
لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  ) ٢(الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني 

  .} احلمد للَِّه { : قولُه تعاىل 
  .الَ  الثناُء على اجلَِميل سواٌء كانت نِعمةً ُمْبتدأة إلّى أََحدٍ أَْم: احلمُد 
حََمْدُت الرجلَ على ما أَْنَعَم به ، ومحدُته على َشَجاعته ، ويكون باللساِن َوْحَدُه ، دون عمل اجلَوَارح ، إذ ال : ُيقال 
عملت له بيدي عمالً حسناً ، خبالف الشكر؛ فإنه ال يكونُ إالّ على نعمٍة ُمْبَتدأٍة إىل الغري : محدت زيداً أْي : ُيقالُ 

.  
شكرُته على َشَجاَعِته ، ويكون بالقلبِ ، واللِّساِن ، واجلَوَارح؛ قال اهللا : ْرُته على ما أعطاين ، وال ُيقالُ َشكَ: ُيقال 
  ] .الطويل : [ وقال الشاعُر ]  ١٣: سبأ [ } اعملوا آلَ َداُووَد ُشكْراً { : تعاىل 
  ي وَالضَِّمَري الُْمحَبَّبَاَيِدي وَِلسانِ... أَفَاَدْتكُُم النَّْعَماُء ِمنِّي ثَالثَةً  -٣٧

  .فيكونُ بني احلَْمِد والشُّكْرِ ُعُموٌم وُخُصوٌص من وجه 
  .» احلمدُ ِللَِّه ُشكراً « : احلمُد هو الشكر؛ بدليلِ قولِهم : وقيل 
  .بينهما ُعموٌم وخصوص ُمطْلق : وقيل 

  .واحلمُد أََعمُّ ِمَن الشُّكْرِ 
شاِكٌر وُمثْنٍ : فاحلامُد ِقْسَماِن ] الثناُء عليِه بِأَفْعاله : بأوصاِفه ، والشكُر [ ىل الثناُء عليه تعا: احلمُد : وقيلَ 

  .بالصفاتِ اجلَِميلة 
وإِن كان منقوالً عن ثَْعلَب؛ ألنَّ املقلوبَ اقلُّ اسِتعماالً من -احلمُد َمقْلُوٌب من املَْدحِ ، وليس بَِسدِيٍد : وقيل 

يانِ يف االستعمالِ ، فليس ادعاُء قلبِ أََحِدَهما ِمَن اآلخر أَوْلَى من الَعكْسِ ، فكانا املقلوب منه ، وهذان ُمْسَتوِ
  .ماّدتني ُمْسَتِقلََّتيِن 

َمَدْحُته ، ولو : وال يقال  -تعاىل-محدُت اهللا : وأيضاَ فإنه ميتنُع إطالُق املَْدحِ حيثُ َيجُوُز إطالُق احلَْمِد ، فإنه ُيقالُ 
  .ملا امتنع ذلك  كانَ َمقْلُوباً

  .منع من ذلك مانٌِع ، وهو َعَدُم اِإلذْنِ يف ذلك : أَنْ يقولَ : ولقائلٍ 
الثناُء بالفَِضيلَِة ، وهو أخصُّ من املدحِ ، وأََعمُّ من الشُّكْرِ ، فإنَّ املْدَح يقال فيما : » احلَْمُد هللا « : وقال الرَّاِغُب 

نُ منه بَغْيرِ اختيار ، فقد ُيْمَدح اإلنساِن بطولِ قَاَمِتِه ، وَصبَاحِة وجهه ، كما يكونُ من اإلنسانِ باختيارِه ، وما يكو
  .ميدح ببذل ماله وشجاعته وعلمه ، واحلمُد يكونُ يف الثَّاين ُدونَ األّولِ 

  :الفَْرُق بني احلَْمِد واملَْدحِ من وجوه :  -رمحه اهللا تعاىل-قال ابُن اخلَطِيبِ 
قد حيصلُ ِللَحيِّ ، ولغريِ احلَيِّ ، أَالَ َتَرى أَنَّ من َرأَى لُْؤلَُؤةً يف غايِة احلُْسنِ ، فإنه يَْمَدحُها؟ فثبَت  أن املَْدَح: أحدها 

  .أنَّ املدحَ أَعمُّ من احلمِد 
  .إلحسان أن املدَح قد يكونُ قَْبلَ اِإلْحَساِن ، وقد يكونُ بعَده ، أما احلمُد فإنه ال يكونُ إالَّ بعد ا: الثَّاين 

أما . » اْحثُوا التُّرَاَب يف ُوجُوُه املَدَّاحَني « : أنَّا املدَح قَْد يكونُ َمْنهِياً عنه؛ قال عليه الصالةُ والسالُم : الثالث 



  »َمْن لَْم َيحَْمِد النَّاسَ لَْم َيْحَمدِ اهللاَ « :  -عليه الصالة والسالم-احلمُد فإنه مأمورٌ به ُمطْلَقاً؛ قال 
  .أنَّ املدَح عبارةٌ عنِ القولِ الدَّالُّ على كونه ُمْخَتصاً بنوع من أنواع الفَضَائل : ُع الراب

 وأّما احلمُد فهو القولُ الدَّالُّ على كونه خمتصَّا بِفَضيلة ُمَعيََّنٍة ، وهي فضيلةُ اإلنعامِ واإلحسان ، فثبت أنَّ املدَح أعمُّ
  .من احلمِد 

الشُّكرِ ، فهو أنَّ احلمدَ َيَعمُّ إذا َوَصلَذلك اإلْنَعاُم إليك أَْو إلَى غَْيرِك ، وأما الشُّكُْر ، فهو وأمَّا الفرقُ بني احلمِد و
  .ُمخَْتصٌّ باإلنعامِ الواصلِ إليك 

راً ، وكل والشكُر ال ُيقالُ إالَّ يف ُمقَابلة نعمة ، فكلُّ ُشكْرٍ َحْمٌد ، وليس كُلُّ محٍد ُشكْ:  -رمحه اهللا-وقال الرَّاِغبُ 
  .محد َمْدٌح ، وليس كُلُّ َمْدحٍ حَمداً 

  .فُالنٌ َمْحُموٌد إذَا ُحِمد ، وُمَحمٌَّد ُوجَِد َمْحُموداً ، وحممد كثرت خصالُه احملموَدةُ : ويقال 
  .أَنَُّه َيفُوُق غَْيَره يف احلَْمِد : وامحُد أَْي 

  .لالستغراقِ : ِقيل » احلَْمد « والالم يف : واأللُف 
  ]الطويل : [ لتعريِف اجلِْنس ، واختاره الزََّمْخَشرِيُّ؛ وقال الشاعر : يل وق
  إلَى الْمَاجِِد الْقَْرمِ الْجََواِد الُْمحَمَِّد. . ...  -٣٨

 إنَّ املطلوَب من العبِد: للَعْهِد ، ومنع الزخمشريُّ كوَنها لالستغراقِ ، ومل ُيَبيِّْن وجهةَ ذلك ، ويشبه أن ُيقالَ : وقيل 
إنشاء احلَْمِد ، ال اإلخبار به ، وحينئٍذ َيسَْتحيلُ كوهنا لالستغراقِ ، إذْ ال ميكُن الَعْبد أن ينشىَء مجيَع املََحاِمِد منه 

  .ومن غريِه ، خبالف كوهنا للجِنسِ 
  .املصدرّية؛ فلذلك ال ُيثَنَّى ، وال ُيْجَمُع » احلَْمدِ « والصلُ يف 

  ]الطويل : [ ؛ وأنشد » أَفُْعل « ْمَعُه على وحكى ابُن اَألْعرَابِيُّ َج
  بأَفَْضلِ أَقْوَاِلي َوأَفَْضلِ أَْحُمِدي... َوأَْبَيَض َمْحُموِد الثَّنضاِء َخَصْصُتُه  -٣٩

ه َيَتَعلَُّق برفْعِ وكسرِ الَمِ اجلَرِّ ، ورفُعُه على االبتداِء ، واخلُرب اجلارُّ واجملروُر بعد» احلَْمُد هللاِ « : وقرأ اجلُْمُهوُر 
  .مبحذوٍف وهو اخلََبُر يف احلقيقة 

احلمُد ُمْستَِقرٌّ هللا ، واْسَتقَرَّ : ِفْعالً أَي ] اْسماً ، وهو املُْختاُر ، وإن ِشئَْت قَدَّْرَتُه [ مث ذلك احملذوفُ إن شئَت قدَّْرَتُه 
  .هللا 

يف بَعضِ الصورِ ، فال أَقَلُّ ِمْن ترجيِحه يف غَْيرِها ، وذلك أّنك إذا  أَنَّ ذَلك َيَتَعيَُّن: والدليلُ على اختيارِ القَْولِ األَوَّلِ 
» ؛ ألنَّ ] أن يقدر باالسم [ يتعّينُ يف هاَتْينِ الصُّوَرَتْينِ « وأمَّا يف الدَّارِ فََزْيدٌ » َخرجُت فإِذَا يف الدَّارِ َزْيدٌ « : قُلَْت 
وقد ُعورَِض هذا اللَّفظُ بأنه َيَتعيَُّن تقدير الِفْعلِ يف . لتَّفِصيليَّةُ ال َيِليهَِما إالَّ املبتدأ الفُجائية وأَمَّا الفُجائية وأَمَّا ا« إذا 

الَّذي يف الدارِ فليكن َراجِحاً يف غريه؟ واجلوابُ : بعضِ الصُّورِ ، وهو ما إِذا َوقََع اجلَارُّ واجملروُر ِصلَةً ملوصولٍ ، حنو 
واألول [ ب املبتدإِ ، أَو اخلرب ، وليس أَْجَنبِيَّا ، فكان اعتباره أْولَى ، خبالف وقوعه ِصلةً ، أَنَّ ما رجحنا به من با: 

  ] .غُري أَْجنَبِيٍّ 
لُعُمومِ فائدهتا ، وهي أَنَّ اجلار واجملرور والظرف إذا َوقَعا صلةً أو ِصفَةً ، أو حاالً  -ها هنا-وال ُبدَّ ِمْن ِذكْرِ قاعدةٍ 

الطويل : [ فأّما قول الشاعر : علقا مبحذوٍف ، وذلك أن احملذوف ال جيوز ظهوره إذا كان كَوْناً ُمطلقاً ، أو خرباً َت
[  

  لََك الِْعزُّ إِنْ َمْوالَك َعزَّ ، َوإِنْ َيهُْن -...  ٤٠



فلم ]  ٤٠: النمل [ } َتِقّراً ِعنَدُه فَلَمَّا َرآُه ُمْس{ : وأما قولُه تبارك وَتَعاىل ... فَأَْنَت لََدى ُبْحُبوَحةِ الُْهوِن كاِئُن 
يقصْد جعلِ الظَّرِف كائناً فلذلك ذكر املتعلَِّق به ، مث ذلك احملذوُف جيوُز تقديرهُ باسمٍ أَْو فعلٍ إالّ يف الصلَِة ، فإنه 

  أَيُّ التقديَرْينِ أَْولَى فيما عدا الصور املستثناة؟: واختلفُوا . يتعّيُن أن يكونَ ِفعالً 
وقُرِىَء َشاذَّاً بنصب الدالِ . ، وقد تقدَم دليلُ الفريقني ] وقوٌم رجَُّحوا تقدير االسمِ [ رّجحُوا تقديَر الِفْعلِ ،  فقوٌم
  :، وفيه وجهان « احلَْمد » من 

داً ، مح» : انه منصوٌب على املصدريَِّة ، مث ُحِذف العاملُ ، وناَب املصدُر َمنَابه؛ كقوِلهِم يف األخبار : أظهُرُهما 
  .، فهو مصدٌر َناَب عن مجلٍة خربيٍَّة « أَمحد اهللا محداً » : والتقدير « وشكراً ال كُفْراً 

« احلَْمد ِهللا : قولوا » : إنَّ يف ضمنِهِ أَْمَر عباِده أَنْ ُيثْنُوا به عليه ، فكأَنَُّه قال « :  -رمحه اهللا تعاىل-وقال الطَّربيُّ 
  .» إيَّاَك : وعلى هذا َيجِيُء قُولُوا 

من  فعلى هذه العبارة يكونُ من املصاِدر النائَبِة عن الطَّلبِ ال اخلربِ ، وهو حمتملٌ للوْجَهْينِ ، ولكْن كوُنهُ َخبَرِيَّا أَْولَى
  .كونه طَلَبياً ، وال جيوُز إظهار الناصب ، لئالَّ جيمَع بني البدلِ واملُْبَدلِ ِمْنه 

وقراَءةُ الرفْعِ أمكُن ، . اْجَمْع َضبُعاً ، واألّولُ أَْحَسُن؛ للدَّاللَةِ اللفظيِة : ُعولِ بِه ، أَي أنه منصوٌب على املَفْ: والثاين 
 واالستقرَارِ ، وأَْبلَغُ ِمْن قراَءِة النَّصب ، ألنَّ الرفَع يف باب املََصاِدر اليت أَْصلُها النَِّياَبةُ َعْن أَفَْعاِلها يدل على الثُُّبوِت

عليه -إن جواَب إِْبَراهيمَ :  -رمحهم اهللا-صبِ ، فإنه يدلُّ على التجدِد واحلُدوِث ، ولذلك قال العلماء خبالِف النَّ
قَالُواْ { : أَْحَسُن من قولِ املالئكة ]  ٦٩: هود [ } قَالَ َسالٌَم { : يف قوله َتعَالَى حكايةً عنه  -الصالة والّسالم

  ] . ٨٦: النساء [ } فََحيُّواْ بِأَْحَسَن ِمنَْهآ { : ِله تعاىل امتثاالً لقو]  ٦٩: هود [ } َسالَماً 
ُسقْياً له « : أَْعنِي هللا ، كقولِهم : على قراءِة النصبِ يتّعُق مبحذوفٍ ال باملصدرِ ، ألنَّها للبياِن ، تقديرُه » هللا « و 

ُق يف هذا النوع مبحذوف ال بنفس املصدر ، ، ويدلُّ على أنَّ الالم تتعلّ» أَْعنِي له ولك « : تقديُره » وَرعياً لك 
ُسقْياً زيداً ، وال َرْعياً عمراً ، فدلَّ على أنه : أنَّهم مل ُيْعِملُوا املصدر املتعدِّي يف اجملرور بالالم ، فينصبوه به فيقُولُوا 

، ِمْن َبابِ ]  ٨: حممد [ } ْعساً لَُّهْم والذين كَفَُرواْ فََت{ : ليس َمْعموالً للمصدرِ ، ولذلك غَِلطَ من جعل قولَه َتعَالَى 
  .كما َمرَّ » تَْعساً « ال يتعلَُّق ب » لَُهْم « االْشِتَغالِ؛ ألنَّ 

  .وحنوِِه مقويةٌ لتعِدَيِة العامل؛ لكونِِه فَْرعاً فيكون عامالً فيما بعده » ُسقياً لك « إن الالم يف : وحيتملُ أَنْ ُيقالُ 
« ، وَبْعضِ » َتِميم « أَنَّها حركةُ إِتباعٍ لكسَرِة الَمِ اجلَرِّ بعده ، وهي لَُغةُ : ْسرِ الدَّال ، وجُهُه بِكَ -أَْيضاً-: وقُرىَء 
  ]الطويل : [ ومنه . ، ُيْتبُِعونَ األّول للثَّاين؛ للتَّجانسِ » غَطَفَان 
  اضْرِبِ السَّاقَْيُن أُمَُّك َهابِلُ..  -٤١

  ]البسيط [ ّمِة اهلَمَْزِة ، ومثلُه ، بضمِ ُنوِن الّتثنَِيةِ ألجل ض
  َوْيِلمَِّها ِفي َهَواِء الَْجوِّ طَاِلبَةً -...  ٤٢

وَْيلٌ ُألمَِّها ، فحذفَ اللَّاَم األُولَى ، واستثقَلَ َضمَّةَ اهلمزِة بعد : األصل ... َوالَ كََهذَا الَِّذي يف اَألْرضِ َمطْلُوُب 
  .» َوْيِلمَِّها « : َسلْبِ َحَركَِتها ، وحذََف اهلَْمَزةَ ، مث أَْتَبعَ الالََّم اِمليَم ، فصار اللفظ  الكَْسَرِة ، فنقلَها إىل الالم بعد

  ]البسيط : [ بَِضمِّ الالَّمِ ، قال » َوْيلُمَِّها « : وِمْنهم َمْن ال ُيتْبُِع ، فيقول 
  لٌْع وَإِْخالٌف وَتْبديلُفَْجٌع وََو... َوْيلُمَِّها ُخلَّةً قَْد ِسْيطَ ِمْن َدِمَها  -٤٣

  .كَةُ اإلتباعِ وحيتملُ أَنْ َتكُونَ هذه القراءةُ ِمْن َرفْعٍ ، وأَنْ َتكُونَ ِمْن َنْصبٍ ، ألنَّ اإلعراَب ُنقَدٌَّر َمَنَع من ظُُهورِهِ َحَر
ا الزخمشريُّ على قراءة كَْسرِ الدَّالِ ، وهي إتباٌع حلركِة الدَّالِ وفّضله: بضم الَمِ اجلَرِّ ، قَالُوا » لُلَِّه « : قرىء أيضاً 



« : ، ُيْتبُِعون الثانِي حنو » قَْيس « ُمَعلِّالً لذلك بِأَنَّ إتباعَ حركَِة اإلعرابِ أَْحَسُن ِمَن الَعكْسِ ، وهي لغةُ َبْعضِ 
  :بضم الدَّال والقاف ألجل امليم ، وعليه قرىء » ُمْنَحُدر وُمقُبِِلَني 

  .بَِضمِّ الراِء ، إِتْباعاً ِللِْميمِ ]  ٩: نفال األ[ } ُمُردفني { 
  .» احلَْمدِ ِهللا « فهذه أَْرَبُع ِقَراَءاتٍ يف 

  :وهلا معاٍن أخر َنذْكُُرها وهي  -تعاىل-احلمُد مستحقٌّ هللا : االستحقاُق أَْي  -هنا-ومعىن الم اجلَرِّ 
جََعلَ لَكُم مِّْن { : وهبُت لََك َوِشْبُهُه حنو : حنو : والتَّْمليُك . سِ اجلُل ِللْفََر: واالستحقاُق . املالُ ِلزَْيٍد : املُلُْك 

  .لتسكنوا إليها ]  ١١: الشورى [ } أَنفُِسكُْم أَزَْواجاً 
  .لَِزْيٍد َعمٌّ : حنو : والنسب 
  .َك قُلُْت لَ: حنو : ، والتبليغُ ]  ١٠٥: النساء [ } لَِتْحكَُم َبْيَن الناس { : حنو : والتعليلُ 
  .حنو قلُت لك : والتبليغُ 

  ]البسيط : [ وللتعجُّبِ يف القََسمِ خاصَّةً؛ كقوله 
  بُِمشَْمِخرٍّ بِِه الظَّيَّانُ وَاآلُس... ِهللا َيْبقَى َعلَى األَيَّامِ ذُو ِحَيٍد  -٤٤

  ] . ٢٣: يوسف [ } َهْيتَ لََك { : والتَّبيُِني حنو قوِله َتَعالَى 
  ] . ٨: القصص [ } لَِيكُونَ لَُهْم َعُدّواً َوَحَزناً { : ِه تََعالَى حنو قوِل: والصريورةُ 

، أَْو بَِمعَْنى ]  ٤٧: األنبياء [ } َوَنَضُع املوازين القسط ِلَيْومِ القيامة { : كقوله تعاىل : » ِفي « والظرفية إِمَّا بَِمْعَنى 
أَِقمِ الصالة { : كقوله تعاىل : » بَْعَد « عِْنَد َخْمسٍ ، أَْو بَِمعَْنى : ، أْي » كََتُبُتهُ ِلخَْمسٍ « : كقولِهم : » ِعْنَد « 

  .بَْعَد ُدلُوكها : أْي ]  ٧٨: اإلسراء [ } ِلُدلُوِك الشمس 
  ] . ٢: الرعد [ } كُلٌّ َيجْرِي َألَجلٍ مَُّسمى { : كقوله تعاىل : واالنتهاُء 

  ] . ١٠٩: اإلسراء [ } ِلَألذْقَاِن  وََيِخرُّونَ{ : حنو قوله تعاىل : واالستعالُء 
وإذا ] [  ٤٣: يوسف [ } إِن كُنُتْم ِللرُّْؤَيا َتْعُبُرونَ { : وقد ُتَزادُ باطّرادِ يف معمول الفعلِ ُمقدَّماً عليه؛ كقوِله تََعاىل 

  ] . ١٠٧: هود [ } فَعَّالٌ لَِّما يُرِيدُ { : كان العاِملُ فرعاً ، حنو قوله تعاىل ] 
  ]الوافر : [ َغْيرِ اطراٍد؛ حنو قوله يف ذلك البيت َوبِ
  أََنْخَنا ِللكَالَِكلِ فَارَتَميْنَا... فَلَمَّا أَنْ َتَواقَفَْنا قَليالً  -٤٥

  .هي زَاِئَدةٌ : على التَّْضِمنيِ ، وِقيلَ : فِقيل ]  ٧٢: النمل [ } عسى أَن َيكُونَ رَِدَف لَكُم { : وأما قولُه َتعَالَى 
  .احلمد هللا : قُولُوا : تقديُر الكَالم : لناسِ َمْن قال ومن ا

وهذا عندي ضعيٌف؛ ألنْ اإلضماَر إمنا ُيصاُر إليه ليصّح الكالُم ، وهذا :  -رمحه اهللا تعاىل-: قال ابُن اخلَطِيب 
هللا [ كوِن احلَْمِد حقَّا إخباٌر عن » احلَْمُد ِهللا «  -تعاىل-أن قوله : اإلضمار يُوجُِب فساَد الكالمِ ، والدليل عليه 

  .وملكاً له ، وهذا كَالٌَم تام يف نفسه ، فال حاجةَ إىل اإلضمار ] تعاىل 
يدلُّ على كونِِه ُمسَْتحقاً للحمِد حبسب ذاته ، وحبسبِ أَفْعَاِله ، سواٌء حََمُدوه أَْو لَمْ » احلمد هللا « : وأيضاً فإن قولَه 

  .َيحِْمُدوه 
» : ، فمن قال ] أبواب [ احلَْمُد ِهللا مثانيةُ أَحُْرٍف ، وأبوابُ اجلَنَِّة مثانية « :  -محه اهللا تعاىلر: قال ابُن اخلَطِيب 

  .واهللا أعلم » بصفاِء قَلْبِِه استحقَّ أَْبواَب اجلَنَِّة الثمانية « احلمد هللا 
  فَْصلٌ



اَنَّ كُلَّ َمْن كَان : األولُ : اجلربيةُ فقد متسَّكوا به من وجوه أما » احلمُد ِهللا « : متسََّك اجلَبْرِيَّةُ والقدريَّةُ بقوله تعاىل 
ِفْعلُه اْشَرَف وأَكَْمل ، وكانت النعمةُ الصاِدرةُ عنه أَْعلَى وأفضل ، كان استحقاقُه للحمِد أكثَر ، وال شك أنَّ أَشَْرَف 

اُق العبِد للحمِد أَوْلَى وأجلَّ ِمنِ اْسِتحْقاقِ اهللا له املخلُوقَاِت هو اإلميانُ ، فلو كان اإلميانُ ِفعالً للعبد ، لكان استحق
  .ال بَِخلْقِ الَعْبِد  -تعاىل-، وملا مل يكْن كذلك ، علمنا أنَّ اإلميانَ َحَصلَ خبلقِ اهللا 

الَ َيكُون ِفْعالً  ؛ باطالً ، فإنَّ محد الفاِعل على ما« احلمدُ ِهللا على نعمِة اإلمياِن : : أمجعِت األّمةُ على قوِلهم : الثاين 
  ] . ١٨٨: آل عمران [ } وَُّيِحبُّونَ أَن ُيْحَمُدواْ بَِما لَْم َيفَْعلُواْ { : له باطلٌ قَبِيٌح؛ لقوله تعاىل 

أَْصالً  َحْمٌد -تعاىل-يدلُّ ظاِهُرُه على أنَّ كُلَّ احلمِد هللا ، وانه لَْيَس ِلغَْيرِ اهللا « احلمدُ ِهللا » : أّن قوله تعاىل : الثالثُ 
نُ ، وإمنا يكونُ كلُّ احلمِد هللا تعاىل إذا كان كُلُّ النِّعمِ من اِهللا تعاىل ، واإلميانُ أَفَْضلُ النعم ، فوجب أَنْ يكونَ اإلميا

  .من اهللا تعاىل 
قِ ، فلما بدأ كتاَبُه مبدح النفْسِ َمْدٌح ِمْنُه ِلنَفِْسِه ، ومدُح النَّفْسِ قَبيٌح فيما بنيَ اخلَلْ« احلَمد هللا » : أَن قولَه : الرابُع 

تبارك -، دلَّ ذلك على أَنَّ حالَُه خبالِف َحالِ اخللقِ ، وأَنَّه َيْحُسن منه ما يقبُح من اخلَلْقِ ، وذلك يدلُّ على أنه 
  .مقدٌَّس عن أن ُتقَاس أفعالُه على أَفعالِ الِعبَاِد  -وتعاىل

ُب أَنْ تكونَ َحَسنةً ، وجيبُ أَنْ تكونَ هلا صفةٌ زاِئَدةٌ على احلُْسنِ ، وإال جي -تعاىل-عند املعتزلةِ أفعالُه : اخلامُس 
واجِبةً ، وإما أن تكونَ من باب ] أن َتكُونَ [ كان عبثاً ، وذلك يف حقه تعاىل حمالٌ ، والزائدةُ على احلُْسنِ إمَّا 

  .التَّفَضُّلِ 
  .املُكَلَِّفني  أما الواجُب فهو مثلُ إِيصالِ الثواب ، والعوض إىل

  .وأما الذي يكونُ من باب التفضل ، فهو مثلُ أنَّه يزيُد على قَْدرِ الواجِبِ على سبيلِ اإلْحَساِن 
  .احلمُد هللا : مستحقاً للحمد ، وُيبِْطلُ صحَّةَ قولنا  -تعاىل-هذا يَقّْدحُ يف كونه : فنقولُ 

يفيد استحقاَق احلَْمِد ، أال ترى أنَّ َمْن كان له على غريه َدْيُن ِدينارِ أما أداةُ الواجِباِت ، فإنه ال : وتقريرُه أن نقولَ 
عن الذَّمِّ ، وال ] له [ ، فاّداه ، فإنه ال َيسَْتِحقُّ احلمَد ، فلو أوجبنا على اهللا تعاىل فعالً ، لكان ذلك الفعلُ خملصاً 

  .ُيوجِبُ استحقاقه للحمد 
ه يستفيد بذلَك مزيدَ َحْمٍد ولو مل يصدْر عنه ذلك الفعلُ ، ملا َحَصل له احلمُد ، فإذا وأما ِفْعلُ التفضُّلِ فعند اخلصم أن

  .ُمْستحقاً للحمِد واملدح  -تعاىل-كان كذلك كان ناقصاً لذاته مستكمالً بغريه ، وذلك مينع ِمْن كونه 
حقاقُه للحمد واملدحِ إما أن يكونَ أَْمرا ثابتاً است: حمموٌد ، فنقولُ  -تعاىل-احلمدُ هللا يدلُّ على أنه : قولُه : السَّادُس 

أن يكون َشْيٌء من األفعالِ موجباً له استحقاق الذم؛  -أيضاً-لذاِته ، فإن كان األّول ، امتَنع ثُبوُته لغريه ، فامتنع 
بِ ، وذلك َيْهِدُم أصولَ ألن ما ثبت ِلذَاِتِه امتنع ارتفاعه ، فوجب أالَّ جيَب للعباد عليه شيٌء ِمَن األْعواضِ والثَّوا

  .املعتزلة 
فيلزم منه أن يكونَ ناِقصاً لذاته : فنقول  -وهو أن يكون استحقاق احلمد هللا ليس ثابتاً لذاتِِه-وأّما القسم الثَّاين 

  .حمالٌ  -تعاىل-ُمستكمالً بغريه ، وذلك على اهللا 
إالَّ على قوِلَنا؛ ألن املستحقَّ للحمِد على اإلطالقِ هو الذي ال ال يتم « احلَْمدُ هللا » : إنَّ قَْولَُه : أما قول املعتزلة 

كذلك؛ فكان ُمسَْتِحقَّاً ألعظمِ  -تعاىل-قَبِيَح يف ِفْعِلِه ، وال جَوَر يف قَِضيَِّتِه ، وال ظُلَم يف أحكاِمِه ، وعندنا أنَ اهللا 
  .املََحاِمِد واملدائح 



و ِفْعلُه ، وال َجْوَر إال وهو ُحكُْمه ، والَ َعَبثَ إال وهو ُصْنعُه؛ ألنه خيلُق الكُفْرَ أّما على مذهب اجلَْبرِ ال قَبِيحَ إال وه
يف الكافر ، مث يعذُبه عليه ، ويؤمل احليواناِت ِمْن غَْيرِ أن ُيَعوِّضََها ، فكيف ُيعْقلُ على هذا التقِديرِ كوُنه ُمسْتحقاً 

  للحمد؟
بسب اإلهليَّة؛ إِمَّا أن يستِحقُُّه على العبِد ، أَْو َعلَى نفسه ، فغن كان  -عاىلت-وأيضاً ذلك احلمد الذي يستحقه اهللا 

  .األول وجب كونُ العبِد قادراً على الِفْعلِ؛ وذلك ُيْبِطلُ القول باجلَْبرِ 
القولَ ال يصحُّ إال  فثبت أَنَّ: وإنْ كان الثاين كان معناه أن اهللا تعاىل جيب عليه أن حيمد نَفَْسُه؛ وذلَك بَاِطلٌ ، قالوا 

  .على قولنا 
  فَْصل هل وجب الشكر يثبت بالعقل أو الشرع؟

  .اختلفوا يف أَنَّ ُوجُوَب الشُّكْرِ ثابٌِت بالعَقْلِ أَْو بالسَّْمعِ 
: اإلسراء [ } والً َوَما كُنَّا مَُعذِّبَِني حىت َنْبَعثَ َرُس{ : إنه ثابٌِت بالسَّْمعِ ، لقوله تبارك وتعاىل : ِمَن الناس َمْن قال 

: النساء [ } رُُّسالً مَُّبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن ِلئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اهللا ُحجَّةٌ بَْعَد الرسل { : ، ولقوله تبارك وتعاىل ]  ١٥
١٦٥ . [  

احلَمدُ « : لُه تبارك وتعاىل إنه ثَابٌِت قبلَ َمجيء الشرع ، وبعد جميئه على اإلطالقِ؛ والدليلُ عليه قو: وِمْنهم من قال 
  :وبيانه من وجوه » ِهللا 

يدلُّ على أن هذا احلمَد َحقُُّه ، وملكُه على اإلطْالَقِ ، وذلك يدل على أنّ » احلمُد هللا « : أَن قولَه تعاىل : األولُ 
  .ثبوت هذا االستحقاقِ كان قبل َمجِيء الشْرع 

الِفقِْه أَنَّ َتْرتِيَب احلُكْمِ ] أصُول [ ؛ وقد ثََبَت يف ]  ٢: الفاحتة [ } بِّ العاملني احلمد للَِّه َر{ : أنه تعاىل قال : الثاين 
على الَوْصِف املناِسبِ ، َيُدلُّ على كوِن احلُكْمِ ُمَعلِّالً بذلك الوصف ، فها هنا أثبَت احلَْمَد لنفسه ، ووصف نَفَْسُه 

هِم ، مالكاً لعاقبِة أْمرِهم يف القياَمِة ، فهذا يدلُّ على أن استحقاَق احلمِد ثابتٌ بكونِه َربَّ العالَمنيِ َرْحماناً َرِحيماً بِ
  .يف كل األوقات ، سواٌء كان قَْبلَ َمجِيء النَّيب ، أو بعده  -هللا تعاىل-

  فصل
، إخباٌر عن كُلِّ ِفْعلٍ عن احلمُد ِهللا : ليس عبارةً عن قَْوِلنا  -تعاىل-َتحميُد اِهللا :  -رمحه اهللا تعاىل-قال ابُن اخلَطيب 

إما أن يكونَ ِفْعلَ القلبِ ، أو فعل اللِّسان ، أْو : كُلِّ ِفعلٍ ُيشِْعُر بتعظيم املنعم بسبب كَْونِِه ُمْنِعماً ، وذلك الفعل 
  .ِفعلِ اجلوارح 

  .فهو أنْ َيْعَتِقَد فيه كوَنُه مَْوُصفاً بصفات الكمالِ واإلْجالَل : أمَّا فعلُ القلبِ 
  ] .واإلجالل [ وأما فعل اللِّسان فهو أنْ يذكر ألفاظاً دالَّةً على كونه مَْوُصوفاً بصفات الكمال 

  ] .وأما فعل اجلوارح؛ فهو أنْ يأيت بأفعالٍ دالٍّة على كَْوِن املنعمِ َموُصوفاً بصفات الكمال واإلجالل [ 
  :اً كثريةً افترقوا يف هذا املقام ِفرق -رمحهم اهللا-واعلم أن أهل العلم 

  :إنه ال جيوُز عقالً أن يأمرَ اهللا َعبِيَده بان َيحَْمُدوه ، واحتجوا عليه بوجوه : فمنهم َمْن قال 
أن ذلك التحميَد ، إما أن يكونَ بناًء على إْنَعام َوَصل إليهم ، أَْو ال بَِناَء عليه ، فاألول باِطلٌ؛ ألن هذا : األولُ 

لى إنعاِمِه َجَزاء وُمكافَأةً ، وذلك يقدُح يف كََمال الكرم ، فإنّ الكرمي إذا أنعم مل طلَب منهم ع -تعاىل-يقتضي أنه 
  .ُيطاِلبْ باملُكَافأة 



  .فهو إِْتعَاٌب ِللَْغْيرِ ابِتداًء ، وذلك يُوجُِب الظُّلَْم : وأما الثاين 
] لذاته [ ِفعٍ للمحُموِد ، ألنه كاِملٌ لذاِتِه ، والكامل إنَّ االشتغالَ هبذا احلمِد ُمْتِعٌب للحامِد ، وغُري َنا: قالُوا : الثاين 

  .يستحيل أن يستكملَ بِغَْيره ، فثبت أنَّ االشتغال هبذا التحميِد َعَبثٌ وَضَرٌر ، فوجب أال يكونَ َمشروعاً 
أنه لو مل تشتغلْ هبذا : تعاىل معناه  أنه لَْو مل يفعل السَْتَحقَّ العذاَب ، فإجيابُ َحْمِد اهللا: أنَّ َمعَْنى اِإلَجيابِ : الثالثُ 

ٍد ، احلمِد ، لََعاقَبُْتَك ، وهذا احلمُد ال نفَع لَُه يف َحقِّ اهللاِ تبارك وتعاىل ، فكان معناه أن هذا الفعلَ ال فَاِئَدة ِفيه ألح
  .أََبَد اآلباِد ، وهذا ال يليُق باحلَِليم الكرمي ] لعاقبتك [ ولو تركته 

  :ُسوُء أََدبٍ من وجوه  -تعاىل-االشتغالُ بِحَْمِد اهللا : قَالُوا  :والفريُق الثاين 
  .أنه َيجْرِي َمجَْرى مقاَبلَِة إْحَساِن اِهللا بذلك الشُّكر القَِليلِ : األولُ 
ه من أنَّ االشتغالَ بالشُّكْرِ ال يتأتى مع استحضارِ تلك النَِّعمِ يف القلْبِ ، واشتغالُ القلبِ بالنعم مينع: والثاين 

  .االْسِتغَْراق يف َمْعرِفَة املُْنِعمِ 
عند ُوْجَداِن النِّْعَمِة يدلُّ على أنه إنَّما أَثَْنى عليه؛ ألْجلِ الفوز بتلك النعم ،  -تعاىل-أنَّ الثناَء على اهللا : والثالثُ 

  .النَّفسِ ، وذلك مقاٌم َنازِلٌ  وهذا الرَُّجلُ يف احلَِقيقَِة َمْعُبوده ، وَمطْلُوُبه إمنا هو تلك النَِّعمِ ، وحظُّ
{ : تعاىل وهذاِن َمْردُوداِن مبا َتقَدََّم وبأنَّ أفعالَُه وأقوالَه وأمساَءُه ال مدخل للَعقْلِ فيها ، فقد َسمَّى رُوَحه َماِكراً بقوله 

اهللا { : يف أمسائه من قوله تعاىل  ، ومتكرباً وغَري ذلك ممَّا تقّدم]  ٥٤: آل عمران [ } َوَمكََر اهللا واهللا َخْيرُ املاكرين 
  .وغَْيرِه ]  ١٥: البقرة [ } َيْستَْهزِىُء بِهِْم 

  .ُنسلُِّم ، ولكنه قد مسى نفسه به ، وحنن ال جيوُز لنا تسميُتُه به : إمنا ورد ذلك ِمْن حيثُ املُقَابلة ، قُلَْنا : فإن ِقيل 
: البقرة [ } فاذكرونيا أَذْكُْركُْم واشكروا ِلي َوالَ َتكْفُُرونِ { : ىل وأما ِمْن َحْيثُ وروُده يف الشرع ، فقال اهللاُ تعا

١٥٢ . [  
  .} َربِّ العاملني { : قولُه َتَعالَى 

  ]الطويل : [ السيُد ، واملَاِلُك ، والثَّابُِت واملَْعُبوُد؛ ومنه قولُه : لَُغةً : الرَّبُّ 
  لَقَْد َهانَ َمْن َبالَْت َعلَْيِه الثَّعَاِلُب... أَربٌّ َيُبولُ الثُّْعلَُبانُ بِرَأِْسِه  -٤٦

  ]الكامل : [ الصّاحبِ؛ وأنشد القائل : واملُْصِلُح ، وزاد بعضُهم أنه مبعىن 
  بِيٌض رَِهاٌب ريُشُهنَّ ُمقزَُّع... قَْد َنالَُه َربُّ الِكالَبِ بِكَفِِّه  -٤٧

  .عىن زائداً مبعىن املَاِلك ، فليس هو م -هنا-والظاِهُر أَنَّهُ 
  .يكون مبعىن اخلَاِلقِ : وقيل 

  هل هو يف األصلِ َوْصٌف أو مصدر؟: واخُتِلَف فيه 
] فمنهم من قال . [ ، مث اختلف َهؤالِء يف وزنه ] » مَُربٍّ « هو َوْصٌف أي ِصفَة مشبهة مبعىن : [ فمنهم من قال 

  .من الّنمام ، مبعىن غَمَّاز » فهو َنمٌّ  -َينِمُّ -َنمَّ« : كقولك » فَِعل « هو على : 
  .َرُجلٌ َبارٌّ وََبرٌّ : ، مث ُحِذفت األلُف؛ لكثرةِ االستعمالِ؛ لقولِهم » رَابٌّ « : ، وأصلُه » فَاِعل « وزنه : وقيل 

» ربَّا « ّدَعى أنّ بل مها صِفتان ُمْستقلَتاِن ، فَالَ َيْنبَِغي أنْ ُي» َباّر « مأخوذ من » َبرَّ « ال نسلم أن : ولقائلٍ أن يقولَ 
  .» رابٌّ « أصله 

  .َملَكَُه : أي » َربَّاً -َيُربُّهُ -َربَّهُ « قال إنه َمْصدٌر : ومنهم َمْن 
  .» ألنْ يَُربَّنِي َرَجلٌ ِمْن قَُرْيشٍ أََحبُّ إِلَيَّ من أن َيُربَّنِي َرَجلٌ من َهَوازِنَ « : قال 



  .» ل وَصْوم رجل َعْد« : فهو مصدر يف معىن الفاعل حنو 
، ]  ٥٠: يوسف [ } ارجع إىل َربَِّك { : إالّ بقيد إضافٍة ، حنو قوله تعاىل  -تعاىل-وال ُيطْلُق على غَْيرِ الباري 

، وقد قالته اجلاهليةُ ِللَْمِلِك من الناس ِمْن غَْيرِ قَْيٍد؛ قال احلَارِثُ ْبنُ » هو َربُّ الدَّارِ ، وَربُّ الَبِعري « : ويقولون 
  ]اخلفيف : [ ِحلَِّزةَ 
  مِ اِحلَياَرْينِ َوالَبالُء َبالَُء... َوُهَو الرَّبُّ وَالشَّهِيُد َعلَى َيْو  -٤٨

  .وهذا ِمْن كُفْرِِهْم 
  .، أو الَبَدلِ منه » هللا « جمروراً على النعِت » َربِّ « : وقرأ اجلمهوُر 

  :وقرَِئ َمْنصوباً ، وفيه ثالثةُ أَْوُجٍه 
  .» أمحد ربُّ العاملني « : َدلَّ عليه احلمُد ، تقدِيُره  إمَّا بَِما

  .أو على القطع من التبعية ، أو على النِّداِء وهذا أضعفَُها ، ألنه ُيَؤدِّي إىل الفَْصلِ بني الصفة واملوصوف 
وإذْ قد عرض ِذكُْر القَطْعِ » َربُّ ُهَو « : وقُرِىَء َمْرفُوعاً على القَطْعِ من التبعية ، فيكونُ خرباً ملبتدإٍ َمْحذّوٍف ، أْي 

  :يف الَتبعيَِّة ، فلنستطرْد ِذكَْرُه ، ِلُعُمومِ فَاِئَدِتِه فنقول 
جاز يف الَوْصفِ  -اعلم أنَّ املوصوَف إذا كان معلوماً بدون صفته ، وكان الوصُف َمْدَحاً ، أو ذماً ، أو ترحُّما

  .اإلتباُع والقطُع 
بإضمار فعل الئقٍ ، وإمَّا على الرَّفعِ على خََبرٍ ملبتدإ َمْحذُوٍف ، وال جيوزُ إظهاُر هذا  إما على النْصبِ: والقطُع 

أعين أَْهلَ ، : ورفِعه ، أْي » أْهل « ُروِيَ بنصبِ » احلَْمُد هللا أَْهلُ احلَْمِد « : الناِصبِ ، وال هذا املبتدإ ، حنو قوِلهم 
  .أو هو أَهلُ احلمِد 
  :عوُت ، واحلالةُ هذه ، كُْنَت ُمَخيَّراً بني ثالثة أوجه وإِذا تكررِت النُّ

  .إما إتباُع اجلَميعِ ، أو قَطُْع اجلَميع ، أْو قَطُْع البَْعضِ ، وإتباُع الَبْعضِ 
« :  إالّ أنك إذا أَْتَبْعتَ البعَض ، وقطعَت البعَض وجب أَنْ تَْبَدأ باإلتباعِ ، ثُمَّ تأيت بالقَطْعِ من غري َعكْسٍ ، حنو

  .؛ لِئَالَّ يلزَم الفصلُ بني الصفَِة واملوُصوِف باجلملِة املَقْطُوَعِة » مررُت بزيٍد الفَاِضلِ الكَرُِمي 
َخفْضٌ باإلضافَِة ، َعالَمةُ خفِضه الياُء؛ جلريانه َمْجرى مجع املذكرِ السَّاِلمِ ، وهم اْسُم َجْمعٍ؛ ألنَّ » العَالَِمَني « و 

  مَُراداً به العاقل ُدونَ غَْيره ، فيزولَ احملذْورُ املذكور؟» عَالَم « لفظه ، وال َيجوُز أن يكونَ مجعاً ل  واِحَدُه ِمْن غَْيرِ
مَُراداً به العاقل دون غريه ، فدل » َشيٍء « َجْمُع » َشْيئُون « : بأنه لَوْ جاز ذلك ، لَجَاَز أَنْ ُيقالَ : وأُجِيَب عنه 

  .عاِء ذلك َعَدُم َجَوازِه على عدم اّد
منع منه مانٌِع آخُر ، وهو كونهُ لَْيسَ ِصفَةً وال علماً ، فال يلَزُم ِمْن « شيئون : ويف اجلواب َنظٌَر ، إذْ ِلقائل أنْ يقول 

  .مراداً به العاقل « َعالَِمني » َمْنعِ ذلك منُع 

إمنا مجع هذا اجلمع؛ ألن املراد به » َعالَِمني « أنَّ  -مارضى اهللا تعاىل عنه-وُيؤَيُِّد هذا ما نَقَلَ الراِغُب َعنِ ابنِ َعبَّاسٍ 
  .املالئكةُ واجلنُّ واإلْنُس 

وجُِعلَ بناُؤه على هذه الصيَغِة ، » إنَّ الَعالَم يف األصلِ اسم ملا ُيعْلَُم به كالطَّاَبعِ اسم ملا ُيطَْبُع « : وقال الراِغُب أيضاً 
  .لِة على َصانعه لكونه كاآللِة ، فالعالَُم آلة يف الدال

وجُِعلَ بناؤه على هذه الصيَغِة ، » إنَّ الَعالَم يف األصل ملا ُيْعلَمُ به كالطَّاَبعِ اسم ملا ُيطَْبُع « : وقال الرَّاغُب أيضاً 
  .لكونه كاآللِة ، فالعالَُم آلة يف الداللِة على َصانِعه 



ِة ، فلكون الناس يف ُجْملَتِهِم ، واإلنسانُ إذا َشاَرك غَريُه يف اللَّفِظ وأما مجُعه َجْمُع السَّالم« : أيضاً : وقال الرَّاِغُب 
يطلق على الُعقَالء وغَْيرِه ، وهو ُمخاِلٌف ملا تقّدم من اختصاِصهِ » العَالَِمني « ، فظاهر هذا أَنَّ » غَلََب ُحكُْم 

  .بالعقالء ، كما زعم بعُضهم ، وكالم الراِغبِ هو األَصحُّ الظّاهُر 
  فصل يف وجوه تربية اهللا لعبده

  :وجوه تَْربَِيِة اهللا ِللْعَْبِد كثريةٌ غُري ُمَتَناِهَيٍة ، وحنن نذكر منها أمثله « :  -رمحه اهللا تعاىل-قال ابُن اخلَطِيبِ 
والً ، مث ُمْضَغةً ثانيةً ، مث تولّدت ملا َوقََعِت الّنطفةُ ِمْن ُصلْبِ اَألبِ إىل َرِحمِ اُألمِّ ، فََربَّاَها حىت صارت َعلَقَةً أَ: األولُ 

 منه أعضاء ُمختلفةٌ ، مثلُ الِعظَامِ ، والَغَضارِيِف ، والّربَاطَاِت ، واَألوَْتارِ ، واألورَدِة ، والشرايِني ، مث اتصل البعُض
باصرة يف الَعْينِ ، والسَّاِمَعةُ بالبعضِ ، مثَّ َحَصلَ يف كُلِّ واِحٍد منها َنْوعٌ َخاصٌّ من أنواع القَُوى ، فحصلت القّوةُ ال

  ! .»يف اُألذُِن ، والنَّاِطقَةُ يف اللِّساِن ، فسُْبَحانَ َمْن َبصََّر بَِشْحمٍ ، وأَْسَمَع بِعَظْمٍ ، وأَْنطََق بِلَْحمٍ 
وال تنشق من شيء  أن احلَبَّةَ الواِحَدةَ إذا وقعت يف األرض ، فإذا وصلت َنَداوةُ األرضِ إليها ، انتفََخْت: والثَّاين 

  .من اجلوانِبِ إالّ ِمْن أَْعالَها وأسفلها ، َمَع أنَّ االنتفاَخ حاصلٌ من مجيع اجلوانب 
أما الشق األعلى ، فيخرُج منه اجلزُء الصاِعُد ، فبعد صعوِدِه حيُصلُ له سَاٌق ، مث ينفِصلُ من ذلك الساقِ أَغَْصانٌ 

وَاُر أوَّالً ، ثُمَّ الثَِّمار ثانياً ، وحيصل لتلك الثمار أجزاء خمتلفة بالكَثَافَِة ، كثريةٌ ، مث يظهر على تلك األغصانِ اَألْن
  .واللطافة ، وهي القُشُور ، واللّبوُب ، مث األدهان 

وأما اجلُْزُء الغاِئُص من الشجرة ، فإن تلك العروق تنتهي إىل أطرافها ، وتلك األطراف تكون يف اللطافة كأهنا مياع 
، ومع غايِة لُطِْفها ، فإهنا تغوص يف األرض الّصلبة اليابسة ، وأودع فيها قُوى جاذبةً جتِذُب اللّطيفةَ من منعقدة 

الطني إىل نفسها ، واحلكمةُ يف كلِّ هذه التدبَِرياِت حتصيلُ ما حيتاج العبد إليه من الِغذَاِء ، واإلدام ، والفواكه ، 
  ] . ٢٦،  ٢٥: عبس [ } أَنَّا َصبَْبَنا املآء َصّباً ثُمَّ َشقَقَْنا األرض َشقّاً { : ىل واألشربِة ، واألدْوَِيِة؛ كما قال تعا

  فَْصلٌ
  .} العاملني { اختلفوا يف 

  :؛ قال اهللا تعاىل » ُهمُ اجلنُّ واِإلْنُس؛ ألهنم املكلّفون باِخلطَابِ « : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  ] . ١: الفرقان [ } راً لَِيكُونَ ِللَْعالَِمَني َنِذي{ 
قَالَ { : ؛ قال تبارك وتعاىل » مجيُع املخلوقَني « :  -رضي اهللا تعاىل عنهم-واحلََسُن ، وُمَجاِهدٌ : وقال قتادةُ 

  ] . ٢٤-٢٣: الشعراء [ } ِفْرَعْونُ َوَما َربُّ العاملني قَالَ َربُّ السماوات واألرض َوَما َبْيَنُهَمآ 
  .لمِ والَعالََمِة ، ُسمُّوا بذلك؛ لظُهورِ أَثَرِ الصنعة فيهم واْشِتقَاقُه من الَع

واإلنُس ، واِجلنُّ ، والشََّياِطُني ، ُمْشَتقٌّ من العلم ، وال ُيقَال : هم أْرَبُع أَُمم :  -رمحه اهللا تعاىل-قال أَُبو ُعبَيد 
  .للبهاِئمِ؛ ألهنا ال َتعِْقلُ 
  .واْخَتلَفُوا يف مبلِغهِم 

  .» ِستُّمائةٍ يف الَبْحرِ ، وأربعمائة يف الربِ : ِهللا ألُْف َعالَمٍ « :  -رضي اهللا عنه-دُ بُن املَُسيَّب قال َسِعي
  .» ثَماُنونَ أَلْفاً ، أَْرَبُعون ألفا يف الَبْحرِ ، وأربعونَ ألفا يف الَبرِّ « :  -رضي اهللا عنه-وقال ُمقَاِتلُ ْبُن َحيَّان 

هللا ثََمانَِيةَ َعشرَ ألَف َعالَمٍ ، الدّنيا منها ، وما العمران يف اخلََرابِ إال كفُسطاٍط يف « :  -هرضي اهللا عن-وقال َوْهٌب 
  .» َصْحراء 



َوَما َيْعلَمُ { : ؛ قال تعاىل »  -عز وجل-ال ُيْحصي َعَددَ العَالَِمني إالّ اهللاُ « :  -رضي اهللا عنه-وقال كَْعُب احلبارِ 
  ] . ٣١: املدثر [ } ُهَو ُجُنوَد َربَِّك إِالَّ 

  ) ٤(َماِلِك َيْومِ الدِّينِ ) ٣(الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ 

  }الرمحن الرحيم { : قوله تعاىل 
، وتقدم الكالم على } َربِّ العاملني { : وقرئا منصوبني ، وَمْرفُوَعْينِ ، وَتْوجِيُه ذلك ما ذكر يف -َنْعٌت أْو َبَدلٌ 
  .فَأَغَْنى عن إَِعاَدِته » ِة الَبْسَملَ« اْشِتقاِقهما يف 

  }مالك َيْومِ الدين { : قوله تعاىل 
وهو  -بفتح امليم-» املُلْك « جيوُز أنْ يكونَ ِصفَةً أيضاً ، أْو َبَدالًَ ، وإن كان البدلُ باملشتقِّ قليالً ، وهو ُمْشَتقٌّ من 

  ]الطويل : [ الشَّدُّ والرَّْبطُ ، قال الشاعُر يف ذلك : 
  يََرى قَاِئٌم ِمْن ُدونَِها َما َوَراَءهَا... كُْت بَِها كَفِّي فَأَنَْهْرُت فَْتقََها َملَ -٤٩

  .إِْمالَكُ الَعرُوسِ؛ ألّنه َعقٌْد ، وَرْبطٌ ، للِّنِكاحِ : ومنه 
  .باأللَِف » َماِلك « : وقُرِىَء 

بفتح امليم » املَِلِك « من » َماِلك « امليم ، و بضم -َمِلك َبيَُّن املُلْكِ : ُيقال  -رمحه اهللا تعاىل-قال اَألْخفَش 
  .وكسرها 

  .هبذا املعىن  -أيضاً-وُروَي ضمُّها 
ُمثَلَّثُ الفاء ، ولكن املعروَف الفرُق َبْيَن اَأللْفَاظِ » ِلي يف َهذَا الَوادي َملٌْك وُملٌْك وِملٌْك « : وروي عن العربِ 

  :الثَّالثَِة 
  .ْبطُ الشَّدُّ والرَّ: فاملفُْتوح 

هو التََّسلُّطَ َعلَى : هو القَْهُر والتسلُّطَ على من يتأّتى منه الطَاَعةُ ، ويكون باْسِتحْقَاقٍ وغَيْرِه ، واملقصور : واملْضُموُم 
وٌص َمْن يتأّتى منه الطاعة وَمْن ال يتأتى منه ، وال يكونُ إالَّ باستحقاقٍ؛ فيكونُ َبْيَن املقصورِ واملضمُُومِ عموٌم وُخص

  .من وجه 
ملك ، وليس كُلُّ » بالكسر « فكُلُّ ِملٍْك » بالضَّم « كاجلِْنُس للملك ، أي » بالكَْسرِ « اِمللُْك أي : وقال الرَّاِغُب 

ملٍك ِملْكاً ، فعلى هذا يكُونُ بينما ُعُموٌم وُخُصوٌص ُمطْلٌَق ، وهبذا ُيْعَرفُ الفرُق بني ملك ومالك ، فَإِنَّ ملكاً 
اْسُم كُلِّ َمْن : أنَّ املَِلَك : إنَّ الفرَق بينهما : وقيل » بالكَْسرِ « ةٌ ِمَن املُلِْك بالضمِ وماِلكا مأخوذ من اِمللك مأُْخوذَ

  .َيْمِلُك السياسة ، إِمَّا يف َنفِْسه ، بِالتمكُّنِ ِمْن زمامِ  قواه وصرفها َعْن َهَواَها 
  .توىل ذلك أَوْ لَْم يتولّ  وإِمَّا يف نَفِْسِه ويف غَيْرِِه ، َسَواٌء

ْرضيٍّ؛ ألنَّ وقد َرجََّح كُلُّ فَرِيقٍ إِْحَدى الِقرَائََتْينِ على اُألْخَرى َتْرجِيحاً يكاُد يسقط القَِراَءاتِ اُألْخَرى ، وهذا غَْيُر َم
إِذَا اْخَتلََف اِإلعَْرابُ يف القرآن : ل أنه قا -رمحه اهللا تعاىل-ِكلَْتْيهِما ُمَتَواِترةٌ ، ويدلُّ على ذلك ما ُروَِي عن ثَْعلَب 

نقله أَُبو . عن السَّبعِة ، مل أُفَضِّلُ إِْعرَاَباً على إعراب يف القرآِن ، فإذا خرجُت إىل كالمِ الناسِ ، فصَّلُْت اَألقَْوى 
  .» اليََواقيت « َعْمرو الّزاهد يف 

فُونَ يف القراءَات والتفاِسريِ ِمَن الّتْرجِيحِ َبْيَن َهاَتْينِ القَِراَءَتْينِ ، حىت أن قَْد أَكْثَر املَُصنِّ -: رمحه اهللا -قال أَُبو َشاَمة 
بعضهم يبالغ يف ذلك إىل حد يكاد يسقط وجه القراءة األخرى ، ولَْيَس هذا بَِمْحُمودٍ بعد ثُُبوِت الِقَراَءَتْينِ ، وصحَّةِ 



: لِّي هبذه يف َركَْعٍة ، وهبذه يف َركْعٍة ، ذكر ذلك عند قَْوِلِه تعاىل هبما حىت إين أَُص -سبحانه وتعاىل-اتصاِف الربِّ 
بَِجْزمِ الالَّمِ » َملِْك « : َوَروى احلَُسْيُن بُن َعليٍّ اجلعفي ، وعبدُ الَوارِِث بُن َسعِيٍد ، َعْن اَبِي َعْمروٍ . َماِلك َيْومِ الدِّين 
  .على النَّْعِت أيضاً 

روي . بنصب الكاف على النِّداِء » َماِلَك « : مُد بُن الّسمفيع ، واَُبو َعْبد امللك قاضي اجلُْند وقرأ اَألْعَمُش ، وحم
يا مالك يوم الدين ، وقُرىء بنصبِ الكَاِف من غري ألف النداء : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف بعض غزواته 
  .» ُهَو َماِلك « : لُعقَْيِليُّ باَأللَف َوَرفْعِ الكَاف ، على َمْعَنى أيضاً ، وهي قراءةُ َعِطيَّةَ بن قَْيس ، وقرأ َعْون ا

َبْيَن اإلَمالِة والتّفْخِيم ، ورواها : وقرأ أيُّوُب السَّخْتَيانِّي . باإلمالة واإلضجاع البليغ » مالك « وقرأَ َيْحَيى بُن َيْعُمر 
  .قَُتْيَبةُ عنِ الِكَسائي 

وُرويْت أيضاً َعْن أَبِي  -رضي اهللا تعاىل عنه-على الفِْعلِ ، وهو اختيارُ أبِي َحنِيفَة » َم الدِّين َملَك َيْو« وقرأ احلََسُن 
َماِلُك اِجلنِّ ، « : أَنَّها أْمَدُح؛ لُعُموم إضافَِته ، إذ ُيقالُ » مَاِلكِ « َحْيَوة ، وَيحَيى بن يعمر فمما رجحت به قراءة 

  ]الكامل : [ ، وأنشدوا على ذلك » َمِلك الطّْيرِ « : قالُ وال ُي» واِإلْنسِ ، والطَّْيرِ 
  َمِلِك املُلُوِك َومَاِلِك الَعفْوِ... لَِوْجهِِه ] الُوُجوُه [ ُسْبَحانَ َمْن َعَنِت  -٥٠

، » َمِلِك العََرب ، والَعَجمِ «  :فُالَنُ مَاِلك كَذَا ، ِلَمْن َيْمِلكُه ، خبالِف َمِلك فَإِنَّهُ ُيضَاُف إىل غَريِ املُلُوِك حنو : وقالُوا 
وألنَّ ثواب تاِليها أَكثُر من ثوابِ تَاِلي » الرمحن « وَألنَّ الزيادةَ يف البناِء َتدُّلُّ على الزيادةِ يف املعىن ، كما تقدم يف 

  .» َمِلك « 
بِأنه ] َنفَْسه [ أنه وصف : َبْعضِهِم ما حكاه الفَارسّي ، عن ابن الّسرَّاجِ ، َعْن » َمِلِك « ومما ُرجَِّحتْ به قراَءةُ 

  .؛ ألهنا َتكَْراٌر » َماِلِك « ، فَال فَاِئَدةَ يف قراَءِة َمْن قََرأَ » َربِّ العَالَمَني « : َماِلُك كُلِّ َشْيٍء ، بقوله 
ُهَو اهللا اخلالق البارىء { : ، ثُمَّ اخلَاصُّ؛ حنو  وال ُحجَّةَ ِفيه؛ ألنَّ يف التَّنْزِيلِ ِمثْلُه كَِثٌري ، َيذْكُُر الَعامَُّ: قال أَُبو َعليٍّ 

  ] . ٢٤: احلشر [ } املصور 
اَنَّ املَاِلَك ِمَن : أَْبلَغ يف َمْدحِ املَْخلُوقِ ، والفرق َبْيَنُهَما » َمِلِك « أَْبلَغُ يف َمْدحِ اخلَاِلقِ ، و » َماِلِك « : وقال َحامت 

  .واختاره ابُن الَعَريبِّ ] أيضاً [ َمِلكاً كان مالكاً  -تعاىل-، وإذا كَانَ اُهللا املخلوقني قد َيكُونُ غَري َمِلٍك 
فإنه ال ُيَضاف إالَّ ِللْمملوِك كما تقدم ، » مَاِلِك « أَنَّها أََعمُّ إذ ُتَضاُف للملوِك وغَْيرِ املَْملوِك ، خبالف : وِمْنَها 

[ } قُلِ اللهم مَاِلكَ امللك { : ، وبقوله تعاىل » َماِلكِ املُلِْك «  -بقوله تعاىل-وإلْشعَارِه بالكثرِة ، وألنه َتَمدََّح تعاىل 
» مالك « بكسر امليم الذي » مالك اِمللْك « كما تقّدم ، ومل ميتدح ب [ ، وَمِلكق مأخوذٌ منه ]  ٢٦: آل عمران 
  ] .مأخوذ منه 
  .» فَارِِهني ، وَحِذرِين وَحاِذرِين فَرِهني و: واِحٌد؛ مثلُ : َمْعَناُهَما « : وقال قَْوٌم 

. هو القَاِدُر على اختراع األعيان من الَعَدمِ إىل الوجود ، وال َيقِْدُر عليه أحد غري اهللا تعاىل : املَِلِك واملاِلِك : وُيقالُ 
  .أَْمالَك وُملُوك : » َمِلك « ُمالَّك وُملَّك ، وَجْمعُ : » َماِلكِ « ومجع 

  ]الوافر : [ بسكون الالّم ، ومنه قول الشاعر » ك َملْ« : وقُرِىء 

  َوأَيَّامٍ لََنا غُرٍ طَوالٍ َعصَْيَنا املَلَْك ِفيَها أَنْ َنِدينَا -...  ٥١
  .أَْملُك وُملُوك ، قاله َمكِّيٌّ رمحه اهللا : فَِخذٌ وفَْخذٌ ، وَجْمُعه على هذا : كما ُيقالُ 

  الكامل: ، ومنه » َمِليك « و 



  قََسَم اخلَالَِئَق َبْيَنَنا َعالَُّمهَا... َنْع بَِما قََسَم املَِليُك فَإِنََّما فَاقْ -٥٢
  . -رمحه اهللا-باإلْشَباعِ ، وُتْرَوى عن َناِفع » َملَكي « و 

  .ظاهراً ، فإنه معرفة باإلضافة  -تعاىل-نعتاً هللا » َمِلك « إذا ُعرَِف هذا فيكونُ 
به َمْعَنى املُّضيِ ، فجعلُه َنعْتاً واِضحٌ أيضاً؛ ألن إضافََته َمْحَضة فيتعرَُّف هبا ، وُيؤّيد كوَنهُ فإِنْ أُرِيدَ » َماِلك « وأما 

فِْعالً َماِضياً ، وإن أُرِيد به احلالُ ، أو » َملََك « فجعل » مضلََك َيْوَم الدِّينِ « : ماِضيَ املَْعَنى ِقراءةُ من قرأ 
] إِمَّا أنْ ُيجَْعلَ نعتاً هللا ، وال جيوُز؛ ألنَّ إضافَةَ اسمِ الفاعلِ مبعىن احلالِ ، أو االستقبال  :فَُيَشِكلُ؛ ألنه [ االستقبالُ 

غَْيُر حمضٍة ، فال ُيْعَرف ، وإذا مل يتعرَّْف ، فال يكون نعتاً ملعرفٍة؛ ملا عرفت فيه تقدم من اشتراط املوافقة َتعْرِيفاً 
  .وتنكرياً 

  .الً ، وهو َضعيٌف ، ألن البدل باملشتقاِت ناِدٌر كما تقدم وإِمَّا أنْ ُيجَْعلَ َبَد
إنه نعت على َمْعَنى أنَّ َتقْييَدُه بالزماِن غَْيُر ُمعَْتبِرٍ؛ َألنَّ املوصوَف إِذَا ُعرَِّف بَِوْصٍف كان : والذي َيْنبَِغي أنْ يُقالَ 

ِصفٌ مبالك يوم الدِّين مطلقاً من غري نظر إِلَى ُمِضيٍّ َوالَ أنه متَّ -واهللا أعلم-تقييُده بزماٍن غري معتربٍ ، فكان املعىن 
  .َحالٍ ، والَ اْستِقْبالٍ ، وهذا َمالَ إلَيهِ الزخمشريُّ رمحة اهللا تعاىل 

َماِلِك : ِمْن َبابِ االتِّساعِ؛ إذْ متعلّقهما غُري اليومِ ، والتقديُر » َيْومِ الدِّينِ « إىل » َمِلِك « و » مَاِلكِ « وإضافَةُ 
  .اَألْمرِ كُلِِّه َيْوم الدِّينِ 

  ]الرجز : [ يف قول الشاعر » ساعات « إىل » طَبَّاخٍ « َنِظُري إَِضافَِة  -ُهنَا-إىل الظَّْرفِ » َماِلٍك « ونظُري إَِضافَِة 
  طَبَّاخِ َساعَاِت الكََرى زَاَد الكََسلْ... ُربَّ اْبنِ َعمِّ ِلُسلَْيَمى ُمْشمَِعلْ  -٥٣
  .، وف اآلية الكرميِة غُري مذكورٍ؛ للدالَلِة علَيه » زادَ الكَِسلْ « وهو -الَّ أَنَّ املَفْعُولَ يف البيت َمذْكُورٌ إِ

  .من غَري َتقِْديرِ َحذٍْف ] على ظاِهرِه [ وجيوُز أَنْ يكونَ الكَالَُم 
َملََك َيْوَم » : ُر ُمْشِكِلٍة ، وُيؤيُِّده ظاهُر ِقرِاَءِة َمْن قَرأ غَْي -تعاىل-إىل الزمان يف َحقِّ اهللاِ « واملُلْك » اِمللك « ونْسَبةُ 
  .، ألنَّها األصل « الالمِ » َمفُْعوالً به واإلضافةُ على َمْعَنى « َيْوَم » ِفْعالً ماضياً ، فإن ظاِهرََها كونُ « الّدين 

َبلْ َمكُْر الليل والنهار { : ى ظاِهرِ قَوِلِه تبارك وتعاىل ُمْستَنِداً إلَ« يف » وِمْنهم مضْن َجعلها يف هذا النحو على معىن 
إذ اللَّيلُ الَ يُوَصُف باملكرِ ، إمنا يُوَصُف بِه العُقَالَُء ، فاملَكُْر واِقٌع « َمكْرٌ يف اللَّْيلِ » املعىن : قال ]  ٣٣: سبأ [ } 

  .فيه 
  .غَْيرُ َصِحيحٍ « يف » ، وكونٌُها مبعىن ] ِمْن [ إما على َمْعىن و« الالمِ » إِمَّا على معىن : واملشهوُر أَنَّ اإلضافَةَ 

فال َدالَلَةَ ِفيه؛ ألنَّ هذا من بَابِ الَبالَغَِة ، وهو التَّجوُز يف أَنْ جََعلَ ليلهم وهنارهم « َمكُْر اللَّْيلِ » : وأَمَّا قولُه تعاىل 
َنَهاُرُه صَاِئم ، ولَْيلُُه قَاِئم؛ وقول الشاعر يف ذلك : ظُري قَوِْلهِْم ماِكَرْينِ مبالغةً يف كَثْرة وقوعه منهم فيهما؛ فهو َن

  ]البسيط : [ البيت 

  وَاللَّْيلِ ِفي َبطْنِ مَْنُحوٍت ِمَن السَّاجِ... أَمَّا النََّهاُر فَِفي قَْيد َوِسلِْسلٍَة  -٥٤
هبا ُمبَالغةً يف ذلك ، وهو َمذَْهٌب َمْشُهورٌ يف  ملا كانت هذه األشياُء يكْثُر وقُوعها يف هذه الظروِف ، َوَصفُوَها

  .كَالَمِهِْم 
والتفت الساق { : الِقطَْعةُ ِمَن الزََّماِن ، أيَِّ َزَمنٍ كَانَ ِمْن لَْيلٍ َوَنهار؛ قال اهللا تبارك وتعاىل : لَُغةً » الَيْوُم « و 

وذلك كنايةٌ عن احتضار املوتى ، وهو ال خيَتصُّ بِلَْيلٍ وال  ] ٣٠و  ٢٩: القيامة [ } بالساق إىل َربَِّك َيوَْمِئٍذ املساق 
  .فهو من طُلُوعِ الفَْجرِ إىل غُُروبِ الشمس : وأما يف العُْرف . َنَهار 



  ] .غُُروبِها [ ُيعَبَُّر به عن َوقِْت طُلُوعِ الشمسِ إىل » اليوم « : وقال الرَّاِغُب 
الَيوم ، وجعلوا الفرَق بينهما ما ذكرُت ، وقد ُيطْلَُق اليوم على السَّاعِة ، قال وهذا إنَّما ذكُروهُ يف النَّهارِ ال يف 

، ورمبا ُعبَِّر َعنِ الشِّدَِّة باليومِ ، ُيقالُ َيْوٌم أََيْوٌم؛ كما ]  ٣: املائدة [ } اليوم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم { : تبارك وتعاىل 
اجلََزاُء؛ ومنهُ  -هنا-مضافٌ إِلَْيه أَْيضاً ، واملراُد به » الدِّينِ « و . قُْرطُبِيُّ رمحه اهللا تعاىل ذكره ال. لَْيلَةٌ لَْيالَُء : ُيقالُ 

  ]اهلزج : [ قولُ الشاعر 
  ِن ِدنَّاُهْم كََما َدانُوا... َولَْم َيْبَق ِسَوى الُعْدَوا  -٥٥
  .جَازيَْناُهْم كما جَاَزْوَنا : أي 

  ]مل الكا: [ وقال آَخُر يف ذلك 
  َواْعلَْم َبأَنَّ كََما َتِديُن ُتَدانُ... َواْعلَْم َيِقيناً أَنَّ ُملْكََك زَائلٌ  -٥٦

  ]املتقارب : [ ومثله 
  َوِدنَّاُهْم ِمثْلَ َما يَقْرُِضونا... إِذَا َما َرمَْوَنا َرَميَْناُهُم  -٥٧

  ]الطويل [ ومثله 
  َيْوماً كََما ُهَو دَاِئُن] الفََتى [ ُيدانُ ... َحَصاَدكَ َيْوَماً َما َزَرْعَت وإِنََّما  -٥٨

قَاِضي َيْومِ اِحلسَابِ؛ قال تعاىل : » َماِلِك َيْومِ لدِّينِ « : وُمقاِتلٌ والسُُّدَّيِّ  -رضي اهللا َتعَالَى عنهما-وقال ابُن عباسٍ 
  .أي احلسابُ املستقيُم ] .  ٣٦: التوبة [ } ذلك الدين القيم { : 

  .» اجلََزاُء ويقُع على اجلزاءِ يف اخلَْيرِ والشَّرِّ ِمجيعاً : الدِّين « : ةُ وقال قََتاَد
  .» َماِلِك َيْومِ الدِّين ، يوم ال ينفُع فيه إالََّ الدِّين « : وقال ُمَحمَُّد بُن كَْعبٍ القُرَِظي 

  .قََهْرُتُه فذلّ : ِدْنُتُه فََدانَ أي : يُقالُ : الدين القَْهُر : وقيل 
: [ العادَةُ؛ كقوِلِه هذا البيت : طَاَعةٌ ، وله َمَعٍا أَُخُر : ، أْي » َوَمْن أَْحَسُن ِديناً « : الديُن الطاَعةُ؛ ومنه : يل وق

  ]الطويل 
  َوجَاَرتَِها أُمِّ الرِّبابِ مبَأَْسلِ... كَِدينَِك ِمْن أُمِّ احلَُوْيرِِث قَْبِلَها  -٥٩
  ]الوافر  : [ومثله . كََعادَِتِك : أَْي 
  أََهذَا دِيُنُه أََبداً وَدينِي... َتقُولُ َوقَْد َدَرأُْت لََها َوِضينِي  -٦٠

  ] .قاله ثعلب [ وذَلَّ وَعزَّ ، فهو من األضَداِد : َعَصى وأطاَع : وَدانَ 
يف قَضَاِئِه وُحكْمِهِ : ، أَْي ]  ٢: لنور ا[ } َوالَ تَأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ ِفي ِدينِ اهللا { : والقضاُء؛ ومنه قولُه تبارك وتعاىل 

.  
  .على حَالٍَة : ، أَْي » لو كنُت على ِدينٍ غري هذه ، َألَجْبُتكَ « : واحلَالُ؛ سُِئلَ بعُض األعرابِ فقال 
  ]البسيط : [ والدَّاُء؛ ومنه قولُ الشاعرِ يف ذلك 

بفتح الدَّال وكَْسرِها يف -جِْنُتُه بفعله أَِديُنه َدْيناً أَِديُنه َدْيناً وَِديناً : الُ وُيق... َيا ِديَن قَلبَِك ِمْن َسلَْمى َوقَْد ِديَنا  -٦١
  .َجاَزْيُته : أْي  -املصدر

  ] . ٨٥: آل عمران [ } َوَمن َيْبَتغِ غَْيَر اإلسالم ِديناً فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه { 
: هو من ِدْنُتُه : وِقيل . َمِديَنة : َمِدين ، وِلَألَمِة : ٍه ، ومنه ِقيل للعبِد ِديُن فُالَنٌ ُيَدانُ إذا ُحِملَ على َمكْرو: وُيقَالُ 

ِمْن هذا البابِ قاله الرَّاِغُب ، وسيأيت حتقيُق هذه اللفظِة عند ذكرها » املَِديَنة « إذا جازيته بطاعته ، وجعل بعضُهم 



  .إِن شاء اهللا تعاىل 
كونِه ماِلكا لألّيام كُلِّها؛ ألنَّ األَْمالَكَ يومئذَ زاِئلة ، فال ُملَْك والَ أَْمَر إِالَّ لَه؛ بالذكر مع » يوم الدين « وإمنا ُخصَّ 

} لَِّمنِ امللك اليوم ِللَِّه الواحد القهار { : ، وقال ]  ٢٦: الفرقان [ } امللك َيْوَمِئٍذ احلق للرمحن { : قال اهللا تعاىل 
  ] . ١٩: االنفطار [ } مر َيْومَِئٍذ ِللَِّه واأل{ : ، وقال تعاىل ]  ١٦: غافر [ 

  فصل فيمن قرأ باإلدغام هنا
بإدغام امليمِ يف امليمِ ، وكذلك ُيْدِغُم كُلُّ َحْرفَْينِ ِمْن جِْنسٍ » الرَِّحيم ملك «  -: رمحه اهللا تعاىل -قرأ أَُبو َعْمرو 

سواٌء كانَ احلرُف َساِكناً أَْو مَُتَحرِّكاً ، إالُّ أَنْ َيكُونَ احلرُف قرِيَبي املَخْرج ، ] كانا [ َواِحٍد ، أَْو َمخْرج واحد ، أو 
 ، فإنه ال يدغمها األوَّلُ ُمَشدَّداً ، أَْو ُمنَوَّناً ، أَْو َمْنقُوصاً أَْو َمفْتُوحاً ، أْو َتاَء اخلِطَابِ قبلَه ساِكن يف غَْيرِ اِملثْلَني

النساء [ } َبيََّت طَآِئفَةٌ { : كَبريِ ، وافَقه َحْمَزة من إدغام املتحرِك يف قوله تعاىل وإدغاُم املتحرك َيكُونُ يف اإلدغَامِ ال
  ] . ١: الذاريات [ } والذاريات ذَْرواً { ، ]  ٣و  ٢و  ١: الصافات ] [  ٨١: 

يف إدغام الساكن يف املتحرك [ ِئي وأَْدغََم التاَء فيما بعدَها من احلُُروف وافَقَُه َحْمَزةُ بروايةَ َرَجاء ، وَخلَف ، والِكسَا
إِالَّ يف الراِء عند الالم ، والدال عند اجليم ، وكذلك ال ُيدِْغُم َحْمَزةُ الدَّالَ عند السني والصاد والزاي ، وال ] 

  .إدغام لسائر القراء إالّ يف أحرف معدودة 
  فصل يف كالم القدرية واجلربية

امتنع القول بالثواب ، والعقاب ،  -تعاىل-إن كان َخاِلَق أَفْعالِ العباِد ، هو اهللا : قالِت القدريَّةُ : قال ابُن اخلَطِيب 
واجلزاِء ، ألن الثواَب للّرجل على ما مل يعملْ َعَبث ، وعقابه على ما مل يعمل ظُلٌْم وعلى َهذا التقديرِ ، فيبطل كونه 

  .َماِلكاً ليوم الدين 
العباِد بتقدير اهللا وترجيحه ، مل يكن مالكاً هلا ، وملا أَْجَمَع املسِلُمون على كونه  لو مل َتكُْن أعمالُ: وقالت اجلربيةُ 

  .َماِلكاً للعباد ، وألعماِلهم ، َعِلْمَنا أَنَُّه حالٌق هلا مقدٌر لََها 

  ) ٥(إِيَّاكَ َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني 

، وُيْسَتعْمل مقدماً على الفعل ، وإيَّاَك أَسْأَلُ؛ وال ُيْسَتْعَملُ مؤخراً  كلمة ضمري ُخصَّت باإلضافِة إىل املُْضَمر: إِيَّاَك 
  .إالّ منفصالً؛ فُيقال ، ما عنيُت إالَّ إِيَّاَك 

  .قدِّم لالختصاصِ ، وهَو واجُِب االنفصالِ » نعبد « وهو مفعولٌ ُمقَدٌَّم على 
  .على أنه ُمْضَمٌر : ة أو املضمرة؟ فاجلمهوُر َهلْ هو ِمْن قَبِيل األمساِء الظاهر: واْخَتلَفُوا فيه 

  .هو اسمٌُ ظاهر : وقال الزَّجَّاُج رمحه اهللا تعاىل 
  :والقَاِئلُون بأَنَّهُ ضمٌري اْخَتلَفُوا فيه على أرَبعِة أقوالٍ 

  .أنه كلمةُ َضِمريٍ : احُدمها 
  ] .من تكلّم وغيبة وخطاب [ اسٌم ُمضَاٌف إليه يبّين ما يُراُد به َوْحَدُه َضِمٌري ، وما بَْعَدُه » إِيَّا « َعلَى أَنَّ : والثاين 
  ] .من تكلم وغيبة وخطاب [ وحده ضمٌري ، وما بعده ُحُروفٌ تبني ما يُراُد به » إِيَّا « أَنَّ : وثَالِثُها 
إذا بلغ الرَُّجلُ السِّتَِّني ، « : هِم عماٌد وما بعده هو الضمُري ، وشذّت إضافته إىل الظاِهرِ يف قوِل» إيَّا « أَنَّ : ورابُعها 

، وهذا ُيؤَيُِّد قَْولَ َمْن َجَعلَ الكَاَف ، واهلاء ، والياء يف حملّ » الشواب « إىل » إيَّا « بِإَضافَِة » فإياه وإيَّاَي الشَّواب 
أَوَّ « َهلْ هو مشتقٌّ من : فجعل له اْشِتقَاقَا ، مثَّ قال وقد اَْبَعَد بعُض النَّحوِيَِّني ، » إِيَّاكَ إِيَّاه إِيَّاَي « : جر ، إِذا قُلَْت 



  ]الطويل : [ ؛ كقول الشاعر يف ذلك » 
  .. . . .فَأوِّ ِلِذكَْراَها إِذَا ما ذَكَْرُتَها  -٦٢

  ]الرجز [ ؛ كقوله » آَية « أَْو مْن 
« مث َصيَّره التصريُف إىل ِصيغِة » ل ، أو فَِعيل ، أو فَُعول إفَْع« : وهل َوْزُنه ... لَْم ُيْبقِ َهذَا الدَّْهُر ِمْن آَياِئِه  -٦٣

: إيَّا؟ وهذا الذي ذكره ال ُيْجِدي فائدةً ، مع أنَّ التصريَف واالشتقاق الَ َيْدُخالن يف املتوغِّل يف البناِء وفيه لُغاٌت 
: وإبداهلا هاء مع تشديدِ الياِء وَتخِْفيفها؛ قال الشَّاعر كَْسُر اهلمزِة ، وَتْشِديُد الَياِء ، ومنها ، فَْتُح اهلمزِة : أَشَْهُرها 

  ]الطويل [ 
  َموَارُِدهُ َضاقَْت َعِلْيَك َمصَاِدرُْه... فَهِيَّاَك َواَألْمرَ الَّذي إِن الَِّذي إِنْ تََراَحَبْت  -٦٤

-ضَْوُؤها : ؛ فإِنَّ إِيَاةَ الشمسِ « َشْمَسك نعبد » : بالَتخِْفيِف مرغوٌب عنه؛ ألنه َبصُري « إيَّاكَ » : وقال بعضُهم 
  ]الطويل : [ هي هلا مبنزلةِ اهلَالِة للقمر ، فإذا حذفت التاَء ، َمَدْدَت؛ قال : وقيل . بكسر اهلَْمزِة ، وقد ُتفَْتُح 

  أُِسفَّ فَلَْم َتكِْدْم َعلَْيِه بإثِْمِد... َسقَْتُه إَِياُء الشَّمسِ إِالَّ ِلثَاِته  -٦٥
  .َء ببعِضَها َشاذَّاً وقد قٌرِى

  .وللضَّماِئرِ َتقسيٌم ُمتَِّسٌع ال حيتمله هذا الكتاب ، وإمنا يأيت يف غُُضونِه ما يليُق به 
لوقوِعه موقَع االسمِ ، وهذا رأُي البصريني : فعلٌ مضارٌع مرفوٌع؛ لتجرِده من الناصبِ واجلازِم ، وقيل « َنْعُبُد » و 
.  

« َضارِباً » أنه أشبه االسَم يف حركاِتِه ، وسكناِتِه ، وعَدَد ُحُروِفِه ، أالَ تََرى أَنَّ : ين ومعىن املضارع املشابه ، يع
فيما ذكرت ، وأنه يشيع وخيتصُّ يف األزماِن كما يشيُع االسُم ، وخيتص يف اَألْشخاصِ ، وفَاِعلُُه « َيضْرِب » ُيْشبُِه 

  .مستتٌر ُوجُوباً ملا مرَّ يف االستعاذة 

وهو أبلغ من الُعُبوِديَِّة إظهار  -تعاىل-غايةُ التذللِ ، وال يستحقُّها إال َمْن له غاية اإلفَْضالِ ، وهو الباري : اَدةُ والعب
  ]الطويل : [ وقال طََرفة يف ذلك . ُمذَلَّلٌ بالوطْء فيه : طريٌق ُمعَبٌَّد ، أَْي : التذلُّلِ ، وُيقالُ 

  َوِظيفاً فَْوَق مَْورٍ ُمَعبَِّد... أُْتبَِعْت ُتَباري ِعَتاقاً َناجَِياٍت َو -٦٦
  .أَْي ُمذلَّلٌ بِالقَطَْران : العَْبُد؛ ِلذلَِّتِه ، وبَعٌري معبٌَّد : ومنه 
ذللُته ، : بالتشديِد فقط ، أَْي  -وَعبَّْدُت الرجل -بالتخفيف فقط-َعَبْدُت اهللاَ : العبادةُ التََّجرُُّد ، وُيقالُ : وقيل 

  .عبداً واختذُته 
احلمد هللا ، مث : التفاٌت ِمَن الَغْيَبِة إىل اخلِطَابِ ، إِذْ لو جرى الكالُم على اصله ، لَِقل » إيَّاكَ َنْعُبد « : ويف قوله تعاىل 

  .نوٌع ِمن البالغَِة : إيَّاُه َنعبُد ، وااللتفاُت : قيل 
  :وه والفائدةُ يف هذا االلتفاِت وج:  -رمحه اهللا-قال ابُن اخلَطيب 

: بألفاظ الغيبة ، إىل قوله  -تعاىل-أن املصلِّي كان أَجَْنبِيَّاً عند الشروعِ يف الصَّالِة ، فال َجَرَم أَثَْنى على اهللا : أحُدها 
ليوم الدين ، َحَمْدَتنِي وأَقَْرْرَت بكونِي إهلاً ، ربَّا ، رمحاناً ، رحيماً ، مالكاً : ، مث إنه تعاىل كأنه قال له » َيْومِ الدِّينِ « 

  .إياك نعبد : فََنْعَم العْبُد أنت ، فرفعنا احلجاَب ، وأبدلنا البُْعَد بالقُْربِ ، فتكلّم باملخاطبة وقل 
على سبيل ] والسبب فيه أن الردَّ ِمَن الكرميِ إذا سُِئلَ [ أنّ أحسَن السؤالِ ما وقع على سبيلِ املَُشافََهِة ، : الثاين 

  .ِعيٌد املَشافهة واملخاطبة َب
: يونس [ } حىت إِذَا كُنُتْم ِفي الفلك َوَجَرْيَن بِهِم { : قولُه تبارك وتعاىل  -إالّ كونه َعكَْس هذا-ومن االلتفاتِ 



  ] .املتقارب : [ ؛ وقد التفَت امرؤ القَْيسِ ثَالثَ التفاتاٍت يف قوله » بكم « : ومل َيقُلْ ]  ٢٢
  َوَناَم اخلَِليليُّ وَلَْم َترْقُِد... َتطَاَولَ لَيْلَُك بَاَألثُْمِد  -٦٧

  كَلَْيلٍَة ِدي الَعاِئرِ األْرَمِد... َوَباَت وَباَتتْ لَُه لَْيلَةٌ 
  َوخُبِّْرُتُه َعن أَبِي اَألْسوَِد... َوذَِلَك ِمْن َنَبأٍ َجاءنِي 

  :بل مها التفاتان : اٍت ، وقال يف َجْعِلِه هذا ثَالثةَ التفاَت - رمحه اهللا تعاىل-وقد خطَّأَ بعُضهم الزخمشريَّ 
  .» وَباَتْت له لَْيلَةٌ « : ، إىل الَغْيَبِة يف قوله » لَْيلُك « : ُخروٌج ِمَن اِخلطابِ به يف قوِلِه : أحُدمها 
  .» ِمْن َنَبأ َجاَءنِي وُخبِّْرُتهُ « : اخلروُج من هذه الغيبةِ إىل التكلِّم ، يف قوِله : والثاين 

؛ ألنه » تطاول لَيِْلي « : فيه التفاٌت؛ ألنه كان أصل الكالمِ أَنْ يقولَ » َتطَاَولَ لَْيلُك « : قولَه أَّوالً  أَنَّ: واجلواُب 
مِ هو املقصوُد ، فالتفَت ِمْن مقامِ التكلُّمِ إىل مقامِ اِخلطَابِ ، ومن مقامِ اِخلطَابِ إىل الغيبة ، مثَّ ِمَن الغيبِة إىل التكلُّ

  .الذي هو األصل 
  :أن فيها استعارةً والتفاتاً : على بناِئِه للمفعول الغائب؛ ووجهُها على إْشكَالِها » إِيَّاَك ُيْعَبدُ « : وقُرِىَء شاذّاً 
« : أنت ُتعَْبُد ، وهو شائع؛ كقولِهم : فيها ضمريُ النصبِ لضمري الرفْع ، واألصل ] فإنه اسُتِعري : [ أما االستعارةُ 

  ]الرجز : [ يف أحِد األقوالِ؛ وقول اآلخر » ، وَعسَانِي  َعَساَك ، وَعَساُه
  َوطَالََما َعنِّْيَتَنا إِلَْيكَا... يا اْبَن الزَُّبْيرِ طَالََما َعَصْيكَا  -٦٨

  .» َعَصْيَت « : نائبةٌ عن التاِء ، واألصل » َعصَْيكَا « فالكافُ يف 
إِيَّاكَ « باخلطابِ ، ولكنه التفت من اخلطاب يف » إِيَّاكَ ُتْعَبدُ « : َرأَ فكان من حقِّ هذا القارئ أَنْ يَقْ: وأما االلتفاُت 

إالّ أن هاذ االلتفاَت غَريٌب؛ لكونِِه يف ُجْملٍة واحدٍة ، خبالف االلتفاتِ املتقّدمِ؛ ونظُري هذا » ُيْعَبدُ « إىل الَغْيَبِة يف » 
  ]الطويل : [ االلتفات قولُه 

  َسِمْعَنا بِِه َواَألْرَحبِيُّ املَُغلَُّب... الَّذي كُْنَت مَرَّةً  أَأَْنتَ اِهلالَِليُّ -٦٩
  .» كُْنَت « و » أَْنَت « : بعد قوله » بِِه « : فقال 

وجب  -لو تأخر عم عامله-واجُب التقدمي على عامله؛ َألنَّ القاعَدةَ أَنَّ املفعولَ به إذا كان ضمرياً » إِيَّاكَ « و 
مل َيلْزَم « الدِّْرَهمُ أَْعطَُيَك إِيَّاُه » : ألنك لو أخرَت الضمَري هنا فقلَت « الدرهم إياه أعطيتك » : و ، من حن« اتصالُُه 

  .« أعطيتكَُه » : االتصالُ ، ملا سيأيت بل جيوُز 
  فصل يف معىن العبادة

طريٌق : عِْظيم الَغْيرِ ، من قوهلم العبادةُ عبارةٌ عن الفعل الذي يؤتى به لغرض َت: قال ابُن اخلَطيب رمحه اهللا تعاىل 
  :ال أعبد أحداً سواك ، ويدلُّ على هذا احلصر وجوه : إيَّاكَ َنْعُبُد ، معناه : مذلَّلٌ ، فقوله : ُمّعبٌَّد ، أَْي 

لّسماَء تسمَية اهللا ، والرب ، والرمحن ، والرحيم ، ومالك يوم الدين ، وكوَنُه قادراً بان ُيمِسَك ا: فَذّكَر من مجلتها 
 بال إعانة ، وأَْرضاً بال ِدَعامة ، وُيسَيُِّر الشمَس والقمر ، ويسكن القُطَْبْين ، وخيرُج من السَّماء تارة النَّاَر؛ وهو الربق

  .، وتارة اهلواَء؛ وهو الريح ، وتارة املاء؛ وهو املطر 
من املاء؛ وهو اجلمد ، مث جعل يف األرض أجساماً  وأما يف األرضِ فتارةً ُيخْرج املاء من احلََجرِ؛ وتارةً ُيْخرج احلجَر

، وأجساماً مسافرة ال تقيم؛ وهي األهنار ، وخسف بقارون فجعل اَألرَض فَْوقَُه ، ] وهي اجلبال [ ُمقيمةً ال تسافر؛ 
رِقُواْ فَأُْدِخلُواْ أُغْ{ : إىل قَاب قَْوَسْين ، وجعل املاء ناراً ىل قوم فرعون؛ لقوله  -عليه الصالة والسالم-ودفع حممداً 

فوق  -عليه السالم -ورفع ُموَسى -عليه السالم-، وجعل النارَ َبرَْدا وسالماً على إِبَْراهِيَم ]  ٢٥: نوح [ } َناراً 



  .فهذا من أداة احلَْصرِ  -عليه الصالة والسالم-الطُّورِ ، وغرق الدنيا من الّتنُّورِ ، وجعل البحر يبساً ملوسى 
  .« إِيَّاكَ َنْعُبُد » كالكَالَمِ يف « إِيِّاَك َنْسَتِعُني  »والكالم يف 

عاِطفَةٌ ، وهي من املشتركِة يف اإلعرابِ واملعَنى ، وال تقتضي تَْرِتيباً على قول اجلمهور ، خالفاً لطائفٍة من : والواو 
  .الكوفيَني وهلا أحكام ختتص هبا تأيت إن شاء اهللا تعاىل 

يف الصحيح؛ ألنه من الَعْوِن ، فاْسُتثِْقلَِت الكسرةُ على « َنسَْتخْرُِج » : ؛ َمثْلُ « َنْسَتْعوِنُ » : « َنْسَتِعني » وأصل 
  .الَواوِ ، فنقلت إىل الّساكنِ قَْبلَها ، فسكنت الواُو بعد النَّقلِ وانكََسر ما قبلها؛ فَقُِلَبْت ياًء 

  .الَوْزِن ، والَوقِْت : ، ومها من « ات ِميزَان ، وميِقَ» : وهذه قاَِعدةٌ مطّردَةٌ؛ َنْحَو 
وله معََاٍن « استفعل » الطلُب ، أَْي َنطْلُُب منك العونَ على الِعَباَدِة ، وهو أحد املعاين اليت ل : والسُِّني فيه معناها 

  :أَُخٌر 
، « استفعل » ، وهو أحد املعاين اليت ل  َنطْلُُب منك العونَ على العَِباَدِة: ، أَْي « اسَْتْحَجَر الطُِّني » : حنو : االختاذُ 

  :وله َمَعاٍن أَُخٌر 
  .اختذُْه عبداً : أي « اْسَتعْبِْدُه » : حنو : االختاذُ 

تتحولُ : أي » إنَّ الُبغَاثَ بأَْرضَِنا َيْسَتْنِسُر « : صار حجراً ، ومنه قوله : أَْي » اْسَتْحَجرَ الطُِّني « : والتحولُ؛ حنو 
  .سور إىل صفة النُّ

  .وجده عظيماً : أَْي » اْسَتْعظََمُه « : ووجوُد الشَّْيِء مبعىن ما ِصيغَ منه؛ حنو 
  .» اسَْتْحَسَنُه « : وَعدُّ الشَّْي كذلك ، وإِن مل يكُْن؛ حنو 

  .« أَْشالَه فَاْسَتْشلَى : ؛ حنو » أَفَْعل « ومطاوعةُ 
  .« سَْتَبلَّ أََبلَّ الْمَرِيُض َوا» : وموافقُته له أيضاً؛ حنو 

  .« تكرب » مبعىن « اسَْتكَْبرَ » : ؛ حنو « َتفَعَّلَ » وموافقةُ 
  .« اعَْتَصَم » مبعىن « اْستَْعَصمَ » : ؛ حنو « افَْتَعلَ » وموافقةُ 

  .، مل يتلفظ هلما مبجرِد استغناء هبما عنه « اسَْتْحَيا » و « اْسَتكَّف » : واِإلغَْناُء عن اجملرد؛ حنو 
  .رجع وَحلَق عانته : ، أْي « استعان » و « اْستَْرَجَع » : أي اجملرد امللفوظ به حنو « فََعلَ » َناُء هبما عن واإلغْ

وذلك بشرط أال يكن حرفُ . بكسرِ حرف املضارعة؛ وهي لَُغةٌ مطردةٌ يف حروف املَُضارعة « نِْسَتِعُني » : وقُرِىَء 
، وكأنه قصد إىل َتخِْفيِف الواو « َوَجلَ » ، مضارع « ييَجلُ » : ُهم قال املَضارعة ياًء؛ لثقل ذلك ، على أنَّ بعَض

، وهي هادمةٌ هلذا االستثناِء ]  ١٠٤: النساء [ } فإنَهم ييلَُمون { : إىل الياء ، فكسر ما قبلها لتنقلب؛ وقد قُرِىَء 
  .، وسيأيت حتقيُق ذلك يف موضعه إنْ شاء اهللا تعاىل 

نِْسَتِعنيُ » ، أو يف أوله مهزةُ وصلٍ ، حنو « َعِلَم » من « ِتْعلَْم » : من ماضٍ مكسورِ الَعْينِ؛ حنو  وأن يكونَ املَُضارع
كشر « يقتلُ » و « يْضربُ » ، فال جيوزُ يف « َتَعلََّم » من « نَِتَعلَّمُ » : ، أو تاُء ُمطَاَوعٍة؛ حنو « اْسِتَعانَ » من « 

  .املذكورة حرف املَُضارعة؛ لعدم الشرُّوط 
  .وهو املُظَاهرة والنصرة ، وقدم الِعبَاَدةَ على االْسِتعَاَنِة؛ ألهنا وصلةٌ لطلب احلاجة : طلبُ الَعْونَ : واالستعاَنةُ 

فأستعني بك يف إمتامها ، فال متنعين من إمتامها باملَْوِت ، وال : َشَرْعتُ يف الِعَباَدِة : كأنه يقولُ : وقال ابُن اخلَطيبِ 
  .رضِ ، وال بقلب الدَّواعي وَتغَيُّرِها بامل

  مل قدم ِذكُْر الِعَباَدِة على االستعاَنِة ، واالستعانةُ ال تكون إالَّ قبل العبادة؟: فإن قيل  -رمحه اهللا تعاىل: وقال الَبغَوِيُِّ 



مع الفعل ، فال فرق بيت التقدمي  هذا يلزُم من َجَعلَ االستعانةَ قبلَ الفعل ، وحنن َنجْعلُ التوفيَق ، واالستعانةَ: قلنا 
  .والتأخري 

االستعاَنةُ نوُع تعبٍُّد ، فكأنه ذكر مجلة العباَدِة أّوالً ، مث ذكر ما هو من تفاصيلها وأطلق كُالًّ من ِفْعلَْي العباَدةِ : وقيل 
أَْو يكون املُراُد وقوَع الفعلِ من ، ] عليه [ واالستعاَنِة فلم يذكر هلما مفعوالً؛ ليتناول كل معبود به ، وكلَّ ُمْسَتعان 

  .أي أوقعوا هذين الِفْعلَْينِ ]  ٦٠: البقرة [ } كُلُواْ واشربوا { : غري نظر إىل مفعول؛ حنو 
  فصل يف نظم اآلية
ومل يقل « نعبد » : على قوله « إيَّاَك » : فقدََّم قولَه « إيَّاَك نَْعُبُد » : قال تعاىل :  -رمحه اهللا تعاىل-قال ابُن اخلَطِيبِ 

  :لوجوه « نعبدك » : 
  .فال يتكاَسلُ يف التعظيم  -تعاىل-قّدم ِذكَْر َنفِْسِه؛ لينبه الَعابَِد على أن املعبوَد هو اهللاُ  -تبارك وَتعَالَى-أنه : أحُدها 

؛ لتذكرين ، وحتضر يف » إياك « : أَنَّه إِنْ ثقلت عليك العبادات والطاعات وصعبت ، فَاذْكُْر أوَّالً قولَه : وثانيها 
  .قلبك معرفيت ، فإذا ذكرَت َجالَيل وعظميت ، وعلمت أين موالك ، وأنك عبدي؛ سهلت عليك تلك العبادة 

أن القدَمي الواجبَ لذاِته متقدمٌ يف الوجوِد على حملدث املمكن لذاته ، فوجب أن يكون ذكره متقدماً على : وثالثها 
  .مجيع األذكار 
  »د نعب« فصل يف نون 

إما أن تكون نونَ اجلمع ، أو » نعبد « : النُّون يف قوله تعاىل : لقائلٍ أّنْ يقولَ :  -رمحه اهللا تعاىل-قال ابُن اخلَطيب 
نونَ العظمِة ، واألول باِطلٌ ، ألن الشخَص الواحدَ ال يكون َجْمَعاً ، والثاين باطل أيضاً؛ ألن عند أداء العبوديِة ، 

  .يذكر نفسه بالَعْجزِ والذّلة ال بالَعظََمِة  اللَّائق باإلنسان أن
  :واعلم أنه ميكن اجلواُب عنه ِمْن ُوُجوه 

  .أنّ املراَد ِمْن هذه النوِن نونُ اجلَْمعِ ، وهو تنبيه على أنَّ األَوْلَى باإلنسان ، أَنْ يؤدي الصَّالة باجلماعة : أحدها 
، املَُراد منه ذلك اجلمُع ، وإن كان يصلّي الصَّالة » نعبد « : ، فقوله  أنَّ الرجلَ إِنْ كان ُيَصلِّي يف مجاعة: الثاين 

  .باجلماعة 
كان قد ذكر عباَدةَ نفِسه ، ومل يذكر عباَدةَ غَْيرِه ، أما إذا » إياك أعبُد « : أنَّ املُْؤِمنني إخوةٌ ، فلو قال : الثالث 

  .مجيع املؤمنني شرقاً وغرباً  كان قد ذكر عباَدة نفِسه ، وعبادة» إياك نعبُد « : قال 

  ) ٦(اْهِدَنا الصَِّراطَ الُْمْسَتقِيَم 

  .أَْرِشْدَنا : الدعاُء ، فِقيلَ معناه : ِصيَغةُ أْمرٍ ، ومعناها : اْهِد 
ا ُدْم على م: قم حىت أعوَد إليك ، أَْي : ثبَنت؛ كما ُيقال للقاِئم  -رضي اهللا عنهما-وأَُبيُّ بن كَْعب : وقال َعليٌّ 

أنت عليه ، وهذا الدعاء من املؤمنني مع كوهنم علَى اهلداَيِة بِمعىن التَّثْبِيِت ، ومبعىن طلبِ مزيد اهلدَاية؛ ألنَّ اَأللْطافَ 
  .ال تتناهى على مذهب أَْهلِ السُّنة  -تعاىل-واهلدايات من اهللا 
أنْ يكونَ اإلنسانُ : هو » دَِنا الصَِّراطَ املُْسَتِقيَم اِه« : املَراُد من قوله تعاىل :  -رمحه اهللا تعاىل-قال ابُن اخلَطِيب 

  .ُمقْبِال بكليِة قلبه وِفكْرِه وِذكْرِه على اهللا تعاىل  -تعاىل-ُمْعرِضاً عما سوى اهللا 
ينقاَد ، أنْ يصَري حبيثُ لو أُِمَر بذبح غُريه ، ألطاَع؛ كما فعل إبراهيم عليه الصالة والسالم ، ولو أُِمَر بأَنْ : مثالُه 



نفَسُه يف البحر ، ألطاَع؛ ] ألن يذَبحُه غُريه ، ألطاَع؛ كما فعله إْسماِعيلُ عليه الصالةُ والسَّالم ، ولو أُِمَر باَنْ ُيلْق 
كما فعله ُيوُنس عليه الصالة والسالم ، ولو أُِمرَ بأن يتلمذَ ملن هو أعلم منه بعد بلوغه يف املَْنصب إىل أعلى الغايات 

، ولو أُِمرَ بأنْ يصَرب يف ] عليه الصَّالةُ والسالُم [ مع اخلَِضر  -عليه الصَّالة والسالم-كما فعله موسى  ، ألطاع؛
عليهما -املر باملَْعُروف ، والنهي عن املنكر على القتل ، والتفريقِ بنصفني ، ألطاع؛ كما فعله َيحَْيى بُن َزكَرِيَّا 

، هو االقتداُء بأنبياء اِهللا يف الصَّربِ على الشدائِد ، » اْهِدنا الصِّراطَ املُْستَقيَم «  فاملراد بقوله تعاىل -الصَّالة والسالم
  .والثبات عند نُزولِ البالِء ، وال َشّك أن هذا مقاٌم َشِديٌد؛ ألن أكثر اخلَلْقِ ال طاقة هلم به 

  . َترُِ ملعاٍن كثريٍة ذكرِها اُألُصوليُّونَ» أَفَْعلْ « واعلم أن صيغةَ 
أَمٌر ، وبالعكس ُدعاء ، ومن املُساوي : من األعلى لألدىن ، قيل فيها » افعل « إن وردت صيغةُ : وقال بعضُهم 

مفعولٌ أَوَّلٌ ، وهو ضمٌري متصل يكون » ن « اْهِد أنت ، و : التماٌس ، وفاعله مستتر ُوجُوباً ، ِلَما َمرَّ ، أي 
قُْمَنا « : الّرفع ، والنصب ، واجلر ، بلفظ واحد؛ حنو : تعملُ يف موضع للمتكلم مع غريه ، أو املعظّم نفسه ، ويس

  .، وال يشاركه يف هذه اخلصوصية غريه من الضَّمائر » َمرَّ بَِنا « ، و » ضََرَبَنا َزْيٌد « ، و » 
الياء « ، و » هند أنت تقومني يا « ، و » مّر يب « ، و » أكرمين « : وقد زعم بعُض النَّاسِ أن الياء كذلك؛ تقولُ 

يف املثال األّول منصوبةُ احمللِّ ، ويف الثاين جمرورته ، ويف الثالث مرفوعتُه ، وهذا ليس بشيٍء؛ ألن الياَء يف حالةِ » 
  .الرفع ، ليست تلك الياء اليت يف حالة النَّصبِ واجلر؛ ألن األُولَى للمتكلم ، وهذه املخاطبة املؤنثة 

مرفوُع احمللِّ » هم « ، ف » مررت هبم « و » ضربتهم « و » هم نائمون « : ُهم؛ تقول بل يشاركُه لفظُ : وقيل 
، ومنصوُبُه ، وجمروره بلفظ واحد ، وهو للغائبني يف كل حالٍ ، وهذا وإِنْ كان اَقرَب مَن األولِ ، إالّ أَنَُّه يف حالة 

  .الرفع ضمٌري منفصل ، ويف حالة النصب واجلر ضمٌري مّتصل 

  .فإنَّ معناها ال خيتِلُف ، وهي ضمري متصل يف األحوال الثالثة » َنا « قا ، خبالف فافتر
  .صِفَُته ، وقد تبعه يف األربعِة من العشرة املذكورة » املستقيم « مفعولٌ ثاٍن ، و » الصِّراطَ « و 

؛ كقوله » الالم « أو » إىل « : ا أن يتعّدى إِلَى األولِ بنفسه وإىل الثاين حبرِف اجلَرِّ ، وهو إم» َهَدى « وأصلُ 
مث ]  ٩: اإلسراء [ } يِْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَقَْوُم { ، ]  ٥٢: الشورى [ } وَإِنََّك لتهدي إىل ِصَراٍط مُّْسَتقِيمٍ { : تعاىل 

أو إىل الصّراط ، مث حذف إهدنا للصِّراط : » اْهِدنا الصَِّراطَ « ُيتََّسُع فيه ، فَُيْحذَفُ اجلَرُّ ، فيتعدى بنفسه ، فأصلُ 
بالمِ » لَِتضْرِْب « : ، أنَّ أصله » اضْرِْب « : واألمُر عند البصريني َمْبنِيٌّ وعند الكوفني ُمْعَرٌب ، وَيدَُّعونَ يف حنو . 

حاجة  اَألْمرِ ، مث حذف اجلازم ، وتبعه حرُف املُضَارعِة ، وأيت هبمزة الوصل؛ ألجل االبتداء بالسَّاكن ، وهذا مما ال
لألمر على اجملزوم [ ؛ ُحِذفَتْ الَُمه ، وهي الياُء محالً » افْعِ » « اْهِد « ووْزنُ . إليه ، وللرد عليهم موضٌع يليق به 

  .منه المه إذا كانت حرف علّة ] ، واجملزوم ُتْحذَُف 
  ]الطويل : [ قال امرؤُ القَْيسِ . ومنه هواد اخليل لتقدمها . اإلرشاُد أو الدالَلَةُ ، أو التقّدم : ومعىن اِهلداَية 

  َجوَاِحُرَها يف َصرٍَّة لَمْ َتزَيَّلِ... فَاَلَْحقََنا باهلَاِديَاِت َوُدوَنُه  -٧٠
  .املتقدّمات اهلَادية لغريها : أي 

كُلَّ َشيٍء َخلْقَُه ثُمَّ أعطى { : بّيّنا هلم؛ وحنو : أي ]  ١٧: فصلت [ } َوأَمَّا ثَُموُد فََهَدْيَناُهْم { : أو التَّبيُني؛ حنو 
  .أَلَْهَمُه ملصاحله : ، أْي ]  ٥٠: طه [ } هدى 

  .، أْي دَاعٍ ]  ٧: الرعد [ } َوِلكُلِّ قَْومٍ َهاٍد { أو الدعاُء؛ كقوله تعاىل 
إِلَّْيَك ، وهذا غلط؛ بقلوبِنا : واملعىن ]  ١٥٦: األعراف [ } إِنَّا ُهْدَنآ إِلَْيَك { : هو املَْيلُ؛ ومنه قوله تعاىل : وقيل 



  .» َيُهوُد  -َهاَد« فإن َتْيك مادةٌ أخْرى من 
« وما كان إْعطَاًء ب » هديت « َدالَلَةٌ بِلُطٍْف ، ومنه الَْهِديَّةُ ، وخّص ما كان داللةً ب ، : اِهلدَاَيةُ : وقال الرَّاِغُب 

  .» أهديت 
  ]الرجز [ قيده باملستسهلِ؛ قال الطَّريُق املستسهلُ ، وبعُضهم ال ي: » الصَِّراط « و 
  ]الوافر : [ ومثله ... فََضلَّ َعْن َنْهجِِ الطَّرِيقِ الَْواِضحِ  -٧١
  إِذَا اْعَوجَّ الَْموَارُِد ُمْستَِقيمِ... أَِمُري الُْمْؤِمنَني َعلَى صَِراٍط  -٧٢

  ]الوافر : [ وقال آَخُر 
  َتَركَْناُهم أَذَلَّ ِمَن الصِّرَاِط... َشحََّنا أَْرضَُهْم بِالَْخْيلِ َحتَّى  -٧٣
  .الطَّريقِ : أَي 

: االبِتالَع؛ إِمَّا ألنَّ سالكَُه َيْسَترِطُه ، أَوْ ألنه َيْستَرِطُ َساِلكَه؛ أال ترى إىل قوهلم : وهو » السَّْرِط « وهو ُمْشَتقٌّ من 
  ]الطويل : [ االعتبارْين قال أبو متام قََتلَ أَْرَضاً َعاِلمَُها ، وقََتلَْت أَْرٌض َجاِهلُها؛ وهبذَْين 

  َرَعاَها َوَماُء املُْزِن يَْنَهلُ َساِكبُْه... َرَعْتُه الْفَيَايف بَْعَد َما كَانَ ِحقَْبةً  -٧٤
  .وعلى هذا ُسمَِّي الطريُق لَقَماً وُملَْتِقماً؛ ألنه يلتِقُم ساِلكَه ، أو يلتقُمُه ساِلكُه 

قُنُْبل رمحه اهللا تعاىل حيث ورد ، وإمنا أُْبدِلَْت صَاداً؛ ألجلِ حرفِ االْستِْعالَِء وإبداهلا  وقد قرأ به: الّسني : وأصله 
« ، و » أَْسَبغ « يف » أَصْبغ « ، و » َسلَخ « يف » صَلَخ « ، و » سَقَر « يف » َصقَر « : صاداً ُمطَّرد عنده؛ حنو 

  .ب ملا بينهما من التَّقار» ُمَسيْطر « يف » ُمَصْيطر 

األوَّلَ فقط ، وقد ُتقْرأُ : وحنوه زَاياً ، وقرأ به َخلٌَف ، وَحْمَزةُ حيث ورد ، وَخالَّد » الصَِّراِط « وقد ُتَشمُّ الصادُ يف 
  .زاياً َمْحضة ، ومل ُتْرَسْم يف املصَحفِ إال بالصَّاد ، مع اختالٍف يف قراءتِهم فيها كما تقدم 

« ، فإِِن اْسُتعِملَ ُمذكَّراً ، مجع على » اِحلجَازِ « فالتذكُري لَُغة َتميم ، والتَّأنيثُ لغةُ : ثُ ُيذْكَُر وُيؤَنَّ» الصِّراطَ « و 
، وإِِن اْسُتْعِملَ مَُؤنثاً ، » ُحُمر « و » أَْحِمَرة « ، و » ِحَمارِ « : يف الكَثَْرِة ، حنو » فُُعل « يف القلِّة ، وعلى » أَفِْعلَة 

  .» أذُْرع « و » ِذرَاع « : حنو : » اَفُْعل « ى فقياسه أن جيمَع عل
» ُمْسَتقْوم « : السَّوِيِّ ِمْن غَْيرِ اْعوَِجاج ، واَْصلُه : اسُم فَاِعلِ من استقاَم ، مبعىن املَُجّرد ، ومعناه » املُْسَتقيَم « و 

َويُِقيُمونَ { عند قوله تعاىل  -تعاىل-إن شاء اهللا  على مادِته] ُمْسَتْوىف [ وسيأيت الكالُم » َنْسَتِعْين « ثُم أُِعلّ كإعاللِ 
  ] . ٣: البقرة [ } الصالة 

هو اإلْسالم ، وهو قولُ ُمقَاِتلٍ ، وقال ابُن :  -رضي اهللا عنهما-قال ابُن َعبَّاسٍ ، وَجابٌِر » الصَِّراطَ املُْسَتقِيَم « و 
الصَِّراطُ : مرفوعاً  -رضي اهللا تعاىل عنه-عن علي  هو القرآن الكرمي ، وروي: َمْسعوٍد رضي اهللا تعاىل عنهما 

  .ِكَتابُ اِهللا تََعاىل : املُْسَتقِيُم 
  .» طَريُق اجلَنَّة « وقال َسِعيدُ بُن ُجَبْيرٍ رضي اهللا عنه 

هو طريُق رسول : ْزنِيِّ وقال َبكُْر بُن عبد اهللا املُ. هو طريُق السُّنَِّة واجلََماعة : وقال سَْهلُ بن َعْبِد اهللا رمحه اهللا تعاىل 
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم وَصاحَِباه : وقال أَُبو العَاِليِة ، واحلََسُن 
ألن الدعاَء مهما كان أعم ، كان إىل : ؛ إما » اهدين « ومل يَقُلْ » اْهِدَنا « : اِحلكَْمةُ يف قوله : قال ابُن اخلَطيب 

  .أَقْرَب اإلجابة 



َيا َرسُولِ اهللا ، فمن لنا : قالُوا » اْدعوا اهللا تعاىل بأَلِْسَنٍة َما َعَصْيُتُموه هبا « وإمَّا لقول النيب عليه الصالة والسالم 
  .» َيْدُعو َبْعَضكُْم لبعضٍ؛ ألنك ما عصيت بِِلَسانه ، َوُهَو ما َعَصى بِِلَسانَِك « : بتلك األَلِسَنِة؟ قال 

احلَْمدُ هللا ، وملا : ، فلما أَرَْدُت محدك ، قلُت » اجلََماَعةُ َرْحَمةٌ « : مسعُت َرُسولَك يقولُ : كانّ العبَد يقولُ  :الثالث 
ذكرت العبادة ، ذكُر عبادةَ اجلَمِيع ، وملا ذكرُت االستعانةَ ، ذكرُت استعَاَنة اجلَِميع ، فال جرم لَمَّا طلبُت اهلدايةَ ، 

غَْيَر الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم َوالَ « : وملا طلبُت االقتداَء بالصاحلني ، طلبُت اقتداَء اجلميع؛ فقلُت  طلبُتها للجميع ،
فأولئك { : ، فلما لَْم أُفارِق النبياَء والصاحلني يف الدنيا ، فأرجو أال أفارِقََهم يف اآلخرة؛ كما قال تعاىل » الضَّالِّْيَن 

  .اآلية الكرميةَ ]  ٦٩: النساء [ } ْيهِم َمَع الذين أَنَْعَم اهللا َعلَ

  ) ٧(صَِراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم غَْيرِ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم َولَا الضَّالَِّني 

  }ِصَراطَ الذين أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم { : قوله تعاىل 
  .رِفٍَة ِمْن َمْعرِفٍَة بدل منه ، بدل كُلِّ ِمْن كُلّ ، وهو َبَدلُ َمْع» صَِراطَ الِذْيَن « 

  :والبدلُ سبعةُ أَقَْسامٍ على خالف يف بعضها 
بدلُ كُلَ من كُلّ ، ولد َبْعضٍ من كُلّ ، وبدلُ اشِتَمالٍ ، وبدلُ غَلٍَط ، وبدل نِْسَيان ، وبدل َبَداء ، وبدل كُلّ من 

  .بعض 
  .أما األقساُم الثالثَةُ اُألَولُ ، فال خالَف ِفيها 

وإنَّ الرَُّجلَ لَُيَصلِّي الصالَة ، وما كتب له « : لبَداء ، فأثبته بعضُهم؛ مستدالً بقوله عليه الصَّالة والسَّالم وأما بدلُ ا
  .وال َيرُِد هذا القرآن الكرميِ » نِْصفَُها ثُلُثَُها ُربُعها إىل الُعُشرِ 

  ]البسيط : [ لرُّمَِّة فأثبتهما بعُضهم؛ ُمْسَتِدالًّ بقول ذي ا: وأما الَغلَطُ والنْسَيانُ 
  َوِفي اللِّثاِت َوِفي أَْنيَابَِها َشَنُب... لَْمَياُء ِفي َشفََتْيَها ُحوَّةٌ لََعٌس  -٧٥
  .سواد يشوبه ُحمَْرة ، وال يرُِد هذان البدالن يف كَالَمٍ فصيحٍ » اللََّعُس « الّسوادُ اخلاِلُص ، و » احلُّوة « ألنَّ : قال 

  ]اخلفيف : [ البعض ، فأثبته بعضُهم ، ُمسَْتِدالَّ بظاِهر قوله وأما بدل الكُلّ من 
  بِِسجِْسَتانَ طَلَْحةَ الطَّلََحاِت... َنَضَر اُهللا أَْعظُماً َدفَُنوَها  -٧٦

منها؛ كُلّ وقد أُْبِدلَ » طَلَْحةَ « ، و » طَلَْحةَ « بعُض » اَألْعظَُم « ألنَّ : ، قال » طَلَْحةَ « يف رواية َمْن َنَصبَ 
  ]الطويل [ بقول امرئ القيس  -أيضاً-واستدلّ 

  لََدى َسمَُراِت احلَيِّ َناِقُف َحْنظَلِ... كَأنِّي غَدَاةَ الَبْينِ َيْوَم َتَحمَّلُوا  -٧٧
  .منها » اليوم « ، وقد أُْبِدلَ » اليوم « بعُض » غََداةَ « ف 

مث ُحِذَف املضاُف ، وأُقيم املضافُ » أعظماً دفنوها أَعْظََم طلحة « لَ فإنَّ اَألْص: وال ُحجَّةَ يف البيَتْينِ ، أما األولُ 
ومل َيقُم » اعظم طلحة « : على أن األصل » طَلَْحةَ « إليِه ُمقَامه؛ ويدلُّ على ذلك الروايةُ املشهورةُ وهي َجرُّ 

  .املضاف إليه مقاَم املضاف 
عِة من الزمان ، كما تقّدم ، وليس هذا موضَع الَبْحِث َعن َدالِئلِ ُيطلُق على القط» الَيْوَم « فإنَّ : وأما الثاين 

  .املذهبْين 
وعلى : قاله َجْعفَرُ بُن حممد رمحه اهللا تعاىل . العلُم باهللا تعاىل : الثاين غري األول ، واملراُد به » الصراط « : وقيل 

  .وباجلملة فهو ُمْشكلٌ  هذا فتخرجيته أن يكونَ َمْعطُوفاً ُحِذَف منه َحْرُف الَعطِْف ،



  :والبدلُ ينقسُم أيضاً إىل 
  .وُمْضَمرٍ ِمْن ُمْضَمرٍ ، وظاهرٍ ٍمْن مضمر ، ومضمرٍ من ظاهر : بدل ظاِهر من ظاهرٍ 

  .اإليضاُح بعد اإلْبَهامِ؛ ألنُه ُيفِيُد تأكيداً من َحْيثُ املعىن ، إذ هو على نّيِة َتكْرَار العامل : وفائدةُ الَبَدلِ 
يف املعىن ، » الذي « يف َمَحلِّ جرٍّ باإلضافة ، وهو اسُم موصولٍ ، الفتقاره إىل صلٍة وعائٍد ، وهو مجع » الذين  «و 

؛ واملشهوُر فيه أن يكونَ بالياِء ، رفعاً ، ونصباً ، وجرَّاً؛ وبعُضهم يرفُعه بالواوِ؛ َجْرياً له َمْجَرى َجْمعِ املذكَّر السَّامل
  ]الرجز : [ ومنه 
  َيوَم الفََساِد غَاَرةً ِملْحَاحَا... َنْحُن الَّذُونَ َصبَّحُوا الصََّباحا  -٧٨

  ]الطويل : [ وقد ُتْحذَُف نُوُنه اسِتطَالةً بصلته؛ كقوله 
  ُهُم الْقَْوَم كُلُّ القَْومِ َيا أُمِّ َخاِلِد... َوإِنَّ الَِّذي حَاَنْت بِفَلْجٍ دَماُؤُهْم  -٧٩

وغريهم ] وال يقع جمرى مجع املذكر السَّامل ، خبالف جمرده فإنه يقع على أويل العلم [ يل العلم ، وال يقع إالّ على أو
.  

  .ِفْعلٌ ، وفاعلٌ ، ِصلَة املَْوصُولِ : » أَْنَعْمَت « و 
ائُد ، والضمُري هو الع» أنعمَت « جار وجمرور متعلّق ب » عليهم « و . ضمٌري مرفوٌع ُمتَّصل » أنعمَت « والتاء يف 

  .، وهو ضمري مجع املذكرين العقالء ، ويستوي فيه لفظ ُمتَِّصِلِه وُمْنفَِصِلِه 
َتفَضَّلَ « ؛ جلَْعلِ الشيِء صَاِحَب ما صَِيغَ منه ، فحقُّه أن َيتََعدَّى بَِنفِْسه ، ولكن ُضمَِّن معىن » أنعمتَ « واهلمزةُ يف 

  .فََتَعدَّى تَْعِدَيُتُه » 
  .» صَِراطَ َمْن أَْنَعْمَت «  -تعاىل-اب ، وابُن الزَُّبْيرِ رضي اهللا وقرأ عمر بُن اخلَطّ

  .أربعةٌ وعشُرونَ َمْعىن ، تقّدَم وَاِحٌد » أَفَْعلَ « ول 
  .» أَخَْرْجُته « : والتعِدَيةُ؛ حنو 
  .» كَثَُر ِظَباُؤه « : أَْي » أظَْبى املَكَانُ « : والكثرةُ؛ حنو 

  .صار ذا غُّدة » دَّ الَبِعُري اَغَ« : والصَّريورة؛ حنو 
  .أعنُته على احلَلْبِ : أي » أَْحلَْبُت فُالَناً « : واإلعانةُ؛ حنو 

  .أزلتُ ِشكَاَيَتُه : أي » أَشكيته « : والتَّْشِكيَةُ؛ حنو 
  .عرضُته للبيع : ، أي » أبعُت املبتاعَ « والتَّعرِيُض؛ حنوك 

  .وجدُته حمموداً : أي » أمحدُته «  :وإصابةُ الشيِء مبعىن ما صيغ منه؛ حنو 
  .بلغِت الَعَشَرة : ، أي » أعشَرِت الدََّراِهمُ « : وبلوغُ َعَدٍد؛ حنو 

  .» أَْشأََم « ، أو َمكَاٍن؛ حنو » أصبح « أو بلوغُ زَماٍن؛ حنو 
  .حُْزُتُه : مبعىن » أحزُت املكانَ « : وموافقَةُ الثّالثي؛ حنو 
  .» أَْرقَلَ البعريُ « : حنو  أَْو أَغَْنى عن الثالثي؛

  .؛ حنو قََشَع الريح ، فَأَقَْشع الّسحاُب » فََعلَ « ومطاوعةُ 
  .» فَطَّْرُتُه ، فَأَفْطََر « : ؛ حنو » فَعَّلَ « ومطاوعةُ 

  .» أسرع « : وَنفُْي الغريَزِة؛ حنو 
  . َسقَاَك اهللا تعاىل: قلُت له : ، أَْي » أخطأتهُ « : والتَّسميةُ؛ حنو 



  .استحقَّ احلصاَد : ، أْي » أََحصدَ الزرُع « واالستحقاُق؛ حنو 
  .وصَّلُت عقلي إليه : ، أْي » أَْعلَقُْتُه « : والوصولُ؛ حنوه 
  .أُفٍّ : استقبلُته بقول : ، أي » أَفَفُْتُه « : واالستقبالُ حنو 

  .جئت بالكثري : أَْي » أكثرتُ « : واجمليُء بالشيء؛ حنو 
  .طَلََعْت : أضاءْت ، وَشَرقَْت : أَْشرَقَِت الشَّمُس : ني أَفَْعلَ وفََعلَ ، حنو والفرُق ب

  .اطَّلْعُت َعلَْيهِْم : اَطْلَْعُت على القوم ، أْي : واهلجوُم؛ حنو 
  :وهلا معاٍن أَُخُر ، منها : عليه َدْيٌن : حرف استعالء حقيقةً أو جمازاً؛ حنو » على « و 

  ]الوافر [  :املَُجاوزة؛ كقوله 
  ِلَعْمُر اِهللا أَْعَجَبنِي رَِضاهَا... إِذَا َرِضَيْت َعلَيَّ َبُنو قَُشْيرٍ  -٨٠
  .َعنِّي : أْي 

الشياطني على { ؛ » يف « بأَنْ ، ومبعىن : ، أي ]  ١٠٥: األعراف [ } حَِقيٌق َعلَى أَنْ الَّ أَقُولَ { » الباِء « ومبعىن 
  ] . ١٧٧: البقرة [ } املال على ُحبِِّه ذَوِي القرىب { ، ] ُملٍْك [ ِفي : أْي ]  ١٠٢:  البقرة[ } ُملِْك ُسلَْيَمانَ 

  .؛ أي ألجلِ ِهدَاَيِته إياكم ]  ١٨٥: البقرة [ } وَِلُتكَبُِّرواْ اهللا على َما َهَداكُْم { : والتعليلُ 
  :» ِمن « ومبعىن 

  .إالّ ِمْن أَزواجهم : ، أْي ]  ٦،  ٥:  املؤمنون[ } َحاِفظُونَ إِالَّ على أَزَْواجِهِْم { 
  ]الطويل : [ والزيادة كقوله 

  َعلَى كُلِّ أَفَْناٍن الِعضَاِه َترُوُق... أَبى اُهللا إالَّ أَنَّ َسْرَحةَ مَاِلٍك  -٨١
  .يتعدى بنفِسه ، ولكل موضع من هذه املواضع َمجَالٌ للنظر » ُتروُق « ألنَّ 

أن يدخلَ عليها َحْرَف اجلَّر؛ كقول : أحدُهما : ِة ، واالْسِميَِّة؛ فتكونه امساً يف موضعني وهي مترددةٌ بني احلَْرِفيَّ
  ]الطويل : [ الشاعر 

  َتِصلُ َوَعْن قَْيضٍ بَِزيَزاَء َمجَْهلِ... غََدْت ِمْن َعلَْيِه َبْعَد َما َتمَّ ِظْمُؤَها  -٨٢
  .من فوقه : ، أْي » فَوق « ومعناها 
يؤدي جعلُه حرفاً ، إىل تعدِّي فعل املضمر املنفصل إىل ضمري املّتصل يف غريِ املَوَاِضع اجلَاِئز فيها؛ ومن أنْ : والثاين 

  ]املتقارب : [ ذلك قوله 
  بِكَفِّ اإللِه َمقَاِديُرهَا... َهوِّنْ َعلَْيَك فإنَّ اُألُموَر  -٨٣

  .عاىل ، وستأيت إن شاء اهللا ت» عن « ومثلُها يف هذْين احلُكَْمَين 
  .مترددةٌ بني االسم ، والفِْعلِ ، واحلرِف » على « وزعم بعُضهم أنَّ 

  .أما االسُم واحلرُف ، فقد تقدما 
إذا كان ِفْعالً ، ُمْشَتقٌّ من » َعالَ « ويف هذا َنظٌَر؛ ألن . ارتفع : أي » َعالَ زيٌد « : فإنك تقولُ : قال : وأما الفعلُ 

إنَّ : بقوهلم [ أو حرفاً ، فال اشتقاقَ له ، فليس هو ذَاَك ، إالَّ أنَّ هذا القَاِئلُ َيُردَُّ هذا النظَر ، الُعلُوِّ ، وإذا كان امساً 
  ] .متردداِن بني الفعليَِّة واحلرفيَِّة ، ومل يلتفتوا إىل هاذ النظر » َوَعدا « ، » َخالَ « 

َعلَْيهِم وِفيهِمْ : أو كسرةٌ ، كََسرَها غُري اِحلجاَزيني؛ حنو  واألصلُ يف هاء الِكناية الضَّمُّ ، فإن تقدمها ياٌء ساكنة ،
  .وبِهِْم 



واملشهوُر يف ِميِمها السكونُ قبل متحرك ، والكسُر قبل ساكن ، هذا إذا كََسْرتَ اهلاء ، أما إذا ضممَت ، فالكَْسرُ 
  .بِكَْسرِ اِمليمِ » وِفيُهمِ احلكام « : ممتنع إالّ يف َضرُورة؛ كقوله 

  :عشُر لُغاٍت » َعلَْيهِْم « يف و
  .بكسر اهلاء وضمها ، مع ُسكُون امليم » َعلَْيُهْم « : قُرِىَء بَِبْعِضها 

  .، بكسر اهلاء ، وزيادة الياء ، وبكسر امليم فقط » َعلَْيهِمي « 
  .بضم امليم ، وزيادة واو ، أو الضم فقط » عليُهُمو « 
  .مليمِ ، بزيادة الواو بِكَْسرِ اهلاِء ، وضم ا» عليهُِمو « 
  .بَِضمِّ اهلاء ، وزيادة ياي بعد امليم » عليُهِمي « 

  .بكسر اهلاء ، وضم امليم ، حكى ذلك ابُن اَألْنبَاري » عليهِمُ « أو الكسر فقط 
والتوفيق ،  َمنَْنَت عليهم بِاِهلَداَيِة: صراط الذين أنعمت عليهم أي « :  -رمحه اهللا تعاىل-والتفسُري ، قال الَبَغويُّ 

  .َمَنْنَت عليهم بالثَّبات على اإلميان واالْسِتقَاَمِة وعلى األنبياء عليهم السالم :  -رضي اهللا تعاىل عنه-وقال ِعكْرِمة 
 فأولئك َمعَ الذين{ : يف قوله  -تعاىل-من النَّبِيني واملُْؤمنني الذي ذكرهم اهللا  -تعاىل-على كُلِّ َمْن ثََبَتُه اهللا : وِقيل 

رضي اهللا تعاىل -وقال ابُن عباس ]  ٦٩: النساء [ } أَنَْعَم اهللا َعلَيْهِم مَِّن النبيني والصديقني والشهدآء والصاحلني 
هم آلُ : وقال أَُبو العَاِلَيةَ . عليهما الصالة والسالم ، قبل أن غريوا دينهم  -ُهْم قوُم ُموَسى ، وِعيَسى -عنهما

  .وأبو بكر ، وعمر رضي اهللا عنهما الرسولِ صلى اهللا عليه وسلم 
  .هم أصحاُب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأهل َبْيِتِه :  -رضي اهللا عنه-وقال َشْهُر ْبُن حَْوَشبٍ 

  .بضم اهلاء » لَدَْيُهْم « ، و » إلَْيُهْم « ، و » َعلَْيُهمْ « وقرأ َحْمَزةُ 
]  ١٢: املمتحنة [ } َبْيَن أَْيِديهِنَّ وَأَْرُجِلهِنَّ { : ومجعاً ، إالّ قوله تعاىل ويضم َيْعقُوب كُلُّ هاٍء قبلها ياٌء ساكنة تثنيةً 

.  
  .فََمْن َضمَّها رّدها إىل األصل؛ ألهنا مضمومة عند اإلنفراد . بكسرها : واآلَخرونَ 

  .وَمْن كسرها ، فاألصل الياُء السَّاكنة ، والياُء أختُ الكسرة 
  .َجْعفَر كلَّ ميم مجع ُمْشبِعاً يف الَوصلِ ، إذا مل يلقها ساكن ، فإن لقيها ساِكٌن فال ُيشبُِع وضم ابُن كَِثري ، وأَُبو 

  .وَناِفٌع ُيَخيَُّر ، ويضمُّ َوْرش عند أِلفِ القطع 
 -رمحهما اهللا-وإذا تلقته ألُف الوصلِ ، وقبل اهلاء كسٌر ، أو ياٌء ساكنةٌ ، ضمّ اهلاَء واِمليمَ َحْمَزةُ والكسائي 

  .وكََسَرُهما أُبو َعْمرو ، وكذلك َيْعقُوُب إذَا اْنكَسر ما قبله 
بضّم امليم ، وكسرِ اهلاء؛ ألجل الياء أو لكسر ما قبلها ، وضمّ امليم على األصل ، وقرأ عمُر بن : واآلخرون 

  .» صَراطَ َمْن أْنَعْمَت َعلَْيهِْم « :  -رضي اهللا تعاىل عنه-اخلَطَّاب 
  :اْخُتِلَف يف َحدِّ الّنْعَمِة :  -رمحه اهللا تعاىل-طيب قال ابُن اخلَ

  .إنَّها ِعَباَرةٌ عن املَْنفََعِة املفعولة على جَِهِة اإلحسان إلَى الغريِ : فقال بعضُهم 
، ألن  وإمنا زْدنا على هذا القَْيِد: قالوا ] . املنفعة احلسنة املفعولة على جهة اإلْحَسان إلَى الغري : ومنهم َمْن يقولُ 

] واحلّق أن هذا القيد غري معترب؛ ألنه ال جيوز أن يستحق الشكر باإلحسان [ النعمةَ يستحّق هلا الشكر واإلحسان 
، وإنْ كان فعله حمظوراً؛ ألن جهةَ استحقاقِ السكر غري جهِة استحقاق الذَّْنب والِعقاب ، فأيُّ امتناعٍ يف 

بإنعامه الشُّكَْر ، والذَّمِّ مبعصيِة اهللا تعاىل ، فال جيوُز أن َيكُونَ األمُر ها هنا  اجتماعهما؟ أالَ ترى أن الفاِسَق يستحقُّ



  .كذلك 
  .؛ فألن املََضرَّةَ احملضةَ ال تكونُ نِعَمةً » املنفعةُ « : أما قولُنا : فنقول : ولنرجع إىل تفسري احلَِد 

َد الفاعلُ به نفَع نفسه ، نَفَْع املفعولِ به ، فال يكونُ نِْعَمةً املفعولة على جهة اإلحسان؛ألنه لو كان نفعاً وقََص: وقولنا 
  .، كََمْن أحسن إىل جَِارَيِتِه ، لريَبَح عليها 

  :وها هنا فوائُد 
: أنَّ كلّ ما يصل إىل اخللق من النفع ، ودفع الضَّرر ، فهو من اهللا تعاىل على ما قال تبارك وتعاىل : الفاِئَدةُ األُْولَى 

  :، مثَّ إنَّ النعمةَ على ثالثِة أَقَْسامٍ ]  ٥٣: النحل [ } ا بِكُم مِّن نِّْعَمٍة فَِمَن اهللا َوَم{ 
  .أنْ َخلَق َوَرَزَق : بإَجياِدَها ، حنو  -تعاىل-نِعمةٌ َتفَرَّدَ اهللا : أحُدها 
إّنما وصلت إلينا  -أيضاً-يقة فهي يف ظاهرِ األْمرِ ، ويف احلق -تعاىل-نعمةٌ وصلت إلينا من جهِة غريِ اهللا : وثانيها 

هو اخلالُق لتلك النعمِة ، واخلالُق لذلك املنعِِمِ ، وخالٌق لداعيِة اإلْنَعام  -تعاىل-من اهللا تبارك وتعاىل؛ وذلك ألنه 
ذلك العبدُ  بتلك النعمة يف قلب ذلك املنعم ، إالّ أنه تبارك وتعاىل لَّما أَْجَرى تلك النعمة على َيِد ذلك العَْبِد ، كان

  }أَِن اشكر ِلي َولَِواِلدَْيَك إِلَيَّ املصري { : وهلذا قال تعاىل  -تعاىل-مشكوراً ، ولكن املشكور يف احلقيقة هو اهللا 

  .فبدأ بنفِسه ، تنبيهاً على أن إنعاَم اخللقِ ال يتّم إالّ بإنعام اهللا تعاىل ]  ١٤: لقمان [ 
َوفَّقنا  -سبحانه وتعاىل-بسبب طاعتنا ، وهي أيضاً من اهللا تعاىل؛ ألنه لوال أنَّ اهللا نِْعُم وصلت من اهللا إلينا : وثالثها 

للطاعات ، وأعاننا عليها ، وهدانا إليها ، وأََزاحَ األعذار َعنا ، وإالّ لََما وصلنا إىل َشْيٍء منها ، فظهر هبا التقرير أنَّ 
  .َجِميَع النعم يف احلقيقة كم اهللا تََعاىل 

 -تعاىل-ليس هللا : نعمةً على الكافرِ أَم الَ؟ فقال بعُض أصحابنا  -تعاىل-هل هللا ] يف أنه [ اختلفوا : ةُ الثانيةُ الفائد
  .على الكافر نعمة 

واحتجَّ األصحاُب على صّحِة قوهلم ، بالقرآن . على الكافر نعمة دينية ، ونعمة دنيوية  -تعاىل-هللا : وقالت املعتزلةُ 
  .ملعقول ، وا] الكرمي [ 

؛ وذلك ألنه لو طلب كان هللا على الكافر نعمةٌ ، } ِصَراطَ الذين أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم { : أما القرآنُ؛ فقوله تبارك وتعاىل 
فيكون طلباً لصراِط الكُفَّارِ ، وذلك َباِطلٌ ، فثبت هبذه اآليِة أنه ليس } أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم { : لكانوا داِخلَني حتت قوله 

  .على الكافر نعمةٌ  -تعاىل- هللا
  .يدفُع ذَِلَك } الصراط املستقيم { : إنَّ قَْوله : فإن قَالُوا 

اهِدنا صراطَ « : ؛ فكان التَّقْدير } الصراط املستقيم { : بدل ِمْن قَْوِلِه } ِصرَاطَ الذين أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم { : قلنا 
  .ذوف املذكوُر ، وحينئٍذ َيعُوُد احمل» الذين أنعمت عليهم 
آل [ } َوالَ َيْحَسَبنَّ الذين كَفَُرواْ أَنََّما ُنْمِلي لَُهْم خَْيٌر َألنْفُسِهِْم إِنََّما ُنْمِلي لَُهمْ ليزدادوا إِثَْماً { : وقوله تبارك وتعاىل 

  ] . ١٧٨: عمران 
خرة على الدوام ، كالقَطْرِة يف البحر ، ومثل هذا ال فهو أَنَّ نَِعَم الدنيا الفانيةَ يف مقابلِة َعذَابِ اآل: وأما املَْعقُولُ 

َياأَيَُّها الناس اعبدوا رَبَّكُمُ الذي َخلَقَكُْم والذين ِمن قَْبِلكُْم لَعَلَّكُْم َتتَّقُونَ { : يكون نِْعَمةً ، فقد احتجُّوا بقوله تعاىل 
-، على أنه َيجُِب على الكُلِّ طاعةُ اهللا ]  ٢٢،  ٢١: البقرة [ } الذي جََعلَ لَكُُم األرض ِفرَاشاً والسماء بَِنآًء 

كَْيَف َتكْفُُرونَ باهللا َوكُنُْتْم { : ألجلِ هذه النعم ، وإالّ ملا كانت هذه النعُم العظيمةُ معتربةً؛ وقوِله تعاىل  -تعاىل
  .، ذكر ذلك يف معرض االْمِتَناِن ، وشرحِ النعم ]  ٢٨: البقرة [ } أَْموَاتاً 



  ] . ٤٠: البقرة [ } يَابَنِي إِْسرَاِئيلَ اذكروا نِْعَمِتيَ اليت أَْنَعْمُت َعلَْيكُمْ { : عاىل وقوِله ت
  ] . ١٣: سبأ [ } َوقَِليلٌ مِّْن ِعَباِدَي الشكور { : وقوِله تعاىل 

  ] . ١٧: األعراف [ } َوالَ َتجُِد أَكْثَرَُهْم َشاكِرِيَن { : وقول إبليس 
  .مل يلزْم من َعَدمِ إقداِمهم على الشكر حمذوٌر؛ ألنّ الشكر ال ميكن إالّ عند حصول النعمة  ولو مل حتصل النعمة ،

اهدنا الصراط املستقيم صَِراطَ الذين أَْنَعْمَت َعلَْيهِمْ { : قوله تعاىل :  -رمحه اهللا-قال ابُن اخلَطيب : الفائدة الثالثةُ 
واهللا » اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم « : ذكرنا أن تقديَر اآلية  رضي اهللا عنه؛ ألنا-يدل على إمامِة أيب بكر } 
فأولئك َمَع الذين أَنَْعَم اهللا { : من هم؛ بقوله تعاىل } الذين أَْنَعْمَت َعلَيْهِْم { قد بّين يف آية أُخَْرى أَنَّ  -تعاىل-

فكان معىن  -رضي اهللا تعاىل عنه-الّصديق ورئيسهم أبو بكر ]  ٦٩: النساء [ } َعلَْيهِم مَِّن النبيني والصديقني 
اليت كان عليها أبو بكر الصديق ، وسائر الّصديقني ، ولو كان أبو [ أمرنا أن نطلب اهلداية  -تعاىل-اآلية أن اهللا 

 اليت كان عليها أبو بكر الصديق ،[ امرنا أن نطلب اهلداية  -تعاىل-فكان معىن اآلية أن اهللا  -رضي اهللا عنه-َبكْرٍ 
، وهذه النعمة إما أن ] غَري إمام ، ملا َجاَز االقتداء به  -رضي اهللا تعاىل عنه-وسائر الّصديقني ، ولو كان أبو َبكْرٍ 

  .يكون املراد منها نعمة الدنيا ، أو نعمة الدين ، واألول باطل فثبت أن املراد منه نعمة الدين 

صول اإلميان ، وأّما نعمة اإلميان فيمكن حصوهلا خالياً عن كل نعمة ديِنيَّة سوى اإلميان فهي مشروطة حب: فنقول 
هو نعمة اإلْيَمان ، فرجع حاصل } أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم { : سائر النعم الدينية ، وهذا يدلّ على أن املراد من قوله تعاىل 

أنه طلب لنعمة اإلميان ، وإذا } ْيهِمْ ْهِدَنا الصراط املستقيم صَِراطَ الذين أَْنَعْمَت َعلَ؛١٦٤٩{ : القول يف قوله تعاىل 
  :ثبت هذا األصل ، فيتفرع عليه أحكام 

هو املنعم  -تعاىل-أنه ملا ثبت أن املراَد من هذه النعمة نِْعَمةُ اإلميان ، إذ لفظ اآلية الكرمية صريح يف أن اهللا : األول 
 ، وذلك يدل على فساد قول املعتزلة ، وكان اإلميان بالنعمة ، ثبت أنّ اخلالق لإلميان ، واملعطي لإلميان هو اهللا تعاىل

أعظم النعم ، فلو كان الفاعل لإلميان هو العبد لكان إنعام العبد أشرف وأعلى من إنعام اهللا تعاىل ، ولو كان كذلك 
  .أن يذكر إنعامه يف معرض التعظيم  -تعاىل-ملا حسن من اهللا 

مذكور يف معرض التَّعظيم هبذا } أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم { : اً يف النار؛ ألن قوله جيب أالَّ يبقى املؤمن خملد: احلكم الثاين 
ذكره يف  -تعاىل-اإلنعام ، ولو مل يكن له أثر يف دفع الَعذَاب املؤّبد لكان قليل الفائدة ، فما كان حيسن من اهللا 

  .معرض التعظيم 
يف الدين؛ ألنه ] الصالح واألصلح [ رعاية  -تعاىل-اهللا دلّت اآلية الكرمية على أنه ال جيب على : احلكم الثالث 

إنعاماً علمنا أنه غري واجب  -تعاىل-واجباً مل يكن ذلك إنعاماً ، وحيث مساه اهللا  -تعاىل-لو كان اإلرشاد على اهللا 
.  

قدر املكلف عليه ،  -تبارك وتعاىل-ال جيوز أن يكون املراد باإلنعام اإلقدار على اإلميان؛ ألن اهللا : احلكم الرابع 
بعض املكلفني  -تعاىل-وأرشده إليه ، وأزاح أْعذَاَرُه وِعلَلَُه َعْنُه ، ألن كل ذلك حاصل يف حّق الكفار ، فلما خلص 

هبذا اإلنعام ، مع أن اإلقدار ، وإزاجة العلل حاصل يف َحّق الكل ، علمنا أن املراد ليس هو اإلقدار ، وإزاحة املوانع 
.  

  }غَْيرِ املغضوب َعلَْيهِم َوالَ الضآلني { : قوله تعاىل 
  .بدل نكرة من معرفة » الذين « بدل من » غري « 

  :معرفة ، وأجابوا عنه جبوابني » الذين « نكرة و » غري « ، وهو مشكل؛ ألن » الذين « نعت ل : وقيل 



 ضدين فقد احنصرت الغريية ، فيتعرف إمنا يكن نكرة إذا مل يقع بني ضّدين ، فأما إذا وقع بني» غري « أن : أحدمها 
واآلية من هذا القبيل ، وهذا إمنا يتمّشى على » مررت باحلركة غري السكون « : حينئذ باإلضافة ، تقول » غري « 

  .مذهب ابن الّسراج ، وهو مرجوح 

  .أن املوصول أَْشَبَه النكرات يف اإلْبَهام الذي فيه ، فعومل معاملة النكرات : والثاين 
، وهذا يشكل على قول من يرى أن البدل حيل حمل » عليهم « بدل من املضمر اجملرور يف » غري « إن : قيل و

صراط الذين « : املبدل منه ، وينوي باألول الطّرح؛ إذ يلزم منه خلة الّصلة من العائد ، أال ترى أن التقدير يصري 
  .» أنعمت على غري املغضوب عليهم 

األوىل » عليهم « إلضافة ، وهو اسم مفعول ، والقائم مقام الفاعل اجلار واجملرور ، ف خفض با» املغضوب « و 
  .» غري الذين غُِضب عليهم « : فيه موصولة ، والتقدير » أل « منصوبة املََحلّ ، والثانية مرفوعته ، و 

  .املوصولة أهنا اسم ال حَْرٌف » أل « والصحيح يف 
قامت « : ر أبداً ، إال أنه إن أريد به مؤنث جاز تأنيث فعله املسند إليه ، نقول مفرد مذك» غري « واعلم أن لفظ 

، وأنت تعين امرأة ، وهي يف األصل صفة مبعىن اسم الفاعل ، وهو مغاير ، ولذلك ال تتعرف باإلضافة ، » غريك 
  .» ِمثْل وِشْبه وشَبِيه وِخذن وِترب « : وكذلك أخواهتا ، أعين حنو 

، فيجوز تقدمي » ال « محالً عليها ، وقد يراد هبا النفي ك » إالّ « كما يوصف ب » إالّ « ا محالً على وقد يستثىن هب
: غري ضارب زيداً؛ ومنه قول الشاعر : أي » أنا زيداً غَْيُر ضارب « : تقول » ال « معموهلا عليها ، كما جيوز يف 

  ]البسيط [ 
  َعلَى التََّناِئي لَعِنِدي غَْيُر َمكْفُورِ... ْتُه إِنَّ امْرءاً َخصَّنِي َعْمداً َمَودَّ -٨٤

  .غري مكفور عندي ، وال جيوز ذلك فيها إذا كانت لغري النَّفي : تقديره 
اليت ال جيوز » ال « غري ضارب زيداً مل جيز؛ ألهنا ليست مبعىن : ، تزيد » جاء القوم زيداً غري ضارب « : لو قلت 

  .» ال « ألقوال يف فيها ذلك على الصَّحيح من ا
  .وفيها قول ثاٍن مينع ذلك مطلقاً 

  .يفصل بني أن تكون جََواب قََسمٍ ، فيمتنع فيها ذلك ، وبني أالّ يكون فيجوز : وقول ثالث 
  .وهي من األلفاظ الالَّزمة لإلضافة لفظاً وتقديراً ، فإدخَال األلف والالم عليها َخطَأ 

  .والصحيح جوازه » غري وبعض وكل « على » أل « واختلفوا هل جيوز دخول 
، ولذلك جاز الَعطُْف عليها » غري « مبعىن » ال « و » ال « ها هنا مبعىن » غري « :  -رمحه اهللا تعاىل-قال البغوي 
ال « ، فال جيوز الَعطُْف عليها ب » ال « مبعىن » غري « ، فإذا كان » فالن غري ُمحسن وال جممل « : ، كما يقال 

  .» عندي سوى عبد اهللا وال زيد « : وز يف الكالم ؛ ال جي» 
وهو ضعيف؛ جمليئه من املَُضاف إليه يف غري املواضع اجلائز » الَِّذين « حال من : نصباً ، فقيل » غَْيَر « : وقرىء 

  .» عليهم « من الضمري يف : وقيل : فيها ذَِلَك ، كما ستعرفه إن َشاَء اُهللا تعاىل 

: [ ال ُتَزادُ إالّ إذا تقدمها نفي ، كقول الشاعر » ال « ألن : املنقطع ، ومنعه الفَرَّاء؛ قال  وقيل على االستثناء
  ]البسيط 

  َوالطَّيَِّباِن أَُبو َبكْرٍ َوالَ ُعَمُر... َما كَانَ َيْرَضى َرسُولُ اِهللا ِفْعلَُهَما  -٨٥



؛ وقول ]  ١٢: األعراف [ } َما َمَنَعَك أَالَّ َتْسُجَد قَالَ { : صلة زائدة مثلها يف قوله تعاىل » ال « وأجابوا بأن 
  ]الرجز : [ الشَّاعر 

  ]الطويل : [ وقول اآلخر ... فََما أَلُوُم البِيَض أالّ َتْسخََرا  -٨٦
  وِللَّْهوِ دَاعٍ دَاِئٌب غَْيُر غَاِفلِ... َوَيلَْحْيَنين يف اللَّْهوِ أَالَّ أُِحبَُّه  -٨٧

  ]ويل الط: [ وقول اآلخر 
  نََعْم ِمْن فًَتى ال َيْمَنُع اجلُودَ َناِئلُْه... أََبى جُوُدُه الَ الُبْخلَ واْستَْعَجلَْت بِِه  -٨٨
  .يف هذه املواضع كلها صلةٌ » ال « ف 

اِضعِ زائدة يف اآلية ، وتنظريهم باملََو» ال « إن : إهنا غري زائدة ، وقوهلم : ويف هذا اجلواب نظر؛ لن الفَرَّاء مل يقل 
زائدةً من غري تقّدم نفي ، كهذه املواضع املتقدمة » ال « وجدت : املتقّدمة ال تفيد ، وإّنما حترير اجلواب أن يقولوا 

.  
على أنه بدل » الُبْخلَ « ، ويكون نصب » أََبى « مفعوالً به ل » ال الُبْخلَ « : يف قوله » ال « وحيتمل أن تكون 

نََعْم « فجعل » واْستَْعَجلَْت بِِه نََعْم « : ال هو البخل ، ويؤيد هذا قوله : ْولَ ال ، وقول أىب جُوُدُه قَ: أي » ال « من 
  .إىل وجود هذا اللَّفظ ، واستعجل به هذا اللفظ : ، فهو من اِإلْسنَاِد اللّفظي ، أي » اْسَتْعَجلَتْ « فاعل » 

« : التقدير : حمذوفاً قال » غري « قّدر بعضهم بعد وحيكى عن اخلليل ، و. بإضمار أعين » غري « إن نصب : وقيل 
، وال نصبه وال يتأتى ذلك إالَّ مع نصبها ، » غري « ، وأطلق هذا التَّقدير ، فلم يقيده بَِجّر » صَِراِط املَْغضُوب 

 وهذا ضعيف؛ ألنه مىت اجتمع البدل والوصف قدم الوصف ،} الصراط املستقيم { : وتكون صفةً لقوله تعاىل 
صراط « ، أو من » الصراط املستقيم « ، وجيوز أن تكون بدالً من » صراط الذين « فاألوىل أن تكون صفةً ل 

إال أنه يلزم منه تكرار البدل ، ويف جوازه نَظَر ، وليس يف املَْسألة نقل ، إالّ اَنهم قد ذكروا ذلك يف َبَدلِ » الذين 
  .ألول أو الثاين ا» الصراط « الَبَداء خَاّصة ، أو حاالً من 

، أو إهبام املوصوف ، وجريانه جمرى » غري « صفةً فال بد من القول بتعريف » غري « واعلم أّنه حيث جعلنا 
  .» غري « النكرة ، كما تقدم تقريره ذلك يف القراءة جبّر 

« لئال يتوّهم عطف »  غري« زائدة لتأكيد معىن النَّفي املفهوم من } َوالَ الضآلني { : يف قوله تعاىل » ال « و 
  .» الذين أنعمت « على » الّضالني 

كانت للتأكيد أيضاً ، » غري « وهذا قريٌب من كوهنا زائدةً ، فإنه لو صرح ب » غري « هي مبعىن : وقال الكوفيون 
  .وقد قرأ بذلك عمر بن اخلَطَّاب وأيبُّ رضي اهللا عنهما 

  ]الطويل : [ ، هبمز األلف؛ وانشدوا » الضَّأَلِّنيَ « ، وقرىء شاذاً  »املغضوب « جمرور عطفاً على » الضَّالني « و 
  بََياضاً ، وأَمَّا بِيُضَها فَاْدَهأَمَِّت... َوِلَألْرضِ أمَّا ُسوُدَها فََتَجلّلََْت  -٨٩

  .« وفعلوا ذلك ، لِلْجِدِّ يف اهلََربِ من التقاء السَّاكنني » : « قال الزََّمْخَشرِي 
  ]الرجز : [ لك حىت ال َساِكَناِن؛ قال الشاعر وقد فعلوا ذ

  .« العأمل » هبمز ... َوِخْنِدٌف َهاَمةُ َهذّا الَعأْلَمِ  -٩٠
  ]البسيط : [ وقال آخر 

  .. . . .َولَّى َنَعاُم بَنِي َصفَْوانَ زَْوَرأَةً  -٩١
إنَّ : هبمز ساكنة « ِمْنَسأََتُه » : قراءة ابن ذَكَْوان ، والظَّاهر أهنا لغةٌ مطَّردةٌ؛ فإهنم قالوا يف ال« زَْوَرأَة » هبمز ألف 



  .اصلها ألف ، فقلبت مهزة ساكنة 
  فعالً ماضياً؟« الذين » مل أتى بصلة : فإن قيل 

امساً ليشمل سائر « أل » عليهم وحتقيقه هلم ، وأتى بصلة  -تبارك وتعاىل-ليدلّ ذلك على ثبوت إنعام اهللا : قيل 
يَّاً للمفعول؛ حتسيناً للفظ؛ ألنّ من طلبت منه اهلداية ، ونسب اإلنعام إليه ال يناسبه نسبة الغضب األزمان ، وجاء مبن

  .إليه ، ألنه مقام تلطُّف ، وترفُّق لطلب اإلحسان ، فال حيسن مواجهته بصفة االنتقام 
أنعم : من العُقَالء ، فال يقال  إيصال اإلحسان إىل الغري ، وال يقال إال إذا كان املوصل إليه اإلْحَسان: واإلنعام 

  .فالن على فََرِسِه ، وال محاره 
اتَّقُوا الَغَضَب فإنه َجْمَرةٌ ُتوقَُد يف » : ثََوَران دم القلب إرادة االنتقام ، ومنه قوله عليه الصالة والسالم : والغضب 

  .«  قَلْبِ ابنِ آَدمِ ، أمل َتَر إىل اْنتِفَاخِ أَْودَاجِِه وُحْمَرِة عينيه
  .فاملراد به االنتقام ال غريه  -تبارك وتعاىل-وإذا وصف به الباري 

أعين الرمحة ، والفرح ،  -هنا قاعدة كليةٌ ، وهي أن مجيع األعراض النَّفْسَانية:  -رمحه اهللا تعاىل-قال ابن اخلطيب 
  .وهلا غايات  هلا أوائل-والسُّرور ، والغضب ، واحلََياء ، والُعُتّو ، والتكرب ، واالستهزاء 

املغضوب عليه ، فلفظ الغضب [ إرادة إيصال الضََّررِ إىل : فإنّ أول غليان دم القلب ، وغايته : الغضب : ومثاله 
] يف حق اهللا ال حيمل على أوله الذي هو غليان دم القلب ، بل على غايته الذي هو إرادة اإلضرار ، وأيضاً احلََياُء 

  .هذه قاعدة شريفة يف هذا الباب له أول وهو انكسار النفس ، و
  .إذا كان سريع الَغَضب : فُالَن غُضبَّة : ويقال 
  .غضبت لفالن إذا كان حيَّا وغضبت به إذا كان ميتاً : ويقال 
  .الغضب تغيُّر القلب ملكروه : وقيل 
  . إن أريد بالغضب الُعقُوبة كان صفة فعل ، وإن أريد به إرادة العقوبة كانت صفة ذاٍت: وقيل 

  .اخلَفَاء والغيبوبة : والضالل 
  .َضلَّ الناُء يف اللنب : اهلالك ، فمن األول قوهلم : وقيل 

  ]الوافر ] : [ وقال القائل [ 
  َعن احلَيِّ املَُضلِّلِ أَْيَن سَاُروا؟... أَلَم َتسْأَلْ فَُتخْبَِرَك الدَِّياُر  -٩٢
  .لوادي حجر أملس َيرُده السَّْيل يف ا: « والضَّلضلَة » 

الُعدُول عن الطريق املستقيم ، وقد : الّضالل : ، وقيل ]  ١٠: السجدة [ } أَإِذَا َضلَلَْنا ِفي األرض { : ومن الثاين 
: البقرة [ } فَُتذَكِّرَ { : بدليل قوله ]  ٢٨٢: البقرة [ } أَن َتِضلَّ إْْحَداُهَما { : ُيَعبَُّر به عن النِّسْياِن كقوله تعاىل 

٢٨٢  [.  
  .هم اليهود » املغضوب عليهم « : قيل : التفسري 

َمن لََّعَنهُ اهللا { : حكم على اليهود بالَغَضبِ فقال تعاىل  -تعاىل-هم النصارى؛ ألن اهللا » الضالون « : وقيل 
َء قَْومٍ قَْد َضلُّواْ َوالَ تتبعوا أَْهَوآ{ : ، وحكم على النصارى بالضَّالل فقال تعاىل ]  ٦٠: املائدة [ } َوغَِضَب َعلَْيِه 

  ] . ٧٧: املائدة [ } ِمن قَْبلُ 
هذا ضعيف؛ ألن منكري الصَّانع واملشركني أَخَْبثُ ديناً من اليهود والنصارى ، فكان االحتراز من دينهم : وقيل 
  .أوىل 



  .هم املنافقون : » الّضالون « الكُفَّار ، و : هم : » املغضوب عليهم « : وقيل 
  .عن السُّنَّة » والضّالني « بالبِْدَعِة ، » غري املغضوب عليهم « : عبد اهللا رضي اهللا عنهما وقال سهل بن 

  .على كل من أَْخطَأَ يف االعتقاد؛ ألن اللفظ عام ، والتقييد خالف األصل » املغضوب عليهم « واألَْولَى أن حيمل 
  فَْصلٌ يف عصمة األنبياء واملالئكة

عليهم -يدلُّ على أن أحداً من املالئكِة ، واألنبياء » غري املغضوب عليهم « :  - تعاىلرمحه اهللا-قال ابن اخلطيب 
ما أَقَْدَم على عملٍ خمالف قول الدين ، وال على اعتقاد خمالف اعتقاد دين اهللا؛ ألنه لو صدر عنه  -الصالة والسالم

، ولو كانوا ضالني ]  ٣٢: يونس [ } ق إِالَّ الضالل فََماذَا بَْعَد احل{ : ذلك لكان قد َضلَّ عن احلق ، لقوله تعاىل 
، وملا كان ذلك باطالً } أَْنعَْمَت َعلَْيهِْم { : ملا جاز االقتداء هبم ، وال بطريقهم ، ولكانوا خارجني عن قوله تعاىل 

  .علمنا هبذه اآلية ِعْصمةَ املالئكة ، واألنبياء عليهم الصالة والسالم 
  هللا فَْضلٌ يف إضافة الغضب

عليهم يدلُّ على كوهنم فاعلني للقبائح باختيارهم ، وإالّ لكان الغضب عليهم  -تعاىل-غََضُب اهللا : قالت املعتزلة 
  .عليهم  -تعاىل-ظلماً من اهللا 

ملا ذكر غضب اهللا عليهم ، وأتبعه بذكر كوهنم ضالني دلّ ذلك على أن غضب :  -رمحهم اهللا تعاىل-وقال أصحابنا 
  .مؤثرةً يف صفة العبد  -تعاىل-عليهم علّة لكوهنم ضالني ، وحينئذ تكون صفة اهللا  -تعاىل-اهللا 

عليهم لزم أن تكون صفة العبد مؤثرة يف صفة اهللا تعاىل ،  -تعاىل-إن كوهنم ضالني يوجب غضب اهللا : أما لو قلنا 
  .وذلك ُمَحال 

  فَْصلٌ
أهل الطاعة ، وإليهم اإلشارة : لى أن املكلّفني ثالث فرق دلّت هذه اآلية ع:  -رمحه اهللا تعاىل-قال ابن اخلطيب 

  .} أَْنَعْمَت َعلَيْهِْم { : بقوله تعاىل 
  .} غَْيرِ املغضوب َعلَْيهِم { : وأهل البغي والعدوان ، وهم املراد بقوله تعاىل 

  .} َوالَ الضآلني { : وأهل اجلهل يف دين اهللا ، وإليهم اإلشارة بقوله تعاىل 
  مل قدم ذكر الُعَصاة على ذكر الكَفََرةِ؟:  فإن قيل

  .ألن كل أحد حيترز عن الكفر ، أما قد ال حيترز عن الِفْسق ، فكان أهم فقدم هلذا السّبب ذلك : قلنا 
ها هنا سؤال ، وهو أن غضب اهللا إمنا تولّد عن علمه بصدور القبيح واجلناية :  -رمحه اهللا تعاىل-قال ابن اخلطيب 

إنه قدمي ، أو حمدث ، فإن كان قدمياً فلم خلقه ، ومل أخرجه من الَعَدمِ إىل الوجود ، : العلم إما أن يقال عنه ، فهذا 
يعقل [ مع علمه بأنه ال يستفيد من دخوله يف الوجود إال الَعذَاب الدَّائم ، وألنه من كان غضبان على الشَّيء كيف 

حمالَّ للحوادث ، إالَّ أنه يلزم أن  -تعاىل-علم حادثاً لكان الباري إقدامه على إَِجاِدِه وتكوينه؟ فإن كان ذلك ال] 
  .يفتقر إحداث ذلك العلم إىل َسْبقِ علمٍ آخر ، وتسلسل ، وهو ُمحَال 

  .يفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد : واجلواب 
  سؤال آخر

أَْنَعْمتَ { : الضَّالني ، فلما ذكر قوله عليه امتنع أن يكون مغضوباً عليه ، وأن يكون من  -تعاىل-وهو من أنعم اهللا 
  ؟} غَْيرِ املغضوب َعلَيْهِم َوالَ الضآلني { : ، فما الفائدة يف أن ذكر عقبيه } َعلَْيهِْم 

لَْو ُوزِنَ َخْوفُ املُْؤِمن َوَرَجاُؤهُ « : اإلميان إمنا يكمل بالرَّجاء واخلوف ، كما قال عليه الصالة والسالم : واجلواب 



غَْيرِ املغضوب َعلَْيهِم { : يوجب الرََّجاء الكامل ، وقوله تعاىل } ِصَراطَ الذين أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم { : ، فقوله » َدال العْت
  .يوجب اخلوف الكامل ، وحينئٍذ يقوى اإلميان بركنيه وطرفيه ، وينتهي إىل َحدِّ الكمال } َوالَ الضآلني 
  سؤال آخر

: جعل املقبولني طائفةً واحدةً ، وهم الذين أنعم اهللا عليهم ، واملردودين فريقني  -َتَعالَى-ما احلكمة يف أنه 
عليهم هم الذين مجعوا بني معرفة احلَقِّ  -تعاىل-أنّ الذين كلمت نعم اهللا : املغضوب عليهم ، والضَّالني؟ فاجلواب 

، فإن اختلّ قيد العمل فهم الفََسقَةُ ، } َت َعلَْيهِْم أَْنَعْم{ : لذاته ، واخلري ألجل العمل به فهؤالء هم املَُرادون بقوله 
َوَمن َيقُْتلْ ُمْؤِمناً مَُّتَعمِّداً فََجَزآُؤُه َجَهنَّمُ َخاِلداً ِفيَها َوغَِضَب اهللا َعلَْيِه { : وهم املغضوب عليهم ، كما قال تعاىل 

  ] . ٩٣: النساء [ } َولََعَنُه 
  ] . ٣٢: يونس [ } فََماذَا بَْعَد احلق إِالَّ الضالل { : ون لقوله تعاىل وإن اختلّ قيد العلم فهم الضَّال

  فصل يف حروف مل ترد يف هذه السورة
إنّ هذه السورة مل حيصل فيها سبعة من احلروف ، وهو الثاء ، واجليم ، واخلاء ، والزاي ، والشني ، والظاء : قالوا 

  .بالعذاب ، فالثناء أّول حروف الثبور  ، والفاء ، والسبب فيه أن هذه احلروف ُمْشعرة
  .واجليم أّول حروف جهنم 

  .أول حرف اخلِْزيِ : واخلاء 
  .والزاي والشني أول حروف الزفري والّشهيق ، والّزقوم والّشقاوة 

  .والظَّاء أول حرف ظلّ ذي ثالث شعب ، ويدل أيضاً على لَظَى الظاء 
  ] . ١٤: الروم [ } ذٍ َيَتفَرَّقُونَ َيْوَمِئ{ : والفاء أول حروف الفراق تعاىل 

]  ٤٤: احلجر [ } لََها َسْبَعةُ أَبَْوابٍ ِلكُلِّ بَابٍ مِّْنُهمْ ُجْزٌء مَّقُْسوٌم { وصف جهنَّم بأن  -تعاىل-فائدته أنه : قلنا 
السورة ،  فلما أسقط هذه احلروف الّسبعة الّدالة على الَعذّاب من هذه السورة نّبه بذلك على أن من قرأ هذه

  .وآمن هبا ، وعرف حقائقها أمن من َدَركَاِت جهنم الّسبعة 
  .اللَّهم امسع واستجب : ليست من القرآن إمجاعاً ، ومعناها : » آمني « القول يف 

  .معناه كذلك يكون فهي اسم فعل َمْبنِّي على الفَْتحِ :  -رضي اهللا تعاىل عنهما-وقال ابن عباس وقتادة 
  :يا آمني ، وضعف أبو البقاء هذا بوجهني : فعل ، بل هو من أمساء البَارِي تعاىل ، والتقدير  ليس باسم: وقيل 

  .أنه لو كان كذلك لَكَانَ ينبغي أن يبين على الضَّمِّ ، لنه منادى مفرد معرفة : أحدمها 

  .توقيفيةٌ  -تعاىل-أن أمساء اهللا : والثاين 
أن فيه ضمرياً يعود على اهللا تعاىل؛ ألنه اسم فعل ، وهو : على معىن  -ىلتعا-ووجه الفارسي قول من جعله امساً هللا 

  .» املُْغرِب « توجيه حسن نقله صاحب 
  ]البسيط : [ املَّد ، والقَْصر ، فمن األول قول القائل : لغتان » آمني « ويف 
  آِمينَاحَتَّى اَُبلَِّغَها أَلْفَْينِ ... آِمَني آِمَني الَ أَْرَضى بِوَاِحدٍة  -٩٣

  ]البسيط : [ وقال اآلخر 
  آمينَا: ويَْرَحُم اُهللا َعْبداً قَالَ ... َيا َربِّ الَ َتْسلُبَنِّي ُحبََّها أََبَداً  -٩٤

  ]الطويل : [ ومن الثاين قوله 
  أضِمَني فَزَاَد اُهللا ما َبْينََنا ُبْعدَا... َتَباَعَد َعنِّي فُطَْحلٌ إِذ رَأَْيُتُه  -٩٥



  .اسم أَْعَجِمّي ، ألنه بِزَِنِة قَابِيلَ وَهابِيل : دود املم: وقيل 
  وهل جيوز تشديد امليم؟

رضي اهللا تعاىل -، ولكنه قد ُروي عن احلسن وجعفر الّصادق  -رمحه اهللا تعاىل-املشهور أنه خطأ ، نقله اجلَْوَهرِيّ 
  .حنن قاصدون حنوك :  إذا قصد ، أي: التشديد ، وهو قول احلسني بن الفَْضلِ ، من أمِّ  -عنهما
  ] . ٢: املائدة [ } والا آمَِّني البيت احلرام { : ومنه 
  .هو طابع الدعاء : معناه : وقيل 
وقال . هو خامت اهللا على عباده يدفع به اآلفات عنهم كخامت الكتاب مينعه من الفساِد ، وظهور ما فيه : وقيل 

كلمة عربانية ، أو سُْريانية ، ] » آمني « : [ ال عطية العريف وق: » التهذيب « يف  -رمحه اهللا تعاىل-النَّووي 
  .وليست عربية 

  .كَْنٌز من كنوز الَعْرشِ ال يعلم أحد تأويله إالّ اهللا تعاىل » آِمَني « : وقال َعْبُد الرَّمحن بن زيد 
  .أَْيَن َوكَْيَف : مثل وروي فيها اإلَمالَة مع املَّد عن َحْمَزةَ والِكسَائي ، والنون فيها مفتوحة أبداً 

  .آمني درجة يف اجلَنَّة جتب لقائلها : وقيل 
  .« اللَّهم استجب ، وأعطنا ما سألناك : معناه : وقيل 

  .« فَاِعيل » ؛ إذ ليس يف كالم العرب ] دليلٌ على أهنا ليست عربية « آِمني » إن جميء : وقالوا 
  .« فَاُعول » اعة ، بل هو عند مج« فاعِيل » فليس ب « آري » فأما 

  .« فَاعلي » وعند بعضهم 
  .بالنقصان ] « فَاِعي » [ وعند بعضهم 
املقصورة مل جيئ عن العرب ، والبيت الذي ينشد مقصوراً ال يصح على هذا الوجه إمنا « أمني » إن : وقال بعضهم 

  ]الطويل : [ هو 
  فآِمَني َزاَد اُهللا َما َبْيَنَنا بُْعدَا. . ...  -٩٦

غَْيرِ املغضوب { : إِذّا قَالَ اإلَماُم » : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة روي 
آمني ، فمن وافق َتأِْميُنُه تأمَني املالئكِة غُِفَر له ما تقدم : آِمني ، فإنّ املَالِئكَةَ تقول : ، فقولوا } َعلَْيهِم َوالَ الضآلني 

  .« من ذَْنبِِه 
  يف وجوب القراءة يف الصالة فصل

  .أمجع األكثرون على أن القراءة واجبةٌ يف الصالة :  -رمحه اهللا تعاىل-قال ابن اخلطيب 
] أن كلّ دليل نذكره يف بيان أن [ ال جتب لنا : أهنما قاال  -رضي اهللا تعاىل عنهما-وعن الََصمِّ واحلسن بن صاحل 

  :وجوهاً  -ها هنا-أصل القراءة واجب ، ونزيد قراءة الفاحتة واجبة ، فهو يدلّ على أن 
  :فهو قوله تبارك وتعاىل : األول 

  ] . ٧٨: اإلسراء [ } أَِقمِ الصالة ِلُدلُوِك الشمس إىل غََسقِ الليل َوقُْرآنَ الفجر { 
  .أقم قراءة الفجر ، وظاهر األمر الوجوب : واملراد بالقرآن القراءة ، والتقدير 

أيف الصَّالَِة ِقراءةٌ : أن رجالً سال النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال  -رضي اهللا تعاىل عنه-ْرَداء عن أيب الدَّ: الثاين 
  .» َوجََبْت « : وجبت ، فأقر النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك الرجل على قوله : فقال السائل » َنَعمْ « : فقال 

أيقرأ يف الصالة؟ فقال عليه : نيب صلى اهللا عليه وسلم سُِئلَ أن ال -رضي اهللا تعاىل عنه: عن ابن َمْسُعوٍد : الثالث 



  .« ، هذان اخلربان نقلهما من تعليق الشيخ أيب أمحد اإلسفرايين » أََتكُونُ َصالَةً بَِغْيرِ ِقَراَءٍة « : الصالة والسالم 
جعل الصالة من « ُتُموين أَُصلّي َصلُّوا كََما رَأَْي» : قوله عليه الصالة والسالم  -رمحه اهللا تعاىل-وحّجة األصم 

أنّ الرؤية إذا كانت متعديةً : األشياء املرئية ، والقراءة ليست مرئية ، فوجب كوهنا خارجةً عن الصالة ، واجلواب 
  .إىل مفعولني كانت مبعىن العلم 

  فْصلٌ
حرفاً واحداً وهو حيسنها مل تصحّ قراءة الفاحتة واجبةٌ يف الصالة ، فإن ترك منها :  -رمحه اهللا تعاىل-قال الشافعي 

  .صالته ، وبه يقال األكثرون 
  .ال جتب قراءة الفَاِتَحِة :  -رضي اهللا تعاىل عنه-وقال أبو حنيفة 

  :لنا وجوه 
َواظََب طول عمره على قراءة الفاحتة يف الصَّالة ، فوجب علينا ذلك ، لقوله  -عليه الّصالة والسالم-انه : األول 
، ]  ٦٣: النور [ } فَلَْيْحذَرِ الذين ُيخَاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه { : ، ولقوله ]  ١٥٨: األعراف [ } بعوه وات{ : تعاىل 

  ] . ٣١: آل عمران [ } فاتبعوين ُيحْبِْبكُُم اهللا { : ولقوله تعاىل 
عليه -يف أنه  انه متّسك يف وجوب مسح النّاصية خبرب واحٍد ، -رضي اهللا تعاىل عنه-ويا للعجب من أيب حنيفة 

مسح على النّاصية ، فجعل ذلك القَْدَر من املسح شرطاً لصحة الصالة ، وها هنا نقل أهل العلم  -الصالة والسالم
إن صّحة الصَّالِة غري موقوفٍة عليها ، : واظب على قراءة الفاحتة ، مث قال  -عليه الصالة والسالم-نقالً متواتراً أنه 

  .وهذا من الَعجَائب 
، والصالة لفظ ُمَحلّى باأللف والالم ، فيكون املراد منها ]  ٤٣: البقرة [ } َوأَِقيمُواْ الصالة { : قوله تعاىل :  الثاين

املعهود السَّابق ، وليس عند املسلمني معهوٌد سابق من لفظ الصَّالةِ إىل األعمال اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم يأيت هبا 

جارياً جمرى أمره بقراءة الفاحتة ، وظاهر األمر الوجوب ، } َوأَِقيمُواْ الصالة { : ن قوله تعاىل وإذا كان كذلك كا
مث إنّ هذه اللَّفظة تكررت يف القرآن الكرمي أكثر من مائة مرة ، فكان ذلك دليالً قاطعاً على وجوب قراءة الفَاِتَحةِ 

  .يف الصَّالِة 
» واظبوا على قراءهتا طول عمرهم ، ويدلُّ عليه ما روي يف  -اهللا تعاىل عنهمرضي -أنّ اخللفاء الراشدين : الثالث 

كانوا يستفتحون القراءة  -رضي اهللا تعاىل عنهما-وأبا بكر وعمر  -عليه الصالة والسالم-أن النَّيب « الّصحيحني 
  :لصالة والسالم ، وإذا ثبت هذا َوَجب علينا ذلك ، لقوله عليه ا} احلمد للَِّه َربِّ العاملني { ب 

  .» َعلَْيكُْم بُِسنَِّتي وُسنَِّة اخلُلَفَاِء الرَّاِشِديَن من َبْعِدي « 
  .رضي اهللا عنهما » أَيب َبكْرٍ َوُعَمَر : اقَْتدُوا باللَّذينِ ِمْن َبْعِدي « : ولقوله عليه الصالة والسالم 

مع أن عبد الرمحن ، وعبد  -رضي اهللا عنه-ر عثمان أنه متّسك بطالق الفَاّر بأث -رمحه اهللا-والعجب من أيب حنيفة 
كل [ ونص القرآن أيضا يوجب عدم اإلْرث ، فلم يتمّسك بعمل  -كانا خيالفانه -رضي اهللا عنهما-اهللا بن الزبري 

على سبيل اإلطباق ، واالتفاق على وجوب قراءة الفاحتة ، مع أن هذا القول على  -رضي اهللا عنهم-الصحابة ] 
  !لقرآن ، واإلخبار ، واملعقولَوفْقِ ا

اختلفت يف أنه هل جتب قراءة الفاحتة أم ال؟ لكنهم اتفقوا عليه يف العََمل فإنك ال ترى ] وإن [ أن األّمة : الرابع 
 إنَّ من َصلَّى ومل يقرأ الفاحتة كان: أحدا من املسلمني يف العرف إال ويقرأ الفاحتة يف الصَّالة ، وإذا ثََبَت هذا فنقول 



إنَّ : فإن قالوا ]  ١١٥: النساء [ } َويَتَّبِْع غَْيَر َسبِيلِ املؤمنني { : تاركاً سبيل املؤمنني ، فيدخل حتت قوله تعاىل 
الذين اعتقدوا انَّه ال َيجِب قراءهتا قََرُءوَها ال عن اعتقاد الوجوب ، بل على اعتقاد الّندبية ، فلم حيصل اإلمجاع 

  .على وجوب قَراءهتا 
أعمال اجلوارح غري أعمال القلوب ، وحنن قد بيَّنَّا إطباق الكُلُّ على اإلتيان بالقراءة ، فمن مل َيأِْت بالقراءة : ول فنق

كان تاركاً طريقة املؤمنني يف هذا العََمل فدخل َتْحَت الَوِعيِد ، وهذا القدر يكفينا يف الدَّليلِ ، وال حاجة يف تقرير 
  .إلمجاع يف اعتقاد الوجوب هذا الدَّليل إىل اّدعاء ا

} احلمد للَِّه َربِّ العاملني { : قسمُت الصَّالَةَ َبْينِي وبََْن َعْبِدي نِْصفَْين ، فإذا قَالَ الَعْبُد « : قوله عزَّ وَجلَّ : اخلامس 
  .، إىل آخر احلديث » . . . َحِمدَنِي َعْبِدي : يقول اهللا َتَعاىل 

حكم على كل صالة بكوهنا بينه وبني العبد نصفني ، مث بني أنّ هذا التصنيف مل  -َتَعاىل-أنه : وجه االستدالل 
حيصل إال بسبب هذه السورة ، والزم الالزم الزم ، فوجب كون هذه السورة من لوازم الصالة ، وهذا اللزوم ال 

  .قراءة الفاحتة شرط يف صّحة الصالة : حيصل إال إذا قلنا 
  .» ال َصالَةَ إالَّ بِفَاِتَحِة الِكَتابِ « : والسالم  قوله عليه الصالة: السَّادس 

  .حرف النفي دخل على الصَّالة ، وليس صرفه إىل الصِّحة أوىل من صرفه إىل الكمال : قالوا 
  :واجلواب من وجوه 

وعلى هذه الرواية فالنَّفي ما دخل ، » الَ َصالَةَ ِلَمْن لَْم َيقَْرأ بِفَاِتَحِة الِكَتابِ « : أنه جاء يف بعض الرِّوَايات : األول 
على الصَّالة ، وإمنا دخل على حصوهلا للرَّجل ، وحصوهلا للرجل عبارة عن انتفاعه هبا ، وخروجه عن ُعْهَدِة 

التَّكْليف بسببها ، وعلى هذا التَّقدير فإنه ميكن إجراء حرف النَّفي على ُمَسمَّى الصالة إمنا يصح لو ثبَت أن الفَاحتَةَ 
ميكن إجراء هذه اللفظة على أنه معىن تعذَّر : أول املسألة ، فثبت أن قولنا ] هو [ ت جزءاً من الّصالة ، وهذا ليس

أبعد؛ فإنه جيب محل اللَّفظ على : أقرب إىل احلقيقة ، والثاين : العمل باحلقيقة ، وحصل للحقيقة جمازان أحدمها 
  .املَجَاز األقرب 

أمت من املُشاَبهةَ بني املعدوم وبني [ هبة بني املعدوم ، وبني املوجود الذي يكون صحيحاً املَُشا: إذا ثبت هذا فنقول 
  .، لكنه ال يكون كامالً ، فكان محل هذا اللَّفظ على نفي الصِّحة أوىل ] ملوجود الذي ال يكون صحيحا 

كُلّ َصالٍَة مل « : عليه وسلم أنه قال  عن النيب صلى اهللا -رضي اهللا تعاىل عنه-ي هريرة [ عن أ : احلُجَّة السَّابعة 
اِخلّداُج هو النقصان ، وذلك ال يدل على : أي غري متام ، قالوا » يقرأ فيها بِأُمِّ القُْرآِن فهي ِخَداج ، فهي خداج 

  .عدم اجلواز 
، خالفنا هذا األصل بل هذا يدلّ على عدم اجلواز؛ ألن التكليف بالصَّالِة دائم ، واألصل يف الثابت ، البقاء : قلنا 

عند اإلتيان بالصَّالة على صفة الكََمالِ ، فعند اإلتيان هبا على سبل النُّقصان يوجب أالّ خيرج عن العُْهَدِة ، والذي 
لو صام يوم العيِد قضاء عن : يصح الصوم يوم العيد إال أنه قال  -رضي اهللا عنه-يقوي هذا أنَّ عند أيب حنيفة 

الواجب عليه هو الصُّوم الكامل ، والصوم يف هذا اليوم ناقص ، فوجب أال يفيد هذا للقضاء  َرَمَضان مل يصح؛ ألن
  .اخلروج عن العُْهَدة 

  فلم مل يقل مبثل هذا الكالم ها هنا؟: وإذا ثبت هذا فنقول 
رضي اهللا تعاىل -هريرة عن ابن املُْنِذرِ أنه روى بإسناده عن أيب » تعليقه « نقل الشيخ أبو حامد يف : احلُجَّة الثامنة 

  .» ال ُتجْزِىء َصالَةٌ ال يُقَْرأ فيها بِفَاِتَحِة الكَِتاب « : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  -عنه



أن َرُجالً دخل املَْسجِد فصلّى ، فلما فرغ من صالته ، ذكر  -رضي اهللا عنه-روى رفاعة بن مالك : احلّجة التاسعة 
إذا تََوجَّهُْتم إىل الِقْبلَِة « : لّمين الصَّالة يا رسول اهللا ، فقال عليه الصالة والسالم ع: يف اخلرب أن للرجل قال 

  .، وهذا أمر ، واألمر للوجوب » فَكَبَُّروا ، واقَْرءُوا بفاحتة الِكَتاب 
َراة وال يف اإلِْنجِيل وال أال أخربكم بِسُوَرٍة ليس يف التَّْو« : روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : احلُّجة العاشرة 
ِهيَ « : احلمد هللا رّب العاملني ، قال : ؟ فقالوا » فما تقرءونه يف َصالَتكم « : نعم ، قال : قالوا » يف الزَّبُور مثلها 

  .» ِهَي 
لعاملني ، احلمد هللا رب ا: قالوا » ما َتقَْرُءوَنُه يف صالتكم « : ملا قال  -عليه الصالة والسالم-أنه : وجه الدليل 

أنه ال يصلي أحد إالّ هبذه السورة ، فكان هذا  -رضي اهللا عنهم-وهذا يدل على أنه كان مشهوراً عند الصحابة 
  .إمجاعاً معلوماً عندهم 
فهذا أمر ، واألمر ]  ٢٠: املزمل [ } فاقرءوا َما تََيسََّر ِمَن القرآن { : التمسُّك بقوله تعاىل : احلُجَّة احلادية عشرة 

  .وجوب ، فهذا يقتضي أن قراءة ما تََيسََّر من القرآن واجبةٌ لل
املراد مبا تيّسر من القرآن ، إما أن يكون هو الفاحتة بعينها واجبة ، وهو املطلوب وإّما يقتضي أن قراءة غري : فنقول 

غريها وذلك باطل باإلمجاع الفاحتة واجبة ، وذلك باطل باإلمجاع ، أو يقتضي التخيري بني قراءة الفاحتة ، وبني قراءة 
  .، ألن األّمة جممعةٌ على أن قراءة الفاحتة أوىل من قراءة غريها 

  .وسلم أبو حنيفة أن الصالة بدون قراءة الفاحتة ِخَداٌج ناقصة ، والتخيري بني النقائص والكامل ال جيوز 
حمفوظة جلميع املكلّفني من املسلمني ، فهي  واعلم أنه إمنا مسى قراءة الفاحتة ملا تيّسر من القرآن؛ ألن هذه الّسورة

  .متيّسرة للكل ، أما سائر السُّور فقد تكون حمفوظة ، وقد ال تكون ، وحينئذٍ ال تكون متيسّرة للكلّ 
األصل بقاُء التكليف ، فالقولُ بأنَّ الصَّالةَ بدون قراءة الفاحتة يقتضي اخلروج عن العهدة ، : احلُّجة الثَّانية عشرة 

  .أنْ يعرف بالنَّص أو بالقياس  إما
  .أما األول فباطل 

] وأما القياس . وقد بينا أنه دليلنا } فاقرءوا َما تََيسََّر ِمَن القرآن { : ألن النص الذي متسكوا به قوله تعاىل [ 
  .فباطل؛ ألن التعبّدات غالبة على الصَّالَة ، ويف مثل هذه الصورة جيب ترك القياس 

َواظََب على الصَّالة هبا طول عمره ، فيكون قراءة غري  -عليه الصالة والسالم-أن النيب : عشرة  احلُّجة الثالثة
أَْحَسن « ، و » اتَّبِعُوا َوالَ َتْبَتِدعُوا « : الفاحتة ابتداعاً وتركاً لالتباع ، وذلك حرام لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  .» َدثَاُتَها اهلَْدي َهْدُي ُمحَمٍَّد ، َوَشّر األُمورِ مثْح
  .بالقرآن واخلرب  -رضي اهللا تعاىل عنه-واحتج أبو حنيفة 

  .} فاقرءوا َما تََيسََّر ِمَن القرآن { : أما القرآن الكرمي فقوله تبارك وتعاىل 
أمرين رسول اهللا صلى اهللا « قال  -رضي اهللا تعاىل عنهما-وأما اخلرب فما روى أبو عثمان النهدي عن أيب هريرة 

  .» الَ َصالَةَ إال بِقََراَءٍة ، ولو بفاحتة الِكَتاب : وسلم أن أخرج وأنادي  عليه
  .أنا بّينا أنّ هذه اآلية من أقوى الدالئل على قولنا : واجلواب عن األول 

اءة ، ال َصالَةَ إال بقر« : املراد من قوله : أنه معارض مبا نقل عن أيب هريرة ، وأيضاً ال جيوز أن يقال : وعن الثاين 
  .وهو أنه لو اقتصر على الفاحتة لكفى » ولو بفاحتة الكتاب 

  فصل يف بيان هل التسمية آية من الفاحتة أم ال؟



-الّتسمية آية من الفاحتة ، وجيب قراءهتا مع الفاحتة ، وقال مالك واألوزاعي ، :  -رضي اهللا عنه-قال الشافعي 
الّ يف سورة النَّمل ، وال جيب قراءهتا سّرا وال جهراً ، إالّ يف قيام إهنا ليست من القرآن إ:  -رضي اهللا تعاىل عنهما

  .شهر رمضان ، فإنه يقرؤها 
إهنا : بسم اهللا الرمحن الرحيم وُيِسّر هبا ، ومل يقل : يقول : فلم ينص عليها ، وإمنا قال  -رمحه اهللا-وأما أبو حنيفة 

  .آية من أول السورة أم ال 
عز -ما بني الّدفََّتْينِ كالم اهللا : فقال » بسم اهللا الرمحن الرحيم « عن  -رمحه اهللا-سن ُسئل حممد بن احل: قال 
  .القرآن  -وجل
  .فَِلَم ُيَسرُّ هبا؟ فلم جيبين : قلت 

ال أعرف هذه املسألة بعينها ملتقدّمي أصحابنا ، إال أن أمرهم بإخفائها يدل على :  -رمحه اهللا تعاىل-وقال الكَْرخي 
  .ست من السورة أهنا لي

عن الوقوع يف هذه املسألة؛ ألن  -رمحهم اهللا-توّرع أبو حنيفة وأصحابه :  -رمحهم اهللا-وقال بعض احلنفية 
  .اخلوض يف أن التسمية من القرآن ، أو ليست من القرآن أمر عظيم ، فاألوىل الّسكوت عنه 

  :إن التسمية من الفاحتة : ُحّجة من قال 
قرأ « : أهنا قالت  -رضي اهللا عنها  -عن ابن جريج عن ابن أيب ُملَْيكة عن أم سلمة روى الشافعي عن مسلم 

 آية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاحتة الكتاب ، فعد بِْسمِ اهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيم آية منها واحلَْمُد ِللَِّه َربِّ الَعالَِمَني
الدِّينِ آية ، إيَّاِك نَْعُبُد وَإيَّاَك َنْسَتِعُني آية ، اْهدَِنا السِّراطَ املُْسَتِقيَم آية ، صَِراطَ  ، الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ آية ، َماِلكِ َيْومِ

  .، وهذا َنّص صريح » الَِّذيّن أَْنعَْمَت َعلَْيهِْم غَْيرِ املَْغضُوبِ َعلَْيهِْم َوال الضَّالَِّني آية 
أال أُْخبُِرَك « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أبيه قال  وروى الثعليب يف تفسريه بإسناده عن أيب بريدة

  :بلى قال : ؟ فقلت » غريي  -عليهما السالم -بآية مل تنزل على أََحٍد بعد ُسلَْيَمانَ بن داود 
وهذا يدل  »ِهَي ِهي « : بسم اهللا الرمحن الرحيم قال : قلت » بأي شيء ُيفْتََتُح القرآن إذا افتتحت الصَّالة؟ « 

  .على أنَّ التسمية من القرآن 
عليه  -أنّ النيب  -رضي اهللا عنهما  -وروى الثَّْعليب بإسناده عن جعفر بن ُمحِمٍَّد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا 

« :  احلمد هللا رب العاملني ، قال: أقول : ؟ قال » كيف َتقُول إذا قُْمَت إىل الصَّالة « : قال له  -الّصالة والسالم 
  .» بسم اهللا الرمحن الرحيم : قل 

آتَْيَناَك َسبْعاً { : يف قوله تبارك وتعاىل  -رضي اهللا عنهما  -وروى أيضاً بإسناده عن سعيد بن ُجَبْيرٍ عن ابن عباس 
بسم اهللا  «: فاحتة الكتاب ، فقيل للنابغة ، أين السَّابعة؟ فقال : قال ]  ٨٧: احلجر [ } مَِّن املثاين والقرآن العظيم 

  .» الرمحن الرحيم 
كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد ، والنيب حيدث : فقال  -رضي اهللا عنه  -وبإسناده عن أيب هريرة 

احلمد هللا رب العاملني ، فسمع النيب صلى اهللا : أصحابه ، إذ دخل رجل يصلّي ، فافتتح الصَّالة وتعّوذ ، مث قال 
يا رجل ، قَطَْعَت َعلى َنفِْسَك الصَّالة ، أما علمت « : له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  عليه وسلم ذلك ، فقال

أن بسم اهللا الرَّمحن الرحيم من احلَْمد؟ من تركها فقد تركها َتَرَك آيةً منها ، ومن ترك أيةً منها فقد قطع عليه صالته 
  .» ، فإنه ال َصالَةَ إال بَِها 



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله : قال  -رضي اهللا تعاىل عنهما  -َحةَ بن عبيد اهللا وروى بإسنادة عن طَلْ
  .» َمْن َتَرَك بسم اهللا الرَّْحَمن الرَّحيم ، فقد َتَرَك آية من ِكتاب اهللا تََعاىل « : وسلم 

؟ » ظم أَيٍة يف كَِتابِ اهللا تََعاىل َما أع« :  -رضي اهللا عنهما -وروي أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ألّيب بن كَعب 
ومعلوم أهنا ليست آيةً تاّمة يف النمل ، فتعّين . بسم اهللا الرمحن الرحيم ، فصدقة النيب صلى اهللا عليه وسلم : فقال 

  .أن تكون آية تاّمةً يف أّول الفاحتة 
ْن تََرَك بسم اهللا الرَّْحَمن الرَّحيم ، فقد َم« : فصلّى بالناس » املدينة « ملا قدم  -رضي اهللا عنه  -وروي أن معاوية 

  .» َتَرَك آية من ِكتاب اهللا تََعاىل 
؟ » َما أعظم أَيٍة يف كَِتابِ اهللا تََعاىل « :  -رضي اهللا عنهما -وروي أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ألّيب بن كَعب 

  .لم بسم اهللا الرمحن الرحيم ، فصدقة النيب صلى اهللا عليه وس: فقال 
  .ومعلوم أهنا ليست آيةً تاّمة يف النمل ، فتعّين أن تكون آية تاّمةً يف أّول الفاحتة 

« فصلّى بالناس َصالَةً جيهر فيها ، فقرأ أّم القرآن ، ومل يقرأ » املدينة « ملا قدم  -رضي اهللا عنه  -وروي أن معاوية 
هَاجرون واألنصار من كل ناحية أنسيت؟ أين بسم اهللا ، فلمى قضى صالته َنادَاُه املُ» بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  .الرمحن الرحيم حني اْستَفَْتْحَت القرآن؟ فأعاده معاوية الصَّالة؟ وقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  .وهذا يدلّ على إمجاع الصَّحَابة على أهنا من القُْرآن ومن الفاحتة ، وعلى أن األوىل اجلَْهُر بقراءهتا 

  عدد آيات الفاحتة فصل يف بيان
  .االتفاق على كَْون الفاحتة سَْبَع آيات : حكى عن الزَّخمشري 

  :وحكى ابن عطية قولني آخرين 
  .» أنعمت عليهم « هي سّت آيات ، فأسقط الَبْسَملَة ، وأسقط : أحدمها 
  .أهنا مثاين آيات فأثبتهما : والثاين 

 -رضي اهللا تعاىل عنه-الروايات الشَّاذة أن احلسن الَبْصري  رأيت يف بعض:  -رمحه اهللا تعاىل-قال ابن اخلطيب 
إنّ هذه السورة مثاين آيات ، فأما الرواية املشهورة اليت عليها األكثرون أهنا سبع آيات ، وبه فّسروا : كان يقول 
  ] . ٨٧: احلجر [ } َولَقَْد آَتْينَاَك َسْبعاً مَِّن املثاين والقرآن العظيم { : قوله تعاىل 

ِصرَاطَ الذين أَْنَعْمَت { : قوله تعاىل : إن الَبْسَملَة آية من الفاحتة قالوا : إنَّ الذين قالوا : إذا ثبت هذا ، فنقول 
  .إىل آخرها آية تامة منها ]  ٧: الفاحتة [ } َعلَْيهِْم 

آية ، } اطَ الذين أَْنَعْمَت َعلَْيهِمْ صَِر{ : قوله تعاىل : فإنه ملا أسقط الَبْسَملَة قال  -رضي اهللا عنه-وأما أبو حنيفة 
  .آية أخرى } غَْيرِ املغضوب َعلَْيهِم َوالَ الضآلني { : وقوله 

ال يشابه مقطع } صَِراطَ الذين أَْنَعْمَت َعلَيْهِْم { : أن مقطع قوله تعاىل  -رضي اهللا تعاىل عنه-ودليل الشَّافعي 
. ُمَتقَاربة ، وُمَتَشاكلة : اطع الزم ، ألنَّا وجدنا مقاطع القرآن على ضربني اآليات املتقدّمة ، ورعاية التشابه يف املَقَ

  .» ق « فاملتقاربة كَسُوَرِة 
  .ليس من القسمني ، فامتنع جعله من املَقَاطع } أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم { : ، وقوله تعاىل » القمر « واملَُشاكلَة يف سورة 

، وهذا » غري « ابتداء آية ، فقد جعلنا أول اآلية لفظ } ْيرِ املغضوب َعلَْيهِم غَ{ : وأيضاً إذا جعلنا قوله تعاىل 
اللفظ إّما أن يكون صفةً ملا قبله ، أو استثناء مما قبله ، والّصفة مع املوصوف كالشَّيء الواحد ، وكذلك املستثىن 

{ : دليل ، أما إذا جعلنا قوله تعاىل على خالف ال] بينهما [ مع املستثىن منه كالشيء الواحد ، وإيقاع الفَْصل 



كُّنا قَْد جعلنا املوصوف مع الّصفة ، وكذلك املستثىن [ إىل آخر السورة آية واحدة } صَِراطَ الذين أَْنَعْمَت َعلَْيهِمْ 
  .، وذلك أقرب إىل الدّليل ] مع املستثىن منه كالماً واحداً ، وآية واحدة 

  ئل السور أم ال؟فَصلٌ هل الَبْسَملَةُ آية من أوا
  :وللشافعي قوالن 
واملَُحقّقون من أصحابنا اتفقوا على أن بسم اهللا قرآن من سائر الّسور ، وجعلوا القولني يف أهنا « : قال ابن اخلطيب 

  .» هل هي آية تامة وحدها من كل سورة ، أو هي مع ما بعدها آية 
إن بسم اهللا آية من : ملسألة؛ ألن أحداً ممن قبله مل يقل إنّ الشافعي خالف اإلمجاع يف هذه ا: وقال بعض احلنفية 
  .أوائل سائر السُّور 

ودليلنا أن بسم اهللا مكتوب يف أوائل السور خبط القرآن ، فوجب كونه قرآناً ، واحتج املخالف مبا روى أبو هريرة 
إهنا ثالثون آية ، » امللك «  قال يف سورة -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وسلم -رضي اهللا تعاىل عنه-

إهنا ثالث آيات ، مث أمجعوا على أنَ هذا العدد حاصل بدون التسمية ، فوجب أالّ متون » الكوثر « ويف سورة 
  .التسمية آية من هذه الّسور 

ملا اعترفتم :  فإن قالوا. بسم اهللا الرمحن الرحيم كع ما بعدها آية واحدة ، فاإلْشكَال زائل : واجلَوَاب أنا إذا قلنا 
  إهنا بعض آية من سائر السور؟: بأهنا آية تامةٌ من أول الفاحتة ، فكيف ميكنكم أن تقولوا 

{ : آية تامة؟ مث صار جمموع قوله تعاىل } احلمد للَِّه َربِّ العاملني { : هذا غري بعيٍد ، أال ترى أن قوله تعاىل : قلنا 
  .آية واحدة ، فكذا ها هنا ]  ١٠: يونس [ } بِّ العاملني َوآِخُر َدْعَواُهمْ أَِن احلمد للَِّه َر

ثالث آيات يعين ما هو خاصية هذه السورة ثالث آيات ، وأما التسمية فهي » الكوثر « سورة : وأيضاً فقوله 
  .كالشيء املشترك فيه بني مجيع السُّور ، فسقط هذا السُّؤال ، واهللا أعلم 

  هبافصل يف اجلهر بالتسمية واإلسرار 
  .ليست آية من الفاحتة وجيهر هبا : فإنه قال  -رضي اهللا تعاىل عنه-يروى عن أمحد بن حَْنَبل 

  .ليست آية من الفاحتة ، وال جيهر هبا : وقال أبو حنيفة رضي اهللا تعاىل عنه 
عضها سرياً ، واالستقراء دلّ على أن السورة الواحدة ، إما أن تكون بتمامها سريةً أو جهريةً ، وإما أن يكون ب

  .وبعضها جهرياً ، فهذا مفقوٌد يف مجيع السور ، وإذا ثبت هذا كان اجلَْهُر بالتسمية شروعاً يف القراءة اجلهرية 
  ] .جهرية أو سرية [ السُّنة هي اجلَْهر بالتسمية ، سواء كانت الصالة : وقالت الشِّيعة 
يف سبب إثباهتا يف املُْصَحف يف أول كل سورة ، وفيه  إن السمية ليست من أوائل السور اختلفوا: والذين قالوا 

  :قوالن 
  :أن التسمية ليست من القرآن ، وهؤالء فريقان : األول 

كُِتَبْت ِللْفَْصلِ بني السُّور ، وهذا الفصل قد صار اآلن معلوماً ، فال حاجة إىل إثبات التسمية ، فعلى : منهم من قال 
  .هذا لو مل تكتب لَجَاَز 

  .إنه جيب إثباهتا يف املُْصحف ، وال جيوز تركها أبداً : من قال  ومنهم
أهنا من لقرآن ، وقد أنزهلا اهللا تعاىل ، ولكنها آية مستقلة بنفسها ، وليست بآية من السورة ، : والقول الثاين 

  :وهؤالء أيضاً فريقان 



  . كان ينزهلا يف أول كل سورة على ِحَدٍة -تعاىل-منهم من قالك إن اهللا 
  .كل سورة ] أول [ ال ، أنزهلا مرة واحدة ، وأَمَر بإثباهتا يف : ومنهم من قال 

أن  -رضي اهللا تعاىل عنها-أنزهلا ، وعلى أهنا من القرآن ما روي عن أم سلمة  -تعاىل-والذي يدلّ على أن اهللا 
  .آية فاصلةً » بسم اهللا الرمحن الرحيم « النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يعد 

ليست » بسم اهللا الرمحن الرحيم « إنّ الفضل الرقاشي يزعم أن : قلت لعمرو بن دينا : عن إبراهيم بن يزيد قال و
رضي اهللا -مسعت ابن عباس : مسعت سعيد بن ُجَبْيرٍ يقول ! سبحان اهللا ما أَْجَرأَ هذا الرجل: من القرآن ، فقال 

على أن تلك » بسم اهللا الرمحن الرحيم « ذا أنزل عليه إ -عليه الصالة والسالم-كان النيب : يقول  -عنهما
  .السُّورة خِتَمْت وفُِتَح غريها 

  .فقد ترك مائة وثالث عشرة آيةً » بسم اهللا الرمحن الرحيم « من ترك : وعن عبد اهللا بن املُبارك أنه قال 
  فَْصلٌ

كان ينكر كَْونَ سورة  -رضي اهللا عنه-د نقل يف بعض الكتب القدمية أن ابن مسعو:  -رمحه اهللا-قال ابن اخلطيب 
  .الفاحتة من القرآن الكرمي ، وكان ينكر كون املَُعوّذتني من القرآن 

إن النقل املتواتر كان حاصالً يف عصر الصحابة بِكَْوِن سورة الفاحتة : واعلم أن هذا يف غاية الصعوبة؛ ألنا إن قلنا 
  .عاملاً فإنكاره يوجب الكُفْر أو نقصان العقل  - عنهرضي اهللا-من القرآن ، فحينئٍذ كان ابن مسعود 

إن نقل القرآن ليس مبتواترٍ يف : النقل املتواتر ما كان حاصالً يف ذلك الزمان فهذا يقتضي أن يقال : وإن قلنا 
  .األصل ، وذلك خيرج القرآن عن كونه ُحجَّةً يقينية 

ود َنقْلٌ كاِذٌب باطل ، وبه حيصل اخلالص عن هذه الُعقَْدِة هذا املذهب عن ابن مسع: واألغلب على الظن أن يقال 
  .، واهللا اهلادي إىل الصواب ، إليه يرجع األمر كله يف األول واملآب 

  ) ٢(ذَِلكَ الِْكتَاُب لَا َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِللُْمتَِّقَني ) ١(امل 

َعه « والعني ل » مه « ، مبعىن أن امليم اسم ل إن احلروف املقطّعة يف أوائل السور أمساء حروف التهجَّي : إن قيل 
، وإن فائدهتا إعالمهم بأن هذا القرآن منتظٌم من جنس ما تنتظمون من كالمهم ، ولكن عجزمت عنه ، فال حملّ هلا » 

، وهذا أصح » واحد اثنان « : حينئذ من اإلعراب ، وإمنا جيء هبا هلذه الفائدة ، فألقيت كأمساء األعداد وحنو 
  :قوال الثالثة ، أعين أن يف األمساء اليت مل يقصد اإلخبار عنها وال هبا ثالثة أقوال األ

  .ما تقدم : أحدها 
  .أهنا معربة ، مبعىن أهنا صاحلة لإلعراب ، وإمنا فات شرطه وهو التركيب ، وإليه مال الزخمشري رمحه اهللا : والثاين 

  .أهنا موقوفة أي ال معربة وال منيبةٌ : والثالث 
حذف بعضها ، وبقي منها هذه احلروف  -تعاىل-إهنا أمساء السور املفتتحة هبا ، أو إهنا بعض أمساء اهللا : أو إن قيل 

، » صادق « ، والصاد من » عليهم « امليم من : كقوله  -رضي اهللا تعاىل عنهما-دالّة عليها وهو رأي ابن عّباس 
إما بإضمار فعلٍ الئقٍ : فالرفع على أحد وجهني أيضاً : نصب واجلر فلها حينئذ حملّ من اإلعراب وحيتمل الرفع وال

  ]الوافر : [ ، وإما بإسقاط حرف القسم؛ كقول الشاعر » امل « : اقرءوا : ، تقديره 
  فَذَاَك أَمَاَنةَ اِهللا الثَّريُد... إِذا َما الَْخَبُز َتأِْدُمهُ بِلَْحمٍ  -٩٧

  .وأَمَاَنِة اهللا : يريد 



  .احلروف أقسم اهللا هبا  وكذلك هذه
ن { وللقلم يف ]  ١: ص [ } والقرآن ِذي الذكر { : أنّ القرآن يف : وقد رد الزََّمْخَشرِّي هذا الوجه مبا معناه 

حملوف هبما لظهور اجلّر فيهما ، وحينئذ ال خيلو أن ُتجَْعل الواو الداخلة ]  ١: القلم [ } والقلم َوَما َيْسطُُرونَ 
وهم يستكرهون : [ أو للعطف ، واألول يلزم منه حمذور ، وهو اجلمع بني قسمني على مقسم قال  عليها للقسم ،

  .ذلك ] 
والثاين ممنوع ، لظهور اجلَرِّ فيما بعدها ، والفرض أنك قدرت املعطوف عليه من َمَحلّ نصب ، وهو رّد واضح ، إال 

: الزخرف [ } محوالكتاب { كاملوضعني املتقدمني؛ ]  فيما بعده[ يف حملّ نصب إال فيما ظهر فيه اجلر : أن يقال 
  .ولكن القائل بذلك مل يفرق بني موضع وموضع ، فالرد الزم كله ]  ١: ق [ } ق والقرآن { ، و ]  ٢-١

أجاز ذلك » اِهللا ألفعلنَّ « : واجلَرِّ من وجٍه واحٍد ، وهو أهنا مقسٌم هبا ، حذف حرف القسم ، وبقي عمله كقوهلم 
  .شري ، وأبو البقاء رمحهما اهللا ، وهذا ضعيف؛ ألن ذلك من خصائص اجلَالَلَة املعظمة ال يشاركها فيه غريها الزخم

أهنا ال حمل هلا من اإلعراب ، أْو لََها حمل ، وهو الرفع : وحنوها ستة أوجه وهي » امل « فتخلص مما تقدم أن يف 
  .باالبتداء ، أو اخلرب 

  .حذف حرف القسم والنَّصب بإضمار فعل ، أو 
  فصل يف احلروف املقطعة

  .سّر اهللا ، فال تطلبوه : عن هذه احلروف فقال  -رمحه اهللا تعاىل-سئل الشعيب 
عجزت العلماء عن إْدَراِكَها ، وقال الشعيب ومجاعة : قال  -رضي اهللا عنهما-وروى أبو ِظْبَيانَ عن ابن عباس 

ور من املتشاهبة الذي استأثر اهللا بعلمه ، وهي سّر القرآن؛ فنحن نؤمن رمحهم اهللا سائر حروف التهّجي يف أوائل الس
  .بظاهرها ، وَنِكلُ العلَم فيها إىل اهللا تعاىل 

  .« يف القرآن أوائل السور  -تعاىل-وسرُّ اهللا » يف كل كتاب ِسّر « : قال أبو بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه 
ال جيوز أن يرد يف كتاب اهللا ما الَ َيكُونُ : تكلمني أنكروا هذا القول ، وقالوا ونقل ابُن اخلَِطيِبِ رمحه اهللا أن امل

  :مفهوماً للخلق ، واحتجوا عليه بآيات منها 
بالتدَّبر يف القرآن ، ولو كان ]  ٢٤: حممد [ } أَفَالَ َيَتَدبَُّرونَ القرآن أَْم على قُلُوبٍ أَقْفَالَُهآ { : قوله تبارك وتعاىل 

  .م ، فكيف يأمر بالتدّبر فيه غري مفهو
وألن القول بأن هذه الفََواتح غري معلومة مروي عن أكابر الصَّحابة رضي اهللا عنهم فوجب أن يكون حقَّاً ، لقوله 

  .« أَْصَحايب كالنُُّجوم بأيّهم اقَْتَديُْتْم اهتديتم » : عليه الصالة والسالم 
منها ما يعرف َوْجهَ احلكمة فيه على اجلُْملَة بعقولنا : هللا تعاىل هبا قسمان وأما املعقول فهو أنَّ األفعال اليت كلّفنا ا

  .كأفعال احلَجِّ يف رَْميِ اجلَمََرات ، والسَّعي بني الصفا واملروة ، والرَّمل ، واالْضِطبَاع 
األمر بالنوع الثاين؛  أن يأمر عباده بالنوع األول ، فكذا حيسن -تعاىل-مث اتفق احملققون على أنه كما حيسن من اهللا 

ألنّ الطَّاعة يف النوع األول ، تدلُّ على كمال االنقياد والتسليم ، الحتمال أن املأمور إمنا أتى به ملا عرف بعقله من 
  .َوْجِه املصلحة فيه 

ل ، فلم ال أما الطاعة يف النوع الثاين ، فإِهنا تدلّ على كمال االنقياد والتسليم ، فإذا كان األمر كذلك يف األفعا
تارةً أن نتكلم مبا نقف على معناه ،  -تعاىل-كذلك يف األقوال؟ وهو أن يأمر اهللا ] األمر [ جيوز أيضاً أن يكون 

  .وتارةً مبا ال نقف على معناه ، ويكون املَقُْصود من ذلك ظهور االنقياد والتَّسليم 



  :ختلفوا فيه ، وذكروا وجوهاً قول من زعم أنَّ هذه الفَوَاتح معلومة ، وا: القول الثَّاين 
  .أهنا أمساء السّور ، وهو قول أكثر املتكلمني ، واختيار اخلليل وسيبويه رمحهما اهللا تعاىل : األّول 

والد حارثة بن الم : « الم » وقد ّسمت العرب هذه احلروف أشياء فسموا ب  -رمحه اهللا تعاىل-قال القفَّال 
  .« غني » : ، وللسحاب « عني » : ، وللنقد « صاد  »: الطَّائي ، وكقوهلم للنَّخاس 

  .« نوناً » : ، ومسوا احلوت « قاف » جبل : وقالوا 
  .يا حم عسق : أنه كان يقول  -رضي اهللا َتَعاىل عنه-أهنا أمساء اهللا َتَعاىل ، روي عن علي : الثاين 

  .أهنا أبعاض أمساء اهللا تََعاىل : الثالث 
جمموعها هو اسم الرمحن ، ولكنا ال نقدر على كيفية « الر ، حم ، ونون » : قوله : اهللا قال سعيد بن جبري رمحه 

  .تركيبها يف البََواقي 
  .والّسدي وقتادة رضي اهللا تعاىل عنهم  -رمحه اهللا تعاىل-أهنا أمساء القرآن ، وهو قول الكَلْبِيّ : الرابع 

  .وصفة من صفاته  -تعاىل-اهللا  أن كلّ واحد كمنها دالّ على اسم من أمساء: اخلامس 
والالم » أحد ، أول ، آخر ، أزيل ، [ األلف إشارة إىل أنه « : » امل « يف  -رضي اهللا تعاىل عنهما-قال ابن عباس 

  .» َمِلك َمجِيد َمنَّان ] إشارة إىل أنه « وامليم » إشارة إىل أنه لطيف ، « 
على » واهلاء « يدل على كونه كافياً ، » والكاف « على نفسه ،  -تعاىل-إنه ثناء من اهللا : » كهيعص « وقال يف 

رضي اهللا -وذكر ابن ابن جرير عن ابن عباس . على الصادق » والصاد « على العامل ، » والعني « كونه هادياً ، 
لى أن اهللا ع» والعني « على أن اهللا جيري ، » والياء « على الكبري والكرمي ، » الكاف « أنه محل  -تعاىل عنهما

  .العزيز والعدل 
والفرق بني هذين الوجهني أنه يف األول خّصص على كل واحد من هذه احلروف باسم معني ، ويف الثاين ليس 

  .كذلك 
« يف  -رضي اهللا عنهما-قال ابن عباس . بعضها يدلّ على أمساء الذات ، وبعضها على أمساء الّصفات : السادس 

أنا اهللا أرى ، وهذه رواية أيب صاحل ، وسعيد بن جبري » الر « أنا اهللا أفصل ، ويف » املص  «أنا اهللا أعلم ، ويف » امل 
  .عنه 

  ]مشور السريع : [ وهذا أحسن ، فإن العرب تذكر حرفاً من كلمة تريدها كقوهلم « : قال الزَّجَّاج 
  .. . .... ... ... ... ... ... .قَاْف : ِقِفي لََنا قَالت : قُلَْنا لََها  -٩٨

  ]الرجز : [ وأنشد سيبويه لغيالن 
  قَالُوا َجِمعاً كُلُُّهْم أَالَ فَا... َناُدوُهْم أَنَ الْجُِموا ، أَالَ َتاَ  -٩٩
  .َبلَى فَارْكَُبوا : ال َترْكَُبوا ، قالوا : أي 

  ]الرجز : [ وأنشد قُطْرب 
  َوُتفَلِّيين وَتَاَتْدُهَن َرأْسي ... َجاَرَيةٌ قَْد َوَعَدتْنِي أنْ َتا  -١٠٠

َمْجُده ، قاله « امليم » لُطْفه ، و « الالّم » آالؤه ، و « األلف » كلّ مها يدلّ على صفات األفعال ، ف : الّسابع 
  .حممد بن كَْعبٍ القُرَظي 

  .وبعضها يدلّ على أمساء غري اهللا تعاىل  -تعاىل-بعضها يدلّ على أمساء اهللا : الثَّامن 
أّي أنزل [ من حممد عليه الصالة والسالم « امليم » من جربيل ، و « اللم » من اهللا ، و « األلف  »: قال الضَّحاك 



  ] .اهللا الكتاب على لسان جربيل عليه الصَّالة والسالم 
، وذلك  إنَّما ذكرها احتجاجاً على الكُفَّار -تعاىل -أن اهللا-واختاره مجٌع عظيم من احملقَّقني : ما قاله املّربد : التاسع 

ملا حتّداهم أن يأتوا بِِمثْلِ القرآن ، أو بَِعْشرِ سَُورٍ ، أو بسورة ، فعجزوا عنه  -عليه الصالة والّسالم-أن الرَّسول 
أنزلت هذه األحرف تنبيهاً على أن القرآن ليس إالّ من هذه األحرف ، وأنتم قادرون عليها ، وعارفون بقوانني 

  .بِمِثل هذا القرآن ، فلما عجزمت عنه دلّ ذلك على أنه من ِعنِد اهللا ال من الَبَشرِ الفََصاحة ، فكان جيب أن تأتوا 
  :إن الكفَّار ملا قالوا : قول أيب روق وقُطْرب : العاشر 

ملا أحب  -تعاىل-وتواصوا باإلعراض عنه أراد اهللا ]  ٢٦: فصلت [ } الَ َتْسَمُعواْ هلذا القرآن والغوا ِفيِه { 
أن يُورَِد عليهم ما ال يعرفونه ، ليكون ذلك سبباً إلْسكَاِتهم ، واستماعهم ملا يرد عليهم من  صالحهم ونفعهم

امسعوا إىل ما جييء به حممد : عليهم هذه األحرف ، فكانوا إذا مسعوها قالوا كاملتعجبني  -تعاىل-القرآن ، فأنزل اهللا 
ذلك سبباً الستماعهم ، وطريقاً إىل انتفاعهم ، فكان  عليه الصالة والسالم ، فإذا أصغوا هجم عليهم القرآن فكان

  .كالتنبيه ملا يأيت بعده من الكالم كقوله األول 
  .» إنّ كل حرف منها يف ُمّدة أعوام وآجال آخرين « قول أيب العَاِلَيِة : احلادي عشر 

وهو َيْتلُو سورة  -هللا عليه وسلم صلى ا -ُسّر أبو ياِسر بن أَْخطَب برسول اهللا « : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
: وقالوا « امل » ، مث أتى أخوه ُحَييُّ بن أَْخطَب ، وكَْعب بن اَألشَْرف ، وسألوه عن « امل ذَِلَك الكَِتاُب » البقرة 

«  نعم كذلك نزلت» : ننشدك اهللا الذي ال إله إال هو أحّق أهنا أََتْتَك من السماء؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كيف ندخل يف دين رجل دلّت هذه : إن كنت صادقاً إين ألعلم أََجلَ هذه األمة من السنني ، مث قال : ، فقال ُحَيّي 

صلى اهللا عليه وسلم  -احلروف حبساب اجلمل على أن منتهى أََجل ُمّدته إحدى وسبعون سنةً ، فضحك رسول اهللا 
هذا أكثر من األوىل هذه مائة وإحدى وثالثون سنة : فقال ُحَيّي « نعم املص » : فهل غري هذا؟ قال : فقال ُحَيّي  -

هذه أكثر من األوىل والثانية ، فنحن نشهد إن كنت صادقاً ما : قال حَُيّي « نعم الر » : ، فهب غري هذا؟ قال 
نحن نشهد أنا ف: قال « املر » : قال « نعم » : ملكت أمتك إال مائتني وإحدى وثالثني سنةً ، فهل غري هذا؟ قال 

  .من الذين ال يؤمنون ، وال ندري بأي أقوال نأخذ 
أما أنا فأشهد على أن أنبياءنا قد أخربونا عم ُملِْك هذه األّمة ، ومل يبينوا أهنا كم تكون ، فإن كان : فقال أبو ياسر 

نا أمرك ، فال ندري أَبِالْقَلِْيلِ حممد صادقاً فيما يقول ، إين ألراه يستجمع له هذا كله فقام اليهود ، وقالوا اشتبه علي
  .اآلية الكرمية ]  ٧: آل عمران [ } ُهَو الذي أَنَزلَ َعلَْيَك الكتاب { : نأخذ أم الكثري؟ فذلك قوله تعاىل 

  .أنا أقسام  -رضي اهللا تعاىل عنهما-وُروي عن ابن َعبَّاس 
  .تله املنزلة ، ومباين أمسائه احلسىن لشرفها وفضلها؛ ألهنا مبادئ ك -تعاىل-أقسم اهللا : وقال األخفش 

  .وقيل فيها غري ذلك 
األلف ، والالم : أورد يف هذه الفَوَاتح نصف عدد أَسامي حروف املُْعَجم ، وهي أربعة عشر  -تعاىل-واعلم أن اهللا 

والباء ، والنون يف ، وامليم ، والصاد ، والراء ، والكاف ، واهلاء ، والعني ، والطاء ، والسني ، واحلاء ، والقاف ، 
  .تسع وعشرين سورة 

  .على حرف « ص ق ن » وجاءت أيضاً خمتلفة األعداد ، فوردت 
  .على حرفني « طه وطس ويس وحم » و 



  .على ثالثة أحرف » امل والر وطسم « و 
على مخية أحرف ، والسبب فيه أن أبنية كالمهم على حرف وحرفني إىل مخسة أحرف ، » كهيعص وحم عسق « و 

  .فكذا هاهنا 
  }ذَِلَك الكتاب { : قوله 

، وأغىن الربط باسم اإلشَارة ، » امل « خربه ، واجلملة خرب » الكتاب « أن تكون مبتدأ ثانياً ، و » ذلك « جيوز يف 
  .مبتدأ » امل « وجيوز أن يكون 

نبتدأ ، و » امل « ون ، أو بدل منه ، أو عطف بيان ، وأن يك» ذلك « صفة ل » الكتاب « خربه ، و » ذلك « و 
  .إما صفة له ، أو بدل منه ، أو عطف بيان له : » الكتاب « مبتدأ ثاٍن ، و » ذلك « 
  .عن املبتدأ الثاين ، وهو خربه خرب عن األول ] خرب [ » ال ريب فيه « و 

» ذلك « ، ويكون  ، فتكون مجلة مستقلة بنفسها» هذا امل « : خرب مبتدأه مضمر ، تقديره » امل « وجيوز أن يكون 
  .خربه » الكتاب « مبتدأ ثانياً ، و 

» الكتاب « أو يكون » ذلك « هو اخلرب عن » ال ريب فيه « وجيوز أن يكون صفة له ، أو بدالً ، أو بياناً ، و 
هر خرب ثان ، وفيه نظر من حيث إنه تعّدد اخلرب ، وأحدمها مجلة ، لكن الظا» ال ريب فيه « ، و » ذلك « خرباً ل 

  .خرب » تسعى « ، إذا قيل بأن ]  ٢٠: طه [ } فَإِذَا ِهَي َحيَّةٌ تسعى { : جوازه؛ كقوله تعاىل 
  .وأما إن جُِعلَ صفة فال 

  :للخطاب ، وهلا ثالث ُرَتب » الكاف « للبعد ، و » الالَّم « ، و » ذا « االسم منه : اسم إشارة » ذلك « و 
  .» هذا وهذي « و » ذا وذي « : والكاف حنو وهلا املُجَّرد من الالم : ُدْنَيا 

  .» ذاك وذيك وتيك « وهلا املّتصل حبرف اخلطاب ، حنو : َوُوْسطَى 
  .» ذلك وتلك « : حنو » الكاف « و » الالم « وهلا املّتصل ب : وقُْصَوى 

« أمساء اإلشارة إالّ مع ، وجيوز دخول حرف التَّنبيه على سائر » الكاف « إالّ مع » الالم « وال جيوز أن تأيت ب 
  .، فيمتنع للطول » الالَّم 

هل هو ثالثي الوضع أم أصله » ذا « واختلف النحويون يف . ُدْنَيا وغريها : وبعض النحويني مل يذكر إالّ رتبتني 
  حرف واحد؟

مه ياء فيكون ، أو غينه واو وال» حيي « األول قول البصريني ، مث اختلفوا على عينه والمه ياء ، فيكون من باب 
مث حذفت المه ختفيفاً ، وقلبت العني ألفاً لتحركها ، وانفتاح ما قبلها ، وهذا كله على سبيل » غويت « من باب 
  .الّتمرين 

  ]الطويل : [ وأيَّا فهذا مبين ، واملبين ال يدخله تصريف ، وإمنا جيء هنا بإشارة البعيد تعظيماً للُمَشار إليه ومنه 

  َتأَمَّلْ ُخفَافاً إِنَّنِي أنا ذَِلكَا... ُه والرُّْمحُ َيأِْطُر مَْتَنُه أَقُولُ لَ -١٠١
  .أو ألنه ملا نزل من السَّماء إىل األرض أشري بإشارة البعيد 

  .أو ألنه كان موجوداً به بنبّيه عليه الصالة والسالم 
  .أو أنه أشري به إىل ما قضاه وقّدره يف اللَّوح احملفوظ 

سرين أشري بذلك إىل الغائب يعنون البعيد ، وإال فاملشار إليه ال يكون إال حاضراً ِذْهناً أو ِحّساً ، ويف عبارة املف
 -تعاىل-إن اهللا : وقال األَصّم وابن كْيَسان . فعربوا عن احلاضر ِذْهناً بالغائب أي حّسا وحتريراً لقول ما ذكرته لك 



يعين ما » ذلك الكتاب « : فقال » البقرة « ون ، مث أنزل سورة سوراً كذب هبا املشرك» البقرة « أنزل قبل سورة 
  .من السّور ال شك فيه » البقرة « تقّدم 

ال يشار هبا إال إىل » ذلك « سلّمنا أن املُشَار إليه حاضر ، لكن ال نسلّم أن لفظة : قال ابن اخلَطِيب رمحه اهللا تعاىل 
  .البعيد 
} مَّن ذَا الذي { : ألنه حرف اإلشارة ، قال تعاىل » ذا « شارة ، وأصلهما حرف إ» هذا « و » ذلك « أن : بيانه 
  ] . ٢٤٥: لبقرة 
َتَنبَّْه أّيها املَُخاطب ملا أشرت إليه ، فإنه حاضر : هذا ، أي : تنبيه ، فإذا قرب الشيء أشري إليه فقيل » ها « ومعىن 

« : لتأكيد معىن اإلشارة ، فقيل » الالم « اطبة ، و للمخ» ذَا « على » الكاف « معك حبيث تََراه ، وقد تدخل 
ال تفيد البُْعد يف » ذلك « ، فكأن املتكلّم بالغ يف التنبيه لتأّخر املَُشار إليه عنه ، فهذا يدلّ على أن لفظة » ذلك 

  .ض أصل الَوْضع ، بل اختص يف العُْرف بالفرس ، وإن كانت يف أصل الوضع متناولة لكل ما يدّب على األر
إنا حنمله ها هنا على مقتضى الوضع اللّغوي ، ال على مقتضى الوضع العريف ، وحينئذ ال : وإذا ثبت هذا فنقول 

  .يفيد البُْعد ، وألجل هذه املُقَارنة قام كلّ واحد من اللَّفْظَني مقام اآلخر 
]  ٤٨: ص [ } َوكُلٌّ مَِّن األخيار { :  قوله ، إىل]  ٤٥: ص [ } واذكر ِعَباَدَنآ إِبَْراِهيَم َوإِْسحَاَق { : قال تعاىل 

 -٥٢: ص [ } َوِعنَدُهْم قَاِصرَاُت الطرف أَْترَاٌب هذا َما ُتوَعُدونَ { : وقال ]  ٤٩: ص [ } هذا ِذكْرٌ { : مث قال 
٥٣ . [  

  ] . ١٩: ق [ } َوَجاَءتْ َسكَْرةُ الْمَْوِت بِالَْحقِّ ذَِلَك َما كُنَت ِمْنُه َتحِيُد { : وقال 
  ] . ٢٥-٢٤: النازعات [ } فَأََخذَُه اهللا َنكَالَ اآلخرة واألوىل إِنَّ ِفي ذَِلَك لَِعْبَرةً لَِّمن خيشى { : وقال تعاىل 
 ١٠٦: األنبياء [ } إِنَّ ِفي هذا لََبالَغاً { : وقال تعاىل ]  ١٠٥: األنبياء [ } َولَقَْد كََتبَْنا ِفي الزبور { : وقال تعاىل 

. [  
  ] .أي هكذا حييي املوتى ] [  ٧٣: البقرة [ } فَقُلَْنا اضربوه بَِبْعِضَها كَذَِلَك ُيحْيِي اهللا املوتى { : قال و

  .أي ما هذه اليت بيمينك ]  ١٨: طه [ } َوَما ِتلَْك بَِيِمينِكَ ياموسى { : وقال 
وقد يراد به املكتوب ، قال ]  ٢٤: النساء [  }ِكَتاَب اهللا َعلَْيكُْم { : يف األصل مصدر؛ قال تعاىل » الكتاب « و 

  ]الطويل : [ الشاعر 
  أَتَْتَك ِمَن احلَجَّاجِ ُيْتلَى كَِتابُهَا... َبَشْرُت ِعيَاِلي إِذْ رأَْيتُ َصِحيفَةً  -١٠٢

  ]الوافر [ ومثله 
  ِكَتاٌب مِثْلُ َما لَِصَق الْغَِراُء... ُتَؤمِّلُ َرْجَعةً ِمنِّي وِفيهاَ  -١٠٣
-َخَرْزُتها ، وَالكَُتبة : صل هذه املادة الّداللة على اجلَْمعِ ، ومنه كتيبة اجلَْيش ، وكََتْبُت القربة ، وكََتْبُت القربة وأ

  ]البسيط : [ اخلرزة ، واجلمع كََتب ، قال » الكاف « بضم 
  َنَها الْكَُتُبُمشَلِْشلٌ َضيََّعْتُه َبْي... َوفَْراَء غَْرِفيٍَّة أَثْأَى خََوارُِزَها  -١٠٤

  ]البسيط : [ قال الشاعر ] إذا َجَمْعَت بني شُفَْري َرِحِمها بَِحلْقٍَة أَو َسْيرٍ [ وكََتْبُت الدَّابة 
  َعلَى قَلُوِصَك واكتُْبَها بِإِْسيَارِ... الَ َتأَْمَننَّ فََزارِيَّا َحلَلَْت بِِه  -١٠٥

  .والكتابة عرفاً ضّم بعض حروف اهلجاء إىل بعض 
} ِكَتابٌ أَنَزلْنَاُه إِلَْيَك ُمبَاَرٌك { : واتفقوا على أنَّ املراد من الكتاب القرآن ، قال تبارك وتعاىل « : ل ابن اخلطيب قا



. ٢٩: ص [   [  
  :والكتاب جاء يف القرآن جاء يف القرآن على وجوه 

{ ، ]  ١٨٣: البقرة [ } ْيكُُم الصيام كُِتَب َعلَ{ ]  ١٧٨: البقرة [ } كُِتَب َعلَْيكُمُ القصاص { الفرض : أحدها 
  ] . ١٠٣: النساء [ } إِنَّ الصالة كَاَنْت َعلَى املؤمنني كَِتاباً مَّْوقُوتاً 

  .بُِبْرهانكم وحجّتكم : أي ]  ١٥٧: الصافات [ } فَأُْتواْ بِِكتَابِكُْم إِن كُنُتْم صَاِدِقَني { : احلُجَّة والُبْرهان : ثانيها 
  .أََجل : أي ]  ٤: احلجر [ } َوَمآ أَهْلَكَْنا ِمن قَْرَيٍة إِالَّ َولََها ِكتَاٌب مَّْعلُوٌم { : ل اَألَج: ثالثها 
وهذا املصدر ]  ٣٣: النور [ } والذين يَْبَتُغونَ الِْكتَاَب ِممَّا َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم { : مبعي ُمكَاتبة السيد عبده : رابعها 

  .املَُجادلة واملُخَاصمة واملُقَاتلة : كاِجلدَال واخلََصام والِقتَال مبعىن « ة املُفَاعل» مبعىن « ِفَعال » 
  :املَُراد به القرآن ، وله أمساء  -هنا-والكتاب 

  .الِكتَاب كما تقدم : أحدها 
: البقرة [ } ِفيِه القرآن  َشْهرُ َرَمَضانَ الذي أُْنزِلَ{ ، ]  ٣: الزخرف [ } إِنَّا َجَعلْنَاُه قُْرآناً { : القُْرآن : وثانيها 
١٨٥ . [  

  ] . ١: الفرقان [ } َتَباَرَك الذي نَزَّلَ الفرقان { : الفُْرقَان : وثالثها 
وَإِنَُّه لََتذِْكَرةٌ { ، ]  ٥٠: األنبياء [ } وهذا ِذكٌْر مُّبَاَرٌك أَنَزلَْناهُ { : الذِّكْر ، والتَّذِْكَرة ، والذِّكَْرى : ورابعها 

  ] . ٥٥: الذاريات [ } َوذَكِّْر فَإِنَّ الذكرى َتنفَُع املؤمنني { : وقوله تعاىل ]  ٤٨: احلاقة [ } ِقَني لِّلُْمتَّ
  ] . ١٩٢: الشعراء [ } َوإِنَُّه لََتنزِيلُ َربِّ العاملني { : التَّنْزِيل : وخامسها 
  .]  ٢٣: الزمر [ } اهللا نَزَّلَ أَْحَسَن احلديث { : احلديث : وسادسها 
  ] . ٥٧: يونس [ } قَْد َجآَءْتكُْم مَّْوِعظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ { : املَْوِعظَة : وسابعها 
ِحكَْمةٌ { ، ]  ٣٧: الرعد [ } وكذلك أَنَزلَْناُه ُحكْماً َعَربِّياً { : احلُكْم ، واِحلكَْمة ، واحلَِكيم ، واملُْحكَم : وثامنها 

  ] . ١: هود [ } ِكَتاٌب أُْحكَِمْت آَياُتهُ { ، ]  ٢-١: يس [ } رآن احلكيم يس والق{ ، ]  ٥: القمر [ } َباِلَغةٌ 
  ] . ٨٢: اإلسراء [ } وَُنَنزِّلُ ِمَن القرآن َما ُهَو ِشفَآٌء { : الشِّفَاء : وتاسعها 

[ } ِدي ِللَِّتي ِهيَ أَقَْوُم إِنَّ هذا القرآن يِْه{ ، ]  ٢: البقرة [ } ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني { اهلَُدى ، واهلَاِدي : وعاشرها 
  ] . ٢-١: اجلن [ } قُْرآناً َعَجباً يهدي إِلَى الرشد { ، ]  ٩: اإلسراء 

  :وذكروا له أمساء أَُخر منها 
الصِّرَاط املستقيم ، والِعْصَمة ، والرَّْحَمة ، والرُّوح ، والقََصص ، والَبَيان ، والتِّْبَيان ، واملُبِني ، والَبصَائر ، » 
واحلق ، الفَْصلُ ، والنُُّجوم ، واملَثَاين ، والّنْعَمة ، والُبْرَهان ، والَبِشري ، والنَّذِير ، والقَيِّم ، واملَُهْيِمن ، والنور ، و

  .« والعزيز ، والكرمي ، والعظيم ، واملبارك 
  .} الَ َرْيَب ِفيِه { : قوله تعاىل 

  .جيوز أن يكون خرباً كما تقّدم بيانه 
]  ١٩٧: البقرة [ } فَالَ َرفَثَ َوالَ فُسُوَق { : ال ترتابوا فيه كقوله تعاىل : هو خرب مبعىن النّهي ، أي : هم قال بعض

  .ال ترفثوا وال تفسقوا : أي 
باإلشباع يف الَوْصلِ ، وكذلك كل هاء كناية قبلها ساكن يشبعها وصالً ما مل َيِلَها ساكن ، « ِفيِه » : قرأ ابن كثري 

: ان السَّاكن قبل اهلاء ياء يشبعها بالكسر ياء ، وإنْ كان غريها يشبعها بالضم واواً ، ووافقه حفص يف قوله مث إن ك



  .فأشبعه ]  ٦٩: الفرقان [ } ِفيِه ُمَهاناً { 
نافية للجنس حممولة « ال » وجيوز أن تكون هذه اجلملة يف حملّ نصب على احلال ، والعامل فيه معىن اإلشارة ، و 

  .لعمل على نقيضها يف ا

  :، وامسها معرب ومبين » إنَّ « 
االْسِتغَْراِقيَّة » من « فيبىن إذا كان مفرداً نكرة على ما كان ينصب به ، وسبب بنائه تضمّنه معىن احلرف ، وهو 

  ]الطويل : [ يدلّ عليه ظهورها يف قول الشاعر 
  قَالَ إالَ الَ ِمْن َسبِيلٍ إِلَى ِهْنِدفَ... فَقَاَم َيذُوُد النَّاَس َعْنَها بَِسْيِفِه  -١٠٦
الَ « وزعم الزَّجَّاج أن حركة . بين لتركُّبه معها تركيب مخسةَ َعَشَر ، وهو فاسد وبيانه يف غري هذا الكتاب : وقيل 
: [ وَنْحوِه حركة إعراب ، وإمنا حذف التنوين ختفيفاً ، ويدل على ذلك الرجوع إىل هذا األصل كقوله » َرُجلَ 
  ]الوافر 
  َيُدلُّ َعلَى ُمحضصِّلٍَة َتبِيُت... أالَ َرُجالً َجَزاهُ اهللاُ َخيْراً  -١٠٧

  إَالَ َتَرونَنِي َرُجالً؟: وال دليل له ألن التقدير 
، وال عمل هلا يف املعرفة « طال خرياً من زيد : أُْعرَِب َنصْباً حنو  - به املضاف والشبيه بهوأعين-فإن مل يكن مفرداً 

  ]الطويل : [ ألبتة ، وأما حنو قوله 
  بَرِيٌء ِمَن احلُمَّى َسِليُم اجلََوانِحِ... ُتَبكِّي َعلَى َزْيٍد والَ زَْيَد ِمثْلُُه  -١٠٨

  ]الوافر : [ وقول اآلخر 
  َنِكْدنَ َوالَ أَُميَّةَ ِفي البِالَِد... لَْحاجَاِت َعْنَد أَبِي ُخَبْيبٍ أََرى ا -١٠٩

  ]الرجز : [ وقول اآلخر 
ال قَُرْيشَ بعد الَيْومِ ، إذا هلك ِكْسَرى ، فال » : وقوله عليه الصَّالة والسَّالم ... الَ َهْيثََم اللَّْيلَةَ ِللَْمِطيِّ  -١١٠

  .فمؤوَّل « كسرى بَْعَده 
ال تكاد تذكر خربها ، « متيم » إالّ أن بين « فيه » امسها ، وخربها جيوز أن يكون اجلار واجملرور وهو « َرْيَب  »و 

حينئذ تامَّا ، وقد حيذف امسها « ريب » ال ريب كائن ، ويكون الَوقُْف على : فاألوىل أن يكون حمذوفاً تقديره 
  .عليك  ال بأس: أي « ال عليك » : ويبقى خربها ، قالوا 

  .أهنا وامسها يف َمَحلّ رفع باالبتداء ، وال عمل هلا يف اخلرب : ومذهب سيبويه رمحه اهللا 
  .أن امسها يف َمَحلّ رفع ، وهي عاملة يف اخلرب : ومذهب األخفش 

  .وهلا أحكاٌم كثرية ، وتقسيمات منتشرة مذكورة يف كتب النحو 
  :وهي فيه على قسمني  لفظ ُمْشتََرك بني النَّفي ،« ال » واعلم أن 

، وهلا « ليس » قسم تنفي فيه اجلنس فتعمل عمل إنَّ كما تقدم ، وقسم تنفي فيه الوحدة ، وتعمل حينئذ عمل 
[ } َوالَ الضآلني { : قسم آخر ، وهو النهي والدُّعاء فتجزم فعالً واحداً ، وقد جتيء زيادة كما تقدم يف قوله 

  ] . ٧: الفاحتة 
  ]اخلفيف : [ الّشك مع هتمة؛ قال يف ذلك : « الرَّْيب » و 

  إِنََّما الرَّْيُب َما َيقُولُ الكَذُوُب... لَْيَس ِفي الَْحقِّ َيا أَُمْيَمةُ َرْيٌب  -١١١
  .« قلق النفس واضطراهبا » : وحقيقته على ما قال الزَّخمشري 



  .« َدْع ما ُيرِيُبَك إىل ما ُيرِيبك » : ومنه احلديث 
  .« الَ يُرِبُه أََحدق بشيٍء » : بظيب خائٍف فقال  ومنه أنه َمّر

  .جبّيد ، بل هو أخّص من الشَّك كما تقدم « الرَّيب الشك مطلقاً » : فليس قول من قال 
  :ثالثة معاٍن « الّريب » يف : وقال بعضهم 

  ]اخلفيف : [ الّشك؛ قال ابن الزَِّبْعَرى : أحدها 

  .. .َمةُ رَْيٌب لَْيَس ِفي احلَقِّ َيا أَُمْي -١١٢
  ]الطويل : [ التُّْهَمةُ؛ قال مجيل ُبثَْيَنةَ : وثانيها 
  ِكالََنا َيا ُبثَْيُن ُمرِيُب: فَقُلُْت ... ُبثَْيَنةُ قَالَتْ َيا َجمِيلُ أََرْيتَنِي  -١١٣

  ]الوافر : [ احلاجات؛ قال : وثالثها 
  َبرَ ثُمَّ أَْجَمْعَنا السُُّيوفَاَوَخْي... قََضْيَنا ِمْن ِتَهاَمةَ كُلَّ َرْيبٍ  -١١٤

َراَبين أمر فالن : الريب قريب من الشك ، وفيه زيادة ، كأنه ظن سوء ، كأنه ظن سوء ، تقول : قال ابن اخلطيب 
  .إذا ظننت به سوءاً 

تََربَّصُ نَّ{ : حوادثه ، قال تعاىل : أي » ريب الزمان « و » ريب الدهر « : قد يستعمل الريب يف قوهلم : فإن قيل 
: [ ويستعمل أيضاً فيما خيتلج يف القلب من أسباب الغيظ ، كقول الشاعر ]  ٣٠: الطور [ } بِِه َرْيبَ املنون 

  ]الوافر 
  .. . . .قََضْيَنا ِمْن ِتَهاَمةَ كُلُّ َرْيبٍ  -١١٥
فيه ، وكذلك ما اختلج هذا يرجعان إىل معىن الشك ، ألن من خياف من ريب املنون حمتمل ، فهو كاملشكوك : قلنا 

نفي كونه َمظَنَّةً للريب بوجه من الوجوه ، : املراد منه } الَ َرْيَب ِفيِه { : بالقلب فهو غري متيقن ، فقوله تعاىل 
املراد ال ريب يف : ولو قلت . واملقصود أنه ال شُْبَهة يف صحته ، وال يف كونه من عند اهللا تعاىل وال يف كونه معجزاً 

َوإِن كُنُْتْم ِفي رَْيبٍ مِّمَّا َنزَّلَْنا على َعْبِدَنا { : على اخلصوص كان أقرب لتأكيد هذا التأويل بقوله تعاىل  كونه معجزاً
  ] . ٢٣: البقرة [ } 

: قلنا ]  ٤٧: الصافات [ } الَ ِفيَها غَْولٌ { : ويف موضع آخر » الَ َرْيَب ِفيِه « : مل تأت ، قال ها هنا : فإن قيل 
  .يقدمون األهّم ، وهاهنا األهم نفي الريب بالكلّية عن الكتاب ألهنم 

الَ { َألوَْهَم أن هناك كتاباً آخر حصل فيه الريب ال ها هنا ، كما قصد يف قوله تعاىل » ال فيه ريب « : ولو قلت 
من أين يدلّ : فإن قيل . ر الدنيا تفضيل مخر اجلّنة على مخر الدنيا ، بأهنا ال َتْغَتال العقول كما تغتاهلا مخ} ِفيَها غَْولٌ 

على نفي الريب بالكلية؟ قلنا القراءة املشهورة توجب ارتفاع الريب بالكلية ، والّدليل عليه » الَ رَْيَب ِفيِه « : قوله 
نفي ملاهّية الريب؛ ونفي املاهية يقتضي نفي كل فرد من أفراد املاهية؛ ألنه لو ثبت فرد من » ال ريب « : أن قوله 

نفياً جلميع اآلهلة » ال إله إال اهللا « : أفراد املاهّية لثبتت املاهية ، وذلك ُمَناقض نفي املاهية ، وهلذا الّسر كان قولنا 
  .سوى اهللا تعاىل 

، وهذا يفيد ثبوت فرد واحٍد ، » ريب فيه « : بالرفع ، وهو نقيض لقولنا » الَ َرْيُب ِفيِه « : وقرأ أبو الشعثاء 
  .يوجب انتفاء مجيع األفراد ، فيتحقق التناقض  وذلك النفي

  .هو املشهور » فيه « والوقف على 
[ } الَ َضْيرَ { : ، وال بد للواقف من أن ينوي خرباً ، ونظريه قوله » ريب « وعن نافع وعاصم أهنما َوقَفَا على 



  .» ال بأس « : وقول العرب ]  ٥٠: الشعراء 
إن عين أنه ال َشّك فيه عندنا ، فنحن قد نشك فيه ، وإن عين أنه ال شّك فيه : وا واعلم أن امللحدة طعنوا فيه وقال

  .عنده فال فائدة فيه 

أنه بلغ يف الوضوح إىل حيث ال ينبغي ملرتاب أن يرتاب فيه ، واألمر كذلك؛ ألن العرب مع ] املراد : [ اجلواب 
سورة من القرآن ، وذلك يشهد بأنه لقيت هذه احلُجَّة يف  بلوغهم يف الفََصاحة إىل النهاية عجزوا عن معارضة أَقَْصرِ

  .الظهور إىل حيث ال جيوز للعاقل أن يرتاب فيه 
  :يف اجلواب وجوه أخر : وقيل 

أنه منعه من الداللة ، ما إن تأمله املُْنِصف احملق مل يرتب فيه ، وال : أن النفي كونه متعلقاً للريب ، املعىن : أحدها 
  .د فيه الريب؛ ألنه مل ينظر فيه َحّق النظر ، فريبه غري معتّد به اعتبار مبن وج

  .ال ريب فيه عند املؤمنني : أنه خمصوص ، واملعىن : والثاين 
  .واألول أحسن . أنه خرب معناه النهي : والثالث 

  :جيوز فيه عدة أوجه . } ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني { : قوله تعاىل 
  .حمذوف » ال « إن خرب : ه فيه متقدماً عليه إذا قلنا أن يكون مبتدأ ، وخرب: أحدها 

ال ريب فيه ، فيه هدى ، وأن : ، تقديره » ال « خربها ، كان خربه حمذوفاً مدلوالً عليه خبرب » فيه « : وإن قلنا 
فةً ص» الكتاب « ، على أن يكون » ذلك « هو هدى ، وأن يكون خرباً ثانياً ل : يكون خرب مبتدأ مضمر تقديره 

خرباً » الكتاب « ، على أن يكون » ذلك « خرب أول ، وأن يكون خرباً ثالثاً ل » ال ريب « أو بدالً ، أو بياناً ، و 
، والعامل فيه » الكتاب « ، أو من » ذلك « ، خرباً ثانياً ، وأن يكون منصوباً على احلل من » ال ريب « أول ، و 

، والعامل ما يف اجلَارِّ واجملرور من معىن » فيه « كون حاالً من الضَّمري يف على كال التقديرين اسم اإلشارة ، وأن ي
ذا ُهَدى ، أو : إما على املَُبالغة ، كأنه نفس اهلَُدى ، أو على حذف مضاف ، أي : الفْعلٍ ، وجعله حاالًَ مما تقدم 

أو حاالً فيه األقوال الثالثة ،  على وقوع املصدر موقع اسم الفاعل ، وهكذا كلُّ مصدر وقع خرباً ، أو صفة ،
  .أرجحها األول 

، وفيه إشكال؛ » ريب « ، فيتعلّق مبحذوف ، وأن يكون متعلقاً ب » ريب « صفةً ل » فيه « وأجازوا أن يكون 
ال » ريب « إذا كان مطوالً أعرب إالّ أن يكون ُمَرادهم أّنه معمول ِلَما عليه » ال « ألنه يصري مطوالً ، واسم 

  .» ريب «  لنفس
  ] . ٦: الفاحتة [ } اهدنا الصراط املستقيم { : عند قوله تبارك وتعاىل « وقد تقّدم معىن اهلدى 

» و « ُبكّى » و « سُّرى » ومل جيىء من هذا الوزن يف املَصَادر إال : فقالوا « فَُعل » مصدر على وزن « ُهّدى » و 
  ]الطويل : [ ؛ قال الشَّاعر « لَقِيُتُه لُقًى » ، وجاء غريها ، وهو « ُهّدى 

  َحبْمِد الَّذي أَْعطَاَك ِحلْماً َوالَ َعقْال... َوقَْد َزَعُموا ُحلْماً لُقَاَك وَلَْم أَزِْد  -١١٦
  .التذكري ، ومل يذكر اللّحْياين غريه : فيه لغتان » اهلدى « و 

  .هذه هدى : بعض بين أسد يؤنثه ، فيقولون : وقال الفراء 
 ١٧٩: البقرة [ } وَلَكُْم ِفي القصاص َحَياةٌ { ، » زيد يف الدار « : عناها الظرفية حقيقةً أو جمازاً ، حنو م» يف « و 
  :وهلا معان آخر ] 



  ] . ٣٨: األعراف [ } ادخلوا يف أَُممٍ { : حنو : املصاحبة 
: أي ] [  ٧١: طه [ } نَّكُْم ِفي ُجذُوعِ النخل َوُألَصلَِّب{ : » على « وموافقة » إن امرأة النَّارِ يف هِرٍَّة « : والتعليل 

  .أي بسببه ]  ١١: الشورى [ } َيذَْرُؤكُْم ِفيِه { : ، والباء ] على جذوع 
  ] . ٣٨: التوبة [ } فََما َمَتاُع احلياة الدنيا ِفي اآلخرة { : واملقايسة حنو قوله تعاىل 

الكناية أصلها الضم ، فإن تقدمها ياء ساكنة ، أو » هاء « أصلها الضم كما تقدم من أن » فيه « يف » اهلاء « و 
 ١٠: الفتح [ » َعاَهَد َعلَيُه اهللا « : وحفص يف » َألْهِلُه اْمكُثُوا « : كسرة كسرها غري احلجازيني ، وقد قرأ محزة 

مل يلها ساكن وسكن ما قبلها  إذا-بلغه أهل اِحلجَاز ، واملشهور فيها ]  ٦٣: الكهف [ } َوَمآ أَْنسَانِيُه إِالَّ { ، ] 
االختالس ، وجيوز اإلْشَباع ، وبه قرأ ابن كثري ، فإن حتّرك ما قبلها أُْشبَِعْت ، وقد  -» منه « و » فيه « : حنو 

  .ختتلس وتسكن ، وقرىء ببعض ذلك كما سيأيت مفصالً إن شاء اهللا تعاىل 
  .» هدى « جاّر وجمرور متعلّق ب » للمتقني « و 

إما الرفع أو النصب حبسب ما تقدم يف موصوفه ، أي : ، فيتعلّق مبحذوف ، وحمله حينئذ » هدى « صفة ل : وقيل 
  .هدى كائن أو كائناً للمتقني 

إهنا خرب مبتدأ : مجلة إن قيل » امل « واحلسن من هذه الوجوه املتقدمة كلها أن تكون كل مجلة مستقلّة بنفسها ، ف 
مجلة ، وإمنا ترك العاطف لشّدة » فيه هدى « مجلة ، و » ال ريب « لة ، و مج» ذلك الكتاب « مضمر ، و 

  .الوصل؛ ألن كلّ مجلة متعلّقة مبا قبلها آخذة بعنقها تعلقاً ال جيوز معه الفصل بالعطف 
وذلك . [ وقد أصيب بترتيبها مفصل البالغة حيث جيء هبا ُمَتَناسقة هكذا من غري حرف نسق « : قال الزخمشري 

  .بعض ، والثانية متحدة باألوىل ، وهلم َجرَّاً إىل الثالثة والرابعة ] يئها مَُتَتابعة بعضها بعنق جمل
أنه نّبه أوالً على أنه الكالم املتحدي به ، مث أشري إليه بأنه الكتاب املَْنعُوت بنهاية الكَمَال ، فكان تقريراً جلهة : بيانه 

  .ن الريب ، فكان شهادة بكماله مث نفى عنه أن يتشبث به طرف م. التحدي 
، فقرر بذلك كونه يقيناً ، ال حيوم الّشك حوله ، مث مل َتْخلُ كل واحدة من هذه « هدى للمتقني » مث أخرب عنه بأنه 

ففي األوىل احلذف ، والرمز إىل الغرض بألطف : ُنكَْتٍة ذات َجزَالة ] من [ األربع بعد أن رتبت هذه الترتيب األنيق 
  .وجه 
  .يف الثانية ما يف التعريف من الفََخامة و

  .ويف الثانية ما يف تقدمي الريب على الظَّرف 
  .على الظرف » الريب « ويف الثالثة ما يف تقدمي 

  .وإيراده منكراً » هاد « موضع الوصف الذي هو » هدى « ويف الرابعة احلذف ، ووضع املصدر الذي هو 
الم الكلمة ، والثانية عالمة اجلمع ، فاستثقلت : ُمتَِّقيَني بياءينِ ، األوىل : ه ، وأصل» ُمتَّقٍ « مجع » املتقني « 

  .الكسرة على الم الكلمة ، وهي الياء األوىل فحذفت ، فالتقى ساكنان ، فَحذف إحدامها وهي األوىل 
تاء « إذا كانتا فاءين ، ووقعت بعدمها من اتقى يتّقي وهو ُمفَْتِعل الوِقَاَيِة ، إال أنه يطرد يف الواو والياءال » متقٍ « و 
َوِفْعلُ ذلك باهلمزة شاذ ، . من الُيْسرِ » اتََّسَر « من الوَْعِد ، و » اتََّعدض « : حنو » تاء « االفتعال أن يبدال » 

  .من اِإلَزارِ ، واألَكْلِ » اتَّكَلَ « و » اتََّزَر « : قالوا 
  :اثنا عشر معىن » افتعل « و ل 
  .» اتقى « : ذ حنو االتِّخَا



  .» اعمل « : والتسبب حنو 
  .» اضطرب « : وفعل الفاعل بنفسه حنو 

  .» انتخب « : والتخري حنو 
  .» استلب « : واخلطف حنو 

  .» انتصف « : حنو » أَفَْعلَ « ومطاوعة 
  .عّممته فاعتّم « حنو » فَعَّلَ « ومطاوعة 
  .احتور واقتسم واعتصم ، مبعىن حتاور وتقَسَّم واستعصم : حنو « َتفَْعلَ اْس» و « َتفَعَّلَ » و « َتفَاَعلَ » وموافقة 

  .قََدَر : مبعىن « اقتدر » وموافقة اجملرد ، حنو 
  .، مل ُيلْفَظْ له مبجرد « اْسَتلَم احلجر » : واإلغناء عنه حنو 

إذا كان يقي حاِفرُه أدىن شيء : « فرس وَاقٍ » فرط الصيانة ، وشدة االحتراس من املكروه ، ومنه : « الوقاية » و 
  .يصيبه 
  .هي يف أصل اللَّغة قلّة الكالم : وقيل 

  .« التَِّقيُّ ُملَْجٌم » : ويف احلديث 
  ]الكامل : [ ومن الصيانة قوله 

  فََتَناَولَْتُه وَاتَّقََتا بِالَيِد... َسقَطَ النَِّصيُف وَلَْم ُترِدْ إِْسقَاطَُه  -١١٧
  ]يل الطو: [ وقال آخر 

  بِأَْحَسنِ َمْوصُولَْينِ كَفَّ َوِمْعَصمِ... فَاَلْقَْت ِقَناًع دُُوَنُه الشَّْمَس واتَّقَْت  -١١٨
  :يف القرآن بإزاء ثالثة عشر معىن « اهلدى » ورد لفظ : قال أبو العباس املقرىء 

{ على بيان ، ومثله ، : أي ]  ٥: البقرة  [} أولئك على ُهًدى مِّن رَّبِّهِْم { : قال تعاىل « الَبَيان » مبعىن : األول 
} َوأَمَّا ثَُموُد فََهَدْيَناُهْم { : لتبني ، وقوله تبارك وتعاىل : أي ]  ٥٢: الشورى [ } َوإِنََّك لتهدي إىل ِصرَاٍط مُّْسَتقِيمٍ 

  .َبيَّنَّا هلم : أي ]  ١٧: فصلت [ 
دين احلق هو : أي ]  ٧٣: آل عمران [ } إِنَّ اهلدى ُهَدى اهللا  قُلْ{ : دين اإلسالم ، قال تعاىل : اهلَُدى : الثاين 

  .دين اهللا 
  .دين احلق : أي ]  ٦٧: احلج [ } إِنََّك لعلى ُهًدى { : وقوله 

{ : يعرفون ، وقوله تعاىل : أي ]  ١٦: النحل [ } وبالنجم ُهْم َيْهَتدُونَ { : قال تعاىل « املَْعرِفَة » مبعىن : الثالث 
  .أتعرف : أي ]  ٤١: النمل [ } واْ لََها عَْرَشَها َننظُْر أهتتدي أَْم َتكُونُ ِمَن الذين الَ يَْهَتُدونَ َنكُِّر

  .رسول : أي ]  ٣٨: البقرة [ } فَإِمَّا يَأِْتيَنَّكُم مِّنِّي ُهًدى { : قال تعاىل « الرسول » مبعىن : الرابع 

  .أي أرشدنا ]  ٢٢: ص [ } هدنآ إىل َسَوآِء الصراط وا{ : قال تعاىل » الرشاد « مبعىن : اخلامس 
  ] . ٢٢: القصص [ } عسى ريب أَن َيْهِديَنِي َسَوآَء السبيل { : وقوله 

  ] . ٦: الفاحتة [ } اهدنا الصراط { : وقوله تعاىل 
  .القرآن : أي ]  ٢٣: م النج[ } َولَقَْد َجآءَُهم مِّن رَّبِّهُِم اهلدى { : قال تعاىل » القرآن « : مبعىن : السادس 
  ] . ٥٢: الشورى [ } وَإِنَّكَ لتهدي { : قال تبارك وتعاىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -بعثة النيب : مبعىن : السابع 
]  ١٢٥: األنعام [ } فََمن ُيرِِد اهللا أَن يَْهِدَيُه َيشَْرْح َصْدَرهُ ِلِإلْسالَمِ { : قال تعاىل » شرح الصدور « مبعىن : الثامن 



.  
  .التوراة : يعين ]  ٥٣: غافر [ } َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى اهلدى { : التوراة ، قال تبارك وتعاىل : التاسع 
يدخلهم : أي ]  ٩: يونس [ } إِنَّ الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات َيْهِديهِْم رَبُُّهْم { : قال تعاىل » اجلنة « : العاشر 

  .اجلنة 
آل [ } إِنَّ أَوَّلَ بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ لَلَِّذي بَِبكَّةَ ُمبَاَركاً َوُهًدى لِّلَْعالَِمَني { : قال تعاىل » حج البيت « : احلادي عشر 

  .أي احلج ]  ٩٦: عمران 
  .ال يصلح : أي ]  ٥٢: يوسف [ } َوأَنَّ اهللا الَ يَْهِدي كَْيدَ اخلائنني { : قال تعاىل » التوبة « : الثاين عشر 

  .ُتْبَنا ورجعنا : أي ]  ١٥٦: األعراف [ } إِنَّا ُهْدَنآ إِلَْيَك { : قال تعاىل » التوبة « : الثالث عشر 
  فصل يف املقصود باهلدى

  .اهلَُدى عبارة عن الداللة : » رضي اهللا تعاىل عنه « قال ابن اخلطيب 
  .اهلدى هو الداللة املوّصلة للبغية : » الكشاف « وقال صاحب 

اهلدى هو االهتداء والعلم والدليل على صحة األول أنه لو كان كونه الداللة موصلة إىل البغية : آخرون  وقال
معترباً يف مسمى اهلدى المتنع حصول اهلدى عند عدم االهتداء؛ ألن كون الداللة موصلة إىل االهتداء حال عدم 

َوأَمَّا ثَُموُد فََهدَْيَناُهْم فاستحبوا العمى { : هللا تعاىل االهتداء ُمَحال ، وقد ثبت اهلدى على عدم حال االهتداء قال ا
  :بأمور ثالثة » الكشَّاف « واحتج صاحب . أثبت اهلدى مع عدم االهتداء ]  ١٧: فصلت [ } َعلَى اهلدى 

]  ١٦: لبقرة ا[ } أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى { : وقوع الضاللة يف ُمقَابلة اهلدى ، قال تعاىل ] : أّوهلا [ 
  ] . ٢٤: سبأ [ } قُلِ اهللا وَإِنَّآ أَْو إِيَّاكُْم لعلى ُهًدى أَْو ِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ { : ، وقال تعاىل 

مهديّ يف موضع املدح كاملهتدي ، فلو مل يكن من شرط اهلدى كَْون الداللة موصلة إىل البغية مل : يقال : وثانيها 
  .حتمال أنه هدي ، فلم َيْهَتِد يكن الوصف بكونه مهدياً مدحاً؛ ال

كسرته فانكسر ، وقطعته فانقطع ، : َهَدْيُته فَاهَْتَدى ، كما يقال : يقال » َهَدى « مطاوع » اهتدى « أن : وثالثها 
  .» اهلدى « فكنا أن االنكسار واالنقطاع لَزَِماِن للكسر والقطع ، وجب أن يكون االهتداء من لوازم 

» اإلضالل « هو » اهلدى « أن الفرق بني اهلدى واالهتداء معلوم بالضرورة ، فمقابل :  واجلواب عن األوَّلِ
املنتفع باهلدى : وعن الثاين . ممتنع » الضالل « يف مقابلة » اهلدى « فجعل » الضالل « هو » االهتداء « ومقابل 

  .عدوم مسي مهدياً؛ ألن الوسيلة إذا مل ُتفْضِ إىل املقصود كانت نازلة منزلة امل
أمرته فائتمر ، ومل يلزم منه أن يكون من شرط كونه أمراً حصول : أن االئتمار ُمطَاع األمر يقال : وعن الثالث 

  .هديته فلم يهتد : االئتمار ، وكذا ال يلزم من كونه هذه أن يكون مفضياً إىل االهتداء ، على أنه معارض بقوله 

وصف القرآن بأنه هدى ، وال شك أنه  -تعاىل-العلم خاصة أن اهللا  اهلدى هو: ومما يدل علة فساد قول من قال 
  .يف نفسه ليس بعلم ، فدلّ على أن اهلدى هو الداللة ال االهتداء والعلم 

  فصل يف اشتقاق املتقي
  .فرط الصيانة : وقاه فاتَّقى ، والوقاية : اسم فاعل من قوهلم : واملتقي يف اللغة 

: من يتقي الّشْرك والكبائر والفواحش ، وهو مأخوذ من االتقاء ، وأصله : التقّي : ا قال ابن عباس رضي اهللا عنهم
  .احلجز بني شيئني 

  .» كان إذا اَمحرَّ البأُس اتَّقينا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : ويف احلديث 



اهللا ، واالجتناب عما َنهَاُه حاجزاً  إذا اشتد احلَْرُب جعلنا بيننا وبني العدو ، فكأن املتقي جعل االمتثال ألمر: أي 
هل أخذت طريقاً ذا : حدثين عن التقوى ، فقال « : بينه وبني العذاب ، وقال عمر بن اخلَطَّاب لكعب األحبار 

وقال عمر بن . » ذلك التَّقوى : حذرت وَشّمرت ، قال كعب : فما عملت فيه؟ قال : نعم ، قال : َشْوٍك؟ قال 
  .ى َتْرُك ما َحرََّم اهللا ، وأداء ما افترض اهللا ، فما رزق اهللا بعد ذلك فهو خري إىل خري التقو: عبد العزيز 

  .التَّقَوى أال ترى نفسك خرياً من أحد : وقال ابن عمر 
بان يكون متقياً ] ولن يكون ذلك [ ذكَر املتقي هاهنا يف معرض املدح ،  -تعاىل-إن اهللا : إذا عرفت هذا فنقول 

واختلفوا يف أنه هل يدخل اجتناب . الّدين ، وذلك بأن يكون آتياً بالعبادات ، حمترزاً عن احملظورات فيما يتصل ب
  .يدخل كما تدخل الّصغائر يف الوعيد : الَصغائر يف التقوى؟ فقال بعضهم 

صغائر هل يستحق ال يدخل ، وال نزاع يف وجوب التوبة عن الكُلّ ، إمنا النزاع يف أنه إذا مل يتوّق ال: وقال آخرون 
  هذا االسم؟
ال َيْبلُغُ الَعْبُد درجة املّتقني حىت َيَدَع ما ال بَأَس به َحذَراً مما به َبأسُ « : أنه قال  -عليه الصالة والسالم-فروي عنه 

ى إليهن أهنم الذين َيْحذَُرون من اهللا الُعقُوَبة يف تَْرِك ما مييل اهلََو -رضي اهللا تعاىل عنهما-وعن ابن عباس . » 
  .ويرجعون رمحته بالتَّصديق مبا جاء منه 

واعلم أن حقيقة التقوى ، وإن كانت هي اليت ذكرناها إالَّ أهنا قد جاءت يف القرآن ، والغرض األصلي منها اإلميان 
اهللا قُلُوَبُهمْ  أولئك الذين امتحن{ التوحيد : أي ]  ٢٦: الفتح [ } َوأَلَْزَمُهْم كَِلَمةَ التقوى { : تارة؛ كقوله تعاىل 

  .ال يؤمنون : أي ]  ١١: الشعراء [ } قَْوَم ِفْرَعْونَ أَال َيتَّقُونَ { ، ]  ٣: احلجرات [ } للتقوى 
وَأََناْ رَبُّكُْم فاتقون { ، ]  ٩٦: األعراف [ } َولَْو أَنَّ أَْهلَ القرى آَمُنواْ واتقوا { : وتارة التوبة كقوله تبارك وتعاىل 

  ] . ٥٢:  املؤمنون[ } 
  .فال تعصوه : أي ]  ١٨٩: البقرة [ } وَأُْتواْ البيوت ِمْن أَْبوَابَِها واتقوا اهللا { : وتارة ترك املعصية كقوله تعاىل 

  .من إخالص القلوب : أي ]  ٣٢: احلج [ } فَإِنََّها ِمن َتقَْوى القلوب { : وتارة اإلخالص كقوله 
  :وهاهنا سؤاالت 

لشَّيء هدى ودليالً ال خيتلف حبسب شخص دون شخص فلماذا جعل القرآن هدى للمتَّقني كون ا: السؤال األول 
  فقط؟ وأيضاً فاملتقي مهتدي؟ واملهتدي ال يهتدي ثانياً ، والقرآن ال يكون هدى للمتقني؟

 أن القرآن كما أنه هدى للمتقني ، وداللة هلم على وجود الصانع ، وعلى صدق رسوله ، فهو أيضاً: واجلواب 
  :داللة للكافرين؛ إال أن اهللا تبارك وتعاىل ذكر املتقني مدحاً ليبني أهنم هم الذين اهتدوا ، وانتفعوا به كما قال 

  ] . ١١: يس [ } إِنََّما تُنِذُر َمنِ اتبع الذكر { : وقال ]  ٤٥: النازعات [ } إِنََّمآ أَنَت ُمنِذُر َمن َيْخَشاَها { 
  .م منذراً لكلّ الناس ، فذكر هؤالء الناس ألجل أن هؤالء ُهُم الذين انتفعوا بإنذاره وقد كان عليه الصالة والسال

وأما من فسر اهلَُدى بالداللة املوصلة إىل املقصود ، فهذا السؤال زائل عنه؛ ألن كونه القرآن موصالً إىل املقصود 
  .ليس إالَّ يف حق املتقني 

هدى ، وفيه جممل ومتشابه كثري ، ولوال داللة العقل ملا متيز املُْحكم  كيف وصل القرآن كله بأنه: الّسؤال الثاين 
  عن املَُتَشابه ، فيكون اهلدى يف احلقيقة هو الداللة العقلية ال القرآن؟

ال َتحَْتجَّ عليهم بالقرآن ، فإنه : ونقل عن علي بن أيب طالب أنه قال البن عباس حيث بعثه رسوالً إىل اخلوارج 
ذلك فيه ، وألنا نرى مجيع فرق  -رضي اهللا عنه-هني ، ولو كان هدى ملا قال علي بن أيب طالب َخْصٌم ذو وج



اإلسالم حيتجون به ، ونرى القرآن مملوءاً من آيات بعضها صريح يف اجلرب ، وبعضها صريح يف القدر؛ فال ميكن 
  التوفيق بينهما إال بالتعسُّف الشديد ، فكيف يكون هدى؟

وهو إما داللة العقل ، أو داللة السمع -املَُتَشابه واملُْجَمل ملا مل ينفك عما هو املراد على التعيني أن ذلك : اجلواب 
  .صار كله ُهًدى -

كل ما يتوقَّف كون القرآن ُحّجة على صحته مل يكن القرآن هدى فيه ، فإذا استحال كون القرآن : السؤال الثالث 
، ويف معرفة النبوة ، فال َشكَّ أن هذه املَطَالب أشرُف املطالب ، فإذا مل وصفاته  -تعاىل-هدى يف معرفة ذات اهللا 

  يكن القرآن هدى فيها ، فكيف جعله اهللا هدى على اإلطالق؟
ليس من شرط كونه هدى أن يكون هدى يف كل شيء ، بل يكفي فيه أن يكون هدى يف بعض األشياء ، : اجلواب 

ع ، أو يكون هدى يف تأكيد ما يف العقول ، وهذه اآلية من أَقَْوى الدالئل وذلك بأن يكون هدى يف تعريف الشَّرَائ
وصفة بكونه ُهًدى من غري تقييد يف اللَّفظ ، مع أنه يستحيل أن  -تعاىل-على أن املُطْلق ال يقتضي العموم ، فإن اهللا 

  .يد العموم يكون هدى يف إثبات الصَّانع ، وصفاته ، وإثبات النبوة ، فثبت أنّ املطلق ال يف
اهلَُدى هو الذي بلغ يف البيان والوضوح إىل حيث بني غريه ، والقرآن ليس كذلك ، فإن املفّسرين : الّسؤال الرابع 

: النحل [ } ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَيْهِْم { : ما ذكروا آية إالّ وذكروا فيها أقواالً كثرية متعارضة ، ويؤيد هذا قوله 
٤٤ . [  

من تكلم يف : وما يكون كذلك ال يكون مبيناً يف نفسه ، فضالً عن أن يكون مبيناً لغريه ، فكيف يكون هدى؟ قلنا 
التفسري حبيث يورد األقوال املَُتَعارضة ، وال يرجح واحداً منها على الباقي يتوجه عليه السؤال ، وأما من رجح 

  .واحداً على البواقي فال يتوّجه عليه السؤال 

  ) ٣(ِذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالْغَْيبِ َوُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهمْ ُيْنِفقُونَ الَّ

  .» املتقني « أنه نعت ل : أظهرها : حيتمل الرفع والنصب واجلر ، والظاهر اجلر ، وهو من ثالثة أوجه » الذين « 
  .بدل : والثاين 

  .عطف بيان : والثالث 
  : وأما الرفع فمن وجهني

  .أنه خرب مبتدأ حمذوف على معىن القطع ، وقد تقدم : أحدمها 
  .األوىل » أولئك « : أحدمها : أنه مبتدأ ، ويف خربه قوالن : والثاين 
« مينع كونه » والذين يؤمنون « : الثانية ، والواو زائدة ، وهذان القوالن منكران؛ ألنه قوله » أولئك « : والثاين 
  .أيضاً  األوىل خرباً» أولئك 
  .الواو زائدة ال يلتفت إليه : وقوهلم 

  .والنصب على القطع 
  .صلة وعائد » يؤمنون « و 

حسناً غري تام ، وإذا كان منقطعاً كان واقفاً تاماً « املتقني » فإذا كان موصوالً كان الوقف على « : قال الزخمشري 
 «.  

» ألف « خلَْمَسِة وهي عبارة عن كل فعل مضارع اتصل به ؛ ألنه أحد األمثلة ا» النون « وهو مضارع عالمة رفعه 



  .» تؤمنني  -تؤمنون -يؤمنون -تؤمنان -يؤمنان« : خماطبة ، حنو » ياء « مجع ، أو » واو « اثنني ، أو 
يف غُُضون هذا  -تعاىل-واملضارع معرب أبداً ، إالّ أن يباشر نون توكيد أو إناث ، على تفصيل يايت إن شاء اهللا 

  .تاب الك
للّصريورة حنو » أمن « الثالثي ، فاهلمزة يف » أمن « مأخوذ من » آمن « صدق ، و : مبعىن » أمن « وهو مضارع 

  .صار ذا ُعْشب : أي » أعشب املكان « : 
، وإمنا تعدى بالباء ، لنه ضمن معىن اعترف ، وقد يتعّدى بالالم كقوله تعاىل » كبه فأكب « : أو ملطاوعة فعل حنو 

إالَّ أن يف ضمن التعدية بالالم ]  ٨٣: يونس } فََمآ آَمَن ملوسى { ، ]  ١٧: يوسف [ } َوَمآ أَنَت بُِمْؤِمنٍ لََّنا  {: 
  :هبمزتني » يؤأمنون « : » يؤمنون « وأصل . التّعدية بالباء ، فهذا فرق ما بني التعديتني 

  .» أفَْعل « مهزة : األوىل 
: حتذف بعد حرف املُضَارعة ، واسم فاعله ، ومفعوله حنو » أفَْعل « ىل؛ ألن مهزة والثاين فاء الكلمة ، حذفت الو

  .« أنت ُمكْرِم ، وُمكَْرم » و « يكرم » و « طأكرم 
، « أنا أكرم » : وإمنا حذفت؛ ألنه يف بعض املواضع جتتمع مهزتان ، وذلك إذا كان حرف املُضّارعة مهزة حنو 

مهزة أفعل ، فحذفت الثانية؛ ألن هبا حصل الثّقل؛ وألن : للمضارعة والثانية :  أأكرم هبمزتني ، الوىل: األصل 
  .حرف املضارعة أوىل باحملافظة عليه ، مث حصل باقي الباب على ذلك طَرْداً للباب 

  ]الرجز : [ يف شيء من ذلك إال يف ضرورة؛ كقوله « أفعل » وال جيوز ثبوت مهزة 
جيوز أن تبدل حبركة ما قبلها ،  -وكذلك كل مهزة ساكنة-« يؤمنون » ومهزة ... ؤَكَْرَما فَإَنَُّه أَْهلٌ َألنْ ُي -١١٩

، فإن اتفق أن يكون قبلها مهزة أخرى وجب البدل « يومن » و « بري » و « راس » : فتبدل حرفاً متجانساً حنو 
  .« آمن » و « إميان » : حنو 

  فصل
حيتمل أن يكون كالتفسري لكوهنم } َوُيِقيُمونَ الصالة َوممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ الذين ُيْؤِمُنونَ بالغيب { : قال بعضهم 

متقني ، وذلك ألن املتقي هو الذي يكون فاعالً للحسنات وتاركاً للسيئات ، أما الفعل فإما أن يكون فعل القلب 
  .» الذين يؤمنون « : وهو قوله 

الة والصدقة؛ ألن العبادة إما أن تكون بدنية ، وأصلها الصَّالة ، أو مالية وإما أن يكون فعل اجلوارح ، أساسه الصَّ
أما » الصَّالَة ِعَماد الدِّين ، والزَّكَاة قَْنطََرة اإلسالم « : وأصلها الزكاة ، وهلذا مسى الرسول عليه الصالة والسالم 

]  ٤٥: العنكبوت [ } ى َعنِ الفحشآء واملنكر إِنَّ الصالة تنه{ : التَّْرك فهو داخل يف الصَّالة ، لقوله تعاىل 
  :واختلف الناسي يف مسمى اإلميان يف عرف الشرع على أربع فرق 

اإلميان اسم ألفعال القلوب ، واجلوارح ، واإلقرار باللسان ، وهم املعتزلة واخلوارج والزيدية : قالوا : الفرقة االوىل 
  .، وأهل احلديث 

أن اإلميان باهللا يتناول املعرفة باهللا ، وبكل ما وضع عليه دليالً عقلياً ، أو نقلياً من  أما اخلوارج فقد اتفقوا على
  .الكتاب والسُّنة ، ويتناول طاعة اهللا يف مجيع ما أمر اهللا به من األفعال والتروك صغرياً كان أو كبرياً 

فر ، أما املعتزلة فقد اتفقوا على أنَّ جمموع هذه األشياء هو اإلميان ، وترك كل خصلة من هذه اخلصال ك: فقالوا 
: اإلميان إذا عدي بالباء ، فاملراد به التصديق؛ إذ اإلميان مبعىن أداء الواجبات ال ميكن فيه هذه التعدية ، فال يقال 

جيري صام وصلّى هللا ، فاإلميان املعدى بالباء : فالن آمن باهللا كما يقال : فالن آمن بكذا إذا صلّى وصام ، بل يقال 



  .على طريقة أهل اللغة 
إىل معىن آخر  -الذي هو التصديق-أما إذا ذكر مطلقاً غري معدى ، فقد اتفقوا على أنه منقولٌ من املُسمَّى اللغوي 

  :، مث اختلفوا فيه على وجوه 
أو األفعال ، أن اإلميان عبارةٌ عن فعل كل الطَّاعات ، سواء كانت واجبة أم مندوبة ، أو من باب األقوال : أحدها 

  .أو االعتقادات ، وهو قول واصل بن َعطَاٍء ، وأيب اهلذيل ، والقاضي عبد اجلبار بن أمحد 
  .أنه عبارة عن فعل الواجبات فقط دون النوافقل ، وهو قول أيب علي وأيب هاشم : وثانيها 
كون من الكبائر ما مل يرد فيه الوعيد مث حيتمل أن ي. اجتناب كل ما جاء فيه الوعيد [ أن اإلميان عبارة عن : وثالثها 

. [  
كل الكبائر ، واملؤمن عندنا كل من اجتنب ما ورد فيه الوعيد ، وهو قول الّنظام ] فاملؤمن عند اهللا كل من اجتنب 

  .شرط كونه مؤمناً عندنا وعند اهللا اجتناب الكبائر كلها : ، ومن أصحابه من قال 
  :وأما أهل احلديث فذكروا وجهني 

أن املعرفة إميان كامل وهو األصل ، مث بعد ذلك كل طاعة إميان على ِحَدِة ، وهذه الطاعات ال يكون شيء : ول األ
  .منها إمياناً إذال إذا كانت مرتبة على األصل الذي هو املعرفة 

طاعات إمياناً ما مل وزعموا أن اجلحود وإنكار القلب كفر ، مث كل معصية بعد كُفْر على ِحَدٍة ، ومل جيعلوا شيئاً من ال
توجد املعرفة واإلقرار ، وال شيئاً من املعاصي كفراً ما مل يوجد اجلثُحود واإلنكار؛ ألن الفرع ال حيصل بدون ما هو 

  .أصله ، وهو قول عبد اهللا بن سعيد بن كالب 
فل كلها من مجلة اإلميان زعموا أن اإلميان اسم للطاعات كلها ، وهو إميان واحد ، وجعلوا الفرائض والنوا: والثاين 

  .، ومن ترك شيئاً من الفرائض فقد انتقص إميانه ، ومن ترك النوافل ال ينتقص إميانه 
  .اإلميان اسم للفرائض دون النوافل : ومنهم من قال 

  :اإلميان باللِّسان والقَلْب نعاً ، وقد اختلف هؤالء على مذاهب : الفرقة الثانية الذين قالوا 
إلميان إقرار باللسان ، ومعرفة بالقلب ، وهو قول أيب حنيفة وعاّمة الفقهاء ، مث هؤالء اختلفوا يف أن ا: األول 

  :موضعني 
سواء كان اعتقاداً تقليدياً ، أو كان -اختلفوا يف حقيقة هذه املعرفة ، فمنهم من فَسَّرها باالعتقاد اجلازم : أحدمها 

  .ن حيكمون بأن املقلّد مسلم وهم األكثرون الذي -علماً صادراً عن الدليل
  .ومنهم من فسرها بالعلم الصادر من االستدالل 

هو العلم باهللا ، وبصفاته : اختلفوا يف أن العلم املعترب يف حتقيق اإلميان ِعلٌْم مباذا؟ قال بعض املتكلّمني : وثانيهما 
عاىل ال جرم أقدم كلّ طائفة على تكفري من على سبيل الكمال والتمام ، مث إنه ملا كثر اختالف اخللق يف صفات اهللا ت

  .عداها من الطوائف 
املعترب هو العلم بكل ما علم بالضرورة كونه من دين حممد عليه الصَّالة والسالم ، فعلى هذا : وقال أهل اإلنصاف 

ون داخالً يف مسمى اإلميان القول العلم بكونه تعاىل عاملاً بالعلم ، أو عاملاً بذاته ، وبكونه مرئياً أو غري مرئي ، ال يك
.  

أن اإلميان هو التصديق بالقلب واللسان معاً ، وهو قول بشر بن غياث املَرِيِسي ، وأيب احلسن : القول الثاين 
  .األشعري ، واملراد من التصديق بالقلب الكَالَم القائم بالنفس 



  :ؤالء اختلفوا على قولني اإلميان عبارة عن عمل القلب فقط ، وه: الفرقة الثالثة الذين قالوا 
أن اإلميان معرفة اهللا بالقَلْبِ ، حىت إن من عرف اهللا بقلبه ، مث جحد بلسانه ومات قبل أن ُيقرَّ بِِه فهو : أحدمها 

  .مؤمن كامل اإلميان ، وهو قول جهم بن َصفَْوان 
  .ان وأما معرفة الكتب والرسل واليوم اآلخر فقد زعم أهنا غري داخلٍة يف َحّد اإلمي

  .أنّ اإلميان معرفة اهللا مع معرفة كلّ ما علم بالضَّرورة كونه من دين حممد : وحكى الكعيب عنه 
  .أنّ اإلميان ُمَجرَّد التصديق بالقَلب ، وهو قول احلسني بن الفَْضلِ الَبَجلي : ثانيهما 

  : اإلميان هو اإلقرار باللسان فقط ، وهم فريقان: الفرقة الرابعة الذين قالوا 
أن اإلقرار باللسان هو اإلميان فقط ، لكن شرط كونه إمياناً حصول املعرفة يف القلب ، فاملعرفة شرط لكونه : األول 

اإلقرار اللساين إمياناً ، ال أهنا داخلةٌ يف مسمى اإلميان ، وهو قول غيالن بن مسلم الدّمشقي ، والفضل الرقاشي ، 
  .» ن غيال« وإن كان الكعيب قد أنكر كونه ل 

أن اإلميان جمرد اإلقرار باللسان ، وهو قول الكرامية ، وزعموا أن املَُنافقمؤمن الظاهر كافر السريرة ، فثبت : الثاين 
له حكم املؤمنني يف الدنيا ، وحكم الكافرين يف اآلخرة ، فهذا جمموع أقوال الناس يف مسمى اإلميان يف عرف 

  .الشرع 
، ويكون مصدراً واقعاً موقع اسم الفاعل ، أو اسم املفعول ، ويف هذا الثاين » ن يؤمنو« متعلّق ب » بالغيب « و 

املَُغيَّب ، وفيه : مضعفاً متعدياً ، أي » فَعَّلَ « وهو الزم ، فكيف يبىن منه اسم مفعول من » غاب « نظر؛ ألنه من 
َمْيت « من » َميِّت « ، و » َهْين « من » ن َهيِّ« : حنو » فَْيِعل « جيوز أن يكون خمففاً من : وقال الزخمشري . بعد 

وفيه نظر؛ ألنه ال ينبغي أن يدعى ذلك فيه حىت يسمع مثقالً كنظائره ، فإهنا مسعت خمفَّفةً ومثقلةً ، ويبعد أن . » 
يؤمنون متلبسني : للحال فيتعلّق مبحذوف أي » الباء « وجيوز أن تكون . التزم التخفيف يف هذا خاّصة : يقال 
  .حينئذ مصدر على بابه » الغيب « لغيب عن املؤمن به ، و با

  »يؤمنون بالغيب « فصل يف معىن 
  :قوالن » يؤمنون بالغيب « يف قوله 
أهنم يؤمنون باهللا حال الغيبة : صفة املؤمنني معناه » يؤمنون بالغيب « : قول أيب مسلم األصفهاين أن قوله : األول 

: َوإذَا َخلوا إِلَى شََياِطينِهِْم قَالُوا : إِذَا لَقُوا الَِّذْيَن آَمُنوا ، آَمنَّ « كاملنافقني الذين  كما يؤمنون به حال احلضور ، ال
  .» إِنَّا َمَعكُْم 

، وذلك مدح للمؤمنني بأن ظاهرهم موافق ]  ٥٢: يوسف [ } ذلك ِلَيْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنُه بالغيب { : نظريه قوله 
  .ل املَُنافقني لباطنهم ومباين حلا

وهو قول مجهور املُفَسّرين أن الغيب هو الَّذي يكون غائباً عن احلاّسة ، مث هذا الغيب ينقسم إىل ما هو عليه : الثاين 
  .دليل ، وإىل ما ليس عليه دليل 

نوا به ، وعلى فاملراد من هذه اآلية مدح املتقني بأهنم يؤمنون بالغَْيبِ الذي دل عليه بأن يتفكروا ، ويستدلوا فيؤم
وبصفاته والعلم باآلخرة ، والعلم بالنبوة ، والعلم باألحكام بالشرائع ، فإن يف  -تعاىل-هذا يدخل فيه العلم باهللا 

  .حتصيل هذه العلوم باالستدالل مشقّة يصلح أن يكون سبباً الستحقاق الثََّناء العظيم 
  :واحتج أبو مسلم بأمور 

]  ٤: البقرة [ } ْؤِمُنونَ بَِمآ أُنْزِلَ إِلَْيَك وََمآ أُْنزِلَ ِمن قَْبِلَك وباآلخرة ُهْم ُيوِقُنونَ والذين ُي{ : أن قوله : األول 



هو اإلميان باألشياء الغائبة لكان » الَِّذين ُيْؤِمُنونَ بالَْغْيبِ « : إميان باألشياء الغائبة ، فلو كان املراد من قوله 
  . جائز املعطوف نفس املعطوف عليه ، وهو غري

{ : لو محلناه على اإلميان بالغيب يلزم إطالق القول بأن اإلنسان يعلم الغيب ، وهو خالف قوله تعاىل : الثاين 
وكذا سائر اآليات الباقية تدلّ على كون اإلنسان عاملاً ]  ٥٩: األنعام [ } َوِعنَدُه َمفَاِتُح الغيب الَ َيْعلَُمَهآ إِالَّ ُهَو 

  .قولنا فال يلزم هذا احملذور أما على . بالغيب 

إمنا جيوز إطالقه على من جيوز احلُضُور ، فعلى هذا ال جيوز إطالق لفظ الغيب على ذات » الغيب « لفظ : الثالث 
 لو كان املراد منه اإلميان بالغيب ملا دخل فيه اإلميان بذت» الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَغْيبِ « : وصفاته ، فقوله  -تعاىل-اهللا 

اهللا وصفاته ، وال ينبغي فيه اإلميان باآلخرة ، وذلك غَْيُر جائز؛ ألن الركن األعظم هو اإلميان بذات اهللا وصفاته ، 
  فكيف جيوز محل اللّفظ على معىن يقتضي خروج األصل؟

  .أما على قولنا فال يلزم خذا احملذور 
« : ميان بالغائبات على اإلمجال ، مث إن قوله بعد ذلك اإل» ُيْؤِمُنونَ بِالَغْيبِ « : أن قوله : واجلواب عن األول 

يتناول اإلميان ببعض الغائبات ، فكان هذا من باب َعطِْف التَّفصيل على اجلملة ، » َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بَِما أُنْزِلَ إِلَْيكَ 
  ] . ٩٨: البقرة [ } ومالائكته َوُرُسِلِه َوجِبْرِيلَ { : وهو جائز كقوله 

  .ال نزاع يف أننا نؤمن باألشياء الغائبة عنَّا ، فكان ذلك التخصيص الزماً على الوجهني مجيعاً : لثاين وعن ا
  العبد يعلم الغيب أم ال؟: أفتقولون : فإن قيل 

  .قد بينا أن الغيب ينقسم إىل ما عليه دليل ، وإىل ما ال دليل عليه : قلنا 
: علم من الغيب ما لنا عليه دليل ، وعلى هذا الوجه قال العلماء ن: أما الذي عليه دليل فال ميتنع أن نقول 

  .االستدالل بالشاهد على الغائب أحد أقسام األدلة 
ال نسلّم أن لفظ الغيبة ال يستعمل إالَّ فيما جيوز عليه احلُضُور ، والدَّليل على ذلك أنّ املتكلمني : وعن الثالث 

  .اهد ، ويريدون بالغائب ذات اهللا تعاىل وصفاته ، واهللا أعلم يقولون هذا من باب إحلاق الغائب بالشَّ
  .» الغيب « واختلفوا يف املراد ب 

: كل ما أمرت باإلميان به فيما غاب عن بصرك مثل  -ها هنا-الغيب « : قال ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما 
  .» املالئكة والَبْعث واجلَّنة والنَّار والصِّراط واِمليَزان 

  .الغيب هاهنا هو اهللا تعاىل :  وقيل
  .القرآن : وقيل 

  .اآلخرة : وقال احلسن 
  .بالوحي : وقال زرُّ بن حبيش ، وابن جريج 

  .بالقدر : قال ابن كيسان ]  ٣٥: النجم [ } أَعِنَدُه ِعلُْم الغيب { : ونظريه 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا  كنا عند عبد اهللا بن َمْسُعوٍد ، فذكرنا أصحاب: وقال عبد الرمحن بن يزيد 

إن أمر حممدا كان بيناً ملن رآه ، والذي ال إله غريه ما آمن أحد قطّ أفضل من إميان : وما سبقوا به ، فقال عبد اهللا 
  .» املفلحون « إىل قوله » امل ذَِلَك الكَِتاُب الَ َرْيَب ِفيِه « : الكتب ، مث قرأ 

  .غيب املَْهدي املنتظر املراد بال: وقال بعض الشيعة 
  .» وختصص املطلق من غري دليل باطل « : قال ابن اخلطيب 



  .، بترك اهلمزة » ُيؤِمُنونَ « : قرأ أبو جعفر ، وأبو عمرو وورش 
{ ، و ]  ١٤: املائدة [ } ُينَبِّئُُهمُ { ، و ]  ٣٣: البقرة [ } أَنبِئُْهْم { ولذلك يترك أبو جعفر كل مهزة ساكنة إالّ يف 

  ] . ٣٦: يوسف [ } َنبِّئَْنا 
  :ويترك أبو عمرو كلها ، إال أن يكون عالمةً للجزم حنو 

الشعراء [ } إِن نََّشأْ { ، و ]  ١٢٠: آل عمران [ } َتُسْؤُهمْ { ، و » وأَنبئُْهْم « ، ]  ٥١: احلجر [ } َوَنبِّئُْهْم { 
: مرمي [ } َورِءْياً { ، و ]  ٢٠: البلد [ } مُّْؤَصَدةُ { : وحنوها ، أو يكون خروجاً من لَُغٍة إىل أخرى حنو ]  ٤: 
٧٤ . [  

: املعارج [ } ُتْؤوِيِه { و ]  ٥١: األحزاب [ } وتؤويا { الفعل ، إال » فاء « ويترك ورش كلّ مهزة ساكنة كانت 
« و . » فعل « وزن وبابه ، أو ما كان على ]  ٦٠: اإلسراء [ } الرؤيا { ، وال يترك من عني الفعل إال ]  ١٣

  .فهو صلةٌ وعائد » يؤمنون « عطف على » يقيمون 
يقومون ، فاستثقلت : ؛ لوقوعها بعد حرف املُّضارعة كما تقدم فصار » أفعل « يؤقومون حذفت مهزة : وأصله 

ون ، أو يدمي: » يقيمون « ومعىن . ، وقد تقدم يف الفاحتة » مستقيم « الكسرة على الواو ، ففعل فيه ما فعل يف 
  ]الوافر : [ وقال الشاعر ]  ٢٣: املعارج [ } على َصالَِتهِْم َدآِئُمونَ { : يظهرون ، قال تعاىل 

  ِطَعاِن فََخامُوا َوَولَّْوا َجِمعا... أَقَْمَنا َألْهلِ الِعَراقَْينِ سُوَق البطْ  -١٢٠
  ]الكامل : [ وقال آخر 

  َحتَّى ُتِقْيَم اخلَْيلُ ُسوُق ِطَعاٍن... َرحُوا أََتيُْتُم لَْم َيْب: َوإِذَا ُيقَالُ  -١٢١
إذا أنفقت؛ ألهنا إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي تتوّجه إليه الرغبات ، وإذا : من قامت السّوق 

أو يكون عبارة عن تعديل أركاهنا ، وحفظها من أن يقع َخلَل . أضيفت كانت كالّشيء الكاسد الذي ال يرغب فيه 
  .رائضها وُسننها ، أو يكون من قام باألمر ، وقامت احلرب على ساق يف ف

إذا تقاعس وتثبط ، فعلى هذا يكون عبارة عن التجرُّد ألدائها ، وأالّ : قعد عن األمر ، وتقاعد عنه : ويف ضده 
يام ببعض أركاهنا كما عرب يكون يف تأديتها فُتُور ، أو يكون عبارةً عن أدائها ، وإمنا عرب عن األداء باإلقامة؛ ألن الق

فََبَعثَ اهللا النبيني مَُبشِّرِينَ { : وذكر الّصالة بلفظ الواحد ، وأن املراد هبا اخلمس كقوله تعاىل . عنه بالقنوت 
  .الكتب : يعين ]  ٢١٣: البقرة [ } َوُمنِذرِيَن َوأَنَزلَ َمَعُهمُ الكتاب باحلق 

َصلَوات ، وإمنا حتركت الواو وانفتح ما : ، والمها واو ، لقوهلم » ضلَة فَع« : مفعول به ، ووزهنا » الّصالة « و 
، وهو ِعْرق » الّصالَ « ومها ِعْرقَان يف الوِْركَْينِ مفترقان من » الصَّلََوْينِ « : قبلها فقلبت ألفاً ، واشتقاقها من 

يف » املُصَلِّي « ك أن املصلّي حيرك َصلََوْيِه ، ومنه ُمْسَتْبِطٌن يف الظهر منه يتفرق الصَّلَوان عند َعَجبِ الذَّْنبِ ، وذل
  .ذكره الزَّخمشري . السابق » َصلََوي « َحلََبِة السِّباق جمليئه ثانياً عند 

من أشّد األلفاظ » الصالة « وهذا يفضي إىل طَْعنٍ عظيم يف كون القرآن ُحّجة؛ وذلك ألن لفظ : قال ابن اخلطيب 
على ألسنة املسلمني ، واشتقاقه من حتريك الّصلوين من أبعد األشياء اشتهاراًَ فيما بني أهل شهرة ، وأكثرها درواناً 

مسمى الصالة يف األصل ما ذكره ، مث إنه خفي واندرس حىت صار حبيث ال ] : يقال [ النقل ، ولو جوزنا أن 
من هذه  -تعاىل-طعنا بأن مراد اهللا يعرفه إالّ اآلحاد لكان مثله يف سائر األلفاظ جائزاً ، ولو جوزنا ذلك ملا ق

األلفاظ ما تتبادر أفهامنا إليه من املََعاين يف زماننا هذا ، الحتمال أهنا كانت يف زمن الرسول موضوعة ملعاٍن أخر ، 



، إالّ أن تلك املعاين خَِفيت يف زماننا ، واندرست كما وقع مثله يف هذه ] تلك املعان  -تعاىل-وكان مراد اهللا 
  .فظة ، فلما كان ذلك باطالً بإمجاع املسلمني علمنا أن االشتقاق الذي ذكره مردود باطل اللَّ

باإلسالم ، وجتديد الشريعة أمر طبق اآلفاق ، وال  -عليه الصالة والسالم-وأجيب عن هذا اإلشكال بأن بعثة حممد 
  .ه ، والتعبري مشهور َشّك أنه وضع عبارات ، فاحتاج إىل وضع ألفاظ ، ونقل ألفاظ عّما كانت علي

  .وأما ما ذكره من احتمال التعبري فال دليل عليه ، وال ضرورة إىل تقديره فافترقا 
  ]البسيط ] [ ومنه قول الشاعر : [ الّدعاُء : لغة » الصَّالة « و 

  جَعَاَيا َربِّ جَنِّْب أَبِي اَألْوَصاَب وَالَو... َتقُولُ بِنِْتي َوقَْد قَرَّْبُت مُرَْتحالً  -١٢٢
  َيوماً فَإِنَّ جلَْنبِ الَْمْرِء ُمضْطَجِعاً... فََعلَيِك ِمثْلُ الَّذي َصلَّْيِت فَاغَْتِمِضي 

  ]الطويل : [ مثل الَّذي دعوت ، ومثله : أي 
  وإِن ذُبَِحْت َصلَّى َعلَْيَها َوزَْمَزمَا... لََها حَارِسٌ الَ َيبَْرُح الدَّْهَر َبْيَتَها  -١٢٣

  .هذه العبادة املعروفة : ويف الشرع 
[ } تصلى َناراً َحاِمَيةً { : لزمها ، ومنه قوله تعاىل : أي » َصِليَ بِالنَّارِ « : هي مأخوذة من اللزوم ، ومنه : وقيل 

  ]اخلفيف : [ قال ]  ٤: الغاشية 
  ُه وإِنِّي بَِحرَِّها الَْيوَم صَالِ... لَْم أَكُْن ِمْن ُجَناِتَها َعِلَم اللَّ  -١٢٤
وهو َحّر النار ، إذا فََتْحَت قَصَْرَت ، وإن كَسَْرَت َمدَْدَت ، -قَوَّْمُتُه بالصَّالَء : من َصلَْيُت العوَد بالنَّار ، أي : وقيل 

  ]الوافر : [ كأن املصلِّي ُيقَوِّم نفسه؛ قال 
  ميِفََما َصلَّى َعَصاَك كَُمسَْتِد... فَالَ َتْعَجلْ بِأَمْرَِك واْسَتِدْمُه  -١٢٥

وقيل يف . من ذوات الواو ، وهذا من الياء » الصالة « ذكر ذلك اخلَارزِجنّي ، ومجاعة أجلّة ، وهو مشكل ، فإن 
إنّ الّصالة من اهللا الرمحة ، ومن : اآلية ]  ٥٦: األحزاب [ } إِنَّ اهللا وََمالَِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النيب { : قوله تعاىل 

  .، ومن املؤمنني الدعاء  املالئكة االْسِتغْفَار
» ما « معطوف على الّصلة قبله ، و » ينفقون « و » ينفقون « جاء وَمْجرور متعلّق ب : مما } َوممَّا َرَزقَْناُهْم { 

  :اجملرورة حتتمل ثالثة أوجه 
  .ِصلَِتَها ، والعائد حمذوف » رزقناهم « ، و » الذي « أن تكون امساً مبعىن : أحدها 

  .» تقديره رزقنامهوه ، أو رزقناهم إياه « : قاء قال أبو الب
وعلى كل واحد من هذين التقديرين إشكال؛ ألن تقديره متصالً يلزم منه اتصال الضَّمري مع احتاد الرُّتبة ، وهو 
بأنه  واجب االنفصال ، وتقديره منفصالً مينع حذفه؛ ألنَّ العائد مىت كان منفصالً امتنع حذفه ، نصُّوا عليه ، وعللوا

  .مل يفصل إال لغرض ، وإذا حذف فاتت الداللة على ذلك الغرض 
: [ جاز اتصاله؛ ويكون كقوله  -وإن احتدا رتبةً-وميكن أن جياب عن األّول بأنه ملا اختلف الضَّمريان مجعاً وإفراداً 

  ]الطويل 
  ُع الَْعظْمَ َناُبهَاِلَضْغِمهَماَها َيقَْر... فَقَْد َجَعلَْت َنفِْسي َتِطيُب ِلَضْغَمٍة  -١٢٦

  .وأيضاً فإنه ال يلزم من منع ذلك ملفوظاً به منعه مقّدراً لزوال القُْبحِ اللفظي 
بأنه إمنا مينع ألجل اللَّْبسِ موصوفةً ، والكالم يف عائدها كالكالم يف عائدها موصولةً تقديراً واعتراضاً : وعن الثَّاين 



  .وجواباً 
  .مرزوقاً : ، ويكون املصدر واقعاً موقع املفعول أي أن تكون مصدريةً : الثَّالث 

. ، وجوابه ما تقّدم من أنّ املصدر يراد يه املفعول » ألنَّ الفعل ال يتفق « : وقد منع أبو البقاء هذا الَوْجَه قال 
: [ وقال الشَّاعر ]  ٧٥: النحل [ } َوَمن رزقناه ِمنَّا رِْزقاً َحَسناً { : العَطَاء ، وهو مصدر؛ قال تعاىل : والرزق لغة 

  ]البسيط 
  إِنَّ الشَِّقيَّ ُهَو الَْمْحُروُم َما ُرزِقَا... ُرزِقَْت َمالً وَلَْم تُْرَزْق َمَناِفَعُه  -١٢٧
َمْرعيّ « ، و » َمذْبوح « : مبعىن » رِْعي « ، و » ِذْبح « : حنو » مفعول « مبعىن » ِفْعالً « جيوز أن يكون : وقيل 

 «.  
وََتْجَعلُونَ { : الّشكر ، ومنه : مصدر ، وبالكسر اسم ، وهو يف لغة أزد شنوءة  -بالفتح-» الرِّْزق « : وقيل 

  ] . ٨٢: الواقعة [ } رِْزقَكُْم أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ 
  .ويدخل فيه كل ما ينتفع به حىت الولد والَعْبد : وقال بعضهم 

  .ه هو نصيب الرجل ، وما هو خاص له دون غري: وقيل 
{ : أمرنا بأن ننفق مما رزقنا فقال  -تعاىل-مث قال بعضهم الرزق كل شيء يؤكل أو يستعمل ، وهو باطل؛ ألن اهللا 

  .، فلو كان الرزق هو الذي يؤكل ملا أمكن إنفاقه ]  ١٠: املنافقون [ } َوأَنِفقُواْ ِمن مَّا 
اللهم ارزقين ولداً صاحلاً ، أو زوجة : قد يقول الرزق هو ما ميلك وهو باطل أيضاً؛ ألن اإلنسان : وقال آخرون 

اللَّهم أرزقين عقالً أعيش به ، والعقل يل مبملوك ، وأيضاً : صاحلة ، وهو ال ميلك الولد وال الزَّوجة ، ويقول 
: ي وأما يف ُعرف الشَّرع فقد اختلفوا فيه ، فقال أبو احلََسنِ الَبْصرِ. البهيمة حيصل له رزٌق وال يكون هلا ملك 

  .الرزق متكني احلََيَوان من االنتفاعِ بالشيء ، واحلظر على غريه أن مينعه من االنتفاع به 
أن يرزقنا ماالً فإنا  -تعاىل-قد رزقنا اهللا األموال ، فمعىن ذلك أنه َمكَّننا هبا من االنتفاع هبا ، وإذا سألنا : فإذا قلنا 

  .ال نقصد بذلك أن جيعلنا باملال أخّص 
احلرام قد يكون : وقال أصحابنا . احلرام ال يكون رزقاً : أن املعتزلة ملا فّسروا الرزق بذلك ال َجَرَم قالوا واعلم 
  .رزقاً 

  :ُحّجة األصحاب من وجهني : قال ابن اخلطيب 
ا أنّ الرزق يف أصل اللغة هو احلظ والنصيب على ما بيناه ، فمن انتفع باحلرام ، فذلك احلرام صار حظَّ: األول 

  .ونصيباً ، فوجب أن يكون رزقاً له 
، وقد يعيش الرجل طول ]  ٦: هود [ } َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي األرض إِالَّ َعلَى اهللا رِْزقَُها { : أنه تعاىل قال : الثَّاين 

  .إنه طول عمره مل يأكل من رزق شيئاً : عمره ال يأكل إال من الّسرقة ، فوجب أن يقال 
  :د احتجُّوا بالكتاب ، والسُّنة ، واملعىن فق: أما املعتزلة 

  :أما الكتاب فوجوه 
مدحهم على اإلنفاق مما رزقهم اهللا تعاىل فلو كان ]  ٣: البقرة [ } َوممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ { : قوله تعاىل : أحدها 

  .اق احلرام رزقاً لوجب أن يستحقوا املدح إذا أنفقوا من احلرام ، وذلك باطل باالتف
، ]  ١٠: املنافقون [ } ِمن مَّا َرَزقْنَاكُْم { : لو كان احلرام رزقاً جلاز أن ينفق الغاصب منه ، لقوله تعاىل : ثانياً 



، بل جيب َرّده ، فدلّ على أنَّ احلرام ال يكون رزقاً ] مما أخذه [ وأمجع املسلمون على أنَُّه ال جيوز للغاصب أن ينفق 
.  

يونس [ }  قُلْ أََرأَْيُتْم مَّآ أَنَزلَ اهللا لَكُْم مِّن رِّْزقٍ فََجَعلُْتْم مِّْنُه َحَراماً َوَحالَالً قُلْ َءآللَُّه أَِذنَ لَكُْم{ : اىل قوله َتَع: ثالثها 
  .فبني أن من حرم رزق اهللا ، فهو ُمفَْترٍ على اهللا ، فثبت أن احلرام ال يكون رزقاً ]  ٥٩: 

 -كنا عند رسول اهللا « : بإسناده عن صفوان بن أمية قال » الفرائض « احلسني يف كتاب  وأما السُّنة فما رواه أبو
يا رسول اهللا إنّ اهللا كتب عليَّ الّشقْوة ، فال أَُرانِي أُْرزقَ : إذْ جاءه عمرو بن ُمرَّةَ فقال له  -صلى اهللا عليه وسلم 

ال آذَنَ لََك وال كََراهة وال » : فقال عليه الّصالة والسالم .  من ُدفِّي بِكَفِّي ، فائذن يل يف الغناء من غري فَاِحَشٍة
طيباً فاخترت ما َحرََّم اهللا عليك من رِْزِقِه على ما أََحلّ اهللا لك من ] رزقاً [ نْعمة كَذَبت أي َعُدّو اهللا لقد رزقك اهللا 

  .« وجيعاً  َحالَِلِه ، أََما لو قُلَْت بعد َهِذِه املقّدمة شيئاً ضََرْبُتكَ ضرباً
منع املكلّف من االنتفاع هبن وأمر غريه مبنعه من االنتفاع به ، ومن منع من أخذ الشيء  -َتَعالَى-وأما املعىن فإنَّ اهللا 

إن السلطان قد رزق جنده ماالً قد منعهم من أخذه ، : إنه رزقه إياه ، أال ترى أنه ال يقال : واالنتفاع به ال يقال 
  .زقهم ما مكَّنهم من أخذه ، وال مينعهم منه ، وال أمر مبنعهم منه إنه ر: وإمنا يقال 

وأجاب أصحابنا عن التمسُّك باآليات بأنه كان الكلّ من اهللا ، فإنه ال ُيَضاف إليه ذلك؛ ملا فيه من ُسوِء األدب ، 
َيْشَرُب بَِها { : ر ، وقال يا خالق الِكالَب واخلََنازي: يا خالق احملدثات والعرش والكرسي ، وال يقال : كما يقال 
فخّص اسم العباد باملّتقني ، وإن كان الكُفَّار أيضاً من العباد ، وكلك هاهنا خّص اسم ]  ٦: اإلنسان [ } ِعَباُد اهللا 

  .الرزق باحلالل على سبيل التشريف ، وإن كان احلرام رزقاً أيضاً 
فَاْخَتْرَت ما َحرََّم اُهللا عليك من رِْزِقه » : عليه الصالة والسالم  وأجابوا عن التمسُّك باخلرب بأنه ُحجَّة لنا؛ ألن قوله

  .صريح يف أن الرزق قد يكون حراماً « 
وأجابوا عن املعىن بأن هذه املسألة َمْحضُ اللغة ، وهو أن احلرام هل يسمى رزقاً أم ال؟ وال جمال للدالئل العقلية يف 

  .األلفاظ ، واهللا أعلم 
نفد ، وكلّ ما جاء مما فاؤه نون ، وعينه فاء ، فدالّ على معىن وحنو ذلك إذا تأملت ، قاله : نفقط الشيء » و 

  .» نفل » « نفض » « نفخ » « َنفََح » « نَفََش » « نفذ « َنِفدَ َنفََق َنفََر : الزخمشري ، وذلك حنو 
  .اسم املُْنفَق : لنفقة ماتت ُنفُوقاً ، وا: الشيء بالبيع َنفَاقاً وَنفَقَتِ الدابة » نفق « و 

  »من « فصل يف معاين 
  .هنا البتداء الغاية » من « و 

  :للتبعيض ، وهلا معاٍن أخر : وقيل 
  :بيان اجلنس 

  ] . ٣٠: احلج [ } فاجتنبوا الرجس ِمَن األوثان { 
  ] . ١٩: البقرة [ } َيْجَعلُونَ أَْصابَِعُهمْ يف آذَانِهِم مَِّن الصواعق { : والتعليل 

  ] . ٣٨: التوبة [ } باحلياة الدنيا ِمَن اآلخرة { : البدل و
  ] . ١٢١: آل عمران [ } َوإِذْ غََدْوَت ِمْن أَْهِلكَ { : واملَُجاوزة 

  .» قربت منه « : وانتهاء الغاية 



  ] . ٧٧: األنبياء [ } َوَنَصْرنَاُه ِمَن القوم { واالستعالء 
  ] . ٢٢٠: البقرة [ }  َيْعلَُم املفسد ِمَن املصلح{ : والفصل 
]  ٤٠: فاطر [ } َماذَا َخلَقُواْ ِمَن األرض { ، ]  ٤٥: الشورى [ } َينظُُرونَ ِمن طَْرٍف َخِفيٍّ { » الباء « وموافقة 

.  
واشترط الكوفيون التنكري فقط ، ومل . والزيادة باطّراد ، وذلك بشرطني كون اجملرور نكرة والكالم غري موجب 

  .» يؤمنون « ملا تقدم يف » ينفقون « للتَّعدية ، وحذفت من » أنفق « يف » اهلمزة « و . ئاً يشترط األخفش شي
  »ومما رزقناهم ينفقون « فصل يف قوله تعاىل 

  :فوائد } َوممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ { : يف قوله : قال ابن اخلَطِيْب 
  .والتَّبذير املنهي عنه للتبعيض هنياً هلم عن اإلسراف » من « أدخل : إحداها 
  .خيصّون بعض املال بالتصدق به : قدم مفعول الفعل داللة على كونه أَهّم ، كأنه قال : وثانيها 
  :يدخل يف اإلنفاق املذكور يف اآلية ، اإلنفاق الواجب ، واإلنفاق املندوب ، واإلنفاق الواجب أقسام : وثالثها 
  ] . ٣٤: التوبة [ } نُِزونَ الذهب والفضة َوالَ ُينِفقُونََها َيكْ{ : الزكاة وهي قوله تعاىل : أحدها 
  .اإلنفاق على النفس ، وعلى من جتب عليه نفقته : وثانيها 
َوأَنِفقُواْ ِمن مَّا َرَزقَْناكُْم مِّن قَْبلِ { : وأما اإلنفاق املندوب فهو أيضاً إنفاق لقوله تعاىل . اإلنفاق يف اجلهاد : وثالثها 
املنافقون [ } فَأَصَّدََّق َوأَكُن مَِّن الصاحلني { : ، وأراد به الصدقة؛ لقوله بعد ]  ١٠: املنافقون [ } ِتَي أََحدَكُُم أَن َيأْ

  .فكل هذه داخلةٌ حتت اآلية ، ألن كل ذلك سبب الستحقاق املدح ]  ١٠: 

  ) ٤(ْبِلَك َوبِالْآخَِرِة ُهْم ُيوِقُنونَ َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بَِما أُنْزِلَ إِلَْيَك َوَما أُنْزِلَ ِمْن قَ

  :قبلها ، مث لك اعتباران » الذين « عطف على » والَِّذين « 
  ]املتقارب : [ أن يكون من باب عطف بعض الصفات على بعض كقوله : أحدمها 
  ]السريع : [ وقوله  إِلَى الَْمِلِك الْقَْرمِ واْبنِ الُْهَمامِ َولَْيِث الْكَِتيَبِة ِفي الُْمزَْدَحْم -١٢٨
  صَابِحِ فَالَغانِمِ فَاآليِبِ... َيا َوْيحَ َزيَّاَبةَ ِللَْحارِِث الْص  -١٢٩
  .إن املراد هبا واحد : أهنم جامعون بني هذه األوصاف إن قيل : يعين 

  .أن يكونوا غريهم : والثاين 
املتقدمة من اإلعراب رفعاً ونصباً وجرا » الَِّذين « وعلى كال القولني ، فيحكم على موضعه مبا حكم على موضع 

  .قطعاً وإتباعاً كما مر تفصيله 
الذين « إهنم غري : ، وما بعدها إن قيل » أولئك « ، وأن يكون مبتدأ خربه » املتقني « وجيوز أن يكون عطفاً على 

  .صلة وعائد » يؤمنون « و . األوىل » 
صلتها ، وهو فعل مبين للمفعول ، لعائد هو الضَّمري » أنزل « ية ، و موصولة امس» ما « متعلّق به و » مبا أنزل « و 

ألن النكرة املوصوفة ال عموم : القائم مقام الفاعل ، ويضعف أن يكون نكرة موصوفة وقد منع أبو البقاء ذلك قال 
  .فيها ، وال يكمل اإلميان إال جبميع ما أنزل 

  :انتهاء الغاية ، وهلا معان أخر »  إىل« ، ومعىن » أنزل « متعلّق ب » إليك « و 
  ] . ٢: النساء [ } َوالَ تأكلوا أَمَْوالَُهْم إىل أَمَْواِلكُمْ { : املُصَاحبة 



  ] . ٣٣: يوسف [ } َربِّ السجن أََحبُّ إِلَيَّ { : والتبيني 
  .لك : أي ]  ٣٣: النمل [ } واألمر إِلَْيكِ { : » من « و » يف « وموافقة الالم و 

  ]الطويل : [ النابغة  وقال
  إِىل النَّاسِ َمطِْليٌّ بِِه الْقَارُ أَجَْرُب... فَالَ َتْتُركَنِّي بِالَوِعيِد كَأَنِّنِي  -١٣٠

  ]الطويل : [ وقال اآلخر 
  أَُيْسقَى فَالَ ُيْرَوى إِلَيَّ اْبُن أَْحمَرَا. ...  -١٣١

  .بفتح الواو ]  ٣٧: إبراهيم [ » َتْهَوى إليهم « : ال يروى مّني ، وقد تزاد؛ قرىء : أي 
» تاء « يف حمل جر ، وهي ضمري املَُخاطب ، ويّتصل هبا ما يدل على التثنية واجلمع تذكرياً وتأنيثاً ك » الكاف « و 

  .املَُخاطب 
  .ويترك أبو جعفر ، وابن كثري ، وقالون ، وأبو عمرو ، ويعقوب كل َمّدة تقع بني كلمتني ، واآلخرون ميدوهنا 

]  ١٧٧: الصافات [ } فَإِذَا َنَزلَ بَِساَحِتهِمْ { : الوصول واحللول من غري اشتراط ُعلُّو ، قال تعاىل » النزول «  و
  .أي حلّ ووصل 

أن جربيل مسع يف السماء كالم اهللا -واملراد من إنزال الَوْحي ، وكون القرآن منزالً ، ومنزوالً به : قال ابن اخلطيب 
نزلت رسالة األمري من القَْصر ، والرسالة ال تنزل ولكن املستمع : لرسول به ، كما يقال فنزل على ا -تعاىل-

يسمع الرسالة من ُعلّو ، فينزل ويؤدي يف سفل ، وقول األمري ال ُيفَارق ذاته ، ولكن السامع يسمع فينزل ، 
  .فالن ينقل الكالم إذا مسع وحدث به يف موضع آخر : ويؤدي بلفظ نفسه ، ويقال 

حيتمل أن خيلق اهللا : كيف مسع جربيل كالم اهللا تعاىل؛ وكالمه ليس من احلروف واألصوات عندكم؟ قلنا : فإن قيل 
خلق  -تعاىل-له مسعاً لكالمه ، مث أقدره على عبارة يعرب هبا عن ذلك الكالم القدمي ، وجيوز أن يكون اهللا  -تعاىل-

فحفظه ، وجيوز أن خيلق اهللا أصواتاً  -عليه السالم-، فقرأه جربيل  يف اللَّوح احملفوظ كتابةً هبذا النظم املخصوص
وخيلق له علماً ضرورياً بأنه هو  -عليه السالم-مقطّعة هبذا النظم املخصوص يف جسم خمصوص ، فيتلقّفه جربيل 

  .العبارة املؤّدية لكعىن ذلك الكالم القدمي 

  فصل يف معىن فالن آمن بكذا
  .فاملراد منه التصديق » الباء « اع بني أصحابنا وبني املعتزلة يف أن اإلميان إذا عّدى ب ال نز: قال ابن اخلطيب 

 -هاهنا-فالن آمن بكذا ، فاملراد أنه صدق به ، فال يكون املراد منه أنه صام وصلى ، فاملراد باإلميان : فإذا قلنا 
خمرج املدح ، واملصدق مع الّشك ال يأمن أن  خرج -هاهنا-التصديق ، لكن ال ُبّد معه من املعرفة؛ ألن اإلميان 

  .يكون كاذباً ، فهو إىل الذَّم أقرب 
اليت قبلها ، » ما « األوىل قبلها ، والكالم عليها وعلى ِصلَتَِها كالكالم على » ما « الثانية َوِصلَُتَها عطف » ما « و 

  .فتأمله 
عام يتناول كل من آمن مبحمد عليه الصالة والسالم ، سواء كان قبل » الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَغْيبِ « : واعلم أن قوله 

ذلك مؤمناً مبوسى وعيسى عليهما الصالة والسالم ، أو مل يكن مؤمناً هبما ، مث ذكر بعد ذلك هذه اآلية وهي قوله 
التوراة واإلجنيل؛ ألن يف هذا : يعين ]  ٤: البقرة [ } والذين ُيؤِْمُنونَ بَِمآ أُنْزِلَ إِلَْيَك َوَمآ أُنْزِلَ ِمن قَْبِلَك { : 

، مث يف ]  ٩٨: البقرة [ } ومالائكته َوُرُسِلِه َوجِبْرِيلَ َومِيكَالَ { : التخصيص مزيد تشريف هلم كما يف قوله 
ختصيص عبد اهللا بن سالم ، وأمثاله هبذا التشريف ترغيٌب ألمثاله يف الدِّين ، فهذا هو السبب يف ذكر هذا اخلاص 



  .ذكر العام  بعد
ظرف زمان يقتضي التقدم ، وهو » قبل « البتداء الغاية ، و » من « ، و » أنزل « متعلّق ب » من قبلك « و 

، وكالمها مىت ُنكّر ، أو أضيف أعرب ، ومىت قطع عن اإلضافة لفظاً ، وأريدت معىن بين على » بعد « نقيض 
  ]الوافر : [ الضم ، فمن اإلعراب قوله 

  أَكَاُد أَغَصُّ بِاملَاِء الْقََراحِ... غَ ِلَي الشََّراُب َوكُْنُت قَْبالً فََسا -١٣٢
  ]الطويل : [ وقال اآلخر 

  فََما شَرُِبوا َبْعَداً َعلَى لذٍَّة َخمْراً... َوَنْحُن قََتلَْنا اُألْسدَ أُْسَد َخِفيٍَّة  -١٣٣
يف األصل وصف » قبل « وزعم بعضهم أن ]  ٤: الروم [ } َبْعدُ  ِللَِّه األمر ِمن قَْبلُ َوِمن{ : ومن البناء قوله تعاىل 

  .َناَب عن موصوفه لزوماً 
زماناً قبل زمان قيام زيد ، فحذف هذا كله ، وناب عنه قبل زيد [ قمت : فالتقدير » قمت قبل زيد « : فإذا قلت 

  .، وفيه نظر ال خيفى على متأمله ] 
  .فيما تقّدم » قبل وبعد « حكم  »فوق وحتت وعلى وأول « واعلم أن حكم 

» بَِما أُْنزِلّ لَْيَك « : أو جربيل ، وقرىء أيضاً  -تعاىل-مينياً للفاعل ، وهو اهللا » بَِما أَنَْزلَ إِلَْيكَ « : وقرىء 
  ]الرمل : [ بتشديد الالم ، وتوجيهه أن يكون سكن آخر الفعل كما يكنه األخر يف قوله 

، فالتقى مِثْالَن ، » إليك « مث حذف مهزة » ُخلط « بتسكني ... لٌْح قْد ُخِلطَ بِجُلُْجالَِن إِنََّما ِشْعرَِي ِم -١٣٤
  .فأدغم المه 

  يوقنون« ، و » يوقنون « متعلّق ب » باألخرة « و 
]  ٣: البقرة [ }  َوممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ{ : ، وقّدم اجملرور؛ لالهتمام به كما قدم املنفق يف قوله » هم « خرب عن » 

لذلك ، وهذه مجلة امسية عطفت على اجلملة الفعلية قبلها فهي صلةٌ أيضاً ، ولكنه جاء باجلملة هنا من مبتدأ وخرب 
؛ ألن وصفهم باإليقان باآلخرة أوقع من وصفهم باإلنفاق من الرزق ، فناسب » َوِممَّا َرَزقَْناُهمْ ُيْنِفقُونَ « : خلالف 

  .» ومما رزقناكم هم ينفقون « : ملة االمسية ، أو لئال يتكّرر اللفظ لو قيل التأكيد مبجيء اجل
واآلخرة تأنيث آخر . الدَّار اآلخرة ، ومسيت اآلخرة آخرة ، لتأخرها وكوهنا بعد فناء الدنيا : واملراد من اآلخرة 

خرة ، والنشأة اآلخرة ، وقد الدار اآل: ، وهي صفة يف األصل جرت جمرى األمساء ، والتقدير » أول « مقابل ل 
ثُمَّ اهللا ُينِشىُء النشأة { : وقال ]  ٣٢: األنعام [ } َولَلدَّاُر اآلخرة َخْيرٌ { : صرح هبذين املوصوفني ، قال تعاىل 

  ] . ٢٠: العنكبوت [ } اآلخرة 
يستيقنون أهنا : أي » عل استف« : مبعىن ] يأيت [ » أفعل « استيقن ، وقد تقّدم أن : من أيقن مبعىن » يوقنون « و 

  .كائنة ، من اإليقان وهو العلم 
تيقّنت وجود نفسي ، وتيقنت أن : اليقني هو العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شاكًّا فيه ، فلذلك ال تقول : وقيل 

  .السماء فوقي ، ويقال ذلك يف العلم احلادث ، سواء أكان ذلك العلم ضرورياً أو استداللياً 
يقان واليقني علم من استدالل ، ولذلك ال يسمى اهللا موقناً وال علمه يقيناً ، إذ ليس علمه عن استدالل اإل: وقيل 

.  
هبمز الواو ، وكأهنم جعلوا ضّمة الياء على الواو ألن حركة احلرف بني بني ، والواو » ُيْؤِقُنون « : وقرىء 

  :املضمومة يطرد قبلها مهزة بشروط 



عارضة ، وأالّ ميكن ختيفها ، وأالّ يكون مدغماً فيها ، وأالّ تكون زائدة؛ على خالف يف هذا منها أالّ تكون احلركة 
]  ١٥٣: آل عمران [ } َوالَ َتلُْوونَ على أَحٍد { : عند قوله » آل عمران « األخري ، وسيأيت أمثلة ذلك يف سورة 

« ها؛ ملا ذكرت لك ، ومثل هذه القراءة قراءةُ قُنُْبلٍ ، فأجروا الواو السَّاكنة املضموم ما قبلها ُمْجَرى املضمومة نفس
  ]الوافر : [ وقال الشاعر ]  ٢٩: الفتح [ » على ُسْؤِقِه « و ]  ٣٣: ص [ » بالسُّْؤقِ 
  َوجَْعَدةُ إِذْ أََضاَءُهَما الَْوقُوُد... أََحبُّ املُْؤِقَدْينِ إِلَيَّ ُمْؤَسى  -١٣٥
  .» املؤقدين « هبمز 

  .ل اخلمسة بصيغة املضارع داللة على التجدُّد واحلدوث ، وأهنم كل وقت يفعلون ذلك وجاء باألفعا
ماضياً ، وإن كان إمياهنم قبل متام نزوله تغليباً للحاضر املنزول على ما مل ينزل؛ ألنه ال ُبّد من » أنزل « وجاء ب 

  :وقوع ، فكأنه نزل من باب قوله 

  .بل أقرب منه؛ لنزول بعضه ، ]  ١: النحل [ } أتى أَْمرُ اهللا { 
  فصل فيما استحق به املؤمنون املدح

مدحهم على كوهنم متيقنني باآلخرة ، ومعلوم أنه ال ميدح املرء بتيقّن وجود اآلخرة  -تعاىل-إنه : قال ابن اخلطيب 
املؤمنني اجلَّنة ، فقط ، بل ال يستحق املدح إالّ إذا تيقن وجود اآلخرة مع ما فيها من احلساب ، والسؤال ، وإدخال 

  .والكافرين النار 
يا عجباً كل الَعَجب من الشَّاك يف اهللا وهو يرى َخلْقَُه ، وعجباً ممن « : أنه قال  -عليه الصالة والسالم-روي عنه 

لة ميوت كل يوم ولي] يف [ يعرف النَّْشأَةَ األوىل مث ينكر النَّْشأَة اآلخرة ، وعجباً ممن ينكر الَبْعثَ والنشور ، وهو 
وعجباً ممن يؤمن باجلّنة ، ما فيها من النعيم ، مث يسعى لدار الغرور؛ وعجباً من املتكرب  -يعين النوم واليقظة-وَيْحَيا 

  .» الفخور ، وهو يعلم أن نطفةٌ َمِذَرةٌ ، وآخره جيفة قَذرة 

  ) ٥(أُولَِئَك َعلَى ُهًدى ِمْن َربِّهِْم َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 

إما مستأنفة ، وإما خرب عن : كائنون على ُهًدى ، وهذه اجلملة : مبتدأ ، خربه اجلار واجملرور بعده أي » أولئك « 
أيضاً » الذين يؤمنون « وحده خرباً عن » أولئك « الذي يؤمنون إما األوىل وإما الثانية ، وجيوز أن يكون : قوله 

الذين « يف هذا الوجه يف حملّ نصب على احلال ، هذا كله إذا أعربنا  »على ُهًدى « إما األوىل أو الثانية ، ويكون 
  .مبتدأ أما إذا جعلناه غري مبتدأ ، فال خيفى حكمه مما تقدم » يؤمنون 

: » أولئك « و . اخلرب » على هدى « بدل أو َبَيان ، و » أولئك « مبتدأ و » الذين يؤمنون « وجيوز أن يكون 
  .عة الذُّكور واإلناث ، وهو مبين على الكَْسرِ؛ لشبهة باحلرف يف االفتقار اسم إشارة يشترك فيه مجا

» ذلك « للخطاب ، كما يف حرف » الكاف « و » هم « : كلمة معناها الكناية عن مجاعة حنو » أوالء « : وقيل 
  ]يل الطو: [ قال » أواللك « : ولكن املمدود للبعيد ، وقد يقال : املد والقصر : ، وفيه لغتان 

  َوَهلْ َيِعظُ الضِّلِّيلَ إِالَّ أُوالَِلكَا... أُوالَِلَك قَْوِمي لَمْ َيكُوُنوا أُشَاَبةَ  -١٣٦
أولئكَ « للبعيد ، وفيه لغات كثرية ، وكتبوا » أواللك « املقصور للقريب واملمدود للمتوّسط ، و : وعند بعضهم 

  .» الالم « قبل » واو « بزيادة » 
  .» إليك « ا وبني للفرق بينه: قيل 



  .الرشد والبيان والَبِصرية » اهلدى « و 
ليفيد إهبامه التَّعظيم » هدى « البتداء الغاية ، ونكر » ِمْن « و » هدى « يف حمل جر صفة ل » ِمْن َربِّهِْم « و 

  ]الطويل : [ كقوله 
  لَقَْد َوقَْعُت َعلَى لَْحمَِعلَى خَاِلٍد ... فَالَ َوأَبِي الطَّْيَر الْمُرِبَِّة بِالضَُّحى  -١٣٧

» هم « مبتدأ ، و » أولئك « بغري غُّنة ، وهو املشهور ، وبّغَنة ، ويروى على أيب عمرو ، و » من رهبم « وروي 
» املفلحون « فصالً أو بدالً ، و » هم « خربه ، واجلملة خرب األول ، وجيوز أن يكون » املفلحون « مبتدأ ثاٍن ، و 

  .اخلرب 
  .التوكيد  -أيضاً-الفرق بني اخلرب والتابع ، وهلذا مسي فصالً ، ويفيد : الفصل وفائدة 

  :يفيد فائدتني : قال ابن اخلطيب 
  .بعده خرب ال صفة » الوارد « الداللة على أن : إحدامها 
يف اإلنسان  حصر اخلرب يف املبتدأ ، فإنك لو قلت إلنسان ضاحك فهذا ال يفيد أن الضاحكية ال حتصل إالّ: والثاين 

.  
، وتقدم تضعيف هذين » الذين يؤمنون « األوىل ، أو الثاّنية خرباً عن » أولئك « وقد تقدم أنه جيوز أن يكون 

تنبيهاً على أهنم كما ثبت هلم األثرة باهلدى ثبت هلم بالفالح ، فجعلت كل واحدة من » أولئك « وكرر . القولني 
  :م مبثابة لو انفردت لكانت مميزة عن حّدها ، وجاء هنا بالواو بني مجلة قوله تعاىل اُإلثْرََتْينِ يف متيزهم هبا عن غريه

متغايران ، فاقتضى  -هنا-ألن اخلربين ]  ١٧٩: األعراف [ } أولئك كاألنعام َبلْ ُهْم أََضلُّ أولئك ُهمُ الغافلون { 
ن لتسجيل عليهم بالَغفْلَِة ، وتشبيههم ذلك العطف ، وأما تلك اآلية الكرمية ، فإن اخلربين فيها شيء واحد؛ أل

  .باألنعام معىن واحد ، فكانت عن الَعطْف مبعزل 
إيذانٌ بأن ما يراد عقبه ، واملذكورين قبله أهل الكتسابه اخلََصال » أولئك « ويف اسم اإلشارة هو : قال الزخمشري 

  ]الطويل : [ اليت عددت هلم ، كقول حامت 
  . . . ..َوِهللا ُصْعلُوٌك  -١٣٨

  ]الطويل : [ مث عدَّد له فاضلة ، مث عقَّب تعديدها بقوله 
  َوإِنْ َعاشَ لَْم َيقُْعْد َضِعيفاً ُمذَمَّمَاً... فَذَِلَك إِنْ َيْهِلْك فَُحْسَنى ثََناُؤُه  -١٣٩

  ]الرجز : [ الشقُّ؛ ومنه قوله : أصله » الفالح « و 
  ]الكامل : [ ومنه قول بكر الّنطاح ... إّنَّ احلَدِيَد بِالَْحِديِد ُيفِْلُح  -١٤٠
  إِنَّ الَْحدِيَد بَِغيْرِِه ال ُيفْلَُح... الَ َتْبَعثَنَّ إِلَى َربِيعةَ غَْيَرَها  -١٤١

  ]الرجز : [ ويعرب به عن الفوز ، والظفر بالبغية وهو مقصود اآلية؛ ويراد به البقاء قال 
  أَْدَركَُه ُمالَِعُب الرِّمَاحِ. ..لَْو أَنَّ َحيَّا ُمْدرُِك الفَالَحِ  -١٤٢
  ]الطويل : [ وقال 
  وَنْرُجو الفَالََح بَْعَد َعاٍد َوِحْميَرِ... َنُحلُّ بِالَداً كُلَُّها ُحلَّ قَْبلََنا  -١٤٣
  ]املنسرح : [ وقال 
  واملُْمْسُي وَالصُّْبُح الَ فَالََح َمعَُه... ِلكُلٍّ َهمٌّ ِمَن الُْهُمومِ َسَعْه  -١٤٤
أهنم الذين إذا : الداللة على أن املتقني هم الناي أي » املُفِْلحون « مثله ، ومعىن التعريف يف  -باجليم-ملُفْلج وا



هل عرفت السد ، وما جُبِلَ عليه من فرط اإلقدام؟ إن زيداً : حصلت صفةُ املفلحني فهم هم كما تقول لصاحبك 
  .هو هو 

  فصل فيمن احتج باآلية على مذهبه
  .ة يتمّسك هبا الوعيدية واملُْرجِئة هذه االي

  :أما الوعيدّية فمن وجهني 
يقتضي احلصر ، فوجب فيمن أخل بالصالة والزكاة أن ال يكون » َوأُْولَِئَك ُهُم املُفِْلُحونَ « : أن قوله : األول 

  .مفلحاً ، وذلك يوجب القطع بوعيد تارك الصَّالِة والزكاة 
لوصف مشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك احلكم ، فيلزم أن تكون علّة الفالح أن ترتيب احلكم على ا: الثاين 

  .يف فعل اإلميان والصالة والزكاة ، فمن أخلّ هبذه األشياء مل حتصل له علّة الفالح ، فوجب إال حيصل الفالح 
هذه اآلية ، فوجب أن  فقد احتجّوا بأن اهللا حكم بالفَالَح على املوصوفني بالصفات املذكورة يف: وأما املُْرجئة 

يكون املوصوف هبذه األشياء مفلحاً ، وأن زََنى وشَرَِب اخلَْمَر وسََرَق ، وإذا ثبت حتقق العفو يف هذه الطائفة ثبت 
  .يف غريهم ضرورة؛ ألنه ال قائل بالفرق 

  .واجلواب أن كل واحد من االحتجاجيني معارض باآلخر ، فيتساقطان : قال ابن اخلطيب 
يدل على أهنم الكاملون يف الفالح ، فيلزم أن » أولئك هم املفلحون « : أن قوله : عن قول الوعيدية واجلواب 

يكون صاحب الكبرية غري كامل الفالح ، وحنن نقول مبوجبه ، فإنه كيف يكون كامالً يف الفالح ، وهو غري جازمٍ 
  .باخلالص من العذاب ، بل جيوز له أن يكون خائفاً 

  .أن نفي السبب ال يقتضي نفي املسبب ، فعندنا من أسباب الفالح عفو اهللا َتَعاىل : وعن الثاين 
أنّ وصفهم بالتقوى يكفي لنَْيلِ الثواب؛ ألنه يتضّمن اتقاء املعاصي ، واتقاء ترك : واجلواب عن قول املرجئة 

  .الواجبات ، واهللا أعلم 

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

  .اعلم أن احلروف ال أَْصلَ هلا يف العمل ، لكن احلروف أشبه الفعل صورة ومعىن ، فاقتضى كونه عامالً 
أما املَُشاهبة يف اللفظ فألنه تركّب من ثالثة أحرف انفتح آخرها ، ولزمت األمساء كاألفعال ، وتدخل نون الوقاية 

، وأما املعىن فألنه يفيد معىن يف االسم ، » أعطاين وأكرمين « : كما تدخل على الفعل حنو » إّنين وكأّنين « حنو 
  .فلما اشبهت األفعال وجب أن تشبهها يف العمل 

 إين أجد يف كالم العرب حشواً ، أجد العرب: املتفلسف ركب إىل املربد وقال » أن الِكْنِديّ « روى ابن األنباري 
  .» إنَّ عبد اهللا لقائم « : مث يقولون » إنَّ عبد اهللا قائم « : ، مث يقولون » عبد اهللا قائم « : تقول 

إن عبد » : إخبار عن قيامه ، وقوهلم « عبد اهللا قائم : : فقوهلم : بل املعاين خمتلفة الختالف األلفاظ : فقال املربد 
  .جواب عن إنكار منكر لقيامه « إن عبد اهللا لقائم » : جواب عن سؤال سائل ، وقوهلم « اهللا قائم 

} وََيْسأَلُوَنَك َعن ِذي القرنني { : واحتج عبد القاهر على صّحة قوله بأهنا إمنا تذكر جواباً لسؤال سائلٍ بقوله تعاىل 
صُّ َعلَْيكَ نَبأَُهم باحلق إِنَُّهمْ َنْحُن َنقُ{ : ، وقوله ]  ٨٤: الكهف [ } إِنَّا َمكَّنَّا لَُه { : إىل أن قال ]  ٨٣: الكهف [ 

  ] . ٢١٦: الشعراء [ } فَإِنْ َعَصْوَك فَقُلْ إِنِّي برياء { : ، وقوله ]  ١٣: الكهف [ } ِفْتَيةٌ 
، وإمنا « أن » والتحقيق أنّها للتأكيد ، فإذا كان اخلرب ليس يظّن املخاطب خالفه مل حيتج إىل : قال عبد القاهر 



  .ظّن السامع اخلالف ، فأما دخوله الالّم معها يف جواب املنكر ، فألن احلاجة إىل التأكيد أشد  حيتاج إليها إذا
، ]  ١٦: املؤمنون [ } ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم القيامة ُتبَْعثُونَ { : يف خربها يف قوله تعاىل « الالم » فلم ال دخلت : فإن قيل 
، وهم كانوا ]  ١٥: املؤمنون [ } ثُمَّ إِنَّكُْم بَْعَد ذلك لََميُِّتونَ { : يف خربها يف قوله قبل ذلك « الالم » وأدخل 

على البعث أشد « الالم » يتيقنون املوت ، فال حاجة إىل التأكيد ، فكانوا ينكرون البعث فكانت احلاجة لدخول 
  .ليفيد التأكيد 

ن ُسالَلٍَة مِّن ِطنيٍ ثُمَّ َجَعلَْناُه ُنطْفَةً ِفي قََرارٍ مَِّكنيٍ ثُمَّ َخلَقَْنا اإلنسان ِم{ : أن التأكيد حصل أوالًَ بقوله : فاجلواب 
هُ َخلْقاً آَخَر فََتَباَرَك اهللا َخلَقَْنا النطفة َعلَقَةً فََخلَقَْنا العلقة ُمْضَغةً فََخلَقَْنا املضغة ِعظَاماً فَكََسوَْنا العظام لَْحماً ثُمَّ أَنشَأَْنا

  ] . ١٤ -١٢: املؤمنون [ } أَْحَسُن اخلالقني 
، وهي « إن » على خرب « الالم » فكان ذكر هذه السبع مراتب يف خلق اإلنسان أبلغُ يف التأكيد من دخول 
  .تنصب االسم ، وترفع اخلرب خالفاً للكوفيني بأن رفعه مبا كان قبل دخوهلا 

اً ، وتنصبهما معاً ، أو ترفع املبتدأ وتنصب اخلرب وتقرير األول أهنا ملا صارت عاملة فإما أن ترفع املبتدأ أو اخلرب مع
أو بالعكس واألول باطل؛ ألهنما كانا مرفوعني قبل دخوهلما ، فلم يظهر للعمل أثر البتة ، وألهنا أعطيت عمل 

  .الفعل ، والفعل ال يرفع االمسني ، فال معىن لالشتراك ، والفرع ال يكون أقوى من األصل 

  .ألنه خمالف لعمل الفِْعل ، ألن الفعل ال ينصب شيئاً مع ُخلوه عما يرفعه  باطل ، -أيضاً-والثاين 
باطل ألنه يؤدي إىل التسوية بني األصل والفرع؛ لن الفعل يعمل يف الفاعل أوالً بالرفع؛ مث يف  -أيضاً-والثالث 

  .املفعول بالنصب ، فلو جعل احلرف هاهنا كذلك حلصلت التسوية بني األصل والفرع 
بطلت األقسام الثالثة تعّين الرابع ، وهي أهنا تنصب االسم ، وترفع اخلرب ، وهذا مما ينّبه على أن هذه احلروف  وملا

  .لَْيَستْ أصلية يف العمل؛ ألنّ تقدمي املنصوب على املرفوع يف باب الفعل عدول عن األصل 
االبتداء » الم « واسخ غالباً ختتص بدخول فتعمل وهتمل ، وجيوز فيها أن تباشر األفعال ، لكن الن» إن « وختفّف 

 -أيضاً-يف خربها ، أو معمولة املقدم عليها ، أو امسها املؤّخر ، وال يتقدم خربها إال ظرفاً أو جمروراً ، وختتص 
  .بالَعطِْف على حمل امسها ، وهلا وألخواهتا أحكام كثرية 

مبتدأ » سواء « خربها ، وما بينهما اعتراض ، و » ون ال يؤمن« صلة وعائد ، و » كفروا « امسها و » الذين « و 
سواء عليهم اإلنذار وعدمه ، ومل حيتج هنا إىل : وما بعده يف قوة التًَّأويل مبفرد هو اخلرب ، والتقدير » أنذرهتم « ، و 

أويل املذكور مبتدأ بالت» أنذرهتم « خرباً مقدماً ، و » سواء « رَابٍِط؛ ألنّ اجلملة نفس املبتدأ ، وجيوز أن يكون 
  .اإلنذار وعدمه سواء : مؤخر تقديره 

ليس بكالم منتظم ، وقد قدحوا » خرج ضرب « : اتفقوا على أنّ الفِعل ال خيرب عنه؛ ألن قوله : قال ابُن اخلَطِيبِ 
  :فيه بوجوه 

  :بقوله فعل ، وقد أخرب عنه » أَأَْنذَْرتَُهْم أَْم لَْم ُتْنِذْرُهْم « : أنَّ قوله : أحدها 
  .« يسجننه » هو « َبَدا » فاعل « ثَُم َبَدا لَُهْم ِمْن َبْعِد َما َرأَوا اآلَيات لََّيْسُجُننَُّه » ، ونظريه « َسَواٌء َعِلْيهِْم 

  .أن املخرب عنه بأنه فعل ال بد وأن يكون فعالً ، فالفعل قد أخرب عنه بأنه فعل : وثانيها 
  . بد وأن يكن فعالً ، فالفعل قد أخرب عنه بأنه فعل املخرب عنه بأنه فعل ال: فإن قيل 
  .املخرب عنه بأنه فعل هو تلك الكلمة ، وتلك الكلمة اسم : فإن قيل 

فعلى هذا املخرب عنه بأنه فعل إذا مل يكن فعالً بل امساً كان هذا اخلرب كذباً؛ والتحقيق أن املخرب عنه بأنه فعل : قلنا 



ون ، فإن كان األول كان هذا اخلرب كذباً؛ ألن االسم ال يكون فعالً ، وإن كان فعالً فقد إما أن يكون امساً أو ال يك
  .صار الفعل خمرباً عنه 

الفعل ال خيرب عنه ، فقد أخربنا عنه بأنه ال خيرب عنه ، واملخرب عنه هبذا اخلرب لو كان امساً لزم : أنا إذا قلنا : وثالثها 
  .ال خيرب عنه ، وهذا خطأ ، وإن كان فعالً صار الفعل خمرباً عنه  أَنَّا قد أخربنا عن االسم بأنه

  .ملا ثبت أه ال امتناع يف اإلخبار عن الفعل مل يكن بنا حاجةٌ إىل ترك الظاهر : مث قال هؤالء 
  .سواء عليهم إنذارك وعدمه : ال جيوز اإلخبار عن الفعل ، فال جرم كان التقدير : أما مجهور النحويني فقالوا 

كما تقدم ، وجيوز أن تكون » ال يؤمنون « وخربها ، وهو » إن « وهذه اجلملة جيوز أن تكون معترضة بني اسم 
يف حمل نصب على احلال ، أو مستأنفة ، أو تكون دعاًء عليهم » ال يؤمنون « ، ومجلة » إن « هي نفسها خرباً ل 

  .جيوز ذلك  أو تكون خرباً بعد خرب على رأي من -وهو بعيد-بعد اإلميان 
وما بعده بالتأويل املذكور يف حمل رفع بأنه فاعل له » أأنذرهتم « ، و » إن « وحده خرب » سواء « وجيوز أن يكون 

  .استوى عندهم اإلنذار وعدمه : ، والتقدير 
  .احلال واالستئناف والدعاء واخلربية : أعين  ٠على ما تقّدم من األوجه» ال يؤمنون « و 

فعل » أنذرهتم « غري مراد ، إذ املراد التسوية ، و  -هنا-األصل فيها االستفهام ، وهو » أنذرهتم أ« واهلمزة يف 
  .وفاعل ومفعول 

  :عاطفة وتسمى متصلةً ، ولكوهنا متصلة شرطان  -هنا-» أم « و 
  .أن يتقدمها مهزة استفهام أو تسوية لفظاً أو تقديراً : أحدمها 
داً أو مؤوالً مبفرد كهذه اآلية ، فإن اجلملة فيها بتأويل مفرد كما تقدم ، وجواهبا أن يكون ما بعدها مفر: والثاين 

، فإن فقد الشرط مسيت منقطعة ومنفصلة ، وتقدر » ال « وال ب » نعم « أحد الشِّيئني أو األشياء ، وال جتاب ب 
  .وهلا أحكام أخر » ال « أو » نعم « ، وجواهبا » بل واهلمزة « ب 
{ : ف جزم معناه نفي املاضي مطلقاً خالفاً ملن خصَّها باملاضي املنقطع ، ويدلّ على ذلك قوله تعاىل حر» مل « و 

وهذا ال يتصور فيه ] .  ٣: اإلخالص [ } لَْم َيِلْد َولَْم يُولَدْ { ]  ٤: مرمي [ } َولَْم أَكُْن بُِدعَآِئَك َربِّ َشِقّياً 
وهل قلبت اللفظ دون املعىن أو .  أهنا جتعله ماضياً يف املعىن كما تقدم االنقطاع ، وهي من خواّص صيغ املضارع إالّ

  املعىن دون اللفظ؟
  ]الكامل : [ وقد حيذف جمزومها كقوله : أظهرمها الثاين : قوالن 
  َيْوَم اَألعَازِبِ ، إِنْ َوَصلَْت ، وإِنْ لَمِ... إِْحفَظْ َوِديعََتك الَِّتي اْستُوِدْعَتَها  -١٤٥

  ]الرجز : [ ؛ قال » الليل الكَاِفُر « : الستر؛ ومنه : أصله » لكفر ا« و 
  َواْبُن ذُكَاٍء كَاِمٌن ِفي كَفْرِ... فََوَرَدْت قَْبلَ انْبِالَجِ الفَْجرِ  -١٤٦
  ]الكامل [ وقال 
  أَلْقَْت ذُكَاُء َيمِيَنَها ِفي كَافِرِ... فََتذَكََّرا ثَقَالً َرِثيداً بَْعَدَما  -١٤٧
  ]الكامل : [ وقال آخر . اجلحود  -هنا-كفر وال

  ِفي لَْيلٍَة كَفََر النُُّجوَم غََماُمهَا..  -١٤٨
  :يف القرآن على أربعة أَضُْربٍ » الكفر « ورد لفظ : قال أبو العباس املقرىء 

  ؟} هِْم أَأَنذَْرَتُهمْ إِنَّ الذين كَفَُرواْ َسَوآٌء َعلَْي{ : الكُفْر مبعىن ستر التوحيد وتغطيته قال تعاىل : األول 



  ] . ٨٩: البقرة [ } فَلَمَّا َجآَءُهْم مَّا َعَرفُواْ كَفَُرواْ بِهِ { : مبعىن اجلُُحود قال تعاىل : الثاين 
مة ، بالنع: أي ]  ٧: إبراهيم [ } لَِئن َشكَْرُتْم َألزِيدَنَّكُْم َولَِئن كَفَرُْتْم { : مبعىن كفر الّنعمة ، قال تعاىل : الثالث 
  ] . ٤٠: النمل [ } أَأَْشكُُر أَْم أَكْفُُر { : وقال تعاىل ]  ١٥٢: البقرة [ } واشكروا ِلي َوالَ َتكْفُُرونِ { : ومثله 
: ي أ]  ٤: املمتحنة [ } إِنَّا ُبَرءآؤاْ مِّْنكُْم َوِممَّا َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا كَفَْرَنا بِكُْم { : الرباءة ، قال تعاىل : الرابع 

  ] . ٢٥: العنكبوت [ } ثُمَّ َيْوَم القيامة َيكْفُُر بَْعُضكُْم بِبَْعضٍ { : تربأنا منكم ، وقوله 
اسم معىن االستواء ، فهو اسم مصدر ، ويوصف على أنه مبعىن مستوٍ ، فيحتمل حينئذٍ ضمرياً ، ويرفع » سواء « و 

« على أنه معطوٌف على الضمري املستكّن يف » العدم « برفع » مررت برجل سواء والعدم « : الظاهر ، ومنه قوهلم 
  ]البسيط : [ مِثْالن ، قال : مبعىن » مها سِّيان « : ، تقول » مثل « : ، وشذ عدم مبعىن » سواء 
  وَالشَّرُّ بِالشَّرِّ عِْنَد اِهللا ِسيَّاِن... َمْن َيفَْعلِ الَْحسََناِت اُهللا َيْشكُُرَها  -١٤٩

  ]الطويل : [ وقال الشاعر . واءان على أنه قد حكي س
  سََواٌء َصحِيحَاًت الُعُيوِن َوُعوُرهَا... َولَْيلٌ َتقُولُ النَّاُس ِفي ظُلُماتِه  -١٥٠

  ]الوافر : [ العدل؛ قال زهري : ، وأصله » صحيحات « خرب عن مجع هو » سواء « ف 
  ا ِفيَها السََّواُءُيسَوِّي بِيَْنَن... أَُروَنا ُسبَّةً ال َعْيَب ِفيَها  -١٥١

  .وإن شاركه لفظاً » قاموا سواء زيد « : وليس هو الظرف الذي يستثىن به يف قولك . يعدل بيننا العدل : أي 
املستثىن به ، وهذا عجيب فإن هذه اللغات » سوى « ونقل ابن عطية عن الفارسي فيه اللغات األربع املشهورة يف 

  . االستواء الذي مبعىن» سواء « يف الظرف ال يف 
{ : كهذه اآلية ، وقد حتذف للداللة كقوله تعاىل » أم « وأكثر ما جتيئ بعده اجلملة املصدرية باهلمزة املَُعادلة ب 

أصربمت أم مل تصربوا ، وقد يليه اسم االستفهام : أي ]  ١٦: الطور [ } فاصربوا أَْو الَ َتْصبِرُواْ َسَوآٌء َعلَْيكُْم 
  ]الطويل : [ ول علقمة معموالً ملا بعده كق

  أََساَعةَ َنْحسٍ ُتتَّقَى أَْم بأَسَْعِد... َسَواٌء َعلَْيِه أَيَّ ِحنيٍ أََتْيَتُه  -١٥٢
  ]الطويل : [ ، وقد يعرى عن االستفهام ، وهو األصل؛ حنو » أتيته « منصوب ب » أي حني « ف 

  َسوِاٌء َصحِْيحاُت الُعُيوِن َوُعوُرهَا. ...  -١٥٣
  »سواء « ستعماالت فصل يف ا

  :على وجوه » سواء « وقد ورد لفظ 
  .االستواء كهذه اآلية : مبعىن : األول 
{ : عدل؛ ومثله : أي ]  ٦٤: آل عمران [ } إىل كَلََمٍة َسَوآٍء َبْيَنَنا َوَبيَْنكُمْ { : الَعْدل ، قال تعاىل : مبعىن : الثاين 

  .الطريق عدل : أي ]  ١: املمتحنة [ } َسَوآَء السبيل 
  .وسط اجلحيم : أي ]  ٥٥: الصافات [ } ِفي َسَوآِء اجلحيم { : وسط ، قال تعاىل : مبعىن : الثالث 
: أي ]  ٥٨: األنفال [ } َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمن قَْومٍ ِخَياَنةً فانبذ إِلَيْهِْم على َسَوآٍء { : الَبَيان؛ قال تعاىل : مبعىن : الرابع 

  .على بيان 
: يعين ]  ٨٩: النساء [ } َودُّواْ لَْو َتكْفُُرونَ كََما كَفَُرواْ فََتكُوُنونَ َسَوآًء { : شرع ، قال تعاىل : مبعىن  :اخلامس 

  .شرعاً 
قصد : أي ]  ٢٢: القصص [ } عسى ريب أَن َيْهِدَينِي َسَوآَء السبيل { : قصد ، قال تعاىل : مبعىن : السادس 



  .ويف التخ: » اإلنذار « و . الطريق 
هو اإلبالغ ، وال يكاد يكون إالَّ يف ختويف يسع زمانه االحتراز ، فإن مل يسع زمانه االحتراز ، فهو : وقال بعضهم 

  ]الكامل : [ إشعار ال إنذار؛ قال 

  قَْبلَ الصََّباحِ فقَْد َعَصى َعْمُرو... أَْنذَْرُت َعْمراً َوُهَو ِفي مََهلٍ  -١٥٤
 ١٣: فصلت [ } أَنذَْرُتكُْم َصاِعقَةً { ، ]  ٤٠: النبأ [ } إِنَّآ أَنذَْرَناكُْم َعذَاباً قَرِيباً { :  ويتعّدى الثنني ، قال تعاىل

أأنذرهتم العذاب أم مل تنذروهم إياه ، واألحسن أال يقدر له مفعول ، : فيكون الثاين يف هذه اآلية حمذوفاً تقديره ] 
  .كما تقدم يف نظائره 

  .للتعدية ، وقد تقّدم أن معىن االستفهام هنا غري مراد؛ ألن التسوية هنا غري مرادة » أنذر « واهلمزة يف 
لفظه لفظ االستفهام ، ومعناه اخلرب ، وإمنا جرى عليه لفظ االستفهام؛ ألنَّ فيه التسوية اليت هي : فقال ابن َعطيَّةَ 

أخرج زيد أم « : ، وإذا قلت مستفهماً » أم قعدت سواء علي أَقُْمت « : االْسِتفَْهام ، أال ترى أنك إذا قلت خمرباً 
؟ فقد استوى األمران عندك؟ هذان يف اخلرب ، وهذان يف االستفهام ، وعدم علم أحدمها بعينه ، فلما عمتهما » قام 

التسوية جرى على اخلرب لفظ االستفهام؛ ملشاركته إيَّاه يف اإلهبام ، فكلّ استفهام تسوية وإن مل تكن كل تسوية 
مبا » اخلرب « لفظه لفظ االستفهام ، ومعناه » أأنذرهتم أم مل تنذرهم « : استفهاماً ، إالَّ أن بعضهم ناقشه يف قوله 

أن هذا الذي صورته صورة استفهام ليس معناه اخلرب؛ ألنه مقدر باملفرد كما تقدم ، وعلى هاذ فليس هو : معناه 
  .أويل مفرد ، وهي مناقشة لفظية وحده يف معىن اخلرب؛ ألن اخلرب مجلة ، وهذا ت

. على أهنا مجلة من مبتدأ وخرب » ُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ « : واالبتداء بقوله » أَْم لَْم تُْنِذْر « : وروي الوقف على قوله 
  .له » الوقف واالبتداء « وهذا ينبغي أال يلتفت إليه ، وإنْ كان قد نقله اهلُذَِليّ يف 

، وأن » بين متيم « تني حمقّقتني بينهما ألف ، وهبمزتني ، حمقّقتني بال ألف بينهما وهي لغة هبمز» أأنذرهتم « وقرىء 
وبتقوية اهلمزة األوىل ، وختفيف » احلجاز « تكون األوىل قوية ، واأللف بينهما ، وختفيف الثانية بني بني ، وهي لغة 

  ]الطويل : [ اً وحتقيقاً قوله فمن إدخال األلف بني اهلمزتني ختفيف. الثانية ، وبينهما ألف 
  َوَبْيَن النَّقَا آأَْنَت أَْم أُمُّ َساِلمِ؟... أََيا ظَْبَيةَ الَوْعَساِء َبْيَن ُجالَجِلٍ  -١٥٥

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  فَقُلُْت لَُه آأَْنَت زَْيُد اَألَرانِبِ؟... َتطَالَلُْت فَاسَْتْشَرفُْتُه فََعَرفُْتُه  -١٥٦

  .ش إبدال الثَّانية ألفاً حمضة وروي عن َوْر
وهذا منه ليس بصواب ، لثبوت هذه القراءة تواتراً . إمنا هو َبْيَن َبْيَن : ونسب الزخمشري هذه القراءة لِلَّْحنِ ، قال 

.  
 وقرأ ابن حميصن هبمزة واحدٍة على لفظ اخلرب ، ومهزة االستفهام مرتدة ، ولكن حذفها ختفيفاً ، ويف الكالم ما يدلّ

  .ُتَعادل اهلمزة ، وللقراء يف مثل هذه اآلية تفصيل كثري » أم « ؛ ألن » أم مل « : عليها ، وهو قوله 
  فصل يف املراد بالكافرين يف اآلية

  .يعين مشركي العرب كأيب لََهبٍ؛ وأيب جهل ، والوليد بن املغرية وأضراهبم » الذين كفروا « املراد من 

اجلحود ، وهو على أربعة  -هنا-والكفر . وهو قول ابن عباس » ُهوِد والُنعَاندون هم رؤساء الَي« : وقال الكليب 
  :أضرب 



  :كفر إنكار ، وكفر ُجُحود ، وكفر ِعَناٍد ، وكفر نفاق 
  .هو أال يعرف اهللا أصالً ، وال يعترف به : » كفر اإلنكار « ف 

فَلَمَّا َجآَءُهْم مَّا َعَرفُواْ { : فر إبليس؛ قال تعاىل هو أن يعرف اهللا بقلبه ، وال يقر بلسانه ، كك: وكفر اجلُحُود 
  ] . ٨٩: البقرة [ } كَفَُرواْ بِِه 

  ]الكامل : [ هو أن يعرف اهللا بقلبه ، ويعترف بلسانه ، وال يدين به؛ ككفر أيب طَاِلبٍ؛ حيث يقول : وكفر العناد 
  ْيرِ أَْدَياِن الْبَرِيَِّة ِدينَاِمْن َخ... َولقَْد َعِلْمُت بِأَنَّ ِديَن ُمَحمٍَّد  -١٥٧

  لََوَجْدتَنِي َسْمحاً بِذَاَك ُمبِينَا... لَْوالَ الَْمالََمةُ أَوْ ِحذَارِ َمَسبٍَّة 
 -تعاىل-هو أن يقر باللسان ، وال يعتقد بالقلب ، ومجيع هذه األنواع سواء يف أن من لقي اهللا : وكفر النفاق 

  .بواحد منها؛ ال يغفر له 
  حتقيق حد الكفر فصل يف

أنه ذهب إليه ،  -عليه الصالة والسالم-حتقيق القول يف حد الكفر أن كل ما نقل عن حممد : قال ابن اخلطيب 
وقال به ، فإما أن يعرف صحة ذلك النقل بالضرورة ، أو باالستدالل ، أو خبرب الواحد الذي علم بالضرورة ، فمن 

جبميعه ، أو مل يصدق ببعضه ، فهو كافر ، فإذن الكفر عدم تصديق صدق به مجيعه ، فهو مؤمن ، ومن مل يصدق 
  .الرسول يف شيء مما علم بالضرورة أنه ليس من دين حممد عليه الصالة والسالم 

ومثاله من أنكر وجود الّصانع ، أو كونه عاملاً خمتاراً ، أو كونه واحداً ، أو كونه منزهاً عن النَّقَائص واآلفات ، أو 
؛ كوجوب الصَّالة والزكاة والصوم واحلج وحرمة الربا واخلمر ، فذلك -صلى اهللا عليه وسلم  -حممد  أنكر نبوة

  .يكون كافراً 
فأما الذي يعرف بالدليل أنه من دين حممد مثل كونه عاملاً بالعلم أو بذاته ، وأنه مرئي أو غري مرئي ، وأنه خالق 

طع للُعذْرِ ، فال جرم مل يكن إنكاره واإلقرار به داخالً يف ماهّية اإلميان ، أعمال العباد أم ال ، فلم ينقل بالتواتر القا
فال يكون موجباً للكفر ، والدليل عليه أنه لو جاء جزءاً من ماهية اإلميان لكان جيب على الرسول أال حيكم بإميان 

ك على سبيل التواتر ، فلمَّا مل ينقل أحد إالّ بعد أن يعرف أنه عرف احلق يف تلك املسألة بني مجيع األّمة؛ ولنقل ذل
ما وقف اإلميان عليها ، وملا مل يكن كذلك وجب أال تكون معرفتها من  -عليه الصالة والسالم-ذلك دلّ على أنه 

اإلميان ، وال إنكارها موجباً للكفر ، وألجل هذه القاعدة ال يكفر أحد من األمة من أرباب التأويل ، وأما الذي ال 
  .إال برواية اآلحاد ، فظاهر أنه ال ميكن توقّف الكفر واإلميان عليه ، واهللا أعلم سبيل إليه 

  فصل يف الرّد على املعتزلة
  }إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذكر { ، » إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا « : احتجت املُعَْتزلة بكل ما أخرب اهللا عن شيء ماض مثل قوله 

على أن كالم ]  ١: نوح [ } إِنَّآ أَْرَسلَْنا نُوحاً { ، ]  ١: القدر [ } زَلَْناُه ِفي لَْيلَِة القدر إِنَّا أَن{ ، ]  ٩: احلجر [ 
  .اهللا حمدث ، سواء كان الكالم هذه احلروف ، أو األصوات ، أو كان شيئاً آخر 

القدمي يستحيل أن يكون ألن اخلرب على هذا الوجه ال يكون صدقاً إالّ إذا كان مسبوقاً باملخرب عنه ، و: قالوا 
  .مسبوقاً بالغري ، فهذا اخلرب يستحيل أن يكون قدمياً ، فيجب أن يكون حمدثاً 

  :أجاب القائلون بقدم الكالم عنه بوجهني 
كان يف األزل عاملاً بأن العامل سيوجد ، فلما أوجده انقلب العلم بأنه سيوجد يف املستقبل  -تعاىل-أن اهللا : األول 

 -تعاىل-إن حرب اهللا : د حدث يف املاضي ، ومل يلزم حدوث علم اهللا َتعَالَى ، فلم ال جيوز أيضاً أن يقال علماً بأنه ق



يف األزل كان خرباً بأهنم سيكفرون ، فلما وجد كفرهم صار ذلك اخلرب خرباً عن أهنم قد كفروا ، ومل يلزم حدوث 
  .خرب اهللا تعاىل؟ 

، فلما دخلوا املسجد احلرام ، وال بد ]  ٢٧: الفتح [ } َتْدُخلُنَّ املسجد احلرام لَ{ : قال  -تعاىل-أن اهللا : الثاين 
أن ينقلب ذلك اخلرب إىل اهنم قد دخلوا املسجد احلرام من غري أن يتغري اخلرب األول ، فإذا أجاز ذلك فلم ال جيوز يف 

التعريف ، وهي لالستغراق بظاهره ، مث إنه » الم  «صيغة مجع مع » إِنَّ الَّذيَن كَفَُروا « : قوله : مسألتنا؟ فإن قلت 
ال نزاع يف تكلّم بالعام وأراد اخلاص ، إما ألجل أنَّ القرينة الدالّة على أن املراد من ذلك العام ذلك اخلصوص 

فحسن ذلك لعدم اللّبس ، وظهور املقصود ، وإّما ألجل  -عليه الصالة والسالم-كانت ظاهرةً يف زمان الرَّسول 
املتكلّم بالعام إلرادة اخلاص جائز ، وإن مل يكن البيان مقروناً به عند من جيوز تأخري بََيان التخصيص عن وقت  أنّ

اِخلطَاب ، وإذا ثبت ذلك ظهر أنه ال ميكن التمسُّك بشيء من صيغ العموم على القطع باالستغراق ، الحتمال أن 
ذلك ظاهرة يف زمان الرسول عليه الصالة والسالم ، فال َجَرَم  املراد منها هو اخلاص ، وكانت القرينة الدالة على

  .حني ذلك ، وعدم العلم بوجود قرينة ال يدلّ على العدم 
  .وإذا ثبت ذلك ظهر أنّ استدالل املعتزلة بعمومات الوعيد على القطع بالوعيد يف هناية الضعف ، واهللا أعلم 

  »تكليف ما ال يطاق « فصل يف املذهب احلق يف 
أخرب عن  -تعاىل-أنه : احتج أهل السُّنة هبذه اآلية وما أشبهها على تكليف ما ال يطاق وتقريره : قال ابن اخلطيب 

الصدق كذباً ، والكذب عند  -تعاىل-شخص معني أنه ال يؤمن قطّ ، فلو صدر منه اإلميان لزم انقالب خرب اهللا 
اجة ، ومها ُمَحاالن على اهللا تعاىل ، واملفضي إىل املَُحال حمال اخلصم قبيح ، وفعل القبيح يستلزم إما اجلهل وإما احل

ملا  -تعاىل-، فصدور اإلميان منه ُمحَال ، فالتكليف به تكليف باحملال ، وقد يذكر هذا يف صورة العلم ، وهو أنه 
ويستلزم من املُحَال  علم منه أنه ال يؤمن ، فكان صدور اإلميان منه يستلزم انقالب علم اهللا جهالً ، وذلك حمال ،

  .حمال ، فاألمر واقع باحملال 

وهو أن وجود اإلميان يستحيل أن يوجد مع العلم بأنه ال يؤمن؛ ألنه إمنا يكون علماً : ونذكر هذا على وجٍه ثالٍث 
هذا ُمَحال ، لو كان مطابقاً للمعلوم ، والعلم بعدم اإلميان يلزم أن جيتمع يف اإلميان كونه موجوداً ومعدوماً معاً ، و

واألمر باإلميان مع وجود علم اهللا بعدم اإلميان أمر باجلمع بني الضِّدِّين ، بل أمر باجلمع بني العدم والوجود ، وكل 
  .ذلك ُمَحال 

واإلميان يعترب [ كلف هؤالء الذين أخرب عنهم بأهنم ال يؤمنون البتة  -تعاىل-وهو أنه : ونذكر هذا على َوْجه رابع 
وقد صاروا مكلفني بأن يؤمنون بأهنم ال يؤمنون ] يف كل ما أخرب عنه أهنم ال يؤمنون قط  -تعاىل-اهللا فيه تصديق 

  .قط ، وهو مكلف باجلمع بني النفي واإلثبات 
عاب الكُفَّار على أهنم حاولوا فعل شيء على خالف ما أخرب عنه  -تعاىل-وهو أنه : ونذكر هذا على وجه خامس 

، فثبت أن ]  ١٥: الفتح [ } ونَ أَن يَُبدِّلُواْ كَالََم اهللا قُل لَّن تَتَّبُِعوَنا كَذَِلكُْم قَالَ اهللا ِمن قَْبلُ يُرِيُد{ : يف قوله 
  .القصد إىل تكوين ما أخرب اهللا عن عدم تكوينه قصد لتبديل كالم اهللا ، وذلك منهي عنه 

حاولة اإلميان منهم تكون قصداً إىل تبديل كالم اهللا ، عنهم أهنم ال يؤمنون ألبتة ، فم -تعاىل-مث هاهنا أخرب اهللا 
. خمالفة ألمر اهللا ، فيكون الذم حاصالً على الترك والفعل  -أيضاً-وذلك منهي عنه وترك حماولة اإلميان يكون 

فهذه هي الوجوه املذكورة يف هذا املوضع وهي هادمة ألصول االعتزال ، وكل ما استدلّ به املعتزلة من اآليات 
  .الواردة ، فيأيت اجلواب عنها عند ذكر كل آية منها إن شاء اهللا تعاىل 



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

اآلية السَّبب الذي ألجله مل يؤمنوا وهو اخلتم ملا بيَّن يف اآلية األوىل أنَُّهمْ ال يؤمنون أخرب يف هذه  -تعاىل-اعلم أنه 
.  

االشتياق بالشَّيء بضرب اخلامت عليه كتماً له وتغطية؛ لئال يتوّصل إليه ، ومنه : واعلم أن اخلتم والكَْتم أخوان وهو 
  .اخلَْتم على الباب : 
، وهو الظاهر ، للتصريح » قلوهبم « حيتمل عطفه على » على مسعهم « ، و » ختم « متعلّقة ب » على قلوهبم « 

وحيتمل أن يكون ]  ٢٣: اجلاثية [ } َوَخَتَم على َسْمِعِه { : نسبة اخلتم إىل السمع يف قوله تعاىل : بذلك ، أعين 
  .خرباً مقدماً ، وما بعده عطف عليه 

اً ، وقدم عليها جاز مبتدأ ، وجاز االبتداء هبا ألن النكرة مىت كان خََبُرها ظرفاً ، أو حرف جر تام» غشاوة « و 
، واآلية من هذا القبيل ، وهذا ] ويكون تقدمي اخلرب حينئٍذ واجباً؛ لتصحيحه االبتداء بالنكرة [ االبتداء هبا ، 

» وعلى أبصارهم غَشاَوةٌ « ؛ ويبتدأ مبا بعده ، وهو ]  ٢: األنعام [ } َوأََجلٌ مُّسمى ِعنَدُه { : خبالف قوله تعاىل 
  .مبتدأ مؤخر » ِغَشاوة « خرب مقدم ، و » م على أبصاره« ف 

، وإمنا كرر حرف اجلر؛ ليفيد التأكيد ويشعر بذلك بَِتغَاُيرِ اخلتمني ، » قلوهبم « وعلى االحتمال الثاين يوقف على 
  .أن ختم القلوب غري ختم األمساع : وهو 

فقالوا يف األول هو ممرور واحد ،  »مررت بزيد وبعمرو « وبني » مررت بزيد وعمرو « وقد فرق النحويون بيم 
وعلى مسعهم « جعل : ويف الثاين مها ممروران ، وهو يؤيد ما قُلُْتُه ، إال أن التعليل بالتأكيد يشمل اإلعرابني ، أعين 

  .، وجعله خرباً مقدماً » على قلوهبم « : معطوفاً على قوله » 
ال األول ، وقد ُيقَال على االحتمال الثاين أن تكرير احلرف وأما التعليل بتغاير اخلتمني فال جييء إال على االحتم

  .ُيشعر بتغاير الِغَشاوتني ، وهو أنَّ الغشاوة على السَّمع غري الِغَشاوة على الَبَصرِ ، كما تقدم ذلك يف اخلتمني 
بالفتح » ة غشو« و -ِغَشاوة بالكسر والنصب ، وبالفتح والنصب وبالضَّم والرفع ، وبالكسر والرفع : وقرىء 

  :فأما النصب ففيه ثالثة أوجه . بالعني املهملة ، والرفع من الَعَشا » غشاوة « و  -والرفع والنصب 
{ : وجعل على أبصارهم ِغَشاوة ، وقد صرح هبذا العامل يف قوله تعاىل : على إضمار فعل الئق ، أي : األول 

  ] . ٢٣: اجلاثية [ } َوَجَعلَ على َبَصرِِه ِغَشاَوةً 
ختم اهللا : معطوفاً على ما قبله ، والتقدير » على أَْبصَارهم « االنتصاب على إسقاط حرف اجلر ، ويكون : والثاين 

  ]الوافر : [ على قلوهبم ، وعلى مسعهم ، وعلى أبصارهم بغشاوة ، مث حذف اجلر ، فانتصب ما بعده؛ كقوله 
  ُمكُم َعلَيَّ إِذَنْ حََراُمكَالَ... َتُمرُّونَ الدِّيَاَر فَلَْم ُتُعوجُوا  -١٥٩

  :أي 
  .مترون بالدَِّيار ، ولكنه غري مقيس 

يف املعىن؛ ألن اخلَْتَم والتغشية » خََتَم « امساً وضع موضع املصدر املالقي ل » غشاوة « أن يكون : والثالث 
، » قعدت جلوساً « باب على سبيل التأكيد ، فهو من » وختم التغشية « : يشتركان يف معىن السّتر ، فكأنه قيل 

  .» قلوهبم ومسعهم وأبصارهم خمتوماً عليها مغشاة « وتكون 



وجعل على : ، تقديره » ختم « قراءة الرفع األوىل ، ألن النَّصب إما أن حتمله على فعل يدلّ عليه : وقال الفَارِِسّي 
  ]الكامل : [ أبصارهم غشاوة ، فهذا الكالم من باب 

  ُمَتقَلِّداً َسيْفاً َورُْمحاً... َجِك قَْد غََدا َيا لَْيَت زَْو -١٦٠
  ]الرجز : [ وقوله 
  حتَّى َشَتْت َهمَّالَةٌ َعيَْناهَا... َعلَفُْتَها ِتْبناً َوَماًء َبارِداً  -١٦١

  .وال تكاد جتد هذا االستعمال يف حالة َسَعٍة ، وال اختيار 
الزاهر ، » َخَتم «  قوله؛ ألن النصب إما أن حتمله على ال أدري ما معىن: واستشكل بعضهم هذه العبارة ، وقال 

  الذي هو فعل هذا ما ال محل فيه؟» ختم « املنصوب على » غشاوة « وكيف حتمل 
» غشاوة « دعاء عليهم ال َخَبر ، ويكون » ختم اهللا على قلوهبم « : اللّهم إال أن يكون أراد أن قوله تعاىل : قال 

  :عو به عليهم القائم مقام الفعل ، فكأنه قيل يف معىن املصدرية املَْد
عطف املصدر النائب مناب فعله يف الّدعاء ، حنو » ختم « وغَشَّى اهللا على أبصارهم ، فيكون إذ ذاك معطوفاً على 

املعطوف عليه » خََتَم « املعطوف وبني » غشاوة « فتكون إذ ذاك قد ُحلْت بني » رحم اهللا زيداً وُسقياً له « : 
وهو تأويل حسن ، إالّ أن فيه مناقشة لفظيةً؛ ألن الفارسي ما ادّعى الفصل بني املعطوف واملعطوف . جلار واجملرور با

فيكون قد ُحلْت : عليه إمنا ادعى الفصل بني حرف العطف واملعطوف عليه أي باحلرف ، فتحرير التأويل أن يقال 
  .بني غشاوة وبني حرف العطف باجلار واجملرور 

  .اءة املشهورة بالكسر؛ ألن األشياء اليت تدلّ على االشتمال جتيء أبداً على هذه الزَُّنة كالِعصَابة والِعَماَمة والقر
الغطاء من غشاه إذا غطاه ، وهذا البناء ِلَما يشتمل على الشيء ، ومنه غشي عليه ، َوالِغْشَيان : والِغَشاوة ِفَعالة 

  .كناية عن اِجلَماع 
: [ ه املصدر ، فسمي به هذا العضو الصَّنَْوَبرِي؛ لسرعة اخلواطر إليه وتردُّدها عليه ، وهلذا قال أصل» القلب « و 

  ]البسيط 
  فَاْحذَْر َعلَى القَلْبِ ِمْن قَلْبٍ َوَتحْوِيلِ... َما ُسمَِّي الْقَلُْب إِالَّ ِمْن َتقَلُّبِِه  -١٦٢

وبني أصله ، وكثرياً ما يراد به العقل ويطلق أيضاً على لُبِّ كل وملا مسي به هذا العضو التزموا تفخيمه فرقاً بينه 
  .شيء وخالصه 

  ]البسيط : [ ، وقد يستعمل مبعىن االستماع؛ قال » مسع « مصدران ل » السماع « و » السمع « و 
  ُببَِنْبأَِة الصَّْوِت َما ِفي َسْمَعَه كَِذ... َوقَْد َتَوجَّسَ رِكَْزاً ُمقِْفٌر َنُدٌس  -١٦٣

ولد الذئب من الضَُّبع ، ووحد  -أيضاً-الذِّكْر باجلميل ، وهو  -بالكسر-» السِّْمع « و . ما يف استماعه : أي 
َرُجالن َصْوم ، ورجال صوم ، وألنه على : وإن كان املراد به اجلمع كالذي قبله وبعده؛ ألنه مصدر حقيقة ، يقال 

[ ، أو يكون كين به عن اُألذُن ، وإمنا لفهم املعىن؛ كقوله  مواضع مسعهم ، أو حواس مسعهم: حذف مضاف ، أي 
  ]الوافر 

  فَإِنَّ َزمَاَنكُْم َزَمٌن َخمِيُص... كُلُوا ِفي َبْعضِ َبطْنِكُُم َتِعفُّوا  -١٦٤
  .بطونكم : أي 

» على إرادة اجلمع إنه وإن ُوحِّد لفظ السمع إالَّ أن ذكر ما قبله وما بعجه بلفظ اجلمع دليل « : ومثله قال سيبويه 
.  



[ } َعنِ اليمني َوَعنِ الشمال { ، ]  ٢٥٧: البقرة [ } ُيْخرُِجُهْم مَِّن الظلمات إِلَى النور { : ومنه أيضاً قال َتَعاىل 
  .؛ قال الراعي ]  ١٧: ق 

  فَبِيٌض وأَمَّا جِلُْدَها فََصِليُب... بَِها جَِيُف احلَْسرى فأّما ِعظَاُمَها  -١٦٥
  .ها جلود: أي 

  .» أمساعهم « : وقرأ ابن أيب َعْبلَةَ 
واللفظ حيتمل أن تكون األمساع داخلة يف حكم اخلَْتم ، ويف حكم التَّْغِشَيِة ، إالّ أن األوىل دخوهلا : قال الزخمشري 

  ] ٢٣: جلاثية ا[ } َوخََتَم على َسْمِعِه َوقَلْبِِه َوَجَعلَ على َبَصرِِه ِغَشاَوةً { : يف حكم اخلتم؛ لقوله تعاىل 
  .مجع بصر ، وهو نور العني الذي يدرك به املرئيات : » األبصار « و 

مجعه ال مينع كونه مصدراً يف األصل ، وإمنا سهل َجْمَعُه كَْوُنُه مسي : وليس مبصدر جلمعه ، ولقائل أن يقول : قالوا 
  .قَلْب به نور العني ، فَُهجَِرت فيه معىن املصدرية ، كما تقدم يف قلوب مجع 

إنه يف األصل مصدر مث مسي به ، وجيوز أن يكىن به عن الَعْين ، كما كي بالسمع عن األذن ، وإن كان : وقد قلتم 
  .السَّمع يف األصل مصدراً كما تقدم 

باإلَِمالَِة ، وكذلك كلّ ألف بعدها جمرورة يف األمساء كانت الم الفعل » أبصارهم « : وقرأ أبو عمرو والِكَسائي 
  .يالهنا مي

{ ، و ]  ٢٢: املائدة [ } َجبَّارِيَن { وحنوه ، وزاد الكسائي إمالة » كالقرار « ومييل محزة منها ما تكرر فيه الراء 
{ ، و ]  ٣٢: آل عمران [ } َمْن أنصاريا { ، و ]  ٥٤: البقرة [ } َبارِِئكُْم { ، و ]  ٣٢: الشورى [ } اجلوار 
{ : وبابه ، وكذلك مييل كل ألف هي مبنزلة الم الفْعل ، أو كانت علماً للتأنيث مثل  ] ٥٦: املؤمنون [ } ُنسَارِعُ 
، و ]  ١٦٥: البقرة [ } َيَرى { : ، والم الفعل مثل ]  ٤٢: الزمر [ } األخرى { ، و ]  ٢٣: طه [ } الكربى 

  .يكسرون الراء منها ]  ٩٤: آل عمران [ } افترى { 
  ]الطويل : [ ل قا. الغطاء : » الغشاوة « و 

  فَلَمَّا اْنَجلَْت قَطَّْعُت نَفِْسي أَلُومُهَا... َتبِْعُتَك إِذْ َعْينِي َعلَْيَها ِغَشاَوةٌ  -١٦٦
  ]البسيط : [ وقال 
  إِذا الدَُّخانُ تََغشِّى اَألْشَمطَ الَْبرِمَا... َهالَ َسأَلِْت بَنِي ذُبَْيانَ َما َحسبِي  -١٦٧

  .ذفت اهلاء قلبت الواو مهزة ، ملا ح» غشاٌء « ومجعها 
  .» أداوي « مثل » غشاوي « : وقيل 

« ، وإذا مل يوجد ذلك ، وكان معناها معىن ما » الواو « فعالً متصرفاً ب » الغشاوة « مل أمسع من : قال الفارسي 
من » ِجلَباوة ا« من غشي ك » الغشاوة « ، و » الِغْشَيان « : ، وهو غشي بدليل قوهلم » الياء « منه » الالم 

وظاهر عبارته . ، إذْ مل ُيَصرَّْف منه فعل كما مل ُيَصرَّف منه اجلباوة » الياء « كأهنا بدل من » الواو « جبيت يف أن 
  .» الواو « أصل بدليل تصرف الفعل منها دون مادة » الياء « ، و » الياء « بدل من » الواو « أن 

، مث تصرفوا يف إحدى املادتني ، واستغنوا بذلك » غ ش ي « ، و » ش و غ « والذي يظهر أن هلذا املعىن مادتني 
» الياء « من غري سبب ، وأيضاً » ياء » « الواو « عن التصرف يف املادة األخرى ، وهذا أقرب من ادعاء قلب 

مبتدأ  »عذاب « خرب مقدم فيتعلّق مبحذوف ، و » هلم « ، فكيف يقلبون األخف لألثقل؟ و » الواو « أخف من 
َوأََجلٌ مُّسمى { : جائز التقدمي؛ ألن للمبتدأ مسوغاً وهو صفة ونظريه  -هنا-واخلرب . صفة » عظيم « مؤخر و 



  .من حيث اجلواز ]  ٢: األنعام [ } ِعنَدُه 
  .االستمرار ، مث مسي به كلّ استمرار أَِلمٍ : والعذاب يف اَألْصل 

  .َعذَب؛ ألنه مينع العطش ، والعذاب مينع من اجلرمية : هر ، ومنه قيل للماء املَْنع ، وهذا هو الظَّا: أصله : وقيل 
غري مذهوب به مذهب الزمان ، وأصله أن توصف » كَُرم « كرمي من : ، حنو » َعظَُم « اسم فاعل من » عظيم « 

  .به األجرام ، مث قد توصف به املعاين 
؛ ألن العظيم يقابل احلقري ، والكبري يقابل الصغري ، » ري الكب« مبعىن واحد أو هو فوق » الكبري « وهل هو و 

  .واحلقري دون الصغري؟ قوالن 
« : له معاٍن كثرية ، يكون امساً وصفة ، واالسم مفرد ومجع ، واملفرد اسم معىن ، واسم عني ، حنو » فعيل « و 

  .» قميص وظريف وصهيل وكليب مجع كلب 
  .« سََراة » جيمع على « َسرِي » ك « فََعلَة » ومفرد « جيمع على غَُزاة » غَزِب « ك » فُْعلَة « والصفة مفرد 

  .عظيم من َعظُم كما تقدم : حنو « فَُعلَ » ويكون اسم فاعل من 
  .« عليم من عامل » ، حنو « فَاِعل » ومبالغةً يف 

» ك « ُمفِْعل » جمروح ، و : ىن مبع« جريح » ك « َمفُْعول » و « أمشط » : مبعىن « مشيط » ك « أَفَْعل » ومبعىن 
: مبعىن » َجلِيس « ، ك » ُمفَاِعل « ُمولَد ، و : مبعىن » َولِيد « ، ك » ُمفَْعل « ، و » ُمْسِمع » « مبعىن « َسِميع 

» ، و «  مَُتَسعِّر: مبعىن » َسِعري « : ك » ُمفَْتعِّل « مُْبَتِدع ، و : مبعىن » َبِديع « ، ك » ُمفَْعل « ُمَجاِلس ، و 
  .« ُمْسَتْمكن » : مبعىن « َمِكني » ك « ُمْسَتفِْعل 

» ك « ِفَعال » و « عجب » : مبعىن « عجيب » ك « فََعل » ، و « َرطْْب » : مبعىن « رطيب » ك « فَْعل » و 
  .« صاروخ ومصروخ » : مبعىن « صريخ » ك « الفاعل واملفعول » : ِصحَاح ، ومبعىن : مبعىن « صحيح 

  .مجع غارب » ريب « ، ومجع فاعل ك » خليط « : ىن الواحد واجلمع حنو ومبع
  السمع أو البصر؟: فصل يف أيهما أفضل 

حيث ذكرمها قد السَّمع على البصر ، والتقدمي  -تعاىل-السَّمع أفضل مىن الَبَصرِ؛ ألن اهللا : من الناس من قال 
لَبَصرِ ، ولذلك ما بعث اهللا رسوالً أََصّم ، وقد كان فيهم دليلٌ على التفضيل ، وألن السمع شرط النبّوة خبالف ا

األعمى ، وألنَّ بالسَّمع تصلُ نتائج عقول البعض إىل البعض ، فالسمع كأنه سبب الستكمال الَعقْلِ باملعارف ، 
سمع مىت والَبَصر ال يوقفك إىل على احملسوسات ، وألن السمع متصرف يف اجلهات الّست خبالف الَبَصرِ ، وألن ال

  .بطل النُّطق ، والبصر إذا بطل مل يبطل النُّطق 
ومنهم من قدم البصر؛ ألنّ آلة القوة الباصرة أشرف ، وألن متعلق القوة الباصرة هو النور ، ومتعلّق القوة السَّامعة 

  .هو الريح 
  فصل يف ألفاظ وردت مبعىن اخلتم

« على القلب ، و » الرين « و » الكنان « و » الطَّبع « هي األلفاظ الواردة يف القرآن القريبة من معىن اخلَْتم 
  .يف ابصر » الغشاوة « يف األذن ، و » الوقر 

فهذا الكالم على مذهبهم ظاهر ، مث  -تعاىل-فالقائلون بأن أفعال العباد خملوقة هللا : واختلف الناس يف هذا اخلَْتم 
  :هلم قوالن 

  . قلوب الكفار اخلتم هو خلق الكُفْر يف: منهم من قال 



  .ومنهم من قال هو خلق الدَّاعية اليت إذا انضّمت إىل القدرة صار جمموع القدرة معها سبباً موجباً لوقوع الكُفْر 
  .وأما املعتزلة فأّولوا هذه اآلية ، ومل يرجوها على ظاهرها 

  .يف اآلخرة : أي » هلم عذاب عظيم « : أما قوله تعاىل 
  .ل يف الدنيا ، والعذاب الدائم يف الُعقْىب اَألْسر والقَْت: وقيل 

  .وهو القَطْع ، ومنه مسي املاء الفرات َعذْباً ، ألنه يقطع العطش » الَعذْب « مشتق من » العذاب « و 

  ) ٨(َوِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالَْيْومِ الْآِخرِ َوَما ُهْم بُِمْؤِمنَِني 

حتتمل أن تكون موصولة ، أو نكرة موصوفة » َمْن « مبتدأ مؤخر ، و » من يقول « مقدم ، و  خرب» من الناس « 
الذي يقول ، أو فريق يقول ، فاجلملة على األول ال حمل هلا؛ لكوهنا صلة ، وعلى الثاين حملها الرفع؛ لكوهنا : أي 

  .صفة للمبتدأ 
  .يتناول قوماً بأعياهنم ، واملعىن هنا على اإلهبام » الذي « ألن : واستضعف أبو البقاء أن َتكُونَ موصولة ، قال 

  .وهذا منه غري مسلم؛ ألنّ املنقول أنّ اآلية نزلت يف قوم بأعياهنم كعبد اهللا بن أيب ورهطه 
مَِّن املؤمنني رِجَالٌ َصَدقُواْ َما { : نكرة موصوفة كقوله » مْن « إن كانت أل للجنس كانت : وقال الزخمشري 

  ] . ٢٣: األحزاب [ } واْ اهللا َعاَهُد
وإن كانت للعَْهد كانت موصولة ، وكأن قصد مناسبة اجلنس للجنس ، والعهد للعهد ، إال أن هذا الذي قاله غري 

  .نكرة موصوفة » مْن « موصولة ، وللعهد ، و » مْن « للجنس ، وتكون » أل « الزم ، بل جيوز أن تكون 
  ]الرمل : [ نكرة إالّ يف موضع ختتص به النكرة؛ كقوله وزعم الِكَساِئّي أهنا ال تكون 

  لَْو َتَمنَّى ِلَي َموْتاً لَمْ ُيطِْع... ُربَّ َمْن أَْنَضْجُت غَْيظاً َصْدَرُه  -١٦٨
  ]الكامل : [ وهذا الذي قاله هو األكثر ، إال أهنا قد جاءت يف موضع ال ختتّص به النكرة؛ قال 

  .. . . .لَى َمْن غَْيَرنا فَكَفَى بَِنا فَْضالً َع -١٦٩
: واستدل الكَسائي على زيادهتا بقول عنترة . تكون موصولة ، ونكرة موصوفة ، أو زائدة؟ فيه خالف » من « و 
  ]الكامل [ 

  َحُرَمْت َعلَيَّ َولَيَْتَها لَْم َتْحرُمِ... َيا َشاةَ مْن قََنصٍ ِلَمْن َحلَّْت لَُه  -١٧٠
إما على املبالغة ، أو على حذف مضاف ، وتصلح للتثنية » قََنصٍ « تكون موصوفة ب وال دليل فيه ، جلواز أن 

  .واجلمع الواحد 
[ } َوِمْنُهْم مَّن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك { : واجلمع كقوله ]  ٢٥: األنعام [ } َوِمْنُهْم مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيَك { : فالواحد كقوله 

للتبعيض ، وقد زعم » من الناس « يف » ِمْن « و . ّحد اللفظ جمموع املعىن ، والسبب فيه أنه مو]  ٤٢: يونس 
» أََناِسّي « اسم مجع ال واحد له من لَفِْظَه ، ويرادفه » النَّاس « و . قوٌم أهنا ِللَْبَياِن وهو غَلَطٌ؛ لعدم تقدم ما يتبني هبا 

  .ّن جمازاً مجع إنسان أو إنسي ، وهو حقيقة يف اآلدميني ، ويطلق على اِجل
أناس اشتقاقاً من : فمذهب سيبويه والفراء أن أصله مهزة ونون وسني ، واألصل : واختلف النحويون يف اشتقاقه 

  ]الطويل : [ اُألنس ، قال 
  َوالَ القَلُْب إِالَّ أَنَُّه َيَتقَلَُّب... َوَما ُسمَِّي اِإلْنَسانُ إِالَّ ُألْنِسِه  -١٧١

  .» حواء « ألنه أنس ب 



  ]الكامل : [ بل أنس بربه مث حذفت اهلمزة ختفيفاً؛ يدلّ على ذلك قوله : قيل و
  نَ َعلَى اُألنَاسِ اآلِمنِينَا... إِنَّ الَْمنَاَيا َيطَِّلْع  -١٧٢

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  ُبَوَنْحُن َخلَعَْنا قَْيَدُه فَُهَو سَارِ... َوكُلُّ أُنَاسٍ قَاَرُبوا قَْيَد فَْحِلهِْم  -١٧٣

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  دَُوْيهَِيةٌ َتْصفَرُّ ِمنَْها اَألَناِملُ... َوكُلُّ أُنَاسٍ سَْوَف َتْدُخلُ َبْينَُهْم  -١٧٤

لتحركها ، » ألفاً » « الواو « فقلبت » نوس « : واألصل » نون وواو وسني « وذهب الكسائي إىل أنه من 
  .احلركة : وانفتاح ما قبلها ، والنَّوُس 

: إىل موضع العني ، فصار » الالم « ، مث قلبت » نسي « ، واألصل » نون وسني وياء « ذهب بعضهم إىل أنه من و
مسوا بذلك لنسياهنم؛ ومنه اإلنسان لنسيانه؛ قال : ، قال » نوس « ملا تقدم يف » ألفاً » « الياء « مث قلبت » نيس « 

  ]البسيط : [ 
  فَاغِْفْر فَأَوَّلُ نَاسٍ أَوَّلُ النَّاسِ... َك سَاِلفةً فَإِنْ َنِسيَت ُعُهوداً مِْن -١٧٥
  ]الكامل : [ ومثله 
  ُسمِّيَت إِْنسَاناً ِإلنََّك َناِسي... ال َتْنَسَيْن تِلَْك الُْعُهوَد فَإِنََّما  -١٧٦

: « يقول » و . « قَلْبِ بال» فَلٌَع « : ، وعلى الثالث » فََعلٌ « : ، وعلى الثاين » َعال « : فوزنه على القول األول 
  .« من » : فعل مضارع ، وفاعله ضمري عائد على 

اللفظ املوضوُع ملعىن ، ويطلق على اللَّفِْظ الدَّال على النسبة اإلسنادية ، وعلى الكالم النَّفساين : والقول حقيقةً 
» : وتراكيبه الّستة وهي ] .  ٨: اجملادلة [ } بَِما َنقُولُ  َوَيقُولُونَ يف أَنفُسِهِْم لَْوالَ ُيَعذُِّبَنا اهللا{ : أيضاً ، قال تعاىل 

تدل على اخلفّة والسرعة ، » الولق « ، و » اللّقو « و » ، « القلو » ، و « الوقل » و « اللوق » ، و « القول 
  .وإن اختصت بعض هذه املواد مبعاٍن أخر 

حتكي بعده اجلمل ، وتكون يف حمل نصب مفعوالً هبا ، ، و» قُلُْت خطبة « : أصل تعديته لواحد حنو » القول « و 
  ]الرجز : [ ؛ كقوله » بين ُسلَْيمٍ « إال أن ُيَضمََّن معىن الظن ، فيعمل عمله بشروط عند غري 

  ُيْدنَِني أُمَّ قَاِسمٍ وقَاِسمَا... َمَتى َتقُولُ الْقُلَُص الرََّواِسَما  -١٧٧
  ]الرجز : [ وبغري شرط عندهم ، كقوله 

  َهذَا لََعْمُر اِهللا إِْسرَاِئينَا... قَالَْت َوكُْنُت َرُجالً فَِطيَنا  -١٧٨
« : يف قوله » الباء « متعلّق به ، واجلملة يف حملّ نصب بالقول ، وكررت » باهللا « فعل وفاعل ، و » آمنا « و 

  ] ٧: البقرة [ }  وعلى َسْمعِهِْم وعلى أَْبَصارِِهْم{ : ، للمعىن املتقّدم يف قوله » وباليوم 
  اخلرب ال بّد وأن يفيد غري ما أفاد املبتدأ ، ومعلوم أنّ الذي يقول كذا هو من الناس ال من غريهم؟: فإن قيل 
أنّ هذا تفصيل معنوي ، ألنه تقّدم ذكر املؤمنني ، مث ذكر الكَافرين ، مث عقب بذكر املُنافقني ، فصار : فاجلواب 

[ } َوِمَن الناس َمن َيشَْترِي { ، ]  ٢٠٤: البقرة [ } َوِمَن الناس َمن يُْعجُِبكَ { : حنو قوله نظري التَّفصيل اللَّفظي ، 
  .، فهو يف قّوة تفصيل النَّاس إىل مؤمن ، وكافر ، ومنافق ]  ٦: لقمان 

وهم غري مؤمنني ، إنَّ اخلرب أفاد التَّبعيض املقصود؛ ألنَّ النَّاس كلهم مل يقولوا ذلك ، : وأحسن من هذا أن يقال 
  .وبعض الناس يقول كَْيَت وكَْيت : فصار التقدير 



وأخواهتا هلا لفظ ومعىن ، فلفظها مفرد مذكر ، فإن أريد هبا غري ذلك ، فَلََك أن تراعي لفظها » َمْن « واعلم أن 
من يقول « : والً فقيل جاء َمْن قام وقعدوا ، واآلية الكرمية كذلك روعي اللفظ أ: َمّرة ، ومعناها أخرى ، فتقول 

  .» آمنا « ، واملعىن ثانياً يف » 

جسن ذلك؛ ألن الواحد قبل اجلمع يف الرتبة ، وال جيوز أن يرجع متكلّم من لفظ مجع إىل توحيد : وقال ابن عطية 
.  

  .وتتكلّم مل جيز « ومن الناس من يقومون « » فلو قلت 
ُمَراعاة اللَّفظ بعد ُمَراعاة املعىن ، وذلك جائز ، إالَّ أن مراعاة اللّفظ ويف عبارة ابن عطية نظر ، وذلك ألّنه منه ِمْن 

  ]اخلفيف : [ أوالً أوىل ، يرد عليه قول الشَّاعر 
  نَ إِذَاَ كَافََحْتُه َخْيلُ اَألَعاِدي... لَْسُت ِممَّْن َيكُعُّ أَوْ َيسَْتِكيُنو  -١٧٩

» : ، فراعى املعىن ، مث قال « خَاِلدين » : إىل أن قال ]  ١١: الطالق [ }  َوَمن ُيْؤِمن باهللا َوَيْعَملْ{ : وقال تعاىل 
، مث « أو يستكينون » : ، فراعى اللفظ بعد ُمَراعاة املعىن ، وكذا راعى املعىن يف قوله « فَقَْد أَْحَسَن اهللا له رِْزقاً 

اهلا ، أعين من كوهنا موصولة وشرطية ، ، وهذا احلمل جاز فيها من مجيع أحو« إذا كافحته » : راعى اللفظ يف 
  .واستفهامية 

ليس يف حمفوظي من كالم العرب ُمَراعاة املعىن يعين » : أما إذا كانت موصوفة فقال الشيخ أثري الدين أبو حَّيان 
  .مررت مبن حمسنون لك : فتقول 

  .ي عن األوقات احملدودة أ: ، وهذا مقابل األّول ، ومعىن اليوم اآلخر » اليوم « صفة ل » اآلخر « و 
  .يوم القيامة : وجيوز أن يَُراد به الوقت الَّذي ال َحدّ له ، وهو األبد القائم الذي ال انقطاع له ، واملراد باألخر 

» هم « نافية ، وحيتمل أن تكون هي اِحلَجازية ، فترفع االسم وتنصب اخلرب ، فيكون : » ما » « وما هم مبؤمنني « 
  .زائدة تأكيداً » الباء « خربها ، و » ؤمنني مب« امسها ، و 

  .زائدة أيضاً » الباء « اخلرب ، و » مبؤمنني « مبتدأ ، و » هم « وأن تكون التَِّمْيِمّية ، فال تعمل شيئاً ، فيكون 
مردود بقول ال تزاد يف خربها إالّ إذا كانت عاملة ، وهذا » الباء « وزعم ابو علي الفَارِِسّي ، وتبعه الزخمشري أن 

  ]الطويل : [ الفََرزَْدقِ ، وهو متيمي 
  َوالَ مُْنِسىٌء َمْعٌن َوالَ ُمَتَيسُِّر... لََعْمُرَك َما َمْعٌن بَِتارِِك َحقِِّه  -١٨٠

مَّا ُهنَّ { : صرح بالنصب قال اهللا تعاىل » الباء « أن تكون ِحَجازية؛ ألنه ملا سقطت » ما « إال أنّ املختار يف 
زيادة الباء يف خربها ، » احلجاز « ، وأكثر لغة ]  ٣١: يوسف [ } َما هذا َبشَراً { ]  ٢: اجملادلة [ } ِتهِمْ أُمََّها

  ]الكامل : [ حىت زعم بعضهم أنه مل حيفظه النصب يف غري القرآن ، إالّ قول الشاعر 
  كُمُ أَقَْواَدهَاَتِصلُ الُْجيوُش إِلَْي... َوأََنا النَِّذيُر بِحَرٍَّة ُمْسَودٍَّة  -١٨١

  َحنِقُو الصُّدُورِ َوَما ُهُم أَْوالََدهَا... أَْبَناؤَُها ُمَتكَنِّفُونَ أََباُهُم 
  .» آمنا « : مجعاً اعتباراً للمعىن كما تقّدم يف قوله » وما هم مبؤمنني « : وأتى الضمري يف قوله 

: « آمّنا :  يؤت بعدها جبملة فعلية حىت يطابق قوهلم اسم فاعل غري مقّيد بزمان ، ومل» ما « مل أيت خبرب : فإن قيل 
  وما آمنوا؟: فيقال 

« أمنا » : أنه عدل عن ذلك ليفيد أن اإلميان منتف عنهم يف مجيع األوقات ، فلو أتى به مطابقاً لقوهلم : فاجلواب 



أهنم ليسوا ملتبسني : مطلقاً أي  وما آمنوا لكان يكون نفياً لإلميان يف الزمن املاضي فقط ، واملراد النَّفي: فقال 
  .بشيء من اإلميان يف وقٍت من األوقات 

  فصل يف سبب نزول اآلية
إمنا نزلت يف مَُنافقي أَْهلِ الكتاب ، كعبد اهللا بن أيب سلول ومعتب بن قَُشْيرٍ ،  -رضي اهللا عنه-قال ابن عباس 

إنا لنجد نَْعَتُه وصفته يف : ميان والتصديق ، ويقولون وجّد بن قيس وأصحاهبم ، كانوا إذا لقوا املؤمنني يظهرون اإل
  .كتابنا ، ومل يكونوا كذلك إذا َخالَ بعضهم إىل بعض 

  فصل يف حقيقة النفاق
  :الكالم يف حقيقة النفاق ال يتخلّص إال بتقسيم ، وهو أنّ أحوال القلب أربعة : قال ابن اخلَطِْيبِ 

، أو تعتقد ال عن دليل لكن تقليد ، أو تعتقد ال عن دليل وال تقليدج وهو وهي أن تعتقد مستنداً لدليل وهو العلم 
  .اجلهل ، أو يكون حال القلب عن هذه األحوال كلها 

  .اإلقرار ، واإلنكار ، والسكوت : وأما أحوال اللسان فثالثة 
مان اإلقرار اختيارياً ، فصاحبه  وهو أن حيصل العرفان القليب ، فإما أن ينضم إليه اإلقرار باللسان ، فإن: فأما األول 

  .مؤمن حقًّا ، باالتفاق 
  .وإن كان اضطراريَّاً فهذا جيب أن يعد منافقاً؛ ألنه بقلبه منكر مكذب ملوجب اإلقرار 
ُمطَْمِئنٌّ  إِالَّ َمْن أُكْرَِه َوقَلُْبُه{ : فإن كان منكراً بلسانه عارفاً بقلبه ، فهذا اإلنكار اضطرارياً كان مسلماً؛ لقوله تعاىل 

  .، وإن كان اختيارياً كان كافراً معانداً ]  ١٠٦: النحل [ } باإلميان 
وإن كان عارفاً بقلبه ، وكان ساكتاً ، فهذا السكوت إن كان اضطرارياً كما إذا خاف ذكره باللسان ، فهو مسلم 

عاً؛ ألنه أتى مبا كلف به ، ومل جيد َزَمانَ حقّاً ، أو كما إذا عرف اهللا بالدليل ، مث ملا متّم بالنظر مات فهو مؤمن قط
اإلقرار ، فكان معذوراً فيه ، وإن كان الّسكوت اختيارياً ، فهذا حمل البحث ، فميل الَغَزايل إىل أنه يكون مؤمناً 

وء من نور اإلميان ، وهذا قلبه ممل« َيْخُرُج من النَّار من كَانَ يف قَلْبِِه ذّرة من اإلميان » : لقوله عليه الصَّالة والسالم 
  فكيف ال خيرج من النار؟

أن حيصل يف القلبِ االعتقاد التقليدي ، فإما أن يوجد معه اإلقرار باللسان ، أو اإلنكار أو السكوت : النوع الثاين 
.  

  ال؟ فإن وجد مع الّتقليد اإلقرار باللسان ، فإن كان اختياراً فهي املسألة املشهورة من أن املقلد هل هو مؤمن أم
وإن كان اضطرارياً فهذا يفرع على الصورة األوىل ، فإن حكمنا يف الصورة األوىل بالكفر ، فهاهنا ال كالم ، وإن 
حكمنا ُهنَاك باإلميان وجب أن حبكم هاهنا بالنِّفَاق؟ ألن يف هذه الصورة لو كان القلب عارفاً لكان هذا الشخص 

  .منافقاً ، فمات يكون منافقاً عند التقليد 

فإن حصل االعتقاد والتقليد مع اإلنكار اللساين ، فهذا اإلنكار إن كان اختيارياً فال َشكّ يف الكفر ، وإن كان 
  .اضطرارياً ، وحكمنا بإميان املُقَلّد وجب أن حنكم باإلميان يف هذه الصُّورة 

كم القسم مع النَّْوعِ األّول إذا فإن حصل االعِتقَادُ التقليدي مع السُّكوت اضطرارياً كان أو اختيارياً فحكمه ح
  .حكمنا بإميان املُقَلّد 

اعتقاد اجلَاِهل ، فإما أن يوجد معه اإلقرار اللَِّساين ، فذلك اإلقرار إن كان اضطرارياً فهو املَُنافق ، : النوع الثَّالث 
باللسان أن العامل ُمْحّدث ، وهذا  وإن كان اختيارياً مثل أن يعتقد بناء على شبهة أن العامل قدمي ، مث باالختيار أقّر



  .غري مستبعٍد ، فهذا أيضاً من النفاق 
. القَلُْب اخلايل عن مجيع االعتقادات ، وهذا إما أن يوجد معه اإلقرار ، أو اإلنكار ، أو السكوت : النوع الرابع 

 يلزمه الكفر ، لكنه فعل ما ال جيوز فإن وجد اإلقرار ، فإن كان اإلقرار اختيارياً ، فإن كان صاحبه يف ُمْهلة النظر مل
  حيث أخرب عما ال يدري هل هو َصادق فيه أم ال؟

وإن كان اإلقرار اضطرارياً مل يكفر صاحبه؛ ألن توقّفه إذا كان يف ُمْهلة النظر ، وكان خياف على نفسه من ترك 
  .اإلقرار مل يكن عمله قبيحاً 

كان يف ُمْهلة النظر ، فذلك هو الواجب ، وإن كان خارجاً عن ُمْهلة فإن كان مع القلب اخلايل السُّكوت ، فهذا إن 
  .النظر وجب تكفريه ، وال حيكم عليه بالنِّفَاق ألبتة 

  فصل يف بيان أقبح الكفر
  اختلفوا يف أنّ كفر الكافر األصلي أقبح أم كفر املَُنافق؟

  .كفر األصلي أقبح؛ ألنه جاهل بالقلب كاذب باللسان : قال قوم 
بل املنافق أيضاً كاذٌب باللسان ، فإنه خيرب عن كونه على ذلك االعتقاد مع أنه ليس عليه ، ولذلك : ال آخرون وق

واهللا { : ، وقال تعاىل ]  ١٤: احلجرات [ } قَالَِت األعراب آَمنَّا قُل لَّْم ُتؤِْمُنواْ ولكن قولوا أَْسلَْمَنا { : قال تعاىل 
  :مث إن املنافق اختص مبزيد أمور منكرة ]  ١: املنافقون [ } اِذُبونَ َيشَْهُد إِنَّ املنافقني لَكَ

  .أنه قصد التَّلبيس ، والكافر األصلي ما قصد ذلك : أحدها 
  .أنّ الكافر على طبع الرجال ، واملَُنافق على طبع اخلُثُونة : وثانيها 
إِنَّ املنافقني { : صلي ، وألجل غلظ كفره قال تعاىل أنَّ املنافق ضّم إىل كفره االستهزاء ، خبالف الكافر األ: وثالثها 

  ] . ١٤٥: النساء [ } ِفي الدرك األسفل ِمَن النار 
ابتداء بذكر املؤمنني يف أربع آيات ، مث ثَّنى بذكر الكفار يف آيتني ، مث ثلث  -تعاىل-إنه : قال كجاهد : وخامسها 

ألن كثرة االقتصاص [ لى أنَّ املَُنافق أعظم جرماً ، ويف هذا نظراً بذكر املنافقني يف ثالثة عشرة آية ، وذلك يدلّ ع
ألنه قد يكون عظم جرمهم لضمهم إىل الكفر وجوهاً من املعاصي ، ] خبربهم ال توجب كون جرمهم أعظم 

ى أنَّ كاملَُخادعة واالستهزاء ، وطلب الَغوَائل وغري ذلك ، وميكن أن ُيَجاب بأن كثرة االقتصاص خبربهم تدلُّ عل
االهتمام بدفع شرهم أشدُّ من االهتمام بَِدفْعِ شّر الكُفار ، وذلك يدلّ على أهنم أعظم جرماً من الكفار ، واهللا أعلم 

.  

  فصل يف ادعائهم اإلميان واليوم اآلخر
رين نبوة حممد أنّ املنافقني كانوا مؤمنني باهللا ، واليوم اآلخر ، ولكنهم كانوا منك: ذكر ابن اخلطيب هنا سؤاالً وهو 

  فلم كذبوا يف اّدعائهم اإلميان باهللا ، واليوم اآلخر؟ -عليه الصالة والسالم-
ألن إميان الَيُهود باهللا  -تعاىل-فإمنا كذهبم اهللا  -وهم اليهود-إن محلنا على ُمَنافقي أهل الكتاب : وأجاب فقال 

آمنّا : ، وكذلك إمياهنم باليوم اآلخر ليس بإميان ، فلما قالوا عزيٌر ابن اهللا : ليس بإميان؛ ألّنهم يعتقدونه مجاً ، وقالوا 
باهللا كان خبثهم فيه مضاعفاً؛ ألهنم كانوا بقلوهلم يؤمنون به على ذلك الوجه الباطل ، وباللَِّسان يومهون املسلمني 

  .فيه  -تعاىل-إنا آمنا باهللا مثل إميانكم ، فلهذا كذهبم اهللا : بقوهلم 



ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض فََزاَدُهُم اللَُّه َمَرًضا َولَُهمْ ) ٩(َه وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َيْخَدُعونَ إِلَّا أَْنفُسَُهْم َوَما َيشُْعُرونَ ُيخَاِدُعونَ اللَّ
  ) ١٠(َعذَاٌب أَلِيٌم بَِما كَانُوا َيكِْذُبونَ 

آمنا وما : ما باهلم قالوا : اباً لسؤال مقّدر هو هذه اجلملة الفعلية حيتمل أن يكون مستأنفةً جو» خيادعون « : قوله 
  هم بؤمنني؟

، ويكون هذا من » يقول « وهي » من « خيادعون اهللا ، وحيتمل أن تكون بدالً من اجلملة الواعقة صلة ل : فقيل 
  ]الرجز : [ بدل االْشِتَمالِ؛ ألن قوهلم كذا مشتمل على اخلداع ، فهو نظري قوله 

  تُْؤَخذَ كَْرهاً أَْو َتجِيَء طَائِعَا... اَهللا أَنْ ُتَبايَِعا  إِنَّ َعلَيَّ -١٨٢
  ]الطويل : [ وقول اآلخر 

  َتجِدْ َحطَباً جَْزالً َونَاراً َتأَجَّجَا... َمَتى َتأِْتَنا ُتلِْمْم بَِنا ِفي ِديَارَِنا  -١٨٣
وعلى هذين القولني ، فال َمَحلَّ . » ِتَنا تَأْ« بدلٌ من » ُتلِْمم « ، وكذا » تبايع « بدل اشتمال من » تؤخذ « ف 

  .هلذه اجلملة من اإلعراب 
املبتدأ والصِّلة : وهي  -وإن توّهم بعضهم ذلك-واجلمل اليت ال َمَحلَّ هلا من اإلعراب أربع ال تزيد على ذلك 

  .واملُْعترضة واملفّسرة ، وسيأيت تفسريها يف مواضعها 
ومن الناس من يقول حال كوهنم : تقديره » يقول « [ ن الضَّمري املستكن يف وحيتمل أن تكون هذه اجلملة حاالً م

  .خمادعني 
  .، والعامل فيها اسم الفاعل » مبؤمنني « يف ] وأجاز أبو البقاء أن يكون حاالً من الضمري املستكن 

وللعرب يف مثل هذا : ، قال » ما زيد أقبل ضاحكاً « : أن هذه اآلية الكرمية نظري : وقد رّد عليه بعضهم مبا معناه 
  :التركيب طريقان 

أن اإلقبال ثابت ، والضحك منتٍف ، : نفي القيد وحده ، وإثبات أصل الفعل ، وهذا هو األكثر ، واملعىن : أحدمها 
  .نفي اِخلدَاع ، وثبوت اإلميان : وهذا املعىن ال يتصّور إرادته يف اآلية ، أعين 

مل يقبل ، ومل يضحك ، وهذا املعىن : ُد ، فينتفي العامل فيه ، فكأنه قيل يف املثال السابق أن ينتفي القَْي: الطريق الثاين 
نفي اإلميان واخلداع معاً ، بل املعىن على َنفْي اإلميان ، وثبوت : غري مراد باآلية الكرمية قطعاً ، أعين  -أيضاً-

  .» مبؤمنني « اخلداع ، ففسد جعلها حاالً من الضمري يف 
؟ » مؤمنني « ب من أيب الَبقَاِء كيف استشعر هذا اإلشكال ، فمنع من جعل هذه اجلملة يف حمل جر صفة ل والعج
، وال » مبؤمنني « ألن ذلك يوجب نفي ِخَداعهم ، واملعىن على إثبات اخلداع ، مث جعلها حاالً من ضمري : قال 

  .فرق بني احلال والصفة يف هذا 
ِعْرقان ُمْسَتْبطنان يف الُعُنقِ ، ومنه خمدع البيت ، وَخَدع الضَّبُّ : ، ومنه اَألْخَدَعان  اإلخفاُء: أصله » اخلداع « و 

: إذا كان خمالفاً للمقصد ، حبيث ال يفطن له؛ فمعىن خيادع : إذا توارى يف ُجْحرِه ، وطريق خادع وخديع : ِخْدعاً 
  .أي يوهم صاحبه خالف ما يريد به املَكْروه 

  ]الرمل : [ اد أي يفسدون ما أَظَْهروا من اإلميان مبا أَضمروا من الكُفْرِ قال الشاعر هو الفس: وقيل 
  طَيُِّب الرِّيقِ إِذَا الرِّيُق َخَدْع... أَْبَيضُ اللَّْوِن لَذِيذٌ طَْعُمُه  -١٨٤



  .فسد : أي 
  .من حيث الصورة ال من حيث املَْعنِى : أي » ُيخَادعون اهللا « ومعىن 
  .وصفاته ظّنوه ممن ُيَخاَدع  -تعاىل-عرفاهنم باهللا  لعدم: وقيل 

أعجبين زيد : خيادعون الذين آمنوا ، ويكون من باب : ُمقَْحم ، واملعىن  -تعاىل-إن اسم اهللا : وقال الزَّخمشري 
  .توطئةً لذكر كرمه » زيد « أعجبين كرم زيد ، وإنَّما ذكر : واملعىن . وكرمه 

إِنَّ الذين ُيْؤذُونَ اهللا َوَرُسولَهُ { ، ]  ٦٢: التوبة [ } واهللا َوَرُسولُهُ أََحقُّ أَن ُيْرضُوُه { : وجعل ذلك نظري قوله تعاىل 
باألوجه املتقّدمة ، فال  -تعاىل-، وهذا منه غري ُمْرضٍ؛ ألنه إذا صح نسبة خمادعتهم إىل اهللا ]  ٥٧: األحزاب [ } 

  .ضرورة تدعو إىل ادعاء زيادة اسم اهللا تعاىل 
جبملته ، مث عطف عليه بعض صفاته متييزاً هلذه » زيد « ، فإن اإلعجاب أسند إىل » أعجبين زيد وكرمه « وأما 

ومالائكته َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ { : الصفة من بني سائر الصفات للشرف ، فصار من حيث املعىن نظرياً لقوله تعاىل 
  ] . ٩٨: البقرة [ } وميكال 
  .اخلديعة : بكسر اخلاء ، ومثله »  الِْخْدع« واملصدر 

  :له معاٍن مخسة » فَاَعلَ « و 
  .ضارب زيد عمراً : املشاركة املعنوية حنو 

  .ُجْزُته : أي » جاوزت زيداً « : وموافقة اجملرد حنو 
  . »واريت الشيء « : حنو » أفعل « واإلغناء عن . » باعدت زيداً وأبعدته « : متعدياً حنو » أفعل « وموافقة 

  .فيها حيتمل املعنيني األّولَْين » فَاَعل « سافرت وقاسيت وعاقبت ، واآلية : وعن اجملرد حنو 
تقدم معناها ، وخمادعة اهللا إياهم من حيث إنه أجرى عليهم أَْحكام  -تعاىل-أما املشاركة فاملَُخادعة منهم اهللا 

فيهم ، وأما كونه مبعىن املُجّرَّد ، فيبينه  -تعاىل-أمر اهللا  املسلمني يف الدنيا ، وُمخَادعة املؤمنني هلم كوهنم امتثلوا
َوَما « كاألوىل ، والباقون » َوَما ُيَخاِدُعونَ « وقرأ أبو عمرو والرميان . » َيْخَدُعونَ « قراءة ابن مسعود وأيب َحَيَوةَ 

، وحيتمل أن تكون » فََعل « مبعىن »  فَاَعلَ« يكون : ، فيحتمل أن تكونا القراءتان مبعىن واحد ، أي » َيْخَدُعونَ 
املُفَاعلة على باهبا ، أعين صدورها من اثنني ، فهم ُيَخادعون أنفسهم ، حيث ُيَمنُّوَنها األباطيل ، وأَْنفُسهْم ختادعهم 

  ]املنسرح : [ متنِّيهم ذلك ، فكأهنا ُمَحاورة بني اثنني ، ويكون هذا قريباً من قول اآلخر 
  ُعْمَرَك ما ِعْشَت آِخَر األََبِد... َما الَ؟ وَلَْسَت قَاِئلََها  لَْم َتْدرِ -١٨٥

  ِفيَها َوِفي أُْخِتَها وَلَْم َتِلِد... َولَْم تَُؤاِمْر نَفَْسْيَك ُمْمتَرِياً 
  ]الطويل : [ وقال آخر 

  الَ َيطُوُرهَا أََيْسَتْوِقُع الذُّوَبانَ أَْم... ُيَؤاِمُر نَفَْسْيِه َوِفي الَْعْيشِ فُْسَحةٌ  -١٨٦
فاعلت « ، إال أنه على وزن » فعلت « عين به : على وجهه أن ُيقَال » خادعت « االقتصار ب : قال الوخمشري 

، ألن الزَِّنةَ يف أصلها للمغالبة ، والفعل مىت غولب فيه جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله وحده من غري ُمَغال لزيادة » 
  .اءة أيب حيوة املتقدمة قوة الداعي إليه ، ويعضده قر

  .، وُيَخدُِّعونَ من َخدََّع مشدداً » َوَما ُيَخدَِّعونَ « : وقرىء 

  .بفتح الياء والتشديد؛ األصل خيتدعون ، فأدغم » ُيَخدَِّعونَ « و 
ا ُيْخَدُعونَ َوَم: على لفظ ما مل يسم فاعله ، وخترجيها على أن األصل » وُيَخاَدُعونَ « ، » وما ُيْخَدُعونَ « : وقرىء 



  ]الوافر : [ فلما حذف اجلَّر انتصب على َحّد « إِالَّ َعْن أنفسهم 
  .. .َتُمرُّونَ الدِّيَاَر فَلَْم َتُعوجُوا  -١٨٧

عبارة : مفعول له ، وهذا استثناء مفرغ ، وهو « أنفسهم » يف األصل حرف استثناء و « إال « » إال أنفسهم » 
، « ما قام إال زيد » : يفتقر إىل مفعول؟ ومثله « خيادعون » ملا بعدها ، أال ترى أن « إال » عما افتقر فيه ما قبل 

قام القوم إالّ ويداً : ملا بعدها ، حنو « إال » ما مل يفتقر فيه ما قيل : يفتقر إىل فاعل ، والتَّام خبالفه ، أي « قام » ف 
مفعوله ، وشرط االستثناء املُفَرَّغ أن يكون بعد نفي ، ، وضربت القوم إال بكراً ، فقام أخذ فاعله ، وضربت أخذ 

  .أو شبهة كاالستفهام والنهي 
ويأىب { : ما تركت القراءة إالَّ يوماً ، هذا ومثله : قرأت إالّ يوم كذا ، فاملعىن على نفي مؤول تقديره : وأن قوهلم 

  ] . ٤٥: البقرة [ } ا لَكَبَِريةٌ إِالَّ َعلَى اخلاشعني َوإِنََّه{ و ]  ٣٢: التوبة [ } اهللا إِالَّ أَن ُيِتمَّ نُوَرُه 
  .ولالستثناء أحكام كثرية تأيت مفّصلة يف مواضعها إن شاء اهللا تعاىل 

َتْعلَُم َما ِفي َنفِْسي َوالَ أَْعلَُم َما ِفي َنفِْسكَ { : هنا ذات الشيء وحقيقته ، وال ختتص باألجسام لقوله تعاىل : والنَّفُْس 
هذه اجلملة الفعلية حيتمل إال يكون هلا حملّ من اإلعراب؛ ألهنا استئناف ، « َوَما َيْشُعُرونَ » ، ]  ١١٦: ائدة امل[ } 

وما يرجع َوبَال خداعهم إالَّ على : واملعىن « خيدعون » وان يكون هلا حملّ ، وهو النصب على احلال من فاعل 
وما يشعرون أن وََبالَ خداعهم : ذوف للعلم به ، تقديره حم« يشعرون » أنفسهم غري شاعرين بذلك ، ومفعول 

  .راجع على أنفسهم ، واطّالع اهللا عليهم 
واألحسن أال يقّدر مفعول؛ ألن الغرض نفي الشعور عنه ألبتة من غري نظر إىل ُمَتعلِّقه ، واألّول يسمى حذف 

  .حذف الشيء بدليل : االختصار ، ومعناه 
  .، وهو حذف الشيء ال لدليل  والثاين يسمى حذف االختصار

  .إدراك الشيء من وجه يدّق ، وهو مشتّق من الشََّعر لدقّته : والشُّعور 
حواّسه اخلمسة : هو اإلدراك باحلاّسة مشتّق من الشِِّعر ، وهو ثوب يلي اجلََسد ، ومنه مشاعر اإلنسان أي : وقيل 

  .اليت يشعر هبا 
  فصل يف حد اخلديعة
  .مومة اعلم أن اخلديعة مذ

َوَحدَُّها هي إظهار ما يوهم الّسالمة والّسداد ، وإبطال ما يقتضي اإلضرار بالغري ، أو التخلّص » : قال ابن اخلطيب 
منه ، فهو مبنزلة النِّفَاق يف الكفر والرِّياء يف األفعال احلسنة ، وكل ذلك خبالف ما يقتضيه الدين؛ ألن يوجب الدين 

  .« الُغُرورِ واإلساءة ، كما يوجب املُخَالصة يف العبادة يوجب االستقامة والعدول عن 
  فصل يف امتناع خمادعة اهللا تعاىل

  :ممتنعة من وجهني  -تعاىل-خمادعة اهللا 
  .أنه يعلم الضَّمائر والسرائر ، فال يصح أن ُيخَاَدع : أحدمها 

قصدهم يف نفاقهم خمادعة اهللا ، فثبت أنه ال أن املنافقني مل يعتقدوا أن اهللا بعث الرسول إليهم ، فلم يكن : والثاين 
  :ميكن إْجراُء هذا اللفظ على ظاهره ، فال ُبّد من التأويل ، وهو من وجهني 

  .ذكر نفسه ، وأراد به الرسول على عادته يف تَفِْخْيمِ أمره ، وتعظيم شأنه  -تعاىل-أنه : األول 
  ] . ١٠: الفتح [ } ُعونَ اهللا إِنَّ الذين ُيبَايُِعوَنَك إِنََّما ُيَبايِ{ : قال 



  .إهنم خيادعون اهللا : قيل ] اهللا ورسوله [ واملنافقون ملا خادعوا 
صورة حاهلم مه اهللا حيث يظهرون اإلميان وهم كافرون صورة من ُيَخادع ، وصورة صنع اهللا : أن يقال : الثاين 

ِة صورة صنع اخلادع ، وكذلك صورة صنع معهم حيث أمر بإجراء أحكام املسلمني عليهم وهم عنده من الكَفََر
  .املؤمنني معهم حيث امتثلوا أمر اهللا فيهم ، فأجروا أحكامه عليهم 

  فصل يف بيان الغرض من اخلداع يف اآلية
  :الغرض من ذلك اخلداع وجوه 

ى سائر املؤمنني إذا وأصحابه جيروهنم يف التَّْعظيم واإلكرام جمر -عليه الصالة والسالم-أهنم ظنوا أن النيب : األول 
  .أظهروا هلم اإلميان 

أَْسرَاره ، واالطّالع على أسرار املؤمنني ،  -عليه الصالة والسالم-جيوز أن يكون مرادهم إفشاء النيب : الثاين 
  .فينقلوهنا إىل الكفار 

  .أهنم دفعوا عن أنفسهم أَْحكَام الكفار ، كالقَْتلِ وغريه : الثالث 
  .يطعمون يف أموال الَغَنائم أهنم كانوا : الرابع 

  فاهللا تعاىل كان قادراً على أن يوحي إىل نبيه كَيفية َمكْرِِهْم وِخداعهم ، فَِلَم لَْم َيفَْعلْ ذلك هتكاً لسترهم؟: فإن قيل 
أبقاهم وقواهم ، إما ألنه يفعل ما يشاء وحيكم ما  -تعاىل-وذريته ولكنه » إبليس « هو قادر على استئصال : قلنا 
  .ريد ، أو حلكمة ال يطلع عليها إال هو ي

  :فيه وجهان » وما َيْخّدُعونَ إال أنفسهم « : وقوله 
  .جيازيهم على ذلك ، ويعاقبهم عليه ، فال يكونون يف احلقيقة خادعني إالّ أنفسهم  -تعاىل-أنه : األول 
كان يدفع ضرر  -تعاىل-نيا؛ ألن اهللا ما ذكره أكثر املفسرين ، وهو أم َوَبالَ ذلك راجع إليهم يف الد: والثاين 

 ١٤٢: النساء [ } إِنَّ املنافقني ُيَخاِدُعونَ اهللا َوُهَو َخاِدعُُهْم { : ِخَداعهم عن املؤمنني ويصرفه إليهم ، وهو كقوله 
  .ونظائره ] 
وعلى أَْبَصارِِهْم { : اجلار واجملرور خرب مقّدم واجب التقدمي ملا تقّدم ذكره يف قوله تعاىل » يف قلوهبم مرض « 

  .» مرض « واملشهور حتريك الراء من ] .  ٧: البقرة [ } ِغَشاَوةٌ 
  .َوَرَوى الصمعي عن أيب عمرو سكوهنا ، ومها لغتان يف مصدر مَرَِض َيمَْرُض 

  .الفتور : » واملرض « 
  .الفساد : وقيل 
  ]البسيط : [ طلق على الظلمة؛ وأنشدوا صفة توجب وقوع اخلَلَلِ يف األفعال الصادرة عن الفاعل ، وي: وقيل 
  فََما ُيِحسُّ بِِه َنْجٌم َوالَ قَمَُر... ِفي لَْيلٍَة َمرَِضْت ِمْن كُلِّ نَاِحَيٍة  -١٨٨

  .فََسَدت ، مث بني جهة الفََسادِ بالظُّلمِة » مَرَِضْت « لظلمتها ، وجيوز أن يكون أراد ب : أي 
  .» فََزاَدُهمُ اُهللا مََرضاً « : قوله 

هذه مجلة فعلية معطوفة على اجلملة االمسية قبلها ، متسّببة عنها ، مبعىن أنَّ سبب الزَِّيادة حصول املرض يف قلوهبم ، 
  .إذ املراد باملرض هنا الِغلّ واحلسد لظهور دين اهللا تعاىل 

فيجوز حذف مفعوليه ، وأحدمها ، » أَعْطَى وكََسا « يستعمل الزماً ومتعدياً الثنني ثانيهما غري األول ك » زاد « و 
[ } َوزِدَْناُهْم ُهًدى { : ومنه » زدت زيداً أجراً « فهذا الزم ، و » زاد املال « : اختصاراً واقتصاراً ، تقول 



زدت ماالً « وال تذكر ما زدته ، و » ودت زيداً « و ]  ١٠: البقرة [ } فََزادَُهُم اهللا مََرضاً { ، ]  ١٣: الكهف 
  .من زدته  وال تذكر» 

  .» يزيد « : منقلبة عن ياء؛ لقوهلم » زاد « وألف 
  .باإلمالة » فزادهم « : وقرأ ابن عامر ومحزة 

[ } طَابَ { ، و ]  ١٥: إبراهيم [ } َوخَاَب { ]  ١٧: النجم [ } زَاغَ { حيث وقع ، و » زاد « وزاد محزة 
  .ن ال مييلوهنا ، واآلخرو]  ١٠: األنعام [ » َحاَق « ، و ]  ٣: النساء 

  فصل يف أوجه ورود لفظ املرض
  :على أربعة أوجه » املرض « ورد لفظ 

  .الّشك كهذه اآلية : األول 
  ] . ٣٢: األحزاب [ } فََيطَْمَع الذي ِفي قَلْبِِه َمَرضٌ { : الزَِّنا قال تعاىل : الثاين 

  ] . ١٠٢: النساء [ } سِْلحََتكُْم أَْو كُنُتْم مرضى أَن تضعوا أَ{ : احلََرُج قال تعاىل : الثالث 
  .املرض بعينه : الرابع 
هنا » أليم « و . وقد تقّدم ]  ٧: البقرة [ } َولَُهْم َعذَاٌب عِظيٌم { : نظريه قوله تعاىل } َولَُهم َعذَاٌب أَلِيٌم { : قوله 
  ]الوافر : [ ُمْؤِلم ، كقوله : مبعىن 
  َيُصكُّ ُوُجوَهَها وََهٌج أَِليُم... ِت وَنْرفَُع ِمْن ُصُدورِ َشَمْرَدالَ -١٨٩

« ، وجيوز أن يكون » شريف وأشراف « : مثل » أفَْعال « ، و » شريف وشرفاء « : ك » فَُعالَء « وجيمع على 
األمل حلّ بكسر الَعْينِ ، وعلى هذا تكون نسبة األمل إىل الَعذّابِ جمازاً ، ألنّ » فَِعل « ُهَنا للُمبَالغة حموالً من : » فعيل 

  .» ِشْعٌر َشاِعر « : مبن وقع به العذاب ال بالعذاب ، فهو نظري قوهلم 
« و . استقر هلم َعذَاٌب أليم بسبب تكذيبهم : ، أي » هلم « متعلّق باالستقرار املقدر يف } بَِما كَاُنوا َيكِْذُبونَ { و 
مصدراً ، وهو الصحيح » كان « ل بأن ل بكوهنم يكذبون ، وهذا على القو: جيوز أن تكون مصدرية ، أي » ما 

  ]الطويل : [ عند بعضهم للتصريح به يف قول الشاعر 
  َوكَْوُنَك إِيَّاُه َعلَْيَك َيسُِري... بَِبذْلٍ َوِحلْمٍ سَاَد يف قْوِمِه الفََتى  -١٩٠

على أنَّ للنظر يف » إياه  «التَّامة لنصبه اخلرب بعدها ، وهو » كان « فقد صَّرح بالكون ، وال جائز أن يكون مصدر 
  .هذا البيت جماالً ليس هذا موضعه 

ألن اخلرب : ، قالوا » كان ويداً قائماً كوناً « : وعلى القول بأن هلا مصدراً ال جيوز التصريح به معها ، ال تقول 
؛ ألهنا » ما « على  كالعوض من املصدر ، وال جيمع بني العوض واملُعَوَّض منه ، وحينئذ فال َحاَجةَ إىل ضمري عائد

  .حرف مصدري على الصحيح ، خالفاً لألخفش وابن السَّراجِ يف جعل املصدرية امساً 
بالذي كانوا يكذبونه ، وجاز َحذْفُ : ، وحينئذ فال ُبّد من تقدير عائٍد أي » الذي « مبعىن » ما « وجيوز أن تكون 

  .ليس مثَّ عائد آخر العائد الستكمال الشُّروط ، وهو كونه منصوباً بفعل ، و

ال على » الَِّذي « ألنّ اهلاء املقدرة عائدة على : موصولةً امسيةً هو األظهر ، قال » ما « وزعم أبو البَقَاِء أن كون 
» ما « ال نسلّم أنه ال ُبدَّ من هاٍء مقّدرة حىت يلزم جعل : وهذا الَِّذي قاله غري الزم ، إذ لقائل أن يقول . املصدر 
خمففاً فهو عنده يكذبون الرَّسول والقرآن ، أو يكون املشّدد مبعىن املخفّف ، وقرأ } َيكِْذُبونَ { بل من قرأ امسية ، 

  .بالفتح والتَّخفيف ، والباقون بالضَّم والتشديد } َيكِْذُبونَ { : الكوفيون 



« : نه اآلية الكرمية والتعدية حنو الرَّمي بكذا ، وم: بالتشديد ، وله معاٍن كثرية » كذَّب « مضارع » يكذّبون « و 
  .» فَرَّْحُت زيداً 
  .» قَطَّْعُت األثواب « : والتكثري حنو 

  ]السريع : [ جعلته مقطراً؛ ومنه : أي » قَطَّْرُته « : واجلعل على صفة حنو 
  َما قَطََّر الفَارَِس إِالَّ أَنَا... قَْد َعِلَمْت َسلَْمى َوَجاَراَتَها  -١٩١

  مسيته فاسقاً: أي » فَسَّقُْتُه « : و والتسمية حن
  .» َسقَاَك اهللا « : أي قلت له » َسقَّْيُتُه « : والدعاء له حنو 

  .َعقْراً لك : أي قلت » َعقَّْرُته « : أو الدعاء عليه حنو 
  .أزلت قَذَاها : أي « قَذَّْيُت عينه » : واإلزالة حنو « مَرَّْضُته : واإلقامة على الشي حنو 

  .توّجه حنو الشرق والغرب : ، أي « شَرََّق وغَرََّب » : وّجه حنو والت
  .آمني : قال « أمََّن » : واختصار احلكاية حنو 

« فََعلَ » و « َتفَعَّلَ » َولَّى مبعىن تولّى ، وقَدََّر مبعىن قََدر ، واإلغناء عن : خمففاً حنو « فََعلَ » و « َتفَعَّلَ » وموافقة 
هو مبعىن خمففاًن « َمْن دخل ظَفَارِ َحمََّر وَعرَّدَ يف الِقَتال » : ، قالوا « محري » أي تكلم بلغة « مََّر َح» خمففاً حنو 

  .وغن مل يلفظ به 
غري ما : هو اإلخبار عن الشيء خبري ما هو عليه ذهناً وخارجاً ، وقيل : اختلف النَّاس فيه ، فقائل « الكذب » و 

  .افق يف ما يف اخلارج أم ال ، والّصدق نقيضه هو عليه يف اخلارج ، سواء و
  فصل يف معىن اآلية

؛ ألن اآليات كانت تنزل آيةً بعد آيٍة ، } فَزَاَدُهُم اهللا مََرضاً { شّك ونفاق } ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض { : قال املفسرون 
]  ١٢٥: التوبة [ } رِْجساً إىل رِْجسِهِْم فََزادَْتُهْم { : كلما كفروا بآيةٍ ازدادوا كفراً ونفاقاً ، وذلك معىن قوله 

فَلَْم { : والسورة مل تفعل ذلك ، ولكنهم ازدادوا رجساً عند نزوهلا حني كفروا هبا قبل ذلك ، وهو كقوله تعاىل 
{ : ال والدعاء مل يفعل شيئاً من هذا ، ولكنهم ازدادوا فراراً عنده ، وق]  ٦: نوح [ } َيزِدُْهْم دعآئي إِالَّ ِفَراراً 

  ] . ٤٢: فاطر [ } فَلَمَّا َجآَءُهْم َنِذيٌر مَّا َزاَدُهمْ إِالَّ ُنفُوراً 
حمموالً على } فََزاَدُهمُ اهللا مََرضاً { : الكفر واجلَْهل لكان قوله  -هاهنا-لو كان املراد من املرض : قالت املعتزلة 

  .فر واجلهل فاعالً للك -تعاىل-الكُفْرِ واجلَْهلِ ، فيلزم أن يكون اهللا 

  :فاعالً للكفر واجلَْهلِ لوجوه  -تعاىل-وال جيوز أن يكون اهللا : قالت املعتزلة 
أنّ الكفار كانوا يف غَاَية احلرص على الطَّعن يف القرآن ، فلو كان املعىن ذلك لقالوا حملمد صلى اهللا عليه : أحدها 
  إذا فعل اهللا الكفر فينا ، فكيف تأمران باإلميان؟: وسلم 

  .ذكر هذه اآليات يف معرض الذَّم هلم على كُفْرِِهْم ، فكيف يذّمهم على شيء خلقه اهللا فيهم  -تعاىل-أنه : ثانيها و
فإن كان اهللا خلق ذلك فيهم كما خلق لوهنم وطوهلم ، فأّي ذنب هلم حتَّى } وَلَُهم َعذَاٌب أَلِيٌم { : قوله : وثالثها 
  يعذهبم؟
وبأهنم يفسدون يف األرض ، وأهنم هم الّسفهاء ، } بَِما كَانُوا َيكِْذُبونَ { : ه إليهم بقوله أضاف -تعاىل-أنه : ورابعها 

  :إنا معكم ، وإذا ثبت هذا فال ُبّد من التأويل ، وهو ن وجوه : وأهنم إذا خلوا إىل َشيَاِطينهم قالوا 
أن املنافقني مرضت قلوهبم ملا رأوا : املعىن مرض قليب من أمر كذا ، و: حيمل املرض على الَغّم ، ألنه يقال : األول 



، واستعالء شأنه يوماً فيوماً ، وذلك يؤدي إىل زوال رياستهم ،  -عليه أفضل الصالة والسالم-إثبات أمر النيب 
آذانا  َنّح محارك يا ُمَحّمد فقد: َمرَّ بعبد اهللا بن أُّبيِّ على ِحَمارٍ ، فقال له  -عليه الصالة والسالم-كما روي أنه 

رُِحيُه ، فقال له بعض األنصار ، اْعذُْرُه يا رسول اهللا ، فإنه كان مؤمالً أن ُنتَوَِجُه الرياسة قبل أن تقدم علينا ، فهؤالء 
  .زادهم غمَّاً على غَمِّهِْم : أي } فَزَاَدُهُم اهللا مََرضاً { : ملَّا اشتدَّ عليهم الَغّم وصفهم اهللا بذلك فقال 

أنَّ العرب تصف : الثالث . د من زيادة املرض زيادة منع األلطاف فيكون بسبب ذلك املَْنع خاذالً هلم املرا: وثانيها 
  .جاريةٌ مريضةُ الطرف : فتور النَّظر باملرض يقولون 

  ]البسيط : [ قال جرير 
  ْتالَنَامََرٌض قََتلَْنَنا ثُمَّ لَْم ُيْحيَِني قَ... إِنَّ الُعُيونَ الَِّتي يف طَْرفَِها  -١٩٢

فكذا املرض هاهنا إمنا هو الفتور يف النِّية؛ ألن قلوهبم كانت قوًي على املَُحاربة ، واملَُنازعة ، واملخاصمة ، مث 
أي } فََزادَُهُم اهللا مََرضاً { : انكسرت شوكتهم ، فأخذوا يف النِّفَاق بسبب ذلك اخلوف ، واالنكسار ، فقال تعاىل 

  ] ٢٦: األحزاب [ } َوقَذََف ِفي قُلُوبِهُِم الرعب { : ْبَن والضعف ، وحقق اهللا ذلك بقوله زادهم االْنِكسَاَر واجلُ: 
أن حيمل املرض على أَلَم القلب؛ ألنَّ املُْبَتلَى باحلََسِد والنِّفَاقِ ، ومشاهدة ما يكره رمبا صار ذلك سبباً لتغيري : الرابع 

  .على هذا الَوْجِه َحْملٌ له على حقيقته ، فكان أوىل  ِمَزاَجَه ، وتألُّم قلبه ، وَحْملُ اللَّفِْظ
صريح أن كذهبم علّة للعذاب األليم ، وذلك يقتضي أن يكون } َولَُهم َعذَاٌب أَِليٌم بَِما كَاُنوا َيكِْذُبونَ { : وقوله 

  .كل كذب حراماً 
راد التعريض ، ولكن ملا كانت أنه كذب ثالث كذبات ، فامل -عليه الصالة والسالم-فأما ما يروى عن إبراهيم 

  .صورته الكذب مسي بذلك 
  .آمنا باهللا وباليوم اآلخر ، وهم غري مؤمنني : واملراج بكذهبم قوهلم 

ا َيشُْعُرونَ أَلَا إِنَُّهْم ُهمُ الُْمفِْسُدونَ وَلَِكْن لَ) ١١(َوإِذَا قِيلَ لَُهْم لَا تُفِْسدُوا ِفي الْأَْرضِ قَالُوا إِنََّما َنْحُن ُمصِْلُحونَ 
)١٢ (  

ظرف زمان مستقبل ويلزمها معىن الشرط غالباً ، وال تكون إالّ يف األمر احملقق ، أو املرجح وقوعه ، » إذا « 
  ]البسيط : [ فلذلك مل جتزم إال يف ِشْعرٍ؛ ملخالفتها أدوات الشرط؛ فإهنا لألمر احملتمل ، فمن اجلزم قوله 

  نَاراً إِذَا َخَمَدتْ نِريَاُنُهمْ َتِقِد... َيْرفَُع ِلي  َتْرفَُع يل ِخْنِدٌف واُهللا -١٩٣
  ]الكامل : [ وقال آخر 

  َوإِذّا ُتِصْبَك َخصَاَصةٌ فََتجَمَّلِ... َواْسَتْغنِ َما أَغَْناكَ رَبَُّك بِالِغَنى  -١٩٤
  ]الطويل : [ وقال اآلخر 

  َنا إِلَى أَْعدَاِئَنا فَُنَضارِبُِخطَا... إِذَا قَصَُرْت أَْسَيافَُنا كَانَ َوْصلَُها  -١٩٥
  .» كان وصلها « جمزوم لعطفه على حمل قوله » فَُنَضارب « : فقوله 

  ]الطويل : [ وقال الفرزدق 
  َوكَانَ إذَا َما َيسْلُلِ السَّْيَف َيضْرِبِ... فَقَاَم أَُبو لَْيلَى إِلَْيِه اْبُن ظَاِلمِ  -١٩٦

  .» إذا « للمستقبل ك » إذ « كما قد تكون » إذ « : وقد تكون للزمن املاضي ك 
َوالَ َعلَى الذين إِذَا َمآ أََتْوكَ لَِتْحِملَُهمْ { : قوله تعاىل » إذ « ظرفاً ملا َمَضى من الزمان واقعةً موقع » إذا « فمن جميء 



، قال به ]  ١١: اجلمعة [ } انفضوا إِلَْيَها  َوإِذَا َرأَْواْ ِتَجاَرةً أَْو لَهْواً{ : ، وقوله ]  ٩٢: التوبة [ } قُلَْت الَ أَجِدُ 
  .ابن مالك ، وبعض النحويني 

: غافر [ } فَسَْوَف َيْعلَُمونَ إِِذ األغالل يف أَْعَناقِهِْم { : ظرفاً ملا يستقبل من الزمان قوله تعاىل » إذ « ومن جميء 
٧٠ . [  

  أو صارت ظرف مكان أو حرفاً؟وتكون للمفاجأة أيضاً ، وهل هي حينئذ باقية على زمانيتها ، 
  أصحُّها األول استصحاباً للحال ، وهل تتصرف أم ال؟: ثالثة أقوال 

إِذَا َوقََعِت الواقعة لَْيَس ِلَوقَْعتَِها { : الظاهر عدم تصرفها ، واستدلّ من زعم تصرفها بقوله تعاىل يف قراءة من قرأ 
» إذا « ، فجعل » خافضة رافعة « بنصب ]  ٤-١: الواقعة [ } رض َرّجاً كَاِذَبةٌ َخاِفَضةٌ رَّاِفَعةٌ إِذَا ُرجَِّت األ

  .األوىل مبتدأ ، والثانية خربها 
حىت إِذَا كُنُتْم { ، و ]  ٧١: الزمر [ } حىت إِذَا َجآُءوَها { : َوقُْت وقوع الواقعة رّج األرض ، وبقوله : والتقدير 

وال . جمرورة هبا ، وسيأيت حتقيق ذلك يف مواضع » ذا إ« حرف جر ، و » حىت « فجعل ]  ٢٢: يونس [ } 
  .ُتضَاف إالَّ اجلَُملِ الفعلية خالفاً لألخفش 

الواو « ، فاستثقلت الكسرة على » ضرب « : ك » قََولَ « : فعل ماضٍ مبين للمفعول ، وأصله » قيل « : وقوله 
، وهذه أفصح » ياء « بعد كسرة ، فقلبت  »الواو « بعد َسلْبِ حركتها ، فسكنت » القاف « ، فنقلت إىل » 

  .اللغات ، وفيه لغة ثانية ، وهي اإلمشام ، واإلمشام عبارة عن جعل الّضمة بني الضم والكَْسرِ 
  ]الرجز : [ ، قال الشاعر » قُولَ وبُوَع « : إخالص الضم ، حنو : ولغة ثالثة وهي 

  تَ َشبَاباً بُوَع فَاْشتََرْيُتلَْي... لَْيَت َوَهلْ َينْفَُع َشيْئاً لَْيَت  -١٩٧
  ]الرجز : [ وقال اآلخر 

  َتخَْتبِطُ الشَّْوَك َوالَ ُتشَاُك... ُحوكَْت َعلَى َنْولَْينِ إذْ ُتَحاُك  -١٩٨
  .، يعين مع الياء؛ ألن الياء تضم أيضاً » بضم القاء والياء « قُُيل » وجيوز « : وقال األخفش 

» اختري « : وحنوها ، فتقول » َحبَّ « و » رّد « ، و » انقاد « و » اختار « وجتيء هذه اللغات الثالث يف 
: [ ، وأنشدوا « رِدَّ » ، و « َردَّ » ، و « انقود » ، و « انقيد » : اختورط ، وكذلك « بالكسر ، واِإلْشَمام ، و 

  ]الطويل 
  املَْعرُوِف ِفيَنا ُيَعنَُّفَوالَ قَاِئلُ ... َوَما ِحلُّ ِمْن َجْهلٍ ُحَبا ُحلََماِئَنا  -١٩٩

  .« حل » بكسر حاء 
  .بكسر الراء ]  ٢٨: األنعام [ « َولَْو رِدُّوا » : وقرىء 

، « ضرب » : والقاعدة فيما مل يسم فاعله أن ُيَضّم أول الفعل مطلقاً؛ فإن كان ماضياً كسر ما قبل آخره لفظاً حنو 
  .« اختري » ، و « قيل » : أو تقديراً حنو 

» : ، وثالثه إن افتتح هبمزة وصل حنو « ُتُدحْرج احلجر » : يضم ثاين املاضي أيضاً إذا افتتح بتاء ُمطَاوعة حنو  وقد
، وحنومها أال يلتبس ، فإن التبس « غيض » ، و « قيل » واعلم أن شرط جواز اللغات الثالث يف « اْنطُِلَق بزيد 

} قِيلَ { : إن كان سيبويه قد أطلق جواز ذلك ، وأَشّم الكسائي عمل مبقتضى عدم اللَّْبس ، هكذا قال بعضهم ، و
{ ]  ٥٤: سبأ [ } َوحِيلَ { ، ]  ٦٩: الزمر [ } َوجِيَء { ، ]  ٤٤: هود [ } َوِغيَض { ، ]  ١١: البقرة [ 

، وافقه ]  ٢٧ :امللك [ } ِسيئَْت ُوُجوهُ { ، و ]  ٧٧: هود [ } سياء بِهِمْ { و ]  ٧١: الزمر [ } َوِسيَق الذين 



، والباقون بإخالص « سيئت » و « سيء » وما بعدها ، ونافع يف « حِْيل » هشام يف اجلميع ، وابن ذكوان يف 
  .الكسر يف اجلميع 

  .إن شاء اهللا تعاىل ]  ١١: يوسف [ } الَ َتأَْمنَّا { : واإلْشَمام له معان أربعة يف اصطالح القراء سيأيت ذلك يف قوله 
» حرف هني جيزم فعالً واحداً ، و « ال » للتبليغ ، و « الالَّم » ، و « قيل » جار وجمرور متعلّق ب  «اهلم » و 

  .جمزوم هبا ، وعالمة جزمه حذف النون؛ وعالمة جزمه حذف النون؛ ألنه من األمثلة اخلمسة « تفسدوا 
ألنه هو القول يف املعىن ، « ال تفسدوا » :  متعلّق به ، والقائم مقام الفاعل هو اجلُْملَةُ من قوله« يف األرض » و 

  .واختاره الزخمشري 
  .وإذا قيل هلم هذا الكالم ، أو هذا اللّفظ ، فهو من باب اإلسناد اللَّفْظي : والتقدير 

وإذا قيل هلم هو ، ويفّسر هذا املضمر سياق الكالم كما فّسره يف قوله : القائم مقام الفاعل مضمر ، تقديره : وقيل 
  ] . ٣٢: ص [ } حىت تََواَرْت باحلجاب { : 

فأضمر هذا القول املوصوف ، وجاءت اجلملة بعده مفّسرة ، فال موضع هلا « وإذا قيل هلم قول سديد » : واملعىن؟ 
وهذا القول سبقه إليه . من اإلعراب ، فإذا أمكن اإلسناد املعنوي مل يعدل إىل اللَّفِْظّي ، وقد أمكن ذلك مبا تقّدم 

واملفعول القائم َمقَام الفاِعلِ مصدر ، وهو القول ، وأضمر ألن اجلملة بعد تفسّره ، وال » : الَبقَاِء ، فإنه قال  أبو
  .« قائماً مقام الفاعل؛ ألن اجلملة ال تكون فاعالً ، فال تقوم مقام الفاعل » ال تفسدوا « جيزز أن يكون 

قائم مقام الفاعل إالَّ يف » هلم « هذا اللفظ ، وال جيوز أن يكون  وإذا قيل هلم: وقد تقدم جواب ذلك من أن املعىن 
  .رأي الكوفيني واألخفش ، إذ جيوز عندهم إقامة غري املفعول به مع وجوده 

  :وتلخّص من هذا 
عه ، يف َمَحلّ رفع على قول الزَّخمشري ، وال حملّ هلا على قول أيب الَبقَاِء ومن تب» ال تفسدوا « : أنَّ مجلة قوله 

  .وما يف َحّيزه يف حمل خفضٍ بإضافة الظرف إليه » قيل « : واجلملة من قوله 
ال : إمنا حنن مصلحون ، وقت قول القائم هلم : « قالوا : ، والتقدير » قالوا « جواهبا ، وهو » إذا « والعامل يف 

  .تفسدوا 
ة هلا ، وأنَّ ما بعده ليس يف َمَحلّ َخفْضٍ باإلضافة؛ الذي خنتاره أن اجلُْملَةَ الَّيت بعدها وتليها ناصب: وقال بعضهم 

« مىت » كان « مىت َتقُْم أَقُْم » : ألهنا أداة شرط ، فحكمها حكم الظروف اليت ُيَجازى هبا ، فكما أنك إذا قلت 
  .منصوباً بفعل الشرط ، فكذلك إذا قال هذا القائل 

الفُجَائية جواباً هلا ، وما بعد » إذا : ووقوع « مرو قائم إذا قمت فع» : والذي يفسد مذهب اجلمهور جواز قولك 
  .» الفاء « 
  .الفجائية ال يعمل ما بعدها فيما قبلها ، وهو اعتراض ظاهر » إذا « و 

الزائدة عن العمل ، ولذلك تليها اجلملة مطلقاً » ما « حرف مكفوف ب » إنَّ « } إِنََّما َنْحُن ُمصِْلُحونَ { : وقوله 
  .فيد احلَْصَر عند بعضهم ، وهي ت

اليت للنفي ، وأنّ بالتركيب حدث معىن يفيد » ما « اليت لإلثبات ، و » إنَّ « مركبة من » إمنا « وأبعد من زعم أنّ 
  .احلَْصَر 

تَ لَْي« الزائدة بطل عملها ، وذهب اختصاصها باألمساء كما مرَّ ، إال » ما « وأخواهتا إذا َوِليَْتَها » إن « واعلم أن 
  ]البسيط : [ فإنه جيوز فيها الوجهان مساعاً ، وأنشدوا قول النابعة » 



  إِلَى َحَماَمتَِنا َونِْصفُه ، فَقَِد... أَالَ لَْيَتَما َهذَا احلََماُم لََنا : قَالَْت  -٢٠٠
ِتَها ، على أنه قد روي عن ونصبه ، فأما إمهاهلا فلبقاء اختصاصها ، وأّما إمهاهلا فلحملها على أَخََوا» احلََمام « برفع 

، كاليت يف قوله تعاىل » الذي « موصولة مبعىن » ما « سيبويه يف البيت أهنا معملة على رواية الرفع أيضاً ، بأن جتعل 
نعت هلذا ، و » احلََمام « خرب مبتدأ حمذوف هو العائد ، و » هذا « و ]  ٦٩: طه [ } إِنََّما َصَنعُواْ كَْيُد سَاِحرٍ { : 
  .، وُحِذَف العائد وإن مل َتطُل الصلة » ليت « خرب ل » لنا  «

-احلمام كَاِئٌن لنا ، وهذا أوىل من أن يدعي إمهاهلا ، ألن املقتضى لإلعمال ] هذا [ أال ليت الذي هو : والتقدير 
  .باقٍ  -وهو االختصاص

  .عمال يف اجلميع وأخواهتا جاز اإل» إنَّ « الزائدة إذا اتَّصلت ب » ما « وزعم بعضهم أنّ 

خربه ، » مصلحون « مبتدأ ، وهو ضمري مرفوع منفصل للمتكلم ، ومن معه أو املعظّم نفسه ، و » حنن « و 
  .» قالوا « واجلملة يف حمل َنْصبٍ ، ألهنا حمكية ب 

ومن النَّاس من : ، أي » يقول « ، وهي » من « عطف على صلة } َوإِذَا قِيلَ لَُهْم { : واجلملة الشرطية وهي قوله 
جيوز أن تكون مستأنفةً ، وعلى هذين : وقيل : ال تفسدوا يف األرض قالوا : يقول ، ومن النَّاس من إذا قيل هلم 

القولني ، فال َمَحلّ هلا من اإلعراب ملا تقدم ، ولكنها جزء كالم على القول األول ، وكالم مستقل على القول 
، فيكون حملّها » كانوا « الواقع خرباً ل » يكذبون « ء أن تكون معطوفةً على الثاين ، وأجاز الزخمشري وأبو البقا

  .النصب 
: البقرة [ } بَِما كَانُوا َيكِْذُبونَ { : من قوله » ما « ورّد بعضهم عليهما بأن هذا الذي أجازاه على أََحِد وجهي 

املَْوُصولة ، وكذلك إذا » ما « يها يعود على ، إذْ ال عائد ف» الذي « أن تكون موصولةً مبعىن : خطأ ، وهو ]  ١٠
واجلواب عن هذا أهنما ال ُيجِْيَزاِن ذلك أال . جعلت مصدريةً ، فإهنا تفتقر إىل العائد عند اَألخْفَشِ ، وابن السراج 

  .موصولة حرفية » ما « ومها يعتقدان 
لُ على أيب الَبقَاِء وحدهن فإنه يستضعف وأما مذهب األخفش وابن السراج فال يلزمهما القول به ، ولكنه ُيَشِك

  .مصدرية كما تقدم » ما « كون 
  فصل يف أوجه ورود لفظ الفساد

  :على ثالثة أوجه » الفساد « ورد لفظ 
  .مبعىن الِعْصَيان كهذه اآلية : األول 
  .أهلكتا : أي ]  ٢٢: األنبياء [ } دََتا لَْو كَانَ ِفيهَِمآ ءَاِلَهةٌ إِالَّ اهللا لَفََس{ : مبعىن اهلَالَِك قال تعاىل : الثاين 

  ] . ٨١: يونس [ } إِنَّ اهللا الَ ُيْصِلُح َعَملَ املفسدين { : مبعىن السحر قال تعاىل : الثالث 
  فصل يف بيان من القائل

وكل  بعض املؤمنني ،: هو الرسول ، ومنهم من قال : إن ذلك القائل هو اهللا تعاىل ، ومنهم من قال : منهم من قال 
  .ذلك حمتمل 

بعض املؤمنني ، وكل ذلك : هو الرسول ، ومنهم من قال : واألقرب أن ذلك القائل هو اهللا تعاىل ، ومنهم من قال 
  .حمتمل 

بلغه  -عليه الصالة والسالم-واألقرب أن ذلك القائل كان مشافهاً هلم بذلك الكالم ، فإما أن يكون الرسول 
فنصحهم فأجابوا مبا حيّق إمياهنم ، وأهنم يف الصَّالح مبنزلة َساِئرِ املؤمنني ، وإما أنْ  عنهم النفاق ، ومل يقطع بذلك ،



الَ ُتفِْسُدواْ ِفي األرض { : يكون بعض من يلقون إليه الفََساد كان ال يقبله منهم ، وكان ينقلب واعظاً هلم قائالً هلم 
  ل بذلك؟إمنا كانوا خيربون الرَّسو: فإن قيل ]  ١١: البقرة [ } 

-نعم ، كانوا إذا عوقبوا عادوا إىل إظهار اإلسالم ، وكذبوا النَّاقلني عنهم ، وحلفوا باهللا عليه كما قال : قلنا 
  .وقيل هذا الكالم لليهود ] .  ٧٤: التوبة [ } َيْحِلفُونَ باهللا َما قَالُواْ َولَقَْد قَالُواْ كَِلَمةَ الكفر { : عنهم  -تعاىل

  .وج الشيء عن كونه منتفعاً به ، ونقيضه الصالح خر» الفساد « و 

  .الفساد يف األرض إظهار معصية اهللا تعاىل : واختلفوا يف ذلك الفساد فقال ابن عباس واحلََسن وقََتاَدة والّسدي 
ولزم كل  وتقريره أن الشرائع ُسنن موضوعة بني العباد ، فإذا متسكوا هبا َزوَال العدوان ،:  -رمحه اهللا-قال القَفّال 

أحد شأنه ، وحقنت الدّماء ، وسكنت الفنت ، فكان فيه صالح األرض ، وصالح أهلها ، وإذا تركوا التمسُّك 
  .بالشرائع ، وأقدم كلّ واحد على ما َيهَْواه ، وقع اهلََرُج واملََرُج واالضطراب ، ووقع الفساد يف األرض 

، وخمالطتهم معهم؛ ألهنم إذا مالوا إىل الكُفْرِ مع أهنم يف الظاهر  الفساد هو ُمْدرَاَراةُ املنافقني للكافرين: وقيل 
مؤمنون أَْوَهَم ذلك ضعف الرسول وضعف أنصاره ، فكان ذلك جيري للكفار على إظهار عداوة الرسول ، وَنْصبِ 

  .احلروب له 
هات ، وتفريق بني النَّاس عن كانوا يدعون يف الّسر إىل تكذيبه ، وَجْحد اإلسالم ، وإلقاء الشُّب: وقال األَصَم 

  .اإلميان 
  فصل يف مراد املنافقني باإلصالح

هم املَُنافقون ، ألن مرادهم هبذا الكالم نقيض ما هنوا عنه ، وهو اإلفساد يف } قالوا إِنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ { : قوله 
  .إمنا حنن ُمْصلحون كاملُقَابِل له ، ويف هذا احتماالن : األرض؛ فقوهلم 

إمنا حنن مصلحون : أهنم اعتقدوا أن دينهم صواب ، فكان سعيهم ألجل تقوية ذلك الّدين ، ال جرم قالوا : أحدمها 
حنن نصلح أمر : أي » إمنا حنن مصلحون « : أن هذه املُدَاراة َسْعٌي ألجل تقوية ذلك الّدين ، ال جرم قالوا : ، يعين 
  .الفساد 

لّوا هبذه اآلية على أنَّ من أظهر اإلميان وجل إجراء حكم املؤمنني عليه ، وجتويز العلماء استد: وقال ابن اخلطيب 
  .خالفه ال يطعن فيه ، وتوبة الزِّْنِديق مقبولةٌ ، واهللا أعلم 

» ال « حرف تنبيه ، واستفتاح ، وليست مركّبة من مهزة االستفهام و » أال « } أالا إِنَُّهْم ُهُم املفسدون { : وقوله 
ية ، بل هي َبِسيطَةٌ ، ولكنها لفظ مشترك بني التَّنبيه واالستفتاح ، فتدخل على اجلُْملَة امسيةً كانت أو فعليةً ، الناف

وبني العرض والتخصيص ، فتختصّ باألفعال لفظاً أو تقديراً ، وتكون النافية للجنس دخلت عليها مهزة االستفهام 
« ، وتكون للتََّمنِّي ، فتجري جمرى ]  ٢: البقرة [ } الَ َرْيَب ِفيِه { : ، وهلا أحكام تقّدم بعضها عند قوله تعاىل 

  .يف بعض أحكامها » ليت 
» بلى قد قام « : مبعىن » أال « : أمل يقل زيد؟ فتقول : يقول القائل » َبلَى « وأجاز بعضهم أن تكون جواباً مبعىن 

  .وهو غريب 
  :ثة وجه حتتمل ثال» هم « إنّ وامسها ، و » إنّهم « و 

؛ ألن الضمري املنفصل املرفوع جيوز أن يؤكد به مجيع ضروب الضَّمري » إنَّ « أن تكون تأكيداً السم : أحدها 
  .املتصل 

  .وأن تكون فصالً ، وأن تكون مبتدأ 



  .» إن « خربه ، واجلملة خرب ب » املفسدون « و 
، وجيء يف هذه اجلملة بضروب من التأكيد منها » ن إ« وحده خرباً ل » املفسدون « وعلى القولني األّولني يكون 

، واإلتيان بالتأكيد ، والفَْصل بالضَّمري ، وبالتعريف يف اخلرب مبالغةً يف » إن « االستفتاح والتنبيه ، والتَّأكيد ب : 
» إمنا « مؤكدةً ب ؛ ألهنم أخرجوا اجلواب مجلةً امسيةً » إمنا حنن ُمْصِلُحون « : الرد عليهم فيما اّدعوا من قوهلم 

  .ليدلّوا بذلك على ثُبُوت الَوْصِف هلم ، فرد اهللا عليهم بأبلغ وآكد مما ادعوه 
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بلها } ولكن الَّ َيْشُعُرونَ { : وقوله    .الواو عاطفة هلذه اجلملة على ما ق
ت ، وال تكون إالّ بني ضّدين ، معناها االستدراك ، وهو معىن ال ُيفَارقها ، وتكون عاطفةً يف املفردا» لكن « و 

ام زيد لكن خرج بكر « : أو نقيضني ، ويف اخلالفني خالف ، حنو  ، واستدلّ بعضهم على ذلك بقوله » ما ق
  ]الطويل : [ طََرفَةَ 
  َولَِكْن َمَتى َيْسَتْرِفِد القَْوَم أرِفِد... َولَْسُت بَِحالَّلِ التِّالَعِ ِلَبْيِتِه  -٢٠١
  .ليس ضدا وال نقيضاً ملا قبله ، ولكنه خالفه » يسترفد القوم أرفد مىت « : فقوله 

كنايةٌ عن نفي الُبْخلِ » لسُت حبالّل التِّالعِ لبيته « : وهذا ال دليل فيه على املّدعى ، ألن قوله : قال بعضهم 
  .ال أحلّ التِّالَع ألجل الُبْخل : أي 

 -هاهنا- لست خبيالً ولكن كرمياً ، فهي : الكََرمِ ، فكأنه قال كناية عن » مىت يسترفد القوم أرفد « : وقوله 
  .واقعة بني ضّدين 

  .، وهلا أحكام كثرية » يونس « وال تعمل خمففة خالفاً ل 
ا كانوا يتعاطونه من  ومعىن االْسِتْدَراك يف هذه اآلية حيتاج إىل تأمل ونظر ، وذلك أهنم ملا هنوا عن اختاذ مثل م

بأهنم هم املفسدون كانوا حقيقني بأن يعملوا  -تعاىل-ا ذلك بأهنم مصلحون يف ذلك ، وأخرب اإلفساد ، فقابلو
وأهنم ال يدعون بأهنم مصلحون ، فاستدرك عليهم هذا املعىن الذي فَاَتُهْم من عدم  -تعاىل-أن ذلك كما أخرب 

  .الشعور بذلك 
يث اّتصف باجلهل ، وصار اجلهل وصفاً ، وذلك ألنه من ح» زيد جاهل ، ولكن ال يعلم « : ومثله قولك 

قائماً به كان ينبغي أن يعلم هبذا الَوْصف من نفسه؛ ألن اإلنسان له أن يعلم ما اشتملت عليه نفسه من الصفات 
  .، فاستدركت عليه أنَّ هذا الوصف القائم له به ال يعلمه ُمَبالغة يف جهله 

ال يشعرون بأهنم مفسدون ، وإما حذف اقتصار ، :  إّما حذف اختصار ، أي: حمذوف » يشعرون « ومفعول 
  .ليس هلم شعور ألبتة : وهو األحسن ، أي 

ا آَمَن السُّفََهاُء أَلَا إِنَُّهْم ُهُم السُّفََها   ) ١٣(ُء َولَِكْن لَا َيْعلَُمونَ َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم آِمُنوا كََما آَمَن النَّاُس قَالُوا أَُنْؤِمُن كََم

  .كالكالم على اليت قبلها  الكالم عليها
َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم الَ ُتفِْسُدواْ { فعل وفاعل ، واجلملة يف حمل رفع لقيامها مقام الفاعل على ما تقدم يف » آمنوا « و 

  .واألقوال هناك تعود ُهَنا ]  ١١: البقرة [ } ِفي األرض 
  .يف حملّ نصب » كما آمن « والكاف يف قوله 
سري « : آمنوا إمياناً كإميان النَّاس ، وكذلك يقولون يف : علون نعتاً ملصدر حمذوف ، والتقدير وأكثر املعربني جي

أي سرياً حثيثاً وهذا ليس مذهب سيبويه ، إمنا مذهبه يف هذا وحنوه أن يكون منصوباً على احلال : » عليه حثيثاً 
  .من املصدر واملضمر املفهوم من الفعل املتقدم 



يه إىل ذلك أن حذف املوصوف وإقامة الصفة مقامه ال جيوز إالَّ يف مواضع حمصورة ، ليس هذا وإمنا أحوج سيبو
  .» مررت بكاتب « : أن تكون الصفة خاصة باملوصوف ، حنو : منها ، فتلك املواضع 

  .» زيد قائم « : أو واقعة خرباً حنو 
  .» جاء زيد راكباً « : أنو حاالً حنو 

  .» ت قريباً منك جلس« : أو صفة لظرف حنو 
وما عدا هذه املواضع » األْبطَح واَألْبَرق « : أو مستعملة استعمال األمساء ، وهذا حيفظ وال ُيقَاس عليه ، حنو 

ال جيوز فيها حذف املَْوصوف؛ أال ترى أنَّ سيبويه منع ال ماء ولو بارداً ، وإن تقّدم ما يدلُّ على املوصوف ، 
  .؛ ألنه نصب على احلال »  إال ماء ولو بارداً« : وأجاز 

  .صلتها » آَمَن النَّاُس « مصدرية يف حمل َجّر بالكاف ، و » ما « و 
ا « واعلم أنَّ  : [ املصدرية توَصلُ باملاضي أو املضارع املتصّرف ، وقد َشذَّ وصلها بغري املتصرف يف قوله » م

  ]الطويل 
  َغْدرِبَِما لَْسُتَما أَْهلَ اِخلَياَنِة ، وال...  -٢٠٢

  ]الكامل : [ وهل توصل باجلمل االمسية؟ خالف ، واستدل على جوازه بقوله 
َو َعْن قَِليلٍ ذَاِهُب... َواِصلْ َخِليلََك ما التَّواُصلُ ُمْمِكٌن  -٢٠٣   فََألْنَت أَْو ُه

  ]البسيط : [ وقال اآلخر 
  كُُم َتْشِفي ِمَن الكَلَبِكََما ِدَماُؤ... أَْحالَُمكُْم ِلِسقَامِ اجلَْهلِ َشاِفَيةٌ  -٢٠٤

  ]الوافر : [ وقول اآلخر 
  كََما احلَبِطَاُت َشرُّ َبنِي َتِميمِ... فإِنَّ احلُْمَر ِمْن َشرِّ املَطَاَيا  -٢٠٥

  ]الكامل : [ إالّ أن ذلك يكثر فيها إذا أفهمت الزمان؛ كقوله 
.َواِصلْ َخِليلََك  -٢٠٦  .  
  .البيت 

  .عن العمل » الكاف « كافّة ل » ما « اء أن تكون وأجاز الزَّخمشري وأبو البق
على ما » الكاف « رمبا قدم زيد ، وال ضرورة تدعو إىل هذا؛ ألن جعلها مصدريةً مبقٍ ل : مثلها يف قولك 

  .عهد هلا من العمل ، خبالف جعلها كافة 
  .حتتمل أن تكون للجنس ، وفيها وجهان » النَّاس « واأللف والالم يف 

؛ ألن أكثرهم كانوا مسلمني ، وهؤالء املنافقون كانوا منهم ، » اخلزرج « و » األوس « املراد : أحدمها 
  .وكانوا قليلني ، ولفظ العموم قد ُيطْلق على األكثر 

املَُراد مجيع املؤمنني؛ ألهنم هم النَّاس؛ لكوهنم أعطوا اإلنسانية حقََّها؛ ألن فضل اإلنسان على َساِئرِ : والثاين 
  .ان بالَعقْلِ املرشد احليو

كما آمن الرسول ومن معهن وهم ناٌس « للعهد ، فيكون املراد » الالم « و » األلف « وحتتمل أن تكون 
  .معهودون ، أو عبد اهللا بن سالم وغريه من مؤمين أهل الكتاب 



ِه أَْم َيْحُسُدونَ النا{ : املَُراد به النَّيب صلى اهللا عليه وسلم قال تعاىل : الثاين  [ } س على َمآ آَتاُهُم اهللا ِمن فَْضِل
. ٥٤: النساء   [  

  .على النِّساء  -عليه الصالة والسالم-أيك حيسدون النيب 
ثله ]  ٩٧: آل عمران [ } َوللَِّه َعلَى الناس ِحجُّ البيت { : املؤمنون خاّصة قال تعاىل : الناس : الثَّالث  : ، وم

. ٢١: البقرة [ } ُم َياأَيَُّها الناس اعبدوا َربَّكُ{   [  
 ١٧٣: آل عمران [ } الذين قَالَ لَُهُم الناس { : كُفَّار قريش ، وزيد بن مسعود ، قال تعاىل : الرابع واخلامس 

. ١٧٣: آل عمران [ } إِنَّ الناس قَْد َجَمُعواْ لَكُْم { : يعين َنِعيم املكّي ]   [  
]  ١٩٩: البقرة [ } ثُمَّ أَِفيُضواْ ِمْن َحْيثُ أَفَاَض الناس { :  قال تعاىل - عليه الصالة والسَّالم-آدم : السادس 

  .آدم عليه الصالة والسالم : يعين 
: يعين ]  ٥٧: غافر [ } لََخلُْق السماوات واألرض أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ الناس { : الرََّجال؛ قال تعاىل : السابع 
  .الرجال 

  فصل يف إعراب اآلية
} كََمآ آَمَن السفهآء { : وقوله « قالوا » ب « أنؤمن » لإلنكار ، واالستهزاء ، وَمَحلّ « أنؤمن » اهلمزة يف 
حتتمل أن « السفهاء » يف « الالم » و « األلف » كالقول فيهما فيما تقّدم ، و « ما » و « الكاف » القول يف 

ة كالعّيوق؛ ألنه مل يغ : لب هذا الوصف عليهم ، حبيث إذا قيل تكون للجنس أو للعهد ، وأبعد من جعلها للَغلََب
  .السفهاء فيهم منهم ناس خمصوصون ، كما يفهم من العيوق كوكب خمصوص 

إذا َحرَّكته؛ قال ذو : سفهت الرِّيح الشيء : خفيف النَّْسج ، ويقال : ثوب سفيه أي : اِخلفَّة ، يقال : والسَّفه 
  ]الطويل : [ الرّمة 
ا اْهَتزَّ -٢٠٧   أََعاِلَيَها َمرَّ الرَِّياحِ النََّواِسمِ... ْت رَِياٌح َتَسفَّهِْت َجَرْيَن كََم

  ]الوافر : [ وقال أبو متام 
مِ... َسِفيُه الرُّْمحِ َجاِهلُُه إذَا َما  -٢٠٨   َبَدا فَْضلُ السَّفيِه َعلَى احلَِلي

  .خفيف اهلداية سفيه؛ ألنه : أراد سريع الطَّعن بالرُّْمحِ خفيفه ، وإمنا قيل لبذيء اللسان 
  .لقلة عقله « َشارُِب اخلَْمرِ َسِفيٌه » : وقال عليه الصالة والسالم 

الكَذَّاب الذي يعمل خبالف ما يعلم ، وإمنا ّمسى املنافقون املسلمني بالسُّفهاء ، ألن املَُنافقني : السفيه : وقيل 
ملنافقني أن دين حممد باطلٌ ، والباطل ال كانوا من أهل الرياسة ، وأكثر املسلمني كانوا فقراء ، وكان عند ا

أَالَ إِنَُّهْم ُهُم » : قلب عليهم هذا القول فقال  -تعاىل-يقبله إال السَّفيه ، فلهذا نسبوهم إىل السَّفاهة ، مث إنّ اهللا 
  :لوجوه « السُّفََهاُء 
  .أنَّ من باع آخرته بُِدْنَياُه فهو السَّفيه : وثانيها 
  .عادى اهللا ، وذلك هو السَّفيه أنَّ من : وثالثها 

أالا إِنَُّهْم ُهُم املفسدون { : كالكالم على قوله } أالا إِنَُّهْم ُهُم السفهآء ولكن الَّ َيْعلَُمونَ { : والكالم على قوله 
. ١٢: البقرة [ } ولكن الَّ َيْشُعُرونَ   [  



مزتني ، وكذلك كل مهزتني وقعتا يف كلمتني بتحقيق اهل« الّسفهاء أَالَ « » الكوفة » و « الشام » وقرأ أهل 
  :اتفقتا أو اختلفتا ، واآلخرون حيققون األوىل ، ويلّينون الثانية واملختلفتني طلباً للخفّة فإن كانتا مّتفقتني مثل 

: هود  [} َجآَء أَْمُر َربَِّك { ، و ]  ٣٢: األحقاف [ } أَْوِلَيآُء أولئك { ، و ]  ٣١: البقرة [ } هؤالء إِن { 
  .قرأها أبو عمرو والبزي عن ابن كثري هبمزة واحدٍة ]  ١٠١

  .بَِتْحِقيق األوىل وَتلْيني الثانية : وقرأ أبو جعفر ، وورش ، ويعقوب 
  .بتليني األوىل ، وحتقيق الثانية ، ألن مت يستأنف أوىل باهلمزة ّمما يسكت عليه : وقرأ قَالُون 

  فصل يف نظم اآلية
  :لوجهني » ولكن ال يعلمون « : ، وقال ها هنا » ولكن ال يشعرون « : إمنا قال هناك 

اإلفساد ، وهو مما يدرك بأدىن تأّمل ، ألنه من احملسوسات اليت ال حتتاج إىل  -هناك-أن املثبت هلم : أحدمها 
، وهو أنَّ الشعور ا يدرك باملشاعر ، وهي احلواّس مبالغة يف جتهيلهم  الذي قد ثبت  ِفكْرٍ كثري ، فنفى عنهم م

هو السَّفه واملصدر به هو األمر باإلميان ، وذلك مما حيتاج إىل إْمَعان فكرٍ  -هنا-للبهائم َمْنِفّي عنهم ، واملثبت 
  .وَنظَرٍ ، فإنه ُمفْضٍ إىل اإلميان والتصديق ، ومل يقع منهم املأمور به وهو اإلميان ، فناسب ذلك نفي العلم عنهم 

  ]السريع : [ فه خفّة العقل واجلَْهل باألمور؛ قال أن السَّ: الوجه الثاين 
  فََنْجَهلَ اجلَْهلَ َمَع اجلَاِهلِ... َنَخاُف أنْ َتْسفََه أْحالَُمَنا  -٢٠٩

  .؛ ألن عدم العلم بالشيء جهل به ]  ١٣: البقرة [ } الَّ َيْعلَُمونَ { : والعلم نقيض اجلَْهل فقابله بقوله 
  لهافصل يف تعلق اآلية مبا قب

ملا هناهم يف اآلية األوىل عن الفساد يف األرض ، مث أمرهم يف هذه اآلية باإلميان دلّ على أن : قال ابن اخلطيب 
ا ينبغي  ال َيْنَبِغي ، وفعل م   .كمال اإلنسان ال حيصل إال مبجموع األمرين ، وهو تركه ما 

  .اإلخالص بعيداً عن النفاق إمياناً مقروناً ب: أي } آِمُنواْ كََمآ آَمَن الناس { : وقوله 
ولقائل أن يستدلّ هبذه اآلية على أنّ جمرد اإلقرار إميان ، فإنه لو مل َيكُْن إمياناً ملا حتقّق ُمَسّمى اإلميان إالَّ إذا 

} كََمآ آَمَن الناس { : كافياً يف حتصل املطلوب ، وكان ذكر قوله » آمنوا « : حصل باإلخالص ، فكان قوله 
  .لغواً 

اللَُّه ) ١٤(ْسَتْهزِئُونَ إِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَْوا إِلَى َشَياِطينِهِْم قَالُوا إِنَّا َمَعكُْم إِنََّما َنْحُن ُمَو
  ) ١٥(َيْسَتْهزُِئ بِهِْم َوَيُمدُُّهْم ِفي طُْغَيانِهِْم َيْعَمُهونَ 

فعل وفاعل ، » لقوا « جواب هلا ، وقد تقّدم اخلالف يف ذلك ، و  الذي هو» قالوا « منصوب ب » إذا « 
  .اجلملة يف حملّ خفض بإضافة الظّرف إليها 

، فحذفت » الم « اليت هي » الياء « فاستثقلت الضمة على » شربوا « لقيوا بوزن : » لقوا « وأصل  الكلمة 
، » الياء « ريك أحدمها ، فحذف األول وهو الم الكلمة وواو اجلمع ، وال ميكن حت: الضمة فالتقى ساكنان 

، وهذه قاعدة » فَُعوا « : » لَقُوا « وقلبت الكسرة اليت على القاف ضّمة؛ لتجانَِس واو الضمري ، فوزن 
ةً « : أربعة عشر وزناً » لقي « وقد مسع يف مصدر . » حيوا « ، و » خشوا « : مطّردة حنو  بكسر » لُقَْياً َوِلقَْي



« بفتح الفاء وضّمها ، و » لَقَى « بفتحها أيضاً مع املَّد يف الثالثة ، و » لقاء ولقاءة « ن الَعْين ، و الفاء وسكو
بضم الفاء ، وكسر الَعْينِ مع » لُِقيَّا « بكسرها والتشديد و » ِلِقيَّا « بضم الفاء ، وسكون العني و » لُقَْيا 

  .» ِتلْقَاء « بكسر الفاء خاّصة ، و » ِلقَْياَنةً « لفاء وكسرها ، و بضم ا» لُقَْياناً َوِلقَْياناً « التشديد ، و 
  .» َوإِذّا الَقُوا « :  -رمحه اهللا-وقراءة أبو حنيفة 

  .يف حمل نصب بالقول » آَمنَّا « ، و » إذا « جواب » قالوا « مفعول به ، و » الَِّذيَن آَمُنوا « و 
أخلصنا بالقلب؛ ألن اإلقرار باللسان كان معلوماً منهم مما : « منا آ» : واملراد بقوهلم « : قال ابن اخلطيب 

كانوا حيتاجون إىل َبَيانِِه ، إمنا املشكوك فيه هو اإلخالص بالقلب ، وأيضاً فيجب أن حيمل على نقيض ما كانوا 
  .» يظهرونه لشياطينهم ، وإمنا كانوا يظهرون هلم التَّكذيب بالقلب 

أن يتعّدى بالباء » َخالَ « تقّدم نظريه ، واألكثر نظريه ، واألكثر يف } اْ إىل َشَياِطينِهِْم قالوا َوإِذَا َخلَْو{ : وقوله 
ملعىن بديع ، وهو أنه إذا تعّدى بالباء احتمل » إىل « ، وإمنا تعّدى يف هذه اآلية ب » إىل « ، وقد يتعّدى ب 

  :معنيني 
  .االنفراد : أحدمها 
َخالَ فالن بعرض : سخرت منه ، وهو من قولك : أي « خلوت به : ستهزاء ، تقول السُّخرية واال: والثاين 

  .َيْعَبثُ به : فالن أي 
« إىل » فتعّدى « صرف » معىن « خال » ضمن : كان نّصاً يف االنفراد فقط ، أو تقول « إىل » وإذا تعّدى ب 

  .« القرون اخلالية » : ومنه « بوا وانصرفوا ذه» صرفوا َخالَهم إىل َشَياطينهم ، أو تضّمن معىن : ، واملعىن 
  :، كقوله « مع » مبعىن  - هنا- « إىل » : وقيل 

. ٢: النساء [ } َوالَ تأكلوا أَْمَوالَُهْم إىل أَْمَواِلكُْم {   [  
جّوز ، وهذان القوالن إمنا جيوزان عند الكوفيني ، وأما البصريون فال ُيجِيزون الت» الباء « هي هنا مبعىن : وقيل 

  .يف احلروف؛ لضعفها 
  .على باهبا » إىل « ف . وإذا خلوا رجعوا إىل َشياطينهم : وقيل املعىن 

لتحركها ، وانفتاح ما » ألفاً « الكلمة » الم « األوىل اليت هي » الواو « َخلَُووا ، فقلبت : واألصل يف َخلَوا 
، » األلف « ساكنان ، فحذف أوهلما ، وهو  الضمري ساكنة ، فالتقى» واو « قبلها ، فبقيت ساكنة وبعدها 

  .وبقيت الفتحة دالةً عليها 
، مجع تكسري ، وقد تقّدم القول يف اشتقاقه ، فوزن شياطني : » شياطينهم « و  أو » فََعاِليل « إما : مجع شيطان 
عرب باحلركات؛ ألنه على حسب القولني املتقّدمني يف االستعاذة ، والفصيح يف شياطني وبابه أن ي» فََعاِلني « 

لفالن البستان حوله « : مجع َتكْسري ، وهي لغةٌ رديئة ، وهي إجراؤه إجراء اجلمع املذكر السامل ، مسع منهم 
  .» الُبْستَاُنون 

ا َتَنزَّلَْت بِِه الشََّياطون « : وقرئ شاذَّا  . ٢١٠: الشعراء [ » َوَم  [  
  .رؤساؤهم وكََهَنُتُهْم : وشياطينهم 

يف بين » الشام « ، وأبو بردة ب » املدينة « كَْعُب بن الشرف ب : وهم مخسة نفر من اليهود : عباس قال ابن 



وال » الشام « ، وعوف بن عامر يف بين أسد ، وعبد اهللا بن السوداء ب » جهينة « أسلم ، وعبد الدار يف 
  .يكون كاهن إال ومعه شيطان تابع له 

  .من املنافقني واملشركني أصحاهبم : شياطينهم : وقال جماهد 
إِنََّنآ { : لقوله تعاىل » إننا « : » إنا « خربها ، واألصل يف » معكم « وامسها و » إنّ « } إِنَّا َمَعكْْم { : وقوله 

  .، ختفيفاً » ن « ملا اتصلت بنون » إنّ « ، وإمنا حذفت ُنوَني ]  ١٩٤: آل عمران [ } َسِمْعَنا ُمَناِدياً 
  .» إذا خففت « إن » حذفت النون الُوْسطَى على القول الصحيح ، كما حذفت يف « : قاء وقال أبو الب

فيتعلّق مبحذوف وهو ظرف  -كما تقدم-ظرف والضمري بعده يف حملّ خفض بإضافته إليه وهو اخلرب » َمَع « و 
  .مكان ، وفهم الظرفية منه قلق 

، ألنه خيرب به عن اجلُثَِث ألنه يدلّ على الصحبة ، ومن الزم الصحبة ال: قالوا  ظَّرفية ، وأما كونه ظرف مكان 
  .، ولو كان ظرف زمان مل َيُجْز فيه ذلك » زيد معك « : حنو 

  ]الوافر : [ ال جيوز تسكني عينها إال يف شعر كقوله » مع « واعلم أن 
  َماَماَوإِنْ كَاَنْت َزَياَرُتكُْم ِل... فَرِيِشي ِمْنكُُم َوَهَواَي َمَعكُْم  -٢١٠

وهي حينئذ على ظرفيتها خالفاً ملن زعم أهنا حينئذ حرف َجّر ، وإن كان النَّحاس اّدعى اإلمجاع يف ذلك ، وهي 
مصطحبني : جاء الويدان معاً أي : من األمساء الالزمة لإلضافة ، وقد تقطع لفظاً ، فتنتصب حاالً غالباً ، تقول 

  ]الطويل : [ ، وقد تقع خرباً ، قال الشاعر 
اً... َحَنْنَت إىل َريَّا َوَنفُْسَك َباَعَدْت  -٢١١ ا َمع   َمَزاَرَك َمْن َوَشْعَباكَُم

اً « مبتدأ ، و » َشْعَباكَُما « ف  ، و » َمع   .حال » َمعاً « خربه ، على أنه حيتمل أن يكون اخلرب حمذوفاً 
، أو » رحا « و » عصى «  :حال قطعها عن اإلضافة؛ هل هي من باب املقصور حنو » مع « واختلفوا يف 
  .قول يونس ، واألخفش : األّول : ؟ قوالن » دم « و » يد « : املنقوص حنو 

  قول اخلليل وسيبويه ، وتظهر فائدة ذلك إذا ّمسي به: والثاين 
اً « : فعلى األول تقول  « : ، وال دليل على القول األّول يف قوله » َيٍد « ك » مررت َمبعٍ « و » جاءين مع

اً منصوب على الظَّرف النائب عن اخلرب ، حنو » عباكما معاً وش   .وفيها كالم كثري » زيد عندك « : ؛ ألن مع
  فصل يف نظم اآلية

  ؟» إن « مل كانت ُمَخاطبتهم للمؤمنني باجلملة الفعلية وخماطبة شياطينهم باجلملة االمسية حمققة ب 
ا خاطبوا به املؤ: اجلواب : قال ابن اخلطيب  منني جديراً بأقوى الكالمني؛ ألن أنفسهم ال تساعدهم على ليس م

، وإما لعلمهم بأن ادِّعاء الكمال يف  املبالغة ، ألن القول الصادر عن الّنفاق والكراهة قلّما حيصل معه املبالغة 
، ويعلمون أ نّ اإلميان ال يروج على املسلمني ، وأما كالمهم مع إخواهنم ، فكانوا يقولونه عن االعتقاد 

، . املستمعني يقبلون ذلك منهم ، فال َجَرَم كان التأكيد الئقاً به  واختلفوا يف قائل هذا القول أََهمُّ كُلُّ املَُنافقني 
  أو بعضهم؟

، فحمل هذا القول على أنه من صغارهم ، فكانوا يقولون للمؤمنني  « : فمن محل الشََّياطني على كبار املَُنافقني 
املراد بالّشياطني الكفار مل مينع إضافة هذا : ، ومن قال » إنا معكم « :  أكابرهم قالوا وإذا عادوا إىل» آمنا 



  .القول إىل كُلّ املَُنافقني 
، وهذه اجلملة الظاهرة ]  ١١: البقرة [ } إِنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ { : كقوله } إِنََّما َنْحُن ُمْسَتْهزِئُونَ { : وقوله 

توّجه » إنَّا َمَعكُْم « : اإلعراب الستئنافها؛ إذ هي جواب لرؤسائهم ، كأهنم ملا قالوا هلم  أهنا ال حملّ هلا من
  .فما بالكم مع املُْؤمنني ُتظَاهروهنم على دينهم ، فأجابوهم هبذه اجلملة : عليهم سؤال منهم ، وهو 

  .» إنَّا َمَعكُْم « : حملّها النصب ، ألهنا بدلٌ من قوله : وقيل 
« وحنوه أن جتعل َبْيَن َبْيَن ، أي بني اهلمزة واحلرف الذي منه حركتها وهو » مستهزؤون « فيف مهزة وقياس خت

  .حمضة » ياء « ، وهو رأي سيبويه ، ومذهب األخفش قلبها » الواو 
{ و ]  ٨:  الصف[ } ِلُيطِْفئُواْ { و ]  ٦٦: الصافات [ } فََماِلئُونَ { و } ُمْسَتْهزِئُونَ { وقد وقف محزة على 

{ و ]  ٢٩: يوسف [ } اخلاطئني { و ]  ٥٣: يونس [ } َوَيْسَتْنبِئُوَنَك { و ]  ٣٧: التوبة [ } لُِّيَواِطئُواْ 
{ ، و ]  ٥٦: يس [ } ُمتَِّكئُونَ { و ]  ٣١: الكهف [ } مُّتَِّكِئَني { ، و ]  ٣٧: احلاقة [ } اخلاطئون 
  .اهلَْمَزِة اتباعاً لرسم املُْصَحِف  حبذف صورة]  ٧٢: الواقعة [ } املنشئون 

  .» إنَّا َمَعكُْم « : توكيد لقوهلم } إِنََّما َنْحُن ُمْسَتْهزِئُونَ { : وقوهلم 
، و : » يستهزىء « رفع باالبتداء ، و : اهللا } اهللا َيْسَتْهزِىُء بِهِْم { : وقوله  بِهِْم « مجلة فعلية يف حملّ رفع خرب 

  .ل هلذه اجلملة الستئنافها متعلّق به ، وال حم» 

َيْعَمُهونَ « و . » يستهزىء « يتركهم وُيْمهِلُُهْم ، وهو يف حمل رفع أيضاً لعطفه على اخلََبرِ ، وهو » َيُمدُُّهْم « و 
، وجاءت احلال من املُّضاف إليه؛ » طغياهنم « ، أو من الضمري يف » َيُمدُُّهْم « يف َمَحلِّ احلال من املفعول يف » 
  .نَّ املُّضاف مصدر أل
يعمهون « ، وقّدم عليه ، إالَّ إذا جعل » يعمهون « ، أو ب » ميدهم « حيتمل أن يتعلّق ب » يف طُْغَيانِهِم « و 
  .، فال يتعلّق به حينئذ ، لفساد املعىن » طغياهنم « حاالً من الضَّمري يف » 

معلالً ذلك بأن » ميدهم « َحالَْين من الضَّمري يف » ون يعمه« ، و » يف طغياهنم « وقد منع أبو الَبقَاِء أن يكون 
  .العاملَ الواحَد ال يعمل يف حالني ، وهذا على رأي من منع ذلك 

وأما من جييز تعدُّد احلال مع عدم تعدُّد صاحبها فيجيز ذلك ، إالّ أنه يف هذه اآلية ينبغي أن مينع من ذلك إال ما 
ىن يأىب َجْعلَ هذا اجلار واجملرور حاالً؛ إذ املعىن منصب على أنه متعلّق بأحد الفعلني ذكره أبو الَبقَاِء ، بل ألن املع

  .ال مبحذوف على أنه حال » يعمهون « ، أو » ميّدهم « : ، أعين 
  .» ميدهم « من » الياء « فتح : واملشهور 

  .بضم الياء » ُيِمدُُّهْم « : وقرىء شاذاً 
  .بكذا » أمّده « و » مّده « :  واحد تقول الثالثي والرُّباعي مبعىن: فقيل 
، و » مّده « : وقيل    .إذا أراد من غري جِْنِسِه » أمّده « إذا زاده عن جِْنِسِه 
: ، وأمّده يف اخلري لقوله تعاىل ]  ٧٩: مرمي [ } َوَنُمدُّ لَُه ِمَن العذاب َمّداً { : مّده يف الشَّرِّ لقوله تعاىل : وقيل 

أَن ُيِمدَّكُْم { ، ]  ٢٢: الطور [ } َوأَْمَدْدَناُهم بِفَاِكَهٍة َولَْحمٍ { ]  ١٢: نوح [ } ْم بِأَْمَوالٍ َوَبنَِني َوُيْمِدْدكُ{ 
{ : إال أنه يعكر على هذين الفرقني أنه قرىء ]  ١٢٤: آل عمران [ } َربُّكُْم بِثَالَثَِة آالٍَف مَِّن املالائكة 



باللغتني ، وميكن أن ُيَجاب عنه مبا ذكره الفارسي يف ]  ٢٠٢: األعراف [ } ِفي الغي  َوإِْخَوانُُهْم َيُمدُّوَنُهْم
فََسُنَيسُِّرُه للعسرى { ، ]  ٢١: آل عمران [ } فََبشِّْرُهم بَِعذَابٍ { : أنه مبنزلة قوله تعاىل » الياء « توجيه ضم 

  .التهكُّم بذلك أنه على سبيل  -رمحه اهللا-يعين أبو علي ]  ١٠: الليل [ } 
  .وأصل املدد الزيادة 

ّد يف الُعُمر واإلْمالء واإلْمَهال؟: فإن قلت : وقال الزخمشري    مل زعمت أنه من املََدد دون املَ
َوإِْخَواُنُهْم َيُمدُّوَنُهمْ { : وقراءة نافع » وميدهم « : كفاك دليالً على لك قراءة ابن كثري ، وابن حميصن : قلت 

  .كأملى له » الالم « على أنَّ الذي مبعىن أَْمَهلَ إمنا هو َمّد له ب ]  ٢٠٢: األعراف [ } 
  ]الرجز : [ َهزَِئ به ، واستهزأ ، قال : السخرية واللّعب؛ ُيقَال : واالستهزاء لغةً 

ْه: قالَت ... قَْد َهزِئَْت ِمنِّي أُمُّ طَْيَسلَْه  -٢١٢   أََراُه ُمْعِدماً الَ َمالَ لَ
  ]الطويل : [ تقام؛ وأنشد أصله االن: وقيل 
  َسرَاُتُهُم َوْسطَ الصََّحاِصحِ ُجثَُّم... قَِد اْسَتْهَزُؤوا ِمْنُهْم بِأَلْفَْي ُمَدجَّجِ  -٢١٣

  .على ظاهرها  -تعاىل-فعلى هذا القول الثَّاين نسبة االستهزاء إليه 
  :وأما على القول األول فال بد من تأويل وهو من وجوه 

َوَجَزآُء { : جيازيهم على استهزائهم فسمى العقوبة باسم الذَّنب ليزدوج الكَالَم ، ومنه : عىن امل: قيل : األول 
ِه { ، ]  ٤٠: الشورى [ } َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ  اعتدوا َعلَْي . ١٩٤: البقرة [ } فََمنِ اعتدى َعلَْيكُْم ف  [  

َو َخاِدُعُهْم{ : وقال  َر اهللا { ، ]  ١٤٢: النساء [ }  إِنَّ املنافقني ُيَخاِدُعونَ اهللا َوُه : آل [ } َوَمكَُرواْ َوَمكَ
. ٥٤: عمران   [  

، اللّهم فاهُجُه ، اللهم « : وقال عليه الصالة والسالم  اللَُّهمَّ إنّ فالناً َهَجاين ، وهو بعلم أين لَْسُت بَِشاِعرٍ 
إنَّ اهللا الَ َيَملُّ َحتَّى َت« : ؛ وقال عليه الصالة والسَّالم » فالَْعْنُه َعَدَد ما َهَجانِي  كَلَّفُوا من اَألْعَمالِ ما ُتِطيقونَ ف

  ]الوافر : [ ؛ وقال عمرو بن كلثوم » َتَملُّوا 
ا... أَالَ الَ َيْجَهلَْن أََحٌد َعلَْينا  -٢١٤   فََنْجَهلَ فَْوَق َجْهلِ اجلَاِهِليَن

  .غري َضاّر باملؤمنني ، فيصري كأن اهللا استهزأ هبم أنَّ ضرر استهزائهم باملُْؤمنني راجٌع إليهم ، و: وثانيها 
أنّ من آثار االستهزاء ُحُصول اهلََوان واحلَقارة ، فذكر االستهزاء ، واملراد ُحُصول اهلََوان هلم فعّبر : وثالثها 

  .بالسَّبب عن املَُسبِّب 
ا ما هلم عند اِهللا خالفها يف اآلخرة ، كما أهنم أنَّ استهزاء اهللا هبم أن يظهر هلم من أَْحكَاِمِه يف الدُّْني: ورابعها 
ملا أظهر  - تعاىل  - املؤمنني أمراً مع أنَّ احلاصل منهم يف السر خالفه ، وهذا ضعيف؛ ألنه ] للنَّيب و [ أَظَْهُروا 

ة ملا أظهره يف هلم أحكام الدُّنيا ، فقد أظهر األدلّة الواضحة مبا يعاملون به يف الدَّار اآلخرة ، فليس يف ذلك خمالف
  .الدنيا 

ُيَعاملهم ُمَعاملة املُْسَتْهزِئِ يف الدُّنيا واآلخرة ، أما يف الدنيا ، فألنه أطلع الرسول  -تعاىل  -أن اهللا : وخامسها 
، فإذا هو أن يفتح هلم باباً من اجلنة : على أَْسَرارِِهْم ِلُمَبالغتهم يف إلْخفَاِئها ، وأّما يف اآلخرة فقال ابُن َعبَّاس 

رأوه املُنافقون خرجوا من اجلَِحيمِ متوّجهني إىل اجلنة ، فإذا وصلوا إىل باب اجلنة ، فهناك يغلق دوهنم الباب ، 



هو أن ُيْضَرَب : وقيل ]  ٣٤: املطففني [ } فاليوم الذين آَمُنواْ ِمَن الكفار َيْضَحكُونَ { : فذلك قوله تعاىل 
فَُضرَِب { : ، فإذا وصل املنافقون إليه ِحَيلَ بينهم وبينه ، كما قالَ َتَعالَى  للمؤمنني نوٌر َيْمشون به على صراط

  .اآلية ]  ١٣: احلديد [ } َبْيَنُهم بُِسورٍ 
  ؟]  ١٤: البقرة [ } إِنََّما َنْحُن ُمْسَتْهزِئُونَ { : إن اهللا يستهزئ هبم ليكون مطابقاً لقوله : هال قيل : فإن قيل 
اً بعد وقت ، وهكذا كانت : تهزئ يس« أنَّ : وجلواب  يفيد حدوث االستهزاء وجتّدده وقتاً بعد وقت ، وقت

ةً أَْو َمرََّتْينِ { نكايات اهللا فيهم  . ١٢٦: التوبة [ } أََوالَ َيَرْونَ أَنَُّهْم ُيفَْتُنونَ ِفي كُلِّ َعامٍ مَّرَّ  [  
وبكسر الطَّاء قرأ زيد بن . غياناً بكسر الطَّاء وضمها الضالل مصدر طََغى َيطَْغى ِطْغياناً وطُ: « الطُّغيان » و 

ُت ، وأصل املاّدة ُمجاوزة احلَّد ، ومنه : واو ، يقال . ياء : قيل « طغى » علي ، والم  طغى املاء : طََغْيُت وطََغْو
.  

، إال أن بينهما عموماً وخصوصاً : « الَعَمةُ » و  ، ألن الَعَمى يطلق على التردُّد والتحيُّر ، وهو قريب من الَعَمى 
َه َعَمهاً : ذهاب ضوء العني ، وعلى اخلطأ يف الرأي ، والَعَمةُ ال يطلق إال على اخلطأ يف الرأي ، يقال  َعِم

ٌه    .َوَعَمَهاناً فهو َعِمٌه فهو َعِمٌه وَعاِم

  فصل يف الرد على املعتزلة
  : هذه اآلية ال ميكن إجراؤها على ظاهرها لوجوه: قالت املعتزلة 

أضاف ذلك الغّي إىل إخواهنم ، ]  ٢٠٣: األعراف [ } َوإِْخَواُنُهْم َيُمدُّوَنُهْم ِفي الغي { : قوله تعاىل : أحدها 
  .فكيف يكون مضافاً إىل اهللا 

  فكيف يذمهم عليه؟ -تعاىل  -ذّمهم على هذا الطغيان ، فلو كان فعالً هللا  -تعاىل  -أن اهللا : وثانيهما 
  .لبطلت النبوة ، وبطل القرآن ، فكان االشتغال بتفسريه َعَبثاً  - تعاىل  - ان فعالً هللا لو ك: وثالثهما 
، ولو كان من اهللا ملا أضافه إليهم فظهر } ِفي طُْغَيانِهِْم { : أضاف الطّغيان إليهم بقوله  - تعاىل  - أنه : ورابعهم 

صداقه أنه حني أسند املَّد إىل الشَّياطني أطلق الغّي غري خالق لذلك ، وم - تعاىل  - أنه إمنا أضافه إليهم ليعلم أنه 
إذا ثبت هذا ، فال ُبدَّ من التأويل ، وهو من } َوإِْخَواُنُهْم َيُمدُّونَُهْم ِفي الغي { : ، ومل يقيده باإلضافة يف قوله 

  :وجوه 
لْطافَُه اليت منحها للمؤمنني ، لَمَّا منحهم أَ - تعاىل  - إن اهللا : قال الكَْعبِّي وأبو مسلم األصفهاين : أحدها 

وَخذَلَُهْم بسبب كفرهم وإصرارهم عليه بقيت قلوهبم ُمظِْلَمةً بتزايد الرَّْين فيها ، وكتزائد النور يف قلوب 
  .املؤمنني ، فسمى ذلك النور مدداً ، وأسنده إىل اهللا تعاىل ، ألنه مسّبب عن فعله هبم 

  .ِإللْجاِء أن حيمل على منع القَْسرِ وا: وثانيها 
  .ألنه بتمكينه ، وإقَْداره ، والتَّخلية بينه وبني إغواء عباده  -تعاىل  -أن يسند فعل الشيطان إىل اهللا : وثالثها 
وميدهم أي ميد عمرهم ، مث إهنم مع ذلك يف طغياهنم يعمهون ، وهذا ضعيف من : قال اجلُبَّائي : ورابعها 
  :وجهني 
  .باملَّد يف العمر » وميدهم « وز يف اللُّغة تفسري ما َبيََّنا أنه ال جي: األول 
ميد عمرهم بغرض أن يكونوا يف طُغياهنم يعمهون ،  -تعاىل  -َهْب أنه يصّح ذلك ، ولكنه يفيد أنه : الثاين 



  .وذلك يفيد اإلشكال 
  .أبون إالَّ أن يعمهوا يبقيهم ، ويلطف هبم الطَّاعة ، في - تعاىل  - أجاب القَاِضي عن ذلك بأنه ليس املُراد ألنه 

  ) ١٦(أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالُْهَدى فََما َربَِحْت ِتَجاَرُتُهْم َوَما كَاُنوا ُمْهَتِديَن 

  .وصلته خربه » الذين « رفع باالبتداء و : » أولئك « 
ا َربَِحْت تِّجَاَرُتُهْم { : وقوله تعاىل    .» اشتروا « : اجلملة الواقعة صلة ، وهي  هذه اجلملة عطف على} فََم

ا تّضمنه املوصول من معىن الشَّْرط ، فيصري قوله  وزعم بعضهم أهنا خرب املُْبَتَدأ ، وأنَّ الفاء دخلت يف اخلََبرِ مل
وهذا ]  ٢٧٤: ة البقر[ } فَلَُهْم أَْجُرُهْم { : ، مث قال ]  ٢٧٤: البقرة [ } الذين ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم { : تعاىل 

فإن . كما تقّدم » أولئك « ليس مبتدأ حىت يّدعي دخول الفاء يف خربه ، بل هو َخَبٌر عن » الذين « وهم؛ ألن 
  .يكون املوصول مبتدأ ثانياً ، فتكون الفاء دخلت يف خربه : قيل 
، وأيضاً فإنَّ: قلنا    .الّصلة ماضية معىن  يلزم من ذلك عدم الربط بني املبتدأ واجلملة الواقعة خًرب عنه 

فاجلَواَب يصري املوصول خمصوصاً إلبداله من خمصوص ، » أولئك « بدالً من » الَّذين « يكون : فإن قيل 
  .والّصلة أيضاً ماضية 

  .» الرجل الذي يأتيين فله درهم « : ، ويصري نظري قولك » أولئك « صفة ل » االذين « : فإن قيل 
  .ال الثَّاين ، وبأنه ال جيوز أن يكون وصفاً له؛ ألنه أعرف منه ، ففسد هذا القَْولُ يرد مبا رد به السؤ: قلنا 

  .اللتقاء الساكنني ، وإمنا ضممت تشبيهاً بتاء الفاعل » اشتروا « واملشهور ضّم واو 
. ٤٢: التوبة [ } لَوِ استطعنا { : للفرق بني واو اِجلْمعِ والواو األصلية حنو : وقيل   [  
  .أخّف من الكسرة؛ ألّنها من جنس الواو  -هنا  -ن الضمة أل: وقيل 
  .كما سيأيت » اشتريوا « : حركت حبركة الياء احملذوفة ، فإن األصل : وقيل 
  .وقرئ بكسرها على أصل التقاء الساكنني ، وبفتحها؛ ألهنا أخف . » حنن « : هي للجمع فهي مثل : وقيل 

  .وهو ضعيف؛ ألن ضمها غري الزم » أَثْؤب « و » أَْدُؤر  «وأجاز الكسائي مهزها تشبيهاً هلا ب 
ومنهم من َيْخَتِلُسَها ، فيحذفها اللتقاء السَّاكنني؛ وهو ضعيف جداً ، ألن فيحذفها اللتقاء « : وقال أبو الَبقَاِء 

بلها فتحة ، والفتحة ال تدلّ عليها    .» السَّاكنني؛ وهو ضعيف جداً ، ألن ق
، فقبلت أفالً ، قم حذفت اللتقاء السَّاكنني ، : وا اشتري: وأصل اشتروا  فتحركت الياء ، وانفتح ما قبلها 

  .وبقيت الفتحة دالّة عليها 
، فحذفت الياء اللتقائها ساكنةً مع : وقيل    .» الواو « بل حذفت الضَّمَّة من الياء فسكنت ، فالتقى َساِكَناِن 

، فينبغي أن يع: فإن قيل    ود السَّاكن احملذوف؟واو اجلمع قد حركت 
أنَّ هذه احلركة عارضةٌ فهي يف حكم السَّاكن ، ومل جيئ ذلك إالَّ يف ضرورة الشعر؛ وأنشد الِكسَائيُّ : فاجلواب 

:  
  .. َيا َصَياحِ لَْم َتَنامِ الَعِشيَّا  -٢١٥

  .فأعاد األلف ملا حركت امليم حركةٌ عارضةٌ 



  .القَْصِد ، وفقد االهتداء ، فاستعري للذهاب عن الصواب يف الدين  اجلور عن: مفعولة ، وهي » الضَّاللة « و 
، وهي تدخل على املتروك أبداً » اشتروا « متعلّق ب » باهلدى « و    .والباء هنا للعوض 

نَّ ظاهره ، فإ]  ٧٤: النساء [ } فَلُْيقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اهللا الذين َيْشُرونَ احلياة الدنيا باآلخرة { : فأما قوله تعاىل 
  .أن اآلخرة هي املأخوذة ال املتروكة 

ا هبم من النِّفَاق ، « املشترين » أن املراد ب « : فاجلواب ما قاله الزََّمْخَشرَِي  املبطئون وعظوا بأن يغريوا م
  .وك على املتر« الباء » ورسوله ، وجياهدوا يف اهللا َحّق اجلهاد ، فحينئذ دخلت  -تعاىل-وخيلصوا اإلميان باهللا 

َمَجاز عن االستبدال مبعىن أهنم ملا تركوا اهلدى ، وآثروا الضاللة ، ُجِعلُوا مبنزلة هلا باهلَُدى ،  -هاهنا- والشِّراء 
فما رحبوا يف : فأسند الرِّْبحِ إىل التِّجارة ، واملعىن } فََما َربَِحْت تَِّجاَرُتُهْم { : مث رشح هذا اجملاز بقوله تعاىل 

  ] .الطويل : [  خذا التَّْرشيح قول اآلخر ِتجارِتهم؛ ونظري
  َوَعجَّْت َعجِيجاً ِمْن ُجذَاَم املَطَارُِف... َبكَى اخلَزُّ ِمْن َرْوحٍ َوأَْنكََر جِلَْدُه  -٢١٦

َوَعّجت » : وإنكاره جللده جمازاً َرّشحه بقوله  -وهو َرْوح  -ملا أسند البكاء إىل اخلَّز من أجل هذا الرجل 
  ] .الطويل : [ وقول اآلخر . استغاثت الثياب من هذه القبيلة : أي « ن ُجذام املَطَارف م

  َوَعشََّش يف َوكَْرْيِه َجاَش لَُه َصْدرِي... َولَمَّا َرأَْيُت النَّْسَر َعَز اْبُن َدايٍة  -٢١٧
، جمازاً َرّشحه بذكر وهو الُغَراب عبارة عن الشباب « ابن داية » عبارة عن الشَّيب ، و « النَّْسَر » ملا جعل 

.الوافر : [ التعشُّش يف الَوكْرِ ، وقول اآلخر   [  
ا أُمُّ الرَُّدْينِ َوإنْ أََدلَّْت  -٢١٨   بَِعاِلَمٍة بأَخالقِ الِكرامِ... فََم

  َتَنفَّقَْناُه بِاحلْبلِ التَُّؤامِ... إِذا الشَّْيطانُ قَصََّع يف قَفَاَها 
ُجحر من جَِحَرة الَيْربُوعِ هنا ملا ذكر سبحانه : دخل من القاصعاء ، وهي : ي أ« قَّصع يف ثقاها » : ملا قال 

  .الشِّر ، أتبعه مبا ُيشاكله ، وهو الربح متثيالً خلسارهتم 
  .الزيادة على رأس املال : والربح 
ا كَاُنواْ ُمْهَتِديَن { : وقوله    .} اَرُتُهْم فََما َربَِحْت تَِّج{ : هذه اجلملة معطوفةٌ على قوله } َوَم

للمطاوعة إال من فعل « افتعل » عنا للُمطَاوعة ، وال يكون « افتعل » اسم فاعل من اهتدى ، و : واملهتدي 
  .نتعدٍّ 

.الزجر : [ وزعم بعضهم أنه جييء من الالَّزم ، واستدل على ذلك بقول الشاعر   [  
  لَِة القَابِسِ َتْرِمي بالشََّرْركَُشْع... َحتَّى إذَا اْشَتالَ سَُهْيلٌ يف السََّحْر  -٢١٩
ا ليس للمطاوعة ، « افتعل » ، وهو الزم ، وهذا وهم؛ ألن « شال » افتعل ملُطاوعة « اْشتال » ف : قال  هن

  .اجملرد « فََعلَ » بل مبعىن 
َجارة سالمةُ ُمِصيبني يف ِتجارِتهم؛ ألنّ املقصود من التِّ: ومعىن اآلية أهنم ما كانوا مهتدين من الضاللة ، وقيل 

رأس املال ، والربح ، وهؤالء أضاعوا األمرين؛ ألن رأس ماهلم هو الَعقْل اخلايل عن املانع ، فلما اعتقدوا هذه 
  .الضالالت صارت تلك العقائد الفاسدة مانعةً من االشتغال بطلب العقائد احلقة 

  .دي إىل العقائد احلقة فهؤالء مع أهنم مل يرحبوا فقد أفسدوا رأس املال ، وهو العقل اهلا



، ومن األمن » : وقال قتادة  انتقلوا من اهلَُدى إىل الضَّاللة ، ومن الطاعة إىل املعصية ، ومن اجلََماعة إىل الفُْرقة 
  .« غلى اخلوف ، ومن السُّنة إىل البِْدَعِة 

  ) ١٧(ُه ذََهَب اللَُّه بُِنورِِهْم َوَتَركَُهْم ِفي ظُلَُماٍت لَا ُيْبِصُرونَ َمثَلُُهْم كََمثَلِ الَِّذي اْسَتْوقََد َناًرا فَلَمَّا أََضاَءْت َما َحْولَ

اعلم أن املقصود من ضرب اِملثَالِ أنه يؤثر يف القَلْبِ ما ال يؤثره وصف الشيء يف نفسه ، وذلك ألن الغرض 
، من املَثَلِ تشبيه اخلَِفّي باجلَِلّي والغائب بالشاهد ، فيتأكّد الوقوف على ما ، ويصري احلس مطابقاً للعقل  هيته 

وذلك هو النهاية يف اإليضاح يف الترغيب يف اإلميان لذا مثل بالظّلمة ، فإذا أخربت عن ضعف أمر ومثّلته بَِنْسجِ 
  .العنكبوت كان ذلك أبلغ يف وقعه يف القلب باخلرب جمرداً 

، فيتعلّق » كمثل « مبتدأ و » مثلهم « : قوله  مبحذوف على قاعدة الباب ، وال ُمَباالة جار وجمرور خربه 
وأجاز أبو البقاء . مثلهم مستقر كََمثَلِ : التشبيه ال تتعلّق بشيء ، والتقدير » كاف « إنّ : خبالف من يقول 

.البسيط : [ امساً هي اخلرب ، ونظريه قول الشاعر » الكاف « وابن عطية أن تكون   [  
ِه الزَّْيُت والفُُتلُ... وِي َشطٍَط أََتْنَتُهونَ؟ َولَْن َيْنَهى ذَ -٢٢٠   كَالطَّْعنِ َيذَْهُب في

  .امساً مطلقاً » الكاف « جييز أن تكون : وهذا مذهب األخفش 
وأما مذهل سيبويه فال ُيجِيُز ذلك إال يف شعر ، وأّما تنظريه بالبيت فليس كما قال؛ ألنّ يف البيت نضطر إىل 

  .آلية جعلها امساً لكوهنا فاعلة ، خبالف ا
  :التشبيه هلا ثالثة أحوال » كاف « إن : والذي ينبغي أن يقال 

ا إذا كانت فاعلة ، أو جمرورة حبرف ، أو إضافة  : [ مثال الفاعل . حال يتعّين فيها أن تكون امساً ، وهي م
  ]البسيط 
  . . .. أََتْنَتهونَ َولَْن َيْنَهى  -٢٢١
  .البيت 

  ]الطويل : [ ْيسِ ومثال َجرِّها حبرف قول امرئ القَ
  َتَصوَُّب ِفيِه الَعْيُن طَْوراً َوَتْرَتِقي... َوُرْحَنا بكَاْبنِ املَاِء ُيْجَنُب َوْسطََنا  -٢٢٢
  ]الوافر : [ وقوله 
  إذَا َوَنِت الرُّكَاُب َجَرى َوثابَا... َوَزْعُت بِكَالْهَِراَوِة أَْعَوجِيِّ  -٢٢٣

  ]ريع أو الرجز الس: [ ومثال َجرِّها باإلضافة قوله 
اً ، وهي الواقعة صلة ، حنو ... فَُصيُِّروا ِمثْلَ كََعْصٍف َمأْكُولْ  -٢٢٤ جاء : وحال يتعّين أن تكون فيها حرف

وحال . الذي كزيد؛ ألن جعلها امسا يستلزم حذف عائد مبتدأ من غري طول الصِّلة ، وهذا ممتنع عند البصريني 
ا عدا ذل   .» زيد كعمرو « : ك حنو جيوز فيها األمران ، وهي م

فَُصيُِّروا » : ونظّره يقوله « : مثلهم مثل الذي ، ونظّره بقوله : وأبعد من جعلها زائدة يف اآلية الكرمية ، أي 
صفتهم : مبعىن القّصة والتقدير  -هنا  -كأنه جعل املثل واملثل مبعىن واحد ، والوجه أن املثل « مثل كعصف 

 ، : فليست زائدةً على هذا التأويل ، وهذا جواب عن سؤال أيضاً ، وهو أن يقال وقصتهم كقّصة املستوقد 
ثَلُُهْم كََمثَلِ الذي استوقد { : قوله تعاىل  يقتضي تشبيه مثلهم مثل املستوقد ، فما مثل املنافقني ومثل } َم



  املُْسَتْوِقِد حّتى ّشّبه أحدمها باآلخر؟
قصّتهم العجيبةُ : وللصفة إذا كان هلا شأن وفيها غرابة ، كأنه قيل  استعري املثل للقّصة: أن يقال : فاجلواب 

يما قصصنا ]  ٣٥: الرعد [ } مَّثَلُ اجلنة اليت ُوِعَد املتقون { : كقّصة الذي استوقد ناراً ، وكذا قوله  أي ف
  .عليه من الَعَجائب قّصة اجلّنة العجيبة 

  .الوصف الذي له شأن من العظمة واجلاللة  :أي ]  ٦٠: النحل [ } َوِللَِّه املثل األعلى { 
ولذلك  - بالفتح  -وصفهم وشأهنم املتعّجب منه ، ولكن املَثَل : أي ]  ٢٩: الفتح [ } َمثَلُُهْم ِفي التوراة { 

  .حوفظ يف لفظه فلم يغري 
ع ولذلك مج - هنا  - يف حملّ خفض باإلضافة ، وهو موصول للمفرد املذكّر ، ولكن املراد به: » الذي « و 

، واألوىل أن يقال } ذََهَب اهللا بُِنورِِهْم { : روعي ّمٍعَناه يف قوله  وقع » الذي « إنَّ : فأعاد الضمري عليه مجعاً 
للّداللة عليه    .وصفاً لشيء يفهم اجلمع ، مث حذف ذلك املوصوف 

ن قد روعي الوصف مرة ، فعاد ومثلهم كمثل الفريق الذي استوقد ، او اجلمع الذي اْسَتْوقََد؛ ويكو: والتقدير 
، واملوصوف أخرى فعاد الضمري عليه جمموعاً يف » حوله « و } استوقد َناراً { : الضمري عليه مفرداً يف قوله 

  .» تركهم « ، و » بنورهم « : قوله 
َمثَلُ { : ثله قوله إنَّ املنافقني ذاهتم مل يشبهوا بذات املُْستوقد ، وإمنا شبهت قّصتهم بقّصة املستوقد ، وم: وقيل 

َينظُُرونَ إِلَْيَك َنظََر املغشي { : ، وقوله ]  ٥: اجلمعة [ } الذين ُحمِّلُواْ التوراة ثُمَّ لَْم َيْحِملُوَها كََمثَلِ احلمار 
. ٢٠: حممد [ } َعلَْيِه ِمَن املوت   [  

خيرج كلّ واحد : أي ]  ٦٧: افر غ[ } ُيْخرُِجكُْم ِطفْالً { : ومثل كل واحد منهم كقوله : املعىن : وقيل 
، وأنّ األْصل . منكم  مث » الذين « : ووهم أبو البقاء ، فجعل هذه اآلية من باب ما حذفت منه النُّون ختفيفاً 

: [ ، وقول الشاعر ]  ٦٩: التوبة [ } َوُخْضُتْم كالذي خاضوا { : خففت باحلذف ، وكأنه مثل قوله تعاىل 
  ] .الطويل 
  ُهُم القَْمُم كُلُّ القَْومِ َيا أُمُّ َخاِلِد... الَّذي َحاَنْت بِفَلْجٍ ِدَماُؤُهْم َوإِنَّ  -٢٢٥

وهذا َوْهم؛ ألنه لو كان من باب ما حذفت النون منه . » وإنَّ الذين حانت » « كالذين َخاُضوا « : واألصل 
، فلما » ِدماُؤُهْم « و ]  ٦٩: بة التو[ } كالذي خاضوا { : لوجب ُمطَابقة الضمري مجعاً كما يف قوله تعاىل 

إّما بصلة من باب وقوع املفرد موقع اجلمع؛ : بلفظ اإلفراد تبّين أحد األمرين املتقّدمني } استوقد { : قال تعاىل 
  .ألن املراد به اجلنس ، او أنه من باب ما وقع فيه من صفة ملوصوف يفهم اجلمع 

، واعتل ]  ٦٩: التوبة [ } كالذي خاضوا { : مثل قوله تعاىل إنَّ هذه اآلية : وقال الزخمشري ما معناه 
  .لتسويغ ذلك بأمرين 

ولذلك هنكوه « : ملا كان وصلةً لوصف املعارف ناسب حذف بعضه الستطالته ، قال » الذي « أن : أحدمها 
، مث اقتصروا منه على الالَّم يف أمساء الفاعلني واملفعول   .» ني باحلذف ، فحذفوا ياءه مث كسرته 

أنّ مجعه ليس مبنزلة مجع غريه بالواو والنون ، إمنا ذلك عالمةٌ لزيادة الّداللة ، أال ترى أنَّ سائر : واألمر الثاين 
  .املَْوُصوالَِت لَفْظُ اجلَْمعِ واملفرد اليت نظر هبا 



ولة اسم موصول املوص» أل « ، وليس كذلك ، بل » الذي « أنه اعتقد كون املوصول بقيته : والوجه الثاين 
، على أنَّ الراجح من جهة الدَّليل كون : مستقلّ ، أي  املوصولة حرفاً ال امساً كما » أل « غري مأخوذ من شيء 

  .سيأيت 

، فإذا انتهكوا » أمين « بقية » ُم اهللا « : إنَّ امليم يف قوهلم : وليس ملرّجح أن يرّجح قول الزخمشري بأهنم قالوا 
زائدة » أل « صار على حرف واحد ، فأوىل أن يقال بذلك فيما بقي على حرفني ، ألن  باحلذف حىت» أمين « 

» أمين » « ميم « ، فيكونون قد حذفوا مجيع االسم ، وتركوا ذلك الزائد عليه ، خبالف » الذي « على ماهية 
  .ور قول ضعيف مردود يأباه قول اجلًُمُه» أمين « بقية » امليم « ، وأيضاً فإن القول بأن 

، أو جاريةً بوجوه اإلعراب ، » الَّذي « ويف  لَُغاٌت ، أشهرها ثبوت الياء ساكنةً ود ُتَشدِّد مكسورة مطلقاً 
  ]الوافر : [ كقوله 
  َوإِنْ أَْرَضاَك إال ِللِِّذيِّ... َولَْيَس املَالُ فَاْعلَْمُه بَِمالٍ  -٢٢٦

  أَقَْرَبْيِه َوِللْقَِصيِّ َألقَْربِ... َيَنالُ بِِه الَعالََء َوَيْصطَِفيِِه 
  ]الطويل : [ وقد ُتْحذَُف ساكناً ما قبلها؛ كقول اآلخر . فهذا حيتمل أن يكون مبنيَّا ، وأن يكون معرباً 

ُر... فَلَْم أََر َبْيتاً كَانً أَْحَسَن َبْهَجةً  -٢٢٧   ِمَن اللِّذْ بِِه ِمْن آلِ َعزَّةَ َعاِم
  ]الرجز : [ أو مكسوراً؛ كقوله 

  أَْو َجَبالً أََشمَّ ُمَشَمخِرَّا... واللِِّذ لَْو شاَء لَكَاَنْت َبرَّا  -٢٢٨
  .أيضاً » اليت « ومثل هذه اللغات يف 

  .» هذه لغات ليس جبيِّد؛ ألن هذه مل ترد إالّ ضرورةً ، فال ينبغي أن تسمى لغاٍت : وقوهلم « : قال بعضهم 
، وهو رأي األخفش » أََجاَب « مبعىن » استجاب « : ، حنو » ل أَفَْع« مبعىن » استفعل « : » استوقد « و 

  ]الطويل : [ وعليه قول الشاعر 
  فَلَْم َيْسَتجِْبُه ِعْنَد ذَاَك ُمجِيُب... َيا َمْن َيجِيُب إىل اهلَُدى : َوَداعٍ َدَعا  -٢٢٩
  .فلم جيبه : ألي 
، ورّجح قول األخفش بأن كونه للطَّ: وقيل  : لب يستدعي حذف مجلة ، أال ترى أن املعىن بل الّسني للطلب 

  .استدعوا ناراً فأوقدوها ، فلما أضاءت؛ ألن اإلضاءة ال تنشأ عن الطلب إمنا تنشأ عن اإليقاد 
ا « : والفاء يف قوله    .للسبب » فَلَمَّ

، واستوقد باإلقراد ، وهي ُمْشكلة ، وقد خر» كمثل الذين « : وقرأ ابن السَّميفع  جوها على بلفظ اجلمع 
« ؛ إذا أعاد ضمري املفرد على اجلمع كقوهلم ، » َمْن « كأنه نطق ب : أوجه أضعف منها وهي التوّهم ، أي 

، والعائد على » استوقد « ضربين من ، أو يعود على اسم فاعل مفهوم من : أي » ضربين وضربت قومك 
وهذه القراءة تقّوي قول . ها مستوقٌد هلم استوقد: املوصول َمْحذوف ، وإن مل يكمل شرط احلذف ، والتقدير 

  .، فحذفت النون » الذين « : » الذي « إنّ أصل : من يقول 
  .حرف وجوب لوجوب هذا مذهب سيبويه : لَمَّا « و 



، وأن العامل فيها جواهبا ، وقد رّد عليه بأهنا أجيبت « حني » وزعم الفارسي وتبعه أبو البقاء ، أهنا ظرف مبعىن 
  }فَلَمَّا َجآَءُهْم َنِذيٌر مَّا َزاَدُهْم إِالَّ ُنفُوراً { : الفُجائية ، قال تعاىل « إذا » النافية ، و  «ما » ب 

. ٤٢: فاطر [   [  
ا َنجَّاُهْم إِلَى الرب إِذَا ُهْم ُيْشرِكُونَ { : وقال تعاىل  إذا « النافية ، و » ما « ، و ]  ٦٥: العنكبوت [ } فَلَمَّ

بلهما ، فانتفى أن تكون ظرفاً الفجائية ال يعم   .ل ما بعدمها فيما ق
ا َمَتاُع احلياة الدنيا { : قال تعاىل « إالّ » وتكون مبعىن  يف قراءة من قرأ ]  ٣٥: الزخرف [ } َوإِن كُلُّ ذَِلَك لَمَّ

  .بالتَّشديد 
« حوله » موصولة ، و  مفعول به ، وهي« ما » يكون الزماً ومتعدياً ، فإن كان متعدياً ، ف : « أضاء » و 

.الرجز : [ َحَوال؛ قال الشاعر : ظرف مكان خمفوض به ، ِصلةٌ هلا ، وال يتصّرف ، ومبعناه   [  
  .« اللَُّهمَّ َحَوالَْيَنا » : وُيثَنَّيان؛ قال عليه الصالة والسالم ... وأََنا أَْمِشي الدَّأَلَى َحوَالَكَا  -٢٣١

  .« أَْحوال » وجيمعان على 
ا » أن تكون وجيوز  أيضاً « النار » صفتها ، وإن كان الزماً ، فالفاعل ضمري « حوله » نكرة موصوفة ، و « م

» وأجاز الزخمشري أن تكون . « أضاء » منصوب على الظرف العامل فيه « حوله » زائدى ، و « ما » ، و 
فلما أضاءت اجلهةُ اليت حوله أو : قدير فاعلة موصولة ، أو نكرة موصولة ، وأُنِّثَ الفعل على املعىن ، والت« ما 

  .جهةٌ حوله 
، وهي حينئذ  إما مبعىن الذي ، أو نكرة موصوفة ، : وأجاز أبو البقاء فيها أيضاً أن تكون منصوبة على الظرف 

ضاءت الّنار ، وأضاءت : يقال : فلما أضاءت النَّار املكان الذي حوله ، أو مكاناً حوله ، فإنه قال : والتقدير 
  .ظرفاً « ما » مبعىن ، فعلى هذا تكون 

  :ثالثة أوجه « ما » ويف 
  .أن تكون مبعىن الذي : أحدها 
  .مكاناً حوله : هي نكرة موصوفة ، أي : والثاين 

  .هي زائدة : والثالث 
أن تكون  -واحلالة هذه  -بأهنا ظرفية كيف ُيَجوُِّز فيها « ما » ويف عبارته بعض ُمَناقشته ، فإنه بعد حكمه على 

  .هذه من حيث اجلملة ثالثة أوجه « ما » زائدة ، وإمنا أراد يف 
  ]الطويل : [ وقول الشاعر 

  ُدَجى اللَّْيلِ َحتَّى َنظََّم اجلَْزَع ثَاِقُبْه... أََضاَءٍت لَُهْم أَْحسَاُبُهْم َوُوُجوُهُهْم  -٢٣٢
  .حيتمل التعّدي واللزوم كاآلية الكرمية 

  .ثالثياً « ضاءت » :  وقرأ ابن السََّمْيفع
ا » هذه اجلملة الظاهر أهنا جواب ل « ذهب اهللا بنورهم » : قوله    .« م

، « فلما أضاءت َخَمَدْت : جواهبا حمذوف ، تقديره » : وقال الزخمشري  وجعل هذا أبلغ من ذكر اجلواب 
  .ثيل مستأنفة أو بدالً من مجلة التم} ذََهَب اهللا بُِنورِِهْم { : وجعل مجلة قوله 



يه بعضهم هذا بوجهني    :وقد رد عل
  .أن هذا التقدير مع وجود ما يغين عنه ، فال حاجة إليه؛ إذ التقديرات إمنا تكون عند الضَّرورات : أحدمها 
  .أنه ال تبدل اجلملة الفعلية من اجلملة االمسية : والثَّاين 

رادفة للهمزة يف التَّعدية ، هذا مذهب اجلمهور ، والباء فيه للتَّعدية وهي ُم« ذهب » متعلّق ب « بنورهم » و 
.  

وزعم أبو العباس أنَّ بينهما فرقاً ، وهو أن الباء يلزم معها ُمصاحبة الفاعل للمفعول يف ذلك الِفْعلِ الذي فبله ، 
  .واهلزة ال يلزم فيها ذلك 

  .عه فال ُبدَّ أن تكون قد صاحبته يف الذَِّهاب فذهبت م» ذهبت بزيد « : فإذا قلت 
  .أذهبته جاز أن يكون قد صحبته وأالَّ يكون : وإذا قلت 

  .هلم يف الذهاب مستحيلة  -تعاىل  -وقد رد اجلمهور على املَُبّرد هبذه اآلية؛ ألن مصاحبته 
قد أسند إىل نفسه ذهاباً  -تعاىل  -ابن ُعْصفور عن هذا بأنه جيوز أن يكون ] أبو احلسن [ ولكن قد أجاب 
: [ اجمليء واإلتيان على معىن يليق به ، وإمنا ُيَرد عليه بقول الشاعر  -تعاىل  -أسند إىل نفسه  يليق به ، كما

  ] .الطويل 
  َتُحلُّ بَِنا لَْوالَ َنَجاُء الَركاِئبِ... ِدياُر الَِّتي كَاَنْت َوَنْحُن َعلَى ِمَنى  -٢٣٣

ن هي ُمْحرَِمة حىت تصاحبهم يف اِحللِّ؛ وكذا قول امرئ جتعلنا جالالً بعد أن كُنَّا ُمْحرِِمني باحلج ، ومل تك: أي 
  ]الطويل : [ القيس 
  كََما َزلَِّت الصَّفْواُء بِاملَُتَنزِّلِ... كُِمْيٍت َيزِلُّ اللِّْبُد َعْن َحالِ َمْتنِِه  -٢٣٤

  .الصخرة ، وهي مل تصاحب الذي تزله » الصفواء « 
  .لذي كما تقدم عائد على َمْعَنى ا» بنورهم « والضمري يف 

كمثل أصحاب الذي استوقد ، واحتاج هذا القائل إىل : هو عائد على ُمضاف حمذوف وتقديره : وقال بعضهم 
أصحاب « حىت يتطابق املشبه واملشبه به؛ ألنّ املشبه مجع ، فلو مل يقدر هذا املُضاف ، وهو : هذا التقدير ، قال 

وال أدري ما الذي محل هذا القائل على َمْنعِ تشبيه اجلمع . قد لزم أن يشبه اجلمع باملفرد وهو الذي استو» 
باملفرد يف صفة جامعة بينهما ، وأيضاً فإنَّ املشّبه واملشبه به إمنا هو القّصتان ، فلم يقع التشبيه إالَّ بني قصَّتني 

  .إحدامها ُمضافة إىل مجع ، واألخرى إىل ُمفْرد 
ظُلَُماٍت{ : قوله    .ههذه مجلة معطوفة } الَّ ُيْبِصُرونَ  َوَتَركَُهْم ِفي 

  أذهب اهللا نورهم؟: ذهب بنورهم ، ومل يقل : مل قيل : فإن قيل 
ذهب : إذا أخذه ، ومضى به معه ، ومنه : أزاله ، وجعله ذاهباَ ، ومعىن ذهب به : أن معىن أذهبه : فاجلواب 

ِه فَلَمَّا ذََهُبواْ { : أخذه ، قال تعاىل : السُّلطان مباله  أخذ اهللا نوره ، وأمسكه ، : فاملعىن ]  ١٥: يوسف [ } بِ
  .» أَذَْهَب اُهللا ُنوَرُهْم « : فهو أبلغ من اإلذهاب ، وقرأ اليماين 

  ؟} فَلَمَّآ أََضاَءْت { : لقوله [ ذهب اهللا بضوئهم : هالّ قيل : فإن قيل 
  . ]ذكر النور أبلغ؛ ألن الضوء فيه داللة على الزيادة : اجلواب 



ا يسمى نوراً والغرض إزالة النُّور عنهم ] الكمال ، وبقاء [ ذهب اهللا بضوئهم ألوهم ذهاب : فلو قيل  م
ي ظُلَُماٍت الَّ ُيْبِصُرونَ { : بالكلية ، أَال ترى كيف ذكر عقبيه    .والظلمة عبارة عن عدم النور } َوَتَركَُهْم ِف

، وأصل الترك » ذهب اهللا « : هذه مجلة معطوفة على قوله ] } ِصُرونَ َوَتَركَُهْم ِفي ظُلَُماٍت الَّ ُيْب{ : [ وقوله 
  ]البسيط : [ التخلية ، ويراد به الّتصيري ، فيتعّدى الثنني على الصَّحيح؛ كقول الشَّاعر : 

  فَقَْد َتَركَْتَك ذَا مالٍ َوذَا َنَضبِ... أََمْرُتَك اخلَْيَر فَافَْعلْ َما أُِمْرَت بِِه  -٢٣٥
» ال يبصرون « و » يف ظلمات « : هو متعّد الثنني كان املفعول األول هو الضمري ، واملفعول الثاين : لنا فإن ق

  .حال ، وهي حال مؤكدة؛ ألن من كان يف ظلمة فهو ال ُيْبِصُر 

  .إما الضمري املنصوب ، أو املرفوع املُْسَتِكّن يف اجلار واجملرور : وصاحب احلال 
ظلمات يف« وال جيوز أن يكون  هو املفعول الثاين؛ ألن املفعول الثاين خرب يف األصل » ال يبصرون « حاالً و »  

حاالً فهم من عدم اإلبصار ، فلو يفد قولك بعد ذلك » يف ظلمات « ، واخلرب ال يؤتى به للتأكيد ، فإذا جعلت 
  .شأن األحوال؛ ألهنا فضالت  إى التَّأكسد ، لكن التأكيد ليس من َشاِْن األخبار ، بل من» ال يبصرون « : 

  ]الطويل : [ ويؤّيد ما ذكرت أن النحويني ملا أعربوا قول امرئ القيس 
  بِِشقِّ َوِشقٌّ ِعْنَدَنا لَْم ُيَحوِّلِ... إِذَا َما َبكَى ِمْن َخلِْفَها اْنَصَرفَْت لَُه  -٢٣٦

ُمَسوِّغاً » شق « صفة ل » عندنا « اً ، و خرب» مل ُيَحوَّلِ « خربه ، و » عندنا « مبتدأ و » شّق « : أعربوا 
  .؛ ألنه إذا كان عنده ُعِلَم منه أنه مل ُيَحوَّل » عندنا « : ألنه فهم معناه من قوله : لالبتداء به قالوا 

  .وقد أعربه أبو الَبقَاِء كذلك ، وهو مردود مبا ذكرت 
، أو ب » يف ظُلَُماٍت  «هو املفعول الثاين أن يتعلّق » ال يبصرون « وجيوز إذا جعلنا  : ، التقدير » تركهم « به 

اً ب » يف ظُلَُماٍت « متعدياً لواحد كان » ترك « وإن كان . » وتركهم ال يبصرون يف ظلمات «  « متعلّق
، وجيوز أن يكون » ال يبصرون « ، و » تركهم  « حاالً من الضَّمري املنصوب يف » يف ظُلَُماٍت « حال مؤكّدة 
حال أيضاً ، إما من الضمري يف تركهم ، فيكون له حاالن ، » ال يبصرون « يتعلّق مبحذوف ، و ، ف» تركهم 

وجيري فيه اخلالف املتقّدم ، وإما من الضمري املرفوع املستكّن يف اجلار واجملرور قبله ، فتكون حالني متداخلتني 
.  

  فصل يف سبب حذف املفعول
  ؟ »يبصرون « مل حذف املفعول من : فإن قيل 
أنه من قبيل املَْتُروك الذي ال يلتفت إىل إخطاره بِالَبالِ ، ال من قبيل املقّدر املَْنوِّي كأنّ الفعل غري : فاجلواب 

  .متعدٍّ أصالً 
ا وجه التمثيل يف أعطي نوراً ، مث سلب ذلك النور ، مع أنّ املنافق ليس هو نور ، وأيضاً : قال ابن اخلطيب  م

، واملنافقون ال انتفاع هلم ألبتة باإلميان ، أن من استوقد ناراً فأ ، فقد انتفع هبا وبنورها مث حرم  ضاءت قليالً 
ذهب بنوره ، وتركه يف الظُّلمات ، واملنافق مل  -تعاىل  -وأيضاً مستوقد النَار قد اكتسب لنفسه النور ، واهللا 

، فقد أيت فيه من قبل نفسه ،   فما وجه التَّشبيه؟ يكتسب خرياً ، وما حصل له من احلرية 
ذكروا يف كيفية التَّشبيه وجوهاً : واجلواب    :أنَّ العلماء 



مث » املدينة « إىل  -عليه الصالة والسالم  - إن ناساً دخلوا يف اإلسالم عند وصوله : قال الّسدي : أحدها 
وراً ، مث ينافقهم ثانياً أبطلوا يف غاية الصحة؛ ألهنم بإمياهنم أوالً اكتسبوا ن -ها هنا  -إهنم نافقوا ، والتشبيه 

  .ذلك النور ، ووقعوا يف حرية من الدنيا ، وأما املتحّير يف الدِّين ، فإنه خيسر نفسه يف اآلخرة أَبد اآلبدين 

  .إن مل يصّح ما قاله الّسدي بل كانوا ُمَنافقني من أول األمر ، فها هنا تأويل آخر : وثانيها 
َمثَلُُهْم يف : نزلت يف املُنافقني يقول : تل ، والضحاك ، والسدي ، واحلسن وقتادة ، ومقا: قال ابن عباس 

، ورأى ما حوله فاتَّقَى مما خياف ، فََبْيَنا هو  نِفاِقهِم كََمثَلِ رجل أوقد ناراً يف ليلة مظلمة يف َمَغارٍة ، فاستدفأ 
فقون بإظهارهم كلمة اإلميان أمنوا على كذلك إذْ طُِفئَْت ناره ، فبقي يف ظلمة خائفا متحرياً ، فكذلك املنا

أمواهلم ، وأوالدهم ، وناكحوا املؤمنني ، وأورثوهم ، وقامسوهم الَغَنائم ، وسائر أحكام املسلمني ، فذلك 
، وملا كان ذلك باإلضافة إىل العذاب الدَّائم مثل الذّرة ، شبههم  ِة واخلوف  نورهم ، فإذَا ماتوا عادوا إىل الظُّلَْم

، فدامت حسرته وحريته للظُّلمة الَعِظيمِة اليت جاءته  مبستوقد الّنار الذي انتفع بضوئها قليالً ، مث سلب ذلك 
  .عقيب النُّور اليسري 

أن نقول ليس التَّشبيه يف أنَّ للمنافق نوراً ، بل وجه التَّْشبيه باملستوقد أنه ملا زال النُّور عنه حتيَّروا حتيُّر : وثالثها 
، لكنه من كان يف نو ذكر النور يف  - تعاىل  - ر مث زال عنه أَشّد من حتّير سالك الطريق يف ظلمة مستمرة 

  .مستوقد النَّار لكي يصّح أن يوصف هبذه الظُلمة الشديدة ، ال أن وجه التشبيه النور والظلمة 
ب النور هو ما يظهره إنَّ الذي أظهروه يوهم أنه من باب النور الذي ينتفع به ، وذها: قال ُمجاهد : ورابعها 

َوإِذَا لَقُواْ الذين آَمُنواْ قالوا { : إن املثل إمنا عطف على قوله : ألصحابه من الكفر والنِّفَاق ، ومن قال هبذا قال 
مثل  وذهابه» آمنا « : فالنار مثل لقوهلم ]  ١٤: البقرة [ } آَمنَّا َوإِذَا َخلَْواْ إىل َشَياِطينِهِْم قالوا إِنَّا َمَعكْْم 

  .» إنا معكم « لقوهلم للكُفّار 
كيف صار ما ُيظْهره املنافق من كلمة اإلميان ممثالً بالنور ، وهو حني يتم ُنوره ، وإمنا مسى جمّرد ذلك : فإن قيل 

  .القول نوراً؛ ألنه قول حّق يف نفسه 
، وإمنا مسى نوراً؛ ألنه يتزين به  جيوز أن يكون استيقاد النار عبارةً عن إظهار املَُنافق كلمة اإلميان: وخامسها 

ظاهراً فيهم ، ويصري ممدوحاً بسببه فيما بينهم ، مث إنّ اهللا يذهب ذلك النور بَِهْتِك ستر املُنافق بتعريف نبّيه 
، فيظهر له اسم النِّفاق بدل ما يظهر منه من اسم اإلميان ، فيبقى يف ظُلَُماٍت ال يبصر؛ إذ  واملؤمنني حقيقة أمره 

  .ور الذي كان له قبل كَْشِف اهللا أمره قد زال النُّ
أهنم ملا وصفوا بأهنم اشتروا الضَّاللة باهلَُدى عقب ذلك هبذا التمثيل ليمثل ُهداهم الذي باعوه بالنار : وسادسها 

إّياهم يف  املُضيئة ما حول املستوقد والضَّاللة اليت اشتروها ، وطلع هبا على قُلُوبِهِْم بذهاب اهللا بنورهم ، وتركه
  .ظلمات 

ا  -جيوز أن يكون املستوقد : وسابعها  مستوقد نار ال يرضاها اهللا تعاىل ، والغرض تشبيه الفتنة اليت  -ها هن
يلة البقاء ، أال ترى إىل قوله تعاىل  { : حاول املنافقون إثارهتا هبذه النار ، فإنَّ الفتنة اليت كانوا يثريوهنا كانت قل

. ٦٤: املائدة [ } َناراً لِّلَْحْربِ أَطْفَأََها اهللا  كُلََّمآ أَْوقَُدواْ  [  
إليقاد  -عليه الصالو والسالم  - نزلت يف اليهود ، وانتظارهم خلروج النيب : قال سعيد بن جبري : وثامنها 



، وعطاء    .النَّار ، وكفرهم به بعد ظهوره ، كزوال ذلك النور؛ قاله حممد بن كَْعبٍ 
  .سطوع النَّار وارتفاع هلبها  هو -هنا  -واملوقود 

جوهر لطيف مضيء حامٍ حمرق ، واشتقاقها من َناَر َيُنوُر إذا نفر؛ ألن فيها حركةً واضطراباً ، والنور : والنَّار 
مشتق منها ، وهو ضوؤها ، واملنار العالمة ، واملََنارة هي الشَّيء الذي يؤذن عليها ويقال أيضاً للشيء الذي 

َو { : اج منارة ، ومنه النُّوَرة ألهنا تطهر البدن ، واإلضاءة فرط اإلنارة ، ويؤيده قوله تعاىل يوضع عليه الّسر ُه
. ٥: يونس [ } الذي َجَعلَ الشمس ِضَيآًء والقمر ُنوراً   [  

  .دار حوله وحواليه : وما حول الشيء فهو الذي يّتصل به تقول 
  .تغري ، ومنه حال لونه : أي  السَّنة؛ ألهنا حتول ، وحال الَعْهِد: واحلًْول 
: طلب الفعل بعد أن مل يكن طالباً له ، واحلََول : انقالب احلّّق من شخص إىل شخص ، واملَُحاولة : واحلوالة 

. ١٠٨: الكهف [ } الَ َيْبُغونَ َعْنَها ِحَوالً { : االنقالب قال تعاىل : انقالب الَعْينِ ، َواِحلَول   [  
َءاَتْت أُكُلََها { : ر عما من شأنه أنْ َيْسَتنَِري ، والظّلم يف األصل ِعَبارةٌ عن النُّقصان قال تعاىل عدم النُّو: والظّلمة 

  .مل َتْنقُص : أي ]  ٣٣: الكهف [ } َولَْم َتظِْلمِ مِّْنُه َشْيئاً 
  .الثلج ماء آسٌن وطالوته وبياضه تشبيعاً له ب: والظَّلَُم . الثلج ، ألنه ينقص سريعاً : والظّلم 

  ) ١٨(ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهْم لَا َيْرجُِعونَ 

اجلمهور على رفعها على أّنها خرب مبتدأ حمذوف ، هم صم بكم ، وجييء فيه اخلالف املَْشُهور يف تعدُّد اخلرب ، 
هي وإن تعّددت لفظاً ، ف: هذه األخبار : فمن أجاز ذلك محل اآلية عليه من غري تأويل ، ومن منع ذلك قال 

ٌو َحاِمٌض « : هم غري قائلني للحق بسبب َعَمُهْم وَصَمِمهِْم ، فيكون من باب : متحدة معىن؛ ألن املعىن  هذا ُحلْ
  ]الطويل : [ أضبط ، وقول الشاعر : ُمزٌّ ، وهذا أعسر أيسر أي : أي » 

َو... َيَناُم بإِْحَدى ُمقْلََتْيِه وَيتَِّقي  -٢٣٧ ُع بِأُْخَرى اَألَعاِدي ، فَُه   َيقْظَانُ َهاجِ
  .متحّرز : أي 

  .هم ُصّم ُبكٌْم ، هم ُعْمٌي : أو يقدر لكل خرب مبتدأ تقديره 
ا تعّدد فيه اخلرب : واملعىن  أهنم جامعون هلذه األوصاف الثالثة ، ولوال ذلك جلاز أن تكون هذه اآلية من باب م

، وبعضهم الزيدون فقهاء شعراء كاتبون ، فإنه : لتعّدد املبتدأ ، كقولك  حيتمل أن يكون املعىن أن بعضهم فقهاء 
شعراء ، وبعضهم كاتبون ، وأهنم ليسوا جامعني هلذه األوصاف الثالثة ، بل بعضهم اختّص بالفقه ، والبعض 

  .اآلخر اختّص بالشعر ، واآلخر بالكتابة 
  :بالنصب ، وفيه ثالثة أوجه » صمَّا بكًم عمياً « وقرأ بعضهم 

  :، وفيه وجهان  أنه حالٌ: أحدها 
  .» تركهم « هو حال من الضمري املنصوب يف : أحدمها 
  .» ال ُيًبِصُرون « من املرفوع يف : والثاين 
  :وقول اآلخر ]  ٤: املسد [ } َحمَّالَةَ احلطب { : النَّْصب على الذَّم كقوله : الثاين 
  ْن كَِذبٍ وُزورُِعداةَ اِهللا ِم... َسقَْونِي اخلَْمَر ثُمَّ َتكَنَّفُونِي  -٢٣٨



  .أذُم ُعداة اهللا : أي 
  .صمَّا بكماً عمياً : ، أي » ترك « أن يكون منصوباً ب : الثالث 

  .صلبة : أي : قناة َصّماء : داء مينع من السََّماع ، وأصله من الصَّالبة ، يقال : والّصمم 
  .سددهتا : صممت القَاُروَرة أي : أصله من االنسداد ، ومنه : وقيل 

  .داٌء مينع الكالم : الَبكَُم و
  .هو عدم الفَْهمِ : وقيل 
  .األبكم من ُوِلًد أَْخَرَس : وقيل 
  .مجلة خربية معطوفة على اجلملة اخلربية قبلها » فهم ال يرجعون « : وقوله 
  .بل األوىل دعاء عليهم بالصَّمم ، وال حاجة إىل ذلك : وقيل 

  .ترتب ، واألحوال ال ترتيب فيها » الفاء « ن حال ، وهو خطأ؛ ألن فهم ال يرجعو: وقيل : وقال أبو البقاء 
كان « عاد » ، فإذا كان مبعىن « أرجعه غريه : : يكون قاصراً ومتعدياً باعتبارين ، وهذيل تقول » رجع « و 

متعدياً ، فاملفعول كان متعدياً ، واآلية الكرمية حتتمل التَّقديرين ، فإن جعلناه « أعاد » الزماً ، وإذا كان مبعىن 
، وزعم بعضهم أنه ]  ٨: الطارق [ } إِنَُّه على َرْجِعِه لَقَاِدٌر { : حمذوف ، تقديره ال يرجعون جواباً ، مثل قوله 

ال َتْرجُِعوا » : ، فريفع االسم ، وينصب اخلرب ، وجعل منه قوله عليه الصالة والسالم « صار » يضمَّن معىن 
  .« ب َبْعُضكُم رِقاَب َبْعضٍ َبْعِدي كُفّاراً َيْضرِ

  .جعل املنصوب حاالً « صار » ومن منع جريانه جمرى 
  .فصل يف املراد بنفي السمع والبصر عنهم 

، ويبصرون امتنع محل ذلك على احلقيقة فلم َيْبَق إالّ  ملا كان املعلوم من حاهلم أهنم كانوا يسمعون ، وينطقون 
ا يظهره الرسول من األدلة واآليات مبن تشبيه حاهلم لشدة متسُّكهم بالعناد  ، وإعراضهم عن مساع القرآن ، وم

، فلذلك جعله مبنزلة اَألْبكَمِ ، وإذا مل ينتفع  هو أصّم يف احلقيقة فال يسمع ، وإذا مل يسمع مل يتمكّن من اجلواب 
  .باألدلّة ، ومل يبصر طريق الرشد ، فهو ملنزلة األعمى 

ْم الَ َيْرجِ{ : وقوله    .من التمسُّك بالنفاق فهم مستمرون على نفاقهم أبداً : أي } ُعونَ فَُه
  .ال يعودون إىل اهلدى بعد أن باعوه ، او عن الضَّاللة بعد أن اشتروها : وقيل 
أراد أّنهم مبنزلة املتحيّرين الّضني بقوا خامدين يف َمكَانِهِْم ال يربحون ، وال يدرون أيتقّدمون أم : وقيل 

  كيف يرجعون إىل حيث ابتدءوا منه؟يتأخّرون؟ و

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

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

، وكيفية املشاهبة من وجوه    :اعلم أنّ هذا مثل ثاٍن للمنافقني 
رِ عند  أنه إذا حصل: أحدها  السحاب والرعد والربق ، واجتمع مع ظلمة الّسحاب ظلمة الليل ، وظلمة املَطَ



ورود الصواعق عليهم جيعلون أصابعهم يف آذاهنم من الصََّواعق َحذََر املوت ، وأن الربق يكاد خيطف أبصارهم 
، وإذا ذهب َبقَول يف ظلمة عظيمة ، فوقفوا متحّيري ن؛ ألنّ من أصابه الربق يف هذه ، فإذا أضاء هلم َمَشْوا فيه 

الظلمات الثالث مث ذََهَب عنه تشتّد حريته ، وتعظم الظُّلمة يف عينيه أكثر من الذي مل يزل يف الظلمة ، فشّبه 
  .املنافقني يف حريهتم وجهلهم بالدِّين هبؤالء الذين وصفهم ، إذا كانوا ال يرون طريقاً ، وال يهتدون 

ن كان نافعاً إالّ أنه ملا وجد يف هذه الصُّورة مع هذه األحوال الضَّارة صار النفع به زائالً ، أن املَطََر وإ: وثانيها 
، فإذا فقد منه االخالص ، وحصل أنواع املََخافَِة ، فحصلت  فكذا إظهار اإلميان نافٌع للمنافقني لو وافقه الباطن 

الدنيا؛ ألنّ املنافق يتصور يف كل وقت أنه لو حصل الوقوف يف املنافقني هناية احلَْيَرِة يف الدين ، وهناية اخلوف يف 
املراد من الصَّيِّب هو اإلميان والقرآن ، : ورابعها . على باطنه لقتل ، فال يزال اخلَْوُف يف قلبه مع النفاق 

يَاسات ، والظلمات والرعد والربق هي األشياء الشَّاقة على املنافقني من التكاليف كالصَّالة والصوم وترك الرِّ
مع شّدة  -عليه الصَّالة والسَّالم  -واجلهاد مع اآلباء واألّمهات ، وترك األديان القدمية ، واالنقياد حملمد 

أَشدُّ األشياء نفعاً ] هو [ استنكافهم عن االنقياد ، فكأنّ اإلنسان يبالغ يف االحتراز عن املَطَرِ الصَّيِّب الذي 
أّنه مىت حصل هلم } كُلََّما أََضآَء لَُهْم مََّشْواْ ِفيِه { : واملراد من قوله . كذلك هؤالء بسبب هذه اُألُمور املُقارنة ، 

  .شيء من املََنافع ، وهي عصمة أمواهلم ودمائهم ، وحصول الغنائم ، فإهنم يرغبون يف الدِّين 
املنافع ، فحينئذ يكرهون اإلميان ، وال  أي مىت مل جيدوا شيئاً من تلك} َوإِذَآ أَظْلََم َعلَْيهِْم قَاُمواْ { : قوله 

  .يرغبون فيه 
  »أو « فصل يف 

  :مخسة أقوال » او « يف 
أنَّ الناظرين يف حال منهم من يشبههم حبال املُْسَتْوقد ، ومنهم من يشبههم : أهنا للتفصيل مبعىن : أظهرها 

  .بأَْصحاب َصيِّبٍ هذه صفته 
  .» أدلُّ على فرط احلرية  والثاين أبلغ؛ ألنه« : قال ابن اخلطيب 

  .أن اهللا أَْبَهَم على عباده تشبيههم هبؤالء أو هبؤالء : أهنا لإلهبام ، أي : والثاين 
  .أنَّ الناظر يشكُّ يف تشبيههم : أهنا للشَّك ، مبعىن : والثالث 

  .أهنا لإلباحة : الرابع 
اً يف الشك ، مث اتسع فيها ، فاستعريت ألن أصلها تساوي شيئني فصاعد: أهنا للتخيري ، قالوا : اخلامس 

يريد أهنما سّيان ، وأن جيالس أيهما شاء ، » جالس احلسن أو ابن سريين « : للتساوي يف غري الشك كقولك 
ْع ِمْنُهْم آِثماً أَْو كَفُوراً { : ومنه قوله تعاىل  اإلمث والكفر متساويان يف : ، أي ]  ٢٤: اإلنسان [ } َوالَ ُتِط
، وزاد الكوفيون فيها معنيني آخرين وجوب عصي   :اهنما 

  ]البسط : [ ؛ وأنشدوا » الواو « كوهنا مبعىن : أحدمها 
رِ... نضال اِخلالَفَةَ أْو كَاَنْت لَُه قََدراً  -٢٣٩ ا أََتى َربَُّه ُموَسى َعلَى قََد   كََم

  ]الطويل : [ وقال ]  ٦١: النور [ } ُبُيوِت أُمََّهاِتكُْم  َتأْكُلُواْ ِمن ُبُيوِتكُْم أَْو ُبُيوِت آَبآِئكُْم أَْو{ : وقال تعاىل 
  ِلَنفِْسي ُتقَاَها أْو َعلَْيَها فُُجوُرًها... َوقَْد َزَعَمْت لَْيلَى بِأَنَِّي فَاجٌِر  -٢٤٠



رة أَْو أََشدُّ ثُمَّ قََسْت قُلُوُبكُْم مِّن َبْعِد ذلك فَهَِي كاحلجا{ : وهذه الوجوه مطردة يف قوله : قال ابن اخلطيب 
. ٧٤: البقرة [ } قَْسَوةً   [  

]  ١٤٧: الصافات [ } َوأَْرَسلَْناُه إىل ِمئَِة أَلٍْف أَْو َيزِيُدونَ { : ؛ قال تعاىل » بل « : كوهنا مبعىن : املعىن الثاين 
  ]الطويل : [ وأنشدوا 
  ِتها أْو أَْنَت يف الَعْينِ أْملَُحَوُصوَر... َبَدْت ِمثْلَ قَْرِن الشَّْمسِ يف َرْوَنقِ الضَُّحى  -٢٤١

  .بل أنت : أي 
، التقدير » كََمثَلِ « معطوف على » كصيب « و  ، فهو يف حمل رفع ، وال بد من حذف مضافني؛ ليصح املعىن 

 ،} َيْجَعلُونَ أَْصابَِعُهْم يف آذَانِهِم { : ولذلك رجع عليه ضمري اجلمع يف قوله » أو كمثل ذوي صّيب « : يراد 
  .ألن املعىن على تشبيههم بأصحاب الصَّيِّب ال بالصيب نفسه 

إذا خفضه؛ قال : صوَّب رأسه : صاب يصوب إذا نزل؛ ومنه : املَطَر مسي بذلك لنزوله ، يقال » الصَّيب « و 
  ]الطويل [ 

  َتَنزَّلَ ِمْن َجوِّ السََّماِء َيُصوُب... فَلَْسُت إلْنِسيَّ ولَِكْن ِلَمَألِك  -٢٤٢
  ]الطويل : [ ال آخر وق

  َسقَْتِك َرَواَيا املُْزِن َحْيثُ َتُصوُب... فَالَ َتْعِدِلي َبْينِي َوَبْيَن ُمَغمَّرٍ  -٢٤٣
عليه الصالة والسالم  -َصّيب إال للمطر اجلََواد ، كان : إذا قصد ، وال يقال : إنه من َصاَب َيُصوب : وقيل 

: [ َصّيب؛ قال الشماخ : مطراً جواداً ، ويقال أيضاً للسحاب : أي »  اللهم اجعله َصيِّباً َهنِيئاً« : يقول  -
  ]الطويل 
  َوأَْسَحَم َداٍن صاَدقِ الرَّْعِد َصيِّبِ. . ...  -٢٤٤

  .يف التمثيل األول » النَّار « يدلّ على نوع زائد من املطر شديد هائلٍ كما نكرت » صيب « وتنكري 
  .، والصَّيب أبلغ » كصائب « وقرئ 

  .» َصيِّب « واختلف يف وزن 
َميوت : ، واألصل » َهّين « و » َمّيت « َصْيوِب أدغم ك : ، واألصل » فََيِعل « فقد ذهب البصرون أنه 

  .وَهْيوِن 
  .َصوِيب بزنة طويل : واألصل » فَِعيل « وزنه : وقال بعض الكوفيني 

  .كطويل ، وكذا أبو البقاء وهذا خطأ؛ ألنه كان ينبغي أن يصح وال ُيَعلّ : قال النحاس 
  .فقلب وأُدغم » فَْعَيل « : وقيل وزنه 

ُصمٌّ { : استئنافية ، ومن قوله ]  ١٧: البقرة [ } ذََهَب اهللا بُِنورِِهْم { : واعلم أنه إذا قيل بأن اجلملة من قوله 
، أعين قوله إهنا من وصف املنافقني كانتا مجليت اعتراض بني ا]  ١٨: البقرة [ } ُبكٌْم ُعْمٌي  كََمثَل « : ملتعاطفني 

  ]الوافر : [ وهي مسألة خالف منعها الفارسي ورد عليه بقول الشاعر » كََصيِّبٍ « و » 
  َوِفي طُولِ املَُعاَشَرِة التَّقَاِلي... لََعْمرَِك واخلُطُوُب ُمَغيِّراٌت  -٢٤٥

  ْوفَى ال ُتَباِليَولَِكْن أُمُّ أَ... لَقَْد َبالَْيُت َمظَْعَن أُمٌّ أَْوفَى 



واخلطوب « : جبملتني إحدامها » لَقَْد َبالَْيُت « وبني جوابه ، وهو » لعمرك « ففصل بني القسم ، وهو 
  .» متغريات 

  .» ويف طول املَُعاشرة التَّقايل « : والثانية 
  :حيتمل وجهني » من السماء « و 

ب : أحدمها  ، و : والتقدير  ؛ ألنه يعمل عمل الفعل ،» صيب « أن يتعلّق  » ِمْن « كمطر َيُصوب من السماء 
  .البتداء الغاية 

للتبغيض ، وال ُبّد حينئذ » من « ، فيتعلّق مبحذوف ، وتكون » صيب « أن يكون يف حملّ جر صفة ل : والثَّاين 
  .كصّيب كائن من أمطار السَّماِء : من حذف مضاف تقديره 

كل ما َعالََك من َسقٍْف وحنوه ، مشتقة من السُّمو ، وهو اإلرتفاع ، هذه املطلّة ، وهي يف األصل : والسماء 
كساء ورداء « : َسَماو ، وإمنا قُلبت الواو مهزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة وهو بدل ُمطّرد ، حنو : واألصل 

، ولذلك ملا دخلت عليها تاء التأنيث صحَّ» سقاية وشقاوة « ، خبالف »  « : ت؛ حنو لعدم تطرف حرف العلّة 
  .» مساوة 

  ]الرجز : [ قال الشاعر 
  َسَماَوةَ اِهلالَلِ َحتَّى اْحقَْوقَفَا... طَيِّ اللَّياِلي ُزلُفاً فَُزلَفَا  -٢٤٦

السََّمآُء { : وقد تذكَّر؛ قال تعاىل ]  ١: االنفطار [ } إِذَا السمآء انفطرت { : والسماء مؤنث قال تعاىل 
.الوافر : [ ؛ وأنشد ]  ١٨: مل املز[ } ُمنفَِطٌر بِِه   [  
  لَِحقَْنا َبالسََّماِء َمَع السََّحابِ... َولَْو َرفََع السََّماَء إلَْيِه قَْوماً  -٢٤٧

ة ، َوُسِمّي » َسَماَواٍت « مذكَّراً ، وجيمع على » السََّماِء « على » إلَْيِه « : فأعاد الضَّمري من قوله  ، « ، وأَْسِمَي
بقلب الواوين ياءين ، وهو قلب مطّرد يف اجلمع ، ويقلّ يف « ِعِصّي » ، إال أنه أعلّ إعالل « فعول » واألصل 
، ومجع أيضاً « إنكم لتنظرون يف ُنُحوٍّ كثريٍة » : ُعِتيا ، كما شذّ التصحيح يف اجلمع قالوا -عتا : املفرد حنو 

الطويل : [ َرٍة وتضْمرٍ ، ويدلّ على ذلك قوله ، فيكون من باب َتْم« َسَماوة » ، ولكن مفرده « مساء » على 
[  

ا..  -٢٤٨   فَْوَق َسْبعِ َسَماِئَي
  .وال ُتَميُِّز هي وأخواهتا إالّ جبمع جمرور « َسْبع » ووجه الّداللة أنه ُميَِّز به 

ْرض إىل اهلواء ، إن املطر إمنا حيصل من ارتفاع أخبرة رطبة من اَأل: رّد على من قال « من السََّماِء » : ويف قوله 
فتنعقد هناك من شّدة برد اهلواء ، مث ينزل مرة أخرى ، فذاك هو املطر؛ فأبطل اهللا هذا املذهب بأن َبّين أن 

. ٤٨: الفرقان [ } َوأَنَزلَْنا ِمَن السمآء َمآًء طَُهوراً { : الصِّيب نزل من السََّماء ، وقال   [  
ا ِمن َبَرٍد َوُيَنزِّلُ ِمَن السمآء ِمن جَِب{ : وقال  . ٤٣: النور [ } الٍ ِفيَه  [  
ِه ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق { : قوله    :حيتمل أربعة أوجه ]  ١٩: البقرة [ } ِفي

  .« َصّيب » أن يكون صفة ل : أحدها 
  .أن يكون حاالً منه ، وإن كان نكرة لتخصصه ، إما بالعمل يف اجلار بعده ، أو بصفة باجلار بعده : الثاين 



، فيتعلق يف « َصّيب » إنه صفة ل : إذا قيل « من السماء » أن يكون حاالً من الضمري املُْسَتِكّن يف : الثالث 
التقادير الثالثة مبحذوف ، إالّ أنه على القول األّول يف حملّ جر لكونه صفة جملرور ، وعلى القولني األخريين يف 

  .َمَحلّ َنْصب على احلال 

اعتمدا على موصوف ، أو على مجي» ظلمات « و  ع هذه األقوال فاعل به؛ ألنَّ اجلار واجملرور والظرف مىت 
اً كالوصف ،  ، أو على َنفْي ، أو استفهام عمالً عمل الفعل ، واألخفش ُيْعِملُُهَما مطلق ذي حالٍ ، أو ذي خرب 

  .وسيأيت حترير ذلك 
  :ملة حتتمل وجهني مبتدأ ، واجل» ظلمات « أن يكون خرباً مقدماً ، و : الرابع 
ل : األول    .» صيب « اجلر على أهنا صفة 
، وإن كان نكرة لتخصيصه مبا » كصيب « النَّْصب على احلال ، وصاحب احلال حيتمل أن يكون : والثاين 

» فيه « ، والضمري يف » صّيب « إذا جعل وصفاً ل » من السَّماء « تقّدمه ، وأن يكون الضَّمري املستكن يف 
على الفاعلية به أَْرَجُح من جعل » ظلمات « ، واعلم أن جعل اجلار صفة أو حاالً ، ورفع » الصيب « ضمري 

مجلة برأسها يف حملّ صفة أو حال؛ ألنّ اجلار أقرب إىل املفرد من اجلملة ، وأصل الصفة واحلال } ِفيِه ظُلَُماٌت { 
  .أن يكونا مفردين 

َرَعَدِت : باالعتبارين املتقّدمني ، ومها يف األْصل مصدران تقول » لمات ظ« معطوفان على : » َرْعٌد وَبْرٌق « و 
  .السماء َتْرَعُد َرْعداَ ، وَبَرقَْت َبْرقاً 

: ومها على ذلك ُمَوحََّدَتانَ هنا يعين على املصدرية وجيوز أن يكونا مبعىن الرَّاعد والبارق ، حنو : قال أبو البقاء 
  .رجل َعْدل 

.للهز واللمعان [  اآلية ليس املَُراد هبما املصدر ، بل جعال امساً والظاهر أهنما يف  [  
اِعلٍ : والربق    .اللََّمَعان ، وهو مقصود اآلية ، وال حاجة حينئذ إىل جعلهما مبعىن اسم فَ

: اسم ملك يسوق السَّحاب ، والربق : الرعد : وأكثر املفسرين  -رضي اهللا عنهما-وقال علي وابن عباس 
  .من نور يزجر به املكل السحاب ] انُ َسْوط لََمَع

  .الرعد صوت انضغاط الّسحاب : وقيل 
  .تسبيح امللك ، والربق ضحكه : وقيل 

  .رعد ، والربق اسم ملك يسوق السحاب : الرعد اسم امللك؛ ويقال لصوته أيضاً : وقال جماهد 
ضمها فإذا اشتد غضبه طارت من فيه النَّار الرعد ملك ُيْزجِي السحاب ، فإذا تبددت : وقال شهر بن َحوَشبٍ 

  .فهي الصواعق 
» الرعد والربق « ، وأفرد » الظّلمات « مل مجع : فإن قيل . الرعد صوت احنراق الريح بني السحاب : وقيل 

  ؟
ظلمات داجيةٌ ، ورعد قاصف ، وبرق : اجتمع أنواع منها ، كأنه قيل » ظلمات « أن يف : فاجلواب  فيه 
  .خاطف 

  .جيعلون : ما حاهلم؟ فقيل : ، وهذه اجلملة الظاهر أهنا ال حملّ هلا الستئنافها كأنه قيل } ْجَعلُونَ أَْصابَِعُهْم َي{ 



أصحاب صيب جاعلني ، والضمري : جّر؛ ألهنا صفة للمجرور ، أي : بل هلا حملّ ، مث اختلف فيه فقيل : وقيل 
  .حمذوف 

  .جيعلون أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق منه أو من صواعقه  :أو نابت األلف والالم منابه ، تقديره 
  .» فيه « حملُّها نصب على احلال من الضمري يف : وقيل 

، فيتعّدى لواحد ، ويكون  -هنا-والكالم يف العائد كما تقّدم ، واجلَْعل  مبعىن االلتقاء ، ويكون مبعىن اخلَلْق 
  .» عسى « ني ، ويكون للشروع ، فيعمل عمل ، فيتعدى الثن» مسى « أو » َصيََّر « مبعىن 

، والعاشرة : مجع إصبع ، وفيها عشر لَُغات » أََصابِعُهْم « و  بضم » أصبوع « بتثليث اهلمزة مع تثليت الَباِء 
  .اهلمزة 

  .تعود ِللُْمَضاف احملذوف ، كما تقدم إيضاحه » َيْجَعلُون « والواو يف 
  :اعتباران واعلم أنه إذا حذف املضاف جاز فيه 

  .أن يلتفت إليه : أحدمها 
َوكَم مِّن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها فََجآَءَها َبأُْسَنا َبَياتاً أَْو ُهْم { : أال يلتفت إليه ، وقد مجع األمران يف قوله تعاىل : والثاين 
[ } لَكَْناَها فََجآَءَها أَْه{ : وكم من أهل قرية فلم يراعه يف قوله : ، والتقدير ]  ٤: األعراف [ } قَآِئلُونَ 

وذكر األصابع ، وإن كان ]  ٤: األعراف [ } أَْو ُهْم قَآِئلُونَ { : ، ورعاه يف قوله تعاىل ]  ٤: األعراف 
: املائدة [ } فاقطعوا أَْيِدَيُهَما { : اجملهول إمنا هو رؤوس األصابع تسمية للبعض باسم الكُلّ كما يف قوله تعاىل 

  .معناها التعليل » من « كالمها متعلّق باجلعل ، و } انِهِم مَِّن الصواعق يف آذَ{ ، و ]  ٣٨
، وهي الضَّجَّة الشديدة من صوت الرعد تكون معها القطعة من النار : » الصَّّواعق « و    .مجع صاعقة 

  ]الطويل : [ بتقدمي القاف؛ وأنشد » صاقعة « ، و » صاعقة « بالّسني ، و » ساعقة « : ويقال 
  َصَواِقُع الَ َبلْ ُهنَّ فَوَق الصَّواِقعِ... أَلَْم َتَر أَنَّ املُْجرِِمني أَصابَُهْم  -٢٤٩

  ]الرجز : [ ومثله قول اآلخر 
  َتَشقَُّق الَيَدْينِ بِالصََّواقِعِ... َيْحكُونَ بِاملَْصقُولَِة القََواِطعِ  -٢٥٠

  .وهي قراءة احلسن 
َصاِعقة « مقلوبة من » صاعقة « ، فيحتمل أن تكون » بين ربيعة « وبعض ، » متيم « وهي لغة : قال النَّحَّاس 

  .وحيتمل أالّ تكون ، وهو األظهر لثبوهتا لغةً مستقلةً كما تقدم » 
  .» الذاريات « أيضاً ، وقد قرأ هبا الكَسائي يف » صقعة « : ويقال 
  ]الطويل : [ ُصِعَق زيد ، وأصعقه غريه قال : يقال 
  أُحَاَد َوَمثَْنى أصَعقَْتَها َصَواِهلُْه... نَُّعَراِت الزُّْرَق َتْحَت لََبانِِه َتَرى ال -٢٥١
رعد ينقض منها شعلة [ » الّصاعقة « : وقيل  من نارٍ لطيفة قوية ال مترُّ بشيء إالّ أتت عليه إالّ أهنا مع ] قصف 

  .قوهتا سريعة اخلمود 
ن َيَشاُء ، وروي عن سامل بن عبد اهللا ابن عمر عن أبيه أن قطعة عذاب ينزهلا اهللا على م: الصاعقة : وقيل 

اللَُّهّم ال تقتلنا بغضبك وال « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا مسع صوت الرَّْعِد والصواعق قال 



  .» ُتْهلكنا بَِعذَابَِك َوَعاِفَنا قبل ذَِلَك 
  :ه وجهان َمَخافَةَ اهلالك ، وفي: أي } َحذََر املوت { : قوله 

  .، وال يضر تعّدد املفعول من أجله؛ ألن الفعل يعلّل يعلل » جيعلون « أنه مفعول من أجله ناصبه : أظهرمها 
« و » احلَذَُر « و . أنه منصوب على املصدر وعامله حمذوف تقديره حيذرون حذراً مثل َحذَرِ املوت : الثاين 

واعلم أن املفعول من أجله بالنسبة إىل نصبه وجره . ديداً خاف خوفاً ش: أي » حذر « مصدران ل » اِحلذَار 
ا كان غري معرف ب : باحلرف على ثالثة أقسام  جئت « : وال مضاف حنو » أل « قسم يكثر نصبه ، وهو م

  .» إكراماً لك 

ب  ا كان معرَّفاً    ]الرجز : [ ؛ ومن جميئه منصوباً قول الشاعر » أل « وقسم عكسه ، وهو م
  ولَْو َتَوالَْت ُزَمُر اَألْعَداِء... ُعُد اجلُْبَن َعنِ اهلَْيَجاِء ال أَقْ -٢٥٢

وقسم يستوي فيه األمران ، وهو املضاف كاآلية الكرمية ، ويكون معرفةً ونكرةً ، وقد مجع حامت الطائي األمرين 
  ]الطويل : [ يف قوله 
  َعْن َشْتمِ اللَِّئيمِ َتكَرُّمَا وأُْعرُِض... َوأَغِْفُر َعْوَراَء الكَرِميِ ادَِّخاَرُه  -٢٥٣

اعله حمذوف ، وهو أحد املواضع اليت جيوز فيها حذف » َحذََر املَْوِت « و  مصدر مضاف إىل املفعول ، وف
  .الفاعل وحده 

  .فعل ما مل يسم فاعله : والثاين 
فاعل وحده خالفاً يف التعجُّب على الصحيح ، وما عدا هذه ال جيوز فيه حذف ال» أفعل « فاعل : والثالث 
  .للكوفيني 
  ]الرجز : [ َماَت َيُموُت وَيَماُت؛ قال الشاعر : ضد احلياة؛ يقال : واملوت 
  ِعيِشي َوالَ ُيْؤَمُن أَنْ َتَماِتي... ُبَنيَّيت َسيَِّدةَ الَبَناِت  -٢٥٤

على » َماَت « ، فوزن »  َخفُْت« و » ِخفَْنا « ك  -بكسر امليم- » ِمتُّ « و » ِمْتنا « وعلى هذه اللّغة قرئ 
بالضمِّ املَْوت أيضاً ، : » املَُوات « بكسرها ، و » فَِعلَ « بفتح العني ، وعلى الثانية » فََعلَ « اللغة األوىل 

اْشَترِ املَْوَتانَ ، وال َتْشَترِ الرَّقيق ، « : ما ال روح فيه ، واملَْوَتان بالتحريك ضد احليوان؛ ومنه قوهلم : وبالفتح 
وقوع املوت يف املاشية ، وُموَِّت فالنٌ بالتشديد للمبالغة؛ : « امليم » بضّم « املَْوَتان » فإنه يف َمْعَرضِ اهلَالَك؛ و 

  ]الوافر : [ قال 
  فََها أََنا ذَا أَُموَُّت كُلَّ َيْومِ... فَُعْرَوةُ َماَت َمْوتاً ُمْسَترِحياً  -٢٥٥

  ]الرجز : [ ْرِسل؛ قال رْؤَبة األمر املُْسَت: « املُْسَتِميت » و 
  َواللَّْيلُ فَْوَق املَاِء ُمْسَتِميُت... َوَزَبُد الَبْحرِ لَُه كَِتيُت  -٢٥٦
. ١٩: البقرة [ } واهللا ُمِحيطٌ بالكافرين { : قوله   [  

. ١٢: لطالق ا[ } أََحاطَ بِكُلِّ َشْيٍء ِعلَْما { : عامل هبم ، كما قال : فقيل . ال يفوتونه : وهو جماز أي   [  
. ٢٠: الربوج [ } واهللا ِمن َوَرآِئهِْم مُِّحيطٌ { : جامعهم وقدرته ُمْستولية عليهم؛ كما قال : وقيل   [  

  .» جيمعهم فيعذهبم : وقال جماهد 



  .َتْهِلكُُوا مجيعاً : أي ]  ٦٦: يوسف [ } إِالَّ أَن ُيَحاطَ بِكُْم { : يهلكهم ، قال تعاىل : وقيل 
  .عقابه حميطٌ هبم : مضاٌف حمذوٌف ، أي » مَّ ثَ« : وقيل 

، ]  ٤١: البقرة [ } أَوَّلَ كَاِفرٍ بِِه { وال مييالن ] باإلمالة [ » الكَاِفرِيَن « : وقال أبو َعْمرو ، والكَساِئيُّ 
  .وهذه اجلملة مبتدأ وخرب 

  .» َنْسِتِعني « لِ ؛ ألنه من َحاطَ َيُحوطُ فأُِعلّ كإِْعالَ» ُمْحوِط « : » ُمِحيط « وأصل 
هي اعتراض ال َمَحل هلا من « : حصر الشيء من مجيع جهاته ، وهذه اجلملة قال الزخمشريُّ : واإلحاطةُ 
شيٌء واحد؛ } َيكَاُد الربق { : ، ومجلة قوله } َيْجَعلُونَ أَْصابَِعُهْم { : كأنه يعين بذلك أن مجلة قوله » اإلعراب 

ا بينهما اعتراضاً  ألهنما من قّصة واحدة؛ فوقع   .م
، » كان « ، وهي لِلُمقَاَرَبِة الفعل ، تعمل عمل » كَاَد « مضارع » َيكَاُد «  إالَّ أن خربها ال يكون إالَّ ُمَضارعاً 

  ]الطويل : [ وشذَّ جميئُُه امساً صرحياً؛ قال 

ا فَاَرقُْت... فَأُْبُت إلّى فَْهمٍ َوَما ِكْدُت آيباً  -٢٥٧ َي َتْصِفُرَوكَْم ِمثِْلَه   َها َوِه
  ]الرجز : [ ، وقد شذّ اقترانه هبا؛ قال ُرْؤَبة » عسى « ، عكس » أن « واألكثر يف خربها جتّرده من 

طُولِ البِلَى أَنْ َيْمَحَصا  -٢٥٨   .ختلص لالستقبال ، فتنافيا » أَنْ « ألهنا ملقاربة الفعل ، و ... قَْد كَاَد ِمْن 
  .منفيٌّ يف املعَنى ، ألهنا للمقاربة  -ي مثبتةإذا كانت ه- واعلم أن خربها 

قارب الفعل إالّ أنه مل يفعل ، فإذا ُنِفَيِت ، انتفى خربها بطريق : كان معناه » كَاَد َزْيٌد َيفَْعلُ « : فإذا قلت 
النور [ } َراَها لَْم َيكَْد َي{ : األولَى؛ ألنه إذا انتفت مقاربة الفعل انتفى هو من باب أوىب؛ وهلذا كان قوله تعاىل 

  لَْم َيَرَها ، ألنه مل يقارب الرُّْؤَية ، فكيف له هبا؟: أبلغ من أن لو قيل ]  ٤٠: 
وزعم مجاعة منهم ابن جِنِّي ، وأبو الَبقَاِء ، وابن عطية أن نفيها إثبات ، وإثباهتا نفي؛ حىت ألغز بعُضُهْم فيها؛ 

  ]الطويل : [ فقال 
  َجَرْت يف ِلَساَنْي ُجْرُهمٍ َوثَُموِد... َما ِهَي لَفظةٌ  أَحنويَّ َهذَا الَعْصرِ -٢٥٩

  َوإِنْ أُثْبَِتْت قَاَمْت َمقَاَم ُجُحوِد... أُثْبَِتْت  -واهللا أَْعلَُم-إِذَا ُنِفيْت 
ا أنشد قولَُه    ]الطويل : [ وحكوا عن ذي الرَّمَّة أنه مل

  َرسِيُس اهلََوى ِمْن ُحبِّ َميَّةَ َيْبَرُح... إذا غَيََّر النَّأُْي املُِحبَِّني لَْم َيكَْد  -٢٦٠
  .أو ما هو مبعناه » لَْم َيَزلْ « : ، فيكون قد َبرَِح ، فغيَّره إىل قوله » مل يكد َيْبَرُح « : عيب عليه؛ ألنه قال 

» فهي هنا منفية « : ا قالو]  ٧١: البقرة [ } فَذََبُحوَها َوَما كَاُدواْ َيفَْعلُونَ { : والذي غرَّ هؤالء قوله تعاىل 
  :، واجلواب عن هذه اآلية من وجهني » فَذََبُحوَها « : وخربها مثبت يف املعىن؛ ألن الذبح وقع لقوله 

، وما كادوا يفعلون يف وقت آخر : أنه حيمل على اختالف وقتني ، أي : أحدمها    .ذحبوها يف وقت 
  .نُّتهم ، وعسرهم يف الفعل أنه عّبر بنفي ُمقَاربة الفعل عن شدَّة تع: والثاين 

هو أبلغُ « : وأما ما حكَْوُه عن ذي الرُّمَّة ، فقد غلَّط اجلمهوُر ذا الرمَّة يف رجوِعِه عن قوله األوَّل ، وقالوا 
.غيَّره إليه [ وأْحَسُن مما   [  

مسها؛ ألهنا للمقاربة ال يكون فاعله إالّ ضمرياً عائداً على ا - « َعَسى » غري -وأخواهتا « كاد » واعلم أن خرب 



، وال جيوز ذلك يف غريها « َعَسى َزْيٌد أَنْ َيقُوُم أَُبوُه » : ، فإهنا للترجِّي؛ تقول « عسى » أو للشُُّروع ، خبالف 
  ]الطويل : [ ، فأما قوله 

ا زِلُْت أَْبِكي ِعْنَدُه َوأَُخاِطبُْه... َوقَفُْت َعلَى َرْبعٍ ِلميَّةَ َناقَِتي  -٢٦١   فََم
  ُتكَلُِّمين أَْحَجاُرُه َوَمالَِعُبْه... أَْسِقيِه َحتَّى كَاَد ِممَّا أَُبثُُّه َو

إمنا جاز ذلك؛ ألن األحجار واملالعب : فأتى بالفاعل ظاهراً ، فقد محله بعضهم على الشُّذُوذ ، ينبغي أن يقال 
، فكأنه قيل  َد يكلُُّمين؛ ول: هي عبارة عن الرَّْبعِ ، فهي هو    .مبجموع أجزائه ] عنه [ كنه عّبر حتَّى كا

  ]البسيط : [ وأما قول اآلَخرِ 

  ثَْوبِي فَأَْنَهُض َنْهَض الشَّارِبِ السَّكِرِ... َوقَْد َجَعلُْت إِذَا ما قُْمُت ُيثِْقلُين  -٢٦٢
ْينِ ُمْعَتِدالً    فَِصْرُت أَْمشي َعلَى أُْخَرى ِمَن الشَّجَرِ... َوكُْنُت أَْمِشي َعلَى رِْجلَ

  :جعل ظاهراً ، فقد أجيب عنه بوجهني ] خرب ] [ بفاعل [ فأتى 
  .وقد جعل ثويب إذا ما قمت يثقلين : أنه على حذْف مضاف ، تقديره : أحدمها 
وقد : أنه من باب إقامة السَّبب مقام املَُسبَّبِ ، فإن هنوضه كذا متسبَّب عن إثقال ثوبه إيَّاه ، واملعىن : والثاين 

  .َض الشارب الثَّمل إلثقال ثويب إيَّاي جعلت أهنض َنْه
فتح عينها : َيَخاُف ، وفيها لغةٌ أخرى » َخاَف « بكسر العني ، وهي من ذوات الواو؛ ك » كَاَد كَوَِد « ووزن 

، وكُْدَنا « : ، فعلى هذه اللُّغة تضم فاؤها إذا أسندت إىل تاء التكلّم وأخواهتا ، فتقول  قُلُْت : ؛ مثل » كُْدُت 
، وقد تنقل كسر عينها إىل فائها مع اإلسناد إىل ظاهر ، كقوله  ،   ]الطويل : [ وقُلَْنا 

  َوِكيَد ِخَراٌش ِعْنَد ذَِلَك َيْيَتُم... َوِكيَد ِضَباُع القُفِّّ َيأْكُلَْن ُجثَّيت  -٢٦٣
  . الناقصة» كاد « ، وسيأيت إن شاء اهللا هذا كله يف ] لألخفش [ وال جيوز زيادهتا خالفاً 

إِنَُّهْم َيكِيُدونَ { : ؛ بدليل قوله » الياء « فوزهنا فََعل بفتح الَعْين من ذوات » َمكََر « التامة مبعىن » كاد « أما 
. ١٦،  ١٥: الطارق [ } كَْيداً َوأَِكيُد كَْيداً   [  

ح املضارع ، بكسر عني املاضي ، وفت[ َخِطَف َيْخطَُف : خربها ويقال » خيطف « امسها ، و » الربق « و 
، واملشهور منها األوىل ] وَخطََف َيْخطَُف    .عكس اللغة األوىل وفيه تراكيب كثرية 

  .خيِطف بكسر الطاء ، قرأها جماهد : الثانية 
، فأبدلت » َيْخَتِطُف « : ، واألصل » الطاء « ، مع تشديد » الياء واخلاء والطاء « عن احلسن بفتح : الثالثة 

  .لإلدغام » طاء  «االفتعال » تاء « 
  .أصل التقاء السَّاكنني ] أنه [ كذلك ، إالّ أنه بكسر الطاء على : الرابعة 

  .إتباعاً لكسرة الطاء » اخلاء « كذلك ، إال أنه بكسر : اخلامسة 
  .كذلك إال أنه بكسر الياء أيضاً إتباعاً للخاء : السَّادسة 
  .على األْصل » خيتطف « : السابعة 
  .وهي رديئة لتأديتها إىل التقاء ساكنني [ طِّف بفتح الباء ، وسكون اخلاء ، وتشديد الطاء َيْخ: الثامنة 

، وتشديد الطاء : التاسعة    .مكسورة ، والتضعيف فيه للتكثري ال للتعدية ] بضّم الياء ، وفتح اخلاء 



. ٦٧: العنكبوت [ } ْوِلهِْم َوُيَتَخطَُّف الناس ِمْن َح{ : عن أُّبّي من قوله » َيَتَخطَُّف « : العاشرة   [  
ال حملّ هلا ، ألنه » َيكَاُد الربق خيطف « : أعين قوله -أخذ شيء بسرعة ، وهذه اجلملة : » اخلَطْف « و 

، وحيتمل أن تكون يف حمل جر : كيف يكون حاهلم مع ذلك الربق؟ فقيل : استئناف كأنه قيل  يكاد خيطف 
  .كذوي صيِّب كائٍد الربق خيطف  :التقدير : احملذوفة » ذوي « صفة ل 

  .} كُلََّما أََضآَء لَُهْم مََّشْواْ ِفيِه { : قوله 
، وهو « نصب على الظرف؛ ألهنا أضيفت إىل » كُلَّ «    .« مشوا » ماط الظرفية ، والعامل فيها جواهبا 

» أضاء هلم فيه ، ف كل وقت : نكرة موصوفة ومعناها الوقت أيضاً ، والعائد حمذوف تقديره « ما » : وقيل 
  .على األول ال َمَحلَّ له؛ لكونه صلةً ، وحملّه اجلر على الثاين « أضاء 

  .جيوز أن يكون الزماً » أضاء « و 
تعود على » فيه « يف » اهلاء « ف » أضاء هلم الَبْرُق الطريق : هو متعّد ، ومفعوله حمذوف أي « : وقال املَُبرُِّد 

  .، وعلى الطَّريق احملذوف يف قول املَُبّرد البَْرقِ يف قول اجلمهور 
  .إنه حميط هبم : على باهبا أي « ، و طفي » مشوا « متعلّق ب » فيه « و 

: أي بضوئه ، وال حمل جلملة قوله : مشوا يف ضوئه : أي : مبعىن الباء ، وال بد من حذٍف على القولني : وقيل 
  كيف ميضون يف حاليت ظهور الربق وخفائه؟: ول ؛ ألهنا مستأنفة ، كأنه جواب ملن يق« مشوا » 

واملقصود متثيل شدة األمر على املنافقني بشدته على أصحاب الصَّيِّب ، وما هم فيه من غاية التحيُّر واجلهل مبا 
  .يأتون ، وما يذرون 

، وهل تنوينه من ألفاظ العموم ، وهو اسم جامع الزم لإلضافة ، وقد حيذف ما ُيَضاف إليه « كلّ » واعلم أن 
إن كان معرفة وحذف ، بقيت على « كل » واملضاف إليه : حينئذ تنوين عوض ، أو تنوين صرٍف؟ قوالن 

تعريفها ، فلهذا انتصب عنها احلال ، وال يدخلها األلف والالم ، وإن وقع ذلك يف عبارة بعضهم ، ورمبا 
سن استعماهلا مبتدأ ، وليس كوهنا مفعوالً هبا ، واألح« أمجع » انتصب حاالً ، وأصلها أن تستعمل توكيداً ك 

  .مقصوراً على السماع ، وال خمتّصاً بالشعر ، خالفاً لزاعم ذلك 
وإذا أضيفت إىل نكرة أو معرفة بالم اجلنس حسن أن تلي العواملة اللفظية ، وإذا أضيفت إىل نكرة تعني اعتبار 

» ، وال جيوز أن تراعي لفظ « جال أََتْوَك ، فأكرمهم كل ر» : تلك النكرة فيما هلا من ضمري وغريه ، تقول 
كلُّ رجلٍ أَتْوك ، » وال تقول « كلُّ رجلٍ أتاَك ، فأكْرِمه » ، و « كلُّ رجالٍ أتاَك ، فأكْرِمه » : فتقول « كل 

  ]الكامل : [ ؛ اعتباراً باملعىن ، فأما قوله « فأكْرِْمهم 
ْينٍ ثَرَّ -٢٦٤ ه كُلُّ َع   فََتَركَْن كُلَّ َحِديقٍَة كَالدِّْرَهمِ... ٍة َجاَدْت َعلَْي

ال يقاس عليه  ، فهو شاذّ    .فراعى املعىن 
، سواء كانت باإلضافة لفظاً؛ حنو  : مرمي [ } َوكُلُُّهْم آِتيِه َيْوَم القيامة فَْرداً { : وإذا أضيفت إىل معرفة فوجهان 

  .« كُل » فَراعى لفظ ]  ٩٥
، وقال ]  ٤٠: العنكبوت : [ أو معىن حنو  فراعى ]  ٨٧: النمل [ } َوكُلٌّ أََتْوُه َداِخرِيَن { : فراعى لفظها 

  .املعىن 



  .ليس ذلك من وضعها ، وإمنا استفيد من العموم اليت دلّت عليه » تفيد التكرار « إن كلما » : وقول بعضهم 
  .من جيئاتك إلَّي ] رد ف[ كان املعىن أكرمك يف كل فرد » كلما جئتين أكرمتك « : فإنك إذا قلت 

  .ثالثياً ، وهي تدل علىأن الرباعي الزم » َضاَء « وقرأ ابن أيب عبلة 
، واستأنس أيضاً » أظلم « مبنياً للمفعول ، وجعله الزخمشري داالًّ على أن » َوإِذَا أُظِْلَم « : وقرىء  متعدٍّ 

  ]الطويل : [ بقول َحبيبٍ 

  ظَالََمْيهَِما َعْن َوْجِه أَْمَرَد أَْشَيبِ... َت أَْجلََيا ُهَما أَظْلََما حالَيَّ ثُمَّ -٢٦٥
ام » وإذَا أَظْلََم اللَّْيلُ عليهم « وال دليل يف اآلَيِة؛ الحتمالِ أنَّ أصله ،  « ، فلما بين للمفعول حذف الليل ، وق

  .مقامه ، وأما بينت حبيب فمولّد » َعلَْيهِم 
ب  ألهنم حراٌص على وجود ما « : ، قال الزخمشري » إذا « والثانية ب » كلّما « وإمنا صدرت اجلملة األوىل 

َهّمهم به ، معقود من إمكان املشي وتأتِّيه ، فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها ، وليس كذلك التوقُُّف 
البسيط : [ د تفيد التكرار أيضاً؛ وأنش» إذا « وهذا هو الظاهر ، إالَّ أن من النحويني من زعم أن » والتَّحبُُّس 

[  
  أَقَْبلُْت َنْحَو ِسقَاِء القَْومِ أَْبَترُِد... إِذَا َوَجْدُت أَُواَر احلُبِّ يف كَبِِدي  -٢٦٦
  .« كلما » معناه معىن « : قال 
اُموا » : قوله    .« قامت السوق » أي وقفوا أو ثبتوا يف مكاهنم ، ومنهن « قَ
  .} ِعهِْم َوأَْبَصارِِهْم َولَْو َشآَء اهللا لَذََهَب بَِسْم{ : قوله 

، هذه عبارة سيبويه وهي أوىل من عبارة غريه ، وهي حرف امتناع « لو »  حرف ملا كان سيقع لوقوع غريه 
. ١٠٩: الكهف [ } لَّْو كَانَ البحر ِمَداداً لِّكَِلَماِت َربِّي { : المتناع لصحة العبارة األوىل يف حنو قوله تعاىل   [  

وعدم صّحة الثانية يف ذلك كما سيأيت « نِْعَم الَعْبُد ُصَهْيب ، لو مل َيخِف اهللا مل َيْعِصِه » : م ويف قوله عليه السال
؛ إذْ ال يلزُم من امتناع اِإلنَساِن امتناُع احليوان ، وال « لو كان إنساناً لكان حيواناً » : حمرراً ، ولفساد قوهلم 

  ]ل الرم: [ جيزم هبا خالفاً لقَْوم ، فأما قوله 
ٍة  -٢٦٧   الَِحُق اآلطَالِ َنْهٌد ذُو ُخَصلْ... لو َيَشأْ طَاَر بِِه ذُو َمْيَع

  ]البسيط : [ وقول اآلخر 
  إِْحدَى نَِساِء َبنِي ذُْهلِ ْبنِ َشْيَبانَا... َتاَمْت فَُؤاَدَك لَْو َيْحُزْنَك َما َصَنَعْت  -٢٦٨

{ : ؛ كقوله تعاىل « إِن » املاضي ، وقد تأيت مبعىن  وأكثر ما تكون شرطاً يف. فمن تسكني املتحرك ضرورةً 
  ]الطويل : [ وقوله ]  ٩: النساء [ } َولَْيْخَش الذين لَْو َتَركُواْ 

  َعلَّي وُدوين َجْنَدلٌ َوَصفَاِئُح... َولَْو أَنَّ لَْيلَى األْخَيليَّةَ َسلََّمْت  -٢٦٩
  ]إِلَْيَها َصًدى ِمْن َجانِبِ القَْبرِ َصاِئُح .. .لََسلَّْمُت َتْسِليَم الَبَشاَشِة أَْو َزقَا [ 

: جواباً هلا؛ حنو « الفاء » وال تكون مصدريةً على للصحيح ، وقد ُتَشرَّب معىن التمين ، فتنصب املضارع بعد 
  .وسيأيت حتريره إن شاء اهللا تعاىل ]  ١٠٢: الشعراء [ } فَلَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً فََنكُونَ { 

تفيد انتفاء الشيء النتفاء غريه ، ومنهم من أنكر ذلك ، وزعم أهنا ال « لو » املشهور أن : خلطيب قال ابن ا



  :تفيد إال الرَّبط ، واحتج عليه باآلية واخلرب 
: األنفال [ } ْعرُِضونَ َولَْو َعِلَم اهللا ِفيهِْم َخْيراً َألْسَمَعُهْم َولَْو أَْسَمَعُهْم لََتَولَّواْ وَُّهْم مُّ{ : أما اآلية فقوله تعاىل 

َولَْو َعِلَم اهللا ِفيهِْم َخْيراً { : انتفاء الشَّيء النتفاء غريه لزم التََّناقض؛ ألن قوله « لو » ، فلو أفادت كلمة ]  ٢٣
َولَّواْ َولَْو أَْسَمَعُهْم لََت{ : ، يقتضي أنه ما علم فيهم خرياً وما أمسعهم ، وقوله ]  ٢٣: األنفال [ } َألْسَمَعُهْم 

، فيلزم أن يكون ]  ٢٣: األنفال [ } وَُّهْم مُّْعرُِضونَ  ، يقيد أنه ما أمسعهم ، وال تولوا؛ لكن عدم التويل خري 
ا علم فيهم خرياً    .قد علم فيهم خرياً ، وم

: فعلى مقتضى قوهلم » نعم الرَُّجلُ ُصَهْيٌب لو مل َيَخِف اَهللا مل َيْعِصِه « : وأما اخلرب فقوله عليه الصالة والسالم 
، فعلمنا أن كلمة    .إمنا تفيد الربط » لو « يلزم أنه خاف اهللا وعصاه ، وذلك متناقض 

للقاعدة املمهدة » ألفاً » « الياء « بكسر العني ، وإمنا قلبت » فِعل « على » شيء « : أصله » شاء « و 
، حىت ال يكاد ينطق به إال » أراد « مفعول ومفعوله حمذوف تقديره ولو شاء اهللا إذهاباً؛ وكثر حف مفعوله و

  ]الطويل : [ ؛ وأنشدوا ]  ٤: الزمر [ } لَّْو أََراَد اهللا أَن َيتَِّخذَ َولَداً { : يف الشيء املستغرب؛ كقوله تعاىل 
  َعِلْيِه َولَِكْن َساَحةُ الصَّْبرِ أَْوسَُع... َولَْو ِشئُْت أَنْ أَْبِكي َدماً لََبكَْيُتُه  -٢٧٠

  .» لو « جواب » لذهب « والالم يف 
ْو َنَشآُء َجَعلَْناُه أَُجاجاً { : عليه مثبتاً ، وقد حتذف؛ قال تعاىل » الال « واعلم أن جواهبا يكثر دخول  [ } لَ

. ٧٠: الواقعة   [  
اً ب  ا « ويقلّ دخوهلا عليه منفي اً بغري » َم ؛ لتوايل » ْم أَقُْم لو قمت لَ« : ؛ حنو » َما « ، وميتنع دخوهلا عليه منفي

  ]الكامل : [ المني فيثقل ، وقد حيذف؛ كقوله 
  ُخلَُق الِكَرامِ َولَْو تكُونُ َعِدَميا... ال ُيلِْفَك الرَّاُجوَك إِالَّ ُمظْهِراً  -٢٧١

ب » بسمعهم « و    .» ذهب « كتعلّق 
: املؤمنون [ } َتنُبُت بالدهن {  ، وحنوه زائدة أو متون فََعل وأَفَْعل مبعىن» الياء « فتكون » َألذَْهَب « : وقؤئ 
لذهب بأمساعهم وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بأمساعهم وأبصارهم : السماع ، أي : واملراد من السمع ]  ٢٠

  .الباطنة 
  .لذهب مبا استفادوا من الِعزِّ واألمان الذي هلم مبنزلة السمع والبصر : وقيل 

  .حيث كان باإلمالة »  جاء« و » شاء « وقر ابن عامر ومحزة 
  .} إِنَّ اهللا على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { : قوله 

ا قبلها ، و  ، مستق » فاعل « مبعىن » فعيل « وهو » قدير « متعلّق ب » كُلّ شيء « هذه مجلة مؤكّدة ملعىن م
بتثليث » قْدَرة « : دراً بفتح العني ، وله ثالثة عشر مص» قََدَر « من القُْدرة ، وهي القوة واالستطاعة ، وفعلها 

» قُْدَراناً « ، و » قََداراً « ، و » قَُدراَ « ، و » قََدراَ « ، و » قَْدراً « بتثليث الدال ، و » َمقْدَرة « القاف ، و 
  .، قاله الزَّجاج » قادر « أبلغ من » قدير « و » َمقِْراً « ، و 

  .مها مبعىن واحد؛ قال اهلََروِّي : وقيل 



، وهل يطلق على » شاء يشاء « ما صّح أن يعلم من َوْجه وخيرب عنه ، وهو يف األصل مصدر  :والشيء 
  .املعدوم واملستحيل؟ خالف مشهور 

  فَْصلٌ يف بيان املعدوم شيء؟
أثبت القدرة على الشيء ، واملوجود ال  -تعاىل-ألنه « : استدلّ بعضهم هبذه اآلية على أن املعدوم شيء ، قال 

، فاملعدوم شيء قدرة عليه؛    .» الستحالة إجياد املوجود ، فالذي عليه القُْدرة معدوم وهو شيء 
املوجود إذا مل يقدر اهللا عليه وجب أال : واجلواب  لو َصحَّ هذا الكالم لزم أنَّ ما ال يقدر عليه أال يكون شيئاً ، ف

  .يكون شيئاً 
  فصل يف بيان وصف اهللا تعاىل بالشيء

ليس مبقدور له ، فوجب  -تعاىل-ليس بشيء ألنه  -تعاىل-ج َجْهٌم هبذه اآلية على أنه احت: قال ابن اخلطيب 
. ١١: الشورى [ } لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء { : إالَّ يكون شيئاً ، واحتج أيضاً بقوله تعاىل   [  

الشورى [ } ثِْلِه َشْيٌء لَْيَس كَِم{ : مثل نفسه ، فكان قوله  - تعاىل-شيئاً ، لكان  - تعاىل- لو كان اهللا « : قال 
  .» كذب ، فوجب أال يكون شيئاً؛ حىت ال تتناقض هذه اآلية ]  ١١: 

واحتج أصحابنا بقوله : وهذا اخلالف يف االسم؛ ألنه ال واسطة بني املوجود واملعدوم ، قال : قال ابن اخلطيب 
لِ اهللا َشهِيٌد { : تعاىل  . ١٩: األنعام  [} قُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْبُر َشَهادةً قُ  [  

واملستثىن داخل يف املستثىن منه ، فوجب أن يكون ]  ٨٨: القصص [ } كُلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه { : وبقوله 
  .شيئاً 

  فصل يف أن مقدور العبد مقدور هللا تعاىل
ّي احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن مقدور العبد مقدور هللا تعاىل ، خال: قال ابن اخلطيب  فاً أليب َهاِشم وأيب َعِل

.  
هبذه اآلية ، فيلزم أن يكون مقدور  -تعاىل- أن مقدور الَعْبِد شيء ، وكلّ شيء مقدور هللا : وجه االستدالل 

  .العبد مقدوراً هللا تعاىل 
  فصل يف جواز ختصيص العام

كان اللَّفظ موضوعاً للكل ، إذا : ختصيص العام جائز يف اجلملة ، وأيضاً ختصيص العام بدليل العقل ، فإن قيل 
  .مث تبني أن الكل غري مراد كان كذباً ، وذلك يوجب الطَّعن يف كلّ القرآن 

كما أنه يستعمل يف اجملموع ، فقد يستعمل جمازاً يف األكثر ، وإذا كان ذلك » الكُلّ « أن لفظ : واجلواب 
  .واهللا أعلم جمازاً مشهوراً يف اللَّغة مل يكن استعمال اللفظ فيه كذباً ، 

الَِّذي َجَعلَ لَكُُم الْأَْرَض ِفَراًشا ) ٢١(َيا أَيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ 
اًء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَرا   ) ٢٢(ِت رِْزقًا لَكُْم فَلَا َتْجَعلُوا ِللَِّه أَْنَداًدا َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ َوالسََّماَء بَِناًء َوأَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َم

أقبل عليهم باخلطاب وهو من  -أعين املؤمنني والكفار واملنافقني-ملا بني أحكام الِفَرقِ الثالث  - تعاىل- اعلم أنه 
  .» االلتفات « باب 



  .حرف نداء وهي أم الباب » يا « 
. ٢٩: يوسف [ } ُيوُسُف أَْعرِْض َعْن هذا { : اسم فعل ، وقد حتذف حنو  وزعم بعضهم أهنا  [  

  .» وعلى كثرة وقوع النداء يف القرآن مل يقع نداء إالَّ هبا « : قال أبو حيان . وينادي هبا املندوب واملستغاث 
َو قَانٌِت « : وزعم بعضهم أن قراءة  ، بتخفيف امليم أن اهل]  ٩: الزمر [ » أََمْن ُه مزة فيه للنداء ، وهو غريب 

بتخفيف ]  ٢٥: النمل [ } أَالَّ َيْسُجُدواْ { : وقد يراد هبا جمرد التنبيه فيليها اجلمل االمسية والفعلية ، قال تعاىل 
  ]الطويل : [ أَالَ؛ وقال الشاعر 

.أَالَ َيا اْسِقَيانِي قَْبلَ غَاَرِة ِسْنجَالِ  -٢٧٢  . . ..  
  ] البسيط: [ وقال آخر 

رِ... يا لَْعَنةُ اِهللا َواَألقَْوامِ كُلُّهُِم  -٢٧٣   َوالصَّاِلِحَني َعلَى ْمسَعانَ ِمْن َجا
؛ ألنه مفرد معرفة ، وزعم األخفش أهنا هنا » الضم « اسم منادى يف حملّ نصب ، ولكنه بين على » أي « و 

، » يا الَِّذين ُهُم النَّاس « : قدير موصولة ، وأن املرفوع بعدها خرب مبتدأ مضمر ، واجلملة صلةٌ ، والت
يلزم رفعه ، وال جيوز نصبه على احمللّ خالفاً ] : واملشهور [ والصحيح األول ، واملرفوع بعدها صفة هلا ، 

  .للمازين 
، وقد قرأ ابن عامر بذل» ها « و  ك يف زائدة للتنبيه الزمة هلا ، واملشهور فتح َهاِئَها ، وجيوز ضمُّها إتباعاً للياء 

  .واملرسوم يساعده ]  ٣١: النور [ » أَيُُّه املُْؤِمُنونَ « بعض املواضع حنو 
، أو باسم إشارة حنو » أي « وال توصف  ياأيها الذي { : هذه إال مبا فيه األلف والالم ، أو مبوصول مها فيه 

  ]الطويل : [ وقال الشاعر ]  ٦: احلجر [ } ُنزِّلَ َعلَْيِه الذكر 
  َعلَى َنأْيَها ُمْسَتْبِسلٌ ِمْن َوَراِئهَا... يَُّهذَا النَّابُِح السِّيَد إِنَّنِي أالَ أَ -٢٧٤

  :أنادي زيداً ، وأخاطب زيداً ، وهو خطأ من وجوه : وفسر بعضهم يا زيد 
  .يا زيد ال حيتملهما : خرب حيتمل الصدق والكذب ، وقوله » أنادي زيداً « : أن قوله : أحدمها 
  .ال يقتضي ذلك » أنادي زيداً « يقتضي أن زيداً منادى يف احلال ، و » يا زيد « : قولنا أن : وثانيها 
ال يقتضي ذلك؛ » أنادي زيداً « يقتضي صريورة زيد خاطباً هذا اخلطاب ، و » يا زيد « : أن قولنا : وثالثها 

  .ألنه ال ميكن أن خيرب إنساناً آخر بأن أنادي زيداً 
  .أنادي زيداً إخبار عن النداء ، واإلخبار عن النداء غري النداء  :أن قولنا : ورابعها 

لكن بسبب أمر مهم جدا ، [ حرف وضع يف أصله لنداء البعيد ، وإن كان لنداء القريب ، » يا « واعلم أن 
البعيد  مث استعمل يف نداء من سها وغفل وإن قرب ، تنزيالً له منزلة] واهلمزة » أي « : وأما نداء القريب فله 

.  
  وهو أقرب إليه من حبل الوريد؟» يا اهللا « ، » يا رب « : فلم يقول الداعي : فإن قيل 

  .هو استبعاد لنفسه من َمظَانّ الزُّلْفَى ، إقراراً على نفسه بالتقصري : قلنا 

اء الذي وصلة إىل وصلة إىل الوصف بأمس» ذو « وصلة إىل نداء ما فيه األلف والالم كما أن » أي « و 
ا يزيل إهبامه ، فال بد وأن يردفه اسم جنس ،  افتقر إىل م األجناس ووصف املعارف باجلمل ، وهو اسم مبهم ، ف



  .أو ما جرى جمراه ، ويتصف به حىت حيصل املقصود بالنداء 
« و . معاٍن أخر كاالستفهام ، والشرط ، وكوهنا موصولة ، ونكرة موصوفة لنكرة ، وحاالً ملعرفة » أي « و ل 

ا تقدم من اخلالف » أي « صفة » النَّاس    .، أو خرب حمذوف حسب م
؛ ألهنا ابتدائية » اعبدوا ربكم « و    .مجلة أمرية ال حملّ هلا
  :فيه ثالثة أوجه » الَّذي َخلَقَكُْم « 

  .» ربكم « نصبه على النَّعت ل : أظهرها 
  .نصبه على القطع : الثَّاين 

  .وقد تقّدم معناه .  رفعه على القطع أيضاً: الثالث 
  فصل يف تقسيم ورود النداء يف القرآن الكرمي

« ألهل » يا أيَُّها الَِّذين آَمُنوا « و » مكة « خطاب ألهل » يا أيَُّها النَّاُس « : قال ابن عبَّاس رضي اهللا عنه 
  .، ورد على قوله هذه اآلية بان البقرة مدنية » املدينة 

  .فهو مدين » يا أيها الذين آمنوا « : القرآن من قوله كلّ ما كان يف : وقال غريه 
يفيد ] مدين [ فمنه مكّي ، ومنه } َياأَيَُّها الناس { : وأما قوله  وهذا خطاب عام؛ ألنه لفظ مجع معرف ، ف

 الَ{ : العموم ، لكنه خمصوص يف حّق ما ال يفهم ، كالصَّيب ، واجملنون ، والغافل ، ومن ال يقدر ، لقوله تعاىل 
. ٢٨٦: البقرة [ } ُيكَلُِّف اهللا َنفْساً إِالَّ ُوْسَعَها   [  

أوجب عليهم طاعة مواليهم ، واشتغاهلم بطاعة  -تعاىل-إنه خمصوص يف حق العبيد ، ألنّ اهللا : ومنهم من قال 
ال على املوىل كمنعهم عن االشتغال بالعبادات ، واألمر الدَّال على وجوب طاعة املوىل أخّص من األمر الدَّ

  .وجوب العبادة ، واخلاّص مقّدم على العام ، والكالم على هذا مذكور يف أصول الفقه 
يتناول مجيع الناس املوجودين يف ذلك العصر ، فهل يتناول الَّذين } َياأَيَُّها الناس { : قوله : قال ابن اخلطيب 

  سيوجدون بعد ذلك أم ال؟
ال } َياأَيَُّها الناس { : وله واألقرب أنه ال يتناوهلم؛ ألن ق« : قال  خطاب ُمَشافهة ، وخطاب املَُشافهة مع املعدوم 
ال يكون موجوداً ال يكون إنساناً ، » جيوز  ، وأيضاً فالذين سيوجدون ما كانوا موجودين يف تلك احلالة ، وما 

  .} َياأَيَُّها الناس { : فال يدخل حتت قوله 
  .لَّذين وجدوا بعد ذلك الزمان ، وإنه باطل قطعاً فوجب أن يتناول أحداً من ا: فإن قيل 

لو مل جيد دليل منفصل لكان األمر كذلك ، إالَّ أنا عرفنا بالتَّواتر من دين حممد أن تلك اخلطابات ثابتة يف : قلنا 
  .َحقِّ من سيوجد بعد ذلك إىل قيام السَّاعة؛ فلهذه الداللة املنفصلة أوجبنا العموم 

  عبادة يف القرآنفصل يف املراد بال
ا ورد يف القُْرآن من العبادة فمعناها التوحيد « : قال ابن عبَّاس رضي اهللا عنه    .» كلّ م

أمر كلّ واحد بالعبادة ، فهل يفيد أمر الكلّ } َياأَيَُّها الناس اعبدوا رَبَّكُُم { : قوله تعاىل : وقال ابن اخلطيب 
أدخلوا هذه املاهية يف الوجود ، فإذا أتوا بفرد من أفراد : معناه } اعبدوا { : بكل عبادة؟ احلّق ال؛ ألن قوله 

، ألن هذه  هذه املاهّية يف الوجود فقد أدخلوا املاهية يف الوجود؛ ألن الفرد من أفراد املاهية مشتمل على املاهية 



فاآليت بفرد من أفراد العبادة عبارة عن الِعَباَدِة مع قيد كوهنا هذه ، ومىت وجد املركب فقد وجد فيه قيده ، 
  .، وإذا كان كذلك وجب خروجه عن العهدة » اْعُبُدوا « : العبادة أتى بالعبادة ، وأتى بتمام ما اقتضاه قولنا 

  فصل يف قول منكري التكليف
  :بالتكاليف لوجوه  -تعاىل-ذكر ابن اخلطيب عن منكري التكليف أهنم ال جيوِّزون ورود األمر من اهللا 

ال : ذي ورد به التكليف منها أنَّ الَّ ، أو علم أنه ال يقع ، أو مل يعلم  إما أن يكون قد علم اهللا يف األزل وقوعه 
هذا وال ذاك ، فإن كان األّول كان واجب الوقوع ، فال فائدة يف األمر به ، وإن علم أنه ال يقع كان ممتنع 

 هذا وال ذاك كان ذلك قوالً باجلهل على اهللا ، وهو الوقوع ، فكان األمر به أمراً بإيقاع املمتنع ، وإن مل يعلم ال
  .حمال 

، أو  وأيضاً فورود األمر بالتكاليف إمَّا أن يكون لفائدة ، أو ال لفائدة ، فإن كان لفائدة فإما أن يعود إىل املعبود 
ه ، وألنا نعلم بالضرورة إىل العابد ، أّما إىل املعبود فمحال؛ ألنه كامل لذاهتن والكامل لذاته ال يكون كامالً بغري

وإن كانت الفائدة تعود إىل . أنّ اإلله العايل على الدَّهر والزمان يستحيل أن ينتفع بركوع العبد وسجوده 
قادر على  - سبحانه وتعاىل-العابد فمحال؛ ألن مجيع الفوائد حمصورة يف حصول اللَّذَّة ودفع األمل ، وهو 

. هذه املشاق ، فيكون توّسطها عبثاً ، والعبث غري جائز على احلكيم  حتصيل كلّ ذلك للعبد ، من غري واسطة
ال يعلم تفاصيل الشيء ال يكون موجداً له ،  وأيضاً إنَّ العبد غري موجد ألفعاله؛ ألنه غري عامل بتفاصيلها ، ومن 

بتحصيل احلاصل ،  وإذا مل يكن العبد موجداً ألفعال نفسه ، فإن أمره بذلك الفعل حالة ما خلقه فيه فقد أمره
  .وإن أمره حالة ما مل خيلقه فيه فقد أمره باحملال ، وكل ذلك باطل 

  :وأجاب ابن اخلطيب بوجهني 
أن أَْصَحاَب هذه الّشبه ، أوجبوا مبا ذكروه اعتقاد عدم التَّكليف ، فهذا التكليف ينفي التكليف ، : أحدمها 

  .وإنه متناقض 
، سواء كان ذلك تكليف ما ال يطاق أو غريه؛ ألنه أن عندنا حيسن من اهللا : والثاين  خالٌق  -تعاىل-كل شيء 

ْعِلِه    .مالٌك ، واملالك ال اعتراض عليه يف ِف
؛ « واخلَلْق اختراع الشَّيء على غري ِمثَالٍ سبق ، وهذه الصِّفة ينفرد هبا الباري تعاىل ، وُيطْلَُق أيضاً على التقِْديرِ 

  ]الكامل : [ قال ُزَهْير 

  ُض القَْومِ َيْخلُُق ثُمَّ ال َيفْرِي... َوَألْنَت َتفْرِي َما َخلَقَْت َوَبْع  -٢٧٥
وهذه الّصفة ال خيتص هبا اهللا تعاىل ، وقد غلط » ما َخلَقُْت إالَّ فََرْيُت َوالَ َوَعْدُت إالَّ َوفَْيُت « : وقال احلَجَّاج 

ألنه ُمَحالٌ ، وذلك أن التقدير « : تعاىل؛ قال - على اهللا » قِ اخلَاِل« أبو عبد اهللا البصري يف أنه ال يطلق اسم 
ُهَو اهللا اخلالق { : ، وكأنه مل يسمع قوله تعاىل » والتسوية يف حقِّ اِهللا ممتنعاِن ، ألهنما عبارة عن التفكُّر والزَّن 

ال يعلَم أن اخلَلْق يكون عبارة ، وكأنَّ]  ٦٢: الزمر [ } اهللا َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء { ]  ٢٤: احلشر [ } البارىء  ه 
  .عن اإلنشاء واالختراع 

، » الذين « صلة » من قبلكم « و » خلقكم « حملّه العطف على املنصوب يف } والذين ِمن قَْبِلكُْم { : قوله 
ا تقرر  صلة من » من قبلكم « البتداء الغاية ، واستشكل بعضهم وقوع » من « و . فيتعلّق مبحذوف على م



، و حيث إ ناقص ليس يف اإلخبار به عن األعيان » من قبلكم « ن كل ما جاز أن خيرب به جاز أن يقع صلة 
  .فائدة إال بتأويل ، فكذلك الّصلة 

، فيكون » حنن يف يوم طيب « : وتأويله أن ظرف الزمان إذا وصف صح اإلخبار والوصل به تقول : قال 
  . -بفتح امليم- » قَْبلَكُْم  والَِّذيَن ِمْن«  - واهللا أعلم-التقدير هنا 

أقحم املوصول الثاين بني األّول َوِصلَِتِه تأكيداً ، كما أقحم : ووجهها على إشكاهلا أن يقال : قال الزخمشري 
  ]البسيط : [ جرير يف قوله 

  .. .َيا َتْيُم َتْيَم َعِديِّ الَ أََبا لَكُُم  -٢٧٦
الَ أََبا « : وكإقحامهم الم اإلَضافِة بني املضاف واملضاف إلَْيه يف َنْحو  تْيماً الثاين بني األوَّل ، وما أضيف إليه ،

  ]الطويل : [ هذا الذي قاله مذَْهٌب لبعضهم؛ ومنه قوله : قيل » لََك 
  َيَهاُب اللِّئَاُم َحلْقَةَ الَبابِ قَْعقَُعوا... ِمَن النَّفَرِ الالَِّء الَِّذيَن إذَا ُهُم  -٢٧٧

، وال صلةَ للذين؛ ألنه توكيد لألول ، إال أن بعضهم يرد هذا القول ، » الالَّء « صلةُ  وجوهبا» إذا « ف 
وجيعله فاسداً من جهة أنه ال يؤكد احلرف إال بإعادة ما اّتصل به ، فاملوصول أوىل بذلك ، وخرج اآلية والبيت 

للموصول الثَّاين ، واملوصول الثَّاين » َمْن قَْبلَكُْم « على أن  وصلته خرب ملبتدأ حمذوف ، واملبتدأ وخربه صلة صلةٌ 
للَِّذيَن ، [ وجواهبا صلةً » إذا « فجعل ] البيت [ ، وكذا » والَّذين ُهْم ِمْن قَْبِلكُم « : األول ، والتقدير 

  .، وال خيفَى ما يف هذا التعسُّف » الالء « ل ] واللَِّذيَن خرب ملبتدأ حمذوف ، وذلك املبتدأ وخربه صلة 
  .} لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ { : له قو
  :فللناس فيه ثالثة أقوال  - تعاىل-وامسها وخربها ، وإذا ورد يف كالم اهللا » لعل « 

لعلَّكم تتقون على : على باهبا من الترّجي واإلطماع ، ولكن بالنسبة إىل املخاطبني ، أي » لََعلّ « أن : أحدها 
  :له تعاىل رجائكم وطمعكم؛ وكذا قاتل سيبويه يف قو

  .اذَْهَبا على رجاِئكَُما : أي ] :  ٤٤: طه [ } لََّعلَُّه َيَتذَكَُّر أَْو خيشى { 
: [ اْعُبُدوا ربَّكُم؛ ِلكَْي َتتَّقُوا ، وبه قال قُطُْرٌب ، والطربيُّ وغُريُهما؛ وأنشدوا : أي : أهنا للتْعليل : والثَّاين 
  ]الطويل 
ا كُفُّوا : وقُلُْتْم لََنا  -٢٧٨   َنكُفُّ َوَوثَّقُْتْم لََنا كُلَّ َمْوِثقِ... احلُُروَب لََعلََّن

ا كَفَفَْنا احلَْرَب كَاَنْت ُعُهوُدكُْم    كَلَْمعِ َسَرابٍ يف املَالَ ُمَتأَلِّقِ... فَلَمَّ
  .قِ َوَوثَّقُْتْم لََنا كُلَّ َمْوِث: للترجِّي ، مل يقل » لََعلّ « لنكُفَّ احلَْرَب ، ولو كانت : أي 

  .افَْعلُوا ذلك متعرضِّني ألن َتتَّقُوا : أهنا للتَعرُّض للشْيِء؛ كأنه قيل : والثَّالث 
» الم « فيها هي » الالم « علالً بعد َنَهلِ ، و : مأخوذةٌ من تكرير الشيء لقوهلم » لعل « : وقال القَفَّال 

: « علك أن تفعل كذا » : ألهنم يقولون  ؛« طعل : » لعل « ، فأصل » لقد « التأكيد كالالم اليت تدخل يف 
: معناه . افعل كذا لعلّك تظفر حباجتك : وإن كانت حقيقة يف التكرير والتأكيد ، كان قول القائل . أي لعلك 

ب  طلبك له ويقويك عليه ، وهذه اجلملة على كل قول متعلّقة من جهة املعىن  » افعله؛ فإن فعلك له يؤكد 
لى رجائكم التَّقوى ، أو لتتقوا ، أو متعّرضني للتقوى ، وإليه مال املهدوي ، وأبو اعبدوا ع: أي « اعبدوا 



  .البقاء 
ة  تعلّقها خبلقكم ، ألنَّ كل مولود يولد على الفطرة ، فهو حبيث يرجى أن يكون ] يتجه [ » : وقال ابن عطّي

  .، إالَّ أن املهدوي منع من ذلك « متقياً 
ب ألن من ذرأه اهللا جلهن: قال  مث رتب على « خلقكم » م مل خيلقه ليتقي ، ومل يذكر الزخمشري غري تعلّقها 

  :ذلك سؤالني 
بلهم لذلك فلم خّص املخاطبني بذلك : أحدمها  ، كذلك خلق الذين من ق أنه كما خلق املُخاطبني لعلّهم يتقون 

  دون من قبلهم؟
  .لغائبني يف اللفظ واملعىن على إرادة اجلميع وأجاب عن ذلك بأنه مل يقصر عليهم ، بل غَلّب املخاطبني على ا

  ليتجاوب طرفا النظم؟« تتقون » أو اتقوا ملكان « اعبدوا » ألجل « تعبدون » : هال قيل : السُّؤال الثاين 
وأجاب بأن التقوى ليست غري العبادة حىت يؤدي ذلك إىل تنافر النَّظْم ، وإنَّما التقوى قصارى أمر العابد ، 

  . وأقصى جهده
ا جتاوب طريف النظم ، إذ : وأما قوله : قال أبو َحيَّان  ليتجاوب طرفا النَّظم ، فليس بشيء؛ ألنه ال ميكن هن
: اعبدوا ربكم لعلكم تعبدون ، أو اتقوا ربكم لعلكم تتقون ، وهذا بعيد يف املعىن؛ إذ هو مثل : يصري اللفظ 

اً بقوله « لعلكم تتقون » ون اضرب زيداً لعلك تضربه ، واقصد خالداً لصّحته أن يك « اعبدوا » : متعلّق
، وأتى باملوصول وصلته يف سبيل التوضيح ،  فالَّذي نودوا ألجله هو األمر بالعبادة ، فناسب أن يتعلّق هبا ذلك 

أو املدح الذي تعلقت به العبادة ، فلم ُيَجأْ باملوصول ليحّدث عنه ، بل جاء يف ضمن املقصود بالعيادة ، فلم 
، وأجاب بعضهم عن كالم الزخمشري بأنه جعل يك ب « لعل » ن يتعلّق به دون املقصود  « خلقكم » متعلّقة 

اعبدوا الذي خلقكم لعلكم : اعبدوا لعلكم تعبدون ، وإمنا التقدير : ، فال يصري التقدير « اعبدوا » ال ب 
  :تعبدون؛ أي خلقكم ألجل العبادة ، يوضِّحه 

. ٥٦: الذاريات [ } اإلنس إِالَّ ِلَيْعُبُدوِن َوَما َخلَقُْت اجلن و{   [  
  ]الوافر : [ لغاٌت كثريةٌ ، وقد ُيَجرُّ هبا؛ قال » لََعلّ « ويف 
  بَِشْيٍء أَنَّ أُمَّكُُم َشرُِمي... لََعلَّ اِهللا فَضَّلَكُْم َعلَْيَنا  -٢٧٩

  ]الطويل : [ ؛ قال » َعَسى « لى يف خربها؛ محالً ع» أَنْ « وال تنصب االمسني على الصحيح ، وقد تدخل 
  .. لََعلََّك َيْوماً أنْ ُتِلمَّ ُمِلمَّةٌ  -٢٨٠

، ولكن أصلها أن تكون للترّجي والطمع يف احملبوبات واإلشفاق من  وقد تأيت لالستفهام والتعليل كما تقدم 
  .الَى ، وفيها كالم طويل يأيت يف غضون هذا الكتاب إن شاء اهللا َتَع» عسى « املكروهات ك 

، فأبدلت الواو ياء قبل تاء االفتعال ، وأدغمت فيها ، » الوقاية « ؛ ألنه من » توتقيون « أصله » َتتَّقَونَ « و 
فقدرت ، فسكنت الياء والواو بعدها ، » الياء « على » الّضمة « ، مث استثقلت » املتقني « وقد تقدم ذلك يف 

« ، وهذه اجلملة أعين » تفتعون « لقاف لتجانسها ، فوزنه اآلن فحذفت الياء اللتقاء السَّاكنني ، وضمت ا
طلبية ، وإن كانت عبارة بعضهم ُتوهُم ذلك ، ومفعول » لعلكم تتقون  » تتقون « ال جيوز أن تكون حاالً؛ ألهنا 
  .تتقون الشرك ، أو النار : حمذوف أي 



  فَْصلٌ يف االستدالل باآلية على الصانع
ما  -رضي اهللا تعاىل عنه-صانع القادر الفاعل املختار ، سأل بعض الدهرية الشَّافعي هذه اآلية تدلّ على ال

  .نعم : ورقة الِفْرَصاد طعمها ولوهنا ورحيها وطبعها واحد عندكم؟ قالوا : الدَّليل على الصانع؟ فقال 
َسل ، والشَّاة فيخرج منها فتأكلها دودة القَّز فيخرج منها اإلْبَرْيسم ، ويأكلها النحل فيخرج منها الَع: قال 

الَبَعر ، وتأكلها الظَِّباء فينعقد يف نوافجها املسك ، فمن الذي جعلها لذلك مع أن الطَّبع واحد؟ فاستحسنوا 
  .ذلك وآمنوا على يديه ، وكانا سبعة عشر 

س فيدلّ على الوالد يريد الذكر ، فيكون أنثى ، وبالعك: عن الصَّانع فقال  - رضي اهللا عنه-وسئل أبو حنيف 
ومتسك أمحد بن حنبل بقلعة حصينة َملَْساء ال فُْرَجةَ فيها ، ظاهرها كالفّضة املُذّابة ، وباطنها كالذهب . الصَّانع 

اإلبريز ، مث انشقت اجلدران ، وخرج من القلعة حيوان مسيع بصري ، فال ُبّد من الفاعل؛ عىن بالقلعة البيضة ، 
  .وباحليوان الفرخ 

ا : فإن قيل . عرفت الصَّانع بنحلة بأحد طرفيها عسل ، وباآلخر لسع ، والعسل مقلوب لسع : وقال آخر  م
ْبِلكُْم { الفائدة يف قوله  : واجلواب . ، وخلق الذين من قبلهم ال يقتضي وجوب العبادة عليهم } والذين ِمن قَ

ا ذكر ولكن علمهم بأن اهللا  بأنه خلق من قبلهم؛ ألن طريقة  خلقهم كعلمهم -تعاىل- أن األمر وإن كان على م
  .العلم بذلك واحدة 

يذكرهم  -تعاىل-وأيضاً أن من قبلهم كاألصول هلم ، وخلق األصول جيري جمرى اإلنعام على الفروع ، كأنه 
، أي  ال تظن أين إمنا أنعمت عليك حني وجدت ، بل كنت منعماً عليك قبل أن وجدت : عظيم إنعامه عليهم 

  .أين كنت خالقاً ألصولك  بألوف سنني ، بسبب

ْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ { : إذا كانت العبادة تقوى فقوله : فإن قيل  ما } اعبدوا َربَّكُُم الذي َخلَقَكُْم والذين ِمن قَ
  وجهه؟

  :واجلواب من وجهني 
قاء هو االحتراز عن ال نسلّم أن العبادة نفس التقوى ، بل العبادة فعل حيصل به التقوى؛ ألن االتِّ: األول 

-املََضاّر ، والعبادة فعل املأمور به ، ونفس هذا الفعل ليس هو نفس االحتراز ، بل موجب االحتراز ، فإنه 
  .لتحترزوا به عن عقابه } اعبدوا َربَّكُُم { : قال  -تعاىل

ل أحد األمرين باآلخر فذلك غري ما حيصل به االتقاء ، لكن ملا اتص» إنه اتقاء « : وإذا قيل يف نفس الفعل 
  .أجري امسه عليه 

ا َخلَقُْت اجلن واإلنس إِالَّ { : إمنا خلق املكلفني لكي يتقوا ويطيعوا ، على ما قال  -تعاىل-أنه : الثاين  َوَم
أمر بعبادة الرَّبِّ الذي خلقهم هلذا الغرض ، وهذا التأويل الئق  - تعاىل- فكأنه ]  ٥٦: الذاريات [ } ِلَيْعُبُدوِن 

  .بأصول املعتزلة 
  فَْصلٌ يف القراءات يف اآلية

َخلََق َمْن قَْبلَكُم « : َخلَقَكُْم باإلدغام ، وقرأ ابن السَّميفع : قرأ أبو عمرو    .» َو
  :حيتمل النصب والرَّفع ، فالنصب من مخسة أوجه } الذي َجَعلَ لَكُُم { : قوله 



  .أن يكون نصبه على القطع : أحدها 
  .ت لربكم أنه نع: الثاين 

  .أنه بدل منه : الثالث 
  .، وبه قال أبو البقاء » تتقون « أنه مفعول ل : الرابع 

ا يوهم ذلك : أنه نعت النعت ، أي : اخلامس  املوصول األول ، لكن املختار أن النعت ال ينعت ، بل إن جاء م
فذو اجلمة » ا أيها الفارس ذو اجلمة ي« : جعل نعتاً لألول ، إال أن مينع مانع فيكون نعتاً للنعت ، حنو قوهلم 

  .؛ ألهنا ال تنعت إال مبا تقدم ذكره » أي « نعت للفارس ال ل 
  :والرَّفع من وجهني 

  .هو الذي جعل : أنه خرب مبتدأ حمذوف أي : أحدمها وهو األصح 
  :فال جتعلوا هللا ، وهذا فيه نظر من وجهني : أنه مبتدأ ، وخربه قوله بعد ذلك : والثاين 
  .» الفاء « أنّ صلته ماضية فلم يشبه الشرط ، فال يزاد يف خربه : أحدها 
عدم الرابط ، إال أن يقال مبذهب األخفش ، وهو أن جيعل الربط مكرر االسم الظَّاهر إذا كان مبعناه : الثاين 

ة مقام الضَّمري ، كأنه إذا كان أبو عبد اهللا كنية لزيد ، وكذلك هنا أقام اجلالل» زيد قام أبو عبد اهللا « : حنو 
  .الذَّي جعل لكم ، فال جتعلوا له أنداداً : قال 

ذهب الرجل الذي : كلمة موضوعة لإلشارة إىل املفرد عند حماولة تعريفه بقضية معلومة كقولك » الذي « و 
، فأبوه منطلق قضية معلومة ، فإذا حاولت تعريف الرجل هبذه القضية املعلومة أدخلت ع ليه الَّذي ، أبوه منطلق 

  .إنه مستعمل لوصف املعارف باجلمل : وهو حيقّق قوهلم 

يقتضي أهنم كانوا عاملني بوجود شيء جعل األرض } الذي َجَعلَ لَكُُم األرض ِفَراشاً { : وإذا ثبت هذا فقوله 
[ } ماوات واألرض لََيقُولُنَّ اهللا َولَِئن َسأَلَْتُهْم مَّْن َخلََق الس{ : فراشاً ، والّسماء بناًء ، وذلك حتقيق قوله تعاىل 

. ٢٥: لقمان   [  
  :فيها وجهان » جعل « و 

، و » األرض « فتتعدى ملفعولني فيكون » َصيَّر « أن تكون مبعىن : أحدمها  مفعوالً ثانياً » فراشاً « مفعوالً أول 
.  

  .حاالً »  فراشاً« ويكون » األرض « فيتعّدى لواحد وهو » خلق « أن يكون مبعىن : والثاين 
أَمَّن َجَعلَ األرض قََراراً َوَجَعلَ ِخالَلََهآ أَْنَهاراً { : ونظريه قوله » األرض فراشاً « عطف على » السماء بناء « و 
. ٥٣: طه [ } َولَِئن َسأَلَْتُهْم مَّْن َخلََق السماوات واألرض لََيقُولُنَّ اهللا { : وقوله ]  ٦١: النمل [ }   [  

  :ألرض فراشاً مشروط بأمور واعلم أن كون ا
إهنا لو كانت متحركة مل ميكن االنتفاع هبا ملا تقرر يف املعقوالت : أحدها : قال ابن اخلطيب    .كوهنا ساكنة؛ ف

أال تكون يف غاية الصَّالبة كاحلجر؛ فإن الّنوم عليه واملشي مما يؤمل البدن ، وأيضاً لو كانت األرض من : الثاين 
  .رت الزراعة ولتعذّر حفرها ، وتركيبها ملا يراد الذَّهب مثالً لتعذّ

اء الذي تغوص فيه الرِّْجل    .وأالَّ تكون يف غاية اللني كامل



نه ال 'أالّ يكون يف غاية اللّطافة والشفافية؛ فإن الشفّاف ال يستقر النور عليه ، وما كان كذلك ف: الثالث 
ضر ليستقر النور عليهن فيتسخن فيصلح أن يكون يسخن بالشمس فكان يربد جدا ، فجعل كيفية لونه أخ

  .فراشاً للحيوانات 
أن تكون بارزةً من املاء؛ ألن طبع األرض أن يكون غائصاً يف املاء فكان جيب أن تكون البحار حميطةً : الرابع 

] ملياه من ا[ باألرض ، ولو كانت كذلك ملا كانت فراشاً لنا ، فقلب اهللا طبيعة األرض وأخرج بعض أجزائها 
  .كاجلزيرة البارزة حىت صلحت ألن تكون فراشاً لنا 

ومن الناس من زعم أن الشرط يف كون األرض فراشاً أال تكون كرة واستدل هبذه اآلية ، وهذا بعيد؛ ألن 
الكرة إذا عظمت جدا كانت القطعة منها كالسطح يف إمكان االستقرار عليه ، والذي يؤيده كون اجلبال أوتاداً 

  .ض وميكن االستقرار عليها ، فها هنا أوىل لألر
  فَْصلٌ يف منافع األرض وصفاهتا

، والنبات ، واحليوان ، واآلثار العلوية والّسفلية ، وال يعلم تفاصيلها : فأوهلا  األشياء املتولّدة فيها من املعادن 
  .إال اهللا تعاىل 

َوِفي { : رملة ، وسبخة ، وحّرة ، قال تعاىل اختالف بقاع األرض ، فمنها أرض رخوة ، وصلبة ، و: وثانيها 
. ٤: الرعد [ } األرض ِقطٌَع مَُّتَجاوَِراٌت   [  

. ٥٨: األعراف [ } والبلد الطيب َيْخُرُج َنَباُتُه بِإِذِْن َربِِّه والذي َخُبثَ الَ َيْخُرُج إِالَّ َنِكداً { : وقال تعاىل   [  
  .اختالف طعمها وروائحها : وثالثها 
َوِمَن اجلبال ُجَدٌد بِيٌض { : اختالف ألواهنا فأمحر ، وأبيض ، وأسود ، ورمادي ، وأغرب ، قال تعاىل : ا ورابعه

. ٢٧: فاطر [ } َوُحْمٌر مُّْخَتِلٌف أَلَْواُنَها َوغََرابِيُب ُسوٌد   [  
. ١٢: الطارق [ } واألرض ذَاِت الصدع { : انصداعها بالنبات ، قال تعاىل : وخامسها   [  

، قال تعاىل : ادسها وس [ } َوأَنَزلَْنا ِمَن السمآء َمآًء بِقََدرٍ فَأَْسكَنَّاُه ِفي األرض { : كوهنا خازنةً للماء املنزل 
. ١٨: املؤمنون   [  
  .العيون واألهنار العظام : وسابعها 

. ٧: ق [ } واألرض َمَدْدَناَها { ما فيها من املَفَاوِزِ والفَلَواِت : وثامنها   [  
كََمثَلِ َحبٍَّة أَنَبَتْت َسْبَع َسَنابِلَ { أن هلا طبع الكرم؛ ألنك تدفع إليها حّبة وهي تردها عليك سبعمائة : سعها وتا

. ٢٦١: البقرة [ } ِفي كُلِّ ُسنُبلٍَة مِّئَةُ َحبٍَّة   [  
. ٣٣: يس [ } َوآَيةٌ لَُّهُم األرض امليتة أَْحَيْيَناَها { َحَباهتا بعد موهتا : وعاشرها   [  

: البقرة [ } َوَبثَّ ِفيَها ِمن كُلِّ َدآبٍَّة { ما فيها من الدَّواب املختلفة األلوان والّصور واخللق ، : احلادي عشر 
١٦٤ .  [  

ق [ } َوأَنَبْتَنا ِفيَها ِمن كُلِّ َزْوجٍ َبهِيجٍ { : ما فيها من النبات املختلف ألوانه ، وأنواعه ، ومنافعه : الثانية عشرة 
 :٧ . [  

كُلُواْ { : ويف اختالف ألواهنا داللة ، واختالف روائحها داللة ، فمنها قوت البشر ، ومنها قوت البهائم 



ومطعوم البشر ، فمنها الطعام ومنها اإلدام ، ومنها الرََّواء ، ومنها الفاكهة ، ]  ٥٤: طه [ } وارعوا أَْنَعاَمكُْم 
احلموضة ، ومنها كسوة البشر؛ ألن الكسوة إّما نباتية وهي القطن والكتان ومنها األنواع املختلفة يف احلَالََوةَ 

، وإما حيوانية وهي الشََّعر والصُّوف ، واَألْبرَْيَسم ، واجلاود ، وهي من احليوانات اليت بثّها اهللا يف األرض ، 
ْعلَُم{ : فاملطعوم من األرض ، وامللبوس من األرض؛ مث قال  . ٨: النحل [ } ونَ َوَيْخلُُق َما الَ َت  [  

  ،] تعاىل عامل هبا [ وفيه إشارة إىل منافع كثرية ال نعلمها حنن ، واهللا 
  فَْصلٌ

  :السَّماء أفضل من األرض لوجوه : قال بعضهم 
  .أن السَّماء متعبَّد املالئكة ، وما فيها ُعصي اهللا فيها : أحدها 
ال « : اهبط من اجلنة ، وقال اهللا : ّنة بتلك املعصية قيل يف اجلَ -عليه الصالة والسالم-ملا أتى آدم : وثانيها 

  .» يسكن يف جواري من َعَصاين 
َتَباَرَك الذي َجَعلَ ِفي السمآء ُبُروجاً { : وقوله ]  ٣٢: األنبياء [ } َوَجَعلَْنا السمآء َسقْفاً مَّْحفُوظاً { : وثالثها 

  .ومل يذكر يف األرض مثل ذلك ]  ٦١: الفرقان [ } 
  .يف أكثر األمر ورد ذكر السَّماء مقدماً على األرض يف الذكر : ورابعها 

  :بل األرض أفضل؛ لوجوه : وقال آخرون 
آل [ } إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ لَلَِّذي بَِبكَّةَ ُمَباَركاً { وصف بقاعاً يف األرض بالربكة  -تعاىل-أنه : أحدها 
ي البق{ ، ]  ٩٦: عمران  إىل املسجد األقصى الذي َباَركَْنا { ]  ٣٠: القصص [ } عة املباركة ِمَن الشجرة ِف
. ١: اإلسراء [ } َحْولَُه   [  

. ١٣٧: األعراف [ } َمَشارَِق األرض َوَمَغارَِبَها اليت َباَركَْنا ِفيَها { : بالربكة فقال » الشام « ووصف أرض   [  
{ : إىل قوله ]  ٩: فصلت [ } أَإِنَّكُْم لََتكْفُُرونَ بالذي َخلََق األرض قُلْ { : ووصف مجلة األرض بالربكة فقال 

  ] . ١٠: فصلت [ } َوَباَرَك ِفيَها 
  فأي بركٍة يف الفَلَواِت اخلالية ، واملَفَاوزِ املُْهِلكَِة؟: فإن قيل 

ي { : الربكة قال تعاىل إهنا مساكن الوحوش ومرعاها ، وَمَساكن النَّاس إذا احتاجوا إليها ، فلهذه : قلنا  َوِف
وهذه اآليات وإن كانت حاصلةً لغري املؤمنني ، لكن ممَّا مل ينتفع ]  ٢٠: الذاريات [ } األرض آَياٌت لِّلُْموِقنَِني 

. ٢: البقرة [ } ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني { : هبا إال املوقنون جعلها آيات للمؤمنني تشريفاً هلم كما قال   [  
ا قال  - سبحانه- أنه : وثانيها  ا ُنِعيُدكُْم { : خلق األنبياء املكرمني من األرض على م َخلَقَْناكُْم َوِفيَه طه [ } ِمْنَها 

، ألنه قال ]  ٥٥:  . ٣٢: األنبياء [ } َوَجَعلَْنا السمآء َسقْفاً مَّْحفُوظاً { : ومل خيلق من السماء شيئاً   [  
  .األرض كلها مسجداً ، وجعل تراهبا طهوراً أكرم نبّيه ، فجعل  -تعاىل- أن اهللا : وثالثها 

  فَْصلٌ يف فَْضلِ السََّماِء
  :وهو من وجوه 

. ٥: امللك [ } َولَقَْد َزيَّنَّا السمآء الدنيا بَِمصَابِيَح { باملصابيح : زيََّنَها بسبعة أشياء  -تعاىل-أن اهللا : األول   [  
  }َوَجَعلَ القمر ِفيهِنَّ ُنوراً { وبالقمر 

و



. ١٦: نوح [ } َوَجَعلَ الشمس ِسَراجاً { : وبالشمس ]  ١٦: نوح [   [  
وبالعرش ، وبالكرسي ، وباللوح احملفوظ ، وبالقلم ، فهذه السَّبعة ثالثة منها ظاهرة ، وأربعة مثبتة بالدالئل 

  .السَّمعية 
اً حمفوظاً ، وس -تعاىل-انه : الثاين  اً ، وسبعاً شداداً ، مث ّمساها بأمساء تدلّ على عظم شاهنا مساء ، وسقف بعاً طباق

: التكوير [ } َوإِذَا السمآء كُِشطَْت { ، ]  ٩: املرسالت [ } َوإِذَا السمآء فُرَِجْت { : ذكر عاقبة أمرها فقال 
َيْوَم { ، ]  ١: االنشقاق [ } إِذَا السمآء انشقت { ، و ]  ١: االنفطار [ } إِذَا السمآء انفطرت { ، ]  ١١

{ ، ]  ٨: املعارج [ } َتكُونُ السمآء كاملهل { ، ]  ١٠٤: األنبياء [ } سمآء كَطَيِّ السجل ِللْكُُتبِ َنطْوِي ال
.  ٩: الطور [ } َيْوَم َتُموُر السمآء َمْوراً  . ٣٧: الرمحن [ } فَكَاَنْت َوْرَدةً كالدهان { ]   [  

أََولَْم َيَر الذين كفروا { : وقال ]  ١١: فصلت [ }  ثُمَّ استوى إِلَى السمآء َوِهَي ُدَخانٌ{ : وذكر مبدأها فقال 
فهذا االستقصاء والتشديد يف كيفية حدوثها ]  ٣٠: األنبياء [ } أَنَّ السماوات واألرض كَاَنَتا َرْتقاً فَفََتقَْناُهَما 

ا َخلَقَْنا ا{ : خلقها حلكمة بالغة على ما قال  -سبحانه وتعاىل- وفنائها يدلُّ على أنه  لسمآء واألرض َوَما َوَم
. ٢٧: ص [ } َبْيَنُهَما َباِطالً   [  

، فاأليدي ُترفع إليها ، والوجوه تتوّجه حنوها ، وهي منزل  - تعاىل-أنه : الثَّالث  جعل السَّماء ِقْبلَةَ الدعاء 
  .األنوار ، وحمل الضياء والّصفاء ، والطهارة ، والعصمة من اخللل والفََساد 

« مهزة لتطرُّفها بعد ألف زائدة ، وقد يراد به املفعول ، و » الياء « ، وإمنا قلبت » ت بني« مصدر : والبناء 
متعلّق به ، وهي البتداء الغاية ، وجيوز أن يتعلّق مبحذوف على » من السماء « و » جعل « عطف على » أنزل 

ا « أن تكون حاالً من  ئذ معناها التبعيض ، وثَمَّ ؛ ألن صفة النكرة إذا قدمت عليها نصيب حاالً ، وحين» م
  .من مياه السماء ماء : مضاف حمذوف أي 

، ويف تصغريه » َماَهِت الرَِّكيَّةُ َتُموُه « : موه بدليل قوهلم » ماء « وأصل  ، : ويف مجعه مياه وأمواه  مويه 
، فأبدلوا » هلاء ا« و » األف « : وانفتح ما قبلها ، فقلبت ألفاً ، فاجتمع حرفان خفيفان » الياء « فتحركت 

  .أختها وهي اهلمزة؛ ألهنا أجلد منها » اهلاء « من 
وإمنا ينزل من السَّحاب؟ فاجلواب أن يقال ]  ٢٢: البقرة [ } َوأَنَزلَ ِمَن السمآء َمآًء { : كيف قال : فإن قيل 

  .ينزل من السَّماء إىل السحاب ، ومن السحاب إىل األرض : 
  اءفَْصلٌ يف أوجه ورود لفظ امل

  :ورد لفظ املاء يف القُْرآن على ثالثة أوجه : قال أبو العباس املقري 
  .مبعىن املاء املُطْلَق كهذه اآلية : األّول 
. ٦: الطارق [ } ُخِلَق ِمن مَّآٍء َداِفقٍ { : قال تعاىل . مبعىن الّنطفة : الثاين   [  
. ٨: السجدة [ } ِمن ُسالَلٍَة مِّن مَّآٍء مَّهِنيٍ { : وقوله   [  

مبعىن ]  ١٧: الرعد [ } أََنَزلَ ِمَن السمآء َمآًء فََسالَْت أَْوِدَيةٌ بِقََدرَِها { : قال تعاىل . مبعىن القرآن : الثالث 
  .القرآن ، احتمله الناس على قََدرٍ 

، و » الباء « متعلق به ، و » به « مرتب عليه ، و » أنزل « عطف على » فاخرج « : قوله  من « فيه للسببية 
: هنا للتبعيض ، كأنه قصد بتنكري املاء والرزق معىن البعِضّية ، كأنه قيل » من « متعلّق به أيضاً ، و » الثمرات 



، فأخرج به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم؛ إذ ليس مجيع رزقهم هو بعض  وأنزل من السماء بعض املاء 
  .الثمرات ، إمنا ذكر بعض رزقهم 

  :لوجهني وأبعد من جعلها زائدة 
، وهذا ال يقول به َبْصرِّي وال كُوِفّي إالّ أبا احلسن : أحدمها  زيادهتا يف الواجب ، وكون اجملرور هبا معرفةً 

  .اَألْخفََش 
وجعلها . وهذا خيالف الواقع؛ إذ كثري من الثمرات ليس رزقاً لنا . أن يكون مجيع الثمرات رزقاً لنا : والثاين 

  .من حيث املعىن » رزقاً « وفيه نظر؛ إذ مل يتقدم ما يبني هذا ، وكأنه يعين أنه بيان ل الزخمشري لبيان اجلنس ، 
يف موضع املفعول به ، » من الثمرات « ، وجيوز أن يكون » أخرج « ظاهره أنه مفعول به ناصبه » رزقاً « و 

  :حينئذ وجهان » رزقاً « فأخرج ببعض املاء بعض الثمرات ، ويف : والتقدير 
  .أن يكون حاالً على أن الرزق مبعىن املرزوق كالطَّْحن والرَّْعي : ا أحدمه

  .أن يكون مصدراً منصوباً على املفعول من أجله ، وفيه شروط النصب موجودة : والثاين 
؛ إلنه لو تأخر لكان نعتاً ، فعلى هذا يتعلق » رزقاً « حاالً من » من الثمرات « وأجاز أبو البقاء أن يكون 

  . مبحذوف
واقعاً موقع الثمر ، أو الثمار ، يعين مما ناب فيه مجع قلّة عن مجع الكَثْرة حنو » من الثمرات « وجعل الزخمشري 

، وال حاجة تدعو إىل ]  ٢٢٨: البقرة [ } ثَالَثَةَ قرواء { و ]  ٢٥: الدخان [ } كَْم َتَركُواْ ِمن َجنَّاٍت { : 
الَّيت للعموم يقع للكثرة ، فال فَْرَق إذن بني الثََّمَرات والثَِّمار ، ولذلك » ل أ« هذا؛ ألن مجع السَّالمة احمللَّى ب 

  ]الطويل : [ ردَّ احملقِّقون قول من َردَّ على َحسَّان بن ثابت رضي اهللا عنه 
اَوأَْسَيافَُنا َيقْطُْرنَ َمْن َنْجَدٍة َد... لََنا اجلَفََناُت الُغرُّ َيلَْمْعَن يف الضَُّحى  -٢٨١   َم
  .؛ ألنه أمدح ، وليس بصحيح؛ ملا ذكرت قبل ذلك » سيوفنا « ، و » اِجلفَان « : كان ينبغي أن يقول : قالوا 

ب » لكم « و  هذا إن . » رزقاً « ، وحيتمل التعلّق مبحذوف ، على أن يكون صفة ل » أخرج « حيتمل التعلّق 
مفعوالً باملصدر والالم » لكم « تكون الكاف يف أريد بالرزق املرزوق ، وإن أريد به املصدر ، فيتحمل أن 

  .تأديبه : أي » ضربت ابين تأديباً له « : مقوية له حنو 
ِه أَنَداداً { : قوله  تسبب عن إجياد هذه اآليات الباهرة النهي عن : للتسبب أي » الفاء « } فَالَ َتْجَعلُواْ للَّ

جمزوم هبا ، عالمة جزمه حذف النون ، وهي هنا مبعىن ُتَصيُِّروا  »جتعلوا « ناهية ، و » ال « اختاذكم األنداد ، و 
.  

، وَعلَى القولني فيتعدى الثنني : وأجاز أبو الَبقَاِء أن تكون مبعىن    .ُتَسمُّوا 
  .» أنداداً « : أوهلما 

  .مجع نِّد » أنداداً « اجلار واجملرور قبله ، هو واجب التقدمي ، و : وثانيهما 
نظر؛ ألنّ أفعاالً حيفظ يف فعيل » نديد « ، ويف جعله » نديد « و » نِّد « مجع » أنداداً « : ء وقال أبو البقا

، حنو    .شريف وأشراف ، وال يقاس عليه : مبعىن فاعل 



  ؟» فال جتعلوا « : مب تعلّق قوله : فإن قيل 
  :فاجلواب فيه وجوه 

  .أنداداً ، فإن أصل العبادة التوحيد اعبدوا ، وال جتعلوا هللا : أن يتعلّق باألمر أي : أحدها 
  .يف قراءة َحفْصٍ » فَاطَِّلع « انتصاب » جتعلوا « على أن ينتصب ب » لعل « ب : وثانيها 

خلقكم لكي تتقوا ، وختافوا عقابه فال تثبتوا له ندا ، فإنه من أعظم موجبات العقاب ، : قال الزخمشري  واملعىن 
يف جواب الترجي ، وهذا ال جييزه » أن « والفعل بعدها منصوب بإضمار نافية ، » ال « فعلى هذا تكون 

  .، ونظاِئرِه يف موضعه إنْ َشاَء اهللا تعاىل » فَاطَِّلَع « البصريون ، وسيأيت تأويل 
  }الذي َجَعلَ لَكُُم األرض ِفَراشاً { : بقوله : وثالثها 

لكم هذه الدالئل الباهرة فال تتخذوا له شريكاً هو الذي خلق : خرب مبتدأ حمذوف ، أي » الذي « إذا جعلت 
.  

، أو ضدا ، أو خالفاً » النِّدُّ « و    .املقاوم املُضاهي ، سواٌء كان ِمثْالً 
  .هو الضِّدُّ عن أيب ُعَبْيدة : وقيل 
  ]الوافر : [ الكُْفء واِملثْلُ؛ قَال َحسَّان : وقيل 
  فََشرُّكَُما ِلَخْيرِكَُما الِفَداُء... أََتْهُجوُه َولَْسَت لَُه بِنِدٍّ  -٢٨٢

  .» َولَْسُت لَُه بِكُْفٍء « : أي 
  ]الرمل : [ وقد ُروَِي ذلك؛ وقال آخر 

لْ... َنْحَمُد اَهللا َوالَ نِدَّ لَُه  -٢٨٣   ِعْنَدُه اخلَْيَر َوَما شاَء فََع
  ]الوافر : [ جرير وال يقال إال للنِّدِّ املخالف؛ قال : النِّدُّ اِملثْلُ : وقال الزخمشري 

  َوَما َتْيٌم ِلِذي َحَسبٍ َنِديُد... أََتْيماً َتْجَعلُونَ إِلَيَّ نِدا  -٢٨٤
  .َنفَر : َندََّ َينِدُّ ُنُدوداً ، أي : خالفته ونافرته ، من : وَناَدْدُت الّرجل 

أعياهم « : ومنه احلديث    .» أّي بعريٍ َنّد ف
  ]الطويل : [ قال لَبِيد  على املبالغة؛» َنِديَدة « : ويقال 
ا... ِلكَْيالَ َيكُونَ السَّْنَدرِيُّ َنِديدَِتي  -٢٨٥   َوأَْجَعلَ أَقََواماً ُعُموماً َعَماِعَم
  .بفتح النون فهل التَّلُّ املرتفع ، والنِّدُّ الطيب أيضاً ، ليس بعريب » النِّد « وأما 

بن السََّمْيفَع    .» نِدا فال َتْجَعلُوا ِهللا « : وقرأ حممد 
  .إن األصنام تنازع اهللا : إهنم مب يقولوا : فإن قيل 

ملا عبدوها ومسوها آهلة أشبهت حاهلم َحالَ من يعتقد أهنا آهلة قادرة على منازعته فقيل هلم ذلك على : قلنا 
  .سبيل التهكُّم هبم 

، مجلة من مبتدأ وخرب يف حمل نصب على احلا} َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ { : قوله  ، ومفعول العلم متروك ، ألن املعىن  ل 
» أن « : قيل » أنتم « وأنتم تعلمون بطالق ذلك ، واالسم من : وأنتم من أهل العلم ، أو حذف اختصاراً أي 

بلها » أن « هي االسم ، و » التاء « بل : حرف خطاب يتغري حبسب املخاطب ، وقيل » التاء « و    «عماد ق
وهو ضمري رفع منفصل وحكم ميمه بالنسبة إىل السكون واحلركة واإلشباع بل هو ضمري برمته : وقيل 



إنكم لكمال عقولكم تعلمون أن هذه األشياء : واملعىن . هم ، وقد تقّدم مجيع ذلك « ميم » واالختالس حكم 
  .فال تقولوا ذلك؛ فإن القول القبيح ممن علم قبحه يكون أقبح  - تعاىل- ال يصح جعلها أنداداً هللا 

  .ذا اخلطاب للكافرين ، واملنافقني ، قاله ابن عباس رضي اهللا عنه وه
  كيف وصفهم بالِعلْمِ ، وقد نعتهم باخلَْتمِ ، والطَّْبعِ ، والصََّممِ ، والعمى؟: فإن قيل 

  :فاجلواب من وجهني 
عليهم دون اَألْنَداِد  وأنتم تعلمون العلم اخلاص أن اهللا خلق ، وأنزل املاء ، وأنبت الرزق ، وهو املنعم: أحدمها 

.  
وانتم تعلمون وحدانيته بالفرد واإلمكان لو تدبرمت ونظرمت ، ويف هذا دليل على استعمال حجج املعقول : الثاين 

ال ترتدوا أيها املؤمنون ، وجتعلوا : حيتمل أن تتناول اآلية املؤمنني ، واملعىن : وقال ابن فُورِك . ، وإبطال التقليد 
  .بعد علمكم بان اهللا واحد  هللا أَْنَداداً

  فَْصلٌ يف فرق املشركني
ليس يف العامل أحد يثبت له شريكاً يساويه يف الوجود ، والقدرة ، والعلم ، واحلكم ، هذا مما : قال ابن اخلطيب 

معبود سفيه بفعل الشر؛ وأما اختاذ : حكيم يفعل اخلري ، والثاين : مل يوجد ، لكن الثنوية يثبتون إليهن ، أحدمها 
  .سوى اهللا ، فالذاهبون إىل ذلك فرق 

  .فمنهم عبدة الكواكب 
فيجب : خلق هذه الكواكب ، وهي مّدبرات هلذا العامل قالوا  -تعاىل-إنَّ اهللا : ومنهم الصَّائبة فإهنم يقولون 

  .علينا أن نعبد الكواكب ، والكواكب تعبد اهللا تعاىل 
  .ليه الصالة والسالم الَّذين يعبدون املسيح ع: الفريق الثاين 

واعلم انه ال دين من أديان الكفر أقدم من دين عبادة النار؛ ألنه يروى أنّ الّنار ملا . عبدة األوثان : الثالث 
، وأخربه أهنا إمنا أكلت قربان أخيه ، لنه عبدها ، فعبدت « إىل قابيل » إبليس « جاء » هابيل « أكلت قربان 

  .النار من ذلك الوقت 
ال دين من أديان الكفر أقدم من دين األوثان؛ ألن أقدم األنبياء الذين نقل إلينا تارخيهم هو نوح عليه  :وقيل 

ا أخرب اهللا  َوالَ َتذَُرنَّ َوّداً { : عن قومه يف قوله تعاىل  -تعاىل-الصالة والسالم؛ ألنه إمنا جاء بالرد عليهم على م
فعلمنا أن هذه املقالة كانت موجودةً قبل نوح عليه ]  ٢٣: نوح [ } ْسراً َوالَ ُسَواعاً َوالَ َيُغوثَ َوَيُعوَق َوَن

الصالة والسَّالم باقية إىل اآلن ، واملذهب الذي هذا شأنه ، فيستحيل معرفة فساده بالضرورة ، لكن العلم بأن 
يستحيل هذا احلجر املنحوت يف هذه السَّاعة ليس هو الذي خلقه وخلق السماء واألرض علم ضروري ، ف

إطباق اجلمع العظيم عليه؛ فوجب أن يكون لعبدة األوثان غرض آخر سوى ذلك ، والعلماء ذكروا فيه وجوهاً 
:  

كانوا « اهلند » و « الصِّني » ما ذكره أبو مْعَشرٍ َجْعفَُر بن حممد املنجم الَبلْخي أن كثرياً من أهل : أحدها 
جسم وصورة كأحسن ما يكون من الصُّور ، وهكذا حال  -تعاىل-يقولون باهللا ، ومالئكتهن ويعتقدون أنه 

املالئكة أيضاً يف صورهم احلسنة ، وأهنم كلّهم قد احتجبوا عنا بالسماء ، وأن الواجب عليهم أن يصوغوا 



متاثيل أنيقة املنظر ، حسنة املرأى ، على اهليئة اليت كانوا يعتقدوهنا من صور اإلله واملالئكة ، فيعكفون على 
  .ومالئكته  - سبحانه- هتا قاصدين به طلب الزُّلْفَى إىل اهللا عباد

، فالسَّبب يف عبادة األوثان اعتقاد الشبه    .فإن َصّح ما قال أبو معشر 
ما ذكر أكثر العلماء أن الناس رأوا تغريات أحوال هذا العامل مربوطة بتغريات أحوال الكواكب؛ فإنه : وثانيها 

ت الرأس حيدث الفصول املختلفة ، واألحوال املتباينة ، مث إهنم رصدوا حبسب قرب الشمس وبعدها عن مس
أحوال سائر الكواكب ، فاعتقدوا ارتباط السعودة والنحوسة يف الدنيا بكيفية وقوعها يف طوالع الناس ، فلما 

خلقت هذه اعتقدوا ذلك بالغوا يف تعظيمها ، فمنهم من اعتقد أهنا أشياء واجبة الوجود لذواهتا ، وهي اليت 
اعتقد أهنا خملوقة لإلله األكرب ، لكنها  العامل ، فاألولون اعتقدوا أهنا هي اإلله ] خالقة هلذا [ العوامل ، ومنهم من 

ا  يف احلقيقة ، واآلخرون أهنا هي الوسائط بني اهللا وبني البشر ، فال جرم اشتغلوا بعبادهتا واخلضوع هلا ، مث مل
األوقات عن األبصار اختذوا هلا أصناماً ، وأقبلوا على عبادهتا قاصدين بتلك رأوا الكواكب مستترة يف أكثر 

ا طالت املدة ألغوا ذكر الكواكب وجتّردوا لعبادة  العبادات األجرام العالية ، ومتقّربني إىل أشباحها الغائبة ، مث مل
  .تلك التماثيل ، فهؤالء يف احلقيقة عبدة الكواكب 

] من اختذ [ م كانوا يعّينون سنني متطاولة ، حنو األلف واأللفني ، ويزعمون أن أن أصحاب األحكا: وثالثها 
طلمساً يف ذلك الوقت على وجه خاص ، فإنه ينفع يف أحوال خمصوصة حنو السَّعادة واخلصب ، ودفع اآلفات 

، فلمَّا بالغوا يف ذ لك التعظيم صار ذلك ، وكانوا إذا اختذوا ذلك الطلسم َعظَّموه العتقادهم أهنم ينتفعون به 
  .كالعبادة ، وملَّا طالت مّدة ذلك الِفْعلِ نسوا مبدأ األمر ، وانشغلوا بعبادهتا على اجلهالة بأصل األمر 

 -تعاىل-أنه مىت مات منهم رجل كبري يعتقدون يف أنه جماب الدعوة ، ومقبول الشَّفاعة عند اهللا : ورابعها 
-على اعتقاد أن ذلك اإلنسان يكون شفيعاً هلم يوم القيامة عند اهللا اختذوا أصناماً على صورته ، ويعبدونه 

اُؤَنا ِعنَد اهللا { : على ما أخرب اهللا عنهم يف قوهلم  -تعاىل . ١٨: يونس [ } هؤالء ُشفََع  [  
لعلهم اختذوها حماريب لصالهتم ، وطاعاهتم ، ويسجدون غليها ال هلا كما أنَّا نسجد إىل القبلة ال : وخامسها 

  .للقبلة ، وملا استمرت هذه احلالة ظّن اجلهال من القوم أنه جيب عبادهتا 
فهذه هي الوجوه اليت . لعلّهم كانوا يعتقدون جواز حلول الرب فيها فعبدوها على هذا التأويل : وسادسها 

  .ميكن حلم هذه املقالة عليها حىت ليصري حبيث يعلم بطالنه بضرورة العقل 
اللة على افتقار العامل إىل الصَّانع املختار يبطل القول بعبادة األوثان على كلّ التأويالت ، واعلم أنّ إقامة الّد

  .واهللا أعلم 
  فَْصلٌ

وخربه » صنعاء « الذي بناه الضحاك على اسم الزهرة مبدينة » غمدان « اعلم أن من بيوت األصنام املشهورة 
» بن عفان ، ومنها  امللك على اسم القمر ، مث كان لقبائل العرب أوثان » هر منوش« نوهبار بلخط الذي بناه « 

، و » دومة اجلندل « ود ب : معروفة مثل  ملذحج » اليمن « ب » يغوث « لبين هذيل ، و » سواع « لكلب 
« ل » الطائف « ب » الالت « لذي الكُالَع ، و » محري « بأرض » َنْسر « ملرادية مهدان و » يعوق « ، و 



نائلة « و » أساف « و » مكّة « لكنانة بنواحي » الُعّزى « للخزرج ، و » يثرب « ب » مناة « ، و » ثقيف 
  .» املروة « و » الصفا « على » 

وكان قَُصّي َجّد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهاهم عن عبادهتا ، ويدعوهم إىل عبادة اهللا سبحانه وتعاىل ، 
  ]الوافر : [ لٍ ، وهو الذي يقول وكذلك َزْيُد ْبُن َعْمرو ْبُن ُنفَْي

  !أَِديُن إِذَا َتقَسََّمِت اُألُموُر؟... أََربٌّ َواِحٌد أَْم اَلُْف َربٍّ  -٢٨٦
  كَذَِلَك َيفَْعلُ الرَُّجلُ الَبصُِري... َتَركُْت الالََّت والُعزَّى َجِميعاً 

ا َنزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَنا فَ أُْتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمثِْلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني َوإِنْ كُْنُتْم ِفي َرْيبٍ ِممَّ
َعلُوا فَاتَّقُوا النَّاَر الَِّتي َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحجَاَرةُ أُِعدَّْت ِللْكَاِفرِ) ٢٣(   ) ٢٤(يَن فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا َولَْن َتفْ

ا أقام الدالئل القاطعة على إثبات الّصانع ، وأبطل القول بالشريك عقبه مبا يدلّ على النبوة ، اعلم أنه سبحانه مل
واعلم . وملا كانت نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم مبنية على كون القرآن معجزاً أقام الداللة على كونه معجزاً 

  :أن كونه معجزاً ميكن بيانه من طريقني 
  :ن أحد وجوه ثالثة أال خيلو حاله م: األول 

إما أن يكون مساوياً لكالم الفصحاء ، أو زائداً على كالم الفصحاء بقدر ال ينقض العادة ، أو زائداً عليه بقدر 
  .ينقض العادة ، والقسمان األوالن باطالن فتعني الثالث 

جمتمعني ، أو منفردين ،  إما] مبثل سورة منه [ إهنما باطالن؛ ألنه لو كان كذلك لوجب أن يأتوا : وإمنا قلنا 
فإذا وقع التََّنازع ، فالشهود واحلكام مزيلون الشبهة وذلك هناية االحتجاج؛ لنه كان من معرفة اللغة واالطالع 

على قوانني الفصاحة يف الغاية ، وكانوا يف حمبة إبطال أمره يف الغاية حىت بذلوا النفوس واألموال ، وارتكبوا 
، فكيف الباطل ، وكل ذلك يوجب اإلتيان  املهالك واحملن ، وكانوا يف احلمية واألنفة على حد ال يقبلون احلق 

، فثبت أن القرآن ال مياثل قوهلم ، وأنَّ التفاوت بينه  مبا يقدح يف قوله ، فلما مل يأتوا مبثلها علمنا عجزهم عنها 
  .ن يكون معجزاً وبني كالمهم ليس تفاوتاً معتاداً ، فهو إذن تفاوت ناقص للعادة ، فوجب أ

  :والعم أنه قد اجتمع يف القرآن وجوه كثري ، تدلُّ على أنه أبلغ يف الفصاحة النهاية اليت ال غاية هلا 
، أو جارية ، أو ملك ، أو : أحدها  أن فصاحة العرب أكثرها يف وصف املشاهدات مثل وصف بعري ، أو فرس 

 القرآن شيء من هذا ، فكان جيب على هذا أال ضربة ، أو طعنة أو وصف حرب ، أو وصف غارة ، وليس يف
  .حيصل فيه شيء من الفصاحة ، اليت اتفقت العرب يف كالمهم عليها 

الصِّدق ، وتنزَّه عن الكذب يف مجيعه ، وكل شاعر ترك الكذب ، ] طريقة [ راعي فيه  -تعاىل- أنه : وثانيها 
ومل يكن [ بن ثابت ملا أسلما زكي شعرمها ، ولزم الصدق زكي شعره ، أال ترى لبيد بن ربيعة ، وحسان 

اإلسالمي يف الوجوه كشعرمها يف اجلاهلية ، والقرآن مع لزوم الصدق وتنزُّهه عن الكذب بلغ الغاية ] شعرمها 
  .يف الفصاحة كما ترى 

ذلك ، أن الكالم الفصيح والشعر الفصيح يف القصيدة كلها ، إمنا هو بيت أو بيتان والباقي ليس ك: وثالثها 
  .وأما القرآن فكله فصيح ، فعجز اخللق عن بعضه كما عجزوا عن مجلته 



أن كل من وصف شيئاً بشعر ، فإن كرره مل يكن كالمه الثَّاين يف وصف ذلك الشيء مبنزلة كالمه : ورابعها 
  .األول ، وأما القرآن ففيه تكرار كثري ، وهو يف غاية الفََصاحة ، ومل يظهر التفاوت أصالً 

شعر امرئ القيس حيسن عند الطَّرب ، وذكر النَِّساء ، وصفة اخلَْيلِ ، وشعر النابغة عند : أهنم قالوا : امسها وخ
اخلوف ، وشعر األعشى عند الطَّلَبِ ، ووصف اخلَْمرِ ، وزهري عند الرَّغَْبِة والرجاء ، وباجلملة فكل شاعر 

  .ن جاء فصيحاً يف كل الفنون حيسن كالمه يف فَنٍّ ، ويضعف كرمه يف غريه ، والقرآ

أن القرآن أصل للعلوم كلها ، فعلم الكالم كلّه يف القرآن ، وعلم الفقه مأخوذ من القرآن ، كذا : وسادسها 
علم أصول الفقه ، وعلم النحو ، واللغة ، وعلم الزهد يف الدُّنيا ، وأخبار اآلخرة ، واستعمال مكارم األخالق 

.  
القرآن ال خيلو إما أن يكون بالغاً يف الفصاحة إىل َحّد اإلعجاز ، أو مل يكن ، : يقول  أن: وأما الطريق الثاين 

فإن كان األول ثبت أنه معجز ، وإن كان الثاين كانت املَُعارضة على هذا التقدير ممكنة ، فعدم إتياهنم باملَُعارضة 
معجزاً ، فثبت أنَّ القرآن معجز على مجيع  ، مع توفُّر داعيهم على اإلتيان هبا ، أمر خارق للعادة ، فكان ذلك

  .الوجوه 
  .» إن غربت الشمس « : شرطاً وجزاًء ، فال تقول : حرف شرط جيزم فعلني » إن « 

، وهذا خطاب مع الكفار ، واهللا َتَعالَى يعلم أنه يف ريب } َوإِن كُْنُتْم ِفي َرْيبٍ { : فكيف قال هاهنا : فإن قيل 
  .أهنم يف ريب ، ومع ذلك فالتعليق حسن ، وهم يعلمون ويقرون 

اخلصائص اإلهلية ال تدخل يف األوضاع العربية ، بل األوضاع العربية مبنية على خصائص اخللق ، : فاجلواب 
أنزل القرآن بلغة العرب ، وعلى منواهلم ، فكل ما كان يف لغة العرب حسناً نزل القرآن على  -تعاىل-واهللا 

خاً يف لسان العرب مل ينزل يف القرآن ، فثبت هبذا أن كل ما جاء يف العادة مشكوكاً ذلك الوجه ، وما كان نس
أو من قل غريه ، وسواء كان معلوماً للسَّامع أو  -تعاىل-فيه بني الناس ، حسن تعليقه ، سواء كان من قبل اهللا 

أن زيداً يف الدار؛ ألن  إن كان زيد يف الدار فأكرمه ، مع أنك علم: املتكلّم أم ال ، وكذلك حسن قوله 
، وهي أم  حصول زيد يف الدار ، شأنه أن يكون يف العادة مشكوكاً فيه ، وال يكون إالَّ يف احملتمل وقوعه 

؛ قال    ]الرجز : [ الباب؛ فلذلك حيذف جمزومها كثرياً ، وقد حيذف الشَّرط واجلزاء معاً
  َوإِنْ: كَانَ فَِقرياً ُمْعدماً قَالَْت  ...يا َسلَْمى َوإِنْ : قَالَْت َبَناُت الَعمِّ  -٢٨٧

  .وإن كان فقرياً تزوجته : أي 
إذا « نافية فتعمل وهتمل ، وتكون خمففة وزائدة باطِّراد وعدمه ، وأجاز بعضهم أن تكون مبعىن » إن « وتكون 

  .، وهلا أَْحكَام كثرية » قد « ، وبعضهم أن تكون مبعىن » 
اجلزم ، وهي إن كانت ماضية لفظاً فهي مستقبلة » كان « ق مبحذوف ، وحمل خرب كان ، فيتعلّ» يف ريب « و 

  .معىن 
« ، ليس لغريها من األفعال الناقصة ، فزعم أّنه لقوة » إنْ « الناقصة حكماً مع » كان « وزعم املربد أنَّ ل 

ا من املُِضّي ، وتبعه يف ذلك الشرطية ال تقلب معناها إىل االستقبال ، بل تكون على َمْعَناه» إنْ « أنّ » كان 



أبو الَبقَاِء ، وعلل ذلك بأن كثرياً استعملوها غري دالّة على حدث ، وهذا مردود عند اجلمهور ، ألن التعليق 
  :إمنا يكون يف املستقبل ، وتأولوا ما ظاهره غري ذلك حنو 

« : ، وإما على التبيني ، والتقدير » إن « بعد » يكن « إما بإضمار ]  ٢٦: يوسف [ } إِن كَانَ قَِميُصُه قُدَّ { 
، أو إن يتبني كونه قميصه  ا خفي هذا املعىن على بعضهم جعل » إن يكن قميصه  ا مبنزلة » إن « ومل » إذ « هن

  .جماز من حيث إنه جيعل الريب ظرفاً حميطاً هبم ، مبنزلة املكان لكثرة وقوعه منهم » يف ريب « : وقوله 
ا « و  ّر ، و يتعلّق » ِممَّ للسَّببية ، أو البتداء الغاية ، وال » من « مبحذوف؛ ألنه صفة لريب ، فهو يف حمل َج

، و » من « إن ارتبتم من أجل ، ف : أي » ريب « جيوز أن تكون للتبعيض ، وجيوز أن تتعلّق ب  ُهنا للسَّببية 
» َنّزلنا « نزلناه ، والتضعيف يف : موصولة أو نكرة موصوفة ، والعائد على كال القولني حمذوف ، أي » ما « 

باهلمز ، وجعل الزخمشري التضعيف هنا داالًّ » أنزلنا « هنا للتعدية مرادفاً هلمزة التعدي ، ويدلّ عليه قراءة 
  .على نزوله منجماً يف أوقات خمتلفة 

أي يفعل مرة بعد وهذا الذي ذهب إليه يف تضعيف الكلمة هنا ، هو الَّذي يعرب عنه بالتكثري « : قال بعضهم 
وذهل عن قاعدة ، وهي أن التضعيف الدّال « : قال » مرة ، فيدل على ذلك بالتضعيف ويعرب عنه بالكثرة 

« َجرَّْحُت زِْيداً ، وفَتَّْحُت الباب » : على ذلك من شرطه أن يكون يف األفعال املتعّدية قبل التضعيف غالباً حنو 
ا جعله متعدياً تضعيفه ] ألنه [ »  َنزَّل« و » ، وال يقال َجلَّس زيٌد    .« مل يكن متعدياً قبل التضعيف ، وإنَّ م

، وأيضاً « َموَّت املال » : ألنه قد جاء التضعيف داالًّ على الكثرة يف الالَّزم قليالً حنو « غالباً » : وقوله 
كان قاصراً « َنزَّل » و « املال  َموََّت» فالتضعيف الدَّال على الكثرة ال جيعل القاصر متعدياً ، كما تقدم يف 

للتكثري ، وأيضاً كان حيتاج قوله تعاىل  لَْوالَ ُنزِّلَ { : فصار بالتضعيف متعدياً ، فدلّ على أنَّ تضعيفه للنقل ال 
ُجْملَةً َواِحَدةً   إىل تأويل ، وأيضاً فقد جاء التضعيف حيث ال ميكن فيه التكثري]  ٣٢: الفرقان [ } َعلَْيِه القرآن 

} لََنزَّلَْنا َعلَْيهِم مَِّن السمآء َملَكاً رَُّسوالً { ، ]  ٣٧: األنعام [ } َوقَالُواْ لَْوالَ ُنزِّلَ َعلَْيِه آَيةٌ { : ، حنو قوله تعاىل 
آية ، وال أنه علق [ إال بتأويل بعيد جدا ، إذ ليس املعىن على أهنم اقترحوا تكرير نزول ]  ٩٥: اإلسراء [ 

  .َملَك رسول على تقدير كون مالئكة يف األرض ] ل تكرير نزو
جاء الكالم ]  ٢١: البقرة [ } اعبدوا َربَّكُُم { : التفات من الغيبة إىل التكلّم؛ ألن قبله } َنزَّلَْنا { : ويف قوله 

  .ولكن التفت للتفخيم « مما نّزل َعلَى َعْبِدِه » : عليه لقيل 
إلفادهتا االستعالء ، كأن املنزل متكّن من املنزول « على » وُعدِّي ب « َنزَّلَْنا » متعلّق ب « َعلَى َعْبِدَنا » و 

، وهلذا جاء أكثر القرآن بالتعّدي هبا دون  فإهنا متكّن من املنزول عليه ولبسه ، وهلذا جاء « إىل » عليه ولبسه 
إهنا تفيد االنتهاء والوصول فقط ،« إىل » أكثر القرآن بالتعّدي هبا دون  تفيد « عبدنا » واإلضافة يف  ف

  ]السريع : [ التشريف؛ كقوله 

  َيْعرِفُُه السَّاِمُع َوالرَّاِئي... َيا قَْومِ قَلْيب ِعْنَد َزْهَراِء  -٢٨٨
  فَإِنَُّه أَْشَرُف أَْسَماِئي... الَ َتْدُعنِي إالَّ بَِيا َعْبَدَها 

  .وأمته؛ ألن جدوى املنزل حاصل هلم  -سالمعليه الصالة وال- املراد النيب : فقيل » عبادنا « وقرئ 
  .املراد هبم مجيع األنبياء عليهم السالم : وقيل 



  ]الطويل : [ مأخوذ من التعبد ، وهو التذلل؛ قال طََرفَةُ : والعبد 
  وأُفْرِْدُت إِفَْراَد الَبِعريِ املَُعبَِّد... إِلَى اَنْ َتَحاَمْتنِي الَعِشَريةُ كُلَُّها  -٢٨٩

  .ملذلَّل ا: أي 
  .وملا كانت العبادة أشرف اخلصال والتسّمي هبا أشرف اخلطط مسَّى نبيه عبداً 

جواب الشرط ، والفاء هنا واجبة؛ لن ما بعدها ال يصّح أن يكون شرطاً بنفسه ، } فَأُْتواْ بُِسوَرٍة { : قوله 
يت هبا لالبتداء بالسَّاكن ، والثَّانية فاء اضربوا ، فلهمزة األوىل مهزة وصل أُ: مثل » إأِْتُيوا » « فأتوا « واصل 

« على » الضمة « وبابه ، واستثقلت » إميان « الكلمة ، فلما اجتمع مهزتان ، وجب قلب ثانيهما ياًء على َحدِّ 
الياء « الضمري ساكنة ، فحذف » الياءط وهبدها طواو « الكلمة فقدرت ، فسكنت » الم « اليت هي » الياء 

، وهذه اهلمزة إمنا حيتاج إليها » افعوا « : » ايتوا « للتجاُنسِ ، فوزن » التاء « ني ، وُضّمت اللتقاء ساكن» 
الكلمة؛ ألّنها إّنما قُِلَبْت ياًء للكسرِ » فاُء « ابتداًء ، أما يف الدَّْرج فإنه ُيْسَتْغَنى عنها ، وتعوُد اهلمزةُ اليت هي 

الكلمة يف األمر كقوله » فاء « وبابه ، وقد حتذف اهلمزة اليت هي  »فأتوا « : الذي كان قبلها ، وقد زال حنو 
  ]الطويل : [ 
  فَُتوَنا فََعاُدوَنا إذاً باجلََراِئمِ... فَإِنْ َنْحُن لَْم َنْنَهْض لَكُْم فََنَبرَّكُْم  -٢٩٠
  .فأتوا : فأتونا كقوله : يريد 

  .» علم عجزهم عنه  -تعاىل- وهو أمر معناه التعجيز؛ ألنه « : قال ابن كيسان 
  .متعلّق بأُتوا ، والسورة واحدة السَُّور ، وهي طائفة من القُْرآن » بسورة « و 

  ]الطويل : [ السُّورة الدَّرجة الرفيعة ، قال النابغة : وقيل 
  َتَرى كُلَّ َملٍْك ُدوَنها َيَتذَْبذَُب... أَلَْم َتَر أَنَّ اَهللا أَْعطَاَك ُسوَرةً  -٢٩١

، وجاللة حملّها يف الدِّين ، وإن ومسيت سور ، أو لرفعة شأهنا  ة القرآن بذلك؛ ألن قارئها يشرف هبا وترفعه 
« : ، وهو البقية ، والفضلة؛ ومنه » السُّْؤر « ، فيكون اشتقاقها من » اهلمزة « جعلت واوها منقلبة عن 

  ]املتقارب : [ ؛ قال األعشى » أَْسأَُروا يف اِإلَناِء 
  ِد َصْدعاً َعلَى َنأْيَِها ُمْسَتِطَريا... ْت َوقَْد أََسأَرْت يف الفَُؤا فََباَن -٢٩٢

  .سؤرة باهلمزة : وغريها يهمزون فيقولون » متيماً « أَْبقَْت ، ويدلّ على ذلك أن : أي 
  .» اهلمز « ومسيت سورة القرآن بذلك؛ ألهنا قطعة منه ، وهي على هذا خمفّفة من 

البناء؛ ألهنا حتيط بقارئها ، وحتفظه كَُسورِ املدينة ، ولكّن َجْمَع ُسورِة القرآن ُسَور  اشتقاقها من ُسور: وقيل 
  .بفتح الَواوِ ، وَجْمَع ُسورِة البناء ُسْور بسكوهنا ، ففرقوا بينهما يف اجلمع 

  ما فائدةُ تقطيع القُْرآن ُسَوراً؟: فإن قيل 
  :وجوه : قلنا 

  .تبهم أبواباً وفصوالً ما جلله بوب املصنِّفون ك: أحدها 
  .أن اجلنس إذا حصل حتته كان إفراد كل نوع من صاحبه أحسن : وثانيها 
أّنض القارئ إذا ختم سورة ، أو باباً من الكتاب ، مث أخذ يف آخر كان أنشط له ، كاملسافر إذا علم : وثالثها 



  .أنه قطع ميالً أو طوى فرسخاً نشطه للمسري 
  القرآن توقيفي فَْصلٌ يف بيان أن ترتيب

ا » فأتوا بسورة « : قوله : قال ابن اخلطيب  يدلُّ على أن القرآن وما هو عليه من كونه سوراً هو على حّد م
خبالف قول كثري من أهل احلديث ، أنه نظم على هذا الترتيب يف أيام عثمان ، فلذلك صّح  -تعاىل-أنزله اهللا 

  :التحّدي بالقرآن على وجوه 
  ] . ٤٩: القصص [ } فَأُْتواْ بِِكَتابٍ مِّْن ِعنِد اهللا ُهَو أهدى {  :قوله : أحدها 
قُل لَِّئنِ اجتمعت اإلنس واجلن على أَن َيأُْتواْ بِِمثْلِ هذا القرآن الَ َيأُْتونَ بِِمثِْلِه َولَْو كَانَ { : قوله : وثانيها 

. ٨٨: اإلسراء [ } َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ ظَهِرياً   [  
ِه ُمفَْتَرَياٍت { : وله ق: وثالثها  . ١٣: هود [ } فَأُْتواْ بَِعْشرِ ُسَورٍ مِّثِْل  [  
ثِْلِه { : قوله : ورابعها  ائتين : ، ونظري هذا ملن يتحّدى صاحبه فيقول ]  ٢٣: البقرة [ } فَأُْتواْ بُِسوَرٍة مِّن مِّ

  .َو الّنهاية يف التحّدي ، وإزالة لُعذْر مبثله ، ائتين بنصفه ، ائتين بربعه ، ائتين مبسألة مثله ، فإن هذا ُه
  :يف اهلاء ثالثة أقوال } مِّن مِّثِْلِه { : قوله 

، » ما َنزَّلنا « أهنا تعود على : أحدمها  عند اجلمهور كعمرو ، وابن مسعود ، وابن عباس ، واحلسن ، وقتادة 
أي بسورة كائنة : ذوف على ما تقرر ، ويتعلّق مبح» سورة « صفة ل » من مثله « وجماهد ، وغريهم ، فيكون 

  .التبعيض » من « من مثل املنزل يف فصاحته ، وإخباره بالغيوب ، وغري ذلك ، ويكون معىن 
، وأجازا مها وأبو البقاء أن تكون زائدة وال جتيء إالَّ على قول  واختار ابن عطية واملَْهَدوّي أن تكون للبيان 

  .األخفش 
ثله « فيتعلّق » َعْبدنا « أهنا تعود على : الثاين  ابتداء الغاية ، وجيوز » من « ، ويكون معىن » أتوا « ب » من م

» بسورة كائنة من رجل مثل عبدنا أمي ال يقرأ وال يكتب « : على هذا الوجه أيضاً أن تكون صفة لسورة أي 
.  

  .على هذين التأويلني للتبعيض » من « و : قال القرطيب 
َوإِنَّ لَكُْم ِفي األنعام لَِعْبَرةً نُّْسِقيكُْم { : إهنا تعود على األنداد بلفظ املفرد كقوله « : ء قال أبو البقا: الثالث 

ِه    .وال حاجة تدعو إىل ذلك ، واملعىن يأباه أيضاً ]  ٦٦: النحل [ } مِّمَّا ِفي ُبطُونِ
،  فأتوا بسورة: يعود على التوراة واإلجنيل ، واملعىن : وقيل : قال القرطيب  من كتاب مثله؛ فإهنا تصدِّق ما فيه 
  .نسق عليه « وادعوا » ليس بتام؛ لن « مثله » والوقف على 

م { : قوله  ، فهي يف َمَحلّ جزم أيضاً ، ووزن } وادعوا ُشَهَدآَءكُ « هذه مجلة أمر معطوفة على األمر قبلها 
» الواو « الذي هو جزم يف املَُضارع ، و افعوا؛ ألن الم الكلمة حمذوف داللة على السكون يف األمر » ادعوا 

  .ضمري الفاعلني 
  .كظريف » شهيد « مفعول به مجع » شهداءكم « و 

دون فاعل ، والشهادة » فعيل « يف » فعالء « واألّول أوىل؛ الطََِّراِد » شاعر « ك » شاهد « بل مجع : وقيل 
  .ن الشهداء األوثان املراد م: األول : احلضور ، ويف املراد من الشهداء وجهان 



: املراد من الشهداء أكابرهم ، أو من يوافقهم يف إنكار أمر حممد عليه الصالة والسالم ، واملعىن : والثاين 
الرد على اجلميع [ ادعوا أكابركم ، ورؤساءكم ليعينوكم على املَُعارضة ، أو ليشاهدوا ما تأتون به ، فيكون 

: ال من دون اهللا شهداءكم ، فال تستشهدوا باهللا ، فكأنه ق» ادعوا « ب  متعلّق» من دون اهللا « و ] . أوكد 
ادعوا من اختذمتوه من دون : واملعىن » شهداءكم « وادعوا من غري اهللا من يشهد لكم ، وحيتمل أن يتعلّق ب 

اهللا ، وزعمتم أهنم يشهدون لكم بصّحة عبادتكم إياهم ، وأعوانكم من دون اهللا أولياء الذين تستعينون هبم 
  ]الطويل : [ كقوله  بني يدي اهللا؛» من دون اهللا « دون اهللا ، أو يكون معىن 

  ِلَوْجِه أَِخيَها يف اِإلَناِء قُطُوُب... ُترِيَك القَذَى ِمْن ُدونَِها َوِهَي ُدوَنُه  -٢٩٣
  .تريك القذى قُدَّامه؛ لرقَّتها وصفَاِئها : أي 

: ه تقدير« : والعامل فيه حمذوف قال » شهدائكم « حاالً من » من ُدوِن اهللا « واختار أبو البقاء أن يكون 
  .» شهدائكم منفردين عن اهللا ، أو عن أنصار اهللا 

« : فقال ]  ١١: اجلن [ } َوِمنَّا ُدونَ ذَِلَك { : من ظروف متصّرفة ، وجعل من ذلك قوله تعاىل » دون « و 
ُه خرباً يف قول الشاعر » مّنا « مبتدأ و » دون    ]طويل ال: [ خربه ، وإمنا بين إلضافته إىل مبينٍّ ، وقد شذَّ رفُع
ا... أَلَْم َتر أَنِّي قَْد َحَمْيُت َحِقيقَيت  -٢٩٤   وَباَشْرُت َحدَّ املَْوِت َواملَْوِت ُدوُنَه

  .وهو من األمساء الالَّزمة لإلضافة لفظاً ومعىن 
رأيت ثوباً « ، و » هذا ثوب ُدون « : اليت مبعىن رديء فتلك صفة كسائر الصفات ، تقول » دون « وأّما 
  .رديئاً ، وليست مما حنن فيه :  أي» دوناً 

، أي : ويقال » فوق « أيضاً نقيض » دون « و  دونكه : أقرب منه ، ويقال يف األخذ بالشَّيء : هذا دون ذاك 
.  

  .دونكموه : فقال  -وكان قد صلبه-أَقَبِرنا صاحلاً : قال متيم للحجَّاج 
إن كنتم صادقني فافعلوا ، : جوابه للداللة عليه تقديره هذا شرط حذف } إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني { : قوله تعاىل 

إن كنتم صادقني يف كونكم يف َرْيبٍ من املنزل على عبدنا : ومتعلّق الصدق حمذوف ، والظاهر تقديره هكذا 
  .أنه من عندنا 

  :حاكياً عنهم فيما تقدرون عيله من املَُعارضة ، وقد صّرح بذلك عنهم يف آية أُْخَرى ، حيث قال تعاىل : وقيل 

والصدق ضد الكذب وقد تقدم ، والّصديق مشتقٌّ مه لصدقه يف ]  ٣١: األنفال [ } لَْو َنَشآُء لَقُلَْنا ِمثْلَ هذا { 
  .الصُّلبة : الُودِّ والنُّصحِ ، والّصْدق من الرماح 

  فَصلٌ يف التهكم بالكافرين
ينطق يف معارضة القرآن املعجز بالفصاحة غاية  ويف أمرهم بان يستظهروا باجلماد الذي« : قال ابن اخلطيب 

  .» التهكم هبم 
  فصل يف االحتجاج على اجلربية

  :هذا التحّدي يبطل القول باجلَْبرِ من وجوه : قال القاضي 
أنه مبين على تعذُّر مثله ممن يصح الفعل منه ، فمن ينفي كون العبد فاعالً مل ميكنه إثبات التحّدي أصالً : أحدها 



  .هذا إبطال االستدالل باملعجز  ، ويف
، : وثانيها  أن تعذُّره على قوهلم يكون لفقد القدرة املوجودة ، ويستوي يف ذلك ما كان معجزاً ، وما ال يكون 

  .فال يصح معىن التحدي على قوهلم 
ُمَتَحدٍّ لنفسه ،  هو اخلالق له ، فتحديه يعود يف التحقيق إىل أنه -تعاىل-أن ما يضاف إىل العبد فاهللا : وثالثها 

ثله من غري شك فيجب أال يثبت اإلعجاز على هذا القول    .وهو قادٌر على م
إن املعتاد أيضاً ليس بفعل مل يثبت : أنّ املعجز إمنا يدلّ مبا فيه من بعض العادة ، فإذا كان من قوهلم : ورابعها 

  .هذا الفرق ، فال يصّح االستدالل باملعجز 
مل يكن داخالً يف اإلعجاز ، وعلى قوهلم باجلرب  -تعاىل-ل صلى اهللا عليه وسلم حيتج بأنه أنَّ الرسو: وخامسها 

  .ال يصح هذا الفرق؛ ألن املعتاد وغري املعتاد ال يكون إالَّ من قبله 
  .أن املطلوب من التحدي أن يأيت اخلصم باملتحّدى به قصداً ، وأن يقع ذلك منه اتفاقاً : واجلواب 

ألن االتفاقيات ال تكون يف ُوْسِعِه ، فثبت األول ، وإذا كان كذلك ثبت أن إتيانه باملتحدى  والثاين باطل؛
، وإن كان من  موقوف على أن حيصل يف قلبه قصد إليه ، فذاك القصد إن كان من لزم التسلسل ، وهو حمال 

ا قال -تعاىل-اهللا    . فحينئذ يعود اجلرب ، ويلزمه كل ما أورده علينا ، فبطل كل م
« جمزوم ب » تفعلوا « و » مل تفعلوا « الشرطية داخلة على مجلة » إن « } فَإِن لَّْم َتفَْعلُواْ َولَن َتفَْعلُواْ { : قوله 

، فيكون ]  ٧٣: األنفال [ } إِالَّ َتفَْعلُوُه { : حنو » ال « الشرطية على فعل منفي ب » إن « ، كما تدخل » مل 
  .مل تفعلوا يف حمل جزم هبا 

  .مجلة معترضة بني الشرط وجزائه } َولَن َتفَْعلُواْ { : جواب الشَّرط ، ويكون قوله » فاتقوا « : وقوله 
ولن تفعلوا فإن مل [ وادعوا شهداءكم من دون اهللا إن كنتم صادقني ، : معىن اآلية : وقال مجاعة من املفّسرين 

فعرب بالفعل عن } َولَن َتفَْعلُواْ ] فَإِن لَّْم َتفَْعلُواْ { : تعاىل  تفعلوا فاتقوا النَّار ، وفيه نظر ال خيفى ، وإمنا قال
  .اإلتيان؛ ألن الفعل جيري جمرى الكناية ، فيعرب به عن كل فعل ، ويغين عن طول ما تكىن به 

ة من مثله فإن مل تأتوا بسور: لو مل يعدل من لفظ اإلتيان إىل لفظ الفعل ، الْسُتِطَع ان يقال « : وقال الوخمشري 
  .» ، ولن تأتوا بسورة من مثله 

ا ذكر ، ويكون « فإن مل تأتوا ولن تأتوا » : وال يلزم ما قال؛ ألنه لو قال « : قال أبو حيان  كان املعىن على م
: أن التقدير ] ترى [ أال « مل تفعلوا ، ولن تفعلوا » قد حذف ذلك اختصاراً ، كما حذف اختصاراً مفعول 

ثله ، ولن تفعلوا اإلتيان بسورة من مثله؟ فإن مل تفعلوا    .» اإلتيان بسورة من م
  ولال يدخل عامل على عامل؟» مل « على » إن « كيف دخلت : فإن قيل 
، ودخلت على » إنْ « أنَّ : فاجلواب  ال » مل « ها هنا غري عاملة يف اللفظ  كما تدخل على املاضي ، ألهنا 
  .إن تركتم الفعل » إن مل تفعلوا « اضي ، فمعىن كما مل تعمل يف امل» مل « تعمل يف 

وال يقتضي نفُيُه التَّأبيَد ، وليس » لَْم « حرف نصف معناه نفي املستقبل ، وخيتص بصيغة املضارع ك » لَْن « و 
اً من » الَ « ، وال نوُنه بدالً من ألف » الَ « أقلَّ مدة من نفي  ليل ، ؛ خالفاً للخ» الَ أَنْ « ، وال هو مركَّب

، منهم أبو ُعَبْيَدة؛ وأنشدوا    ]اخلفيف : [ وزعم قوٌم أهنا قد جتزم 



ْه... لَْن َيِخبِ اآلنَ ِمْن َرَجاِئَك َمْن َحْر  -٢٩٥   َرَك مشْن ُدوِن َبابَِك احلَلْقَ
  ]البسيط : [ وقال النابغة 

  فَلَْن أُْعرِّْض أََبْيَت اللَّْعَن بِالصَّفَِد...  -٢٩٦
  .ك بأنه مما ُسكِّن فيه للضَّرورة وميكن تأويل ذل

على افَْتَعلَ » اتَّقَى َيتَِّقي « : هذا جواب الشرط كما تقدم ، والكثري يف لغة العرب } فاتقوا النار { : قوله تعاىل 
ا بعد حرف املضارعة؛ حكى : مثل : َتقَى َيْتِقي » أسد « و » متيم « َيفَْتِعلُ ، ولغى  َرَمى َيْرِمي ، فيسكنون م

  ]الوافر : [ هذه اللغة سيبويه ، ومنهم من حيرك ما بعد حرف املضارعة؛ وأنشدوا 
  َرأَْيُت اَهللا قَْد غَلََب اجلُُدوَدا... َتقُوُه أَيَُّها الِفْتَيانُ إنِّي  -٢٩٧

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  َتقِ اَهللا ِفيَنا َوالِكَتاَب الَِّذي َتْتلُو. . ...  -٢٩٨

، و } ار الن{ : قوله تعاىل    ]الكامل : [ صفتها ، وفيها أربُع اللغات املتقدِّمة ، كقوله » الَّيت « مفعول به 
ا بَِها ِمْن لَوَعٍة َوغََرامِ... ُشِغفَْت بَِك اللَّْت َتيََّمْتَك فَِمثْلُ َما  -٢٩٩   بَِك َم

  ]الوافر : [ وقال آخر 
  َها ال ُتَعوَّذُ َبالتَِّميمِأََرا... فَقُلْ ِللَّْت َتلُوُمَك إنَّ َنفِْسي  -٣٠٠

  .للعهد » النار « مجلة من مبتدأ وخرب ، صلة وعائد ، واأللف والالم يف » وقودها النَّاس واحلجارة « و 
  الصِّلة مقررة ، فيجب أن تكون معلومةً فكيف علم أولئك أن نار اآلخرة توقد بالناس واحلجارة؟: فإن قيل 

فأوحى إىل َعْبِدِه َمآ { : م هبذه الّصلة معهودة عند السامع بدليل قوله تعاىل ال ميتنع أن يتقّدم هل: واجلواب 
فََغشَّاَها َما { : وقوله ]  ١٦: النجم [ } إِذْ يغشى السدرة َما يغشى { : وقوله ]  ١٠: النجم [ } أوحى 
  :وقال ]  ٥٤: النجم [ } غشى 

وهي -إال أنه خالف املشهور أو لتقدم ذكرها يف سورة التحرمي ]  ٧٨: طه [ } فََغِشَيُهْم مَِّن اليم َما غَِشَيُهْم { 
  .وقد غلط الزخمشري يف ذلك  - مدينة باالتفاق

  .واملشهور فتح واو الوقود ، وهو اسم ما يوقد به 
غري هذه األلفاظ » فَُعول « هو مصدر كالَولوع والقَُبول والَوُضوء والطَُّهور ، ومل جييء مصدر على : وقيل 
  .ا حكاه سيبويه فيم

، ]  ٣٨: ق [ } َوَما َمسََّنا ِمن لُُّغوبٍ { » ق « وفرئ شاذًّا يف سورة . الَوُزوع : وزاد الكسائي  فتصري سبعة 
  .وهناك ذكرت هذه القراءة ، ولكن املشهور أن الَوقُود والَوُضوء والطَُّهور بالفتح اسم ، وبالضم مصدر 

  .وقرأ عيسى بن عمر بفتحها وهو مصدر 
  .انتهى . وقد حكيا يف املصدر : وقال ابن عطية 

: فإن أريد اسم ما يوقد به فال حاجة إىل تأويل ، وإن أريد هبما املصدر فال بد من تأويل ، وهو إما املَُبالغة أي 
ُجِعلُوا نفس التوقد مبالغة يف وضعهم بالعذاب ، وإمَّا حذف مضاف ، إّما من األول أي أصحاب توقدها ، وإّما 

» اِحلَجارة « واهلاء يف . يوقدها إحراق الناس ، مث حذف املَُضاف ، وأقيم املضاف إليه ُمقَامه : من الثاين أي 



  .لتأنيث اجلمع 
ِه» الَّيت « فَْصلٌ يف تثنية    وَجْمِع

وهي لغة -» يت الالَّ« : بتشديد النون ، ويف مجعها َخْمُس لَُغاٍت » اللَّتانّ « حبذف النون ، و » الّيت « ويف تثنية 
: بال ياء ، وأنشد أبو ُعَبْيدة -» اللََّواِت « ، و » اللََّوايت « و  -بكسر التاء بال ياء -» الالَِّت « و  -القرآن 

  ]الرجز [ 
  َزَعْمَن أَنِّي قَْد كَبِْرُت ِلَدايت... ِمَن اللََّواِتي َوالَِّتي َوالالَِّت  -٣٠١

  .حكاه اجلوهريُّ » التاء « بإسقاط » اللََّواِء « و 
و » الياء « وحذف » اهلمزة « بكسر » الالِء « ، و » الياء « باهلمز وإثبات » الالَّئي « : وزاد ابن الشََّجرِيَّ 

  .» اللوائي « : » الالئي « ويف » اللوايت « : » الاليت « حبذف اهلمزة ، فإن مجعت اجلمع ، قلَت يف » الالّ « 
  ]الرجز : [ بالفتح والتشديد ، قال الراجز » اللََّتيَّا » « الَّيت « وتصغري : قال اجلوهريُّ 

  إذَا َعلَْتَها أَْنفٌُس َتَردَِّت... َبْعَد اللََّتيَّا واللََّتيَّا َوالَِّتي  -٣٠٢
حْرَف النداء ، وحروف النداء ال تدخلُ على ما فيه األلف والالم إالَّ يف » الَّيت « وبعض الشعراء أدخل على 

الوافر : [ وحده ، فكأنه شبهها به؛ من حيث كانت األلُف والالَُّم غري مفارقتني هلا ، وقال » َيا أَللَّه « : قولنا 
[  

  َوأَْنِت َبِخيلَةٌ بِالُودِّ َعنِّي... ِمْن أْجِلِك َيا الَّيت َتيَّْمِت قَلْبِي  -٣٠٣
  .ان من أمساء الداِهَية ومها امس» وقع فُالَنٌ يف اللََّتيِّا َوالَّيت « : ويقال 
  فَْصلٌ

الذي » إن « الذي للوجوب دون » إذا « انتفاء إتياهنم بالسورة واجٌب ، فهالًّ جيء ب : قال ابن اخلطيب 
  :من وجهني : للشك؟ واجلواب 

أنه ساق القول معهم على حسب حساهبم ، وأهنم مل يكونوا بعد جازمني بالعجز عن املَُعارضة؛ : أحدمها 
  .م على فصاحتهم ، واقتدارهم على الكالم التكاهل

إن غلبتك مل أُْبقِ « : أنه هتكّم هبم كما يقزل املوصوف بالقوة الواثق من نفسه بالغلبة ملن هو دونه : والثَّاين 
ا معىن اشتراطه يف اتقاء النار انتفاء إتياهنم بسورة من مثله: فإن قيل . ، وهو عامل أنه غالبه هتكماً به » عليك   م

إذا ظهر عجزهم عن املَُعارضة َصّح عندهم صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وإذا َصّح : واجلواب . 
ذلك مث لزموا الِعَناَد استوجبوا العقاب بالنار ، فاتقاء النار يوجب ترك العناد ، فأقيم املؤثر مقام األثر ، وجعل 

  .ا العناد ، فأناب إبقاء النار منابه فاتركو: قائماً مقام قوله } فاتقوا النار { : قوله 
أهنا حجارة الكربيت ، وخّصت بذلك؛  -رضي اهللا تعاىل عنهما-روي عن ابن مسعود والفراء » احلجارة « و 

سرعة اإليقاد ، وننت الرائحة ، وكثرة الدَُّخان ، : ألهنا تزيد على مجيع األحجار خبمسة أنواع من العذاب 
  .، وقوة حرها إذا محيت وشّدة االلتصاق باألبدان 

املراد باحلجارة األصنام ، ألهنم ملا قرنوا أنفسهم هبا يف الدنيا حيث حنتوها أصناماً ، وجعلوها أنداداً هللا ، : وقيل 
 «ويف معىن ]  ٩٨: األنبياء [ } إِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َحَصُب َجَهنََّم { : وعبدوها من دونه قال تعاىل 



  .» وقودوها « يف معىن » حصب جهنم « و » الناس واحلجارة 
وملا اعتقد الكفار يف حجارهتم املعبودة من دون اهللا أهنا الّشفعاء ، والشهداء الذين يشفعون هلم ، ويستدفعون 

ا يفعل هبا املضار عن أنفسهم جعلهم اهللا عذاهبم ، فقرهنم هبا حمماة يف نار جهنم إبالغاً يف حتسريهم ، وحنوه  م
بالكافرين الذين جعلوا ذهبهم وفضتهم عدة وذخرية فشحُّوا هبا ، ومنعوها من احلقوق ، حيث حيمى عليها يف 

  .نار جهّنم ، فتكوى هبا جباههم وجنوهبم وظهورهم 
والقول بأهنا حجارة الكربيت ختصيص بغري دليل ، بل فيه ما يدلّ على فساده؛ ألن الغرض : قال ابن اخلطيب 

  .تفخيم صفة النَّار ، واإليقاد حبجارة الكربيت أمر معتاد ، فال يدلّ اإليقاد هبا على قوة النار  ُهَنا
تلك : أما لو محلنا على سائر احلجارة ، دلّ على عظم أمر النار؛ فإن سائر األحجار تطفأ هبا النريان ، فكأنه قال 

  .ليت هي مطفئة لنريان الدُّنيا النار نار بلغت لقوهتا أن تتعلق يف أّول أمرها باحلجارة ا
دليلٌ على أنه ليس فيها ]  ٢٤: البقرة [ } َوقُوُدَها الناس واحلجارة { : وليس يف قوله تعاىل « : قال القرطيب 

وروي عن النيب صلى » غري الناس واحلجارة ، بدليل ما ذكره يف غري موضع ، مع كون اجلن والشياطني فيها 
  :ويف تأويله وجهان » كلُّ مؤٍذ يف النَّار « : اهللا عليه وسلم أنه قال 

  .كل من آذى الناس يف الدنيا عذبه اهللا يف اآلخرة بالنار : أحدمها 
  .أن كل ما يؤذي النَّاس يف الدنيا من السِّباع واهلوام وغريها يف النار معّد لعقوبة أهل النار : والثاين 

  .صة باحلجارة هي للكافرين خاّصة وذهب بعض أهل التأويل إىل أن هذه النار املخصو

يا رسول اهللا ، إنّ أبا طالب كان : قلت : قال  -رضي اهللا عنه-روى مسلم عن العباس بن عبد املطّلب 
  .» نعم ، َوَجْدُتُه يف غََمَراٍت من النَّارِ فأخرجته إىل َضْحَضاحٍ « : حيوطك وينصرك ، فهل ينفعه ذلك؟ قال 

} أُِعدَّْت ِللْكَاِفرِيَن { : ويدلُّ على هذا التأويل قوله » َنا لكان يف الدََّرِك اَألْسفَلِ من النار ولَْوالَ أَ« : ويف رواية 
.  

وليس فيها ما يدلُّ على أنه ليس هناك نريان أخر غري موصوفة هبذه الصِّفة ، معّدة لفساق : وقال ابن اخلطيب 
  .أهل الصالة 

، والقائم مقام الفاعل ضمري فعلٌ ملا } أُِعدَّْت { : قوله تعاىل  ، والتاء واجبةٌ ، ألن الفعل » النَّارِ « مل يسمَّ فاعلُُه 
  ]املتقارب : [ أسند إىل ضمري املؤنَّث ، وال يلتفُت إىل قوله 

ا  -٣٠٤   َوالَ أَْرَض أَْبقَلَ إْبقَالَهَا... فَالَ ُمْزَنةٌ َوَدقَْت َوْدقََه
  .ألنه ضرورة؛ خالفاً البن كَْيَسان 

  ]جمزوء الكامل : [ ُهيِّئَْت؛ قال : » أُعِِدَّْت « متعلّق به ، ومعىن » للكافرين « و 
  بَِغةً َوَعدَّاًء َعلَْنَدى... أَْعَدَدُت ِللَْحَدثَاِن َسا  -٣٠٥
، لكوهنا مستأنفة جواب» أُْعِتَدْت « : وقرئ  اً ملن قال من الَعَتاد مبعىن العدة ، وهذه اجلملة الظاهر اهنا ال حملّ هلا 

  ملن أعدت؟: 
  .» اتقوا « ، والعامل فيها » النار « حملها النصب على احلال من : وقال أبو الَبقَاء 

وفيه نظر ، فإهنا معدة للكافرين اتقوا أم مل يتقوا ، فتكون حاالً الزمة ، لكن األصل يف احلال اليت ليست : قيل 



  .نافاً للتوكيد أن تكون منتقلة ، فاألوىل أن تكون استئ
  :لثالثة أشياء » وقودها « وال جيوز أن تكون حاالص من الضمري يف : قال أبو البقاء 

  .اهنا مضاف إليها : أحدها 
  .أن احلطب ال يعمل يعين أنه اسم جامد : الثاين 

بالضم  ، يعين أن الوقود» الناس « الفصل بني املصدر أو ما يعمل عمله ، وبني ما يعمل فيه اخلرب وهو : الثالث 
، وإن كان مصدراً صاحلاً للعمل ، فال جيوز ذلك أيضاً؛ ألنه عامل يف احلال ، وقد فصلت بينه وبينها بأجنيب ، 

واتقوا النار اليت أُِعدَّْت { : كقوله » اليت « من صلة » أعّدت للكافرين « : وقال الّسجستاين » الناس « وهو 
. ١٣١: آل عمران [ } ِللْكَاِفرِيَن   [  

صلة ، بل إما معترضة ،  - واحلالة هذه-» وقودها الناس « وهذا غلطاً؛ ألنا ال نسلم أن : بان األْنَباري  قال
  .ألن فيها تأكيداً وإما حاالً ، وهذان الوجهان ال مينعهما معىن ، وال صناعة 

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

م يف التوحيد والنُّبوَّة ، تكلَّم بعدمها يف ذكر املََعاد ، وبيَّن عقاب الكافر ، ملَّا تكلَّ -سبحانه وتعاىل-أنَّه : اعلَْم 
  .أنه إذا ذَكََر الَوِعيَد ، أَنْ يعقَبُه بذكرِ الَوْعد  -تعالَى-وثواب املُطيعِ ، ومن عادة اهللا 

  :وها هنا فُُصولٌ 
أُِعدَّْت { : يف صفَة النَّار ] قال [  - تعاىل-َتاِن ، ألنه هذه اآلياُت صرحيةٌ يف أنَّ اجلنَّة والنَّار خملوقَ: األوَّلُ 

، ]  ١٣٣: آل عمران [ } أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني { : وقال يف صفَة اجلَنَّة يف آية أْخَرى ]  ٢٤: البقرة [ } ِللْكَاِفرِيَن 
وهذا إخبار عن ُوقُوع هذا املُلْك } َجنَّاٍت َوَبشِّرِ الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات أَنَّ لَُهْم { : وقال ها هنا 

  .وُحُصوله ، وُحُصول املُلْك يف احلالِ يقَْتضي حُصولَ املَْملُوك يف احلال؛ فََدلَّ على أنَّ اجلنَّة والنَّار خمْلُوقََتان 
  .إما املَْسكن ، أو املَطْعم ، أو املَْنكَح : َمَجاَمُع اللَّذَّاِت : الثاين 

كُلََّما ُرزِقُواْ ِمْنَها ِمن ثََمَرٍة { : واملَطَْعَم بقوله } َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األهنار { :  املَْسكَن بقوِلِه فََوَصَف تعاىل
  .} َولَُهْم ِفيَهآ أَْزَواٌج مُّطَهََّرةٌ { : واملَْنكَح بقوله } رِّْزقاً 

زوالَ هذا اخلَْوف  -تعاىل-، كان النَِّعيُم ُمَنغَّصاً ، فبيَّن مث هذه األشياُء إنْ حَصلَْت ، وقارَنَها خْوُف الزوالِ 
  .؛ فدلَّت اآليةُ على كََمال النَّعيم والسُّرور } َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ { : بقوله 

، َعطَف ُجْملَةَ ثوابِ ا} َوَبشِّرِ الذين آَمُنواْ { : قولُُه : الثالثُ  ملُْؤمنني ، على هذه اجلملةُ مْعطُوفة على ما قَْبلها 
أنَّه ال يشترطُ يف َعطِْف اجلَُملِ :  -وهو الصَّحيُح-مجلة ثََواب الكافرين ، وجاز ذلك؛ ألنَّ مذْهب ِسيَبويِه 

  ]الطويل : [ قوله ] بدليل [ التَّوافُُق مْعًنى ، بل ُتْعطَف الطلبيَّة على اخلََبرية؛ وبالعكس؛ 
رٍ ُتَناِغي غََزاالً ِعْنَد َبابِ اْب -٣٠٦   َوكَحَّلْ أََماِقيَك اِحلَسانَ بِإِثِْمِد... نِ َعاِم

  ]الطويل : [ وقولِ امرِئ القَْيسِ 
لِ... وإِنَّ ِشفَاِئي َعْبَرةٌ ُمْهَراقَةٌ  -٣٠٧   َوَهلْ ِعْنَد َرْسمِ َدارِسٍ ِمْن ُمَعوَّ

شاكل من أمر وهني يعطف عليه ، ليس الَّذي اعتمد بالَعطْف هو اَألْمر ، حىت يطلب له م: وقال ابُن اخلَِطيبِ 



زيد : إمنا املعتمد بالعطف هو مجلة ثواب املؤمنني؛ فهي معطوفة على مجلة َوْصف عقاب الكافرين كما تقول 
  .يعاقب بالقيد والضرب َوَبشِّْر عمرو بالعفو واإلطالق 

، وهذا قد رده أبو حيان ليعطف أمراً على أم» فاتَّقوا « وأجاز الزخمشري وأبو البقاء أن يكون عطفاً على  ر 
، ولكن ال يصح؛ ألن تبشريه » فاتقوا « بأن  جواب الشرط ، فاملعطوف يكون جواباً؛ ألن حكَمه حكُمه 

  .» فإن مل تفعلوا « : للمؤمنني ال يترتب على قوله 
  .مبنيا للمفعول ] ماضياً [ » وُبشََِّر « : وقرئ 

  .» وهو َعطْف على أعدت « : وقال الزخمشري 
  .حاالً؛ ألهنا ال تصلح للحالية » أعدت « وهذا ال يتأتى على إعراب : قيل 

، واملعطوف على الصلة صلة ، وال » اليت « صلة » أعدت « فاسد؛ ألن » أعدت « عطفها على : وقيل 
« : أن قوله اليت بشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أنَّ هلم جنَّاٍت ، إالَّ أن يعتقد » الباء « : يصلح أن يقال 

، واملأمور بالبشارة جيوز » وقودها « مستأنٌف ، والظاِهُر أنَُّه من متام الصلة ، وأنَُّه حالٌ من الضمري يف » أُِعدَّْت 
، كما قال عليه السالم    :أن يكون الرسولُ عليه السَّالُم ، وأن يكون كُلُّ َساِمعِ 

، مل يأمر بذلك أحداً بعينه ، وإنَّما كل أحدٍ » لَمِ بِالنُّورِ التَّامِّ يوم الِقَياِمِة َبشِّر املَشِّاِئَني إلَى املَسَاجِِد يف الظُّ« 
  .مأمور به 

ألنَّ أثرها يظهُر يف الَبَشَرِة ، وهي ظاهُر جِلِْد اإلْنَساِن؛ : أّول خربٍ من خريٍ أو َشرٍّ؛ قالوا : » البِشارةُ « و 
  ]الوافر : [ وأْنَشُدوا 
  ثَِكلَُتَك ِمْن َبِشريِ: فَقُلُْت لَُه ... نِي الغَُراُب بَِبْينِ أَْهِلي ُيَبشُِّر -٣٠٨

  ]الطويل : [ وقال آخر 
ْوِعُدُه احلَْشُر... َوَبشَّْرَتنِي َيا َسْعُد أنَّ أَِحبَِّتي  -٣٠٩   َجفَْوين وأّنَّ الُودَّ َم

فََبشِّْرُهم { : ُتْعِملَْت يف الشَّرِّ فَبِقَْيٍد؛ كقوله تعاىل وهذا رأى سيبويه ، إالّ أنَّ األكثر استعمالَُها يف اخلري ، وإن اس
، كان للَخْيرِ ]  ٢١: آل عمران [ } بَِعذَابٍ    .، وإن أُطِْلقَْت 

  .» البَِشاَرةُ كل خرب صدقٍ « : وقال البغويُّ 
أيُّكم ُيَبشُِّرنِي بقدوم : ل لعبيده إذا قا: إنَّها اخلُرب الذي ُيظْهُِر السرور ، وهلذا قال الفقهاُء : وقال ابن اخلطيب 

، فََبشَّروه فَُراَدى ، َعَتق أوهلم؛ ألنَُّه هو الذي أفاد خربه السرور  : « ولو قال مكان َبشََّرين . فالن فهو حرٌّ 
، ظاِهُر كالم الزخمشري أنَّها ختتص باخلري؛ ألنَُّه َتأَ فبشِّرهم » وَّلَ اَْخَبرَنِي َعَتقُوا مجيعاً؟ ألنَّهم مجيعاً أخربوه 

: على العكس يف الكالم الذي يقصد به الزيادة يف غيظ املُْسَتْهَزأ َبِه وَتأَلُِّمِه ، كما يقول الرَُّجلُ ِلَعدوِّه « بعذابٍ 
  .أَْبِشْر بقتل ذريتك وَنْهبِ مالك 

  .رية والِفْعلُ منها َبَشَر وَبشَََّر خمففاً ومثقالً ، فالتثقيل للتكثري بالنسبة إىل البش
اً ومشدَّداً    .وقد قُرِئ املضارع خمفف

أَْبَشَر ِمثل أَكَْرَم : وفيه لغةٌ أخرى ]  ٧١: هود [ } فََبشَّْرَناَها بِإِْسَحاَق { وأمَّا املاضي فلم يقرأ به إال مثقالً حنو 
.  



  .وأنكر أبو حَاِتمٍ التخفيف ، وليس بصواب جمليء مضارعه 
: اجلََمالُ ، والبشُري : ْبِشري واِإلْبَشار ، وإن اختلفت أفعالُها ، والبَِشارةُ أيضاً الُبشُور والتَّ: ومبعىن البشارة 

  .اجلميلُ ، وتباشُري الفَْجرِ أَواِئلُُه 
فعالً ماضياً دون كونه اسم فاعل ، دليلٌ على أنه يستحقُّ التبشري بفضل اهللا ممن وقع منه « الَّذين » وكون صلة 

  .وباألعمال الصاحلة  اإلميانُ ، وحتقََّق به
: [ ، وهي من الصفات اليت َجَرت جمرى األمساِء يف إيالِئها العوامل؛ قال « صاحلة » مجع : « الصَّاِلحَاُت » و 

  ]البسيط 
ا َتْنفَكُّ َصاِلَحةٌ  -٣١٠   ِمْن آلِ ْألمٍ بِظَْهرِ الَغْيبِ َتأِْتيين... كَْيَف اِهلَجاُء َوَم

  .ألنَُّه من باب مجع املؤنث السامل عن الفتحِة ، اليت هي أصلُ النَّْصبِ وعالمةُ نصبه الكَْسَرةُ؛ 
  .« الِعلُْم والنِّيَُّه والصَّْبُر واإلْخالُص : العملُ الصاحلُ الذي فيه أربعة أشياء » : قال معاذ 

  .« أخلصوا األعمال » : وقال عثمان بن َعفَّان 
  فَْصلٌ

ذكر اإلميان [ أن األعمالَ غري داخلٍة يف اإلميان؛  هذه اآلية تدلّ على: قال ابن اخلطيب  ، مثَّ عطف ] ألنَُّه ملَّا 
  .عليه العمل الصاحل ، فوجب التغري وإال لزم التكرار ، وهو خالف األصل 

  .} أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت { : قوله 
  .َخَبٌر ُمقَدٌَّم « هلم » و . « أنَّ » : اسم : « جنَّاٍت » 

وما يف حيِّزها يف حمل جرٍّ عند اخلليل « أنَّ » أنَّ وأخواهتا إالَّ ظرفاً أو حرف جرٍّ ، و « رب وال جيوز تقدمي خ
» وَبشِّرِ الذين آمنوا بأنَّ هلم ، فحذف حرف اجلرِّ مع : والكسائي ، ونصب عند سيبويه والفرَّاء؛ ألنَّ األصل 

لمضارع ، بشرط أَْمنِ اللَّْبسِ ، بسبب طوهلما بالصلِة ، الناصبة ل« أنَّ » ، وهو حذٌف مطَّرٌِد معها ، ومع « أنَّ 
ا ُحِذَف حرُف اجلرَِّ ، جرى اخلالُف املذكوُر ، فاخلليلُ والكسائيُّ يقوالن  كأنَّ احلرف موجود ، فاجلرُّ » : فلمَّ

  .« َباقٍ 
  ]الطويل : [ واستدلَّ األخفُش هلما بقول الشاعر 

  إِلَيَّ َوالَ َدْينٍ بَِها أََنا طَاِلُبْه... كُونَ َحبِيَبةً َوَما ُزْرُت لَْيلَى أَنْ َت -٣١١
  .ُيَبيُِّن كوَنها جمرورةً « أنْ َتكُونَ » باجلرِّ على حملِّ « َدْينٍ » فََعطُْف 

  .« وحيتملُ أن يكون من باب عطِف التََّوهُّمِ ، فال دليل فيه » : قيل 
  ]الوافر : [ ذا حذفوا حرَف اجلرِّ ، َنَصُبوا؛ كقوِلِه وَجْدَناُهْم إ: والفرَّاُء وسيبويه يقُوالَن 

  كَالَُمكُْم َعلَيَّ إِذَنْ َحَراُم... َتُمرُّونَ الدَِّياَر َولَْم َتُعوُجوا  -٣١٢
  ]الطويل : [ بالدِّيار ، وال جيوُز اجلَرُّ إالَّ يف نادرِ ِشْعرٍ؛ كقوله : أي 

  أََشاَرْت كُلَْيبٍ بِاَألكُفِّ اَألَصابُِع... يلٍَة؟ أيُّ النَّاسِ َشرُّ قَبِ: إِذَا ِقيلَ  -٣١٣
؛ قول اآلخر : أي    ]الكامل : [ إىل كُلَْيبٍ

  َحتًَّى َتْبذََّخ فَاْرَتقَى األْعالَمِ...  -٣١٤



  .إىل اَألْعالَم : أي 
  .الُبْسَتانُ : « اجلَنَّةُ » و 

التُّْرُس : « اِملَجنُّ » الستتاره ، و « اجلَنُِني » ومنه  األرُض ذات الشَّجرِ ، ّمسيت بذلك لسترها من فيها ،: وقيل 
  .الستتارهم عن أَْعُينِ النَّاسِ « اجلُنَّةُ » ، وكذلك 
  .ما فيه الكرم : « الفردوس » ما فيه النخيل ، و « اجلنَّةُ » : قال الفرَّاُء 

اسم لدار الثَّواب كلها ، وهي « اجلنَّة » أنَّ : ؟ فاجلواب « األهنار » وُعرِّفت « اجلنَّاُت » مل ُنكِّرت : فإن قيل 
  .مشتملةٌ على جّنات كثرية ُمَرتَّبةٌ مراتَب على استحقاقات العاملني ، لكل طبقٍة منهم جنةٌ من تلك اجلنَّات 

يشُري إىل  لفالن بستانٌ فيه املاء اجلاري والتني والعنب ،: ، فاملراُد به اجلنس ، كما يقال « األهنار » وأمَّا تعريف 
رِ آِسنٍ { : األجناس اليت يف علم املخاطب ، أو يشار بالالم إىل أهنٍا مذكورٍة يف قوله  ِفيَهآ أَْنَهاٌر مِّن مَّآٍء غَْي

. ١٥: حممد [ } َصفًّى  مَُّوأَْنَهاٌر مِّن لََّبنٍ لَّْم َيَتَغيَّْر طَْعُمُه َوأَْنَهاٌر مِّْن َخْمرٍ لَّذٍَّة لِّلشَّارِبَِني َوأَْنَهاٌر مِّْن َعَسلٍ  [  
  .« جنَّات » هذه اجلملة يف حملّ نصبٍ ، ألنَّها صفةٌ ل } َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األهنار { : قوله 

استثقاالً ، وكذلك « الياء » مرفوع لتجرُِّده من الناصب واجلازم ، وعالمةُ رفعه ضّمةٌ مقدرةٌ يف « َتْجري » و 
  .تعذُّراً « اَألِلِف » ، إالَّ أنَّها ُتقَدَُّر يف « َيْخَشى » ، و « َيْدعو » : َتلٍّ حنو تقدَُّر يف كُلٍِّ فَْعلٍ ُمْع

  .من حتت أَْشَجارها ومساكنها : أي « من حتتها » 
  .بأمرهم : من حتتها أي : وقيل 

  .بأمري : أي ]  ٥١: الزخرف [ } َتْجرِي ِمن حتتيا { : كقول فرعون 

فَْعل « ال ينقاس يف » أفعال « ولكن » اهلاء « رٍ بالفتح ، وهي اللُّغةُ العالية ، وفيه تسكني مجُع َنْه» األهناُر « و 
  .أفراد « ، و » أَْزَناد « ، و » أَفْراخ « : السَّاكن العني ، بل حيفظ حنو » 
اء اجلاري نفُسه؟: « النَّهُر » و    دونَ البحرِ ، وفوق اجلدول ، وهل هو جمرى املاِء ، أو امل

  .َوسَّْعُت : أي « َنَهرَُ » واألوَّلُ أظهُر؛ ألنًَّه مشتقٌّ من 
  ]الطويل : [ قال قَْيُس بن اخلِطيمِ يصُف طَْعَنةً 

ي فَأَْنَهْرُت فَْتقََها  -٣١٥ .َملَكُْت بَِها كَفَِّ  .  ..  
  .َوسَّْعُت : أي 

اء « النَّهاُر » : ومنه    .جمازاً إطالقاً للمحلِّ على احلالِّ التِّساع ضوِئِه ، وإنَّما أُطِْلَق على امل
َنَهٌر : ما وسََّع الذَّْبَح؛ حَتَّى جيري الدَّم كالنَّْهرِ ، ومجُع النَّهرِ : معناه « ما أَْنَهَر الدََّم » : ومنه قوله عليه السَّالُم 

  .كثري املاء : وأَْنَهاٌر ، َوَنْهٌر َنهٌِر 
  ]املتقارب : [ قال أبو ذَُؤيب 

  َعلَى قََصبٍ َوفَُراٍت َنهِْر... اَمْت بِِه َواْبَتَنْت َخْيَمةً أَقَ -٣١٦
« األهنار » وُروَِي أنَّ أهنار اجلنة ليست يف أخاديد ، إنَّما جتري على سطح اجلنَِّة منبسطة بالقدرة ، والوقُف على 

« فوق » تصرَُّف ، وهو نقيض مكانٌ ال ي« حتت » ، و « جتري » متعلٌق ب « من َتْحِتَها » َحَسٌن وليس بتامٍّ و 
  .البتداء الغاية « ِمْن » و . ، إذا أُِضيفَا أُْعرَِبا ، وإذا قَِطَعا بنيا على الضَّمِّ 



  .زائدةٌ : وقيل 
  .، ومها ضعيفان « يف » مبعىن : وقيل 

من حتت َعذِْقها أو : أي واعلم أنَُّه إذا قيل بأنَّ اجلَنَّة هي األرُض ذاُت الشَِّجرِ ، فال ُبدَّ م َحذِْف مضاف ، 
  .أَْشجَارها 
  .بأنَّها الشََّجُر نفسه ، فال َحاَجةَ إىل ذلك : وإن قيل 
وإن قيل بأنَُّه اسٌم لُألْخُدوِد الذي َيْجرِي [ بأنَّ األهنار اسٌم للماء اجلاري فَنِْسَبةُ اجلَْري إليه حقيقة ، : وإذا قيل 

، كقول] فيه ، فنسبةُ اجلَري إليه    ]الكامل : [ مهلهل  جماٌز 
  َواْسَتبَّ َبْعَدَك َيا كُلَْيُب املَْجِلُس... ُنبِّئُْت أَنَّ النَّاَر َبْعَدَك أُوِقَدِت  -٣١٧

، فإنَّه قال : قال أبو حيِّان  مثَّ « املياُه يف جماريها املتطاولِة الواسعِة : والنهاُر » : وقد ناقض ابن عطية كالمه هنا 
اُء وحّدث توسُّعاً وجتوُّزاً ، كما قال ُنِسَب اجلرُي : قال  يوسف [ } واسأل القرية { : إىل النَّْهرِ ، وإنََّما جيري امل

  ]الكامل : [ وكما قال ]  ٨٢: 
  . .. . . .ُنبِّئُْت أنَّ النَّاَر  -ب٣١٨

  .للجنس « النهار » واأللف والالَُّم يف 
  .للَعْهِد لذكرها يف سورِة القتالِ : وقيل 
» : أي ]  ٤: مرمي [ } واشتعل الرأس شَْيباً { : جيوز أن تكون عوضاً من الضَّمري كقوله : زخمشري وقال ال
عن ياء املتكلم ، وهذا ليس مذهب الَبَصريني ، بل « أل » واشتعل رأسي ، فََعوََّض : يعين أنَّ األصل « أَْنَهاُرها 

َع بينهما ، وقد ُجِمَع « لْ أَ» قال به بعُض الكوفيِّني؛ وهو مردود بأنَُّه لو كانت  ، لََما ُجِم عوضاً من الضمري 
  ]الطويل : [ بينهما؛ قال النَّابغةُ 

  َجبسِّ النََّداَمى َبضَّةُ املَُتَجرِِّد... َرِحيٌب ِقطَاٌب اجلَْيبِ ِمْنَها َرِقيقَةٌ  -ب٣١٨
، وأمَّا ما ورد ، وظاهره ذلك ، فيأيت تأويله يف موضع: فقال    .ه اجليب منها 

ا ُرزِقُواْ ِمْنَها ِمن ثََمَرٍة { : قوله تعاىل    }كُلََّم
، أو خرب مبتدأ حمذوف ، أو » جنَّاٍت جتري « وهذا ال خيلو إمَّا أن يكون صفة ثانيِة ل » كُلََّما « تقدَّم القولُ يف 

أنْ يقع فيه أنَّ مثار تلك اجلنَّات ُتشبُه ِثَماَر  مل َيْخلُ قَلُْب السَّاِمعِ» أنَّ هلم جنَّاٍت « : مجلة مستأنفة؛ ألنَّه لَمَّا قيل 
  الدُّْنَيا أم ال؟
ا » كُلَّما « والعاِملُ يف    .» قالوا « هاهن

« : ، ألنَّها بدلٌ من قوله » من ثََمَرٍة « البتداء الغاية ، وكذلك » ِمن « ، و » ُرزِقُوا « متعلٌِّق ب » ِمْنَها « و 
  .لعاملِ بدلُ اشتمالٍ بإعادة ا» منها 

إنه بدل اشتمال؛ ألنَُّه ال يتعلّق حرفان مبعىن واحٍد بعاملٍ واحد ، إالَّ على سبيل البدلية ، أو العطف : وإنَّما قلنا 
.  

؛ وفيه نظٌر؛ ألنَّ من شرط ذلك أن َيِحلَّ » رأيُت منك أسداً « : للبيان كقولك » ِمْن « وأجاز الزَّخمشري أنَّ 
ا قبلها ُمَحلَّى ب َمَحلَّها موصولٌ ، وأن  ، وكوُنها » أل « يكون م اجلنسية ، وأيضاً فليس قبلها شيء َيَتَبيَُّن هبا 



  .بياناً ملا بعدها بعيٌد جِداً ، وهو غري املصطلح 
 هذا الذي ُرزِقَْنا{ : ، وكوُنُه مصدراً بعيٌد؛ لقوله » َمْرُزوقٍ « ، وهو مبعىن » ُرزِقُوا « مفعولٌ ثاٍن ل » رِْزقاً « 

  .، واملصدر ال يؤتى به متشاهباً ، وإمنا يؤتى باملرزوق كذلك } ِمن قَْبلُ َوأُُتواْ بِِه ُمَتَشابِهاً 
  .} قَالُواْ هذا الذي ُرزِقَْنا ِمن قَْبلُ { : قوله 

عاِئُد مبتدأ يف حمل نصب بالقول ، و» َهذَا الَِّذي رزِقَْنا « كما تقّدم ، و » كلما « هو العاملُ يف : » قالوا « 
  .ُرزِقْناه : املوصول حمذوٌف؛ الستكماله الشُّروط ، أي 

  .متعلٌِّق به » ِمْن قبلُ « و 
على الضَّمَِّة؛ ألهنا حركة مل تكْن هلا حالَ ] وإمنا بنيت [ ُبنَِيْت » قَْبلُ « البتداِء الغايِة ، ولَمَّا قطعت » ِمْن « و 

  .إعراهبا 
ِة ، فقيل  لَما وصفت اجلَنَّاُت ما : حملَّ هلا من اإلعراب؟ ألنَّها استئنافيةٌ ، فإنَُّه قيل  ال: واختلف يف هذه اجلمل

  حاهلا؟
  .كُلََّما ُرزِقُوا قالوا : فقيل 
، فقيل : وقيل  ، واختلف يف ذلك املبتدأ ، فقيل : لََها حملٌّ ، ثُمَّ اختلف فيه  ٌع على أنَّه خرب مبتدأ حمذوف  : َرفْ
  .هم كُلَّما ُرزِقوا قالوا : أي » الَّذين آمنوا « هي كلَّما وقيل ضمري :  ، أي» اجلنَّات « ضمري 
، وجاز ذلك ، وإن » جنات « ، وإمَّا » الذين آمنوا « إمَّا : َمَحلُّها َنْصٌب على احلالِ ، وصاحُبها : وقيل 

شارة باجلَنَّاِت مل يكونوا كانت نكرة؛ ألهنا ختصصت بالصفِة ، وعلى هذين تكون حاالً ُمقَدَّرة؛ ألنَّ وقت الب
  .مرزوقني ذلك 

  .أيضاً » جنات « َمَحلَُّها َنصٌب على أنَّها صفة ل : وقيل 
  فَْصلٌ يف املشبه به يف اآلية

 أم اآلية َتُدلُّ على أنَُّهْم َشبَُّهوا رزقهم الذي يأتيهم يف اجلنَّة بِرِْزقهم قبل ذلك ، فاملَُشبَُّه بِِه أهو من أرزاق الدنيا ،
  :من أرزاق اآلخرة؟ ففيه وجهان 

  :أنَّه من أَْرَزاق الدنيا ، وفيه وجهان : أحدمها 
  .هذا الذي َوَعدَنا به يف الدُّنيا : أحدمها 

  .هذا الذي ُرزِقنا يف الدنيا ، ألنَّ لونه يشبُه مثار الدُّنيا ، فإذا أكلوا وجدوا طَْعَمُه غري ذلك : والثَّاين 
  :َشبَُّه به مثار اآلخرة ، واختلفوا فيما حصلت املشاهبة فيه على وجهني أنَّ املُ: الوجه الثاين 

  .املراد تساوي ثواهبم يف كُلِّ األوقات يف القدر والدرجة؛ َحتَّى ال يزيَد وال ينقص : األول 
ا ُروَِي عن احلسن ، مثَّ: الثاين  ، فمنهم  املراد املَُشاهبة يف املنظر ، فيكون الثاين كأنَّه األّول على م هؤالء اختلفوا 

وإن حصل االشتباه يف اللَّون ، لِكنَّها : ومنهم من يقول . االشتباُه كما يقع يف املنظر يقع يف الطَّعمِ : من يقول 
  .تكون خمتلفةً يف الطَّْعم 

: ِتيَنا به من قَْبلُ هذا الذي أُو: يؤتى أََحُدُهْم بالّصحفة فيأكل منها ، ثُمَّ ُيْؤَتى باألخرى فيقول : قال احلََسُن 
  .» كُل فاللَّونُ واحٌد ، والطعُم خمتلٌف « : فيقول امللك 



، - » هذا الذي ُرزِقَْنا ِمْن قَْبلُ : قالُوا « : مع قوله } كُلََّما ُرزِقُواْ ِمْنَها { : قوله : فإن قيل  هذا صيغةُ عموم 
هذا الذي « : ّرة ُرزِقوا يف اجلنَّة ، فال ُبدَّ وأن يقولوا فيشمل كُلُّ األوقاِت اليت ُرزِقوا فيها ، فيدخل فيه أّول َم

فما اجلواب على قولنا َبأَنَّ املشبَّه به ِثَماُر اآلِخرة؟ واجلواب أنَّ عمل ذلك على ما وعدوا به يف » ُرزِقَْنا من قَْبلُ 
  .هذا الَِّذي ُرزِقَْنا يف اَألَزلِ : الدُّْنَيا ، أو يكون تقدير الكالم 

  .الظاِهُر أنَّها مجلةٌ مستأنفة } َوأُُتواْ بِِه ُمَتَشابِهاً { :  قوله
، ورأى من الرَّأي كذا ، وكان » فالنُ أَْحِسن بِفُالٍن « : هو كقولك : وقال الزخمشريُّ فيها  ا فعل  ونِْعَم م

  .صواباً 
  ] . ٣٤ :النمل [ } وجعلوا أَِعزَّةَ أَْهِلَهآ أَِذلَّةً وكذلك َيفَْعلُونَ { : ومنه 

لِ اليت تَُُساُق يف الكالم معترضةً للتقرير ، يعين بكوهنا معترضة ، أي من أحوال أَْهلِ  وما أْشَبه ذلك من احلَُم
» قالوا « هي َعطٌْف على : وقيل . ، وإذا كانت معترضةً فال حملَّ هلا } َولَُهْم ِفيَهآ أَْزَواٌج { : اجلنَِّة ، فإنَّ َبْعَدَها 

.  
، وصاحُبها فاعل َمَح: وقيل  قالوا هذا الكالم يف هذا احلال ، وال ُبدَّ من : أي » قالوا « لُّها النَّصُب على احلالِ 
  .ُضرِبوا ، فأُِعلَّ كََنظَاِئرِِه : أُِتُيوا ِمثْل : ، وأَْصلُ أُُتوا » َوقَْد أُُتوا « : قبل الفعل ، أي » قد « تقدير 

مبنّياً للفاعل ، والضَّمري للولدان واخلدم للتصريح هبم يف غري موضع ، » وأَتوا « : األعور ] وقرأ هارون [ 
يعود « : وقال الزخمشري . يعود على املرزوق الذي هو الثمرات ، كما أن هذه إشارة إليه » به « والضمُري يف 

  .ه ذكر ما ُرزِقُوه يف الدَّاَرْينِ انطوى حتت} الذي ُرزِقَْنا ِمن قَْبلُ { : إىل املرزوق يف الدُّْنَيا واآلخرة؛ ألنَّ قوله 
ْو فَقَرياً فاهللا أوىل بِهَِما { : ونظُري ذلك قوله تعاىل    .» ]  ١٣٥: النساء [ } إِن َيكُْن غَنِّياً أَ

ْو فَقَرياً { : جبنسي الغينِّ والفقري املدلول عليهما بقوله : أي    }غَنِّياً أَ

ِمثْلَ الَّذي : اَنَُّه لَمَّا كان التقديُر » ته ِذكُْر ما ُرزُِقوه يف الدَّاَرْينِ انطوى حت« : ويعين بقوله ]  ١٣٥: النساء [ 
، كما أنَّ قَْولََك    .ُمْنطَوٍ على زيٍد وحامتٍ » َزْيٌد مثلُ حامتٍ « : ُرزِقْناه كان قد انطوى على املرزوقني معاً 

ُده على املرزوقِ يف اآلخرة فقط؛ ألنَّه هو املَُحّدثُ عنه ، وما قاله غُري ظاهرٍ؛ ألنَّ الظاِهرِ َعْو« : قال أبو حيَّان 
ال سيما إذا فسِّرت القبلية مبا يف اجلنَِّة ، فَإِنَُّه يتعّيُن َعْوُد على املرزوق يف اجل نَِّة واملشبَُّه بِالَِّذي ُرزقوه من قبلُ ، 

، وكذلك إذا أعربت اجلملة حاالً؛ إذ يصري التقديُر  ا الذي ُرزِقَْنا من قَْبلُ وقد أتوا به؛ ألنه هذ: قالوا : فقط 
احلامل هلم على هذا القول ، كأنَّه أُُتوا به ُمَتَشابِهاً وعلى تقدير أن يكون معطوفاً على قالوا ، ال َيِصحُّ عوده 

أو ما يف «  كُلَّما» على املرزوق يف الدَّارين؛ ألن اإلتيان إذ ذاك يستحيل أن يكون ماضياً معًىن؛ ألنَّ العامل يف 
ال ختلو من معىن الشرط ، وعلى تقدير كوهنا مستأنفة ال يظهر  حيزها حيتمل ُهنا أن يكون مستقبل املَْعَنى؛ ألهنا 

  .» ذلك أيضاًً ، ألنَّ هذه حمدَّث هبا عن اجلَنَِّة وأحواهلا 
، وخيتلف يف الطعمِ ، قاله بان يشبه بعضه يف املنظر : ، أي » به « حالٌ من الضَّمري يف } ُمَتَشابِهاً { : قوله 

  .عنهم  -تعاىل-عبَّاس وجماهد ، واحلسن وغريهم رضي اهللا 
  .» ُيْشبُِه ثََمَر الدُّنيا ، ويباينه يف جل الصَّفات « : وقال عكرمة 

، فكأنَّهم َتَعجَُّبوا هذا على َوْجه التََّعجُّبِ ، وليس يف الدُّْنَيا شيٌء مما يف اجلَنَِّة ِسَوى األمساء « : قال ابن عبَّاس 



  .» ِلَما رأوه من ُحْسنِ الثََّمَرِة ، وِعظم خالقها 
، كقوله تعاىل « : وقال قتادةُ  وليس كثمار الدنيا اليت ]  ٢٣: الزمر [ } ِكَتاباً مَُّتَشابِهاً { : خياراً ال َرذلَ فيه 

  .» ال تتشابه؛ ألنَّ فيها خياراً وغري ِخَيار 
دَّم ، وأزواج مبتدأ ، و » هلم « } يَهآ أَْزَواٌج مُّطَهََّرةٌ َولَُهْم ِف{ : قوله  متعلّق باالستقرار الذي » فيها « خرب ُمقَ

  .تعلّق به اخلرب 
  .» ال يكون فيها اخلرب ، ألنَّ الفائدة تقل؛ إذ الفائدة يف َجْعلِ اَألزواج هلم « : قال أبو البقاء 

  ]الكامل : [ النساِء طَُهَرْت ومنه بيت احلماسة : فردة على حدِّ صفة ، وأتى هبا م» ُمطَهَّرةٌ « : وقوله 
  َواْسَتْعَجلَْت َنْصَب القُُدورِ فََملَِّت... َوإِذَا الَعذَاَرى َبالدَُّخاِن َتلَفََّعْت  -٣١٩

  .النساُء طََهْرنَ : على َحدِّ » ُمطَهَّراٌت « : وقرأ زيد بن علّي 
  .متطَهِّرة : يعين »  ُمطَهَّرة« : وقرأ عبيد بن عمري 

، ويقالُ زوج للرَّجل واملرأة ، وأمَّا  ال تكاد : قال اَألْصَمِعيُّ . فقليلٌ » َزْوَجةٌ « والزوج ما يكون معه آخر 
  ]الطويل : [ ، وأنشد للفرزدق » متيم « زوجة ، وَنقَلَ الفّراُء أّنها لغة : العرُب تقول 

  كَسَاعٍ إلَى أُْسِد الشََّرى َيْسَتبِيلُهَا... َد َزْوَجِتي َوإِنَّ الَِّذي َيْسَعى ِلُيفِْس -٣٢٠
  »إنِّي الَْعلَْم أنَّها َزْوَجَتَه يف الدُّنيا واآلخرة « : ويف احلديث عن عمَّار بن ياسرِ يف حقِّ عائشة رضي اهللا عنهما 

  .زوجان : ، والتثنية  الصِّْنُف: والزَّوُج أيضاً . ذكره الُبخَاري رضي اهللا عنه ، واختاره الكسائيُّ 
فهو مقيٌس على » طاهر « النظافة ، والِفْعلُ منها طََهَر بالفتح ، وَيِقلُّ الضَُّم ، واسم الفاعل منها : والطّهارة 

، : فإن قيل . من َخثَُر اللُنب وَحُمَض بضمِّ للعني » حاِمض « و » خاثر « األوَّلِ ، شاذّ على الثَّاين ، ك  طاهرة 
يف املُطَهَّرِة إشعاٌر بأنَّ ُمطَهِّراً طَهََّرُهنَّ ، وليس ذلك إالَّ اهللا تعاىل ، وذلك يفيد فخامة أهل الثواب ، : اجلواُب 

  .هو الَّذي َزيََّنُهنَّ  -تعاىل-إنَّ اهللا : كأنَُّه قيل 
الَ َيِحْضَن ، َوالَ ُيْب« : قال ُمَجاهد    .» َغْضَن ال َيُبلَْن وال َيَتَغوَّطَْن َوالَ يِلْدنَ َو
  .» ُمطَهَّرةٌ يف اللغة أمجع من طاهرة وأَْبلَغ « : وقال بعضه 

  .هم مبتدأ ، وخالدون خربه ، وفيها متعلّق به } َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ { : قوله 
«  خرباً أول ، و» فيها « وأجازوا أن يكون » والظرُف َملِْغيٌّ ، وقُدِّم ليوافق رؤوس اآلي « : وقال القرطيبُّ 

ِة قبلهما حسب ما تقدَّم » خالدون  بلها عطٌف على اجلمل   .خرب ثاٍن ، وليس هذا بَِسِديٍد ، وهذه اجلملة واليت ق
، « هلم » وهاتان اجلملتان مستأنفتان ، وجيوز أن تكون الثانية حاالً من اهلاء وامليم يف « : وقال أبو البقاء 

  .» والعاِملُ فيها معىن االستقرار 
  .» على احلال « خالدين » وجيوز يف غري القرآن نصب « : يب قال القرط

ا ال هناية له بطريق احلقيقة أو اجملاز؟ قوالن : » اخللود « و    .املكث الطويل ، وهل ُيطْلَُق على م
{ : وله هو الثباُت الالَّزم ، والبقاء الدائُم الذي ال يقطع ، واْحَتجُّوا باآلية ، وبق: » اخللد « : قالت املعتزلة 

َك اخللد أَفَإِنْ مِّتَّ فَُهُم اخلالدون  -فنفى اخللد عن الَبَشرِ مع أنَّه ]  ٣٤: األنبياء [ } َوَما َجَعلَْنا ِلَبَشرٍ مِّن قَْبِل
: [ أعطى بعضهم العمر الطويل ، واملنفّي غري املثبت ، فاخللُد هو البقاُء الدَّائُم؛ وبقول امرئ القيس  -تعاىل



  ]الطويل 
ا َيبِيُت بأَْوَجالِ... َوَهلْ َيْنَعَمْن إالَّ َسعيٌد ُمَخلٌَّد  -٣٢١   قَِليلُ اهلُُمومِ م

{ : اخللُد هو الثّباُت الطويل ، سواء دام أو مل َيُدم؛ واستدلُّوا بقوله تعاىل : وقال أصحابنا : قال ابن اخلطيب 
داخالً يف مفهوم اخللد ، لكان ذلك تكرُّراً ، واستدلّوا  ولو كان التأبيد]  ١٠٠: التوبة [ } َخاِلِديَن ِفيَهآ أََبداً 

  .وقََف فالنٌ َوقْفاً ُمَخلَّداً : َحَبَس فالنٌ فُالَناً َحْبساً ُمَخلَّداً ، ويكتُب يف األوقاف : أيضاً بالعرِف؛ يقال 
، فكان خوف االنقطاع العقلُ َيُدلُّ على دوامه؛ ألنه لو مل جيب الدوام ، جلّوزوا انقطاعه « : وقال اآلخرون 

اً يف القَلْبِ ، وهذا  ينغص عليهم تلك النعمة ، ألنَّ النِّْعَمةَ كُلََّما كانت أعظم كان خوفها انقطاعها أعظم وقع
» : من الغم واحلسرِة ، وقد جياُب عنه بأنَّهم عرفوا ذلك بقرينة قوله ] ألبتة [ يقتضي أال ينفك أهل الثواب 

  .« أبداً 

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

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

َبيََّن كون القرآن ُمْعجزاً ، أورد الكُفَّار هنا شبهةً قدحاً يف ذلك ، وهي أنَُّه جاء يف القرآن  لَمَّا - تعاىل- اعلم أنَّه 
ِذكُْر النَّحلِ ، والعنكبوت ، والنَّملِ ، وهذه األشياء ال يليق ذكرها بكالم الفَُصَحاء ، فاشتمالُ القرآن عليها 

عنه بأنَّ ِصَغر هذه اَألْشَياء ال يقدح يف فصاحٍة - تعاىل-اهللا  يقدُح يف فصاحته ، فَْضالً عن كونه ُمْعجزاً ، وأجاب
  .، إذا كان ذكرها مشتمالً على حكم بالغة ، فهذا هو اإلشارة إىل كيفية َتُعلُّق هذه اآلية مبا قبلها 

 ٧٣: احلج [ }  ياأيها الناس ُضرَِب َمثَلٌ فاستمعوا لَُه{ : أنَّه ملا قال  -رضي اُهللا تعاىل عنه-روي عن ابن عّباس 
  .فطعن يف أصنامهم ، ثُمَّ َشبَّه عبادهتا ببيت الَعْنكَُبوت ] 

  .فنزلت هذه اآلية ! أي قدر للذَُّباب والعنكبوت حتَّى َيْضرَب اُهللا املَثَل هبما؟: قال اليهود 
َمثَلُُهْم كََمثَلِ { : ق يف قوله إنَّ املَُنافقني طََعنوا يف ضرب األمثال بالنَّار ، والظلمات ، والرَّعد ، والَبْر: وقيل 

اُهللا أََجلُّ : قالوا ]  ١٩: البقرة [ } أَْو كََصيِّبٍ مَِّن السمآء { : وقوله ]  ١٧: البقرة [ } الذي استوقد نَاراً 
  .وأعلى من أن يضرَِب األمثالَ ، فأنزل اهللا هذه اآلية ، وهذه رواية أيب صاحل عن ابن عّباس 

  .اس أيضاً أنَّ هذا الطعن كان من املشركني وروى عطاء عن ابن عّب
ا ُيِضلُّ بِِه إِالَّ الفاسقني { : أمَّا اليهود ، فألنه قيل يف آخر اآلية . الكُلُّ حمتملٌ هاهنا : فقال القَفَّالُ رمحه اهللا  َوَم

لوفاِء بالعهِد إنََّما هو لبين إسرائيل ، وهذا صفة اليهود؛ ألنَّ اخلطاب با} الذين َينقُُضونَ َعْهَد اهللا ِمن َبْعِد ِميثَاِقِه 
َوِلَيقُولَ الذين ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض والكافرون َماذَآ { : » املدثر « وأمَّّا الكفار واملنافقون فقد ذكروا يف سورة 

، والذي]  ٣١: املدثر [ } أََراَد اهللا هبذا َمثَالً  ن كفروا حيتمل ، فالذين يف قلوهبم مرض هم الكافرون املَُنافقون 
ا    .املشركني ، ألنَّ السورة َمكَِّيةٌ ، فقد ُجِمَع الفريقان ها هن

احتمال الكُلِّ هاهنا قائٌم؛ ألنَّ الكافرين واملُنافقني واليهود كانوا ُمَتَوافقني يف إيذاء : إذا ثبت هذا ، فنقول 
 ، واليهود ، واملشركني ، وكُلُّهم من الذين الرَّسول ، وقد مضى من أّولِ السُّورِة إىل هذا املوضع ذكر املنافقني



  .كفروا 
  .» وقد جيوز أن ينزل ذلك ابتداًء من غري سبب؛ ألنَّ معناه مفيٌد يف نفسه « : ثُمَّ قال القَفَّال 

  فَْصلٌ يف معىن احلياء واشتقاقه
ا ُيَعاُب بِِه وُيذَم ، وا: احلياء  ه على ما قال َتَغيََّر وانكساٌر يعتري اإلنسانَ من خوِف م شتقاقه من احلياة ، ومعنا

إذا اعتلت هذه : َنِسَي وَخِشَي ، وشظي القوُس : نقصت حياته ، واعتلت جمازاً ، كما ُيقَالُ : الزخمشري 
فالن هلك من : األعضاء ، ُجِعلَ احلييُّ ملا يعتريه من االنكسار ، والتََّغيُّرِ منتكس القوة منتقص احلياة كما قالوا 

، وذاب حياًء ، يعين بقوله كذا حيا « أصيَب َنَساه ، وهو : أي » َنِسَي وَخِشَي وشظي « : ًء ، ومات حياًء 
م يف الَورِك ، واستعماله ُهَنا يف َحقِّ اهللا » عرق  ، وشظاُه وهو َعظْ  -تعاىل-وَحَشاه ، وهو ما احتوى عليه الَبطُْن 

  .َمَجاٌز عن التَّْرِك 

ألنَّها أْيضاً من مثراته ، َوَرجََّحُه الطَّربيُّ ، وجعله الزخمشريُّ من باب املُقَابلِة ، يعين أنَّ  جماز عن اِخلْشَيِة؛: وقيل 
إِنَّ اهللا الَ { : قوهلم ذلك بقوله » قُوبِلَ « أََما َيْسَتحي َربُّ حممد أن يضرب املثَلَ باملُْحقَّرات ، : الكُفَّاَر لَمَّا قالوا 

  ]الكامل : [ أيب متَّام ] ونظريه قول [ } ثَالً َيْسَتْحى أَن َيْضرَِب َم
ا  -٣٢٢   أَنِّي َبَنْيُت اجلَاَر قَْبلَ ملَْنزِلِ... َمْن ُمْبِلغٌ أَفَْناَء َيْعُرَب كُلََّه

  .لو مل يذكر بناء الدَّارِ مل يصّح بناء اجلار 
يء ، واالمتناُع منه؛ خوفاً من ُمواقعة معىن ال يستحيي ، ال ميتنع ، وأْصلُ االستحياء االنقباُض عن الشَّ: وقيل 

سلمة قالت » صحيح مسلم « القبيح ، وهذا حمالٌ على اهللا تعاىل ، ويف  جاءت أم سليم إىل النَّبِيِّ « : عن أم 
نع من املعىن ال يأمر باحلََياء فيه ، وال ميت» يا رسولَ اهللا إنَّ اَهللا ال َيْسَتحي من احلَقِّ : صلى اهللا عليه وسلم فقالت 

  .ذكره 
القانون يف أمثال هذه األشياء ، أنَّ كُلَّ صفٍة ثبتت للعبِد مما خيتص باألجسام ، فإذا وصف « : قال ابن اخلطيب 

حالةٌ َتْحُصلُ لإلنسان ، : اهللا بذلك ، فلذلك حممولٌ على هنايات األعراض ، ال على بدايات األعراض ، مثاله 
ملبدأ فهو التغيُّر اجلسماين الذي يلحق اإلنسان من خوف أن ُيْنسَب إليه القبيح ولكن هل هلا مبدأ ومنتهى ، أمَّا ا

، وأمَّا النهاية فهو أن يترك اإلنسان ذلك الفعل ، فإذا ورد احلياُء يف حقِّ اهللا تعاىل ، فليس املراد منه ذلك 
] له مقدمةٌ [ ، وكذلك الغضُب اخلوف الذي هو مبدأ احلياء ومقدمته ، بل ترُك الفعلِ الذي هو منتهاه وغايته 

 -تعاىل-وهو غليان دم القَلْبِ وشهوة االنتقام وله غاية ، وهي إنزال العقاب باملغضوب عليه ، فإذا وصفنا اهللا 
بالَغَضبِ ، فليس املراد ذلك املبدأ ، يعين شهوة االنتقام ، وغليان دم القَلْبِ ، بل املراُد تلك الّنهاية ، وهي 

  .» ، فهذا هو القانون الكُلِّ يف هذا الباب إنزال العقاب 
  فَْصلٌ يف تنزيه اخلالق سبحانه

من هذا اجلنس إثباتاً ، فيجب أَالَّ يطلق على طريقة النفي عليه ،  - تعاىل-ما ال جيوز على اهللا : قال القاضي 
عليه فمحالٌ؛ ألنَُّه يوهم نفي ما  ويطلُق» ال يستحي « : ال يوصُف به ، فأمَّا أن يقال  -تعاىل-إنَّه : وإنَّما يقال 

ا ذكره اهللا  لَْم { ، ]  ٢٥٥: البقرة [ } الَ َتأُْخذُُه ِسَنةٌ َوالَ َنْوٌم { : يف كتابه من قوله  -تعاىل-جيوز عليه ، وم
ا َم{ : فهو بصورة النفي ، وليس بنفي على احلقيقة ، وكذلك قوله تعاىل ]  ٣: اإلخالص [ } َيِلْد َولَْم ُيولَْد 



ُهَو ُيطِْعُم َوالَ ُيطَْعُم { : ، وكذلك قوله تعاىل ]  ٩١: املؤمنون [ } اختذ اهللا ِمن َولٍَد  ]  ١٤: األنعام [ } َو
  .وليس كل ما ورد يف القرآن جائز أن ُيطْلََق يف املخاطبة ، فال جيوز أن يطلق ذلك إالَّ مع بيان أنَّ ذلك ُمَحالٌ 

أنَّ هذه الصِّفات منتفيةٌ عن اهللا تعاىل ، فكان اإلخبار عن انتفائها يدلُّ على صّحتها الَ َشكَّ : ولقائلٍ أن يقولَ 
  .عليه 

هذه الداللة ممنوعة ، وذلك أن ختصيص هذا النفي بالذكر ، ال َيُدلُّ على ثبوته لغريه ، لو قرنَ اللَّفظ : فنقول 
كون مبالغة يف البيان ، وليس إذا كان غريه أحسن مبا َيُدلُّ على انتفاء الصِّحة كان ذلك أحسن ، من حيث إنه ي

  .أن يكون ذلك قبيحاً 

  فَْصلٌ يف إعراب اآلية
  .، واستفعل هنا لإلغناء عن الثُّالثي اجملّرد » أن « مجلة يف حملِّ الرفع خرباً ل » ال َيسَتحيي « : قوله 

اْسَتْحَيى : مبعىن واحد ، واملشهور « َتْحىي اس» ، و « َحيي » قد ورد : إنَّه ُمَوافق له أي « : وقال الزخمشري 
  .» َيْسَتحْيي فهو مستحيٍ وُمْسَتْحًىي منه من غري َحذْف 

منه بأن استثقلت الضمةُ » الالم « أصله َيْسَتحْيُي عينه والمه حرفا علة أعلّت » ويستحيي « : قال القرطيب 
، واجلمُع مستحيون ومستحيني ، وقد ج» الياء « على  اْسَتقَى : اء استحى يستحي فهو مستح مثل فسكنت 

  .َيْسَتِقي 
  .وقرأ به ابن حميصن 

، وهي لغة  » احلاء « ، نقلت فيها حركة الياء األوىل إىل » بكر بن وائل « و » متيم « ويروى عن ابن كثري 
ن ومستحني فسكنت ، مث استثقلت الضَّمة على الثانية ، فسكنت ، فحذف إحدامها لاللتقاء ، واجلمُع مستحو

  .، قاله اجلوهري 
، فوزُنه َيْسَتِفل : ونقل بعضهم أن احملذوف هنا خمتلٌف فيه؛ فقيل    .عُني الكلمة 

، فوزنه َيْسَتِفع ، ثُمَّ ُنِقلت حركةُ الالَّم على القول األّول ، وحركةُ الَعْين على القول الثاين إىل : وقيل  الُمه 
  ]الطويل [  :الفاء ، وهي احلاء؛ ومن احلذف قولُه 

  َمَحارَِمنا الَ َيُبؤِ الدَُّم بِالدَّمِ... أال َتْسَتِحي ِمنَّا املُلُوُك َوَتتَِّقي  -٣٢٣
  ]الطويل : [ وقال آخر 

  كََرْعَن بِسْبٍت يف إَِناٍء ِمَن الَوْرِد... إذا ما اْسَتَحْيَن املَاَء َيْعرُِض َنفَْسُه  -٣٢٤
  :استحييُته وعليه : وتارة حبرف جّر تقول يتعدَّى تارة بنفسه ، » استحيي « و 

  . .إذا ما استحني املاء 
  :واستحييت منه؛ وعليه 
.أَالّ تستحي ِمنَّا امللوك   .  

فيحتمل أن يكون قد تعدَّى يف هذه اآلية إىل أن يضرب بنفسه ، فيكون يف حمل نصب قوالً واحداً ، وحيتمل أن 
  .» أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت « : جيري اخلالُف املتقّدم يف قوله  يكون َتَعدَّى إليه حبرف احملذوف ، وحينئٍذ

  .ُيَبيُِّن فيتعدَّى لواحٍد : معناه » َيْضرِب « و 



  .» َضَرْبُت الطَِّني لَبِناً « : معناه التصيُري ، فيتعّدى الثنني حنو : وقيل 
» ما « مفعوالً و » َمثَالً « األّولِ يكونُ  ، فعلى القول» ال يتعدَّى الثنني إالَّ مع املثل خاصة « : وقال بعضهم 

  .زائدة 
  .» معاذ اهللا أنْ يكون يف القرآن زيادة « : وقال أبو مسلم األصفهاين 

هدى وَبَياناً ، وكونه : وصف القرآن بكونه  -تعاىل-واألصح قول أيب ُمْسِلمِ؛ ألن اهللا : وقال ابن اخلطيب 
ا « : ونظريه قوهلم . صفة للنكرة قبلها ، لتزداد النكرة اتساعاً » ما « لَْغواً ينايف ذلك ، فعلى هذا يكون  َألْمرٍ مَّ

  ]املديد : [ وقولُ امرئ القيس » َجَدَع قَصٌري أَْنفُُه 
  َوَحِديثٌ مَّا َعلَى ِقَصرِْه... َوَحِديثُ الرَّكبِ َيْوَم ُهَنا  -٣٢٥

، ومل جيعل بعوضة صفتها ، بل جعلها بدالً منها ، وفيه نظٌر؛ إذ َنِكَرةٌ موصوفةٌ » ما « : وقيل : وقال أبو الَبقَاِء 
حيتاج أن ُيقدِّر صفةً حمذوفة وال ضرورة لذلك ، فكان األوىل أن جيعل بعوضةً صفتها مبعىن أنَُّه وصفها باجلنس 

وصفتها حينئٍذ » ما « كون ، وإليه ذهب الفّراء والزَّجَّاُج وثَْعلٌَب ، وت» قليل « املُنكَّرِ إلهباِمه ، فهي يف معىن 
ا « بدالً من » بعوضة « و » َمثَالً « بدالً من  ا « : ، أو عطف بيان هلا ، إن قيل » م ، أو » مثالً « صفة ل » م
ا « أو نعٌت ل » مثالً « كما تقدَّم يف قول الفَرَّاء ، وبدلٌ من » مثالً « إنَّها بدلٌ من : إن قيل » ما « نعٌت ل  م

إن : أو عطف بيان له إن قيل » مثالً « كما تقدَّم يف قول الفَرَّاء ، وبدلٌ من » مثالً « ها بدلٌ من إنَّ: إن قيل » 
  .زائدة » ما « 

، و » بعوضة « : وقيل    .ُنِصَب على احلالِ قُدَِّم على النكرِة » مثالً « هو املفعول 
» بعوضة « أعربت » بني « لمَّا ُحِذفَْت ما بني بعوضٍة ، ف: ُنِصَب على إسقاط اخلافض ، التقدير : وقيل 

، ويعزى هذا للكسائي والفّراء : مبعىن إىل ، أي » فما فوقها « : بإعراهبا ، وتكون الفاء يف قوله  إىل ما فوقها 
  ]البسيط : [ وغريهم من الكوفيني؛ وأنشدوا 

  ِحبٍّ َواِصلٍ َتِصلَُوالَ ِحَبالَ ُم... َيا أَْحَسَن النَّاسِ َما قَْرناً إلَى قََدمٍ  -٣٢٦
ْرٍن : أي    .ما بني قَ

ا ناقةً فََجَمالً « : َوَحكَْوا  ، و » مثالً « ، وعلى القول الثَّاين يكونُ » له عشرون م ا « مفعول أوَّلَ  حتتمل » م
  .مفعولٌ ثاٍن » بعوضةً « الوجهني املتقدمني ، و 

  .ثَّاين ، ولَِكنَّهٌُ قُدِّم هو ال» َمثَالً « بعوضةً هي املفعولُ األولُ ، و : وقيل 
  :ثالثة أوجه » ما « وتلخَّص مما تقدَّم أنَّ يف 

بلَها ، نِكرةٌ موصوفةٌ ، وأنَّ يف    :ثالثة أيضاً » مثالً « زائدة ، صفة ملا ق
تسعة أوجه ، والصواُب من ذلك كُلُّه أن » بعوضة « مفعول أّول ، أو مفعول ثان ، أو حالٌ مقّدمة ، وأنَّ يف 

ا « ، و » ُضرَِب َمثَلٌ « : مفعولٌ به ، بدليل قوله » مثالً « متعدِّياً لواحٍد مبعىن َبيََّن ، و » َضَرَب « ون يك » م
، ألن عطف البيان ممنوع عند مجهور البصريني يف النكرات » بعوضةً « صفةٌ للنَِّكرة ، و    .بدلٌ ال عطف بيان 

واتفقوا على أنَّها خٌرب ملبتدأ ، ولكنهم » بعوضةٌ « ورؤبة بن العجاج برفع  وقرأ إبراهيم بن أيب َعْبلَةَ والضَّحَّاُك
على أنَّها استفهاميةٌ أيك أيُّ شيء بعوضةٌ ، وإليه ذهب الزخمشري » ما « هو : اختلفوا يف ذلك املبتدأ ، فقيل 



  .وَرجََّحُه 
، ويف ذلك وجهان : « املبتدأ مضمٌر تقديُره : وقيل    :هو بعوضةٌ 
لكوهنا مبعىن الذي ، ولكنَّه حذف العائد ، وإن مل َتطُل الصِّلةُ ، « ما » أن ُتْجَعلَ هذه اجلملة صلة ل : ا أحدمه

  :خاّصة لطوهلا باإلضافة ، وأمَّا غُريها فشاذٌّ ، أو ضرورة كقراءة « أّي » وهذا ال جيوز عند البصريني إالَّ يف 

  ]البسيط : [ وقوله ]  ١٥٤:  األنعام[ } َتَماماً َعلَى الذي أَْحَسَن { 
ا َسفٌَه  -٣٢٧ َعْن يِاحلَقِّ الَ َيْنِطْق بَِم   َوالَ َيِحْد َعْن َسبِيلِ احلَْمِد َوالكََرمِ... َمْن ُي

مثالً الذي هو : كأنَُّه قيل » مثالً « على هذا بدالً من » ما « الذي هو أحسُن ، ومبا هو َسفٌَه ، وتكونُ : أي 
  .بعوضةٌ 
إّنما له وجه واحد ، واالسم معه « الذي » ألن « الذي » أقبُح منه يف « ما » واحلذُف يف « : حَّاُس قال النَّ
  .» أطول 
  .مجلة كاملفسِّرة ملا انطوى عليه الكالُم » هو بعوضةٌ « زائدة ، أو صفةً ، وتكون » ما « أن ُتْجَعلَ : والثاين 
] واحد [ لُْت له َمثَالً ، وهذه األبنيِة على ضربٍ واحٍد ، وعلى مثال َمثَّ» ضربُت له مثالً « : إنَّ معىن : ويقال 

  .ونوعٍ واحد 
واِحدةُ البعوض ، وهو معروف ، وهو يف اَألْصلِ َوْصٌف على فَُعول كالقَطُوع : النوُع ، والبعوضةُُ : والضرُب 

، وكذلك الَبْضع والَعْضب؛ قال    ]افر الو: [ ، مأخوذ من الَبْعض ، وهو القَطْع 
  إِذَا َما َخاَف َبْعُض القَْومِ َبْعضَا... لَنِْعَم الَبْيُت َبْيُت أَبِي ِدثَارٍ  -٣٢٨

  .الَبقُّ ، الواحدة بعوضة ، ُسميت بذلك لصغرها : البعوض : وقال اجلوهري 
  فَْصلٌ يف استحسان ضرب األمثال

العرُب يف التمثيل بأحقر األشياء ، فقالوا  اعلم أنّ ضرب األمثال من األمور املستحسنة يف العقول ، وقد اشتهر
: ، ويف التمثيل بالذُّباب » وأخفى من ذَرٍَّة « ، » أضبط من ذرَّة « ، و » أمجع من ذَرٍَّة « : يف التمثيل بالذَّرَِّة 

، »  أشبه من الذبابِ بالذباب« ، و » وأطيش من الذباب « ، » وأخطأ من الذَُّباب « ، » أجرأ من الذَُّباب « 
  .» وأخلّ من الذَُّباب « 

، وأضعف من قرادة ، وأعلق من قرادة ، وأغم من قرادة ، وأدّب من » أمسع من قراد « : ويف التمثيل بالقراد 
  .قرادة 

  .أَطَْيُر من َجَرادة ، وأْحطَم من َجَرادة ، وأَفْسد من جرادة ، وأصفى من لعاب اجلرادة : وقالوا يف اجلراد 
  .» أطيش من فراشة « ، و » وأمجل من فراشة « ، » أضعف من فراشة «  :ويف الفراشة 
ضرب األمثال هلذه األشياء : فقوهلم . ، مثلٌ يف تكليف ما ال ُيطاق » كلفين مّخ البعوضة « : ويف البعوضِة 

  .احلقرية ال يليق باهللا تعاىل 
ا خلق وبرأ عام؛ ألنَّه قد هو الذي خلق الكبري والصغري -تعاىل-هذا َجْهلٌ ، ألنَُّه : قلنا   ، وحكمه يف كُلِّ م

أحكم مجيعه ، وليس الصغري أخّف عليه من العظيم ، وال العظيم أصعب عليه من الصَّغري ، وإذا كان الكُلُّ 
وإذا مبنزلٍة واحدٍة مل يكن الكبري أَْولَى من أن يضربه مثالً لعباده من الصغري ، بل املعترب فيه ما يليُق بالقضيَِّة ، 



كان األليق هبا الذُّباب والعنكبوت ، ضرب املثل هبما ، ال بالفيل واجلمل ، فإذا أراد أن ُيقَبََّح عبادهتم لألصنام ، 
، َصلََح أن يضرب املثل بالذُّبَاب ، ِلُيَبيَِّن أن قدر َمَضرَّهتا ال تندفع هبذه  وُيقَبَِّح عدو هلم عن عبادة الرمحن 

لعَْنكَُبوت؛ ِلُيَبيَِّن أنَّ عبادهتا أَْوَهى وأضعف من ذلك كُلَّما كان املضروب به املثل األصنام ، ويضرب املثل ا
أضعف كان املثل أقوى وأوضح ، وضرب املَثَلِ بالبعوضة؛ َألَنُه من عجائب خلق اهللا تعاىل؛ فإنه صغري جِدا ، 

، مثَّ ذلك اخلر طوم مع فرط صغره ، وكونه جمّوفاً يغوص يف وخرطومه يف غاية الصغر ، ثُمَّ إنَّه من ذلك جمّوف 
جلد الِفيل واجلَاُموس على ثََخاَنِتِه ، كما يضرب الرجل أصابعه يف اخلبيص ، وذلك ملا َركََّب اهللا يف رأس 

  .خرطومه من السم 

ا فَْوقََها « يف » ما  «، وهو قولٌ مرجوٌح َجدا ، و » إىل « مبعىن » الفاء « قد تقدَّم أنَّ } فََما فَْوقََها { : قوله  فََم
، وصلُتَها الظَّرُف ، أو موصوفةً وصفتها » الذي « كانت معطوفة عليها موصولةً مبعىن » بعوضة « إن نصبنا » 

األوىل موصولة أو استفهامية ، فالثانية معطوفة عليها ، » ما « ، وجعلنا » بعوضةٌ « الظرُف أيضاً ، وإن رفعنا 
ا إيَّاها استفهامية يكون من َعطِْف » ما « لكن يف َجْعِلَنا  موصولةً يكون ذلك من َعطِْف املفردات ، ويف جعلن

ا  ا « مضمراً كانت » هو « ل » بعوضةٌ « زائدة ، أو صفة لنكرٍة ، و » ما « اجلمل ، وإن جعلن معطوفة » م
  .على بعوضة 

  »فما فوقها « : فَْصلٌ يف معىن قوله 
ا دوهنا يف الصَِّغرِ ، واحملقّقون مالوا إىل : واهللا اعلُم » فما فوقها « معىن : ةَ ، وغريمها قال الِكَسائّي وأبو ُعَبْيَد م

ُه به أشدَّ حقارةً كان املقصود أكمل  ا كان املشبَّ هذا القول؛ ألنَّ املقصود من هذا التمثيل حتقري األوثان ، وكُلََّم
  .حصوالً يف هذا الباب 

ملعىن يف الكرب كالذُّباب ، والعنكبوت ، والكلبِ ، واحلمار؛ ألنَّ القوم أنكروا ا« : وقال قتادة ، وابن جريج 
  .» متثيل اِهللا بتلك األشياء 

ا الذين آَمُنواْ { : قوله    .} فَأَمَّ
، كذا قَدََّره سيبويه قال » أمَّا «    .مبنزلِة َمْهَما َيُك ِمْن َشيٍء » أمَّا « : حرٌف ُضمَِّن معىن اسم شرط وفعله 

زيٌد ذاهُب ، فّا قصدت توكيد ذلك ، : وفائدته يف الكالم أن يعطيه فَْضلَ توكيد ، تقولُ : وقال الزََّمْخَشرِّي 
  .أمَّا زيٌد فذاهُب : وأنَُّه ال حمالة ذاهٌب ، قلت 

ه املخاطُب ، وال يليها إالَّ املبتد» أمَّا « : وقال بعضهم  أ ، وتلزم الفاُء حرف تفصيل ملا أمجله املتكلم ، أو ادَّعا
} فَأَمَّا الذين اسودت ُوُجوُهُهْم أَكْفَْرُتْم َبْعَد إَِميانِكُْم { : يف جواهبا ، وال ُتْحذَُف إالَّ مع قولٍ ظاهرٍ ومقدَّرٍ كقوله 

  ]الطويل : [ أكَفَْرُتْم ، وقد حتذُف حيث ال قَْولَ؛ كقوله : فيقال هلم : أي ]  ١٠٦: آل عمران [ 
  َولَِكنَّ َسْيراً يف ِعَراضِ املََواِكبِ... الِقَتالُ ال ِقَتالَ لَِدْيكُُم فأَمَّا  -٣٢٩

  .فال قتالَ : أي 
، لو قلت » الفاء « وال جيوز أن تليها  أَمَّا َزيٌد منطلٌق ففي الدَّار « : مباشرة ، وال أن تتأّخر عنها بُِجْزأَي مجلٍة 

، وجيوز أنْ َيَتقَدََّم معمولُ ما بع»  ا كقوله » الفاِء « د مل جيز  الضحى [ } فَأَمَّا اليتيم فَالَ َتقَْهْر { : عليها ممتليٌّ أمَّ
 :٩ [  



» لََعلَّ « و » ليت « خالفاً للمربد ، وال مبعمول خرب » إنَّ « وال جيوز الفصلُ َبْين أَمَّا والفاِء مبعمول خرب 
فإن كان نكرةً جاز نصبه عند التميميني فيه » اً فعاملٌ أمَّا ِعلْم« : خالفاً للفّراء ، وإن وقع بعدها مصدٌر حنو 

  .، ونصب املنكِّر عند سيبويه على احلال ، واملعرَّف مفعول له » أَمَّا الِعلُْم فََعاِلٌم « : الرفع والنصب حنو 
ء ، ما مل مينع وأمَّا األخفُش فنصبهما عنده على املفعول املطلق ، والنصب بفعلِ الشرط املقدَّر ، أو مبا بعد الفا

ال َيْعَملُ ما » إنَّ « و » ال « فإنَّ زيداً عاملٌ؛ ألن : أمَّا ِعلَْماً فال ِعلَْم له أو : مانٌع ، فيَتَعيَّن ِفعلُ الشرط حنو 
  .بعدمها فيما قبلهما 

ٌد عاملٌ ، وجيوز أن يكون العلم فزي: مهما ُيذْكَْر ِعلٌْم ، أو : وأمَّا الرفُع فالظاِهُر أنه بفعل الشرط املقدَّرِ ، أي 
ٌم : مبتدأ ، وعاملٌ خرب مبتدأ حمذوف ، واجلملةُ خربةُ ، والتقديُر  ، وجاز  - أو العلُم  -أَمَّا عل فزيٌد عاملٌ به 
  .االبتداء بالنكرة ، ألنَُّه موضُع تفصيل ، وفيها كالم طويل 

  .خربه »  فيعلمون« يف َمَحلِّ رفع باالبتداء ، و » الَِّذيَن آَمُنوا « و 
َيْعلَُمونَ أَنَُّه احلَقُّ ِمْن َربِّهِْم « : قوله    .» فَ

[ َسادٌّ َمَسدَّ املفعولني عند اجلمهور ، » أَنَُّه الَْحقُّ « ملا كان تضمنته من معىن الشَّرط ، و » أَمَّا « الفاُء جواب 
  .يعلمون َحِقْيقََتُه ثَابَِتةً ف: مسّد املفعول األّول فقط ، والثاين حمذوف ، عند األخفش ، أي ] وساد 

كاٍف يف َتَعلُّقِ العلمِ ، أو الظَّنِّ به ، » أّنَّ « ال َحاَجةَ إىل ذلك؛ ألنَّ وجود النسبة فيها بعد : وقال اجلمهور 
  .عائٌد على املَثَلِ » أَنَُّه « والضمري يف 

  .على ضرب املثل املفهوم من الِفْعلِ : وقيل 
  .ياء على ترك االستح: وقيل 

  .ثبت ، ويقابله الباطل : هو الثابت ، ومنه َحقَّ األْمُر أي : » احلقُّ « و 
، يقال » احلَقَّة « واحُد احلقوق ، و » احلق « و  البتداء الغاية » ِمْن « هذه َحقَِّتي ، و : بفتح احلاء أخص منه 

  .املََجازية 
يبدلون من أحد امليمَْن » أَْيَما » « أَمَّا « يف » بين عامر « و  ،» بين متيم « لغة » وأَمَّا الَِّذيَن كفروا « : قوله 

  ]الطويل : [ ياًء؛ كراهيةٌ للتضعيف؛ وأنشد عمُر بُن أيب َربِيَعةَ 
  فََيْضَحى وَأَْيَما بِالَعِشيِّ فََيْخصَُر... َرأَْت َرُجالً أَْيَما إِذَا الشَّْمُس َعاَرَضْت  -٣٣٠
َيقُولُونَ َما« : قوله    .» ذَا أََراَد اُهللا فَ

  :يف كالم العرب سىت استعماالت » ما « اعلم أَنَّ 
  .اسُم إشارٍة خُربُه » ذا « اسم استفهام يف حمل رفع باالبتداء ، و » ما « أن تكون : أحها 

واألجوُد  مبعىن الَِّذي ، واجلملةُ بعدها صلةٌ ، وعائدها حمذوٌف ،» ذا « استفهاميةً و » ما « أن تكون : والثاين 
  ]الطويل : [ حينئٍذ أن يرفع ما أجيَب به أو أُْبِدلَ منه؛ كقوله 

  أََنْحٌب فَُيقَْضى أَْم َضالَلٌ َوَباِطلُ... الَ َتْسأَالَِن املَْرَء َماذَا ُيَحاوِلُ  -٣٣١
[ } ونَ قُلِ العفو َماذَا ُينِفقُ{ ، وكذا » أَْنحٌب « هنا مبعىن الذي؛ ألنه أُْبِدلَ منه مرفوٌع ، وهو » ذا « ف 

  .يف قراءة أيب عمرو ]  ٢١٩: البقرة 



، ويصريا مبنزلة اسمٍ واحٍد ، فيكون يف حملِّ نصبٍ بالِفْعلِ » ذا « على » ما « أن ُيَغلََّب حكم : والثالث  فَُيْتَركَا 
يف قراءة غري أيب » الَْعفَْو : قلِ  َماذَا ُيْنِفقُونَ« : َبْعَدُه ، واألجوُد حينئٍذ أن ُيْنصَب جواُبه واملبدلُ منه كقوله 

، و    ]البسيط : [ ومنه قوله . عند اجلميع ]  ٣٠: النحل [ } َماذَا أَْنَزلَ َربُّكُْم قَالُواْ َخْيراً { عمرو 
  الَ َيْسَتِفقَْن إِلَى الدِّيَِدْينِ َتْحَنانَا... َيا ُخْزَر َتْغِلَب َماذَا َبالُ نِْسَوِتكُْم  -٣٣٢

  .خُربه » بالُ نسوتكم « مبتدأ ، و » ماذا « ف 
عكس الصورة اليت قبله ، وهو قليلٌ » ما « على » ذا « مبنزلِة املوصول تغليباً ل » ماذا « أن ُيْجَعلَ : الرابع 

  ]الوافر : [ جداًّ؛ ومنه قوله 
  َولَِكْن بِالُْمَغيِّبِ َحدِِّثينِي... َدِعي َماذَا َعِلْمِت َسأَتَِّقيِه  -٣٣٣

ال تعلّق له به » ماذا  «ف    .مبعىن الذي؛ ألنَّ ما قبله 
َدِعي شيئاَ : أي » َدِعي َماذَا َعِلْمِت « : كله نكرة موصوفة ، وأنشَد » ماذا « زعم الفَارِِسيُّ أَنَّ : اخلامس 

، وقد تقدَّم تأويله    .معلوماً 
ا « وهو أضعفها أَنْ تكون : السَّادس  ا تقدَّم ُيْصلُُح أن يكون مثاالً له زائد» ذا « استفهاماً ، و » م ة ، ومجيع م

  .، ولكنَّ زيداة األمساء ممنوعة أو قليلة جِداً 
دون األربعة الباقية » َماذَا أََراَد اُهللا « إذا ُعرَِف ذلك فقوله    :جيوز فيه وجهان 

دفع باالبتداء ، و » ما « أن تكون : أحدمها  ِصلَة ، » أراد اُهللا « ، و » ي الذ« مبعىن » ذا « استفهامية يف حملِّ 
  .االستفهامية » ما « واملوصول َخَبُر » أراد اُهللا « : والعاِئُد حمذوف الستكمال شروطَه ، تقديره 

قال . أيَّ شيء أراد اُهللا : مبنزلِة اسم واحٍد يف َمَحلِّ َنْصبٍ بالفعلِ بعده ، تقديره » َماذَا « أن تكون : والثاين 
وجاء على : نصب على التمييز ، قيل » مثال « وهو اجليد وحمل هذه اجلملة النصب بالقول ، و : ابن كَْيَسان 

  .معىن التوكيد؛ ألنه من حيث أُشري إليه هبذا ُعِلَم أَنَُّه َمثَلٌ ، فجاء التمييز بعده مؤكّدا لالسم الذي أُشَري إليه 
  .إلشارة ، والعاملُ فيها معىن اإلشارة اسم ا: نصب على احلالِ ، واختلف يف صاحبها ، فقيل : وقيل 
  .ُمَتَمثِّالً بذلك  -تعاىل  -اسم اِهللا : وقيل 
هبذا املَثلِ ، : أَنَُّه كان أصله أن يتبع ما قبله ، واألصلُ : على القطع وهو رأي الكوفيني ، َوَمْعَناه عندهم : وقيل 

ا قَِطَع عن التَّبعيَِّة انتصب؛ وعلى ذلك قول امرئ ا   ]الطويل : [ لقيس فلمَّ

ُه  -٣٣٤   َوَعالَْيَن ِقْنواناً ِمَن الُبْسرِ أَْحَمَرا... َسواِمُق َجبَّارٍ أَِثيِث فُُروُع
  .من الُبْسرِ اَألْحَمرِ : أصله 

  فَْصلٌ يف معىن اإلرادة واستقاقها
وَعْيُنها  -تعاىل  -ُب إىل اِهللا لغةٌ طلُب الشيًء مع املَْيلِ إليه ، وقد تتجّرد للطلب ، وهي اليت تنس» اإلرادةُ « و 

، فأصلُ  طَلََب  : أقام ، واملصدُر اإلرادةُ مثلُ اإلقامِة ، وأصلُها : مثل « أَْرَوَد » أراد « واٌو من راَد يروُد ، 
  .إْرَواد فأُِعلٍَّت وُعوَِّض من حمذوِفها تاُء التأنيث 

  فَْصلٌ يف ماهية اإلرادة
، وُيْدرُِك بالتفرقِة البديهية بينها وبني علمه وقدرته وأمله ولذّته ، ماهية جيدها العا« اإلرادةُ » و  قل من نفسه 



  .وإذا كان كلك مل يكن تصور ماهيتها حمتاجاً إىل التعريف 
إهنا صفة تقتضي ُرْجَحانَ أحد طريف اجلائز على اآلخر ، ال يف الوقوع ، بل يف اإليقاع ، : وقال املتكلمون 
  .ِد األخري عن القدرِة واحترزنا هبذا الِقْي

، وكذلك يف } ُيِضلُّ بِِه كَِثرياً { » : قوله  ؛ ألنَّهما » يهدي به « الياء فيه للسَّببيَّة  ال حمل هلما ، وهاتان اجلملتان 
« ل يف حملِّ َنْصبِ؛ ألهنما صفتان : وقيل . ، ومها من كالم اهللا تعاىل » أَمَّا « كالبيان للجملتني املَُصدََّرِتْينِ ب 

  .َمثَالً ُيفَرُِّق النَّاس به إىل ُضالَّلٍ وُمْهَتِدين ، ومها على هذا من كالم الكفَّار : أي » َمثَالً 
.كثري [ ُمِضالَّ به كثرياً ، وهادياً به : وأجاز أبو البقاء أن تكون حاالً من اسم اهللا ، أي   [  

» َوَيْهِدي بِِه كَثرياً « : من كالم الكُفَّارِ ، ومجلةُ قوله » رياً ُيِضلُّ بِعِ كَِث« : وَجوََّز ابن عطية أن يكون مجلة قوله 
  .وهذا ليس بظاهرٍ ألّنُه إلباٌس يف التركيب . من كالم الباري تعاىل 

الضمُري األّول : املضاف تقديراً إىل املَثَل ، أي يضرب املثل ، وقيل » َضْرب « عائٌد على » به « والضمُري يف 
  .اين للتصديق ، وَدلَّ على ذلك قوة الكالم للتكذيب ، والث

.بالبناء للمفعول » ُيَضلُّ به كثٌري ، وُيهَِدى به كثٌري ، وما ُيِضلُّ بِِه إالَّ الفَاِسقُونَ « : وقُرِئ [   [  
، وما َيِضلُّ بِِه إِالَّ الفَاِسقون « : وقُرَِئ أيضاً    .ل بالبناء للفاع» َيِضلُّ كَِثٌري وَيْهِدي به كثٌري 
: مث قال . » وهي قراءة القََدرِيَّة ، وقد َنقَلَ ابن عطية عن أيب عمرو الدَّاين أنََّها قراءة املعتزلة « : قال بعضهم 

  .يعين قارئها ، ويف اجلملِة فهي خمالفة لسواد املصحِف « وابن أيب عبلةَ من ِثقَاِت الشاميني 
{ ، و ]  ٢٤: ص [ } َوقَِليلٌ مَّا ُهْم { : يلون؛ لقوله كيف وصف املهتدين هنا بالكثرة وهم قل: فإنْ قيل 

فاجلواُب أَّنهم ، وإن كانوا قليلَني يف الصُّورة ، فهم كثريون يف ]  ١٣: سبأ [ } َوقَِليلٌ مِّْن ِعَباِدَي الشكور 
  ]البسيط : [ احلقيقِة؛ كقوله 

  وا كََما غَْيُرُهْم قَلَّ َوإِنْ كَثُُرواقَلُّ... إِنَّ الِكَراَم كَِثٌري ِفي الْبِالَِد َوإِنْ  -٣٣٥
  .فصار ذلك باعتبارين 

  فَْصلٌ يف استعماالت اهلمزة
فَإِنَُّه غري » َخَرَج « : اهلمزةُ جتيُء تارةً لتنقل الِفْعلِ من غري التعدِّي إىل التعدّي كقولك » : قال ابن اخلطيب 
: وقد جتيء لتنقل الفعل من التعدِّي إىل غري التعدِّي كقوله فقد جعلته متعّدياً ، » أَْخرج « متعدٍّ ، فإذّا قلت 

  .» وقد جتيء جملّرد الوجدان « كََبَبْتُه فأكب 

قَاَتلَْناكُْم فََما أَْجَبّناكُم ، َوَهاَجْيَناكم فما أفَْحْمَناكُم ، « : ُحِكَي عن عمرو بن معد يكرب أَنَُّه قال لبين سليم 
أتيت أرَض فُالَن : ويقال . ما وجدناكم جبناء وال مفحمني ، وال خبالء :  ، أي» وسألناكم فما أخبلناكم 

  .وجدهتا عامرةً : فأعمرهتا ، أي 
: اهلمزة ال تفيد إالَّ نقل الفعل من غري التعّدي إىل التعدِّي ، وأمَّا قوله : مل ال جيوز أن يقال : ولقائل أن يقولَ 

، فلعلَّ املراد كبب ، وهذا ليس كََبْبُتُه فَأَكَبَّ  ته فأكبَّ نفسه على نفسه فيكون قد ذكر الفعل مع حذف املفعولني 
  !بعرف؟

فاملراد ما أثّر قتالنا يف صريورتكم جبناء ، وكذا القول يف البواقي وهذا » قاتلناكم فما أجبناكم « : وأما قوله 



  .الذي قلناه أوىل دفعاً لالشتراك 
  :ال ميكن محله إالّ على وجهني » اهللا أََضلَُّه « : إذا ثبت هذا فنقول قولنا 

  .أنه َصيََّرُه َضاالَّ عن الدِّين : أحدمها 
  .وجده ضاالَّ : والثاين 

  فَْصلٌ يف معىن اإلضالل
هو الدعاء إىل ترك الدِّْينِ ، وتقبيحه يف َعْينِِه ، وهذا هو اإلضالل : واعلم أن معىن اإلضاللِ عن الدين يف اللًُّعة 

{ : وقال ]  ١٥: القصص [ } إِنَُّه َعُدوٌّ مُِّضلٌّ مُّبٌِني { : فقال » إبليس « إىل  -تعاىل  - الذي أضافه اُهللا
. ١١٩: النساء [ } َوُألِضلَّنَُّهْم   [  

 ، وأيضاً]  ٢٩: فصلت [ } َربََّنآ أَرَِنا اللذين أََضالََّنا ِمَن اجلن واإلنس َنْجَعلُْهَما َتْحَت أَقَْداِمَنا { : وقوله 
ا هدى { : أضاف هذا اإلضالل إىل فرعون ، فقال  َمُه َوَم . ٧٩: طه [ } َوأََضلَّ ِفْرَعْونُ قَْو  [  

َرغََّب فيه  دعا إىل الكفر ، وما  واعلم أنَّ اُألمَّةَ جممعة على أن اإلضالل هبذا املَعىن ال جيوز على اِهللا تعاىل؛ فإنَّه ما 
اب عليه ، وإذا كان املعىن األصلي يف اإلضالل يف اللُّغة هذا ، وهذا املعىن ، بل هنى عنه ، وَزَجَر وَتَوعََّد بالعق

منفي باإلمجاع ، ثبت انعقاد اإلمجاع على أنه ال جيوز إجراء هذا اللَّفظ على ظاهره ، وعند هذا افتقر أهل الَْجبْرِ 
  .والقدر إىل التأويل 

الق الضالل والكفر فيهم وصّدهم عن اإلميان ، وحال بينهم خ - تعاىل  - أمَّا أهل اجلَْبرِ فقد محلوه على أَنَُّه 
هذا هو حقيقةُ اللفظ يف أصل اللغِة؛ ألنَّ اإلضالل عبارة عن َجْعلِ الشَّيء ضاالَّ كما أنَّ : وبينُه ، وُربَّما قالوا 

  :من وجوه  التأويل: وأما املعتزلة فقالوا . اإلخراج واإلدخال عبارةٌ عن َجْعلِ الشيء خارجاً وداخالً 
إنَّ الرَُّجلَ إذا َضلَّ باختياره عن حضور شيء من غري أن يكون لذلك الشَّيء أثر يف ضاللة : قالوا : أحدها 

: أي ]  ٣٦: إبراهيم [ } إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثرياً { : إنَُّه أََضلَُّه قال تعاىل يف حق األصنام : فيقال لذلك الشيء 
َضلَّ كثٌري من : أي ]  ٢٤ -٢٣: نوح [ } َوالَ َيُغوثَ َوَيُعوَق َوَنْسراً َوقَْد أََضلُّواْ كَِثرياً { : َضلُّوا بِهِنَّ وقال 

  .النَّاسِ هبم 
  :وقوله ] .  ٦٤: املائدة [ } َولََيزِيَدنَّ كَِثرياً مِّْنُهم مَّآ أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك طُْغَياناً َوكُفْراً { : وقال 

  .مل يزدهم الدُّعاُء إالَّ ِفراراً : أي ]  ٦: نوح [ } ْدُهْم دعآئي إِالَّ ِفَراراً فَلَْم َيزِ{ 
وهم مل ينسوهم يف احلقيقة ، وكانوا ]  ١١٠: املؤمنون [ } فاختذمتوهم ِسْخرِّياً حىت أَنَسْوكُْم ِذكْرِي { : وقال 

  .ُيذَكِّروهنم اهللا 
ْنُهْم مَّن َيقُولُ أَيُّكُْم َزاَدْتُه هذه إَِمياناً فَأَمَّا الذين آَمُنواْ فََزاَدْتُهْم إَِمياناً َوُهْم َوإِذَا َمآ أُنزِلَْت ُسوَرةٌ فَِم{ : وقال 

. ١٢٥ -١٢٤: التوبة [ } َيْسَتْبِشُرونَ َوأَمَّا الذين ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض فََزاَدْتُهْم رِْجساً إىل رِْجسِهِْم   [  
  .ملة على الشََّرائعِ ُيَعرَُّف أحواهلم فأخرب تعاىل أنَّ السورة املشت

فمنهم من يصلح عليها؛ فيزداد هبا إمياناً؛ ومنهم من يفسد عليها فيزداد هبا كُفْراً ، فأضيفت الزيادةُ يف اإلميان ، 
َدى إىل والزيادة يف الكُفُرِ إىل السُّورة؛ إذ كانوا إنَّما صلحوا عند نزوهلا وفسدوا ، فهكذا أُضيَف الضَّاللُ واهلُ

  .األمثال هلم  - تعاىل  - اهللا تعاىل؛ إذ كان حدوثهما عند ضربة 



أََضلَُّه إذا مساه ضاالً ، وأكفر فالن فالناً إذا ّمساه كافراً ، : أنَّ اإلضالل هو التسمية بالضاللة ، فيقال : وثانيهما 
  .وذهب إليه قطرب ، وكثري من املعتزلة 

ضللته تضليالً ، إذا مسَّْيُتُه ضاالًّ ، وكذلك فَّسقته وفَجَّرته ، أي : إِنََّما يقال : ومن أهل اللغِة من أنكره ، وقال 
اً وفاجراً : َسمَّْيُته :    .فاسق

وأجيب عنه بأنَّه حىت َصيََّرُه يف َنفِْسِه ضاالَّ لَزَِمُه أي ُيَصيِّره حمكوماً عليه بالضَّالل فهذا احلكم من لوازم ذلك 
  .مللزوم على الالزمِ مشهوٌر التصيري وإطالق اسم ا

  .َخالَّه وضالله : أََضلَُّه أي : أن يكون اإلضالل هو التَّخلية ، وترك املنع بالقهر ، واجلرب ، فيقال : وثالثهما 
.الوافر : [ إذا مل يتعهّده بالتأديب؛ ومنه قوله » أَفَْسَد فُالنٌ اْبَنُه ، وأهلكه « : وجمازه من قوهلم : قالوا   [  
.أََضاُعوَني َوأَيِّ فََتًى أََضاُعوا  -٣٣٦  . . ..  

  .أفسدت سيفك وأصدأته : ويقال ملن ترك سيفه يف األرضِ النَِّديَِّة َحتَّى فََسَد وصدئ 
]  ٤٧: القمر [ } إِنَّ اجملرمني ِفي َضالَلٍ َوُسُعرٍ { الضالل ، واإلضالل هو العذاب والتعذيب لقوله : ورابعها 

  .، فوصفهم بأنَُّهم يوم القيامِة يف ضالل ، وذلك هو عذابه ]  ٤٨: القمر [ } ونَ ِفي النار َيْوَم ُيْسَحُب{ 
الذين كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اهللا أََضلَّ { : أن حتمل اإلضالل على اإلهالك واإلبطال ، كقوله : وخامسها 
، وجم: قيل ]  ١: حممد [ } أَْعَمالَُهْم  إذا صار » َضلَّ املاُء يف اللََّبنِ « : ازه من قوهلم أهلكها ، وأبطلها 

  .مستهلكاً فيه 
  .واروه يف قربه فأخفوه حىت صار ال ُيَرى : أَضلَّ القَْوَم َميَِّتُهْم ، أي : ويقال 
  .يهلكه ويعدمه : فيتحمل أن يضل اهللا إنساناً أي ]  ١٠: السجدة [ } أَإِذَا َضلَلَْنا ِفي األرض { : وقالوا 

  .أن حيمل اإلضالل على اإلضالل عن اجلَنَِّة : سادسها و
وهذا يف احلقيقة لْيَس تأويالً ، بل َحْملٌ للَّفظ على ظاهره فإن اآلية َتُدلُّ على أَنَُّه يضلّهم ، : قالت املعتزلة 

الَْجنَِّة ، ثُمَّ محلوا  ُيِضلُّهم عن طريق -تعاىل  -وليس فيها داللة على أنه عن ماذا ُيضلهم؟ فنحن حنملها على أنَُّه 
كُِتَب َعلَْيِه أَنَُّه َمن َتَوالَُّه { : قال تعاىل . كُلَّ ما يف القرآِن من هذا اجلنس على هذا احململ ، وهو اختيار اجلُبَّائي 

ا كله إذا محلنا اهلمزة يف ُيِضلُّه عن اجلَنَِّة وثواهبا هذ: أي ]  ٤: احلج [ } فَأَنَُّه ُيِضلُُّه َوَيْهِديِه إىل َعذَابِ السعري 
  .اإلضالل على التعدية 

ا تقدَّم ، فيقال : وسابعها  : أََضلَّ فالنٌ َبِعَريُه أي : ان حتمل اهلمزة ال على التعدية ، بل على الوجدان على م
  .هلم أَنَُّه وجدهم َضالِّني  -تعاىل  -َضلَّ عنه ، فمعىن إضالل اهللا 

ماذا أراد اهللاُ : من متام قول الكُفَّار كأَنَّهم قالوا » لُّ به كَِثرياً ، وَيْهِدي بِِه كَِثرياً ُيِض« : أن يكون قوله : وثامنها 
  هبذا املثل الذي ال يظهر وجه الفائدة فيه؟

 يضل به كثرياً ويهدي به كثرياً ، ذكروه على سبيل التََّهكُّمِ ، فهذا من قول الكُفَّارِ ، ثُمَّ قال تعاىل: ثُمَّ قالوا 
  .أي ما أَضلَّ إِالَّ الفاسقني » َوَما ُيِضلُّ بِِه إِالَّ الْفَاِسِقْيَن « : جواباً هلم 

  .هذا جمموع كالم املعتزلة 
وهذا معارٌض مبسألة الّداعي ، وهي أن القاِدَر على العلم والَْجهِلِ واإلهداء والضاللِ مل فعل : قالت اجلربية 



  أحدمها دون اآلخر؟
. ٧: البقرة [ } َخَتَم اهللا على قُلُوبِهْم { : سألة العلم ما سبق تقريرها يف قوله تعاىل ومعارٌض أيضاً مب  [  

  .واجلََواُب عن اآليات يأيت يف مواضعه 
ا ُيِضلُّ بِِه إالَّ الفَاِسِقْيَن « : قوله  وهو استثناء ُمفَّرغ ، وقد تقدَّم معناه ، » يضل « مفعول ل » الفاسقني » « وم

وما ُيِضلُّ به أحداً إِالَّ « : القّراء أن يكون منصوباً على االستثناء واملستثىن منه حمذوف تقديره وجيوز عند 
  ]الطويل : [ ؛ كقوله » الفاسقني 
  َولَْم َيْنُج إِالَّ َجفَْن َسْيٍف ومئَزَرا... َنَجا َساِلٌم والنَّفُْس ِمْنُه بِِشْدِقِه  -٣٣٧

  .بقاء نصبه على االستثناء ، كأنَّه اعترب مذهب مجهور الَبْصريني مل ينُج بشيء ، ومنع أبو ال: أي 
، أي : اخلروُج ، يقالُ : لغةً » الِفْسُق « و    .َخَرَجْت ، والفأرة من ُجُحرِها : فََسقَِت الرُّطََبةُ عن ِقْشرَها 
كسر يف املضارح ِفْسقاً وفُُسوقاً ، فََسَق َيفُْسُق َوَيفِْسُق بالضم وال: خارج عن طاعِة اهللا ، يقال : » الفاسُق « و 

  .عن األخفش فهو فَاِسٌق 
، وهذا عجيٌب ، وهو كالٌم » فاسق « وزعم ابن األعرايب ، أنَّه مل يسمع يف كالم اجلاهلية ، وال يف شعرهم 

، وقد ذكر ابُن اَألْنَبارِيُّ يف كتاب  « َتكَلََّم على معىن  ملَّا» الزَّاِهر « عريبٌّ حكاه عنه ابن فارس واجلَْوَهرِيُّ 
  ]الرجز : [ قَْولَ ُرْؤَبة » الِفْسقِ 
  فََواِسقاً َعْن قَْصِدَها َجَواِئرَا... َيْهوِيَن ِفي َنْجٍد َوغَْوراً غَاِئراً  -٣٣٨

. يا فَاِسق ويا خبيث ، يريد يا أيُّها الفاسق ويا أيها اخلبيث : الدائم الفسق ، ويقال يف النداء : » الفسيق « و 
، فقد يقع على من خرج بعصيان و . الفسُق يف عرف االستعمال الشرعي اخلروج من طاعِة اِهللا عز وجل 

  .واختلف أهل القبلة يف أنَُّه مؤمٌن أو كافر 
، وعند املعتزلة : فعند بعضهم أنَّه مؤمن ، وعند اخلوارج    .أنَّه ال مؤمن وال كافر : أنَّه كافٌر 

. ١١: احلجرات [ } بِئَْس االسم الفسوق َبْعَد اإلميان { : عاىل واْحَتجَّ اخلََوارُج بقوله ت  [  
َحبََّب إِلَْيكُُم األميان َوَزيََّنُه ِفي قُلُوبِكُْم َوكَرََّه { : وقال ] .  ٦٧: التوبة [ } إِنَّ املنافقني ُهُم الْفَاِسقُونَ { : وقال 

  .هذه مسألة طويلة مذكورة يف علم الكالم و]  ٧: احلجرات [ } إِلَْيكُُم الكفر والفسوق والعصيان 
  :فيه أربعة وجوه » الَّذيَِن َيْنقُُضون « : قوله 

  .» الفاسقني « أَن يكون نعتاً ل : أحدها 

  .أَنَُّه منصوٌب على الذَّمِّ : والثاين 
  . »أُولَِئَك ُهُم اخلَاِسُرونَ « أَنَّه مرفوٌع باالبتداء ، وخربه اجلملة من قوله : والثالث 
  :والعهُد يف كالمهم على معاٍن . هم الفاسقون : أَنَُّه خرب ملبتدأ حمذوف أي : والرابع 

  .منها الوصيَّةُ والضَّمان ، واالكتفاء ، واألمر 
والضمُري يف . زائدة ، وليس بشيء : البتداء الغاية ، وقيل » من « ، و » ينقضون « متعلِّق ب » ِمْن َبْعِد « و 

يعود على العهد ، وأن يعود على اسم اهللا تعاىل ، فهو على األّول مصدٌر مضاف إىل املفعول ، ميثاقه جيوز أن 
  .وعلى الثَّاين مضاٌف للفاعل 



: املواثيق على األصل؛ لن أصل ِميِثَاق : الَعْهُد املؤكَُّد باليمني ِمفَْعال الوثاقِة واملعاهدِة ، واجلمع » امليثاُق « و 
مبعىن الوالدة ، » اِمليَعاد « و » امليالد « ياء؛ النكسار ما قبلها وهو مصدٌر ك » واو ال« ِمْوثَاق ، صارت 

  ]الوافر : [ هو اْسٌم يف وضع املصدر؛ كقوله : والوعد؛ وقال ابن عطية 
  َوَبْعَد َعطَاِئَك الِْمائَِة الرَِّتاعَا... أَكُفْراً َبْعَد َردِّ املَْوِت َعنِّي  -٣٣٩

، أيضاً ،  إِْعطَاِئَك: أي  ، واملادة َتُدلُّ على الشَّدِّ والَرْبِط ، ومجعه َمَواِثيق ، وَمَياِثق  ، وال حاجة تدعو إىل ذلك 
  ]الطويل : [ وَمَياثيق؛ وأنشد ابن األعرايبِّ 

  َوالَ َنْسأَلُ الَقَْواَم َعْهَد الَْمَياِثقِ... ِحًمى ال َيِحلُّ الدَّْهُر إالَّ بإِذْنَِنا  -٣٤٠
. ٧: املائدة [ } َوِميثَاقَُه الذي َواثَقَكُم بِِه { : اِمليثَاق واملُواثَقَة واملَُعاَهَدة؛ ومنه قوله تعاىل : ْوِثق واملَ  [  

  فَْصلٌ يف النقض
، والرجوع به إىل احلالة األوىل    .النقُض إفساُد ما أبرمته من بناٍء أو حبل أو عهد 

ه ، والنَّقيضةُ يف الّشعر ما : َناقضةُ يف القولِ ما ُنِقَض من حبل الشعر ، واملُ: والنقاضة  أَنْ َيَتكَلََّم مبا يناقض معنا
  .ينقُض به 
 -عليه السَّالم- هو أذيل أخذه اُهللا على بين آدم : املَْنقُوض ، واختلف النَّاُس يف هذا الَعْهِد ، فقيل : والنَّقض 

  .حني استخرجهم من ظهره 
ال حيتج على العباِد بعهد وميثاق ال يشعرون به ، كما ال  -تعاىل-؛ ألنَّه  »هذا ساقطٌ « : قال املتكلمون 

إىل خلقه ، وأمرمه إياهم هبا أمرهم به من طاعته ،  -تعاىل-هو وصيَّةُ اِهللا : يؤاخذهم بالسَّْهوِ والنسيان وقيل 
بل َنصَب : ل به ، وقيل وهنيه إياهم عما هناهم من معصيته يف كتبه على ألسنة رسله ، ونقضهم ذلك ترك العم

  .األدلّة على وحدانيته بالسموات ، واألرضِ ، وسائر الصنعة ، وهو مبنزلة الَعْهِد ، ونقضهم ترك النَّظَر يف ذلك 
هو ما عهده إىل من أويت الكتاب أن يبينوا نبوَّة حممد عليه السَّالم ، وال يكتموا أمره ، فاآلية على هذا : وقيل 

  .يف أَْهل الكتاب 
صلى اهللا  -عهده َجلَّ وَعزَّ ما أخذه على النَّبيني وَمْن تبعهم ، أالَّ َيكْفُُروا بالنيب : وقاب أبو إسحاق الزَّجَّاج 

َوأََخذُْتْم على { : إىل قوله ]  ٨١: آل عمران [ } َوإِذْ أََخذَ اهللا ِميثَاَق النبيني { : ودليلُ ذلك  -عليه وسلم 
  .عهدي : أي ]  ٨١:  آل عمران[ } ذلكم إِْصرِي 

صلتها » أََمَر اهللا به « موصولة ، و » ما « فهي صلة أيضاً ، و » َيْنقُُضونَ « عطف على » َوَيقْطَُعونَ « : قوله 
  .وعائدها 

َسن  وأجاز أبو البقاء أن تكون نكرةً موصوفةً ، وال جيوز أن تكون مصدرية لعود الضمري عليها إالَّ عند أيب احلَ
قطع : القطيعة ، يقال  - يف الّرحم-والقطع معروف ، واملصدر » َيقْطَُعونَ « وهي مفعولة ب  وابن السراج

، مثل  ة « رمحه قطيعة فهو رجل قُطٌَع وقُطََعةٌ  ، وقطعت النهر قُطُوعاً ، وقَطََعت » ُهَمَز ، وقَطَْعُت احلبل قَطْعاً 
اعاً إذ خرجت من َبلٍَد اعاً ، وِقطَ ، وقُطَ   .إىل َبلٍَد  الطري قُطُوعاً 

  .إذا قلت مياههم ، ورجل به قُطٌْع أي انبهار : وأصاب الناَس قُطَْعةٌ 
ا أََمَر اُهللا بِِه أَنْ ُيوَصلَ « : قوله    :فيه ثالثة أوجه » أَنْ ُيوصلَ « و » يقطعون « يف موضع نصب ب » ما » « َم



ا أمر اهللا بِ» بِِه « اجلر على البدل من الضمري يف : أحدها    ]الطويل : [ َوْصِلِه؛ كقول امرئ القيس أي م
رِ َسلَْمى أَنْ َنأَْتَك َتُنوُص  -٣٤١   فََتقُْصُر َعْنَها ُخطَْوةٌ أَْو َتُبوُص... أَِمْن ِذكْ

  .أِمْن َنأْيَِها : أي 
  :والنصب وفيه وجهان 

  .بدل اشتمال » َما أََمَر اُهللا بِِه « أنه بدل من : أحدمها 
  .أال يوصل : كراهية أن يوصل ، وقدره غريه : من أجله ، فقدره املَْهدوِّي أنه مفعول : والثاين 

  .هو أن يوصل ، وهذا بعيداً جداً ، وإن كان أبو البقاء ذكره : أي ] مضمر [ والرفع على أنه خرب مبتدأ 
ا ، وهو صلة األْرَحام ، وحقوق القرابات اليت أمر اهللا بوصله: واختلف يف الشيء الذي أمر بوصله فقيل 

وفيه إشارة ]  ٢٢: حممد [ } فََهلْ َعَسْيُتْم إِن َتَولَّْيُتْم أَن ُتفِْسُدواْ ِفي األرض وتقطعوا أَْرَحاَمكُْم { : كقوله تعاىل 
ا بينهم وبني النيب    .من القرابة ، وعلى هذا فاآلية خاصة  -صلى اهللا عليه وسلم  -إىل أهنم قطعوا م

أمر أن يوصل التصديق : وقيل . لعمل ، فقطعوا بينهما بأن قالوا ، ومل يعملوا أمر أن يوصل القول با: وقيل 
اإلشارة إىل دين اهللا ، وعبادته يف األرض ، : وقيل . جبميع أنبيائه ، فقطعوه بتصديق بعضهم ، وتكذيب بعضهم 

ا أمر اهللا  ْبلَُهْم بَِحْبلِ املؤمنني ، أمرهم أن يصلوا َح - تعاىل-وإقامة شرائعه ، وحفظ حدوده ، فهي عامة يف كل م
  .فانقطعوا عن املؤمنني ، واتصلوا بالكفار 

  .إهنم هنوا عن التنازع وإثارة الفنت ، وهم كانوا مشتغلني بذلك : وقيل 
  .متعلق به » يف اَألْرضِ « عطف على الّصلة أيضاً ، و » ُيفِْسُدونَ « و 

  .ن ما يقف عليهم واألظهر أن يراد به الفساد يف األرض الذي يتعدى دو
أخرب أن من فعل هذه  -تعاىل-يعبدون غري اهللا ، وجيورون يف األفعال ، إذ هي حبسب شهواهتم ، مث إنه : وقيل 

، وقد ]  ٥: البقرة [ } وأولئك ُهُم املفلحون { : كقوله » أُوِلئََك ُهُم اخلَاِسُرونَ « : اَألفَاعيل خسر فقال 
  .إذا جعل مبتدأ » الِذيَن َيْنقُُضونَ « لة خرب تقدم أنه جيوز أن تكون هذه اجلم

مبتدأ ثان ، » هم « زائدة ، وجيوز أن يكون » هم « وإن مل جيعل مبتدأ ، فهي مستأنفة ، فال حمل هلا حينئذ ، و 
، والثاين وخربه خرب األول » اخلَاِسُرونَ « و    .خربه 

  .الذي نقص نفسه حظها من الفالح والفوز : واخلاسر 
  ]الرجز : [ النقصان ، كان يف ميزان أو غريه؛ قال جرير : ران واخلس
ْه... إِنَّ َسِليطاً ِفي اخلََسارِ إِنَّْه  -٣٤٢ ُخِلقُوا أَِقنَّ   أَْوالُد قَْومٍ 

  .يعين باخلسار ما ينقص من حظوظهم وشرفهم 
  .وأخسرته نقصته -وخسرت الشيء بالفتح : قال اجلوهري 

خاسر؛ ألنه خسر نفسه ، وأهله يوم القيامة : فقيل للهالك . الضَّالل واهلالك : ْيَسَرى واخلََسار واخلََساَرة واخلَ
  .، ومنع منزله من اجلَنَّة 

  فصل
، فال حيل له : قال القرطيب  يف هذه اآلية دليلٌ على أنَّ الوفاء بالعهد والتزامه ، وكل عهد جائز ألزمه املرء نفسه 



  .من نقض عهده  -تعاىل-ه ، لذم اهللا نقضه ، سواء أكان بني مسلم أم غري
َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمن قَْومٍ { : وقد قال لنبيه عليه الصالة والسالم ]  ١: املائدة [ } أَْوفُواْ بالعقود { : وقد قال 

لعهد ، على ما فنهاه عن الَغْدرِ ، وذلك ال يكون إالَّ بنقض ا]  ٥٨: األنفال [ } ِخَياَنةً فانبذ إِلَْيهِْم على َسَوآٍء 
  .يأيت إن شاء اهللا تعاىل 

  ) ٢٨(نَ كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُْنُتْم أَْمَواًتا فَأَْحَياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم ثُمَّ إِلَْيِه ُتْرَجُعو

. نعم اليت عمت مجيع املكلفني ملا تكلَم يف دالئل التوحيد ، والنبوة ، واملعاد َشَرَع يف َشْرحِ ال - تعاىل- اعلم أنه 
  .فاملراد هبذا االستخبار التَّبكيت والتعنيف 

استفهام يسأل به عن األحوال ، وبين لتضمنه معىن اهلمزة ، وبين على أخف احلركات ، » كيف « : قوله 
؛ ألن فيها معىن االستفهام الذي معناه التعجب    .وكان سبيلها أنْ تكون ساكنةً

، قالوا وشذّ دخول حرف اجل   .» على كيف تبيُع اَألْحَمَرْينِ « : ر عليها 
، وإذا أبدل منها اسم ، أو وقع جواباً ، فهو منصوٌب إذا كان  وكوهنا شرطاً قليل ، وال جيزم هبا خالفاً للكوفيني 

ان َراِشداً ، وإال فمرفوع: أصحيحاً أم سقيماً؟ وكيف سرت؟ فتقول . بعدها فعل متسلّط عليها حنو كيف قمت 
، حنو : حنو  : كيد زيد؟ أصحيح أم سقيم؟ وإن وقع بعدها اسم مسؤول عنه هبا ، فهو مبتدأ ، وهي خرب مقدم 

  كيف زيد؟
  .كيف ُتَوالُوَنُهْم؟ : أي ]  ٨: التوبة [ } كَْيَف َوإِن َيظَْهُروا { : وقد حيذف الفعل بعدها ، قال تعاىل 

يف أي حالة تكفرون؟ وعلى احلال عند : ف عند سيبويه ، أي وكيف يف هذه اآلية منصوبة على التشبيه بالظر
، وصاحب احلال الضمري يف » تكفرون « على أي حال تكفرون؟ والعامل فيها على القولني : أي . األخفش 

  .» تكفرون « 
 معاندين تكفرون؟ ويف هذا التقدير نظر؛ إذ: والتقدير : ومل يذكر أبو القاء غري مذهب األخفش ، مث قال 

  .يذهب معه معىن االستفهام املقُصود به التنعّجب ، أو التوبيخ ، أو اإلنكار 
وحتريره أنه إذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها ، : قال الزخمشري بعد أن جعل االستفهام لإلنكار 

اراً لوجوده على وقد علم أن كلّ موجود ال بدَّ له من حالٍ ، وُمَحالٌ أن يوجد بغري صفة من الصفات كان إنك
  .الطريق الربهاين 

« و » َتكْفُُرونَ « : إىل آخره إىل اخلطاب يف قوله » وأَما الَّذين كَفَروا « ويف الكالم التفات من الغيبة يف قوله 
  .» كُْنُتم 

  .أن اإلنكار إذا توّجه إىل املخاطب كان أبلغ : وفائدته 
ملنكر الّدوام على الكفر ، واملَُضارع هو املشعر بذلك ، ولئال يكون مضارعاً ال ماضياً؛ ألن ا» َتكْفُُرون « وجاء 

[ } َتكْفُُرونَ بِآَياِت اهللا { « َتكْفُُرونَ باِهللا » : يتعّدى حبرف اجلر حنو « و كَفَر . ذلك توبيخاً ملن آمن بعد كفر 
ُرواْ بالذكر { ]  ٧٠: آل عمران  أَالَ إِنَّ ثَُموَد { : له تعاىل وقد يتعّدى بنفسه يف قو]  ٤١: فصلت [ } كَفَ

  .وذلك ملا ضمن معىن جحدوا ]  ١٨: هود [ } كَفُرواْ َربَُّهْم 
  كيف جيوز أن يكون هذا اخلطاب ألهل الكتاب ، وهم مل يكفروا باهللا؟: فإن قيل 



ا [ فاجلواب أهنم  ، فق -صلى اهللا عليه وسلم  -مل يسمعوا أمر حممد ] مل د أشركوا؛ ومل يصدقوه فيما جاء به 
ألهنم مل يقروا بأن القرآن من عند اهللا ، ومن يزعم أن القرآن من كالم البشر ، فقد أشرك باهللا ، وصار ناقضاً 

  .للَعْهِد 

  فصل يف الرد على املعتزلة
  :هذه اآلية تدلّ على أن الكفر من قبل العباد من وجوه : قال املعتزلة 

ا جاز أن يقول لو كان هو اخلالق لل -تعاىل-أنه : أحدها  ، كما » كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاِهللا « : كفر فيهم مل موخباً هلم 
ا كان ذلك كله من خلقه فيهم : ال جيوز أن يقول    .كيف َتْسَودُّونَ وتبيضون وتصحون وتسقمون مل

نَّار ، فكيف يصح إذا كان خلقهم أوالً للشقاء والنار ، وما أراد خبلقهم إالّ الكفر وإرادة الوقوع يف ال: وثانيها 
  .؟ » كيف تكفرون « : أن يقول موخباً هلم 

إذا قال للعبد كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاِهللا ، فهذا الكالم إما أن يكون موجهاً للحّجة على العبد ،  -تعاىل- أنه : وثالثها 
ذكره فائدة ،  فيكون هذا وطلباً للجواب منه ، أو ليس كذلك ، فإن مل يكن لطلب هذا املعىن مل يكن يف 

ذكره لتوجيه احلّجة على العبد ، فللعبد أن يقول  حصل يف حقي أمور كثرية موجبة : اخلطاب عبثاً ، وإن 
  .للكفر 
  .أنك علمت بالكفر مّني ، والعلم بالكفر يوجب الكفر : فاألول 
  .أنك أردت الكفر مين ، وهذه اإلرادة موجبة له : والثاين 
  .وجبة للكفر أنك خلقت يفّ قدرة م: والرابع 

  .أنك خلقت يفَّ إرادة موجبة للكفر : واخلامس 
  .أنك خلقت يفَّ قدرة موجبة لإلرادة املوجبة للكفر : والسادس 

مث ملا حصلت هذه األسباب الّستة يف حصول الكفر ، فاإلميان متوقّف على ُحُصول هذه األسباب الّستة يف 
، ف باملنع [ قد حصل لعدم اإلميان اثنا عشر سبباً واحد منها مستقل طرف اإلميان ، وهي بأْسرَِها كانت مفقودةً 

كيف تكفرون باهللا؟ وآيات أخر تأيت يف : ومع قيام هذه اَألْسَباب الكثرية فكيف يعقل أن يقال ] من اإلميان 
  .مواضعها إن شاء اهللا تعاىل 
جهالً ، وهو حمال ، ] عليه النقلب [ علم أن ال يكون ، فلو وجد  -سبحانه-واجلواب عن هذا انّ اهللا 

، وأيضاً فالقدرة على الكفر إن كانت صاحلةً لإلميان امتنع كوهنا مصدراً لإلميان على التعيني إالّ  ووقوعه حمال 
ملرجح ، وذلك املرّجح إن كان من العبد عاد السؤال ، وإن كان من اهللا ، فلما مل حيصل ذلك املرجح من اهللا 

قاله ابن » كَْيَف َتكْفُُرونَ « : حصل ذلك امرجح وجب ، وعلى هذا يعقل قوله امتنع حصول الكفر ، وإذا 
  .اخلطيب 

] واجلملة يف . [ » إذ « احلال ، وعالمتها أن يصلح موضعها » الواو » « وكُْنُتْم أَْمَواتاً فَأَْحَياكُم « : قوله 
  .حاالً  ليصح وقوع املاضي» قد « موضع َنْصبٍ على احلال ، وال بد من إضمار 

  كيف صح أن يكون حاالً ، وهو ماض؟: فإن قلت : وقال الزخمشري 
« إىل » كُْنُتْم أَْمَواتاً « : وحده ، ولكن على مجلة قوله » كُْنُتْم أَْمَواتاً « على » الواو « مل تدخل : قلت 



اً يف أصالب آبائكم ، كيف تكفرون باهللا ، وقصتكم هذه ، وحالكم أنكم كنتم أموات: كأنه قيل » ُتْرَجُعونَ 
  .فجعلكم أحياء ، مث مييتكم بعد هذه احلََياة مث حيييكم بعد املوت ، مث ُيَحاسبكم؟ 

بعض القّصة ماض ، وبعضها مستقبل ، واملستقبل كالمها ال يصح أن يقع حاالً حىت يكون : فإن قلت : مث قال 
  حاالً؟ فعالً حاضراً وقت وجود ما هو حال عنه ، فما احلاضر الذي وقع

  كيف تكفرون ، وأنتم عاملون هبذه القصة بأوهلا وآخرها؟: هو العلم بالقّصة كأنه قيل : قلت 
والذي محله على ذاك : قال . هذا تكلّف ، يعين تأويله هذه اجلملة باجلملة االمسية : قال أبو حيان ما معناه 

، قال  وما » ثُمَّ ُيِميُتكُْم « : عّين ، بل يكون قوله تعاىل وال يت: اعتقاده أن اجلمل مندرجةً يف حكم اجلملة األوىل 
ال داخلة حتت احلال ، ولذلك غاير بينها وبني ما قبلها من اجلمل حبرف  -تعاىل- بعده مجالً مستأنفة أخرب هبا 

  .» وكُْنُتم أَْمَواتاً فأْحَياكُْم « : العطف ، وصيغة الفعل السَّابقني هلا يف قوله 
على باهبا من التََّراخي؛ ألن املراد باملوت » ثُمَّ « على باهبا من التَّعقيب ، و » فأحياكم « له يف قو» الفاء « و 

األول العدم السابق ، وباحلََياة األوىل األوىل اخلَلْق ، وباملوت الثاين املَْوَت املعهود ، وباحلياة الثانية احلياة للبعث 
  .والتراخي على هذا التفسري ، وهو أحسن األقوال » التَّعقيب « على باهبما من » مث « ، فجاءت الفاء ، و 

، والرجوع إىل اجلزاء أيضاً متراخٍ عن البعث    .ويعزى البن عباس وابن مسعود وجماهد 
وهذا القول هو املَُراد باآلية ، وهو الذي ال َمِحيَد للكفار عنه إلقرارهم هبما ، وإذا أذعنت : قال ابن عطية 
لكوهنم أمواتاً معدومني ، مث اإلحياء يف الدنيا ، مث اإلماتة فيها قوي عليهم لزوم اِإلْحَياِء اآلخر ، نفوس الكُفّار 

  .وجاء جحدهم له دعوى ال ُحّجة عليها ، واحلياة اليت تكون يف القرب على هذا التأويل يف حكم الدنيا 
  .مث أحياُه يف الدنيا مل يعتّد هبا كما مل يعتد مبوت من أََماَتُه يف الدنيا ، : وقيل 
، مث أخرجكم من ظهره كالذُّرِّ ، مث مييتكم موت الدنيا ، مث يبعثكم : وقيل    .كنتم أَمواتاً يف ظهر آدم 
يف أصالب الرجال ، وأرحام النساء ، مث نقلكم من األرحام فأحياكم ، مث  - أي ُنطَفاً- كنتم أمواتاً : وقيل 

 القرب للمسألة ، مث مييتكم يف القرب ، مث حيييكم َحَياةَ النشر إىل احلَْشرِ وهي مييتكم بعد هذه احلياة ، مث حيييكم يف
  .احلياة اليت ليس بعدها موت 

فعلى هذا التأويل هي ثالث َمْوَتات ، وثالث إْحَياَءات ، وكوهنم موتى يف ظهر ابن آدم ، : قال القرطيب 
أصالب الرجال ، وأرحام النساء ، فعلى هذا جتيء  وإخراجهم من ظهره والشهادة عليهم غري كوهنم نطفاً يف

  .أربع موتات وأربع إحياءات 
، مث أماهتم ، فيكون هذا  -عليه الصَّالة والّسالم-أوجدهم قبل خلق آدم  -تعاىل-إن اهللا : وقد قيل  كاهلََباُء 

إذا دخلوا  -ه وسلم صلى اهللا علي -على مخس موتات ، ومخس إحياءات ، وموتة سادسة للُعَصاة من أمة حممد 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : النَّار ، حلديث أيب سعيد اخلدري قال 

، ولكن ناس أصاَبْتُهُم النَّاُر بذنوهبم «  أو قال - أما أهل النَّارِ الَِّذين هم أهلها فَإِنَُّهْم ال َيُموُتونَ فيها وال َيْحَيون 
حىت إذا كانوا فَْحماً أذن يف الشَّفاعة ، فجيء هبم َضَبئر َضَبئر ، فَُبثُّوا على أهنار فأماهتم اهللا إماَتةً  -بَِخطَاَياهم

  .احلديث » يا أهل اجلَّنة أفيضوا عليهم فينبتون َنَبات اِحلبَّة تكون يف َحِمْيل الّسيل : اجلَنَّة مث قيل 
  .، وذلك تكرمياً هلم  حقيقة يف املوت ، ألنه أكّده باملصدر» فأماهتم اهللا « : فقوله : قال 



، وال يكون ذلك موتاً على احلقيقة ، » أماهتم « جيوز أن يكون : وقيل  عبارة عن تغييبهم عن آالمها بالنوم 
 ، واألول أصح ، وقد أمجع النحويون على أن الفعل إذا أكّد باملصدر مل يكن جمازاً ، وإمنا هو على احلقيقة 

ا يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل ]  ١٦٤: النساء [ } ِليماً َوكَلََّم اهللا موسى َتكْ{ : كقوله    .، على م
، وشرفتم هبذا الدين ، والنيب الذي جاءكم ، مث : املعىن : وقيل  وكنتم أمواتاً باخلمول ، فأحياكم بأن ذكرمت 

  .مييتكم فيموت ذكركم ، مث حيييكم للبعث 
  فصل يف أوجه ورود لفظ املوت

  :على مخسة أوجه » املوت « ورد لفظ : رئ قال أبو العبَّاس املق
  .هذه اآلية » النُّطْفة « مبعىن : األول 
ا َيْسَتوِي { : ومثله ]  ١٢٢: األنعام [ } أََو َمن كَانَ َمْيتاً فَأَْحَيْيَناُه { : قال تعاىل » الكفر « مبعىن : الثاين  َوَم

. ٢٢: فاطر [ } األحيآء َوالَ األموات   [  
. ٣٣: يس [ } َوآَيةٌ لَُّهُم األرض امليتة أَْحَيْيَناَها { : ، قال تعاىل » األرض اليت ال َنَبات هلا «  مبعىن: الثالث   [  
والذين َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اهللا الَ َيْخلُقُونَ َشْيئاً َوُهْم ُيْخلَقُونَ أَْمواٌت غَْيُر { : قال تعاىل » الّضم « مبعىن : الرابع 
. ٢١،  ٢٠:  النحل[ } أَْحَيآٍء   [  

  .» مفارقة الروح اجلسد « مبعىن : اخلامس 
  فصل يف أوجه ورود لفظ احلياة

  .مبعىن دخول الرُّوح يف اجلََسِد كهذه اآلية : األول 
هديناه إىل : أي ]  ١٢٢: األنعام [ } أََو َمن كَانَ َمْيتاً فَأَْحَيْيَناُه { : قال تعاىل » اإلسالم « مبعىن : الثاين 
  .م اإلسال
أي ]  ١٧: احلديد [ } اعلموا أَنَّ اهللا ُيْحيِي األرض َبْعَد َمْوِتَها { : قال تعاىل » صفاء القلب « مبعىن : الثالث 

  .يصفي القلوب بعد َسَواداها 
  .اها أنبتن: أي ]  ٣٣: يس [ } َوآَيةٌ لَُّهُم األرض امليتة أَْحَيْيَناَها { : قال تعاىل » اإلنبات « مبعىن : الرابع 

. ٢٤: الفجر [ } ياليتين قَدَّْمُت ِلَحَياِتي { : قال تعاىل » حياة األنفس « مبعىن : اخلامس   [  
  .لنرزقّنه عيشاً طيباً : أي ]  ٩٧: النحل [ } فَلَُنْحيَِينَُّه َحَياةً طَيَِّبةً { : قال تعاىل » العيش « مبعىن : السادس 

  فصل يف إثبات عذاب القرب
ثُمَّ إِنَّكُْم َبْعَد ذلك { : ويؤيده قوله : احتج قوم هبذه اآلية على بطالن عذاب القَْبرِ ، قالوا : ب قال ابن اخلطي

يما بني هاتني احلالتني ، قالوا ]  ١٦،  ١٥: املؤمنون [ } لََميُِّتونَ ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم القيامة ُتْبَعثُونَ  : ومل يذكر حياةً ف
؛ ألنه قول الكفار ، ]  ١١: غافر [ } قَالُواْ َربََّنآ أََمتََّنا اثنتني َوأَْحَييَْتَنا اثنتني { : تعاىل وال جيوز االستدالل بقوله 

األعراف [ } أَلَْسَت بَِربِّكُْم { : وألنّ كثرياً من الناس أثبتوا حياة الذَّر يف ُصلب آدم حني استخرجهم وقال هلم 
وتتان من غري َحاَجٍة غلى إثبات َحَياٍة يف القرب ، فاجلواب مل يلزم وعلى هذا التقدير حصل َحيَاتان وم]  ٣٢: 

ذكر َحَياة القرب يف  -تعاىل-إن اهللا : من عدم الِفكْرِ يف هذه اآلية أال تكون حاصلة ، وأيضاً فللقائل أن يقول 
؛ » ثُمَّ إِلَْيِه ُتْرَجُعون « : يقول ليس هو احلياة الدائمة ، وإال ملا صح أن » ثُمَّ ُيْحيِيكُْم « : هذه اآلية؛ ألن قوله 



حاصل عقب احلََياِة الدَّائمِة من غري َتَراخٍ ، فلو  - تعاىل-تقتضي التَّراِخي ، والرجوع إىل اهللا » ثُمَّ « ألن كلمة 
  .جعلنا اآلية من هذا الوجه دليالً على حياة القرب كان قريباً 

، وثَمَّ مضاف » إليه « يف  الضمري» ثُمَّ إِلَْيِه ُتْرَجُعون « : قوله  بله  هللا تعاىل ، وهذا ظاهر؛ ألنه كالضمائر ق
  .إىل ثوابه وعقابه : حمذوف أي 

  .على اجلزاء على األعمال : وقيل 
  .على املكان الذي يتولّى اهللا فيه احلكم بينكم : وقيل 
ال األوىل اليت كنتتم عليها يف أنكم ترجعون إىل احل: أحياكمط ، يعين « على اإلحياء املدلول عليه ب : وقيل 

  .ابتداء احلياة األوىل من كونكم ال متلكون ألنفسكم شيئاً 
  .مبنياً للمفعول « ُتْرَجُعون » واجلمهور على قراءة 

، ويعقوب مبنياً للفاعل حيث جاء : وقرأ حيىي بن يعمر    .وابن أيب إسحاق ، وُمَجاهد ، وابن ُمَحيصن ، وسالم 
ثُمَّ » يكون قاصراً ومتعدياً فقراءة اجلُْمهور من املتعّدي ، وهو أرجح؛ ألن أصلها « رجع »  ووجه القراءتني أن

، ولكنه بين للمفعول « إِلَْيِه مرجعكم  ألن اإلسناد يف األفعال السَّابقة هللا َتَعالَى ، فناسب أن يكون هذا كله 
  .ألجل الفواصل واملقاطع 

» مجع « أموات » ى فعائل كسّيد وسيائد ، واألوىل أن يكون أن يكون وقياسه عل« ميِّت » مجع « أموات » و 
اً ك « َمْيت    .، وقد تقدمت هذه املاّدة « قول » يف مجع « أقوال » خمفف

َو  ي الْأَْرضِ َجِميًعا ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماِء فََسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم ُهَو الَِّذي َخلََق لَكُْم َما ِف
)٢٩ (  

  .هذا هو النعمة الثانية اليت عّمت املكلفني بأسرهم 
، واملشهور ختفيُف واوه وفتحها ، وقد تشدد؛ » هو «  مبتدأ ، وهو ضمري موفوع منفصل للغائب املذكر 

  ]الطويل : [ كقوله 
ُمَوُهَو َعلَى َم... َوإِنَّ ِلَسانِي ُشْهَدةٌ ُيْشَتفَى بَِها  -٣٤٣   ْن َصبَُّه اُهللا َعلْقَ

  ]الطويل : [ وقد تسكن ، وقد حتذف كقوله 
  .. فََبْيَناُه َيْشرِي َرْحلَُه  -٣٤٤

للملك : ألجلكم ، وقيل : ، ومعناها السَّببية ، أي » خلق « متعلّق ب » لكم « و . واملوصول بعده خرب عنه 
  .واإلباحة ، فيكون متيكاً خاصاً مبا ينتفع به 

اً « صلتها ، وهي يف حملّ نصب مفعول به ، و » يف األرض « موصولة ، و » ما « الختصاص ، و ل: وقيل  مجيع
: ، وال داللة هلا على االجتماع يف الزََّمان ، وهذا هو الفَارُِق بني قولك » كلّ « حال من املفعول مبعىن » 

 -ُهَنا-وهي : قيل » مجيع « الزمان ، خبالف  تقتضى املَُصاحبة يف» مع « فإنّ » جاءوا معاً « َجاُءوا مجيعاً و 
ا ِفي اَألْرضِ « : حال مؤكدة ، ألن قوله    .عام » َم

  فصل يف بيان أن األصل يف املنافع اإلباحة



  .استدلّ الفُقََهاء هبذه اآلية على أنّ األصل يف املََنافع اإلباحة 
 األرض دون نفس األرض ، وفيه نظر؛ ألن ختصيص إهنا تدلُّ على حرمة أكل الطِّني ، لنه خلق لنا ما يف: وقيل 

الشيء بالذِّكر ال يدلّ على نفي احلكم عما َعَداه ، وأيضاً فاملعادن داخلة يف ذلك ، وكذلك عروق األرض ، 
  .وما جيري جمرى البعض هلا 

وكنتم أمواتاً كيف تكفرون باهللا ، : قال  -ُسْبحانه وتعاىل-وقد تقّدم تفسري اخللق ، وتقديره اآلية كأنه 
  فأحياكم؟ وكيف تكفرون باهللا ، وقد خلق لكم ما يف األرض مجيعاً؟

كيف تكفرون بقدرة اهللا على اإلعادة ، وقد أحياكم بعج موتكم ، وقد خلق لكم كل ما يف األرض : أو يقال 
  .، فكيف يعجز عن إعادتكم؟ 

  .» َع َسَماَواَت ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماِء فََسوَّاُهنَّ َسْب« : قوله 
إشارة إىل التراخي بني ُرْتَبَتْي خلق األرض : أن تقتضي تراخياً زمانياً ، وال زمان هنا ، فقيل » مث « أصل 

  .والسماء 
خلق األرض والسماء أعمال أَُخر من جعل اِجلَبال والَبَركة ، وتقدير األقوات ، كما أشار : وقيل  ملا كان بني 

خلق األرض واالستواء إىل السماء تراخ » مث « طف ب إليه يف اآلية األخرى ع   .؛ إذ بني 
  .استقام واعتدل ، من استوى الُعوُد : معناه لغة : » استوى « و 

  ]الطويل : [ عال وارتفع؛ قال الشاعر : وقيل 
  ْسَتَوىَوقَْد َحلََّق النَّْجُم الَيَمانِيُّ فَا... فأَْوَرْدُتُهْم َماًء بِفَْيفَاَء قَفَْرٍة  -٣٤٥

. ٢٨: املؤمنون [ } فَإِذَا استويت أَنَت َوَمن مََّعَك َعلَى الفلك { : وقال تعاىل   [  
  .ضمري يعود على اهللا » اْسَتَوى « وفاعل . قصد وعمل : ومعناه هنا 

  .يعود على الدَُّخان نقله ابن عطية : وقيل 
  :وهو غلط لوجهني 

ا يدلّ عليه : أحدمها    .عدم م

  ] . ١١: فصلت [ } ثُمَّ استوى إِلَى السمآء َوِهَي ُدَخانٌ { : يرده قوله تعاىل  أنه: والثاين 
  .حرف انتهاء على َباهبا » إىل « و 

  ]الرجز : [ ؛ فتكون يف املَْعَنى كقول الشاعر » َعلَى « هي مبعىن : وقيل 
  ُمْهَراقَِمْن غَْيرِ َسْيٍف وَدمٍ ... قَِد اْسَتَوى بِْشٌر َعلَى الِْعَراقِ  -٣٤٦

  ]الطويل : [ ومثله قوله اآلخر 
َعلَْوَنا َواْسَتَوْيَنا َعلَْيهُِم  -٣٤٧   َتَركَْناُهُم َصْرَعى ِلَنْسرٍ َوكَاِسرِ... فَلَمَّاَ 
، » اْسَتَوى « متعلّق ب » إلَى السََّماِء « استوى أمره ، و : ثَمَّ مضاف حمذوٌف ضمريه هو الفاعل ، أي : وقيل 

كما تقدم ، وإما ألهنا اسم جنس يطلق » مساوة « يعود على السََّماء ، إما ألهنا مجع » فََسوَّاُهّن « والضمري يف 
  .على اجلمع 

، وقد رد عليه « ُربَُّه َرُجالً : تفسريه ، كقوهلم » َسْبَع َسَماَواٍت « ضمري مبهم ، و » ُهنَّ « : وقال الزخمشري 



  ] :الضمري مبا بعده؛ ألن النحويني حصروا ذلك يف سبع مواضع املواضع اليت يفسر فيها [ بأنه ليس من 
، وما جرى جمرامها ، وبأول املتنازعني ، « نعم وبئس » ، واملرفوع ب « رب » ضمري الشأن ، واجملرور ب 
  .واملفسر خبربه ، وباملُْبَدل منه 

» الً ، وهو الذي يقتضيه تشبيهه ب بد« َسْبَع َسَماواٍت » إال أن يتخيل فيه أن يكون : مث قال هذا املعترض 
فإنه ضمري مبهم ليس عائداً على شيء قبله ، لكن هذا يضعف بكون التقدير جيعله غري مرتبٍط مبا « ُربُُّه َرَجالً 

  :قبله ارتباطاً كلياً ، فيكون أخربنا بإخبارين 
  .أنه استوى إىل السماء : أحدمها 
  .أنه سوى سبع مساوات : والثاين 
  .كالم أن اذيل استوى إليه هو املستوي بعينه وظاهر ال

  .تعديل خلقهن ، وإخالؤه من الِعَوجِ ، والفُطُور وإمتام َخلْقهن : ومعىن تسويتهّن 
  :يف نصبه مخسة أوجه « َسْبَع َسَمواٍت » : قوله 

  .ك مررت به زيد كقولك ، أخو« السََّماِء » العائد على « فََسوَّاُهنَّ » انه بدلٌ من الضمري يف : أحسنها 
أنه بدل من الضمري أيضاً ، ولكن هذا الضمري يفسره ما بعده ، وهذا يضعف مبا ضعف به قول : الثاين 

  .الزخمشري املتقّدم 
ُه { : أنه مفعول به ، واألصل ، فسوَّى منهن َسْبَع مسوات ، وشبهوه بقوله تعاىل : الثالث  واختار موسى قَْوَم

  :من قومه قاله أبو البقاء وغريه ، وهذا ضعيف لوجهني : أي ]  ١٥٥: األعراف [ } قَاِتَنا َسْبِعَني َرُجالً لِِّمي
  .بالنسبة إىل اللفظ : أحدمها 
  .بالنسبة إىل املعىن : والثاين 

  .أما األول فألنه ليس من األفعال املتعدية الثنني 
  .خواهتا وأ« اختار » و « أمر » بإسقاط اخلافض؛ ألهنا حمصورة يف : أحدمها 

  .أنه يقتضي أن يكون ثَمَّ مساوات كثرية ، سوى من مجلتها سبعاً ، وليس كذلك : الثاين 
مفعوالً ثانياً ، وهذا مل يثبت أيضاً ، « َسْبَع » فيتعّدى الثنني ، فيكون « َصيَّر » مبعىن « سوى » أن : الرابع 

  .« َصيََّر » مثل « َسوَّى » أعين جعل 
  ات السبعفصل يف هيئة السماو

  .قد دلّ على سبع مساوات  -هاهنا-اعلم أن القرآن 

، مث كرة الّزهرة ، مث كرة الشَّمس ، مث كرة : وقال أصحاب اهليئة  أقرهبا إلينا كرة القمر ، وفوقها كرة عطارد 
الكوكب  لن الكوكب األسفل إذا َمرَّ بني أبصارنا ، وبني: املّريخ ، مث كرة املشتري ، مث كرة ُزَحل ، قالوا 

األعلى ، فإهنما يصريان ككوكب واحٍد ، ويتميز السَّاتر عن املَْستور بلونه الَغالب كَُحْمَرِة املريخ ، وُصفَْرة 
  .عطارد ، وَبَياض الزهرة ، وُزْرقَة املُْشتري ، وكدرة ُزَحل ، وكلّ كوكب فإنه يكسف الكوكب الذي فوقه 

  لى األرضفصل يف االستدالل على سبق خلق السماوات وع
أَإِنَّكُْم { : هذه اآلية تدلّ على أن خلق األرض قبل خلق السَّماء ، وكذا قوله ] : بعض املَالَحدة [ قال 



وقال يف } ثُمَّ استوى إِلَى السمآء { : إىل قوله تعاىل ]  ٩: فصلت [ } لََتكْفُُرونَ بالذي َخلََق األرض ِفي َيْوَمْينِ 
وهذا يقتضي أن يكون خلق األرض ]  ٣٠: النازعات [ } َبْعَد ذَِلَك َدَحاَها  واألرض{ : » النازعات « سورة 

  :بعد السماء ، وذكروا يف اجلواب وجوهاً 
  .جيوز أن يكون خلق األرض قبل السماء إالّ أنه َدَحاَها حىت خلق السماء؛ ألن التدحية هي الَبْسط : أحدها 

  :هذا ُمْشكل من وجهني : ولقائل أن يقول 
ان األرض جسم عظيم ، فامتنع انفكاك خلقها عن التَّْدحية ، وإذا كانت التَّْدحية متأّخرة عن خلق : ل األو

ال َمَحالَة متأخراً عن خلق السماء    .السماء كان خلقها 
، وخلق كل يدلّ على أن خلق األرض » َخلََق لَكُم اَألْرَض َجِميعاً ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماء « : أن قوله : الثاين 

ما فيها متقدم على خلق السماء ، وخلق هذه األشياء يف األرض ال ميكن إِالَّ إذا كانت مدحوةً ، فهذه اآلية 
، فيعود التََّناقض    .على كوهنا مدحوة قبل خلق السَّماء 

خلق السماء على يقتضي تقدمي ]  ٣٠: النازعات [ } واألرض َبْعَد ذَِلَك َدَحاَها { : أن قوله : واجلواب الثاين 
  .األرض ، وال يقتضي أن تكون تسوية السماء مقّدمة على َخلْقِ األرض ، وعلى هذا التَّقِْدير يزول التناقض 

]  ٢٨ - ٢٧: النازعات [ } أَأَنُتْم أََشدُّ َخلْقاً أَمِ السمآء َبَناَها َرفََع َسْمكََها فََسوَّاَها { : قوله : ولقائل أن يقول 
خلق السماء ، وتسويتها مقدماً على تدحية األرض ، ولكن َتْدِحَيةَ األرض مالزمة خللق ذات يقتضي أن يكون 

  .األرض ، وحينئذ يعود السؤال 
ليس للترتيب هاهنا ، وإمنا هو على جَِهِة تعديد النعم ، على » ثُّم « : واجلواب الثالث وهو الصحيح أن قوله 

النعم العظيمة ، مث وقعت اخلُُصوم عنك ، ولعلّ بعض ما أخره يف أليس قد أعطيتك : مثل قول الرَّجل لغريه 
  .الذكر قد تقّدم فكذا ها هنا ، واهللا أعلم 

  هل َيُدلّ التنصيص على َسْبعِ مسوات على َنفْي العدد الزائد؟: فإن قيل 
  .احلق أن ختصيص العدد بالذكر ال َيُدلُّ على نفي الزائد : قال ابن اخلطيب 
  سبع أَْرضنيفصل يف إثبات 

[ } َوِمَن األرض ِمثْلَُهنَّ { ورد يف التنزيل أن السموات سبع ، ومل يأت يف التنزيل أن األرضني سبع إالَّ قوله 
وهو حمتمل للتأويل ، لكنه وردت يف أحاديث كثرية صحيحة تدلّ على أن األرضني سبع كما ]  ١٢: الطالق 
  :أنه قال  - عليه وسلم صلى اهللا -عن رسول اهللا » الصحيحني « روي يف 

ظَلََم ِقْيد ِشْبرٍ ِمَن األرض طُوِّقَُه من سبع أرضني «    .إىل غري ذلك » من 
اهللا الذي َخلََق سبع َسَماواٍت ومن « : قال  -رضي اهللا عنه-عن ابن عباس  -وامسه مسلم-وروى أبو الضحى 
، ونوح كنوح ، وإبراهيم كإبراهيم سبع أرضني يف كل أرض َنبِّي كنبيكم : األرضِ ِمثْلَُهنَّ قال  ، وآدم كآدم 

  .إسناد هذا عن ابن َعبَّاسٍ صحيح وهو شاذّ ال أعلم أليب الّضحى عليه دليالً : قال البيهقي » وِعيَسى كعيسى 
اً ل » السماء « و  « يف قول الّزجاج ، ومجع اجلمع » مساءة « يف قول األخفش ، و » مساوة « تكون مجع

مجع ، وإما على أهنا مفرد اسم جنس ، » الّسماء « إما على أن » ِسَواهن « ، فجاء » مساءات  «و » َسَماوات 
ْو كََصيِّبٍ مَِّن السمآء { : يف قوله » السَّماء « وقد تقّدم الكالم على    ] . ١٩: البقرة [ } أَ



َو بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم { : قوله    .ار قبله يتعلّق به خربه ، واجل» عليم « مبتدأ ، و : هو } َوُه
؛ حنو » ثُّم « االبتداء و » الم « و » الفاء « و » الواو « َبْعَد » هي « و » ُهو « واعلم انه جيوز تسكني هاء 

َو َيْوَم القيامة { ]  ٧٤: البقرة [ } فَهَِي كاحلجارة { :  : احلج [ } لَُهَو الغين { ]  ٦١: القصص [ } ثُمَّ ُه
، تشبيهاً ل ]  ٦٤: العنكبوت [ } ان لَهَِي احليو{ ]  ٦٤ « ب » ُهو « وقرأ هبا الكسائي وقالون عن نافع 

» ُهَو « جيوز تسكني هاء » كَِتف « و » َعُضد « ، فكما جيوز تسكني عني » كَِتف « ب » ِهي « ول » َعُضد 
ا ، وقد تسكن بعد بعد األحرف املذكورة؛ إجراًء للمنفصل جمرى املّتصل ، لكثرة دورها معه» ِهي « ، و 

  ]الطويل : [ كاف اجلر؛ كقوله 
ا... َما ُهنَّ كَهَِي فَكَْيَف ِلي : فَقُلُْت لَُهْم  -٣٤٨   ُسلُوٌّ َوالَ أَْنفَكُّ َصبا ُمَتيََّم

  ]البسيط : [ وبعد مهزة االستفهام؛ كقوله 
ُمأَِهَي َسَر: فَقُلْت ... فَقُْمُت للطَّْيِف ُمرتاعاً فَأَرَّقَنِي  -٣٤٩   ْت أْم َسَرت أَْم َعاِدنِي ُحلُ
َو { : وكذا يف قوله ]  ٣٨: الكهف [ } لَِّكنَّ ُهَو اهللا َربِّي { : يف قراءة ابن َحْمُدون » لكن « وبعد  } ُيِملَّ ُه

تعّد بنفسه ، فكيف تعّدى ب » علم « ، و » علم « من » فعيل « فإن قيل عليم ] .  ٢٨٢: البقرة [  « م
ب ، وكان » الباء  املقوية ، وإذا تأخر أن يتعدى » الالم « من حقه إذا تقدم مفعوله أن يتعّدى إيله بنفسه أو 

  إيله بنفسه فقط؟
التفضيل جبامع ما فيها » أفعل « أن أمثلة املُبالغة خالفت أفعاهلا ، وأمساء فاعليها ملعىن وهو شبهها ب : فاجلواب 

حكم يف التعّدي ، فأعطيت أمثلة املَُبالغة ذلك احلكم ، وهو أهنا ال التفضيل له » أفعل « ن َمْعَنى املبالغة ، و 
  .َتْخلُو من أن تكون من فعل متعدٍّ بنفسه أو ال 

  .فإن كان األول فإما أن يفهم علماً أو جهالً أو ال 

احلديد [ } ِت الصدور َوُهَو َعِليٌم بِذَا{ ]  ٣٢: النجم [ } ُهَو أَْعلَُم بِكُْم { : فإن كان األول تعدت بالباء حنو 
أنا أضرب « : حنو » الالم « وإن كان الثَّاين تعّدت ب » أنت أجهل به « و » زيد جهول بك « و ]  ٦: 

ا ُيرِيُد { : أنا ضراب له ، ومنه « و » لزيد منك  ، وإن كانت من متعدٍّ حبرف َجّر ]  ١٠٧: هود [ } فَعَّالٌ لَِّم
» ، و « أزهد فيه منك » ، و « أنا صبور عليه » و « أصرب على كذا أنا » : تعّدت هي بذلك احلرف حنو 

  .« زهيد فيه 
  فصل يف إثبات العلم هللا سبحانه خبلقه

للسماوات وما فيها من الَعَجائب والغرائب  هذه اآلية تدلّ على أهنال ميكن أن يكون خالقاً لألرض وما فيها ، و
  :لّياهتا ، وذلك يدلّ على أمور إذى إذا كان عاملاً هبا حميطاً جبزئياهتا وك

إنه ال يعلم اجلُزئيات ، ويدلّ على صحة قول املتكلمني فإهنم : أن يفسد قول الفَالَسفة الَّذين قالوا : أحدها 
فاعل هلذه األجسام على سبيل اإلحكام واِإلْتقَان ، وكل فاعل على هذا الوجه ، فإنه ال بد  - تعاىل-إنه : قالوا 

اً   .مبا فعله كما ذكر يف هذه اآلية  وأن يكون عامل
، وذلك ألنه : وثانيها  بني أن اخلالق للشَّيء على سبيل التقدير  -سبحانه وتعاىل- يدل على فساد قول املعتزلة 

والتحديد ، وال بد أن يكون عاملاً به وبتفاصيله ، ألن خالقه قد خّصه بقدر دون قدر ، والتخصيص بقدر معني 



ادة ، وإال فقد حصل الرُّْجَحان من غري مرّجح ، واإلرادة مشروطة بالعلم ، فثبت أن خالق ال ُبّد وأن يكون بإر
  .الشَّيء ال بد وأن يكون عاملاً به على سبيل التفصيل 

ا مل حيصل هذا  فلو كان العبد موجداً ألفعال نفسه لكان عاملاً هبا ، وبتفاصيلها يف الَعَدِد والكمّية والكيفية ، فلمَّ
  .لمنا أنه غري موجٍد ألفعال نفسه العلم ع
]  ٧٦: يوسف [ } َوفَْوَق كُلِّ ِذي ِعلْمٍ َعِليٌم { : إذا مجع بني هذه اآلية وبني قوله : قالت املعتزلة : وثالثها 

  .عامل بذاته  -تعاىل-ظهر أنه 
]  ١٦٦: النساء [ } َزلَُه بِِعلِْمِه أَن{ : عام ، وقوله « َوفَْوَق كُلُّ ِذي ِعلْمٍ َعِليٌم » : قوله تعاىل : واجلََواب 

ّدم على العام    .خاّص واخلاص مق

َيْسِفُك الدَِّماَء َوَنْحُن َوإِذْ قَالَ َربَُّك ِللَْملَاِئكَِة إِنِّي َجاِعلٌ ِفي الْأَْرضِ َخِليفَةً قَالُوا أََتْجَعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيَها َو
  ) ٣٠(َك قَالَ إِنِّي أَْعلَُم َما لَا َتْعلَُمونَ ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنقَدُِّس لَ

آلدم عليه الصَّالة والسالم ، فيكون ذلك إنعاماً عاما على مجيع  - تعاىل-هذه اآلية دالّة على كيفية تنظيم اهللا 
، فيكون هذا هو النعمة الثالثة من تلك النعم العاّمة اليت أوردها    .بين آدم 

خيلص املضارع للمضي ، وبين لشبهة باحلَْرِف يف الوضع واالفتقار ، وتليه اجلَُمل ظرُف زماٍن ماض ، » إذ « 
  .مطلقاً 

يريد ]  ٣٠: األنفال [ } َوإِذْ َيْمكُُر بَِك { : مع املستقبل كان معناه ماضياً كقوله » إذ « إذا جاء : قال املربد 
َوإِذْ قَالَ اهللا ياعيسى ابن َمْرَيَم أَأَنَت قُلَت {  :إذ مكروا ، وإذا جاء مع املاضي كان معناه مستقبالً كقوله : 

ِه كهذه اآلية ]  ١١٦: املائدة [ } ِللنَّاسِ    .وقد يبقى على ُمِضيِّ
، وال يتصّرف إال بإضافة الزمن » إذ زيد قام « : وإذا كانت اجلملة فعلية قبح تقدمي االسم ، وتأخري الفعل حنو 

، فإهنم يقدرون ، وال ي» يومئذ « : إليه ، حنو  ، » ذكر وقت كذا « كون مفعوالً به ، وإن قال به اكثر املعربني 
  .وال ظرف مكان ، وال زائداً ، وال حرفاً للتعليل ، وال للمفاجأة خالفاً ملن زعم ذلك 

، ويعرض منها تنوين كقوله  : الواقعة [  }َوأَنُتْم ِحيَنِئٍذ َتنظُُرونَ { : وقد حتذف اجلملة املضاف هو إليها للعلم 
كسرة إعراب ، وال تنوينه تنويَن صرٍف خالفاً لألخفش ، بل الكسر  -واحلالةُ هذه- وليس كَْسَرته ]  ٨٤

  ]الوافر : [ اللتقاء السَّاكنني ، والتنوين للعوض بدليل وجود الكسر ، وال إضافة؛ قال الشاعر 
  ٍة َوأَْنَت إٍِذ َصِحيُحبَِعاِقَب... َنَهْيُتَك َعْن ِطالَبَِك أُمُّ َعْمرٍو  -٣٥٠

فلما حذف املضاف بقي املَُضاف إليه على حاله ، ومل يقم مقامه » وأنت حينئذ « : أصله : ولألخفش أن يقول 
  .باجلر ، إال أنه ضعيف ]  ٦٧: األنفال [ } واهللا ُيرِيُد اآلخرة { : حنو 
فيه تسعة أوجه ، أحسنها » إذ « ها ، واعلم أنّ مجلة فعلية يف حملّ خفض بإضافة الظرف إلي: » قَالَ َربَُّك « و 

قالوا ذلك القول وضقَْت قول اهللا عز وجل إين جاعل يف األرض : أي » قَالُوا أََتْجَعلُ ِفيَها « أنه منصوب ب 
  .خليفة ، وهذا أسهل األوجه 

  .مقدراً ، وقد تقدم أنه ال يتصّرف ، فال يقع مفعوالً » اذكر « أنه منصوب ب : الثاين 
]  ٢١: البقرة [ } اعبدوا َربَّكُُم الذي َخلَقَكُْم { : املتقّدم يف قوله » خلقكم « أنه منصوب ب : الثالث 



  .وهذا ليس بشيء لطول الفصل . والواو زائدة 
  .بعده ، وهذا فاسد؛ ألن املضاف إليه ال يعمل يف املضاف » قال « أنه منصوب ب : الرابع 

  .ى أليب عبيدة أنه زائد ، وُيْعَز: اخلامس 
  .» قد « أنه مبعىن : السادس 
  .ابتداء خلقكم َوقَْت قول ربك : أنه خرب ملبتدأ َمْحذوف تقديره : السابع 
  .ابتداء خلقكم َوقَْت قوله ذلك : أنه منصوب بفعل الئقٍ تقديره : الثامن 

  .وهذان ضعيفان ، ألن وقت ابتداء اخلَلْقِ ليس وقت القول ، وايضاً ال يتصرف 
  .مقدراً ، وهذا مردوٌد باختالف الوقتني أيضاً » أحياكم « أنه منصوب ب : التاسع 

على » ملك « ، واختلف يف » َملَك « مجع » مالئكة « و . والالَّم للتبليغ » قال « متعلّق ب » للمالئكة « و 
  .التها اختلفوا ستة أقوال ، وذلك أهنم اختلفوا يف ميمه ، ها هي أصلية أو زائدة؟ والقائلون بأص

  .، فالشذوذ يف مجعه فقط » فََعائلة « من اِمللْك ، وشذّ مجعه على » فََعلٌ « وزنه » ملك « : فقال بعضهم 
، » الالم « ، مث نقلت حركة اهلمزة إىل » َشْمأَل « ، واهلمزة فيه زائدة ك » َمْألك « بل أصله : وقال بعضهم 

، واجلمع جاء ع   .لى أصل الزيادة ، فهذان قوالن عند هؤالء وحذفت اهلمزة ختفيفاً 
  :والقائلون بزيادهتا اختلفوا أيضاً 

  ]املنسرح : [ أرسل ، ففاؤه مهزة ، وعينه الم؛ ويدلّ عليه قوله : أي » أَلَكََ « هو مشتقٌّ من : فمنهم من قال 
  كَِذبَعنِ الَِّذي قَْد ُيقَالُ ِملْ... أَْبِلغْ أَبا َدْخَتُنوَس َمألُكَةً  -٣٥١

  ]الرمل : [ وقال اآلخر 
ُه  -٣٥٢   بِأَلُوٍك فََبذَلَْنا َما َسأَلْ... َوغُالَمٍ أَْرَسلَْتُه أُمُّ

  ]الرمل : [ وقال آخر 
  أَنَّه قََْد طَالَ َحْبِسي َواْنِتظَاري... أَْبِلغِ النُّْعَمانَ َعنِّي َمأْلَكاً  -٣٥٣

مث « َمفَْعلٍ » على وزن « العني » إىل موضع « الفاء » و ، « مث قلبت العني إىل موضع الفاء : فأصل ملك 
، فيكون وزن ملك « اهلمزة » ، وحذفت « الالم » إىل « اهلمزة » نقلت حركة  حبذف « َمَعالً » : ختفيفاً 

  .الفاء 
، مث نقلت حركة اهلمز: أي « ألك » هو مشتّق من : ومنهم من قال  ، وعينه مهزة  ، أرسل أيضاً ، ففاؤه الم  ة 

  ]الطويل : [ وحذفت كما تقّدم ، ويدلّ على ذلك أنه قد نطق هبذا األصل قال 
  َتَنزَّلَ ِمْن َجوِّ السََّماِء َيُصوُب... فَلَْسَت ِإلْنِسيٍّ َولَِكْن ملََألٍك  -٣٥٤

، « لة َمفَاع» على هذا القول « مالئكة » مث جاء اجلمع على األصل ، فرّدت اهلمزة على كال القولني ، فوزن 
  .بالقَلْب « َمَعاِفلَة » وعلى القول الذي قبله 

؛ ألن امللك يدير الرسالة يف ِفيِه ، فأصل َملْك « يديره - أداره » إذا « َيلُوكُه -الَكَُه » : هو مشتقٌّ من : وقيل 
، فنقلت حركة :  » قبله فقلب  الساكنة قبلها ، فتحرك حرف العلّة ، وانفتح ما« الالم » إىل « الواو » َملُوك 

» حبذف العني ، وأصل « مفل » : ، مث حذفت األلف ختفيفاً ، فوزنه « مقام » : مالكاً مثل : ، فصار « ألفاً 



، ولكن شرط قلب الواو والياء مهزة بعد ألف مفاعل أن « الواو مهزة » ، فقلبت « مالوكة » : « مالئكة 
» و « َمَصائب » : ى أنه قد جاء ذلك يف األصل قليالً قالوا ، عل« َرَسائل » و « َعَجائز » : تكون زائدة حنو 

  .باهلمز ، فهذه مخسة أقوال ]  ١٠: األعراف [ } َمَعايَِش { ، وقرىء شاذَّا ، « َمَناِئر 
لتأنيث اجلمع « مالئكة » يف « واهلاء » عند العرب « امللك » ال اشتقاق ل : قال النضر بن ُشَمْيلٍ : الّسادس 

  .« َصالَدمة  »: ، حنو 

: [ ، وليس بشيء ، وقد حتذف هذه اهلَاء شذوذاً؛ قال الشاعر » نسَّابة « و » َعالّمة « للُمَبالغة ك : وقيل 
  ]الطويل 
  فصل يف ماهية املالئكة... أََبا َخاِلٍد َصلَّْت َعلَْيَك املَالَِئُك  -٣٥٥

إن املَالَئكة ذوات قائمة بنفسها ، وهي إما : قال اختلفوا يف ماهّية املالئكة ، وحقيقتهم ، والضابط فيه أن ي
  :متحّيزة ، أو ليست مبتحّيزة ، فإن كانت متحّيزة فهاهنا أقوال 

أهنا أجسام لطيفة َهَوائية تقدر على التشكُّل بأشكال خمتلفٍة مسكنها السموات ، وهذا قول أكثر : أحدها 
  .املسلمني 

أن املالئكة هي هذه الكواكب املوصوفة باإلْسَعاِد ، واِإلْنَحاِسن :  قول طوائف من َعَبَدِة األوثان: الثاين 
  .فَالُْمْسِعَدات منها مالئكة الرَّمحة ، واملنحسات منها َمالَئكة العذاب 

، : قول معظم املَُجوس ، والثنوية : الثالث  وهو أن هذا الَعاملَ مركّب من أصلني أزليني ، ومها النور والظّلمة 
حلقيقة َجْوَهَران َشفَّافان ُمْخَتاران قادران ، متضادا الّنفس والصورة ، خمتلفا الفعل والتدبري ، فجوهر وُهَما يف ا

النُّور فاضل خّير ، نفّي طّيب الريح ، كرمي النفس يسر وال يضر ، وينفع وال مينع ، وَيْحَيا وال يبلى ، وجوهر 
  .الظلمة على ضّد ذلك 

ولد األولياء ، وهم املالئكة ال على سبيل التََّناكح ، بل على سبيل تولّد احلكمة من مث إنَّ جوهر النور مل يزل ي
، وجوهر الظلمة مل يزل يولد األعداء ، وهم الشياطني على سبيل تولّد السَّفِه من  احلكيم ، والضوء من املضيء 

  .السفيه ال على سبيل التناكح 
  :فهاهنا قوالن . ، وليست مبتحّيزة ، وال بأجسام وهو أهنا ذوات قائمة بأنفسها : القول الثاين 

قول طوائف من النََّصارى ، وهو أن املالئكة يف احلقيقة هي األنفس النَّاطقة املفارقة ألبداهنا على َنْعِت : األول 
الصفاء واخلريية ، وذلك ألن هذه النفوس املفارقة إن كانت صافيةً خالصة فهي املالئكة ، وإن كانت خبيثةً 

  .كَِدَرةً فهي الشياطني 
قول الفَالَسفة وهي أهنا َجَواهر قائمة بأنفسها وليست مبتحّيزة ألبتة ، وأهنا باملاهية خمالفة ألنواع : والثاين 

، وأهنا للنفوس البشرية جارية جرى الشَّمس  النفوس النَّاطقة البشرية ، وأهنا أكملُ قوةً منها ، وأكثر علماً منها 
ا هي بالنسبة إىل أْجَرام اَألفْالَك والكواكب : ضواء ، مث إنَّ هذه اجلََواهر على قسمني بالنسبة إىل األ منها م

كنفوسنا الناطقة بالنسبة إىل أبداننا ، ومنها ما هي ال هي َعلَى َشْيٍء من تدبري األفالك ، بل هي مستغرقة يف 
كة املُقَرَُّبون ، ونسبتهم إىل املالئكة الَّذين يدبرون معرفة اهللا ، وحمبته ومشتغلة بطاعته ، وهذا القسم ُهُم املالئ

السََّماوات ، كنسبة أولئك املدبرين إىل نفوسنا النَّاطقة ، فهذان الِقْسمان قد اتفقت الفالسفة على إثباهتما ، 



سفلّي ، مث إن ومنهم من أثبت انواعاً أَُخَر من املالئكة ، وهي املالئكة األرضية املدبِّرة ألحوال هذا العامل ال
  .املدبرات هلذا العَالَم إن كانت خريةً فهم املالئكة ، وإن كانت شريرةً فهم الشياطني 

  فصل يف شرح كثرهتم
أطَِّت السََّماُء َوُحقَّ لََها أن َتِئطَّ ما فيها َمْوِضَع قََدمٍ إال وفيه َملٌَك ساجٌد ، أو « : قال عليه الصالة والسالم 

  .» راكع 

بين آدم عشر اجلن ، واجلن وبنو آدم عشر حيوانات الَبّر ، وهؤالء كلهم ُعشر حيونات الَبّر ، وروي أن [ 
، وكلّ هؤالء مالئكة  وهؤالء كلّهم عشر حيوانات الَبْحرِ ، وهؤالء كلّهم عشر مالئكة األرض املوكّلني هبا 

تيب إىل مالئكة الّسرادق الواحد من َسَماء الدنيا ، وكل هؤالء عشر مالئكة السَّماِء الثانية وعلى هذا التر
ُسَرادقات العرش اليت عددها ستمائة ألف ، طول كلّ سرادق وعرضه ومسكه إذا قوبلت به السََّماوات 

إهنا كلها تكون شيئاً يسرياً وقدراً صغرياً ، وما من مقدار موضع قدم إال وفيه  واألرضون وما فيها وما بينها ، ف
قائم ، هلم َزَجلٌ بالتسبيح والتَّقديس ، مث كلّ هؤالء يف ُمقَابلة املالئكة الذين و] َملٌَك ساجد ، أو راكع 

َيُحوُمونَ حول العرش كالقَطَْرِة يف البحر ، وال يعلم َعَدَدُهْم إال اُهللا تعاىل ، مث مع هؤالء مالئكة اللَّوحِ الذين هم 
ل عليه السَّالم ، وال حيصى أجناسهم وال مدة أشياع إسرافيل عليه الّسالم ، واملالئكة الذين هم جنود جربي

ْعلَُم ُجُنوَد َربَِّك إِالَّ ُهَو { : أعمارهم وال كيفية عبادهتم إال اهللا تعاىل ، على ما قال    ] . ٣١: املدثر [ } َوَما َي
سوق  حني عرج به رأى مالئكة يف َمْوِضعٍ مبنزلة -عليه الصالة والسالم- وروي يف بعض كتب التَّذكري أنه 

فقال جربيل عليه » إلَى أْيَن َيذَْهُبونَ؟ «  - صلى اهللا عليه وسلم  - بعضهم ميشي ُتَجاَه بعض ، فسأل رسول اهللا 
ال أَْدرِي إِالّ أَنِّي أراُهْم مذ خلقت وال أرى واحداً منهم قد رأيته قبل ذلك ، مث سأل واحداً منهم : السَّالم 
خيلق كوكباً يف كلّ أربعمائة ألف سنٍة ، فخلق  -تعاىل-ي غري أن اهللا ال أدر: مذ كم خلقت؟ فقال : وقيل له 

ا أجلّ كماله    .مثل ذلك الكوكب منذ َخلَقَنِي أربعمائة ألف مرة فسبحانه من إله ما أعظم قدرته وم
  »إين جاعل « : فصل فيمن قيل له من املالئكة 

كلّ املالئكة ، أو بعضهم؟ فروى الضَّحَّاك عن ابن » م إنِّي جاعلٌ هل« : اختلفوا يف املَالَئكة الَّذين قال هلم 
ملا  -تعاىل-؛ ألن اهللا » إبليس « مع ] كانوا ُمَحاربني [ عباس أنه سبحانه إمنا قال هذا القول للمالئكة الذين 

من  يف ُجْنٍد» إبليس « أسكن اجلّن األرض ، فأفسدوا فيها ، وسفكوا الّدماء ، وقتل بعضهم بعضاً ، بعث اهللا 
بعسكره حىت أخرجوهم من األرض؛ وألَْحقُوُهْم بَِجزَاِئرِ الَبْحر ، وشعوب اِجلَبالِ ، » إبليس « املالئكة ، فقتلهم 

ملك األرض ، وملك مساء الدنيا ، وخزانة » إبليس « وَسكَُنوا األرض ، وخفّف اهللا عنهم العبادة ، وأعطى 
ارة يف السماء ، وتارة يف السماء ، وتارة يف اجلنة ، فاخذه العجب اجلّنة ، فكان يعبد اهللا تارة يف األرض ، وت

إنِّي َجاِعلٌ يف اَألْرضِ « : ما أعطاين اهللا هذا املُلَْك إال ألين أكرم املالئكة عليه فقال تعاىل هلم : وقال يف نفسه 
  .» َخِليفَةً 

  .ختصيص ، ألن لفظ املالئكة يفيد الُعُموم وقال أكثر الصحابة والتابعني إنه قال ذلك جلماعة املالئكة من غري 

مع أنه منّزه عن احلاجة إىل » إنِّي َجاِعلٌ يف االرضِ خليفةً « : ما الفائدة يف أن اهللا قال للمالئكة : فإن قيل 
  .املَُشورة؟ 



  :فاجلواب من وجهني 
السُّؤال ، فكانت املَْصلََحة تقتضي علم أهنم إذا اطَّلُعوا على ذلك الّسر أوردوا عليه ذلك  -تعاىل-أنه : األّول 

  .إحاطتهم بذلك اجلََواب ، فعّرفهم هذه الواقعة لكي يوردوا ذلك السُّؤال ، ويسمعوا ذلك اجلواب 
  .علم عباده املَُشورة  -تعاىل-أنه : والثاين 

» إنَّ « ب به ، وكسرت هذه اجلملة معمولُ القول ، فهي يف حمل نص» إنِّي َجاِعلٌ يف اَألْرضِ َخِليفَةً « : قوله 
الفَْتح : هنا ، لوقوعها بعد القول اجملّرد من معىن الظَّنِّ حمكية به ، فإن كان مبعىن الظَّن جرى فيها وجهان 

  ]الطويل : [ والكَْسر؛ وأنشدوا 
  َنَزْعُت بَِها َعْنُه الَْوِليَّةَ بِاهلَجْرِ... إِذَا قُلَْت إِنِّي آيٌب أَْهلَ َبلَْدٍة  -٣٥٦

  .كان ينبغي أن يفتح ليس إالَّ؛ نظراً ملعىن الظن ، لكن قد يقال جاز الكسر ُمَراعاةً لصورة القول و
  :على ثالثة أقسام » إن « و 

، وقسم جيب فيه فتحها ، وقسم جيوز فيه الوجهان    .قسم جيب فيه كسرها 
، » بلغين انك قائٌم « : فتحها؛ حنو  أن كلَّ موضع َسدَّ مسدَّها املصدُر ، وجب فيها: والضابط الكُلّي يف ذلك 

وكلَّ موضعٍ مل َيُسدَّ مسدََّها ، وجب فيه كَْسُرها؛ كوقوعها بعد القول ومبتدأةً وصلةً وحاالً ، وكلّ موضع جاز 
  .الفجائية » إذا « أن يسّد مسّدها ، جاز الوجهان؛ كوقوعها بعد فاء اجلزاء ، و 

  :فيه قوالن » جاعل « و 
ي اَألرضِ « مفعوالً به و » خليفة « فيكون » خالق « مبعىن أنه : أحدمها    :فيه حينئذ قوالن » ِف
  .أنه متعلّق مبحذوف؛ ألنه حال من النكرة بعده : والثاين » جاعل « أنه متعلّق ب - وهو الواضح : أحدمها 

يف األرض « فعول األول ، و هو امل» خليفة « ذكره الزََّمْخَشرِي ، فيكون » ُمَصيِّر « القول الثانيك أنه مبعىن 
  .هو الثَّاين قدم عليه ، ويتعلّق مبحذوف على ما تقرر » 

ُدِحَيِت اَألْرُض من « : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -، روى ابن سابط عن النيب » مكة « إهنا : واألرض قيل 
، وصاحل ، وشعيب: ، قال » أم القرى « ولذلك مسيت » َمكَّةَ    .واملَقَام » زمزم « بني  وقرب نوح ، وهود 

  .والظاهر أنّ األرض يف اآلية مجيع األرض من املشرق واملغرب 
بله من اجلّن ، وهذا أصح ، : أي » فاعل « جيوز أن يكون مبعىن » خليفة « و  خيلفكم أو خيلف من كان ق

  .لدخول تاء التأنيث عليه 
: حينئذ قياساً ، إالَّ أن يقال » التَّاء « يس دخول خيلف كل جيل من تقدمه ، ول: أي » مفعول « مبعىن : وقيل 

وإمنا استغىن بذكره كما يستغىن بذكر أيب . » الذَّبيحة « و » النَّطيحة « جرى جمرى اجلََواِمِد ك » خليفة « إن 
  .املعىن على اجلنس : وقيل » َربِيَعة « و » ُمَضر « : القَبِيلَِة حنو 

  .اسم يصلح للواحد واجلمع كما يصلح للذكر واألنثى :  اخلليفة: » ابن اخلطيب « وقال 
  .من الصَّاحلني ، وبتسكينها من الطَّاحلني  -بالتحريك-» اخلَلَُف « و 

  :على وجهني  -خليفة: أي -واختلفوا يف أنه ِلَم ّمساه 
لصالة عليه ا-ملا نفى اجلّن من األرض ، وأسكنها آدم كان آدم  -تعاىل- أنه » ابن عباس « فروي عن 



  .خليفة ألولئك اجلّن الذين تقّدموه ، ألنه خلفهم  -والسَّالم
إمنا مسَّاه اهللا خليفةً ، ألنه خيلف اهللا يف احلكم بني خلقه ، ويروى عن ابن مسعود ، وابن عباس ، : والثاين 

ي األرض فاحكم { : والّسدي وهذا الرأي متأكّد بقوله تعاىل  : ص [ } َبْيَن الناس باحلق إِنَّا َجَعلَْناَك َخِليفَةً ِف
٢٦  ] .   ] .احلديث » . . نعم « : يا رسول اهللا أنبياً كان آدم مرسالً؟ قال : قلت : روى أبو ذر قال ] 

ملن كان رسوالً إىل ولده ، وكانوا أربعني ولداً يف عشرين بطناً يف كل َبطْنٍ ذكر وأنثى ، وتوالدوا : فإن قيل 
ذكره أهل التوراة . مي امليتة والدَّم وحلم اِخلْنزِير ، وعاش تسعمائة وثالثني سنةً حىت كثروا ، وأنزل عليهة حتر

.وروي عن وهب بن منبه أنه عاش ألف سنة . [ واهللا أعلم   [  
كما تقّدم؛ ألنه اسم فاعل ، وأسم الفاعل » جاعل « منصوب ب » خليفة « بالقاف ، و » خِليقةً « : وقرئ 

كان فيه األلف والالم ، ويشترط احلال أو االستقبال واالعتماد إذا مل يكونا فيه ، يعمل عمل فعله مطلقاً إن 
ا مل يفصل بينهما كهذه اآلية    .وجيوز إضافته ختفيفاً م

  فصلٌ يف وجوب نصب خليفة للناس
، وتنفذ به أحكام اخلل يفة هذه اآلية دليلٌ على وجوب نصب إمام وخليفة يسمع له وُيطَاع ، لتجتمع به الكلمة 

وأن األمة -، وال خالف يف وجوب ذلك َبْيَن األئمة إالّ ما روي عن األَصّم ، وأتباعه أهنا غري واجبٍة يف الدين 
مىت أقاموا حججهم وجهادهم ، وتناصفوا فيما بينهم ، وبذلوا احلّق من أنفسهم ، وقسموا الَغَنائم والفَيء 

بت عليه ، أجزأهم ذلك ، وال جيب عليهم أن ينصبوا والصدقات على أهلها ، وأقاموا احلُُدود على من وج
  .إماماً يتولّى ذلك ، وشروط اإلمامة مذكورة يف كتب الِفقْه 

وتناصفوا فيما بينهم ، وبذلوا احلّق من أنفسهم ، وقسموا الَغَنائم والفَْيء والصدقات على أهلها ، وأقاموا 
عليهم أن ينصبوا إماماً يتولّى ذلك ، وشروط اإلمامة احلُُدود على من وجبت عليه ، أجزأهم ذلك ، وال جيب 

  .مذكورة يف كتب الِفقْه 
، وأنه املختار ، » إِذْ قَالَ َربَُّك « عامل يف » قالوا « قد تقدم أن » أََتْجَعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيَها : قَالُوا « : قوله 

: [ للتقرير؛ كقوله : ، وقيل » للتعجب « : شري لالستفهام على باهبا ، وقال الزخم» أجتعل « واهلمزة يف 
  ]الوافر 
  َوأَْنَدى الَْعاِلمَني ُبطُونَ َراحِ... أَلَْسُتْم َخْيَر َمْن َرِكَب املَطَاَيا  -٣٥٧
  .أجتعل فيها من يفسد كمن كان قبل : لالسترشاد ، أي » أبو الَبقَاِء « وقال 

  .مفعول به » من يفسد « ، و » اخلَلْق « إهنا مبعىن : ل إن قي» جتعل « األوىل متعلّقة ب » فيها « و 
« ، و » من يفسد « مفعوالً ثانياً قّدم على األول ، وهو » فيها « ، فيكون » التصيري « إهنا مبعىن : وإن قيل 

حتتمل أن تكون كموصولةً ، أو نكرة موصوفة ، فعلى األول ال حملّ للجملة بعدها من اإلعراب ، وعلى » من 
» يفسد « عطف على » يفسك « و . » يفسد « الثانية متعلّقة ب » فيها « لثَّاين حملها النصب ، و ا

  .باالعتبارين 
، وقرئ منصوباً على جواب االتسفهام بعد  » أن « اليت تقتضي اجلمع بإضمار » الواو « واجلمهور على َرفِْعِه 

  ]الكامل : [ كقوله 



ِة الَْملُْسوعِ... ِمَن الكََرى  أََتبِيُت َريَّانَ اجلُفُوِن -٣٥٨   َوأَبِيَت ِمْنَك بِلَْيلَ
أن الفعل » واو الصرف « وهذه عبارةُ الكوفيني ، ومعىن » منصوب بواو الصرف « : » ابن عطية « : وقال 

  .عنه إىل النصب » الواو « كان يقتضي إعراباً ، فصرفته 
  .» أُْسِفُك « يضاً بضم حرف املَُضارعة من بكسر الفاء ، وقرئ بضمها أ» َيْسِفكُُ « واملشهور 

  .هو الصَّب ، وال يستعمل إالّ يف الدم : » السَّفْك « و . وقرئ أيضاً مشدداً للتكثري 
  .» يستعمل أيضاً يف الدمع « : وقال ابن فارس واجلوهري 

سفك الكالم ، أي : الكالم ، يقال  وال يستعمل السَّفك إالّ يف الدم ، وقد يستعمل يف َنثْرِ: » املَْهَدوِّي « وقال 
  .نثره : 
  .السفاح ، وهو القادر على الكالم : » السَّفاك « و 
، وجيوز أن » َدم « مجع » الدَِّماء « و  ، فال ُبدَّ له من ثالث حمذوف هو المه  وال يكون اسٌم معرٌب على حرفني 

  ]الوافر : [ ؛ قال الشاعر » َدَمَيان « و » َوان َدَم« ؛ لقوهلم يف التثنية » ياء « وأن تكون » واواً « تكون 
ْو أَنَّا َعلَى َحَجرٍ ذُبِْحَنا  -٣٥٩   َجَرى الدََّمَياِن بِاخلََبرِ الَْيقِنيِ... فَلَ

» بفتحها؟ قوالن؛ وقد ُيَردُّ ْحمذُوفُُه ، فيستعمل مقصوراً ك « فََعل » فَْعل بسكون العني ، أو « : وهل وزن دم 
  :يه قول الشاعر ؛ وعل« َعَصا 
ا... كَأَطُومٍ فَقََدْت ُبْرغَُزَها  -٣٦٠   أَْعقََبْتَها الُغْبُس ِمْنُه َعَدَم

ا   غَفَلَْت ثُمَّ أََتْت َتْرقُُبُه فَإِذّا ِهَي بِِعظَامٍ َوَدَم
  .الضباع : « الُغْبُس » ولدها ، و : « وبرغزها » الناقة ، : « اَألطُوم » 

  ]البسيط : [  وقد تشّدد ميمه؛ قال الشاعر
ْرغاً َبْعَد ِعزَِّتِه  -٤٦١   َيا َعْمُرو َبْغُيَك إِْصَراراً َعلَى الَْحَسِد... أَهانَ َدمََّك فَ

اً بعد ألف زائدٍة ، حنو « الدَِّماي » أو « االدَِّماو » : وأصل الدََّماء  » : فقلب حرف العلّة مهزة لوقوعه طرف
  .« رَِداء » و « ِكَساء 

أََتْجَعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيَها » : الئكة ال يعلمون إال مبا عملوا ، وال يسبقونه بالقول ، فكيف قالوا امل: فإن قيل 
 ».  

يه ، فمنهم من قال : فاجلواب  إهنم ذكروا ذلك عن ظَّن قياساً على حالِ اِجلّن الذين كانوا يف : اختلف العلماء ف
  .قاله ابن عباس ، والكليب وأمحد بن حيىي األرض قبل آدم عليه الصَّالة والّسالم ، 

أهنم عرفوا خلقة آدم ، وعرفوا أنه مركب من األخالط األربعة فال بد وأن يتولد منه املشهور بالَغَضبِ : الثَّاين 
  .، فيتولّد الفساد من الشَّْهَوِة ، وَسفِْك الدماء من الغضب 

وناس من الصحابة ، وذكروا » ابن معود « مروي عن إهنم قالوا ذلك على َيِقْينِ ، وهو : ومنهم من قال 
  :وجودهاً 
  .ربنا وما يكون ذلك اخلليفة : قالوا » إِنِّي َجاِعلٌ ِفي اَألْرضِ َخِليفَةٌ « : ملا قال  -أنه : أحدها 

 أََتْجَعلُ« : يكون له ذرية يفسدون يف األرض ، ويتحاسدون ، ويقتل بعضهم بعضاً ، فعند ذلك قالوا : قال 



  ؟» ِفْيَها َمْن ُيفِْسُد ِفْيَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء 
إما على طريق التَّعجُّب من استخالف اهللا من يعصيه ، أو من عصيان اهللا من يستخلفه يف أرضه ، وينعم عليه 

اً االستخالف والعصيان    .بذلك ، وإما على طريق االستعظام واالستكبار للفعلني مجيع
كان قد أعلم املالئكة أنه إذا كان يف األرض خلٌق عظيم أفسدوا فيها ، وسفكوا الدماء  -  تعاىل - أنه : وثانيها 

.  
ربنا ملن خلقت هذه النار؟ قال : ملا خلق اهللا النَّار خافت املالئكة خوفاً شديداً ، فقالوا : قال ابن َزْيٍد : وثالثها 

خلقي ، ومل َيكُْن هللا يومئذ خلٌق سوى ا:  « : ملالئكة ، ومل يكن يف األرض خلق ألبتة ، فلما قال ملن َعَصانِي من 
  .عرفوا أن املعصية تظهر منهم » إين جاعل يف األرض خليفةٌ 

ما هو كائن إىل يوم القيامة ، فلعلّهم طالعوا اللّوح ، فعرفوا ] احملفوظ [ ملا كتب القلم يف اللوح : ورابعها 
  .ذلك 

يكون نائباً هللا يف احلكم والقضاء ، واالحتياج إىل احلاكم والقاضي إمنا إذا كان َمْعَنى اخلليفة من : وخامسها 
يكون عند التنازع ، والتَّظَامل ، فكان اإلخبار عن ُوجود اخلليفة إخباراً عن وقوع الفساد والشَّرِّ بطريق االلتزام 

.  
أجتعل فيها : وكذا ، قالوا  كان اهللا أعلمهم أنه إذا جعل يف األرض خليفةً يفعل كذا: قال قتادة : وسادسها 

  .الَّذي علمناه أم غريه 
مجلة من مبتدأ وخرب يف حملٍّ : » حنن نسبح « للحال ، و : الواو » وَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنقَدُِّس لََك « : قوله 

  .النصب على احلال 
نسّبح ملتبسني حبمدك ، : بة أي فيه للمصاح» الباء « متعلّق مبحذوف؛ ألنه حالٌ أيضاً ، و : » حبمدك « و 

  .فهما َحاالَِن ُمَتَداِخالن ، أي حال يف حال . جاء زيٌد بثيابه : حنو 
اعتراًض » حبمدك « : وحيتمل ن يكون قوهلم : » بن عطية « للسببية فتتعلّق بالتسبيح ، قل » الباء « : وقيل 

وأنت املَْحُموُد يف : على جهة التسليم ، أي وحنن نسبح ونقدس ، مث اعترضا : بني الكالمني ، كأهنم قلوا 
حصل لنا التسبيح : فعالً حمذوفاً الئقاً باملعىن تقديره » الباء « باهلداية إىل ذلك وكأنه حياول أنه تكون 

  .والتقديس بسبب محدك 

ا » احلمد « و  الفاعل مصدر ُمَضاف ملفعوله ، وفاعله حمذوف تقديره حبمدنا إّياك ، وزعم بعضهم أنّ : هن
، وهو غلط؛ ألنَّ املصدر اسم جامد ال يضمر فيه على أنه قد حكي اِخلالَف يف املصدر الواقع موقع  مضمر فيه 

  .هل يتحّمل ضمًري أو ال وقد تقدم » شرياً زيداً « : الِفْعل ، حنو 
نقدس أنفسنا وأفعالنا : ، ومفعوله حمذوف أي » حنن « فهو خري أيضاً عن » ُنَسبُِّح « عطف على » ُنقَدُِّس « و 

  .لك 
، أو ب » لك « و    .ومعناها العلّة » نسبح « متعلّق به 

ال ُتزاَد : وقل  دٍّ بنفسه ، وهو ضعيف ، إذ  إال مع تقدمي املعمول ، أو يكون » الالم « زائدة ، فإنَّ ما قبلها متع
  .العامل فرعاً 



  .» سجدت هللا « : حنو : هي ُمَعدَِّيةٌ : وقيل 
تقديساً : فعل هذا تتعلّق مبحذوف ، ويكون خرب مبتدأ مضمر أي » ُسقْياً لك « : بيان كهي يف قولك لل: وقيل 
  .لك 

» وحنن نسبح « وأبعد من زعم أن مجلة . أعين؛ ألنه أليق باملوضع : وهذا التقدير أحسن من تقدير قوهلم 
ه ابن عطية مع القول باالستفهام احملض وأحنن نسبح أم نتغري؟ واستحسن: داخلة يف حيز استفهام مقدر تقديره 

املعادلة وهو رأي » أم « حذف مهزة االستفهام من غري ذكر : وهذا يأباه اجلمهور ، أعين » أجتعل « : يف قوهلم 
  .وأتلك نعمة : أي ]  ٢٢: الشعراء [ } َوِتلَْك نِْعَمةٌ َتُمنَُّها َعلَيَّ { : وجعل من ذلك قوله تعاىل » األخفش « 

  ]الطويل : [ اآلخر  وقول
اً إىل البِيضِ أَطَْرُب  -٣٦٢   َوال لَِعباً ِمنِّي وذُو الشَّْيبِ َيِلًعُب... طَرَِبْت َوَما َشْوقَ

  وأذو الشيب؟: أي 
  ]املنسرح : [ وقول اآلخر 

  أُوَرثَ ذَْوداً َشَصاِئصاَ نََبال... أَفَرَِح أَنْ أُْزَرأَ الِكَراَم َوأَنّْ  -٣٦٣
  .أأفرح؟ : أي 

  ]الطويل : [ جائز لداللتها عليه؛ كقوله » أم « فأما مع 
  يَِسْبعٍ َرَمْيَن الَْجْمَر أَْم بِثََماٍن... لََعْمرَِك ما أْدرِي َوإِنْ كُْنُت َدارِياً  -٣٦٤

  أبسبع؟: أي 
» سبحان اهللا « معىن التنزيه والبََراءة ، وأصله من السَّبح وهو البعد ، ومنه السَّابح يف املاء ، ف: » التسبيح « و 

  ]السريع : [ تنزيهاً له وبراءة عما ال يليق جبالله ومنه : أي 
  ُسبٍَحانَ ِمْن َعلْقََمةَ الْفَاِخرِ... أَقُولُ لَمَّا َجاَءنِي فَْخُرُه  -٣٦٥

  .تنزيهاً ، وهو خمتص بالباري َتَعاىل : أي 
، على سبيل التهكُّم فزاد فيه : أصله سبحان من َعلْقََمةَ الفاخر إن : يف قوله » الراغب « قال  « ُسْبَحانَ علقمة 
  .» من 

سبحان اهللا من أجل َعلْقََمة ، فظاهر قوله أنه جيوز أن يقال لغري الَبارِي على سبيل التهكُّم ، : تقديره : وقيل 
  .وفيه نظر 

  ]الطويل : [ لقُُدس؛ وقال الشاعر التَّطهري ، ومنه األرض املقدََّسة ، وبيت املَقِْدس ، وُروح ا: » التقديس « و 
  كََما َشْبَرَق الْوِلَْدانُ ثَْوَب الُْمقَدِّسِ... فَأَْدَركَْنُه َيأُْخذْنَ بِالسَّاقِ َوالنَِّسا  -٣٦٦

  .املُطَهِّر هلم : أي 
  .» نسّبح « إذا ذهب فيها وأبعد ، فمعناه قريب من معىن : هو من قدس يف األرض : » الزخمشري « : وقال 

  :مث اختلفوا على وجوع 
  .َنِصفَُك مبا يليق بك من العلو والعّزة : نطهرك أي : أحدها 
  .نطهر أفعالنا من ذنوبنا حىت تكون حالصةٌ لك : قول جماهد : وثانيها 



  .نطهر قلوبنا عن االلتفات إىل غريك حىت تصري مستغرقةً يف أنوار معرفتك : ورابعها 
  :على مذهبنا من وجوه  هذه اآلية تدلّ: قالت املعتزلة 

أضافوا هذه األفعال إىل أنفسهم ، فلو كانت أفعاالً هللا » وَنْحُن ُنَسبُِّح َحبْمِدَك وُنقَدُِّس لََك « : قوهلم : أحدها 
  .ملا حسن التمدُّح بذلك ، وال فضل لذلك على سفك الدماء؛ إذ كل ذلك من فعل اهللا تعاىل  -تعاىل  -

م ، وال وجود إالّ بصنعه وخلقه ومشيئته ، فكيف يصح التنزيه إذا كان ال فاح: وثانيها  شة ، وال ظُلْ
  والتقديس؟

ُم َما الَ َتْعلَُمونَ « : أن قوله : وثالثها  يدلّ على مذهب الَعْدلِ ، ألنه لو كان خالقاً للكفر لكان خلقهم » أَْعلَ
لوا ، فلما مل َيْرَض هبذا اجلواب سقط لذلك الكفر ، فكان ينبغي أن يكون اجلواب نعم خلقهم ليفسدوا وليقت

  .هذا املذهب 
لكان ذلك جارياً جمرى أجسامهم ، وألواهنم ، وكما ال  -تعاىل  -لو كان الفساد والقَْتلُ من فعل اهللا : ورابعها 

 املَُعارضة مبسألة الداعي والعلم ، واهللا: واجلواب . يصح التعجُّب من هذه األشياء ، فكا من الفساد والقتل 
  .أعلم 
  الوسطى؟» النون « الوقاية ، أو » نون « فاجتمع ثالثة أمثال ، فحذفنا أحدها ، وهل هو : » إّني « أصل 
وبابه ، واجلملة يف حمل َنْصب ]  ١٤: البقرة [ } إِنَّا َمَعكْْم { الصحيح الثاين ، وهذا شبيه مبا تقدم يف : قوالن 

  .بالقول 
، وهي » ما « عالً مضارعاً ، وهو الظاهر ، و جيوز فيه أن يكون ف» أعلم « و  إما نكرة موصوفة : مفعول به 

  .تعلمونه : أي : أو موصولة ، وعلى كل تقدير ، فالعائد حمذوف الستكماله الشروط 
  ]الطويل : [ ؛ كقوله « عامل » اسم مبعىن « أعلم » إن : « أبو البقاء » وتبعهما : املهدي ، ومكّّي « وقال 
  َعلَى أَيَِّنا َتْعُدو املَنِيَّةُ أَوَّلُ... ْمُرَك َما أَْدرِي وإّني َألْوَجلُ لََع -٣٦٧

لعدم « أعلم » ، ومل ينون « أعلم » جيوز فيها أن تكون يف حملّ جر باإلضافة ، أو نصب ب « ما » ف 
  .انصرافه بإمجاع النحاة 

هؤالء » :  يصرفانه ، واألخفش يصرفه حنو واختلفوا يف أفعل إذا مسي به وكان نكرة ، فسيبويه واخلليل ال
  .« َحَواّج بيت اهللا 

  :وهذا مبين على أصلني ضعيفني 
  .من غري تفضيل « فاعل » مبعىن « أفعل » جعل : أحدمها 
  .إذا كانت مبعىن اسم الفاعل علمت عمله ، واجلمهور ال يثبتوهنا « أفعل » أن : والثاين 
منصوبة « ما » اعلم منكم ، و : هنا للتفضيل ، واملفضل عليه حمذوف ، أي على باهبا من كو« أعلم » : وقيل 

التفضيل؛ ألنه « أفعل » علمت ما ال تعلمون ، وال جائز أن ينصب ب : أي « أفعل » بفعل حمذوف دلّ عليه 
كون أضعف من الصفة املشّبهة اليت هي أضعف من اسم الفاعل الذي هو أضعف من الِفْعلِ يف العمل ، وهذا ي

  ]الطويل : [ نظري ما أّولوه من قول الشاعر 



ثْلََنا َيْوَم الَْتِقْيَنا فََوارَِسا... فَلَْم أََر ِمثْلَ احلَيِّ َحيَّاً ُمَصبِّحاً  -٣٦٨   َوالَ ِم
  َوأََضَرَب ِمنَّا بالسُُّيوف القََوانِسَا... أَكَرَّ وأَْحَمى ِللَْحِقيقَِة ِمْنُهُم 

، ويف ادعاء مثل ذلك يف اآلية » أضرب « ال ب » ضرب « ب : بفعل مقدر أي  منصوب» القََوانِس « ف 
، والناصب ل    .» ما « الكرمية بعد احلَذِْف يتبّين املفضل عليه 

  فصل يف بيان عالم اجلواب يف اآلية
ه جواب لتعّجبهم ، إن: فقيل » إِنَّي أَْعلَُم َما ال َتْعلَُمونَ « : اختلف علماء التأويل يف هذا اجلواب وهو قوله 

ال تتعّجبوا من أن فيهم من يفسد ، ويقتل ، فإين أعلم مع هذا أن فيهم صاحلني ، ومّتقني ، وأنتم ال : كأنه قال 
  .تعلمون 

ال تغتّموا بسبب وجود املفسدين ، فإين أعلم أيضاً أن فيهم مجعاً من املّتقني : إنه جواب لغّمهم كأنه قال : وقيل 
إن مصلحتكم أن تعر فرا وجه احلكمة فيه : إنه طلب احلكمة كأنه قال : وقيل . ى ألبّره ، ومن لو أقسم عل

  .بل رمبا كان ذلك التفصيل مفسدة لكم . على اإلمجال دون التفصيل 
قد أعجب ودخله الِكَبُر ملا جعله خازن الّسماء ، وشرفه  - لعنة اهللا  -» إبليس « كان : » ابن عباس « وقال 

ٍة له ، فاستحب الكفر واملعصية يف جانب آدم ، فاعتقد أن  وقالت املالئكة  -عليه الصالة والسالم  - ذلك ملزّي
إين « : ، وهي ال تعلم أن يف نفس إبليس خالف ذلك ، فقال اهللا هلم » وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك « : 

ال تعلمون مم: املعىن عام ، أي : ، وقيل » أعلم ما ال َتْعلَُمونَ  ا هو كائن أعلم ما  ا يكون ، وم   .ا كان ، وم

َدَم الْأَْسَماَء كُلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى الَْملَاِئكَِة فَقَالَ أَْنبِئُونِي بِأَْسَماِء َهُؤلَاِء إِنْ كُ   ) ٣١(ْنُتْم َصاِدِقَني َوَعلََّم آ

  .» إِنِّي أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمون « :  اعلم أن املالئكة ملا سألوا عن وجه احلكمة ، فأجاهبم على سبيل اإلمجال بقوله
عليه الصالة  -أراد اهللا تعاىل أن يزيدهم بياناً ، وأن يفّصل هلم ذاك املُْجَمل ، فبني تعاىل هلم من فضل آدم 

ما مل يكن معلوماً هلم ، وذلك بأن علم آدم األمساء كلها ، مث عرضهم عليهم ليظهر بذلك كََمال  - والسالم 
  .، وقُُصورهم عنه يف العلم ، فيتأكّد ذلك اجلواب اإلمجايل هبذا اجلواب التفصيلي فَْضِله 

  فصل يف إعراب اآلية
َدَم اَألَمساء « : قوله  هذه اجلملة جيوز أالَّ يكون هلا َمَحلّ من اإلعراب ، الستئنافها ، وأن يكون حملها » َوَعلََّم آ

  .» قَالَ َربَُّك « اجلر ، لعطفها على 
متعّدية إىل اثنني ، وكانت قبل التضعيف متعديةً لواحد؛ ألهنا عرفانية ، فتعّدت بالتضعيف آلخر ، » لم ع« و 

أبو « الِعْرفَانية والَيِقينّية يف التعدية ، فإن أرادوا أن يعدوا اليقينية عدوها باهلمزة ذكر ذلك » علم « وفرقوا بني 
  .» علي الّشلوبني 

  .مفعوله » آدم « اري َتَعاىل ، و يعود على الب» علم « وفاعل 
كنيته يف األرض : أبو حممد ذكره السُّهيلي ، وقيل : كُنيته أبو الَبَشر ، وقيل  - عليه الصالة والسالم  -وآدم 

  .أبو البشر ، وكنيته يف اجلنة أبو حممد 
« : فقلت » واواً « ها جعلتها إال أهنم لَيَُّنوا الثانية ، فإذا احتجت إىل حتريك» أفعل « وأصله هبمزتني ، ألنه 

  .» األخفش « يف اجلمع؛ ألنه ليس هلا أصل يف الياء معروف ، فجعلت الغالب عليها الواو ، عن » أوادم 



َنظَائره حنو » فَاَعلَ « أرجحها أنه اسم أعجمي ال اشتقاق فيه ، ووزنه : ستة أقوال » آدم « ويف  » آزر « : كَ
َع من» شاخل « و    .الصَّرف للعلمية والُعْجمة الشخصية  ، وإّنما ُمن

» الضَّحاك « ، وهي ُحْمَرةٌ متيل إىل السََّواد ، واختلفوا يف اُألْدَمِة ، فزعم » اُألْدَمِة « أنه مشتقٌّ من : والثاين 
كان أبيض ، مأخوذ من  -عليه الصالة والسالم  - أهنا البياض ، وأن آدم » النَّْضر « أهنا السُّمرة ، وزعم 

أََحاِمَر » و : ُحَمرٍ « ك » أََواِدُم « و » أَْدٌم « ناقة أَْدَماء ، إذا كانت بيضاء ، وعلى هذا االشتقاق مجعه : وهلم ق
  .، وال ينصرف بوجه « 

  .ومنع من الصَّرف على َهذَْينِ القولني للوزن والعلمّية . أنه مشتٌق من أدمي األرض ، وهو وجهها : الثالث 
، وهذا خطأ ، ألنه كان يبنغي أن ينصرف ، أنه مشت: الرابع  ٌق من أَِدمي أيضاً على هذا الوزن أعين وزن فاعل 

  .فيلزم قاشلو هذه املقالة صرفه « آَدُمون » ألن كونه مشتقٌّ من اُألْدَمة ، وهو أدمي األرض مجعه 
  .أنه ِعْبرِّي من اإلدام ، وهو التراب : اخلامس 
، ومسي به لغرض إظهار الشيء حىت « أكرم » : ه يف األصل فعل رباعي مثل إن: « الطربي » قال : الّسادس 

  .تعرف جَِهته 

  .واحلاصل أن اّدعاء االشتقاق فيه بعيد؛ ألن األمساء األعجمية ال َيْدُخلَُها اشتقاق وال تصريف 
أعطى « من باب  مفعول ثاٍن ، واملسألة» األمساء « وإن كان مفعوالً لفظاً فهو فاعل معىن ، و » آدم « و 

  .، وله أحكام تأيت إن شاء اهللا تعاىل » وكََسا 
ا « و . رفع لقيامه مقام الفاعل » آدُم « مبنياً للمفعول و » ُعلََِم « : وقرئ  تأكيد لألمساء تابع أبداً ، » كُلََّه

  .وقد يلي العوامل كما تقّدم 
وعلم آدم األمساء ، ومل يبني لنا :  ادَِّعاء حذف؛ ألن املعىن الظاهر أنه ال حيتاج إىل» اَألْسَماَء كُلََّها « : وقوله 

على الشُّمول ، واحلكمة حاصلة بتعلُّم األمساء ، وإن مل يعلم مسمياهتا » كلها « : أمساء خمصوصة ، بل دلّ قوله 
  .، أو يكون أطلق األمساء ، وأراد املسميات ، فََعلَى هذين الوجهني ال َحذَْف 

  .أمساء املسميات ، فحذف املُضاف إليه للعلم : تقديره : من حذف ، واختلفوا فيه ، فقيل ى ُبّد : وقيل 
ورّجح هذا ]  ٤: مرمي [ } واشتعل الرأس َشْيباً { : ، كقوله تعاىل » الالم « وعوض منه : قال الزخمشري 

فَلَمَّا « ، » أَْنبِئُونِي بَِهُؤالَِء « : ومل يقل » َبأَْسَماِئهِْم  فَلََما أَْنَبأََهْم« ، » أَْنبِئُونِي بأَْسَماِء َهؤالَِء « : القول بقوله 
نظر؛ ألن األلف والالم ال تقوم َمقَاَم اإلضافة عند البصريني » وعوض منه الالم « ولكن يف قوله » أَْنَبأَُهْم بِهِْم 

، ورجح هذا القول بقوله مسميات األمساء ، فحذف املُضاف ، وأقيم املَُضاف إليه مق: تقديره : وقيل .  « : امه 
أَْو { : ألن األمساء ال جتمع كذلك ، فدلّ عوده على املسميات ، وحنو هذه اآلية قوله تعاىل » ثَُم َعَرَضُهْم 

. ٤٠: النور [ } كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ لُّجِّيٍّ َيْغَشاُه   [  
  .احملذوف »  ذي« على » يغشاه « أو كَِذي ظُلَُماٍت ، فاهلاء يف : تقديره 

  فصل يف املراد باألمساء يف اآلية
،  -عليه الصالة والسالم  - اختلف أهل التأويل يف معىن األمساء اليت علّمها آلدم  فقال ابن عباس ، وعكرمه 

جليلها وحقريها : وقتادة ، وجماهد ، وابن جبري    .علمه أمساء مجيع األشياء كلّها 



كنت جالساً عند ابن عباس ، فكروا اْسَم اآلنَِيِة « : َسنِ بن علي قال وروى عاصم بن كليب عن سعد موىل احلَ
ا : َواْسَم الّسوط ، قال ابن عباس  َم آَدَم اَألْسَماَء كُلََّه   .» َوَعلَّ

علمه أمساء كلّ شيء حىت القْصَعة والقصيعة وحىت اجلَفنة واِملْخلب « : وروي عن ابن عبَّاس ، وجماهد ، وقتادة 
علم آدم من األمساء أمساء خلقه ما مل تعلم املَالئكة ، ومسى كل شيء بامسه ، وأحنى منفعة : ة قال وعن قتاد» 

  .كل شيء إىل جنسه 
  .» وهذا أحسن ما روي « : قال النَّحَّاس 
  .» مث عرضهم « : واختار هذا ، ورّجحه بقوله » علمه أمساء املالئكة وذرّيته « وقال الطربي 

  .» اء ما خلق يف األرض أمس« وقال القتييب 
  .أمساء األجناس واألنواع : وقيل 

  .» أمساء املالئكة « : وقال الربيع بن أنس 
  .أمساء ذرّيته : وقيل 
  .أمساء ما كان وما يكون إىل يوم القيامة : وقيل 
  .صنعة كلّ شيء : وقيل 

مث تكلم كل واحد من أوالده بلغة علم آدم مجيع اللُّغات ،  -عّز َوَجلّ  -إن اهللا : وقال أصحاب التأويل 
  .فتفرقوا يف البالد ، واختص كل فرقة منهم بِلُغٍة 
  فصل يف بيان أن اللغات توقيفية أو اصطالحية؟

اللُّغات كلها توفيقيةٌ ، مبعىن أن اهللا تعاىل خلق علماً ضرورياً : » الكعيب « و » اجلبائي « و » األشعري « قال 
َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماَء « : لقوله تعاىل : ين ، وبأن تلك األلفاظ موضوعةٌ لتلك املعاين بتلك األلفاظ ، وتلك املعا

  .» كُلََّها 
إنه ال بد من تقدم لغة اصطالحية ، وأن الوضع ال بد وأن يكون مسبوقاً على االصطالح : » أبو هاشم « وقال 

  :، واحتج بأمور 
وضع ذلك اللَّفظ لذلك املَْعَنى لصارت صفةُ اهللا معلومةً  -تعاىل  -أنه لو حصل العلم الضروري بأنه : أحدها 

بالضرورة ، مع أن ذاته معلومة باالستدالل ، وذلك ُمَحال ، وال جائز أن حيصل لغري العاقل ، ألنه يبعد يف 
  .ف فاسد العقول أن حيصل العلم هبذه اللَُّغات مع ما فيها من احلكم العجيبة لغري العاقل ، فالقول بالتوقي

  .خاطب املالئكة ، وذلك يوجب تقدُّم لغة على ذلك التكلم  -تعاىل  -أنه : وثانيعا 
َدَم اَألْسَماَء كُلََّها « : أن قوله : وثالثها  يقتضي إضافة التعليم إىل األمساء ، وذلك يقتضي يف تلك » َوَعلَّم آ

  .كانت اللُّغات حاصلةٌ قبل ذلك التعليم  األمساء أهنا كانت أمساء قبل ذلك التَّعليم ، وإذا كان كذلك
ا َتَحدَّى املالئكة بعلم األمساء ، فال بد وأن تعلم املالئكة كونه  -عليه الصَّالة والسالم  -أن آدم : ورابعها  مل

  .صادقاً يف تعيني تلك األمساء لتلك املسميات على ذلك التعليم 
  فصل يف بيان هل كان آدم نبياً قبل املعصية؟

واألقرب أنه كان مبعوثاً  -عليه الصالة والسالم  -إن علم آدم األمساء معجزة دالّة على نبّوته : املعتزلة  قالت



إىل َحّواء ، وال يبعد أيضاً أن يكون إىل من توّجه التحدي إليهم من املالئكة؛ ألن مجيعهم وإن كانوا رسالً فقد 
 -عليه الصالة والّسالم  -إىل لُوٍط  -الصالة والسالم  عليه - جيوز اإلْرَسال إىل الرسول ، كبعثة إبراهيم 

واحتجوا بأن حصول ذلك العلم له ناقٌص للعادة ، فوجب أن يكون معجزاً ، وإذا ثبت كونه معجزاً ثبت كونه 
  .رسوالً يف ذلك الوقت 

اهللا ، وعدم حصوله ال نسلم أن ذلك العلم ناقص للعادة؛ ألن حصول العلم باللُّغة ملن علمه : ولقائل أن يقول 
  .ملن مل يعلمه ليس بناقصٍ للعادة 

، فحينئذ حتصل املَُعارضة ، : وأيضاً فإما أن يقال  املالئكة علموا كون تلك األمساء موضوعةً لتلك املسميات 
وال تظهر املزية ، وإن مل يعلموا ذلك ، فكيف عرفوا أن آدم أصاب فيما ذكر من كون كلّ واحد من تلك 

  :اً لكل واحد من تلك املعاين؟ واعلم أنه ميكن دفع هذا السُّؤال من وجهني األلفاظ امس
رّبما كان لكل ِصْنٍف من أصناف املالئكة لغة من هذه اللغات ، وكان كل صنف جاهالً بلغة الصنف : األول 

يهم مجيع تلك ملا َعّد عل -عليه الصَّالة والسَّالم  -اآلخر ، مث إن مجيع أصناف املالئكة حضروا وإن آدم 
اللُغات بأسرها عرف كل صنف إصابته يف تلك اللُّغة خاّصة ، فعرفوا هبذه الطريق صدقة إالَّ اهنم بأسرهم 

تلك اللغات بأسرها ، فكان ذلك معجزاً    .عجزوا عن معرفة 

 - ة والسَّالمعليه الصال -عرفهم قبل ذلك أهنم إذا مسعوا من آدم  -تعاىل  -إنه : ال ميتنع أن يقال : الثَّاين 
أظهر فعالً خارقاً للعادة ، فَِلَم ال جيوز أن يكون ذلك من باب الكرامات أو من باب اإلرهاص؟ ومها عندنا 

  .جائزان 
  :ما كان نبياً يف ذلك الَوقِْت بوجوه  -عليه الصَّالة والسَّالم  -واحتج من قطع بأنه 

  .منه املعصية بعد النبوة ، وذلك غري جائز  أنه لو كان نبياً يف ذلك الزمان لكان قد صدرت: أحدها 
لو كان رسوالً يف ذلك الوقت لكان إما أن يكون مبعوثاً إىل أحد ، أو ال يكون مبعوثاً إىل أحد ، وإما : وثانيها 

أن يكون مبعوثاً إىل املالئكة واإلنس واجلن ، واألوَّل باطل ، ألن املالئكة عند املعتزلة أفضل من البشر ، وال 
وز جعل األدون رسوالً إىل األشرف؛ ألن الرسول متبوع ، واألّمة تبع ، وجعل األدون متبوع األشرف جي

َولَْو َجَعلَْناُه { : خالف األصل ، وأيضا فاملرء إىل قبول القول ممن هو من جنسه أمكن ، وهلذا قال اهللا تعاىل 
أن يكون مبعوثاً إىل البشر ، ألنه ما كان هناك أحد من البشر وال جائز ]  ٩: األنعام [ } َملَكاً لََّجَعلَْناُه َرُجالً 

 ٣٥: البقرة [ } َوالَ َتقَْرَبا هذه الشجرة { : إال َحّواء ، وحواء ما عرفت التكليف إال بواسطة آدم لقوله تعاىل 
ا جعل آدم واسطة ، وال جائز أن يكون مبعوثاً إىل اجلن؛ ألنه ما ك]  ان يف السماء شافههما هبذا التكليف ، وم

، وال جائز أيضاً أن يكون مبعوثاً إىل أحد ، ألن املقصود من جعله رسوالً التبليغ ، فحيث ال  أحد من اجلّن 
  .مبلغ مل يكن يف جعله رسوالً فائدة 

أن  دليل على أنه إمنا اجتباه ربه بعد الّزلة ، فوجب]  ١٢٢: طه [ } ثُمَّ اجتباه َربُُّه { : قوله تعاىل : وثالثها 
يكون قبل الزِّلة غري جمتيب ، وإذا مل يكن ذلك الوقت جمتيب وجب أال يكون رسوالً؛ ألن االجتباء والرسالة 

ُمَتالَزمان ، ألن االجتباء ال َمْعَنى له إالّ التخصيص بأنواع التشريفات ، وكل من جعله اهللا رسوالً ، فقد خّصه 
. ١٢٤: األنعام [ } ْجَعلُ رِسَالََتُه اهللا أَْعلَُم َحْيثُ َي{ : بذلك لقوله تعاىل   [  



  .» ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى املَالَِئكَِة « : قوله 
للمسميات املقّدرة ، أو إلطالق األمساء وإرادة » َعَرَضُهْم « حرف للتََّراخي كما تقّدم ، والضَّمري يف : » مث « 

  .املسميات ، كما تقدم 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

َعَرَضُهنَّ « : ، وقراءة ابن مسعود » عََرَضَها « ونقل عن ابن عباس ، ويؤيده قراءة أُّيب . يعود على األمساء : وقيل 
إمنا قال ابن عباس ذلك بناء منه أنه أطلق : لعقالء كضمري العقالء أو نقول إال أن يف هذا القول جعل ضمري غري ا» 

  .األمساء ، وأراد املسميات كما تقدم وهو واضح 
  .» َعَرضَُهْم « متعلّق ب » َعلَى املَالَِئكَِة « و 

  .» َألْسَماِء َهُؤالِء أَْنبِئُونِي « : وقوله » عََرَضُهمْ « : عرض األشخاص ، لقوله تعاىل : قال ابن مسعود وغريه 
  .» إنَّه عََرَضُهمْ أَْمثَالَ الذَّرِّ « : ويف احلديث 

  .عرض األمساء : وقال ابن عباس وغريه 
  فصل يف بيان أول من تكلم بالعربية
  .اختلف يف أَول من تكلم بالعربية 

م باأللسنة كلها آدم عليه أن أول من وضع الكتاب العريب والّسرياين والكتب كلها ، وتكل: روى كعب األحبار 
أّول من تكلّم بالعربية جربيل : روى ثور بن يزيد عن َخاِلدِ بن َمْعَدان عن كعب قال : فإن قيل . الصالة والسالم 

وهو الذي أَلْقَاَها على لسان نُوحٍ عليه الصالة والسالم ، وألقاها نوح على لسان ابنه  -عليه الصالة والسالم  -
  .َسام 

وما ذكروه حيتمل أن يكون املراد » َوَعلًم آَدَم اَألْسَماَء كُلََّها َحتَّى القَْصَعة والقَُصْيَعة « : اهللا عليه وسلم وقال صلى 
إمساعيل عليه الصالة والسَّالم ، وكذلك إن  -عليه الصالة والسالم  -به أول من تكلّم بالعربية من ولد إبراهيم 

  .أن املذكور أول من تكلّم من قبيلته بالعربية  َصّح ما سواه فإنه يكون حمموالً على
  .وكذلك جربيل أول من تكلم هبا من املالئكة ، وألقاها على لسان بعد أن علمها اهللا آدم أو جربيل ، على ما تقدم 

  .» أَنْبِئُونِي بأَْسَماِء َهُؤالَِء « : قوله 
ما حبرف اجلر كهذه اآلية ، وقد حيذف حرف اجلر ، قال اإلخبار ، وأصل أنبأ أن يتعّدى الثنني ثانيه» اِإلْنَباء « 

هبذا ، وقد يتضّمن معىن أعلم اليقينية ، فيتعّدى تعديتها إىل ثالثة : أي ]  ٣: التحرمي [ } َمْن أَنَبأََك هذا { : تعاىل 
  .نّبأ وأخرب ، وخرب وحدث : َمفَاعيل ، ومثل أنبأ 

  ]اخلفيف : [ إشارة ، ورتبته ُدْنَيا ، وُيَمدُّ َوُيقْصَُر؛ كقوله  يف حمل خفض باإلضافة ، وهو اسم» هؤالء « و 
  َت نِعَاالً َمْحذُوَّةً بِمِثَالِ... َهُؤلَى ثُمَّ كُالًّ اْعطَْي  -٣٦٩

: هُؤالَه ، وقد يقال : واملشهورة بناؤه على الكَْسرِ ، وقد يضم ، وقد ينوِّن مكسوراً ، وقد تبدل مهزته هاء ، فيقال 
  ]الوافر : [ ِء؛ كقوله َهْوال
  َبكَى لَمَّا َبكَى أََسفاً َعلَيِكَا... َهذَا : َتَجلَّْد الَ َيقُلْ َهْؤالَِء  -٣٧٠

والمه عند الفارسي مهزة فتكون فاؤه والمه من ماّدة واحدة ، وعند املربد أصلها ياء ، وإمنا قلبت مهزةً لتطرفها بعد 
  .األلف الزَّائدة 

والكوفيني واملربد . إنْ كُنتم صادقني ، فأنبئوين : تقّدم نظريه وجوابه حمذوف أي » َصاِدِقْيَن  إنْ كُْنُتْم« : قوله 
ألنه لو كان جواباً لوجبت الفاء معه » أنت ظامل إن فعلت « : يرون أن اجلواب هو املتقدم ، وهو مردود بقوهلم 



  .كما جتب معه متاخراً 
اً هو رأي املربد ، وكونه متقدماً هو رأي سيبويه ، وهو وهم؛ ألن املنقول إن كون اجلواب َمْحذوف: وقال ابن عطية 

وهذه اآلية دالة على فضيلة العلم . إن كنتم صادقني أن بين آدم يفسدون يف األرض فأنبئوين : عن املربد أن التقدير 
.  

قَالَ َيا آَدُم أَْنبِئُْهْم بِأَْسَماِئهِْم فَلَمَّا أَْنَبأَُهمْ ) ٣٢(الَْعلِيُم الَْحكِيُم قَالُوا سُْبحَاَنكَ لَا ِعلَْم لََنا إِلَّا َما َعلَّْمَتَنا إِنََّك أَْنَت 
  ) ٣٣(ْنُتْم َتكُْتُمونَ بِأَْسمَاِئهِْم قَالَ أَلَْم أَقُلْ لَكُْم إِنِّي أَْعلَُم غَْيَب السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوأَْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما كُ

بل هو مصدر؛ أنه مسع له فعلٌ ثالثيٌّ ، وهو من األمساء الالَّزمة : اسم مصدر ، وهو التسبيح ، وقيل : » سبحان « 
  ]السريع : [ لإلضافة ، وقد بفرد ، وإذا أفرد ، منع الصَّرف للتعريف ، وزيادة األلف والنون؛ كقوله 

  ُسبَحانَ ... أَقُولُ أَمَّا َجاَءنِي فَْخُرُه  -٣٧١
  ]البسيط : [ َنوَّناً كقوله َوقَْد َجاَء ُم

  َوقَْبلََنا سَبََّح الْجُوِديُّ وَالْجُُمُد... ُسْبحَاَنُه ثُمَّ سُْبحَاناً َنُعوذُ بِِه  -٣٧٢
  .صرف ضرورة : فقيل 
أن نوي تعريفه بقي على حاله ، وإن نكر اعرب منصرفاً ، وهذا البيت » بعُد « و » قَْبلُ « هو مبنزلة : وقيل 

  .ونه مصدراً ال اسم مصدر ، لوروده منصرفاً يساعد على ك
ولقائل القول األول أن جييب عنه بأن هذا نكرة ال معرفة ، وهو من األمساء الالزم النصب على املصدرية ، فال 

يا سُْبحَاَنك : ينصرف والناصب له فعل مقدر ال جيوز إظْهاره ، وقد روي عن الكَساِئّي أنه جعله ُمَناَدى تقديره 
  .نسبحك حنن : إىل املفعول؛ ألن املعىن  -ُهنا  -مجهور النحويني وإضافته  ومنعه
  .بل إضافته للفاعل ، واملعىن تنّزهت وتباعدت من السُّوء : وقيل 

  .وسبحانك العامل فيه يف َمَحلّ نصب بالقول 
« موصولة ، و » ما « حرف استثناء ، و » إالّ « و } الَ َرْيَب ِفيِه { : كقوله » الَ ِعلَْم لََنا إِالَّ َما َعلَّْمَتَنا « : قوله 

، وجيوز أن تكون مصدرية ، وهي » معلوم « مبعىن » علم « صلتها ، وعائدها حمذوف ، على أن يكون » علمتنا 
  .؛ ألنه إذا عمل كان معرباً » ال « يف حملّ نصب على االستثناء ، وال جيوز أن تكون منصوبةً بالعلم الذي هو اسم 

  .على املوضع » ال « يف حملّ رفع على الَبَدل من اسم :  وقيل
، وفيه نظر؛ ألن االستثناء إنََّما هو من احملكوم » ال إله إال اهللا « : هو بدلٌ من خرب التربئة كقوهلم : وقال ابن عطية 

  .عليه بقيد احلكم ال من احملكوم به 
بعدها ، وهذا غري معقول؛ ألنه كيف ينتصب » نا علمت« منصوبةٌ ب » ما « أن » الزَهراوي « ونقل هو عن 

  املوصول بصلته وتعمل فيه؟
شرطية ، و » ما « إالّ أن يتكلّف له وجه بعيد ، وهو أن يكون استثناء منقطعاً مبعىن لكن ، وتكون : قال أبو حيان 

  .» لمتنا علمناه لكن ما ع« : ناصب هلا ، وهو يف حمل جزم هبا ، واجلواب حمذوف ، والتقدير » علمتنا « 
  فصل

  :الضمري حيتمل ثالثة أوجه 
« فيكون منصوب احملل ، وأن يكون مبتدأ ، وخربه ما بعده ، واجلملة خرب » إنَّ « أن يكون تأكيداً السم : أحدها 



  .، وأن يكون فصالً ، وفيه اخلالف املشهور » إنَّ 
  وهل له حمل من اإلعراب أم ال؟

هل بإعراب ما قبله كما قال الفراء ، فيكون يف حمل نصب ، أو بإعراب ما بعده فيكون يف إن له حمالًّ ، ف: وإذا قيل 
  حمل رفع كقول الكسائي؟

  .وفيهما من املُبالغة ما ليس فيه » فاعل « مبعىن » فعيل « ، ومها » العليم « خري ثاٍن أو صفة » احلكيم « : قوله 

  ]الكامل : [ « ج عن اإلرادة ، ومنه َحكََمةُ الدابة؛ وقال جَرِيٌر اإلتقان ، واملنع من اخلرو: لغة » احلكيم « و 
  إنِّي أََخاُف َعلَْيكُُم أَنْ أَغَْضبَا... أََبنِي َحنِيفَةَ أَْحِكمُوا ُسفََهاءَكُْم  -٣٧٣
ال »  :، وقوله « وعلم » : ، وقوله « وعلم » : ؛ ألنه هو املّتصل به يف قوله « احلكيم » على « العليم » وقدم 

  .فناسب اتصاله به؛ وألن اِحلكَْمةَ ناشئةٌ عن العلم وأثر له ، وكثرياً ما تقّدم صفة العلم عليها « ِعلَْم لنا 
أنت العامل : واحلكيم صفةٌ ذاٍت إن فسر بذي اِحلكَْمِة ، وصفة فعل إن فسر بأنه احملكم لصنعته فكأن املالئكة قالت 

  .وأنت احلكيم يف هذا الفعل املصيب فيه  بكل املعلومات ، فأمكنك تعليم آدم ،
خليفةً  -عليه الصالة والسالم-أنه هو الذي حكم جبعل آدم « احلكيم » أن مراد املالئكة من « ابن عباس » وعن 

  .يف األرض 
  فصل

كن التوصُّل إليها وأنه ال مي -تعاىل-احتج أهل اإلسالم هبذه اآلية على أنه ال سَبِْيلَ إىل معرفة املغيبات إال بتعليم اهللا 
{ : وقوله ]  ٥٩: األنعام [ } َوِعنَدُه َمفَاِتُح الغيب الَ َيْعلَُمَهآ إِالَّ ُهَو { : بعلم النجوم والكهانة ، ونظريه قوله تعاىل 

  ] . ٢٦: اجلن [ } َعاِلُم الغيب فَالَ ُيظْهُِر على غَْيبِِه أََحداً 
  .« هِْم َيا آَدُم أَنْبِئُْهمْ بأْسمَاِئ» : قوله 
مبين على الضم؛ ألنه مفرد معرفة ، وكل ما كان كذلك ُبين على ما كان يرفع به ، وهو يف حمل نصب : آدم 

َيا » : يا إياك كقوهلم : ادعوا آدم ، وبين لوقوعه موقع املُْضَمرِ ، واألصل : لوقوعه موقع املَفْعول به ، فإن تقديره 
  ]الرجز [ كقوله  ؛« يا أَْنتَ » ، و « قَْد كَفَْيُتَك 

  أَْنَت الَِّذي طَلَّقَْت َعاَم ُجْعتَا... َيا أَْبَجُر ْبُن أَْبَجرٍ َيا أَْنَتا  -٣٧٤
أليق « إياك » ؛ ألن املوضع موضع نصب ، ف « يا أنت » أقيس من « َيا إِيَّاَك » و ... قَْد أَْحَسَن اُهللا َوقَْد أَسَأَْتا 

يا عبد اهللا ، ومن الشبيه به ، وهو عبارة عما كان الثَّانِي فيه من متام معىن :  به ، وحترزت باملفرد عن املضاف حنو
  ]الطويل : [ ، وباملعرفة من النكرة املقصودة؛ حنو قوله « يا ثالثةً وثالثني » و « يا خرياً من زيد » : األّول حنو 

  ِمْن َنْجَرانَ أَنْ الَ َتالَقيَاَنَداَماي ... فَيا إِمَّا َراِكباً إِمَّا َعَرْضَت فََبلََغْن  -٣٧٥
  .فإن هذه األنواع الثالثة معربة نصباً 

ويروى عن . مهموز مضموماً ، وقرئ بكسر اهلاء « أنبئهم » فعل أمر ، وفاعل ، ومفعول ، واملشهور « أنبئهم » 
  .ةٌ ، فهي حاجز غري َحِصْينٍ ، ألهنا ساكن« اهلمزة » ، ومل يعتد ب « الباء » ، كأنه أتبع اهلاء حلركة « ابن عامر » 

: هذا على إبدال اهلمزة ياء ، كما تقول » ابن جّنيّ « ، قال » ابن كثري « وقرئ حبذف اهلمزة ، وُرويت عن 
  .وهذا ضعيف يف اللّغة؛ ألنه بدلٌ ال ختفيف ، والبدل عندنا ال جيوز إال يف ضرورة الشعر : أنبيت كأعطيت ، قال 
أهنم يقولون » األوسط « يف » األخفش « ريِ مرضٍ ، ألن البدل جاء يف َسَعة الكالم ، حكى وهذا من أيب الفَْتحِ غ



  .توضيت : أَْخطَْيت ، ويف توضأت : يف أَخْطَأَت 
  .» َرفَْيت « ، ومل أمسع » َرفَأْت « يف » َرفَْوت « : ، وهذا قليل قالوا » الواو « ورمبا َحرَّكوه إىل : قال 

نحويني يف صرف العلّة املبدل من اهلمزة نظر يف أنه هل جيرى جمرى العلّة األصلي أم ينظر إىل إذا تقرر ذلك ، فلل
هل حيذف جزماً كاحلرف غري املبدل أم ال نظراً إىل أصله؟ واستدل : أصله؟ ورتبوا على ذلك أحكاماً ، ومن مجلتها 

  ]الطويل : [ بعضهم على حذفه جزماً بقول زهري 
  ُيَعاِقْب َسرِيعاً وإالَّ ُيْبَد بِالظُّلْمِ َيظِْلمِ... ُيظْلَُم َجرِيٍء َمَتى  -٣٧٦

  .باهلمزة ، فكذلك هذه اآلية أُبدلت اهلمزة ياء ، مث حذفت محالً لألمر على اجملزوم » يبدأ « : ألن أصله 
  أم تكسر نظراً للصورة؟ نظراً لألصل» اهلاء « وهل تضم » اهلمزة « نظراً إىل » الياء « بإثبات » أَنْبُِهْم « : وقرئ 

  .عند الوقف عليه « وجهان منقوالن عن محزة 
أنبأته عن » : حنو « عن » ، وهو املفعول الثاين كما َتقَدَّم ، وقد يتعّدى ب « أَنْبِئُْهْم » متعلّق ب : « بِأَْسمَاِئهِمْ » و 

فسيأيت يف موضعه إن ]  ٩٤: التوبة [ } أَْخَبارِكُْم قَْد نَبَّأََنا اهللا ِمْن { : يف قوله « من » ، وأما تعديته ب « حاله 
  .شاء اهللا تعاىل 

  .« أَلَْم أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَْعلَُم غَْيَب السَّمواِت وَاألْرضِ : فَلَمَّا أَْنَبأَُهْم بِأَْسمَاِئهِْم قَالَ » : قوله 
يدل على أنه سبحانه يعلم األشياء قبل حدوثها ، واملراد من هذا الغيب أنه كان عاملاًَ بأحوال آدم قبل نطقه ، وهذا 

» : قوله : يف أنه ال يعلم األشياء إالَّ عند وقوعها ، فإن قيل « هشام بن احلكم » وذلك يدلّ على بطالن مذهب 
ذا اآلية مشعرة يدلّ على أنّ العبد قد يعلم الغيب؛ ألن اإلميان بالشَّيء فرع العلم به ، وه« الَِّذْيَن ُيْؤِمُنونَ بالغَْيبِ 

  .بأن علم الغيب ليس إال هللا تعاىل ، وأن كل من سواه فهم خالُونَ عن علم الغيب 
  ] . ٣: البقرة [ } الذين ُيؤِْمُنونَ بالغيب { : ما تقدم يف قوله : واجلواب 

تفي تقرير قررته ، فيصري ، واهلمزة للتقرير إذا دخلت على « فلما » جواب « قال « » قَالَ أَلَْم أَقُلْ لَكُْم » : قوله 
  .قد شرحنا : أي ]  ١: الشرح [ } أَلَْم َنْشَرحْ لََك { : إثباتاً كقوله 

متعلّق « لكم » اللتقاء الساكنني ، و « الواو » جمزوم هبا حذفت عينه ، وهي : « أقل » حرف جزم ، و « مل » و 
  .يف حملّ نصب بالقول «  إين أعلم» : للتبليغ ، واجلُْملَة من قوله « الالم » به ، و 

  .وقد تقدم نظائر هذا التركيب 
« مبعىن » أفعل « فعالً مضارعاً ، و » أعلم « من كون » أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ « كقوله » َوأَْعلَُم َما ُتْبدُونَ « : قوله 
  .تفضيل ، وكون ما يف حملّ نصب أو جر ، وقد تقدم » أفعل « أو » فاعل 

  .، فتكون يف حملّ نصب بالقول » إنِّي أَْعلَُم غَْيبَ « : معطوفة على قوله » وأعلم « : ن مجلة قوله أ: والظاهر 
  .مث جوَّز فيه ذلك : إنه مستأنف ، وليس حمكياً بالقول : » أبو البقاء « وقال 

« بعد سكوهنا ، و »  الواو« خترجون ، فأعلّ حبذف : تبدوون ِمثْل : ؛ ألن أصله » تفعون « : وزنه » تبدون « و 
  ]الطويل : [ َبَدا يَْبُدو َبَداء؛ قال : اإلخفاء؛ يقال » الكَْتم « اإلظهار ، و : » اإلبداء 
  َبَدا فشي ِتلْكَ القَلُوصِ َبَداُء. ...  -٣٧٧
  .األول حبسب ما تكون عليه من اإلعراب » ما « عطف على » َوَما كُْنُتْم َتكَْتمونَ « : وقوله 

أََتجَْعلُ ِفْيَها َمْن « : أراد به قوهلم » ما تُْبُدون « : أن قوله : ن عباس ، وابن مسعود ، وسعيد بن جبري روي عن اب
  .يف نفسه من الكرب وأالَّ يسجد » إبليس « أراد به ما أسر » َوَما كُْنُتمْ َتكُْتُمون « : وبقوله » ُيفِْسُد ِفيَْها 



لجماعة ، والكامت واحدٌ يف هذا القول على جتّوز العرب واتَِّساعها ، كما ل» تكتمون « وجاء : » ابن عطية « قال 
إَنَّ { : منكم فاعله ، وهذا مع قَْصد تعنيف ، ومنه قوله : أنتم فعلتم كذا ، أي : يقال لقوم قد َجَنى مهم واحد 

  .َنةُ وإمنا ناداه منهم ُعَيْي]  ٤: احلجرات [ } الذين ُينَاُدوَنَك ِمن َوَرآِء احلجرات 
من األمور الغائبة ، واألسرار اخلفية اليت يظن يف الظاهر أنه ال مصلحة فيها ، » إنِّي أَْعلَُم َما ال َتْعلَُمونَ « : وقيل 

  .ولكن لعلمي باألسرار املغيبة أعلم أنّ املصلحة يف خلقها 
اء فلن خيلق ربنا خلقاً إال كنا أكرم عليه ليكن ما ش: ملا خلق آدم رأت املالئكة خلقاً عجيباً قالوا  -تعاىل-وقيل إنه 

منه ، فهذا الذي كََتمُوا ، وجيوز أن يكون هذا القول سرا أسروه بينهم ، فأبداه بعضهم لبعض ، وأسروه عن غريهم 
  .، فكان يف هذا الفعل الواحد إبداء وكتمان 

وظواهرهم أمجع ، وهذه اآلية تدلّ على فضيلة  اإلْبَداء والكَْتم املراد به العموم يف معرفة أسرارهم: وقالت طائفة 
  .العلم 

  ) ٣٤(َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجدُوا إِلَّا إِْبِليَس أََبى َواسَْتكَْبَر َوكَانَ ِمَن الْكَافِرِيَن 

دوا ، فسجدوا؛ ألن السجود ناشئ أطاعوا وانقا: تقديره » فََسَجُدوا « : حمذوف دلّ عليه قوله » إذ « العامل يف 
  .عن االنقياد 

  .مقدراً » اذكر « العامل : وقيل 
  .زائدة وقد تقّدم ضعف هذين القولني : وقيل 
  .املتقدمة ، وال يصّح هذا الختالف الوقتني » إذ « معطوف على » وإذ قلنا « : » ابن عطية « وقال 
يف حمل خَفْضٍ » قلنا « ا تقّدم ، ولتوّسط حرف الَعطْف ، ومجلة الوىل ، وال يصّح مل» إذ « بدل من » إذ « : وقيل 

  .للتَّبليغ كنظائرها » الالم « بالظرف ، ومنه التفات من الغيبة إىل التكلُّم للعظمة ، و 
ن ، ومل يعتد بالسَّاك« اجليم » بالضم إتباعاً لضمة « أبو جعفر » ، وقرأ « باحلَْرف » املالئكة « والشمهور َجّر تاء 

بضم تاء ]  ٣١: يوسف [ } َوقَالَِت اخرج { : وغلّطه الزَّجاج وخطأه الفارسي ، وشبهه بعضهم بقوله تعاىل 
التأنيث ، وليس بصحيح ، ألن تلك حركة التقاء الساكنني ، وهذه حركة إعراب ، فال يتالعب هبا ، واملقصود 

  .هناك حيصل بأي حركة كانت 
: الفاحتة [ } احلمد للَِّه { ك احلركة استهالك اإلعرابية إالّ يف لغة ضعيفة كقراءة ال جيوز استهال: وقال الزخمشري 

  .يعين بكسر الدال ]  ٢
-وهذا أكثر شذوذاً ، وأضعف من ذاك مع ما يف ذاك من الضَّعف املتقدم؛ ألن : « شهاب الدين » قال الشيخ 

  .فاصالً ، وإن كان ساكناً  -هناك
] القارئ [ هي قراءة ضعيفة جدا ، وأحسن ما حتمل عليه أن يكون الرَّاوي مل يضبط عن و: « أبو البقاء » وقال 

إنه : أشار إلَى الضَّم تنبيهاً على أنّ اهلمزة احملذوفة مضمومةٌ يف االبتداء ، فلم يدرك الراوي هذه اإلشارة ، وقيل 
  .ركة اجليم ، وهذا من إجراء الوصل جمرى الَوقِْف ساكنة ، مث حركها بالضم إتباعاً حل« التَّاء » َنَوى الَوقَْف على 

، « سوءة » نوت الوقف على -« أيف السَّوَتْنُتنَّْه » : ومثله ما روي عن امرأة رأت رجالً مع نساء ، فقالت 
: فعلى هذا تكون هذه حركة السَّاكنني ، وحينئذ تكون كقوله « أننت » فسكنت التاء ، مث ألقت عليها حركة مهزة 

وبابه ، وإمنا أكثر الناس توجيه هذه القراءة جلاللة قارئها أيب جعفر يزيد بن القَْعقَاع شيخ نافع « أْخُرجْ : قَالَُت » 



  .وترمجتها مشهورة « املدينة » شيخ أهل 
، ومعناها « اسجدوا » الظَّاهر أهنا متعلّقة ب « آلدم » يف « الالم » يف حمل نصب بالقول ، و « اسجدوا » و 
  .ألجله : تعليل ، أي ال

  .جعله قبلة هلم ، والسجود هللا ] جهته له [ إىل : أي « إىل » مبعىن : وقيل 
  .مبعىن مع ، ألنه كان إمامهم كذا نقل : وقيل 
  .الالَّم للبيان فتتعلّق مبحذوف ، وال حاجة إىل ذلك : وقيل 

التذلَّل : ر للعلم به ، والسُّجود لغة فسجدوا له ، فحذف اجلا: الفاء للتعقيب ، والتقدير « فسجدوا » و 
: [ « زيد اخليل » : ، قال « هو امليل » : « ابن السكيت » واخلضوع ، وغايته وضع اجلَْبَهِة على األرض ، وقال 

  ]الطويل 

  َتَرى اُألكَْم ِفيَها ُسجَّداً ِللْحََوافِرِ... بَِجْمعٍ َتِضلُّ الُْبلُْق ِفي َحَجرَاِتِه  -٣٧٨
  ]املتقارب : [ أن احلوافر تطأ األرض ، فجعل بأثر اُألكْمِ للحوافر سجوداً؛ وقال آخر : يريد 
  ُسجُوَد النَّصَاَرى َألْحبَارِهَا. ...  -٣٧٩

أَمَال رأسه َوطَأْطَأْ؛ قال : وضع جبهته ، وأسجد : » سجد « ف » أسجد « ، و » سجد « وفرق بعضهم بني 
  ]املتقارب : [ الشاعر 
  ُسُجوَد النََّصاَرى َألحَْبارِها... أَزِمَِّتَها أََسَجَدْت  فُُضولَ -٣٨٠

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  .. .َوقُلَْن لَُه أَْسجِْد ِللَْيلَى فَأَْسَجَدا  ٣٨١

  .يعين أن البعري طَأْطَأَ رأَسه ألجلها 
  ]الكامل : [ َدَراِهُم عليها صَُوٌر كانوا يسجدون هلا ، قال : وَدَراِهُم األسجاد 

  َوافَى بَِها كََدَراِهمِ اَألْسجَاِد. ...  -٣٨٢
  فصل يف تعداد النعم العامة على بين آدم

اعلم أن هذا هو النعمة الرّابعة من النعم العامة على مجيع البشر ، وهو أنه خصص آدم باخلالفة أوالً ، مث خصصه 
عن بلوغ درجته يف العلم ، مث ذكر اآلن كونه بالعلم ثانياً ، مث بلوغه يف العلم إلَى أن صارت املالئكة عاجزين 

  .مسجوداً للمالئكة 
إِنِّي خَاِلٌق َبَشراً مِّن ِطنيٍ فَإِذَا { : خلقه آدم بدليل قوله  -تعاىل-األمر بالسجود حصل قبل أن يسوي اهللا : فإن قيل 

عليه -، فظاهر هذه اآلية يدلّ على أنه ]  ٧٢ -٧١: ص [ } َسوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَقَُعواْ لَُه َساجِِديَن 
للتعقيب ، وعلى هذا » فَقَُعوا « : يف قوله » الفاء « ملا صار حيا صار مسجود املالئكة؛ ألن  -الصالة والسالم

  .التقدير يكون تعليم األمساء ، ومناظرته مع املالئكة يف ذلك الَوقْتِ حصل بعد أن صار مسجود املالئكة 
  :أمجع املسلمون على أن ذلك السُّجود ليس ُسجُوَد ِعَباَدٍة ، مث اختلفوا على ثالثة أقوال : ُب فاجلَوا
كان كالِقْبلَِة ، وطعنوا يف هذا القول من وجهني  -عليه السالم-وآدم  -تعاىل-أن ذلك السجود كان هللا : األول 

:  
: قبلة لقيل  -عليه الّصالة والسالم-قبلة ، فلو كان صليت إىل ال: صلّيت للقبلة ، بل يقال : أنه ال يقال : األول 

  .اْسُجدوا إىل آدم 



أن كونه مسجوداً يدلّ : أي ]  ٦٢: اإلسراء [ } أََرأَْيَتَك هذا الذي كَرَّْمَت َعلَيَّ { : قال » إبليس « أن : الثاين 
 -عليه الصالة والسالم-ل أن حممداً على أن أعظم حاالً من السّاجد ، ولو كان ِقْبلَةً ملا حصلت هذه الدرجة بدلي

  .كان يصِلي إىل الكعبة ، ومل َتكُنِ الكعبة أفضل من حممد عليه الصالة والسالم 
أَِقمِ { : َصلَّْيُت للقبلة؛ قال تعاىل : َصلَّْيتُ إلَى القبلة ، جاز أن يقال : أنه كما جيوز أن يقال : واجلواب عن األول 

  ]البسيسط : [ والّصالة هللا ال لِلدُّلُوِك؛ وقال حسان ]  ٧٨: اإلسراء [ } الصالة ِلُدلُوِك الشمس 
  َعْن َهاِشمٍ ثُمَّ ِمنَْها َعْن أَبِي َحَسنِ... َما كُْنُت أَْعرُِف أَنَّ اَألْمَر ُمْنَصرٌِف  -٣٨٣

  أَلَْيَس أَوَّلَ َمْن َصلَّى ِلِقْبلَِتكُْم َوأَعَْرَف النَّاسِ بالقٌْرآِن َوالسُّنَنِ
  .ال نسلم أن التكرُّم حصل مبجرد ذلك السُّجود ، بل لعله حصل بذلك مع أمور أخر : اجلواب عن الثاين و

أن السجدة كان آلدم تعظيماً له وحتيَّةً له كالسَّالم مهم عليه ، وقد كانت األمم السَّالفة تفعل ذلك : والقول الثاين 
.  

  .كانت حتّية الناس يومئذ ]  ١٠٠: يوسف [  }َوَخرُّواْ لَهُ ُسجََّد { : قوله : قال قتادة 
[ } والنجم والشجر َيْسُجَداِن { : أنَّ السجود يف أَْصلِ اللُّغة ، هو االنقياد واخلضوع ، ومنه قوله تعاىل : الثَّالث 
  ] . ٦: الرمحن 

الِقْبلَِة ال يفيد تعظيم واعلم أن القول األّول ضعيف ، ألن املقصود تعظيم آدم عليه الصالة والسالم ، وجعله جمّرد 
  .حاله 

ضعيف أيضاً؛ ألن السجود يف عرف الشرع عبارة عن وضع اجلَْبَهِة على األرض فوجب أن يكون : والقول الثالث 
  .يف أصل اللغة كذلك؛ ألن األصل عدم التغيري 

  .السجود ِعبَاَدةٌ ، والعبادة لغري اهللا ال جتوز : فإن قيل 
  .ةٌ ، والعبادة لغري اهللا ال جتوز ال نسلم ِعَباَد: فاجلواب 
ال نسلم أنه ِعَباَدةٌ؛ ألن الفعل قد يصري باملُواضعة مفيداً كالقول ، كقيام أحدنا للغري ُيفِيُد من اإلعظام ما : فاجلواب 

ضِ يفيده القول ، وما ذاك إال للعادة ، وإذا ثبت ذلك مل ميتنع أن يكون يف بعض األوقات سقوط اإلنسان على اَألْر
وإلصاقه اجلَبَني هبا مفيداً ضرباً من العظيم ، وإن مل يكن ذلك ِعَباَدة ، وإذا كان كذلك مل ميتنع أن يتعّبد اهللا النالئكة 

  .بذلك إظهاراً لرفعته وكرامته 
  فصل يف بيان أن األنبياء أفضل من املالئكة

  .األنبياء أفضل من املالئكة : قال أكثر أهل السُّنة 
  ] .وأيب عبد اهللا احلليمّي [ املالئكة أَفَْضلُ من األنبياء ، وهو اختيار القاضي أيب بكر الباِقالين : لة وقالت املعتز

  :وحّجة املعتزلة أمور 
 واملراد من هذه العِْنِديَّة القرب ،]  ١٩: األنبياء [ } َوَمْن ِعْنَدهُ الَ َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتهِ { : قوله تعاىل : أحدها 

  .والشرف ، وهذا حاصل هلم ال لغريهم 
ِفي َمقَْعدِ ِصْدقٍ ِعنَد َمِليكٍ { : أثبت هذه الّصفة يف اآلخرة آلحاد املؤمنني يف قوله  -تعاىل-إنه : ولقائل أن يقول 

  ] . ٥٥: القمر [ } مُّقَْتِدرِ 
  .» املُْنكَِسَرِة قُلُوبُُهْم َألجِْلي أَنا َمَع « : وأما يف الدنيا فقال عليه الصَّالة والسالم يقول اهللا سبحانه 

  .عند العبد أدخل يف التعظيم من كون العبد عند اهللا  -تعاىل-وهذا أكثر إشعاراً بالتعظيم؛ ألن كون اهللا 



عبادات املالئكة أَشّق من عبادات البشر ، فيكونون أكثر ثواباً من عبادات البشر ، فإن املالئكة : قالوا : وثانيها 
لسماوات ، وهي َجنَّات ، وهم آمنون من املَرضِ والفقر ، مث إهنم مع استكمال أسباب النّعم هلم خاشعون ُسكّان ا

وجِلُونَ كأهنم َمْسُجونون ال يلتفتون إىل نعيم اجلنات ، بل يقبلون على الطَّاعة الشاقة ، وال يقدر أحد من بين آدم 
فإنه  -عليه الّصالة والسالم-ملَُتطَاولة ، ويؤّيده قّصة آدم أن يبقى كذلك يوماً واحداً فضالً عن تلك األعصار ا

  .أطلق له األكل يف مجيع مواضع اجلنة ، مث إنه منع من شجرة واحدة فلم ميلك نفسه 
أن انتقال املكلّف من نوع ِعبَاَدٍة إىل نوع آخر كاالنتقال من ُبْسَتان إىل بستان ، أما اإلقامة على نَْوعٍ : وثالثها 
، فإهنا تورث املََشقّة واملَالَلَة ، واملالئكة كلّ واحد منهم ُموَاظب على عمل واحد ال يعدل عنه إىل غريه ، واحٍد 

  :فكانت عبادهتم أََشّق ، فيكون أفضل لقوله عليه الصالة والسالم 

  .» على قَْدرِ َنْصبِكِ إنََّما أَجُْرِك « : أََشقَُّها ، وقوله لعائشة : أي » أَفَْضلُ اَألْعمَالِ أَْحَمزَُها « 
  .يف الَوْجه األول ال نسلّم أن عبادة املالئكة أشّق : أن يقول : ولقائل 

  .السماوات جنات : أما قوهلم 
نسلم ، ومل قلتم بأن العبادة يف املَوَاضع الطّيبة أشّق من العبادة يف املواضع الرَّديئة؟ أكثر ما يف الباب أنه هتّيأ : قلنا 

عم ، فامتناعه عنها مع هتيئتها له أشق ، ولكنه معارض مبا أن أسباب البالء جمتمعةٌ على البشر ، ومع هلم أسباب الن
  .هذا يرضون بقضاء اهللا ، وال تغريهم تلك اِملَحُن عن املَُواظبة على عبوديته ، وهذا أعظم يف العبودية 

  .املُوَاظبة على نَْوعٍ واحٍد من العبادة أشّق : وأما قوهلم 
ملا اعتادوا نوعاً واحداً صاروا كاملَْجبُورين الذين ال يقدرون على ِخالَِفِه؛ ألنَّ العادة طبيعة خامسة ، ولذلك : ا قلن

  .» أَفَْضلُ الصَّْومِ َصْوَم َداُوَد كان يصوم يوماً وُيفْطر يوماً « : قال صلى اهللا عليه وسلم 
أَفَْضلُ « : أَعمارهم أطول ، فكانت أفضل لقوله عليه الصالة والسالم عبادات املَالَئكة أَْدَوم؛ ألن : قالوا : ورابعها 

  .» الُعبَّاد من طل عمره ، وَحُسَن عمله 
عليه الصالة -كانوا أطول عمراً من حممد  -عليهم الصَّالة والسالم-إن نوحاً ولقمان واخلَِضر : ولقائل أن يقول 

  .باالتفاق فوجب أن يكونوا أفضل منه ، وذلك باطل  -والسالم
[ } والسابقون السابقون أولئك املقربون { : أهنم أسبق يف كل الِعَباِداِت فيكونون أفضل لقوله تعاىل : وخامسها 

من َسنَّ ُسنَّةٌ َحَسَنة فله أَْجُرَها وأجر من عمل هبا إىل يوم « : ولقوله عليه الصالة والسالم ]  ١١،  ١٠: الواقعة 
  .» القيامة 

أفضل من حممد عليه الصالة والّسالم؛ ألنه  -عليه الصالة والسالم-فهذا يقتضي أن يكون آدم : ل ولقائل أن يقو
  .أّول من َسّن عبادة اهللا من البشر وأسبق ، وذلك باطل 

  .أن املالئكة ُرُسل إىل األنبياء ، والرسول أفضل من األمة : وسادسها 
يم ليكون حاكماً فيهم ، فإنه يكون أشرف منهم ، أّما إذا أرسل إن السلطان إذا أرسل واحداً إىل مجع عظ: فإن قيل 

فإنه ال [ واحداً إىل واحد ، فقد ال يكون الرسول أشرف ، كما إذا أرسل السلطان َمْملُوكَُه إىل وزيره يف ُمهِمَّة 
األنبياء مبعوث إىل كافة  -عليه السالم-لكن جربيل : قلنا ] . يلزم أن يكون ذلك العبد أشرف من الوزير 

  .والرسل من البشر ، فعلى هذا يكون جربيل أفضل منهم 
وأيضاً أن امللك قد يكون رسوالً إىل ملك آخر أو إىل أحد من األنبياء ، وعلى التقديرين امللك رسول ، وأمته رسل 

 -معليه الّصالة والسال-، والرسول الذي كل أمته رسل أفضل من الرسول الذي ليس كذلك ، وألن إبراهيم 



فكان أفضل منه ، وموسى كان رسوالً إىل األنبياء الذين كانوا يف َعصْرِِه ،  -عليه الّسالم-كان رسوالً إىل لُوطٍ 
  .فكان أفضل منهم 

امللك إذا أرسل رسوالً إىل بعض النواحي ، فقد يكون ذلك الرسول حاكماً ومتولياً أمورهم ، : ولقائل أن يقول 
مور مع أنه ال جيعله حاكماً عليهم ، فالقسم األّول هم األنبياء املبعوثون إىل أممهم ، وقد يكون ليخربهم عن بعض األ
  .فال جرم كانوا أفضل من األنبياء 

« : فقوله ]  ١٧٢: النساء [ } لَّن َيْستَنِكَف املسيح أَن َيكُونَ َعْبداً للَِّه َوالَ املالائكة املقربون { : قوله : وسابعها 
هذه اخلََشبة ال يقدر على : خرج خمرج التأكيد لألول ، وهذا التأكيد إمنا يكون بذكر األفضل يقال » وال املالئكة 

هذا العامل ال َيْستَْنِكُف عن : ال يقدر على محلها العشرة وال الواحد ، ويقال : محلها الَعْشرة ، وال املائة ، وال يقال 
  .عن خدمته الوزير وال البواب وال يستنكف : خدمته الوزير وال امللك ، وال يقال 

هذه اآلية إن دلّت ، فإمنا تدلّ على فضل املالئكة املقّربني على املسيح ، لكن ال يلزم منه فَْضلُ : ولقائل أن يقول 
-وموسى وإبراهيم  -عليه أفضل الصالة والسالم-املالئكة املقربني على َمْن هو أفضل من املسيح ، وهو حممد 

  .بإمجاع املسلمني  -سالمعليهما الصالة وال
للجمع املُطْلق ، فيدلّ على أنّ املسيح » الواو « العطف ، و » واو « ليس فيه إال » وال املَالَئكَة « : مث نقول قوله 

  .ال يستنكف ، واملالئكة ال يستنكفون ، فأما أن يدلّ على أن املالئكة أفضل من املسيح فال 
سلمنا أن : أو نقول ]  ٢: املائدة [ } آِئَر اهللا َوالَ الشهر احلرام َوالَ اهلدي َوالَ القالائد الَ ُتِحلُّواْ َشَع{ : قال تعاىل 

وصف : دون كل واحد من املالئكة يف الفضل؟ فإن قيل : عيسى دون َمْجمُوعِ املالئكة يف الفَْضلِ ، فإن قلتم 
  .املالئكة بكوهنم مقربني يوجب أالَّ يكون املسيح كذلك 

  .صيص الّشيء بالذكر ال يدلُّ على نفيه عما عداه خت: قلنا 
ولو مل يكن ]  ٢٠: األعراف [ } َما َنَهاكَُما َربُّكَُما َعْن هذه الشجرة إِالَّ أَن َتكُوَنا َملَكَْينِ { : قوله : وثامنها 

على غرورمها » س إبلي« أن امللك أفضل من الَبَشرِ مل يقدر  -عليهما الصالة والسالم-متقرراً عند آدم وحواء 
  .بذلك 

إن آدم اعتقد صحة ذلك ، واعتقاد آدم ُحجّة : فال يكون ُحّجة ، وال يقال » إبليس « هذا قول : ولقائل أن يقول 
ما كان نبياً يف ذلك الوقت ، فلم يلزم من فَْضلِ امللك عليه يف  -عليه الصَّالة والّسالم-لعلّ آدم : ، ألنا نقول 

  .لك عليه حال ما صار نبيا ، وألن الزَّلَّة جائزة على األنبياء ذلك الَوقِْت فضل امل
  .وأيضاً فهب أن اآلية تدلّ على أن امللك أفضل من الَبَشرِ يف بعض األمور املرغوبة 

إهنا تدلّ على فضل امللك على الَبَشرِ يف باب القدرة والقوة ، واحلسن واجلمال ، والصفاء والنقاء عن : فلم قلتم 
ورات احلاصلة بسبب التركيبات؟ فإن املالئكة خلقوا من األنوار وآدم خلق من التراب ، فلعل آدم وإن كان الكُُد

  .أفضل منهم يف كثرة الثواب إالّ أنه رغب يف أن يكون مساوياً هلم يف تلك األمور املعدودة 
  }الا أَْعلَمُ الغيب والا أَقُولُ لَكُْم إِنِّي َملٌَك قُل الَّ أَقُولُ لَكُْم عِنِدي َخزَآِئُن اهللا و{ : قوله تعاىل : وتاسعها 

  ] . ٥٠: األنعام [ 
وال أقول لكم إين َملٌَك يف كثرة العلوم ، وشدة القوة ، ويؤيده أن : حيتمل أن يكون املراد : ولقائل أن يقول 

: قل « : ل العظيمة ، وأيضاً قوله صعود السَّماء ، ونقل اجلَِبالِ ، وإحضار األموا: الكفار طالبوه بأمور عظيمة حنو 



يدلّ على اعترافه بأنه ال يعلم كلّ املعلومات ، فلذلك ال أدّعي قُْدَرةٌ مِثْلَ قُْدَرِة » ال أقول لكم ِعْنِدي خََزاِئُن اهللا 
  .امللك ، وال علماً مثل علمه 

  ] . ٣١: يوسف [ }  َما هذا َبشَراً إِنْ هاذآ إِالَّ َملٌَك كَرٌِمي{ : قوله تعاىل : وعاشرها 
  ِلَم ال جيوز أن يكون املراد التشبيه يف اجلمال؟: فإن قيل 

اَألوْلَى أن يكون هذا التشبيه يف السِّرية ال يف الصّورة ، ألن امللك إمنا تكون سَِريُتُه املرضية ال مبجرد الصورة : قلنا 
.  

كالصريح يف أن مراد النَِّساء ]  ٣٢: يوسف [ } ِفيِه فذلكن الذي لُمُْتنَّنِي { : قول املرأة : أن يقول : ولقائل 
تعظيم حلسن يُوسف ومجاله ال يف السَِّرية؛ ألن ظهور ُعذْرِهَا ]  ٣١: يوسف [ } إِنْ هاذآ إِالَّ َملٌَك كَرٌِمي { : بقوهلن 

ال ُيَناسب شّدة  يف شّدة عشقها ، إمنا حيصل بسبب فرط يوسف يف اجلَمَال ال بسبب فرط ُزْهده وورعه ، فإن ذلك
  .عشقها 

جيب أن يكون أقل : باملَلَِك يف حسن السِّرية ، فلم قلتم  -عليه الصالة والسالم-سلمنا أن املراد تشبيه يوسف 
  ثواباً من املالئكة؟

-وخملوقات اهللا  ،]  ٧٠: اإلسراء [ } َوفَضَّلَْناُهْم على كَِثريٍ مِّمَّْن َخلَقَْنا َتفْضِيالً { : قوله تعاىل : احلادي عشر 
املالئكة ، : إما املكلفون ، أو من عداهم ، وال شك أن املكلفني أفضلُ من غريه ، فاملكلّفون أربعة أنواع  -تعاىل

واإلنس ، واجلّن ، والشياطني ، وال َشّك أن اإلنس أفضل من اجلّن والشياطني ، فلو كان البشر أفضل من املالئكة 
، وملا » وفَضَّلَْناُهْم َعلَى َجِمْيعِ َمْن َخلَقَْنا « : املخلوقات ، وحينئذ ال يبقى لقوله  لزم أن يكون البشر أفضل من كلّ

  .مل يقل ذلك علمنا أن امللك أفضل من البشر 
هذا متسُّك بدليل اخلطاب؛ ألن التصريح بأهنم أفضل من كثريٍ من املَْخلُوقات ال يدلّ على أنه : ولقائل أن يقول 
  .الباقي أال بواسطة دليل اخلطاب ليس أَفْضل من 

] جنس بين آدم ، ولكن ال يلزم من كون أحد اجملموعني أفضل من [ وأيضاً فهب أن جنس املالئكة أفضل من 
، فإنا إذا قدرنا ] أن يكون كُلّ واحد من أفراد اجملموع األول أفضل من أفراد اجملموع الثاين [ اجملموع الثاين 

حد منهم يساوي مائة دينار ، وعشرة أخرى حصل فيهم عبد يساوي مائيت دينار والتسعة عشرة من الَعبيِد كلّ وا
  .الباقية كل واحد منهم ديناراً ، فاجملموع األول أفضل من آحاد اجملموع األول فكذا ها هنا 

فيدخل فيه األنبياء ]  ١١،  ١٠:  االنفطار[ } َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني ِكَراماً كَاِتبِنيَ { : قوله تعاىل : الثاين عشر 
  :وغريهم ، وهذا يقتضي كوهنم أفضل من البشر لوجهني 

جعلهم َحفَظَةً ، واحلافظ للمكلّف عن املعصية يكون أبعد عن اخلطأ من احملفوظ ، وذلك  -تعاىل-أنه : األّول 
  . منهم لكان األمر بالعكس يقتضي أن يكون قوهلم أوىل بالقَبُولِ من قول البشر ، ولو كان البشر أعظم حاالً

  .أما كون احلافظ أكرم من احملفوظ ، فهذا بعيد ، فإن املَلَك قد يوكّل بعض عبيده على ولده : ولقائل أن يقول 
  .وأما الثاين فقد يكون الشاهد أدون حاالً من املشهود عليه 

  ] . ٣٨: النبأ [ }  َيَتكَلَُّمونَ إِالَّ َمْن أَِذنَ لَهُ الرمحن َيْوَم َيقُوُم الروح واملالئكة َصفّاً الَّ{ : قوله تعاىل : الثالث عشر 
واملقصود من ذكر أحواهلم املُبَالغة يف َشْرحِ عظمة اهللا وجالله ، ولو كان يف اخللق طائفة أخرى قيامهم وتضرعهم 

  .أقوى يف اإلنباء عن َعظَمِة اهللا وجالله وكربيائه من قيامهم لكان ذكرهم أوىل 
ذلك يدلّ على أهنم أزيد حاالً من الَبَشرِ يف بعض األمور ، فلم ال جيوز أن تكون تلك احلالة هي : ئل أن يقول ولقا



إن السُّلطان ملا جلس وقف َحْولَ سريره ملوك أطراف العامل خاضعني : قوهتم وشدهتم وبطشهم؟ وهذا كما يقال 
  .يدلُّ على أهنم أكرم عند السلطان من ولده ، فكذا ها هنا فإن عظمة السُّلطان إمنا تشرح بذلك ، مث إنَّ هذا ال 

فبّين تعاىل أنه ال بّد ]  ٢٨٥: البقرة [ } واملؤمنون كُلٌّ آَمَن باهللا ومالائكته َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه { : قوله : الرابع عشر 
ثلّث بالكتب ، ورّبع بالرسل ، وكذا يف يف صّحة اإلميان من اإلميان هبذه األشياء ، فبدأ بنفسه ، وثَنَّى باملالئكة ، و

إِنَّ اهللا َوَمالَِئكََتُه { : ، وقال ]  ١٨: آل عمران [ } شَهَِد اهللا أَنَُّه الَ إله إِالَّ ُهَو واملالئكة َوأُْولُواْ العلم { : قوله 
لدرجة؛ ألن تقدمي األْدَوِن على ، والتقدمي يف الذّكر يدلّ على التقدمي يف ا]  ٥٦: األحزاب [ } ُيَصلُّونَ َعلَى النيب 

  .األشرف يف الذكر قبيح عرفاً ، فوجب أن يكون قبيحاً شرعاً 
ال تفيد الترتيب ، وإِنْ » الواو « ف » الواو « هذه احلّجة ضعيفة؛ ألن االعتماد إن كان على : ولقائل أن يقول 

  ] . ١: اإلخالص [ } قُلْ ُهَو اهللا أََحٌد { رة على سو» َتّبت « كان على التقدمي يف الذِّكْرِ ينتقض بتقدمي سورة 
 -، فجعل صلوات املالئكة كالتشريف للنيب » إِنَّ اَهللا وََمالَِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ « : قوله تعاىل : اخلامس عشر 

« : ينتقض بقوله  هذا: ولقائل أن يقول . وذلك يدلّ على كون املالئكة أشرف من النيب  -صلى اهللا عليه وسلم 
فأمر املؤمنني بالصالة على النيب ، ومل يلزم كون املؤمنني أفضل من » َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليماً 

  .النيب ، فكذا يف املالئكة 
  :ر على املالئكة بأمو -عليهم الصَّالة والسَّالم-واحتّج من قال بتفضيل اَألنبياء 

أمر املالئكة بالسجود آلدم ، وثبت أن آدم مل يكن كالِقْبلَِة ، فوجب أن يكون آدم أفضل  -تعاىل-أن اهللا : أحدها 
  .منهم؛ ألن السجود هناَيةَ التواُضعِ ، وتكليف األشرف بنهاية التواُضعِ لَألْدَوِن ُمْسَتقَْبٌح يف العقول 

ياداوود إِنَّا َجَعلَْناكَ { : ليفةٌ له ، واملراد منه خالفة الوالية لقوله خ -عليه الصالة والسالم -أن آدم : وثانيها 
  ] . ٢٦: ص [ } َخِليفَةً ِفي األرض فاحكم َبْيَن الناس باحلق 

عليه -ومعلوم أن أعلى الناس منصباً عند امللك من كان قائماً َمقَاَمُه يف الوالية والتصرف ، فهذا يدل على أن آدم 
  .كان أشرف اخلالئق  -مالصالة والسال

فالدنيا خلقت متعةً لبقائه ، واآلخرة مملكة جلزائه ، وصارت الشياطني ملعونني بسبب التكبُّر عليه ، واجلن رعيته ، 
واملالئكة يف طاعته وسجوده ، والتواضع له ، مث صار بعضهم حافظني له ولذريته ، وبعضهم منزلني لرزقه وبعضهم 

  .مستغفرين لزالَّته 
ملا طلب منهم  -تعاىل-كان أعلم ، واألعلم أفضل ، أما أنه أعلم فألنه  -عليه الصالة والسالم-أن آدم : لثها وثا

َيآَءاَدُم أَنبِئُْهمْ { : فعند ذلك قال اهللا ]  ٣٢: البقرة [ } قَالُواْ سُْبَحاَنَك الَ ِعلَْم لََنآ إِالَّ َما َعلَّْمَتَنآ { علم األمساء 
كان عاملاً مبا مل يكونوا عاملني به ،  -عليه الصالة والسالم-وذلك يدلّ على أن آدم ]  ٣٣: البقرة [ }  بِأَسَْمآئِهِْم

  ] . ٩: الزمر [ } قُلْ َهلْ َيْسَتوِي الذين َيْعلَُمونَ والذين الَ َيْعلَُمونَ { : والعامل أَفَْضلُ لقوله تعاىل 
]  ٣٣: آل عمران [ } َم َونُوحاً َوآلَ إِْبَراِهيَم َوآلَ ِعْمَرانَ َعلَى العاملني إِنَّ اهللا اصطفى آَد{ : قوله تعاىل : ورابعها 

  .اصطفاهم على املخلوقات  -تعاىل-فمعناه أن اهللا  -تعاىل-والعَالَم عبارة عن كل ما سوى اهللا 
[ } ُت َعلَْيكُْم وَأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َعلَى العاملني َياَبنِي إِسَْرائِيلَ اذكروا نِْعمَِتي اليت أَْنَعْم{ : ُيْشكل بقوله تعاىل : فإن قيل 

  ] . ٤٧: البقرة 
خطاب مع األنبياء الذين كانوا أسالف اليهود » َوأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َعلَى العَالَمَني « : اإلشكال مدفوع؛ ألن قوله : قلنا 

وداً يف ذلك الزمان ، واملعدوم ال يكون من موج -عليه الصَّالة والسَّالم-، وحينما كانوا موجودين مل يكن حممد 



العاملني؛ ألن اشتقاق العامل من الَعلَمِ فكل ما كان َعلَماً على اهللا ودليالً عليه فهو عامل ، وإذا كان كذلك مل يلزم 
كانوا واملالئكة  -عليه الصالة والسالم-اْصِطفاء اهللا إياهم على العاملني يف ذلك الوقت أن يكونوا أفضل من حممد 

قد اصطفى هؤالء على املالئكة ، وأيضاً فهب أن تلك َدَخلَها التخصيص  -تعاىل-موجودين ، فيلزم أن يكون اهللا 
  .لقيام الدليل ، وها هنا فال دليل يوجب ترك الظاهر ، فوجب إجراؤه على ظاهره يف العموم 

واملالئكة من مجلة العاملني ، فكان ]  ١٠٧: األنبياء [ } لَْعالَِمَني وََمآ أَْرَسلَْناَك إِالَّ َرْحَمةً لِّ{ : قوله تعاىل : وخامسها 
  .رمحة هلم ، فوجب أن يكون أفضل منهم  -عليه الصالة والسَّالم-حممد 

  .أنَّ اآلدمي له شهوةٌ تدعوهم إىل املعصية ، وهي شهوة الرئاسة : وسادسها 
ة من الشهوات مثل شهوة الَبطْنِ والفَْرجِ ، وشهوة الرئاسة َهْب أن األمر كذلك ، لكن البشر هلم أنواع كثري: قلنا 

وامللك ليس إال شهوة واحدة ، وهي شهوة الرئاسة ، واملبتلى بأنواع كثرية من الشهوات تكون الطاعة عليه أشقّ 
 ٣٢: البقرة [ } َما َعلَّْمَتَنآ  الَ ِعلَْم لََنآ إِالَّ{ : وأيضاً املالئكة ال يعملون إالَّ بالنَّص لقوله . من املبتلى بشهوة واحدة 

والبشر هلم قّوة االْستنباط والقياس ، ]  ٢٧: األنبياء [ } الَ َيْسبِقُوَنُه بالقول وَُهْم بِأَمْرِِه َيْعَملُونَ { : وقوله ] 
لة الشبهات والعمل باالْستِْنَباط أشَق من العمل النص ، وأيضاً فإن الشبهات للبشر أكثر منها للمالئكة؛ ألن من مج

القوية كون األفالك واألجنم السَّيَّارة أسباباً حلوادث هذا العامل ، فالَبَشُر احتاجوا إىل دفع هذه الشُّبهة ، واملالئكة ال 
حيتاجون إليها ، ألهنم ساكنون يف عامل السََّماوات ، فيشاهدون كيفية افتقارها إلَى املدّبر الصَّانع ، وأيضاً فإن 

  .يلَ له إىل وسوسة املالئكة ، وهو مسلّط على البشر يف الَوسَْوَسِة ، وذلك تفاوت عظيم الشيطان ال َسبِ

  .إذا ثبت أن طاعتهم أشّق ، فوجب أن يكونوا أكثر ثواباً للنص والقياس 
ن الشيخ الذي أشقُّها ، وأما القياس فإ: أي » أَفَْضلُ الِعبَادَاِت أَْحَمزَُها « : فأما النص قوله عليه الصالة والسالم 

ليس له َمْيلٌ إىل النَِّساء إذا امتنع عن الزَِّنا ليست فضيلته كفضيلة من ميتنع عنه مع النَْيلِ الّشديد ، والشَّوق العظيم 
.  

خلق للمالئكة عقوالً بال شهوة ، وخلق للبهائم شهوةً بال َعقْلٍ ، وخلق اآلدمي ومجع فيه  -تعاىل-أن اهللا : وسابعها 
صار األدمي بسبب الَعقْل فوق البهيمة بدرجة ، فوجب أن يصري بسبب الشهوة دون املَالَئكة ، مث األمرين ، ف

فيجب أن يقال » أولئك كَاَألنَْعام َبلْ ُهمْ أََضلُّ « : وجدنا اآلدمي َهوَاُه عقله ، فإنه بصري دون الَبهِْيَمِة على ما قال 
  .اراً ألحد الطرفني باآلخر إذا غلب عقله هواه أن يكون فوق املالئكة اعتب: 

أن املالئكة َحفَظَةٌ ، وبنو آدم حمفوظون ، واحملفوظ أشرف من احلافظ ، أجاب القائلون بتفضيل امللك عن : وثامنها 
املراد من السُّجود التَّواضع ال وْضع اجلَْبَهِة على األرض ، : قد سبق بيان أنّ من الناس من قال : األول ، فقالوا 
السُّجود هللا وآدم قبله ، فزال اِإلْشكَال ، وإن سلم أن السجود كان آلدم ، : ه وضع اجلبهة لكنه قال وإن سلم أن

إن ذلك ال جيوز من األشرف؟ وذلك ألن احلكمة قد تقتضي إظهار هناية االنقياد ، والطاعة ، فإن : فلم قلتم 
ن غرضه إظهار كوهنم ُمِطْيِعني ُمنْقَادين له يف للسلطان أن جيلس َعْبداً من عبيده ، ويأمر األكابر خبدمتهن ويكو

إنه : يفعل ما َيَشاُء ، وحيكم ما يريد ، فإن أفعاله غري معلّلة ، ولذلك قلنا  -تعاىل-كلّيات األمور ، وأيضاً فإن اهللا 
ترض عليه يف ال اعتراض عليه يف خلق الكُفْرِ يف اإلنسان ، مث يعذبه عليه أبد اآلباد ، وإذا كان كذلك ، فكيف يع

  .ان أمر األعلى بالسجود ملن هو دونه 
كان أَْشَرَف  -عليه السالم-وأما احلّجة الثانية فجواهبا أن كون آدم خليفة يف األرض وهذا يقتضي أن يكون آدم 

  .من كل من يف األرض وال يدلّ على كونه أشرف من مالئكة السماء 



  سماء خليفة له يف األرض؟فَِلَم مل جيعل واحداً من مالئكة ال: فإن قيل 
  .منها أن البشر ال يطيقون ُرْؤَيةَ املالئكة ، ومنها أن اجلنس إىل اجلنس أميل : لوجوه : قلت 

كان  -عليه الصَّالة والسَّالم-فال نسلّم أنّ آدم كان أعلم منهم ، وأكثر ما يف الباب أن آدم : وأما احلّجة الثالثة 
ما  -عليه السالم-لموها ، لكنهم لعلهم كانوا عاملني بسائر األشياء ، مع أن آدم عاملاً بتلك الُّلغات ، وهم ما ع

مع أن حممداً ما  -عليه السالم-أفضل من آدم  -عليه أفضل الصالة والسالم-كان عاملاً هبا وحيقق هذا أن حممداً 
شجرة مما يوجب خروج آدم من اجلَّنة كان عاملاً بأن قرب ال» إبليس « كان عاملاً هبذه اللُّغات بأسرها ، وأيضاً فإن 

  :ليس كذلك ، واهلُدُْهد قال لسليمان صلوات اهللا وسالمه عليه  -عليه السالم-، وأن آدم 

ومل يكن أفضل من ُسلَْيَمانَ ، سلمنا أنه كان أعلم منهم ، ولكن ِلَم لَْم ]  ٢٢: النمل [ } أَحَطُت بَِما لَْم ُتِحطْ بِِه { 
  .اعنهم أكثر إخالصاً من طاعة آدم عليه الصالة والسالم؟ إن ط: جيز أن يقال 

  .فهي قوّية : وأما احلجة الرابعة 
: رمحة هلم أن يكون أفضل منهم كما يف قوله تعاىل  -عليه الّصالة والسالم-فال يلزم من كون حمّمد : وأما اخلامسة 

عليه الصالة -وال ميتنع أن يكون ]  ٥٠: الروم [ } َمْوتَِهآ فانظر إىل آثَارِ َرْحَمِة اهللا كَْيَف ُيْحيِيِ األرض بَْعَد { 
  .رمحةً هلم من وجه ، وهم يكونون رمحة له من وجه آخر  -والسالم

وهي أن عبادة البشر أشّق فهذا ينتقض مبا أنا نرى الواحد من الصُّوفية يتحّمل يف طريق : وأما احلّجة السادسة 
مل يتحّمل مثلها مع أنا نعلم أن حممداً عليه  -عليه الصالة والسالم-ا يقطع بأنه املُّجاهدة من املَشَاّق واملتاعب م

  .الصالة والسالم أفضل من الكل 
  .فهي مجع بني الطَّرفني من غري جامع : أما احلُّجة السَّابعة 

  فإذا مل يكن افضل منهم ، فما احلكمة باألمر بالسجود له؟: فإن قيل 
ا استعظموا َتْسبِْيَحُهْم ، وتقديسهم أمرهم بالسجود لغريه لرييه استغناءه عنهم ، وعن عبادهتم إنَّ املالئكة مل: قيل له 

.  
عريوا آدم واستصغروه ومل يعرفوا خصائص الصنع به ، فأمروا بالسجود له تكرمياً ، وحيتمل أن : وقال بعضهم 

  ] . ٣٠: البقرة [ } يَها َمن يُفِْسُد ِفيَها أََتْجَعلُ ِف{ : يكون إمنا أمرهم بالسجود له معاقبة هلم على قوهلم 
أقسم حبياة ُمحَمَّد عليه  -تعاىل-على فضل البشر بأن اهللا  -رضي اهللا تعاىل عنه-فقد استدلّ ابن عباس : فإن قيل 

َتقَدََّم ِمن ذَنبَِك  لَِّيْغِفَر لََك اهللا َما{ : وأمنه من العذاب لقوله ]  ٧٢: احلجر [ } لََعْمُركَ { : الصالة والسالم فقال 
: األنبياء [ } َوَمن َيقُلْ ِمنُْهْم إين إله مِّن ُدونِِه فذلك َنْجزِيِه َجَهنَّمَ { : ، وقال للمالئكة ]  ٢: الفتح [ } َوَما َتأَخَّرَ 

٢٩ . [  
وأقسم بالسماء »  لََعْمري« : إمنا مل يقسم حبياة املالئكة كما مل يقسم بَِحَياةِ نفسه سبحانه فلم يقل : قيل له 

  .» التِّني والزَّْيُتون « واألرض ، ومل يدلّ على أهنا أرفع قدراً من العرش ، وأقسم ب 
لَِئْن أَْشَركْتَ { : فهو نظري قوله لنبيه عليه الصالة والسالم » َوَمْن َيقُلْ ِمنُْهْم إِنِّي إِلٌَه ِمْن ُدونِِه « : وأما قوله سبحانه 

  .ا آخر الكالم يف هذه املسألة وهذ]  ٦٥: الزمر [ } 
وحدها » إال « نصب على االستثناء ، وهل نصبه ب » إبليس « حرف استثناء ، و » إِالَّ » « إالَّ إِْبِليسَ « : قوله 

  أقوال؟» أن « أو بفعل حمذوف أو ب » إالّ « أو بالفعل وحده أو به بوساطة 
  .وهل هو استثناء مّتصل أو منقطع؟ خالف مشهور 



، فال يرد؛ ألن املالئكة قد ]  ٥٠: الكهف [ } إِالَّ إِْبِليَس كَانَ ِمَن اجلن { : وأما قوله تعاىل -صح أنه مّتصل واأل
  ]الطويل : [ يسمونه جنا الْجِتنَابِهِْم ، قال الشاعر يف سليمان 

  نَ بِالَ أَجْرِِقَياماً لََدْيهِ َيْعَملُو... َوَسخََّر ِمْن جِنِّ الَْمالَِئِك ِتْسَعةً  -٣٨٤
  .املالئكة : يعين ]  ١٥٨: الصافات [ } َوَجَعلُواْ َبْيَنُه َوَبْيَن اجلنة َنَسباً { : وقال تعاىل 

  :واعلم أن املستثىن على أربعة أقسام 
قسم واجب الّنْصب ، وقسم واجب اجلَّر ، وقسم جائز فيه النصب واجلر ، وقسم جائز فيه النَّْصب والَبَدل ِممَّا 

  .له ، واألرجح البدل قب
« و » ال َيكُون « مطلقاً ، والواقع بعد » احلجاز « املُْستَثَْنى من املوجب واملقّدم ، واملكرر واملنقطع عند : األول 
، » ْيداً القَْوُم َما قَاَم إالَّ َز« ، و » قَاَم القَْوُم إالَّ زَْيداً « : عند غري اجلَرِْمّي؛ حنو » ما َعَدا « و » ما َخالَ « و » لَْيسَ 

« و » َما خضالَ ويداً « و » قَاُموا ال يكونُ زيداً « و » قاموا إالّ ِحمَاراً « ، و » ما قَاَم أحٌد إالّ زَْيداً إال َعْمراً « و 
  .» َما َعَدا زيداً 

  .» سََواء « و » ُسًوى « و » ِسًوى « و » غَْير « املستثىن ب : الثاين 
  .» َخالَ « و » َحاَشا « و » َعَدا «  املستثىن ب: الثالث 
  ] . ٦٦: النساء [ } مَّا فََعلُوُه إِالَّ قَِليلٌ { : املستثىن من غري املوجب؛ حنو : الرابع 

« إنه اسم أعجمي منح من الّصرف للعلمية والُعْجمة ، وهذا هو الّصحيح ، قاله : اختلف فيه ، فقيل » إبليس « و 
: [ والبعُد عنها؛ قال  -تعاىل-وهو اليأس من رمحة اهللا » اإلْبالَس « أنه مشتقٌّ من : وغريه؛ وقيل » الزَّجاج 

  ]السريع أو الرجز 
  َوِفي الُْوُجوهِ ُصفَْرةٌ وَإِْبالَْس... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  -٣٨٥

منصرفاً ، وأجابوا بأنه ِأبه األمساء  ؛ واعترض عليهم بأنه كان ينبغي أن يكون» إِفِْعيل « : ووزنه عند هؤالء 
« و » إكِْليل « و » إْزمِيل « : األعجمّية لعدم نظريه يف األمساء العربية؛ ورد عليهم بأنه مثله يف العربية كثري؛ حنو 

  .» إْخرِيط « و » إغريض 
  .، وفيه ُبْعٌد  ملا مل يقسم به أحٌد من العرب ، صار كأنه َدخِيلٌ يف لساهنم ، فأشبه األعجمية: وقيل 

  فصل يف جنس إبليس
  »إبليس « اختلفوا يف 

إنه مل يكن من املَالَئكة ، وهو مروّي عن ابن َعَباس ، وابن زيد ، واحلسن ، وقتادة : فقال أكثر املتكلمني واملعتزلة 
  .» حلرف إبليس أبو اِجلن كما أن آدم أبو الَبَشرِ ، ومل يكن ملكاً فأشبه ا« : قالوا  -رضي اهللا عنهم-

كان من اجلن الذين كانوا يف األرض ، وقاتلهم املالئكة فََسُبوهُ « : وقال شهر بن حَْوَشبٍ ، وبعض األصوليني 
  .» وتعّبد مع املالئكة وخوطب 

وحكاه الطربي ، وابن مسعود ، وابن جريح ، وابن املسيب ، وقتادة وغريهم ، وهو اختبار الشيخ أيب احلََسنِ ، 
  .ي ، وهو ظاهر اآلية أنه من املالئكة ورّجحه الطرب

وكان امسه عَزازِيل ، وكان من أشراف املالئكة ، وكان من أُوِلي اَألجْنَِحِة اَألْرَبَعِة مث إبليس بعد « : قال ابن عباس 
 «.  



عليه كان إْبِليُس من املالئكة ، فلما َعَصى اهللا غضب : وروى سليمان بن حَْرب عن عكرمة عن ابن َعبَّاس قال 
  .فَلََعَنُه ، فصار شيطاناً 

  .أنه كان من أَفَْضلِ صنف من املالئكة يقال هلم اجلّنة : وحكى املَاَوْرِدّي عن قتادة 
  .إن اجلّن ِسْبطٌ من املالئكة ُخلقوا من نار ، وإبليس منهم ، وخلق معاشر املالئكة من نور : وقال سعيد بن جبري 

  :ن من املالئكة وجوه حّجة القول األول ، وهو أنه مل بك
وإذا كان من اجلّن وجب أن أالّ يكون من ]  ٥٠: الكهف [ } إِالَّ إِْبِليَس كَانَ ِمَن اجلن { : قوله تعاىل : أحدها 

قَالُواْ سُْبَحاَنَك أَنتَ  َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َجِميعاً ثُمَّ َيقُولُ ِللَْمالَِئكَِة أهؤالء إِيَّاكُْم كَانُواْ َيعُْبُدونَ{ : املالئكة لقوله تعاىل 
  .، وهذا صريح يف الفرق بني اجلّن واملَلَِك ]  ٤١،  ٤٠: سبأ [ } َوِليَُّنا ِمن ُدونِهِْم َبلْ كَانُواْ َيعُْبُدونَ اجلن 

جيوز أن يكون املراد كان ]  ٥٠: الكهف [ } كَانَ ِمَن اجلن { : ال نسلّم أنه كان من اجلّن ، ألن قوله : فإن قيل 
  .أنه كان من اجلّن كان خازن اجلنة  -رضي اهللا عنه-ن اجلّنة على ما روي عن ابن مسعود م

} َوكَانَ ِمَن الكافرين { : صار من اجلن كقوله : أي » من اجلن « : سلمنا ذلك ، لكن ِلَم الَ جيوز أن يكون قوله 
.  

ملالئكة؛ ألن اجلن مأخوذ من االجتنان ، وهو الستر إن كونه من اجلّن ينايف كونه من ا: سلّمنا ما ذكرمت ، فَِلَم قلتم 
، وهلذا مسي اجلَنني جنيناً الجِتنَانِه ، ومنه اجلُّنة لكوهنا سائرة ، واِجلّنة لكوهنا مستترة باَألغَْصان ، ومنه اجلُُنون 

اللُّغة ، يؤيد هذا  الستتار العَقْل به ، واملالئكة مستترون عن األعني ، فوجب جواز إطالق لفظ اِجلّن عليهم حبسب
، وذلك ألن قريشاً ]  ١٥٨: الصافات [ } َوَجَعلُواْ َبْيَنُه َوَبْيَن اجلنة َنسَباً { : التأويل قوله تعاىل يف اآلية األخرى 

  .املالئكة بنات اهللا ، فهذه اآلية تدلّ على أن املالئكة تسمى جنا : قالت 
إِالَّ إِْبلِيَس كَانَ { : أنه كان خازن اجلّنة؛ ألن قوله » كان من اجلن « :  ال جيوز أن يكون املَُراد من قوله: واجلواب 
يشعر بتعليل تركه السُّجود بكونه جنياً ، وال ميكن تعليل ترك السجود بكونه خازن ]  ٥٠: الكهف [ } ِمَن اجلن 

  .اجلّنة ، فبطل ذلك 
حيتمل أن بعض الكُفّار أثبت ذلك النسب يف اجلّن ، : قلنا ]  ١٥٨: ت الصافا[ } َوَجَعلُواْ َبْيَنُه َوَبْيَن اجلنة َنسَباً { 

كما أثبته يف املالئكة ، وأيضاً أن امللك يسمى جّناً حبسب أصل اللُّغة ، لكن لفظ اجلّن حبسب العرف اختص بالغري ، 
ببعض ما يدّب ، فيحتمل كما أن لفظ الدَّابة يتناول كل ما َدّب حبسب اللُّغة األصلية ، كلغة حبسب العرف اختص 

  .أن تكون هذه اآلية على اللغة األصلية واآلية اليت ذكرناها على العرف احلادث 
واملالئكة ال ذرّية ]  ٥٠: الكهف [ } أَفََتتَِّخذُوَنُه َوذُرِّيََّتُه أَوِْلَيآَء { : له ذرّية لقوله تعاىل » إبليس « أن : وثانيها 

َوَجَعلُواْ املالئكة الذين ُهْم ِعَبادُ { : الذَّكَرِ واُألنْثَى ، واملالئكة ال أنثى فيها لقوله  هلا؛ ألن الذرّية إمنا حتصل من
  }الرمحن إَِناثاً أََشهِدُواْ َخلْقَُهمْ َسُتكَْتُب َشهَاَدتُُهْم 

  .أنكر على من حكم عليهم باألنوثة ]  ١٩: الزخرف [ 
  .مل يكن كذلك فوجب أال يكون من املالئكة  »إبليس « أنّ املالئكة معصومون ، و : وثالثها 
 ١٢: األعراف [ } َخلَقْتَنِي ِمن نَّارٍ { : » إبليس « خملوق من نار لقوله تعاىل حكاية عن » إبليس « أن : ورابعها 

. [  
، ملا روت عائشة  واملالئكة خملوقون من الّنور]  ٢٧: احلجر [ } واجلآن َخلَقَْناُه ِمن قَْبلُ ِمن نَّارِ السموم { : قال 

  .» خلقت املَالَِئكَةُ من ُنورٍ وُخِلَق اَجانّ من َمارِجٍ من نَارٍ « : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 



  :كان من املالئكة أمران » إبليس « حّجة القول الثاين ، وهو أن 
َوإِذْ { : الم العرب ، قال اهللا تعاىل استثناه من املالئكة ، واالستثناء املنقطع مشهور يف ك -تعاىل-أن اهللا : األول 

الَ َيْسَمُعونَ { : وقال ]  ٢٧،  ٢٦: الزخرف [ } قَالَ إِبَْراهِيُم ألَبِيِه َوقَْوِمِه إِنَّنِي َبَرآٌء مِّمَّا َتْعُبُدونَ إِالَّ الذي فَطََرنِي 
[ } الَّ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغواً إِالَّ َسالَماً { : وقال ]  ٢٦،  ٢٥: قعة الوا[ } ِفيَها لَْغواً َوالَ َتأِْثيماً إِالَّ قِيالً َسالَماً َسالَماً 

، ]  ٢٩: النساء [ } الَ تأكلوا أَمَْوالَكُْم َبْيَنكُْم بالباطل إِالَّ أَن َتكُونَ ِتَجاَرةً َعن َترَاضٍ { : ، وقال ]  ٦٢: مرمي 
وأيضاً فألنه كان جنيا ]  ٩٢: النساء [ } ناً إِالَّ َخطَئاً َوَمن قََتلَ ُمْؤِمناً خَطَئاً َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَن َيقُْتلَ ُمْؤِم{ : وقال 

فسجدوا ، مث استثين هو منهم استثناء واحد منهم؛ ألنا نقول : واحداً بني اللوف من املالئكة ، فغلبوا عليه يف قوله 
ا ُيصَار إليه عند الضرورة ، والدالئل الذي ذكرمتوها كل واحد من َهذَْينِ الوجهني على خالف األصل ، وذلك إمن: 

يف نفي كونه من املَالَئكة ليس فيها إالّ االعتماد على الُعُمومَاِت ، فلو جعلنا من املالئكة لزم َتْخصِيُص ما َعوَّلُْتمْ 
  .عليه من الُعُموَماِت 

ان قولنا أوىل ، وأيضاً فاالستثناء إمنا يتحقّق من إنه ليس من املالئكة لزمنا جعل االستثناء منقطعاً ، فك: ولو قلنا 
الشيء والصرف ، ومعىن الصرف إمنا يتحقّق حَْيثُ لوال الّصرف لدخل ، والشيء ال يدخل يف غري جنسه ، فيمتنع 

  .حتقق معىن االستثناء منه 
متناوالً ، وال استحال أن } كَةِ اسجدوا َوإِذْ قُلَْنا ِللَْمالَِئ{ : إنه جين واحد من املالئكة ملا كان قوله : وأما قوله 

يكون تركه السجود إباًء واستكباراً ومعصية ، وملا استحّق الذم والعقاب ، وملا حصلت هذه األمور ، علمنا أن 
إنه وإن مل يكن من املالئكة إال : ال يقال . ذلك اخلطاب يتناوله ، ولن يتناوله ذلك اخلطاب إالّ إذا كان من املالئكة 

ملّا نشأ منهم ، وطالت ُخلْطته هبم والتصق هبم عال ولكن اهللا تعاىل أمر بالسجود بلفظ آخر ما حكاه يف القرآن  أنه
أن املُخَالطة ال : أما األول فجوابه : ألنا نقول ]  ١٢: األعراف [ } َما َمَنَعَك أَالَّ َتْسُجَد إِذْ أََمرُْتَك { : بدليل قوله 

خطاب الذكور ال يتناول اإلناث وبالعكس مع شّدة املخالطة بني : ل يف أصول الفقه توجب ما ذكرمتوه وهلذا قي
ملا مل مينع اقتصار اللَّعن على إبليس ، فكيف مينع » إبليس « الصنفني ، وأيضاً فشّدة املَُخالطة بني املالئكة ، وبني 

حمكي يف القرآن ، فإن ترتيب احلكم على  اقتصار ذلك التَّكليف على املَالَِئكَِة ، لونا كونه أمر بأمر آخر غري
، » اْسُجدُوا آلَدَم : َوإِذْ قُلَْنا ِللَْمالَِئكَِة « : عقيب قوله » أََبى واسَْتكَْبَر « : الَوْصِف يشعر بالَغلََبِة ، فلما ذكر قوله 

أمر آخر ، وطريق اجلمع  أشعر هذا التعقيب بأن هذا اإلباء إمنا حصل بسبب ُمَخالفة هذا األمر ، ال بسبب ُمخَالطة
  .كان من املالئكة ، فلما َعَصى اهللا غضب عليه ، فََصار شيطاناً » إبليس « بني الدليلني ما ذكرنا عن ابن عباس أن 

وقول سعيد بن جبري إن اجلن سبط من املالئكة خلقوا من َنارٍ ، وإبليس منهم وليس يف خلقه من َنارٍ ، وال يف 
أنّ إْبلِيَس كان من « : غضب عليه ما يدفع أنه من املَالَِئكَِة ، وحكى الثعليب عن ابن عباس تركيب الشَّْهَوِة حيث 

اِجلّن خلقوا من نارِ السَُّموم ، وخلقت املالئكة من ُنورٍ ، وكان امسه بالّسريانية : َحّي من أحياء املالئكة يقال هلم 
، وكان رئيس مالئكة السماء الدنيا ، وكان من ُسلْطَاهنا ،  َعَزازيل ، وبالعربية احلَارِث ، وكان من خّزان اجلّنة

وسلطان األرض ، وكان من أشّد املالئكة اجتهاداً ، وأكثرهم علماً ، وكان َيسُوُس ما بني السَّماء واألرض ، فرأى 
  .» لنفسه بذلك شرفاً وعظمةً ، فذلك الذي دعاه إىل الكُفْرِ ، فعصى اهللا ، فمسخه شيطاناً رجيماً 

  .» أََبى واسَْتكَْبَر « : قوله تعاىل 
  فما فعل؟: الظاهر أن هاتني اجلملتني استئنافيتان ملن قال 

  .تام » إالَّ إِْبلِيَس « : والوقف على قوله 



  .» ترك السجود كارهاً له ومستكرباً عنه : تقديره « إبليس » يف موضع نصب على احلال من « : وقال أبو البقاء 
أن يكون مستأنفاً ، وأن يكون حاالً » َوكَانَ ِمَن الكَاِفريَن « : ، وجوز يف قوله » واستكرب « ى فالوقف عنده عل

  ]الوافر : [ االمتناع؛ قال الشاعر : » اإلباء « أيضاً ، و 
  َوَشرُّ َموَاِطنِ احلََسبِ اإلَباُء... َوإِمَّا أنْ َيقُولُوا قَْد أََبْيَنا  -٣٨٦

[ } ويأىب اهللا إِالَّ أَن يُِتمَّ ُنوَرُه { : للنفي ، ولذلك وقع بعده االستثناء املفّرغ قال تعاىل  وهو من األفعال املفيدة
  ] . ٣٢: التوبة 

« : بكسرها يف املاضي ، وفتحها يف املضارعن وهذا قياس ، فيحتمل أن يكون من قال » َيأَْبى -أَبِيَ « واملشهور 
» َيْركَُن -َركََن « : بالكسر ويكون من التداخل حنو » أَبَِي « ُمبَضارع من قال بالفتح فيهما استغىن » َيأَْبى -أََبى 

  .وبابه 
َتكَبََّر ، وإمنا قدم اإلباء عليه ، وإن كان متأخراً عنه يف الترتيب؛ ألنه من األفعال الظَّاهرة؛ خبالف : واستكرب مبعىن 

  .االستكبار؛ فإنه من أفعال القلوب 
  ]الطويل : [ ؛ كقوله » َصارَ « هي هنا مبعىن : بل » َوكَانَ « : قوله 
  قَطَا احلَْزِن قَْد كَاَنْت ِفرَاخاً ُبُيوُضهَا... بَِتْيَهاَء قَفْرٍ واملَِطيُّ كَأَنََّها  -٣٨٧

كان من القوم : ترّده األصول ، واألظهر أهنا على باهبا واملعىن « : ورد هذا ابن فورك وقال . قد صارت : أي 
  .» ن الَّذين كانوا يف اَألْرضِ قبل َخلْقِ آدم على ما روي ، وكان يف علم اهللا الكافري

  فصل يف بيان بطالن قول أهل اجلرب
  :هذه االية تدلُّ على بطالن قول أهل اجلرب من وجوه : قال القاضي 

فعل شرط ، فإن من ال يقدر أهنم يزعمون أنه ملا مل يسجد مل يقدر على السُّجود؛ ألن عندهم القُْدَرة على ال: أحدها 
  .إنه أباه : على الشيء ال يقال 

استكرب بأن مل يفعل ، فإمنا يوصف باالستكبار إذا مل يفعل مع أنه لو : أن من ال َيقِْدُر على الفعل ال يقال : وثانيها 
  .أراد الفعل ألمكنه 

  .بأن مل يفعل ما ال يقدر عليه  وال جيوز أن يكون كافراً» وكَانَ َمَن الكَافِرِيَن « : قال : وثالثها 
ومن : أن استكباره ، وامتناعه خلق من اهللا فيه ، فهو بأن يكون معذوراً أوىل من أن يكون مذموماً قال : ورابعها 

  .اعتقد مذهباً يقيم العذر إلبليس فهو خاسر الصَّفقة 
  .قَْصٍد ودَاعٍ أو ال ال خيلو ، إما أن يكون عن » إبليس « صدور ذلك عن : يقال له : واجلواب 

فإن وقع ال عن فاعل ، فكيف يثبت الّصانع ، وإن وقع العبد فوقوع ذلك القصد عنه إن كان عن قصد آخر فيلزم 
  .التسلسل 

  .وإن كان ال عن قَْصٍد فقد وقع الفعل ال عن قَْصد 
ّجح ، وهو يسد باب إثبات وداعٍ ، قد ترّجح املمكن من غري مر] أما إن قلت وقع ذلك الفعل عنه ال عن قصد [ 

الصانع ، وأيضاً فإن كان كذلك كان وقوع ذلك الفعل اتفاقياً ، واالتفاقي ال يكون يف وسعه واختياره ، فكيف 
  .يؤمر به وينهى عنه ، وإن وقع عن فاعل هو اهللا ، فحينئذ يلزمك كل ما أوردته علينا 

  التقسيم وارد فيها ليس اتفاقية وال خرباً؟ فإن -سبحانه وتعاىل-هذا منقوض بأفعال اهللا : فإن قيل 
واجب الوجود لذاته ، وإذا كان كذلك كان واجب الوجود أيضاً يف صفاته ، وإذا كان كذلك  -تعاىل-اهللا : قلنا 



  .فهو ُمْسَتْغنٍ يف فاعليته عن املؤثرات واملرّجحات ، إذ لو افتقر لكان حمتاجاً 
  فصل يف بيان حال إبليس

  .منافقاً منذ كان » إبليس «  كان: قال قوم 
للتبعيض ، واحلكم » من « ؛ ألن كلمة » وضكَانَ ِمَن الكَاِفرِيَن « : كان كافراً ، واستدلوا بقوله : وقال آخرون 

عليه بأنه بعض الكافرين يقتضي وجود قوم آخرين من الكفار حىت يكون هو بعضاً منهم ، ويؤكده ما روي عن أيب 
إين خالق بشراً من طني؛ فإذا سّويته ، ونفخت فيه من : اهللا خلق خلقاً من املالئكة ، مث قال هلم  إن: ُهَرْيَرةَ قال 

من أولئك » إبليس « ال تفعل ذلك ، فبعث اهللا عليهم ناراً ، فأحرقتهم ، وكان : فقال . روحي فَقَُعوا له سَاجِِديَن 
  .الذين أَبْوا 

فيكن معىن اآلية صار من الذين وقعوا يف الكُفْرِ بعد ذلك ، وأنه » صار « ها هنا مبعىن » كان « إنّ : وقال آخرون 
  :، وذكر يف مثاله قوله تعاىل » األَصّم « كان من قبل ذلك مؤمناً ، وهذا قول 

فأضاف بعضهم إىل بعض بسبب املَُوافقة يف الدين ، ]  ٦٧: التوبة [ } املنافقون واملنافقات َبْعُضُهْم مِّن َبْعضٍ { 
أيضاً فإن هذه إضافة لفرد من أفراد املاهية إىل تلك املاهية ، وصّحة هذه اإلضافة ال تقتضي وجود تلك املَاِهّية ، و

إنه فرد من أفراد احليوان ، ال مبعىن أنه َواِحٌد من : كما أن احليوان الذي خلقه اهللا َتَعالَى أوالً يصح أن يقال 
إبليس « واعلم أنه بتفرع على َهذَا أن . عىن أهنة فرد من أفراد هذه املاهية احليوانات املوجودة خارج الذهن ، بل مب

  .هل كان أول من كفر باهللا؟ والذي عليه األكثرون أنه أول من كفر باهللا » 
  فصل يف بيان أن األمر كان للمالئكة كلهم

  :ليه بوجهني إن مجيع املالئكة كانوا مأمورين بالسُُّجوِد آلدم ، واحتجوا ع: قال األكثرون 
« : أن لفظ املَالَئكة صيغة مجع ، وهي تفيد العموم ، ال سيما وقد أكدت بأكمل وجوه التوكيد يف قوله : األول 

  .» كلّهم أَْجَمُعونَ 
منهم ، واستثناء الشخص الواحد منهم يدلّ على أن من عدا ذلك الشخص يكون » إبليس « أن استثناء : الثاين 

املأمور هبذا السُّجود هم مالئكة األرض ، واستعظم أن : ، ومن الناس من أنكر ذلك ، وقال داخالً يف ذلك احلكم 
  .يكون أكابر املالئكة مأمورين بذلك 

يستحيل أن تكون األرواح السََّماوية ُمنْقَادة : وأما احلُكّّماء فإهنم حيملون املَالَئكة على اجلََواهر الرُّْوَحانية ، وقالوا 
  .ة ، والكالم يف هذه املسألة مذكور يف العقليات للنفوس الناطق

َجَرةَ فََتكُوَنا ِمَن الظَّاِلِمَني َوقُلَْنا َيا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َوزَْوُجَك الَْجنَّةَ َوكُلَا ِمْنَها َرغًَدا حَْيثُ ِشئُْتَما وَلَا َتقَْرَبا َهِذهِ الشَّ
)٣٥ (  

وحده » قلنا « ال على » إذ قُلَْنا « معطوفة على مجلة } كن أَْنَت َوَزْوُجَك اجلنة َوقُلَْنا َياآَدُم اس{ : اجلملة من قوله 
  .ال خالف زمنيهما 

عطف عليه ، هذا هو مذهب » وزوجك « ليصح العطف عليه » أسكن « توكيد للضمري املستكن يف » أنت « و 
عليه ضمرياً مرفوعاً متصالً ، وال يشترط أن يكون  الَبصْرِيني ، أعين اشتراط الفعل بني املَُتعَاطفني إذا كان املعطوف

  ] . ١٤٨: األنعام [ } َمآ أَْشرَكَْنا َوالَ آَباُؤَنا { : الفاصل توكيداً؛ بل أي فصل كان ، حنو 



  ]اخلفيف : [ وأما الكوفيون فيجيزون ذلك من غري فاصل؛ وأنشدوا 
  اجِ الفَالَ َتَعسَّفَْن رَْمالكَنَِع... قُلُْت إذْ أَقَْبلَْت َوُزْهٌر َتَهاَدى  -٣٨٨

عطفاً على الضمري املستكن يف » زوجك « وهذا عند البصريني ضرورة ال يقاس عليه ، وقد منع بعضهم أن يكون 
وَلَْتْسكُْن َزْوُجَك : مرفوعاً بفعل حمذوف ، أي » زوجك « ، وجعله من عطف اجلَُملِ ، مبعىن أن يكون » أسكن « 
وزعم أنه مذهب ]  ٥٨: طه [ } الَّ ُنْخِلفُُه َنْحُن َوالَ أَنَت { : عليه ، ونظريه قوله «  اسكن» فحذف لداللة « 

« زوجك » سيبويه ، وكان شبهته يف ذلك أن من َحّق املعطوف حلوله حمل املعطوف عليه ، وال يصح هنا حلول 
يكون إال ضمرياً مستتراً وكذلك فاعل  ال» قُْم واْسكُن : حملّ الضمري ألنّ فاعل فعل األمر الواحد املذكور حنو 

يفعل ، فكيف يصح وقوع الظاهر املضمر الذي قبله؟ وهذا الذي يزعم ليس بشيء؛ ألنَّ مذهب سيبويه بنّصه 
  .لتأنيه » ال تقوم « زيد » وال يصّح مَُباشرةُ « تقوم هند وزيد : خيالفه؛ وألنه ال خالف يف صّحة 

لعدم حركته وتصّرفه ، والّسكني ألهنا تقطع حركة » اِملْسِكُني « االستقرار ، ومنه :  »السُّكَىن « و » السُّكُون « و 
  .املَذْبوح ، والسَّكينة ألن هبا يذهب القَلَُق 

  .النار : وسكّان السفينة عريب ألنه يسكنها عن االضطراب ، والّسكن 
  ]مشطور السريع : [ قال الشاعر 

  وَأَْدَهانْ قَْد قُوَِّمْت بَِسكَنٍ. ...  -٣٨٩
  .» سكنت الدَّار « : مفعول به ال ظرف ، حنو : » اجلَّن « و 

لكوهنا ظرف مكان خمتّص ، وما بعد القول » يف « هي ظَْرف على االتساع ، وكان األصل تعديته إليها ب : وقيل 
  .منصوب به 

  فصل يف بيان هل األمر يف اآلية لإلباحة أو لغري ذلك
  هل هو أمر أو إباحة؟» كن اس« : اختلفوا يف قوله 
أن اهللا ابتلى آدم بإسكان اجلنة كما اْبَتلَى املالئكة بالسُّجود ، وذلك ألن كلفه بأن يكون يف اجلّنة : فروي عن قتادة 

  .يأكل منها حيث شاء ، وهناه عن شجرة واحدة 
  .إن ذلك إباحة : وقال آخرون 

نتفاع جبميع نعم اجلنة وعلى تكليف ، وهو النهي عن والصحيح أن ذلك اإلسكان مشتمل على إباحة ، وهي اال
  .أَكْلِ الشجرة 
تنبيه عن اخلُُروج؛ ألن السُّكَْنى ال تكون ملكاً؛ ألن من اسكن رجالً َمْسكََناً له فإنه » اسكن « : قوله : قال بعضهم 

: إذا قال الرجل : يقول » بِّي الشَّْع« ال ميلكه بالسُّكْىن ، وأن له خيرُجه منه إذا انقضت مدة اإلسكان ، وكان 
داري هذه اْسكُْنَها حىت متوت ، فإهنا ترجع إىل : داري لك ُسكَْنى حىت متوت ، فهي له حياته وموته ، وإذا قال 

  .صاحبها إذا مَاَت ، وحنو السُّكَْنى الُعمَْرى ، إال أن اخلالف يف الُعْمَرى أقوى منه يف السُّكَْنى 

مل خيتلف الَعَربُ يف أن هذه األشياء على ملك أرباهبا ، ومنافعها : يقول » ابن األعرايب «  مسعت: » احلريب « قال 
  .ملن جعلت له الُعْمَرى والرُّقَْبى واإلفقار واإلْخبَال واملِْنَحة والَعرِّية والسُّكَْنى واإلطْراق 

  فصل يف وقت خلق حواء
عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وناس من الصَّحابة » الّسدي  «اختلفوا يف الَوقِْت الذي خلقت زوجته فيه ، فذكر 

من اجلنة ، وأسكن آدم بقي فيها َوْحَدُه ما كان معه من » إبليس « ملا أخرج  -تعاىل  -أن اهللا : رضي اهللا عنهم 



وضع مكانه حلماً ، عليه النَّوم ، مث أخذ ضلعاً من أضالعه من ِشقِِّه األيسر ، و -تعاىل  -َيْستَأنس به ، فألقى اهللا 
ومل مسيت امرأة؟ : قيل . امرأة : وخلق حواء منه ، فلما استيقظ َوَجَد عند رأسه امرأةً قاعدةً فسأهلا ما أنت؟ قال 

ألهنا خلقت من : ومل مسيت حواء؟ قال : َحّواء ، قالوا : ما امسها؟ قال : ألهنا من املراء أخذت ، فقالوا له : قال 
  .حََّي 
 -عليهما السالم  -بعث اهللا جنداً من املالئكة ، فحملوا آدم وَحّواء « : رضي اهللا عنهما قال » اس ابن عب« وعن 

  .» على َسرِْيرٍ من ذهب كما حيمل امللوك ، ولباسهما النور حىت أدخال اجلّنة 
  .فهذا اخلرب يدلّ على أن حواء خلقت قبل إدخاهلما اجلنة 

إنَّ املرأة خلقت من ِضلع الرَُّجل ، فإذا أردت « : أنه قال  -يه وسلم روى احلسن عن رسول اهللا صلى اهللا عل
عن أيب بن كعب ، وابن عباس « ، وهذا القول منقول » َتقْوَِميَها كََسرَْتها ، وإن تركتها اْنَتفَْعَت هبا واْستَقَاَمْت 

  .» ووهب بن منبه ، وسفيان بن ُعَيْيَنةَ 
وأصحابه ، » أيب حنيفة « وحكاه عن ] والقاضي منذر بن سعيد البلوطي [ ، »  املََغازي« واختاره ابن قتيبة يف 

  .وهو نّص التوراة اليت بأيدي أهل الكتاب 
وإنْ أَْعَوَج َشيٍء يف الضِّلْعِ أَْعالَُه؛ لن تستقيم لك على طَرِيقٍَة واحدة ، فإن اْسَتْمتََْعَت هبا ، استمتعت « : ويف رواية 

  ]الطويل : [ ؛ وقال الشاعر » هبت ُتِقيمُها كَسَْرَتَها ، وكَْسرَُها طَالَقَُها وهبا ِعَوٌج ، وإن ذ
  أَالَ إِنَّ َتقْوَِمي الضُّلُوعِ انِِكسَاُرهَا... ِهَي الضَّلَعُ العَْوَجاُء لَْسَت ُتِقيُمها  -٣٩٠

  ا َواقِْتَدارُهَاأَلَْيَس َعجِيباً َضْعفَُه... أََتْجَمُع َضْعفَاً َواقِْتداراً َعلَى الفََتى 
  فصل يف بيان خالفهم يف اجلنة املقصودة

اختلفوا يف هذه اجلنة هل كانت يف األرض أو يف السماء؟ وبتقدير أهنا كانت يف السََّماء ، فهل هي دار ثواب او 
  جّنة اخلُلْدِ؟

إلهباط على االنتقال من ُبقَْعٍة هذه اجلنة كانت يف األرض ومحال ا: فقال أبو القاسم البَلِْخّي ، وأبو مسلم األصفهاين 
  :واحتّجا عليه بوجوه ]  ٦١: البقرة [ } اهبطوا ِمْصراً { : إىل ُبقَْعٍة كما يف قوله 

أن هذه اجلنة لو كانت هي دار الثواب لكانت جنة اخللد ، ولو كان آدم يف جنة اخللد ملا حلقه الُغُروُر من : أحدها 
[ } كَُما َربُّكَُما َعْن هذه الشجرة إِالَّ أَن َتكُوَنا َملَكَْينِ أَْو َتكُوَنا ِمَن اخلالدين َما َنَها{ : إبليس وملا صّح قوله 

  ] . ٢٠: األعراف 
  ] . ٤٨: احلجر [ } َوَما ُهْم مِّْنَها بُِمخَْرجَِني { : أن من دخل هذه اجلَنَّة ال خيرج منها لقوله تعاىل : وثانيهما 
  .نع عن السجود لعن فما كان يقدر مع غضب اهللا أن يصل إىل جنة اخللد أن إبليس ملا امت: وثالثهما 
إىل ]  ١٠٨: هود [ } َوأَمَّا الذين سُِعُدواْ فَِفي اجلنة خَاِلِديَن ِفيَها { : أن جنة اخللد ال يفىن نعيمها لقوله : ورابعها 
  .غري مقطوع : أي ]  ١٠٨: هود [ } َعطَآًء غَْيَر َمْجذُوٍذ { : أن قال 

خلق آدم يف اَألْرضِ ، ومل يذكر يف هذه القّصة أنه نقله إىل السماء ، ولو  -تعاىل  -ال نزاع يف أن اهللا : وخامسها 
قد نقله إىل السَّماء لكان أوىل بالذكر؛ ألن نقله من األرض إىل السماء من أعظم النعم ، فدلّ على  -تعاىل  -كان 

  .ة غري جّنة اخللد أن ذلك مل حيصل ، وذلك يوجب أن هذه اجلّن
مث إنّ االهباط » اْهبِطُوا ِمْنَها « : أن تلك اجلَّنة كانت يف السََّماء السَّابعة ، والدليل عليه قوله : » اجلُبَّائي « وقال 

  .األول كان من السَّماء السَّابعة إىل السماء األوىل ، واإلهباط الثاين كان ِمَن السماء غلى األرض 



إهنا دَاُر الثواب؛ ألنَّ األلف والالم يف لفظ اجلَنَِّة ال يفيدان العموم؛ ألن سكون مجيع اجلَِنان : ء وقال أكثر العلما
  .ُمَحال ، فال بد من صرفها إىل املَْعُهود السَّابق ، وجّنة اخللد هي املعهودة بني املسلمني ، فوجب صرف اللفظ إليها 

  .ضعيفة ومتعارضة ، فوجب التوقٌّف وترك القطع ، واهللا أعلم  الكُلّ ممكن ، واألدلّة النقلية: وقال بعضهم 
  فصل يف إعراب اآلية

» اؤكل « ، فهي يف حملّ نصب بالقول ، وأصل » اْسكُْن « هذه اجلملة عطف على } َوكُالَ ِمْنَها َرغَداً { : قوله 
أوكلُ بإبدال الثانية : األصل لقيل  األوىل هزة وصل ، والثانية فاء الكلمة ، فلو جاءت هذه الكلمة على: هبمزتني 

حرفاً جمانساً حلركة ما قبلها ، إالّ أن العرب حذفت فاءه يف األمر ختفيفاً ، فاستغنت حينئذ عن مهزة الَوْصلِ ، فوزنه 
«  و» ُخذْ « : ومثله » ُعلْ « إالّ أن العرب حذفت فاءه يف املر ختفيفاً ، فاستغنت حينئذ عن مهزة الَوْصلِ ، فوزنه 

وال َتَردُّ العرب هذه الفاء يف الَعطِْف ، » ُجر  -أََجَر « من : ، وال يقاس على هذه األفعال غريها ، يف تقول » ُمْر 
  :، فإن الكثري َرّد فاءه بعد الواو والفاء ، قال تعاىل » ُمْر « إالَّ » قم وخذ وكل « : بل تقول 

  .د قليل ، وعدم الر]  ١٣٢: طه [ } َوأُْمْر أَهْلََك { 
  .على األصل ، وهو شاذّ » اؤكل « وحكى سيبويه 

  .لألمر » كُال « حذفت النون من : » ابن عطية « وقال 
وهذه الِعَباَرةُ مومهةٌ ملذهب الكوفيني من أنّ األمر عندهم معرب على التدريج ، وهو عند البصريني حممول على 

  .منه حرف حذف من األمر  اجملزوم ، فإن سكن اجملزوم سكن املر منه ، وإن حذف
» من « من مثارها وجيوز أن تكون : للتبعيض ، وال ُبّد من حذف مضاف أي » من « متعلّق به ، و » منها « و 

  .البتداء الغاية ، وهو حسن 
  بالفاء؟» العراف « بالوا ، ويف » َوكُالّ « ما احلكمة يف عطفه هنا : فإن قيل 

، وكان الفعل مبنزلة الشَّرط ، وذلك الشَّيء مبنزلة اجلزاء ، عطف الثَّاين على كلّ فعل عطف عليه شيء : واجلواب 
« فعطف ]  ٥٨: البقرة [ } َوإِذْ قُلَْنا ادخلوا هذه القرية فَكُلُواْ ِمْنَها { : األوَّل بالفاء دون الواو ، كقوله تعاىل 

إن دخلتموها أكلتم منها ، : بدخوهلا فكأنه قال بالفاء ملا كان وجود األكل منها متعلقاً » ادخلوا « على » كلوا 
َوإِذْ قِيلَ { : » األعراف « فالدُّخول موصل إىل األَكْل ، والكل متعلّق وجوده بوجوده يبني ذلك قوله يف سورة 

بالواو دون » اسكنوا « : على قوله » كلوا « فعطف ]  ١٦١: األعراف [ } لَُهُم اسكنوا هذه القرية َوكُلُواْ 
من السُّكَْنى ، وهو املقام مع طول اللّْبث والكل ال خيتص وجوده بوجوده؛ ألن من دخل » اسكنوا « اء؛ ألن الف

بستاناً قد يأكل منه ، وإن كان جمتازاً ، فلما مل يتعلّق الثاين باألول تعلّق اجلزاء بالشرط وجب العطف بالواو دون 
أراد منه ، الزم املَكَان الذي دخلته ، فال تنفك عنه ، ويقال أيضاً يقال ملن » اسكن « : إذا ثبت هذا فقوله . الفاء 

اسكن أَْنَت َوزَْوُجَك اجلنة { : ادخله واسكن فيه ، فقوله يف سورة البقرة : اسكن هذا املكان يعين : ملن مل يدخله 
ار ، وقد َبيَّنَّا أن األكل ال يتعلّق به ، إمنا ورد بعد أن كان آدم يف اجلّنة ، فكان املَُراُد منه اللُّبث واالستقر} َوكُالَ 

هذا األمر إمنا ورد قبل دخول اجلَّنة ، فكان املراد منه دخول اجلنة » األعراف « فلهذا ورد بلفظ الواو ، ويف سورة 
  .، وقد بينا أن األَكْلَ متعلّق به ، فلهذا ورد بلفظ الفاء ، واهللا اعلم 

  .وقد تقدم أن مذهب سيبويه يف هذا وحنوه أن ينتصب حاالً  نعت ملصدر َمْحذوف ،» َرغَداً « و 
  .كُالَ طَيَِّبْينِ ُمَهنَّأَْينِ : هو مصدٌر يف موضع احلال أي : وقيل 

  .» متيم « بسكون الَغْينِ ، وهي لغة » رَغْداً « : وابن وَثّاب : وقرأ النَّخْعي 



إذا كانت عينه َحلِْقية ال جيوز فتحها عند البصريني؛ إالّ أن بسكون العني » فَْعالً « وهذا فيه نظر ، بل املنقول أن 
  .يسمع فيقتصر عليه ، ويكون ذلك على لُِغِتْين؛ ألن إحداُهما مأخوذة من األخرى 

املفتوح » فََعالً « وأما الكوفيون فبعض هذا عندهم ذو لَُغِتْينِ ، وبعضه أصله الّسكون ، وجيوز فتحه قياساً ، أما أن 
  .السَّْحر ، فهذا ال جييزه أحد : لِْقيها جيوز فيه التسكني ، فيجوز يف السَّحر العني احلَ

  ]الرمل : [ الواسع اهلينء؛ قال امرؤ القيس » الرَّغد « و 
  َيأَْمُن اَألْحَداثُ يف ِعْيشٍ رَغٍْد... َبْيَنَما املَْرُء تََراُه َناِعَماً  -٣٩١

  .صاروا يف رَغٍَد : وأرغد القوم  -كسرها بضم الَغْين وب -رَغَُد عيشهم : ويقال 
ظرف مكان ، واملشهور بناؤها على الضم لشبهها باحلرف يف االفتقار إىل مجلة ، وكانت : حيث » َحْيثُ ِشئُْتَما « 

  .» قَْبلَ َوبَْعَد « حركتها ضمة تشبيهاً ب 
بتثليثها أيضاً ، » َحْوث « لثاء ، و بتثليث ا» َحْيث « : وفيها لغات » قيس « إعراهبا عن » الكسائي « ونقل 
  .باأللف » َحاثَ « : ونقل 

{ ]  ٢٢٢: البقرة [ } ِمْن َحْيثُ أََمَركُُم اهللا { : كقوله تعاىل » من « وهي الزمة الظرفية ال تتصرف ، وقد جتر ب 
، وال تضاف إىل املفرد إال نادراً؛ وهي الزمة لإلضافة إىل مجلة مطلقاً ]  ١٨٢: األعراف [ } مِّْن َحْيثُ الَ َيْعلَُمونَ 

  ]الرجز : [ قالوا 
  ]الطويل : [ وقال آخر ... أََما َتَرى َحْيثُ سُهِْيلٍ طَاِلَعا  -٣٩٢
  بِبيضِ املَوَاْصي َحْيثُ لَيَّ الَعَماِئمِ... َوَنطَْعُنُهْم َتْحتَ احلَُبى َبْعدَ َضرْبِهِْم  -٣٩٣

خالفاً لقوم ، وقد ُتْشَربُ » ما « ، وال جيزم هبا دون » إن « رطاً وجزاًء ك فتجزم فعلني ش» ما « وقد تزداد عليها 
  ]املديد : [ معىن التعليل ، وزعم األخفش أهنا تكون ظرف زمان ، وأنشد 

  َحْيثُ َتْهِدي َساقَُه قََدُمْه... ِللِْفَتى َعقْلٌ َيعِيُش بِِه  -٣٩٤
  .توسعه عليهما « كال أي مكان شئتما : أي » كُالَ « ا هنا والعامل فيه. وال دليل فيه ، ألهنا على باهبا 

وفيه « ألنّ اجلنة مفعول هبما ، فيكون حيث مفعوالً به » : قال « اجلنة » أن تكون بدالً من « أبو البقاِء » وأجاز 
  .« من » نظر؛ ألهنا ال تتصّرف كما تقّدم إال باجلر ب 

جئتما : وهل الكسرة اليت على الشني أصل كقولك . لظرف إليه اجلملة يف حملّ خفض بإضافة ا« شئتما » و 
  يعتمد؟: وخفتما ، أو حمّولة من فتحة لتدلّ على ذوات الياء حنو 
بكسرها ، « فَِعل » بفتح العني ، ومذهب سيبويه « فََعل » : قوالن مبنيان على وزن شاء ما هو؟ فمذهب املربد أنه 

  .وال خيفى تصريفهما 
  .جمزوم هبا حذفت نونه : َتقْرََبا » ناهية و « ال » } َتقَْرَبا هذه الشجرة  َوالَ{ : قوله 

بكسر  -» أَقَْرَبُه « األمر » قَرِْبُت « : فاعل ، وتقول » األلف « بكسر حرف املَُضارعة ، و » ِتقْرََبا « : وقرئ 
  .التسبب به : العني يف املاضي وفتحها يف املضارع أي 

» ِقْرَباناً «  -بالكسر  -» قَْربُِته « َو . أي دنا » قُْرباً «  -» َيقُْرُب «  -بالضم  -» قَُرَب » «  اجلَْوَهرِّي« وقال 
  .دنوت منه 



إذا قيل : وقيل . إذا ِسْرَت إىل املاء وبينك وبينه ليلة  -ِكَتاَبةً  -أَكُْتُب -كََتبت : مثل  -ِقَراَبةً  -أَقَْرُب  -َوقََربت 
  .ال َتْدنُ منه  -بالضَّم  -ال َتقَْرب : ال تلتبس بالِفْعلِ ، وإذا قيل  -بفتح الرَّاء كان معناه  -ال َتقَْرب : 
« ] ودونه [ َهِذيِ َوَهِذِه وَهِذِه بِكسر اهلاء بإشباع : مفعول به اسم إشارة للمؤنث ، وفيها لُغات » هذه « و 

  .بدل من الياء لقرهبا منها يف اخلفاء  بكسر الذال فقط ، واهلاء» هِذْه « بسكوهنا و » َوَهِذه 
، وفيه نظر؛ » هذه « ونقل أيضاً عن النَّحاس وليس يف الكالم هاء تأنيث مكسور ما قبلها غري » ابن عطية « قال 

بدل من تاء التأنيث يف الوقف ، وأما هذه اهلاء فال » تيك « ألن تلك اهلاء اليت تدلُّ على التأنيث ليست هذه؛ ألن 
للتأنيث ، وحكمها يف » هذي « الياء يف : هلا على التأنيث ، بل الدَّال عليه جمموع الكلمة كما ال يقال داللة 

  .وقد تقدم » ذا « القرب والبعد والتوسُّط ، ودخول هاء التنبيه وكاف اخلطاب حكم 
  ]الوافر : [ تَاِلَك؛ قال « و » تيلك « و » تيَك « : ويقال فيها أيضاً 

  وأَنَّ لَِتاِلَك الُعْمرِ اْنِكسَاراً... ْم أَنَّ َبْعدَ الَغيِّ ُرْشَداً َتَعلَّ -٣٩٥
  ]الطويل [ ؛ وأنشد « َتا فََعلَْت » : ويقال : قال هشام 

  بَِتا الدَّارِ إِالَّ َعابَِر اْبنِ َسبِيلِ... َخِليِليِّ لَْوالَ َساِكُن الدَّارِ لَْم أِقْم  -٣٩٦
  .« هذه » بدل من « الشجرة » و 

واملشهور أنَّ اسم اإلشارة إذا وقع بعده مشتقّ . هبذه احلاضرة من الشجر : نعت هلا لتأويلها مبشتقِّ ، أي : وقيل 
  .كان نعتاً له ، وإن كان جامداً كان بدالً منه 

ال حاجة إىل : اسم جنس ، وهو ما كان على ساقٍ ، وله أغصان ، وقيل : « الشجر » واحدة « الشجرة » و 
مع أهنا كالزرع والبِطِّيخ ، فلم خيرجه ذهابه على وجه األرض } َوأَنَبْتَنا َعلَْيِه َشَجَرةً مِّن َيقِْطنيٍ { : لقوله تعاىل ذلك 

  .من أن يكون شجراً 
  .« وأحسب كلّ ما تفرعت له عِيدان وأغصان ، فالعرب تسميه شجراُ يف وقت تشعبه » : قال املربد 

حىت { : رأيت فالناً قد شجرته الّرماح ، قال تعاىل : أخذ َيْمَنٍة ويسره ، يقال : ي وأصل هذا أنه كلما تشجر ، أ
  .وَتَشاَجَر الرُجالَِن يف أمر كذا ]  ٦٥: النساء [ } ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبيَْنُهمْ 

هبا منها خمرجاً؛ كما أبدلت بكسر الشني واجليم ، وبإبداهلا ياًء مع فتح الشِّني ، وكسرها؛ لقر« الشََّجرة » : وقرئ 
  ]الرجز : [ اجليم منها يف قوله 

  فَالَ َيزالُ شَاححٌ َيأْتِيَك بِْخ... َياَربِّ ِإلنْ كُْنَت قَبِلَْت َحجَّتْج  -٣٩٧
  .حّجيت ويب : يريد 

  ]الرجز : [ وقال الراجز أيضاً 
  بالِعِشّجأَملُطِْعَماِن اللَّْحمِ ... َخاِلي ُعَوْيٌف َواَُبو َعِلْج  -٣٩٨
  .أبو َعِلّي ، وبالَْعِشّي : يريد 

  ]الطويل : [ « شيََرة » وقال الشاعر يف 
  فَأَبَْعَدكُنَّ اُهللا ِمْن ِشريَاِت... إذَا لَْم َيكُْن ِفيكُنَّ ِظلٌّ َوالَ جََنى  -٣٩٩

، ومل يأت مجع على « َراء َشْج» على « الشََّجَرةِ » إمنا يقرأ هبا برابر مكة وسوداهنا ، ومجعت « : وقال أبو عمرو 
  .هذه الزَِّنِة إال قََصبة وقَصَْباء ، وطََرفَة وطَْرفَاء ، وَحلَفَة وَحلْفَاء 

  .وعند سيبويه أن هذه األلفاظ واحدة ومجع « بكسر الالم  -َحِلفَة » : وكان األصمعي يقول 



أي أكثر شجراً ، قاله اجلوهري  موضع األشجار ، وأرض مشجرة ، وهذه األرض أشجر من هذه: « املشجرة » و 
.  

  فصل يف جنس الشجرة املذكورة
  .اختلف العلماء يف هذه الشجرة املنهي عنها ، فروي عن بعض العلماء أنه هنى عن جنس من الشجر 

  .إمنا هنى عن َشَجرِ بعينه ، واختلفوا يف تلك الشجرة : وقال آخرون 
بن جبري ، وَجْعَدة بن ُهَبْيَرةَ هي الكَْرُم ، ولذلك حرمت علينا  روى السُّدى عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وسعيد

  .اخلَْمُر 
عن الّنيبِّ صلى اهللا عليه  -رضي اهللا عنه  -وأبو مالك وقتادة ، ورواه أبو بكر الصديق : وقال ابن عباس أيضاً 

  .من الزّبد ، قاله وهب بن منّبه وسلم هي السُّْنُبلة ، واحلَبَّة منها كشكل البقر ، أحلى من الَعَسلِ ، وألني 
ونقل ابن جريج عن بعض الصحابة أهنا التني ، وهو مروي أيضاً عن جماهد وقتادة ، ولذلك تعترب يف الرُّؤيا بالندامة 

  .آلكلها ، ذكره السهيلي 
  .وروي عن قتادة أيضاً هي شجرة العلم ، وفيها من كل شيء 

  .شجرة الكافور : وقال َعِلّي 
  .شعار بأن سكىن آدم ال تدوم فصل يف اإل

إشعار بالوقوع يف اخلَطِيئَِة ، واخلروج من اجلنة ، وانَّ ُسكَْناُه فيها ال « وال تقربا » : قال بعض أرباب املعاين يف قوله 
: البقرة [ } إِنِّي َجاِعلٌ ِفي األرض َخِليفَةً { : يدوم ، ألن املخلد ال خيطر عليه شيء ، والدليل على هذا قوله تعاىل 

  .فدلّ على خروجه منها ]  ٣٠
  فصل يف املراد بالنهي عن الكل من الشجرة
  .هذا النهي هني حترمي ، أو تنزيه؟ فيه خالف 

هذا هني َتنْزيه؛ ألن هذه الصِّيغة وردت يف التنزيه والتحرمي ، واألصل عدم االشتراك فال ُبّد من جعل : قال قوم 
ك بني القسمني ، وما ذلك إالَّ أن جيعل حقيقة يف ترجيح جانب الترك على جانب اللفظ حقيقةً يف القَْدرِ املشتر

الفعل ، من غري أن يكون فيه داللة على املنع من الفعل ، أو اإلطالق فيه كان ثابتاً حبكم األصل ، عدم االشتراك 
أن جيعل حقيقة يف ترجيح جانب الترك فال ُبّد من جعل اللفظ حقيقةً يف القَْدرِ املشترك بني القسمني ، وما ذلك إالَّ 

على جانب الفعل ، من غري أن يكون فيه داللة على املنع من الفعل ، أو اإلطالق فيه كان ثابتاً حبكم األصل ، فإن 
 وهذا: األصل يف املََناِفع اإلباحة ، فإذا ضممنا َمْدلَولَ اللفظ إىل هذا األصل صار اجملموع دليالً على التنزيه ، قالوا 

إىل ترك األوىل ،  -عليه الصالة والسَّالم  -هو األوىل هبذا املَقَام؛ ألنّ على هذا التقدير يرجع حاصل معصية آدم 
  .كان أوىل  -عليهم الصالة والسالم  -ومعلوم أن كل مذهب أفضى إىل ِعْصَمِة األنبياء 

  :بل هذا هني حترمي ، واحتجوا عليه بأمور : وقال آخرون 
: وقوله ]  ٢٢٢: البقرة [ } َوالَ َتقَْرُبوُهنَّ حىت َيطُْهْرنَ { : كقوله } َوالَ َتقْرََبا هذه الشجرة { : وله أن ق: أحدها 

  .فكما أن هذا للتحرمي فكذا األول ]  ٣٤: اإلسراء [ } َوالَ َتقَْرُبواْ مَالَ اليتيم { 
قَاالَ َربََّنا ظَلَمَْنآ { منهما ظلمتما أنفسكما أال ترى ملا أكال  إن أكلتما: أي } فََتكُوَنا ِمَن الظاملني { : قوله : وثانيهما 
  ] . ٢٣: األعراف [ } أَنفَُسَنا 

  .لو كان للتنزيه ملا استحّق آدم بفعله اإلخراج من اجلنة ، وملا وجبت التوبة عليه : وثالثهما 



نزيه ، لكنه قد حيمل على التحرمي بدليل أن النهي وإن كان يف اَألْصلِ للت: اجلواب عن األول : قال ابن اخلطيب 
  .منفصل 

فتظلما أنفسكما بفعل ما األوىل بكما تركه؛ ألنكما إذا : أي } فََتكُوَنا ِمَن الظاملني { : أن قوله تعاىل : وعن الثاين 
 موضع ليس فيه شيء فعلتما ذلك أخرجتما من اجلّنة اليت ال تظمآن فيها ، وال َتْضَحَيان وال َتُجوعان وال َتقْرَُبان إىل

  .من هذا 
  .أنا ال نسلم أن اإلخراج من اجلّنة كان هلذا السبب : وعن الثالث 

  فصل يف فحوى اآلية
يفيد بِفَْحوَاُه النهي عن األكل؛ وفيه نظر ألن النهي عن القُربان ال } َوالَ َتقَْرَبا هذه الشجرة { : قال قوم قوله تعاىل 

] إمنا [ رمبا كان الصالح يف ترك قرهبا مع انه لو محل إليه جلاز له أكله ، بل الظاهر  يستلزم النهي عن اَألكْلِ؛ إذ
  .يتناول النهي عن القرب 

[ } فَلَمَّا ذَاقَا الشجرة َبَدْت لَُهَما َسْوءَاُتُهَما { : وأما النهي عن الكل ، فإمنا عرف بدالئل أخرى وهي قوله تعاىل 
فصار ذلك كالّدالَلَِة على } َوكُالَ مِْنَها َرغَداً حَْيثُ ِشئُْتَما { : م باألكل فقال وألنه حدث الكال]  ٢٢: األعراف 

أنه تعاىل َنَهاُهَما عن أكل مثرة الشَّجرة ، لكن النهي هبذا القول يعم الكل ، وسائر االنتفاعات ، ولو كان نّص على 
  .األكل ما كان يعّم ذلك ، ففيه مزيد فائدة 

  :فيه وجهان : فتكونا } َنا ِمَن الظاملني فََتكُو{ : قوله 
  ]الطويل : [ ؛ كقوله » َتقَْربا « أن يكون جمزوماً عطفاً على : أحدمها 
  فُِيْدرُِك ِمْن أَْعلَى القَطَاِة فَتَْزلَقِ... َصوِّْب َوالَ َتجَْهَدنَُّه : فَقُلُْت لَُه  -٤٠٠

« والنصب بإضمار ]  ٨١: طه [ } َوالَ َتطَْغْواْ ِفيِه فََيِحلَّ { : اىل أنه منصوب على جواب النَّْهي لقوله تع: والثَّاين 
  .وهكذا كل ما يأيت مثل هذا . عند الَبْصريني ، وبالفَاِء نفسها عند اجلرمي ، وباخلالف عند الكوفيني » أن 
  .» كان « خرب » الظَّاِلِمَني « و 
َمظْلُومة ، قال النابغة : قيل لألرض الَّيت مل تستحقَّ احلَفْر ، فتحفر  وْضع الشَّْي يف غَْيَر موضعه ، ومنه: » الظلم « و 

  ]البسيط : [ 
  َوالنُّْؤُي كَاحلَْوضِ َباملَظْلُوَمِة اجلَلَِد... إِالَّ األََوارِيَّ ألْياً َما أُبَيُِّنَها  -٤٠١
  ]الكامل : [  مسيت مظلومةً؛ ألنَّ املَطَر مل يأهتا ، قال َعْمُرو ْبُن قَِميئَةَ: وقيل 
  فََصفَا النِّطاُف بَِها ُبعَْيَد املُقْلِعِ... ظَلََم البِطَاَح بَِها انْهِالَلُ حَرِيَصٍة  -٤٠٢

  ]الرجز : [ ؛ قال » َمْن أَْشَبَه أَبَاُه فََما ظَلََم « : وقالوا 
  لَْمَوَمْن ُيَشابُِه أََبُه فََما ظَ... بِأَبِِه اقَْتَدى َعِديُّ يف الكََرْم  -٤٠٣

واملراد من اآلية هو أنكما إن أكلتما منها فقد ظلمتما أنفسكما؛ ألن األكل من الشجرة ال يقتضي ظُلْمَ الغري ، وقد 
  :والظلم على وجوه . يكون ظاملاً بأن يظلم نفسه ، وبأن يظلم غريه ، فظلم النفس اعم وأعظم 

  .ونا من العاصني فتك: ظلم الظَّامل لنفسه باملعصية كهذه اآلية أي : األول 
  .املشركني : يعين ]  ١٨: هود [ } أَالَ لَْعَنةُ اهللا َعلَى الظاملني { : الظَّاملون املشركون ، قال تعاىل : الثاين 

: ، أي ]  ١١٨: النحل [ } َوَما ظَلَْمَناُهْم ولكن كانوا أَنْفُسَُهْم َيظِْلُمونَ { : الضرر ، قال تعاىل : الظلم : الثالث 
  .ناهم ، ولكن كانوا أنفسهم يضرون ما ضرر



» فَظَلَُموا بَِها « : ومثله ]  ٥١: األعراف [ } َوَما كَاُنواْ بِآَياتَِنا َيْجَحُدونَ { : اجلحود ، قال تعاىل : الظلم : الرابع 
  .فجحدوا هبا : أي 

َنا اْهبِطُوا َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ َولَكُْم ِفي الْأَْرضِ ُمْستَقَرٌّ َوَمَتاعٌ إِلَى فَأََزلَُّهَما الشَّْيطَانُ َعْنَها فَأَخَْرَجُهَما ِممَّا كَاَنا ِفيِه َوقُلْ
  ) ٣٦(ِحنيٍ 

واجب التقدمي ، ألنه ضمري مّتصل ، والفاعل ظاهر ، وكل ما كان كذا » فَأََزلَُّهَما الشَّْيطََاِن « : املفعول يف قوله 
  .فهذا حكمه 

جيوز » أزهلما « والقراءتان حيتمل أن تكونا مبعىن واحد ، وذلك أن قراءة اجلماعة » ُهَما فأََزالَ« : » محزة « وقرأ 
، ويدل عليه قول امرئ » محزة « إذا تنحى عنه ، فتكون من الزوال كقراءة : » َزلَّ َعنِ املَكَاِن « أن تكون من 

  ]الطويل : [ القيس 
  كََما زَلَّْت الصَّفَْواُء بِاملَُتَنزِّلِ... ْتنِِه كَُمْيٍت َيزِلُّ اللِّْبُد َعْن َحالِ َم -٤٠٤

  ]الطويل : [ وقال أيضاً 
  وُِيلْوِي بِأَثْوَابِ الَعنِيِف املُثَقَّلِ... َيزِلُّ الُغالَُم اِخلفُّ َعْن َصهََواِتِه  -٤٠٥

أي : معىن أزاهلما : بأن نقول إىل قراءة اجلماعة » محزة « ، أو نرد قراءة » محزة « فرددنا قراءة اجلماعة إىل قراءة 
صرفهما عن طاعة اهللا ، فأوقعهما يف الزِّلِة؛ ألن إغواءه وإيقاعه هلما يف الزِّلة سبب للزوال ، وحيتمل أن تفيد كل 

« محزة : استزلّ ، وقراءة : مبعىن » زلّ « قراءة معىن مستقالً ، فقراءة اجلماعة تؤذن بإيقاعها يف الزِّلِة ، فيكون 
تنحيتهما عن مكاهنما ، وال ُبدَّ من اجملاز يف ِكلَْتا القراءتني ، ألن الزَّلَلَ أصله من زلّة القدم ، فاستعمل هنا يف تؤذن ب

  .زلّة الرأي والتنحية ال يقدر عليها الشَّيطان ، وإمنا يقدر على الوسوسة اليت هي سبب التنحية 
أوقعهما يف : أي « الشجرة » لسَّببية إن أعدنا الضمري على هنا ا« عن » متعلّق بالفعل قبله ، ومعىن « عنها » و 

  .الزِّلة بسبب الشجرة 
  ] . ٨٢: الكهف [ } َوَما فََعلُْتُه َعْن أَْمرِي { : يف هذه اآلية كما يف قوله « عن » لفظة « الزَّخمشري » قال 

هو األظهر ، لتقّدم ذكرها ، وجتيء عليه ، و« اجلّنة » وجيوز أن تكون على باهبا من املُجاوزة إن عاد الضمري على 
  .« الشجرة » واضحة ، وال تظهر قراءته كلّ الظُهور على كون الضمري ل « محزة » قراءة 
  .فقط « اجلنة » فإنه يعود على « أزاهلما » فأما من قرأ « ابن عطّية » قال 

  .وهذا بعيد جدَّا . ذكر لداللة السياق عليهما الضَّمري للطاعة ، أو للحالة ، أو للسماء ، وإن مل جير هلما : وقيل 
  فلم عاتبهما على ذلك الفعل؟« إبليس » قد أضاف اإلْزالَل إىل  -تعاىل  -إن اهللا : فإن قيل 

: كما يف قوله « إبليس » أهنما عند َوسَْوَسِتِه أتيا بذلك الفعل ، وأضيف ذلك إىل « فأزهلما » : أن قوله : واجلواب 
َوَما كَانَ ِلَي َعلَْيكُْم مِّن ُسلْطَاٍن إِالَّ { : قال تعاىل حاكياً عن إبليس ]  ٦: نوح [ } دُْهْم دعآئي إِالَّ ِفَراراً فَلَْم َيزِ{ 

، هذا قول املعتزلة ، والتحقيق يف هذه اإلضافة ما ذكرناه ، وهو أن ]  ٢٢: إبراهيم [ } أَن َدَعْوُتكُْم فاستجبتم ِلي 
ترك مع التََّساوي يستحيل أن يكون موجداً ألحد هذين األمرين إال عند انضمام الدَّاعي إليه ، القادر على الفعل وال

والدَّاعي يف َحّق العبد عبارة عن علم أو ظن ، أو اعتقاد بكون الفعل مشتمالً على مصلحٍة ، فإذا حصل ذلك العلم 
ألنه هو الفاعل ملا ألجله صار الفَاِعلُ بالقوة فاعالً  أو الظن بسبب منّبه نبه عليه كان الفعل مضافاً إىل ذلك املنبّه؛

  .إىل الوسوسة  -ها هنا  -بالفعل ، فهكذا املَعَْنى انضاف 



  كيف كانت الَوسَْوَسةُ؟: فإن قيل 
نِ أَوْ َتكُوَنا ِمَن َما نََهاكَُما رَبُّكَُما َعْن هذه الشجرة إِالَّ أَن َتكُوَنا َملَكَْي{ : هي اليت حكى اهللا عنها يف قوله : فاجلواب 
َوقَاَسَمهَُمآ { : فلم يقبال ذلك منه ، فلما أيس عدل إىل اليمني على ما قال تعاىل ]  ٢٠: األعراف [ } اخلالدين 

  .فلم يصدقاه ]  ٢١: األعراف [ } إِنِّي لَكَُما لَِمَن الناصحني 
اء الالَّت املَُباَحة حىت صارا مستغرقني فيها ، والظاهر أنه بعد ذلك َعَدلَ إىل شيء آخر ، وهو أنه شغلهما باستيف

  .فََحَصلَ بسبب استغراقهما فيها نِْسَيان النهي ، فعند ذلك حصل ما حصل ، واهللا اعلم 
  فصل يف بيان كيف وسوس إبليس آلدم

ة ، وآدم عليه اختلفوا يف أنه كيف متكّن إبليس من َوسَْوَسِة آدم عليه الصالة والسالم مع أن إبليس كان خارج اجلّن
  :الصَّالة والسَّالم داخل اجلّنة؟ وذكروا فيه وجوهاً 

أن إبليس أراد دخول اجلنة ، فمنعته اخلزنة ، : ما روي عن وهب بن منّبه والسدي عن ابن عباس وغريه : أحدها 
وأدخلته اجلَنَّة خفية  فأتى احلية بعد ما عرض نفسه على سائر احليوانات فما قبله واحد من احليوانات ، فابتلعته احلية

من اخلََزَنِة ، فلما دخلت احلَّية اجلنة خرج إبليس من فيها واشتغل بالَوْسَوَسِة ، فال جرم لعنت احلَّيِة ، وسقطت 
قوائمها ، وصارت متشي على بطنها ، وجعل رزقها يف التراب ، وصارت عدواً بين آدم ، وأمرنا بقتلها يف اِحللّ 

  .واحلََرمِ 
وهذا وأمثاله جيب أال يلتفت إليه؛ ألن إبليس لو قدر على الدخول يف فَمِ احلّية فلم يقدر على أن : اخلطيب قال ابن 

جيعل َنفسه َحّية مث يدخل اجلََنة؟ وألن احلية لو فعلت ذلك ، فلم عوقبت مع أهنا ليست بعاقلة وال مكلفة؟ وأيضاً 
  .خلزنة يرونه فلما خرج من بطنها صارت يف اجلنة كانت املالئكة وا

  .دخل اجلَنَّة يف صورة دَاّبة ، وهذا القول أقلّ فساداً من األول » إبليس « أن : وثانيها 
كانا خيرجان إىل باب اجلنة ، وإبليس كان  -عليهما السالم  -لعلّ آدم وحَّواء : قال بعض أَْهلِ األصول : وثالثها 

  .بقرب املاء يَُوسْوُِس هلما 
  .كان إبليس يف األرض ، وأوصل الَوْسَوَسةَ إليهما يف اجلَنة : ن قال احلس: ورابعها 

  .هذا بعيد؛ ألن الوسوسة كالم خفّي ، والكالم اخلفّي ال ميكن إيصاله من األرض إىل السَّماء : قال بعضهم 
  .باشر خطاهبما ، أو أوصل الوسوسة إليهما على لسان بعض أتباعه » إبليس « واختلفوا يف أن 

[ } فََدالَُّهَما بُِغرُورٍ { ]  ٢١: األعراف [ } َوقَاَسَمهَُمآ إِنِّي لَكَُما لَِمَن الناصحني { : قوله تعاىل : ول حّجة األ
كان يعرفانه ، ويعرفان ما عنده  -عليهما الصَّالة والسَّالم  -أن آَدَم وحواء : وحّجة الثاين ] .  ٢٢: األعراف 

  .لعادة أن يقبال قوله ، فال بد وأن يكون املباشر للوسوسة بعض أتباع إبليس من العداوة واحلََسد ، فيستحيل يف ا

وقد ُيجَاب عن هذا بأن إبليس ملا خالف أمر رّبه ولعن لعلّه انتقل من تلك الصورة اليت ُيْعَرُف هبا إىل صورة أخرى 
  .علم ، ولعلّ إبليس تشكّل هلما يف صورة ال يعرفاهنا ، فإن له قدرة التشكل ، واهللا أ

  فصل يف بيان أن آدم عصى ربه ناسياً
  بعد النبوة ، هل فعله ناسياً أو ذاكراً؟ -عليه الصالة والسالم  -اختلفوا يف صدور ذلك الفعل عن آدم 

ه ومثلو]  ١١٥: طه [ } فََنِسَي َولَْم َنجِْد لَُه َعْزماً { : فعله ناسياً ، واحتجوا بقوله تعاىل : قال طائفة من املتكلَمني 
  :بالصَّائم إذا أكل ناسياً ، وهذا باطل من وجهني 

  ] . ٢٠: األعراف [ } َما َنَهاكَُما رَبُّكَُما َعْن هذه الشجرة إِالَّ أَن َتكُوَنا َملَكَْينِ { : قوله تعاىل : األول 



  .ا نسي النهي حال اإلقدام يدلّ على أنه م]  ٢١: األعراف [ } َوقَاَسَمُهَمآ إِنِّي لَكَُما لَِمَن الناصحني { : وقوله 
  .أنه لو كان ناسياً ملا عوتب على ذلك الفعل : الثاين 

الَ ُيكَلُِّف اهللا نَفْساً إِالَّ { : أما من حيث العقل فألن الناسي غري قادر على الفعل فال يكون مكلفاً به لقوله تعاىل 
  ] . ٢٨٦: البقرة [ } ُوْسَعَه 

  .» ُرفَع َعْن أّميت اخلَطَأُ والنِّسَْيانُ « : لصالة والسالم وأما من حيث النقل فلقوله عليه ا
قََبالَ من إبليس ذلك الكالم  -عليهما الصالة والسالم  -وقد جياب عن األول بأنا ال نسلّم أن آدم وحواء 

{ : هلما  وَصّدقاه؛ ألهنما لو صدقاه لكانت معصيتهما يف ذلك التصديق أعظم من أكل الشَّجرة؛ ألن إبليس ملا قال
اآلية فقد ألقى إليهما سوء الظَّن باهللا ]  ٢٠: األعراف [ } َما َنَهاكَُما َربُّكَُما َعْن هذه الشجرة إِالَّ أَن َتكُوَنا َملَكَْينِ 

ودعامها إىل ترك التَّْسلِيم ألمره ، والرضا حبكمه ، وان يعتقدوا فيه كون إبليس ناصحاً هلما ، وأن الرب  -تعاىل  -
قد غضهما وال شك أن هذه األشياء أعظم من أكل الشجرة ، فوجب أن تكون املَُعاَتَبِة يف ذلك أشد ،  -الَى َتَع -

، وكونه مبغضاً له وحاسداً له ، فكيف جيوز من » إبليس « كان عاملاً بتمرد  -عليه الصالة والسالم  -وأيضاً آدم 
  .اآلية أهنما أقدما على ذلك الفعل عند ذلك الكالم العاقل أن يقبل قول عدّوه مع هذه القرائن ، وليس يف 

فهو أن العتاب إمنا حصل على قلّة التحفُّظ من سباب النسيان ، وهذا الضرب من السَّهو : وأما اجلواب الثاين 
{ : موضوع عن املسلمني ، وقد كان جيوز أن يؤاخذوا به ، وليس مبوضوع عن األنبياء لعظم َخطَرِِهْم ومثّلوه بقوله 

َمن َيأِْت مِنكُنَّ بِفَاِحَشٍة مَُّبيَِّنٍة ُيَضاَعْف لََها { : ، مث قال ]  ٣٢: األحزاب [ } يانسآء النيب لَْسُتنَّ كَأََحٍد مَِّن النسآء 
  ] . ٣٠: األحزاب [ } العذاب ِضْعفَْينِ 

، ولقد كان على النيب صلى » مث اَألمْثَلُ فاَألمْثَلُ  أََشدُّ النَّاس َبالًَء األنبياُء مث األوِْلَياُء« : وقال عليه الصالة والسالم 
  .اهللا عليه وسلم من التَّْشديدات يف التَّكليف ما مل َيكُْن على غريه 

وذكر بعض املفّسرين أن حّواء سقته اخلَْمَر ، فسكر وزيف أثناء الّسكر فعل ذلك قالوا وهذا ليس ببعيد؛ عليه 
له يف تناول كل األشياء سوى تلك الشجرة ، فكان مأذوناً له يف تناول اخلمر ،  كان مأذوناً -الصَّالة والسَّالم 
  ] . ٤٧: الصافات [ } الَ ِفيَها غَْولٌ { : إن مخر اجلَنَّة ال يسكر لقوله تعاىل يف صفة مخر اجلنة : ولقائل أن يقول 

  :نا قوالن فعله عامداً؛ فها ه -عليه الصَّالة والسَّالم  -أن آدم : القول الثاين 
  .أن ذلك النهي هني َتنْزِيِِه ، ال هني حترمي ، وقد تقدم : أحدمها 

أنه تعّمد وأقدم على الكل بسبب اجتهاد أخطأ فيه ، وذلك ال يقتضي كون الذَّْنبِ كبرية ، وهذا اختيار : الثاين 
  .أكثر املعتزلة 

يشار به إىل » هذه « فلفظ ]  ١٩: األعراف [ } لشجرة َوالَ َتقَْرَبا هذه ا{ : وبيان خطأ االجتهاد أنه ملا قيل له 
« : اخذ حريراً وذهباً بيده وقال  -عليه الصالة والسالم  -الشَّخص ، وقد يشار به إىل النوع ، كما روي أنه 

ال يقبل اهللا هذا ُوُضوٌء « : وأراد به توعهما ، وتوضأ مرة وقال » َهذَاِن َحالَلٌ إلنَاِث أمِّتي حََراٌم على ذُكُرَِها 
ظّن أن » وال َتقَْرَبا َهِذهِ الشََّجَرةَ « : قوله  -عليه الصالة والسالم  -وأراد نوعه ، فلما مسع آدم » الصَّالةَ إالَّ به 

النهي إمنا يتناول تلك الشجرة املعينة ، فتركها وتناول من شجرة أخرى من ذلك النوع ، فكان خمطئاً يف ذلك 
  .النهي عن النوع ال عن الشخص  -تعاىل  - االجتهاد؛ ألن مراد اهللا

  .واالجتهاد يف الفروع إذا كان خطأً ال يوجب استحقاق العقاب الحتمال كونه صغريةً مغفورة كما يف شرعنا 
  :الكالم على هذا القول من وجوه : فغن قيل 



ون إال شيئاً معيناً ، فإن أشري هبا يف أصل اللغة لإلشارة إىل الشَّيء احلاضر ، وهو ال يك» هذا « أن كلمة : أحدها 
ال جتوز اإلشارة عليه ، فوجب ان يكون أمر بعض  -تعاىل  -إىل النوع ، فذاك على خالف األصل ، وأيضاً فأنه 

املالئكة باإلَشاَرةِ إىل ذلك الشَّخص ، فكان ما عداه خارجاً عن النهي ال َمحَالة ، وإذا ثبت هذا فاجملتهد مكلف 
على املَُعّين كان قد فعل الواجب » هذه « ملا محل لفظ  -عليه الصالة والسالم  -ى حقيقته ، فأدم حيمل اللفظ عل

  :، وال جيوز له محله على النوع ، وهذا متأيد بأمرين 
ّنة إال ما أفاد اإلذْنَ يف تناول كل ما يف اجل]  ٣٥: البقرة [ } َوكُالَ مِْنَها َرغَداً حَْيثُ ِشئُْتَما { : أن قوله : أحدمها 

  .خصه الدليل 
أن العقل يقتضي حلّ االنتفاع جبميع املََناِفع إالَّ ما خّصه الدليل ، والدليل املخصص مل يدلّ على ذلك : والثاين 

املعّين ، وإذا ثبت هذا امتنع أن يستحّق بسبب تناول غريه وغن كان من ذلك النوع املنهي عنه عتاباً ، فوجب على 
  .ال خمطئاً  هذا أن يكون مصيباً

مترددة بني الشخص والنوع ، ولكن هل قرن اهللا هبذا اللَّفْظ ما يدلّ على » هذه « هب أن لفظة : االعتراض الثاين 
  أن املراد منه النوع دون الشخص أو ال؟

أتى  قصر يف معرفة ذلك البيان ، فحينئذ يكون قد -عليه الصالة والسالم  -إن آدم : فإن قرن به ، فإما أن يقال 
بالذَّنب وإن مل يقصر بل عرفه ، فحينئذ يكون إِقَْدامه على التَّناول من َشَجَرة من ذلك النوع إقداماً على الذنب 

  .قصداً 

ال جيوز هلم االْجتَِهاُد؛ ألن االجتهاد إقدام على العمل  -عليهم الصالة والسالم  -أن األنبياء : االعتراض الثالث 
َحّق من ال يتمكن من حتصيل العلم ، أّما األنبياء فإهنم قادرون على َتْحصِيلِ اليقني ،  بالظّن وذلك إمنا جيوز يف

فوجب أال جيوز هلم االجتهاد؛ ألن االكتفاء بالظن مع القدرة على حتصيل اليقني غري جائز عقالً وشرعاً ، وذا ثبت 
  .ذلك ثبت أن افقدام على االجتهاد معصية 

ألة إما أن تكون من املََسائل القَطِْعية او الظنية ، فإن كانت من القطيعات كان اخلطأ هذه املس: االعتراض الرابع 
إن كل جمتهد مصيب فال يتحقّق اخلطأ فيها : فيها كبرياً ، وحينئذ يعود اإلشكال ، وإن كانت من الظَّنيات فإن قلنا 

  .أصالً 
ق ، فكيف صار هذا القدر من اخلطأ سبباً إلخراج املصيب فيها واحد ، واملخطيء فيها معذور باالتفا: وإن قلنا 

  من اجلنة؟ -عليه الصالة والسالم  -آدم 
وإن كان يف األصل إشارة إىل الشَّخص ، لكنه قد يستعمل يف اإلشارة إىل » هذا « أن لفظة : واجلواب عن األّول 

  .النوع كما تقدم بيانه 
 -ان قد قرن به ما دلّ على أنّ املراد هو النوع ، لكن لعلّ آدم ك -سبحانه وتعاىل  -أن اهللا : واجلواب عن الثاين 

  .قصر يف معرفة ذلك الدَّليل؛ ألنه ظّن أنه ال يلزمه ذلك يف احلال  -عليه الصالة والسالم 
عن عني الشَّجرة ، فلما طالت املدة غفل عنه ، ألن  -تعاىل  -إنه عرف ذلك الدليل يف وقت ما هناه اهللا : أو يقال 

  .بقي يف اجلَّنة الدهر الطويل ، مث اخرج  -عليه الصالة والسالم  -اخلرب أن آدم  يف
عليه الصالة  -أنه ال حاجة ها هنا إىل إثبات أن األنبياء متسَّكوا باالجتهاد ، فإنَّا بيَّنَّا أن آدم : واجلواب عن الثالث 

فََنِسَي { : كنه قد نسيها ، وهو املراد من قوله تعاىل قّصر يف معرفة تلك الّداللة ، وإن كان قد عرفها ، ل -والسالم 
  ] . ١١٥: طه [ } َولَْم َنجِدْ لَُه َعْزماً 



ملا نسيها صار  -عليه الصَّالة والسَّالم  -] إال أنه [ الداللة قطيعة ] كانت [ ميكن أن يقال : واجلواب عن الرَّابع 
كانت ظنيةً إالَّ أنه ترتَّب عليه من التَّشديدات ما مل يترّتب على : يقال  النِّْسيان عذراً يف أالّ يصري الذنب كبرياً ، أو

 -عليه الصَّالة والسَّالم  -خطأ سائر اجملتهدين؛ ألن ذلك جيوز أن خيتلف باختالف األشخاص ، وكما أن الرسول 
  .خمصوص بأمور كثرية يف باب التَّشديدات مبا ال يثبت يف حق املة فكذا ها هنا 

األعراف [ } َوالَ َتقَْرَبا هذه الشجرة { : ملا قال  -تعاىل  -أنه ميكن أن يقال يف املسألة وجه آخر ، وهو أنه واعلم 
َوالَ َتقَْرَبا « : من هذا النهي أهنما إمنا ُنهَِيا حال اجتماعهما؛ ألن قوله  -عليه الصَّالة والسَّالم  -فهم آدم ]  ١٩: 
من حصول النهي حال االجتماع حصوله حال االجتماع حال االنفراد ، فلعل  هني هلما عن اجلمع ، وال يلزم» 

  .اخلطأ يف االجتهاد إمنا وقع من هذا الوجه 
  }فَأَخَْرَجُهَما ِممَّا كَاَنا ِفيِه { : قوله 

  .فاء السببية  -هنا  -» الفاء « 
توكيداً ، إذ } فَأَخَْرَجُهَما ِممَّا كَاَنا ِفيِه { : له مبعىن زلَّ عن املضكَان كان قو» فأزهلما « إذا جعل : وقال املَْهَدوّي 

قد ميكن أن يزوال عن مكان كانا فيه إىل مكان آخر ، وزهذا الذي قال املَْهَدوِّي أشبه شيء بالتأسيس ال التأكيد ، 
  .إلفادته معىن جديداً 

] يقدر [ جرة ، يعين بذلك أن احملذوف فأكال من الشَّ: وهنا حمذوف يدلّ عليه الظاهر تقديره : » ابن عطية « قال 
  .» فَأَزَلَُّهَما « : قبل قوله 

: جيوز أن تكون موصولة امسية ، وأن تكون نكرة موصوفة ، أي » ما « ، و » اخرج « متعلّق ب » َممَّا كَاَنا « و 
وامسها وخربها ال » كان «  من املكان أو النعيم الَِّذي كانا فيه ، أو من مكان ، أو نعيم كانا فيه ، فاجلملة من

  .البتداء الغابة » من « مضَحلّ هلا على األّول وحملّها اجلَّر على الثاين ، و 
  فصل يف قصة اإلغواء

بلى يا : أَلَمْ يك فيما أحبتك اجلَّنة مَْنُدوَحة عن الشََّجرة ، قال : روي عن ابن عّباس ، وقتادة قال اهللا تعاىل آلدم 
فبعّزيت ألهبطّنك إىل األرض ، مث ال َتَنالُ العيش إال : ما ظننت أن احداً حيلف بك كاذباً قال َرّب وعزّتك ، ولكن 

احلديد ، وامر باحلَْرِث فحرث وزرع وسقى ، ] صنعة [ كّداً ، فأهبطا من اجلنة ، فكانا يأكالن فيها رغداً فعلم 
. ، مث أكله ، فلم يبلغه حىت بلغ منه ما شاء اهللا تعاىل  حىت إذا بلغ حصد ، مث دَاَسُه ، مث ذََراه ، مث طحنه ، مث خبزه

: عنها فجاء هبا إىل حَّواء فقال  -عليه الصَّالة والسَّالم  -أخذ من الشجرة اليت هنى آدم » إبليس « ويروي أن 
ا فأكلتها انظري إىل هذه الشَّجرة ما أطيب رحيها ، وأطيب طعمها ، وأحسن لَْوَنَها ، فلم يزل يغويها حىت أخذهت

عرايا ، فطلبا ما يستتران ] وبقيا [ كُلْ فإين قد أكلت فلم تضرين ، فأكل منها فبدت هلما َسْوآهتما ، : وقالت آلدم 
به ، فتباعدت األشجار عنهما ، وبكّتوه باملعصية ، فرمحته شجرة التني ، فأخذ من َورقها ، فاسَْتَتُروا به فَُبِليَ بالُعْريِ 

  .دون الشجر 
] به [ كما أدميت الشجرة ، فذلك يصيبك الّدم كلّ شهر ، وتََْحِملني وَتضَِعيِن كرهاً ، وُتْشرفني : حلواء  وقيل

احلية ورّدت قوائمها يف ] ولعنت [ على املضْوِت ، وزاد الطربي والنَّقاش ، وتكونني سفيهةً وقد كنت حليمةً 
  .ك أمرنا بِِقْتِلَها َجْوِفَها ، وجعلت العداوة بينها وبني بين آدم ، ولذل



يف اللفظ؛ ألهنا ألف » اهبِطُوا « مجلة أمرية يف حملّ نصب بالقول قبلها ، وحذفت األلف من } اهبطوا { : قوله 
  .يف اللفظ؛ لسكوهنا وسكون اهلاء بعدها » قلنا « وصل ، وحذفت األلف من 

  .بضم الباء ، وهو كثري يف غري املتعّدي » اْهُبطُوا « : وقرئ 
  .بالضم ، وهو النزول » اهلبوط « بالفتح فقط ، وجاء يف مضارعه اللّغتان ، واملصدر » َهَبطَ « ما املاضي ف وأ

  .االنتقال مطلقاً : وقيل 
  .الدخول  -أيضاً  -اخلروج من البلد ، وهو : اهلبوط : وقال املفضل 

فاهبط ِمْنَها فََما َيكُونُ لََك أَن { : ه تعاىل حني أََبى عن السُّجود أخرج من اجلنة لقول» إبليس « ألن : وفيه نظر 
وزلة آدم وحَّواء إمنا ]  ٣٤: احلجر [ } فاخرج ِمنَْها فَإِنََّك َرجِيٌم { : وقوله ]  ١٣: األعراف [ } َتَتكَبََّر ِفيَها 

  وقعت بعد ذلك مبّدة طوسلة ، فكيف يكون متناوالً له فيها وهو من األضداد؟
  .آلدم وحواء واحلّية وإبليس : الظاهر أنه جلماعة ، فقيل » ا اهبطو« والضمري يف 

  .وفيه بعد؛ ألنّ املكلفني باإلمجاع هم املَالَئكة واجلّن واإلنس . هلما وللحّية : وقيل 
  .وفيه بعد . هلما وللوسوسة : وقيل 
نبغي أن يقال؛ ألهنما مل يولد هلما يف ال ي» ُمَجاهد واحلََسن « لبين آدم وبين إْبِليَِس ، وهذا وإن كان نقل عن : وقيل 

إنه يعود آلدم وحواء ، واملراد مها وذرّيتهما؛ ألهنما ملا كانا أصل اإلنس : وقال الزََّمْخَشرِّي . اجلنة باالتفاق 
وهذا ضعيف؛ ] .  ١٢٣: طه [ } قَالَ اهبطا مِْنَها َجِميعاً { : ومتشّعبهم جعال كأهنما اإلنس كلهم ، ويدلّ عليه 

ن الذّرية ما كانوا موجودين يف ذلك الَوقِْت ، فكيف يتناوهلم اخلطاب؟ أما من زعم ان أقل اجلمع اثنان ، فال يرد أل
  .عليه شيء من هذا 

  :هذه مجلة من مبتدأ وخرب ، وفيها قوالن } َبْعُضكُمْ ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ { : قوله 
  .ين أهنا يف حمل نصب على احلال ، أي اهبطوا متعاد: أصحهما 

  .أهنا ال حمل هلا؛ ألهنا استئناف إخبار بالعداوة : والثاين 
  :وإن كان املراد به مجعاً ألحد وجهني » عدو « وأفرد لفظ 

  .وحنوه » القَُبول « أشبه باملَصادر يف الوزن ك » عدوَّا « فإنه مفرد ، وإّما ألن » بعض « إما اعتباراً بلفظة 
القبول « مصدر ك » عدو « : وقيل : مصدراً ، قال » عدّوا « م جعل بأن بعضه» أبو البقاء « وقد صرح 

  .، فلذلك مل جيمع » والولوع 
» ذوي عداوة « : وإمنا وحد وقبله مجع؛ ألنه مبعىن املصدر ، تقديره : فإنه قال . قريبة من هذا » مكي « وعبارة 
  ] . ٤: املنافقون [ } العدو فاحذرهم ُهُم { و ]  ٧٧: الشعراء [ } فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ يل { : وحنوه 

  .إذا ظلم : » يعدو «  - » عدا « واشتقاق العدو من 
  .إذا جاوز احلق ، ومها متقاربان : » َيْعُدو «  -» َعَدا « من : وقيل 
  .من َعْدَوَتي اجلبل ، ومها طََرفَاه ، فاعتربوا بعد ما بينهما : وقيل 

  .» اء اعد« عْدَوة ، وقد جيمع على : ويقال 
، ]  ١١٧: طه [ } ياآدم إِنَّ هذا َعُدوٌّ لََّك َوِلزَْوجِكَ { : فأما حصول العداوة بني آدم وإلبليس فلقوله تعاىل 

  ] . ٦: فاطر [ } إِنَّ الشيطان لَكُْم َعُدوٌّ فاختذوه َعدُّواً { : وقوله 
اقتلوا احلَيَّات « : ا ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم وأما عداوة احلَّية فلما نقله أهل التفسري من إدخاله إبليس يف ِفيِه



  .» َصِغَريَها وكَبَِريَها وأَبَْيَضَها وأَْسَودََها ، فإن من قتلها كانت له ِفَداًء من النار ومن قََتلَْتُه كان شهيداً 
إن باملَِديَنِة جِنَّا قد «  :وما كان من احليات يف البيوت فال يُقَْتل حىت يؤذن ثالثة أيام؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  .» أسلموا ، فإذا رَأَْيُتْم منهم شيئاً فآذنوه ثالثة أيام ، فإن َبَدا لكم بعد ذلك فَاقُْتلُوه فإمنا هو َشْيطَان 
» لُوُه فإنه كافر إنَّ هلذه البيوت َعَواِمَر فإذا رَأَْيُتمْ شيئاً منها فَحَرَُّجوا عليها ثالثاً ، فإن ذهب وإال فَاقُْت« : ويف رواية 

.  
  .أن خترجوا  -عليه الصَّالة والسَّالم  -أنذرتكم بالَعْهدِ الذي أخذه عليكم سليمان : وصفة اإلنذار أن يقول 

،  اجلّن على ثَالَثَِة أثْالِث فثُلُثٌ لَُهْم أَجْنَِحةٌ يِِطُريونَ يف اهلََواِء« : واما كون اجلّن حيات فلقوله عليه الصَّالة والسَّالم 
  .» وثُلث َحيَّت وِكالَب ، وثُلُث َيحلُّونَ َوَيظَْعُنونَ 

، فلما قدم عليه انتصب حاالً ، فتتعلق الالم حينئذٍ مبحذوف ، وهذه » عدو « متعلقة ب » ِلَبْعضٍ « والالَّم يف 
كان الكثر يف اجلمل  احلال منها؛ ألن الرَّْبطَ حصل بالضمري ، وإن» واو « اجلملة احلالية ال حاجة إىل اّدعاء حذف 

  .االمسية الواقعة حاالً أن تقترن بالواو 
يف األصل مصدر َبعضَ الشيء َيبَْغُضُه ، إذا قطعه فأطلق على القطعة من النَّاس؛ ألهنا قطعة منه ، وهو » البعض « و 

وينتصب » أل « خل عليه ، وحكمه حكمه يف لزوم اإلَضافَِة معىن ، وأنه معرفة بنّية اإلضافة فال تد» كالًّ « مقابل 
  .وله لفظ ومعىن ، وقد تقدم تقرير ذلك » مررت ببعض جالساً « : عنه احلال؛ تقول 

  تنبيه
إهنا كانت يف األرض : إن جّنة آدم كانت يف السماء فّسر اهلبوط بالنزول من الُعلُو إىل أسفل ، ومن قال : من قال 

  ] . ٦١: البقرة [ } ا ِمْصراً اهبطو{ : فسره بالتحّول من مكان إىل آخر كقوله 
اهبطوا مثََُعادين ، : هذه اجلملة جيوز فيها الوجهان املتقّدمان يف اجلملة قبلها من احلالية ، واالستئناف كأنه قيل 

  .ومستحقني االستقرار 
  .متعلّق مبا تعلّق به اخلرب من االستقرار » يف األرض « و . خرب مقدم » لكم « و 

  :ني وتعلقه به على وجه
  .أنه حال : أحدمها 
متعلّق مبا » لكم « هو اخلرب ، و » يف األرض « أنه غري حال ، بل كسائر الظروف ، وجيوز أن يكون : والثاين 

يتعلّق به هو من االستقرار ، لكن على أنه غري حال؛ لئال يلزم تقدمي احلال على عاملها املعنوي ، على أن بعض 
أيضاً الوجهان ، قال » لكم « حلال نفسها ظرفاً ، أو حرف كهذه اآلية ، فيكون يف النحويني أجاز ذلك إذا كانت ا

، سواء جعل مكاناً أو مصدراً؛ اما كونه مكاناً » مستقر « متعلّقاً ب » يف اَألْرض « وال جيوز أن يكون : بعضهم 
  .وز تقدمي معمول عليه فألن أمساء األمكنة ال تعمل ، وأما كونه مصدراً فألن املَْصَدَر املوصول ال جي

لَُه « : هو متعلّق به على أنه مصدر ، لكنه غري مؤول حبرف َمْصَدرِّي ، بل مبنزلة املصدر يف قوهلم : ولقائل ان يقول 
الظَّاهر » إىل ِحَني « و . وقد اعتذر صاحب هذا القَْولِ هبذا العذر نفسه يف موضع آخر مثل هذا » ذَكَاُء احلُكََماِء 

: يطلب قوله » مستقر وَمتَاع « : ، وأن املسألة من باب اإلعمال؛ ألن كل واحد من قوله » متاع « ق ب أنه متعلّ
وجاء اإلعمال هُنضا على خمتار الَبْصريني ، وهو إعمال الثَّاين وإمهال األول ، فلذلك . من جهة املعىن » إىل ِحني « 

ومتاع إىل حني ، ولو جاء على إعمال األول ألضمر يف الثاين ولكم يف األرض مستقّر إليه ، : حذف منه ، والتقدير 
.  



ال يصحّ تسلّطه عليه » مستقر « من شرط اإلعمال أن يصّح تسلّط كل من العاملني على املعمول ، و : فإن قيل 
  .لئالّ يلزم الفصل بني املَْصَدر ومعموله ، واملصدر بتقدير املوصول 

لذي ُيرَاد به احلدث ، وهذا مل يرد به َحَدث ، فال يؤول مبوصول ، وأيضاً فإنّ أن احملذور يف املصدر ا: فاجلواب 
  ]الرجز : [ الظرف وشبهه فيه رََواِئح الفعل حىت األعالم؛ كقوله 

« جيوز ان يكون اسم مكان ، وأن يكون اسم مصدر ، » مستقر « و ... أََنا اْبُن َماوِيَّةَ إذْ َجدَّ النَّقُْر  -٤٠٦
  ]الكامل : [ من القَرَار ، وهو اللَّْبثُ؛ ولذلك مسيت األرض قراراً؛ قال » مستفعل 
  فََتَركَْن كُلَّ قََرارِِة كَالدِّْرَهمِ..  -٤٠٧

  .استقر َوقَرَّ مبعىن واحد : ويقال 
واألول أوىل؛  حالتا احلياة واملوت ، وروى الّسدي عن ابن عباس أن املُْستَقَّر هو القرب ،: » املُْسَتقَّر « : قال قوم 

قرن به املََتاع من األكل والشرب وغريه ، وذلك ال يليق إال بِحَالِ احلََياة؛ وألنه خاطبهم بذلك عند  -تعاىل  -ألنه 
  . :اإلهباط ، وذلك يقتضي احلياة واملَتَاع 

  .» متاع « يف َمَحلّ رفع صفة ل » إىل حني « واختار أبو الَبقَاء أن يكون 
  .ارتفع : ُبلَْغة مأخوذة من متع النهار ، أي ال: » املتاع « و 

  :على ثالثة أوجه » املتاع « و : وقال أبو العباس املقرئ 
  .كهذه اآلية » العيش « مبعىن : األول 
منفعة : أي ]  ٩٦: املائدة [ } أُِحلَّ لَكُْم صَْيُد البحر َوطََعاُمُه َمَتاعاً لَّكُمْ { : قال تعاىل » املَْنفََعة « : مبعىن : الثاين 

  .لكم وألنعامكم 
  .قليل : أي ]  ٢٦: الرعد [ } َوَما احلياة الدنيا ِفي اآلخرة إِالَّ َمتَاٌع { : قال تعاىل » قليل « مبعىن : الثالث 

  .القطعة من الزمان طويلةً كانت او قصريةً ، وهذا هو املشهور : » احلني « و 

وحان حني كذا ، . إِذا أقمت بِه حيناً : َيَنةً ، من اِحلنيِ ، َوأَحَْنْيُت بِاملَكَاِن عاملته ُمحَا: الوقت البعيد ويقال : وقيل 
  ]الطويل : [ قرب؛ قالت ُبثَْيَنةُ : أي 
  ِمَن الدَّْهرِ َما َحاَنْت َوالَ َحانَ ِحيُنها... وإِنَّ ُسلوِّي َعْن َجِميلٍ لَساَعةٌ  -٤٠٨

، وسيأيت حتقيقه إن شاء اهللا تعاىل ، وأنشد على زيادة التاء » َتِحَني قُْمَت « : تزاد عيه التاء فيقال : وقال بعضهم 
  ]الكامل : [ قوله 
  واملُطِْعُمونَ َزَمانَ أَْيَن املُطِْعُم... أَلَعاِطفُونَ َتِحَني َما ِمْن َعاِطٍف  -٤٠٩

  فصل يف املراد باحلني
  .ملوت إىل ا: على أقوال فقالت فرقة » اِحلْينِ « واختلفوا يف 

  .املستقّر هو الَبقَاء يف الدُّنيا : إىل قيام السَّاعة ، فاألّول قول من يقول : وقيل 
  .املستقر هو يف القبور : والثَّاين قول من يقول 

  ] . ١: اإلنسان [ } َهلْ أتى َعلَى اإلنسان ِحٌني { : اَألَجلْ ، واحلني ، املّدة ، قال تعاىل : احلني : وقيل 
{ : واِحلُني ستة أشهر ، قال تعاىل ]  ٥٨: الزمر [ } أَْو َتقُولَ ِحَني َتَرى العذاب { : ساعة ، قال تعاىل ال: واحلني 

  ] ٢٥: إبراهيم [ } تؤيت أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ 
  .اسم كالوقت يصح جلميع األزمان كلّها طالت أم قصرت : احلني : وقيل 



  فصل يف هبوط آدم ومن معه
، ومعه ريح اجلنة فعلق بشجرها ، وأوديتها ، » نود « جببل يقال له » سرنديب يف اهلند « ب يروي أن آدم أهبط 

  .فامتأل ما هنالك طيباً ، فمن مث يؤتى بالطّيب من ريح آدم عليه الصالة والسالم 
  .وكان السَّحَاب مبسح رَأَْسُه فأصلع ، فأورث ولده الصلع 

  .» َخلََق اُهللا آَدَم وطوِلِه ِستُّونَ ِذراعاً « : وسلم قال روى الُبَخارِي عن النيب صلى اهللا عليه 
« على أميال ، واحلية ب » البصرة « موضع من » األبلة « و » األبلة « وإبليس ب » جّدة « وأهبطت حواء ب 

  .» بيسان 
سجستان « ا خللت ، ولوال أن العِْربدِّ يأكلها ويغين كثرياً منه» أصفهان « ب : ، وقيل » سجستان « ب : وقيل 

  ] .ذكره أبو احلسن املسعودي . [ من أجل احليات » 

  ) ٣٧(فََتلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه كَِلَماٍت فََتاَب َعلَْيِه إِنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم 

  .عىن اجملرد من اللِّقاء مب» تفعل » « تلقى « عاطفة هلذه اجلملة على ما قبلها ، و » فتلقى « : الفاء يف قوله 
  .» كسرته فتكسر « : حنو » فعل « مطاوعة : وله معاٍن أخر 
  .حتلّم « والتكلّف حنو 

  .َتأَلَّْم : والصريورة 
  .اختذته ابناً : َتبَنَّْيُت الصيب ، أي : حنو : واختاذُ 

  .وُمواَصلَِة العمل يف ُمْهلَة حنو ، جتّرع وتفهم 
  .تكرب : وُموافقة استفعل حنو 

  .ختّوف : ع حنو والتوقُّ
  .تنجّز حاجته : والطَّلب حنو 
  .تغطَّيت بالثياب : والتكثري حنو 

  .تسّخر : تقّمص ، أو العمل فيه حنو : والتلبُّس باملُسَمَّى املُْشَتْق منه حنو 
  .تغفلته : حنو : واخلتل 

وهذا غلط؛ ألن ذلك إمنا ورد يف املضّعف  بالنون فأبدلت النون الفاً ،« َتلَقََّن » : « َتلَّقَّى » وزعم بعضهم أن أصل 
  .فأحد احلرفني إمنا يقلب ياء إذا جتانسا « أْملَلُْت » ، و « تَظَنَّْنُت » و « قََصْصَت » حنو 

أصل التلقّي هو التعرُّض للقاء ، مث وضع يف موضع االستقبال للمتلقِّي ، مث يوضع القبول واألخذ ، : قال القَفَّال 
: ، أي ] احلاجَّ [ خرجنا نتلقى : ويقال ]  ٦: النمل [ } إِنَّكَ لَُتلَقَّى القرآن ِمن لَُّدنْ َحكِيمٍ َعِليمٍ َو{ : قال تعاىل 

  .يستقبله ويأخذه : يتلقَّى الوحي ، أي  -عليه الصَّالة والسَّالم  -نستقبلهم ، وكان 
صاحبه ، فأضيف االجتماع إليهما معاً  وإذا كان هذا أصل الكلمة ، وكان من تلقى رجالً فتالقيا لقي كل واحد

من ربه » كلمات ، و  -تعاىل  -صلح أن يشتركا يف الَوْصِف بذلك ، تلقَّى آدَم بالنَّصب على معىن جاءته عن اهللا 
  .البتداء الغاية جمازاً « من » ، و « تلقى » متعلّق ب « 

دم انتصب حاالً ، فتصبح نسبة الفعل إىل كلّ فلما ق« كلمات » وأجاز أبو البَقَاَء أن يكون يف األصل صفة ل 
  .واحد 



ملا كانت الكلمات سبباً يف توبته جعلت فاعلة ، ومل يؤنث أنَ َمْن تلقَّاك فقد تلقيته ، فتصبح نسبة الفعل إىل : وقيل 
  .كلّ واحد 

إن كان الفاعل مؤنثاً؛ ملا كانت الكلمات سبباً يف توبته جعلت فاعلة ، ومل يؤنث الفعل على هذه القراءة و: وقيل 
ألنه غري حقيقي ، وللفصل أيضاً ، وهذا سبيل كل فعلٍ فصل بينه وبني فاعله املؤنثّ بشيء ، أو كان الفاعل مؤنثاً 

  .جمازياً 
  فصل يف الكلمات اليت دعا هبا آدم ربه

  اختلفوا يف تلك الكلمات ما هي؟
يا رّب أمل ختلقين بَِيِدَك بال وَاِسطٍَة؟ : قال  -ة والسَّالم عليه الصَّال -رضي اهللا أن آدم « سعيد بن جبري » فروى 

يا ربّ : قال . بلى : أمل ُتْسِكين جنتك؟ قال : قال . بلى : يا رب أَلَْم تنفخ ِفيَّ من رُوِحَك؟ قال : بلى ، قال : قال 
{ : فهو قوله . بلى : نة؟ قال قال يا رب إن ُتْبُت وأصلحت ترّدين إىل اجل. بلى : أمل تسبق رمحتك غَضََبَك؟ قال 

  .} فتلقى آَدُم ِمن رَّبِِّه كَِلَماٍت فََتاَب َعلَْيِه 

  .نعم : يا رّب هل كنت كتبت علي ذنباً؟ قال : وزاد الّسدى فيه 
علّم اهللا آدم أمر احلّج فحجا ، : ما الكلمات اليت تلقى آدم من ربه؟ قال : أتيت ابن عباس فقلت : وقال النَّخعي 

  .إليهما قبلت توبتكما  -تعاىل  -الكلمات اليت تقال يف احلّج ، فلما فرغا احلّج أوحى اهللا وهي 
َربََّنا ظَلَْمَنآ { : وروي عن ابن عباس ، واحلسن ، وسعيد بن جبري ، والضحاك ، وجماهد ، وقتادة يف قوله تعاىل 

سبحانك « : ، وعن جماهد أيضاً ]  ٢٣: األعراف [ } ِمَن اخلاسرين  أَنفَُسَنا َوإِن لَّْم َتْغِفرْ لََنا َوتَْرَحْمَنا لََنكُوَننَّ
  .» اللَّهم ال إله إالَّ أنت ظلمتين فاغفر يل إنك أنت الغفور الرحيم 

  .حممد رسول اهللا ، فشفّع بذلك : رأي مكتوباً على ساق العرش : وقالت طائفة 
هم وحبمدك ، ال إله إال أنت علمت سوءاً ، وظلمت وعن ابن عباس ، ووهب بن منّبه أن الكلمات سبحانك اللَّ

فتب ] فاغفر يل إنك خري الغافرين ، سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت عملت سوءاً ، وظلمت نفسي [ نفسي 
  .« علّي إنك أنت التَّوَّاب الرحيم 

 -والبيت حينئذ ربوة محراء  -اً ملا أراد اهللا أن يتوَب على آدم ، وطاف بالبيت سبع: قالت عائشة رضي اهللا عنها 
اللَّهم إنك تعلم سرِّي وعالنييت ، فأقبل َمْعِذرَِتي ، وتعلم حاجيت » : فلما صلّى ركعتني استقبل البيت ، وقال 

نه فأعطين سؤيل ، وتعلم ما يف نفسي فاغفر يل ذنويب ، اللَُّهّم إين أسألك إمياناً ُيبَاِشُر قليب ، ويقيناً صادقاً حىت أعلم أ
إىلَ آدم يا آدم قد غفرت لك ذنوبك ،  -تعاىل  -فأوحى اهللا « لن يصيبين إالَّ ما كتبت يل ورضِّين مبا قسمت يل 

ولن يأيت أحد من ذرّيتك فيدعوين مبثل الذي دعوتين إالَّ غفرت ذنبه ، وكشفت ُهُمومه وغمومه ، ونزعت الفَقْرَ 
  .» من عينيه ، وجاءته الدُّنيا وهو ال يريدها 

كلمة « مجع » الكلمات « و . فقاهلا : عطف على ما قبله ، وال ُبدَّ من تقدير مجلة قبلها أي } فََتاَب َعلَْيِه { : قوله 
{ : اللَّفظ الدَّالُ على معىن مفرد ، وتطلق على اجلمل املفيدة جمازاً تسمية للكلّ باسم اجلزء كقوله تعاىل : وهي » 

إىل آخر اآلية ، ]  ٦٤: آل عمران [ } أَالَّ نَْعُبَد { : مث فسرها بقوله ]  ٦٤: مران آل ع[ } إىل كَلََمٍة َسَوآٍء 
إىل آخره ، ]  ٩٩: املؤمنون [ } َربِّ ارجعون { : يريد قوله ]  ١٠٠: املؤمنون [ } كَالَّ إِنََّها كَِلَمةٌ { : وقال 

  ]الطويل : [ وهو قوله » اِعٌر كلمة لَبِيِد أَْصَدُق كلمٍة قاهلا َش« : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  َوكُلَُ َنِعيمٍ الَ َمحَالَةَ زَاِئلُ... أَالَ كُلَّ َشيٍء َما َخالَ اهللاَ َباِطلُ  -٤١٠



بذلك أنه عبارةٌ عن الَعطِْف على عباده  -تعاىل  -الرجوع ، ومعىن وصف اهللا : فسمى هذا البيت كلمةً ، والتوبة 
  .اب ، وإنقاذهم من العذ

  .قبول توبته : وقيل 
خلقه اإلنابة والرجوع يف قلب املسمى ، وآخر الطَّاعات على َجوَارحه ، ووصف عن الَعطِْف على عباده ، : وقيل 

  .وإنقاذهم من العذاب 
  .قبول توبته : وقيل 

ِد هبا ظاهر؛ ألنه يرجع خلقه اإلنابة والرجوع يف قلب املسمى ، وآخر الطَّاعات على َجوَارِِحه ، ووصف الَعْب: وقيل 
  .عن املعصية إىل الطاعة 

  .صفتا ُمَبالغة ، وال خيتصَّان بالباري تعاىل » التواب الرحيم « و 
. ، وإن صرح بفعله مسند إليه تعاىل » تائب « ، وال يطلق عليه ]  ٢٢٢: البقرة [ } ُيِحبُّ التوابني { : قال تعاىل 

  .، وألنه مناسب خلتم الفواصل بالرحيم » فتاب عليه « سبة ملنا» الرحيم « على » التواب « وقدم 
  ] . ٣٢: البقرة [ } إِنََّك أَْنَت العليم احلكيم { : نظري قوله تعاىل } إِنَُّه ُهَو التواب الرحيم { : وقوله 

» الواو « دغام وهو ، واعترض على هذا بأنّ بني املثلني ما مينع من اإل» ُهَو « يف هاء » إنَّه « وأدغم أبو عمرو هاء 
  ]الوافر : [ ُوْصلَةٌ زائدةٌ ال يعتّد هبا؛ بدليل سقوطها يف قوله » الواو « بأن : ؛ واجيب 

  إذَا طَلََب الَوِسيقَةَ أَْو زِمُري... لَُه َزجلٌ كأَنَُّه صَْوُت حَاٍد  -٤١١
  ]البسيط : [ وقوله 
  َما َحجَّ َربَُّه يف الدُّْنَيا َوالَ اْعَتَمرَا...  أْو ُمْعَبُر الظَّْهرِ ُيبْنِي َعْن َوِليَِّتِه -٤١٢

» آَدم مِّْن َربِِّه « : ، وقرئ بفتحها على تقدير الم العلّة ، وقرأ األعمش » إن « بكسر » إنه « واملشهور قراءة 
  .مدغماً 

  فصل يف نظم اآلية
  .يوم عاشوراء يف يوم اجلُُمَعة قبل توبته ، أو وفقه للتوبة ، وكان ذلك يف : أي » فتاب عليه « : قوله 

  .، وحواء ُمَشاركة له يف الذنب » عليهما « : ومل يقل » عليه « مل قال : فإن قيل 
  .اهنا كانت تبعاً له كما طوى حكم النَِّساء يف القرآن والسُّنة : فاجلواب 

  .كذلك خّصه بالذكر يف التلقّي ، ف]  ٣٥: البقرة [ } اسكن { : ألنه خّصه بالذكر يف أّول القّصة بقوله : وقيل 
وعصى َءاَدُم َربَّهُ { : ألن املرأة حرمة ومستورةٌ ، فأراد اهللا الّستر هبا ، ولذلك مل يذكرها يف القّصة يف قوله : وقيل 
  ] . ١٢١: طه [ } فغوى 

  ) ٣٨(ُهدَاَي فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيحَْزُنونَ قُلَْنا اْهبِطُوا ِمْنَها َجِميًعا فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُْم ِمنِّي ُهًدى فََمْن َتبَِع 

؛ ألن اهلبوطني خمتلفان باعتبار تعلّقهما ، فاهلبوط األّول علّق به العداوة ، والثاين » اهبطوا : قلنا « : كرر قوله 
  .علّق به إتيان اهلدى 

  :واستبعده بعضهم لوجهني . ماء إىل األرض ألن اهلبوط األول من اجلّنة إىل السماء ، والثاين من الس: وقيل 
وهذا ضعيف؛ . وذكر هذا يف اهلبوط الثَّاين أوىل ]  ٣٦: البقرة [ } َولَكُْم ِفي األرض ُمْسَتقَرٌّ { : لقوله : األول 



  .ولكم يف األرض مستقّر بعد ذلك : ألنه جيوز أن يراد 
وذلك » اجلّنة « عائد إىل » منها « ، والضمري يف » ا ِمنْها َجِميعاً اْهبِطُو« : أنه قال يف اهلُُبوط الثَّاين : وثانيهما 

  .يقتضي كون اهلُبُوط الثاين من اجلّنة 
أن اهلبوط الثَّاين إمنا هو من اجلّنة إىل الّسماء ، واألوىل يف ترتيب اآلية إمنا هو » النَّقَّاش « وحكى » ابن عطية « قال 

  .إىل األرض ، وهو اآلخر يف الوقوع 
  .» قم قم « : كّرر على سبيل التاكيد حنو قولك : وقيل 

  .يعود على اجلّنة ، أو السَّماء » منها « والضَّمري يف 
وعندي فيه وجه ثَالثٌ ، وهو أن آدم ملا أتيا بالزِّلَّة أمرا باهلبوط ، فتابا بعد األمر باهلبوط ، : » ابن اخلطيب « قال 

ثانيةً ليعلما أن األمر باهلبوط ما كان جزاء على ارتكاب الزِّلَّة حىت يزول بزواهلا ، بل فأعاد اهللا األمر باهلبوط َمّرةً 
[ } إِنِّي َجاِعلٌ ِفي األرض َخِليفَةً { : األمر باهلبوط باق بعد التوبة؛ ألن األمر به كان حتقيقاً للَوْعِد املتقّدم يف قوله 

  ] . ٣٠: البقرة 
إما يف زمان واحٍد ، أو يف أزمنة متفرقة؛ ألن املَُراد : جمتمعني : أي » اْهبِطُوا « حال من فاعل » مجيعاً « : قوله 

يستلزم » معاً « : ، فإن قوك » جاءوا معاً « ، و » جاءوا مجيعاً « االشتراك يف أصل الفعل ، وهذا هو الفرق بني 
فإهنا ال تفيد إال أنه مل يتخلّف » مجيعاً « ف من االصِْطَحاب خبال» مع « جميئهم مجيعاً يف زمن واحد ، ملا دلّت عليه 

  .أحد منهم عن اجمليء من غري تعرُّض الحتاد الزمان 
  .، وبعضهم عدها معها » كل « : يف اَألْصلِ من ألفاظ التَّوكيد ، حنو » مجيع « و 

فاعل ، ولكنه عوض ، وليس مبصدر وال اسم » اهبطوا « حال من الضمري يف » مجيعاً « و : » ابن عطية « : وقال 
مجيعاً « هبوطاً مجيعاً أو هابطني مجيعاً ، كأنه يعين ان احلال يف احلقيقة حمذوف ، وأن : منهما دالّ عليهما ، كأنه قال 

  .تأكيد له ، إالَّ أن تقديره باملصدر ينفي جعله حاالً إال بتأويل ال حَاَجةَ إليه » 
تمعني ، فهبطوا مجيعاً ، فحذف احلال من األول لداللة الثَّين عليه ، اهبطوا جم: قلنا : التَّقِْدير : وقال بعضهم 

  .وحذف العامل من الثاين لداللة الول عليه ، وهذا تكلّف مل تدع إليه الضرورة 

» ما « ت عليها أن الشرطية زيد: أصلها » إّما « و . الفاء مرتبة معقبة } فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُم مِّنِّي ُهًدى فََمن َتبَِع { : قوله 
  .يف َمَحلّ جزم بالشَّْرط؛ ألنه بين التصاله بنون التوكيد » يأتينكم « تأكيداً ، و 

  .بل هو معرب مطلقاً : وقيل 
  .مبين مطلقاً : وقيل 

، هل َيقُوَماِن؟ وبين على الفَْتحِ طلباً للخفّة : إن باشرته كهذه اآلية بين ، وإال أعرب ، حنو : التفصيل : والّصحيح 
  .بل بين على السُّكون ، وحرك بالفتح اللتقاء السَّاكنني : وقيل 

: جيب تأكيده بالنون ، قاال » ما « الشَّرطية املؤكِّدة ب » إن « وذهل الزجاج واملربد إىل أن الفعل الواقع بعد 
به منه يف الشعر غري مؤكَّد ، ولذلك مل يأت التَّْنزيل إالّ عليه ، وذهب سيبويه إىل أنَّه جائز ال واجب؛ لكثرة ما جاء 

  ]الطويل : [ فكثرة جميئه غري مؤكَّد يدلُّ على عدو الوجوب؛ فمن ذلك قوله 
  َعلَى رِقٍَّة أْخفََى َوالَ أََتنَعَّلُ... فَإِمَّا َتَرْينِين كَاْبنِِة الرَّْملِ َضاِحياً  -٤١٣

  ]البسيط : [ وقولُ اآلخر 
  فََما التََّخلِّي َعنِ اخلُالَِّن ِمْن ِشَيِمي... ْيَر ِدي جِدٍة َيا صَاحِ إمَّا َتجِْدنِي غَ -٤١٤



  ]املتقارب : [ وقول اآلخر 
  فَإنَّ احلَواِدثَ أوَْدى بِهَا... فَإِمَّا َتَريْنِي َوِلي ِلمَّةٌ  -٤١٥

  ]الكامل : [ وقول اآلخر 
  َها اَألَصاِغُر َخلَِّتيَيْسُددْ أُبَْيُنو... َزَعَمْت ُتَماِضُر أنَّنِي إمَّا أَُمْت  -٤١٦

للتوكيد يف الفعل ، » الّنون « ليصّح دخول » ما « اليت للشرط زيدت عليها » إن « هي » إما « : وقال املهدوي 
  .تؤكّدا أول الكالم ، والنون نؤكد آخره ، وتبعه ابن عطية » ما « مل تدخل الّنون ، و » ما « ولو سقطت 

هو مذهب » ما « ب » إن « ه من أن الّنون الزمة لفعل الشرط إذا وصلت هذا الذي ذهبا إلي: وقال بعضهم 
كما ترى ، غاية ما فيه أهنما اشترطا يف صّحة » النُّون « املَُبّرد والزَّجَّاج ، وليس يف كالمهما ما يدلُّ على لزوم 

لم يتعرضا له ، وقد جاء تأكيد ، أما كون التوكيد الزماً ، وغري الزم ، ف» إن « على » ما « تأكيده بالنون زيادة 
  ]الكامل : [ ؛ كقوله » إن « الشرط بغري 

  أَبداً َوقََتلُ َبنِي قَُتْيَبةَ َشاِفي... َمْن ُيثْقَفَْن ِمْنُهْم فَلَْيَس بِآِئبِ  -٤١٧
يف ألنه » هدى « وهي البتداء الغاية جمازاً ، وجيوز أن تكون يف حمل حال من » يأتني « متعلق ب » مين « و 

» هدى « و ] .  ٣٧: البقرة [ } ِمن رَّبِِّه كَِلَماٍت { : األصل صفة نكرة قدم عليها ، وهو نظري ما تقدم يف قوله 
} فَالَ َخْوٌف { : جواب الشرط األول ، والفاء يف قوله } فََمن َتبَِع ُهَدايَ { : فاعل ، والفاء مع ما بعدها من قوله 

» فَالَ َخْوفٌ « : أن قوله » الكسائي « ط الثاين وجوابه جواب األول ، ونقل عن وقد وقع الشَّْر. جواب الثَّاين 
هكذا حكي ، وفيه نظر ، وال يتوّجه : ذلك « الِكَسائي » بعد نقله عن « ابن عطية : قال . جواب الشَّرطني معاً 

  :أن خيالف سيبويه هنا ، وإمنا اِخلالَفُ يف حنو قوله 

جواب أحد الشرطني حمذوف ، : فيقول سيبويه ]  ٨٩،  ٨٨: الواقعة [ } َن املقربني فََرْوحٌ فَأَمَّآ إِن كَانَ ِم{ 
  .عليه » فروح « : لداللة قوله 

جواباً » فال خوف « جواب الشرطني ، وأما يف هذه اآلية ، فاملعىن مينع أن يكون » فروح « : ويقول الكوفيون 
  .للشرطني 

مجلة » فمن تبع « : وقوله » فإّما يأتينكم مّني ُهدًى فاتبعوه « : تقديره  جواب الشرط األّول حمذوف: وقيل 
  ] .وهو بعيد أيضاً [ مستقلة 

  فصل يف املراد باهلدى
اهلدى الّرسل ، وهذا إمنا يتم لو كان املُخَاطب : كتاب اهللا ، وقال قوم : » الّسدي « فقال » اهلَُدى « اختلف يف 

  .رُّسل إىل آدم من املالئكة ، وإىل بنيه من البشر هبذا الكالم آدم وبنيه ، فال
  .املراد من اهلَُدى كل داللة وبيان : وقيل 
  .إشارة إىل أن أفعال العباد خلق اهللا تعاىل » مين ُهدًى « : ويف قوله . التوفيق للهداية : وقيل 

الفاء يف خربها تشبيهاً هلا جيوز أن تكون شرطية ، وهو الظاهر ، وجيوز أن تكون موصولة ، ودخلت » من « و 
لكوهنما شرطاً » فال خوف « يف حمل جزم ، وكذا » تبع « بالشرط ، وال حاجة إىل هذا ، فإن كانت شرطية كان 

، وإذا قيل بأهنا شرطية فهي مبتدأ أيضا ، ويف خربها خالف » تبع « وجزاء ، وإن كانت موصولةً فال َمَحلّ ل 
  .مشهور 

، بدليل أنه يلزم عود ضمري من فعل الشرط اسم الشرط ، وال يلزم ذلك يف اجلواب ، واألصح أنه فعل الشرط 



ولو كان خرباً للوم فيه ضمري » من « ضمري يعود على » أكرم زيداً « ، فليس يف » من يقم أكرم زيداً « : تقول 
.  

  .فعل الشرط من الضمري مل جيز ، خللّو » من « وأنت تعيد اهلاء على » من يقم زيداً أكرمه « : ولو قلي 
من يقم أكرم زيداً « : اخلرب اجلواب ، ويلزم هؤالء أن يأتوا فيه بعائد على اسم الشرط ، فال جيوز عندهم : وقيل 

  .ولكنه جائز ، هذا ما أورده أبو البقاء » 
[ } َمن كَانَ َعُدّواً لِّجِْبرِيلَ قُلْ { : وسيأيت حتقيق القول يف لزوم عود الضَِّميِر من اجلواب إىل اسم الشَّْرط عند قوله 

  ] . ٩٧: البقرة 
  .جمموع الشرط واجلزاء هو اخلرب ، ألن الفائدة إمنا حتصل هبما : وقيل 
بقلب األلف ياء ، » ُهَديَّ « : ، وقرئ » ُهدَاَي « ما كان فيه ضمري عائد على املبتدأ ، فهو اخلرب واملشهور : وقيل 

  ]الكامل : [ َعَصيَّ ، وقال شاعرهم : ، يقولون يف َعصَاي » ُهذَْيل « وهي لغة وإدغامها يف ياء املتكلم ، 
  فَُتُخرِّمُوا وَِلكُلِّ َجْنبٍ َمصَرُع... َسَبقُوا َهَويَّ وأَعَنقوا ِلهَواُهُم  -٤١٨

ة ، فقلبوا األلف ياء كأهنم ملا مل يصلوا إىل ما تستحقه ياء املتكلّم من كسر ما قبلها لكونه ألفاً أتوا مبا جيانس الكسر
.  

هذه العلّة عن اخلليل وسيبويه وهذه لغة مطّردة عندهم إالّ أن تكون األلف للتثنية ، فإهنم يثبتوهنا » النحاس « نقل 
  .» جاء مسلماي ، وغالماي « : حنو : 

جزم ، وأن يكون خرباً ل  قد تقّدم أنه جيوز أن يكون جواباً للشرط ، فيكون يف حملّ} فَالَ َخْوٌف َعلَْيهِمْ { : قوله 
، فيكون ]  ٣٩: البقرة [ } والذين كَفَرواْ { : إذا قيل بأهنا موصولة ، وهو أوىل ملقابلته باملَْوصُول يف قوله » من « 

يف حملّ نصب » عليهم « امسها ، و » خوف « فيكون » ليس « جيوز أن تكون عاملة عمل » ال « يف حمل رفع ، و 
يف حملّ رفع خربه ، وهذا أوىل مما « عليهم » ، و « مبتدأ » خوف « كون غري عاملة ، فيكون خربها ، وجيوز أن ت

  :قبله لوجهني 
  ]الطويل : [ قليل ، ومل يثبت إالّ شيء حمتمل ، وهو قوله « ليس » أن عملها عمل : أحدمها 
  ُحبَِّها ُمَترَاِخيَاسَِواَها َوالَ يف ... َوَحلَّْت َسَواَد القَلْبِ ال أََنا َباغَِيا  -٤٢٠

  .خربها « َباغَِيا » امسها و « أََنا » ف 
َوالَ أََنا أََرى َباغِياً ، أو يكون : حال عاملها حمذوف هو اخلََبرُ يف احلقيقة تقديره « َباِغَيا » وال حّجة فيه؛ ألن : قيل 

  .وال أََرى باِغيا ، فلما حذف الفعل انفصل الضمري : التقدير 
  .خوف شيء : بالرفع من غري تنوين ، واألحسن فيه أن تكون اإلضافة مقّدرة ، أي « الَ َخْوٌف فَ» : وقرئ 
  .أنه على نِيَّةِ األلف والالم : وقيل 
فَالَ » : حذف التنوين ختفيفاً ، وقرأ الزهري ، واحلسن وعيسى بن عمر ، وابن أيب إسحاق ، ويعقوب : وقيل 

  .التربئة ، وهي أبلغ يف النَّفي ، ولكن الناس رجَّحوا قراءة الرفع « ال »  مبنياً على الفتح؛ ألهنا« َخْوَف 
  :لوجهني : « أبو البقاء » قال 

ال تعمل يف « ال » ألنه معرفة ، و « وال هم » : أنه عطف عليه ما ال جيوز فيه إالَّ الرفع ، وهو قوله : أحدمها 
« قام زيد وعمراً كلّمته » : ِلتََتَشاكل اجلملتان ، مث نظره بقوهلم املََعارِف ، فاألوىل أن جيعل املعطوف عليه كذلك 

  .يعين يف تَْرجيح النَّْصب يف مجلة االشتغال للتشاكل 



من جهة املعىن ، وذلك أن البناء يدلّ على نفي اخلوف عنهم بالكلية ، وليس املراد ذلك ، : والوجه الثاين : مث قال 
  .بل املراد نفيه عنهم يف اآلخرة 

مل ال يكون وجه الرفع أن هذا الكالم مذكور يف جزاء من اتبع اهلَُدى ، وال يليق أن ينفى عنهم اخلوف : فإن قيل 
  .اليسري ، ويتوّهم بثبوت اخلوف الكثري 

وال خوف كثري عليهم ، فيتوّهم ثبوت القليل ، وهو عكس : الرفع جيوز أن يضمر معه نفي الكثري ، تقديره : قيل 
  .السُّؤال ، فبان أن الوجه يف الرفع ما ذكرنا  ما قدر يف

يف حملّ رفع خرب « حيزنون » و . تقّدم أنه مجلة منفية ، وأن الصَّحيح أهنا غري عاملٍة « وال هم حيزنون » : قوله 
ف خاف َيخَا: الذُّعر والفََزع ، يقال : « اخلوف » للمبتدأ ، وعلى ذلك القَْول الضَّعيف يكون يف حملّ نصب و 

  :ويتعّدى باهلمزة والتضعيف ، قال تعاىل « علم » خوف بوزن : خوفاً ، فهو خائف ، واألصل 

  .وال يكون إال يف األمر املستقبل ]  ٦٠: اإلسراء [ } وَُنَخوِّفُُهمْ { 
 ، وهو ما غلظ من األرض ، فكأنه ما غلظ من اهلَّم ، وال» احلَْزن « ضد السرور ، وهو مأخوذ من : واحلُْزن 

أَحَْزْنُتُه ، وحَّزنته مبعناه ، : َحزِنَ َيْحَزنُ ُحْزناً َوَحزَناً ، ويتعّدى باهلمزة حنو : يكون إال يف األمر املاضي ، يقال 
  .أَحَْزَنُه َحصَّل له حزناً : وقيل . مبعىن » أَفَْعل « و » فّعل « فيكون 
ا اهللا ، وهذا يدل علة قول من يرى أن احلركة تعّدي الفعل شتَرْت عينه وَشَتره: حنو : الفتحة ُمَعدِّية للفعل : وقيل 

  .، وسيأيت حتقيقهما إن شاء اهللا تعاىل » َحَزَنُه وأَحْزنه « : ، وقد قرئ باللغتني 
  »حزن « فَْصلٌ يف لغات 

فهو  -بالكسر-، َوَحزِنَ الرجل » متيم « ، وأَْحَزَنُه لغة » قريش « َحَزَنه لغة : قال اليزيدي : قال ابن اخلطيب 
وهذه اجلُْملة مع اختصارها جتمع شيئاً كثرياً من . َحزِنٌ وحَزِيٌن ، وأُْحزِنَ فهو َمْحُزونٌ ، واحَتَزنَ وَتَحزَّنَ مبعىن 

ات دخل فيه اإلنعام جبميع األدلّة العقلّية ، والشرعية الوارد} فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُم مِّنِّي ُهًدى { : املعاين؛ ألن قوله تعاىل 
تأمل األدلّة } فََمن َتبَِع ُهَدايَ { : للبيان ، ومجيع ما ال يتّم ذلك إالّ به من العقل ، ووجوه التمكُّن ، ومجيع قوله 

مجيع } فَالَ خَْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهمْ َيْحَزُنونَ { : بنّصها والنظر فيها ، واستنتاج املعارف منها ، والعمل هبا ومجيع قوله 
ألوليائه؛ ألن زوال اخلوف يتضّمن السَّالمة من مجيع اآلفات ، وزوال احلزن يقتضي الوصول  -تعاىل- ما أعدَّ اهللا

إىل كل اللَّذَّات واملرادات ، وقدم على اخلَْوف على عدم احلزن؛ ألن زوال ما ال ينبغي مقّدم على طَلَبِ ما ينبغي 
 يلحقه خوف يف القَْبرِ ، وال عند الَبْعِث ، وال عند حضور ال -َتَعالَى-وهذا يدلّ على أن املكلّف الذي أطاع اهللا 

الَ َيحُْزنُُهُم الفزع األكرب { : املَْوِقف ، وال عند َتطَاُيرِ الكُتب ، وال عند َنْصب املوازين ، وال عند الصراط كما قال 
إن أهوال : وقال قوم من املتكلّمني ]  ١٠٣:  األنبياء[ } َوَتَتلَقَّاُهُم املالئكة هذا َيْوُمكُُم الذي كُنُتْم ُتوَعُدونَ 

َيْوَم َترَْوَنَها َتذَْهلُ كُلُّ مُْرِضَعٍة َعمَّآ أَْرَضَعتْ { : القيامة كما تصل إىل الكُفّار والفسّاق تصل إىل املؤمنني لقوله تعاىل 
م كأن مل يكن ، بل رمبا فإذا انكشفت تلك األهوال ، وصاروا إىل اجلّنة والرضوان صار ما تقّد]  ٢: احلج [ } 

: األنبياء [ } الَ َيحُْزنُُهُم الفزع األكرب { : كان زائداً يف االلتذاذ مبا جيده من النعيم ، وهذا ضعيف؛ ألن قوله 
ام واخلاص مقّدم على الع]  ٢: احلج [ } َيْوَم َترَْوَنَها َتذَْهلُ كُلُّ مُْرِضَعٍة َعمَّآ أَْرَضَعْت { : أخص من قوله ]  ١٠٣

.  
هذا يقتضي َنفَْي اخلَْوِف واحلُْزن مطلقاً يف الدنيا واآلخرة ، وليس األمر كذلك؛ ألهنما حصال يف الدنيا : فإن قيل 

ُخصَّ الَبالَُء باَألنْبَِياِء ، مث األَْوِلَياِء ثُمّ اَألمْثَل « : للمؤمنني أكثر من حصوهلما لغري املؤمنني قال عليه الصَّالة والسَّالم 



  .» ْمثَل فاأل
وأيضاً فاملؤمن ال ميكنه القطع بأنه أتى بالعََبادات كما ينبغي ، فخوف التقصري حاصلٌ وأيضاً فخوف سوء العاقبة 

  .حاصل 
قََراِئُن الكالم تدلّ على أنّ املراد نفيهما يف اآلخرة ال يف الدنيا ، ولذلك حكى اهللا عنهم أهنم قالوا حني دخلوا : قلنا 

  ] . ٣٤: فاطر [ } للَِّه الذي أَذَْهَب َعنَّا احلزن احلمد { : اجلنة 

  ) ٣٩(َوالَِّذيَن كَفَُروا وَكَذَّبُوا بِآَياِتَنا أُولَِئكَ أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 

« و . وا ملا وعد اهللا من اتبع اهلدى باَألْمنِ من الَعذَاب واحلزن عقبه بذكر كمن أعّد له الَعذَاب مثال الذين كفر
، وجيوز أن تكون أن تكون اآلية من » كذبوا « متعلّق ب » بآياتنا « مبتدأ وما بعدها صلة وعائد ، و » الذين 

والذين كفروا بنا : يطلبها ، ويكون من إعمال الثَّاين للحذف من األّول ، والتَّقدير » كفروا « باب األعمال؛ ألن 
  .وكذّبوا بآياتنا 

بدالً من » أولئك « خربه ، واجلملة خرب األول ، وجيوز أن يكون » أصحاب « ان ، و مبتدأ ث» أولئك « و 
مجلة امسية يف » هم فيها خالدون « : وقوله . خرب املبتدأ املوصول » أصحاب « املوصول ، أو عطف بيان له ، و 

  .» اِلديَن أَْصحَاُب النَّارِ َخ« : حملّ نصب على احلال للتَّصريح بذلك يف مواضع قال تعاىل 
ألن فيها ضمرياً يعود عليها ، ويكون العامل فيها معىن : قال » النار « أن تكون حاالً من : » أبو البقاء « وأجاز 

  .اإلضافة ، أو الالَّم املقدرة 
  :أيضاً ، فيكون قد أخرب عنه خبربين » أولئك « وقد عرف ما يف ذلك ، وجيوز أن تكون يف حمل رفع خرب ل 

  .» أصحاب « مفرد وهو  :أحدمها 
  .مجلة ، وقد عرف ما فيه من اخلالف : والثاين 

وقد حذف من الكالم األّول ما أثبت يف الثاين ، ومن الثاين ما أثبت يف : قالوا » خالدون « متعلّق ب » فيها « و 
كفر وكذب حلقه فمن تبع ُهَداي فال خوف وال ُحْزن يلحقه ، وهو صاحب اجلَنَّة ، ومن : األول ، والتقدير 

  ]الطويل : [ اخلَْوُف واحلزن ، وهو صاحب النار؛ ألنّ التقسيم يقتضي ذلك ، ونظروه بقول الشَّاعر 
  كََما اْنتَفََض الُعْصفُوُر َبلَّلَُه القَطُْر... َوإِنِّي لَتْعُرونِي ِلِذكْرَاِك ِهزَّةٌ  -٤٢١

  ]الطويل : [ العالمة؛ قال النَابَغةُ : لغة » واآلية « 
  ِلِستَِّة أَعَْوامٍ َوذَا للَعاُم سَابُِع... َتَوهَّْمُت آَياٍت لََها فََعَرفُْتَها  -٤٢٢

ُسمَِّيْت بذلك؛ ألهنا جتمع حروفاً من : ؛ ألنه عالمة النفصال ما قبلها عما بعدها ، وقيل ] آية [ ومسيت آية القرآن 
  ]الطويل : [ جبماعتهم؛ قال : أي » ْم َخَرَج بُنو فالٍَن بآيِتهِ« القرآن ، فيكون من قوهلم ، 

  بِآَياِتَنا نُْزجِي اللِّقَاحَ املَطَاِفالَ... َخَرْجَنا َمَن النَّقَْبْينِ الَ َحيَّ ِمثْلَُنا  -٤٢٣
 -بفتح العني-» أََيَية « : واألصل » فََعلَة « أهنا » سيبويه واخلليل « فمذهب : واختلف النحويون يف وزهنا 

: انفتح ما قبلها فقلبت الفاً ، وهو شاذّ؛ ألنه إذا اجتمع حرفا ِعلّة أعلّ األخري؛ ألنه حملّ التغيري حنو حتركت الياء و
  .» غَاَية ، وطَاَية ، َوَراَية « : هوى وحوى ، ومثلها يف الّشذوذ 

» داّبة « آية ك : قال ، فكان القياس أن يدغم في» فَاِعلَة « على وزن » آيَِية « : أن أصلها » الِكَساِئّي « ومذهب 



بتشديد الياء ، وضعفوا » كّينونة « : واألصل » كَْيُنونة « ، إالّ أنه ترك ذلك ختفيفاً ، فحذوفوا عينها ، كما خففوا 
  .أثقل فََناسب التَّخفيف خبالف هذه » كّينونة « هذا بأن 

ألهنا من تايَّا القوم ، إذا اجتمعوا ، : قال « قَاء الَب» بسكون العني ، واختاره أبو « أهنا فَْعلَة » الفَرَّاء « ومذهب 
واأللف الثانية بدل « أفعال » آياء ، فظهرت الياء األوىل ، واهلمزة األخري بدل من ياء ، ووزنه : وقالوا يف اجلمع 

» الساكنة « الياء » مث إهنم قلبوا « آواء » : لقالوا يف اجلمع « واو » من مهزة هي فاء الكلمة ، ولو كانت عينها 
  .على غري قياس « ألفاً 
  .أن حرف العلّة ال يقلب حىت يتحّرك وينفتح ما قبله : يعين 

سيبويه » فَأُِعلّ ، وهو يف الّشذوذ كمذهب « َنبِقَة » بكسر الَعْينِ مثل « آيَِية » وذهب بعض الكوفيني إىل أن وزهنا 
  .« واخلَليل 

بأن قدمت االزم ، وأخرت : بإعالل الثاين ، فقلبت » أََياة : أصلها : وقيل  بضم الَعْين ،« فَُعلَة » وزهنا : وقيل 
  .فهذه ستة مذاهب ال يسلم واحد منها من شذوذ . العني ، وهو ضعيف 

  »الصحبة « فصل يف معىن 
  .االقتران بالشيء يف حالة ما ، يف زمان ما ، فإن كانت املالزمة واخلُلْطة فهي كمال الصُّحبة : الّصحبة 

  ) ٤٠(فَاْرَهُبوِن َيا بَنِي إِْسرَاِئيلَ اذْكُرُوا نِْعَمِتيَ الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َوأَْوفُوا بِعَْهِدي أُوفِ بَِعْهدِكُْم وَإِيَّاَي 

 أنه ملا أقام دالئل التوحيد ، والنبوة ، واملعاد أوالً ، مث عقبها بذكر اإلنعامات الّعامة لكل البشر عقبها] اعلم [ 
حمّمد عليه الصَّالة « بذكر اإلنعامات اخلاّصة على أسالف الَيُهودِ استمالةٌ لقلوهبم ، وتنبيهاً على ما يدلّ على نبوة 

من حيث كوهنا إخباراً عن الغيب ، موافقاً ملا كان موجوداً يف التَّْوراة واإلجنيل من غري تعلّم ، وال تتلُمذِ » والسَّالم 
نادى منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه مجع مذكّر سامل ، وحذفت نونه لإلضافة ، وهو شبيه م» َياَبنِي « : قوله . 

جبمع التَّكسري لتغري مفرده ، ولذلك عاملته العرب ببعض معاملة مجع التكسري ، فأحلقوا يف فعله املسند إليه تاء 
  ]البسيط : [ ، وقال الشاعر » قالت بنو فالن « : التأنيث ، حنو 

  َيابُْؤَس لِلَْجْهلِ ضَرَّاراً َألقَْوامِ... لَْت َبُنو َعامرٍ َخالُوا َبنِي أََسٍد قَا-٤٢٤
  ]الوافر : [ وأعربوه باحلركات أيضاً إحلاقاً له به ، قال الشاعر 

  أَباً َبرا وََنْحُن لَُه َبنُِني... َوكَانَ لََنا أُبو َحَسنٍ َعليٌّ -٤٢٥
وهل المه ياء؛ ألنه مشتّق من البناء؛ ألن االبن من فرع األب ، ومبينٌّ عليه ، أو  برفع النون ،] فقد روي َبنُِني [ 

الفُُتوَّة : الصَّحيح األول ، وأما الُبّنوة فال داللة فيها؛ ألهنم قد قالوا . الُبُنوًَّة كاُألُبوَّة واُألُخوَّة؛ قوالن : واو؛ لقوهلم 
واختلف يف وزنه . رّجح الثاين بأن حذف الواو أكثر » األخفش « إال أن . » الَياِء « وال خالف أهنا من ذوات 

بسكوهنا ، وقد تقدم أنه أحد األمساء الَعْشرة اليت سكنت فاؤها وعوض _ بَْنٌي : بفتح العني ، وقيل » بََنٌي « : فقيل 
و مركّب تركيب خفض باإلضافة ، وال ينصرف للعملية والُعْجمة ، وه» إسرائيل « و . من المها مهزة الَوْصل 

هو مشتقّ » إْسرا « : وقيل . هو اهللا تعاىل » إيل « هو العبد بلغتهم ، و » إِْسَرا « فإن » عبداهللا « : اإلضافة مثل 
وقال . هو اهللا » إيل « هو صفوة اهللا ، و » إْسَرا « وقيل . من األْسر ، وهو القّوة ، فكان معناه الذي قَوَّاه اهللا 

رجل اهللا ، فكأنه خطاب مع الَيُهوِد الذين : بالعربانية يف معىن إنسان ، فكأنه قيل » إسرا « ن إ: قيل : القَفّال 



. ألنه أََسَر جِنِّنا كان يطفىء سِرَاَج َبْيِت املَقِْدسِ : وقيل . إنه أسرى بالليل مهاجراً إىل اهللا : وقيل . كانوا باملدينة 
ّياً ، وبعضه أعجمّياً ، وقد تصرفت فيه العرب بلغات كثرية أفصحها فعلى هذا يكون بعض االسم عرب: قال بعضهم 

بياء بعد األلف من غري مهزة ، » إسَْرايِل « : » أبو جعفر واألعمش « وقرأ . لغة القرآن ، وهي قراءة اجلمهور 
هبمزة » إْسرَِئل «  هبمزة مفتوحة ، و» إسَْرأَل « هبمزة بعد األلف دون ياء ، و » إْسرَاِئل » « َوْرش « وروي عن 

  ]اخلفيف : [ بألف حمضة بني الراء والالم؛ قال » إسَْرال « مكسورة بني الراء والالم ، و 

  غَْيَر َنفِْسي إالَّ َبنِي إسَْرالِ... الَ أََرى َمْن ُيِعيُننِي يف َحيَاِتي  -٤٢٦
إْسرَايل « كاها شنبوذ ، عن ورش ، و هذه مهموزة خمتلسة ح» إْسرائيل « و . وروي قراءة غري نافع قرأ عن نافع 

  ]الرجز : [ ؛ قال » أُُصَْيالَل « يف » أُصَْيالَن « أبدلوا من الالم نوناً ك » إْسرَاِئني « من غري مهز وال َمّد و » 
  َهذَا َوَربِّ الَبْيِت إِْسراِئينَا... َيقُولُ أَْهلُ السُّوِء لَمَّا جِيَنا  -٤٢٧

  ]الرجز : [ وقال آخر 
  َهذَا لَعْمُر اهللا إٍْسرَاِئينَا... قَالَْت َوكُْنُت َرُجالً فَِطيَنا  -٤٢٨

، كأهنم جييزون التعويض بالياء وعدمه ، حنو » أََسارل « و » أَسَارِلَة « وأجاز الكوفيون . » أََسارِيل « وجيمع على 
ليس يف : قال ابن اجلوزي . اهلمزة من أوله  ال نعلم أحداً جييز حذف: قال الصَّفار . » فَرَازين « و » فََرازِنة « : 

وقد قيل يف املسيح إنه اسم علم . األنبياء من له امسان غريه إال نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم فإنَّ له أمساء كثرية 
ويونس وذو لعيسى عليه الصَّالة والسَّالم غري مشتّق ، وقد مسَّاه اهللا َتعَالَى روحاً واملسيح ، وإسرائيل ويعقوب ، 

فعل » اذكرو « . } اذكروا نِْعمَِتَي { : قول . النُّون ، وإلياس وذو الكِفْل ، صوالت اهللا وسالمه عليهم أمجعني 
« و . شكر نِْعميت : ال بّد له من حذف مضاف تقديره : » ابن األنباري « وقال . مفعول » نعميت « وفاعل ، و 

هو بكسر اللسان ، : » الكسائي « وقال . ويكونان باللِّسان واِجلَنان  بضم الذال وكسرها مبعىن واحد ،» الذكر 
« و . إهنما مبعىن واحد أم ال : وبالضّّم للقَلْب ضّده النسيان ، والذي حملّه اللسان ضده الصَّمت ، سواء قيل 

[ } نَُّه لَِذكٌْر لََّك َوِلقَوِْمَك َوإِ{ : أيضاً الشرف ومنه قوله تعاىل » الذِّكر « بالفتح خالف األُْنثَى ، و » الذَّكَر 
ذبح : حنو » مفعول « مبعىن » ِفْعل « فصل يف النعمة النعمة اسم ملا ينعم به ، وهي شبيهة ب ] .  ٤٤: الزخرف 

] .  ١٨ :النحل [ } َوإِن تَُعدُّواْ نِْعَمةَ اهللا الَ ُتْحُصوَهآ { : ورعي ، واملراد اجلمع؛ ألهنا اسم جنس ، قال اهللا تعاىل 
واذكروا نِْعَمةَ اهللا َعلَْيكُمْ إِذْ كُنُْتْم { : بالكسر هي اإلسالم ، قال تعاىل » النَّْعَمة « : » أبو العباس املقرىء « قال 

]  ٨: احلجرات [ } فَْضالً مَِّن اهللا َونِْعَمةً واهللا { : وقال ] .  ١٠٣: آل عمران [ } أَْعَدآًء فَأَلََّف َبْيَن قُلُوبِكُْم 
وقوله ] .  ١٩: النمل [ } َربِّ أوزعين أَنْ أَْشكَُر نِْعَمَتكَ اليت أَْنَعْمَت َعلَيَّ وعلى َواِلَديَّ { : وقال . يعين اإلسالم 

فصل يف حد النعمة قال ابن . اإلسالم : أي ]  ١٧١: آل عمران [ } َيْسَتْبشُِرونَ بِنِْعَمٍة مَِّن اهللا َوفَْضلٍ { : 
احلسنة املفعولة على جهة اإلحسان : وقيل . لنعمة أهنا املنفعة املفعولة على جهة اإلحسان إىل الغري َحّد ا: اخلطيب 

وإمنا زدنا هذا؛ ألن النعمة إن كانت حسنة يستحق هبا الشكر ، وإن كانت قبيحة مل يستحق هبا : إىل الغري ، قالوا 
  .الشكر 

أن يستحق الشكر باإلحسان ، وإن كان فعله حمظوراً؛ ألن جهة واحلّق أن هذا القيد غري معترب؛ ألنه جيوز : قال 
استحقاق الشكر غري جَِهِة استحقاق الذَّم والعقاب ، فأي امتناع يف اجتماعهما؟ أال ترى أن الفاسق يستحّق الشكر 

ال تتناهى ، وال بإنعامه والذّم مبعصيته ، فلم ال جيوز هاهنا أن يكون األمر كذلك؟ واعلم أن نعم اهللا على الَعْبِد 



فإذا كانت النعم غري : فإن قيل ] .  ٣٤: إبراهيم [ } َوإِن تَُعدُّواْ نِْعَمةَ اهللا الَ ُتْحُصوَها { : حتصى كما قال تعاىل 
؟ } اذكروا نِْعَمِتيَ { : ُمَتَناهية ، وما ال يتناهى ال حيصل به العلم يف حق العبد ، فكيف أمر بتذكرها يف قوله 

هنا غري ُمَتَناهية حبسب األشخاص واألنواع ، إالّ أهنا متناهية حبسب األجناس ، وذلك يكفي يف التذكّر أ: واجلواب 
فصل يف بيان هل هللا نعمة على الكافر يف الدنيا اختلفوا يف أنه هل هللا نعمة . الذي يفيد العلم بوجود الصَّانع احلكيم 

القليلة يف الدنيا ملا كانت مؤّدية إىل الضرر يف اآلخرة مل تكن نعمة هذه النعم : على الكافر يف الدنيا؟ فمنهم من قال 
، فإن من جعل الّسم يف احللوى مل يعد النفع احلاصل من أكل احللوى نعمة ملا كان ذلك َسبيِالً إىل الضرر العظيم ، 

رٌ َألنْفُِسهِْم إِنََّما ُنْمِلي لَُهْم ليزدادوا إِثَْماً َولَْهُم َعذَابٌ َوالَ َيْحَسَبنَّ الذين كَفَُرواْ أَنََّما ُنْمِلي لَُهْم َخْي{ : وهلذا قال تعاىل 
إنه تعاىل وإن مل ينعم على الكافر بنعمة الدِّين ، فلقد أنعم عليه : ومنهم من قال ] .  ١٧٨: آل عمران [ } مُّهٌِني 

وهذا القول أصوب ويدلّ عليه : اخلطيب  قال ابن] . وهو قول القاضي أيب بكر الباقالين رمحه اهللا [ بنعمة الدنيا 
اآليات فأمر الكُلّ ]  ٢١: البقرة [ } يَاأَيَُّها الناس اعبدوا َربَّكُُم الذي َخلَقَكُْم { : قوله تعاىل : أحدها : وجوه 

[ } نُْتْم أَمَْواتاً كَْيَف َتكْفُُرونَ باهللا َوكُ{ : قوله تعاىل : وثانيها . بطاعته ملكان هذه النعم وهي نعمة اخللق والرزق 
وذكره يف معرض االمتنان ، وشرح النعم ، ولو مل يصل إليهم من اهللا تعاىل َشْيٌء من النعم ملا َصحّ ]  ٢٨: البقرة 
وهذا نصّ صريح؛ ألنه خطاب ألهل } يَابَنِي إِْسرَائِيلَ اذكروا نِْعَمِتيَ اليت أَْنَعْمُت َعلَْيكُمْ { : قوله : وثالثها . ذلك 

: البقرة [ } َيابَنِي إِْسرَائِيلَ اذكروا نِْعمَِتي اليت أَْنَعْمُت َعلَْيكُمْ { : كتاب ، وكانوا من الكفار ، وكذا قوله تعاىل ال
كَْنا أَلَمْ َيَرْواْ كَْم أَْهلَ{ : قوله تعاىل : ورابعها ] .  ٤٩: البقرة [ } َوإِذْ َنجَّْيَناكُم مِّْن آلِ ِفْرَعْونَ { : إىل قوله ]  ٤٧

وخامسها ] .  ٦: األنعام [ } وَأَْرَسلَْنا السمآء َعلَْيهِم مَّْدرَاراً { : إىل قوله } ِمن قَْبِلهِم مِّن قَْرٍن مَّكَّنَّاُهْم ِفي األرض 
[ } ُتْشرِكُونَ ثُمَّ أَنُتْم { : إىل قوله ]  ٦٣: األنعام [ } قُلْ َمن يَُنجِّيكُْم مِّن ظُلَُماِت الرب والبحر { : قوله تعاىل : 

} َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم ِفي األرض َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش قَِليالً مَّا َتْشكُُرونَ { قوله تعاىل : وسادسها ] .  ٦٤: األنعام 
: ابعها وس] .  ١٧: األعراف [ } َوالَ َتجُِد أَكْثَرَُهْم َشاكِرِيَن { : » إبليس « وقال يف قصة ]  ١٠: األعراف [ 

قَالَ أَغَْيَر اهللا { : وقال ]  ٧٤: األعراف [ } واذكروا إِذْ َجَعلَكُْم ُخلَفَآَء ِمن َبْعِد َعاٍد َوَبوَّأَكُْم ِفي األرض { : قوله 
ُك ُمَغيِّراً نِّْعَمةً ذلك بِأَنَّ اهللا لَْم َي{ : قوله : وثامنها ] .  ١٤٠: األعراف [ } أَْبغِيكُْم إهلا َوُهَو فَضَّلَكُْم َعلَى العاملني 

  }أَْنَعَمَها على قَْومٍ 

ُهَو الذي جََعلَ الشمس ضَِيآًء والقمر ُنوراً َوقَدََّرُه َمنَازِلَ ِلَتْعلَُمواْ َعَددَ { : قوله : وتاسعها ] .  ٥٣: األنفال [ 
ُهَو الذي ُيسَيُِّركُْم ِفي الرب {  :قوله : وعاشرها ] .  ٥: يونس [ } السنني واحلساب َما َخلََق اهللا ذلك إِالَّ باحلق 

واعلم أن ] .  ٢٣: يونس [ } َيْبُغونَ ِفي األرض { : إىل قوله ]  ٢٢: يونس [ } والبحر حىت إِذَا كُنُتْم ِفي الفلك 
 اخلالف يف هذه املسألة لفظي؛ ألنه ال نِزَاعَ يف أن احلياة والعقل والسمع والبصر ، وأنواع الرزق ، واملنافع من اهللا

تعاىل إمنا اِخلالَُف يف أن أمثال هذه املنافع إذا حصل عقيبها تلك املَضَاّر األبدية ، هل يطلق عليها يف العرف اسم 
: فَْصلٌ يف النعم املخصوصة ببين إسرائي وهي كثرية منها . النعمة أم ال؟ ومعلوم أن ذلك نِزَاعٌ يف جمّرد عبارة 

ن العبودية وأوالدهم من القَْتلِ ونساءهم من االستحياء ، وخلصهم من استنقذهم من فرعون وقومه ، وخلّصهم م
البالء ، ومكنهم يف األرض ، وجعلهم ملوكاً ، وجعلهم الَوارِثني بعد أن كانوا عبيداً للقبط ، وأهلك أعداءهم 

هم ما مل ُيْؤت الكتب العظيمة ، وجعل فيهم أنبياء ، وآتا[ وأورثهم أرضهم وديارهم ، وأمواهلم ، وأنزل عليهم 
املّّن والسَّلَْوى ، وأعطاهم احلجر ليسقيهم ما َشاُءوا من ] أحداً من العَالَمَني ، وظَلَّل عليهم الغمام ، وأنزل عليهم 

املاء مىت أرادوا ، فإذا استغنوا عن املاء رفعوها فاحتبس املاء عنهم ، وأعطاهم عموداً من النور يضيء هلم بالليل ، 



فصل يف سبب تذكريهم هبذه النعم قال ابن . » ابن عباس « رواه .  تتشّعث وثياهبم ال َتْبلَى وكانت رؤوسهم ال
أن مجلة النعم ما يشهد بصدق حممد صلى اهللا عليه وسلم وهي : أحدها : إمنا ذكرهم هبذه النعم لوجوه : اخلطيب 

املعصية ، فذكرهم تلك النعم لكي حيذروا  أن كثرة النعم توجب عظم: وثانيها . التوراة ، واإلجنيل ، والزَّبُور 
أن تذكّر النعم الكثرية يفيد احلََياءَ : وثالثها . ُمَخالفة ما دعوا إليها من اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وبالقرآن 

، ومن خص أن تذكر النعم الكثرية يفيد أن املُْنِعَم خصّهم من بني سائر الناس هبا : ورابعها . عن إظهار املخالفة 
أحداً بنعم كثرية ، فالظاهر أن تذكر تلك النعم يطمع يف النَِّعمِ اآليتة ، وذلك الطمع مانٌع من إظهار املخالفة 

: إن هذه النِّعم إمنا كانت على املَُخاطبني وأْسالفهم ، فكيف تكون نعمة عليهم؟ فاجلواب : فإن قيل . واملخاصمة 
بقوا ، فصارت النعم على اآلباء نعمة على األبناء ، وأيضاً فاالنتساب إىل اآلباء لَْوالَ هذه النعم على آبائهم ملا 

املخصوصني بنعم الدِّين والدنيا نعمة عظيمة يف حق األوالد ، وأيضاً فإنّ األوالد مىت مسعوا أن اهللا تعاىل خصّ 
ألنَّ الولد جمبول على االقتداء باألب آباءهم هبذه النَِّعم لطاعتهم وإعراضهم عن الكفر رغب الولد يف هذه الطريقة؛ 

النعمة « صفة » اليت « . } اليت أَْنَعْمُت { : قوله . يف أفعال اخلري ، فيصري هذا التذكر داعياً إىل االْشِتغَال باخلريات 
عائد املوصول إذا كان جمروراً أن جيّر املوصول مبثل ذلك ] حذف [ من شرط : فإن قيل . والعائد حمذوف » 
  .اليت أنعمت هبا : رف ، وأن يّتحد متعلقهما ، وهنا قد فقد الشَّرطان ، فإن األصل احل

كالذي { : وهو نظري » أنعمتها « إمنا حذف بعد أن صار منصوباً حبذف حرف اجلّر اتساعاً فبقي : فاجلواب 
على « تعلّق به ، وأتى ب م» عليكم « و . يف أحد األوجه ، وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل ]  ٦٩: التوبة [ } خاضوا 

هذه مجلة أمرية عطف على األمكرية . } َوأَْوفُواْ بعهدي أُوِف بِعَْهِدكُمْ { : قوله . داللة على مشول النعمة هلم » 
  ]البسط : [ مشدداً وخمففاً ثالث لغاتٍ مبعىن؛ قال الشاعر » َوفَى « ، و » أَوْفَى « : ويقال . قبلها 
  كََما َوفَى بِِقالَصِ النَّْجمِ حَاِديها... فَقَْد أَوْفَى بِذِمَِّتِه ] قٍ طُْو[ أَمَّا اْبُن  ٤٢٩

أن اللغات : أوفيت ووفيت بالعهد ، وأوفيت الكَْيلَ ال غري ، وعن بعضهم : يقال : وقيل . فجمع بني اللغتني 
[ } َوإِْبَراهِيَم الذي وىف { : فكقوله بالتشديد » َوفَّى « وأما . فكهذه اآلية » أوىف « أما . الثالث واردة يف القرآن 

[ } أوىف بَِعْهِدِه ِمَن اهللا { : بالتخفيف ، فلم يصرح به ، وإمنا أخذ من قوله تعاىل » َوفَى « وأما ] .  ٣٧: النجم 
 التفضيل ال يبىن إالّ من الثالثي كالتعجُّب هذا هو املشهور ، وإن كان يف» أَفَْعل « وذلك أن ]  ١١١: التوبة 

  ]املديد : [ ارتفع؛ قال : مبعىن » أَوْفَى « وجييء . املسألة كالم كثري وحيكى أن املستنبط لذلك أبو القاسم الشَّاطيب 
  َتْرفََعْن ثَوْبِي َشمَاالُت... ُربََّما أَْوفَْيتُ يف َعلَمٍ  ٤٣٠

مبا : واملعىن . أو املفعول  مصدر ، وحيتمل إضافته للفاعل» العَْهد « ، و » أوفوا « متعلّق ب » بعهدي « و 
أو مبا عاهدمتوين عليه ، ]  ٦٠: يس [ } أَلَْم أَعَْهْد إِلَْيكُْم يا بين آَدَم { : عاهدتكم عليه من قَُبولِ الطَّاعة ، وحنوه 

]  ٢٣: األحزاب [ } َصَدقُواْ َما َعاَهُدواْ اهللا َعلَْيِه { ، ]  ١٠: الفتح [ } َوَمْن أوىف بَِما َعاَهَد َعلَْيِه اهللا { : ه وحنو
جمزوم على جواب األمر ، وهل اجلازم اجلملة الطَّلبية نفسها ملا تضمّنته من معىن الشرط ، أو حرف » أُوِف « و . 

  .ا بعهدي أوف؟ قوالن إن توفو: شرط مقدر تقديره 
  .وهكذا كل ما جزم يف جواب طلب جيري فيه هذا اخلالف 

  .بفتح الواو وتشديد الفاء للتَّكثري » أََوفِّ « : وقرأ الّزهري 
  .حمتمل لإلضافة إىل الفاعل ، أو املفعول على ما تقّدم ] وهذا [ متعلّق به » بَِعْهدِكُْم « و 

  فائهفصل يف املراد بالعهد املأمور بو



  :يف الَعْهِد املأمور بوفائه قوالن 
  .أراد به الثواب واملغفرة } أُوِف بِعَْهِدكُْم { : أنه مجيع ما أمر اهللا به من غري ختصيص ، وقوله : أحدمها 

} ُتمُ الصالة َوآَتيُْتْم الزكاة َوَبَعثَْنا ِمنُهُم اثين َعَشَر َنِقيباً َوقَالَ اهللا إِنِّي َمَعكُْم لَِئْن أَقَْم{ : هو قوله : » احلسن « وقال 
  ] . ١٢: املائدة [ } األهنار { : إىل قوله 
عن ابن عباس أوفوا مبا أمرتكم به من الطَّاعات ، وهنيتكم عنه من املعاصي ، وهو قول مجهور » الضحاك « وحكى 

  .املفسرين 
  :م وأنه سيبعثه على ما قال يف سورة املائدة هو ما أثبته يف الكتب املتقّدمة يف صفة حممد صلى اهللا عليه وسل: وقيل 

ُألكَفَِّرنَّ عَْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َوألُْدِخلَنَّكُْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها { : إىل قوله } َولَقَدْ أََخذَ اهللا ِميثَاَق بين إِْسَرآِئيلَ { 
  ] . ١٢: املائدة [ } األهنار 

األعراف [ } واإلجنيل { إىل قوله ]  ١٥٦: األعراف [ } ِتي َوسَِعْت كُلَّ َشْيٍء َوَرْحَم{ : وقال يف سورة األعراف 
َوإِذْ أََخذَ اهللا ِميثَاقَ النبيني لََمآ { : وأما عهد اهللا معهم ، فهو أن يضع عنهم إْصرَُهْم واألغالل ، لقوله ]  ١٥٧: 

َوإِذْ قَالَ ِعيَسى ابن مَْرَيَم يابين إِسَْرائِيلَ إِنِّي { : ة وقال تعاىل اآلي]  ٨١: آل عمران [ } آَتْيُتكُم مِّن ِكَتابٍ َوِحكَْمٍة 
  ] . ٦: الصف [ } َرسُولُ اهللا إِلَْيكُم مَُّصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التوراة َومَُبشِّراً بَِرسُولٍ 

إسرائيل يف التَّْورَاة أين باعث من بين  كان عهد إىل بين] إن اهللا تعاىل : [ وقال ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما 
اجلَنَّة ، وجعلت له ] أغفر له ذنبه ، وأدخله [ إمساعيل نبيَّا أمياً ، فمن تبعه وصّدق بالنور الذي يأيت به أي القرآن 

اهللا ما جاء به حممد صلى ] باتباع [ أجرين؛ أجراً باتباع ما جاء به موسى وجاءت به أنبياء بين إسرائيل ، وأجراً 
الذين آَتْيَناُهُم الكتاب ِمن { : من ولد إمساعيل ، وتصديق هذا القُْرآن يف قوله تعاىل ] النيب األمي [ عليه وسلم 

]  ٥٤: القصص [ } أولئك يُْؤُتونَ أَْجَرُهم مَّرََّتْينِ بَِما َصَبُرواْ { إىل قوله ]  ٥٢: القصص [ } قَْبِلِه ُهم بِِه ُيْؤِمُنونَ 
.  

ثالثة يُْؤَتْونَ أجرهم مَرََّتْينِ مبا « : أيضاً مبا روى أبو مسوى األشعري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال وتصديقه 
، ورجل أّدب ] فله أَْجَراِن [ َرُجل من أْهل الكتاب آمن بِِعيَسى ، مث آَمَن مبحّمد صلى اهللا عليه وسلم : صربوا 

ن تعليمها ، مث أَْعَتقََها فتزوََّجَها ، فله أَجَْران ، وعبد أَطَاَع اهللا ، وأطاع سَّيَدهُ أََمَتُه فأحسن َتأدِيَبَها ، وعلّمها فأحس
  .» فله أَْجَران 

  إنْ كان األمر هكذا ، فكيف جيوز َجْحَدُه من مجاهتم؟: فإن قيل 
  :فاجلواب من وجهني 

  .نهم َعَدٌد كثري ، فجاز منهم ِكْتَمانُ ذلك أنّ هذا العلم كان حاصالً عند العلماء يف كتبهم ، لكن مل يكن م: األول 
  .أن ذلك النّص كان خفيا ال جليا ، فجاز وقوع الشََّك فيه : الثاين 

الشخص املوعود به يف هذه الكتب ، أما أن يكون قد ذكر فيه هذه الكتب َوقْت خروجه ، ومكان : فإن قيل 
  .يذكر شيء من ذلك  خروجه ، وسائر التَّفَاصيل املتعلّقة بذلك ، أو مل

النص نصا جليا وارداً يف كتب َمْنقُولة إىل أهل العلم بالتواتر ، فيمتنع قدرهتم على ] ذلك [ فإن كان األول كان 
  .الِكْتَماِن ، ويلزم أن يكون ذلك معلوماً بالضرورة من دين األنبياء املتقدمني 

إن ذلك املبّشر به : مد صلى اهللا عليه وسلم الحتمال أن يقولوا ذلك النَّص على نبوة حم] يدلّ [ وإن كان الثاين مل 
  .سيجيء بعد ذلك على ما هو معتقد مجهور اليهود 



مل يكن منصوصاً عليه نصا جليا يعرفه كل أحد ، بل كان منصوصاً عليه نصا خفيا « : قال بن اخلطيب : واجلواب 
  .» من دين األنبياء املتقّدمني  ، فال َجرَم مل يلزم أن يعلم ذلك بالضَّرورة

  .} َوإِيَّاَي فارهبون { : قوله 
الفاحتة ، ونصبه بفعل حمذوف يفسره الظاهر بعده ، « ضمري منصوب منفصل ، وقد عرف ما فيه يف » إياي « 

النفصاله ، وإن  وإمنا قدرته متأخراً فيهح ألن تقديره متقدماً عليه الحيسن« وإياَي اْرَهبُوا فاْرَهُبون » والتقديرط 
  .كان بعضهم قدره كذلك 

  :فيها قوالن للنحويني « فارهبون » والفاء يف 
تنبيه فاضرب : أي « زيداً فاضرب » : تنّبُهوا فارهبونن وهو نظري قوهلم : أهنا جواب أمر مقدر تقديره : أحدمها 

للفظ؛ لئال تفع الفاء صدراً ، وإمنا  فاضرب زيداً ، مث قدم املفعول إصالحاً: ، فصار « تنبه » زيداً ، مث حذف 
  .دخلت الفاء لتربط هاتني اجلملتني 

  .أهنا زائدة : « الفاء » والقول الثاين يف هذه 
  :فتحمل اآلية وجهني : بعد أن حكى القول األول « أبو حيان » وقال 

حصلت يف جواب األمر ،  «الفاء » ، فتكون « وإّياي ارهبوا تنبهوا فارهبون » : أن يكون التدقري : أحدمها 
  .وليست مؤّخرة من تقدمي 

وتنّبهوا فارهبون ، مث قّدم املفعول فانفصل ، وأتى بالفاء حني قّدم املفعول ، : أن يكون التقدير : والوجه الثاين 
رهبوا وفإياي ا» : فصار التقدير : حمذوف ، فالتقى بعد حذفه الواو والفاء ، يعين « تنبهوا » وفعل األمر الذي هو 

، مث أعيد املفعول على سبيل التَّأكيدن « وإّياي فارهبوا » : ، فقدم املفعول على الفاء إصالحاً للفظ ، فصار « 
منصوب مبا بعده ال بفعل حمذوف ، وال يبعد تأكيد املنفصل باملّتصل ، « إياي » ولتكمل الفاصلة ، وعلى هذا يف 

  .كما ال ميتنع تأكيد املتصل باملنفصل 
اخلوف ، مأخوذ من الّرهَابة ، وهي عظم يف الصدر يؤثر فيه اخلوف : « الرَّْهَبة » ، و « الرَّْهب » و « الرََّهبُ » و 

  .؛ ألهنا رأس فاصلة « النون » بعد « الياء » ، وسقطت 
  .على األصل ]  ٤١: البقرة [ } فاتقون { : بالياء ، وكذا « فأْرَهُبوين » : وقرأ ابن أيب إسحاق 

  .على االبتداء واخلري « وأنا فارهبون » وز يف الكالم وجي
  .« وأنا ربكم فارهبون » : اخلرب على تقدير احلذف كان املعىن « فارهبون » وكون 

  .ذكره القُْرطيب 
ويف اآلية دليلٌ على أنّ املرء جيب عليه أال خياف أحداً إال اهللا تعاىل ، وملا وجب ذلك يف اخلوف ، فكذا يف الرجاء 

  .يها داللة على أنه جيب على املكلف أن يأيت بالطاعات للخوف والرجاء ، وأن ذلك ال بد منه ف

  ) ٤١(قَِليلًا َوإِيَّاَي فَاتَّقُوِن َوآِمُنوا بَِما أَْنزَلُْت ُمَصدِّقًا ِلَما مََعكُْم وَلَا َتكُوُنوا أَوَّلَ كَاِفرٍ بِِه وَلَا َتْشَتُروا بِآَياِتي ثََمًنا 

بالذي أنزلته ، وجيوز أن تكون مصدرية ، : ، والعائد حمذوف ، أي » الذي « جيوز أن تكون مبعىن » ما « : قوله 
  ] .باملنزل [ واملصدر واقع موقع املفعول أيك 

  .نصب على احلال ، وصاحبها العائد املَْحذُوف » مصدقاً « و 



مصدرية من غري جعله املصدر » ما « ن تكون ، وأجاز بعضهم أ» آمنوا « والعامل فيها » ما « صحاهبا : وقيل 
» ما « حاالً من » مصدقاً « بإنزايل ملا معكم ، وجعل : من متامه ، أي » ملا معكم « واقعاً موقع الفعل به ، وجعل 

اجملرورة بالالَّم قدمت عليها ، وإن كان صاحبها جمروراً؛ ألن الصَّحيح جواز تقدمي حال اجملرور حبرف اجلر عليه؛ 
  ]الطويل [ قوله ك

  فَلَن ّتذَْهُبوا ِفْرغاً بِقَْتلِ حَِبالِ... فَإِنْ َيُك أُِصْبَن َونِْسَوةٌ  ٤٣١
حل مؤكّدة؛ » مصدقاً « زائدة ، فهي يف حكم املطرح ، و » الالم « ، وأيضاً فهذه » بِقَْتل « حال من » ِفْرغاً « 

  .ألنه ال تكون إال كذلك 
« مقوية لتعدية » ملا « حال من عائد املوصول ، وأن الالّم يف » مصدقاً « وأن » لذي ا« مبعىن » ما « والظاهر أن 

  .املوصولة بالظَّْرِف » ما « ل » مصدقاً 
  فصل يف بيان املخاطبني يف اآلية

ُمَصّدقاً « : ، ولقوله » اذْكُرُوا نِْعَمِتي « : هم بنو إسرائيل لتعطفه على قوله » وآمنوا « : اعلم أن املخاطبني بقوله 
  .» ِلَما َمَعكُْم 

  :فيه قوالن » بَِما أَْنَزلت « : وقوله 
  .أنه القرآن؛ ألنه وصفه بكونه منزالً ، وبكونه مصدقاً ملا معهم : أحدمها 
  .مبا أنزلت من كتاب ورسول جتدونه مكتوباً يف التَّوراة ، واإلجنيل : قال قََتاَدةُ : والثاين 

  .التوراة : يعين » إنزايل ملا معكم « رها ب مصدرية قّد» ما « ومن جعل 
  :فيه تفسريان } ُمَصدِّقاً لَِّما َمَعكُمْ { وقوله 

أن يف القرآن أنَّ موسى وعيسى َحّق ، والتوراة واإلنديل َحّق ، فاإلميان بالقرآن مؤكّد لإلميان بالتوارة : أحدمها 
  .واإلجنيل 
ه الصَّالة والسَّالم وبالقرآن يف التوراة واإلجنيل ، فكان اإلميان بالقرآن ، أنه حصلت البِشَاَرةُ مبحمد علي: والثاين 

  .ومبحمد تصديقاً للتوراة واإلجنيل ، وتكذيب حممد والقرآن تكذيٌب للتوراة واإلجنيل 
  :وهذا يدلّ على نبوة حممد عليه الصَّالة والسَّالم من وجهني : قال ابن اخلطيب 

  .بياء عليهم الصَّالة والسَّالم ال تكون إال حقًّا أن شهادة كتب األن: األول 
  .أنه عليه الصالة السَّالم مل يقرأ كتبهم ، ومل يكن له معرفة بذلك إالَّ من قبل الوحي : والثاين 

  .» َوالَ تكُوُنوا أَوَّلَ كَاِفرٍ بِِه « : قوله 
  :خرب كان ، وفيه أربعة أقوال » أول « 

، » ُووْلَى « : ، وأصلها » أُْولَى « ، وأن فاءه وعينه واو ، وتأنيثه » أفعل « نه أ: أحدمها وهو مذهب سيبويه 
» أُوْلَى « يف عدم قلبها لسكون الواو بعدها ، ألن واو » ُوورِي « فأبدلت الواو مهزة وجوباً ، وليست مثل 

  .فعل الستثقاله » أول « من  ، فحمل املفرد على اجلمع يف ذلك ، ومل يتصرف» أْول « حتركت يف اجلمع يف قوهلم 

فخففت بأن قلبت اهلمزة واواً ، » أوأل « : إذا جنا ، ففاؤه واو ، وعينه مهزة ، وأصله » وأل « هو من : وقيل 
« ، وهذا ليس بقياس ختفيفه ، بل قياسه أن تلقى حركة اهلمزة على » أول « : وأدغمت الواو األوىل فيها فصار 

« و » أَواِئل « : وهو ضعيف ، واجلمع » َخِطية وَبرِية « اهلمزة ، ولكنهم شبهوه ب الساكنة ، وحتذف » الواو 
  .أيضاً على القلب » أََوايل 



هبمزتني ، األوىل زائدة والثانية فاؤه ، مث قلبت فأخرت » أَأَْول « : إذا رجع ، وأصله » آلَ َيئُولُ « هو من : وقيل 
، مث فعل به ما فعل يف الوجه الذي قبله من القلب واإلْدغَام ، » أَْعفَل « زن بو» أَْوأَل « : الفاء بعد العني فصار 

  .وهو أضعف منه 
، فأبدلت الواو األوىل مهزة ، وهذا القول أضعفها؛ ألنه كان ينبغي أن » فَْوَعل « بوزن » َوّول « هو : وقيل 

ا تقدم ، والثالثة أيضاً لوقوعها بعد ألف فقلبت االوىل مهزة مل» وواول « : واألصل » أوائل « ينصرف ، واجلمع 
  .الستثقاهلم اجتماع واوين بينهما ألف اجلمع » أواول « اجلمع ، وإمنا مل جيمع لعى 

التفضيل إذا أضيف إىل نكرة كان مفرداً مذكراً مطلقاً ، مث » أفعل « تفضيل ، و » أفعل » « أّول « واعلم أن 
الّزيدان : أن تكون جامدةً أو مشتقةً ، فإن كانت جامدة طابقت ما قبلها حنو  ، إما» أفعل « النكرة املضاف إليها 

  .أفضلُ رجلني ، الزيدون أفضلُ رجال ، اهلندات أفضلُ نسوة 
  .وأجاز املربد إفرادها مطلقاً 

، وأجاز » الزيدون أفضلُ ذاهبني وأكرُم قادمني « : وإن كانت مشتقة ، فاجلمهور أيضاً على وجوب املطابقة ، حنو 
  ]الكامل : [ بعضهم املُطَابقة وعدمها؛ أنشد الفراء 

  وَإِذَا ُهمْ َجاُعوا فََشرٌّ جِيَاع... َوإِذَا ُهُم طَِعُموا فَأََألُم طَاِعمٍ  ٤٣٢
  ] . ٤١: البقرة [ } َوالَ تكونوا أَوَّلَ كَاِفرٍ بِِه { : فأفرد يف األول ، وطابق يف الثاين ، ومنه عندهم 

  :، فأجابوا عن ذلك بأوجه » كافر « ذا ، فكان ينبغي على قوله اجلمهور أن جيمع إذا تقرر ه
يف اآلية ، ويف البيت ُمَضاف السم مفرد مفهم للجمع حذف ، وبقيت صفته قائمةً مقامه ، » أفَْعل « أن : أجودها 

وال تكونوا أّول فريق : قدير مفردة اعتباراً بذلك املوصوف احملذوف ، والت» أفعل « فجاءت النكرة املضاف إليها 
  .» أول من كفر به « : ألنه يف تأويل : ، وقيل » فأألم فرق طاعم « أو فَْوجٍ كافر ، وكذا 

كل واحد منَّا ، وال مفهوم : كَسَاَنا ُحلّة أي : ال يكن كل واحد منكم أول كافر ، كقولك : ألنه يف معىن : وقيل 
ا أول كافر ، بل آخر كافر؛ ألن ذكر الّشيء ليس فيه داللة على أن ما عداه وال تكونو: هلذه الصفة هنا فال يراد 

  .خبالفه 
{ : دليل على أن كفرهم أوالً وآخراً حمظور ، وأيضاً قوله } َوآِمُنواْ بَِمآ أَنزَلُْت ُمَصدِّقاً لَِّما َمَعكُمْ { : وأيضاً فقوله 

َوقَْتلَُهُم األنبياء { : ال يدلّ على وجود َعَمٍد ال يروهنا ، وقوله ]  ٢: لرعد ا[ } َرفََع السماوات بَِغْيرِ َعَمٍد َتَرْونََها 
  .ال يدلّ على وقوع قتل األنبياء حبق ]  ١٨١: آل عمران [ } بَِغْيرِ َحقٍّ 

ِة ذلك بالثّمنِ الكثري ، ال يدلّ على إَباَح]  ٤١: البقرة [ } َوالَ َتْشَترُواْ بِآيَاِتي ثََمناً قَِليالً { : وقوله بعد هذه اآلية 
وال تكونوا : زائداً ، قال تقديره » أول « فكذا هاهنا ، وملا اعتقد بعضهم أن هلا مفهوماً احتاج إىل تأويل جعل 

وال تكونوا أّول كافر به ، وال آخر : كافرين به ، وهذا ليس بَِشْيٍءن وقّدره بعضهم بأن ثَمَّ معطوفاً حمذوفاً تقديره 
  ]الرممت : [ على األول؛ ألنه أفحش لالبتداء به؛ وهو نظري قوله كافر ، ونّص 

  َعاجِلُ الفُْحشِ َوالَ ُسوُء اجلََزْع... ِمْن أَُناسِ لَْيسَ يف أَْخالَقِهِْم  ٤٣٣
ما « تعود على » ب « واهلاء يف . ال يريد أن فيهم فحشاً آجالً ، بل يريد ال فحش عندهم ال عاجالً وال آجالً 

  .» أنزلت 
  .على الرسول عليه الصالة والسالم؛ ألن التنزيل يستدعي منزالً إليه : وقيل 
  .على النعمة ذهاباً هبا إىل معىن اإلحسان : وقيل 



  كيف جعلوا أّول من كفر به ، وقد سبقهم إىل الكُفْرِ به مشركو العرب؟: فإن قيل 
  :من وجوه : فاجلواب 

ونوا أّول من يؤمن به ملعرفتهم به وبصفته؛ ألهنم كانوا هم املبشّرين أن هذا تعريض بأنه كان جيب أن يك: أحدها 
بزمان حممد عليه الصَّالة والسَّالم واملُْستفتحني على الذين كفروا به ، فلّما بعث كان أمرهم على العكس لقوله 

  ] . ٨٩: البقرة [ } فَلَمَّا َجآَءُهْم مَّا َعَرفُواْ كَفَرُواْ بِِه { : تعاىل 
، أي أنتم تعرفونه مذكوراً يف » مكة « من أشرك من أهل : وال تكونوا مثل أو كافر به ، يعين : املَُراد : ها وثاني

  .التوراة واإلجنيل ، فال تكونوا مثل من مل يعرفه ، وهو مشرك ال كتاب له 
من بين إسرائيل ، وإن وال تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب؛ ألن هؤالء كانوا أول من كفر بالقرآن : وثالثها 

  .كانت قريش كَفََرْت به قبل ذلك 
وال تكونوا أول أحد من أمتكم كذب : وال تكونوا أو كافر به ، يعين بكتابكم يقول ذلك لعلمائهم ، أي : ورابعها 

  .كتابكم؛ ألن تكذيبكم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم مبوجب َتكِْذيَبكُْم بكتابكم 
  .ل كافر به عند َسَماعكم بذكره ، بل تثبَّتوا فيه ، وراجعوا عقولكم فيه وال تكونوا أّو: وخامسها 

  .} َوالَ َتْشَترُواْ بِآَياِتي ثََمناً قَلِيالً { : قوله 
متعلّق باالشتراء وضمن االشتراء معىن االستبدال ، فلذلك دخلت الباء على اآليات ، وكان القياس » بآيايت « 

الثمن يف البيع حقيقته أن يشتري به ، ال أن يشترى ، لكن ملا دخل الكالم معىن  دخوهلا على ما هو ثََمن؛ ألن
  .االستبدال جاز ذلك؛ ألن معىن االستبدال أن يكون املنصوب فيه حاصالً واجملرور بالباء زائالً 

احلاصل ، والدرهم أيضاً أن الدينار هو » أبدلت « : وكذا » بدلت الدِّْرَهَم بالدينار « : وقد ظّن بعضهم أن قولك 
  ]اجلز : [ قوله » استبدل « مبعىن » اشترى « هو الزَّائل ، وهو وهم؛ ومن جميء 

  ]الطويل : [ وقول اآلخر ... كََما اْشَتَرى املُْسِلُم إذْ َتَنصََّرا  ٤٣٤
  ْهلِفَإِنِّي شََرْيُت اِحللَْم بَْعَدِك بِاجلَ... فَإِنْ َتْزُعِميين كُْنُت أَجَْهلُ فيكُُم  ٤٣٥

، وكذلك كل ما ال َعْيَن فيه ، وإذا » الثَّمن « كدخوهلا على » اآليات « على » الباء « دخول : وقال املهدوي 
كان يف الكالم َدَراهم أو دنانري دخلت الباء على الثمن ، قاله الفّراء ، يعين أنه إذا مل يكن يف الكالم ِدْرَهٌم وال دينار 

مثناً ، ومثمناً ، لكن خيتلف ذلك بالنسبة إىل املَُتَعاقدين ، فمن نسب الشراء إىل صّح أن يكون كلّ من العوضني 
» اشتريت هذا الثَّْوَب هبذا العبد « نفسه أدخل الباء على ما خرج منه ، وزال عنه ، ونصب ما حصل له ، فتقول 

.  
اشتريت « : ، وال تقول » بالدرهم  اشتريت الثوب« وأما إذا كان ثَّم دراهم أو دنانري كان مثناً ليس إال ، حنو 

  .» الدِّرَْهَم بالثوب 
بتعليم آيايت؛ ألن اآليات نفسها ال ُيْشَتَرى هبا ، وال َحاَجةَ إىل ذلكح ألن معناه : وقدر بعضهم مضافاً فقال 

  .االستبدال كما تقدم 
  .صفته » قليالً « مفعول به ، و » مثناً « و 
  ] . ٤٠: البقرة [ } َوإِيَّاَي فارهبون { : ه كقول» إيَّاَي فَاتَّقُوِن « و 

ألن ترك املأمور به هناك معصية ، وهي ترك ذكر النعمة واإليفاء » فَاْرَهُبوِن « : وهناك » فَاتَّقُوِن « : وقال هنا 
جيوز العفو بالَعهءد ، وهنا ترك اإلميان باملنزل واالشتراء به مثناً قليالً كفر ، فناسب ذكر الرهب هناكح ألنه أخف 



  .عنه لكونه معصية ، وذكر التقوى هنا؛ ألنه كفر الجيوز العفو عنه؛ ألن التقوى اختاذ الوقاية ملا هو كائن ال ُبْد منه 
  فصل يف الباعث على كفر زعماء اليهود

من فقراء إن رؤساء اليهود مثل كَْعب بن اَألْشَرشف وُحَيي بن أَْخطََب وأمثاهلما كانوا يأخذون : قال ابن عباس 
اليهود اهلَدَايا ، وعلموا أهنم لو ابتعوا حممداً النقعطت عنه تلك اهلدايا ، فأصروا على الكفر لئال ينقطع عنهم ذلك 

  .القَْدُر احملتقر 
هذه اآلية وإن كانت خاّصة ببين إسرائيل ، فهي تتناول من فعل فعلهم ، فمن أخذ : يف تفسريه : قال القرطيب 

 حق ، أو إبطاله ، أو امتنع من تعليم ما وجب عليه ، أو أداء ما علمه ، وقد تعّين عليه حىت يأخذ رِْشَوةً على تغيري
  .عليه أجراً ، فقد دخل يف مقتضى اآلية 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى أبو داود عن أيب ُهَريَْرةَ رضي اهللا عنه قال 

يعين » اهللا ال يتعلَُّمُه إال ِلُيِصيَب به غرضاً من الدنيا مل َيجِْد عرَف اجلَنَِّة يوم الِقَياَمِة من َتَعلَّم علماً مما يبتغي به َوْجه « 
  .رَحيَها : 

ال : وقد اختلف العلماء يف أخذ اُألجْرة على تعليم القرآن والعلم ، فمنع ذلك الزّهري ، وأصحاب الرأي وقالوا 
ن تعليمه واجب من الواجبات اليت حيتاج فيها إىل نِيَّةِ التقرب ، فال يؤخذ جيوز أخذ اُألْجرة على تعليم القُْرآن؛ أل

  .عليها أجره كالصَّالة والصيام 
درمههم َحَرام ، وشرهبم « : يارسول اهللا ما تقول يف املَُعلِِّمَني؟ قال : قلت : واستدلوا باآلية وروى أبو هريرة قال 

  .» ُسْحٌت وكالمهم رَِياٌء 
علمت ناساً من أهل الصفّة القرآن والكتابة ، فأهدى إيلّ رجل مهم قَْوساً ، فقلت : الصامت قال  وروى عبادة بن

إنْ َسرََّك أن « : عنها يف سبيل اهللا ، فسألت عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ] وأرمي [ ليست مبال : 
  .» ُتطَوََّق هبا طَْوقاً من نارٍ فاقَْبلَْها 

جَْرِة على تعليم القرآن مالُك ، والشَّافعي ، وأمحد ، وأبو ثور ، وأكثر العلماء ، لقوله عليه الصالة وأجاز أخذ اُأل
  :والسالم يف حديث الرُّقية 

] برفع اخلالف ، فينبغي أن ُيعَْول عليه [ أخرجه الُبخَاري ، وهو نّص » إنَّ أََحّق ما أََخذُْتْم عليه أجراً ِكتَاُب اهللا « 
.  

فقياسهم يف مقابلة النَّص ، وهو قادر ، وميكن الفرق ، وهو أن الصَّالة والصَّوم عبادات ] املخالفني [ ّجة وأما ُح
ُمخَْتصَّة بالفاعل ، وتعليم القرآن عبادة متعّدية لغري املعلم ، فيجوز األجرة على ُمَحاولته النقل كتعليم كتابة القرآن 

.  
تعليم القرآن بأجرة ، وجيوز أن يستأجر الرجل يكتب له لوحاً أو شعراً أو غناء  ُيكْره: قال ابن املنذر ، وأبو حنيفة 

  .معلوماً بأجر معلوم ، فيجوز اإلجارة فيما هو َمْعصية ، ويبطلها فيما هو طَاَعةٌ 
أن وأما اآلية فهي َخاصَّة ببين إسرائيل ، وشرع من قبلنا هل هو شرعٌ لنا؟ فيه خالف ، وهو ال يقول به ، وميكن 

  .تكون اآلية فيمن تعّين عليه التَّْعليم ، فأىب حىت يأخذ عليه أجراً 
فأما إذا مل يتعّين فيجوز له أخذ اُألجرة بدليل السُّّنة يف ذلك ، وقد يتعّين عليه إالّ أنه ليس عنده ما ينفقه على نفسه 

وأما أحاديثهم فال يصح منها شيء . [ ِه وِحْرفَِتِه ، وال على ِعَياِلِه ، فال جيب عليه التَّعليم ، وله أن يقبل على ِصنَْعِت
  ] .يف الدليل 



  ) ٤٢(َولَا َتلْبِسُوا الَْحقَّ بِالْبَاِطلِ َوَتكُْتمُوا الَْحقَّ َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ 

  :أمر بترك اإلغواء واإلضالل وإضالل الغري له طريقان 
  .له ال ميكن إال بتشويش دالئل احلّق عليه بالشبهات أن يكون لغري قد مسع َدالَِئلَ احلق ، فإضال: أحدمها 
إشارة إىل } َوالَ َتلْبِسُواْ احلق بالباطل { : أن ختفي تلك الدَّالئل عنه ، ومتنعه من الوصول إليها فقوله : والثاين 

  .إشارة إىل الثاين } وََتكُْتُمواْ احلق { األول ، وقوهلك 
ال ختلطوا احلّق بالباطل ، فال يتميز : ، أي » خلطت املَاَء باللََّبنِ « : اق كقولك لإللص» بالباطل « : والباء يف قوله 

.  
وال َتكُْتُبوا : ليست الشيء بالشَّيء ، وخلطته به كان املعىن : إن كانت صلةً مثلها يف قولك : » الزخمشري « وقال 

  .تبتم يف التوراة ما ليس فيها فََيْخَتِلطَ احلق املنّزل بالباطل الذي ك
و ال جتعلوا احلقَّ مشتبهاً بباطلكم : كان املعىن » كتبت بالقَلَمِ « : االستعانة كاليت يف قولك » باء « وإن كانت 

  .الذي تكتبونه 
  .اهنا زائدة ، بل يريد أهنا موصلة للفعل كا تقدم : ِصلَة « فأجاز فيها وجهني كما ترى ، وال يريد بقوله 

، وال أدري ما هذا «  جعله إياها لالستعانة ُبْعد ، وصرف عن الظاهر من غري ضرورة ويف» : « أبو حيان » وقال 
  االستبعاد مع وضوح هذا املعىن احلق؟

وال تلبسوا احلَّق بسبب الشبهات اليت تُورُِدوَنَها على : واملعىن ] . االستعانة « باء » إهنا : [ وقال ابن اخلطيب 
واردة يف التوراة واإلجنيل يف أمر حممد كانت نصوصاً خفيةً حيتاج يف معرفتها إىل السَّامعني ، وذلك ألن النصوص ال

االستدالل ، مث إهنم كاناو ُيجَادلون فيها ، ويشوشون وجه الداللة على املتأملني فيها بإلقاء الشبهات ، فهذا هو 
غافر [ } َوَجاَدلُوا بالباطل ِلُيْدِحُضواْ بِِه احلق { : ، فهو املذكور يف قوله } َوالَ َتلْبِسُواْ احلق بالباطل { : املراد بقوله 

 :٥ . [  
البسيط : [ لََبْسُت عليه األمر أَلْبُِسُه َخلَطْتُ َبيَِّنُه ُمبْشِكِلِه؛ ومنه قوله اخلَْنَساِء : اخلَلْط واملَْزج؛ لقوله : « اللَّْبسُ » و 

. [  
  ُرْشداً َوَهْيهَاَت فَاْنكُْر َما بِِه الْتََبسَا... َتَرى اجلَِليسَ َيقُولُ احلَقَّ َتْحَسُبُه  ٤٣٦

  وَالْبِْس َعلَْيِه أُمُوراً مِثْلَ َما لََبسَا... َصدِّْق َمقَالََتُه َواْحذَْر َعَداَوَته 
  ]الرجز : [ وقال الَعجَّاج 

  ]ي غَنَِني َواسَْتْبَدلَْن زَْيداً مِنِّ... لَمَّا لََبْسَن احلَقَّ بِالتََّجنِّي [  ٤٣٧
  ]البسيط : [ ومنه أيضاً 

  حَتَّى َتَجلَّلَ رَأِْسي الشَّْيُب فَاْشتََعال... َوقَْد لََبْسُت ِلَهذَا األَْمرِ أَْعصَُرُه  ٤٣٨
  ]الطويل : [ ويف فالن َملَْبٌس ، أي مستمتع؛ قال 

  ُعْمرٍ َوَملَْبسَا َوَبْعدَ املَِشيبِ طُولَ... أَالَ إِنَّ بَْعَد الُعْدمِ ِللَْمْرِء قُْنَوةً  ٤٣٩
  ]الكامل : [ وقول الفَرَّاء وغريه 

  حَتَّى إِذَا الَْتَبَستْ َنفَْضُت لََها َيِدي... َوكِتيَبٍة لَبَّْسُتَها بِكَِتَبٍة  ٤٤٠
  .ال تغطّوا احلق بالباطل : ، واآلية الكرمية حتتمل املعنيني ، أي « اللِّبَاس » حيتمل أن يكون منه ، وأن يكون من 



: قال تعاىل . بكسر الالم وِلبَاُس الرجل زوجته ، وزوجها ِلَباُسَها « ِلبَاس » ما عليهما من : بس اهلَوَْدج والكعبة ول
  ]املتقارب : [ وقال النابغة ]  ١٨٧: البقرة [ } ُهنَّ ِلبَاٌس لَّكُْم َوأَْنُتْم ِلبَاٌس لَُّهنَّ { 

  تَثَنَّْت َعلَْيِه فَكَاَنْن ِلبَاسَا... إِذَا َما الضَّجِيعُ ثََنى جِيَدَها  ٤٤١
]  ٨٠: األنبياء [ } َوَعلَّْمَناُه َصْنَعةَ لَُبوسٍ لَّكُْم { : كل ما ُيلَْبس من ثياب ودرع؛ قال تعاىل : » اللَّبُوس « و 

  .والََبْسُت فالناً حىت عرفت باطنه 
  ]الطويل : [ ضد احلق ، وهو الزائل؛ كقول لَبِيٍد : » الباطل « و 

  .بَطَلَ الشيُء َيْبطُلُ ُبطُوالً وبُطْالً وبُطْالَناً : ويقال ... أَالَ كُلٌّ َشْيٍء َما َخالَ اهللا َباِطلُ  ٤٤٢
  .الّشجاع ، مسي بذلك؛ ألنه يبطل شجاعة غريه : » البَطَل « و 

  .» مفعول « مبعىن » فََعل « ألنه يبطل دمه فهو : وقيل 
صار شجاعاً؛ قال : وقد بَطُلَ بالضَّم َيبْطُلُ ُبطُوالً وَبطَالَةً ، أي . » فاعل « عىن ألنه يبطل دم غريه فهو مب: وقيل 

  ]البسيط : [ النابغة 
  الَ َيقْطَُع اخلَْرَق إالَّ طَْرفُُه َساِمي... لَُهْم لَِواُء بِكَفِّْي َماجٍِد َبطَلٍ  ٤٤٣

  .هدراً : َبطَّال ، وذهب دمه بُطْالً بالضم أي  إذا تعطَّل ، فهو: وَبطَل األجريُ بالفتح بِطَالة بالكَْسر 
  »احلق بالباطل « : فصل يف املراد من قوله تعاىل 

ال ختلطوا ما عندكم من احلَّق يف : وغريه » ابن عباس « فروي عن » احلَّق بِالَباِطلِ « : اختلفوا يف املراد من قوله 
  .الكتاب بالباطل ، وهو التغيري والتبديل 

حممد مبعوثٌ ولكن إىل غرينا ، فإقرارهم ببعثته حق ، وجحدهم أه بعث اليهم : قالت الَيُهود : » العالية  أبو« وقال 
  .باطل 
  .ال ختلطوا اليهودية والنصرانية باإلسالم : » جماهد « وقال 
  :فيه وجهان » َوَتكْتمُوا احلَّق « : قوله 

ال تفعلوا هذا : ل قبله ، َنَهاهم عن كل فعل على ِحَدِتِه ، أي أنه جمزوم بالَعطِْف على الفع: أحدمها ، وهو األظهر 
  .وال هذا 
ال جتمعوا بني لَْبسِ : اليت تقتضي املعية ، أي » الواو « يف جواب النهي بعد » أن « أنه منصوب بإضمار : والثاين 

  ]الكامل : [ احلق بالباطل وِكْتمَانه ، ومنه 
  َعاٌر َعلَْيَك إذَا فََعلَْت َعِظيُم... َي ِمثْلَُه ال َتْنَه َعْن ُخلُقِ َوَتأِْت ٤٤٤

االسم [ مع ما يف حّيزها يف تأويل مصدر ، فال بد من تأويل الفعل الذي قبلها مبصدر أيضاً ليصبح عطف » أن « و 
  .ال يكن منكم لَْبس احلق بالباطل وكتمانه ، وكذا سائر نظائره : على مثله ، والتقدير ] 

الصرف ، وقد تقدم معناه ، والوجه األول أحسن؛ ألنه هني عن كل » واو « منصوب ب : » ن الكوفيو« وقال 
فعل على ِحَدِتِه ، وأما الوجه الثاين فإنه هني عن اجلمع ، وال يلزم من النَّْهي عن اجلمع بني الشَّيئني النهي عن كل 

  .واحد ِحَدِتِه إال بدليل خارجي 
  فصل يف املراد بالكتمان

  .يعين كتماهنم أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم وهم يعرفونه : » بن عبَّاس ا« قال 
ملا أصاب بين إسرائيل ما أصاهبم من ظهور » يثرب « نزل عصابة من ولد َهاُرونَ ب : » حممد بن ِسريِيَن « وقال 



أن خيرج حممد صلى اهللا عليه  يرجون» يثرب « الَعُدْو عليهم ، وتلك العصابة هم َحَملَةُ التوراة يومئذ ، فأقاموا ب 
وسلم بني ظَهَْرانيهم ، وهم مؤمنون مصدقون بنبوته ، فمضى أولئك اآلباء ، وهم مؤمنون ، وخلف األبناء وأبناء 

  :األبناء ، فأدركوا حممداً صلى اهللا عليه وسلم فكفروا به وهم يعرفون ، وهو معىن قوله تعاىل 

  ] . ٨٩: البقرة [ } كَفَُرواْ بِهِ فَلَمَّا َجآَءُهْم مَّا َعَرفُواْ { 
» تكتموا « أو » تلبسوا « إما : مجلة من مبتدأ وخرب يف حملّ نصب على احلَالِ ، وعاملها } َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ { : قوله 

  :أوىل لوجهني » تكتموا « إالّ أن عمل 
  .أنه أقرب : أحدمها 
  .اً ، وفيه نوع مقابلة أن كتمان احلَّق مع العلم به أبلغ ذّم: والثاين 

وال جيوز أن تكون املسألة من باب اإلعمال؛ ألنه يستدعي اإلضمار ، وال جيوز إضمار احلال؛ ألنه ال يكون إال 
  .» الذي « نكرةّ ، ولذلك منعوا اإلخبار عنه ب 

 من غري إضمار ، حىت ال تكون املسألة من باب اإلعمال على معىن أنا حذفنا من األّول ما أثبتناه يف الثاين: فإن قيل 
  .وال تلبسوا احلق بالباطل وأنتم تعلمون ، وال تكتموا احلق وأنتم تعلمون : يلزم املَْحظور املذكور ، والتتقدير 

  .فيه إعمال ، ألن اإلعمال يستدعي أن يضمر يف املهمل ، مث حيذف : أن هذا اليقال : فاجلواب 
وحيتمل أن تكمون شهادة عليهم بعلم حق خمصوص « : لة حاالً ، فإنه قال أال تكون هذه اجلم» ابن عطيَّة « وأجاز 

يف أمر حممد عليه الصالة والسالم ، ومل يشهد هلم بالعلم على اإلطالق ، فعلى هذا ال تكون اجلُْملة يف موقع احلال 
  .وفيما قاله نظر . » 

لٌ ، وهذا غري صحيح؛ ألنه مضارع مثبت فمن حقه بالرفع ، وخرجوها على أهنا حَا» َوَتكُْتُمونَ « : وقرىء شاذاً 
، وقول اآلخر » قُْمُت وأَُصكُّ َعْيَنُه « : أال يقترن بالواو ، وما ورد من ذلك ، فهو مؤول بإضمار متبدأ قبله ، حنو 

  ]ااملتقارب : [ 
  َنَجْوُت وأْرهَُنُهْم َماِلكَا... فَلَمَّا َخِشيُت أَظَاِفَريُهْم  ٤٤٥

، إال أنه يلزم منه إشكال آخر ، وهو أهنم » وأنتم تكتمون « ، وكذا » أََنا أَْرهَُنُهْم « ، و » ا أَُصكُّ وأََن« : أي 
: يقال [ منهيُّون عن اللّبس مطلقاً ، واحلال قيد يف اجلملة السابقة ، فيكون قد هنوا بقيد ، وليس ذلك مراداً إالّ أن 

يكون ] ، فجعله حاالً ، وفيه اإلشكال املقتّدم ، إالّ أنه » كامتني « ب » الزخمشري « إهنا حال الزمة ، وقد قّيده 
وجواب اإلشكال أنه إذا مل يعلم حال الشيء مل يعلم أن : » ابن اخلطيب « أراد تفسري املعىن ال تفسري اإلعرابن قال 

عليه بالنفي ، وال باإلثبات ، ذلك اللبس والكتمان حق أو باطل ، وما ال يعرف كونه حقًّا وباطالً ال جيوز اإلقدام 
وسبب ذكر هذا القيد أن اإلقدام على الفعل الضَّار مع العلم بكونه ضارا أفحش من اإلقدام . بل جيب التوقّف فيه 

  .يف التبليس من املفاسد كان إقدامهم عليه أقبح ] مبا [ عليه عند اجلَْهلِ بكونه ضاّراً ، فلما كانوا عاملني 
  .لمة خربية عطفت على مجلة طلبية ، كأنه تعاىل نََعى عليهم كتمهم احلّق مع علمهم أنه حق وجيوز أن تكون ج

  .وأنتم من ذوي العلم : العلم غري ُمَراد؛ ألن املعىن ] ومفعول [ 
  .تعلمون احلّق من الباطل : حذف للعلم به ، والتقدير : وقيل 

، فجعل املفعول اللَّْبس والكَْتم » نكم البسون كامتون وأنتم تعلمون يف حال علمكم أ« : » الزخمشري « وقدره 
  .وهو حسن . املفهومني من الفعلني السابقني 



  ) ٤٣(َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ وَاْركَعُوا َمَع الرَّاِكِعَني 

بعد ذلك بيان ما لزمهم من الشّرائع أمرهم باإلميان ، مث هناهم عن لَْبس احلق الباطلن وِكْتَمان دالئل النُّبوة ، مث ذكر 
، وذكر من مجلته ما هو كاألصل فيها ، وهو الصَّالة اليت هي أعظم العبادات البدنية ، والزكاة اليت هي أعظم 

  .العبادات املالية 
  .هذه اجلُْملَة وما بعدها عطف على اجلملة قبلها عطف أمر على هني } َوأَِقيُمواْ الصالة { : قوله 

وقد تقدحم الكالم عليها ]  ٣: البقرة [ } َوُيِقيُمونَ { ، ففعل به ما فعل ب » أقْوُِموا « : » أقيموا « وأصل 
، فقلبت الثانية ألفاً لسكوهنا بعد مهزة » أكْرُِموا « هبمزتني مثل » ائِْتُيوا » « آتوا « ، وأصل » الصالة « وعلى 

، فحذفت الياء؛ ألهنا أول » الياء والواو « لتقى ساكنان مفتوحة ، واستثقلت الضمة على الياء فحذفت ، فا
  .وحركت التاء حبركتها 

  .حبذف الالم » افعوا « : وحنوه ، ووزنه » اضربوا « بل ضمت تبعاً للواو ، كما ضم آخر : وقيل 
  .َزكََوات ، وَزكَا َيْزكُو ، وهي النحو : منقلبة عن واو ، لقوهلم » الزكاة « وألف 
  .هارة الط: وقيل 
الزوج صار زوجاً بزيادة فرد آخر عليه ، : زكى القاضي الشُّهود ، والزَّكَا : أصلها الثََّناء اجلميل ، ومنه : وقيل 

  ]البسيط : [ الفرد ، قال : واخلََسا 
  لَْم َيْخلَقُوا َوُجُدودُ النَّاسِ تْعَتِلُج... كَاُنوا َخساً أَْو َزكاً ِمْن ُدوِن أْْرَبَعٍة  ٤٤٦
  .» اْركَُعوا « منصوب ب } َمَع الراكعني { : له قو
  ]الطويل : [ الطّمأنينة واالْنِحَناء ، ومنه قوله : » الركوع « و 

  أَِدبُّ كَأَنِّي كُلََّما قُْمُت َراكُِع... أَُخبُِّر أْْخبَاَر القُُروِن الَِّتي َمَضْت  ٤٤٧
  ]املسرح : [ اخلضوع والذِّلَّة؛ ومنه : وقيل 
  َترْكََع َيْوماً والدَّْهُر قَْد َرفََعْه...  ُتهَِني الفَِقَري َعلََّك أنْ َوالَ ٤٤٨

  فصل يف عدم تأخري البيان عن احلاجة
{ : إمنا جاء يف قوله تعاىل : القائلون بأنه ال جيوز تأخري بيان اجململ عن وقت اخلطاب ، قالوا : قال ابن اخلطيب 
: نَّيب عليه الصَّالة والسَّالم وصف هلم أركان الصَّالة وشرائطها ، فكأنه تعاىل قال بعد أن كان ال} َوأَِقيُمواْ الصالة 

جيوز أن يراد األمر بالصَّالة ، وإن كانوا ال يعرفون : وأقيموا الصالة اليت عرفتموها ، والقائلون جبواز التأخري قالوا 
المتثال ، وإن كان ال يعلم أن املأمور به ، ما هو؟ أن الصَّالة ما هي؟ ويكون املقصود أن يوطن السَّامع نفسه على ا

إين آمرك غداً بشيء فال بد وأن تفعله ، ويكون غرضه مه بأن يعزم العَْبُد يف احلال على : كما يقول السيد لعبده 
  .أدائه يف الوقت الثاين 

  فصل يف أن الكفار خماطبون بفروع الشرع
خطاب مع اليهود ، وذلك يدل على أن الكفار خماطبون بفروع } واْ الزكاة َوأَِقيُمواْ الصالة َوآُت{ : قوله تعاىل 

أمر بالّصالة أيضاً } واركعوا َمَع الراكعني { : أمر بالصَّالة ، وقوله } َوأَِقيمُواْ الصالة { : قوله : فإن قيل . اإلسالم 
  .، فيكون تكراراً 

َصلُّوا مع املصلِّني ، ففي األّول أمر بإقامة الصَّالة ، ويف الثاين : أي } واركعوا َمَع الراكعني { : أن قوله : فاجلواب 
  أمر بفعلها يف اجلماعة فال تكْرار



  .إن اليهود ال ركوع يف صلواهتم ، فخّص الركوع بالذكر حتريضاً هلم على اإلتيان بصالة املسلمني : وقيل 
  .اخلضوع ، فيكون هنياً عن االستكبار املذموم : الركوع : وقيل 

  ) ٤٤(أََتأُْمُرونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ َوتَْنَسْونَ أَنْفَُسكُْم وَأَْنُتمْ َتْتلُونَ الِْكتَاَب أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

  .لإلنكار والتَّوبيخ ، أو للتعجُّب من حاهلم » أتأمرون « اهلمزة يف 
وقد مجع الشاعُر بني األمرين يف قوله أحدمها بنفسه ، واآلخر حبرف اجلر ، وقد حيذف ، : يتعدى الثنني » أمر « و 

  ]البسيط : [ 
  فَقَْد َتَركُْتَك ذَا مَالٍ َوذَا َنَشبِ... أَْمْرُتكَ اخلَْيَر فَافَْعلْ َما أُِمْرَت بِِه  ٤٤٩

و » الربّ « : َسَعةُ اخلري من الّصلة والطاعة ، ومنه » الرب « مفعول ثاٍن ، و » بالرب « مفعول أول ، و » الناس « و 
  ]الرجز : [ ؛ قال » َعِلَم َيْعلَُم « ك » فَِعلَ َيفَْعلَ « ، على وزن » َبرَّ َيَبرُّ « : لسعتهان والفعل منه » الَبرَِية « 

  َيبَرَُّك النَّاُس َويَفُْجُروَنكَا... الُهمَّ َربِّ إنَّ َبكْراً دُوَنكَا  ٤٥٠
  .يطيعونك : أي 
، أي ال يعرف ُدَعاءها من » ال يعرُف اِهلرَّ ِمَن البِرِّ « : وسوق الَغَنم ، ومنه قوهلم  ولد الثَّْعلب ،: أيضاً » البِرّ « و 

  .سوقها 
  ]الطويل : [ الفؤاُد ، قال : أيضاً » البِرّ « و 

  َوأَجَْعلُ َما ِلي ُدوَنُه وأَُواِمرُْه... أَكُونُ َمكَانَ البِرِّ ِمْنُه وُدوَنُه  ٤٥١
ولد َبّر بوالديه ، أي يعظمهما ، واهللا تعاىل َبرّ ِلَسَععِ خريه على َخلِْقِه : الَل والتعظيم ، ومنه بالفتح اإلْج» الَبرّ « و 

  .َصَدقُْت َوبََرْرُت : صدق ومل َيْحَنثْ ويقال : َبّر يف ميينه أي : ، وقد يكون مبعىن الصدقِ كما يقال 
فأُعلّ حبذف الياء بعد سكوهنا « َتْنَسُيون : » تنسون « كار ، وأصل داخل يف َحّيز اإلن} َوتَْنَسْونَ أَنْفَُسكُْم { : قوله 

ضد الذِّكْرن وهو السَّهو احلاصل بعد : والنسيان « َتفُْعون » فوزنه ]  ١٦: البقرة [ } اشتروا { ، وقد تقّدم يف 
ه التعليق محالً على نقيضه ، قال ، وقد يدحخل« َنُسوا اِهللا فََنسَِيُهْم » : حصول لعلم ، وقد يطلق على التَّرك ، ومنه 

  ]الطويل : [ 
  َورُِحيكُْم ِمْن أَيِّ رِيحِ اَألعَاصِرِ... َوَمْن أَْنُتُم إِنَّا َنِسيَنا َمَن أَْنُتُم  ٤٥٢

،  بالتحريك] « َنَسَياناً » : بفتح النون كثري النِّْسَيان ونسيت الشيء نِْسَياناً ، وال يقال [ « َنْسَيان » رجل : ويقال 
  .ألن النََّسَيان تثنية َنَسا العِْرق 

  .مجع نَفْس : « اَألنْفُس » و 
الّنسيان عبارة عن الّسهو احلادث بعد حصول العلم ، والنَّاسي غري مكلّف ومن ال يكون مكلفاً ال جيوز : فإن قيل 

أنكم تغلفون عن حق أنفسكم ، }  َوتَْنَسْونَ أَْنفَُسكُْم{ : أن يذّمه اهللا تعاىل على ما صدر منه ، فاملراد بقوله 
  .وتعدلون عما هلا فيه من النَّفْعِ 

  .« تنسون » مبتدأ وخرب يف حملّ نصب على حال ، العامل فها } َوأَْنُتْم َتْتلُونَ الكتاب { : قوله 
} والقمر إِذَا َتالََها { : التتابع ، ومنه توالة القرآنح ألن القارىء يتبع كلماته بَْعَضها ببعض ، ومنه : « الّتالوة » و 
بواوين فاستثقلت الضمة على الواو األوىل فحذفنت فالتقى ساكنان ، فحذفت « تتلوون » واصل ]  ٢: الشمس [ 

  .« تفعون » األوىل فوزنه 



البقية ، : ة والتَِّليَّة والتُّالو. وتلوت الرجل تلواً إذا خذلته . تلوته إذا تبعته تلواً ، وتلوت القرآن ِتالََوةَ : ويقال 
  .تليت يل من حقّي تالوةً وتليةً أي بقيت : يقال 

  .أبقيت : وأتليت 
  .وتتليت حقّي إذا تتبعته حىت تستوفيه 

  .» تلي الرجل إذا كان بآخر رمق « : » أبو زيد « قال 
ف عطف ، وكذا تتقّدم أيضاً اهلمزة لإلنكار أيضاً ، وهي يف نية التأخري عن الفاء؛ ألهنا حر} أَفَالَ َتْعِقلُونَ { : قوله 
والنَِّية هبا ]  ٥١: يونس [ } أَثُمَّ إِذَا َما َوقََع { ]  ٧٧: البقرة [ } أََوالَ َيْعلَُمونَ { : حنو » مث « و » الواو « على 

  .هذا مذهب اجلُْمهور » ما قام زيد بل أقعد؟ « : التأخري ، ما عدا ذلك من حروف العطف فال تتقّدم عليه ، تقول 
» مث « و » الواو « و » الفاء « أن اهلمزة يف موضعها غري َمْنوِّي هبا التأخري ، ويقدر قبل » الزمَّخشري « وزعم 

: أي ]  ٩: سبأ [ } أَفَلَْم َيرَْواْ { أتغفلون فال تعقلون ، وكذا : فعالً حمذوفاً ، فاعطف عليه ما بعده فيقدر هنا 
  أعموا فَلَم يروا؟

  .ل ووافق اجلمهور يف مواضع يأيت التنبيه عليها إن شاء اهللا تعاىل وقد خالف هذا األص
أفال تعقلون قُْبَح ما ارتكبتم : أفال يكون منكم َعقْل ، وقيل تقديره : غري مراد؛ ألن المعىن » تعقلون « ومفعول 
  .من ذلك 
ع البعري عن احلََركَِة ، َوَعقْل الدَِّيِة ، ألنه مينع اإلدراك املانع من اخلطأ ، وأصله املَْنعن منه الِعقَال ، ألنه مين: والعَقْل 

  ]البسيط : [ من قَْتلِ اجلَانِي ، والعَقْل أيضاً ثُْوب موشَّى؛ قال عقلمة 
  كَأَنَُّه ِمْن َدمِ األجْواِف َمْدُموُم... َعقْالً َوَرقْماً َيظَلُّ الطَّْيُر َيْتَبُعُه  ٤٥٣

وال حملّ . » اِت الثيابِ ما كان نقشه طوالً ، ما كانن نقشه مستديراً فهو الرَّقم والَعقْل من ِشَي« : قال ابن فارس 
  .هلذه اجلملة الستئنافها 

  فصل يف املراد بالرب يف اآلية
  :اختلفوا يف املراد بالّرب يف هذا املوضع على وجوه 

عن معصية اهللا ، وهم يتركون الطّاعةن إهنم كانوا يأمرون النَّاس بطاعة اهللا ، وينهوهنم » السُّّدي « قال : أحدها 
  .ويقدمون على املعصية 

  .إهنم كانوا يأمرون النَّاس بالصَّالة والزكاة ، وهم يتركوهنا » ابن جَُرْيجٍ « قال : وثانيها 
هو صادق فيما يقول ، : كان إذا جاءهم أحد يف اخلُفْية الستعالم أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم قالوا : وثالثها 

  .مره حّق فاتبعوه ، وهم كانوا اليتبعونه لطمعهم يف اهلَدَايا والّصالت اليت كانت تصل إليهم من أتباعهم أ
أن مجاعة من اليهود كانو قبل َمبَْعِث الرسول عليه الصَّالة والسَّالم خيربون بعث اهللا حمداً صلى اهللا عليه : ورابعها 

اىل بسبب أهنم كانوا يأمرون باتباعه قبل ظهوره ، فلما ظهر تركوه ، وسلم َحَسُدوُه وكفروا به ، فبكّتهم اهللا تع
  .» أيب ُمْسِلم « وأعرضوا عن دينه ، وهذا اختيار 

إهنم كانوا يأمرون الناس بَبذْلِ الصدقة ، وكانوا يشحُّون هبا ، ألن اهللا تعاىل « : » الزَّجَّاج « قال : وخامسها 
  .» ا والسُّحت وصفهم بقََساَوِة القلوبن وأكل الرب

  فصل يف سبب هذا التعجب
  :سبب هذا التعجُّب وجوه 



أن املقصود من األمر باملعروف والنهي عن املنكر إرشاد الَغْير إىل حتصيل املصلحة ، وحتذيره عما يوقعه يف : األْول 
  .املَفَْسدَِةن واإلحسان إىل النفس أوىل من اإلحسان إىل الغري 

اس ، وأظهر علمه للخلق ، مث مل َيتَّعظ صار ذلك الَوْعظُ سبباً لرغبة الناس يف املعصية؛ ألن أنّ من وعظ النَّ: الثاين 
إنه مع هذا العلم لوال أنه ُمطّلع على أنه ال أصل هلذه التخويفات ، وإالّ ملا أقدم على املَْعصية ، وإذا : الناس يقولون 

جلََراءة على املعصية ، فكأنه مجع بني املَُتناقضني ، وذلك ال كان الَواِعظ زاجراً عن املعصية ، ويأيت بفعل يوجب ا
  .يليق بالعاقل 

أنّ من وعظ ، فال بد وأن جيتهد يف أن يصري وعظه نافذاً يف القلوب ، واإلقدام على املعصية مما ُيَنفّر : والثالث 
  .القلوب عن القبول 

  باملعروففصيل يف دفع شبه املبتدعة يف اشتراطهم العدالة يف األمر 
{ : ، وقوله تعاىل } أََتأُْمرُونَ الناس بالرب َوَتْنَسْونَ أَنْفَُسكُْم { : احتّجت املبتدعة بقوله تعاىل « : » القُْرطيب « : قال 

 على أنه يشترط فيمن يأمن باملعروف ، وينهى عن]  ٣: الصف [ } كَُبَر َمقْتاً ِعنَد اهللا أَن َتقُولُواْ َما الَ َتفَْعلُونَ 
  .املنكر أين كون عدالً 

وهذا استدالل َساِقطٌ؛ ألن الذم هاهنا إمنا وقع على ارتكاب ما هنى عنه ال عن هنيه عن املنكر ، وال شك أن : قال 
النهى عن املنكر ممن يأتيه أقبح ممن ال يأتيه ، وأيضاً فإن الَعدَالَة حمصورة يف القليل من الناس ، واألمر باملعروف 

  .نكر عام يف مجيع الناس والنهي عن امل
أمجع املسلمون على أنه ال َيجُِب على كلّ من قدر على إزالة املنكر أن يغريه : أنه قال « ابن عبدالرب » وذكر عن 

  .إذغ مل حيصل له بتغيريه إال اللَّوم الذي ال يصل إىل األذى 
  فصل يف ماهية العقل
َبَدنِ ينبثّ شعاعه منه مبنزلة السَِّراج يف البيت ، يفصل بني َحقَائق الَعقْلُ َجْوَهٌر لطيف يف ال: قال بعض الفالسفة 

  .املعلومات 
  .إنه َجْوَهٌر بسيط ، مث اختلفوا يف حملّه : ومنهم من قال 

  .فقالت طائفة منهمك حملّه الدِّماغ؛ ألن الدماغ حمل احلّس 
  .واس حمله القلب؛ ألن القلب معدن احلَيَاة ، وماّدة احل: ومنهم من قال 
  .حمله القلب وله أشعة إىل الدماغ : وقالت طائفة 

  .العقل هو الِعلْم : وغريمها « أبو احلسن األشعري وأبو إسحاق اإلسفراييين » وقال 
  .العَقْلُ علوم ضرورية بوجوب الواجبات ، وجواز اجلائزات ، واستحالة املستحيالت : « القاضي أبو بكر » وقال 

  .أنه صفة يتأتى هبا َدْرُك الُعلُوم « الُبْرهان » يف « يل أبو املََعا» واختار 
  .العَقْلُ غريزةٌ : « الشافعي » وقال 
  .العقل قوة التَّمييز : « أبو العَبَّاس القالنسي » وقال 

  .العَقْل أنوار وبصائر : أنه قال « احملاسيب » وحكي عن 

  فصل يف خلق أفعال العباد
أََتأُْمُرونَ الناس بالرب وََتْنَسْونَ { : على أنّ فعل العبد غري خملوق هللا تعاىل فقالوا قوله تعاىل احتّجت املعتزلة هبذه اآلية 

إمنا يصّح ، وحيسن لو كان ذلك الفعل منهم ، فأما إذا كان خملوقاً فيهم على سبيل االضطرار ، فإن } أَْنفَُسكُْم 



  ؟مل ال تبيض: ذلك ال حيسن إذ ال جيوز أن يقال لألسود 
أنّ قدرته ملا صلحت للضدين بأن حصل أحد الضدين دون اآلخر ال ملرجع كان ذلك َمْحض االتفاق ، : واجلواب 

واألمر االتفاقي ال ميكن التوبيخ عليه ، وإن حصل املرجح فإن كان ذلك املرجح منه عاد الَبْحث فيه ، وإن حصل 
ر مرجوحاً ، واملرجوح ممتنع الوقوع؛ ألنه حال االستواء من اهللا تعاىل فعند حصوله يصري ذلك الطرف راجاً ، واآلخ

ملا كان ممتنع الوقوع ، فحال املرجوحية أوىل بأن يكون ممتنع الوقوع ، وإذا امتنع أحد النقيضني وجب اآلخر ، 
  ] . ٢٣: األنبياء [ } الَ ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ { : فيعود عليهم ما أوردوه ، مث اجلواب احلَِقيقي عن الكل 

  ) ٤٥(َواْسَتعِيُنوا بِالصَّْبرِ وَالصَّلَاِة َوإِنََّها لَكَبَِريةٌ إِلَّا َعلَى الْخَاِشِعَني 

مجلة أمرية عطف على ما قبلها من األوامر ، ولكن اعترض بينهما هبذه } واستعينوا بالصرب والصالة { : قوله 
  .اجلمل 
متعلّق » بالصرب « و . وقد تقدم حتقيقه ومعناه » َنْسَتِعني « يه ما فعل يف ففعل ف» اْسَتعوُنوا « : » اْسَتِعنُوا « وأصل 

به ، والياء لالستعانة أو للّسببية ، واملُْسَتَعان عليه حمذوف ليعم مجيع األحوال املستعان عليهان واستعان يتعّدى 
  .ُملَْتبِِسَني بالصرب : باء للحال ، أي ، وجيوز أن تكون ال]  ٥: الفاحتة [ } وَإِيَّاكَ َنْسَتِعنيُ { : بنفسه حنو 

  .استعنت اهلل واستعنت باهللا ، وقد تقدم أن السِّني للطلب : والظَّاهر أنه يتعّدي بنفسه وبالباء ، تقول 
  ]الوافر : [ ؛ قال » قُِتلَ فُالَنٌ َصبْراً « : احلبس على املكروه؛ ومنه : والّصرب 
  فََما َنْيلُ اخلُلُوِد بُِمْستَطَاعِ... َصبْراً فََصْبراً يف َمجَالِ املَْوتِ  ٤٥٤

والصرب املأمور به هو الصَّرب على . اليت هني عنها يف احلديث هي املَْحبوسة على املوت ، وهي اجملثمة » املَْصُبورة « و 
  .الطَّاعة 

وََبشِّرِ { : يرده قوله تعاىل و. » صابر على كذا : صابر إمنا يقال : وال يقال ملن صرب على املصيبة « قال النحاسيك 
  .اآلية ]  ١٥٦: البقرة [ } الذين إِذَآ أََصاَبْتُهم مُِّصيَبةٌ { : مث قال ]  ١٥٥: البقرة [ } الصابرين 

  فصل يف فضل الصالة
  .خص الصالة بالذكر من بني سائر الِعَبادات تنويهاً بذكرها 

  .» َع إىل الصَّالة إذا حََزَبُه أمر فََز« وكان عليه الصالة والسَّالم 
َعْوَرةٌ َستََرها اهللا : ومنه ما روي عن عبداهللا بن َعبَّاسِ أنه ُنعي إليه أخوه قثم وقيل بنت له وهو َسفَرٍ فاسَْترجع وقال 

تعينوا واس{ : ، وُمْؤَنةٌ كَفَاها اهللا ، واْجٌر ساقه اهللا ، مث تََنحَّى عن الطريق وَصلَّى ، مث انصرف إىل راحلته وهو يقرأ 
  .} بالصرب والصالة 

  .فالصالة على هذا التأويل هي الشرعية 
إِذَا لَِقيُتْم ِفئَةً { : وقال قومك هي الدعاء على عرفها يف اللُّغة ، فتكون اآلية على هذا التأويل مشبهة لقوله تعاىل 

  .عاء ؛ ألن الثبات هو الصرب ، والذكر هو الد]  ٤٥: األنفال [ } فاثبتوا واذكروا اهللا 
شهر الصَّْبرِ ، فجاء الصَّوم والصَّالة على هذا القول : الصرب يف هذه اآلية الصَّوم ، ومنه قيل لرمضان : وقال جماهد 

يف اآلية متناسباً يف أن الصَِّيام مينع من الشَّهََوات ، ويزهد يف الدنيا ، والصَّالة تنهى عن الفَْحَشاء واملُْنكَرِ ، وختشع ، 
  .لقرآن الذي يذكر اآلخرة ويقرأ فيها ا

  .وإمنا قد الصَّرب على الصالة؛ ألن تأثري الصَّرب يف إزالة ما ال ينبغي ، وتأثري الصَّالة يف حصول ما ينبغي 



ليس أََحٌد أو « : وقد وصف اهللا تعاىل نفسه بالصَّْبرِ كما يف حديث أبو موسى عن النيب صلى اهللا عليه سلم قال 
  .أخرجه الُبخَاري » أَذَى مسعه من اهللا تعاىل إهنم ليدعون له ولداّ وإنه لُيَعاِفيهْم ويَْرُزقُُهمْ ليس شيء أَْصَبَر على 

َوْصُف اهللا تعاىل بالبصرب إمنا هو مبعىن احلِلْمِ ، ومعىن وصفه تعاىل باحلِلْمِ هو تأخري العقوبة عن : قال العلماء 
يف التنزيل ، وإمنا ودر يف حديث أيب موسى وتأوله أهل السُّنة على اِحللْمِ ، مستحقِّيها ، ووْصفُُه تعاىل بالصَّْبرِ مل يرد 

  .وغريه » ابن فورك « قاله 

  .للمبالغة يف اِحللْمِ عمن َعَصاه » الصبور « وجاء يف أمسائه 
» الصالة « يعود على : قيل » هنا ’إ« إن وامسها وخربها ، والضَّمري يف } َوإِنََّها لَكَبَِريةٌ إِالَّ َعلَى اخلاشعني { : قوله 

: اجلمعة [ } َوإِذَا َرأَْواْ ِتَجاَرةً أَْو لَهْواً انفضوا إِلَْيَها { : ، وإن تقدم شيئان؛ ألهنا أغلب منه وأهم ، وهو نظري قوله 
اد فيجب اإلفر» أو « أعاد الضمري على التَِّجارة؛ ألهنا أهم وأغلب ، كذا قيل ، وفيه نظر؛ ألن العطف ب ]  ١١

  .، لكن املراد أنه ذكر األهم من الشَّيئني ، فهو نظريها من هذه اجلهة 
  ] . ٨: املائدة [ } اعدلوا ُهَو أَقَْرُب للتقوى { : يعود على االستعانة املفهومة من الفعل حنو : وقيل 
الة ، وإن كان بلفظ املفرد ، هو عائد على الصرب والصَّ: على العبادة املّْدلُول عليها بالصَّرب والصالة ، وقيل : وقيل 

  .وهذا ليس بشيء 
  ]اخلفيف [ وإنه لكبٌري؛ حنو قوله : حذف من األول لداللة الثاين عليه؛ وتقديره : وقيل 
  َمالَْم ُيَعاَص كَانَ ُجنُونا... إنَّ َشْرَخ الشََّبابِ والشََّعَر اَألْسَوَد  ٤٥٥

شعر داخل فيه ، وكذا الصَّرب ملا كان داخالً يف الصالة عاد عليها كما رّد إىل الشباب؛ ألن ال» ُيعَاصيا « : ومل يقل 
يرضومها؛ ألن رضا الرسول داخلٌ يف رَِضا : ، ومل يقل ]  ٦٢: التوبة [ } واهللا َوَرُسولُُه أََحقُّ أَن يُْرُضوهُ { : قال 

  .اهللا َعّز وجلّ 
املؤمنون [ } َوَجَعلَْنا ابن َمْرَيَم َوأُمَُّه آَيةً { : ، كقوله  رّد الكتابة إىل كل واحد منهما ، لكن حذف اختصاراً: وقيل 

  ]الطويل : [ آيتني ، وقال الشاعر : ، ومل يقل ]  ٥٠: 
  فَإِنِّي َوقَيَّاٌر بَِها لَغَرِيُب... فََمْن َيُك أَْمَسى بِاملَِديَنةِ َرْحلُُه  ٤٥٦
  .» لَغَرِيَبانِ « : أراد 
على الكَْعَبِة؛ ألن : يه الصَّالة والسَّالم ، ألنَّ الصرب والصَّالة مما كان يدعو إليه ، وقيل على إجابة حممد عل: وقيل 

  .األمر بالصَّالة إمنا هو إليها 
[ } كَُبَر َعلَى املشركني َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه { : كَُبَر هذا عليَّ؛ قال تعاىل : لشاقَة ثقيلة من قولك : » لَكَبَِريةٌ « : قوله 

  ] . ١٣: الشورى 
استثناء ُمفَّرع ، وجاز ذلك وإن كان الكالم مثبتاً ، ألنه يف قوة النفي ، أي ال تسهل وال » إالَّ َعلَى اخلَاِشِعَني « و 

  .ختّف إال على هؤالء 
  .أيك عظم وشق » كَُبَر علّي هذا « : حنو » كبرية « متعلّق ب » َعلَى اخلَاِشِعني « و 

قيلةً على هؤالء سهلةً على اخلاشعني ، فوجب أن يكون ثواهبم أكثر ، وثواب اخلاشعني أقلّ ، إن كانت ث: فإن قيل 
  .وهذا باطل 

ليس املراد أن الذي حيلقهم من التَّعب أكثر مما يلحق اخلاشع ، وكيف يكون ذلك ، واخلاشع يستعمل : فاجلواب 
دبُّر ما يأيت من الذِّكر ، والتذلُّل واخلضوع ، وإذا تذكّر عند صالته جوارَِحُه وقَلَْبُه ومسعه وبصره ، وال يغفل عن ت



الوعيد مل خيل من َحْسَرٍة وغَّم ، وإذا ذكر الَوْعَد فكمثل ذلك ، وإذا كان هذا فعل اخلاشع فالثِّقْلُ عليه بفعل صالته 
ثواباً ، وال يف تركها عقاباً ، أعظم ، وإمنا املراد بقوله هاهنا لثقيلة على من مل َيْخَشْع من حيث ال يعتقد يف فعلها 

  .فيصعب عليه فلعها؛ ألن االشتغال مبا ال فائدة فيه يثقل على الطَّْبعِ 

قطعة من األرض رخوة : للرَّْملَِة ، وقيل » اخلُْشَعةُ « اللُِّني والسُّهولة ، ومنه : ك اخلضوع ، وأصله » اخلشوع « و 
  .كانت األرض لَيَِّنةً : أي » مث ُدِحَيْت بَْعُد  كَاَنْت ُخْشَعةً على املَاِء« ، ويف احلديث 

  ]الطويل : [ وقال النابغة 
  وُنْؤٌي كَجِذْمِ احلَْوضِ أَثْلَُم خَاشُِع... َرَماٌد كَكُْحلِ الَعْينِ ْألياً أَُبيُِّنُه  ٤٥٧

  .عليه أثر الذُّل : أي 
، واخلشوع يف الَبَدن والّصوت والَبَصرِ ،  اخلضوع يف البدن خاّصة: وفرق بعضهم بني اخلضوع واخلشوع ، فقال 

  .فهو أعم منه 

  ) ٤٦(الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهْم ُملَاقُو َربِّهِْم َوأَنَُّهْم إِلَْيِه َراجُِعونَ 

 حيتمل موضعه احلَرَكات الثالث ، فاجلر على أنه تابع ملا قبله نعتاً ، وهو الظَّاهر ، والرفع والنَّْصب على» الذين « 
  .القطع ، وقند تقدم معناه 

  :وأصل الظَّن رجحان أحد الطرفني وأما هذه اآلية ففيها أوجه 
{ : ؛ وقال تعاىل ]  ٢٠: احلاقة [ } أَنِّي ُمالَقٍ ِحَسابَِيْه { وعليه األكثر أن الظَّن هاهنا مبعىن اليقني؛ ومثله : أحدمها 

  ] . ٤: طففني امل[ } أَال َيظُنُّ أولئك أَنَُّهْم مَّْبُعوثُونَ 
  ]الطويل : [ وقال ُدرَْيُد بُن الصِّمَّة 

  َسرَاُتُهمْ يف الفَارِِسيِّ املَُسرَِّد... فَقُلُْت لَُهْمك ظُنُّوا بأَلْفَي ُمَدجَّجٍ  ٤٥٨
  ]اخلفيف : [ وقال أبو دَُؤاد 

  ُوغُيُوبِ كَشَّفُْتَها بِظُُنوِن... ُربَّ َهمٍّ فَرَّْجُتهُ بِعزميٍ  ٤٥٩
[ } فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت { : جمازاً ، كما استعمل الِعلْم استعمال الظّن؛ كقوله [ ْعِملَ الظَّن استعمال الَيقني فاْسُت

إالّ فيما مل خيرج إىل احلّس واملشاهدة كاآليتني ] ولكن العرب ال تستعمل الظَّن استعمال اليقني ]  ١٠: املمتحنة 
  .أظّن هذا إنساناً : ولون يف رجل حاضر والبَْيت ، وال جتدهم يق
ألنّ الظن وهو االعتقاد الذي يقارنه جتويز النقيض يقتضي : إن الظن هنا مبعىن العلم ، قالوا : قائلو هذا القول قالوا 

ز ، واملدح على الكُفْرِ غري جائ] الظّن [ أن يكون صاحبه غري جازم بيوم القيامة ، وذلك كفر واهللا تعاىل مدح على 
، فوجب أن يكون املراد من الظن هاهنا العلم ، وسبب هذا اجملاز أن العلم والظن يشتركان يف كون كل واحد 

منهما اعتقاداً راجحاً ، إال أن العلم راجٌح مانعن من النقيض ، والظن راجُح غري مانع من النقيض ، فلما اشتبها من 
  .يف اآلية والَبْيت  هذا الوجه َصحّ إطالق اسم أحدمها على اآلخر ، كما

  :أن الظّن على بابه وفيه تأويالن : والثاين 
أن جتعل ُمالَقَاة الرب جمازاً عن املوت؛ ألن ُمالَقاة الرب سبب عن املوت ، فأطلق املسّبب ، وأراد السبب : أحدمها 

إال على اخلاشعني الذين يظنون  وإهنا لكبرية: إنه لقي َربَُّه ، فتقدير اآلية : ، وهو جماز مشهور فإنه يقال ملن مات 



  .أهنم مالقو املَْوت يف كل لَْحظَِة ، فإن من كان متوقعاً للموت يف كل حلظة ، فإنه ال يفارق قلبه اخلشوع 
يظنون أهنم مالقو : أهنم يظنون ُمالَقاة ثواب رهبم؛ ألهنم ليسوا قاطعني بالثواب ، دون الِعقَاب ، والتقدير : وثانيها 

فإنه إذا أعدناه على الثََّواب املقدر ، فيزول } وَأَنَُّهمْ إِلَْيِه َراجُِعونَ { ، ولكن يشكل على هذا عطف  ثَوَاب رهبم
إنه بالنسبة إىل األّول مبعىن الظَّن على بابه ، وبالنِّْسَبة إىل الثَّاين مبعىن اليقني ، ويكون قد مجع يف : اإلْشكَال أو يقال 

  .قيقة واجملاز ، وهي مسألة خالف الكلمة الوَاِحَدةِ بني احل
، فكأهنم يتوقعون لقاءه مذنبني؛ ألن » بذنوهبم « أن يضمر يف الكالم : قال املَْهَدوِّي واملَاَوْرِدّي وغريمها : وثالثها 

  .اإلنسان اخلاشع قد ينسى ظنه بيقينه وبأعماله 
  .» وهذا تعسُّف « : » ابن عطية « قال 

  فصل يف أوجه ورود لفظ الظن
  :يف القرآن بإزاء مخسة معان » الظَّن « وقد ورد : » أبو العباس املقرىء « قال 

  :كهذه اآلية ، ومثله » اليقني « مبعىن : األول 

]  ٢٤٩: البقرة [ } الذين َيظُنُّونَ أَنَُّهْم ُمالَقُواْ اهللا { : ومثله ]  ٢٠: احلاقة [ ، } إِنِّي ظَنَنُت أَنِّي ُمالَقٍ ِحَسابَِيْه { 
.  

  ] . ٣٢: اجلاثية [ } إِن نَّظُنُّ إِالَّ ظَّناً َوَما َنْحُن بُِمْسَتيِْقنَِني { : قال تعاىل » الشَّك « مبعىن : الثاين 
حسب أال يرجع ، ومثله : أي ]  ١٤: االنشقاق [ } إِنَُّه ظَنَّ أَن لَّن َيُحورَ { : قال تعاىل » حسب « الثالثك مبعىن 

. ٢٢: فصلت [ } أَنَّ اهللا الَ َيْعلَُم كَثِرياً مِّمَّا َتْعَملُونَ ولكن ظََننُتْم { :   [  
َوَما َخلَقَْنا السمآء واألرض َوَما بَْيَنُهَما َباِطالً ذَِلَك ظَنُّ الذين كَفَُرواْ فََوْيلٌ { : قال تعاىل » اإلنكار « مبعىن : الرابع 

  .إنكارهم : أي ]  ٢٧: ص [ } لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ 
وما : أي ]  ٦٠: يونس [ } َوَما ظَنُّ الذين َيفَْتُرونَ َعلَى اهللا الكذب { : قال تعاىل » اجلَْحد « مبعىن : واخلامس 
  .َجْحُدهم 

، وقد » األخفش « وما يف حَْيزها ساّدة مسّد املفعولني عند اجلمهور ، وَمَسّد األول والثاين حمذوف عند » أن « و 
  .تقّدم حتقيقه 

من باب إضافة اسم الفاعل ملعموله إضافة ختفيف؛ ألنه مستقبل ، وحذفت النون لإلضافة ، « قُو َربِّهِْم ُمالَ: و 
  .َعافَاَك اهللا : واملُفَاعلة هنا مبعىن الثالثي حنو « ُمالَقُون رَبهم » : واألصل 

كأنه يعين أن املاّدة . « الَقى »  يتضمن َمْعَنى« لَِقيَ » وهذا ضعيف؛ ألن : « ابن عطية » قال : « املهدوي » قال 
  .« َعاقَْبت وطَاَرقْت وَعافَاك » لذاهتا تقتضي املَُشاركة خبالف غريها من 

  .مالقو ثَوَاب رهبم وعقابه : وقد تقدم أن يف الكالم حذفاً تقديره 
. « ورد هبا متواتر احلديث ويصح أن تكون املُالَقاة هاهنا بالرؤية اليت عليها أهل السُّنة ، و» : « ابن عطية » قال 

  .فعلى هذا الذي قاله ال حيتاج إىل َحذِْف مضاف 
إما : ، والضمري « راجعون » متعلّق ب « إليه » وما يف حَّيزها ، و « أهنم » عطف على « أَنَُّهْم إلَْيِه رَاجُِعونَ » و 

  .« إهنم ُمالَقُوا » للرَّبِّ سبحانه ، أو للثواب كما تقّدم ، أو للقاء املفهوم من قوهلك 
  .بالكسر على القطع « وإهنم » : وجيوز 

  فصل يف رؤية اهللا تعاىل



لفظ اللِّقاء ال يفيد الرؤية : على جواز رؤية اهللا تعاىل ، قالت املعتزلة « ُمالَقُو َربِّهِْم » : استّدل بعض العلماء بقوله 
َوَمن َيفَْعلْ ذلك َيلَْق أَثَاماً { : ، وقوله ]  ٧٧: التوبة [ } إىل َيْومِ َيلْقَْوَنهُ  فَأَْعقََبُهْم نِفَاقاً ِفي قُلُوبِهِْم{ : ، لقوله تعاىل 

وهو يتناول املؤمن ]  ٢٢٣: البقرة [ } واتقوا اهللا واعلموا أَنَّكُْم مُّالَقُوهُ { : ، وقوله ]  ٦٨: الفرقان [ } 
من َحلََف على َيِمنيٍ ليقتطع هبا َمالَ أمْرىٍء » : لسالم والكافر ، والرؤية ال تثبت للكافر ، وقوله عليه الصالة وا

وليس املراد رؤية اهللا؛ ألن ذلك وصف ألهل النار ، فعلمنا أ ن اللقاء ليس « مسلمٍ لَِقيَ اهللا وهو َعلَْيه غَْضبان 
وأيضاً فاللقاء يراد به  من مات لَِقَي اهللا ، وال يعنون أنه رأى اهللا ،: ويف العرف قول املسلمني . عبارةً عن الرؤية 

لقيته ، وإن كان ضريراً ، وإذا منعه من الدُّخول : القُْرب ، فإن األمري إذا أذن للشَّخص يف الدخول عليه يقول 
لقي فالن جهداً ، وكل هذا يدلّ على أنّ اللقاء ليس عبارة عن : ما لقيته ، وإن كان قد رآه ، ويقال : يقول 

  :الرُّؤية ، وقال تعاىل 

  .اهللا تعاىل ] حق [ وهذا إمنا يصّح يف حّق اجلسمن وال يصح يف ]  ١٢: القمر [ } فَالْتَقَى املآء على أَْمرٍ قَْد قُِدرَ  {
عبارة عن وصول أحد اِجلْسَمْين إىل اآلخر حبيثُ مياّسه : أجاب األصحاب بأن اللقاء يف اللُّغة : قال ابن اخلطيب 
ماّسه ، واتصل به ، وملا كانت املُالَقاة بني اجلسمني املدركني سبباً حلصول  لقي هذا ذاك إذا: مبسطحه ، يقال 

اإلدراك حبيث ال ميتنع إجراء اللفظ عليه ، وجب محله على اإلدراك؛ ألن إطالق لفظ السبب على معىن املسّبب من 
ب أنه ترك هذا املعىن يف بعض أكثر ما يف البا[ أقوى وجوه اجملاز ، فثبت أنه جيب محل لفظ اللِّقَاء على اإلدراك 

  .يف البواقي ] الصُّور بدليل خيصه ، فوجب إجراؤه على اإلدراك 
  .وعلى هذا التقرير زالت السُّؤاالت 

  .اآلية ]  ٧٧: التوبة [ } فَأَْعقََبُهمْ نِفَاقاً { : وأما قوله 
ر على خالف الدليل ، فال ُيَصار إليه إىل يوم يلقون جزاءه وحكمه ، واإلضما: الجل الضرورة؛ ألن املراد : قلنا 

  .إالّ عند الضرورة 
فال ضرورة يف صَْرِف اللفظ عن ظاهره ، وميكن أن يقال مالقاة كل } الذين َيظُنُّونَ أَنَُّهم مُّالَقُو رَبِّهِْم { : وأما قوله 

والكافر واحلالف الكاذب : لنعم أحد حبسبه ، فاملؤمن من يلقى اهللا ، وهو عنه راضٍ ، فيثيبه ، وينعم عليه بأنواع ا
يلقى اهللا ، وهو عليه غضبان ، فعيذبه بأنواع الِعقَابِ ، كما أن خاّصة األمري يلقون األمري ، وهو راضٍ عنهم ، 
فيعطيعهم وينعم عليهم ، وأما اللّص وقاطع الطريق إذا لقوا األمري عاقبهم ، وقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم مبا 

  .بني اللقاءين  استحقوا ، وَشَتان

  ) ٤٧(َيا بَنِي إِْسرَاِئيلَ اذْكُرُوا نِْعَمِتيَ الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم وَأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َعلَى الَْعالَِمَني 

  .أعاد الكالم توكيداّ للحّجة عليهم ، وحتذيراً من ترك اتباع حممد عليه الصالة والسالم 
» اذْكُرُوا نِْعَميت « : وما يف حَْيزها يف حملّ نصب لعطفها على املَْنصُوب يف قوله » أن «  »َوأَنِّي فَضَّلُْتكُْم « : قوله 

أيك اذكروا نِْعَمِتي وتفضيلي أيَّاكم ، واجلار متعلّق به ، وهذا من باب عطف اخلَاّص على العام؛ ألن النعمة تشمل 
  .التَّفْضِيل 

إمَّا على التْضِمني » َعْن « ، وقد يتعدَّى ب » على « صل التعّدي ب والفضلك الزيادة يف اخلري ، واستعماله يف األ
  ]البسيط : [ ، وإما على التجوُّز يف احلذف؛ كقوله 



  َعنِّي َوالَ أَْنَت َديَّانِي فَتْخُزوين... الَِه اْبُن َعمَِّك ال أَفَْضلْتَ يف َحَسبٍ  ٤٦٠
  ]الوافر : [ وقد يتعّدى بنفسه؛ كقوله 

  كَفَْضلِ اْبنِ املَخَاضِ َعلَى الفَصِيلِ... ا َنْهَشالً فََضلَْت فُقَْيماً َوَجْدَن ٤٦١
  .» قََتل َيقُْتل « : بالضم ك » يَفُْضل « بالفَْتحِ » فََضل « ، وفعله » عن « فعّداه بنفسه ، وب 

  .البقّية فَِفْعلُه أيضاً كما تقدم : من الشيء ، وهي » الفَْضلَة « وأما الذي معناه 
، ومنهم من يكسرها يف املاضي ، » َعِلم َيْعلَم « : بالفتح ك » َيفَْضلُ « بالكسر » فَِضل « : قال فيه أيضاً وي

  .ويضّمها يف املضارع ، وهو من التََّداخل بني اللغتني 
صالة والسالم وذلك يلزم منه أن يكونوا أفضل من حممد عليه ال} َوأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َعلَى العاملني { : قوله : فإن قيل 

  .باطل 
  :واجلواب من وجوه 

[ رأيت عاملاً من النَّاس ، واملراد منه الكثرة ، : العامل عبارةٌ عن اجلمع الكثري من النَّاس كقولك : قال قوم : أحدها 
، وهذا  ضعيف؛ ألن لفظ العامل مشتّق من العلم وهو الدليل ، فكل ما كان دليالً على اهللا تعاىل فإنه عامل] وهذا 

  .العامل كلّ موجود سوى اهللا : حتقيق قول املتكلمني 
املراد فضلتكم على عاملي زمانكم ، فإن الشَّخص الذي مل يوجد بعد ليس من مجلة العاملني ، وحممد عليه : وثانيها 

كون بين الصالة والسالم ما كان موجوداً يف ذلك الَوقِْت ، فما كان ذلك الوقت من العاملني ، فال يلزم من 
إِذْ جََعلَ { : إسرائيل أَفَْضلَ العاملني يف ذلك الَوقْت كوهنم أفضل من حممد ، وهذا هو اجلواب ايضاً عن قوله تعاىل 

رناهم َولَقَِد اخت{ : ، وقال ]  ٢٠: املائدة [ } ِفيكُْم أَْنبَِيآَء َوَجَعلَكُْم مُّلُوكاً َوآَتاكُْم مَّا لَمْ ُيْؤِت أََحداً مِّن العاملني 
  .، أراد به عاملي ذلك الزمان ]  ٣٢: الدخان [ } على ِعلْمٍ َعلَى العاملني 

عام يف العاملني ، لكنه مطلق يف الفضل ، واملطلق يكفي يف صدقه } وَأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َعلَى العاملني { : قوله : وثالثها 
العاملني يف أمرِ ما ، وهذا اليقتضي أن يكونوا صورة واحدة ، فاآلية تدلّ على أن بين إسرائيل فّضلوا على كل 

أفضل من كلّ العاملني يف كل األمور ، بل لعلهم ، وإن كانوا أفضل من غريهم يف أمر واحد ، فغريهم يكون أفضل 
  :منهم فيما عدا ذلك األمر ، وعند ذلك يظهر أنه ال يصحّ االستدالل بقوله تعاىل 

على أن األنبياء أفضل ]  ٣٣: آل عمران [ } َوآلَ إِبَْراِهيَم َوآلَ ِعْمَرانَ َعلَى العاملني  إِنَّ اهللا اصطفى آَدَم َونُوحاً{ 
  .من املالئكة 

  تنبيه
لُِعَن الذين كَفَرُواْ ِمن بين { : وقال . أراد به املؤمن منهم؛ ألن ُعَصاهتم ُمِسُخوا قردةً وخنازير : » ابن َزْيدٍ « : قال 

  ] . ٧٨: دة املائ[ } إِسَْراِئيلَ 
  فصل يف بيان أن خطاب اهللا لبين إسرائيل هو كذلك للعرب

لَقَْد كَانَ ِفي { : مجعي ما خوطب به بنو إسرائيل تنبيه للعرب ، وكذلك أقاصيص األنبياء تنبيه وإرشاد ، قال تعاىل 
[ } ِمُعونَ القول فََيتَّبُِعونَ أَْحَسَنهُ الذين َيْسَت{ : ، وقال تعاىل ]  ١١١: يوسف [ } قََصصِهِْم ِعْبَرةٌ ألُْوِلي األلباب 

  ] . ١٨: الزمر 
قد مضى واهللا َبُنوا إسرائيل وما يغين ما : ذكر لنا أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يقول : وروي قتادة قال 

  .غريكم ] عن [ َتْسَمُعونَ 



خيصهم أيضاً بالنعم العظيمة يف اآلخرة ، كما  بالنعم العظيمة يف الدنيا ، فهذا يناسب أن] خصهم [ ملا : فإن قيل 
 ٤٨: البقرة [ } واتقوا َيْوماً { : إمتام املعروف َخْيٌر من ابتدائه ، فلم أردف ذلك التخويف الشديد يف قوله : قيل 
. [  

  .املعصية مع عظيم النِّعمة تكون أقبح وأفِحش ، فلهذا حذرهم عنها ] أن : [ واجلواب 

  ) ٤٨( ا لَا َتْجزِي نَفٌْس َعْن َنفْسٍ َشيْئًا َولَا ُيقَْبلُ ِمْنَها َشفَاَعةٌ َولَا يُْؤَخذُ ِمنَْها َعْدلٌ وَلَا ُهْم يُْنَصُرونََواتَّقُوا َيْوًم

عذاب يوم أو هول يوم ، وأجيز أن يكون منصوباً على : مضاف أي ] وال بد من حذف [ مفعول به ، » يوماً « 
  .واتقوا الَعذَاب يف يومٍ صِفَتثُه كَْيَت َوكَْيَت : يره الظرف ، واملفعول حمذوف تقد

  .» ألن األمر بالتقوى ال يقع يف يوم القيامة « : كونه ظرفاً ، قال » أبو البقاء « ومنع 
  .أن األمر باحلَذَرِ من األسباب املؤّدية إىل العقاب يف يوم القيامة : واجلواب عما قاله 

الَّ َتْجزِي نَفٌْس َعن { : قوله ] .  ٢١: البقرة [ } َتتَّقُونَ { ، ففعل به ما تقدم يف » وا اْوَتقُ« : » اتَّقُوا « وأصل 
  .} نَّفْسٍ 

معناه أن نفساً من األنفس ال جتزي عن نفس مثلها شيئاً من األشياء ، وكذلك يف » شيئاً « و » نفس « التنكري يف 
  .» َعْدل « و » َشفَاعة « 

ال تقضي نفٌس عن غريها شيئاً من : ، أي » تقتضي « مفعول به على أن جتزي مبعىن » ئاً شي« قال الزخمشريك و 
، ]  ٦٠: مرمي [ } َوالَ ُيظْلَُمونَ شَْيئاً { : قليالً من اجلزاء كقوله : احلُقُوقن وجيوز أن يكون يف موضع َمْصَدر ، أي 

  .اص شيئاً من اجلزاء؛ ألن اجلزاء شيء ، فوضع العام موضع اخل: أي 
  ]الوافر : [ اكَْتفَْيُت ، قال الشاعر : واحَْتزَأُْت بالشَّيء اْجتَِزاًء 

  َوأَنَّ احلُرَّ َيْجَزأُ بِالكَُراعِ... بأَنَّ الَغْدرَ يف اَألقَْوامِ َعاٌر  ٤٦٢
  .جيتزىء به : أي 

، مث حذف اجلار واجملرور ، ألن ال َتْجزِي فيه : والعائد حمذوف ، والتقدير » يوماً « واجلملة يف حملّ نصب صفة ل 
  .» سيبويه « الظروف يّتسع فيها ما ال يّتسع يف غريها ، وهذا مذهب 

  ]الطويل : [ ال جتزية؛ كقوله : بل حذف بعد حذف َحْرِف اجلَّر ، ووصول الفعل إليه فصار : وقيل 
  نِ النَّهَالِ نََواِفلُْهقَِليلٍ ِسَوى الطَّْع... َوَيْومٍ َشهِدَْناُه ُسلَْيماً َوَعاِمراً  ٤٦٣

نقل أن أن الوجهني املتقّدمني جائزان عند األخفش وسيبويه والزجاج؛ » املهدوي « وُيْعَزى لألخفش ، إالّ أن 
  ]الوافر : [ ويدلّ على حذف عائد املوصوف إذا كان منصوباً قوله 

  َمالٌ أَصَاُبوا؟َوطُولُ الدَّْهرِ أَْم ... فََما أَْدرِي أَغَيَّرَُهمٍ قََناٍء  ٤٦٤
َيْوَم الَ { : يوماً يوم ال َتجْزي نفٌس ، فيصري كقوله تعاىل : أصابوه ، وجيوز عند الكوفيني أن يكون التقدير : أي 

الثاين بدالً من يوماً األول ، مث حذف املُضَاف ، وأقيم » اليوم « ، ويكون ]  ١٩: االنفطار [ } َتْمِلُك َنفْسٌ 
، وعلى هذا ال حيتاج إىل تقدير عائٍد؛ ألن ]  ٨٢: يوسف [ } واسأل القرية { : كقوله املضاف إليه مقامه ، 

  ]الوافر : [ الظرف مىت أضيف إىل اجلملة بعده مل يؤت له فيها بضمري ، إالّ يف ضرورة شعر؛ كقوله 
  َوَسْبٌع بَْعَد ذَاَك َوِحجََّتاِن... َمَضْت مائَةٌ ِلَعاَم وُِلْدُت ِفيِه  ٤٦٥



  .، فهو يف حملّ نصب به » جتزي « متعلّق ب » عن نفس « و 
  .جيوز أن يكون نصباً على احلال : » أبو البَقَاء « قال 

  ]الرجز : [ القضاء واملكافأة؛ قال : » اجلزاء « و 
  جَنَّاِت َعْدنٍ يف الَعالَِليِّ الُعال... َيجْزِيِه َربُّ العَْرشِ َعنِّي إِذْ جََزى  ٤٦٦

  ]الطويل : [ كفاين ، قال : اإلغناء والِكفَاَية ، أجزأئي كذا :  »اإلجزاء « و 
  ِلَيْجَزأَ إالَّ كَاِملٌ َواْيُن كَاِملِ... وأَْجزَأَْت أَْمرَ العَالَِمَني َولَمْ َيكُْن  ٤٦٧

  .وأجَْزأُْت وَجزَأُْت متقارباِن 
  .ْجَزْيُتُه جََزْيُتُه وأَ: إن اِإلجَْزاء واجلََزاء مبعَنى ، تقول فيه : وقيل 

  .» أجزأ « بضم حرف املُضَارعة من » ُتجْزِىء « : وقد قرىء 
» منها « والعائد » يوماً « هذه اجلملة عطف على ما قبلها ، فهو صفة أيضاً ل } َوالَ ُيقَْبلُ ِمْنَها شَفَاَعةٌ { : قوله 

  .عليه حمذوف كما تقدم ، وال يقبل منها فيه شفاعة 
  .ُيَسّم فاعله ، فلذلك ُرفَِعْت مفعول مل » شفاعة « و 

  .بالتذكري والتأنيث ، فالتأنيث للفظ ، والتذكري ألنه مؤّنث جمازي ، وحسنه الفصل » ُيقَْبل « : وقرىء 
 »َوالَ ُيْؤَخذُ ِمْنَها َعْدلٌ « . نصبا مفعوالً به » شَفَاعةٌ « و . تعاىل » اهللا « مبنياً للفاعل وهو » وال َيقَْبلُ « : وقرىء 

  .صفة أيضاً ، والكالم فيه واضح 
  .» يُْؤَخذ « و » ُيقَْبل « متعلّق ب » منها « و 

، فلما قدم عليهما » َعْدل « و » شفاعة « أن يكون نصباً على احلال؛ ألنه يف األصل صف ل : وأجاز أبو البقاء 
نصب على تعلقه بالفعل ، والضمري يف نصب على احلَالِ ، ويتعلّق حينئذ مبحذوف ، وهذا غري َواِضحٍ ، فإنّ املعىن م

الثانية؛ ألهنا أقرب مذكور ، وجيوز أن يعود الضَّمري األول على األوىل ، وهي النفس » نفس « يعود على » منها « 
  .اجلازية ، والثاين يعود على الثَّانية ، وهي اجملزّي عنها ، وهذا ُمنَاسب 

؛ ألهنا َضَم ملك إىل غريه ، والشافع واملشفوع » الشُّفَْعة « زوج ، ومنه مشتقة من الشَّفْع ، وهو ال» الشَّفَاعة « و 
إذا اجتمع : له؛ ألن كالًّ منهما يزوج نفسه باآلخرن وَناقَةٌ َشفُوٌع جيمع بني َمْحلََبْينِ يف َحلَْبٍة واحدة ، وناقة َشاِفٌع 

  .هلا َحْملٌ َووَلٌَد َيْتبَُعَها 
  .َعْدل وَعدِيل : اِملثْل ، يقال : الكَْسرِ َوالَعْدل بالفتح الِفَداء وب

املساوي له يف جنسه وجِْرِمِه : َعْدل بالفتح املساوي للشيء قيمةً وقدراً ، وإن مل يكن من جنسه ، وبالكَْسرِ : وقيل 
.  

. » ه أن من العرب من يكسر الذي مبعىن الِفَداء ، وأما ِعْدل واحد األعدال فهو بالكسر الغري« : وحكى الطربي 
فهو بالفتح ] » لَْم َيقَْبلِ اهللا ِمْنُه َصْرفاً َوَعْدالً « : فبالفتح ال غري ، وأما قوله عليه السالم [ وَعْدل واحد الشهود 

  .الفريضة : » الَعْدل « النَّافلة ، وب : » الصَّْرف « املراد ب : وقيل . أيضاً 
  .الِفْدَية : التوبة ، والَعْدل : الصَّرف : وقيل 
مجلة من مبتدا وخرب معطوفة على ما قلها ، وإمنا أتى هنا باجلملة مصّدرة باملبتدأ خمرباً } َوالَ ُهْم يُْنَصُرونَ { : قوله 

  .عنه باملَُضارع تنبيهاً على املَُبالغة والتأكيد يف عدم النصرة 



ألنفس ، وإمنا عاد الضمري مذكراً ، وإن ؛ ألن املراد هبا جنُس ا» النَّفس « يعود على » َوالَُهْم « والضمري يف قوله 
  .كانت النفس مؤنثةً؛ ألنّ املراد هبا العباد واَألنَاِسّي 

  ]الوافر : [ إذا قصد به الذُّكُور؛ كقوله : يعين . » ثالثة أنفس : كما تقول « : قال الزخمشري 
  .. . .ثَالَثةُ أَنْفُسٍ وَثَالَثُ ذْوٍد  ٤٦٨

  .» ابن عطية « ى أنه ضرورةٌ ، فاألَْولَى أن يعود على الكفار الذين اختصتهم اآلية؛ كما قال ولكن النَُّحاة َنصُّوا عل
والّنصر أيضاً ]  ٥٢: آل عمران [ } َمْن أنصاري إِلَى اهللا { اَألْعَوان ، ومنه : ، واَألْنَصار : العون : » النَّْصر « و 

  ]الطويل : [ أتيتها؛ قال الشاعر : َنصَْرُت أَْرَض بين فالِن  اإلْتَيان: انتقم ، والنصر : االنتقام ، انتصر زيد 
  بِالََد َتمِيمٍ واْنصُرِي أَْرَض َعامِرِ... إذَا َدَخلَ الشَّْهُر احلََراُم فََودِِّعي  ٤٦٩

  .مطرت : نصرت األرض : املطر ، يقال : والنَّْصر 
انه أغاث : إذا أنبتها ، ف : ، والغَْيثُ ينصر البالد أرض َمْنصوَرة أي ممطورة : تقول العرب : » القَفّال « قال 

  .أَْهلََها 
  .لن يرزقه اهللا ، كما يرزق الَغْيثُ البِالَد : أي ]  ١٥: احلج [ } َمن كَانَ َيظُنُّ أَن لَّن يَنُصَرهُ اهللا { : وقيل يف قوله 

  ]الرجز : [ الَعطَاُء؛ قال : والنَّْصر 
  َيا َنْصرٌ َنْصرٌ َنصْرَا: لَقَاِئلٌ ... نَ سَطَْرا إِنِّي وَأَْسطَارٍ ُسِطْر ٤٧٠

وََنَصرَْناُه ِمَن { : وأما قوله ]  ٢٨٦: البقرة [ } فانصرنا َعلَى القوم الكافرين { : قال تعاىل » على « ويتعّدى ب 
باالنتقام له  نصرناه: أي . وحيتمل أن يكون من التضمني » من « فيحتمل التعّدي ب ]  ٧٧: األنبياء [ } القوم 
  .منهم 

فما املقصود من هذا } َوالَ ُهْم يُْنَصُرونَ { تفيد ما أفاده } الَّ َتْجزِي نَفٌْس َعن نَّفْسٍ شَْيئاً { : قوله : فإن قيل 
  التكرار؟

  .ال تتحّمل عنه غريه ما يلزمه من اجلََزاء : أي } الَّ َتْجزِي نَفٌْس َعن نَّفْسٍ { : أن قوله : فاجلواب 
قدم يف هذه اآلية قَُبول الشفاعة على أخذ الفدية ، : ما النُّصَْرة فهو أن حياول ختليصه من حكم املعاقب ، فإن قيل وأ

[ قدم قبول الفدية على ذكر الشَّفاعة فما ]  ١٢٤: البقرة [ } َوإِِذ ابتلى إِْبَراِهيمَ { ويف اآلية اليت قيل قوله 
  : ]احلكم؟ قال ابن اخلطيب 

بالشافعني على ] التمسُّك [ أن من كان َمْيله إىل حّب املال أشّد من ميله إىل ُعلُّو النفس فإنه يقّدم  :فاجلواب 
  .إعطاء الفدية ، ومن كان بالَعكْسِ يقّدم الفدية على الشفاعة ، ففائدة تغيري الترتيب اإلشارة إىل هذين الصنفني 

  فصلل يف سبب نزول اآلية
وأبناء أنبيائه ، ]  ١٨: املائدة [ } َنْحُن أَْبَناُء اهللا َوأَحِبَّاُؤُه { : بين إسرائيل قالوا  ذكروا أن سبب هذه اآلية أن

  .وسيشفع لنا آباؤنا ، فأعلمهم اهللا تعاىل عن يوم القيامة أنه ال ُتقَْبلُ فيه الشفاعات ، وال يؤخذ فيه فدية 
املعاين اليت اعتادها َبُنو آدم ف يالدنيا ، فإنّ الواقع يف الشِّدَّة  وإمنا خّص الّشفاعة والفدية والنصر بالذِّكْرِ ، ألهنا هي

  .ال يتخلَّص إال بأن يشفع له ، أو يفتدى ، أو ينصر 
  فصل يف الشفاعة

أن شفاعته عليه الصالة ] اختلفوا يف [ أمجعت األّمة على أنّ الشفاعة يف اآلخرة حملمد صلى اهللا عليه وسلم مث 
  ون أي للمؤمنني املستحقّني للثواب أم ألهل الكبائر املستحقني للعقاب؟تك] ملن [ والسالم 



  .فذهب املعتزلة إىل أهنا للمستحقّني للثواب ، وتأثري الشفاعة زيادة املََنافع على ما استحقّوه 
دخلوا تأثريها يف إسقاط العقاب عن املستحقّني العقاب بأن يشفع هلم يف عرصة القيامة حىت ال ي: وقال أصحابنا 

  .النار ، فإن دخلوا النار ، فشفع هلم حىت خيرجوا منها ويدخلوا اجلنة 
  .واتفقوا على أهنا ليست للكفار 

ِمْن ْم َوِفي ذَِلكُمْ َبلَاٌء َوإِذْ َنجَّْيَناكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسوُموَنكُْم ُسوَء الَْعذَابِ ُيذَبُِّحونَ أَبَْناَءكُْم وََيسَْتْحُيونَ نَِساَءكُ
  ) ٤٩(رَبِّكُْم َعِظيٌم 

 ٥١: البقرة [ } َوإِذْ َواَعْدَنا { : وكذلك الظُّروف اليت عبده حنو » نْعَميت « يف موضع نصب عطفاً على » إذا « 
  .على التوحيد ] أَْنَجيُْتكُْم : [ وقرىء ] .  ٥٥: البقرة [ } َوإِذْ قُلُْتْم { ، ] 

أجنينا آباءكم ، : عليه الصالة والسالم وال ُبّد من حذف مضاف ، أي  وهذا اخلطاب للموجودين يف زمن الرسول
؛ ألن إجناء اآلباء سبب يف وجود األبناء ، وأصل اإلْنَجاء والنََّجاة ]  ١١: احلاقة [ } َحَملَْناكُْم ِفي اجلارية { : حنو 

أطلق اإلْنجاء على كل فَاِئزٍ وخارج من اإللقاء على َنْجَوِة من األرض ، وهي املرتفع منها ليسلم من اآلفات ، مث : 
  .ِضْيقٍ إىل َسَعٍة ، وإن مل ُيلْقِ على َنْجَوٍة 

  .البتداء الغاية » من « متعلّق به ، و » من آل « و 
فأبدلت اهلاء مهزة » أهل « إن أصله ] : وأتباعه [ » سيبويه « فقال : اختلف فيه على ثالثة أقوال » آل « و 

آمن وآدم « : ، مث أبلدت اهلمزة ألفاً ، لسكوهنا بعد مهزة مفتوحة حنو ] ماء ، وأصله ماه : قالوا كما [ لقرهبا منها 
  .» أَُهْيل « : ولذلك إذا ُصغَِّر رجع إىل أصله فتقول » 

  ] .، فأبدلت األلف واواً » أويل « : وقال بعضهم : قال أبو البقاء 
َعاَد َيعُود « ألنه من » ُعَوْيداً « : إىل أصله يف التصغري يعين فلم يقولوا »  ُعبَْيداً« ومل يرده إىل أصله ، كما مل يردوا 

« صغره على » أهل « من اعتقد كونه من : ويف هذا نظر؛ ألن النحاة قالوا . لئال يلتبس بِعُوِد اخلََشبِ : ، قالوا » 
  .» يل أَُو« رجع َصّغره على : أي » آل َيئُول « ، من اعتقد كونه من » أَُهْيل 

أيضاً ، إال أنه قلب اهلاء ألفاً منغري أن يقلبها أوالً مهزة ، وتصغريه عنده » أَْهل « إىل أن أصله » النحاس « وذهب 
  .» أَُهْيلٍ « على 

  .وقد تقّدم ما فيه » أُوَْيل « : وقال الكسَاِئيٌّ 
نّ اإلنسان يرجع إىل آله ، فتحركت رجع؛ أل: ، أي » آل َيئُول « مشتق من » أََولَ « : ومنهم من قال أصله 

ُبَوْيب « و » َباب « و » ُمَوْيل « و » َمال « : حنو » أُوَْيل « الواو ، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ، وتصغريه على 
  .ويعزى هذا الكَساِئيِّ » 

  .؛ ألنه ليس بصفة وال َعلَمٍ » أَْهِلني « وهذا شاذٌّ ك » آلني « و » آلُون « : ومجعه 
آَوال « : قلت ] السَّراب [ الذي هو » آال « ، فإن مجعت » آلُونَ « : قُلَْت » آال « إذا مجعتَ : قال ابن كَْيَسان 

  .» مَال وأَْموَال « : ليس إالّ؛ مثل » 
  .الرجل قرابته كأهله » آل « : واختلف فيه فقيل 



  ]يل الطو: [ وقيلك من كان من شيعته ، وإن مل يكن قريباً منه؛ قال 
  َعِليٌّ َوَعبَّاٌس َوآلُ أبِي َبكْرِ... فَالَ َتْبِك َميْتاً َبْعَد َمْيتٍ أََجنَُّه  ٤٧١

آل النيب من آمن به إىل آخر الدَّْهرِ ، ومن ملؤ يؤمن به فليس بآله ، وإن كان نسيباً له ، كأيب لََهبٍ وأيب : وهلذا قيل 
  .يطلق على الرَّجل نفسه « اآلل » فردات أن امل« ذكر يف » الرَّاغب « طالب ، ونقل بعضهم أن 

  هل يضاف إىل الضمري أم ال؟: واختلف فيه النَُّحاة 
فذهب الكسائي ، وأبو بكر الزبيدي ، والنحاس إىل أن ذلك ال جيوز ، فال جيوز اللَّهم َصلِّ على حممَّد وآله ، بل 

: ؛ واستدلُّوا بقوله عليه الصالة والسالم ملا سئل فقيل وعلى آل حممد ، وذهب َجَماعة ، منهم ابن السِّيِد إىل جوازه
  ]الكامل ] : [ عبداملطلب [ ؛ وأنشدوا قول « آِلي كُلُّ تَِقيٍّ إِلَى َيْومِ الِقَياَمِة » : يا رسول اهللا من آلَُك؟ فقال 

  َرْحلَُه فَاْمَنْع َحالَلَْك... الَُهمَّ إنَّ الَعْبدَ َيْمَنُع  ٤٧٢
  َوعَابِِديِه الَيْوَم آلَْك... آل الصَِّليبِ  واْنُصْر َعلَى

  ]الطويل : [ وقول ُنْدَبة [ 
  ]وَآِلي كََما َتْحِمي َحِقيقَةَ آِلكَا ... أََنا الفَارُِس احلَاِمي َحِقيقَةَ َواِلِدي  ٤٧٣

  ؟« مكة » وآل « املدينة » آل : هل ُيَضاف إىل غري الُعقَالَء فيقال : واختلفوا أيضاً فيه 
وال يضاف « املدينة » وآل « املدينة » أهل : قد مسعناه يف البُلَْدان ، قالوا : « األخفش » نعه اجلمهور ، وقال فم

آل اإلْسكَاف وال آل احلَّجام ، وهو من األمساء الالزمة لإلضافة معّنى ولفظاً : إالَ إىل َمْن له قَْدٌر وَخطٌر ، فال يقال 
» مراداً به ألهل ، أما « آل » هذا كلّه يف « أهل » ام دون أصله الذي هو ، وقد عرفت ما اختص به من األحك

  .وتقدم مجعه « َمال َوُموَْيل » : حنو « أَُوْيل » الذي هو السَّراب فليس مما حنن فيه يف شيء ، وتصغريه « آل 
  .خفض باإلضافة ، ولكنه ال ينصرف للُعْجَمِة والتعريف } ِفْرَعْونَ { : قوله 

فرعون ، : « ِمْصر » ملك الِقْبط و ] من [ هل هو علم شخص ، أو علم جنس؛ فإنه يقال لكلّ : فيه  واختلف
: « اهلند » لكل من ملك الروم ، ويقال لكل من ملك ] وهرقل [ مثل ِكسَْرى لكل من ملك الفرس ، وقَْيَصر 

وملن ملك اليهود فيطون ، [ َجالُوت ، : ك الرببر منُْروذ ، وملن مل: َيْعفُورن ويقال ملن ملك الصَّابئة : هنمز ، وقيل 
« الصني » ، وملن ملك العرب من قبل الَعجم النُّْعَمان؛ وملن ملك ] واملعروف شاخل وملن ملك فَْرغَاَنة اإلخشيد 

« احلبشة » ، والنَّجاشي لكل من ملك « ِحْمري » يعفو ، وِهَرقْل لكل من ملك الروم ، والقَْيل لكل من ملك 
  .، وَخاقَان ملن ملك التُّرك « اليمن » وتُبَّع ملن ملك « اليونان » َبطْلَْيُموس لكل من ملك و

وفرعون علم ملن ملك الَعَمالقة كقيصر للروم ، ولُعُتّو الفراعنة اشتقوا منه تَفَْرَعَن فالنٌ ، إذا : « الزخمشري » وقال 
  ]الكامل : [ َعَتا وَتجَبََّر؛ ويف مُلَحِ بعضهم 

  أَقَْصى َتفَْرُعنِِه َوفَْرِط عَُرامِِه... فََزادَ يف ] الكَلُوُم [ قد َجاَءُه املوَسى  ٤٧٤
  .» ال يعرف لفرعون تفسري بالعربية « : » املَْسُعودي « وقال 

ذو  الفََراعنة ، وقد َتفَْرَعَن ، وهو: والُعَتاة « : أنه مشتق من معىن العتو ، فإنه قال » اجلوهري « وظاهر كالم 
  .» فَْرَعَنٍة ، أي دهاء ومكر 

  .معىن ما قاله الزخمشري املتقدم ] يريد [ إال أن » أخذنا ِفْرَعون هذه اُألّمة « : ويف احلديث 
امسه الوليد « : قَابُوس يف قول أهل الكتاب ، نقله وهب بن منبه وقال ابن إسحاق َوَوْهب : واسم فرعون موسى 

امسه مصعب بن َرّيان ، وهو من بين عْمِليق بن » أن « وحكى ابن جريج . » ا ُمرَّة بن مصعب بن الريان ، ويكىن أب



  .والد بن إرم بن سام بن نوح عليه الصالة والسالم 
إن فرعون يوسف عليه الصَّالة والسَّالم ه فرعون موسى ، لقول موسى : وهب قال ] ابن [ وذكر ابن اخلطيب أن 
هذا غري صحيح ، إذ : وقال ]  ٣٤: غافر [ } قَْد َجآءَكُْم ُيوُسُف ِمن قَْبلُ بالبينات َولَ{ . عليه الصَّالة والسالم 

  .، وبني أن دخلها موسى أكثر من أربعمائة سنة » مصر « كان بني دخول يوسف 
  .وذكر النووي أن فرعون موسى عمر أكثر من أربعمائة سنة ، فمشى قول ابن وهب 

  .» فرعون يوسف إن فرعون يوسف كان امسه الريان بن الوليد هو غري « : وقال حممد بن إسحاق 
حال كوهنم سَاِئِمني ، : أي » آل « هذه اجلملة يف حمل نصب على احلال من } َيُسومُوَنكُْم سواء العذاب { : قوله 

  .بظاهر وجيوز أن تكون مستأنفة جملرد اإلخبار بذلك ، وتكون حكاية حال ماضية ، قال مبعناه ابن عطية ، وليس 
  .هم يسومونكم ، وال حَاَجةَ إليه أيضاً : هو خرب ملبتدأ حمذوف ، أي : وقيل 

، ومعناه أَْوالَُه كذا ، » أْعطَى « يعتّدى الثنني ك » َساَم « مفعول ثان؛ ألن » سوء « مفعول أول ، و » كم « و 
  ]الوافر : [ وألزمه إياه؛ ومنه قول عمرو بن كُلْثُومٍ 

  أَبَْيَنا أن نُِقرَّ اخلَْسَف فينا... املَلُْك َساَم النَّاَس َخْسفاً إِذَا َما  ٤٧٥
  .» وأصله من َساَم الّسلعة إذا طلبها ، كأنه مبعىن يبغونكم سوء العذاب ، ويزيدونكم عليه « : قال الزخمشري 

  .ميون تعذيبكم يد: واملعىن . الدوام ، ومنه َساِئَمةُ الغََنمِ ملداومتها الرعي : وقيل أصل السَّوم 
  .أشّده وأقطعه ، وإن كان كله سّيئاً ، كأنه أقبحه باإلضافة إىل سائره : وسوء العذاب 

{ : كل ما يعم اإلنسان من أْمرٍ دنيوي وأخروي ، وهو يف األصل مصدر ، ويؤنث باأللف ، قال تعاىل : والسوء 
  ] . ١٠: الروم [ } أََساُءواْ السواءى 

  .يسومونكم سوماً سيئاً ، كذا قدره : نعتاً ملصدر حمذوف تقديره » سوء «  وأجاز بعضهم أن يكون[ 
« : ، كأنه يريد بذلك أنه منصوب على نوع املصدر حنو » وجيوز أن يكون مبعىن سوم العذاب « : ] وقال أيضاً 
  .؛ ألن سوء العذاب نوع من السوم » قعد جلوساً 

  :على مخسة عشر وجهاً » وء الّس« ورد لفظ : قال أبو العباس املُقْرىء 
  .شدة العذاب : كهذه اآلية ، أي » الشدة « مبعىن : األول 
  ] . ٦٤: هود [ } َوالَ تََمسُّوَها بسواء { : قال تعاىل » الَعقْر « مبعىن : الثاين 

  ] . ٥١: يوسف [ } َما َعِلْمَنا َعلَْيِه ِمن سواء { : قال تعاىل : الزِّنا « : الثالث 
  ] . ٢٢: طه [ } َتْخُرجْ َبْيَضآَء ِمْن غَْيرِ سواء { : قال تعاىل « املََرض »  :الرابع 

  ] . ٢٧: النحل [ } إِنَّ اخلزي اليوم والسواء َعلَى الكافرين { : قال تعاىل « اللّْعنة » : اخلامس 
  ] . ٦١: الزمر [ } الَ َيَمسُُّهُم السواء { : قال تعاىل « الَعذَاب » : السادس 

  ] . ٢٨: النحل [ } َما كُنَّا َنْعَملُ ِمن سواء { : قال تعاىل « الشِّْرك » : ابع الس
  ] . ١١٩: النحل [ } ثُمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َعِملُواْ السواء بَِجهَالٍَة { : قال تعاىل « الِعْصَيان » : الثامن 
بالشَّتم ، : أي ]  ٢: املمتحنة [ } ْيِدَيُهْم وَأَلِْسَنتَُهْم بالسواء ويبسطوا إِلَْيكُْم أَ{ : قال تعاىل « الشَّْتم » : التاسع 
  .الشَّْتم : أي ]  ١٤٨: النساء [ } الَّ ُيِحبُّ اهللا اجلهر بالسواء ِمَن القول { : ومثله 

  .أي جبنون ]  ٥٤: هود [ } إِن نَّقُولُ إِالَّ اعتراك َبْعُض آِلَهِتَنا بسواء { : قال تعاىل « اجلُُنون » : العاشر 
  .يأس الدار : أي ]  ٢٥: الرعد [ } َولَُهْم سواء الدار { : قال تعاىل « اليأس » : احلادي عشر 



  .يعين املرض ]  ٦٢: النمل [ } وََيكِْشُف السواء { : قال تعاىل « املرض » : الثاين عشر 
[ } يب الَسَْتكْثَْرُت ِمَن اخلري َوَما َمسَّنَِي السواء َولَْو كُنُت أَْعلَُم الغ{ : قال تعاىل « الفَقْر » : الثالث عشر 

  .الفقر : أي ]  ١٨٨: األعراف 
]  ١٧٤: آل عمران [ } فانقلبوا بِنِْعَمٍة مَِّن اهللا َوفَْضلٍ لَّْم َيْمَسْسُهمْ سواء { : قال تعاىل « اهلَزِمية » : الرابع عشر 

  .هزمية : أي 
[ } فَلَماَّ َنُسواْ َما ذُكِّرُواْ بِِه أَجنَيَْنا الذين َيْنَهْونَ َعنِ السواء { : ، قال تعاىل الصيد : « السوء » : اخلامس عشر 

  .الصيد : أي ]  ١٦٥: األعراف 
  فصل يف السوء الذي ضرب على بين إسرائيل

حُْرثُون ، فصنف َيْبُنون ، وصنف َي] أعماله [ جعلهم خوالً وخدماً له ، وصنفهم يف : « حممد بن إسحاق » قال 
  .وصنف َيْزَرُعون ، وصنف خيدمونه ، ومن مل يكن يف فرع من أعماله ، فإنه يضع عليه جزيةّ يؤديها 

  .كنس املَْبرزن وعمل الطِّني ، وحنت اجلَِبال : جعلهم يف األعمال الصَّعبة الشديدة مثل : « السُّدي » وقال 
  :تكون مفّسرة للجملة قبلها ، وتفسريها هلا على وجهني هذه اجلملة ُيْحتََملُ أن } ُيذَبُِّحونَ { : قوله 

كيف كان سومهم العذاب؟ فقيل : أن تكون مستأنفةً ، فال حملّ هلا حيئنذ من اإلعراب ، كأنه قيل : أحدمها 
  .يذحبون 

  ]الطويل : [ أن تكون بدالً منها؛ كقوله : الثاين 
   ..َمَتى تأِْتَنا ُتلِْمْم بَِنا يف ِدَيارَنا  ٤٧٦

، ولذلك ترك العاطف ، وحيتمل أن ]  ٦٩-٦٨: الفرقان [ } ُيَضاَعْف لَهُ العذاب  ٠َوَمن َيفَْعلْ ذلك َيلَْق أَثَاماً { 
  .تكون حاالً ثانية ، ال على أهنا بدل من األول 

هبن وال  هذا الوجه حمتجاً بأن احلال تشبه املفعول« أبو البقاء » وذلك على رأي من جيوز تعدد احلال وقد منع 
» : يعمل العامل يف مفعولني على هذا الوصف ، وهذا بناء منه على أحد القولني ، وحيتمل أن تكون حاالً من فاعل 

  .« يسومونكم 

  .بالتخفيف ، واألوىل قراءة اجلماعة؛ ألن الذبح متكرر » َيذَْبُحونَ « : وقرىء 
  يف إبراهيم عليه الصالة والسالم؟ِلَم مل يؤت ُهَنا بواو العطف كما أُِتَي هبا : فإن قيل 
  .يعذِّبُوَنكُم بالذَّْبح وبغري الذَّْبح : أنه أريد هنا التَّفسري كما تقدَّم ، ويف سورة إبراهيم معناه : فاجلواب 

: [ ؛ واستدلَّ هذا القائل على زيادة الواو بقوله » البقرة « زائدةً ، فتكون كآية » الواو « جيوز أن تكون : وقيل 
  ]ويل الط

  .. فَلَمَّا أََجْزَنا سَاَحةَ احلَيِّ وانَْتَحى  ٤٧٧
  ]املتقارب : [ وقوله . انتحى : يريد 
  .. . .إلَى املَِلكَ القَْزمِ وَاْبنِ اهلَُمامِ  ٤٧٨

  .واجلواب األول أصح 
ل قبل هذه اآلية عليه الصالة والسالم أنه تعاىل قا» إبراهيم « املقصود من ذكر العطف يف سورة : قل ابن اخلطيب 

]  ٥: إبراهيم [ } َولَقَدْ أَْرَسلَْنا موسى بِآَياِتَنآ أَنْ أَخْرِْج قَْوَمَك ِمَن الظلمات إِلَى النور َوذَكِّرُْهْم بِأَيَّامِ اهللا { : 
} العذاب َيُسوُموَنكُْم سواء { : النعم ، فوجب أن يكون املراد من قوله ] بتعدد [ والتذكري بأيام اهللا ال يصحل إال 



نوعاً آخر ، فتحصل منهما نوعان من النعمة ، فلهذا } ُيذَبُِّحونَ أَْبَنآءَكُْم { : نوعاً من العذاب ، واملارد من قوله 
[ } اذكروا نِْعمَِتي { : وجب ذكر حرف العَطْف ، وأما هذه اآلية مل يرد األمر إالَّ بتذكر جنس النعمة ، وهي قوله 

  .ان املراد من سوء العذاب هو الذّبح أو غريه ، فإنَّ التذكري جلنس النعمة حاصل ، فسواء ك]  ٤٧: البقرة 
  .أصله الشَّّق ، منه املَذَابح َألَخاِديد السُّيول يف األرض » والذّبح « 

  .احملاريب : واملَذَابح أيضاً . األصابع ] أصول [ تشقق يف : » والذَُّباح « والذَّحبك املذبوح 
  .، رجع به إىل أصله ، فَُزدَّت المه ، إما الواو أو الياء حسبما تقدم » ابن « مجع » أبناء « وأما 

األطفال عند : ، فأبدل حرف العلة مهزة لتطرفه بعد ألف زائدة ، واملراد هبم » أبناي « أو » أبناو « : واألصل 
  .أكثر املفسرين 

أسم للبَاِلَغات ، » النَِّساء « و . ه ذكرهم يف ُمقَابلة النساء الرجال ، وعرب عنهم باألبناء باعتبار ما كانوا؛ ألن: وقيل 
  .فكذا املَُراد من األبناء الرَِّجال البالغون 

  .إنه كان يأمر بقَْتلِ الرجال الذين خيافون منهم اخلُُروج عليهم والتجمُّع إلفساد أمره : قالوا 
ذّر قتل مجيع الرَِّجال على كثرهتم ، وأيضاً فكانوا واألول أوىل حلمل لفظ األبناء على ظاهره ، وألنه كان متع

ُمْحتَاجني إليهم يف استعماهلم يف األعمال الشَّاقة ، ولو كان كذلك مل يكن إللقاء موسى عليه الصالة والسالم يف 
  .التَّابوت حال صغره معىن 

  :ألنه ذكرهم يف مقابلة النساء ففيه جوابان : وأما قوهلم 
  .ملا قتلوا حَالَ الطفولة مل يصريوا رجاالً ، مل جيز إطالق اسم الرجال عليهم  أن األبناء: األول 

  .أما البنات ملا مل ُيقَْتلَْن ، بل وصلن إىل َحّد النساء جاز اإلطالق اسم النساء عليهن اعتباراً باملآل 
فَْرَجَها هل هبا محل أم : ون حيء املرأة أي أي ُيفَتُِّش} َوَيسَْتْحُيونَ نَِسآءَكُْم { : املراد بقوله : الثانيك قال بعضهم 

  ال؟
  فصل يف السبب الباعث على تقتيل األبناء

  :ذكروا يف سبب قَْتلِ األبناء وجوهاً 
وقع إىل فرعون وطبقته ما كان اهللا وعد به إبراهيم أنيجعل يف ذّريته أنبياء وملوكاً فخافوا : قال ابن عباس : أحدها 

إعدد رَِجالٍ يطوفون يف بين إسرائيل ، فال جيدون مولوداً ذكراً إال ذََبُحوُه فلما رأوا  ذلك ، واتفقت كلمتهم على
أكابرهم ميوتون ، وصغارهم يذحبون خافوا الفََناَء فال جيدون من ُيبَاشر األعمال الّشاقة ، فصاروا يقتلون عاماً دون 

  .عام 

، فأحرقت » مصر « يت املَقِْدسِ حىت اشتملت على بيوت إن فرعون رأى ناراً أقبلت من ب: قال السُّدي : وثانيها 
خيرج من بيت املقدس من يكون : القبط ، وتركت بين إسرائيل فدعا فرعون الكََهَنةَ ، وسأهلم عن ذلك؟ فقالوا 

  .هالك الِقْبِط على يديه 
  .أن املنّجمني أخربوا فرعون بذلك : وثالثها 

ن الذي ُيْسَتفَاد من علم التعبري ، وعلم النجوم ال يكون أمراً مفصالً ، واألقرب هو األول؛ أل: قال ابن اخلطيب 
وإال قدح ذلك يف كون اإلخبار عن الَغْيبِ معجزاً ، بل يكون أمراً جممالً ، والظاهر من حال العاقل أالَّ يقدم على 

  .مثل هذا األمر العظيم بسببه 
كافراً بالرسل أوىل ، وإذا كان كذلك فكيف ميكن أن يقدم على  إنَّ فرعون كان كافراً باهللا فبأن يكون: فإن قيل 



  هذا األمر العظيم بسبب إخبار إبَْراهِيَم عليه الصَّالة والسالم عنه؟
إنه كان شاكًّا : لعلّ فرعون كان عارفاً باهللا ، وبصدق األنبياء إالَّ أنه كان كافراً كفر ِعَناٍد أو يقال : فاجلواب 

  .وكان جيوِّز صدق إبراهيم عليه الصالة والسالم فأقدم على ذلك الفعل احتياطاً متحرياً يف دينه ، 
، فأعلّ حبذف الياء بعد حذف حركتها ، وقد » َيسَْتحيُيون « : عطف على ما قبله ، واصله » َوَيسَْتْحُيونَ « : قوله 

  .» َيْسَتفُعون « تقدم بيانه فوزهنك 
  .ا عرب عنهم بالنساء ، ملآهلن إىل ذلك األطفال ، وإمن: واملراد بالنَِّساء 

الظاهر أهنا من واو لظهورها يف مرادفه وهوك » النساء « والم . املراد غري األطفال كما قيل يف األبناء : وقيل 
  .نِسَْوان ونِْسَوة 

من  من حيث املعىن؟ قوالن ، وحيتمل أن تكون ياًء اشتقاقاً» امرأة « أو مجع » نسوة « مجع » نساء « وهل 
  .الّنْسَيان 

والمه واو لظهورها يف . مبتدأ » َبالَء « اجلار واجملرور خرب مقدم ، و } َوِفي ذَِلكُْم بالاء مِّن رَّبِّكُْم َعظِيٌم { : قوله 
: اىل والبالء يكون يف اخلري والشر ، قال تع. ، فأبدلت مهزة ]  ١٥٥: البقرة [ } َولََنْبلُوَنَّكُمْ { الفعل حنوك َبلَْوُته 

؛ ألن االبتالء امتحان ، فيمتحن اهللا عباده باخلري ليشكروا ، ]  ٣٥: األنبياء [ } َوَنْبلُوكُم بالشر واخلري ِفْتَنةً { 
  .وبالشر ليصربوا 
  ]الطويل : [ ؛ وأَْنَشَد » أَْبالَه وَبالَه يف اخلري والشر « : وقال ابن كيسن 

  َوأَْبالَُهَما خَْيَر الَبالَِء الَِّذي َيْبلُو... كُْم َجَزى اهللا بِاخلَْيرَاِت ما فعالَ بِ ٤٧٩
  .فجمع بني اللغتني 

  .األكثر يف اخلري أَْبلَْيُتُه ، ويف الشر َبلَْوُتُه ، ويف االختبار اْبَتلَْيُتُه وَبلَْوُتُه : وقيل 

اِء وهو خري حمبوب ، وجيوز جيوز أن يكون إشارة إىل اإلْنَج» ويف ذلكم « : فاسم اإلشارة من قوله : قال النحاس 
  .أن يكون إشارة إىل الذّبح ، وهو شر مكروه 

إىل صنيع ِفْرَعونَ ، والنعمة إن أشري به إىل اإلجناء ، وهو » ذلكم « اِملْحنة إن أشري ب : والبالء : وقال الزخمشري 
  .حسن 

ر ، كأنه يريد أن يشري به إىل جمموع إشارة إىل مجلة األمر ، إذ هو خري فهو كفرد حاض» ذلكم « : وقال ابن عطية 
: [ ، وهذا غري بعدي؛ ومثله » يكون البالء يف اخلري والشر « : األمرين من اإلْنَجاِء ، والذحبن وهلذا قال بعده 

  ]الرمل 
  .. . .إنَّ ِللَْخْيرِ وِللشَّرِّ َمًدى  ٤٨٠

  .وكل ذلك وجه 
  .البتداء الغاية جمازاً » من « ، و » بالء « متعلّق ب » من ربكم « و : وقيل 

ويف هذها نظر ، من حيث إنه إذا إجتمع . ، فيتعلّق مبحذوف » بالء « هو يف موضع رفع صفة ل : وقال أبو البقاء 
« صفتان ، إْحدَامها صرحية ، واألخرى مؤولة ، قُدِّمت الصرحية ، حىت إن بعض الناس جيعل ما سواه ضرورةً ، و 

  ] .يف أول السورة [ د تقدم معناه مستوىف وق» بالء « صفة ل » عظيم 

  ) ٥٠(َوإِذْ فََرقَْنا بِكُُم الَْبْحَر فَأَْنَجْيَناكُْم َوأَغَْرقَْنا آلَ ِفْرَعْونَ وَأَْنُتمْ َتْنظُُرونَ 



[ } ُه َوقُْرآناً فََرقَْنا{ : واحد ، وهو الفصل والتمييز ، ومنه ] والفَلْق [ » الفَْرق « يف موضع نصب ، و » إذْ « 
  .فَّصلناه وَميَّْزَناه بالقرآن والبيان : أىي ]  ١٠٦: اإلسراء 

  .والقرآن فُرقان لتمييزه بني احلق والباطل 
  .جعلناه فرقاً : أي . بتشديد الراء » فَرَّقَْنا « : وقرأ الزُّْهرِي 

هبم كما يفرق بني الشَّيئني مبا  الظاهر أن الباء على باهبا من كوهنا داخلة على اآللة ، فكأنه فرق» بكم « : قوله 
  .توسط بينهما 

أفرقناكم الَبْحر ، ويكون : ، فيكون التقدير » ذهبت بزيد « : وجيوز أن تكون املعدية كقولك : وقال أبو البقاء 
  .وهذا أقرب من األول ] .  ١٣٨: األعراف [ } َوَجاَوْزَنا ببين إِْسَرآِئيلَ البحر { : مبعىن 

أيك فرقناه ملتبساً بكم ، ونظره » البحر « بسببكم ، وجيوز أن تكون للحال من : باء للسببية أي وجيوز أن تكن ال
  ]الوافر : [ الزخمشري بقوله 

  والتَّرِيبَا] اجلََماجَِم [ َتدُوُس بَِنا . ...  ٤٨١
  .َتدُوُسهاَ وحنن راكبوها : أي 

حاالً مقدرة أو مقارنة ، وال حاجة إىل ذلك؛ ألنه مل يكن  فرقنا البحر وأنتم به ، فيكون إما: أي : قال أبو البقاء 
  .مفروقاً إال هبم حال كوهنم سالكني فيه 

مفعول أول ، والباء هنا يف معىن » البحر « و » فََرقَْنا « يف موضع نصب مفعول ثاٍن ل » بكم « و : وقال أيضاً 
  .الالم 

إنه مفعول : المن فتكون الم العلّة ، واجملرور بالم العلة ال يقال وفيه نظر؛ ألنه على تقدير تسليم كون الباء مبعىن ال
يتعّدى الثنني إىل أحدمها بنفسه ، ولآلخر » ضرب « : ضربت زيداً ألجلك ، ال يقول النحوي : ثاٍن ، لو قلت 

  .حبرف اجلر 
يف كونه » النهر « الف املتقّدم يف ِلَشقِّ أذهنان وفيه اخل» الَبِحْيرة « الشِّق الواسع ، ومنه : اصله » الَبْحر « و 

  حقيقة يف املاء ، أو يف اّألْخدُود؟
  ]الطويل : [ ملح؛ قال ُنَصْيب : أْبَحَر املاء : واسع اجلَْري ، ويقال : فرس َبْحر أي : ويقال 
  ذُْبإلَى مََرِضي أنْ أْبَحَر املَشَْرُب الَع... َوقَْد َعاَد َماُء اَألْرضِ َبْحراً فَزَادَنِي  ٤٨٢

البلدة ، يقال : » الَبْحر « و . والَبْحر يكىن إياه ، وقد يطلق على الَعذْب حبراً ، وهو خمتص باملاء املَلْح وفيه خالف 
  .بلدتنا : هذه َبْحرتنا ، أي : 
  .بارزاً مكشوفاً : لقيته َصْحَرةٌ َبْحَرةٌ ، أي : ويقولون . ك السُّالل يصيب اإلنسان » البحر « و 

جنوت من كذا نَِجاًء ، ممدوداً ، وَنَجاةً ، مقصوراً ، والصدق : أخرجنانكم منه ، يقال : أي » فأجنيناكم  «: قوله 
  .» فأجنيناكم « ]  ٤٩: البقرة [ } َوإِذْ َنجَّْيَناكُم { : َمْنَجاة ، وأَْنَجْيت غريي وَنجَّيته ، وقرىء هبما 

  .} َوأَغَْرقَْنا آلَ ِفْرَعْونَ { : قوله 
غَرِقَ يف املاء غََرقاً ، فهو غَرٌِق وغَارٌِق أيضاً ، وأَغَْرَق غَْيَرُه وغَرَّقَُه ، فهو : الرسول يف املاء ، يقال : » غََرق ال« 

  ]الرجز : [ ُمَغرٌَّق وغَرِيُق؛ قال أبو النَّْجمِ 
  ]الطويل : [ شى ويطلق على القتل بأي نوع كان؛ قال األع... ِمْن َبْين َمقُْتولٍ وطَاٍف غَارِقٍ  ٤٨٣
  أالّ لَْيَت قَْيساً غَرَّقَْتُه القَوابِلُ..  ٤٨٤



وذلك إن القَابِلَةَ كانت تغرق املولود يف دم السَّلَى عام القَْحِطن ذكراً كان أو أنثى حىت ميوت ، فهذا األصل ، مث 
  ]الطويل : [ جعل كل قتل تغريقاً ، ومنه قول ذي الرمة 

  بَِتيَْهاَء لَْم ُتصْبِْح َرُءوماً َسلُوُبهَا... َها ثِْنَي َبكْرٍة إذَا غَرَّقَْت أْرَباظُ ٤٨٥
  .بطنها الثَّاين ، وإمنا مل تعطف على ولدها ملا حلقها من التعب : وِثنُْيَها . النَّاقة : والَبكَْرة . احلَِبال : واَألْربَاض 

وأنتم تنظرون : أي » آل فرعون « على احلال من  مجلة من مبتدأ وخرب يف حمل نصب} َوأَْنُتْم َتنظُُرونَ { : قوله 
  .» أجنيناكم « ، وجيوز أن يكون حاالً من مفعول » أغرقنا « إغَْراقَكُم ، والعامل 

إن آل فرعون طغوا على املاء ، : والنَّظر حيتمل أن يكون بالَبَصرِ؛ ألهنم كانوا يبصرون بعضهم بعضاً لقرهبم؛ وقيل 
  .بالبصرية واالعتبار  وأن يكون. فنظروا إليهم 

  .وأنتم حبال من ينظر لو نظرمت ، ولذلك مل ُيذْكر له مفعول : وقيل املعىن 
  فصل يف البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومه

طرف من » قلزم « حبر : ، وقيل » نيل مصر « والَبْحُر الذي أغرق اهللا فيه فرعون وقومه هو : قال بعض املفسرين 
  ؟» فارس « حبر 

  واختلفوا هل تفرق البحر عرضاً أو طوالً؟» إَسافَة « يقال له » مصر « حبر من وراء : قتادة وقال 
وهذا هو الظاهر وفيه مجع بني . عرضاً وأن بين إسرائيل خرجوا إىل الَبرِّ الذي كانوا فيه أوالً ] تفرق [ إنه : فقيل 

، وخرجوا من َبْر الطول ، وتبعهم فرعون فالَْتطَم عليه القولني ، فإهنم دخلوا فيه أوالً عرضاً ، مث مشوا فيه طوالً 
خرجوا إليه حىت » القلزم « البحر ، فغرق هو وجنوده ، وصار بنو إسرائيل يف َبْر الطول ، وإال فأي من يقابل بر 

  .» الطُّور « ذهبوا إىل 
جاءوا إىل شاطىء النيل ، فانفرق ، و» مصر القدمية « إن البحر هو النيل فال إْشكال؛ ألهنم كانوا يف : ومن قال 

  .» برية الطور « هلم ، وخرجوا إىل َبّر الشرق ، وذهبوا إىل 
  فصل يف نعم اهللا على موسى وقومه يف تلك الواقعة

  .اعلم أن هذه الواقعة تضّمنت نعماً كثرية يف الدنيا والدين يف َحّق موسى عليه الصالة والسالم وبين إسرائيل 
ي أهنم ملا وقعوا إىل ذلك املَِضيقِ ، ومن ورائهم فرعون وجنوده ، وقُدَّامهم البحر ، فإن توقّفوا أما نعم الدنيا فه

أدركهم فرعون وأهلكهم ، وإن ساروا أغرقوا ، فال خوف أعظم من ذلك ، مث إن اهللا تعاىل َنّجاهم بغرق البحر ، 
هم ، وأورثهم أرضهم وديارهم ، وأمواهلم ، وخلّصهم فال نِْعَمةَ أعظم من ذلك ، وإيضاً فإهنم شاهدوا َهالََك أعدائ

من أيديهمنولو أنه تعاىل خلّص موسى وقومه من تلك احلالة ، وما أهلك فرعون لكان اخلوف باقياً؛ ألنه ُرّبما 
  .اجتمعوا واحتالوا على من أذاهم حبيلة ، ولكن اهللا تعاىل َحَسَم عنهم مادة اخلوف 

موسى ملا َشاَهُدوا تلك املُْعجزة الباهرة زالت عن قلوهبم الشُّكُوك والشُُّبهَات ، فإنّ  وأما نعم الدِّين فهي أن قوم
داللة مثل هذا املعجز على وجود الصَّانع احلكيم ، وعلى صدق موسى ُتقَرِّب من العلم الضروري ، فكأنه تعاىل 

ار داعياً لقوم فرعون إىل ترك تكذيب موسى رفع عنهم حتمُّل النظر الدقيق ، واالستدالل ، وأيضاً ملا عاينوا ذلك ص
، واإلقدام على تكذيب فرعون ، وايضاً أهنم عرفوا أن األمور بيد اهللا ، وأنه مل يكن يف الدنيا أكمل ما كان لفرعون 

، وذلك ، وال شّدة أكثر مما كانت لبين إسرائيل ، مث إنّ اهللا تعاىل يف حلظة واحدة جعل العزيز ذليالً ، والذليل عزيزاً 
  .يوجب انقطاع القَلْب عن َعالَئق الدُّنيا ، واإلقبال بالكلّية على خدمة اخلالق ، والتوكُّل عليه يف كل األمور 

إن فرعون ملا شاهد فَلَْق البحر وكان عاقالً فال بد وأن يعلم أن ذلك من فعل قادرٍ عاملٍ خمالٍف لسائر : فإن قيل 



  القادرين ، فكيف بقي على الفكر؟
  .لعلّه اعتقد أن ذلك أيضاً السحر ، كما قال حني ألقى موسى عصاه ، وأخرج يده : جلواب وا

يروى أن فرعون كان راكباً حصاناً ، فلما أراد الُعبُور يف البحر خلف بين إسرائيل جَفل احلصان ، فجاء جربيل 
خلفهم َيسوقهم حىت مل َيْبَق منهم أحد ، على فََرسٍ أنثى فتقّدمهم فتبعه احلصان ، فلّما اقتحموا البحر ، وميكائيل 

  .وخرج جربيل وهم أوهلم باخلروج أمر اهللا البحر فالَْتطََم عليهم 
  :واعلم أن هنا لطائف 

أن كل نيب ألّمته نصيب مما أعطي نبيهم ، فموسى عليه الصَّالة السالم ملا ُنجِّي من الغََرقِ حني ألقي يف الَيمِّ ، : أوهلا 
  .أمته من الغََرقِ ] ُنجّيت [ كذلك 
  .أن فرعون ادَّعى العلو والربوبية ، فأغرق ونزل إىل الدَّْرك األسفل : ثانيها 
  .أنه ملا ذبح أبناءهم ، والذبح هو إْنهَار الدم ، أغرقه اهللا يف النَّهر : ثالثها 

  فصل يف فضل يوم عاشوراء
، فوجد اليهود صياماً يوم » املدينة « قدم  روى مسلم عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا

هذا يوم َعِظيم : فقالوا » َما َهذا اليوم الذي َتُصومُوَنُه « : عاشوراء ، فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أجنى اهللا فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكراً فنحن نصومه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وأخرجه . ، فصامه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمر بصيامه » فنحن أََحّق وأَوْلَى بُِموَسى ِمْنكُْم « : م وسل
» أَنُْتْم أََحّق مبوسى منهم فَُصومُوا « : البخاري أيضاً عن ابن عباس ، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ألصحابه 

.  
صامه اقتداًء مبوسى عليه السَّالم على ما أخربه الَيُهود ، وليس كذلك ، ملا  فظاهر هذا أنه صلى اهللا عليه وسلم إمنا

كان يوم َعاشُوَراء تصومه قُرَْيٌش يف اجلاهلية ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصومه « : روته عائشة قالت 
َياَم يوم َعاُشوَراء ، فمن شاء صامه وأمر بصيامه ، فلما فرض رمضان ترك ِص« املدينة » يف اجلاهلية ، فلما قدم 

  .» صامه ، ومن شاء َتَركَه 

  .ُمتَّفٌَق عليه 
حيتمل أن تكون قريش إمنا صامته؛ ألن اليهود أخربوهم ، وكانوا عندهم أصحاب ِعلْمٍ ، فصامه النيب : فإن قيل 

: ووجد اليهود يصومونه قال ، » املدينة « ، فلما قدم » مبكة « صلى اهللا عليه وسلم كذلك يف اجلاهلية ، أىي ب 
  .، فصامه اتَِّباعاً ملوسى » َنْحُن أََحّق وأوىل مبوسى منكم « 

فاجلوابك أن هذا مبين على أنه عليه الصالة والسَّالم كان متعبداً بشريعة موسى عليه الصالة والسالم ، وليس 
  .كذلك 

ثُمَّ َعفَْوَنا َعْنكُْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك لَعَلَّكُمْ ) ٥١(ُتُم الِْعْجلَ ِمْن َبْعِدِه وَأَنُْتْم ظَاِلُمونَ َوإِذْ َواَعْدَنا ُموَسى أَْرَبِعَني لَْيلَةً ثُمَّ اتََّخذْ
  ) ٥٢(َتْشكُُرونَ 

باأللفن واختار أبو » َواَعْدَنا « : هنا ، وما كان ِمثْلَه ثالثاً ، وقرأ الباقون » َوَعْدَنا « : قرأ أبو عمرو ويعقوب 
ءة أيب عمرو ، ورّجحها بأن املَُواعدة إمنا تكون من الَبَشرِ ، وأَما اهللا عز وجل فهو املنفرد بالوَْعِد والَوعِيدِ عبيدة قرا



: إبراهيم [ } َوَعدَكُْم َوْعَد احلق { ، ]  ٩: املائدة [ } َوَعَد اهللا الذين آَمُنواْ { : ، على هذا وجدنا القرآن حنو 
  ] . ٧: األنفال [ } اهللا َوإِذْ َيِعدُكُُم { ، ]  ٢٢

من موسى ، » َوْعد « من اهللا تعاىل ملوسى ، وليس فيه » وعد « وأيضاً فإن ظاهر اللفظ فيه : ورجحه مكّي فقال 
  فوجب محله على الواحد ، بظاهر النص

قتادة ، وابن مث ذكر مجاعة جلّة من القراء عليها كاحلََسنِ ، وإيب رجاء ، وأيب جعفر ، وشيبة ، وعيسى بن عمر ، و
بغري ألف؛ ألن املَُواعدة أكثر ما تكون بني » َوَعْدَنا « إسحاق ، ورّجحه أبو حامت أيضاً بأن قراءة العامة عندنا 

  .املَْخلُوقني واملَُتكَافئني 
 هنا صحيحة ، مبعىن أن موسى نزل قبوله» املُفَاعلة « وقد أجاب الناس عن قول أيب عبيد ، وأيب حامت ، ومكي بأن 

  .اللتزام الوفاء مبنزلة الوعد منه ، أو أنه وعد أن يفي مبا كلفه ربه 
{ : ، ومنه قوله تعاىل » وال يبعد أن يكون اآلدمي يعد اهللا تعاىل ويكون معناه يعاهد اهللا تعاىل « : وقال القفال 

  ] . ٧٧: األنفال [ } اهللا َما َوَعُدوُه  بَِمآ أَْخلَفُواْ{ : إىل أن قال ]  ٧٥: التوبة [ } َوِمْنُهْم مَّْن َعاَهَد اهللا 
فجعل القراءتني مبعىن واحٍد » طَاَرقُْت النَّْعل « : حنو » فعل « املَُواعدة أصالً من اثنني ، وقد تأيت مبعىن : وقال مكّي 

.  
واعدنا « يء؛ ألن من هذا الباب يف ش]  ٥٥: النور [ } َوَعَد اهللا الذين آَمُنواْ { : ليس قوله اهللا : وقال الكسائي 

« ، و » موعدك يوم كذا « : إمنا هو من باب املَُوافاة ، وليس من الوعد يف شيء ، وإمنا هو من قولك » موسى 
  .» موضع كذا 

َمْوِعُدكُمْ { : ، قال تعاىل حكاية عن موسى عليه الصالة والسالم أنه قال » واعدته « : والفصيح يف هذا أن يقال 
  ] . ٥٩: طه [ } َيْوُم الزينة 

باأللف جَّيد؛ ألن الطَّاعة يف القبول مبنزلة املَُواعد ، فمن اهللا َوْعد ، ومن موسى قَُبول » َواَعْدَنا « : وقال الزجاج 
  .واتباع ، فجرى جمرى املواعدة 

دَّ ملوسى من يف أحد معنييه؛ وألنه ال ُب« وعدنا » باأللف؛ ألنه مبعىن « واعدنا » واالختيار « : وقال مكّي أيضاً 
  .» َوْعد أو قَُبول مي مقام الَوْعِد فتصّح املُفَاعلة 

  .األقوى أن اهللا تعاىل وعد الَوْحي ، وهو وعد اهللا اجمليء للميقات : قال ابن اخلَطِيب 
  ؟» املَُواعدة والوقت واملوضع : اِمليَعاُد « : قال اجلوهري 

: مفعول ثاٍن ، وال بد من حذف مضاف ، أي » أربعني « مفعول أول ، و » موسى « ووعد يتعّدى الثنني ، ف 
متام أربعني ، وال جيوز أن يتنصب على الظَّرف ، لفساد املعىن ، وعالمة نصبه الياء؛ ألنه جار جمرى مجع املذكر 
يف  السَّامل ، وهو يف األصل مفرد اسم مجع ، مسي به هذا الَعقْد من العدد ، ولذلك أعربه بعضهم باحلركات؛ ومنه

  ]الوافر : [ أحد القولني 

  َوقَدْ َجاَوْزُت َحدَّ اَألْرَبعِنيِ... َوَماذَا َيْبتَِغي الشُّعََراُء ِمنِّي  ٤٨٦
  .بكسر النون 

نصب على التَّمييزن والعقود اليت هي من عشرين إىل ِتْسِعني ، وأحد عشر إىل تسعة عشر كلها متيز » ليلة « و 
  .بواحد منصوب 

موسى بن ِعْمران بن يصهر بن قاهت بن الوي ين َيْغقُوب بن إْسَحاق ابن إبراهيم عليه الصالة هو » موسى « و 



» ماء « ُموَشى بالشني ألن : والسالم ، اسم أعجمي غري منصرف ، وهو يف األصل على ما يقال مركّب واألصأل 
  .موسى : فعربته العرب فقالوا » َشا « : والّشجر يقال له » مو « : بلغتهم يقال له 

إما مسي به؛ ألن أمه جعلته يف التَّابوت حني خافت عليه من ِفْرعون ، وألقته يف البحر ، فدفعته أمواج البحر : قالوا 
حىت أدختله بني أْشجَار عند بيت فرعون ، فخرجت َجوَاري آسَيةَ امرأة فرعون َيْغِسلَْن فوجدن التَّابوت ، فأخذنه 

م املكان الَِّذي أصيب فيه وهو املاء والشجر ، وليس ملوسى اسم النَّبِّي عليه الصالة فسمي عليه الصالة والسالم باس
  .والسالم اشتقاق؛ ألنه أعجمي؛ ألن بين إسرائيل والقْبط ما كانوا يتكلّمون بلغة العرب 

لقته فهو ُموسى إذا ح: من أْوَسْيت رأسه » مفعل « هو : إنه مشتق ، واختلفوا يف اشتقاقه ، فقيل : ومنهم من قال 
  .إمنا مسي بذلك ِلَصلَِعِه : ن فمن جعل امسه عليه مشتقاً قال » أعطيته فهو ُمْعطَى « ، ك 

وكان عليه الصالة والسالم » فعلى « َيتََبْخَترُ يف مشيته ويتحركن فهو : أي » َماَس َيمِيُس « مشتق من : وقيل 
  .» الَيقني « من » وِقن ُم« كذلك ، فقلبت الياء واواً النظمام ما قبلها ك 

  .والصحيح األول ، وهذا االشتقاق إمنا هو يف ُموسى آلة احلَلْق 
  فصل يف قصة موسى بعد جناة قومه

إن خرجنا من البحر ساملني آتيكم بكتاب من : ذكر املفسرون أن موسى عليه الصالة والسَّالم قال لبين إسرائيل 
يا موسى : الفِْعل والتَّْرِك ، فلما جاوز البحر ، وأغرق اهللا فرعون قالوا عند اهللا يبّين لكم فيه ما جيب عليكم من 

بين إسرائيل ، وصعدوا اجلبل ، وواعدهم ] أخيار [ ائتنا بذلك الكتاب املوعود ، فخرج إىل الطُّور يف َسْبعني من 
. موعده ] أخلفنا [ قد : لوا إىل متام أربعني ليلةً ، فعدوا فيما ذكر املفسرون وعشرين يوماً وعشرين ليلة ، وقا

  .فاّتخذوا العجل 
  .» بلغنا أنه مل حيدث حدثاً يف األربعني ليلة حىت هبط من الطور « : وقال أبو العالية 

  مل خّص الليايل بالذِّكْر دون األَيام؟: فإن قيل 
ايل أول الشهور ، واأليام َتَبٌع هلا ، وأيضاً ألن الليلة أسبق من اليوم فهي قَْبلَُه يف الرتبة وقع هبا التاريخ ، فاللََّي: قيل 

ألن الظلمة سابقة على النُّور ، فهي األصل يؤيده قوله : فليس املراد انقضاء أي أربعني كان ، بل أربعني معيناً وقيل 
  :تعاىل 

  ] . ٣٧: يس [ } َوآَيةٌ لَُّهُم الليل َنْسلَُخ ِمْنُه النهار { 
  فصل يف معىن أربعني ليلة

» اليوم أربعني يوماً منذ خروج فالن « : واعدنا موسى انقضاء أربعني ليلةً كقوهلم : معناه } أَْرَبِعَني لَْيلَةً { : قوله 
: يوسف [ } واسأل القرية { : متام األربعني ، واحلاصل أنه حذف املضاف ، وأقام املضاف إليه مقامه كقوله : أي 
 كان ، بل أربعني معيناً ، وهو الثالثون من ذي الِقْعَدة ، والعشر األول وأيضاً فليس املراد انقضاء أي أربعني]  ٨٢

  .من ذي احلّجة؛ ألن موسى عليه السَّالم كان عاملاً بأن املراد هو هذه األربعون ، وكان ذلك بعد أن جاوز البحر 
  .اجلََبل بعد انقضاء هذه األربعني وحيتمل أن يكون املراد أنه وعد قَْبلَ هذه األربعني أن جييء إىل : قال ابن اخلطيب 

يفيد أن املواعدة كانت من أول » أربعني ليلة « : قوله هاهنا : فإن قيل . وهذا االحتمال هو املؤّيد باألخبار : قال 
  .األمر على األربعني 
 ١٤٢: األعراف [ } ِميقَاُت َربِِّه أَْرَبِعَني لَْيلَةً  َوَواَعْدَنا موسى ثَالَِثَني لَْيلَةً وَأَْتَمْمَناَها بَِعْشرٍ فََتمَّ{ : وقوله يف األعراف 

ليس : يفيد أن املَُواعدة كانت يف أول األمر على الثالثني ، فكيف التوفيق بينهما؟ أجاب احلََسن الَبْصري فقال ] 



ثَالثَةِ { : كقوله  املراد أن وعده كان ثالثني ليلة ، مث بعد ذلك وعده بعشر ، لكنه وعده أربعني ليلة مجيعاً ، وهو
  ] . ١٩٦: البقرة [ } أَيَّامٍ ِفي احلج َوَسْبَعةٍ إِذَا َرَجعُْتْم ِتلَْك َعشََرةٌ كَاِملَةٌ 

اختذمت الِعْجلَ إهلاً ، وقد يتعّدى : يتعّدى الثنني ، واملفعول الثاين حمذوف أي » اتََّخذَ « } ثُمَّ اختذمت العجل { : قوله 
  ] . ١١٦: البقرة [ } َوقَالُواْ اختذ اهللا َولَداً { : حنو » جعل « و » عمل « ناه ملفعول واحد إذا كان مع

» اتََّخذَ « يتعدّيان الثنني ما مل يفهما كسباً ، فيتعديان لواحد ، واختلف يف » اتََّخذَ « و » َتِخذَ « : وقال بعضهم 
ىل مهزة وصل ، والثانية فاء الكلمة ، فاجتمع مهزتان األو» ائَْتَخذَ « : من اّألْخِذ ، واألصل » افتعل « هو : فقيل 

فوقعت الياء فاء قبل تاء االفتعال ، فأبدلت تاء ، » إميان « ثانيتهما ساكنة بعد أخرى ، فوجب قلبها ياء ك 
اَألكْل »  من« اتَّكَلَ » : ، إال أن هذا قليل يف باب اهلمز؛ حنو « من الُيْسرِ » اتََّسَر « وأدغمت يف تاء االفتعال ك 

  ]الطويل : [ من َتِخذَ يَْتَخذُ؛ وأنشد « افَْتَعل » هو : ؛ وقال أبو عليٍّ « اإلزَار » من « اتََّزر » ، و « 
  َنِسيفاً كَأُفُْحوصٍ القطَاةِ املُطَوِّقِ... َوقَْد َتِخذَْت رِْجِلي إلَى َجْنبِ غَْرزَِها  ٤٨٧

  .وهذا أسهل القولني ]  ٧٧: الكهف [ } اً الَتََّخذَْت َعلَْيِه أَجْر{ : وقال تعاىل 
والقُّراُء على إدغام الذَّال يف التاء لقرب خمرجهما ، وابن كثري ، وعاصم يف رواية َحفْص باإلظهار ، وهذا اخلالف 

أن داللة على « مث » ، وأتى يف هذه اجلملة ب « اتََّخذُْتم » : ، واجلمع حنو « اتََّخذُْت » : جارٍ يف املفرد حنو 
  .اإلتِّخَاذ كان بعد املَُواعدة مبهلة 

ملا أنعم عليهم هبذه النِّْعَمة ، وأتوا َعِقْيَب ذلك بأقبح أنواع اجلهل الكُفْر ، كان ذلك يف حل : وقال ابن اخلطيب 
:  إين أحسنت إليك ، وفعلت كذا وكذا ، مث إنك تقصدين بالسُّوء واإليذاء منه ، و مثله: التعجُّنب فهو كمن يقول 

ثُمَّ قََسْت قُلُوُبكُْم { ؛ ]  ٢: األنعام [ } ثُمَّ أَنُتمْ َتْمَتُرونَ { ، ]  ١: األنعام [ } ثْمَّ الذين كَفَُرواْ بِرَبِّهِْم يَْعِدلُونَ { 
[ } قُْتلُونَ أَنْفَُسكُْم ثُمَّ أَْنُتْم هؤالء َت{ ، ]  ٨: اجلاثية [ } ثُمَّ ُيِصرُّ ُمْسَتكْبِراً { ، ]  ٧٤: البقرة [ } مِّن َبْعِد ذلك 

  ] . ٨٥: البقرة 
البتداء الغاية والضمري بعود على ُموسى ، وال ُبّد من » ِمْن « ، و » اتََّخذَُتْم « متعلّق ب » ِمْن بْعِدِه « : قوله 

  .من بعد انطالقه أو ُمِضّيه : حذف مضاٍف ، إي 
  .» يعود على موسى « : وقل ابن عطية 

  .» قه للمتكلّم على انطال« : وقيل 
يقتضي عوده على موسى » وقيل يعود على انطالقه « : عرى الَوْعِد ، ويف كالمه بعض ُمَناقشة ، فإن قوله : ويل 

  .من غري تقدير مضاف ، وذلك غري مَُتَصوَّر 
  .» اتََّخذُْتمْ « مجلة حالية من فاعل » َوأَنُْتم َضاِلُمونَ « : قوله 

، عن أيب احلسن ، ومسي العجل » ِعْجلة « ن والُعجُول مثله ، واجلمع َعَجاجِْيل ، واألنثى ولد البقرة» الِعْجل « و 
ِعْجالً الستعجاهلم عبادته ، ذكره القُْرطيب ، وفيه نظر؛ ألن الِعْجلَ ولد البقرة كان موجوداً قبل أن يتخذ بنو 

  .إسرائيل الِعْجل 
  فصل

اخلفين يف قَْومي ، وكان قد بقي مع بين : ور ، وقال ألخيه هارون ملا ذهب موسى إىل الطُّ: قال أهل التَّفسري 
إن هذه الثياب واحلُِليّ ال حتلّ لكم ، وكان : إسرائيل الثياب واحلُِليّ الذي استعاروه من الِقْبِط قال هلم هارون 

 تقدم على فرعون يف دخول السَّاِمرِيُّ من مسريه مع موسسى عليه السالم إىل البحر ينظر إىل حافر دَاّبة جربيل حني



  .البحر 
كان لكما نقل حافره خيضّر مكانه َنْبتاً ، فلهذا مسي فرس احلياة ، وال يصيب شيئاً إال َحيي ، : قال بعض املفسرين 

ْضتُ فَقََب{ : قبض من تراب َحاِفرِِه ، فذلك قوله : إن هلذا النبت َنَبتأً ، فقبض منه قَْبَضةَ ، وقيل « : فقال الّسامريُّ 
، مث إن السَّامري أخذ ما كان معهم من الذَّهب ، فصوَّر منه ِعْجالً وألقى ]  ٩٦: طه [ } قَْبَضةً مِّْن أَثَرِ الرسول 

  «هذا إلَُهكُْم وإله موسى » : فيه تلك القَْبضة ، فخرج له صوت كاخلُوَارِ ، فقال القوم 
  .« ، وكان يعبد البقر ، وكان امسه موسى بن ظفر ألنه كان مَُنافقاً يظهر اإلسالم » : قال ابن عبّاس 

  .متَّى : وقيل 
َوَجاَوْزَنا ببين إِْسَرآئِيلَ البحر فَأََتْواْ على قَْومٍ { : هارون ، وإهنم عبدا العجل بعد ُمجاوزة النَّهر لقوله تعاىل : وقيل 

  ] . ١٣٨: األعراف [ } َما لَُهْم آِلَهةٌ َيْعكُفُونَ على أَْصَنامٍ لَُّهْم قَالُواْ ياموسى اجعل لََّنآ إهلا كَ
كل عاقل يعلم ببديهة عقله أن الصنم الذي ال يتحّرك ، وال حيّس ، وال يعقل مستحيل أن يكون له إله : فإن قيل 

السموات واألرض ، َوَهْب أنه ظهر من خَُوار ، ولكن هذا القَْدر ال يصلح أن يكون ُشْبهة يف قَلْب أحد من العقالء 
كونه إهلاً ، وأيضاً فإن القوم قد شاهدوا قبل ذلك من املعجزات الظاهرة اليت تكون قريبةً من َحّد اإلجلاء من يف 

الداللة على الصانع وصدق موسى عليه السَّالم فمع قوة هذه الداللة وبلوغها إىل َحّد الضرورة ، ال يكون صدور 
  .جلسم املصوت إهلاً اخلُوَارِ من ذلك الِعْجلِ يقتضي شبهة يف كون ذلك ا

واجلواب أنّ هذه الواقعة ال ميكن تصحيحها إالّ على وجه واحٍد ، وهو أن السَّامري ألقى إىل : قال ابن اخلطيب 
القوم أن موسى عليه السَّالم إمنا قدر على ما أتى به؛ ألنه كان يّتخذ طلسَمات على قوى ملكية ، وكان يقدر 

وأنا أختذ لكم طلسمات مثل طلسمته ، ورّوج عليهم ذلك « : ال السَّامري للقوم بواسطها على هذه املُعجَِزاِت فق
بأن جعله حبيث خرج منه صَْوٌت عجيب ، فأطمعهم يف أن يصريوا مثل مُوَسى عليه السَّالم يف اإلتيان باخلوارق ، أو 

  .لك وقعوا يف تلك الشبهة لعلَ القوم كانوا جمّسمة وُحلُولية ، فجوزوا حلول اإلله يف بعض األْجَسام ، فلذ
  فصل يف فوائد من قصة بين إسرائيل

  :يف هذه القصة فوائد 
أهنا تدلّ على أن أّمة حممد صلى اهللا عليه وسلم خري األمم؛ ألن أولئك اليهود مع ُمَشاهدهتم تلك الَبَراهني : أحدها 

لسالم فإهنم مع أهنم حمتاجون يف ثبوت كون القُْرآن الَباِهَرة اغَْترُّوا هبذه الشبهة الرَّكيكة ، وأّما أمة حممد عليه ا
معجزاً إىل الدَّالئل الدقيقة مل َيْغَترُّوا بالشُُّبهَات العظيمة ، وذلك يدلُّ على أهنم أكمل َعقْالً ، وأدعى خاطراً من 

  .اليهود 
وا اهللا بالدَّليل معرفة تاّمة ملا وقعوا فيه حتذير عظيم من التقليد واجلَْهل بالدالئل ، فإن هؤالء األقوام لو عرف: وثانيها 

  .يف شبهة السامري 
تسلية النيب صلى اهللا علي وسلم عما كان َشاَهَد من مشركي العرب ، واليهود ، والنَّصارى من اخلالف ، : وثالثها 

إهنم بعد أن خلّصهم اهللا فكأنه تعاىل أمره بالصَّْبرِ على ذلك كما َصَبَر مُوَسى عليه السالم يف هذه الواقعة املنكرة ، ف
تعاىل من فرعون ، وأراهم املعجزات العجيبة من أّول ظهور ُموَسى إىل ذلك الوقت ، اغَْترُّوا بتلك الشبهة الّركيكة 

  .، وأن موسى عليه السالم صرب على ذلك ، فََألنْ يصرب حممد عليه السالم على أِّذيَِّة قومه أوىل 
إن هؤالء يفتخرون بأسالفهم ، : وعداوة مع الرسول هم اليهود ، فكأنه تعاىل قال  أن اشدّ الناس جمادلةّ: ورابعها 

مث إن أسالفهم كاانوا يف الَبالََدِة ، واجلهالة ، والغباوة إىل هذا احلد حبيث إن أشّد األشياء َبالََدة ، وجهالة ، وغباوة 



  .، هم البقر ، فجعلوه إهلاً ، فكيف هؤالء األخالف 
  فصل

  : الظّلم وجهان يف تفسري
  :قال فيه أبو مسلم الظُّلم يف أصل اللغة من النقص قال تعاىل : األول 

  ] . ٣٣: الكهف [ } ِكلَْتا اجلنتني آَتْت أُكُلََها وَلَْم َتظِْلمِ مِّْنُه شَْيئاً { 
الدين : ناقصني يف خريين  أهنم تكروا عبادة اخلالّق احمليي املميت ، واشتغلوا بعبادة الِعْجلِ ، فقد صاروا: واملعىن 
  .والدنيا 
أن الظلم يف العرف عبارة عن الضرر اخلايل عن نفع يزيد عليه ، ودفع مضّرة أعظم منه ، واالْسِتحْقَاُق غري : والثّاين 

، العريف علمه أو ظّنه ، فإذا كان هبذه الصفة كان فاعالً ظلماً ، مث إن الرجل إذا فعل ما يؤّديه إىل العقاب والنار 
  ] . ١٣: لقمان [ } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعِظيٌم { : ، وإن كان يف احلال نفعاً ولذّة كما قال » إنه ظامل لنفسه « : قيل 

وملّا كانت عبادهتم لغري اهللا ظُلماً ومؤّدياً إىل عذاب النار ُسّمي ]  ٣٢: فاطر [ } فَِمْنُهْم ظَاِلٌم لَِّنفِْسِه { : وقال 
  .ظلماً 

  ّد شبهة للمعتزلةفصل يف ر
  :استدّلت املعتزلة هبذه اآلية على أنّ املعاصي ليست خبلق اهللا من وجوه 

  .أنه تعاىل ذمَّهم عليها ، ولو كانت خملوقةً له لكانوا مطيعني بفعلها؛ ألن الطَّاعة عبارة عن فعل املراد : أحدها 
جيري جمرى الذم بسبب كونه أَْسَوَد ، وأبيض ، وطويالً لون كان العصيان خملوق هللا تعاىل لكان الذَّم بسببه : وثانيها 

.  
  .وهذا متّسك بفعل املدح والذم ، وهو معارض مبسأليت الداعي والعلم ، وقد تقّدم : قال ابن اخلطيب 

  .» ثُمَّ َعفَْوَنا عَْنكُْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك « : قوله 
ألهنا متحو الّسقم ، وَعفَِت الريح األَثَر؛ : أيك حما ذنوبكم ، والعافية » َعفَا اهللا َعْنكُمْ « : املَْحُون منه » العفو « و 

  ]الطويل : [ قال 
  ِلَما َنَسَجْتَها ِمْن َجنُوبٍ َوَشْمأَلِ... فَُتوِضَح فَاِملقْراِة لَمْ َيْعُف َرْسمَُها  ٤٨٨
  .اد فيكون من األضد» وأَْعفُوا اللَِّحى « كَثَُر ، ومنه : َعفَا كذا أي : وقيل 

الَعفُْو َتغطية األثر ، وإذهاب احلال األّول من الذَّْنب أو غريه ، وال يستعمل الَعفْوُ مبعىن الصَّفح « : وقال ابن عطية 
املغفر ، ولكن قد : وهذا الذي قاله قريب من تَفِْسْيرِ الُغفَْران؛ ألن الغفر التغطية والسَّتر ، ومنه . » إال يف الذنب 
  .العفو جيوز أن يكون بعد العقوبة ، فيجتمع معها ، وأّما الُغفَْرانُ فال يكون مع عقوبة  فُرِّق بينهما بأن
قصده ُمتَناوالً ما عنده ، وَعفَتِ : َعفَاه واْعَتفَاُه أي : القصد لتناول الشَّيء ، يقال : » الَعفُو « : وقال الرَّاغب 

ديار كأهنا قصدت حنو البِلَى وعفا النَّْبت والشَّْعُر قصد تناولَ الزِّيادة الريُح التُّراَب قصدهتا متناولةً آثارها ، وَعفَِت ال
» أْعفُوا اللَِّحى « تركته يعفو ويكثر ، ومنه : ، وعفوُت عنك كأنه قصد إَِزالَةَ ذَْنبِِه صارفاً عنه ، وأْعفَْيُت كذا ، أي 

  ]الطويل [ ْضَداِدن وهو كالم حسن؛ وقال الشاعر فجعل القصد قدراً مشتركاً يف الَعفْوِ ، وهذا ينفي كونه من اَأل
  إِذَا َردَّ َعاِفي الِْقْدر َمْن َيْسَتِعُريهَا. . ...  ٤٨٩
أن الَعاِفي هنا ما يبقى يف القَْدرِ من املََرقِ وحنوه ، فإذا أراد أحد أن يستعري الِقْدَر ُيَعلِّلُ صاحبها بالعَايف الذي : معناه 



، ومن يستعريها َمفُْعول ، وهو من اإلسناد اجملازي؛ ألن الرَّاد يف احلقيقة صاحب الِقْدرِ بسبب فيها ، فالَعاِفي فاعل 
  .العايف 

  فصل يف تفسري املعتزلة للعفو يف اآلية
  .» املراد مث عفونان عنكم بسبب إتيانكم بالتَّْوَبة ، وهي قتل بعضكم بَْعضاً « : قالت املعتزلة 

  :ف من وجهني وهذا ضعي: قالت بن اخلطيب 
أن قبول التوبة َواجٌب عَقْالً ، ولو كان املُرَاد ذلك ملا جاز عدُّه يف معرض اإلنعام ، ألن أداء الواجب ال : األول 

  .ُيَعّد من باب اإلنعام ، واملقصود من هذه اآليات تَْعدِْيُد نَِعمِ اهللا تعاىل عليهم 
؛ وأّما إسقاط ما جيب إسقاطه ، وذلك ال ُيسمَّى َعفْواً ، أال ترى أن أن الَعفْوَ اسم إلسقاط العقاب املستحّق: الثاين 

  .الظامل ملا مل جيز له تعذيب املظلوم ، فإذا ترك عذابه مل يكن الترك عفواً ، فكذلك هاهنا 
} ا أَنفَُسكُْم فتوبوا إىل َبارِِئكُْم فاقتلو{ : ال َشّك يف حصول التوبة يف هذه الصورة لقوله تعاىل : إذا ثبت هذا فنقول 

وإذا كان كذلك َدلَّت اآلية على أن قَُبولَ التوبة غري واجب َعقْالً ، وإذا ثبت ذلك ثبت أيضاً أنه ]  ٥٤: البقرة [ 
تعاىل أسقط ُعقُوَبةَ من جيوز عقابه عقالً ، وشرعاً ، وذلك أيضاً خالف قول املعتزلة ، وإذا ثبت أنه عفا عن كفّار 

  .ا عن فُّساق أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم مع أهنم خري أمة أُخرجت للنَّاس كان أوىل قوم موسى ، فألن يعفو
  .» لََعلَّكُمْ ِتْشكُُرونَ « : قوله 

هو تصور : وقال الراغب . ، وقد تقّدم تفسري الشكر عند ذكر احلمد » لعلّ « يف حمل رفع خرب » َتْشكُُرونَ « 
  .النعمة وإظهارها 

َعْين َشكْرى « أصله من : الكَْشف ، وهو ضّد الكفر ، فإنه َتْغِطَيةُ النعمة وقيل : ن الكَْشر أي هو مقلوب ع: وقيل 
  .ممتلئة ، فهو على هذا االمتالء من ذكر املنعم عليه : أي » 
حيحن من األفعال املتعّدية بنفسها تارةً ، وحبرف اجلرِّ أُخَْرى ، وليس أحدمها أصالً لآلَخرِ على الص» َشكَر « و 

  ]الطويل : [ فمن املتعدِّي بنفسه قوله َعْمرِو ْبنِ لَُحيِّ 
  فََهالَّ َشكَْرتَ الْقَْوَم إِذْ لَْم ُتقَاِتلِ... ُهُم َجَمُعوا ُبْؤَسى وُنْعَمى َعلَْيكُُم  ٤٩٠

  .، وسيأيت هنا حتقيقُُه ]  ١٥٢: البقرة [ } واشكروا ِلي { : ومن املتعدِّي حبرف اجلر قوله تعاىل 
  فصل يف الرد على املعتزلة

إنه تعاىل َبيَّن أنه عفا عنهم ، ومل يؤاخذهم لكي يشركوا ، وذلك يدلّ على أنه تعاىل مل يرد منهم إال : قالت املعتزلة 
  .الشكر 

لو أراد اهللا تعاىل منهم الشكر ألراد ذلك ، أمنا شرط أن حيصل للشَّاكر داعية للشكر أوالً هبذا الشرط : واجلواب 
األول باطل؛ إذ لو أراد ذلك هبذا الشِّرط ، فإن كان هذا الشرط من الَعْمِد لزم افتقار الدَّاعية إىل داعية أخرى ، ، و

وإن كان من اهللا حبيث خلق اهللا الدَّاعي حصل الشكر ال حمالة ، وحيث مل خيلق الدَّاعي استحال ُحُصول الشكر ، 
كر منه من غري هذه الداعية ، فقد أراد منه املُحَال؛ ألن الفِْعلَ وذلك ضد قول املعتزلة ، وإن أراد حصول الشُّ

  .فثبت أن اإلشكال وراٌد عليهم . بدون الدواعي ُمَحال 

  ) ٥٣(َوإِذْ آَتيَْنا ُموَسى الِْكَتاَب َوالْفُْرقَانَ لََعلَّكُمْ َتهَْتُدونَ 



  .» آتْيَنا « مفعول ثان ل » الفُْرقان « و » الكتاب « 
  اد بالكتاب والفرقان شيء واحد ، وهو التوراة؟وهل املر

َرأَْيُت الَغْيثَ واللَّْيثَ ، وهو ِمْن : اجلامع بني كونه كتاباً ُمنَزَّالً ، وفرقاناً يفرِّق َبْين الَْحقِّ والَْباطل ، حنو : كأنه قيل 
  ]املتقارب : [ باب قوله 

  .. .إِلَى الَْمِلِك الْقَْرمِ َواْبنِ اهلَُمامِ  ٤٩١
  ]الوافر : [ أو ألهنم ملَّا اختلف اللفظ ، جاز ذلك؛ كقوله 

  َوأَلْقَى قَْولََها كَِذباً َوَمْينَا... فَقَدََّمِت اَألِدَمي ِلَراِهَشْيه  ٤٩٢
  ]الطويل : [ وقوله 
  َوِهْنٌد أََتى ِمْن ُدونَِها النَّأُْي وَالُْبْعُد...  ٤٩٣

  ]الكامل : [ وقوله عنترة 
  ى َوأَقْفََر بَْعَد أُمِّ الَْهيْثَمِأَقَْو...  ٤٩٤

هذا إمنا جيوز يف الشِّعر ، فاألحسن أن يراد بالفُْرقَاِن ما علَّمه اهللا موَسى من الفَْرقِ بني احلقِّ « : قال النحاس 
  .» والباطل 

ا فرٌّ به بني الكُفْرِ م» الفرقان « التوراةُ ، و » الكتاُب « نعت للكتاب أو » الفرقان « ، و » الواو زائدة « : وقيل 
  .الَعَصا والَيدِ أو ما فّرق به بني احلالل واحلرام من الشرائع : واإلميان ، كاآليات من حنو 

  .يف اَألصل مصدر مثل الغُفَْران » الفُْرقَان « و 
  ] . ٥٠: البقرة [ } فََرقَْنا بِكُُم البحر { وقد تقّدم معناه يف 

  .ولقد آتينا موسى الكتاب ، وحمّمداً الفرقان : والتقدير : للقرآن ، قالوا هنا اسم » الفُرقَانُ « : وقيل 
هذا خطأ يف اإلعراب واملعىن ، أّما اإلعراب فألن املعطوف على الشيء مثله ، وهذا خيالفه ، وأّما : قال النحاس 
الفُْرقَانُ اْنِفرَاقُ « : وقال قُطْرب وزيد .  ] ٤٨: األنبياء [ } َولَقَْد آتَْيَنا موسى َوهَاُرونَ الفرقان { : املعىن فلقوله 

  .» الَبْحرِ له 
لََعلَّكُمْ « : وأيضاً قوله بعد ذلك ]  ٥٠: البقرة [ } َوإِذْ فََرقَْنا بِكُُم البحر { : هذا مذكور يف قوله : فإن قلت 
: عن األوىل أنه تعاىل مل يبني يف قوله ال يليق إالّ بالكتاب؛ ألن ذلك ال يذكر إال عقيب اهلدى ، فاجلواب » َتْهَتُدونَ 

  .أن ذلك كان ألجل موسى عليه السالم ، ويف هذه اآلية َبّين ذلك بالتنصيص } َوإِذْ فََرقَْنا بِكُُم البحر { 
آتينا موسى الكتاب ليستدلُّوا بذلك على وجود الصانع : أن فَْرقَ البحر كان من الّدالئل فلعلّ املَُراد : وعن الثاين 

وصدق موسى عليه السَّالم ، وذلك هو اِهلَداَيةُ ، وأيضاً فاهلدى قد يَُراُد به الفَْوُز والنََّجاة ومل يَُرْد به الداللة ، ، 
  .فكأنه تعاىل بّين أنه أتاهم الكتاب نعمةً من الدين والفرقان الذي جعل به جناهتم من اخلَْصمِ نعمةً عاجلةً 

[ } إَن َتتَّقُواْ اهللا َيجَْعل لَّكُْم فُْرقَاناً { ْرب؛ ألهنم كانوا مستعبدين مع القبط ، الفََرُج من الكَ: الفرقان : وقيل 
  .احلّجة والبََيان ، قاله ابن حبر : فََرجاً وَمخَْرجاً وقيل : أي ]  ٢٩: األنفال 

م الفُْرقَان ، فقيل يعين به الفُْرقَان الفَْرُق بينهم وبني قوم فرعون ، أجنى هؤالء ، وغرق أولئك ، ونظريه يو: وقيل 
  .يوم بدر 

  فصل يف الرد على املعتزلة
أراد : على أن اهللا أراد االهتداء من الكُلّ ، وذلك يبطل قول من يقول » لعلكْم هتتدون « : استدلت املعتزلة بقوله 



الل ممن يضل ، فما الفائدة يف وأيضاً إذا كان هداهم أنه تعاىل مل خيلق االهتداء ممن يهتدي ، والض. لكُفَْر من الكافر 
ومعلوم أن االهتداء إذا كان خيلقه ، فال تأثري إلنزال الكتب » لََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ « : إنزال لكتاب والفرقان ، ولقوله 

االهتداء ولو أنزل الكتاب ، ومل خيلق االهتداء فيهم ملا حصل االهتداء ، ] وال كتاب حلصل [ فيه لو كان االهتداء 
  .الكالم ] هذا [ لكي هتتدوا؟ وقد تقّدم مثل ] الكتاب [ أنزلت : كف جيوز أن يقول في

كُْم فَاقُْتلُوا أَنْفَُسكُْم ذَِلكُمْ َخْيرٌ َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ إِنَّكُْم ظَلَْمُتمْ أَنْفَُسكُْم بِاتَِّخاِذكُُم الِْعْجلَ فَتُوُبوا إِلَى َبارِِئ
  ) ٥٤(ِعْنَد بَارِِئكُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم إِنَُّه ُهَو التَّوَّابُ الرَّحِيُم لَكُْم 

  .أْعلَْم أن يف املنادى املضاف إىل ياء املتكلم ستَّ لُغَات » يا قوم « 
  .حذفها جمتزئاً عنها بالكَْسَرِة ، وهي لغة القرآن : أفصحها 
  .ثبوت الياء ساكنة : والثانية 
  .مفتوحة ثبوهتا : الثالثة 
  .قلبها ألفاً : الرابعة 

  ]الوافر : [ حذف هذه األلف ، واالجتزاء عنها بالفتحة؛ كقوله : اخلامسة 
  بِلَْهَف َوالَ بِلَْيَت َوالَ لََو أنِّي... َولَْسُت بَِراجِعِ َما فَاَت َمنِّي  ٤٩٥

  .يا لَهْفَا : أي يقول 
: األنبياء [ } قَالَ َربِّ احكم باحلق { : شبيهاً باملفرد ، حنو قراءة من قرأ بناء املضاف إليها على الضَّّم ت: السَّاِدَسةُ 
١١٢ . [  

سم مجع؛ ألنه دالّ على أكثر من اثنني ، وليس له : يا أيها القوم والقوم : يف تقدير » ياقوم « ألن : قال بعضهم 
، » قَاَم باَألمْررِ يقوُم به « ، واشتقاقه من » ل َرُج« واحد من لفظه ، وال هو على صيغة خمتّصة بالتكسري ، وُمفْرُدهُ 

واألصل يف إطالقه على الرجال؛ ولذلك قوبل ]  ٣٤: النساء [ } الرجال قَوَّاُمونَ َعلَى النسآء { : قال تعاىل 
: احلجرات [ } نَِسآٌء مِّن نَِّسآٍء  الَ َيْسَخْر قَْوٌم مِّن قَْومٍ عسى أَن َيكُوُنواْ َخيْراً مِّْنُهْم َوالَ{ : بالنَِّساء يف قوله تعاىل 

١١ . [  
  ]الوافر : [ وقول زهري 

  أَقَْوٌم جِْصنٍ أْم نَِساَء... َوَما أَْدرِي َوسَْوَف إَِخالُ أَْدرِي  ٤٩٦
]  ١٠٦: الشعراء [ } كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط { و ]  ١٠٥: الشعراء [ } كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ املرسلني { : وأما قوله تعاىل 

واملكذبون رجال ونساء فإمنا ذلك من باب التَّْغِليب ، وال جيوز أن يطلق على النِّساء وحدهن آلبتة ، وإن كانت 
  .عبادة بعضهم توهم ذلك 

  فصل يف نظم اآلية
لطيفة ، وهي أنه أضاف القوم إىل نفسه ، وأضاف نفسه إليهم إضافة اختالط ، وامتزاج ، » يا قوم « : يف قوله 
منه فََصاَرا كاجلََسدِ الواحد فهو مقيد هلم ما يريد لنفسه ، وإمنا يضرهم ما يضره وما ينفعهم ] وهم [ ه منهم فكأن

ما أُِحبُّ لك إال ما أُِحبُّ لنفسي وذلك إشارة إىل اْسِتمَالَِة قلوهبم إىل قَُبولِ : ينفعه كقول القائل لغريه إذا نصحه 
  .وَنَهاُهْم عنه  دعواه ، وطاعتهم له فيما أمرهم به ،

  .، وقد تقدم اخلالف يف مثل هذه ملادة » ظلمتم « الباء للسببية ، متعلّقة ب } باختاذكم العجل { : قوله تعاىل 



إهلاً كما تقدم ، واملصدر ُهَنا مضاف للفاعل ، وهو أحسن : مفعول أّول ، والثَّاين حمذوف أي » الِعْجل « و 
فاعله ومفعوله فاألوىل إضافته إىل الفاعل؛ ألنه رتبته التقدمي ، وهذا من الصور الوجهني ، فإن املصدر إذا اجتمع 

  .اليت جيب فيها تقدمي الفاعل 
  .» الِعْجل « وتقّدم الكالم يف . فسيأيت إن شاء اهللا تعاىل ]  ١٣٧: األنعام [ } قَْتلَ أَْوالَدِِهْم ُشرَكَآُؤُهمْ { وأما 
وروي عن أيب عمرو . ، واملشهور كسر اهلمزة؛ ألهنا حركة إعراب » توبوا « ق ب متعلّ} إىل بَارِِئكُمْ { : قوله 

  :ثالثة أوجه أخر 
وهو اإلتيان حبركة خفية ، والسكون احملض ، وهذه قد طعن فيها مجاعة من النحاة ، ونسبوا راويها إىل : االخِْتالَس 

  .الَغلَِط على أيب َعْمرو 

  .» عمرو فظنَّه الراوي َسكَّن ومل يضبط إمنا اختلس أبو « : وقال سيبويه 
ال جيوز التسكني مع َتوَاِلي احلركات يف حرف اإلعراب يف كالم وال شِْعرِ ، وقراءة أيب عمرو حلن « : وقال املربِّد 

 «.  
ول وهذه جرأة من املربد ، وجهل بأشعار العرب ، فإن السُّكُونَ يف حركات اإلعراب قد ورد يف الشعر كثرياً؛ منه ق

  ]السريع : [ امرء القيس 
  إِْنماً ِمَن اهللا َوالَ َواِغلِ... فَالَْيْوَم أَشَْرْب غَْيَر ُمنَْتْحِقبٍ  ٤٩٧

  ]البسيط : [ ، وقال جَرِير » أَْشَرْب « فَسكَّن 
  َوَنْهُر تَِريى فَالَ َتْعرِفْكُُم العََرُب. . ...  ٤٩٨

  ]السريع : [ وقال آخر 
  َوقَْد َبَدا هَْنِك ِمَن اِملئَْزرِ... ِك َما ِفيهَِما ُرْحِت ويف رِْجلَْي ٤٩٩
: [ فهذه حركات إعراب ، وقد ُسكّنت ، وقد أنشد ابن عطية وغريه َردَّا عليه قوله » َهُنك وَتْعرِفُكُكم « : يريد 

  ]الرجز 
  ]الرجز : [ وقول آخر ... اْشَتْر لََنا َسوِيقَا : قَالَْت ُسلَْيَمى  ٥٠٠
  ]الرمل : [ وقول اآلخر ... صَاِحْب قَوِّمِ : ْعَوَجْجَن قُلُْت إِذَا ا ٥٠١
  قَْد ُخِلطْ بِْجلُْحالِن... إِنَّما ِشْعريَ َشْهٌد  ٥٠٢

وال حيسن ذلك؛ ألهنا حركات بناء ، وإما منع هو ذلك من حركات اإلعراب ، وقراءة أيب عمرو صحيحةٌ ، وذلك 
جبميع أنواع التخفيف ، فاستثقلت عليها احلركة فقدِّرتن وهذه القراءة  أن اهلمزة حرف ثقيلٌ ، ولذلك اجتزء عليها

وصالً ، والكالم » السّيِّىء « فإنه سكن مهزة } َوَمكْرَ السىيء َوالَ { : تشبه قراءة محزة رمحه اهللا يف قوله تعاىل 
تكرير ، فكأنه تواىل ثالث عليهما واحد ، والذي حسنه هنا أنّ قبل كسرِة اهلمزِة راٌء مكسورةٌ ، والراء حرف 

ومجيع رواية أيب عمرو دائرة . كسرات فحسن التَّْسكني ، وليت املربِّد اقتدى بسيبويه يف االعِْتذَار عن أيب عمرو 
: آل عمران [ } َينُصْركُُم { : على التَّْخفيف ، وذلك يدغم املثلني ، واملتقاربني ، وُيسَهِّل اهلمزة ، ويسكن حنو 

علكى تفصيل معروف عند ]  ٥٣: األنعام [ } بِأَْعلََم بالشاكرين { و ]  ٦٧: البقرة [ } أُْمُركُْم َي{ و ]  ١٦٠
القُرَّاء ، وروي عنه إبدالُ هذه اهلمزة السَّاكنة ياًء ، كأنه مل يعتّد باحلركة املقدرة ، وبعضهم ينكر ذلك عنه ، فهذه 

  .أربع قراءات أليب عمرو 
  .» ورويت عن نافع « : بكسر الياء من غري مهزة قال » بَارِيكُمْ « :  وروى ابن عطية عن الزهري



قلتك من حق هذا القارىء أن يكسن الياء؛ ألن الكسرة ثقيلةٌ عليها ، وال جيوز ظهورها إالّ يف ضرورة شعر؛ 
  ]الطويل : [ كقول أيب طالب 

  َتِضبْ ُسْمُر العََواِلي بالدَّمَِولَمْ َتْخ... كَذَْبُتْم َوَبْيِت اهللا ُنْبزِي ُمَحمَّداً  ٥٠٣
  .هي من االستِقَالة : وقال » فَاقَْتالُوا « : وقرأ قتادة 

، والتصريف » اقَْتاسَ « أوياء ك » اقْتَاُدوا « افتعل ، وحيتمل أن تكون عينها واواً ك : اقْتَالَ : قال ابن جنِّي 
  .يضعف أن تكون من االستقالة 

  .َن الظنُّ به يف أنه مل يورد ذلك إال حبّجة عنده ولكن قتادة ينبغي أن ُيْحَس
  .بالياء املُثَنَّاة التحتية ، وهي موافقة للرسم أيضاً » فَأَِقيلُوا أنفسكم « : وقرىء أيضاً 

اخلالق ، برأ اهللا اخللق أيك خلقهم ، وقد فرق بعضهم بني اخلَاِلقِ والبارىء ، بأن البَارِىَء هو : » والبارىء « 
املُْحِدث ، واخلالق هو املقدر النَّاقل من حال إىل حال ، وأصل هذه املاّدة يدلّ على االنفصال والتميز ، املبدع و

اخللق؛ ألهنم انفصلوا من الَعَدمِ إىل : برأ املريض ُبْرءاً وَبْرءاً وبََراَءةً ، وبرئت أيضاً من الدَّْين براءةً ، والَبرِّية : ومنه 
  .ز الوجود ، إالّ أنه ال يهم

  .وسيأيت حتقيق القولني إن شاء اهللا تعاىل . أصله من الَبَرى وهو التراب : وقيل 
  .} فاقتلوا أَنفَُسكُْم { : قوله 

هذه اآلية وما بعدها منقطعمةٌ عما تقدم من التذكري بالنعم؛ ألهنا أمر بالقَْتلِ ، والقتل اليكون : قال بعض املفسرين 
  .نعمة ، وهذا ضعيف لوجوه 

أن اهللا تعاىل نبَّههم على عظم ذنبهم ، مث نّبههم على ما به يتخلّصون عن ذلك الذنب العظيم ، وذلك من :  أحدها
أعظم النعم يف الدين ، وإذا عّدد اهللا عليهم النعم الدنيوية ، فتعديد النعم الدينية أوىل ، مث إنّ هذه النعمة ، وهي 

ذكر املعصية كان ذكرها أيضاً مع متام الّنعمة ، فصار كل ما تضّمنته هذه كيفية التَّوبة ملا مل يكن وصفها إال مبقّدمة 
  .اآلية معدوداً يف نعم اهللا تعاىل ، فجاز التذكري هبا 

أنه تعاىل ملا أمرهم بالقَْتلِ رفع ذلك األمر عنهم قيل فَنَاِئهِمْ بالكلية ، فكان ذلك نعمة يف َحقِّ الباقني : وثانيها 
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم ألنه رفع القَْتلَ عن آبائهم ، فكان نعمة يف حقهم واملوجودين يف زمن 

ال : أنه تعاىل ملا بني أنّ توبة أولئك ما متّت إال بالقَْتلِ مع أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم كان يقول هلم : وثالثها 
آمنتم قَبِلَ اهللا إميانكم فكان بيان التَّشديد يف َحاَجةَ بكم اآلن يف التوبة إىل الَقَْتلِ ، بل إن رجعتم عن كفركم ، و

  .تلك التوبة تنبيهاً على أن توبة احلاضرين نعمة عظيمة لكوهنا سهلةٌ هّينةٌ 
أن فيه ترغيباً شديداً ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم يف التوبة ، فإن أمة موسى عليه الصَّالة والسَّالم ملا : ورابعها 

  .مشقْتها على النفس ، فألن نرغب حنن يف التوبة اليت هي ُمَجّرد الندم أوىل ] غاية [ بة مع رغبوا يف تلك التَّْو
  فصل يف كيفية قتل أنفسهم

فَتُوُبوا إىل « : ملا قيل هلم : أمجعوا على أنه مل يؤمر كلّ واحد من عبدة الِعْجلِ بأن يقتل نفسه بَِيِدِه ، قال الزُّهرِي 
  .كفُّوا ، كفان ذلك شهادة للمقتول وتوبة للَحّي : ني ، وقتل بعضهم بعضاً ، حىت قيل هلم قاموا َصفّ» َبارِئَكُْم 

  .أرسل اهللا عليهم ظالماً ففعلوا ذلك : وقيل 
إن يُوَشَع بن ُنون خرج عليهم : وقيل . قام السبعون الذين كانوا مع موسى فقتلوا ، إذ مل يعبدوا الِعْجل : وقيل 

فلم َيحلّ أحد منهم حْبَوتَه . ملعون من حلّ َحْبَوَتهُ أم َمّد طرفه إىل قاتله ، أو اتَّقَاُه بَِيٍد أو رِْجلٍ : وهم ُمْحَتُبونَ فقال 



وإمنا عوقب الذين مل يبعدوا الِعْجلَ بقتل أنفسهم على القول األول . ذكره النحاس وغريه . حىت قتل منهم من قتل 
  .، وكان الواجب عليهم أن ُيقَاتلوا من عبده ألهنم مل يغريوا املنكر ، وإمنا اعتزلوا 

ما من قَْومٍ ُيعمل فيهم باملَعَاِصي هم أعزُّ منهم « : وهذه ُسّنة اهللا يف عبادة ، قال رسول اهللا عليه الصالة والسالم 
  .» وأمنع ال يَُغيُِّرون إال َعمَُّهُم اهللا بِِعقَابٍ 

  ئدة يف ذكره؟التوبة ال تكون إال للباري فما الفا: فإن قيل 
  .ملا أذنبتم إىل اهللا وجب أن تتوبوا إىل اهللا : كأنه قال : واجلواب 
  كيف استحقُّوا القتل ، وهم تابوا من الردَّة ، والتائب من الردة ال يقتل؟: فإن قيل 

  ] .بالشرائع [ أن ذلك مما خيتلف : واجلواب 
  .} ذَِلكُْم َخْيٌر لَّكُْم { : قوله 

  .التوبة ، والقَْتل : املُثَنَّى؛ ألنه قد تقّدم اثنان » ذانكم « مفرد وقاع مقوع » م ذلك« : قال بعضهم 
  .» تفسري للتوبة فهو واحد « فاقتلوا » : وهذا ليس بشيء؛ ألن قوله « : قال أبو البقاء 

زة إال يف ضرورة؛ أَْخَير ، وإمنا حذفت مهزته ختفيفاً ، وال ترجع هذه اهلم: أصله ~تفضيل ، و» أفعل » « خري « و 
  ]الرجز : [ قال 
مَّنِ { : إال يف ندور ، وقد قرىء » أََشّر « ال جيوز » َشّر « : ومثله ... بِالَلٌ َخْيٌر النَّاسِ وَاْبُن األْخَيرِ  ٥٠٤

، فال حتذف مهزته إال يف » أفَْعل « وإذا بين من هذه املادة فعل تعّجب على ]  ٢٦: القمر [ } الكذاب األشر 
قد خرجا عن نظائرمها يف » خَْير وَشّر « ف » ر اللنب للصحيح ، وما شَّره للمبطون } ما َخي « : ور ، كقوهلم ند

  .باب التَّفضيل والتعجُّب 
[ } ِفيهِنَّ َخيَْراتٌ ِحَسانٌ { : وال يكون من هذا الباب ، ومنه » فَْيعل « على » َخْير « أيضاً خمفف من » َخْير « و 

  ] . ٧٠: الرمحن 
« ول . خري لكم من عدم التوبة : واملفّضل عليه حمذوف للعلم به ، أي . » َخيِّرات « خمفف من : قال بعضهم 

  .التفضيل أحكام كثرية ، وباقي منها ما يضطر إليه » أفعل 
الفاء األوىل يف قوله ففعلتم ما أمرمت به من القتل فتاب عليكم ، و: يف الكالم ّحذٌْف ، وهو } فََتاَب َعلَْيكُمْ { : قوله 

  .للسببية؛ ألن الظلم سََبُب التوبة » فَُتوُبوا « : 
  .فاعزموا على التَّْوبةن فاقتلوا أنفسكم : والثانية للتعقيب؛ ألن املعىن 

وإن فعلتم : إما أن ينتظم يف قول مُوَسى هلم فيتعلّق بشرط حمذوف ، كأنه قال : والثَّالثة متعلقة مبحذوف وال خيلو 
ففعلتم ما أمركم به : تاب عليكم ، وإما أن يكون خطاباً من اهللا هلم على طريقة االلِْتفَاِت ، فيكون التقدير فقد 

  .قاله الزخمشري . موسى ، فتاب عليكم بارئكم 
  .إنه هو التواب الرحيم . ، أي فتجاوز عن الباقني منكم } فََتاَب َعلَْيكُمْ { : وقوله 

ثُمَّ َبعَثَْناكُْم ِمْن بَْعِد ) ٥٥(ى لَْن ُنْؤِمَن لَكَ َحتَّى َنَرى اللََّه َجهَْرةً فَأََخذَْتكُُم الصَّاِعقَةُ وَأَْنُتمْ َتْنظُُرونَ َوإِذْ قُلُْتْم َيا ُموَس
  ) ٥٦(َمْوِتكُْم لََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ 



  :ألحد وجهني » الباء « دون » الالم « إمنا تّعدى ب } لَن نُّْؤِمَن { : قوله 
  .لن نؤمن ألجل قولك : ّما أن يكون التقدير إ

  .لن نقر لك مبا ادعيته : وإما أن يضمن معىن اإلقرار ، أي 
  .وقرأ أبو عمرو بإدغام النون يف الالم ، لتقارهبما 

  . وجعل اإلميان به مبا جاء به ، واإلميان له هو االستسالم واالنقياد} لَن نُّْؤِمَن لَكَ { : وفرق بعضهم بني قوله 
  :فيها قوالن } َجهَْرةً { : قوله 

  :أهنا مصدر ، وفيها حيئنذ قوالن : أحدمها 
  .» أبو البقاء « جهرمت جهرة ، نقله : أن ناصبها حمذوف ، وهو من لفظها تقديره : أحدمها 
هنا نوع من فإ» قعد القُْرفَُصاء « من قولك ، » القرفصاء « أهنا مصدر من نوع الفعل ، فتنتصب انتصاب : والثاين 

  .» الزخمشري « الرؤية ، وبه بدأ 
  :أهنا مصدر واقع احلال ، وفيها حينئذ أربعة أقوال : والثَّاين 
  .» الزخمشري « ذوي َجهَْرة ، قاله : ، أي » نرى « أنه َحالٌ من فاعل : أحدها 
فيكون يف : وقال بعضهم . » البقاء أبو « قلتم ذلك ُمَجاهرين ، قاله : ، أي » قُلْتم « أهنا حال من فاعل : والثاين 

لن نؤمن لك ، ومثل هذا ال يقال فيه تقدمي وتأخري ، بل أيت مبقول القول ، : قلتم َجْهَرةً : الكالم تقدمي وتأخري أي 
  .» ضربت هنداً قائماً « : مث باحلال من فاعله ، فهو نظري 

  . مستور نراه ظاهراً غري: أهنا حال من اسم اهللا تعاىل أي : والثالث 
  .والصحيح من هذه األقوال هو الثاين . ، وال معىن له » ابن عطية « ، نقله » نؤمن « أهنا حال من فاعل : والرابع 

  :َجَهَرةً بفتح اهلاء ، وفيها قوالن : » ابن َعبَّاس « وقرأ 
  .» َجهَْرة « أهنا لغة يف : أحدمها 

لبصريني فيما كفيه حرف احلَلْق ساكن قد انفتح ما قبله ، عند ا« مسموعة » وهي لغة « : » ابن عطية « قال 
  .وقد تقدم حتريره » والكُوفيون ُيجِيُزونَ فيه الفتح ، وإن مل يسمعوه 

« حىت نرى اهللا كَاِشِفَني هذا األمر ، وهي تؤيد كون : ، واملعىن » َخاِدم وَخَدَم « حنك » َجاِهر « أهنا مجع : والثاين 
  .» نرى « اعل حاالً من ف» َجهرة 

  .أظهرها : َجَهَر بالقراءة أي : ضد السِّّر ، وهو الكشف والظهور ، ومنه : » اجلَْهر « و 
  .» كأن الَِّذي يرى بالعني جاهر بالرُّؤية ، والذي يرى بالقلب خمافت هبا « : قال الزخمشري 

بغري ألف ، وقرأ الباقون باأللف » الصَّْعقة « قرأ عمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم } فَأََخذَْتكُُم الصاعقة { : قوله 
  .، ومها لغتان 

  فصل يف زمان هذه الواقعة
هذه الواقعة قَْبلَ تكليفهم بالقَْتلِ ملا رجع موسى عليه الصالة والسالم من الطُّور ، فرأى ما : قال حممد بن إسحاق 

وحرق العجل ، وألقاه يف الَبْحرِ ، واختار من قومه  مهم عليه من ِعَباَدِة الِعْجلِ ، وقال ألخيه والسامري ما قال ،
يسمعنا كالمه ، فسأل موسى عليه الصالة ] أرنا ربك حىت : [ سبعني رجالً ، فلما خرجوا إىل الطور قالوا ملوسى 

ى والسالم فأجاب اهللا إليه ، وملا دنا من اجلبل وقع عليه عمود من الَغَمامِ ، وتغّشى اجلبل كله ، ودنا من موس
ادخلوا وادعوا ، وكان موسى عليه الصالة والسالم مىت كلمه ربه أوقع على : الَغَمام ، فدخل فيه فقال للقوم 



افَْعلْ و : جبهته نوراً ساطعاً ال يستطيع أحد من بين آدم النظر إليه ، ومسع القوم كالم اهللا تعاىل مع موسى يقول له 
لَن نُّْؤِمَن لََك حىت { : الَغَمام الذي دخل فيه ، فقال القوم بعد ذلك  الَتفَْعلْ ، فلما مت الكالم انكشف عن موسى

يا إهلي : فماتوا مجيعاً ، وقام موسى رافعاً يديه إىل السماء يدعو ، ويقول } َنَرى اهللا جَْهَرةً فَأََخذَْتكُُم الصاعقة 
هم ، وليس معي منهم واحد ، فما اخترت بين إسرائيل سبعني رجالً ليكونوا شهودي بقبول توبتهم ، فأرجع إلي

الذي يقولون يل؟ فلم يزل موسى مشتغالً بالدعاء حىت ردّ اهللا عليه أرواحهم ، وطلب تَْوَبةَ بين إسرائيل من عبادة 
  .» ال ، إال أن يقتلوا أنفسهم « : العجل فقال 

ر اهللا تعاىل أن يأتيهم موسى يف ناسٍ ملا تاب بنو إسرائيل من عبادة العجل بأن قتلوا أنفسهم أم: » السُّدي « وقال 
لن نؤمن لك : من بين إسرائيل يعتذرون من عبادهتم الِعْجلَ ، فاختار موسى سبعني رجالً ، فلما أتوا الطور قالوا 

يا رب ماذا أقول لبين إسرائيل ، : َحتَّى نرى اهللا جهرةٌ ، فأخذهتم الصاعقة ، وماتوا ، فقام موسى يبكي ويقول 
هتم بالقَْتلِ ، مث اخترت من أنفسهم هؤالء ، فإذا رجعت إليهم ، وليس معي منهم أحد فماذا أقول هلم؟ ين أمر’فإ

  ] .كيف حيييه اهللا تعاىل [ فأحياهم اهللا تعاىل فقاموا ، ونظر كل واحد منهم إىل اآلخر 
  فصل

  :قوالن » الصَّاعقة « يف 
فََصِعَق َمن ِفي السماوات َوَمن ِفي األرض إِالَّ َمن { : تعاىل  هي املوت ، لقوله: » احلََسن وقتادة « قال : األول 

  :وهذا ضعيف لوجوه ]  ٦٨: الزمر [ } َشآَء اهللا 
، ولو كانت الصاعقة هي املوت ال متنع كونه ناظرين } فَأََخذَْتكُُم الصاعقة َوأَْنُتْم َتنظُُرونَ { : قوله تعاىل : أحدها 

  .إىل الصَّاعقة 
أثبت الصَّاعقة يف حقه مع أنه مل يكن ميتاً؛ ألنه ]  ١٤٣: األعراف [ } َوَخرَّ موسى َصِعقاً { : له تعاىل قو: وثانيها 

  .أَفَاَق ، واإلفاقة ال تكون عن املوت : قال 
  .أن الصَّاعقة وهي اليت تصعق ، وذلك إشارة إىل سبب املوت : وثالثها 

  .تلفوا فيها الصَّاعقة هي سبب املوت ، واخ: والقول الثاين 
  .هي نار وقعت من السماء فأحرقتهم : فقيل 
  .صحية جاءت من السماء : وقيل 
  .أرسل اهللا جنوداً ، فلما مسعوا حّسها خروا َصِعِقْيَن ميتني يوماً وليلةً : وقيل 
نظرون إىل ما وأنتم تنظرون موت بعضكم خلف بعض ، أوك ت: جلمة حالية ، واملعىن } َوأَْنُتْم َتنظُُرونَ { : قوله 

  .أنتم أعيتكم صَْيَحةٌ وتفكّر : َحلّ بكم ، أو 

  ] .أحييناكم من بعد موتكم [ } ثُمَّ بََعثَْناكُْم { : قوله 
  .ماتوا وذهبت أرواحهم ، مث ردوا الستيفاء آجاهلم : قال قتادة 

» ل الكتاب إذ خربوا هبذا وهذا احتجاج على من مل يؤمن بالَبْعِث من قريش ، واحتجاج على أه« : : قال النحاس 
.  

  .ما فعل بكم من البعث بعد املوت } لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ { : قوله 
  .ماتوا موت ُهُموٍد يعترب به الغري ، مث أرسلوا : وقيل 



  .وأصل الَبْعث اإلرسال 
  ]الطويل : [ مرؤ القيس أثرهتا ، أي حركتها؛ قال ا: بعثت الناقة : بل أصله إثارة الشيء من حملِّه ، يقال : وقيل 
  فَقَاُموا َجِميعاً َبْيَن َعاٍث وَنْشَواِن... َوِفْتَياِن ِصْدقٍ قَْد َبعَثُْت بُِسحَْرٍة  ٥٠٥

  ]الكامل : [ وقال غريه 
  لَْيالً َوقَْد مَالَ الكََرى بِطُالَهَا... َوَصحَاَبٍة ُشمٍّ اُألُنوِف بََعثْتُُهْم  ٥٠٦
  .علَّمناكم من بعد جهلكم } َبْعِد مَْوِتكُْم  َبعَثَْناكُم مِّن{ : وقيل 

  فصل يف اختالفهم يف تكليف من بعث بعد موته
  :اختلف يف بقاء تكليف من أعيد بعد موته ، وُمَعاينة األحوال املضطرة إىل املعرفة على قولني : قال املَاَورِْدّي 

  .بقاء تكليفهم لئال َيْخلُو عاقل من تعبد : أحدمها 
  .قوط تكليفهم معترباً باالستدالل دون االضطرار س: الثاين 

اعملوا { : الشكر يتناول مجيع الطاعات ، لقوله تعاىل : ، ولفظ } لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ { واألول أََصّح ، لقوله تعاىل 
  ] . ١٣: سبأ [ } آلَ َداُووَد ُشكْراً 

  ز تكليف أهل اآلخرة بعد البعث؟كيف جيوز أن يكلفهم وقد أماهتم ، ولو جاز ذلك جا: فإن قيل 
أنّ الذي منع من تكليف أْهل اآلخرة ليس هو اإلماتة مث اإلْحياء ، وإمنا املانع كونه اضطرهم يوم الِقَيامةَةِ : فاجلواب 

إىل معرفته لَذَات اجلَّنة ، وآالم النَّار ، وبعد العلم الضروري ال تكليف ، وإذا كان كذلك ، فيكون َمْوُت هؤالء 
  .نزلة النَّوَم واإلغماء مب

َما ظَلَُموَنا َولَِكْن كَاُنوا أَْنفَُسُهمْ َوظَلَّلَْنا َعلَْيكُُم الَْغَماَم وَأَْنزَلَْنا َعلَْيكُمُ الَْمنَّ َوالسَّلَْوى كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َو
  ) ٥٧(َيظِْلُمونَ 

، وظاهر هذه اآلية يدلّ على أن هذا اإلضالل كان بعد » عراف األ« هذا هو اإلنعام السابع املذكور يف سورة 
َوظَلَّلَْنا َعلَْيكُُم { ، ]  ٥٦: البقرة [ } ثُمَّ َبَعثَْناكُم مِّن َبْعِد مَْوِتكُْم لََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ { : البعث ، ألنه تعاىل قال 

هللا تعاىل هلم السحاب يظلّهم من الشمس ، ونزل وجعلنا الَغَمام يظلكمن وذلك يف التِّْيِه سخر ا: أي } الغمام 
  .بالتاء والراء من طلوع الفجر إىل إىل طلوع الشمس لكل إنسان صاع » التَّرْنجِبِني « عليهم املَّن وهو 

  .هو شيء كالصمغ كان يقع على األشجار طَْعُمُه كالَشهد : » جماهد « وقال 
  .َعَسل كان يقع على الشجر من الليل : » السدي « وقال . خبز الرقاق : » وهب « وقال 
  .» ما ميّن اهللا عز وجل به مما ال تََعَب فيه وال نصب : املَّن « : » الزجاج « وقال 

  .» الكََمأةُ من املَّن وماؤها ِشفَاٌء ِللَْعْينِ « : روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  .هو طَاِئٌر يشبه الّسماين : سرين وأكثر املف» ابن عباس « قال » والسَّلَْوى « 

  .هو الّسماين : وقال أبو العالية ومقاتل 
  .بر من العصفور : أ » اهلِْنِد « طري : » عكرمة « وقال 
  ]الطويل : [ العسل نقله املؤّرج ، وأنشد قول اهلذيلِّ : السَّلوى : وقيل 
  السَّلَْوى إِذَا َما َنشُوُرهَاأَلَذُّ ِمَن ... َوقََسَمها بِاهللا َجْهداً َألْنُتُم  ٥٠٧
من أئمة اللغة » املؤرج « ن ’طائرن وهذا غري مُْرضٍ ، فإ: واّدعى اإلمجاع على أن السَّلَْوى » ابن عطية « وغله 



هلم : السَّلَْوى مصدر ، أي « : » الراغب « وقال . » كنانة « والتفسري ، واستدلّ ببيت اهلذيل ، وذكر أنه بلغة 
  .» لِّي بذلك التَّس

  .تقديرهك وجعلنا الغمام ُيظَلِّلُكُْم } َوظَلَّلَْنا َعلَْيكُُم الغمام { : قوله 
؛ ألن ذلك يقتضي أن يكون الغمام مستوراً بظل » ظَلَّلُْت زيداً ُيظَلُّ « : وال يكون كقولك : » ابو البقاء « : قال 
  .آخر 

  .، ألن حذف اجلر ال َينْقَاس بالغمام ، وهذا تفسري معىن ال إعراب : وقيل التقدير 
  فصل يف اشتقاق الغمام

  .َيْسُترَُها ، وكل مستور مغموم أي مغطى : السََّحاب ، ألنه يغم َوْجه السماء ، أي : الغمام 
لْبِي إنه لَُيَغانُ َعلَى قَ« : الغَْيُم والَغْين بامليم والنون ويف احلديث : السَّحاب األبيض خاّصة ، ومثله : الغمام : وقيل 

 «.  
  .تقدم تفسريه ، وال واحد له من لفظه » املَّن « و . فهو اسم جنس » غََماَمةٌ « وواحدته 

َمنََوان ، : َعصاً ، وتثنيته : َمناً مثل : واملَّن أيضاً مقدار يوزن به ، وهذا جيوز إبدال نونه األخرية حرف علّة ، فيقال 
  ]الطويل : [ َسلَْواةٌ؛ وأنشدوا : ، واحدهتا  والسَّلَْوى تقدمت أيضاً. أْمَناء : ومجعه 
  كََما اْنَتفَضَ السَّلَْواةُ ِمْن َبلَلِ القَطرِ... َوإنِّي لََتْعُرونِي ِلِذكْرَاِك َسلَْوةٌ  ٥٠٧

  .» قَْمح وقَْمَحة « فيكون من باب 
  . »الكسائي « قاله » فَْتَوى َوفََتاَوى « َسالَوى ك : َسلَْوى مفرد ومجعها : وقيل 
إذا ُصبَّ عليها : بالضم خََرَزةٌ كانوا يقولون » السُّلَْواَنةُ « و . ِدفْلَى : سلوى يستعمل للواحد واجلمع ك : وقيل 

  ]الطويل : [ قال [ ماء املَطَرِ فشربه العاشق َسالَ؛ 
  ]ا أَْسلُو فَالَ َوَجِديدِ العَْيشِ َيا َميُّ َم... َشرِْبُت َعلَى ُسلْوَاَنٍة َماًء ُمْزَنٍة  ٥٠٩

  .» السُّلْون « واسم ذلك املاء 
َسلَْيُت وَسلَْوت ، لَُغَتان : يقال . دواء ُيْسقَاه احلزين فََيْسلُو ، واألطباء يسمونه املُفَرِّح » السُّلَْوان « : وقال بعضهم 

  .» أبو زيد « وهو يف ُسلْوة من العيش ، قاله . 
ر فيه اإلعراب ، ألنه مقصور ، وهذا يف املقصور كلّه؛ ألنه ال خيلو من مل يظه» املَّن « عطف على » السَّلوى « و 

  .أن يكون يف آخره ألف 
  .» واأللف حرف هََواِئّي ال ُمْستَقَّر له ، فأشبه احلركة ، فاستحالت حركته « : قال اخلليل 

  .» لو حركت األلف صارت مهزة « : » الفراء « وقال 
  وىفصل يف سبب تقدمي املن على السل

واملأكول مقّدم على الفاكهة واحللوى؛ ألن به قيام البِْنَيِة ، فاإلنسان أول ] فاألهم [ املعهود تقدمي األهم : فإن قيل 
ما يأكل الغذاء ، مث بعد الشِّبع يتحلّى ويأكل الفاكهة وهاهنا قدم املَّن وهو احللوى على الغذاء وهو السلوى فما 

  فائدته؟
لَْوى من السماء آمر خمالف للعادة ، فقدم الستطعامه خبالف الطيور املأكولة ، فإهنا ليست أن نزول احلَ: فاجلواب 

  .خمالفةً للعادة ، فإهنا مألوفةٌ األكل 
َواملَالَِئكَةُ { : كلوا ، وإضمار القول كثري ، ومنه قوله تعاىل : وقلنا هلم : هذا على إضمار القول ، أي » كلوا « 



والذين اختذوا ِمن ُدونِِه أَْوِلَيآَء َما َنعُْبُدُهمْ { يقولون سالم ، : أي ]  ٢٣: الرعد [ } مِّن كُلِّ َبابٍ  َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم
: آل عمران [ } فَأَمَّا الذين اسودت ُوُجوُهُهْم أَكْفَرُْتْم { . يقولونك ما نعبدهم إالّ : أي ]  ٣: الزمر [ } إِالَّ 

  . ، وتقدم الكالم يف كل تصريفه أكفرمت: فيقال هلم : أي ]  ١٠٦
  .منك البتداء الغاية ، أو للتبعيض » ِمْن طَيَِّبات « : قوله 
وهذا ضعيف؛ ألنه . كلوا شيئاً من طيبات : واملفعول حمذوف ، أي . أو لبيان اجلِْنسِ : » أبو البقاء « : وقال 

  .كيف يبني شيء مث حيذف 
: أن تكون مبعىن الَّذي ، وما بعدها حاصلة هلا ، والعائد حمذوف ، أي » ما « جيوز يف » َما َرَزقَْناكُم « قوهلك 

  .َرَزقَْناكُُموُه ، وأن تكون نكرة موصوفة 
فاجلملة ال حملّ هلا على األول ، وحملّها اجلر على الثَّاين ، والكالم يف الَعاِئد كما تقّدم ، وأن تكون مصدريةٌ ، 

من : عائٍد على ما عرف قبل ذلك ، ويكون هذا املصدر واقعاً موقع املفعول ، أي  واجلملة صلتها ، ومل َتحَْتْج إىل
  .طيبات مرزوقنا 

  .» أَنْفَُسُهمْ َيظِْلُمونَ « : قوله 
وقّدم املفعول إيذاناً باختصاص الظُّلم هبم » كانوا « يف حمل نصب خرب » يظلمون « مفعول مقدم ، و » أنفسهم « 

  .، وأنه ال يتّعداهم 

فعصوا ، : ، فقدره ابن عطية » َوَما ظَلَُموَنا « : واضح ، وال ُبّد من حذف مجلة قبل قوله » لكن « الستدراك يف وا
  .ومل يقابلوا النعم بالشكر 

َوَما » تقديره فظلمونا بأن كفروا هذه النعم ، وما ظلمونا ، فاختصر الكالم حبذفه لداللة : « وقال الزخمشري 
  .عليه « ظَلَُموَنا 
  .، وهي مجلة أمرية؟ « كلوا » : جلمة خربية ، فكيف عطفت على قوله « َوَما ظَلَُموَنا » : قوله : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجهني 
  .أن هذه مجلة مستأنفة ال تعلُّق هلا مبا قبلها : األول 
ات ما رزقناكم ، وما ظلمونا ، كلوا من طيب: وقيل هلم : أَنََّها معطوفة على اجلملة القولية احملذوفة أي : والثاين 

  .فيكون قد عطف مجلة خربية على َخَبرِّية 
  .وضع الشيء يف غري موضعه : « الظلم » و 

  .« كان حامت كرمياً » وكانت هذه عادهتم كقولكك « كانوا » : وقوله 

َواْدُخلُوا الْبَاَب ُسجًَّدا َوقُولُوا ِحطَّةٌ َنْغِفْر لَكُْم خَطَاَياكُمْ  َوإِذْ قُلَْنا اْدُخلُوا َهِذِه الْقَْرَيةَ فَكُلُوا ِمْنَها َحْيثُ ِشئُْتْم َرغًَدا
ِء بَِما فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُموا قَْولًا غَْيَر الَِّذي ِقيلَ لَُهْم فَأَْنَزلَْنا َعلَى الَِّذيَن ظَلَُموا رِْجًزا ِمَن السََّما) ٥٨(َوَسنَزِيُد الُْمْحِسنَِني 

  ) ٥٩(ُسقُونَ كَاُنوا يَفْ

لسكوهنا ، وسكون الدال بعدها ، واأللف اليت يبتدأ هبا قبل » قلنا « هذا هو اإلنعام الثَّامن ، وحذفت األلف من 
  .الدّال ألف وصل؛ ألنه من يدخل 

  .» َهِذِه الْقَْرَيةَ « : قوله 



ل ظرف مكان خمتّص ال هذه منصوبة عند سيبويه على الظرف ، وعند األخفش على املفعول به ، وذلك أنّ ك
  .صلّيت البيت إالّ ما استثين : صلّيت يف البيت وال تقول : ، تقول » يف « يتعّدى إليه الفعل إالّ ب 

، وهذا مذهب سيبويه وقال » دخلت البيت والسُّوق « مع كل مكان خمتّص ، » دخل « ومن مجلة ما استثين 
« فول جاء » َهَدمت البيت « : كقولك » َهدَمت « ع بعد مفعول به كالواق» َدَخلت « الواقع بعد : األخفش 
، وكذا لو جاء » َدَخلْت األمر « : وال تقول » دخلت يف األمر « : حنو » يف « مع الظرف تعّدى ب » َدَخلْت 

  ]الطويل : [ إال ما َشذَّ؛ كقوله » يف « تعّدى ب » دخل « الظرف املختّص مع غري 
  َرِفيقَْينِ قَاالَ َخْيمََتْي أُمِّ َمْعَبِد] ... اسِ خَْيَر جََزاِئِه َربُّ النَّ[ َجَز اهللا  ٥١٠

: ، أو عطف بََيان كما تقدم ، والقرية مشَتقّة من قََرْيُت أي » هذه « ، وهي نعت ل » املدينة » « القرية « و 
للحوض ، » اِملقَْراة « رى بكسر القاف و َجَمْعُتُه ، واسم ذلك املاء ِق: قََرْيتُ املَاَء يف احلَْوض ، أي : مجعت ، تقول 

  ]الطويل : [ ، قال » َمقَارٍ « ومجعها 
  .. . . .ِعظَام الَْمقَارِي َضْيفُُهمْ الَ ُيفَزَُّع  ٥١١

يف األصل اسم للمكان الذي جيتمع فيه القوم ، وقد يطلق عليهم » القَْرَيةُ « اسم جملتمع املاء ، و » القَْرَيان « و 
  .حيتمل الوجهني ]  ٨٢: يوسف [ } واسأل القرية { قوله تعاىل جمازاً ، و

بكسر القاف يف » القِْرية « و » إهنا اسم للموضع وللناس مجيعاً ، وُيْسَتْعَمل يف كل واحد منهما « : وقال الراغب 
  .، واختلف يف تعيينها » اليمن « لغة 

  .هي بيت املقدس : فقال اجلمهور 
الَعمَالقة ، ورئيسهم عوج : وهي قرية اجلَبَّارين ، وكان فيها قوم من َبِقيَِّة َعاٍد يقال هلم » ْيحا أَرِ« : وقال ابن عباس 

  .بن علق 
  .» الّشام « : » ابن كيسان « وقال 

  .» َتْدُمُر « و » فلسطني « ، و » األردنُّ « و » الرَّْملَة « : وقال الضحاك 
  .» إيليا « وقال مقاتلك 

  .بلقاء : وقيل 
  ] . ٢١: املائدة [ } اْدُخلُوا اَألْرَض املُقَدََّسةَ { : والصحيح األول ، لقوله من املائدة . » مصر « : وقيل 
  .تقّدم الكالم على هذه املادة » َوكُلوا ِمْنَها َحْيثُ ِشئُْتْم َرغَداً « : قوله 
  .» اجِد َس« وهو مجع » اْدُخلُوا « حال من فاعل » الَْباَب ُسجَّداً « : قوله 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

« فيه من املَُبالغة ما ليس يف مجعه على » فُعَّل « ، يعنيك أن مجعه على » وهو أبلغ من السجود « قال أبو البقاءك 
  .» فُُعول 

  ]البسيط : [ ؛ الزدواج الكالم؛ قال » أَبْوِبة « أَبَْواب ، وقد جيمع على : َبَوٌب ، لقوهلم : وأصل باب 
  َيْخِلطُ بِالْجِدِّ ِمْنُه الْبِرَّ واللِّينا... َهتَّاك أَخْبَِيٍة َوالَّجُ أَبْوَِبٍة  ٥١٢

  ]البسيط : [ ورواه اجلَوهريُّ 
  َيْخِلطُ بالْبِرِّ ِمْنهُ الْجِدَّ َواللِّْينَا...  ٥١٣
  .» مرحباً بالقَْومِ أو بالوفد غري َخزَاَيا وال َنداَمى « : فرده مل جيزن ومثله قوله عليه الصالة والسالم ولو أ

يصلح لك وتقّدم : أصناف مصّنفة ، وهذا شيء من بابتك ، أي : وأبواب ُمَبوَّبة ، كقوهلم . وَتَبوَّْبُت َبوَّاباً اختذته 
  .معىن السجود 

  .ادخلوا ُسجَّداً يف حال قولكم حطّة : الواو هنا حالية ال عاطفة ، أي ] ابن كثري [ ل قا» َوقُولُوا « : قوله 
مسألتنا حطّة ، أو أمرك : قرىء بالّرفع والنصب ، فالرفع على أنه خرب متبدأ حمذوف ، أي » حطّة « : وأما قوله 

  .حطة 
: [ ، وإمنا رفعت لتعطي َمعَْنى الثبات كقوله ُحطّ عنا ذنوبنا حطّة : واألصل النصب مبعىن : » الزخمشري « : قال 

  ]الرجز 
  َصْبٌر َجميلٌ فِكالَنا مُْبَتلى... َيْشكُو إِيلَّ َجَمِلي طُولَ السَُّرى  ٥١٤

وتكن اجلملة يف حملّ ]  ٢٤: الرعد [ } َسالٌَم َعلَْيكُم { صرباً َعلَيَّ ، أصْبِْر صرباً ، فجعله من باب : واألصل 
  .نصب بالقول 

  .أمروا أن يقولوها مرفوعة على هذا اللفظ : وقيل » ابن عطية « ال وق
] النصب [ على احلكاية ، فعلى هذا تكون هي وَحْدَها من غري تقدير شيء يف حملّ نصب بالقول وإمنا منع : يعين 

  .حركة احلكاية 
ا ذنوهبم وَحكَى قَْولَْين آخرين مبعناه ، مث قال ال إله إال اهللا ، ِلتحطَّ هب: أُِمُروا أن يقولوا : وقال عكرمة : وقال أيضاً 

، يعين أنه إذا كان املَعَْنى على أنّ املأمور به ال يتعّين أن يكون هبذا اللَّفظ » فعلى هذه األقوال تقتضي النَّصب « : 
لزيد خرياً ، اخلاً ، بل بأّي شيء يقتضي حطّ اخلطيئة ، فكان ينبغي أن ينتصب ما بعد القول مفعوالً به حنك قيل 

  .» َبدَّل « وقال النََّحاسك الرفع أوىل ، ملا حكي عن العرب يف معىن . قل له ما هو من جنس الُْخيُور : املعىن 
  ]الرجز : [ َبّدلته أي غريته ، ومل أزل عينه ، وأْبَدلُْته أََزلُْت عينه وَشْخصَُه؛ كقوله : قال أمحد بن حيىي 

  ] . ١٥: يونس [ } ائت بِقُْرآٍن غَْيرِ هاذآ أَْو َبدِّلُْه { : وقال تعاىل ... ري املُْبَدلِ َعْزلَ اَألِمْيرِ ِلألَِم ٥١٥
فبدَّل الذي يقتضي التَّغيري ال َزوَالَ : أن اهللا تعاىل قال : حطّةٌ تغيؤر على الرَّفع يعين : وحبديث ابن مسعود قالوا 

  . وهذا املعىن يقتضي الرَّفع ال النصب: العني ، قال 
  :حطَّةً بالنصب وفيها وجهان : وقرأ بان أيب عبلة 

  .ضرباً زيداً : أهنا مصدر نائب عن الفعل ، حنو : أحدمها 



قولوا هذا اللَّفظ بعينه ، كما تقدم يف وجه الرَّفع ، فهي على األّول : أن تكون منصوبة بالقول ، أي : والثاين 
  .نصوبه يف حمل نصب بالقول ، ورجح الزخمشري هذا الوجه منصوبةٌ بالفعل املقدر ، وذلك الفعل املقدر وم

  .» الْقِْعَدة « و » اِجللَْسة « اسم اهلَْيئَِة من الَْحطِّ ك » احلطّة « و 
  .هي لفظة أمروا هبا ، وال ندري معناها : وقيل 
  ]اخلفيف : [ هي التَّْوبة ، وأنشد : وقيل 
  بَِها ذَْنَب َعبِدِه َمْغفُورَا.. .فَاَز بِالِْحطَِّة الَِّتي َجَعل اهللا  ٥١٦

  فصل يف املراد بالباب
إنه باب يدعى باب احلطّة من بيت املقدس ، : قال ابن عباس ، وجماهد ، والّضحاك ، وقتادة » الباب « اختلفوا يف 

  .وحكى اَألَصّم عن بعضهم أنه عىن بالباب جَِهةً من جهات القرية ، ومدخالً إليها 
إلصاق الوجه باألرض ، وهذا بعيد ، ألن : أراد به نفس السُّجود ، إي : ، فقال احلسن » جود السُّ« واختلفوا يف 

  .الظَّاهر يقتضي وجوب الدُّخول حال السجود ، فلو محلنا السجود على ظاهره المتنع ذلك 
  .لدَّاخل فيه إىل االحنناء أنَّ املُراد به الركوع ، ألنّ الباب كان صغرياً حيتاج ا: وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس 

  .وهذا بعيد؛ ألنه لو كان ضيقاً لكانوا مضطرين إىل دخوله ركّعاً ، فال حاجة فيه إىل االمر : قال ابن اخلَطِْيبِ 
  .أهنم دخلوا يزحفون على أَسْتاههْم : وأجيب بأنه روي عن ابن َعبَّاس 

تعذّر محله على السجود احلقيقي وجب محله على وهو األقرب؛ ألنه ملا . اخلضوع : املراد بالسجود : وقيل 
  .التواضع؛ ألن التَّائب عن الذنب ال ُبّد وأن يكون خاضعاً 

  »احلطة « فصل يف تفسري 
إنه تعاىل ملا أمرهم بدخول الباب خاضعني أمرهم بأن يقولوا ما َيُدلّ : » القاضي « فقال » احلطّة « وأما تفسري 

القلب ، فال يطلع الغري عليها ، فإذا اشتهر واحٌد بذنب ، أو مبذهب خطأ ، مث تاب  على التوبة؛ ألن التوبة صفةُ
عن الذنب ، أو أظهر له احلق ، فإنه يلزم أن يعرف إخوانه الَِّذين عرفوا منه ذلك الذنب ، أو ذلك املذهب ، فتزول 

نه أمر القوم أن يدخلوا البا ب على َوْجهِ عنه التُّْهَمة يف الثبات على الباطل ، ويعودوا إىل ُموَاالته ، فاحلاصل أ
اخلضوع ، وأن يذكروا بلساهنم الِْتَماَس َحطّ الذنوب حىت يكونوا جامعني بني ندم القلب ، وخضوع اجلوارح ، 

  .واالستغفار باللِّسان 
  .هذه اللَّفظة من ألفاظ أهل الكتاب اليت ال يعرف معناها يف العربية : » األَصّم « وقال 
أن حنطّ يف هذه القرية ، ونستقر فيها ، ورد القاضي ذلك ، : أمرنا حطّة ، أي : معناه : بو مسلم اَألْصفََهاين وقال أ
} َوقُولُواْ ِحطَّةٌ نَّْغِفرْ لَكُْم َخطَاَياكُمْ { : لو كان املراد ذلك مل يكن غفران َخطَاَياُهْم متعلقاً به ، ولكن قوله : وقال 

طَايا كان ألجل قوهلم حطّةن وميكن أن جياب عنه بأهنم ملا حطُّوا ف يتلك القرية حىت يدلّ على أن غفران اخلَ
  .يدخلوا سجدا مع التَّوَاُضع كان الغفران متعلقاً به 

  .اللَّهم حط عنا ذنوبنا ، فإّنا إمنا احنططنا لوجهك ، وإرادة التذلل لك ، فحطّ عنا ذنوبنا : وقال معناه 

  حلطة أو مبعناهافصل يف بيان التلفظ با
  اختلفوا هل كلّفوا هبذه اللفظة بعينها ، أو مبا يؤدي معناها؟

أهنم أمروزا هبذه اللفظة بعينها ، وفيه نظر؛ ألن هذه اللفظة عربية ، ومل يكونوا يتكلمون : روي عن ابن عباس 



اللّهم إنا نستغفرك ونتوب إليك : لوا بالعربية ، وأيضاً فإمنا أمروا بأن يقولوا قوالً داالً على التوبة والندم؛ فلو قا
  .لكان املقصود حاصالً 

: هو جمزوم ف جيواب األمر ، وقد تقدم اخلالف ، هل اجلازم نفس اجلملة ، أو شرط مقدر؟ أي » َنْغِفْر « قوهلك 
  .يقولوا نغفر 

بالتاء بالياء مبنّياً للمفعول » ْغفَر ُت« و » وإذ قلنا « : ] من قوله [ بالنون وهو جار على ما قبله » َنْغِفْر « : وقرىء 
.  

« معفول مل يسم فاعله ، فالتَّاء لتأنيث اخلَطَايا ، والياء؛ ألن تأنيثها غري حقيقني وللفصل أيضاً ب » خطاياكم « و 
  .» لكم 

  . مبنياً للفاعل ، وهو اهللا تعاىل وهو يف معىن القراءة األوىل ، إالّ أن فيه التفاتاً» يغفر « : وقرىء 
  .» نغفر « متعلّق ب » لكم « و 

ألن الرَّاء حرف تكرير فهي أقوى من الالم ، : الراء يف الالّم ، والنحاة يستضعفوهنا ، قالوا » أبو عمرو « وأدغم 
. والقاعدة أن األضعف يدغم يف األقوى من غري َعكْسٍ ، وليس فيها ضعف ، ألن احنراف الالّم يقاوم تكرير الراء 

  ضعفه ،» أبو البَقَاِء « وقد َبيَّن 
  .وتقدم جوابه 

أقوال ] أربعة [ إما منصوب بالفعل قبله ، أو مرفوع حسب ما تقّدم من القراءات ، وفيها : » خطاياكم « : قوله 
:  

َصِحْيفة « : مثل » خطيئة « بيا ء بعد األلف ، مث مهزة؛ ألهنا مجع » َخطَاىيء « أصلها ] أنّ [ قول اخلليل : أحدها 
يفعل هبا كذا ، على ما تقرر يف » فَعَايل « ، فلو تركت على حاهلا لوجب قَلُْب الياء مهزة؛ ألن مدة » َحايف وَص

، » َخطَائي « : التصريف ، فضر من ذلك ، لئال جتتمع مهزتان ، بأن قلب فقام الالم ، وأّخر عنها املّدة فصارت 
من جنس الكَسَْرِة فقلبوا الكسرة فتحة ، فتحرك حرف  فاستثقلت الكسرة على حرف ثقيل يف نفسه ، وبعده ياء

هبمز بني ألفني ، فاستثقلوا ذلك ، فإنّ اهلمزة تشبه األلف » َخطَاءا « : الّعلة ، وانفتح ما قبله فقلبت ألفاً ، فصارت 
« على وزن » اَيا َخطَ« ، فكأنه اجتمع ثالث ألفات ، فقلبوا اهلمزة ياء؛ ألهنا واقعة موقعها قبل القَلْبِ ، فصارت 

قلب ، وإبدال لكسرة فتحة ، و قلب الياء ألفاًن وإبدال اهلمزة ياء ، هكذا ذكر : ففيها أربعة أعمال » فََعالَى 
  .التصريفيون ، وهو مذهب اخلليل 

الياء  األوىل منهما مكسورة وهي املنقلبة عن: يهمزتني » خطائيء « : إليه أيضاً أنه » أبو البقاء « وعزاه : الثاين 
، فاستثقلوا اجلمع بني اهلمزتني ، فنقلوا اهلمزة األوىل » َصحَائف « و » َصِحْيفة « فهو مثل » َخِطْيئة « الزائدة يف 

فعاىلْ « ، وإمنا فََعلوا ذلك ، لتصري املكسورة ظرفاً ، فتنقلب ياء ، فتصري » فََعلى « إىل موضع الثانية ، فصار وزنه 
، « ويا أَسَفى « » يا لَهْفى : هلمزة األوىل فتحة ، فانقلبت الياء بعدا ألفاً كما قالوا يف ، مث أبدلوا من كسرة ا» 

  .فصارت اهلمزة بني ألفني ، فأْبِدل منها يا ، ألن اهلمزة قريبة من األلف ، فاستنكروا اجتماع ثالث ألفات 

بدال اهلمزة األخرية ياء ، مث إبداهلا ألفاً ، مث تقدمي الالم ، وإبدال الكسرة فتحة ، وإ: فعلى هذا فيها مخسة تغيريات 
  .والقول األول أَْولَى ، لقلّة العمل ، فيكون للخليل يف املسألة قوالن . إبدال اهلمزة اليت هي الم ياء 

 كما تقدم ، فأبدل الياء الزائدة مهزة ، فاجتمع مهزتان ، فأبدل» َخطَاىيء « : قول سيبويه أن أصلها عنده : الثالث 
، وفيها على قوله » َصَحائف « : مثل » فََعائل « لزوماً ، مث عمل العمل املتقّدمن ووزهنا عند » ياء « الثانية منهما 



إبدال الياء املزيدة مهزة وإبدال اهلمزة األصلية ياء ، وقلب الكسرة فتحة ، وقلب الياء االصلية : مخسة تغيريات 
  .ألفاً ، وقلب اهلمزة املزيدة ياء 

« ك » َخِطّية « باهلمز ، إمنا هو مجع ل » خطيئة « عنده ليس مجعاً ل » خَطَايا « ، هو أن » الفَرَّاء « قول : ابع الر
  .» َركّية وَركَاَيا « و » َهِدَية وَهَدايا 

اهلا ، فلم تقلب اهلمزة ياء ، بل تبقيها على ح: يعين » َخطَاءا « : مهمزة لقلت » خَطيئة « ولو مجعت : قال الفراء 
  .ومل يعتد باجتماع ثالث ألفات 

  .ولكنه مل يقله العرب ، فدلّ ذلك عنده أنه ليس مجعاً للمهموز 
  .» دواب « : ولو مجعت مهموزة أدغمت اهلمزة يف اهلمزة مثل : » الكسائي « وقال 

« بالياء والتاء على مامل ُيَسمَّ فاعله ، و باجلمع والتوحيد ، و» َخِطْيئََتكُمْ « و » َيْغِفْر لَكُْم َخطِْيئَاِتكُمْ « : وقرىء 
واملعىن يف هذه القراءات واحد؛ ألن اخلطيئة إذا غفرها اهللا . هبمز األلف األوىل دون الثانية ، وبالعكس » َخطَاَياكُْم 

  .تعاىل فقد غفرت ، وإذا غفرت فإمنا يغفرها اهللا 
َوأََخذَ الذين { : ل حَاِئلٌ جاز التذكري والّتأنيث كقوله تعاىل والفعل إذا تقّدم االسم املؤنث ، وحال بينه وبني الفاع

  ] . ٩٤: هود [ } َوأََخذَِت الذين ظَلَُمواْ { و ] .  ٦٧: هود [ } ظَلَُمواْ الصيحة 
  .مبدة ومهزة وتاء مرفوعة بعد اهلمزة » َخطِيئتكم « : وقرأ اجلحدري 
  .هبمزة قبل اكاف » خَطَايأكم « : وقرأ ابن كثري 
  .بكسر الطاء والتاء ، والباقون بإمالة الياء : وقرأ الكسائي 

ِلُسْترة الرأسن وغفران الذُّنوبح ألهنا تغطيها ، وتقد تقّدم الفرق بينه وبني : الّستر ، ومنه اِملْغفَر : » الَغفْر « و 
  .الَعفُوا 

  .ِخْرقَةٌ تستر الِْخَمار أن َيَمسَّه دهن الرأس : » الِغفاَرة « و 
  :العدول عن اجلهة ، وهو أنواع : من اخلَطَأ ، وأصله » اخلَِطيئة « و 

» خَِطىَء َيْخطَأ ِخطْأً وخِطْأةً « : يقال منه ] التام [ إرادة غري ما حتسن إرادته ، فيفعله ، وهذا هو األصل : أحدها 
.  

طَاء ، فهو خمطىء ، ومجلة األمر أنَّ من أَْخطَأ إِْخ: أن يريد ما حيسن فعله ، ولكن يقع خبالفه ، يقال منه : والثاين 
، وقد يقال ملن فعل فعالً ال » أَصاب « : ، وإن وقع كما أراد ، يقال » أخطأ « : أراد شيئاً ، فاتفق منه غريه يقال 

أخطأ أََصاَب اخلَطَأ ، وأَْخطَأَ الصَّواَب ، وأصاب الصواب ، و: إنه أخطأ وهلذا يقال : حيسن أو أراد إرادة ال جتمل 
  .اخلطأ 
، » أحسن « أي نزيدهم إحساناً على اإلْحَسان املتقدم عندهم ، وهو اسم فاعل من » َوَسنَزِيُد املُْحِسنَني « : قوله 

  .واملُْحِسُن من صّحح عقد توحيده ، وأحسن سياَسةَ نفسهن وأقبل على أداء فرائضه ، وكفى املسلمني شره 
حمسناً جازيناه باإلحسان إحساناً ، أو زيادة كما جعل للحسنة عشراً وأكثر من كان : معناه : وقال بعض املفسرين 

.  
من كان حمسناً هبذه الطاعة والتوبة ، فإنا نغفر َخطَاياه ، ونزيده على غُفْران الذنوب إعطاَء الثواب اجلزيل ، : وقيل 

يكن خاطئاً ، بل كان حمسناً زدنا يف وفيه وجه آخر أن املعىن من كان خاطئاً غفرنا له ذنبه هبذا الفعل ، ومن مل 
  .إحسانه 



  .} فََبدَّلَ الذين ظَلَُمواْ قَْوالً غَْيَر الذي ِقيلَ لَُهمْ { : قوله 
  .ال ُبدّ يف هذا الكالم من تأويل؛ إذ الذّم إمنا يتوجه عليهم إذا بّدلوا القول الذي قيل هلم ، ال إذا بدَّلوا قوالً غريه 

يتعّدى ملفعول واحد بنفسه » بّدل « لذين ظلموا بالذي قيل هلم قوالً غري الذي قيل هلم ف فبدل ا: تقديره : فقيل 
  ]الرجز : [ ، وإىل آخر بالباء ، واجملرور هبا هو املتروك ، واملنصوب هو املوجود ، كقول أيب النجم 

  شَّْمأَلَِهْيفاً َدبُوراً بِالصََّبا َوال... َوُبدِّلَْت والدَّْهُر ذُو تََبدُّلِ  ٥١٧
  .فاملتطوع عنها الصَّبا ، واحلاصل هلا اهلَْيُف 

فقال الذين ظلموا قوالً غري الذي قيل : حمموالً على املعىن ، تقديره » بدل « قاله أبو البقاء وقال جيوز أن يكون 
  . »قوالً « غري عنده يف هذين القولني على النِّعت ل » فََنْصُب « هلم؛ ألن تبديل القول كان بقول 

  .» غري « فبدل الذين قوالً بغري الذي ، فحذف احلرفن فانتصب : تقديره : وقيل 
فغريوا قوالً بغريه ، إي َجاُءوا بقول آخر ، فكان القول الذي أمروا به ، كما : التغيري كأنه قيل : ومعىن التَّْبديل 

  .بدل حطّة ِحْنطَة : يروا يف القّصة أهنم قالوا 
  .التغيري ، وإن مل يأت ببدله : التبديل : جعل الشيء مكان آخر ، وقد يقال : واالستبدال واإلْبَدال والتبديل 

وقد تقدم الفرق بني بدل وأَْبَدلَ ، وهو أن بّدل مبعىن غّير من غَْير إزالة العني ، وأبدل تقتضي إزالة العني ، إال أنه 
بالوجهني ، ]  ٨١: الكهف [ } فَأََردَْنآ أَن يُْبدِلَُهَما رَبُُّهَما { ]  ٣٢: القلم [ } عسى َربَُّنآ أَن ُيْبِدلََنا { : قرىء 

  .وهذا يقتضي اتَِّحادمها معىن ال اختالفهما والبديل والبدل مبعىن واحد ، وبدله غريه 
ِفْعل وفََعل غي رهذه مل يسمع يف : قال أبو ُعَبْيدة [ بِْدل َوَبدل كَِشْبه َوَشَبه ، َوِمثْل َومَثَل ، َونِكْل وََنكَل : ويقال 

  ] .األربعة أحرف 

  فصل يف بيان التبديل
يدلّ على أهنم مل يفلعوا ما أمروا به ألجل أهنم أتوا له ببدل ، ويدلّ عليه أن » فبّدل « : قال أبو ُمسلمك قوله 

} ُيرِيُدونَ أَن ُيَبدِّلُواْ كَالََم اهللا  {: إىل قوله » َسَيقُولُ املَُخلَّفُونَ « : تبديل القول قد يستعمل يف املُخَالفة ، قال تعاىل 
ومل يكن تبديلهم اخلالف يف الفعل ال يف القول ، فكذا هاهنا ملا أمروا بالتواضع ، وسؤال املغفرة مل ]  ١٥: الفتح [ 

  .ميتثلوا أمر اهللا 
البدل ، فال ُبّد من حصول إنَّ املراد بالتبديل أهنم أتوا ببدل له؛ ألن التبديل مشتّق من : وقال مجهور املفسرين 

  .» قَْوالً غَْيَر الَِّذي ِقيلَ لَُهمْ « : انتقل من ِدْينٍ إىل دين ، ويؤيده قوله تعاىل : بّدل دِْيَنُه أي : البدل ، كما يقال 
  فصل يف الباعث على تبديلهم

واختلفوا هل هو ُمطْلق الظلم ، تنبيه على أن الباعث هلم على التبديل هو الظلم ، » الَِّذْيَن ظَلَُموا « : وقوله 
فيكونون كلهم بدلوا ، أو الظاملون منهم هم الذين بدلوانوهم الرؤساء واألشراف ، وهذا هو الظاهر ، لقوله يف 

واختلفوا هل التقوا كلهم على األشياء ]  ١٦٢: األعراف [ } فََبدَّلَ الذين ظَلَُمواْ ِمْنُهمْ { : » األعراف « سورة 
  ان أو بّدل كلّ أناس منهم شيئاًن أو بّدلوا يف كل وقت شيئاً؟اليت َبّدلوه

  إنّهم قد بّدلوا القول والفعلن فلم خّص القول بالتبديل؟: فإن قيل 
: أي ]  ٨١: النحل [ } َسرَابِيلَ َتقِيكُُم احلر { : أن ذكر تبديلهم القول يدلّ على تبديل الفعل كقوله : فاجلواب 

لوا القول والفعل ، وأيضاً فقد يكون املراد بالقول املبدل هو األمر ، واألمر يشتمل القول والربد ، فكأنه قالك بّد
  .املأمور به والفعل 



  :واختلفوا يف ذلك القول 
أّنهم مل يدخلوا الباب سجداً ، ومل يقولوا حطّة ، بل دخلوا َزاِحِفْيَن على اْسَتاههم قائلني : فروي عن ابن َعّباس 

  .جِْنطة 
  .استهزؤوا مبوسى وقالوا ما شاء موسى أن يلعب بنا ال لعب بنا حطة أي شيء حطة : بن زيد وقال ا
قولوا حطة : وقيل هلم . طؤطىء هلم الباب ليخفضوا رؤوسهم ، ويركعوا ، فدخلوا َزاِحِفْيَن : » جماهد « وقال 
  .حطًّا مشقاً ما يعين حطة محراء استخفافاً بأمر اهللا : فقالوا 
  .أضروا بأنفهسم ، وأوسعوا يف نقصان خرياهتم يف الدين والدنيا : أي } أَنزَلَْنا َعلَى الذين ظَلَُمواْ فَ{ : قوله 

  .هو العذاب : » الرجز « و 
  فصل يف لغات الرجز

  .وفيه لُغة أخرى وهي ضّم الراء ، وقرىء هبما 
: ْجز والرِّْجس بالزاي والسني بَِمْعَنى ك والرِّ] .  ٥: املدثر [ } والرجز { : املضموم اسم َصَنم ، ومنه : وقيل 

  .السُّْدغ والزُّْدغ 
  .حبر الرَِّجز يف الشّعر : ما يصيب اإلبل ، فترتعش منه ، و منه : الْقَذَر ، والرَِّجز : والصحيح أن الرِّْجَز 

  :جيوز فيه وجهان » ِمَن السََّماِء « : قوله 
من جهة السماء ، وهذا الوجه هو : البتداء الغاية ، أي » من « ، و »  أَْنَزلَْنا« أن يكون متعلقاً ب : أحدمها 
  .الظاهر 
  .أيضاً لالبتداء » من « فيتعلّق مبحذوف ، و » رِجْزاً « أن يكون صفة ل : والثاين 

ب يف تنبيهاً على أن ظُلْمهم سب» عليهم « : فأعادهم بذكرهم أوالً ، ومل يقل } َعلَى الذين ظَلَُمواْ { : وقوله 
ضرب يقع : عقاهبم ، وهو من إيقاع الظاهر موقع املُْضَمر هلذا الغرض ، وإيقاع الظاهر موقع املُضَْمر على ضربني 

  ]املتقارب : [ بعد متام الكالم كهذه اآلية ، وقول اخلنساء 
  َوغَْمزاالدَّْهُر قَْرعاً ] َوأَْوَجعَنِي ... [ َوَحزَّا ] َنْهساً [ َتَعرَّقَنِي الدَّْهُر  ٥١٨

  .أصابتين نوائبه ُجَمُع : أي 
  ] . ٢،  ١: احلاقة [ } َما احلآقة  ٠احلاقة { : وضرب يقع يف كالم واحد؛ حنو قوله 

  كَانَ الُغرَاُب ُمقَطََّع اَألْودَاجِ... لَْيَت الُغرَاَب غََداةَ َيْنَعُب َدائِباً  ٥١٩
  ]اخلفيف : [ وقد مجع عدي بن زيد املعنيني فقال 

  نَغََّص املَْوُت ذَا الغَِنى والفَِقريَا... الَ أََرى املَْوَت َيْسبُِق املَْوَت َشْيٌء  ٥٢٠
: جيوز أن تكون مصدرية وهوالظّاهر أي » ما « للسببية ، و » الباء « و » أْنَزلَْنا « متعلِّق ب » َبَما كَانُوا « : قوله 

: حمذوف على التدريج املذكور يف غري موضع ، واألصل بسبب ِفسِْقهِْم ، وأن تكون موصولة امسية ، والعائد 
  .يفسقونه ، وال يقوى جعلها نكرة موصولة 

  .بكسر السني ، وتقدم أهنما لَُغَتان » َيفِْسقُون « : » ابن وَثّاب « وقرأ 
  فصل يف تفسري الظلم

  .وفائدة التكرار التأكيد } اْ َعلَى الذين ظَلَُمو{ : هذا الِفْسُق هو الظلم املذكور يف قوله : قال أبو مسلم 
َربََّنا ظَلَْمَنآ { : واحلق أنه غريه؛ ألن الظلم قد يكون من الصَّغائر ، ولذلك قال بعض األنبياء : قال ابن اخلطيب 



، ]  ١٣: لقمان [ } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعِظيٌم { : وقد يكون من الكََبائر ، قال تعاىل ]  ٢٣: األعراف [ } أَنفَُسَنا 
بأن أبا ُمسِْلم مل يقل بأن الفسق مطلق الظلم ، وإمنا : والِفْسق ال ُبّد وأن يكون من الكبائر ، وميكن أن جياب عنه 

خّصه بظلم معني ، وهو الذي وصفوا به يف أوَّول اآلية ، وحيتمل أهنم استحقُّوا اسم الظلم بسبب ذلك التبديل ، 
  .وا يفعلوه قيل التبديل ، فيزول التكرار فنزل الرِّْجُز عليهم بالِفْسقِ الذي كان

على أنَّ ما ورود من األذكار ال جيوز تبديله بغريه ، وعلى هذا ال » فََبدَّل الَِّذيَن ظَلَُموا « : احتّج بعضهم بقوله 
  .جيوز حترمي الصَّالة بفلظ التَّْعظيمن ال جيوز القراءة بالفارسية 

ستحقُّوا الذَّم لتبديلهم القول إىل قول ُيضَاد معناه معىن األول ، فلهذا استوجبوا بأهنم إمنا ا« : وأجاب أبو الرَّازِي 
  .» الذم ، فأما تغيري اللفظ مع بقاء املعىن فليس كذلك 

  .» والظَّاهر أن هذا بتناول كل من بّدل قوالً يقول آخر سواء اتَّفَقَا أو مل يتفقا « : قال ابن اخلطيب 
  ] . ١٦١: األعراف [ } َوإِذْ ِقيلَ { : » األعراف « ، ويف » إذ قلنا و« : قال هنا : فإن قيل 

ليكون هلم » األعراف « مدنية فأهبم القائل يف األوىل وهي » البقرة « مكية ، و » األعراف « ألن سورة : قيل 
  . ذلك القائل هناك هو هذا: َوقْع يف القلب ، مث بَيََّنُه يف هذه السورة املدنية ، كأنه قال 

  .» اْسكُنُوا « : » األعراف « ويف » اْدُخلُوا « : وقال هنا 
  .» ألنّ الدخول مقّدم على السُّكَْنى « : قال ابن اخلطيب 

  .؛ ألهنا مكية » البقرة « قبل » األعراف « وهذا يرد عليه ، فإن 
  .بالواو » َوكُلُوا » « األعراف « بالفاء ، ويف » فَكُلُوا « ] هنا [ وقال 
. } فَكُالَ { ، ويف األعراف } وَكُالَ ِمْنَها َرغَداً { : واب ها هنا هو الذي ذكرناه يف قوله تعاىل يف سورة البقرة واجل

؟ ألنه اسند الفعل إىل نفسه ال جرم ذكر معه » األعراف « ، وحذفه يف » البقرة « يف » رغداً « : ومل ذكر قوله [ 
مل يذكر اإلنعام ] ال جرم [ ملا مل يسند الفعل إىل نفسه » األعراف « ، ويف ]  اإلْنَعام األعظم وهو أن يأكلوا رغداً

  .األعظم 
قّدم املؤخر؛ ألن الواو للجمع املطلق ، » األعرافش « ، ويف } وادخلوا الباب ُسجَّداً َوقُولُواْ ِحطَّةٌ { : وقال هنا 

ذْنِب يكون اشتغاله أوالً بالتوبة ، مث بالعبادة وأيضاً حيمتل أن يكون بعضهم مذنباً ، وبعضهم ليس مبذنب ، املُ
مث يدخلوا الباب ُسجَّداً ، وأما الذي ليس مبذنب ، فاألوىل به أن يشتغل بالعبادة » حطة « فكلفوا أن يقولوا أوالً 

ن يدخلوا التوبة ثانياً على سبيل َهْضم النفس ، وإزالة العجب يف فعل تلك العبادة فكلفوا أ] يذكروا [ أوالً ، مث 
  .، فذكر حكم كل قسم يف سورة قاله ابن اخلطيب » حطة « الباب سجداً أوالً ، مث يقولوا 

  .وفيه نظر؛ ألن هذا القول إمنا كان َمّرة واحدة 
  .بغري واو » األعراف « بالواو ، ويف } َوسََنزِيُد احملسنني { : قال هنا 

قول احلطة ، وهو إشارة إىل التوبة ، ودخول الباب سجداً :  أمرين» األعراف « ألنه ذكر يف : وقال ابن اخلطيب 
، وهو واقع يف مقابلة قول احلطّة ، } نَّغِْفْر لَكُْم َخطَاَياكُمْ { : قوله تعاىل : ، وهو إشارة العبادة ، مث ذكرجزاءين 

الواو يفيد توزيع كل واحد ] فترك [ ، وهو واقع يف ُمقَابلة دخول الباب سجداً ، } َوَسنَزِيدُ احملسنني { : وقوله 
  .ِمَن اجلََزاءين على كل من الشرطني 

  .فيفيد كون جمموع املغفرة والزيادة جزاًء واحداً جملموع الفعلني » البقرة « وأما يف 
  .» منهم « زاد كلمة » األعراف « ، ويف } فََبدَّلَ الذين ظَلَُمواْ قَْوالً { : وقال هنا 



، فذكر أن منهم من يفعل ذلك ، مث عّدد صنوف } َوِمن قَْومِ موسى أُمَّةٌ { : اىل قال ألنه تع: قال ابن اخلطيب 
يف آخر » ِمنُْهْم « فذكر لفظة [ } فََبدَّلَ الذين ظَلَُمواْ ِمْنُهمْ { : إنعامه عليهم ، وأوامره هلم فلما انتهت القّصة قال 

{ : بقاً ألوله ، وأما هنا فلم يذكر اآليات اليت قيل قوله ليكون آخر الكالم مطا] القّصة كما ذكرها يف أول القصة 
  .متييزا وختصيصاً حىت يلزم يف آخر القصة ذكر ذلك التخصيص } فََبدَّلَ الذين ظَلَُمواْ 

يم ، وأتى باملضمر دون الظاهر؛ ألنه تعاىل عّدد عل} فَأَْرَسلَْنا { » األعراف « ] سورة [ ويف } فَأَنَزلَْنا { : وقال هنا 
يف هذه السُّورة نعماً جسيمة كثرية ، فكان توجيه الذّمن عليهم ، وتوبيخهم بكفراهنا أَْبلَغ من حيث إنه مل يعّدد 

  .عليهم هناك ما َعّدد هنا 
  .» اإلرسال « للعذاب أبلغ من لفظ » اإلنزال « فلفظ 

على أهنم جامعون بني هذين الوصفني القبيحني  تنبيها} َيظِْلُمونَ { : » األعراف « ، ويف } يَفُْسقُونَ { : وقال هنا 
.  

َعِلَم كُلُّ أُنَاسٍ َمشَْربَُهْم  َوإِِذ اْسَتسْقَى ُموَسى ِلقَْوِمِه فَقُلَْنا اْضرِْب بَِعَصاَك الَْحَجَر فَانْفََجَرْت ِمْنهُ اثْنََتا َعْشَرةَ َعْيًنا قَْد
  ) ٦٠(ْوا ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسِديَن كُلُوا َواشَْرُبوا ِمْن رِْزقِ اللَِّه َولَا َتْعثَ

« سأل هلم السُّقَْيا ، وألف : اللتقاء الساكنني ، والسني للطلب على وجه الدعاء أي » إذ « كسرت الذّال من 
، » هُ أَْسقَْيُت« و » َسقَْيُته « : ، ويقال » اْسَتفَْعلَ « ، وتقدَّم معىن » السَّقْي « منقلبة عن ياء؛ ألنه من » إسَْتْسقَى 

  ]الوافر : [ بَِمْعّنى؛ وأنشد 
  ُنَمْيراً وَالقَبَاِئلَ ِمْن ِهالَلِ... َسقَى قَْوِمي بَنِي َمْجٍد َوأَسْقَى  ٥٢١
أبلغ من » اإلْسقاء « و . جعلت ذلك له يتناوله كيف شاء : » وأسقيته « أعطيته ما يشرب ، : » سقيته « : وقيل 

  .على هذا » السَّقْي « 
وسقى وأسقى ]  ٦٦: النحل [ } نُّسِْقيكُْم مِّمَّا ِفي ُبطُونِِه { : َدلَلُْته على املاء ، وسيأيت عند قوله : ته أسقي: وقيل 

َوأَسْقَْيَناكُم مَّآًء فَُراتاً { : وقال ]  ٢١: اإلنسان [ } َوسَقَاُهْم َربُُّهْم شََراباً طَُهوراً { : متعّديان ملفعولني ، قال تعاىل 
  ] . ٢٧: ت املرسال[ } 
: ألجل ، أو تكمون للبيان ملا كان املراد به الدعاء كاليت يف قوهلم : متعلّق بالفعل ، والالم للعلّة ، أي » ِلقَْوِمِه « و 
  .فتتعلّق مبحذوف كنظريهتا » ُسقْياً لََك « 

أو كلمة أّوهلما ساكن  اإلدغام هنا واجٌب؛ ألنه مىت اجتمع مثالن يف كلمتني؛} اضرب بَِّعصَاَك احلجر { : قوله 
َعَصوِيٌّ ، ويف التثنية : منقلبة عن واو؛ لقوهلم يف الّنسب » عصاك « اضرب بكراً ، وألف : وجب اإلدغام حنو 

  ]الطويل : [ َعَصَوان؛ قال 
  َعلَى َعَصَوْيَها سَابِرِيٌّ ُمَشبَْرُق..  ٥٢٢

: ، واألصل » وأَْزُمن » « َزَمنٍ « مثل » أَْعصِ « ، و  بضم العني وكسرها إتباعاً» َوِعِصّي » « ُعِصّي « : واجلمع 
يعرب به عن بلوغ » ألقى َعَصاه « و . وَعصَْوُته بالَعَصا ، وَعَصْيُته بالسيف . ، فأعلّ » أَْعُصو « و » ُعُصُوو « 

  ]الطويل : [ املنزل ، قال 
  رََّعْيَنا بِاإلَيابِ املَُسافُِركََما قَ... فَأَلْقَْت َعَصاَها وَاْسَتقَرَّ بَِها النََّوى  ٥٢٣

  ]الطويل : [ وقع اخلالف؛ قال : وانشقت الَعَصا بني القوم ، أي 



  فََحْبُسَك وَالضَّحَّاُح َسْيٌف ُمهَنٌَّد... إذَا كَاَنِت اهلَْيَجاُء وَاْنشَقَِّت الَعَصا  ٥٢٤
  .بالتاء :  ، يعين» هذه َعَصايت « العراق » أّول حلن مسع ب « : قال الفَرَّاء 

  .بَْعُض األمر من َبْعضٍ : أي » الَعَصا من الُعَصيَّة « ] : املثل [ ويف 
  .فيه للَعْهِد » أل « و . مفعول » احلََجر « و 

نادر ، » ِحَجاٌر وِحجَاَرةٌ « : ويف التكثري » أَْحجَار « وقيلك للجنس ، وهو معروف ، وقياس مجعه يف أدىن العدد 
  .قاله ابن فارس واجلَْوهري » ذَكَر وِذكَارة « ، و » ل وجِمَالة َجَم« : وهو كقلونا 

قُلْ { ، ]  ٢٧: البقرة [ } فَهَِي كاحلجارة أَوْ أََشدُّ قَْسَوةً َوإِنَّ ِمَن احلجارة { : وكيف يكون نادراً ويف القرآن 
} َوأَْمطَرَْنا َعلَْيَها ِحَجاَرةً { ، ]  ٤: الفيل [ } يلٍ َتْرمِيهِم بِِحَجاَرٍة مِّن ِسجِّ{ ، ]  ٥٠: اإلسراء [ } كُوُنواْ ِحجَاَرةً 

. ٨٢: هود [   [  
إن : قال ابن عصفور . فضرب فانفجرت : عاطفة على حمذوف ال ُبّد من تقديره » الفاء « } فانفجرت { : قوله 
حمذوفة ، وكأنه » فََجَرْت اْن« املوجودة هي الداخلة على ذلك الفعل احملذوف ، والفاء الداخلة على » الفاء « هذه 

  .الثانية لداللة األوىل عليها » الفاء « حذف الفعل األول لداللة الثاين عليه ، وحذفت : يقول 

  .حذفت الفاء ، وما عطفته قبلها : وال حاجة إىل ذلك ، بل يقال 
ي على هذا فاء وه« : فإن ضربت فقد انفجرت ، قال ] أو : [ قال ] مقدر [ وجعلها الزخمشري جواب شرط 
  .وكأنه يريد تفسري املعىن ال اإلعراب . » فَِصيحة ال تقع إال يف كالم بليغ 

  .الفَْجر النشقاقه بالضَّوء : االنشقاق والتفتُّح ، ومنه : » االنِْفجَار « و 
  .مها مبعىن : فقيل ]  ١٦٠: األعراف [ } فانبجست { : » األعراف « ويف 

  .ق؛ ألنه يكون أوالً واالنفجار ثانياً أضي» االنْبِجَاس « : وقيل 
  .انبجس وتبّجس وتفّجر وتفّتق مبعّنى وَاِحٍد : وقيل 
، واأللف عالمة الرفع؛ ألنه حممول على املُثَّنى ، وليس مبثىن حقيقة » انْفََجَرتْ « فاعل } اثنتا َعْشَرةَ َعيْناً { : قوله 

» مثىن « ، وال يضاف إىل متييز ، الستغنائه بذكر املعدود » اثنان « ، إذ ال واحد له من لفظه ، وكذلك مذكره 
إال ما جاء نادراً فال يقاس عليه » اثنا َرُجل ، وال اثنتا امرأة « يضاف إىل : وال تقول » رجالن وامرأتان « : تقول 
  ]الرجز : [ ، قال 
  َتا حَْنَضلِظَْرُف َعُجوزٍ ِفيِه ثِْن... كَأَنَّ ُخْصَيْيِه ِمَن التََّدلُْدلِ  ٥٢٥

ألنه : ، وحكم اثنني واثنتني يف العدد املركب أن ُيْعرَبا خبالف سائر أخواهتما ، قالوا » اثنتني « مثل » ثنتان « و 
حذف معهما ما حيذف يف املعرب عند اإلضافة ، وهي النون ، فأشبها املعرب فأعربا كاملثىن باأللف رفعاً والباء نصباً 

  .وجرا 
  .فمبين لتنزله منزلة تاء التأنيث ، وهلا أحكام كثرية »  َعْشرة« وأما 

  .بكسر الشني ، وهي لغة متيم » َعشَِرة « : وقرأ جماهد وطلحة وعيسى . متييز » َعْيناً « و 
بالسكون ، « َعشْرة » بالكسر ، وسبيلهم التخفيف ، ولغة « عشرة » وهذا عجيب فإن لغة متيم « : قال النحَّاس 
  .» ثقيل و سبيلهم الت

  .بالفتح » َعَشَرة « : وقرأ األعمش 
اسم مشترك بني َعْينِ اإلنسان ، وَعْينِ املاء ، وعني الرَّكّية ، وَعْينِ الشمس ، وَعْينِ الذهب ، وعني : » الَعْين « و 



  .امليزان 
الثقب يف املََزادة ، وبلد قليل :  والعني. املَطَر الدائم ستا أو مخساً : والعني . سحابة تقبل من ناحية القبلة : والعني 

  ] .وهبا عني ، حمركة الياء . [ قليل النَّاس : العني ، أي 
  إذا كانت العني لفظاً مشتركاً بني حقائق ، فكيف وقعت هنا متييزاً؟: فإن قيل 
دليل على إرادة عني املاء » ْم َمشَْربَُه« : ، وقوله » فَانْفَجََرْت « : ، وقوله » َوإِذ اْسَتسْقَى « : أن قوله : فاجلواب 

، فاللفظ مع القرينة مميز ، والَعْين من املاء شبيهة بالعني من احليوان خلروج املاء منها ، كخروج الدَّمع من عني 
  .احليوان 

  .ملا كان عني احليوان اشرف ما فيه شّبهت به عني املاء؛ ألهنا أشرف ما يف األرض : وقيل 
  }لُّ أُنَاسٍ مَّْشَربَُهْم قَْد َعِلَم كُ{ : قوله 

  .» النّاس « أصل » أناس « قد تقّدم الكالم على أنّ ]  ٨٢: األعراف [ 
وجيوز أن يكون األصل « : ، مث قال » إنه اسم مجع غري تكسري « : » األعراف « وقال الزخمشري يف سورة 

ن الفتحة وسيأيت البحث معه إن شاء م» الكسر ، والتكسري ، والضمة بدل من الكسرة ، كما أبدلت يف ُسكَارى 
  .اهللا تعاىل 

هنا موضع الشُّْرب؛ ألنه روي أنه كان » املَشَْرب « ، و » عرف « مبعىن » علم « مفعول ل } مَّشَْرَبُهمْ { : قوله 
  .لكل ِسْبٍط َعْيٌن من اثنيت عشرة عيناً ، ال يشاركه فيها سبط غريه 

يعود » مشرهبم « : واقعاً موقع املفعول به ، وضمري اجلمع يف قوله  وقيلك هو نفس املشروب ، فيكون مصدراً
  .» كُلُّ أُنَاسِ « على معىن 

  فصل يف بيان أن االستسقاء كان يف التِّيه
هذا االستسقاء كان يف التِّْيِه؛ ألن اهللا تعاىل ملا ظَلَّلَ عليهم الغمام ، وأنزل عليهم املَّن : قال مجهور املفسرين 

ى ، وجعل ثياهبم حبيث ال َتبْلَى ، وال تَتَِّسخ خافوا الَعطَش ، فأعطاهم اهللا املاء من ذلك احلََجرِ ، وأنكر أبو والسَّلَْو
[ بل هو كالم مفرد بِذَاِتِه ، ومعىن االْسِتْسقَاء طلب السُّقَْيا من املطر على عادة الناس إذا : مسلم ذلك وقال 

  ] .وإنزال الغيث [ جِيِر احلجر باملاء فوق اإلجابة بالسُّقيا ، ، ويكون ما فعله اهللا من َتفْ] أقحطوا 
وليس يف اآلية ما يدلّ على أحد القولني ، وإن كان األقرب أن ذلك وقع يف التِّْيِه؛ ألن : ] وقال ابن اخلطيب [ 

احلََجر معهم؛ ألنه صار معدا  املعتاد يف البالد االستغناء عن طلب املاء إال يف النَّادر ، وأيضاً روي أهنم كانوا حيملون
املَّن والّسلوى ينزال من كل غََداة ، فكذلك املاء يتفّجر هلم يف كل وقت ، وذلك ال يليق ] فكما كان [ لذلك ، 

  .إال بأّيامهم يف الّتْيِه 
  فصل يف جنس الشجرة

نت من آس اجلَّنة طوهلا عشرة كا: كانت َعَصا أخذها من بعض األشجار وقيل : اختلفوا يف الَعَصا ، فقال احلسن 
أَذُْرع على طول موسى ، وهلا شُْعَبَتان َتتَِّقَدان يف الظلمة ، وامسه عليق ، وكان آدم عليه الصالة والسالم محله معه 

من اجلَّنة إىل األرض ، فتوارثه َصاغراً عن كَابِرٍ حىت وصل إىل شَُعْيب عليه الصالة والسالم فأعطاه ملوسى عليه 
  .والسالم  الصالة

إهنا كانت مبقدار يصحّ أن يتوكّأ عليها ، وأن تنقلب َحيَّةً عظيمة ، وما زاد على ذلك ال : والذي ينبغي أن يقال 
  .دليل عليه 



والسُّكوت عن هذه املباحث واجب؛ ألنه ليس فيها َنّص متواتر ، وال يتعلّق هبا عمل حىت « : قال ابن اخلطيب 
  .» اد من أخبار اآلحاد يكتفى فيها بالظَّن املستف
  فصل يف املراد باحلجر

للَعْهد ، فاإلشارة إىل َحَجرٍ معلوم ، روي أنه حجر طُوري مرّبع قدر رأس » احلََجرِ « األلف والالم يف : إن قلنا 
الشَّاة يلقى يف كسر جوالق ويرحل به ، ينبع من كل َوْجه ثالثة أعني لكل ِسْبط عني تسيل يف جدول إىل ذلك 

  .بط فإذا نزلوا وضع يف وسط حملّتهم الّس

  .اإلعجاز ] أعظم [ بل كانوا جيدونه يف كل َمْرَحلة يف منزلته من املرحلة األوىل ، وهذا من : وقيل 
هو احلََجُر الذي وضع عليه موسى ثَْوَبهُ حني اغتسل ، فضربه حىت بَرَّأَُه اهللا مما رموه به من : وقال سعيد بن ُجَبْيرٍ 

أرفع هذا احلََجَر ، فإن يل فيه قدرة ، ولك فيه ُمْعجزة ، فحمله يف : فيقول اهللا تعاىل لك : ، فقال له جربيل  األُْدَرة
  .من الرَُّخام : ، وقيل ] الكّدان [ كان من : قال أبو روق . خمْالَِتِه 

  .أي حجر كان ] اضرب : [ األلف والالم للجنس ، فمعناه ] : فإن قلت [ 
وروي أنه كان يضره ضربةً واحدة ، . وهذا أظهر يف احلُّجة : يأمره أن يضرب حجراً بعينه ، قال  مل: قال احلسن 

  .فيظهر فيه اثنتا عشر عيناً كل عني مثل ثَْدي املرأة فيعرق ، وهو االنْبِجَاس ، مث ينفجر باألهنار 
  .مث يضربه ضربةً واحدة فََييَْبُس : قال عطاء 

  .كان يضربه اثنتا عشرة ضربةً لكل عني ضربة : لكتاين وقال عبد العزيز بن حيىي ا
ما أويت نبينا حممد عليه الصالة والسالم من َنْبعِ املاء وانفجاره من بني أصابعه أعظم يف املُْعجزة ، فإنا : قال القرطيب 

  !لَْحمِ وَدمٍنشاهد املاء يتفّجر من األحجار ، ومعجزة نبينا حممد عليه الصالة والسالم خيرج املاء من بني 
كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم جمد ماًء فأيت بَِتْورٍ فأدخل يده فيه ، : وروى األئمة الثقات عن عبداهللا قال 

  .» حي على الطّهور « : فلقد رأيت املاء يتفّجر من بني أصابعه ، ويقول 
  تم يومئذ؟كم كن: قلت جلابر : حدثين سامل بن أيب اجلَْعدن قال : قال األعمش 

  .لفظ النََّسائي . ألفاً ومخسمائة : قال 
  فصل يف وجوه اإلعجاز يف انفجار احلجر

واحلكمة يف جَْعلِ املاء اثنيت عشرة عيناً قطع التنازع والتََّشاجر بينهم ، وهذا االنفجار يدلّ على اإلعجاز من وجوه 
.  

  .أن نفس ظهور املاء معجزة : أحدها 
  .لعظيم من احلجر الصغري خروج املاء ا: وثانيها 
  .خروج املاء بِقَْدر حاجتهم : وثالثها 
  .خروج املاء عند الضَّْرب بالعصا : ورابعها 

  .خروج املاء بالضَّرب بعصا معينة : وخامسها 
وعلم انقطاع املاء عند االستغناء عنه ، فهذه الوجوه ال ميكن حتصيلها إال بِقُْدَرةٍ تامة يف كل املمكنات ، : وسادسها 

  .نافذ يف مجيع املعلومات 
وقد . كلوا واشربوا : وقلنا هلم : هاتان اجلمليتان يف حملّ نصب بقول مضمر تقديره } كُلُواْ واشربوا { : قوله 

  .وما حذف منه » كُلْ « تقّدم تصريف 



يه ، وهو من باب إعمال هذه من باب اإلعمال؛ ألن كلّ واحد من الفعلني يصّح تسلّطه عل} ِمن رِّْزقِ اهللا { : قوله 
  .كلوا منه : والتقدير . الثاين للحذف من األول 

جيوز أن تكون البتداء الغاية ، وأن تكون للتبعيض ، وجيوز أن يكون مفعول األكل حمذوفاً ، وكذلك » ِمْن « و 
  :كلوا املَّن والسَّلوى لتقدمهما يف قوله : ، والتقدير ] عليهما [ مفعول الشرب؛ للداللة 

وعلى هذا فاجلار واجملرور . ، واشربوا ماء العيون املتفّجرة ]  ٥٧: البقرة [ } َوأَنَزلَْنا َعلَْيكُُم املن والسلوى { 
  .حيتمل تعلّقه بالفعل قبله ، وحيتمل أن يكون حاالً من ذلك املفعول احملذوف ، فيتعلّق مبحذوفة 

يه ملا كان سبباً يف َنَماِء ما يؤكل وَحَياته ، فهو رزق يؤكل منه املراد بالرِّْزقِ املاء وحدهن ونسب األكل إل: وقيل 
درهم « ، وأن يكون من باب » ِذْبح ورِْعي « واملُرَاد بالزرق املرزوق ، وهو حيتمل أن يكون من باب . ويشرب 

  .وقد تقدم بيانه » ضرب األمري 
  .ليس هللا ، وذلك باطل  يفهم منه أن ثَمَّ رزقاً} ِمن رِّْزقِ اهللا { : قوله : فإن قيل 
  ] :وجوه [ من : فاجلواب 

  ]أن هذا مفهوم لقب؛ فال يدل : أحدها [ 
  .أن هذا رِْزٌق مل تعمل فيه أيديهم بِحَْرٍث وال غريه ، فهو خالص أرسله اهللا إليهم : الثاين 

ه تسّبب عن معجزٍ خارقٍ أن إضافته إىل اهللا تعاىل إضافة تشريف لكونه أشرف ما يؤكل ، وما يشرب؛ ألن: الثالث 
  .للعادة 

  فصل يف كالم املعتزلة
كلوا واشربوا اإلباحة ، فهذا : ألن أقل درجات قوله : واحتّجت املعتزلة هبذه اآلية على أن الرزق هو احلالق قالوا 

  .يقتضي كون الرزق مباحاً ، فلو وجد رزق حرام لكان ذلك الرزق مباحاً وحراماً وإنه غري جائز 
  .} َوالَ َتْعثَْواْ ِفي األرض ُمفِْسِديَن { : قوله 
، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت ، فالتقى ساكنان فحذف األول منهما وهو » َتْعثَيُوا « : » تعثوا « أصل 

. الياء ، أو ملا حتركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فالتقى ساكنان ، فحذفت األلف ، وبقيت الفتحة تدل عليها 
  .» تفعون « هذا أوىل ، فوزنه و
  .أشد الفساد ومها متقاربان : » الَعْيث « و » العِِثّي « و 

َعِثَي َيعْثَى ِعِثيا ، : إال أنّ الَعْيثَ أكثر ما يقال فيما يدرك حّسه ، والعِِثّي فيما يدرك حكماً ، يقال « وقال بعضهمك 
  .» اثَ َيعيثُ َعْيثاً وهي لغة القرآن ، َوَعثَا َيْعثُو ُعثُوا ، وَع

  .لتفاوت معنييهما كما تقدم » َجَبذَ وَجذََب « ك » َعِثَي « مقلوباً من » عاث « وليس 
فقلبت » َعِثَو « أصله » عَِثَي « عَِثي َيعْثَى ِعِثيا وَمَعاثاً ، وليس : وحيتمل ذلك ، مث اختّص كل واحد بنوع ، ويقال 

  .من الرِّْضَوان ، لثبوت الِعِثيِّ ، وإن َتوَهَّم بعضهم ذلك » رضي  «الواو ياء النكسار ما قبلها ، ك 
  ]الكامل : [ فسد ، قال ابن الرِّقَاع : َعثَّ يَُعيُّ مضافاً أي : ويقال 
  ِفيِه املَِشيُب لَُزْرُت أُمَّ القَاِسمِ... لَْوالَ احلََياُء َوأَنَّ رَأَِسَي قَْد َعثَا  ٥٢٦
  .تفسد الصُّوف ] ة سوس: [ الُعثَّة : ومنه 
  .بالتاء املُثَّناة من فوق فهو قريب من معناه ، وسيأيت الكالم عليه إن شاء اهللا تعاىل » َعَتا « وأما 

وهي حال مؤكدة؛ ألن معناها قد فهم من عاملها ، و حسن ذلك » َتْعثُوا « حال من فاعل » ُمفِْسِديَن « و 



وحيتمل أن تكون حاالً مبينة؛ . ، هكذا قالوا ]  ٢٥: التوبة [ } ُتم مُّْدبِرِيَن ثُمَّ َولَّْي{ : اختالف اللفظني ، ومثله 
فقيل هلم ال َتَتَمادّْوا يف الفساد يف حال فسادكم؛ ألهنم : ألن الفساد أعم ، واملعىن أخص ، وهلذا قال الزخمشري 

  .فغاير بينهما كما ترى . كانوا متمادين فيه 
: واملراد باألرض . » مفسدين « وهو الظاهر ، وأن يتعلّق ب » تعثوا « علّق ب حيتملم أن يت» يف األرض « و 

  .أرض التِّْيِه ] ال [ عموم األرض 
  ] . ٨١: طه [ } َوالَ َتطْغَْواْ ِفيِه { : واملراد بالفساد هاهنا هو قوله يف سورة طه 

اْدُع لََنا َربَّكَ ُيْخرِْج لََنا ِممَّا ُتْنبِتُ الْأَْرُض ِمْن َبقِْلَها َوِقثَّاِئَها َوفُوِمَها َوإِذْ قُلُْتْم َيا ُموَسى لَْن َنْصبَِر َعلَى طََعامٍ َواِحٍد فَ
هِمُ ا سَأَلُْتْم َوضُرَِبْت َعلَْيَوَعَدِسَها وََبَصِلَها قَالَ أََتْسَتْبِدلُونَ الَِّذي ُهَو أَدَْنى بِالَِّذي ُهَو َخْيٌر اْهبِطُوا ِمصًْرا فَإِنَّ لَكُْم َم

ونَ النَّبِيَِّني بِغَْيرِ الَْحقِّ ذَِلَك بَِما الذِّلَّةُ وَالَْمْسكََنةُ َوَباُءوا بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَانُوا َيكْفُُرونَ بِآيَاِت اللَِّه َوَيقُْتلُ
  ) ٦١(َعَصْوا َوكَانُوا َيعَْتُدونَ 

  .» لن « حملّ نصب بالقول ، وتقدم الكالم على ناصب منصوب ، واجلملة يف » لن َنصْبَِر « 
املَّن والسَّلَْوى؛ ألن املراد بالواحد ما ال خيتلف وال يتبّدل ، فأريد : ، وإمنا كان طعامني مها } طََعامٍ َواِحٍد { : قوله 

، وحنن أهل  بالوحدة نفي التبديل ال االختالف ، أو ألهنما ضرب واحد؛ أل ، مها من طعام أهل التلذُّذ والترف
زَِراعات ال نريد إال ما ألفناه من األشياء املتفاوتة ، أو ألهنم كانوا يأكلون أحدمها باآلخر ، أو ألهنما كانا يؤكالن يف 

  .وقت واحد 
  .كانوا يعجنون املَنَّ والّسلوى ، فيصري طعاماً واحداً : وقال عبدالرمحن بن زيد بن أسلم 

َيْخُرُج ِمْنُهَما { : نني بلفظ الواحد ، وبلفظ الواحد عن الواحد ، كقوله تعاىل ألن العرب تعّبر عن االث: وقيل 
  .، وإمنا خيرجان من اِمللْحِ دون الَعذْب ]  ٢٢: الرمحن [ } الُّلْؤلُُؤ َواملَْرَجانُ 

فالن على مائدة إن طعام : ليس املراد أنه واحد يف النوع ، بل إنه واحد يف املَْهجِ ، كما يقال : قال ابن اخلطيب 
  .طعام واحداً إذا كان ال يتغّير عن هنجه 

لن نرضى أن نكون كلنا مشتركني يف شيء واحد فال خيدم بعضنا : كنوا بذلك عن الغىن ، فكأهنم قالوا : وقيل 
اسم لكل ما يطعم من مأكول ومشروب ، : » الطعام « و . بعضاً ، وكذلك كانوا أول من اختذ اخلدم والعبيد 

، وقد خيتص ببعض املأكوالت كاختصاصه بالُبّر والتَّْمرِ يف حديث ]  ٢٤٩: البقرة [ } َوَمن لَّْم َيطَْعْمُه { : ومنه 
والطَّعم بفتح الطاء املصدر أو ما يشتهى من الطعام أو ما يؤديه . الصَدقة ، أو صاعاً من طعام أو صاعاً من شعري 

  ]الطويل : [ ُمّر ، وبضمها الشيء املطعوم كاُألكْلِ واألَكْل؛ قال أبو خِرَاشٍ  طَْعُمُه ُحلْو وطَْعُمُه: الذوق ، تقول 
  وأُوِثُر غَيْرِي ِمْن ِعَياِلِك بالطُّْعمِ... أَُردُّ ُشجَاَع الَبطْنِ لَْو َتْعلَِميَنُه  ٥٢٧

  ا طَْعمِإذَا الزَّاُد أَْمَسى للُْمزَلَّجِ ذَ... وأَغَْتبُِق املَاَء القََراَح فَأَْنتَهِي 
إِذا اسَتطَْعَمكُُم اإلمام « : أراد باألول املطعوم ، وبالثاين ما ُيْشتََهى منه ، وقد يعبَّر به عن اإلعطاء؛ قال عليه السالم 

  ]املتقارب : [ إذا استفتح ، فافتحوا عليه ، وفالن ما َيطَْعُم النوَم إالَّ قائماً؛ قال : أي » فَأَطِْعُموُه 
  َما َتطَعُم النَّْوَم إِالَّ ِصَيامَا... ْجَرةَ صُفَْر الُْخُدوِد َنَعاماً بَِو ٥٢٨
  .» اْدعُ « اللّغة الفصيحة » فادع « : قوله 

  .» َدَعا يدعو « بضم العني من 



وال  اللتقاء السَّاكَنْينِ؛ ُيْجُرونَ املعتلَّ ُمجَْرى الصَّحيح ،« : بكسر العني قال أبو البقاء » فَاْدعِ « ولغة بين عامر 
يعين أن الَعْيَن ساكنةٌ ، ألجل األمر ، والدَّالُ قبلها ساكنةٌ ، فكسرت العني ، وفيه نظٌر ، ألن » يراعون احملذُوَف 

« مثل » َدَعا َيْدِعي « القاعدة يف هذا وحنوه أن ُيكَْسر األوَّو من الساكنني ، ال الثاين ، فيجوُز أنْ يكُون من لُغِتهِْم 
  ]الطويل : [ الدَُّعاء هنا السُّؤال ، ويكون هنا مبعَنى التَّْسمية؛ كقوله ، و» َرَمى َيرْمي 

  . . . .َدَعْتنِي أََخاَها أُمُّ َعْمرٍ و  ٥٢٩
  .متعلّق به ، والالم للعلة » لنا « وقد تقدم ، و 

  .جمزوم يف جواب األمر » ُيْخرِْج « : قوله 
، وضعفه الزجاج وسيأيت الكالم على حذف الم األمر إن »  ليخرج« جموزم بال األمر مقدرة ، أي : وقال بعضهم 
  .شاء اهللا تعاىل 

وقرأ » الباء « وكسر » التاء « بضم » تُْنبِت « و » الراء « وكسر » الياء « بضم » ُيْخرِْج « والقراءة املشهورة 
  .» الباء « وضم »  التاء« بفتح » َتْنُبت « و » الراء « وضم » الياء « بفتح » َيْخُرج « زيد بن علي 

. مأكوالً مما ، أو شيئاً ّمما تنبت األرض : حمذوف عن سيبويه تقديره » خيرج « مفعول » ِممَّا ُتْنبُِت اَألْرُض « : قوله 
ِمْن االبتداء الغاية ، وأن تكون صفةً لذلك املفعول احملذوف ، فيتعلّق « واجلار جيوز أن يتعلّق بالفعل قبله ، ويكومن 

  .مأكوالً كائناً مما تنبته األرض : أي  مبضمر ،
خيرج ما ُتنْبُِتُه األرض؛ ألنه ال : زائدة يف املفعول ، والتقدير « من » أن : للتبعيض ، ومذهب األخفش « ِمْن » و 

  .يشترط يف زيادهتا شيئاً 
« ما » مفعوالً و « ما » ن جيعل فأراد أ« خيرج » وإمنا دعى احلسن إىل زيادهتا؛ ألنه مل جيد مفعوالً ل : قال النَّحاس 

جيوز أن تكون موصولة امسية أو نكرة موصوفة ، والعائد حمذوف ، أي من الذي تُْنبته ، أو من شيء تُْنبته ، وال 
جوهر ، ] واملُخْرج [ جيوز جعلها مصدرّية؛ ألن املفعول احملذوف ال ُيوَصف باإلنبات؛ ألن اإلنبات مصدر ، 

  .؛ ألن املخرج جوهر ال إنبات وكذلك على مذهب األخفش
  :جيوز فيه وجهان « ِمْن َبقِْلَها » : قوله 

  .بيان اجلِْنس : من معناها » بإعادة العامل ، و « ما » أن يكون بدالً من : أحدمها 
ل مما ُتْنبته األرض يف حا: أي » ما « أن يكون يف حملّ نصب على احلال من الضمري احملذوف العائد على : والثاين 

  .أيضاً للبيان » من « كونه من بقلها ، و 
  .» ُبقُول « ما ال َساقَ له ، ومجعهه : كل ما تنبته األرض من النَّجم ، أي : » البَقْل « و 
املشهورة كسر القاف وهي : ِقثَّاءة ، فهو من باب قَْمح وقَْمحة ، وفيها لغتان : الواحدة . معروف » الِقثَّاء « و 

  .» متيم « قرأ حيىي بن َوثّاب ، وطلحة بن مصّرفن واألشهب الُعقَْيِليُّ بضم القاف وهي لغة قراءة العامة ، و
دََواء « َو » َداء « ، َو » دِبَّاءة « َو » ِدبَّاَء « َو » ِقثَّاءة « و » ِقثَاء « : ُمفَْرُدُه َوَجْمُعُه ممدود ، تقول » الِقثَّاء « و 
  .كثر ِقثَّاؤها : ، أي » أَقْثَأَِت األرض « : واهلمزة أصلٌ بنفسها يف قوهلم » 

  .» َعالَبِي « و » ِعلَْباء « : ، مثل » قَثَاِئي « : ، ويقال يف مجعها » ِفعَّال « ووزهنا 
أطمعتهم ذلك ، َوقَثأُْت الِقْدَر : ، أي » أَقْثَأْتُ القَْوَم « من ذوات الواو ، تقول » ِقثَاء « إال أن : قال بعضهم 

  .ُت غلياَنَها باملاء َسكَّْن



  ]الطويل : [ قال اجلعدي 
  َونَقْثَُؤَها َعنَّا إِذَا َحْمُيَها غَالَ... َتفُوُر َعلَْيَنا ِقْدرُُهْم فَُنِدُميَها  ٥٣٠

باهلمز ، بل كان » أقْثأت القوم « : وهذا وهم فاحش؛ ألنه ملا جعلها من ذوات الواو كيف يستدلّ عليه بقوهلم 
من » أَغْزَْيُت « لكن ملا وقعت الواو يف بناء األربعة قلبت ياء ، ك » أٌقْثْوُت « واألصل » أَقْثَْيثُ « : ينبغي أن يقال 

  .بالواو ] نَقْثَُها : [ بالواون ولقال الشاغر « قَثَْوُت الِقْدرَ : الَغْزوِ ، ولكان ينبغي أن يقال 
  .« القِثَّاء » موضع : ا بفتح الثاء وضمه« الَْمقْثَُؤة » و « الَْمقْثَأة » َو 
، وهي قراءة ابن عباس رضي اهللا عنهما « وثُومها » : الثُوم وروي عن علقمة وابن مسعود أنه قرأ : « الفُوم » و 

َمَغافري » و « َعاثُور وَعافُور » و « جدث وجدف » : والفاء تبدل من الثاء كما قالوا . ويف مصحف عبداهللا 
  .ياس ، ولكنه غري ق« وَمَغاثري 

  .» أخَتبزُوا : أي : فَوُِّموا لنا : اخلُْبز ، تقول العرب : وعن ابن عباس الفُوم 
: [ » الفُومِ « هو اِحلْنطَة وهي لغة قدمية ، وأنشد ابن عباس ملن سأله عن : وقال ابن عباس أيضاً وعطاء أبو مالك 

  ]الكامل 
  الَْمدِيَنةَ َعْن زَِراعِة فُومِ] َزلَ َن... [ قْد كُْنَت أَْحِسُبنِي كَأَغَْنى وَاِحٍد  ٥٣١

  ]الوافر : [ ، وأْنَشد « الفُوَمةُ السُّْنُبلَةُ « » وقال ابن ُدَرْيدٍ 
  بِكَفِِّه فُوَمةٌ أَُو فُوَمَتاِن... َوقَالَ َربيئُُهْم لَمَّ أََتاَنا  ٥٣٢

  .« هو احلبوُب كلها » : وقال القتييب 
لكَسائي واملؤرجك الّصحيح أنه الثُّوم ، لقراءة ابن عباس ، ولكونه يف ُمْصِحف قال الكليب والنضر بن ُشمَْيل وا

أََتْستَْبِدلُون الذي هو أدىن بالذي هو : عبداهللا بن مسعود وثُومها؛ وألنه لو كان املراد اِحلْنطة ملا جاز أن يقال هلم 
املتقارب : [ ل من اِحلْنطة وأنشد املؤرج حلسان خري؛ ألن اِحلْنطة أشرف األطعمة ، وألنَّ الثوم أوفق للَعَدس والَبَص

[  
  طََعاُمكُُم الْفُوُم َوالَْحْوقَلُ... َوأَْنُتمْ أُنَاٌس ِلئَاُم اُألصُولِ  ٥٣٣
  ]البسيط : [ الثوم والبصل؛ وأنشد النضر ألمية بن أيب الصَّلْت : يعين 
  فَرَادِيُس وَالْفُوَمانُ وَالَْبَصلُِفْيها الْ... كَاَنْت َمَنازِلُُهْم إِذْ ذَاَك ظاِهَرةً  ٥٣٤

  .ُمعَرَّش : َوكَْوٌم ُمفَْرَدٌس ، أي . واحدها ِفرْدِيُس : الفََراِديس 
  .« اِحلمَّص لغة شاِمّية : الفُوم » : وقال بعضهم 

: [ زجر للبَِغال؛ قال  َبثَْرةٌ خترج باإلنسانن ورمبا قََتلَْت وَعَدْس: الَعَدس معروف ، والَعَدَسة « َوَعَدِسَها » : قوله 
  ]الطويل 
  َنجَْوِت َوَهذَا َتْحِمِلَني طَِليُق... َعَدْس َما ِلَعبَّاِد َعلْيِك إَِماَرةٌ  ٥٣٥

: وعدس يف األرض ذهب فيها ، وعدست إليه املَنِّية أي . عدسه : شدة الَوطْء ، والكَدح أيضاً ، يقال : والعدس 
  ]الطويل : [ سارت؛ قال الكميت 

  أََخا اللَّْيلِ مَْعُدوساً إِلَيَّ َوَعاِدسَا... كَلِّفَُها َهْولَ الظَّالَمِ وَلَْم أَْزلْ أُ ٥٣٦

قال : وعن لعي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال . وعدس لغة يف حدس ، قاله اجلوهري . يسار إيلّ بالليل : أي 
قَّدس ، وإنه يرقق القَلْب ويكثر الدَّْمَعة فإنه بارك عليكم بالَعَدس فإنه ُمبَارك ُم« : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  .» فيه سبعون نبياً آخرهم ِعْيَسى ابن مرمي 
  .وما له رائحة كريهة من الُبقُول ] والكراث [ اختلف العلماء يف أكل البصل والثّوم 

  .فذهب اجلمهور إىل اإلَباَحِة ، لألحاديث الثابتة يف ذلك 
هر القائلني بوجوب صالة الفرض يف اجلََماعة إىل املَْنعِ؛ الن النيب عليه الصَّالة والسَّالم وذهبت طائفة من أهل الظا

  .ّمساها خبيثةً 
والصحيح األول؛ لقوله عليه الصَّالة والسَّالم ]  ١٧٥: األعراف [ } وَُيَحرُِّم َعلَْيهِمُ اخلبآئث { : وقال تعاىل 

  .» ال ُتنَاجي  كُلْ ِفإنِّي أَُناجي من« : لبعض أصحابه 
  فصل يف لفظ أدىن

  :، وفيه ثالثة أقوال » أَتَُبدِّلُونَ الَِّذي ُهَو أَدَْنى « ؛ ويف مصحف أُيب » أََتْستَْبِدلُون « : قوله 
من الدنو ، وهو القرب ، فقلبت الواو ألفاً لتحركها ، » أَْدَنْو « : وهو الظاهر قول الزجاج أن أصله : أحدها 

  :ا ، ومعىن الدُُّنوِّ يف ذلك فيه وجهان وانفتاح ما قبله
  .أنه أقرب لقلّة قيمته وَخسَاسته : أحدمها 
  .أانه أقرب لكم؛ ألنه يف الدنيا خبالف الذي هو خري ، فإنه بالصرب عليه حيصل نفعه يف اآلخرة : والثاين 
َدَنأَ َبْدَنأُ َدَناَءة ، وهي الشيء اخلَسِْيس ، إال َمْهمُوزاً من » أَْدَنأُ « : قول علي بن سليمان اَألخْفَش أن أصله : والثاين 

  ]الكامل : [ أنه خفّف مهزته؛ كقوله 
  فَاْرَعْي فَزَاَرةُ الَ َهَناكِ الْمَْرتَُع. ...  ٥٣٧

  .باهلمز » أدنأ « : الكسائي ] القرقيب [ ويدل عليه قراءة زهري 
: ِديء ، فقلب بأن أخرت العني إىل موضع الالم ، فصار الرَّ: أّْدَون من الشيء الّدون ، أي : أن أصله : الثالث 

  .، وقد تقدم معىن االستبدال » أفلع « ووزنه . أَْدُنُو ، فأعلّ كما تقدم 
  .صلة وعائد أيضاً » هو خري « : ، واجلملة صلة وعائد ، وكذلك » هو « خرب عن » أدىن « و 

  فصل يف معىن اآلية
والقثّاء والفوم والعدس والبصل الذي هو أدىن باملَْن والسَّلوى الذي هو خري؟ من أتستبدلون البقل : ومعىن اآلية 

  :وجوه 
أنّ البقول ال خطر هلا بالنسبة إىل املَّن والسلوىن ألهنما طعام َمّن اهللا به عليهم ، وأمرهم بأكله ، فكان يف : األول 

  .ذي طلبوه َعارٍ من هذه اخلصال ، فكان أدىن استدامته شكر نعمة اهللا ، وذلك أَْجر وذُْخر يف اآلخرة ، وال
وأيضاً ملا كان املَنَّ والسَّلوى ألذّ من الذي سألوه ، وأطيب كان أدىن ، وأيضاً ملا كان ما أعطوه ال كُلْفة فيه ، وال 

  .أدىن ] أيضاً [ تعب ، وكان الذي طلبوه ال جييء إال باحلَْرِث والتعب كان 
هم ال ِمْرَية يف حلّة وُخلُوصه لنزوله من عند اهللا ، واحلبوب واألرض يتخلّلها البيوع وأيضاً ملا كان ما ينزل علي

  .والُغُضوب وتدخلها الشُّبه ، كانت أدىن من هذا الوجه 

ِممَّا ُتنْبُِت األرض { : يف قوله » ما « : وإن كان ما طلبوه أنواعاً محالً على قوله } الذي ُهَو أدىن { : وأفرد يف قوله 
  .} لَن نَّْصبَِر على طََعامٍ َواِحٍد { : ، أو على الطعام املفهوم من قوله } 

قرأ اجلمهور » مصراً « و . بكسر الياء ، وقرىء بضمها » أْهبِطُوا « القراءة املعروفة } اهبطوا ِمصْراً { : قوله 
  .منوناً ، وهو خطّ املصحف 



  .صرف إهنم أمروا هببوط ِمْصرٍ من األمطار فلذلك : فقيل 
  ]املنسرح : [ ؛ وأنشد » هِْند وَدْعد « أمروا بِْمصرٍ بعينه ، وإمنا صرف خلفّته ، لسكون وسطه ك : وقيل 
  َدْعٌد وَلَْم ُتْسَق َدعدُ يف الُعلَبِ... لَْم َتَتلفَّْع بِفَْضلِ مِئَْزرَِها  ٥٣٨

  .فجمع بني األمرين 
  .أو صرفه ذهاباً به إىل املكان 

األلف زائدة من الكاتب ، وكذلك يف بعض مصاحف ُعثْمان ، : بغري تنوين ، وقال » ْصَر ِم« : وقرأ احلسن 
  ومصحف أُّيب ، وابن َمْسُعودن كأهنم َعَنْوا مكاناً بعينه ، وهو بلد فرعون وهو مروي عن أيب العالية

ى هذا إذا قيل بأنه علم ، وعل» نه معّرب من لسان الَعَجمِ ، فإن أصله ِمْصرائيمن فعرب « ’: وقال الزخمشري 
، ولذلك أمجع » ماه َوجور وِحْمص « ملكان بعينه ، فال ينبغي أن يصرف ألبتة النضمام الُعْجمة إليه ، فهو نظري 

احلَّد الفاصل بني : واِملْصر يف أصل اللغة ] .  ٩٩: يوسف [ } ادخلوا ِمْصَر { : اجلمهور على منعه يف قوله 
: أي » اشترى فالنٌ الدَّاَر بُِمُصورَِها « : أهنم إذا كتبوا بيع دار قالوا » َجر َه« الشيئني ، وحكي عن أهل 

  ]البسيط : [ ُحُدودها؛ وأنشد 
  َبْيَن النََّهارِ َوَبْيَن اللَّْيلِ قَْد فََصالَ... َوَجاِعلُ الشَّْمسِ ِمْصراً ال َخفَاَء بِِه  ٥٣٩
مبعىن الذي ، والعائد » ما « ، و » لكم « ، واخلرب يف » إن « ب امساً ل يف حملّ نص» ما « } مَّا َسأَلُْتْم { : قوله 

  .الَّذي سألتموه : حمذوف ، أي 
أنَّ الذي سألوه شيٌء معيٌَّن ، فال حيُسُن أن ُيَجابُوا : يعين . » ويضعف أن تكون نكرة موصوفة « قال أبو الَبقَاءك 

  .بشيء ُمبَهمٍ 
  ]البسيط : [ باأللف قال َحسَّان رضي اهللا عنه » َسالَ « ُتْم ، وهي مأخوذةٌ من بِْع: مثل » ِسلُْتْم « : وقرىء 
  َضلَّْت ُهذَْيلٌ بَِما سَالَْت وَلَْم ُتِصبِ... َسالَت ُهذَْيلٌ َرسُولَ اهللا فَاِحَشةً  ٥٤٠

املعارج « يت بياهنا يف سورة يََتساَوالَِن ، أو عن مهزة؟ ثالثة أقوال يأ: وهل هذه األلف منقلبة عن ياء أو واو لقوهلم 
  .إن شاء اهللا تعاىل » 

  فصل يف بيان أنه هل عصوا بذلك السؤال
  .أكثر املفسرين زعموا أن ذلك السؤال كان معصية 

عند إنزال املَّن والّسلوى » كلوا واشربوا « : وعندنا ليس األمر كذلك ، والدليل عليه أن قوله : قال ابن اخلطيب 
} لَن نَّْصبَِر على طََعامٍ َواِحٍد فادع لََنا رَبََّك { : و إباحةٌ ، وإذا كان كذلك مل يكن قوهلم ليس بإجياب ، بل ه

معصية؛ ألن من أُبيح له ضرب الطعام حمسن منه أن يسأل غري ذلك ، إما بنفسه أو على لسان الرسول ، فلما كان 
  .، ومل يكن فيه معصية عندهم أن سؤال موسى أقرب إىل اإلجابة جاز هلم أن يسألوه ذلك 

أهنم ملا تناولوا ذلك النوع الواحد أربعني : واعلم أن سؤال النَّوع اآلخر من الطعام حيتمل أن يكون ألغراض منها 
  .َملّوه سنةً ، فاْشَتهَْوا غريه 

ل التربية وإن لعلّهم ما تعودوا ذلك النوع ، وإما تعودوا سائر األنواعن ورغبة اإلنسان فيما اعتاده يف أص: ومنها 
  .كان خسيساً فوق َرغْبته فيما مل َيْعَتْدُه وإن كان شريفاً 

لعلهم ملوا البقاء يف التِّْيه ، فسألوه هذه األطعمة اليت ال توجد إالَّ يف البالد ، وغرضهم الوصول إىل البالد : ومنها 
  .ال نفس األطعمة 



وة ، وضعف اهلَْضم ، وقلّة الرغبة واالستكثار من األنواع أن املُوَاظبة على نوع واحد سببٌ لنقصان الشه: ومنها 
بضد ذلكن فثبت أن تبديل طعام بغريه يصلح أن يكون مقصود العقالء ، وليس يف القرآن ما يدلّ على منعهم ، 

} ا َسأَلُْتْم اهبطوا ِمصْراً فَإِنَّ لَكُْم مَّ{ : فثبت أن هذا القَْدَر ال جيوز أن يكون معصية ، ومما يؤكد ذلك أن قوله 
كاإلجابة ملا طلبوا ، ولو كانوا عاصني يف ذلك السُّؤال لكانت اإلجابة إليه معصية ، وهي غري جائزة على األنبياء ، 

َوَمن كَانَ ُيرِيُد حَْرثَ الدنيا نُْؤِتِه { : إهنم ملا أبوا شيئاً اختاره اهللا هلم أعطاهم عاجل ما سألوه كما قال : ال يقال 
  .ألن هذا خالف الظاهر ]  ٢٠: الشورى [  }ِمْنَها 

  :واحتجوا على أن ذلك السؤال معصية بوجوه 
  .لن نصرب على طعامٍ واحدٍ يدلّ على أهنم كرهوا إنزال املََن والسلوى ، فتلك الكراهة معصية : قوهلم : األول 
استفهام على سبيل } دىن بالذي ُهَو َخْيرٌ أََتْستَْبِدلُونَ الذي ُهَو أ{ أن قول موسى عليه الصالة والسالمك : الثاين 

  .اإلنكار ، وذلك يدلّ على كونه معصية 
أن موسى عليه الصالة والسالم وصف ما سألوه بأنه أدىن ، ما كانوا عليه بأنه خري ، وذلك يدلّ على ما : الثال 
  .قلناه 

ليس فيه دليل على أهنم كرهوه ، بل اشتهوا شيئاً  }لَن نَّْصبَِر على طََعامٍ َواِحٍد { : أن قوهلم : واجلواب عن األول 
  .لنفي املستقبل ، فال يدلّ على أهنم سخطوا الواقع » لن « لن صرب إشارةٌ إىل املستقبلح ألن : آخر؛ ألن قلهم 

من  بأن االستفهام على سبيل اإلنكار قد يكون ملا فيه من تفويت األ نفع يف الدنيا ، وقد يكون ملا فيه: وعن الثاين 
  .َتفْويت األنفع يف اآلخرة 

بأن الشيء قد يوصف بأنه خري من حيث إن االنتفاع به حاضر متيقّن ، ومن حيث إنه حصل بِالَ كَدّ : وعن الثالث 
إنه أدىن من حيث إنه ال يتيقّن من : و ال َتَعب ، فكما يقال ذلك يف احلاضر ، فقد يقال يف الغائب املشكوك فيه 

إال بالكَّد ، فال ميتنع أن يكون مراده عليه الصالة والسالم هذا املعىن ، أو بعضه ، فثبت أن حيث ال يوصل إليه 
َوُضرَِبْت َعلَْيهُِم الذلة واملسكنة { : ذلك السؤال مل يكن معصية ، بل كان سؤاالً مباحاً ، وإذا كان كذلك فقوله 

ذَِلَك بِأَنَُّهْم { : م؛ بل ملا ذكره اهللا تعاىل بعد ذلك وهو قوله ، ال جيوز أن يكون ملا تقد} َوَبآُءوا بَِغَضبٍ مَِّن اهللا 
  .إىل آخره } كَاُنواْ َيكْفُُرونَ بِآَياِت اهللا 

  .فهذا هو املوجب للَغَضبِ والعقاب ال كوهنم سألوه ذلك 
  »مصر « فصل يف املراد ب 

اْدُخلُوا اَألْرَض املُقَدََّسةَ الَِّتي { : ه تعاىل البلد الذي كانوا فيه مع فرعون؛ لقول» مصر « املراد من : قوم : قال 
فأوجب دخول تلك األرض ، وذلك يقتضي املنع من ]  ٢١: املائدة [ } كََتَب اللَُّه لَكُْم َوالَ َترَْتدُّوا على أَْدبَارِكُمْ 

[ } الَ َترَْتدُّوا على أَْدبَارِكُْم َو{ : يقتضي دوامهم فيه؛ وقوله } كََتَب اللَُّه لَكُْم { : دخول غريها ، وأيضاً قوله 
صريح يف املَْنعِ من الرجوع عن بيت املقدس ، وأيضاً فإنه تعاىل ، بعد األمر بدخول األرض املقّدسة ]  ٢١: املائدة 
  ] . ٢٦: املائدة [ } فَإِنََّها ُمَحرََّمةٌ َعلَْيهِْم أَْرَبِعنيَ َسَنةً يَِتيُهونَ ِفي األرض { : ، قال 
بّين تعاىل أهنم ممنوعون من دخوهلا هذه املُّدة ، فعند زوال تلك املُْدة جيب أن يلزمهم دخوهلا ، وإذا كان كذلك  فلما

  .مل جيز أ ، يكون املراد من ِمْصر سواها 
  .هذه الوجوه ضعيفة : فإن قيل 

ر ندب فلعلّهم ندبوا إىل دخول األرض أم]  ٢١: املائدة [ } اْدُخلُوا اَألْرَض املُقَدََّسة { : فألن قوله : أما األول 



فذلك يدل على دوام تلك األرض } كََتَب اللَُّه لَكُْم { : املقدسة ، مع أهنم ما منعوا من دخول مصر ، وأما قوله 
  .املقدسة 

: أن يكون معناه وال ترجعوا إىل مصر ، بل حيتمل : فال نسلّم أنّ معناه } َوالَ َترَْتدُّوا على أَْدبَارِكُْم { : وأما قوله 
أرَتّد على عقبة ، فاملراد من هذا العصيان كوهنم : وال تعصوا فيما أمرتكم؛ ألن العرب تقول ملن عصى األمر 

  .أنكروا أن يكون دخول األرض املقدسة أوىل 
  .وحيتمل أن يكون ذلك النهي خمصوصاً بِوَقٍْت معني 

وإن سلّمنا أنه للندب ، ولكن اإلذن يف تركه يكون إذناً  واجلوابك أنه ثبت يف األصول أن ظاهر األمر للوجوب ،
  .يف ترك املندوب ، وهو ال يليق باألنبياء 

  .وال ترجعوا : » و ال ترتدوا « : ال نسلّم أن املراد من قوله : وأما قوله 
يتبادر إىل الفَْهم } ْدبَارِكُْم َوالَ تَْرَتدُّوا على أَ{ : الدليل عليه أن أمره بدخول األرض املقّدسةن مث قوله بعده : قلنا 

  .أن النهي يرجع إىل ما تعلّق به ذلك األمر 
  .» ختصيص النهي بوقت معني « : وقوله 

  .التخصيص خالف الظاهر : قلنا 
  :لوجهني » ِمْصر فرعون « جيوز أن يكون املراد : قال أبو مسلم األصفهاين 

ماً للبلد املَُعّين ، وليس يف العامل بلدة ملقبة هبذا اللقب سواها ، فحمل بغري تنوين كان َعلَ» ِمْصَر « من قرأ : األول 
  .اللفظ عليه ، وألن اللفظ إذا دَاَر بني كونه علماً ، وبني كونه صفة فحمله على العلم أوىل 

دم ، وإن إمنا نون لسكون وسطه ، فيكون القريب أيضاً ما تق: ومن قرأه منوناً فإما أن جتعله اسم َعلَم ، وتقول 
  .أَْعِتْق َرقََبةً : يقتضي التخيري ، كما إذا قال } اهبطوا ِمْصراً { : جعلناه اسم جنس فقوله 

الشعراء [ } كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها بين إِسَْراِئيلَ { : لقوله » مصر « أن اهللا تعاىل ورث بن إسرائيل أرض : الوجه الثاين 
  .رم عليهم دخوهلا وإذا موروثةً هلم امتنع أن حي]  ٥٩: 

قد يكون الرجل مالكاً للدَّار وإن كان ممنوعاً من دخوهلا كمن أوجب على نفسه اعتكافَ أيام املسجد ، : فإن قيل 
مبعىن » مصر « إن اهللا تعاىل َورَّثهم : فإنه حيرم عليه دخول دَارِِه ، وإن كانت مملوكةً له ، فلم ال جيوز أن يقال 

  ا ، مث إنه تعاىل حرم عليهم دخوهلا بإجيابه عليهم ُسكْىن األرض املقدسة؟الوالية ، والتصرف فيه
  .األصل أن امللك مطلق للتصرف واملنع من التصرف خالف الدليل : قلنا 

  .وأجاب الفرق األول عن حّجيت أيب مسلم 
  .» إن القراءة املشهورة بالتنوين يقتضي التخيري « أما قوله 

  .لعموم يف حّق هذه البلدة املعينة مبا ذكرنا من الدليل نعم ، لكنا خنّصص ا: قلنا 
فإّنا ال ننازع يف أن امللك ملطلق التصرف لكن قد يترك هذه األصل لعارض كاملرهون واملستأجر ، : وأما الثاين 

  .فنحن تركنا هذا األصل ملا قدمنا من الّدالئل 
ِعلَِت الذِّلَّة حميطً هبم ، مشتملةً عليهم؛ كمن يكون يف القُبَّة أيك ُج} َوضُرَِبْت َعلَْيهُِم الذلة واملسكنة { : قوله 

  ]الكامل : [ املَْضرُوَبِة؛ قال الفرزدُق جلرير 
  َوقََضى َعلَْيَك بِِه الكَِتاُب املُنَْزلُ... َضرََبْت َعلَْيَك العَْنكَبُوُت بَِنْسجَِها  ٥٤١

  .ئط فيلزمه أو ألصفت هبم حىت لزمتهم كما يضرب الطِّني على احلا



  .إهنا اجلزية فبعيد؛ ألن اجلزية مل تكن مضروبةً حينئذ : ومن قال 
هذا من باب املُْعجِزَات؛ ألنه عليه الصالة والسالم أخرب عن ضرب الذِّلّة واملَْسكَنة عليهم ، ووقع : وقال بعضهم 

  .الصََّغار : » الذِّلّة « و . األمر كذلك ، فكان معجزة 
  .قاله الراغب . ما كان بعد مشاس من غري قهر : ما كان عن قَْهرٍ ، وبالكسر : والذُّلّ بالضم 

ُمفِْعْيل : املسكني « َمفَْعلَة من السُّكون ، ألن املسكني قليل احلركة والنهوض ، ملا به من الفَقْرِ ، و : » املَْسكََنةُ « و 
متسكن يتمسكن فهو متمسكن ، وذلك كما تثبت :  منه ، إالّ أن هذه امليم قد ثبتت يف اشتقاق هذه الكلمة ، قالوا

وذلك ال يدلّ على أصالتها؛ ألن االشتقاق قضى عليها « الدَّرعِ » و « النَّْدلِ » من « َتمَْندل وتََمْدَرَع » ميم 
  .بالزَِّيادة 

  .ّح القولني فامليم يف ذلك زائدة يف أص: } َوُضرَِبْت َعلَْيهُِم الذلة واملسكنة { : قوله : وقال الراغب 
مقام « الذّلة » مبين للمفعول و « ضربت » و « مسك » وإيراد هذا اخلالف يؤذن بأن النون زائدة ، وأنه من 

  .الفاعل 
قال عليه الصَّالة « قَالَ َيقُولْ » : مثل « َباَء َيُبوُء » : منقلبة عن واو؛ لقوله « َباَء بكذا » ألف } َوَبآءُوا { : قول 

  ؟« البََواء » ، املصدر « أَُبوُء بِنِْعمَِتَك َعلَيَّ  »: والسَّالم 
  ]الوافر : [ َرَجع؛ وأنشد بعضهم هذا : وَباَء معناه 

  وأُْبَنا بِاملُلُوِك ُمصَفَّدينَا... فَآُبوا بِالنَِّهابِ وَبِالسَّابَاَيا  ٥٤٢
مادته من باء ، » َباَء « واو ، وَباٍء ، و فمادته من مهزة ، و» آَب يَئوب « : وهذا َوَهٌم؛ ألن هذا البيت من مادة 

  .وواو ، ومهزة ، وادعاء القلب به بعيٌد؛ ألنه مل ُيعَْهد تقدُّم العني والالم معاً على الفاء يف مقلوب ، وهذا من ذلك 
  ]الطويل : [ سََواء؛ قال : والبََواءك الردوع بالقََوِد ، وُهمْ يف هذا األمر َبَواء ، أي 

  َمحَارَِمَنا الَ َيُبؤِ الدَُّم بِالدَّمِ... وَتتَِّقي ] ُملُوٌك [ نَْتهي َعنَّا أَالَ َت ٥٤٣
  .ال يرجُع الدم بالدم يف القََوِد : أي 

  ]الكامل : [ أُِقرُّ هبا ، وأُلْزِمَُها َنفِْسي ، وقال : أقرَّ أيضاً ، ومنه احلديث املتقدِّم أي : وَباَء بكذا 
  .. َوبُْؤُت بَِحقَِّها أَْنكَْرُت بَاِطلَها  ٥٤٤

  .» أصل البَواء ُمَساوَاةٌ اَألجَْزاِء يف املكان خالف النَّْبَوة الذي هو ُمَنافاة األجزاء « وقال الراغبك 
تنبيه على أن مكانه املوافق ييلزمه فيه » َباَء « حلُّوا َمبَْوأً ومعه غََضب ، واستعمال : أي » َوَباءوا بَِغَضبٍ « : وقوله 

  ] . ٢١: آل عمران [ } فََبشِّْرُهم بَِعذَابٍ أَِليمٍ { :  فكيف بغريه من األمكنة ، وذلك حنو غضب اهللا
  .أقررت فليس تفسريه حبسب مقتضى اللفظ : بؤت حبقها ، أي : وقول من قال : مث قال 
  .ر َبّوأك ، وإمنا غري للُمَشاكلة ، قاله خلف األمح: أصله » َحيّاك اهللا وَبيّاك « : وقوهلم 
يستحق : أي ]  ٢٩: املائدة [ } إين أُرِيُد أَن َتُبوَء بِإِثِْمي َوإِثِْمَك { : استحقوا ، ومنه قوله تعاىل : باءوا : وقيل 

  .باء إال بَِشّر : إنه الرجوع فال يقال : إلمث مجعياً ، ومن قال 
مررت « يهم ، وليس مفعوالً به ك رجعوا مغضوباً عل: أي » باءوا « يف موضع احلال من فاعل » بغضب « : قوله 
  .» بزيد 

باء فالن بفالن إذا كان حقيقاً بأن يقتل به ملَُساواته له ومكافأته ، أي صاروا : هو من قولك : وقال الزخمشري 
  .وعلى هذا التفسري ينبغي كون الباء للحال . أحقاء بغضبه 



  .بغضب كائن من اهللا : فيتعلّق مبحذوف ، أي  ،» غضب « الظاهر أنه حملّ جر صفة ب } مَِّن اهللا { : قوله 
  .البتداء الغاية جمازاً » من « و 

  .وليس ، بقوي . رجعوا من اهللا بَِغَضبٍ : هو متعلّق بالفعل نفسه أي : وقيل 
  .} ذَِلَك بِأَنَُّهمْ { : قوله 

  .لغضب با] واخلالفة [ مبتدأ أشري به إىل ما تقّدم من ضرب الذِّلّة واملسكنة » ذلك « 
  .ذلك مستحّق بسبب كفرهم : اخلرب ، والباء للسببية ، أي » بأهنم « و 

  .ألهنم ، وال حاجة إىل هذا ، فإن باء السببية تفيد التَّعطيل بنفسها : الباء مبعىن الالم أي : وقال املهدوي 
  .خرباً للمبتدأ كما تقدم وما يف َحّيزها يف حل رفع » كان « ، و » كان « يف حملّ نصب خرباً ل » يكفرون « و 

  .والباء للتعدية » يكفرون « متعلّق ب } بِآيَاِت اهللا { : قوله 

باخلطاب التفاتاً إىل اخلطاب » تقتلون « : ، وقرىء » كان « يف حملّ نصب عطفاً على خرب } َوَيقُْتلُونَ { : قوله 
  .بالتشديد للتكثري » ُيقَتَّلونُ « و . األول بعد الغيبة 

  .» نيب « مفعول به مجع } النبيني { : قوله 
« يف سورة : والقراءة على ترك اهلمزة يف النُّبوة ، وما تصرف منها ، ونافع املدين على اهلمز يف اجلميع إالّ موضعني 

قالون حكى ، فإن ]  ٥٣: األحزاب [ } ُبُيوَت النيب إِالَّ { ، ]  ٥٠: األحزاب [ } ِللنَّبِيِّ إِنْ أََراَد { : » األحزاب 
« مبعىن » فعيل « وهو اخلرب ، فالنَّبِيُّ » النبأ « وما من مهز فإنه جعله مشتقاً من . عنه يف الَوْصلِ كاجلماعة وسيأيت 

أنه ُمَنبَّأٌ من اهللا بأوامره ونواهيه ، : ، أي » مفعول « ُمنَبِّىٌء عن اهللا برسالته ، وجيوز أن يكون مبعىن : أي » فاعل 
  ]الكامل : [ قال الَعبَّاُس بُن ِمرَْداسٍ » طَرِيف وظَُرفَاء « ك » نَُبآء « لى ذلك جبمعه على واستدلُّوا ع

  بِاحلَقِّ كُلُّ ُهَدى اإللَِه ُهَداكَا... يا خَاَتَم النَُّبآِء إِنََّك ُمْرَسلٌ ٥٤٥
قال « : ءة ، قال أبو علي ، واستضعف بعض النحويني هذه القرا» النََّبأ « فظهور اهلمزتني يدلُّ على كونه من 

وهو َرِديء ، وإمنا استردأه؛ ألن الغالب : قال » نبيئاً وبريئة « بلغنا أن قوماً من أهل التحقيق حيققون : » سيبويه 
وقال أبو عبيدة اجلمهور األعظم من القراء والَعَواّم على إسقاط اهلمز من النَّبِي واَألْنبَِياء ، . يف استعماله التخفيف 

» يا نَبِيَء اهللا « : لك أكثر العرب مع حديث رويناه ، فذكر أن رجالً جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال وكذ
  .فهمز ولَكِنِّي نَبِيُّ اِهللا ، ومل يهمز ، فأ ، كر عليه اهلمز » لَْسُت بَِنبِيِء اهللا « : فهمز ، فقال 

  .وأصلهن اهلَْمز » النّيب والَبرية واخلَابِية « : الثة أحرف العرب تبدل اهلمزة يف ث: وقال يل أبو عبيدة : قال 
] إهنم : [ من ذَرأَ َيذَْرأ ، ويدلّ عل أن األصل اهلمز قال سيبويه » الذُّرِّيَّة « : ومنها حرف رابع : قال أبو عبيدة 
  .تنبأ ُمَسْيلمة فيهمزون : كلّهم يقولون 

  .الكبري ، أما احلديث فقد ضعفوه  وهبذا ال ينبغي أن ترد به قراءة هذا اإلمام
  ]الكامل : [ قال ابن عطيةك ومما يقوي ضعفه أنه ملا أنشده الَعبَّاس 

  . .. . . .َيا َخاتضمَ النَُّبآِء  ٥٤٦
هو : وقال » املستدرك « مل ينكره ، وال فرق بني اجلمع والواحد ، ولكن هذا احلديث قد ذكره احلاكمك يف 

  .، ومل خيرجاه  صحيح على شرط الشَّيخني
فإذا كان كذلك فليلتمس للحديث ختريٌج يكون جواباً عن قراءة نافع ، على أنّ الَطِْعٌي ال يَُعاَرُض بالظين ، وإمنا 

  .يذكر زيادة فائدة 



« : خرجت منها إليها فقوله : َنبَأُْت من أرض كذا إىل أرض كذا ، أي : أنّ أبا زيد حكى : واجلواب عن احلديث 
باهلمز يوهم يا طَرِيَد اهللا الذي أخرجه من بلده إىل غريه ، فََنَهاه عن ذلك إليهامه ما ذكرنا ، ال لسبب » اهللا يا نيبء 

  .يتعلّق بالقراءة 

ملا وجدت اليهود بذلك طريقاً إىل السَّب به يف ]  ١٠٤: البقرة [ } َراعَِنا { : ونظر ذلك هنيه املؤمنني عن قوهلم 
منه عليه الصالة والسالم على َتَحرِّي أفصح اللغات يف القرآن وغريه ، وأما من مل يهمز ،  لغتهم ، أو يكون حضَّا

  :فإنه حيتمل وجهني 
: تنبأ مسليمة : ، وهذا أوىل لُيوافق القراءتني ، ولظهور اهلمز يف قوهلم ] خفف [ أنه من املهموز ، ولكن : أحدمها 

  .» . يا خامت النَُّبآء « 
إذا ظهر وارتفع ، وال َشَك أن رتبة النيب عليه الصالة : » َنَبا َيْنُبو « ل آخر بنفسه مشتّق من أنه أص: والثاين 

: ، فاجتمع الياء ولواو » نبيو وأنبواء « : والسالم مرتفعة ، ومنزلته ظاهرة خبالف غريه من اخلَلْقِ ، واألصل 
، وانكسر ما » ميوت « يف » ميت « الياء ك وسبقت إحدامها بالسكون ، فقلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء يف 

  .أنبياء : قبل الواو يف اجلمع فقلبت ياء ، فصار 
، أي » فاعل « مبعىن » فعيل « بدل من اهلمزة على األول ، وأصل بنفسها على الثّاين ، فهو » النبوة « والواو يف 

يكون مأخوذاً من النيب الذي هو الطريق ، وذلك أن رفعه اهللا على َخلِْقِه ، أو : ظاهر مرتفع ، أو مبعىن مفعول أي : 
  ]البسيط : [ النيب طريق اهللا إىل خلقه ، به يتوّصلون إىل معرفة خالقهم؛ قال الشاعر 

  ُمْسَحْنِفٌر كَُخطُوِط النَّْسجِ ُمْنَسِحلُ... لَمَّا َوَرْدنَ نَُبيِّا وَاْسَتَتبَّ بَِنا ٥٤٧
  ]املتقارب : [ وقال الشاعر 

  َمكَانَ النَّبِيِّ ِمَن الكَاِثبِ... صَْبَح َرْتاً ُدقَاَق احلََصى َأل ٥٤٨
  .الكسر : بالتاء املثناة واملثلثة مجعياً » الرَّْتم « 
  .َنبِيئة : اسم َجَبل ، وقالوا يف حتقري ُنُبّوة مسيلمة : باملثلثة » الكَاِثب « و 

  .» َوِلّي وأولياء ، وَصِفّي وأصفياء « : حنو املعتل » فعيل « مجعه أبيناء قياس ُمطّرد يف : وقالوا 
وأما قَالُون فإمنا ترك اهلمز يف املوضعني املذكورين ملَْدَرٍك آخر ، هو أنه من أصله يف اجتماع اهلمزتني من كلمتني إذا 

{ : ل يف كانتا مكسورتني أن تسهل األوىل ، إال أن يقع قبلها حرف مّد ، فتبدل وتدغم ، فلزمه أن يفعل هنا ما فع
ومل ُيْرو عنه } بالسواء إِالَّ { : من اإلبدال واإلدغام ، إالّ أنه روي عنه خالف يف ]  ٥٣: يوسف [ } بالسواء إِالَّ 

ن بل » النَّّيب « خالٌف كأنه التزم البدل لكثرة االستعمال يف هذه اللَّفظة وباهبا ، ففي التحقيق مل يترك مهزة ] هنا [ 
ه قياس ختفيفه إىل ذلك ، ويدلّ على هذا االعتبار أنه إمنا َيفَْعل ذلك حيث َيِصل ، أّما إذا وقف مهزه وملا مهزه أّدا

  .فإنه يهمزه يف املوضعني ، لزوال السَّبب املذكور ، فهو تارك للهمز لفظاً آٍت به تقديراً 
  دخل حتته قتل األنبياء ، فَِلَم أعاد ذكره؟» َيكْفُُرونَ « : قوله : فإن قيل 

  .إن املذكور هنا هو الكفر بآيات اهللا ، وهو اجلهل واجلَْحد بآياته ، فال يدخل حتته قتل األنبياء : اجلواب ف
يقتلوهنم مبطلني ، وجيوز أن يكون : تقديره » يقتلون « يف حملّ نصب على احلال من فاعل } بَِغْيرِ احلق { : قوله 

  .حلَقِّ ، فيتعلّق مبحذوف قتالً كائناً بغري ا: نعتاً ملصدر حمذوف تقديره 



  قتل األنبياء ال يكون إالَّ بغري احلَّق ، فما فائدة ذكره؟: قال الزخمشري 
بأن معناه أهنم قتلوهم بغري احلَّق عندهم؛ ألهنم مل يقتلوا واال أفسدوا يف األرض حىت يقتلوا ، فو سئلوا : وأجاب 

  .ل عندهم وأنصفوا من أنفسهم مل يذكروا وجهاً يستحقّون به القت
إمنا خرج وصفهم بذلك خمرج الّصفة لقتلهم بأنه ظلم يف حقهم ال حٌق ، وهو أبلغ يف الشناعة والتعظيم : وقيل 

  .لذنوهبم 
، ]  ١١٧: املؤمنون [ } َوَمن َيْدُع َمَع اهللا إِلََها آَخَر الَ ُبْرَهانَ لَُه بِهِ { : هذا التكرير للتأكيد ، كقوله تعاىل : وقيل 
  .ل أن يكون ملدعي اإلله الثاين ُبْرَهان ويستحي

القَْتلُ الصادر من : أليس أنّ اهللا يقتلهم ، فكأنه تعاىل قال : لو ذمّهم على جمرد القتل قالوا [ إن اهللا تعاىل : وقيل 
  .قَْتلٌ حبقِّ ، ومن غري اهللا قَْتلٌ بغري حق ] اهللا تعاىل 
  األنبياء؟] قتل و[ كيف جاز أن خيلّي بني الكافرين : فإن قيل 

  .ذلك كرامة هلم ، وزيادة يف منازهلم كمن يقتل يف سبيل اهللا من املؤمنني ، وليس ذلك بُِخذْالن هلم : قيل 
مل يقتل قَطّ نيب من األنبياء إال من مل يؤمر بقتال ، وكل من أمر بقتال نصر : قال ابن عباس واحلسن رضي اهللا عنهم 

.  
  فصل يف أوجه ورود لفظ احلق

  :على أحد عشر وجهاً » احلَّق « د ورد وق
بغري َجْزمٍ كهذه : أي ]  ١١٢: آل عمران [ } َوَيقُْتلُونَ األنبيآء بَِغْيرِ َحقٍّ { : لقوله تعاىل » اجلَزْ « مبعىن : األول 
  .اآلية 
  .ليت نعرفها بالصفة ا: أي ]  ٧١: البقرة [ } اآلن جِئَْت باحلق { : قال تعاىل » الّصفة « مبعىن : الثاين 

ذلك ِعيَسى { ، ومثله ]  ٤٧: الروم [ } َوكَانَ حَقّاً َعلَْيَنا َنْصرُ املؤمنني { : قال تعاىل » الّصدق « مبعىن : الثالث 
  .قول الصدق : أي ]  ٤٧: مرمي [ } ابن َمرَْيَم قَْولَ احلق 

{ : وجب ، ومثله : أي ]  ١٣: السجدة  [} ولكن َحقَّ القول مِنِّي { : قال تعاىل » وجب « : مبعىن : الرابع 
  .وجبت : أي ]  ٦: غافر [ } َوكَذَِلَك َحقَّْت كَِلَمةُ َربِّكَ 

  .بالولد : أي ]  ٥٥: احلجر [ } َبشَّْرَناكَ باحلق { : قال تعاىل » الولد « : مبعىن : اخلامس 
]  ٧٦: يونس [ } ِعنِدَنا قالوا إِنَّ هذا لَِسْحٌر مُّبِنيٌ  فَلَمَّا َجآءَُهُم احلق ِمْن{ : احلُّجة قال تعاىل : احلّق : السادس 

  .جاءهتم احلّجة ، وهي الَيُد والَعصَاة : أي 
َوإِن { : اقض ، ومثله : أي ]  ١١٥: األنبياء [ } قَالَ َربِّ احكم باحلق { : قال تعاىل » القََضاء « مبعىن : السابع 

  ] . ٤٩: النور [ } ِعنِنيَ َيكُْن لَُّهُم احلق يأتوا إِلَْيِه ُمذْ
  .أي بالتوحيد ]  ٣٧: الصافات [ } َبلْ َجآَء باحلق { : قال تعاىل » التوحيد « : مبعىن : الثامن 
جاء اإلسالم ، : أي ]  ٨١: اإلسراء [ } َوقُلْ َجآَء احلق َوَزَهَق الباطل { : اإلسالم قال تعاىل : احلَّق : التاسع 

إِنََّك َعلَى احلق { : إىل اإلسالم ، ومثله : أي ]  ٣٥: يونس [ } أَفََمن يهدي إِلَى احلق { : وذهب الكفر ، ومثله 
  ] . ٧٩: النمل [ } املبني 

  .بالقرآن : أي ]  ٥: ق [ } َبلْ كَذَّبُواْ باحلق لَمَّا َجآَءُهمْ { : مبعىن القرآن ، قال تعاىل : العاشر 



يف إجياد : أي ]  ٧١: املؤمنون [ } َولَوِ اتبع احلق أَْهَوآَءُهْم { : قال تعاىل هو اهللا تعاىل ، : احلَّق : احلادي عشر 
  :الولد ، ومثله 

  .باهللا : أي ]  ٣: العصر [ } َوَتوَاصَْواْ باحلق { 
  .مثل ما تقدم » ذَِلكَ َبَما َعَصوا « : قوله 

  :ويف تكرير اسم اإلشاره قوالن 
  .باألول إليه على سبيل التأكيل أمه ُمشَار به إىل ما أشري : أحدمها 
وهو أن يشار به إىل الكُفْرِ ، وقَْتلِ األنبياء ، على معىن أن ذلك بسبب عصياهنم ، : ما قاله الزخمشري : والثاين 

  .واعتدائهم؛ ألهنم اهنمكوا فيها 
« صلةً ، وأصل  لوقوعه» عصوا « للسببية ، أي بسبب عصياهنم ، فال حملّ ل » الباء « مصدرية ، و » ما « و 

والواو ، فحذفت الياء ] الياء [ حتركت الياء وانفتح ما قبلها ، فقلبت ألفاً ، فالتقى سكنان » َعَصيُوا « : » َعَصْوا 
  .» فََعْوا « لكوهنا أّول الّساكنني ، وبقيت الفتحة تدلّ عليها ، فوزنه 

  .إذا اشتدت : واعتصمت النََّواة . الشدة : » العصيان « وأصل 
  .املراد منه الظُّلم ، أو جتاوز احلَّق إىل الباطل } وَّكَانُواْ َيْعَتدُونَ { : قوله 

منه ، ومل يذكر متعلّق العصيان » افْتَِعال « ، فهو » يْعُدوا » « َعَدا « املَُجاوزة من : » االعتداء « : وأصل 
  .واالعتداء ، ليعم كل ما يُْعصى ويعتدى فيه 

من احلذف واإلعالل ، وقد ]  ٢١: البقرة [ } َتتَّقُونَ { ، ففعل به ما فعل ب » َيْعَتِدُيون « :  »يَْعَتُدون « وأصل 
  .» َيفَْتُعون « : تقدم ، فوزنه 

مينع من اإلدغام ، ] مدٌّ [ واجبة اإلدغام يف الواو بعدها ، النفتاح ما قبلهان وليس فيها » عصوا « والواو من 
وهذا خبالف ما إذا انظم ما قبل الواو ، فإن املَّد يقوم ]  ٢٠: آل عمران [ } إِن تََولَّْواْ فَقَِد اهتدوا وَّ{ : ومثله 

[ } الذى يَُوسْوُِس { : ومثله ]  ٢٥: البقرة [ } آَمُنواْ َوَعِملُواْ { : فجيب اإلظهار ، حنو : مقام احلاجز بني املثلني 
  ] . ٥: الناس 

َوَيقُْتلُونَ { منكراً يف قوله » آل عمران « هاهنا معرفاً ، وبني ذكره يف » ّق احلَ« ما الفرق بني ذكره : فإن قيل 
  ؟]  ١١٢: آل عمران [ } األنبيآء بَِغْيرِ َحقٍّ 

ال َيِحلّ َدُم امرىءٍ « : أن احلَّق املعلوم الذي يوجب القتل فيما بني الناس هو قوله عليه الصالة والسالم : واجلواب 
  .» ، وقَْتل نفس بغري حق ] إْحَصان [ ، وزِّنى بعد ] إميان [ ثَالٍَث ، كُفْر بعد مسلم إال بإْحَدى 

مل يكن هناك حّق ألبّتة ال هلذا الذي يعرفه املسلمون : فاملعّرف إشارة إىل هذا ، واملنكّر املراد به تأكيد العموم ، أي 
  .وال غريه 
  مجع تكسري؟» آل عمران « َسالَمة ، ويف هنا مجع » األنبياء « ما الفائدة يف مجعه : فإن قيل 
  ] . .خبالف األنبياء » الصَّابِِئني » « النَّبِيِّني « ذلك ملوافقة ما بعده من مجعي السَّالمة ، وهو : [ فاجلواب 

الْآِخرِ َوَعِملَ َصاِلًحا فَلَُهْم أَْجرُُهْم ِعْندَ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهادُوا َوالنَّصَاَرى وَالصَّابِِئَني َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ 
  ) ٦٢(َربِّهِْم َولَا خَْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ 



حممد بعيسى عليه الصالة والسالم مع ] مبعث [ هم الذين آموا قبل » الذين آمنوا « واملراد ب : قال ابن عباس 
َساِعدة ، وحبريى الراهب ، وحبيب النَّجَّار ، وزيد بن عمرو بن ُنفَيل ، الرباءة عن أباطيل اليهود مثل قَّس بن 

إن الذين : َوورقَة بن َنْوفَل وسلمان الفَارِسي ، وأبو ذر الغفاري ، وخَطَر بن َماِلك ، وَوفْد النجاشي ، فكأنه قال 
د مبعث حممد صلى اهللا عليه وسلم آمنوا قبل مبعث حممد ، والذين كانوا على األديان الباطلة كلّ من آمن منهم بع

  .باهللا واليوم اآلخر وحممد ، فلهم أجرهم 
هم املنافقون؛ ألهنم يؤمنون باللَّسان دون القَلْبِ ، مث » الذين آمنوا « : املراد من قوله : وقال سفيان الثوري 

  .ميان احلقيقي ، فلهم أجرهم هؤالء املُبطلون كل من آمن منهم باإل: اليهود والنصارى والصَّائبون ، فكأنه قال 
: املراد أنَّ الذين آمنوا مبحمد عليه الصالة والسالم يف احلقيقة ، وهو عائد إىل املاضي ، مث قوله : وقال املتكلمون 

  .إن الذين آمنوا يف املاضي ، وثبتوا عليه يف املستقبل : يقتضي املستقبل ، فكأنه قال » من آمن باهللا « 
  :ألفه قوالن يف » َهاُدوا « و 

  ]السريع [ تاب؛ قال الشاعر : أي » َهاَد َيُهود « أنه من واو ، واألصل : أحدمها 
  إنِّي اْمُرٌؤ ِمْن ُحبِِّه َهاِئُد...  ٥٤٩

أي ]  ١٥٦: األعراف [ } إِنَّا ُهْدَنآ إِلَْيَك { : تائب ، منه مسي الَيُهود ، ألهنم تابوا عن عبادة الِعْجلِ ، وقالوا : أي 
  .ُتْبَنا ورجعنا  :

  .ابن عباس ] قاله [ 
  ]الطويل : [ هو من التهويد ، وهو النطق يف سكون وَوقَارٍ؛ وأنشدوا : وقيل 
  قَرِيَض الرَُّدافَى بِالِغَناِء املَُهوِِّد... َوُخوٌد ِمَن الالَِّئي َتَسمَّْعَن بِالضَُّحى  ٥٥٠
  .، وهي اخلضوع » اهلََواَدة « من : وقيل 
َتَحرَّك ، ومنه مسي اليهود؛ لتحركهم يف دراستهم ، قاله أبو : ، أي » َهاَد َيهِيد « : أهنا من ياء ، واألصل  :الثاين 

  .عمرو بن العالء 
مسوا يهوداً نسبة لَيهُوذَا بالذال املعجمة وهو ابن َيْعقُوب عليه الصالة والسالم ، فغيَّرته العرب بالدّال : وقيل 

دهتا يف التالعب باألمساء األعجمية ، فعرب ونسب الواحد إليه ، فقيل َيُهوِدّي ، مث حذف املهملة ، جرياً على عا
  .الياء يف اجلمع ، فقيل َيُهود 

ُروم أيضاً : » ُروِمّي « زَْنٌج ، ويف : » زِْنجِّي « وكل مجع منسوب إىل جنس ، فهو بإسقاط ياء النسب؛ كقوهلم يف 
  .وهّود إذا دعا إىل اليهودية ] نسبه إليهم [ وهتوَّد إذا  إذا دخل يف اليهودية ،: وهيادا . 

: [ ، قاله سيبويه؛ وأنشد » َنْدَمان وَندمانة وَنَداَمى « : ك » َنْصرَانة « ، و » َنصَْران « والنََّصارى مجع واحده 
  ]الطويل 
  َنةٌ لَْم َتَحنَِّفكََما أَْسَجَدتْ َنصَْرا... فَِكلَْتاُهَما َخرَّْت وَأَْسَجَد َرأُْسَها  ٥٥١

بفتح الدال ، وإسكان الواو » هادَْوا « : وقرأ أبو السمال وجماهد » فَابواه ُيهَوِّدَانِِه « : وقال عليه الصالة والسالم 
  .هاَدُيوا فأعلّ كنظائره : كأهنما من املفاعلة ، واألصل 

  .ى هذا إمنا مسوا يهوداً بعد أنبيائهم ُسمُّوا يهوداً ليملهم عن دين اإلسالم ، وعن دين موسى ، فعل: وقيل 
إذا رجع من خري إىل َشّر ، ومن َشّر إىل خري ، ومسي اليهود بذلك لتخليطهم ، : َهاَد : يقال : وقال ابن األعرايب 

  .عن الَواِحدّي » التهذيب « وكثرة انتقاهلم من مذاهبهم ، نقله النووي يف 



  ]الطويل ] : [ عر قول الشا[ » َنصْران « وأنشد الطربي على 
  وَُيْضِحي لََدْيِه َوْهَو َنصْرانُ َشاِمُس... َيَضلُّ إذَا َداَر الِعَشا ُمَتحَفِّناً  ٥٥٢

  .إال أنه مل يستعمل يف الكالم إال بياء النََّسب : قال سيبويه 
  .» واحد النصارى َنْصرِّي ، كَمهْرِيٍّ وَمَهاَرى « : وقال اخلليل 

نكرةٌ ، ولذلك دخلت عليه » َنصَاَرى « و » أَحَمرِّي « للمبالغة كاليت يف » َنْصرانِّي « اء يف الي: وقال الزخمشريُّ 
  ]البسيط : [ آل ، ووصف بالنكرة يف قول الشاعر 

  َساِقي َنَصارى قَُبْيلَ الِفْصحِ ُصوَّامِ... َصدَّْت كََما َصدَّ َعمَّا الَ َيِحلُّ لَُه ٥٥٣
« : ومسوا بذلك نسبة إىل قرية يقال هلا . يستعمل واحدهان وقياسه النََّصارنيون وقال جاءت مجوع على غري ما 

فنسب عيسى إليها ، . كان ينزهلا عيسى عليه الصالة والسالم ، قاله ابن عباس ، وقََتادة ، وابن ُجرَْيج » َناِصرة 
  .النَّصَاَرى : عيسى الناصري ، فلما نسب أصحابه إليه قيل : فقيل 

أو ألهنم كانوا يتناصرون؛ قال الشاعر . ينسب إليها النصاَرى » الشَّام « قررية ب » َنصْران « و : ري قال اجلوه
  ]الرجز : [ 
  َشمَّْرُت َعْن ُركَْبيت اِإلزَارَا... لَمَّا رَأَْيُت نََباطاً أَْنصَاَرا ٥٥٤

َمْن أنصاري إِلَى اهللا { : السالم قال للحواريني ألن عيسى عليه الصالة و: وقيل ... كُْنُت لَُهْم من النََّصاَرى َجاَرا 
  ] . ٥٢: آل عمران [ } 
اجلمهور على مهزة ، وقرأه نافع وشيبة والزهري بياء ساكنة غري مهموزة ، وعن أيب جعفر بياءين » الصَّابئني « و 

  .طلعت : لنجوم خرج ، وصبأت ا: َخاِلَصَتْينِ بدل اهلمزة ، فمن مهزه جعله من َصَبأَ ناُب البعري أي 
التَّارك لدينه ، كالصَّاىبء الطارىء على القوم ، : فالصَّاىبء . َصَبأَُت على القوم إذا طَرَأُْت عليهم : وقال أبو علي 

  .فإنه تارك ألرضهن ومنتقل عنها 
  :ومن مل يهمز فإنه حيتمل وجهني 

: ة إما ياء أو واواً ، فصار من باب املنقوص مثل أن يكون مأخوذا من املهموز فَأَْبَدلَ من اهلمزة حرف علّ: أحدمها 
صاب ، مث مجع كما جيمع القاضي أو الغازي ، إال أن سيبويه ال يرى قلب هذه : ، واألصل » قاض أو غازٍ « 

  .اهلمزة إالَّ يف الشعر ، واألخفش وأبو زيد يريان ذلك مطلقاً 
، ولذلك كانت العرب يسمون النيب صلى اهللا عليه وسلم صابئاً؛ إذا مال » َيْصُبو . . صََبا « أنه من باب : الثَّاين 

فأعلّ كإعالل غازٍ ، وأسند أبو عبيد إىل ابن » َصابُِوا « : ألنه أظهر ديناً خالف أدياهنم ، فالصَّايب كالغازي أصله 
» النبيني « راءة نافع مهز فقد اجتمع يف ق. » ما الصَّابون إنا هي الصابئون ، واخلَاطُون إمنا هي اخلاطئون « : عباس 

  .» الصابئني « ، وترك مهز 

  ] .وقد ُعلم أنّ العكس فيهما أفصح [ 
  فصل يف تفسري الصابئني

  ] :أقوال » الصَّابئني « وللمفسرين يف تفسري [ 
  .هم طائفة بني الَيهُود واجملوس ال تؤكل ذبائحهم ، وال تنكح نساؤهم : فقال ُمَجاهد واحلسن 

  ] :قال ابن املنذر . وقاله إسحاق بن راهوية [ هم فرقة من أهل الكتاب : وقال الّسدي 
  .ال بأس بذبائح الصابئني؛ ألهنم طائفة من أهل الكتاب : وقال إْسحَاق 



  .ال بأس بذبائحهم ، ومناكحة نسائهم : وقال أبو حنيفة 
مهّب اجلنوب ، يزعمون أهنم على دين نوح  هم قوم يشبه دينهم دين النََّصارى ، إالَّ أن قبلتهم حنو: وقال اخلليل 

  .القرطيب ] نقله . [ عليه الصَّالة والسَّالم 
  .قوم يعبدون املالئكة ، ويصلون إىل الشمس كل يوم مخس صلوات : وقال قََتاَدةٌ 
املَجُوس الصابئون وهم يعبدون املالئكة ، و: األديان مخسة أربعة للشَّيطان ، وواحد للرمحن ، وهم : وقال أيضاً 

بني اليهود » الشام « قبيلة حنو : يعبدون النَّار ، والذين أشركوا يعبدون األوثان ، واليهود والنَّصَارى ، وقال 
  .والنََّصارى ، واجملوس ال دين هلم ، وكان جماهد ال يراهم من أهل الِكَتابِ ، وهو منقول عن أيب حنيفة 

عز وجل ، ويعبدون املالئكة ، ويقرون بالزَّبُور ، ويصلون إىل الكعبة  هم قوم يقرون باهللا: وقال قتادة وُمقَاتل 
  .أخذوا من كلّ دين شيئاً 

وقال . » هم قوم بني اليهود والنَّصارى حيلقون أوساط رؤوسهم ، وجيبُّون مذاكريهم « ] : الكليب [ وقال 
  .درجوا وانقرضوا : عبدالعزيز بن حيىي 

ءهم إبراهيم علي الصَّالة والسَّالم ردا عليهم ومبطالً لقوهلم ، وكانوا يعبدون هم الكلدانيون الذين جا: وقيل 
  .الكواكب 

  :وهو األقرب ، مث هلم قوالن : قال ابن اخلطيب 
  .أنَّ اهللا خلق هذا العامل ، وأمر بتعظيم هذه الكواكب واختاذها ِقْبلَةَ الصالة ، والدعاء والتعظيم : أحدمها 
سبحانه وتعاىل خلق األفالك والكواكب ، وجعل الكواكب مدبرة ملا يف هذا العامل من اخلري والشر ،  أن اهللا: والثاين 

  .والصحة واملرض ، فيجب على البشر تعظيمها؛ ألهنا هي اآلهلة املدبرة هلذا العامل 
يف موضع » َمْن آَمَن « : ه يف قول» من « و . صدق : آمن } َمْن آَمَن باهللا واليوم اآلخر َوَعِملَ صَاِلحاً { : قوله 

  .» َمْن « داخلة بسبب اإلهبام الذي يف » فَلَُهمْ « : والفاء يف قوله . » الَِّذيَن آَمُنوا « نصب بدل من 
« جواب و » الفاء « يف موضع جزم بالشرط ، و » آمن « ف ميوضع رفع باالبتداء ، ومعناها الشرط ، و : وقيل 

من آمن منهم : حمذوف تقديره » الذين « ، والعائد على » إن « واجلملة كلها خرب » ن م« خري » لَُهْم أَْجرُُهْم 
: [ فجمع؛ كقوله » فَلَُهْم ِعْنَد َربِّهِمْ « : فأفرد ، وعلى املعىن يف قوله » َمْن « باهللا ، ومحل الضمري على لفظ 

  ]الطويل 
  ُعوجِي َعلَى َمْن َتَخلَّفُوا: والَ لََها وقُ... أَِلمَّا بَِسلَْمى َعْنكَُما إنْ عََرْضُتَما ٥٥٥

  ]الطويل : [ وقال الفرزدق 
  َنكُْن ِمثْلَ َمْن َيا ِذئُْب َيْصطَِحَباِن... َتَعالَ ِفإنْ َعاَهْدَتنِي الَ َتْخونُنِي ٥٥٦

واألجر يف ]  ٨: رة البق[ } َوِمَن الناس َمن َيقُولُ آَمنَّا { : قوله ) عند [ وقد تقدم حتقيق ذلك ] فراعى املعىن [ 
أجره اهللا يَأُْجُره أَجْراً ، وقد يعرب به عن نفس الشيء املُجَاَزى به ، واآلية الكرمية حتتمل املعنيني : األصل مصدر يقال 

.  
  .واملارد هبذه الِعْنِديَِّة أن أجرهم متيقّن جارٍ جمرى احلاصل عندهم 

  .يف الدنيا ] عنهم [ وال اخلوف أراد ز: فقيل } َوالَ َخْوٌف َعلَْيهِمْ { : قوله 
، وهذه ال حتصل يف الدنيا؛ ألنّ » َوالَ ُهمْ َيْحَزُنونَ « : اآلخرة وهو أصح؛ ألنه عاّم يف النفي ، وكذا قوله : وقيل 

املكلف يف الدنيا ال ينفك من خوف وحزن ، إما يف أسباب الدنيا ، أو يف أمور اآلخرة ، فكأنه سبحانه وَعَدُهمْ يف 



رة باألجر ، مث بني صفة ذلك األجر أن يكون خالياً من اخلوف واحلزن ، وذلك يوجب أن يكون نعيمهم اآلخ
  .دائماً؛ ألهنم لو جّوزوا كونه منقطعاً العتراهم اخلوف العظيم 

: ائدة امل[ } والصابئون { : » املائدة « منصوبة ، ويف » الصَّابئني « : فما احلكمة يف قوله تعاىل هاهنا : فإن قيل 
« فقدم ]  ١٧: احلج [ } والصابئني والنصارى واجملوس والذين أشركوا { : وقال يف احلج . مرفوعة ]  ٦٩

  .يف األخرى ، فهل يف ذلك حكمة ظاهرة » الصَّائبني « يف آية ، وأخَّر » النصارى « على » الصَّابئني 
، وإن عجزنا أحلنا القصور على أفهامنا ال على كالم إن أدركنا تلك احلكم فقد فُْزَنا بالكمال : قال ابن اخلَطيب 

  .احلكيم 

ثُمَّ تََولَّْيُتْم ِمنْ ) ٦٣(كُمْ َتتَّقُونَ َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َوَرفَْعَنا فَْوقَكُمُ الطُّوَر ُخذُوا َما آَتيَْناكُْم بِقُوٍَّة َواذْكُرُوا َما ِفيِه لََعلَّ
  ) ٦٤(لُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه لَكُنُْتْم ِمَن الَْخاِسرِيَن َبْعِد ذَِلَك فَلَْولَا فَْض

  .هذا هو اإلنعام العاشر 
  .وامليثاق إمنا يكون بفعل األمور اليت توجب االنقياد والطاعة 

  .واختلفوا يف ذلك امليثاق 
ورسله ، وهذا النوع من املواثيق أقوى  من الدَّالئل الدَّالة على صدق أنبيائه] ما وعده اهللا القوم : [ قال األَصّم 

هو ما روى عبدالرَّمحن بن : وقال أبو مسلم . املواثيق والُعهُود ، ألهنا ال حتتمل اخللف والكذب والتبديل بوجه ألبتة 
 »إن فيها كتاب اهللا تعاىل « : زيد بن أسلم أن موسى عليه الصَّال والسَّالم ملا رجع إىل قومه باأللواحن قال هلم 

هذا كتايب فخذوه فأخذهتم الصَّاعقة ، فََماُتوا ثُمَّ أَْحَياُهْم ، مث : لن نأخذ بقولك حىت نرى اهللا َجْهَرةً فيقول : فقالوا 
فأخذوه [ خذوا الكتاب وإال طرحناه عليكم ، : خذوا كتاب اهللا ، فأبوا فرفع الطور وقيل هلم : قال هلم بعد ذلك 

عجيبةُ تْبهِرُ العقول ، وترّد املكذَب إىل التصديق ، والشَّاكَّ إىل اليقني ، ] باهرة [ آية  فرفع الطور هو امليثاق؛ ألنه] 
وأكدوا ذلك ، وعرفوا أنه من قبله تعاىل وأظهروا التوبة ، وأعطوا العهد وامليثاق أالَّ يعودوا إىل ما كان منهم ، وأن 

  .أن هللا ِمثَاقَْينِ : هللا بن عباس وري عن عبدا. يقوموا بالتوراة ، فكان هذا عهداً موثقاً 
  .حني أخرجهم من صلب آدم ، وأشهدهم على أنفسهم : األول 
  .أنه ألزم النَّاس متابعة األنبياء ، وهو املراد من هذا الَعْهِد : والثاين 

  .» وهذا ضعيف « : قال ابن اخلَطِيبِ 
  ؟» مواثيقكم « : ومل يقل » ميثاقكم « : هلم قال : فإن قيل 

  :لوجهني : ال القَفَّال ق
أي ]  ٦٧: غافر [ } ُيخْرُِجكُْم ِطفْالً { : أراد به الداللة على أنّ كلّ واحد منهم قد أخذ ذلك كما قال : أحدمها 

  .كل واحد منهم أخذ عليه ما أخذ على غريه ، فال جرم كان كله ميثاقاً واحداً : 
  .نَاك مواثيق أخذت عليم ال ميقاق واحد مواثيقكم ألهبم أن يكون ُه: أنه لو قال : والثاين 

: األعراف [ } َوإِذ َنَتقَْنا اجلبل فَْوقَُهْم كَأَنَُّه ظُلَّةٌ وظنوا أَنَُّه َواِقٌع بِهِْم { : نظريه } َوَرفَْعَنا فَْوقَكُُم الطور { : قوله 
أن أخذ امليثاق :  ابن عباس ، واملعىن واو عطف على تفسري} َوَرفَْعَنا فَْوقَكُُم { : يف قوله » الواو « و ] .  ١٧١

  .كان متقدماً فلما نقضوه باالمتناع عن قَُبول الكتاب رفعنا عليهم اجلبل 
فكأنه قال » فعلت ذلك والزمان زمان « : وعلى تفسري أيب مسلم ليست واو عطف ولكنها واو احلال ، كما يقال 



  .وإذ أخذنا ميثاقكم عند رفعنا الطُّور فوقكم : 
  .، وقد تقدم الكالم عليه » حتت « مثل حكم » فوق « ، وحكم » رفعنا « قكم ظرف مكان ناصبه وفو

ورفعنا الطور عالياً ، وقد استفيد من : ؛ ألن التقدير يصري » الطور « وَيْضُعُف أن يكون حاالً من : قال أبو البقاء 
رفعناه عالياً : لياً عليم ال ُمطْلََق العلو حىت يصري ويف هذا نظر؛ ألن املراد به علو خاص ، وهو كونه عا. » رفعنا « 

  .كما قدره 

  .» ألن اجلبل مل يكن فوقهم وقت الرفع ، وإمنا صار فوقهم بالرفع « : قال 
  .إهنا حال مقدرة كما سيأيت } بِقُوٍَّة { : مل ال تكون حاالً مقدرة ، وقد قال هو يف قوله : ولقائل أن يقول 

أَْنَبَت منها خاصة دون ما مل ينبت ، وهل هو عريب أو ُسْرَياينّ ] ملا : [ جبل ، وقيل ] لكلّ [ اسم » الطور « و 
  .قوالن 
  ]الرجز : [ مسي بطور بن إمساعيل عليه الصالة والسالم؛ وقال الَعجَّاج : وقيل 
  ْرَتقَضَِّي الَبازِي إذا الَبازِي كََس... َداَنى َجنَاَحْيِه ِمَن الطُّورِ فََمّر  ٥٥٧

الطُّور اسم جبل معلوم؛ ألن التعريف تقتضي حلمه على جبل معهود مسمى هبذا االسم ، وهو جبل : وقال اخلليل 
  .وقد جيوز أن ينقله اهللا إىل حيث هم ، فيجعله فوقهم وإن كان بعيداً منهم . املَُناجاة 

حىت قام فوقهم كالظُّلة ، وبعث ناراً من ، فانقلع من أصله » فلسطني « أمر اهللا جبالًُ من جبال : وقال ابن عباس 
اقبلوا ما أعطيناكم وإالَّ : خذوا ما آتيناكم ، أي : قبل وجوههم ، وأتاهم البحر امللح من خلفهم ، وقيل هلم 

رضختكم هبذا اجلبل ، وغرقتكم يف هذا البحر ، وأحرقتكم هبذه النار فلما رأوا أن ال مهرب منه قلوا ذلك ، 
وجعلوا يالحظون اجلبل ، وهم سجود ، فصارْت ُسّنة يف اليهود ال يسجدون إالَّ على أنصاف وسجدوا خوفاً ، 

  .وجوههم 
خذوا ، وهذا القول مضمر جيوز أن يكون يف حمل : وقلنا هلم : يف حمل نصب بقول مضمر ، أي » خذوا « : قوله 

وقد تقّدم أن خذ حمذوف الفاء . م خذوا ورفعنا الطور قائلني لك: والتدقري » رفعنا « نصب على احلال من فاعل 
  ] . ٣٥: البقرة [ } وَكُالَ ِمْنَها رَغَداً { : اؤخذ ، عند قوله : أن األصل 

: موصولة مبعىن الذي ال نكرة موصوفة ، والعائد حمذوف أي » ما « ، و » خذوا « مفعول } َمآ آَتيَْناكُم { : قوله 
  .ما آتيناكموه 

  :َنْصبٍ على احلال ، ويف صاحبها قوالن  يف حمل» بقوة « : قوله 
خذوا الذي آتيناكموه حال كونكم عازمني على اجلّد : وتكون حاالً مقدرة ، واملعىن » خذوا « إنه فاعل : أحدمها 

  .يف العمل به 
عمل به ، يف ال: خذوا الذي آتيناكموه يف حال كونه مشدداً فيه أي : أنه ذلك العائد احملذوف ، والتقدير : والثاين 

  .واالجتهاد يف معرفته 
أذكروا ما يف الكتاب ، واحفظوه وادرسوه ، وال تغفلوا : أي » ما آتيناكم « الضمري يعود على » ما فيه « : قوله 

أَُبيِّ « عنه ، وال حيمل على الذكر الذي هو ضّد النسيان؛ ألنه ليس من فعل العبد ، فال جيوز األمر به ، ويف حرف 
  .اّتعظوا به ] : ومعناه [ » وَتذَكَّروا َما ِفيِه « بذال مشددة وكسر الكاف ، ويف حرف عبد اهللا » وا واَِّكُر» « 
  .لكي تتقوا فتنجوا من اهلالك يف الدنيا ، والعذاب يف العقىب : أي } لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ { : قوله 



اإلعراض واإلدبار عن الشَّيء باجلسم ، مث استعمل يف : له التولّي تفعل من الَولْي ، وأص} ثُمَّ َتَولَّيُْتْم { : قوله 
  .اإلعراض عن األوامر واملعتقدات اتساعاً وجمازاً وذلك إشارة إىل ما تقدم من رفع الطُّور ، وايتاء التوراة 

فحّرفوا التوراة إهنم بعد قبول التوراة ، ورفع الطور تولّوا عن التَّْوراة بأمور كثرية ، « : قال القَفَّال رمحه اهللا 
وتركوا العمل هبا ، وقتلوا األنبياء ، وكفروا هبا وعصوا أمرهم ولعلّ فيها اختّص به بعضهم دون البعض ، ومنها ما 
علمه أوائلهم ، ومنها ما فعله متأخروهم ، ومل يزالوا يف التِّيِه مع مشاهدهتم األعاجيب ليالً وهناراً خيالفون موسى ، 

ه بكلّ أذى ، وجياهرون باملعاصي حىت لقد خسف ببعضهم ، وأحرقت النار بعضهم ، ويعرضون عنه ، ويلقون
بيت » وعوقبوا بالطاعون ، وكلّ هذا مذكور يف تراجم التوراة ، مث فعل متأخروهم ما ال َخفَاَء به من ختريب 

ه عن التوراة ، فاجلملة معروفة والقرآن وإن مل يكن فيه َبَيانُ ما تولوا ب. ، وكفروا باملسيح ومهّوا بقتله « املقدس 
من إخبار اهللا تعاىل عن ِعَناِد أسالفهم ، فال َعَجَب يف إنكارهم ما جاء به حممد عليه الصَّالة والسَّالم من الكتاب 

  .» والنبوة 
هي مركّبة : ِء هذه حرف امتناع لوجود ، والظَّاهر أهنا بسيطة وقال أبو الَبقَا» لوال « } فَلَْوالَ فَْضلُ اهللا { : قوله 
للنفي ، واالمتناع نفي يف » ال « قبل التركيب ميتنع هبا الشيء المتناع غريه ، و » لو « و » ال « ، و » لو « من 

واالمتناع نفي يف املعىن ، والنَّفي إذا دخل على النَّفي » لو « على أحد امتناعي » ال « املعىن ، وقد دخل النفي ب 
هذه ميتنع هبا الشيء لوجود غريه وهذا تكلْف ما ال فائدة فيه ، » لوال « صار معىن ]  مثَّ[ صار إجياباً ، فمن 

  .أيضاً حرف حتضيض فتختص باألفعال ، وسيأيت الكالم علهيا إن شاء اهللا تعاىل » لوال « وتكون 
  ]الوافر : [ ل؛ كقوله هذه ختتص باملبتدأ ، وال جيوز أن يليها األفعال ، فإن ورد ما ظَاِهُرُه ذلك أُوِّ» لوال « و 

  لََما َعِدَم املُِسيئُونَ اْحِتَمايل... َولَْوالَ َيْحِسُبونَ اِحللَْم َعْجزاً ٥٥٨
  ]الطويل : [ فلما حذفت أن ارتفع الفعل؛ كقوله » ولوال أن حتسبوا « : وتأويله أن األصل 

  .. . .أَالّ أَيَُّهذَا الزَّاجِرِي أَْحُضُر الوَغَى  ٥٥٩
  .» نْ أَْحُضَر أَ« : أي 

. » مرفوع بنفس لوال « : واملرفوع بعدها مبتدأ خالفاً للكسائي حيث رفعه بفعل مضمر ، وللفراء حيث قال 
ولوال فَْضل اهللا كائن أو حاصل ، وال : وخريه واجب احلذف للداللة عليه وسد شيء مسده وهو جواهبا والتقدير 

  ]الوافر : [ َن املعرِّيُّ يف قوله جيوز أن يثبت إال يف ضرورة شعر ، ولذلك لُحِّ
  فَلَْوالَ الِغْمُد يُْمِسكُُه لَسَاالَ... ُيِذيبُ الرُّْعُب ِمْنُه كُلَّ َعْضبٍ  ٥٦٠

إن كان خرب ما بعدها كونناً مطلقاً ، فاحلذف : حيث أثبت خربها بعدها ، هكذا أطلقوا ، وبعضهم فَصَّل فقال 
كالم ، وإن كان كوناً مقيداً فال خيلو إما أن يدلّ عليه دليل أْو ال ، فإن مل يدلِّ واجب ، وعليه جاء التنزيل وأكثر ال

  :عليه دليل ، وجب ذكره؛ حنو قوله عليه الصَّالة والسَّالم 

  ]الطويل : [ ، وقول اآلخر » لَْوالَ قَْوُمِك َحديثُو َعْهٍد بِكُفْرٍ « 
  .. فَلَْوالَ َبُنوَها َحْولََها لََخَبطُْتَها  ٥٦١

  .شجاع ، وعليه بيت املعّري املتقدم : » لوال زيد لَُغِلبَْنا « : وإن دلّ عليه دليل جاز الذِّكر واحلذف حنو 
فَلَْوالَ { : بعدها ظهر اخلرب كقوله » أن « ولزم حذف اخلرب للعلم به ، وطول الكَالَم فإن وقعت : وقال أبو الَبقَاِء 

، وهذا الَِّذي قاله موهم ، وال تعلّق خلرب » أن « فاخلرب يف اللّفظ ل ]  ١٤٣: صافات ال[ } أَنَُّه كَانَ ِمَن املسبحني 



. فلوال كونه مسبحاً حَاِضرٌ أو موجوٌد : باخلرب احملذوف ، وال يغين عنه ألبتة فهو كغريه سواء ، والتقدير » أن « 
لة إن شاء اهللا تعاىل يف مواضعها ، وقد جيب حذفه يف صور أخرى تأيت مفّص] واخلرب [ فأي فائدة يف ذكره هلذا؟ 

  ] . ٤٧: البقرة [ } فَضَّلُْتكُْم َعلَى العاملني { : تقدم عىن الفضل عند قوله 
والعم أن جواهبا إن كان مثبتاً ، فالكثري دخول الالم كهذه » لوال « الالَّ جواب } لَكُْنُتم مَِّن اخلاسرين { : قوله 

  ]البسيط : [ ؛ قال اآلية ونظائرها ، ويقلّ حذفها
  بَِبْعضِ َما ِفيكَُما إذْ ِعْبُتَما َعَورِي... لَْوالَ احلََياُء َولَْوالَ الذِّيُن ِعْبُتكَُما  ٥٦٢

« : أو غريها ، إن كان غريها فترك الالم واجب حنو » ما « إما أن يكون حرف النَّفي : وإن كان منفيا فال خيلو 
فالكثري احلَذْف ، ويقلّ اإلتيان هبا ، وهكذا » ما « لئال يتواىل المان ، وإن كان ب  ،» لوال زيد مل أقم ، ولن أقوم 

، وال ]  ٢٠: البقرة [ } َولَْو َشآَء اهللا لَذََهبَ بَِسْمعِهِْم { : االمتناعية ، وقد تقدم عند قوله » لو « حكم جواب 
  .للتبعيض » من « ، و » كان «  يف حملّ نصب خرب» من اخلاسريَن « و . حملّ جلواهبا من اإلعراب 

  فصل يف تفسري فضل اهللا عليهم
  :ذكر القَفَّال يف تفسريه وجهني 

الذين [ لوال تفضل اهللا عليكم من إمهالكم ، وتأخري العذاب عنكم لكنتم من اخلاسرين ، أي من اهلالكني : األول 
  ] . ١١: احلج [ } واآلخرة َخِسَر الدنيا { : ، ومنه قوله تعاىل ] باعوا أنفسهم بنار جهنم 

فَلَْوالَ فَْضلُ اهللا َعلَْيكُْم { : ، مث قال } ثُمَّ َتوَلَّْيُتْم مِّن َبْعِد ذلك { : أن يكون اخلرب قد انتهى عند قوله : والثاين 
ى ردّكم الكتاب لوال لطف اهللا تعاىل بكم برفع اجلبل فوقكم لَدُْمُتْم عل: رجوعاً بالكالم إىل أوله ، أي } َوَرْحَمُتُه 

  .ولكنه تفضل عليكم ورمحكم ولوال ذلك لكنتم من اخلاسرين ببقائكم على تلك احلالة حىت يتم 
تفيد انتفاء الشيء لوجود غريه ، فهذا يقتضي أن اْنِتفَاء اخلسران من لوازم ُحُصول فضل » لوال « كلمة : فإن قيل 

  .ف اهللا تعاىل اهللا تعاىل حبيث حصل اخلُسْران وجب أن حيصل هناك لط
  .وهذا يقتضي أن اهللا تعاىل مل يفعل بالكافر شيئاً من األلطاف الدينية ، وذلك خالف قوله املعتزلة 

أجاب الكعيب بأنه تعاىل َسّوى بني الكُلّ يف الفضل ، لكن بعضهم انتفع دون بعض ، فصح أن يقال ذلك كما يقول 
لكنت فقرياً ، هذا ضعيف؛ ] فّضلك [ فع بعضهم لوال أن أباك القائل لرجل وقد سوى بني أوالده يف العطية فانت

  .تفيد انتفاء الشيء لثبوت غريه ، وإذا ثبت هذا فكالم الكَْعبِي ساقط » لوال « ألن أهل اللّغة نصوا على أن 

فََجَعلَْناَها َنكَالًا ِلَما َبْيَن َيَدْيَها َوَما ) ٦٥(َخاِسِئَني  َولَقَْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اعَْتَدْوا مِْنكُْم ِفي السَّْبِت فَقُلَْنا لَُهْم كُوُنوا ِقرََدةً
  ) ٦٦(َخلْفََها َوَمْوِعظَةً ِللُْمتَِّقَني 

  .ما وجه إليهم من التشديدات ] إليهم [ ملا عّدد وجوه إنعامه عليهم شرح 
  . جواب قسم حمذوف تقديرهك واهللا لَقَد ، وكذلك نظائرها] لقد [ يف » الالم « و 

اليت هي حرف معىن يرجع عند التَّحقيق إىل » الالم « ومجيع أقسام : قال بعض املتأخرين هلا حنو أريني معىن ، قال 
،: قسمني    عاملة ، وغري عاملة 

  .جاّرة ، وجازمة ، وزاد الكوفيون النَّاصبة للفعل : فالعاملة قسمان 
والم اجلواب ، والم موطّئة ، والم التعريف عند من جعل  الم ابتداء ، والم فارقة ،: وغري العاملة مخسة أقسام 

  .حرف التعريف أحادياً 



  .أما اجلارة فلها ثالثون قسماً مذكورة يف كتب النحو 
  .وحركة هذه الالم الكسر . وأّما اجلازمة فالم األمر ، والدعاء وااللِْتمَاس 

  .د الواو والفاء ، وهو األكثر ونقل ابن مالك عن الفّراء أن فتحها لغة ، وجيوز إسكاهنا بع
  :ويف حذف الم الطلب وإبقاء عملها أقوال 

  .عند الكوفيني ، وعند البصريني الم َجّر ] » كي « هنا فهي الم [ وأما الالم 
: له ما كان زيد ِلَيذَْهَب ، والم الصَّريورة ، وتسمى الم التََّعاقُب ، والم املآل والالم الزائدة كقو: والم اجلحود حنو 

]  ٨٨: يونس [ } َربََّنا لُِيِضلُّواْ َعن َسبِيِلَك { : والالم مبعىن الفاء كقوله ]  ٢٦: النساء [ } يُرِيُد اهللا ِلُيَبيَِّن لَكُْم { 
  .والكالم على هذه الالَّمات ليس هذا موضعه ، وإمنا نّبهنا عليه ، فيطلب من مكانه . فيضلوا : أي 
، وتنفيذ يف املضارع التقليلّ إالّ يف أفعالِ اهللا تعاىل فإهنا للتحقيق ، وقد خترج املضارع  حرف حتقيق وتوقّع» قد « و 

  ]البسيط : [ إىل املُِضيِّ كقوله 
  كَانَ أُثْوَاَبُه ُمجَّْت بِفِْرَصاِد... قَْد أَْتُرُك الِقْرنَ ُمصْفَرَّا أَناِملُُه  ٥٦٣

  .املضارع ، وحتدث يف املاضي التقريب من احلال وهي أداة خمتّصة بالفعل ، وتدخل على املاضي و
  .حرف يصحب األفعال ، وُيقَّرب املاضي من احلال ، وحيدث تقليالً يف االستقبال » قد « : ويف عبارة بعضهم 

 :التوقّع ، يف التقريب ، والتحقيق ، ومع املضارع أحد أربعة معاٍن : واحلاصل أهنا تفيد مع املاضي أحد ثالثة َمَعاٍن 
، وكذلك » والدَّالة على التقليل تصرف املضارع « : قال ابن مالك . التوقّع ، والتقليل ، والتكثري ، والتحقيق 

وأما الدالة على التحقيق ، فقد تصرفه إىل املُِضيِّ ، وال يلزم فيها ذلك ، وهي مع الفعل كجزء . الدّالة على التكثري 
  ]الطويل : [ ه منه ، فال يفصل بينهما بغري القسمح كقول

  َوَما الَعاِشُق املَظْلُوُم ِفيَنا بِسَارِقِ... أَخاِلُد قَْد واهللا أوْطَأَْت َعْشَوةً  ٥٦٤
وإذا دخلت على املاضي ، فيشترط أن يكون متصرفاً ، وإذا دخلت على املضارع ، فيشترط جتّردُه من جازم 

َحْسبِي ، وتّتصل هبا نون : ، أي » قَْدنِي ِدْرَهٌم « :  ؛ حنو» َحْسب « وناصب ، وحرف تنفيس ، وتكون امساً مبعىن 
  ]الرجز : [ الوقاية مع ياء املتكلم غالباً ، وقد مجع الشاعر بني األمرين ، قال 

اسم فعل ، » قَْدين « يف موضع نصب إن كان » قدين « والياء املّتصلة ب ... قَْدنِي ِمْن َنْصرِ اخلُْبيَبْينِ قَِدي  ٥٦٥
  .» َحْسب « جّر إن كانت مبعىن  ويف موضع

، ومل يأت بنون الوقاية على أحد الوجهني ، وحتتمل أن تكون » حسيب « حتتمل أن تكون مبعىن » قدي « والياء يف 
  .اسم فعل ، وحذفت النون للضرورة ، وحتتمل أن تكون اسم فعل ، والياء لإلطالق 

  ]لكامل ا: [ وإن كانت حرفاً جاز حذف الفعل بعدها ، كقوله 
  لَّما َتُزلْ بِرَِحالَِنا َوكَأَنْ قَِد... أَزَِف التََّرحُّلُ غَْيَر أَنَّ رِكَاَبَنا  ٥٦٦

  .قد زالت : أي 
  ] .مفصلة [ وللقسم وجوابه أحكام تأيت إن شاء اهللا تعاىل 

  .عرفتم ، فيتعّدى لواحد فقط : مبعىن » َعِلْمُتم « و 
علمت زَيداً قائماً أو « : العلم يستدعي معرفة الذات ، وماهي عليه من األحوال حنو والفرق بني الِعلْمِ واملَْعرفة أن 

  .، واملعرفة تستدعي معرفة الذَّات » ضاحكاً 
  .ألن املعرفة يسبقها جهل ، والعلم قد اليسبقه جهل ، ولذلك ال جيوز إطالق املعرفة عليه سبحانه وتعاىل : وقيل 



وصول وِصلَُتُه يف حمصل نصب مفعول به ، وال حاجة إىل حذف مضاف كما قدره بعضهم ، امل» الَِّذيَن اْعَتدَوا « و 
  .أحكام الذين اعتدوا؛ ألن املعىن عرفتم أشخاصهم وأعياهنم : أي 

  .، وقد عرف تصريفه ومعناه » افَْتَعْوا « ، فأعلّ باحلذف ، ووزنه » اْعَتَدُيوا « : » اعَْتَدْوا « وأصل 
أي من . » الذين « ، وجيوز أن يكون من » اعتدوا « لّ نصب على احلال من الضمري يف يف حم» منكم « و 

  .املعتدين كائنني منكم 
  .للتبعيض » من « و 
  .يف حكم السبت : ، واملعىن » اعتدوا « متعلّق ب » السَّْبِت « و 

اليوم « : ، كما يقال » السبت « عن خرباً » اليوم « ، فجعلوا » اليوم السَّبت « : وقد قالوا : وقال أبو البقاء 
َسَبتَ « يف يوم السَّْبت ، فالسَبت يف األصل مصدر : ، فعلى ما ذكرنا يكون يف الكالم حذف ، تقديره » القتيال 

  .قطع العمل : أي » 
وهو » ت السَّْب« الذي هو الراحة والدََّعة ، وإما من » السُّبُوت « إما مأخوذ من : والسَّْبت : وقال ابن عطية 

  .القطْع؛ ألن األشياء فيه سبتت ، ومتت ِخلْقَُتَها 
  .حلقه : سبت رأسه أي : ومنه قوهلم 

وفيه نظر ، فإنّ هذا اللفظ . » إذا عظمت يوم السبت : اليهود ] سبتت [ والّسبت مصدر « : وقال الزخمشري 
يريد هذا السبت اخلاصَّ ] أن [ م إال موجود ، واشتقاقه مذكور يف لسان العرب قبل فعل الَيُهود ذلك ، اللّه

  .املذكور يف هذه اآلية 
واألصل فيه املصدر كما ذكرت ، مث مسي به هذا اليوم من األسبوع ، التفاق وقوعه فيه كما تقدم أن خلق األشياء 

  .يوم السبت فكيون مصدراً : َتّم وانقطع ، وقد يقال 
، ورفعه » اليوم « مساء األزمنة مما يتضّمن عمالً وحدثاً جاز نصب ، أو مع ما أشبهه من أ» اليوم « وإذا ذكر معه 

  .» اليوم االجتماع والَعْود « : كما يقال » اليوم العيد « ، » اليوم اجلمعة « : ، حنو 

  .النحو ] كتب [ وأخوته وجب الرفع على املشهور ، وحتقيقها مذكور يف » األحد « فإن ذكر مع 
  يدفصل يف قصة عدواهنم بالص

أيلة « هؤالء القوم كانوا يف زمان َداُوَد عليه الصالة والسالم ب : روي عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه أنه قال 
وهو مكان جيتمع إليه احليتان من كل أرض يف شهر من الّسنة » الشام « و » املدينة « على ساحل البحر بني » 

يف كل َسْبت جيتمعون هناك حىت خيرجن خبراطيمهن من ملاء ألمنها  حىت ال يرعى املاء لكثرهتا ، ويف غري ذلك الشهر
إِذْ تَأِْتيهِْم ِحيتَانُُهْم َيْوَم َسبِْتهِْم ُشرَّعاً َوَيْوَم الَ َيْسبُِتونَ { : ، فإذا َمَضى السَّبت تفرقن ، ولزمن قَْعَر البحر فذلك قوله 

ا ِحيَاضاً عند البحر ، وشرعوا إليها اجلََداول ، فإذا كانت فعمد رجال فحفرو]  ١٦٣: األعراف [ } الَ َتأِْتيهِمْ 
عشية يوم اجلمعة فََتُحوا تلك اجلداول ، فكانت احليتان تدخل إىل اِحليَاض ، فال تطيق اخلروج منها لبعد ُعْمِقها ، 

  .وقلّة املاء ، فيأخذوهنا يوم األحد 
وخيرجوهنا يوم األحد ، وذلك هو اعتداؤهم ، ففعلوا ذلك  كانوا ينصبون احلَبَائل والّشُصوص يوم اجلمعة ،: وقيل 

على الذنب ] وجترءوا [ زماناً واشتغلوا وهم خائفون من العقوبة ، فلما طال العَْهُد ، و مل تنزل عقوبة قََسْت قلوهبم 
ن فمشى إليهم طوائف من ما نرى السبت إالّ وقد أحل لنا: فاْسَتّن األبناء بُِسنَّة اآلباء ، واختذوا األموال ، وقالوا 

حنن يف هذا العمل منذ زمان ، : أهل املدينة الذين كرهوا الصيد يف السبت ، وهنرهم عن ذلك فلم ينتهوا ، وقالوا 



صنف أَْمَسكَ : ال تفتروا فرمبا نزل بكم الَعذَاُب ، فانقسموا ثالثة أصناف : فما زادنا اهللا به إال عِزا فقيل هلم 
واهللا ال ننساكم : أمسك ومل َيْنَتِه ، وصنف انتهكوا احلرمة فلما أبوا قَُبولَ النصح قال الناهون وانتهى ، وصنف ما 

فقسموا القرية جبدار ، ومكثوا على ذلك سنني ، فلعنهم داود عليه الصالة والسالم وغضب اهللا عز وجل عليهم 
مون مل يفتحوا باهبم ، ومل خيرج منهم أحد فلما إلصرارهم على املعصية ، فخرج النَّاهون ذات يوم من باهبم ، واجملر

  .أبطئوا َتسَوروا عليهم احلائط ، فإذا هم مجيعاً قدرة خاسئني 
إذا كانوا قد هنوا عن االْصِطيَاد يوم السَّبت ، فما احلكمة يف أن أكثر احليتان يوم السَّبت دون سائر : فإن قيل 
  األيام؟

  .فإرادة اإلضالل جائزة من هللا تعاىل أما على مذهب أهل السُّنة : فاجلواب 
  .وأما على مذهب املعتزلة ، فالتشديد يف التكاليف حسن لغرض ازياد الثواب 

  :جيوز فيه أربعة أوجه » ِقرَدةً َخاِسِئْيَن « و 
  .» كونوا جامعني بني الِقرَدّية واخلسوء : أي « : أن يكونا خربين ، قال الزَّخمشري : أحدها 

وقد » هذا ُحلْو َحامض « : منه بناء على أن اخلرب ال يتعّدد ، فلذلك قدرمها مبعىن خرب واحد من باب وهذا التقدير 
  .تقّدم القول فيه 

وفيه نظر من حيث إنّ القردة غري عقالء ، وهذا . قاله أبو البقاء » قردة « نعتاً ل » خاسئني « إن يكون : والثَاين 
  .مجع العقالء 

كونوا مثل قدرة من صفتهم : أنّ ذلك ال يفيد؛ ألن التقدير عندكم حينئذ : عقالء؟ فاجلواب املخاطبون : فإن قيل 
[ } ِلي َساجِِدينَ { : إهنم مشبَُّهون بالعقالء كقوله : اخلُسوء ، وال تعلّق للمخاطبني بذلك ، إال أنه ميكن أن يقال 

  ] . ١١: فصلت [ } أََتْيَنا طَآِئِعَني { و ]  ٤: يوسف 
أن تعمل » كان « ، وهذا عند من جييز ل » كونوا « ، والعامل فيه » كونوا « أن يكون حاالً من اسم : لث والثا

: يونس [ } أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجباً { : وفيه خالف سيأيت حتقيقه إن شاء اهللا تعاىل عند قوله ] واألحوال [ يف الظروف 
٢ . [  

كونوا ممسوخني : ؛ ألنه يف معىن املشتق أي » قردة « ضمري املُْستكنّ يف وهو األجود أن يكون حاالً من ال: الرابع 
  .يف هذه احلال 

  .قليل ال َيْنقَاس » ِفَعلَة « على » ِفْعل « ومجع 
« الصُّوف : لصق به وسكن ، ومنه : قََرد مبكان كذا : تدلّ على اللُّصوق والسكون ، تقول » القرد « ومادة 
خسأته فَخَساً ، فاملتعدي « : هذا احليوان املعروف ويقال » القُرَاُد « : خل ، ومنه أيضاً املتدا: أي » الْقََرد 

  .« الَْخْسء » و « اخلسوء » خسأته فخسىء وانسخاً ، واملصدر : زاد وغاض وقيل : والقاصر سواء حنو 
  .، ففرق بني املصدرين « خسأت الرجل خسأ ، وخسأ هو خسوءاً » : وقال الكسائي 

« كنانة » وهي لغة : خسأت الكلب قال جماهد وقتادة والربيع : الذّلة والصَّغار والطرد والبعد ، ومنه : سوء واخل
.  

واملراد من هذا األمر ]  ١٠٨: املؤمنون [ } اخسئوا ِفيَها َوالَ ُتكَلُِّموِن { : يعين خرساً لقوله تعاىل : وقال أبو روق 
بالطَّبع واخلَْتم ، إال : جماهد رضي اهللا عنه أن اهللا تعاىل مسخ قلوهبم يعين  روي عن. سرعة التكوين ال نفس األمر 

  ] .مشهور [ وهذا َمَجاز ظاهر ]  ٥: اجلمعة [ } كََمثَلِ احلمار َيْحِملُ أَْسفَاراً { أنه َمَسَخ صورهم لقوله 



  فصل يف املقصود من ذكر هذه القصة
  :واملقصود من ذكر هذه القّصة أمران 

إظهار معجزة سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم ألنه كاخلطاب لليهود الذي كانوا يف زمانه ، أخربهم عليه : األول 
  .الصَّالة والسَّالم عن هذه الواقعة مع أنه كان أمياً مل يقرأ ومل يكتب ، ومل خيالط القوم دلّ على أنه إمنا عرفه بالوحي 

ال تتمردوا و التغتروا باإلمهالن : ه أصحاب الَسبت ، فكأنه يقول هلم أنه تعاىل ملا أخربهم مبا عاجل ب: والثاين 
َيا أَيَُّهآ الذين أُوُتواْ الكتاب آِمنُواْ بَِما نَزَّلَْنا ُمَصدِّقاً لَِّما َمَعكُْم مِّن قَْبلِ { فينزل بكم ما نزل هبم ، ونظريه قوله تعاىل 

  .اآلية ]  ٤٧: النساء [ } رَِهآ أَن نَّطِْمَس ُوُجوهاً فََنُردََّها على أَْدَبا
إهنم بعد أن صاروا قدرةً ال يبقى هلم فَْهم ، وال َعقْل ، وال علم ، فال يعلمون ما نزل هبم من العذاب ، : فإن قيل 

  .ووجود القردّية غري مؤمل 

وإمنا تغريت الصورة فلم يقدر إنّ الذي كان إنساناً عاقالً فامهاً كان ثابتاً مل يتغري ، : مل ال جيوز أن يقال : فاجلواب 
على الّنطق واألفعال اإلنسانية ، لكنها كانت تعرف ما ناهلا من تغري اِخللْقة بسبب املعصية ، فكانت يف هناية اخلوف 

  .واخلََجل ، ورمبا كانت متأملة بسبب تغري تلك األعضاء؟ 
يف زماننا هل جيوز أن يكونوا من َنْسلِهْم أم  أولئك القردة بقوا أو هلكوا ، فإن قوا فالقردة املوجودون: فإن قيل 

  ال؟
الكل جائز ، إالّ أن الرواية عن ابن عباس أهنم مكثوا ثالثة أيام ، مث هلكوا ومل يأكلوا ومل يشربوا ، ومل : فاجلواب 
  .ينسلوا 

 َيأْكل ، وال َيْشَرب ، إن املَْمسوخ ال َيْنِسلُ ، وال« وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : قال ابن عطية 
  .وهذا هو الصحيح . قاله القُْرطيب » وال َيعْيش أكثر من ثَالَثَة أيام 

إنّ امة من َبنِي إْسرَائِْيلَ « : واحتج ابن الَعَرّيب وغريه على أن املَْمسُوَخ َيعيش ، ويَنسل ، لقوله عليه الصالة والالم 
» ال تروهنا إذا وضع هلا أَلَْبان اِإلبِلِ مل َتْشَرْبُه وإذا وضع هلا أَلَْبان الشَّاة تشرهبا ال ُيْدرى ما فعلت وال أراها إال الفَأْر أ

.  
ال أَْدرى لعلّه من « : أُِتَي النيب صلى اهللا عليه وسلم بَِضبٍّ فأَىب أن يأكل منه وقال : ويقول جابر رضي اهللا عنه 

  .» القُُرون اليت ُمِسَخْت 
  .» رأيت يف اجلاهلية قدرةً قد زََنْت فرمجوها فرمجتها معهم « : ميمن أنه قال  وروى البخاري عن عمر بن

  كيف تعرف الَبهَائم الشرائع حىت ورثوها َخلْفاً عن َخلٍْف إىل زمان عمر؟: قال ابن العربيك فإن قيل 
 يكون أبلغ يف قيام احلُجَّة كان ذلك؛ ألن اليهود غَيَُّروا الرَّجم ، فأراد اهللا أن يقيمه يف مسوخهم حىت! نعم: قلنا 

على ما أنكروا وغّيروه ، حىت تشهد عليم كتبهم ، وأَْخبارهم ، ومسوخهم ، حىت يعلموا أنّ اهللا يعلم ما ُيِسرُّون 
  .وما يعلنون 

وال ُحجَّة يف شيء من ذلك ، أما حديث الفأر والضَّّب فكان هذا َحْدساً منه صلى اهللا عليه وسلم : قال القرطيب 
  .ل أن يوحى إليه أنّ املمسوخ ال يعيش وال َيْنسل قب

وأما حديث القدرة ففي بعض الروايات مل يذكروا فيها أهنا زنت إمنا ذكر الرَّجم فقط ، وإمنا أخرجه البخاري داللة 
عمرو بن ] عمر بن ميمون أدرك اجلاهلية ، ومل ُيَبالِ بظنه الذي ظنه يف اجلاهلية ، وذكر ابن عبد الرب أن [ على أن 

  .ميمون من كبار التابعني من لكوفيني ، هو الذي رأى الرجم يف اجلاهلية من القردة 



  .فعل وفاعل ومفعول » فََجَعلَْناَها « 
يعود على : أحدها : واألول هو الضمري ، وفيه أقوال » صرب « اليت مبعىن » جعل « مفعول ثاٍن ل » َنكَاالً « 

  .املَْسَخة 

  .باملكان : أي ]  ٤: العاديات [ } فَأَثَْرنَ بِهِ َنقْعاً { : ، ألن الكالم يقتضيها كقوله على القرية : وقيل 
  .على العقوبة : وقيل 
  .على األمة : وقيل 

الّنكل ، والنِّكلْك اسم للقيد من احلديد ، واللَِّجام؛ ألنه ُيمنع به ، ومسي العقاب َنكَاالً؛ : املنع ، ومنه » النكال « 
  .ع به غري املعاقب أن يفعل ِفْعلَه ، ومينع املعاقب أن يعود إىل فَعله األول ألنه ُيمْن

إنّ اهللا « : امتنع ، ويف احلديث : إصابة الغري بالنِّكَال ِليُرَدَع غريه ، وَنكَلَ عن كذا َيْنكلُ ُنكُوالً : » التنكيل « و 
  .القوي على الغرس : أي » حيب الرُُّجلَ النِّكل 

  ]الرجز : [ َما ُينكَّلُ به اإلنسان ، قال : » ل والْمَْنكَ« 
  .أنا جعلنا ما جرى على هؤالء عقوبة رادعة لغريهم : واملعىن ... فَاْرمِ َعلَى أَقفَاِئهِْم بِمَْنكَلِ  ٥٦٧

  .» َجَعلَْناَها « كالضمري يف » خلفها « و » َيدَْيَها « والضمري يف 
وما بعدها من األمم والقرون ، ألن َمْسخَُهْم ذكر يف كتب األولني ، فاعتربوا ملا قبلها وما معها : قال ابن اخلطيب 

  .وما َخلْفََها من بعدهم . واألمم ] القرون [ ما حيضرها من « هبا ، 
  .وقال احلَسَُنك عقوبة جلميع ما ارتكبوه من هذا الفْعلِ ، وما بعده 

  .، من الَوْعظ وهو التخويف « ةٌ َمفِعلَ» وهي « َنكَاالً » عطف على « َمْوِعظَةً » و 
  .« التذكري باخلري فيما يرق له القلب » : وقال اخلليل 

، والالم للعلّة ، وخّص املّتقني « موعظة » متعلّق ب « ِللُْمتَِّقَني » و « الزَِّنة » و « الِعَدة » ك « العظة » : واالسم 
جر؛ ألن املنتفع هبا هم املتقون دون غريهم ، وجيوز أن تكون الالم بالذِّكر وإن كانت موعطةً جلميع العامل الَبّر والفا

فال تعلّق هلا ]  ١٦: الربوج [ } فَعَّالٌ لَِّما يُرِيدُ { فرع على الفعل يف العمل فهو نظري « موعظة » ؛ ألن ] مقوية [ 
  .« موعظة » لزيادهتا ، وجيوز أن تكون متعلّقة مبحذوف؛ ألهنا صفة ل 

  .يعظ املتقون بعضهم بعضاً : ائنة للمّتقني ، أي موعظة ك: أي 

ذُ بِاللَِّه أَنْ أَكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أَنْ َتذَْبُحوا َبقََرةً قَالُوا أََتتَِّخذَُنا ُهُزًوا قَالَ أَُعو
ْن لََنا َما ِهَي قَالَ إِنَّهُ َيقُولُ إِنََّها بَقََرةٌ لَا فَارٌِض وَلَا بِكٌْر َعَوانٌ َبْيَن ذَِلَك فَافَْعلُوا َما قَالُوا اْدعُ لََنا َربََّك ُيَبيِّ) ٦٧(

) ٦٩(ْوُنَها َتُسرُّ النَّاِظرِيَن قَالُوا اْدُع لََنا رَبََّك ُيَبيِّْن لََنا َما لَوُْنَها قَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ َصفَْراُء فَاِقٌع لَ) ٦٨(ُتْؤَمُرونَ 
قَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ لَا ) ٧٠(ُدونَ قَالُوا اْدُع لََنا َربََّك يَُبيِّْن لََنا َما ِهَي إِنَّ الْبَقََر َتَشاَبَه َعلَْيَنا وَإِنَّا إِنْ َشاَء اللَُّه لَُمهَْت

) ٧١(الْحَْرثَ ُمَسلََّمةٌ لَا ِشَيةَ ِفيَها قَالُوا الْآنَ جِئَْت بِالَْحقِّ فَذََبُحوَها َوَما كَادُوا َيفَْعلُونَ ذَلُولٌ ُتِثُري الْأَْرَض َولَا َتسِْقي 
ُيْحيِي اللَُّه الَْمْوَتى  فَقُلَْنا اضْرُِبوُه بَِبْعضَِها كَذَِلَك) ٧٢(َوإِذْ قََتلُْتْم نَفًْسا فَادَّارَأُْتْم ِفيَها َواللَُّه ُمْخرٌِج َما كُنُْتْم َتكُْتُمونَ 

  ) ٧٣(َوُيرِيكُْم آَياِتِه لَعَلَّكُْم َتْعِقلُونَ 



  :يف مناسبة هذه القصة ملا قبلها ثالثة أوجه 
أنه تعاىل ملا عدد النعم املتقدمة على بين إسرائيل كإنزال املَّن والسَّلَْوى ، ورفع الطُّور ، وغري ذلك ذكر : أحدها 

  .ا بّين الربيء من غريه وذلك من أعظم النعم بعده هذه النعم الت هب
{ : وقوهلم ]  ١٥٣: النساء [ } أَرَِنا اهللا َجْهَرةً { : أنه تعاىل ملا حكى عنهم التَّْشديدات والتعنُّت كقوله : الثاين 

وهو تعنتهم يف صفة  ، وغري ذلك من التعنُّت ذكر بعده تعنتاً آخر ،]  ٦١: البقرة [ } لَن نَّْصبَِر على طََعامٍ وَاِحدٍ 
  .البقرة 
  .ذكرها معجزة للنّيب صلى اهللا عليه وسلم ألنه أخرب هبذه القّصة من غري تعلّم وهو أمي ال يقرأ وال يكتب : الثالث 

وسيأيت الكالم عليه إن ]  ٧٢: البقرة [ } َوإِذْ قََتلُْتْم َنفْساً { : وهذه اآلية متأخرة يف املعىن دون التالوة عن قوله 
  .اء اهللا تعاىل ش

؛ ألنه مضارع معرب ُمَجّرد عن ناصب وجازم ، وروي عن أيب عمرو » َيأُْمرُكم « واجلمهور على ضم الرَّاء يف 
سكوهنا سكوناً حمضاً ، واختالس احلركة ، وذلك لتوايل احلركات ، ألن الراء حرف تكرير ، فكأهنا حرفان ، 

  .وحركتها حركتان 
[ } َبارِِئكُْم { فَُسكِّن أوسطه إجراء للمنفصل جمرى املتصلن وهذا كما تقدم يف قراءة »  َعْضد« شبَّهها ب : وقيل 
  .وقد تقدم ذكر من استضعفها من النَُّحاة ، وتقّدم ذكر األجوبة عنه ]  ٥٤: البقرة 

  .ألفاً ، وهذا مطرد » َيأُمُركْم « وجيوز إبدال مهزة 
وما يف حّيزها يف حملّ نصب مفعوالً بالقول ، » إن « ، و » إن « رب ل هذه اجلُْملة يف حملّ رفع خ» يأمركم « و 

  .والقول وما يف حّيزه يف حملّ جّر بإضافة الظرف إليه ، والظرف معمول لفعل حمذوف أيك اذكر 
، وأن يكون  ، فموضعها جيوز أن يكون نصباً» يأمركم « أن وما حّيزها مفعول ثاِن ل } أَنْ َتذَْبُحواْ بَقََرةً { : قوله 

جرَّا على ما مضى من اخلالف ، ألن األصل على إسقاط حرف اجلر أي بأن َتذَْبُحوا ، جيوز أن يوافق اخلليل هنا 
» أمرتكم اخلري « : حنو » أن « على أن موضعها نصب؛ ألن هذا الفعل جيوز حذف الباء معه ، ولو مل تكن الباء يف 

.  
: ، والصِّفة متيز الذّكر من األنثى ، تقول » َحَمامة « : الذّكر واألنثى حنو واحدة البقر ، تقع على » البقرة « و 

  .بقرة ذكر ، وبقرة أنثى 
  .َناقَة وَجَمل ، وأََتان وِحمَار : بقرة اسم لألنثى خاّصة من هذا اجلنس مقابل الثور ، حنو : وقيل 

َبقََر بطنه ، والباقر أبو جعفر ، لشقِّه : ، ومنه  يشقّها باحلرث: ومسي هذا اجلنس بذلك ، ألنه َيْبقُر األرض ، أي 
  .» َبقَر َوَباِقر َوَبْيقُور َوَبِقري « العلم ، واجلمع 

  .ثوب يشّق فتلقيه املرأة يف عنقها من غري كُمَّني : » الَبقِرية « و 
  فصل يف قصة القتيل

: لينكح زوجته ، وقيل : اً له لريثه ، وقيل أن رجالً من بين إسرائيل قتل قريب: روي عن ابن عباس وسائر املفسرين 
إن ابن أخيه قتله ليتزوج ابنته ، وكان امتنع من تزوجيها له ، فقتله مث رماه يف جممع الطريق ، مث شكا ذلك إىل 

 فأوحى اهللا» َبيِّْنه « قل لربك : موسى عليه الصالة والسالم فاجتهد موسى يف أن يعرف القاتل ، فلما مل يظهر قالوا 
من ذلك ، مث شددوا على أنفسهم باالستفهما حاالً بعد حال ، ] فعجبوا [ إليه أن يأمرهم بأن يذحبوا بقرة 

واستقصوا يف طلب الوصف ، فلما تعينت مل جيدوها بذلك النَّعت إالَّ عند إنسان معّين ومل يبعها إالَّ بأضعاف مثنها 



سَّالم أن يأخذوا ُعْضواً منها ، فيضربوا به القتيل ، ففعلوا فأحيا فاشتروها وذحبوها ، وأمرهم موسى عليه الصَّالة وال
  ] .فوراً [ اهللا القتيل ، ومسى هلم قاتلهم ، وهو الذي ابتدأ بالّشكاية فقتلوه 

ة مفعوالً ثانياً ثالث» هزواً « ، ويف وقوع » ُهزواً « هو » أتتخذنا « املفعول الثاين ل » أَتتَِّخذَُنا ُهزواً « : قوله 
  :أقوال 
  .ذوي هزء : أنه على َحذْف مضاف ، أي : أحدها 
  .أنه مصدر واقع املفعول به ، أي مهزوءاً بنا : الثاين 

  .وهذا أوىل . أهنم جعلوا نفس اهلزء ُمَبالغة : الثالث 
ت ، املشهور سّت قراءا» هزواً « ويف . مكان ُهْزٍء ، وهو قريب من هذا » أََتْجَعلَُنا « وبدأ ب : وقال الزخمشري 

بسكون الزَّاي مع اهلمز وصالً ، وهي قراءة محزة رمحه اهللا » ُهْزًءا « بضمتني مع اهلمز ، و » ُهزًُؤا « : منها ثالث 
  .، فإذا وقف أبدهلا واواً ، وليس قياس ختفيفها ، وإمنا قياسه إلقاء حركتها على الساكن قبلها 

واواً وقفاً ألهنا مل تُْرَسم فيه واواً » جزءاً « ، ولذلك مل ُيْبِدهلا يف » واو  «وإمنا اتبع رْسَم املصحف ، فإهنا رمست فيه 
  .ُعْنق : كما سيأتني وقراءته أصلها الضم كقراءة اجلماعة إالّ أنه ُخفَِّف كقوهلم يف عنق 

  .بل هي أصل بنفسها ليست خمففةً من ضم : وقيل 
  .» ثي أوله مضموم جيوز فيه لغتانك التخفيف والتثقيل كل اسم ثال« : كى مكّي عن األخفش عن عيسى بن عمر 

بضمتني مع الواو وصالً ووفقاً ، وهي قراءة حفص عن عاصم ، كأنه أبدل اهلمزة واواً ختفيفاً ، وهو » ُهُزواً « و 
ْم َيكُْن لَُّه َولَ{ : يف قوله ] كُفْواً [ ُجَون يف ُجؤن ، وحكم : قياس مطرد يف كل مهزة مفتوحة مضموم ما قبلها حنو 

  .يف مجيع ما تقدم قراءةً وتوجيهاً » هزواً « حكم ]  ٤: اإلخالص [ } كُفُواً أََحٌد 
  .بإلقاء حركة اهلمزة على الزاي وحذفها ، وهو أيضاً قياس مطرد » ْهزاً « و 
وتقدم معىن [  جعفر بتشديد لزاي من غري مهزة ، ويروى عن أيب» ُهزا « و . بسكون العني مع الواو » ُهْزواً « و 
  ] .يف أول سورة » اهلزء « 

« مثقالت ومهموزات ، وهي قراءة أيب عمرو وأهل » كُفُؤا « و » ُهُزؤا « : قرىء : وقال الثعليب يف تفسريه 
: ل مثقالت بغري مهز قا» كُفُوا « و » ُهُوزا « واختار الكسائي ، وأبو عبيد ، وأبو حامت » احلجاز « و » الشام 

  .االستهزاء : وكلّها لغات صحيحة فصيحة معناها 

  فصل يف الباعث على تعجبهم
القوم إمنا قالوا ذلك؛ ألهنم ملا طلبوا من موسى عليه الصالة والسَّالم تعيني القاتل ، فقال موسى عليه الّصالة 

ا أنه عليه الصَّالة والسَّالم اذحبوا بقرة فلم يفرقوا ، وبني هذا اجلواب وذلك السؤال مناسبة ، فظنو: والسالم 
ُيَداعبهم؛ ألنه من احملتمل أن يكون عليه الصَّالة والسَّالم أمرهم بذبح البقرة ، ومل يعلمهم أهنم إذا ذحبوا البقرة ، 
وضربوا القتيل ببعضها يصري حياً ، فال جرم وقع هذا القول منهم موقع اهلزء ، وحيتمل أنه عليه الصالة والسالم 

القتيل كيف يصري حيا بأن يضرب ببعض أجزاء البقرة ، وظنوا أن ] أن [ كيفية احلال إالّ أهنم تعّجبوا من  بّين هلم
  .ذلك جيري جمرى االستهزاء 

وإمنا أمروا واهللا أعلم بذبح بقرة دون غريها؛ ألهنا من جنس ما عبدوه من « : نقل القرطيب عن املَاَوْرَدّي قال 
  .» ما كانوا يرونه من تعظيمه ، وليعلم بإجابتهم ما كان يف نفوسهم من عبادته  الِعْجل لُيَهوِّن عندهم



وهذا املعىن علّة يف ذبح البقرة ، وليس بعلّة يف جواب السَّائل ، ولكن املعىن فيه أن حييا القتيل بقتل َحّي ، فيكون 
  .أظهر لقدرته يف اختراع األشياء من أضدادها 

  ى بسؤاهلم ذلك؟فصل يف بيان هل كفر قوم موس
أتتخذنا هزًوا ، ألهنم إن قالوا ملوسى : إن أولئك األقوام كفروا بقوهلم ملوسى عليه الصالة والسالم : قال بعضهم 

ذلك ألهنم شكّوا يف قدرة اهللا تعاىل على إحياء امليت فهو كفر ، وإن شكّوا يف ذلك أن الذي أمرهم به موسى عليه 
 ، فقد جَْوزوا اخليانة على موسى عليه الصَّالة والسِّالم يف الوحي ، وذلك أيضاً الصالة والسالم هل هو بأمر اهللا

  :إنه ال يوجب الكفر لوجهني ] : قال [ كفر ، ومن ا لناس من 
أن املداعبة على األنبياء جائزة ، فلعلهم ظنوا أنه عليه الصَّالة والسَّالم يداعبهم ُمَداعبة حقّه ، وذلك ال : األول 

  .كفر يوجب ال
ما أعجب هذا اجلواب ، كأنك تستهزىء بنا ال أهنم حققوا على : أي » أَتَتَِّخذَُنا ُهزُواً « : أن معىن قوله : والثاين 

  .موسى االستهزاء 
  .تقدم إعرابه يف االستعاذة » أَُعوذُ بِاهللا « : قوله 

ذلك فإن اهلازىء جاهل ، فلم يستعذ موسى  وهذا جواب الستفهامهم يف املعىن ، كأنه قال ال أهزأ مستعيذاً باهللا من
أعوذ باهللا : عليه الصالة والسالم من الشَّيء الذي نسبوه إليه ، لكنه استعاذة من السَّبب املوجب له ، كما يقول 

  .من عدم الَعقْل؛ وغلبة اهلََوى ، واحلاصل أنه أطلق اسم السّبب على املسبب جمازاً 

مبا يف االستهزاء يف أمر الدين من العقاب الشديد ، » اهللا أن أكُونَ من اجلَاِهِلني أعوذ ب« وحيتمل أن يكون املراد 
  .والوعيد والعظيم ، فإين مىت علمت ذلك امتنع إقَْدامي على االستهزاء 

إن نفس اهلزّو قد يسمى جهالً وجهالة ، فقد روي عن بعض أهل اللُّغة أن اجلَْهل ضّد احللم ، كما : وقال بعضهم 
  .إنه ضّد العلم : بعضهم قال 
  .أي من أن أكون ، فيجيء فيه اخلالف املعروف » أَنْ أَكُونَ « : قوله 

فإن املعىن أنّ انتظم يف سلك قوم اتصفوا . أن أكون جاهالً : خربها ، وهو أبلغ من قولك » ِمَن الَْجاِهِلْيَن « و 
  .باجلهل 

} فادع لََنا رَبََّك ُيخْرِْج لََنا { : جمزوز على جواب األمر كقوله » يبّين « ف »  اْدُع لََنا َربََّك ُيَبيِّْن: قَالُوا « : قوله 
  ] . ٦١: البقرة [ 

يطلب ] االستفهامية [ أي شيء هي؟ وما : استفهامية يف حملّ رفع باالبتداء ، تقديره » ما « ، » َما ِهَي « : قوله 
  .ما احلركة؟ : ة املسمى أخرى ، حنو ما الَعْنقَاء؟ وماهي: هبا شرح االسم تارة ، حنو 

« أيّ أجناس األشياء عندك؟ وجوابه : أي » ما عندك : عن اجلنس ، تقول « ما » يسأل ب « : وقال السكاكي 
  .، وهذا هو املراد يف اآلية » كرمي « : ما زيد؟ وجوابه : وحنوه ، أو عن الوصف ، تقول » كتاب 

؛ ألنه معلّق عن » يبّين « واجللمة يف حملّ نصب ب » ما « رفع خرباً ل ضمري مرفوع منفصل يف حملّ » هي « و 
  .اجللمة بعده ، وجاز ذلك ، ألنه شبيه بأفعال القلوب 

  .» بقرة « صفة ل » فارض « ن و » نافية « ال » الّ فَارٌِض َوالَ بِكٌْر « : قوله 
  .» يل وال قصري مررت برجل ال طو« بني الصفة واملوصوف ، حنوك » ال « واعترض ب 

  .ال هي فَارٌِض : أن يكون خرب املبتدأ حمذوف ، أي : وأجاز أبو البقاء 



  .مثل ما تقّدم » وال بِكْر « : وقوله 
، » زيد ال قائم وال قاعد « : ألهنا مىت وقعت قبل خرب ، أو نعت ، أَو حال وجب تكريرها تقول » ال « وتكررت 

  .» مررت به ال ضحاكاً وال باكياً « و 
  ]الطويل : [ وال جيوز عدم التكرار إال يف ضرورة خالقاً للمّربد وابن كَْيَسان؛ فمن ذلك 

  َحيَاُتَك الَ َنفُْع وَموُْتَك فَاجُِع... َواَْنَت اْمُرٌؤ مِنَّا ُخِلقَْت ِلَغيْرنا  ٥٦٨
  ]الطويل : [ وقوله 
  ِكْن َبأَنْواعِ الَْخداِئعِ َواملَكْرِوَلَ... قََهْرُت الِْعَدا الَ ُمْسَتِعيناً بُِعْصَبٍة  ٥٦٩

  .فلم يكرهها يف اخلرب ، وال يف احلال 
قَطََعْتَها وبلغت : كأهنا مسْيت بذلك؛ ألهنا فََرَضْت سِنَّها ، أي : املُِسّنة اهلَرَِمة ، قال الزخمشريُّ : » الفارض « و 

  ]الطويل : [ آخرها؛ قال 
  ُتسَاُق إِلَْيِه َما َتقُوُم َعلَى رِْجلِ... فََك فَارِضاً لََعْمرِي لَقَْد أَْعطَْيَت َضْي ٥٧٠

  ]الرجز [ فارض؛ قال : ويقال لكل ما قَُدَم 
  َمَحاِملٌ ِفيَها رِجَالٌ فُرَُّض... َشيََّب أَْصَداِعْي فَرَأِْسي أَبَْيُض  ٥٧١

  .كبار قدماء : أي 
  ]الرجز : [ وقال آخر 

  لَُه قُُروٌء كَقُروِء الْحَاِئضِ... رِضِ َياُربَّ ِذي ِضْغنٍ َعلَيَّ فَا ٥٧٢
ألهنا حتمل األعمال الشاقة : مسيت فارضاً ، ألهنا تقطعه األرض ، والْفَْرضُ يف األصل القطع ، وقيل : وقال الرَّاغب 

.  
  .فعلى هذا تكون الفارض اساً إسالمّياً : ألن فريضة البقر َتبِيٌع وُمِسنَّةٌ ، قال : وقيل 
اليت ولدت بطوناً كثرية فيتّسع جوفها لذلك؛ ألن معىن الفارض يف اللغة الواسع ، نقله : » ارُِض الفَ« : وقيل 

  .فََرَضتْ َتفْرُِض بالفتح فُُروضاً : ويقال . القرطيب عن بعض املتأخرين 
  .فَُرَضتْ بالضم أيضاً : وقيل 

  .ما مل حتمل : » البِكْر « و . املُِسنَّة : الفارض : وقال املفضَّل بن َسلََمةَ 
  ]الرجز : قال . ما ولََدْت بطناً واحداً ، وذلك الولد بِكٌْر أيضاَ : وقيل 
  أَصَْبْحَت ِمنِّي ِكِذَراع ِمْن َعُضْد... َيا بِكْرَ َبكَْرين َوَيا ِخلَْب الْكَبِْد  ٥٧٣

  .ن اإلِبل ، والَبكَارة بالفتح املصدر بالفتح الْفَِتيُّ م» الَبكْر « من مل يطرقه فحل ، و : من احليوان » البِكْر « و 
  .الشابة : البِكْر : وقال املفضَّل بن سلمة 

ُبكَْرة النهار ، : اشتقاق البكر يدل على األول ، ومنه الباكورة ألول الثمرة ، ومنه : قال القفال رمحه اهللا تعاىل 
  .بكرت عليه البارحة ، إذا جاء يف أول الليل : ويقال 

  .ما مل َيْنُز عليها الفحل : ي اليت مل تلد؛ ألن املعروف من اسم البكر من إناث بين آدم واألظهر أهنا ه
[ } الَّ فَارٌِض { هي َعوانٌ كما تقدم يف : ، وجيوز أن يكون خرب املبتدأ حمذوف أي » بقرة « َعَوانٌ صفة ل : قوله 

  ]الوافر : [ وذلك أقوى ما يكون وأحسنه؛ قال  النََّصف ، وهو التوسُّط بني الشيئني ،: والعوان ]  ٦٨: البقرة 
  َنَواِعُم َبْيَن أَْبكَارٍ َوُعون..  ٥٧٤



  ]الطويل [ وقال الشاعر يصف فرساًك 
  َوالَ بِعَواٍن ذَاِت لَْوٍن ُمَخصَِّف... كَُمْيٍت َبهِيمٍ اللَّوِن لَْيَس بِفَارضٍ  ٥٧٥

عوان ، وهي فيما زعموا لغة َعانَِية ، : ، ويقال للنخلة الطويلة  إذا ارتفَع الَْبلَق من بطنه إىل جنبه» فرس أخصف « 
  .حكاه القرطيب 

: [ أي اليت جاءت بعد حرب أخرى؛ قال زهري » احلرب العوان « هي اليت ولدت مرة بعد أخرى منه : وقيل 
  ]الطويل 
  ْنيَاُبَها ُعْصلَُضرُوٌس ُتهِمرُّ النَّاَس أَ... إِذَا لَِحقَْت َحْرٌب َعَوانٌ ُمِضرَّةٌ  ٥٧٦

  ]السريع : [ والُعْون بسكون الواو اجلمع ، وقد يضم ضرورة كقوله 
  يف اَألكُفِّ الالَِّمَعاتِ ُسُوْر. .  ٥٧٧

  .» ِحَمار وُحُمر « و » قَذَال وقُذُل « ونظريه يف الصحيح . بضم الواو 
« بني » كائن بني ذلك ، و : ذوف ، أي يف حملّ رفع ، ويتعلق مبح] فهي [ « صفة ل عوان » بني ذلك « : قوله 

  ]الرمل : [ إمنا تضاف لشيئني فصاعداً ، و جاز أن تضاف هنا إىل مفرد؛ ألنه يشار به إىل املُثَنَّى واجملموع؛ كقوله 
  َوِكالَ ذَِلَك َوْجٌه َوقََبلْ... إِنَّ ِللَْخْيرِ َوِللشَّرِّ َمًدى  ٥٧٨

  :قال الزخمشري . كر بني ما ذكر من الفارض الب: كأنه قيل 
  كيف جاز أن يشار به إىل مؤنثني ، وإمنا هو إلشارة املذكر؟: فإن قلت 

: وقد جيرى الضمري جمرى اسم اإلشارة يف هذا ، قال أبو عبيدة : ألنه يف تأويل ما ذكر وما تقدم ، وقال : قلت 
  ]الرجز : [ قلت لرؤبة يف قوله 

  كَأَنَُّه ِفي الْجِلِْد َتْولِيُع الَْبَهْق... ْق ِفيَها ُخطُوطٌ ِمْن َسَواٍد َوَبلَ ٥٧٩
والذي . ذَاَك وَِلَك : أردُت : كأهنما ، فقال : كأهنا ، وإن أردت السواد والَبلَق فقل : إن أردت اخلطوط فقل 

« ء حسن منه أن أمساء اإلشارة تثنيتها ، ومجعها ، وتأنيثهما ليست على احلقيقة ، وكذلك املوصوالت ، ولذلك جا
على جواز االجتهاد ، واستعمال غلبة النَّص » َعَوانٌ َبْيَن ذَِلَك « : مبعىن اجلمع واحتج بعض العلماء بقوله » الذي 

  .يف األحكام ، إذ ال يعلم أهنا بني الفَارِض والبِكْر إال من طريق االجتهاد 
تؤمرون به ، فحذفت الباء ، : ذوف تقديره ، والعائد حم» الذي « موصولة مبعىن » ما « } َما ُتْؤَمرونَ { : قوله 

فإن ]  ٦٩: التوبة [ } كالذي خاضوا { : ، وليس هو نظري » اهلاء « وهو حذف مطرد ، فاتصل الضمري فحذفت 
  .احلذف هناك غري مقيس 

  .نكرة موصوفة » ما « ويضعف أن تكون 
أمركم مبعىن : وجيوز أن تكون مصدرية أي  أشبه ،» الذي « ألن املعىن على العموم ، وهو ب : قال أبو البقاء 

  .قاله الزخمشري » َضْرب األمري « مأموركم ، تسمية للمفعول باملصدر ك 
  .قائم مقام الفاعل ، وال حملّ هلذه اجلملة لوقوعها صلة » الواو « مبين للمعفول ، و » تؤمرون « و 

  صل يف الغاية من وصف البقرة
حواهلا ، وذلك ألن الصَّغرية تكون ناقصة؛ ألهنا مل تصل إىل حالة الكمال ، واملُِسّنة واملقصود كون البقرة يف أكمل أ

  .قاله الثعليب . صارت ناقصةً؛ لتجاوزها َحّد الكمال ، واملتوسط هو الذي يكون يف حال الكمال 
  .» َما ِهَي « : كقوله } َما لَْونَُها { : قوله 



  .بالنصب » لوهنا « : وقرأ الضحاك 
أَيََّما { زائدة كهي يف قوله « ما » بالنصب لكان له َوْجٌه ، وهو أن تكون « لَْوَنَها : لو قرىء : أبو البقاء  وقال

يبني لنا لَْوَنَها وهذا جتديد لألمر ، وتأكيد وتنبيه على ترك : ويكون التقدير ]  ٢٨: القصص [ } األجلني قََضْيُت 
لوجوب ، ويدل على أن األمر على الفور؛ ألنه تعاىل ذمهم على التأخري التعّننت وهذا يدل على أن األمر يقتضي ا

  ] . ٧١: البقرة [ } فَذََبُحوَها َوَما كَاُدواْ َيفَْعلُونَ { : بقوله 
واستدل بعضهم على أن األمر على التراخي؛ ألنه تعاىل مل يعنفهم على التأخري واملُرَاجعة يف اخلطاب ، قاله القرطيب 

  .زِمَْنداد عن ابن ُخَوْي
  .بالنصب « لوَنَها » : وقرأ الضحاك : قال الثعليب 

» ال يصح أن يكون مفعول « هي » زائدة؛ ألن « ما » فابتداء وخرب ال غَْيُر ، إذ ال ميكن جعل « ما هي » وأما 
  .فال حاجة إىل هذا « ما » أهنا بصيغة الرفع ، وهذا ليس من مواضع زيادة : يعين « يبني 

  .ن عبارة عن احلُْمرة والسََّواد وحنومها ، واللَّْون أيضاَ النَّوع ، وهو الدَّقَل نوع من النخل واللَّْو
  ]الرمل : [ ال يثبُت على حال؛ قال الشاعر : وفالن َيَتلَوَّنُ ، أي » هو مجاعة واحدها ِليَنة « : قال اَألْخفَُش 

  أَْحَملُغَْيُر َهذَا بِكَ ... كُلَّ َيْومٍ َتَتلَوَّنْ  ٥٨٠
» لوهنا « فاعل به ، وأن يكون خرباً مقدماً و » لوهنا « صفة ، و » فاقع « جيوز أن يكون » َصفَْراُء فَاِقٌع لَْوُنَها « و 

  .مبتدأ مؤخر ، واجلملة صفة ذكرمها أبو البقاء 
  .ويف الوجه األول نظر ، وذلك أن بعضهم ذكر أن هذه التوابع لأللوان ال تعمل عمل األفعال 

» لونه « ف » مررت برجل أبيض ناصع لونه « : كما تقول » فاقع « ال ل » صفراء « يكون العمل ل : فإن قيل 
  .» ناصع « ال ب » أبيض « مرفوع ب 

» لَْونُها « مؤَنث اللفظ ، ولو كان رافعاً ل » صفراء « أن ذلك هاهنا ممنوع من جهة أخرى ، وهو أن : فاجلواب 
صفراء لوهنا؛ ألن الصفة كالفعل ، إالَّ أن : مررت بأمرأة أصفر لوهنا ، وال جيوز : كما تقول أصفر لوهنا ، : لقيل 
  .إنه ملا أضيف إىل مؤنث اكتسب منه التأنيث ، فعومل معاملته كما سيأيت : يقال 

: [ أنيث؛ كقوله خربه ، وإمنا أنث الفعل الكتسابه باإلضافة معىن الت» َتُسرُّ « مبتدأ و » لوهنا « وجيوز أن يكون 
  ]الطويل 
  أََعاِليَها َمرٌّ الرِّياحِ النََّواِسمِ... َمَشْيَن كََما اْهَتزَّْت رَِماٌح َتَسفََّهْت  ٥٨١

  ]الطويل : [ وقول اآلخر 
  كََما َشرِقَتْ َصْدُر القََناِة ِمَن الدَّم... الَِّذي قَْد أَذَْعَتُه ] َبالقَْولِ [ َوَتشَْرُق  ٥٨٢

  ] . ١٠: يوسف [ } َيلَْتِقطْهُ َبْعُض السيارة { : ملَرِّ والصَّْدرِ ملا أَضيفا ملؤنث ، وقرىء أّنث فعل ا
أصفر فاقع ، وأبيض : ألن املراد باللَّون هنا الصُّفرة ، وهي مؤّنثة ، فحمل على املعىن يف ذلك ، ويقال : وقيل 

ء ، وأسود حالك وحائك َوُحلْكُوك ، وَدجُوجِيٌّ وِغرْبِيُب ، ناصع ، وَيِقٌق ولَهٌِق ولَِهاٌق ، وأخضر ناضر ، وأمحر قاىن
  .وَبهِيم 
  .» البهيم اخلالص من كل لون « : وقيل 

فإن الفُقُوع من صفة األصفر : على باهبا من اللون املعروف ال َسْوَداء كما قاله بعضهم » صفراء « وهبذا يظهر أن 
كَأَنَّهُ { : ذلك إال يف اإلبل ِلقُْربِ سوادها من الّصفرة ، كقوله تعاىل خاّصة ، وأيضاً فإنه جماز بعدي ، وال يستعمل 



  ]اخلفيف [ وقال ]  ٣٣: املرسالت [ } جَِمالَةٌ صُفٌْر 
  ُهنَّ ُصفٌْر أَْوالَُدَها كَالزَّبِيبِ... ِتلَْك َخْيِلي ِمْنُه وِتلَْك رِكَابِي ٥٨٣

  ذلك اللون؟ صفراء فاقعة؟ وأي فائدة يف: هالّ قيل : فإن قيل 
شديدة الصفرة صفرهتا فهو من : فائدته التأكيد؛ ألن اللون اسم للَهْيئَِة ، وهي الّصفرة ، فكأنه قال : فاجلواب 

  .جدّ جّده : قولك 
أي » َتُسرُّ النَّاِظريَن « : إذا نظرت إليها خُيِّل إليك أن شعاع الشمس خيرج من جِلِْدَها ، فمعىن قوله : وعن وهب 

  .حسنها وَصفَاُء لوهنا ، ألن العني تسر بالنظر إىل الشيء احلسن  يعجبهم: 

َصفَْرآُء فَاِقٌع لَّْوُنَها { : من لبس نعالً صفراء قلْ مهه؛ ألن اهللا تعاىل يقول : قال علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه 
  .} َتُسرُّ الناظرين 

بََواِئقُه : سوء احلال ، وفََواِقُع الدهر : َخلََصت صفرته ، واإلفْقَاع فَقَع لوهنا َيفْقَُع فُقُوعاً ، إذا : قال الكسائي؛ يقال 
، وهي الفرقعة ، هي غَْمُز » َنَهى عن التَّفقيع يف الصالة « : إ ذا صوَّت ، ومنه حديث أبن عباس : ، وفَقَّع بأصابعه 

  .األصابع حىت ُتنِْقض ، قاله القرطيب 
لطيفة ، » فاقع « ويف قوله . روهنا وأظآلفها ، أو الصفرة املعتادة؟ قوالن واختلفوا هل كانت مجيعها صفراء حىت قُ

  .يف املاضي واملستقبل : يعين . وهي أنه وصفها باسم الفاعل الذي هو نعت للدوام واالستمرار 
  .ضي لطيفةٌ ، وهي أنه أتى بصيغة املضارع وهو يقتضي التجدُّد واحلدوث ، خبالف املا» َتُسرُّ « : ويف قوله 
آية لطيفة ، وهي أنه أتى بصيغة اجلمع املَُحلّى باأللف والالم ، ليعّم كلّ ناضر منفردين » النَّاظرين « : ويف قوله 
  .وجمتمعني 

  .املراد بالنظر نظر البصر للمرء واملرأة أو املراد به النظر بعني اليقني ، وهو التفكر يف املخلوقات : وقيل 
لوهنا « أيضاً ، وقد تقدم أنه جيوز أن تكون خرباً عن » بقرة « جلمة يف حمل رفع صفة ل }  َتُسرُّ الناظرين{ : قوله 

  .بالتأويلني املذكورين » 
الذي ُيْجلس عليه إذا كان ألويل النعمة ] السرير [ لذّة يف القلب عند حصول نفع أو توقّعه ، ومنه » السرور « و 

  .الً بذلك ، وسرير امليت تشبيهاً به يف الصورة وتفاؤ
تقرير للسؤال عن حاهلا وصفتها ، واستكشاف زائد ، ليزدادوا بياناً } ادع لََنا رَبََّك ُيَبيَِّن لََّنا َما ِهَي { : قوله 

  .» سل لنا ربك يبني لنا ما هي؟ وما صفتها « : لوصفها ، ويف مصحف عبد اهللا 
  .م إن ، وهو اسم جنس كما تقدم اس: الَبقَر } إِنَّ البقر َتَشاَبَه َعلَْيَنا { : قوله 

الكامل : [ مجاعة اجلََمل؛ قال الشاعر » اجلَاِمل « وهو مجع الَبقَر ك » إنّ الَباِقَر « : وقرأ حممد ذو الشامة األموي 
[  

  َخِلقاً كَحَْوضِ الَباِقرِ املُتََهدِّمِ... َماِلي َرأَيُْتَك بَْعَد َعْهِدَك ُموِحشاً  ٥٨٤
  .» َبقَر وَباِقر وَباقُور وَبْيقُور : جلمع البقرة  يقال« : قال قطرب 

  .وجيمع بقر على َباقُورة ، حكاه الّنحاس : مجع باقرة ، قال » الباقر « : وقال اَألْصَمِعّي 
والباقر والبقر والبيقور والبقري لُغَات مبعىن واحد والعرب تذكره وتؤنثه ، وإىل ذلك ترجع معاين : قال القرطيب 

  .» تشابه « يف القراءات 
: مشدَّداً وخمفَّفاً ، وهو مضارع األصل » َتشَّاَبُه « : ، وقرىء » إن « مجلة فعلية يف حملّ رفع خرب ل » تشابه « و 



  .بتاءين ، فَأُْدِغَم تارةً ، وحذف منه أخَرى ، وكال الوجهني مقيس » َتَتَشاَبُه « 
َيَتشَاَبُه فأدغم أيضاً ، وتذكري الفعل وتأنيثه جائزات؛ ألن : أصله و[ بالياء من حتت ، » َيشَّاَبُه « : وقرىء أيضاً 

  :التذكُري والتأنيثُ ، قال تعاىل : وفيه لغتان ] فاعله اسم جنس 

ذكر : فذكر ، وقيل ]  ٢٠: القمر [ } أَْعَجاُز َنْخلٍ مُّنقَِعرٍ { فَأَنَّث ، و ]  ٧: احلاقة [ } أَْعَجاُز َنْخلٍ َخاوَِيٍة { 
  .} أَْعجَاُز َنْخلٍ مُّنقَِعرٍ { : ؛ كقوله » البقرة « ل لتذكري لفظ الفع

» كل مجع حروفه أقل من حروف َواِحده ، فإن العرب تذكره « : سئل سِيَبَوْيِه عن هذه اآلية ، فقال : وقال املربِّد 
  ]البسيط : [ ؛ واحتج بقول األعشى 

  ]وََهلْ ُتِطيُق َوَداعاً أيَُّها الرَُّجلُ ... [ لْ َودِّْع ُهَريَْرةَ إنَّ الرَّكَْب مُْرَتِح ٥٨٥
  .» مرحتلون « : ومل يقل 

بتاءين » َتَتَشاَبه « و . بتخفيف الشني وفتح الباء واهلاء ، وهي قراءة العامة » َتشَاَبَه « قراءاتك » تشابه « ويف 
  .على األصل 

  .تََتَشبَُّه :  بتشديد الشني والباء من غري ألف ، واألصل» َتشَّبَّه « و 
  .وهو يف مصحف أَُبّي كذلك أَّنثه لتأنيث البقرة » َتفَاعلت « على وزن » َتشَاَبَهْت « و 
  .ماضياً » َتَشبََّه « : وقرىء . على اسم الفاعل من تشابه وتشّبه » ُمَتشَبِّهة « و » ُمَتَشابَِهة « و 

هذا غلط ، ألن التاء يف هذا الباب ال تدغم : قال أبو حامت  بتشديد الشني ،» َتشَّابََهْت « : وقرأ ابن أيب إسحاق 
  .وهو معذور يف ذلك . . إالّ يف املضارع 

إن القرة تشاهبت : كذلك ، إالّ أنه بطرح تاء التأنيث ، ووجهها على إشكاهلا أن يكون األصل » َتشَّاَبَه « : وقرىء 
الشجرة متايلت ، إالّ أنه : فعل ، فلما اجتمع مثالن أدغم حنو الثانية من ال] التاء [ ، فالتاء األوىل من البقرة و 

  .ُيشِكل أيضاً يف َتشَّاَبه من غري تاء؛ ألنه كان جيب ثبوت عالمة التأنيث 
  ]املتقارب : [ أنه مثل : وجوابه 
  َوالَ أَْرَض أَْبقَلَ إِْبقَالَهَا..  ٥٨٦

  .مع أن ابن كيسان ال يلتزم ذلك يف الّسَعِة 
  .تتشابه : بتاء مفتوحة وهاء مضمومة وختفيف الشني أراد » َتشَاَبُه « سنك وقرأ احل

  .تتشابه : بفتح التاء وتشديد الشني وضّم اهلاء على معىن » َتشَّاَبهُ « : وقرأ األعرج 
  .والتشبه ] التلبيس : [ ومعىن اآلية . كقراءة األعرج ، إال أنه بغري ألف » َتشَّبَّه « : وقرأ جماهد 

يريد ] تتشابه [ اشتبه أمره علينا ، فال هنتدي إليه؛ ألن وجوه البقر : أي » إِنَّ البَقََر َتَشاَبَه َعلَْيَنا « : إمنا قالوا :  قيل
  .أهنا يشبه بعضها بعضاً ، ووجوه البقر تتشابه : 

إن شاء اهللا ِهَدايتنا : والتقدير ، ما يف حّيزها عليه ، » إنْ « هذا شرط جوابه حمذوف لداللة } إِن َشآَء اهللا { : قوله 
للبقرة ، اهتدينا ، ولكنهم أخرجوه يف مجلة امسية مؤكدة حبريف تأكيد مبالغة يف طلب اِهلدَاية ، واعترضوا بالشرط 

  .» إن « الم االبتداء داخلة على خرب : الالم » املهتدون « . تيمُّناً مبشيئة اهللا تعاىل 
  .وما عملت فيه عند سيبويه » إن  «جواب الشرط : وقال أبو البقاء 

: هو جواب الشرط يف املعىن ، وقد وقع بعده ، فصار التقدير » إنَّ « وجاز ذلك ملا كان الشرط متوسطاً ، وخرب 
  .إن شاء اهللا هدايتنا اهتدينا 



اِء ، وهذه وهذا الذي قاله ال جيوز ، فإنه مىت وقع جواب الشرط ما ال يصلح أن يكون شرطاً وجب اقترانه بالفَ
اجلملة ال تصلح أن تقع شرطاً ، فلو كانت جواباً لزمتها الفاء ، وال حتذف إال ضرورة ، وال جائز أن يريد أبو 

وقال : البقاء أنه دالّ على اجلواب ، ومساه جواباً جمازاً؛ ألنه جعل ذلك مذهباً للمربد مقابالً ملذهب سيبويه فقال 
أنت ظامل إن : اجلملة؛ ألن الشرط معترض ، فالنية به التأخري ، فيصري كقولك واجلواب حمذوف دلت عليه : املربد 
  .فعلت 

وهذا الذي نقله عن املربد هو املنقول عن سيبويه ، والذي نقله عن سيبويه قريٌب مما نقل عن الكوفيني وأيب زيد من 
  .» أنت ظامل إن فعلت « : أنه جيوز تقدمي جواب الشَّْرط عليه ، وقد رّد عليهم البصريون بقول العرب 

  .إذ لو كان جواباً لوجب اقترانه بالفاء ملا ذكرت ذلك 
  .، فأعلّ باحلذف ، وهو واضح » ُمهَْتِدُيون « : » ُمهَْتُدون « وأصل 

  فصل يف االستثناء باملشيئة
إنْ : مٍَّد بَِيِدِه لَْو لَْم َيقُولُوا َوالَِّذي نَفَْس ُمَح« : قال احلسن رضي اهللا تعاىل عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» َشاَء اهللاُ لَِحيلَ َبْينَُهْم َوَبيَْنَها أََبداً 
َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ { : واعلم أن التلّفظ هبذه الكلمة مندوب إليه يف كلّ عمل يراد حتصيله ، قاله تعاىل 

  ] . ٢٤،  ٢٣: الكهف  [} إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا  ٠ذلك غَداً 
  .وفيه استعانة باهللا وتفويض األمور إليه ، واالعتراض بقدرته 

  فصل يف اإلرادة الكونية
  .احتج أهل السُّنة هبذه اآلية على أن احلوادث بأسرها مرادة هللا تعاىل 

» إنْ شاء اهللا « :  يبقى لقوهلم وعند املعتزلة أن اهللا تعاىل ملا أمرهم بذلك ، فقد أراد اهتداءهم ال َمحَالَة ، وحينئذ ال
  .فائدة 

» إن شاء اهللا « : أما على قول أصحابنا ، فإن اهللا تعاىل قد يأمر مبا ال يريد فحينئذ يبقى لقوهلم : قال ابن اخلطيب 
  .فائدة 

  فصل يف مذهب املعتزلة يف املشيئة
  :احتج املعتزلة هبذه اآلية على أن مشيئة اهللا تعاىل حمدثة من وجهني 

  .يقتضي احلدوث » إن « أن دخول حرف : األول 
أنه تعاىل علّق حصول االهتداء على حصول مشيئة االهتداء ، فلم مل يكن حصول االهتداء أزليا وجب أالّ : الثاين 

  .تكون مشيئة االهتداء أزلية 
  فصل يف تقدير املشيئة

  :ذكر القفال يف تقدير هذه املشيئة وجوهاً 
  .يئة اهللا هنتدي للبقرة املأمور بذحبها عند حتصيل أوصافها املميزة هلا عن غريها وإنا مبش: أحدها 
  .وإنا إن شاء اهللا تعريفها إيَّانا بالزيادة لنا يف البيان هنتدي إليها : وثانيها 
ى ضاللة يف استقصائنا يف السّؤال عن أوصاف البقر ، أي إّنا لسنا عل: وإنا إن شاء اهللا على هدى ، أي : وثالثها 

  .فيما نفعل من هذا البحث 
  .إنا مبشيئة اهللا نَْهَتِدي للقاتل إذا وصفت لنا هذه البقرة مبا متتاز به عن غريها : ورابعها 



وإمنا ملهتدون : وتقدير الكالم . ويف هذا االستثناء إنابةٌ وانقياد ، ودليل َنَدم على عدم موافقة األمر : قال القرطيب 
  .إن شاء اهللا 

  .على ذكر االهتداء اهتماماً به  فقدم
للنفي كما » ال « ، وتوسطت » بقرة « بالرفع على أهنا صفة ل » ذَلُولٌ « املشهور } إِنََّها َبقََرةٌ الَّ ذَلُولٌ { : قوله 

[ يف ال هي ذلول ، واجلملة من هذا املبتدأ أو اخلرب : ، أو على أهنا خرب مبتدأ حمذوف ، أي » الَ فَارِض « تقدم يف 
  .» بقرة « رفع صفة ل ] حمل 

ال ذلولَ ثَمَّ أو ما أشبهه ، : اليت للتَّربئة واخلرب حمذوف تقديره » ال « بفتح الالم على أهنا » الَ ذَلُولَ « : وقرىء 
  .» ال ذلول نعت ، وال جيوز نصبه « : وليس املعىن على هذه القراءة ، ولذلك قال األخفس 

بني الذُّل بضّمها ، : بقرة ذَلُوث َبيَِّنةٌ الذِّل بكسر الذال ، ورجل ذَليل : لِّلَت بالعمل ، يقال اليت ذُ: » الذَّلول « و 
  ] . ٦١: البقرة [ } الذلة { : وقدم عند قوله 

أهنا يف حملّ نصب على احلال من الضمري : أظهرها : يف هذه اجلملة أقوال كثرية } ُتِثُري األرض { ] : قوله [ 
  .ال ُتذَلُّ حال إثارهتا : تقديره » ذلول « املستكن يف 

  .ال ذلولٌ مثرية : أي » بقرة « وهي عند قوم مجلة يف موضع الصفة ل : وقال ابن عطية 
  .» وال جيوز أن تكون هذه اجلملة يف موضع احلال ، ألهنا نكرة « : وقال أيضاً 

لألرض ، وهذا امل يقل به اجلمهور ، بل قال به  يف موضع الصفة فإنه يلزم منه أن البقرة كانت مثرية: أما قوله 
  .بعضهم ، وسيأيت إن شاء اهللا 

  .؛ ألهنا نكرة » بقرة « ال جيوز أن تكون حاالً يعين من : وأما قوله 
بل هي حال : كما تقدم ، أو تقول » ذلول « ، بل من الضمري يف » بقرة « أنَّا ال نسلم أهنا حال من : فاجلواب 

، وإذا وصفت النكرة ساغ إتيان احلال منها » ال ذَلُول « : ن النكرة قد وصفت وختصصت بقوله من النكرة؛ أل
  .اتفاقاً 
  :واستئنافها على وجهني [ إهنا مستأنفة ، : وقيل 

  .هي تثري : أهنا خرب مبتدأ حمذوف ، أي : أحدمها 
وقد منع . فعلية ابُْتِدىَء هبا جملرد اإلخبار بذلك بنفسها من غري تقدير مبتدأ ، بل تكون مجلة ] أهنا مستأنفة : والثاين 

  من القول باستئنافها مجاعة منه األْخفَُش علّي بن سليمان ، وعلل ذلك بوجهينك
  .» الواو « بينه وبني » ال « فلو كان مستأنفاً ملا صّح دخول » َوالَ َتسِْقي احلَْرثَ « : أحدمهاك أن بعده 

وهذا » ال ذَلُول « : األرض لكانت اإلثارة قد ذللتها ، واهللا تعاىل نفى عنها ذلك بقوله والثّانيك إهنا لو كانت تثري 
وجيوز : ؛ ألن الالزم مشترك ، ولذلك قال أبو البقاء » بقرة « صفة ب » ُتِثري « املعىن هو الذي منع أن يكون 

« يف موضع رفع صفة ل » تثري «  كونه تثري األرض وال تسقي أن تكون: يعين [ على قول َمْن أثبت هذا الوجه 
  .» بقرة 

: [ ، فإن إثارة األرض عبارة عن َمَرِحَها وَنَشاِطهَا؛ كما قال امرؤ القيس ] وقد أجاب بعضهم عن الوجه الثاين 
  ]الطويل 
  إِثَاَرةَ َنبَّاِث اهلََواجِرِ ُمْخِمسِ... ُيهِيلُ وُيذْرِي تُْرَبُه َوُيثُِريُه  ٥٨٧

  .مرحاً ونشاطاً ال َحرثاً وعمالً تثري األرض : أي 



  :وهو بعيد عن الّصحة لوجهني : هو مستأنف ، مث قال : وقيل : وقال أبو البقاء 
، فنفى املعطوف ، فيجب أن يكون املعطوف عليه كذلك؛ » َوالَ َتسِْقي احلَْرثَ « : أنه عطف عليه قوله : أحدمها 

ال قاعد بغري واو ، كذلك : مررت برجل قائم وال قاعد ، بل تقول : ألنه يف املعىن واحد ، أال ترى أنك ال تقول 
  .جيب أن يكون هذا 

، وقد تقدم خالف هل » ذلول « يف حملّ رفع صفة ل » تثري « وذكر الوجه الثاين ملا تقدم ، وأجاز أيضاً أن يكون 
  يوصف الوصف أم ال؟

« ، أو ل » بقرة « ، أو صفة ل » بقرة « ، أو من  »ذَلُول « أهنا حال من الضمري يف : فهذه ستة أوجه تلخيصها 
  .، أو مستأنفة بإضمار مبتدأ ، أو دونه » ذلول 
، » بقرة « الكالم فيه هذه كالكالم فيما قبلها من كوهنا صفة ل } َوالَ َتْسِقي احلرث ُمَسلََّمةٌ الَّ ِشَيةَ ِفيَها { : قوله 

  .أو خرب ملبتدأ حمذوف 
  .» ذلول « األوىل للنفي يعين الدَّاخلة على » ال « و : وقال الزخمشري 

، » ذَلُول « وتسقي ، على أن الفعلني صفتان ل ] األرض [ ال ذلول تثري : والثانية مزيدة لتأكيد األوىل؛ ألن املعىن 
  .ال ذلول مثرية وساقية : كأنه قيل 

  .» أَسْقى « بضم التاء من » ُتْسقى « : وقرىء 
باحلَْرث والزراعة ، ويف احلديث : أي ]  ٩: الروم [ } وَأَثَاُرواْ األرض { : كها وَبْحثَُها ، ومنه حتري: وإثارة األرض 

  .» أَِثريُوا القُْرآنَ فَإِنَُّه ِعلُْم األَوَِّلَني وَاَألخِرِيَن « : 
  .» َمْن أََراَد الِعلَْم فَلُْيثوِّرِ القُْرآن « : ويف رواية 

كون هبا نَقْص ، فإن الذلول بالعمل لكوهنا تثري األرض ، وتسقي احلرث البد وأن يظهر ومجلة القول أن القرة ال ي
  .هبا النقص 

وكانت تلك البقرة َوْحٍشية ، وهلذا وصفها اهللا تعاىل بأهنا ال تثري األرض ، وال تسقي : قال احلسن : قال القرطيب 
  .احلرث 

  .الوقف هاهنا حسن : وقال 
  .ن العيوب مطلقاً م: قيل » ُمَسلَّمة « و 

  .من آثار العمل املذكور : وقيل 
خلصت صُفْرهتا عن اختالط سائر األلوان هبا ، وهذا : مسلمة من الّشبه اليت هي خالف لوهنا ، أي : وقيل 

  .يصري تكراراً » الَ ِشَيةَ ِفيَها « : ضعيف؛ ألن قوله 
، حذفت فاؤها؛ لوقوعها بني ياء وكرية يف املضارع ، مث محل  مصدر َوَشْيُت الثوب أَِشيه َوْشياً َوِشَيةً: » ِشَية « و 

  :ومثلها » ِعلَةٌ « باقي الباب عليه ، ووزهنا 
  .» ِصلَةٌ وِعَدةٌ َوزَِنة « 

منسوج بلونني فأكثر ، وثور َمْوِشيٌّ القََواِئم ، أي : أي : ثوب َمْوِشيٌّ : وهي عبارة عن اللُّْمَعة املخالفة للون ، ومنه 
  ]البسيط : [ ْبلَقَُها؛ قال أَ: 

  طَاوِي املَِصريِ كََسْيفِ الصَّْيقَلِ الفَرِِد... ِمْن َوْحشِ َوْجَرةً َمْوِشيٍّ أَكَارُِعُه  ٥٨٨
  .الواشي للنَّمَّام؛ ألنه َيِشي حديثه ، أي يزينه وخيلطه بالكذب : ومنه 



  .وال يقال له َواشٍ حىت يغري كالمه ويزينه : وقال بعضهم 
  .ثور أَْشَيُه ، وفرس أَْبلَُق ، وكَمْبش أْخَرُج ، وَتْيس أَبَْرق ، وغُراب أَبْقَع ، كل ذلك مبعىن البلقة :  ويقال

  .خربها » فيها « ، و » ال « اسم » شية « و 
  فصل يف ضبط احليوان بالصفة

فيه ، وكذلك كل ما ضبط  دلت هذه اآليات على َضْبِط احليوان بالصفة ، وإذا ضبط بالصفة وحصر هبا جاز السَّلَُم
  .بالصفة 

  :وقال عليه الصالة والسالم 
  .فجعل عليه الصالة والسالم الّصفة تقدم مقام الرؤية » الََتِصُف املَرْأَةُ املَرْأَةَ ِلزَْوجَِها كَأَنَُّه َيْنظُُر إلَيَْها « 

احلال ، وخيلص املضارع له عند  ، وهي ظَْرف للزّمان يقتضي» جئت « اآلن منصوب ب } اآلن جِئَْت { : قوله 
  .مجهور الّنحاة 
اجلن [ } فََمن َيْسَتِمعِ اآلن { : هذا هو الغالب ، وقد جاء حيث ال ميكن أن يكون للحال ، كقوله : وقال بعضهم 

 فلو كان يقتضي حلال ملا جاء مع فعل الشرط واألمر اللذين مها]  ١٨٧: البقرة [ } فاآلن َباِشُروُهنَّ { ]  ٢: 
لوقت حصر مجيعه أو بعضه يريد » اآلن « : نّص يف االستقبال ، وعرب عنه هذا القائل بعبارة ُتوافق مذهبه وهي 

  .، وهو مبين » فََمْن َيْسَتِمعِ اآلنَ َيجِدْ لَُه « : حنو » أو بعضه « : بقوله 
  .هذا الوقت : أفعل اآلن ، أي ألنه تضمن معىن اإلشارة؛ ألن معىن : فقال الزَّجَّاج : واختلف يف علّة بنائه 

  .ألنه أشبه احلرف يف لزوم لَفْظ واحد ، من حيث إنه ال ُيثَنَّى وال ُيْجمع وال يصّغر : وقيل 
، وهذه األلف والالم زائدة فيه بدليل » أمس « ألنه تضّمن معىن حرف التعريف ، وهو األلف والالم ك : وقيل 

وباهبما ، » الذي والّيت « إال معرباً ، ولزمت فيه األلف والالم كما لزمت يف » أل « بنائه ، و مل ُيعَْهد ُمعرٌف ب 
  .ويعزى هذا للفارسي ، وهو مردود بأن التضمني اختصار ، فكيف خيتصر الشيء ، مث يؤتى مبثل لفظه 

َيْهوِي يف قَْعرَِها  فَُهَو« : وهو الزم للنظر فيه ، وال يتصرف غالباً ، وقد وقع مبتدأ يف قوله عليه الصالة والسالم 
  .» اآلنَ ِحَني اْنتََهى 

خربه ، ُبنَِي إلضافته إىل غري متمكّن ، وجمروراً يف قوله » حني « مبتدأ ، وبين على الفتح ملا تقدم ، و » اآلن « ف 
:  

  .. . .أَإِلَى اآلنِ الَ َيبُِني اْرِعَواُء  ٥٨٩
  ]الطويل : [ وادعى بعضهم إعرابه مستدالً بقوله 

  َوقَْد َمرَّ ِللدَّاَرْينِ ِمَن َبْعِدَنا َعصُْر... كَأَنَُّهَما ِمآلِن لَْم َيتََغيَّرا  ٥٩٠

فجره بالكسرة ، وهذا حيتمل أن يكون بين على الكسر ، وزعم الفراء أنه منقول من فعل » ِمَن اآلِن « : يريد 
، واسُْتْصِحب بناؤه على الفَْتح ، وجعله  زائدة» أل « فدخلت عليه » حان « : مبعىن » آنَ « ماضي ، وأن أصله 

  .» ن شب إىل ُدبَّ ما رأيته م« مثل قوهلم 
  .» وأْنَهاكُْم َعْن ِقيلٍ َوقَال « : وقوله عليه الصالة والسالم 

  .ال تدخل على املنقول من فعل ماض ، وبأنه كان ينبغي أن جيوز إعرابه كنظائره » أل « ورد عليه بأن 
  .ه عن واو فحذفت األلف ، مث قلبت الواو ألفاً ، فعلى هذا ألفع» أوان « وعنه قول آخر أن أصله 
  .والصواب األول . » ياء « ، فتكون ألفه عن » أين « وأدخله الرَّاغب يف باب 



  .أآلن بتحقيق اهلمزة من غري َنقْل ، وهي قراءة اجلمهور : قالوا : وقرىء 
ة بنقل حركة اهلمزة على الالم قبلها ، وحذف اهلمزة ، وهو قياس مطّرد ، وبه قرأ نافع ومحز» ألنَ : قَالُ « و 

  .باختالف عنه 
» الالم « ؛ ألهنا إمنا حذفت اللتقاء السكانني ، وقد حتركت » قالوا « من » الواو « بثبوت » آلنَ : قَالُوا « و 

  .» َمْحَمر « إليها ، واعتدوا بذلك كما قالوا يف األمحر » اهلمزة « لنقل حركة 
بقطع » آآلنَ : قَالُوا « وحيكى وجه رابع ]  ٥٠: النجم  [} َعاداً األوىل { وسيأيت حتقيق هذا إن شاء اهللا تعاىل يف 

  :جيوز فيه وجهان » بِاحلَق « مهزة الوصل ، وهو بعيد ، و 
  .ذكرته : ، أي » أََجأَْت احلق « : أن تكون باء التَّعدية كاهلمزة كأنه قيل : أحدمها 

  .» ومعك احلق « ملتبساً باحلق ، أو جئت : أي » جئت « أن يكون يف حملّ نصب على احلال من فاعل : الثاين 
  فصل يف حتقيق أهنم مل يكفروا

كفر من ِقَبِلهم ال حمالة؛ ألنه يدل على أهنم اعتقدوا فيما تقدم من » اآلن جِئْتَ بِالَْحقِّ « : قوهلم : قال القاضي 
  .األوامر أهنا ما كانت حقّة 

ن ظهرت حقيقة ما أمرنا به حىت متيزت من غريها فال وهذا ضعيف الحتمال أن يكون املراد اآل: قال ابن اخلطيب 
  .يكون كفراً 

كاد وامسها وخربها ، والكثري يف خربها » كَادُوا « و . فذحبوا البقرة : أي » فَذََبُحوَها َوَما كَاُدواْ َيفَْعلُونَ « : قوله 
  .» أن « جترده من 
  ]الرجز : [ وشذ قوله 

  :تفسريين » كاد « وذكروا ل » عسى « وهي عكس ... ى أَنْ َيْمَصَحا قَْد كَاَد ِمْن طُولٍ الْبِلَ ٥٩١
  .قرب من أن يفعل ، لكنه ما فعله : كاد يفعل كذا ، معناه : نفيها إثبات وإثباهتا نفي ، فقوله : قالوا : أحدمها 
  .قرب من فعله ] عناه م[ » كاد يفعل « : ملقاربة الفعل ، فقوله » كاد « إن : قال عبدالقاهر النحوي : والثاين 
  .ما قرب منه : معناه » ما كاد يفعل « : وقوله 

معناه ما قاربوا الفعل ، ونفى املقاربة من الفعل يناقض » وَما كَاُدوا « : ولألولني أن حيتجوا هبذه اآلية؛ ألن قوله 
قدم الكالم معلى كاد عند للمقاربة لزم وقوع التناقض يف اآلية ، وقد ت» كاد « إثبات وقوع الفعل ، فلو كانت 

  ] . ٢٠: البقرة [ } َيكَاُد الربق { : قوله 
  فصل يف النسخ باألشّق

لو ذحبوا آّية بقرة أرادوا ألجزأت عنهم؛ لكنه شددوا على أنفسهم ، : روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال 
 األول أية بقرة كانت ، فلما مل يفعلوا كلفوا التكاليف متغرية فكلفوا يف: فشدد اهللا تعاىل عليهم ، فعلى هذا نقول 

َعَوان ، فلما مل يفعلوا كلفوا أن تكون صفراء ، فلما مل يفعلوا كُلِّفوا أن تكون : بأن تكون ال فارضاً وال بكراً ، قيل 
ه تكليفاً بعد مع ذلك ال ذَلُول تثري األرض وال تسقي احلرث؛ ألنه قد ثبت أنه ال جيوز تأخري البيان ، فال بد من كون

تكليف وذلك يدلّ على نسخ األسهل باألشّق على جواز النسخ قبل الفعل ، وعلى وقوع النسخ يف شرع موسى 
عليه الصالة والسالم وعلى أن الزيادة على النصح نسخ ، وعلى حسن التكليف ثانياً ملن عصى ومل يفعل ما كلف 

ذمَّ التثاقل فيه ، والتكاسل يف االشتغال مبقتضاه ، ومل يوجد يف أوالً ، وعلى أن األمر للوجوب والفور؛ ألنه تعاىل 
  .هذه الصورة إال جمرد األمر 



إمنا وجب؛ ألن فيه إزالة شّر وفتنة ، فأمر تعاىل بذبح البقرة ، لكي يظهر القاتل ، فيزول الشَّر والفتنة : قال القاضي 
  .، فلما كانت املصلحة يف هذا الفعل صار واجباً 

إما أمروا بذبح بقرة معّينة يف نفسها ، فلذلك حسن موقع سؤاهلم ألن املأمور به إذا كان جممالً : ضهم وقال بع
  االستفسار؟] هذا [ حسن االستفسار واالستعالم ، وعلى القول األول ال ُبّد من بيان ما الذي محلهم على 

ا القتيل ببعضها فيصري حيا تعجبوا من ذلك إن موسى عليه الصلة والسالم ملا أمرهم بذبح بقرة وأن يضربو: فقيل 
، وظنوا أنّ تلك البقرة اليت هلا هذه اخلاصية ال تكون إال بقرة معينة فال جرم استقصوا يف السؤال عنها كََعصا 

موسى املخصوصة من بني سائر العِصّي بتلك اخلواص ، إالّ أن القوم أخطئوا يف ذلك؛ ألن هذه اآلية العجيبة ما 
  .صة للبقرة ، بل كانت معجزة يظهرها اهللا تعاىل على يد موسى عليه الصالة والسالم كانت خا

لعلّ القوم أردوا أَيَّ بقرة معينة ال مطلق البقرة ، فلما وقعت املنازعة رجعوا عند ذلك إىل موسى عليه : وقيل 
  .الصالة والسالم 

ه الصَّالة والسالم يف البحث عن البقرة القاتل خوف إن أّول من راجع موسى علي: قيل : قال القُشرييّ يف تفسريه 
  .أن يفتضح ، وقد وجدت تلك البقرة عند الّشاب 

إن اخلطاب األول للعموم ، إالَّ أن القوم أرادوا االحتياط فيه ، فسألوا طلباً ملزيد البيان ، وإزالة سائر : وقيل 
  .لبقرة املعينة االحتماالت إالّ أن املصلحة تغريت ، واقتضت األمر بذبح ا

كان سؤاهلم تقديراً من اهللا عز وجلّ وحكمة ، ومصلحة لصاحب البقرة ، فإنه يروى أن رجالً صاحلاً من : وقيل 
اللّهم إن استودعتكها الْبنِي حىت يكرب ، مث : بين إسرائيل كان له ولد باّر ، وكان له عجلة فأتى هبا غَْيَضة وقال 

وهي البقرة اليت وصفها اهللا هلم فساوموها اليتيم وأمه حىت ] وأمتّها [ ن البقر مات األب فشّبت ، وكانت من أحس
  .اشتروها مبلء َمْسِكها ذهباً ، وكانت البقرة إذ ذاك بثالثة دنانري 

مث فرق مثنها : وزاد املارودي . أن هذه البقرة نزلت من السماء ، ومل تكن من بقر األرض قاله القرطيب : ذكر مكي 
  .إسرائيل ، فأصاب كل فقري دينارين ، وروي أهنم طلبوا البقرة املوصوفة أربعني سنة على بين 

  فصل يف سبب تثاقلهم
خلوف الشهوة : ألجل غالء مثنها ، وقيل : ، فقيل » ما كادوا يفعلون « اختلفوا يف السبب الذي كان ألجله 

  .ز والفضيحة ، وعلى كال القولني فاإلْحَجام عن املأمور به غري جائ
أما األول فألن ذبح البقرة ما كان يتّم إال بالثمن الكثري فوجب؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ، إالّ أن 

  .يدل دليل على خالفه 
وأما خوف الفضيحة فال يدفع التكليف ، فإن القََودَ إذا وجب عليه لزمه تسليم النفس من ويلّ الدم إذا طالب ، 

ليزول الشر والفتنة ، وإمنا لزمه ذلك لتزول الّتهمة عن القوم الذين طرحوا القتيل بالقرب ورمبا لزمه التعويض 
  .منهم ، ألنه الذي عرضهم إليه ، فيلزمهم أزالتها ، فكيف جيوز جعله سبباً للتَّثَاقُلِ يف هذا الفعل 

  .} َوإِذْ قََتلُْتْم َنفْساً فادارأمت ِفيَها { : قوله تعاىل 
ذلك القتل كان متقدماً على األمر بالذبح ، فأما اإلخبار عن وقع ذلك القتل ، وعن ضرب القتيل أعلم أن وقوع 

ببعض البقرة ، فال جيب أن يكون متقدماً يف التالوة يف األول؛ ألن هذه القصة يف نفسها جيب أن تكون متقدمة على 
قّدم ذكر السبب على احلكم ، وتارة على العكس األوىل يف الوجود ، فأما التقدم يف الذكر فغري واجب؛ ألنه تارة يت

وإذا قتلتم نفساً من قبل ، : ، فكأنه ملا وقعت هلم تلك الواقعة أمرهم اهللا تعاىل بذبح البقرة فلما ذحبوها قال 



  .بأن يضرب القتيل ببعض هذه البقرة املذبوحة ] سترمتوه [ واختلفتم وتنازعتم ، فإين أظهر لكم القاتل الذي 
  .ستقيم والواو ال تقتضي الترتيب وذلك م

« إىل قوله ]  ٤٠: هود [ } حىت إِذَا َجآَء أَمُْرَنا َوفَاَر التنور قُلَْنا امحل ِفيَها ِمن كُلٍّ زَْوَجْينِ اثنني { : قال القرطيب 
[ }  َمجَْراَها َوُمْرَساَها َوقَالَ اركبوا ِفيَها بِْسمِ اهللا{ : فذكر أهالك من هلك منهم ، مث عطف عليه بقول » إِالَ قَِلْيلٌ 

{ : فذكر الركوب متأخراً ، ومعلوم أن ركوهبم كان قبل اهلالك ، ومثله يف القرآن كثري ، قال تعاىل ]  ٤١: هود 
  }قَيِّماً  ٠احلمد ِللَِّه الذي أَنَْزلَ على َعْبِدِه الكتاب وَلَْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا 

ال خلل يف هذا ] هب أنه [ عبده الكتاب قَيِّماً ومل جيعل له عوجاً فإن قيل  أنزل على: أي ]  ٢،  ١: الكهف [ 
  اآلخر كان مستحسناً ، فما فائدة يف ترجيح هذا النظم؟] ولكن النظم [ النظم 

إمنا قدمت قصة األمر بالذبح على ذلك القتل؛ ألنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة ، ولو كانت : قلنا 
  .الغرض من تثنية التفريع  قصة واحدة لذهب

  فصيل يف نسبة القتل إىل مجيعهم
فعل وفاعل ، والفاء للسببية؛ ألن التََّداُرَؤ كان مسبباً عن القتل ، وَنَسبض القتل إىل اجلميع ، » فَادَّاَرأُْتْم ِفيَها « 

  .وإن مل يصدر إال من واحد أو اثنني كما قيل؛ ألنه ُوجِد فيهم وهو جماز شائع 
وهي ُمقارِبتها ، فأريد » الدال « مع » التاء « تدارأمت َتفَاعلتم من الدَّْرء هو الّدفع ، فاجتمعت : » ادّارأمت « وأصل 

اإلدغام فقلبت التاء داالً ، وسكنت ألجل اإلدغام ، وال ميكن االبتداء بساكن ، فاجتلبت مهزة الوصل ليبتدأ هبا 
: فاؤه دال حنو » تفّعل « أو » تفاعل « غم ، وهذا مطرد يف كل فعل على ، واألصل اْددَارأمت فأد» ادارأمت « فبقي 

[ وتطري واطّري » تطاير واطَّاَير « : أو طاء ، أو ظاء ، أو صاداً ، أو ضاداً حنو » َتَداَيَن وادَّاَيَن ، وَتَديََّن وأدَِّيَن « 
  .نظراً إىل األصل ] َتَداُرؤ وَتطَهُّر : فّعل حنو وتظاهر واظَّاهر ، وتطهر واطَّهَّر ، واملصدر على التفاعل أو الت

  .وهذا أصل نافع يف مجيع األبواب 
  .اختلفتم واختصمتم يف شأهنا : » ادرأمت « : معىن 
  .أي كل واحد ينفي القتل عن نفسه ويضيفه إىل غريه ] تدافعتم : [ وقيل 

  .للنفس » فيها « : والكناية يف قوله 
  .يدل على املصدر » قتلتم « :  القتلة؛ ألن قوله وحيتمل إىل: وقال القفال 

موصولة منصوبة احملل » ما « خربه ، و » خمرج « اهللا رفع باالبتداء و » واهللا ُمخْرٌِج مَّا كُْنُتْم َتكُْتُمونَ « : قوله 
  .باسم الفاعل 

  اسم الفاعل ال يعمل مبعىن املاضي إال حملّى باأللف والالم ،: فإن قيل 
َوكَلْبُُهْم بَاِسطٌ ِذَراَعْيِه { : أن هذه حكاية حال ماضية ، واسم الفاعل فيها غري ماض وهذا كقوله تعاىل : فاجلواب 
  ] . ١٨: الكهف [ } بالوصيد 

: جيوز أن تكون موصولة امسية ، فال بد من عائد ، تقديره » ما « و . والكسائي ُيْعِمله مطلقاً ، ويستدل هبذا وحنوه 
خمرج مكتومكم : م تكتمونه ، وجيوز أن تكون مصدرية ، واملصدر واقع موضع املفعول به ، أي خمرج الذي كنت

« : وقوله » فَادَّارَأُْتْم « : وهذه اجلملة ال حملّ هلا من االعراب؛ ألهنا معترضة بني املعطوف واملعطوف عليه ومها 
  .قاله الزخمشري » اضْرُِبوُه : فَقُلَْنا 

لتأويلها مبعىن الشخص واإلنسان ، أو على القتيل املدلول عليه « النفس » يعود على « ه فاضربو: والضمري يف 



  .يف حملّ نصب بالقول « اضربوه » واجلملة من « واهللا ُمْخرٌِج مَّا كُنُْتْم َتكُْتُمونَ » : بقوله 
» : حذف ذلك لداللة قوله اضربوه ببعضها فضربوه ببعضها فحيي ، إال أنه : قلنا : ويف الكالم حمذوف والتقدير 

  :عليه ، فهو كقوله « ُيحْيِي اهللا املوتى 

فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيضاً { : وقوله [ أي فضرب فانفجرت ]  ٦٠: البقرة [ } اضرب بَِّعصَاَك احلجر فانفجرت { 
ِمنكُم مَّرِيضاً أَْو بِِه أَذًى مِّن رَّأِْسهِ  فََمن كَانَ{ : وقوله ] فأفطر فعّدة : أي ]  ١٨٤: البقرة [ } أَْو على َسفَرٍ فَِعدَّةٌ 

  .فحلق ففدية : أي ]  ١٩٦: البقرة [ } فَِفْدَيةٌ 
  فصل يف بيان املضروب به

  .اختلفوا يف البعض الذي ضربوا القتيل به 
  .اللَِّسان ، ألنه آلة الكالم قال الضحاك واحلسني بن الفَْضل : فقيل 

نبها قاله ميان بن رئاب وهو أوىل؛ ألنه أساس البدن الذي ركب عليه اخللق ، وهو يعجب ذ: وقال سعيد بن ُجَبري 
  .أول ما خيلف وآخر ما يبلى 

  .بذنبها : وقال جماهد 
  .خبذها األمين : وقال عكرمة والكَلْيب 

  .بالَبْضعة اليت بني كتفيها : وقال الَسّدي 
  .بأذهنا : وقيل 

  ] .وهو املقتل [ ضروف ، وهو أصل األذن بالعظم الذي يلي الغ: وقال ابن عباس 
واألقرب أهنم كانوا خمريين يف أبعاض البقرة؛ ألهنم أمروا بضرب القتيل ببعض البقرة وأي بعض من أبعاض البقرة 

  .ضربوا القتيل به ، فإهنم ممتثلني األمر ، واإلتيان باملأمور به يدل على اخلروج عن العُْهدة 
  .تعيني ذلك البعض ، فإن ورد فيه خرب صحيح قُبِلَ ، وإال وجب السكوت عنه  وليس يف القرآن ما يدل على

  ما الفائدة يف ضرب املقتول ببعض البقرة مع أن اهللا تعاىل قادر على أن حيييه ابتداء؟: فإن يل 
هم أن موسى أن الفائدة فيه لتكون احلُّجة أوكد ، وعن احليلة أبعد ، فقد جيوز يف العقل للملحد أن يومه: فاجلواب 

عليه الصالة والسالم إمنا أحياه بضرب من السِّحر أو من احليلة ، فلما حيي بالضرب بقطعة من البقرة املذبوحة 
  .فانتفت الشّبهة 

  هال أمر بذبح غري البقرة؟: فإن قيل 
  .أن الكالم يف غريها لو أمروا به كالكالم فيها : فاجلواب 

  :مث ذكروا فيها فوائد 
تقريب بِالقَرَابِْين اليت كانت العادة هبا جارية ، وألن هذا القُْرَبان كان عندهم أعظم القرابني ، وملا فيه من ال: أحدمها 

  .مزيد الثواب لتحمل الكُلْفة يف حتصيل هذه البقرة 
  .على غالء مثنها ، وملا فيه من حصول املال العظيم ملالك البقرة : قيل 
حييي اهللا املوتى : يف حملّ نصب؛ ألنه نعت ملصدر حمذوف تقديره » كذلك » « املَْوَتى  كَذَِلَك ُيْحيِي اُهللا« : قوله 

إحياء كائناً كذلك اإلحياء ، أو ألنه حال من املصدر املعروف ، : إحياء مثل ذلك اإلحياء ، فيتعلّق مبحذوف ، أي 
  .مذهب سيبويه  ويريكم اإلراءة حال كموهنا ُمَشبَِهةً ذلك اإلحياء ، وقد تقدم أنه: أي 
  :مجع مَيِّت ، ويف هذه اإلشارة وجهان » املوتى « و 



  .أهنا إشارة إىل نفس ذلك امليت : أحدمها 
أن هذا [ إنه على املشركني؛ ألنه إن ظهر هلم بالتَّوَاتر : قال األصم . أهنا احتجاج على صّحة اإلعادة : والثاين 

  .، فإنه داعية إىل التفكُّر ] عادة ، وإنن مل يظهر ذلك بالتواتر اإلحياء قد كان على هذه الوجه علموا صّحة اإل

إحياء اهللا املوتى يكون مثل هذا الذي : ظاهره يدلّ على أن اهللا تعاىل قال هذا لبين إسرائيل أي : وقال القَفّال 
ومل يشاهدوا شيئاً منه ، فإذا شاهدمت؛ ألهنم وإن كانوا مؤمنني بذلك إالَّ أهنم مل يؤمنوا به إالَّ من طريق االستدالل ، 

شاهدوه اطمأنت قلوهبم ، وانتفت عنهم الشّبهة ، فأحيا اهللا القتيلَ عياناً ، مث قال هلمك كذلك حييي اهللا املَْوَتى ، أي 
  .كما أحياها يف الدُّنيا حيييها يف اآلخرة من غري احتياج إىل ماّدة ومثال وآلة اليت ال خيلو منها املستدل : 

: ، واملعىن » آياته « الرؤيا هنا َبصَرية ، فاهلمزة للتعدية أكسبت الفعل مفعوالً ثانياً وهو » َوُيريكُْم آَياِتِه « : قوله 
  .جيعلكم ُمْبصرين آياته 

{ يف املضارعة ملا تقدم يف » أفعل « يُأَرْإيكم ، فحذفت مهزة : » يريكم « هو املفعول األول ، وأصل » كم « و 
» اهلمزة « ، وحذفت » الراء « ، فنقلبت حركة اهلمزة على ] فبقي يُْرئيكم [ وبابه ، ]  ٣: البقرة [ } ُيْؤِمُنونَ 

وال جيوز عدم النقل يف » نأى ينأى « : وبابه دون غريه مما عينه مهزة حنو » رأى « ختفيفاً ، وهو نقل الزم يف مادة 
  ]الوافر : [ وبابه إال ضرورة كقوله » رأي « 

  ِكالَنا َعِلٌم بِالتُّرَّهَاِت... َعْيَنيَّ مَالَمْ َترْأََياُه  أُرِي ٥٩٢
  فصل يف نظم اآلية

  إن ذلك كان آية واحدة فلم مسيت باآليات؟] : القائل أن يقول [ 
أهنا تدلّ على وجود الصانع القادر على املقدورات العامل بكلّ املعلومات املختار يف اإلجياد واإلبداع ، : فاجلواب 
صدق موسى عليه الصَّالة والسَّالم ت وعلى براءة من مل يقتل ، وعلى تعيني القاتل ، فهي وإن كانت آية  وعلى

  .املدلوالت الكبرية ال جرم جرت جمرى اآليات ] هذه [ واحدة إال أهنا لَمَّا دلت على 
  .تقدم تفسري الَعقْل } لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ { : قوله 

َوتَتَِّخذُونَ { : إالّ اليت يف الشعراء » لكن « فهو مبعىن » لََعلَّكُْم « : القرآن من قوله قال الواقديك كل ما يف 
  .فإنه مبعىن لعلكم ختلدون فال متوتون ]  ١٢٩: الشعراء [ } َمَصانِعَ لََعلَّكُمْ َتخْلُُدونَ 

إين عرضت عليك ا : نع أن يقال القوم كانوا عقالء قبل عرض هذه اآلية عليهم ، وإذا كانوا عقالء امت: فإن قيل 
ال ميكن إجراء اآلية على ظاهرها ، بل ال بد من التأويل ، وهو أن ] فاجلواب أنه [ آلية الفالنية لكي تصري عاقالً 

  لعلكم تعلمون لعدم االختصاص حىت الينكروا املبعث: يكون املراد 
  فصل يف توريث القاتل

  هذه اآلية أن القاتل هل يرث أم ال؟ ذكر كثري من املتقدمني أن من مجلة أحكام
  .حرم املرياث لكونه قاتالً ] الواقعة [ ال ، ألنه روي عن َعبِْيَدةَ السَّلَْماين أن الرجل القاتل يف هذه : قالوا 

ال جيوز جعل هذه املسألة من أحكام هذه اآلية؛ ألنه ليس يف ظاهر اآلية أن القاتل هل كان وارثاً « : قال القاضي 
وبتقدير أن يكون وارثاً فهل حرم املرياث أم ال؟ وليس جيب إذ روي عن عبيدة أن القاتل حرم » له أم ال لقتي

بعد ذلك يف مجلة أحكام القرآن إذا كان ال يدلّ عليه ال جممالً وال مفصالً ، وإذا كان : املرياث لكونه قاتالً ، أي 
  .قتداء هلم يلزم اال] ال [ كذلك مل يثبت أن شرعهم كشرعنا ، وأنه 



  .حقّي عند فالن ، أو فالن قتلين : واستدل مالك هبذه اآلية على صّحة القول بالقََساَمِة بقول املقتول 
دمي عند فالن ، أو فالن قتلين خرب حيتمل الصدق والكذب ، ودم املدعى : ومنعه الشافعي وغريه؛ ألن قول القتيل 

ع االحتمال ، وأما قتيل بين إسرائيل فكانت معجزة فأخرب تعاىل أنه عليه معصوم غري مباح إال بيقني ، وال يقني م
  .حيييه ، وذكره يتضمن اإلخبار بقاتله خرب ما ال يدخله االحتمال 

  .املعجزة إمنا كانت يف إحيائه ، فلما صار حيا صار كالمه كسائر كالم الناس : قال ابن العريب 

ا لََما َك فَهَِي كَالِْحجَاَرِة أَوْ أََشدُّ قَْسَوةً َوإِنَّ ِمَن الِْحَجاَرِة لََما َيتَفَجَُّر ِمْنُه الْأَْنهَاُر َوإِنَّ ِمْنَهثُمَّ قََسْت قُلُوُبكُْم ِمْن َبْعِد ذَِل
  ) ٧٤(َتْعَملُونَ َيشَّقَُّق فََيخُْرُج ِمْنُه الَْماُء َوإِنَّ ِمْنَها لََما َيْهبِطُ ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا 

: جيوز أن يكون هذا اخلطاب ألهل الكتاب الذين كانوا يف زمان حممد عليه الصالة والسالم ، أي : قال القفال 
اشتدت قلوبكم وقََست وضلّت من بعد الَبّينات اليت جاءت أوائلكم ، والعقاب الذي نزل مبن أََصرَّ على املعصية 

ياءهم ، فأخرب بذلك عن طُْغَياهنم ، وَجفَائهم على ماعندهم من العلم بآيات اهللا منهم ، واآليات اليت جاءهم هبا أنب
  .اليت تلني عندها القلوب 

ألنه خطاب ُمَشافهة فََحْمله على احلاضرين أوىل ، وحيتمل أن يكون املراد أولئك اليهود الذين كانوا يف زمان : قال 
القتيل ملا عني القاتل كذبه ، وما ترك اإلنكار وساعده عليه  وروي أن ذلك. موسى عليه الصالة والسالم خصوصاً 

وحيتمل . مجع ، فتكون اإلشارة لقوله بعد ذلك إىل ما أظهره اهللا تعاىل من إحياء القتيل بَِضْربِهِ ببعض البقرة املذبوحة 
آظهرها اهللا تعاىل على يد  أن تكون اإلشارة إىل مجيع ما عدده اهللا تعاىل من النعم العظيمة ، واآليات الباهرة اليت

موسى عليه الصالة والسالم فإنّ أولئك اليهود بعد أن كثرت مشاهدهتا هلا ما خلوا من الِعَناد واالعتراض على 
  .موسى عليه الصَّالة والسَّالم 

» ذَِلكَ  ِمْن َبْعِد« : ، وقال » مث قست « : اليت تقتضى الترتيب واملُْهلة ، فقال » مث « مل أتى ب : فإن قيل 
  والبَْعدية ال تقتضي التعقيب ، وقلوهبم مل تزل قاسيةً مع رؤية ماآلية وبعدها؟

من بعد ذلك فجعل ابتداء املقصود عقيب رؤية اآليات ، : اليت البتداء الغاية فقال » من « أنه أتى ب : فاجلواب 
  .فنزلت املهلة 

  .» جفت : معىن قََسْت « : وقال أبو عبيدة 
  .خفت من الّشدة فلم تكن : ي وقال الواقد

  .» غلظت « : وقال املؤرخ 
  .اسودت : وقيل 

  .» القَْسوة ذهاب اللّني والرمحة واخلشوع واخلضوع « : وقال االزجاج 
فكل ما قبل مثة ]  ١٩: البقرة [ } أَْو كََصيِّبٍ { : اليت يف قوله » أو « هذه ك » أو » « أَْو أَشدُّ قَْسَوةً « : قوله 
  ]الوافر : [ القول به هنا ، وملا قال أبو األسود ميكن 
  َوَعبَّاساً َوَحمَْزةَ أَْو َعِليا... أُِحبُّ ُمحَمَّداً ُحبا َشديداً  ٥٩٣

{ : كال ، واستدل بقوله تعاىل : أشككت؟ فقال : اليت تقتضي الشك ، وقالوا له » أو « : اعترضوا عليه يف قوله 
أو كان شاكًّا من أخرب هبذا؟ وإمنا قصد رمحه اهللا : فقال ]  ٢٤: سبأ [ } على ُهًدى أَْو ِفي َضالَلٍ َوإِنَّآ أَْو إِيَّاكُْم ل

  .اإلهبام على املخاطب 



أحدمها : للتردد ، وهي ال تليق بعالَّم الغيوب ، فال بد من التأويل وهو من وجوه » أو « كلمة : قال ابن اخلطيب 
َوالَ يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِالَّ { : وقوله ]  ١٤٧: الصافات [ } إىل ِمئَِة أَلٍْف أَْو َيزِيُدونَ { : كقوله » الواو « أهنا مبعىن : 

  }أَن َتأْكُلُواْ ِمن ُبُيوِتكُمْ أَْو ُبيُوِت آبَآِئكُْم { : وقوله ]  ٣١: النور [ } ِلُبُعولَِتهِنَّ أَْو آبَآِئهِنَّ 

  ] . ٤٤: طه [ } لََّعلَُّه يََتذَكَُّر أَْو خيشى { : ومن نظائره قوله ]  ٦١: النور [ 
  .فهي كاحلجارة ومنها ما هو أشد قسوة من احلجارة : أن املراد : وثانيها 

إهنا كاحلجارة أو أشّد قسوة من : يف نظركم واعتقادكم إذا طلعتم على أحوال قلوهبم قلتم : أي : وثالثها [ 
  ] .احلجارة 
  ]الطويل : [ ؛ وقال الشاعر » بل « مبعىن » أو « أن : ورابعها 
  أَمِ النَّْوُم أَو كُلُّ إِلَيَّ َحبِيُب... فََواِهللا َما أَْدرِي أََسلَْمى َتقَوَّلَْت  ٥٩٤

طعامه ال خيرج عن هذين ، وليس الغرض : أي » ما أكل إال حلواً أو حامضاً « : أنه على حد قولك : وخامسها 
  .إيقاع الترّدد بل نفي غريمها 

جالس احلََسَن أو ابن « : بأي هذين شّبهت قلوهبم كان صدقاً كقوهلم : حرف إباحة ، أي » أو « أن : وسادسها 
فهي مِثْلُ : أي » كَاِحلَجارةِ « مرفوع لعطفه على حمل » أَشّد « و . أي أيهما جالست كنت مصيباً أيضاً » سريين 

ق مبحذوف ، وأن كون امساً فال تتعلّق بشيء ، وجيوز أن والكاف جيوز أن تكون حرفاً فتتعلّ. احلجارة أو أشد 
  .أو هي أشد : يكون خرب املبتدأ حمذوفاً أي 

منصوب على التمييز؛ ألن اإلْبَهاَم حصل يف نسبة التفضيل إليهما ، واملفضل عليه حمذوف للداللة » قسوة « و 
  .أشّد قسوة من اِحلجَاَرِة : عليه ، أي 

  .منها ] كأشد [ فهي كاحلجارة أو : أي » احلجارة « أنه عطفها على : لفتح َوَوْجُهَها با» أََشدْ « : وقرىء 
أو مثل أشد ، فحذف املضاف ، : معطوف على الكاف ، إما على معىن » أشد « و : قال الزخمشري موجهاً للرفع 

وجيوز على ما قاله أن »  احلجارة« وأقيم املضاف إليه مقامه ، وتعضده قراءة األعمش بنصب الدال عطفاً على 
اآلخرة « جبر ]  ٦٧: األنفال [ } واهللا ُيرِيُد اآلخرة { : يكون جمروراً باملضاف احملذوف ترك على حاله ، كقراءة 

  .ثواب اآلخرة ، فيحصل من هذا أن فتحه الدال ُيحتمل أن تكون للنصب ، وأن تكون للجر : أي » 
أنه : التفضيل وفعل التعجب؟ يعين » أفعل « أشدُّ قسوة مما َيخُْرج منه : ل مل قي: فإن قلت : وقال الزخمشري أيضاً 

  .للشروط من كونه ثالثياً تاماً غري لون وال عاهة متصرفاً غري مالزم للنفي ] مستكمل [ 
] قصد [ لكونه أبني وأدلّ على فرط القسوة ، ووجٌه آخر وهو االّ يقصد معىن األقسى ، ولكنه : قلت : مث قال 

  .» اشتدت قسوة احلجارة ، وقلوهبم أشد قسوة « وصف القسوة بالشدة ، كأنه 
جوز بناء التعّجب منها فيه نظر من حيث إهنا من األمور اِخللِْقية أو » القسوة « وهذا الكالم حسن ، إال أن كون 

  .من العيوب ، وكالمها ممنوع منه بناء البابني 
  .» قاسوة « : وقرىء 

  القسوة من احلجارةفصل يف أوجه شدة 
  :إمنا وصفها بأهنا أشد قسوةً من احلجارة لوجوه 

لَْو أَنزَلَْنا هذا القرآن على َجَبلٍ لَّرَأَْيَتهُ { : أن احلجارة لو كانت عاقلة ، ورأت هذه اآلية لقبلتها كما قال : أحدها 
  }َخاِشعاً مَُّتَصدِّعاً مِّْن َخْشَيِة اهللا 



  ] . ٢١: احلشر [ 
وإن كانت قاسيةً ، بل منصرفة على مراد : أن احلجارة ليس فيها امتناع ملا حيدث فيها من أمر اهللا فقال : وثانيها 

اهللا تعاىل غري ممتنعة ، وهؤالء مع ما وصفنا يف اّتَصال اآليات عندهم ، وتتابع نَِعمِ اهللا عليهم ميتنعون من الطاعة ، 
  .وال تلني قلوهبم مبعرفة حق اهللا 

  .أن األحجار ينتفع هبا من بعض الوجوه ، أما قلوب هؤالء فال نفع منها ألبتة : وثالثها 
  فصل يف الرد على املعتزلة

إن الذي خلق الصَّالبة يف : إن كان الدَّوام على الكفر خملوف فيهم ، فكيف حيسن ذمهم؟ فلو قال : قال القاضي 
حجار األهنار هو القادر على أن ينقلنا عما حنن عليه من احلجارة هو الذي خلق يف قلوبنا القَْسوة ، واخلالق يف األ

الكُفر خبلق اإلميان فينا ، فإذا مل يفعل فعذرنا ظاهر لكانت حّجتهم على موسى أَوْكد من حّجته عليهم ، وهذا 
  .النمط قد تكرر مراراً 

  .} َوإِنَّ ِمَن احلجارة لََما َيتَفَجَُّر ِمْنُه األهنار { : قوله 
سبحانه وتعاىل فَضَّل احلجارة على قلوهبم بأنه قد حيصل يف احلجارة أنواع من املنافع ، وال يوجد يف واعلم أنه 

  .قلوب هؤالء شيء من املنافع 
» إن « الم االبتداء دخلت على اسم » لََما « والالّم يف » َوإِنَّ ِمَن احلجارة لََما َيَتفَجَُّر ِمْنُه األهنار « : قوله : فأوهلا 
يف حملّ النصب ، ولو مل يتقدم اخلرب مل َيُجْز » الذي « اليت مبعىن » ما « ، وهي » من احلجارة « اخلرب ، وهو  لتقدم

يعود على » منه « دخول الالم على االسم؛ لئالَّ يتواىل َحْرفاً تأكيد ، وإن كان األصل يقتضي ذلك ، والضمري يف 
  .محالً على اللفظ » ما « 

  .على املعىن » منها « و كان يف غري القرآن جلاز ول: قال أبو البقاء 
  .وهذا الذي قاله قد قرأ به أُّبي بن كعب والضحاك 

  .من االنفجار » َينْفَجِر « وقرأ مالك بن دينار 
، النافية » إن « من الثقيلة ، وأتى بالالم فارقة بينها وبني » إنْ « بتخفيف » َوإِنْ ِمَن الِْحجَاَرِة « : وقرأ قتادة 

فيها يف حمل » ما « ، وهذه القرءاة حتتمل أن تكون » إنْ ِمنَْها لََما يَْهبِط « و » َوإِنْ مْنَها لََما َيشَّقَُّق « : وكذلك 
َوإِنَّ { : املخففة مسع فيها اإلعمال واإلمهال ، قال تعاىل » إنْ « رفع وهو املشهور ، وأن تكون يف حملّ نصب؛ ألن 

  .يف قراءة من قرأه ]  ١١١: هود [ } فَِّينَُّهمْ كُالًّ لَّمَّا لَُيَو
  .إال أن املشهور اإلمهال ]  ٣٢: يس [ } َوإِن كُلٌّ لَّمَّا َجمِيٌع لََّدْيَنا { : وقال يف موضع آخر 

  .الفَْجر والفُُجور : انشقت باملّدة ، ومنه : انفجرت قرحة فالن أي : الفتح بالّسعة والكثرة؛ يقال : والتفجري 
  يف تولد األهنار فصل

األهنار إمنا تتولّد عن أَْبِخَرٍة جتتمع يف باطن األرض ، فإن كان ظاهر األرض َرْخواً انشقت تلك : قالت احلكماء 
األخبرة وانفصلت ، وإن كان ظاهر األرض صلباً حجرّياً اجتمعت تلك األَْبخَِرةُ ، وال يزال يتصل بعضها ببعض 

  .ينئذ من كثرهتا وتواتر َمدِّها أن تنشّق األرض ، وتسيل تلك املياه أوديةً وأهناراً حىت تكثر كثرة عظيمة ، فيعرض ح

وإنَّ من احلجارة ملا يتصّدع ، فينبع املاء منه فيكون َعْيناً ال : أي } َوإِنَّ ِمْنَها لََما َيشَّقَُّق فََيْخُرُج ِمْنُه املآء { : قوله 
  .هنراً جارياً 

يف « امليم » لَمَّا بتشديد « : َيَتَشقّق ، فأدغم وباألصل قرأ األعمش ، وقرأ طلحة بن مصرف  :أصله » َيشَّقَُّق « و 



  .« وهي قراءة غري مّتجهة » : املوضعني قال ابن عطية 
  .« ما » بالنون وفاعله ضمري « ينشّق » : وقرأ أيضا 

على املعىن ، « املاء » جيوز أن ُيْجعل ل « ُق َيشَّقَّ» ألن « املاء » وجيوز أن يكون فاعله ضمري : وقال ابو البقاء 
  .فيكون معك ِفْعالن ، فيعمل الثاين منهما يف املاء ، وفاعل األول مضمر على شريطة التفسري 

» أنه من باب التنازع ، وال بد من حذف عائد من : وعند الكوفيني يعمل األول ، فيكون يف الثاين ضمري ، يعين 
وإن من احلجارة ملا يشقق املاء منه ، فيخرج : ، والتقدير « منه » : وصولة دلَّ عليه قوله امل« ما » على « يشقق 

  .املاء منه 
بالتاء؛ ألنه أنثه بتأنيث األهنار « ملا تتفجر » جيوز : قال أبو حامت . بالتاء جاز « تتفّجر » : ولو قرىء : وقال أيضاً 

  .يعين التأنيث « تشقق » ، وهذا ال يكون يف 
، فإهنا « ملا » وإن منها احلجارة تتشقق يعين فرياعى به معىن : جيوز ما أنكره على املعىن ، ألن املعىن : ال النَّحَّاس ق

  .واقعة على احلجارة 
  .« َوإِنَّ ِمْنَها لََما َيْهبِطُ ِمْن َخْشَيةِ اهللا » : قوله 

، فإنه جيوز عليهما اخلَْشَية ، واحلجارة ال » القلوب « ع إىل راج» َوإِنَّ ِمْنها « : الضمري يف قوله » : قال أبو ُمسْلم 
وقد تقدم ذكر القلوب كما تقدم ذكر احلجارة ، وأقصى ما يف الباب أن احلجارة أقرب . جيوز عليها اخلَْشَية 

احلجارة « دون » القلوب « املذكورين إالّ أنّ هذا الوصف ألَْيُق بالقلوب من احلجارة ، فوجب رجوع الضمري إىل 
  .، وفيه بعد لتنافر الّضمائر » 

  .» احلجارة « الضمري عائد إىل : وقال اجلمهور املفسرين 
جيوز أن يكون حقيقة على معىن أن اهللا خلق فيها قَابِليَّةً لذلك ، وأن املراد من ذلك َجَبلُ موسى عليه : وقالوا 

عاىل خلق فيه احلياة والعقل واإلْدَراك ، وهذا غري الصالة والسالم حني تقطع وجتلّى له ربه ، وذلك ألن اهللا ت
  .مستعبد يف قدرة اهللا تعاىل 

]  ٢١: فصلت [ } َوقَالُواْ ِلُجلُودِِهْم ِلمَ َشهِدتُّْم َعلَْيَنا قالوا أَنطَقََنا اهللا الذي أَنطََق كُلَّ َشْيٍء { : ونظريه قوله تعاىل 
.  

  .ك اجلََبل وصفه باخلشية فكما جعل اِجللْد ينطق ويسمع ويعقل ، فكذل

  ] . ٢١: احلشر [ } لَوْ أَنَزلَْنا هذا القرآن على جََبلٍ لََّرأَْيَتهُ َخاشِعاً مَُّتَصدِّعاً مِّْن َخْشَيِة اهللا { : وقال أيضاً 
ه وروي أنه حّن اِجلذْع لصعود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املنرب ، وملا أتى الوحي رسول اهللا صلى اهللا علي

وسلم يف أول املبعث ، وانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل منزله سلمت عليه اِحلجَاَرةُ فكلها كانت تقول 
  .السَّالم عليك يا رسول اهللا : 

ما َتَردَّى َحَجٌر من رأس جبل ، وال تَفَجََّر َنْهٌر من َحَجر ، وال خرج منه ماء إالَّ من خشية اهللا ، نزل : قال جماهد 
إنَّ َحجَراً كَانَ ُيَسلُِّم َعلَيَّ ِفي اجلَاِهِليَّةِ « : ذلك القرآنُ ، مثله عن ابن ُجرَْيجِ وثبت عنه عليه الصالة والسالم قال ب

إِنَّا َعَرْضَنا  {: وقوله تعاىل « إِلَيَّ َيا َرُسولَ اِهللا » : إنِّي أَخَاُف أَنْ َيقُْتلُوَك َعلَى ظَْهري فَُيَعذّبين اُهللا فَنَاَداهُ ِحَراٌء 
  .اآلية ]  ٧٢: األحزاب [ } األمانة 

  .وأنكرت املعتزلة ذلك ، وال يلتفت إليهم؛ ألنه ال دليل هلم إال جمرد االستبعاد 
ال تعقلُ ، وال َتفَْهم ، فال بدَّ من التأويل ، « احلجارة » و « احلجارة » الضمري عائٌد إىل : لو قال بعض املفسِّرين 



  ]الكامل : [ إسناد اهلبوط استعارة؛ كقوله :  فقال بعضُُهْم
  سُوُر الَْمدِيَنِة والْجَِبالُ الُْخشَُّع... لَمَّا أََتى َخَبُر الزَُّبْيرِ تَواَضَعْت  ٥٩٥
جَِداراً { : ذلك اهلبوط لو وجد من العاقل لكان به خاشياً هللا ، وهو كقوله تعاىل : أي « ِمْن َخْشَيِة اِهللا » : وقوله 

أي جداراً قد ظهر فيه املََيالَن ومقاربة السقوط ما لو ظهر مثله يف حّي خمتارٍ ، ]  ٧٧: الكهف [ } يُد أَن َينقَضَّ ُيرِ
  ]الطويل : [ لكان مريداً لالنقضاض ، وحنو هذا قوله 

  َتَرى اُألكَْم ِفيِه ُسجَّداً ِللْحََوافِرِ... َبخِْيلٍ َتِضلُّ الُْبلُْق ِفي َحَجرَاِتِه  ٥٩٦
  .فجعل ما ظهر يف األكم من أثر احلََوافر من عدم امتناعها ِمْن دفع ذلك عن نفسها كالسُّجود منها للحوافر 

من احلجارة ما ينزل ، وما يشقق ، ويتزايل بعض عن بعض : « ِمْن َخْشَيِة اِهللا » : قوله : من التأويل : الوجه الثاين 
  .ْشية عباده له وفزعهم إليه بالدعاء والتوبة عند الزالزل من أجل ما يريد اهللا بذلك من َخ

  .وحتقيقه أنه كان املقصود األصلي من أهباط األحجار يف الزالزل الشديدة أن حتصل اخلشية يف القلوب 
  .به الَبَرُد الذي يهبط من السحاب ختويفاً من اهللا تعاىل لعباده ِليَْزُجرَُهْم « احلجارة » : قال اجلُبَّائي : الوجه الثالث 

ينزل بالتخويف للعباد ، أو مبا يوجب اخلشية هللا ، كما : خشية اهللا ، أي : أي « ِمْن َخْشَيِة اِهللا » : وقوله : قال 
  .بإجياب ذلك على الناس : نزل القرآن بتحرمي كذا ، وحتليل كذا ، أي : تقول 

  .يوصف باحلجارة؛ ألنه ماء يف احلقيقة هذا التأويل ترك للظَّاهر من غري ضرورة؛ ألن الَبَرد ال : قال القاضي 
  .للتعليل « من » ، و « يهبط » منصوب احمللّ متعلق ب « ِمْن َخْشَيِة اِهللا » : قوله 

[ « الباء » يهبط خبشية اهللا ، فجعلها مبعىن : ، كما تقول « يهبط » يف موضع نصب ب « من » : وقال أبو البقاء 
  .وهذا فيه نظر ال خيفى ] املعدية 

الكامل : [ من أن خيشى اهللا ، وإسناد اهلبوط إليها استعارة؛ كقوله : مصدر مضاف للمفعول تقديره » خشية « و 
[  

  سُوُر الَْمدِيَنِة والْجَِبالُ الُْخشَُّع... لَمَّا أََتى َخَبُر الزَُّبْيرِ تَواَضَعْت  ٥٩٧
  .لك أن اهللا خلق فيها قابلّيةً لذ: وجيوز أن يكون حقيقة على معىن 

  .، وفيه بُْعد لتنافر الضمائر » القلوب « يعود على » منها « الضمري يف : وقيل 
  .» َوَما ُهمْ بُِمْؤِمنَِني « : قد تقدم يف قوله » َوَما اهللاُ بَِغاِفلٍ « : قوله 

  .يف موضع رفع » متيم « ، وعلى لغة » اِحلجَاز « يف موضع نصب على لغة » بغافل « : قال القرطيب 
تعملونه ، أو : موصولة امسية ، والعائد الضمري ، أي » ما « ، و » غافل « متعلّق ب » َعمَّا َتْعَملُونَ « : له قو

  .عن عملكم ، وجيوز أن يكون واقعاً موقع املفعول به ، وجيوز أالّ يكون : مصدرية فال حيتاج إليه أي 
  .بالياء والتاء « َيْعَملُونَ : وقرىء 

  اآليةفصل يف املقصود ب
َوَما { : أن اهللا بِالْمِرصَاد هلؤالء القاسية قلوهبم ، وحافظ ألعماهلم ُمْحصٍ هلان فهو جمازيهم هبا وهو كقوله : واملعىن 

  .وهذا وعيد وختويف كبري ]  ٦٤: مرمي [ } كَانَ َربُّكَ َنسِّياً 
  هل يصح أن يوصف اهللا بأنه ليس بغافل؟: فإن قيل 

نه يوهم جواز الَغفْلة عليه ، وليس األمر كذلك؛ ألن نفي الصفة عن الشيء ال يستلزم ال يصح؛ أل: قال القاضي 



األنعام [ } َوُهَو ُيطِْعُم َوالَ ُيطَْعمُ { ]  ٢٥٥: البقرة [ } الَ َتأُْخذُُه ِسَنةٌ َوالَ َنْوٌم { ثبوت صّحتها عليه ، بدليل قوله 
 :١٤ . [  

  ) ٧٥(َوقَْد كَانَ فَرِيٌق ِمْنُهمْ َيْسَمُعونَ كَلَاَم اللَِّه ثُمَّ ُيَحرِّفُوَنُه ِمْن َبْعِد َما َعقَلُوُه َوُهْم َيْعلَُمونَ  أَفََتطَْمُعونَ أَنْ ُيْؤِمُنوا لَكُْم

  .هذا استفهما فيه معىن اإلنكار ، كأنه أَْيأَسَُهْم من إميان هذه الفرقة من اليهود : قال القرطيب 
  .وأطمعه فيه غريه » فَِعل « ماعيةً خمفف فهو طَِمٌع على وزن طَِمع فيه طََمعاً وطَ: ويقال 

  .صار كثري الطّمع : طَُمَع الرُّجل بضم امليم أي : ويقال يف التعجب 
  .بأرزاقهم : أمر هلم األمري بأَطَْماعهم ، أي : رزق اجلُْند ، يقال : والطمع 

  .ُتطِْمُع َوالّ ُتَمكِّن : وامرأة ِمطَْماع 
  اليهود فصل يف قبائح

  .ملا ذكر قََبائح أفعال أَْسالف اليهود شرع قَبَائح أفعال الَيهود الذين كانوا يف زمن حممد عليه الصالة والسالم 
  .من أقاصيص بين إسرائيل وجوهاً من املقاصد ] سورة البقرة [ إن فيما ذكره اهللا تعاىل يف : قال القَفّال رمحه اهللا 

نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ألنه أخرب عنها غري تعلّم ، وذلك ال يكون إال الداللة هبا على صّحة : أحدها 
  .بالَوْحي ، ويشترك يف االنتفاع هبذه الداللة أهل الكتاب والعرب 

أما أهل الكتاب فكانوا يعلموهنا ، فلما مسعوها من حممد عليه الصَّالة والسَّالم من غري تفاوت ، علموا ال حمالة أنه 
  .إال من الَوْحي ما أخذها 

من أن أهل الكتاب يصدقون حممداً يف هذه األخبار ، فلم يكونوا يسمعون هذه ] شاهدوا [ وأما العرب فلما 
  .األخبار إالّ من علماء أهل الكتاب ، فيكون ميلهم إىل الطّاعة أقرب 

من أنواع النعم ، كاإلْنَجاِء من آل فرعون تعديد النَِّعم على بين إسرائيل ، وما َمنَّ اهللا به على أَْسالَفهم : وثانيها 
بعد اْسِتْبعَادهم ، وَتْصيِْيرِ أبنائهم أنبياء وملوكاً ، ومتكينهم يف األرض ، وفَْرق البحر هلم ، وأهالك َعُدوّهم ، وإنزال 

ر إىل اهللا َجهَرةً ، مث ما التوراة والصَّفْح عن الذنوب اليت ارتكبوها من عبادة الَعْجل ، ونَقْض املَوَاثيق ، ومسألة النَّظّ
أخرجه هلم يف التِّْيِه من املاء من احلََجر ، وإنزال املَّن والسَّلَْوى وَتظْلِيل الَغَمام من َحّر الشمس ، فذكّرهم هبذه النعم 

  .كلها 
هم ، وبلوغهم يف إخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم بقدمي كُفْرهم وخالفهم ، وتعنّتهم على األنبياء ، وِعَناد: وثالثها 

ذلك ما مل يبلغه أحد من األمم قبلهم ، وذلك ألهنم بعد ُمَشاهدهتم اآليات الباهرة َعَبدوا الِعْجل بعد مفارقة موسى 
مبّدة يسرية ، وملا أمروا بدخول الباب ُسّجداً وأن يقولوا حطّة ، ووعدهم أن يغفر هلم َخطَاياهم ، ويزيد يف ثواب 

وفََسقوا ، وسألوا الفُوَم الَبَصلَ َبَدلَ املَّن والسَّلوى ، وامتنعوا من قَُبول التوراة بعد إمياهنم حمسنهم ، فبدلوا القول 
مبوسى عليه الّصالة والسالم وأخذ منهم املَوَاثيق أن يؤمنوا به حني رفع فوقهم اجلََبل ، مث استحلّوا الصيد يف الّسبت 

  .» أَتَتَِّخذَُنا ُهزُواً « : سى عليه الصالة والسالم بقوهلم واعتدوا ، مث أمروا بذبح البقرة ، فشافهوا مو
إذا كانت هذه أفعاهلم مع نبيهم الذي أعّزهم اهللا : مث ملا شاهدوا إْحَياء املوتى ازدادوا قَسْوى ، فكأن اهللا تعاىل يقول 

م أيها النيب واملؤمنون ما ترونه من به ، فغري بديع ما يعامل به أخالفهم حممداً عليه الصالة والسالم ، فَلَْيُهْن عليك
  .عنادهم ، وإعراضهم عن احلق 



حتذير أَْهل الِكتَاب املوجودين يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم من نزول العذاب علهيم كما نزل : ورابعها 
  .بأسالفهم يف تلك الوقائع املعدودة 

كَذَِلَك ُيْحيِي { : إقراره باالبتداء كما يف قوله  االحتجاج على من أنكر اإلعادة من مشركي العرب مع: وخامسها 
  ] . ٧٣: البقرة [ } اهللا املوتى 

  فصل يف تسلية النّيب صلى اهللا عليه وسلم
« : اعلم أن املراد تسلية رسوله عليه الصالة والسالم فيما يظهر من أَْهل الكتاب يف زمانه من قلّة القبول فقال 

  .» واْ لَكُْم أَفََتطَْمُعونَ أَن ُيْؤِمُن
  .هو خطاب مع الرسول عليه الصالة والسالم واملؤمنني : قال احلسن 
وهذا األليق بالظاهر ، وإن كان األصل يف الّدعاء ، فقد كان من الصحابة من يدعوهم إىل اإلميان ، : قال القاضي 

م خاّصة؛ ألنه هو الّداعي ، وهو إنه خطاب مع النيب عليه الصالة والسال: قال ابن َعبَّاس . ويظهر هلم الدالئل 
  ] .القرينة [ واللفظة وإن كانت للعموم لكن محلناها على هذا اخلصوص هلذن . املقصود باالستجابة 
ودعا اليهود إىل كتاب اهللا ، وكذبوه ، فأنزل اهللا تعاىل وسبب هذه االستعباد ما » املدينة « روي أنه حني دخل 

مع أهنم ما آمنوا مبوسى عليه الصَّالة والسَّالم الذي كان هو السبب يف َخالَصهم أتطمعون أن يؤمنوا : ذكرناه أي 
من الذّل ، وفضلهم على الكل بظهور املُْعجزات املتوالية على َيِدِه ، مع ظهور أنواع العذاب على املتمردين ، فأي 

  .استبعاد يف عدم إميان هؤالء 
  فصل يف إعراب اآلية

وموضعها نصب أو » أن « ناصب ومنصوب ، وعالمة النصب حذف النون واألصل يف » لَكُْم  أَن ُيْؤِمنُواْ« : قوله 
  .بالالّم لتضّمنه معىن أن حيدثوا اإلميان ألجل دعوتكم قاله الزخمشري » يؤمنوا « جر على ما عرف ، وعدي 

  ؟واإلميان إمنا هو هللا» ُيْؤِمنُواْ لَكُْم « : ما معىن اإلضافة يف قوله : فإن قيل 
ملا ]  ٢٦: العنكبوت [ } فَآَمَن لَُه لُوطٌ { : أن اإلميان وإن كان اهللا فهم الّداعون إليه كما قال تعاىل : فاجلواب 

َوقَْد كَانَ فَرِيٌق « : قوله . آمن بنبّوته وتصديقه ، وجيوز أن يراد أن يؤمنوا ألجلكم ، وألجل تشّددكم يف دعائهم 
  .ل للحا: » الواو » « مِّْنُهْم 

أفتطمعون يف إمياهنم ، واحلال أهنم كاذبون حمرفون : ، والتقدير » إذ « وعالمتها أن يصلح موضها : قال بعضهم 
  .لكالم اهللا تعاىل 

  .مقربة للماضي من احلال سّوغت وقوعه حاالً » قد « و 
  .» كان « خرب » َيْسَمُعون « و 
  .ق كائن منهم فري: ، أي » فريق « يف حملّ رفع صفة ل » منهم « و 

  .بكسر اهلاء إتباعاً لكسرة امليم » مِْنهِم « : واعلم أن ناساً من ربيعة يقولون : قال سيبويه 

  .مل يكن املسكن حاجزاً حصيناً عندهم 
« ، ويف الكثري » أَفْرقه « ، ومجعه يف أدىن العدد » َرْهط َوقَْوم « اسم مجع ال واحد له من لفظه ك » الفريق « و 
  .» اء أفْرِقَ
  .وما يف َحّيزها يف حملّ نصب على ما تقدم » كان « ، وفيه بعد ، و » فريق « نعت ل » َيْسَمُعون « و 

وهو اسم جنس واحدة كلمة ، وفّرق النحاة بني الكالم والكلم ، بأن الكالم شرطه اإلفادة » كَِلَم اِهللا « : وقرىء 



ع يف املعىن ، وأقلّ اجلمع ثالثة ، فيكون بينهما عموم ، والكلم شرطه التركيب من ثالث فصاعداً؛ ألنه مج
  .مصدر أو اسم مصدر؟ خالف » الكالم « وخصوص من وجه ، وهل 

  .واملادة تدل على التأثري ، ومنه الكَلْم وهو اجلُْرح ، والكَالَم يؤثر يف املخاطب 
  ]املتقارب : [ قال الشاعر 

  ِدَوُجْرحُ اللَِّساِن كَجُْرحِ الَْي...  ٥٩٨
  ]الطويل : [ ويطلق الكالم لغة على اخلَطِّ واإلشارة؛ كقوله 

  َردَْدُت َعلَْيَها بِالدُّمُوعِ الَْبواِدرِ... إِذَا كَلََّمْتنِي بِالُعُيونِ الفََواِترِ  ٥٩٩
  ]الكامل : [ وعلى النفساين؛ قال األخطل 

  اللَِّسانُ َعلَى الْفَُؤاِد َدلِيالًجُِعلَ ... إِنَّ الْكَالََم لَِفي الْفَُؤاِد وَإِنَِّما  ٦٠٠
  .مل يوجد هذا البيت يف ديون األخطل : وقيل 

  .على اللّفظ املركب املفيد بالوضع ] فيطلق [ وأما عند النحويني 
  .للتراخي إما يف الزمان أو الرتبة » مث « و 
  .قلم حمّرف إذا كان مائالً : اإلمالة والتحويل ، وأصله من االحنراف عن الشيء ، ويقال : » التحريف « و 

مث حيرفون : جيوز أن تكن موصولة امسية ، أي » ما « ، و » حيرفونه « متعلق ب » مْن َبْعِد َما َعقَلُوُه « : قوله 
  .الكالم من بعد املعىن الذي فهموه وعرفوه ، وجيوز أن تكون مصدرية 

  .عقلهم إياه من بعد ت: يعود حينئذ على الكالم أي » عقلوه « والضمري يف 
  :مجلة حالية ، ويف العامل قوالن » َوُهْم َيْعلَُمونَ « : قوله 

  .» عقلوه « : ، ولكن يلزم منه أن تكون حاالً مؤكدة؛ ألن معناها قد فهم من قوله » عقلوه « : أحدمها 
  .حيرفونه حال علمهم بذلك : ، أي » حيرفونه « أنه : والثاين وهو الظاهر 
  ريقفصل يف تعيني الف

الفريق َمْن كان يف زمن موسى عليه الصَّالة والسَّالم؛ ألنه وصفهم بأهنم مسعوا كالم اهللا ، والذين : قال بعضهم 
  .مسعوا كالم اهللا هم أهل اِملْيقَاِت 

 هذه اآلية نزلت يف الَسبعني املختارين الذين ذهبوا مع موسى عليه الصالة والسالم إىل اِملْيقَات ،: قال ابن عباس 
مسعوا كالم اهللا ، وأمره وهنيه ، فلما رجعوا إىل قومهم رجع الناس إىل قوهلم ، وأما الصادقون منهم فأّدوا كما مسعوا 

.  
إن استطعتم أن تفعلوا هذه األشياء فافعلوا ، وإن شئتم أالَّ : مسعنا اهللا يف آخر كالمه يقول : قالت طائفة منهم 

  .تفعلوا فال بأس 

إنّ السبعني مسعوا كما مسع موسى عليه الصالة والسالم فقد أخطأ ، وأذهب بفضيلة : قال ومن : قال القرطيب 
  .موسى ، واختصاصه بالتكليم 

وقال السُّدِّي وغريهك مل يطيقوا مساعه ، واختلطت أذهاهنم ، ورغبوا أن يكون موسى يسمع ويعيده هلم ، فلمَّا 
: اهللا على لسان موسى عليه الصالة والسَّالم ، كما قال تعاىل فرغوا وخرجوا بدلت طائفة منهم ما مسعت من كالم 

  ] . ٦: التوبة [ } َوإِنْ أََحٌد مَِّن املشركني استجارك فَأَجِْرُه حىت َيْسَمَع كَالََم اهللا { 
 املراد بالفريق َمْن كان يف زمن حممد صلى اهللا عليه وسلم كما غّيروا آية الرجم ، وصفة حممد: ومنهم من قال 



صلى اهللا عليه وسلم وهم يعلمون أهنم كاذبون ، وهو قول جماهد وقتادة وعكرمة ووهب والسدي وهذا أقرب؛ 
والذي » أَفَتطَْمُعونَ أَنْ ُيْؤِمنُوا لَكُْم « : راجع إىل ما تقدم من قوله » َوقَْد كَانَ فَرِيٌق مِّنُْهْم « : ألن الضمري يف قوله 

  .كانوا يف زمن حممد عليه الصالة والسالم  تعلّق الطبع بإمياهنم هم الذين
إنه : الذين مسعوا كالم اهللا هم الذين حضروا اِملْيقَات ممنوع؛ ألن من مسع التوراة والقرآن جيوز أن يقال : وقوهلم 

  .مسع كالم اهللا 
لبعض ال ينايف كيف يلزم من إقدام البعض على التَّحْريف حصول اليأس من إميان الباقني ، فإن عناد ا: فإن قيل 

  إقرار الباقني؟
حيتمل أن يكون املعىن يؤمن هؤالء ، وهم إمنا يأخذون دينهم ، ويتعلمونه من علمائهم وهم : أجاب القَفّال فقال 

  .قوم يتعمدون التحريف عناداً ، فأولئك إمنا يعلموهنم ما حرفوه وعرفوه 
  فصل يف كالم القدرية واجلربية

استفهام على سبيل اإلنكار ، فكان ذلك َجزماً بأهنم ال يؤمنون ألبتة ، وإميانُ » نْ ُيْؤِمنُوا لَكُْم أَفََتطَْمُعونَ أَ« : قوله 
  .من أخرب اهللا تعاىل عنهم بأنه ال يؤمن ممتنع ، فحينئذ تعود الوجوه املذكورة للقدرية واجلربية 

على أن إمياهنم من قلبهم؛ ألنه لو كان خبلق اهللا تعاىل فيهم يدل » أَفََتطَْمُعونَ أَنْ ُيْؤِمنُوا لكْم « : قوله : قال القاضي 
لكان ال يتّغري حال الطمع فيهم بصفة الفريق الذي تقّدم ذكرهم ، وملا صّح كون ذلك تسليةً للرسول وللمؤمنني؛ 

  .ألن اإلميان موقوف على خلقه تعاىل ذلك ، وزواله موقف على أال خيلقه فيهم 
  .هبم يف التحريف من حيث فعلوه ، وهم يعلمون صحته وأيضاً إعظامه تعاىل لكذ

  .وإضافته تعاىل التحريف إليهم على وجه الذم يدلّ على ذلك ، واعلم أن الكالم عليه قد تقدم جوابه مراراً 
  فصل يف ذم العامل املعاند

يأس من اجلاهل؛ ألن تعّمده اآلية تدلّ على أن العامل املعاند أبعد من الّرشد ، وأقرب إىل ال: قال أبو بكر الرازي 
  .التحريف مع العلم مبا فيه من العذاب يكون أشد قسوة ، وأعظم جناية 

  فصل يف بيان أهنم إمنا فعلوا ذلك ألغراض
  :إمنا فعلوا ذلك لضرب من األغراض كما قال تعاىل : فإن قيل 

  ] . ١٤٦: البقرة [ } وَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناَءُهمْ َيْعرِفُ{ : وقال ]  ١٨٧: آل عمران [ } واشتروا بِِه ثََمناً قَِليالً { 
وجيب أن يكونوا قليلني؛ ألن اجلَْمع العظيم ال جيوز عليم ِكْتَمان ما يعتقدون؛ ألنا إنْ جوزنا ذلك : قال ابن اخلطيب 

  .مل نعلم احملق من املبطل ، إن كثر العدد 
  .تكْرار » ونَ َعقَلُوُه َوُهْم َيْعلَُم« : قوله : فإن قيل 

  :أجاب القَفّال رضى اهللا عنه بوجهني 
  .، فأّولوه تأويالً فاسداً يعلمون أنه غري مراد اهللا تعاىل » َمْن َبْعِد َما َعقَلُوا مراد اهللا تعاىل منه « : أحدمها 
  .من اهللا تعاىل  أهنم عقلوا مراد اهللا َتَعاىل ، وعلموا أن التأويل الفاسد يكسبهم العذاب والعقوبة: والثاين 

واعلم أن املقصود من ذلك تسلية الرسول عليه الصالة والسالم وتصبريه على عنادهم فكلما كان عنادهم أعظم 
  .كان ذلك يف التسلية أقوى 



َما فََتَح اللَُّه َعلَْيكُْم لُِيحَاجُّوكُمْ بِِه ِعْندَ َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَا َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ قَالُوا أَُتَحدِّثُونَُهْم بِ
  ) ٧٧(أََولَا َيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ ) ٧٦(رَبِّكُْم أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

عليه وسلم قالوا هلم روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه أن منافقي أهل الكتاب كانوا إذا لقوا أصحاب حممد صلى 
آمنا بالذي آمنتم به ، نشهد أنَّ صاحبكم صادق ، وأنَّ قوله حّق ، وجنده بِنَْعِتِه وصفته يف كتابنا ، مث إذا َخالَ : 

بعضهم إىل بعض قال الرؤساء كعب بن األشرف ، وكعب بن أسد ، ووهب بن يهودا وغريهم أحتّدثوهنم مبا فتح 
  .ِتِه وصفته ليحاجوكم به اهللا عليكم يف كتابه من َنْع

فتح اهللا على فالن يف علم كذا : مأخوذ من قوهلم : } فََتَح اهللا َعلَْيكُمْ { : قال القَفَّال رمحه اهللا تعاىل يف قوله تعاىل 
  .وسهل له طلبه ] رزقه اهللا ذلك [ أي 

« الفَتَّاح بلغة : منه قبل للقاضي مبا قضى اهللا عليكم من كتابكم أن حممداً حق ، وقوله ِصْدق ، و: قال الكَلْيب 
  .» الَيَمن 

  .ما َبّينه اهللا عليكم : وقال الِكسَائي 
أي ]  ٩٦: األعراف [ } لَفََتْحَنا َعلَْيهِْم َبَركَاٍت مَِّن السمآء واألرض { مبا أنزل اهللا عليكم نظريه : وقال الواقدي 

  .أنزلنا : 
  .ليكم به ، وأعطاكم من نصركم على عدوكم مبا َمنَّ اهللا ع: وقال أبو عبيدة واألخفش 

  .أنزل من العذاب ليعريكم به ، ويقولون فمن أكرم على اهللا منكم : مبا فتح اهللا عليكم أي : وقيل 
بعضهم لبعض حني سبهم النيب عليه الصالة والسالم » قَُريظة « هذا قول يهود : وقال جماهد والقاسم بن أيب بّزة 

  .من أخرب حممداً هبذا؟ ما خرج هذا إالَّ منكم : فَقَالُوا » الِقرََدِة َواخلَنَازِيرِ َوَعَبَد الطَّاغُوِت  َيا إْخَوانَ« : فقال 
  .أنه بّين لكم صفة حممد عليه الصالة والسالم : اإلعالم والتبيني مبعىن : وقيل 

  فصل يف إعراب اآلية
  :وهذه اجلملة الشرطية حتتمل وجهني يف أول السورة » وإذ لَقُوا « : قد تقّدم على نظري قوله 

  .أن تكون مستأنفة كاشفة عن أحوال اليهود واملنافقني : أحدمها 
: والتقدير » َوقَْد كَانَ فَرِيٌق « : أن تكون يف حملّ نصب على احلال معطوفة على اجلملة احلالية قبلها وهي : والثاين 

  كيف تطمعون يف إمياهنم وحاهلم كيت وكيت؟
  :وطارقت النعل » سافر « : فَاَعل مبعىن فَِعل حنو » لقوا « وهو مبعىن » الَقوا « : الّسميفع وقرأ ابن 

يف أول » إىل « و » خال « قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وتقدم معىن » َخلَو « : » خال « وأصل 
  .السورة 

: والعائد حمذوف ، أي » الذي « موصولة مبعىن » ما « ه ، و قبل» التحديث « متعلق ب } بَِما فََتَح اهللا { : قوله 
  .فتحه 

شيء فتحه ، فالعائد حمذوف أيضاً ، أو بِفَْتحِ اهللا : وأجاز أبو البَقَاِء أن تكون نكرة موصوفة أو مصدرية ، أي 
  .عليكم 

» ما « و » ما « عائد على » بِِه لُِيحَاجُّوكُْم « : ويف جعلها مصدرية إشكال من حيث إنَّ الضمري يف قوله بعد ذلك 
املصدرية حرف ال يعود عليها ضمري على املشهورن خالفاً لألخفش ، وأيب بكر بن السراج ، إالّ أن ُيَتكَلّف فيقال 



ليحاجُّوكم بالتحديث : ، أي » فتح « : أو من قوله » أَُتَحدِّثُوَنُهمْ « : الضمري يعود على املصدر املفهوم من قوله : 
  .حّدثتموهم ، أو بالفتح الذي فتحه اهللا عليكم  الذي

  .حكم : ومعىن فتح : يف حملّ نصب بالقول ، قال القُْرطيب » أَُتَحدِّثُوَنُهمْ « : واجلملة يف قوله 
[ } ْيُر الفاحتني رَبََّنا افتح َبيَْنَنا َوَبْيَن قَْوِمَنا باحلق وَأَنَت َخ{ : القضاء واحلكم ، ومنه قوله تعاىل : والفتح عند العرب 

بيين وبينك الفَتّاح ، قيل ذلك ألنه : ، يقال » اليمن « القاضي بلغة : والفتاح . احلاكمني : أي ]  ٨٩: األعراف 
  .ينصر املظلوم على الظامل 

َتفِْتُحواْ فَقَدْ إِن َتْس{ : وقوله ]  ٨٩: البقرة [ } َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الذين كَفَُرواْ { : النصر ، ومنه قوله : والفتح 
  ] . ١٩: األنفال [ } َجآَءكُمُ الفتح 

مبعىن أهنا » كي « ليخاصموكم ، وحيتجوا بقولكم عليكم ، وهذه الالم تسمى الم : أي » لُِيَحاجُّوكُْم « : قوله 
،  كما سيأيت ، وهي حرف جر» كي « كذلك ال مبعىن أهنا تنصب ما بعدها بإضمار ب » كي « للتعليل ، كما أن 

: املصدرية مقّدرة بعدها ، فهو معرب بتأويل املصدر أي » أن « وإمنا دخلت على الفعل؛ ألنه منصوب ب 
  .للُمَحاجَّة ، فلم تدخل إالّ على اسم ، لكنه غري صريح 

خالفاً البن كَْيَسان والسّريايف ، وإن ظهرت بعدها حنو قوله » كي « املضمرة كما تقدم ال ب » أن « والنصب ب 
  .هي أم الباب ، فادعاء إضمارها أوىل من غريها » أن « ألن ]  ٢٣: احلديد [ } لِّكَْيالَ تَأَْسْواْ { : اىل تع

إمنا هو على سبيل » أَنْ « ، ومن » كي « نفسها ، وأن ما يظهر بعدها من » الالم « النَّْصب ب : وقال الكوفيون 
  .التأكيد ، ولالحتجاج موضٌع غري هذا 

{ : حنو قوله » ال « إالَّ يف صورة واحدة ، وهي إذا وقع بعدها » الالم « وإضمارها بعد هذه » أن «  وجيوز إظهار
وذلك ملا يلزم من توايل الََمْينِ ، فَيثْقُل ]  ١٥٠: البقرة [ } لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ { ]  ٢٩: احلديد [ } لِّئَالَّ َيْعلََم 

  .اللفظ 
  .ر هذه الالم؛ ألهنا حرف جر ، وفيها لغة شاذة وهي الفتح واملشهور يف لغة العرب كس

  .» ألن الفتح األصل « : قال األخفش 
  .» أَُتَحدِّثُوَنُهمْ « : وهذه الالم متعلّقة بقوله . هي لغة بين الَعْنَبر : قال خلف األمحر 

ة للفتح ، وإمنا هي نشأت عن وليس بظاهر؛ ألن املَُحاجَّة ليست علّ» فتح « وذهب بعضهم إىل أهنا متعلّقة ب 
تتعلّق به على أهنا الم العاقبة ، وهو قول قيل به ، فصار املعىن أن عاقبة الفتح ومآله : التحديث ، اللّهم إال أن يقال 

  .صار إىل أن حياجُّوكم 
ب واملسبب يف ؛ ألنه سبب للتحديث ، والسب» فتح « إن الالَّم الم العلة على باهبا ، وإمنا تعلّقت ب : أو تقول 

  .هذا واحد 

غالبته ، : أي ] فحججته [ الكالم املستقيم على اإلطالق ، ومن ذلك حمّجة الطريق ، وحاججت فالناً : واحلُّجة 
  .، وذلك ألن احلّجة نفي الطَّريق املسلوك املوّصلة للمراد » فََحجَّ آَدُم ُموَسى « : ومنه احلديث 
وقد تقدم أنه يضعف القول بكوهنا مصدرية } بَِما فََتَح اهللا { : من قوله تعاىل  »ما « يعود على » به « والضمري يف 

  .» فتح « و » أَُتَحدِّثُوَنُهْم « ، وأنه جيوز أن يعود على أحد املصدرين املفهومني من 
ة ، فيكون ذلك زائداً يف ليحاُجوكم يوم القيام: مبعىن » لُِيحَاجُّوكُمْ « : ظرف معمول لقوله » ِعْنَد رَبِّكُمْ « : قوله 



  .قاله األصم وغريه » ِعْنَد َربِّكُْم « : ظهور فضيحتكم على رؤوس اخلَالَئق يف املوقف ، فكىن عنه بقوله 
  .فيكونون أحّق به منكم : ليحاجُّوكم يف ربكم أي : أي » يف « مبعىن » عند « : وقال احلسن 

يف : فالن عندي عامل أي : يقال : القَفّال رمحه اهللا تعاىل  وقال. عند ذكر ربكم : مث مضاف حمذوف أي : وقيل 
« : يف حكمهما وقوله : اعتقادي وُحكْمي ، وهذا عند الشَّافعي َحالَل ، وعند أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل حرام أي 

  .كم اهللا بتلك الدالئل يف ح] عند ربكم [ لتصريوا حمجوجني : أي » ِلُيَحاجُّوكُْم بِِه ِعْنَد َربِّكُْم 
يف : اي ]  ١٣: النور [ } َيأْتُواْ بِالشَُّهَدآِء فأولئك ِعنَد اهللا ُهُم الكاذبون { : ونظريه تأويل بعض العلماء قوله 

  .حكم اهللا وقضائه أن القاذف إذا مل يأت بالشهود لزمه حكم الكاذبني وإن كان يف نفسه صادقاً 
مبا فتح اهللا من عند رّبكم ليحاّجوكم ، وهو َنْعته عليه الصالة : أي »  بَِما فََتَح اُهللا« : هو معمول لقوله : وقيل 

  .والسالم وأخذ ميثاقهم بتصديقه 
  .هو الصحيح؛ ألن االحتجاج عليهم هو مبا كان يف الّدنيا : ورّجحه بعضهم وقال 

على األظهر كما تقدم ، » ثُوَنُهمْ أَُتَحدِّ« : متعلق بقوله » لُيحَاجُّوكُْم « ويف هذا نظر من جهة الصناعة ، وذلك أن 
  .وبني معمول وهو عند ربك وذلك ال جيوز؛ ألنه أجنيب منهما » فتح « فيلزم الفَْصل به بني العامل وهو 

  :يف هذه اجلملة قوالن » أَفَالَ َتْعِقلُونَ « : قوله 
أحتدثوهنم مبا يرجع َوبَاله عليكم : م إذا َخالَ بعضهم ببعض قالوا هل: أهنا مندرجة يف َحيِّز القول ، أي : أحدمها 

وصِْرُتم حمجوجني به ، أفال تعقلون أن ذلك ال يليق ، وهذا أظهر ألنه من متام احلكاية عنهم ، فََعلَى هذا حملها 
  .النصب 
البقرة [ } ُنواْ لَكُْم أَفََتطَْمُعونَ أَن ُيْؤِم{ : أهنا من خطاب اهللا تعاىل للمؤمنني ، وكأنه قدح يف إمياهنم ، لقوله : والثاين 

  .قاله احلسن ]  ٧٥: 
  .جيوز أن يكون مراداً ، وجيوز أالّ يكون » تعقلون « فعلى هذا ال حملّ له ، ومفعول 

تقدم أن مذهب اجلمهور أن الّنية بالواو والتقدمي على اهلمزة؛ ألهنا عاطفة ، وإمنا » أََوالَ َيْعلَُمونَ أَنَّ اَهللا « : قوله 
  .للنفي » ال « ، لقوة مهزة االستفهام ، وأن مذهب الزخمشري تقدير فعل بعد اهلمزة و  أخزت عنها

  :يف حملّ نصب وفيها حينئذ تقديران » أَنَّ اهللاَ َيْعلَُم « و 
  .» عرف « مبعىن » علم « أهنا ساّدة مسّد مفرد إن جعلنا : أحدمها 
، وقد تقدم أن هذا مذهب سيبويه » ظننت « الثنني ك  أهنا ساّدة مسّد مفعولني إن جعلناها متعدية: والثاين 

» الذي « جيوز أن تكون مبعىن » ما « و . واجلمهور ، وأن األخفش يدعي أهنا سّدت مسدّ األول ، والثاين حمذوف 
] والسر . [ ما يسرونه ويعلنونه ، وأن تكون مصدرية ، أي يعلم سرهم وعالنيتهم : ، وعائدها حمذوف ، اي 

  .ية يتقابالن والعالن
  .بالتاء على اخلطاب » تعلنون « و » تسرون « وقرأ ابن حميصن 

  فصل يف أن املراد بالسؤال هو التخويف والزجر
  :يف اآلية قوالن 

  .وهو قول األكثرين أن اليهود كانوا يعرفون أن اهللا يعلم الّسر والعالنية ، فخّوفهم به : األول 
رغبهم هبذا القول يف أن يتفكّروا ، فيعرفوا أن رهبم يعلم سرهم وعالنيتهم ، وأهنم أهنم ما علموا بذلك ، ف: والثاين 

ال يأمنون حلول العِقَابِ بسببِ نِفَاِقهِْم ، وعلى كال القولني فهذا الكالم َزْجر هلم عن النفاق ، وعن وصية بعضهم 



  .بعضاً بكتمان دالئل نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم 
أو ال يعلم كيف : املخاطبني بذلك كانوا عاملني بذلك؛ ألنه ال يكاد يقال على طريق الزجر  واألقرب أن اليهود

  .وكيت ، إالّ وهو عامل بذلك الشيء ، ويكون ذلك زاجراً له عن ذلك الفعل 
  فصل يف االستدالل باآلية على أمور

  :اآلية تدلّ على أمور منها : قال القاضي 
فعال العباد ، فكيف يصح أن يزجرهم عن تلك األقوال واألفعال ، ومنها أهنا تدلّ أنه تعاىل إن كان هو اخلالق أل

  .على صّحة احلجاج والنظر وأن ذلك قد كان على طريقة الّصحابة واملؤمنني 
  .ومنها أهنا تدلّ على أن اآليت باملعصية مع العلم بكوهنا معصية يكون أعظم جرماً 

فَوَْيلٌ ِللَِّذيَن َيكُْتُبونَ الِْكتَاَب بِأَْيِديهِمْ ثُمَّ َيقُولُونَ ) ٧٨(ونَ الِْكتَاَب إِلَّا أَمَانِيَّ َوإِنْ ُهْم إِلَّا َيظُنُّونَ َوِمْنُهْم أُمِّيُّونَ لَا َيْعلَُم
  ) ٧٩(لَُهْم ِممَّا َيكِْسُبونَ  َهذَا ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِلَيشَْتُروا بِِه ثَمًَنا قَِليلًا فََوْيلٌ لَُهْم ِممَّا كَتََبْت أَْيدِيهِْم َووَْيلٌ

واعلم أنه تعاىل ملا وصف اليهود الِعنَاِد ، وأزال الطمع عن إمياهنم بني فرقهم ، فالفرقة األوىل هي الضَّالة واملضلّة ، 
  .وهم الذين حيّرفون لكلم عن مواضعه 

  .املنافقون : والفرقة الثانية 
  . الذين ُيجَادلون املنافقني: والفرقة الثالثة 
هم املذكورون هنا ، وهم العامة األّميون الذين ال يعرفون القراءة ، وال الكتابة ، وطريقتهم : والفرقة الرابعة 

  .التقليد وقَُبول ما يقال هلم ، فبني اهللا تعاىل أن املُْمَتنِِعَني عن اإلميان ليس سبب ذلك واحداً ، بل لكل قسم سبب 
  .افقني هم بعض اليهود واملن: وقال بعضهم 

  .» هم نصارى العرب « : وقال عكرمة والضَّحاك 
وعن علي رضي اهللا عنه هم . » هم قوم من أهل الكتاب رفع كتاهبم لذنوب ارتكبوها ، فصاروا آمنني « : وقيل 

  .اجملوس 
يكون مبتدأ مؤخر ، وجيوز على رأي األخفش أن » أّميون « و . خرب مقدم ، فتعلّق مبحذوف » ِمْنُهمْ « قوهلك 

  .فاعالً بالظرف قبله ، وإن مل يعتمد 
  .وقد بنيت على ماذا يعتمد فيما تقدم 

  .وهو من ال َيكْتب وال َيقْرأ » أّمي « مجع » أُمِّيُّونَ « و 
  :وفيه معنيان » األّم « إىل : واختلف يف نسبته فقيل 

  .أبيه؛ ألن النساء ليس من ُشْغلهن الكتابة أنه حبال أُّمه اليت ولدته من عدم معرفة الكتابة ، وليس مثل : أحدمها 
  .أنه حباله اليت ولدته أمه عليها مل يتغري عنها ، ومل ينتقل : والثاين 
  .وهي القَاَمة واِخللْقَة ، مبعىن أنه ليس له من النَّاس إال ذلك » اُألمَّة « نسب إىل : وقيل 
  .على عادة العامة : عامي أي : رِف األشياء ، كقوهلم على َسذَاجتها قبل أن َيْع» اُألمَّة « نسب إىل : وقيل 

  .» أميون؛ ألهنم مل يصدقوا بأم الكتاب : قيل هلم « : وعن ابن َعبَّاس 
  .» أُميون ، إلنَْزال الكتاب عليهم ، كأهنم نسبوا ألم الكتاب : قيل هلم « : وقال أبو عبيدة 

  .كأنه استثقل توايل تضعيفني  بتخفيف الياء» أُمُِّيون « : وقرأ ابن أيب َعْبلة 



  .من ال ُيِقّر بكتاب وال رسول : األمي : وقيل 
  .أميون غري عاملني : ، كأنه قيل » أميون « مجلة فعلية يف حملّ رفع صفة ب » الَ َيْعلَُمونَ « : قوله 
، وال مندرجة حتت مدلوله » الكتاب « ليست من جنس » األماين « هذا استثناء منقطع؛ ألن » إالَّ أََمانِيَّ « : قوله 

[ } َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِالَّ اتباع الظن { : ، وهذا هو املُْنقطع ، ولكن شرطه أن يتوّهم دخوله بوجه ما ، كقوله 
  ]الطويل : [ وقوله النَّابغة ]  ١٥٧: النساء 
  ُحْسَن ظَنٍّ بَِصاِحبِ َوالَ ِعلَْم إِالَّ... َحلَفُْت َيِميناً غَْيَر ِذي َمثْنَوِيَِّة  ٦٠١

  .َصَهلَتِ اخليل إالَّ محاراً : ألن بذكر العلم اسُْتحِضر الظن ، وهلذا ال جيوز 
  .جاء القوم إالّ محاراً : ضرب يصّح توجه العامل عليه ، حنو : واعلم أن املنقطع على ضربيني 

لغة : فاألول فيه لُغَتان » ما نفع إال ما ضر  «، و » ما زاد إال ما نقص « : وضرب ال يتوجه حنو ما مثل به النحاة 
  .أنه كاملّتصل ، فيجوز فيه بعد النفي وشبهه النصب واإلتباع » متيم « وجوب نصبه ، ولغة » احلجاز « 

  :واآلية الكرمية من الضرب األولن فيحتمل يف نصبها َوجَْهان 
  .على االستثناء املنقطع : أحدمها 
  .» كتاب ال« أنه بدل من : والثاين 

، وظاهر كالم أيب البقاء أن » بل « ، وعند الكونفيني ب » لَِكنَّ « يف املنقطع تقدر عند البصريني ب » إالّ « و 
اسثناء منقطع؛ ألن األماين ليس من جنس العلم ، » إال أماين « : نصبه على املصدر بفعل َمْحذُوف ، فإنه قال 

لكن يتمنونه أماين ، فيكون عنده من باب االستثناء املفّرغ املنقطع ، : ي أ» لكن « يف مثل هذا ب » إالّ « وتقدير 
  ] .وفيه نظر . [ » ماعلمت إال ظّناً « : فيصري نظري 
  .بتشديد الياء فيها » أُْمنِيَّة « اَألَماين مع 

  .» جيوز ختفيفها فيها « : وقال ابو الَبقَاِء 
  .ين ختفيفاً وقرأ أبو جعفر بتخفيفها ، َحذََف إحدى الياء

  .» مفتاح ومفاتيح : هذا كما يقال يف مجع مفتاح « قال األخفشك 
  ]الطويل : [ ؛ وأنشد قول النابغة » احلذف يف املعتلّ اكثر « : قال النَّحَّاس 

  ثَالثُ اَألثاِفي والرُُّسوُم الَبالَقُِع... َوَهلْ ُيْرجُِع التَّْسِليمَ أو َيكِْشُف الَعَمى  ٦٠٢
وأصله يرجع إىل ما قال . » كلّ ما جاء واحده مشدداً من هذا النوع فلك يف اجلمع الوجهان « : َحاِتمٍ وقال أبو 
  .األخفش 

  ]الطويل : [ إذا تال وقرأ؛ قال : من َتمَنَّى َيَتمَنَّى » أُفُْعولَة « : » أمنية « ووزن 
  الزَّبُوَر َعلَى رِْسلِ َتَمنَِّي َداُوَد... َتَمنَّى ِكَتابَ اِهللا آِخَر لَْيِلِه  ٦٠٣

  ]الطويل : [ وقال كعب بن مالك 
  وآِخَرهُ الَقى ِحَماَم املقَاِدرِ... َتَمنَّى ِكَتابَ اهللاِ أَوَّلَ لَْيِلِه  ٦٠٤

ْمُنوَية أُ« : واألصل على هذا . قرأ وتال : أي ]  ٥٢: احلج [ } إِالَّ إِذَا متىن أَلْقَى الشيطان يف أُْمنِيَِّتهِ { : وقال تعاىل 
  .وقد تقدم » سيد « و » ميت « فأعلت إعالل » 

  .الكذب واالختالق : األمنية : وقيل 
  .اختلقته : أهذا الشيء رويته أم متنيته أي : قال أعرايب البن دَأْب يف شيء حيدث به 



  .ما يتّمناه اإلنسان ويشتهيه : وقيل 
  ]البسيط : [ ىن ، أو قدر؛ كقوله إذا كذب ، أو مت: ما يقدره وحيزره من َمتَّى : : وقيل 
  َحتَّى ُتالَِقَي َما َيمْنِي لََك املَانِي... الَ َتأَْمَننَّ َوإِنْ أَْمَسْيَت يف َحَرمٍ  ٦٠٥

  .يقدر لك املقدر : أي 
« ، وهو األجل املقدر للحيوان » املنية « الذي يُوَزن به ، ومنه » املََنا « التقدير ، ومنه : واملين : قال الراغب 

تقدير شيء يف النفس وتصويره فيها ، وذلك قد يكون عن ظّن وختمني ، وقد يكون بناء على َروِيَّةٍ : » والتَّمَنِّي 
: واألمنية [ وأصل ، لكن ملا كان أكثره عن ختمني كان الكذب أملك له ، فأكثر التمين تصّور ما الحقيقة له 

  ] .الصورة احلاصلة يف النفس من متين الشيء 

  .ا كان الكذب تصّور ما ال حقيقة له وإيراده باللفظ الدَّال صار التمين كاملبدأ للكذب فعرب عنه ومل
  .» ما تغنيت وال متنيت منذ أسلمت « : ومنه قوله عثمان 
تلق ، إذا قدَّر؛ ألن املتمين ُيقَدُِّر يف نفسه ، وَيْحزر ما يتمناه ، وكذلك املخ: واالشتقاق من منَّى : وقال الزخمشري 

  .والقارىء يقدر أن كلمة كذا بعد كذا ، فجعل بني هذه املعاين قدراً مشتركاً وهو واضح 
َوقَالُواْ لَن َيْدُخلَ اجلنة إِالَّ َمن كَانَ ُهوداً أَْو نصارى { : َحْمله على متين القلب أوىل بقوله تعاىل : وقال أبو مسلم 

  ] . ١١١: البقرة [ } ِتلَْك أَمَانِيُُّهْم 
ال يعلمون : محله على القراءة أليق؛ ألنا إذا َحَملَْناه على ذلك كان له به تعلّق ، فكأنه قال : قال األكثرون و

الكتاب إالَّ بقدر ما يتلى عليهم فيسمعونه ، وبقدر ما يذكر هلم فيقبلونه ، مث إنَُّهمْ ال يتمكّنون من التدبُّر والتأمل ، 
  .واألكاذيب أو الظن والتقدير وحديث النفس كان االستثناء فيه نادراً وإذا محل على أن املراد األحاديث 

» ما « وإذا كانت نافية املشهور أهنا ال تعمل عمل » ما « نافية مبعىن » إن « } َوإِنْ ُهْم إِالَّ َيظُنُّونَ { : قوله 
  .اِحلجَازية 

  ]املنسرح : [ وأجاز بعضهم ذلك ونسبه لسيبويه ، وأنشد 
  إالَّ َعلَى أَْضَعِف املَجَانِنيِ... َو ُمْسَتْوِلياً َعلَى أََحٍد إنْ ُه ٦٠٦

  .خربها » مستولياً « امسها ، و » هو « 
لألستثناء املفرغ ، » إال « ألهنا مل تعمل على املشهور ، و » إن « يف حمل رفع االبتداء ال سام » هم « : فقوله 

  .» هم « ويظنون يف حملّ الرفع خرباً لقوله 
  .ذف مفعويل الظَّن للعمل هبما واقتصاراً ، وهي مسألة خالف وح

  فصل يف بطالن التقليد يف األصول
  .اآلية تدلّ على بطالن التقليد 

  .وهو مشكل؛ ألن التقليد يف الفروع جائز عندنا : قال ابن اخلطيب 
بتداء به وإن كان نكرة ، ألنه دعاء عليهم ، مبتدأ ، وجاز اال» ويل « } فََوْيلٌ لِّلَِّذيَن َيكُْتُبونَ الكتاب { : قوله 

أو دعاء عليه كهذه اآلية ، واجلار بعده اخلرب ، » َسالٌَم َعلَْيكُْم « : والدعاء من املسوغات ، سواء كان دعاء له حنو 
  .فيتعلّق مبحذوف 
؛ ألن االسم مل يذكر قبل ألزمهم اهللا ويالً ، والالم للتبيني: ولو نصب لكان له وجه على تقدير : وقال أبو البقاء 

ألن االسم مل يذكر قبل ، يعين أنه لو ذكر : وقوله . أن الالم بعد املنصوب للبيان ، فيتعلّق مبحذوف : املصدر يعين 



وعبارة اجلرمي توهم وجوب . مل حيتج إىل تبيني خبالف ما لو تأخر » ألزم اهللا زيداً ويالً « : فقلت » ويل « قبل 
وجيوز النصب على إضمار فعل أي : عن اإلضافة؛ ونّص األخفش على جواز الّنصب ، فإنه قال  الرفع يف املقطوع

  .ألزمهم اهللا ويالً : 
من » َعْول « و » ويك « و » َوْيه « و » َوْيب « و » َوْيس « و » وَْيح « : وأخواته وهي » وَْيالً « واعلم أن 

َألفَْعال واجبة اإلضمار ، ال جيوز إظهارها ألبتة؛ ألهنا جعلت بدالً املصادر املنصوبة بأفعال من غري لفظها ، وتلك ا
وإن أضيف نصب على ما تقدم ، » ويل له « من اللفظ بالفعل ، وإذا فصل عن اإلضافة فاألحسن فيه الرفع حنوك 

: رفعت فقلت فإذا أدخلت الالّم : وإن كانت عبارة اجلرمي توهم وجوب الرفع عند قَطْعه عن اإلضافة ، فإنه قال 
  .كأنه يريد على األكثر ، ومل يستعمل العرب منه فعالً؛ العتالل عنيه وفائه » ويح له « و » ويل له « 

َسوَّفَْت ولَوْلَيت إذا قلت : وهذا ال يرد؛ ألنه مثل قوهلم . إذا دعا بالَوْيلِ » َتوَيَّلَ الرجل « : وقد حكى ابن عرفة 
  .َسْوَف َولَْو : له 

  .شدة الشر ، قاله اخلليل : ل ومعىن الوي
  .الترحم : التفجُّع ، والويح : الويل : وقال اَألْصَمِعّي 

  .َوْيلٌ ملن وقع يف اهلَلكة ، وويح زجر ملن أشرف على اهلالك : وقال سيبويه 
  .احلزن : الويل : وقيل 
  .فرقه به سيبويه يف بعضها  مبعىن واحد أو بينها فرق؟ خالف فيه ، وقد تقدم ما» ويل وويح وويس وويب « وهل 

  .وما بعده ترحم عليه » ويح « يف الدعاء عليه ، و » ويل « : وقال قوم 
وي لفالن أي ُحْزنٌ له ، فوصلته العرب بالالّم ، : حزن ، كما تقول : َوْي ، أي : » ويل « وزعم الفراء أنّ أَْصل 

  .وقدرت أهنا منه فأعربوها ، وهذا غريب جدَّا 
  .ْيلٌ َوَوْيلَة َو: ويقال 

  ]الطويل [ وقال امرؤ القيس 
  لََدْيه َوالَ الَبْسبَاَسةُ اْبَنةُ َيْشكُرَا... لَُه الوَْيلُ إنْ اَْمَسى َوالَ أُمُّ َعاِمرٍ  ٦٠٧

  ]الطويل : [ وقال أيضاً 
  ُمْرجِِلي لََك الوَْيالَتُ إِنََّك: فَقَالَْت ... َوَيْوَم َدَخلُْت اِخلْدَر ِخْدَر ُعَنْيَزٍة  ٦٠٨

  .كما زعم ابن عطية؛ ألن مجع املذكر باأللف والتاء ال ينقاس » وَْيل « ال مجع » َوْيلة « مجع » َوْيالت « ف 
. [ » صديد أهل جهنم « : ، وعن سفيان الثورى أنه قال » الويل العذاب األليم « : قال ابن عباس رضي اهللا عنه 

الوَْيلُ َواٍد يف َجهَنََّم َيْهوِي ِفيِه الكَاِفُر أَْرَبِعَني « :  عليه وسلم أنَّه قال وروى أبو سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا
  »َخرِيفاً قَْبلَ أَنْ َيْبلُغَ قَْعَرهُ 

  .» وَاٍد يف جهنم لو سريت فيه جبال الّدنيا المناعت من شّدة حره « : وقال سعيد بن املسيب ] . 
  .» جبل من قَبح ودم « : وقال ابن يزيد 

  .صهريج يف جهنم : وقيل 
  .أنه باب من أبواب َجَهنَّم : وحكى الزهراوي عن آخرين 

  .الويل املشقّة من العذاب : وعن ابن عباس 
  .ما تقدم يف اللغة : وقيل 



، والكتاب هنا بعض املكتوب ، » الكتاب « ، ويبعد جعله حاالً من » يكتبون « متعلّق ب » بِأَْيدِْيهِْم « : قوله 
بغري ] تكون [ ال ] الكتابة [ صبه على املفعول به ، ويبعد جعله مصدراً على بابه ، وهذا من باب التأكيد ، فإن فن

  ] :ونظريه [ اليد ، 

  ] . ١٦٧: آل عمران [ } َيقُولُونَ بِأَفَْواهِهِم { ]  ٣٨: األنعام [ } َوالَ طَاِئرٍ َيِطُري بِجََناَحْيهِ { 
فعل كذا حيتمل أنه أمر بفعله ومل : باشروا ذلك بأنفسهم ، ومل يأمروا به غريهم ، فإنّ قوهلم فائدة ذكره أهنم : وقيل 

  .فأتى بذلك رفعاً هلذا اجملاز » بىن األمري املدينة « : يباشره ، حنو 
، فإن بيان جرأهتم وجماهرهتم ] ففائدته . ذكره أهنم باشروا ذلك بأنفسهم ، ومل يأمروا به غريهم [ فائدة : وقيل 

  .املَُباشر للفعل أشّد مواقعة ممن مل يباشره 
  .وهذان القوالن قريبان من التأكيد ، فإنَّ أصل التأكيد رفع توّهم اجملاز 

ذكر األيدي كناية عن أهنم اختلقوا ذلك من ِتلْقَائهِْم ، ومن عند أنفسهم ، وهذا الذي قاله ال : وقال ابن السراج 
  .يلزم 

يف الِقلّة ، فاستثقلت الضمة قبل الياء ، » فلس وأفلس « أَْيُدٌي بضم الدال ك : ، واألصل  »يد « مجع : واأليدي 
» أمحر « مجع » محر « بضم الباء ك » بُْيض « ، واألصل » أبيض « مجع » بيض « : فقلبت كسرة للتجاُنس ، حنو 

كسه ، وسيأيت حتقيق مذهبهما عند ، وهذا رأي سيبويه ، أعين أنه يقر احلرف ويغري احلركة ، ومذهب األخفش ع
  .إن شاء اهللا تعاىل » معيشة « ذكر 

  .َيْدٌي بسكون العني : » يد « وأصل 
: وعليه التثنية » َرًحى « َيداً ك : َيَدٌي بتحريكها فَتحرَّكَ حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفاً ، فصار : وقيل 
  ]الزجز : [ وعليه أيضاً قوله [ َيَدَياِن 
  ]إالَّ ِذرَاَع الَعْنزِ أَْو كَفَّ الَيَدا ... َياُربَّ َسارٍ َباَت ما تََوسََّدا  ٦٠٩

َتبَّتْ َيَدآ أَبِي لََهبٍ { ]  ٦٤: املائدة [ } َبلْ َيَداُه مَْبُسوطََتانِ { : واملشهور يف تثنيتها عدم ردِّ المها ، قال تعاىل [ 
  ]الكامل : [ َيَدَياِن؛ قال : وله وقد شذّ الردُّ يف ق]  ١: املسد [ } َوَتبَّ 
  قَدْ َيْمَنَعانَِك أَنْ ُتَضاَم وُتقْهَرَا... َيَدَيانِ َبْيَضاَواِن ِعْنَد ُمَحلَّمٍ  ٦١٠

من حذف يصح معه » َيكُْتُبونَ الِكَتابَ « : كلب وأكلب وأكالب ، وال بد يف قوله : مجع اجلمع ، حنو » أياد « و 
ويكتبون الكتاب : ، وقدره غريه حاالً من الكتاب تقديره » يكتبون لكتاب احملرف «  :املعىن ، فقدره الزخمشري 

  .إىل هذا اإلضمار؛ ألن اإلنكار ال يتوّجه على من كتب اللكتاب بيده إال إذا حرفه غريه ] أحوج [ حمرفاً ، وإمنا 
هذا من « يعود على ما أشاروا إليه بقوله » به « الم كي ، وقد تقدمت ، والضمري يف : الالم » ِلَيْشَتُروا « : قوله 

  .» عند اهللا 
  .مفعوله » ثََمناً « و 

فليلتفت ]  ٤١: البقرة [ } َوالَ َتْشَترُواْ بِآَياِتي ثََمناً قَلِيالً { : وقد تقّدم حتقيق دخول الباء على غري الثمن عند قوله 
  .االشتراء يقولون ذلك ألجل : أي » يقولون « إليه ، والالّم متعلقة ب 

  .» ِمْن ِعْند اِهللا « : وأبعد من جعلها متعلّقة باالستقرار الذي تضمنه قوله 



  .أو باالستقرار يف اخلرب » ويل « متعلّق ب » ِممَّا كََتَبْت أَْيدِيهِْم « : قوله 
  .موصولة امسية ، والعائد حمذوف ، وجيوز أن تكون نكرة موصوفة » ما « للتعليل و » من « و 
  .من كَْتبِهِْم : كتبته ، وجيوز أن تكون مصدرية ، أي : ول أقوى ، والعائد أيضاً حمذوف أي واأل

مثل ما تقدم قبله ، وإمنا كرر الوَْيل؛ ليفيد أن اهلَلَكَة متعلقة بكل واحد من الفعلني » َوْيلٌ لَُهْم ِممَّا َيكِْسُبونَ « و 
؛ ألن الكتابة مقدمة ، فنتيجتها » َيكِْسُبون « على » كََتَبتْ «  :على ِحَدته ال مبجموع األمرين ، وإنا قدم قوله 

  .كَْسب املال ، فالكَْتب سبب والكَْسب مسبب ، فجاء النظم على هذا 
  فصل يف سبب هذا الوعيد

على الكتابة الباطلة لقصد اإلضالل ، وعلى أن املكتوب من عند اهللا ، فاجلمع : هذا الوعيد مرّتب على أمرين 
  .ا منكر عظيم بينهم

  :تنبيه على أمرين » ِلَيْشَتُروا بِِه ثََمناً قَِليالً « : وقوله 
أنه يدلّ على هناية شقاوهتم؛ ألن العاقل ال يرضى بثمن قليل يف الدنيا حيرمه األجر العظيم األبدي يف اآلخرة : األول 

.  
أْخذَ املال بالباطل وإن كان بالّتراضي فهو ُمَحّرم؛  إمنا فعلوا ذلك طلباً للمال واجلَاِه ، وهذا يدلّ على أن: والثاين 

  .ألن الذي كانوا يعطونه من املال كان عن حمبة ورضا 
ذكر [ دليل علىأخذهم املال عليه ، فلذلك كرر } فََوْيلٌ لَُّهْم مِّمَّا كََتَبْت أَْيِديهِْم َووَْيلٌ لَُّهْم مِّمَّا َيكِْسُبونَ { : وقوله 

  .الويل ] 
  هل املراد سائر معاصيهم ، أو ما كانوا يأخذون على الكتابة والتحريف؟» َيكِْسُبونَ « : وا يف قوله واختلف

واألقرب يف نظم الكالم أنه راجٌع إىل الكَْسب املأخوذ على وجه الكتابة والتحريف ، وإن كان من حيث العموم أنه 
  .يشمل الكل 

  فصل يف الرد على املعتزلة
ية على أن كتابتهم ليست خلقاً هللا تعاىل ألهنا لو كانت خلقاً هللا تعاىل لكانت إضافتها إليه دلت اآل: قال القاضي 
حقيقة؛ ألنه تعاىل إذا خلقها فيهم فََهْب أن العبد يكتسب إال أن نسبة ذلك » هو من عند اهللا « : تعاىل بقوهلم 

الكتابة إىل اهللا تعاىل أوىل من إسنادها إىل العَْبِد ، الفعل إىل اخلالق أقوى من انتسابه إىل املكتسب ، فكان إسناد تلك 
إهنا من عند اهللا ، وملا مل يكن كذلك علمنا أن تلك الكتابة ليست : فكان جيب أن يستحقوا احلمد على قوهلم فيها 

  .خملوقة هللا تعاىل 
  .أنَّ الداعية املوجبة هلا من َخلْق اهللا كما تقدم يف مسألة الداعي : واجلواب 

  لفص
« يروى أن أَْحبار اليهود خافوا ذهاب كَِلمتهم ومآكلهم وزوال رَِياستهم حني قدم رسول اهللا صلى هللا عليه وسلم 

فاْحتَالوا يف َتعْويق اليهود عن اإلميان ، فعمدوا إىل صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة فغّيروها ، » املدينة 
لشعر ، أَكَْحل العينني َرْبعة القامة فغّيروها وكتبوا مكاهنا طويالً أَْزرق َسْبطَ وكان صفته فيها َحَسن الوجه ، َحَسن ا

الشعر ، فإذا سأهلم َسفَلتهم عن حممد صلى اهللا عليه وسلم قرءوا ما كتبوه عليهم ، فيجدونه خمالفاً لصفته فيكذبونه 
.  



  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيغري ما ميلي عليه نزلت هذه اآلية يف الكاتب الذي كان يكتب لرسول : وقال أبو مَاِلٍك 
آل « و » البقرة « روى الثعليب بإسناده عن أنس أن رجالً كان يكتب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وكان قد قرأ 

فيقول له النيب صلى اهللا » عليماً حكيماً « فكتب » غفوراً رحيماً « وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم تال » عمران 
أنا أعلمكم : فارتد ذلك الرجل عن اإلسالم ، وحلق باملشركني فقال : قال » اكُْتُب كَْيَف شِئَْت « : وسلم  عليه

» إنَّ اَألْرَض الَ َتقَْبلُُه « : مبحمد إنِّي كنت أكتب ما شئت ، فمات ذلك الرجل فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .يت مات فيها ، فوجده منبوذاً أنه أتى األرض ال: فأخربين أبو طَلَْحة : قال 

  .ما شأن هذا امليت؟ قالوا دفناه مراراً فلم تقبله األرض : قال أبو طلحة 

لَى اللَِّه َما لَا ُه َعْهَدُه أَْم َتقُولُونَ َعَوقَالُوا لَْن َتَمسََّنا النَّارُ إِلَّا أَيَّاًما َمْعُدوَدةً قُلْ أَتََّخذُْتْم ِعْندَ اللَِّه َعْهًدا فَلَْن ُيْخِلَف اللَّ
  ) ٨٠(َتْعلَُمونَ 

لن َتّمسنا : منصوب على الظرف بالفعل قبله ، والتدقري » أيَّاماً « استثناء مفّرغ ، و » إالّ أَيَّاماً َمْعدُوَدةً « : فقوله 
« : ْيَوام؛ ألنه مجع يوم ، حنو أَ: » أّيام « : النار أبداً إالّ أياماً قالئل َيْحصُوُرها الَعدُّ؛ ألن العد حيصر القليل ، وأصل 

، فاجتمع الياء والواو ، وسبقت إحدامها بالسكون ، فوجب قلب الواو ياء ، وإدغام الياء يف الياء » قوم وأقوام 
  ؟» َهّيت ومّيت « : مثل 
  فصل

  :ذكروا يف األيام املعدودة وجهني 
أيام مخسة ، وأيام : وال تضاف إىل ما فوقها ، فيقال ال تضاف إال إىل العشرة فما دوهنا ، [ أن لفظه األيام : األول 

 ١٨٣: البقرة [ } كُِتَب َعلَْيكُُم الصيام { : يشكل بقوله تعاىل ] إالَّ أن هذا . أيام أحد عشر : عشرة ، وال يقال 
  .عشرة وهي أيام الشهر كله ، وهي أزيد من ال]  ١٨٤: البقرة [ } أَيَّاماً مَّْعدُودَاٍت { : إىل أن قال ] 

إنه األقل أو األكثر؛ ألن من : إذا ثبت أن األيام حممولة على الَعْشرة فما دوهنا ، فاألشبه أن يقال : قال القاضي 
  .أمحله على األكثر وله وجه : عشرة يقول : أمحله على أقل احلقيقة فله وجه ، ومن يقول : يقول ثالثة يقول 

الثة فال وجه له؛ ألنه ليس َعَدٌد أوىل من َعَدٍد ، اللهم إال إنْ جاءت يف فأما محله على أقل من العشرة وأزيد من الث
  .تقديرها رواية صحيحة ، فحينئذ جيب القول هبا 

الدنيا سبعة آالف سنة ، فاهللا يعذب على كلّ ألف سنة « : أن اليهود كانت تقول : روي عن ابن عباس وجماهد 
  .» يوماً واحداً 

  .أهنم عبدوا الِعْجل سبعة أيام : د وحكى األصم عن بعض اليهو
أنه قدر هذه األيام باألربعني ، وهو عدد األيام اليت عبد آباؤهم العجل فيها ، : وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنه 

  .وهي مّدة غيبة موسى عليه الصالة والسالم عنهم 
فأقسم ليعذّبنا أربعني يوماً ، فلن متّسنا النار  إن ربنا عتب علينا يف أمرنا ،: قالت اليهود : وقال احلسن وأبو العالية 

  .» أختَذُْتْم ِعْندَ اِهللا عَْهداً : قُلْ « : إالّ أربعني يوماً حتلّة القسم ، فكذهبم اهللا تعاىل بقوله تعاىل 
حىت إنَّ جهنم مسرية أربعني سنة ، وأهنم يقطعون يف كلّ يوم سنة : إن اليهود قالت يف التوراة : وقالت طائفة 

  .رواه الضَّحاك عن ابن عباس . يكملوها ، وتذهب جهّنم 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنه زعم اليهود أنه وجدوا يف التوراة مكتوباً أن ما بني طريف جهّنم أربعني سنة إىل أن 



  .ينتهوا إىل شجرة الزَّقوم ، فتذهب جهنم وهتلك 
: آل عمران [ } أَيَّاماً مَّْعدُودَاٍت { : وقال يف مكان آخر » إالَّ أَيَّاماً مَْعُدوَدةً لَْن َتَمسََّنا النَّاُر : َوقَالُوا « : فإن قيل 

  .» أيام « واملصروف يف املكانني واحد وهو ]  ٢٤
كُوز وِكيزان مكسورة ، وثياب َمقْطوعة : أن االسم إن كان مذكراً ، فاألصل يف صفة مجعه التاء ، يقال : فاجلواب 

جّرة وجِرَار مكسورات ، وَخابِية وَخَوايب : اً كان األصل يف صفة مجعه األلف والتاء يقال ، وإن كان مؤنث
  :مكسورات ، إال أنه قد يوجد اجلمع باأللف والتاء فيما واحده مذكّر يف بعض الصور ، وعلى هذا ورد قوله 

  ] . ٢٨: احلج [ } وَماٍت يف أَيَّامٍ مَّْعلُ{ ، و ]  ٢٠٣: البقرة [ } يف أَيَّامٍ مَّْعُدوَداتٍ { 
  فصل يف مدة احليض

َدِعي الصَّالةَ « : ذهب احلنفّية إىل أنّ أقل احلَْيض ثالثة أيام ، وأكثره عشرة ، واحتجوا بقوله عليه الصالة والسالم 
ّينا ، وعليه فمّدة احليض تسمى أياماً ، وأقلّ عدد يسمى أياماً ثالثة ، وأكثره عشرة على ما َب» أَيَّاَم أَقَْراِئِك 

  .اإلشكال املتقدم 
« اهلمزة لالستفهام ، ومعناها اإلنكار والتَّقْريع ، وهبا استغين عن مهزة الوصل الّداخلة على » أَتََّخذُْتمْ « : قوله 

وقد تقدم القول يف . وبابه ]  ١٥٣: الصافات [ } أَْصطَفَى { ]  ٨: سبأ [ } أفترى َعلَى اهللا { : كقوله » أختذمت 
  .وخالف أيب علي فيها » أتََّخذُْتْم « ريف تص

  .وحيتمل أن تكون هنا لواحد 
  .املتعدية لواحد » َجَعلتم « وهو مبعىن : وقال أبو البقاء 

هأل أخذمت من اهللا عهداً؟ وُيحتمل أن يتعّدى الثنني : لتعديها لواحد ، بل املعىن » جعل « وال حاجة إىل جعلها مبعىن 
  .» اتََّخذُْتمْ « ب » عند اهللا « مقدماً عليه ، فعلى األول يتعلّق » عند اهللا « الثاين ، و» عهد « ، األول 

  .وعلى الثاين يتعلّق مبحذوف 
وهي لغة مطّردة قرأ هبا نافع يف . قبلها ، فتفتح وحتذف اهلمزة » قل « وجيوز نقل حركة مهزة االستفهام إىل الم 

  .رواية َوْرش عنه 
  .» أتََّخذُْتْم « : هذا جواب االستفهام املقتدم يف قوله » ِلَف اُهللا فَلَْن ُيْخ« : قوله 

  وهل هذا بطريق تضمني االستفهام معىن الشرط ، أو بطريق إضمار الشَّرط بعد االستفهام وأخواته؟
إن : ف تقديره متعلّق مبحذو» فَلَْن ُيْخِلَف « : واختار الزخمشري القول الثاين ، فإنه قال ] تقدم حتقيقها [ قوالن 

  .اختذمت عند اهللا عهداً فلن خيلف اهللا عهده 
» أم تقولون « : كأنه يعين بذلك أن قوله » اعتراض بني أثناء الكالم : فلن خيلف اهللا َعْهده « وقال ابن عطيةك 

ختاذكم العهد أم فوقعت هذه اجلملة بني املتعادلني ُمْعترضة ، والتقدير أّي هذين واقع ا» أختذمت « : ُمَعادل لقوله 
  .قولكم بغري علم؟ فعلى هذا ال حملّ هلا من اإلعراب ، وعلى األول حملها اجلزم 

  :هذه جيوز فيها وجهان » أم » « أَْم َتقُولُونَ « : قوله 
أّي هذين واقع ، وأخرجه ُمخْرج املترّدد فيه ، وإن : أحدمهاك أن تكون مّتصلة ، فتكون للمعادلة بني الشيئني ، أي 

وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُْم لعلى ُهًدى أَْو ِفي { : ان قد علم وقوع أحدمها ، وهو قوهلم على اهللا ماال يعلمون للتقرير ، ونظريه ك
  .علم أيهما على هدى ، وأيهما يف ضالل ، وقد عرف شروط املتصلة أول السورة ]  ٢٤: سبأ [ } َضالَلٍ مُّبِنيٍ 

بل أتقولون ، ويكون : واهلمزة ، والتقدير » بل « عاطفة ، وتقدر ب  وجيوز أن تكون منقطعة ، فتكون غري



املنقطعة ، وزعم مجاعهة أهنا تقدر » أم « االستفهام لإلنكار؛ ألنه قد وقع القول منهم بذلك ، هذا هو املشهور يف 
« : عليه بقوهلم  يف اإلعراب؛ واستّدل] على ما قبلها [ وحدها دون مهزة استفهام ، فيعطف ما بعدها » بل « ب 

  ]الطويل : [ وقول اآلخر » َشاًء « بنصب » إن لنا إبالً أَْم َشاًء 

  هَُناِلَك أَْم ِفي َجنٍَّة أَْم جََهنَّمِ... فَلَْيَت ُسلَْيَمى يف الَْممَاِت َضجِيَعيت  ٦١١
على أهنا » جهنم « ، و » اء ش« بل يف جهنَّم ، ولو كانت مهزة االستفهام مقدَّرةً بعدها لوجب الرفع يف : التقدير 

هي يف هذين املوضعني مُتَّصلة ملا عرف أن من شرطها أن تتقّدمها اهلمزة : خرب ملبتدأ حمذوف ، وليس لقائل أن يقول 
  .لفظاً أو تقديراً ، وال يصلح ذلك هنا 

و نكرة موصوفة ، والعائد أ» الذي « ، وهي موصولة مبعىن » تقولون « ما منصوبة ب » َما الَ َتْعلَُمونَ « : قوله 
  .ما ال تعلمونه ، فاجلملة ال حملّ هلا على القول األول ، وحملّها النصب على الثاين : على كال القولني حمذوف ، أي 

  فصل يف االستدالل باآلية على أمور
  :اآلية تدلّ على أمور 

  .أن القول بغري دليل باطل : أحدها 
  .مل جيز املصري إىل اإلثبات أو إىل النفي إالَّ بدليل مسعي  ما جاز وجوده وعدمه عقالً: الثاين 

ألن القياس وخرب الواحد ال يفيدان العلم ، فهو : متّسك منكرو القياس وخرب الواحد هبذه اآلية ، قالوا : الثالث 
  .قول على اهللا مبا ال يعلم 

من القياس ، منه خرب الواحد ، فكان  أنه دلت الدالئل على وجوب العمل عند حصول الظّن املستفاد: والواجب 
  .وجوب العمل عنده معلوماً ، فكان القول به قوالً باملعلوم 

  ) ٨١(َبلَى َمْن كََسَب َسيِّئَةً َوأَحَاطَْت بِِه َخطِيئَُتُه فَأُولَِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

جواب لنفي متقدم ، سواًء دخله استفهام أم » بلى « أن  ، إال» نعم وجري وأََجلوإي « حرف جواب ك » بلى « 
بلى أىي هو قائم : أليس زيد قائماً فتقول : قد قام ، وتقول : بلى ، أي : ال فيكون إجياباً له حنو قول زيد ، فتقول 

  .و قالوا نعم لكفروا ويروى عن ابن َعّباس أهنم ل]  ١٧٢: األعراف [ } أَلَْسَت بَِربِّكُْم قَالُواْ بلى { : قال تعاىل 
قد تقع جواباً لنفي متقّدم وقد تقع جواباً الستفهام إثبات كما قال عليه الّصالة » بلى « إن : وقال بعضهم 

  .« َبلَى » : قال « أَُتِحبُّ أَنْ ُتَساوَِي َبْيَن أَْوالَِدكَ يف البِرِّ : والسالم للذي سأله عن عطية أوالده 
  ]الوافر : [ فأما قوله « بلى » : ؟ قال « مكة » أَلَْسَت أَْنَت الَِّذي لَِقيُتُه ب : م لرجل وقوله عليه الصالة والسال

  َوإِيَّاَنا ، فَذَاَك بَِنا َتَدانِي... أَلَْيَس اللَّْيلُ َيْجَمُع أُمَّ َعْمرٍو  ٦١٢
  نِيَويْعلُوَها النَّهَاُر كََما َعالَ... َنَعْم َوتَرى الْهِالَلَ كََما أََراُه 

فيكف نقل عن ابن : نظر إىل املعىن؛ ألن االستفهام إذا دخل على النفي قرره وهبذا يقال : وقيل . ضرورة : فقيل 
إمنا هو « أليس » ليس جواباً ب « نعم » : قوله : وقيل . عباس أهنم لو قالوا لكفروا مع أنّ النفي صار إجياباً 

بلى متّسكم أبداً ، : أي « لَْن َتَمسََّنا النَّارُ » : رد لقوهلم « َبلَى » : ه تعاىل فقول« فَذَاَك َبَنا َتدانِي » : جواب لقوله 
  .وهو تقدير حسن « إِالَّ أَيَّاماً َمْعدُودَاٍت » : يف مقابلة قوهلم 

اليت لإلضراب زيدت عليها « بلى » حرف َبِسْيط ، وزعم الكوفيون أن أصلها « بلى » إن : والبصريون يقولون 



تّدل على رد النفي ، والياء تدلّ على اإلجياب : ليحسن الَوقْف عليها ، وضمنت الياء معىن اإلجياب قيل « باء ال» 
  .وإمنا مسوها ياء؛ ألهنا حرف عال وتكتب بالياء . يعنون بالياء األلف 

  .جيوز فيها َوْجَهان « َمْن » و 
، وجاز دخول الفاء يف اخلرب الستكمال « فأولئك  »: واخلرب قوله « الذي » أن تكون موصولة مبعىن : أحدمها 

، وجيوز أن تكون شرطية « َوالَِّذيَن كَفَرُوا » : الشروط ، ويؤيد كوهنا موصولة ، وذكر قسيمها موصوالً وهو قوله 
ولة كان إهنا موص: ، وعلى كال القولني فحملّها الرفع باالبتداء ، ولكن إذا قلنا « فَأُْولَِئَك » ، واجلواب قوهلك 

وما عطف عليه حملّ من اإلعراب؛ « كََسَب َسيِّئَةً » : وما بعدها بال خالف ، وال يكون لقوله « فأولئك » : اخلرب 
  .لوقوعة صلة 

إهنا شرطية جاء يف خربها اخلالف املشهور ، إما الشرط أو اجلزاء ، أو مها حسب ما تقدم ، ويكون قوله : وإذا قلنا 
  .عليه يف حملّ جزم بالشرط  وما عطف« كََسَب » : 

فاجتمع الياء والواو ، وسبقت » فَْيِعلَة « ؛ ألهنا من ساء يسوُء فوزهنا » َسْيوِئَة « : مفعول به ، وأصلها » َسّيئة « 
  .كما تقدم » سَيِّد وَميِّت « إحدامها بالسكون ، فأعلت إعالل 

« : واملعىن مرة أخرى جممع يف قوله » أََحاطَْت بِِه َخِطيئَُتُه كََسبَ َسيِّئَةً َو« : فأفرد يف قوله » َمن « وراعى لفظ 
  .» فَأُولَِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم فيَها خَاِلُدونَ 

باإلفراد ، ووجه القراءتني ينبين على » َخِطْيئة « : جبمع السالمة واجلمور » َخِطيئَاِته » « املدينة « وقرأ نافع وأهل 
  .ئة معرفة السّيئة واخلطي

  :وفيهما أقوال 
  .أهنما عبارتان عن الكُفْر بلفظني ُمْختلفني : أحدها 
  .أهنما عبارتان عن الكُفْر بلفظني خمْتلفني : الثاين 

  ] .عكس الثاين : [ الثالث 
ه فوجه قراءة اجلماعة على األول والثالث أن املراد باخلطيئة الكفر ، وهو مفرد ، وعلى الوجه الثَّاين أن املراد ب

جنس الكبرية ، ووجه قراءة نافع على الَوْجه األول والثالث أن املراد باخلَِطيئات أنواع الكُفْر املتجددة يف كلّ وقت 
  .، وعلى الوجه الثاين أن املراد به الكبائر وهي مجاعة 

أحاطت به خطيئهُ تلك أي و: وقيل املراد باخلطيئة نفس الّسيئة املتقدمة ، فسماها هبذين االمسني تقبيحاً هلا كأنه قال 
السيئة ، ويكون املراد بالّسيئة الكُفْر ، أو يراد هبم الُعَصاة ، ويكون أراد باخللود املُكث الطويل ، مث بعد ذلك 

  .خيرجون 
  .إىل آخره تقدم نظريه » فَأُولَِئكَ أَْصحَاُب النَّارِ « : وقوله 
بلفظ التوحيد ، وتقدم القول يف » خطيئتُه « ؛ فإنه رسم تكسرياًن وهذه خمالفة لسواد املصحف» خطاياه « وقرى 

  .تعريف َخطَايا 
  »بلى « فصل يف لظفة 
بلى متسكم أبداً : أي » لَْن َتَمسََّنا النَّارُ « : بلى إثبات ملا بعد حرف النفي ، وهو قوله : » الكشاف « قال صاحب 
  .» ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ « : بدليل قوله 
َمْن َيْعَملْ « ]  ٤٠: الشورى [ } َوَجَزآُء َسيِّئٍَة سَيِّئَةٌ مِّثْلَُها { : إهنا تتناول مجيع املعاصي ، قال تعاىل أما السيئة ف



وملا كان من اجلائز أن يظن أن كلّ سيئة صغرات أو كربت ، فحاهلا سواء يف أنّ فاعلها خيلد يف » ُسوًءا ُيْجَز بِِه 
الذي يستحّق به اخللود أن يكون سيئة ُمِحْيطة به ، ومعلوم أن لفظ اإلحاطة حقيقة يف  النَّار ال جرم َبيََّن تعاىل أن

إحاطة جسم جبسم آخر كإحاطة السُّور بالبلد والكُوز باملاء ، وذلك هاهنا ممتنع ، فنحمله على ما إذا كانت السيئة 
  :كبرية لوجهني 

يطة لثواب الطاعات كالسَّاترة لتلك الطاعات ، فكانت أن احمليط يستر احملاط به ، والكبرية لكوهنا حم: أحدمها 
  .املَُشاهبة حاصلةً من هذه اجلهة 

والثانيك أن الكبري إذا أَْحبَطَْت ثواب الطَّاعات ، فكأهنا استولت على تلك الطاعات ، وأحاطت هبا كما حييط 
ن كََسَب كبرية وأحاطت كبريته بطاعاته بلى م: الَعْسكر باإلنسان حبيث ال يتمكن من التخلص منه فكأنه تعاىل قال 

  ، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
  وردت يف حق اليهود؟: هذه اآلية : فإن قيل 

العربة بعموم اللّفظ ال خبصوص السبب ، هذا وجه استدالل املعتزلة يف إثبات الوعيد ألصحاب ] : فاجلواب [ 
  .الكبائر 

م من قطع بوعيدهم وهم فريقان؛ منهم من أثبت الوعيد املؤّبد ، وهم مجهور فمنه] فيه [ وقد اختلف أهل القبلة 
  .املعتزلة واخلوارج 

  .ومنهم من أثبت وعيداً منقطعاً ، وهو قول بشر املريسي 
  .ومنهم من قطع بأنه ال وعيد هلم ، وهو قول شاذّ ينسب إىل مقاتل بن سليمان املفسر 

نه يعفو عن بعض الُعَصاة ولكنا نتوقف يف حّق كل أحد على التعيني ، ونقطع أّنا نقطع بأنه سبحا: والقول الثالث 
بأنه إذا َعذََّب أحداً منهم ، فإنه ال يعذبه أبداً ، بل يقطع عذابه ، وهذا قول أكثر اَألْصحَاب والتابعني ، وأهل السنة 

  .واجلماعة ، وأكثر اإلمامية ، فيشتمل هذا البحث على مسألتني 
  .لقطع بالوعيد ا: إحدامها 

إذا ثبت الوعيد ، فهل يكون ذلك على صفة الدوام أم ال؟ أما املعتزلة فإهنم استدلوا بالعمومات الواردة : واألخرى 
  :وهي على قسمني 

  .يف معرض الشرط » من « صيغة : أحدمها 
 أصول الفقه ، فكلّ آية يف الشرط فإهنا تفيد الُعُموم على ما ثبت يف» من « فأما صيغة . صيغة اجلمع : والثاين 

  .يف الوعيد ، فقد استدلّت املعتزلة هبا » من « وردت يف القرآن بصيغة 
  :ألهنا تفيد العموم من وجوه : قالوا 

أهنا لو مل تكن موضوعة للعموم لكانت إما موضوعة للخصوص ، أو مشتركة بينهما ، والقسمان باطالن ، : أحدها 
  .فوجب كوهنا موضوعة للعموم 

ا بطالن كوهنا موضوعة للُخُصوص ، فألنه لو كان كذلك ملا حسن من املتكلّم أن يعطي اجلزاء لكلّ من أتى أم
من : بالشرط؛ ألنّ على هذا التقدير ال يكون ذلك اجلزاء مرتباً على ذلك الّشرط لكنهم أمجعوا على أنه إذا قال 

  .نا أن هذه اللفظة ليست للخصوص دخل داري أكرمته أنه حيسن أن يكرم كلّ من دخل داره ، فعلم
  :وأما بطالن كوهنا موضعة لالشتراك فألمرين 

  .أنَّ االشتراك خالف األصل : األول 



أنه لو كان ذلك ملا عرف كيفية ترّتب اجلزاء على الشرط إالَّ بعد االستفهام عن مجيع األقسام املمكنة مثل : والثاين 
: أردت الرجال يقال له : أردت الرجال أو النساء؟ فإذا قال : يقال له َمْن دخل داري أكرمته ، ف: أنه إذا قال 

أردت ربيعة أم مضر؟ وهلم جّراً إىل إن يأيت على مجيع : أردت العرب يقال له : أردت العرب أم العجم؟ فإذا قال 
  .باالشتراك باطل التقسيمات املُْمكنة ، ملا علمنا بالضرورة من عادة أهل اللسان قُْبَح ذلك علمنا أن القول 

  .صحة االستثناء منهما ، فإن االستثناء خيرج من الكالم ما لواله لدخل : الوجه الثاين 
قال ابن ]  ٩٨: األنبياء [ } إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َحَصبُ َجهَنََّم { : أنه ملا نزل قوله تعاىل : الوجه الثالث 

اهللا عليه وسلم مث قال يا حممد أليس قد عبدت املالئكة؟ أليس قد عبد عيسى ابن  ألخصمن حممداً صلى: الزبعرى 
  .مرمي ، فتمسك بعموم اللفظ والنيب عليه الصالة مل ينكر عليه ذلك ، فدل ذلك على أن هذه الصيغة تفيد العموم 

َوإِنَّ الفجار { : والالم ، قال تعاىل التمّسك يف الوعيد بصيغة اجلمع املعرفة باأللف : النوع الثاين من دالئل املعتزلة 
  :فإهنا تفيد العموم ، ويدل عليه وجوه ]  ١٤: االنفطار [ } لَِفي َجحِيمٍ 

وملا َهّم بقتال . واألنصار سلموا له صحة تلك احلجة » االئمَّةُ ِمْن قَُرْيشٍ « : قول أبو بكر رضي اهللا عنه : أحدها 
اُمِْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاسَ َحتَّى َيقُولُوا « أليس قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : نه مانعي الزكاة قال له عمر رضي اهللا ع

إن اللفظ ال يفيده ، بل : فاحتج عليه هبذا اللفظ بعمومه ، ومل يقل أبو بكر وال أحد من الصحابة » الَ إِلََه إِالَّ اُهللا 
  .» إِالَّ َحبقَِّها « : قال  عدل إىل االستثناء ، فقال إنه عليه الصالة والسالم

فََسَجَد املالائكة { : أن هذا اجلمع يؤكّد مبا يقتضي االستغراق ، فوجب أن يفيد االستغراق لقوله تعاىل : الثاين 
وما كان كذلك فوجب أن يؤكد املؤكد يف أصله االستغراق؛ ألن هذه األلفاظ ]  ٣٠: احلجر [ } كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ 

  .كيد أمجاعاً ، والتأكيد هو تقوية احلكم الذي كان ثابتاً يف األصل مسماة بالتأ
  .صّحة االستثناء منه : الثالث 
أن املعرف يقتضي الكثرة فوق املنكر؛ ألنه يصح انتزع املنكر من املعرف وال ينعكس ، ومعلوم أن املنتزع : الرابع 

  ] .منه أكثر من املنتزع [ 
: النساء [ } إِنَّ الذين َيأْكُلُونَ أَْمَوالَ اليتامى { : الذي كقوله تعاىل « قرونة حبرف صيغ اجلموع امل: النوع الثاين 

والذين { ]  ٢٧: يونس [ } والذين كََسبُواْ السيئات { ]  ٢٨: النحل [ } الذين َتَتَوفَّاُهُم املالئكة { ]  ١٠
فلو مل ]  ١٨: النساء [ } ة ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السيئات َولَْيَسِت التوب{ ]  ٣٤: التوبة [ } َيكْنُِزونَ الذهب والفضة 

  .يكن الفاسق من أهل الوعيد مل يكن له يف التوبة حاجة 
  ] . ١٨٠: آل عمران [ } َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُواْ بِِه َيْوَم القيامة { كقوله « ما » لفظة : النوع الثالث 
  ] . ٥٤: يونس [ } لَْو أَنَّ ِلكُلِّ َنفْسٍ ظَلََمْت َو{ : كقوله « كل » لفظة : النوع الرابع 

الَ َتْخَتِصمُواْ لََديَّ َوقَْد قَدَّْمتُ { : ما يدلّ على أنه سبحانه ال بد وأن يفعل ما توعدهم به وهو قوله : النوع اخلامس 
ىل ال بد وأن يفعل ما دلّ اللفظ عليه صريح يف أنه تعا]  ٢٩،  ٢٨: ق [ } َما ُيَبدَّلُ القول لََديَّ  ٠إِلَْيكُم بالوعيد 

  .، وكذا الكالم يف الّصيغ الواردة يف احلديث 
  :واجلواب من وجوه 

الشرط للعموم ، و النسلّم أن صيغة اجلمع إذا كانت معرفة ] معرض [ يف « من » ال نسلم أن صيغة : أحدها 
  :باأللف والالم كانت للعوم ، والذي يدلّ عليه أمور 

كل من دخل داري أكرمته ، وبعض : يصّح إدخال لفظيت الكل والبعض على هاتني اللَّفظتني ، فيقال  أنه: األول 



يف معرض « من » كل الناس كذا ، وبعض الناس كذا ، ولو كانت لفظة : َمْن دخل داري أكرمته ، ويقال أيضاً 
عليها نقضاً ، وكذلك يف « بعض »  عليها تكريراً ، وإدخال لفظة« كل » الشرط تفيد العموم لكان إدخال لفظة 

  .املعرف ] فلظ اجلمع [ 

الثاين أن هذه الصيغ جاءت يف كتاب اهللا تارةً لالستغراق ، وأخرى للبعض ، فإن أكثر العمومات خمصوصة ، 
واجملاز واالشتراك خالف األصل ، فال بد من جعله حقيقة يف القدر املشترك بني العموم واخلصوص ، وذلك هو أن 

  .ل على إفادة األكثر من غري بيان أن يفيد االستغراق أو ال يفيد حيم
أن هذه الصيغ لو أفادت العموم إفادة قطعية الستحال إدخال لفظ التأكيد عليها؛ ألن حتصيل احلاصل : الثالث 

ا تفيد معىن ُمَحال ، فحيث حسن إدخال هذه األلفاظ عليها علمنا أهنا ال تفيد معىن العموم ال َمحَالة ، سلمنا أهن
ولكن إفادة قطعية أو ظنية ، واألول ممنوع وباطل قطعاً؛ ألن من املعلوم بالضرورة أنَّ الناس كثرياً ما يعربون عن 

وإذا ]  ٢٣: النمل [ } وَأُوتَِيْت ِمن كُلِّ َشْيٍء { : األكثر بلفظ الكل ، واجلمع على سبيل املبالغة كقوله تعاىل 
ىن العموم إفادة ظنية ، وهذه املسألة ليست من املسائل الظنية ، سلّمنا أهنا تفيد معىن كانت هذه األلفاظ تفيد مع

العموم إفادة قطعية ، ولكن ال بد من اشتراط أَالَّ يوجد شيء من املخصصات ، فإنه ال نزاع يف جواز تطرق 
حبثنا فلم جند : ب أن يقال إنه مل يوجد شيء من املخصصات؟ أقصى ما يف البا: التخصيص إىل العام ، فلم قلتم 

  .شيئاً من املخصصات ، لكن عدم الوِْجَدان ال يدلّ على عدم الوجود 
كانت الداللة [ وإذا كانت إفادة هذه األلفاظ االستغراق متوقفة على نفي املخصصات ، وهذا الشرط غري معلوم 

إِنَّ الذين كَفَرُواْ َسَوآٌء { : قوله تعاىل  فوجب أالَّ حتصل الداللة ، ومما يؤكد هذا] متوقفة على شرط غري معلوم 
حكم على كل الذين كفروا أهنم ال يؤمنون ، مث إنا ]  ٦: البقرة [ } َعلَْيهِْم أَأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُْنِذرُْهْم الَ ُيْؤِمُنونَ 

  :شاهدنا قوماً منهم قد آمنوا ، فعلمنا أنه ال بد من أحد األمرين 
ة ليست موضوعة للشمول ، أو ألهنا وإن كانت موضوعة هلذا املعىن ، إالَّ أنه قد وجدت قرينة إما ألن هذه الصيغ

يف زمان الرسول صلى اهللا عليه وسلم كانوا يعلمون من أجلها أ ، مراد اهللا تعاىل من هذا العموم هو اخلصوص ، 
خصص لكن آيات العفو خمصصة هلا ، وأما ما كان هناك فَِلَم جيوز مثله هاهنا؟ سلمنا أنه ال بد من بيان امل

والرجحان معنا؛ ألن آيات العفو بالنسبة إىل آيات الوعيد خاصة بالنسبة إىل العام ، واخلاّص مقدم على العام ال 
حمالة ، سلّمنا أنه ال يوجد املخّصص ، ولكن عمومات الوعيد ُمعَارضة بعمومات الوعد ، وال بّد من الترجيح ، وهو 

  :معىن من وجوه 
  .أنَّ الوفاء بالوعد أدخل يف الكرم من الوفاء بالوعيد : أحدها 
  .أنه قد اشتهر يف األخبار أن رمحة اهللا سابقة على غضبه وغالبة عليه ، فكان ترجيح عمومات الوعد أوىل : الثاين 

اىل ، سلّمنا أنه مل أن الوعيد حق اهللا تعاىل والوعد حق العبد ، وحق العبد أوىل بالتحصيل من حق اهللا تع: الثالث 
  .يوجد املعارض ، ولكن هذه العمومات نزلت يف حق الكُفَّار ، فال تكون قاطعة يف العمومات 

  .العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السَّبب : فإن قيل 
سباب َهْب أنه كذلك ، ولكن ملا رأينا كثرياً من األلفاظ العامة وردت يف األسباب اخلاصة ، واملراد تلك األ: قلنا 

  .واهللا أعلم . اخلاصة فقط علمنا أنّ إفادهتا للعموم ال تكون قوية 
فهذا أصل الَبْحث يف دالئل الفريقني ، وأما دالئل الفريقني من الكتاب والسُّنة فكثرية ، فمنها على هذه األصل 



فر غفار ، وهذا ال حيسن اآليات الدالة على أنه تعاىل غفور رحيم غا] وبعض [ حّجة من قال بالعفو يف حق العبد ، 
  .إالّ يف حق من يستحق العذاب 

]  ٥٢: البقرة [ } ثُمَّ َعفَوَْنا َعنكُمِ { : مل ال جيوز محله على تأخري الِعقَابِ كقوله يف قصة اليهود ] : فإن قيل [ 
[ } ا كََسَبْت أَْيِديكُْم َوَيْعفُواْ َعن كَِثريٍ َوَمآ أَصَاَبكُْم مِّن مُِّصيَبٍة فَبَِم{ : واملراد تأخري العقاب إىل اآلخرة ، وكذا قوله 

  ] . ٣٤: الشورى [ } أَْو يُوبِقُْهنَّ بَِما كََسبُوا َوَيْعُف َعن كَِثريٍ { : وكذا قوله ]  ٣٠: الشورى 
]  ١٧٨: البقرة  [} فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشْيٌء { : العفو أصله اإلزالة من َعفَا أمره كما قال تعاىل : فاجلواب 

إنه عفى فيه ، : وليس املراد منه التأخري إىل وقت معلوم ، بل اإلسقاط املطلق ، فإن الغرمي إذا أخر املطالبة ال يقال 
  .إنه عفى عنه : ولو أسقطه يقال 

وهذا يتناول ]  ٤٨: النساء [ } َمن َيَشآُء إِنَّ اهللا الَ َيغِْفُر أَن ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِل{ : قوله تعاىل : الثانية 
قبل التوبة؛ ألن الغفران للتائبني وأصحاب الصغائر واجب غري معلّق على ] الصغرية وصاحب الكبرية [ صاحب 
  .املشيئة 

 ال نسلم أن تلك املغفرة تدلّ على أنه تعاىل ال يعذب الُعصَاة يف اآلخرة؛ ألن املغفرة إسقاط العقاب ،: فإن قيل 
وهو أعم من إسقاطه دائماً أو ال دائماً واللفظ املوضوع بإزار القَْدرِ املشترك ال إشعار له بكل واحد ، فيجوز أن 

يكون املراد أن اهللا تعاىل ال يؤخر عقاب الشرك يف الدنيا ملن يشاء ، ويؤخر عقاب ما دون ذلك يف الدنيا ملن يشاء 
  .فحصل بذلك ختويف كل الفريقني . 

الغفران عبارة عن اإلسقاط على الدوام ، فلم ال ميكن محله على مغفرة التائب ، ومغفرة صاحب  سلمنا أنَّ
  الصغرية؟

[ على البدل ، » بعض « و » كل « يفيد العموم لصحة إدخال لفظ » َما ُدونَ ذَِلَك « : وأيضاً ال نسلم أن قوله 
  .ويغفر كل ما دون ذلك ، وهو مينع العموم : يقال ] مثل أن 

  .سلمنا أنه للعموم ، ولكنا خنصصه بصاحب الصغرية وصاحب الكبرية بعد التوبة 
] من عقاب املؤمنني [ أما إذا محلنا املغفرة على التأخري ، وجب أن يكون عقاب املشركني يف الدنيا أكثر : فاجلواب 

ِلَمن َيكْفُُر بالرمحن لُِبُيوتِهِْم ُسقُفاً مِّن ِفضٍَّة لََّجَعلَْنا { : ، وإالَّ مل يكن يف التفضيل فائدة ، وليس كذلك لقوله تعاىل 
  ] . ٣٣: الزخرف [ } َوَمَعارِجَ 

  يفيد العموم؟» َما ُدونَ ذَِلَك « : إن قوله : مل قلتم : قوله 
قد حكم تفيد اإلَشاَرة إىل املاهية املوصوفة بأهنا دون الشرك وهذه املاهّية ما هية واحدة ، و» ما « ألن قوله : قلنا 

  .قطعاً بأنه يغفرها ، ففي كل صغرية متحقق فيها هذه املاهية وجب حتقق الغفران 

إهلي إذا كان توحيد ساعة يَْهدم كفر خسمني سنة فتوحيد مخسني سنة كيف ال يهدم : قال حيىي بن معاذ : الثالثة 
ْدل أن اإلميان ال يضر معه شيء من معصية ساعة إهلي ملا كان الكفر ال ينفع معه شيء من الطاعات كان مقتضى الَع

  :ملا وقع التعارض فال بد من الترجيح وهو معنا من وجوه : املعاصي لعمومات الوعد وهي كثرية مث نقول 
  .أن عمومات الوعد أكثر ، والترجيح بكثرة األدلة أمر معترب يف الشرع : أحدها 
يدلّ على أن احلسنة إمنا كانت مذهبة ] [  ١١٤: هود [ } ئات إِنَّ احلسنات ُيذِْهْبَن السي{ : قوله تعاىل : وثانيها 

فإهنا ال [ ترك العمل به يف حسنات الكُفَّار ، ] للسيئة لكوهنا حسنة ، فوجب أن تكون كل حسنة مذهبة لكل سيئة 
  .فيبقى معموالً به يف الباقي ] تذهب سيئاهتم 



: البقرة [ } َحبٍَّة أَنَبَتْت َسْبَع سََنابِلَ ِفي كُلِّ سُنُبلٍَة مِّئَةُ َحبٍَّة كََمثَلِ { : تضعف احلسنة ، كما قال تعاىل : وثالثها 
َوَمن َجآَء بالسيئة فَالَ جيزى إِالَّ { : ويف جانب السَّيئة قال » وَاُهللا ُيَضاِعُف ِلَمْن َيشاُء « : مث زاد فقال ]  ٢٦١
  ] . ١٦٠: األنعام [ } ِمثْلََها 

  ] . ١٢٢: النساء [ } خَاِلِديَن ِفيَهآ أََبداً َوْعَد اهللا َحقّاً َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اهللا قِيالً { : الوعد  قال يف آية: ورابعها 
  .ذكره للتأكيد ومل يقل يف شيء من املواضع وعيد اهللا حقّاً 

  .أن القرآن مملوء من كونه تعاىل غافراً غفوراً رحيماً كرمياً عفّواً رمحاناً : وخامسها 
خبار يف هذا قد بلغت حّد التواتر ، وكل ذلك يوجب ُرْجَحان الوعد ، وليس يف القرآن ما يدل على أنه تعاىل واأل

  .بعيد عن الرمحة والكرم والعفو ، وكل ذلك يوجب ُرْجَحان جانب الوعد 
بل أتى بالبشر [ بأفضل اخلريات وهو اإلميان ومل يأت بأقبح القبائح وهو الكفر ] هذا أتى [ أن اإلنسان : سادسها 

الذي هو يف طبقة القبائح ليس يف الغاية والسيد إذا أتى عبده من الطاعات ، وأتى مبعصية متوسطة ، فلو توىل بتلك 
  ] .املعصية على الطاعة لعد لئيماً مؤذياً 

  فصل يف االستدالل باآلية
  :قد ُشرِطَ يف هذه اآلية شرطان 

  .اكتساب السّيئة : أحدمها 
اطة تلك السيئة بالَعْبِد ، وذلك يدل على أنه ال ُبّد من وجود الشرطني وال يكفي وجود أحدمها ، وهذا إح: والثاين 

  .يدل على أن من عقد اليمني على شرطني يف طالق أو أعتاق أنه ال حينث بوجود أجدمها 

  ) ٨٢(ِفيَها خَاِلُدونَ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْجنَِّة ُهْم 

  :ما ذكر يف القرآن آية وعيد إال وذكر يف جنبها آية َوْعد ، وذلك لفوائد : اعلم أنه سبحانه وتعاىل 
أن يظهر سبحانه بذلك عدله؛ ألنه ملا حكم بالعذاب الدائم على املصّرين على الكفر ، وجب أن حيكمم : أحدها 

  .ان بالنَّعيم الدائم على املصرين على اإلمي
املؤمن لَْو َوزِنَ ُخْوفُهُ « : أنّ املؤمن ال بد وأن يعتدل خوفه ورجاؤه على ما قال عليه الصالة والسالم : وثانيهما 

  .وذلك االعتدال ال حيصل إال هبذا الطريق » َوَرَجاؤهُ الَْعَتَدالَ 
  ] .للعرفان [  أن يظهر بوعده كمال رمحته وبوعيده كما ِحكْمته ، فيصري ذلك سبباً: وثالثها 

دلّت اآلية على أنْ العمل الصاحل خارج عن اإلميان؛ ألنه لو دلّ اإلميان على العمل الصاحل لعد اإلميان : فإن قيل 
  .تكريراً 

ال يفيد إال أنه فعل » آمن « : بأن اإلميان وإن كان يدخل فيه مجيع األعمال الصاحلة إالّ أن قوله : أجاب القاضي 
  .َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت « : أفعال اإلميان ، فلهذا حسن أن يقول  فعالً واحداً من

أن فعل املاضي يدلّ على حصول املصدر يف زمان معني واإلميان هو املصدر فلو دلّ ذلك على مجيع : واجلواب 
  .دليالً على صدور تلك األعمال منه « آَمَن » : األعمال الصاحلة لكان قوله 
  فصل يف مرتكب الكبرية

هذه اآلية تدلّ على أن صاحب الكبرية قد يدخل اجلنة؛ ألنه أتى باإلميان واألعمال الصاحلات ، مث أتى بعد ذلك 
يف [ بالكبرية ، ومل َيُتْب عنها ، فهذا الشَّخص قبل إتيانه بالكبرية كان قد صدق عليه أنه آمن ، وعلم الصاحلات 



  .« أُولَِئَك أًْصحَاُب اجلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ » : ذلك قوله ذلك الوقت ، ومن صدق عليه 
، ومن مجلة الصَّاحلات ] األعمال [ ال يصدق عليه إال إذا أتى جبميع « وَعِملُوا الصَّاِلحَاِت » : فإن قيل قوله تعاىل 

  ] .اآلية [ التوبة ، فإذا مل يأت هبا مل يكن آتياً بالصاحلات ، فال يندرج حتت 
ألنه مىت صدق املركب [ عليه أنه آمن وعمل الصاحلات ] صدق [ اإلْتَيان بالكبرية ] لو سلمنا أنه قبل : [ قلنا 

يف كل األوقات ، لكن قولنا ] جيب صدق املفرد ، بل إنه إذا أتى بالكبرية مل يصدق عليه أنه آمن وعمل الصاحلات 
يف كل األوقات ، أو يف بعض األوقات ، واملعترب يف اآلية هو إنه كذلك : آمن وعمل الصاحلات أعم من قولنا : 

  .القَْدُر املشترك ، فثبت أنه مندرج حتت حكم الوَْعِد 

اِكنيِ َوقُولُوا ِللنَّاسِ الْيََتاَمى وَالَْمَسَوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاَق بَنِي إِْسرَائِيلَ لَا َتعُْبُدونَ إِلَّا اللََّه َوبِالَْواِلَدْينِ إِْحسَاًنا َوِذي الْقُْرَبى َو
  ) ٨٣(ُحْسًنا َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تََولَّيُْتْم إِلَّا قَِليلًا ِمْنكُْم وَأَْنُتْم ُمعْرُِضونَ 

  .معطوف على الظرف قبله ، وقد تقدم ما فيه من كونه متصرفاً أو ال » إذْ « 
  .واذكر َوقْت أَْخذنا ميثاقهم ، أو حنو ذلك  :يف حملّ خفض ، أي » أَّخذَْنا « و 
  .قرأ ابن كثري وغريه والِكسائي بالياء ، والباقون بالتاء » ال َتعُْبُدونَ « 

فمن قرأ فألن األمساء الظَّاهرة حكمها الغيبة ، ومن قرأ باخلطاب هو الِْتفَات ، وحكمته أنه أدعى ِلقَبُول املخاطب 
  .األمر والنهي الواردين عليه 

  .وجعل أبو البقاء قراءة اِخلطَاب على إضمار القول 
  .ال تعبدون إال اهللا وكونه التفاتاً أحسن : قلنا هلم : يقرأ بالتاء على تقدير : قال 

  :ويف هذه اجلملة املنفّية من اإلعراب مثانية أوجه 
ين إسرائيل كان ذلك يف إبَْهام للميثاق أهنا مفسرة ألخذ امليثاق ، وذلك ألنه تعاىل ملا ذكر أنه أخذ ميثاق ب: أظهرها 

  .ما هو؟ فأتى هبذه اجلُْملة مفسرة له ، وال حملّ هلا حينئذ من اإلعراب 
  :وفيها حينئذ وجهان » بَنِي إِْسرَاِئْيلَ « أهنا يف حملّ نصب على احلال من : الثاين 

  .اً ما عاشوا أخذنا ميثاقهم مقّدرين التوحيد أبد: أهنا حال مقّدرة مبعىن : أحدمها 
وسبقه إىل ذلك [ أخذنا مِْيثَاقهم ملتزمني اإلقامة على التوحيد ، قاله أبو البقاء : أنَّها حال مقارنة مبعىن : والثَّاين 

  ] .قطرب واملربد 
وفيه نظر من حيث جميء احلال من املضاف إليه يف غري املواضع اجلائز فيها ذلك على الصحيح ، خالفاً ملن أجاز 

؛ ألن ميثاقاً إما مصدر أو يف » ميثاق « املضاف إليه معمول له يف املعىن ل : من املَُضاف إليه مطلقاً ، ال يقال  جميئها
ألن من شرط عمل املصدر غري الواقع موقع الفعل « حكمه ، فيكون ما بعده إما فاعالً أو مفعوالً ، وهو غري جائز 

وإذ أخذنا أن نواثق بين إسرائيل ، أو أن : ما ، لو قدرت أن ينحل إىل حرف مصدري ، وفعل هذا ال ينحل هل
أخذت أن يعلم زيد ، : أخذت علم زيد مل يتقدر بقول : يواثقنا بنو إسرائيل ، مل يصح أال ترى أنك لو قلت 

أن يقدر املصدر حبرف مصدري « هذا باب علم ما الكلم من العربية » : ولذلك منع ابن الطَّراوة يف ترمجة سيبويه 
  .والفعل ، ورده وأنكر على من أجازه 

باهللا ال تعبدون ، : استحلفناهم ، أو قلنا هلم : أن يكون جواباً لقسم حمذوف دلّ عليه لفظ املِْيثَاق ، أي : الثالث 
  .ونسب هذا الوجه لسيبويه ، ووافقه الكسائي والفَّراء واملربد 



أخذنا ميثاقهم على أالَّ تعبدوا ، : ، والتقدير « ن أ» أن يكون على تقدير حذف حرف اجلر ، وحذف : الرابع 
الناصبة ، فارتفع الفعل بعدها؛ « أن » كما تقدم ، مث حذفت « أنَّ وأنْ » فَُحِذف حرف اجلر؛ ألن حذفه مطرد مع 

  ]الطويل : [ كقول طرفة 
  اِت ، َهلْ أَْنَت ُمخِْلِديَوأَنْ أَشَْهَد اللَّذَّ... أَالّ أَيَُّهذَا الزَّاجِرِي أَْحُضُر الْوَغَى  ٦١٣

عن أن حيضر ، أو بأن حيفرها ، وفيه نظر ، فإن : بأن حيفرها ، والتقدير : أي » مُْرُه َيْحِفَرَها « : وحكي عن العرب 
ال ينقاس ، إمنا جيوز يف مواضع عدها النحويون ، وجعلوا ما سواها شاذّاً قليالً ، وهو الصحيح » أن « ] إضمار [ 

أحضر « و » ُمْرُه َيْحِفرَها « ، وروي ] النصب والرفع [ ، فالصحيح جواز » أن « كوفيني ، وإذا حذفت خالفاً لل
  .بالوجهني ، وهذا رأي املربد والكوفيني خالفاً أليب احلسن ، حيث التزم رفعه » الَوغَى 

إالَّ أنه جاء على لفظ اخلرب : ي ، قال على النه» الَ َتعُْبُدوا « : وأيد الزخمشري هذا الوجه الرابع بقراءة عبد اهللا 
وأقيموا « : قوله [ والذي يؤكد كونه هنياً : ، قال ]  ٢٣٣: البقرة [ } الَ ُتضَآرَّ َواِلَدةٌ بَِولَدَِها { : لقوله تعاىل 

  .» ال تعبدوا « : فإنه تنصره قراءة عبد اهللا وأُيب ] » الصالة 
ال تعبدون إال اهللا ، : قائلني هلم : ذوف ، وذلك القول حال تقديره أن يكون يف حملّ نصب بالقول احمل: اخلامس 

  .عليه ، وبه قال الفَّراء » قُولُوا « ويكون خرباً يف معىن النهي ، ويؤيده قراءة أَُبي املتقدمة ، وهلذا يصح عطف 
« نصب على أهنا بدل من  الناصبة مضمرة كما تقدم ، ولكنها هي وما يف َحّيزها يف حملّ» أنْ « أَنَّ : السادس 

، وهذا قريب من القول األول من حيث إن هذه اجلملة مفسرة للميثاق ، وفيه النظر املتقدم أعين حذف : ِمْيثَاق 
  .أن يف غري املواضع املقيسة 

، وقلنا هلم ذلك : أن يكون منصوباً بقول حمذوف ، وذلك القول ليس حاالً ، بل جمرد أخبار ، والتقدير : السابع 
  .ويكون خرباً يف معىن النهي 

كذا تريد األمر ، وهو أبلغ من صريح األمر والنهي؛ ألنه : تذهب إىل فالن تقول له : كما تقول : قال الزخمشري 
وال بد من إرادة « الَ َتعُْبُدوا » : كأنه ُسورَع إىل االمتثال واالنتهاء ، فهو خيرب عنه ، وَتْنصره قراءى عبد اهللا وأَُبّي 

  .قول هبذا ال
إيهاماً » أَخذَْنا ِمْيثَاَق َبنِي إِسَْرائِيلَ : املفسرة؛ ألن يف قوله « أن » وهي « أالَّ تَْعُبُدونَ » : أن يكون التقدير : الثامن 

  .املفسرة ، ذكره الزَّخمشري » أن « كما تقدم ، وفيه معىن القول ، مث حذف 
  .ويف ادعاء حذف حرف التفسري نظر ال خيفى 

  .استثناء مفرغ؛ ألن ما قبله مفتقر إليه وقد تقدم حتقيقه أوالً » إِالَّ اَهللا « : ه قول
  .» أَّخذَْنا « : ال تعبدون إالَّ إيانا ، لقوله : وفيه التفات من التكلّم إىل الغيبة ، إذ لو جرى الكَالَم على نسقه لقيل 

به ما ليس يف املضمر ، وأيضاً األمساء الواقعة ظاهرة ، ويف هذا االلتفات من الّداللة على عظم هذا االسم والتفرد 
  .فناسب أن جياوز الظاهُر الظاهَر 

  »امليثاق « فصل يف مدلول 
هذا امليثاق يدلّ على متام ما ال بد منه يف الدينن ألنه تعاىل ملا أمر بعبادته ، وهنى عن عبادة غريه ، وذلك مسبوق 

ب وجيوز ويستحيل عليه ، وبالعلم بوحدانيته وبراءته عن األضداد واألنداد ، بالِعلْمِ بذاته سبحانه ، ومجيع ما جي
ال َتعُْبُدونَ إِالَّ « : ومسبوق أيضاً بالعلم بكيفية تلك العبادة الَِّتي ال سبيل إىل معرفتها إال بالَوْحي والرسالة ، فقوله 

  .يتضّمن كلّ ما اشتمل عليه الكالم والفقه واألحكام » اَهللا 



فيه » بِالَْواِلَدْينِ إِْحَساناً « و » هذه امليثاق هو الذي أخذه عليهم حني أخرجوا من ظهر آدم كالذَّر « : ل مكّي وقا
  :مخسة أوجه 

فعل األمر ، والتقدير وأحسنوا وبالوالدين ، } موقع [ على أنه مصدر واقع » إحساناً « أن تتعلق الباء ب : أحدها 
أحسنت به وإليه ، مبعىن أن يكون على هذا الوجه ثَمَّ مضاٌف حمذوف : ا املعىن ، تقول يف هذ» إىل « والباء ترادف 

  .أحسنوا إليهما بّرمها : ، وأحسنوا بر الوالدين مبعىن 
يعترض على هذا القول ، أن يتقّدم على املصدر معمولُُه ، وهذا االعتراض ال يتم على َمذَْهب : قال ابن عطية 

وإن شئتك » ضرباً زيداً « : جواز تقدمي معمول املَْصدر النَّائب عن فعل األمر عليه ، تقول  اجلمهور ، فإن مذهبهم
وسواء عندهم إن جعلنا العمل للفعل املقدر ، أم للمصدر النائب عن فعله ، فإن التقدمي عندهم » زيداً ضرباً « 

ما تقدم وإمنا يتم على مذهب أيب احلسن ، جائز ، وإمنا مبتنع تقدم معمول املَْصدر املنحل حلرف مصدري والفعل ك
  .فإنه منع تقدمي معمول املصدر النائب عن الفعل ، وخيالف اجلمهور يف ذلك 

فإنه يف معىن » الَ َتعُْبُدونَ « : أهنا متعلّقة مبحذوف وذلك احملذوف جيوز أن يقدر فعل أمر ُمَراعاة لقوله : الثاين 
الَ تَْعُبُدونَ « دوا إال اهللا وأحسنوا بالوالدين ، وجيوز أن يقدر خرباً مراعاة ِللَفِْظ ال تبع: النهي كما تقدم ، كأنه قال 

» إحساناً « االحتمالني قدره الزخمشري ، وينتصب ] وإن كان معناه األمر ، وهبذين [ وحتسنون : والتقدير » 
  .حينئذ على املصدر املؤكّد لذلك الفعل احملذوف 

  .عامل املؤكّد منصوٌص على عدم جوازه ، وفيه حبث ليس هذا موضعه وفيه نظر من حيث إن حذف 
« أيضاً ، وينتصب ] هبذا الفعل املقدر [ متعلّقة » الَباء « واستوصوا بالوالدين ، ف : أن يكون التقدير : الثالث 
  .حينئذ على أنه مفعول به » إحساناً 
على أنه ] حينئذ [ » إحساناً « ء متعلّقة باحملذوف أيضاً ، وينتصب وََوصَّْيَناُهْم بالوالدين ، فالبا: تقديره : الرابع 

ألجل إحساننا إىل املوصى هبم من حيث إنّ اإلحسان متسّبب عن وصيتنا هبم ، أو املوصى ملا : مفعول ألجله ، أي 
  .يترتب الثواب مّنا هلم إذا أحسنوا إليهم 

املصدرية مقدرة » أن « إذا قيل بأن » الَ َتْعُبُدونَ « : له أن تكون الباء وما عملت فيه عطفاً على قو: اخلامس 
أخذنا ميثاقهم بإفراد اهللا بالعبادة وبالوالدين ، : فينسبك منها ومما بعدها مصدر يعطف عليه هذا اجملرور ، والتقدير 

ملا فيه من َمْعَنى الفعل ، » امليثاق « حينئذ ب » الباء « بإحسان إىل الوالدين ، فتتعلّق : وبّرب الوالدين ، أو : أ ي 
حينئذ على املصدر من ذلك املضاف احملذوف ، » إحساناً « فإن الظرف وشبهه تعمل فيه َرَوائح األفعال ، وينتصب 

  .ألنه مبعناه ، أو اإلحسان الذي قدرناه » الرب « وهو 

ن ورود املصدر نائباً عن فعل األمر مطّرد والظّاهر من هذه األوجه هو الثَّاين ، لعدم اإلضمار الالزم يف غريه ، أو أل
  .شانع 

  .وإمنا تقّدم املعمول اهتماماً به وتنبيهاً على أنه أوىل باإلحسان إليه ممن ذُِكَر معه 
  ]الطويل : [ والد؛ قال : األب واألم ، يقال لكل واحٍد منهما » الَواِلَدان « و 

  وَْدي َولَدٍ لَْم َيلَْدُه ِأبََواِن... َعجِْبُت ملَْولُوٍد َولَْيَس لَُه أٌَب  ٦١٤
  .والدان تغليباً للذكر : والدة بالتاء ، وإمنا قيل فيها ويف األب : ال يقال يف األم : وقيل 

  .اإلنعام على الغري : » اإلحسان « و 
  .بل هو أعم من اإلنعام : وقيل 



  .هو النَّافع لكل شيء : وقيل 
  بادة اهللافصل يف وجوه ذكر الرب بالوالدين مع ع

  :إمنا أراد عبادة اهللا باإلْحَسان إىل الوالدين لوجوه : قال ابن اخلَطِْيبِ 
أن نعمة اهللا على العَْبِد أعظم النعم ، فال بد من تقدمي شكره على ُشكْرِ غريه ، مث بعد نعمة اهللا فنعمة : أحدها 

نعمان عليه بالتربية ، فإنعامهما أعظم واإلْنَعام الوالدين أعظم النّعم؛ ألن الوالدين مها األصل يف وجود الولد ، وم
  .بعد إنعام اهللا تعاىل 

أن اهللا سبحانه وتعاىل املؤثر يف وجود اإلْنَسان يف احلقيقة ، والوالدان مؤثران يف وجوده حبسب الُعْرفِ : وثانيها 
  .الظاهر ، فألنه املؤثر احلقيقي أردفه بذكر املؤثر حبسب العرف الظَّاهر 

أن اهللا سبحانه وتعاىل ال يطلب على إنعامه على العبد عوضاً ألبتَّة ، وإنعام الوالدين كذلك ، فإهنما ال : ها وثالث
  .يطلبان على اإلنعام على الولد عوضاً 

أن اهللا ال ميلّ من اإلنعام على العبد ، ولو أتى العبد بأعظم اجلرائم ، فإنه ال يقطع عنه مواد نعمه ، : ورابعها 
  .الوالدان ال ميالَّن الولد وال يقعطان عنه موادهتما وإن كان الولد مسيئاً إىل الوالدين وكذلك 

كما أن الوالد املشفق يتصّرف يف مال ولده باالْستِْرَباح ، وطلب الزيادة ويصونه عن البخس والنقصان : وخامسها 
مَّثَلُ الذين { : اع ويضاعفها كما قال ، فكذلك احلّق سبحانه وتعاىل يتصرف يف طاعة العبد ، فيصوهنا عن الضي

[ } هللا ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشآُء ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم ِفي َسبِيلِ اهللا كََمثَلِ َحبٍَّة أَنَبَتْت َسْبَع سََنابِلَ ِفي كُلِّ سُنُبلٍَة مِّئَةُ َحبٍَّة وا
  ] . ٢٦١: البقرة 

بل النعم كلها من اهللا تعاىل فال [ ن قليلة بالنسبة إىل نَِعمِ اهللا تعاىل ، فلما تشاهبا من هذه احليثيات كانت نعم الوالدي
  .َجَرَم ذكر اإلحسان إىل الوالدين عقب ذكر عبادة اهللا تعاىل ] 

  فصل يف وجوب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين
بغري » َوبِالَْواِلَدْينِ إِْحَساناً « : ة اتفق أكثر العلماء على أنه جيب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين لقوله يف هذه اآلي

تقييد بكوهنما مؤمنني أم ال ، وقد ثبت يف أصول الفقه أن احلكم املرتب على الوصف يشعر بغلبة الوصف فاألمر 
  :بتعظيم الوالدين حملض كوهنما َوالَدْين ، وذلك يقتضي العموم ، وهكذا االستدالل بقوله تعاىل 

َوقُل { : وهذا هناية املبالغة يف املنع من إيذائهما إىل أن قال ]  ٢٣: اإلسراء [ } أُفٍّ َوالَ َتْنَهْرُهَما  فَالَ تَقُل لَُّهَمآ{ 
فصّرح ببيان السّبب يف وجوب هذا التعظيم ، وكذلك قوله ]  ٢٤: اإلسراء [ } رَّبِّ ارمحهما كََما رَبََّيانِي َصغِرياً 

َوإِن َجاَهَداَك على أَن { : وقوله تعاىل ]  ٢٣: اإلسراء [ } إِيَّاُه وبالوالدين إِْحَساناً  وقضى َربُّكَ أَالَّ تعبدوا إِالَّ{ : 
  .صريح يف الّداللة ]  ١٥: لقمان [ } ُتشْرَِك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم فَالَ ُتِطْعُهَما َوصَاِحْبُهَما ِفي الدنيا َمْعُروفاً 

طف على اجملرور بالباء ، وعالمة اجلر فيها الياء؛ ألهنا من األمساء الستة اليت ترفع وما بعده ع» ِذي الْقُْرىب « و 
بالواو ، وتنصب باأللف ، وجتر بالياء بشروط مذكورة ، وهل إعراهبا باحلروف أو بغريها؟ عشرة مذاهب للنَّحويني 

  .فيها 
لظاهرة؛ ليتوّصل بذلك إىل وصف النكرة باسم وهي من األمساء الالَّزمة لإلضافة لفظاً ومعىن إىل أمساء األجناس ا

الوافر : [ وإضافته إىل املضمر ممنوعةٌ إال يف ضرورة أو نادر كالم؛ كقوله » َمَرْرتُ بَِرُجلٍ ِذي مَالٍ « : اجلنس؛ حنو 
[  

  أََبانَ ذَوِي أَُروَمتَِها ذَُووهَا... َصَبْحَنا الْخزَرجِيَّةَ ُمْرَهفَاٍت  ٦١٥



  ]الرمل : [  وأنشد الكساِئيُّ
  يف النَّاسِ ذَُووُه... إِنَّما َيْعرِفُ الَْمْعُروَف  ٦١٦

  .» اللهم َصلِّ على حممد وذويه « : وعلى هذا قوهلم 
  :وإضافته إىل العلم قليلة جدا ، وهي على ضربني 

  .» ذي رعني « و » ذي يزن « : وذلك إذا اقترنا وضعاً ، حنو : واجبة 
  .صاحب هذا االسم : أي » ذي عمرو « و » ذي قطري « : رنا وضعاً ، حنو وجائزة وذلك إذا مل يقت

  ]الطويل : [ وأقل من ذلك إضافتها إىل ضمري املخاطب؛ كقوله 
  َرجَْوَناُه ِقْدماً ِمْن ذَوِيَك اَألفَاِضلِ... َوإِنَّا لََنْرُجو َعجِالً مِْنَك ِمثْلَ َما  ٦١٧

  .وفروعه ، واملشهوُر حينئذ بَِناؤها وتذكريها ، وهلا أحكام كثرية »  الَِّذي« موصولة مبعىن » ذو « وجتيء 
، ويطلق على قرابة الصُّلْب » الرُّْجَعى والُعقَْبى « مضاف إليه ، وألفه للتَّأنيث ، وهو مصدر ك » القرىب « و 

  ]الطويل : [ والرَِّحم؛ قال طََرفَةُ 
  َعلَى الُْحرِّ ِمْن َوقْعِ الُْحَسامِ الُْمَهنَِّد...  َوظُلُْم ذَوِي القُْرَبى أََشدُّ َمضَاَضةً ٦١٨

  ]الطويل : [ وقال أيضاً 
  َمَتى َيُك أَْمرٌ ِللنَّكِيثَِة أَْشَهِد... َوقَرَّْبُت بالْقُرَْبى َوَجدَِّك إِنَُّه  ٦١٩

  .واملادة تدلّ على الّدنو عند البعد 
  فصل

دين؛ ألن اتصال األقارب بواسطة اتِّصَال الوالدين ، فلذلك أَخَّر اهللا اعلم أن حّق ذوي القُْرىب كالتَّابع حلق الوال
َتَعاىل ذكرهم بعد ذكر الوالدين ، والسبب يف تأكيد رعاية هذا احلق إىل القرابة؛ ألن القرابة مظّنة االتَِّحاد واُأللْفَة 

  .والرعاية والنصرة ، فهذا وجبت رعاية ُحقُوق اَألقَارب 
  من اآلية فصل يف أحكام تؤخذ

لو أوصى ألقارب زيد دخل فيه الوارث املَحرم ، وغري املَحَرم ، وال يدخل األب : قال الشَّافعي رضي اهللا عنه 
  .واالبن؛ ألهنا ال يعرفان بالقَراَبة ، ويدخل األحفاد واألجداد 

  .ال يدخل األصول والفروع : وقيل 

  .يدخل الكلّ : وقيل 
  .جّد ينسب هو إليه ويعرف به ، وإن كان كافراً يرتقي إىل أقرب : قال الشافعي 

لو أنه أوصى ألقارب الشافعي ، فإنا نصرفه إىل بين َشافعٍ دون بين املطّلب ، وبين عبد : وذكر أصحابه يف مثاله 
  .مناف ، وإن كانوا أقارب؛ ألنّ الّشافعي ينتسب يف املشهور إىل بين شافع دون عبد َمنَاف 

يف زمان الشَّافعي ، أما يف زماننا فال ينصرف إالَّ إىل أوالد الشافعي وال يرتقي إىل بين شافع؛ ألنّه وهذا : قال الغََزايل 
أقرب من يعرف به أقاربه يف زماننا ، أما قرابة األم ، فإهنا تدخل يف وصّية العجم ، وال تدخل يف وصّية العرب 

  .حام فالن دخل قََراَبة األب واألم ألر: األَظْهر؛ ألهنم ال يعدون ذلك قََرابةً أما لو قال 
وال ينقاس هذا » ندمي وَنَدامى « ك » يتيم « ، وألفه للتأنيث ، وهو مجع » فََعاىل « وزنه » َوالَيَتاَمى « : قوله 

  .اجلمع 
ا ، ودرة االنفراد ، ومنه اليتيم؛ النفراده عن أبويه أو أحدمه: والُيْتم » أَيَْتام ويتامى « مجعه : وقال ابن اخلطيب 



  .إذا مل يكن هلا نظري : يتيمة 
هو التغافل ، ألن الصّيب يتغافل عما يصلحه : صيب يتيم؛ ألنه يبطىء عنه الّرب وقيل : اإلبطاء ، ومنه : الَيَتيم : وقيل 

.  
  .» اليتيم يف اآلدميني من فَقََد اآلباء ، ويف غريهم من فقد األّمهات « : قال اَألْصَمعّي 

  .إن اليتم أيضاً يف الناس من قبل فقد األمهات : رِْدي وقال املَاَو
َسِمَع َيْسمعُ َسْمعاً ويَُتَم : َيِتمَ َييَْتم َيْتماً مثل : واألول هو املعروف عند أهل اللغة ، ويسمى يتيماً إىل أن يبلغ ، يقال 

فعل به : أيتمه اهللا إيتاماً ، أي : ا الفرَّاء ، ويقال َعظُمَ َيْعظُم ُعظْماً ، فهاتان لَُغتان مشهورتان حكامه: َيْيُتم ُيْتماً مثل 
  .ذلك 

كسرة مقدرة على األلف ، وإن كانت للتأنيث؛ ألنَّ ما ال ينصرف إذا » الَيَتامى « و » القرىب « وعالمة اجلَّر يف 
  .اجنّز بالكسرة ، وهل يسّمى حينئذ منجّراً أو منصرفاً » أل « أضيف أو دخلته 

أو ال يسمى » َيْعُمرُكُْم « : يفصل يف الثالث بني أن يكون أحَد سببيه العلمية ، فيسمى منصرفاً حنو ثالثة أقوال ، 
  .من هذا األخري » القرىب واليتامى « ، و » باألمحر « : منجراً حنو 

  فصل يف رعاية اليتيم
عمن يقوم به حيتاج إىل من ينفعه ،  لرعاية حقوق األقارب؛ ألنه لصغره ال ينتفع به وليتمه وخلوه] اليتيم كالتايل [ 

واإلنسان قلّما يرغب يف ُصحبة مثل هذا ، وإن كان هذا التكليف شاقّاً على األنفس ال َجَرَم كانت درجته عظيمةً 
  .يف الدين 

وقال عله الصالة . سطى وأشار بالسَّبَّابة والو» أََنا َوكَاِفلُ اليَِتْيمِ كَهَاَتْينِ ِفي اجلَنَِّة « : قال عليه الصالة والسالم 
َمْن َضمَّ « ] : وقال عليه السالم » َما قََعَد َيتِْيم مع قَْوم َعلَى قَْصَعِتهِْم فَيقرب قَصَْعَتُهُم الشَّْيطَانُ « : [ والسالم 

» ِفَرْت لَُه ذُنُوُبُه أَلَْبتَّةَ إِالَّ أَنْ َيعَْملَ َعَمالً الَ ُيْغفَرُ َيِتْيماً ِمْن َبْينِ املُْسِلمْيَن إِلَى طََعاِمِه َوشََرابِهِ َحتَّى ُيْغنَِيُه اهللاًُ َعزَّ َوَجلَّ غُ
.  

، ويسمونه مجعاً ال نظري له من اآلحاد ، ومجعاً على صيغة منتهى اجلُُموع ، » مسكني « مجع » واملساكني « : قوله 
  . تعاىل وهو من الِعلَلِ القائمة مقام علّتني ، وسيأيت حتقيقه قريباً إن شاء اهللا

  .وتقدم القول يف اشتقاقه عند ذكر املسكنة 
لصق : أي ]  ١٦: البلد [ } أَْو ِمْسِكيناً ذَا َمْتَرَبةٍ { : هل هو مبعىن الفقري أو أسوأ حاالً منه كقوله : واختلف فيه 

  .جلده بالتراب ، وهو قول أيب حنيفة وغريه خبالف القري؛ فإن له شيئاً ما 
  ]البسيط : [ قال 
  َوفَْق الِْعَيالِ فَلَم يُْتَرْك لَُه َسبُد... أَمَّا الْفَِقُري الَِّذي كَاَنتْ َحلُوَبُتُه  ٦٢٠

وهو قول ]  ٧٩: الكهف [ } أَمَّا السفينة فَكَاَنْت لَِمَساِكَني { : أو أكمل حاالً؛ ألن اهللا جعل هلم ملكاً ما ، قال 
  .الشافعي وغريه 

  فصل
يتامى؛ ألن اِملْسكني قد ينتفع به يف االستخدامن فكان امليل إىل ُمَخالطته أكثر من املَْيل إىل إمنا تأخّرت درجتهم عن ال

ُمَخالطة اليتامى ، وأيضاً املسكني ميكنه االشتغال بتعّهد نفسه ، ومصاحل معيشته ، واليتيم ليس كذلك ، فال َجَرَم 
  .قدم اهللا ذكر اليتيم على املسكني 



السَّاِعي َعلَى اَألْرَملَِة واِملْسِكَني كَاملَُجاِهِد ِفي َسبِْيلِ اِهللا وأحسبه قال َوكَالقَاِئمِ الَ « : السالم عليه الصَّالة و: قال 
  .» َيفُْتُر ِمْن َصالٍَة َوكَالصَّائم الَ ُيفِْطُر 

  .كان طاوس يرى السَّعي على األخواب أفضل من اجلهاد يف سبيل اهللا : قال ابن املنذر 
ال تعبدوا إال : يف املعىن ، كأنه قال » الَ ْتُعُبُدونَ « : هذه اجلملة َعطٌْف على قوله » َوقُولُوا ِللنَّاسِ ُحْسناً « : قوله 

وَبِالَْواِلَدْينِ « : املقدر ، كما تقدم تقريره يف قوله تعاىل » أحسنوا « اهللا ، وأحسنوا بالوالدين وقولوا ، أو على 
  .» إِْحَساناً 

  .قولُوا : وقلنا هلم : لبقاء أن يكون معموالً لقول حمذوف تقديره وأجاز أبو ا
« و » ُحبْلى « من غري تنوين ك » ُحسَْنى « بضمتني ، و » ُحسُناً « بفتحتني ، و » َحَسناً « : وقرأ محزة والكسائي 

  .من الرباعي » إِْحَساناً 
  :بالضم واإلسكان ، فيحتمل أوجهاً » ُحْسناً « : فأما من قرأ 

  .ذا حسن : وقولوا للناس ُحسناً أي : أحدها وهو الظَّاهر أنه مصدر وقع صفةً حملذوف تقديره 
  .أن يكون وصف به ُمبَالغة كأنه جعل القول نفسه حسناً : الثاين 

» َحَسنٍ « ، وليس أصله املصدر ، بل هو كاحللو واملر ، فيكون مبعىن » فُْعل « أنه صفة على وزن : الثالث 
  .» الُبْخل والَبَخل ، واحلُْزن واحلََزن ، والُعْرب والْعَرب « ُحْسن وَحَسن ك :  ، فيكون فيه لغتان بفتحتني
  .َولَْيْحُسْن قَْولُكم ُحْسناً : أنه منصوب على املَْصدر من املعىن ، فإن املعىن : الرابع 

  .» ُحْسناً « ناً ، كما تقدم يف أحد أوجه قوالً حس: بفتحتني فصفة ملصدر حمذوف تقديره » َحَسناً « : وأما قراءة 
  .بالسكون ، وفيه األوجه املتقدمة » ُحْسناً « بضمتني ، فضمة السني إلتباع احلاء ، فهو مبعىن » ُحْسناً « وأما 

  .» الُبشَْرى والرُّجَْعى « بغري تنوين فمصدر ك » ُحْسَنى « وأما 
الكُبَْرى : العربية ، ال يقال من هذا شيء إال باأللف والالم ، حنو  وال جيوز هذا يف: وقال النحاس يف هذه القراءة 

ال » فعلى « و » أفعل « ورده سيبويه؛ ألن : هذا قول سيبويه ، وتابعه ابن عطية على هذا ، فإنه قال . والفُْضلى 
ك جائز ، وهو وجه القراءة هبا ، فذل» الُعقْىب « جييء إال معرفة إالَّ أن يزال عنها معىن التَّفضيل ، ويبقى مصدراً ك 

ال جييء إال معرفة ، وهذا » فعلى « و » أفعل « ألن : يف كالمه ارْتباك؛ ألنه قال : انتهى وناقشه أبو حيان وقال . 
  .ليس بصحيح 

  .فله ثالثة استعماالت » أَفْعل « أما 
  .ال يتعرف يف هذين حبال ظاهرة أو مقدرة ، أو مضافاً إىل نكرة ، و» ِمْن « أن يكون معها : أحدها 
  .فيتعرف هبا » أل « أن تدخل عليه : الثاين 

  .أن يضاف إىل معرفة فيتعرف على الصحيح : الثالث 
  :فلها استعماالن » فُْعلى « وأما 

  .باأللف والالم : أحدمها 
  .اإلضافة ملعرفة ، وفيها اخلالف السابق : والثاين 
إذا زال عنها » أفعل « أنثى » فُْعلى « ظاهر هذا أن » ضيل ، وتبقى مصدراً إال أن يزال عنها معىن التف« : وقوله 

معىن التفضيل صارت مبنزلة » أفعل « أنثى » فعلى « معىن التفضيل تبقى مصدراً وليس كذلك ، بل إذا زال عن 
« ىن صغرية ، وأيضاً فإن مبع» وُصْغرى « مبعىن كبرية ، » كُْبرى « الصفة اليت ال تفضيل فيها؛ أال ترى إىل تأويلهم 



مث أجاب الشيخ عن هذا الثاين مبا معناه » الُعقَْبى والُبْشَرى « مصدر ال َيْنقَاُس ، إمنا جاءت منها األلفاظ ك » فعلى 
، ويكون استثناء منقطعاً كأنه » أفعل « أنثى » فعلى « ال إىل » حسىن « عائد إىل » عنها « : أن الضمري يف قوله 

» حسىن « إال أن ُيْعتقد أن : اليت قرأ هبا أَُبّي معىن التفضيل ، ويصري املعىن » حسىن « ن يزال عن إال أ: قال 
  .» أفعل « مصدر ال أنثى 

  :وختريج هذه القراءة على وجهني . أي واملصدر وجه القراءة هبا » وهو وجه القراءة هبا « : وقوله 
» ُحْسىن « مصدراً ، إال أنه حيتاج إىل إثبات » حسناً « ملتقدمة يف وفيه األوجه ا» الُبْشرى « املصدر ك : أحدمها 

  .مصدراً ال َيْنقَاُس » فُْعلى « َرَجع ُرْجَعى ، إذا جميء : َحُسن ُحسَْنى ، كقوهلم : مصدراً من قول العرب 
حسىن ، ويف  وقولوا للناس كلمةً ُحسَْنى ، أو مقالةً: أن تكون صفةً ملوصوف حمذوف ، أي : والوجه الثاين 

  :الوصف هبا حينئذ وجهان 
، وال مضافة إىل معرفة ، كما شذَّ » ألْ « أن تكون للتفضيل ، ويكون قد َشذَّ استعماهلا غري معرفة ب : أحدمها 

  ]البسيط : [ قوله 

  َيْوماً َسرَاةَ ِكَرامِ النَّاسِ فَاْدِعينَا... َوإِنْ َدَعوِت إِلَى ُجلَّى َوَمكُْرَمٍة  ٦٢١
  ]الرجز : [ وله وق

« َحَسنة ك : أن تكون لغري التفضيل ، فيكون معىن ُحْسىن : والوجه الثاين ... يف َسْعي ُدْنَيا طَالََما قَْد َمدَِّت  ٦٢٢
يوسف أحسن إخوته يف معىن حسن إخوته : وقولوا للناس َمقَالة َحَسنة ، كما قال : يف معىن كبرية ، أي » كربى 
  .انتهى 

  .اد قول النحاس وهبذا يعلم فس
، ف ] وفيه تأويل مشهور [ قوالً إحساناً : فهو مصدر وقع صفةً ملصدر حمذوف ، أي » إحساناً « : وأما من قرأ 

: أعشبت األرض ، أي : قوالً ذا ُحْسن ، كما تقول : مصدر من أحسن الذي مهزته للصريورة ، أي » أحساناً « 
  .صارت ذا ُعْشب 

  بعد اإلخبار؟» قُولوا  «مل خوطبوا ب : فإن قيل 
  :فاجلواب من ثالثة أوجه 

  ] . ٢٢: يونس [ } حىت إِذَا كُنُتْم ِفي الفلك َوجََرْيَن بِهِم { : أنه على طريقة اللِْتفَاِت ، كقوله تعاىل : أحدها 
  .قولوا : قلنا هلم : فيه حذف ، أي : الثاين 

  .ال تعبدوا وقولوا : قلت : امليثاق ال يكون إال كالماً كأنه قيل : الثالث 
  فصل يف بيان هل الكفار داخلون يف املخاطبة باحلسىن

إمنا جيب القول احلسن مع املؤمنني ، أما مع الكُفّار والفُسَّاق فال ، بدليل أنه جيب لعنهم وذمّهم : قال بعضهم 
بُّ اهللا اجلهر بالسواء ِمَن القول الَّ ُيِح{ : وحماربتهم ، فكيف ميكن أن يكون القول معهم حسناً ، وأيضاً قوله تعاىل 

  ] ١٤٨: النساء [ } إِالَّ َمن ظُِلَم 
  .والقائلون هبذا القول منهم من زعم أن هذا األمر صار منسوخاً بآية القَِتالِ 

  .إنه دخله التَّخصيص : ومنهم من قال 
ة إىل التخصيص ، ويدلّ عليه أن وزعم أبو جعفر حممد بن علي الَباِقر أن هذا العموم باقٍ على ظاهره ، وال حاج

موسى وهارون مع ُعلّو منصبهما أُمَِرا بالرِّفْق واللِّني مع فرعون ، وكذا حممد صلى هللا عليه وسلم أمر بالرفق وترك 



  ] . ١٢٥: النحل [ } ادع إىل َسبِيلِ رَبَِّك باحلكمة واملوعظة احلسنة { : الِغلْظَة بقوله 
  ] . ١٠٨: األنعام [ } ذين َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اهللا فََيُسبُّواْ اهللا َعدْواً بَِغْيرِ ِعلْمٍ َوالَ َتسُبُّواْ ال{ : وال 

  ] . ٧٢: الفرقان [ } َوإِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ َمرُّوا كِراماً { : وقوله 
  ] . ١٩٩: األعراف [ } َوأَعْرِْض َعنِ اجلاهلني { : وقوله 

  .عنهم وذمهم وأما ما متسكوا به من أنه جيب ل
  .ال نسلّم أنه جيب لعنهم ، وإن سلّمنا لكن ال نسلّم أن اللّعن ليس قَْوالً حسناً : قلنا 

أنّ القول احلسن ليس عبارة عن القول الذي يستهوونه ، بل القول احلسن هو الذي حيصل انتفاعهم به ، : بيانه 
يح كان ذلك نافعاً يف حقهم ، فكان قوالً حسناً ، كما أن وحنن إذا لعنَّاهم وذََمْمَناهم لريتدعوا به عن الفعل القب

  .تغليظ الوالد لولده يف القول يكون حسناً ونافعاً من حيث َيرَْتِدُع به عن الفعل القبيح 
  .سلمنا أنّ لعنهم ليس قوالً حسناً ، ولكن ال نسلّم أن وجوبه ينايف وجوب القول احلسن 

الشخص مستحقًّا للتعظيم بسبب إحسانه إلينا ، ومستحقًّا للتحقري بسبب كفره ، وإذا أنه ال ُمَنافَاةَ بني كون : بيانه 
  :كان كذلك ، فلم ال جيوز أن يقال بوجوب القول احلََسنِ معهم ، وأما متّسكهم بقوله تعاىل 

  ] ١٤٨: النساء [ } الَّ ُيِحبُّ اهللا اجلهر بالسواء ِمَن القول إِالَّ َمن ظُِلَم { 
« وهو املراد بقوله عليه السالم [ َم جيوز أن يكون املراد منه كشف حال الظامل ليحترز الناس عنه ِل: فجوابه 

  »اذكروا الفاسق مبا فيه كي حيذره الناس 
  فصل يف أن اإلحسان كان واجباً عليهم] . 

ينهم ، وكذا القول ظاهر اآلية يدلّ على أن اإلحسان إىل ذي القرىب واليتامى واملساكني كان واجباً علهيم يف د
احلسن للناس كان واجباً عليهم؛ ألن أخذ امليثاق يدلّ على الوجوب ، وذلك ألن ظاهر األمر للوجوب ، واألمر يف 

أن الزّكاة نسخت كلّ حق ، وهذا : شرعنا أيضاً كذلك من بعض الوجوه ، وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنه 
، وشاهدناه هبذه الصفة ، فإنه يلزمنا التصدق عليه ، وإن مل جيب  ضعيف؛ ألنه ال خالف أن من اشتدت به احلاجة

علينا الزكاة حىت أنه إن مل تندفع حاجتهم بالزَّكَاِة كان هذا التصّدق واجباً ، وال شك يف وجوب ُمكَاملة الناس 
  .بطريق ال يتضررون منه 

  .» قولوا هلم ال إله إال اهللا « : قال ابن َعبَّاس معىن اآلية 
  .» قولوا للناس حسناً صدقاً يف أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم وال يتغّيروا صفته « : ره ابن جريج وفّس

  .مروهم باملعروف وأْنهوهم عن املنكر : وقال سفيان الثوري 
، وهذا كلّه حضٌّ » قولوا هلم الطّيب من القول ، وجاوزهم بأحسن ما حتبون أن جتازوا به « : وقال أبو العالية 

فَقُوالَ لَهُ { : ى مكارم األخالق ، فينبغي لإلنسان أن يكون قوله للناس لَْيناً حسناً ، كما قال تعاىل ملوسى وهارون عل
  ] . ٤٤: طه [ } قَْوالً لَّيِّناً 

، ويدخل يف » ُسوٍء  الَ َتكُوين فَحَّاَشةً فَإِنَّ الفُْحَش لَْو كَانَ َرُجالً لَكَانَ َرُجلَ« : وقال عليه الصالة والسالم لعائشة 
  .هذه اآلية املؤمن والكافر 

  .تقدم نظريه » َوأَِقيُموا الصَّالَةَ وآتُوا الزَّكَاةَ « : قوله 
زكاهتم هي اليت كانوا يضعوهنا ، وتنزل النَّار على ما تقبل منه ، ومل تنزل على ما مل يتقبل ، ومل « : وقال ابن عطية 

  .تكن كزكاتنا 



  .» . . . ذا حيتاج إىل نَقْل وه: : قال القرطيب 
  .» ثُمَّ تََولَّيُْتْم إالَّ قَِليالً ِمْنكُْم « : قوله 

بالغيبة ، » الَ َيْعُبُدونَ « : وهذا الذي قاله إمنا جييء على قراءة » وهذا على طريقة االلتفات « : قال الزخمشري 
د بااللتفات اخلروج من خطاب بين إسرائيل القدماء وأما على قراءة اخلطاب فال التفات ألبتَّة ، وجيوز أن يكون أرا

  .» إِالَّ قَِليالً ِمْنكُْم « : ويؤيده قوله تعاىل ] وقد قيل ذلك [ إىل خطاء احلاضرين يف زمن النّيب صلى اهللا عليه وسلم 
التفاتاً على  يعين هبم الذين أسلموا يف زمانه عليه الصالة والسالم كعبد اهللا بن َسالم وأضرابه ، فيكون: قيل 

  .القَِراءتني 

  :اآلية حتتمل ثالثة أوجه : مث قال ابن اخلطيب 
أن يكون املُرَاد من تقدم من بين إسرائيل ، ألنه تعاىل قد سَاَق الكالم األول يف إظهار النعم بإقامة احلجج : أحدها 

ول الكالم يف املتقدمني ، فالظاهر يقتضي أن مث بّين بعد أهنم تولوا إال قليالً ، فإهنم بقوا على ما دخلوا فيه ، فإنّ أ
  .آخره فيهم ، إال بدليل يوجب االنصراف عن الظاهر 

أعرضتم بعد ظهور املعجزات كإعراض : أنه خطاب للحاضرين يف عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم ، يعين : وثانيها 
  .أَْسالَفكم؛ ألنه خطاب مشافهة ، وهو باحلاضرين أليق 

من تقدم؛ ألنه تعاىل ملا بني أنه تعاىل أنعم عليهم بتلك الّنعم مث تولّوا » ثُمَّ َتَولَّْيُتْم « : يكون املراد بقوله أن : وثالثها 
وأنتم معرضون خمتصاً مبن كان يف زمان النيب : عنها بعد ذلك كان ذلك داالًّ على هناية قبح أفعاهلم ، ويكون قوله 

ة املتقّدمني الذين تولّوا بعد أخذ املواثيق ، فإنكم بعد إطّالعكم على صدق انكم مبنزل: صلى اهللا عليه وسلم أي 
الذين تولّوا بعد أخذ [ دالئل الّنّيب صلى اهللا عليه وسلم أعرضتم عنه ، فكنتم هبذا اإلعراض مبثابة أولئك املتقدمني 

  .يف ذلك التويل واهللا أعلم ] املواثيق بذلك الشِّرك 
  .االستثناء؛ ألنه من موجب  منصوب على» قليالً « و 

  .املستثىن عند سيبويه منصوب؛ ألنه مشبه باملَفُْعول : وقال القرطيب 
  .استثنيت قليالً : هو املفعول حقيقة؛ ألن معناه : وقال حممد بن يزيد 

  :بالرفع ، وفيه سّتة أقوال » إالَّ قَِليلٌ « : وروي عن أيب عمرو وغريه 
، وقد عقد سيبويه رمحه اهللا يف كتابه لذلك » غَْير « وما بعدها مبعىن » إالّ « بتأويل أن رفعه على الصفة : أصحها 

لو « : وذكر من أمثلة هذا الباب » ما بعدها وصفاً مبنزلة غَْير ومثل « إالَّ » هذا باب ما يكن فيه « : باباً فقال 
  ] . ٢٢: األنبياء [ } َهةٌ إِالَّ اهللا لَفََسَدَتا لَْو كَانَ ِفيهَِمآ آِل{ و » كان معنا رجلٌ إال زيٌد لُغِلْبَنا 

  :قال الطويل 
  قَِليلٌ بَِها اَألصْوَاُت إِالَّ بَُغاُمهَا. . ...  ٦٢٣

غري « برفع ]  ٩٥: النساء [ } الَّ َيْسَتوِي القاعدون ِمَن املؤمنني غَْيُر أُْوِلي الضرر { : وَسوَّى بني هذا وبني قراءة 
  ]الوافر : [ بالرفع البدل والصِّفةن وخرج على ذلك قوله » ما قام القوُم إال زيدٌ  «: وجوز يف حنو » 

  لََعْمُر أبِيكَ إالَّ الفَْرقََداِن... َوكُلّ أخٍ ُمفَارِقُُه أَُخوُه  ٦٢٤
  ]الطويل : [ ؛ كما قال الشَّمَّاخ » وكلُّ أخٍ غُري الفَْرقََدين ُمفَارِقُُه أُخوهُ « : كأنه قيل 
  ِلَوصلِ َخلِيلٍ صَارٌٍم أَو ُمَعارُِز... كُلُّ َخِليلٍ غَْيُر هَاِضمِ نَفِْسِه َو ٦٢٥

  ]الرمل : [ وأنشد غريه 



  أَقَْربُوُه إالَّ الصََّبا واجلَُنوُب... ِلَدمٍ ضَاِئعٍ َتغَيََّب َعْنُه  ٦٢٦
  ]البسيط : [ وقوله 
  تََغيََّر إالَّ النُّْؤُي والوَِتُدَعاٍف ... َوبِالصَّرَِمِة ِمْنُهْم مَْنزِلٌ َخلٌَق  ٦٢٧

  .توصف هبا املعارُف والنكرات ، والظاهُر واملضمُر » إالَّ « والوْصفِ بغريها أنَّ » إالَّ « والفرق بني الوصف 
  .» ال توصف هبا إال النكرة أو املعرفة بالم اجلنس ، فإنه يف قوة النكرة « : وقال بعضهم 

  .» ة البدلِ يف موضعه شرطه صالحي« : وقال املربِّد 
  .أنه عطف بيان ، قاله ابن عصفور : الثاين 
  ] .وفيه نظٌر [ ، » عطف البيان « إالَّ » إمنا يعين النحويون بالوصف « : وقال 

  .امتنع قليل : أنه مرفوع بفعل َمْحذُوف ، كأنه قال : الثالث 
مامررت بأحد إالّ رجلٌ من بين « يتولّوا ، كما قالوا  أن يكون مبتدأ وخربه حمذوف ، أي إالَّ قليل منكم مل: الرابع 

  .» متيم خٌري منه 
  .أنه توكيد للضمري املرفوع ، ذكر هذه األوجه أبو البقاء : اخلامس 

سيبويه وأصحابه يسمونه نعتاً ووصفاً يعين التوكيد ، ويف هذه األوجه اليت ذكرها ما ال خيفى ، ولكنها قد : وقال 
  .قيلت 

  .» تولّيتم « أنه بدلٌ من الضمري : السادس 
مل َتفُوا بامليثاق : معناه النفي كأنه قال » توليتم « وجاز ذلك مع أن الكالم مل يتقدم فيه نفي؛ ألنَّ : قال ابن عطية 

  .على البدل » قام القوم إال زيد « إال قليل ، وهذا الذي ذكره ِمْن َجَواز البدل منعه النحويون ، فال جييزون 
  .، وهو ممتنع » قام إال زيد « : ألن البدل َيُحلّ حملّ املبدل منه فيؤول إىل قولك : ا قالو

يف » قام القوم إال زيد « : إنه يف تأويل النفي ، فما من موجب إالَّ ميكن فيه ذلك ، أال ترى أن قولك : وأما قوله 
ه أو ضده كان كذلك ، ومل تعترب العرب ، فكل موجب إذا أخذت نفي نقيض» مل جيلسوا إالَّ زيد « : حكم قوله 

  :هذا يف كالمها ، وإمنا أجاز النحويون 
  .بالرفع على الصيغة كما تقدم تقديره » قام القوم إال زيد « 
فيه يف حمل نصب ، أو رفع على حسب القراءتني ، والظاهر أن القليل مراد هبم » قَِليالً « صفة ل » منكم « و 

  .» مِْنكُمْ « : األشخاُص لوصفه بقوله 
مل يبق حَني َعَصو وكمفروا آخرهم مبحمد صلى اهللا : وُيْحَتَمل أن تكون القلة يف اإلميان ، أي « : وقال ابن عطية 

  .انتهى » عليه وسلم إال إميان قليل ، إذ ال ينفعهم ، واألول أقوى 
  .وهذا قول بعيد جّداً أو ممتنع 

  :وفيها قوالن » تََولَّيُْتْم « أ وخرب يف حملّ نصب على احلال من فاعل مجلة من مبتد» وأَنُْتْم ُمعْرُِضونَ « 
أهنا حال مؤكِّدة؛ ألن التولّي واإلعراَ ُمتََرادفان ، وقيل مبيِّنة ، فإن التويل باليدين واإلعراض بالقلب ، قاله : أحدمها 

  .أبو البقاء 
وَإِذْ َنجَّْيَناكُم مِّْن { : يعين أنفسهم ، كما قال » وأنتم معرضون « يعين آباءهم ، و » تََولَّيُْتْم « : وقيل : وقال بعده 
  .أي آباءهم انتهى ]  ٤٩: البقرة [ } آلِ ِفْرَعْونَ 

ال تكون حاالً؛ ألن فاعل التولّي يف احلقيقة ليس هو صَاِحبَ » وأْنُتْم معْرُِضونَ « : وهذا يؤّدي إىل أن جلمة قوله 



  .احلال واهللا أعلم 
مث توليتم عن أخذ ميثاقكم ، وأنتم : إذا اختلف متعلّق التويل واإلراض كما قال بعضهم » مبّينة « تكون وكذلك 

  .معرضون عن هذا النيب صلى اهللا عليه وسلم 
التولّي واإلعراض مأخوذان من سلوك الطريق ، وذلك أنه إذا سلك طريقاً ورجع َعْوَده على َبْدئه مسي ذلك : وقيل 

  .سلك يف ُعْرض الطريق مسي إعراضاً تولياً ، وإن 
  .؛ ألنه أكد » أنتم « وجاءت احلال مجلة امسية مصدرة ب 

  .وأنتم عادتكم التويل واإلعراض عن احلق : وجيء خبرب املبتدأ امساً ، ألنه أولّ على الثبوت فكأنه قيل 

ثُمَّ أَْنُتمْ ) ٨٤(ونَ أَْنفَُسكُْم ِمْن ِديَارِكُمْ ثُمَّ أَقَْررُْتْم وَأَْنُتمْ َتشَْهُدونَ َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم لَا َتْسِفكُونَ دَِماَءكُْم َولَا ُتْخرُِج
َرى ُعدَْواِن َوإِنْ َيأُْتوكُْم أَُساَهُؤلَاِء َتقُْتلُونَ أَنْفَُسكُْم وَُتخْرُِجونَ فَرِيقًا مِْنكُْم ِمْن ِديَارِِهْم تَظَاَهُرونَ َعلَْيهِْم بِالْإِثْمِ وَالْ

ُء َمْن َيفَْعلُ ذَِلَك ِمْنكُْم إِلَّا ُتفَاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم َعلَْيكُْم إِخَْراجُُهْم أَفَُتْؤِمُنونَ بَِبْعضِ الِْكَتابِ َوَتكْفُرُونَ بَِبْعضٍ فََما جََزا
  ) ٨٥(ابِ َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ ِخْزٌي ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم الِْقَياَمةِ ُيَردُّونَ إِلَى أََشدِّ الَْعذَ

يف اإلعراب سواء » الَ َتعُْبُدونَ إَالَّ اهللاَ « : كقوله » الَ َتْسِفكُونَ ِدَماَءكُْم « : وقوله : هذا اخلطاب كله كالذي قبله 
.  

  .الّرباعي » أَسْفَك « من » ُتْسِفكُونَ « و 
بضم التاء ، وفتح » ُتسَفْكْونَ « محزة بضم الفاء وهي لغةن وأبو هنيك  وقرأ طلحة بن مصرف ، وشعيب بن أيب

  .السني وتشديد الفاء 
  .معطوف » َوالَ ْتْخرُِجونَ « و 

  اإلنسان ملجاً إىل أالَّ يقتل نفسه فأي فائدة يف النهي عنه؟: فإن قيل 
  :فاجلواب من أوجه 

أهنم يقدرون يف قتل النفس التَّخلُّص من عامل الفساد ، » هلِْنِد ا« أن هذا اإلجلاء قد تغري كما ثبت يف أهل : أحدها 
واللحوق بعامل النور والصالح ، أو كثري ممن صعب عليه الزمان ، وثقل عليه أمر من األمور ، فيقتل نفسه ، فإذا 

  .انتفى كون اإلنسان ملجاً إىل ترك قتله نفسه صّح كونه مكلفاً به 
فاقتلوا { : عضكم بعضاً ، وجعل غري الرجل نفسه إذا اّتصل به َنَسباً وديناً كقوله تعاىل املراد ال يقتل ب: وثانيها 

وثالثها أنه إذا قتل غريه ، فكأمنا قتل نفسه؛ ألنه يقتصُّ منه بإقامة املسّبب مقام السَّبب ]  ٥٤: البقرة [ } أَنفَُسكُْم 
  ]الطويل : [ ؛ وقال  »القَْتلُ أَْنفَى ِللْقَْتلِ « : ، وهو قريب من قوهلم 

  َولَِكنَُّهْم كَاُنوا َعلَى املَْوِت أَْصبَرَا... َسقَْيَناُهُم كَأْساً َسقَْوَنا بِِمِثلَْها  ٦٢٨
  .ال تفسكوا بارتكاب أنفسكم ما يوجب سفكها كاالْرِتَداد حنوه وهو قريب مما قبله : وقيل 

  .د قتلتم أنفسكم ال تتعرضوا ملُقَاتلة من يقتلكم ، فتكونوا ق: ورابعها 
  .ال تسفكوا دماءكم من قوامكم يف مصاحل الدنيا ، فتكونوا مهلكني ألنفكسم : وخامسها 

  .فيه وجهان » َوال ُتْخرُِجونَ أَنْفَُسكُْم « : قوله 
  .ال تفعلون ما تستحقّون بسببه أن خترجوا من دياركم : األول 
  .ارهم؛ ألن ذلك مما يعظم فيه احملنة املراد النهي عن إخراج بعضهم بعضاً من دي: الثاين 



دََوَر؛ ألنه من : مجع دار االصل » ديار « البتداء الغاية ، و » من « ، و » خترجون « متعلّق ب » ِمْن ِدَيارِكُْم « 
  .د دَِوار ، وإمنا قلبت الواو ياء النكسار ما قبلها ، واعتالهلا يف الواح: َداَر َيدُوُر َدَورَاناً ، فأصل ِدَيار 

: صحيح الالم قد اعتلت عني مفردة ، أو سكنت حرف علة حنو » ِفَعالٍ « يف كل مجع على [ وهذه قاعدة مطّردة 
  .» طويل « لتحرك عني مفردة ، وهو » ِطوَال « العتالل المه ، و » رَِواء « ديار وثياب ، ولذلك صحّ ] 

ِلوَاذ « حنوك قام قياماً ، وصام صياماً ، ولذلك صح  فَشَاذّ ، وحكم املصدر حكم هذا» طوال « يف » طيال « فأما 
  .» الوذ « : لصحة فعله يف قوهلم » 

فَْيَعال « : ديوان ، فاجتمع الياء والواو فأعالً على القاعدة املعروفة فوزنه : وأما َديَّار فهو من لفظه الدار ، وأصله 
  .جمتمع القوم من األَبنية : والدَّار » صَوَّام وقَوَّام « ار ك دَوَّ: لقيل » فَعَّاالً « ، إذ لو كان » فَعَّال « ال » 

  .كل موضع َحلَّه الناس ، وإن مل يكن أبنية : وقال اخلَِليلُ 
  ] .مسيت داراً لدورها على سكاهنا ، كمى مسي احلائط حائطاً إلحاطته على ما حيويه : وقيل [ 
  .شرف ما فيه مأخوذ من الّنفَاسة ، فنفس اإلنسان أ» النفس « و 

  .» مث أقررمت « : وقوله 
  :فيه وجهان : قال أبو البقاء 

  .فَقَبِلُْتْم ، مث أقررمت : على باهبا يف إفادة العطف والتراخي ، واملعطوف عليه حمذوف تقديره » ثُّم « أن : أحدمها 
: يونس [ } ثُمَّ اهللا َشهِيدٌ { :  جاءت لترتيب اخلرب ال لترتيب املخرب عنه ، كقوله تعاىل» مث « أن تكون : والثاين 
٤٦ . [  

أقررمت باملِيثَاق ، : أحدها : وفيها وجوه ]  ٨٣: البقرة [ } وَأَنُْتْم مُّْعرُِضونَ { : كقوله » َوأَنُْتْم َتْشَهُدونَ « : قوله 
  .اهد عليها فالن مقّر على نفسه بكذا ، ش: مث اعترفتم على أنفسكم بلزومه ، وأنتم تشهدون عليها ، كقولك 

  .اعترفتم بقَبُوله ، وشهد بعضكم على بعض بذلك؛ ألنه كان شائعاً بينكم مشهوراً : وثانيها 
  .وأنتم تشهدون اليوم ما َمْعَشَر اليهود على إقرار أسالفكم هبذا امليثاق : وثالثها 
ل فالن ال يقر على الضَّيم ، فيكون أن املراد هبذا اإلقرار الذي هو الرِّضا باألمر والصرب عليه ، كما يقا: ورابعها 

  .املعىن أنه تعاىل أمركم بذلك ، ورضيتم به ، وأقمتم عليه ، وشهدمت على وجوبه وصحته 
  واملعىن واحد؟» أَقَْررُْتْم وَأَْنُتْم َتشَْهُدونَ « مل قال : فإن قيل 

  :فاجلواب من ثالثة أوجه 
  .ن على إقرارهم أقررمت يعين أْسالفكم ، وأنتم تشهدون اآل: أحدها 
  ] .بقلوبكم [ أقررمت يف وقت اِمليثَاقِ الذي مضى ، وأنتم بعد ذلك تشهدون : الثاين 

  .أنه للتأكيد : الثالث 
  :فيه سبعة أقوال » ثُمَّ أَنُْتْم َهُؤالَِء َتقُْتلُونَ أَنْفَُسكُْم « : قوله 

حال ، والعامل فيها اسم » « تقتلون « ء خربه و يف حمل رفع باالبتداء ، وهؤال» أنتم « وهو الظاهر أن : أحدها 
  .اإلشارة ملا فيه من معىن الِفْعل ، وهي حال منه ليّتحد ذُوا احلال وعاملها 

فأخربوا باسم اإلشارة عن « ها هوذَا قائماً » و « ها أنا ذا قائماً » و « ها أنت ذا قائماً » : وقد قالت العرب 
يف « ، وهو احلاضر » ، وأنا احلاضر « أنت احلاضر » : لى اإلخبار باحلال ، فكأنه قال الضَّمري يف اللَّفظ واملعىن ع

  .هذه احلالة 



« ها أنا ذا قائماً » : حال وقوع احلال الصرحية موقعها كما تقدم يف « َتقُْتلُونَ » : ويدل على أن اجلملة من قوله 
استبعاد ملا أسند إليهم من القتل واإلجالء بعد أخذ « نُْتْم َهُؤالَِء ثُّم أَ» : وحنوه إىل هذا املعىن َنَحا الزخمشري فقال 

يعين أنكم قوم آخرون غُري أولئك : مث أنتم بعد ذلك هؤالء املشاهدون : امليثاق منهم وإقرارِهم وَشَهادِتهم ، واملعىن 
  .ه الذي خرجت به رجعت بغري الوج: املقربني ، تنزيالً لتغري الّصفة منزلة تغري الذَّات كما تقول 

  .» ثُمَّ أَْنُتْم هَُؤالَِء « : بيان لقوله » َتقُْتلُونَ « : وقوله 
هم املخاطبون أوالً ، فليسوا قوماً » ثُمَّ أَْنُتْم هَُؤالَِء « : الظاهر أن املشار إليهم بقوله : واعترضه أبو َحيَّان فقال 

ها : تغّير الذات ال يتأتى يف حنو ] تغري الّصفة منزلة [ ن تقدير آخرين ، أال ترى أن التقدير الذي قَدَّره الزخمشري م
  .ها أنتم هؤالء ، بل املَُخاطب هو املشار إليه من غري َتَغيُّرٍ : أنا ذا قائماً ، وال يف حنو 

  .وأجيب بأن هذا اإليراد بعيد غري واضح 
مث أنتم مِثْلُ هؤالء ، : ويل حذف مضاف تقديره خربه ، ولكن بتأ» هؤالء « أيضاً مبتدأ ، و » أنتم « أن : والثاين 

حال ايضاً ، العامل فيها معىن التشبيه ، إال أنه يلزم منه اإلَشارة إىل غائبني؛ ألن املراد هبم أَْسالَفهم » تقتلون « و 
  .إنه نزل الغائب منزلة احلاضر : علىهذا ، وقد يقال 

. مبتدأ مؤخر » هؤالء « خرب متقدم ، و » أنتم « أن » اذش ابن الب« عن شيخه » ابن عطية « ونقله : الثالث 
  .وهذا فاسد؛ ألن املبتدأ أو اخلرب مىت استويا تعريضاً وتنكرياً مل َيُجزْ تقدم اخلرب ، وإن ورد منه ما يوهم فمتأول 

أ ، وفصل بالنداء بني ُمَنادى حذف منه حرف النَِّداء ، وتقلتون خرب املبتد» هؤالء « مبتدأ و » أنتم « أن : الرابع 
  .املبتدأ وخربه 

  ]البسيط : [ ومجاعة؛ أنشدوا » الفراء « وهذا ال جييزه مجهور البصريني إمنا قال به 
  َهذَا اْعَتِصْم َتلَْق َمْن َعاَداَك َمْخذُوالَ... إِنَّ اُألوىل َوَصفُوا قَْوِمي لَُهْم فَبِهِْم  ٦٢٩

  ]الكامل : [ يني ، ولذلك لُحَِّن املتنيب يف قوله يا هذا ، وهذا ال جيوز عند البصر: أي 
  .. .َهِذي َبَرْزِت لََنا فَهِْجتِ َرسَِيا  ٦٣٠

  .ويف البيت كالم طويل 
أنتم الذين : أي » أنتم « صلته ، وهو خرب عن » تقتلون « ، و » الذي « موصول مبعىن » هؤالء « أن : اخلامس 
  ]البسيط : [ ومجاعة؛ أنشدوا » الفراء « إمنا قال به  وهذا ال جييزه مجهور البصريني. تقتلون 
  َنجَْوِت َوَهذَا َتْحِمِلَني طَِليُق..  ٦٣١

  وما اليت؟: يعين ]  ١٧: طه [ } َوَما ِتلَْك بَِيِمينَِك { : والذي حتملني ، ومثله : أي 
خربه ، » يقتلون « تدأ ، و مب» أنتم « و » أعين « منصوب على االختصاص ، بإضمار » هؤالء « أنَّ : السادس 

وهذا ال جيوز ، ألن النحويني قد نصّوا على أن . اعترض بينهما جبملة االختصاص ، وإليه ذهب ابن كَْيَسان 
: االختصاص ال َيكُون بالنكرات ، وال أمساء اإلشارة ، واملستقرأ من لسان العرب أن املنصوب على االختصاص 

حنن الَعَربَ أَقَْرى النَّاس للضيف ، : حنو » أل « أو معرف ب » نا أيتها الِعصَابة اللهم اغفر ل« : حنو » أي « إما 
  ]الرجز : [ حنن َمَعاِشَر األنبياء ال نوّرث ، وقد جييء كقوله : أو باإلضافة حنو 

  ...بَِنا َتِميماً ُيكَْشُف الضََّباُب  ٦٣٢



  .» بك اهللا نرجو الفضل « : طب كقوهلم وأكثر ما جييء بعد ضمري تكلُّم كما تقدم ، وقد جييء خما
مستأنفة مبينة » تقتلون « على ما تقّدم من كوهنما مبتدأ أو خرب ، واجلُْملة من » أَْنُتْم َهُؤالَء « أن يكون : السابع 

أنتم هؤالء األشخاص احلَمْقَى ، وبيان َحَماقتكم وقلّة عقلوكم أنكم تقتلون أنفسكم ، : للجملة قبلها ، يعين 
[ } هاأنتم هؤالاء حَاَجْجُتمْ { : خترجون فريقاً منكم من ِديَارِِهْم ، وهذا ذكره الزَّخمشري يف آل عمران يف قوله و

  .ومل يذكر هنا ، وسيأيت بنصه إن شاء اهللا تعاىل ]  ٦٦: آل عمران 
« : ا مخس قراءات وفيه» ُتْخرجون « هذه اجلملة يف حملّ نصب على احلال من فاعل » َتظَاَهُرونَ « : قوله 

  .تتظاهرون فأُدغم لقرب الظاء من التاء : بتشديد الظَّاء ، واألصل » َتظَّاهُرون 
خمففاً ، واألصل كما تقدم ، إال أنه خفّفه باحلذف ، وهل احملذوف الثانية وهو اَألوْلَى؛ حلصول » َتظَاَهُرون « و 

  ]البسيط : [ ألُولَى كما زعم هشام؛ قال الشاعر الثقل هبا ، ولعدم داللتها على معىن املَُضارعة ، أو ا
  فَكُلُّكُْم يَابَنِي َحْمَداِن َمزكُوُم... َتَعاطَُسونَ َجِميعاً َحْولَ َدارِكُُم  ٦٣٣
  .تتعاطسون فحذف : أراد 

  .بتشديد الظاء واهلاء » َتظَّهَُّرون « و 
ألصل من غري حذف ، وال إْدغَام وكلهم يرجع إىل معىن على ا» َتَتظَاَهُرونَ « و » َتظَاهر « من » َتظَاَهُرون « و 

: [ املعاونة والتَّنَاُصر من املظاهرة ، كأن كل واحد منهم يسند ظَْهَرُه لآلخر ليتقّوى به ، فيكون له كالظَّهر؛ قال 
  ]الطويل 
  َواِحِد َعلَى وَاِحٍد الَ زِلُْتُم ِقْرنَ... َتظَاَهرُْتُم أَْسَتاَه َبْيٍت َتَجمََّعْت  ٦٣٤

  .اآلية تدلّ على أن الظُّلم كما هو حمرم ، فإعانة الظامل على ظلمه حمرمة : قال ابن اخلطيب 
أليس أن اهللا تعاىل ملا أقدر الظَّامل على الظّلم ، وأزال العوائق واملوانع ، وسلط عليه الشهوة الّداعية إىل : فإن قيل 

  نة الظامل على ظلمه قبيحةً لوجب أالَّ يوجد ذلك من اهللا تعاىل؟الظلم كمان قد أعانه على الظلم ، فلو كانت إعا
أنه تعاىل وإن مكّن الظَّامل من ذلك فقد َزَجَرُه عن الظلم بالتَّْهديد والزجر ، خبالف املعين للظامل على : واجلواب 

  .ظلمه ، فإنه يرغبه فيه ، وحيسنه له ويدعوه إليه فظهر الفرق 
  .، ويطلق على الفعل الذي يستحّق به صاحبه الذّم واللوم » آثام « لذنب ، ومجعه ا: يف األصل » اإلمث « و 

هذه ] أحد [ وقيلك هو ما َتْنِفُر منه النفس ، وال يطمئّن إليه القَلْب ، فاإلثُْم يف اآلية حيتمل إن يكون مراداً به 
  ]الوافر : [ سَّبب مقام املسببح كقوله املعاين وحيتمل أن يتجّوز به عما يوجب اإلمث من إقامة السَّبب مقام ال

  كَذَاَك اإلِثُْم َيذَْهُب بِالُعقُولِ... َشرِبءُت اإلِثَْم حَتَّى َضلَّ َعقِْلي  ٦٣٥
  .فعرب عن اخلمر باإلمث ، ملا كان مسبَّباً عنها 

  فصل يف معىن العدوان واشتقاقه
الكُفَْران « وهو مصدر ك ]  ٦١: البقرة [ } ُدونَ يَْعَت{ التجاوز يف الظلم ، وقد تقدم يف : » الُعدَْوان « و 

  .واملشهور ضّم فائه ، وفيه لغة بالكَْسر » والُغفَْران 

  .جمزوم هبا حبذف النون واملخاطب مفعول » يأتوكم « شرطية ، و » إن » « َوإِنْ يَأُْتوكُْم أُسَاَرى ُتفَاُدوُهْم « : قوله 
  .» كم يأتو« حال من الفاعل يف » أسارى « و 

بتفح اهلمزة ، فقراءة اجلماعة حتتمل « أَسَاَرى : : وقرء » أَسَْرى « : وقرأ هو » أُسارى « وقرأ اجلماعة غري محزة 
  :أربعة أوجه 



بضم « أسري وأسارى » : ملا مجعهما من عدم النََّشاط والتصرف ، فقالوا « كَْسالَن » أنه ُجِمَع َجْمع : أحدها 
، كما أنه قد شبه كَْسالن وَسكْران به فجمعا مجعه « َسكَْران وُسكَارى » و « كَُسالَى كَْسالَن و» اهلمزة ك 

  .أسري وأسرى : كسالن وكَْسلى ، وسكران وَسكْرى لقوهلم : فقالوا « فعلى » األصلي الذي هو على 
، « كََساىل » ارى شبَّهوه ب أُس: كما قالوا . « أَسَْرى » يف مجع كَْسالن كَْسلَى شّبهوه ب : فقالوا : قال سيبويه 

  .ووجه الشبه أنَّ األْسر يدخل على املرء كرهاً كما يدخل الكََسل 
مرضى » : فقالوا « فَْعلَى » على « مريضاً وميتاً وهالكاً » والدَّليل على اعتبار هذا املعىن أهنم مجعوا : قال بعضهم 

  .« ى وَجْرَحى قَْتلَ» ملا مجعها املَْعَنى الذي يف « وموتى وَهلْكَى 
شيخ قدمي ، وشيوخ : قالوا « فَُعاىل » جيمع على « فَعِيالً » ، وقد وجدنا « أسري » مجع « أَُسارى » أنَّ : الثَّاين 

  .وفيه نظر ، فإن هذا شاذ ال يقاس عليه . قَُدامى 
كما « ندمي وُنَدامى » فَْتح ك وكان أصلها ال« أُسَارى » أيضاً ، وإمنا ضموا اهلمزة من « أسري » أنه مجع : الثالث 

  .« َعطَْشان وَعطَاشى » وكان األصل فيهما الفتح حنوك « ُسكَارى » و « كَُساىل » ضمت الكاف والسني من 
  .فيكون مجع اجلمع « أسري » الذي هو مجع « أسرى » أنه مجع : الرابع 

» و « قتيل وقَْتلَى » و « جريح وجرحى »  :حنو « فعيل » ينقاس يف « فَْعلَى » وأما قراءة محزة فواضحة؛ ألن 
  .« مريض ومرضى 

« أَُساَرى » بالفتح فقد تقدم أهنا أصل أُسَاَرى بالضم عند بعضهم ، ومل َيعْرِْف أهل اللَُّغة فرقاً بني « أََساَرى » وأما 
فهم اُألَساَرى ، « كان يف الَوثَاقِ ما » : إالَّ ما حكاه أبو ُعبَْيَدة عن أيب عمرو بن العالء ، فإنه قال « أَْسَرى » و 

ما جاء مستأسراً فهم األْسَرى ، « : ونقل بعضهم عنه الفرَق مبعًنى آخر ، فقال » وما كان يف اليد ، فهم اَألْسَرى 
َجانِنيِ هذا كالُم املَ« : ، وحكى النقَّاُش من ثَْعلَبِ؛ أنه ملا مسع هذا الفَْرق قال » وما صار يف أيديهم ، فهم اُألَساَرى 

« و » َشهِيٍد وشَُهَداء « ك » أِسري وأُسََراء « : ، وهي ُجْرآة منه على أيب عمرو ، وحكى عن املربِّد أنه يقال » 
وهو القَْيُد الذي ُيْرَبطُ به من احململ ، فسمي األسري أسرياً ، وإن مل يُْرَبط ، » اإلسَارِ « مشتقٌّ من : » اَألسري 
  : قوله اخللُْق يف: واَألْسر 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

احتباس الَبْول ، ورجل َمأُْسوةر : من يتقوَّى هبم ، واُألْسر : وأُْسَرة الرَّْجل ]  ٢٩: اإلنسان [ } َوَشَددَْنآ أَْسَرُهمْ { 
  ]املتقارب [ َشدَّه؛ قال األعشىك : أي : أَسَر قََتَبُه :  أصابه ذلك؛ وقالت العرُب: 

  كََما قَيََّد اآلِسرَاُت احلََمارَا... َوقَيََّدنِي الشِّْعُر يف َبْيِتِه  ٦٣٦
  .أنه بلغ يف الشعر الّنهاية؛ حىت صار له كالبيت الذي ال َيْبَرُح عنه : يريد 
، وهو جواب الشرط ، فلذلك حذف نون الرفع ، » ُتفَاُدوُهْم « ائيك قرأ نافع وعاصم والكس» ُتفَاُدوُهْم « : قوله 

: اجملرد مثل » فََعل « مثل معىن » فَاَعل « ، وهل القراءتان مبعىن واحد ، ويكون معىن » َتفُْدوُهْم « : وقرأ الباقون 
  ؟أو بينهما فرق؟ خالف مشهور ، مث اختلف الناس يف ذلك الفرق ما هو» عاقبت وَسافرت « 

  ]الطويل : [ أعطى فيه أسرياً مثله؛ وأنشد : » فَاَداُه « أعطى فيه ِفَداء من مال ، و » فََداه « فقيلك معىن 
  َعالَ الرَّأَْس ِمْنَها كَْبَرةٌ َوَمِشيُب... َولَِكنَّنِي فَاَدْيتُ أُمَِّي بَْعَدَما  ٦٣٧

وفاديت عقيالً ، ومعلوم أن مل ُيْعط أسريه يف مقابلة  فَاَدْيُت نفسي: وهذا القول يرده قوله العباس رضي اهللا عنه 
  .نفسه وال وَلَِدِه 

  .تفدوهم بالصّلح ، وتفادوهم بالعنف : وقيل 
  ]الوافر : [ تفدوهم تعطوا فديتهم ، وتفادوهم تطلبون من أعدائكم ِفْدَيةَ األسري الذي يف أيديكم؛ ومنه : وقيل 
  َوقَْوَمِك َما أََرى لَُهُم اْجِتَماعَا... ِمي ِقِفي فَاِدي أَِسَريِك إنَّ قَْو ٦٣٨

على أصله من أثنني ، وذلك أن األسري يعطى املال واألسري يعطى اإلطالق ، وتفدوهم » تفادوهم « والظاهر أن 
على بابه من غري ُمَشاركة ، وذلك أن الفريقني َيفدي صاحبه من اآلخر مبال أو غريه ، فالفعل على احلقيقة من 

  .واحد 
  :ما يفتدى به ، فإذا كسروا فاءه ، جاز فيه وجهان » الِفَداء « و 

  ]البسيط [ املدُّ والقَْصر ، فمن املَدِّ قول النابغةك 
  َوَما أُثَمُِّر ِمْن َمالٍ َوِمْن َولَِد... َمْهالً ِفَداَء لََك اَألقَْواُم كُلُُّهُم  ٦٣٩

  ]الطويل : [ ومن القصر قوله 
  َك ِمْن َربٍّ طَرِيِفي وتَاِلِديِفَدى لَ. ...  ٦٤٠

يريدون الدعاء له بذلك ، « ِفّدى لََك أَيب وأمي : مع الم اجلر خاّصة ، حنو » فدى « : ومن العرب من يكسر 
، وهوحمذوف « فديت أو فاديت األسري مبال » : وفدى يتعّديان الثنني أحدمها بنفسه ، واآلخر حبرف جر ، تقول 

  .يف اآلية الكرمية 
  .وَحُسَن لفظ اإلْتَيان من حيث هو يف ُمقابلة اإلخراج ، فيظهر التَّضاّد املقبح لفعلهم يف اإلخراج : ل ابن عطية قا

  .أنه اليناسب من أسأمت إليه باإلخراج من داره أن حتسنوا إليه بالفداء : يعين 
  فصل فيما أخذ اهللا على بين إسرائيل

يل يف التوراة أالَّ يقتل بعضهم بعضاً ، وال خيرج بعضهم بعضاً من ديارهم ، إن اهللا أخذ على بين إسرائ: قال الّسدي 
« األوس » حلفاء « قريظة » وأّيما عبد أو أمة وجدمتوه من بين إسرائيل فاشتروه مبا قام من مثنه وأعتقوه ، وكانت 



وبنو » مع حلفائهم ، « قريظة  بنو» ، وكانوا يقتلون يف حرب ِسنِْيَن ، فيقاتل « اخلزرج » حلفاء « والنضري » ، 
مع حلفائهم ، وإذا غلبوا خربوا ديارهم ، وأخرجوهم منها ، وإذا أسر رجل من الفريقني مجعوا له حىت « النضري 

إنا أمرنا أن : كيف تقاتلوهنم وتفدوهنم؟ قالوا : يفدوه ، وإن كان األسري من عّدوهم ، فتعّيرهم العرب ، ويقولون 
ثُمَّ أَْنُتْم َهُؤالءِ » : إنا نستحي أن تذلّ حلفاؤنا ، فعّيرهم اهللا تعاىل ، فقال : فلم تقاتلوهنم؟ قالوا  :نفديهم ، فيقولون 

  .« َتقُْتلُونَ أَنْفَُسكُْم 

وخترجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم باإلمث والعدوان ، وهو حمرم : ويف اآلية تقدمي وتأخري ، ونظمها 
ترك القتال ، وترك : وإن يأتوكم أسارى تفادوهم فكان اهللا تعاىل أخذ عليهم أربعة عهود عليكم إخراجهم ، 

: اإلخراج ، وترك املظاهرة عليهم مع أعدائهم ، وفداء أسرائهم ، فأعرضوا عن الكل إال الفداء ، فقال عز وجل 
  ] . ٨٥: البقرة [ } أَفَُتْؤِمُنونَ بَِبْعضِ الكتاب وََتكْفُُرونَ بَِبْعضٍ { 

  .إن وجدته يف يد غريك فديته ، وأنت تقتله بيدك : يقول : وقال جماهد 
  .فيه وجوه » َوُهَو ُمَحرٌَّم « : قوله 

خرب مقدم ، » حمارم « ضمري الشأن والقّصة ، فيكون يف حملّ رفع باالبتداء ، و » هو « أن يكون : والظاهر منها 
مبتدأ مؤخر ، واجلملة من هذه املبتدأ واخلرب يف حمل رفع خرباً  »إخراجهم « وفيه ضمري قائم مقام الفاعل ، و 

  .لضمري الشأن ، ومل حتَْتْج هنا إىل عائد على املبتدأ؛ ألن اخلرب نفس املبتدأ أو عينه 
وهذه اجلملة مفسرة هلذا الضمري ، وهو أحد املواضع اليت يفسر فيها الضمري مبا بعده وقد تقّدمت ، ولسي لنا من 

ئر ما يفسَّر جبلمة غُري هذا الضمري ، ومن شرطه أن يؤتى به يف َموَاضع التَّْعظيم ، وأن يكون معموالً لالبتداء الضَّما
أو نواسخه فقط ، وأن يفسر جبملة مصرح جبزيئها ، وال ُيتبع بتابع من التََّوابع اخلمسة ، وجيوز تذكريه وتأنيثه 

  :مر والشأن ، وتأنيثه باعتبار القّصة فتقول مطلقاً خالفاً ملا فصل ، فتذكريه باعتبار األ
، وال يثىن وال جيمع ، وال حيذف إال يف مواضع تذكر إن شاء اهللا تعاىل ، والكوفيُّون يسمونه » هو زيد قائم « 

  .ضمري املَْجُهول ، وله أحكام كثرية 
مرفوع على أنه مفعول » راجهم أخ« خربه ، و » حمرم « ضمري الشأن أيضاً ، و » هو « أن يكون : الوجه الثاين 

وهذا مذهب الكوفيني ، وإمنا فَرُّوا من الوجه األول؛ ألن عندهم أن اخلرب احملتمل ضمرياً مرفوعاً ال . لَْم يسّم فاعله 
خرباً مقدماً ، وهذا عند البصريني ممنوع ملا » قائم « قائم زيد على أن يكون : جيوز تقدميه على املبتدأ ، فال يقال 

ه أن ضمري الشأن ال يفّسر إال جبملة ، واالسال املشتق الرافع ملا بعده من قبيل املُفْرََدات ال اجلمل ، فال يفسر عرفت
  .به ضمري الشَّأن 

بدل منه ، وهذا » إخراجهم « خربه ، و » حمرم « كناية عن اإلْخرَاج ، وهو مبتدأ ، و » هو « أن يكون : الثَّالث 
  .على أحد القولني 

  ]الطويل : [ واز إبدال الظَّاهر من املضمر قبله ليفسره ، واستدلّ من أجاز ذلك بقوله وهو ج
  يف الْقَْومِ َحاِتماً... َعلَى َحالٍَة لَْو أَنَّ  ٦٤١

  .» ُجوِدهِ « َبدلٌ عن الضمري يف » َحامت « ف ... َعلَى ُجوِدِه لََضنَّّ بِالَْماِء حَاِتمِ 
إخَْراُجُهمْ « خربه ، و » ُمَحرٌَّم « و » وَُتخْرُِجونَ « : اإلخراج املَْدلُولَ عليه بقوله  ضمري» هو « أن يكون : الرابع 

  .» حمرم « بدل من الضمري املستتر يف » 



نقل هذين الوجيهن أبو البقاء ، ويف هذا األخري نظر ، . » هو « بدلٌ من » أخراجهم « كذلك ، إال أن : اخلامس 
اعدلوا ُهَو { : ضمري اإلخراج املدلول عليه بالفعل كان الضمري مفسراً به حنو » هو « وذلك أنك إذا جعلت 

أخراجهم املَلْفُوظَ به كان َمفسّراً به أيضاً ، فيلزم تفسريه بشيئني « فإذا أبدلت منه ]  ٨: املائدة [ } أَقَْرُب للتقوى 
  .ك هذان الشيئان يف احلقيقة شيء واحد فُيحتمل ذل: ، إِالَّ أن يقال 

عماداً ، وهو الذي يسميه البصريون ضمري الفَْصل قُّدم مع اخلرب ، « هو » أجاز الكوفيون أن يكن : السادس 
ِعَماد ، فلما قدم « هو » خربه ، و « حمرم » مبتدأ ، و « إخراجهم » وإخراجهم هو حمرم عليكم ، و : واألصل 

  .اخلرب قدم معه 
سم ، وكل موضع نطلب فيه االسم فالعماد جائز وهذا عند البصريني ممنوع ألن الواو هنا تطلب اال: قال الفراء 
  :من وجهني 

أنَّ الفصل عندهم من شرطه أن يقع بني معرفتني أو بني معرفة ونكرة قريبة من املعرفة يف امتناع دخول أأل : أحدمها 
  .ومثل وأخواهتا « أفعل من » ك 

  .مع ما اتصل به  أن الفَْصل عندهم ال جيوز تقدميه: والثاين 
واألمر حمرم عليكم ، وإخراجهم يف : إنه ضمري األمر ، والتقدير : « هو » وقيل يف : قال ا بن عطية : والسابع 

  .« هو » هذا القول بدل من 
  :وهذا خطأ من وجهني : وقال أبو َحيَّان 

البصري فال شتراطه مجلة ، وأما الكويف  تفسري ضمري األمر مبفرده ، وذلك ال جييزه َبْصري وال كُويف ، أما: أحدمها 
  .« ظننته قائماً الزيدان » حنو [ فال بد أن يكون املفرد قد انتظم منه 

  .« أَالَّ ُيْتَبع بَِتابعٍ » بدالً من ضمري األمر ، وقد تقدم ] « إخراجهم » أنه جعل : والثاين 
» ب الكوفيني ، وليست هنا باليت هي عماد ، و هو فاصلة ، وهذا مذه: وقيل : قال ابن عطّية أيضاً : الثامن 
  .خرب « إخراجهم » على هذا ابتداء ، و « ُمَحّرم 

» حمرم « متبدأ مؤخراً ، » إخراجهم « يكون : أبو حيان واملنقول عن الكوفيني عكس هذا اإلعراب ، أي : قال 
زم منه اإلخبار مبعرفة عن نكرة من غري ضرورة خرب مقدم قّدِّم مع الفَْصل كما تقدم ، وهو املوافق للقواعد ، وال يل

  .تدعو إىل ذلك 
  .قدم وأَظْهِر » حمرم « الضمري املقدر يف » هو « نقله ابن عطّية أيضاً عن بعضهم أن : التاسع 

وهذا ضعيف جدّاً؛ إذ ال ضرورة تدعو إىل انفصال هذا الضمري بعد اْسِتتَارِِه وتقديره ، وأيضاً فإنه : قال الشيخ 
متبدأ مؤخراً » إخراجهم « خرباً مقدماً ، و » حمرم « لزم خلّو اسم املفعول من ضمري؛ إذ على هذا القول يكون ي

وال يوجد اسم فاعل ، وال مفعول خالياً من الضمري إالَّ إذا رفع الظَّاهر ، مث يبقى هذا الضمري ال ندري ما إعرابه ، 
نظر؛ إذ هو ضمري مرفوع به ، فلم » يلزم ُخلُّوه من ضمري « : ول الشيخ إذ ال جيوز مبتدأ ، وال فاعالً مقدماً ويف ق

  .خيل منه غاية ما يف الباب أنه انفصل للتقدمي 
  .؟ قد دري ، وهو الرفع بالفاعلية » ال ندري ما إعرابه « : وقوله 
ن هذا القاتل يرى ذلك ، وال فإن الكويف جييز تقدمي الفَاِعلِ ، فيحتمل أن يكو» ممنوع « والفاعل ال يقدم : وقوله 

فالشيخ معذور ، والعجب من ! شّك أن هذا قول رديء منكر ال ينبغي أن جيوز مثله يف الكالم ، فكيف يف القرآن
  ابن عطية كيف يورد هذه األشياء حاكياً هلا ومل ُيَعقِّْبها بنكري؟



نه قد تقدم ذكر أربعة أشياء كلها حمرمة وهذه اجلملة جيوز أن تكون حمذوفةً من اجلمل املذكورة قبلها ، وذلك أ
تقتلون : ، وتظاهرون ، وتفادون فيكون التقدير ] فَرِيقاً ِمْنكُْم ِمْن ِدَيارِِهْم [ تقتلون أنفسكم وخترجون : وهي قوله 

  .أنفسكم وهو حمّرم عليكم قتلها وكذلك مع البواقي 
حراماً ، ملا فيه من معرَّة اجلالء والنّفي الذي ال  وجيوز أن يكون خّص اإلخراج بذكر التحرمي ، وإن كانت كلها

ينقطع شّره إال باملوت والقَْتل ، وإن كان أعظَم منه إالَّ أن فيه قطعاً للشر ، فاإلخراج من الدِّيَار أصعب األربعة هبذا 
  .االعتبار 

َحَراٌم عليك وسيأيت : ء املمنوع منه يقال الشَّي: املمنوع ، فإن التَّحرمي هو املَْنع من كذا ، واحلََرام : » احملرم « و 
  .إن شاء اهللا تعاىل » األنبياء « حتقيقه يف 

  فصل يف املراد بالكفر واإلميان يف اآلية
« : قال ابن عباس وقتادة وابن جريج } أَفَُتْؤِمُنونَ بَِبْعضِ الكتاب َوَتكْفُُرونَ بَِبْعضٍ { : اختلف العلماء يف قوله 

  .» داؤهم إْيَمان؛ ألنه ذمهم على املَُناقضة ، إذ أتوا ببعض الواجب وتركوا البعض أخراجهم كفر ، وف
  .َهْب أن ذلك األخراج كان معصيةً ، فَِلَم مساها كفراً؟ مع أنه ثبت أن العاصي ال يكفر : فإن قيل 
  .جوبه لعلّهم صرحوا بأن ذلك اإلخراج غري واجب مع أنّ صريح التوراة كان داالً على و: فاجلواب 

أن املراد متّسكهم بنبوة موسى عليه الصالة والسالم مع التكذيب مبحمد صلى اهللا عليه وسلم مع أن احلُّجة : الثاين 
  .يف أمرها سواء 

  :جيوز فيها وجهان » ما « } فََما َجَزآُء َمن َيفَْعلُ { : قوله 
خربه وهو استثناء مفّرغ وبَطَلَ علمها عند  »إالَّ ِخْزٌي « متبدأ ، و » جزاء « أن تكون نافية ، و : أحدمها 

مجهور » إال « أن خربها الواقع بعد : ، ويف ذلك خالف وتفصيل وتلخيصه » إالّ « اِحلجَازيني النتقاض النفي ب 
: [ البصريني على وجوب رفعه مطلقاً سواًء كان هو األول ، أمر منزالً منزلته ، أو صفة أو مل يكن ، ويأولون قوله 

  ]يل الطو
  َوَما َصاِحُب الْحَاجَاِت إِالَّ مَُعذَّبَا... َوَما الدَّْهرُ إِالَّ مَْنَجنُوناً بِأَْهِلِه  ٦٤٢

  .يدور َدَوَران منجنون ، ويعذب ُمَعذَّباً ّتْعِذيباً : حمذوف ، أي » معذباً « و » منجنوناً « على أن الناصب ل 
نقل عدم اخلالف يف رفع ما زيد إِالَّ أخوك فإن كان الثَّاين منزالً  وأجاز يونس النصب مطلقاً ، وإن كان النَّحَّاس

  .» ما أنت إِالَّ عمامتك حتسيناً وإالَّ رداءك تزييناً « : منزلة األّول حنو 
  .فأجاز الفراء أيضاً » ما زيد إال قائم « فأجاز الكوفيون نصبه ، وإنْ كان صفة حنو 

نقله » جزاء « بدل من » إِالَّ ِخْزي « خربه ، و » جزاء « رفع باالبتداء ، و  والثانيك أن تكون استفهاميةً يف حملّ
  .أبو الَبقَاِء 

  .املقابلة َخيْراً كان أو شَرَّا : » اجلزاء « و 
  .ال حملّ هلا على األول ، وحملها اجلر على الثاين » يفعل « موصولة ، أو نكرة موصوفة ، و » َمْن « و 
  .يفعل ذلك حال كونه منكم : ، فيتعلّق مبحذوف ، أي » يفعل « نصب على احلال من فاعل يف حملّ » ِمْنكُم « 
خَزَِي بالكسر َيْخزى ِخْزياً فهو : أخزاه اهللا إذا َمقََتُه وأبعده ، ويقال : اهلََوان والذّل واملَقْت ، يقال : » اِخلْزي « و 

اخلزي الوقوع يف َبليٍَّة ، وخَزَِي الرجل يف نفسه خيزى : بن السِّكِّيت وقال ا. َخْزَيان ، وامرأة خَْزَيا ، واجلمع خََزاَيا 
  .خزايةً إذا استحيا 



  .أوقعه موقعاً ُيستحىي منه ، فأصله على هذا االستحياء : أخَْزاه اهللا ، كأنه قيل : وإذا قيل 
  :جيوز فيه َوْجَهان » ِفي الَْحيَاِة « : قوله 

  .، فهو منصوب به تقديراً » ِخْزي « لى أنه ظرف ل أن يكون حملّه النصب ع: أحدمها 
إال » أل « تأنيث األدىن من الدَّنو ، وهو القُْرب ، وألفها للتأنيث ، وال حتذف منها » فُْعلَى » « الدُّْنَيا « و 

  ]الرجز : [ لضرورة كقوله 
  قَْد ُمدَِّت يف سَْعيِ دُْنَيا طَالََما... َيْوَم َتَرى النُّفُوُس َما أََعدَِّت  ٦٤٣

  .» الدنيا والُعلَْيا « حنو . صفة المها واو تبدل ياء » فُْعلَى « كل : وياؤها عن واو ، وهذه قاعدة مطردة ، وهي 
  .عند اجلميع فََشاذٌّ » احلُلَْوى « ، و » متيم « عند غري » القُْصَوى « : فأما قوهلم 

  ]الطويل : [ امساً صّحت الواو؛ كقوله » فُْعلَى « فلو كانت 
  فََما الَْهَوى َيْرفَضُّ أَوْ َيَتَرقْرُق... أََداًرا بُِحْزَوى ِهْجِت ِللَْعْينِ َعْبَرةً  ٦٤٤

]  ٦٧: األنفال [ } تُرِيُدونَ عََرَض الدنيا { : موصوفها ، قال تعاىل [ وقد استعملت استعمال األمساء ، فلم يذكر 
و » جند « مؤّنثة مقصورة ، تكتب باأللف ، هذه لغة ] » الدنيا « و  :» املقصور واملمدود « وقال ابن السّراج يف 

َدنَْوى مثل : يلحقوهنا ونظائَرَها باملََصادر ذوات الواو ، فيقولون » وبين اسد « ، » احلجاز « ، إالَّ أن » متيم « 
ءها واواً ، وأما أهل اللغة موضع المها واو ، ويفتحون أوهلا ، ويقلبون با» فُْعلَى « َشْرَوى وكذلك يفعلون بكل 

  .األوىل ، فيضمون الدال ، ويقلبون من الواو ياء الستثقاهلم الواو مع الضمة 
  فصل يف املراد باِخلْزي يف اآلية

  :اختلفوا يف هذا اِخلْزي على جوه 
ريعتهم ، بل إن محلنا وهو اجلزية والصَّغَار ، وهو ضعيف؛ ألن اجلِْزَيةَ مل تكن ثابتةً ، يف ش: قال احلََسن : أحدها 

  .اآلية على خطاب الذين كانوا يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيصّح 
« و » أَذْرعات « بالقَْتل والسَّيب ، وخزي بين النَّضري باجلَالَء والنفي عن منازلنهم إىل » بين قريظة « ِخْزي : الثاين 
  .نا اآلية على احلاضرين يف زمان صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا أيضاً إمنا يصّح إذا محل» الشام « من » أرحيا 

إنّ املراد منه الذَّّم العظيم ولتحقري البالغ من غري ختصيص ذلك ببعض : قال ابن اخلَطِْيبِ وهو األوىل : الثالث 
  .يدلّ على أن الذّم واقع يف النهاية العظمى » خزي « : الوجوه دون بعض ، والتنكري يف قوله 

  .بالغيبة على املشهور وفيه وجهان ] قرىء [ ُيَردُّونَ ] وقوله [ 
  .فخرج من ضمري اخلطاب إىل الغيبة » أَفَُتْؤِمُنونَ « أن يكون التفاتاً ، فيكون راجعاً إىل قوله : أحدها 
  .» َمْن َيفَْعلْ « : أنه ال التفات فيه ، بل هو راجع إىل قوله : والثَّاين 

  :اخلطاب وفيه الوجهان املتقدمان ب» ُتَردُّون « وقرأ احلسنك 
  .» أَفَُتْؤِمُنونَ « : ، وعدم االلتفات نظراً لقوله » َمْن َيفَْعلْ « : فااللتفات نظراً لقوله 

  .قرىء يف املشهور بالغيبة واخلطاب والكالم فيهما كما تقدم } َوَما اهللا بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ { : وكذلك 
{ ي الذي ينكر الصَّانع جيب أن يكون أَشدَّ من عذاب اليهود ، فكيف يكون يف حّق اليهود عذاب الدّهر: فإن قيل 

  ؟} ُيَردُّونَ إىل أََشدِّ العذاب 
املراد منه أشد من اِخلْزي احلاصل يف الدنيا ، فلفظ األشد وإن كان مطلقاً إالّ أن املراد أشد من هذه : فاجلواب 

  .اجلهة 



  ) ٨٦(رَُوا الَْحَياةَ الدُّْنَيا بِالْآخَِرِة فَلَا ُيَخفَُّف َعْنُهمُ الَْعذَاُب َولَا ُهمْ ُيْنَصُرونَ أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَت

» أولئك « قد تقدم إعراب نظائرها إال أنّ بعضهم ذكر وجوهاً مردودة ال ُبّد من التنبيه عليها ، فأجاز أن يكون 
  .» أولئك « خرباً ثانياً ل » فَّف عنهم الَعذَاب فال ُيَخ« خربه ، » الذين اشتروا « مبتدأ ، و 

مل جيعله » فَال ُيَخفَُّف « : ودخلت الفاء يف جواب اخلرب ألجل املوصول املشبه بالشرط وهذا خطأ فإن قوله : قال 
  وأين هذا من ذاك؟» أولئك « يف خربه ، وإمنا جعله خرباً عن » الفاء « خرباً للموصول حىت تدخل 

خَبره ، دخلت لكونه خرباً للموصول ، واجلملة خرباً عن » فال خيفف « أن يكون الذين مبتدأ ثانياًن و  وأجاز أيضاً
  .» أولئك « 

، وهذا أيضاً خطأ » هذا زيد منطلق « : كما تقول » أولئك « هم » الذين « ومل َيحَْتج هذا إىل عائد؛ ألن : قال 
  :لثالثة أوجه 

ال يفيد ، فإن اجلملة املستغنية ال ُبّد وأن » أولئك « هم » ألن الذين « : وقوله  خلّو اجلملة من رابط ،: أحدها 
  .تكون نفس املبتدأ 

خرب ثانٍ » منطلق « خربه ، و » زيد « مبتدأ و » هذا « فليس بصحيح ، فإن » هذا زيد منطلق « وأما تنظريه ب 
  .ه ، واجلملة خرب عن األول ، للخلو من الرابط خرب» منطلق « مبتدأ ثانياً ، و » زيد « ، وال جيوز أن يكون 

  .يف خربه » الفاء « أن املوصول هنا لقوم معّينني وليس عاّماً ، فلم ُيشبه الشرط ، فلم تدخل : الثاين 
  .أن صلته ماضية لفظاً ومعىن ، فلم تشبه فعل الشرط يف االستقبالن فال جيوز دخول الفاء يف اخلرب : الثالث 

معطوف على الصِّلَِة ، وال يضر » فال خيفف « مبتدأ واملوصول بصلته خَبره ، و » أولئك « ون فتعّين أن يك
َتحَالُف الفعلني يف الزمان ، فإنّ الصِّالِت من قبيل اجلَُمل ، وعطف اجلمل ال يشترط فيه احتاد الزمان ، فيجوز أن 

الذي يشترط فيه ذلك حيث كانت األفعال منزلة  جاء الذي قتل زيداً أمس ، وسيقتل َعْمراً غداً ، وإمنا: تقول 
  .منزلة املفردات 

  .أولئك الّضالل انتبه فال خري فيهم : مبعىن جواب األمر كقوله » الفاء « دخلت : وقيل 
  فصل يف تفسري ختفيف العذاب

ة ال على محل بعضهم عدم التخفيف على عدم االنقطاع؛ ألنه لو انقطع لكان قد خفف ، ومحله آخرون على الشّد
  .الدوام ، أو يف كلّ األوقات ، فإذا عذاهبم بأنه ال خيفّف عنهم اقتضى ذلك نَفَْي مجيع ما ذكرناه 

  :وجهان » هو « جيوز يف » َوالَ ُهْم يَْنَصُرونَ « : قوله 
فال « : هي أ ن يكون حملّ رفع باالبتداء ، وما بعده خربه ، ويكون قد عطف مجلة امسية على مجلة فعلية و: أحدمها 
  .» خيفف 

أن يكون مرفوعاً بفعل حمذوف يفسره هذا الظاهر ، وتكون املساألةُ ِمْن باب االشتغال ، فما حذف الفعل : والثاين 
  ]الطويل : [ انفصل الضَّمري؛ ويكون كقوله 

  ِء سَبِيلُفَلَْيَس إِلَى ُحْسنِ الثََّنا... فإِنْ ُهَو لَْم َيْحِملْ َعلَى النَّفْسِ َضْيمََها  ٦٤٥
وله مرّجح على األول بكونه قد عطف مجلة على مثلها ، وهو من املواضع املرجح فيها احلمل على الفعل يف باب 

النافية ، فإهنا ليست من األدوات املختصة بالفعل وال االوىل به ، » ال « وليس املرجوح كونه تقدمه . االْشِتَغال 
ولكنه ] مرغوب عنه [ النافية من املرّجحات إلضمار الِفْعل ، وهو قول » ال « خالفاً البن السيد حيث زعم أَنَّ 



ال حملّ له على هذا؛ ألنه ُمفَسٌِّر ، وحملّه الرفع على األوىل لوقوعه » ينصرون « : فقوله . قَوَِي من حيث البحث 
  .موقع اخلرب 

  فصل
  .في النُّْصرة يف الدنيا محله بعضهم على نفس النُّصْرة يف اآلخرة ، واألكثرون حلموه على ن

وهذه } فَالَ ُيَخفَُّف َعْنُهمُ العذاب { : واألول أوىل ، ألنه تعاىل جاء على صنعهم ولذلك قال : قال ابن اخلطيب 
الّصفة ال تليق إال باآلخرة؛ ألنَّ عذاب الدنيا وإن حصل ، فيصري كاحلدود؛ ألن الكُفَّار قد يصريون غالبني للمؤمنني 

  .قات يف بعض األو

يَّْدنَاُه بِرُوحِ الْقُُدسِ أَفَكُلََّما َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب َوقَفَّْيَنا ِمْن َبْعِدِه بِالرُُّسلِ َوآَتْيَنا عِيَسى اْبَن َمْرَيمَ الَْبيِّنَاِت َوأَ
  ) ٨٧(ُتْم َوفَرِيقًا َتقُْتلُونَ َجاَءكُْم َرُسولٌ بَِما لَا َتهَْوى أَنْفُُسكُُم اْسَتكَْبرُْتْم فَفَرِيقًا كَذَّْب

روي عن ابن عباس أن التَّوراة ملا نزلت أمر اهللا موسى بَِحْمِلَها فلم يطق ذلك ، فبعث لكل حرف منها ملكاً فلم 
  .يطيقوا حلمها ، فخفّفها اهللا على موسى عليه الصالة والسالم فحملها 

ليس للتَّعدية؛ إِذْ لو كان كذلك لتعّدى إىل اثنني؛ » قَفَّْيَنا « لتضعيف يف ا} َوقَفَّْيَنا ِمن َبْعِدِه بالرسل { ] : قوله [ 
كأنه قيلك وجئنا من » جئنا « ، ولكنه ُضمِّن معىن » قَفَْوُت زَْيداً « : التضعيف يتعّدى لواحد ، حنو : ألنه قيل 

  .بعده الرُّسل 
: والباء فيه زائدة تقديره » بالرسل « حمذوف ، والثاين  جيوز أن يكون متعدياً الثنني على معىن أنَّ األول: فإن قيل 

  .» َوقَفَّْيَنا من بعده الرسل « 
 ٤٦: اآلية [ » املائدة « أن كثرة جميئه يف القرآن كذلك يبعد هذا التَّقِْدير ، وسيأيت لذلك مزيد بيان يف : فاجلََواب 

  .إن شاء اهللا تعاىل ] 
، وقَفَْوُته إذا » قَفَْوَت « ، واشتقاقه من » ياء « رابعة قلبت » الواو « ولكن ملا وقعت / اقَفَّْوَن: أصله » قَفَّْيَنا « و 

  .اتَّبَْعُت قَفَاه ، مث اتُِّسع فيه ، فأطلف على تابع ، وإن بَُعَد زمان التابع عن زمان املتبوع 
  ]البسيط : [ قال أميَّةُ 
  َوكَْيَف َتقْفُو َوالَ سَْهلٌ َوالَ جََبلُ.. .قَالَْت ألْختٍ لَُه قُصِّيِه َعْن ُجُنبٍ  ٦٤٦

  »يعقد الشيطان على قَاِفَية رَأْس أََحِدكُْم « : القافية أيضاً ، ومنه احلديث : مؤّخر الُعُنق ، ويقال له : » القَفَا « و 
أي : » وفالن ِقفْوِتي « قذفته بِفُجُور ، : ما يّدخر من اللّنب وغريه ملن تريد إكرامه ، وقفوت الرجل : والقَفَاَوة 

  .ُتْهميت ، وِقفْويت أي خرييت 
  .كأنه من األضداد : قال ابن دريد 

املؤمنون [ } ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا َتْتَرى { : أي أتبعنا ، كقوله : ومنه قافية الشعر؛ ألهنا يتلو بعضها بعضاً ، ومعىن قفّينا 
 :٤٤ . [  
» فعيل « وهو مجع رسول مبعىن مُْرَسل ، وفُُعل غري مقيس يف » بالرُُّسل « : كذلك متعلق به ، و » ِمْن َبْعِدِه « و 

وهبا قرأ السَّبعة إالَّ أبا عمر » متيم « وهبا قرأ احلسن ، والضم لغة » احلجاز « وسكون العني لغة » مفعول « مبعىن 
  . احلركات ، فإنه قرأ بالسكون لتوايل» هم « أو » كم « أو » ن « ، وفيما أضيف إىل 

  فصل يف تعيني الرسل املقفى هبم



يوشع ، ومشويل ، وداود ، وسليمان ، وشعياء ، وأرمياء ، وعزير ، وحزقيل ، وإلياس ، ويونس ، : هؤالء الرُّسل 
  .وزكريا ، وحيىي ، وغريهم 

  .وروي أن بعد موسى إىل أيام عيسى كانت الرسل متواترةً ، ويظهر بعضهم يف أثر البعض 
{ : يعة واحدة يف أيام عيسى عليه الصالة والسالم ت فإنه جاء بشريعة جمّددة ، والدليل على ذلك قوله والشر

  .؛ ألنه يقتضي أهنم على حدٍّ واحٍد يف الشريعة يتبع بعضهم بعضاً فيها } َوقَفَّْيَنا ِمن َبْعِدِه بالرسل 

ِة األّول حبيث ال يؤدي إال تلك بعينها من غري زيادة إنَّ الرسول الثاين ال جيوز أن يكون على ِشْرَع: وقال القاضي 
وال ُنقَْصان ، مع أنّ تلك الشريعة حمفوظةٌ ميكن معرفتها بالتَّواتر عن األول؛ ألن الرَّسُول إذا كان هذا حاله مل 

بعث اهللا ميمكن أن يعلم من جنهة إالَّ منا كان قد علم من قبل ، أو ميكن أن يعلم من قبل ، فكما ال جيوز أن ي
رسوالً ال شريعة معه أصالً ، فكذا هاهنا ، فثبت أنه ال بد وأن يكونوا قد بعثوا بشريعة جديدة إن كانت األوىل 

  .حمفوظةً ، أو حميية لبعض ما اندرس من الشَّريعة األوىل 
بنوع آخر من اَأللْطَاف  مل ال جيوز أن يكون املقصود من بعثة هؤالء الرسل التعبُّد بتلك الشريعة السَّابعة: واجلواب 

  ال يعلمه إال اهللا؟
  فصل يف لفظ عيسى

علم أعجمي فلذلك مل ينصرف ، وقد تكلم النحويون يف َوْزنِِه ، واستقاقه على تقدير : » عيسى « ] : قوله [ 
بالياء ال األلف ،  »ِمْعزى « والياء فيه ملحقة ببنات األربعة كياء » ِفْعلَى « وزنه : كونه َعَريبَّ الوضع فقال سيبويه 

  .ّمساها ياء لكتابتها بالياء 
  .، بداللة صرفهم له يف النكرة » ذِكَْرى « ألفه ليست للتأنيث ك : وقال الفارسي 

ورد عليه ذلك ابن . فاأللف عنده أصيلة مبعىن أهنا ُمْنقلبة عن أصل » ِفْعللَ « وزنه : وقال عثمان بن سعيد الصرييف 
: » الْعَْيس « مشتق من » عيسى « إن : واو ال يكونان أصليني يف بنات األربعة ، فمن قال البَاذش بأن الياء وال

  .وهو بياض ُتخالطه شُقْرة ليس مبصيب ، ألن األعجمي ال يدخله اشتقاق وال تصريف 
  .» عيسى بالسُّريانية يشوع : وقيل « : وقل الزخمشري 

جرى » ابن مرمي « ز أن يكون صفة إال أن األول أوىل؛ ألن عطف بيان له أو بدل ، وجيو» ابن مرمي « : قوله 
» ابن « أحكام ختّصه ، ستأيت إن شاء اهللا تعاىل مبينة ، وقد تقدم اشتقاق » ابن « جمرى العلم له ، وللوصف ب 

  .وأصله 
هي املرأة اليت : لعرب أصله بالّسريانية صفة مبعىن اخلَاِدمِ ، مث ُسمَِّي به؛ فلذلك مل ينصرف ، ويف لغة ا» مرمي « و 

  .من الرجال ، وهو الذي يكثر ُمخالطَتُهن » الزِّير « ُتكْثر خمالطة الرجَال ك 
  ]الرجز : [ قال رؤبة 

« فقلبت للكسرة قبلها ك » زار يزور « الّزير عن واو؛ ألنه من » ياء « و ... قُلُْت ِلزِيرٍ لَمْ َتِصلُْه َمْرَيُمْه  ٦٤٧
، قال » فَْعَيل « ال » َمفَْعل « مشتركاً بني اللِّسَانني ، ووزنه عند النحويني » مرمي  «، فصار لفظ » الريح 

« وقد أثبت بعضهم » عثري وِعلَْيب « : ، بفتح الفاء مل يثبت يف األبنية كما ثبت حنو » فَعْيالً « ألن : الزخمشري 
بالقَْصر ت » ضهيأ « على القول بأصالة ميمه و » َمْدين « اسم مكان و : » ضهيد « : ، وجعل منه حنو » فَْعيالً 

؛ ألهنا شاهبت الرجال يف » شاهبت « : أي » َضاهَأَت « وهي املرأة اليت ال حتيض ، أو ال ثَْدَي هلا ، مشتقّة من 
  .ذلك ، وجيوز مّدها قاله الزَّجَّاج 



مرمي « ، وصحة الياء يف » فَعَْيل « فمصنوعان فال داللة فيهما على ثبوت » ضهيد وعثري « وأما : وقال ابن جين 
من » ُمَباع « على خالف القياس ، إذْ كان من حقّها اإلعالل بنقل حركة الياء إىل الراء ، مث قَلْب الياء ألفاً حنوك » 

  .» َمزَْيد ومدين « البيع ، ولكنه شذّ كما شذ 
وقد جاء يف . لكان مَرِْيماً بسكن الياء » رِمي رام َي« ومرمي على أعجمي ، ولو كان مشتقّاً من : وقال ابو البقاء 

  .وهو على خالف القياس ] مزيد : [ األعالم فتح الياء حنو 
  .» املائدة « و » آل عمران « هي املُْعجِزَات املذكورة يف سورة : قيل » البَيَِّنات « و 

  .اإلجنيل : وقيل 
  .أعم ذلك : وقيل 
  .» َوآتْيَنا عِيَسى « : قوله  معطوف على» َوأَيَّْدنَاُه « : قوله 

« على » َوآَيْدَناُه « : ، وقرأ جماهد وابن حميصن ويروى عن أيب عمرو » فَعَّلَْناُه « على » َوأَيَّْدنَاُه « : وقرأ اجلمهور 
وبابِه ، » ن أأم« : هبمزتني ثانيتهما ساكنة ، فوجب إبدال الثانية ألفاً حنو » أَأْيد « : ، واألصل فيه » أَفَْعلَْناُه 

  .ما أبني أطول : وهو تصحيح شاذّ إال يف فعل العّجب حنو » أغليت وأغميت « وصححت العني كما صّحت يف 
  .مقيس » أغليت « وحكي عن أيب زيد أن تصحيح 

  .أََبْعَناهُ حىت ال يلزم حلمه على الشَّاذ؟ : كما أعلّ حنو » أَيَّدَْناه « مل ال أعلّ : فإن قيل 
أنه لو أعلّ بأن ألقيت حركة الَعْين على الفاء ، فيلتقي ساكنان العني والالم ، فتحذف العني اللتقاء : فاجلواب 

فتتحرك الواو بعد فتحة ، فتقلب » أوادم « : السكانني ، فتجتمع مهزتان َمفُْتوحتان ، فيجب قلب الثانية واواً حنو 
اء والعني ، فاألجل ذلك ُرِفَض خبالف أََبْعَناه وأقمناه ، فإنه ليس فيه أَأَدَْناُه؛ ألّدى إىل إعالل الف: ألفاً فيصري اللفظ 

أسلناه « : فلم مل حتذف الياء اليت هي َعْين كما حذفت من حنو : فإن قلت : إالَّ إعالل الَعْين فقط ، قال أبو البقاء 
  .؟ » سال يسيل « من » 

  :لو فعلوا ذلك لتواىل إِْعالَالَن : قيل 
اهلمزة الثانية ألفاً ، مث َحذُْف األلف املبدلة من الياء لسكوهنا ، وسكون األلف قبلها ، فكان يصري  قلب: أحدمها 

  .كذلك؛ ألن هناك حذفت العني فقط » أََسلَْناه « اللَّفظ أْدَناه ، فتحذف الفاء والعني ، وليس 
  .» أَيَّدُْتك على أَفَْعلُْتَك « : » املائدة « وقال الزخمشري يف 

أفعلتك ، مث اختلف اإلعالل ، : ويظهر أنَّ األصل يف القراءتني « : ، مث قال » على فاَعلُْتَك « : ل ابن عطية وقا
لكان » أَفَْعل « فَعَّلَ جمليء مضارعه على ُيؤَيِّد بالتشديد ، ولو كان أَيَّّد بالتشديد بزنة « » أَيََّد » والذي يظهر أن 

يُؤايِد « وأما آَيَد باملّد فَيْحَتاج يف نقل ُمضَارعة إىل مساع ، فإن ُسِمع » آمن « من »  ُيْؤِمُن« ك » يُْؤيِدُ « مضارعه 
فهو أَفَْعلَ ، ذكر مجيع ذلك أبو َحيّان يف » آَيد « و » يكرم « ك » يُْؤيِد « فإن مسع » فَاَعلَ « فهو » ُيقَاتل « ك » 
: ، وهو صحيح ، إالَّ أن قوله « اختلف اإلعالل : يف قوله إنه مل يظهر كالم ابن عطّية : ، مث قال » املائدة « 

إىل آخره فيه نظر؛ ألنه ُيْشِعُر جبواز شيء آخر « أَفَْعل » ال « فَعَّل » يف قراءة اجلمهور « أَيَّد » والذي يظهر أن 
  .متعذّر 

  .ال يقع  ، هذا ما» أَفَْعلَ « بالتشديد يف قراءة اجلمهور بزنة » أَيََّد « كيف يتوّهم أن 
  .القوة : » األَْيد « و 

  ]الرجز : [ قال عبداملطّلب 



  أَيََّدَنا َيْوَم ُزُحوفٍ اَألْشرَمِ... أَلْحَْمُد ِللَِّه األَعزِّ اَألكَْرمِ  ٦٤٨
ملَدُّ أما ا« : ، وقد فرق بعضهم بينهما ، فقال » قَوَّيَْناُه « هنا مبعىن واحد وهو » أفَْعل « و » فَعَّلَ « والصحيح أن 

وهذا يف احلقيقة ليس بفرق ، وقد أبدلت بعض العرب يف » التأييد والنصر : القوة ، وأما القَْصر فمعناه : فمعناه 
  .آَجَدهُ أي قواه : آَيَد على أَفَْعلَ الياء مجيعاً فقالت 

كما أبدلوا من يائه  وهذا. » احلمد هللا الذي آَجَدين بعد َضْعف ، وأوجدين بعد فَقْر : يقال « : قال الزخمشري 
  .ال أفعل ذلك َجَد الدَّْهرِ أو مد الدهر ، وهو إبدال ال يطّرد : جيماً فقالوا 

  ]الرجز : [ ومن إبدال الياء مجيعاً قول الراجز 
  أَلُْمطِْعَماِن اللَّْحَم بِالَْعِشجِّ... َخاِلي ُعَوْيٌف َوأَُبو َعِلجِّ  ٦٤٩
  .» بالعشي « و » وأبو علي « : يريد 
  .» أيدناه « متعلق ب » بُِروحِ القُُدسِ « : قوله 

« واإلسكان ل » احلجاز « الضم ل : بإسكان الدال ، والباقون بضمها ، ومها لغتان » القُْدس « : وقرأ ابن كثري 
ة أو الطَّهار: بواو ، فيه لغة فتح القاف والدال معناه » القُدُّوس « : ، وقد تقدم ذلك ، وقرأ أبو حيوة » متيم 

اسم للجزء الذي : يف األصل » الروح « و ] ]  ٣٠: البقرة [ } َوُنقَدُِّس لََك { : تقدم عند قوله [ الربكة كما 
  .حتصل به احلياة يف احليوان ، قاله الرَّاغب 

  »روح القدس « فصل يف املارد ب ، 
  :هنا على وجوه » روح القُُدس « اختلفوا يف 

  ]الوافر : [ م؛ لقول حّسان أنه جربيل عليه السال: أحدها 
  وُروحُ القُْدسِ لَْيسَ بِِه ِكفَاُء... وجْبرِيلٌ َرسولُ اِهللا ِفيَنا  ٦٥٠

 ١٠٢: النحل [ } قُلْ َنزَّلَُه رُوُح القدس { : جربيل ، قال تعاىل : القُدُوس هو اهللا عّز وجلّ ، وروحه : قال احلسن 
  .ي الذي هو سبب حياة القلوب ] نته من الَوح مسي جربيل روحاً ِللَطَافته وملكا: وقيل ] 

ومسي جربيل روحاً أو أضيف إىل القدس؛ ألنه كان بتكوين اهللا عّز وجلّ له روحاً من غري والدة والد : قال النحاس 
، ] ألنه الذي يوحى به » روحاً من أمرنا « املارد بروح القدس اإلجنيل كما قال يف القرآن : وقيل [ والده 

  .ي عيسى روحاً هلذا وكذلك مس
  .» هو االسم األعظم الذي كان حييي به عيسى املوتى « : وقال ابن َعبَّاس وسعيد بن ُجَبْيرٍ 

  .هو الروح الذي نفخ فيه : وقيل 
َبْيت اهللا ، وَناقَة اهللا؛ قاله : والقُُدس والقُدُّوس هو اهللا ، فنسب روح عيسى إىل نفسه تعظيماً وتشريفاً ، كما يقال 

وعلى هذا املراد به الروح الذي حيىي به ]  ١٢: التحرمي [ } فََنفَْخَنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا { : لربيع وغريه ، كقوله ا
  .اإلنسان 

  ] .وعلى اإلجنيل واالسم األعظم جماز » جربيل « واعلم أن إطالق الروح على [ 
والتَّقريع ، والفاء للعطف َعطَفَْت هذه اجلملة على ماقَْبلَها ،  اهلمزة هنا للتوبيخ} أَفَكُلََّما َجآءَكُْم َرسُولٌ { : قوله 

واْعُتنَِي حبرف االستفهام فَقَدِّم ، وتقدم حتقيق ذلك ، وأن الزخمشري يقدر بني اهلمزة حرف العطف مجلةً ليعطف 
ينا يا بين إسرائيل ولقد آت: عليها ، وهذه اجلملة جيوز أن تكون معطوفة على ما قبلها من غري حذف شيء كأنه قال 

  .أنبيائكم ما آتيناهم فكلما جاءكم رسول 



عند قوله » كلما « ففعلتم ما فعلتم فكلما جاءكم رسول ، وقد تقّدم الكالم يف : وجيوز أن ُيقَدَّر قبله حمذوف أي 
  .، والناصب هلا هنا استكربمت » كُلََّما أََضاَء « 
» فَُعول » « رسول « و » جئت إليه « : وحبرف اجلر أخرى ، حنو يتعّدى بنفسه تارة كهذه اآلية ، » جاء « و 

، » الرُّكُوب واحلَلُوب « : قليل ، جاء منه » املفعول « مبعىن » فَُعول « ُمْرَسل ، وكون : أي » مفعول « مبعىن 
  ]الطويل : [ الرِّسالة قاله الزخمشري؛ وأنشد : ويكون مصدراً مبعىن 

  بِِسرٍّ َوالَ أَْرَسلُْتُهمْ بَِرسُولِ... ونَ ما فُْهُت ِعْندَُهْم لَقَْد كَذَبَ الَواُش ٦٥١
  ] . ١٦: الشعراء [ } إِنَّا َرسُولُ َربِّ العاملني { : برسالة ، ومن عنده : أي 

 موصولة مبعىن الَِّذي ، والعائد حمذوف» ما « و » جاءكم « : متعلّق بقوله } بَِما الَ هتوى أَْنفُُسكُمْ { : قوله 
بكسر العني والمه من ياء؛ ألن عينه » َهوِي « مضارع » هتوى « مبا ال َتهَْواه ، و : الستكمال الّشروط والتقدير 

« النكسار العني ، وهو مثل » َهوِي « وال دليل يف » قُوَّةٌ وُحوةٌ « أكثر من باب » طويت وشويت « واو ، وباب 
  .َهوَيان أدلُّ على ذلك : هوي من الّشقاوة ، وقوهلم يف تثنية مصدر » َشِقي 

امليل ، مسي بذلك؛ ألنه َيْهوي بصاحبه يف النار ، ولذلك ال يستعمل : حتّب وختتار ، وأصل اهلََوى : ومعىن هتوى 
: » بدر « غالباً إالّ فيما ال خري فيه ، وقد يستعمل فيما هو خري ، ففي احلديث الصحيح قول عمر يف أسارى 

  .« هللا عليه وسلم ما قال أبو بكر ، ومل َيْهو ما قلت فهوي رسول اهللا صلى ا

  .» أهواء « ومجعه . » واهللا ما أرى َربَّك إال ُيَسارع يف هواك « : وعن عائشة رضي اهللا عنها 
» أْنِدية « و » َنَدى « ، وإن كان قد جاء » أَْهوِية « وال جيمع على ]  ١١٩: األنعام [ } بِأَْهوَاِئهِم { : قال تعاىل 

  ]البسيط : [ ؛ قال الشاعر 
  الَ يُْبِصُر الكَلُْب ِمن ظَلَْماِئَها الطُُّنبَا... ِفي لَْيلٍَة ِمْن ُجَماَدى ذَاِت أَْنِدَيٍة  ٦٥٢
بفتح اهلاء ، ذهاب يف » اهلَوِيُّ « بفتحها يف املاضي وكسرها يف املضارع فمعناه السُّقوط ، و » َهَوى َيهْوِي « وأما 

  .اْنِحَدار 
  .ذهاب يف صعود وسيأيت حتقيق ذلك إن شاء اهللا تعاىل : » اهلُوِيُّ «  و

تنبيهاً على أنّ النفس ُيْسند إليها الفعل » مبا ال َتْهُوون « : دون املُخَاطب فلم يقل » األنفس « وأسند الفعل إىل 
 ١٨: يوسف [ } َسوَّلَْت لَكُْم أَنفُُسكُْم  َبلْ{ ]  ٥٣: يوسف [ } إِنَّ النفس َألمَّاَرةٌ بالسواء { : السّيىء غالباً حنو 

  .» تكرب « : مبعىن » استكرب « و ] 
مفعول مقدم ، قدم » فريقاً « ، و » استكربمت « على » كذبتم « عاطفة مجلة » الفاء » « فَفَرِيقاً كَذَّْبُتمْ « : قوله 

فريقاً منهم ، واملعىن أنه نشأ عن : حمذوف ، أي ، وال ُبّد من » فَرِيقاً َتقُْتلُونَ « : لتتفق رؤوس اآلي ، وكذا 
وقدم التكذيب؛ ألنه أول ما يفعلونه من . اسِْتكْبَارهم ُمبَادرة فريق من الرسل بالتكذيب ، ومبادرةُ آخرين بالقتل 

ذكر أقبح منه يف  الشَّر؛ وألنه مشترك بني املقتول وغريه ، فإنَّ املقتولني قد كذبوهم أيضاً ، وإمنا ملا ُيَصرِّح به؛ ألنه
مضارعاً ، إما لكونه مستقبالً؛ ألهنم كانوا َيُروُمونَ قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه » يقتلون « وجيء ب . الفِعل 

َما َزالَْت أَكْلَةُ َخيَْبَر ُتَعاوُِدنِي ، « : وسلم ولذلك سحروه ، وَسمُّوا له الشاة ، وقال عليه الصالة والسالم عند موته 
وملا فيه من ُمَناسبة رؤوس اآلي والفَوَاصل ، وإما أن يراد به احلال املاضية؛ ألن األمر » وان اْنقِطَاع أَبَْهرِ فََهذَا أ

  .فظيع ، فأريد استحضاره يف النُّفوس ، وتصويره يف القلوب 
مع ما بعده فصالً » ما أفكلّ« ، ويكون » وآتيناه « : معطوفاً على قوله » ففريقاً كَذّبتم « وأجاز الرَّاغب أنْ يكون 



  .واألظهر األول وإن كان ما قاله حمتمالً . بينهما على سبيل اإلْنكَارِ 
  فصل يف بيان الذي استحق به بنو إسرائيل هناية الذم

هذا هناية الذَّم؛ ألن اليهود من بين إسرائيل كانوا إذا أتاهم رسول خبالف ما يهوون كذبوه ، وإن هتيأ هلم قتله قتلوه 
رادهتم الّرفعة يف الدنيا ، وطلب لذاهتا ، والتَّرؤس على عامتهم ، وأخذ أمواهلم بغري َحّق ، وكانت الرسل تبطل ، إل

عليهم ذلك ، فيكذبوهنم ويومهون عوامهم كوهنم كاذبني ، وحيتجون يف ذلك بالتحريف وسوء التأويل ، وبعضهم 
لصالة والسَّالم ، فلما مسعت اليهود ذكر عيسى عليه كان يستكرب على األنبياء استكبار إبليس على آدم عليه ا

يا حممد ال مثل عيسى فعلت كما تزعم وال كما تقص علينا من األنبياء فعلت فائننا مبا أتى به : الصَّالة السالم قالوا 
ل مبا ال أفكلّما َجاَءكم يا معشر اليهود رسو: عيسى عليه الصالة والسَّالم إن كنت صادقاً ، فقال اهللا عز وجل 

هتوي أنفسكم استكربمت ، وتعظّمتم عن اإلميان به ، فطائفة كذبتم مثل عيسى وحممد عليهما الصالة والسالم ، 
  .زكريا وحيىي وشعيب ، وسائر من قتلوا من األنبياء عليهم الصالة والسالم : قتلتم مثل : وطائفة تقتلون أي 

  ) ٨٨(لَُّه بِكُفْرِِهْم فَقَِليلًا َما ُيْؤِمُنونَ َوقَالُوا قُلُوُبَنا غُلٌْف َبلْ لََعَنُهمُ ال

بسكون الالم ، » غُلْف « : متبدأ وخرب ، واجلملة يف حملّ نصب بالقول قبله ، وقرأ اجلمهور » قُلُوُبَنا غُلٌْف « 
املعىن على ، و» أصفر وصُفْر « و » أَمحر وُحْمر « ك » أَغْلَف « وهواألظهر أن يكن مجع : أحدمها : وفيها وجهان 

 ٥: فصلت [ } َوقَالُواْ قُلُوُبَنا يف أَِكنَّةٍ { : أهنا خلقت وجعلت مغشَّاة ال يصل إليها احلَّق ، فال تفهمه ونظريه : هذا 
، ويكون أصل الالم » غالف « أن يكون مجع : والثاين . قال جماهد وقتادة استعارة من اَألغْلَف الذي مل َيْخَتِتْن ] 

إمنا يكون يف املفرد غالباً حنو » فُُعل « ، إالّ أن ختفيف » كتاب وكتب « ، و » محار ومحر « : و الضم ، فتخفف حن
، وليس كذلكن » ال جيوز ختفيفه إالَّ يف ضرورة « : اجلمع فقال ابن عطية » فُْعل « وأما » ُعْنق « يف » ُعُنق « : 

، وال جيوز أن » غالف « رو بضمّ الالم ، وهو مجع بل هو قليل ، وقرأ ابن َعبَّاس واألعرج ويروى عن أيب عم
الصحيح العني ، ال جيوز إالَّ يف شعر ، واملعىن على » فعل « يف هذه القراءة مجع أَغْلَف؛ ألن تثقيل » فُُعل « يكون 

  .أن قلوبنا أوعية فهي غري حمتاجة إىل علم آخر ، وهو قول ابن عباس وَعطَاء : هذه القراءة 
أوعية لكلّ علم فهي ال تسمع حديثاً إال َوَعْتُه إالَّ حديثك ال تعلقه وال تعيه ، ولو كان فيه » معناه « : وقال الكليب 

  .« خرب لفهمته ووعته 
  .التغليف كالتعمية يف املعىن : غلف كالغالف الذي ال شيء فيه مما يدلّ على صحة قولك : وقيل 

  فصل يف كالم املعتزلة
ية تدلّ على أنه ليس يف قلوب الكُفَّار َما الً ميكنهم معه اإلميان ، ال غالَف وال ِكّن وال سدّ هذه اآل: قالت املعتزلة 

{ : على ما يقوله اجملربة ، ألنه لو كان كذلك لكان هؤالء اليهود َصاديقني يف هذا القول ، فال يكذهبم اهللا يف قوله 
{ : هذا يدل على أن معىن قوله تعاىل : املبطل ال الصَّادق احملق ، وقالوا  وإمنا يذّم الكاذب} َبل لََّعَنُهمُ اهللا بِكُفْرِِهْم 

{ ]  ٨: يس [ } إِنَّا َجَعلَْنا يف أَْعناقِهِْم أَغْالَالً { و ]  ٥٧: الكهف [ } إِنَّا َجَعلَْنا على قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً أَن َيفْقَُهوُه 
إما منع األلْطَاف ، : ليس املراد كوهنم ممنوعني عن اإلميان ، بل املراد ]  ٩: يس  [} َوَجَعلَْنا ِمن َبْينِ أَْيِديهِْم َسّداً 

  .أو تشبيه حاهلم يف إْصرَارهم على الكُفُرِ مبنزلة اجملبور على الكفر 
َوقَالُواْ {  :ونظري ذم اهللا تعاىل اليهود على هذه املَقَالَِة ذمه الكافرين على مثل هذه املَقَالة ، وهو قوله تعاىل : قالوا 



ولو كان األمر على ]  ٥: فصلت [ } قُلُوُبَنا يف أَِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه َوِفي آذانَِنا َوقٌْر َوِمن َبيْنَِنا َوَبيْنَِك ِحجَاٌب 
  .مايقوله اجملربة لكان هؤالء القوم صادقني ، وإذا كان األمر كذلك مل يذّموا 

  .ثالثة أوجه ، فال جيب اجلزم بواحد منها من غري دليل » الغلف « ْينا يف تفسري قال ابن اخلطيبك واعلم أنا َب
  إن اآلية تدل على أن ذلك القول مذموم؟: سلمنا أن املراد منه ذلك الوجه لكن مل قلتم 

  .إمنا لعنهم اهللا بسبب هذه املقالة : فإن قيل 
  :فاجلواب من وجوه 

ى عن حاهلم ، أو عنهم قوالً ، مث بني أن من حاهلم أهنم ملعونون بسبب ال نسلم ، بل لعلّه تعاىل حك: أحدها 
  .كفرهم 
: أهنم ذكروا ذلك على سبيل االستفهام مبعىن اإلنكار ، يعين » قُلُوُبَنا غُلٌْف « : لعلّ املراد من قوله تعاىل : وثانيها 

ة ، مث إنا تأملنا يف دالئلك فلم جند شيئاً قويا ليس قلوبنا يف غالف وال يف غطاء ، بل أفهامنا قوّية ، وخواطرنا منري
  .فلما ذكروا هذه الوصف الكاذب ال َجَرَم لعنهم اهللا على كفرهم احلاصل هبذا القول 

{ : أن قلوهبم مل تكن يف أغْطية ، بل كانوا عاملني بصحة نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم كما قال تعاىل : وثالثها 
إالّ أهنم أنكروا تلك املعرفة واّدعوا أن قلوهبم غُلف ، فكان ]  ١٤٦: البقرة [ } ْعرِفُونَ أَْبَناَءُهمْ َيْعرِفُوَنُه كََما َي
  .كفرهم عناداً 

حرف إضراب ، واإلضراب راجع إىل ما تضمَّنه قوهلم من أن قلوهبم غُلْف ، : » بل » « َبلْ لََعَنُهمْ اهللاُ « : قوله 
  .إبطال ، وانتقال : لعنهم بكفرهم الّسابق ، واإلضراب على قسمني  فرّد اهللا عليهم ذلك بأن سببه

إال املفردات ، وتكون يف » بل « ، واالنتقال كهذه اآلية ، وال تعطف » ما قام زيد بل عمرو « : فاألول ، حنو 
  .تأكيداً » ال « اإلجياب والنفي والنهي ، ويزاد قبلها 

  ]الوافر : [ بعيد؛ قال الشَّمَّاخ : شأو لَِعٌني ، أي : الطَّرد والُبْعد ، ومنه : واللَّعن 
  َمقَاَم الذِّئْبِ كَالرَُّجلِ اللَّعنيِ... ذََعْرُت بِِه القَطَا َونفَْيُت َعْنُه  ٦٥٣

للسبب » بكفرهم « والباء يف » مقام الذّئب اللّعني كالرجل « : الرجل البعيد ، وكان وجه الكالم أن يقول : أي 
  .» لََعنَُهم « ة ب ، وهي متعلّق

، » قالوا « قلوبنا غلف بسبب كفرهم ، فتكون الباء متعلقة ب : وقالوا : النية به التقدم أي : وقال الفارسي 
لعنهم : أي » لعنهم « جحملة معترضة ، وفيه ُبْعد ، وجيوز أن تكون حاالً من املفعول يف » بل لعنهم « وتكون 

  ] . ٦١: املائدة [ } َوقَْد دََّخلُواْ بالكفر { كقوله ملتبسني بالكُفْرِ : كافرين ، أي 
  :ستة أوجه » قليالً « يف نصب » فَقَِليالً َما يْؤِمُنونَ « : قوله 

  .فإمياناً قليالً يؤمنون؛ ألهنم كانوا يؤمنون باهللا ، ويكفرون بالرسل : أنه َنْعت ملصدر حمذوف ، أي : أحدها 
اإلميان يف حال قلّته ، وقد تقدم أنه : فيؤمنونه أي : احملذوف ، أي ] املصدر [ أنه حال من ضمري ذلك : الثاين 

  .مذهب سيبويه ، وتقّدم تقريره 
آِمُنواْ بالذي أُنْزِلَ َعلَى الذين آَمُنواْ { : فزماناً قليالً يؤمنون ، وهو كقوله : أنه صفة لزمان حمذوف ، أي : الثالث 

  }َوْجَه النهار واكفروا آِخَرُه 



  ] . ٧٢: آل عمران  [
فبقليل يؤمنون ، فلما حذف حرف اجلّر انتصب ، ويعزى أليب عبيدة : أنه على إسقاط اخلافض ، واألصل : الرابع 

.  
املؤمن فيهم قليلٌ ، قال معناه ابن : فََجْمعاً قليالً يؤمنون ، أي : أي » يؤمنون « أن يكون حاالً من فاعل : اخلامس 

  .و مسلم عباس وقتادة واألصم وأب
: النساء [ } َبلْ طََبَع اهللا َعلَْيَها بِكُفْرِِهْم فَالَ ُيْؤِمُنونَ إِالَّ قَِليالً { : وهو األوىل؛ ألن نظريه قوله « : قال ابن اخلطيب 

الكقوم فيجب أن يتناول االستثناء بعض هؤالء القوم ] ذكر [ ، وألن اجلملة األوىل إذا كان املصرح فيها ]  ١٥٥
 «.  
لو كان كذلك للزم : فقليل منهم يؤمن ، وأنكره النحويون ، وقالوا : ذهب قتادة إىل أن املعىن : ل املهدوي وقا

  .» قليل « رفع 
بأنه ال يلزم الرَّفْع مع القول باملعىن الذي ذهب إليه قََتاَدةٌ ملا تقدم من أنَّ نصبه على احلال واٍف هبذا املعىن : وأجيب 

  .قوال كلها مزيدة للتأكيد على هذه األ» ما « و . 
: األعراف [ } قَِليالً مَّا َتْشكُُرونَ { : نافية ، أي فما يؤمنون قليالً وال كثرياً ، ومثله » ما « أن تكون : السادس 

  .ال يعقل ألبتة : قليالً ما يغفل أي : ، كما يقال ]  ٣: األعراف [ } قَِليالً مَّا َتذَكَُّرونَ { ]  ١٠
. ال تنبت شيئاً ، وهذا قول الَواِقِدّي : ، يريدون » مررنا بأرض قليالً ما تنبت : تقول العرب « : ي قال الِكسَائ

وإليه ذهب ابن األنباري [ وهو قوي من جهة املعىن ، وإمنا يضعف من جهة تقدمي ما يف َحّيزها عليها قاله أبو البقاء 
  .صريون ، وأجازه الكوفيون ، إال أن تقدمي ما يف حّيزها عليها مل ُيجِْزه الب] 

أنك إذا جعلتها : ، يعين » يبقى بال ناصب « قليالً » مصدرية؛ ألن « ما » وال جيوز أن تكون « : قال أبو البقاء 
على أنه فاعل به فأين الناصب له؟ وهذا » قليالً « مصدرية كان ما بعدها صلتها ، ويكون املصدر مرفوعاً ب 

هاهنا جيوز أن تكون » ما « فإن ]  ١٧: الذاريات [ } واْ قَِليالً مِّن الليل َما يَْهَجُعونَ كَاُن{ : خبالف قوله تعاىل 
  .» جيوز أن تكون القلّة مبعىن العدم « : وقال الزخمشري » كان « منصوب ب » قليالً « مصدرية؛ ألن 

لكن يف غري هذا التركيب ، أعين قوله  يراد به النَّفي فصحيح ،» قليالً « وما ذهب إليه من أن : وقال أبو َحيَّان 
قمت قياماً : أي » قمت قليالً « : انتصب بالفعل املثبت ، فصار نظري » قليالً « ألن » فَقَِليالً ما ُيْؤِمُنونَ « : تعاىل 

ل يكون منصوباً نعتاً ملصدر ذلك الفِْع» قليالً « قليالً ، و ال َيذْهب ذاهب إىل أنك إذا أتيت بفعل مثبت ، وجعلت 
املعىن يف املثبت الواقع على صفة ، أو هيئة انتفاء ذلك املثبت رأساً وعدم وقوعه بالكلية ، وإمنا الذي نقل النحويون 

، وإذا تقرر هذا فحمل القلّة » أقل رجل يقول ذلك وقلّما يقوم زيد « : أنه قد يراد بالقلّة النفي احملض يف قوهلم : 
  .انتهى « ح على النفي احملض هنا ليس بصحي

» : قاله الزخمشري من أن معىن التقليل هنا النَّفي قد قال به الَواِقِدّي قبله ، كما تقدم فإنه قال ] بأن ما [ وأجيب 
  .ما يفعله أصالً : قلّما يفعل كذا ، أي : ، كما تقول « ال قليالً وال كثرياً : أي 

دِّقٌ ِلَما َمَعُهْم َوكَاُنوا ِمْن قَْبلُ َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن كَفَُروا فَلَمَّا َجاَءُهْم َما َولَمَّا َجاَءُهْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَص
  ) ٨٩(َعَرفُوا كَفَُروا بِِه فَلَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الْكَاِفرِيَن 



  .اتفقوا على أنّ هذا الكتاب غري ما هو معهم ، وما ذاك إالَّ القرآن 
  :فيه وجهان » ْنِد اِهللا ِمْن ِع« : قوله 

  .، فيتعلّق مبحذوف ، أي كتاب كائن من عند اهللا » كتاب « أنه يف حملّ رفع صفة ل : أحدمها 
  .أن يكون يف حملّ نصب البتداء غاية اجمليء قاله أبو البقاء : والثاين 

، فال يكون » َجاَءُهمْ « تعلقاً ب م» من عند اهللا « إنه حيتمل أن يكون : وقد رد أبو حيان هذا الوجه فقال ال يقال 
صفةً ، للفصل بني الصفة واملوصوف مبا هو معمول لغري أحدمها يعين أنه ليس معموالً للموصوف وال للصفة ، فال 

  .يفتقر الفصل به بينهما 
رى قد وجد صفتان إحدامها صرحية ، واألخ: على أنه صفة ثانية ، وعلى هذا يقال » مصدق « واجلمهور على رفع 

  .مؤولة ، وقد قّدمت املؤولة 
  .وقد تقدم أن ذلك ممتنع ، وإن زعم بعضهم أنه ال جيوز إال َضُروَرةً 

والذي حسن تقدمي غري الصرحية أن الوصف بيكنونته من عند اهللا آكد ، وأن وصفه بالتصديق ناشىء عن كونه من 
  .عند اهللا 

  : مصحف أَُبّي ، ونصبه على احلال ، ويف صاحبها قوالن نصباً ، وكذلك هو يف» مصدقاً « : وقرأ ابن أيب عبلة 
  .» كتاب « أنه : أحدمها 
  كيف جاءت احلال من النكرة؟: فإن قيل 
  .كما تقدم » ِمْن ِعْند اِهللا « أهنا قربت من املعرفة لتخصيصها بالصفة وهو : فاجلواب 

  .شار الزخمشري على أن سيبويه أجاز جميئها منها بال َشْرٍط ، وإىل هذا الوجه أ
أنه الضَّمري الذي حتمله اجلار واجملرور لوقوعه صفةً ، والعامل فيها إما الظرف ، أو ما يتعلق به ، وهلذا : والثاين 

  ]جمزوء الوافر { : اعترض بعضهم على سيبويه يف قوله 
  َيلَوُح كَأَنَّه ِخلَلُ... ِلَميَّةَ َموِحشاً طَلَلُ  ٦٥٤

ال حاجة إىل ذلك ، إذ ميكن أن يكون حاالً من : ، وساغ ذلك لتقدمه ، فقال » طَلَل  «حال من » موحشاً « إن 
» ملا معهم « والالم يف . ، وجوابه يف موضع غري هذا » طَلَل « الواقع خرباً ل » ِلَميَّةَ « : الضمري املستكّن يف قوله 

موافقاً : صلتها ، ومعىن كون مصدقاً ، أي موصولة ، والظَّرف » ما « و . لكونه فرعاً » مصدق « وقعت لتعدية 
ملا معهم من التوراة يف أمر يتعلّق بتكاليفهم بتصديق حممد صلى اهللا عليه وسلم يف النبوة ، وما يدلّ عليها من 
لّة العالمات والنعوت ، فإهنم عرفوا أنه ليس مبوافق ملا َمَعُهْم يف سائر الشَّرائع ، وعلمنا أنه مل ترد املوافقة يف أد

  .القرآن؛ ألن مجيع كتب اهللا كذلك ، فلم تبق إالَّ املوافقة فيما ذكرناه 
  :جيوز فيه ثالثة أوجه » َوكَاُنوا « : قوله 

  .مرتباً على اجمليء والكون » ملا « فيكون جوابا » جاءهم « أن يكون معطوفاً على : أحدها 

مرتباً على اجمليء بقيد يف مفعوله ، وهم كوهنم » ملا « وقد كانوا ، فيكون جواب : أن يكون حاالً ، أي : والثاين 
  .يستفتحون 

ملا ، وال حاالً ألنه قدر « ليست معطوفة على الفعل بعد » وكانوا « وظاهر كالم الزخمشري أن : قال أبو حيان 
على جمموع مجلة معطوفة « وكانوا » : حمذوفاً قبل قبل تفسريه يستفتحون ، فدلَّ على أن قوله « ملا » جواب 

  .وهذا هو الثالث . « وملا » : اجلملة من قوله 



  .من قبل ذلك ، فلما قطع بين على الضم : ، واألصل « يستفتحون » متعلق ب « ِمْن قَْبلُ » و 
  .« كان » يف حمل نصب على أنه خرب « َيْسَتفِْتُحونَ » و 

  .األوىل الثانية « ملا » واختلف النحويون يف جواب 
: وملا جاءهم كتاب كفروا به ، وقّدره الزخمشري : ش والزَّجاج إىل أن جواب األوىل حمذوف تقديره فذهب األخف

]  ٣١: الرعد [ } َولَْو أَنَّ قُرْآناً سُيَِّرْت بِِه اجلبال { : وهو حسن ، ونظريه قوله . « كذبوا به واستهانوا مبجيئه » 
  .لكان هذا القرآن : أي 

فَإِمَّا َيأْتَِينَّكُم مِّنِّي ُهًدى فََمن َتبِعَ { : ، وهو عنده نظري قوله « ملا » اهبا الفاء الداخلة على وذهب الفَّراء إىل أن جو
  .« الواو » ال جيوز أن تكون الفاء ناسقة ، إذ ال يصلح موضعها : قال ]  ٣٨: البقرة [ } ُهَداَي فَالَ َخْوٌف 

  .لني الثانية على القو« ملا » جواب « كَفَُروا » و 
  :األوىل وجهان « ملا » يف جواب : وقال أبو الَبقَاِء 

ال جتاب بالفاء « ملا » الثانية ، و « ملا » مع « الفاء » الثانية وجواهبا ، وهذا ضعيف؛ ألن « ملا » جواهبا : أحدمها 
  .على ماجييزه األخفش « الفاء » إالَّ أن يعتقد زيادة 
ال « ملا » من حيث اجلملة ، فإنه ال ميكن هاهنا ألن « الفاء » خفش يف زيادة ولو قيل برأي األ: قال شهاب الدين 

  «ملا جاء زيد ملا قعد أكرمتك » : جياب مبثلها ، ال يقال 
  .واهللا أعلم « ملا جاء » جواب « ملا قعد » على أن يكون 

كالم ، ويفيد ذلك تقرير الذنب األوىل ، وكررت الثَّانية لطول ال« ملا » جواب « كفروا » وذهب املربد إىل أن 
: املؤمنون [ } أَنَّكُْم مُّخَْرُجونَ { : إىل قوله ]  ٣٥: املؤمنون [ } أَيَِعُدكُمْ أَنَّكُْم إِذَا ِمتٌّمْ { : وتأكيده كقوله تعاىل 

  .متنع من ذلك « الفاء » ، وهو حسن لوال أن ]  ٣٥
  .جواب األوىل والثانية؛ ألن مقتضاها واحد « كفروا » أن  :والثاين : وقال ابو البقاء بعد أن حكى وجهاً أول 

  .الثانية تكرير ، فلم حتتج إىل جواب : وقيل 
» الثانية تكرير ، هو قول املّربد ، وهو يف احلقيقة ليس مغايرةً للوجه الذي ذكره قبله من كون : وقيل : فقوله 

  .جواباً هلما بل هو هو « كفروا 

  فصل يف االستفتاح
» النضري « و » قريظة « نزلت يف بين : وا يف هذا االستفتاح ، فقال ابن عباس رضي اهللا عنه وقتادة والّسدي اختلف

  .برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل املبعث » اخلزرج « و » األوس « كانوا يستفتحون على 
مان مولده ، ويصفونه بأنه نيب ، ومن غداً القتال هذا نيب قد أظلّ ز: كانوا يقولون ملخالفيهم : وقال أبو مسلم 

  .على مشركي العرب : صفته كذا ، ويتفّحصون عنه على الذين كفروا ، أي 
يسألون الفَْتح والنصر ، : إن اليهود وقبل مبعث النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم كانوا يستفتحون أي : وقيل 

يف آخر الزمان الذي جند ِصفََتهُ يف التوراة ، ] املبعوث [ ّمّي اللّهم افتح علينا ، وانصرنا بالنيب األ: وكانوا يقولون 
قد أظلّ زماننا نيبٌّ خيرج بتصديق ما قلنا ، فنقتلكم : وكانوا يستنصرون ، وكانوا يقولون ألعدائهم من املشركني 

سرائيل ، وعرفوا َنْعَتهُ معه قَْتلَ َعاٍد وإَرم ، فلما جاءهم ما عرفوا يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم من غري بين إ
  .وصدقه كفروا به َبْغياً 

نزلت يف أَْحَبار اليهود كانوا إذا قرأوا وذكروا حممداً يف التوراة ، وأنه مبعوث من العرب سألوا : ] وقيل [ 



مشركي العرب عن تلك الصِّفات ليعلموا أنه هل ولد فيهم من يوافق حاله حال هذا املبعوث وهذه اآلية دلّت على 
  .أهنم كانوا عارفني بنبوته 

إنه حصل فيها نعت حممد صلى اهللا عليه وسلم على سبيل : التوراة نقلت نقالً متواتراً ، فإما أن يقال : فإن قيل 
التَّفصيل أعين بيان أن الشَّخص املوصوف بالصُّورة الفالنية ، والسرية الفالنية سيظهر يف السَّنة الفالنية يف املكان 

أو مل يوجد هذا الوصف على هذا الوجه ، فإن كان األول كان القوم مضطرين إىل معرفة َشَهاَدِة التوراة الفُالين ، 
على صدق حممد عليه الصالة والسالم فكيف جيوز على أهل التواتر إطباقهم على الكذب؟ وإن مل يكن الوصف 

لى اهللا عليه وسلم رسوالً فكيف قال كون حممد ص[ على هذه الصفة مل يلزم من األوصاف املذكورة يف التوراة 
كان وصفاً إمجالياً ، وأن ] أن الوصف املذكور يف التوراة : واجلواب } فَلَمَّا َجآَءُهْم مَّا َعَرفُواْ كَفَرُواْ بِِه { : تعاىل 

تعاىل على  حممداً صلى اهللا عليه وسلم مل يعرفوا نبوته مبجرد تلك األوصاف ، بل كانت كاملؤكدة ، فلهذا ذمهم اهللا
  .اإلنكار 

وأما كُفْرهم فيحتمل أهنم كانوا يظّنون أن املبعوث يكون من بين إسرائيل لكثرة من جاء من : قال ابن اخلطيب 
األنبياء من بين إسرائيل ، وكانوا يرغبون النَّاس يف دينه ، ويدعوهنم إليه ، فلما بعث اهللا حممداً من العرب من نسل 

وهذا فيه نظر؛ ألهنم كانوا عاملني أنه من . هم ، فأظهروا التكذينب وخالفوا طريقهم األول إمساعيل َعظَُم ذلك علي
  .العرب 

  .وحيتمل أهنم ألجل اعترافهم بنّوته كان يوجب عليهم زوال رِيَاَستِهِْم وأمواهلم ، فَأََبْوا وأصرُّوا على اإلنكار 
  .كفروا به  وحيتمل أهنم ظنوا أنه مبعوث إىل العرب خاّصة ، فال جرم

جحملة من مبتدأ أو خرب متسببة عّما تقدم ، واملصدر هنا مضاف للفاعل ، } فَلَْعَنةُ اهللا َعلَى الكافرين { : قوله 
عليهم « : ومل يقل » على الكافرين « : وقال . تنبيهاً على أن اللَّْعنة قد استعلت عليهم ومشلتهم » على « وأتى ب 

  .ر ، لينّبه على السبب املقتضي لذلك وهو الكفر إقامة للظَّاهر مقام املضم» 

لَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه فََباُءوا بِئَْسَما اْشَترَْوا بِِه أَْنفَُسُهْم أَنْ َيكْفُرُوا بَِما أَْنَزلَ اللَُّه َبْغًيا أَنْ ُينَزِّلَ اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َع
  ) ٩٠(اٌب ُمهٌِني بَِغَضبٍ َعلَى غََضبٍ َولِلْكَاِفرِيَن َعذَ

أو فيما أضيف إىل ما ُهَما فيه ، » أل « فعل ماض غري متصرِّف ، معناه الذَّمُّ ، فال يعمل إالَّ يف معرَّف ب » بِئْس « 
  .على قول سيبويه » َما « أو يف مضمر مفسَّر بنكرة ، أو يف 

ء إتباعاً للعني ، وختفيف هذا اإلتباع ، وهو بَِئَس بكسر العني وختفيف هذا األصل ، وبِِئَس بكسر الفا: وفيه لغات 
  .يف مجيع ما تقدم من األحكام واللغات » نِْعَم « أشهر االستعماالت ومثلها 

  :ما كان ثانية حرفَ َحلْق وهو مكسوٌر جيوز فيه أربع لغات : قال ابن اخلطيب 
  .بفتح األول وكسر الثاين : على األصل أعين : األول 
بكسر الفاء واخلاء ، وهم » ِفِخذٌ « : ول للثاين ، وهو أن يكون بكسر النون والعني ، كما يقال إتباع اال: والثاين 

  .وإن كانوا يفرُّون من اجلمع بني الكَْسرتني إالَّ أهنم جَّوزوه ها هنا؛ لكون احلرف احلَلْقيٍّ مستتبعاً ملا جياوره 
َنْعَم َوبَأَْس بفتح األول وإسكان الثاين؛ : له ما كان ، فيقال إسكان احلرف احلَلْقيِّ املكسور ، وترك ما قب: الثالث 

  .» فَْخذٌ « : كما يقال 
بكسر النون وإسكان العني؛ كما » نِْعم « : أن يسكن احلرف احلَلِْقيُّ ، وتنقل كسرته إىل ما قبله فيقال : الرابع 



  .بكسر الفاء وإسكان اخلاء » ِفْخذٌ « : يقال 
ري األخري ، وإن كان يف ّحدِّ اجلواز عند إطالق هاتني الكلمتني ، إالّ أهنم جعلوه الزماً هلما؛ واعلم أن هذا التغي

خلروجهما عما وضعت له األفعالُ املاضية من اإلخبار عن وجود املصدر يف الزمان واملاضي ، وصريورهتما كلميت 
ذا التَّغيري الالزم يف اللَّفظ على التغيري عن األصل ، ويف َمْدحِ وذَمٍّ ، ويراد هبما املُبَالغة يف املدح والذم؛ ليدلّ ه

  ]الرمل : [ وال يذكرونه على األصل إال يف ضرورة الشِّْعر؛ كما أنشد املربِّد » نِْعَم الرَُّجلُ زَْيٌد « : املعىن؛ فيقولون 
  َما أََصابَ النَّاَس ِمْن َشرَّ َوضُْر... فَِفَداَء ِلَبنِي قَْيسٍ َعلَى  ٦٥٥

  َنِعَم السَّاُعونَ يف اَألْمرِ املُبِْر... َما أَقَلَّْت قََدَماَي إِنَُّهْم 
  .ومها فعالن من َنِعمَ َيْنَعُم َوبِئسَ َيبْأَُس 

  .نعمْت وبئسْت : والدليل عليه دخول التاء اليت هي عالمة التأنيث فيهما ، فيقال 
  ]الطويل : [ ليهما يف قول حسان وزعم الكوفيون أهنما امسان؛ مستدلني بدخول حرف اجلر ع

  ِمَن النَّاسِ ذّا َمالٍ كَِثريٍ َومُْعِدمَا... أَلَْستُ بِنِْعمَ اجلَارُ ُيْؤِلُف َبْيَتُه  ٦٥٦
ُنْصرهتا : واهللا ما هي نيعم املولودة « : فقال ! نعم املولودة مولودتك: ومبا روي أن أعرابيا بشر مبولوده فقيل له 

  ]الرجز : [ وقوله . » نِْعَم السَّْير على بِئَْس الِعريِ « و » ة بكاء ، وبرّها سرق
  بِنِْعَم طَْيرٍ َوشََبابٍ فَاخِرِ... َصبََّحَك اُهللا بَِخْيرٍ َباِكرِ  ٦٥٧

نعم : واهللا ما هي مبولدة َمقُول فيها : وخرجه البصريون على حذف موصوف ، قامت صفته مقامه ، تقديره 
  .املولودة 

  وبئس فصل يف نعم
أصالن للّصالح والرََّداءة ، ويكون فالعها امساً يستغرق اجلنس إما مظهراً وإما مضمراً ، » نعم وبئس « اعلم أنَّ 

  :فاملظهر على وجهني 
  .ال تريد رجالً دون رجل ، وإمنا تقدص الرَّدل على اإلطالق » نعم الرجل زيد « : كقولك : األول 

  .» الرَّجل زيد  نعم غالم« : حنو قولك : والثاين 
  ]البسيط : [ وأما قوله 

  َوَصاِحبُ الرَّكْبِ ُعثَْمانُ ْبُن َعفانا... فَنِْعَم َصاِحُب قَْومٍ الَ ِسالََح لَُهْم  ٦٥٨
  .فنادر 
قد دل على املقصود؛ إذ املراد واحد ، فإذا أتى باملركّب » َوَصاِحُب الرَّكْبِ « : كان ذلك ألجل أن قوله : وقيل 

نعم الرجل َرُجالً : األصل » نعم رجالً زيد « : والالم ، فكأنه قد أتى به يف القوم ، وأما املضمر فكقولك باأللف 
  .زيد األصل مث ترك ذكر األول؛ ألن النكرة املنصوبة تدل عليه 

حداً ال رجالً نصب على التمييز ، مثله يف قولكك عشرون َرُجالً واملمّيز ال يكون إال نكرة ، أال ترى أن أ« ف 
بالنصب لكان نقضاً « نعم الرجلُ » : ولو أدخلوا األلف والالم على هذا فقالوا « عشرون الّدرهم » : يقول 

وكَفَْوا أنفسهم مؤنة « نعم الرجلُ » : : ِللَْغَرضِ ، وإذ لو كانوا يريدون اإلتيان باأللف والالم لرفعوا ، وقالوا 
  .يدل على اجلنس الذي فضل عليه « نعم رجالً » ختصار ، إذ كان اإلضمار ، وإمنا أضمروا الفاعل قصداً لال

  «نِْعمَ » فصل يف إعراب املخصوص باملدح يف أسلوب 
  ] :وجهني [ فهو على « نعم الرجل زيد » : إذا قلت 



: ول والنية به التقدمي كما تق« زيداً » أخرت « زيد نعم الرجل » : أن يكون متبدأ مؤخراً ، كأنه قيل : أحدمها 
مررت به املسكني تريدك املسكني ممرت به ، فأما الراجع إىل املبتدأ ، فإن الرجل ملا كان شائعاً ينتظر فيه اجلِْنس كان 

  .داخالً حتته ، فصار مبنزلة الذكر الذي يعود إليه « زيد » 
ه ملا قبلك نعم الرجل خربا مبتدأ حمذوف ، كأن« نعم الرجل زيد » : يف قولك « زيد » أن يكون : والوجه اآلخر 

  .هو زيد : زيد ، أي : من هذا الذي أثىن عليه؟ فقيل : قيل 
  فصل يف شرط نعم وبئس

« بئس » الواقعة بعد « ما » وال بد بعد هذين الفعلني من خصوصني من املَْدح أو الذم ، وقد حيذف لقرينة وأما 
  أم ال؟ كهذه اآلية ، فاختلف فيها النحاة ، هل هلا حملّ من اإلعراب

، نقله ابن عطية عنه نقل عنه املَْهدوي أنه « َحبَّذا » شيء واحد ركّب تركيب « بئس » إىل أهنا مع : فذهب الفراء 
  .، فظاهر هذين النقلني أهنا ال حمل هلا « كلما » مبنزلة « بئس » مع « ما » جيوز أن تكون 

  .و رفع أو نصب؟ وذهب اجلمهور أن هلا حمالًّ ، مث اختلفوا يف حملّها هل ه
مضمر « بئس » فذهب األخفش إىل أهنا يف حملّ نصب على التمييز ، واجلملة بعدها يف حمل نصب صفة هلا ، وفاعل 

بئس هو شيئاً : ألنه يف تأويل مصدر ، والتقدير « أَنُ َيكْفُرُوا » : ، واملخصوص بالذم هو قوله « ما » تفسره 
، واختاره الزَّخمشري ، وجيوز على هذا أن يكون ] يف أحد قوليه [ الفارسي  اشتروا به أنفسهم كُفْرهم ، وبه قال

: [ بئس شيئاً شيء أو كفر اشتروا به ، كقوله : صفة له يف حملّ رفع تقديره « اشتروا » املخصوص بالذَّم حمذوفاً و 
  ]الطويل 

  .. لَنِْعَم الْفََتى أَْضَحى َبأكْنَاِف حَاِئلٍ  ٦٥٩
  .َحى فًَتى أَْض: أي 
« وذهب الكسائي إىل أ ، . هو أن يكفروا : بدل من ذلك احملذوف أو خرب مبتدأ حمذوف ، أي » أَنْ َيكْفُرُوا « و 
« : ، وجعل اجلملة من قوله » الذي « موصولة أخرى مبعىن » ما « قدر بعدها ] لكنه [ منصوبة احمللً أيضاً ، » ما 

بئس شيئاً الذي اشتروا به أنفسهم ، : لة هي املخصوص بالذم ، والتقدير هذه املوصو» ما « صلتها ، و » اشَْتَروا 
  .على هذا القول خرباً ملبتدأ حمذوف كما تقدم » أن يكفروا « على هذا ، أو يكون » اشتروا « فال حملّ ل 

  :على القول بنصبها ثالثة أقوال » ما « فتلّخص يف اجلملة الواقعة بعد 
احملذوفة ، فال حملّ هلا ، أو صفة للمخصوص بالذم » ما « تكون يف حملّ نصب ، أو صلة ل أهنا صفة هلا ، ف: األول 

  .فتكون يف حمل رفع 
بئس : هي معرفة تاّمة ، التقدير : ، فقال سيبويه » بئس « إىل أن موضعها رفع على أهنا فاعل : وذهب سيبويه 

  .به أنفسهم وعزي هذا القول أيضاً للكسائي  شيء اشتروا: الشيء ، واملخصوص بالذم على هذا حمذوف ، أي 
، واجلملة اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ، ف » الذي « موصولة مبعىن » ما « وذهب الفراء والكسائي أيضاً إىل أن 

  .هو املخصوص بالذم » أن يكفروا « 
» ما « ة عن الكسائي أيضاً أن وما نقله ابن عطية عن سيبويه هم عليه ونقل املَْهدوي وابن عطّي: قال أبو َحيَّان 

  .وما يف حّيزها يف حمل رفع » ما « بئس اشتراؤهم ، فتكون : جيوز أن تكون مصدرية ، والتقدير 
  .ال تدخل على اسم معّين يتعرف باإلضافة إىل الضمري » بئس « وهذا معترض؛ ألن : قال ابن عطيية 
« ؛ أما إذا جعله املخصوص بالذم ، وجعل فاعل » بئس « نه مرفوع وهذا ال يلزم ، إالَّ إذا نّص أ: قال أبو َحيَّان 



  .بئس اشتراء اشتراؤهم ، فال يلزم االعتراض : مضمراً ، والتمييز حمذوفاً لفهم املعىن ، والتقدير » بئس 
ية ، أن تكون مصدر» ما « مضمراً فيها جوز أبو البقاء يف » بئس « جبعل فاعل : وهبذا أعين : قال شهاب الدين 
على هذا مضمر؛ ألن املصدر هنا » بئس « أن تكون مصدرية ، أي بئس شراؤهم ، وفاعل : فإنه قال والرابع 

واملصدرية ال » ما « على » به « خمصوص ليس جبنس يعين فال يكون فاعالً ، لكن يبطل هذا القول عود الضمري يف 
  .يعود عليها؛ ألنه حذف عند اجلمهور 

  اء يف اآليةفصل يف املراد بالشر
  :يف الشراء هنا قوالن 

أنه مبعىن البيع ، بيانه أنه تعاىل ملا مكن املكلّف من اإلميان الذي يفضي به إىل اجلنة ، والكفر الذي يؤّدي : أحدمها 
ِملْك  به إىل النَّار صار اختياره ألحدمها على اآلخر مبنزلة اختيار مالك السِّلعة مثنها على سلعته ، فإذا اختار اإلميان

  .مبلك صلح أن يوصف كلّ واحد منهما بأنه بائع ومشترٍ لوقوع هذا املعىن من كل واحد منهما 
أن املكلّف إذا كان خياف على نفسه من عقاب اهللا تعاىل يأيت بأعمال ينظن أهنا ختلصه من العقاب ، : الوجه الثاين 

دوا فيما أتوا به أنه خيصلهم من العقاب ، ويوّصلهم فكأنه قد اشترى نفسه بتلك األعمال ، فهؤالء اليهود ملا اعتق
  .} بِئَْسَما اشتروا بِِه أَْنفُسَُهْم { : إىل الثواب ، فقد ظنوا أهنم اشتروا أنفسهم به ، فذّمهم اهللا تعاىل وقال 

بدأ أو خربه قد تقدم فيه أنه جيوز أن يكون هو املخصوص بالذم ، ففيه األوجه الثالثة إما مت» أو يكفروا « : قوله 
للجنس ، أو » نعم وبئس « اجلملة قبله ، وال حاجة إىل الرابط؛ ألن العموم قائم مقامه ، إذ األلف والالم يف فاعل 

ألن اجلملة نفس املبتدأ ، وإما خرب ملبتدأ حمذوف وإما مبتدأ أو خربه حمذوف ، وتقدم أنه جيوز أن يكون بدالً أو 
  .خرباً ملبتدأ حسبما تقّرر وحترر 

  .تامة » ما « إذا جعلت » به « وأجاز الفراء أن يكون يف حملّ جر بدالً من الضمري يف 
« يتعّدى بنفسه تارة ، وحبرف اجلر أخرى ، و » كفر « ، وتقّدم أن » كفروا « متعلّق ب » َبَما أَْنَزلَ اُهللا « : قوله 

ويضعف جعلها نكرة موصوفة ، وكذلك جعلها أنزله ، : ، والعائد حمذوف تقديره » الذي « موصولة مبعىن » ما 
  .باملنزل : بإنزاله يعين : مصدرّية ، واملصدر قائم مقام املفعول ، أي 

  :فيه ثالثة أوجه » َبْغياً « : قوله 
  :أنه مفعول من أجله وهومستوٍف لشروط النصب ، ويف الناصب له قوالن : أظهرها 

، ولوال هذا ] بَْغي وَحَسد [ هم الَبْغي ، وهذا تنبيه على أن كفرهم أحدمها وهو الظاهر أنه يكفروا ، أي علة كفر
كفرهم بالقرآن ، ألن اخلطاب لليهود ، وكانوا مؤمنني بغريه : القول جلوزنا أن يكون كفرهم جهالً ، واملراد بذلك 

]  ٩٠: البقرة [ } َشآُء ِمْن ِعَباِدِه أَن ُينَزِّلُ اهللا ِمن فَْضِلِه على َمن َي{ : فبّين تعاىل غرضهم من هذا الَبْغي بقوله 
وهذا ال يليق إال باليهود؛ ألهنم ظنوا أن ذلك الفضل العظيم بالنبّوة املنتظرة حتصل يف قومهم ، فلما وجدوه يف 

  .العرب محلهم ذلك على احلََسد والَبْغي 

» وهو علّة « : م الزمشخري ، فإنه قال ، وإليه ينحو كال» اْشَتروا » « َبغْياً « أن الناصب لقوله : والقول الثاين 
  .اشتروا 

  .َبغَوا بغياً : أنه منصوب على املصدر بفعل َمْحذوف يدل عليه ما تقدم ، أي : الوجه الثاين 
، » يكفروا « ، وإما فاعل » اشتروا « إما فاعل : أنه يف موضع حالٍ ، ويف صاحبها القَْوالَن املتقّدمان : والثالث 



  .روا باغني ، أو يكفروا باغني اشت: تقديره 
  .فسد ، قاله اَألْصمعي : بغي اجلرح أي : أصله الفََساد ، من قوهلم : والبَْغي 
ومنه الّبِغّي للزانية ، لشدة طلبها له ]  ٦٥: يوسف [ } َما َنْبِغي { : هو شدة الطلب ، ومنه قوله تعاىل : وقيل 

  .اله قتادة والسُّدي ، وهو مفعول من أجله ، وهو يف احلقيقة مصدر احلََسد ، ق: البغي معناه : وقال القُْرطيب 
  ]السريع او الرجز : [ وقال الراجز [ 

  ]قَالًِئصاً ُمْخَتِلفَاِت اَأللَوانْ ... أْنُشُدوا الَْباِغي ُيِحبُّ الْوِْجَدانْ  ٦٦٠
  :فيه وجهان » أَنْ ُينَزِّلَ اُهللا « : قوله 

علّة البغي إنزال اهللا فَْضله على حممد عليه الصالة : أي » بغياً « ، والناصب له  أنه مفعول من أجله: أحدمها 
  .والسالم 
حسداً على أن ينزل ، فجيء فيه اخلالف : بغياً على أن ينزل ، اي : أنه على إسقاط اخلافض ، والتقدير : والثاين 

  املَْشهُور ، أهو يف موضع نصب أو جر؟
] بدل اشتمال أي بإنزال اهللا [ » بَِما أَنَْزلَ اُهللا « : يف قوله تعاىل » ما « دالً من أنه يف م حل جر ب: والثالث 

  ]الطويل : [ فيكون كقول امرىء القيس 
  فََتُصُر َعنَْها ُخطَْوةً أَوْ ُتُبوُص... أَِمْن ِذكْرِ َسلَْمى أَنْ نَأَْتَك َتنُوُص  ٦٦١

  إال ما وقع اإلمجاع» أنزل « اً من وقرأ أبو عمرو وابن كثري مجيع املضارع ُمَخفف
  .وقد خالفا هذا األصل ]  ٢١: احلجر [ } َوَما ُننَزِّلُُه إِالَّ { » احلجر « على تشديده يف 

  .» األنعام « يف ]  ٣٧: األنعام [ } على أَن ُينَزِّلٍ آَيةً { أما أبو عمرو فإنه شدد 
اإلسراء [ } َحتَّى ُتَنزِّلَ َعلَْيَنا ِكتَاباً { ]  ٨٢: اإلسراء [ } ِمَن القرآن  َونَُنزِّلُ{ وأما أبن كثري فإنه شّدد يف اإلسراء 

 :٩٣ [  
آخر } َوُينَزِّلُ الغيث { والباققون بالتشديد يف مجيع املضارع إالّ محزة والكسائي ، فإهنما خالفا هذا األصل خمففاً 

  ] . ٢٨: اآلية [ الشورى  يف} َوُهَو الذي ُينَزِّلُ الغيث { ]  ٣٤: لقمان [ لقمان 
هل بينهما فَْرق؟ وحتقيق كلّ من القولني ، وقد ذكر القراء مناسبات : واهلمزة والتضعيف للتعدية ، وقد تقدم 

اإلمجاع على الشديد يف تلك املواضع ، وخمالفة كلّ واحد أصله؟ ملاذا مبا يطول ذكره واألظهر من ذلك كله أنه 
  .مجع بني اللغات 

  :من البتداء الغاية ، وفيه قوالن » ْن فَْضِلِه ِم« : قوله 
ينزل اهللا شيئاً كائناً من فَْضله ، فيكون يف حملّ : أي » ينزل « أنه صفة ملوصوف حمذوف هو مفعول : أحدمها 
  .نصب 
زل اهللا أن ين: زائدة ، وهو رأي األخفش ، وحينئذ فال تعلق له ، واجملرور هبا هو املفعول أي » من « أن : والثاين 
  .فضله 
جيوز أن تكون موصولةً ، أو نكرة موصوفة ، والعائد على » من « و » ينزل « متعلّق ب » َعلَى َمْن َيَشاُء « : قوله 

على الذي َيَشاؤه ، أو على رجل : املوصول أو املوصوف حمذوف الستكمال الشُّروط اجملوزة للحذف ، والتقدير 
  .َيَشاؤه 



ومفعول يشاء حمذوف ، « أن تكون موصوفة أو موصولة » من « اً فإنه قال بعد جتوزه يف وقدره أبو البقاء جمرور
  .انتهى » يشاء نزوله عليه ، وجيوز أن يكونك يشاء خيتار وَيْصطفي : أي 

  .وقد عرفت أن العائد اجملرور ال حيذف إالَّ بشروط ، وليست موجودة هنان فال حاجة إىل هذا التقدير 
  .فيه قوالن » َباِدِه ِمْن ِع« : قوله 

  .أنه حال من الضَّمري احملذوف الذي هو عائد على املوصوف أو املوصول ، واإلضافة تقتضي التشريف : أحدمها 
بعد صفة على القول بكوهنا نكرة ، قاله أبو البقاء وهو ضعيف؛ ألن البداية » من « أن يكون صفةً ل : والثاين 

اب النعت عند اجتماعهما أوىل لكونه أقرب إىل املفرد فهو يف حملّ نصب على األول باجلار واجملرور على اجلملة يف ب
  .وجّر على الثاين ، ويف كال القولني متعلّق مبحذوف وجوباً ملا تقرر 

  .رجعوا ملتبسني بغضب ، أي مغضوباً عليهم ، وقد تقدم ذلك : الباء للحال ، أي » فََباُءوا بَِغَضبٍ « : قوله 
  .كائن على غضب أي بغضب مترادف : أي » بَِغَضبٍ « : يف حملّ جر؛ ألنه صفة لقوله » لَى غََضبٍ َع« : قوله 

  فصل يف تفسري الغضب
  :يف تفسري الَغَضبِ وجوه 

  :ال بد من إثبات سببني للغضبني : أحدها 
اهللا عليه وسلم قاله  تكذيبهم عيسى عليه الصالة والسالم وما أنزل عليه ، واآلخر تكذيبهم مبحمد صلى: أحدمها 

  .احلسن والشَّعيب وعكرمة وأبو العالية وقتادة 
  .الغضب األول تضييعهم التَّوراة وتبديلهم : وقال ابن عباس وجماهد 

  .كفرهم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم : والثاين 
ضب مترادفة ألجل أمور ليس املراد إثبات الغضبني فقط ، بل املراد إثبات أنواع من الغ: وقال عطاء ، وأبو عبيد 

إِنَّ { ]  ٦٤: املائدة [ } َيُد اهللا َمْغلُولَةٌ { ]  ٣٠: التوبة [ } ُعَزْيٌر ابن اهللا { : مترادفة صدرت عنهم حنو قوهلم 
  .وغري ذلك من أنواع كفرهم ]  ١٨١: آل عمران [ } اهللا فَِقٌري وََنْحُن أَغْنَِيآُء 

  .ضب وتكثريه ألجل الكفر ، وإن كان واحداً إال أنه عظيم املراد به تأكيد الغ: وقال أبو مسلم 
  .الَغَضُب األول بعبادهتم الِعْجل والثاين بكتماهنم صفة حممد وَجْحدهم نبّوته : وقال السدي 

؛ ألنه من اهلوان ، وهو اسم فاعل من أهان ُيهِني إهانة » ُمْهوِن « : واصله . » عذاب « صفة ل » مهني « قوهلك 
  .بعد كسرة ، فقلبت ياء » الواو « على الساكن قبلها ، فسكنت » الواو « ام يقيم إقامة ، فنقلت كسرة أق: مثل 

تنبيهاً على العلّة املقتضية للعذاب املُهني ، » وهلم « : ومل يقل » َولِلْكَاِفرِْيَن « وقال . واإلهانةك اإلِذْاللَ واخلِْزي 
  .فيدخل فيها أولئك الكفّار وغريهم 

 الَْحقُّ ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعُهْم قُلْ ذَا قِيلَ لَُهْم آِمُنوا بَِما أَنَْزلَ اللَُّه قَالُوا ُنْؤِمُن بَِما أُْنزِلَ َعلَْيَنا وََيكْفُُرونَ بَِما َوَراَءُه َوُهَوَوإِ
  ) ٩١(فَِلَم َتقُْتلُونَ أَْنبَِياَء اللَِّه ِمْن قَْبلُ إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني 

  .يعين اليهود : » قيل هلم وإذ « 
« مبعىن » ما « أي بكل ما أنزل اهللا ، والقائلون بالعموم احتجّوا هبذه اآلية على أن لفظه : » آمنوا مبا أنزل اهللا « 

ألن اهللا تعاىل أمرهم أن يؤمنوا مبا أنزل اهللا ، فلما آمنوا بالبعض دون البعض ذمهم : تفيد العموم ، قالوا » الذي 
قَالُواْ ُنْؤِمُن بَِمآ أُنْزِلَ { تفيد العموم ملا حسن هذا الذم ، مث إنه تعاىل أمره بذلك » ما « ولوال أنَّ لفظة  على ذلك ،



التوراة وكتب سائر األنبياء الذي أتوا بتقدير شَْرع موسى عليه السالم مث أخرب اهللا تعاىل عنهم أهنم : يعين } َعلَْيَنا 
ل والقرآن ، وأورد هذه احلكاية عنهم على سبيل الذَّملهم ، وذلك أنه ال جيوز أن يكفرون مبا وراءه ، هو اإلجني

آمنوا مبا أنزل اهللا إالَّ وهلم طريق إىل أن يعرفوا كونه منزالً من عند اهللا ، وإالَّ كان ذلك تكليف ما ال : يقال هلم 
، فإمياهنم بالَبْعضِ دون البَْعضِ تناقض ،  ُيطَاق ، وإذ أول الدليل على كونه منزالً من عند اهللا وجب اإلميان به

  :وجياب بوجيهن 
أن العموم إمنا استفيد من عموم العلّة ، وهو كونه من عند اهللا؛ ألن كلّ ما أنزله اهللا جيب اإلميان بكونه : أحدمها 

  .يقتضي العموم » ما « منزالً من عند اهللا ال لكون 
لعموم؛ ألن ذلك جمال ال خالف فيه ، وإمنا اخلالف يف كوهنا هل هي استعمل ل» ما « أنا ال مننع أن : الثاين 

  موضوعة للعموم أو ال؟
  .فالقائل بأهنا ليست موضوعةً للعموم أهنا إمنا استعملت للعموم جمازاً هاهنا 

  .األصل يف االستعمال احلقيقة : فإن قيل 
  .عليها »  كل« أهنا لو كانت للعموم حقيقةً ملا جاز إدخال لفظة : فاجلواب 
  .للتوكيد » كلّ « إمنا دخلت : فإن قيل 
  .أن أصل املؤكّد يأيت بعد ما يؤكده ال قبله : فاجلواب 

  :جيوز يف هذه اجلملة َوْجَهان » َوَيكْفُُرونَ بَِما َوَراَءهُ « : قوله 
  . حمل هلا من اإلعراب لإلخبار بأهنم يكفرون مبا عدا التَّْوراة ، فال] استئنافية استؤنفت : أن تكون : أحدمها 
« وهم يكفرون ، واجلملة يف حملّ نصب على احلال ، والعامل فيها : أن تكون خرباً ملبتدأ حمذوف ، أي : والثاين 

  .» نؤمن « نؤمن حال كوهنم كافرين بكذا ، وال جيوز أن يكون العامل فيها : ، أي قالوا » قالوا 
  .فكان جيب املُطَابقة : يعين . فظ احلال نكفر ، أي وحنن نكفر إذا لو كان كذلك لكان ل: قال أبو البقاء 

  ]املتقارب : [ وال بد من إضمار هذا املبتدأ ملا تقدم من أن املضارع املثبت ال يقترن بالواو ، وهو نظري قوله 
  َنجَْوُت وَأَْرَهنُُنْم َماِلكَا...  ٦٦٢

وأقيم املفعولُ مقامه للعلم به ، إذ ال ُينَزِّل الكتب السماوية إال اهللا ، » بَِما أُْنزِلَ « : وُحِذفَ الفاعل من قوله تعاىل 
  .» بَِما أَنَْزل اهللا « : أو لتقدم ذكره يف قوله 

« موصولة ، والظروف صلتها ، فمتعلّقةُ فعل ليس إال و » ما « و » يكفرون « متعلّق ب » بَِما َوَراَءهُ « : قوله 
  .» ُنْؤِمُن بَِما أُْنزِل « : يف قوله » ما « لى تعود ع» وراءه « يف » اهلاء 

« وقد يكون مبعىن » خلف « من الظروف املتوّسطة التصرف ، وهو ظرف مكان ، واملشهور أنه مبعىن » َوَراء « و 
  ] . ٧٩: الكهف [ } َوكَانَ َوَرآَءُهم مَِّلٌك يَأُْخذُ كُلَّ َسِفيَنٍة غَصْباً { : قال تعاىل » أمام 

» سوى « فهو من األضداد ، وفسره الفراء ُهَنا مبعىن ]  ٢٧: اإلنسان [ } وََيذَُرونَ َوَرآَءُهمْ َيْوماً ثَقِيالً {  :وقال 
  .» غري « اليت مبعىن 

  .» بعد « وفسره أبو عبيدة وقتادة مبعىن 
  :ويف مهزة قوالن 

  .» وريئة « : تصغري يف قوهلم بثبوهتا يف ال] وإليه ذهب ابن جين مستدالً [ أنه أصل بنفسه : أحدمها 
  .تواريت : أهنا مبدلة من ياء ، لقوهلم : الثاين 



« : وال جيوز أن تكومن اهلمز بدالً من واو؛ ألن ما فاؤه واو ، ال تكون المه واواً إالّ ندوراً حنو : قال أبو البقاء 
كونه إذا أضيف أعرب ، وإذا قطع بين يف » بَْعُد « و » قَْبلُ « حكم » َوَراء « اسم حرف هجاء ، وحكم » واو 

  .على الضم 
  ]الطويل : [ وأنشد األخفش على ذلك قول الشاعر 

  لِقَاُؤَك إِالَّ ِمْن َوَراُء َوَراُء... إِذَا أََنا لَْم أُوَمْن َعلَْيَك َولَْم َيكُْن  ٦٦٣
  .» اُء َوَراُء كُْنتُ َخِلْيالً ِمْن َوَر« : ويف احلديث عن إبراهيم عليه الصالة والسالم 

: وثبوت اهلاء يف تصغريها شاذّ؛ ألن ما زاد من املؤنث على ثالثة ال تثبت اهلاء يف مصغره إال يف لفظتني شذتا ومها 
  .» قدام « و » وراء « تصغري : » قديدمية « و » ورئية « 

  .مها ألهنما مل يتصرفا فلو مل ُيؤنَّثَا يف التصغري لُتُوهَِّم تذكري: وقال ابن عصفور 
  .ولد الولد أيضاً : والوراء 

[ » يكفرون « مبتدأ أو خرب ، واجلملة يف حملّ نصب على احلالن والعامل فيها قوله » َوُهَو الَْحقُّ « : قوله 
أي بالذي ا » مبا وراءه « : وأجاز أبو البقاء أن يكون العامل االستقرار الذي يف قوله ] وصاحبها فاعل يكفرون 

  .وهو احلق  ستقّر وراءه ،
وهذا إشارة إىل وجوب اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ؛ ألنه ملا ثبت نبّوته باملعجزات اليت ظهرت عليه ، مث إنه 

عليه الصَّالة والسَّالم أخر أن هذا القرآن منّزل من عند اهللا ، وأن فيه أمر املكلفني به ، فكان اإلميان به حمقّق ال 
  .َمَحالة 

إما أن تؤكد : قد تضّمن معناها ، واحلال املؤكدة » َوُهَو الَْحقُّ « : حال مؤكدة ، ألن قوله » دِّقاً ُمَص« : قوله 
  :عاملها ، حنو 

وإما أن تؤكد مضمون مجلة ، فإن كان الثاين التزم بإضمار ]  ٦٠: البقرة [ } َوالَ َتْعثَْواْ ِفي األرض ُمفِْسِديَن { 
  ]البسيط : [ ، ومثله أنشد سيبويه عاملها ، وتأخريها عن اجلملة 

  َوَهلْ بَِداَرةَ َيا لَلنَّاسِ ِمّن َعارِ... أَنا اْبُن َداَرةَ َمْعُروفاً بَِها َنسَبِي  ٦٦٤
وهو احلق أُحقّه مصدقاً وابَن َداَرةَ أْعَرف معروفاً ، هذا تقرير كالم النحويني ، وأما أبو البقاء ، فإنه قال : والتقدير 

وهو ثابت مصدقاً ، وصاحب : من معىن الفعل ، إذ املعىن » احلق « ل مؤكِّدة ، والعامل فيها ما يف مصدقاً حا: 
: » احلق « عند قوم ، وعند آخرين صاحب احلال ضمري دلّ عليه الكالم ، و » احلَّق « احلال الضمري املستتر يف 

  .مصدر ال يتّحمل الضمري على حسب حتّمل اسم الفاعل له عندمهم 
يف موضع » ِلَما َمعَُهْم « : يف قوله » ما « هو القول الذي قّدمناه وهو الصواب ، و » وعند آخرين « : وله فق

  .نصب باالستقرار » معهم « صلتها ، و » معهم « خفض بالالم ، و 
  فصل يف بيان ما تشري إليه اآلية

  :ْجَهْينِ وهذا أيضاً إشارة إىل وجوب اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم من َو
، وال استفاد من أُْستاذ ، فلما أخرب باحلكايات والقصص ] علماً [ أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم مل يتعلم : األول 

  .موافقاً ملا يف التوراة من غري تفاوت أصالً علمنا أنه عليه الصالة والسالم إمنا استفادها من الَوْحي والتنزيل 
ى نبوته عليه الصَّالة والسَّالم فلما أخرب اهللا تعاىل عنه أنه مصدق للتوراة ، وجب أن القرآن يدلّ عل: والثاين 

اشتمال التَّْوراة على اإلخبار عن نبوته ، وإالَّ مل يكن القرآن مصدقاً للتوراة ، بل مكذباً هلا ، وإذا كانت التوراة 



وب اإلميان بالتوراة لزمهم من هذه اجلهة وجوب مشتملةً على نبوته عليه الصَّالة والسَّالم ، وهم قد اعترفوا مبوج
  .اإلميان بالقرآن 

إن كنتم آمنتم مبا أنزل عليكم فلم قتلتم األنبياء؟ وهذا : الفاء جواب شرط مقدر وتقديره » فلم تقتلون « : قوله 
عجزات تدلّ على ألن التوراة دلّت على أن امل] ألن اإلميان بالتوراة مناف لتقل أشرف خلقه وذلك [ تكذيب هلم؛ 

الصدق ، وتدل على أنّ من كان صادقاً يف ادعاء النبوة كان قتله كفراً ، وإذا كان األمر كذلك كان السعي يف 
  قَْتل حيىي وزكريا وعيسى عليهم السالم كفراً فلم سعيتم يف ذلك إن صدقتم يف اّدعائكم كونكم مؤمنني بالتوراة؟

ألي شيء؟ ولكن حذف ألفها فرقاً : استفهامية يف حملّ جرن أي » ما «  جار وجمرور ، والالم حرف ، و» مل « و 
  .اخلربية » ما « بينها وبني 

  ]الوافر : [ وقد حتمل االستفهامية على اخلربية فتثبت ألفها؛ قال الشاعر 
  كَِخنْزِيرٍ َتمَرَّغَ ِفي التُّرَابِ... َعلَى َما قَاَم َيْشُتُمنِي لَئِيٌم  ٦٦٥

ن ُيَخّص بالضرورة ، كما نص عليه بعضهم ، والزخمشري جييز ذلك ، وخيرج عليه بعض أي القرآن ، وهذا ينبغي أ
  .اصنع مب شئت وهذا جملرد التشبيه اللفظي : كما قد حتمل اخلربية على االستفهامية يف احلَذْف يف قوهلم 

» مه « بَ لَحاُق هاء السَّكْت حنو جميء االستفهامية اجملرورة ، فإن كانت جمرورة باسم َوَج» ما « وإذا ُوِقَف على 
، وإن كانت جمرورة حبرف فاالختيار اللحاق ، والفرق أن احلرف ميتزج مبا يدخل عليه فتقوى به االستفهامية ، 
خبالف االسم املضاف إليها ، فإنه يف نّية االنفصال ، وهذا الَوقْف إمنا جيوز ابتداء ، أو بقطع نفس ، وال َجَرَم أن 

إنه إن وقف بغري هاء كان خطأ؛ لنقصان احلرف ، وإن وقف هبا خالف « : م منع الَوقْف على هذا النحو قال بعضه
  .» السَّواد 

  .لكن البزي قد وقف باهلاء ، ومثل ذلك ال يُعد خمالفة للسَّواد ، أال ترى إىل إثباهتم بعَض ياءات الزوائد 
« م عليه وجوباً ، ألن جمروره له صدر الكالم ، والفاء وما بعدها من ، ولكنه قُدِّ» تقتلون « : واجلار متعلق بقوله 

، وأيضاً فمعه قوله ] لفهم املعىن [ يف حملّ جزم ، وتقتلون وإن كان بصيغة املضارع ، فهو يف معىن املاضي » تقتلون 
اً فاحلاضرون مل يفعلوا ذلك وال وأيضاً فإن األنبياء عليهم السالم إمنا كانوا يف ذلك الزمان ، وأيض[ » ِمْن قَْبل « 

، وجاز إسناد القتل إليهم وإن مل َيتََعاطَوه؛ ألهنم ملا كانوا راضني بفعل أَْسالَفهم جعلوا ] يتأتى هلم قتل املاضيني 
  .كأهنم فعلوا هم أنفسهم 

  مس؟أنا أضربك أ: من قبل ، وال جيوز أن يقال » فَِلَم َتقُْتلُونَ « : كيف جاز قوله : فإن قيل 
  :فاجلواب من َوْجَهْين 

وحيك مل تكذب؟ : أن ذلك جائز فيما كان مبنزلة الّصفة الالزمة كقولك ملن تعرفه مبا سلف من قبح فعله : األول 
  .مل يكن هذا من شأنك : كأنك قلت 

ألنه أراد من شأهنا  ماتلت الشياطني؛: ومل يقل ]  ١٠٢: البقرة [ } واتبعوا َما َتْتلُواْ الشياطني { : قال اهللا تعاىل 
  .التالوة 
  مل ترضون بقتل األنبياء من قبل إن كنتم مؤمنني بالتوراة؟: كأنه قال : والثاين 

وإذا مل » من قبل « : بلفظ االستقبال ، وهو مبعىن املُِضّي ملا ارتفع اإلشكال بقوله » تقتلون « جاء : قال بعضهم 
  .بالعكس يشكل فجائز أن يأيت املاضي مبعىن املستقبل و

  ]الكامل : [ قال احلطيئة 



  أَنَّ الَْولِيَد أََحقُّ بِالُْعذْرِ... َشهَِد الْحُطَْيئَةُ َيْوَم َيلْقَى َربَُّه  ٦٦٦
  .شهد مبعىن يشهد 

  .» إنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني « : قوله 
  :قوالن » إنْ « : يف 

   فلم فعلتم ذلك؟إن كنتم مؤمنني: أهنا شرطية ، وجوابه حمذوف تقديره : أحدمها 
فلم تقتلون ، وحذف : ويكون الشرط وجوابه قد ذكر مرتني فَُحِذَف الشَّْرط من اجلملة األوىل ، وبقي جوابه وهو 

  .اجلواب من الثَّانية ، وبقي شرطه ، فقد حذف من كلّ واحدة ما أثبت يف األخرى 
  .إمنا يتأتى على قول الكُوفيني ، وإيب زيد  وهذا» فلم « جواهبا متقدم ، وهوقوله : قال ابن عطية رمحه اهللا 

  .ما كنتم مؤمنني ملَُنافَاِة ما صدر منكم اإلميان : أي » ما « نافية مبعىن » إن « أن : والثاين 

  ) ٩٢(َولَقَْد َجاءَكُْم ُموَسى بِالَْبيِّنَاِت ثُمَّ اتََّخذُْتمُ الِْعْجلَ ِمْن َبْعِدِه وَأَْنُتْم ظَاِلُمونَ 

  :جيوز فيه وجهان » يِّنَاِت بِالَب« 
  .جاءكم ذا بيِّنات وُحَجج ، أو ومعه البينات : أي » موسى « أن يكون حاالً من : أحدمها 
َولَقَْد آَتْيَنا موسى ِتْسَع آيَاٍت َبيِّنَاتٍ { : بسبب إقامة الَبّينات ، وهي قوله تعاىل : أن يكون مفعوالً ، أي : وثانيهما 

  .العصا والّسنون واليد والدم والطّوفان واجلراد والقمل والضفادع وفلق البحر : وهي  ] ١٠١: اإلسراء [ } 
  .البينات التوراة وما فيها من الّدالالت : وقيل 

  .الم القسم » لقد « والالم يف 
عد النظر يف اآليات يف التَّقريع هبا والنظر يف اآليات ، أي ب» الواو « توبيخ ، وهو أبلغ من » مث أتََّخذُْتُم الِعْجل « 

] . وهذا يّدل على أهنم إمنا فلعوا ذلك بعد ُمْهلة من النظر يف اآليات ، وذلك أعظم جلُْرمهم [ واإلتيان به اّتخذمت ، 
وما بعده من اجلمل قد تقدم مثله ، والسبب يف تكريرها أنه تعاىل ملا حركى طريقة الَيُهودِ يف زمان حممد عليه 

األنبياء الذي يناسب التكذيب؛ بل ] قتلهم [ وصفهم بالِعَناِد والتكذيب ، ومثلهم بسلفهم يف  الصَّالة والسَّالم ،
يزيد عليه إعادة ذكر موسى عليه السالم وما جاء به من البّينات ، وأهنم مع وضوح ذلك أجازوا أن يتخذو العجل 

كذلك القول يف حايل معكم وإن بالغتم يف إهلاً وهو مع ذلك صابر ثابت على الدعاء إىل ربه ، والتمّسك بدينه ، ف
  .التَّكذيب واإلنكار 

َوَعَصْيَنا َوأُشْرُِبوا ِفي قُلُوبِهِمُ  َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َوَرفَْعَنا فَْوقَكُمُ الطُّوَر ُخذُوا َما آَتيَْناكُْم بِقُوٍَّة َواْسَمعُوا قَالُوا َسِمْعَنا
  ) ٩٣(ئَْسَما َيأُْمرُكُْم بِِه إِميَاُنكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني الِْعْجلَ بِكُفْرِِهْم قُلْ بِ

أي أطيعوا وليس معناه األمر بإدراك القول فقط ، وإمنا املراد اعملوا مبا مسعتم والتزموه ، ومنه » وامسعوا « : قوله 
  ]الوافر [ مسع اهللا ملن محده ، أي قبل وأجاب؛ قال : قوهلم 
  َيكُونَ اُهللا َيْسَمُع ما أَقُولُ... َحتَّى خِفُْت أَالَّ  َدَعْوُت اَهللا ٦٦٧

  .أي يقبل 
  ]الرجز : [ وقال الرَّاجز 

  َخْيٌر َوأَْعفَى ِلبَنِي َتِميْم... َوالسَّْمُع والطَّاعة والتَّْسلِيْم  ٦٦٨



  فصل يف التكرار
  :ويف هذا التكرير وجها 

  .خلصم أنه للتأكيد ، وإجياب احلُجَّة على ا: أحدمها 
فرفع اجلبل ال شك أنه من أعظم املعجزات ، [ » َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا « : كرره لزيادته على داللة وهي قوهلم : الثاين 

  ] ] . ٤٦: النساء [ } َسِمعَْنا َوَعَصْيَنا { : مع ذلك أصرُّوا على كفرهم ، وصرحوا بقوهلم 
  .وأكثر املفسرين ذكروا أهنم قالوا هذا القول 

جيوز أن يكون املعهىن مسعوه فقتلوه بالعصيان ، فعرب عن ذلك بالقول ، وإن مل يقولوه كقوله تعاىل : أبو مسلم  وقال
واألول أوىل ، ]  ١١: فصلت [ } قَالََتآ أََتيَْنا طَآِئِعَني { : وكقوله ]  ٨٢: يس [ } أَن َيقُولَ لَُه كُن فََيكُونُ { : 

  .ري حاجة ألن هذا َصْرف للكالم عن ظاهره بغ
قالوا « ، وجيوز أن يكون حاالً من فاعل » َسِمْعَنا : قَالُوا « . جيوز أن يكون معطوفاً على قوله » وأُشْربوا « : قوله 

لَيقُْرَب املاضي إىل احلال خالفاً للكوفيني ، حيث قالوا » قد « وال بد من إضمار . قالوا ذلك ، وقد أشربوا : أي » 
  .وز أن يكون مستأنفاً جملرد اإلخبار بذلك ال حيتاج إليها ، وجي: 

مسعنا « : فهو جواب قوهلم » قل بِئَْسَما يأمركم « : ألنه قال بعد ذلك : واستضعفه أبو البقاء رمحه اهللا تعاىل قال 
  .فاألوىل أال يكون بينهما أجنيب » وعصينا 

» شرب « ؛ ألن » الِعْجل « والثاين هو وهي املفعول األول قامت مقام الفاعل ، » أشربوا « يف » الواو « و 
وأشربوا ُحبَّ : والتقدير » الِعْجل « يتعّدى بنفسه ، فأكسبته اهلمزة مفعوالً آخر ، وال بد من حذف ُمَضافني قبل 

  .الِعْجل 
ائع وحسن َحذُْف هذين املضافني للمبالغة يف ذلك حىت كأنه ُتصُوِّر إشراب ذات الِعْجل ، واإلشراب ُمَخالطة امل

أهنم دَاَخلَهم ُحبُّ عبادته ، كما : أشرب بياُضه ُحْمرةً ، واملعىن : باجلامد ، مث اّتسع فيه حىت قيل يف األلوان حنو 
  .داخلَ الصّبغُ الثوَب 

  ]الوافر : [ ومنه قول الشاعر 
  افَالَ َتأَْملْ لَُه الدَّْهرَ اْنِصَراف... إذّا ما القَلُْب أُْشرَِب ُحبَّ َشْيٍء  ٦٦٩

: [ وعرب بالشرب دون األكل؛ أل ، الشرب َيَتَغلَْغلُ يف باطن الشيء ، خبالف األكل فإنه ُمَجاور؛ ومنه يف املعىن 
  ]الطويل 
  .. َجَرى ُحبَُّها َمجَْرى َدِمي يف َمفَاِصِلي  ٦٧٠

  ]الوافر : [ وقال بعضهم 
  اخلاِفي َيسُِريفََباِديِه َمَع ... َتَغلَْغلَ ُحبُّ َعثَْمةَ يف فَُؤاِدي  ٦٧١

  َو ُحْزنٌ َولَمْ َيْبلُغْ ُسروُر... َتَغلَْغلَ حَْيثُ لَْم َيْبلُغْ شََراٌب 
  أَِطُري لََو أنَّ إِْنسَاناً َيطُِري... أَكَاُد إِذَا ذكَْرُت الَعْهَد ِمنَْها 

  .فهذا وجه االستعارة 
  .مادة جلميع ما صدر عنهم من األفعال  الشرب مادة حلياة ما خترجه األرض ، فكذلك كانت تلك احملبة: وقيل 

اإلشراب هنا حقيقة؛ ألنه يروى أن موسى عليه الصالة والسالم برد العجل بِاملْبرد ، مث جعل تلك البَُرادة يف : وقيل 
  .املاء ، وأمرهم بشربه ، فمن كان حيب العجل ظهرت الُبَرادة على َشفََتْيِه 



  .أحد إال ُجنَّ  روي القََشيْري رمحه اهللا أنه ما شربه
، ]  ٩٧: طه [ } ثُمَّ لَنَنِسفَنَُّه ِفي اليم َنْسفاً { : أما َتذْرَِيُتهُ يف املاء فقد دلّ عليه قوله تعاىل : قال القرطيب رمحه اهللا 

يف « : وأما شرب املاء وظهور الُبَرادة على الشِّفاه وهذا وإن كان قال به الّسدي وابن جريج وغريمها فرّده قوله 
  .» قُلُوبِهِْم 

  فصل يف فاعل اإلشراب
  .يدلّ على أن فاعالً غريهم هبم ذلك ، ومعلوم أنه ال يقدر عليه سوى اهللا تعاىل » وأُشْرُِبوا يف قُلُوبِهِم « : قوله 

  :أجاب املعتزلة بوجهني 
بعبادته أشربوا قلوهبم ُحّبه ، فذكر  ما أراد اهللا تعاىل أن غريهم فعل هبم ذلك ، لكنهم ِلفَْرِط ولوعهم وَإِلِْفهِْم: األول 

  .فالن معجب بنفسه : ذلك على ما مل يسّم فاعله كما يقال 
  .زّينه هلم ، ودعاهم إليه كالسَّامري ، وإبليس ، وشياطني اإلنس واجلن : أي » أشرب « أن املراد من : والثاين 

ري إليه إالّ بدليل منفصل ، وقد أقيمت الدالئل بأن هذا صرف اللَّفظ عن عن ظاهره ، وذلك ال جيوز املص: وأجابوا 
  .العقلية القَطْعية على أن حمدث األشياء هو اهللا تعاىل فال حاجة لنا إىل ترك هذا الظاهر 

  :فيه وجهان » بِكُفْرِِهم « : قوله 
  .أ شربوا بسبب كفرهم السَّابق : أي » أُْشرِبُوا « سببية متعلّقة ب » الباء « أن : أظهرمها 

أشربوا حّب : يعنون بذلك أهنا للحال ، وصاحبها يف احلقيقة ذلك للفاعل احملذوف أي » على « أهنا مبعىن : الثاين و
  .بأن يكفروا : عبادة الِعْجل خمتلطاً بكفرهم ، واملصدر مضاف للفاعل ، أي 

  .« بِئَْسَما اْشَترَْوا » : كقوله « بِئَْسَما َيأُمرُكُْم » قُلْ « : قوله 
  ] . ٩١: البقرة [ } ُنْؤِمُن بَِمآ أُْنزِلَ { : فبئسما يأمركم به إميانكم الذي زعمتم يف قولكم : عىن وامل

بئس هذه األشياء : قل هلم يا حممد : إن هذا خطاب للنّيب صلى اهللا عليه وسلم وأمر له بأن يوّبخهم أي : وقيل 
ليس يف التوراة عبادة الِعْجل وإضافة األمر إىل إمياهنم كما  بالتوراة ألنه: أي ] إميانكم [ اليت فعلتم ، وأمركم هبا 

  ] . ٨٧: هود [ } أََصلَوَاُتَك َتأُْمُرَك { : قالوا لشعيب صلى اهللا عليه وسلم 
فبئسما : جيوز فيها الوجهان السابقني من كوهنا نافيةً وشرطًي ، وجوابه حمذوف تقديره « إنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني » : قوله 
  .ركم يأم

فال تقتلوا أنبياء اهللا ، َوالَ ُتكَذِّبُوا الّرسل وال تكتموا احلق؛ وأسند اإلميان إليهم هتكُّماً هبم ، وال : تقديره : وقيل 
  .صاحب إميانكم : حاجة إىل حذف صفة ، أي إميانكم الباطل ، أو حذف ُمضَاف ، أي 

  . بضم اهلاء مع الواو« بُِهو إَمياُنكُْم » : وقرأ احلسن 
  .اإلميان عرض ، وال يصح األمر والنهي : فإن قيل 
: العنكبوت [ } إِنَّ الصالة تنهى َعنِ الفحشآء واملنكر { : أن الدَّاعي إىل الفعل قد يشبه باألمر كقوله : فاجلواب 

٤٥ . [  

َولَْن َيَتَمنَّْوهُ ) ٩٤(فََتَمنَُّوا الْمَْوَت إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني  قُلْ إِنْ كَاَنْت لَكُمُ الدَّاُر الْآِخَرةُ ِعْنَد اللَِّه خَاِلَصةً ِمْن ُدوِن النَّاسِ
  ) ٩٥(أََبًدا بَِما قَدََّمتْ أَْيِديهِْم وَاللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني 



وز وهذا نوع آخر من قبائح أفعاهلم ، وهو زعمهم أن الدار اآلخرة خالصة هلم من دون النَّاس ، ويدلّ عليه أنه الجي
  .أن يقال للخصمك إن كان كذا أو كذا فافعل كذا ، واألول مذهبه ، ليصّح إلزام الثاين عليه 

َنْحنُ { : وقوهلم ]  ١١١: البقرة [ } َيْدُخلَ اجلنة إِالَّ َمن كَانَ ُهوداً أَْو نصارى { : ويدلّ على ذلك أيضاً قوهلم 
  ] . ٨٠: البقرة [ } لَن تََمسََّنا النار إِالَّ أَيَّاماً مَّْعُدوَدةً { : قوهلم و]  ١٨: املائدة [ } أَْبَناُء اهللا وَأَِحبَّاُؤُه 

وأيضاً اعتقادهم يف أنفسهم أهنم مهم احملقّون؛ ألن النسخ غري جائز يف شرعهم ، وأن سائر الفرق مبطلون ، وأيضاً 
يعقوب وإمساعيل وإسحاق وإبراهيم عليه : ين اعقادهم أن أنِتسَاَبُهمْ إىل أكابر األنبياء علهيم الصالة والسالم ، أع

قل هلم يا : اهللا تعاىل ويوصلهم إىل ثوابه ، فكذّهبم اهللا تعاىل وألزمهم احلُّجة ، فقال ] عقاب [ السالم خيصلهم من 
من فأريدوه وأسألوه؛ ألن : إن كانت لكم الدار اآلخرة يعين اجلَّنة خالصة من دون النَّاس ، فتمنوا املوت : حممد 

علم أنا جلنة َمأْواه حّن إليها؛ ألن نعم الدنياعلى قلّتها كانت منغصةً عليهم بسبب ظهور حممد عليه الصالة والسالم 
ومنازعته هلم باِجلَدالِ والقتال ، ومن كان يف الّنعم القليلة املنغصة ، وهو يتيقّن بعد املوت أنه ينتقل إىل تلك النعم 

  .ب يف املوت العظيمة ، فإنه ال بد وأن يرغ
إن اهللا تعاىل صرفهم عن إظَْهار التمنِّي ، وقصرهم على اإلمساك ليجعل ذلك آية لنبيه صلى اهللا عليه وسلم : وقيل 

.  
روى ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه . ادعوا باملوت على الِفْرقَِة الكاذبة : فمتّنوا املوت : وقيل 

  .» املوت لشرق كلّ إنسان بريقه وما بقي على وجه األرض يهودي إالَّ مات لو متنوا « : وسلم قال 
  .» فََتَمّنوا « شرط جوابه } إِن كَاَنتْ لَكُُم الدار اآلخرة ِعنَد اهللا خَاِلَصةً { : قوله 

ار نعيم الدار اآلخرة؛ ألن الدَّ: وهي اجلنة ، واألوىل أن يقّدر حذف مضاف ، أي » كان « اسم » الدار « و 
  :على ثالثة أقوال » كان « واختلفوا يف خري . اآلخرة يف احلقيقة هي انقضاء الدُّنيا ، وهي للفريقني 

وجيوز أن تكون » لكم « ، أو لالستقرار الذي » خالصة « ظرف ل » عند « ، فيكون » خالصة « أنه : أحدها 
  .، أو االستقرار » كان « ، والعامل فيه » الدار « حاالً من 

  .؛ ألهنا تعمل يف الظرف وشبيهه » كان « فيتعلق ب » لكم « ما وأ
خالصة لكم فتتعلّق : أي » خالصة « وجيوز أن تكون للتبيني ، فيكون موضعها بعد : قال أبو البقاء رمحه اهللا تعاىل 

ُسقْياً لك ، : أعين لكم ، حنو : ، وهذا فيه نظر؛ ألنه مىت كانت للبيان تعلّقت مبحذوف تقديره » خالصة « بنفس 
أعين هبذا الدعاء لك ، وقد صرح غريه يف هذا املوضع بأهنا للبيان ، وأهنا متعلّقة حينئذ مبحذوف كما تقدم : تقديره 

  .يف األصل قُْدَم عليها فصار حاالً منها ، فيتعلّق مبحذوف » خالصة « ، وجيوز أن يكون صفة ل 

، أو » كان « نصب خالصة حينئذ على احلال ، والعامل فيها إما فيتعلّق مبحذوف وي» لكم « أن اخلرب : الثاين 
  .منصوب باالستقرار أيضاً » عند « ، و » لكم « االستقرار يف 

« أو االستقرار ، وكذلك » كان « حال أيضاً ، والعامل فيها إما » خالصة « أن اخلرب هو الظَّرف ، و : الثالث 
  .ال جيوز أن يكون الظرف خرباً؛ ألن هذا الكالم ال يستقل : قالوا ، وقد منع من هذا الوجه قَْوٌم ف» لكم 

وسوغ : وجوز ذلك املهدوي ، وابن عطية ، وابو البقاء ، واستشعر أبو البقاء هذا اإلشكال ، وأجاب عنه بأن قال 
َتْبيٌِني ، خرباً إذ كان فيه ختصيص َو» عند « سوغ وقوع » لكم « يعين لفظ » كان لكم « خرب » عند « أن يكون 

  .خرباً » كفواً « مل يصّح أن يكون » له « ، لوال ]  ٤: اإلخالص [ } وَلَْم َيكُْن لَُّه كُفُواً أََحٌد { : ونظريه قوله 
خَلَُص كذا من كذا ، واملراد به سوى ال معىن : ؛ ألنك تقول » خالصة « يف حملّ نصب ب » ِمْن ُدوِن النَّاسِ « و 



  .هذا لك دون النّاس : لقائل ملن وهب منه ملكاً املكان ، كما يقول ا
بضم الواون ويروى عن أيب عمرو فتحها ختفيفاً واختالس الضمة ، وقرأ ابن أيب » فَتَمنَُّوا املَْوَت « : وقرأ اجلمهور 

  .املنزلة املراد هبا عندية ]  ٤٢: التوبة [ } لَوِ استطعنا { إسحاق بكسرها على التقاء السَّاكنني تشبيهاً بواو 
  .» فلعل اليهود كانوا مشّبهة ، فاعقدوا العِْنِدَية املكانية ] املكان [ وال بعد أيضاً يف محله على « : قال ابن اخلطيب 

هذا أمر متعلّق على أمر مفقود ، وهو كوهنم صادفني ، فال يكون األمر موجوداًن » فتمنوا املوت « : وقوله تعاىل 
  :عواهم ، ويف هذا التمين قوالن أو الغرض إظهار كذهبم يف د

  .إهنم أمروا بأن َيْدُعَو الفريقان باملوت على الفرقة الكاذبة : قول ابن عباس : أحدمها 
  .ليتنا منوت وهذا أوىل؛ ألنه أقرب إىل موافقة اللفظ : أن يقولوا : والثاين 

» ْنَساٍن بِرِيِقِه َوَما َبِقَي َعلَى َوْجهِ اَألرضِ َيُهوِديٌّ إالَّ مَاَت لَْو َتَمنَّوا املَْوتَ لََغصَّ كُلُّ إ« : قال عليه الصالة والسالم 
[ لَْو أنَّ الَيُهوَد َتَمنَّوا املَْوَت ملاتُوا وَرأوا َمقَاِعدَُهْم من النَّارِ َولَْو َخَرَج الَِّذيَن ُيَباِهلُونَ « : وقال عليه الصالة والسالم 
  .» ، لََرَجُعوا إالَ َيجُِدونَ أَْهالً َوالَ َماالً ] م َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسل

  ] . ٩١: البقرة [ } إِن كُْنُتْم مُّْؤِمنِنيَ { : كقوله } إِن كُنُْتْم َصاِدِقَني { : قوله تعاىل 
  فصل يف سؤاالت واردة

، والذي يتوقف عليه املطلوب لعلّهم كانوا يعلمون أن نعم اآلخرة عظيمة ال سبيل إليها إالَّ باملوت : السؤال األول 
جيب أن يكون مطلوباً لكونه وسيلةً إىل ذلك املطلوب ، إالَّ أنه يكون مكروهاً نظراً إىل ذاته ، واملوت مما ال حيصل 

  .إال باآلالم العظيمة ، وما كانوا يطيقوهنا ، فال جرم ما متنوا املوت 

ى حممد صلى اهللا عليه وسلم فيقولون إّنك تدَّعي الدار اآلخرة أنه كان هلم أن يقلبوا هذا السؤال عل: السؤال الثاين 
خالصة لك وألمتك دون من ينازعك يف األمر ، فإنْ كان األمر كذلك فاْرض بأن نقتلك ونقتل أمتك ، فإنَّا نراك 

نعيم اجلّنة ونرى أمتك يف الّضر الشديد ، والبالء العظيم بسبب اجلدال والقتال ، وبعد املوت فإنكم تتخلّصون إىل 
  .، فوجب أن ترضوا بقتلكم 

الدار اآلخرة خالصة ملن كان على دينهم ، لكن بشرط االحتراز عن : لعلّهم كانوا يقولون : السؤال الثالث 
الكََبائر ، فأما صاحب الكبرية فإنه يبقى خملداً يف النار أبداً؛ ألهنم كانوا وعدوا به ، أو ألهنم جّوزوا يف صاحب 

يصري معذباً ، فألجل هذا ما متنّوا املوت ، وليس ألحد أن يدفع هذا السُّؤال بأن مذهبهم أنه ال متسُّهم الكبرية أن 
النار إالَّ أياماً معدودة؛ ألن كلّ يوم من أيام القيامة كألف سنة ، فكانت هذه األيام ، وإن كانت قليلة حبسب العدد 

  .ا املوت بسب اخلوف ، لكنها طويلة حبسب املدة ، فال َجَرَم ما متّنو
الَ َيَتَمنََّينَّ أََحُدكُم املَْوت ِلُضرِّ نََزلَ بِهِ « : أنه عليه الصالة والسَّالم هني عن متّني املوت فقال : الرابع : السؤال 

يف كتابه : وأيضاً قال تعاىل » اةُ خَْيراً ِلي اللَُّهمَّ أَْحيِنِي إِنْ كَاَنِت احلََياةُ َخيْراً ِلي وَتَوفَّنِي إِنْ كَاَنِت الَوفَ: َولَِكْن ِليَقْلْ 
فكيف جيوز أن ينهى عن ]  ١٨: الشورى [ } َيْسَتْعجِلُ بَِها الذين الَ ُيؤِْمُنونَ بَِها والذين آَمُنواْ ُمْشِفقُونَ مِْنَها { : 

  االستعجال ، مث إنه يتحّدى القوم بذلك؟
ذي هو املعىن القائم بالقلب ، وبني اللفظ الدَّال على ذلك املعىن ، أنَّ لفظ التمين بني التمّني ال: السؤال اخلامس 
إنك طلبت منا التمين ، والتمّني لفظ مشترك ، فإن ذكرناه : ليتين مّت ، فلليهود أن يقولوا : وهو قول القائل 

، وإن فعلنا ذلك املعىن ما أردت به هذا اللَّفظ ، وإمنا أردت به املعىن الذي يف القَلْب : باللِّسان ، فله أن يقول 
كذبتم ما أتيتم بذلك يف قلوبكم ، وملا علم اليهود أنه أتى بلفظة مشتركة ال ميكن : القائم بالقَلْب ، فله أن يقول 



  .االعتراض عليها ال جرم مل يلتفتوا إليه 
هنم مل يتمنوا املوت؟ إ: َهْب أن الدار اآلخرة لو كانت هلم لوجب أن يتمنّوا املوت ، فلم قلت : السؤال السادس 

ضعيف؛ ألن االستدالل هبذا إمنا يصّح لو ثبت كون القرآن حقًّا ، } َولَْن َيَتَمنَّْوهُ أََبداً { : واالستدالل بقوله تعاىل 
  .والنزاع ليس إال فيه 

  .واجلواب كون املوت متضمناً لآلالم يكون كالصارف عنه متّنيه 
اَمةِ ال يصرف عن اِحلَجاَمِة للعلم احلاصل؛ ألن املنفعة احلاصلة عن اِحلَجامة كما أن األمل احلاصل عند احلَج: قلنا 

  .عظيمة وجب أن يكون األمر هاهنا كذلك 

  .لو قلبوا الكالم على حممد لزمه أن يرضى بالقتل : وقوله 
ليغ الشَّرَائع إىل أهل لتب] مبعوث [ إين : الفرق بني حممد عليه الصالة والسالم وبينهم أن حممداً كان يقول : قلنا 

  .التََّواتر ، وهذا املقصود مل حيصل بعد فاألجل هذا ال أرضى بالقَْتل ، وأما أنتم فلستم كذلك فظهر الفرق 
  .كانوا خائفني من العقاب : وقوله ثالثاً 

  .القوم ادعوا أن اآلخرة خالصة هلم ، وذلك يؤمنهم من االمتزاج : قلنا 
  .ين املوت هني عن مت: وقوله رابعاً 

  .هذا النهي طريقه الشرع ، فيجوز أن خيتلف احلال فيه حبسب اختالف األوقات : قلنا 
  فصل يف بيان مىت ُيتمىن املوت

، فقال له ابنه احلسن رضي اهللا عنه ما هذا بِزِيِّ ] ِغاللَة [ روي أن عليا رضي اهللا عنه كان يطوف بني الصَّفَّْين يف 
  ] .بسقط [ ينَّ ، ال يبايل أبوك أعلى املَْوِت سقط أم عليه باب: احملاربني ، فقال 

  ]الرجز : [ صفني « وقال عمار رضي اهللا عنه ب 
  ُمَحمداً َوحِْزبَُه... اآلن أُالَِقي اَألِحبَّة  ٦٧٢

ة وقد ظهر عن األنبياء يف كثر من احلاالت متّني املوت على أن هذا النهي خمتّص بسبب خمصوص ، فإنه عليه الصال
والسالم َحّرم أن يتمّنى اإلنسان املوت عند الشَّدائد؛ ألن ذلك كاجلزع واخلروج عن الرضا مبا قسم اهللا تعاىل فإين 

  هذا مما حنن فيه؟
  .« إهنم ما عرفوا املراد التمّني باللسان أم بالقلب؟ » : وقوله خامساً 

ا أن اخلرب ال يعرف إالَّ مبا يظهر بالقول ، ومن احملال التمين يف لغة العرب ال يعرف إال مبا يظهر بالقول ، كم: قلنا 
، مع أن الغرض ] ما ال ميكن الوقوف عليه [ ، ويريد بذلك « َتَمنَّوا املَْوَت » : أن يقول عليه الصالة والسالم 

  .بذلك ال يتّم إالَّ بظهوره 
  :ما الدليل على أنه ما وجد التمّني؟ قلنا من وجوه : وقوله سادساً 

لو حصل ذلك لنقل نقالً متواتراً؛ ألنه أمر عظيم ، فإنه بتقدير عدمه يثبت القول بصّحة نبوة حممد صلى : ها أحد
اهللا عليه وسلم وبتقدير حصول هذا التمّني يبطل القول بنبّوته ، وما كان كذلك من الوقائع العظيمة ، فوجب أن 

  . ينقل نقالً متواتراً ، وملا مل ينقل علمنا أنه مل يوجد
أنه عليه الصالة والسالم مع تقّدمه يف الرأي واحلزم ، وحسن النَّظر يف العاقبة ، والوصول إىل الرياصة : وثانيها 

العظيمة اليت انْقَاَد هلا املخالف قَهْراً واملوافق طْوعاً ، ال جيوز وهو غري واثقِ من جهة َرّبه بالوحي النازل عليه أن 
يعرف [ احلال فيه ، وال يأمن من خصمه أن يقهره بالدليل واحلّجة؛ ألن العاقل الذي مل  يتحدَّاهم بأمر ال يأمن عاقبة



األمور مل يرض بذلك ، فكيف احلال يف أعقل العقالء؟ فثبت أنه عليه الصالة والسالم ما أَقَْدَم على هذه األدلة ] 
  .إال بوحي من اهللا تعاىل إليه بأهنم ال يتمنونه 

» لَوْ َتَمنَّوا املَْوَت لََشرِقُوا بِه َولَمَاُتوا « : عباس رضي اهللا عنه أنه عليه الصالة والسالم قال ماروى ابن : وثالثها 
ولو متنّوه بقلوهبم ألظهروه بألسنتهم ردا على النيب : أي } َولَْن َيَتَمنَّْوُه أََبداً { : وقد نطق القرآن بذلك يف قوله 

واحلديثان املتقّدمان ، وباجلملة األخبار الواردة يف أهنم ما متنوا املوت بلغت . ه صلى اهللا عليه وسلم وإبطاالً حلّجت
  .مبلغ التواتر 

خرب قاطع عن أنّ ذلك اليقع يف املستقبل ، وهذا إخبار عن الغيب؛ ألن من توفّر الدواعي » َولَْن َيَتَمنَّْوُه « : قوله 
ن هبذه الكلمة أخرب أهنم ال يأتون بذلك ، فهذا إخبار جازم على تكذيب حممد صلى اهللا عليه وسلم وسهولة اإلتيا

  .عن أمر قامت األمارات على ضّده ، فال ميكن الوصول إليه إال بالوحي 
  .، وهو ظرف زمان يقع للقليل والكثري ، ماضياً كان أو مستقبالً » يتمّنوه « منصوب ب » أبداً « : قوله 

  .ما فعلته أبداً : هنا من أول العمر إىل املوت تقول كاحلني والوقت ، وهو ها: قال القرطيب 
زمان كذا ، : وقال الراغب هو عبارة عن مّدة ا لزمان املمتد الذي ال يتجزأ كما يتجزأ الزمان ، وذلك أنه يقال 

  .اعه آباد ، فجمعوه الختالف أنو: وال يقالك أبُد كذا ، وكان من حقّه على هذا أالَّ يثىن وال جيمع ، وقد قالوا 
يدلّ على أن نفيها ال يقتضي التأبيد ، وقد تقدم غري ذلك ، ودعوى » لن « آباد لغة مولّدة ، وجميئه بعد : وقيل 

  .التأكيد فيه بعيدة 
  فصل يف بيان أن باآلية غيبني

واعلم أن هذا أخبار عن غيب آخر ، ألنه أخرب أن ذلك ال يوجد يف شيء من األزمنة ، والشك أن اإلخبار عن 
، ويف » لن « فنفى ل ]  ٩٥: البقرة [ } َولَْن َيَتَمنَّْوُه { : عدمه بالنسبة إىل عموم األوقات فهما غَْيبان ، وقال هنا 

وذلك ألن دعواهم هنا أعظم من دعواهم هناك؟ ألن السعادة : ] » املنتخب « قال صاحب [ » ال « اجلمعة ب 
اد حلصول األوىل ، فإهنم ادعوا هنا أنَّ الدار اآلخرة خالصة هلم من دون القُْصَوى فوق مرتبة الوالية؛ ألن الثانية تر

أهنم أولياء هللا من دون النَّاس ، والسعادة القصوى هي احلصول يف دار » اجلمعة « الناس ، وادعوا يف سورة 
ت األوىل أعظم ال َجَرَم ورد الثواب؛ ومرتبة الوالية وإن كانت شريفة إال أهنا ال تراد ليتوّسل هبا إىل اجلنة ، فلما كان

  .» ال « ؛ ألنه أبلغ من النفي ب » لن « النفي ب 
بيان للعلّة اليت هلا ال يتمّنون؛ ألنه إذا علموا سوء طرقهم وكثرة ذنوهبم دعاهم ذلك » مبا قَدََّمْت أيديهم « : قوله 

« بسبب اْجتَِراجِهِم العظائم ، و : ببية ، أي ، والباء للس» يتمنّوه « إىل عدم متّني املوت ، وهذه اجلملة متعلّقة ب 
  .يف حملّ رفع حذفت الضمة من الباء لثقلها مع الكسرة » أيديهم 

  :جيو فيها ثالثة أوجه » ما « و 
  .» الذي « كوهنا موصولةً مبعىن : أظهرها 
ة ال حملّ هلا على األوىل ، مبا قّدمته ، فاجلمل: نكرة موصوفة ، والعائد على كال القولني حمذوف ، أي : والثاين 

  .وحملّها اجلر على الثاين 
  .بِتَقِْدَمِة أيديهم : أهنا مصدرية أي : والثالث 
  .مبا قدمت أيديهم الشَّر ، أو التبديل وحنوه : حمذوف أي » قدمت « ومفعول 



نه إذا كان عاملاً بالسر والنجوى ال خيفى ابتداء وخرب ، وهذا كالزَّْجر والتهديد؛ أل» واُهللا َعِليمٌ بِالظَّاِلِمَني « : قوله 
عليه شيء صار ذلك من أعظم الصَّوَارف للمكلّف عن املعاصي ، وإمنا ذكر الظاملني؛ ألن كلّ كافر ظامل ، وليس 

  .كلّ ظامل كافراً ، فذكر األعم؛ ألنه أوىل بالذكر 

أَْشَركُوا يََودُّ أََحُدُهمْ لَْو ُيَعمَُّر أَلَْف َسَنٍة َوَما ُهَو بُِمَزْحزِِحِه ِمَن الَْعذَابِ  َولََتجَِدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاسِ َعلَى حََياٍة َوِمَن الَِّذيَن
  ) ٩٦(أَنْ ُيَعمََّر َواللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ 

آخر ، وهو أن يكون  فأخرب تعاىل أوالً بأهنم ال يتمّنون املوت ، مث أخرب عنهم هنا بأهنم يف غاية اِحلْرصِ؛ ألن مث قسماً
  .اإلنسان حبيث ال يتمّنى املوت ، وال يتمّنى احلياة 

  .واهللا لتجدنّهم : جواب قسم حمذوف ، والنون للتوكيد تقديره » الالم « وهذه 
يف » علم « ك : ، وإذا تعّدت الثنني كانت » أحرص « هنا متعدية ملفعولني أوهلما لضمري ، والثاين » وجد « و 

  ] . ١٠٢: األعراف [ } َوإِن َوَجْدَنآ أَكْثََرُهمْ لَفَاِسِقنيَ { : و املعىن ، حن
على احلال ، إما على رأي » أحرص « ، وينتصب » لقي وأصاب « وجيز أن تكون متعدية لواحد ، ومعناها معىن 

» أحرص « ْحَضٍة ، و إىل معرفة غري َم» أفعل « َمْن ال يشترط التنكري يف احلال ، وإما على رأي من يرى أنَّ إضافة 
ُمراَدةٌ معها ، وقد أضيفت ملعرفة ، فجاءت على أحد اجلائزين ، أعين عدم املُطَابقة ، » ِمْن « أفعل تفضيل ، ف 

« ، و » الزَّيدان أفضال الرجال « وذلك أهنا إذا أضيفت معرفة على نّية من أجاز فيها وجهي املطابقة ملا قبلها حنوك 
} أَكَابَِر ُمَجرِمِيَها { : ومن قوله تعاىل » اهلنود فُْضليات النَِّساء « و » هند فُْضلى « ، و »  الزيدون أفاضل الرجال

، وعليه هذه اآلية ، وكال الوجهني فصيح خالفاً » الزيدون أفضل الرجال « : وعدمها ، حنو ]  ١٢٣: األنعام [ 
على » يُوُسُف أحسن إخوته « لك منع النحويون وإذا أضيفت ملعرفة لزم أن تكون بعضها ، ولذ. البن السّراج 

مبعىن العَاِدالَِن فيهم؛ وأما قوله » النَّاِقُص واَألَشجُّ أَْعَد الََبنِي َمرَْوانَ « : معىن التفضيل ، وتأولوا ما يوهم غريه حنو 
  ]الرجز [ 

   يَْرَحُمْهفَاْصُبْب َعلَْيِه َملكاً الَ... َياَربَّ مُوَسى أَظْلَِمي َوأَظْلَُمْه  ٦٧٣
  .» أَظْلَُمَنا « : الثاين مقتحماً كأنه قال » أظلم « فشاذٌّ ، وسوغ ذلك كون 

  ] . ٤١: البقرة [ } أَوَّلَ كَاِفرٍ بِِه { : وأما إذا أضيف إىل نكرة فقد تقّدم حكمها عند قوله 
  .حرصت عليه : تقول » على « ى ب ح ألنّ هذا الفعل يتعّد» أَْحَرَص « متعلّق بت } على َحيَاٍة { : قوله تعاىل 

والتنكري يف حياة تنبيه على أنه أراد حياةً خمصوصةً ، وهي احلياة املتطاولة ، ولذلك كانت القراءة هبا أوقع من قرأءة 
  .بالتعريف » على احلياة « أّيب 

قدير صفة وال مضاف على طول احلياة ، والظّاهر أنه ال حيتاج إىل ت: إن ذلك على حذف مضاف تقديره : : وقيل 
  .أهنم أحرص النَّاس على مطلق احلياة : ، بل يكون املعىن 

حتركت الياء ، وانفتح ما » َحَيَية « فيكف وإن كثرت ، فيكون أبلغ من وصفهم بذلك ، وأصل حياةك : وإن قلت 
  .قبلها ، فقلبت ألفاً 

التفضيل وجيوز أن يكون منقطعاً عنه » أفعل « حتت  جيوز أن يكون متصالً داخالً» وِمَن الِّذيَن أْشَركُوا « : قوله 
  :وعلى القول باّتصاله به فيه ثالثة أقوال 



أحرص من النّاس ، ومن : أحرص من الناس ، فكأنه قيل : أنه محل علكى املعىن ، فإن معىن أحرص الناس : أحدها 
  .الذين أشركوا 

وأحرص من الذين أشركوا ، وعلى ما تقرر من : ه ، والتقدير أن يكون حذف من الثَّاين لداللة األوىل علي: الثاين 
جرى على « أحرص » من؛ ألن « التفضيل ، فال بد من ذكر » أفعل « مّتصالً ب » ِمَن الِّذيَن أَْشَركُوا « كون 

ا ، ولتجدنَّهم أحرص الذين أشركو: لكان معطوفاً على النَّاس ، فيكون املعىن « من » اليهود ، فلو عطف بغري 
إىل غري من درج حتته؛ ألن اليهود ليسوا من هؤالء املشركني اخلاّصني؛ ألهنم قالوا يف « أفعل » فيلزم إضافة 

إنه يغتفر يف الثواين ما ال يغتفر يف األوائل : إهنم اجملوس ، أو عرب يعبدون األصنام ، اللّهم إال أن يقال : تفسريهم 
  .اً لكان جائز« من » ، فحينئذ لو مل يؤت ب 

ولتجدّنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس ، : أن يف الكالم حذفاً وتقدمياً وتأخرياً ، والتقدير : الثالث 
وهذا وإن « لتجّدهنم » صفة حملذوف ، ذلك احملذوف معطوف على الضمري يف « ِمَن الِّذيَن أَْشَركُوا » فيكون من 

  .عنه التركيب ال سّيما على قول من َيُخصُّ التقدمي والتأخري بالضرورة كان صحيحاً من حيث املعىن ، ولكنه َيْنُبو 
صفة ملبتدأ « يوّد أحدهم » خرباً مقدماً ، و « من الذين أشركوا » يكون « أفعل » وعلى القول بانقطاعه من 

املوصوف  ومن الذين أشركوا قوم أو فريق يوّد أحدهم ، وهو من األماكن املطّرد فيها حذف: حمذوف تقديره 
  .« منَّا ظََعَن َوِمنَّا أقَاَم » : ، وقوله ]  ١٦٤: الصافات [ } َوَما ِمنَّآ إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم { : جبملته كقوله 

عزيٌز ابن اهللا ، : والظاهر أن الذين أشركوا غري اليهود كما تقدم وأجاز الزَّخمشري أن يكون من اليهود؛ ألهنم قالوا 
راً بأن من هذه الطائفة اليت اشتّد حرصها على احلياة من يوّد لو يعمر ألف سنة ، ويكون من وقوع فيكون أخبا

  .الظَّاهر املشعر بالَغلََبِة موقع املضمر ، إذ التقديرك ومنه قوم يوّد أحدهم 
« أفعل » حتت  «من الَِّذين أَْشَركُوا » وقد ظهر مما تقدم أن الكالم من باب عطف املفردات على القول بدخول 

  .ومن باب عطف اجلمل على القول باالنقطاع 
  فصل يف املراد بالذين أشركوا

عش ألف َنْيُروز وألإل ِمهَْرَجان ، قاله أبو العالية : ااملراد بالذين أشركوا اجملوس ، ألهنم كانوا يقولون مللكهم : قيل 
ِعْش ألف سنة ، ولك ألف : حتية اجملوس فيما بينهم  ومسوا مشركني ألهنم يقولون بالنور والظلمة ، وهذه: والربيع 

  .َنْيرُوز وِمْهَرجان 
  .زًِه هََزاْرسال : وعن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه هو قول األعاجم 

  .املراد مشركو العرب : وقيل 
س املراد ذكر كل مشرك ال يؤمن باملعاد ملا تقدم؛ ألن حرص هؤالء على الدنيا ينبغي أن يكون أكثر ، ولي: وقيل 

  .التكثري ، وهو معروف يف كالم العرب ] خرج خمرج [ بل ] عش ألف سنة [ ألف سنة قول األعاجم 

كان يف » أفعل « داخل حتت » من الذين أشركوا « هذا مبين على ما تقّدم ، فإن قيل بأن » يوّد أحدهم « : قوله 
  :مخسة أوجه » يود « 

  .لتجدهنم َوادا أحدهم : أي » جدنّهم لت« أنه حال من الضمري يف : أحدها 
  .احملذوف » أحرص « أنه حال من الذين أشركوا ، فيكون العامل فيه : الثاين 

  .» أشركوا « أنه حال من فاعل : الثالث 



  .أنه مستأنف استؤنف لإلخبار بتبيني حال أمرهم يف ازدياد حرصهم على احلياة : الرابع 
ومن : أنه صلة ملوصول حمذوف ، ذلك املوصول صفة للذين أشركوا ، والتقدير : وهو قول الكوفيني : اخلامس 

  .الذين أشركوا الذين يوّد أحدهم 
  .وإن قيل باالنقطاع ، فيكون يف حملّ رفع؛ ألنه صفة ملبتدأ حمذوف كما تقّدم 

 من جنس واحد متحركني ، أدغمت لئال جيمع بني حرفني« يَْوَدُد » َيَودُّ « قال القرطيب رمحه اهللا تعالىك أصل 
  .ونقلت حركة الدال إىل الواو ، ليدل ذلك على أنه يفعل 

هنا مبعىن واحد ، ومهزته بدل من واو ، « أحد » وََدْدُت ، فيجوز على هذا َيوِدُّ بكسر الواو و : وحكى الكسائي 
« يود » و .  اإلجياب احملض املستعمل يف النفي ، فإن ذاك مهزته أصل بنفسها ، وال يستعمل يف« أحد » وليس هو 

» مضارع َودِْدت بكسر العني يف املاضي ، فلذلك مل حتذف الواو يف املضارع؛ ألهنا مل تقع بني ياء وكسرة ، خبالف 
  .وبابه « يعد 

  .بالفتح « وََدْدُت » وحكى الكسائي فيه 
  .بكسر الواو « يوّد » : فعلى هذا يقال : قال بعضهم 

  .لتمين ا: « الوَِداُد » و 
  :هذه ثالثة أقوال « لو » يف « لو يعّمر » : قوله 

» أهنا حرف ملا كان سيقع لوقوع غريه ، وجواهبا حمذوف لداللة « البصرة » وهو اجلاري على قواعد حناة : أحدها 
لو يعمر ألف  يود أحدهم طول العمر ،: عليه والتقدير « لو يعّمر » لداللة « َيَودُّ » عليه ، وحذف مفعول « َيَودُّ 

  .سنة لَُسرَّ بذلك ، فحذف من كلّ واحد ما دلّ عليه اآلخر ، وال حملّ هلا حينئذ من اإلعراب 
الناصبة ، فال يكون هلا « أن » وبه قال الكوفيون وأبو علي الفارسي وأبو البقاء ، أهنا مصدرية مبنزلة : والثاين 
  .يود أحدهم تعمريه ألف سنة : ، والتقدير « يوّد » ل  منها وما بعدها مصدر يكون مفعوالً] وينسبك [ جوابن 

يتعدى ملفعول ، « َيوّد » وبأنّ « أنْ » واستدل أبو البقاء بأن االمتناعية معناها يف املاضي ، وهذه يلزمها املستقل ك 
  }ونَ لَهُ َجنَّةٌ أَيََودُّ أََحُدكُْم أَن َتكُ{ يف قوله « يود » قد وقعت يعد « أنْ » وليس مما ُيَعلق ، وبأن 

  ] .وجوابه يف غري هذا الكتاب [ وهو كثري ، ]  ٢٦٦: البقرة [ 
، » يا ليتين أَُعمَُّر « : أن يكون معناها التمين ، فال حتتاج إىل جواب؛ ألهنا يف قوة : وإليه حنا الزخمشري : الثالث 

إجراء له جمرى القول » يود « احلكاية ب وما حّيزها يف حملّ نصب مفعول به على طريق » لو « وتكون اجلملة من 
.  

  ؟» يود أحدهم « ب » لو يعمر « كيف اّتصل : فإن قلت : قال الزخمشري رمحه اهللا تعاىل 
إال أنه جرى على لفط العينية » لو أَُعمَّر « يف معىن التمّني ، وكان القياسك » لو « هي حكاية لودادهتم و : قلت 
انتهى وقد تقّدم شرحه ، إالّ قوله وكان القياس لو » حلف باهللا تعاىل ليفعلن « : لك ، كقو» يود أحدهم « : لقوله 

جمرى القول؛ ألن » يود « أعمر ، يعين بذلك أنه كان من حقّه أن يأيت بالفعل مسنداً للمتكلم وحده ، وإمنا أجرى 
  فعل قَلْيب ، والقول ينشأ عن األمور القلبية» يود « 
سنة « ، و هو متعد ملفعول واحد قد أقيم مقام الفاعل ، ويف » يعمر « على الظرف ب منصوب » الف سنة « و 
  :قوالن » 

  .سنوة لقوهلمك سنوات وُسَنيَّة وَساَنْيت : أن أصلها : أحدمها 



  .ت لك َسَنهَاٌت وُسنَْيَهةٌ وسَاَنْهُت ، واللّغتان ثابتتان عن العرب كما ذكر: لقوهلم » َسَنَهة « أهنا من : والثاين 
  :يف هذا الضمري مخسة أقوال } َوَما ُهَو بُِمَزْحزِِحِه ِمَن العذاب { : قوله تعاىل 

  :وفيه حينئذ وجهان » أحد « أنه عائد على : أحدها 
  .ن فهو حمل نصب والباء زائدة » ما « خرب » مبزحزحه « احلجازية ، و » ما « أنه اسم : أحدمها 

  .وما أحدهم مزحزحُه َتْعِمُريه : والتقدير » زحزحه مب« : فاعل بقوله » أن يعمر « و 
فاعل به كما تقدمن » أن يعمر « خربه ، و » مبزحزحه « أن يكون مبتدأ ، و : » هو « من الوجهني يف : الثاين 

َما { : متيمية ، الوجه األول أحسن لنزول القرآن بلغة احلجاز ، وظهور النصب يف قوله » ما « وهذا على كون 
  ] . ٢: اجملادلة [ } مَّا ُهنَّ أُمَّهَاِتهِمْ { ، ]  ٣١: يوسف [ } َبَشراً  هذا

» أن يعمر « : ، أيك وما تعمريه ، ويكون قوله » ُيَعمَّر « أن يعود على املصدر املفهوم من : من األقوال : الثاين 
  .أو متبدأ » ا م« اسم : على الوجهني املتقدمني أي قوله » هو « بدالً منه ، ويكون ارتفاع 

بدالً منه مفسراً له ، والفرق » أن يعّمر « أن يكون كناية عن التعمري ، وال يعود على شيء قبله ، ويكون : الثالث 
بني هذا وبني القول الثاين أن ذاك تفسريه شيء متقدم مفهوم من الفعل ، وهذا ُمفَسٌَّر بالبدل بعده ، وقد تقدم أن 

  .موضحه » أن يعمر « مبهماً ، و » هو « وجيوز أن كيون : ىن الزخمشري بقوله يف ذلك خالفاً ، وهذا ما ع

موافقة للكوفيني ، فإنّهم يفسرون ضمري األمر » احللبيَّات « الرابعك أنه ضمري األمر والشأن وإليه حنا الفارسي يف 
ظننته يقوم : هو بقائم زيد؛ ألنه يف قوة  ظننته قائماً الزيدان ، وما: بغري مجلة إذا انتظم من ذلك إسناد َمْعنوي ، حنو 

الزيدان ، وما هو يقوم زيد ، والبصريون يأبون تفسريه إالَّ جبماعة مصرح جبزئيها ساملة من حرف جر ، وقد تقدم 
  .حتقيق القولني 

إىل إْيَضاحن  أنه عماد ، نعين به الفصل عن البصريني ، نقله ابن عطّية عن الطَّربي عن طائفة ، وهذا حيتاج: اخلامس 
هو القائم زيد ، وكذلك : وذلك أن بعض الكوفيني جييزون تقدمي الِعَمِا مع اخلرب املقدم ، يقولون يف زيد هو القائم 

عماد ، » هو « مبتدأ مؤخراً ، و » أن يعمر « خرباً مقدماً و » مبزحزحه « هنا ، فإن األصل عند هؤالء أن يكون 
  .حزحه ، فلما قدم اخلرب قدم معه العماد وما تعمريه وهو مبز: والتقدير 

  .والبصريون ال جييزون شيئاً من ذلك 
زحزحته : التَّنحية ، تقول : البتداء الغاية والزحزحة » من « و » مبزحزحه « : متعلّق بقوله » من العذاب « و 

  ]البسيط : [ فََزْحَزح ، فيكون قاصراً ومتعدياً فمن جميئه متعدياً قوله 
  َوغَاِفَر الذَّْنبِ َزْحزِحْنِي َعنِ النَّارِ... قَابَِض الرُّوحِ ِمْن َنفِْسي إِذَا احَْتَضَرْت َيا  ٦٧٤

  ]البسيط : [ وأنشده ذو الرُّمَّة 
  .. . . .َيا قَابَِض الرُّوح ِمن جِْسمٍ َعَصى َزَمناً  ٦٧٥

  ]الطويل : [ ومن جميئه قاصراً قول اآلخر 
  َوَما بَالُ َضْوِء الصُّْبحِ الَ َيتََوضَُّح... دَُّجى الَ يَُزْحَزُح َخِليلَيَّ َما َبالُ ال ٦٧٦
  .» هو « ، أو مبتدأ حسب ما تقدم من اإلعراب يف » هو « إما أن يكون فاعالً أو بدالً من : » أَنْ ُيَعمََّر « : قوله 

  .يتعلّق ببصري » مبا « مبتدأ وخرب ، و } واهللا َبِصريٌ بَِما َيْعَملُونَ { 
يعملونه ، وجيوز : جيوز أن تكون موصولة امسية أو نكرة موصوفة ، والعائد على كال القولني حمذوف أي » ما « و 

  .بعملهم : أن تكون مصدرية أي 



بالتاء ، وللخطاب على االلتفات ، » تعملون « بالياء ، نسقاً على ما تقدم ، واحلسن وغريه » يعملون « واجلمهور 
  .، وإن كان علمه حميطاً بأعماهلم السَّالفة مراعاة لرءوس اآلي ، وختم الفواصل  وأتى بصيغة املضارع

والبصري قد يراد به العليم ، وقد يراد به أنه على صفة لو وجدت املبصرات ألبصرها ، وكال « : قال ابن اخلطيب 
محل هذا البصر على العلم ال  إن يف األعمال ما ال يصّح أن يرى: الوصفني يصحّان عليه سبحانه إالَّ أن من قال 

وصف اهللا تعاىل نفسه بأنه بصري على معىن أنه عامل خبفيَّات األمور ، : قال العلماء رمحهم اهللا تعاىل [ » حمالة 
  .والبصري يف كالم العرب العامل بالشيء اخلبري به 

  .فالن خبري بالطب ، وبصري بالفقه ، وبصري بَُمالَقاِة الرجال : ومنه قوهلم 
مدركة للمبصرات مبا : وصف تعاىل نفسه بأنه بصري على معىن أنه جاعل األشياء املبصرة ذوات أبصار أي : وقيل 

  ] .خلق هلا من اآللة املدركة 

َمْن ) ٩٧(ًدى َوُبشَْرى ِللُْمْؤِمنَِني قُلْ َمْن كَانَ َعُدوا ِلجِْبرِيلَ فَإِنَُّه نَزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك بِإِذِْن اللَِّه ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه َوُه
  ) ٩٨(كَانَ َعُدوا ِللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ فَإِنَّ اللََّه َعُدوٌّ ِللْكَاِفرِيَن 

خاطبتهم هذا نوع آخر من قََبائح اليهود ، ومنكرات أقواهلم ، فال بد من أمر قد ظهر من اليهود حىت أمره تعاىل مب
  :بذلك؛ ألنه جيري جمرى املُحَاّجة ، واملفسرون ذكروا أموراً 

كيف نومك ، فقد : أتاه عبد اهللا بن صوريا فقال يا حممد » املدينة « أنه عليه الصالة والسالم ملا قدم : أحدها 
: قال » ْيَناَي َوالَ يََناُم قَلْبِي تََناُم َع« : أخربنا عن نوم النيب الذي جييء يف آخر الزمان؟ فقال عليه الصالة والسالم 

أَمَّا الِعظَاُم وَالَعَصُب َوالُعرُوُق فَِمَن « : صدقت يا حممد ، فأخربين عن الولد أمن الرجل يكون أم من املرأة؟ فقال 
فما بال الولد يشبه أعمامه دون  صدقت يا حممد: فقال » الرَُّجل ، وأَمَّا اللَّْحُم واَلدَُّم َوالظِّفُْر َوالشَّْعُر ِفمَن املَْرأٍَة 

: صدقت فقال : ، قال » أَيُُّهَما غَلََب َماُؤُه صَاِحَبُه كَانَ الشََّبُه لَهُ « : أخواله أو يشبه أخواله دون أعمامه؟ فقال 
« : م أخربين أي الطعام َحرََّم إسرائيل على نفسه ، ويف التوراة أن النيب األمي خبرب عنه؟ فقال عليه الصالة والسال

فطَالَ َسقَُمُه فََنذََر اهللا َنذْراً أَْنُشدُكُْم بَاِهللا الَِّذي أَنَْزلَ التَّْوَراةَ َعلَى ُموَسى َهلْ َتْعلَُمونَ أَنَّ إِْسرَاِئْيلَ مَرَِض مَرضاً َشدِْيداً 
اللهم نعم : فقالوا » الشَّرَابِ َوُهَو لُْحَمانُ اإلِبِلِ وَأَلْبَاُنَها لَِئْن َعافَاُه اُهللا ِمْن َسقَِمِه لُُيَحرَِّمنَّ َعلَى َنفِْسهِ أََحبَّ الطََّعامِ َو

.  
جِْبريلُ عليه « : بقيت خصلة واحدة إن قلتها آمنت بكل أي ملك يأتيك مبا تقول عن اهللا عز وجل؟ قال : فقال له 
  .» السالم 

لبشر والرَّخاء فلو كان هو الذي يأتيك آمنا إن ذلك عدونا ينزل بالقتال والشّدة ، ورسولنا ميكائيل يأيت با: قال 
وما مبدأ هذه العداوة؟ فقال ابن صوريا أول هذه العداوة أن اهللا تعاىل أنزل : بك فقال عمر رضي اهللا تعاىل عنه 

وأخربنا باجلّن الذي خيرب [ خبت نصّر ووصفه لنا : سيخرب يف زمان رجل يقال له » بيت املقدس « على نبينا أن 
غالماً مسكيناً » بابل « لما كان وقته بعثنا َرُجالً من قوم بين إسرائيل يف طلبه ليقتله ، فانطلق حىت لقي ب فيه ، ف

إن سلطكم اهللا تعاىل على قتله : فدفع عنه جربيل وقال ] فطلبناه فلما وجدناه بعثنا لقتله رجاالً ] . [ فأخذه ليقتله 
فال فائدة من قتله ، مث إنه كرب وقوي وملك ، » بيت املقدس « خرب فهذا ليس هو ذاك الذي أخرب اهللا عنه أنه سي

فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية قاله ابن عباس رضي اهللا تعاىل [ ، فلذلك نّتخذه عدّواً » بيت املقدس « وغزانا وخّرب 
أيت بالبِْشر والرخاءن إن رسوهلم ميكائيل ، وهو الذي ي: عنهما ، ويف هذا القول نظر؛ ألهنم قالوا يف هذه الرواية 



َمن كَانَ َعُدّواً للَِّه ومالائكته { : وأهنم حيبونه ، مث إنه تعاىل أثبت عداوهتم مليكائيل أيضاً يف اآلية اليت تليها فقال 
  ] .ذكورة هاهنا وهذا مناقض هلذه اآلية امل]  ٩٨: البقرة [ } َوُرُسِلِه َوجِبْرِيلَ َوِميكَالَ فَإِنَّ اهللا َعُدوٌّ لِّلْكَافِرِيَن 

وممرها على » املدينة « قال قتادة وعكرمة والّسديكم كان لعمر بن اخلَطَّاب رضي اهللا عنه أرض بأعلى : وثانيها 
ِمْدَراس اليهود ، وكان إذا أتى على أرضه يأتيهم ، ومسع منهم ، فقالوا له ما يف أصحاب حممد أحب إلينا منك ، 

نت ال تؤذينا ، وإنا لنطمع فيك فقال عمر رضي اهللا عنهك واهللا ما آتيكم حلّيكم وال فإهنم ميّرون علينا فيؤذوننا وأ
أسألكم ألين شاّك يف ديين ، وإين أدخل علكيم ألزداد بصرية يف أمر حممد صلى هللا عليه وسلم وأرى أثاره يف 

لك عدونا ُيطْلع حممداً على ذ: جربيل فقالوا : َمْن صاحب حممد الذي يأتيه من املالئكة فقال : كتابكم فقالوا 
أَسَْرارنا ، وهو صاحب كل عذاب وَخْسف شّدة ، وإن ميكائيل يأيت باِخلْصبِ الّسالمة ، فقال هلم عمر رضي اهللا 

فأخربوين عن منزلة جربيل وميكائيل : نعم قال : تعرفون جربيل ، وتنكرون حممداً عليه الصَّالة السَّالم فقالوا : عنه 
جربيل عن ميينه ، وميكائيل عن يساره وميكائيل عدّو جلربيل ، قال فإن كان كما تقولون : قالوا  من اهللا عز وجل

من احلمري ، وإين أشهد أنّ من كان عدّواً جلربيل فهو عدو مليكائيل ، ومن كان [ فمامها بعدوين ، وألنتم أكفر 
اىل عدّو له ، مث رجع عمر فوجد جربيل عليه عدواً مليكائيل فهو عدو جلربيل ، ومن كان عدواً هلما فإن اهللا تع

، فقال » لقد وافقك ربك يا عمر « : السالم قد سبقه بالَوْحي ، فقرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم هذه اآليات وقال 
  ] .عمر رضي اهللا عنه فقد رأيتين بعد ذلك يف دين اهللا تعاىل أَْصلََب من احلجر 

أن جربيل عليه السالم عدّونا ، أمر أن جيعل النبوة فينا ، فجعلها يف غرينا  زعمت اليهود: قال مقاتل : وثالثها 
  .فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليات 

واألقرب أن يكون سبب عداوهتم ال أنه كان ينزل القرآن على حممد صلى اهللا عليه وسلم ألن : قال ابن اخلطيب 
ال [ مشعر بأن هذا التنزيل ]  ٩٧: البقرة [ } ُه نَزَّلَُه على قَلْبَِك بِإِذِْن اهللا َمن كَانَ َعُدّواً لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّ{ : قوله تعاىل 

ينبغي أن يكون سبباً للعداوة؛ ألن إمنا فعل ذلك بأمر اهللا ، فال ينبغي أن يكون سبباً للعداوة ، وتقرير هذا من وجوه 
:  

شارة املطيعني بالثواب ، وإنذار العصاة بالعقاب ، ب] الذي نزل به فيه { القرآن ] أن الذينزل جربيل من : أوهلا 
واألمر باملُحَاربة واملقاتلة مل يكن ذلك باختياره ، بل بأم راهللا تعاىل الذي يعترفون أنه ال حميص عن أمره ، وال سبيل 

داة َمْن هذا سبيله إىل ُمخَالفته فعداوة َمْن هذا سبيله توجب عداوة اهللا تعاىل وعداوة اهللا تعاىل كفر ، فيلزم أن معا
  .كفر 

عن قبول ] يتمرد أو يأىب [ إنه كان : أن اهللا تعاىل لو أمر ميكائيل بإنزال مثل هذا الكتاب ، فإما أن يقال : ثانيها 
أمر اهللا ، وذلك غري الئق باملالئكة املعصومني ، أو كان يقبله وينزل به على وفق أمر اهللا ، فحئنئذ يتوجه على 

  ه على جربيل عليهما السالم فما الوجه يف ختصيص جربيل بالعداوة؟ميكائيل ما ذكرو
أن إنزاال القرآن على حممد عليه السالم كما شق على اليهود ، فإنزال التوراة على موسى عليه السالم : وثالثها 

 قبح إنزال شق على قوم آخرين ، فإن اقتضت َنفْرة هؤالء إلنزال القرآن قُْبحه فلتقتض َنفْرة أولئك املتقدمني
  .التوراة على موسى عليه السالم قبحه ، ومعلوم أن كل ذلك باطل ، فثبت هبذه الوجوه فساد ما قالوه 

  .إنا نرى اليهود يف زماننا ُمطبقني على إنكار ذلك مصّرين على أن احداً ِمْن َسلَفهم مل يقل بذلك : فإن قيل 
اجعل لََّنآ إهلا { : ن جهلهم كان شديداً ، وهم الذين قالوا أن هذا باطل ، ألن كالم اهللا أصدق ، وأل: فاجلواب 



  ] . ١٣٨: األعراف [ } كََما لَُهْم آِلَهةٌ 
خربه على ما هو « كان » شرطية يف حملّ رفع باالبتداء ، و « َمْن » } َمن كَانَ َعُدّواً لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ « : قوله تعاىل 

  .من كان عدّواً جلربيل فال وجه لعداوته ، أو فليمت غيظاً وحنوه : تقديره الصحيح كما تقدم ، وجوابه حمذوف 
  :جواباً للشرط لوجهني « فَإِنَُّه نَزَّلُه » وال جائز أن يكون 

  .من جهة املعىن : أحدمها 
  .من جهة الصناعة : والثاين 

  . فألن فعل التنزيل متحقّق املضي؛ واجلزاء ال يكون إال مستقبالً: أما األول 
َوإِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ { : فقد تبني أنه نزله ، كما قالوا يف قوله : هذا حممول على التَّبني ، واملعىن : ولقاتل أن يقول 
  .وحنوه ]  ٢٧: يوسف [ } ِمن ُدُبرٍ فَكَذََبْت 

يقم فزيد منطلق ، وال َمْن : فألنه ال بد من مجلة اجلزاء من ضمري يعود على اسم الشرط فال جيوز : وأما الثاين 
فال يكون جواباً للشرط ، وقد جاءت ماضع كثرية من ذلك ، « َمْن » يعود على « فَإِنَُّه نَزَّلَُه » : ضمري شفي قوله 

  ]الوافر : [ ولكنهم أَوَّلُوَها على حذف العائدن فمن ذلك قوله 
  َباِدَيٍة تََرانَافَأَيَّ رَِجالِ ... فََمْن تكُنِ الَْحَضاَرةُ أَْعجََبْتُه  ٦٧٧
  ]الطويل : [ وقوله 
  فَإِنِّي َوقَيَّاٌر َبَها لََغرِيُب... فََمن يُِك أَْمَسى بِالَْمديَنِة َرْحلُُه  ٦٧٨

  .وينبغي أن بيىن ذلك على اخلالف ف خيرب اسم الشَّْرط 
إنه فعل الشَّْرط ، فال حاجة إىل إنَّ اخلرب هو اجلزاء وحده أو هو الشَّْرط فال بّد من الضمري ، وإن قيل ب: فإن قيل 

، وقد صّرح الزخمشري « فََمْن َتبَع ُهدَاَي » : الضمري ، وقد تقدم قول أيب البقاء وغريه يف ذلك عند قوله تعاىل 
  .رمحه اهللا بأنه جواب الشَّْرط ، وفيه النَّظر املذكور ، وجوابه ما تقدم 

: التجاو قال الرَّاغب : والَعَداَوةُ » ُهُم الَعُدوُّ « : د غريه ، قال ، ويستوي فيه الواج» كان « خرب » َعُدّواً « و 
: العدوان وباملكان أو النسب يقال : العدو ، وباإلخالل يف العدل يقال : العداوة وباملشي يقال : فبالبقلب يقال 

  .قوم ِعَدي أي غرباء 
  .إليه » َعُدّواً « حذوف ، أو تكون الالم مقوية لتعدية فيتعلّق مب» َعدُّواً « جيوز أن يكون صفة ل » ِلجْبِريلَ « و 
بعيد؛ ألن : إّنه مشتّق من جربوت اهللا : اسم ملك وهو أعجمي ، فلذلك مل ينصرف ، وقول من قال » جربيل « و 

: معناه » جرب « إنه مركّب تركيب اإلضافة ، وأن : االشتقاق ال يكون يف االمساء األعجمية ، وكذا قول من قال 
اسم من أمساء اهللا تعاىل فهو مبنزلة عبد اهللا؛ ألنه كان ينبغي أن جيرى األول بوجوه اإلعراب وأن » إيل « عبد ، و 

وهذا اليصحّ : وهذا القول َمْروِّي عن ابن َعبَّاس ، ومجاعة من أهل العلم ، فقال أبو علي الّسنوي [ ينصرب الثاين 
  :لوجهني 
  .» إيل « اهللا  أنه اليعرف من أمساء: أحدمها 
حضرموت : إنه مركّب تركيب مرج حنو : وقال املهدوي ] . أنه لو كان كذلك لكان آخر االسم جمروراً : والثاين 

  .وهذا بعيد أيضاً؛ ألنه كان ينبغي أن يبىن األول على الفتح ليس إالّ 
عراب املَُتَضايفني ، أو يبىن على الفَْتح كأحد َوَردَّ عليه أبو حَيَّان بأنه لو كان مركباً تركيب مزج جلاز فيه أن يعرب إ

جيوز فيه هذه األوجه ، وكونه مل يسمع فيه البناء ، وال جريانه جمرى [ عشر ، فإن كلّ ما ركب تركيب املزج 



وهذا الرد ال حيسن ردَّا؛ ألنه جاء على أحد اجلائزين ، واتفق أنه ] املتضايفني دليل على عدم تركيبه تركيب املزج 
  .يستعمل إال كذلك  مل

والصَّحيح يف هذه األلفاظ أهنا عربية نزل هبا جربيل عليه الصَّالة والسَّالم بلسان عريب : قال القرطيب رمحه اهللا تعاىل 
  .مبني 

وجيمع جربيل على التكسري جباريل ، وقد تصرفت فيه العرب على عادهتا يف االمساء األعجمية ، : قال النحاس 
  .عشر لغة فجاءت فيه بثالث 
بزنة ِقْنديل ، وهي قراءة أيب عمرو ، ونافع وابنِ عامرِ وحمفْصِ عن عاصم ، وهي » جربيل « : أشهرها وأفصحها 

  ]الطويل : [ ؛ قال ورقةُ بُن َنْوفَلِ » احلجاز « لغة 
  َزلُِمَن اِهللا َوْحٌي َيْشرُح الصَّْدَر مُْن... َوجِْبرِيلُ يَأِْتيِه َوِميكَالُ َمْعُهَما  ٦٧٩

  ]الوافر : [ وقال َحسَّان 
  َوُروحُ الْقُْدسِ لَْيسَ لَه ِكفَاُء... َوجِْبرِيلٌ َرُسولُ اِهللا ِفيَنا  ٦٨٠

  ]البسيط : [ وقال عمران بن ِحطَّان 
  َوكَانَ جِبْرِيلُ عِْنَد اِهللا ماأُْمونَا... َوالرُّوُح جِبْرِيلُ مِْنُهْم الَ ِكفَاَء لَُه  ٦٨١
ال أحبها؛ ألنه ليس يف كالمهم » : إال أنه فتح اجليم ، وهي قراءة ابن كثري واحلسن ، وقال الفَرَّاء  كذلك« الثانية 
، « ِلَجامٍ » وما قاله ليس بشيء؛ ألن ما أدخلته العرب يف لساهنا على قسمني قسم أحلقوه بأبنيتهم ك « فَْعِليلُ 

  .ظري َشمويل اْسَم طائر إنه ن: ، على أنه قيل « إِْبرَْيَسمٍ » وقسم يلحقوه ك 

  .فال أزال أقرؤها كذلك : ، قال » َجْبرِيلَ وِميكَائيلَ « وعن ابن كثري أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقرأ 
  ]الطويل : [ َجْبرَِئيل كَْعنَتريس ، وهي لغة قيس ومتيم ، وهبا قرأ محزة والكسائيُّ؛ وقال حسَّان : الثالثة 
  َيَد الدَّْهرِ إِالَّ َجبَْرِئيلُ أَماَمهَا... َما َتلْقَى لََنا ِمْن كَِتيَبٍة َشهِدَْنا فَ ٦٨٢

  ]الكامل : [ وقال جريٌر 
  وَبَِجبْرئِيلَ َوكَذَّبُوا ِميكَاالَ... َعَبُدوا الصَِّليَب َوكَذَُّبوا بُِمَحمٍَّد  ٦٨٣

  ىي بن يعمركذلك إالَّ أنه ال ياء بعد اهلمزة ، وتروى عن عاصم وحي: الرابعة 
بالتشديد اسم » إِلٌّ « و : كذلك إالّ أن الالم مشددة ، وتروى أيضاَ عن صام وحيىي بن يعمر أيضاً قالوا : اخلامسة 
  .اهللا تعاىل 

ر ملا اهللا وروي عن أيب بك: معناه : قيل ]  ١٠: التوبة [ } الَ َيْرقُُبونَ ِفي ُمْؤِمنٍ إِالًّ َوالَ ِذمَّةً { : ويف بعض التفاسري 
  .هذا كالم مل خيرج من إِلَّ : مسع بَِسْجع مسيلمة 

  .َجبَْراِئل بألف بعد الرَّاء ، ومهزة مكسورة بعد األلف ، وهبا قرأ عكرمة : السادسة 
  .مثلها إال أهنا بياء اهلمزة : السابعة 
  .جِبَْرائيل بياءين بعد األلف من غري مهزة ، وهبا قرأ األعمش وحيىي أيضاً : الثامنة 

  .جِْبرَال : التاسعة 
  .جِْبرَايل بالياء والقصر ، وهي قراءة طلحة بن ُمصَرِّف : العاشرة 

  .جَْبرِيَن بفتح اجليم والنون : احلادية عشرة 
  .كذلك إال أنه بكسر اجليم : والثانية عشرة 



  .َجبْرايني : والثالثة عشرة 
« : يعود على جربيل ويف قوله » فإّنه « والضمري يف قوله  يف حملّ نصب بالقول ،» َمْن كَانَ « : واجلملة من قوله 

« يف قراءة من رفع ]  ١٩٣: الشعراء [ } نََزلَ بِِه الروح األمني { : بعود على القرآن ، وهذا موافق لقوله » نزله 
  .» مصدقاً « : ولقوله » الروح 
بالتشديد » َنزَّ بِه الرُّوح « ق لقراءة من قرأ األول يعود على اهللا ، والثاين يعود على جربيل ، وهو مواف: وقيل 

اليت تقتضي االنتهاء ، وخّص القلب بالذكر؛ ألنه خزانة « إىل » اليت تقتضي االستعالء دون « والنصب ، وأتى ب 
كر؛ وأكثر األمة على أنه أنزل القرآن عليه ، ال على قلبه ، إالَّ أنه خّص القلب بالذ[ اِحلفْظ ، بيت الرّب عز وجل 

ألن الذي نزل به ثبت يف قلبه حفظاً حىت أدَّاه إىل أّمته ، فلّما كان سبب متكّنه من األداء ثبات حفظه قي قلبه جاز 
  .نزله على قلبك ، وإن كان يف احلقيقة نزل عليه ال على قلبه ، وألنه أشرف األعضاء : أن يقال 

ِد ُمْضَغةً إِذَا َصلََحتْ َصلَحَ اجلََسُد كُلُُّه ، َوإِذَا فََسَدْت فََسدَ اجلََسُد كُلُُّه أَالَ إِنَّ ِفي اجلََس» : قال عليه الصَّالة السَّالم 
على قليب » وأضافه ضمري املخاطب دون ياء املتكلم ، وإن كان ظاهر الكالم يقتضي أن يكون ] « أَالَ َوِهَي القَلُْب 

  :ألحد األمرين « 

ال : ال يهينوك ، ولو قلت : قل لقومك : ُرد لفظة باخلطاب كما هو حنو قولك إما مراعاة حلال األمر بالقول فََتْس’
  ]الطويل : [ هتينوين جلاز ، ومنه قول الفرزدق 

  َماليَا: َدعَْوُت فََناَدتْنِي ُهنَْيَدةُ ... أَلَْم َتَر أَنِّي َيْوَم جوِّ سَُوْيقٍَة  ٦٨٤
والتقدير ، قل يا » قل « ، وإما ألن ثَمَّ قوالً آخر مضمراً بعد  ؟» ما لك « فأحرز املعىن وَنكََّب عن نداء هندية 

جاءت على حكاية : وإليه حنا الزخمشري بقوله [ ، » من كان عدوا جلربيل فإنه نزله على قلبك « قال اهللا : حممد 
هذا اجلملة الشرطية  فعلى] من كان عدوا جلربيل ، فإنه نزله على قلبك : ما تكلمت به من قويل : كالم اهللا ، قل 

، والظاهر ما تقدم من كون اجلملة معمولة » قل « معمولة لذلك القول املضمر ، والقول املضمر معمول للفظ 
. بالتأويل املذكور أوالً ، وال ينافيه قول الزخمشري ، فإنه قصد تفسري املعىن ال تفسري اإلعراب » قل « للفظ 

  :حيتمل معنيني » أنه « والضمري يف 
  .فإن اهللا نزل جربيل على قلبك : األول 
فإن جربيل نزل القرآن على قلبك ، ودلت اآلية على شرف جربيل عليه السالم وذّم معادية قاله القُْرطيب : الثاين 

  .رمحه اهللا تعاىل 
، أو من مفعوله  إنُه ضمري جربيل: إن قيل » نزله « : يف حملّ نصب على احلال من فاعل » بإِذْن اهللاِ « : قوله تعاىل 

فإنه نزل مأذوناً له أو معه إذن اهللا ، واإلذن يف : يعود على اهللا ، والتقدير » نزل « إن الضمري املرفوع يف : إن قيل 
أعلمته به ، مث يطلق على التمكني : علم به ، وآذنته بكذا : األصل العلم بالشَّيء ، واإليذان ، كاإلعالم ، آذن به 

أي باختيارك ، وقول من قال بإذنه أي بتيّسره راجع : نين منه ، وعلى االختبار ، فعلته بإذنك أمك: ، أذن يف كذا 
  .إىل ذلك 

  :تفسري اإلذن هُنا باألمر أي بأمر اهللا ، وهو أوىل من تفسريه بالعلم لوجوه : قال ابن اخلطيب 
  .حلمل على حقيقته ما أمكن أنَّ اإلذن حقيقة يف األمر ، وجماز يف العلم ، واللَّفظ واجب ا: أوهلا 

  .أن إنزاله كان من الواجبات ، والوجوب مستفاد من األمر ال من العلم : وثانيها 
  .أن ذلك اإلنزال إذا كان من أمر الزم كان أوكد يف احلجة : وثالثها 



عاد على جربيل ففيه  إن كان يعود الضمري على القرآن ، وإن» نّزله « حال من اهلاء يف » ُمَصدِّقًا « : قوله تعاىل 
  :احتماالن 

  .فإن اهللا نّزل جربيل بالقرآن مصدقاً : أن يكون من اجملرور احملذوف لفهم املعىن ، والتقدير : أحدمها 
جيوز » بني يديه « أن يكون من جربيل مبعىن مصدقاً ملا بني يديه من الرسل ، وهي حال مؤكدة ، واهلاء يف : الثاين 

  .» جربيل « أو على »  القرآن« أن تعود على 
وأكثر املفسرين على أن املراد ما قبله من كتب األنبياء عليهم الصَّالة والسَّالم ال خيّص كتاباً دون كتاب ، ومنهم 

  .من خصَّه بالتوراة ، وزعم أنه إشارة إىل أن القرآن يوافق التوراة يف الداللة على نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  أن شرائع القرآن خمالفة لشرائع سائر الكُتب فلم صار مصدقاً هلا؟أليس : فإن قيل 
  .أهنا كلها متوافقة يف الداللة على التوحيد واصول الدين : فاجلواب 

حاالن معطوفان على احلال قبلهما ، فهما مصدران موضوعان موضع اسم الفاعل ، » ُهًدى َوُبشْرى « : قوله تعاىل 
ألفها للتأنيث ، وجاء هذا التَّرتيب اللفظي يف » بشرى « ف مضاف أيك ذا هدى و أو على املبالغة أو على َحذْ

هذه األحوال مطابقاً للترتيب الوجودي ، وذلك أنه نزل مصّدقاً للكتب؛ ألهنا من ينبوع واحد ، وحصلت به 
ن به دون غريهم ، كقوله اهلداية بعد نزوله ، وهو بشرى ملن حصلت له به اهلداية ، وخّص املؤمنني ، ألهنم املنتفعو

بشرى للمتقني ، أو ألن البشرى ال تكن إالَّ للمؤمنني؛ ألن الُبشَْرى هي اخلرب الدَّال على اخلري العظيم ، وهذا ال : 
  .حيصل إال للمؤمنني 

فَإِنَّ اهللا َعُدوٌّ {  كما تقدم ، إالَّ أن اجلواب هنا جيوز أن يكون» َمْن « الكالم يف : » َمْن كَانَ َعُدوا « : قوله تعاىل 
  .} لِّلْكَاِفرِينَ 
  :وأين الرَّابط؟ فاجلواب من وجهني : فإن قيل 
  .فإن اهللا َعُدّو هلم ، فأتى بالظَّاهر تنبيهاً على العلة : أن االسم الظاهر قام مقام املضمر ، وكان األصل : أحدمها 
: ابط ، الندراج األول حتته ، وجيوز أن يكون حمذوفاً تقديره أن يراد بالكافرين العموم ، والعموم من الرََّو: والثاين 

  .من كان عدّواً هللا فقد كفر وحنوه 
ألن من عادى واحداً : ، قال » أو « مبعىن } ومالائكته َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ { : اواو يف قوله : وقال بعضهم 

  .من هؤالء املذكورين ، فاحلكم فيه كذلك 
هي للتفضيل ، وال حاجة إىل ذلك ، فإن هذا احلكم معلوم ، وذكر جربيل ميكال بعد اندراجهما : م وقال بعضه

أوالً تنبيٌه على فضلهما على غريمها من املالئكة ، وهكذا كُلْ ما ذكر خاص بعد عام ، وحيتمل أن يكون أعاد 
مها ، واآلية إمنا نزلت بسببهما ، فال َجَرَم ذكرمها بعد اندراجهما؛ ألن الذي جرى بني الرَّسول وبني اليهود هو ذكر

نّص على امسيهما ، واعلم أنَّ هذا يقتضي كوهنما أشرف من مجيع املالئكة ، وبعضهم يسمى هذا النوع بالتجريد ، 
كأنه يعين به أنه جرد من العموم األول بعض أفراده اختصاصاً له مبزية ، وهذا احلكم أعين ذكر اخلاّص بعد العام 

  .بالواو و الجيوز يف غريها من حروف العطف  خمتّص
[ } ِفيهَِما فَاِكَهةٌ وََنْخلٌ َوُرمَّانٌ { : يف ذكر اخلاّص بعد العام تشريفاً له قوله : وجعل بعضهم مثل هذه اآلية أعين 

ن العموم من باب املطلق؛ ألهنا نكرة يف سياق اإلثبات ، وليست م» فاكهة « وهذا فيه نظر ، فإن ]  ٦٨: الرمحن 
يف شيء ، فإن عىن أن اسم الفاكهة يطلق عليهما من باب ِصْدق اللَّفظ على ما حيتمله ، مث نص عليه فصحيح ، 



ألوهم عوده على اسم الشرط ، » فإنه « : ؛ ألنه لو أُضمر فقيل » فإِنَّ اَهللا َعُدوٌّ « : وأتى باسم اهللا ظاهراً يف قوله 
  .ال؛ ألنه أقرب مذكور فينعكس املعىن ، أو عوده على ميك

« من كونه مشتقّاً من ملكوت اهللا عز وجل ، أو أن » جربيل « وميكائيل اسم أعجمي ، والكالم فيه كالكالم يف 
اسم اهللا ، وأن تركيبه تركيب إضافة أو تركيب مزج ، وقد عرف الصحيح من » إيل « مبعىن عبدن و » ميك 
  .ذلك 

، وهبا قرأ أبو عمر وحفص عن عصام ، وأهل » احلجاز « وهي لغة » ِمفْعَال « بزنة » ِميكَال « : وفيه سبع لغات 
  ]البسيط : [ ؛ قالوا » البصرة « 

  ِفيِه َمَع النَّْصرِ مِيكَالٌ َوجِبْرِيلُ... َوَيْوَم َبْدرٍ لَِقيَناكُْم لََنا ُعَدٌد  ٦٨٥
  ]الكامل : [ وقال جرير 

  وَبِجَْبَرئِيلَ َوكَذَُّبوا مِْيكَاالَ... حَمَّد َعَبُدوا الصَِّليَب َوكَذَُبوا ُمب ٦٨٦
  .مبهزة واختالص ميكائيل » املَدينة « كذلك ، إالَّ أن بعد األلف مهزة ، وهبا قرأ نافع وأهل : الثانية 
  .، وهي قراءة الباقني » ميكائيل « كذلك ، إال أنه بزيادة ياء بعد اهلمزة بوزن : الثالثة 
  .ميكعيل ، وهبا قرأ ابن حميصن ميكئيل مثل : الرابعة 

  .ِميكَِعل ، وقرىء هبا : كذلك ، إالَّ أنه ال ياء بعد اهلمزة ، فهو مثل : اخلامسة 
  .ميكاييل بياءين بعد األلف ، وهبا قرأ األعمش : السادسة 
عباس رضي اهللا  ، وحكى املَاَورِْدّي عن بان» إسراَءل « : ميكاَءل هبمزة مفتوحة بعد األلف كما يقال : السابعة 

عبداهللا ، ومعىن : مبعىن ُعبَْيد بالتصغري ، فمعىن جربيل » ميكا « مبعىن َعْبد بالتكبري ، و » َجْبر « تعاىل عنهما أن 
  .وال يعلم البن عباس يف هذا خمالف : عبيد اهللا قال : ميكائيل 

  .محن وإسرافيل عبدالر: وزاد بعض املفّسرين : وقال القرطيب رمحه اهللا تعاىل 
هذا جَْبرُِئل ، ورأيت َجْبرَِئل ، : اهللا وجب عليه أن يقول » إل « عبد ، و » جرب « : ومن قال : قال النحاس 

  .ومررت بِجَْبرِِئل ، وهذا ال يقال ، فوجب أن يكون مسمى هبذا 
  .مبضاف  ولو كان كما قالوا لكان مصروفاً ، فترك الصرف يدلّ على أنه اسم واحد مفرد ليس: وقال غريه 

  :جيب أن يكون جربيل عليه الصَّالة والسَّالم أفضل من ميكائيل لوجوه : قال ابن اخلطيب 
  .أنه قدمه يف الذّكر ، وتقديرم املَفُْضول على الفاضل يف الذكر مستقبح عرفاً : أحدها 
ينزل باخلصب واألمطار ، أن جربيل ينزل بالقرآن والوحي والعلم ، وهو مادة بقاء األرواح ، وميكائيل : وثانيها 

  .وهي مادة بقاء األبدان ، وملا كان العلم أشرفل من األغذية وجب أن يكون جربيل أفضل من ميكائيل 
ذكره بوصف ]  ٢١: التكوير [ } مُّطَاعٍ ثَمَّ أَِمنيٍ { : قوله تعاىل يف صفة جربيل عليه الصالة والسالم : وثالثها 

ضي كونه مطاعاً بالنسبة إىل ميكائيل عليه الصَّالة والسَّالم فوجب أن يكون املطاع على اإلطالق ، وظاهره يقت
  .أفضل منه 

  حّق الَعَداوة اإلضرار بالعدون وذلك ُمحَال على اهللا تعاىل ، فكيف جيوز أن يكونوا أعداء اهللا؟: فإن قيل 
هو لذي يريد إنزال املَضَارِّ به ، وذلك أن معىن العداوة على احلقيقة ال يصح إالّ فينا؛ ألن العدو للغري : فاجلواب 

إِنََّما { : إما أن يعادوا أولياء اهللا ، فيكون ذلك عداوة اهللا ، كقوله : ُمَحال على اهللا تََعاىل بل املراد أحد وجهني 



[ } نَ اهللا َوَرسُولَُه إِنَّ الذين ُيْؤذُو{ : ، وكقوله تعاىل ]  ٣٣: املائدة [ } َجَزآُء الذين ُيحَارُِبونَ اهللا َوَرُسولَهُ 
؛ ألن املراد بأولياء اهللا دونه الستحالة احملابة واألذَية عليه ، وإما أن يراد بذلك كراهيتهم القيام ]  ٥٧: األحزاب 

بطاعته وعبادته ، وبعدهم عن الطريقةن فلما كان العدو ال يكاد يوافق عدوه أو ينقاد له شبه طريقتهم يف هذا 
  .الوجه بالعداوة 

  ) ٩٩(لَقَْد أَْنزَلَْنا إِلَْيَك آَياٍت َبيِّنَاٍت َوَما َيكْفُرُ بَِها إِلَّا الْفَاِسقُونَ َو

إن اليهود كانوا يستفتحون على األوس واخلزرج برسول اهللا صلى اهللا عليه : : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
يا : يقولون فيه ، فقال هلم معاذ بن جبل  وسلم قبل مبعثه ، فلما بعث من العرب كفروا به ، وجحدوا ما كانوا

معشر اليهود اتَّقوا اهللا وأسلموا فقد كتنم تستفتحون علينا مبحمد ، وحنن أهل الشرك ، وختربوننا أنه مبعوث ، 
  .وتصفون لنا صفته 

 تعاىل هذه يا حممد ما جئتنا بشيء نعرفه من األيات ، وما هو بالذي كنا نذكر لكم ، فأنزل اهللا: فقال ابن صوريا 
آيات القرآن مع سائر الدَّالئل من املَُباهلة ، ومن متين املوت وسائر املعجزات : اآليات ، واملرادة باآليات البينات 

  .املاء من بني أصابعه وانشقاق القمر ] ونبع [ إشباع اخلَلْق الكثري من الطعام القليل : حنو 
  .اآليات إذا قرنت بالتنزيل كانت أخّص بالقرآن  األوىل ختصيص ذلك بالقرآن ، ألن: وقال بعضهم 

  .اإلنزال عبارة عن حتريك الشَّْي من أعلى إىل أسفل ، وذلك حمقّق يف األجسام ، وحمال يف الكالم : فإن قيل 
  .أن جربيل عليه الصالة والسالم ملا نزل من األعلى إىل األسفل وأخرب به مسي ذلك إنزاالً : فجوابه 

  .هذا استثناء مفّرغ ، وقد تقدم أن الفراء جييز فيه النصب } َوَما َيكْفُُر بَِهآ إِالَّ الفاسقون  {: قوله تعاىل 
  :والكفر هبا من وجهني 

  .جحودها مع العلم بصحتها : األول 
جحودها مع اجلهل ، وترك النظر فيها ، واإلعراض عن دالئلها ، وليس يف الظَّاهر ختصيص ، فيدخل : والثاين 
  .يه الكل ف

الكهف [ } فَفََسَق َعْن أَْمرِ َربِِّه { : خروج اإلنسان عما حدّ له قال اهللا تعاىل : والِفْسُق يف اللّغة : قال ابن اخلطيب 
 :٥٠ . [  

فسقت النواة ، وقد يقرب من معناه الفُُجور؛ ألنه : وتقول العرب للنواة إذا خرجت من الرّطبة عند سقوطها 
ذي مينع املاء من أن يسري من املوضع الذي يفسد ، فشبه تعّدي اإلنسان ما حّد له إىل مأخوذ من فجور الّسد ال

  .الفساد بالذي فجر السَّد حىت صار إىل حيث يفسد 
  أليس صاحب الصغرية جتاوز أم راهللا ، وال يوصف بالفسق والفجور؟: فإن قيل 

ألن من فتح من النهر نقباً يسرياً ال يوصف بأنه فجر إنه إمنا يسمى هبما كل أمر يعظم من الباب الذي ذكرنا؛ : قلنا 
وجهان » إِالَّ الْفَاِسقُونَ « : يف قوله : ذلك النهر ، وكذلك الِفْسق إمنا يقال إذا عظم التعّدي ، إذا ثبت هذا فنقول 

:  
  .أن كل كافر فاسق ، وال ينعكس ، فكأن ذكر الفاسق يأيت على الكافر وغريه ، فكان أوىل : أحدمها 

أن هذه اآليات ملا كانت : أن يكون املراد ما يكفر هبا إالَّ الكافر املتجاوز على كلّ حّد يف كفره ، واملعىن : الثاين 



إنه تعاىل : بّينة ظاهرة مل يكفر هبا إالَّ الكافر الذي يبلغ يف الكفر إىل النهاية القصوى ، واألحسن يف اجلواب أن يقال 
  .أفهم أن مراده بالفاسق هو الكافر ال عموم الفاسق فزال اإلشكال » بَِها  َوَما َيكْفُُر« : ملا قال 

  ) ١٠٠(أََوكُلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نََبذَُه فَرِيٌق ِمنُْهْم َبلْ أَكْثَرُُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ 

إن اهلمزة : فش فقال األخ: ، واختلف النحويون يف ذلك على ثالثة أقوال » أََوكلما « اجلمهور على حتريك واو 
  .لالستفهام ، والوو زائدة وهذا على رأيه يف جواز زيادهتا 

  .منا حركت الواو ’و» بل « العاطفة اليت مبعىن » أو « وقال الكسائي هي 
  .ويؤيده قراءة من قرأها ساكنة 

  .هي واو العطف قدمت عليها مهزة االستفهام على ما عرف : وقال البصريون 
{ ، ]  ٥٠: املائدة [ } أَفَُحكَْم اجلاهلية { : يف قوله » الفاء « خلت مهزة االستفهام على كما د: قال القرطيب 

  ] . ٥٠: الكهف [ } أَفَتَتَِّخذُوَنُه وَذُرِّيََّتهُ { ، ]  ٤٢: يونس [ } أَفَأَنَت ُتْسِمُع الصم 
  .» أَثُمَّ إِذَا َما « : كقوله » مث « وعلى 

أكفروا : ني اهلمزة وحرف العطف شيئاً يعطف عليه ما بعده ، لذلك قدره ُهَنا وقد تقدم أن الزخمشري يقدر ب
  .باآليات البينات ، وكلما عاهدوا 

« إهنا عاطفة على : فقال الزخمشري : ساكنة ا لواو ، وفيها ثالثة أقوال » أْو كلما « : وقرأ أبو الّسمَال العدوي 
أنه عطف الفعل على االسم؛ ألنه يف تأويله كقوله : نقضوا ، يعين به  ، وقدره مبعىن إال الذين فسقوا أو» الفاسقني 

  .اصَّدَّقُوا وأقرضوا : أي ]  ١٨: احلديد [ } إِنَّ املصدقني واملصدقات َوأَقَْرضُواْ { : 
  .ويف هذا كالم يأيت يف سورته إن شاء اهللا تعاىل 

، وهذا رأى الكوفيني ، وقد » بل « طعةن يعين أهنا مبعىن املنق» أم « النقطاع الكالم مبنزلة » أو « : وقال املهدوي 
  ]الطويل : [ تقدم حتريره وما استدلّوا به من قوله 

  أَْو أَْنَت ِفي الَْعْينِ أَمْلَُح.. . .  ٦٨٧
  .يف أول السورة 

  »الواو « مبنزلة » أو « فتتفق القراءاتان ، وقد وردت » الواو « هي مبعىن : وقال بعضهم 
  ]الكامل [  :كقوله 
  َما َبْيَن ُملْجِمِ ُمهْرِِه أَْو َسافِعِ...  ٦٨٨

كذلكن وهذا أيضاَ ] هنا [ فلتكن ]  ٢٤: اإلنسان [ } آِثماً أَْو كَفُوراً { ]  ١١٢: النساء [ } خطيائة أَْو إِثْماً { 
  .رأي الكوفيني 
إما على : على أحد وجهني » عَْهداً « بعده ، وقد تقدم حتقيق القول فيها ، وانتصاب » كلّما « والناصب ل 

« أو على املفعول به على أن يضمن عاهدوا معىن » ُمَعاَهَدة « : املصدر اجلاري على غري املصدر وكان األصل 
  .عاهدوا اهللا َعْهداً : ويكون املفعول األول حمذوفاً ، والتقدير » أَْعطْوا 
  .ارياً على صدره مصدراً ج» َعْهداً « فيكون » َعهُِدوا « : وقرىء 

  .مبيناً للمفعول » ُعوِهُدوا « : وقرىء أيضاً 
أو كلما « : املقصود من هذه االستفهام ، اإلنكار ، وإعظام ما يقدمون عليه ، ودلّ قوله : قال ابن اخلطيب 



ة على عهد بعد عهد نقضوه ، ونبذوه ، ويدل على أن ذلك كالعادة فيهم ، فكأنه تعاىل أراد تسلي» عاهدوا 
الرسول عليه الصالة والسالم عن كفرهم مبا أنزل عليه من اآليات بأن ذلك ليس ببدع منهم ، بل هو سجّيتهم 

وعادهتم ، وعادة َسلَفهم على ما بّينه فيما تقدم من َنقْضهم العهود واملواثيق حاالً بعد حال؛ ألن من يعتاد منه هذه 
  .َمْن مل َتْجرِ عادته بذلك  الطريقة ، فال يصعب على النفس ُمَخالفته كصعوفة

  :ويف العهد وجوه 
أن اهللا تعاىل ملا أظهر الدَّالئل الدَّالة على نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى صّحة شرعه كان ذلك : أحدها 

  .كالعهد منه سبحانه وتعاىل وقبوهلم لتلك الدالئل كاملعاهدة منهم هللا سبحانه وتعاىل 
ملا : قال ابن عباس [ لئن خرج النيب لنؤمنن به ، ولنخرجن املشركني من ديارهم : ثه قوهلم قبل مبع: وثانيها 

ذكرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أخذ اهللا تعاىل عليهم ، وعهد إليهم يف ُمحَّمد أن يؤمنوا به قال مالك بن 
  .واهللا ما عهد إلينا من حممد عهد فنزلت هذه : الصيف 

  ] .» ابن الضَّْيف « : ويقال » ابن الّصيف « : ل فيه ويقا: قال القرطيب 
  .أهنم كانوا يعاهدون اهللا كثرياً وينقضونه : وثالثها 
إن اليهود كَاُنوا قد عاهدوا على أالَّ يعينوا عليه أحداً من الكافرين ، فنقضوا ذلك ، وأعانوا : قال عطاء : ورابعها 

]  ٥٦: األنفال [ } الذين َعاَهْدتَّ ِمْنُهمْ ثُمَّ َينقُُضونَ َعْهدَُهْم { : تعاىل  ودليله قوله[ » اخلندق « عليه قريشاً يوم 
ألن يف مجلة من عاهد من آمن ، أو جيوز أن يؤمن ، فلما مل يكن ذلك صفة « َنَبذَُه فَرِيٌق ِمْنُهمْ » : إمنا قال ] « 

َبلْ » : يق هم األقلّون بني أهنم األكثر فقال مجيعهم خص الفريق بالذكر ، مث ملا كان جيوز أن يظن أن ذلك الفر
  :وفيه قوالن « أَكْثَرُُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ 

  .أن أكثر أولئك الفسّاق ال يصدقون بك أبداً حلسدهم وبغيهم : األول 
سالم ال يصدقون بكتاهبم ، ألهنم يف قومهم كاملَُنافقني مع الرسول عليه الصالة وال: أي ] ال يؤمنون : والثاين [ 

  .يظهرون هلم اإلميان بكتاهبم ورسوله ، مث ال يعلمون مبوجبه ومقتضاه 
  :فيه قوالن « َبلْ أَكْثَرُُهْم الَ ُيؤِْمُنونَ » : قوله تعاىل 

ال « بل » أن ] علم [ إلضراب االنتقال ال اإلبطال ، وقد « بل » أنه من باب َعطْف اجلمل ، وتكون : أحدمها 
  .ال يف املفردات تسمَّى عاطفة حقيقية إ

مجلة يف حملّ « الَ ُيْؤِمُنونَ » ، و « فريق » معطوفاً على « أكثرهم » أنه يكون من عطف املفردات ، ويكون : الثاين 
  .« أكثرهم » نصب على احلال من 

ه؛ ألن إهنا حال من املضاف إلي: ، وهذا الذي قاله جائز ، ال يقال « أكثرهم » من الضمري يف : وقال ابن عطيَّة 
  .املضاف جزء من املضاف إليه ، وذلك جائز 

  .وفائدة هذا اإلضراب ما تقدم ذكره آنفاً 
  .الطرح ومنه النَّبِيذ واملَْنُبوذ ، وهو حقيقة يف األجَْرام وإسناده إىل العَْهد َمجَاز : والنَّْبذُ 

ا يقال فيما يبس والطَّرح أكثر ما ُيقال يف النَّبذ والطَّْرح اإللقاء متقاربة ، إالّ أن النبذ أكثر م: وقال بعضهم 
  ]الكامل : [ املبسوط واجلاري جمراه ، واإللقاء فيما يعترب فيه ُمالَقاة بني شيئني؛ ومن جميء النبذ مبعىن الطَّْرح قوله 

  نََبذُوا ِكتَاَبَك َواسَْتَحلُّوا الَْمْحَرما... إِنَّ الَِّذيَن أَمَرَتُهمْ أَنْ َيْعِدلُوا  ٦٨٩
  ]الطويل : [ وقال أبو األسود 



  أََخذَْت كَِتابِي ُمْعرضاً بِشمَاِلكا... َوَخبَّرَنِي َمْن كُْنُت أَْرَسلُْت أَنَّما  ٦٩٠
  كََنْبِذَك نَْعالً أَْخلَقَْت ِمْن نِعَاِلكَا... َنظَْرَت إِلَى ُعْنَوانِِه فَنَبذَْتُه 

َصدٌِّق ِلَما َمعَُهْم نََبذَ فَرِيٌق ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب ِكتَاَب اللَِّه َوَراَء ظُُهورِِهْم َولَمَّا َجاَءُهْم َرُسولٌ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُم
  ) ١٠١(كَأَنَُّهمْ لَا َيْعلَُمونَ 

  .نعت للرَّسول ، وجيوز نصبه على احلال » مصّدق ملا معهم « : قال القرطيب 
هو أنه كان معترفاً بنبّوة موسى عليه الصَّالة والسَّالم وبصحة التوراة والعم أن معىن كون الرسول مصدقاً ملا معهم 

، أو مصدقاً ملا معهم من حيث إنّ التوراة بشرت مبقدم حممد عليه الصالة والسالم فإذا جاء حممد كان جمرد جميئه 
  .مصدقاً للتوراة 

  :فيه وجهان } مَِّن الذين أُوتُواْ الكتاب { : وقوله 
  .} كَأَنَُّهْم الَ َيْعلَُمونَ { : ملراد ممن أويت علم الكتاب من يدرسه وحيفظه بدليل قوله تعاىل أن ا: أحدمها 
[ املراد من يدعي التمّسك بالكتاب ، سواء علمه أم مل يعلمه ، وهذا كوصف املسلمني بأهنم من أهل : والثاين 
  .ال خيتص بذلك من يعرف علومه ، بل املراد من يؤمن به ] القرآن 

؛ ألنه يتعدى يف األصل إىل اثنني ، » أوتوا « مفعول ثان ل » الكتاب « : » الِْكتَاَب ِكتَاَب اِهللا « : قوله تعاىل 
« و ] وقد تقدم أنه عند السهيلي مفعول أول [ ، وبقي الثاين منصوباً ، » الواو « فأقيم األول مقام الفاعل ، وهو 

، وهذا مثل إلمهاهلم التوراة؛ تقول » َنَبذ « صوب على الظرف وناصبه من» وراء « مفعول نبذ ، و » كتاب اهللا 
  ]الطويل : [ أمهله؛ قال الرزَدُق : أي » جعل هذا األمر َوَراَء ظَْهرهن وَدْبَر أُذُنِه « : العرب 
  بِظَْهرٍ فَال يَْعَيا َعلَيَّ َجوَاُبهَا... َتِميُم بَْ ُمرِّ الَ َتكُوَننَّ َحاجَِتي  ٦٩١
  .القرآن : راد بكتاب اهللا وامل

  :إنه التوراة لوجهني : وقيل 
  .إهنم نبذوه : أن النبذ ال يعقل إال فيما متسكوا به أوالً ، وأما إذا مل يلتفتوا إليه فال يقال : األول 
 يكن لتخصيص الفريق القرآن مل: ولو كان املراد به } نََبذَ فَرِيٌق مَِّن الذين أُوُتواْ الكتاب { : أنه قال تعاىل : والثاين 

  .معىن؛ ألنَّ مجيعهم ال يصدقون بالقرآن 
  كيف يصّح نَْبذهم التوراة ، وهم متّمسكون هبا؟: فإن قيل 

، ووجوب اإلميان به ، مث عدلوا عنه كانوا  إهنا ملا كانت تدلّ على نبوة حممد عليه الصالة والسالم بنعته: قلنا 
  .نابذين للتَّْوَراة 

  .» هاروت وماروت « ، وسحر » آصف « قال الّسدي رمحه اهللا تعاىل نبذوا التوراة ، وأخذوا بكمتاب 
الوصف ، فريق ، وإن نكرة لتخصيصه ب: جلمة يف حملّ نصب على احلال ، وصاحبها » كَأَنَُّهْم الَ َيْعلَُمونَ « : قوله 

أنه كتاب اهللا ال ُيَداخلهم فيه : ُمْشبِهِْيَن للُجهَّال ، ومتعلق العلم حمذوف تقديره : ، والتقدير » نبذ « والعامل فيها 
  .أهنم كفروا عناداً؛ ألهنم نبذوه عن علم ومعرفة؛ ألنه ال يقال ذلك إالَّ فيمن يعلم : شّك ، واملعىن 

ذه اِجلَهِة على أن هذا الفريق كانوا عاملني بصحة نبوته إال أهنم جحدوا ما ودلّت اآلية من ه: قال ابن اخلطيب 
يعلمون وقد ثبت أن اجلمع العظيم ال يصح اجلحد عليهم ، فوجب القطع بأن أولئك اجلاحدين كانوا يف القلّة حبيث 

  .جتوز املُكَابرة عليهم 



َمانَ َوَما كَفََر ُسلَْيَمانُ َولَِكنَّ الشََّياِطَني كَفَُروا ُيَعلُِّمونَ النَّاَس السِّْحَر َوَما َواتََّبعُوا َما َتْتلُو الشَّيَاِطُني َعلَى ُملِْك ُسلَْي
لَُّمونَ ِمْنُهَما َنةٌ فَلَا َتكْفُْر فََيَتَعأُنْزِلَ َعلَى الَْملَكَْينِ بَِبابِلَ َهارُوَت َوَمارُوَت َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحدٍ َحتَّى َيقُولَا إِنََّما َنْحُن ِفْت

ُمونَ َما َيُضرُُّهْم وَلَا َيْنفَعُُهْم َولَقَْد َما ُيفَرِّقُونَ بِِه َبْيَن الَْمْرِء َوَزْوجِِه َوَما ُهْم بِضَارِّيَن بِِه ِمْن أََحٍد إِلَّا بِإِذْنِ اللَِّه َوَيَتَعلَّ
  ) ١٠٢(قٍ وَلَبِئَْس َما َشَرْوا بِهِ أَنْفَُسُهمْ لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ َعِلُموا لََمنِ اْشَتَراُه َما لَُه ِفي الْآِخَرِة ِمْن َخلَا

» وملا جاءهم « : هذه اجلملة معطوفة على جمموع اجلملة السابقة من قوله : } واتبعوا َما َتْتلُواْ الشياطني { : قوله 
  .إىل آخرها 

» نبذ « ، وهذا ليس بظاهر؛ ألن عطفها على » ذ فريق نب« أوع ىل » أشربوا « إهنا معطوفة على : وقال أبو البقاء 
  .} َولَمَّآ َجآَءُهْم َرُسولٌ { : يقتضي كوهنا جواباً لقوله تعاىل 

واتِّباعُُهم ملا تتلو الشياطني ليس مترتباً على جميء الرسول عليه الصَّالة والسَّالم بل كان اتباعهم لذلك قبله ، 
  .تتلوه : موصولة ، وعائدها حمذوف ، والتقدير » ما « كما تقدم ، و » ملا «  فاألوىل أن تكون معطوفة على مجلة

  .ابن العريب ] ذكره [ نافية ، وهو غلط فاحش ال يقتضيه نظم الكالم ، » ما « : وقيل 
  ]الكامل : [ فهو مضارع وقاع موقع املاضي؛ كقوله » تلت « يف معىن » يتلو « و 

  كُوَم اِهلَجاِن َوكُلَّ طَْرٍف سَابِحِ... ِه فَاْعِقْر بِِه َوإِذَا َمَرْرَت بِقَْبرِ ٦٩٢
  فَلَقَْد َيكُونُ أََخا َدمٍ وَذََباِئحِ... واْتَضحْ َجوَانَِب قَْبرِ بِدَِمائَِها 

  .فلقد كان : أي 
نت كا« حمذوفة ، وهي » ما « وما كانت تتلو الشياطني ، وال يريدون بذلك أن صلة : األصل : وقال الكوفيون 

املعىن على اإلخبار ، » كان زيد يقوم « : يف موضع اخلرب ، وإمنا قصدوا تفسري املعىن ، وهو نظري » تتلو « و » 
. وهو غلط : إجراء له جمرى مجع السَّالمة ، قالوا » الشياطون « وبقيامه يف الزمن املاضي ، وقرأ احلسن والضحاك 

  .حلن فاحش : وقال بعضهم 
  .وهو يقوي قراءة احلسن » َتانُ فُالٍَن حَْولَُه بساتون ُبْس« وحكى األصمعي 

  :فيه قوالن } على ُملِْك ُسلَْيَمانَ { : قوله تعاىل 
  .يف زمن ملكه ، واملُلُْك هنا َشْرعه : ، أي » يف « أنه على معىن : أحدمها 
َولَْو َتقَوَّلَ { : تعدى بعلى ، قال تعاىل تقول على ملك سليمانن وَتقَوَّل ي: أن يضمن تتلوا معىن َتتقوَّل أي : والثاين 

  ] . ٤٤: احلاقة [ } َعلَْيَنا َبْعَض األقاويل 
وهذا الثاين أوىل ، فإن التجّوز يف األفعال أوىل من التجّوز يف احلروف ، وهو مذهب البْصريني كما تقدم وإمنا أحَْوَج 

تلوت : شيئاً يصّح أن يتلى عليه حنو » على « رور ب كان اجمل» على « إىل هذين التأويلني؛ ألن تال إذا تعدَّى ب 
  .على زيد القرآن ، وامللك ليس كذلك 

وإذا . إذا كذب وتال عنه إذا صدق : تال عليه : تكذب على ملك سليمان يقال : أي » تتلو « : قال أبو مسلم 
  .أهبم جاز األمران 
مان مما يتلى ويقرأ فيجتمع فيه كل األوصاف ، والتالوة أي يكون الذي كانوا خيربون به عن سلي: قال ابن اخلطيب 

  .االتباع أو القراءة وهو قريب منه : 
  :ترد على ثالثة أوجه » على « و : قال أبو العباس املقرىء 



  .كهذه اآلية » يف « مبعىن : األول 
  ، قال تعاىل» الالم « ومبعىن 

  .للذي : أي ]  ١٥٤: األنعام [ } ي أَْحَسَن ثُمَّ آَتْيَنا ُموَسى الكتاب َتَماماً َعلَى الذ{ 
من الناس : أي ]  ٢: املطفيني [ } الذين إِذَا اكتالوا َعلَى الناس َيْسَتْوفُونَ { : ، قال تعاىل « من « » ومبعىن 

  .يستوفون 
  .علم أعجمي ، فلذلك مل ينصرف « سليمان » و 

، وهذا إمنا يثبت بعد « الُعْجمة والتَّعريف واأللف والنون : اب وفيه ثالثة أسب» : وقال أبو البقاء رمحه اهللا تعاىل 
دخول االشتقاق فيه ، والتصريف حىت تعرف زيادهتا ، وقد تقدَّم أهنما ال َيْدُخالن يف األمساء األعجمّية ، وكرر قوله 

  ]ف اخلفي: [ بذكره ظاهراً؛ تفخيماً له ، وتعظيماً؛ كقوله « َوَما كَفََر ُسلَْيَمانُ » : 
  .. .ال أََرى املَْوَت َيْسبُِق املَْوَت َشْيٌء  ٦٩٣

  .وقد تقدم حتقيق ذلك 
  .هم اليهود » وَاتََّبُعوا « : املراد بقوله » واتبعوا : فصل يف املراد بقوله تعاىل 

  .هم الذين كانوا يف زمن حممد عليه الصالة والسالم : فقيل 
هللا عليه وسلم من السََّحرة؛ ألن أكثر اليهود ينكرون نبّوة سليمان هم الذين كانوا يف زمن سليمان صلى ا: وقيل 

عليه الصالة والسالم ويعدونه من ُجْملة امللوك يف الدنيا ، وهؤالء رمبا اعتقدوا فيه أنه إمنا وجد امللك العظيم بسبب 
  .السحر 

  .إنه يتناول الكل وهو أوىل : وقيل 
ة والسالم عارضوه بالتوراة فخاصموه هبا ، فاتفقت التوراة والفرقان ، ملا جاءهم حممد عليه الصال: قال الّسدي 

: فلم يوافق القرآن ، فهذا هو قوله تعاىل » هاروت وماروت « وِسْحر » آصف « فنبذوا التوراة ، وأخذوا بكتاب 
َن الذين أُوُتواْ الكتاب كَِتاَب اهللا َوَرآَء ظُهُورِِهمْ َولَمَّآ َجآَءُهْم َرُسولٌ مِّْن ِعنِد اهللا ُمَصدٌِّق لَِّما َمَعُهْم َنَبذَ فَرِيٌق مِّ{ 

  .أخرب عنهم بأهنم كتب الّسحر } واتبعوا َما َتْتلُواْ الشياطني على ُملِْك ُسلَْيَمانَ . كَأَنَُّهمْ الَ َيْعلَُمونَ 
  .واختلفوا يف املراد من الشياطني 

  ]البسيط : [ وهم املتمرِّدون يف الضالل؛ كقول جرير هم شياطُني اإلنس ، : فقال املتكلمون من املعتزلة 
  َوكُنَّ َيْهَويَْننِي إِذْ كُْنُت َشْيطَانَا... أَيَّاَم َيْدعُوَننِي الشَّْيطَانُ ِمْن غََزِلي  ٦٩٤
  .هم شياطني اإلنس واجلن : وقيل 

يب يلقوهنا إىل الكََهَنِة ، وقد دوهنا إن الشياطني كانوا يسترقون السَّمع ، مث يضمون إىل ما مسعوا أكاذ: قال السدي 
إن اجلّن تعلم الغيب : يف كتب يقرءوهنا ويعلموهنا الناس ، وفشا ذلك يف زمن سليمان عليه الصالة والسالم وقالوا 

والريح اليت ] والطري [ هذا علم سليمان ، وما مت له ملكه إالَّ هبذا العلم ، سّخر اجلن واإلنس : ، وكانوا يقولون 
  .ري بأمره جت

وأما القائلون بأهنم شياطني اإلنس فقالواك روي أن سليمان عليه الصالة والسالم كان قد دفن كثرياً من العلوم اليت 
خّصه اهللا تعاىل هبا حتت سرير ملكه حرصاً على أنه إن هلك الظَّاهر منها يبقى ذلك املدفون ، فلما مضت مدة على 

كتبوا يف خالل ذلك أشياء من السِّْحر تناسب تلك األشياء من بعض الوجوه ،  ذلك توصل قوم من املنافقني إىل أن



مث بعد موته واطّالع الناس على تلك الكتب أومهوا الناس أنه من عمل سليمان ، وأنه ما وصل إىل ما وصل إليه إالّ 
  .بسبب هذه األشياء 

  فصل يف الباعث على نسبتهم السحر لسليمان
  :إىل سليمان عليه الصالة والسالم لوجوه إمنا أضافوا السِّْحر 

  .أضافوه تفخيماً لشأنه ، وتعظيماً ألمره ، وترغيباً للقوم يف قبول ذلك منهم : أحدها 
  .إن سليمان إمنا وجد ذلك امللك بسبب الّسحر : أن اليهود كانوا يقولون : وثانيها 
ويستفيد منهم أسراراً عجيبة غلب على الظنون أنه  أنه تعاىل ملا سخر اجلن لسليمان ، فكان خياطلهم ،: وثالثها 

تنزيه له عليه الصالة والسالم عن » َوَما كَفََر ُسلَْيَمانُ « : عليه الصالة والسالم استفاد السحر منه فقوله تعاىل 
أال تعجبون : الكفر ، وذلك بدلّ على أن القوم نسبوه إىل الكُفْرِ السحر ، فروي عن بعض أَْحبَار اليهود أهنم قالوا 

من حممد عليه الصَّالة والسَّالم يزعم أن سليمان كان نبياً وما كان إال ساحراً ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ، وروي 
أن السَّحرة من اليهود زعموا أهنم أخذوا السحر عن سليمان ، فربأه اهللا تعاىل من ذلك ، وبني أن الذي برأه اهللا منه 

  .» وَلَِكنَّ الشََّياِطَني « : تعاىل  الصق بغريه ، وهو قوله
  .هذه الواو عاطفة مجلة االستدراك على ماقبلها 

  .ورفع ما بعدها ، والباقون بالتشديد ، والنصب وهو واضح » لكن « وقرأ ابن عامر ، والكسائي ومحزة بتخفيف 
تدراك ، وإذا خففت مل تعمل عند خمففة من الثقيلة جيء هبا جملّرد االس» لكن « وأما القراءة األوىل ، فتكون 

وهل تكون عاطفة؟ اجلمهور على أهنا تكون عاطفة إذا مل يكن . واألخفش [ اجلمهور ونٌِقل جواز ذلك عن يونس 
: إالَّ أهنا ال تكون عاطفةً وهو قوي ، فإنه مل يسمع يف لساهنم ] ، وكان ما بعدها مفرداً وذه يونس » الواو « معها 

رو ، وإن وجد ذلك يف كتب النحاة فمن متثيالهتم ، ولذلك مل ميثل هبا سيبويه رمحه اهللا إال مع ما قام زيد لكن عم
  .الواو وهذا يدل على نفيه 

  .وأما إذا وقعت بعدها اجلمل فتارة تقترن بالواو ، وتارة ال تقترن 
  ]البسيط : [ قال زهري 

  ِكْن َوقَاِئُعُه يف احلَْربِ تُنَتظَُرلَ... إنَّ اْبَن َوْرقَاَء الَ ُتْخَشى بََواِدُرُه  ٦٩٥
وختفيفها إذا مل يكن ، وهذا جنوح منهما إىل » واو « االختبار تشديدها إذا كان قبلها : وقال الكسائي والفراء 

ال النافية ، وكاف اخلطابن وإن اليت : القول بكوهنا حرف َعطْف ، وأبعد من زعم أهنا مركّبة من ثالثة كلمات 
  .إمنا حذفت اهلمزة ختفيفاً لإلثبات ، و

مفعول ثان ، واختلفوا يف هذه اجلملة » السِّْحر « مفعول أول ، و » الناس » « ُيَعلُِّمونَ النَّاَس السِّْحَر « : قوله 
  :على مخسة أقوال 

  .أي ُمَعلِّمني » كفروا « أهنا حال من فاعل : أحدها 

« ال تعمل يف احلال ، وليس بشيء فإن » لكن « اء رمحه اهللا تعاىل بأن أهنا حال من الشياطني ، ورّده أبو البق: الثاين 
  .فيها رائحة الفعل » لكن 

  .أهنا يف حملّ رفع على أهنا خرب ثان للشياطني : الثالث 
  .أبدل الفعل من الفعل » كفروا « أهنا َبَدلٌ من : الرابع 



  .على الشََّياطني » يعملون « عدنا الضمري من أهنا استئنافية ، أَْخرب عنهم بذلك ، وهذا إذا أ: اخلامس 
  .» اتبعوا « فتكون حاالص من فاعل » الذين اتََّبعُوا ما تتلو الشَّياطني « أما إذا أعدناه على 

  .أو استئنافية فقط 
  .كلّ ما لَطف وَدقَّ ِسْحُرُه ، إذا أَْبَدى له أمرأ يدقُّ عليه وخيفى : والسِّْحر 

  ]الطويل : [ قال 
  أََداُء َعرَانِي ِمْن حَُبابِِك أْم ِسحُْر...  ٦٩٦

  ]الوافر : [ أي َخَدَعُه وعلَّله؛ قال امرؤ القيس : َسحََرُه : ويقال 
  وُنْسَحُر بِالطََّعامِ وبِالشَّرَابِ... أَرَاَنا ُموِضِعنيَ َألْمرٍ غَْيبٍ  ٦٩٧

َيفَْعلُ على ِفْعلٍ إال ِسْحراً » فََعلَ « ، ومل جيىء مصدر ل  َسَحَرُه ِسحْراً: مصدر يقال : ُنَعلَّلُ ، وهو يف األصل : أي 
  .َوِفْعالً 

ومنه قول عائشة رضي [ والسَّحر بالنصب هو الغذاء خلائه ولطف َمَجاريه ، والّسحر هو الرئة وما تعلق باحلُلْقُوم 
  .ع إىل معىن اخلفاء وهذا أيضاً يرج] اهللا عنها تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني سحري وحنري 

 ١٥٤: الشعراء [ } َمآ أَنَت إِالَّ َبَشٌر مِّثْلَُنا { ]  ١٥٣: الشعراء [ } إِنََّمآ أَنَت ِمَن املسحرين { : ومنه قوله تعاىل 
  .، وحيتمل أنه ذو سحر مثلنا ] 

  ] . ١١٦: األعراف [ } فَلَمَّآ أَلْقُْواْ سحروا أَْعُيَن الناس واسترهبوهم { : وقال تعاىل 
، والّسحر يف عرف الشرع خمتّص بكل أمر خيفى سببه ]  ٦٩: طه [ } َوالَ ُيفِْلُح الساحر َحْيثُ أتى { : وقال تعاىل 

، ويتخيل على غري حقيقته ، وجيري جمرى التَّمويه واخلداع ، وهو عند اإلطالق يذم فاعله ، ويستعمل مقيداً فيما 
  .» إنَّ ِمَن الَبَياِن لَِسْحراً «  عليه ميدح وينفع ، فقال رسول اهللا صلى اهللا

فسمى النيب صلى اهللا عليه وسلم بعض البيان سحراً؛ ألن صاحبه يوضح الشيء املشكل ، ويكشف عن حقيقته 
خرج » إنَّ ِمَن الَبَياِن لَِسْحراً « : يكون قوله عليه الصالة والسالم ] هذا [ حبسن بيانه ، ويبلغ عبارته ، فعلى 

  .دح خمرج امل
خرج خمرج الذم للبالغة والفصاحة ، إذ شبهها بالّسحر يدلّ عليه قوله عليه الصالة : وقال مجاعة من أهل العلم 

  .» فَلََعلَّ بَْعَضكُْم أَنْ َيكُونَ أَلَْحَن بُِحّجِتِه ِمْن َبْعضٍ « : والسالم 
  .» ونَ املَُتفَْيهِقُونَ إنَّ أَْبَغَضكُْم إلَيَّ الثَّْرثَاُر« : وقوله عليه الصالة والسالم 

فالن : قال ابن دريد ] ثرثر الرجل فهو ثَرْثار مِْهذَار واملتفيهق حنوه : كثرة الكالم وتردده ، يقال : الثرثرة [ 
  .» وأصله الفَْهُق ، وهو االمتالء كأنه مأل به فمه « : يتفيهق يف كالمه إذا توّسعوتنطَع ، قال 

وهبذا املعىن الذي ذكرناه فسره عامر الشعيب راوي احلديث وصعصعة بن صوحان ، : قال القرطيب رمحه اهللا تعاىل 
، فالرجل عليه احلق وهو أحلن باحلَُجج من صاحب » إنَّ ِمَن الَبَياِن لَِسْحراً « : أما قوله صلى هللا عليه وسلم : فقاال 
العلماء البالغة واللسان ما مل خترج إىل جدّ القوم ببياهنن فيذهب باحلق ، وهو عليه ، وإمنا حيمد ] فيسحر [ احلّق 

  .اإلسهاب واإلطناب ، وتصوير الباطل يف صورة احلق 

كيف جيوز أن يسمى ما يوضح إظهار احلّق ِسْحراً ، وهو إمنا قصد إظهار اخلفي ال إخفاء الظاهر ، ولفظ : فإن قيل 
  السحر إمنا يفيد الظاهر؟

  :ني إمنا مسي الَسحر سحراً لوجه: فاجلواب 



  .أن ذلك القَْدر ِللُطْفه وحسنه استمال القلوب ، فأشبه الّسحر الذي يستميل القلوب من هذا الوجه : األول 
أنَّ القادر على البيان يكون قادراً على حتسني ما يكون قبيحاً ، وتقبيح ما يكون حسناً فأشبه السحر من : الثاين 

  .هذا الوجه 
  فصل يف ماهية السحر

 ٦٦: طه [ } ُيَخيَّلُ إِلَْيِه ِمن ِسْحرِِهمْ أَنََّها تسعى { : إن السِّحر ختيُّل ال حقيقة له ، لقوله تعاىل : ماء قال بعض العل
. [  

إنه حقيقة؛ ألنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم سحره لبيد بن األعصم فإن السحر أخرج من بئر ، وحلت : وقيل 
  .لسالم إىل أن سار كما نشط من عقال عقوده ، وكلما احنلت عقدة خفَّ عنه عليه ا

ليخرص مثرها فسحره بعض اليهود فانكشفت يده ، فأجالهم عمر رضي اهللا تعاىل » خيرب « وذهب ابن عمر إىل 
: يا أم املؤمنني ما على املرأة إذا عقلت بريها ، فقالت عاشئة : عنه وجاءت امرأة لعائشة رضي اهللا عنها فقالت 

  .أخرجوا عين هذه الساحرة : إين عقلت زوجي عن النساء ، فقالت عائشة : ت ليس عليها شيء ، فقال
  .وأجابوا عن اآلية بأهنا ال متنع بأنَّ من السحر ما هو ختّيل ، وغري ختيل 

  فكيف أثر فيه السحُر؟» واُهللا يَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ « : إن اهللا تعاىل قال يف حقَّه عليه السَّالم : فإن قيل 
املراد به عصمة القلب واإلميان ال عصمة ]  ٦٧: املائدة [ } واهللا يَْعِصُمَك ِمَن الناس { : اب أن قوله تعاىل فاجلو

اجلسد عما يرد عليه من األمور احلادثة الدنيوية ، فإنه عليه السالم قد سحر وكسرت رباعيته ، ورُمي عليه الكرش 
  .والثرب ، وآذاه مجاعة من قريش 

  :السِّحر على أقسام :  قال ابن اخلطيب
سحر الكلدانيني الذين كانوا يف قدمي الدهر يعبدون الكواكب ، ويزعمون أهنا هي املدبرة هلذا العامل ، ومنها : األول 

يصدر اخلري والشر والفرح والسرور والسعادة والنحوسة ، وهم الذين بعث اهللا تعاىل إبراهيم عليه الصالة والسالم 
  :ادا عليهم وهم ثالث فرق مبطالً ملقالتهم ور

الذين زعموا أن األفالك والكواكب واجبة يف ذواهتا ، وأنه ال حاجة هبا إىل موجد ومدبر وخالق ، وهي : االوىل 
  .املدّبرة لعامل الكون والفساد ، وهم الصَّابئة الدهرية 

لحوادث باستدارهتا وحترّكها ، فعبدوها إهنا هي املؤثّرة ل: القائلون بإالهية األفالك ، وقالوا : والفريق الثاين 
وعظّموها ، اختذوا لكل واحد منهما هيكالً خمصوصاً وصنماً معيناً ، واشتغلوا خبدمتها ، فهذا دين عبدة األصنام 

  .واألوثان 
إن اهللا : الوا الذين أثبتوا هلذه األفالك والنُّجوم فاعالً خمتاراً خلقها وأجدها بعد العدم إالَّ أهنم ق: والفريق الثالث 

  .تعاىل عز وجلّ أعطاهم قوة عالية نافذة يف هذا العامل ، وفوض تدبري هذا العامل إليها 

  .سحر أصحاب اَألْوَهام ، والنفوس القوية : النوع الثاين 
  .االستعانة باألرواح األرضية : النوع الثالث 

  .املعتزلة واعلم أن القول باجلّن مما أنكره بعض املتأخرين من الفالسفة و
أما أكابر الفالسفة فإهنم مل ينكروا القول به إال أهنم ّمسوها باألرواح األرضية ، وهي يف أنفسها خمتلفة منها خرية ، 

  .ومنها شريرة ، فاخلرية هم مؤمنو اجلن ، والشريرة هم كفار اجلن وشياطينهم 
َصرِ كثرية ، فإن راكب السَّفينة ينظر السفينة واقفة التخيُّالت واألخذ بالعيون ، وذلك أن أغالط الَب: النوع الرابع 



والشَّط متحركاً ، وذلك يدلّ على أن السَّاكن متحرك واملتحرك ُيَرى ساكناً ، والقطرة النازلة ترى خطّاً مستقيماً ، 
ى ىف الضَّباب والذّبالة الىت تدار بسرعة ترى دائرة ، والعنبة ترى ىف املاء كبرية كاألجَّاصة ، والشخص الصغري ير

  .عظيماً 
األعمال العجيبة الىت تظهر من تركيب اآلالت على النُُّصب اهلندسية مثل صورة فارس على فرس : النوع اخلامس 

يده بُوق ، فإذا مضت ساعة من النهار صوت بالبوق من غري أن يسمه أحد ، ومثل تصاوير الروم على اختالف 
حىت ييفرق فيها بني ضحك السرور ، وضحك اخلَجلِ ، وضحك أحوال الصور من كوهنا ضاحكة وباكية ، 

الشَّامت ، وكان سحر سحرة فرعون من هذا الضرب ، ومن هذا الباب تركيب صندوق السَّاعات ، ويندرج ىف 
هذا الباب علم َجرَّ األثقال وهو أن جير ثقالً عظيماً بآلة خفيفة سهلة ، وهذا ىف احلقيقة ال ينبغي أن يعد من باب 

  .لسحر؛ ألن هلا أسباباً معلومة يقينية من اطّلع عليها قدر عليها ا
  .االستعانة خبواّص األدوية املبلّدة املزيلة للعقل والّدخن املسكرة : النوع السادس 
تعليق القلب وهو أن يدعي السَّاحر أنه يعرف االسم األعظم ، وأن اجلن تطيعه ، وينقادون له ، : النوع السابع 

السامع ضعيف الَعقْل قليل التمييز اعتقد أنه حق ، وتعلّق قلبه بذلك ، وحصل ىف نفسه نوع من الرُّعب فإذا كان 
  .واخلوف ، فحينئذ يُمكّن الساحر من أن يفعل به حينئذ ما شاء 

  فصل ىف مذهب الشافعي ىف السحر
ص على من يقتل به فهو من الساحر خييل وميرض ويقتل وأوجب القصا: حكي عن الشافعي رضي اهللا عنه أنه قال 

  .عمل الشيطان يتلقَّاه الساحر منه بتعليمه إيَّاه ، فإذا تلقاه منه استعمله ىف غريه 
  .إنه يؤثر ىف قَلْبِ األعيان ، واألصح أن ذلك ختييل : وقيل 
األبدان باألمراض واملت  ، لكنه يؤثر ىف]  ٦٦: طه [ } ُيخَيَّلُ إِلَْيِه ِمن ِسْحرِِهْم أَنََّها تسعى { : تعاىل : قال 

ويغضب وقد } ورمبا حيّم منه [ واجلنون ، وللكالم تأثري ىف الطِّباع والنفوس ، كما إذا مسع اإلنسان ما يكره فيحمّر 
  .مات قوم بكالم مسعوه فهو مبنزلة العلَل اليت تؤثر ىف األبدان 

  فصل ىف خرق الساحر للعادات
ال ينكر أن يظهر على يد السّاحر َخْرقُ العادات مما ليس ىف مقدور : لماؤنا قال ع: قال القرطىب رمحه اهللا تعاىل 

البشر من مرض وتفريق ، وزوال عقل وَتعْويج ُعُضو ، إىل غري ذلك مما قام الدليل على استحالة كونه من 
  .مقدورات العباد 

لكُوَّات واالنتصاب على رأس قََصَبٍة ، ىف ا} يلج [ وال يعبد ىف السِّحر أن ًيْسَتِدّق جسم السَّاحر حىت : قالوا 
  .واجلري على خيط متسدق ، والطريان ىف اهلواء ، واملشي على املاء ، وركوب كل وغري ذلك 

اهللا تعاىل هذه االشياء ، وحيدثها عند وجود السحر ، ] خيلق [ وال يكون السحر علة لذلك ، وال موجباً له ، وإمنا 
روى سفيان عن عمار الدهىن أن ساحراً كان عند الوليد بن [ الرِّي عند شرب املاء كما خيلق الشبع عند األكل ، و

  .عقبة ميشي على احلبل ، ويدخل ىف اْست احلمار ، وخيرج من فيه ، فاستل جندب السيف فقلته 
ىف يكُونُ « البجلي وهو الذى قال ىف حقه النيب صلى اهللا عليه وسلم : هذا هو جندب بن كعب األسدي ويقال 

فكانوا يرونه جندباً هذا قاتل » أُمَّيت َرُجلٌ ُيقَالُ لَُه جُْندب َيضْرُِب َضْرَبةً بالسَّْيِف َيفُْرُق فيها َبْيَن احلَّق والبَاِطلِ 
  .الّساحر 

  ] .وروى عنه حراثة من ُمَضرَّب : قال علي بن املديين 



  فصل يف إمكان السحر
األقسام الثالثة األوىل ولعلهم كَفّروا من قال : املعتزلة فقد أنكروه أعىن واختلف املسلمون يف إمكان السحر ، فأما 

  .هبا وبوجودها 
أما أهل الّسنة فقد جَّوزوا أ ، يقدر الساحر على أن يطري ىف اهلواء ، ويقلب اإلنسان محاراً ، واحلمار إنساناً؛ إالَّ 

{ : يقرأ الساحر كلماٍت معينة ، و يدل على ذلك قوله تعاىل إن اهللا تعاىل هو اخلالق هلذه األشياء عندما : أهنم قالوا 
  ] . ١٠٢: البقرة [ } َوَما ُهم بَِضآرِّيَن بِِه ِمْن أََحدٍ إِالَّ بِإِذِْن اهللا 

 إِنَُّه لَُيَخيَّلُ إلَيَّ أنِّي أقُولُ الشَّْيَء« : وقد روي أنه عليه الصالة والسالم ُسِحَر ، وأن السحر عمل فيه حىت قال 
  .» َوأَفَْعلُُه َولَْم أَفَْعلُْه 

وأن امرأة يهودية سحرته ، وجعلت ذلك السحر حتت َراُعوَنِة البئر ، فلما استخرج ذلك زال عن النىب صلى اهللا 
  .عليه وسلم ذلك العارض ، ونزلت املَُعوِّذََتان بسببه 

وما سحرك؟ : ل يل من توبة؟ فقالت عائشة إين ساحرة فه: فقالت هلا : وروي أن امرأة أتت عائشة رضي اهللا عنها 
يا أمة اهللا ال : أطلب علم السحر ، فقاال يل » بابل « صرت إىل املوضع الذي فيه هاروت وماروت ب : فقالت 

اذهيب فَُبوِلي على ذلك الرماد ، فذهبت ألبول عليه ففكرت يف : ختتاري عذاب اآلخرة بأمر الدنيا فأبيت ، فقاال يل 
: ما رأيت شيئاً فقاال يل :  أفعله وجئت إليهما فقلت قد فعلت ، فقاال يل ما رأيت ملا فعلت؟ فقلت نفسي فقلت ال

اذهيب فافعلي فذهبت ففعلت ، فرأيت كأن فارساً : أ ، ت على رأس أمر ، فاتقي اهللا وال تفعلي فأبيت فقاال يل 
إميانك قد خرج عنك ، وقد : ربهتما فقاال مقّنعاً باحلديد قد خرج من فرجي ، فصعد إىل السماء فجئتهما فأخ

  .أحسنت السحر 

ما تريدين شيئاً فَُتَصّوريه ىف َوْهمك إال كان ، فصورت يف نفسي حباً من ِحْنطة فإذا أنا حبّب : وما هو؟ قاال : فقلت 
وأنا ال أريد  اخنبز فاخنبز ،: انطحن من ساعته ، فقلت : ازرع فانزرع ، فخرج من ساعته ُسنُْبالً فقلت : فقلت 

  .ليس لك توبة : شيئاً أصوره ىف نفسي إال حصل ، فقالت عائشة 
  فصل ىف أنّ معجزات اهللا ليست من قبيل الّسحر

أمجع املسلمون على أنه ليس من السحر ما يفعل اهللا عند إنزال اجلراد والقمل ، : قال القرطيب رمحه اهللا تعاىل 
وإحياء املوتى ، وإنطاق الَعْجَماء وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل والضفادع ، وفلق البحر ، وقلب العصا ، 

عليهم السالم ، والفرق بني السحر واملعجزة أن السحر يأيت بن الساحر وغريه ، وقد يكون مجاعة يعرفونه ، 
  .وميكنهم اإلتيان به ىف وقت واحد ، واملعجزة ال ميكن اهللا أحداً أن يأيت مبثلها 

  بالسحر ليس مبحظورفصل يف أن العلم 
اتفق احملققون على أن العلم بالسحر ليس قبيحاً وال مبحظور؛ ألن العلم لذاته شريف وأيضاً : قال ابن اخلطيب 

وألن الساحر لو مل يكن يعلم ملا ]  ٩: الزمر [ » َهلْ َيْسَتوِي الذين َيْعلَُمونَ والذين الَ َيْعلَُمونَ « : لقوله تعاىل 
وما يتوقّف الواجب عليه فهو واجب ، [ ني املُْعجزة ، والعلم بكون املعجز معجزاً واجب ، أمكن الفرق بني وب

ونقل . [ كيف يكون حراماً وقبيحاً ] فهذا يقتضي أن يكون حتصيل العلم بالسحر واجباً ، وما يكون واجباً 
  ] .لقصاص بعضهم وجوب نقله عن املفيت حىت يعلم ما يقتل فيه وما ال يقتل فيفيت به وجوب ا

  فصل يف أمور ال تكون من السرح ألبتة
أمجع املسلمون على أنه ليس ىف السحر ما يفعل اهللا عند إنزال اجلراد والقمل : قد تقدم عن القرطيب قوله 



، وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم ] وإنطاق العجاء [ والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء املوتى 
  .وحنوه مما جيب القطع بأنه ال يكون ، وال يفعله اهللا عند إرادة الساحر السالم فهذا 

وإمنا منعنا ذلك باإلمجاع ، ولواله ألجزناه نقله القرطيب رمحه اهللا تعاىل ىف تفسريه : قال القاضي أبو بكر بن الطيب 
، ]  ٦٦[ } ِسْحرِِهْم أَنََّها تسعى  ُيخَيَّلُ إِلَْيِه ِمن{ : ، وأورد عليه قوله تعاىل عن حبال سحرة فرعون وعصيهم 

  .فأخرب عن إقالب الِعِصّي واحلبال بأهنا حيّات 
  فصل ىف أن الساحر كافر أم ال؟

  اختلف العلماء ىف الساحر هل يكفر أو ال؟
فإنه  ملا فيه من احلوادث ،] اخلالقة [ اعلم أنه ال نزاع يف أن من اعتقد أن الكواكب هي املدّبرة هلذا العامل ، وهي 

  .يكون كافراً مطلقاً ، وهو النوع األول من السحر 
ىف التصفية والقوة إىل حيث يقدر هبا على إجياد ] أن اإلنسان تبلغ روحه [ وهو أن يعتقد : وأما النوع الثاين 

  .إمجاع األمة أيضاً على تكفريه ] فالظاهر [ األجسام واحلياة والقدرة وتغيري البِْنَيِة والشكل ، 
ىف التصفية وقراءة الّرقى وتدخني بعض األدوية إىل حيث ] بلغ [ وهو أن يعتقد السَّاحر أنه : النوع الثالث وإما 

خيلق اهللا تعاىل عقيب أفعاله على سبيل خرق العادة األجسام واحلياة والعقل وتغيري البنية والشكل ، واملعتزلة كفروه 
  .وغريهم مل يكفروه 

َوَما كَفَرَ { افوا السِّحر إىل سليمان عليه الصالة والسالم قال اهللا تعاىل تنزيهاً له عنهك إن اليهود ملا أض: فإن قيل 
فظاهر اآلية يقتضي أهنم ]  ١٠٢: البقرة [ } ُسلَْيَمانُ ولكن الشياطني كَفَُرواْ ُيَعلُِّمونَ الناس السحر َوَمآ أُنْزِلَ 

كم على الوصف مشعر بالعلية ، وتعليم ما ال يكون كفراً كفروا ألجل أهنم كانوا يعلمون السحر؛ ألن ترتيب احل
َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن { » َعلَى املَلَكَْينِ « : ال يوجب الكفر ، وهذا يقتضي أنّ السحر على اإلطالق كفر ، وأيضاً قوله 

  ] . ١٠٢: البقرة [ } أََحٍد حىت َيقُوالَ إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ فَالَ َتكْفُْر 
حكاية احلال يكفي يف صدقها صورة واحدة ، فيحمل على سحر من يعتقد إالهية النجوم وأيضاً فال نسلم أن :  قلنا

  .ترتيب احلكم على الوصف مشعر بالعلّية ، بل املعىن أهنم كفروا ، وهم مع ذلك يعلمون السحر 
  فصل ىف سؤال الساحر حلّ السحر ع املسحور

  يسأل الساحر حل السحر عن املسحور؟ هل: قال القرطيب رمحه اهللا تعاىل 
  .، وإليه مال املزين ، وكرهه احلسن البصري » البخاري « ذكره . جيوز : قال سعيد بن املسّيب : اختلفوا 

  .ال بأس بِالنُّْشَرِة : وقال الشعيب 
رين ، مث يضربه أن يأخذ سبع ورقات من ِسْدرٍ أخضر ويدقه بني َحَج: وىف كتاب وهب بن منبه : قال ابن َبطّال 

باملاء ، ويقرأ عليه آية الكرسي مث حيسو منه ثالث حسوات ويغتسل به ، فإنه يذهب عنه كلّ ما به إن شاء اهللا تعاىل 
  .، وهو جّيد للرجل إذ حُبَِس عن أهله 
  فصل يف أن الساحر هل يتقل أم ال؟

  .هل جيب قتل الساحر أم ال 
  .معتقدمها  ]قتل [ أما النوعان األوالن فال شّك يف 

  .يكون كاملرتد ُيْستََتاب فإن أصر قتل : قال ابن اخلطيب 
  .وروي عن مالك وأيب حنيفة رضي اهللا عنهما توبته 



  .» َنْحُن َنْحكُُم بِالظَّاِهرِ « : لنا أنه إن أسلم فيقبل إسالمه لقوله عليه الصالة والسالم 
ر؛ ألن حكم على احملظور بكونه مباحاً ، وإن اعتقد حرمته ، فإن اعتقد أن إتيانه به مباح كف: وأما النوع الثالث 

  .إين سحرته وسحري َيقُْتلُ غالباً ، جيب عليه القََوُد : فعند الشَّافعي رضي اهللا عه حكمه حكم اِجلنَاية ، إن قال 
  .سحرته وسحري قد يقتل وقد ال يقتل ، فهو شبه عمد : وإن قال 
فهو خطأ جيب عليه الدَِّيةُ خمففة يف ماله؛ ألنه ثبت بإقراره إالّ أن تصدقه العاقلة سحرت غريه فوافق امسه : وإن قال 

  .هذا تفصيل مذهب الشافعي رضي اهللا عنه . ، فجينئذ جيب عليهم 
وروى احلسن بن زياد عن أىب حنيفة رمحه اهللا أنه قال يقتل السَّاحر إذا علم أنه ساحر ، وال يستتاب وال يبقل قوله 

رك السحر وأتوب منه ، فإذا أقر أنه ساحر فقد حلّ دمه ، وإن شهد شاهدان على أنه ساحر أو وصفوه إين أت: 
بصفة يعلم أنه ساحر قتل وال ُيْسَتتَاب ، وإن أقر بأين كنت أسحر مرة ، وقد تركت ذلك منذ زمان قبل منه ، ومل 

  .يقتل 

يقتل وال ُيْستََتاب : قول أيب حنيفة ىف السَّاحر سألت أبا يوسف عن : وحكى حممد بن شجاع عن علي الرازي قال 
. مل يكن ذلك مبنزلة املرتد ، فقال الساحر مجع مع كفره السعي ىف األرض بالفساد ، ومن كان كذلك إذا قََتل قُتل 

واحتج أصحاب الشافعي بأنه ملا ثبت أن هذا النوع ليس بكفر ، فهو فسق ، فإن مل يكن جناية على حق الغري كان 
  .يه التفضيل املتقدم ف

لبيد من أعصم ، : وأيضاً فإن ساحر اليهود ال يقتل؛ ألنه عليه الصالة والسالم سحره رجل من اليهود يقال له 
زينب فلم يقتلهما ، فوجب أن يكون املؤمن كذلك لقوله عليه الصالة : يقال هلا » خيرب « وامرأة من يهود 

  .» َوَعلَْيهِْم َما َعلَى املُْسِلِمَني  لَُهْم َما ِللُْمْسِلِمَني« : والسالم 
واحتج أبو حنيفة مبا روى نافع عن ابن عمر رضى اهللا عنه أن جارية حلفصة سرحتها ، وأخذوها فاعترفت بذلك 
فأمرت عبدالرمحن بن زيد ، فقلتها فبلغ ذلك عثمان ، فأنكره فأتاه ابن عمر وأخربه أمرها فكأن عثمان إمنا أنكر 

اقتلوا كل ساحر وساحرة « : قتلت بغري إذن ، ومبا روى عمرو بن دينار أن عمر رضي اهللا عنه قال  ذلك ، ألهنا
  .» فقتلنا ثالث َسوَاحر 

لعل السحرة الذين قتلوا كانوا من الكفرة ، فإن حكاية احلال تكفي يف صدقها صورة واحدة ، وأما : واجلواب 
ت العجيبة املبينةن على النسب اهلندسية ، وأنواع التخويف ، والتقريع السحر من الشَّْعوذة ، واآلال] أنواع [ بقية 

  .والوهم ، فكل ذلك ليس بكفر ، وال يوجب القتل 
  :فيه أربعة أقوال » َوَما أُنْزِلَ « : قوله 

يعلّمون الناس : ، والتقدير » السحر « حملّها النصب عطفاً على » الذي « موصولة مبعىن » ما « أن : أظهرها 
  .السحر ، واتلنزل على امللكني 

واتبعوا ما تتلو : ، والتقدير » َما َتْتلُو الشَّيَاِطُني « أهنا موصولة أيضاً ، وحملها النصب لكن عطفاً على : الثاين 
وعلى هذا فما بينهما اعتراض ، وال حاجة إىل القول بأن يف الكالم تقدمياً . الشياطني ، وما أنزل على امللكني 

  . وتأخرياً
: واملعىن » وما كفر ُسلَْيَمان « حرف نفي ، واجلملة معطوفة على اجلملة املفنية قَْبلَها ، وهي » ما « أن : الثالث 

  .وما أنزل على امللكني إباحة السحر 
إن : وا ، وذلك أن اليهود قال» َوَما كَفََر ُسلَْيَمانُ « : [ نافية ، والواو للعطف على قوله » ما « و : قال القرطيب 



  .اهللا أنزل جربيل ، وميكائيل بالسحر ، فنفى اهللا ذلك 
، وما أنزل على امللكني ، ولكن الشياطني كفروا يعلمون ] وما كفر سليمان : ويف الكالم تقدمي وتأخري والتقدير 

» الشََّياِطَني كَفَُوا وَلَِكنَّ « : الناس السِّحر ببابل هَاُروت وماروت ، فهاروت وماروت بدل من الشََّياطني ىف قوله 
وهذا أوىل وال يلتفت إىل سواه ، فالسحر استخراج الشياطني للطافة جوهرهم ، وأكثر ما يتعاطاه من اإلنس : قال 

  :النساء ، وخاصة ىف حالة طَْمثهن؛ قال اهللا تعاىل 

  ] . ٤: الفلق [ } َوِمن َشرِّ النفاثات ِفي العقد { 
  :من اجلميع والبدل إمنا يكون على حد املبدل منه؟ فاجلواب من وجوه ثالثة  كيف يكون اثنان بدالً: فإن قيل 

  ] . ١١: النساء [ } فَإِن كَانَ لَُه إِخَْوةٌ { : أن االثنني قد يطلق عليهما اسم اجلمع؛ كما قال تعاىل : االول 
 ٣٠: املدثر [ } َعلَْيَها ِتْسَعةَ َعَشَر { :  أهنما ملا كانا الرأس يف التعليم نّص عليهما دون اتباعهما كقوله تعاىل: الثاين 

. [  
ِفيهَِما فَاِكَهةٌ { : ىف قوله ] والرمان [ إما ُخصَّا بالذكر من بينهم لتمرّدمها ، كتخصيصه تعاىل النخل : الثالث 

نَّ أَْولَى الناس إِ{ : فقد ينص على بعض أشخاص العموم إما لشرفه؛ كقوله تعاىل ]  ٦٨الرمحن؛[ } َوَنْخلٌ َوُرمَّانٌ 
وإما } فَاِكَهةٌ وََنْخلٌ َورُمَّانٌ { : وإما لطيبه كقوله ]  ٦٨: آل عمران [ } بِإِبَْراهِيَم لَلَِّذيَن اتبعوه وهذا النيب 

  .ية وإما لتمردهم كهذه اآل» ُجِعلَْت ِلَي اَألْرُض َمْسجِداً َوتَُرابَُها طَُهوراً « : ألكثريته؛ كقوله صلى اهللا عليه سلم 
افتراء على ملك سليمان وافتراء على ما أنزل : ، والتقدير » ملك سليمان « أن حملّها اجلر عطفاً على : الرابع 

  .على امللكني ، وهو اختيار أيب مسلم 
  .وعلى عهد الّذي أنزل » تقديره « : وقال أبو البقاء 

ه هو اهللا تعاىل ، وذلك غري جائز ، كما ال جيوز يف بأن السحر لو كان نازالً عليهما لكان ُمنْزل: واحتج أبو مسلم 
  .األنبياء أن يبعثوا السِّحر ، كذلك يف املالئكة بطريق األوىل 

  .} ولكن الشياطني كَفَرُواْ ُيَعلُِّمونَ الناس السحر { : وأيضاً فإن تعليم السحر كفر بقوله تعاىل 
أن الشياطني : يضاف إىل اهللا تعاىل ما ينهى عنه؟ واملعىن وأيضاً فإمنا يضاف السحر إىل الكفرة واملردة ، فكيف 

نسبوا السحر إىل ملك سليمان مع أن ملك سليمان كان مربأ عنه ، فكذلك نسبوا ما أنزل على امللكني إىل السحر 
ذلك ، مع أن املنزل عليهما كانا مّربأين عن السحر؛ ألن املنزل عليهما هو الشرع والدين ، وكانا يعلمان الناس 

والتمّسك به ، فكانت طائفة تتمّسك ، ] قبوله [ توكيداً لبعثهم على } إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ فَالَ َتكْفُْر { : مع قوهلما 
  .وأخرى ختالف 

على ما يليه أوىل من عطفه على مابعد عنه » َوَما أُْنزِلَ « واألول أوىل؛ ألن عطف : قال ابن اخلطيب رمحه اهللا تعاىل 
  .» لو كان منزالً عليهما لكان ُمنَزِّلُه هو اهللا تعاىل « : ليل ، أما قوله إال لد
تعريف صفة الشيء قد يكون ألجل الترغيب ىف إدخاله يف الوجود ، وقد يكون ألجل أن يقع االحتراز عنه؛ : قلنا 
  ]اهلزج : [ قال 
  لَِكُن ِلَتَوقِّيِه... َعَرفُْت الشَّرَّ ال ِللشَّْررِ  ٦٩٨
  ] .لتعليم السحر ، فكذا املالئكة [ ال جيوز بعثة األنبياء :  وقوله
  .الغرض من ذلك التعليم التَّنبيه على إبطاله : قلنا 



  .» تعليم السِّْحر كفر « : وقوله 
  .إنه واقعة حال فيكفي يف صدقها سورة واحدة : قلنا 

  .يضاف السحر للكفرة واملردة : وقوله 
يم ، فيجوز أن يكون العمل منبهاً عنه ، والتعليم لغرض التنبيه على فساده فال يكون فرق بني العمل والتعل: قلنا 

  .مأموراً به 
  .على أهنما من املالئكة » املَلَكني « واجلمهور على فتح الم 

  .وقرأ ابن عباس وأبو األسود واحلسن والضحاك بكسرها على أهنما رجالن من الناس ، وسيأيت تقريره 
وجيوز أن يكون ىف حملّ نصب على . بابلط « يف : أي » يف « ، والباء مبعىن » أنزل « متعلق ب » بِلَ بِبَا« : قوله 

  .ذكر هذين الوجهني أبو البقاء رمحه اهللا . فيتعلق مبحذوف « أنزل » احلال من املَلَكني ، أو من الضمري يف 
ِلَتَبلُْبلِ : شئت للتأنيث والعلمية ومسيت بذلك قيل ال ينصرف للُعْجمة والعلمية ، فإهنا اسم أرض ، وإن « بابل » و 

السنة اخلالئق هبا ، وذلك أن اهللا تعاىل أمر رحياً ، فحشرهتم هبذه األرض ، فلم يدر أحد ما يقول اآلخر ، مث فرقتهم 
  .الريح يف البالد فتكلم كل واحد بلغة ، والَبلَْبلَة التفرقة 

، فأصبح ذات يوم وقد تبلبلت « مثانني » والسالم نزل فبىن قرية ، ومساها ملا أُْهبِط نوح عليه الصالة : وقيل 
  .ألسنتهم على مثانني لغة 

  .لتبلبل ألسنة اخللق عند سقوط صرح منرود : وقيل 
  .« العراق » وهي بابل 

  .« الكوفة » أرض « بابل » : وقال ابن مسعود 
  .« جبل هناوَند » : وقيل 
  .اجلمهور على فتح تائها « وتَ َهاُروَت َومَاُر» : قوله 

، وهم اجلمهور « امللكني » ، فمن فتح الم « امللكني » واختلف النحاة يف إعراهبا ، وذلك مبين على القراءتني يف 
  :كان يف هاروت وماروت أربعة أوجه 

  .، وُجرَّا بالفتحة ألهنما ينصرفان للعجمة والعلمية « امللكني » أهنا بدل من : أظهرها 
  .أهنما عطف بيان هلما : اين الث

وهو بدل بعض من كل ، أو ألن أقل » ُيَعلُِّمونَ النَّاَس السِّْحَر : يف قوله تعاىل « الناس » أهنما بدل من : الثالث 
  .اجلمع اثنان 

يف قراءة من نصب ، وتتوجيه البدل » ولكن الشياطني كفروا « : يف قوله » الشياطني « الرابعك أهنما بدل من 
  .ما تقدم ك

هاروت وماروت امسان لقبيلتني من اجلن ، فيكون بدل كل من كل ، والفتحة على هذين القولني اللنصب : وقيل 
.  

بدالً منهم ، بل يكون منصوباً يف هذا القول » هاروت وماروت « ، فال يكون » الشياطني « وأما من قرأ برفع 
  ]الطويل : [ كلها؛ كقوله  أذم هاروت وماروت من بني الشياطني: على الذم أي 

  ُوُجوَه قُُروٍد َتْبَتِغي َمْن ُتَجاِدُع... أقَارُع َعْوشفٍ ال أَُحاوِلُ غَْيَرَها  ٦٩٩
أذم وجود قرود ، ومن كسر المهما ، فيكون بدالً منهما كالقول األول إالَّ إذا فسر امللكان بداود وسليمان : أي 



فسرين ، فال يكونان بدالً منهما ، بل يكونان متعلّقني بالشياطني على عليهما الصالة والسالم كما ذكره بعض امل
  .كما تقدم » الناس « الوجيهن السَّابقني يف رفع الشياطني ونصبه ، أو يكونان بدالً من 

مها هاروت وماروت ، وجيوز أن يكون : برفعهما ، ومها خرب ملبتدأ حمذوف أي » هَاُروُت وماروُت « وقرأ احلسن 
  .، أو الثاين على قراءة من رفعه » ما َتْتلُو الشياطني « : األوىل وهو قوله » الشياطني « من  بدالً

وُيْجَمَعان على َهوَاريت ومََواريت ، وَهوَارتة وَموَارتة ، وليس من زعم اشتقاقهما من اهلَْرِت واملَْرِت وهو الكسر 
  .صرفا مبصيب لعدم انصرافهما ، ولو كانا مشتقّني كما ذكر الن

  فصل يف توجيه قراءة فتح الالم
  .مها ملكان من السماء امسهما هاروت وماروت : ، فقيل » امللكني « أما القرءاة بفتح الم 

  .مها جربيل وميكائيل عليهما الصالة والسالم : وقيل 
  .وقيل غريمها 

  .إهنما اسم لقبيلتني من اجلن : وأما من كسر الالم فقيل 
  .ليمان عليهما الصالة والسالم مها داود وس: وقيل 
  .مها رجالن صاحلان : وقيل 
  .كانا رجلني ساحرين : وقيل 
  .يعلمان الناس السحر » بابل « كانا علجني أقنعني ب : وقيل 
« هور على هذه اجلملة عطلف على ما قبلها ، واجلم} َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحٍد حىت َيقُوالَ إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ { : قوله 

  .مضعفاً » ُيَعلَِّمان 
  :واختلف فيه على قولني 

  .أنه على بابه من التعليم : أحدمها 
  .، فالتضعيف واهلمزة متعاقبان » أعلم « أنه مبعىن يعلمان من : والثاين 

يه ذهب طحلة بن مصرف ، ألن املَلَكني ال يعلمان الناس السحر ، إمنا ُيْعِلمانِهِْم به ، وَينَْهَيانِهِم عنه ، وإل: قالوا 
  .من األعالم » ُيْعِلَمان « وكان يقرأ 

  ]البسيط : [ ابُن األعرايب ، وابن األنباريِّ؛ وأنشدوا قول ُزَهْير » اْعلَم « ومن حكى أن َتعَلَّْم مبعىن 
  سَِلُك؟فَاقِْدْر بِذَْرِعَك وَاْنظُْر أَْيَن َتْن... َتَعلََّمْن مها لََعْمُر اِهللا ذا قََسماً  ٧٠٠

  ]الوافر : [ وقول القُطَاِميُّ 
  َوأَنَّ ِلذَِلَك الَغيِّ اْنِقَشاعَا... َتَعلَّْم أَنَّ بَِْعدَ الَْغيِّ ُرْشداً  ٧٠١

  ]الطويل : [ وقول كعب بن مالك 
  َوأَنَّ َوِعيداً مِْنَك كَاَألْخذِ بِالَْيِد... َتَعلَّْم َرسُولَ اِهللا أَنََّك ُمْدرِِكي  ٧٠٢
  ]الوافر : [ آلخر وقول ا
  َعلَى ُمَتطَيِّرٍ َوُهَو الثُّبُوُر... َتَعلَّْم أَنَُّه الَ طَْيَر إِالَّ  ٧٠٣

  :فيه قوالن » يعلمان « والضيمر يف 
  .أنه يعود على هاروت وماروت : أحدمها 
  .» م امللكان َوَما ُيَعلِّ« : امللكني ، ويؤيده قراءة أَُبّي بإظهار الفاعل [ أنه عائد على : والثانىي 



دون املبدل منه ، فإنه يف حكم املطَّرح ، فمراعاته أوىل؛ ] واألول هو األصح؛ ألن االعتماد إمنا هو على البدل 
  ]الكامل : [ مراعاة ِلهِْند ، إالّ يف قليل من الكالم؛ كقوله » فَاِتَنةٌ « : وال تقول » هِْنٌد ُحْسُنَها فَاِتٌن « : تقول 
  َتَركَْت َهوَازِنَ ِمثْلَ قَْرِن اَألْعَضبِ... وَف غُُدوََّها ورَواَحَها إنَّ السُُّي ٧٠٤

  ]الكامل : [ وقال اآلخر 
  َما حَاجَِبْيِه ُمَعيٌَّن بَِسواِد... فَكَأَنَُّه لَهُِق السَّراة كَأَنَُّه  ٧٠٥

و » َتَركَا « اعى الَبَدل ، وهو الكثري ، لقال ، ولو ر» ُمَعيَّن « : ، ويف قوله » َتَركَْت « : فراعى املُْبَدلَ منه يف قوله 
  ]الطويل : [ ؛ كقول اآلخر » ُمَعيََّنان « 

  وَلَِكنَُّه ُبْنَيانُ قَْومٍ َتَهدَّمَا... فََما كَانَ قَْيُس ُهلْكُُه ُهلَْك َواِحٍد  ٧٠٦
  .ولو مل يراع البدل للزم اإلخبار باملعىن عن اجلُثَّة 

« خرب عن » ُمَعيَّن « : منصوب على الظرف ، وأن قوله » َروَاحها وغدوها «  بأن وأجاب أبو حيان عن البيتني
  ]اهلزج : [ ، وجاز ذلك؛ ألن كل اثنني ال يغين أحدمها عن اآلخر ، جيوز فيهما ذلك؛ قال » َحاجَِبْيِه 
  بَِها الَْيَنان َتنَْهلُّ..  ٧٠٧
  ]الكامل : [ وقال 
  أَْو سُْنُبلٍ كُِحلَْت بِِه فَاْنَهلَِّت... َحبَّ قََرْنفُلٍ  لَكَأَنَّ ِفي الَْعْيَنْينِ ٧٠٨

  ]الطويل : [ وجيوز عكسه؛ قال 
  بَِصْحَراَء فَلْجٍ ظَلََّتا ِتِكفَاِن... إِذَا ذَكََرْت َعْينِي الزََّمانَ الِّّذي َمَضى  ٧٠٩

فإهنا زائدة » ما جاء من رجل « : ف يفيده خبال» أحداً « زائدة لتأكيد االستغراق ال لالستغراق؛ ألن » من « و 
  .لالستغراق 

  .هنا الظاهر أنه املالزم للنفي ، وأنه الذي مهزته أصل بنفسها » أحد « و 
  .وأجاز أبو القاء أن يكو مبعىن واحد ، فتكون مهزته بدالً من الواو 

  فصل فيمن قال بأهنما ليسا من املالئكة
كيف جيوز : ا بأن املالئكة عليهم السالم ال يليق هبم تعليم السحر ، وقالوا القائلون بأهنما ليسا من املالئكة احتجو

  ] . ٨: األنعام [ } َولَْو أَنزَلَْنا َملَكاً لَّقُِضَي األمر { : إنزال امللكني مع قوله 
رة الرجلني وأيضاً لو أنزل امللكني ، فإما أن جيعلهما ىف صورة الرجلني ، أو ال جيعلهما كذلك ، فإن جعلهما يف صو

مع أهنما ليسا برجلني كان ذلك جتهيالً وتلبيساً على الناس وهو ال جيوز ، ولو جاز ذلك فلم ال جيوز أن كل واحد 
من الناس الذي تشاهدهم أنه ال يكون احلقيقة إنساناً ، بل يكون ملكاً ن املالئكةن؟ وإن مل جيعلهما يف صورة 

  ] . ٩: األنعام [ } وْ َجَعلَْناُه َملَكاً لََّجَعلَْناهُ َرُجالً َولَ{ : الرجلني قدح ذلك يف قوله تعاىل 
لتعليم السحر وعن الثاين ] امللكني [ وأجاب القائلون بأهنما من املالئكة عن األول بأنا سنبني وجه احلكمة يف إنزال 

  .مقدم على العام  خاصة واخلاص] وقراءة املَلَكني بفتح الالم متواتورة وتلك [ بأن هذه اآلية عامة ، : 
أن اهللا تعاىل أنزهلما يف صورة َرُجلني ، كان الواجب على امللكني يف زمان األنبياء صلوات اهللا : وعن الثالث 

وسالمه عليهم أن يقطعوا على من صروته صورة اإلنسان بكونه إنساناً ، كما أنه يف زمان الرسول عليه الصالة 
  .الكَلْيب أالَّ يقطع بكونه من البشر ، بل الواجب التوقف فيه والسالم كانالواجب على من شاهد حية 

  فصل يف فساد رواية الزهرة



  .رووا قصة الزُّهَرة وما جرى هلا امللكني 
  :وهلم يف الزهرة قوالن 

  .أهنا الكوكب املعروف : أحدمها 
  .أهنا من بنات آدم ومسخت إىل هذا الكوكب : والثاين 
  .مسخت هبا : وقيل 

وهذه الرواية فاسدة مردودة؛ ألنه ليس يف كتاب اهللا تعاىل مايدل عليها ، بل فيه ما يبطلها من : اخلطيب قال ابن 
  :وجوه 
  .الدالئل الدالة على ِعْصَمِة املالئكة عليهم السالم من كل املعاصي : األول 

بل كان األوىل أن ُيَخيَّرا َبْيَن التوبة  إهنما خُيِّرا َبْين عذاب الدنيا ، وبني عذاب اآلخرة فاسد ،: أن قوهلم : الثاين 
  والعذاب؛ ألن اهللا تعاىل خري بينهما من أشرك به طول عمره ، فكيف يبخل عليهما بذلك؟

[ أهنما يعلمان السحر يف حال كوهنما معذبني ، ويدعوان إليه ، ومها يعاقبان : أن من أعجب األمور قوله : الثالث 
  :يف إنزاهلما وجوه ] السبب : ل وملا ظهر فساد هذا القول فنقو

أن السحرة كثرت يف ذلك الزمان ، واستنبطت أبواباً غريبة من السحر ، وكانوا َيدَُّعون النبوة ، : أحدها 
ويتَحدَّون الناس هبا ، فبعث اهللا تعاىل هذين امللكني َألْجلِ أن يعلّما الناس أبواب السِّحر حىت يتمكّنوا من معارضة 

  .انوا يدعون النبوة كذباً ، وال شك أن هذا من أحسن األغراض واملقاصد أولئك الذين ك
أن العلم بكون املعجزة خمالفة للّسحر متوقّف على العلم مباهية املعجزة ، ومباهية السحر ، والناس كانوا : وثانيها 

ىل هذين امللكني لتعريف ماهية جاهلني مباهية السِّحر ، فال جرم تعذّرت عليهم معرفة حقيقة املعجزة ، فبعث اهللا تعا
  .السحر ألجل هذا الغرض 

السحر الذي يوقع الفرقة بني أعداء اهللا ، واأللفة بني أولياء اهللا كان مباحاً عندهم ، أو : ال ميتنع أن يقال : وثالثها 
ا ، واستعملوه يف الشر ، مندوباً ، فاهللا تعاىل بعث َملَكني لتعليم السِّحر هلذا الغرض ، مث إن القوم تعلموا ذلك منهم

  .وإيقاع الفُْرقة بني أولياء اهللا ، واأللفة بني أعداء اهللا 
أن حتصيل العلم بكل شيء حسن ، وملا كان السِّحر منهياً عنه وجب أن يكون متصوراً معلوماً؟ ألن : ورابعها 

  .الذي ال يكون متصوراً ميتنع النهي عنه 
من السحر مل يقدر البشر على اإلتيان مبثلها ، فبعث اهللا املالئكة ليعلموا  لعل اجلن كان عندهم أنواع: وخامسها 

  .البشر أموراً يقدرون هبا على معارضة اجلن 
جيز أن يكون ذلك تشديداً يف التكليف من حيث إنه إذا علمه ما أمكنه أن يتوّصل به إىل اللَّذات : وسادسها 

هناية املشقّة ، فيستوجب به الثواب الزائد ، كما ابتلي قوم طالةوت العاجلة ، مث منعه من استعماهلا كان ذلك يف 
فثبت هبذه الوجوه ]  ٢٤٩: البقرة [ } فََمن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس مِنِّي َوَمن لَّْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه مين { : بانلهر على ما قال 

  .أعلم  أنه ال يبعد من اهللا تعاىل إنزال امللكني لتعليم الّسحر ، واهللا
  .فصل يف زمن وقوع هذه القصة 

  .هذه الواقعة إمنا وقعت يف زمان إدريس عليه الصَّالة والسالم : قال بعضهم 
  .} حىت َيقُوالَ إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ { : قوله 

وال جيوز » أن « ، والفعل بعدها منصوب بإضمار » إىل « حرف غاية ونصب ، وهي هنا مبعىن : » حىت « 



، واملعىن أنه » َوَما ُيَعلَِّماِن « : إىل أن يقوال وهي متعلقة بقوله : ها ، وعالمة النصب حذف النوت ، والتقدير إظهار
  .} إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ فَالَ َتكْفُرْ { : ينتفي تعليمهما أو إعالمهما على ما مضى من اخلالف إىل هذه الغاية ، وهي قوهلم 

وما يعلمان من أحد إالّ أن يقوال وهذا : واملعىن : قال » إال « مبعىن » حىت « هللا أن تكون وأجاز أبو البقاء رمحه ا
  ]الكامل : [ الذي أجاز ال يعرف عن أكثر املتقدمني ، وإمنا قاله ابن مالك؛ وأنشد 

  َحتَّى َتُجوَد َوَما لَدَْيَك قَِليلُ... لَْيَس الَْعطَاُء ِمَن الْفُضُولِ َسمَاَحةً  ٧١٠
  .إال أن جتُوَد : تقديره : ال ق

، وتكون ]  ٥: القدر [ } حىت َمطْلَعِ الفجر { : كهذه اآلية ، وكقوله » إىل « تكون حرف جر مبعىن » حىت « و 
  ]الطويل : [ حرف عطف ، وتكون حرف ابتداء فتقع بعدها اجلمل؛ كقوله 

  ةَ َحتَّى َماُء َدْجلَةَ أَْشكَلُبَِدْجلَ... فََما َزالَِت الْقَْتلَى تَُمجُّ ِدَماَءَها  ٧١١
إما يف القوة ، أو : والغاية معىن ال يفارقها يف هذه األحوال الثالثة ، فلذلك ال يكون ما بعدها إال غاية ملا قبلها 

  .الضعف ، أو غريمها ، وهلا أحكام أُخر ستأيت إن شاء اهللا تعاىل 
عدها اجلملة ، وقد تقدم أن بعضهم جييز إعماهلا ، واجلملة يف الزائدة ، فلذلك وقع ب» ما « مكفوفة ب » إمنا « و 

  .» فَالَ َتكْفُر « : حملّ نصب بالقول ، وكذلك 
  فصل يف املراد بالفتننة

فتنت الذهب بالنار أذا عرض على النار ليتميز : املراد هاهنا بالفتنة احملنة اليت هبا يتيمز املطيع عن العاصي ، كقوهلم 
  .ب ، وقد بَّينا احلكمة يف بعثة امللكني لتعليم السحر اخلاّص عن املشو

  .فاملراد أهنما ال يعلمان أحداً السحر وال يصفانه عن املشوب ، وقد َبيْنا احلكمة يف بعثة امللكني لتلعيم السحر 
النَّصيحة فاملراد أهنما ال يعلمان أحداً السحر وال يصفانه ألحد ، وال يكشفان له وجوه االحتيال حىت يبذال له 

هذا الذي نصفه لك ، وإن كان الغرض منه أن يتميز به الفرق بني السحر عن : أي » إِنََّما َنْحُن فَْتَنةٌ « : فيقوال له 
املعجزة ، ولكنه ميكنك أن تتوّصل به إىل املفاسد واملعاصي ، فإياك أن تستعمله فيما هنيت عنه ، أو تتوصل به إىل 

  .شيء من األعراض العاجلة 
  :يف هذه اجلملة سبعة أقوال » فََيَتَعلَُّمونَ « : قوله تعاىل 

، ومجع محالً » أحد « عائد على » فيتعلّمون « والضمري يف » وما يعلمان « : أهنا معطوفة على قوله تعاىل : أظهرها 
  ] . ٤٧: احلاقة [ } فََما ِمنكُْم مِّْن أََحٍد َعْنُه حَاجِزِيَن { : على املعىن ، كقوله تعاىل 

. منفياً أيضاً لعطفه علبيه ، وحينئذ ينعكس املعىن » فيتعلّمون « املعطوف عليه منفي ، فيلزم أن يكون : فإن قيل 
، وإن كان منفياً لفظاً فهو موجب معىن؛ } َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحٍد حىت َيقُوالَ { : فاجلواب ما قالوه ، وهو أن قوله 

  .إمنا حنن فتنة ، وهذا الوجه ذكره الزجاج وغريه : اس السحر بعد قوهلما يعلمان الن: ألن املعىن 
  .قاله الفراء » ُيَعلُِّمونَ النَّاَس السَّْحر « أنه معطوف على : الثَّاين 

: يعىن » منهما « مع إتيانه بضمري التثنية يف » يعلمون « وقد اعترض الزجاج هذا القول بسبب لفظ اجلمع يف 
« ال ميتنع عطف : وغريه ، وقالوا ] أبو علي [ وأجازه » يعلمون « ألجل » منهم « : قال فكان حقه أن ي

راجع إليهما ، فإن » منهما « ، وإن كان التعليم من امللكني خاّصة ، والضمري يف » يعلِّمون « على » فيتعلمون 
  .إمنا جاء بعدم تقّدم ذكر املَلَكَْينِ » منهما « : قوله 



منهما « وهو أنه يلزم منه اإلضمار قبل الذكر ، وذلك أن الضمري يف : قول الفراء من وجه آخر وقد اعترض على 
ُيَعلُِّمونَ « : فيكن التقدير [ ، » يعلمون « عطف على » فيتعلمون منهما « عائد على امللكني ، وقد فرضتم أن » 

قبل ذكر املَلَكْين ، وهو اعتراض َواٍه فإهنما » منهما « فيلزم اإلضمار يف ] » النَّاَس السِّْحَر فََيَتَعلَُّمونَ منهما 
  .متقدمان لفظاً ، وتقدير تأخرمها ال يضّر؛ إذ احملذور َعْوُد الضمري على غري مذكور يف اللفظ 

  .، فعل يف موضع رفع ، فلذلك عطف عليه فعل مرفوع » كفروا « وهو أحد قويل سيبويه أه عطف على : الثالث 
ال تكفر فيتعلموا لَيجَْعال كفره سبباً : ؛ ألنه مل ُيْخبِْر عن امللكني أهنما قاال » فيتعلمون « ] وارتفع  : [قال سيبويه 

فال : جواباً لقوله » فيتعلمون « كفروا فيتعلمون ، وَشْرُح ما قاله هو أنه يريد أن ليس : لتعلم غريه ، ولكنه على 
ألن » الَ َتفَْتُروا « : ، بعد قوله ]  ٦١: طه [ } ُيْسحَِتكُم فَ{ : تكفر فيتنصب يف جواب النهي ، كما النصب 

واعترض على هذا مبا تقّدم من لزوم اإلضمار قبل الذكر ، . كُفَْر من هنياه أن يكفر ليس سبباً لتعلّم من يتعلم 
  .وتقدم جوابه 

، فعطف جلمة امسية » هم يتعلمون ف« أنه خرب مبتدأ حمذوف ، والتقديرك » سيبويه « وهو القول الثاين ل : الرابع 
  .على فعلية 

» يعلمون « فاستغين عن ذكر » يعلّمان فيتعلّمون « واألجود أن يكون معطوفاً على : قال الزَّجَّاج أيضاً : اخلامس 
» اسغين عن ذلكر : ال وجه لقوله « : واعتراض أبو علي قول الزجاج؛ فقال [ على ما يف الكالم من الدليل عليه 

وهذا االعتراض من أيب علي ت حامل عليه لسبب وقع بينهما؛ فإن الزجاج . » ؛ ألنه موجود يف النص « مان يعل
حىت يكون مذكوراً يف » وما يعلمان « : يف قوله » ما « املنفي ب » يعلمان « عطف على » فيتعلمون « مل يرد أن 

  ] .» يعلمان فيتعلمون « : وهو  النص ، و إمنا أراد أن مث فعالً مضمراً يدل عليه قوة الكالم
فيأتون فيتعلّمون ، ذكره الفراء والزجاج أيضاً : أنه عطف على معىن ما دلّ عليه أول الكالم ، والتقدير : السَّادس 

.  
هو مستأنف ، وهذا حيتمل أن يريد أنه خرب مبتدأ مضمر كقول سيبويه رمحه اهللا : وقيل : قال أبو البقاء : السَّابع 
  .ن مستقالً بنفسه غري حممل على شيء قبله ، وهو ظاهر كالمه وأن يكو

  .» يعلمون « متعلّق ب » ِمْنُهَما « : قوله 
عوده إىل املَلَكني ، سواء قرىء بكسر الالم أو فتحها : أظهرها : البتداء الغاية ، ويف الضمري ثالثة أقوال » من « و 
.  

  .مللكني يعود على الّسحر وعلى املنزل على ا: والثاين 
  .، وهو قول أىب مسلم » فال تكفر « : أنه يعود على الفتنة ، وعلى الكفر املفهوم من قوله : والثالث 

  .أهنا موصولة امسية » ما « الظَّاهر يف » َما ُيفَرِّقُونَ به « : قوله 
عليها » به « مري يف وأجاز أبو البقاء أن تكن نكرة موصوفة ، وليس بواضح ، وال جيوز أن تكن مصدرية لعود الض

  .، واملصدرية حرف عند مجهور النحويني كما تقدم غري َمّرة 
  .» ُيقَّرقُونَ « ظرف ل » َبْيَن الَْمْرِء « و 

  .مهموزاً ، وهي اللغة العالية » املَْرِء « واجلمهور على فتح ميم 
  .بضم امليم مهموزاً » املُْرء « : وقرأ أين أيب أسحاق 
  .بكسر امليم مهموزاً » اِملْرُء « : يلي واحلسن وقرأ األشهب العق



  .فأما الضم فلغة حمكية 
» فاءه « لغة وهي أن » املرء « وأما الكسر فيحتمل أن يكون لغة مطلقاً ، وحيتمل أن يكون لإلتباع ، وذلك أن يف 

« بضم امليم و » ْرُء ما قام املُ« : ، فإن ضم ضمت ، وإن فتح فتحت ، وإن كسر كسرت ، تقول » المه « َتْتَبُع 
  .بكسرها ، وقد جيمع بالواو والنون ، وهو شاذ » مررت باِملْرِء « بفتحها ، و » رأيت املَْرَء 

  .أخالقكم : أي » أْحِسُنوا َمَألكُْم أَيَُّها املَْرؤون « : قال احلسن يف بعض مواعظه 
» الواو « ، ووجهها أنه نقل حركة اهلمزة على  بفتح امليم وكسر الراء خفيفة» املَرِ « وقرأ احلسن ، والزهري 

  .وحذف اهلمزة ختفيفاً وهو قياس مطّرد 
بتشديد الرَّاء من غري مهز ، ووجهها أنه نقل حرة اهلمزة إىل الرَّاء ، مث رأى الوقف » املَرِّ « : وقرأ الزهري أيضاً 

  .بتشديد الراء مث أجرى الَوْصل جمرى الوقف  ] ٥٣: القمر [ } مُّْسَتطٌَر { عليها مشدّداً ، كما روي عن عصام 
  فصيل يف تفسري التفريق

  :ذكروا يف تفسري التفريق هاهنا وجهني 
أن هذا التفريق إمنا يكون بأن يعتقد بأن ذلك السرح مؤثر يف هذا التفريق ، فيصري كافراً ، وإذا صار : األول 

  .كافراً بَاَنْت منه امرأته ، فيحصل تفريق بينهما 
و ذكره التفريق دون سائر الصُّور . أنه يفرق بينهما بالتمويه واحلَِيل ، والتَّضْريب وسائر الوجوه املذكورة : ثاين ال

اليت يتعلّموهنا تنبيهاً على الباقي ، فإن ركون اإلنسان إىل زوجته معروف زائد على موّدة قريبة ، فإذا وصل بالسحر 
» ماء « جيوز يف » َوما ُهْم بَِضارِّيَن بِه ِمْن أََحِد « : يدلّ عليه قوله تعاىل إىل هذا األمر مع شّدته فغريه أوىل ، 

  .وجهان 

زائدة ، فهو يف حمل » الباء « خربها ، و » بَِضارين « امسها ، و » هم « أن تكون احلجازية ، فيكون : أحدمها 
  .نصب 
زائدة أيضاً فهو يف حمل » الباء « خربه ، و » ارِّيَن بَِض« مبتدأ ، و » هم « أن تكون التميمية ، فيكون : والثاين 

  .رفع 
  :والضمري فيه ثالثة أقوال 

  .» فََيَتَعلَُّمونَ « أنه عائد على السَّحرة العائد عليهم ضمري : أحدها 
  .» واتبعوا « يعود على اليهود العائد عليهم ضمري : الثاين 

  .» َوَما ُيفَرِّقُونَ بِِه « : يف قوله » ما « يعود على  »به « يعود على الشياطني والضمري يف : الثالث 
من غري نون ، » بَِضرِّي « : مفعول به ، وقرأ األعمش » ِمْن أََحدٍ « بإثبات النون و » َبَضارِّيَن « واجلمهور على 

  :ويف توجيه ذلك قوالن 
  ]الطويل : [ ؛ مثل قوله » أل « أنه أسقط النون ختفيفاً ، وإن مل يقع اسم الفاعل صلةً ل : أظهرمها 
  لَكُْم غَْيَر أَنَّا إِنْ ُنَسالَْم ُنَساملِ... َولَْسَنا إِذَا َتأَْبْونَ ِسلْماً بُِمذْعِنِي  ٧١٢

  .يريدون ثِْنَتاِن َوِمائََتاِن » قَطَا قَطَا بَْيُضك ِثْنَتا ، َوبِْيِضي مِائََتا « : مبذعنني ونظريه يف التَّثْنية : أي 
، وفصل بني املضاف والضاف إليه » أحٍد «  وبه قال الزَّخمشري ، وأبن عطية أن النُّونَ حذفت لإلضافة إىل والثاين

  ]الطويل : [ ؛ كما فصل به يف قوله اآلخر » به « باجلار واجملرور ، وهو 
  َدَعاُهمَاإِذَا َخاَف َيْوماً َنْبوةً فَ... ُهَما أََخَوا ِفي الَْحْربِ َمْن الَ أََخا لَُه  ٧١٣



  ]الوافر : [ ويف قوله 
  َيُهوِديِّ ُيقارُِب أَوْ ُيزِيلُ... كََما ُخطَّ الْكَِتاُب بِكَفِّ َيْوماً  ٧١٤

جعل اجلار جزءاً : هو جمرور؟ قلت » أحد « كيف يضاف إىل ] قلت [ فإن : مث استشكل الزخمشري ذلك فقال 
  .من اجملرور 

ز؛ ألن الفصل بني املتضايفني بالظَّرف واجملرور من ضََرائر الشعر ، وأقبح وهذا التخريج ليس جيو: قال أبو حيان 
  .من ذلك أال يكون مث مضاف إليه؛ ألنه مشغول يعامل َجّر ، فهو املؤثر فيه ال اإلضافة 

  .وأما جعله حرف اجلر جزءاً من اجملرور فليس بشيء؛ ألن هذا مؤثر فيه ، وجزء الشيء ال يؤثر فيه 
فصل من ضرائر الشعر فليس كما قال ، ألنه قد فصل باملفعول به يف قراءة ابن عامر ، فالباظرف وأجيب بأن ال

  .ألن جزء الشيء ال يؤثر فيه « : وأما قوله . وشبهه أوىل ، وسيأيت حتقيق ذلك يف األنعام 
الفعل كاجلزء من ] النجاة  [ننزله منزلة اجلزء ، ويدلّ على ذلك قول : فإمنا ذلك يف اجلزء احلقيقي ، وهذا إمنا قال 

  .الفاعل ، ولذلك آّنث لتأنيثه ، ومع ذلك فهو مؤثِّر فيه 
  .« َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحٍد » : زائدة لتأكيد االستغراق كما تقدم يف « من أحد » يف « من » و 

يف املفعول به « من » د زيادة جيوز أن يكون مبعىن واحد ، واملعهو« أحداً » إن : وينبغي أن جييء قول أيب البقاء 
ما ضربت من أحد ، إال أنه محلت اجلملة االمسية الدَّاخل عليها حرف النفي على الفعلّية : املعمول لفعل منفي حنو 

وما يضرون من أحد ، إال أنه عدل إىل هذه اجلملة املصدرة باملبتدأ املخرب عه باسم : املنفية يف ذلك؛ ألن املعىن 
  .على الثبوت ، واالستقرار املزيد فيه باء اجلر للتوكيد ااملراد الذي مل تفده اجلملة الفعلية  الفاعل الدّال

هذا استثناء مفّرغ من األحوال ، فهو يف حمل َنْصب على احلال ، فيتعلّق مبحذوف ، ويف » إِالَّ بإِذِْن اِهللا « : قوله 
  :صاحب هذه احلال أربعة أوجه 

  .» بضارين « كن يف أنه الفاعل املست: أحدها 
  .وجاءت احلال من النكرة؛ العتمادها على النفي » أحد « أنه املفعول هو : الثاين 

وما يضرون أحداً بالسحر إال ومعه علم اهللا ، أو مقروناً : أي بالسحر ، والتقدير » به « أن اهلاء يف : والثالث 
  .بإذن اهللا وحنو ذلك 

  .الضرر ، إال أنه حذف للداللة عليه أنه املصدر املعروف وهو : والرابع 
  فصل يف تأويل اإلذن

اإلذن حقيقة يف األمر واهللا ال يأمر بالسحر ، ألنه تعاىل أراد عيبهم وذمهم عليه ، ولو كان قد : قال ابن اخلطيب 
  :أمرهم به ملا جاز أن يذمهم عليه ، فال بد من التأويل ، وفيه وجوه 

التَّْخلية يعىن الساحر إذا سحر إنساناً ، فإن شاء اهللا تعاىل منعه منه ، وإن شاء َخلَّى  املراد منه: قال احلسن : أحدها 
  .بينه وبني ضرر السحر 

، وإمنا مسي األذان أذاناً ، ألنه إعالم للناس بدخول وقت الصالة ، » إِالَّ يعلم اهللا « : املراد : قال األصم : وثانيها 
وَأَذَانٌ مَِّن اهللا َوَرسُوِلِه إِلَى الناس َيْومَ { : سة به تدرك اإلذن ، وكذلك قوله تعاىل ومسي اإليذان إيذاناً؛ ألن باحلا

: معناه ]  ٢٧٩: البقرة [ } فَأْذَنُواْ بِحَْربٍ مَِّن اهللا َوَرُسوِلهِ { إعالم ، وقوله تعاىل : أي ]  ٣: التوبة [ } احلج 
  .أعلمتكم : يعىن ]  ١٠٩: األنبياء [  }آذَنُتكُْم على َسَوآٍء { : فاعلموا ، وقوله 

أن الضرر احلاصل عند فعل السِّحر إمنا حيصل خبلق اهللا ، وإجياده وإبداعه ، وما كان كذلك فإنه يصح أن : وثالثها 



  ] . ٤٠: النحل [  }إِنََّما قَْولَُنا ِلَشْيٍء إِذَآ أََرْدنَاُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ { : يضاف إىل اهللا تعاىل كما قال 
أن يكون املراد باإلذن األمر ، وهذا الوجه ال يليق إالَّ بأن يُفَّسر التفريق بني املرء وزوجه بأن يصري كافراً : ورابعها 

  .، والكفر يقتضي التفريق ، فإنَّ هذا حكم شرعي ، وذلك ال يكون إال بأمر اهللا تعاىل 
  .ملة وجهان يف هذه اجل» َوالَ َيْنفَعُُهْم « : قوله 

  .أيضاً ، فال حملّ هلا من اإلعراب » ما « فتكون صلة ل » يضرهم « وهو الظاهر أهنا عطف على : أحدمها 
» الواو « وهو ال ينفعهم ، وعلى هذا فتكون : أن تكون خرباً ملبتدأ مضمر تقديره : والثاين ، وأجازه أبو البقاء 

ما يضرهم « : نصب على احلال ، وهذه احلال تكون مؤكّدة؛ ألن قوله للحال ، واحلملة من املبتدأ واخلرب يف حملّ 
  .يفهم منه عدم النفع » 

  .؛ ألن الفعل ال يعطف على االسم » ما « وال يصح عطفه على : قال أبو البقاء 
  .وهذا من املواضع املستغىن عن النّص على منعها لوضوحها ، وإمنا ينص على منع شيء يتوهم جوازه 

ألهنا ينفى هبا احلال واالستقبال ، وإن كان بعضهم خّصها باالستقبال ، والضُّرُّ والنفع معروفان » ال « ب  وأتى هنا
الضَّر والضَّر بالضم والفتح ، والضََّرر : ، يقال َضرَُّه َيُضرُّهُ بضم الضاد ، وهو قياس املضاعف املتعدِّي ، واملصدر 

  ]الطويل : [ مبعناه َضرياً؛ قال الشاعر  َضاَرةُ َيضُِريُه: بالفك أيضاً ، ويقال 
  َبلَى كُلُّ ما َشفَّ النُّفُوسَ َيضِْيُرهَا... َتثُولُ أُنَاٌس الَ َيِضُريَك نَأُْيَها  ٧١٥

  .وليس حرف العلة مبدالً من التضعيف 
  .منفوع ، والقياس ال يأباه : أنه ال يبىن من نفع اسم مفعول فيقال : ونقل بعضهم 

  .تقدم أن هذه الالَّم جواب قسم حمذوف » د علموا وق« : قوله 
جيوز أن تكون متعدية إىل اثنني أو إىل واحد ، وعلى كال التقديرين فهي ُمَعلَّقة عن العمل فيما بعدها » علم « و 

 ألجل الالم ، فاجلملة بعدها يف حمل نصب؛ إما ساّدة مسدَّ مفعولني ، أو مفعول واحد على حسب ما تقدم ، ويظهر
أثر ذلك يف العطف عليها ، فإن اعتقدنا تعديها الثنني عطفنا على اجلملة بعدها مفعولني ، وإال عطفنا واحداً ، 

  .علمت لزيد قائم وعمراً ذاهباً ، أو علمت لزيد قائم وذهاب عمرو : ونظريه يف الكالم 
  ]الطويل : [ حملها قولُ الشاعر  والذي يدل على أن اجلملة املعلقة بعد علم يف حمل نصب وَعطَْف املنصوب على

  َوالَ مُوجَِعاتِ القَلْبِ َحتَّى تََولَِّت... َوَما كُْنُت أَْدرِي قَْبلَ َعزَّةَ َما الَْهَوى  ٧١٦
» ما « ، ويف البيت كالم إذ حيتمل أن تكون » ما اهلََوى « على أنه عطف على حمل » موجعاِت « روي بنصب 

موجعاِت « نافية للجنس و » ال « عليه ، وحيتمل أن تكون » موجعاتِ « ، فعطف  مفعول به» واهلوى « زائدة ، 
  .وال موجعاِت القلبِ عْنِدي حىت تولَِّت : امسها ، واخلرب حمذوٌف كأنه قال » 

  :فيه مخسة أقوال » علموا « ةوالضمري يف 
حبضرة سليمان ، أو ضمري مجيع ضمري اهليود الذين حبضرة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، أو ضمري من : أحدها 

  .اليهود ، أو ضمري الشياطني أو ضمري امللكني عند من يرى أن االثنني مجع 
  :يف هذه الالم قوالن » لََمنِ اْشتََراُه « : قوله 

يف حملّ َمْن موصولة « عن العمل كما تقدم ، و » َعِلَم « وهو ظاهر قول النحاة أهنا الم االبتداء املَُعلَّقة ل : أحدمها 
  .صلتها وعائدها « اشتراه » رفع باالبتداء ، و 

ماله خالق يف : زائدة يف املبتدأ ، والتقدير « من » جلمة من مبتدأ وخرب ، و } َما لَُه ِفي اآلخرة ِمْن َخالَقٍ { و 



  .اآلخرة 
سم عليها كما تقدم ، و مق« ولقد علموا » : املوصولة ، فاجلملة من قوله « من » وهذه اجلملة يف حمل رفع خرب ل 

  .غري مقسم عليها ، هذا مذهب سيبويه رمحه اهللا تعاىل واجلمهور « لََمن اْشتََراُه » 

شرطية يف حمل » َمنٍ « أن تكونه هذه الالم هي املوطّئة للقسم ، و : وهو قول الفراء ، وبتبعه أبو البقاء : الثاين 
على القول األول صلة ، وعلى » اشترااه « جواب القسم ، ف } َخالَقٍ  َما لَُه ِفي اآلخرة ِمْن{ رفع باالبتداء ، و 

الثاين خرب السم الشرط ، ويكون جواب الشرط حمذوفاً؛ ألنه إذا اجتمع شرط وقسم ، و مل يتقدمهما ذو خرب 
  ]الطويل : [ أجيب سابقهما غالباً ، وقد جياب الشرط مطلقاً كقوله 

  أَُصْم ِفي نََهارِ الْقَْيِظ ِللشَّْمسِ َباِديَا... الَْيْومَ َصاِدقاً  لَِئْن كَانَ َما ُحدِّثُْتُه ٧١٧
  ]الطويل : [ وال حيذف جواب الشرط إال وفعله ماض ، وقد يكون مضارعاً كقوله 

  لََيْعلَُم َربِّي أَنَّ َبيِْتَي َواسُِع... لَِئْن َتُك قَْد َضاقَْت َعلَْيكُْم ُبيُوُتكُْم  ٧١٨
ُمقَْسماً عليهما ونقل عن الزجاج » لََمنِ اْشَترَاُه « ، و » َولَقَْد َعِلُموا « : رَّاء تكون اجلملتان من قوله فعلى قول الفَ

َمْن « هذا ليس موضع شرط ومل يوجه منع ذلك ، والذي يظهر يف منعه ، أن الفعل بعد : منع قول الفراء فإنه قال 
االشتراء قد وقع وانفصل ، فجعله شرطاً ال يصح؛ ألن فعل الشرط ماض لفظاً ومعىن ، فإن » اشَْتَراهُ « وهو » 

  .وإن كان ماضياً لفظاً ، فال بد أن يكون مستقبالً معىن 
  فصل يف أوجه استعارة لفظ الشراء

  :واستعري لفظ الشراء لوجوه 
اطني ، فكأهنم قد اشتروا ذلك أهنم ملا نبذوا كتاب اهللا وراء ظُُهورهم ، وأقبلوا على التمسُّك مبا تتلو الشَّي: أحدها 

  .السحر بكتاب اهللا تعاىل 
أن املَلَكني إمنا قصدا بتعليم السحر االحتراز عنه ليصل بذلك االحتراز إىل منافع اآلخرة ، فلما استعمل : وثانيها 

  .السحر ، فكأنه اشترى مبنافع اآلخرة منافع الدنيا 
: واخلَالَق . فكأهنم أبدلوا الراحة يف مقالبة التعليم ألجل االستعمال  أهنم حتملوا مشقة تعليمه ليستعملوه ،: وثالثها 

  .النصيب 
  .أكثر استعماله يف اخلري : قال الّزجاج 

  ]البسيط : [ فأما قول أمّية بن أي الصلت 
  إِالَّ سََرابِيلُ ِمْن قَطْرٍ َوأَغْالَلُ... َيْدُعونَ بالْوَْيلِ ِفيَها الَ َخالََق لَُهْم  ٧١٩

  .حتمل ثالثة أوجه في
  ]الوافر : [ أنه على سبيل التهكُّم هبم؛ كقوله : أحدها 
  َتِحيَّةُ َبْينِهِْم َضْربٌَ جِيُع. . ...  ٧٢٠

  .لكن هلم السََّرابيل من كذا : أنه استثناء منقطع ، أي : والثاين 
  .أنه استعمل يف الشر على قلة : الثالث 

  ] املتقارب: [ القَْدر؛ قال : واخلالق 
  َوَما لََك ِفي غَاِلبٍ ِمْن َخالَْق... فََما لََك َبْيٌت لََدى الشَّاِمخَاِت  ٧٢١

  .من قَدر ورتبة ، وهو قريب من األول : أي 



خلق األدمي ، ومنه : يشبه أن يكون أصل الكلمة من اخللق ، ومعناه التقدير ، ومنه : قال القَفَّال رمحه اهللا تعاىل 
يعود على : فيه أربعة أقوال » اشتراه « والضمري املنصوب يف . درمهاً رزقاً على عمل كذا قدر للرجل كذا : يقال 

  .السحر ، أو الكفر ، أو كَْيلهم الذى باعوا به السحر ، أو القرآن لتعويضهم كتب السحر عنه 

جواب قسم حمذوف تقديره » لبئسما « وما ذكر الناس فيها ، والالم يف » َولَبْئَْس َما « : وتقدم الكالم على قوله 
  .السحر أو الكفر : واهللا لبئسما ، واملخصوص بالذّّم حمذوف أي : 

لو كانوا يعلمون ذم ذلك ملا باعوا به أنفسهم ، وهذا : حمذوف تقديره » لو « جواب » لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ « : قوله 
من شراء السحر؛ ألن املقدر كلما كان ُمتَصيَّداً من  لو كانوا ينتفعون بعلمهم المتنعوا: أحسن من تقدير أيب البقاء 

  .يعود على الَيُهوِد باتفاق » يعلمون « يعود على السحر ، أو الكفر ، ويف » به « والضمري يف . اللفظ كان أَوْلَى 
مي ، مث نفاه على سبيل التوكيد القس» َولَقَْد َعِلُموا « : فإن قلت كيف أثبت هلم العلم أوالً يف : قال الزخمشري 
  .» لْو كانُوا َيْعلَُمونَ « : عنهم يف قوله 

لو كانوا يعملون بعلمهم ، جعلهم حني مل يعملوا به كأهنم منسلخون عنه ، وهذا بناء منه على أن : معناه : قلت 
  .لشيء واحد » َيْعلَُمونَ « و » َعِلُموا « الضمريين يف 

علم الثاين الَعقْل؛ ألن العلم من مثرته ، فلما انتفى األصل انتفى مثرته ، وأجاب غريه على هذا التقدير بأن املراد بال
هبذه [ إذ مل ينتفعوا » ُصّماً وُبكْماً وُعْمياً « فصار وجود العلم كعدمه حيث مل ينتفعوا به كما مسى اهللا تعاىل ، الكفار 

  .مل يعلما نفعه يف الدنيا علموا ضرره يف اآلخرة ، و: أو يغاير بني متعلّق العلمني أي ] احلواس 
على الشياطني ، أو على َمْن حبضرة سليمان ، أو على امللكني ، فال إشكال » علموا « وأما إذا أعدت الضمري يف 

  .الختالف املسند إليه العلم حينئذ 

  ) ١٠٣(لَُمونَ َولَْو أَنَُّهْم آَمُنوا َواتَّقَْوا لََمثُوَبةٌ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َخْيٌر لَْو كَاُنوا َيْع

  :هنا فيها قوالن » لو « } َولَْو أَنَُّهْم آَمُنواْ { : قوله تعاىل 
أهنا على باهبا من كوهنا حرفاً ملا كان سيقع لوقوع غريه ، وسيأيت الكالم يف جواهبا ، وأجاز الزخمشري : أحدمها 

عن إرادة اهللا إمياهنم ، واختيارهم له ، فعلى هذا ال  لَْيتَُهْم آمنوا على سبيل اجملاز: رمحه اهللا تعاىل أن تكون للتمين أي 
  .يلتزم أن يكون هلا جواب ، ألهنا قد جتاب بالفاء حينئذ ، ويف كالمه اعتزال 

أنه يف حملّ رفع : أحدمها وهو قول سيبوبيه ] وفيه قوالن [ مؤول مبصدر ، وهو يف حمل رفع ، » أهنم آمنوا « و 
، وإن كانت خمتصة » لو « ولو كاان إمياهنم ثابت ، وشذّ وقوع االسم بعد : ره باالبتداء ، وخريه حمذوف تقدي

  .» لدن « بعد » غدوة « باألفعال ، كما شذ نصب 
  .» أنَّ « ال حيتاج هذا املبتدأ إىل خرب جلريان الفظ املسند واملسند إليه يف صلة : وقيل 

، وتقدم » ظّن وأخواهتا « الواقعة بعد » أن « الف يف وهذا يشبه اخل» النساء « وصحح أبو حَيَّان هذا ىف سورة 
  .حتقيقه 
ولو ثبت إمياهنم؛ ألهنا ال يليها إالَّ الفعل : وهو قول املربد أنه يف حملّ رفع بالفاعلية ، رافعه حمذوف تقديره : والثاين 

عل مثله ، ودليل كال القولني ظاهراً أو مضمراً ، وقد رّد بعضهم هذا بأنه ال يضمر بعدها الفعل إال مفسَّراً بف
  :فيه قوالن » أهنم « والضمري يف . مذكور يف كتب النحو 



  عائد على اليهود ،: أحدمها 
  .السحر ] الناس [ على الذين يعلمون : والثاين 

: البقرة [ } َرآَء ظُهُورِِهمْ َنَبذَ فَرِيٌق مَِّن الذين أُوُتواْ الكتاب ِكَتاَب اهللا َو{ : إنَّ اهللا تعاىل ملا قال : قال ابن اخلطيب 
يعىن } َولَْو أَنَُّهْم آَمنُواْ { : ، وأهنم تّسكوا بالسحر قال بعد } اتََّبُعوا َما َتْتلُو الشََّياِطنيُ { مث وصفهم بأهنم ]  ١٠١

  .مبا بنذوه من كتاب اهللا 
وإن محلته على األمرين جاز ، فإن محلت ذلك على القرآن جاز ، وإن محلته على كتاهبم املصدق للقرآن جاز ، 

  .واملراد بالتقوى االحتراز عن فعل املنهيات ، وترك املأمورات 
  .} لََمثُوَبةٌ ِمْن اِهللا { : قوله تعاىل 

  :يف هذه الالم قوالن 
عليه ،  أهنا الم االبتداء ، وأن مابعدها استئناف إخبار بذلك ، وليس متعلقاً بإمياهنم وتقواهم ، وال مترتباً: أحدمها 

: حمذوف إذا قيل بأهنا ليست للتمين ، أو قيل بأهنا للتمين ، ويكون هلا جواب تقديره » لو « وعلى هذا فجواب 
  .ألثيبوا 
  .جتاب باجلملة االمسية » لو « ، فإن » لو « أهنا جواب : والثاين 

ملا يف ذلك من الداللة على » لو  «أوثرت اجلملة االمسية على الفعلية يف جواب : قال الزخمشري رمحه اهللا تعاىل 
ويف . [ لذلك ]  ٥٤: األنعام [ } َسالٌَم َعلَْيكُمْ { ثبوت املَثُوَبِة واستقراراها ، كما َعَدلَ عن النصب إىل الرفع يف 

  .مجلة إمسية نظر حيتاج إىل دليل غري َمحلّ النزاع » لو « وقوع جواب ] 

، إمنا جاء هذا » لو « يف كالم العرب وقوع اجلملة االبتدائية جواباً ل مل يعهد : قال أبو حيان رمحه اهللا تعاىل 
  .املختلف يف خترجيه ، وال َتثُْبت القواعد الكلية باحملتمل 

  :واملثوبة فيها قوالن 
فالتقى  ، فنقلت إىل الساكن قبلها ،» الواو « ، واألصل َمثُْووَبة ، فَثَقُلَت الضَّمة على » فعولة « أن وزهنا : أحدمها 

َمقُولة وجموزة ومصونة ومشوبة وقد جاءت مصادر على مفعول كاملعقول ، فهي : ساكنان فحذف أحدمها مثل 
  .مصدر نقل ذلك الواحدي 

بسكون الثاء » َمثْوَبة « : من الثواب بضم العني ، وإمنا نقلت الّضّمة إىل الثاء ، ويقال » َمفُْعلَة « أهنا : والثاين 
، إال أهنم صححوها كما صححوا يف » مقامة « ك » مثابة « : ن من َحقّها اإلعالل فيقال وفتح الواو ، وكا

  .ثواب وجزاء من اهللا : أي » املثوبة « ومعىن . ، وبذلك قرأ أبو السمال وقتادة كمشورة » َمكَْرَزة « اإلعالل 
  .لرجعة إىل اهللا تعاىل خري : وقيل 
  .ملثوبة كائنة من عند اهللا تعاىل : ، فيتعلّق مبحذوف ، أي » ملثوبة « رفع صفة  يف حملّ] ِمْن ِعْنِد اِهللا { : قوله 

  .والعندية هنا جماز تقدم يف نظائره 
  .وهذا الوصف هو املسوغ جلواز االتبداء بالنكرة : قال أبو حيان 

:  لو قيل يف الكالم وال حاجة إىل هذا؛ ألن املسوغ هنا شيء آخر ، وهو االعتماد على الم االبتداء ، حىت: قلت 
  .من غري وصف لصح ] لََمثُوَبةٌ َخْيٌر { 

َورِضَْوانٌ مَِّن اهللا { : يفيد أن شيئاً من الثواب وإن قلّ خري ، فذلك ال يقال له قليل ، ونظريه » ملثوبة « والتنكري يف 
  ] . ٧٢: التوبة [ } أَكَْبُر 



: التفضيل ، بل هي لبيان أهنا فاضلة ، كقوله تعاىل » أفعل « نا مبعىن ، وليست ه» ِلَمثُوَبة « خٌرب » َخْيٌر « : وقوله 
  ] . ٤٠: فصلت [ } أَفََمن يلقى ِفي النار َخْيرٌ { ]  ٢٤: الفرقان [ } أَْصَحاُب اجلنة َيْوَمِئذٍ َخْيٌر مُّْسَتقَّراً { 

حتصيل أسباهبا من : صيل املثوبة خرياً ، أي لكان حت: جواهبا حمذوف تقيدره } لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ { : قوله تعاىل 
  .آلمنوا : اإلميان والتقوى ، وكذلك قَّدره بعضهم 

  :وجهان » يعلمون « ويف مفعول 
  .لو كانا من ذوي العلم : أنه حمذوف اقتصاراً أي : أحدمها 
  .أن ما عند اهللا خري وأبقى  لو كانوا يعلمون التفضيل يف ذلك ، أو يعلمون: أنه حمذوف اختصاراً تقيدره : والثاين 

  ) ١٠٤(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتقُولُوا َراِعَنا َوقُولُوا انْظُْرَنا َواْسَمُعوا َوِللْكَافِرِيَن َعذَابٌ أَلِيٌم 

عند  اعلم أن اهللا تعاىل ملا شرح قبائح أفعاهلم قبل مبعث حممد عليه الصالة والسالم أراد أن يشرح قبائح أفعاهلم
  .مبعث حممد صلى اهللا عليه وسلم وجدّهم واجتهادهم يف القَْدحِ فيه والطعن يف دينه 

  .يف مثانية ومثانني موضعاً من القرآن } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا { : واعلم أنّ اهللا تعاىل خاطب املؤمنني بقوله تعاىل 
  .» يا أيها املََساكني : بقوله  وكان خياطب يف التوراة« : قال ابن عباس رضي اهللا عنه 

  فصل يف لفظ راعنا
راعنا يا رسول اهللا من املَُراعاة ، أيك راعنا مسعك أي فَّرغ مسعك لكالمنا ، يقال : روي أن املسلمني كانوا يقولون 

  .أَصْغى إليه وأمسعه ، وكانت هذه اللفظة شيئاً قبيحاً بلغة اليهود : رعى إىل الشيء َوَرَعاه ، أي : 
  .معناه عندهم امسع ال مسعت : وقيل 
راعنا مبعىن يا أمحق ، فلما مسع اليهود هذه اللفظة من : هو من الرُّوعنة ، وإذا أرادوا أن حيمقوا إنساناً قالوا : وقيل 

،  راعنا يا حممد: املسلمني قالوا فيما بينهمك كنا نسبُّ حممداً سرا ، فأعلنوا به اآلن ، فكانوا يأتونه ويقولون 
لئن مسعتها من : ويضحكون فيما بينهم ، فسمعها سعد بن ُمَعاٍذ ، ففطن هلا ، وكان يعرف لغتهم ، فقال لليهود 

يا أيَُّها { : أو لستم تقولوهنا؟ فأنزل اهللا تعاىل : أحد منكم يقوهلا لرسول اهللا صلى اهللا عليه سومل ألضربن ُعُنقه قالوا 
َوقُولُوا { لكي ال يتخذ اليهود ذلك سبيالً إىل شَْتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } َراِعَنا : الَِّذيَن آَمُنوا الَ َتقُولوا 

َوَيقُولُونَ َسِمْعَنا َوَعصَْيَنا وامسع غَْيَر ُمْسَمعٍ َوَراِعَنا لَّياً { : » النساء « ويدلّ على هذا قوله تعاىل يف سورة } أْنظُْرَنا 
  ] . ٤٦: النساء [ } ي الدين بِأَلِْسَنتِهِْم َوطَْعناً ِف

ما كنةوا يقولوهنا إالّ عند اهلَْزل » احلجاز « هذه الكليمة وإن كانت صحيحة املعىن ، إالّ أن أهل : قال قُطْرب 
  .والسخرية ، فال جرم هنى اهللا عنها 

  .إن اليهود كانوا يقولونك راعنا أيك أنت راعي غنمنا فنهاهم اهللا عنها : وقيل 
راعِ كالمي فال تغفل عنه ، وال تشتغل بغريه ، وليس : خطاب مع االستعالء كأنه يقول » راعنا « : ه قول: وقيل 

  .إال سؤال االنتظار إىل مقدار ما يصل إىل فهم كالمه » انظرنا « : يف قوله 
يقتضي » راعنا «  أمر من املَُراعاة ، وهىي النظر يف مصاحل اإلنسان ، وتدبر أموره ، و» راعنا « واجلمهور على أن 

ليكن منك رعاية لنا ، وليكن منا رعاية لك ، فنهوا عن ذلك؛ ألن فيه مساواهتم به عليه : املشاركة؛ ألن معناه 
  .الصالة والسالم 

الَّ َتْجَعلُواْ ُدَعآَء الرسول { : وبني أنه ال بد من تعظيم الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف املُخَاطبة كما قال تعاىل 



  ] . ٦٣: النور [ } كُْم كَدَُعآِء َبْعِضكُْم بَْعضاً َبْيَن
قوالً راعناً ، وهو على طريق : بالتنوين ، ووجهه أنه صفة ملصدر حمذوف ، أي » َراِعناً « : وقرأ احلسن وابو حيوة 

  .ال تقولوا قوالً ذا ُرعوَنٍة : ، واملعىن « تاِمرٍ » و ] البنٍ « النسب ك 

متفرِّق يف كل ناحية ، : أي » جيٌش أْرَعُن « : التفرُّق ، ومنه : مُق واهلََوج ، وأصل الرعونة اجلهل واحلُ: والرعونة 
  .أي ليس له َعقْل جمتمع ، وامرأة َرْعَناء : ورجلٌ أَْرَعُن 
  ]البسيط : [ الرْعَناء؛ قال : وقيل للَبْصَرة 

  كَاَنِت الَبْصَرةُ الرَّْعَناُء ِلي َوطَناَما ... لَْوالَ اْبُن ُعْتَبةَ عْضٌرو والرََّجاُء لَُه  ٧٢٢
  .وهو النَّاتىيء منه » َرُعَن اجلََبل « مسيت بذلك ألهنا أشبهت : قيل 

  .» َرُعَن الرجل َيْرُعَن َرْعناَ « : يقال : وقال ابن فارس 
، خاطبوه بلفظ ، ويف مصحف عبد اهللا كذلك » راعونا « وقرأ أُّيب ، وزرُّ ُحبَيش ، واإلعمش ذكرها القرطيب 

  .ملا تقدم » ارعونا « اجلمع تعظيماً ، ويف مصحف عبداهللا أيضاً 
  .واجلملة يف حمل نصب بالقول ، وقدم النهي على األمر؛ ألنه من باب التروك فهو أسهل 

  :أفكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعجل عليهم حتَّى يوقلوا هذا؟ فاجلََواب من وجهني : فإن قيل 
هذه اللفظة قد تقال يف خالل الكالم ، وإن مل تكن هناك عجلة حتوج إىل ذلك كقول الرجل يف خالل  أحدمهاك أن

  .امسع أو مسعت : حديثة 
أنه عليه السالم كان يعجل ]  ١٦: القيامة } { الَ ُتَحرِّْك بِهِ ِلسَاَنكَ ِلتَْعَجلَ بِهِ { : أهنم فسروا قوله تعاىل : الثاين 

ال حتّرك به لسانك : ربيل عليه السالم حرصاً على حتصيل الَوْحي ، وأخذ القرآ ، ، فقيل له قول ما يلقيه إليه ج
لتعجل به ، فال يبعد أن جيعل فيما حيدث به أصحابه من أمر الدين حرصاً على تعجيل أفهامهم ، فكانوا يسألونه يف 

  .هذه احلالة أن ميهلهم فيما خياطبهم به إىل أن يفهموا كل ذلك الكالم 
اهلمزة ، وضم الظاء أمراً ] بالوصل [ اجلملة أيضاً يف حملّ نصب بالقول ، واجلمهور على انظرنا » اْنظُْرَنا « : قوله 

  ]الطويل : [ أخرنا وتأَنَّ َعلْينا؛ قال امرؤ القَْيسِ : من الثالثي ، وهو نَظَر من النَّظَِرة ، وهي التأخري ، أي 
  ِمَن الدَّْهرِ َيْنفَعْنِي لََدي أُمِّ جُْنَدبِ... َي َساَعةً فَإّنكَُما إنْ َتنْظُرَانِ ٧٢٣
اخلفيف : [ ؛ ومنه » إلَى « أَْبَصَر ، مث اتُّسع فيه ، فعّدي بنفسه؛ ألنه يف األصل يتعدى ب : هو من نظر أي : وقيل 

[  
  َباُءكََما َيْنظُُر اَألَراَك الظِّ... ظَاِهَراتُ اجلََمالِ َواحلُْسنِ َيْنظُْرنَ  ٧٢٤

  .إىل األراك : أي 
، وال بد من حذف مضاف على » يف « تفكر مث اتسع فيه أيضاًن فإن أصله أن يتعّدى ب : من نظر أي : وقيل 

أَْمهِلَْنا : بفتح اهلمزة وكسر الظاء أمراً من الرباعي ميعىن » أْنظِْرَنا « : انظر يف أمرنا ، وقرأ أّيب واألعمش : هذا أي 
  ]الوافر : [ ل وأَخِّْرَنا؛ قا

  أََبا ِهْنٍد فَالَ تَْعَجلْ َعلَْيَنا وأْنِظرَْنا ُنَخبِّْركَ اليَِقينَا ٧٢٥
أمهل علينا ، وهذه القراءة تؤيد أن األول من النَِّظَرِة مبعىن التأخري ، ال من الَبَصر ، وال من الَبِصَرية ، وهذه : أي 

  احلديد] آية [ اآلية نظري 



  .فإهنا قرئت بالوجيهن ]  ١٣: احلديد [ } انظرونا َنقْتَبِْس { 
حصول السماع عند سالمة احلاّسة أمر ضروري خارج عن قدرة البشر ، فال جيوز وقوع » َواْسَمُعوا « : قوله 

  :األمر به ، فإذن املراد منه أحد أمور ثالثة 
  . االستعادة فرغوا أمساعكم ملا يقول النيب عليه الصالة والسالم حىت ال حتتاجوا إىل: أحدها 

  ] .مسعنا وعصينا : امسعوا مساع قبول وطاعة ، وال يكن مساعكم كسماع اليهود حيث قالوا : وثانيها [ 
امسعوا ما أمرتكم به حىت ال ترجعوا إىل ماهنيتم عنه تأكيداً عليهم ، مث إنه تعاىل بني ما للكافرين من العذاب : وثالثها 

  .ه الطيقة من اإلعظام والتبجيل واإلْصَغاء إىل ما يقول األليم إذا مل يسلكوا مع الرسول هذ
  .» العذاب األليم « وقتدم الكالم على معىن 

َمْن  ْم وَاللَُّه َيْخَتصُّ بَِرْحَمِتِهَما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَرُوا ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ وَلَا الُْمْشرِِكَني أَنْ يَُنزَّلَ َعلَْيكُْم ِمْن َخْيرٍ ِمْن َربِّكُ
  ) ١٠٥(َيَشاُء وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ 

« ما ُيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا { : ملا بني حال اليهود والكفار يف الَعَداوة واملعاندة وصفهم مبا يوجب احلّذَر منهم فقال 
  .فنفى عن قلوهبم الوّد واحملبة لكلّ ما يظهر به فضل املؤمنني 

  :قوالن « من » يف : } الكَِتابِ ِمْن أَْهلِ { : قوله 
ما يوّد الذين كفروا : أهنا للتعبيض ، فتكون هي وجمرورها يف حملّ نصب على احلال ، وتعلّق مبحذوف أي : أحدمها 

  .كائنني من أهل الكتاب 
شركون جنس حتته نوعان أهل الكتاب وامل« الذين كفروا » أهنا لبيان اجلنس ، وبه قال الزخمشري؛ ألن : والثاين 

  ] . ١: البينة [ } لَْم َيكُنِ الذين كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الكتاب واملشركني { : بدليل قوله تعاىل 
ما يود { : زائدة للتوكيد؛ ألن املعىن « ال » و « من » اجملرور ب « أهل » عطف على } َوالَ املُْشرِِكَني { : قوله 

البينة [ } لَمْ َيكُنِ الذين كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الكتاب واملشركني { : ه كقول} الذين كفورا من أهل الكتاب واملشركني 
  .« ال » بغري زيادة ]  ١: 

وزعم بعضهم أنه خمفوض على اجلوار ، وأن األصل وال املشركون ، عطفاً على الذين ، وإمنا خفض للمجاورة ، 
  .اءة اجلر ، وليس بواضح ىف قر]  ٦: املائدة [ } بُِرُؤوِسكُْم َوأَْرُجلَكُمْ { حنو 

» : وإن كان قد قرىء : وقال أبو البقاء رمحه اهللا « الذين » وال املشركون بعطفه على : وجيوز : وقال النحاس 
بالرفع فهو عطف على الفاعل ، والظاهر أنه مل يقرأ بذلك وهذان القوالن يؤيدان اّدعاء اخلفش « َوالَ املُْشرِكُونَ 

  .على اجلوار 
ما يود إنزاله من خري ، وبين الفعل : أىي « يؤّد » ناصب ومنصوب يف تأويل مصدر مفعول ب « أنْ ُينَّزلَ » : قوله 

يف النفي دون غريها؛ ألهنا لنفي « ما » ، وأيت ب « ِمْن ربِّكُمْ » : للفعول للعمل بالفاعل؛ وللتصيح به يف قوله 
  .احلال ، وهم كانوا متلّبسني بذلك 

  .يف موضع نصب ، أي بأن ينزل « أن » و : قال القُْرطيب 
  .أن ينزل خري من ربكم : زائدة ، أي « من » هذا هو القائم مقام الفاعل ، و « ِمْن َخْيرٍ » : قوله 

مل يباشره حرف النفي؛ النسحاب النفي عليه من حيث املعىن؛ ألنه إذا « ينزل » وحسن زيادهتا هنا ، وإن كان 
« زيد » برفع « ما أظن أحداً يقول ذلك إالّّ زيد » : متعلّقها ، وهذا له نظائر يف كالمهم حنو نفيت الَودَاَدة انتفى 



  .« ما يقول أحد ذلك إالَّ زيد يف ظين » : وإن مل يباشر النفي ، لكنه قوة « يقول » بدالً من فاعل 
]  ٣٣: األحقاف [ } َولَمْ َيْعَي بَِخلِْقهِنَّ بِقَاِدرٍ  أََولَْم َيَرْواْ أَنَّ اهللا الذي َخلََق السماوات واألرض{ : وقوله تعاىل 

  .أو ليس اهللا بقادر ، وهذا على رأي سيبويه وأتباعه : ؛ ألنه يف معىن « الباء » زيدت 
  .وأما الكوفّيون واألخفش فال حيتاجون إىل شيء من هذا 

« :  كثري ، فعلى هذا يكون القائم مقام الفاعل ما يودون أن ُينَزَّل من اخلري قليل وال: للتبعيض ، أي » من « وقيل 
  .أن ينزل عليكم خبري من اخلُُيور : ، واملعىن » عليكم 

  .واملراد باخلري هنا الَوْحي 
أهنم يرون أنفسهم أحّق بأن يوحى إليهم فيحسدونكم ، فبّين سبحانه وتعاىل أن حسدهم ال يؤثّر يف زوال : واملعىن 

  .} َتصُّ بَِرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء اُهللا َيْخ{ : ذلك بقوله 
  :أيضاً قوالن » من « يف » ِمْن َربِّكُْم « : قوله 

  .» ينّزل « أهنا البتداء الغاية ، فتتعلّق ب : أحدمها 
من ُخُيور رّبكم ، وتتعلق حينئذ مبحذوف ، ألهنا : أهنا للتبعيض ، وال بد حينئذ من ّحذْف مضاف تقديره : والثاين 

  :من خري كائن من ُخُيور ربكم ، ويكون يف حملّها وجهان : أي » من خري « صفة لقوهلك وجمرورها 
، فهو مرفوع تقديراً لقيامه مقام الفاعل » خري « زائدة يف » من « اجلر على اللفظ ، والرفع على املوضع ، ألن 

  .كما تقدم 
  :قولني » ممن « وتلخص مما تقدم أن يف كل واحدة من لفظ 

  .أو لبيان اجلنس : إهنا للتبعيض ، وقيل : قيل : األول 
  .زائدة أو للتعبيض : ويف الثانية قوالن 

  .البتداء الغاية ، أو التبعيض : أيضاً قوالن : ويف الثالثة 
  .هذه مجلة ابتدائية تضمنت رّد َودادهتم ذلك } واُهللا َيْخَتصُّ بَِرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء { : قوله 

أن يكون متعدياً ، وأن يكون الزماًن فإن كانت متعدياً كان فيه ضمري يعود على اهللا تعاىل ،  حيتمل» خيتص « و 
كسب : هنا معىن اجملرد حنو » افتعل « مفعوالً به أي خيتص اهللا الذي يشاؤه برْحمته ، ويكون معىن » من « وتكن 

واهللا خيتّص برمحته الشًَّخ الذي : أي » ن م« ماالً واكتسبه ، وإن كان الزماً مل يكن فيه ضمري ، ويكون فاعله 
يتبني فساد [ اضطراب ، واالختصاص ضد االشتراك ، وهبذا : مبعىن الفاعل بنفسه حنو » افتعل « يشاؤه ، ويكون 

  .قول من زعم أنه هنا متعدّ ليس غالّ ] 
يشاء : ر عائد ، أي جيوز أن تكون موصولة أو موصوفة ، وعلى كال التقديرين فال بد من تقدي» َمْن « و 

  .اختصاصه 
يشاؤه ، و : معىن خيتار ، فحينئذ ال حاجة إىل َحذْف مضاف ، بل تقدره ضمرياً فقط أي » يشاء « وجيوز أن ميضن 

ما ذكر ] حسب [ على القول األول ال حملّ له لكونه صلةً ، وعلى الثاين حملّه النَّصب ، أو الرفع على » يشاء « 
  .اعالً أو مفعوالً يف موصوفه من كونه ف

  فصل يف تفسري الرمحة يف اآلية
  .أي بنبّوته ، خص هبا حممداً صلى اهللا عليه وسلم » خيتّص برمحته « : قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 



  .الرمحة القرآن : وقيل 
  .هنا عامة جلميع أنواعها اليت قد منحها اهللا عباده قدمياً وحديثاُ : وقيل 

  ) ١٠٦(ِمْن آَيٍة أَْو نُْنِسَها نَأِْت بَِخْيرٍ مِْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَمْ َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر َما َنْنَسْخ 

أال ترون إىل حممد يأمر أصحابه بأمرن مث ينهاهم عنه ، ويأمرهم خبالفه : اعلم أن املشركني طعنوا يف اإلسالم قالوا 
َوإِذَا َبدَّلَْنآ آَيةً مَّكَانَ آَيٍة واهللا أَْعلَمُ بَِما ُينَزِّلُ قالوا إِنََّمآ أَنَت { ، وغداً يرجع عنه ، كما قال تعاىل ويقول اليوم قوالً 

  .فنزلت هذه اآلية ]  ١٠١: النحل [ } ُمفَْترٍ 
  :قوالن » ما « ىف 

ولكنها واقعة موصع » ننسخ « زمة ل ، وهي شرطية أيضاً جا» ننسخ « أحدمها وهو الظاهر أهنا مفعول مقدم أل 
]  ١١٠: اإلسراء [ } أَّياً مَّا َتْدُعواْ { : أي شؤء ننسخ كقوله : هو املفعول به ، والتقدير » من آية « املصدر ، و 

  ]ل الكام: [ مصدراً جائز؛ وأنشدوا » ما « جميء : أيَّ َنْسخ َنْنَسخ من آية ، قاله ابو البقاء وغريه ، وقالوا : ، أو 
  ما شئَْت إذْ ظََعُنوا ِلَبْينٍ فَاْنَعبِ... َنَعَب الغَُراُب فَقُلُْت َبْيٌن َعاجِلٌ  ٧٢٦

  :ورد هذا القول بشيئني 
َمن { : أنه يلزم خلّو مجلة اجلزاء من ضمري يعود على اسم الشرط ، وهو غري جائز ، ملا تقدم عند قوله : أحدمها 

  ] . ٩٧: بقرة ال[ } كَانَ َعُدّواً لِّجِبْرِيلَ 
البصريني أجاز زيادهتا يف ] وهذا فيه خالف لبعض [ ال تزاد يف املوجب ، والشرط موجب ، » ِمْن « أن : والثاين 

  .الشرط؛ ألنه يشبه النفي ، ولكنه خالف ضعيف 
  .» أنسخ « بضم النون ، وكسر السني من » ُنْنِسْخ « : وقرأ ابن عامر 
  .ه ُجرْأة منه على عادته وهذ» هو غلط « : قال ابو حامت 

ما نكتب : نسخ وأنسخ مبعىن ، وال هي للتعدية؛ ألن املعىن جيْي : ؛ ألنه ال يقال » ليست لغة « : وقال أبو علي 
من آية ، وما ننزل من آية ، فيجيء القرآن كله على هذا منسوخاً ، وليس األمر كذلك ، فلم يبق إال أن يكون 

وليس جنده منسوخاً إالّ بأن « وجدته كذلكن مث قالك : أمحدته وأخبلته ، أي : كما يقال  ما َنجِده منسوخاً: املعىن 
  .» ننسخه ، فتتفق القراءتان يف املعىن ، وإن اختلفتا يف اللفظ 

وجعل الزخمشري ، وابن عطية اهلمزة للتعدية ، إال أهنما اختلفا يف تقدير املفعول . فاهلمزة عنده ليست للتعدية 
حملذوف ، ويف معىن اإلنساخ ، فجعل الزخمشري املفعول احملذوف جربيل عليه الّسالم ، اإلنساخ هو األمر األول ا

  .اإلعالم به : بنسخها ، أي 
وجعل ابن عطية املعفول ضمري النيب عليه السالم ، واإلنساخ إباحة النَّْسخ لنبيه ، كأنه ملا نسخها أباح له تركها ، 

  . فسمى تلك اإلباحة إنساخاً
وخرج ابن عطية القراءة على كون اهلمزة للتعدية من وجه آخر ، وهو من نسخ الكتاب ، وهو نقله من غري إزالة 

  .له 
ما نكتب وننزل من اللَّوح احملفوظ ، أو ما نؤخر فيه ، ونتركه فال ننزله ، أي ذلك فعلنا فإنا : ويكون املعىن : قال 

نَنَسأَْها « عائدين على الضمري يف » مبثلها « و » منها « ، فيجيء الضمريان يف نأيت خبري من املؤخر املتروك أو مبثله 
 «.  



: يف قوله » ما « وذهل عن القاعدة ، هي أنه البد من ضمري يعود من اجلزاء على اسم الشرط ، و : قال ابو حيان 
ليس عائداً عليهها من حيث اللفظ  عائد على اآلية ، وإن كان املعىن» أو ننسأها « : شرطية ، وقوله » ما ننسخ « 

» ما « عندي درهم ونصفه ، فهو يف احلقيقة على إضمار : منا يعود عليها من حيث اللفظ فقط حنو ’واملعىن ، بل إ
ما ننسخ من آية مفلتاً : أو ما ننسأ من آية ضرورة أن املنسوخ غري املنسوء ، ولكن يبقى قوله : الشرطية ، التقدير 
  .ال رابط يعود منه إليه ، فبطل هذا املعىن الذى قاله  من اجلواب؛ إذ

إذا نقلته ، وتناسخ األرواح ، وتناسخت : نسخت الكتاب : والنسخ يف اللغة هو اإلزالة من غري بدل يعقبه ، يقال 
  .القرون 

  .وتناسخ املواريث إمنا هو التحول من واحد إىل آخر بدالً من االول 
ثر والظّل ، فهو إعدامه؛ ألنه قد ال يصحل الظل يف مكان آخر حىت يظن أنه انتقل إليه دليل االول أنه إذا نسخه األ

.  
. فيزيله ويبطله ، واألصل يف الكالم احلقيقة : أي ]  ٥٢: احلج [ } فَيَنَسخُ اهللا َما ُيلِْقي الشيطان { : وقال تعاىل 

  .النقل دفعاً لالشتراك  وإذا ثبت كون اللفظ حقيقة يف اإلبطال وجب أالَّ يكون حقيقة يف
الريح والشمس ليسا مزيلني لُألر والظل يف احلقيقة ، وإمنا املزيل يف احلقيقة هو اهللا تعاىل وإذا كان ذلك : فإن قيل 

النسخ هو النقل ] : ويقال [ جمازاً امتنع االستدالل به على كون اللفظ حقيقة يف مدلوله ، مث نعارض ما ذكرمتوه ، 
كما قلنا يف نسخ الكتاب ] منه نسخه الكتاب إىل كتاب آخر ، كأنه ينقله إليه ، أو ينقل حكياته و[ والتحويل ، 

  .واألرواح والقُرون واملواريث ، فإنه حتويل من واحد إىل آخر 
  .وإذا كان كذلك فيكون حقيقة يف النقل َمَجاز يف اإلبطال دفعاً للشتراك 

  :عن األول من وجهني ] وأجيب [ 
أنه ال يتمنع أن يكون اهللا تعاىل ، هو الناسخ لذلك من حيث إنه فعل التشمس والريح واملؤثرتني يف تلك : أحدمها 

  .اإلزالة ، ويكونان ناسخني لكوهنما خمتصني بذلك التأثري 
ل اللغة إمنا أخطئوا يف إضافة النسخ إىل الشمس والريح ، فََهْب أنه لكن متسكنا بإطالقهم لفظ ÷والثانيك أن أ

  .نسخ على اإلزالة إلسنادهم هذا الفعل إىل الريح والشمس ال
أن النقل أخّص من اإلبطال ، ألنه حيث وجد النقل ، فقد عدمت صفة ، وحصل عقيبها صفة أخرى : وعن الثاين 

، فإن مطلق العدم أهم من عدمه حيصل عقيبه شيء آخر ، وإذا دار اللَّفظ بني اخلاص والعام كان جعله حقيقة يف 
  :اإلزالة ، وهو يف الغة على ضربني : والنسخ : [ وقال آخر . ام أوىل الع

  .نسخت الشمس الظل ، إذا أزالته وقامت مقامه : ضرب فيه إزالة شيء وإقامة غريه مقامه حنه 
  ] .أن يزيله كما تزيل الريح األثر : والثاين 

ا صفة السم الشرط ، ويضعف جعلها حاالً ، للتبعيض ، فهي متعلقة مبحذوف؛ ألهن» من » « ِمْن آيٍة « : قوله 
مفرد وقع موقع اجلمع ، وكذلك ختريج كل ما جاء من هذا » : آية « أي شيء ننسخ من اآليات ، ف : واملعىن 

، ]  ٥٣:  النحل[ } َوَما بِكُم مِّن نِّْعَمٍة فَِمَن اهللا { ]  ٢: فاطر [ } مَّا يَفَْتحِ اهللا ِللنَّاسِ ِمن رَّْحَمٍة { : التركيب 
من « هذا اجملرور هو املخصص واملبني السم الشرط؛ وذلك أن فيه إبَْهاماً من جهة عمومه ، أال ترى أنك لو قلتك 

  .بّينت وخّصصت ما تناوله اسم الشرط » من الرحال « : فإذا قلت . تناول النساء والرجال » يكرم أكرم 
  :ين وأجاز أبو البقاء رمحه اهللا تعاىل فيها وجهني آخر



: وال حيسن أن تقدر : أيَّ شيء ننسخ ، قال : ولتقدير » ما « أهنا يف موضع نصب على التمييز ، واملَُميَّز : أحدمها 
أي آية ننسخ من آية ، يعىن أنك لو : ، وبني املميز بآية ، ال تقول » آية « أي آية ننسخ ، ألنك ال جتمع بني 

  .قدرت ذلك ال ستغنيت عن التمييز 
: حاالً يف قوله » آية « أي شيء ننسخ قليالً أو كثرياً ، وقد جاءت : حال ، واملعىن » آية « أهنا زائدة و :  والثاين

، وقد » من « وهذا فاسد؛ ألن احلال ال جتر ب » عالمة « : أي ]  ٧٣: االعراف [ } هذه َناقَةُ اهللا لَكُْم آَيةً { 
  .واقعة موقع املصدر ، فهذه أربعة أوجه » ما « قول جيعل زائدة على ال» من « تقدم أنه مفعول هبا ، و 

  .جمزوم عطفاً على فعل الشرط قبله » ُنْنسَِها « ، و ] هنا للتقسيم [ » أو » « أْو نُْنِسَها « : قوله تعاىل 
هبا قرأ بفتح حرف املضارعةن وسكون النون ، وفتح السني مع اهلمزة ، و» نَْنَسأََها « : وفيها ثالث عشرة قراءة 

  .أبو عمرو وابن ك ثري 
  .كذلك إال أنه بغري مهزن ذكرها أبو عبيد البكري عن سعد بن أيب َوقّاص رضي اهللا عنه : الثانية 

  .» وأرواه وهم « : قال ابن عطية 
ن ، بفتح التاس اليت للخطاب ، بعدها نون ساكنة وسني مفتوحة من غري مهز ، وهي قراءة احلس» َتْنسَها « : الثالثة 

إن سعيد بن املسيب يقرؤها بنون أوىل مضمومة وسني « : وتروى عن ابن أيب وقاص ، فقيل لسعد بن أيب وقاص 
األعلى [ } َسُنقْرِئَُك فَالَ تنسى { : وتال » إن القرآن مل ينزل على املسيب ، وال على ابن املسيب : مكسورة فقال 

يعين سعد بذلك أن نسبة النسيان إليه عليه الصالة والسالم ]  ٢٤: ف الكه[ } واذكر رَّبََّك إِذَا َنِسيتَ { ]  ٦: 
  .موجودة يف كتاب اهللا ، فهذا مثله 

  .كذلك إال أنه باهلمز : الرابعة 
  .كذلك إال أنه بضم التاء ، وهي قراءة أيب حيوة : اخلامسة 
  .كذلك إال أنه بغري مهز ، وهىي قراءة سعيد ابن املسيب : السادسة 
  .بضم حرف املضارعة وسكون النون وكسر السني من غري مهز ، وهي قراءة باقي السبعة » ُنْنِسَها « :  السابعة

  .كذلك إال أنه باهلمزة : الثامنة 
  .مشددة ، وهي قراءة الضَّحاك ، وأيب رجاء [ نَُنسِّها بضم احرف املضارعة وفتح النون وكسر السني : التاسعة 
  .ّم حرف املضارعة ، وسكون النون ، وكسر السني ، وكاف بعدها للخطاب ، بض» ُنْنِسك « : العاشرة 

كذلك إال أنه بفتح النون الثانية ، وتشديد السني مكسورة ، وتروى ع الضحاك ، و أىب رجاء : ] احلادية عشرة 
  .أيضاً 

ة حذيفة ، وكذلك هي يف وهي قراء» ُنَنسِّكَها « كذلك إالَّ أنه بزيادة ضمري اآلية بعد الكاف : الثانية عشرة 
  .مصحف سامل مواله 

وهي قراءة األعمش ، وهكذا ثبت يف مصحف » ما نُْنِسك من آية أو نَْنسْخها فَجِيْء مبثلها « : الثالثة عشرة 
  .عبداهللا 

أَخََّرُه ، :  َنَنسأَ اهللا ، وأنسأ اهللا يف أََجلك أي: فأما قراءة اهلَْمز على اختالف وجوهها ، فمعناها التأخري من قوهلم 
  .وبِْعُته َنِسيئَةً أي متأخراً 

إذا أخرها عن ورودها يومني فأكثرن فمعىن : َنسَأْت اإلبل عن احلوض أْنَسُؤَها َنْسئاً ، وأنسأ اإلبل : وتقول العرب 
  :اآلية على هذا فيه ثالثة أقوال 



  .أحدهاك نؤخر نسخها ، ونزوهلا ، وهو قول عطاء 
  .وحكماً ، وهو قول ابن زيد منحها لفظاً : الثاين 

  ]الطويل : [ قال الشاعر [ نُمضها فال َنْنَسْخها ، وهو قول أيب عبيد ، : الثالث 
  ]َعلَى الَِحبٍ كَأَنَُّه ظَْهُر ... أَُموٍن كَألوَاحِ اِإلَرانِ َنسَأُْتَها  ٧٢٧

  .فَأْت خبري منه : ِقرَّ ال يقال فيه ؛ ألن ما أُْمِضي وأُ} َنأِْت بِخَْيرٍ ِمْنَها { : وهو ضعيف لقوله تعاىل 
  :وأما قراءة غري اهلمز على اختالف وجوهها أيضاً ففيها احتماالن 

  .أهنا من النِّْسَيان ، وحينئذ حيتمل أن يكون املراد به يف بعض القراءات ضّد الذكر ، ويف بعضها الترك : أظهرمها 
  .الً عقالً ونق] يتمنع [ وقوع هذا النيسيان : فإن قيل 

  .أما العقل فألن القرآن ال بّد من انتقاله إىل أهل التواتر ، والنيسان على أهل التواةتر بأمجعهم ممتنع 
  ] . ٩: احلجر [ } إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذكر وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ { : وأما النقل فلقوله تعاىل 

  :واجلواب عن األول من وجهني 
يصح بأن يأمر اهللا تعاىل بطرحه من القرآن ، وإخراجه من جلمة ما يلىت ، ويؤتى به يف الصَّالة  أن النسيان: األول 

العهد نسي ، وإن ذكر فعلى طريق ما يذكر خرب الواحد ، فيصري هلذا : وحيتج به ، فإذا زال حكم التعبُّد به قال 
وعن الثاين أنه . فيصبحون وقد نسوها  أهنم كانوا يقرءون السور ،: الوجه منسياً من الدصورن وأيضاً روى 

واذكر رَّبََّك إِذَا { : وبقوله ]  ٧،  ٦: األعلى [ } َسنُقْرِئَُك فَالَ تنسى إِالَّ َما َشآَء اهللا { : معارض بقوله تعاىل 
  ] . ٢٤: الكهف [ } َنِسيتَ 
  .مز ألف فحينئذ تتحد القراءتان أن أصله اهلمز من النَِّسيء ، وهو التأخري ، إال أنه أبدل من اهل: والثاين 

  .من الثالثي فواضح » ننساها « : مث من قرأ من القراء 
جنعلك : ، أي » ُنْنِسكها « : ، وهم نافع وابن عامر والكوفيون ، فمعناه عندهم » أَفَْعل « وأما من قرأ منهم من 

: [ أمرته بتركه ، وَنسِيُتُهك َتَركُْتُه؛ وأنشدوا : أنسيته الشيء ، أي : ناسياً هلا ، أو يكون املعىن نأمر بتركهان يقال 
  ]الرجز 

  لَْسُت بَِناِسيَها َوالَ مُْنِسيهَا... إنَّ َعلَيَّ ُعقَْبةً أَقِْضيَها  ٧٢٨
  .ال تاركها وال آمراً بتركها : أي 

  .» أنسى مبعىن ترك : هذه القراءة ال يتوّجه فيها معىن الترك ، ال يقال « : وقال الزجاج 
، وضعف الزجاج أيضاً حتمل اآلية على معىن » ذلك مّتجه؛ ألنه مبعىن جنحعلك تتركها « : قال الفارسي وغريه 

  .إن هذا مل يكن له عليه السالم وال نسي قرآناً : النسيان ضد الذكر وقال 
مل نفعل شيئاً من ذلك : ، أي ]  ٨٦: اإلسراء [ } َولَِئن ِشئَْنا لََنذَْهَبنَّ بالذي أَْوَحيَْنا إِلَْيَك { : قوله تعاىل ] بدليل [ 
.  

  .وأجاب الفارسي بأن معناه مل نذهب باجلميع 
هو جواب الشرط ، ودجاء فعل الشرط واجلزاء مضارعني ، وهذا التركيب أفضح التراكيب » نَأِت « : قوله تعاىل 

  .جميئها مضارعني : ، أعن 
  :هنا قوالن » خري « ، ويف »  َنأِْت« متعلّق ب » بَِخْيرٍ ِمْنَها « : قوله 

أهنا على باهبا من كوهنا للتفضيل ، وذلك أن اآليت به إن كان أخّف من املنسوخ ، أو املسنوء ، : الظاهر منهما 



أو « : وقوله تعاىل . فخرييته بالنسبة إىل سقوط أعباء التكليف ، وإن كان أثقل فخريته بالنسبة إىل زيادة الثواب 
  .التكليف والثواب ، وهذا واضح  يف: أي » مثلها 

أَن { : هنا مصدراً ، وليس من التفضيل يف شيء ، وإمنا هو خري من اخلُيُور ، كخري يف قوله » خرياً « أن : والثاين 
خري « قوله البتداء الغاية ، واجلار واجملرور صفة ل» من « و ]  ١٠٥: البقرة [ } ُينَزَّلَ َعلَْيكُْم مِّْن َخْيرٍ مِّن رَّبِّكُمْ 

ما ننسخ من آية أو نؤّخرها نَأْت خبري من اخليور من جهة : خري صادر من جهتها ، واملعىن عند هؤالء : أي » 
  .املَْنسوخ أو املنسوء 

على هذا املعىن ، اللَّهم إال أن » خبري « فإنه ال يصح عظفه على » أْو ِمثِْلَها « : وهذا بعد جّداً لقوله بعد ذلك 
نأت خبري من اخلُيُور ، وهو عدم التكليف ، أو نأت مبثل املنسوخ أو : عد التكليف ، فيكون املعىن  يقصد اخلري

وقوله . ، فال جيوز إَأل عند احلكوفيني لعدم أعادة اخلافض » منها « على الضمري يف » مثلها « وأما عطف . املنسوء 
  .» واُهللا ذُو الفَْضلِ » « َواهللاُ َيخَْتصُّ « ترى أن قبلة فيه التفات من غَْيبة إىل تكلم ، أال » َما َنْنَسْخ « : 

  فصل يف بيان معىن النسخ
  .الناسخ عبارة عن طريق شرعي يدلّ على إزالة احلكم الذى كان ثابتاً بطريق شرعي : قال ابن اخلطيب 

  .، ومنع منه مسعاً والنسخ جائز عقالً واقع مسعاً ، ومن اهليود من أنكره عقالً ، منهم من َجّوزه عقالً 
  .ويروى عن بعض املسلمني إنكار النسخ 

واحتد اجلمهور من املسلمني على جواز ووقوعه؛ ألن الدالئل دلّت على نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ونبوته ال 
  .تصّح غال م القول بنسخ شرع من قبله ، فوجب القط بالنَّْسخِ 

  .على اليهود إلزامان 
إين جعلت كل « : وراة أن اهللا تعاىل قال لنوح عليه الصالة والسالم ، عند خروجه من الفلك جاء ىف الت: األول 

  .» دابة مأكالً لك ، ولذريتك ، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب وما خال الّدم فال تأكلوه 
  .مث إنه تعاىل حرم على موسى ، وعلى بين إسرائيل كثرياً من احليوان 

لصالة والسالم يزوج األخت من األخ ، وقد حرمه بعد ذلك على موسى عليه الصالة كان آدم عليه ا: الثاين 
  .والسالم وعلى غريه 

ال نسلم أن نبوة حممد عليه الصالة والسالم ال تصح إالَّ مع القول بالنسخ ، ألن من اجلائز أن : قال منكر النَّسخ 
بشرعهما إىل زمان ظهور شرع حممد عليه الصالة أمر الناس [ إن موسى وعيسى عليهما الصالة والسالم : يقال 

والسالم مث بعد ذلك أمر النَّاس باّتباع حممد عليه الصالة السالم ، فعند ظهور شرع حممد عليه الصالة والسالم زل 
ال يكون ذلك َنْسخاً ، بل جارياً ] التكليف بشرعهما ، وحصل التكليف بشرع حممد عليه الصالة السالم لكنه 

ومن أنكر وقوع النسخ من املسلمني بنوا ]  ١٨٧: البقرة [ } ثُمَّ أَِتمُّواْ الصيام إِلَى الليل { : له تعاىل جمرى قو
قد ثبت يف القرآن أن موسى وعيسى عليهما الصالة والسالم قد بشرا يف : مذهبهم على هذا احلرف ، وقالوا 

عند ظهوره جيب الرُّجُوع إىل شرعه ، وإذا كان األمر  التَّْورَاة واإلجنيل مببعث حممد عليه الصالة والسالم وأن
  .كذلك فمع قيام هذا االحتمال امتنع اجلزم بقوع النسخ 

  فصل ىف حجج منكرى النسخ
إن اهللا تعاىل ملا بّين شرع عيسى عليه الصالة والسالم ، فاللفظ الدال على تلك : احتج مكرو النَّْسخ بأن قالوا 

فيها داللة على الدوام ، ] مل يكن [ إهنا دالة على دوامها ، أو ال يدل على دوامها ، أو : الشريعة ، إما أن يقال 



، فإن بّين فيها ثبوهتا على الدوام ، مث تبني أهنا ما دامت كان اخلرب األول كذباً؛ ألنه غري ] عدم الدوام [ وال على 
علم بأن شرعنا ال يصري منسوخاً يف شرع موسى جائز على الشرع ، وأيضاً فلو جوزنا ذلك مل يكن لنا طريق غلى ال

  .وعيسى عليهما الصالة والسالم مع أهنما مل يدوما ، زال الوثوق عنه يف كل الصور 
ذرك اللفظ الدَّال على الدوام ، مث قرن به ما يدلّ على أنه سينسخه أو ما قرب به : مل ال جيوز أن يقال : فإن قيل 

  مل ينقل إلينا يف اجلملة؟ إال أنه نّص على ذلك ، إال أنه
  :هذا ضعيف لوجوه : قلت 

  .أن التنصيص على اللفظ الدال على الدوام مع التنصيص على أنه ال يدوم مجيع بني كالمني متناقضني : أحدها 
على هذا التقدير قد بني اهللا تعاىل أن شرعهما سيصري منسوخاً ، فإذا نقل شرعه وجب أن ينقل هذه : وثانيها 
أيضاًح ألنه لو جاز أن ينقل أصل الشرع بدون هذه الكيفية جلاز مثله يف شرعنا أيضاً ، وحينئذ ال يكون لنا  الكيفية

طريق إىل القطع بأن شرعنا غري منسوخ؛ ألن ذلك من الوقائع العظيمة الىت تتوفّر فيها الدواعي على نقله ، وما 
ال فلعلّ القرآن عورض ، ومل تنقل معارضته ، ولعلّ حممداً كان كذلك وجب ا شتهاره ، وبلوغه إىل َحدّ التواتر ، وإ

أن تنقل هذه ] وإذا كان ذلك غري جائز وجب [ صلى اهللا عليه وسلم غري هذا الشرع من هذا الوضع ، ومل ينقلن 
أن لو أن اهللا تعاىل نّص يف زمان موسى وعيسى عليهما الصالة والسالم على : الكيفية على سبيل التواتر ، فنقول 

شرعيهما سيصريان منسوخني لكان ذلك مشهوراً ألهل التواتر ، وكان معلوماً هلم بالضرورة ، ولو كان كذلك 
الستحال ُمَنازعة اجلمع العظيم فيه ، فحيث رأينا اليهود والنصارى مطبقني على إنكار ذلك علمان أنه مل يوجد 

  .التنصيص على أن شرعيهما يصريان منسوخيين 

إن اهللا تعاىل نص على شرع موسى عليه الصالة والسالم وقرن به ما يدل به : [ وهو أن يقال : ثاين وأما القسم ال
  ] .على أنه منقطع غري دائم 

  .فهذا باطل ملا بت أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون ذلك معلوماً بالضرورة ألهل التواتر 
  .اء للغاية وأيضاً فبتقدير صحته ال يكون ذلك نسخاً ، بل يكون ذلك انته

تعاىل نص على شرع موسى عليه الصالة السالم ومل يبّين فيه كونه دائماً ، أو كونه [ وهو أنه : وأما القسم الثالث 
منا يفيد املرة الواحدة ، فإذا أتى ’إنه ثبت يف أصول الفقة أن جمرد األمر ال يفيد التكرار ، وإ: فنقول ] غري دائم 

خرج عن ُعْهدة األمر ، فورود أمر آخر بعد ذلك اليكون َنْسخاً لألمر األول ، فثبت  املكلف باملرة الواحدة ، فقد
  .هبذا التقيسم أن القول بالنسخ ُمَحال 
  فصل يف حترير حملّ االستدالل باآلية

هاهنا تفيد الشرط واجلزاء ، وكما » ما « قال ابن اخلطيبك واالستدالل هبذه اآلية على وقوع النَّسخ ضعيف؛ ألن 
ال يدعل على حصول اجمليء ، بل على أنه مىت جاء َوَجَب اإلكرام ، ، فكذا » من جائك فأكرمه « : أن قولك 

هذه اآلية ال تدلّ على حصول النسخ ، بل على أنه مىت حصل النسخ وجب أن يأيت مبا هو خري منه ، فاألقوى أن 
يَْمُحو اهللا َما َيَشآُء { : وقوله ]  ١٠١: النحل [ } مَّكَانَ آَيٍة  وَإِذَا َبدَّلَْنآ آَيةً{ تعّول يف اإلثبات على قوله تعاىل 

  ] . ٣٩: الرعد [ } َوُيثْبُِت َوِعنَدُه أُمُّ الكتاب 
  فصل يف فوائد معرفة النسخ
لة؛ معرفة هذا الباب أكيدةٌ عظيمة ، ال يستغىن عن معرفته العلماءن وال ينكره إال اجلََه: قال القرطيب رمحه اهللا تعاىل 

  .ملا يترتب عليه من األحكام ، ومعرفة احلالل من احلرام 



رجل : ما هذا؟ قالوا : روى أبو البخيت قالك دخل علي رضي اهللا عنه املسجد ، فإذا رجل خيوف الناس؛ فقال 
أتعرف : أنا فالن ابن فالن فاعرفوين ، فأرسل إليه فقال : لكنه يقول ! ليس برجل يذكر الناس: يذكر الناس؛ فقال 
  .فأخرج من مسجدنا وال ُتذكِّر فيه : ال؛ قال : فقال ! الناسخ من املنسوخ؟

  ! .قد هلكت وأهلكت: ال؛ قال : أََعِلْمَت الناسخ واملنسووخ؟ قال : ويف رواية أخرى 
  .ومثله عن ابن عباس رضى اهللا عنهما 

  فصل يف أن للناسخ حقيقة هو اهللا
تعاىل ، ومسي اخلطاب الشرعي ناسخاً جتوزاً واحتجوا على وقوع النسخ يف  اعلم أن الناسخ يف احلققية هو اهللا

  :القرآن بوجوه 
  .هذه اآلية : أحدها 

  :وأجاب عنها أبو مسلم بوجوه 
أن املراد باآليات املنسوخة هي الشرائع اليت يف الكتب القدمية من التوراة واإلجنيل ، كالسَّْبت ، والصالة : األول 

ال تأمنوا إال ملن تبع : غرب مما وضعه اهللا تعاىل وتعّبدنا بغريه ، فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون إىل املشرق وامل
  .دينكم ، فأبطل اهللا عليهم ذلك هبذه اآلية 

نسخت : إىل سائر الكتب اوهو كما يقال ] وحتويله عنه [ املراد من النسخ َنقْلُه من اللوح احملفوظ ، : الوجه الثاين 
  . الكتاب

  .أنا بينا أن هذه اآلية ال تدلّ على وقوع النسخ ، بل على أنه لو وقع النسخ لوقع إىل خري : الوجه الثالث 
األول بأن اآلية إذا أطلقت ، فاملراد هبا آيات القرآن؛ ألنه هو املعهود ] ومن الناس من أجاب عن االعتراض [ 

  .عندنا 
  .ظ ال خيتّص ببعض القرآن ، وهذا النسخ خمتص ببعضه وعن الثاين بأن نقل القرآن من اللوح احملفو

  .ال نسلم أن لفظ اآلية خمتص بالقرآن ، بل هو عام يف مجيع الدالئل : ولقائل أن يقول على األول 
ما ننسخ من اللوح : وعلى الثاين ال نسلم أن النسخ املذكور يف اآلية خمتص ببعض القرآن ، بل التقدير واهللا أعلم 

  .فإنا نأيت بعده مبا هو خري منه احملفوظ ، 
أن اهللا تعاىل أمر املرأة املتوىف عنها زوجها باالعتدداد حوالً ] للقائلني بوقوع النسخ يف القرآن [ احلجة الثانيك 

: البقرة [ } لَى احلول والذين ُيَتَوفَّْونَ ِمنكُْم َوَيذَُرونَ أَزَْواجاً َوِصيَّةً َألزَْواجِهِْم مََّتاعاً إِ{ : كامالً ، وذلك يف قوله 
والذين ُيَتَوفَّْونَ ِمنكُْم َوَيذَُرونَ أَْزوَاجاً يََترَبَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ { مث نسخ ذلك بأربعة أشره وعشر ، كما قال ]  ٢٤٠

  ] . ٢٣٤: البقرة [ } أَْرَبَعةَ أَشُْهرٍ َوَعْشراً 
لو كانت حامالً ومدة محلها حول كامل لكانت عدهتا حوالً  قال أبو مسلمك االعتداد باحلَْول ما زال بالكلية؛ ألهنا

  .كامالً ، وإذا بقي هذا احلكم يف بعض الصور كان ذلك ختصيصاً ال ناسخاً 
واجلواب أن مدة عدة احلمل تنقضي بوضع احلمل ، سواء حصل وضع احلمل بَِسَنةٍ أو أقل أو أكثر ، فجعل الّسنة 

  .العدة يكون زائالً بالكلية 
ياأيها الذين آَمُنواْ إِذَا نَاَجْيُتمُ الرسول { ة الثالثةك أمر اهللا بتقدمي الصدقة بني يدي جنوى الرسول بقوله تعاىل احلج

  }فَقَدُِّمواْ َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَةً 



  .، مث نسخ ذلك ]  ١٢: اجملادلة [ 
ا أن يتماز املنافقون من حيث إهنم ال يتصدقون عن إمنا زال ذلك لزوال سببه؛ ألن سبب التعّبد هب: قال أبو مسلم 

  .املؤمنني ، فلما حصل هذا العرض سقط التعبد 
لو كان كذلك لكان من مل يتصدق منافقاً وهو باطل؛ ألنه روي أنه مل يتصدق غري علي رضي اهللا عنه : واجلواب 

  ] ٍ . ١٣: اجملادلة [ }  َعلَْيكُمْ فَإِذْ لَْم َتفَْعلُواْ وََتاَب اهللا{ : ويدل عليه أيضاً قوله تعاىل 
} إِن َيكُن مِّنكُْم ِعْشُرونَ صَابُِرونَ َيْغِلبُواْ ِمئََتْينِ { : أنه تعاىل أمر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعاىل : احلجة الرابعة 

َضْعفاً فَإِن َيكُْن مِّنكُْم مِّئَةٌ اآلن َخفََّف اهللا َعنكُْم َوَعِلَم أَنَّ ِف{ : ، مث نسخ ذلك بقوله تعاىل ]  ٦٥: األنفال [  يكُمْ 
  ] . ٦٦: األنفال [ } َصابَِرةٌ َيْغِلبُواْ ِمئََتْينِ 

: البقرة [ } َسَيقُولُ السفهآء ِمَن الناس َما َوالَُّهْم َعن ِقْبلَِتهُِم اليت كَانُواْ َعلَْيَها { : قوله تعاىل : احلجة اخلامسة 
حكم « : قال أبو مسلم ]  ١٤٤: البقرة [ } فََولِّ َوجَْهَك َشطَْر املسجد احلرام {  :مث أزاهلم عنها بقوله ]  ١٤٢

  .» تلك القبلة مازال بالكلية جواز التوجيه إليها عند اإلشكال ، أو مع العلم إذا كان هناك عذر 
بيت « متاز هبا ، وسائر اجلهات ، فاخلصوصية اليت ا» بيت املقدس « أن على ما ذكرته ال فرق بني : اجلواب 
  .عن سائر اجلهات قد زالت بالكلية ، فكان نسخاً » املقدس 

والتبديل يشتمل على رفع إثبات ، ]  ١٠١: النحل [ } َوإِذَا َبدَّلَْنآ آَيةً مَّكَانَ آَيٍة { : احلجة السادسةك قوله تعاىل 
  .إما التالوة ، وإما احلكم فكيف كان فهو رفع ونسخ : واملرفوع 

]  ٤٢: فصلت [ } الَّ َيأِْتيِه الباطل ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوالَ ِمْن َخلِْفِه { أبو مسلم بأن اهللا تعاىل وصف كتابه بأنه واحتّج 
  .فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل 

  .أن املراد أن هذا الكتاب مل يتقدمه من كتب اهللا ما يبطله ، وال يأتيه من بعده أيضاً ما يبطله : واجلواب 
   أنواع النسخفصل يف

  .تراة ينسخ احلكم ، وتارة التالوة ، وتارة مها معاً ، فأما نسخ احلكم دون التالوة فكهذه اآليات 
الشَّْيُخ َوالشَّْيَخةُ إِذَا زََنيا « كنا نقرأ : وأما نسخ التالوة دو احلكم ، فكما يروى عن عمر رضي اهللا عنه قال 

  .» ِمَن اِهللا واُهللا عَزِْيٌز َحِكْيٌم فَاُرُجُموُهَما أَلَْبتَّةَ َنكَالاً 
 ، َويتُوُب اُهللا لَْو كَانَ الْبنِ آَدَم وادَيان ِمْن مالٍ الَْبتََغى إِلَْيهَما ثَاِلثاً ، َوالَ َيْمالًُ جَْوَف اْبنِ آَدَم إِالَّ التُّرَاُب« : وروي 

  .» َعلَى َمْن َتاَب 
أنزل يف القرآن عشر رضعات « : ئشة رضي اهللا عنها قالت وأما نسخ احلكم والتالوة معاً ، فكما روت عا

، فالعشر مرفوع التالوة واحلكم مجيعاً ، واخلمس مرفوع التالوة ثابت احلكم » معلومات فُنِسْخن خبمس معلومات 
.  

  .كانت مبنزلة السبع الطوال ، أو أزيد ، مث انتقص منها » األحزاب « ويروى أيضاً أن سورة 
حدثين أبو أمامة يف جملس سعيد بن املسيب أن رجالً قام من الليل ليقرأ سورة من : ب ، قال وروى ابن شها[ 

القرآن ، فلم يقدر على شيء منها ، وقام آخر فلم يقدر على شيء منها فغدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
: على شيء ، فقام اآلخر ، فقال قمت الليل يا رسول اهللا ألقرا سورة من القرآن فلم أقدر : وسلم ، فقال أحدهم 

  :فإنا واهللا كذلك يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وأنا كذلك يا رسول اهللا ، فقال اآلخر 



  .وسعيد بن املسّيب يسمع ما حيدث به أبو أمامة ، فال ينكره » إِنََّها ِممَّا َنَسَخ اُهللا الَبارَِحةً « 
  رطاً البدل يف النسخفصل يف بيان أنه ليس ش

  .قال قومك ال جيوز نسخ احلكم إالَّ بدل واحتجوا هبذه اآلية 
وأجيبوا بأن نفي احلكم ، وإسقاط التعبُّد به خري من ثبوته يف ذلك الوقت ، وقد ُنِسَخ تقدمي الصدقة بني يدي 

  ] .الرسول ال إىل بدل 
  فصل يف جواز النسخ باألثقل

ينايف كونه } َنأِْت بِخَْيرٍ مِّْنَها أَْو ِمثِْلَها { : إىل ماهو أثقل منه ، واحتجوا بأن قوله  ال جيوز نسخ الشيء: قال قوم 
  .أيقلح ألن األثقل ال يكون خرياً منه وال مثله 

بأن املراد باخلري ما يكون أكثر ثواباً يف اآلخرة ، مث إن الذي يدلّ على وقوعه أن اهللا سبحانه نسخه يف : وأجيب 
اة احلبس يف البيوت إىل اجللد والرجم ، ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان ، و كانت الصَّالة ركعتني حّق الزن

  .عند قوم ، فنخست بأربع ىف احلضر 
  .وأما نسخه إىل األخف ، فكنسخ العّدة من حَْول إىل أربعة أشهر وعشرة ، وكنسخ صالة اللَّيل إىل التخيري فيها 

  .حويل الِقْبلَة وأما نسخ الشيء إىل املثل فت
  الكتاب ال ينسخ بالسُّنَّة املتواترة: فصل 

نَأِْت { : ألنه قوله تعاىل : الكتاب ال ينسخ بالسُّنة املتواترة ، واستدل هبذه اآلية قال : قال الشافعي رضي اهللا عنه 
أخذ منك من ثواب آتيك خبري منه  ما: يفيد أنه يأيت مبا هو من جنسه خري منه ، كما إذا قال اإلنسان } بِخَْيرٍ مِّْنَها 

  .، وجنس القرآن قرآن ، وأيضاً املنفرد باإلتيان بذلك اخلري ، وهو القرآ ، الذي هو كالم اهللا َتَعاىل 
  ] .السُّنة ال تكون خرياً من القرآن [ وأيضاً فإن 

» َحِديُِثي وَحديِْثي ال يَْنَسُخ القُْرآنَ  القُْرآنُ َيْنَسُخ« : وروى الدَّارقطين عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
.  

َوَما َنَهاكُمْ { : وقوله ]  ٤-٣: النجم [ } َوَما َينِطُق َعنِ اهلوى إِنْ ُهَو إِالَّ َوْحٌي يوحى { : وأجيب عن قوله تعاىل 
أقصى ما فيه أنَّ [  تعاىل وإذا ثبت أن الكل من عند اهللا ، فالناسخ يف احلقيقة هو اهللا]  ٧: احلشر [ } َعْنُه فانتهوا 

الَ « : وقد نسخت الوصية لألقربني ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم ] الوحي ينقسم إىل قسمني متلّو ، وغري متلو 
  .» َوِصيَّة لَِوارِِث 

  .ونسخ حبس الزَّاين يف البيوت خبرب الرجم 
فإهنا نسخت بأية املواريث قاله عمر وابن  استدل به الشافعي رضي اهللا عنه من اآلية ، وأما الوصية: واجلواب 

  :عباس رضي اهللا عنهما وأشار النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل هذا بقوله 

  .» إِنَّ اَهللا قَْد أَْعطَى كُلَّ ِذي َحق َحقَُّه فَالَ َوِصيَّة لَِوارٍِث « 
فبّين ]  ١٥: النساء [ } َعلَ اهللا لَُهنَّ سَبِيالً أَْو َيْج{ وأما حبس الزاين ، فإمنا هو أمر بإمساكهن إىل غاية ، وهي إىل 

  .صلى اهللا عليه وسلم ما هو وليس بنسخ 
  .كان قرآناً ، فلعل الناسخ إما وقع به » الشَّيخ والشيخة إذا زينا ، فارمجومها ألبتة « : وروي أيضاً أن قوله 

  فصل هل يدخل النسخ يف األخبار؟
  نسخ؟اختلفوا يف األخبار هل يدخلها ال



  .فاجلمهور على أن النسخ ال يدخل اخلرب ، الستحالة الكذب على اهللا تعاىل 
َوِمن ثََمَراتِ النخيل واألعناب تَتَِّخذُونَ { : إن اخلخرب إذا تضّمن حكماً شرعّياً جاز نسخه ، كقوله تعاىل : وقيل 

  ] . ٦٧: النحل [ } ِمْنُه َسكَراً 
  ؟فصل هل جيوز محل اجلنب للقرآن الكرمي

  .القرآن املنسوخ التالوة جيوز للجنب محله ، ولو صلى به مل تصح صالته 
  فصل يف استدالل املعتزلة هبذه اآلية على خلق القرآن

  :من وجوه ] خلق القرآن [ استدلت املعتزلة هبذه اآلية على 
؛ ألن الناسخ جيب أن يكون أن كالم اهللا تعاىل لو كان قدمياً لكان الناسخ واملنسوخ قدميني وذلك ُمحَال: أحدها 

  .متأخراً عن املَْنُسوخ ، واملتأخر يستحيل قدمه ، واملنسوخ جيب زوااله وارتفاعه ، ما ثبت زواله استحل قدمه 
  .أن اآلية دلّت على أن بعض اآليات خري من بعض ، وما كان كذلك ال يكون قدمياً : وثانيها 
يدل على أنه القادر على نسخ بعضها ، وإتيانه } نَّ اهللا على كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر أَلَْم َتْعلَْم أَ{ : قوله تعاىل : وثالثها 

  .بشيء آخر بدالً من األولن وما كان داخالً حتت القدرة ، وكان فعالً كان حمدثاُ 
إن : بأن كونه ناسخاً ومنسوخاً إمنا هو من وعوارض اَأللْفَاظ ، وال نزاع يف حدوثها ، فلما قلتم : وأجيب عنه 

  .املعىن احلقيقي الذي هو مدلول العبارات واالصطالحات حمدث هبا 
ال شّك أن تعلقه األول قد زال ، وحدث له تعلق آخر ، فالتعلق األول حمدث؛ ألنه زال ، والقدمي : قالت املعتزلة 

ذه التعلقات ، وما ال ال يزول ، والتعلق الثاين حادث ، ألنه حصل بعد أن مل يكن ، والكالم احلقيقي ال ينفك عن ه
  .حمدث ] عن احلدث [ ينفك 

أن قدرة اهللا تعاىل كانت يف اَألَزلِ متعلّقة بإجياد العامل ، فعند دخول العامل يف الوجود ، هل يبقى ذلك : واجلواب 
  التعلّق أو مل يبق؟

ال ذلك التعلق ، فألزمكم فإن بقي يلزم أن يكون القادر قادراً على إجياد املوجود وهو حمال ، وإن مل يبق فقد ز
حدوث قدرة اهللا تعاىل على ما ذكرمت ، وكذلك علم اهللا تعاىل كان متعلقاً بأن العامل سيوجد ، فعند دخول هذا العامل 
يف الوجود إن بقي التعلّق األول كان جَْهالً ، وإن مل َيْبَق يلزمكم كون التعلق األول حادثاً؛ ألنه لو كان قدمياً ملا زال 

ون التعلّق الذي حصل بعد ذلك حدثاً فإِذاً عاملية اهللا تعاىل ال تنفّك عن التعلّقات احلادثة ، وما ال ينفك عن ، ووك
  .فعاملية اهللا حمدثة ، فكل ما جتعلونه جواباً عن العاملية والقادرية هو جوابنا عن الكالم ] حمدث [ احملدث 

يف » أم « ، و » أم « قرير ، فلذلك مل حيتج إىل معادل يعطف عليه ب هذا استفهام معناه الت» أَلَم َتْعلَْم « : قوله 
ظاهره االستفهام املَْحُض ، فاملعادل هنا : قال ابن عطية . منقطعة هذا هو الصحيح يف اآلية » أَْم ُترِْيُدونَ « : قوله 

أم علمتم ، هذا إذا : يره منقطعة ، فاملعادل حمذوف تقد» أم « : ، وقال قوم » أم تريدون « : على قول مجاعة 
  .أريد باخلطاب أمته عليه السالم 

  .أما إذا أريد هو به ، فاملعادل حمذوف ال غري ، وكال القولني مروي انتهى 
أَلَْم َنشَْرْح { ]  ٣٦: الزمر [ } أَلَْيَس اهللا بِكَاٍف عَْبَدُه { : وهذا فيه نظر؛ ملا مرَّ أن املراد به التقرير ، فهو كقوله 

  ] . ١: الشرح [ } َك َصْدَرَك لَ
  .واالستفهام مبعىن التقرير كثري جّداً ال سيما إذا دخل على نفي كما مثلته لك 

  .التفاتان } أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اهللا { : ويف قوله تعاىل 



  .» خري من ربكم « خروج من خطاب مجاعة ، وهو : أحدمها 
أمل تعلموا أننا ، وذلك ملا ال : فسه إىل الغيبة باالسم الظاهر ، فلم يقل خروج من ضمري املتكلّم املعظم ن: والثاين 

وما يف حَيِّزها ، إما سادة مسّد مفعولني كما » أن « } أَنَّ اهللا على كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر { و . خيفى من التعظيم والتَّفْخيم 
  .هو مذهب اجلمهور ، أو واحد ، والثاين حمذوف كما هو مذهب األخفش 

  ) ١٠٧( أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ وَلَا َنِصريٍ

ملا حكم جبواز النسخ َعقّبه ببيان أن ملك السموات واألرض له ال لغريه ، وهذا هو التنيه على : قال ابن اخلطيب 
إمنا حسن ] منه األمر والنهي لكونه مالكاً للخلق ، وهذا هو مذهب اصحابنا ، وأنه [  إمنا حني أنه سبحانه وتعاىل

  .التكليف منه حملض كونه مالكاً للخلق مستولياً عليهم ال لثواب حيصل ، أو لعقاب يندفع 
اىل أخربهم بأنه ملك السموات فقال القفال رمحه اهللا تعالىك وحيتمل أن يكون هذا إشارة إىل أْممر الِقْبلَة ، فإنه تع

واألرض ، وأن األمكنة واجلهات كلها له ، وأنه ليس بعض اجلهات أكرب حرمة من البعض ، إالَّ من حيث جيعلها 
هو تعاىل له ، وإذا كان كذلك وكان األمر باستدالل الِقْبلَة إمنا هو َمْحُض التخصيص بالتشريف ، فال مانع مينع من 

  .هة تغيريه من جهة إىل ج
خطاب للنيبّ » أَلَْم َتعْلَْم « : ، وحروف االستفهام ال تغري عمل العامل ، وقوله » مل « جزم ب » أَلَْم تْعلَْم « : قوله 

  .} َوَما لَكُْم مِّن ُدوِن اهللا ِمن وَِليٍّ َوالَ َنِصريٍ { : صلى اهللا عليه وسلم و واملراد أمته ، لقوله 
  :وجهان » ُملْك « : ويف قوله 
  .» أن « أنه مبتدأ ، وخربه مقدم عليه ، واجلملة يف حملّ رفع خرب ل : أحدمها 
« إن اجلار هنا قد اعتمد لوقوعه خرباً ل : أنه مرفوع بالفاعلية ، َرفََعُه اجلار قبله عند األخفش ، ال يقال : والثاين 

  .اً ، فريفع الفاعل عند اجلميع؛ ألن الفائدة مل تتم به ، فال جيعل خرب» أن 
واملُلْك بالضم الشيء اململوك ، وكذلك هو بالكسر ، إال أنَّ املضموم ال يستعمل إال ىف مواضع الّسعة وبسط 

  .السلطان 
  ] . ٤: الفاحتة [ } مالك َيْومِ الدين { : وتقدم الكالم يف حقيقة امللك يف قوله 

  .وجهان » ما « جيوز يف » َوَما لَكُْم « : قوله 
« مبتدأ مؤخراً زيدت فيه » من وِلّي « خرباً مقدماً ، و » لكم « ون متيمة ، فال عمل هلا ، فيكون أن تك: أحدمها 

  .ن فال تعلّق هلا بشيء » من 
يف حملّ نصب » لكم « أن تكون حجازية ، وذلك عند من جييز تقدمي خربها ظرفاً أةو حرف جر ، فيكون : والثاين 

  .فيه زائدة أيضاً » من « مسها مؤخراً ، و ا» ِمْن َوِلّي « خرباً مقدماً ، و 
  :يه وجهان » من دون اهللا « و 

  .ال بتداء الغاية » من « من االستقرار املقدر ، و » لكم « أنه متعلّق مبا تعلق به : أحدمها 
ا قدم ؛ ألنه يف األصل صفة للنكرة ، فلم» من ويل أو نصري « : أنه يف حملّ نصب على احلال من قوله : والثاين 

  .عليها انتصب حاالً قاله أبو البقاء رمحه اهللا تعاىل 
ِسَوى اهللا؛ كما قال أمية بن أيب » ِمْن ُدوِن اِهللا « ، ومعىن » لَكُْم « فعلى هذا يتعلّق مبحذوف غري الذي تعلّق به 

  ]البسيط [ الصلت 



  ]اِن الدَّْهرِ ِمْن بَاقِ َوَما َعلَى َحَدثَ... [ َيا َنفُْس مَالَِك ُدونَ اِهللا ِمْن واقِ  ٧٢٩
  .من وليت أمر فالن ، أي قمت به ، ومنهك ويلّ العهد أيك املقيم مبا عهد إليه من أمر املسلمني : والويل 

ويل « يف » فعيل « ولو قرىء برفعه على املوضع لكان جائزاً ، وأتى بصيغة » ويلّ « عطل على لفظ » َوالَ َنِصريٍ « 
وهلذا مل جيىء يف القرآن إال يف » وَالٍ « أكثر استعماالً من » ولياً « أبلغ من فاعل ، وألن ؛ ألهنا » نصري « و » 

  .» الرعد « سورة 
  .وأيضاً لتواخي الفواصل وأواخر اآلي 

التفاوٌت من خطاب الواحد خلطاب اجلماعة ، وفيه مناسبة ، وهو أن املَْنِفيَّ صار نّصاَ يف » لكم « : ويف قوله 
  .فناسب كون املنفي عنه كذلك فَُجِمعَ لذلك » من « يادة العموم بز

  فصل يف أن امللك غري القدرة
  .استدل بعضهم هبذه اآلية على أن امللك غري القدرة 

عْلَْم أَلَْم َت{ : مث قال بعده ]  ١٠٦: البقرة [ } أَلَْم َتْعلَمْ أَنَّ اهللا على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { : إنه تعاىل قال أوالً : فقال 
  .} أَنَّ اهللا لَُه ُملُْك السماوات واألرض 

  .فلو كان املُلْك عبارة عن القدرة لكان هذا تكريراً من غري فائدة ، والكالم يف حقيقة امللك 

  ) ١٠٨(ِن فَقَْد َضلَّ سََواَء السَّبِيلِ أَْم ُترِيُدونَ أَنْ َتْسأَلُوا َرُسولَكُْم كََما سُِئلَ ُموَسى ِمْن قَْبلُ َوَمْن َيَتَبدَّلِ الْكُفَْر بِالْإَِميا

  :ذكروا يف اتصال هذه اآلية مبا قبلها وجوها 
أنه تعاىل ملا حكم جبواز النسخ يف الشرائع ، فلعلّهم كانوا يطالبونه بتفاصيل ذلك احلكم ، فمنعهم اهللا تعاىل : أحدها 

  ] .كسؤاالت قوم موسى عليه الصالة ولسالم [ عنها ، وبني أنَّهم ليس هلم أن يشتغلوا هبذه األسئلة الفاسدة 
إن مل تقبلوا ما أمرتكم به ومتّردمت عن الطاعة كنتم كمن سأل : ملا تقدم من االوامر والنواهي قال هلم : وثانيها 

  .عن أيب مسلم . موسى عليه السالم ما ليس له أن يسأله 
هذه جيوز أن » أم « كما فعل من قبلكم من قوم موسى؟ و  أتفعلون ما أمرمت أم تفعلون: ملا أمر وهنى قال : وثالثها 

: مفرقة ملا مجعته تقول » أو « كما أن : وهي مفرقة ملا مجعته أي » أمل تعلم « : لقوله تعال [ تكون مّتصلة معادلة 
  .أضرب أحدهم : اضرب أيهم شئت زيداً أم عمراً ، فإذا قلت 

  .اضرب زيداً أو عمراً : قلت 
بل : منا اإلبل أم شاء؛ كأنه قال : واهلمز ، وال تكون إِالَّ بعد كالم تام كقوله » بل « عة ، فقتدم ب أو تكون منقط

  .يقولون : أي ]  ٣٥: هود [ } أَْم َيقُولُونَ افتراه { : هي شاء ، ومنه قوله تعاىل 
  ]الكامل : [ قال األْخطَلُ 

  غَلََس الظَّالَمِ ِمَن الرَّبابِ َخيَاالً. ..كَذََبْتَك َعيُْنَك أَْم َرأَْيتَ بِوَاِسٍط  ٧٣٠
  ] .ويكون إضراباً لاللتفات من قصة إلَى قصة 

» أمل تعلم « : أم هنا منقطعة ، إذ ليس يف الكالم مهزة تقع موقعها ومع أم أَّيُهما ، واهلمزة من قوله : قال أبو البقاء 
  .الم إىل كالم بل أتريدون فخرج من ك: يف شيء ، واملعىن » أم « ليست من 

، فسكنت » الراء « على » الواو « ؛ ألنه من رَاَد َيُروُد ، وقد تقّدم ، فنقلت حركة » ُتْروُِدون « : وأصل تريدون 
  .بعد كسرة فقلبت ياء » الواو « 



  .لالستفهام ، وهذه اجلملة منقطعة عما قبلها » أم « : وقيل 
  .ضعيفان  وحدجها ، وهذان قوالن» بل « هي مبعىن : وقيل 

أتريدون سؤال : أي » تريدون « : نصب ومنصوب يف حمل نصب مفعوالً به بقوله » أَنْ َتْسأَلُوا « : قوله تعاىل 
  .رسولكم 

فتقدير : يف حملّ نصب ، وفيها التقديران املشهوران » الكاف « و » تسألوا « متعلق ب » كََما ُسِئلَ « : قوله 
  .ال من ضمري املصدر احملذوف سيبويه ورمحه اهللا تعاىل أهنا ح

أنه نعت ملصدر : السؤال حال كونه ُمَشبَّهاً بسؤال قوم موسى له ، وتقيدر مجهور النجاة : إن تسألوه أي : أي 
وأجاز . [ كسؤال موسى : مصدرية ، أي » ما « و . إن تسألوا رسولكم سؤاالً مشبهاً كذا : حمذوف ، أي 

مفعول مل يسّم » موسى « و ] من تقدير عائد أي كالسؤال الذي سأله موسى  احلويف كوهننا مبعىن الذي فال بد
  .فاعله ، حذف الفاعل للعم به ، أي كما سأل قوم موسى 

سال : بكسر السني وياء بعدها من » ِسيلَ « بضم السني وكسر اهلمزة ، وقرأ احلسنك » سئل « : واملشهور 
« أصلها اهلمز أو ال؟ تقدم خالف فيه ، وسيأيت حتقيقه يف » ال س« يسال حنوك خفت أخاف ، وهل هذه األلف يف 

مبينة على الضم؛ ألن » قبل « ، و » سئل « متعلّق ب » من قبل « وقرىء بتسهيل اهلمزة َبْيَن َبْيَن و » سأل 
  .اهلم من قبل سؤالكم ، وهذا توكيد ، وإال فمعلوم أن سؤال موسى كان متقدماً على سؤ: املضاف إليه معرفة أي 

  :فيه وجهان » باإلميان « : قوله 
  .أهنا ياء العَِوضية ، وقد تقدم حتقيق ذلك : أحدمها 
  .أهنا للسببية : والثاين 

اشترتيت الثوب بدرهم ، ويف : جيوز أن يكون مفعوالً يتبّدل ، وتكون الباء للسبب ، كقولك : قال أبو البقاء 
  .مصاله هذا نظر 

  .قرىء بإدغام الدَّال يف الضاد وإظهارها } لَّ َسَوآَء السبيل فَقَْد َض{ : وقوله تعاىل 
جاء » سواء « سواء السبيل ضرف مبعىن وسط السبيل وأعدله ، وهذا صحيح فإن : قال أبو البقاء » سواء « و 

  .مبعىن وسط 
  ] . ٥٥: الصافات [ } ِفي َسَوآِء اجلحيم { : قال تعاىل 

  ]الكامل : [ حىت انقطع َسوَاِئي؛ وقال َحسَّان  ما زلتُ أكتب: وقال عيسى بن عمر 
  بَْعَد الُْمَغيَّبِ ِفي سََواِء املْلَْحِد... َيا َوْيحَ أَْصحَابِ النَّبِيِّ وَرْهِطِه  ٧٣١

  ]الوافر : [ ومن جميئه مبعىن العدل قول زهري 
  َواُءُيَسوِّي َبْيَنَنا ِفيَْها السَّ... أَُرَنا ُخطَّةً الَ َعْيَب ِفيَها  ٧٣٢

والغرض من هذه اآلية التشبيه دون نفس احلقيقة ، ووجه التشبيه يف ذلك أن من سلك طريقة اإلميان ، فهو جَارٍ 
على االستقامة املؤدية إلىب الفوز والظّفر بالطلبة من الثواب والنعيم ، فاملَُبدِّل لذلك بالكفر عادل عن االستقامة 

  .إنه ضل سواء السبيل : فقيل فيه 
  ] . ١٠٨: يوسف [ } قُلْ هذه سبيلي { : سبيل يذكر ويؤنث وال

  .يف حمل جزم؛ ألهنا جزاء الشرط ، والفاء واجبة هنا لعدم صالحيته شرطاً » فقد َضلَّ « : واجلملة من قوله 
  فصل يف املخاطب هبذا



  :يف املخاطب هبذا ثالثة أوجه 
  :أبو مسلم ، ويدل عليه وجوه أهنم املسلمون قاله األصم ، واجلُبَّائي ، و: [ أحدها 
وقولوا : فكأنه قال » الَ َتقُولُوا َراِعَنا « : يقتضي معطوفاً عليه وهو قوله » أَْم ُترِيُدونَ « ] : أن قوله تعاىل : أحدها 

  انظرنا وامسعوا فهل تفعلون ذلك كما أمرمت أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟: 
داً صلى اهللا عليه وسلم وشرف وكرم وجبل وعظم عن أمور ال خري هلم يف أن املسلمني كان يسألون حمم: وثانيها 

  .الَبْحِث عنها ليعلموها كما سأل اليهود موسى عليه الصالة والسالم مامل َيكُْن هلم فيه خري عن البحث عنه 
جرة كانوا سأل قوم من املسلمني أن جيعل هلم ذات أَنْواٍط كما كان للمشركني ذات أنواط ، وهي ش: وثالثها 

  .يعبدوهنان ويعلقون عليها املأكول واملشروب ، كما سألوا موسى أن جيعل هلم إهلاً كما هلم آهلة 

، وهو قول ابن عباس وجماهد رضي اهللا تعاىل عنهم؛ ألنه يروى أنّ عبد » مكة « أنه خطاب ألهل : القول الثاين 
يا حممد واهللا ما أومن بك حىت : م يف رهط من قريش فقال اهللا بن أمية املخزومي أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

تفجر لنا من األرض ينبوعاً ، أو تكون لك جنة من خنيل وعنب فتفجر األهنار خالهلا تفجرياً أو يكون لك بيت من 
اهللا من عند اهللا إىل عبد[ زخرف أو ترقى يف السماء بأن تصعدن ولن نؤمن لرقّيك بعد ذلك حىت تنزل علينا كتاباً 

عند اهللا مجلة ] وقال له بقية الرَّْهطك فإن مل تستطع ذلك فائتنا بكتاب من . بن أمية أن حممداً رسول اهللا فأتبعوه 
واحدة فيه احلالل واحلرام واحلدود والفرائض ، كما جاء موسى إىل قومه باأللواح من عند اهللا فيها كلّ ذلك ، 

  .فنؤمن لك عند ذلك 
حممداً أن يأتيكم باآليات من عند اهللا كما سأل السبعون فقالوا } أَْم تُرِيُدونَ أَن َتسْأَلُواْ َرسُولَكُْم  {: فأنزل اهللا تعاىل 

وعن جماهد رمحه اهللا تعاىل أنّ قريشاً سألت حممداً عليه الصالة والسالم أن ] .  ٥٥: البقرة [ } َنَرى اهللا َجْهَرةً { : 
  .نعم هو لكم كاملائدة لبين إسرائيل فأبوا ورجعوا : قال جيعل هلم الصَّشفا ذهباً وفّضة ، ف

َيابَنِي إِْسرَائِيلَ { ] : وهذا القول أصح ، ألن هذه السورة من أول قوله [ املراد هبم اليهود ، : القول الثالث 
د وما جرى ذكر حكاية وحماّجة معهم؛ وألن اآلية مدنية ، وألنه جرى ذكر اليهو]  ٤٧: البقرة [ } اذكروا نِْعَمِتي 

  .غريهم 
  فصل يف سؤاهلم

ليس يف اآلية أهنم أتوا بالسؤال فضالً عن كيفيته ، وإمنا املرجع فيه إىل الروايات : قال ابن اخلطيب رمحه اهللا تعاىل [ 
  .املذكورة 
إن إن كان ذلك السؤال طلباً للمعجزة فليس بكفر؛ ألن طلب الدليل على الشيء ال يكون كفراً ، و: فإن قيل 

كان طلباً لوجه احلكمة يف نسخ األحكام فهذا أيضاً ال يكون كفراًح ألن املالئكة عليهم السالم طلبوا احلكمة يف 
واجلواب أن ُيحمأل على أهنم طلبوا أن ُيجعل هلم إله كما هلم آهلة ، أو طلبوا . َخلْق البشر ، ومل يكن ذلك كفراً 

  ] .، فهذا كفر ، والسبب هذا السؤال ، واهللا أعلم  املعجزة على سبيل التعنُّت ، أو اللَّحَاج

ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم الَْحقُّ َودَّ كَِثٌري ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لَْو يَُردُّوَنكُْم ِمْن َبْعدِ إِميَانِكُْم كُفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسهِْم 
  ) ١٠٩(لَُّه بِأَْمرِِه إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر فَاْعفُوا َواصْفَحُوا َحتَّى َيأِْتَي ال



أمل تروا ما أصابكم ، » أحد « سبب نزول هذه اآلية أن اليهود قالوا حلذيفة بن اليمان ، وعمار بن ياسر بعد وقعة 
  .بيالً ولو كنتم على احلق ما هزمتم ، فارجعوا إىل ديننا ، فهو خري لكم وأفضل ، وحنن أهدى منكم س

فإين قد عاهدت أين ال أكفر مبحمد صلى اهللا عليه : شديد ، قال : كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا : فقال عمار 
  .وسلم وشرف وكرم وجبل وعظم ما عشت 

وأما أنا فقد رضيت باهللا رّباً ، وباإلسالم ديناً ، وبالقرآن إماماً ، : أما هذا فقد صبأ ، وقال حذيفة : فقالت اليهود 
أصبتما خرياً وأفلحتما : بالكعبة ِقْبلَةً ، وباملؤمنني إخواناً ، مث أتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخرباه فقال و

  .فنزلت هذه اآلية 
]  ٩٦ :البقرة [ } َيَودُّ أََحدُُهْم لَْو ُيَعمَّرُ { : كالكالم فيها عند قوله » لو « الكالم يف } لَْو َيردَُّنكُمٍ { : قوله تعاىل 

  .وّد كثري ردَّكم : أي » يود « هي مفعول : ، فمن جعلها مصدرية هناك جعلها كذلك هنا ، وقال 
  .لو يردونكم كفاراً لُسرُّوا أو فرحوا بذلك : ومن أيب جعل جواهبا حمذوفاً تقديره 

« ، وليست جبواب؛ ألن َدالَّى على اجلواب » َودَّ « لو يردونكم كفاراً لودّوا ذلك ، ف : وقال بعضهمك تقديره 
  .ال يتقدمها جواهبا كالشرط » لو 

حرف ملا كان سيقع لوقوع غريه ، فيلزم من تقديره » لو « وهذا التقدير الذي قدره هذا القائل فاسد ، وذلك أن 
دير ذلك أن وََدادهتم ذلك مل تقع؛ ألن املوجب لظفاً منفي معىن ، والغرض من َوَدادهتم ذلك واقعة باتفاق ، فتق

  .لسروا وحنوه هو الصحيح 
  .هنا فيه قوالن » يرد « و 

مفعول » كفاراً « ، فضمري املخاطبني مفعولً أول ، و » َصيَّر « أحدمها وهو الواضح أهنا املتعّدية ملفعولني مبعىن 
  ]الوافر : [ قوله » َصيَّر « مبعىن » َردَّ « ثان؛ ومن جميء 

  بِِمقَْدارٍ َسَمْدنَ لَُه ُسُمودَا... َحْربٍ  َرَمى الَْحَدثانُ نِْسَوةَ آلِ ٧٣٣
  َوَردَّ ُوُجوَهُهنَّ البِيضَ ُسودَا... فََردَّ ُشُعوَرُهنَّ السُّوَد بِيضاً 

وجعل أبو البقاء كفاراً حاالً من ضمري املفعول على أهنا املتعدية لواحد ، وهو ضعيف ، فأن احلال يستغىن عنها غالباً 
  .، وهذا البد منه 

  .البتداء الغاية » من « و » يردُّونكم « متعلق ب » ِمْن َبعد  «و 
احلامل : أي » ود « نصب على املفعول له ، وفيه الشروط اجملّوزة لنصبه ، والعامل فيه » حسداً « : قوله تعاىل 

  .على ودادهتم َردُّكم كُفََاراً َحَسدُُهم لكم 
  :وجوزوا فيه وجهني آخرين 

حاسدين ، وهذا ضعيف ، ألن جميء : موضع احلال ، وإمنا مل جيمع لكوه مصدراً ، أي  أنه مصدر يف: أحدمها 
  .املصدر حاالً ال يطّرد 

  ] .واألول أظهر الثالثة [ أنه منصوب على املصدرية بفعل من لفظه أي حيسدونكم حسداً : الثاين 
  :يف هذا اجلار ثالثة أوجه } ِمْن ِعَنِد أَنْفُسِهِْم { : قوله تعاىل 

وامليل مع احلق؛ ألهنم وّدوا [ ودوا ذلك من قبل شهواهتم ال من قبل التدين : أي » ود « أنه متعلّق ب : أحدها 
  .البتداء الغاية » من « و ] ذلك من بعد ما تبّين هلم أنكم على احلق 



بلهم وشهوهتم ، ومعناه حسداً كائناً من ق: فهو يف حملّ نصب ، ويتعلّق مبحذوف أي » حسداً « أنه صفة ل : الثاين 
  .قريب من األول 

  ] .يكون الرّد من تلقائهم وجهتهم وبإغوائهم : أي . للسببية » من « ، و » يردّونكم « أنه متعلّق ب : الثالث [ 
أنَّ ودادهتم ذلك ابتدأت من حيث : لالبتداء ، أي » من « ، و » َودَّ « متعلّق ب » من بعد ما « : قوله تعاىل 
  .من بعد تبيني احلَّق : مصدرية أي » ما « ق ، وتبّينه هلم ، فكفرهم ُعَناٌد ، و وضوح احل

  .واملصدر َحَسٌد . متنِّي زوال نعمة اإلنسان : واحلسد 
  إنّ النَّفْرة القائمة بقلب احلاسد من احملسود أمر غري داخل يف وسعه ، فكيف يعاقب عليه؟: فإن قيل 
  :مران أن الذي هو يف وصعه أ: فاجلواب 
  .كونه راضياً بتلك النَّفَْرة : أحدمها 
إظهار آثار تلك النَّفَْرة من القَْدح فيه ، والقَْصد إىل إزالة تلك النعمة عنه وجّد أسباب احملبة إليه ، فهذا هو : والثاين 

  .الداخل حتت التكليف 
سلم ، سواء متينت مع ذلك أتعود إليك مذموم وحممود ، فاملذموم أن يتمّنى زوال نعمة اهللا عن امل: واحلمد نوعان 

  .أم ال؛ ألنه فيه تسفيه احلق سبحانه وتعاىل وأنه أنعم على َمْن ال يستحّق 
َرُجل آتاُه اُهللا تعاىل القُْرآنَ فَُهَو َيقُوُم بِِه آناَء اللَّْيلِ : الَ َحَسدَ إِالَّ ِفي اثَْنَتْين « : واحملمود كقوله صلى اهللا عليه وسلم 

كذا ترجم » الِغْبطة « وهذا احلديث معناه . » اَء النََّهار ، َوَرُجلٍ آتاُه اُهللا مَاالً فَُهَو ُيْنِفُق آناَء اللَّْيلَ َوآناء النَّهَارِ َوآَن
  .عليه الُبَخاري رمحه اهللا تعاىل 

  .والصَّفُْح قريب من العفو ، مأخوذ من اإلعراض بصفحة الُعْنق 
: َجاَوْزُت َوَرقَُهن والصَّفُوح من أمساء اهللا ، والصَّفُوح أيضاً : تصفّحت الكتاب أي  معناه التجاوز ، من: وقيل 

  ]الطويل : [ املرأة تستر وْجَهها إعراضاً؛ قال الشاعر 
  فََمْن َملَّ ِمْنَها ذَِلَك الَوْصلَ َملَِّت... َصفُوٌح فََما َتلْقَاَك إالَّ بِِحيلٍَة  ٧٣٤

  .ترك املُؤَاَخذَة بالذَّنب : العفو : اىل قال القرطيب رمحه اهللا تع
صَفَْحُت عن فالن إذا أعرضت عن ذنبه ، وقد ضربت عنه َصفْحاً إذا : يقال . أزالة أثرِه من النفس : والّصفح 

  ] . ٥: الزخرف [ } أَفََنْضرُِب َعنكُُم الذكر صَفْحاً { : أعرضت عنه وتركته ، ومنه قوله تعاىل 
  اآليةفصل يف املراد هبذه 

املراد هبذه اآلية أهنم كانوا يريدون رجوع املؤمنني عن اإلميان من بعد ما تبّين هلم أن اإلميان صواب وحّق ، والعامل [ 
بأن غريه على حّق ال جيوز أن يريد رّده عنه إالَّ بشبهة يلقيها إليه ، ألن احملق ال يعدل عن احلق إالَّ بشبهة ، والشبهة 

  :ضربان 
قد علمتم ما نزل بكم من إخراجكم من دياركم ، وضيق األمر : ّتصل بالدنيا ، وهو أن يقال هلم ما ي: أحدها 

  .عليكم ، واستمرار املخافة بكم ، فاتركوا اإلميان الذي ساقكم إىل هذه األشياء 

  .بطرح الشبه يف املُْعجزات ، أو حتريف ما يف التوراة : يف باب الدين : والثاين 
  أمر اهللافصل يف املقصود ب

  :حيتمل أمرين } فاعفوا واصفحوا حىت يَأِْتيَ اهللا بِأَْمرِهِ { : قوله 
أن املراد ترك املقابلة واإلعراض عن اجلوابح ألن ذلك أقرب إىل َتْسكني الثائرة يف الوقت ، فكأنه تعاىل أمر : األول 



قُل لِّلَِّذيَن { : العرب بقوله تعاىل  الرسول بالَعفْو والصفح عن اليهود ، فكذا أمره بالعفو والصفح عن مشركي
]  ١٠: املزمل [ } واهجرهم َهْجراً َجمِيالً { : وقوله ]  ١٤: اجلاثية [ } آَمُنواْ َيْغِفرُواْ ِللَِّذيَن الَ َيْرُجونَ أَيَّاَم اهللا 

  .} حىت يَأِْتَي اهللا بِأَْمرِِه { ولذلك مل يأمر بذلك على الدوام ، بل علّقه بغاية فقال 
  :وذكروا فيه وجوهاً 

  .أنه املُجَازاة يوم القيامة عن احلسن : أحدها 
  .قوة الرسول صوالت اهللا وسالمه عليه وكثرة أمته ] أنه : وثانيه 
  :وهو قول أكثر الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم ، أنه األمر بالقتال؛ ألن عنده يتعني أحد أمرين : وثالثها 

إن هذه اآلية منسوخة بقوله : وع لدفع اجلزية ، وحتمل الذل والصَّغار ، فلهذا قال العلماء إما اإلسالم ، وإما اخلض
  ] . ٢٩: التوبة [ } قَاِتلُواْ الذين الَ ُيؤِْمُنونَ باهللا َوالَ باليوم اآلخر { : تعاىل 

أُِذنَ ِللَِّذيَن { : والسالم بقوله وُروَي أنَّه مل يؤمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتال حىت نزل جربيل عليه الصالة 
بطن « وقلّده سيفاً فكان أول قتال قاتل أصحاب عبداهللا بن َجْحش ب ]  ٣٩: احلج [ } ُيقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُمواْ 

  .» بدر « ، وبعده غزوة » خنل 
وإن ] .  ١٨٧: البقرة [ } لَى الليل ثُمَّ أَِتمُّواْ الصيام إِ{ : كيف يكون منسوخاً وهو معلق بغاية كقوله : فإن قيل 

  .مل يكن ورود الليل ناسخاً ، فكذا هاهنا 
أن الغاية اليت تعلق هبا األمر إذا كانت ال تعلم إال شرعاً مل خيرج ذلك الوارد شرعاً عن أن يكون ناسخاً : فاجلواب 

  .إىل أن أنسخه عنكم » فَاعفُوا واصْفَُحوا « : ، وحيلّ حمل قوله تعاىل 
كيف يعفون ويصفحون ، والكفار كانوا أصحاب الشوكة والقوة ، والصفح ال يكون إال عن قدرة؟ : إن قيل ف

أن الرجل من املسلمني كان ينال باألذى ، فيقدر يف تلك احلالة قبل اجتماع األعداء أن يدفع عداوهتم : فاجلواب 
  .بالَعفوِ والصفح كي ال يهّيجوا شراً وقتاالً  عن نفسه وأن يستعني بأصحابه ، فأمر اهللا سبحانه تعاىل عند ذلك

  .كل آية فيها ترك للقتال فهي مكّية منسوخة بالقتال : ] قال أبو عبيدة : [ قال القرطيب رمحه اهللا 
  .» باملدينة « ألن ُمَعاندات اليهود إمنا كانت ب : بأن هذه اآلية مكّية ضعيف ] احلكم : [ قال ابن عطية 
  .» وهو الصحيح « : قال القرطيب 

أنه حسن االستدعاء ، واستعمال ما يلزم فيهم من النصح واإلْشفَاق والتشّدد ] العفو والصفح : التفسري الثاين [ 
  .فيه ، وهذا ال جيوز نسخه 

  .حتذير هلم بالوعيد ، سواء محل على األمر بالقتال أو غريه } إِنَّ اهللا على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { : وقوله 

  ) ١١٠(َتْعَملُونَ َبِصٌري  يُموا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ َوَما تُقَدُِّموا ِلأَنْفُِسكُْم ِمْن َخْيرٍ َتجِدُوُه ِعْنَد اللَِّه إِنَّ اللََّه بَِماَوأَِق

ما على ما أعد هلما تنبيهاً هل} َوأَِقيُمواْ الصالة َوآُتواْ الزكاة { : ملا أمرنا بالعفو والصفح عن اليهود عقبه بقوله تعاىل 
األظهر أن املراد به ] .  ٢٠: املزمل [ } َوَما ُتقَدِّمُواْ َألنفُِسكُْم مِّْن َخْيرٍ َتجُِدوُه { : من الواجبات وقوله بعده 

التطّوعات من الصلوات والزكواتن وبّين تََعاىل أهنم جيدونه ، وليس املراد أهنم جيدون عني تلك األعمال؛ ألهنا ال 
  .وألن وِْجَدان عني تلك اإلشياء ، وال يرغب فيه ، فبقي أن املراد وِْجَدان ثوابه وجزائه  تبقى ،

  ] . ٦٠١: البقرة [ } َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة { : كقوله } َوَما تُقَدُِّمواْ َألْنفُِسكُم مِّْن خَْيرٍ { : قوله تعاىل 
األربعة أوجه اليت » ِمْن َخْيرٍ « موقع املصدر ، وجيوز يف  أن تكون مفعوالً هبا ، وأن تكون واقعةً» ما « فيجوز يف 



  .من كونه مفعوالً به ، أو حاالًن أو متييزاً ، أو متعلّقاً مبحذوف : » من آّيٍة « يف 
  .تبعيضية ، وقد تقدم حتقيقها ، فلرياجع ثَمَّة » ِمْن « و 
جواب الشرط ، وهي » جتدوه « فسكمن وحذف ، و حلياة أن: ، أي » تقدمُّوا « متعلّق بت » َألْنفُِسكُمْ « و 

: متعّدية لواحد؛ ألهنا مبعىن اإلصابة ، ومصدرها الوِْجَدان يكسر الواو كما تقدم ، وال بد من حذف مضاف أي 
، وهو يريد ذلك؛ ألنَّ اخلري املتقدم سبب » ما « جتدوا ثوابه ، وقد جعل الزخمشري رمحه اهللا تعاىل اهلاء عائدة على 

  .قض ال يوجد ، إما يوجد ثوابه من
  فصل فيما بعد املوت[ 

  ما قَدََّم؟: َما َخلَّشَف؟ وقالت املالئكة عليهم السالم : جاء يف احلديث أن العبد إذا مات قال الناس 
خباُرَنا عْنَدنا أنَّ السالُم عليكُم يا أهل القبور ، أ: فقال » الَغْرقَد « وجاء عن ُعَمَر رضي اهللا تعاىل َعْنُه أنه َمرَّ ببقيع 

يا بان اخلطاب ، أخباُر ما عندنا : نَِساءكم قد تزوَّْجن ، وُدروكُم قد ُسِكَنْت ، وأموالكم قد قُسََّمْت ، فأجابه هاتٌف 
الكامل [ : أنَّ ما قدَّْمَناه وَجْدنَاه ، وما أنفقَْناه فقد ربِْحَناه ، وما خلَّفناه فقد َخسِْرناه؛ وقد أحسن القائلُ حيثُ قال 

[  
  َواْعَملْ فَلَْيَس إىل اخلُلُوِد َسبِيلُ... قَدِّْم ِلَنفِْسَك قَْبلَ مَْوِتكَ َصاِلحاً  ٧٣٥

  ]الكامل : [ وقال آخر 
  قَْبلَ املََماِت َوقَْبلَ َحْبسِ األَلْسُنِ... قَدِّْم ِلَنفِْسَك تَْوَبةً َمْرجُوَّةً  ٧٣٦

  ]السريع : [ وقال آخر 
  ]َعلَى الَِّذي قَدََّمُه يَقَْدُم ... ْيَر فَكُلُّ امْرِىٍء َوقَدِّمِ اخلَ ٧٣٧

  فصل يف إعراب اآلية
  :جيوز فيه وجهان » ِعْنَد اِهللا « : قوله 

  .» َتجِدُوُه « أنه متعلّق ب : أحدمها 
ىل ، والظَّرفية هنا جتدوا ثوابه مّدخراً معّداً عند اهللا تعا: أنه متعلّق مبحذوف على أنه حال من املفعول أي : والثاين 

  .» لك عند فالن يد « : جماز حنو 
  .ال خيفى عليه القليل وال الكثري من األعمال فهو ترغيب وحتذير : أي } إِنَّ اهللا بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري { : قوله تعاىل 

َبلَى ) ١١١(انِيُُّهْم قُلْ َهاتُوا ُبْرهَاَنكُْم إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني َوقَالُوا لَْن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ إِلَّا َمْن كَانَ ُهوًدا أَوْ َنصَاَرى تِلَْك أََم
  ) ١١٢(َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَلَُه أَْجُرُه ِعْنَد َربِِّه َولَا خَْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ 

  .به يف قلوب املسلمني اعلم أن هذا نوع آخر من ختليط اليهود ، وإلقاء الش
  .} الَّ َمن كَانَ ُهوداً { : قوله تعاىل 

لن يدخل : مفتقر ملا بعدها ، والتقدير » إالَّ « وهو استثناء مفرغ ، فإن ما قبل » َيْدُخلَ « : فاعل بقوله » من « 
ستثناء والرفع على البدل وجهان آخران ، ومها النَّْصب على اال» َمْن « اجلّنة أحد ، وعلى مذهب الفرَّاء جيوز يف 

احملذوف ، فإن الفراء رمحه اهللا تعاىل يراعي احملذوف ، وهو لو صّرح به جلاز يف املستثىن الوجهان » أحد « من 
  .املذكوران ، فكذلك جاز مع التقدير عنده ، وقد تقّدم حتقيق املذهبني 

فأفرد الضمري » من « حملّ نصب بالقولنومحل أوالً على لفظ  يف} لَن َيْدُخلَ اجلنة إِالَّ َمن { : واجلملة من قوله تعاىل 



، ويف مثل هاتني اجلملتني خالف ، أعين أن » هوداً « ، وعلى معناها ثانياً فجمع يف خربها وهو » كان « : يف قوله 
  .يكون اخلرب غري فعل ، بل وصفاً يفصل بني مذكره ومؤنثه تاء التأنيث 

يني جوازه ، ومذهب غريهم منعه ، منهم أبو الَعبَّاس ، وهم حمجوجون بسماعه من فمذهب مجهور البصريني والكوف
بازل وُبْزل ، وَعائد وُعْود ، وَحاِئل وحُْول : على أظهر القولني ، حنو » هائد « العرب كهذه اآلية ، فإن هوداً مجع 

  .، وباِئر وُبْور 
  ]املتقارب : [ التأنيث؛ قال الشاعر » تاء «  من األوصاف ، الفارُق بني مذكَّرها ومؤنثها» هائد « و 

  .مجع نائم ، وهو كاألول » نامي « و ... َوأَْيقَظَ َمْن كَانَ ِمْنكُْم نَِياَما  ٧٣٨
  :ثالثة أقوال » هود « ويف 

  .أنه مجع هائد كما تقدم : أحدها 
  .عدل وصوم : حنو حزن وشرب يوصف به الواحد وغريه حنو » فَُعل « أنه مصدر على : والثاين 

  .، فحذفت الياء من أوله ، وهذا بعيد » يهود « وهو قول الفراء أن أصله : والثالث 
فَصَّل القائلني ، وذلك لفهم : » وقالوا « : هنا للتَّفْصيل والتنويع؛ ألنه ملا لَفَّ الضميَري يف قوله تعاىل » أول « و 

  .لن يدخل اجلَنَّة إالَّ من كان هوداً : ُد وقال الَيُهو: [ املعىن ، وأمن اإللباس ، والتقدير 
لن يدخل اجلنة إال من : ؛ ألن من املعلوم أنَّ اليهود ال تقول ] لن يدخل إالَّ من كان نصارى : وقال األنصاري 

  ] .ال يدخل اجلنة إال من كان نصرانياص : [ كان يهودياً ، وكذلك النصارى ال تقول 
كونوا نصارى : إذ معلوم أن اليهود ال تقول ]  ١٣٥: البقرة [ } نُواْ ُهوداً أَوْ نصارى َوقَالُواْ كُو{ : ونظريه قوله 

  .كونوا هوداً : ، وال النَّصارى تقول 
وقدمت اليهود على . ؛ ألهنا ختلص املضارع لالستقبالن ودخول اجلنة مستقبل » لن « صدرت اجلملة بالنفي ب 

  .النصارى لَفْظاً لتقدمهم زماناً 
  .» إالَّ َمْن كَانَ َيُهوِديا أو َنْصرَانِيا « أُّيب بن كعب  وقرأ

خربه ، وال حملّ هلذه اجلملة من اإلعراب لكوهنا » أََمانِيُُّهمْ « مبتدأ ، و » تلك « } ِتلْكَ أََمانِيُّهمْ { : قوله تعاىل 
، فهي اعتراض بني الدعوى } ُتواْ ُبْرَهاَنكُمْ قُلْ هَا{ : ، وبني قوله تعاىل » َوقَالُوا « : وقعت اعتراضاً بني قوله 

  .ودليلها 

  :فيه ثالثة احتماالت » تلك « واملشار إليه ب 
  .تلك املقالة أمانيهم : ، أي » قَالُوا لَْن َيْدُخلَ اجلنة « : أنه املقالة املفهومة من : أحدها 

  كيف أفرد املبتدأ ومجع اخلرب؟: فإن قيل 
عن املَقَالة ، واملقالة يف األصل مصدر ، واملصدر يقع بلفظ اإلفراد للمفرد املثىن واجملموع  أن تلك كناية: فاجلواب 

  .اجلمع من حيث املعىن » تِلَْك « ، فاملراد ب 
أال ينزل على املؤمنني خري [ يشار هبا إىل األماين املذكورة ، وهي أمنيتهم » ِتلْكَ « وأجاب الزخمشري رمحه اهللا أن 

  .أالَّ يدخل اجلنة غريهم ] أمنيتهم أن يردوهم كفاراً أي من رهبم ، و
وهذا ليس بظاهر؛ ألن كل مجلة ذكر فيها وّدهم لشيء قد كملت وانفصلت ، : قال أبو حيان رمحه اهللا تعاىل 

  .وانفصلت ، واستقلت بالنزول ، فيبعد أن يشار إليها 
لك األمنية أمانيهم ، يريد أن أمانيهم مجيعاً يف أمثال ت: وأجاب الزخمشري أيضاً أن يكون على حذف مضاف أي 



  .البُطْالَن مثل أمنيتهم هذه يعين أنه أشري هبا إىل واحد 
خرب ، فقلب هذا الوضع ، » أَمَانِيُُّهْم « مبتدأ ، و » ِتلْك « وفيه قلب الَوْضع ، إذ األصل أن يكون : قال أبو حيان 

: هم هذه ، وفيه أنه مىت كان اخلرب مشبهاً به املبتدأ ، فال يتقدم اخلرب حنو إن أمانيهم يف البطالن مثل أمنتي: إذ قال 
« : قال عليه الصالة والسالم [ األسد زيد شجاعة : زيد زهري ، فإن تقدم كان ذلك من عكس التشبيه كقولك 

ال تتكل على املَُنى ، فإهنا تضيع « : ي رضي اهللا عنه وقال عل» العَاجُِز َمْن أَتَْبَع َنفَْسُه هََواَها ، َوَتَمنَّى َعلَى اِهللا تََعالَى 
  ] .» املتكل 

  .هذه اجلملة يف حملّ نصب بالقول » َهاُتوا ُبْرهَاَنكُْم « : قوله 
  :على ثالثة أقوال » هات « واختلف يف 

  .، هاتيا ، هاتني  هاتوا ، هايت: وهذا هول صحيح ال تَّصَاله بالضمائر املرفوعة البارزة حنو [ أنه فعل ، : أصحها 
  .أنه اسم فعل مبعىن أحضر : الثاين 

» فاعل « َرامى يَُرامي مَُراَماة ، فوزنه : اليت مبعىن » ها « أنه اسم صوت مبعىن : وبه قال الزخمشري : الثالث 
وزعم . وا َراِمَني َرام َراِمي َرامِيا َراُم: هات يا زيد ، وهايت يا هند ، وهاتوا وهاتني يا هندات ، كما تقول : فتقول 

  .ابن عطية رمحه اهللا أن تصريفه مُْهجُور ال يقال فيه إالّ األمر ، وليس كذلك 
  .أفعل مثل أكرم : وزنه » آتى « بدل من اهلمزة ، وأن األصل » اهلاء « أن : الثاين 

  :وهذا ليس جبيد لوجهني 
  .يتعدى الثنني ، وهايت يتعدى لواحد فقط » آتى « أن : أحدمها 

موجب قلبها ، وهو اهلمزة ] الزوال [ أنه كان ينبغي أن تعود األلف املبدلة من اهلمزة إىل أصلها ] : وثانيهما [ 
  .األوىل ، ومل يسمع ذلك 

ولزمتها ، وحذفت مهزة أتى لزوماً ، وهذا مردود ، فإن » أتى « اليت للتنبيه دخلت على » ها « أن هذه : الثالث 
  .احضر أنت ، فاختالف املعىن يدلّ على اختالف املادة : ، ومعين ائت أحضر كذا » هات « معىن 

  :سعبة أقوال » َهاُتوا « فتحصل يف 
فعل ، أو اسم فعل ، أو اسم صوت ، والفعل هل ينصرف أو ال ينصرف؟ وهل هاؤه أصلية ، أو بدل من مهزة ، أو 

  هي هاء التنبيه زيدت وحذفت مهزته؟
، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت ، فالتقى سكنان فحذف أوهلما ، وضم ما قبله  »هاتيوا « : » هاتو « وأصل 

  .» هاتوا « فصار » الواو « ملَُجانسة 
  .مفعول به » ُبرَْهانكُْم « : قوله تعاىل 

ابني ، وُسلْطَان الدَّليل الذي يوقع اليقني ، ومجعه بََراهني ، مثل قُْرَبان وقر» الربهان « : قال القرطيب رمحه اهللا تعاىل 
  .« وسآلطني 

  :واختلفوا فيه على قولني 
: ُبْرَهة الزمان أي : وهو القطع ، وذلك أنه دليل يفيد العلم القطعي ، ومنه « الُبْرهِ » أنه مشتّق من : أحدمها 

  .« فُْعالَن » القطعه منه ، فوزنه 
ْعلََن غري أن نونه أصلية لثبوهتا يف َبْرَهَن يَُبْرِهُن َبْرَه: والثاين  َنةً ، والَبْرَهَنةُ الَبَيانُ ، فربهن فَْعلَلَ ال فَْعلََن ، ألن فَ

وعدمه ، إذا « ُبْرَهان » وعلى هذين القولني يترتب اخلالف يف َصْرف [ ؛ « فَْعاللَ » موجود يف أبنيتهمن فوزنه 



  .ُسمََّي به 
ى نفياً ، أو إثباتاً ، ودلَّْت على بطالن القول بالتقليد؛ قال ودلَّت اآلية على أن الدَّليلَ على املدَِّعي ، سواٌء ادََّع

  ]السريع : [ الشاعر 
  ]الَ ُبدَّ أَنْ َتبْطُلَ َدْعَواُه ... َمنِ ادََّعى َشْيئاً بِالَ َشاِهِدْه  ٧٣٩

بينوا ما قلتم بربهان : أي  إنكم تدخلون اجلنة ،: يف إميامنم أي يف قولكم : يعىن } إِن كُنُْتْم َصاِدِقَني { : وقوله تعاىل 
.  

  :فيه وجوه « َبلَى » : قوله تعاىل 
  .أنه إثبات ملا نفوه من دخول غريهم اجلنة : االول 
  .أنه تعاىل ملا نفى أن يكون هلم برهان أثبت أن ملن أسلم وجهه هللا برهناً : الثاين 

، بل إن غّيرمت طريقتكم ، وأسلمتم وجهكم هللا ،  أنتم على ما أنتم عليه ال تفوزون باجلنَّة: كأنه قيل هلم : الثالث 
وأحسنتم فلكم اجلنة ، فيكون ذلك َتْرغيباً هلم يف اإلسالم ، وَبيَاناً ملُفَارقة حاهلم حلال من يدخل اجلنة لكي ُيقْلعوا 

  .عما هم عليه ، ويعدلوا إىل هذه الطريقة 
  :م الفنس لطاعة اهللا تعاىل ، وإمنا خّص الوجه بالذكر لوجوه هو إسال} َمْن أَْسلََم َوْجَهُه للَِّه { : قوله تعاىل 

َوْجهُ اَألْمر ، أي : ولذلك يقال [ ألنه أشرف األعظاء من حيث إنه َمْعدن احلواس والفكر والتخّيل : أحدها 
  ]السريع : [ معظمه؛ قال األعَشى 

  ]َوى اجلَاِئرِ لَْيَس قََضاِئي بِاهلَ... أَُؤوِّلُ احلُكَْم َعلَى َوْجهِِه  ٧٤٠
  .فإذا تواضع األشارف كان غري أوىل 

  أن الوجه قد يكىن به عن النفس ، قال اهللا تعاىل: وثانيها 

  ] . ٢٠: الليل [ } إِالَّ ابتغآء َوْجهِ َربِِّه األعلى { ، ]  ٨٨: القصص [ } كُلُّ َشْيٍء َهاِلكٌ إِالَّ َوْجَهُه { 
» أسلم « ومعىن . [ وهي إمنا حتصل بالوجه ، فال جرم خّص الوجه بالذكر  أن أعظم العبادات السجدة ،: وثالثها 

  ]املتقارب : [ خضع قال زيد بن عمرو ْبن ُنفَْيلٍ : 
  لَُه اَألْرُض َتْحِملُ َصْخراً ِثثاالً... أ َوأَْسلَُمُت َوجْهِي ِلَمْن أَْسلََمْت ٧٤١
  املُْزنُ َتْحِملُ َعذْباً ُزالَالً لَُه... ب َوأَْسلَْمُت َوجْهِي ِلَمْن أَْسلََمْت ٧٤١

فيكون املراد هنا نفسه ، واألمر بإذالهلا ، وأراد به نفس الشيء ، وذلك اليكون إالَّ بانقياد اخلضوع ، وبإذالل 
  ] .النَّفْس يف طاعة اهللا عز وجل وجتنبها عن معاصيه 

  .خالصاً هللا ال يشوبه شِْرك : أي » هللا « ومعىن 
وهذه احلال حال مؤكدة ألن » أسلم « والعامل فيها [ مجلة يف حملّ نصب على حال » َوُهَو ُمْحِسٌن « : قوله تعاىل 

  ] .» أسلم وجهه هللا فهو حمسن « من 
حمسن : وقال الزخمشري رمحه اهللا تعاىل وهو ُمْحسن له يف عمله فتكون على رأيه مبّينة؛ ألن من أسلم وجهه قسمان 

  .يف عمله وغري حمسن أنتهى 
شرطية ، أو زائدة يف اخلرب إن قيل بأهنا موصولة » َمْن « الفاء جواب الشرط إن قيل بأن » فله أجره « : قوله تعاىل 

وهذه نظري تلك ]  ٨١: البقرة [ } بلى َمن كََسَب َسيِّئَةً { : ، وقد تقدم حتقيق القولني عند قوله سبحانه وتعاىل 
  .فليلتفت إليها 



بلى يدخلها من أسلم ، و : فعله بفعل حمذوف أي » َمْن « ه الزخمشري ، وهو أن تكون وهنا وجه آخر زائد ذكر
  .كالم معطوف على يدخلها هذا نصه » فَلَُه أَْجُرُه « 
ومحل على . » َمْن « مبتدأ وخربه ، إما يف حملّ جزم ، أو رفع على حسب ما تقّدم من اخلالف يف » لَُه أَجُْرُه « و 

َعلَْيهِْم َوالَ ُهمْ { : وعلى معناها ، فجمع يف قوله } فَلَُه أَْجُرُه ِعنَد َربِِّه { : د الضمري يف قوله تعاىل فأفر» َمْن « لفظ 
ما » عند « ، وهذا أحسن التركيبني ، أعين البداءة باحلمل على اللفظ مث احلمل على املعىن واحلامل يف } َيْحَزُنونَ 
ملا فيها من اإلشعار » الّرب « أحال أجره عليه أضاف الظرف إىل لفظة  من االستقرار ، وملا» له « تعلق به 

فله أجره عنده أو عند اهللا ، ملا ذكرت لك ، : باإلصالح والتدبري ، ومل يضفه إىل الضمري ، وال إىل اجلاللة ، فيقول 
  .اءات مبا فيه من القر]  ٣٨: البقرة [ } فَالَ َخْوفٌ { : وقد تقدم الكالم يف قوله تعاىل 

 الِْكَتاَب كَذَِلَك قَالَ َوقَالَِت الَْيُهوُد لَْيَستِ النَّصَاَرى َعلَى َشْيٍء َوقَالَتِ النَّصَاَرى لَْيَسِت الَْيهُوُد َعلَى َشْيٍء َوُهْم َيْتلُونَ
  ) ١١٣(يَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ ِمثْلَ قَوِْلهِْم فَاللَُّه َيْحكُُم بَْيَنُهمْ َيْوَم الْقَِياَمِة ِف

ُهوداً أَوْ { : من قوله تعاىل » هود « اليهوُد ملَّة معروفة ، والياء فيه أصلية لثبوهتا يف التَّصريف ، وليست من ماّدة 
، وتقدم َيهُود ، فحذفه ياؤه : أصله » ُهوداً « وقد تقدم أن الفراء رمحه اهللا يدعي أن ]  ١١١: البقرة [ } نصارى 

  .» يهوذا بن َيْعقُوب « أن اليهود نسبة ل ]  ٦٢: البقرة [ } والذين َهادُواْ { : أيضاً عند قوله تعاىل 
  :يهود فيها وجهان : وقال الشَّلَوبُِني 

  .أن تكون مجع َيُهوِدّي ، فتكون نكرة مصروفةً : أحدمها 
، وعلى األول دخلت األلف والالم ، . انتهى . من الصرف أن تكون َعلَماً هلذه القبيلة ، فتكون ممنوعةً : والثاين 

  ]الطويل : [ وعلى الثاين قوله 
  إِذَا أَْنَت َيْوماً قُلَْتَها لَْم ُتؤَنَّبِ... أُولَِئكَ أَوْلَى ِمْن بِِمْدَحٍة  ٧٤٢

  ]الكامل : [ وقال آخر 
  .. . .فَّرت َيُهوُد وَأَْسلََمْت ِحريَاُنَها  ٧٤٣

ّمسوا يهوداً : ويؤيده قوهلم . يزيد ويشكر الكان قَْوالً حسناً : منقول من الفعل املُضَارع حنو » يهود « ولو قيل بأن 
  .الشتقاقهم من َهاَد َيُهودُ إذا حترك 

فَِعل « وال يتصرف ، ووزنه على » كان « فعل ناقص أبداً من أخوات » ليس » « لَْيَست النََّصاَرى « : قوله تعاىل 
شئت ، إال أنه ملا مل : ، كان من حق فائه أن تكسر إذا أسند إىل تاء املتكلم وحنوها على الياء مثل بكسر الني » 

  .على حاهلا » الفاء « ينصرف بقيت 
فَُعل بضم العني ، وجميء فَُعل بضّم العني فيما عينه : بضم الفاء ، ووزنه على هذه اللغة » ليست « : وقال بعضهم 

  .، إذا حسنت هيئته » هيؤ الرجل « إالَّ  ياء نادر ، مل جيىء منه
كما قيل » ما « فعالً هو الصحيح خالفاً للفارسي يف أحد قوليه ، ومن تابعه يف جعلها حرفاً ك » ليس « وكون 

 »َعلَى َشْيٍء « امسها ، و » النََّصارى « ويدلّ على فعليتها اتصال ضمائر الرَّفْع البارزة هبا ، وهلا أحكام كثرية ، و 
إِنَُّه لَْيَس ِمْن { : خربها ، وهذا حيتمل أن يكون مما حذفت فيه الصفة ، أي على شيء معتّد به كقوله سبحانه وتعاىل 

  ]الطويل : [ أهلك الناجني ، وقوله : أي ]  ٤٦: هود [ } أَْهِلَك 
  لَقَْد َوقَْعِت َعلَى لَْحمِ..  ٧٤٤



بَالغة ، فإذا نفى إطالق الشيء على ما هم عليه ، مع أن الشيء حلم عظيم ، وأن يكون نفياً على سبيل املُ: أي 
  .» أقل من ال شيء « : ُيطْلق على املعدوم عند بعضهم كان ذلك مبالغة يف عدم االعتداد به ، وصار كقوله 

  فصل يف سبب نزول هذه اآلية
ليهودن فتناظروا حىت ارتفعت روي أن وقد جنران ملا قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتاهم أحبار ا

  .ما أنتم على شيء من الدين ، وكفروا بعيسى عليه السالم واإلجنيل : أصواهتم ، فقالت اليهود 
  .وقالت النصارى هلم حنوه ، كفروا مبوسى عليه السَّالم والتوراة ، فأنزل اهللا هذه اآلية 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

واختلفوا فيمن هم الذين عناهم اهللا تعاىل أَُهُم الذين كانوا زمن بعثة عيسى عليه السالم أو يف زمن حممد عليه 
  السالم؟

  يقني كانوا يثبتون الصَّانع وصفاته سبحانه ، وذلك قوله فيه فائدة؟كيف قالوا ذلك مع أن الفر: فإن قيل [ 
  :واجلواب عندهم من وجيهن 

  .أهنم ملا ضمّوا إىل ذلك القول احلسن قَْوالً باطالً حيبط ثواب األول ، فكأهنم مل يأتوا بذلك احلق : األول 
  .، وهو ظاهر » الالَّم « لُُوونَ فأعلْ حبذف َيْت: مجلة حالية ، وأصل يتلون » َوُهْم َيْتلُونَ « : قوله تعاىل 

اسم جنس ، أي قالوا ذلك حال كوهنم من أهل العلوم والتالوة من كتب ، وَحقُّ من محل التوراة ، » الكتاب « و 
أو اإلجنيل ، أو غريمها من كتب اهللا ، وآمن به أالَّ يكفر بالباقي؛ ألن كل واحد من الكتابيني مصدق للثاين شاهد 

  .حته لص
  :يف هذه الكاف قوالن } كَذَِلَك قَالَ الذين الَ َيْعلَُمونَ { : قوله 

  :أهنا يف حملّ نصب ، وفيها حينئذ تقديران : أحدمها 
] الذي قال أي قال القول [ قوالً مثل ذلك القول : أهنا نعت ملصدر حمذوف قدم على عامله ، تقديره : أحدمها 

  .الذين ال يعلمون 
مثل ذلك القول قاله : تقديره : قال . هنا يف حملّ نصب على احلال من املصدر املعرفة املضمر الدال عليه أ: الثاين [ 

حال كونه مثل ذلك القول ، وهذا رأي سيبويه رمحه اهللا ، واألول رأي النُّحَاة ] قال القول الذين ال يعلمون : أي 
  :وجهان » ثْلَ قَوِْلهم ِم« ، كما تقدم غري مرة ، وعلى هذين القولني ففي نصب 

  .أنه منصوب على البدل من موضع الكاف : أحدمها 
الذين ال يعملون مثل َمقَالة اليهود ، والنََّصارى : ، أي » َيْعلَُمونَ « أنه مفعول به العامل فيه : الثاين من الوجهني 

  .جاهلني مبقالة الَيُهود والنصارى أهنم قالوا ذلك على سبيل االتِّفاق ، وإن كانوا : قالوا مثل مقالتهم ، أي 
مثل ذلك قاله الذين : [ أهنا يف حملّ رفع باالبتداء ، واجلملة بعدها خرب ، والعائد حمذوف تقديره : الثاين من القولني 

  .اليعملون 
ثل قول م] تقديره » يعلمون « حينئذ إما على أنه نعت ملصدر حمذوف ، أو مفعول ب » ِمثْلَ قَْولِهِْم « وانتصاب 

اليهود والنصارى قال الذين ال يعملون اعتقاد اليهود والنصارى ، وال جيوز أن ينتصب نصب املفعول يقال ألنه 
  :أخذ معفوله ، وهو العائد على املبتدأ ، ذكر ذلك أبو البقاء ، وفيه نظر من وجهني 

  .أن اجلمهور يأىب جعل الكاف امسا : أحدمها 
  ]السريع : [ ينصُّون على منعه ، وجيعلون قوله ] والنحاة [ ب ، حذف العائد املنصو: والثاين 
  بِالَْحقِّ الَ ُيْحَمُد بَالْبَاِطلِ... َوَخاِلدٌ َيحْمُد َساَداُتنا  ٧٤٥

  .ضرورة 
  ] .وللوكفيني يف هذا تفصيلٌ [ 

  فصل يف املراد بالذين ال يعلمون



إهنم مشركو العرب قالوا يف نبيهم حممد صلى اهللا : اتل رمحه اهللا فقال مق} قَالَ الذين الَ َيْعلَُمونَ { : قوله تعاىل 
إهنم ليسوا على شيء من الدين ، فبّين تعاىل أنه إذا كان قول اليهود والنََّصارى ، وهم : عليه وسلم ، وأصحابه 

  .يقرؤون الكتاب ال يلتفت إليه فقول كفار العرب أوىل أالَّ يلتفت إليه 

  .صارى فَْصالً بني خواصهم وعوامهم عوام الن: وقال جماهد 
: أمساء كانت قبل اليهود والنصارى مثل قوم نوح ، وقوم هود وصاحل ، ولوط وشعيب ، قالوا لنبيهم : وقال عطاء 

  .إنه ليس على شيء 
ليه وسلم على احلاضرين يف زمن صلى اهللا ع} َوقَالَتِ اليهود لَْيَسِت النصارى على َشْيٍء { : إن محلنا قوله : وقيل 

  .على املُعَاندين املتقدمني وحيتمل العكس } قَالَ الذين الَ َيْعلَُمونَ { : محلنا قوله 
  :فيه ثالثة أوجه } فاهللا َيْحكُُم بَْيَنُهمْ { : قوله 

  .يكذهبم مجيعاً ، ويدخلهم النار : قال احلسن : أحدها 
  .ينصف املظلوم املكذَّب من الظامل املكذِّب : وثانيها 

  .» الزجاج « يريهم من يدخل اجلنة عياناً ، ومن يدخل النار عياناً ، وهو قول : الثها وث
  .» َيْخَتِلفُونَ « متعلق ب » فيه « ، و » حيكم « منصوبان ب } َبيَْنُهْم َيْوَم القيامة { : قوله 

َوَسَعى ِفي َخرَابَِها أُولَِئَك َما كَانَ لَُهمْ أَنْ َيْدُخلُوَها إِلَّا خَاِئِفَني َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن َمَنَع َمَساجَِد اللَِّه أَنْ ُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه 
  ) ١١٤(لَُهْم ِفي الدُّْنَيا ِخْزٌي وَلَُهْم ِفي الْآِخَرِة َعذَاٌب َعظِيٌم 

ال أحد : لنفي ، أي أفعل تفضيل خربه ، ومعىن االستفهام هنا ا» أظْلَُم « استفهام يف حملّ رفع باالبتداء ، و » َمْن « 
َوَمْن { أظلم منه ، وملا كان املعى على ذلك أورد بعض الناس سؤاالًنوهو أن هذه الصيغة قد تكررت يف القرآن 

فََمْن أَظْلَُم ِممَّن { ]  ٢٢: السجدة [ } َوَمْن أَظْلَُم ِممَّن ذُكَِّر بِآيَاِت َربِّهِ { ]  ٢١: األنعام [ } أَظْلَُم ِممَّنِ افترى 
كل واحدة منها تقتضي أن املذكور ال يكون أحد أظلم منه ، فكيف يوصف ]  ٣٧: الزمر [ } كَذََب علَى اهللا 

  :غريه بذلك؟ واجلواب من وجوه 
وهو أن خيّص كل واحد مبعىن صلته كأنه قالك ال أحد من املنانعني أظلم ممن منع من مساجد اهللا ، وال : أحدها 

  .ترى على اهللا ، وال أحد من الكَذَابني أظلم ممن كذب على اهللا ، وكذلك ما جاء منه أحد من املفترين أظلم ممن اف
أن التَّخصيص يكون بالنيِّْسبة إىل السَّْبق ، ملا مل يسبق أحد إىل مثله حكم عليهم بأهنم أظلم ممن جاء بعدهم : الثاين 

  .االفترائية وحنوها سالكاً طريقهم يف ذلك ، وهذا يؤول معناه إىل السبق يف املانعية و
أن هذا نفي لألظلمية ، وملا كان نفي األظلمية ال يستدعي نفي الظَّاملية مل يكن مناقضاً؛ ألن فيها إثبات : الثالث 

التسوية يف األظلمية ، وإذا ثبتت التسوية يف األظلمية مل يكن أحد ما وصف بذلك يزيد على اآلخر؛ ألهنم متساوون 
وال أحد أظلم ممن منع ، وممن افترى وممن ذكر ، ، وال إشكال ىف تساوي هؤالء يف  :يف ذلك ، وصار املعىن 

ال أحد أفقه من زيد « األظلمية ، وال يدلّ ذلك على أن أحد هؤالء يزيد على اآلخر يف الظلم ، كما أنك إذ قلتك 
إن من منع : أفقه منهم ، ال يقال ال يدلّ على أن أحدهم أَفْقَُه من اآلخر ، بل نفيت أن يكون أحد » وَبكْر وخالط 

مساجد اهللا ، وسعى يف خََراهبا ، ومل يفتر على اهللا كذباً أقلّ ظلماً ممن مجع بني هذه األشياء ، فال يكونون متساوين 
  .يف األظلمية إذ هذه اآليات كلها يف الكُفَّار ، وهم متساوون يف األظلمية إذْ كانت طرق األظلمية خمتلفة 



  .جيوز أن تكون موصولة ، فال حملّ للجملة بعدها ، وأن تكون موصوفةً فتكون اجلملة حملّ جار صفة هلا » َمْن « و 
، وهي مجع مسجد ، وهو اسم مكان السجود ، وكان من حقه أن يأيت » منع « مفعول أول بت » َمَساجَِد « و 

  ] .شذّت ألفاظ تأيت  كما[ بالفتح النضمام عني مضارعة ، ولكن شذّ كسره ، » َمفَْعل « على 
  .بالتفح على األصل » َمْسَجد « وقد مسع 

، مثل َدَخلَ َيدُخل ، فاملَفَْعل منه بالفتح امساً » فََعلَ َيفُْعل « كل ما كان على : قال الفَرَّاء : قال القرطيب رمحه اهللا 
ْدَخلُه ، إالَ أحرفاً من األمساء ألزموها دخل َيْدُخل َمْدَخالً ، وهذا َم: كان أو مصدراً ، وال يقع فيه الفرق ، مثل 

املَْسجِد ، واملَطْلع ، املَْغرِب ، واملَْشرِقن واملَْسِقط ، واملَفْرِق ، واملْجزِر ، واملَْسِكن ، واملَْرِفق : كسر العني ، من ذلك 
  .مة لالسم رفََق َيْرفُق ، واملَْنبِت ، واملْنسك مَْنك َنَسَك يَْنُسك ، فجعلوا الكَسر عال: ، من 

  .واملَْسَجد بالفتح جَْبَهةُ الرجل حيث يصيبه مكان السجود 
  .« املَْسجد لغة : األعظاء السَّبعة َمسَاجد ، وقد تبدل جيمه ياء ، ومنه : قال اجلوهري رمحه اهللا تعاىل 

  :ناصب ومنصوب ، وفيه أربع أوجه « أَنْ ُيذْكََر » : قوله تعاىل 
  .منعته كذا : ، تقول «  منع» أنه ثاين ل : أحدها 

  .فتعني حذف مضاف أي دخول مساجد اهللا ، ما أشبهه : وقال أبو حيان 
  .منع ذكر امسه فيها : أي « َمَساجَِد » أنه بدل اشتمال من : والثالث 
 إنه على إسقاط حرف اجلر ، واألصل من أن يذكر ، وحينئذ جييء فيها مذهبان مشهوران م كوهنا يف حملّ: والرابع 

  .« سعى » متعلق ب « يف خراهبا » نصب أو جر ، و 
هو اسم مصدر مبعىن التخريب كالسَّالم مبعىن التسليم ، وأضيف اسم » فقال أبو البقاءك « خراب » واختلف يف 

  .« املصدر ملفعوله؛ ألنه يعمل عمل الفعل 
  ]الوافر : [ ه وهذا على أحد القولني يف أسم املصدر ، هل يعمل أو ال؟ وأنشدوا على إعمال

  َوَبْعَد َعطَاِئَك املائَةَ الرَِّتاعَا... أَكُْراً بَْعَد َردِّ املَْوِت َعنِّي  ٧٤٦
سعى يف أن َتْخرب هي بنفسها بعدم تََعاهدها : َخرَِب املكمان َيْخُربَ خرباًن فاملعىن : هو مصدر : وقال غريه 

  ]البسيط  : [منزل َخرَاب وخَرِب؛ كقوله : بالِعمَارة ، ويقال 
  غَْيالَنُ أَْبَهى ُرباً ِمْن َربِْعها اخلَرِبِ... ما َرْبُع َميِّةَ َمْعُموراً َيِطيُف بِِه  ٧٤٧

  .فهو على االول مضاف للمفعول وعلى الثاين مضاف للفاعل 
  فصل يف تعلق اآلية مبا قبلها

  :يف كيفية اتصال هذه اآلية مبا قبلها وجوه 
تتصل مبا قبلها من حيث النصارى اّدعوا أهنم من : قال « بيت املقدس » ، وخراب فأما من محلها على النصارى 

كيف تكونون كذلك مع أن معاملتكم يف ختريب املساجد ، والسعي يف خراباها هكذا؟ : فقيل هلم . أهل اجلنة فقط 
كَذَِلَك قَالَ { : اىل جرى مشركي العرب يف قوله تع: وأما من محله على املسجد احلرام ، وسائر املساجد ، قال 

  ] . ١١٣: البقرة [ } الذين الَ َيْعلَُمونَ ِمثْلَ قَْولِهِْم 
  .، فمرة وجه الذَّنب إىل اليهود والنصارى ، ومرة إىل املشركني ] ذم مجيع الكفار : [ وقيل 

  «بيت املقدس » فصل فيمن خرب 
فخربه ، وألقى فيه اجليف ، وحاصر « يت املقدس ب» إن ملك النصارى غزا : [ قال بن عباس رضي اهللا تعاىل عنه 



خراباً حىت بناه أهل اإلسالم يف زمن « ببيت املقدس » ، ومل يزل ] أهله ، وقلتهم ، وسىب البقية ، وأحرق التوراة 
  .عمر 

[ وقال احلسن وقتادة والسديك نزلت يف خبت نصر وأصحابه غزو اليهود وخربوا بيت املقدس ، وأعانه على ذلك 
  .« الروم » لرومي وأصحابه النصارى من أهل ا

  .من أجل أهنم قلتوا حيىي بن زكريا عليهما السالم : قال السدي 
  ] .حلمهلم بغض اليهود على معاونة خبث نصر البابلي اجملوسي : قال قتادة 

  هذان الَوجهان غلطان؛: » أحكام القرآن « قال ابو بكر الرازي رمحه اهللا تعاىل يف 
كان قبل مولد املسيح عليه السالم بدهر طويل ، » خبتنّصر « خالف بني أهل العلم بالسري أن عهد ألنه ال 

  ؟» بيت املقدس « والنصارى كانوا بعد املسيح ، فيكف يكونون مع خبتنّصر يف ختريب 
  .لى ختريبه مثل اعتقاد اليهود وأكثر ، فكيف أعانوا ع» بيت املقدس « وأيضاً فإن النصارى يعتقدون يف تعظيم 

وأجلئوه » مكة « نزلت يف مشركي العََربِ الذين منعوا الرسول عليه الصالة والسالم عن الدعاء إىل اهللا ب : وقيل 
إىل اِهلْجرةن فصاروا مانعني له وألصحابه أن يذكروا اهللا يف املسجد احلرام ، وقد كان الصديق رضي اهللا عنه بىن 

  .ؤذيه وِلَْدان قريش ونساؤهم مسجداً عند دارهن فمنع وكان ممن ي
نزلت يف ذلك ، فمنع من ]  ١١٠: اإلسراء [ } َوالَ َتْجَهْر بَِصالَِتَك َوالَ ُتَخاِفْت بَِها { : إن قوله تعاىل : وقيل 

ومن أظلم من هؤالء : اجلهر لئر يؤذى ، وطرح أبو جهل العذرة على ظهر النيب صلى اهللا عليه وسلم فقيل 
نعون املسلمني الذين يوّحدون اهللا وال يشركون به شيئاً ، ويصلون له تذلالً ، وخشوعاًن املشركني الذين مي

  .ويشغلون قلوهبم بالفكر فيه ، وألسنتهم بالذكر له ، ومجيع جسدهم بالتذلُّل لعظمته وسلطانه 
، » احلديبية « عام » املدينة « املراد منه الذين ّصدُّوه عن املسجد احلرام حني ذهب إليه من : وقال أبو مسلم 

« : حلم قوله تعاىل ]  ٢٥: الفتح [ } ُهُم الذين كَفَُرواْ َوَصدُّوكُْم َعنِ املسجد احلرام { : واستشهد بقوله تعاىل 
قَِليالً  ثُمَّ الَ ُيَجاوِرُوَنَك ِفيَهآ إِالَّ{ : مبا يعلي اهللا من يده ، ويظهر من كلمته ، كما قال يف املَُنافقني » إالَّ خَاِئِفَني 

  ] . ٦٠٦١: األحزاب [ } مَّلُْعونَِني أَْيَنَما ثقفوا أُِخذُواْ َوقُتِّلُواْ َتقْتِيالً 
  كيف جيوز محل لفظ املساجد علكى مسجد واحد؟: فإن قيل [ 

  .من أظلم ممن آذى صاحلاً واحداً ، ومن أظلم ّممن آذى الصاحلني : أن هذا كمن يقول : واجلواب 
  ] .سجد موضع السجود ، واملسجد احلرام ال يكون يف احلقيقة َمْسجداً واحداً إن امل: أو يقال 

إنه ملا حولت الِقْبلَة إىل : وعندي فيه وجه خامس ، وهو أقرب إىل رعاية النظم ، وهو أن يقال : قال ابن اخلطيب 
الكعبة ، ولعلّهم أيضاً سعةوا يف الكعبة شّق ذلك على اليهودن فكانوا مينعون النَّاس عن الصَّالة عند توّجههم إىل 

ختريب الكعبة بأن محلوا بعض الكفار على ختريبها ، وسعوا أيضاً يف ختريب مسجد الرَُّسول صلى اهللا عليه وسلم 
  .لئال يصلوا فيه متوّجهني إىل الِقْبلَِة ، فعاهبم اهللا بذلكن وبّين سوء طريقتهم فيه 

ذلك ألن اهللا تعاىل مل يذكر يف اآليات السَّابقة على هذه اآلية إالَّ قبائح أفعال وهذا التأويل أوْلَى مما قبله ، و: قال 
اليهود ولنصارى ، وذكر أيضاً بعدها قَبَائح أفعاهلم ، فكيف يليق هبذه اآلية الواحدة أن يكون املراد منها قبائح 

  .أفعال املشركني يف َصدّهم الرسول عن املَسجِِد احلرام 



فضعيف أيضاً على ما شرحه أبو بكر الرَّازي رمحه » بيت املقدس « لى سَْعيِ النَّصَارى يف ختريب وأما محل اآلية ع
  .اهللا تعاىل ، فلم يبق إالَّ ما قلناه 

: ظاهر اآلية يقتضي أن هذا الفعل أعظم أنواع الظلم ، وفيه إشكال؛ ألن الشرك ظلم على ماقال تعاىل : فإن قيل 
مع أن الشِّرك أعظم من هذا الفعل ، كذا الزنا ، وقتل النفس أعظم ]  ١١٣: لقمان [ } ِظيمٌ إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َع{ 

  .من هذا الفعل 
  .واهللا أعلم . أنه عام دخله التخصيص ، فال يقدح فيه ] مضى ما يف الباب : [ فاجلواب عنه 

  فصل فيما يستدل باآلية عليه
أة من احلّج إذا كانت ضرورة ، سواء كان هلا حمرم أم مل يكن ، وال متنع ال جيوز منع املر: قال القُْرطيب رمحه اهللا 

» الَ َتْمَنُعوا إَِماَء اِهللا َمَساجَِد اِهللا « : أيضاً من الصَّاال يف املَسَاجد ، ما مل خيف عليها الفتنة لقوله عليه الصالة واسالم 
بت احمللّة ، وال مينع بناء املساجد إالَّ أن يقصدوا وكذلك ال جيوز نقض املسجد ، وال بيعه ، وال تعطيله ، إن خر

الشِّقاق واخلالف ، بأن يَْبُنوا مسجداً إىل جنب َمْسجد أو قَْرية ، يريدون بذلك تفريق أهل املسجد األول وخرابه ، 
إن شاء » اءة بر« يف سورة [ واختالف الكلمة ، فإن املسجد الثَّاين ينقض ، ومينع من بنيانه ، وسيأيت بقية الكالم 

  ] .اهللا تعاىل 
  .} أولئك َما كَانَ لَُهْم أَن َيْدُخلُوَهآ { : قوله تعاىل 

: ألنه يف تأويل املصدر ، أي » أنْ َيْدُخلُوَها « مقّدم على امسها ، وامسها » كان « خرب » هلم « مبتدأ ، » أولئك « 
  .» ئك أول« ما كان هلم الدخول ، واجلملة املنفية حملّ رفع خرب عن 

ما كان هلم : وهذا استثناء مفّرغ من األحوال؛ ألن التقدير « َيْدُخلُوَها » حال من فاعل « إالَّ خَاِئِفَني : قوله 
  .الدخول يف مجيع األحوال ، إالَّ يف حالة اخلوف 

، إال أنه أبدل » ُصوَّم « ُخوَّف ك : ، واألصل » ُضّرب « ضارب و » وهو مجع َخاِئف ، ك « ُخيَّفاً » وقرأ أيب 
» منع ، وسعى « : ، فأفرد يف قوله » من « صوم وصيم ، وحََمل أوالً على لفظ : الواوين ياءين وهو جائز ، قالوا 

  .وما بعده » أولئك « : وعلى معناه ثانياً ، فجمع يف قوله 
  فصل يف ظاهر اآلية

  .لذين حيرم عليهم دخوله إالَّ خائفني ظاهر اآلية يقتضي أنَّ الذين منعوا وسعوا يف ختريب املَْسجد هم ا
  :وأما من جعله عامَّا يف الكل ، فذكروا يف تفسري هذا اخلوف وجوهاً 

ما كان ينبغي هلم أن يدخلوا َمسَاجد اهللا إالَّ خائفني على حال اهليبة؛ وارتعاد الفرائص من املؤمنني أن : أحدها 
املؤمني منها ، وملعىن فما كان احلّق والواجب إال ذلك الوالء ظلم يبطشوا هبم فَْضالً أن يستولوا عليها ، ومينعوا 

  .الكفرة وعتّوهم 

أن هذا بشارة من اهللا للمسلمني بأنه سيظرهم على املسجد احلرام ، وعلى سائر املساجد ، وأنه يذلّ : وثانيها 
خذ فيعاقب ، أو يقتل إن مل يسلمنوقد املشركني هلم حتَّى ال يدخل املسجد احلرام واحد منهم إالَّ خائفاً خياف أن يؤ

أجنز اهللا تعاىل ت صدق هذا الوعد ، فمنعهم من دخول املسجد احلرام ، ونادى فيه عام حّج أبو بكر رضي اهللا عنه 
ن وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بأخراج اليهود من جزيرة العرب ، فحّج من » أال ال حيجن بعد العام مشرك « : 

ظارهاً على املساجد ال جيترىء أحد من املشركني أن حيج ويدخل املسجد احلرام ، وهذا هو تفسري أيب العام الثاين 
  .مسلم 



  .أن حيمل هذا اخلوف على ما يلحقهم من الصَّغّار والذل باجلِْزَيِة واإلذْالل : ثالثها 
أن يدخلوا للُمَخاصمة واملَُحاكمة  أنه حيرم عليهم دخول املسجد احلرام ، إالّ يف أمر يتضمن اخلوف حنو: ورابعها 

َما كَانَ ِللُْمْشرِِكَني أَن َيْعُمُرواْ َمَساجَِد اهللا { : واملُحَاّجة؛ كلّ ذلك يتضّمن اخلوف ، والدليل عليه قوله تعاىل 
  ] . ١٧: التوبة [ } َشاِهِديَن على أَْنفُِسهِْم بِالْكُفْرِ 

إال أكثر من مائة سنة يف أيدي » بيت املقدس « نصارى ال يدخلون قال قتادة والسُّديك مبعىن أن ال: وخامسها 
النََّصارى حبيث مل يتمكّن أحد من املسلمني من الدُّخول فيه إال خائفاً ، إىل أن استخلصه امللك صالح الدين رمحه 

  .اهللا يف زماننا 
لدخول ، والتخلية بينهم وبينه كقوله أنه كان لفظه لفظ اخلرب ، لكن املراد منه النهي عن متكينهم من ا: وسادسها 

  ] . ٥٣: األحزاب [ } َوَما كَانَ لَكُْم أَن تْؤذُواْ َرسُولَ اهللا { : تعاىل 
  ] .أنه خرب مبعىن اإلنشاء أي أهنضوهم باجلهاد حىت ال يدخلها أحد منهم إالَّ خائفاً من القتل والسَّيب : وسابعها [ 

هذه اجلملة وما بعدها ال حملّ هلا الستئنافها عما قبلها ، وال جيوز أن تكون حاالً ، }  لَُّهْم ِفي الدنيا ِخْزٌي{ : قوله 
  .ألن خزيهم ثابٌت على كلّ حال ال يتقّيد حبال دخول املساجد خاّصة 

ة ما يلحقهم من الذُّل مبنعهم من املساجد ، وقال قتادة القَْتلُ للخزي ، واجلزي: اختلفوا يف اخلِْزي ، فقال بضعهم 
  .للذمي 

، وغري ذلك من » قُْسطَْنِطنيَّة « و » ُروِميَّة « و » َعمورِّية « اخلزي هلم يف الدنيا قيام املهدين وفتح : وقال السدي 
جيري جمري النهاية يف املبالغة؛ ألن الذين قدم ذكرهم ] فقد وصفه اهللا تعاىل ت مبا [ ُمدهنم ، والَعذاب العظيم 
  .ن أهنم يستحقون العقاب العظيم وصفهم باعظم الظلمن فبّي

  فصل يف دخول الكفار املسجد
  .اختلفوا يف دخول الكافر املسجد ، فجوزه أبو حنيفة مطلقاً ، وأباه مالك مطلقاً 

إِنََّما { : مينع دخول احلرم ، واملسجد احلرام ، واحتج بوجوه منها قوله تعاىل : وقال الشافعي رضي اهللا عنه 
  }الَ َيقَْرُبواْ املسجد احلرام َبْعَد َعامِهِْم هذا املشركون َنَجٌس فَ

سُْبَحانَ الذي أسرى بِعَْبِدِه لَْيالً مَِّن { : قد يكون املراد املسجد احلرام احلرم لقوله تعاىل : ، قال ]  ٢٨: التوبة [ 
سجد فقط ، أو على وإمنا أسرى به من بيت خدجية فاآلية دالة ، إما على امل]  ١: اإلسراء [ } املسجد احلرام 

  .احلرم كله ، وعلى التقديرين ، فاملقصود حاصل؛ ألن اخلالف حاصل فيهما مجيعاً 
  .ألن احلجّ إما يفعل يف السنة مرة واحدة ]  ٢٨: التوبة [ } َبْعَد َعامِهِْم هذا { : املراد به احلجّ لقوله : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجوه 
  . موجب أنه ترك للظَّاهر من غري: أحدها 
ثبت يف أصول الفقه أن ترتيب احلكم على الوصف مشعر بكون ذلك الوصف علّة لذلك احلكم ، وهذا : الثَّاين 

وذلك يقتضي أهنم ما داموا مشركني كانوا ممنوعني عن [ يقتضي أن املانع من قرهبم من املسجد احلرام َنَجاستهم ، 
  ] .املسجد احلرام 

  .» عرفة « احلج لذكر البقاع ما يقع فيه معظم أركان احلج هو أنه تعاىل لو أراد : الثالث 
َوإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةً فََسْوَف ُيْغنِيكُُم اهللا ِمن { : الدَّليل على أن املراد دخول احلرم ال احلج فقط قوله تعاىل : الرابع 
  .فأراد به الدخول للتجارة ]  ٢٨: التوبة [ } فَْضِلِه 



وهذا يقتضي أن مينعوا من دخول املساجد ، وأهنم } أولئك َما كَانَ لَُهْم أَن َيْدُخلُوَهآ إِالَّ َخآِئِفنيَ { : منها قوله تعاىل 
  .مىت دخلوا كانوا خائفني من اإلخراج إالَّ ما قام عليه الدليل 

لم من الِعَباَدةِ ، أو مبن منع رسول اهللا صلى اهللا عليه وس» ببيت املقدس « هذه اآلية خمصوصة مبن خرب : فإن قيل 
  .يف الكعبة 

  .وأيضاً حيتمل أن يكون خوف اجلزية واإلخراج 
أن اآلية ظاهرة يف العموم فتخصيصه ببعض الصور خالف الظاهر ، وعن الثاين أن اآلية تدل : فاجلواب عن األول 

  .، بل من شيء آخر على أن اخلوف إمنا حيصل من الدخولن وعلى ما يقولونه ال يكون اخلوف متولداً من الدخول 
أن احلرم واجب التعظيم والتكرمي والتشريف والتفخيم ، وأن صونه عّما يوجب حتقريه واجٌب ، ومتيكن [ ومنها 

  .الكُفَّار من الدخول فيه تفويض له بالتحقري؛ ألهنم لفسادهم رمبا استخفُّوا به ، وأقدموا على تلويه وتنجسه 
واملشرك جنس لقوله تعاىل ]  ١٢٥: البقرة [ } طَهَِّرا بَْيِتَي ِللطَّاِئِفَني { : يف قوله  أمر بتطهري البيت] ومنها أنه تعاىل 

  ] . ٢٨: التوبة [ } إِنََّما املشركون َنَجٌس { : 
والتطهري على النجس واجب ، فيكون تعبيد الكافر عنه واجباً ، وبأنا أمجعنا على أن اجلُنب مينع منه ، فالكافر بأن 

  .وىل مينع منه أ
فأنزهلم املسجد بقوله عليه الصالة » يثرب « واحتج أبو حنيفة رمحه اهللا بأنه عليه الصالة والسالم ملاتقدم عليه وفد 

  .» َمْن َدَخلَ دَاَر أَبِي ُسفَْيانَ فَُهَو آِمٌن َوَمْن َدَخلَ الكَْعَبةَ ِفُهَو آِمٌن « : والسالم 
  .وهذا يقتضي إباحة الدخول 

  .ر جاز له دخول سائر املساجد ، فكذلك املسجد احلرام كاملسلم وأيضاً فالكاف
] أعظم [ أهنما كانا يف أول اإلسالم ، مث نسخ ذلك باآلية ، وعن القياس أن املسجد احلرام : اجلواب عن احلديثني 

  .قدراً من سائر املساجد ، فظهر الفرق ، واهللا أعلم 

  ) ١١٥(َنَما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ اللَِّه إِنَّ اللََّه َواِسٌع َعِليٌم َوِللَِّه الَْمشْرُِق وَالَْمْغرُِب فَأَْي

  .» َمَنَع َمسَاجِدَ اِهللا ، وَسَعى يف خََرابَِها « : جلمة مرتبطة بقوله } َوللَِّه املشرق واملغرب { : عز وجل : قوله 
يف ذلك مانعاً من أداء العبادة يف غريها؛ ألن أنه إن سعى يف املنع من ذكره تعاىل ويف خراب بيوته ، فليس : يعىن 

  :املشرق واملغرب ، وما بينهما له تعاىل ، والتنصيص على ذكر املشرق واملغرب دون غريها لوجهني 
  .لشرفهما حيث جعال هللا تعاىل : أحدمها 
[ } َتقِيكُُم احلر { : هللا املشرق واملغرب وما بينهما ، كقوله : أن يكون من حذف املعلوم للعلم ، أي : والثاين 
  ]البسيط : [ والربد؛ وكقول الشاعر ]  ٨١: النحل 
  َنفْيَ الدََّراِهيمِ َتْنقَادُ الصَّيارِيِف... َتْنِفي َبَداَها احلََصى يف كُلَّ هاجَِرٍة  ٧٤٨

  ]الطويل : [ يداها ورِْجالََها؛ ومثله : أي 
  إَّذَا َنَجلَْتُه رِْجلَُها َخذُْف أَْعَسرَا.. .كأَنَّ احلََصى ِمْن َخلِْفَها َوأََماِمَها  ٧٤٩

  .رجلُها ويَداها : أي 
  :ويف املشرق واملغرب قوالن 

  .أهنما امسان مكان الشروق والغروب : أحدمها 



هللا تعاىل تويل إشراق الشمس من مشرقها ، : اإلشراق واإلغراب ، واملعىن : أهنما امسا مصدر ، أي : والثاين 
، وأفرد املشرق واملغرب إذ املراد ناحيتهما ، أو } فَأَْيَنَما تَُولُّواْ { : رهبا ، وهذا يبعده قوله تعاىل وإغراهبا من مْغ

ألهنما مصدران ، وجاء املَشَارق واملغارب باعتبار وقوعهما يف كل يوم ، واملشرقني واملغربني باعتبار مشرق الشتاء 
ملا تقدم من أنه إذا مل تنكسر عني املضارع ، فحق أسم املصدر والصيف ومغربيهما ، وكان من حقهما فتح العني 

  .والزمان واملكان فتح العني ، وجيوز ذلك قياساً ال تالوة 
  .جمزوم هبا » تولو « مزيدةٌ عليها ، و » ما « و » إنْ « هنا اسم شرط مبعىن » أَْيَن « } فَأَْيَنَما ُتَولُّواْ { : قوله تعاىل 

  ]اخلفيف : [ الزمةً هلا؛ بدليل قوله  ليست» ما « وزيادة 
  .. . . .أَْيَن َتضْرِْب بَِنا الُعدَاةَ َتجِْدَنا  ٧٥٠

وهي ظرف مكان ، والناصب هلا ما بعدها ، وتكون اسم استفهام أيضاً ، فهي لفظ مشترك بني الشرط واالستفهام 
  .» َما « و » َمْن « ك 

  .ي مبنية على الفتح لتضمنها معىن حرف شرط أو االستفهام وزعم بعضهم أن أصلها السؤال عن األمكنة ، وه
وإن « وىل » بضم التاء والالم مبعىن تستقبلوا ، فإن « تَُولُّوا : تُولِّيوا فأعل باحلذفن وقرأ اجلمهور : وأصل تُولُوا 

  .كان غالب استعماهلا أدبر ، فإهنا تقتضي اإلقبال إىل ناحية ما 
  .بفتحهما « َتَولَّوا » : ، وقرأ احلسن  وليت عن كذا إىل كذا: تقول 

  :وفيها وجهان 
: القدر [ } َتنَزَّلُ املالئكة { : تتولوا من التولية ، فحذف إحدى التاءين ختفيفاً ، حنو : أن يكون مضارعاً ، واألصل 

٤ . [  
  .فتتناسق الضمائر « ا وهلم يف اآلخرة لَُهمْ يف الدُّّْنَي» : أن يكون ماضياً ، والضمري للغائبني رّداً على قوله : والثاين 

أنه وإن كان ماضياً لفظاً فهو : إينما َيَتلّوا ، يعىن : أنه ماض والضمري للغائبني ، والتقدير : والثاين : وقال أبو البقاء 
، كما  شرطاً يف اللفظ ، بل يف املعىن« أين » وقد جيوز أن يكون ماضياً قد وقع ، وال يكون : مستقبل معى مث قال 

إما شرط ، أو استفهما ، وليس هلا « أين » إذا أردت املاضي ، وهذا ضعيف؛ ألن « ما صنعتَ صنعُت » : تقول 
  .معىن ثالث 

  .انتهى وهو غري واضح 
 َوْجُه« خرب مقدمن و » ثَمَّ « الفاء وما بعدها جواب الشَّْرط ، فاجلملة يف حملّ جزم ، و } فَثَمَّ َوْجُه اهللا { : قوله 
هنا وهنَّا بتشديد النون ، وهو مبين على : اسم إشارة للمكان البعيد خاصة مثل » ثَمَّ « رفع باالبتداء ، و » اِهللا 

ألنك تقول يف احلاضر هنا ويف الغائب هناك : قال أبو البقاء . الفتح لتضّمنه معىن حرف اإلشارة أو حرف اخلطاب 
  ] .وهذا ليس بشيء [ ، وثَمَّ ناب عن هناك 

  .» من « بين لشبهه باحلَْرشفِ يف االفتقار ، فإنه يفتقر إىل مشار إليه ، وال ينصرف بأكثر من جره ب : وقيل 
رأيت « ، بل مفعول ]  ٢٠: اإلنسان [ } وَإِذَا َرأَْيَت ثَمَّ َرأَْيَت { : ولذلك غَِلظ بعضهم يف جعله مفعوالً يف قوله 

  .حمذوف » 
  فصل يف نفي التجسيم

ة من أقوى الدالئل على نفي التجسيم وإثبات التنزيه؛ ألنه لو كان اهللا تعاىل جسماً ، وله جه جسماين وهذه اآلي
كذبان وألن } فَأَْيَنَما ُتَولُّواْ فَثَمَّ َوْجهُ اهللا { : لكان خمتصاً جبانب معني وجهٍة معينة ، ولو كان كذلك لكان قوله 



لك الزمان أن يكون حماذياً للمغرب أيضاً ، وإذا ثبت هذا ، فال بد الةوجه لو كان حماذياً للمشرق الستحال يف ذ
كُلُّ َشْيٍء َهاِلكٌ { : جهته اليت ارتضاها ِقْبلَةٌ وأمر بالتوجه حنوها ، أو ذاته حنو » َوْجُه اِهللا « فيه من التأويل ، ومعىن 

هو وجه القول ، أو : جالل اهللا وعظمته من قوهلم  فَثَمَّ: ، أو املراد به اجلَاُه ، أي ]  ٦٨: القصص [ } إِالَّ َوْجَهُه 
  .يكون صلةً زائداً ، وليس بشيء 

  ]البسيط : [ املراد به العمل قاله الفراء؛ وعليه قوله : وقيل 
  َربَّ العَِباِد إلَْيِه الَوْجُه والَعَملُ... أَْسَتْغِفُر اَهللا ذَْنباً لَْسُت ُمْحٍصَيُه  ٧٥١

  .يوسع على عباده يف دينهم ، وال يكلفهم ما ليس يف وسعهم : أي » ِسُع َعليم َوا« : قوله تعاىل [ 
  .واسع املغفرة : وقيل 

  فصل يف سبب نزول اآلية
  :يف سبب نزول اآلية قوالن 

  .يف أمر ال يتعلق بالصالة : والثاين . أنه أمر يتعلّق بالصالة : أحدمها 
  :فأما القول األول فاختلفوا فيه على وجه 

إىل الكعبة ، فبّين تعاىل أن املشرق واملغرب ، » بيت املقدس « أنه تعاىل أراد به حتويل املؤمنني عن استقابل : ها أحد
ومجيع اجلهات كلّها مملوكة له سبحانه وتعاىل ، فإينما أمركم اهللا عّز وجلّ باستقباله فهو القبلة؛ ألن القبلة ليست 

وكيف يشاء فكأنه تعاىل ذكر ذلك بياناً ] قبلة ، فهو يدبر عباده كيف يريد قبلة لذاهتا؛ بل ألن اهللا تعاىل جعلها 
  .جلواز نسخ القبلة من جانب إىل جانب آخر 

أنكرت اليهود ذلك ، فنزلت اآلية » بيت املقدس « قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ملا حتولت الِقْبلَة عن : وثانيها 
  :ونظريه قوله تعاىل 

  ] . ١٤٢: البقرة [ } واملغرب يَْهِدي َمن َيَشآُء إىل صَِراٍط مُّْسَتِقيمٍ  قُل للَِّه املشرق{ 
إنَّ اجلنة له ال لغريه ، فردَّ اهللا عليهم هبذه : إن اليهود والنَّصَارى كل واحد منهم قال : قال أبو مسلم : وثالثها 

 تعاىل صعد السماء من الصَّخرة والنصارى ؛ ألهنم اعتقدوا أن اهللا» بيت املقدس « اآلية؛ ألن اليهود إمنا استقبلوا 
استقبلوا املشرق؛ ألن مرمي انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً ، فولدت عيسى عليهما الصالة والسالم هناك ، فردَّ اهللا 

  .عليهم أقواهلم 
ذه اآلية ، فكان بالتخيري إىل أي جهة شاء هب» بيت املقدس « إن اهللا تعاىل نسخ : قال قتادة وابن زيد : ورابعها 

بيت « للمسلمني أن يتوّجهوا إىل حيث شاءوا يف الصالة ، إالَّ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خيتار التوّجه إىل 
  .، مع أنه كان له أن يتوّجه حيث شاء ، مث إنه تعاىل نسخه ذلك بتعيني الكعبة » املقدس 

  .فإنّ له أن يستقبلها من أي جهة شاء وأراد أن املراد باآلية من هو مشاهد الكعبة ، : وخامسها 
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ليلة : ماروى عبداهللا بن عامر بن ربيعة رضي اهللا عنه قال : وسادسها [ 

سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة ، فجعل كل واحد منا مسجده حجارة موضوعة بني يديه ، مث صلينا فلما أصبحنا ، 
على غري الِقْبلَِة ، فذكرنا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانزل اهللا تعاىل هذه اآلية ، وهذا احلديث  فإذا حنن

  ] .» بيت املقدس « يدلّ على أهنم نقلوا حينئذ إىل الكعبة؛ ألن القتال فرض بعد اهلجرة بعد نسخ 
  .راحتله  أن اآلية نزلت يف املسافر يصلى النوافل حيث تتوّجه به: وسابعها 

إمنا نزلت هذه اآلية يف الرَّجل يصلي إىل حيث « : وعن سعيد بن جرب عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال 



  .» توجّهت به راحتله يف السفر 
  فأي هذه األقاويل أقرب إىل الصَّواب؟: فإن قيل : قال ابن اخلطيب 

  :مشعر بالتخيري ، والتخيري ال َيثُْبت إال يف صورتني } فَثَمَّ َوْجُه اهللا فَأَْيَنَما ُتَولُّواْ { : إن قوله تبارك وتعاىل : قلنا 
  .يف التَّطوع على الراحلة : إحدامها 
  .يف السفر عند تعذُّر االجتهاد لظلمه أو لغريها؛ ألن يف هذين الوجهني املّصلي خمري : وثانيهما 

إن الِقْبلَةَ ملّا : ية على الوجه األول ، فلهم أن يقولوا فأما على غري هذين الوجهني فال ختيري ، والذين محلوا اآل
حولت تكلم اليهود يف صالة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصالة املؤمنني إىل بيت املقدس ، فبني تعاىل هبذه اآلية 

ني أهنم أينما أن تلك القبلة كان التوجه إليها صواباً يف ذلك الوقت ، والتوجه إىل الكعبة صواب يف هذا الوقت ، وب
ومحل الكالم على هذا الوجه أوىل؛ ألنه يعم كل : يولوا من هاتني الِقْبلََتني يف املأذون فيه ، فَثَمَّ وجه اهللا ، قالوا 

مصلِّ ، وإذا محل على األول ال يعم؛ ألنه يصري حمموالً على التَّطوع دون الفرد ، وعلى السفر يف حالة خمصوصة 
فَأَْيَنَما « إجراء اللفظ العام على عمومه ، فهو أوىل من التخصيص ، وأقصى ما يف ال دون احلضر ، وإذا أمكن 

« من اجلهات املأمور هبا : إنَّ على هذا التأويل ال بد أيضاً من ضرب تقييد وهو أن يقال : باب أن يقال » ُتَولُّوا 
حبس » فَأَْيَنَما تَُولُّوا « : ؛ ألنه من احملال أن يقول تعاىل إالَّ أن هذا اإلضمار ال بد منه على كلّ حال» فَثَمَّ َوْجُه اِهللا 
، بل ال بد من اإلضمار الذي ذكرناهن وإذا كان كذلك ، فقد زالت طريقة التخيري » فَثَمَّ َوْجُه اِهللا « ميل أنفسكم 

.  

  :أنَّ هذه اآلية نزلت يف آمر سوى الصَّالة وفيه وجوه : القول الثاين 
عىن أن هؤالء الذين ظلموا مبنع مساجي أن يذكر فيها امسي ، وسعوا يف خراهبا أولئك هلم كذا وكذا ، أن امل: أوهلا 

يسبقهم ، فعلى هذا يكون املراد ] وتدبريي [ مث إهنم أينما ولُّوا هاربني عين وعن سلطاين ، فإن سلطاىن يلحقهم ، 
َربََّنا َوسِْعَت كُلَّ َشْيٍء رَّْحمَةً { : ، وقوله : كُْم أْيَنَما كُنُْتْم َوُهَو َمَع« : وهو نظري قوله ] سعة القدرة والسطان [ منه 

. ٩٨: طه [ } َوِسَع كُلَّ َشْيٍء ِعلْماً { : ، وقوله ]  ٧: غافر [ } َوِعلْماً   [  
نصلي : ، وقالوا « لُّوا َعلَْيِه إِنَّ أََخاكُُم النََّجاِشيَّ قَْد َماَت فََص» : إن النيب عليه السالم قال : قال قََتادة : وثاينها 

َوإِنَّ ِمْن أَْهلِ الكتاب لََمن ُيْؤِمُن باهللا َوَمآ أُنزِلَ إِلَْيكُْم َوَمآ أُنزِلَ إِلَْيهِمْ { : على رجل ليس مبسلم فنزل قوله تعاىل 
َوللَِّه { : ِقْبلَة ، فأنزل اهللا تعاىل إىل ال[ إنه كان اليصل : فقالوا ]  ١٩٩: آل عمران [ } َخاِشِعَني للَِّه الَ َيشَْتُرونَ 

ومعناه أن اجلهات اليت يصلي إليها أهل امللل من شرق وغرب ، وما } املشرق واملغرب فَأَْيَنَما تَُولُّواْ فَثَمَّ َوْجُه اهللا 
فكان هذا  بينهما كلها يل ، فمىت وّجه وجهه حنو شيء منها بأمر يريدين ، ويبتغي طاعيت وجدين هناك أي وجد ثوايب

} َوَما كَانَ اهللا ِلُيِضيَع إَِمياَنكُمْ { : عذراً للنجاشي وأصحابه الذين ماتوا على استقباهلم املشرق ، وهو حنو قوله تعاىل 
  ] . ١٤٣: البقرة [ 

} ْم ادعوين أَسَْتجِبْ لَكُ{ : ملا نزل قوله سبحانه وتعاىل : قال احلسن ، وجماهد والضحاك رضي اهللا عنهم : وثالثها 
  .أين ندعوه؟ فنزلت هذه اآلية : قالوا ]  ٦٠: غافر [ 

إنه خطاب للمؤمنني أال مينعكم ختريب من خرب مساجد اهللا تعاىل عن : قال علي بن عيسى رمحه اهللا : ورابعها 
  .ذكره حيث كنتم من أرضهم ، فللَّه املشرق واملغرب ، واجلهات كلها 

  ] .تهدين الوافدين بشرائط االجتهاد فهو مصيب زعم بعضهم أهنا نزلت يف اجمل: وخامسها 



َبِديعُ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ ) ١١٦(َوقَالُوا اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا سُْبَحاَنهُ َبلْ لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ 
  ) ١١٧(ونُ َوإِذَا قََضى أَمًْرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُ

  فصل
  .بالواو عطفاً هلذه اجلملة اخلربية على ما قبلها ، وهو أحسن يف الربط » َوقَالُوا « : قرأ اجلمهور 

فيكون قد عطف على الّصلة مع الفعل هبذه اجلمل الكثرية ، وهذا » َوَسَعى « : هي معطوفة على قوله : وقيل 
  .ينبغي أن ينّزه القرآن عن مثله 

  :، وكذلك حيتمل وجيهن » واو « من غري » قَالُوا « : » الشام « وكذلك هي يف مصاحف وقرأ ابن عامر 
  .االستئناف : أحدمها 
جيوز أن » اتََّخذَ « حذف حرف الَعطْف وهو مراد ، استغناٌء عنه بربط الضَّمري مبا قبل هذه اجلملة ، و : والثاين 

يكون مبعىن َصيَّر ، فيتعّدى الثنني ، ويكون األول هنا حمذوفاً يكون مبعىن عمل وصنع ، فيتعّدى ملفعول واحد ، وأن 
اختذ اهللا بعض املوجودات ولداً ، إال أنه مع كثرة دور هذا التركيب مل يذكر معها إال َمفُْعول : وقالوا : تقديره 
َوَما { ، ]  ٩١: املؤمنون [ }  َما اختذ اهللا ِمن َولٍَد{ ، ]  ٢٦: األنبياء [ } َوقَالُواْ اختذ الرمحن وَلَداً { : واحد 

والوَلد فعل مبعىن مفعول كالقَْبض والنقص وهو غري مقيس ] .  ٩٢: مرمي [ } َينَبِغي للرمحن أَن يَتَِّخذَ َولَداً 
  .الوالدة والوليدية وهذا الثاين غ ريب : واملصدر 

  .» سبحانه « : وقوله 
  .وب على املصدر ، ومعناه التربئة والتنزيه عما قالوا منص» سُْبَحان « : قال القرطيب رمحه اهللا تعاىل 

  .} َبل لَُّه َما ِفي السماوات واألرض { : قوله تعاىل 
؛ ألنه إذا اختلط » َما « مبتدأ مؤخر ، وأتى هنا ب » ما « خرب مقدم ، و » لَُه « إضراب وانتقال ، و » َبلْ « 

، فجاء » قَانُِتونَ « ، ولذلك ملا اعترب العقالء غلبهم يف قوله » َمْن « و » َما « العاقل بغريه كان املتكلّم خمرياً يف 
  .بصيغة السَّالمة املختّصة بالعقالء 

  .» قَانُِتونَ « : اليت لغري أويل العلم مع قوله » َما « كيف جاء ب : قال الزخمشري فإن قلت 
حتقرياً هلم وتصغرياً لشأهنم ، » من « ن دو» ما « وكأنه جاء ب » سبحان ما سخركن لنا « هو كقوهلك : قلت 

  .قد قد تقع على أويل العلم ، ولكن املشهور خالفه » ما « وهذا جنوح منه إىل أن 
  :فسبحان غري مضاف ، بل هو كقوله » سُْبحان ما َسخََّركُنَّ لََنا « : وأما قوله 

.ُسْبَحانَ ِمْن َعلْقََمةً ..  ٧٥٢  .  
  .مصدرية ظرفية » ما « و 
كلّ َمْن يف السموات : مضاف إىل حمذوف تقديراً ، أي » كُلُّ « مبتدأ وخرب ، و } كُلٌّ لَُّه قَانُِتونَ { : له تعاىل قو

  .واألرض 
وهذا بعيد جداً ، ألن . وجيوز أن يكون كل من جعلوه هللا ولداً كذا قال أبو حيان رمحه اهللا تعاىل : وقال الزخمشري 

  .« ذكر ، وألن اخلرب يشترك فيه اجملعول ولداًَ وغريه  اجملعول ولداً مل َيْجرِ له

  .بل قد جرى ذكره فال بُْعَد فيه » مل َيْجرِ له ذكر « : قوله 
[ إذا قطعت عن اإلضافة جاز فيها مراعاة اللفظ ، » كُالَّ « محالً على املعىن ملا تقدم من أن » قَانُِتونَ « ومجع 



النمل [ } َوكُلٌّ أَتَْوُه دَاِخرِينَ { ]  ٣٣: األنبياء [ } كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ {  :ومراعاة املعىن ، وهو االكثر حنوه 
[ } فَكُالًّ أََخذَْنا بِذَنبِهِ { ]  ٨٤: اإلسراء [ } قُلْ كُلٌّ َيْعَملُ على َشاِكلَِتهِ { : اللَّفظ ] ومن مراعاة ]  ٨٧: 

  .ُرؤُوس اآلي  ، وحسن اجلمع هنا ِلتََواخي]  ٤٠: العنكبوت 
[ } يامرمي اقنيت ِلرَبِِّك { : الطاعة واالنقياد ، كقوله تعاىل : أصله الدوام ، ويستعمل على أربعة أوجه : والقُنُوت 

» طول القُُنوت : أي الصَّالة أفضل؟ قال : ملا سئل « وطول القيام ، كقوله عليه السالم ]  ٤٣: آل عمران 
َوقُوُمواْ للَّهِ { : كنا نتكلّم يف الصالة حىت نزل قوله تعاىل : أرقم رضي اهللا عنه كقول زيد بن [ ومبعىن الّسكوت 

  .فأمسكنا عن الكالم والدعاء ، ومنه القنوت ]  ٢٣٨: البقرة [ } قَانِِتَني 
  .أن كل من يف السموات واألرض مطيعون : أي » قانتون « : قال ابن عباس وجماهد رضي اهللا عنهما 

  .أن الكفار ليسوا مطيعني  وأورد على هذا
  ] .يطيعون يوم القيامة ، وأوردوا على هذا أيضاً بأن هذا صفة املّتكلني : وقال الّسدي رمحه اهللا تعاىل 

  :يتناول َمْن ال يكون مكلفاً ، فعند هذا فّسروا القنوت بوجوه أخر } لَُّه َما ِفي السماوات { : وقوله تعاىل 
وجود اخلالق سبحانه مبا فيها من آثار الّصنعة ، وأمارات احلدوث والدالئل على بكوهنا شاهدةً على : األول 

  .الربوبية 
كون مجيعها يف ملكه وقهره يتصّرف فيها كيف يشاء ، وهو قول أيب مسلم رمحه اهللا تعاىل ، وعلى هذين : الثاين 

  .الوجيهن اآلية عامة 
ألرض عيسى والعزيز؛ أي كل من هؤالء الذين حكموا عليه بالولدية أراد مبا يف السَّموات املالئكة وما يف ا: الثالث 

  .أهنم قانتون له 
  فصل فيمن قال اختذ اهللا ولداً

َوَمْن أَظْلَمُ { : أن يكون راجعاً إىل قوله } َوقَالُواْ اختذ اهللا َولَداً { : اعلم أن الظاهر من قوله : قال ابن اخلطيب 
  .وقد ذركنا أن منهم من تأّوله على النصارى ]  ١١٤: البقرة [ } ِممَّْن مََّنَع َمَساجَِد اهللا 

  .ومنهم من تأّوله على مشركي العرب 
: عزير ابن اهللا ، والنََّصارى قالوا : وحنن قد تأولناه على اليهود ، وكل هؤالء أثبوا الولد هللا تعاىل؛ ألن اليهود قالوا 

  .ئكة بنات اهللا ، فال َجَرَم صحت هذه احلكاية على مجيع التقديرات املال: املسيح ابن اهللا ، ومشركوا العرب قالوا 
إهنا نزلت يف كعب بن األشرف ، و كعب بن األسد ، ووهب بن يهوذا؛ فإهنم : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .سبحانه مل يتخذ صاحبة وال ولداً [ جعلوا عزيراً ابن اهللا 
كَذََّبنِي اْبُن آَدَم « : قال اهللا تعاىل : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ] وروى ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما 

أنْ أُِعيَدُه كََما كَانَ ، َوأَمَّا  َولَْم َيكُْن لَُه ذَِلَك ، وَشَتمَنِي َولَمْ َيكُْن لَُه ذَِلَك ، فَأَمَّا َتكِْذيُبُه إِيَّاَي فََزَعَم أنِّي الَ أََقِْدُر
  .» ِلي َولٌَد فَسُْبحَانِي أنْ أَْتِخذَ صَاِحَبةً أْو وَلَداً : فَقَْولُُه  َشْتُمُه إِيَّاَي

  فصل يف تنزيه اهللا تعاىل
ووجه االستدالل } َبل لَُّه َما ِفي السماوات واألرض { : احتج على التنزيه بقوله تعاىل : قال ابن اخلطيب رمحه اهللا 

  :من وجوه 
ب ممكن لذاهتن وكل ممكن لذاته حمدث ، وكل حمدث فهو خملوق لواجب أن كل ما سوى املوجود الواج: األول 

ألن املخلوق حمدث مسبوق بالعدم ، ووجوده إمنا حصل خيلق اهللا تعاىل وإجياده [ الوجود ، واملخلوق ال يكون ولداً 



لّ هذا مستفاد وإبداعه ، فثبت أن ما سواه فهو عبده ، وملكه ، فيستحيل أن يكون كل شيء مما سواه ولداً له ، ك
  ] .له كلّ ماسواه على سبيل امللك واخللق واإلجياد واإلبداع : أي » بل له ما يف السموات واألرض « : من قوله 
أن هذا الذي أضيف إليه بأنه ولده ، إما أن يكون قدمياً أزلياً أو حمدثاً ، فإن كان أزليا مل يكن حكمنا جبعل : والثاين 

داً أوىل من العكس ، فيكون ذلك احلكم حكماً جمّرداً من غري دليل ، وإن كان الولد حادثاً أحدها ولداً واآلخر وال
  .كان خملوقاً لذلك القدمي وعبداً له فال يكون ولداً له 

أن الولد ال بد وأن يكون من جنس الوالد ، فلو فرضنا له ولداً لكان مشاركاً له من بعض الوجوه ، : والثالث 
وجه آخر ، وذلك يقتضي كون كلّ واحد منهما مركباً وحمدثاً وذلك ُمحَال ، فإذن اجملانسة ممتنعةٌ ، وممتازاً عنه من 
  .فالولدية ممتنعة 

أن الولد إمنا يتخذ للحاجة إليه يف الكرب ، ورجاء االنتفاع مبعونته حال َعْجزِ األب عن أمور نفسه ، فعلى : الرابع 
حيكى أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال لبعض [ ح عليه الفَقْر هذا إجياد الولد إمنا يصّح على من يص

كيف جيوز أن ينسب ذلك : لوال مترد عيسى عن عبادة اهللا عز وجل لصرت على دينه فقال النصراين : النصارى 
اً فكيف فإن كان عيسى إهل: إىل عيسى عليه الصالة والسالم مع جده يف طاعة اهللا تعاىل؟ فقال علي رضي اهللا عنه 

  ] .يعبد غريه ، إمنا العبد هو الذي تليق به العبادة ، فانقطع النصراين 
  .هو بديع : املشهور رفعه على أنه خرب مبتدأ حمذوف ، أي » َبِديعُ السَّمََواتِ « : قوله تعاىل 

  .املدح وقرىء بالنصب على ] وفيه اخلالف املشهور [ » لَُه « وقرىء باجلر على أنه بدل من الضمري يف 
من باب الصفة املشبهة أضيفت إىل منصوهبا الذي كان فاعالً يف األصل ، واألصل بديع » بديع السموات « و 

مساواُته ، أي َبُدَعت جمليئها على شكل فائق حسن غريب ، مث شبهت هذه الصفة باسم الفاعل ، فنصبت ما كان 
ائره ، فاإلضافة ال بد وأن تكون من نصب؛ لئال يلزم إضافته فاعالً ، مث أضيفت إليه ختفيفاً ، وهكذا كلّ ما جاء نظ

  .الصفة إىل فاعلها ، وهو ال جيوز يف اسم الفاعل الذي هو األصل 
  .من باب إضافة الصفة املشبهة إىل فاعلها » بديُع السََّموَاِت « و : وقال الزخمشري رمحه اهللا 

  .أن يريد إىل فاعلها يف األصل قبل أن يشبه ورده أبو حيان مبا تقدم ، مث أجاب عنه بأنه حيتمل 
مبعىن ُمْبِدع؛ كما أن مسيعاً يف قول َعْمرو مبعىن مسمع؛ » بديع « وهو أن يكون : وأجاز الزخمشري فيه وجهاً ثانياً 

  ]الوافر : [ حنو 
  يَُؤرِّقُنِي وأْصحَابِي ُهُجوُع... أَِمْن َرْيَحاَنةَ الدَّاعي السَّمِيُع  ٧٥٣

، وهذا الوجه مل يذكر أبن عطية غريه ، وكأن النظر الذى ذكره الزخمشري واهللا أعلم هو » فيه نظر « : قال إال أنه 
غُري مقبس ، وبيت عمرو رضي اهللا عنه متأول ، وعلى هذا القول يكون بديع » ُمفِْعل « مبعىن » فعيالً « أن 

  .السموات من باب إضافة اسم الفاعل ملصوبة تقديراً 
  .الشيء الغريب الفائق غريه حسناً : املخترع املنشىء ، والبديع : واملبدع 

، والتقدير » فَإنََّما َيقُولُ « : حمذوف يدل عليه اجلواب من قوله » إذَا « العامل يف } َوإِذَا قضى أَْمراً { : قوله تعاىل 
  .إذا قضى أمراً يكون ، فيكون هو الناصب له : 
  .له معاٍن كثرية » قضى « و 
الكامل : [ على وجوه مرجُعها إىل انقطاع الشَّيء ومتامه؛ قال أبو ذَُؤْيبٍ » قضى « : ال األزهري رمحه اهللا تعاىل ق
[  



  َداُودُ أَْو صََنُع السَّوَابِغِ ُتبَُّع... َوَعلَْيهَِما َمْسُروَدَتاِن قََضاُهَما  ٧٥٤
  ]الطويل : [ وقال الشَّماخ 

  َبوَاِئَق يف أَكَْماِمَها مل ُتفَتَّقِ... اَدْرتَ َبْعَدَها قََضْيَت أُُموراً ثُمَّ غَ ٧٥٥
َوقَضَْيَنآ إىل َبنِي { : ومبعىن أَعلم ]  ١٢: فصلت [ } فَقََضاُهنَّ سَْبَع َسَماوَاٍت { : حنو » َخلََق « فيكون مبعىن 

  ] . ٤: اإلسراء [ } إِسَْراِئيلَ 
  ] . ٢٣: اإلسراء [ } الَّ إِيَّاُه وقضى َربَُّك أَالَّ تعبدوا إِ{ : ومبعىن أمر 
  ] . ٢٩: القصص [ } فَلَمَّا قضى ُموَسى األجل { : ومبعىن ألزم 
  .قضى القاضي بكذا : ومبعىن ألزم 
  .» إِذَا قََضى أمْراً « : ومبعىن أراد 

  ]ويل الط: [ قََضى يَقِْضي قَََضاَء؛ قال : ومبعىن أَنَْهى ، وجييء مبعىن قَدَّر وأَْمَضى ، تقول 
  َعلَيَّ قََضاُء اِهللا َما كَانَ جَاِلبَا... َسأَغِْسلُ عَنِّي العَاَر بَالسَّْيِف َجاِلباً  ٧٥٦

قضى القاضي لفالن على فالن بكذا إذا حكم؛ ألنه : ومعناه الذي يدل تركيبه عليه هو معىن القطع ، من قوهلم 
  .فصل للدعوى 

  .خصومات حاكم فَْيصل إذا كان قاطعاً لل: وهلذا قيل 
  .القاضي معناه القاطع األمور احملكم هلا : وحكى ابن األنباري عن أهل اللّغة أهنم قالوا 

  .إذا مت وانقطع : انقضى الشيء : ومنه 
  .قطعها عن احملتاج ودفعها عنه : قضى حاجته أي : وقوهلم 

  .فع كل منهما من صاحبه إذا أدَّاه إليه كأنه قطع التقاضي واالقتضاء عن نفسه ، أو انت: وقضى دينه 
  .قضى األمر ، إذا أمته وأحكمه : وقوهلم 

  .قتله فمجاز : إذا مات ، وقضى عليه : قضى املريض وقضى َنْحَبه : وأما قوهلم 
اختلفوا يف األمر هل هو حقيقة يف القول املخصوص أو حقيقة يف الفعل ويف املقدر املشترك وهو كذا يف أصول [ 

  .] الفقه واهللا أعلم 
  :واألمر يف القرآن يتصرف على أربعة عشر وجهاً : قال القرطيب رمحه اهللا تعاىل 

  :الدين؛ قال اهللا تعاىل : األول 

  .دينه : يعين ]  ٤٨: التوبة [ } حىت َجآَء احلق َوظََهَر أَْمُر اهللا { 
} فتنازعوا أَْمَرُهمْ َبْينَُهْم { : وقوله .  قولنا يعين]  ٢٧: املؤمنون [ } فَإِذَا َجآَء أَمُْرَنا { : القول؛ قال تعاىل : الثاين 

  .يعىن قوهلم ]  ٦٢: طه [ 
  .يعين ملا وجب العذاب بأهل النار » لَمَّا قُِضَي اَألْمُر « : العذاب؛ قال تعاىل : الثالث 
عيسى عليه : يعىن ]  ٣٥: مرمي [ } إِذَا قضى أَمْراً { : عيسى عليه الصالة والسالم ، قال اهللا تعاىل : الرابع 

  .الصالة والسالم 
» بدر « القتل ب : يعىن ]  ٧٨: غافر [ } فَإِذَا َجآَء أَْمُر اهللا { : ، قال اهللا تعاىل » بدر « القتل ب : اخلامس 

  .» مكة « يعىن قتل كفار ]  ٤٢: األنفال [ } لِّيَقِْضَي اهللا أَمْراً كَانَ َمفُْعوالً { : وقوله 
  .» مكة « يعىن فتح ]  ٤٢: التوبة [ } فََترَبَُّصواْ حىت َيأِْتَي اهللا بِأَمْرِِه { : ؛ قال اهللا تعاىل » كة م« فتح : السادس 



[ } فاعفوا واصفحوا حىت َيأِْتَي اهللا بِأَْمرِِه { : ؛ قال اهللا تعاىل » بين النضري « وجالء » قريظة « قتل : السابع 
  ] . ١٠٩: البقرة 
  ] . ١: النحل [ } أتى أَْمُر اهللا { : قال اهللا تعاىل القيامة ، : الثامن 
  .يعىن القضاء ]  ٢: الرعد [ } ُيَدبُِّر األمر { : القضاء؛ قال اهللا تعاىل : التاسع 
  .يعىن الوحي ]  ٥: السجدة [ } ُيَدبُِّر األمر ِمَن السمآء إِلَى األرض { : الوحي؛ قال اهللا تعاىل : العاشر 

  ] . ٥٣: الشورى [ } أَالَ إِلَى اهللا َتِصريُ األمور { : اخللق؛ قال اهللا تعاىل  أمر: احلادي عشر 
{ النصر ، : يعنون ]  ١٥٤: آل عمران [ } َهل لََّنا ِمَن األمر ِمن َشْيٍء { : النصر ، قال اهللا تعاىل : الثاين عشر 

  .يعين النصر ]  ١٥٤: آل عمران [ } قُلْ إِنَّ األمر كُلَُّه للَِّه 
  .يعىن جزاء ذنبها ]  ٩: الطالق [ } فَذَاقَْت َوبَالَ أَْمرَِها { : الذنب؛ قال اهللا تعاىل : الثالث عشر 
  .وشأنه : لعله ]  ٩٧: هود [ } َوَمآ أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرِشيٍد { : الشأن والفعل ، قال اهللا تعاىل : الرابع عشر 

  :وفيه ثالثة أوجه اجلمهور على رفعه ، » فيكون « : قوله تعاىل 
فهو يكون ، ويعزى لسيبوبه ، وبه قال الزَّجَّاج يف أحد : أن يكون مستأنفاً أي خرباً ملبتدأ حمذوف أي : أحدها 
  .قوليه 

إنه : ، وهو قول الزَّجاج والطربي ، ورد ابن عطية هذا القول ، وقال » يقول « أن يكون معطوفاً على : والثاين 
يعين أن األمر قدمي والتكوين حادث . انتهى . نه يقتضي أن القول مع التَّكوين الوجود خطأ من جهة املعىن؛ أل

  فكيف يعطف عليه مبا يقتضي تعقيبه له؟
  .وهذا الرد إمنا يلزم إذا قيل بأن األمر حقيقة 

  .فال ] األصح [ أما أذا قيل بأنه على سبيل التمثيل ، وهو 
  ]الرجز : [ ومثله قوله أيب النجم 

من حيث املعىن ، وهو قول » كن « أن يكون معطوفاً على : الثالث ... إذْ قَالَِت األَْنسَاُع ِللَْبطْنِ الَْحقي  ٧٥٧
« كاملوضع الثاين يف » يقول « ؛ ألن من املواضع ما ليس فيه » يقول « الفارسي ، وَضعََّف أن يكون عطفاً على 

من حيثُ إنه مضارعن فال يعطف على » قال « ومل ير عطفه على » ون ثُمَّ قَالَ لَُه كُْن فََيكُ« ، وهو » آل عمران 
  ]الكامل : [ ماضي ، فأورد على نفسه 

  الَ َيْعنِينِي: فََمضَْيُت ثُمََّت قُلُْت ... َولَقَْد أَُمرُّ َعلَى اللَِّئيمِ َيُسبُّنِي  ٧٥٨
  .» أَُمرُّ مبعىن مََرْرُت « : فقال 

  .» قال « فَلَْيُجْز َعطْفُُه على » كان « ت مبعىن » آل عمران « ية ت يعىن يف آية ويكون يف هذه اآل: قال بعضهم 
، حترزاً من قوله } كُْن فََيكُونُ { ، وهي » آل عمران « نصباً هنا ، ويف األوىل من » فيكونَ « : وقرأ ابن عامر 

  ] . ٥٠٦٠: آل عمران [ } كُن فََيكُونُ احلق ِمن رَّبِّكَ { : تعاىل 
  ] . ٣٥٣٦: مرمي [ } كُن فََيكُونُ َوإِنَّ اهللا َربِّي َوَربُّكُْم { : يف مرمي و

  ] . ٦٨٦٩: غافر [ } كُن فَيكُونُ أَلَْم َتَر إِلَى الذين ُيَجاِدلُونَ { : ويف غافر 
  .» يس « و » النحل « ووافقه الكسائي على ما يف 

  ] . ٨٢: يس [ } أَن َيقُولَ لَُه كُن فََيكُونُ { : وهي 
  .ألن ما قبل الفعل منصوباً يصح عطفه عليه ، وسيأيت : فظاهرتان » يس « و » النحل « أما آيتا 



وأما ما انفرد به ابن عامل يف هذه املواضع األربعة ، فقد اضطرب كالم النَّاس فيها ، وهي لََعمْري حتتاج إىل فضل 
نصباً ، » فََيكُونَ « : قرأ ابن عامر :  ، فقال ابن جماهد نظر وتأمل ، ولذلك جترأ بعض الناس على هذا اإلمام اكلبري

ن فإنه نسق ال » النحل « و » يس « وهذا غري جائز يف العربيةح ألنه ال يكون اجلواب هنا لألمر بالفاء إالَّ يف 
  .جواب 

وقال هشامك كان : قال . بالنصب وهو َوَهٌم » كُْن فََيكُونَ « : قرأ ابن عامر وحده : » آل عمران « وقال يف 
  .رفعاً » َيكُونُ « : نصباً ، مث رجع فقرأ » فََيكُونَ « : أيوب بن متيم يقرأ 

  .رفع الغري » كُْن فََيكُونُ « : وقال الزجاج 
وأكثر ما أجابوا بأن هذا مما روعي فيه ظاهر اللَّفظ من غري ناظر مللعىن ، يريدون أه قد وجد يف اللفظ صورة أمر 

  . جوابه بالفاء فَُنِصَبتا يف
  :وأما إذا نظرنا إىل جانب املعىن ، فإن ذلك ال يصح لوجهني 

أي فيمّد ، ] .  ٧٥: مرمي [ } فَلَْيْمُدْد لَُه الرمحن { : أن هذا وإن كان بلفظ األمر ، فمعناه اخلرب حنو : أحدمها 
  ]لوافر ا: [ وإذا كان معناه اخلرب ، مل ينتصب يف جوابه بالفاء إال ضرورة؛ كقوله 

  وَأََلَْحُق بِاِحلجَازِ فَأَسَْترِحيَا... َسأَْتُرُك مَْنزِِلي َتِميمٍ  ٧٥٩
  ]الطويل : [ وقول اآلخر 

  َوَيأْوِي إلَْيَها املُسَْتجُِري فَُيْعَصمَا... لََنا َهْضَبةٌ الَ َينْزِلُ الذُّلُّ َوْسطََها  ٧٦٠
تقديره » ائتين فأكرمك « : ن ينعقد منهما شرط وجزاء حنو أن من شرط النصب بالفاء يف جواب األمر أ: والثاين 

  .» إن أتيتين أكرمتك « : 
إن تكن تكن ، فيتحد فعال الشرط واجلزاء معىن وفاعالً ، وقد علمت أنه : وها هنا ال يصح ذلك إذ يصري التدقري 

واملَُعاملة اللفظية ، واردةٌ يف : البد من تغايرمها ، وإال يلزم أن يكون الشيء شرطاً لنفسه وهو ُمحَال ، قالوا 
]  ١٤: اجلاثية [ } قُل لِّلَِّذيَن آَمنُواْ َيْغِفرُواْ { ]  ٣١: إبراهيم [ } قُل لِِّعبَاِدَي الذين آَمُنواْ ُيِقيُمواْ { : كالمهم حنو 

.  
  ]الطويل : [ وقال عمر بن أيب ربيعة 

  َعلَْيِه بِرِفْقٍ َواْرقُبِ الشَّْمسَ َتْغُربِ... فَقْلُْت جلَنَّاٍد ُخِذ السَّْيَف وَاْشَتِملْ  ٧٦١

  َوأَسْرِْج ِلَي الدَّْهَماَء َواذَْهْب بِِمْمطَرِي والَ َيْعلََمْن َخلٌْق ِمَن النَّاسِ َمذَهبِي
وهو غري مترتِّب عليه ، وكذلك ال يلزُم من قوله أَنْ يفعلوا ، وإمنا ذلك » ارقب « جوابابً ل » َتْغُرب « فجعل 

  .َراعة جلانب اللفظ ُم
  .أما ما ذكره يف بيت عمر فصحيح 

  .وأما اآليات فال نسلم أَنَّه غري مترتب عليهح ألنه أراد بالعباد اخلُلّص ، وبذلك أضافهم إليه 
  .إن اجلَزَم على َحذْفِ المِ األمر ، وسيأيت حتقيقه يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل : أو تقولُ 

  .اختياراً ، وحكاه عن بعض الكوفيني » إمنا « الناصبةَ قد ُتْضمر بعد احلَْصر ب » أنْ «  »إنَّ « : وقال ابن مالك 
، فعلى هذا يكون النَّْصب يف » حتطم « إمنا هي ضربة من األسد فتحطَم ظهره بنصب : وحكوا عن العرب : قال 

فيه الحتمال أن يكون من باب العطف  قراءة ابن عامر حمموالً على ذلك إالَّ أنَّ هذا الذي نصبوه دليالً ال دليل
  ]الوافر : [ إمنا هي ضَْرَبة فََحطمح كقوله : على االسم تقديره 



  أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن لُْبسِ الشُّفُوِف... لَلُْبُس َعَباَءٍة َوَتقرَّ َعيْنِي  ٧٦٢
  فصل يف حترير كلمة كن

كُْن « : هو أنه تعاىل يقول له } إِنََّما يَقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ فَ{ : أعلم أن ليس املراد من قوله تعاىل : قال ابن اخلطيب 
  :، فحينئذ يتكون ذلك الشيء ، فإن ذلك فاسد ، والذي يدل عليه وجوه » 

ما أن يكون قدمياً أو حمدثاً ، والقسمان فاسدان ، فبطل القول بتوقّف حدوث » كُْن « : أن قوله تعاىل : األول 
  :إمنا قلنا إنه ال جيوز أن يكون قدمياً لوجوه »  كُْن« األشياء على 

لفظة مركّبة من الكاف والنون بشرط تقّدم الكاف على النون فالنون لكونه مسبوقاً » كُْن « أن كلمة : األول 
  .بالكاف ال بد وأن يكون حمدثاُ ، والكاف لكونه متقدماً على احملدث بزمان واحد ، جيب أن يكون حمدثاً 

ال تدخل إال على االستقبال ، فذلك القضاء ال بد وأن يكون حمدثاً؛ ألنه دخل عليه حرف » إذا « أن كلمة : الثاين 
واملتأخر } فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ { : التعقيب؛ ألنه قال » فاء « مرّتب على القضاء ب » كُْن « : إذا وقوله 

  .قدمياً »  كُْن« عن احملدث حمدث ، فاستحال أن يكون 
مقدماً » كُْن « : التعقيب ، فيكون قوله » فاء « ب » كُْن « : أنه تعاىل رّتب تكوين املخلوق على قوله : الثالث 

ال » كُْن « : على تكوين املخلوق بزمان واحد ، واملتقدم على احملدث بزمان واحد ال بد وأن يكون حمدثاً ، فقوله 
، » كُْن « : حمدثاُ؛ ألنه لو افتقر كل حمدث إىل قوله » كُْن « : يضاً أن يكن قوله جيوز أن يكون قدمياًن وال جائز أ

آخر ، ويلزم التسلسل والدور ، ومها ُمَحاالن ، » كُْن « إىل » كُْن « أيضاً حمدث ، فيلزم افتقار » كُْن « وقوله 
خطاباً ] كان [ إن » كن « : وأن قوله  »كُْن « : فثبت هبذا الدليل أنه ال جيوز توقّف إحداث احلوادث على قوله 
  .له حال وجوده ، فتحصيل للحاصل ، قاله أبو احلسن املاوردي 

  :واجلواب من ثالثة أوجه : قال القرطيب رمحه اهللا 
أنه خرب من اهللا تعاىل عن نفوذ أوامره يف خلقه ، كما يف بين إسرائيل أن يكونوا ِقَرَدةً خاسئني ، وال يكون : األول 
  .يف إجياد املعدومات  هذا

أن اهللا تعاىل عالم مبا هو كائن قبل كوهنن فكانت األشياء اليت مل تكن كائنة لعلمه هبا قبل كوهنا مشاهبة لليت : الثاين 
كوين ، وبأمرها باخلروج من حال العدم إىل ح ال الوجودح لتصري مجيعها له ، : هي موجودة ، فجاز أن يقول هلا 

  .العدم ولعلمه هبا يف حال 
أن ذلك خرب من اهللا تعاىل عام عن مجيع ما حيدث ويكوِّهنن إذا أراد خلقه وإنشاءه كان ووجد من غري أن : الثالث 

  ]الرجز : [ يكون هناك قول يقوله ، وإمنا هو قضاء يريده ، فعرب عنه بالقول وإن مل يكن قوالً ، كقول أيب النَّْجم 
  .وال قول هناك ، وإمنا أراد أن الظهر قد حلق بالبطن ... طْنِ احلَِقي إذْ قَالَِت األَْنسَاُع ِللَْب ٧٦٣

  ]الطويل : [ وكقول عمروا بن مهمة الدَّْوِسّي 
  قَعِ: إِذَا َراَم َتطْيَراً ُيقَالُ لَُه ... فَأَْصَبْحُت ِمثْلَ النَّْسرِ طَاَرْت ِفرَاُخُه  ٧٦٤

  ]الرجز : [ وقال اآلخر 
  وََنجَِّيا لَْحمَْيكَُما أَنْ ُيْمَرقَا... ِلَساقَْيِه احلَقَا  قَالَْت َجنَاَحاُه ٧٦٥

قبل دخوله يف الوجود ، أو حال دخوله يف الوجود ، » كُن « أنه تعاىل إما أن خياطب املخلوق ب : احلجة الثانية 
  .واألول باطل؛ ألن خطاب املعدوم حال عدمه َسفَه 

  .أنه تعاىل أمر املوجود بأن يصري موجوداً ، وذلك أيضاً ال فائدة فيه والثاين أيضاً باطل؛ ألنه يرجع حاصله إىل 



  .أن املخلوق قد يكون مجاداً ، وتكليف اجلماد عبثن وال يليق َباحلكيم : احلجة الثالثة 
 أن القادر هو الذي يصّح منه الفعل وتركه حبسب اإليرادات ، فإذا فرضنا القادر املريد منفكاً عن: احلجة الرابعة 

فإما أن يتمكّن من اإلجيادج واإلحداث ، أو ال يتمكّن ، فإن متكن مل يكن اإلحياد موقوفاً على قوله » كُْن « : وقله 
فريجع حاصل » كن « ، وإن مل يتمكن فحينئذ يلزم أالَّ يكون القادر قادراً على الفعل إال عند تكلمه ب » كن « 

  .ك نزاع لفظي وذل» كن « األمر إىل أنكم ّمسيتم القادرة ب 
كلمة لو كان هلا أثر يف التكوين لكنا إذا تكلمنا هبذه الكلمة وجب أن يكون هلا ذلك » كُْن « أن : احلجة اخلامسة 

  .التأثري وملا علمنا بالضرورة فساد ذلك علمنا أنه ال تأثر هلذه الكلمة 
ط كون الكاف متقدماً على النونن ككلمة مركبة من الكاف والنون ، بشر» كُْن « أن لفظة : احلجة السادسة 

أثر البتة بل التأثري » كُْن « فاملؤثر إما أن يكون هو أحد هذين احلرفني أو جمموعهما؛ فإن كان اال ل مل يكن لكلمة 
ألحد هذه احلرفينن وإن كان الثَاين فهو ُمحَال؛ ألنه ال وجود هلذا اجملموع ألبتة؛ ألنه حني حصل احلرف األول مل 

اين حاصالًُ ، حني جاء الثَّاين فقد فات األولن وإن مل يكن للمجموع وجود ألبتة استحال أن يكون يكن الثَّ
  .للمجموع أثر ألبتة 

آل [ } إِنَّ مَثَلَ عيسى ِعندَ اهللا كَمَثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمن ُتَرابٍ ِثمَّ قَالَ لَُه كُن فََيكُونُ { : قوله تعاىل : احلجة السابعة 
متأخر عن خلقه ، إذ املتأخر عن الشَّيء ال يكون مؤثراً يف املتقدم عليه ، » كُْن « بني أن قوله ]  ٥٩: عمران 

: يف وجود الشيء ، فظهر بذه الوجوه فساد هذا املذهب ، فإذا ثبت هذا فنقول » كُْن « : فعلمنا أنه ال تأثري لقوله 
  :ال بد من التأويل وهو من وجوه 

ذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة اهللا يف تكوين األشياء ، وأنه تعاىل خيلق األشياء ال بفكرة ومعاناة أن املراد من ه: األول 
  .وجتربة 
  .إنه عالمة يفعلها اهللا تعاىل للمالئكة إذا مسعوها علما أنه أحدث أمراً : قال أبو اهلُذَيل : الثاين 

، من جرى ]  ٦٥: البقرة [ } كُونُواْ ِقَرَدةً خَاِسِئنيَ  {: إنه خاصٌّ باملوجودين الذين قال هلم : قال االصم : الثالث 
  .جمراهم 
  .والكل ضعيف ، والقوي هو األول . أنه أمر لألحياء باملوت ، وللموتى باحلياة : الرابع 

 التكوين مع األمر ال يتقدم املوجود ، وال يتأخر عنه ، فال يكون الشيء مأموراً بالوجود: وقال القرطيب رمحه اهللا 
إالّ وهو موجود باألمر ، وال موجود إال وهو مأمور بالوجودن ونظريه قيام الناس من قبورهم ال يتقدم دعاء اهللا 

  ] . ٢٥: الروم [ } ثُمَّ إِذَا َدَعاكُْم َدْعَوةً مَِّن األرض إِذَآ أَنُتْم َتخُْرُجونَ { : تعاىل وال يتأخر عنه كما قال تعاىل 
أن اهللا عز وجل مل يزل آمراً للمعومات بشرط : وتلخيص املعتقد يف هذه اآلية : ىل قال القرطيب رمحه اهللا تعا

وجودها ، قادراً مع تأّخر املقدورات ، عاملاً مع تأخر املعلومات ، فكل ما يف اآلية يقتضي االستقبال ، فهو حبسب 
من قدرة وعلم ، فهو قدمي مل يزل وملعىن كل ما يسند إىل اهللا تعاىل . املأمورات؛ إذ احملدَثَات جتيء بعد أن مل تكن 

  .كُْن؛ هو قدمي قائم بالذات « الذي تقتضيه عبارة 

ْد بَيَّنَّا ِمثْلَ قَْولِهِْم َتَشابََهْت قُلُوُبُهْم قَ َوقَالَ الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ لَْولَا ُيكَلُِّمَنا اللَُّه أَْو َتأْتِيَنا آَيةٌ كَذَِلَك قَالَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم
  ) ١١٨(الْآيَاِت ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ 



ويكونان ]  ٦٤: البقرة [ } فَلَْوالَ فَْضلُ اهللا { : يكونان حريف ابتداء ، وقد تقدم عند قوله » لوال « و » لو « 
  ]الطويل : [ فيختصَّان باألفعال ظاهرة أو مضمرة ، كقوله » هال « : حريف حتضيض مبنزلة 

  بَنِي ضَْوطََرى لَْوالَ الكَِميَّ املُقَنَّعَا... َعقَْر النِّيبِ أَفَْضلَ َمْجِدكُْم  َتُعدُّونَ ٧٦٦
  ]الطويل : [ لوال تعدون الكَميَّ ، فإن ورد ما يوهم وقوع االسم بعد حرف التخصيص يؤوَّشل؛ كقوله : أي 
  سُ لَْيلَى َشفُِعهَاإلَيَّ فََهالَّ َنفْ... وُنبِّئُْت لَيْلَى أَْرَسلَْت بَِشفَاَعٍة  ٧٦٧

  .فهال شفعت نفس ليلى : أي » شفيعها « مرفوع بفعل حمذوف يفسره » نفس ليلى « ف 
إذا وقع بعدها املستقبل كانت للتحضيض ، وإن وقع بعدها املاضي كانت للتوبيخ وهذا شيء : وقال أبو البقاء 

  . يقوله علماء البيان ، وهذه اجلملة التخضيضية يف حملّ نصب بالوقل
  .قد تقدم الكالم على نظريه فليطلب هناك } كَذَِلَك قَالَ الذين { : قوله 

  .بتشديد الشني » َتشَّاَبَهت « : وقرأ أبو حيوة ، وابن أيب إسحاق 
أن التاءين املزيدتني إمنا جتيثان يف املضارع فتدغم أما : ، يعين » وذلك غري جائز؛ ألنه فعل ماض « : قال الدَّاين 
  .ال املاضي ف

  فصل يف قبائح اليهود والنصارى واملشركني
هذا نوع آخر من قبائح اليهود والنصارى واملشركني ، فإهنم قدحوا يف التوحيد باتَّخاذ الولد ، َوقََدُحوا اآلن يف 

  .النبّوة 
  .» هم اليهود « : قال ابن عباس 

َيْسأَلُكَ { : ن املراد أهل الكتاب قوله تعاىل ألهنم املذكورون أوالً ، ويدلّ على أ» هم النصارى « : وقال جماهد 
  ] . ١٥٣: النساء [ } أَْهلُ الكتاب أَن ُتنَزِّلَ َعلَْيهِْم ِكتَاباً مَِّن السمآء فَقَْد َسأَلُواْ موسى أَكَْبَر ِمن ذلك 

  .املراد مشركو العرب ، ألنه تعاىل وصفهم بأهنم ال يعلمون ، وأهلب الكتاب أهل العلم : فإن قيل 
  .املراد أهنم ال يعلمون التوحيد والنبوة كما ينبغي ، وأهل الكتاب كانوا كذلك ] : قلنا [ 

، ]  ٥: األنبياء [ } فَلَْيأِْتَنا بِآَيٍة كََمآ أُْرِسلَ األولون { : هم مشركو العرب لقوله : وقال قتادة وأكثر املفسرين 
  ] . ٢١: الفرقان [ } وْ نرى َربََّنا لَْوالَ أُنْزِلَ َعلَْيَنا املالئكة أَ{ : وقالوا 

يا حممد إن اهللا تعاىل كلّمك فلم : إن اهللا تعاىل يكلّم املالئكة وكلم موسى ، ويقول : وتقرير هذه الشبهة أنك تقول 
يكلمنا ُمَشافهة ، وال ينص على نبوتك حىت يتأكّج االعتقاد ، وتزول الشبهة ، فأجاهبم أنا قد أيدنا قول حممد صلى 

 عليه وسلم باملعجزات ، وباآليات وهي القرآن ، وسائر املعجزات ، فكان طلب هذه الزوائد من باب التعّنت ، اهللا
  :فلم جيب إجابتها لوجوه 

أنه إذا حصلت الداللة الواحدةن فقد متكّن املكلف من الوصول إىل املطلوب ، فلو كان غرضه طلب احلق : أحدها 
يكتف هبا ، وطلب الزائد عليها علمنا أن ذلك من باب العناد ، ويدل له قوله  الكتفى بتلك الداللة ، فحيث مل

  ] . ٥١: العنكبوت [ } أََولَْم َيكْفِهِْم أَنَّآ أَنزَلَْنا َعلَْيَك الكتاب يتلى َعلَْيهِْم { : تعاىل 
َعلََها ، ولكنه علم أنه لو أهنم يؤمنون عند إنزال هذه اآلسية لَفَ] علم اهللا تبارك وتعاىل [ لو كان يف : وثانيها 

  :أعطاعهم ما سألوه ملا ازدادوا إال جلاجاً فال جرم مل يفعل ذلك ، وذلك قال تعاىل 

  ] . ٢٣: األنفال [ } َولَْو َعِلَم اهللا ِفيهِْم خَْيراً َألْسَمَعُهْم َولَْو أَْسَمعَُهْم لَتََولَّواْ وَُّهْم مُّْعرُِضونَ { 
كثرهتا وتعاقبها يقدح يف كوهنا معجزة؛ ألن اخلوارق مىت توالت صار اخنراُق العادة عادة ، إنه رمبا كان : وثالثها 



  .فحينئذ خيرج عن كونه معجزاً 
، فكما أن قوم ] فاملراد أن املكذبني للرسل ت تتشابه أقواهلم وأفعاهلم [ » َتشَاَبَهْت قُلُوبُُهْم « : وأما قوله تعاىل 

]  ٦١: البقرة [ } لَن نَّْصبَِر على طََعامٍ َواِحٍد { : األباطيل ، كقوهلم ] تعنت واقتراح كانوا أبداً يف ال[ موسى ، 
]  ٦٧: البقرة [ } أَتَتَِّخذَُنا ُهزُواً { : وقوهلم ]  ١٣٨: األعراف [ } اجعل لََّنآ إهلا كََما لَُهْم آِلَهةٌ { : وقوهلم 
، فكذلك هؤالء املشركون يكونون أبداً يف الِعَناِد واللّجاج ، ]  ١٥٢: النساء [ } أَرَِنا اهللا َجْهَرةً { : وقوهلم 

  .وطلب الباطل 
يعىن القرآن وغريه من املعجزات كمجيء الشجرة ، وكالم الذِّئْب ، } قَْد َبيَّنَّا اآليات ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ { : قوله 

  .باهرة ملن كان طالباً لليقني  وإشباع الّخلق الكثري من الطعام القليل ، آيات قاهرةٌ ، ومعجزات

  ) ١١٩(إِنَّا أَْرَسلَْناَك بِالَْحقِّ َبشًِريا َوَنِذيًرا َولَا ُتْسأَلُ َعْن أَْصَحابِ الَْجِحيمِ 

اعلم أن القوم ملا أَصرُّوا على الِعنَّاد واللّجَاج الباطل ، واقترحوا املعجزات على سبيل التعنت بّين اهللا تعاىل لرسوله 
  .أنه ال مزيد على مافعله يف مصاحل دينهم من إظهار األدلة  صلى اهللا

  :جيوز فيه ثالثة أوجه » باحلَقِّ « : قوله 
  .بسبب إقامة احلق : أن يكون مفعوالً به ، أي : أحدها 
  .أرسلناك ملتبساً باحلق : أي » أَْرَسلْنَاَك « أن يكون حاالً من املفعول يف : الثاين 

  .ملتبسني يف احلق : من الفاعل ، أي  أن يكون حاالً: الثالث 
  :وفيه وجوه 

صدق وقال ابن عباس رضي : أي ]  ٥٣: يونس [ } وََيْسَتْنبِئُوَنكَ أََحقٌّ ُهَو { : أنه الصدق كقوله تعاىل : أحدها 
  ] . ٥: ق [ } َبلْ كَذَُّبواْ باحلق لَمَّا َجآَءُهمْ { : ، لقوله تعاىل » بالقرآن « : اهللا عنهما 

« : ، وقال مقاتل ]  ٨١: اإلسراء [ } َوقُلْ َجآَء احلق { : ، لقوله تعاىل » باإلسالم وشرائعه « : قال ابن كيسان و
[ } َما َخلَقَْنا السماوات واألرض َوَما َبْيَنهَُمآ إِالَّ باحلق { : لقوله عز وجل » مل ُنرِسلْك عبثاً وإمنا أرسناك باحلق 

  :قوال يف تعلّق هذا اجلار وجوه وعلى هذه األ]  ٣: األحقاف 
  .أنه متعلق باإلرسال : أحدها 
  .أنت مبشر باحلق ومنذر به : أنه متعلّق بالبشري والنذير أي : وثانيها 
أن يكون املراد من احلق الدين والقرآن ، أي أرسلناك بالقرآن حال كونك بشرياً ملن أطاع اهللا بالثواب ، : وثالثها 

أرسلناك باحلق لتكون بشرياً : قاب ، واألوىل أن يكون البشري والنذير حاالً من الرسول ، أي ونذيراً ملن كفر بالع
؛ ألنه يوصف أيضاً » احلق « وجيوز أن يكون بشرياً ونذيراً حاالً من ] ونذيراً ملن كفر بك [ ونذيراً ملن اتبعك 

  .» فعيل « بالبشارة والنَّذَارة ، وبشري ونذير على صيغة 
  .مطرد من الثالثي » فعيل « هو من َبَشَر خمففاً؛ ألنه مسموع فيهن و : فتقول  أما بشري

  .فمن الرباعي ، وال ينقاس َعْدل ُمفِْعل إىل فَِعيل ، إال أن له هنا ُمَحسِّناً » نذير « : وأما 
معلى النفي ، ويف معىن هذه  مبنيا للمعفول مع رفع الفعل» ُتْسأَلُ « : قرأ اجلمهور » َوالَ ُتْسأَلُ « : قوله تعاىل 

  :القراءة وجوه 
فَإِنََّما َعلَْيَك { : أن مصريهم إىل اجلحيم ، فمعصيتهم ال تّضرك ، ولست مسؤوالً عن ذلك ، وهنو كقوله : أحدها 



  ] . ٥٤: النور [ } َعلَْيِه َما ُحمِّلَ َوَعلَْيكُْم مَّا ُحمِّلُْتْم { : وقوله ]  ٤٠: الرعد [ } البالغ َوَعلَْيَنا احلساب 
فَالَ { : أنك َهاٍد وليسي لك من األمر شيء ، وال َتغَْتّم لكفرهم ومصريهم إىل العذاب ، ونظريه قوله تعاىل : الثاين 

  ] . ٨: فاطر [ } َتذَْهْب نَفُْسَك َعلَيْهِْم َحَسرَاٍت 
ولن « ، وقراءة عبداهللا » ما تسأل و« : أنك ال تسأل عن ذَْنب غريك ويعضد هذه القراءة قراءة أَُبّي : الثالث 
  .» تسأل 

؛ » لَْو أنَّ اهللاَ َتَعالَى أَْنَزلَ َبأَْسُه بِالَيُهوِد آلَمنُوا « : إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : وقال مقاتل رمحه اهللا تعاىل 
يناً للفاعل مرفوعاً أيضاً ، ويف هذه مب» َتسْألُ « وقُرىء } َوالَ ُتسْأَلُ َعْن أَْصَحابِ اجلحيم { : فأنزل اهللا تعاىل 
  :اجلملة وجهان 

  .بشرياً أو نذيراً ، وغيكر مسؤول : أنه حال ، فيكون معطوفاً على احلال قبلها ، كأنه قيل : أحدمها 

  .أن تكون مستأنفةً : والثاين 
حاالً؛ ألن الطَّلب ال يقع على النَّهي ، وهذا مستأنف فقط ، وال جيوز أن تكون » َتْسأَلْ « : وقرأ نافع ويعقوب 

  .حاالً 
  :ويف املعىن على هذه القراءة وجهان 

  .ليت شعري ما فعل أبواي؟ فنهي عن السؤال عن أحوال الكفرة : روي أنه قال : االول 
أن وهذه الرواية بعيدة؛ ألنه عليه الصَّالة والسَّالم كان عاملاً بكفرهم ، وكان عالماً ب: قال ابن اخلطيب رمحه اهللا 

  .الكفار معذّب ، فمع هذا العلم ال جيوز أن يسأل 
معىن هذا النهي تعظيم ما وقع فيه الكُفَّار من العذاب ، كما إذا سألت عن إنسان واقع يف بلّية ، فيقال لك : والثاين 

  .ال تسأل عنه : 
  .» ولن تسأل « : وقرأ ابن مسعود رضي اهللا عنه 

  .موافق لقراءة اجلمهور ، نفي أن يكون مسؤوالً عنهم  ؛ ومعنامها» وما تسأل « : وقرأ أيب 
َجِحَمِت النَّاُر َتْجَحُم؛ : لشدة توقُّدها ، يقال » َجْحَمة « : شّدة توقّد النار ، ومنه قيل لعني األسد : واجلحيم 

  ]جمزوء الكامل : [ ؛ قال « جاحم « » ويقال لشَّدة احلر 
  جِِمَها التَّخَيُّلُ َواِملرَاُح... َواحلَْرُب الَ َيْبقَى ِلَجا  ٧٦٨

نِ اتََّبْعَت أَهَْواَءُهْم بَْعَد الَِّذي َولَْن تَْرَضى َعْنَك الَْيهُوُد َولَا النََّصاَرى حَتَّى َتتَّبَِع ِملَّتَُهْم قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى َولَِئ
  ) ١٢٠(َولَا َنِصريٍ  َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ َما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ

رضاً ورَِضاء بالقصر واملد ، : الرضوان ، واملصدر : لقوهلم » الواو « ضد الغضب ، وهو من ذوات : والرَِّضا 
  .وضمها » الفاء « ورِضْواناً بكسر 

ويقال يف » الواو «  َرِضيَ يَْرَضى رِضاً ورِضاًء ورِضْواناً وُرضواناً وَمْرضاة ، وهو من ذوات: قال القرطيب رمحه اهللا 
رِضيان ، وحكى رضاء ممدود ، وكأنه مصدر َراَضى يُرَاِضي : رَِضوان ، وحكى الكسائي رمحه اهللا : التثنية 

  .ُمرَاَضاعةً ورَِضاًء 
  ]الوافر : [ ؛ قال » َعلى « فيتعدى ب » َعطَف « وقد يتضّمن معىن 



  .. . .إذَا َرِضَيْت َعلَيَّ َبُنو قَُشْيرٍ  ٧٦٩
  .، ويعرب هبا عن الشريعة تشبيهاً بالطريقة ] املشي [ أثَّر فيه : طريق ُمملٌّن أي : الطريقة ، يقال : لّة يف األصل وامل

  .؛ ألن الشريعة فيها َمن ُيْملي وُيْملَى عليه » أَْملَلُْت « وقيلك بل اشتقت من 
  فصل يف سبب نزول هذه اآلية

زاحت من قبله ال من قبلهم ، وأنه ال عذر هلم يف الثبات على التكذيب به عقب اعلم أنه تعاىل ملا بني أن العلّة قد ان
أهنم يريدون منك أن تتبع ملّتهمن وال ] تشددهم يف باطلهم ، وثباهتم على كُفْرهم [ ذلك بأن القوم بلغ حاهلم يف 

  .يرضون منك بالكُفْر ، بل املوافقة هلم يف دينهم وطريقتهم 
كانوا يرجون النيب صلى » جنران « ونصارى » املدينة « هذا يف الِقْبلَِة ، وذلك أن يهود :  قال ابن عباس رمحه اهللا

اهللا عليه وسلم حني كان يصلِّي إىل قبلتهم ، فلما صرف اهللا القبلة إىل الكَْعبة أَيسُوا منه املوافقة على دينهم فنزلت 
  .هذه اآلية 

  .لم اهلدنة ، ويطمعونه أنه إن أمهلهم اتبعوه ، فأنزل اهللا هذه اآلية كانوا يسألون النيب صلى اهللا عليه وس: وقيل 
  .إنك إن هادنتهم ، فال يرضون هبا ، وال يطلبون ذلك تعلالً وال يرضون منك إال باتباع ملتهم : معناه 
سم لقوله خافضة باال» حىت « قاله اخلليل ، وذلك أن » حىت « مضمرة بعد » أن « منصوب ب » َتتَّبعَ « : قوله 

وما يعمل يف االسم اليعمل يف الفعل ألبتة وما خيفض امساً ال ]  ٥: القدر [ } حىت َمطْلَعِ الفجر { : عز وجل 
  .ينصب شيئاً 

  .» أن « بدل من » حىت « ، و » حىت « منصوب ب » َتتَّبع « وقال النَّحاسك 
  فصل يف أن الكفر ملّة واحدة

لَكُْم ِديُنكُْم َوِليَ { : فوّحد امللّة ، وبقوله تعاىل » ِملَّتَُهْم « : واحدة لقوله تعاىل دلت هذه اآلية على أن الكفر ملّة 
املراد به اإلسالم » ال يتواَرثُ أَْهل ملّتني شيء « : ، وأّما قوله صلوات اهللا وسالمه عليه ]  ٦: الكافرون [ } ِدينِ 

قُلْ إِنَّ { : مث قال تعاىل » ثُ املُْسِلمُ الكَاِفَر ، َوال الكَاِفرُ املُْسِلَم ال ُيَوّر« : والكفر بدليل قوله عليه الصالة والسالم 
يعين اإلسالم هو اهلدى احلّق الذى يصح أن يسمى هدى ، وهو اهلدى ]  ١٢٠: البقرة [ } ُهَدى اهللا ُهَو اهلدى 

  .كله ليس وراء هدى 

« مبتدأ ، وما بعده خربه ، وال جيوز أن يكون بدالً من أن يكون فصالً أو » هو « جيوز يف » هو « : قوله تعاىل 
  .جمليئه بصيغة الرفع » ُهَدى اِهللا 

  .، وهذا ال جيوز فإن املضمر ال يؤكّد املظهر » إن « وأجاز أبو البقاء رمحه اهللا تعاىل فيه أن يكون توكيداً السم 
للقسم ، وعالمتها أن تقع قبل أدوات الشرط ، وأكثر جميئها  املوطِّئَة» الالم « هذه تسمى » َولَِئْن اتََّبْعَت « : قوله 
َما } { لََّمن َتبَِعَك ِمنُْهْم { ، ]  ٨١: آل عمران [ } لََمآ آَتيُْتكُم مِّن ِكَتابٍ { : وقد تأيت مع غريها حنو » إن « مع 

» الالَّم « وقد حتذف هذه » ء الفا« وحذف جواب الشَّْرط ، ولو أجيب الشرط لوجبت } لََك ِمَن اهللا ِمن وَِليٍّ 
  ] . ٧٣: املائدة [ } َوإِن لَّمْ َينَتهُواْ َعمَّا َيقُولُونَ لََيَمسَّنَّ { : ويعمل مبقتضاها ، فيجاب القسم حنو قوله تعاىل 

: ، وملا كانت خمتلفة مجعت ، ولو محل على أفراد امللة لقال » مجل وأمجال « : واألهواء مجع هوى ، كما تقول 
للتبعيض ، أي جاءك حال » ِمن « و » َجاَءَك « يف حملّ نصب على احلال من فاعل » ِمن العِلْمِ « : قوله . اهم هو

  .كونه بَع العلم 
  فصل يف املراد هبذا اخلطاب



خلطاب مع ، فا]  ٦٥: الزمر [ } لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك { : املراد هبذا اخلطاب األمة كقوله تعاىل : قيل 
البيان بأن دين اهللا هو اإلسالم ، } بَْعَد الذي َجآَءَك ِمَن العلم { . الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملراد األمة 

  .والقبلة قبلة إبراهيم عليه الصالة والسالم وهي الكَْعَبةٌ 
  .أي معني يعصمك ويذّب عنك } َما لََك ِمَن اهللا ِمن َوِليٍّ َوالَ َنِصريٍ { 

  فيما تدل عليه اآليةفصل 
  .منها أن الذي علم اهللا منه أنه ال يفعل الشيء جيوز منه أن يتوعده على فعله : اآلية تدلّ على أمور : قالوا 

  .أنه ال جيوز الوعيد إال بعد نصب األدلّة ، ويبطل القول بالتقليد : وثانيها 
  .ه يدلّ على بطالن التقليد أن اتباع اهلََوى ال يكون إال باطالً فمن هذا الوج: وثالثها 
  .كافر : القرآن خملوق ، فقال : سئل اإلمام أمحد رمحه اهللا عمن يقول : ورابعها 

البقرة [ } َولَِئنِ اتبعت أَهَْواَءُهم مِّن َبْعِد َما َجآَءَك ِمَن العلم { بآية من كتاب اهللا ، تعاىل ، : مب كفرته؟ فقال : فقيل 
  . تعاىل ، فمن زعم أنه خملوق فقد كفر فالقرآن من علم اهللا]  ١٤٥: 

َيا َبنِي ) ١٢١(مُ الْخَاِسُرونَ الَِّذيَن آَتيَْناُهُم الِْكَتاَب َيْتلُوَنُه َحقَّ ِتلَاَوِتهِ أُولَِئَك ُيْؤِمُنونَ بِِه َوَمْن َيكْفُْر بِِه فَأُولَِئَك ُه
وَاتَّقُوا َيوًْما لَا َتجْزِي َنفٌْس َعْن ) ١٢٢(كُْم َوأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َعلَى الْعَالَِمَني إِسَْراِئيلَ اذْكُُروا نِْعَمِتَي الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْي

  ) ١٢٣(َنفْسٍ َشْيئًا َولَا ُيقَْبلُ مِْنَها َعْدلٌ َولَا َتْنفَعَُها َشفَاَعةٌ َولَا ُهمْ ُيْنَصُرونَ 

  :ء ، ويف خربه وجهان رفع باالبتدا} الذين آَتْيَناُهُم الكتاب { : قوله تعاىل 
  .إما مستأنفة وهو الصحيح : » أولِئَك ُيْؤِمُنونَ « : ، وتكون اجلملة من قوله » َيْتلُوَنُه « : أحدمها 

  .وإما حاالً على قول ضعيف مثله أو السورة 
  .» أولِئكَ ُيْؤِمُنونَ « : أن اخلرب هو اجلملة من قوله : والثاين 
وإما من الكتاب ، وعلى » آْتَناُهْم « اجلملة يف حملّ نصب على احلال إما من املفعول يف  و تكون» َيْتلُوَنُه « ويكون 

  .كال القولني فهي حال مقدرة؛ ألن وقت اإليتاء مل يكونوا تالني ، وال كان الكتاب متلوا 
هذا حلو « : مثل قوهلم :  خرباً بعد خرب ، قال» أولَِئَك ُيؤِْمُنونَ « خرباً ، و » يتلونه « وجوز احلويف أن يكون 

  .قوم خمصوصون » الذين « كأنه يريد جعل اخلربين يف معىن واحد ، هذا إن أريد ب » حامض 
  .اخلرب » أولِئَك ُيْؤِمُنونَ « وإن أريد هبم العموم ، كان 

  . حاالً يستغىن عنها ، وفيها الفائدة» َيْتلُوَنُه « قال مجاعة منهم ابن عطية رمحه اهللا وغريه و 
خرباً؛ لئال يلزم منه أنّ كل مؤمن يتلو الكتاب َحقَّ تالوته بأي » َيْتلُوَنُه « وال جيوز أن يكون : وقال أيضاً أبو البقاء 

ما لزم من االمتناع ِمْن َجْعِلَها خرباً يلزم من جعلها حاالً؛ ألنه ليس : ونقول : تفسري فسرت التالوة قال أبو حيان 
  .ة بأي تفسري فسرت التالوة كل مؤمن على حال التالو

  :فيه ثالثة أوجه » َحقَّ ِتالََوِتِه « : قوله تعاىل 
« مث قدم الوصف ، وأضيف إىل املصدر ، وصار نظري » تالوةً حقًّا « : أنه نصب على املصدر وأصله : أحدها 

  .فلما قدم وصف املصدر نصب نصبه . َضرْباً شديداً : أي » ضربت شديد الضرب 
  .يتلونه حمقني : أي » َيْتلُوَنهُ « أنه حال من فاعل  :الثاين 

  .أنه نعت مصدر حمذوف : الثالث 



، وال جتوز إضافته إىل واحد » أفعل « مصدر ، والعامل فيه فعل مضمرن وهو مبعىن » َحقَّ « و : وقال ابن عطية 
رجل : عرف حمض ، وإمنا هو مبنزلة قوهلم معرف ، إمنا جازت هنا؛ ألن َتَعرَُّف التالوة بإضافتها إىل الضمري ليس بت

» أفعل « التفضيل مبعىن أحّق التالوة ، وكأنه يرى أن إضافة » أفعل « أنه يف قوة : َواِحُد أُمِّه َوسِيُج واحده يعين 
  :فيه أربعة أقوال » به « والضمري يف . غري حمضة ، و الحاجة إىل تقدير عامل فيه؛ ألن ما قبله يطلبه 

  .عوده على الكتاب : و الظاهر أحدمها وه
، وال حاجة إىل هذا االعتذار ، فإنه مذكور » ومل َيْجرِ له ذكر لكنه معلوم « : عوده على الرسول ، قالوا : الثاين 

  .، غال أن فيه التفاتاً من خطاب إىل غيبة ]  ١١٩: البقرة [ } أَْرَسلْنَاَك { : يف قوله 

  .إىل الغيبة » أَْرَسلَْناَك « : ، وفيه التفات أيضاً من ضيمر املتكلّم املعظم يف قوله  أنه يعود على اهللا تعاىل: الثالث 
  .وقرره بكالم حسن » اهلدى « إنه يعود على : قال ابن عطية : الرابع 

  فصل فيمن نزلت فيهم هذه اآلية
لب ، وكانوا أربعني رجالً اثنان نزلت هذه اآلية يف أهل السَّفينة الذين كانوا مع جفعر بن أيب طا: قال ابن عباس 

  .منهم حبريى » الشام « ومثانية من رهبان » احلبشة « وثالثون من 
عبداهللا بن سالم ، وشعبة بن عمرو ، ومتام ابن يهوذا ، وأسيد وأسد ابنا : هو من آمن من اليهود : وقال الضحاك 

  .دم ذكر الكتاب دليل هذين التأويلني تق. كعب وابن تامني ، وعبداهللا بن صوريا 
هذا حثّ وترغيب يف تالوة هذا الكتاب ، } َيْتلُوَنُه َحقَّ ِتالََوِتهِ { : هم املؤمنون عامة لقوله : وقال قتادة وعكرمة 

ُيْؤِمُنونَ بِِه َومن َيكْفُْر بِِه فأولئك ُهمُ { : وهذا شأن القرآن؛ ألن التوراة واإلجنيل ال جيوز قراءهتما ، وأيضاً قوله 
  .وهذا الوصف ال يليق إال بالقرآن } اسرون اخل

  :والتالوة هلا معنيان 
  ] . ٢: الشمس [ } والقمر إِذَا َتالََها { : تاله فعالً ، قال تعاىل : االتباع فعالً؛ ألن من اتبع غريه يقال : أحدمها 
  .القراءة : والثاين 

  :ويف حق التالوة وجوه 
  ] .حىت متّسكوا بأحكامه من حالل وحرام وغريمها [  أهنم يدّبروه ، فعلموا مبوجبه: أحدها 
  .أهنم خضعوا عند تالوته : وثانيها 
  .أهنم عملوا مبحكمه ، وآمنوا مبتشاهبه ، وتوقفوا فيما أشكل عليهم منه ، وفوضوه إىل اهللا تعاىل : وثالثها 
  . يقرءونه كما أنزل اهلل ، وال حيرفونه ، وال يتأولونه على غري حق: ورابعها 

  .روي عن عمر رضي اهللا عنه هم الذين إذا مروا بآية رمحة سألوا ، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا : وخامسها 
املراد أن حتمل اآلية على كل هذه الوجوه؛ ألهنا مشتركة يف مفهوم واحد ، وهو تعظيمها ، واالنقياد هلا : وسادسها 

.  

 َماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَالَ إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما قَالَ َوِمْن ذُرِّيَِّتي قَالَ لَا َيَنالُ عَْهِدي الظَّاِلِمَنيَوإِِذ اْبَتلَى إِْبَراِهيَم َربُُّه بِكَِل
)١٢٤ (  



  .» قال » « إذ « العامل يف 
  .مقدراً ، وهو مفعول ، وقد تقدم أنه ال يتصرف فاألوىل ما ذكرته أوالً » اذكر « العامل فيه : وقيل 

ما بعده يف حملّ » اْبَتلَى « و . وقدره الزخمشري رمحه اهللا تعاىل كان كيت وكيت ، فجعله ظرفاً ، ولكن عامله مقدر 
  .خفض بإضافة الظرف إليه 

  .أي؛ اخترب « من َبالَ َيْبلو » واو؛ ألنه « اْبَتلََو ، فألفه عن : وأصل ابتلى 
مي عند مجهور النحاة؛ ألنه مىت اتََّصل بالفاعل ضمري يعود على مفعول مقدم ، وهو واجب التقد« إبَْراِهيم » و 

املفعول وجب تقدميه ، لئال يعود الضمري على متأخر لفظاً وربتة ، هذا هو املَشْهثور ، وما جاء على خالفه عدوه 
  .ضرورة 

  .« ه شعور وطلب إن الفعل كما يطلب الفاعل يطلب املفعول ، فصار للفظ ب» : وخالف أبو الفتح يف ذلك وقال 
  ]السريع : [ وقد أنشد ابن مالك أبياتاً كثرية تأخر فيها املفعول املتصل ضمريه بالفاعل ، منها 

  أَدَّى إِلَْيِه الكَْيلَ َصاعاً بَِصاْع... لَمَّا َعَصى أَْصَحاُبُه ُمصَْعباً  ٧٧٠
  ]البسيط : [ ومنها 
  َوُحْسنِ ِفْعلِ كََما ُيجَْزى ِسنِمَّاُر...  َجَزى َبُنوهُ أََبا الْغِيالَِن َعْن ِكَبرٍ ٧٧١

وقدم املفعول لالهتمام مبن وقع إالبتالء به ، إذا معلوم أن اهللا هو املبتلي ، واتَِّصال ضمري الفعل : وقال ابن عطية 
  .سبب معنوي وسبب صناعي : بالفاعل موجب للتقدمي ، يعىن أن املوجب للتقدمي سببان 

  .مي علم أعج« إبراهيم » و 
  .معناه قبل النقل أب رحيم : قيل 

  فصل يف تفسري لفظ إبراهيم
  .هذا التفسري بالسريانية وبالعربية فيما حكى ابن عطية أب رحيم : قال املاوردى 
كثرياً ما يقع االتفاق بني السرياين والعريب ، أو يقاربه يف اللفظ ، أال ترى أن إبراهيم تفسريه أب : قال السهيلي 
حم باألطفال ، ولذلك جعل هو وسارة زوجته كافلني ألطفال املؤمنني الذي ميوتون صغاراً إىل يوم القيامة رحيم ، را

على ماروى الُبخَاري يف حديث الرؤيا الطويل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى يف الروضة إبراهيم عليه السالم [ 
  ] .وحوله أوالد الناس 

» م بألف وياء ، وإبَْراهام بألفني ، وهبا قرأ هشام وابن ذكوان يف أحد وجهيه يف إبراهي: وفيه لغات سبع ، أشهرها 
» وموضع يف آخر « براءة » وموضعني يف آخر « النساء » ، وانفرد هشام هبا يف ثالثة مواضع يف آخر « البقرة 
» واألول يف « ديد احل» و « الذاريات » و « الشورى » و « النجم » ، ويف « العنكبوت » وآخر « األنعام 

ثالثة ، فهذه ثالثة وثالثون موضعاً منها « مرمي » موضعني ، ويف « النحل » ويف « إبراهيم » ، ويف « املمتحنة 
  .وثالثة عشر يف السور املذكورة « البقرة » مخسة عشر يف 

  .وروي عن ابن عامر قراءة مجيع ما يف القرآن كذلك 
« أهل : يقرءون ستة وثالثني موضعاً إبراهام باأللف ، فقال » الشام « أهل إن : ويروى أنه قيل ملالك بن أنس 

  .بأكل البطِّيخ أبصر منهم بالقراءة » دمشق 
  .إهنم يدعون أهنا قراءة عثمان : فقيل 
  .هذا مصحف عثمان ، فأخرجه فوجده كما نقل له : فقال 



  ]الرجز : [ وهبا قرأ أبو بكر؛ وقال زيد بُن عمروِ ينِ ُنفَْيلِ  إبَْراِهم بألف بعد الراء ، وكسر اهلاء دون ياء ،: الثالثة 
  إذْ قَالَ َوجْهي لََك َعاٍن َراِغُم... ُعذُْت بَِما َعاذَ بِِه إِْبَراِهُم  ٧٢٢

  .كذلك ، إال أنه بفتح اهلاء : الرابعة 
  .كذلك إال أنه بضمها : اخلامسة 
  .ء إْبرََهم بفتح اهلاء من غري الف ويا: السادسة 

  ]الرمل : [ قال عبداملطلب 
  لَْم نََزلْ ذَاَك َعلَى َعْهِد اْبرََهْم... حنُْن آلُ اهللاِ  ِفي كَْعَبِتِه  ٧٧٣

  .إبَْراُهوم بالواو : السَّابعة 
  .» بََراِهم « عند قوم ، وعند آخرين » أََباره « وجيمع على : قال أبو البقاء 

  ] .ال يقال براهم فإن اهلمزة ال جيوز حذفها : وقال املربد رمحه اهللا تعاىل [ ارَِهة أبارَِهة وبََراِهَمة وجيوز أََب: وقيل 
  .حبذف الزوائد » ُبَرْيه « : كما يقال يف تصغريه » بََراٍه « : وحكى ثعلب فيه 

  .كما تقدم » َربُُّه « ورفع » إبراهيم « واجلمهور على نصب 
وتأويلها دعا ربه ، فسمى دعاءه ابتالء جمازاً؛ ألن يف : قالوا . عكس وقرأ ابن عباس وأبو الشعثاء وأبو حنيفة بال

  .الدعاء طلب استكشاف ملا جتري به املقادير 
  :فيه قوالن » فَأَمتُّهّن « والضمري املرفوع يف 

  .فأكملهن : أي » رّبه « أنه عائد على : أحدمها 
  .وفّى هبن عمل هبن ، و: أي » إْبَراهِيَم « أنه عائد على : والثاين 

  .» األهواز « من أرض » الشوس « وهو إبراهيم بن تارح بن ناحور مولده ب 
  .» حريان « : وقيل » كسكر « وقيل » كوىل « : ، وقيل » بابل « : وقيل 

إمساعيل وإسحاق ومدين ومدائن ، ذكره : أرض منرود بن كنعان ، كان له أربع بنني » بابل « ونقله أبوه إىل 
  .السهيلي 

  صل فيما دلتش عليه السورةف
اعلم أنه سبحانه وتعاىل ملا شرح و جوه نعمه على بين إسرائيل شرح قبائحهم يف أدياهنم وأعماهلم ، وختم هذا 

بني نوعاً آخر ]  ١٢٢: البقرة [ } يَابَنِي إِْسرَائِيلَ اذكروا نِْعَمِتيَ اليت أَْنَعْمُت َعلَْيكُمْ { : الفصل بشرح النعم بقوله 
البيان ، وهو أن ذكر قصة إبراهيم عليه السالم واحلكمة فيه أن إبراهيم عليه السالم معترف بفضله مجيع من 

الطَّوائف ، واملشركون أيضاً معترفون بفضله متشّرفون بأهنم من أوالده ، ومن ساكين حرمه ، وخادمي بيته ، فذكر 
  :من وجوه  فضيلته هلم؛ ألهنا تدلّ على قبول حممد صلى اهللا عليه وسلم

  .أنه تعاىل ملا أمر ببعض التكاليف ، فلما وّف ألى هبا وخرج ال جرم نال النبوة واإلمامة : أحدها 

فدلّ ذلك على أنّ من أراد هذا } الَ َيَنالُ َعْهِدي الظاملني { : أنه ملا طلب اإلمامة لذريته فقال تعاىل : وثانيها 
  .لباطل املنصب وجب عليه ترك اللَّجَاج والتعّصب ل

أن احلج من خصائص دين حممد صلى اهللا عليه وسلم فحكى اهللا تعاىل ذلك عن إبراهيم ليكون ذلك : وثالثها 
  .كاحلُجَّة على اليهود والنصارى يف وجوب االنقياد لذلك 

يت قبلة أن القبلة ملا حولت إىل الكعبة شّق ذلك على اليهود والنصارى ، فبّينم اهللا تعاىل أن هذا الب: واربعها 



  .إبراهيم الذي يعترفون بتعظيمه ، ووجوب االقتداء به ، فكان ذلك مما يوجب زوال الغضب على قلوهبم 
  فصل يف معىن االتبالء

واالبتالء هنا االختبار واالمتحان ، وابتالء اهللا ليس ليعلم أقواهلم باالبتالء؛ ألنه تعاىل عامل جبميع املعلومات على 
َألَزلِ إىل األبد ، ولكن ليعلم الناس أحواهلم حىت يعرف بعضهم بعضاً ، أو عاملهم معاملة سبيل التَّفَصايل من ا

  .املخترب 
إىل آخرها } إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماماً { : هي املذكورة بعدها يف قوله تعاىل : فقال جماهد » الكَِلمَاِت « وختلف يف 

ورفع القواعد ، والدعاء ببعث حممد صلى اهللا عليه وسلم فإن هذه  من اآليات ، ورفع البيت ، وتطهري البيت ،
وأما بناء البيت وتطهريه ، ورفع قواعده ، فمن . أمور شاقّة؛ ألن اإلمامة هاهنا هي النبوة وتتضمن مشاقاً عظيمة 

متحن اهللا تعاىل وقف على ما روي يف كيفية بنائه عرف شّدة البلوى فيه ، مث إنه يتضّمن إقامة املََناسك ، وقد ا
  .اخلليل عليه الصالة والسالم بالشَّْيطَان يف املوقف لرمي اِجلَمار وغريها 

وأما اشتغاله بالدعاء ببعث حممد صلى اهللا عليه وسلم فهو مما حيتاج إىل اخالص العمل هللا تعاىل ، وإزالة احلََسد عن 
به بذكره من غري فصل حبرف عطف ، فلم يقبل القلب ، فكل هذه تكاليف شاقّة ، ويدلّ على إرادة ذلك أنه عق

  .} إِنِّي َجاِعلُكَ ِللنَّاسِ إَِماماً { : وقال 
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتها إبراهيم ، مث : إمنا جيوز هذا لو قال تعاىل : واعترض القاضي على هذا ، فقال 

  .إين جاعلك للناس إماماً فأمتهن : قال بعد ذلك 
بأنه ليس املراد من الكلمات اإلمامة فقط ، بل اإلمامة وبناء البيت وتطهريه والدعاء ببعث حممد : وأجيب عنه 

صلى اهللا عليه وسلم فكأنه تعاىل ابتاله مبجموع هذه األشياء ، فأخرب كأنه ابتاله بأمور على اإلمجال ، مث أخرب عنه 
  .أمتّها ، مث عقب ذلك بالشرح والتفصيل ، وهذا ليس ببعيد 

مخس يف : عشر خصال كانت فَْرضاً يف شرعه ، وهي ُسّنة يف شرعنا : ال طاوس عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وق
فاملضمضة ، واالستنشاق ، وفرق الرأس ، وقّص الشارب ، : الرأس ، ومخس يف اجلسد ، أما اليت يف الرأس 

  .واالستنجاء باملاء [ وَنْتف اإلبط ، وتقليم األظفار ،  فاِخلَتان ، وَحلْق الَعاَنِة ،: والسَِّواك ، وأما اليت يف البدن 
  ] .ويف اخلرب أن إبراهيم عليه الصالة والسالم أول من قّص الشارب ، وأول من اختنت وأول من قلّم اَألظفار 

: ني خلق من األنبياء ثالثة عشر َمْختُون: وقال أبو الفرج بن اجلوزي حديثاً عن كعب األحبار رضي اهللا عنه قال 
آدم وشيث ونوح وإدريس وسام ولوط ويوسف وموسى وشعيب وسليمان وحيىي وعيسى وحممد صلى اهللا عليه 

  .وسلم 
آدم وشيث ونوح وهود وصاحل ولوط وشعيب ويوسف وموسى : وقال حممد بن حبيب اهلامشي أربعة عشر 

وروي أن .  عليه وسلم وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان من أصحاب الرَّسِّ ، وحممد صلى اهللا
  .عبداملطلب خنت النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم سابعه وجعل َمأُْدبة ، ومساه حممداً عليه أفضل الصالة والسالم 

قال حيىي بن أيوب رضي اهللا تعاىل عنه طلبت هذا احلديث فلم أجده عند أحد من أهل احلديث ّممن لقيته إالَّ عند 
  .ابن أيب السّرّي 

كرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما مل ُيْبتلَ أحد هبذا الدين فأقامه كله إال إبراهيم عليه الصَّالة والسَّالم وقال ع
 ١١٢: التوبة [ } التائبون العابدون { : » براءة « عشر منها يف سورة : ابتاله بثالثني َخْصلة من خصال اإلسالم 

  .إىل آخر اآلية ] 



إىل آخر اآلية وعشر منها ]  ٣٥: األحزاب [ } إِنَّ املسلمني واملسلمات { : »  األحزاب« وعشر منها يف سورة 
  ] . ١١٠املؤمنون [ } أولئك ُهُم الوارثون { إىل قوله } قَْد أَفْلََح املؤمنون { : » املؤمنني « يف 

 ٣٤-١: املعارج [ } ظُونَ ُيَحاِف{ إىل قوله تعاىل } سَأَلَ َسآِئلٌ { وعشر يف : أربعون فزاد : وروي عن ابن عباس 
. [  

  .هي مناسك احلَّج : وقال ابن عباس ، وقتادة ، والربيع 
بالشمس والقمر ، والكواكب ، واِخلَتان على الكَِبر ، والنار ، وذَْبح الولد : ابتاله بسبعة أشياء ] : وقال احلسن [ 

  .، واهلجرة ، فوفّى بالكلّ 
  .مه ، والصالة ، والزكاة ، والصوم ، والضيافة ، والصرب عليها هي َمحَاّجته قو: وقال َميان بن رباب 

  ] . ١٣١: البقرة [ } إِذْ قَالَ لَُه َربُُّه أَْسِلْم قَالَ أَْسلَْمُت لَِربِّ العاملني { : هي قوله : وقال بعضهم 
  .اآلية ]  ١٢٧: البقرة [ } بَّلْ مِنَّآ َربََّنا َتقَ{ : هو قول إبراهيم وإمساعيل إذ َيْرفََعان الَبْيَت : وقال سعيد بن جبري 

  .اآليات ]  ٧٨: الشعراء [ } الذي َخلَقَنِي فَُهَو يَْهِدينِ { : هي قوله : وقيل 
ومجلة القول أن االبتالء بتناول إلزام كلّ ما يف فعله كُلفة شدة ومشقة ، فاللفظ يتناول جمموع هذه : قال القَفّال 

نهان فلو ثبتت الرواية يف الكل وجب القول بالكل ، ولو ثبتت الرواية يف البعض األشياء ، ويتناول كل واحد م
  .، فوجب التوقّف ] فحينئذ يقع بني هذه الروايات [ دون البعض ، 

  فصل يف وقت هذا االبتالء
كالسبب ألنْ  هذا االبتالء إمنا كان قبل النبوة؛ ألنَّ اهللا تعاىل جعل قيامه عليه الصالة والسالم هبّن: قال القاضي 

جيعله اهللا إماماً ، والسبب مقدم على املسّبب ، وإذا كان كذلك فاهللا تعاىل ابتاله بالتكاليف الشَّاقّة ، فلما وفَّى هبا ال 
  .جرم أعطاه ُخلْعة النبوة والرسالة 

إال من الوحي ، فال بد إنه بعد النبوة ، ألنه عليه الصالة والسالم ال يعلم كونه مكلفاً بتلك التكاليف : وقال غريه 
  .من تقدم الوحي على معرفته 

بأنه حيتمل أنه تعاىل أوحى إليه على لسان جربيل عليه الصالة والسالم هبذه التكاليف ، فلما متّم : وأجاب القاضي 
  .ذلك جعله نبّياً مبعوثاً إىل اخللق 

ا ذكر احلََسن من أمر الكواكب والشمس جيوز أن يكون املراد بالكلمات م: قال القاضي : إذا عرفت هذا فنقول 
  .والقمر ، فإنه عليه الصالة والسالم اْبتُِلَي بذلك قبل النبوة 

  .وأما ذبح الولد واهلجرة والنار ، وكذا اِخلتان ، فكل ذلك بعد النبوة 
  .يروى أنه عليه الصالة والسالم خنت نفسه ، وكان سنه مائة وعشرين سنة 

أََتمَُّهنَّ « : لة السمعية القاهرة على أن املراد من الكلمات هذه األشياء كان املراد من قوله فإن قامت الدال: مث قال 
  .أنه سبحانه علم من حاله أنه يتمهن ، ويقوم هبن بعد النبوةن فال َجَرَم أعطاه خلعة اإلمامة والنبوة » 

  فصل
إبراهيم عليه السالم أول : عيد بن املسيب ، يقول قال القرطيب رمحه اهللا روى يف املوطأ عن حيىي بن سعيد أنه مسع س

من اختنت ، وأول من أضاف اضيف ، وأول من استحّد ، وأول من قلّم األظافر ، وأول من قَصَّ الشارب ، وأول 
  .يا رب زدين وقاراً : وقار ، قال : ما هذا؟ قال : من شاب ، فلما رأى الشيب قال 

  .أول من خطب على املنابر إبراهيم خليل اهللا : بن إبراهيم عن أبيه قال وذكر أبو بكر بن أيب شيبة عن سعيد 



وأول من ثََرَد الثَّرِيَد ، وأول من ضرب بالسيف ، وأول من اْسَتاك ، وأول من استنجى باملاء ، وأول : قال غريه 
  .من لبس السراويل 

ألن [ ؛ » إذْ « لى ما قبلها ، إذا قلنا بأهنا عاملة يف هذه اجلملة القولية جيز أن تكون معطوفة ع» قَالَ إِنِّي « : قوله 
، كأنه قيل ] مضمر » إذْ « إن العامل يف : وقال أِنِّي جاعلك إذ ابتلى ، وجيوز أن تكون استئنافاً إذا قلنا : التقدير 

  .إنِّي َجاِعلَُك : قال : فماذا قال له ربه حني أمت الكلمات؟ فقيل : 
وتفسيرباً له ، فرياد بالكلمات ما ذكره من اإلمامة » اْبَتلَى « : ا القول أن تكون بياناً لقوله وجيز فيها أيضاً على هذ

  .، وتطهري البيت ، ورفع القواعد ، وما بعدها ، نقل ذلك الزخمشري 
  :فيتعّدى الثنني » َصيََّر « مبعىن » جََعلَ « هو اسم فاعل من » َجاِعلَُك « : قوله 

  ، وفيها اخلالف املشهور هل هي يف حملّ نصب أو جر؟ »الكاف « : أحدمها 
  :وذلك أن الضمري املتصل باسم الفاعل فيه ثالثة أقوال 

  .أنه يف حمل جر باإلضافة : أحدها 
ويدلّ على ذلك وجوده يف : أنه يف حمل نصب ، وإمنا حذف التنوين لشدة اّتصال الضمري ، قالوا : والثاين 

  ]ر الواف: [ الضرورة؛ كقوهلم 
  أَُمْسِلمُنِي إِلَى قَْوِمي شََراِحي... فََما أَْدرِ َوظَنِّي كُلَّ ظَنِّ  ٧٧٤

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  .. . . .ُهُم الْفَاِعلُونَ الْخَْيَر َواآلِمُروَنُه  ٧٧٥

  .مسلمين تنويناً ، وإالّ فالصحيح أهنا نون وقاية » نون « وهذا يدل على تسليم كون 
  .سيبوبه أنّ حكم الضمري حكم مظهره ، فما جاز يف املظهر جيوز يف مضمره  الثالث وهو مذهب

  .» إَماماً « واملفعول الثاين 
  :جيوز فيه وجهان » ِللنَّاسِ « : قوله 

  .أنه متعلق جباعل أي ألجل النَّاس : أحدمها 
إَماماً للناس ، فعلى : نها؛ إذ األصل ، فإنه صفةُ نكرٍة قدم عليها ، فيكون حاالً م» إَماماً « أنه حال من : والثاين 

  .هذا يتعلق مبحذوف 
  .اسم ما يؤمتّ به أي يقصد ويتبع كاإلزار اسم ما يؤتزر به : » اِإلَماُم « و 

قائم وقيام ، ونائم : اسم فاعل من آّم يؤّم حنو » آّم « ويكون يف غري هذا مجعاً ل » إَِمام « : ومنه قيل حلائط البناء 
  .وجياع ونيام وجائع 

  :واملراد من اإلمام هاهنا النيب ، ويدلّ عليه وجوه 
يدل على أنه تعاىل جعله إماماً لكل الناس ، والذي يكون كذلك ال بد وأن يكون » للنَاسِ إَِماماً « : منها أن قوله 

ل ال إماماً له ، لذلك الرسو[ رسوالً من عند اهللا مستقالًّ بالشرع؛ ألنه لو كان تبعاً لرسول آخر لكان مأموماً 
  .يبطل العموم ] فحينئذ 

  .والذي يكون كذلك ال بد وأن يكون نبّياً [ وأيضاً إنّ اللفظ يدلّ على أنه إمام يف كل شيء 
َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً َيْهُدونَ { : قال اهللا تعاىل ] وأيضاً إنّ األنبياء عليهم السالم أئمة من حيث جيب على اخللق اتباعهم 

  ] . ٢١: األنبياء [ } رَِنا بِأَْم



والقضاة ، والفقهاء . واخللفاء أيضاً أئمة؛ ألنه رّتبوا يف حمل جيب على الناس اتباعهم ، وقبول قوهلم ، وأحكامهم 
  .أيضاً أئمة هلذا املعىن ، والذي يصلّي بالناس يسمى أيضاً إماماً به 

وقد يسمى من يؤمت به يف الباطل » إَِماماً ِليُْؤَتمَّ بِِه فَإِذَا َركََع فَاْركَُعوا  إِنََّما ُجِعلَ اِإلَمام« : قال عليه الصالة والسالم 
  .إال أنه ال يستعمل إال مقيداً ]  ٤١: القصص [ } َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً َيْدُعونَ إِلَى النار { : ، قال اهللا تعاىل 

  فصل يف إمامة سيدنا إبراهيم
عده بأن جيعله إماماً للناس حقّق اهللا تعاىل ذلك الوعد فيه إىل قيام السَّاعة ، فإن أهل األديان اعلموا أن اهللا تعاىل ملا و

على شّدة اختالفها وهناية تنافيها يعظمون إبراهيم عليه الصالة والسالم ، ويتشرفون باالنتساب إليه إما يف النسب ، 
  .عظمني إلبراهيم عليه الصَّالة والسالم وإما يف الدين والشريعة حىت إن َعَبَدةَ األوثان كانوا م

َوَمن َيْرغَُب َعن { : وقال تعاىل ]  ١٢٣: النحل [ } ثُمَّ أَْوَحيَْنآ إِلَْيَك أَِن اتبع ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاً { : وقال اهللا تعاىل 
  ] . ١٣٠: البقرة [ } مِّلَِّة إِْبَراهِيَم إِالَّ َمن َسِفَه َنفَْسُه 

  ] . ٧٨: احلج [ } مِّلَّةَ أَبِيكُْم إِْبَراهِيَم ُهَو َسمَّاكُمُ املسلمني ِمن قَْبلُ { : وجل وقال عز 
واْرَحْم حمّمداً وآل حممد كما صليت وباركت : ومجيع أمة حممد ت عليه الصالة والسالم يقولون يف صالهتم 

  .وترّحمت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم 
  :فيه ثالثة أقوال » ي َوِمْن ذُرِّيِت« : قوله 

صفة ملوصوف حمذوف هو مفعول أول ، واملفعول الثَّاين والعامل فيهما حمذوف تقديره » ومْن ذُرِّيَّيت « أ ، : أحدها 
  .واجعل فريقاً من ذرييت إماماً قاله أبو البقاء : قال : 

: كما يقال لك » عل بعض ذّرييت وجا« : ، كأنه قال » الكاف « عطف على » َوِمْن ذُرِّيَِتي « أن : الثاين 
  .وزيداً : سأكرمك ، فتقول 

ال يصح العطف على الكاف؛ ألهنا جمرورة ، فالعطف عليها ال يكون إالَّ بإعادة اجلار ، ومل ُيَعْد؛ : قال أبو َحيَّان 
اإلضافة إليها ال  ال ميكن تقدير إضافة اجلار إليها لكوهنا حرفاً ، وتقديرها مرادفة لبعض حىت تصّح» ِمْن « وألن 

يف موضع » ِمْن « يصح ، وال يصح أن يقدر العطف من باب العطف على موضع الكاف؛ ألنه نصب ، فتجعل 
لفوات احملرز ، وليس نظري ما ] يف مذهب سيبويه رمحه اهللا تعاىل [ نصب؛ ألنه ليس مما يعطف فيه على املوضع 

  .يف موضع نصب » سأكرمك « يف » الكاف « ذكر؛ ألن 
واجعل من : متعلقاً مبحذوف ، التقدير » ِمْن ذُرِّيَِّتي « والذي يقتضيه املعىن أين يكون : قال أبو حيان : الثالث 

  .إين جاعلك للنَّاس إماماً االختصاص فسأل أ ، جيعل من ذرّيته إماماً : فهم من قوله » إبراهيم « ذرييت إماماً ، ألن 
  .لواحد ، فهذا ليس بظاهر » جاعل « التعلّق الصناعي ، فيتعّدى  إن أراد الشيخ: قال شهاب الدِّين 

مفعوالً ثانياً قدم على » ِمْن ذُرِّيَِّتي « وإن أراد التعلق املعنوي ، فيجوز أن يريد ما يريده أبو البقاء ، وجيوز أن يكون 
لصح » من ذرييت إمام « : قلت األول ، فيتعلّق مبحذوف ، وجاز ذلك ألنه ينعقد من هذين اجلزءين مبتدأ وخرب لو 

.  
ومن ذّرييت يا رب ماذا يكون؟ فيتعلّق على هذا : وقيل هذا منه على جهة االستفهام عنهم أي : وقال ابن عطية 

  .لكان أوىل؛ ألن ما يف حَّيز االستفهام ال يتقدم عليه » ِمْن ذُرِّيَِّتي « مبحذوف ، ولو قدره قبل 
ذال وكسرها وفتحها ، وبالضم قرأ اجلمهور ، وبالفتح قرأ أبو جعفر الداين ثالث لغات ضّم ال» ذرية « ويف 

  .ويف تصريفها كالم طويل حيتاج الناظر فيه إىل تأمل . وبالكسر قرأ زيد بن ثابت 



  فصل يف اشتقاق ذريّة
  :فأما اشتقاقها ففيه أربعة مذاهب 

  .» ذََرْوُت « أهنا مشتقة من : أحدها 
  .»  ذََرْيُت« من : الثاين 

  .من ذََرأَ اهللا اخلَلْق : الثالث 
  .من الذَّرِّ : الرابع 

، » ذُرُّْوَوة « ، واألصلك » فُعُّولَة « وأما تصريفها فَذُرِّيَّة بالضم إن كانت من ذَرَْوُت ، فيجوز فيها أن يكون وزهنا 
، » ذُرُّوَية « ء ختفيفاً ، فصار اللفظ األوىل زائدة للمد ، والثانية الم الكلمة فقلبت الم الكلمة يا: فاجتمع واوان 

فاجتمع ياء وواو ، وَسَبقَْت إحدامها بالسكون ، فقلبت الواو ياء ، وأدغمت يف الياء اليت هي منقلبة من الم الكلمة 
  .، وكسر ما قبل الياء ، وهي الراء للتجانس 

مع ياء املد والواو اليت هي الم الكلمة ، وسبقت ، فاجت» ذُرِّْيَوة « : ، واألصل » فُعِّيلَة « وجيوز أن يكون وزهنا 
وإن كانت من ذَرَْيُت لغة يف ذََرْوُت فيجوز فيها . إحدامها بالسكون ، فقلبت الواو ياء ، وأدغمت فيها ياء املد 

عل به ما تقدم من فف» ذُرُّْوَية « فاألصل » فُعُّولة « أو فُعِّيلَة كما تقدم ، وإن كانت » فْعُّولة « أيضاً أن يكون وزهنا 
  .القلب واإلدغام 

وإن كانت من ذرأ مهموزاً . ، فأدغمت الياء الزائدة يف الياء اليت هي الم » ذُرَِّيية « فاألصل » فُعِّْيلَة « وإن كانت 
 ، مث« والنسيء » خطيئة « فخففت اهلمزة بأن أبدلت ياء كهمزة » ذُرِّْيئة « : ، واألصل » فُعِّْيلة « ، فوزهنا ، 

  .أدغمت الياء الزائدة يف الياء املبدلة من اهلمزة 
  :فيجوز يف وزهنا أربعة أوجه « الذَّر » وإن كانت من 

وحتتمل هذه الياء أن تكون للنَّسب ، وغَيَّرُوا الذَّال من الفتح إىل الضم كما قالوا يف النسب إىل « فُْعِليَّة » : أحدها 
  .« قُْمرية » ضم الدال والسني ، وأن تكون الغري النسب فتكون ك ُدْهرِي ، وإىل السهل ُسْهلي ب: الدهر 
، فقلبت الراء اآلخيةر ياء لتوايل األمثال ، كما قالوا « ذُرِّيرة » واألصل « ُمرِّيقَة » ك « فُعِّْيلَة » أن تكون : الثاين 

  .تسّريت وتظّنيت يف تسررت وتظننت : 
فقلبت الراء ياء ملا تقدم ، « ذُرُّْوَرة » : ، واألصل « سبُّوح » و «  قدوس» ك « فُعُّولَة » أن تكون : الثالث 

  .فصار ذُرُّْوَية فاجتمع واو وياء ، فجاء القلب واإلدغام كما تقدم 
  .ذُرُّْوَرة ، ففعل هبا ما تقدم يف الوجه الذي قبله : أن تكون فعلولة ، واألصل : الرابع 

ِذرَّْيَوة ، فأبدلت الواو ياء وأدغمت يف الياء : ذروت فوزهنا ِفعَّيلة ، واألصل وأما ِذرِّية بكسر الذال فإن كانت من 
بعدها ، فإ ، كانت من ذريت فوزهنا ِفعلية أيضاً ، وإن كانت من ذرأ فوزهنا ِفعَّيلَة أيضاً كبطِّيخة ، واألصل ِذرِّْيئَة ، 

  :تحتمل ثالثة أوجه وإن كانت من الذَّرِّ ف. ففعل فيها ما تقدم يف املضمومة الذال 
  .أن يكون وزهنا ِفَعِليَّة نسبة إىل الذر على غري قياس يف املضمومة : أحدها 
  .« ِفعَّيلَة » أن تكون : الثاين 
ِذرِّيرة ففعل فيهما من إبدال الراء اآلخرية ياء واإلدغام : واألصل فيها « حلتيت » ك « ِفْعليلة » أن تكون : اثالث 

  .فيها 
ذَرِّْيوة أو » واألصل « سكينة » فَعِّْيلة ك : فإن كانت من ذروت أو ذريت فوزهنا : بفتح الذال « يَّة ذَرِّ» وأما 



  .ذَرِّيية أو فَعُّولة واألصل ذَرُّوَرة أو ذَرُّوَية ، ففعل به ما تقدم يف نظريه 
ذَرَّوءة : واألصل » خّروية « ولة ك ، واألصل ذَرِّيئة وإما فَعُّ» سكينة « إما فعِّيلَة ك : وإن كانت من ذرأ فوزهنا 
  .ففعل به ما تقدم يف نظريه 

  :وإن كانت من الذر ففي وزهنا أيضاً أربعة أوجه 
فَْعِليَّة ، والياء أيضاً حتتمل أن تكون للنسب ، ومل َيِشذُّوا فيه بتغيري كما شذّوا يف الضم والكسر وأالّ يكون : أحدها 

  .َبْرنية : حنو 
  .واالصل ذَرُّْوَرة » َخرُّوبة « لة ك فَعُّو: الثاين 

  .ذريرة : واألصل » سكينة « فَعَّيلَة ك : الثالث 
، واألصل ذرورة أيضاً ، ففعل به ما تقدم يف نظريه من إبدال الراء األخري ، وإدغام » بكُّولة « فَْعلُولة ك : الرابع 

  .القول يف هذه اللفظة  ما قبلها وكسرت الذال إتباعاً ، وهبذا الضبط الذي فعلته اتضح
  فصل يف معىن الذّرية

  .النسل يقعل على الذكور واإلناث ، واجلمع الذراري 
َوآَيةٌ لَُّهْم أَنَّا َحَملَْنا ذُرِّيَّتَُهْم ِفي { : وزعم بعضهم أهنا تقع على اآلباء كوقوعها على األبناء مستدالًّ بقوله عز وجل 

نوحاً عليه الصالة والسالم ومن معه ، وسيأيت يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل : يعىن ]  ٤١: يس [ } الفلك املشحون 
.  

  فصل
أو مل يكن مأذوناً فيه؟ فإن أذن اهللا تعاىل يف » ومن ذّرييت « : هل كان إبراهيم عليه السَّالم مأذوناً له يف قوله تعاىل 

  .هذا الدعاء فلم رّد دعاءه؟ وإن مل يأذن له فيه كان ذنباً 
يدلّ على أنه عليه الصالة والسالم طلب أن يكون َبْعُض ذريته أئمة ، وقد حقق اهللا » ومن ذّرييت « : قوله : قلنا 

« ، و » موسى « ، و » يوسف « ، و » يعقوب « ، و » إمساعيل « تعاىل إجابة ُدَعاءه يف املؤمنني من ذريته ك 
، » عيسى « و » حيىي « ، و » زكريا « ، و » س يون« و » أّيوب « ، و » سليمان « ، و » داود « و » هارون 

عليهم السالم وجعل آخرهم نبينا صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني من ذّريته الذي هو أفضل اخللق عليه وعليهم 
  .أفضل الصالة والسالم 

  .} قَالَ الَ َينَالُ َعْهِدي الظاملني { : قوله تعاىل 
  .ال يصل عهدي إىل الظاملني فيدركهم : فاعل ، اي » َعْهِدي « مفعوالً ، و  »الظَّاِملَني « اجلمهور على َنْصب 

مفعول به ، والقراءتان ظاهرتان؛ إذ » َعْهِدي « بالفاعلية ، و » الظَّاِلُمونَ « : وقرأ قتادة ، واألعمش ، وأبو رجاء 
  .الفعل يصّح نسبته إىل كل منهما ، فإن من نالك فقد نِلْته 

، » َعْهِديْ « : دراك ، وهو العطاء أيضاً ، نال يََنال نيالً فهو نائل ، وقرأ محزة وحفص بإسكان الياء من اإل: والنَّْيل 
  .الباقون بفتحها 

  فصل يف حترير معىن العهد
  .اإلمامة : اختلفوا يف الَعْهِد ، فقيل 

  .النبوة ، وهو قول ابن عباس : وقال السدي 



  .وقال عطاءك رمحيت 
  }إِنَّ اهللا َعهِدَ إِلَْيَنا { : مره ، ويطلق على األمر ، مقال سبحانه وتعاىل عهده أ: وقيل 

يعىن أمل أقدم ]  ٦٠: يس [ } أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيكُْم يا بين آَدَم { : أمرنا ، وقال تعاىل : أي ]  ١٨٣: آل عمران [ 
ال جيوز أن يكونوا مبحلّ من يقبل أوامر : أي } لظاملني الَ َيَنالُ عَْهِدي ا{ : إليكم األمر به ، فيكون معىن قوله تعاىل 

  .اهللا 
  .هو اإلميان : قال قتادة رمحه اهللا تعاىل [ 

ال ينال ما عهدت : ليس لظامل أن يطاع يف ظلمه ومعىن اآلية : وقال جماهد والضحاك رمحهما اهللا هو طاعيت ، أي 
  .إليك من النبوة واإلمامة من كان ظاملاً من ولدك 

الذين آَمنُواْ َولَمْ يلبسوا إِميَانَُهْم بِظُلْمٍ { : العهد األمان من النار؛ لقوله عز وجل : ال أبو عبيدة رمحه اهللا تعاىل وق
  ] . ٨٢: األنعام [ } أولئك لَُهُم األمن 
  .واألول أوىل؛ ألنه جواب لسؤال اإلمامة : قال ابن اخلطيب 

  ة والسَّالم عاملاً بأن النبوة ال تليق بالظَّاملني؟أفما كان إبراهيم عليه الصَّال: فإن قيل 
بلى ، ولكن مل يعلم حال ذّريته ، فبّين اهللا تعاىل أن فيهم من هذا حاله ، وأن النبوة إمنا حتصل ملن ليس : فاجلواب 

  .بظامل 
  فصل يف عصمة األنبياء

  .اآلية تدلّ على عصمة األنبياء من وجهني 
اإلمامة ، وال شكّ أن كل نيب إمام ، فإن اإلمام هو الذي يؤمت به ، : راد من هذا العهد أنه قد ثبت أن امل: األول 

والنيب أوىل الناس ، وإذا دلّت اآلية على أن اإلمام ال يكون فاسقاً ، فبأن تدلّ على أن الرسول ال جيوز أن يكون 
  .فاسقاً فاعالً للذنب واملعصية أوىل 

هو النبوة ، وجب أن تكون ال يناهلا أحد من الظَّاملني ، وإن كان هو اإلمامة ، فكذلك ألن أنَّ الَعْهَد إن كان : الثاين 
  .كل نيب ال بد وأن يكون إماماً يؤمت به ، وكل فاسق ظامل لنفسه ، فوجب أالَّ حتصل النبوة ألحد من الفاسقني 

  فصل يف أنه هل جيوز عقد اإلمام للفاسق؟
الفاسق حال فسقه ال جيوز عقد اإلمامة له ، واختلفوا يف أنَّ الفسق الطَّارىء : مني قال اجلمهور من الفقهاء واملتكلّ

  هل يبطل اإلمامة أم ال؟
  :واحتج اجلمهور على أنّ الفاسق ال يصلح أن تعقد له اإلمامة هبذه اآلية ، ووجه االستدالل هبا من وجهني 

» َوِمْن ذُرِّيََِّتي « : وقوله » َوِمْن ذُرِّيَِّتي « : جواب لقوله » ظَّاِلِمَني الَ َينَالُ َعْهِدي ال« : ما بّينا أن قوله : األول [ 
طلب اإلمامة الَّيت ذكرها اهللا تعاىل ، فوجب أن يكون املراد هبذا العْهِد هو اإلمامة ، ليكون اجلواب ُمطَابقاً للسؤال 

كل عاص فإنه ظامل لنفسه ، فكانت اآلية دالّة على ما ال ينال اإلمامة الظَاملني ، و: ، فتصري اآلية كأنه تعاىل قال 
  ] .قلناه 

  .ظاهر اآلية يقتضي انتفاء كوهنم ظاملني ظاهراً وباطناً وال يصح ذلك يف األئمة والقضاة : فإن قيل 
  .هبذه اآلية على صحة قوهلم يف وجوب الِعْصَمِة ظاهراً وباطناً ] فيستدلون [ أما الشيعة ] : قلنا [ 

  .مقتضى اآلية ذلك إالّ أنا تركنا عبارة الباطن ، فتبقى العدالة الظاهرة معتربة : ن فنقول وأما حن
  :أليس أن يونس عليه الصالة والسالم قال : فإن قيل 



  ؟]  ٢٣: األعراف [ } َربََّنا ظَلَْمَنآ أَنفَُسَنا { : وقال آدم ]  ٨٧: األنبياء [ } سُْبحَاَنَك إِنِّي كُنُت ِمَن الظاملني { 
  .املذكور يف اآلية هو الظلم املطلق ، وهذا غري موجود يف آدم ويونس عليهما السالم : قلنا 

أَلَْم أَعَْهْد إِلَْيكُْم يا بين آَدَم أَن الَّ { : أن العهد قد يستعمل يف كتاب اهللا مبعىن األمر ، قال اهللا تعاىل : الوجه الثاين 
  أمل آمركم هبذا؟: عين ي]  ٦٠: يس [ } َتْعُبدُواْ الشيطان 
يعىن أمرنا ، ومنه عهود اخللفاء إىل أمرائهم ]  ١٨٣: آل عمران [ } قالوا إِنَّ اهللا َعهَِد إِلَيَْنا { : وقال اهللا تعاىل 

من أن يريد أن أن } الَ َينَالُ َعْهِدي الظاملني { : ال خيلو قوله : إذا ثبت أن عهد اهللا هو أمره فنقول . وقضائهم 
ني غري مأمورين وأن الظاملني ال جيوز أن يكونوا مبحلّ من يقبل منهم أوامر اهللا تعاىل ، وملا بطل الوجه األول الظامل

النفاق املسلمني على أن أوامر اهللا تعاىل الزمة للظاملني ، كلزومها لغريهم ثبت الوجه اآلخر ، وهو أهنم غري مؤمتنني 
ا ، فال يكونون أئمة يف الّدين ، فثبت بداللة اآلية بطالن إمامة الفاسق ، على أوامر اهللا تعاىل وغري مقتدى هبم فيه

ودل أيضاً على أن الفاسق ال يكون حاكماً ، وأن » الَ طَاَعة لَِمْخلُوقٍ يف َمْعِصَيِة اخلَاِلقِ « : قال عليه السالم 
النيب صلى اهللا عليه وسلم وال فتياه إذا عن [ أحكامه ال تنفذ إذ ُولَِّي احلكم ، وكذلك ال تقبل شهادته ، وال خربه 

  ] .أفىت ، وال ُيقَدَّم للصَّالة ، وإن كان هو حبيث لو اقتدى به ، فإنه ال تفسد صالته 
ومن النَّاس من يظن أن مذهب أيب حنيفة أن جيوز كون الفاسق إماماً وخليفة ، وال جيوز « وقال ابو بكر الرَّازيك 

وهذا خطأ ، ومل يفرق أبو حنيفة بني اإلمام واحلاكم يف أن شرط كل واحد منهما  :، قال » كون الفاسق قاضياً 
  .العدالة ، وكيف يكون خليفةً ، وروايته غري مقبولة ، وأحكامه غري نافذة 

أن القاضي إذا كان عدالً يف نفسه ، وتوىل القضاء من : وإمنا غلط من غلط يف هذه الرواية أن قول أيب حنفية : قال 
جائر فإنَّ أحكامه نافذة ، والصَّالة خلفه جائزة؛ ألن القاضي إذا كان عدالً يف نفسه ، وميكنه تنفيذ األحكام إمام 

كانت أحكامه نافذة ، فال اعتبار يف ذلك مبن َوالَّه؛ ألن الذي والَّه مبنزلة سائر أعوانه ، وليس شرط أعوان القاضي 
لطان عليهم لو اجتمعوا على الرَِّضا بتولية رجل عدل منهم القضاء أن يكونوا عدوالً ، أال ترى أن أهل بلد ال س

حىت يكونوا أعواناً له على من امتنع من قبول أحكامه ولكان قضاؤه نافذاً ، وإن مل يكن له والية من جهة إمام وال 
  .واهللا أعلم . سلطان 

  فصل يف أخذ األرزاق من األئمة الظَّلمة
: وأما أخذ األرزاق من األئّمة الظلمة فله ثالثة أحوال : عن أبن خويز منداد أنه قال  ونقل القرطيب رمحه اهللا تعاىل

إن كان مجيع ما يف أيديهم مأخذاً على موجب الشريعة ، فجائز أخذه؛ وقد أخذت الصحابة والتابعون من يد 
  .احلَجّاج وغريه 

الَوَرُع تركه ، وجيوز للمحتاج أخذه ، وهو كَِلصٍّ يف وإن كان خمتلطاً حاالالً وظلماً ، كما يف أيدي األمراء اليومن ف
، فيجوز أن تؤخذ ] وقد وكله فيه رجل ، فجاء اللص يتصدق به على إنسان [ يده مال مسروق ، ومال حالل ، 

موال منه الصَّدقة ، وكذلك لو باع أو اشترى كان الَعقْدُ صحيحاً الزماً ، وإن كان الَوَرُع التنزُّه عنه ، وذلك أن األ
، ولو ] وإمنا حترم جلهاهتا ، وإن كان يف أيديهم ظلماً صراحاً ، فال جيوز أن يؤخذ من أيديهم [ ال حترم بأعياهنا ، 

كان ما يف أيديهم من املال مغصوباً غري أنه ال يعرف له صاحب ، وال مطالب ، فهو كما لو وجد يف أيدي 
  ] .وجيعل يف بيت املال [ اللصوص وقطّاع الطريق 



بَْراهِيَم َوإِْسَماعِيلَ أَنْ طَهَِّرا َبْيِتيَ َوإِذْ َجَعلَْنا الْبَْيَت َمثَاَبةً ِللنَّاسِ َوأَْمًنا وَاتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ إِْبَراهِيَم ُمَصلًّى َوَعهِْدَنا إِلَى إِ
  ) ١٢٥(ِللطَّاِئِفَني وَالَْعاِكِفَني وَالرُّكَّعِ السُُّجوِد 

وضعَ « و » َخلََق « حيتمل أن يكون مبعىن » َجَعلَْنا « قبلها ، وقد تقدم الكالم فيها ، و » ذْ إ« عطف على » إذْ « 
صّير فيتعدى الثنني ، « نصباً على احلال وأن يكون مبعىن » مَثَاَبةً « ، ويكون » البيت « فيتعّدى لواحدن وهو » 

فأعلّ بالنقل والقلب ، وهل هو مصدر أو « مثوبة « »  مثابة» واألصل يف . هو املفعول الثاين « َمثَاَبةً » فيكون 
  اسم مكان قوالن؟

مقامة » لكثكرة من يثوب إليه ، أي يرجعن أو لتأنيث املصدر ك « َنسَّابة » و « َعالَّمة » وهل اهلاء فيه للمبالغة ك 
  ]الطويل : [ أو لتأنيث البقعة؟ ثالثة أقوال ، وقد جاء حذف هذه اهلاء؛ قال ورقةُ بُن َنْوفَل « 

  َتُخبُّ إلَْيَها الَيْعَمالَُت الذََّواِملُ... َمثاٌب َألفَْناِء القََباِئلِ كُلَِّها  ٧٧٦
  ]الرمل : [ وقال 
  لَْيَس ِمْنُه الدَّْهَر يَقُْضونَ الَوطَْر... َجَعلَ الَبْيَت َمثَاباً لَُهُم  ٧٧٧

  اجلزاء؟رجع أو من الثواب الذي هو : وهل معناه من ثاب يثوب أي 
  :قوالن 

  .إهنم يثوبون إليه يف كل عام : أوهلما قال احلسن وجماهد وسعيد بن جبري رضي اهللا عنهم : أظهرمها 
، وقرأ األعمش ] أنه ال ينصرف عنه أحد إال وهو يتمىن العود إليه : [ وعن ابن عباس وجماهد رضي اهللا عنهما 

  .كلّ واحد من الناس مجعاً ، ووجهه أنه مثابة ل« َمثَاَباٍت » وطلحة 
  :فيه وجهان « ِللنَّاسِ » : قوله تعاىل 

  .أنه متعلّق مبحذوف؛ ألنه صفة ملثابة وحملّه النصب : أحدمها 
  .ألجل الناس يعىن مناسكهم : أنه متعلّق جبعل أي : والثاين 

  :فيه وجهان « َوأَْمناً » : قوله تعاىل 
إما يف جعله نفس املصدر ، وإما على حذف مضاف : الت املشهورة وفيه التأوي« مثابة » أنه عطف على : أحدمها 

[ } َحَرماً آِمناً { : ذا أمن ، وأما على وقوع املصدر موقع اسم الفاعل ، أيك آمناً ، على سبيل اجملاز كقوله : ، أي 
  ] . ٦٧: العنكبوت 

  .وه آمناً ال يعتدي فيه أحد على أحد وإذ جعلنا البيت مثابة ، فجعل: أنه معمول لفعل حمذوف تقديره : والثاين 
» على األمر ، فعلى هذا يكون « اتَِّخذُوا » : أن اهللا جعل البيت حمترماً حبكمه ، ورمبا يؤيد هذا بقرأءة : واملعىن 
وما عمل فيه من باب عطف اجلمل عطفت مجلة أمرية على خربية ، وعلى األول يكون من َعطِْف املفردات « وأَْمناً 

.  
  يف حترير املقصود من البيتفصل 

اعلم أنه ملا ذكر أمر تكليف إبراهيم عليه الصَّالة والسَّالم باإلمامة ذكر بعده التكليف الثاين ، وهو تطهري البيت ، 
إما للعهد أو للجنس ، وقد علم املخاطبون أنه مل يرد اجلنس : املراد ببيت اهللا احلرام؛ ألن األلف والالم فيه : فنقول 
  .رف إىل املعهود عندهم وهو الكعبة ، فانص

وهذا صفة جلميع احلرم ال الكعبة « أمناً » وليس املراد نفس الكعبة؛ ألنه تعاىل وصفه بكونه : قال ابن اخلطيب 
  .فقط بدليل جواز إطالق البيت ، واملراد منه كل حرم 



كله ال الكعبة نفسها؛ ألنه ال يذبح يف الكعبة ، وال واملراد حرم ]  ٩٥: املائدة [ } َهْدياً َباِلغَ الكعبة { : قال تعاىل 
  ] . ٢٨: التوبة [ } فَالَ يَقَْربُواْ املسجد احلرام بَْعَد َعاِمهِْم هذا { : يف املسجد احلرام ، وقال تعاىل 

هذا  َربِّ اجعل{ واملراد واهللا أعلم منعهم من احلج وحضور مواضع النسك ، وقال اهللا تعاىل خمرباً عن إبراهيم 
والّسبب يف أنه . ، فدلّ هذا على أنه وصف البيت باألمن ، فاقتضى مجيع احلرم ]  ٣٥: إبراهيم [ } البلد آِمناً 

  .تعاىل أطلق لفظ البيت ، وعىن به احلرم كله أن حرمة احلرم ملا كانت معلّقة بالبيت جاز أن يعرب عنه باسم البيت 
  فصل يف حترير معىن األمن

َجَعلَْنا البيت َمثَاَبةً { : وموضع أمن يؤمنون فيه من إيذاء املشركني ، وال َشكَّ أن قوله تعاىل : أي »  وأمناً« : قوله 
  .هو أمر : خرب فتارة يتركه على ظاهره ، ويقولك هو خرب وتارة يصرفه عن ظاهره ، ويقول } لِّلنَّاسِ َوأَْمناً 

} أََولَْم َيرَْواْ أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً آِمناً { القَْحط واجلدب على ما قال  أما على األول فاملراد أنه جعل أهل احلرم آمنني من
وال ]  ٥٧: القصص [ } أََولَْم نَُمكِّن لَُّهمْ َحَرماً آِمناً جيىب إِلَْيِه ثَمََراُت كُلِّ َشْيٍء { : وقوله ]  ٦٧: العنكبوت [ 

  .ْتلِ يف احلرم؛ ألنا نشاهد أن القتل احلرام قد يقع فيه ميكن أن يكون املراد منه اإلخبار عن عدم وقوع القَ
َوالَ ُتقَاِتلُوُهْم ِعْنَد املسجد احلرام حىت ُيقَاِتلُوكُْم ِفيِه فَإِن { : وأيضاً فالقتل املباح قد يوجد فيه ، قال اهللا تعاىل 

  .فأخرب عن وقوع القَْتلِ فيه ]  ١٩١: البقرة [ } قَاَتلُوكُْم فاقتلوهم 
أن اهللا تعاىل أمر الناس بأن جيعلوا ذلك املوضوع آمناً من الغارة والقَتل ، فكان : محلنا الكالم على األمر فاملعىن وإن 

أهل : ، وكانوا يسمون قريشاً » مكة « البيت حمرماً حبكم اهللا تعاىل ، وكانت اجلاهلية حيرمونه وال يتعّرضون ألهل 
صيد حىت أن الكلب ليَُهمَّ بالظَّيب خارج احلرم فيفر الظيب منه فيتبعه الكلب ، فإذا اهللا تعظيماً له ، مث اعترب فيه أمر ال

إنَّ َهذَا البَلََد َحرََّمُه اهللاُ « : » مكة « دخل الظيب احلرم مل يتبعه الكَلْب قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح 
َراٌم بُِحْرَمِة اِهللا َتعَالَى إلَى َيْومِ الِقَياَمِة ، الَ يُْعَضُد ُشْوكُُه ، َوالَ ُيَنفَّرُ َصْيُدُه َتَعالَى َيْوَم َخلََق السََّمَواِت واَألْرَض ، فَُهَو َح

إالَّ « : فقال . يا رسول اهللا إإلذِْخَر : فقال العباس رمحه اهللا » ، َوالَ َيلَْتِقطُ إالَّ َمْن َعرَّفََها ، َوالَ ُيْخَتلَى َخالََها 
  .» اإلذِْخَر 

  صل يف أنه هل جيوز القتال يف احلرم؟ف
إذا دخل البيت من وجب عليه َحدٍّ فال تستوف منه ، لكن اإلمام يأمر : قال الشَّافعي رمحه اهللا تعاىل ورضي عنه 

بالتضييق عليه حىت خيرج من احلرم ، فإذا خرج أقيم عليه احلد يف احللّ ، فإن مل خيرج حىت قتل يف احلرم جاز ، 
  .ل يف احلرم جاز قتله فيه وكذلك من قات

  .ال جيوز : وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه 
واحتج الشافعي رضي اهللا عنه بأنه عليه الصالة والسالم أمر عندما قتل عاصم بن ثابت بن األفلح وخبيب بقتل أيب 

وذلك يدل أهنا  فيه حمرمة ،» مكة « غيلة إن قدر عليه ، وهذا يف الوقت الذي كانت » مكة « سفيان يف داره ب 
  .ال متنع أحداً من شيء وجب عليه ، وأهنا إمنا متنع من أن ينصب احلرب عليها كما ينصب على غريها 

  .واحتج أبو حنيفة رمحه اهللا هبذه اآلية 
ليس فيه بيان أنه جعله آمناً يف ماذا؟ فيمكن أن يكون أمناً من القَْحط ، وأن » وأمناً « : واجلواب عنه أن قوله 

ن آمناً من َنْصب احلروب ، وأن يكون آمناً من إقامة احلُُدود ، وليس اللفظ من باب العموم حىت حيمل على يكو
الكل ، بل َحْملُه على األمن من القَْحط واآلفات أَْولَى؛ ألنا على هذا التفسري ال حنتاج إىل محل لفظ اخلرب على معىن 

  .قول الشَّافعي رمحه اهللا أوىل  األمر ، ويف سائر الوجوه حنتاج إىل ذلك ، فكان



فعالً ماضياً على فلظ اخلرب ، والباقون على لفظ » واتََّخذُوا « : قرأ نافع وابن عامر » واتَِّخذُوا « : قوله تعاىل 
  .األمر 

  :فأما قراءة اخلرب ففيها ثالثة أوجه 
  .الكالم مجلة واحدة  تقديراً ، فيكون» إذ « املخفوض ب » َجَعلَْنا « أنه معطوف على : أحدها 
وإذ اتَّّخذُوا ، ويكون الكالم : أي » إذْ « فيحتاج إىل تقدير » وإذْ َجَعلَْنا « : أنه معطوف على جمموع قوله : الثاين 
  .مجلتني 
  .فثابوا واختذوا : ذكره أبو البقاء أن يكون معطوفاً على حمذوف تقديره : الثالث 

  :وأما قراءة األمر فيها أربعة أوجه 
  .اذكروا نعميت واختذوا : إذا قيل بأن اخلطاب هنا لبين إسَْرائِيل ، أي » اذكروا « أهنا عطف على : أحدها 
ثوبوا واختذوا ، ذكر هذين الوجهني : ، كأنه قال » مثابة « : أهنا عطف على األمر الذي تضمنه قوله : والثاين 

  .املَْهَدوِي 
اختذوا ، إن قيل بأن اخلطاب إلبراهيم وذريته ، أو حملمد عليه : وقلنا : أنه مفعول لقول حمذوف ، أي : الثالث 

  .الصالة والسالم وأمته 
  .أن يكون مستأنفاً ذكره أبو البقاء : الرابع 

  :ثالثة أوجه » من « يف » ِمْن َمقَامِ « : قوله تعاىل 
  .أهنا تبعيضية ، وهذا هو الظاهر : أحدها 
  .» يف « أهنا مبعىن : الثاين 

  .أهنا زائدة على قول األخفش ، وليس بشيء : الثالث 
إىل » الواو « فأعل بنقل حركة » َمقَْوم « : واصله . واملقام هنا مكان القيام ، وهو يصلح للزمان واملصدر أيضاً 

  ]يل الطو: [ السَّاكن قبلها ، وقلبها آلفاً ، ويعرب به عن اجلماعة جمازاً؛ كما يعرب عنهم باجمللس؛ قال زهري 
  َوأَْنِدَيةٌ َيْنتَاُبَها القَْولُ وَالفِْعلُ... وِفيهِْم َمقَاَماٌت ِحَسانٌ ُوُجوُهُهمٍ  ٧٧٨

  .، وهو هنا اسم مكان أيضاً ، وجاء يف التفسري بعىن قبله » اتَِّخذُوا « مفعلو » ُمَصلَّى « : قوله 
؛ » ُمَصلَّو « : قلبة عن واو ، واألصل مكان صالة ، وألفه من: هو مصدر ، فال بد من حذف مضاف أي : وقيل 

  .كما تقدم أول الكتاب » الواو « ألن الصالة من ذوات 
  فصل يف املقصود باملقام

هو موضع احلجر الذي وضعته زوجة إمساعيل حتت : فقال احلسن والربيع بن أنس وقتادة » املقام « اختلفوا يف 
، فوضع إبراهيم عليه السالم رجله عليه ، وهو راكب  قدم إبراهيم عليه الصالة والسالم حني غسلت رأسه

فغسلت أحد شقّي رأسه ، مث رفعته من حتته ، وقد غاصت رجله يف احلَجر ، فوضته حتت الرجل اآلخرى ، فغاصت 
رجله أيضاً فيه ، فجعله اهللا تعاىل من معجزاته يروى أنه كان موضع أصابع رجليه بيِّناً فاندرس من كثرة املسح 

دي ، وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهم أن إبراهيم عليه السالم كان يبين البيت وإمساعيل باألي
فلما ارتفع البنيان وضعف ]  ١٢٧: البقرة [ } َربََّنا َتقَبَّلْ ِمنَّآ إِنَّكَ أَنَت السميع العليم { : يناوله احلجارة ويقوالن 

حلجارة قام على حجر وهو مقام إبراهيم عليه السالم ، وقال جماهد رمحه إبراهيم عليه الصالة والسالم عن وضع ا
املسجد كله مقام إبراهيم عليه : وقال ميان » مقام إبراهيم احلرم كله « : اهللا وإبراهيم النخعي رضي اهللا عنه 



  .الصالة والسالم 
  ] .مقام إبراهيم احلج كله « : وقال عطاءك إنه عرفة واملزدلفة واجلمار ، وقال ابن عباس [ 

واتفق احملققون على أن القول األول أوىل ملا روى جابر رمحة اهللا عليه أنه عليه الصَّالة والسالم ملا فرغ من الطواف 
  .} واختذوا ِمن مَّقَامِ إِبَْراهِيَم ُمَصلًّى { : أتى املقام ، وتال قوله تعاىل 

يا رسول اهللا لو اختذت من مقام : عمر رضي الل عنه فقال وروي أنه عليه الصالة والسالم مّر باملقام ، ومعه 
} واختذوا ِمن مَّقَامِ إِْبَراِهيَم ُمصَلًّى { : إبراهيم مصلى ، فلم تغب الشمس من فوقهم حىت نزلت اآلية ، وقال تعاىل 

.  
» ا ، ولو سأل أهل وليس للصالة تعلق باحلرم ، وال بسائر املواضع إال هبذا املوضع ، فيكون مقام إبراهيم هو هذ

عن مقام إبراهيم مل جيبه أحد ، ومل يفهم منه إال هذا املوضع ملا روي أن احلجر صار حتت قدميه يف ُرطُوبة « مكّة 
الطّني حىت غاصت فيه رِْجال إبراهيم عليه الصالة والسالم ، وذلك من أظهر الدالئل على َوْحَدانية اهللا تعاىل 

، فكان اختصاصه بإبراهيم أوىل من اختصاص غريه ، وثبت يف األخبار أنه قام على ومعجزة إبراهيم عليه السالم 
مقام إبراهيم عليه السالم على : هذا احلجر عند املغتسل ، ومل يثبت قيامه على غريه ، فحمل هذا اللفظ ، أعىن 

  .احلجر يكون أوىل 
على جماز } واختذوا ِمن مَّقَامِ إِبَْراِهيَم ُمَصلًّى { :  باحلجر خرج قوله تعاىل« مقام إبراهيم » ومن فسر : قال القَفَّال 
لبيان املتخذ « من » اختذت من فالن صديقاً ، وقد أعطاين اهللا من فالن أخاً صاحلاً ، وإمنا تدخل : قول الرجل 

  .املوصوف ، ومييزه يف ذلك املعىن من غريه 

  فصل يف حترير معىن املُصَلّى
  .» املَُصلّى « اختلفوا يف 

[ } ياأيها الذين آَمُنواْ َصلُّواْ َعلَْيِه َوَسلُِّمواْ َتْسِليماً { : ، قال تعاىل » هو الدعاء « : فقال جماهد رمحه اهللا تعاىل 
  .إن احلرم كله مقام إبراهيم : وإمنا ذهب إىل هذا التأويل ليتم له قوله ]  ٥٦: األحزاب 

  .راهيم أراد به قبلة إب: وقال احلسن رضي اهللا عنه 
إذا أطلق يعقل منه الصَّالة » الصَّالة « أمروا أن يصلوا عنده ، وهذا القول أوىل؛ ألن لفظ : وقال قتادة والّسدي 

وصلَّى النيب صلى اهللا . الشَّرعية وقال عليه الصالة والسالم ألسامة بن زيد املصلى أمامك يعين به موضع الصالة 
وهاهنا حبثان وهو أن ركعيت . وجبل وعظم عنده بعد تالوة اآلية عليه وسلم وعلى آله وسلم وشرف وكرم 

  :الطواف هل هي فرض أو سنة فإن كان الطواف فرضاً فعن الشافعي رمحه اهللا قوالن 
  .أهنما فرض؛ هلذه اآلية ، فإن األمر للوجوب : أحدمها 
ل عليَّ غريها؟ قال ال إالَّ أن تطوع ، وإن أهنما سنة؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لألعرايب حني سأله ه: والثاين 

  .كان الطواف سنة فهما سنة 
  فصل يف الكالم على البيت املعمور

البيت املعمور بيت يف السماء يقال له الضراح ، وهو جبال الكعبة من : روي عن علي رضي اهللا تعاىل عنه قال 
ه كل يوم سبعون ألفاً من املالئكة ال يعودون فيه أبداً فوقها ، حرمته يف السَّماء كحرمة البيت يف األرض ، يصلي في

.  
وذكر علي رضي اهللا تعاىل عنه أنه مر عليه الدهر بعد بناء إبراهيم ، فاهندم فبنته الَعمَالقة ، ومر عليه الدهر فاهندم ، 



اّب ، فلما أرادوا أن فبنته ُجْرهم ، ومر عليه الدهر فاهندم ، بنته قريش ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ ش
حيكم بيننا أول رجل خيرج من هذه الّسكة ، وكان رسول اهللا صلى : يرفعوا احلجر األسود اختصموا فيه ، فقالوا 

اهللا عليه وسلم أول من خرج عليهم ، فقضى بينهم أن جيعلوا احلجر يف ِمْرٍط ، مث ترفعه مجيُع القبائل ، فرفعوه 
  . عليه وسلم ووضعه كلهم فأخذه رسول اهللا صلى اهللا

  .بلغين أهنم وجدوا يف مقام إبراهيم عليه الصالة والسالم ثالثة صفوح يف كل صفح كتاب : وعن الزهري قال 
أنا اهللا ذو َبكَّة صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر ، وحففتها بسبعة أمالك حفًّان وباركت : يف الصفح األول 

  .ألهلها يف اللحم واللنب 
أنا اهللا ذو َبكَّة خلقت الرحم ، وشققت هلا امساً من امسي من وصلها وصلته ، ومن قطعها قطتعه : ثاين ويف الصفح ال

.  
  .أنا اهللا ذو بكَّة خلقت اخلري والشّر ، فطوىب ملن كان اخلري على يديه ، وويل ملن كان الشر على يديه : ويف الثالث 

قَاُم َياقُوَتَتاِن ِمْن َيَواِقيتِ اجلَنَِّة طََمَس اُهللا تََعالَى ُنوَرُهَما ، َولَْوالَ ذَِلكَ الرُّكُْن َواملَ« : وقال صلوات اهللا وسالمه عليه 
  .» َألَضاَء لَُهَما َما َبْيَن املَشْرِقِ َواملَغْرِبِ ، َوما مسهما ذُو َعاَهٍة َوالَ سَِقيٌم إالَّ شُِفَي 

َهذَا احلََجُر لَُه َعيَْناِن يُْبِصُر بِهَِما َيْومَ « : هللا عليه وسلم وعن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال النيب صلى ا
  .» الِقَياَمِة َوإنَُّه كَانَ أََشدَّ َبيَاضاً ِمَن الثَّلْجِ حَتَّى َسوََّدْتُه َخطَاَيا أْهلِ الشِّْركِ 

ذَا احلََجرُ َيأِْتي َيْوَم الِقَياَمِة لَهُ َه« : عن النيب صل اهللا عليه وسلم أنه قال : وعن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما 
  .» َعْيَناِن ُيْبِصُر بِهَِما ، وَلَسانٌ َيْنِطُق بِِه ، َيشَْهُد َعلَى َمن اْسَتلََمُه بَِحقِّ 
إِنِّي ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ، وأن « : وعن ابن عمر رضى اهللا تعاىل عنهما أنه قَبَّل احلجر اَألْسَود وقال 

  .»  رّبي ، ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقّبلك ما قبَّلتك اهللا
  .تقدم معىن العَْهد } َوَعهِْدَنآ إىل إِبَْراهِيَم { : قوله تعاىل 

  .أوحينا : معناه هاهنا أمرنا وقيل : قيل 
  ]الرجز : [ وعليه قول الشاعر  بالالم والنون؛: إمساعيل علم أعجميٌّ ، وفيه لغتان » َوإْسَماعِيلَ « : قوله 
  َهذَا َوَربِّ الَبْيِت إْسَماِعينَا... قَالَ َجَوارِي احلَيِّ لَمَّا جِيَنا  ٧٧٩

  .» أساميع « و » مساعيل « و » َسَماعلة « : وجيمع على 
إيل امسع إيل ، امسع : ومن أغرب مانقل يف التسمية أن إبراهيم عليه السالم ملا دعا هللا أن يرزقه ولداً كان يقول 

  .وإيل هو اهللا تعاىل فسمى ولده بذلك 
  :وجهان » أن « جيوز يف » أَنْ طَهَِّرا « : قوله 

« ، فإنه يتضمن معىن القول؛ ألنه مبعىن أمرنا أو وصينا ، فهي مبنزلة » َعهِْدَنا « : أهنا تفسريية جلملة قوله : أحدمها 
  .أن تقع َبْعَدما هو مبعىن القول ال حروفه التفسريية » أن « اليت للتفسري ، وشرط » أي 

  .واملفسرة تقع بعد القول ، وما كان يف معناه : وقال أبو البقاء 
  .فقد غلط يف ذلك ، وعلى هذا فال حمل هلا من اإلعراب 

قم كتبت إليه بإن « : أن تكون مصدرية ، وخرجت على نظائرها يف جواز وصلها باجلملة األمرية ، قالوا : والثاين 
بأن ظهرا ، مث حذفت الباء ، فيجيء فيها اخلالف املشهور من كوهنا يف : وفيها حبث ليس هذا موضعه ، واألصل » 

  .حمل نصب ، أو خفض 



بفتح الياء هاهنا ، ويف سورة » بييتَ « وحفص » املدينة « معفول به أضيف إليه تعاىل تشريفاً وقرأ أهل » َبْيِتيَ « و 
  .عليه الصالة والسالم » نوح « يف سورة ، وزاد حفص » احلج « 

  ]الطويل : [ أطاف رباعياً ، قال : ، ويقال » طاف يطوف « : اسم فاعل من » الطائف « و 
  .. . . .أطَافَْت بِِه جَْيالَنُ ِعْنَد ِقطَاِعِه  ٧٨٠

  .مبعىن » فََعل وأفَْعل « وهذا من باب 
  فصل يف معىن تطهري البيت

البيت من كل أمر ال يليق به ، ألنه موضع الصَّالة فيجب تطهريه من الشرك ، ومن كل ما  جيب أن يراد به تطهري
  :ال يليق به ، وذكر املفّسرون وجوهاً 

  .ابنياه وطَهّراه من الشرك ، وأسَِّساه على التقوى » طَهَِّرا َبيِْتَي « أن معىن : أحدها 
  .، وزاره وأقاموا به  عّرفا الناس أن بييت طهرة هلم مىت حّجوه: وثانيهما 
  .فالن يطهر هذا ، وفالن ينجسه : اجعاله طاهراً عندهم ، كما يقال : وجمازه 
ابنياه ، وال تدعا أحداً من أهل الريب أو الشرك يزاحم الطَّائفني فيه ، بل اقرَّاه على طهارته من أهل الكفر : وثالثها 

التأويالت مبنّية على أنه مل يكن هناك ما يوجب إيقاع َتطْهريه طهر اهللا األرض من فالن ، وهذه : والريب كما يقال 
فمعلوم أهنّن مل يطهرن عن ]  ٢٥: البقرة [ } َولَُهْم ِفيَهآ أَْزوَاٌج مُّطَهََّرةٌ { : من اَألوثَان والشرك ، وهو كقوله تعاىل 

  .جنس ، بل خلقن طاهرات ، وكذا البيت املأمور بتطهريه خلق طاهراً 
  .أن نظّفا بييت من األوثان والشرك واملعاصي ، ليقتدي الناس بكما يف ذلك : معناه  :ورابعها 

إن موضع البيت قبل البناء كان يلقى فيه اِجليف واألقذار ، فأمر اهللا تعاىل إبراهيم عليه : قال بعضهم : وخامسها 
ف؛ ألن قيل البناء ما كان البيت موجوداً ، الصَّالة والسَّالم بإزالة تلك القَاذُوَرات وبناء البيت هناك ، وهذا ضعي

فتطهري تلك العَْرَصة ال يكون تطهرياً للبيت ، وميكن أن جياب عنه بأنه مساه بيتاً ، ألنه علم أن مآله إىل أن يصري بيتاً 
  .لكنه جماز 
  .} ِللطَّاِئِفَني والعاكفني والركع السجود { : قوله تعاىل 
  .لعاكفني املقيمني املالزمني الدَّائرين حوله وا: الطائفني 
  .« راكع » ، ومجع « والرّكع 

  ]الوافر : [ اللزوم واللبثح قال : والعكوف لغة 
  َعلَْيِه الطَّْيُر َتْرقُُبُه ُعكُوفَا. ...  ٧٨١
  ]الرجز : [ وقال 
بالفتح يف املاضي ، والضم والكسر يف َعكََف يَْعكُُف َوَيْعِكُف ، : ويقال ... َعكَْف النَّبِيطِ َيلَْعُبونَ الفَْنَزَجا  ٧٨٢

  .املضارع ، وقد قرىء هبما 
  :جيوز فيه وجهان « السُُّجود » و 

  .قاعد وقعود ، وراقد ورقود ، وهو مناسب ملا قبله : أنه مجع ساجد حنو : أحدمها 
كره أبو البقاء ذوي الّسجود ذ: الدخول والقعود ، فعلى هذا البد من حذف مضاف أي : أنه مصدر حنو : والثاين 

.  
لتباُينِ ما بينهما ، ومل يعطف إحدى الّصفتني « الطَّاِئِفَني والَعاِكِفَني » : وعطف أحد الوصفني على اآلخر يف قوله 



، ألن املراد هبما شيء واحد وهو الصالة إذ لو عطف لتوهم أن كل « الرُّكَّعِ السُُّجوِد » : على األخرى يف قوله 
ى ِحيَاِلَها ، ومجع صفتني مجع سالمة ، وأْخرَيْين مجع تكسري ألجل املقابلة ، وهو نوع من واحد منهما عبادة عل

  .؛ ألهنا فاصلة « فُّعل » على « فُعول » الفََصاحة ، وأخر صيغة 

  فصل يف الكالم على األوصاف الثالثة املتقدمة
  :يف هذه األوصاف الثالثة قوالن 

؛ ألن من حق املعطوف أن يكون غري املعطوف عليه ، فيجب أن يكون أن حيمل ذلك على فرق ثالثة: أحدمها 
  .الطائفون غري العاكفني والعاكفون غري الركع السجود لتصح فائدة العطف 

من يقني هناك وجياوزر ، : من يقصد البيت حاجا أو معتمراً ، فيطوف به ، واملراد بالعاكفني : فاملراد بالطَّائفني 
  .من يصلي هناك : جود واملراد بالركع الس

إنه إذا كان طائفاً فهو من الطائفينن وإذا كان جالساً فهو من العاكفني ، وإذا كان مصلياً فهو : قال عطاء : والثاين 
  .وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما العاكفون هم الذين يصلون عند الكعبة . من الركع السجود 

  .ال املصليم إل اهللا تعاىل خّص الركوع والسجود بالذكر؛ ألهنا أقرب أحو
  فصل فيما تدل عليه اآلية

  :هذه اآلية تدل على أمور منها 
أنا إذا فسرنا الطائفني بالغرباء ، فحينئذ تدل اآلية على أن الطواف للغرباء أفضل من الصالة؛ ألنه تعاىل كما 

  .خصّهم بالطواف دلّ على أن هلم به مزيد اختصاص 
  .أفضل » مكة « أن الطواف ألهل األنصَارِ أفضل ، والصالة ألهل : عطاء وروي عن ابن عباس وجماهد و

  .ومنها جواز االعتكاف يف البيت 
ومنها جواز الصالة يف البيت فرضاً أو نَفْالً إذ مل تفرق اآلية بني شيئني منها ، خالفاً ملن منع جواز الصَّالة املفروضة 

  .يف البيت 
الركّع السجود يف البيت ، وكما ال تدلّ اآلية على : لى ذلك؛ ألنه تعاىل مل يقل ال تسلم داللة اآلية ع: فإن قيل 

جواز فعل الطَّواف يف جوف البيت ، وإمنا دلّت على فعله خارج البيت كذلك داللته مقصورة على جواز فعل 
سواء كان ذلك يف البيت ، الصَّالة إىل البيت متوّجهة إليه ، فاجلواب ظاهر ألنه يتناول الرجع السجود إىل البيت ، 

أو خارجاً عنها ، وإمنا أوجبنا وقوع الطواف خارج البيت هو أن يطوب بالبيت ، وال يسمى طائفاً بالبيت َمْن طاف 
 ٢٩: احلج [ } َولَْيطَّوَّفُواْ بالبيت العتيق { : يف جوفه ، واهللا تعاىل إمنا أمر بالطواف به ال بالطواف فيه ، لقوله تعاىل 

. [  
يضاً املراد لو كان التوحه إليه للصالة ، ملا كان األمر بتطهري البيت للركع السجود وجه ، إذ كان حاضرو البيت وأ

  .والغائبون عنه سواء يف األمر بالتوّجه إليه 
خل ومن كان دا]  ١٤٤: البقرة [ } فََولِّ َوجَْهَك َشطَْر املسجد احلرام { : احتّج املخالف بقوله تعاىل : فإن قيل 

  .املسجد احلرام مل يكن متوجّهاً إىل املسجد ، بل إىل جزء من أجزائه 
أن املتوّجه الواحد يستحيل أن يكون متوجهاً إىل كلّ املسجد ، بل ال بد وأن يكون متوجهاً إىل جزء من : واجلواب 

  .أجزائه ، ومن كان داخل البيت فهو كذلك ، فوجب أن يكون داخالً حتت اآلية 
  ري مجيع بيوت اهللافصل يف تظه



ويدخل يف هذا املعىن مجيع بيوت اهللا تعاىل ، فيكون حكمها حكمه يف التطهري والنظافة ، وإمنا خص الكعبة بالذكر ، 
  .ألنه مل يكن هناك غريها 

َن ِمْنُهْم بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ قَالَ َوَمْن كَفََر َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعلْ َهذَا َبلًَدا آِمًنا وَاْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثَّمََراِت َمْن آَم
  ) ١٢٦(فَأَُمتُِّعُه قَِليلًا ثُمَّ أَْضطَرُُّه إِلَى َعذَابِ النَّارِ َوبِئَْس الَْمِصُري 

ال ميكن إالَّ  }َربِّ اجعل هذا َبلَداً آِمناً { : يف هذه اآليات تقدمي وتأخري ، ألن قوله : قال القاضي رمحه اهللا تعاىل 
: البقرة [ } وَإِذْ َيْرفَُع إِبَْراِهيمُ القواعد ِمَن البيت { : بعد دخول البلد يف الوجود ، والذي ذكره من بعد وهو قوله 

  .وإن كان متأخراً يف التالوة ، فهو متقدم يف املعىن ]  ١٢٧
» بلداً « مفعول أول و » هذا «  ، فيتعّدى الثنني ف واجلعل هنا يعىن التَّصيري} اجعل هذا َبلَداً آِمناً { : قوله تعاىل 

[ } ِعيَشةٍ رَّاِضَيٍة { : صفة أي ذا أمن حنو » آمناً « اجعل هذا البلد ، أو هذا املكان ، و : مفعول ثان ، واملعىن 
  :والبلد معروف ، ويف تسميته قوالن . ليلُُه نائم : أو آمناً من فيه حنو ]  ٢١: احلاقة 

  .أنه مأخوذ من البلد : أحدمها 
صدرها ، والبلد صدر القرى ، فسمي : وضعت الناقة َبلَْدَتها إذا بركت ، أي : الصدر يقال : والبلْد يف األصل 

  .بذلك 
  .رجل بليد لتأثري اجلهل فيه : أن البلد يف األصل األثر ، ومنه : والثاين 

  ]الطويل [ برك ، قال الشاعر لتأثريها يف األرض إذا » بَلَْدة « : وقيل لربكة البعري 
  قَِليلُ بَِها اًألْصوَاُت إالَّ بَُغاُمها... اُنِيَخْت فَأَلْقَتْ َبلَْدةً فَْوَق بَلَْدٍة  ٧٨٣

  .على التنكري » َبلَداً آمناً « إمنا قال يف هذه السورة 
  :ني على التعريف لوجه]  ٣٥: إبراهيم [ } هذا البلد آِمناً { : وقال يف سورة إبراهيم 

اجعل هذا الوادي بلداً آمناً؛ ألنه : أن الدعوة األوىل وقعت ، ومل يكن املكان قد جعل بلداً ، كأنه قال : األول 
  ] . ٣٧: إبراهيم [ } رَّبََّنآ إين أَْسكَنُت ِمن ذُرِّيَِّتي بَِواٍد غَْيرِ ِذي َزْرعٍ { : تعاىل حكى عنه أنه قال 

اجعل هذا املكان : آمناً ، والدعوة الثانية وقعت وقد جعل بلداً ، فكأه قال  فقال هاهنا اجعل هذا الوادي بلداً
  .جعلت هذا الرجل آمناً : الذي صّيرته بلداً ذا أمن وسالمة ، كقولك 

اجعل هذا : تقديره } اجعل هذا َبلَداً آِمناً { : أن يكون الدعوتان وقعتا بعدما صار املَكَان بلداً ، فقوله : الثاين 
كان اليوم يوماً حارا ، وهذا إمنا تذكره للمبالغة يف وصفه باحلرارة؛ ألن التنكري يدلّ : د بلداً آمناً ، كقولك البل

َربِّ { : اجعله من البلدان الكاملة يف األمن ، وأما قوله : معناه } َربِّ اجعل هذا َبلَداً آِمناً { : على املبالغة ، فقوله 
  .فليس فيه إالَّ طلب األمن ال طلب املبالغة ، واهللا أعلم } اجعل هذا َبلَداً آِمناً 

  فصل يف املراد بدعاء سيدنا إبراهيم
باألمن والتَّْوسعة مبا جيلب إىل » مكة « املراد من اآلية دعاء إبراهيم عليه الصالة والسالم للمؤمنني من سكّان : قيل 

  .كما فعل بأصحاب الفيل  فلم يصل إليه جَّبار إال قََصَمُه اهللا عز وجلّ» مكة « 
  فصل يف الرد على بعض الشُّبهات

  أليس أن احلَجّاج حارب ابن الزبري ، وخرب الكَْعبة ، وقصد أهلها بكل سوء ومت له ذلك؟: فإن قيل 
  .مل يكن مقصوده ختريب الكمعبة لذاهتا ، بل كان مقصوده شيئاً آخر : فاجلواب 



، ]  ٣٥: إبراهيم [ } َربِّ اجعل هذا البلد آِمناً { : ليه الصالة والسالم ما الفائدة يف قول إبراهيم ع: فإن قيل 
  ؟]  ١٢٥: البقرة [ } وَإِذْ َجَعلَْنا البيت مَثَاَبةً لِّلنَّاسِ َوأَْمناً { : وقد أخرب اهللا تعاىل قبل ذلك بقوله تعاىل 

  :من وجوه : فاجلواب 
ت مثابة للناس وأمناً ، ووقع يف خاطره أنه إمنا جعل البيت وحده آمناً ، أن اهللا تعاىل ملا أخربه بأنه جعل البي: أحدها 

  .فطلب إبرراهيم عليه الصالة والسالم أن يكون األمن جبميع البلد 
َربِّ اجعل هذا بَلَداً { بعد قوله أبراهيم عليه الصالة والسالم » َوإِذْ َجَعلَْنا البَْيَت « : أن يكون قوله تعاىل : وثانيها 

  .فيكون إجابة لدعئه ، وعلى هذا فيكون مقدماً يف التالوة مؤخراً يف احلكم } ناً آِم
 ١٢٥: البقرة [ } َوإِذْ َجَعلَْنا البيت َمثَاَبةً لِّلنَّاسِ َوأَمْناً { : أن يكون املراد من اَألْمنِ املذكور يف قوله تعاىل : وثالثها 

خ ، واملراد من األمن يف دعاء إبراهيم هو األمن من القَْحط ، وهلذا هو األمن من األعداء واخليف واخلَْسف واملَْس] 
  .} وارزق أَْهلَُه ِمَن الثمرات { : قال 

  األمن واخلصب مما يتعلّق مبنافع الدنيا ، فكيف يليق بالرسول املعظم طلبها؟: فإن قيل 
  :فجوابه من وجوه 

ذلك من أعظم أركان الدين ، وإذا كان البلد آمناً خمصباً  أن الدنيا إذا طلبت ليتقوى هبا على الدين كان: أحدها 
  .تفرغ أهلها لطاعة اهللا تعاىل وإذا كان ضد ذلك كانوا على ضد ذلك 

أنه تعاىل جعله مثابة للناس ، والناس إمنا ميكنهم الذَّهاب إليه إذا كانت الطرق آمنةً ، واألقوات هناك : وثانيها 
  .رخصية 
خلَْصب مما يدعوا اإلنسان إىل الذهاب إىل تلك البلدة ، فحينئذ يشاهل املشاعر العظيمة ، أن األمنو ا: وثالثها 

  .واملوقف الكرمية ، فيكون األمن تتّمةً يف تلك الطاعة 
  فصل يف املراد باألمن

  .األمن من القَْحط؛ ألنه أسكن ذّريته بواٍد غري ذي زرع وال َضْرع : اختلفوا يف األمن املسؤول هنا فقيل 
  .األمن من اخلَْسف واملَْسخ : وقيل 
األمن من القتل هو قول أيب بكر الرازي ، واحتج عليه بأنه عليه الصالة والسالم سأله األمن أوالً ، مث سأله : وقيل 

  .الرِّْزق ثانياً 
من املسؤول هو لعل األ: ولو كان املَطْلوب هو األمن من القَْحط لكان سؤال الرِّْزق بعده تكرار ، وقد جياب بأنه 

األمن من اخلَْسف واملَْسخ ، أو لعله األمن من القَْحط ، مث األمن من القحط قد يكون حبصول ما حيتاج إليه من 
  .األغذية ، وقد يكون بالتَّْوسعة فيها ، فهو بالسؤال األول طلب إزالة القَْحِط ، وبالسؤال الثاين طلب التوسعة 

  .دعا إبراهيم لذريته وغريهم باألمن ، َوغٍَد العيش : قال القرطيب رمحه اهللا تعاىل 
فطاف هبا حول البيت أسبوعاً ، » الشام « من » الطائف « فروي أنه ملا دعا هبذا أمر اهللا تعاىل جربيل ، فاقتلع 

نََباتَ  وما يليها حني ذلك قَفْراً ال ماء فيها وال» مكة « ، وكانت » هتامة « لذلك ، مث أنزهلا » الطائف « فسميت 
  .، فبارك اهللا فيما حوهلا كالطائف وغريها ، وأنبت فيها أنواع الثَّمَرات 

  فصل يف أنه مىت صارت مكة آمنة؟
  اختلفوا هل كانت مكة آمنة حمرمة قبل دعوة إبراهيم عليه الصالة والسالم ، أو إمنا صارت كذلك بدعوته؟

  .» إنَّ اهللاَ َحرََّم َمكَّة َيْوَم َخلََق السََّموَاِت واَألْرَض « : لسالم إهنا كانت كذلك أبداً لقوله عليه الصالة وا: فقالوا 



: إبراهيم [ } رَّبََّنآ إين أَْسكَنُت ِمن ذُرِّيَِّتي بَِواٍد غَْيرِ ِذي َزْرعٍ ِعنَد َبيِْتَك احملرم { : قال إبراهيم عليه الصالة والسالم 
  .مث إن إبراهيم عليه الصالة والسالم أكّده هبذا الدعاء وهذا يقتضي أهنا كان حمرمة قبل ذلك ، ]  ٣٧

إهنا إنوما صارت حرماً آمناً بدعاء إبراهيم عليه الصالة والسالم وقبله كانت كسائر الَبلَِد ، الدليل عليه : وقيل 
  .» ة اللَُّهمَّ إِنِّي َحرَّْمُت املَِديْنةَ كَمَّا َحرََّم إِْبَراهِْيُم َمكَّ« : قوله عليه السالم 

  .كانت حراماً قبل الدعوة بوجه غري الوجه الذي صارت به حراماً بعد الدعوة : وقيل 
يف » من « ولذلك عاد فيه ضمريه على املبدل منه ، و ] » أَْهلَُه « وهو [ بدل بعض من كلّ ، » َمْن آَمَن « : قوله 

  .للتبعيض » ِمَن الثََّمرَاِت « 
  .ذ مل يتقّدم مبهم يبني هبا للبيان ، وليس بشيء ، إ: وقيل 

  فصل يف ختصيص املؤمنني هبذا الدَّعاء
  :إمنا خصَّ املؤمنني هبذا الدعاء لوجيهن 

يف املسألة ، فلما مّيز اهللا تعاىل املؤمنني عن الكافرين يف باب ] تأديباً [ االولك أنه ملا سأل اهللا تعاىل فصار ذلك 
  .ون الكفارين خّصص املؤمنني هبذا الدُّعاء د: اإلمامة 
حيتمل إن إبراهيم عليه الصالة والسالم قوي يف ظنه أنه إن دعا للكلّ كثر يف البلد الكفار ، فيكون يف : الثاين 

  .كثرهتم مفسدة ومضّرة يف ذهاب الناس إىل احلَّج ، فخّص املؤمنني بالدعاء هلذا السبب 
  .ثة أوجه ثال» من « جيوز يف ] َوَمن كَفََر فَأَُمتُِّعُه { : قوله 

  :أن تكون موصولة ، ويف حملّها وجهان : أحدها 
معطوفاً على هذا » فأمتعه « وأرزق من كفر ، ويكون : أهنا يف حملّ نصب بفعل حمذوف تقديره ، قال اهللا : أحدمها 

  .الفعل املقدر 
خلت الفاء يف اخلرب تشبيهاً له اخلرب ، د» فأمتعه « أن يكون يف حملّ رفع باالبتداء ، و ] : من الوجهني : [ والثاين 

  .بالشرط 
  .وسيأيت أن أبا البقاء مينع هذا ، والرد عليه 

أن تكون نكرة موصوفة ذكره أبو البقاء ، واحلكم فيها ما تقّدم من كوهنا يف حملّ نصب : الثَّاين من الثالثة األوجه 
  .أو رفع 
  .جواب الشرط » فَأُمتُِّعُه « قط ، و أن تكون شرطية ، وحملّلها الرفع على االبتداء ف: الثالث 

  .يف مجيع وجوهها أن تكون منصوبةً على االشتغال » من « وال جيوز يف 
أما إذا كانت شرطاً فظاهر ألن الشرطية إمنا يفسر عاملها فعل الشرط ال اجلزاء ، وفعل الشرط عنا غري ناصب 

  .لضمريها بل رافعة 

شبيه باجلزاء ، وذلك دخلته الفاء ، فكما أن اجلمزاء ال » فأمتعه « ي هو وأما إذا كانت موصولة فألن اخلرب الذ
  .يفسر عامالً فما أشبهه أوىل بذلك ، وكذا إذا كانت موصوفة فإن الصفة ال تفسر 

يف خربها » الفاء « ال تدخل » الذي « اخلرب؛ ألن » فأمتعه « مبتدأ ، و » من « الجيوز أن تكون : وقال أبو البقاء 
  .الذي يأتينني فله درهم ، والكُفْر ال يستحّق به التمتع : إذا كان اخلرب مستحقاً بالصلة حنو إال 

دليالً عليه جاز تقديرهك » فامتعه « فإن جعلت الفاء زائدة على قوله األخفش جاز ، أو جعلت اخلرب حمذوفاً ، و 
  .ومن كفر أرزقه فأمتعه 



  .هبا شرطية ، والفاء جوا» من « وجيوز أن تكون 
على هذا رفع باالبتداء ، وال جيوز أن تكون » من « ومن كفر أرزق ، و : اجلواب حمذوف تقديره : وقيل 

  .منصوبة؛ ألن أدوات الشرط ال يعمل فيها جواهبا ، بل فعل الشرط انتهى 
  . النار مستحقَّان بالكفر فليس مبسلّم ، بل التمتُّع القليل واملصري إىل» ألن الكفر ال يستحّق به التمّتع « : أما قوله 

وأيضاً فإن التمتُّع وإن سلّمنا أنه ليس مستحقّاً بالكفر؛ ولكن قد عطف عليه ماهو مستحّق به ، وهو املصري إىل 
  .النار ، فناسب ذلك أن يقعا مجيعاً خرباً 

، ومترتب عليه؟ وأيضاً فقد ناقض كالمه؛ ألنه جوز فيها أن تكون شرطية ، وهل اجلزاء إالَّ مستحق بالشرط 
  .فكذلك اخلرب املشبه به 

  .وأما جتويزه زيادة الفاء ، وحذف اخلرب ، أو جواب الشرط فأوجه بعيدة ال حاجة إليها 
بسكون العني ، وفيها » فأمتعه « خمفَّفاً من أمتع ميتع ، وهي قراءة ابن عامر رضي اهللا عنه ، و » أُْمِتُعُه « وقرىء 
  :وجهان 
  ]السريع : [ يف كقوله أنه ختف: أحدمها 
  .. . .فَالَيْوَم أَشَْرْب غَْيَر ُمسَْتْحِقبِ  ٧٨٤

زائدة وهو جواب الشرط؛ فلذلك جزم بالسكون ، وقرأ ابن عباس رضي اهللا عنهما وجماهد » الفاء « أن : والثاين 
إلبراهيم يعين سأل ربه ذلك » ل قا« على صيغة األمر فيهما ، ووجهها أن يكون الضمري يف » فَأْمِتْعُه ثُمَّ اْضطَره « 
على هذه القراءة جيوز أن تكون متبدأ ، وأن تكون منصوبة على االشتغال بإضمار فعل سواء جعلتها » من « و 

موصولة أو شرطية ، إال أنك إذا جعلتها شرطية قدرت الناصب هلا متأخراً عنها؛ ألن أداة الشرط هلا صدر الكالم 
.  

» جاعلك « على الكاف يف » ومن ذّرييت « كما عطف » من آمن « عطف على » كَفَر  َوَمْن« : وقال الزخمشري 
: فال يصح؛ ألنه يتناىف تركيب الكالم؛ ألنه يصري املعىن » من آمن « على » من كفر « أما عطف : قال أبو حيان 

  .ركه يف العامل قال إبراهيم عليه الصالة والسالم وأرزق من كفر؛ ألنه ال يكون معطوفاً عليه حىت يش

؛ » فأمتعه « : ، وإذا قدرته أمراً تناىف مع قوله » ومن كفر « العامل فيه فعل األمر ، وهو العامل يف » من آمن « 
ألن ظاهر هذا إخبار من اهللا تعاىل بنسبة التمتع ، وإجلائهم إليه تعاىل وأن كالًّ من الفعلني تضمَّن ضمرياً ، وذلك ال 

: بأن يكون بعد الفاء قول حمذوف فيه ضمري هللا تعاىل ، أيك قال إبراهيم عليه الصالة والسالم جيوز إالَّ على بعد 
كما » من « أمتعه قليالً مث أَصطره ، مث ناقض الزخمشري قوله هذا أنه عطف على : وازرق من كفر ، فقال اهللا 

  .» جاعلك « على الكاف يف » ومن ذرييت « عطف 
  اهيم بذلك املؤمنني حىت رد عليه؟فإن قلت مل خص إبر: فقال 

قاس الرزق على اإلمامة ، فعرف الفرق بينهما بأن اإلمامة ال تكون للظامل ، وأما الرزق فرمبا يكون : فاجلواب 
  .استدراجاً 

« هللا تعاىل ، وأن » قال « أن الضمري يف » واملعىن قال « فظاهر قوله » وارزق من كفر فأمتعه « : قال : واملعىن 
  .منصوب بالفعل املضارع املسند إىل ضمري املتكلم » كفر من 
  .نعت ملصدر حمذوف أو زمان ، وقد تقدم له نظاره واختبار سيبويه فيه » قليالً « و 

  .خرباً » أَضْطَرُُّه « : وقرأ اجلمهور 



  .إَِخال : وقرأ حيىي بن وثاب بكسر اهلمزة ، ووجهها كسر حرف املضارعة كقوهلم يف أخال 
اطَّجع يف اضطجع وهي َمْزذولة؛ ألن الضاد من ] : حنو [ بإدغام الضاد يف الطاء ، » أطَّرَّه « ابن حميصن  وقرأ

اطجع يف اضطجع ، : ضغم شقر ، حنو : احلروف اخلمسة اليت يدغم فيها ، وال تدغم هي يف غريها وهي حروف 
[ } َيْغِفْر لَكُمْ { م أبو عمرو الدَّاين الالم يف قاله الزخمشرين وفيه نظر؛ فإن هذه احلروف أدغمت يف غريها ، أدغ

إالسراء [ } العرش َسبِيالً { : والشني يف السني ]  ٦٢: النور [ } ِلَبْعضِ َشأْنِهِْم { : والضاد يف الشني ]  ٤: نوح 
 :٤٢ . [  

  ] . ٩: سبأ [ } َنْخِسْف بِهُِم { : وأدغم الكسائي الفاء يف الباء 
  .كثٌري » مطّجعاً « أكثر ، فدلّ على أن » ْمضََّجًعا « اهللا تعاىل أن وحكى سيبويه رمحه 

  .بضم الطاء كأنه لإلتباع » أضطُرُُّه « : وقرأ يزيد بن أيب حبيب 
  .بالنون » فَُنَمتُِّعُه ثُمَّ َنْضطَّرُُّه « : وقرأ أيب 

اء االفتعال تبدل طاء بعد حروف اإلطباق وهو اْضَترَّ ، فأبدلت التاء طاء؛ ألن ت: واضطر افتعل من الضَّرِّ ، وأصله 
  ]البسيط : [ متعدِّ ، عليه جاء التنزيل؛ وقال 

  .. . .إِْضطَرََّك الْحِْرُز ِمْن َسلَْمى إِلَى أََجإٍ  ٧٨٥
  .اإلجلاء واإللزاز إىل األمر املكوره : واالضطرار 

  .بالرزق : قيل » أَُمتُِّعُه « : قوله 
  .ا بالبقاء يف الدني: وقيل 
وقيد [ هبما إىل اخلروج حممد صلى اهللا عليه وسلم فيقتله أو خيرجُه من هذه الديار إن قام على الكُفْر ، : وقيل 

  .؛ ألن متاع الدنيا قليلٌ بالنسبة إىل متاع اآلخرة املؤبد ] املتاع بالقلّة 
  ويف االضطرار قوالنك

  :قال اهللا تعاىل أن يفعل به ما يتعذّر عليه اخلالص منه ، كما : أحدمها 

]  ٤٨: القمر [ } َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفي النار على ُوُجوِههِمْ { و ]  ١٣: الطور [ } َيْوَم ُيَدعُّونَ إىل َنارِ َجَهنََّم َدعا { 
إن أصله من الضَّر؛ وهو إدناء الشيء ، ومنه ضرة : وقالوا ] ومحلته عليه [ أجلأته : يقال اضطررته إىل األمر أي 

  .رأة لدنوّها امل
فََمنِ اضطر غَْيَر بَاغٍ َوالَ { : أن يصري الفاعل بالتخويف والتهديد إىل أن يفعل ذلك اختياراً ، كقوله تعاىل : الثاين 
أن اهللا : فوصفُه بأنه مضطر إىل تناول امليتة ، إن كان ذلك األكل فعله ، فيكون املعىن ]  ١٧٣: البقرة [ } َعاٍد 

خيتار النار ، مث بّين تعاىل أن ذلك بئس املصري؛ ألن نعم املصري ما ينال فيه النعيم والسرور ،  تعاىل يلجئه إىل أن
  .وبئس املصري ضده 

مفعل من صار يصري ، : النار ومصري : املصري فاعل ، واملخصوص بالذم حمذوف ، أي » َوبِئْسَ الَْمِصُري « : قوله 
  .وهو صاحل للزمان واملكان 

قاسه الفتح؛ ألن ماكسر عني مضارعه ، فقياس ظرفية الكسر ومصدره الفتح ، ولكن النحويني وأما املصدر في
  .اختلفوا فيما كانت عينه ياء على ثالثة مذاهب 

  ] .وقد تقدم [ كالصحيح : أحدها 
  .أنه خمري فيه : والثاين 



ملصري يف اآلية اسم مكان فهو قياسي ا« أن يتبع املسموع فما مسع بالكسر أو الفتح ال يتعّدى ، فإن كان : والثالث 
وبئس الصريورة : وبئس املصري النّار كما تقدم ، وإن كان مصدراً على رأي من أجازه فالتقدير : اتفاقاً ، والتقدير 

  .صريورهتم إىل النَّار 

َربََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسِلَمْينِ ) ١٢٧(مِنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّميُع الَْعِليُم َوإِذْ َيْرفَُع إِبَْراِهيمُ الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيِت وَإِْسَماِعيلُ َربََّنا َتقَبَّلْ 
  ) ١٢٨(ُم لََك َوِمْن ذُرِّيَِّتَنا أُمَّةً ُمْسِلَمةً لََك َوأَرَِنا َمنَاِسكََنا َوُتْب َعلَْيَنا إِنََّك أَْنَت التَّوَّاُب الرَِّحي

  .م فيهما واحد قبلها ، فالكال» إذ « عطف على » إذ « 
  .يف معىن ماضياً ، ح ألهنا من األدوات املخلصة املضارع للمضي » يرفع « و 

  .وفيه نظر : قال أبو حيان » هي حكاية حال ماضية « وقوال الزخمشريك 
»  قَعََّدك اهللا« مجع قاعدة ، وهي األساس واألصل ملا فوق ، وهي صفة غالبة ، ومعناها الثابتة ، ومنه » القوعد « و 

  .أسأل اهللا تثبيتك ، ومعىن َرفِْعها البناُء عليها؛ ألنه إذا بين عليها نقلت من هيئة االخنفاض إىل االرتفاع : أي 
  .قََعَدْت عن الزوج : من غري تاء؛ ألن املذكر ال حظَّ له فيها إذ هي من » قاعد « وأما القواعد من النَِّساء فمفردها 

  .إلضافة ملا يف البيان بعد اإلهبام من تفخيم شأن املبني ، با» قواعد البيت « ومل يقل 
  فصل يف مشاركة إمساعيل يف رفع القواعد[ 

األكثرون على أن البيت كان موجوداً قبل إبراهيم عليه الصالة والسالم واختلفوا هل كان إمساعيل شريكاً له يف 
  رفع القواعد؟

  .فاألكثرون على أنه كان شريكاً له؛ للعطف عليه 
  .وروي عن علي رضي اهللا عنه أنه ملا بىن البيت خرج وخلف إمساعيل وهاجر 

  إىل من تكلنا؟: فقاال 
إىل اهللا تعاىل ، فعطش إمساعيل ومل ير املاء ، فناداه جربيل أن اضرب األرض بأصبعكن فضرهبا بأصبعه ، فنبع : قال 

وهو رفع : وذها يوجب صرفه إىل املذكور السابق } نَّآ رَبََّنا َتقَبَّلْ ِم{ : وهذا ضعيف؛ وذلك لقوله تعاىل . زمزم 
  ] .القواعد 

  فصل يف الكالم على رفع القواعد
يروى أن اهللا تبارك وتعاىل خلق موضع البيت قبل األرض بألفي عام ، وكانت زبدة بيضاء على املاء ، وأنزل اهللا 

أخضر ، وأنزل اهللا احلجر ، كان أبيض فاسود من ملس  البيت املعمور من ياقوتة من يواقيت اجلنة له بابان من ُزمُّرد
  .احليض يف اجلاهلية ، وأمر اهللا تعاىل آدم عليه الصالة والسالم أن حيج إليه ، ويطوف به 

ماشياً » مكة « إىل » اهلند « حج آدم صلوات اهللا وسالمه عليه أربعني حّجة من : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
م الطوفان ، فرفعه اهللا تعاىل إىل السماء الرابعة ، وبعث جربيل عليه الصالة والسالم حىت خبأ ، وكان ذلك إىل أيا

احلجر األسود يف جبل أيب قبيس ، وكان موضع البيت خالياً إىل زمن إبراهيم عليه الصالة والسالم مث أمر اهللا تعاىل 
م ببناء البيت ، فسأل اهللا تعاىل أن يبني له موضعه عليه الصالة والسالم بعد ما ولد إمساعيل ت عليه الصالة والسال

  .، هذا قول علي رضي اهللا تعاىل عنه » مكة « ، فبعث اهللا الّسكينة ليدله على موضع البيت ، فتبعها حىت أتيا 



ها بعث اهللا سحابة على قدر الكَْعَبة ، وذهب إبراهيم عليه الصالة والسالم يف ظل: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .فوقعت على موضع البيت ، فنودي منها يا إبراهيم اْبنِ على ظلها وال تزل وال تنقص » مكة « إىل أن وافت 

بُنِي : أرسل اهللا جربيل عليه الصالة والسالم ليدله على موضع البيت قال ابن عباس رضي اهللا عنهما : وقيل [ 
جبل باجلزيرة وقواعده من : جبال بالشام ، واجلودي  طوزر سيناء ، وطور زيتا ، ولبنان: البيت من خسمة أجبل 

يا : حراء جبل مبكة املشرفة ، فلما انتهى ملوضع احلجر قال إلمساعيل عليه الصالة والسالم يطلبه فصاح أو قُبيس 
  .إبراهيم إنّ لك عندي وديعة فخذها ، فأخذ احلجر األسود ، فوضعه مكانه 

، وأمر املالئكة أن يبنوا الكعبة يف » صراح « بيت املعمور يف السماء ، ومسي إن اهللا تبارك وتعاىل بىن ال: وقيل 
  ] .إن شاء اهللا تعاىل واهللا أعلم » ’احلج « األرض حبياله على قدره وبقية الكالم على البيت يأيت يف سورة 

  :فيه وجهان » من البيت « : قوله 
  .ية ومعناها اتبداء الغا» يرفع « أنه متعلّق ب : أحدمها 
« كائنة يف البينت ويكون معىن : ، فيتعلّق مبحذوف تقديره » القواعد « أهنا يف حمل نصب على احلال من : والثاين 

أن القواعد حجارة كأسنمة البخت « روى ابن كثري رمحه اهللا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، [ التبعيض » من 
مها أدخل عتلة بني حجرين منها؛ ليخرج هبا أحدمها ، بعضها من بعض ، وحكى عن رجل من قريش ممن كان يهد

  .» فتحركا حترك الرجل ، فانتفضت مكة بأسرها ، فانتهوا عن ذلك األساس 
أبصر القوم برقة ، كادت ختطلف بصر الرجل فربأ الرجل من يدهن فوقع يف موضعه ، فتركوه ورجعوا إىل : وقيل 

  ] .بنياهنم 
  :قوالن  فيه» َوإٍْسَماعيِلُ « : قوله 

رَبََّنا َتقَبَّلْ { : ن فيكون فاعالً مشاركاً يف الرفع ، ويكون قوله » إبراهيم « وهو الظاهر أنه عطف على : أحدمها 
ربنا تقبل : يرفعان يقوالن : يف حملّ نصب بإضمار القول ، ذلك القول يف حمل نصب على احلال منهما ، أي } ِمنَّآ 

قائلني ذلك ، وجيوز أال : أي » َربََّنا َتقَبَّشلْ : َيقُوالَِن « : هار فعل القول ، وقرأ ، ويؤيد هذا قراءة عبداهللا بإظ
يقوالن : قبله ، والتقدير » إذ « يكون هذا القول حاالً ، بل هو مجلة معطوفة على ما قبلها ، ويكون هو العامل يف 

  .وقت رفعهما : ربنا تقبل إذ يرفعان ، أي : 
» َربََّنا تَقَبَّلْ « : مبتدأ وخربه قول حمذوف هو العامل يف قوله » إمساعيل « ، و ] واو احلال  [الواو : والثَّاين 

ألن إمساعيل كان حينئذ طفالً صغرياً ، وَرَوْوه عن : فيكون إبراهيم هو الرَّافع ، وإمساعيل هو الدَّاعي فقط ، قالوا 
  .ربنا تقبل مّنا : إمساعيل يقول علي رضي اهللا عنه والتقدير إذ يرفع إبراهيم حال كون 

  .جل وعز تنبيه بذكر هذه الصفة على التربية واإلصالح » الرب « ويف اجملْي بلفظ 
  .هنا مبعىن اجملرد » َتفَعَّلْ « ، ف » اقبل « مبعىن » تقّبل « و 

وتقدمت . لفَْصل جيوز فيه التأكيد واالبتداء وا» أنت « من كان » إنك أنت السميع « وتقدم الكالم على حنو 
َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه وََتْسَودُّ ُوُجوهٌ { صفة السَّمع ، وإن كان سؤال التقبل متأخراً عن العمل للمجاورةن كقوله تعاىل 

وتأخرت صفة العلم ، ألهنا فاصلة ، وألهنا تشمل املسموعات ]  ١٠٦: آل عمران [ } فَأَمَّا الذين اسودت 
  .وغريها 

  .يفيد احلصر ، وليس األمر كذلك ، فإن غعريه قد يكون مسيعاً } إِنَّكَ أَنتَ السميع العليم { : له قو: فإن قيل [ 
  ] .فاجلواب أنه تعاىل لكماله ف يهذه الصفة كأنه هو املختص هبا دن غريه 



  .» ن « ] التصييري ، واملفعول األول هو [ مفعول ثاين للجعل؛ ألنه مبعىن » مسلمني « : قوله 
  :بصيغة اجلمع ويف ذلك تأويالن « ُمْسِلِمْيَن : ابن عباس  وقرأ

  .أهنما أجريا التثنية جمرى اجلمع ، وبه استدل من جيعل التثنية مجعاً : أحدمها 
  .« هاجر » أهنا أرادا أنفسهما وأهلهما ك : والثاين 

  :فيه وجهان « لك » : قوله 
: آل عمران [ } أَْسلَْمُت َوجْهَِي للَِّه { : ص لك أوجهنا حنو ألنه مبعىن ُنْخل« مسلمني » أن يتعلق ب : أحدمها 

  .فيكون املفعول حمذوفاً لفهم املعىن ]  ٢٠
  .واألول أقوى معىن . مسلميمن مستقرين لك أي مستسلمني : أنه نعت ملسلمني أي : والثاين 

  فصل فيمن استدل هبذه اآلية على القول خبلق األعمال
، فإن اإلسالم إما أن يكون املراد منه } َربََّنا واجعلنا ُمْسِلَمْينِ لَكَ { : ى خلق األعمال بقوله استدلوا هبذه اآلية عل

لدين واالعتقاد ، أو االستسالم واالنقياد ، وكيف كان فقد رغبا ف يأن جيعلهما هبذه الصفة المعىن له إالّ َخلْق ا
  .عبارة عن اخللق ] اجلعل [ ذلك فيهما ، فإن 

  .فدلّ هذا على أن اإلسالم خملوق هللا تعاىل ]  ١: األنعام [ } َوجََعلَ الظلمات والنور { : قال اهللا تعاىل 
غري مسلمني إذ لو كانا ] كانا [ هذه اآلية الكرمية متروكة الظاهر؛ ألهنا تقتضي أهنما وقت السُّؤال : قيل فإن 

مسلمني لكان طلب أن جيعلهما مسلمني طلباً لتحصيل احلاصل ، وإنه باطل ، لكن املسلمني أمجعوا على أهنما كانا 
 يصلح إالَّ بعد أن كانا مسلمني ، وإذا ثبت أن اآلية يف ذلك الوقت مسلمني؛ وألن صدور هذا الدَُّعاء منهما ال

متروكة الظاهر مل جيز التمّسك هبا ، سلمنا أهنا ليست متروكة الظاهر ، لكن ال نسلم أن اجلَْعل عبارة عن اخلَلْق 
  :واإلجياد بل له معاٍن أخر سوى اخللق 

َو الَِّذي جََعلَ لَكُُم الليل ِلبَاساً والنوم ُسبَاتاً َوجََعلَ َوُه{ : تعاىل ] اهللا [ ، قال « صّير » مبعىن « جعل » : أحدها 
  ] . ٤٧: الفرقان [ } النهار ُنُشوراً 

  .جعلت لك هذه الضيعة وهذا العبد وهذا الغرس : ، تقول « وهب » مبعىن « جعل » : وثانيها 

} واْ املالئكة الذين ُهْم ِعَباُد الرمحن إَِناثاً َوَجَعلُ{ : مبعىن الوصف للشيء واحلكم به كقوله تعاىل ] جعل : [ وثالثها 
  ] . ١٩: الزخرف [ 

  ] . ١٠: األنعام [ } َوَجَعلُواْ للَِّه ُشَركَآَء اجلن { : وقال 
يعىن أمرناهم ]  ٢٤: السجدة [ } َوَجَعلَْنا ِمنُْهْم أَِئمَّةً { : كذلك مبعىن األمر كقوله تعاىل » جعل « : ورابعها 

  .فهو األمر ]  ١٢٤: البقرة [ } إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماماً { : م ، وقال باالقتداء هب
  .إذا علمته ذلك ] وشاعراً [ جعلته كتاباً : أن جيعله مبعىن التعليم كقوله : وخامسها 
إذ ثبت . لك ما بني بطالن ذ] من احلجة [ جعلت كالم فالن باطالً إذا أوردت : البيان والّداللة تقول : وسادسها 

جعلين فالن لّصاً ، : مل ال جيوز أن يكن املراد وصفهما باإلسالم ، واحلكم هلما بذلك كما يقال : ذلك فنقول 
وجعلين فاضالً أديباً إذا وصفه بذلك ّسمنا أن املراد من اجلَْعل اخلَلْق ، لكن مل ال جيوز أن يكون املراد منه خلق 

، وتوفيقهما لذلك؟ فمن وفّقه اهللا هلذه األمور حىت يفعلها ، فقد جعله اهللا مسلماً  األلطاف الداعية هلما إىل اإلسالم
صّيرتك أديباً ، وجعلتك أديباً ، وف خيالف ذلك : له ، ومثاله من يؤّدب ابنه حىت يصري أديباً ، فيجوز أن يقال 

  .جعل ابنه لّصاً حمتاالً : يقال 



تعاىل خالقاً لإلسالم ، لكنه على خالف الدَّالَئل العقلية ، فوجب ترك سلمان أن ظاهر اآلية الكرمية يقتضي كونه 
  .القول به 
على خالف الدَّالئل العقلية؛ ألنه لو كان فعل العَْبد خلقاً هللا تعاىل ملاك استحق العبد به مدحاً وال ] إنه [ وإما قلنا 

  .سلم املطيع ال العبد ذّماً ، وال ثواباً وال عقاباً ، ولوجب أن يكون اهللا تعاىل هو امل
  .اآلية متروكة الظاهر : قوله : واجلواب 

  :ال نسلّم وبيانه من وجوه ] : قلنا [ 
اخلق هذا : أي » واجعلنا مسلمني لك « : أن اإلسالم عرض قائم بالقلب ، وأنه ال يبقى زمانني فقوله : األول 

  .لزمان املستقبل ال ينايف حصوله يف احلال العرض ، فينايف الزمان املستقبل دائماً ، وطلب حتصيله يف ا
والذين { ]  ٤: الفتح [ } ليزدادوا إِميَاناً مََّع إَِميانِهِْم { : أن يكون املراد منه الزَِّيادة يف اإلسالم كقوله : الثاين 

فكأهنما ]  ٢٦٠: البقرة [ }  َولَِكن لَِّيطَْمِئنَّ قَلْبِي{ ويؤيد هذا قوله تعاىل ]  ١٧: حممد [ } اهتدوا زَاَدُهْم ُهًدى 
  .دعواه بزيادة اليقني والتصديق ، وطلب الزيادة ال ينايف حصول األصل يف احلال 

» ُمْسِلَمْينِ لََك « : كقوله » الالم « إذا أطلق يفيد اإلميان واالعتقاد أما إذا أضيف حبرف » اإلسالَم « أن : الثالث 
وترك املنازعة يف أحكام اهللا تعاىل وأقضيته ، فلقد كانا [ ضا بكل ما مقدر ، فاملراد االستسالم له واالنقياد والرِّ

عارفني مسلمني لكن لعله بقي يف قلوهبما نوع من املنازعة احلاصلة بسبب البشرية ، فأراد أن يزيل اهللا ذلك عنهما 
  .ية ليست متروكة الظاهر فثبت هبذه الوجوه أن اآل] بالكلية ليصحل هلما مقام الرضا بالقضاء على سبيل الكمال 

حيمل اجلعل على احلكم بذلك فال نسلم أن املوصوف إذا حصلت الصفة له فالن فائدة يف الصفة ، وإذا مل : قوله 
وصفه تعاىل بذلك ثناء : يكن املطلوب بالدعاء هو جمرد الوصف ، وجب محله على حتصيل الصفة ، وال يقال 

  .ومدح ، وهو مرغوب له فيه 

لكن الرغبة يف حتصيل نفس الشيء أكثر من حتصيل الرغبة يف حتصيل الَوْصف به واحلكم به ، فكان ! منع: قلنا 
  .محله على األول أوىل 

وأيضاً أنه مىت حصل اإلسالم فيها فقد استحقا التسمية بذلك واهللا تعاىل ال جيوز عليه الكذبن فكان ذلك الوصف 
  .حاصالً ، وأي فائدة يف طلبه بالدعاء 

  .جعله مسلماً : ضاً أنه لو كان املراد به التسمية لوجب أن كلّ من مسى إبراهيم مسلماً جاز أن يقال وأي
  .حيمل ذلك على فعل األلطاف : أما قوله 
  :هذا مدفوع من وجوه : فاجلواب 

  .، فصرفه عنه إىل غريه ترك للظاهر » اإلسالم « أن لفظ اجلَْعل مضاف إىل : أحدها 
ك األلْطَاف قد فعلها اهللا تعاىل وأوجدها ، وأخرجها إىل الوجود على مذهب املعتزلة ، فطلبها يكون أن تل: وثانيها 

  .طلباً لتحصيل احلاصل ، وإنه غري جائز 
  .أن تلك األلطاف إما أن يكون هلا أثر يف َتْرجيح جانب الفعل على الترك أو ال : وثالثها 

  .ذلك لطفاً  فإن مل يكن هلا أثر يف هذا الترجيح مل يكن
مىت حصل الرجحان فقد حصل الوجوب ، وذلك أن مع حصول ذلك : وإن كان هلا أثر يف الترجيح ، فنقول 

  .القدر من الترجيح ، إما أن جيب الفعل ، أو ميتنع ، أو ال جيب أصال وال ميتنع 
  .فإن وجب فهو املطلوب 



ذ ميكن وقوع الفعل معه تارة وال وقوعه أخرى وإن امتنع فهو مانع ال مرجح ، وإن مل جيب وال ميتنع فحينئ
إما أن يكون النظمام أمر إليه ألجله متيز ذلك الوقت بالوقوع أو ليس كذلك : فاختصاص وقت الوقوع بالوقوع 

فإن كان األول كان املرجح جممع اللطف مع هذه الضميمة الزائدة فلم يكن هلذا اللطف أثر يف الترجيح أصالً ، 
  .ك هذا خلف وقد فرضناه كذل

وإن كان الثاين لزم رجحان أحد طريف املمكن املساوي على اآلخر من غري مرّجح وهو حمال ، فثبت أن القول هبذا 
  .اللطف غري معقول 

  .الدالئل العقلية دلت على امتناع وقوع فعل العبد خبلق اهللا تعاىل وهو فصل املدح والذم : قوله 
  .ل الداعي على ما تقدم إنه معارض بسؤال العلم وسؤا: قلنا 

{ : اإلميان واألعمال مجيعاً ، منه قوله تعاىل : يف هذا املوضع » اإلسالم « سأاله التثبت والدوام و : قال القرطيب 
، وكفى هذا دليالً ملن قال إن اإلميان واإلسالم مها شيء واحد ، ]  ١٩: آل عمران [ } إِنَّ الدِّيَن ِعنَد اهللا اإلسالم 

: الذرايات [ } فَأَْخَرْجَنا َمن كَانَ ِفيَها ِمَن املؤمنني فََما َوَجْدَنا ِفيَها غَْيَر بَْيٍت مَِّن املسلمني { : وله تعاىل ويؤيده ق
  .واهللا أعلم ]  ٣٦،  ٣٥

  :فيه قوالن } َوِمن ذُرِّيَّتَِنآ أُمَّةً مُّْسِلَمةً { : قوله 
مفعول ثاين » أمة مسلمة « صوف حمذوف وهو مفعول أول ، و صفة ملو» من ذّريتنا « أحدمهاك وهو الظاهر أن 

  .واجعل فريقاً من ذّريتنا أمة مسلمة : تقديره 

  :حينئذ ثالثة أقوال » من « ويف 
  .أهنا للتعبيض : أحدها 
  . ] ٥٥: النور [ } الذين آَمُنواْ مِْنكُمْ { : أجازه الزخمشري أن تكون للتبيني ، قال تبارك وتعاىل : والثاين 
  .أن تكون البتداء غاية اجلعل ، قاله أبو البقاء : الثالث 
حال منها؛ ألنه يف األصل صفة » من ذرّيتنا « وهو املفعول األول ، و » أمة « أن يكون : من القولني : والثاين 

ريتنا مسلمة واجعل األمة من ذ: هو املفعول الثاين ، واألصل » مسملة « نكرة ، فلما قدم عليها انتصب حاالً ، و 
وهو جائز؛ ألنه من مجلة » ِمْن ذُرِّيَِتَنا « : ، وإمنا فصل بينهما بقوله » أمة « داخلة يف األصل على » الواو « ، ف 

بني حرف العطف [ الكالم املعطوف ، ويف إجازته ذلك نظر ، فإن النحويني كأيب عليٍّ وغريه منعوا الفصل بالظَّرف 
  ]املنسرح : [  املعطوف وجعلوا منه قوله إذا كان على حرف واحد وبني] 

  الَْعْصبِ َوَيْوماً أَِدُميا نَِغالَ... َيْوماً َتَراَها كَِشْبِه أَرِْديٍة  ٧٨٦
وهذا غري » ضرب الرجل ومتجردة املرأة زيد « : ضرورة ، فالفصل يف احلال أبعد ، وصار ما أجازه نظري قولك 

به ، ويكون » من ذّريتنا « مبعىن أخلُْق وأُْوجِد ، فيتعدى لواحد ، ويتعلق  فصيح ، وال جيوز أن يكون أجعل املقدرة
« مفعوالً به ، ألنه إن كان من عطف املفردات لزم التشريك يف العامل األول ، والعامل األول ليس معناه » أمة « 

  .» َصيَّْر « إمنا معناه » اخلق 
ه املنطوقن واملنطوق ليس مبعىن اخللق ، فكذلك احملذوف أال وإن كان من عطف اجلمل ، فال حيذف إال ما دلّ علي

ومالئكته : أن يكون التقدير ]  ٤٣: األحزاب [ } ُهَو الذي ُيَصلِّي َعلَْيكُْم َوَمالَِئكَُتهُ { : تراهم منعوا يف قوله 
فيه الوجهان » لك « : يصلون ال ختالف مدلول الصَّالتني ، وتأولوا ذلك على قدر مشترك بينهما ، وقوله 

  .» مسلمني « املتقدمان بعد 



  فصل
]  ١٢٤: البقرة [ } الَ َينَالُ َعْهِدي الظاملني { يف ذريتهما الظامل بقوله ] أن [ إمناخص بعضهم؛ ألنه تعاىل أعلمهما 

.  
  .أراتد به العرب؛ الهنم من ذريتهما : وقيل 
  ] . ١٢٩: البقرة [ } وابعث ِفيهِْم َرُسوالً مِّْنُهْم { : هم أّمة حممد صلى اهللا عليه وسلم لقوله تعاىل : وقيل 

كما يدلّ على أن يف ذرّيته من يكون ظاملاً فكذلك ]  ١٢٤: البقرة [ } الَ َينَالُ َعْهِدي الظاملني { : قوله : فإن قيل 
فما الفائدة يف ، فإذن كون بعض ذريته أمة مسلمة صار معلوماً بتلك اآلية ، ] يوجب فيهم من ال يكون ظاملاً [ 

  طلبه بالدعاء مرة أخرى؟
  .تلك الداللة ما كانت قاطعة ، والتشفيق بسوء الظن مولع : فاجلواب 
  مل خص ذريتهما بالدعاء أليس أن هذا جيرى جمرى الُبْخل يف الدعاء؟: فإن قيل 
وألن ]  ٦: التحرمي [ } يكُْم َناراً قوا أَنفَُسكُْم َوأَْهِل{ : الذرية أحق بالشفقة واملصلحة قال اهللا تعاىل : فاجلواب 

  .أوالد األنبياء إذا صلحوا صلح هبم غريهم 
  :واألمة هناك اجلماعة ، وتكون واحداً إذا كان يقتدى به يف اخلري ، ومنه قوله تعاىل 

{ : كقوله تعاىل [  هذا املعىن وقد يطلق لفظ األّمة على غري] .  ١٢٠: النحل [ } إِنَّ إِْبَراِهيَم كَانَ أُمَّةً قَانِتاً ِللَِّه { 
  ] . ٩٢: األنبياء [ } إِنَّ هذه أُمَُّتكُْم أُمَّةً َواِحَدةً { : ومنه قوله تعاىل ] . أي دين وملة } إنا وجدنا آباءنا على أمة 

  .ني وزمان بعد ح: أي ]  ٤٥: يوسف [ } وادكر بَْعَد أُمٍَّة { : وقد تكون مبعىن اِحلْين والزمان ، ومنه قوله تعاىل 
[ حسن القامة؛ قال : فالن حسن اّألمَّة ، أي : القامة ، يقال : ويقال هذا أمة زيدن أي أّمُّ زيٍد ، واألمة أيضاً 

  ]املتقارب 
  ِحَسانُ الُْوُجوِه طَِوالُ األَُمْم... َوإِنَّ ُمَعاوَِية األَكْرِمَني  ٧٨٧
  .رجل مأموم وأميم نقله القرطيب :  األمة الشَّجَّة اليت تبلغ أم الدماغ ، يقال: وقيل 
الظّاهر أن الرؤية هنا بصرية ، فرأى يف األصل يتعّدى لواحد ، فلما دخلت مهزة النقل } َوأَرَِنا َمنَاِسكََنا { : قوله 

  .مفعول ثان » مناسكنا « مفعول أول ، وم » أنا « أكسبتها معفوالً ثانياً ، ف 
مبعىن عرف ، فتتعدى أيضاً الثنني كما تقدم ، وأجاز قوم فيما » رأى  «وأجاز الزخمشري أن تكون منقولة من 

  ]الطويل : [ الثنني كقول القائل ] النَّقْل [ حكاه ابن عطية أهنا هنا قلبية ، والقلبية تقبل 
  إِذَا َمات رَأَْتُه َعاِمٌر َوَسلُولُ... َوإِنَّا لَقَْوٌم َما نََرى الْقَْتلَ ُسبَّةً  ٧٨٨

  ]الطويل : [ َمْيت وقال الكُ
  َتَرى حُبَُّهمٍ َعاراً علَيَّ َوَتْحِسُب... بِأَيِّ ِكَتابٍ أَْم بِأَيَِّة ُسنٍَّة  ٧٨٩

ويلزم قائله يتعّدى الفعل منه إىل ثالثةن وينفصل عنه بأنه يوجد معدى باهلمزة من رؤية القلب : وقال ابن عطية 
  ]الطويل : [  كغري املعدى؛ وأنشد قول ُحطَاِئطَ ْبنِ َيْعفَُر

  أَََرى ما َتَرْيَن أَْو َبخِيالً ُمخَلَّدَا... أَرِينِي جََواداً مَاَت ُهْزالً َألنِنَّي  ٧٩٠
علم اقلبية إىل اثنني ، سواء كان جمردة من اهلمزة أم ال ، وحينئذ يشبه أن يكون ما جاء فيه « أنه قد تعدت : يعىن 

كن َجْعلَه بيت حطَائط من رؤية القلب ممنوعن بل معناه من رؤية الَبَصرِ ، أال مبعىن وهو غريب ، ول« فَِعلَ وأَفَْعل » 
  .القلبية إىل اثنني إىل دليل « أعلم » من متعلقات البصر ، فيحتاج يف إثبات تعدي « جواداً مات » : ترى أن قوله 



  .و معلوم ومنها منا هو مبصر هي هنا بصرية قلبية معاً؛ ألن احلج ال يتم إالّ بأمور منها ما ه: وقال بعضهم 
  .ويلزمه على هذا اجلمع بني احلقيقة واجملاز ، أو استعهمال املشترك يف معنييه معاً 

أرين { ]  ١٤٣: األعراف [ ويف ]  ١٥٣: النساء [ هنا ، ويف « الراء » بإشباع كسر } أَرَِنا { : وقرأ اجلمهور 
  .} ين أَرَِنا اللذ{ ]  ٢٩: فصلت [ ، ويف } أَنظُرْ 

ابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم ، واختلف عن أيب « فصلت » وقرأ ابن كثري باإلْسكَان يف اجلميع ، ووافقه يف 
  .عمرو ، فروي عن السوسي موافقة ابن كثري باإلسكان يف اجلميعن وروي عه الدَّوري اختالس الكَْسر فيها 

  .أما اكسر فهو األصل 
  .وأما االختالص فحسن مشهور 

  .كَْتف : فَْخذ ، وكَِتف : اإلسكان فللتخفيف ، شبهوا املصتل باملنفصل فسكنوا كسره ، كما قالوا يف فَِخذ  وأما

  .وقد غلط قوم راوي هذه القراءة 
  .مث نقل » أرئنا « : صار كسر الراء دليالً على اهلمزة احملذوفة ، فإن أصله : وقالوا 

التغليط ليس بشيء ألهنا قراءة متواترة ، وأما كسرة الراء فصارت  :قال الفارسي : قال الزخمشري تابعاً لغريه 
  .كاالصل؛ ألن اهلمزة مرفوضة االستعمال 

نقوال احلركة ، » لكان أنا « ، واألصل ]  ٣٨: الكهف [ } لَِّكنَّ ُهَو اهللا رَبِّي { أال تراهم أدغموا يف : وقال ايضاً 
ليس بدون ذهاهبا يف اإلدغام ، وأيضاً فقد مسع اإلسكان يف هذا » نا أر« وحذفوا ، مث أدغموا ، فذهاب احلركة يف 

  ]البسيط : [ احلرف نّصاً عن العرب؛ قال القائل 
  ِمْن َماِء َزْمَزَم إِنَّ الْقَْوَم قَْد ظَِمئُوا... أَْرَنا إَِداَوةَ َعْبِد اِهللا َنْملَُؤَها  ٧٩١

وحذفت هي ، وقد تقدم الكالم بأشبع من هذا عند » الراء « ىل إ» اهلمزة « أَرئَنا ، فنقلت حركة : وأصل أرنا 
  ] . ٥٥: البقرة [ } حىت نََرى اهللا َجْهَرةً { : قوله 

بفتح العني وكسرها ، وقد قرىء هبما واملفتوح هو املقيس النضمام عني » مَْنِسك « : واحدها » املناسك « و 
  .مضارعة 

  .وبكسر السني مبعىن املوضع ، كاملسجد واملشرق واملغرب  املنسك بفتح السني مبعىن الفعل: ويقال 
قرىء بالفتح الكسر ، وظاهر الكالم يدلّ ]  ٦٧: احلج [ } لِّكُلِّ أُمٍَّة َجَعلَْنا َمنَسكاً ُهمْ َناِسكُوُه { : قال اهللا تعاىل 

: يتعلّموا أفعاله يف احلّج ، ال أنه أراد أمرهم بأن » ُخذُوا َعنِّي َمنَاِسكَكُمْ « على الفعل ، وكذلك قوله عليه السالم 
  .خذوا عنِّي مواضع نسككم ، وبعض املفسرين محل املََناسك على الذبيحة فقط 

ولذلك ] ال لكوهنا مذبوحة [ وهو خطأ ، ألن الذبيحة إمنا تسمى نسكاً لدخوهلا حتت التعبُّد ، : قال ابن اخلطيب 
  .ال يسمون ما يذبح لألكل بذلك 

إن أصل النُّسك يف اللغة الَغْسل ، يقال منه نسك ثوبه إذا ] : يقال » َمنَاِسكََنا « : قوله تعاىل : [ يب قال القرط
  .غسله 

  .رجل ناسك إذا كان عابداً : وهو يف الشرع اسم للعبادة ، يقال 
  فصل يف تسمية عرفات

يا إبراهيم أعرفت : ، فقال » عرفات « غ إن جربيل عليه السالم أرى إبراهيم املناسك كلّها حىت بل: وقال احلََسن 
فلما كان يوم النحر أراد أن يزور البيت فعرض له ] » عرفات « فسميت [ نعم : ما رأيتك من النماسك؟ قال 



إبليس فسد عليه الطريق ، فأمره جربيل عليه السالم بأن يرميه بسبع َحَصيات ، ففعل فذهب الشيطان ، مث عرض 
  .لثالث والرابع كلّ ذلك يأمره جربيل عليه السالم برمي َسْبعِ حصيات له يف اليوم الثاين وا

  .احلج ، وأعماله كالطواف والسعي والوقوف ] شعائر [ فبعضهم محل املناسك هنا على 
» املزدلفة « و » عرفات « و » مىن « وبعضهم محله على املواقف واملواضع اليت يقام فيها شرائع احلج ، مثل 

  .وحنوها 
  .هم محله على اجملموع وبعض

  فصل يف استالم األركان
  .وبلغين أن آدم عليه السالم كان َيْسَتِلُم األركان كلها قبل إبراهيم عليه السالم : قال ابن إسحاق 

، وكان إبراهيم عليه السالم حيجه كل َسَنٍة على البُرَاق ، وحّجة بعد » الشَّام « حج إسقحاق وسارة من : وقال 
  .واألمم  ذل األنبياء

كَانَ النَّبِيُّ ِمَن األَْنبَِياِء إذَا َهلَكَْت أُمَُّتهُ لَِحَق َمكَّة « : وروي حممد بن سابط عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  .» ْيَن َزْمَزَم َواحلَجرِ فََتَعبََّد بَِها ُهَو َوَمْن آَمَن َمَعُه َحتَّى َيُموتُوان فََماَت بَِها نُوٌح َوُهوٌد َوَصاِلٌح َوقُبورُُهْم َب

بني دار الندوة وبني » مكة « هو من معه من املؤمنني ، فقبورهم يف غرّيب » مكة « وذكر ابن وهب أن شعيباً ما ب 
  .بين سهم 

يف املسجد احلرام قربان ليس فيه غريمها ، قبل إمساعيل وقرب شعيب عليهما السالم ، فقر إمساعيل : وقال ابن عباس 
  .ر ، وقرب شعيب مقابل احلجر األسود يف احلج

ما بني الرُّكن واملقام إىل زمزم قبور تسعة وتسعني نبّياً جاءوا حجاجاً فقربوا : وقال عبداهللا بن ضمرة السلويل 
  .هنالك ، صلوات اهللا عليهم أمجعني 

قدم الذنب ، فلوال تقدم ألن التوبة مشروطة بت: احتج به من جوز الذنب على األنبياء قال » وتب علينا « قوهلك 
  .الذنب ، وإالَّ لكان طلب التوبة طلباً للمحال 

  .الصغرية جتوز على األنبياء : قالت املعتزلة 
إن الصَّغائر قد صارت مكفّرة بثواب فاعلها ، وإذا صارت مكفرة فالتوبة عنها ُمَحال؛ ألن تأثري : ولقائل أن يقول 

  . التوبة يف إزالتها وإزالة الزائل حمال
  :وهاهنا أجوبة تصلح ملن جوز الصغرية ، وملن مل جيوزها ، وهي من وجوه : قال ابن اخلطيب 

جيوز أن يأيت بصورة التوبة تشدُّداً يف االنصراف عن املعصية؛ ألن من تصور نفسه بصورة النَّادم العازم على : أوهلا 
  .التحرز التشديد ، كان أقرب إىل ترك املعاصي 

إما على سبيل السهو أو : عبد وإن اجتهد يف طاعة ربه ، فإنه ال ينفّك عن التَّقِْصري من بعض الوجوه أن ال: وثانيها 
  .على سبيل ترك األوىل ، فكان هذا الدعاء ألجل ذلك 

أنه تعاىل ملا أعلم إبراهيم عليه السالم أن يف ذريته من يكون ظاملاً عاصياً ، ال جرم سأل هاهنا أن جيعل : وثالثها 
أي على املُذْنبني من » َوُتْب علَْيَنا « : ض ذّريته أمة مسلمة ، مث طلب منه أن يوفق أولئك الُعصَاة للتوبة فقال بع

أجرمت وعصيت فاقبل ُعذْري : ذّريتنا ، واألب املشفق على ولده إذا أذنب ولده ، فاعتذر الوالد عنه ، فقد يقول 
ألن ولد اإلنسان جيري جمرى نفسه ، والذي يقوي هذا التأويل  أن ولدي أذنب فاقبل ُعذْره؛: ، ويكون مراده 

  :وجوه 



واجنبين َوبَنِيَّ أَن نَّْعُبَد األصنام َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثرياً { : أنه قال » إبراهيم « األولك ما حكى اهللا تعاىل يف سورة 
  ] . ٣٥٣٦: إبراهيم [ } ي فَإِنََّك غَفُوٌر رَِّحيمٌ مَِّن الناس فََمن َتبَِعنِي فَإِنَُّه ِمنِّي َوَمْن َعصَانِ

  .ومن عصاين فإنك قادر على أن تتوب عليه إن تاب ، وتغفر له ما سلف من ذنوبه : فيحتمل أن يكون املعىن 

  .» وَاََرِِهْم مََناِسكَُهم َوُتْب َعلَْيهم « : ذكر أن يف قراءة عبداهللا : الثاين 
  ] . ١٢٩: البقرة [ } َربََّنا وابعث ِفيهِْم َرُسوالً مِّنُْهْم { : لى هذا أنه قال عطفاً ع: الثالث 
جبعل خلقه إياه خلقه هلم إذ كانوا ]  ١١: األعراف [ } َولَقَدْ َخلَقَْناكُْم ثُمَّ صَوَّرَْناكُْم { : تأولوا قوله تعاىل : الرابع 

  .» ذُّريتنا « أية » ا أَرَِنا َمنَاِسكََن« : فيه ، فكذلك ال يبعد أن يكون قوله 
وهم أنبياء » َوُتْب علينا « إهنما ملا قاال : أجاب بعضهم عن هذا اإلشكال فقال : قال القرطيب رمحه اهللا تعاىل 

  .معصومون إمنا طلبا التثبيت والدوام؛ ألهنما كان هلما ذنب 
وبنيا البيت أراد أن يبيّنا للناس ، إهنما ملا عرفا املََناسك : وهذا حسن ، وأحسن مه أن يقال : قال القرطيب 

  .ويعرفاهم أن ذلك املوقف وتلك املواضع مكان التنصُّل من الذنوب وطلب التوبة 
  فصل فيمن استدل باآلية على خلق األفعال هللا تعاىل

وب عليه ، دلّت اآلية الكرمية على أن فعل العبد خلق اهللا تعاىل ألنه عليه الصالة والسالم طلب من اهللا تعاىل أن يت
  .ُمَحاالً وجهالً [ فلو كانت التوبة خملوقة للعبد ، لكان طلبها من اهللا تعاىل 

ياأيها الذين آَمنُواْ توبوا إِلَى اهللا تَْوَبةً { ] فقال . [ طلب التوبة منا ] هذا معارض مبا أن اهللا تعاىل : قالت املعتزلة 
عاىل ، لكان طلبها من العبد حماالً وجهالً ، وإذا ثبت ذلك محل قوله ولو كانت فعالً هللا ت]  ٨: التحرمي [ } نَّصُوحاً 

  .على التوفيق ، وفعل األلطاف ، أو على قبول التوبة من العبد » َوُتْب َعلَْيَنا « : 
مىت مل خيلق اهللا تعاىل داعيةً موجبة للتوبة استحال حصول التوبة ، فكانت التوبة ] قال ابن اخلَطِْيب : [ واجلواب 

  .من اهللا تعاىل ال من الَعْبِد ، وتقرير دليل الداعي قد تقدم غري مّرة 
  فصل يف معىن التوبة

اعلم أن التوبة هي الرجوع ، فمعىن توبة اهللا تعاىل أن يرجع برضاه وتوحيده عليهم ، ومعىن توبة العبد أن يرجع 
علّعات ضعفت داللة اآلية الكرمية على مذهب عما ارتكبه من املََعاصي ، فمتعلّق التوبة خمتلف ، وإذا اختلفت الت

  .أهل الّسنة 
  فصل يف الدعاء

إذا أراد اهللا من العبد أن جييب دعاءه ، فليدع بأمساء اهللا املناسبة لذلك الدعاء ، فإن كان الدعاء : قال بعضهم 
، فليدع بالعزيز واملنتقم ،  للرمحة واملغفرة ، فليدع باسم الغفار والتواب والرحيم وما أشبهه ، وإن كان دعاؤه لشر

  .} إِنَّكَ أَنتَ التواب الرحيم { : وتقدم الكالم على قوله . ومبا يناسبه 

لَْحِكيمُ ْم إِنََّك أَْنَت الَْعزِيزُ اَربََّنا َواْبَعثْ ِفيهِْم َرُسولًا مِْنُهْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ وَُيَزكِّيهِ
)١٢٩ (  

  :قوالن » فيهم « يف ضمري 
  .قاله أبو البقاء » فيها « : أنه عائد على معىن األمة؛ إذ لو عاد على لفظها لقال : أحدمها 



ُهَو الذي َبَعثَ ِفي { : ، ويؤيده » مكة « يعود على أهل : أنه يعنود على الذّرية بالتأويل املتقدم وقيل : والثاين 
  .» َوابَْعثْ فيهِْم ِفي آِخرُِهْم َرُسالً ِمْنُهْم « : ، ويف قراءة أيب ]  ٢: اجلمعة [ } مِّْنُهمْ  األميني َرسُوالً

  .رسوالً كائناً منهم : ، فيتعلّق مبحذوف ، أي » رسوالً « يف حملّ نصب ، ألنه صفة ل » ِمْنُهْم « : قوله 
ْرسَال ورسلة ، إذا كانت سهلة السري ماضية أمام النُّوق ناقة م: يشبه أن يكون أصله من قوهلم : قال ابن األنباري 

.  
جاء القوم أَْرساالً ، أي بعضهم يف أثر بعض ، ومنه : ويقال . رسل ، ومجعه أَْرسَال : ويقال للجماعة املهملة املرسلة 

  .نقله القرطيب رمحه اهللا تعاىل . رسل ، ألنه يرسل من الضرع : يقال للنب 
  :يف حملّ هذه اجلملة ثالثة أوجه » َيْتلُوا « : قوله 

، وجاء هذا على الترتيب األحسن ، إذا تقدم ما هو شبيه » رسوالً « أهنا يف حملّ نصب صفة ثانية ل : أحدمها 
  .باملفرد ، وهو اجملرور على اجلملة 

  .؛ ألنه ملا وصف ختصص » سوالً « أهنا يف حمل نصب على احلال من : والثاين 
  .لوقوعه صفةً » منهم « ، والعامل فيها االستقرار الذي تعلّق به » منهم « ال من املضري يف أهنا ح: الثالث 

  .؛ ألهنا صفة فعل » احلكيم « ؛ ألهنا صفة ذات ، وتأخر » العزيز « : وتقدم قوله 
[ } َوَعزَّنِي ِفي اخلطاب { : ، ومنه » غلب « َعزَّ ، وَيَعزُّ ، ويِعزُّ ، ولكن باختالف معىن ، فاملَْضُموم مبعىن : ويقال 

. ٢٣: ص   [  
النَّفَاسة وقلّة ] اشتد ، وَعّز علّي هذا األمر ، واملكسور مبعىن : عّز حلم الناقة ، أي : الشدة ، ومنه [ واملفتوح مبعىن 

  .النظري 
  فصيل يف الكالم على دعاء سيدنا إبراهيم

  :اعلم أن هذا الدعاء يفيد كمال حال ذرّيته من وجهني 
  .أن يكون فيهم رسول يكمل هلم الدين والشرع : حدمها أ

أن يكون املبعوث منهم الم من غريهم ، ألن الرسول واملرسل إليه إذا كانا معاً من ذريتهن كان أشرف : والثاين 
لطلبته إذا أجيب إليها ، وإذا كان منهم ، فإهنم يعرفون مولده ومنشأه ، فيقرب األمر عليهم يف معرفة صدقه ، 

  .أمانته ، وكان أحرص الناس على خريهم ، وأشفق عليهم من األجنيب لو أرسل إليهم و
أََنا َدْعَوةُ « : أمجع املفسرون على أن الرسول هو حممد صلى اهللا عليه وسلم روي أنه عليه الصالة والسالم قال 

  .» إِبَْراهِْيَم َوبِشَاَرةُ ِعْيَسى 
َوُمَبشِّراً { : من قوله » الصف « يسى عليه الصالة والسالم ما ذكره يف سورة وأراد بالدعوة هذه اآلية ، وبَِشارة ع

  ] . ٦: الصف [ } بَِرسُولٍ يَأِْتي ِمن َبْعِدي امسه أَحَْمُد 
لذريته الذين يكونون هبا ، ومبا حوهلا ، » مكة « أن إبراهيم عليه الصالة والسالم إمنا دعا هبذا الدعاء ب : وثالثها 

  .وما حوهلا إالّ حممداً صلى اهللا عليه وسلم » مكة « هللا تعاىل إىل من ب ومل يبعث ا

هود ونوح : كل األنبياء عليهم الصَّالة والسَّالم من بين إسرائيل إال عشرة : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  . وصاحل وشعيب ولوط وإبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب وحممد صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني

  :فيه وجهان } َيْتلُواْ َعلَْيهِْم آَياِتَك { : قوله 
أهنا الفُْرقان الذي أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم ألن الذي كان يتلوه عليهم ليس إال ذلك ، فوجب : األول 



  .محله عليه 
تعاىل ، ومعىن تالوته إّياها جيوز أن تكون اآليات هي األعالم الدَّالة على وجود الصَّانع وصفاته سبحانه و: الثاين 

  .عليهمك أنه كان يذكرهم هبا ، ويدعوهم إليها ، وحيملهم على اإلميان هبا 
  .القرآن يعلمهم مافيه من الدَّالئل واألحكام : أي » َوُيَعلُِّمُهُم الْكَِتاب « : قوله 

  .اإلصابة يف القول والعمل : وأما احلكمة فهي 
ي رددته ، فكأن احلكمة هي اليت ترد عن اجلهل واخلطأ ، وهو راجع إىل ما وقيلك أصلها من أحكمت الشيء أ
  .ذكرنا من اإلصابة يف القول والعمل 

  .هاهنا ] يف املراد باحلكمة [ اختلف املفسرون 
  .معرفة الدين ، والفقه فيه ، واالتباع له : ما احلكمة؟ قال : قال ابن وهب قلت ملالك 

  .احلكمة ُسّنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو قول قتادة : وقال الشافعي رضي اهللا عنه 
والدليل عليه أنه تعاىل ذكر تالوة الكتاب أوالً ، وتعلميه ثانياً ، مث عطف : وقال أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه 

الرسول عليه عليه احلكمة ، فوجب أن يكون املراد من احلكمة شيئاً خارجاً عن الكتاب ، وليس ذلك إالَّ ُسّنة 
  .اسالم 

  مل ال جيوز َحْمله على تعليم الدَّالئل العقلية على التوحيد والعدل والنبوة؟: فإن قيل 
  .ألن العقول مستقبلة كذلك فحمل هذا اللفظ على ما ال ُيْستفاد من الشرع أَوْلَى : فاجلواب 

  .احلكمة هي الفصل بني احلق والباطل : وقيل 
  .لقرآن الكرمي ، وما فيه منا ألحكام هي مواعظ ا: وقال مقاتل 

  .هي العلم والعمل به : وقال ابن قتيبة 
  .حكمة تلك الشرائع ، وما فيها من وجوه املصاحل واملنافع : وقيل 
كل كلمة وعظتك أو دعتك : وقال بان ُدريد . [ أراد بالكتاب اآليات احملكمة ، واراد باحلكمة املتشاهبات : وقيل 

  ] .تك عن قبيح فهي حكمة إىل مكرمة أو هن
  .» َوُيزَكِّهِْم « : وأما قوله 

  .يطّهرهم من شركهم : قال احلسن 
  .التزكية هي الطاعة واإلخالص : وقال ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما 

  .يشهد هلم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا هم لألنبياء بالبالغ لتزكية املزكي للشهود : وقال بان كيسان 
إِنََّك أَنَت العزيز { : وملا ذكر هذه الدعوات ، فتّممها بالثناء على اهللا تعاىل فقال . يأخذ زكاة أمواهلم : ل وقي

  .} احلكيم 
  .هو العليم الذي ال جيهل شيئاً : » احلكيم « هو القادر الذي ال يغلب ، و : » العزيز « و 

صفة للذات ، وإذا أريد بالعزيز أفعال العزة وهو االمتناع هبذين التفسريين » احلكيم « و » العزيز « واعلم أن [ 
من صفات الذات » احلككيم « و » العزيز « أفعال احلكمة ، مل يكن : من استيالء الغري عليه ، وأراد باحلكمة 

أزلية ، وصفات الفعل ليست كذلك ، وصفات الفعل أمور سببية يعترب يف حتققها صدور اآلثار عن الفعل ، 
  .الذات ليست كذلك وصفات 

  ]فصل 



  ] . ٤: آل عمران [ } واهللا َعزِيٌز ذُو انتقام { : العزيز املتقدم لقوله تعاىل : قال الكليب ] و [ 
  .العزيز الذي ال يوجد مثله : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .املنيع الذي ال تناله األيدي ، وال يصل إليه شيء : وقيل 
  .القوي : وقيل 
  .أي قوينا ]  ١٤: يس [ } فََعزَّْزَنا بِثَاِلثٍ { : القوة ، لقوله تعاىل  والعّزة
  .من عزيز أي من غلب : أي غلبنني ويقال ]  ٢٣: ص [ } َوَعزَّنِي ِفي اخلطاب { : الغالب ، لقوله : وقيل 

واحلكيم هو العامل بوضع هلذا الدعاء هو أن العزيز هو القادر ، } أَنَت العزيز احلكيم { : والعم أن مناسبة قوله 
األشياء يف مواضعها ، ومن كان عاملاً قادراً فهو قادر على أن يبعث فيهم رسوالً يعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم 

.  

  ) ١٣٠(آِخَرِة لَِمَن الصَّاِلِحَني َوَمْن َيْرغَُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهيَم إِلَّا َمْن َسِفَه َنفَْسُه َولَقَِد اْصطَفَْيَناُه ِفي الدُّْنَيا وَإِنَُّه ِفي الْ

اليت لإلجياب ، وحملّه رفع » إالَّ « اسم استفهام مبعىن اإلنكار ، فهو نفي يف املعىن ، لذلك جاءت بعده » من « 
  .باالبتداء 

  .خربه ، وفيه ضمري يعود عليه » يرغب « و 
رغبت يف كذا ، وإن تعدت : له ، واالختيار حنو كانت مبعىن اإليْثَار » يف « والرغبة أصلها الطلب ، فإن تعدت ب 

  .رغبت عنك : كانت مبعىن الّزهَادة حنو » عن « ب 
  .وجهان » َمْن « يف } إِالَّ َمن َسِفَه نَفَْسُه { : قوله 

، وهو املختار؛ ألن الكالم غري موجب ، والكوفيون » يرغب « أهنا يف حملّ رفع البدل من الضمري يف : أحدمها 
  .هذا من باب العطف  جيعلون

عندهم حرف عطف ، وزيد معطوف على القوم ، وحتقيق هذا » إالَّ « ما قام القوم إالَّ زيد ، ف : فإذا قلت 
  .مذكور يف كتب النحو 

حيتمل أن تكون موصولة ، وأن تكون نكرة موصوفة ، فاجلملة » من « أهنا يف حملّ نصب على االستثناء ، و : الثاين 
  .هلا على األول ، وحملها الرفع ، أو النصب على الثاين  بعدها ال حملّ

  :يف نصبه سبعة أوجه » َنفَْسُه « : قوله 
» َسفَّه « بكسر الفاء يتعّدى بنفسه كما يتعدى » َسِفهَ « وهو املختار أن يكون مفعوالً به؛ ألنه حكي أن : أحدها 

: سفه نفسه « ] : فإنه قال [ وهو اختيار الّزخمشري  بفتح الفاء والتشديد ، وحكى عن أيب اخلَطّاب أهنا لغة ،
  .، مث ذكر أوجهاً أخرى » امتهنها ، واستخف هبا 

  .» الِكْبُر أَنْ َتْسفََه احلَقَّ َوُتْغِمَض النَّاَس « : مث قال الوجه االول ، وكفى شاهداً له مبا جاء يف احلديث 
، » جهل « ىن فعل يتعدى ، فقدره الزجاج وابن جين مبعىن مع» سفه « أنه مفعول به ولكن على تضمني : الثاين 

  .» أهلك « وقدره أبو عبيدة مبعىن 
  ] .وأمام َسفَُه بالضم فال يتعدى قاله ثعلب واملربد : قال القرطيب 

  .َسِفَه يف نَفْسه : أنه منصوب على إسقاط حرف اجلَّر تقديره : الثالث 
  .فه يف نفسه ، فحذف املؤكد قياساً على النعت واملنعوت ، حكاه مكّي س: توكيد ملؤكد حمذوف تقديره : الرابع 



  .أنه متييز ، وهو قول الكوفيني : اخلامس 
  ]الوافر : [ وجيز أن يكون يف شذوذ تعريف املميِّز؛ حنو قوله : قال الزخمشري 

  َوالَ بِفزَاَرةَ الشُّْعرِ الرِّقَابَا..  ٧٩٢
  ]الوافر [ 

  الظَّْهَر لَْيَس لَُه َسَناُمأََجبَّ . . ...  ٧٩٣
متييزين ، وليس كذلكن بل مها ُمشَبَّهان باملفعول به؛ ألهنما معموال صفة مشهبة ، » الظَّهر « و » الرِّقَاب « فجعل 
  .وهو اسم » أََجّب « مجع أَْشَعر ، و » الشُّْعر « وهي 

  .أنه مشبه باملفعول وهو قول بعض الكوفيني : السادس 
« ه توكيد ملن سفه؛ ألنه يف حمل نصب على االستثناء يف أحد القولني ، وهو ختريج غريب نقله صاحب أن: السابع 

  .» الَعَجائب والَغرَائب 

  .واملختار األول؛ ألن التضمني ال ينقاص ، وكذلك حرف اجلر 
  .وأما حذف املؤكد وإبقاء التوكيد ، فالصحيح ال جيوز 

  .رد نادر أو متأول وأما التمييز فال يقع معرفة ، ما و
  .وأما النصب على التشبيه باملفعول ، فال يكون يف األفعال إمنا يكون يف الّصفات املشبهة خاصة 

  فصل يف مناسبة اآلية ملا قبلها من اآليات
ودعائه  ملا ذكر أمر إبراهيم عليه الصَّالة والسَّالم وشرائعه ابتاله اهللا هبا ، وبناء بيته ، واحلرص على مصاحل عباده ،

  .} َوَمن َيْرغَُب َعن مِّلَِّة إِْبَراهِيَم { : ، وغري ذلك عدب الناس فقال ] اخلري هلم [ 
يزهد فيها ، وينأى بنفسه عنها ، : وهو تقريع وتوبيخ وقع فيه معىن النفي ، أي وما يرغب واملعىن : قال النحاس 

  .امللّة وهي الدين والشرع؛ إالّ من َسِفَه نَفَْسُه : أي 
وكل ذلك توبيخ اليهود ، والنصارى ، ومشركي العرب؛ ألن اليهود إمنا يفتخرون بالَوْصلَة إىل : قال قتادة 

، وسائر ] فصاروا لذلك يدعون إىل كتاب اهللا [ إسرائيل وقريش ، فإهنم إمنا نالوا كلّ خري بالبيت الذي بناه ، 
مبا أعطاه اهللا تعاىل من ] القَْحطَانيني [ يفتخرون على مرجعهم إىل إمساعيل ، وهم ] وهم العدنانيون [ العرب ، 

النبوة ، فرجع عند التحقيق افتخار الكل بإبراهيم عليه السالم ، وملا ثبت أنّ إبراهيم عليه السالم هو الذي طلب 
قصود ، من اهللا تعاىل بعثة هذا الرسول يف آخر الزمان ثبت أنه هو الذي تضرع إىل اهللا تعاىل يف حتصيل هذا امل

مث إنه ال يؤمن بالرسول الذي هوم ] أعظم مفاخره وفضائله االنتساب إىل إبراهيم عليه السالم [ والعجب ممن 
  .دعوة إبراهيم عليه الصالة والسالم ومطلوبه بالتضّرع ال شك أن مما يستحق أن يتعجب منه 

  .الصالة والسالم بعثه غري هذا الشخص لعل الرسول عليه الصالة والسالم الذي طلب إبراهيم عليه : فإن قيل [ 
فاجلواب أن التوراة واإلجنيل شاهدة بصحة هذه الرواية ، واملعتمد يف إثبات نبوته صلى اهللا عليه وسلم وظهور 

يتناول الفروع واألصول؛ » امللة « املعجزة على يده ، وهو القرآن الكرمي وإخباره عن الغيوب منسوخ ، ولفظ 
  .الصالة والسالم فيكون حممداً عليه 

  ] .واجلواب ملّا أنه طلب من اهللا بعثه هذا الرسول وتأييده ونشر شريعته ، عرب عن هذا املعىن بأنه ملة إبراهيم 
  فصل

إين : إن اهللا تعاىل قال يف التوراة : روي أن عبداهللا بن سالم دعا ابين أخيه سلمة ومهاجراً إىل اإلسالم فقال هلما 



نبّياً امسه أمحد ، فمن آمن به فقد اهتدى ، ومن مل يؤمن به فهو ملعون ، وأَْسلم َسلََمةُ ،  باعث من ولد إمساعيل
  .ومهاجراً أََبى أن يسلم ، فنزلت هذه اآلية الكرمية 

  .َخسر نفسه » إالَّ َمْن َسِفَه َنفَْسُه « : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .» ضلّ من قتل نفسه « : وقال الكليب 

  .» أهلك نفسه « : و البقاء ، وأبو عبيدة وقال أب

َمْن َعَرَف َنفَْسُه َعَرفَ « ؛ ألنه مل يعرف اهللا تعاىل خالقها ، وقد جاء » جهل نفسه « : وقال ابن كيسان والزجاج 
  .» َربَُّه 

له شيء ، معناه جهل نفسه ، وما فيها من الدالالت واآليات الدالة على أن هلا صانعاً ليس كمث: وقال ابن حبر 
  .فيعلم به توحيد اهللا وقدرته 

ال يفكّر يف نفسه من بيدين يبطش هبما ، ورجلني ميشي عليهما ، وعينني : وهذا معىن قول الزجاج رمحه اهللا تعاىل 
يبصر هبما ، وأذنني يسمع هبما ، ولسان ينطق به ، وأضراس نبتت له عند غناه عن الرضاع ، وحاجته إىل الغذاء 

طعام ، وَمِعَدة أعّدت لطبخ الغذاء ، وكبد يصعد إليها َصفْوه ، وعروق ينفذ هبا إىل األطراف ، وامعاء ليطحن هبا ال
يرتكز إليها نقل الغذاء ، فيربز من أسفل البدن ، فيستدل هبا على أن له خالقاً قادراً عليماً حكيماً وهذا معىن قوله 

  ] . ٢١: الذاريات { } ويف أَنفُِسكُْم أَفَالَ ُتْبِصُرونَ { : تعاىل 
  .اخترناه من سائر اخللق يف الدنيا ، وإّنه يف اآلخةر عظيم املنزلة } َولَقَدِ اصطفيناه ِفي الدنيا { : قوله 

فيه تقدمي وتأخري تقديره ولقد اصطفيناه يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني ، وإذا صح : قال احلسني بن فضيل [ 
  ] .من الذين يستحقون الكرامة وحسن الثواب : وقال احلسن . أخري كان أوىل الكالم من غري تقدمي وت

  :فيه مخسة أوجه » ِفي اآلِخَرِة « : قوله 
  .أنه متعلّق بالصاحلني على أن األلف والالم للتعريف ، وليست موصولة : أحدها 
  .بعد سقياه : أنه متعلّقة مبحذوف تقديره أعين يف اآلخرة كقولك : الثاين 

  .وإنه لصاحل يف اآلخرة ملن الصاحلني : يتعلق مبحذوف أيضاً ، لكن من جنس املفلوظ به أي : لثالث ا
موصولة؛ ألنه يُْغتفر يف الظروف وشبهها ما ال يغتفر يف » آل « أن يتعلق بقوله الصاحلني ، وإن كانت : الرابع 

  ]الرجز : [ غريها اتساعاً ، ونظريه قول الشاعر 
  كَانَ جََزاِئي بِالَْعَصا أَنْ أُْجلَدَا... َحتَّى إِذَا َتمَْعَدَدا  َربَّْيُتُه ٧٩٤

  .» اصطفيناه « أن يتلّق ب : اخلامس 
  .ولقد اصطفيناه يف الدنيا ويف اآلخرة : يف الكالم تقدمي وتأخري جمازه : قال احلسني بن الفضل 

  .وهذا ينبغي أال جيوز مثله يف القرآن لُنُبوِّ السمع عنه 
« اصتفى ، وإمنا قلبت تاء االفتعال : من صورة الشيء ، وهي خياره ، وأصله » افتعال « االختيار ، : صطفاه واال
  ] . ١٢٦: البقرة [ } أَضْطَرُُّه { : مناسبة للصاد لكوهنا حرف إطْبَاق ، وتقدم ذلك عند قوله » طاء 

ألن الثانية حمتاجة ملزيد تأكيد ، وذلك أن كونه يف  ؛» الالم « و » أن « وأكد مجلة األصطفاء بالالم ، والثانية ب 
  .اآلخرة من الصاحلني أمر ُمغَيَّب ، فاحتاج اإلخبار به إىل فَْضل توكيد 

  .وأما اصطفاء اهللا فقد شاهدوه منه ، ونقله جيل بعد جيل 



  ) ١٣١(إِذْ قَالَ لَُه َربُُّه أَْسِلْم قَالَ أَْسلَْمُت ِلَربِّ الْعَالَِمَني 

  :مخسة أوجه » إذ « يف 
  .قال أسلمت وقت قول اهللا مل أسلم : ، أي » قال أسلمت « أنه منصوب ب : أصحها 

  .» يف الدنيا « : أنه بدل من قوله : الثاين 
  .» اصطفيناه « أنه منصوب ب : الثالث 
« معموالً ل مقدراً ، ذكر أبو البقاء ، والزخمشري ، وعلى تقدير كونه » اذكر « أنه منصوب ب : الرابع 

غري منتظم مع ما قبله ، إالّ أن يقدر حذف » أَْسلَْمُت : قَالَ « : مقدراً يبقى قوله » اذكر « أو ل » اصطفيناه 
  فقال ، أو جيعل جواباً بسؤالٍ مقدر ، أي ما كان جوابه؟: حرف عطف أي 

  .قال أسلمت : فقيل 
  : .اْصطَفَيَْناه « لى احلال ، والعامل يف أبعد بعضهم ، فجعله مع ما بعده يف حملّ نصب ع: اخلامس 
، « ولقد اصطفيناه » إذ قلنا؛ ألنه بعد : التفات ، إذ لو جاء على نسقه لقيل } إِذْ قَالَ لَُه َربُُّه { : ويف قوله 

  ]البسيط : [ وعكسه يف اخلروج من الغيبة إىل اخلطاب قوله 
  َوقَْد َحَملُْتِك َسْبعاً َبْعَد َسبِْعينا... ةً َباَتْت َتَشكَّى إِلَيَّ النَّفُْس ُمجْهَِش ٧٩٥
، ألنه إذا اعترف بأنه رّب مجيعا « لريب » أو « لك » فيه من الفخامة ما ليس يف قوله « لَربِّ الْعَالَِمَني » : وقوله 

  .العاملني اعترف بأنه بربه وزيادة ، خبالف األول ، فذلك عدل عن العبارتني 
  .أسلم لربك : َحذُْف مفعول تقديره « أسلم » : ويف قوله 

  أسلم: فصل يف حترير وقت قول اهللا إلبراهيم 
األكثرون على أن اهللا تعاىل إمنا قال ذلك قبل النبوة وقبل البلوغ ، وذلك عند استدالله بالكوكب والقمر والشمس 

؛ ألنه ال } قَالَ أَْسلَْمُت لَِربِّ العاملني  أَْسِلْم{ : ، واطّالعه على أمَارَات احلدوث فيها ، فلما عرف ربه قال له تعاىل 
كان قبل االستدالل ، فيكون « أسلم » : جيوز أن يقول له ذلك قبل أن يعرف ربه ، وحيتمل أيضاً أن يكون قوله 

: [ على حسب مذاهب العرب يف هذا ، كقول الشاعر ] ال نفس القول [ املراد من هذا القول داللة الدليل عليه 
  ]الرجز 
  مَْهالً رَُوْيداً قَْد َمْألِت َبطْنِي... قَطْنِي : إِْمَتَأل الَْحْوُض َوقَالَ  ٧٩٦

فجعل ]  ٣٥: الروم [ } أَْم أَنزَلَْنا َعلَْيهِْم ُسلْطَاناً فَُهَو َيَتكَلَُّم بَِما كَانُواْ بِِه ُيْشرِكُونَ { : ويدل على ذلك قوله تعاىل 
  .داللة الُبرْهان كالماً 

  .عضهم إىل أن هذا األمر بعد النبوة ، واختلفوا يف املراد منه وذهب ب
  .أخلص دينك ، وعبادتك هللا تعاىل : فقال الكليب واألصّم 

  .أسلم نفسك إىل اهللا ، وفّوض أمورك إليه : وقال عطاء 
  .فوضت : أسلمت ، أي : قال 

  .ئكة من ألقي يف النار وقد حتقّق ذلك حيث مل يأخذ من املال: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .واإلسالم هنا على أمت وجوهه ، فاإلسالم يف كالم العرب اخلضوع واإلنقياد للمستسلم واهللا أعلم : قال القرطيب 

  ) ١٣٢(ُتْم ُمْسِلُمونَ أَْنَوَوصَّى بَِها إِْبَراِهيُم َبنِيِه َوَيْعقُوُب َيا بَنِيَّ إِنَّ اللََّه اْصطَفَى لَكُمُ الدِّيَن فَلَا َتُموُتنَّ إِلَّا َو



، وفيه معىن التكثري باعتبار املفعول املوصَّى ، وأوصى رباعياً ، وهي قراءة نافع ، وابن عامر ، » َوصَّى « : قرىء 
  .» الشام « و » املدينة « وكذلك هي يف مصاحف 

  .أوصى ووصى مبعىن : وقيل 
  :فيه سّتة أقوال » هبا « والضمري يف 

  ] . ١٣٠: البقرة [ } َوَمن َيْرغَُب َعن مِّلَِّة إِْبَراهِيَم { : على امللّة يف قوله  أنه يعود: أحدها 
  .» وبه أبتدأ الزخمشري ، ومل يذكر املهدوي غريه « : قال أبو حيان 

  .لتأويله بالكلمة » أسلمت « والزخمشري رمحه اهللا مل يذكر هذا ، وإمنا ذكر عوده على قوله 
على تأويل الكلمة واجلملة ، وحنوه رجوع } أسلمت لرب العاملني { : لقوله » هبا « ري يف والضم: قال الزخمشري 
إِنَّنِي َبَرآٌء مِّمَّا َتْعُبُدونَ إِالَّ الذي فَطََرنِي { : إىل قوله ]  ٢٨: الزخرف [ } َوَجَعلََها كَِلَمةً َباِقَيةً { : الضمري يف قوله 

  .انتهى . دليل على أن التأنيث على معىن الكلمة » ِلَمةً َباِقَيةً كَ« : وقوله ]  ٢٧ ٢٦: الزخرف [ } 
  .كما تقدم تقريره عن الزخمشري » أسلمت « : أنه يعود على الكلمة املفهومة من قوله : الثاين 

  .» وهو أصوب ألنه أقرب مذكور « : قال ابن عطية 
  .} فَالَ َتُموُتنَّ إَالَّ َوأَْنُتم مُّْسِلُمونَ { : أنه يعود على متأخرن وهو الكلمة املفهومة من قوله : الثالث 
  .أنه يعود على كلمة اإلخالص ، وإن مل َيْبُد هلا ذكر قاله الكليب ومقاتل : الرابع 

  .أنه يعود على الطَّاعة للعلم هبا أيضاً : اخلامس 
» بينه « و » َوصَّى « يتعلّق ب » هبا « ، و » ووّصى « : أنه يعود على الوصّية املدلول عليها بقوله : السادس 

  .مفعول به 
إمساعيل ، واسم أمه هاجر القبطية ، وإساحق ، وأسم أمه سارة وستة ، واسم أمهم قنطورا بنت : روي أهنم مثانية 

قطن الكنعانية تزوجها إبراهيم بعد وفاة سارة ، فولدت له مدين ومداين وهنشان وزمران وتشيق وشيوخ ، مث تويف 
  .صالة والسالم عليه ال

وكان بني وفاته وبني مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم حنو من ألفي سنٍة وستمائة سنة ، واليهود ينقصون ذلك حنواً 
  .من أربعمائة سنة 

  :واجلمهور على رفعة وفيه قوالن » َوَيْعقُوب « : قوله 
  .ووصى يعقوب بنيه أيضاً : ، ويكون مفعوله حمذوفاً ، أي » إبراهيم « أنه عطف على : أظهرمها 
  .يا بين إن اهللا اصطفى : ويعقوب قال : أن يكون مرفوعاً باالبتداء ، وخربه حمذوف تقديره : والثاين 

  .ووّصى إبراهيم يعقوب أيضاً : ، أي » بنيه « وقرأ إمساعيل بن عبداهللا ، وعمرو بن فائد بنصبه عطفاً على 
الصالة والسالم ، وإمنا ولد بعد موته قاله الزخمشري ، وعاش يعقوب مائة  ومل ينقل أنّ يعقوب جده إبراهيم عليه[ 

وسبعة وأربعني سنة ، ومات مبصر ، وأوصى أن حيمل إىل األرض املقدسة ويدفن عند ابنه إسحاق ، فحمله يوسف 
  ] .، ودفنه عنده 

  :فيه وجهان » َياَبنِي « : قوله 
لسالم ، وذلك على القول بعطف يعقوب على إبراهيم ، أو على قراءته أنه مقول إبراهيم عليه الصالة وا: أحدمها 
  .منصوباً 



أنه من مقول يعقول إن قلنا رفعه بالالبتداء ، ويكون قد حذف مقول إبراهيم عليه الصالة والسالم : والثَّاين 
  .» ووّصى إبراهيم بنيه يا بين « : للداللة عليه تقديره 

فقال : وما بعدها منصوبة بقول حمذوف على رأي البصريني ، أي » يابين « : ه وعلى كل تقدير فاجلملة من قول
يا بين نداء مضاف ، وهذه ياء : قال النحاس [ يابين ، وبفعل الوصية؛ ألهنا يف معىن القول على رأي الكوفيني ، 

] . وحنوه ]  ٢٢: إبراهيم [ }  بُِمصْرِِخيَّ{ النفس ال جيوز هنا إال فتحها؛ ألهنا لو سكنت ال لتقى سكنان ، ومبعناه 
  ]الرجز : [ وقال الراجز 

  إِنَّا رَأَْيَنا َرُجالً ُعْرَيانَا... َرْجالَِن ِمْن َضبَّةَ أَْخَبرَاَنا  ٧٩٧
أن يا « : بكسر اهلمزة على إضمار القول ، أو إلجراء اخلرب جمرى القول ، ويؤيد تعلّقها بالوصية قراءة ابن مسعود 

  .املفسرة وال جيوز أن تكون هنا مصدرية لعدم ما َيْنسبك منه مصدر  »أن « ب » بين 
وجاز إلغائها » أن « ألن التوصية كالقول ، وكل كالم رجع إىل القول جاز فيه دخول » أن « ألغيت : قال الفراء 

  .جيعلوهنا زائدة وَمْن أَبى جعلها مفسرة وهم الكوفيون . وألغيت ليس بشيء » أن « إمنا أراد : ، وقال النحويون 
علم أعجمي ولذلك ال ينصرف ، ومن زعم أنه ُسمِّي يعقوب؛ ألنه وُِلد عقب العيص أخيه ، وكانا » يعقوب « و 

  .توأمني ، أو ألنه كثر َعقبُه وَنْسلُه فقد وهم؛ ألنه كان ينبغي أن ينصرف ، ألنه عريب مشتق 
ألفه عن ياء تلك » اْصطَفَى « رف؛ واجلمع يََعاِقَبة َوَيَعاِقيب ، و ويعقوب أيضاً ذَكَُر الَْحَجل ، إذ مسي به املذكر انص

  .؛ ألهنا من الصَّفْوة ، وملا صارت الكلمة أربعة فصاعداً ، قلبت ياء ، مث انقلبت ألفاً » واو « الياء منقلبة عن 
  .اختار : اْصطَفَى 

  ]الرجز : [ قال الراجز 
  ِخآلفةَ اِهللا الَِّتي أَْعطَاكَا... كَا يا اْبَن ُملُوٍك َورَّثُوا األْمالَ ٧٩٨

  .اإلسالم : والدين ... لََك اْصطَفَاَها َولََها اْصطَفَاكَا 
  .للعهد؛ ألهنم كانوا عرفوه » الدين « أي ألجلكم ، واأللف والالم يف » لكم « و 

كوهنم على خالف حال اإلسالم إذا هذا يف الصورة عن املوت ، وهو يف احلقيقة عن } فَالَ َتُموُتنَّ إَالَّ { : قوله 
، فنهيك له ليس عن الصالة ، وإمنا هو عن ترك اخلشوع يف حال » ال تصلً إال وأنت خاشع « : ماتوا كقولك 

صالته ، والنُّكْتة يف إدخال حرف النهي على الصالة ، وهي غري َمنْهِي عنها هي إظهاُر أَنَّ الصالة اليت ال خشوع 
أهناك عنها إذا مل ُتَصلِّها على هذه احلالة ، وكذلك املعىن يف اآلية الكرمية إظهار أن : نه قال فيها كَالَ صالة ، كأ

  .موهتم ال على حال الثابت على اإلسالم موت ال خري فيه ، وأن حّق هذا املوت أال جيعل فيهم 

حمسنون الظن بربكم ، مسلمون الظن ، أي : ، أي » إال وأنتم مسلمون « : وعن الفضيل بن عياض أنه قال [ 
ال ميوتن أحد إال وهو « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه سومل قبل موته بثالثة أيام يقول : وروي عن جابر قال 
النون األوىل عالمة الرفع ، والثانية املشددة للتوكيد ، : َتُموُتوننَّ : وأصل متوُتن ] . » حيسن الظن باهللا تعاىل 
: ذفت نون الرفع؛ ألن نون التوكيد أوىل بالبقاء لداللتها على معىن مستقلّ ، فالتقى سكنان فاجتمع ثالثة أمثال فح

الواو والنون األوىل املدغمة ، فحذفت الواو اللتقاء الساكنني ، وبقيت الضمة تدلّ عليها ، وهكذا كل ما جاء يف 
  .نظائره 

مبتدأ وخرب يف حملّ » أنتم مسلمون « غ من األحوال العامة ، و هذا استثناء مفر} إَالَّ َوأَنُْتم مُّْسِلُمونَ { : قوله 
  .، والعامل فيها ما قبل إال » ال متوتّن على كل حاال إال على هذه احلال « : نصب على احلال ، كأنه قال تعاىل 



ِمْن َبْعِدي قَالُوا َنعُْبُد إِلََهَك َوإِلََه آبَاِئكَ إِبَْراهِيَم  أَْم كُْنُتْم شَُهَداَء إِذْ َحَضَر َيْعقُوبَ الَْمْوتُ إِذْ قَالَ لَِبنِيِه َما َتعُْبُدونَ
  ) ١٣٣(َوإِْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق إِلًَها وَاِحًدا وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

  :يف أم هذه ثالثة أقوال » أم « 
» بل « بعضهم يقدرها ب و. ، ومهزة االستفهام » بل « أهنا منقطعة واملنقطعة تقدر ب : أحدها وهو املشهور 

ومعىن االستفهام اإلنكار والتوبيخ فيؤول معناه إىل . وحدها ، ومعىن اإلضراب انتقال من شيء إىل شيء ال إبطال 
أهنا مبعىن مهزة اإلستفهامن وهو قول ابن عطية والطربي ، : الثاين . بل أكنتم شهداء يعىن مل تكونوا : النفي ، أي 

  .تكون مبعىن ألف االستفهام ف يصدر الكالم ، لغة ميانية » إم « و : فإن ابن عطية قال . لها إال أهنما اختلفا يف حم
  .إن أم يستفهم هبا وسط كالم قد تقدم صدره : وقال الطربي 

  .» ومل أقف ألحد من النحويني على ما قال « : قال ابو حيان يف قول ابن عطية 
  . وهذا أيضاً قول غريب: وقال يف قول الطربي 

  .أهنا متصلة ، وهو قول الزخمشري : الثالث 
اخلطاب لليهود؛ ألهنم : وقيل : قال الزخمشري بعد أن جعلها منقطعة ، وجعل اخلطاب للمؤمنني قال بعد ذلك 

ما مات نيب إال على الَيُهودية ، إال أهنم لو شهدوه ، ومسعوا ما قاله لبنيه ، وما قاله لظهر هلم حرُصه : كانوا يقولون 
  أم كنتم شهداء؟: على ملّة اإلسالم ، َولََما ادَّعوا عليه اليهودية ، فاآلية الكرمية ُمَنافية لقوهلم ، فكيف يقال هلم 

أََتدَُّعون على األنبياء اليهودية أم كنتم : متصلة على أن يقدر قبلها حمذوف كأنه قيل » أم « ولكن الوجه أن تكون 
سرائيل كانوا مشاهدين له إذْ أراد بنيه على التوحيد وملّة اإلسالم ، فما لكم شهداء ، يعين أن أوائلكم من بين إ
  َتدَُّعونَ على األنبياء ما هم منه براء؟

» أم زيد « وال أعلم أحداً أجاز حذف هذه اجلملة ، ال حيفظ ذلك يف شعر وال غريه ، لو قلت : قال أبو حيان 
: ا جيوز حذف املعطوف عليه مع الواو والفاء إذا دلّ عليه دليل كقولك مل جيز ، وإمن» أقام عمرو وأم زيد « : تريد 

أي فضرب فانفجرت ، ]  ٦٠: البقرة [ } فانفجرت { : مل يضرب زيداً ، وقوله تعاىل : ملن قال » بلى وعمراً « 
  ]الطويل : [ ؛ كقوله » أو « وندر حذفه مع 

  .. . . فََهلْ لََك أَْو ِمْن َواِلٍد لََك قَْبلََنا ٧٩٩
  ]الطويل : [ من أخ أو والد ، ومع محىت كقوله : أي 
  كَأَنَّ أََباَها َنْهَشلٌ أَْو ُمَجاشُِع... فََوَعَجَبا َحتَّى كُلَْيبٌ ُتُسبُّنِي  ٨٠٠

  ]الطويل : [ مع ما عطفت كقوله » أم « يسبين الناُس حىت كليٌب ، على نظر فيه ، وإمنا اجلائز حذف : أي 
  َسِميٌع فََما أَْدرِي أَُرْشٌد ِطالَُبهَا... إِلَْيَها الْقَلُْب إِنِّي ألَْمرِِه َدَعانِي  ٨٠١

أم غَيٌّ ، وإمنا جاز ذلك؛ إلن املستفهم على اإلثبات يتضمّنن نقيضه ، وجيوز حذف الثواين املقابالت إذا دلّ : أي 
  .انتهى » الَْبْرَد « كيف حذف و ]  ٨١: النحل [ } َتقِيكُمُ احلر { : عليها املعىن ، أال ترى إىل قوله 

  .خرب كان ، وهو مجع شاهد أو شهيد ، وقد تقدم أول السورة » شهداء « و 
شهداء وقت حضور املوت إياه ، : إذ منصوب بشهداء على أنه ظرف ال مفعول به أي » إذ حضر « : قوله 

  ] البسيط: [ وحضور املوت كناية عن حضور أسبابه مقدماته؛ قال الشاعر 
  قَْوالً ُيبَرِّئُكُْم إِنِّي أََنا الَْمْوُت... َوقُلْ لَُهْم بَاِدرُوا بِالُعذْرِ َوالَْتِمُسوا  ٨٠٢



  .، قدم املفعول اهتماماً وقرأ بعضهم بالعكس » املوت « ، ورفع » يعقوب « أنا سببه ، واملشهور نصب : أي 
  .ُضر بالضم شاذ ، وكأنه من التداخل وقد تقدم واملضارع َيْح: بكسر الضاد ، قالوا » َحِضر « : وقرىء 

  :هذه فيها قوالن » إذ « ، » إذْ قَالَ « : قوله 
إن البدل ال على نية تكرار العامل : األوىل إن قلنا » إذ « بدل من األوىل ، والعامل فيها ، إما العامل يف : أحدمها 

  .، أو عامل مضمر إن قلنا بذلك 
  .» ر حض« أهنا ظرف ل : الثاين 
، ما أسم استفهام يف حملّ نصب؛ ألنه مفعول مقدم بتعبدون ، وهو واجب التقدمي؛ ألن له » َما َتْعُبُدونَ « : قوله 

  .ألحد أربعة معاٍن » من « دون » ما « صدر الكالم ، وأتى ب 
  .» َمْن « و » ما « فإذا ُعِلم فُّرق ب . للمبهم أمره » ما « أن : أحدها 

  .ملا يعقل » َمن « : وكفاك دليالً قول العلماء :  قال الزخمشري[ 
  ] .أهنا سؤال عن صفة املعبود : الثاين 

  أفقيه أم طبيب ، أم غري ذلك من الصفات؟: ما زيد؟ تريد : كما تقول : قال الزخمشري 
ما « فهم ب أن املعبودات يف ذلك الوقت كانت غري عقالء ، كاألوثان واألصنام والشمس والقمر ، فاست: الثالث 

  .اليت لغري العاقل ، فعرف َبُنوه ما أراد ، فأجابوه عنه باحلق » 
، لئال َيطُْرق هلم االهتداء ، فيكون كالتلقني هلم ، » من « دون » ما « أنه اختربهم وامتحنهم فسأهلم ب : الرابع 

  .ومقصوده االختبار 
  :وأجاب ابن اخلطيب بوجهني 

  .أي شيء تعبدون : يء ، واملعىن عام يف كل ش» ما « أن : االول 
  كقولك عند طلب احلد والرسم ما اإلنسان؟» َما َتْعُبُدونَ « : قوله : والثاين 
  .بعد مويت : أي » ِمْن َبْعدي « : وقوله 
  .} قَالُواْ نَْعُبُد إهلك وإله آبَاِئكَ { : قوله 

  .كتفوا بالتقليد ، ومل ينكره عليهم إن أبناء يعقوب ا: متّسك املقَلِّدة هبذه اآلية الكرمية قالوا 
يَاأَيَُّها الناس اعبدوا { : أن هذا ليس تقليداً ، وإمنا هو إشارة إىل ذكر الدليل على وجود الصَّانع كقوله : واجلواب 

: أي } إله آَباِئَك َنعُْبُد إهلك و{ : فهاهنا املراد من قوله ]  ٢١: البقرة [ } رَبَّكُُم الذي َخلَقَكُْم والذين ِمن قَْبِلكُْم 
  .اإلله الذي دلّ عليه وجودك ، ووجود آبائك 

  فصل يف نزول هذه اآلية
رأى أهلها يعبدن النريان واألوثان ، » مصر « ويف بعض التفاسري أن يعقوب عليه السالم ملا دخل : قال القَفَال 

  .بعبادة اهللا تعاىل  فخاف على بنيه بعد وفاته ، فقال هلم هذا القول حتريضاً هلم على التمّسك

أن يعقوب عليه السَّالم مجيعهم إليه عند الوفاة ، وهم كانوا يعبدون األوثان : وحكى القاضي عن ابن عباس 
  .نعبد إهلك وإله آبائك : يا بين ما تبعدون من بعدي؟ قالوا : والنريان ، فقال 
  :هذا بعيد لوجهني : مث قال القاضي 

  .عتراف بالتوحيد مبادرة من تقدم منه العلم واليقني أهنم بادروا إىل اال: األول 
  .أنه تعاىل ذكر يف الكتاب اَألْسَباط من أوالد يعقوب ، وأهنم كانوا قوماً صاحلني ، وذلك ال يليق حباهلم : الثاين 



 أسأل ولدي أنظرين حىت: إن اهللا مل يقبض نبياً حىت خيربه بني املوت واحلياة ، فلما خري يعقوب قال : وقال عطاء [ 
: قد حضر أجلي فما تعبدون من بعدي؟ قالوا : وأوصيهم؛ ففعل ذلك به ، فجمع ولده وولد ولده ، وقال هلم 

نعبد إهلك وإله آبائك إبراهيم وإمساعيل وإسحاق إهلاً واحداً وحنن له مسلمون ، والعرب تسمي العم أباً كما تسمي 
  ] .إن شاء اهللا تعاىل  اخلالة أماً ، وسيأيت الكالم على ذلك قريباً

  ] .كان أسّن من إسحاق [ إمنا قّدم ذكر إمساعيل على إسحاق؛ ألن إمساعيل : وقيل : وقال القَفَّال 
« أعاد ذكر اإلله ، لئال َيْعِطَف على الضمري اجملرور دون إعادة اجلار ، واجلمهور على » َوإِلََه آباِئكَ « : قوله 

  .» آبائك 
  .» أبيك « : بو رجاء وقرأ احلسن وحيىي وأ

  .» آبائك « فأسقط » وَإلََه إِْبَراهِيَم « : وقرأ أُّبي 
  .فأما قراءة اجلمور فواضحة 

  :وما بعده حينئذ ثالثة أوجه » إبراهيم « ويف 
  .أنه بدل : أحدها 
  .أنه عطف بيان ، ومعىن البدلية فيه التفصيل : والثاين 
لفتحة على هذا عالمة للنصب ، وعلى القولني قبله عالمة للجر لعدم فا» أعين « أنه منصوب بإضمار : الثالث 

الصَّْرف ، وفيه دليل على تسمية اجلَدِّ والعم أباً ، فإن إبراهيم جده إمساعيل عمه ، كما يطلق على اخلالة أّم ، ومنه 
  .يف أحد القولني ]  ١٠٠: يوسف [ } َوَرفََع أََبَوْيِه { : 

أنه غلب األب على غريه ، وفيه نظر ، فإنه قد جاء هذا اإلطالق : التَّغليب ، يعىن  وهذا من باب: قال بعضهم 
  .حيث ال تثنية وال مجع ، فيغلب فيهما 

  :فتحتمل وجهني » أبيك « وأما قراءة 
ع ، أن يكون مفرداً غري مجع ، وحينئذ فإما أن يكون واقعاً موقع اجلمع أو ال ، فإنْ كان واقعاً موقع اجلم: أحدمها 

وإن مل يكن واقعاً موقَعُه ، بل أريد به اإلفراد . وما بعده كالكالم فيه على القراءة املشهورة » إبراهيم « فالكالم يف 
أبيك « وحده على األوجه الثالثة املتقدمة ، ويكون إمساعيل وما بعده عطفاً على » إبراهيم « لفظاً ومعىن ، فيكون 

  .وإله إمساعيل : ، أي » 
« رفعاً ، و » أُبونَ « يكون مجع سالمة بالياء والنون ، وإمنا حذفت النون لإلضافة ، وقد جاء مجع آب على : الثاين 
  ]املتقارب : [ جراً ونصباً ، حكاها سيبويه؛ قال الشاعر » أبني 

  َبكَْيَن َوفَدَّْيَنَنا بِاَألبِينَا... فَلَمَّا َتَبيَّنَّ أْصوَاَتَنا  ٨٠٣
  ] الوافر: [ ومثله 
  .. . .فَقُلَْنا أَْسِلُموا إنَّا أَُخوكُْم  ٨٠٤

علٌم أعجميٌّ ، ويكون مصدر أسحاق ، : والكالم يف إبراهيم وما بعده كالكالم فيه بعد مجع التكسري ، وإسحاق 
  .أسحاقٌه وأساحيق : فلو ُسمِّي به مذكٌر ال نصرف ، واجلمع 

  .سحاق؛ ألنَّها أعجميةٌ ومل ينصرف إبراهيم ، وإمساعيل ، وإ: قال القرطيب 
  .وجعلته من الطَّري » يعقوب « ، وجعلته من الّسحق ، وصرفت » إسحاق « وإن ِشئْتَ صرفت : قال الكسائيُّ 

  .ومسى اهللا تعاىل كل واحد من العم واجلد أباً ، وبدأ بذكر اجلد ، مث إمساعيل العم؛ ألنَُّه أكرب من إسحاق 



  كون اجلد أباً فصل يف حترير اختالف الفقهاء يف
ذهب أبو حنيفة رضي اهللا عنه إىل أن اجلد أب ، وأسقط به اإلخوة ، واألخوات ، وهو قول أيب بكر الصديق رضي 
  .اهللا عنه وابن عباس وعائشة ، ومجاعة من الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم ومن التابعني ، واحلسن ، وطاوس وعطاء 

وة واألخوات لألب ، وهو قول عمر ، وعثمان ، وعلي رضي اهللا عنهم وذهب الشافعي إىل أن اجلد ال يسقط اإلخ
  .وهو قول مالك ، وأيب يوسف وحممد 

  .واحتج أبو حنيفة رضي اهللا عنه بأدلة منها هذه اآلية الكرمية ، وأنه أطلق لفظ األب على اجلد 
  .قد أطلقَُه على العمِّ ، وهو إمساعيل مع أنه ليس بأب اتفاقاً : فإن قيل 

  .األصل يف االْسِتْعَمال احلقيقة وترك العمل به يف العم لدليل قام به ، فيبقى يف الثاين حجة : اجلواب ف
  ] . ٣٨: يوسف [ } واتبعت ِملَّةَ آبآئي إِبَْراِهيَم َوإِْسحَاَق { : منها قوله تبارك وتعاىل خمرباً عن يوسف : والثاين 
  .من شاء الََعْنُتُه عند احلجر األسود أنّ اجلّد أب : ل ما روى عطاء عن ابن عباس أنَُّه قا: ومنها 

  .أال ال يتقي اهللا زيد بن ثابت جيعل ابن االبن أبناً ، وال جيعل أب األب أباً : وقال أيضاً 
  .واحتجَّ اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه وأرضاه بأدلّة 

فلم يدخل يعقوب يف بنيه ، بل ميَّزه عنهم ، فلو ]  ١٣٢: قرة الب[ } ووصى بَِهآ إِْبَراِهيُم َبنِيِه َوَيْعقُوُب { : منها 
ومنها [ كان الصاعد يف األبوَّة أباً لكان النازل يف النبوَّة ابناً يف احلقيقة ، فلما مل يكن كذلك ثبت أن اجلدَّ ليس بأب 

ولو كان اجلد أباً على ] . د أن األب ال يصح نفي اسم األبوة عنه خبالف اجلد ، فعلمنا أنه حقيقة من األب جماز اجل
احلقيقة ملا صح ِلَمْن مات أبُوه وجدُّه َحيٌّ أن ينفي أنَّ له أباً ، كما ال يصح يف األب القريب ، وملا صح ذلك علمنا 

  .أنه ليس بأب يف احلقيقة 
  .لذلك صح فيه النفي اسم األبوة وإن حصل يف الكل إال أنَّ رُْتَبةَ األدىن أقَْرُب من رتبِة األبعد ، ف: فإن قيل 
  .لوك كان االسم حقيقة فيهما مجيعاً مل يكن الترتيب يف الوجود سبباً لنفي اسم األب عنه : فاجلواب 

لو كان اجلد أباً على احلقيقة لصحَّ القول بأنَُّه مات ، وخلف أُما وآباء كثريين ، وذلك مما مل يطلقه أحٌد من : ومنها 
  .التفسري الفقهاء ، وأرباب اللغة ، و

أنَّ الصحابة عارفون باللغة ملا كانوا خيتلفون يف مرياث اجلدن ولو كان اجلد ] ول كان اجلدُّ أباً وال شكَّ : [ ومنها 
أباً لكانت اجلدة أُما ، ولو كان كذلك ملا وقعت الشُّبهة يف مرياث اجلدة حىت حيتاج أبو بكر رضي اهللا عنه إىل 

  ] .ل دلت على أنَّ اجلدَّ ليس بأب فهذه الدالئ[ السؤال عنه ، 
فلو كان اجلدُّ أباً ]  ١١: النساء [ } ُيوِصيكُُم اهللا يف أَْوالَدِكُْم ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحظِّ األنثيني { : قوله تعاىل : ومنها 

ن ، وملا مل يكن لكان ابن االبن ابناً ال حمالة ، فكان يلزم مبقتضى هذه اآلية حصول املرياث البن االبن مع قيام االب
  .كذلك علمنا أن اجلد ليس بأب 

  :وأما اجلواب عن اآلية الكرمية فمن وجهني 
إالَّ أنَّ هذا ال يقدح يف الغرض؛ ألن القراءة الشاذَّة ال » آبائك « بطرح » وإلَهَ إبَْراهِيَم « : أنه قرأ أُّيب : األول 

  .تدفع القراءة املتواترة 
  .أطلق لفظ األب على اجلدِّ وعلى العمِّ إنَّه : بل اجلواب أن يقال 

  .» َهذَا بَِقيَّةٌ آَباِئي « : وقال عليه الصالة والسالم يف العبَّاس 
، فدلنا ذلك على أنَّهُ » ُردٌُّوا َعلَيَّ أيب ، فإنِّي أْخَشى أنْ َتفَْعلَ بِِه قُرَْيٌش َما فََعلَْت ثَِقيٌف بُِعْرَوةَ ْبنِ َمْسُعوِد « : وقال 



  .ه على سبيل اجملاز ، ولو كان حقيقة ملا كان كذلك ذكر
وأمَّا قول ابن عباس فإمنا أطلق االسم عليه نظراً إىل احلكم الشرعي ، ال إىل االسم اللغوي؛ ألن اللغات ال يقع 

  .اخلالف فيها بني أهل اللَِّسان 
  :فيه ثالثة أَْوُجٍه » إهلاً واحداً « : قوله 

 ١٥١٦: العلق [ } بالناصية َناِصَيٍة كَاِذَبةٍ { : بدل نكرة موصوفة من معرفة كقوله » إهلك « ن أَنَّهُ َبَدلٌ م: أحدها 
. [  

  ]الوافر : [ والبصريون ال يشترطون الوصف مستدلني بقوله 
  لَُيؤِْذينِي التَّحَْمُحُم والصَّهِيلُ... فَالَ َوأَبِيِك َخْيرٍ مِْنِك إِنِّي  ٨٠٥

  .، وهو نكرةٌ غُري موصوفٍة » يك أب« يدلٌ من » خري « ف 
، وفائدة البدل احلال التنصيص على أنَّ معبودهم فَْرٌد إذْ » نعبد « والعامل فيه » إهلك « أنَُّه حال من : والثاين 

، » حاالً ُمَوطِّئة « وهذه احلال متسى . إضافة الشيء إىل كثري ُتوِهم َتْعَداَد املضاف ، فنصَّ هبا على نفي ذلك اإلهبام 
  .جاء زيد رجالً صاحلاً : وهي أن تذكرها ذاتاً موصوفة ، حنو 

  .نريد بإهلك إهلاً واحداً : أن يكون منصوباً على االختصاص ، أي : وإليه َنَحا الزََّمْخَسرِيُّ : الثالث 
  . مبهماً وقد نّص النحويون على أن املنصوب على االختصاص ال يكون نكرةً وال: أبو حيَّان رمحه اهللا : قالوا 
  :يف هذه اجلملة ثالثة أوجٍه } وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ { : قوله 

  .أهنا تتّمةٌ جواهبم له ، فأجابوه بزيادة : يعين » نعبد « : أنَّها معطوفةٌ على قوله : أحدها 

  .» نعبد « ، والعامل » نعبد « أهنَّا حال من فاعل : والثين 
ومن حالنا أنَّا له خملصون : أالَّ يكون هلا حمل ، بل هي مجلة اعتراضّية مؤكدة ، أي : ري وَإليه َنَحا الزَّخمش: والثالث 

.  
ونّص النحويون على أنَّ مجلة االعتراض هي اليت تفيد تقويةً يف احلكم ، أّما بني جزئَْي صلة : قال ابو حّيان 

  ]البسيط : [ وموصول؛ كقوله 
  َيكِْفيكَ بِالنُّْجحِ أْم ُخْسٌر وَتظْلِيلُ... ُرْمَت أََما  َماذّا َوالََعْتبَ يف املَقْدُورِ ٨٠٦
  ]الكامل : [ وقوله 
  َواحلَقُّ َيْدفَُع ُترَّهَاِت الَباِطلِ... ذَاَك الَِّذي وأَبِيَك َيْعرُِف ماِلكاً  ٨٠٧

  ]الطويل : [ أو من ُمْسَند وُمسَْند إليه كقوله 
  أَِسنَّةٌ قَْومٍ ِضَعاٍف َوالَ ُعْزلِ... مَّةٌ َوقَْد أَْدَركَتْنِي واحلََواِدثُ َج ٨٠٨

  .أو بني شرط وجزاء ، أو قسم وجوابه ، مما بينهما تالزم 
إنَّ بني املشار إلَْيِه وبني اإلخبار عنه تالزماً؛ ألنَّ ما قبلها من : وهذه اجلملة قبلها كالٌم مستقل عّما بعدها ، ال ُيقَال 

الم اهللا تعاىل ، أخرب هبا عنهم ، واجلملة االعتراضية إمنا تكون من الناطق مقول بين يعقوب ، وما بعدها من ك
  .نتهى ملخصا . باملتالزمني لتوكيد كالمه 

  .كذلك كنا ، وحنن نكون : ابتداء وخرب ، أي » وَنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ « : وقال ابن عطية 
  .لٍة حمذوفة ، وال حاجة إليه يظهر منه أنَُّه جعل هذه اجلملة عطفاً على مج: قال أبو حيان 



  ) ١٣٤(ِتلَْك أُمَّةٌ قَْد َخلَْت لََها َما كََسَبْت َولَكُْم َما كََسبُْتْم َولَا ُتْسأَلُونَ َعمَّا كَانُوا َيْعَملُونَ 

  .رب للمبتدأ خ» قد خلت « ، و » تلك « بدالً من » أُمَّة « خربه ، وجيوز أنْ َتكُونَ » أمَّةٌ « ُمبَْتَدأ ، و » تلَْك « 
ِلَم لَْم تسكر الالم : ، فلمَّا جاء بالالَّم للبعد ُحِذفَِت الياء اللتقاء الساكنني ، فإن قيل » يت « : » تلك « وأصل 

  حىت ال حتذف الياء؟
  .أنَُّه يثقل اللفظ بوقوع الياء بني كسرتني : فاجلواب 

  .حمذوف  وزعم الكوفيون أنَّ التاء وحَدها هي االمسن وليس ثَمَّ شيء
: إن قيل » تلك « أو خربُ » تلك « إنْ قيل إهنا خرب » أُمَّة « مجلة فعلية يف حمل رفع صفة ل » قد خلت « : وقوله 

أي صارت إىل اخلالءن وهي األرض اليت ال أنيس هبا ، » خلت « كما تقدم ، و » تلك « بدل من » أمة « إن 
  .يعقوب وأبناؤهم واملراد به ماتت ، واملشار إليه هو إبراهيم و

  .الصنف : اجلماعة ، وقيل : واألمة 
  :يف هذه اجلملة ثالثة أوجه } لََها َما كََسَبْت { : قوله 

  .أيضاً ، فيكون حملها رفعاً » أمة « أن تكون صفة ل : أحدها 
  .خلت ثابتاً لََها كَْسبُها : فحملها نصب ، أي » خلت « أن تكون حاالً من الضمري يف : والثاين 

  .أن تكون استئنافاً فال حملّ هلا : والثالث 
  :ثالثة أوجه » ما كسبت « : من قوله » ما « ويف 

  .أهنا مبعىن الذي : أظهرها 
  .كسبته ، إال أن اجلملة ال حملّ هلا على األول : أهنا نكرة موصوفةن والعائد على كال القولني حمذوف أي : والثاين 

هلا : حتتاج إىل عائد على املشهور ، ويكون املصدر واقعاً موقع املفعول أي  أن تكون مصدرية ، فال: والثالث 
  .هلا جزاء كسبها : مكسوباً أو يكون ثَمَّ مضاف ، أي 

  .مستأنف كانت هذه اجلملة عطفاً عليه } لََها َما كََسَبتْ { : إن قوله : إن قيل } َولَكُْم مَّا كََسبُْتْم { : قوله 
  .و حال فال إنه صفة أ: وإن قيل 

  .أما الصفة فلعدم الرابط فيها 
وأما احلال فالختالف زمان استقرار كسبها هلا ، وزمان استقرار كسب املخاطبني ، وعطف احلال على احلال 

  .املتقدمة » ما « ك » ما كسبتم « : من قوله » ما « يوجب احتاد الزمان ، و 
   العبدفصل فيمن استدل باآلية على إضافة بعض األكساب إىل

دلت هذه اآلية على أن العبد يضاف إليه أعمال وأكساب ، وإن كان اهللا تعاىل أقدره على ذلك ، إن كان خرياً 
فبفضله وإن كان شرا فبعدله ، فالعبد مكتسب ألفعاله ، على معىن أنه خلقت له قدرة ُمقَارنة للفعل يدرك هبا الفرق 

  .، وذلك التمكن هو َمَناط التكليف ، وهذا مذهب أهل السُّنة بني حركة االختيار وحركة الرَّعشة مثالً 
  .وقالت اجلربية بنفي اكتساب العَْبِد ، وأنه كالنبات الذي تصرفه الرياح 

  .وقالت القدرية واملعتزلة خالف هذين القولني ، وأن العبد خيلق أفعاله ، نقلُه القرطيب 
ناف ليس إالَّ ، ومعناها التوكيد ملا قبلها؛ ألنه ملا تقدم أن أحداً ال ينفعه هذه اجلملة استئ» َوالَ ُتْسأَلُونَ « : قوله 

كسب أحد ، بل هو خمتص به إن َخْيراً وإن شرا ، فلذلك ال يسأل أحد عن غريه ، وذلك أن اليهود افتخروا 



  .بأسالفهم ، فأخربوا بذلك 
وال : أو حرفية ، أو نكرة ، ويف الكالم حذف ، أي جيوز فيها األوجه الثالثة من كوهنا موصلة أمسية ، » ما « و 

  .ُيسْألون عما كنتم تعملون 
  .هلا ما كسبت ، ولكم ما كسبتم انتهى : ودلّ عليه : قال أبو البقاء 

  .كان أْوىل؛ ألنه مقابلة » وال تسألون عما كانوا يعملون « : ولو ُجِعل الدالُّ قوله 

  ) ١٣٥(َرى َتْهَتدُوا قُلْ َبلْ ِملَّةَ إِبَْراِهيمَ َحنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني َوقَالُوا كُونُوا ُهوًدا أَوْ َنصَا

: البقرة [ } َوقَالُواْ لَن َيْدُخلَ اجلنة إِالَّ َمن كَانَ ُهوداً أَْو نصارى { : قوله ] كالكالم فيها عند [ » أو « والكالم يف 
١١١ . [  

إن « أعين هل جزمه باجلملة قبله ، أو ب : مرن وقد عركف ما فيه من اخلالف جزم على جواب األ» هتتدوا « و 
  .مقدرة » 

  :نصباً ، وفيها أربعة أوجه » ملّة « : قرأ اجلمهور » ِملَّة إْبَراِهيَم « : قوله 
ونوا ألن معىن ك] فحذف املضاف وإقيم املضاف إليه مقامه [ أنه مفعول فعل مضمر ، أي بل نتبع ملة؛ : أحدها 
  .اتبعوا اليهودية أو النصرانية : هوداً 
إين من دين « : أهل ملّة كقول عدي ابن حامت : بل نكون ملّة أي : ، أي » كان « أنه منصوب على خرب : الثاين 

  .أي من أهل دين ، وهو قول الزَّجَّاج ، وتبعه الزخمشري » 
هو قول أيب عبيدة ، وهو كالوجه األول يف أنه مفعول به ، الزموا ملّة ، : أنه منصوب على اإلغَْراء ، أي : الثالث 

  .وإن اختلف العامل 
  .نقتدي مبلّة إبراهيم ، فلما حذف احلرف انتصب : أنه منصوب على إسقاط حرف اجلر ، واألصل : الرابع 

ا تقدم ، وإن بل نكون ، أو نتبع ، أو نقتدي كم: وهذا حيتمل أن يكون من كالم املؤمنني ، فيكون تقدير الفعل 
  .كونوا أو اتبعوا أو اقتدوا : يكون خطاباً للكفار ، فيكون التقدير 

  :رفعاً وفيها وجهان » ِملَّةٌ « وقرأ ابن هرمز ، وابن أيب عبلة 
  .أهل ملة : بل ملتنا ملّة إبراهيم ، أو حنن ملة ، أي : أنه خرب ملبتدأ حمذوف ، أي : أحدمها 

  .ملة إبراهيم ملتنا : ه ، تقديره أهنا مبتدأ حذف خرب: الثاين 
  :يف نصبه أربعة أقوال » َحنيفاً « : قوله 

  .؛ ألن احلال جتيء من املضاف إليه قياساً يف ثالثة مواضع على ما ذكر بعضهم » إبراهيم « أنه حال من : أحدها 
  .أن يكون املضاف عامالص عمل الفعل : أحدها 
  ] . ٤٧: احلجر [ } ْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهم مِّْن ِغلٍّ إِْخوَاناً وََنَز{ : أن يكون جزءاً حنو : الثاين 

  .أن يكون اجلزء كهذة اآلية؛ ألن إبراهيم ملا الزمها تنزلت منه منزلة اجلزء : الثالث 
ألن احلال ال بد هلا من عامل ، : والنحويون يستضعفون جميئها من املضاف إليه ، ولو كان املضاف جزءاً ، قالوا 

لعامل يف احلال هو العامل يف صاحبها ، والعامل يف صاحبها ال يعمل عمل الفعل ، ومن جوز ذلك قدر العامل وا
  .فيها معىن الالم ، أو معىن اإلضافة ، ومها عامالن يف صاحبها عند هذا القائل 

  .اج ، وهو قول الزج» رأيت وجه هند قائمة « : ومل يذكر الزخمشري غري هذا الوجه وشبهه بقولك 



، وهو قول األخفش الصغري ، وجعل » أعين « نبتع حنيفاً وقدره أبو البقاء ، ب : نصبه بإضمار فعل ، أي : الثاين 
  .احلال خطأ 

إبراهيم احلنيف ، فلما نكره مل : أنه منصوب على القطع ، وهو رأي الكوفيني ، وكان األصل عندهم : الثالث 
  .ميكن إْتباعه ، وقد تقدم حترير ذلك 

فالعامل فيه ما قَدَّرناه عامالً فيها ، وتكون حاالً الزمة؛ ألن امللة » ملّة « أن يكون حاالً من : وهو املختار : الرابع 
  .؛ ألنه مل ينتقل عنها » إبراهيم « ال تتغري عن هذا الوصف ، وكذلك على القول جبعلها حاالً من 

  .حنيفة : ه التأنيث ، فيقال صاحب احلال مؤنث ، فكان ينبغي أن يطابق: فإن قيل 
  :فاجلواب من وجهني 

  .يستوي فيه املذكر واملؤنث » فعيالً « أن : أحدمها 
ذكر ]  ١٦١: األنعام [ } ِديناً ِقَيماً مِّلَّةَ إِبَْراهِيَم َحنِيفاً { أن امللّة مبعىن الدين ، ولذلك أبدلت منه يف قوله : والثاين 

  .» ليه أما« ذلك ابن الشََّجرِيِّ يف 
  ]الرجز : [ امليل ، ومنه مسي اَألْحَنُف؛ مليل إحدى قدميه باألصابع إىل األخرى؛ قالت أُمُُّه : » احلََنُف « و 

  َما كَانَ يف ِفْتيَانِكُْم ِمْن ِمثِْلِه... َواكللِه لَْوالَ َحَنٌف بِرِْجِلِه  ٨٠٩
  .رجل أَْحَنُف ، وامرأة َحْنفَاُء : ويقال 
قاله ابن » َمفَازة « : وِللَْمْهلكة » َسلِيم « تقامة ، ومسي املائل الرِّْجل بذلك تفاؤالً؛ كقوهلم ِللَِّديغ هو االس: وقيل 
  ] .وهو مروي عن حممد بن كعب القرظّي [ قتيبة 
  ]الوافر : [ احلَنيُف لقب ملن تديَّن باإلسالم؛ قال َعْمٌرو : وقيل 
  إىل اإلْسالَمِ َوالدِّينِ احلَنِيِف...  َحِمْدُت اَهللا ِحَني َهَدى فَُؤاِدي ٨١٠

  ] .املائل عما عليه العامة إىل ما لزمه : احلنيف : وقيل . قاله القفال [ 
  ]الوافر : [ قال الزجاج؛ وأنشد 

  َحنِيْفاً ِديُنَنا َعْن كُلِّ ِديْنِ... َولَِكنَّا ُخِلقَْنا إذْ ُخِلقَْنا  ٨١١
  .احلنيفية حج البيت : باس واحلسن وجماهد رضي اهللا تعاىل عنهم أمجعني وأما عبارات املفسرين ، فقال ابن ع

  .اتباع احلق : وعن جماهد أيضاً 
  .احلنيف املائل عن األديان كلها إىل دين اإلسالم : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .اتباع شرائع اإلسالم : وقيل 
  .أخالص الدين قاله األصم : وقيل 

احلنيفية اخلتان ، وحترمي األمهات والبنات واألخوات : هي احلج احلسن ، وقال قََتادة  :وقال سعيد بن جبري 
  .والعمات ، وإقامة املناسك 

عزيٌز ابن اهللا ، : تنبيه على أن اليهود والنصارى أشركوا؛ ألن بعض اليهود قالوا } َوَما كَانَ ِمَن املشركني { : قوله 
  .وذلك شرك املسيح ابن اهللا : والنصارى قالوا 

وأيضاً إن احلنيف اسم ملن َدانَ بدين إبراهيم عليه الصالة والسالم ، ومعلوم أنه عليه السالم أتى بشرائع خمصوصة 
، من حّج البيت اِخلَتان وغريمها ، فمن َدانَ بذلك فهو حنيف ، وكانت العرب تدين هبذه األشياء ، مث كانت تشرك 

َوَما ُيْؤِمُن أَكْثَُرُهمْ باهللا إِالَّ َوُهْم مُّْشرِكُونَ { : ونظريه قوله » كان من املشركني حنيفاً ، وما « ، فقيل من أجل هذا 



  ] . ٦: يوسف [ } 
  فصل يف الكالم على هذه اآلية

إن كان طريق : وتقديره » ملّة إبراهيم حنيفاً « : اعلم أن اهللا تعاىل ذكر هذه اآلية على طريق اإللزام هلم وهو قوله 
على صّحة دين إبراهيم » أتفقوا « التقليد فاألوىل يف ذلك اتباع ملة إبراهيم حنيفاً؛ ألن هؤالء املختلفني قد  الدين

إن كان املقول يف الدين على : ، واألخذ باملتفق عليه أوىل من األخذ باملختلف فيه ، فكأنه سبحانه وتعاىل قال 
املقول على التقليد ، فالرجوع إىل دين إبراهيم عليه الصالة االستدالل والنظر ، فقد قدمنا الدالئل ، وإن كان 

  .والسالم وترك اهليودية والنصرانية أوىل 

اليهود والنصارى إن كانوا معترفني بفضل إبراهيم مقّرين أن إبراهيم ما كان من القائلني بالتشبيه : فإن قيل 
 بالتنزيه والتوحيد ، ومىت كانوا قائلني بذلك ملن يكن والتثليث امتنع أن يقولوا بذلك ، بل ال بد وأن يكونوا قائلني

يف دعوهتم إليه فائدة ، وإن كانوا منكرين فضل إبراهيم عليه الصالة والسالم أو كانوا مقرين به ، لكنهم أنكروا 
، فكان كونه منكراً للتجسيم والتثليث مل يكن ذلك متفقاً عليه ، فحينئذ ال يصح إلزام القول بأن هذا متفق عليه 

  .األخذ به أوىل 
أنه كان معلوماً بالتواتر أن إبراهيم عليه الصالة والسالم ما أثبت الولد هللا تعاىل فلما صح عن اليهود : فاجلواب 

  .والنصارى أهنم قالوا بذلك ثبت أن طريقتهم خمالفة لطريقة إبراهيم عليه الصالة والسالم 
  صارى يدعي أنه على دين إبراهيم عليه الصالة والسالم؟أليس أن كلّ واحد من اليهود والن: فإن قيل 

فاجلواب أن إبراهيم كان قائالً بالتوحيد ، وثبت أن النصارى يقولون بالتَّثْليث ، واليهود يقولون بالتشبيه ، فثبت 
كان على دين أهنم ليسوا على دين إبراهيم عليه الصالة والسالم وأنّ حممداً عليه الصالة والسالم ملا ادعى التوحيد 

  .إبراهيم 
  فصل

ليس املراد منه التخيري ، إذ من املعلوم من حال } َوقَالُواْ كُونُواْ ُهوداً أَوْ نصارى تَْهَتدُواْ { : اعلم أن قوله تعاىل [ 
املراد اليهود أهنا ال ُتجَوُِّز اختيار النصرانية على اليهودية ، بل تزعم أنه كفر ، وكذلك أيضاً حال النصارى ، وإمنا 
  ] .أن اليهود تدعو إىل اليهودية ، والنصارى إىل النصرانية ، فكل فريق يدعو إىل دينه ، ويزعم أنه على اهلدى 

أُوِتَي ُموَسى الْأَْسبَاِط َوَما قُولُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنْزِلَ إِلَْيَنا َوَما أُنْزِلَ إِلَى إِْبَراِهيَم وَإِْسَماِعيلَ َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َو
  ) ١٣٦(َوِعيَسى َوَما أُوِتَي النَّبِيُّونَ ِمْن َربِّهِْم لَا ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد ِمْنُهْم وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

  :يف هذا الضمري قوالن : » قولوا « 
  .أنه للمؤمنني ، واملراد باملنزل إليهم القرآن على هذا : أحدمها 
  .القائلني كانوا هوداً أو نصارى  أنه يعود على: والثاين 

  إما القرآن ، وإما التوراة واإلجنيل: واملراد باملُنزل إليهم 
كونوا هوداً أو نصارى ذكر يف مقابلته للرسول : ملا حكى اهللا تعاىل عنهم أهنم قالوا : قال احلسن رمحه اهللا تعاىل [ 

  ] .} قولوا آَمنَّا باهللا  {: إبراهيم ، قال » ملة « بل : عليه الصالة والسالم قل 
الختالف املنزل } َوَمآ أُنزِلَ إىل إِبَْراهِيَم { : ، وكرر املوصول يف قوله » قولوا « يف حملّ نصب ب » آمنَّا « وجلمة 



؛ ألنه مل خيالف » عيسى « إلينا ، واملنزل إليه ، فلو مل يكرر ألوهم أن املنزل إلينا هو املنزل إليهم ، ومل يكرر يف 
ريعة موسى إالّ يف نزر يسري ، فالذي أوتيه عيسى هو َعْين ما أوتيه موسى إال يسرياً ، وقدم املنزل إلينا يف الذكر ، ش

  .وإن كان متأخراً يف اإلنزال تشريفاً له 
  .وهم يف ولد يعقوب كالقبائل يف ولد إمساعيل والّشعوب يف العجم » ِسْبط « واألسباط مجع 

  .صلبه هم بنو يعقوب ل: وقيل 
  .» السبط هو احلَاِفُد « : وقال الزخمشري 

  .واشتقاقهم من السبط وهو التتابع ، مسوا بذلك؛ ألهنم أمة متتابعون 
  .وهو الشجر امللتف » َسَبطَة « بالتحريك مجع » السَّبط « من : وقيل 

  . ِسْبطا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النتشار ذّريتهم: » احلََسَنْينِ « وقيل ل 
  .» ِسْبط « : مث قيل لكل ابن بنت 

: مجيع إبراهيم براهم ، وإمساعيع مساعيل ، قاله اخلليل وسيبويه والكوفيون ، وحكوا : قال القرطيب رمحه اهللا تعاىل 
  .َبراِهمة وَسماِعلة ، وحكوا براِهم ومساِعل 

أباره وأسامع ، وجيوز أباريه : ن أقول هذا غلط ؛ ألنه اهلمزة ليس هذا موضع زيادهتا ، ولك: قال حممد بن يزيد 
  .وأساميع 

  .» يريه « ، كما يقال يف التصغري » بِراه « وأجاز أمحد بن حيىي 
  :وجهان » ما « جيوز يف } َوَمآ أُوِتَي موسى { : قوله 

  .أن تكون يف حمل جر عطفاً على املؤمن به ، وهو الظاهر : أحدمها 
  :ويف اخلرب وجهان . عطفاً عليها } َوَما أُوِتَي النبيون { داء ، ويكون أهنا يف حمل رفع باالبت: والثاين 
  .» من رهبم « أن يكون : أحدمها 
نظر ال خيفى » ما « خرباً عن » ال ُنفَرُِّق « هكذا ذكر أبو حيان ، إال أن يف جعله » ال ُنفَرُِّق « أن يكون : والثاين 

  .من حيث عدم عد الضمري عليها 
الثانية مبتدأه ، ويف خربها الوجهان ، وللشيخ أن » ما « األوىل عطفاً على اجملرور ، و » ما « ون وجيوز أن تك

مطَّرِد كما ذكر » يف « ال نفرق فيه ، وحذف العائد اجملرور ب : جييب عن عدم عود الضمري بأنه حمذوف تقديره 
  ]املتقارب : [ بعضهم ، وأنشد 

  َوَيْوٌم ُنَساُء َوَيْوٌم ُنسَْر... َنا فََيْوٌم علَْيَنا َوَيْوٌم لَ ٨١٢
  .ُنَساُء فيه وُنَسرُّ فيه : أي 

  :فيه ثالثة أوجه » من ربِّهم « : قوله 
الثانية إن أََعْدَنا الضمري على » أويت « البتداء الغايةن ويتعلّق ب » من « أحدمها وهو الظاهر أنه يف حمل نصب ، و 
إن » آل عمران « األوىل ، وتكون الثانية تكراراً لسقوطها يف » أويت «  النبيني فقط دون موسى وعيسى ، أو ب

  .أعدنا الضمري على موسى وعيسى عليهما السالم والنبيني 
وما أوتيه كائناً من : أن يكون يف حملّ نصب على احلال من العائد على املوصول فيتعلّق مبحذوف تقديره : الثاين 
  .رهبم 

  .مبتدأ » ما « لوقوعه خرباً إذا جعلنا  أنه يف حمل رفع: الثالث 



  :قوالن » أحد « ، ويف » ال نفرق « متعلق ب » بني أحد « : قوله 
عليه من غري : بني « أنه املالزم للنفي الذي مهزته أصلية ، فهو للعموم وحتته أفراد ، فلذلك صّح دخول : أظهرمها 

  .« املال بني الناس » : تقدير معطوف حنو 
« بني » مبعىن واحٍد ، وعلى هذا فال بد من تقدير معطوف ليصح دخول « واو » أنه الذي مهزته بدل من  :والثاين 

  ]الطويل : [ َبْيَن أحٍد منهم؛ ونظريه ومثله قول النابغة : على متعدد ، ولكنه حذف لفهم املعىن ، والتقدير 
  و ُحُجرٍ إالَّ لَيَالٍ قَالَِئلُأَُب... فََما كَانَ َبْيَن اخلَْيرِ لَْو َجاَء سَاِلماً  ٨١٣

  .بني اخلري وَبْينِي : أي 
  .، قدم لالهتمام به لعود الضمري على اهللا تعاىل أو لتناسب الفواصل « ُمْسِلُمون » متعلِّق ب « له » و 

  فصل يف الكالم على اآلية
فإذا عرف اهللا ، وآمن به عرف أنبياءه ، قدم اإلميان باهللا؛ ألن من ال يعرف اهللا يستحيل أن يعرف نبيا أو كتاباً ، 

  .وما أنزل عليهم 
  :فيه وجهان } الَ ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد مِّْنُهْم { : وقوله 
ال نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى ، بل نؤمن بالكل ، روي عن أيب هريرة رضي : األول 

ة بالعربانية ويفسروهنا بالعربية ألهل اإلسالم؛ فقال رسول اهللا صلى كان أهل الكتاب يقرءون التورا: اهللا عنه قال 
  .اآلية « . . . آَمنَّا باِهللا َوَما أُنْزِلَ : الَ ُتَصدِّقُوا أَْهلَ الكَِتابِ وال ُتكَذُِّبوُهْم َوقُولُوا » اهللا عليه وسلم 

على األصول اليت هي اإلسالم كما قال تعاىل  إهنم متفرقون يف أصول الديانات ، بل هم جيتمعون: ال نقول : الثاين 
ِقيُمواْ شََرَع لَكُم مَِّن الدين َما وصى بِِه نُوحاً والذي أَْوحَْيَنآ إِلَْيَك َوَما َوصَّْيَنا بِِه إِْبَراِهيَم وموسى وعيسى أَنْ أَ{ : 

  ] . ١٣: الشورى [ } الدين َوالَ َتتَفَرَّقُواْ ِفيِه كَُبَر َعلَى املشركني 
  كيف جيوز اإلميان بأبراهيم وموسى وعيسى مع القول بأن شرائعهم منسوخة؟: فإن قيل [ 

حنن نؤمن بأن كل واحد من تلك الشرائع كان حقاً يف زمانه ، فال تلزمنا املناقضة ، وإمنا تلزم املناقضة لليهود : قلنا 
  ] .مل يؤمنوا . والنصارى؛ العترافهم بنبوة من ظهر املعجز على يده 

  .يعىن أن إسالمنا ألجل طاعة اهللا ال ألجل اهلوى « َوَنْحُن ُمْسِلُمونَ » : قوله و

  ) ١٣٧(اللَُّه َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم فَإِنْ آَمُنوا بِِمثْلِ َما آَمنُْتْم بِِه فَقَِد اهَْتَدْوا َوإِنْ َتَولَّْوا فَإِنََّما ُهْم ِفي ِشقَاقٍ فَسََيكْفِيكَُهمُ 

  :فيه أقوال » مبثل « يف قوله » الباء « 
[ } وهزى إِلَْيِك بِجِذْعِ { : وقوله ]  ١٩٥: البقرة [ } َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيِديكُْم { : أهنا زائدة كهي يف قوله : أحدها 

  ]البسيط : [ ؛ وقوله ]  ٢٥: مرمي 
  ُسوُد املََحاجِرِ الَ َيقَْرأْنَ بِالسَُّورِ...  ٨١٤

  .فإن آمنوا على مثل إميانكم باهللا : ، أي » على « ىن أهنا مبع: والثاين 
  :، واملعىن » كتبت بالقلم « ، و » جنرت بالقدُّوم « أهنا لالستعانة كهي يف : والثالث 

مصدرية ، » ما « وعلى هذه األوجه ، فيكون املؤَمن به حذوفاً ، و . فإن دخلوا يف اإلميان بشهادٍة مثل شهادتكم 
هنا فيها قوالن » مثل « فإن آمنوا باهللا إمياناً مثل إميانكم به ، و : عائداً على اهللا تعاىل والتقدير » به « والضمري يف 

:  



وذكر البيهقي عن ابن [ مبا آمنتم به ، وهي قراءة عبداهللا بن مسعود ، وابن عباس : أهنا زائدة ، والتقدير : أحدمها 
به ، فإن اهللا تعاىل ليس له مثل ، ولكن قولوا بالذي آمنتم به ، وهذا عباس رضي اهللا عنهما ال تقولوا مبثل ما آمنتم 

  ]السريع أو الرجز : [ ونظريها يف الزيادة قول الشاعر ] يروى قراءة أُّيب 
هذا أمر ال يفعله مثلك ، أي : هذا من جماز الكالم تقوم : وقال بعضهم ... فَُصيُِّروا مِثْلَ كََعْصشٍف َمأْكُولْ  ٨١٥

  .فعله أنت ال ت: 
  .وزيادهتا » مثل « فإن آمنوا بالذي آمنتم به ، نقله ابن عطية ، وهو يؤول إىل إلغاء : واملعىن 
فإن اعتقدوا مبثل اعتقادكم ، أو متعلقة بالكتاب ، أي : أهنا ليست بزائدة ، واملثلّية متعلقة باالعتقاد ، أي : والثاين 

فإن آمنوا بالقرآن الذي هو مصدق ملا يف التوراة : به ، واملعىن فإن آمنوا بكتاب مثل الكتاب الذي آمنتم : 
  .» الباء « واإلجنيل ، وهذا التأويل ينفي زيادة 

إن حصلوا ديناً : وفيها وجوه ، وذكر بعضها أن املقصود منه التثبيت ، واملعىن : قال ابن اخلطيب رمحه اهللا تعاىل 
داد ، فقد اهتدوا ، وملَّا استحال أن يوجد دين آخر يساوي هذا آخر مثل دينكم ، ومساوياً له يف الصحة والس

ها هو الرأي الصواب ، : الدين يف الصواب والسََّداد استحال االهتداء بغريه ونظريه قولك للرجل الذي تشري عليه 
حبك ، ولكنك تريد تثبيت صا[ فإ ، كان عندك رأي أصوب مه فاعمل به ، وقد علمت أن ال أَصَْوَب من رأيك ، 

  ] .وتوقيفه على أن ما رأت ال رأي وراءه 
إنكم آمنتم بالفرقان من غري تصحيف وحتريف ، فإن آمنوا مبثل ذلك ، وهو التوراة من غري تصحيف : وقيل 

  .وحتريف ، فقد اهتدوا؛ ألهنم يتوّصلون به إىل معرفة نوبة حممد صلى اهللا عليه وسلم 
  .رمت مؤمنني ، فقد اهتدوا فإن صاروا مؤمنني مبثل ما به ص: وقيل 

  :فيها وجهان » بِمِثْلِ َما آَمْنُتمْ « : ف يقوله » ما « و 
على أويل » ما « إما اهللا تعاىل بالتأويل املتقدم عند من جييز وقوع : أهنا مبعىن الذي ، واملراد هبا حينئذ : أحدمها 

  :العلم حنو 

  ] . ٥: الشمس [ } والسمآء َوَما َبَناَها { 
  .الكتاب املنزل  وإما

  .أهنا مصدرية ، وقد تقدم ذلك : والثاين [ 
  :فيه أيضاً وجهان » به « والضمري يف 

  ]أنه يعود على اهللا تعاىل كما تقدم : أحدمها 
  .إهنا مبعىن الذي : إذا قيل » ما « أن يعود على : والثاين 

َوإِن { : ، وليس اجلواب حمذوفاً ، كهو يف قوله » ُنوا فَإِنْ آَم« : جواب الشرط يف قوله » فَقَِد اْهَتدَوا « : قوله 
  .، ألن تكذيب الرسل ماض حمقق هناك ، فاحتجنا إىل تقدير جواب ]  ٤٠: فاطر [ } ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كُذَِّبْت ُرُسلٌ 

  .وأما هنا فاهلداية منهم مل تقع بعد ، فهي مستقبلة معىن ، وإن أبرزت يف لفظ املعىن 
واآلية تدل على أن اهلدىية كانت موجودة قبل هذا االهتداء ، وتلك اهلداية ال ميكن محلها : اخلطيب قال ابن [ 

إال على الدالئل اليت نصبها اهللا تعاىل وكشف عنها ، وبني وجوه داللتها ، مث بيَّن وجه الزجر وما يلحقهم إن تولوا 
  ] .} اقٍ وَّإِن تََولَّْواْ فَإِنََّما ُهْم ِفي ِشقَ{ : ، فقال 

، وجعل الشقاق ظرفاً هلم ، وهم مظروفون له مبالغة يف األخبار » هم « : خرب لقوله » ِفي ِشقَاقٍ « : قوله 



وحنوه ]  ٦٦: األعراف [ } إِنَّا لَنََراَك ِفي َسفَاَهةٍ { : هم ُمَشاقّونَ ، وفيه : باستعماله علهيم ، وهو أبلغ من قولك 
.  

  .ضاربه ضِراباً ، ومعناه املخالفة واملعاداة : ُه ُيَشاقّه حنو مصدر من شاقَّ: والشِّقَاق 
  :ويف اشتقاقه ثالثة أقوال 

: جانبه؛ قال امرؤ القيس : وذلك أن أحد املشاقني يصري يف شّق صاحبه ، أي . أنه من الّشق وهو اجلانب : أحدها 
  ]الطويل [ 

  بِِشقِّ َوِشقٌّ ِعْنَدَنا لَْم ُيحَوَّلِ.. .إذَا َما َبكَى ِمْن َخلِْفَها اْنَصَرفَتْ لَُه  ٨١٦
  .جبانب : أي 

  .أنه من املشقة ، فإن كالًّ منهما حيرص على ما َيُشّق على صاحبه : الثاين 
  .، وكانوا يفعلون ذلك عند تعاديهم » شققُت الَعَصا بني وبينك « : أنه من قوهلم : الثالث 

  فصل يف الكالم على اآلية
معناه إن تركوا مثل هذا اإلميان فقد التزموا املناقضة ، والعاقل ال يلتزم املناقضة ألبتة ، فحيث : قال ابن اخلطيب 

  .التزموها علمنا أنه ليس غرضهم طَلَب الدين ، واالنقياد للحق ، وإمنا غرضهم املنازعة ، وإظهار العداوة 
يف خالف منذ فارقوا احلّق ، ومتّسكوا بالباطل ، : أي » فإمنا هم يف ِشقَاقٍ « قال ابن عباس وعطاء رضي اهللا عنهما 

  .فصاروا خمالفني هللا 
  .يف ضالل : ، أي » يف ِشقَاقٍ « : وقال أبو عبيدة ومقاتل 

  .يف منازعة وُمَحاربة : وقال ابن زيد 
  .يف عداوة : وقال احلسن 
إنه شقاق ، وإمنا يقال : ال تكون معصية  وال يكاد يقال يف املَُعاداة على وجه احلق ، أو املخالفة اليت: قال القاضي 

ذلك يف خمالفة عظيمة توقع صاحبها يف عداوة اهللا وغضبه ولعنته ويف استحقاق النَّار ، فصار هذا القول وعيداً منه 
تعاىل هلم ، وصاَر َوْصفُُهْم بذلك دليالآل على أهنم معادون للرسول ، مضمرون له السوء مترّصدون إليقاعه يف 

» سََيكِْفيكَُهْم اُهللا « : فقال [ ، فعند هذا آمنه اهللا تعاىل ت من كيدهم ، وآمن املؤمنني من شّرهم ومكرهم ،  اِملَحنِ
  ] .تقوية لقلبه وقلوب املؤمنني 

سوف « دون » السني « تشعر بتعقيب الكفاية عقب شقاقهم ، وجيء ب » فََسْيكَِفْيكَُهْم « : يف قوله » الفاء « و 
فسيكفيك شقاقهم؛ ألن الذوات ال تكفى إمنا : قرب منها زماناً بوضعها ، وال بد من حذف مضاف أي ؛ ألهنا أ» 

  .مبن يهديه اهللا ، أو بتفريق كلمتهم : تكفى أفعاهلا ، واملكفي به حمذوف ، أي 
  ] .ى ولقد كفى بإجالء بين النضري ، وقتل بين قريظة ، وبين قينقاع ، وضرب اجلزية على اليهود والنصار[ 

  .السميع ألقواهلم ، العليم ألحواهلم : أي } َوُهَو السميع العليم { : قوله 
وروي أن عثمان رضي اهللا تعاىل . [ السميع لدعائك العليم بنيتك ، فهو يستجيب لك ويصولك ملرادك : وقيل 

  .» اهللاُ  سََيكْفِيكَُهْم« عنه كان يقرأ يف املصحف ، فقتل فقطرت نقطة من دمه على قوله تعاىل 
  ] .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشرف وكرم وجبل وعظم ، قد أخربه بذلك 

  .» فسيكفيك « : والكاف واهلاء وامليم يف موضع نصب مفعوالن؛ وجيوز يف غري القرآن الكرمي 
  فصل يف الكالم على مسع اهللا وعلمه



مسعه تعاىل زائد على علمه باملسموعات ، وإال يلزم التكرار على أنه } َوُهَو السميع العليم { : واحتجوا بقوله تعال 
  .، وهو غري جائز ، فوجب أن يكون صفة كونه تعاىل مسيعاً أمراً زائداً على وصفه بكونه عاليماً 

  ) ١٣٨(ِصْبَغةَ اللَِّه َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصْبَغةً َوَنْحُن لَُه عَابُِدونَ 

  .لنصب با» صيغة « قرأ اجلمهور 
بالرفع وقد تقدم أهنا قراءة ابن هرمز ، » صبغة « بالرفع قرأ » ملّةُ إبراهيم « : من قرأ : وقال الطربي رمحه اهللا 

  .وابن أيب عبلة 
  :فاما قراءة اجلمهور ففيها أربعة أوجه 

ه سيبويه ، والقول هو الذي ذكر« : أن انتصاهبا انتصاب املصدر املؤكد ، وهذا اختاره الزخمشري ، وقال : أحدها 
  .ما قالت َحذَام انتهى قوله 

  واختلف حينئذ عن ماذا انَْتَصَب هذا املصدر؟
  .« آمنا : قولوا » : عن قوله : فقيل 

  .« وَنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ » : وقيل عن قوله 
  .« فَقَد اْهَتُدوا » : وقيلك عن قوله 

  .غة اهللا الزموا صب: أن انتصاهبا على اإلغراء أي : الثاين 
إال أن ] فإنه خرب واألمر ينايف اخلرب [ } وََنْحُن لَُه َعابِدونَ { : وقال أبو حيان وهذا ينافره آخر اآلية ، وهو قوله 

  .يقدر هنا قول ، وهو تقدير ال حاجة إليه ، وال دليل من الكالم عليه 
  .جيمل كثرية وهذا ضعفيف؛ إذ قد وقع الفصل بينهما « ملة » أهنا بدل من : الثالث 
اتبعوا ِصْبَغةَ اهللا ، ذكر ذلك أبو البقاء مع وجه اإلغراء ، وهو يف احلقيقة ليس : انتصاهبا بإضمار فعل أي : الرابع 

  .زائداً فإنَّ اإلغراء ايضاً هو نصب بإضمار فعل 
الة اليت يقع عليها الصَّْبغُ ، وهي احل« جَلَس » كاِجللَْسة من « َصَبغَ » هي أي الصبغة من : قال الزخمشري رمحه اهللا 

  .تطهري اهللا؛ ألن اإلميان يطهر النُّفُوس : ، واملعىن 
  فصل يف الكالم على الصّبغ

صبغ الثوب يصبُغُه بفتح الباء وكسرها وضمها ثالث لغات صبغاً بفتح الصاد : الّصبغ ما يلون به الثياب ويقال 
  .وكسرها 

  .ة من جلس ، وهي احلالة اليت يقع عليها الصبغ فعلة من صبغ كاِجللَْس« الصِّْبغة » و 
  :مث اختلفوا يف املراد بصبغة اهللا على أقوال 

  .أنه دين اهللا ، وذكروا يف تسمية دين اهللا بالصبغة وجوهاً : األول 
. هو تطهري هلم : أن بعض لنصارى كانوا يغمسون أوالدهم يف ماء أصفر يسمونه املعمودية ، ويقولون : أحدها 
آمنا وصبغنا اهللا ِصْبغة ال مثل : اآلن صار نصرانياً فأمر املسملون أن يقولوا : ا فعل الواحد بولده ذلك قال وإذ

اغرس كما يغرس فالن : [ ِصْبغتكم ، وإمنا جيء بفلظ الصِّبغة على طريق املَُشاكلة كما توقول ملن يغرس األشجار 
  .، تريد رجالً يصطنع الكرم 

الصبغة على الدين طريقة املَُشاكلة كما تقول ملن يغرس األشجار وأنت تريد أن تأمره والسبب يف إطالق لفظ 



  .اغرس كما يغرس فالن ، تريد رجالً مواظباً على الكرم ] : بالكرم 
نَ اهللا َوُهوَ ُيخَاِدُعو{ ، ]  ١٤١٥: البقرة [ } إِنََّما َنْحُن ُمسَْتْهزِئُونَ اهللا َيسَْتْهزِىُء بِهِْم { : ونظريه قوله تعاىل 

[ } َوَجَزآُء َسيِّئٍَة سَيِّئَةٌ مِّثْلَُها { ، ]  ٥٤: آل عمران [ } َوَمكَرُواْ َوَمكََر اهللا { ، ]  ١٤٢: النساء [ } َخاِدُعُهمْ 
  ] . ٣٨: هود [ } إِن َتْسَخُرواْ مِنَّا فَإِنَّا َنْسَخُر ِمنكُْم { ، ]  ٤٠: الشورى 

ها يهوداً ، والنصارى تصبغ أوالدها نصارى مبعىن يلقوهنم ، فيصبغوهنم بذلك ملا اليهود تصبغ أوالد: وثانيها 
  .يشربون يف قُلُوهبم 

يدخله فيه ، ويلزمه إياه كما جيعل : فالن يصبغ فالناً يف الشيء ، أي : عن قتادة قال ابن األنباري رمحه اهللا يقال 
  ]الطويل : [ وأنشد ثعلب . الصبغ الزماً للثوب 

  إِذا أْنَت لَْم َيْصبَْغَك بِالشّْرعِ َصابِغُ... عِ الشَّرَّ وانْزِلْ بالنََّجاِة َتحَرُّزاً َد ٨١٧
ِسيَماُهْم ِفي { : مسي الدين صبغة؛ ألن هيئته تظهر باملشاهدة من أثر الطََّهارة والصالة قال اهللا تعاىل : وثالثها 

  ] . ٢٩: الفتح [ } ُوُجوِههِْم مِّْن أَثَرِ السجود 
وقال جماهد واحلسن وأبو العالية وقتادجة رضي اهللا تعاىل عنهمك أصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أوالدهم [ 

اآلن : فيما يسمونه املعمودية ، وصبغوه بذلك ليطهروه به ، كأنه اخلَِتان ، ألن اخلتان تطهري ، فلما فعلوا ذلك قالوا 
وهي اإلسالم فسمى } ِصْبَغةَ اهللا َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اهللا ِصْبَغةً { : هم بقوله قد صار نصرانياً حقًّا ، فرد اهللا تعاىل علي

  .اإلسالم صبغة استعارة وجمازاً من حيث تظهر أعماله ومسته على املتدين كما يظهر أثر الصبغ يف الثوب 
  ]املتقارب : [ » مهدان « قال بعض شعراء ملوك 

  َوِصْبَغةُ َهْمَدانَ َخْيُر الصِّبَغْ... َوكُلُّ أُنَاسٍ لَُهْم ِصْبغةٌ  ٨١٨
  ]فَأَكْرِْم بِِصْبَغِتَنا يف الصَِّبغْ ... َصَبْغتَنا َعلَى ذَاَك أَْبَناءََنا 

« : إىل قوله ]  ١٣٦: البقرة [ } قولوا آَمنَّا باهللا { : متعلّق بقوله » ِصْبَغةَ اِهللا « : قوله : قال القاضي : ورابعها 
فوصف هذا اإلميان منهم بأنه صبغة اهللا َتَعاىل؛ ليبّين أن املَُباينة بني هذا الدين الذي اختاره اهللا » ْسِلُمونَ َوَنْحُن لَُه ُم

  .، بني الدِّين الذي اختاره املبطل ظاهرة جلية ، كما تظهر املباينة بني األلوان واألصباغ لذي احلّس السليم 
: الروم [ } ِفطَْرةَ اهللا اليت فَطََر الناس َعلَْيَها الَ َتْبِديلَ ِلَخلْقِ اهللا { : وله أن صبغة اهللا فطرته ، وهو كق: القول الثاين 

٣٠ . [  
ومعىن هذا الوجه أن اإلنسان موسوم يف تركيبه وبِْنَيِتهِ بالَعْجزِ والفَاقَة ، واآلثار الشاهدة عليه باحلدوث واالفتقار إىل 

  .َمة الالَّزمة اخلالق ، فهذه اآلثار كالصبغة له وكالسِّ
على الفطرة فهو مقارب يف املعىن لقول من يقول » صبغة اهللا « : من محل قوله تعاىل : قال القاضي رمحه اهللا تعاىل [ 
هو دين اهللا؛ ألن الفطرة اليت أمروا هبا هو الدين الذي تقتضيه األدلّة من َعقْل و شرع ، وهو الدين أيضاً الذي : 

ك به ، فالنفع به سيظهر ُدنيا ودين ، كالظهور ُحْسن الصبغة ، وإذا محل الكالم على ما ألزمكم اهللا تعاىل التمّس
ذكرنا ، مل يكن لقول من يقول إمنا قال ذلك لعادة جارية لليهود والنصارى ، ويف صبغ يستعملونه يف أوالدهم 

  ] .معىن؛ ألن الكالم إذا استقام على أحسن الوجوه بدونه ، فال فائدة فيه 
أن صبغة اهللا هي اخلتان ، الذي هو تطهري ، أي كما أن املخصوص الذي للنصارى تظهري هلم ، : ول الثالث الق

  .فكذلك اخلتان تظهري للمسلمني قاله أبو العالية 
  .أنه حجة اهللا : قال األصم رمحه اهللا تعاىل : القول الرابع 



  اهللا إنه ُسنة: قال أبو عبيدة رمحه اهللا تعاىل : القول اخلامس 
  :وأما قراءة الرفع فتحتمل وجهني 

  .ذلك اإلميان صبغة اهللا : أهنا خرب مبتدأ حمذوف أي : أحدمها 

كما تقدم فتكون بدالً منها كما قيل » ملة « رفع » صبغة « ؛ ألن من رفع » ملَّة « أن تكون بدالً من : والثاين 
  .بذلك يف قراءة النصب 

الصِّْبغة االغتسال ملن أراد الدخول يف اإلسالَم ، بدالً من َمْعُمودية النصارى ، : يل وق: قال القرطيب رمحه اهللا تعاىل 
وعلى هذا التأويل يكون غسل الكافر واجباً ، وهبذا املعىن جاءت السُّنة الثابتة . ذكر ذلك املاوردي رمحه اهللا تعاىل 

  .يف قيس بن عاصم ومثامة بن أثال حني اسلما 
  :هنا فيها احتماالن » أحسن « ال أحد ، و : مبتدأ وخرب ، وهذا استفهام معناه النفي أي » َسُن َوَمْن أَْح« : وقيل 

  .أهنا ليست للتفضيل؛ إذ صبغة غري اهللا منتف عنها احلسن : أحدمها 
  .شيء غري اهللا حسناً ال أن ذلك بالنسبة غلى حقيقة ال» صبغة « أن يراد التفضيل باعتبار من يظّن أن يف : والثاين 

  .متعلق بأحسن ، فهو يف حمل نصب » من اهللا « و 
ومن أحسن من صبغة : نصب على التمييز من أحسن ، وهو من التمييز املنقول من املبتدأ والتقدير » صبغة « و 

نقوالً وهذا غريب معىن ، وغين عن القول كون التمييز م. [ اهللا ، فالتفضيل إمنا جيري بني الّصبغتني ال بني الصَّابغني 
  ] .عن املبتدأ 
فهي يف حملّ نصب » قُولُوا آَمنَّا بِاِهللا « : جلمة من مبتدأ خرب معطوف على قوله } وََنْحُن لَُه َعابِدونَ { : قوله تعاىل 

  .بالقول 
، أو نصب على اإلغراء مبعىن » ملّة « بدل من » صبغة اهللا « وهذا العطف يرد قول من زعم أن : قال الزخمشري 

  .م صبغة اهلل ملا فيه من فّك النظم ، وإخراج الكالم عن الِْتئَاِمِه واتساقه عليك
علكيم صبغة ليس جبيد؛ ألن اإلغراء إذا كان بالظروف واجملرورات ال جيوز : وتقديره يف اإلغراء : قال أبو حيان 

كأنه . انتهى » صبغة اهللا  الزمموا« ب : حذف ذلك الظرف وال اجملرور ، ولذلك حني ذكرنا وجه اإلغراء قّدرناه 
  .لضعف العمل بالظّروف واجملرورات ضعف حذفها وإبقاء عملها 

  ) ١٣٩(ُصونَ قُلْ أَُتحَاجُّوَنَنا ِفي اللَِّه َوُهَو رَبَُّنا َوَربُّكُْم َولََنا أَْعمَالَُنا وَلَكُْم أَْعمَالُكُْم وََنْحُن لَُه ُمْخِل

  .لإلنكار و التوبيخ » َنا أَُتحَاجُّوَن« : االستفهام يف قوله 
  .» ن « بنونني األوىل للرفع ، والثانية نون » أحتاجوننا « : واجلمهور 

  .وقرأ زيد واحلسن واألعمش رمحهم اهللا باإلدغام 
  .وأجاز بعضهم حذف النون األوىل 

  .فأما قراءة اجلمهور فواضحة 
  .املد وللني قبله القائم مقام احلركة  وأما قراءة اإلدغام فالجتماع مثلني ، وسوغ اإلدغام وجود حرف

  ]الوافر [ ؛ وقوله ]  ٥٤: احلجر [ } فَبَِم ُتَبشُِّرونَ { : وأما من حذف فباحلمل على نون الوقاية كقراءة 
  َيُسوُء الفَاِليَاِت إذَا فَلَْينِي... َتَراُه كَالثََّغامِ يَُعلُّ ِمْسكاً  ٨١٩



، فإنه قرئت باألوجه الثالثة ]  ٦٤: الزمر [ } أَفََغْيرَ اهللا تأمروين أَعُْبُد { : ثل قوله ، وهذه اآلية م» فَلْيَننِي « يريد 
  .الفَكِّ واإلدغام واحلذف ، ولكن يف املتواتر : 

  .وها مل ُيقْرأ يف املشهور كما تقدَّم إال بالفّك 
  .وَمَحلُّ هذه اجلملة النصب بالقول قبلها 

أن يكون للنيب عليه الصالة والسَّالم أو لكلّ من يصلح للخطاب ، والضمري املرفوع َيْحَتِملُ » قل « والضمري يف 
  .اليهود والنصارى ، أو ملشركي العرب أو للكلّ » أحتاجُّوننا « : يف 
  .مفالعة من َحجَّة َيُحجُُّه » احملاّجة « و 

  فصل يف حرير معىن احملاجّة
أجتادلوننا يف أن : إهنم أوىل باحلق والنبوة لتقدم النبوة فيهم ، واملعىن : هي قوهلم : فقيل : اختلفوا يف تلك احملاجة 

اهللا اصطفى رسوله من العرب ألمتكم ، وتقولونك لو أنزل اهللا على أحد ألنزل عليكم ، وترونكم أحق بالنبوة منا 
.  

لَن َيْدُخلَ اجلنة إِالَّ َمن كَانَ ُهوداً أَْو { : ه وقول]  ١٨: املائدة [ } َنْحُن أَْبَناُء اهللا وَأَِحبَّاُؤهُ { : هي قوهلم : وقيل 
قاله احلسن رضي ]  ١٣٥: البقرة [ } كُوُنواْ ُهوداً أَْو نصارى َتهَْتُدواْ { : ، وقوهلم ]  ١١١: البقرة [ } نصارى 
  .اهللا عنه 

  .أجتادلوننا يف دين اهللا : أي } أَُتَحآجُّوَنَنا ِفي اللَِّه { : وقيل 
  .يف شأن اهللا ، أو دين اهللا : ال بد من حذف مضاف أي » يف اهللا « : وقوله 
وال بد » َولََنا أعمالنا « : مبتدأ وخرب يف حملّ نصب على احلال ، وكذا ما عطف عليه من قوله » َوُهَو َربَُّنا « : قوله 

  .جزاء أعمالنا ، ولكم جزاء أعمالكم : من حذف مضاف أي 
  فصل
  :فيه وجهان } ا َورَبُّكُمْ َوُهَو َربَُّن{ : قوله 

أنه أعلم بتدبري خلقه ، ومبن يصلح للرسالة ، ومبن ال يصلح هلا ، فال تعتضوا على ربكم ، فإنّ العبد لس له : األول 
  .أن يعترض على ربه ، بل جيب عليه تفويض األمر إليه 

ركة بيننا وبينكم ، فلم ترّجحون أنفسكم علينا أنه ال نسبة لكم إىل اهللا تعاىل إىل بالعبودية وهذه النسبة مشت: الثاين 
  .، بل الترجيح من جانبنا؛ ألنا خملصون يف العبودية ، ولستم كذلك ، وهذا التأويل أقرب 

قول قل هلم هذا ال: املراد منه النَّصيحة يف الدين ، كأنه تعاىل قال لنبيه } َولََنآ أَْعَمالَُنا وَلَكُْم أَْعمَالُكُْم { : قوله تعاىل 
ال يرجع إيلَّ من أفعالكم القبيحة ضرر حىت يكون املقصود من هذا القول دفع : على وجه الشَّفقة والنصيحة ، اي 

  .وإرشادكم إىل األصلح ] نصحكم [ ذلك الضرر ، وإمنا املراد 

اُنوا ُهوًدا أَْو َنَصاَرى قُلْ أَأَْنُتمْ أَْعلَُم أَمِ اللَُّه َوَمْن أَْم َتقُولُونَ إِنَّ إِبَْراِهيَم َوإِْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب وَالْأَْسَباطَ كَ
  ) ١٤٠(أَظْلَُم ِممَّْن كََتَم َشهَاَدةً ِعْنَدُه ِمَن اللَِّه َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ 

  .أساحيق : ومجع إسحاق : قال القرطيب رمحه اهللا 
  .وكذا يعقوب ويعاقيب ويعاقبة ويعاقب  أساحقة ، وأساحق؛: وحكى الكوفيون 

  .» أساريل « : فأما إسرائيل فال نعلم أحداً جييز حذف اهلمزة من أّوله ، وإمنا يقال : قال النحاس رمحه اهللا 



« ، و » إبراهيمون « : والباب يف هذا كله أن جيمع مسَّماً فيقال . » أسارل « ، و » اسارلة « وحكى الكوفيون 
  .، واملسلَّم ال عمل فيه » يعقوبون « و ، » إسحاقون 

قرأ محزة ، والكسائي ، وحفص ، وابن عامر بتاء : » أَْم َتقُولُونَ « قال القرطيب رمحه اهللا تعاىل وقوله تعالىك 
  .اخلطاب ، والباقون بالياء 

  :فيها وجهني » أم « فأما قراءة اخلطاب ، فتحتمل 
فاالستفهام عن وقوع أحد هذين » أَُتحَاجُّونََنا « : بني هذه اجلملة وبني قوله  أن تكون املّتصلة ، والتعادل: أحدمها 
املُحَاجَّة يف اهللا ، أو ادعاء على إبراهيم ، ومن ذكر معه اليهودية والنصرانية ، وهو استفهام إنكار وتوبيخ : األمرين 

  .كما تقدم ، فإنّ كال ا ألمرين باطلٌ 
  بأي احلُّجتني تتعلّقون يف أمرنا؟: مّتصلة تقديره إن كانت : قال ابن اخلَطِيبِ 

  أَبِالتَّْوِحيِد فنحن موحدون ، أم باتباع دين األنبياء فنحن مّتبعون؟
  .واهلمزة على ما تقدر يف املنقطعة على أصح املذاهب » بل « أن تكون املنقطعة ، فتتقدر ب : والثاين 

  بل أتقولون؟: والتقدير 
أحتاجوننا وأخذ يف االستفهام عن قضية أخرى ، : لتوبيخ أيضاً فيكون قد انتقل عن قوله واالستفهام لإلنكار وا

إن األنبياء علليه : أتقولون : كأنه قيل [ واملعىن على إنكار نسبة اليهودية والنصرانية إىل إبراهيم ومن ذكرمعه ، 
  ] .السالم كانوا قبل نزول التوراة واإلجنيل هوداً أو نصارى 

فيها منقطعة على املعىن املتقدم ، وحكى الطربي عن بعض النحويني أهنا مّتصلة؛ » أم « ءة الغيبة فالظاهر أن وأما قرا
هذا املثال غري جّيد؛ : أتقوم أم يقوم عمرو؛ أيكون هذا أم هذا ، أورد ابن عطية هذا الوجه فقال : ألنك إذا قلت 

« اآلية من اثنني ، واملخاطب اثنان غريان ، وإما تّتجه معادلة ألن القائل غري واحد ، واملخاطب واحد ، والقول يف 
  .» أحياجون يا حممد أم تقولون « : أحتاجوننا : لأللف على احلكم املعنوى ، كأن معىن قل » أم 

  .وفيمن قرأ بالياء ال تكون إالَّ منطقعة : وقال الزخمشري 
ءة الياء ، ويكون ذلك من االلتفات إذا صار فيه خروج من وميكن االتصال مع قرا: قال أبو حيان رمحه اهللا تعاىل 

  .خطاب إىل غيبة ، والضمري لناس خمصوصني 
« : ، فجعل هذه اجلملة متعلّقة بقوله » فََسَيكِْفيكَُهُم اُهللا « : أم تقولون يقرأ بالياء ردا على قوله : وقال ابو البقاء 

قطعة ملا عرفت أن من شرط املتصلة تقدم مهزة استفهام أو تسوية مع أن ، وحينئذ ال تكون إال من» فََسَيكْفِيكَُهمُ 
حىت جيعله رّداً عليه ، وهو بعيد » أم يقولون « : إىل قوله » فسيكفيكهم « : املعىن ليس على أن االنتقال من قوله 

  .عنه لفظاً ومعىن 

أنكر عليهم حماجتهم يف اهللا ، وسبة أنبيائه  منقعطة ، وكأنه» أم « األحسن يف القراءتني أن تكون : وقال أبو حيان 
} ياأهل الكتاب ِلَم ُتحَآجُّونَ يف إِبَْراِهيمَ { : لليهودية والنصرانية ، وقد وقع منهم ما أنكر عليهم أال ترى إىل قوله 

  .اآليات ]  ٦٥: آل عمران [ 
ار السؤال عن تعيني إحدامها ، وإذا جعلناها متصلة كان ذلك غري متضمن وقوع اجلملتني ، بل إحدامها ، وص

  .وليس األمر كذلك إذ وقعا معاً 
  .وهذا الذي قاله الشيخ َحَسن جداً 

البقرة [ } لَن َيْدُخلَ اجلنة إِالَّ َمن كَانَ ُهوداً أَْو نصارى { : كهي يف قوله » ُهوداً أو نصارى « : يف قوله » أو « و 



  .وقد تقدم حتقيقه ]  ١١١: 
  .} لْ أَأَنُْتْم أَْعلَُم أَمِ اهللا قُ{ : قوله تعاىل 

أن اهللا أعلم ، َوخَربه أصدق ، وقد أخرب يف التوراة واإلجنيل ، ويف القرآن على لسان حممد صلى اهللا عليه : معناه 
  .وسلم أنه كانوا مسلمني مربئي عن اليهودية والنصرانية 

  فكيف يصح الكالم؟إمنا يقال هذا فيمن ال يعلمن وهم علموه وكتموه ، : فإن قيل 
أن : علموا وجحدوا ، فمعناه : إهنم كانوا على ظَّن وتوهم ، فالكالم ظاهر ، ومن قال « من قال : فاجلواب 

  .منزلتكم منزلة املعترضني على ما يعلم أن اهللا أخرب به ، فال ينفعه ذلك مع إقراره بأن اهللا تعاىل أعلم 
، ولكنه فصل يب املتعاطفني « أنتم » تصلهة ، واجلاللة ، عطف على م« أم اهللا » : يف قوله تعاىل « أم » و [ 

تقدم املسؤول : باملسؤول عنه ، وهو أحسن االستعماالت الثالثة؛ وذلك أنه جيوز يف مثل هذا التركيب ثثة أوجه 
  .م اهللا أعلم أأنتم أ: ، وتأخريه حنو « أأنتم أعلم أم اهللا » ، وتوسطه حنو « أأعلم أم اهللا » : عنه حنو قوله 

: هنا متصلة ، أي « أم » أم اهللا أعلم ، و : مبتدأ ، واخلرب حمذوفل أي « أم اهللا » : وقال أبو البقاء رمحه اهللا تعاىل 
املتصلة ال تعطف اجلمل ، بل املفرد وما « أم » ربكم أعلم ، وفيه نظر؛ ألنه إذا قدر له خرباً صناعياً صار مجلة ، و 

« أعلم » : قول أيب البقاء بتفسري معىن ، فيغتفر له ذلك ، بل تفسري إعراب ، والتفصيل يف قوله وليس . فيها معناه 
على سبيل االستهزاء ، وعلى تقدير أن يظن هبم علم ، فيكون من اجلهلة ، وإال فال مشاركة ، ونظريه قول حسان 

  ]الوافر : [ 
  ْيرِكَُما الِفَداُءَشرُّكَُما ِلَخ... أَهتْجُوُه َولَْسَت لَُه بِكُْفٍء 

  ] .وقد علم أن الرسول عليه الصالة والسالم خري الكل 
  .} َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن كََتَم َشهَاَدةً ِعنَدُه ِمَن اهللا { : قوله تعاىل 

  :أربعة أوجه « ِمَن اِهللا » : من قوله « من » يف 
  .م من عباد اهللا شهادة عنده كت: ، وذلك على حذف مضاف أي « كنتم » أهنا متعلقة ب : أحدها 

صفة لشهادة ، وهو ظاهر قول » عنده « أن تتعلق مبحذوف على أهنا صفة لشهادة بعد صفة؛ ألن : الثاين 
هذه شهادة مين لفالن « : مثلها يف قولك » َشهَاَدةً ِمَن اِهللا « : يف قوله » من « و : الزخمشري رمحه اهللا ، فإنه قال 

  ] . ١: التوبة [ } َبَرآَءةٌ مَِّن اهللا َوَرُسوِلِه { :  إذا شهدت له ، ومثله» 
من الضمري املرفوع بالظَّرف لوقوعه صفة ، : يعين » عنده « أهنا يف حملّ نصب على احلال من املضمر يف : الثالث 

  .ذكره أبو البقاء رمحه اهللا تعاىل 
لوقوعه صفة ، والفرق بينه وبني الوجه » نده ع« أن يتعلّق بذلك احملذوف الذي تعلق به الظرف ، وهو : الرابع 

  .الثاين أن ذلك له عامل مستقل غري العامل يف الظرف 
» شهادة « أن : بشهادة لئالً يفصل بني الصلة واملوصول بالصفة يعين » من « وال جيوز أن تعلق : قال أبو البقاء 

فصلت بني ما هو يف معىن املوصول ، وبني  هبا لكنت قد» ِمْن « مصدر مؤول حبرف مصدري وفعل ، فلو َعلّقت 
  .أبعاض الّصلة بأجنيب ، وهو الظرف الواقع صفة لشهادة 

  :وفيه نظر من وجهني 
  .ينحل إىل املوصول وصلته فإن كل مصدر ال ينحل هلما » شهادة « ال نسلم أن : أحدمها 
هو معمول هلا ، فيكون بعض الصلة  سلمنا ذلك ، ولكن ال نسلم و احلالة هذه أن الظرف صفة ، بل: والثاين 



  .أجنبياً حىت يلزم الفصل به بني املوصول وصلته ، وإمنا كان طريق منع هذا بغري ما ذكر ، وهو أن املعىن يأىب ذلك 
كنتم النَّاس شهادةً ، واألحسن من هذه : يتعّدى ال ثنني ، فأوهلما يف اآلية الكرمية حمذوف تقديره » كتم « و 

، وذلك أن كتمان » كنتم « صفة لشهادة أو متعلّقة بعامل الظرف ال متعلقة ب » من اهللا « ون الوجوه أن تك
  .الشهادة مع كوهنا مستدعة من اهللا عنده ابلغ يف األظلمية من كتمان شهادة مطلقة من عبادة اهللا 

ن كتم شهادة حصلت له ومن أظلم من اهللا مم: يف اآلية التقدمي وتأخري ، والتقدير : » ري الظمآن « وقال يف 
لو كان إبراهيم وبنوه يهوداً أو نصارى ، : ، واملعىن » ومن أظلم من زيد من مجلة الكلمتني للشهادة « : كقولك 

مث إن اهللا كتم هذه الشهادة مل يكن أحد ممن يكتم الشهادة أظلم منه ، لكن ملا استحال ذلك مع عدهلن وتنزيهه عن 
  .ذلك الكذب علمنا أن األمر ليس ك

أما التركيب فإن التقدمي والتأخري من . وهذا متكلّف جّداً من حيث التركيب ، ومن حيث املدلول : قال ابو حيان 
  .الضَّرائر عند اجلمهور 

، فيكون ذلك على طريق البدلية ، ويكون إذ ذلك » أظلم « إما ب : متعلقاً » ِممَّْن كََتَم « : وأيضاً فيبقى قوله 
، وليس بثابت ، وإن كان بعضهم زعم وروده ، لكن اجلمهور تأولوه بوضع العاّم موضع  بدل عام من خاص
  .كائناً من الكامتني : متعلقة مبحذوف ، فتكون يف موضع احلال ، أي » من « اخلاص ، أو تكون 

فال أحد أظلم إن كتمها : يكون على تقدير ، أي » من « وإّما من حيث املدلول ، فإن ثبوت األظلمية ملن ُجرَّ ب 
  .منه ، وهذا كله معىن ال يليق به تعاىل وينزه كتابه عنه 

  .وعيد وإعالم بأنه مل يترك أمرهم ُسدى ، وأنه جيازيهم على أعماهلم } َوَما اهللا بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ { « : قوله تعاىل 
  .فْل ، وهي اليت ال َعلَم هلا وال أثر عمارة والغافل الذي ال يفطن إىل األمور إمهاالً منه؛ مأخوذ من األرض الُغ

  .وناقة غُفْلك ال ِسَمة هبا 
، غفلت عن الشيء غَفْلَةً وغُفُولَةً ، « أرض غُفْل مل متطر » : وقال الكسائي . ورجل غُفْلك مل جيرب األمور 

  .وأغفلت الشيءك تركته على ما ذكر منك 
  .« َوَما اهللاُ بَِغاِفلٍ » إىل « اُهللا َعِليٌم َو» : ما احلكمة يف عدوله عن قوله : فإن قيل 
أن نفي النقائص وسلبها عن صفاتا هللا تعاىل أكمل من ذكر الصفات جمردة عن ذكر نفي نقيضها ، فإن : فاجلواب 

النقيض يستلزم إثبات النقيض وزيادة ، واإلثبات ال يستلزم نفي النقيض؛ ألن العليم قد يفضل عن النقيض ، فلما 
دلّ ذلك على أنه عامل ، وعلى أنه غري غافل ، وذلك أبلغ يف الزجر املقصود من « َوَما اُهللا بَِغاِفلٍ » : هللا تعاىل قال ا
  .اآلية 

  ] . ١٩: يوسف [ } واهللا َعِليٌم بَِما َيْعَملُونَ { : قد قال تعاىل يف موضع آخر : فإن قيل 
  .زجر ، خبالف هذه اآلية ، فإن املقصود هبا الزجر والتهديد أن ذلك سيق جملرد اإلعالم بالقّصة ال لل: فاجلواب 

  ) ١٤١(ِتلَْك أُمَّةٌ قَْد َخلَْت لََها َما كََسَبْت َولَكُْم َما كََسبُْتْم َولَا ُتْسأَلُونَ َعمَّا كَانُوا َيْعَملُونَ 

ظاً هلم ، وزجراً حىت اليّتكلوا على اعلم أن اهللا تعاىل ملا حاّج اليهود يف هؤالء األنبياء عقبه هبذه اآلية ليكون وع
  .فضل اآلباءن فكلّ واحد يؤخذ بعمله 

وأيضاً أنه تعاىل ملا ذكر حسن طريقة األنبياء الذين ذكرهم يف هذه اآليات بني أن الدليل ال يتم بذلك ، بل كل 



ألهنم أصابوا أو إنسان مسؤول عن عمله ، وال عذر له يف ترك احلق بأن يتوهم أنه متمّسك بطريقة من تقدم؛ 
  .أخطئوا ال ينفع هؤالء وال يضرهم لئال يتوهم أن طريقة الدين التقليد 

  مل كررت هذه اآلية؟: فإن قيل 
  :فاجلواب من وجهني 

  .إنه عين باآلية األوىل إبراهيم ، ومن ذكر معه ، والثانية أسالف اليهود : قال اجلُبَّائي : األول 
ف اليهود والنصارى مل َيْجرِ هلم ذلك مصرح ، وموضع الشبهة يف هذا القول أن هذا بعيد؛ ألن أسال: قال القاضي 

إهنم كانوا على مثل طريقة أسالفنا من اليهود ، : إهنم كانوا هوداً ، فكأهنم قالوا : القوم ملا قالوا يف إبراهيم وبينه 
ويعنيهم ولكن ذلك كالتعسُّف ، بل } ْت ِتلَْك أُمَّةٌ قَدْ َخلَ{ : فصار سلفهم يف حكم املذكورين فجاز أن يقول 

  .جيب أن يكون عائداً إليهم » تلك أمة « : املذكور السابق هو إبراهيم وبنوه ، فقوله 
ما هذا إال بشر : أنه مىت اختلفت األوقات واألحوال واملواطن مل يكن التَّكْرار عبثاً ، فكأنه تعاىل قال : الوجه الثاين 

، فعليكم بترك الكالم يف ] اجلنس [ يما أنتم عليه من الدين ال يسوغ التقليد يف هذا ، فوصف هؤالء األنبياء ف
تلك األمة ، فلها ما كسبت ، وانظر فيما دعاكم إليه حممد صلى اهللا عليه وسلم فإن ذلك أنفع لكم ، وأعود 

  .عليكم ، وال ُتسألون إال عن عملكم 
إذا كان أولئك األنبياء على : تضّمنت معىن التهديد والتخويف ، أي كررها ، ألها : قال القرطيب رمحه اهللا تعاىل 

  .إمامتهم وفضلهم جيازون بكسبهم ، فأنتم أحرى ، فوجب التأكيد فذلك كررها 

الَْمغْرُِب يَْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى َسَيقُولُ السُّفََهاُء ِمَن النَّاسِ َما َولَّاُهْم َعْن ِقْبلَِتهُِم الَِّتي كَانُوا َعلَْيَها قُلْ ِللَِّه الَْمشْرُِق َو
  ) ١٤٢(صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ 

  :فيه قوالن } َسَيقُولُ السُّفََهاُء { : قوله 
وهو اختيار القفال أن هذا اللفظ وإن كان للمستقبل ظاهراً ، لكنه قد يستعمل يف املاضي أيضاً كالرجل : أحدمها 

سيطعنون عليَّ فيما فعلت ، وجماز هذا أن يكون [ أنا أعلم أهنم : ل يعمل عمالً ، فيطعن فيه بعض أعدائه ، فيقو
: ، فإذا ذكروه َمرَّة ، فسيذكرونه بعد ذلك مرات ، فصّح على هذا التأويل أن يقال ] القول فيما يكرر ويعاد 

  ] .نزلت اآلية [ سيقول السُّفهاء من الناس ذلك ، وقد وردت األخبار أهنم ملا قالوا ذلك 
وأهنم ] قال؛ جعل املستقبل موضع املاضي ، داللة على استدامة ذلك : مبعىن » سيقول « : القرطيب قال [ 

  .يستمرون على ذلك القول 
ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج وقد تقدم : مجع ، واحده سفيه ، وهو اخلفيف العقل ، من قوهلم » السفهاء « و 
.  

  .البهات الكاذب املتعمد خالف ما يعلم  :السَّفيه : وقال املؤرج . والنساء سفائه 
  .الظلوم اجلهول : وقال قُطْرب 
  .أن اهللا تعاىل أخرب عنهم قبل أن ذكروا هذا الكالم أهنم سيذكرونه وفيه فوائد : القول الثاين 

  .زاً إذا أخرب عن ذلك قبل وقوعه ، كان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معج -عليه الصالة والسالم  -أنه : أحدها 
إذا أخرب عن ذلك أوالً ، مث مسعه منهم ، فإنه يكون تأذيه من هذا الكالم أقلّ مما إذا مسعه  -تعاىل  -أنه : وثانيها 

  .فيهم أوالً 



 -عليه الصالة والسالم  -إذا أمسعه ذلك أوالً ، مث ذكر جوابه معه ، فحني يسمعه النيب  -تعاىل  -أن اهللا : وثالثها 
  .حاضراً ، كان ذلك أوىل مما إذا مسعه وال يكون اجلواب حاضراً  منهم يكون اجلواب

  فصل يف الكالم على السفيه
وباجلملة فإن السفيه من ال ميّيز ما له وما عليه ، فيعدل } كََما آَمَن السُّفََهاء { : تقدم الكالم على السَّفه يف قوله 

وال شك أن اخلطأ يف باب الدين أعظم معّرة منه يف باب عن طريق ما ينفعه إىل ما يضره ، يوصف باخلفّة والسفه ، 
فإذا كان العادل عن الرأي واضحاً يف أمر دنياه يعّد سفيهاً ، فمن يكون كذلك يف أمر دينه كان أوىل [ الدنيا ، 

 وعلى ميكن محله على اليهود ، وعلى املشركني ، وعلى املنافقني] هبذا االسم فال كافر إال وهو سفيه ، فهذا اللفظ 
  .مجلتهم ، وذهب إىل كلّ واحد من هذه الوجوه قوم من املفسرين 

هم اليهود ، وذلك ألهنم كانوا يأتسون مبوافقة الرسول هلم يف الِقْبلة ، وكانوا يظنون أن : قال ابن عباس وجماهد 
قد عاد : القبلة اغَْتمُّوا وقالوا  موافقته هلم يف القبلة رمبا تدعوه إىل أن يصري موافقاً هلم بالكلية ، فلما حتول عن ترك

  .إىل طريقة آبائه ولو ثبت على قبلتنا لعلمنا أنه الرسول املنتظر املبشر به يف التوراة ، فنزلت هذه اآلية 
عليه  -وذلك ألنه [ إهنم مشركو العرب ، : قال ابن عباس والرباء بن عازب واحلسن واألصم رضي اهللا عنهم 

كانوا يتأذون منه ] واملشركون » مبكة « حني كان ب » بيت املقدس « توجهاً إىل كان م -الصالة والسالم 
  .رجع إىل موافقتنا ، ولو ثبت عليه لكان أوىل به : وحتول إىل الكعبة قالوا » املدينة « بسبب ذلك ، فلما جاء إىل 

ت عن بعض خباصية معقولة هم املنافقون إمنا ذكروا ذلك استهزاء من حيث ال يتميز بعض اجلها: وقال السدي 
تقتضي حتويل القبلة إليها ، فكان هذا التحويل جمرد العبث ، والعمل بالرأي والشهوة ، وإمنا محلنا لفظ السفهاء 

: البقرة [ } أالا إِنَُّهْم ُهُم السفهآء ولكن الَّ َيْعلَُمونَ { : على املنافقني ، ألن هذا االسم خمتص هبم ، قال اهللا تعاىل 
١٣  [.  

يدخل فيه الكل؛ ألن لفظ السفهاء لفظ عموم ، ودخل فيه األلف والالم ، وقد َبّينا صالحيته لكلّ الكفار : وقيل 
[ } َوَمن َيْرغَُب َعن مِّلَِّة إِْبَراهِيَم إِالَّ َمن َسِفَه نَفَْسُه { : حبسب الدليل العقلي ، والنص أيضاً يدلّ عليه ، وهو قوله 

  ] . ١٣٠: البقرة 
املقصود من اآلية بيان وقوع هذا الكالم منهم يف اجلملة ، وإن كان كذلك مل يكن ادعاء العموم فيه : إن قيل ف[ 

  .بعيداً 
هذا القدر ال ينايف العموم ، وال يقتضي ختصيصه؛ بل األقرب أن يكون الكل قد قالوا ذلك؛ ألن األعداء : قلنا 

  ] .مل يتركوا مقاالً  جمبولون على القدح والطعن ، فإذا وجدوا جماالً
، وهي حال مبينة ، » سيقول « والعامل فيها » السفهاء « يف حملّ نصب على احلال من } ِمَن النَّاسِ { : قوله تعاىل 

فإن السَّفه كما يوصف به الناس يوصف به غريهم من اجلماد واحليوان ، وكما ينسب القول إليهم حقيقة ينسب 
  .ذكره ابن عطية وغريه » ِمَن النَّاسِ « : بقوله  لغريهم جمازاً ، فرفع اجملاز

{ مبتدأ ، وهي استفهامية على وجه االستهزاء والتعجب ، واجلملة بعدها خرب عنها و » ما « } ما َوالُّهمْ { : قوله 
على توجهها ، أو : أي » عليها « : ، وال بد من حذف مضاف يف قوله » والّهم « متعلّق ب } عن قبلتهم 

جماز ، نزَّل مواظبتهم على » عليها « : دها ، ومجلة االستفهام يف حملّ نصب بالقول واالستعالء يف قوله اعتقا
  .املَُحافظة عليها منزلة من اْسَتْعلَى على الشيء ، واهللا أعلم 

  فصل يف الكالم على التولّي



 ١٦: األنفال [ } َوَمن ُيَولِّهِْم َيْومَِئٍذ دُُبَرُه { : صرفه عنه ، ووىل إليه خبالف ولّى عنه ، ومنه قوله تعاىل : َوالَّه عنه 
  :ويف هذا التولّي قوالن ] 

} َما َوالَُّهْم َعْن ِقْبلَِتهِْم { : أنه ملا حولت القبلة إىل الكعبة عاب الكفار املسلمني ، فقالوا : املشهور عند املفسرين 
بيت « واملؤمنني والقبلة اليت كانوا عليها هي  -ه الصالة والسالم علي -للرسول } َما َوالَُّهمْ { : فالضَّمري يف قوله 

  .» املقدس 
بعد تسعة أشهر  -رضي اهللا عنه  -فقال أنس بن مالك » املدينة « واختلفوا يف تاريخ حتويل الِقْبلَة بعد ذهابه إىل 

  .راً بعد ستة عشر شه: بعد ثالثة عشر شهراً ، وقال قتادة : أو عشرة أشهر وقال معاذ 

  .وهذا القول أثبت عندنا من سائر األقوال [ وعن ابن عباس والرباء بن عازب بعد سبعة عشر شهراً ، 
  .من مقدمه ] وعن بعضهم مثانية عشر شهراً 

  .صرفت الِقْبلَة يوم االثنني النصف من رجب على رأس سبعة عشر شهراً : وقال الواقدي 
  .بل سنتان : وقال آخرون 
حّوهلا إىل الكعبة وجب القول به ، ولوال  -تعاىل  -قول أيب مسلم وهو أنه ملا صح اخلُرب بأن اهللا  :القول الثاين 

السفهاء كانوا عليها فإهنم كانوا ال يعرفون إال : ، أي } كَاُنوا َعلَْيَها { : ذلك الحتمل لفظ اآلية أن يراد بقوله 
: ألن النداء ملوسى عليه الصالة والسالم جاء فيه وهو قوله تعاىل ِقْبلَة اليهود والنصارى ، فقبلة اليهود إىل العرب؛ 

، وألنه مكان غروب الشمس والكواكب ، وذلك شبه اخلروج ]  ٤٤: القصص [ } َوَما كُنَت بَِجانِبِ الغريب { 
هه بوقت من الدنيا والعبور إىل اآلخرة ، وهو وقت ُهُمود الناس الذي هو املوت األصغر ، واستقبلوا املغرب لشب

إمنا ذهب إىل مرمي يف جانب  -عليه الصالة والسالم  -القدوم على اهللا تعاىل ، والنََّصارى إىل املشرق؛ ألن جربيل 
؛ ألن املشرق مكان إشراق األنوار ، ]  ١٦: مرمي [ } إِِذ انتبذت ِمْن أَْهِلَها َمكَاناً َشْرِقياً { : املَشرق ، لقوله تعاىل 

بأنوارها ، فهو مشتبه حبياة العامل فاستقبلوه؛ ألن منه مبتدأ حياة العامل ، والعرب ما جرت ومنه تشرق الكواكب 
عادهتم بالصالة حىت يتوّجهوا إىل شيء من اجلهات ، فلما رأوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متوجهاً إىل الكعبة 

قُلْ { : عروفتني ، فقال تبارك وتعاىل رداً عليهم كيف يتوجه أحد إىل غري هاتني اجلهتني امل: استنكروا ذلك ، فقالوا 
  .} ِللَِّه املَشْرُِق َواملَْغرِبُ : 

  .» ولوال الروايات الظاهرة لكان هذا القول حمتمالً واهللا أعلم « : قال ابن اخلطيب 
  فصل يف حترير معىن القبلة

  .يت القبلة قبلةً؛ ألن املصلي يقابلها وتقابله القبلة هي اجلهة اليت يستقبلها اإلنسان ، وهي من املقابلة ، وإمنا مس
ليس له جهة يأوي إليها ، وهو أيضاً مأخوذ من : ليس لفالن قبلة أي : يقولون يف كالمهم : وقال قطرب 

  .االستقبال 
، ومجع القبلة يف التكسري قبل : قال القرطيب . [ إذ تقابل الرجالن ، فكلّ واحد منهما قبلة لآلخر : وقال غريه 

قبالت ، وجيوز أن حتذف الكسرة ، وتسكن : ويف التسليم قبالت ، وجيوز أن يبدل من الكسرة فتحة ، وتقول 
  ] .الباء 

  فصل يف بعض شبه اليهود والنصارى
إما : النسخ يقتضي : هذه شبهة من شبه اليهود والنصارى اليت طعنوا هبا يف اإلسالم ، فقالوا : قال ابن اخلطيب 
هيل ، وكالمها ال يليق باحلكيم ، وذلك ألن األمر إما أن يكون خالياً عن القَْيِد ، وإما أن يكون مقيداً اجلهل أو التج



وإما أن يكون مقيداً بقيد الدوام ، فإن كان خالياً عن القيد مل يقتضِ الفعل إال مرة واحدة ، فال يكون [ بال دوام 
ن مقيداً بقيد الدوام ، فإن كان األمر يعتقد فيه أن يبقى دائماً ورود األمر بعد ذلك على خالفه ناسخاً له ، وإن كا

وإن [ أنه يبقى دائماً ، مث إنه رفعه بعد ذلك ، فها هنا كان جاهالً ، مث بدا له ذلك ، ] مع أنه ذكر لفظاً يدلّ على 
: فثبت أن النسخ يقتضي ] يالً كان عاملاً بأنه ال يبقى دائماً مع أنه ذكر لفظاً يدلّ على أن يبقى دائماً كان ذلك جته

 -فاآليت بالنَّْسخ يف أحكام اهللا [ إما اجلهل أو التجهيل ، ومها ُمحَاالن على اهللا تعاىل ، فكان النسخ منه حماالً ، 
، فبهذا الطريق توّصلوا بالقدح يف نسخ القبلة إىل الطعن يف اإلسالم ، مث إهنم ] جيب أن يكون مبطالً  -تعاىل 

إنا إذا جوزنا النسخ إمنا جنوزه عند اختالف املصاحل ، وهنا اجلهات : الصورة مبزيد شبهة ، فقالوا خصصوا هذه 
جانب فعل خالٍ عن املصلحة فيكون عبثاً ] جانب إىل [ وخملوقة له وتغيري القبلة من  -تعاىل  -متساوية يف أهنا هللا 

على هذه  -تعاىل  - ليس من اهللا تعاىل ، وقد أجاب اهللا ، والَعَبثُ ال يليق باحلكيم ، فدل هذا على أن هذا التغيري
  .} قُلْ ِللَِّه املَشْرِق َواملَغْرُِب { : الشبهة بقوله تعاىل 

ُملْكاً وِملْكاً ، فال يستحق منها شيء لذاته أن يكون قبلة ، بل إمنا  -عز وجل  -أن اجلهات كلها هللا : وتقديره 
قبلة ، وإذا كان كذلك فال اعتراض عليه بالتَّحويل من جهة إىل جهة؛ ألنه ال  تصري قبلة؛ ألن اهللا عز وجل جعلها

  .جيب تعليل أحكام اهللا تعاىل وأفعاله على قول أهل السُّنة 
  :وأما على قول املعتزلة فلهم طريقان 

  :ال ميتنع اختالف املصاحل حلسب اختالف اجلهات ، وبيانه من وجوه : األول 
يف أوهام بعض الناس أن هذه اجلهة أشرف من غريها بسبب أن هذا البيت بناه اخلليل إبراهيم أنه إذا رسخ : أحدها 

  .عليه الصالة والسالم وعظّمه ، كان هذا اإلنسان عند استقباله أشد تعظيماً وخشوعاً ، وذلك مصلحة مطلوبة 
عليه الصالة والسالم  -عظيم حممد أن الكعبة منشأ حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فتعظيم الكعبة يقتضي ت: وثانيها 

ألنه مىت رسخ يف قلوهبم تعظيمه كان قبوهلم ألوامره ونواهيه أسهل وأسرع ، واملفضي إىل [ وذلك أمر مطلوب  -
  ] .املطلوب مطلوب 

لََم َمن َيتَّبُِع الرسول ِممَّن َوَما َجَعلَْنا القبلة اليت كُنَت َعلَْيَهآ إِالَّ ِلَنْع{ : بني ذلك يف قوله  -تعاىل  -أن اهللا : وثالثها 
بيت « أن يتجهوا إىل » مكة « حني كانوا ب  -تعاىل  -فأمرهم اهللا ]  ١٤٣: البقرة [ } َينقَِلُب على َعِقَبْيِه 

وهبا اليهود أمروا بالتوجه إىل الكعبة ليتميزوا عن » املدينة « ليتميزوا عن املشركني ، فلما هاجروا إىل » املقدس 
  .اليهود 

أن يف أفعاله حكماً ، مث إهنا تارة تكون ظاهرة لنا ، وتارة تكون مستورة خفية عنا ، وحتويل القبلة ميكن : ورابعها [ 
  ] .أن يكون ملصاحل خفية ، وإذا كان كذلك استحال الطعن هبذا التحويل يف اإلسالم 
  اجتهاد أم ال؟فصل يف استقبال الرسول صلى اهللا عليه وسلم بيت املقدس هل كان عن رأي و

  اختلفوا هل كان استقباله بيت املقدس عن رأي واجتهاد أم ال؟
  .كان عن رأي واجتهاد ، وهو قول عكرمة وأيب العالية : فقال احلسن 

  .كان خمرياً بينه وبني الكعبة ، فاختار بيت املقدس طمعاً يف إميان اليهود واستمالتهم : وقال القرطيب 
  .لمشركني ، ألهنم ألغوا الكعبة امتحاناً ل: وقال الزجاج 

ووحيه ال َمحَالَةَ ، مث نسخ اهللا ذلك ، وهو قول مجهور  -تعاىل  -وجب عليه استقباله بأمر اهللا : وقال ابن عباس 



  .العلماء نقله القرطيب 
  فصل

  :لى قولني ، هل كانت إىل بيت املقدس أو إىل مكة؟ ع» مكة « اختلفوا أيضاً حني فرضت عليه الصَّالة أوالً ب 
إىل الكعبة ، قاله ابن  -تعاىل  -سبعة عشر شهراً ، مث صرفه اهللا » املدينة « إىل بيت املقدس وب : فقالت طائفة 

  .عباس 
على ما كان » مكة « أول ما افترضت الصالة إىل الكعبة ، ومل يزل يصلّي إليها طول مقامه ب : وقال آخرون 

ستة عشر شهراً ، أو سبعة عشر » بيت املقدس « صلى إىل » املدينة « قدم عليه صالة إبراهيم وإمساعيل ، فلما 
  .» الكعبة « شهراً على اخلالف ، مث صرفه اهللا إىل 

  .وهذا أصح القولني عندي : قال ابن عمر 
إمنا هي الداللة : ة تقدم الكالم على اهلداية ، قالت املعتزل} يَْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍ { : قوله تعاىل 

إذ  -يدلّ على ما هو للعبادة أصلح ، والصراط املستقيم هو الذي يؤديهم  -تعاىل  -أّنه : املوصلة ، واملعىن 
  .إىل اجلنة  -متّسكوا به 

ن؛ إما أن يكون املراد منها الدعوة ، أو الداللة ، أو حتصيل العلم فيه ، واألوالن باطال: هذه اهلداية : قال أصحابنا 
  .ألهنما عاّمان جلميع املكلفني ، فوجب محله على الوجه الثالث ، وذلك يقتضي بأن اهلداية واإلضالل من اهللا تعاىل 

الَِّتي كُْنتَ  َجَعلَْنا الِْقْبلَةََوكَذَِلَك َجَعلَْناكُمْ أُمَّةً َوَسطًا ِلَتكُوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاسِ وََيكُونَ الرَّسُولُ َعلَْيكُْم َشهِيًدا َوَما 
لَى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َوَما كَانَ اللَّهُ َعلَْيَها إِلَّا ِلَنْعلََم َمْن َيتَّبُِع الرَُّسولَ ِممَّْن َيْنقَِلُب َعلَى َعِقَبْيِه َوإِنْ كَاَنتْ لَكَبَِريةً إِلَّا َع

  ) ١٤٣( ِلُيضِيَع إَِمياَنكُْم إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُءوفٌ َرحِيٌم

إما النصب على النعت ، : فيها الوجهان املَْشهُوران كما تقدم ذلك غري َمَرة » َوكَذَِلَك « : الكاف يف قوله تعاىل 
  .أو على احلال من املصدر احملذوف 

غري مذكور فيما تقدم ، » ذلك « وكذلك جعلناكم أّمة وسطاً جعالً مثل ذلك ، ولكن املشار إليه ب : والتقدير 
  :على مخسة أوجه » ذلك « واختلفوا يف . ا تقدم ام يدلّ عليه وإمن

  .} يَْهِدي َمْن َيَشاءُ { : أن املشار إليه هو اهلُدى املدلول عليه بقوله : أحدها 
  .جعلناكم أمة وسطاً مثل ما هديناكم : والتقدير 

  .ب الذي فيه اختصاصكم باهلداية جعلناكم أمة وسطاً مثل ذلك اجلَْعل القري: أنه اجلعل ، والتقدير : الثاين 
  .املعىن كما جعلنا قبلتكم متوّسطة جعلناكم أمة وسطاً : قيل : الثالث 
مثل ذلك : أي ]  ١٣٠: البقرة [ } َولَقَِد اصطفيناه ِفي الدنيا { : أن املشار إليه قوله  -وهو أبعدها  -اخلامس 

  .االصطفاء جعلناكم أمة وسطاً 
وهللا املشرق واملغرب ، فهذه اجلهات بعد استوائها لكوهنا : تمل عندي أن يكون التقدير وحي: قال ابن اخلطيب [ 

ِملْكاً هللا تعاىل ، خّص بعضها مبزيد الشرف والتكرمي ، بأن جعله قبلة فضالً منه ، وإحساناً؛ فكذا العباد كلهم 
  .منه وإحساناً ال وجوباً  يشتركون يف العبودية إال أنه خص هذه األمة مبزيد الفضل والعبادة ، فضالً

وهو أنه قد يذكر ضمري الشيء ، وإن مل يكن املضمر مذكوراً إذا كان املضمر مشهوراً معروفاً ، : وفيه وجه آخر 
وهو  -سبحانه وتعاىل  -ألن املعروف عند كل أحد أنه ]  ١: القدر [ } إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفي لَْيلَِة القدر { : كقوله تعاىل 



: أي } َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً { : على إعزاز من يشاء من خلقه ، وإذالل من يشاء ، فقوله تعاىل القادر 
  ] .ومثل ذلك اجلعل العجيب الذي ال يقدر عليه أحد سواه جعلناكم أمة وسطاً 

  .اين ووسطاً نعته مفعول ث» أمة « مبعىن صري ، فيتعّدى الثنني ، فالضمري مفعول أول ، و » جعل « و 
: اسم ملا بني الطرفني ، ويطلق على خيار الشيء؛ ألن األوساط حمميَّة باألطراف؛ قال َحبِيٌب : والَوَسط بالتحريك 

  ] .البسيط [ 
  بَِها احلََواِدُي حَتَّى أَصَْبَحُت طََرفَا... كَاَنْت ِهَي الَوَسطَ املَْحِميَّ فَاكَْتَنفَْت  - ٨٢١

  ]الطويل : [ موضع فيه؛ قال ُزَهْير  ووسط الوادي خري
  إذَا َنزَلَْت إِْحَدى الَبالَياَ بُِمفَْضلِ... ُهُم َوَسطٌ َتْرَضى اَألَناُم بُِحكِْمهِْم  - ٨٢٨

  ] .الراجز : [ وقال آخر [ 
  .أي أعدهلم ]  ٢٨: القلم [ } قَالَ أَْوسَطُُهمْ { : وقال تعاىل ] ... كُْن ِمَن النَّاسِ َجِميعاً َوَسطَا  - ٨٢٢

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وشرف وجبل  -رضي اهللا عنه  -وروى القفال عن الثورى عن أيب سعيد اخلدري [ 
  .» َعْدالً « : ؛ قال » أّمة َوَسطاً « وعظم وكرم 

صلوات اهللا وسالمه  -كان النيب : وقيل . أعدهلا : ؛ أي » خَْيُر اُألمُورِ أَْوَسطَُها « : وقال عليه صلوات اهللا وسالم 
  .أوسط قريش َنَسباً  -عليه 

  »َعلَْيكُْم بالنَّمِط األَْوَسِط « : وقال عليه أفضل الصالة والسالم 

عدالً ، وهو الذي قاله األخفش ، واخلليل ، وقطرب ، فالقرآن : أي » أمة وسطاً « : قال اجلوهري يف الصحاح 
  ] .ر الشيء خيا: واحلديث والشعر يدلون على أن الَوَسط 

  .وأما املعىن فمن وجوه 
أن الوسط حقيقة يف الُبْعد عن الطرفني ، وال شك أن طريف اإلفراط والتفريط رذيلتان ، فاملتوّسط يف : أحدها 

  .األخالق يكون بعيداً عن الطرفني ، فكان معتدالً فاضالً 
والعدل هو املعتدل الذي ال مييل إىل أحد الطرفني  [إمنا مسي العدل وسطاً؛ ألنه ال مييل إىل أحد اخلصمني ، : وثانيها 

. [  
وصفاً ،  -تعاىل  -طريقة املدح هلم؛ ألنه ال جيوز أن يذكر اهللا } ُجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوسَطاً { : أن املراد بقوله : وثالثها 

« : أن املراد بقوله  وجيعله كالعلة يف أن جعلهم شهوداً له مث عطف على ذلك شهادة الرسول ، وذلك مدح ، فثبت
ما يتعلّق باملدح يف باب الدين ، وال جيوز أن ميدح اهللا الشُّهود حال حكمه عليهم بكوهنم شهوداً ال بكوهنم » َوَسطاً 

  .عدوالً؛ فوجب أن يكون املراد من الَوَسط العدالة 
ألطراف يتسارع إليها اخلَلَل أن األوساط حممية باألطراف ، وحكمها مع األطراف على َحّد سواء ، وا: ورابعها 

  .والفساد ، والوسط عبارة عن املعتدل الذي ال مييل إىل جَِهٍة دون جهة 
أْوىل من تفسريه بالعدالة؛ ألن العدالة ال تطلق على اجلمادات ، [ تفسري الوسط بأنه خيار الشيء : وقال بعضهم 

النصارى ، فجعلوه ابناً وإهلاً ، وال قصَّروا؛ كتقصري اليهود  أهنم مل يغلوا؛ كما غلت: فكان أَوْلَى ، واملراد من اآلية 
  .بالتسكني » َوْسط « بالتفح و » َوَسط « وفرق بَْعضهم بني ] . يف قتل األنبياء ، وتبديل الكُُتبِ وغري ذلك 

  .يقال بالسكون ، وإال فبالتحريك » َبْين « كلُّ موضع َصلََح فيه لفظ : فقال 
  .القومِ ، بالسكون  جلست َوْسطَ: فقتلو 



وسط الشيء ما له طرفان متساويان القَْدر ، ويقال ذلك يف الكمية املتصلة كاجلسم الواحد ، : وقال الراغب 
َوْسط القوم « : وسطه صلب ، ووْسط بالسكون يقال يف الكمّية املنفصلة؛ كشيء يفصل بني جسمني حنو : فتقول 

  .كذا » 
ح يف األصل َمْصَدٌر ، ولذلك استوى يف الوصف به الواحُد وغريه ، واملؤنَّث واملذكَّر وحترير القول فيه هو أن املفتو

  ] .الطويل : [ ، والسَّاكن ظَْرٌف ، والغاب فيه عدم التصرُّف ، وقد جاء متمكِّناً يف قول الفرزدق 
  َتفَلَّقَا َصالََءةُ َوْرسٍ َوْسطَُها قَْد... أََتْتُه بَِمْجلُومٍ كَأَنَّ َجبِيَنُه  - ٨٢٤

  .، وبتفحها والضمري للجائية » صالءة « روي برفع الطَّاء ، والضمري ل 
  فصل يف االستدالل باآلية على أن فعل العبد خملوق هللا تعاىل

احتج األصحاب هبذه اآلية على أن فعل العبد خملوق هللا تعاىل؛ ألن هذه اآلية دالة على أن عدالة هذه األمة 
  .وخلقه ، وهذا صريح يف املذهب وخريتيهم جبعل اهللا 

  .املراد من هذا اجلعل فعل األلطاف : وقالت املعتزلة 
  :أجيب عنه بوجوده 

أن هذا ترك للظاهر ، وذلك حمال ال يصار ليه إال عند عدم إمكان محل اآلية على ظاهرها ، أقصى ما : األول 
العقاب ، وقد بّينا أن هذه الطريقة منتقضةٌ على للمعتزلة يف هذا الباب التمّسك بفصل املَْدح والذم والثواب و

  :أصوهلم مبسألة العلم ومسألة الداعي 
  قال قبل هذه اآلية -أنه تعاىل : والثاين 

  ] . ١٤٢: البقرة [ } يَْهِدي َمن َيَشآُء إىل صَِراٍط مُّْستَِقيمٍ { 
داية دون البعض ، فهذه اآلية جيب أن تكون خيص البعض باهل -تعاىل  -وقد بيذنا داللة هذه اآلية على قولنا يف أنه 

  .حممولة على ذلك لتكون كل واحدة منها مؤكدة ملضمون األخرى 
من األلطاف يف حّق الكل فقد فعله ، وإذا كان كذلك مل يكن  -تعاىل  -أن كلّ ما يف مقدور اهللا : والثالث 

  .لتخصيص املؤمنني هبذا املعىن فائدة 
  على أن اإلمجاع عجّة فصل يف االستدالل باآلية

عن عدالة هذه األمة ، وعن خرييتهم ،  -تعاىل  -أخرب اهللا : احتج اجلمهور هبذه اآلية على أن اإلمجاع حجة فقالوا 
فلو أقدموا على شيء من املَْحظُورات ملا اّتصفوا باخلريية وإذا ثبت أهنم ال يقدمون على شيء من املَْحظُورات وجب 

اآلية متروكة الظاهر؛ ألن وصف األمة بالعدالة يقتضي اتَِّصاف كل واحد منهم : فإن قيل  أن يكون قوهلم حّجة ،
  .هبا ، وخالف ذلك معلوم بالضرورة ، فال بد من محلها على البعض ، فنحن حنملها على االئمة املعصومني 

لوجوه اليت ذكرمتوها أهنا ليست متروكة الظاهر ، لكن ال نسلم أن الوسط من كل شيء خياره ، وا: فاجلواب 
  :معارضة بوجهني 

 -أن عدالة الرجل عبارة عن أداء الواجبات ، واجتناب احملرمات ، وهذا من فعل العبد ، وقد أخرب اهللا : األول 
أنه جعلهم وسطاً ، وذلك يقتضي أن يكون كوهنم وسطاً غري كوهنم عدوالً ، وإال لزم وقوع مقدور واحد  -تعاىل 

  . بقادرين وهو حمال
أن الَوَسط اسم ملا يكون متوسطاً بني شيئني ، فجعله حقيقة يف العدالة واخلريية يقتضي االشتراك ، وهو : الثاين 

  .خالف األصل 



سلّمنا اتصافهم باخلريية ، وذلك ال يكفي يف حصول هذا الوصف االجتناب عن الكبائر فقط ، وإذا كان كذلك 
أ ، لكنه من الصَّغائر ، فال يقدح ذلك يف خرييتهم ، ومما يؤكّد ذلك احتمل أن الذي اجتمعوا عليه وإن كان خط

  .حكم بكوهنم عدوالً ليكونوا شهداء على الناس ، وفعل الصغائر ال مينع الشهادة  -تعاىل  -االحتمال أنه 
اس ، ومعلوم بّين وصفهم بذلك لكوهنم شهداء على النَّ -تعاىل  -سلمنا اجتناهبم عن الصغائر والكبائر ، ولكن اهللا 

أن هذه الشهادة إمنا تتحقق يف اآلخرة ، فيلزم وجوب حتقق عدالتهم هناك ، ألن عدالة الشهود إمنا تعترب حالة 
  .األداء ال حالة التحّمثلن وذلك ال نزاع فيه؛ ألن األمة تصري عصومة يف اآلخرة 

  إهنم يف الدنيا كذلك؟: فلم قلت 
هم الذين كانوا موجودين عند نزول هذه [ ، لكن املخاطبني هبذا اخلطاب  سلمنا وجوب كوهنم عدوالً يف الدنيا

مع َمْن مل يوجد ُمحَال ، وإذا كان كذلك ، فهذه اآلية تقتضي عدالة أولئك الذين كانوا ] اآلية ، ألن اخلطاب 
نتمّسك باإلمجاع  حق ، جيب أالَّ} أولئك [ موجودين يف ذلك الوقت ال عدالة غريهم ، فدلّت اآلية على أن إمجاع 

  .إال إذا علمنا حصول قول كل أولئك فيه 

منهم إىل ما بعد ] إال إذا علمنا كل واحد من أولئك األقوام بأعياهنم ، وعلمنا بقاء كل واحد [ لكن ذلك ال ميكن 
ر امتنع وفاة حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلمنا حصول أقواهلم بأسرهم يف ذلك اإلمجاع ، وملا كان ذلك كاملتعذّ

  .التمّسك باإلمجاع 
  .اآلية متروكة الظاهر : واجلواب عن قوهلم 

جعل كلّ واحد منهم عند  -تعاىل  -يقتضي أنه } َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوسَطاً { : ال ُنسلّم فإن قوله : قلنا 
  .اجتماعه مع غريه هبذه الصفة 

واحد منهم يكون عدالً يف ذلك األمر ، بل إذا اختلفوا ، فعند  وعندنا أهنم يف كل أمر اجتمعوا عليه ، فإنّ كل
خطاب » َجَعلَْناكُْم « : إن هذا اخلطاب معهم حال االجتماع ، ألن قوله : ذلك قد يفعلون القبيح ، وإمنا قلنا 

ا نقول جملموعهم ال لكلّ واحد منهم وحده ، على أنا وإن سلمنا أن هذا يقتضي كون كل واحد فيهم عدالً ، لكن
ترك العمل به يف حّق البعض لدليل قام عليه ، فوجب أن يبقى معموالً به يف حّق الباقي ، وهذا معىن ما قاله العلماء 

ليس املراد من اآلية أن كلهم كذلك ، بل املراد أنه ال بد وأن يوجد فيما بينهم من يكون هبذه الصفة ، فإذا كُنَّا : 
  .إمجاع مجاعتهم على القول والفعل لكي يدخل املعتربون يف مجلتهم  ال نعلمهم بأعياهنم افتقرنا إىل

إن واحداً من أوالد فالن ال بد وأن يكون مصيباً يف الرأي : إذا قال  -عليه الصالة والسالم  -أن الرسول : مثاله 
  .د فيهم ذلك احملق ، فإذا مل نعلمه بعينه ، ووجدنا أوالده جمتمعني على رأي علمناه حقّاً؛ ألنه ال بد وأن يوج

فأما إذا اجتمعوا سوى الواحد على رأي مل حنكم بكونه حقّاً ، لتجويز أن يكون الصواب مع ذلك الواحد املخالف 
.  

إنا لو ميزنا يف األمة من كان مصيباً عمن كان خمطئاً كانت احلجة قائمة يف قول املصيب ومل : وهلذا قال العلماء 
  .بقول املخطئ [ نعترب ألبتة 

  .لو كان املراد من كوهنم وسطاً هو عدالتهم لزم أن يكون فعل العبد خلقاً هللا تعاىل : قوله 
عن َعَدالتهم وخريّيتهم اجتناهبم عن  -تعاىل  -إن إخبار اهللا : مل قلتم : قوهلم ] فإن قيل . هذا مذهبنا : قلنا 

  الصغائر؟
صول املخرب عنه ، وفعل الصغرية ليس خبرب ، فاجلمع صدق ، واخلرب الصدق يقتضي ح -تعاىل  -خرب اهللا : قلنا 



  .بينهما متناقض 
اإلخبار عنه بأنه خري يف مجيع األمور ، أو يف بعض [ اإلخبار عن الشَّْخص بأنه خري أهم من : ولقائل أن يقول 

عض األمور دون اخلري إما أن يكون خرياً يف ب: هذين القسمني ، فيقال ] األمور ، ولذلك فإنه يصّح تقسيمه إىل 
البعض ، أو يف كل األمور ، ومورد التقسيم مشترك بني القسمني ، فمن كان خرياً من بعض الوجود دون البعض 

عن خرييتهم يف كل  -تعاىل  -عن خريية األمة ال يقتضي إخباره  -تعاىل  -يصدق عليه أنه خري ، فإذن إخبار اهللا 
وكنا قد نصرنا هذه الداللة يف أصول [ ى الكبائر فضالً عن الصغائر ، األمور ، فثبت أن هذا ال ينايف إقدامهم عل

َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً { : الفقه إالَّ أن هذا السؤال وارد عليهم ، أما السؤال اآلخر فقد أجيب عنه بأن قوله 
قيام [ لية ، ومن جاء بعدهم إىل خطاب جلميع األمة أوهلا وآخرها ، من كان منهم موجوداً وقت نزول هذه ا} 

  ، كما أن قوله] الساعة 

يتناول الكل ، وال ]  ١٨٣: البقرة [ } كُِتَب َعلَْيكُُم الصيام { ، ]  ١٧٨: البقرة [ } كُِتَب َعلَْيكُمُ القصاص { 
يع األمة وأوامره وزواجره خطاب جلم -تعاىل  -وكذلك سائر تكاليف اهللا [ خيتص باملوجودين يف ذلك الوقت ، 

لو كان األمر كذلك لكان هذا خطاباً جلميع من يوجد إىل قيام الساعة ، فإمنا حكم مجاعتهم بالعدالة ، : فإن قيل ] 
  فمن أين حكمت ألهل كل عصر بالعدالة حىت جعلتهم حّجة على من بعدهم؟

ها مبجموعها يف كوهنا حجة على ملا جعلهم شهداء على اإلنسان فلو اعتربنا أول األمة وآخر -تعاىل  -ألنه : قلنا 
  .غريها لزالت الفائدة ، إذ مل يبق بعد انقضائها من تكون األمة حجة عليه 

فعلمنا أن املراد به أهل كلّ عصر ، وجيوز تسمية أهل العصر الواحد باألمة ، فإن األمة اجلماعة اليت تؤّم جهة 
فعرب عنهم بلفظ النكرة ، وال » أُمَّةً َوَسطاً « : ال ق -تعاىل  -واحدة ، وال شك أن أهل كل عصر كذلك ، وألنه 

  .شك أن هذا يتناول أهل كل عصر 
  :اُألّمة تطلق على معاٍن : » التهذيب « يف  -رمحه اهللا تعاىل  -قال النووي [ 

ب منها من صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم وآمن مبا جاءه ، واتبعه فيه ، وهذا هو الذي جاء َمْدحه يف الكتا
]  ١١٠: آل عمران [ } كُنُْتْم َخْيَر أُمَّةٍ أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ { و } كَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً { : والسُّنة كقوله تعاىل 

.  
  .وغري ذلك  »تَأِْتي أُمَِّتي َيْوَم الِقَياَمِة غُّراً ُمَحجَِّلَني « و » َشفَاعَِتي ُألمَِّتي « : وقوله صلوات اهللا وسالم عليه 

  .من مسلم وكافر  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -ومنها من بعث إليهم النيب 
وَالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيدِه الَ َيْسَمُع يب ِمْن َهِذِه اُألمَّةِ َيُهوِديٌّ َوالَ َنْصرَانِيٌّ « : ومنه قوله عليه أفضل الصالة والسالم 

  .رواه مسلم » أُْرِسلَتُ بِِه إِالَّ كَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّارِ مث ميوت َولَمْ ُيْؤِمْن بِالَِّذي 
[ } إِنَّ إِْبَراِهيَم كَانَ أُمَّةً { : عند قوله تعاىل  -تعاىل  -إن شاء اهللا » النحل « ويأيت باقي الكالم عن األمة يف آخر 

  ] . ٢١٣:  البقرة[ } كَانَ الناس أُمَّةً َواِحَدةً { : إىل قوله ]  ١٢٠: النحل 
  لتكونوا: فصل يف الكالم على قوله 

  :جيوز يف هذه الالم وجهاِن » لَِتكُونُوا « : قوله تعاىل 
  .فتفيد العلة » كي « أن تكون الم : أحدمها 



مضمرة ، وهي وما بعدها » أن « أن تكون الم الصريورة ، وعلى كال التقديرين فهي حرف جر ، وبعدها : والثاين 
  .» شاهد « الذي يدلّ على املبالغة دون شاهدين وشهود مجيع » شهيد « مجع » شهداء « وأتى ب يف حملّ جر ، 

  :قوالن » على « ويف 
  .أهنا على باهبا ، وهو الظاهر : أحدها 
عليه  -أنكم تنقلون إليهم ما علمتموه من الوحي والدين ، كما نقله الرسول : ، مبعىن » الالم « أهنا مبعىن : والثاين 

  .هلم  -عليه السالم  -األخرية ، مبعىن أن الشهادة ملعىن التزكية منه » على « وكذلك القوالن يف  -لسالم ا
  :وإمنا قدم متعلّق الشهادة آخراً ، وقدم أوالً لوجهني 

وهو ما ذكره الزخمشري أن الغرض يف األول إثبات شهادهتم على األمم ، ويف اآلخر اختصاصهم بكون : أحدمها 
  .ل شهيداً عليهم الرسو

متام اجلملة ، ومقطعها » شهيداً « ، فكان قوله » عليكم « أشبه بالفَوَاصل واملقاطع من » شهيداً « أن : والثاين 
، وهذا الوجه قاله الشيخ خمتاراً له راّداً على الزخمشري مذهبه من أن تقدمي املعفول يشعر » عليكم « دون 

  .باالختصاص ، وقد تقدم ذلك 
  . الكالم على الشهادة فصل يف

  :اختلفوا يف هذه الشهادة هل هي يف الدنيا أو يف اآلخرة؟ فالقائل بأهنا يف اآلخرة وهم األكثرون هلم وجهان 
  .أن هذه األمة تشهد لألنبياء على أَُممِهِْم الذين يكذبوهنم : األول 

األنبياء بالبّينة على أهنم  -تعاىل  -لب اهللا فيطا -عليهم الصالة والسالم  -روي أن األمم جيحدون تبليغ األنبياء 
: من أين عرفتم فيقولون : فيشهدون فتقول األمم  -صلى اهللا عليه وسلم  -قد بلّغوا وهو أعلم ، فيؤتى بأمة حممد 

 -عليه الصالة والسالم  -علمنا ذلك بإخبار اهللا تعاىل يف كتابه النَّاطق على لسان نبيه الصَّادق ، فيؤتى مبحمد 
فَكَْيفَ إِذَا جِئَْنا ِمن كُلِّ أمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بِكَ { : فيسأل عن حال أمته ، فيزكيهم ويشهد بعدالتهم ، وذلك قوله 

  :وقد طعن القاضي رمحه اهللا تعاىل يف هذ الرواية من وجوه ]  ٤١: النساء [ } على هؤالء َشهِيداً 
  .مم يكذبون أنبياءهم ، وهذا بناء على أن أهل القيامة يكذبون أن َمَدار هذه الرواية على أن األ: أحدها 

ثُمَّ لَْم َتكُنْ { : عند قوله تعاىل » األنعام « وهذا باطل عند القاضي ، وسيأيت الكالم على هذه املسألة يف سورة 
. ٢٤ - ٢٣: األنعام [ } بُواْ على أَنفُِسهِمْ ِفْتَنُتُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ واهللا َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكنيَ انظر كَْيَف كَذَ  [  

تعاىل  -مستندةٌ يف اآلخرة إىل شهادة اهللا  -عليه الصالة والسالم  -أن شهادة األمة ، وشهادة الرسول : وثانيها 
  هلم بذلك ابتداء؟ -تعاىل  -على صدق األنبياء ، وإذا كان كذلك ، فَِلَم مل يشهد اهللا  -

يف الفضل عن سائر األمم باملَبادرة إىل تصديق  -عليه الصالة والسالم  - ذلك متييز أمة حممد احلكمة يف: واجلوا 
  .وتصديق مجيع األنبياء ، واإلميان هبم مجيعاً ، فهم بالنسبة إىل سائر األمم كالَعْدل بالنسبة إىل الفاسق  -تعاىل  -اهللا 

إذَا َعِلْمَت ِمثْلَ « : ضعيف لقوله عليه الصالة والسالم  أن مثل هذه األخبار ال تسّمى شهادة ، وهذا: وثالثها 
  .والشيء الذي أخرب اهللا تعاىل عنه فهو معلوم مثل الشمس ، فوجب جواز الشََّهادة عليه » الشَّْمس فاشَْهْد 

: اهللا تعاىل  لتشهدوا على الناس بأعماهلم اليت خالفوا احلّق فيها ، قال ابن زيد رمحه: قالوا معىن اآلية : والثاين 
[ } َوَجآَءْت كُلُّ نَفْسٍ مََّعَها َسآِئٌق َوَشهِيدٌ { : املالئكة املوكلون بإثبات أعمال العباد ، قال تعاىل : األشهاد األربعة 

  ] . ٢١: ق 
لََحاِفِظَني ِكَراماً كَاِتبِنيَ  َوإِنَّ َعلَْيكُْم{ : وقال ]  ١٨: ق [ } مَّا َيلِْفظُ ِمن قَْولٍ إِالَّ لََدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد { : وقال 



  ] . ١٢ - ١٠: االنفطار [ } َيْعلَُمونَ َما َتفَْعلُونَ 
َوكُنُت َعلَْيهِْم شَهِيداً مَّا { : شهادة األنبياء ، وهو املراد بقوله حاكياً عن عيسى عليه الصالة والسالم : وثانيها 

  ] . ١١٧: املائدة [ } الرَّقِيَب َعلَْيهِْم وَأَنَت على كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد  ُدْمُت ِفيهِْم فَلَمَّا َتَوفَّْيَتنِي كُنَت أَنَت
لَِّتكُوُنواْ ُشَهَدآَء َعلَى الناس َوَيكُونَ { : وقال تعاىل يف حق سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وأمته يف هذه اآلية 

  .} الرسول َعلَْيكُْم َشهِيداً 
} فَكَْيفَ إِذَا جِئَْنا ِمن كُلِّ أمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك على هؤالء َشهِيداً { : وسلم  حممد صلى اهللا عليه -وقال يف حق 

  ] . ٤١: النساء [ 
  ] . ٦٩: الزمر [ } َوجِيَء بالنبيني والشهدآء { : قال تعاىل  -عليه الصالة والسالم  -شهادة أمة حممد : وثالثها 

  ] . ٥١: غافر [ } شهاد َوَيْوَم َيقُوُم األ{ : وقال تعاىل 
  .شهادة اجلََوارح ، وهي مبنزلة اإلقرار ، بل أعجب منه : ورابعها 

: يس [ } اليوم َنْخِتُم على أَفَْواِههِمْ { : اآلية ، وقال ] .  ٢٤: النور [ } َيْوَم َتشَْهُد َعلَْيهِْم أَلِْسنَُتُهمْ { : قال تعاىل 
  .اآلية ]  ٦٥

: هذه الشهادة إمنا يكون يف الدنيا ، وتقديره أن الشهاة واملشاهدة والشهود هو الرؤية يقال  أن أداء: القول الثاين 
  .شاهدت كذا إذا رأيته وأبصرته 

مشاهدة : وملا كان بني اإلبصار بالَعْين وبني املعرفة بالقَلْب مناسبة شديدة ، ال َجَرَم قد تسمى املعرفة اليت يف القلب 
شاهداً على الشيء ، ألهنا هي اليت : شاهداً ومشاهداً ، مث مسيت الدالئل على الشيء : يء وشهوداً ، والعارف بالش

هبا صار الشاهد شاهداً ، وملا كان املخرب عن الشيء واملبّين حلاله جارياً جمرى الدليل على ذلك مسي ذلك املخرب 
ناس بألفاظ خمصوصة على جهات أيضاً شاهداً ، مث اختّص هذا اللفظ يف عرف الشرع مبن خيرب عن حقوق ال

إن كلّ من عرف حال شيء وكشف عنه كان شاهداً عليه ، واهللا سحبانه وتعاىل : إذا ثبت هذا فنقول . خمصوصة 
إما أن تكون يف اآلخرة ، أو الدنيا ، وال جائز أن تكون يف اآلخرة؛ : وصف هذه األمة بالشهادة ، فهذه الشهادة 

  ] .والً يف الدنيا ألجل أن يكونوا شهداء ، وذلك يقتضي أن يكونوا شهداء يف الدنيا جعلهم عد -تعاىل  -ألن اهللا 
حتمُّل الشهادة ال حيصل إال يف الدنيا ، ومتحّمل الشهادة قد يسمى شاهداً ، وإن كان األداء ال حيصل إال : فإن قيل 

  .يف القيامة 

وهذا } َوكَذَِلكَ َجَعلَْناكُْم أَُمةً َوسطاً { : قال [  -تعاىل  - جعلهم عدوالً يف الدنيا؛ ألنه -تعاىل  -إنه : وإمنا قلنا 
إن ذلك يقتضي صريورهتم شهوداً يف الدنيا؛ ألنه : إخبار عن املاضي ، فال أقل من حصوله يف احلال ، وإمنا قلنا 

رتب كوهنم شهداء على صريورهتم } ى الناس َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً لَِّتكُونُواْ شَُهَدآَء َعلَ{ : قال ] تعاىل 
وجب أن حيصل وصف كوهنم [ وسطاً ترتيب اجلزاء على الشرط ، فإذا حصل وصف كوهنم وسطاً يف الدنيا 

  ] .شهداء يف الدنيا 
حتمُّل الشهادة ال حيصل إال يف الدنيا ، ومتحّمل الشهادة قد يسمى شاهداً ، وإن كان األداء ال حيصل : وفإن قيل 

  .ال يف القيامة إ
اعترب العدالة يف هذه الشهادة ، والشهادة اليت  -تعاىل  -الشهادة املعتربة يف اآلية ال التحمل ، بدليل أنه : قلنا 

تعترب فيها العدالة ، هي األداء ال التحّمل ، فثبت أن اآلية تقتضي كون األمة مؤّدين للشهادة يف الدنيا ، وذلك 
اإلمجاع حجة إال هذا : ة إذا أخربوا عن شيء أن يكون قوهلم حّجة ، وال معىن لقولنا يقتضي أن يكون جمموع األم



  ] .من هذا الوجه أيضاً [ ، فثبت أن اآلية تدلّ على أن اإلمجاع حّجة 
واعلم أن هذا الدليل ال ينايف كوهنم شهوداً يف القيامة أيضاً على الوجه الذي وردت األخبار به ، ويؤيد ذلك قوله 

يعين مؤدياً ومبيناً ، مث ال ميتنع أن حتصل مع ذلك هلم الشَّهادة يف اآلخرة } وََيكُونَ الرسول َعلَْيكُْم َشهِيداً { :  تعاىل
، مث ] القابل ومن الراد [ ، فيجري الواقع منهم يف الدنيا جمرى التحّمل ، ألهنم إذا أثبتوا احلّق عرفوا عنده من 

أن الشَّاهد على العقود يعرف الذي مت ، والذي مل يتم ، مث يشهدون بذلك عند على [ يشهدون بذلك يوم القيامة 
  .احلاكم 

  بأعمالكم يوم القيامة: أي } وََيكُونَ الرسول َعلَْيكُمْ َشهِيداً { : معىن قوله تعاىل : قال القرطيب رمحه اهللا 
  .يشهد لكم باإلميان : مبعىن لكم أي » عليكم « : وقيل 
  ] .يكم بالتبليغ لكم يشهد عل: وقيل 

يف هذه } . . . َوَما َجَعلَْنا القبلة اليت كُنَت َعلَْيَهآ إِالَّ ِلَنْعلََم َمن يَتَّبُِع الرسول ِممَّن َينقَِلُب على َعِقَبْيِه { : وقوله تعاىل 
  :اآلية مخسة أوجه 

اجلعل مبعىن التصيري ، وهذا ما جزم مفعول ثان ، فإن » اليت كنت عليها « مفعول أول ، و » القبلة « أن : أحدها 
وما جعلنا : ليس بصفة للقبلة ، إمنا هي ثاين مفعويلْ جعل ، يريد } اليت كُنَت َعلَْيَهآ { : به الزّخمشري فإنه قال 

 إىل الكعبة ، مث أمر» مكة « الِقْبلَةَ اجلهة اليت كنت عليها ، وهي الكَْعَبة؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي ب 
  .بالصالة إىل صخرة بيت املقدس ، مث حول إىل الكعبة 

هو األول ، وهذا ما اختاره الشيخ » اليت كنت عليها « هي املفعول الثاين ، وإمنا قدم ، و » الِقْبلَة « أن : الثاين 
ول ، واملتلبس باحلالة حمتّجاً له بأن التصيري هو االنتقال من حَالٍ إىل حَالٍ ، فاملتلبس باحلالة األوىل هو املفعول األ

جعلت الطني خزفاً ، وجعلت اجلاهل عاملاً ، واملعىن هنا على هذا : الثانية هو املفعول الثاين ، أال ترى أنك تقول 
قبلتك اآلن إال » بيت املقدس « وما جعلنا الِقْبلَة الكعبة اليت كانت قبلة لك أوالً ، مث صرفت عنها إىل : التقدير 

  .لنعلم 

  .مفعوالً أول إىل الوهم » الِقْبلَة « خمشري يف جعله ونسب الز
وما جعلنا الِقْبلة : صفتها ، واملفعول الثَّاين حمذوف تقديره » اليت كنت « مفعول أول ، و » الِقْبلَة « أن : األصح 

  .اليت كنت عليها منسوخة 
  .قبلة ، وال طائل حتته  وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها: وملا ذكر أبو البقاء هذا الوجه قدره 

وما : هو املفعول الثَّاين ، وذلك على حذف مضاف تقديره » إالَّ لنعلم « مفعول أول ، و » القبلة « أن : الرابع 
  .كائن ، أو ثابت للتأديب : ضرب زيد للتأديب ، أي : جعلنا صرف الِقْبلَة اليت كنت عليها إال لنعلم ، حنو قولك 

: صفة لذلك احملذوف ، والتقدير } اليت كُنَت َعلَْيَهآ { مفعول أول ، والثاين حمذوف ، و »  القبلة« أن : اخلامس 
  .وما جعلنا الِقْبلة القبلة اليت ، ذكره أبو البقاء ، وهو ضعيف 

  :وجهان » كُْنَت « : ويف قوله 
ال إعراب ، وهو كقوله تعاىل  أنت عليها ، وهذا منه تفسري معىن: أهنا زائدة ، ويروى عن ابن عباس أي : أحدمها 

: والقبلة يف األصل اسم للحالة اليت عليها املقابلة حنو ]  ١١٠: آل عمران [ } كُْنُتمْ َخْيَر أُمٍَّة أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ { : 
  .اِجللَْسة ، ويف التعاريف صار امساً للمكان املقابل املتوجه إليه للصالة 

  .ليس له ِقْبلَة أي جهة يتوجه إليها : ون يقول: وقال قطرب رمحه اهللا تعاىل 



  .إذا تقابل رجالن فكلّ واحد قبلة لآلخر : وقال غريه 
  .فصل يف الكالم على اآلية 

  :يف هذا الكالم وجهان 
كان  -عليه الصالة والسالم  -أن يكون هذا الكالم بياناً للحكمة يف جعل الكعبة ِقْبلة ، وذلك ألنه : األول 

َوَما { : بعد اهلجرة تأليفاً لليهود ، مث حول إىل الكعبة فقال » بيت املقدس « بة ، مث أمر بالصالة إىل يصلّي إىل الكع
  .وما رددناك إليها إال امتحاناً للناس : أوالً يعين } اليت كُنَت َعلَيَْهآ { اجلهة } َجَعلَْنا القبلة 

ساناً للحكمة يف جعل بيت املقدس قبلة يعين أصل أمرك أن ل} اليت كُنَت َعلَْيَهآ { : جيوز أن يكون قوله : الثاين 
كان أمراً عارضاً لغرض ، وإمنا جعلنا القبلة اجلهة اليت كنت عليها » بيت املقدس « تستقبل الكعبة ، وأن استقبالك 

  .لنمتحن الناس ، وننظر من يتبع الرسول ، ومن ال يتبعه وينفر عنه » بيت املقدس « قبل وقتك هذان وهي 
ألنه  -عليه الصالة والسالم  -لوال الروايات مل تدلّ على قبلة من قبل الرسول : وذكر أبو مسلم وجهاً ثالثاً فقال 

  :كان يف معىن مل يزل كقوله تعاىل : وقد يقال } كُْنُتمْ َخْيَر أُمَّةٍ { : صرت ، كقوله تعاىل : كنت مبعىن : قد يقال 

} َوَما َجَعلَْنا القبلة اليت كُنَت َعلَْيَهآ { : فال ميتنع أن يراد بقوله ]  ١٥٨: النساء [ } َوكَانَ اهللا َعزِيزاً َحِكيماً { 
  .اليت مل تزل عليها ، وهي الكعبة إالَّ كذا وكذا : أي 

  .قد تقدم أنه يف أحد األوجه يكون مفعوالً ثانياً » إالَّ ِلَنْعلََم « : قوله 
وقوله . ما سبب حتويل القبلة لشيء من األشياء إالَّ لكذا : املفعول العام ، أي  وأما على غريه فهو استثناء مفّرغ من

وَلََنْبلُوَنَّكُْم حىت َنعْلََم اجملاهدين ِمنكُمْ { : ليس على ظاهره ، فإن علمه قدمي ، ونظره يف اإلشكال قوله » ِلَنْعلََم « : 
  ] . ٣١: حممد [ } والصابرين 

لََّعلَُّه يََتذَكَُّر أَوْ { : ، وقوله ]  ٦٦: األنفال [ } فَ اهللا َعنكُْم َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُْم َضْعفاً آلنَ َخفَّ؛١٦٤٩{ : وقوله 
  ] . ٣: العنكبوت [ } فَلََيْعلََمنَّ اهللا الذين َصَدقُواْ { : ، وقوله ]  ٤٢: طه [ } خيشى 
، فال بد من التأويل وهو من ]  ٢١: سبأ [ } َنْعلََم َمن ُيْؤِمُن باآلخرة َوَما كَانَ لَُه َعلَْيهِْم مِّن ُسلْطَاٍن إِالَّ ِل{ : وقوله 
  :أوجه 

  .لتمييز التابع من النَّاكص إطالقاً للسبب ، وإرادة للمسّبب : أحدها 
فتحها : فتحنا الَبلْدة الفالنية مبعىن : لنعلم رسولنا فحذف ، كما يقول امللك : على حذف مضاف أي : وقيل 

  .أولياؤنا 
  .فتح عمر السّواد : ومنه يقال 

اْسَتقَْرْضُت َعْبِدي فَلَْم ُيقْرِْضنِي ، َوَشَتَمنِي وَلَْم َيكُْم َيْنَبِغي « : ومنه قوله عليه الصالة والسالم فيما حيكيه عن ربه 
  »وادهراه وأنا الدهر : لَُه أَنْ َيْشُتَمنِي يقول 

  »قَْد أَهَاَننِي َمْن أََهانَ ِلي َولِيَّا فَ« : ويف احلديث 
  .إال لنرى : معناه : وقيل 
  فصل

وهذا قول ابن أيب طالب وقول العرب ، تضع العلم مكان الرؤية ، والرؤية مكان العلم ، : قال القرطيب رمحه اهللا 
مت ، وشهدت ، مبعىن أمل تعلم ، وعل]  ١: الفيل [ } أَلَمْ َتَر كَْيَف فََعلَ َربَُّك بِأَْصحَابِ الفيل { : كقوله تعاىل 

  .ورأيت ، ألفاظ تتعاقب 



  .لتعلموا : حدوث العلم يف هذه اآلية راجع إىل املخاطبني ، معناه : وقيل 
]  ٢٤: سبأ [ } َوإِنَّآ أَْو إِيَّاكُْم لعلى ُهًدى { : والغرض من هذا الكالم االستمالة والرفق يف اخلطاب كقوله 

  .للخطاب ، ورفقاً باملخاطب  فأضاف الكالم املوهم للشك إىل نفسه ترقيقاً
  .يعاملكم معاملة املخترب الذي كأنه ال يعلم : وقيل 
  .العلم صلة زائدة معناه إالَّ ليحصل اتباع املتبعني ، وانقالب املنقلبني : وقيل 

ان أنه لو ك: ما علم اهللا هذا مين أي ما كان هذا مين ، واملعىن : ونظريه قولك يف الشيء الذي تنفيه عن نفسك 
  .لعلمه اهللا 

  :وجهان » من « يف } َمْن َيتَّبع { : قوله 
  .؛ ألنه يتعّدى إىل واحد » نعلم « صلتها ، واملوصول يف حملّ املفعول ل » يتبع « أهنا موصولة ، و : أحدمها 
علقة للعلم ، والعلم خربه ، واجلملة يف حملّ نصب؛ ألهنا م» يتبع « أهنا استفهامية يف حملّ رفع باالبتداء ، و : والثاين 

  .على بابه ، وإليه حنا الزَّخمشري يف أحد قوليه 
من « عن العمل ، وإذا علقت عنه مل يبق ل » نعلم « ألن ذلك يوجب تعلّق : وقد رد أبو البقاء هذا الوجه ، فقال 

؛ ألهنا يف املعىن متعلّقة بال » يتبع « ما تتعلّق به ، ألن ما بعد االستفهام ال يتعلّق مبا قبله ، وال يصّح تعلها ب » 
  .أي فريق يتبع ممن ينقلب انتهى : عالمة ، وليس املعىن 

علمت من : حنو » نعلم « ب » ِممَّْن َيْنقَِلُب « وهو رد واضح إذ ليس املعىن على ذلك ، إمنا املعىن على أن يتعلق 
إال إذا أريد به » من « العلم ال يتعدى ب أحسن إليك ِمّمن أساء ، وهذا يقوي التجوز بالعلم عن التمييز ، فإن 

  .التمييز 
على البناء للمفعول ، وهي قراءة واضحة ال حتتاج إىل تأويل ، ألنا ال نقدر ذلك » إالَّ ِلُيْعلم « : ورأ الزهري 

  .الفاعل غري اهللا تعاىل 
ووجه [ على عقبيه ، وهذا جماز ،  يف حملّ نصب على احلال ، أي ينقلب مرتّداً راجعاً» َعلَى َعِقَبْيِه « : قوله 

املنقلب على عقبيه قد ترك ما بني يديه وأدبر عنه ، فلما تركوا اإلميان والدالئل مبنزلة املدبر عما بني : االستعارة أن 
: طه [ } كَذََّب وتوىل { : وقوله تعاىل ]  ٢٣: املدثر [ } ثُمَّ أَْدَبَر واستكرب { : يديه ، فوصفوا بذلك ملا قال تعاىل 

٤٨ . [  
  .» متيم « بسكون القاف ، وهي لغة » َعلَى َعقَْبْيِه « وقرئ 
  فصل

إمنا حصلت بسبب : اختلفوا يف هذه احملنة ، هل حصلت بسبب تعيني القبلة ، أو بسبب حتويلها؟ فقال بعضهم 
بيت « صلى إىل » نة املدي« كان يصلّي غلى الكعبة ، فلما جاء  -عليه الصالة والسالم  -تعيني القبلة؛ ألنه 

  .، فشق ذلك على العرب لترك قبلتهم » املقدس 
]  ١٤٢: البقرة [ } َما َوالَُّهْم َعن ِقْبلَِتهُِم اليت كَاُنواْ َعلَْيَها { : واآلية جوا لقريش يف قوهلم : قال القرطيب رمحه اهللا 

  .ألفوه  أن ميتحنهم بغري ما -عز وجل  -وكانت قريش تألف الكعبة ، فأراد اهللا 
إن حممداً صلى اهللا عليه وسلم لو كان على يقني من أمره ملا تغري : حصلت بسبب التحويل قالوا : وقال األكثرون 

  .رأيه 
  .مرة ههنا ومرة ههنا : بلغين أنه رجع ناس ممن أسلموا ، فقالوا : روى القَفَّال عن ابن جريج أنه قال 



حنو املسجد احلرام واختلف الناس ، فقال  -عليه الصالة والسالم  -لنيب ملا توجه ا: وقال السدي رمحه اهللا تعاىل 
  ما باهلم كانوا على قبلة مث تركوها؟: املنافقون 

  .ليتنا نعلم حال إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون حنو بيت املقدس : وقال املسلمون 
  .اشتاق إىل بلد أبيه ومولده : وقال آخرون 

  . دينه حتّير يف: وقال املشركون 
وقد [ وهذا القول أوىل؛ ألن الشبهة يف أمر النَّسخ أعظم من الشبهة احلاصلة بسبب تعيني القبلة : قال ابن اخلطيب 

فكان محله عليه أوىل } َوإِن كَاَنْت لَكَبَِريةً إِالَّ َعلَى الذين َهَدى اهللا { : بالكرب فقال عز وجل  -تعاىل  -وصفها اهللا 
. [  

هي املخففة من الثقيلة دخلت على ناسخ املبتدأ واخلرب ، وهو أغلب أحواهلا » إنْ » « كَاَنتْ لَكَبَِريةً  وإِنْ« : قوله 
النافية ، وهل هي الم االبتداء ، أو الم أخرى أتى هبا للفرق؟ خالف » إن « للفرق بينها وبني » الالم « ، و 

  .مشهور 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

ما كانت إال كبرية ، نقل ذلك : ، واملعىن » إال « مبعىن » الالم « النافية ، وأن » ما « وزعم الكوفيون أهنا مبعىن 
  :املكسورة اخلفيفة تكون على أربعة أوجه » إن « واعلم أن . وفيه نظر [ عنهم أبو البقاء رمحه اهللا 

إن جئتين : جزاء ، وهي تفيد ربط إحدى اجلملتني باألخرى ، فاملستلزم هو الشرط ، والالزم هو اجلزاء ، كقولك 
  .أكرمتك 

إِن { : م ، قال تعاىل إن زيداً لقائ: وخمففة من الثقيلة ، وهي تفيد توكيد املعىن يف اجلملة مبنزلة املشددة ، كقولك 
  ] . ١٠٨: اإلسراء [ } إِن كَانَ َوْعُد َربَِّنا لََمفُْعوالً { ، ]  ٤: الطارق [ } كُلُّ َنفْسٍ لَّمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ 

{ ]  ١٤٨ :األنعام [ } إِن يَتَّبُِعونَ إِالَّ الظن { ]  ٥٧: األنعام [ } إِِن احلكم إِالَّ للَِّه { : وللجحد ، لقوله تعاىل 
، والقراءة ] ما إن رأيت زيداً : وزائدة كقوله . ما ميسكهما : أي ] .  ٤١: فاطر [ } َولَِئن زَالََتآ إِنْ أَْمَسكَُهَما 

، واسم كان مضمر فيها يعود على التولية ، أو الصالة ، أو القبلة » كان « على خرب » كبرية « املشهورة نصب 
  .املدلول عليها بسياق الكالم 
  .برفعها : وقرأ اليزيدي عن أيب عمرو 

  :وفيه تأويالن 
زائدة ، ويف زيادهتا عاملةً نظر ال خيفى؛ وقد استدلّ الزخمشري على » كان « أن :  -وذكره الزخمشري  -أحدمها 

  ] .الوافر : [ ذلك بقوله 
  امَِوجَِرياٍن لََنا كَانُوا ِكَر... فَكَْيَف إذَا َمَرْرَت بِدَارِ قَْومٍ  - ٨٢٥

« ، وهي رافعة للضمري ، ومن منع ذلك تأول » كانوا « ، وزاد بينهما » جريان « صفة ل » كرام « : فإن قوله 
  .» جريان « خرباً مقدماً ، ومجلة الكون صفة ل » لنا 

،  وإن كانت هلي كبرية: خرباً ملبتدأ حمذوف ، والتقدير » كبرية « غري زائدة ، بل يكون » كان « أن : والثاين 
وتكون هذه اجلملة يف حملّ نصب خرباً لكانت ، ودخلت الم الفرق على اجلملة الواقعة خرباً ، وهو توجيه ضعيفٌ 

  .، ولكن ال توجه هذه القراءة الشَّاذة بأكثر من ذلك 
  :فيه وجهان » كانت « والضمري يف [ 

  .أنه يعود على القبلة؛ ألن املذكور السابق هو القبلة : األول 
وإن كانت التولية؛ ألن : يعود إىل ما دلّ عليه الكالم الّسابق ، وهو مفارقة القبلة ، والتأنيث للتولية أي :  والثاين

فبها « وإن كانت هذه الفعلة نظريه : يدل على القولية ، وحيتمل أن يكون املعىن » ما والهم « : قوله تعاىل 
  .» ونعمت 
  .ثقيلة شاقّة ُمسْتنكرة » كبرية « ومعىن 

  ] ] . ٥: الكهف [ } كَُبَرْت كَِلَمةً َتْخُرُج ِمْن أَفَْواهِهِْم { : وقوله تعال 
  .، وهو استثناء مفرغ » كبرية « متعلق ب » إالَّ َعلَى الَِّذيَن « : قوله 

  .مل يتقدم هنا نفي وال شبهة ، وشرط االستثناء املفرغ تقدم شيء من ذلك : فإن قيل 



كان موجباً لفظاً فغنه يف معىن النفي؛ إذ املعىن أهنا ال ختف وال تسهل إال على الذين ، أن الكالم وإن : فاجلواب 
  :وهذا التأويل بعينه قد ذكروه يف قوله 

  ] . ٤٥: البقرة [ } َوإِنََّها لَكَبَِريةٌ إِالَّ َعلَى اخلاشعني { 
وليس ] ة على النّاس إال على الذين وإن كانت لكبري: هو استثناء من مستثىن حمذوف تقديره : [ وقال أبو حيان 

 -تعاىل  -واستدل األصحاب رمحهم اهللا [ استثناء مفرغاً؛ ألنه مل يتقدمه نفي وال شبهة ، وقد تقدم جواب ذلك 
  ] .هبذه اآلية على خلق العمال 

َوَما كَانَ اهللا { : حنو ] مما ورد يف القرآن وغريه [ يف هذا التركيب وما أشبهه } َوَما كَانَ اهللا ِلُيِضيَع { : قوله 
  :قوالن ]  ١٧٩: آل عمران [ } مَّا كَانَ اهللا ِلَيذََر { ، ]  ١٧٩: آل عمران [ } ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الغيب 

حمذوف ، وهذه الالم تسمى الم اجلُحود ينتصب الفعل بعدها » كان « قول البصريني؛ وهو أن خرب : أحدمها 
، وتتعلق هذه الالم بذلك اخلرب » الالم « بك منها ومن الفعل مصدر منجّر هبذه وجوباً ، فينس» أن « بإضمار 
  .احملذوف 
  .وما كان اهللا مريداً إلضاعة أعمالكم ، وشرط الم اجلحود عندهم أن يتقدمها كون منفي : والتقدير 

ن اشتراط تقدم كون ما ذكرنا م» الم « واشترط بعضهم مع ذلك أن يكون كوناً ماضياً ، ويفرق بينها وبني [ 
  ] .الوافر : [ ، ويدلّ على مذهب البصريني التصريح باخلرب احملذوف يف قوله ] َمْنفي 
وما بعدها يف حملّ اجلر ، » الالم « وهو أن : والقول الثاين للكوفيني ... َسَمْوَت َولَْم َتكْْن أَْهالً ِلَتْسُمو  - ٨٢٦

للتأكيد » الالم « ، وأن » أن « لنصب يف الفعل بعدها بنفسها ال بإضمار وال يقدرون شيئاً حمذوفاً ، ويزعمون أن ا
بعدها مرادة ، فيصري التقدير » أن « الم اجلر ، و » الالم « وهو بعيد ، ألن : ، وقد رد عليهم أبو البقاء فقال 

بعد الالم كما » أن « إضمار وما كان هللا إضاعة إميانكم ، وهذا الرد غري الزم هلم ، فإهنم مل يقولوا ب: على قوهلم 
  .قدمت نقله عنهم ، بل يزعمون النصب هبا ، وأهنا زائدة للتأكيد ولكن للرد عليهم موضع غري هذا 

  .» ما كان زيد يقوم « : اجلحود أبلغ من » الم « ب » ما كان زيد ليقوم « : واعلم أن قولك 
ود نفي اإلرادة للقيام والتَّهيئة ، ودوهنا نفي للقيام اجلح» الم « أما على مذهب البصريني فواضح ، وذلك أن مع 

  .فقط ، ونفي التَّهيئة واإلرادة للفعل أبلغ من نفي الفعل؛ إذ ال يلزم من نفي الِفْعلِ نفي إرادته 
  .عندهم للتوكيد ، والكالم مع التوكيد أبلغ منه بال توكيد » الالم « وأما على مذهب الكوفيني فألن 

القاصر » ضاع « أَضَاَع َوضيََّع باهلمزة ، والتضعيف للنقل من : بالتشديد ، وذلك أن » ِلُيضَيَِّع « : وقرأ الضحاك 
  .أمهلته ، فلم أحفظه : ضَاَع الشيء َيضيُع ، وأََضْعُته أي : ، يقال 

  .فاح ، فمادة أخرى : وأما ضَاَع اِملْسُك َيضُوُع أي 
  فصل يف مناسبة اّتصال هذه اآلية مبا قبلها

وجه اتصال هذه اآلية الكرمية مبا قبلها أن رجالً من املسلمني كأيب أمامة ، وسعد ابن ُزرَارة ، والرباء بن عازب ، 
  .والرباء بن َمْعُرور ، وغريهم ماتوا على القبلة 

  يا رسول اهللا تويف إخواننا على القبلة األوىل ، فكيف حاهلم؟: قال عشائرهم 
  .ية تعاىل هذه اآل -فأنزل اهللا 

واعلم أنه ال بد من هذا السبب ، وإال مل يّتصل بعض الكالم ببعض ، ووجه تقرير اإلشكال أن الذين مل جيّووزوا [ 



فبني أن النسخ نقل من َمْصلحة ] إنه ملّا تغري احلكم وجب أن يكون احلكم مفسدة : النسخ إال مع الَبَداء يقولون 
كالثاين يف أن القائم به متمّسك بالدين ، وأن من هذا احاله ، فإنه  إىل مصلحة ، ومن تكليف إىل تكليف ، واألول

  .ال يضيع أجره 
لَْيَس َعلَى الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ { : ما سألوا بعد حترمي اخلَْمر عمن مات ، وكان يشرهبا ، فأنزل اهللا تعاىل : ونظريه 

أنه ال ُجنَاَح عليهم فيما مضى ملا كان ذلك بإباحة اهللا  - تعاىل -فعرفهم اهللا ]  ٩٣: املائدة [ } الصاحلات ُجنَاٌح 
  تعاىل

  فكيف يليق ذلك بالصحابة؟ -تعاىل  -إذا كان الشك إمنا تولّد من جتويز الَبَداء على اهللا : فإن قيل 
  :فاجلواب من وجوه 

  .لسؤال ذلك املنافق  ذلك ليذكره املسلمون جواباً -تعاىل  -أن ذلك الّشك وقع ملنافق ، فذكر اهللا : أحدها 
 -تعاىل  -ليت إخواننا ممن مات أدرك ، فذكر اهللا : لعلهم اعتقدوا أن الصَّالة إىل الكعبة أفضل فقالوا : وثانيها 

  .هذا الكالم جواباً عن ذلك 
  .ذكر هذا الكالم ليكون دفعاً لذلك اسؤال لو َخطَر بباهلم  -تعاىل  -لعله : وثالثها 
وا أن ذلك ملا ُنِسَخ وبطل ، وكان ما يؤتى به بعد النسخ من الصالة إىل الكعبة كَفّارة ملا سلف لعلهم تومه: ورابعها 

، واستغنوا عن السؤال عن أمر أنفسهم هلذا الضرب من التأويل ، فسألوا عن إخواهنم الذين ماتوا ، ومل يأتاو مبا 
أهل ملّتكم ، كقوله لليهود احلاضرين يف زمان : ، واملراد }  َوَما كَانَ اهللا لُِيِضيَع إِميَاَنكُْم{ : يكفر ما سلف؛ قال 

، ]  ٥٠: البقرة [ } َوإِذْ فََرقَْنا بِكُُم البحر { ، ]  ٧٢: البقرة [ } َوإِذْ قََتلُْتمْ َنفْساً { : حممد صلى اهللا عيله وسلم 
ما كان من صالهتم أن يبطل ثواهبم ،  وجيوز أن يكون السؤال واقعاً عن األحياء واألموات معاً ، فإهنم أشفقوا على

إميانكم لألحياء واألموات ، إذ من شأن العرب إذا أخربوا عن حاضر : وكان اإلشفاق واقعاً يف الفريقني ، فقيل 
  .كنت أنت وفالن الغائب فعلتما واهللا أعلم : وغائب أن يغلبوا اخلطاب ، فيقولوا 

هل الكتاب ، واملراد باإلميان صالهتم ، وطاعتهم قبل البعثة مث نسخ حيتمل أن يكون ذلك خطاباً أل: وقال أبو مسلم 
.  

  .وإمنا اختار ابو مسلم هذا القول ، لئال يلزمه وقوع النسخ يف شرعنا 
  .» ومسى الصالة إمياناً الشتماهلا على نّية وقول وعمل « : قال القرطيب 

أراد  -تعاىل  -على أن اإلميان اسم لفعل الطاعات ، فإنه } َمياَنكُمْ َوَما كَانَ اهللا ِلُيِضيَع إِ{ : استدلت املعتزلة بقوله 
  .باإلميان ها هنا الصالة 

إنه : قال  -تعاىل  -ال نسلم أن املراد من اإلميان هنا الصالةن بل املراد منه التَّصديق ، واإلقرار ، فكأنه : واجلواب 
  .ال يضيع تصديقكم بوجوب تلك الصالة 

د من اإلميان هاهنا الصالة ، ولكن الصالة أعظم اإلميان ، وأشرف نتائجه وفوائده ، فجاز إطالق اسم سلمنا أن املرا
  .اإلميان على الصالة على سبيل االْسِتعَارة من هذه اجلهة 

  .فصل يف الكالم على اآلية 
اإلميان قد انقضى وفين ، وما كان كذلك  ال يضيع ثواب إميانكم؛ ألن: أي } َوَما كَانَ اهللا ِلُيِضيَع إَِمياَنكُمْ { : قوله 

: استحال حفظه وإضاعته ، إالّ أنَّ استحقاق الثواب قائم بعد انقضائه ، فصح حفظه وإضاعته ، وهو كقوله تعاىل 
  ] . ١٩٥: آل عمران [ } أَنِّي الَ أُضِيُع َعَملَ َعاِملٍ مِّْنكُْم { 



  .} لََرُءوٌف رَّحِيٌم { : قوله 
مهموزاً غري » َرُعف « و » َنُدس « : على وزن » لََرُؤفٌ « : ومحزة ، والكسائي ، وأبو بكر  قرأ أبو عمرو ،

  ] .الوافر : [ ُمْشَبع ، وهي لغة فاشيةٌ ، كقول 
  ُيقَاِتلُ َعمَُّه الرَُّؤَف الرَِّحيمَا... َوَشرُّ الظَّاِلمني فَالَ َتكُْنُه  - ٧٢٨

  ] .الوافر : [ وقال آخر 
  كََحقِّ الَوِلدِ الرُِّؤِف الرَّحِيمِ... ِللُْمْسِلِمَني َعلَْيِه َحقّاً َيَرى  - ٨٢٨

  .» شكور « مثقالً مهموزاً مشبعاً على زنة » لرؤوفٌ « : وقرأ الباقون 
  .من غري َهْمزٍ ، وهذا دأبه يف كل مهزة ساكنة أو متحركة » لروف « وقرأ أبو جعفر 

وقيل بينهما عموم وخصوص ، فال ترى فيه اكمل من الرمحة [ نها ، أشد الرمحة ، فهي أخص م: » الرأفة « و 
  ] .بالكيفية ، والرمحة اتصال النعمة برقة يكون معها إيالم كقطع العضو املتآكل وشرب الدواء 

على » رأف « ، و » فَِخذ « على وزن » رِئف « : لغتان أخريان مل تصل إلينا هبما قراءة ومها » رءوف « ويف 
  .» ْعف َض« وزن 

  .ألجل الفواصل ، واهللا أعلم » رحيم « وإمن قدم على 
  فصل فيمن استدل باآلية على أن اهللا تعاىل ال خيلق الكفر

بني أنه بالنَّاس لرءوف  -تعاىل  -ألنه : استدلت املعتزلة هبذه اآلية على أنه تعاىل ال خيلق الكفر وال الفساد قالوا 
هبم ، وإمنا يكون كذلك لو مل خيلق فيهم الكُفْر الذي جيرّهم إىل العقاب  رحيم ، فوجب أن يكون رءوفاً رحيماً

لَْو كان مع مثل هذا اإلضرار رءوفاً  -تعاىل  -الدائم ، والعذاب السَّرَمِدي ، ولو مل ُيكَلّفهم ما ال ُيِطيقون ، فإنه 
  .رحيماً ، فعلى أّي طريقٍ يتصور أالَّ يكون َرُءوفاً َرحيماً 

  .الكالَم عليه قد َتقَدَّم ِمَراراً ، واهللا أعلُم  واعلم أنَّ

َرامِ َوَحْيثُ َما كُنُْتْم فََولُّوا قَْد َنَرى َتقَلَُّب َوْجهَِك ِفي السََّماِء فَلَُنَولِّيَنََّك ِقْبلَةً تَْرَضاَها فََولِّ َوجَْهَك َشطْرَ الَْمْسجِِد الَْح
  ) ١٤٤(ُتوا الِْكَتابَ لََيْعلَُمونَ أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربِّهِْم َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َيْعَملُونَ ُوُجوَهكُْم َشطَْرُه َوإِنَّ الَِّذيَن أُو

  ] . ١٤٣: البقرة [ } َسَيقُولُ السفهآء ِمَن الناس { : هذه اآليةُ متقدِّمةٌ يف النزول على قَْوِلِه َتَعاىل : قال العلماء 
  .هِكَ إىل السََّماِء حتُرك َوْج: « » وَمْعَنى 

إهنا َتْصرُف املضارَع إىل َمْعىن املُِضّي ، وجََعلَ ِمْن ذلك هذه اآليةَ وأمثالَها ، : هذه قال فيها بعُضهم » قَْد « اعلم أنَّ 
  ]الطويل : [ وقْولَ الشاِعرِ 

  الَعكَرِ الدَّثِْرَمَرابِطَ لألَْمَهارِ َو... ِلقَْومٍ لََعْمرِي قَْد َنَرى أَْمسِ ِفيُهُم  - ٨٢٩
  ]البسيط : [ ُربَّما نََرى ، ومعناه كثرةُ الرؤية؛ كقوله : » قَدْ َنَرى « : وقال الزََّمْخَشرِيُّ 

  كَأَنَّ أَثْوَاَبُه ُمجَّْت بِفُْرَصاِد... قَْد أَْتُرُك الِْقْرنَ ُمضفَّراً أََناِملُُه  - ٨٣٠
على » رّب « ، و » ُربََّما نََرى « ب » قَْد نََرى « َتَضاّد؛ ألنه شرح وشرحه هذا على التحقيق ُم: قال أَُبو َحيَّان 

  .َمذْهب احملققني إمنا تكون ِلَتقِْليل الشَّْيِء يف نَفِْسه ، أو لتقليل َنِظريه 
  .على مذهب اجلمهور » ُرّب « فهو مضادٌّ ملدلولِ » ومعناه كثرةُ الرُّْؤيِة « : ثُمَّ قال 

مع املضارع ، سواء أريد به » قد « من كثرة الرؤية ال يدل عليه اللفظ ، ألنه مل توضع للكثرة  مث هذا الذي ادَّعاه



  .املضي أم ال ، وإنَّما فُهَِمِت الكَثْرة من متعلّق الرؤية ، وهو التقلب 
  :يف متعلّق اجلار ثالثةُ أَقْوالٍ » يف السََّماِء « : قوله 

  :حينئٍذ َوْجَهان » يف « ، ويف » ب َتقَلُّ« أنه املصدُر ، وهو : أحدمها 
  .أهنا على َبابَِها من الظرفية ، وهو الواِضُح : أحدمها 
، قال » يف « إىل السََّماِء وال حاجةَ لذلك ، فإنَّ هذا املْصَدَر قد ثََبت تعديه ب : أي » إلَى « أهنا مبعىن : والثَّاين 

  ] . ١٩٦: آل عمران [ } ُرواْ ِفي البالد الَ يَُغرَّنََّك َتقَلُُّب الذين كَفَ{ : تعاىل 
قد نرى من السَّماِء ، وِذكُْر السماِء : أي » ِمْن « مبعىن » ِفي « ، وحينئٍذ َتكُون » َنَرى « أنه : والثاين من األقوال 

  .وإن كان َتَعاىل ال يتحّيز يف جَِهٍة على َسبيل التشريِف 
ذكره أَُبوا الَبقَاِء ، فيتعلّق حينئذ مبحذُوٍف ، واملصدُر هنا » ْجهَِك َو« أنه حمل َنْصب على احلَال من : والثالث 

مضاٌف على فَاِعله ، وال جيوُز أنْ يكُونَ ُمَضافاً إىل َمْنصُوبه؛ ألنه مصدُر ذلك التقِليبِ ، وال َحاَجةَ إىل َحذٍْف ، وِمنْ 
تعمل ، بل ذكر الوجه؛ ألنه أشرف األعضاء ، وهو وهو َبَصر َوْجهِك ، ألن ذلك ال يكاد يس» َوْجَهكَ « : قَْوِله 

  .كىن بالوجه عن البصر؛ ألنه حملّه : الذي يقبله السَّائل يف حاجته ، وقيل 
فواله لنولّينََّك ، : هنا لِلتَّسَبُّب وهو َواِضٌح ، وهذا جواُب قََسم َمْحذُوٍف ، أْي » الفَاء « } فَلَُنَولَِّينََّك ِقْبلَةً { : قوله 

» قبلة « اجلملة يف حملّ َنْصبٍ صفةً ل » تَْرَضاَها « و » ِقْبلَةُ « األولُ الكَاُف ، والثَّانِي : يتعّدى الثْنني » ُنولِّي  «و 
.  

قَدْ َنَرى تقلّ َوجْهَِك يف : يدلّ على أن اجلملةَ السابقةَ حمذوفة تقديرُه » فَلَنولّينك « : وهذا؛ يعين : قال أَُبو َحيَّان 
  .ء طَاِلباً قبلة غري اليت أَْنت ُمْستقبلها السَّما

  فصل يف الكالم على اآلية
  :يف اآلية قَْوالَِن 
إىل الكَْعبة » بيِت املقِْدس « وهو املشهوُر الذي عليه أَكْثر املُفَسِّرين أن ذلك كان النتظارِ َتحْوِيله من : القولُ األولُ 

  :، وذكروا يف ذلك وجوهاً 
ه التوّجه إىل بيت املقِْدس ، وحيّب التوّجه إىل الكَْعبة ، إالّ أنه ما كان يتلكَّم بذلك ، فكان أنه كان يكر: أحدها 

  .يقلّب وْجَهُه يف السَّماء هلذا املعىن 
ُهود ، َصَرفَنِي َعْن ِقْبلَِة الَي -َتَعاىل  -َيا جِربيلُ َوِدْدتُ أنَّ اللَّهَ « : قال ] صلى اهللا عليه وسلم [ ُروي عن عباس أنه 

  »إلَى َعْينَِها فَقَْد كَرِْهتَُها 
  .» أَنا عَْبٌد ِمثْلَُك فَاسْأَلْ ربََّك ذَِلَك « فقال جربيلُ عليه الصالة والسالم 

فَجَعلَ رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيِدُمي النَّظَر إىل السماء؛ رجاء جميء جِبْرِيلَ مبا سأَلَ ، فأَنْزل اهللا تعاىل هذه 
  :وهؤالِء ذكروا يف سببِ هذه اِملْحنة أموراً اآلية ، 
فعند ذلك كَرِهَ . إنه ُيَخاِلفَُنا ، مث إنه يتبع ِقْبلََتَنا ، ولوال حنُْن مل يدر أَْين يستقبل : أنَّ الَيُهوَد كانوا َيقُولُونَ : األولُ 

  .أن يتوّجه إىل ِقْبلتهم 
  .يه الصالة والسالم أنَّ الكَْعبة كانِت ِقْبلة إبْراهيم عل: الثَّاين 

كان يقدُِّر أن َيِصري ذلك سبباً الْستمالة العرب ، ولدخوهلم يف  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -أنه : الثَّالث [ 
  .اإلسالمِ 



أن حيصل هذا الشرُف للمسجِد الذي يف بلَْدِتِه وَمْنَشئه ال يف ] أََحبَّ  -عليه الصالة والسالم  -أنه : الرَّابع 
  . مسجٍد آخر

أن يكره ِقْبلَةً أُِمَر أَنْ ُيَصلِّي  -عليه الصالة والسالم  -إنه ال َيِليُق به : واعترض القَاِضي على هذا الوْجِه ، وقال 
 -عليه الصالة والسالم  -إليها ، وحيّب أن حيوله ربُّه عنها إىل ِقْبلٍَة َيهَْواها بطْبِعه ، ومييلُ إِلَيْها حبسب َشْهوِته؛ ألنه 

  .نَّ الصَّالَح يف خالف الطَّْبعِ واملَْيلِ علم أ
أن يعرض عما أمره  -عليه الصالة والسالم  -وهذا قليلُ التْحِصيل؛ ألنَّ املُْستنكََر من الرسول : قال ابُن اخلَطِيب 

  .به ، ويشتغل مبا يدعوه طبعه إليه  -تعاىل  -اهللا 
[ اهللا له فيه ، فذلك مما ال إنكار عليه ، ال سيما إذا مل ينطق به ، فأما أن مييل قلبه إىل شيء ، فيتمىن يف قلبه أن يأذن 

أي بعد يف أن مييل طبع الرسول إىل شيء ، فيتمىن يف قلبه أن يأذن اهللا له فيه ، وهذا مما ال استبعاد فيه بوجه من 
  ] .الوجوه 

بذلك  -تعاىل  -يف أن يدعو اهللا  -السالم عليه  -قد استأذَنَ جربيل  -عليه الصالةُ والسالُم  -أنه : الوجُه الثاين 
بأن اهللا قد أذن له يف هذا الدعاء ، وذلك ألن األنبياء ال يسألون اهللا  -عليه الصالة والسالم  -، فأخربه جربيل 

أذن تعاىل شيئاً إال بإذن منه ، لئال يسألون ما ال َصالََح فيهن فال جيابوا إليه ، فيفضي ذلك إىل حتقري شأهنم ، فلما 
عليه  -له يف اإلجابة ، علم أنه يستجاب إليه ، فكان يقلّب وجهه يف السَّماء ينتظر جميء جربيل  -تعاىل  -اهللا 

  .بالَوْحيِ يف اإلجابة  -السالم 

تعاىل  -أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيربه أن اهللا  -عليه السالم  -إن جربيل : قال احلسن : الوجه الثالث 
لقبلة عن بيت املقدس إىل قبلة أخرى ، ومل يبني له إىل أي موضع حيّوهلا ، ومل تكن قبلة أحّب إىل الرسول سيحّول ا

عليه السالم  -من الكَْعبة ، فكان رسول اهللا يقلّب وجهه يف الّسماء ينتظر الوحي؛ ألنه  -عليه الصالة والسالم  -
  .يل عليه السالم ، فأمره أن يصلّي حنو الكعبة على أنّ اهللا تعاىل ال يتركه بغري صالة ، فأتاه جرب -

ومل يعني له » بيت املقدس « منع من استقبال  -عليه السالم  -إنه : والقائلون هبذا الوجه اختلفوا ، فمنهم من قال 
صم عن األ. الِقْبلة ، فكان خياف أن يرد وق الصالة ، ومل تظهر القبلة ، فتتأخر صالته ، فلذلك كان يقلّب وجهه 

.  
بل وعد بذلك ، وِقْبلة بيت املقدس باقية ، حبيث جتوز الصالة إليها ، لكن ألجل الوعد كان يتوقع : وقال آخرون 

  :وجوهاً كثرية من املصاحل الدينية » الكعبة « إىل » بيت املقدس « ذلك ، وألنه كان يرجو عند التحويل عن 
يهود ، وَتْميِيز املُوافق من املَُناِفق ، هلذا كان يقلّب وجهه ، وهذا رغبة العرب يف اإلسالم ، واملُبَاينة عن ال: حنو 

  .بل كانت مبتدأه [ الوجه أوىل ، وإالّ ملا كانت الِقْبلَة الثانية ناسخة لُألوىل ، 
  .، وألنه ال جيوز أن يؤمر بالصالة إالَّ مع بيان موضع التوّجه ] واملفسرون أمجعوا على أهنا ناسخة لألوىل 

  .أن تقلب وجهه يف السَّماء هو الدعاء : بع الرا
لوال األخبار اليت دلّت على هذا القول ، وإال فلفظ اآلية : وهو قول أيب مسلم اَألصْفََهاين ، قال : القول الثاين 

  .» املدينة « إمنا كان يقلّب وجهه يف أول مقدمة  -عليه الصالة والسالم  -حيتمل وجهاً آخر ، وهو أنه حيتمل أنه 
، وهذه صالة » بيت املقدس « جعل الكعبة بينه وبني » مكة « كان إذا صلّى ب  -عليه السالم  -فقد روي أنه 

  .{ } : حىت نزل قوله  -تعاىل  -إىل الكعبة ، فلما هاجر مل يعلم أين يتوجه ، فانتظر أمر اهللا 
ي إىل الكعبة فلما صار إىل املدينة أمر يصل» مكة « كان ب : فصل اختلفوا يف صالته إىل بيت املقدسن فقال قوم 



  .إىل بيت املقدس سبعة عشر شهراً [ بالتوجه 
  .يصلي إىل بيت املقدس ، إال أنه جيعل الكعبة بينه وبينها » مكة « بل كان ب : وقال قوم 
تعاىل بالتوجه  أوالً سبعة عشر شهراً ، مث أمره اهللا» املدينة « بل كان يصلي إىل بيت املقدس فقط وب : وقال قوم 

  .إىل الكعبة ملا فيه من الصالح 

إىل بيت املقدس هل كان فرضاً ال جيوز غريه ، أو كان خمرياً يف ] واختلفوا يف توجه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .كان التوجه إليه فرضاً : وقال ابن عباس . قد كان خمرياً يف ذلك : التوجه إليه وإىل غريه ، فقال الربيع بن أنس 

  .وعلى كال الوجهني صار منسوخاً ، واحتج األولون بالقرآن واخلرب 
  ] . ١١٥: البقرة [ } َوللَِّه املشرق واملغرب فَأَْيَنَما ُتَولُّواْ فَثَمَّ َوْجهُ اهللا { : أما القرآن فقوله تعاىل 

  .وذلك يقتضي كونه خمرياً يف التوجه إىل أي جهة شاء 
عليه الصالة  -أن َنفَراً قصدوا الرسول : » أحكام القرآن « الرّازي يف كتاب وأما اخلرب فما روى أبو بكر 

للبيعة قبل اِهلْجَرِة ، وكان فيها الرباء بن معرور ، فتوّجه بصالته إىل الكعبة » مكة « إىل » املدينة « من  -والسالم 
» مكة « إىل بيت املقدس ، فلما قدموا يتوّجه  -عليه الصالة والسالم  -إنه : يف طريقه ، وأىب اآلخرو ، وقالوا 

قد كنت على قبلة يعين بيت املقدس لو ثََبتَّ عليها أجزأك ، ومل يأمره : سألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال له 
  .باستئناف الصالة ، فدلّ على أهنم قد كانوا خمريين 

 -عليه السالم  -فدلّ على أنه } لَُنَولِّيَنََّك ِقْبلَةً َتْرَضاَها فَ{ : قال  -تعاىل  -واحتّج الذاهبون إىل القول الثَّاين بأنه 
ما كان يرتضي القبلة األوىل ، فلو كان خمرياً بينها وبني الكعبة ما كان يتوّجه إليها ، فحيث توّجه إليها مع أنه كان 

  .ما يرتضيها علمنا أنه ما كان خمرياً بينها وبني الكَْعبة 
  ىل بيت املقدسفصل يف نسخ التوجه إ
  .باألمر بالتوّجه إىل الكعبة [ إمنا صار منسوخاً » بيت املقدس « املشهور أن التوّجه إىل 

َوللَِّه املشرق واملغرب فَأَْيَنَما تَُولُّواْ فَثَمَّ { : التوّجه إىل بيت املقدس صار منسوخاً بقوله تعاىل : ومن الناس من قال 
  .} فََولِّ َوجَْهَك َشطَْر املسجد احلرام { : مث إن ذلك صار منسوخاً بقوله ]  ١١٥: البقرة [ } َوْجُه اهللا 

  .واحتجوا عليه بالقرآن واألثر 
{ : مث ذكر بعده ] } َوللَِّه املشرق واملغرب فَأَْيَنَما تَُولُّواْ فَثَمَّ َوْجُه اهللا { : أما القرآن فهو أنه تعاىل ذكر أوالً قوله 

فََولِّ { : مث ذكر بعده ]  ١٤٢: البقرة [ } الناس َما َوالَُّهْم َعن ِقْبلَِتهُِم اليت كَاُنواْ َعلَْيَها  َسَيقُولُ السفهآء ِمَن
  .} َوْجَهكَ َشطَْر املسجد احلرام 

فََولِّ َوْجَهكَ { : وهذا الترتيب يقتضي صّحة املذهب الذي قلناه بأن التوجذه إىل بيت املقدس صار منسوخاً بقوله 
  .} املسجد احلرام َشطَْر 

فََولِّ { : متأخراً يف النزول والدرجة عن قوله تعاىل [ } َسَيقُولُ السفهآء ِمَن الناس { : فلزم أن يكون قوله تعاىل 
  .فحينئذ يكون تقدميه عليه يف الترتيب على خالف األصل ، فثبت ما قلناه } َوْجَهكَ َشطَْر املسجد احلرام 

بن عباس أن أمر القبلة أول ما نسخ من القُْرآن ، واألمر بالتوجه إىل بيت املقدس غري روي عن ا] وأما األثر فما 
فوجب أن يكون } َوللَِّه املشرق واملغرب فَأَْيَنَما ُتَولُّواْ فَثَمَّ َوْجُه اهللا { مذكور يف القرآن ، إمنا املذكور يف القرآن 

  .» بيت املقدس « اسخاً لذلك ، ال لألمر بالتوجذه إىل ن} فََولِّ َوجَْهَك َشطَْر املسجد احلرام { : قوله 



ولّيته كذا ، إذ جعلته والياً له ، أو فلنجعلّنك : فلنعطيّنك ولنمكنّنك من استقباهلا من قولك : » فَلَُنَولَِّيَنكَ « : قوله 
  .َتِلي َسْمتها دون َسْمت بيت املقدس 

  :فيه وجوه » تَْرَضاَها « : قوله 
حتبّها ومتيل إليها؛ ألن الكعبة كانت أحّب غليه من غريها حبسب ميل الطبع ، وتقدم كالم : ا ترضاه: أحدها 

  .القاضي عليه وجوابه 
  .حتبها بسبب اشتماهلا على املََصاحل الدينة : أي » ِقْبلَةً تَْرَضاَها « : وثانيها 
جيوز أن تسخط كما فعل من انقلب على كل جهة وّجهك اهللا إليهان فهي لك رضا ال : أي : قال األصم : وثالثها 

  .عقبيه من العرب الذين كانوا قد أسلموا ، فلما حتولت القبلة ارتدوا 
ترضى عاقبتها؛ ألنك تعرف هبا من يتبعك لإلسالم ، مما يتبعك لغري ذلك من دنيا : أي » َتْرَضاَها « : ورابعها 

  .يصيبها ، أو مال يكتسبه 
  :يتعدى الثنني » ولّى « } طَْر املسجد احلرام فََولِّ َوجَْهَك َش{ : قوله 

  .» وجهك « : أحدمها 
  .» شطر « : والثاين 

على الظرف املكاين ، فيتعدى الفعل لواحد ، وهو قول النحاس ، ومل يذكر الزخمشري » َشطَْر « وجيوز أن ينتصب 
  .غريه 

ن الوجه ها هنا مجلة بدن اإلنسان؛ الن الواجب واملراد م. [ » إىل « أوضح ، وقد يتعدى إىل ثانيهما ب : واألول 
على اإلنسان أن يستقبل القبلة جبملته ال بوجهه فقط ، والوجه قد يُراد به العضو ، وقد يعرب عن كل الذات بالوجه 

.  
  .اسم مشترك يقع على معنيني » الشطر « : قال أهل اللغة 

اجلب : جعلته نصفني ، ويقال يف املَثَل : شيء ، أي شطرت ال: النصف من الشيء واجلزء منه ، يقال : أحدمها 
  .نصفه : جلباً لك شطره ، أي 

  »الطُُّهورُ َشطُْر اِإلَميانِ « : ومنه احلديث 
  .وتكون من األضداد 

شطر إىل كذا إذا أقبل حنوه ، وشطر من كذا إذا ابتعد عنه وأعرض ، ويكون مبعىن اجلهة والنحو ، : ويقال 
  ]الوافر : [ قال ] يف هذا ألربعة أبيات » الرسالة « يف كتاب  -رضي اهللا عنه  -واستشهد الشافعي 

  َوَما ُتغْنِي الرِّسَالَةُ َشطَْر َعْمرِو... أَالَ َمْن ُمْبِلغٌ َعنِّي َرُسوالً  - ٨٣١
  ]الوافر : [ وقال 
  َتِميمُِصُدورُ العِْيسِ َشطْرَ َبنِي ... أَقُولُ ُألمِّ زِْنبَاعِ أَِقيِمي  - ٨٣٢
  ]البسيط : [ وقال 
  َهْولٌ لَُه ظُلٌَم يَْغَشاكُْم ِقطَعَا... َوقَْد أَظَلَّكُُم ِمْن َشطْرِ ثَْغرِكُُم  - ٨٣٣

  ]البسيط : [ وقال اْبُن أَْحَمر 
  قَْد قَاَرَب العَقُْد ِمْن إيفادَِها احلُقبَا... َتْعُدو بَِنا شَطَْر َنْجٍد َوْهَي َعاِقَدةٌ  - ٨٣٤
  ]املتقارب [  :وقال 



  ِك ... َوأَظَْعُن بِالرُّْمحِ َشطْرَ املُلُو  - ٨٣٥
  ]البسيط : [ وقال 
  َوشَطَْرَها َنظَرُ العَْيَنْينِ َمْحسُوُر... إِنَّ الَعِسَري بَِها َداٌء ُيَخاِمُروَها  - ٨٣٦

فسّرين من الصحابة والتابعني فعلى هذا املراد اجلهة ، وهو قول مجهور امل[ » تلقاء « و » حنو « : كل ذلك مبعىن 
  .أن املراد جهة املسجد احلرام وتلقاءه  -رضي اهللا عنه  -واملتأخرين ، واختار الشافعي 

  .وقرأ أيب بن كعب تلقاء املسجد احلرام 
املراد من التشطري هاهنا : ، وقال اجلبائي » ِتلْقَاء املسجد احلرام « : وهو يف حرف ابن مسعود : قال القرطيب 

{ : ط املسجد ، ومنتصفه؛ ألن الشطر هو النصف ، والكعبة ملا كانت واقعة يف نصف املسجد حسن أن يقول وس
النصف من كل جهة ، كأنه عبارة عن ُبقْعة الكعبة ، وهذا اختيار : يعين } فََولِّ َوْجَهكَ َشطَْر املسجد احلرام 

  :القاضي ، ويدل عليه وجهان 
د لو وقف حبيث يكون متوجهاً إىل املسجد ولكن ال يكون متوجهاً إىل منتصف أن املصلي خارج املسج: األول 

  .املسجد الذي هو موضع الكعبة مل تنفع صالته 
فََولِّ َوجَْهَك َشطْرَ املسجد { : لو فسرنا الشرط باجلانب مل َيْبق لذكر الشطر مزيد فائدة؛ ألنك لو قلت : الثاين 
  .حلصلت الفائدة املطلوبة } احلرام 

  ] .وإذا فسرنا الشطر مبا ذكرناه كان لذكره فائدة زائدة 
  .شَطَر ُشطُوراً : الّشاطر ، وهو الشّاب البعيد من اجلريان الغائب عن منزله ، ويقال : بعد ، ومنه : شَطر : ويقال 

  .أقبل : منزل َشِطٌري ، وشطر إليه أي : البعيد ، ومنه : والشَِّطُري 
  .شُطٌُر ، والشاطر أيضاً ملن يتباعد من احلق ، ومجعه ُشطَّاٌر : بالّشاطر عن البعيد ، ومجعه وصار يعرب : وقال الراغب 

  فصل يف الكالم على املسجد احلرام[ 
مائة : ذرع املسجد احلرام مقصراً مائة ألف وعشرون ألف ِذرَاع ، وعدد أساطينه من شقّه الشَّْرقي : قال األزرقي 

مائة ومخس وثالثون أسطوانة ، : مائة ومخس أُْسطُوانات ، ومن شقّه الّشامي : قّه الغريب ومن ش. وثالث أُْسطُوَانات 
  .مائة وإحدى وأربعون أسطوانة : ومن شقّه اليمىن 

  .وذرع ما بني كل أُسطوانتني ستة أذرع وثالثة عشر إصبعاً 
بعون شرفة ونصف شرفة ، ويطلب وللمسجد احلرام ثالثة وعشرون باباً ، وعدد ُشُرفاته مائتا شرفه واثنان وس

  .املسجد احلرام ، َويَُراد به الكعبة 
  .} فََولِّ َوْجَهَك شَطَْر املسجد احلرام { : قال تعاىل 

  .ويطلب ويراد به املسجد معها 
« إىل آخره ، ويطلق ويراد به » املَْسجِِد احلََرامِ : الَ ُتَشدُّ الرِّحَالُ إِالَّ لِثَالَثَِة َمسَاجَِد « : وقال عليه الصالة والسالم 

قال ]  ١: اإلسراء [ } سُْبَحانَ الذي أسرى بَِعْبِدِه لَْيالً مَِّن املسجد احلرام { : كلها ، وقال سبحانه وتعاىل » َمكّة 
  .كان اإلسراء من بيت أُمِّ هانئ بنت أيب طالب : املفسرون 

[ } لك ِلَمن لَّْم َيكُْن أَْهلُُه حَاِضرِي املسجد احلرام ذ{ : كلها ، قال سبحانه وتعاىل » مكة « ويطلق ويراد به 
  ] . ١٩٦: البقرة 

  .حاضروا املسجد احلرام من كان منه دون مسافة نفر : قال البعض 



هذه  ، هل تعترب]  ٢٨: التوبة [ } إِنََّما املشركون َنَجٌس فَالَ َيقَْربُواْ املسجد احلرام َبْعَد َعاِمهِْم هذا { : وقال تعاىل 
  ] .أو من طرف احلرم؟ واألصح أهنا من طرف احلرم » مكة « املسافة من نفس 

  فصل يف املراد باملسجد احلرام
  .اختلفوا يف املراد من املسجد احلرام 

البيت ِقْبلة ألهل املسجد ، واملسجد ِقْبلة ألهل احلرم ، واحلرم قبلة ألهل املشرق : روي عن ابن عباس ، أنه قال 
  .وهذا قول مالك رضي اهللا عنه  واملغرب ،

عن ابن جريج عن عطاء عن ابن » الصحيحني « الِقْبلة هي الكعبة ، والدليل عليه ما أخرج يف : وقال آخرون 
إنه ملّا دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم البيت دعا يف َنوَاحيه كلها ، ومل : أخربين أسامة بن زيد ، قال : عباس ، قال 

  .هذه القبلة : ه ، فلما خرج صلى ركعتني يف قُُبل الكعبة ، وقال يصلِّ حىت خرج من
  .وقد وردت األخبار الكثرية يف صرف الِقْبلة إىل الكعبة : قال القفال 

  .مث صرف إىل الكعبة ، وكان حيّب أن يتوجذه إىل الكعبة : ويف خرب الرباء بن عازب 
  .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حول إىل الكعبة : ل فأتاهم أٍت فقا: ويف خرب ابن عمر يف صالة أهل قباء 
هكذا عامة . جاء منادي رسول اهللا ، فنادى أن القبلة حولت إىل الكعبة : ويف رواية مثامة بن عبد اهللا بن أنس 

  .الروايات 
لفظه ، إالّ إذا منع  ألن الكالم جيب إجراؤه على ظاهر: بل املراد املسجد احلرام احلرُم كلّه ، قالوا : وقال آخرون 

  .منه مانع 
سُْبَحانَ الذي أسرى بَِعْبِدهِ لَْيالً مَِّن { املراد من املسجد احلرام احلرُم كلّه ، والدليل عليه قوله تعاىل : وقال آخرون 
 إمنا أسري به خارج املسجد ، فدلّ هذا على أن -عليه الصالة والسالم  -وهو ]  ١: اإلسراء [ } املسجد احلرام 

  .احلرم كله مسمى باملسجد احلرام 
  :هنا وجهان } َوحَْيثَُما كُْنُتمْ { : وقوله تعاىل 

« يف حملّ جزم هبا ، و » كنتم « بعدها خالفاً للقراء ف » ما « أهنا شرطية ، وشرط كوهنا كذلك زيادة : أظهرمها 
عاملة فيه اجلزم ، وهو عامل فيها فتكون هي » كنتم « جواهبا ، وتكون هي منصوبة على الظرفية ب » فولُّوا 

  ] . ١١٠: اإلسراء [ } أَّياً مَّا َتْدُعواْ فَلَُه األمسآء احلسىن { : النصب حنو 
من األمساء الالزمة لإلضافة فاجلملة اليت بعدها كان القياس يقتضي أن تكون يف حملّ خفض هبا » حَْيثُ « واعلم أن 

  .رت من عوامل األفعال ، ولكن منع من ذلك مانع ، وهو كوهنا صا
وحيث هي ظرف مكان مضافة إىل اجلملة ، فهي مقتضية للخفض بعدها ، وما اقتضى اخلفض ال : قال أبو حيان 

يقتضي اجلزم؛ ألن عوامل األمساء ال تعمل يف األفعال واإلضافة موضحة ملا أضيف ، كما أن الصلة موضحة ، فينايف 
زال منها معىن اإلضافة ، وضمنت معىن الشرط » ما « ا وصلت ب اسم الشرط؛ ألن اسم الشرط مبهم ، فإذ
  .وُجوزَِي هبا ، وصارت من عوامل األفعال 

قاله أبو البقاء ، وليس بشيء ، ألنه » فولّوا « : أهنا ظرف غري مضمن معىن الشرط ، والناصب له قوله : والثاين 
وليوا ، فاستثقلت الضمة على الياء ، : » ولّوا « وأصل . وجب تضّمنها معىن الشرط » ما « مىت زيدت عليها 

  .» فعوا « فحذفت ، فالتقى ساكنان فحذف أوهلما ، وهو الياء وضم ما قبله ليجانس الضمري ، فوزنه 
  .إما املفعول به ، وإما الظرفية كما تقدم : فيه القوالن ، ومها » َشطَْرُه « : وقوله 



  فصل يف الصالة يف املسجد احلرام
اجلماعة إذا صلوا يف املسجد احلرام يتسحب أن يقف اإلمام خلف املقام ، والقوم يقفون : حب التهذيب قال صا

مستدبرين البيت ، فإن كان بعضهم أقرب إىل البيت من اإلمام جاز ، فلو امتّد الصف يف املسجد ، فإنه ال تصحّ 
  .صالة من خرج عن ُمحاذاة الكعبة 
  :وحجة الّشافعي رضي اهللا عنه . اجلهة كافية  وعند أيب حنيفة تصّح؛ ألن عنده

  .القرآن واخلرب والقياس 
أما القرآن فهو ظاهر هذه اآلية ، وذلك ألنا دللنا على أن املراد من شطر املسجد احلرام جانبه ، وجانب الشيء هو 

ىل جانب املشرق ، إال أنه ال الذي يكون حماذياً له ، وواقعاً يف َسْمته ، والدليل عليه أنه لو كان كل واحد منهما إ
إنه ولّى وجهه إىل جانب عمرو ، فثبت داللة اآلية على أن : يكون وجه أحدمها حماذياً لوجه اآلخرن ال يقال 

  .استقبال عني الكعبة واجب 
َهِذِه « : ملا خرج من الكعبة ركع ركعتني يف ِقْبلة الكعبة ، وقال  -عليه الصالة والسالم  -وأما اخلرب فما روينا أنه 

  »الِقْبلَةُ 
وهذه الكلمة تفيد احلصر ، فثبت أنه ال قبلة إال عني الكعبة ، وكذلك سائر األخبار اليت رََوْيَناها يف أن القبلة هي 

  .الكعبة 
وأما القياس فهو أن مبالغة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف تعظيم الكعبة أمر بلغ التواتر ، والصالة من أعظم شعائر 

ن ، وتوقيف صحتها على استقبال عني الكعبة مما يوجب حصول مزيد شرف الكعبة ، فوجب أن يكون الدي
مشروعاً ، وألن كون الكعبة قبلة أمر معلوم ، وكون غريها قبلة أمر َمْشكُوك ، واألَْولَى رعاية االحتياط يف الصالة 

  .، فوجب توقيف صحة الصالة على استقبال الكعبة 
أوجب على املكلف أن يولّي وجهه إىل جانبه ، فمن وىل وجهه إىل  -تعاىل  -بظاهر اآلية؛ ألنه واحتج ابو حنيفة 

  .اجلانب الذي حصلت الكعبة فيهن فقد أتى مبا أمر به 
  .سواء كان مستقبالً الكعبة أم ال ، فوجب أن خيرج على العهدة 

  »َما َبْيَن املَْشرِقِ َواملَْغرِبِ ِقْبلَةٌ « : قال  -عليه الصالة والسالم  -أنه  -رضي اهللا عنه  -وروى أبو هريرة 
ليس املراد من هذا احلديث أن كلّ ما يصدق عليه أنه بني مشرق ومغرب : قال أصحاب الشافعي رمحه اهللا تعاىل 

فهو قبلة؛ ألن جانب القُطب الشمايل يصدق عليه ذلك ، وهو باالتفاق ليس بقبلة ، بل املراد أن الشيء الذي هو 
بني مشرق معني ، وغرب معني قبلة ، وحنن حنمل ذلك على الذي يكون بني املشرق الشتوي ، وبني املغرب 

الصيفي ، فإن ذلك قبلة ، وذلك ألن املشرق الشتوي جنويب متباعد عن خط االستواء مبقدار امليل ، واملغرب 
  .» مكة « و َسْمت الصيفي مشايل متباعد عن خطّ االستواء مبقدار امليل ، والذي بينهما ه

  :فهذا احلديث بان يدلعلى مذهبنا أَْوىل بالداللة على مذهبكم ، أما فعل الضحابة فمن وجهني : قالوا 
مستقبلني لبيت املقدس ، مستدبرين » املدينة « كانوا يف صالة الصبح ب » قبال « ان أهل مسجد : األول 

  .بينهما » املدينة « للكعبة؛ ألن 

إن القبلة قد حوّلت إىل الكعبة ، فاستداروا يف أثناء الصَّالة من غري طَلَبِ داللةلة ، ومل ينكر النيب أال : فقيل هلم 
ال تعرف » مكة « ومقابلة العني من املدينة إىل » ذي القبلتني « صلى اهللا عليه وسلم عليهم ، ومسى مسجدهم ب 

  بديهة يف أثناء الصالة ويف ظلمة الليل؟إال بأدلّة هندسية يطول النظر فيها ، فكيف أدركوها على ال



أن الناس من عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنوا املساجد يف مجيع بالد اإلسالم ، ومل حيضروا قط : الثاين 
  .مهندساً عند تسوية احملراب ، ومقابلة العني ال تدرك إال بدقيق نظر اهلندسة 

  :وأما القياس فمن وجوه 
تقبال عني الكعبة واجباً ، إما علماً أو ظّناً ، وجب أالّ تصح صالة أحد قط؛ ألنه إذا كان لو كان اس: األول 

ُمَحاذاة الكعبة مقدار نيف وعشرين ذراعاً ، فمن املعلوم أن أهل املشرق واملغرب يستحيل أن يقفوا يف ُمَحاذات 
  .قليل قليل بالنسبة إىل كثري هذا املقدار ، بل املعلوم أن الذي يقع منهم يف ُمَحاذاة هذا القدر ال

ومعلوم أن العربة يف أحكام الشرع بالغالب ، والنادر ملحق به ، فوجب أالَّ تصح صالة أحد منهم ال سيما وذلك 
الذي وقع يف ُمَحاذاة الكعبة ال ميكنه أن يعرف أنه وقع يف ُمَحاذاهتا ، وحيث اجتمعت األمة على صحة صالة الكل 

  .تربة علمنا أن احملاذاة مع
الدائرة وإن كانت عظيمة إال أن مجيع النقط املفروضة عليها تكون حماذية ملركز الدائرة ، فالصفوف : فإن قيل 

الواقعة يف العامل بأسرها كأهنا دائرة بالكعبة ، والكعبة كأهنا نقطة لتلك الدائئرة إال أن الدائرة إذا صَُغرت صغر 
اتسعت وعظمت مل يظهر التقوس واالحنناء يف كل واحد من قسمها ، بل نلى كل  التَّقَوُّس واالحنناء يف مجيعها ، وإن

قطعة منها شبيهاً باخلطّ املستقيم ، فال جرم صحت اجلماعة بصّف طويل يف املشرق واملغرب يزيد طواله على 
  .أضعاف البيت ، والكلّ يسمون متوجهني إىل عني الكعبة 

، ولكن القطعة من الدائرة العظيمة ، وإن كانت شبيهة باخلط املستقيم يف َهْب أن األمر على ما ذكرمتوه : قلنا 
احس ، إال أهنا ال بد وأن تكون منحنيةً يف نفسها؛ ألهنا لو كانت يف نفسها مستقيمة ، وكذا القول يف مجيع قطع 

ن تكون الدائرة إما تلك الدائرة ، فحينئذ تكون الدَّائرة مركبة من خطوط مستقيمة يّتصف بعضها ببعض ، فيلزم أ
مضلعة أو خطّاً مستقيماً ، فالصفوف املتصلة يف أطراف العامل إمنا يكون كل واحد منها مستقبالً لعني الكعبة لو مل 
تكن تلك الصفوف واقعة على خط مستقيم ، بل إذ حصل فيها ذلك االحنناء القليل إالَّ أن ذلك االحنناء القليل 

تة ، ال ميكن أن يكون يف حملّ التكليف ، وإذا كان كذلك كان كل واحد من هؤالء الذي ال يفي بإدراكه احلس ألب
  الصفوف جاهال بأنه هل هو مستقبل لعني الكعبة أو ال؟

فلو كان استقبال عني الكعبة شرطاً لكان حصول هذا الشرط جمهوالً للكلّ والّشك يف حصول الشرط يقتضي 
كل واحد من أهل هذه الصفوف شاكّاً يف صحة صالته ، وذلك الشَّك يف حصول املشروط ، فوجب أن يبقى 

  .يقتضي أن ال خيرج عن الُعْهَدة ألبتة 

  .وحيث اجتمعت األمة على أنه ليس كذلك علمنا أن استقبال العني ليس بشرط ال علماً وال ظّناً ، وهذا كالم بّين 
الّ بالداللة اهلندسية ، وما ال يتأدى الواجب إال به فهو أنه لو كان استقبال عني الكعبة واجباً ال سبيل إليه إ: الثاين 

واجب ، فكان يلزم أن يكون تعلم الداللة اهلندسية واجباً على كل واحد ، وملا مل يكن كذلك علمنا أن استقبال 
  .عني الكعبة غري واجب 

  .اهلندسية هو االستقبال يقيناً ال ظّناً  عندنا استقبال عني اجلهة واجب ظّناً ال يقيناً ، واملفتقر إىل الدالئل: فإن قيل 
لو كان استقبال عني الكعبة واجباً لكان القادر على حتصيل اليقني ، ال جيوز له االكتفاء بالظن ، والقادر على : قلنا 

حتصيل ذلك بواسطة تعلم الدالئل اهلندسية ، فكان جيب عليه تعلم تلك الدالئل ، وملا مل جيب ذلك علمنا أن 
  .ال عني الكعبة غري واجب استقب

لو كان استقبال العني واجباً إام علماً أو ظّناً ، ومعلوم أنه ال سبيل إىل ذلك الظن إال بنوع من أنواع : الثالث 



األمارات ، وما ال يتأّدى الواجب إالَّ به فهو واجب ، فكان يلزم أن يكون تعلم تلك األمارات فرض َعْين على كل 
  .وملا مل يكن كذلك علمنا أان استقبال العني غري واجب  واحد من املكلفني ،

  فصل يف وجوب االستقبال يف عموم األمكنة
على وجوب االستقبال يف عموم األمكنة يف الصالة } َوَحْيثُ َما كُنُْتْم فََولُّواْ ُوُجوَِهكُْم َشطَْرهُ { : دلّ قوله تعاىل 

خرج منه الصالة حال املُسَايفة » َخْيُر املََجاِلسِ َما اْسُتقْبِلَ بِِه الِقْبلَةُ  «: وغريها ، ويؤيده قوله عليه الصالة والسالم 
  .، واخلوف ، واملطلوب واخلائف واهلارب من العدود ، ويبقى فيما عداه على مقتضى الدليل 

فََولِّ َوْجَهَك شَطَْر املسجد { : وله تكرار لق} َوحَْيثُ َما كُْنُتْم فََولُّواْ ُوُجوَِهكُْم َشطَْره { : قوله تعاىل : فإن قيل 
  .} احلرام 

  :أن هذا ليس بَتكَْرار ، وبيانه من وجهني : فاجلواب 
  .ال مع األمة  -عليه السالم  -خطاب مع الرسول } فََولِّ َوْجَهكَ َشطَْر املسجد احلرام { : أن قوله تعاىل : أحدمها 
  .خطاب مع الكل } ُوُجوَِهكُْم َشطَْره َوَحْيثُ َما كُنُْتْم فََولُّواْ { : وقوله 

خاصة ، وقد كان من اجلائز لو وقع االقتصار عليه أن » املدينة « أن املراد باألوىل خماطبتهم ، وهم ب : وثانيهما 
خاصة ، فبّين اهللا تعاىل أهنم أينما صلوا من بقاع األرض جيب أن يستقبلوا » املدينة « يظن أن هذه القبلة قبلة ألهل 

  .و هذه القبلة حن
  .} َوإِنَّ الذين أُوتُواْ الكتاب { : قوله تعاىل [ 

  .التوراة : هم اليهود خاصة ، والكتاب : قال السُّدٍّي 
  .أحبار اليهود ، وعلماء النصارى؛ لعموم اللفظ ، والكتاب التوراة واإلجنيل : وقال غريه 

  ] .م التواطؤ على الكتمان فال بد أن يكون عدداً قليالً؛ ألن الكثري ال جيوز عليه
عند اجلمهور » يعلمون « وامسها وخربها ساّدة مسّد املفعولني ل » أن « حيتمل أن تكون » أَنَُّه احلَقُّ « : قوله تعاىل 

، ومسّد أحدمها عند األخفش ، والثاين حمذوف على أهنا تتعدى الثنني ، وأن تكون ساّدة مسد مفعول واحد على 
  :فان ، ويف الضمري ثالثة أقوال أهنا مبعىن الِعْر

  .» فولّوا « : يعود على التولّي املدلول عليه بقوله : أحدها 
  .على الشطر : والثاين 

ويكون على هذا ] يعلمون أن الرسول مع شرعه وبنّوته حّق : أي [ على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، : والثالث 
  .إىل الغيبة  »فلنولِّينَّك « : التفاتاً من خطابه بقوله 

  ] .متعلب مبحذوف على أنه حال من احلق ، أي كائناً من رهبم » من رهبم « : قوله تعاىل [ 
  فصل يف كيفية معرفة أهل الكتاب

  :اختلفوا يف كيفية معرفتهم فذكروا فيه وجوهاً 
لة ، وأنه يصلي إىل أن قوماً من علماء اليهود كانوا عرفوا يف كتب أنبيائهم خرب الرسول ، وخرب القب: أحدها 

  .القبلتني 
قبلة إلبراهيم وإمساعيل عليهما  -تعاىل  -أهنم كانوا يعلمون أن الكعبة هي البيت العتيق الذي جعله اهللا : وثانيها 
  .السالم 
أهنم كانوا يعلمون نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ملا ظهر عليه من املعجزات ، ومىت علموا نبوته ، فقد : وثالثها 



  .لموا ال حمالة أن كل ما أتى به فهو حق ، فكان هذا التحويل حقّاً ع
  .تقدم معناه } َوَما اهللا بَِغاِفلٍ َعمَّا َيْعَملُونَ { : قوله تعاىل 

على » للذين « بالتاء على اخلطاب للمسلمني وهو الظاهر أو ل » تعملون « وقرأ ابن عامر ومحزة والكسائي 
يطاً ، والباقون بالغيبة رّداً على الذين أوتوا الكتاب ، أو رّداً على املؤمنني ، ويكون التفاتاً االلتفات حتريكاً هلم وتنش

ال خيفى : فإن جعلناه خطاباً للمسلمني ، فهو وعد هلم ، وبشارة أي » كنتم  -وجوهكم « : من خطاهبم بقوله 
  .عليَّ جّدكم واجتهادكم يف قَُبول الدين ، فال أخل بثوابكم 

علناه كالماً مع اليهود ، فهو وعيد وهتديد هلم ، وحيتمل أيضاً أنه ليس بغافل عن مكافأهتم وجمازاهتم ، وإن مل وإن ج
[ } َوالَ َتْحَسَبنَّ اهللا غَاِفالً َعمَّا َيْعَملُ الظاملون إِنََّما يَُؤخِّرُُهْم ِلَيْومٍ َتْشَخُص ِفيِه األبصار { : يعجلها هلم ، كقوله تعاىل 

  ] . ٤٢: م إبراهي

ا َبْعُضُهْم بَِتابِعٍ ِقْبلَةَ َبْعضٍ َولَِئنِ َولَِئْن أَتَْيَت الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب بِكُلِّ آَيٍة َما َتبِعُوا ِقْبلََتَك َوَما أَْنَت بَِتابِعٍ ِقْبلَتَُهْم َوَم
  ) ١٤٥(إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمَني اتَّبَْعَت أَْهَواءَُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ إِنََّك 

  :فيه قوالن } َوِلئَْن أََتْيتَ { : قوله تعاىل 
شرطية ، فقد اجتمع شرط وقسم » إن « هي املوطّئة للقسم احملذوف ، و » الالم « قول سيبويه وهو أن : أحدمها 

  .، وسبق القسمن فاجلواب له إذ مل يتقدمهما ذو خرب 
النافية وما بعدها ، وحذف جواب الشرط لسّد جواب القسم مسده ، » ما « فلذلك جاء اجلواب للقسم ب 

وإن » َتبِعُوا « ولذلك جاء فعل الشرط ماضياً؛ ألنه مىت حذف اجلواب وجب مضّي فعل الشرط إال يف ضرورة ، و 
وجب أن يكون ما يتبعون ألن الشرط قيد يف اجلملة والشرط مستقبل ، ف: كان ماضياً لفظاً فهو مستقبل معىن أي 

  .مضمون اجلملة مستقبالً ضرورة أن املستقبل ال يكون شرطاً يف املاضي 
يف » ما « ، ولذلك كان » لو « مبعىن » إن « وهو قول الفراء ، وينقل أيضاً عن األخفش والزجاج أن : الثاين 

  .» لو « ألهنا مبعىن » إن « جواباً ل » ما َتبُِعوا « اجلواب ، وجعل 
  .إن تزرين فما أزورك : وحدها ، بل ال بد من الفاء ، تقول » ما « تكن مبعناها ، فال جتاب ب  أما إذا مل

  بغري فاء» ما أزورك « : وال جييز الفراء 
« تطلب املضي والوقوع ، و » لو « ، وهي ضدها يف أنَّ » لو « كجواب » لئن « وجاء جواب : وقال ابن عطية 

مجيعاً يترتب قبلهما القسم ، فاجلواب إمنا هو للقسم؛ ألن أحد احلرفني يقع موضع تطلب االستقبال؛ ألهنما » إنْ 
  .اآلخر هذا قول سيبويه 

: ، وقوله بعد » إن « هذا فيه تثبيج ، وعدم نّص على املراد؛ ألن أوله يقتضي أن اجلواب ل : قال أبو حيان 
ن أحد احلرين يقع موقع اآلخر ال يصلح علة أل: ، وتعليله بقوله » إن « اجلواب للقسم يدل على أنه ليس ل 

  .» إن « جواباً للقسم ، بل لكونه جواباً ل » ما َتبُِعوا « لكون 
جواب القََسم ، ووقع فيه املاضي » ما تبعوا « ليس يف كتاب سيبويه ذلك ، إمنا فيه أن » قول سيبويه « : وقوله 

  .موقع املستقبل 
  .فعل ، يريد معىن ما هو فاعل وما يفعل لئن فعلت ما : قال سيبويه وقالوا 

  :فيه قوالن » َما َتبِعُوا « : وتلّخص مما تقدم أن قوله 



  .أنه جواب للقسم ساّد مسّد جواب الشرط ، ولذلك مل يقترن بالفاء : أحدمها 
  .» لو « إجراء هلا جمرى » إن « أنه جواب ل : والثاين 

محالً على لفظ املاضي ، » ما «  يتبعوا فهو ماض يف معىن املستقبل ، ودخلت ال: أي » ما َتبُِعوا « : وقال أبو البقاء 
  .وحذفت الفاء يف اجلواب؛ ألن فعل الشرط ماض 

  .» لو « هنا مبعىن » إِنْ « : وقال الفراء 
؛ وهذا من أيب البقاء يؤذن أن اجلواب للشرط وإمنا حذفت الفاء لكون فعل الشرط ماضياً ، وهذا منه غري ُمْرضٍ

  .ألنه خالف البصريني والكوفيني هبذه املَقَالَة 
  .فصل يف املراد باآلية 

َوإِنَّ الذين أُوُتواْ { : املراد من اآلية علماؤهم الذين أخرب عنهم يف اآلية الكرمية املتقدمة بقوله تعاىل : قال األصم 
؛ ألن اآلية الكرمية ال تتناول العوام ، ولو كان املراد ]  ١٤٤: البقرة [ } الكتاب لََيْعلَُمونَ أَنَُّه احلق ِمن رَّبِّهِْم 

الكل المتنع الِكْتمان؛ ألن اجلمع العظيم ال جيوز عليهم الِكْتَمان ، وألنا لو محلناه على العموم لصارت اآلية كذباً؛ 
  .وتبع قبلته  -عليه الصالة والسالم  -الن كثرياً من أهل الكتاب آمن مبحمد 

املراد مجيع أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ ألن الذين أوتوا الكتاب صيغة عموم ، فيتناول  بل: وقال آخرون 
  .الكل 

  »آية « فصل يف لفظ 
، فاستثقلوا التشديد يف اآلية فأبدلوا من الياء األوىل ألفاً النفتاح ما قبلها « أََيَية : أصلها » فََعلَة « وزهنا : » اآلية « 
.  

  .مجاعتهم : شخصه ، وخرج القول بآيتهم أي : والعالمة ، وآية الرجل احلُّجة : واآلية 
  .ألهنا عالمة النقطاع الكالم الذي بعدها : وقيل . ومسيت آية القرآن بذلك؛ ألهنا مجاعة حروف 

  .الهنا دالة على انقطاعها عن املخلوقني ، وأهنا ليست إال من كالم اهللا تعاىل : وقيل 
  آليةفصل يف سبب نزول هذه ا

قالوا للرسول صلى اهللا عليه وسلم وشرف وكرم وجمد وجبل « جنران » ، ونصارى « املدينة » روي أن يهود 
  .ائتنا بآية كما أتى األنبياء قبلك فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية : وعظم 

  .« حتويل القبلة واألقرب أان هذه اآلية ما نزلت يف واقعة مبتدأة ، بل هي من بقية أحكام » : قال ابن اخلطيب 
  .} َوَما أَْنتَ بِتَابِعِ ِقْبلََتُهمْ { : قوله 

يف « بتابع » مرفوعاً هبا ، و « أنت » فعلى األول يكون : كوهنا حجازية ، أو متيمية : حتتمل الوجهني أعين « ما » 
  .حملّ نصب 

ملة معطوفة على مجلة الشرط ، وجوابه ال يف حملّ رفع ، وهذه اجل« بتابع » وعلى الثاين يكون مرفوعاً باالبتداء ، و 
على اجلواب وحده ، إذ ال حيل حمله؛ ألن نفس تبعيتهم لقبلته مقيد بشرط ال يصح أن يكون قيداً يف نفي تبعيته 

  :من وجوه } َما َتبِعُوا ِقْبلََتَك { : قبلتهم ، وهذه اجلملة أبلغ يف النفي من قوله 
  .السم ، مؤكد نفيها بالباء كوهنا امسية متكررة فيها ا: أحدها 

  :ألن لليهود قبلة ، وللنصارى قبلة أخرى ألحد وجهني : ووّحد القبلة وإن كانت مثناة 
  .} َما َتبُِعوا ِقْبلََتَك { : إما الشتراكهما يف البطالن صارا قبلة واحدة ، وإما ألجل املقابلة يف اللفظ؛ ألن قبله 



  .اإلضافة ختفيفاً؛ ألن اسم الفاعل املستكمل لشروط العمل جيوز فيه الوجهان ب} بِتَابِعٍ ِقْبلَِتهِمْ { : وقرئ 
الدوام على ما أنت عليه؛ ألن معصوم : ال تتبع قبلتهم ، ومعناه : هل املراد هبا النهي أي : واختلف يف هذه اجلملة 

 تصري مَْنسوخة ، أو قطع رجاء أهل من اتباع قبلتهم ، أو اإلخبار املَْحض بنفي األتبّاع ، واملعىن أن هذه القبلة ال
  .الكتاب أن يعود إىل قبلتهم؟ قوالن مشهوران 

  .} َوَما َبْعضُُهْم بَِتابِعٍ ِقْبلَةَ بَْعضٍ { : قوله 
  .هذا ميكن محله على احلال وعلى االستقبال : قال القفال 

  :أما على احلال فمن وجوه 
  .ة حىت ميكن إرضاؤهم باتباعها أهنم ليسوا جمتمعني على ِقْبلٍَة واحد: األول 
أن اليهود والنصارى مع اتفاقهم على تكذيبك متباينون يف القبلة ، فكيف يدعونك إىل ترك قبلتك ، مع : الثاين 

  .أهنم فيما بينهما خمتلفون 
لحة جاز أن إنه ال جيوز خمالفة أهل الكتاب؛ ألنه إذا جاز أن ختتلف قبلتامها للمص: أن هذا إبطال لقوهلم : الثالث 

  .تكون املصلحة يف ثالث 
ينفي أن يكون أحد منهم } َوَما َبْعُضُهْم بَِتابعٍ ِقْبلَةَ َبْعضٍ { : وما محل اآلية على االستقبال ففيه إشكال وهو أن قوله 

ن قد اتبع قبلة اآلخر ، لكن ذلك قد وقع فيفضي إىل اخللف ، وجوابه أنا إن محلنا أهل الكتاب على علمائهم الذي
  .كانوا يف ذلك الزمان ، فلم يثبت عندنا أن أحداً منهم تبع قبلة اآلخر ، فاخللف غري الزم 

  .إنه عاّ دخله التخصيص : وإن محلناه على الكل قلنا 
  .} َولَِئْن أَتَْيَت { : كقوله ]  ١٢٠: البقرة [ } َولَِئنِ اتبعت أَْهَوآَءُهْم { : قوله تعاىل 

  .ب القسم ، وجواب الشرط حمذوف كما تقدم يف نظريه جوا» إِنََّك « : وقوله 
  .غنه يكون جواباً هلما المتناع ذلك لفظاً ومعىن : ال يقال : قال أبو حيان 

أما املعىن فألن االقتضاء خمتلف ، فاقتضاء القسم على أنه ال عمل له فيه؛ ألن القََسم إمنا جيء به توكيداً للجملة 
سبيل التوكيد ال يناسب أن يكون عامالً ، واقتضاء الشرط على أنه عامل فيه ، املقسم عليها ، وما جاء على 

  .فتكون اجلملة يف موضع جزم ، وعمل الشرط لقوة طلبه له 
وأام اللفظ فإن هذه اجلملة إذا كانت جواب قسم مل حتتج إىل مزيد رابط ، فإذا كانت جواب شرط احتاجت إىل 

  .تكون خالية من الفاء موجودة فيها ، فلذلك امتنع أن تكون جواباً هلما معاً  مزيد رابط وهو الفاء ، وال جيوز أن
  فصل يف اهلوى
  ؟] . هو شهوة نتجت عن شبهة ، واملمدود هو اجلو : وقيل [ هو ما مييل إليه الطبع : اهلوى املقصور 

  .اختلفوا يف املخاطب هبذا اخلطاب 
  .الرسول : قال بعضهم 

  .ريه الرسول وغ: وقال بعضهم 
ال يفعل ذلك ، فال جيوزأن  -عليه الصالة والسالم  -عرف أن الرسول  -تعاىل  -بل غريه؛ ألنه : وقال آخرون 

  :خيّصه هبذا اخلطاب ، وهذا خطأ من وجوه 
أنه لو كان كل ما علم اهللا أنه ال يفعله وجب أال ينهاه عنه ، لكان ما علم أن يفعله وجب أال يأمره به ، : أحدها 
  .يقتضي أال يكون النيب مأموراً بشيء ، وال منهّياً عن شيء ، وإنه باالتفاق باطل  وذلك



عنه فلما كان ذلك االحتراز مشروطاً  -صلى اهللا عليه وسلم  -لوال تقدم النهي والتحذير ملا احترز النيب : وثانيها 
  .بذلك النهي والتحذير ، فكيف جيعل ذلك االحتراز منافياً للنهي والتحذير 

أن يكون الغرض من النهي والوعيد أن يتأكد قبح ذاك يف العقل ، فيكون الغرض منه التأكيد ، وملا حسن : وثالثها 
من اهللا التنبيه على أنواع الدالئل الدالة على التوحيد بعدما قّررها يف العقول والغرض منه تأكيد العقل بالنقل ، فأي 

  .بعد يف مثل هذا الغرض هاهنا 
]  ٢٩: األنبياء [ } َوَمن َيقُلْ ِمنُْهْم إين إله مِّن ُدونِِه فذلك َنْجزِيهِ َجهَنََّم { : قوله تعاىل يف حق املالئكة : ورابعها 
]  ٥٠: النحل [ } َيَخافُونَ َربَُّهْم مِّن فَْوِقهِْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ { : أخرب عن عصمتهم يف قوله  -تعاىل  -مع أنه 

  ] . ٦٥: الزمر [ } لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك { : حممد صلى اهللا عليه وسلم  وقال يف حق
ياا أَيَُّها النيب اتق اهللا َوالَ ُتِطعِ الكافرين { واإلمجاع على أنه عليه الصالة والسالم ما أشرك ، وما مال إليه ، وقال 

: املائدة [ } آ أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك َوإِن لَّْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رِسَالََتُه َبلِّغْ َم{ : وقال ]  ١: األحزاب [ } واملنافقني 
  ] . ١٤: األنعام [ } َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن املشركني { : ، وقوله ]  ٦٧

ن هذه األشياء َمْنهي عن ذلك وأن غريه أيضاً منهي عنه؛ ألن النهي ع -عليه الصالة والسالم  -فثبت مبا قلنا أنه 
  .ليس من خواّص الرسول عليه الصالة والسالم 

  فلم خصه بالنهي دون غريه؟: بقي أن يقال 
  :فنقول فيه وجوه 

  .أن كل من كان نعم اهللا عليه أكثر ، كان صدور الذنب منه أقبح ، فكان أَْولَى بالتخصيص : أحدها 
  .أن مزيد احلّب يقتضي التخصيص مبزيد التحذير : وثانيها 
أن الرجل احلازم إذا أقبل على أكرب أوالده وأصلحهم ، فزجره عن أمر حبضرة مجاعه أوالده ، فإنه يكون : وثاهلا 

  .منبهاً بذلك على عظم ذلك الفعل إن ارتكبوه ، فهذه قاعدة مقررة يف أمثال هذه اآلية 
ليس املراد منه إن اتبع أهواءهم يف كل ]  ١٢٠: البقرة [ } وَلَِئنِ اتبعت أَْهَوآَءُهْم { : أن قوله : القول الثاين 

كان يف بعض األمور يتبع أهواءهم ، مثل ترك املَُخاشنة يف القول والِغلْظَة  -عليه الصالة والسالم  -األمور ، فلعله 
وآَيسَهُ  عن ذلك القدر أيضاً ، -تعاىل  -يف استمالتهم ، فنهاه اهللا  -عليه الصالة والسالم  -يف الكالم ، طمعاً منه 

  ] . ٧٤: اإلسراء [ } َولَْوالَ أَن ثَبَّْتنَاَك لَقَْد ِكدتَّ َتْركَُن إِلَْيهِْم َشْيئاً قَِليالً { : منهم بالكلية على ما قال 
إنساناً [ أن ظاهر اخلطاب وإن كان مع الرسول إال ان املراد منه غريه وهذا كما أنك إذا عاتبت : القول الثالث 
هذا الفعل لعاقبتك عليه عقاباً شديداً ، فكان الغرض ] لو فعلت مرة أخرى مثل : بدك فتقول له أساء عبده إىل ع
  .منه زجر العبد 

  .} مِّن َبْعِد َما َجآَءَك ِمَن العلم { : قوله تعاىل 
علم ، مل يرد بذلك أنه نفس العلم ، بل املراد الدَّالئل واآليات واملعجزات؛ ألن ذلك من طرق ال -تعاىل  -إنه 

أمر ] والتعظيم يف [ فيكون ذلك من باب إطالق اسم األثر على املؤثّر ، والغرض من هذا االستعارة هو املبالغة 
النبوات واملعجزات بأنه ّمساه باسم العلم ، وذلك ينّبهك على أن العلم أعظم املخلوقات شرفاً ومرتبة ، ودلّت اآلية 

  .توّجهه على غريهم على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من 

] أي إِّنك لو فعلت ذلك لكنت مبنزلة القوم يف كفرهم ، وظلمهم أنفسهم } إِنََّك إِذَاً لَِّمَن الظاملني { : قوله تعاىل [ 
.  



  :حرف جواب وجزاء بنص سييبويه ، وتنصب املضارع بثالثة شروط » إذاً « و 
ظرف والقسم ، وأال يكون الفعل حاالً ، ودخلت هنا بني اسم أن تكون صدراً ، وأال يفصل بينها وبني الفعل بغري ال

وخربها لتقرير النسبة بينهما وكان حدها أن تتقدم أو تتأخر ، فلم تتقدم ، ألنه سبق قسم وشرط واجلواب » إن « 
ت مناسبة هو للقسم ، فلو تقدمت لتوّهم أهنا لتقرير النسبة اليت بني الشرط واجلواب احملذوف ، ومل تتأخر لئال تفو

  .الفواصل رؤوس اآلي 
صعب اضطرب الناس يف معناها ، ويف فهم كالم سيبويه فيها ، وهو أن معناها » إذاً « وحترير معىن : قال أبو حيان 

  .اجلواب واجلزاء 
للفظ أو والذي حتصل فيها أهنا ال تقع ابتداء كالم ، بل ال بد أن يسبقها كالم لفظاً أو تقديراً ، وما بعدها يف ا: قال 

  :التقدير ، وإن كان متسبباً عما قباله فهي يف ذلك على وجهني 
: أزورك فتقول : أن تدلّ على إنشاء االرتباط والشرط ، حبيث ال يفهم االرتباط من غريها ، مثال ذلك : أحدمها 

ضرورته أن يكون يف إذاً أزورك ، فإمنا تريد اآلن أن جتعل فعله شرطاً لفعلك ، وإنشاء السببية يف ثاين حال من 
  .اجلواب ، وبالفعلية يف زمان مستقبل ، ويف هذا الوجه تكون عاملة ، ولعملها شروط مذكورة يف النحو 

أن تكون مؤكّدة جلواب ارتبط مبقدم ، أو مّبهة على مسبب حصل يف احلال ، وهي يف احلالني غري : الوجه الثاين 
واهللا إِذاً « ، و » إن تأتين إِذَاً آتك « : يعتمد عيله ، وذلك ، حنو  عاملة؛ ألن املؤكدات ال يعتمد عليها والعامل

لفهم االرتباط ، وملا كانت يف هذا الوجه غري معتمد عليها جاز دخوهلا على اجلملة » إِذاً « فلو أسقطت » ألفعلن 
وتأخرها » أنا إِذاً أكرمك  «: ، وجاز توسطها حنو » إِذاً أنا أكرمك « : فتقول » أزورك « : االمسية الصرحية حنو 

يف اآلية مؤكدة للجواب املرتبط مبا تقدم ، وإمنا قررت معناها هنا؛ ألهنا كثرية » إذاً « ، وإذا تقرر هذا فجاءت 
  .الدور يف القرآن ، فتحمل يف كل موضع على ما يناسب من هذا الذي قررناه انتهى كالمه 

، وقد » مهزة وذال ونون « وإمهاهلا ، وهو األكثر ، وهي مركبة من واعلم أ ، ها إذا تقدمها عاطف جاز إعماهلا 
شبهت العرب نوهنا بتنوين املنصوب قلبوها يف الوقف ألفاً ، وكتبوها يف الكتاب على ذلك ، وهذا هناية القول فيها 

.  

الرعد « ويف ]  ١٢٠: البقرة [ } بَْعَد الذي َجآَءَك { : وقال قبل هذا » ِمْن بِْعِد َما َجاَءَك « وجاء يف هذا املكان 
، » الذين « اجلارة إال هنا ، واختص موضعاً ب » من « فلم يأت ب ]  ٣٧: الرعد [ } بَْعَد َما َجآَءكَ { : » 

  ، فما احلكمة يف ذلك؟» ما « وموضعني ب 
أشري به إىل  »الذي « أشد إهباماً ، فحيث أيت ب » ما « أخص و » الذي « ما ذكره بعضهم وهو أن : واجلواب 

العلم بصّحة الدين الذي هو اإلسالم املانع من ملّيت اليهود والنصارى ، فكان اللفظ األخص األشهر أوىل فيه؛ ألنه 
القبلة : من أركان الدين ، أحدمها ] بركنني [ أشري به إىل العلم » ما « علم بكل أصول الدين ، وحيث أيت بلفظ 

  ] . ٣٦: الرعد [ } َوِمَن األحزاب َمن يُنِكُر بَْعَضُه { : إىل قوله  بعض الكتاب؛ ألنه أشار: ، واألخر 
أن خيالف  -عليه السالم  -ففائدته ظاهرة ، وهي بيان أول الوقت الذي وجب عليه » من : « وأما دخول : قال 

  .إنه من باب التنوع من البالغة : أهل الكتاب يف قبلتهم ، والذي يقال يف هذا 

الَْحقُّ ِمْن ) ١٤٦(لَُمونَ َناُهُم الِْكَتاَب يَْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناَءُهْم َوإِنَّ فَرِيقًا ِمنُْهْم لََيكُْتُمونَ الَْحقَّ َوُهْم َيْعالَِّذيَن آَتْي
  ) ١٤٧(رَبَِّك فَلَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمتَرِيَن 



  :ستة أوجه : » الَِّذيَن آَتْيَناُهُم « يف 
  .» يعرفونه « : أنه مرفوع باالبتداء ، واخلرب قوله  :ظهرها 
  .هم الذين آتيناهم : أنه خرب مبتدأ حمذوف أي : الثاين 

  .» أعين « النصب بإضمار : الثالث 
  .» الظَّاملني « اجلر على البدل من : الرابع 

  .على الصفة للظاملني : اخلامس 
  .يف اآلية قبلها » لكتاب الَّذين أوتوا ا« النصب على البدل من : السادس 

  :فيه وجهان » َيْعرِفُوَنُه « : قوله تعاىل 
  .» الَِّذيَن آتيناهم « كما تقدم يف أحد األوجه املذكورة يف » الذين آتيناهم « أنه خرب : أحدمها 

  .أنه نصب على احلال على بقية األقوال املذكورة : الثاين 
  :ويف صاحب احلال وجهان 

  .» آتيناهم « األول ل  املفعول: أحدمها 
فيه » يعرفونه « ضمريين يعودان عليهما ، والضمري يف » يعرفونه « املفعول الثاين وهو الكتاب؛ ألن يف : والثاين 
  :أقوال 
وقتادة والربيع  -رضي اهللا عنهما  -الذي هو التحول ، وهو قول ابن عباس » احلق « أنه يعود على : أحدها 

  .وابن زيد 
يعرفونه معرفة جلّية كما يعرفون أبناءهم : لى النيب صلى اهللا عليه وسلم وشرف وكرم وجبل وعظّم؛ أي ع: الثاين 

  .ال تشتبه أبناؤهم وأبناء غريهم 
صلى اهللا  -عن رسول اهللا  -رضي اهللا تعاىل عنه  -أنه سأل عبد اهللا بن سالم  -رضي اهللا عنه  -روي عن عمر 

ألين لست أشك يف حممد أنه نيب ، وأما ولدي فلعل : ومل؟ قال : مين بابين ، قال  أنا أعلم به: فقال  -عليه وسلم 
  .فقبَّل عمر رأسه . والدته خانت 

وجاز اإلضمار وإن مل يسبق له ذكر؛ ألن الكالم يدل عليه ، وال يلتبس على السامع ، ومثل هذا اإلضمار فيه 
  .تفخيم وإشعار بأنه لشهرته معلوم بغري إعالم 

  :وهذا القول أوىل من وجوه :  قالوا
مِّن َبْعِد َما َجآَءَك ِمَن العلم { : أن الضمري إنام يرجع إىل مذكور سابق ، وأقرب املذكورات العلم يف قوله : أحدها 

  ] . ١٤٥: البقرة [ } 
وأما أمر القبلة  إهنم يعرفون ذلك العلم كما يعرفون أبناءهم ،: النبوة ، فكأنه تعاىل قال : واملراد من ذلك العلم 
  .فما تقدم ذكره البتة 

ما أخرب يف القرآن أن أمر حتويل الِقْبلة مذكور يف التوراة واإلجنيل ، واخرب فيه ان نبوة  -تعاىل  -أن اهللا : وثانيها 
حممد صلى اهللا عليه وسلم وشرف وكرم وجمد وجبل وعظم مذكورة يف التوراة واإلجنيل ، فكان صرف هذه املعرفة 

  .أمر النبّوة أَْوىل إىل 
أن املعجزات ال تدلّ أّول داللتها إال على صدق حممد صلى اهللا عليه وسلم وشرف وكرم وجمد وجبل : وثالثها 

  .وعظّم ، فكان صرف هذه املعرفة إىل أمر النبوة أوىل 



  .وعلى هذا القول أسئلة 
  .أنه ال تعلق هلذا الكالم مبا قبله من امر القبلة : السؤال األول 

عن اْتباع اليهود والنصارى بقوله  -عليه الصالة والسالم  -أنه تعاىل يف اآلية املتقدمة ملا حذر أمة حممد : واجلواب 
أخرب املؤمنني ]  ١٤٥: البقرة [ } َولَِئنِ اتبعت أَْهَواَءُهم مِّن بَْعِد َما َجآَءَك ِمَن العلم إِنََّك إِذَاً لَِّمَن الظاملني { : تعاىل 
العلماء يا معشر املؤمنني أن علماء أهل الكتاب يعرفون : يف هذه اآلية فقال  -صلوات اهللا وسالمه عليه  - حباله

  .حممداً ، وما جاء به وصدقه ودعوته وِقْبلََته ال يشكّون فيه كما ال يشكون يف أبنائهم 
 ١٥٧: األعراف [ } نَدُهْم ِفي التوراة واإلجنيل َيجِدُوَنُه َمكُْتوباً ِع{ : هذه اآلية نظريها قوله تعاىل : السؤال الثاين 

من املستحيل أن يعرفوه : إال أّنا نقول ]  ٦: الصف [ } َوُمَبشِّراً بَِرُسولٍ َيأِْتي ِمن َبْعِدي امسه أَْحَمُد { : وقال ] 
ى التفصيل التام ، إما أن يكون قد أتى مشتمالً عل: كما يعرفون أبناءهم ، وذلك ألنه وصفه يف التوراة واإلجنيل 

وذلك إمنا يكون بتعيني الزمان واملكان والصفة واِخللْقة والنََّسب والقبيلة ، أو هذا الوصف ما أتى من هذا النوع 
من التفصيل ، فإن كان األول وجب أن يكون مبقدمه يف الوقت املعني ، من البلد املعني ، من القبيلة املعينة على 

ل املشرق واملغرب؛ ألن التوراة واإلجنيل كانا مشهورين فيما بني أهل املشرق واملغرب ، الصفة املعينة معلوماً أله
  .ولو كان األمر كذلك ملا متكن أحد من النصارى واليهود من إنكار ذلك 

َهْب أن التوراة : ألنا نقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -فإنه ال يفيد القطع بصدق نبوة حممد : وأما القسم الثاين 
ملت على أن رجالً من العرب سيكون نبّياً إال أن ذلك الوصف ملا مل يكن منتهياً يف التفصيل إىل َحّد اليقني ، مل اشت

  .يلزم من االعتراف به االعتراف بنبّوة حممد صلى اهللا عليه وسلم 
ة واإلجنيل على وصفه أن هذا اإلشكال إمنا يتوجذه لو قلنا بأن العلم بنبوته إمنا حصل من اشتمال التورا: واجلواب 

إنه ادّعى النبوة ، وظهرت املعجزة على يده وكل من كان كذلك كان نبياً صادقاً : ، وحنن ال نقول به ، بل نقول 
أقوى وأظهر من  -صلى اهللا عليه وسلم  -، فهذا برهان ، والربهان يفيد اليقني ، فال جرم كان العلم بنبوة حممد 

  .اآلباء  العلم ببنّوة األبناء ، وأبوة
علماً برهانياً  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -فعلى هذا الوجه الذي قّررمتوه كان العلم بنبوة حممد : السؤال الثالث 

  .، غري حمتمل للَغلَِط 
  أما العلم بأن هذا اْبين فذلك ليس علماً يقينياً ، بل ظن وحمتمل للغلط ، فلم شبه اليقني بالظن؟

يشبه العلم ببنّوة األبناء ، بل املراد به تشبيه  -صلى اهللا عليه وسلم  -العلم بنبوة حممد  ليس املراد أن: واجلواب 
العلم بأشخاص األبناء وذواهتم ، فكما أن األب يعرض شخص ابنه معرفة ال يشتبه هو عنده بغريه فكذا هاهنا ، 

ظري بالضروري يفيد املبالغة وحسن وعند هذا يستقيم التشبيه ، ألن هذا العلم ضروري وذلك نظري ، وتشبيه الن
  .االستعارة 

  .مل خص األبناء بالذكر دون البنات : السؤال الرابع 
  .ألن الذكور أعرف وأشهر ، وهم بصحبة اآلباء ألزم ، وبقلوهبم ألصق : اجلواب 

  .يعود على القرآن الكرمي » يَْعرِفُوَنه « والضمري يف 
  .على العلم : وقيل 
  .احلرام على البيت : وقيل 



وهو رأي الزخمشري ، . ويعود الضمري إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وشرف وكرم وجمد وجبل وعظم [ 
إىل الغيبة » فََولِّ َوجَْهَك « : هذا من باب االلتفات من اخلطاب يف قوله : واختاره الزَّجاج وغريه ، وقال أبو حيان 

. [  
معرفة كائنة مثل : يف حمل نصب إما على كوهنا َنْعتاً ملصدر حمذوف أي » ف الكا» « كََما َيْعرِفُونَ « : قوله 

يعرفونه معرفة : معرفتهم أبناءهم ، أو يف موضع نصب على احلال من ضمري ذلك املصدر املعرفة احملذوف ، التقدير 
منها ومما بعدها مصدر مصدرية ألنه ينسبك » ما « و . ُمَماثلة لعرفاهنم ، وهذا مذهب سيبويه وتقدم حتقيق هذا 

  .كما تقدم حتقيقه 
  ] . ١٤٦: البقرة [ } َوإِنَّ فَرِيقاً مِّْنُهمْ لََيكُْتُمونَ احلق َوُهْم َيْعلَُمونَ { : قوله تعاىل 

اعلم أن الذين أوتوا الكتاب وعرفوا الرسول ، فمنهم من آمن به مثل عبد اهللا بن سالم وأتباعه ، ومنهم من بقي 
{ : ن آمن ال يوصف بكتمان احلق ، وإمنا يوصف بذلك من بقي على كفره ، ال جرم قال اهللا تعاىل على كفره ، وم

على سبيل الذّم ، على « » ] : فوصف البعض بذلك ، ودلّ بقوله } َوإِنَّ فَرِيقاً مِّنُْهْم لََيكُْتُمونَ احلق َوُهْم َيْعلَُمونَ 
صلى اهللا عليه وسلم  -أمر حممد : اره ، واختلفوا يف املَكُْتوم ، فقيل أنّ كتمان احلّق يف الدين حمظور إذا أمكن إظه

  .أمر القبلة كما تقدم : وقيل  -
، واألقرب فيها أن تكون » يكتمون « مجلة امسية يف حملّ نصب على احلال من فاعل » َوُهْم َيْعلَُمونَ « : قوله تعاىل 

متعلق العلم هو ما على : على علمه ، إذ الكتم إخفاء ما يعلم وقيل يدل » َيكُْتمون احلَّق « حاالً مؤكدة؛ ألن لفظ 
وهم يعلمون العقاب املرتب على كامت احلق ، فتكون إذ ذاك حاالً مبينة ، وهذا ظاهر يف : الكامت من العقاب ، أي 

  ] . ١٤: النمل [ } ّواً َوَجَحدُواْ بَِها واستيقنتهآ أَنفُسُُهْم ظُلْماً َوُعلُ{ : أن كفرهم كان ِعَناداً ، ومثله 
  :فيه ثالثة أوجه » الَْحقُّ ِمْن رَبَِّك « : قوله تعاىل 

  :أنه مبتدأ وخربه اجلار واجملرور بعده ، ويف األلف والالم حينئذ وجهان : أظهرها 
« : وله أو إىل احلق الذي يف ق -عليه السالم  -أن تكون للعهد ، واإلشارة إىل احلق الذي عليه الرسول : أحدمها 

هذا الذي يكتمونه هو احلق من ربك ، وأن تكون للجنس على معىن احلق من اهللا ال من : أي » َيكُْتُمونَ الَْحقَّ 
  .غريه 
ما كتموه هو احلق : هو احلق من ربك ، والضمري يعود على احلق املكتوم أي : أنه خرب مبتدأ حمذوف ، أي : الثاين 

.  
احلق من ربك يعرفونه ، واجلار واجملرور على َهذَين القولني يف حملّ نصب : وف تقديره أنه مبتدأ واخلرب حمذ: الثالث 

  .، وجيوز أن يكون خرباً بعد خرب يف الوجه الثاين » احلَّق « على احلال من 

  :نصباً ، وفيه ثالثة أوجه « » : وقرأ علي بن أيب طالب 
  .الزخمشري  أنه منصوب على البدل من احلق املكتوم ، قاله: أحدها 
  .» لَالَ َتكُوَننَّ « : ، ويدل عليه اخلطاب بعده يف قوله » الذم « أن يكون منصوباً بإضمار : الثاين 

قبله ، وذكر هذين الوجهني ابن عطية ، وعلى هذا الوجه األخري يكون » يعلمون « أنه يكون منصوباً ب : الثالث 
لمونه كائناً من ربك ، وذلك سائغ حسن يف أماكن التفخيم وهم يع: مما وقع فيه الظاهر موضع املضمر ، أي 

  ]اخلفيف : [ والتهويل حنو 
  .. الَ أََرى الَْمْوَت َيْسبُِق املَْوَت َشيٌء  - ٧٣٧



فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن { حنو : والنهي عن الكون على صفة أبلغ من النهي عن نفس الصفة ، فلذلك جاء التنزيل عليه 
« : ال متتر وال جتهل وحنوه وتقرير ذلك أن قوله : ُدونَ ]  ٣٥: األنعام [ } َتكُوَننَّ ِمَن اجلاهلني  فَالَ} { املمترين 

هني عن الكون هبذه الصفة ، والنهي عن الكون على صفة أبلغ من النهي عن تلك الصفة؛ إذ النهي » ال تكن ظاملاً 
: لك الصفة ، واملعىن ال تظلم يف كل أكوانك ، أي عن الكون على صفة يدلّ على عموم األكوان املستقبلة عن ت

يف كل فرد فرد من أكوانك فال ميّر بك وقت يوجد منك فيه ظلم ، فيصري كأن فيه نصاً على سائر األكوان ، 
« ال تظلم ، فإنه يستلزم األكوان ، وفرق بني ما يدلّ داللة بالنص وبني ما يدل داللة باالستلزام و : خبالف 

  ]الطويل : [ قال . افتعال من اِملْرَية وهي الشك ، ومنه املراء :  »االمتراء 
  إِلَى الشَّرِّ َدعَّاٌء َوِللشَّرِّ َجاِلُب... فَإِيَّاَك إِيَّاَك الْمَِراَء فَإِنَُّه  - ٨٣٨

ا ، وامتروا متاروا يف كذ: ، يقال » تفاعل « فيه مبعىن » افتعل « جادلته وشاكلته فيما يدعيه ، و : » ماريته « و 
  .جتاوروا ، واجتوروا : فيه حنو 

الترّدد يف األمر ، وهي أَخصُّ من الشَّك ، واالمتراء واملماراة املُحاجَّةُ فيما فيه ِمْرية ، : املِْرَية : وقال الراغب 
  .وأصله من َمَرْيُت النَّاقة إذا َمسحتَ َضْرَعها للَحلْب 

: [ ذا كما تقدم له الفرق بني الرّيب والشَّك ، وانشد الطربي قول األعشى ففرق بني املِْرية والشَّك كما ترى ، وه
  ]الطويل 
  نَ رَكَضاً إِذَا َما السََّراُب اْرَجحَْن... َتُدرُّ َعلى أَسُْؤقِ املُْمتَرِي  - ٨٣٩

  .شاهداً على أن املمترين الشاكون 
البيت هم الذين ميرُّون اخليل بأرجلهم َهْمزاً لتجري  املمترون يف: ووهم يف ذلك؛ ألن أبا عبيدة وغريه قالوا : قال 

  .كأهنم يََتحلبون اجلري منها 
  فصل فيمن نزلت فيه اآلية[ 

  .من الذين علموا صحة نبوتك وإن بعضهم عاندوكم : قال احلسن } فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن املمترين { : قوله 
  .بل يرجع إىل أمر القبلة : وقيل 
؛ وظاهره » من ربك « : صحة نبوته وشرعه ، وهو أقرب؛ ألن أقرب مذكور إليه قوله  بل يرجع إىل: وقيل 

يقتضي النبوة ، فوجب أن يرجع إليه ، وهنيه عن االمتراء ال يدلّ على أنه كان شاكاً فيه كما تقدم القول يف هذه 
  ] .املسألة 

  ) ١٤٨(أَْيَن َما َتكُوُنوا يَأِْت بِكُُم اللَُّه َجِميًعا إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َوِلكُلٍّ وِْجَهةٌ ُهَو ُمَولِّيَها فَاْسَتبِقُوا الَْخْيرَاِت 

مبتدأ مؤخر » وِْجَهة « ، وتنوينُه للعوض من املضاف إيله ، واجلار خرب مقدم ، و » كلّ « مجهور القراء على تنوين 
.  

  .احملذوف » كل « واختلف يف املضاف إليه 
أن اهللا يفعل ما يعلمه صالحاً ، فاجلهات من اهللا تعاىل وهو : يعين [ ولكل طائفة من أهل األديان : تقديره : فقيل 

الذي ولَّى وجوه عباده إليها فانقادوا ألمر اهللا تعاىل ، فإن انقيادكم خريات لكم ، وال تلتفتوا إىل طعن هؤالء ، 
  ] .فإن اهللا جيمعهم وإياكم يف القيامة » يها ما والّهم عن قبلتهم أي اليت كانوا عل« : وقوهلم 
فهي كجهة واحدة ، وال [ ولكل أهل موضع من املسلمني وِجَْهُته إىل جهة الكعبة مييناً ومشاالً ووراء وقّدام : وقيل 



  :قوالن » وجهة « ويف ] . خيفى على اهللا نّياهتم؛ فهو حيشرهم مجيعاً ويثيبهم على أعماهلم 
أهنا اسم املكان املتوجه إليه ، وعلى هذا يكون إثبات : مربد ، والفارسي ، واملازين يف أحد قوليه ويعزى لل: أحدمها 

  .قياساً إذ هي غري مصدر » الواو « 
  .عدة : وعدة ، ولو بنيت مصدراً لقلت : من الوعد لقلت » ِفْعلَة « قال سيبويه ولو بنيت 

: من املصادر » الواو « كالم سيبويه ، فإنه قال بعد ذكر حذف  أنه مصدر ، ويعزى للمازين ، وهو ظاهر: والثاين 
شاذَاً َمْنَبَهةٌ على ذلك األصل املتروك يف » الواو « وعلى هذا يكون إثبات » وجهة يف اجلهة : وقد أثبتوا فقالوا « 
ى حذف وإن كانت مصدراً أهنا مصدر جاءت عل» الواو « وحنوها ، والظاهر أن الذي سوغ إثبات » عدة « 

َوَجَه « : الزوائد؛ إذ الفعل املسموع من هذه املادة َتَوجَّه واتََّجَه ، ومصدرمها التوجه واالجتاه ، ومل يسمع يف فعله 
من عدة وزنة احلمل على املضارع لوقوع الواو بني ياء » الواو « ، وكان املوجب حلذف » وعد َيِعدُ « ك » َيجُِه 

مصدر على حذف الزوائد » وِْجَهة « إن : ع حيمل مصدره عليه ، فلذلك قلت وكسرة ، وهنا مل يسمع فيه مضار
  .، وقد أمل أبو البقاء بشيء من هذا » اجته « أو » توجه « ل 

  .الوِْجَهة وزهنا ِفْعلَة من املَُواجهة : قال القرطيب 
لتك ، وأنت ال تتبع قبلتهم ، ولك أهنم ال يتبعون قب: والوجهة واجلهة والوجه مبعىن واحد ، واملراد الِقْبلة ، أي 

  .إما حبق ، وإما هبوى : وجهة 
  فصل يف لفظ الوجه

مبعىن امللّة ، قال تبارك : األول : ورد لفظ الوجه يف القرآن الكرمي على أربعة أضرب : قال أبو العباس املقرئ 
  .ملّة : أي } وَِلكُلٍّ وِْجَهةٌ ُهَو ُمَولِّيَها { : وتعاىل 
أخلصت عملي ، : أي ]  ٧٩: األنعام [ } إِنِّي َوجَّْهُت َوجْهَِي { : ىن اإلخالص يف العمل ، قال تعاىل مبع: الثاين 
  .أخلص عمله هللا : أي ]  ١٢٢: النساء [ } َوَمْن أَْحَسُن ِديناً ِممَّْن أَْسلََم َوْجَههُ هللا َوُهَو ُمْحِسنٌ { : ومثله 

  :مبعىن الرَِّضا ، قال تعاىل : الثالث 

{ : رضاه ، ومثله : أي ]  ٥٢: األنعام [ } َوالَ َتطُْرِد الذين َيْدُعونَ رَبَُّهْم بالغداة والعشي يُرِيُدونَ َوْجَهُه { 
 َوَمآ آتَْيُتْم مِّن رِّباً لِّيَْرُبَو ِفي أَْموَالِ الناس فَالَ يَْرُبو ِعنَد{ : اآلية الكرمية ، ومثله ]  ٢٨: الكهف [ } واصرب َنفَْسَك 

  .رضاه : أي ]  ٢٩: الروم [ } اهللا وََمآ آَتيُْتْم مِّن َزكَاٍة تُرِيُدونَ َوْجهَ اهللا 
إِنََّما { : ، ومثله ]  ١١٥: البقرة [ } فَأَْيَنَما تَُولُّواْ فَثَمَّ َوْجُه اهللا { : الوجه هو اهللا تعاىل كقوله تعاىل : الرابع 

  .إالّ إياه : أي ]  ٨٨: القصص [ } كُلُّ َشْيٍء َهاِلكٌ إِالَّ َوْجَهُه { : ، وقوله ]  ٩: اإلنسان [ } ُنطِْعُمكُمْ ِلَوْجِه اهللا 
] وهي قراءة اجلمهور [ » وجهة « مجلة مبتدأ وخرب يف حملّ رفع؛ ألهنا صفة ل » ُهَو ُمَولِّيَها « : قوله تعاىل 

  :على قولني » هو « واختلف يف 
هم : ولو كان على املعىن لقال : قال القرطيب [ ال على معناها ، ولذلك أفرد » كلّ « أنه يعود على لفظ : أحدمها 

هو موليها وجهه أو : واملفعول الثاين حمذوف لفهم املعىن تقديره ] . مولوها وجوههم فاهلاء واأللف مفعول أول 
  .على ما مل يسم فاعله » ُمَوالَّها « : نفسه ، ويؤيد هذا قراءة ابن عامر 

  .اهللا مولّي القبلة إياه ، أي ذلك الفريق : أي  -تعاىل  -أنه يعود على اهللا : والثاين 
ويعزى البن  -على اسم فاعل ، وقد تقدم أنه حذف أحد مفعوليه ، وقرأ ابن عامر » مَُوليها « : وقرأ اجلمهور 

هو الضمري املتصل به وهو : على اسم املفعول ، وفيه ضمري مرفوع قائم مقام الفاعل والثاين » ُمَوالَّها «  -عباس 



  .العائد على الوجهة » ها « 
إىل الفريق؛ إذ يستحيل يف املعىن عوده » هو « على التولية ذكره أبو البقاء ، وعلى هذه القراءة يتعّين عود : وقيل 

  :ولقراءة ابن عامر معنيان . [ على اهللا تعاىل 
جعلته حبيث يليه ، وإذا صار حبيث يلي ذاك ، فذاك أيضاً يلي : ما وليته فقد والّك؛ ألن معىن وليته أي : أحدمها 

  .هذا ، فإذاً قد يفيد كل واحد منهما اآلخر 
  .فهذا قول الفراء ]  ٣٧: البقرة [ } فتلقى آَدُم ِمن رَّبِِّه كَِلَماٍت { : فهو كقوله تعاىل 

  ] .ث تتبعها وترضاها قد زينت لك تلك اجلهة أي صارت حبي: أي » ُهَو ُمَولِّيها « : الثاين 
  :باإلضافة ، ويعزى البن عامر ، واختلفوا فيها على ثالثة أقوال » وَلَكُلِّ وجهة « : وقرأ بعضهم 

  .أهنا خطأ ، وهذا ليس بشيء؛ إذ اإلقدام على ختطئة ما ثبت عن األئمة ال يسهل : أحدها ، وهو قول الطربي 
فاستبقوا اخلريات لكل وجهة والكموها ، وال تعترضوا فيما : ي وخطأها الطربي وهي مّتجهة أ: قال ابن عطية [ 

« : على األمر يف قوله » ولكلٍّ وجهةٌ « : إمنا عليكم الطاعة يف اجلميع وقدم قوله : أمركم من هذه وهذه أي 
  .لالهتمام بالوجهة كما يقدم املفعول » فَاْسَتبقوا اخلريات 

  ] .ابن َعبَّاس وذكر أبو عمرو الدَّاين هذه القراءة عن 
  .زائدة يف األصل » الالم « وهو قول الزخمشري وأيب البقاء أن : والثاين 

لزيد ضربت ، ولزيد : لتقدم املفعول ، كقولك » الالم « املعىن وكلّ وجهة اللَُّه مولّيها ، فزيدت : قال الزخمشري 
  .أبوه ضاربه 

: ال تقول » الالم « مري االسم مل يتعد إىل ظاهره اجملرور ب وهذا فاسد؛ ألن العامل إذا تعدَّى لض: قال أبو حيان 
وذلك . [ إما ألنه يكون العامل قوياً ضعيفاً : لزيد أنا ضاربه ، لئال يلزم أحد حمذورين ، ومها : لزيد ضربته ، وال 

، وإما ألنه  ]يكون ضعيفاً » الالم « أنه من حيث تعّدى للضمري بنفسه يكون قوّياً ومن حيثُ تعدى للظاهر ب 
  ] .البسيط : [ يصري املتعدي لواحد متعدياً الثنني ، ولذلك تأويل النحويون ما يوهم ذلك وهو قوله 

  َوالَْمْرُء ِعْنَد الرَُّشا إِنْ َيلْقََها ِذْيُب... َهذَا ُسَراقَةُ ِللْقُرآِن َيْدُرُسُه  - ٨٤٠
  .للقرآن؛ ألن الفعل قد تعدى غليه  يدرس الدرس ال: للمصدر أي » يدرسه « على أن الضمري يف 

، فليس نظري اآلية؛ ألنه مل يتعدّ يف هذا املثال إىل ضمريهن وال جيوز أن تكون » لزيد ضربت « : وأام متثيله بقوله 
؛ ألن االسم املشتغل عنه إذا كان » موليها « يفسره » لكل وجهة « : املسألة من باب االشتغال ، فتقدر عامالً يف 

روراً حبرف ينتصب ذلك االسم بفعل يوافق العامل الظاهر يف املعىن ، وال جيوز جر املشتغل عنه إذا كان ضمريه جم
  .لزيد مررت به : البست زيداً مررت به ، وال جيوز : زيداً مررت به ، أي : ضمريه جمروراً حبرف تقول 

  : ، وقال]  ٣١: اإلنسان [ } والظاملني أََعدَّ لَُهمْ { : قال تعاىل 
  َعدَلَْت بِهِْم طَُهيَّةَ وَالِْخشَابَا... أَثَْعلََبةَ الْفَوارِسِ أَْم رَِياحاً  - ٨٤١

  .لزيد أبوه ضاربه ، فتركيب غري عريب : فأتى باملشتغل عنه منصوباً ، وأما متثيله بقوله 
قوا اخلريات لكل وجهة ، وإمنا قدم فاستب: أي } فَاسَْتبِقُوا اخلَْيرَاِت { : متعلق بقوله » لكلّ وجهة « أن : الثالث 

  .على العامل لالهتمام به ، كما تقدم املفعول ، كا ذكره ابن عطية 
، واملفعول األول هو » مولّيها « يف موضع املفعول الثاين ل » لكل وجهة « وال جيوز أن توجه هذه القراءة على أن 

وكلَّ : وتكون عائدة على الطوائف ، ويكون التقدير  ،» ها « ، وهو » مولّ « املضاف إليه اسم الفاعل الذي هو 



يف املفعول لتقدمه ، ويكون العامل فرعاً؛ ألن » الالم « وجهة اللَُّه مولِّي الطوائف أصحاب القِْبالَت ، وزيدت 
عّدى الثنني ، مما يت» مولّ « للتقوية إال يف املتعدي لواحد فقط ، و » الالم « النحويني نصُّوا على أنه ال جيوز زيادة 

فامتنع ذلك فيه ، وهذا املانع هو الذي منع من اجلواب عن الزخمشري فيما اعترض به أبو حيان عليه من كون 
» مول « الفعل إذا تعدى للظاهر ، فال يتعدى لضمريه ، وهو أنه كان ميكن أن جياب عنه بأن الضمري املتصل ب 

اهللا مويل التولية كلَّ : ولية ، يكون املفعول األول حمذوفاً والتقدير ليس بضمري املفعول ، بل ضمري املصدر وهو التَّ
لوال أهنم نصوا على املنع من زيادهتا يف املتعدي » الالم « وجهٍة أَْصَحابَها ، فلما قدم املفعول على العامل قوي ب 

  .الثنني وثالثة 

إىل اخلريات ، كقوله : على إسقطا حرف اجلر ، التقدير  منصوبة» اخلريات » « فَاْسَتبِقُوا اخلَْيرَاِت « : قوله تعاىل 
  ]الطويل : [ الراعي 
  ِسَواكُْم فَإِنِّي مُْهَتٍد غَُري َمائلِ... ثََناِئي َعلَْيكُْم آلَ حَْربٍ َوَمْن َيِملْ  - ٨٤٢

: أن يكون مبعىن ال جائز [ تسابق : إما مبعىن سبق اجملرد ، أو مبعىن : » استبق « إىل سواكم ، وذلك ألن : أي 
  .وال يتعدى بنفسه ] تسابق : سبق؛ ألن املعىن ليس على اسبقوا اخلريات ، فبقي أن يكون مبعىن 

  .خرية ، وفيها احتماالن : مجع » اخلريات « و 
  .َمْيت يف َميِّت : حنو » فَْيِعلة « بالتشديد بوزن » َخيِّرة « أن تكون خمففة من : أحدمها 
رجل خري وامرأة خري ، وعلى كال : ، يقال » جفَْنة « بوزن » فَْعلَة « ري خمففة ، بل تثبت على أن تكون غ: والثاين 

  .التقديرين فليسا للتفضيل 
  الوصول إىل الشيء أوالً ، وأصله التقدم يف السري ، مث جتوز به يف كل ما تقدم: والسبق 

  فضل يف املسابقة إىل الصالة
ألن الصالة خري لقوله : ؛ قال » فَاْسَتبِقُوا اخلَيَْراِت « : وقت أفضل استدل بقوله إنَّ الصالة يف أول ال: من قال 

  .وظاهر األمر بالسبق للوجوب ، فإذا مل يتحقق فال أقل من الندب » خَْيُر أَْعَماِلكُْم الصَّالَةُ « عليه الصالة والسالم 
إىل ما يوجب املغفرة ، والصالة مما : ومعناه ]  ٢١: احلديد [ } مْ سابقوا إىل َمْغِفَرٍة مِّن رَّبِّكُ{ : وأيضاً قوله تعاىل 

  .يوجب املغفرة ، فوجب أن تكون املسابقة إليها مندوبة 
. ١١ - ١٠: الواقعة [ } والسابقون السابقون أولئك املقربون { : وأيضاً قوله تعاىل   [  

إِنَُّهمْ { : أيضاً أنه مدح األنبياء املقدمني بقوله تعاىل السابقون يف الطاعات ، والصالة من الطاعات ، و: واملراد منه 
  .، والصالة من اخلريات ، كما َبّينا ]  ٩٠: األنبياء [ } كَاُنواْ ُيسَارُِعونَ ِفي اخلريات 

  ] . ١٢: اف األعر[ } َما َمنََعَك أَالَّ َتْسُجدَ إِذْ أَمَْرُتكَ { : وأيضاً أنه تعاىل ذم إْبليس يف ترك املَُسارعة فقال 
واحملافظة ال حتصل إال بالتَّْعجيل ، ليأمن الفوت ]  ٢٣٨: البقرة [ } َحاِفظُواْ َعلَى الصلوات { : وأيضاً قوله تعاىل 

  .بالنسيان 
فثبت أن ]  ٨٤: طه [ } َوَعجِلُْت إِلَْيَك َربِّ لترضى { : وأيضاً قوله تعاىل حكاية عن موسى عليه السالم 

  .االستعجال أوىل 
فبني أن املسابقة سبب ملزيد الفضيلة ، وأيضاً ما روي عن النيب صلى اهللا ]  ١٠: احلديد [ { } : وأيضاً قوله تعاىل 

  .» الصَّالَةُ يف أَوَّلِ الَوقْتِ َرضَْوانُ اللَِّه َوِفي آِخرِِه َعفُْو اللَِّه « : عليه وسلم أنه قال 
  .ينا من َعفْوه رضوان اهللا أحب إل: قال الصديق رضي اهللا عنه 



  .رضوان اهللا إمنا يكون للمحسنني ، والعفو يوشك أن يكون عن املقصرين : قال الشافعي رضي اهللا عنه 
أن الفعل : هذا االحتجاج يقتضي أن يأمث بالتأخري ، وأمجعنا على أنه ال يأمث ، فلم يبق إال أن يكون معناه : فإن قيل 

لسابقة ، وما كان كذلك فال شك أنه يوجب رضوان اهللا ، فكان يف آخر الوقت يوجب العفو عن السيئات ا
  .التأخري موجباً للعفو والرضوان ، فكان التأخري أْوىل 

أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون تأخري املغرب أفضل ، وذلك مل يقله أحد ، وأيضاً عدم املُسَارعة إىل : فاجلواب 
قاب ، إالّ أنه ملا أتى بالفعل بعد ذلك سقط ذلك االقتضاء ، وأيضاً االمتثال يشبه عدم االلتفات ، وذلك يقتضي الع

أنه  -رضي اهللا عنه  -وروي عن ابن مسعود [ يبطل هذا التأويل ،  -رضي اهللا عنه  -أن تفسري أيب بكر الصديق 
الَةُ الصَّ« : أي األعمال أفضل؟ قال  -صلى اهللا عليه وسلم وشرف وكرم وجمد وجبل وعظم  -سأل رسول اهللا 
  »ِلِميقَاتَِها األَوَّلِ 

إِنَّ الرَُّجلَ لَُيَصلِّي الصَّالَةَ َوقَْد فَاَتُه ِمْن أَوَّلِ الَوقِْت َما ُهَو خَْيٌر لَُه ِمْن أَْهِلِه « : وأيضاً قال عليه الصالة والسالم 
  »َوَماِلِه 

سابقة إىل اإلسالم حىت وقع اخلالف الشَّديد بني وأيضاً إنا توافقنا على أن أحد أسباب الفضيلة فيما بني الصَّحابه امل
أهل السُّنة وغريهم أن أبا بكر أسبق إسالماً أم علّياً رضي اهللا عنهما ، وما ذاك إال التفاهم على ان املُسَابقة يف 

  .الطاعة توجب مزيد الفضل 
والصَّالة من األعمال » ِة قَْبلَ أَنْ َتْشَتِغلُوا بَاِدرُوا بِاألْعَمالِ الصَّاِلَح« : وقال عليه الصالة والسالم يف خطبة له [ 

  ] .الصاحلة 
كذلك  -تعاىل  -حقوق اهللا ] احلال يف أداء [ وأيضاً تعجيل حقوق اآلدميني أفضل من تأخريها ، فوجب أن يكون 

  .لرعاية التعظيم 
، والرغبة فيها ويف التأخري كََسلٌ عنها وأيضاً املبادرة واملسارعة إىل الصالة إظهار للحصر على الطاعة ، والولوع هبا 

  .، فيكون األول أَْوىل 
وأيضاً فإن املبادرة احتياط ، ألنه إذا أدَّاها يف أّول الوقت تفرغت ذمته ، وإذا أّخرها رمبا حصل له شغل ، فمنعه [ 

  .من أدائها ، فالوجه الذي حيصل به االحتياط أوىل 
  .يف شدة احلر ، ومبا إذا حصل له إْدرَاك اجلماعة ، أو وجود املاء  تنتقض هذه الدالئل بالظّهر: فإن قيل 

  ] .التأخري يف هذه املواضع ألمور عارضة ، والكالم إمنا هو يف مقتضى األصل : قلنا 
  فصل يف التغليس يف صالة الفجر

وعمر ، وقول مالك  التَّْغليس يف صالة الفجر أفضل ، وهو مذهب أيب بكر -رضي اهللا تعاىل عنه  -قال الشافعي 
  .وأمحد رضي اهللا عنهم 

  .يستحب أن يدخل فيها بالّتغليس : وقال أبو حممد 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : واحتج األولون مبا تقدم من اآلية ، ومبا روت عائشة رضي اهللا عنها قال 

  .وِطهِّن ما يعرفهّن أحد من الَغلَس وشرف وكرم وجمد وجبل وعظم يصلي الصبح ، فينصرف والنساء متلفّعات بُِمُر
كان هذا يف ابتداء اإلسالم حني كان النساء حيضرون اجلماعات ، فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي : فإن قيل 

  .بالَغلًس كيال يعرفن 



  .وهكذا كان عمر رضي اهللا عنه يصلي بالَغلَس ، مث ملا ُنهِني عن احلضور يف اجلماعات ترك ذلك 
  .األصل عدم النسخ ، وإن سلم النسخ فاملنسوخ إمنا هو حضور النساء ال الصالة :  قلنا

صلى اهللا عليه وآله وسلم وشرف وكرم وجمد وجبل  -تسحَّرنا مع رسول اهللا : وروى أنس عن زيد بن ثابت قال 
، وهذا يدلّ أيضاً ىل  قدر مخسني آية: قلت لزيد كم كان قدر ذلك؟ قال : مث قمنا إىل الصالة ، قال أنس  -وعظم 

التَّْغليس ، وروي عن أيب مسعود األنصاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غَلََّس بالصبح ، مث أسفر مرة ، مث مل 
  .يعد إىل اإلسفار حىت قبضه اهللا تعاىل 

« : ه عليه السالم وأيضاً فإن النوم يف ذلك الوقت أَطْيب ، فيكون تركه أشّق ، فوجب أن يكون ثوابه أكثر ، لقول
  .أشقّها : أي » أَفَْضلُ العَِبادَاِت أَْحَمُزَها 
  :واحتج أبو حنيفة بوجوه 

  »أَْسِفُروا بِالفَْجرِ فَإِنَّهُ أَْعظَُم ِلَألْجرِ « : قوله عليه السالم : أحدها 
أيت رسول اهللا صلى ما ر: فغلس ، مث قال ابن مسعود » املزدلفة « وروى عبد اهللا بن مسعود أنه صلى الفجر ب 

  .اهللا عليه وسلم صالة إال مليقاهتا إال صالة الفجر 
كادت الشمس أن تطلع : ، فقالوا » آل عمران « أنه صلى الفجر ، فقرأ  -رضي اهللا عنه  -ويروى عن أيب بكر 

  .لو طلعت مل جتدنا غافلني : ، فقال 
  .مل جتدنا غافلني  لو طلعت: وعن عمر أنه قرأ البقرة فاستشرقوا الشمس ، فقال 
  .وأيضاً فإن تأخري الصالة يشتمل على فضيلة االنتظار 

أخر الصالة عن أول وقتها فقد انتظر الصالة [ ، فمن » املُْنَتِظرُ ِللصَّالِة كََمْن ُهَو يف الصَّالَِة « : وقال عليه السالم 
  .النتظار ، ومن صالّها يف أول الوقت فقد فاته فضل ا] أوالً ، مث هبا ثانياً 

  .فإن التنوير يفضي إىل كثرة اجلماعة فيكون أَْوىل : وأيضاً 
املشرق ، فالفجر إمنا يكون ضْجراً لوكانت ] يتفجر به ظالم [ واجلواب عن األول أن الفجر اسم للنور الذي 

  .الظلمة باقية يف اهلواء 
  .فأما إذا زالت الظلمة بالكلية واستنار اهلواء مل يكن ذلك فجراً 

: ، إذا ثبت هذا فنقول ] كشفت عنه [ أسفرت املرأة عن وجهها إذا : أما اإلسفار فهو عبارة عن الظهور ، يقال و
ظهر الفَْجر إمنا يكون عند بقاء الظالم يف اهلواء ، فإن الظامل كلما كان أشد كان النور الذي يظهر فيما بني ذلك 

  .الظالم أشد 
[ كلما وقعت صالتكم حني كان الفجر : جيب أن يكون حمموالً على التَّْغليس ، أي » أَْسِفرُوا بِالفَْجرِ « : فقوله 

  .أكثر ثواباً ] أظهر كان 
إن اإلسفار املذكور يف : وقد بينا أن ذلك ال يكون إال يف أول الفجر ، وهذا معىن قول الشافعي رضي اهللا عنه عنه 

أن الصالة يف ذلك : عنه ، والذي يدل على ما قلنا  احلديث َمْحمُول على تيقُّن طلوع الفجر ، وزوال الشك
  .الوقت أشق ، فوجب أن يكون أكثر ثواباً 

وأما تأخري الصالة إىل وقت التنوير ، فهو عادة أهل الكسل ، وهذا جواب عن قول ابن مسعود أيضاً وأما باقي 
  .الوجوه فمعارض لبعض ما قدمناه 



مزيدة عليها على سبيل اجلواز ، » ما « ، و » إن « اسم شرط جتزم فعلني ك  »أين » « أَْيَنَما َتكُوُنوا « : قوله 
  .، وتقدميها واجب لتضمنها معىن ما له صدر الكالم » كان « وهي ظرف مكان ، وهي هنا يف حملّ نصب خرباً ل 

استفهاماً فال  جواهبا ، وتكون أيضاً» يأت « أيضاً جمزوم هبا على الشرط ، وهو الناصب هلا ، و » تكونوا « و 
  .تعمل شيئاً ، وهي مبنية على الفتح لتضمن معىن حرف الشرط أو االستفهام 

ودلت اآلية على أنه قادر على مجيع املمكنات ، فوجب أن يكون قادراً على اإلعادة؛ ألهنا ممكنة ، وهذا َوْعدٌ [ 
  .ألهل املعصية ] ألهل الطاعة ، ووعيد 

) ١٤٩(َوجَْهَك َشطَْر الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َوإِنَُّه لَلَْحقُّ ِمْن َربَِّك َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ  َوِمْن َحْيثُ َخَرْجَت فََولِّ
كُونَ ِللنَّاسِ ئَلَّا َيَوِمْن َحْيثُ َخَرْجَت فََولِّ َوجَْهَك َشطَْر الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َوَحْيثُ َما كُنُْتْم فََولُّوا ُوجُوَهكُْم َشطَْرُه ِل

  ) ١٥٠(لَّكُْم تَْهَتُدونَ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ إِلَّا الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُْهْم فَلَا َتْخَشْوُهْم وَاْخشَْونِي َوِلأُِتمَّ نِْعَمِتي َعلَْيكُْم َولََع

يها ، وقرأ عبد اهللا إل» حيث « يف حملّ جر بإضافة » خرجت « و » فولّ َوْجَهَك « : متعلق بقوله » ِمْن َحْيثُ « 
وَإِنَُّه للَحقُّ { : ، واهلاء يف قوله » ما « بالفتح ، وقد تقدم أهنا إحدى اللغات ، وال تكون هنا شرطية ، لعدم زيادة 

  .الكالم فيها كالكالم عليها فيما تقّدم } 
  فصل يف الكالم على اآلية

َب َوجْهَِك ِفي السمآء فَلَُنَولِّيَنََّك ِقْبلَةً َتْرَضاَها فََولِّ َوجَْهَك قَْد نرى َتقَلُّ{ : قال أوالً  -تبارك وتعاىل  -أعلم أنه 
{ } : وذكر هاهنا ثانياً قوله تعاىل ]  ١٤٤: البقرة [ } َشطَْر املسجد احلرام َوَحْيثُ َما كُنُْتْم فََولُّواْ ُوُجوَِهكُمْ َشطَْرُه 

.  
فََولِّ َوْجَهكَ َشطَْر املسجد احلرام وَإِنَُّه لَلَْحقُّ ِمن رَّبَِّك َوَما اهللا بَِغاِفلٍ َعمَّا  َوِمْن َحْيثُ َخَرْجَت{ : مث ذكر ثالثاً قوله 

  :فما فائدة هذا التكرار؟ فيه أقوال } َتْعَملُونَ 
  :أن األحوال ثالثة : أحدها 

  .أوهلا أن يكون اإلنسان يف املسجد احلرام 
  .ن يف البلد أن خيرج عن املسجد احلرام ويكو: وثانيها 
  .أن خيرج عن البلد إىل أقطار األرض : وثالثها 

فاآلية األوىل حممولة على احلالة األوىل ، والثانية على الثانية ، والثالثة على الثالثة؛ ألنه قد يتّهم أن للقرب حرمة ال 
  .هذه اآليات  -تعاىل  -تثبت فيها للبعد ، فألجل إزالة هذا الوهم كرر اهللا 

أنه علق هبا كل مرة فائدة زائدة ، ففي األوىل بني أن أهل الكتاي يعلمون أن أمر نبوة حممد صلى اهللا  :واجلواب 
  .عليه وسلم وأمر هذه القبلة حّق؛ ألهنم شاهدوا ذلك يف التوراة واإلجنيل 

  ] .حقّاً [ كتاب يشهد أن ذلك حّق ، وشهادة اهللا بكونه حقّاً مغايرة لعلم أهل ال -تعاىل  -ويف الثانية بني أنه 
، فلما اختلفت هذه الفوائد حسنت إعادهتا ألجل أن ] فعل ذلك لئال يكون للناس عليكم حّجة [ ويف الثالثة بني 

فََوْيلٌ لِّلَِّذيَن َيكُْتُبونَ الكتاب { : يترتب يف كل واحدة يف املرات واحدة من هذه الفوائد ، ونظريه قوله تعاىل 
[ }  مِّمَّا َيكِْسُبونَ ولُونَ هذا ِمْن ِعْنِد اهللا لَِيْشَترُواْ بِِه ثََمناً قَِليالً فَوَْيلٌ لَُّهْم مِّمَّا كََتَبْت أَْيِديهِْم َوَوْيلٌ لَُّهْمبِأَْيِديهِْم ثُمَّ َيقُ

  ] . ٧٩: البقرة 
طَْر املسجد احلرام َوحَْيثُ َما كُْنُتْم فََولُّواْ فَلَُنَولَِّينََّك ِقْبلَةً تَْرَضاَها فََولِّ َوْجَهَك َش{ : ملا قال يف األوىل : وثالثها 



إن التحويل ليس جملرد رضان ، بل ألجل أنه احلق الذي ال حميد عنه ، : أي ]  ١٤٤: البقرة [ } ُوُجوَِهكُْم َشطَْرهُ 
  . فاستقباهلا ليس جملرد اهلوى وامليل كقبلة اليهود املنسوخة اليت يقيمون عليها مبجّرد اهلوى وامليل

[ } َوِمْن َحْيثُ َخَرْجَت فََولِّ َوجَْهَك َشطَْر املسجد احلرام َوَحْيثَُما كُنُْتْم فََولُّوا ُوُجوَهكُْم َشطَْرهُ { : مث قال تعاىل ثالثاً 
  .واملراد منه الدوام على هذه القبلة يف مجيع األزمنة واألوقات ، وإشعار بأن هذا ال يصري منسوخاً ]  ١٤٤: البقرة 
أنه قرن كل آية مبعىن ، فقرن األوىل وهي القبلة اليت يرضاها وحيّبها بالقبلة اليت كانوا حيبوهنا ، وهي قبلة : بعها ورا

  :وقرن اآلية الثانية بقوله  -عليه الصالة والسالم  -إبراهيم 

ه غليها ، فتوجهوا أنتم إىل أشرف لكل صاحب ملّة قبلة يتوّج: أي ]  ١٤٨: البقرة [ } َوِلكُلٍّ وِْجَهةٌ ُهَو ُموَلِّيَها { 
حّجة من خاض من اليهود يف أمر الِقْبلَِة ، فكانت  -تعاىل  -اجلهات اليت يعلم اهللا اهنا حقٌّ ، وقرن الثالثة بقطع اهللا 

  .هذه علالً ثالثاً قرن بكل واحدة منها أمراً بالتزام القبلة 
الزم هذه القبلة ، فإهنا قبلة احلق ال قبلة : كنت هتواها ، مث يقال الزم هذه القبلة كأهنا القبلة اليت : نظريه أن يقال 

الزم هذه القبلة ، فإن يف لزومك إياها انقطاع حجج اليهود : مث يقال } وَإِنَُّه لَلَْحقُّ ِمن رَّبَِّك { : اهلوى ، وهو قوله 
]  ١٦: الرمحن [ } آالاء َربِّكَُما ُتكَذَِّبانِ فَبِأَيِّ { : عنك ، وهذا التكرار يف هذا املوضع كالتكرار يف قوله تعاىل 

  ] . ٨: الشعراء [ } إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم مُّْؤِمنَِني { : وكذلك ما كرر يف قوله تعاىل 
ألجل التأكيد أن هذه الواقعة أّول الوقائع اليت ظهر النَّسخ فيها يف شرعنا ، فدعت احلاجة إىل التكرار : وخامسها 

  .والتقرير ، وإزالة الشبهة ، وإيضاح البينات 
ما يعمله هؤالء املعاندون الذين يكتمون احلق ، : يعين } َوَما اهللا بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ { : أما قوله سبحانه وتعاىل 

]  ١٤٢: البقرة [ } هُِم اليت كَانُواْ َعلَْيَها َما َوالَُّهْم َعن ِقْبلَِت{ : وهم يعرفونه ، ويدخلون الشبهة على العامة بقوهلم 
وقد تقدم الكالم على نفي الَغفْلة . [ وبأنه قد اشتاق إىل مولده ، ودين آبائه ، فإن اهللا عامل هبذا فأنزل ما أبطله 

  ] .وعدم ذكر العلم 
نافية » ال « ية الناصبة للمضارع ، و املصدر» أن « بعدها » كي « هذه الم } لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ { : قوله تعاىل 

» أن « و ]  ٧٣: األنفال [ } إِالَّ َتفَْعلُوهُ َتكُْن { : واقعة بني الناصب ومنصوبه ، كما تقع بني اجلازم وجمزومه حنو 
لُّوا فََو{ : هنا واجبة اإلظهار ، إذ لو أضمرت لثقل اللَّفظ بتوايل المني ، والم اجلر متعلقة بقوله سبحانه وتعاىل 

  .} ُوُجوَهكُْم 
» يكون « خرب ل » للناس « فعلنا ذلك لئال ، وال حاجة إىل ذلك ، و : متعلّقة مبحذوف تقديره : وقال أبو البقاء 

يف حمل نصب على احلال؛ ألنه يف األصل صفة النكرة ، فلما » عليكم « ، و » حّجة « مقّدم على امسها ، وهو 
لئالّ يلزم تقدمي معمول املصدر عليه ، وهو ممتنع؛ ألنه يف تأويل » حجة « يتعلق ب تقدم عليها انتصب حاالً ، وال 

« خرباً ل » عليكم « وهو ضعيف ، وجيوز أن يكون » حجة « يتعلّق ب : صلة وموصول ، وقد قال بعضهم 
ه ، وذكر الناقصة تعمل يف الظرف وشبه» كان « على رأي من يرى أن » يكون « ب » للناس « ويتعلق » يكون 

املراد ب : وقال أبو روق . [ ؛ ألن تأنيث احلّجة غري حقيقي ، وحسن ذلك الفصل أيضاً » يكون « الفعل يف قوله 
  .أهل الكتاب : » النَّاس « 

حتّول إىل القبلة ، فلما حّولت بطلت  -عليه الصالة والسالم  -أهنم وجدوا يف كتاهبم أنه : ونقل عن قتادة والربيع 
  .حّجتهم 



  .؛ بسبب أهنم كتموا ما عرفوا » إال الذين ظلموا « 
ّمساها  -تعاىل  -الم أوردوا تلك الشبهة معتقدين أهنا حّجة مساها تعاىل حّجة ، بناًء على معتقدهم ، أو لعله : وقيل 

  .حّجة هتكُّماً هبم 
فإهنم حياجونكم } ُحجَّةٌ إِالَّ الذين ظَلَُمواْ ِمْنُهمْ  لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَْيكُْم{ : أراد باحلجة احملاّجة ، فقال : وقيل 

  ] .بالباطل 
  .» الالم « وتشديد » اهلمزة « بكسر » إالَّ « قرأ اجلمهور » إالَّ الَِّذيَن « : قوله تعاىل 

  .على أهنا لالستفتاح » الالم « وقرأ ابن عباس ، وزيد بن علي ، وابن زيد بفتحها ، وختفيف 
  :اجلمهور فاختلف النحويون يف تأويلها على أربعة أقوال  فأما قراءة
  .وهو اختيار الطربي ، وبدأ به ابن عطية ، ومل يذكر الزخمشري غريه أنه استثناء متصل : أظهرها 

 ما ترك ِقْبلَتنا إىل الكعبة إال: معناه لئال يكون حّجة ألحد من اليهود إال للمعاندين منهم القائلني : قال الزخمشري 
  .؛ ألهنم ساقوه مساق احلجة » حّجة « : ميالً لدين قومه ، وحّباً هلم ، وأطلق على قوهلم 

الشوى [ } ُحجَّتُُهْم دَاِحَضةٌ ِعنَد َربِّهِْم { : واحلّجة كما أهنا تكون صحيحة ، فقد تكون أيضاً باطلة ، قال اهللا تعاىل 
 :١٦ . [  

واحملاّجة هي أن يورد كل ]  ٦١: آل عمران [ } َبْعِد َما َجآَءَك ِمَن العلم فََمْن َحآجََّك ِفيِه ِمن { : وقال تعاىل 
واحد من احملق واملبطل على صاحبه حّجة ، وهذا يقتضي أن الذي يورده املبطل يسمى باحلّجة ، وألن احلّجة 

  .اشتقاقها من َحجَّه إذا عال عليه ، فكل كالم يقصد به غلبة الغري فهو حّجة 
إهنا مأخوذة من حمّجة الطريق ، فكل كالم يّتخذه اإلنسان مسلكاً لنفسه يف إثبات أو إبطال فهو : وقال بعضهم 

  .حّجة 
املعىن أنه ال حّجة ألحد عليكم إال احلجة الداحضة للذين ظلموا من اليهود وغريهم الذين تكلموا : وقال ابن عطية 

  .مل يف النازلة ، ومساها حّجة وحكم بفسادها حني كانت من ظا
عند الكوفيني؛ ألنه استثناء من غري » بل « عند البصريني ، وب » لكن « أنه استثناء منقطع ، فيقدر ب : الثاين 

إِنِّي { : نظريه قوله [ لكن الذين ظلموا ، فإهنم يتعلقون عليكم بالشبهة يضعوناه موضع احلجة : األول ، والتقدير 
. ١١ - ١٠: النمل } ظَلََم  الَ َيَخاُف لََديَّ املرسلون إَالَّ َمن  [  

  ] . ٤٣: هود [ } الَ َعاِصَم اليوم ِمْن أَْمرِ اهللا إِالَّ َمن رَِّحَم { : وقال 
  ] .لكنه يتعدى : ما له علّي ِمْن حَق إالّ التعدي ، أي : ويقال 

  هل احلّجة هي الدليل الصحيح ، أن االحتجاج صحيحاً كان أو فاسداً؟: ومثار اخلالف هو 
  .ى األوىل يكون منقطعاً ، وعلى الثاين يكون متصالً فعل

  ]الوافر : [ العاطفة وجعل من ذلك قوله » الواو « مبعىن » إال « وهو قول أيب عبيدة أن : الثالث 
  لََعْمُر أَبِيَك إِالَّ الفَْرقَداِن... َوكُلُّ أَخٍ ُمفَارِقُُه أَْخوُه  - ٨٤٣
  .والفرقدان : َيْعين 

  ]البسيط [ : وقول اآلخر 
  َدارُ اخلَِليفَِة إِالَّ َداُر َمرَْوانَا... َما بِاملَِديَنِة دَاٌر غَُري َواِحَدٍة  - ٨٤٤

  .وقد خطأه النحاة يف ذلك كالزجاج وغريه » وال الذين ظلموا ، والفرقدان ، ودار مروان « : تقدير ذلك عنده 



الَ َيذُوقُونَ ِفيَها املوت إِالَّ املوتة { : وجعل منه قول اهللا تعاىل  بعد الذين ظلموا ،: إال مبعىن بعد ، أي « أن : الرابع 
  ] . ٥٦: الدخان [ } األوىل 

بعد املوتة ، وبعد ما قد سلف ، هذا من أَفَْسد : تقديره ]  ٢٢: النساء [ } إِالَّ َما قَْد َسلََف { : وقوله تعاىل 
  .ى ضعفه األقوال ، وأنكرها ، وإمنا ذكرته لغرض التنبيه عل

يف حمل نصب على االستثناء على القولني اّتصاالً وانقطاعاً ، وأجاز قطرب أن يكون يف موضع َجرّ « الذين » و 
لئال تثبت حّجة للناس على غري الظاملني منهم ، وهم أنتم أيها : ، والتقدير « عليكم » بدالً من ضمري اخلطاب يف 

  .املخاطبون بتولية وجوهكم إىل الِقْبلة 
لِلَِّذيَن استضعفوا ِلَمْن { : كأنه يكرر العامل يف البدل على َحْد قوله « إالَّ على الذين » : ونقل عنه أنه كان يقرأ 

  ] . ٧٥: األعراف [ } آَمَن ِمْنُهْم 
وهذا عند مجهور البصريني ممتنع؛ ألنه يؤدي إىل بدل ظاهر من ضمري حاضر بدل كلّ من كل ، ومل جيزه من 

  .ال األخفش ، وتأول غريه ما ورد من ذلك البصريني إ
  :حينئذ ثالثة أوجه « الذين » لالستفتاح ، ففي حمل « أال » وأما قراءة ابن عباس ب 

يف اخلرب؛ ألن املوصول تضمن معىن « الفاء » ، وإمنا دخلت « فَالَ َتْخَشْوُهْم » : أنه مبتدأ ، وخربه قوله : أظهرها 
من يظلم الناس فال ختشومهن ولوال دخول الفاء لترّجح : مستقبل معىن كأنه قيل  الشرط ، واملاضي الواقع صلة
  .ال ختشوا الذين ظلموا ال ختشوهم : النصب على االشتغال ، أي 

  .أن يكون منصوباً بإضمار فعل على االشتغال ، وذلك على قول األخفش ، فإنه جييز زيادة الفاء : الثاين 
  .يكون منصوباً على اإلغراء نقله ابن عطية أن : الثالث 

، « مع » حرف جر متأوالً لذلك بأهنا مبعىن « إىل » وجعل « إىل الَِّذيَن ظَلَُموا » : ونقل عن ابن جماهد أنه قرأ 
بتخفيف « إال الذين » لئال يكون للناس عليكم حجة مع الذين ، والظاهر أن هذا الراوي وقع يف مسعه : والتقدير 

  .لك فيها ، وله نظائر مذكورة عندهم فاعتقد ذ« إالَ » 
  .للتبعيض ، وأن تكون للبيان « من » يف حمل نصب على احلال فيتعلّق مبحذوف ، وحيتمل أن تكون « فم » و 

  فصل يف الكالم على هذه احلجة
أن يبني أن تلك  اعلم ان هذا الكالم يوهم ِحجَاجاً وكالماً تقدم من قبل يف باب الِقْبلَِة عن القوم فأراد اهللا تعاىل

  .احلّجة تزول اآلن باستقبال الكعبة 
  :ويف كيفية تلك احلجة روايات 

  .ختالفنا يف ديننا وتتبع قبلتنا : أن اليهود قالوا : إحداها 
  أمل يدر حممد أين يتوجه يف صالته حىت هديناه؟: قالوا : وثانيها 
براهيم ، واآلن ترك التوجه إىل الكعبة ، ومن ترك التوّجه أنا على دين إ: إنه كان يقول : أن العرب قالوا : وثالثها 

فصارت هذه الوجوه َوسَاِئلَ هلم إىل الطعن يف شرعه  -عليه الصالة والسالم  -إىل الكعبة ، فقد ترك دين إبراهيم 
املقدس ملا  ملا علم أن الصالح يف ذلك أوجب عليهم التوجه إىل بيت -تعاىل  -عليه الصالة والسالم ، إالّ أن اهللا 

مكة » فيه املصلح يف الدين؛ ألن قوهلم ال يؤثر يف املصاحل ، وقد بينا من قبل تلك املصلحة وهي متييز من اتبعه ب 
ممن أقام على تكذيبه فإن ذلك االمتياز ما كان يظهر إال هبذا اجلنس وملا انتقل عليه الصالة والسالم إىل املدينة « 

لئال يكون للناس عليكم حجة » : ة حتويل القبلة إىل الكعبة ، فلهذا قال اهللا تعاىل تغريت املصلحة ، فاقتضت احلكم



يعين أنّ تلك الشبهة اليت ذكروها تزول بسبب هذا التحويل ، وملا كان فيهم من املعلوم من حاله أن يتعلق عند هذا 
عاد إىل ديننا يف الكَْعبة وسيعود  -إن حممداً عليه الصالة والسالم : التحويل بشبهة أخرى ، وهو قول بعض العرب 

[ إىل ديننا بالكلية ، وكان التمسك هبذه الشبهة ، واالستمرار عليها سبباً للبقاء على اجلهل والكفر ، وذلك ظلم 
  :على ما قال تعاىل ] للنفس 

  .} ُهْم َواْخَشْوِن فَالَ َتْخَشو{ فال جرم ، قال اهللا تعاىل ]  ١٣: لقمان [ } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعِظيمٌ { 
ال ختشوا من يتعّنت وجيادل ، وال ختافوا طعنهم يف قبلتكم ، فإهنم يضرونكم ، واخشوين ، واحذروا عقايب إن : أي 

  .عدلتم عما ألزمتكم ، وفرضت عليكم 
له فزع يف القلب ختف : » اخلوف « طمأنينة يف القلب تبعث على التوقي واخلوف و : أصلها : » اخلَْشية « و 

األعضاء ، وخلفّة األعضاء به يسمى خوفاً ، ومعه التحقري لك من سوى اهللا تعاىل ، واألمر باطّراح أمرهم ومراعاة 
  .أمر اهللا تعاىل 
  ] .اخلوف أّول املراتب ، وهو الفزع ، مث بعده الَوَجل ، مث اخلَْشية ، مث الرَّْهبة : قال بعضهم 

  : فيه أربعة أوجه» َوألُِتمَّ « : قوله 
عرفناكم وجه الصواب يف قبلتكم ، واحلجة لكم : كأن املعىن » لِئَالَّ َيكُونَ « : أنه معطوف على قوله : أظهرها 

  :النتفاء حجج الناس عليكم ، وإلمتام النعمة ، فيكون التعريف معلّالً هباتني العلّتني 
  .النقطاع حّجتهم عنه : إحدامها [ 

َبيَّن مسلم األصفهاين ما يف ذلك من النعمة ، وهو القوم كانوا يفتخرون باتباع إبراهيم وقد . إلمتام النعمة : والثانية 
حلقهم ضعف قلب ، ولذلك كان » بيت املقدس « إىل  -عليه الصالة والسالم  -يف مجيع ما يفعلون ، فلما ُحوِّل 

، والفصل ] فهذا موضع النعمة عليه الصالة والسالم حيب التحّول إىل الكعبة ، ملا فيها من شرف الُبقْعة ، 
  .باالستثناء وما بعده كَالَ فَْصلٍ إذ هو من متعلق العلة األوىل 

] ألوفقكم [ واخشوين : اخلشية السابقة فكأنه قيل ] معلوهلا [ أنه معطوف على علّة حمذوفة ، وكالمها : الثاين 
  .وألمت نعميت عليكم 

  .« َوألُِتمَّ نِْعمَِتي َعلَْيكُْم عرفتكم أمر قبلتكم : تقديره أنه متعلّق بفعل حمذوف مقدر بعده : الثالث 

  .واخشوين ألمت نعميت : زائدة ، تقديره » الواو « وهو أضعفها أن تكون متعلقة بالفعل قبلها ، و : الرابع 
قه ، و مضمرة بعدها ناصبة للمضارع ، فينسبك منهما مصر جمرور بالالم وتقدم حتقي» أن « و » كي « وهذه الم 

  :فيه وجهان » عليكم « 
  .» أمتّ « أن يتعلق ب : أحدمها 

  .كائنة عليكم : ، أي » نعميت « أن يتعلق مبحذوف على أ ، ه حال من : الثاين 
اليوم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُمْ { : أنزل عند قرب وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -تعاىل  -إنه : فإن قيل 

فبني أن متام النعمة إمنا حصل ذلك اليوم ، فكيف قال قبل ذلك اليوم ]  ٣: املائدة [ } لَْيكُْم نِْعمَِتي َوأَْتَمْمُت َع
  !؟} َوُألِتمَّ نِْعمَِتي َعلَْيكُمْ { بسنني كثرية يف هذه اآلية 

  .أنا قلنا متام النعمة الالَّئقة يف كل وقت هو الذي خص به : فاجلواب 
  .متام النعمة املوت على اإلسالم  :وعن علّي رضي اهللا عنه 



ُمَحال؛ ألنه يعلم  -تعاىل  -فيه سؤال ، وهو أن لَفْظَه التََّرجِّي ، وهو يف حق اهللا » لََعلَّكُمْ َتهَْتُدونَ « : وقوله 
  .األشياء على ما هي عليه 

  :وأجيب عن ذلك بوجهني 
بإمتام النعمة ترجون الثَّواب واالهتداء إىل دالئل : أي أن الترجي يف اآلية الكرمية بالنسبة إىل املخاطبني : األول 

  .التوحيد 
يف القرآن الكرمي املراد به التحقيق كقول امللك ملن طلب منه حاجة » لعلّ « كل لفظ : قال بعض املفسرين : الثاين 

  .لعلّ حاجتك تقضى : وأراد ذلك قضاها ، فنقول لطالب احلاجة 
اآلية ، ويطلق ]  ١٦: النحل [ } وبالنجم ُهْم َيهَْتُدونَ { : ان األدلة كقوله تعاىل واالهتداء يطلق ، ويراد به بي

  .ويراد به االهتداء إىل احلق 

َما لَْم َتكُونُوا ةَ َوُيَعلُِّمكُْم كََما أَْرَسلَْنا فِيكُْم َرُسولًا ِمْنكُمْ َيْتلُو َعلَْيكُْم آيَاِتَنا َوُيَزكِّيكُْم َوُيَعلُِّمكُُم الِْكتَاَب وَالِْحكَْم
  ) ١٥١(َتْعلَُمونَ 

  :فيها قوالن » كما « : الكاف من قوله : » كََمآ أَْرَسلَْنا « : قوله تعاىل 
  .أهنا للتشبيه : أظهرها 
  .أهنا للتعليل ، فعلى القول األول تكون نعت مصدر حمذوف : والثاين 

  :واختفوا يف متعلقها حينئذ على مخسة أوجه 
وألمت نعميت عليكم إمتاماً مثل إمتام الرسول فيكم ، ومتعلّق اإلمتامني : تقديره » وألمت « : علقة بقوله أهنا مت: أحدها 

خمتلف ، فاألول بالثواب يف اآلخرة ، والثاين بإرسال الرسول يف الدنيا ، أو األول بإجياب الدعوة األوىل إلبراهيم 
  ] ١٣٨: البقرة [ } َنآ أَمَّةً مُّْسِلَمةً لَّكَ َوِمن ذُرِّيَِّت{ : عليه الصالة والسالم يف قوله 

، ] قاله ابن جرير ] [  ١٢٩: البقرة [ } َربََّنا وابعث ِفيهِْم َرسُوالً مِّْنُهمْ { : والثاين بإجابة الدعوى الثانية يف قوله 
راهيم ، كما أجبنا وألمت نعميت عليكم ببيانه ملة أبيكم إب: ورجحه مكي؛ ألن سياق اللفظ يدلّ على أن املعىن 

  .دعوته فيكم ، فأرسلنا إليكم رسوالً منكم 
يهتدون اهتداء مثل إرسالنا فيكم رسوالً ، ويكون تشبيه اهلداية : ، تقديره » هتتدون « أهنا متعلّقة ب : والثاين 

  .اهتداء متحققاً كتحقيق إرسالنا : باإلرسال يف التحقيق والثبوت أي 
: ، أي ]  ١٤٣: البقرة [ } َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً { : أهنا متعلقة بقوله :  وهو قول أيب مسلم: الثالث 

  .جعالً مثل إرسالنا 
  .وهذا بعيد داً؛ لطول الفصل املؤذن باالنقطاع 

،  وروي عن علي رضي اهللا عنه: قال جماهد وعطاء والكليب [ » اذكروين « أهنا متعلقة مبا بعدها وهو : الرابع 
كما أرلنا فيكم رسوالً تعرفونه باملصدق فاكروين بالتوحيد والتصديق به ، وعلى هذا فالوقف : واختاره الزَّجاج 

  ] .جائز » هتتدون « على 
كما ذكرتكم بإرسال الرسل ، فاذكروين بالطاعة أذكركم بالثواب ، فيكون على تقدير مصدر : قال الزخمشري 

مثل ذكر إرسالنا ، مث : اذكروين ذكراً من ذكرنا لكم باإلرسال ، مث صار : حمذوف ، وعلى تقدير مضاف أي 
غري مانعة » الفاء « كما أتاك فالن فإنه يكرمك ، و : حذف املضاف ، وأقيم املضاف إليه مقامه ، وهذا كما تقول 



  .من ذلك 
  .ل فيما قبلها مل متنع يف باب الشرط يعين أن ما بعد فاء اجلزاء يعم» كما « : قال أبو البقاء 

: قد أجيب بقوله » اذكروين « وقد رّد مكي هذا بأن األمر إذا كان له جواب مل يتعلق به ما قبله الشتغاله جبوابه و 
  .فال يتعلق به ما قبله » أذكركم « 

كما « فيكون إذا أتاك فالن فأكرمه تَْرَضْه ، : وال جيوز ذلك إال يف التشبيه بالشرط الذي جياب جبوابني ، حنو : قال 
فيصح أن » كما أحسنت إليك فأكرمين « : جوابني لألمر ، واالول أفصح وأشهر ، وتقول » فأذكركم « ، و » 

  .إذ ال جواب له » أكرمين « جتعل الكاف متعلقة ب 
  .» ال نعلم خالفاً يف جوازه « : وهذا الشرط منعه مكّي قال أبو حيان 

جواباً لألمر ، فليس بتشبيه صحيح ، وال يتعقل ، ولالحتجاج » كما « عله إال أن يشبه بالشرط ، وج: وأما قوله 
  .عليه موضع غري هذا الكتاب 

  .انتهى . وإمنا خيدش هذا عندي وجود الفاء ، فإهنا ال يعمل ما بعدها فيما قبلها وتبعد زيادهتا : قال أبو حيان 
  .أيب البقاء يف أهنا غري مانعة من ذلك ] قول [ وقد تقدم 
وألمت نعميت ُمشبَِهةً إرسالنا فيكم رسوالً ، : والتقدير » نعميت « أهنا متعلقة مبحذوف على أهنا حال من : اخلامس 

فإن شئت : » إعراب املشكل « يف : وقال مكي . [ مشبهة نعمة اإلْرسَال ، فيكون على حذف مضاف : أي 
  ] .» عليكم «  يف موضع نصب على احلال من الكاف وامليم يف» الكاف « جعلت 

اذكروين ألجل إرسالنا فيكم : أي » فاذكروين « : وأما على القول بأهنا للتعليل ، فتتعلّق مبا بعدها وهو قوله 
، ]  ١٩٨: البقرة [ } واذكروه كََما َهَداكُمْ { : للتعليل واضح ، وجعل بعضهم منه » الكاف « رسوالً ، وكون 

  ]الراجز : [ وقول اآلخر 
  .ال َتشتم المتناع النَّاس من َشتمك : أي ... َتْشُتمِ النَّاس كََما الَ ُتشَْتم الَ  - ٨٤٥
  :ثالثة أوجه » الكاف « املّتصلة هبذه » ما « ويف 

  .أهنا مصدرية ، وقد تقدم حتريره : أظهرها 
لناه رسوالً ، وهذا كالذي أرس: بدل منه ، والتقدير » رسوالً « أهنا مبعىن الذي ، والعائد حمذوف ، و : والثاين 

  .بعيد جداً 
  .على آحاد العقالء ، وهو قول مرجوح » ما « وأيضاً فإن فيه قوع 

  ]الوافر : [ كهي يف قوله » للكاف « أهنا كافة : الثالث 
  كََما النَّْشَوانُ َوالرَُّجلُ احلَِليُم... لََعْمُرَك إِنَّنِي َوأََبا ُحَمْيِد  - ٨٤٦

ه ال ُيَصار إىل ذلك إالّ حيث تعذّر أن ينسبك منها ومما بعدها مصدر ، كما إذا اتصلت وال حاجة إىل هذا ، فإن
  .جبملة امسية كالبيت املتقدم 

، وكذلك ما بعده من اجلمل ، وحيتمل أن تكون اجلمل بعده » رسوالً « يف حملّ نصب؛ ألنه صفة ل » منكم « و 
أيت هبذه الصفات بصيغة املضارع؛ ألنه يدل على التجدد ، و» منكم « : حاالً لتخصيص النكرة بوصفها بقوله 

» منكم « و » فيكم « : وقوله [ ، فإنه وصف ثابت له ، » منهم « واحلدوث ، وهو مقصود هاهنا ، خبالف كون 
من  من العرب ، ويف إرساله فيهم رسوالً ، ومنهم نَِعٌم عليهم عظيمة؛ ملا هلم فيه من الشََّرِف ، وأن املشهور: ، أي 

  .من واسطتهم ليقرب قبوهلم  -تعاىل  -حال العرب اَألَنفَةُ الشديدة من االنقياد إىل الغري ، فبعثه اهللا 



فيه نَِعٌم عليكم عظيمة؛ ألنه معجزة باقية تتأذى به العبادات ومستفاد منه جمامع األخالق » َيْتلُو َعلَْيكُْم « : وقوله 
  .احلميدة 

  .آليات القرآن ، فالتالوة فيه ظاهرة واعلم أنه إن كان املراد با
جاء القوم يتلو : وإن كان املراد باآليات املعجزات ، فمعىن التالوة هلا تتابعها؛ ألنَّ األصل يف التالوة التتابع ، يقال 

  .، وهنا قدم التزكية على التعليم ، ويف دعاء إبراهيم بالعكس ] بعضهم بعضاً أي بعضهم إثَْر بعض 

  .راد بالتزكية هنا التطهري من الكفر ، وكذلك فسروه والفرق أن امل
« : وقال احلسن . [ وهناك املراد هبا الشهادة بأهنم خيار أزكياء ، وذلك متأخر عن تعلم الشرائع والعمل هبا 

  .يعلّمكم ما إذا متّسكتم به صرمت أزكياء » يزكّيكم 
[ } إِذْ كُنُتْم قَِليالً فَكَثََّركُمْ { يكثركم؛ كقوله تعاىل : قال  عبارة عن التَّنمية ، كأنه» التزكية « : وقال أبو مسلم 

  ] .، وذلك بأن جيمعهم على احلق فيتواصلوا ويكثروا ]  ٨٦: األعراف 
خلاص ، باب ذكر العام بعد ا} َوُيَعلُِّمكُمُ الكتاب واحلكمة { : بعد قوله } ُيَعلُِّمكُْم َما لَْم َتكُونُواْ َتْعلَُمونَ { : وقوله 

ليس } َيْتلُواْ َعلَْيكُْم آيَاِتَنا { : بعد قوله } َوُيَعلُِّمكُُم الكتاب { : وقوله عز وجل . [ وهو قليل خبالف عكسه 
  .بتكرار؛ ألن تالوة القرآن عليهم غري تعليمه إياهم 

  .وأما احلكمة فهي العلم بسائر الشرائع اليت مل يشتمل القرآن على تفصيلها 
  .احلكمة هي ُسّنة الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه : رضي اهللا عنه  وقال الشافعي
أرسله على حني فَْتَرٍة من الرسل ،  -تعاىل  -َتنْبِيٌه على انه } َوَيَعلُِّمكُْم َما لَْم َتكُونُواْ َتْعلَُمونَ { : ويف قوله تعاىل 
  ] .وجهالة األمم 

  ) ١٥٢(لَا َتكْفُُروِن فَاذْكُُرونِي أَذْكُرْكُْم َواْشكُرُوا ِلي َو

  .الذكر ، والشكر : كلفنا يف هذه اآلي بأمرين  -تعاىل  -اعلم أن اهللا 
  .أما الذكر فقد يكون باللسان ، وقد يكون بالقلب ، وقد يكون باجلوارح 

  .فذكر اللسان احلمد ، والتسبيح ، والتمجيد ، وقراءة كتابه 
ذاته وصفاته ، والتفكر يف اجلواب على الشبهة العارضة يف تلك الدالئل وذكر القلب التفكّر يف الدالئل الدالة على 

، والتفكّر يف الدالئل الدالة على كيفية تكاليفه من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده ، فإذا عرفوا كيفية التَّكليف 
  .لوقاته وعرفوا ما يف الفعل من الوعد ويف الترك من الوعيد سهل فعله عليهم ، والتفكر يف أسرار خم

وأما الذكر باجلوارح ، فهو عبارة عن كون اجلوارح مستغرقة يف األعمال اليت أمروا هبا ، وخالية عن األعمال اليت 
« : فقوله ]  ٩: اجلمعة [ } فاسعوا إىل ِذكْرِ اهللا { : هنوا عنها ، وعلى هذا مسى اهللا الصالة ذكراً ، بقوله تعاىل 

اذكروين بطاعيت أذكركم مبغفريت فأمجله : وهلذا روي عن سيعد بن جبري أنه قال يتضمن الطاعات ، » اذْكُُروين 
  .حىت يدخل الكل فيه 

  فصل يف وروده الذكر يف القرآن
  :الذكر ورد على مثانية أوجه 

  .أطيعوين أغفر لكم : مبعىن الطاعة كهذه اآلية أي : األول 



  .اعملوا مبا فيه : أي ]  ٦٣: البقرة [ } اكُم بِقُوٍَّة واذكروا َما ِفيِه ُخذُواْ َمآ آَتيَْن{ : العمل ، قال تعاىل : الثاين 
فَلَمَّا { أي الِعظَة ، ومثله ]  ٥٥: الذاريات [ } َوذَكِّْر فَإِنَّ الذكرى َتنفَُع املؤمنني { : الِعظَة ، قال تعاىل : الثالث 

  .وا به ما وعظ: أي ]  ٤٤: األنعام [ } َنسُواْ َما ذُكُِّرواْ بِهِ 
[ } َبلْ أَتَْيَناُهمْ بِِذكْرِِهْم { : ومثله ]  ٤٤: الزخرف [ } وَإِنَُّه لَِذكٌْر لََّك َوِلقَْوِمكَ { : الشَّرف قال تعاىل : الرابع 

  .شرف : أي ]  ٢٤: األنبياء [ } هذا ِذكُْر َمن مَِّعَي َوِذكُْر َمن قَْبِلي { : بشرفهم ، وقوله : أي ]  ٧١: املؤمنني 
وهذا ِذكْرٌ { : القرآن ، ومثله : أي ]  ٨: ص [ } أَأُنزِلَ َعلَْيِه الذكر ِمن َبْينَِنا { : القرآن قال تعاىل : اخلامس 

  ] . ٥٠: األنبياء [ } مَُّباَرٌك أَنَزلَْناهُ 
  .التوراة : أي ]  ٤٣: النحل [ } فاسألوا أَْهلَ الذكر { : التوراة قال تعاىل : السادس 
  ] . ٦٣: األعراف [ } أََو َعجِْبُتْم أَن َجآَءكُْم ِذكٌْر مِّن رَّبِّكُْم { : البيان ، قال تعاىل : السابع 
  ] . ٩: اجلمعة [ } فاسعوا إىل ِذكْرِ اهللا { : الصالة ، قال تعاىل : الثامن 

  .والعرب » مكة « هذا خطاب ألهل » أَذْكُرْكُْم « : قوله 
  .اذكروين بطاعيت أذكركم مبعرفيت : هما قال ابن عباس رضي اهللا تعاىل عن

  .اذكروين يف النعمة والرخاء أذكركم يف الشدة والبالء : وقيل 
 - ١٤٣: الصافات [ } فَلَْوالَ أَنَُّه كَانَ ِمَن املسبحني لَلَبِثَ ِفي َبطْنِِه إىل َيْومِ ُيْبَعثُونَ { : بيانه قوله سبحانه وتعاىل 

١٤٤ . [  
  .عاء أذكركم باإلجابة اذكروين بالد: وقيل 

  .قاله أبو مسلم ]  ٦٠: غافر [ } ادعوين أَسَْتجِْب لَكُْم { : قال تبارك وتعاىل 
  .اذكروين َمبَحامدي أذكركم هبدَاييت : اذكروين يف الدنيا أذكركم يف اآلخرة ، وقيل : وقيل 

من رسول اهللا صلى اهللا عليه  إين مسعت هذا احلديث: روى احلسن عن أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه قال 
َيا اْبَن آَدَم إِنْ ذَكَْرتَنِي ِفي نَفِْسَك ذَكَْرُتَك ِفي َنفِْسي ، َوإنْ ذَكَرَْتنِي ِفي : يقول  -َتَعالَى  -إن اهللا « : وسلم قال 

اعاً ، َوإِنْ َدَنْوَت مِنِّي ِذَراعاً َدنَْوُت ِمْنَك َباعاً ، َمٍأل ذَكَرُْتَك ِفي َمألٍ َخْيرٍ ِمنُْهْم ، َوإنْ َدنَْوَت ِمنِّ ِشبْراً َدنَْوُت ِمْنَك ِذَر
إِنْ لَْم َتْسأَلْنِي غَضِْبُت َوإِنْ َمَشْيَت إِلَيَّ َهرَْولُْت إِلَْيَك ، وإِنْ َهْروَلَْت إِلَيَّ َسعَْيُت إِلَْيَك ، وإِنْ َسأَلَْتنِي أَْعطَْيُتَك ، َو

  »َعلَْيَك 

  .إين ألعلم الساعة اليت يذكرون منها : وقال أبو عثمان النهدي 
  .} فَاذْكُُرونِي أّذْكُْركُْم { : اتقوا اهللا عز وجل : ومن أين تعلمها؟ قال : قيل 
  .} واشكروا ِلي { : قوله 

  .يتعّدى تارة بنفسه ، وتارة حبرف جر على حد سواء على الصحيح » َشكَر « تقدم أن 
  .عناه شكرت لزيد َصنِْيَعُه ، فجعلوه متعدياً الثنني شكرت لزيد ، فم: إذا قلت : وقال بعضهم 

واشكروا يل ما أنعمت به « : بنفسه ، واآلخر حبرف اجلر ، ولذلك فسر الزخمشري هذا املوضع بقوله : أحدمها 
  .» عليكم 

  .» واشكروا يل ، واشكروين مبعىن واحد « : وقال ابن عطية 
فاملعىن شكرت لك . نعميت وَأََياِديَّ ، وكذلك إذا قلت شكرتك  :أفصح وأشهر مع الّشكر ، ومعناه » يل « و 

صنيعك وذكرته ، فحذف املضاف؛ إذ معىن الشكر ذكر اليد ، وذكر ُمْسِديها معاً ، فما حذف من ذلك ، فهو 



  .اختصار لداللة ما بقي على ما حذف 
بذكر إحسانه ، وشكر اهللا سبحانه للعبد  ثناؤه عليه -تعاىل  -الظهور ، فشكر العبد هللا : وأصل الشكر يف اللغة 

  .ثناؤه عليه بطاعته له ، إال أن شكر العبد ُنطق باللسان ، وإقَْرار بالقلب بإنعام الرب 
هني ولذلك حذفتع منه نون اجلماعة ، وهذه نون املتكلم ، وحذفت الياءح أهنا رأس } َوالَ َتكْفُُرونِ { : وقوله تعاىل 

  .ال تكفروا نعميت ، فالكفر هنا َسْتر النعمة ال التكذيب :  القرآن ، أي آية إثباهتا أحسن يف غري

  ) ١٥٣(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعينُوا بِالصَّْبرِ َوالصَّلَاِة إِنَّ اللََّه َمَع الصَّابِرِيَن 

ما يتصل بالشكر } شكروا ِلي وا{ : مجيع العبادات ، وبقوله » فاذكروين « ملا أوجب بقوله  -تعاىل  -أعلم أنه 
وإمنا خّصهما بذلك ملا فيهما من املعونة على } استعينوا بالصرب والصالة { : أردفه ببيان ما يعني عليهما ، فقال 

  .العبادات 
وتوطينها على حتمُّل املشاّق ، ومن كان  -تعاىل  -أما الصرب فهو قَْهر النفس على احتمال املَكَاره يف ذات اهللا 

  .سهل عليه فعل الطاعات ، وحتمل مشاق العبادات ، وجتّنب احملظورات  كذلك
  ] . ٤٥: النعكبوت [ } إِنَّ الصالة تنهى َعنِ الفحشآء واملنكر { : وأما الصالة فلقوله تعاىل 

  .ومن الناس من محل الصرب على الصوم 
: البقرة [ } َمْن ُيقَْتلُ ِفي سَبيلِ اهللا أَمْوَاٌت َبلْ أَْحَياءٌ َوالَ َتقُولُواْ ِل{ : ومنهم من محله على اجلهاد ، لقوله تعاىل بعده 

]  ٤٥: األنفال [ } إِذَا لَقِيُتْم ِفئَةً فاثبتوا { : أمره بالتثبت يف اجلهاد ، فقال تعاىل  -تعاىل  -وألنه ]  ١٥٤
 أَن قَالُواْ ربََّنا اغفر لََنا ذُُنوَبَنا َوإِْسَرافََنا يف أَمْرَِنا َوَما كَانَ قَْولَُهْم إِالَّ{ : وبالتثبُّت يف الصالة ويف الدعاء ، فقال تعاىل 
  ] . ١٤٧: آل عمران [ } َوثَبِّْت أَقَْداَمَنا وانصرنا َعلَى القوم الكافرين 

  فصل يف أقسام الصرب وذكر االستعانة
  .الة ومل يذكر فيماذا ُيْستعان والقول األول أوىل لعموم اللفظ وعدم تقّيده االستعانة ، ذكر االستعانة بالص

  :فظاهره يدل على أن االستعانة يف كل األمور ، وذكر الصرب ، وهو ينقسم إىل قسمني 
  .الصرب على الطاعات : أحدمها 
  .الصرب على الشدائد فهو يشملها وتقدم الكالم على املراد بالصالة : والثاين 

  .} إِنَّ اهللا َمَع الصابرين { : قوله تعاىل 
  :املعّية على قسمني ف

  .معّية عامة ، وهي املعيذة بالعلم والقدرة ، وهذه عامة يف حق كل أحد : أحدمها 
: معّية خاصة وهي املعّية بالَعْون والنصر ، وهذه خاصة باملتقني واحملسنني والصابرين ، وهلذا قال اهللا تعاىل : والثاين 

: أي } إِنَّ اهللا َمَع الصابرين { : وقال هاهنا ]  ١٢٨: النحل [ } ِسُنونَ إِنَّ اهللا َمَع الذين اتقوا والذين ُهم مُّْح{ 
  .بالعون والصرب 

  ) ١٥٤(َولَا َتقُولُوا ِلَمْن ُيقَْتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْموَاٌت َبلْ أَحَْياٌء َولَِكْن لَا َتْشُعُرونَ 

ستة : ، وقتل من املسلمني يومئذ أربعة شعر رجالً »  بدر« نزلت اآلية يف قَْتِلى : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .من املهاجرين ، ومثانية من األنصار 



عبيدة بن احلرث بن عبد املطلب ، وعمر بن أيب وقاص ، وذو الشمالني ، وعمرو بن نفيلة ، : فمن املهاجرين 
عبد املنذر ، وزيد بن احلرث ،  سعيد بن خيثمة ، وقيس بن: وعامر بن بكر ، ومهجع بن عبد اهللا ، ومن األنصار 

ومتيم بن اهلمام ، ورافع بن املعلى ، وحارثة بن سراقة ، ومعوذ بن عفراء ، وعوف بن عفراء رضوان اهللا تعاىل 
: وقال بعضهم . إهنم ماتوا : أن يقال فيهم  -تعاىل  -مات فالن ومات فالن ، فنهى اهللا : عليهم وكانوا يقولون 
  .إنّ الناس يقتلون أنفسهم طلباً ملَْرضَاة حممد من غري فائدة فنزلت هذه اآلية : قالوا  إن الكفار واملنافقني

  فصل يف املراد حبياء الشهداء
  .اختلفوا يف هذه احلياة 

إهنم يف القرب أحياء كأن اهللا تعاىل أحياهم إليصال الثواب إليهم ، وهذا دليل على أن املطيعني : فقال أكثر املفسرين 
  .م إليهم وهو يف القبور يصل ثواهب
  حنن نشاهد أجسادهم ميتة يف القبور ، فكيف يصح ما ذهبتم إليه؟: فإن قيل 
أما عندما فالبنية ليست شرطاً يف احلياة ، وال امتناع يف أن يعيد اهللا احلياة إىل كلّ : قال ابن اخلطيب : فاجلواب 

  .التركيب والتأليف  واحد من تلك الذّرات واألجزاء الصغرية من غري حاجة إىل
  .وأما عند املعتزلة فال يبعد أن يعيد اهللا احلياة إىل األجزاء اليت ال بّد منها يف ماهية احلي ، وال يعترب باألطراف 

  .وحيتمل أيضاً أن حيييهم إذا مل يشاهدوا 
هم أموات : شركني قالوا الشهداء األحياء ، وحيتمل أن امل: يعين ال تسّموهم باملوتى ، وقولوا هلم : وقال األصم 

وال تقولوا للشهداء ما قاله : فقال ]  ١٢٢: األنعام [ } أََو َمن كَانَ َمْيتاً فَأَْحيَْيَناُه { : يف الدين كما قال تعاىل 
يعين املشركني ال يعلمون من قتل على دين [ هم أحياء يف الدين ، ولكن ال يشعرون : املشركون ، ولكن قولوا 

: إن املشركني كانوا يقولون : وقال الكعيب وأبو مسلم األصفهاين ]  وسالمه عليه حيٌّ يف الدين حممد صلوات اهللا
يقتلون أنفسهم ، وخيسرون حياهتم ، فيخرجون من الدنيا بال فائدة ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -إن أصحاب حممد 

، وحيتمل أهنم ‘ م كانوا دهرية ينكرون املعادوهؤالء الذين قالوا ذلك ، حيتمل أهن. ويضيعون أعمارهم إىل غري شيء 
فلذلك قالوا هذا الكالم ، فقال اهللا  -عليه الصالة والسالم  -كانوا مؤمنني باملعاد إال أهنم منكرين لنبوة حممد 

كن إهنم أموات ال ينشرون وال ينتفعون مبا حتملوا من الشدائد يف الّدنيا ، ول: تعاىل وال تقولوا كما قال املشركون 
بأهنم سيحيون غري بعيد ، » أحياء « : سيحيون فيثابون وينعمون يف اجلنة ، وتفسري قوله : اعلموا أهنم أحياء ، أي 

  :قال اهللا تعاىل 

[ } أََحاطَ بِهِْم ُسَراِدقَُها { : ، وقال ]  ١٤ - ١٣: االنفطار [ } األبرار لَِفي َنعِيمٍ َوإِنَّ الفجار لَِفي َجحِيمٍ { 
  ] . ٢٩: الكهف 

افالذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { وقال ]  ١٤٥: النساء [ } إِنَّ املنافقني ِفي الدرك األسفل ِمَن النار { : وقال 
  ] . ٥٦: احلج [ } ِفي َجنَّاتِ النعيم 

  :والقول األول هو املشهور ويدل عليه وجوه 
، ]  ١١: غافر [ } قَالُواْ َربََّنآ أََمتََّنا اثنتني َوأَحَْيْيَتَنا اثنتني { : اآليات الدالة على عذاب القرب كقوله تعاىل : أحدها 

]  ٢٥: نوح [ } أُغْرِقُواْ فَأُْدِخلُواْ َناراً { : وقال اهللا تعاىل ] واملوتتان ال حتصالن إال عند حصول احلياة يف القرب [ 
  .للتعقيب » الفاء « و 

]  ٤٦: غافر [ } غُُدّواً َوَعِشّياً َوَيْوَم َتقُوُم الساعة أدخلوا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ العذاب  النار ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها{ : وقال 



على العبد ، والثواب حق  -تعاىل  -وإذا ثبت عذاب القرب وجب القول بثواب القرب أيضاً؛ ألن العذاب حّق اهللا 
  .للعبد على اهللا تعاىل 

معىن؛ ألن « َولَِكْن الَ َيْشُعُرونَ : قيل يف القول الثاين والثالث مل يكن لقوله  أن املعىن لو كان على ما: وثانيها 
كانوا ال يعلمون؛ أي أهنم سيحيون يوم ] كانوا يعلمون أهنم ماتوا على هدى وكون أهنم [ اخلطاب للمؤمنني ، وقد 

  .القيامة 
دليل على حصول احلياة ]  ١٧٠: آل عمران [ } َحقُواْ بِهِم َوَيْسَتْبِشُرونَ بالذين لَْم يَلْ{ : أن قوله تعاىل : وثالثها 

  .يف الَبْرَزخِ قبل البعث 
القَْبُر رَْوَضةٌ ِمْن رِيَاضِ اجلَنَِّة أَوْ » : وقوله « أَُعوذُ بَِك ِمْن َعذَاب القَْبرِ » قوله عليه الصالة والسالم : ورابعها 

  «ُحفَْرةٌ ِمْن ُحفَرِ النريان 
  .أهنم سيحيون ، فحينئذ ال يبقى لتخصيصهم هبذا فائدة « إهنم أحياء » : لو كان املراد من قوله  أنه: وخامسها 

وليس معناه أهنم سيحيون ، إذ لو كان كذلك مل يكن بني : والشهداء أحياء كما قال اهللا تعاىل : قال القرطيب 
  .الشهداء وبني غريهم فرق إذ كل أحد سََيْحَيا 

  .واملؤمنون يشعرون أهنم سيحيون } وَلَِكْن الَ َتشُْعُرونَ { : بارك وتعاىل ويدل على هذا قوله ت
إمنا خصهم بالذكر؛ ألن درجتهم يف اجلنة أرفع ، ومنزلتهم أعلى وأشرف  -تعاىل  -وأجاب عنه أبو مسلم بأنه 

مَِّن النبيني والصديقني والشهدآء  َوَمن ُيِطعِ اهللا والرسول فأولئك َمَع الذين أَْنَعَم اهللا َعلَْيهِم{ : لقوله تعاىل 
  .فأرادهم بالذكر تعظيما ]  ٦٩: النساء [ } والصاحلني 

ما خصهم بالذكر  -تعاىل  -هذا اجلواب ضعيف؛ ألن منزلة النبيني والصديقني أعظم مع أن اهللا : قال ابن اخلطيب 
.  

  .إمنا هي يف الشهداء  ويف هذا اجلواب نظر؛ ألن اآلية الكرمية ليست يف النبيني والصديقني ،
آل [ } َبلْ أَْحَياٌء ِعنَد َربِّهِْم يُْرَزقُونَ { : فقال « آل عمران » ذكر هذه اآلية يف  -تعاىل  -واحتج أبو مسلم بأنه 

وهذه العندية ليست باملكان ، بل بالكون يف اجلنة ، ومعلوم أن أهل الثواب ال يدخلون اجلنة إال ]  ١٦٩: عمران 
  . بعد القيامة

ال نسلم أن هذه العندية ليست إال بالكون يف اجلنة ، بل بإعالء الدرجات ، وإيصال البشارات : وقال ابن اخلطيب 
  .إليه ، وهو يف القرب ، أو يف موضع آخر 

  .ثواب القرب وعذابه للروح ال للقالب ، والكالم يف هذه املسألة مذكور يف غري هذا املكان : وقال بعضهم 

ُتْعرض أرزاقهم على أرواحهم ، فيصل إليهم الروح  -تعاىل  -إن الشهداء هم أحياء عند اهللا : قال احلسن [ 
  ] .والفرج ، كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوة وعشية ، فيصل إليهم الَوَجُع 

خرب مبتدأ « أحياء » لك هم أموات ، وكذ: ال تقولوا : خرب مبتدأ حمذوف أي } أَمَْواٌت َبلْ أَْحَياٌء « : قوله تعاىل 
  .بل هم أحياء : حمذوف أي 

« أموات بل أحياء » : ، ومعناها أخرى ، فجمع يف قوله « يقتل » : مرة فأفرد يف قوله « من » وقد راعى لفظ [ 
  .هنا للعلة ، وال تكون للتبليغ؛ ألهنم مل ُيَبلُِّغوا الشهداء قوله هذا « الالم » و ] 

  .يف حملّ نصب بالقول؛ ألهنا حمكية به « أموات  هم» : واجلملة من قوله 
  :فيحتمل وجهني « بل هم أحياء » وأما 



َولَِكْن الَ { : بأهنم أحياء ، ويرجحه قوله  -تعاىل  -أال يكون له حمل من اإلعراب ، بل هو إخبار من اهللا : أحدمها 
  .؛ إذ املعىن ال شعور لكم حبياهتم } َتْشُعُرونَ 
هم أحياء ، وال جيوز أن ينتصب بالقول األول : ون حملّه النصب بقول حمذوف تقديره ، بل قولوا أن يك: والثاين 

  .أي حبياهتم ، واهللا أعلم : لفهم املعىن « يشعرون » لفساد املعىن ، وحذف مفعول 

  ) ١٥٥(فُسِ وَالثََّمرَاِت وََبشِّرِ الصَّابِرِيَن َولََنْبلُوَنَّكُْم بَِشْيٍء ِمَن الَْخْوِف َوالْجُوعِ َوَنقْصٍ ِمَن الْأَْموَالِ وَالْأَْن

فإمنا نبلوكم ]  ٤٥: البقرة [ } واستعينوا بالصرب والصالة { : هذا متعلق بقوله تعاىل : ] رمحه اهللا [ قال القفال 
  .باخلَْوِف وبكذا ، وفيه مساِئلُ 

لَِئن { : والشكُر يوجب املزيّد ، لقوله ]  ١٥٢: لبقرة ا[ } واشكروا ِلي َوالَ َتكْفُُروِن { : إنه تعاىل قال : فإن قيل 
  .؟ } َولََنْبلُوَنَّكُْم بَِشْيٍء مَِّن اخلوف { : فكيف أرَدفُه بقوله ]  ٧: إبراهيم [ } َشكَْرُتمْ َألزِيَدنَّكُْم 

  :واجلواب من َوجَْهْينِ ] : قال ابن اخلطيب [ 
لشرائعِ إمتاُم النعمِة ، فكأنه كذلك موجباً للشُّكْرِ ، مث أَخرب أن القياَم بتلك أخرب أَنَّ إكمَالَ ا -تعاىل  -أنه : األولُ 

  .الشرائع ال يُْمِكن إِال بتحّمل اِملَحن ، فال َجَرَم أمر فيها بالصَّْبر 
درجةَ الشاكرين ] ل الرج[ أَنَْعم أوالً فأََمر بالشكْر ، مث اْبَتلَى وأمر بالصَّْبرِ ، لينال  -تبارك وتعاىل  -أنه : الثاين 

  »اِإلْيَمانُ نِْصفَاِن نِْصٌف َصْبٌر ، َونِْصٌف ُشكْرٌ « : َوالصَّابِريَن َمعاً ، فيكمل إمياُنُه على ما قال عليه الصالة والسالم 
  .اخلطاُب جلميع أُمَِّة حممد صلى اهللا عليه وسلم : قال بعضَهم 

بعد اِهلجْرة وهذا  -صلى اهللا عليه وسلم  -املخاطبِة أصحاب النيب  املراُد هبذه: وقال َعطاٌء والرَّبِيُع بُن أَنس 
ة االبتالُء ِإلظْهَارِ املطيع من العاصي ال ليعلم شيئاً ، ومل َيكُْن َعاِلماً به ، وقد ُيطْلق االبتالُء على اَألمانِة؛ كهذه اآلي

وَإِِذ ابتلى إِْبَراهِيمَ { : م الكالُم ِفيه ، يف قوله تعاىل وليصيبنكُم اللَُّه بشْيٍء من اخلوف ، وقد تقدَّ: الكرميِة ، واملعىن 
  ] . ١٢٤: البقرة [ } َربُُّه بِكَِلَماٍت 

  :ويف حكمة هذا االبتالء وجوه 
ليوطِّنُوا أنفسهم على الصرب عليها إذا وردت ، فيكُونُ ذلك أبعَد هلم من اجلََزعِ ، وأَسَْهل عليهم بعد : أََحُدمها 
  .الوُرود 

أهنم إذا علموا أنه ستصل إليهم تلك اِملَحن ، اشَتدَّ َخْوفُهم فيصري ذلك اخلوُف تَْعجِيالً لالبتالِءن ، : ثَانِيَها و
  .فيستِحقُّون به مزيّد الثَّوابِ 

ْن نَِهاية أن الكفاَر إذا شاهدوا حممداً وأصحَاَبُه مِقيمَني على دينهم ُمْستقّرين عليه ، مع ما كانوا عليه م: وثَالِثُهما 
مَّل الضر واِملْحَنِة واجلُوع ، َيْعلَُمونَ أن القوَم إِنَّما اختاروا هذا الدِّيَن لقطِْعهم بصّحته ، فيدُعوهم ذلك إِىل مَزِيد التأ

  .يف َدالَِئله 
ينصُره ، مث رأوه مع ذلك ومن املعلُوم الظَّاِهر أَنَّ التََّبَع إذا َعَرفُوا أن املتبوعَ يف أَْعظَم اِملحَن بسبب املذهب الذي 

  .ُمِصّراً على ذلك املذهب كان ذلَك أَْدَعى هلم إىل اتَّباِعه مما إذا رأوه ُمَرفّه احلَالِ ، ال كُلْفة عليه يف ذلك املذهب 
ك أنه تعاىل أخرب بوقُوع ذلك االبتالِء قَْبل وقُوِعه ، فوجد خمرب ذلك اخلرب على ما أخرب عنه ، فكان ذل: ورَابُِعَها 

  .إْباراً عن الغَْيب ، فكان معجزاً 
أَنَّ من املَُناِفِقَني َمْن أَظَْهر متابعة الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه طمعاً منه يف املال ، وسعة الرزق ، : وَخاِمسُها 



ذلكن نَفَر منه ، وتركَ فإذا اختربه تعاىل بنزول هذه احملن فعند ذلك يتميز املنافق من املوافق؛ ألنَّ املناِفَق إِذَا َسِمَع 
  .ِديَنه ، فكانَ يف َهذَا االختبارِ َهِذِه الفَاِئَدةُ 

أكثر من أخالصه حال إقبال الدنيا ] البالء ، ورجوعه إىل باب اهللا تعاىل [ أن إخالص اإلنسان حالة : وَساِدُسها 
  .عليه 

ن جوابه مضارعاً مثبتاً مستقبالً ، وجب تلقيه بالالم هذا جواب قسم حمذوف ، ومىت كا» َولََنْبلَُونَّكُْم « : قوله تعاىل 
وإحدى النونني خالفاً للكوفيني حيث يعاقبون بينهما ، وال ُيجيز البصريون ذلك إال يف الضرورة ، وفتح الفعل 

  .املضارع التصاله بالنون ، وقد تقدم حتقق ذلك وما فيه من اخلالف 
لَمَّا ُضمََّتا إىل النُّوِن الثَِّقيلَةِ : وقال غُريه . توَحةٌ ِعْند ِسيَبَويْه؛ اللِتقَاِء الّساِكَنني مف» الَواوُ « وهذه : قال القُْرِطيبُّ [ 

  ] .اِملْحَنةُ ، وقدم تقدََّم : ُبنَِي الفِْعلُ ُمَضارِعاً مبنزِلَِة َعَشر ، والَبالَُء َيكُون َحَسناً وََيكُونُ سَيِّئاً ، وأَْصلَُه 
« معناها اإللصاق ، وقراءة اجلمهور على إفراد » الباء « و » وَلََنْبلُوَنَّكُْم « : متعلق بقوله » َشيء بِ« : قوله تعاىل 

  .، ومعناها الداللة على التقليل؛ إذ لومجعه الحتمل أن يكون ضرباً من كل واحد » شيء 
  .على اجلمع » بأشياء « : وقرأ الضحاك بن مزاحم 

  .وبشيء من اجلوع؛ وبشيء من النقص : حذف تقديره  وقراءة اجلمهول ال بد فيها من
  .وأما قراءة الضحاك فال حتتاج إىل هذا 

  .يف َمَحلّ َجرِّ صفة لشيء ، فيتعلّق مبحذوف » ِمَن الْخَْوِف « : وقوله 
  فصل يف أقسام ما يالقيه اإلنسان من املكاره

إىل موجود يف احلال ، وإىل ما كان موجوداً يف املاضي  أْعلَم أَنَّ كلّ ما يالقي اإلنسان من مكروه وحمبوب ، فينقسم
  .، وإىل ما َسُيوَجُد يف املُْسَتقْبل 

فيما مضى مسي ذكراً وتذكراً ، وإن كان مَْوُجوداً يف احلَال ُيسَمى ذوقاً ووجداً ، ] وجود شيء [ فإذا َخطَر بالبالِ 
  .وإمنا مسي َوْجداً؛ ألهنا حالةٌ جتدها ِمْن نَفِْسك 

  .ن خطر بالبالِ ُوُجودُ َشْيٍء يف االستقبال وغلب ذلك على القَلْبِ ُسمًِّي انتظاراً وتوقّعاً وإ
فإن كان املنتظر مكروهاً حيصل منه أمل يف القلب يسمى خوفاً وإشفاقاً ، وإن كان حمبوباً مسي ذلك ارتياحاً يف القلب 

.  
  فصل يف الفرق بني اخلْوف واجلُوع والنَّقْص

اخلوفُ خوُف الَعُدوِّ واجلُوع القَْحط ، والنقُص ِمَن اَألمَْوالِ باخلُسَْراِن واهلَالَكِ : باسٍ َرضي اهللا عنهما قال ابُن ع
  .واألنفس مبعىن القتل 

  .باملرض والسيب : وقيل 
نون أما اخلوف الشديد فقد حصل هلم عند مكاشفتهم العرب بسبب الّدين ، فكانوا ال يؤم: وقال القفال رمحه اهللا 

ُهنَاِلكَ { : ما كان ، قال اهللا تعاىل » األحزاب « قصدهم إياهم واجتماعهم عليهم ، وقد كان من اخلوف وقعة 
  ] . ١١: األحزاب [ } ابتلي املؤمنون َوزُلْزِلُواْ زِلْزَاالً َشِديداً 

لقلّة أمواهلم ، حىت أنه عليه  »املدينة « إىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما اجلوع فقد أصاهبم يف أول مهاجرة النيب 
  .كان يشّد احلجر على بطنه [ الصالة والسالم 

: اجلُوُع ، قال : ملا خرج التقى بأيب بكر قال َما أَْخَرَجَك؟ قال  -] عليه السالم  -وروى أبو اهليثم من الّتيهان أنه 



قد َيْحُصلُ ذلك عند ُمَحاربة الَعُدوِّ ، بأَنْ ينفق َمالَُه يف وأما َنقْصُ اَألمَْوالِ واَألنْفُسِ ، ف[ أَخَْرجَنِي َما أَخَْرَجَك 
  :وقال اللَُّه َتعَالَى ] االْسِتْعداِد واجلَهاِد ، وقد ُيقَْتلُ؛ فهناك حيصلُ النَّقُْص يف املال والنفس 

اِجلَهاِد عند فََناِء الزَّاِد؛ قال اهللا تعاىل وقد حيصلُ اجلُوُع يف سفر ]  ٤١: التوبة [ } َوَجاِهُدواْ بِأَْموَاِلكُْم َوأَنْفُِسكُْم { 
  ] . ١٢٠: التوبة [ } ذلك بِأَنَُّهْم الَ ُيصِيُبُهْم ظََمأٌ َوالَ َنَصٌب َوالَ َمخَْمَصةٌ ِفي َسبِيلِ اهللا { : 

يكون ذلك وأما نقص الثمرات فقد يكون باجلَْدب ، وقد يكون بترك ِعَمارة الضِّيَاع لالشتغال جبهاد األعداء ، وقد 
  .من الوفود  -صلى اهللا عليه وسلم  -باإلْنفَاق على من كان َيرُِد على رسول اهللا 

: صيام شهر رََمضان ، والنقص من األموال : خوف اهللا عز وجل ، واجلوع : اخلوف : قال الشافعي رضي اهللا عنه 
  .بالزكوات والصدقات ، ومن األنفس باألمراض ، ومن الثمرات ، موت األوالد 

  :ِفيه َوْجهان » َونَقْصٍ « : قولُه َتَعاىل 
  .بشيٍء من اخلَْوِف وبنقص : ، واملعىن » َشْيٍء « أَنْ يكُونَ معطوفاً على : أَحُدُهما 
  .شيٌء من نقص األموال : أن يكون َمْعطوفاً على اخلَْوِف ، أَْي : والثَّانِي 

  .واألول أَوْلَى؛ الشتراكهما يف التنكري 
  :فيه َخْمسة أَْوُجه » ِمَن اَألْموَالِ «  :قَْولَُه 

: ، وهو يتعدَّى إىل واحٍد ، وقد ُحِذف ، أَْي » نقص « ؛ ألنه مصدر » نقص « أَنْ يكونَ ُمتَعلقاً ب : أَحدها 
  .ونقص شيء ِمْن كَذا 

  .كائن من كذا الثَّانِي ، أَنْ َيكُونَ يف حملّ َجرٍّ صفة لذلك احملذوف ، فيتعلّق مبحذوف ، أي ونقص شيء 
ونقُص شيء كَاِئٌن من : أَنْ يكونَ يف حملِّ َنْصبٍ صفَةً ملفعول َمْحذُوفٍ نصب هبذا املصدر املنون ، والتقديُر : الثَّاِلثُ 

  .كذا ، ذكره أَبُوا الَْبقَاء 
  .على هذين الوجهني التَّبِْعيُض » مْن « ويكونُ َمعىن 

« نقص كائن من كذا ، وتكونُ : ، فيتعلق مبحذوف أيضاً ، أَْي » َنقص « ةً ل أَنْ يكون يف حمل جرِّ ِصفَ: الرَّابُع 
  .البتداء الَغاَيِة » ِمْن 

  .زائدةً عن اَألْخفَشِ ، وحينئذ ال تعلّق هلا بَِشْيٍء » ِمْن « أن تكون : اِخلاِمُس 
: ه وسلم ، وملن أَتى َبْعَدُه من أمته ، أي اِخلطَابُ لرسول اهللا صلى اهللا علي» وََبشِّرِ الصَّابِرِيَن « : قوله تعاىل 

الصابرين على اَبالَِء والرََّزايا ، أي بشرهم بالثواب على الصرب ، والصرب أصله احلبس وثوابه غري مقدر ، ولكن الَ 
] » ْنَد الصَّْدَمِة األُْولَى إِنََّما الصَّْبُر ِع« : لقوله عليه الصالةُ والسَّالُم [ يكُون ذلك إال بالصَّْبر عند الصَّْدَمة األوىل 

  .أي الشاقة على النفس الذي َيْعظُمُ الثواُب عليه ، إمنا هو عند ُهُجوم املُصيبة وَمرَارهتا 
  .والصَّْبرُ َصْبراِن؛ صَْبٌر عن معصية اهللا تعاىل فهذا ُمَجاِهٌد ، والصُرب َعلَى طَاَعِة اهللا فهذا َعابٌِد 

أُولَِئَك َعلَيْهِْم َصلَوَاٌت ِمْن َربِّهِْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَِئَك ) ١٥٦(ُمِصيَبةٌ قَالُوا إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيهِ رَاجُِعونَ  الَِّذيَن إِذَا أََصاَبْتُهْم
  ) ١٥٧(ُهُم الُْمهَْتُدونَ 

  .أَْرَبَعةُ أَْوُجٍه » الَِّذيَن « : يف قوله 
  .لصابرين ، وهو اَألُصّح أَنْ يكُونَ منصوباً على النَّْعِت ل: أحُدها 



  .أن يكون مَْنُصوباً على املْدحِ : الثَّانِي 
أن يكون َمْرفُوعاً على خرب مبتدأ حمذوف ، أَْي ُهُم الذيَن ، وحينئٍذ حيتمل أن يكون على القطع ، وأَنْ : الثَّاِلثُ 

  .يكونَ على االستئناِف 
أولئك َعلَْيهِمْ { : َوَجوابَِها صلةٌ ، وخَربُه ما بعده ِمْن قوِله » إِذا « الشرطية ِمْن أَنْ َيكُون مُْبَتدأً ، والُْجْملَةُ : الرَّاُبُع 

  .} َصلَوَاٌت 
  .} أَصَاَبتُْهْم ُمِصيَبةٌ { : قولُه تعاىل 
  .أَصاَبهُ إَِصاَبة وُمَصابة وُمصَاباً : ، يقالُ ] كُلُّ ما ُيذي املْؤِمَن وَيِصيُبُه : [ واملصيبةُ 
  .وَاِحدُ املَصَائب :  واملصيبةُ

  .ِمثْلُ املصيَبِة » بضم الصَّادِ « واملَُصوَبةُ 
، » مصاوب « ، كَأَنَّهم َشبَّهوا اَألصْلي بالزائد وُيْجَمُع على » الواو « وأمجعِت العرُب على َهْمزِ املَصَائب ، وأَْصلُُه 

  ]الكامل : [ وهو األْصلُ ، واملَُصابُ اِإلصَابةُ ، قال الشاعر 
  أَْهَدى السَّالَم َتِحيَّة طُلُْم... أَُسلَْيُم إِنَّ ُمَصاَبكُْم َرُجالً  - ٨٤٧

  .وصَاًب السَّْهمُ القِْرطاَس ُيصيبه َصْيًبا لغةٌ يف أََصاَبُه 
  .النَّكَْبةُ يُْنكَبُها اإلنسانُ وإِنْ َصغَُرْت ، وتستعمل يف الشر : واملُِصيَبةُ 

إِنََّنا بثالث نوناٍت ، فُحِذفَِت األخريةُ : إِنَّ وَاْسَمها وخََبَرها يف حملِّ َنْصبٍ بالقول ، واألصلُ »  إِنَّا ِللَِّه« : قولُه تعاىل 
إهنا لو ُحِذفَتِ : ال األُولَى ، ألنه قد ُعهَِد َحذْفُها ، وألهنا طرٌف من األطرافِ األَْولَى باحلذِْف ، ال ُيقالُ » إِنَّ « من 

فكان يَْنَبِغي أَنْ ُتلَْغى ، فينفصل الضمُري املرفوُع ِحيَنئٍذ ، ] اَألفَْصح [ فةً ، واملخففةُ ال تعمل على الثانيةُ لكانت ُمَخفَّ
لك إذْ الَ َعَملَ هلَا فيه ، فدل َعَدُم ذلك على أن املَْحذُوف النُّونُ اُألولَى ألن هذا احلذَف َحذٌْف ِلتَواِلي اَألْمثَالِ ال ذ

وأصاَبتُْهْم ُمصيبةٌ من التَّجاُنسِ املغاير؛ إذْ إِْحَدى كَِلمِتي املادَّةِ اسٌم واُألْخَرى ِفْعلٌ ، ومثله » إن « احلذُف املعُْهوُد يف 
  ] . ١: الواقعة [ } َوقََعِت الواقعة { ]  ٥٧: النجم [ } أَزِفَتِ اآلزفة { : 

  .فصل يف الكالم على اآلية 
إِقْراٌر على أنفُسنا باهلَالَك ، ال مبعىن االنِتقَال » وإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ « ِمنَّا له باملُلِْك ،  إقراٌر» إِنَّا ِللَِّه « : قال َبْعضُُهم 

ارُ إىل َمكَاٍن أَْو جَِهٍة فإن ذلك على اللَّه ُمحَال ، بل املراُد أنه َيصُري إىل حَيثُ ال َيْمِلُك احلُكْمَ سواه ، وذلك هو الدَّ
ند ذلك ال َيْملُك هلم أحٌد نفعاً وال ضّراً ، وما َداُموا يف الدنيا ، قَْد َيْمِلُك غُري اللَِّه نفَعُهْم وضرهم اآلخَرةُ؛ َألنَّ ع

إن املُلَْك والدولة ترجُع إليه الَ مبعىن : هذا ُرُجوعاً إليه تعاىل ، كما ُيقالُ  -تعاىل  -حبسب الظاِهر ، فجعل اللَّهُ 
  .رة ، وترك املَُناَزعِة االْنِتقَالِ بل مبعىن القُْد

  .يف اآلخرة } إِنَّا للَِّه وَإِنَّآ إِلَْيِه رَاجِعونَ { : وقال بعضهم 
َمنِ اْستَْرَجَع ِعْنَد املُِصْيَبِة جََبَر اللَُّه ُمِصيَبُتُه ، وأَْحَسَن ُعقَْباهُ « : أنه قَالَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -ُروَي َعنِ النَّبِيّ [ 

  »لَُّه لَُه َخلَفاً صَاِلحاً يَْرضاه ، َوَجَعلَ ال
  .} إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّآ إِلَْيِه رَاُجعونَ { : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وروي أنه طُِفئ سَِراجُ َرسُولِ اللَّهِ 

  »ملُْؤِمَن فَُهَو ُمِصْيَبةٌ َنَعْم ، كُلّ َشْيٍء ُيؤِْذي ا« : ُمِصيَبةٌ ِهَي؟ قال : ، فقيل » إنا هللا وإّنا إليه راجعون « : فقال 
َما ِمْن ُمْسِلمِ ُيصاُب ُمِصْيَبةً فََيفَْزُع إِلَى َما « : حدثين أَُبو َسلََمةَ ، أنه عليه الصالةُ والسالم قال : وقالت أُمُّ َسلََمةَ 

فمال : قالت » مَّ أُجْْرنِّي ِفي ُمصِْيَبيت ، وأْخِلْف ِلي خَْيراً ِمْنها إِنَّا ِللَِّه وإِنَّا إِلَْيِه رَاجُِعونَ ، اللَُّه: أََمَرُه اللَُّه بِِه ِمْن قَْوِلِه 



تويف أَُبو َسلََمة ذكرت هذا اِحلديثَ ، وقلُت هذا القولَ ، فأخلف اللَُّه ِلَي حممداً صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ، 
  .وشرف ، وكرم ، وجمد وجبل ، وعظم 

أن املُْؤِمَن إِذَا أَْسلَمَ أَْمَره ِللَِّه ، واسترَجَع عند ُمَصيَبِتِه كتب اللَُّه له ثَالثَ  -تعاىل  -أخرب اللَّهُ : وقال ابُن َعبَّاس 
  .الصَّالة من اهللا ، والرمحة ، وحتقيق سبيل اهلدى : ِخصَالٍ 

  ] .ُه لَمْ َيكُن لَْيَت: ألن أَِخرَّ من السماء أحّب إيلّ ِمْن أن أقول لشيٍء قضاه اللَُّه : وقال ابُن َمْسُعوٍد 
  .اشتملت اآليةُ الكرَِميةُ على ُحكْمني فَْرضٍ ونَفْل : قال أَُبو َبكْرٍ الرازي 

 أَمَّا الفَْرُض فهو التَّْسِليُم ألمرِ اهللا تعاىل ، والرَِّضا بِقََضاِئِه ، والصُرب على أداِء فَرَاِئِضه ، ال يصرف عنها مصائب
  .الدنيا 

  .} إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيهِ رَاجُِعونَ { : قولِ وأما النَّفْل فإظهاراً ل
  .ذكَُروا من قولِ هذه الكَِلمِة فَواِئَد [ 

  .االشتغالُ هبذه الكلمِة عن كَالَم ال يليق : منها 
  .أهنا ُتسلّي قلَب املُصَابِ ، وتقلّلُ ُحْزَنه : ومنها 
  .يف كَالَمٍ ال َيِليُق  تقطَُع طمع الشَّْيطَاِن يف أَنْ ُيَواِفقَُه: ومنها 

  .ومنها أَنَّهُ إذا مسعه غُريه اقَْتَدى به 
أنه إذا قال بلسَانِه يف قَلْبِه االعتقاَد احلََسن ، فإنَّ اِحلَساَب عند املُِصيَبِة ، فكان هذا القَْول مذكراً له التَّْسليم : ومنها 

  ] .ِلقََضاِء اهللا وقدره 
  :فإن يف إظهاره فوائد جزيلة 

  .ه أن غريه يقتدي به إذا مسعه منا
  .ومنها غبط الكفار ، وعلمهم جبده واجتهاد يف دين اهللا ، والثبات عليه وعلى طاعته 

الزهُد يف الدنيا أالّ ُيِحبَّ البقاَء ِفيَها ، وأفَضلُ األعمالِ الرضا عن اهللا ، وال ينبَِغي : وحكي عن َبْعِضهِم أنه قال 
  .ْعلَُم أَنَّ لكلِّ مصيبة ثواباً ِللُْمسِلم أن حيزن؛ ألنه َي

« : خربُه مُقَدٌَّم عليه ، واجلملةُ خرب قوله » َعلَْيهِْم « مبتدأٌ ثان ، و » َصلَوَاٌت « مبتدأٌ ، و » أُولَِئكَ « : قولُه تعاىل 
  .» أُولَِئَك 

  .» عليهم « : فاعالً بقوله » صلوات « وجيوز أن تكون 
  .بوقوعه خرباً ألنه قد قوي : قال أبو البقاء 

على أحد األوجه املتقدمة ، أو ال حملّ هلا على غريه من » الذين « وما بعده خرب » أولئك « واجلملة من قوله 
  .األوجه 

  ؛ ألنه جواهبا وتقدم الكالم يف ذلك وأهنا هل تقتضي التكرار أم ال؟» إذا « هو العامل يف » قالوا « و 
على الصالة ، وإن كانت مبعناها ، فإن الصالة من اهللا رمحة؛ الختلف اللفظني عطف » َوَرْحَمةٌ « : قولُه تعاىل 

  ]الوافر : [ كقوله 

  وَأَلْفَى قَوْلَها كَذِباً َوَمْينَا... َوقَدََّمِت اَألِدَمي لَِراِهَشْيِه  - ٨٤٨
  ]الطويل : [ وقوله 
  َتى ِمْن ُدونَِها النَّأُْي وَالُْبْعُدَوهِْنٌد أَ... أَالَ َحبَّذَا ِهنُد َوأَْرٌض بَِها هِْنٌد  - ٨٤٩



  :فيه َوْجَهاِن » ِمْن َربِّهِْم « : قولُه تعاىل 
صلوات : لالبتداِء ، فهو يف َمَحلِّ رفع ، أْي » من « و » صلوات « أنه متعلق مبحذوف؛ ألنه َصفةٌ ل : أَحُدمها 

  .كائنة ِمْن َربِّهم 
رفع الفاعل ، فعلى األول » صلوات « من الفعل إذَا جعلناه َرافعاً ل » َعلَيْهِْم « أنه يتعلق مبا تضمنه قولُه : والثَّانِي 

  .ورمحة منه : أَْي » َرْحمة « ، يكون قد حذف الصفة بعد 
  .الَ َيْحَتاُج إىل ذلك : وعلى الثَّانِي 

  :وفيه وجوٌه ]  ٥: لبقرة ا[ } وأولئك ُهُم املفلحون { : َنظُري » وأُولَِئُك ُهْم الُْمهَْتُدونَ « : وقولُه 
  .أ ، هم هم املهتدون هلذه الطَّرِيقَةِ املُوّصلَِة بصاحبها إىل كل خري : أََحُدَها 
  .املُهْتُدونَ إىل اجلنَّةِ الفائزون بالثواب : وثَانِيَها 
  .املُهْتُدونَ لساِئر ما لزمهم : وثَالِثُها 

  فَْصلٌ يف الكالم يف اآلية
  .ُمبَْتدأٌ أو توكيد أو فصل : ُهْم » ُهُم املُهَْتُدونَ « :  قال أَبُوا الَْبقَاِء

  ِلَم أَفَْردَ الرْحَمةَ وَجَمَع الصَّلَواتِ؟: فإن ِقيلَ 
فيها مبنزلتها يف امللّة » التَّاُء « إن الرَمحةَ مصدٌر مبعىن التعطُّف والتحنُّن ، وال جيمُع و : قال بعضُهم : فاجلواُب 

رقات وال خالت وال رأفات : ، والرمحةُ ليست للتحذيرِ ، بل َمْنزِلُتها يف مرية ومثرة ، فكما ال ُيقالُ  واحملّبِة والرأْفَِة
 -َرَحمات ، ودخول اجلمُع ُيشْعُر بالتحِذيرِ والتقييد بعده ، واإلفَْراُد ُمطْلقاً ِمْن غَْير َتْحدِيٍد ، فاإلفْرَاُد : ، وال ُيقال 

فَِللَِّه { : ى مع اجلمع؛ ألنه زيد مبدلول املفرد أكثر ِمْن مدلولِ اجلَْمعِ ، وهلذا كان قولُه َتَعاىل أَكْملُ وأكُر َمعًْن -هنا 
َوإِن َتُعدُّواْ { : ِللَِّه احلَُجُج الَبواِلغُ ، وكذا قولُه : أََعمَّ وأََتمَّ َمعًْنى ِمْن أَنْ ُيقالَ ]  ١٤٩: األنعام [ } احلجة البالغة 
وإنْ َتَعدُّوا نَِعمَ اهللا ال ُتْحُصوها ، وقولُه ُسْبَحاَنهُ : أمتُّ َمْعًنى ِمْن أنْ ُيقالَ ]  ٣٤: إبراهيم [ }  ُتْحُصوَها نِْعَمةَ اهللا الَ

َن اهللا بِنِْعَمٍة مِّ{ : َحَسناٍت ، وقولُه : أمتُّ َمْعًنى ِمْن قوله ]  ٢٠١: البقرة [ } َربََّنآ آِتَنا ِفي الدنيا َحَسَنةً { : وَتَعالَى 
  .بنعمٍ ، ونظاِئرُه كَِثريةٌ : ، أَتمُّ معىن من قوله ]  ١٧٤: آل عمران [ } َوفَْضلٍ 

  .وأما الّصلوات فاملراد هبا درجات الثَّوَاب ، وهي إمنا حتصل شيئاً َبْعَد َشْيٍء ، فكأنه دلّ على الصِّفَِة املقصُوَدِة 

للََّه لَِّه فََمْن َحجَّ الَْبْيتَ أَوِ اْعَتَمَر فَلَا ُجَناَح َعلَْيِه أَنْ َيطَّوََّف بِهَِما َوَمْن َتطَوَّعَ َخيًْرا فَإِنَّ اإِنَّ الصَّفَا وَالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعاِئرِ ال
  ) ١٥٨(َشاِكٌر َعِليٌم 

  .يف تعلُّق هذه اآلية مبا قبلها ُوُجوٌه 
صلواُت الَبرِّ الرِّحيم [ وَّل القْبلةَ إىل الكعبة؛ ليُتمَّ إِنْعاَمه علَى حممَّد أَنَّهُ سبحاَنُه وتعالَى َبيَّّن أَنَُّه إِنََّما َح: أحُدَها 

[ } َوألُِتمَّ نِْعَمِتي َعلَْيكُْم { : لقوله تعاىل  -علَيه الصَّالةُ والسالم  -وأّمِتِه بإِْحَياِء شَرِيَعِة إِْبَراهيم ] وسالُمُه علَْيه 
فذكََر هذا احلُكَْم ] علَْيه الصَّالةُ والسَّالَُم [ ْين الصَّفَا واملَْرَوة ِمْن َشرِيَعة إِبَْراهِيَم ، وكان السَّْعُي َب]  ١٥٠: البقرة 

  .َعقَب تلَْك اآلَيِة 
يها بّين اَألحوالَ الَّيت يذكر ف» فَاذكُرونِي « : أََمرَ بالذِّكْر ُمطْلَقاً يف قَْوله تعاىل ] لَمَّا [ إنَّه تبارك وَتعالَى : وِقيلَ 

  .وإحداها الذِّكْر ُمطْلقاً 
  ] . ١٥٢: البقرة [ } واشكروا ِلي { : الذكُْر يف حَال النِّْعَمِة ، وهو املرادُ بقوله تعاىل : والثَّانية 



إىل ]  ١٥٥: البقرة [ } َولََنْبلُوَنَّكُمْ بَِشْيٍء مَِّن اخلوف واجلوع { : الذّكْر يف حَال الضَّرَّاِء ، فقال تعاىل : الثالثةُ 
مث َبيََّن يف هذه اآليةِ املَوَاِضع الَِّتي ُيذْكَُر فيها ، وِمْن ُجْملَِتها ]  ١٥٥: البقرة [ } وََبشِّرِ الصابرين { : قوله تعاىل 

  .عْند الصَّفَا واملَْرَوِة ، وَبِقيَّة املَشاِعر 
وََبشِّرِ { : إىل قوله سبحاَنُه ] اآلية [ } مَِّن اخلوف واجلوع َولََنْبلَُونَّكُْم بَِشْيٍء { : أَنَُّه ملّا قال سْبَحانه : وثانيها 

« ، وإمنا َجَعلََها كذلك ، ألنَّها ِمن أثار } إنَّ الصَّفَا وَالَْمْرَوةَ ِمْن َشعاِئرِ اللَِّه { ] : َعزَّ َوَجلَّ [ ، مث قَالَ } الصابرين 
لَبلَْوى وُيسَتَدلُّ بِذلك َعلَى أَنَّ َمْن صََبَر َعلَى الَبلَْوى ، ال ُبدَّ وأَنْ من ا] علْيهَما [ ، وما َجَرى » َهاَجَر ، وإْسَماِعيل 

  .َيِصلَ إِلَى أَْعظَمِ الدََّرَجاِت 
  :التَّكْليفِ ثَالثَةٌ ] أقسام [ أنَّ : وثالثها 
فاذكرونيا أَذْكُْركُمْ { : هو قوله تعاىل يف أَْولِ اَألْمرِ ، فَذَكََرُه أَوَّالً ، و] بُِحْسنِِه [ ما َيْحكُُم العاقلُ : أحدها 

؛ فَإنَّ كُلَّ َعاِقلٍ َيْعلَُم أنَّ ِذكَْر املُنِْعمِ باملَْدحِ ، والشُّكْرِ ، أَْمرٌ ]  ١٥٢: البقرة [ } واشكروا ِلي َوالَ َتكْفُُرونِ 
  .ُمْسَتْحَسٌن يف الَعقْلِ 

] وهي [ ل اَألْمر ، إالَّ أنَّهُ لَمَّا َوَرَد الشَّْرع به ، َوَبيََّن اِحلكَْمةَ ِفيِه ، يف أوَّ] بقُْبِحِه [ ما َيْحكُُم العَقْلُ : وثانيها 
َولََنْبلَُونَّكُْم بَِشْيٍء مَِّن اخلوف واجلوع َوَنقْصٍ مَِّن األموال واألنفس { : االبِْتالُء ، واالمِْتَحانُ؛ َعلى ما قال تعاىل 

  .ِئٍذ َيْعتَِقُد املسلُم ُحْسَنُه ، وكَْوَنهُ ِحكَْمةً َوصََواباً ، فَِحيَن]  ١٥٥: البقرة [ } والثمرات 
كالَعَبِث اخلَاِلي عن املنفََعِة واملََضرَِّة ، ] يراها [ ، َبل ] قُْبِحه [ ما ال َيهَْتِدي الَعقْلُ إىل ُحْسنِِه ، َوالَ إىل ] : وثالثها [ 

الصَّفَا واملَرَْوِة ، فذكر اهللا تعاىل هذا الِقْسَم َعِقيبَ الِقْسَمني األَوَّلَْينِ؛ ليكونَ قد  وُهَو ِمثْلُ أَفْعالِ احلجِّ ِمَن السَِّعي َبْيَن
  .َنبََّه على مجيع أقَْسامِ التكاليِف 

  .َخَبُرَها » ِمْن َشعَاِئر اهللا « ، و » إنَّ « اسُم : ] الصَّفَا : [ » إنَّ الصَّفَا واملَرَْوةَ « ] : تعاىل [ قوله 
. » طََواُف الصَّفَا ، أَْو َسْعيُ الصَّفَا « ويف الكَالَم َحذُْف ُمَضاٍف ، تقديره :  -رمحه اهللا تعاىل  -أبُوا الَبقَاِء  قال

؛ ألنَّهُ َصفََواِن؛ واالْشتِقَاقُ َيُدلُّ عليه أيضاً: عن َواوٍ؛ بَِدلِيل قَلْبَِها يف التثنية َواواً؛ قالوا ] ُمْنقَِلَبةٌ [ » الصَّفَا « وألُف 
  ] .احلََجُر األْملَُس : والصَّفَا [ ِمَن الصَّفْو ، وهو اخلُلُوُص ، 

  .مجع صَفَاة ، وهي اِحلجَارة املُلُْس » والصَّفَا مقصوٌر « : وقال القُْرطُبِي 
  .ْرَجاء أَ] وزن [ ؛ على ] َوأْصفَاء [  -بَِضمِّ الصاد  -» صُِفيٌّ « الصَّفَا اْسٌم ُمفْرٌَد؛ ومجعه : وقيل 

  ]الرجز ] : [ الرَّاجُِز [ قال 
  مََواِقُع الطَّْيرِ َعلَى الصُِّفيِّ... كَأَنَّ َمْتَنْيِه ِمَن النَِّفيِّ  - ٨٥٠
التُّرابِ ] أُْخِلَص ِمن : [ ، أْي » َصفَا َيْصفُو « : البََياُض والصَّالََبةُ ، واشتقاقُُه ِمْن : ِمْن ُشُروط الصَّفَا : وقيل 
  .احلََجُر اَألمْلَُس :  ، والصَّفَا والطِّنيِ

صَفَاةٌ َصفَْواُء ، : الصَّْخرةَ ، قالوا ] نَعُتوا [ احلََجُر الضَّْخُم الصُّلْبُ اَألْملَُس ، وإذا : الصَّفَا : ويف كتاب اخلَِليل 
  .ما يف معىن واحد كَأَنَّه] والصَّفَاة [ ، فجعلوا الصَّفَا » َصفاً َصفَْوان « : وإذَا ذَكَُّروا ، قالوا 

كُلُّ َحَجرٍ أَْملََس ال ُيخاِلطُُه غَْيُرُه؛ ِمْن ِطني أو تَُرابٍ ، َوَيتَِّصلُ به ، َويُفَرِّقُ َبْيَن َواِحِدهِ : » الصَّفَا « : قال املَُبرُِّد 
ُصِفيٌّن : فُُعولٍ ، وأَفَْعال؛ قالوا : فَا على َصفاً كَِثٌري ، َوَصفَاةٌ وَاِحَدةٌ ، وقد ُيْجَمُع الصَّ: َوَجْمِعِه َتاُء التأنيث؛ حنُْو 

َياَءين ، » ُصفُووٌ « ، واألصلُ ُصفوٌو ، وأْضفَاٌو ، وقُِلَبِت الواوُ يف ] وأْصفَاء [ بِكَْسر الصاد ، وَضمِّها؛ كُِعصيٍّ ، 
  ] .وبابه » ِكَساء « َهْمزةً؛ ك » أَْصفَاء « والواُو يف 



  .اللَّيَِّنة : اُر ، فقيل احلجارةُ الصَِّغ: واملَْرَوةُ 
  ] .الصَّالَبة [ البيُض الصُّلَْبة ، الشَّدِيَدةُ : وقال اخلَِليلُ 

  .البيُض : وِقيل . املُْرَهفةُ اَألطْراِف : وِقيل 
؛ كهما يف البيت ، والنَّْجم ، وُهَما يف اآلية َعلََمان ِلَجَبلَنيِ َمْعُروفَْينِ ، واألِلُف والالَُّم فيهما ِللَْغلََبِة. السُّوُد : َوِقيلَ 

  ]الرمل ] : [ يف ذلك [ وَجْمُعها َمْرٌو؛ كقوله 
  َعْن َيَدْيَها كَالْفَرَاشِ املُْشفَتِْر... َوَتَرى املَْرَو إذَا ما َهجََّرْت  - ٨٥١

  ]الكامل : [ قال أبو ذَُؤْيب . مرو : َمَرواٌت ، ويف الكثري : َجْمُعه يف القَليلِ : وقال بعضهم 
  ]بَِصفَا املُشَقَّرِ كُلَّ َيْومٍ ُتقَْرع ... [ َحتَّى كَأَنِّي ِللْحَوِاِدِث َمْرَوةٌ  - ٨٥٢

  فصل يف حد الصفا واملروة
  .َونِْصُف ِذرَاع ] َسْبعمائة ذراع وِستَّةٌ َوِستُّون ِذَراعاً : [ ما َبْين الصَّفا واملَْرَوة ] ذَْرُع : [ قال اَألْزَرِقّي 
َوقََف َعلَْيِه ، فُسمَِّي به؛  -] صلواُت اهللا ، وسالمه عليه [  -املُْصطَفى [ َوذَكََر الصَّفَا؛ ألنَّ آَدَم : بِيُّ قال القُْرطُ

  ] .َوَوقَفَْت حضوَّاُء َعلَى املَْرَوِة ، فَُسمَِّيتْ بِاسم املَْرأة ، فأنثت لذلك ، واهللا أعلم 
التذكري [ ، وعلى املَْرَوةِ َصَنٌم ُيْدَعى َناِئلَةَ ، فاطّرد ذلك يف » إَسافاً « ُيدَْعى  كان َعلَى الصَّفَا صنٌم: قَالَ الشَّْعبِيُّ 

، وقُّدم املُذَكَُّر ، وما كان كََراهةُ َمْن كَرَِه الطََّواَف بينهما إالَّ ِمْن أَْجلِ هذا ، حتَّى رفع اهللا احلََرَج من ] والتأنيث 
نَّهما كانا آدمّيني زنيا يف الكَْعَبة ، فمَسَخُهما اللَُّه َحَجَرين ، فوَضَعُهما على الصَّفَا ، أَ: ذلك ، وزَعَم أَْهلُ الِكتَابِ 

  .أعلم  -تعاىل  -واملَْرَوة؛ ليُعترب هبما؛ فلمَّا طالبت املُدَّةُ ، ُعبدا ِمن ُدون اهللا ، واهللا 
  »الشعائر « فصل يف معىن 

. وهي العالمة ، فَكُلُّ َشْيٍء جُِعلَ َعلَماً ِمْن أعالم طاعِة اهللا ، فهو من َشَعاِئر اهللا تعاىل َجْمُه َشِعَريٍة ، : » الشََّعائرُ « و 
إشعارُ : للقُْرَبٍة ، ومنه [ َعالَمةً : ، أي ]  ٣٦: احلج [ } والبدن َجَعلَْناَها لَكُْم مِّن َشَعاِئرِ اهللا { : قال تبارك وتعاىل 

وهي العالمةُ الَّيت يتبيَّن هبا إحدى الفئََتني من األخَْرى [ الشِّعاُر يف احلَْرب ، : َوِمْنُه ] باملُْدَية َوُهو أن ُتْعلََم [ السََّنام 
، واملراُد هبا يف اآلية الكرمية ] َشِعَريٍة [ الشََّعاِئُر مجع : َعِلْمُت به ، وقيل : َشعَْرُت بِكَذَا ، أي : ومنه قولُُهْم ] 

رِ قل اجلَوَْهرِيُّ أنَّ الشََّعاِئَر هي العباداُت ، واملََشاِعَر أماكُن العَباَداِت ، فَفَرََّق َبْيَن الشَّعَاِئرِ َواملََشاِعَمَناِسكُ احلَجِّ ، ون
.  

« و » َمعَايش « ال فَْرَق بينهما ، واَألْجَوُد َشعَائُر باهلَْمز؛ لزيادة َحْرفِ املَدِّ ، وهو عكُس : األْجَوُد : وقال اهلََروِيٌّ 
  .» مصايب 

  فصل يف الشعائر هل حتمل على العبادات أو على موضع العبادات
  !إمَّا أنْ َنْحِملََها على العبادات ، أو النُُّسك ، أو َنْحِملََها على َمْوِضع العبادات والنُُّسِك؟: الشََّعاِئُر 

َبلني ال َيِصحُّ َوْصفُُهَما بأنَُّهَما ِديٌن َوُنُسٌك؛ فاملرادُ بِِه أنَّ فإن قُلَْنا باَألوَّلِ ، َحَصلَ يف الكَالَم َحذٌْف؛ ألنَّ نَفَْس اجلَ[ 
  .الطََّواَف َبيَْنُهَما أو السَّْعَي ِمْن ِدينِ اللَِّه َتعَالَى 

  ] .بَاَدِة والنُُّسِك اْستَقَاَم ظَاِهُر الكالم؛ ألنَّ َهذَين اجلََبلَْينِ ُيْمِكُن أنْ َيكُوَنا مَْوِضَعْينِ ِللِْع: وإنْ قُلنا بالثاين 
عليه الصالة  -ُألمَِّة ُمحَمٍَّد ] َتَعاىل [ وكيف كان؛ فالسَّْعُي بينهما من شعائر اهللا ، ومن أعالم دِينِه ، وقد َشَرَعُه اهللا 

 -إلْبَراهِيمَ ] ىل َتَعا[ ، قبل ذلك ، وهو من املََناِسِك الَّيت َعلَّمها اهللا ] إلْبَراهِيَم عليه الصالة والسالم [  -والسالم 
[ َواْعلَْم أنَّ ] .  ١٢٨: البقرة [ } َوأَرَِنا َمنَاِسكََنا { ] : قوِلِه َتَعاىل [ إجابةً ِلَدعَْوِتِه يف  -عليه الصالة والسالم 



ْمَرِة ، فلهذا َبيََّن اهللا عباَدةٌ تامَّةٌ يف نَفِْسِه ، بل إمنا َيِصُري عبادة إذا صار بعضهاً من أْبعاضِ احلجِّ والُع] السَّْعَي لْيَس 
فََمْن َحجَّ البيت أَوِ اعتمر فَالَ ُجَناَح َعلَْيهِ { ] : سبحانه [ تبارك وتعاىل املَْوِضَع الَِّذي َيِصُري فيه السَّْعُي عبادةً ، فقال 

  .} أَن َيطَّوََّف بِهَِما 
ا اَألْمرُ يف َعطَشها ، وعطشِ ابْنها إْسَماعيلَ ، سََعْت ما ُحِكَي أن هَاَجَر حنيَ ضاق هب: واحلكمةُ يف َشْرعِ هذا السّعي 

ميع يف هذا املكاِن إىل أن صَِعَدِت اجلََبلَ ، وَدَعْت ، فأَنَْبَع اللَّه لََها َزْمَزَم ، وأجاب ُدَعاَءها ، وجعل ِفْعلَها طاعةً جل
  .املكلَّفني إىل َيْوم القَياَمة 

  .» ْيَت فَمْن َحجَّ الَب« ] : تعالَى [ قوله 
نصٌب على املفعول به ، « البيت [ يف َمْوِضع جزمٍ بالشرط و : » َحجَّ « َشْرِطيَّةٌ يف حملِّ رفع باالبتداء و : » َمْن « 

  .} فَالَ ُجَناَح َعلَْيِه { : ال على الظَّْرف ، واجلواُب قوله 
  :ِفيه أَقَْوالٌ  -رمحه اهللا  -قال القَفَّال : « احلَجُّ » و 

ُد إلَْيه أنَّ احلَجَّ يف اللغِة كَثَْرةُ االْخِتالِف إىل الشَّيِء والتردُّد إليه ، فإنَّ احلاجَّ يأتيه أّوالً؛ ِلَيزُوَرُه ، ثُمَّ يعو: أحدها 
  ] .مث َيُعوُد لطَوافِ الصَّدر [ للطََّواف ، مث ينصرُف إىل مَِنى ، مث َيُعوُد إليه؛ لطََواِف الزِّيارة ، 

اْحُججْ َشجََّتَك ، وذلك أن يقطع الشعر من نواحي الشَّجَّة؛ ليدخل : احلَلُْق ، يقال ] احلَجُّ [ قُطُْرٌب قال : وثانيها 
  .القدُح يف الشَّجَّة 

  ]الطويل : [ وقال الشاعر 
  َيُحجُّونَ ِسبَّ الزِّْبرِقَاِن املَُعْصفَرَا... َوأْشَهد ِمْن عوٍف ُحلُوالً كَِثَريةً  - ٨٥٣

الذي ُيسَابَُّك؛ قال : أيضاً  السَِّباُب ، َوِسبَُّك: السُِّب ، بالكَْسرِ : لفظٌ مشَتَرٌك ، قال أُبو ُعبَْيَدةَ : « السِّبُّ » 
  ]اخلفيف : [ الشاعر 
  ِمَن الرَِّجالِ الكَرِمي] إنَّ سِبِّي ... [ الَ َتُسبَّنَّين فَلَْسَت بِِسبِّي  - ٨٥٤

  .اِخلمَاُر والِعَماَمةُ : والسِّبُّ أيضاً 
  ]الطويل : [ قال املُخَبَّلُ السَّْعِديُّ 

  قَاِن املَُعْصفَرَاَيُحجُّونَ ِسبَّ الزِّْبرِ...  - ٨٥٥
  ]الطويل : [ احلَْبلُ يف لغة ُهذَيل؛ قال أُبو ذَُؤْيبٍ : والسِّبُّ أيضاً 

  بَِجرَْداَء ِمثْل الوكِْف َيكُْبوا غُرابُهَا... َتَدلَّى َعلَْيَها َبْيَن ِسبٍّ َوَخْيطٍَة  - ٨٥٦
السُّبُوب والسََّبائب ، قال اجلَْوَهرِيُّ؛ فيكون : اجلَْمُع ُشقّة كتان رقية والسُّبية مثله ، و: اِحلبَالُ ، والسِّبُّ : وُب 

  .َحلََّق : َحجَّ فالنٌ ، أي : املَعَنى 
لََتْدُخلُنَّ املسجد احلرام إِن َشآَء اهللا آِمنَِني ُمَحلِِّقنيَ { : وهذا ُمْحَتملٌ؛ كقوله تعاىل :  -رِحَمُه اهللا تعاىل  -قال القَفَّالُ 

ُحجَّاجاً وُعمَّاراً؛ فََعبََّر َعْن ذلك باحلَلْق ، فال َيبُْعُد أن يكون احلَجُّ : ، أي ]  ٢٧: الفتح [ } رِيَن ُرُءوَسكُْم َوُمقَصِّ
  .ُمَسمَّى هبذا االسمِ ملعىن احلَلْقِ 

  .القَْصُد : احلَجُّ : وثالثها 
  .القَْصُد مَرَّةً َبْعدَ أُخَْرى : احلَجُّ يف اللغة : ورابعها 

  ]البسيط : [ قال الشاعر 
  .. . .َيُحجَّ َمأُْموَمةً يف قَْعرَِها لََجٌف  - ٨٥٧



  .اخلَْسُف أْسفَلَ البئرِ ، نقله القُْرطُيبُّ : اللََّجُف 
  .أنَّه ُيْخَتلَُف إِلَْيه َمرَّةً بَْعَد أُْخَرى : َمقُْصوٌد ، مبعىن : َرُجلٌّ َمْحُجوٌج ، أي : ُيقَالُ 

  ]الرجز : [ قال الراغُب 
  يف ِمْنقَلٍ وَُبْرُجٍد َوبُْرُنسِ... ِلَراِهبٍ َيُحجُّ َبْيتَ املَقِْدسِ  - ٨٥٨

  .وهي اليت كَثُر فيها السَّْيُر ، وهذا َشبِيهٌ بالقَْول األوَّل : وكذلك َمَحجَّةُ الطَّريقِ 
  .» واألول أْشَبُه بالصَّوَاب « : قال القَفَّالُ 
  .الزِّيَاَرةُ : واالْعِتمَاُر 

  .يف األعيان ] والنَّْجم [ ُمطْلَُق القَْصِد ، مث صارا َعلََمني بالَغلََبِة يف املعاين؛ كالَبْبيت : وِقيلَ 
  .املَْسجُِد والبِيَعةَ والكَنِيَسةُ : القَْيسِ ] َعْبد [ الُعمَْرةُ يف لَُغِة : وقال قُطُْرٌب 
يت أن َتكُون مبعىن الزِّيَارِة؛ ألنَّ املُْعَتِمَر َيطُوف بالبيت ، وبالصفا ، واألْشَبهُ بالُعَمَرةِ إذا أُِضيفَْت إىل الب: قال القَفَّالُ 

  .واملروة ، مث ينصرف كالزَّائر 
يف أنْ َيطَّوَّفَ « [ أَْصلُُه : » أن َيطَّوَّفَ « ن و » الَ « َخَبرُ » َعلَْيه « أنَّ : الظاهُر ] فَالَ ُجَناَح َعلَْيِه { : قوله تعاىل 

» هبما « َحْرَف اجلَرِّ ، فَيجيءُ يف حملِّها القوالن النصُب ، أو اجلَرُّ ، والوقْفُ يف هذا الوجه على قوله ، فحذف ] » 
  .، وأجازوا بَْعَد ذلك أوُجهاً َضِعيفةً 

« ُه أُبو الَبقاِء حمذوفاً ، وقَدََّر» ال « ؛ على أن يكون خرب » فَالَ ُجنَاَح « : انْ َيكُونُ الكالُم قَْد َتمَّ عند قوله : منها 
خرباً مقدماً وان يطوف يف تأويل مْصدرٍ » َعلَْيِه « فيكون » َعلَْيِه أَنْ َيطَّوَف « ، وُيْبَتدأُ بقوله » فال جناح يف احلج 

  .َمْرفُوعٍ باالبِْتَداء؛ فإنَّ الطواَف َواجٌب 
  .ُمْبَتدأ » أَنْ َيطَّوََّف « يف هذا الوجه َخبَراً ، و »  َعلَْيِه« واجليُد أَنْ َيكُونَ :  -رمحه اهللا  -قَالَ أُبو الَبقَاءِ 

» : يف حملْ النْصب؛ كقولك « أَنْ َيطَّوََّف » ِمْن بِابِ اإلِغْرِاء؛ فيكونَ « َعلَْيِه أَنْ َيطَّوََّف » أَنْ يكُون « : َوِمْنَها 
وهو : قال « َعلَْيِه َرُجالً لَْيسَنِي » : ِعيٌف ، حكى سيبََوْيِه ، إالَّ أنَّ إغرار الَغاِئب َض« الَْزْمُه » : أي « َعلَْيَك َزْيداً 

  .شاذٌ 
  .فَالَ جَُناَح عليه يف الطََّواف بِهَِما : والتقديُر [ ، « ال » يف َمَحلَّ رفع خرباً ثانياً ل « أنْ َيطَّوََّف » أنَّ : ومنها 
  ] .، والعامل يف احلالِ الَعاِملُ يف اخلََبرِ « َعلَْيِه » اهلَاِء يف يف حملّ نصبٍ على احلال من : « أنْ َيطَّوََّف » : ومنها 

  .وهذان القوالن ساِقطان ذَكَرُْتُهما تنبيهاً على غلطهما } فال جَُناَح َعلَْيِه يف حالِ طََواِفِه هبما { : والتقديُر 
وابُن سريين ، وشهر  -رضي اهللا عنهما  - وقرأ أنس ، وابن عباس» ال « بغري » أنَّ َيطَّوََّف « : وقراءةُ اجلمهور 

  :وكذلك يف ُمْصَحفَيْ أََبيٍّ ، وعبد اهللا ، ويف هذه القراءة احتماالن : ، قَالُوا » أنْ الَ َيطَّوَّفَ « : بن حوشب 
  ]الرجز [ ، وقوله ]  ١٢: أعراف } أَالَ َتْسُجَد { : أهنا زائدةٌ؛ كهي يف قوله : أحدمها 
  لَمَّا رَأَْيَن الشََّمطَ القَفَْنَدرَا... ُم البِيَض أَالَّ َتْسخََرا َوَما أُلُو - ٨٥٩

  .وحينئٍذ يتَِّحُد معىن القراءَتنيِ 
أنَّ رفع اجلُنَاح يف فعل الشيء ، وهو رفٌع يف تركه؛ إذ هو متييٌز َبْيَن الفعلِ والتَّْرك؛ : مبعىن : أنَّها غُري زائدٍة : والثَّاين 

فتكون قراءة اجلُْمهُور فيها رفُع اجلَُناحِ يف ِفْعلِ الطَّوافِ َنصا ، ويف هِذِه َرفْعُ » اَح َعلَْيهَما أَنْ َيتََراَجَعا فَالَ ُجَن« : حنو 
{ : مال إليه؛ قال سبحانه وتعاىل : َجَنحَ إىل كذا ، أي : أْصلُه من املَْيل؛ من قوهلم : اجلَُناح يف التَّرك نصا ، واجلَُناُح 

  .إذَا لَزَِمت املَاَء ، فلم َتْمضِ : وَجَنَحِت السَّفينةُ ]  ٦١: األنفال [ } َنُحواْ لِلسَّلْمِ فاجنح لََها َوإِن َج



؛ العوَجاجِها ، وَجنَاُح الطَّاِئر ِمن هذا؛ ألنَّه َيمِيلُ يف أََحدِ ِشقَّْيِه ، وال يطُري على » جََوانُِح « وقيل لألْضالَعِ ، 
  .مستوى خلقته 

ال مَْيلَ َألحٍد عليه مبطالَبةِ َشيءٍ : أي : ال جَُناَح عليه : وكذلك أيضاً ُعْرُف القرآِن الكَرِميِ ، فمعناه : عضهم قال ب
  .من األشياء 

  .َبلْ هو خمتصٌّ باملَْيل إىل الَباطلِ ، وإل ما يْؤلَمُ به : ومنهم من قال 
ياأيها { ، ]  ١: املزمل [ } ياأيها املزمل { : ت التَّاُء يف الطاء؛ كقوله ، فأُْدِغَم» َيَتطَوََّف « : أي » أنْ َيطَّوََّف « و 

  .مبعَىن واحدس : طَاَف ، وأَطَاَف : ويقال ]  ١: املدثر [ } املدثر 
أرد ، فلما » َتطَوََّف « ، وماضيه كان أًله » َيَتطَوََّف « بتشديد الطاء ، والواو ، واألصل » َيطَّوََّف « وقرأ اجلُْمُهور 

اإلدغام ختفيفاً ، قُِلَبِت التاء طاء ، وأُْدِغَمْت يف الطاء ، فاحتيَج إىل َهمزِة وْصلٍ؛ ِلُسكُوِن أوَّله؛ ألجل اإلدغامن فأتى 
، فاحنذفت مهزة الوصل؛ لتحصُّنِ احلرِف املُْدغَم حبرف املضارعة ومْصَدره على » َيطَّوََّف « هبا فجاء مضارُعُه عليه 

طَاَف َيطُوُف ، وهي سهل : خمفَّفاً من » َيطُوَف « : وقرأ أبو السَّمَّال . » َتطَوََّف « ؛ رجوعاً إىل أصل » التَّطَوُّف « 
، وماضيه » َيفْتَِعل « على وزن » َيطَتوف « مع األِلِف ، وأصله [ بتشديد الطاء ، » َيطَّافَ « : ، وقرأ ابن عباس 

الواُو ، وانفتح ما قبلها ، فقلبت ألفاً ، ووقعت تاء االفتعال بعد الطاء؛ فوجب افَْتَعلَ ، حترَّكَتِ » اطَْتَوف « على 
، » اطَّاَف « ، فصار » اطَْتلََب ، َيطَْتِلُب « : اطَّلََب َيطَِّلُب ، واألصل : فيها؛ كما قالوا ] قلبها طاء ، وإدغام الطاء 

ظَة من كون تاء االفِْتَعالِ ُتقَلَُب طاَء ، وُتْدغَُم فيها الطاءُ هذا هو تصريُف هذه اللفْ» َيطَّافُ « : وجاء مضارُعُه عيله 
  .األوىل 

يف ] التاُء بعد اإلسكان يف الطاء على َمذَْهبِ َمْن أجاز إْدغَام الثَّاين [ أُْدِغَمِت » َيطَْتاُف « فجاء : وقال ابن َعِطيَّة 
قُِلَبِت التاُء طاًء ، مث أدغمت الطاء يف الظَّاء ، ويف هذا : ، قال ومن مل ُيجِْز ذَِلَك » ُمدَِّكرٍ « األوَّل ، كما جاء يف 

  :وقول ابنِ َعطيَّة فيه خطأٌ من وجهني . َنظٌَر ، ألنَّ األصِْليَّ أُْدِغمَ يف الزائِد ، وذلك ضعيٌف 
  .ْم اَألوَّل يف الثَّاين كوُنُه َيدَِّعي إْدغَاَم الثَّاين يف األوَّل ، وذلك ال َنِظَري له ، إنََّما ُيْدغَ: أحدمها 
بالذَّال املَُعَجمة ، ال » ُمذَّكر « : أن يُقَالَ : ؛ ألنَّه كان َيْنَبِغي على قوله » ُمدَّكر « كََما َجاءَ يف : قوله : والثاين 

، ] عالِ َبَعَد الذَّال املعجمِة دَاالً مهملةً وهذه لغةَ رَِديئةٌ ، إنَّما اللُّغة اجليِّدة باملهملة؛ ألنَّا قَلَْبَنا َتاَء االفت[ الدَّال املهملة 
  .فاجتمع متقارَبان ، فقلَْبَنا أوَّلَُهما جلْنسِ الثَّاين ، وأدغَْمَنا ، وسيأيت حتقيُق ذلك 

 فكسر ما قبل الواو ، فقُِلَبْت ياًء» اطَِّواِف « ، واألصلُ » االفْتَِعالِ « بوزن » األطَِّيافِ « على » أطَّاَف « ومصدر 
اْعِتَوادٌ « : اعَْتاَد اْعِتيَاداً واألصل : ، وإنََّما عاَدتِ الواُو إىل أْصلها؛ لزوالِ ُموجِبِ قَلْبها ألفاً؛ ويوضِّح ذلك قوهلم 

  ] :لك [ ففُِعلَ به ما ذكرُت » 
ية الَّيت بعدها بالياء وجزم العني هنا ويف اآل» َيطَّوَّْع « قرأ َحْمَزةُ والِكَسائيُّ » َوَمن َتطَوََّع َخيْراً « { : قوله تعاىل 

  .فعالً مضارعاً 
وهذا أْحَسُن أيضاً؛ ألنَّ املعىن على االْستقْبَال والشرط ، واجلزاء ، واألْحَسُن :  -رمحه اهللا  -قال ابن اخلَطِيبِ 

  .» َمْن أَتانِي أَكْرَْمُتُه « : فيهما االستقبال ، وإن كان َيُجوز أن يقال 
شرطيَّةً ، فتعمل اجلَْزَم ، وافق َيْعقُوبُ يف » َمْن « بالتاء فعالً ماضياً ، فأما قراة َحْمَزة ، فتكون  وقراها الباقُونَ

يف حمل رفع باالبتداء ، » َمْن « ، و » َتطَوََّف « فأدغَم على ما تقدَّم يف » َيَتطَوَّعُ » « َيطَّوَُّع « األُْولَى ، وأصل 
  .ما هو الصحيح كما تقدَّم حتقيقُُه واخلََبر فْعلُ الشَّْرِط؛ على 



  .فإنَّ اهللا شاِكرٌ له : مجلةٌ يف حملِّ َجْزمٍ ، ألنَّها جواُب الشَّرط ، وال ُبدَّ ِمن عاِئد مقدَّر ، أي » فإنَّ اللَّه « : وقوله 
  فصل

» َتطَوََّع « يف » َمْن « نَّ ضمري َشْرطاً ، مل َيكُْن يف الكالم َحذْفُ ضمري؛ أل» َمْن « وإذا ُجِعلَْت : قال أبو الَبقَاِء 
 وهذا خيالُف ما تقدَّم عن النَُّحاِة؛ من أنَّ إذَا كَانَ أَداةُ الشَّرِط امساً ، لَزَِم أن يكون يف اجلواب ضمريٌ َيُعوُد عليه ،

  .وتقدَّم حتقيقه 
  :وأما قراءةُ اجلُْمهُور ، فتحملُ وْجَهْين 

  .م فيها كما تَقَدََّم أن تكون شرطيَّةً ، والكال: أحدمها 
صلتها ، فال َحملَّ هلا من اإلعراب حينئٍذ ، وتكون يف َمَحلِّ رفْع باالبتداء » َتطَوََّع « أن تكون موصولةً ، و : والثاين 

: م ، أي َمْعىن الشَّرط ، والعائُد حمذوٌف كما تقدَّ» َمْن « خَبُرُه ، وَدخلَِت الفاُء؛ ملا تضمَّن » فإِنَّ اهللا « أيضاً ، و 
  .َشاِكٌر لَُه 

  :على أَحِد أْوُجٍه » َخيْراً « وانتصاب 
  ]الوافر : [ َتطَوََّع بَِخْيرٍ ، فلمَّا حذف احلَْرف ، انتصب؛ َنْحو قوله : إمَّا على إسْقَاط حَْرِف اجلَرِّ ، أي : أحدها 
  .. .َتُمرُّونَ الدَِّياَر َولَْم تعُوُجوا  - ٨٦٠

  .وهو غري مِقيسٍ 
  .» َتطَوُّعاً َخْيراً « : أن يكونَه نعَْتك مْصدرٍ حمذوٍف ، أي : اين والث

  .أن يكونَ حاالً ِمْن ذلك املَْصدَر املقدَّر معرفةً : والثالث 
من فََعلَ َخيْراً : فعالً يتعدَّى ، أي » َتطَوََّع « ، أو على تضمني ] غَْيَر مرَّة { وهذا مذَهُب ِسيبََوْيِه ، وقد تقدَّم 

  .طَوَّعاً به ُمَت
  :وْجَهني } فَإِنَّ اهللا َشاِكٌر َعِليٌم { : وقد َتلَخَّصَ مما تقدَّم أنَّ يف قوِلِه 

  .شرطيَّةً » َمْن « اجلزُم على القَْول بكَْون : أحدمها 
  .الرَّفُْع؛ َعلَى القَْولِ بِكَْوهنا موصولةً : والثاين 

  »ال ُجَناَح َعلَْيِه « : فصل يف ظاهر قوله 
] أنَّه ال إثَْم عليه : وأن الذي َيْصُدُق عليه [ أنه ال إثْم عليِه ، : » الَ َجَناَح َعلَْيِه « :  -تبارك وتعاىل  -هُر قَْوله ظا

 ظاهرُ اآلية ال يدلُّ: يف فعله َيْدُخلُ حتته الواجُب واملَْندُوُب ، واملُبَاُح ، فال يتميَّز أحُدُهما ، إالَّ بِقْيدٍ زائٍد ، فإذَنْ 
داللة  على أنَّ السَّْعَي بني الصَّفاء واملَْروة واجٌب ، أو مسنونٌ؛ ألنَّ اللَّفظ الدَّالَّ على القَْدرِ املُْشَتَرِك بني األقسام ال

فيه ألبتة على خصوصيَّة كلِّ واحٍد من تلك األقسام ، فإذَنْ ، ال ُبدَّ من دليل خارجيٍّ ، يدلُّ على وجوب السَّْعي ، 
  .يَِّتِه ، فذهب بعضهم إىل أنه ركٌْن ، والَ يقوُم الدَُّم َمقَامه أو مسنونِ

أنَّ َمْن : أنه ليس بركنٍ ، وُيْجَبرُ بالدم ، وعن ابن الزَُّبْيرِ ، وجماهٍد ، وَعطَاٍء :  -رضي اهللا عنه  -وعند أيب حنيفَة 
  .تركه ، فال شيء عليه 

  »إنَّ اللََّه كََتَب َعلَْيكُْم السَّْعَي ، فَاْسعَوا «  -الة والسَّالم الصَّ] أفَْضلُ [ احتجَّ اَألوَّلُون بقوله عليه 
  .هذا متروك الظَّاهر ، ألنَّه يقتضي وجُوَب السَّْعي ، وهو العدُو ، وذلك غري واجبٍ : فإن قيل 

والَعْدُو ]  ٣٩: اجلمعة [ } اهللا  فاسعوا إىل ِذكْرِ{ : بدليل قوله تعاىل [ ال نسلِّم أنَّ السَّْعَي عبارةٌ عن العدو؛ : قلنا 
وليس املراد منه ]  ٣٩: النجم [ } َوأَن لَّْيَس ِلإلِنَساِن إِالَّ َما سعى { :  -تبارك وتعاىل  -وقال ] فيه غَْيُر واجبٍ 



 هذا الصِّفات ، الَعْدَو ، بل اِجلدَّ ، واالجتهاد ، سلَّمنا أنه الَعْدُو ، ولكنَّ العدو مشتملٌ على صفة ُترك العملُ به يف
  :فيبقى أصل املشي واجباً 

إنَّ الصَّفَا واملَرَوةَ ِمْن َشعَاِئر اللَِّه ، « : ملا دنا من الصَّفا ، قال  -عليه الصَّالة والسَّالم  -بأنَّه : واحتجُّوا أيضاً 
» ُخذُوا َعنِّي مََناِسكَكُْم « :  عليه وسلم فبدأ بالصَّفَا فرقي عليه ، مث سعى ، وقال صلى اهللا» اْبَدُءوا بَِما َبَدأَ اللَُّه به 

[ } لَّقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اهللا أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ { : وقال تعاىل ]  ١٥٨: األعراف [ } واتبعوه { : ، وقال تعاىل 
كاملٍ ، فكان جِْنُسَها  إنه أشواطٌ ُشرعت يف بقعة من بِقَاعِ احلََرمِ ويُْؤَتى به يف إحرام: وقالوا ]  ٢١: األحزاب 

  .ُركناً؛ كطَوَاِف الزَّيَارة ، وال يلَْزُم طََواُف الصَّدرِ ، ألنَّ الكالَم للجنسِ؛ لوجوبه مرة 

  :بوجوٍه  -رضي اهللا عنه  -واحتجَّ أبو حنيفة 
َوَمْن « : ت ، وأكَّد ذلك بقوله وهذا ال يقال يف الواجبا} الَ ُجنَاَح َعلَْيِه أَنْ َيطَّوََّف بِهَِما { : قوله تعاىل : منها 

  .فبيَّن أنه تطوُّع ولَْيَس بواجبٍ » َتطَوََّع 
الوجوه؛ ] مجيع [ ، وهذا يقتضي التمام من » احلَجُّ َعَرفَةُ فمن أدرك عرفة ، فقد متَّ َحجُُّه « ] : قوله : [ ومنها 

  .ترك العمل به يف بعض األشياء؛ فيبقى معموالً به يف السَّْعي 
  :واُب عن األوَّل من وجوه واجل

وهذا القدر مشترٌك بني ] ليس فيه إالَّ أنه ال إمث على فاعله [ » الَ ُجنَاَح َعلَْيِه « ] : أن قوله [ ما بيَّنَّا : األوَّل 
ن فَلَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح أَ{ : الواجب ، وغريه؛ فال يكون فيه داللةٌ على نفي الوجوب ، وحتقيق ذلك قوله تعاىل 

واجٌب ، مع أنَّه قال  -رضي اهللا عنه  -والقصر عند أيب حنيفة ]  ١٠١: النساء [ } َتقُْصرُواْ ِمَن الصالة إِنْ ِخفُْتْم 
  .كذا ههنا » فَالَ ُجنَاَح َعلَْيكُْم « : فيه 

  ] .هبما ال عن الطَّوَاف بينهما [ انه رفع اجلََناُح عن الطََّواف : الثاين 
  . واجب ، والثاين هو الواجب واألوَّل عندنا غري

وعلى املَْرَوة صنٌم ، وكان الذي على [ كان على الصَّفا صنٌم ،  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس : الثالث 
وكان أهل اجلاهليَّة يطوفون هبما ، فلمَّا جاء » نَاِئلَة « ، والذي على املَرَْوة صنٌم امسه » إَساٌف « : اُمسُه ] الصَّفَا 
إذا عرفت هذا ، فنقول . الم ، كره املسلمون الطَّوَاِف هبما؛ ألجل الصنمي ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية الكرمية اإلس

انصرفت اإلباحة إىل وجود الصنمني حااللطَّواف ، ال إىل نفس الطَّوَاف؛ كما لو كان يف الثَّوب جناسةٌ يسريٌ : 
نَاَح عليكم أن تصلوا فيه ، فإنّ رفع اجلَُناحِ ينصرف إىل مكان ال ُج: عندكم ، أو دم الرباغيث عندنا ، فقيل 

  .النجاسة ، ال إىل نفس الصالة 
ال يطلق على الواجب ، فكذلك ال يطلق على املندوب؛ وال شكَّ يف » ال ُجنَاَح َعلَْيكُمْ « : كما ان قوله : الرابع 

فََمن َتطَوَّعَ { : العمل بظاهرها ، وأما التمسُّك بقوله أنَّ السَّْعَي مندوٌب ، فقد صارت اآلية متروكة الظاهر ، و
فضعيٌف ، وإنه ال ميكن أن يكون املراد من هذا التطوع من الطَّوَاَف ]  ١٨٤: البقرة [ } َخيْراً فَُهَو َخْيٌر لَُّه 

: البقرة [ } َيةٌ طََعاُم ِمْسِكنيٍ َوَعلَى الذين ُيِطيقُوَنُه ِفْد{ : املذكور ، بل جيوز أن يكون املراد منه شيئاً آخر؛ كقوله 
فمن : فأوجب عليه الطَّعام ، مث ندهبم إىل التَّطوُّع باخلريِ ، فكان املعىن » فََمن َتطَوََّع خرياً « : مث قال ]  ١٨٤

ر؛ َتطَوََّع؛ فزاد على طعام مسكنيٍ ، كان خرياً له ، فكذا ههنا حيتمل أن يكون هذا التطوُّع مصروفاً إىل شيء آخ
  .وهو من وجهني 

  .أنه يزيد يف الطَّوَاف ، فيطُوُف أكْثََر من الطََّواِف الواجبِ ، مثلُ أن يطُوفَ مثانية أو أكثر : أحدمها 



  .أن يتطوَّع بعد فرض احلجِّ وعمرته باحلجِّ والعمرة مرةً أخرى؛ حىت طاف بالصَّفَا واملَرَْوة تطوُّعاً : والثاين 
فعل غري الفرض؛ من صالٍة ، وزكاٍة ، وطواف ، وغريها من : راد سائر األعمال ، يعين أ: وقال احلََسُن وغريه 

  .أنواع الطَّاعات 

  .وأصل الطاعة االنقياُد 
  .فنقول فيه إنه عام ، وحديثنا خاص ، واخلاصُّ مقدٌَّم على العامِّ : وأما احلديث 

  .} فَإِنَّ اهللا َشاِكٌر َعِليمٌ { : قوله تعاىل 
 -اعلَْم أنَّ الشاِكَر يف اللُّغة هو املظهر لإلنعام عليه ، وذلك يف حقِّ اهللا حمالٌ ، فالشاكر يف حقِّه : اخلَطِيب  قال ابُن

  :جماٌز ، ومعناه اجملازيُّ على الطاعة ، وإمنا مسى اجملازاة على الطَّاعة ، شكراً؛ لوجوه  -تبارك وتعاىل 
مَّن ذَا الذي ُيقْرِضُ { دة ، ومبالغة يف اإلحسان إليهم؛ كما قال تعاىل أن اللفظ خرج خمرج التلطُّف للعبا: األول 

وهو سبحانه وتعاىل ال يستقرض من عوض ، ولكنه تلطف يف االستدعاء؛ ]  ٢٤٥: البقرة [ } اهللا قَْرضاً َحَسناً 
  .من ذا الذي يعمل عمل املقرض؛ بأن يقدم فيأخذ أضعاف ما قّدم : كأنه قيل 

  .عليه ، ُسمِّي كلُّ ما كان جزاء شكراً؛ على سبيل التشبيه ] لإلنعام أو اجلزاء [ الشُّكر ملا كان ُمقابالً أنَّ : الثاين 
  .أن الشكر اسم ملا جيازى به ، واهللا تعاىل هو اجملازي ، فسمِّي شاكراً ، فعالقة اجملازاة : الثالث 

و اإلظهار؛ ألنَّ هه املادَّة ، وهي الشني ، والكاف ، والراء ه: بل هو حقيقةٌ؛ ألنَّ الشكر يف اللُّغة : ] وقال غريه [ 
كََشَر الَبِعُري عن َنابه ، إذا أظهره؛ فإنَّ اهللا تعاىل يظهر ما خَِفَي من أعمال العبد من : تدلُّ على الظُّهور ، ومنه 
  .الطَّاعة ، وُيجَازِي عليه 

لعبد ، فال يبخس املستحقَّ حقَّه ، ألنَّه عاملٌ بقدره ، وحيتمل أنه يريد الثناء ، واهللا تعاىل ُيثْين على ا: الشُّكُْر : وقيل 
  .أنَّه عليٌم مبا يأيت الَعْبُد ، فيقوم حبقِّه من العبادة واإلخالص 

ِكَتابِ أُولَِئَك َيلَْعنُُهُم اللَُّه َوَيلَْعنُُهمُ إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَْنَزلَْنا ِمَن الَْبيَِّناِت وَالُْهَدى ِمْن َبْعِد َما بَيَّنَّاُه ِللنَّاسِ ِفي الْ
  ) ١٥٩(اللَّاِعُنونَ 

  :قوالن » الكاِتِمَني « يف 
  .أنه كالٌم مستأنٌف يتناولُ كلَّ من كتم شيئاً من الدين : أحدمها 

أهنا نزلت يف أهل الكتاب من : عن ابن عبَّاس ، وجماهد ، واحلسن ، وقتادة والرَّبيع ، والسُّدِّيِّ ، واألَصمِّ : الثاين 
  .اليهود والنَّصارى 

  . -صلوات اهللا وسالمه عليه  -نزلت يف اليهود والَّذين كتموا ما يف التَّوراة من صفة حممد : الثالث 
  :واألوَّل أقرب إىل الصَّواب؛ لوجوه : قال ابن اخلَطِيبِ 

  .عربة بعموم اللفظ ال خبصص السَّبب أن ال» أُُصول الفقه « أن اللفظ عامٌّ ، وثبت يف : األوَّل 
ُمشِْعٌر [ أن العربة بعموم اللَّفظ ، وأن ترتيب احلكم على الوصف املناسب » أُصُول الفقه « ثبت أيضاً يف : الثاين 

  .، وكتمانُ الدِّين ُيناسُب استحقاق اللَّعن؛ فوجب عموم احلكم عند عموم الوصف ] بالِعلِّيَّة 
رضي  -محلوا هذا اللَّفظ على العموم؛ كما روي عن عائشة  -رضي اهللا عنهم  -ن الصحابة أن مجاعةً م: الثالث 

َمْن َزَعَم أنَّ ُمَحمَّداً صلى اهللا عليه وسلم كََتمَ َشْيئاً ِمَن الَوْحي ، فَقَْد أْعظََم الِفْرَيةَ على « : أهنا قالت  -اهللا عنها 



« ]  ١٥٩: البقرة [ } إِنَّ الذين َيكُْتُمونَ َمآ أَنزَلَْنا ِمَن البينات واهلدى { : ل ، واللَُّه َتعَالَى يقو» اللَِّه َتعَالَى 
  .فحملت اآلية على العموم 

أكْثََر أبو : من كتاب اهللا ، ما َحدَّثْتُ حديثاً بعد أن قال النَّاس ] لَْوالَ آية [ قال  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
  .} الذين َيكُْتُمونَ َمآ أَنَزلَْنا ِمَن البينات  إِنَّ{ : ُهَرْيَرة ، وَتالَ 

صلواتُ اهللا ، وسالمه  -أنَّ الكتمان ال يصحُّ إالَّ منهم يف شرع نبوَّة حممَّد : احتجَّ من خصَّ اآلية بأهل الكتاب 
  .وأمَّا القرآن ، فإنَّه متواتٌر ، فال يصحُّ كتماُنُه  -عليه 

  .بل َصْيرُوَرِتِه متواتراً َيِصحُّ كتماُنُه ، والكالُم إنَّما هو فيما حيتاج املكلَّف إليه أنَّ القرآن الكرمي ق: واجلواب 
  «الكتمان » فصل يف تفسري 

الكتمانُ ترك إظهار الشَّيء مع احلاجة إليه وحصول الداعي إىل أظهار؛ لألأنَّه مىت مل يكن كذلك ، ال : قال القاضي 
  .ية على أنَّ ما يتَّصلُ ، بالدِّين ، وحيتاج املكلَّف إليه ، ال جيوز كتمانه ُيَعدُّ من الكتمان ، فدلَّت اآل
: البقرة [ } إِنَّ الذين َيكُْتُمونَ َمآ أَنَزلَ اهللا ِمَن الكتاب َوَيْشَتُرونَ بِِه ثَمَناً قَِليالً { : ونظُري هذه اآلية قوله تعاىل 

آل [ }  ِميثَاَق الذين أُوتُواْ الكتاب لَُتَبيُِّننَّهُ ِللنَّاسِ َوالَ َتكُْتُموَنُه َوإِذَ أََخذَ اهللا{ : وقوله سبحانه وتعاىل ]  ١٧٤
  .فهذه كلُّها زواجُر عن الكتمان ]  ١٨٧: عمران 

آِئفَةٌ فَلَْوالَ َنفََر ِمن كُلِّ ِفْرقٍَة مِّْنُهْم طَ{ : ونظريها يف باين العلم ، وإن مل يكن فيه ذكر الوعيد لكامته ، قوله سبحانه 
  ] . ١٢٢: التوبة [ } لَِّيَتفَقَّهُواْ ِفي الدين وَِلُينِذُرواْ قَْومَُهْم إِذَا رجعوا إِلَيْهِْم لََعلَُّهْم َيْحذَُرونَ 

  «نَارٍ  َمْن كََتَم ِعلْماً َيْعلَُمُه جِيَء َيْوَم القَِياَمِة بِِلَجامٍ ِمْن» : صلى اهللا عليه وسلم قال  -وروى أبو هريرة عن النيبِّ 
واعلم أن العامل ، إذا قصد كتمان العلم ، عصى ، وإن مل يقصده ، مل يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غريه ، وأما من 

  .سئل ، فقد وجب عليه التبليغ؛ هلذه اآلية ، وللحديث 

دال ، واحلجاج ، واعلم أنه ال جيوز تعليم الكافر القرآن ، وال العلم؛ حىت يسلم ، وال جيوز تعليم املبتدع اجل
ليجادل به أهل احلق ، وال يعلم اخلصم على خصمه حجَّةً ، ليقتطع هبا ماله ، وال السُّلطان تأويالً يتطرَّق به على 
مكاره الرَّعيَّة ، وال ينشر الرُّخص من السُّفهاء ، فيجعلوا ذلك طريقاً إىل ارتكاب احملظورات ، وترك الواجبات ، 

الَ َتْمَنُعوا اِحلكَْمةَ أَْهلََها؛ فََتظِْلُموُهْم ، َوالَ َتَضُغوَها يف غَْيرِ « :  -ت اهللا وسالمه عليه صلوا -وقال . وحنو ذلك 
  »أَْهِلَها ، فََتظِْلُموَها 

  .ه يريد تعليم الفقه من ليس من أهل» الَ ُتَعلِّقُوا الدُّرَّ يف أَعَْناقِ اخلَنَازِيرِ « :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -وقال 
ِمنَ « أنزلناه ، و : صلته ، وعائده حمذوف ، أي » أَنَْزلَْنا « ، و » َيكُْتُمونَ « مفعول ب » َما أَْنَزلَْنا « : قوله تعاىل 

  :جيوز فيه ثالثة أوجٍه [ » البَيَِّناتِ 
  .كائناً من الَبيِّنَات : املوصولة ، فيتعلَّق مبحذوٍف ، أي » ما « أهنا حالٌ من : أظهرها 

فيكون مفعوالً به ، قاله أَُبو البَقَاِء ، وفيه نظٌر من حيث إنَّه إذا كان مفعوالً به ، مل » أَْنزَلَْنا « أن يتعلَّق ب : لثاين ا
  .إىل ضمري املوصول ، بقي املوصول بال عائد ] يتعد الفعل إىل ضمري ، وإذا مل يتعدَّ 

  .؛ ألنه عامل يف صاحبها » أَْنَزلَْنا « ول ، والعامل يف أن يكون حاالً من الضمري العائد على املوص: الثالث 
  »البيِّنات « فصل يف املراد من 

  .ما أنزلنا على األنبياء من الكتاب والوحي ، دون أدلَّة العقل » الَبيَِّناِت « واملراد من 
أنَّ ]  ٣: البقرة [ } ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني { يل قوله يدخل فيه الدَّاللة العقليَّة ، والنَّقْليَّة؛ ملا تقدَّم يف دل» واهلُدى « وقوله 



فعاد إىل الوجه } واهلدى ِمن َبْعِد َما بَيَّنَّاُه ِللنَّاسِ { : فقد قال : فإن قيل . اهلدى عبارةٌ عن الدالئل ، فيعمُ الكُلَّ 
  .األوَّل 

  .د ما يقتضيه التنزيل من الفوائ: هو التنزيل ، والثاين : األوَّل : قلنا 
وهذه اآلية الكرمية تدلّ على أن من أمكنه بيان أصول الدِّين بالدالئل العقليَّة ملن كان حمتاجاً إليها ، مث تركها ، أو 

  .كتم شيئاً من أحكام الشرع مع احلاجة إليه ، فقد حلقه هذا الوعيد 
لفساد املعىن؛ ألنَّ اإلنزال » أَْنزَلَْنا « ، وال يتعلَّق ب » ونَ َيكُْتُم« متعلِّق ب } ِمن َبْعِد َما بَيَّنَّاُه ِللنَّاسِ { : قوله تعاىل 

  .املوصولة » ما « يعوُد على » َبيَّنَّاهُ « [ مل يكن بعد التَّبيني ، وأمَّا الكتمان فبعد التَّبيني ، والضمري يف 
الغائب ، وهو التفاٌت من التكلّم إىل الغيبة ، على ضمري » َبيََّنُه « ، وقرأ طلحة بُن ُمَصرِّف » َبيَّنَّاُه « وقرأ اجلمهور 

  .متعلِّق بالفعل قبله » للنَّاس « و 
  :حيتمل وجهني » يف الكَِتابِ « : وقوله 

  .» َبيَّنَّاُه « : أنه متعلِّق بقوله : أحدمها 

نَّاهُ حال كونه مستقّراً كائناً كائناً بيَّ: أي » بَيَّنَُّه « ] أنه يتعلَّق مبحذوف؛ ألنَّه حالٌ من الضَّمري املنصوب يف : والثاين 
  .يف الكتاب ، واملراد بالكتاب مجيع الكتب املنزلة 

  »البيان « فصل يف حكم هذا 
هذا اإلظهار فرٌض على الكفاية ، ألنَّه إذا أظهره البعض ، صار حبيث يتمكنَّ كلُّ أحٍد من الوصول : قال بعضهم 

  .ن حد الكتمان ، مل جيب على البقاين إظهاره مرةً أخرى ، واهللا أعلم إليه ، فلم يبق مكتوماً ، وإذا خرج ع
  فصل يف االحتجاج بقبول خرب الواحد

، ] ولو مل جيب العمل [ من الناس من حيتجُّ هبذه اآليات على قبول خرب الواحد ، ألنَّ أظهار هذه األحكام واجٌب ، 
: البقرة [ } إِالَّ الذين تَاُبواْ وَأَصْلَُحواْ وََبيَُّنواْ { : اىل يف آخر اآلية مل يكن إظهارها واجباً ، ومتام التقرير فيه قوله تع

  .فحكم بوقوع البيان خبربهم ]  ١٦٠
؛ فيتواتر ] ليكثر املخربون [ مل ال جيوز أن يكون كل واحد كان منهّياً عن الكتمان ، ومأموراً بالبيان؛ : فإن قيل 

  .اخلرب 
هم ما هنوا عن الكتمان ، إالَّ وهم ممن جيوز عليهم الكتمان ، ومن جاز منهم التَّواطؤ على هذا غلط؛ ألنَّ: فاجلواب 

: قيل ] الكتاب [ الكتمان ، جاز منهم التواطُُؤ على الوضع واالفتراء ، فال يكو خربهم موجباً للعلم ، واملراد من 
  .ألوَّل ما فيه كتب املتقدَّمني ، والثَّاين ما يف القرآن أراد باملُْنَزل ا: القرآن ، وقيل : التَّوراة واإلجنيل ، وقيل 

  :وجهان » أولَِئك « جيوز يف » أولَِئكَ َيلَْعُنُهُم « : قوله تعاىل 
حيتمل أن يكون معطوفاً } َوَيلَْعنُُهُم الالَِّعُنونَ { : اخلرب؛ الن قوله تعاىل » َيلَْعُنُهم « أن يكون مبتدأ ، و : أحدمها 

فعالً مضارعاً ، وكذلك بفعل » الَِّذيَن « وأن يكون مستأنفاً ، وأتى بصلة } َيلَْعُنُهْم اللَُّه { ه ، وهو على ما قبل
« ويف قوله . اللَّعنة؛ داللةً على التجدُّد واحلدوث ، وأن هذا يتجدَّد وقتاً فوقتاً ، وكُرَِّرت اللعنة؛ تأكيداً يف ذمِّهم 

، ولكن يف إظهار » أَْنَزلَْنا « : ؛ لقوله » َنلَْعنُُهُم « : إذ لو جرى على سنن الكالم ، لقال التفاٌت؛ » َيلَْعُنُهْم اللَُّه 
  .هذا االسم الشريف ما ليس يف الضمري 
  فصل يف معىن اللعنة ، واملراد بالالعنني

اب ، واختلَفُوا يف الَّالِعنَِني ، َمْن ُهْم؟ فقيل هي اإلْبَعاُد ، ويف ُعْرف الشَّْرع ، اإلبعاُد من الثََّو: اللَّْعَنةُ يف أْصلِ اللَُّغة 



  .ُمنِْعَنا القَطَْر مبعَاِصي َبنِي آَدَم ، قنله جماهٌد ، عن ِعكْرَِمة : دَوابُّ األرض وهوامُّها؛ فإنَّها تقول : 
فجمعَها َجْمَع َمْن يعقلُ؛  ؛ ألنَّه تعالَى وَصفَها بصفِة َمْن يعقلُ ،» الالِعنَات « ، ومل يقل » الالَِّعُنونَ « : وقال 

[ } ياأيها النمل ادخلوا َمَساِكَنكُْم { و ]  ٤: يوسف [ } والشمس والقمر رَأَْيتُُهْم ِلي َساجِِدينَ { : كقوله تعاىل 
  ] . ٢١: فصلت [ } َوقَالُواْ ِلُجلُودِِهْم ِلَم َشهِدتُّْم َعلَْيَنا { ]  ١٨: النمل 

  .قاله ابُن َعبَّاس » كُلُّ شْيٍء إِالَّ اإلْنَس واِجلنَّ « : وقيل ]  ٤٠: يس [ } ُحونَ َوكُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْب{ و 
  كَْيَف يصحُّ اللْعُن من البهاِئمِ ، واجلََماَداتِ؟: فإن قيل 

  :فاجلواب ِمْن وْجهني 
  .، لكاَنْت َتلَْعنُُهْم ] عاقلةً [ على سبيلِ املَُبالَغةَ ، وهي أنَّها لو كانت : األول 

  .أهنا يف اآلِخَرة ، إذا أُعِيَدت ، وُجِعلَْت من العُقَالء فإنَّها َتلَْعُن َمْن فََعل ذلك يف الدُّْنيا ، ومَاَت َعلَْيِه : الثاين 
  .إنَّ أْهلَ النَّار َيلَْعنُونَُهْم وقيل يلَْعنُُهُم اإلْنُس واِجلنُّ : وقيل 

ما َتالَعَن اثَْناِن من املُْسِلِمَني إالَّ رَجَعْت تلْكَ اللَّْعَنةُ على الَيُهود :  -رضي اهللا تعالَى َعْنه  -وقال ابُن َمْسُعود 
أنَّ هلم لعنَتْينِ لعنة : وعن اْبَن َعبَّاس . وِصفََتُه  -صلواُت اللَّه وسالمُه علَْيه  -والنََّصاَرى الَّذين كََتُموا أَْمَر حممَّد 

ال : وذلك إذَا ُوِضَع الرَُّجلُ يف قَْبرِِه ، فَُيسْأَلُ ما ِديُنَك؟ وما َنبِيَُّك؟ وما رَبَُّك؟ فيقول : اللَّه ، ولَْعَنة اخلَالَِئقِ ، قال 
الَ َدرَْيَت َوالَ : أَدرِي فُيضَْرُب ضربةً يسمعها كلُّ َشْيٍء إالَّ الثَّقَلَْينِ ، فال َيْسَمُع شْيء َصْوَته إالَّ لََعَنُه ، ويقول املَلَُك 

  .كذَِلَك كُْنَت ِفي الدُّْنَيا  َتلَْيَت ،
الالَِّعُنون هم الَِّذين آَمُنوا به ، ومْعَنى اللَّْعَنة ، مباعدةُ املَلُْعون ، وُمَشاقَُّته ، وخمالَفَُته مع السََّخط « : وقال أَبُوا ُمْسِلمٍ 

  .عليه 
ن الَِّذيَن كَفَُروا َومَاُتوا وَُهْم كُفَّاٌر أُولَِئَك َعلَْيهِْم إِ{ : املالئكةُ ، واألنبياُء ، والصاحلُون؛ ويؤكِّده قولُُه تعالَى : وقيل 

  ] . ١٦١: البقرة [ } لَْعَنةُ اهللا واملالائكة والناس أَْجَمِعَني 
  .« املالئكةُ » : وقال قتادة 

ن يكون ذلك لدوَابِّ اَألْرضِ فال ، فأمَّا أ« الالَِّعُنونَ املالئكة واملؤمنونَ » : والصواُب قَْولُ َمْن قال : قال الزَّجَّاُج 
  .ُيوقَُف على حقيقته إالَّ بَنصٍّ أو َخَبرٍ الَزِمٍ ، ومل يوَجدْ شيٌء من ذذلك 

صلّى اهللا عليه وعلى آِلِه ،  -قَالَ َرسُولُ اللَّهِ : قد َجاَء بذلك َخَبٌر رََواُه البََراء بن َعازِب ، قال : قال القرطبِيُّ 
دوابُّ اَألْرض » : قال « َيلْعَُنُهُم الالَّعُنونَ » : يف قوله تعاىل  -وكَرَّم ، وَمجَّد ، وَبجَّل ، وَعظَّم وَسلَّم ، وَشرَّف ، 

  .أخَْرَجه اْبُن ماَجةَ « 
  .« مجيُع عَبادِ اللَّه » : وقال احلََسن 
  .أَْوجَبَب فيه اللَّْعن  دلَِّت اآليةُ على أنَّ هذا الِكْتَمان من الكََبائر ألنَّه تعالَى» : قال القاِضي 

  ) ١٦٠(إِلَّا الَِّذيَن تَاُبوا وَأَصْلَُحوا وََبيَُّنوا فَأُولَِئَك أَُتوُب َعلَيْهِْم َوأََنا التَّوَّابُ الرَّحِيُم 

  :يف االستثناِء َوْجَهان 
  .» يلعنُهم « أن يكون متَِّصالً ، واملُْستَثْىن مْنه هو الضَّمريُ يف : أحدمها 
وإنَّما َجاَء االستثناُء؛ لَبَياِن قَبْول التَّْوَبِة؛ ألنَّ . أن يكُونَ منقطعاً؛ ألنَّ الَّذين كََتُموا ، لُِعنُوا قَْبل أَنْ َيُتوبُوا : والثاين 



  .قَْوماً من الكاِتِمَني لَْم ُيلَْعنُوا ، نقل ذلك أبو الَبقَاء 
  .» ولَْيَس بَشْيٍء « : قال بعضُُهْم 

  فَْصل
ُهمْ إذا ه تعاىل لَمَّا بيَّن عظيَم الَوِعيِد ، فكان جيوُز أَنْ ُيَتوَهََّم أَنَّ الوعيدَ يلحقُُهْم على كُلِّ حالٍ ، فبيَّن تعالَى أَنَّاعلَْم أنَّ

لَِغَرضٍ ِسَواه؛  والتَّْوبةُ عبارةٌ عن النََّدم على ِفْعلِ القبيح لقُْبِحِه ، ال. تابُوا ، تغيَّر ُحكْمُهم ، وَدَخلُوا يف أْهلِ الوْعِد 
، لو َعَزَم على ألنَّ َمْن مل َيُردَّ الوديَعة ، مث ندمِ للَْومِ الناس وذمِّهم ، أو ِإلنَّ احلاكم َردَّ شهادَتُه مل يكُْن تائباً ، وكَذَِلَك 

ن تاِئباً وهذا َمْعَنى اِإلْخالَّص يف التوبة َردِّ الودائعِ والقيام بالواجِبَاِت؛ لكي تُقَْبلَ شهادُتُه أو ُيْمَدَح بالثََّناِء علَْيه ، مل يك
لْيه ، يلَْزُمه مث بيَّن تعاىل أنه ال ُبدَّ له َبْعَد التوبة ِمْن إْصالح ما أفَْسَدُه مثالً ، لو أفَْسد على رُجلِ ِديَنُه بإيراِد شُْبَهٍة َع

فدلَّت اآليةُ » َوَبيَّنُوا « َيفَْعلَ ِضدَّ الِكْتَماِن ، وُهو الَبَيانُ بقَْوله  إزالَة ِتلْكَ الشُّْبَهِة ، مثَّ بيَّن بأنه جيُب علَْيه بْعَد ذلك أَنْ
  .على أنَّ التَّْوبة ال َتْحُصلُ إالَّ بِتَْرِك كُلِّ ما ينبغي 

نَّ التَّْوبة عن َبْعضٍ املعاِصي مع اآليةُ َتُدلُّ على أَ: قالَِت املُْعتَزِلةُ : قال اْبُن الَْخطِيبِ . َبيَّنوا َتوَْبَتُهْم وَصالَحَُهم : وقيلَ 
  .عامٌّ يف الكلِّ » وَأَصْلَُحوا « اإلصَْرارا َعلى البَْعضِ ال َتِصحُّ؛ ألن قوله 

  .أَنَّ اللفْظ املُطْلَق يكِْفي يف ِصْدقه ُحُصولُ فَْرٍد واحٍد ِمْن أفْراده : واجلواُب 
الرَّجَّاع بقُلُوبِ عَباِدي املْنَصرفة َعنِّي إلَيَّ » َوأََنا التَّوَّاُب « . وأَقَْبلُ َتْوبتهْم  أََتَجاَوُر عنْهم ،» أَتُوُب َعلَْيهِْم « : وقولُه 

  .، القَابِلُ ِلَتْوبة كلِّ ذي توبٍة ، الرحيُم بِهِْم َبْعدَ إقَْباهلم َعلَيَّ 

خَاِلِديَن ِفيَها لَا ُيَخفَّفُ ) ١٦١(ةُ اللَِّه َوالَْملَاِئكَِة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َومَاُتوا وَُهْم كُفَّاٌر أُولَِئَك َعلَْيهِْم لَْعَن
  ) ١٦٢(َعْنُهُم الَْعذَاُب َولَا ُهْم ُيْنظَُرونَ 

  .اعلَْم أنَّ ظاِهَر اآلَية َيْعمُّ كُلَّ كاِفرٍ ماَت على كُفْره 
م ذكْرُُهمء ، وُهُم الذيَن يكُْتُمون اآلياِت ، واحتجَّ بأنَُّه تعاىل لَمَّا ذَكَر جيُب َحْملُه على الَِّذيَن تقدَّ: وقال أَُبو ُمسِْلم 

فإِنه : ضاً حالَ الَّذشني يكُْتُمون ، ثُمَّ ذكََر حالَ التَّاِئبِني مْنهم ، ذكََر أْيضاً حَالَ َمن َيُموُت مْنهم مْن غَْير َتْوَبٍة ، وأي
إِنََّما يصحُّ هذا ، : وجواُبُه . ِمَني َملُْعوُنونَ حالَ احلياِة ، بيَّن أَنَّهم ملُْعوُنون َبْعد املَْوت تعاىل ملَّا ذَكر أنَّ أولئَك الكاِت

ى لو كان الَّذين ميُوُتون مْنُهْم ِمْن غري َتْوبة دخلُوا َتْحت اآلَيِة ، وإالَّ الْسَتغَْنى عن ذكْرِهم فوَجَب حَْملُ الكالمِ عل
  .أْمرٍ مستأْنٍف 

  ] .دينِِه ال يلَْعنُوَنه [ كْيَف يلَْعُنُه النَّاس أَْجَمُعونَ ، وأْهلُ : قيل فإنْ 
  :فجواُبُه مْن وُجوٍه 

ثُمَّ َيْوَم القيامة َيكْفُُر بَْعُضكُْم بِبَْعضٍ َوَيلَْعُن َبْعُضكُمْ َبْعضاً { : أَنَّ أهل دينه يلَْعُنونه ِفي اآلخرة؛ لقوله تعاىل : أحدها 
ُيوقَُف الكاِفُر َيْوَم القيامِة ، فيلَْعُنُه اللَُّه ، مث َتلَْعُنُه املالئكةُ ، مث تلَْعُنُه « : قال أبو الَعاِلَيِة ]  ٢٥: العنكبوت [ } 

  .» النَّاُس 
بأنَّ املؤمنني ُهُم النَّاس ال أَرَاَد بالنَّاس أْجَمِعني املؤِمنَِني؛ كأنه لَْم َيعَْتدَّ بغَْيرهم ، وَحكَم : قال قََتاَدةُ ، والرَّبِيع : وثانيها 

  .غَْيُر 
هو جاهالً ، أو [ أنَّ كُلَّ أَحٍد َيلَْعُن اجلاهلَ ، الظَّال؛ ألنَّ قُْبَح ذلك ُمقَرَّرٌ يف الُعقُول فإذا كان يف َنفسه : وثالثها 

  .ِهلِ والظَّامل تتناَولُ َنفَْسُه كاَنْت لعنُتُه على اجلَا] ظاملاً ، وإنْ كَانَ ال يعلَُم هو ِمن َنفْسه كْوَنُه كَذَِلَك 



  .أَنَّ ُيْحَمل ُوقُوُع اللَّْعَنة َعلَى اسْتْحقَاق اللَّْعنِ ، وحينئذ يَُعمُّ ذلك : ورابعها 
  فَصل ِفي بَيضاِن جَوِازٍ لَْعنٍ َمْن َماَت كَافِراً

أنَّ للمسِلِمني لعن َمْن مات كَاِفراً ، َوأَنَّ زوالَ  اآلَيةُ الكرمية تدلُّ على:  -َرِضَي اللَّه عنه  -قال أبو َبكْرٍ الرَّازِيُّ 
أمٌر لََنا بلَْعنِِه َبْعَد مَوته؛ َوَهذَا يدلُّ » وَالنَّاس أَْجَمِعَني « : التكْليف َعْنه باملَْوِت ال ُيْسِقطُ َعْنه اللَّْعنة؟ ألنَّ قوله تعاىل 

كِْليِف َعْنه ُمْسِقطاً اللَّْعنةَ والبََراءة مْنُه ، وكذلك السَّبيلُ فيما يُوجِبُ على أنَّ الكافر ، لَْو ُجنَّ ، مل َيكُْن َزوَالُ التَّ
حكَْمُه َعمَّا كان علَْيه قَْبلَ ] جنوُنُه ال يغيِّر [ املَْدَح واملواالَةَ ِمَن اِإلَميان والصَّالح ، فََمْوُت َمْن كان كذلك أو 

  .ُحدُوث احلَالِ به 
الواو هذه واو احلال ، واجلُْملَة يف َمَحلِّ َنْصبٍ على احلال ، وإثباُت الواو هَُنا أفَْصُح؛ خالفاً » ا َوَماتُو« : قوله تعاىل 

و [ مبتدأٌ ، : » أُولَِئكَ « : } أُولَِئَك َعلَْيهِْم لَْعَنةُ اهللا { وقوله . إنَّ َحذْفَها شاذٌ : للفَرَّاء ، والزََّمْخَشريِّ ، حيثُ قاال 
الرفُْع بالفاعليَّة باجلَار قَْبلَها؛ العَتمادَها؛ » لَْعَنةُ « ، وُجيوُز يف » إِنَّ « مبتدأ وَخَبُره ، َخَبٌر َعْن : } لَْعَنةُ اللَِّه َعلَْيهِْم { 

  ] . ١٥٧: البقرة [ } َعلَْيهِْم َصلََواٌت مِّن رَّبِّهِْم { وتقدَّم حتريُرُه يف » أولئك « فَإِنَُّه وقع َخَبراً عن 
  يف هل جيوز لعن الكافر املعنيفصل 

إنَّ الكافَر املَُعيَّن ال جيوزُ لَْعُنُه؛ ألنَّ حاله عْند املَُوافَاِة ال ُتْعلَُم ، وقَْد : قَالَ ِلي كثُري ِمْن أْشيَاِخي : قال اْبُن الَْعَريبِّ 
  .َعلَى الكُفْر املُوافَاةَ : َشَرط اللَّه تعاىل يف هذه اآلية الكرمية يف إطْالَقِ اللَّْعَنِة 

أَنَّه لََعنَ  -صلى اهللا عليه وسلم وَعلَى آِلِه وسلَّم ، وَشرََّف وكَرََّم ، وَمجََّد ، وََبجَّلَ وَعظَّم  -وأمَّا ما ُروَي َعنِ النيبِّ 
  .أَقَْواماً بأعَْيانِهِْم ِمن الكُفَّار ، فَإِمنا كان ذَِلَك؛ ِلِعلِْمِه مبآِلهِْم 

  .جواُز لَْعنِِه؛ لظاهر حَاِلِه ، وجلواز قَْتله وقَتاِلِه : والصحيُح عْنِدي :  قال اْبُن الَعرَبِيِّ
: أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم وَعلَى آِلِه وسلَّم ، وَشرََّف وكَرََّم ، وَمجََّد ، وََبجَّلَ وَعظَّم  -وقد ُروَي َعنِ النيبِّ 

فَلََعَنُه ، [ » نِي ، َوقَْد َعِلَم أَنِّي لَْسُت بَشاِعرٍ ، فَألَْعْنُه ، وأَْهُجُه َعَدَد َما َهَجانِي اللَُّهمَّ ، إِنَّ َعْمَرو ْبَن الَْعاصِ َهَجا« 
ومل َيزِْد؛ لتعليم الَعْدلِ واإلنصاِف ، ] » َعَدَد َما َهجانِي « وإن كان اإلميانُ والدِّيُن واإلْسالَُم مَآلَُه ، وانتصف بقوله 

لَّه تعالَى يف باب اجلََزاِء ، دون االبتداِء بالَوْصف بذلك؛ كما يضاف إليه املكُْر واالْستْهَزاُء وأضَاَف اهلَْجَو إىل ال
  .واخلَديعةُ ، تعالَى َعْن ذلك 

صْينِ ، أنَّه أما لَْعُن الكُفَّار ُجْملَةُ ِمْن غَْير َتْعيني ، فال ِخالََف ، فيه؛ ِلَما رَوى مَاِلٌك ، عن داُوَد ْبنِ احلُ: قال القُْرطُبِيُّ 
َما أَْدَركُْت النَّاَس إالَّ وَُهْم َيلَْعُنونَ الكَفََرةَ ِفي َرَمضانَ ، َوَسواٌء كَاَنْت لَْهم ِذمَّةٌ أَْو لَْم َتكْْن ، « : َسِمَع اَألعَْرَج يقُولُ 

  .» َولَْيَس ذَِلكَ بِوَاجِبٍ ، َولَِكنَُّه ُمَباحٌ 
{ ، وقرأ احلََسُن بالرَّفع ، ] َنَسفاً َعلَى اسم اللَّه تعاىل [ مهوُر على جرِّ املالئكة؛ اجل» َواملَالَِئكَة « : قوله تعاىل 

وخرََّجها النحاةُ َعلَى الَعطْف على َمْوضع اْسم اللَّه تعالَىن فإنه وِنْ كان َمْجرُوراً بإضافة } واملَالَِئكَُه وَالنَّاُس أََمجُعونَ 
« ، أْو » أَنْ لََعنَُهْم « : علية؛ ألنَّ هذا املَْصدر يَنَحلُّ حلَْرٍف مصدريٍّ ، وِفْعلٍ ، والتقديُر املَْصدر ، فموضُعُه َرفٌْع بالفا

  .، فعطف املالِئكَةَ على هذا التَّقْدير » أنْ َيلَْعَنُهمُ اللَُّه 
أن يكُونَ مثَّ ُمْحرِزٌ : شْرِطِه وهذا لَْيَس جبائزٍ على ما تقرَّر ِمَن الَعطِْف على املوِضع ، فإنَّ ِمْن : قال أبو حيان 

تنحلُّ ِلَحْرٍف مصدريٍّ » لَْعَنة « للمْوِضعِ ، وطَالٌب ، والطالُب للرفع وجوُد التَّنْوِينِ يف املَْصَدر ، هذا إِذَا َسلَّْمَنا أن 
: هود [ } لَْعَنةُ اهللا َعلَى الظاملني أَالَ { : ، وفْعلٍ؛ ألنَّ االحنالل لذلك شرطُُه أنْ ُيقَْصَد به العالُج؛ أال تَرى أنَّ قوله 

أنْ يلَْعَن اللَُّه على الظاملني ، بل املراُد اللَّْعَنةُ املستقرَّة ، وأضيفْت للَّه على سَبِيلِ : لَْيَس املعَنى على تقْدير ]  ١٨



َعْمراً « َزْيٍد غَداً َوَعْمراً ، بَنْصب  َهذَا َضارُِب: أنَّ قولك : ونقلَ عن ِسيبََوْيِه . التَّْخِصيص ، ال على َسبِيلِ احلُدُوث 
املَْصدُر املَُنوَّن : أنَّ َنْصَبه بفْعل حمذوٍف ، وأىب أَنْ ينصَبُه بالَعطْف على املَْوِضع ، مث بعد َتْسليمه ذلك كلَّه ، قال : » 

ومَنَعهُ الفَرَّاء ، » أنْ والِفْعل « على  مل ُيْسَمْع بعده فاِعلٌ مرفعوٌع ، ومفعولٌ منصوٌب ، إِنََّما قاله البصريُّون قياساً
  :وهو الصحيُح مث إِنَّه َخرََّج هذه القراءة الشَّاذَّة على أَحِد ثالثِة أوُجٍه 

يف » َعْمراً « ؛ كما نَصَب سِيَبَوْيِه » وَتلََعُنُهُم املَالَِئكَةُ « : أن تكونَ املالئكةُ مرفوعةً بفعلٍ حمذُوٍف ، أي : األول 
  .بفْعلٍ حمذوٍف » َضارُِب زَْيداً َوَعْمراً « قوِلَك 

فَلَمَّا حذَفَا املضاَف ، » َولَْعَنةُ املَالَِئكَةِ « : بتقدير َحذْف مضاٍف ، أي » لَْعَنةُ « أَنْ تكُونَ املالئكةُ َعطْفاً على : الثاين 
  .أُِقيَم املضاُف إلَْيه ُمقَاَمُه 

وهذه أوُجٌه متكلَّفةٌ ، } َواملَالَِئكَةُ َوالنَّاُس أَْجَمُعونَ َتلَْعنُُهْم { ربُه تقْديُرُه أنْ يكُونَ مبتدأً قد ُحِذَف خ: الثالث 
أَْو إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمسَْغَبٍة َيِتيماً ذَا { أنه قد ُيْحذَُف فاعلُُه؛ كقوله : وإِْعَمالُ املصدر املنوَِّن ثابٌِت؛ غاُيةُ ما يف الباب 

  ] .البسيط : [ فقد أَْتَبَعتِ العََرُب اجملرورَ املَْصدر َعلَى َرفْعاً؛ قال : وأْيضاً ] .  ١٥ - ١٤: بلد ال[ } َمقَْرَبٍة 
  َمْشَي اهلَلُوِك َعلَْيَها اخلَْيَعلُ الْفَُضلُ...  - ٨٦١
ي الَعطِْف؛ ألنَّهما تابعاِن ِمَن على املَْوِضع؛ وإذَا ثََبَت ذلَك يف النَّْعِت ، ثََبَت ِف» اهلَلُوِك « وهي ل » الفُُضلُ « برفع 

  من ألْفَاِظ التأِْكيد: » أَْجَمِعَني « التوابع اخلْمَسِة ، و 
  .املعنويِّ مبنزلِة كُلٍّ 
مع أنَّه » والنَّاسِ أَْجَمِعَني « : واآليةُ َتُدلُّ على جواز التَّْخصْيصِ مَع التَّْوكِيد؛ ألنَّه تعاىل قال : قال ابُن اخلَطِيبِ 

  .املراد بالنَّاس بَْعضُُهْم : وٌص على َمذَْهب َمْن قال خمص
؛ ألنَّ فيه معىن » َعلَْيهِْم « والعاملُ فيها الظْرُف من قوله » َعلَْيهِْم « حالٌ من الضَّمري يف » خِاِلِديَن « : قوله تعالَى 

  .لَزُِمُه ، وَركََن إلَْيه : أي » أَْخلَدُه « : اللُّزوُم الطَّويل ، ومْنه قوله تعاىل : االْستقَْرار ِللَّْعنة ، واخللوُد 
  .» َخاِلِديَن ِفي اللَّْعَنة « : قال بعضُُهْم 

  ] . ١: القدر [ } إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفي لَْيلَِة القدر { يف النَّار ، أُْضِمَرْت؛ تفخيماً وهتويالً؛ كقوله : وقيلَ 
  :واألول أوىل؛ لوجوه 

  .إىل املَذْكُور السَّابق أَْولَى ِمْن َردِّة ، إذَا مل ُيذْكَر [ مريِ أَنَّ ردَّ الضَّ: األول 
أَمكْثَُر فائدةً؟ ألنَّ اللَّْعَن هو اإلبَْعاُد ِمَن الثََّواب بفِْعل الِعقَاب يف اآلخَِرة ، ] أَنَّ َحْملَ هذا الضَِّمري على اللَّْعَنة : الثاين 

  ] .فكان َحملُ اللَّفظ عليهم أوىل [ النَّار وزيادةٌ  وإجياِدهِ يف الدُّنيا ، فيدخل يف اللعن
أن محل الضمري على اللَّعن يكون حاصالً يف احلال وبعده ، ومحله على النَّار ال يكون حاالً حاصالً يف : الثالث [ 

  ] .احلال ، بل ال بدَّ من تأويلٍ 
  :فيه ثالثةُ أوجه » ُيَخفَُّف « : قوله تعاىل 

  .ستأنفاً أن يكون م: أحدها 
  .فيكون حاالن متداخالن » َخاِلِديَن « أن يكون حاالً من الضَّمري يف : الثاين 

وقد منع أبو البقاء . ، وكذلك عند من جييز تعدُّد احلال » َعلَيْهِْم « أن يكون حاالً ثانية من الضَّمري يف : الثالث 
  .هذا الوجه ، بناًء منه على مذهبه يف ذلك 

  .» ُهْم َينْظَُرونَ َوالَ « : وقوله 



  .» َعْنُهمْ « أو من الضَّمري يف » خالدين « هو ابتداٌء وخربٌ يف موضع احلال من الضَّمري يف : قال َمكِّيٌّ رمحه اهللا 
  فصل يف وصف العذاب

  :اعلم أنه تعاىل وصف هذا العذاب بثالثة أمورٍ 
  .دَّائم عند املعتزلة اخللود ، وهو املكث الطَّويل ِعْندنا ، أو املكث ال: أحدها 

  .عدم التخِفيِف ، ومعناه أنّ العذابَ يف األوقاِت كلِّها متشابٌه؛ ال يكون بعُضه أقَلَّ من بَْعضٍ : وثانيها 
  :هذا التَّْشبيُه ُمْمَتنٌع؛ لوجوٍه : فَإِن قيلّ 
  .أَنَّه إذا تصوَّر حال غريه من شدَّة العذب ، كان ذلك كالتَّخفيف عنه : أحدها 

  .أنَّه تعاىل يزيد علَيْهِْم يف أقوات ، مثَّ تنقطع تلْك الزِّيادةُ فيكونُ ذلك َتخفيفاً : انيها وث
ال نشكُّ أنَّه يزاُد عنْهم ]  ١٠٨: املؤمنون [ } اخسئوا ِفيَها َوالَ ُتكَلُِّموِن { : أنه حني خياطبهم بقوله تعاىل : وثالثها 

  .يف ذلك الَوقْت 
ُت يف هذه األُمورِ قليلٌ ، فاملسَتغرِقُ يف الَعذَاب الّشدِيد ال ينْتبه هلذا القْدر القليل مَن التَّفاوُت ، فاجلواُب أَنَّ التفاو

يف الدُّْنَيا ، إذا ُبشِّرَ ] وشدٍة [ عظيمٍة ] ْحمَنٍة [ وهذه اآلية َتُدلُّ على دوام العذاب ، وأبديِته ، فإنَّ الواقعَ يف 
  .َتخلُُص من هذه الشِّدَّة بعد أيَّامٍ ، فإنَّه َيفَْرح ويْسُهلُ عليه موقع هذه احملنة  إنَّك: باخلَالَص ، وقيل له 

[ } فََنِظَرةٌ إىل َمْيَسَرٍة { هو التأْجيلُ والتأخُري؛ قال ُسبحانه : واإلنظاُر » َوالَ ُهْم ُينْظَُرونَ « قوله : الصفة الثانية 
يُؤجَّل ، بل يكون حاضراً متَِّصالً بعذاب مثله؛ ووجه اتِّصال هذه اآلية هبا أن عذاَبُهْم ال : واملعىن ]  ٢٨٠: البقرة 
أنَّه تعاىل ملَّا ّحذَّر من كْتَمان احلقِّ بني أن أوَّل ما جيُب إظهاُرُه وال جيوُز كتماُنُه أْمُر التوحيِد ، وَوَصل ذلك : قبلها 

  :يف عجاِئبِ الصُّْنع؛ ليعلم أنَّه الَ ُبدَّ مْن فاعل ال يشبُهه َشْيٍء بذكْر الُبرْهان ، وعلَّم طريَق النَّظَر ، وهو الفكْرُ 
  ] . ٧٧: آل عمران [ } َوالَ َينظُُر إِلَيْهِْم َيْوَم القيامة { : وحيتمل أن يكون من النَّظَرِ؛ كقوله 

  ) ١٦٣(َوإِلَُهكُْم إِلٌَه وَاِحٌد لَا إِلَهَ إِلَّا ُهَو الرَّْحَمُن الرَِّحيُم 

صفةٌ ، وهو اخلرب يف احلقيقة؛ ألنَّه َمَحطّ الفائدةَ ، أالَ ترى أنَّه لو » وَاِحدٌ « خرب املبتدأ ، و » إلٌه وَاحدٌ « : ه قول
حالٌ » َرُجالً « ف » مََرْرُت بِزَْيٍد َرُجالً َصاِلحاً « : على ما قَْبلَه ، مل ُيفد ، وهذا ُيْشبُه احلالَ املوطِّئة؛ حنو [ اقتصر 

  .ْت مقصودة ، إِنَّما املقصوُد وْصفُها وليس] 
  .اسٌم جََرى على َوْجَهْين يف كالمِهِم : قولُُهْم واحٌد : قال أبو عليٍّ 

  .أن يكونَ امساً : أحدمها 
سائر  واحد ، اثَْناِن ، ثالثةٌ ، فهذا اسٌم لَْيَس بوصف ، كما أنَّ: أن يكونَ َوْصفاً ، فاالْسُم قولُُهمْ يف الَعَدد : واآلَخُر 

َمَرْرُت بَرُجلٍ وَاِحٍد ، وَهذَا َشيٌء َواِحٌد ، فإذا جرى هذا االسمُ : أمساء الَعدد كذلك ، وأَمَّا كوُنُه صفةً؛ فقولَُك 
على احلَقِّ ُسْبحانه وتعاىل ، جاز أن يكون الذي هو الوصُف كالعاِلم والقاِدرِ ، َوَجاَز أن يكون الذي هو االْسمُ 

  .» َوإِهلُكُمْ إِلٌَه وَاحٌد « : ي األوَّل قوله تعاىل كقولِك َشْيء ويقوِّ
  فصل يف وجوه وصفه تعاىل بأنه واحد

[ ألنَّه ليس بذي أْبعَاضٍ ، وال بِذي أَْجَزاء؛ وألنَّه منفرٌد : ُوَصَف اللَّه بأنَّه واحٌد مْن وُجوٍه أربعة : قال اجلُبَّاِئيُّ 
  .َعاِلماً بنَفِْسه ، قَاِدراً بنَفِْسِه [ ة؛ وألنه منفرٌد بصفات ذاِتِه؛ َنُحو كْونِِه باإلهليَّ] الِقَدمِ؛ وألنَّه ُمْنفَرٌد 



على املََحلِّ؛ إذ حملُّه الرفُْع على االبتداء ، أو » ال « بدلٌ من اْسم ] على أنه » ُهَو « رفع : » إال ُهَو « : قوله تعاىل 
ا بْعَدها يف َمحلِّ رفْعٍ باالبتداء ، وقد َتقدَّم تقريُر ذلك ، وال ُجيوزُ أنْ وما عملْت فيه ، ألنَّها وم» الَ « هو َبَدلٌ من 

» الَ إِلهَ لََنا « : التَّْبرِئَِة ، ملا تقرَّر من أنَّها ال تعملُ يف املََعارف ، َبلِ اخلَرب َمْحذُوٌف ، أي » الَ « خرب » هو « َيكُون 
معها اْسُمها عاملةٌ يف اخلََبرِ ، أمَّا إذا جعلَْنا اخلََبَر َمْرفُوعا مبا كان علَْيه قَْبل  املبينَّ» الَ « هذا إذا فَرَّعنا على أنَّ 

خرباً إالَّ أنَّه َمَنع منه كْونُ » ُهَو « ولَْيَس هلا فيه َعَملٌ وهو مذهُب سيَبَوْيِه فكَان ينبغي أن يكون » الَ « دخولِ 
  .إالَّ يف ضرائر الشِّْعر يف َبْعض اَألبَْواب  املبتدأ نكرةً ، واخلَبر معرفةً ، وهو ممنوٌع

  .» إِلََه « واسَتشكَلَ الشَّْيُخ أبو َحيَّان كَوَنُه َبَدالً مْن 
وال ] » إلَه « والذي يظهر أنه لَْيسَ بدالً من » الَ َرُجلَ إِالَّ َزْيٌد « : ألنَّه لَْم ميكْن تكريُر الَعاِملِ؛ ال نقولُ : قال [ 

: احملْذُوِف ، فإذا قلنا [ ، غنما هو َبَدلٌ من الضَّمري املستكنِّ يف اخلرب » الَ َرُجلَ إِالَّ َزْيٌد « : يف قولك »  َرُجل« ِمْن 
بدلٌ من الضمري املستكنِّ يف » َزْيدٌ « ، ف » الَ َرُجلَ كائٌن ، أو َمْوُجوٌد إِالَّ زَْيٌد « : ال رجل إالّ زَيٌد ، فالتقديُر 

، وَإِنَّما هو بدلٌ َمْرفُوٌع مْن ضمري َمْرفوعٍ ، وذلك » ال « ، فليس بدالً على َمْوِضع اسم » َرُجل «  ال ِمْن] اخلرب 
، لتأوَّلنا » الَ « أنَّه َبَدلٌ على املوِضعِ ِمنِ اسم : ، ولوال تصريح النَّحويِّني » ال « الضَّمُري هو عائٌد على اسم 

  .كالمَُهْم على ما تقدَّم تأويلُُه 

على اللَّفِظ؛ حىت يلزمَُهْم » الَ « هو بَدلٌ من اْسم : والَّذي قالُوُه غَْيُر ُمْشِكلٍ؛ ألهنم مل يقولُوا : قال شهاب الدين 
على اللَّفِظ ، وهم مل جييزوا ذلك لَعَدم تكري » الَ « تكريُر العاِملِ ، وإنَّما كان يشكلُ لو أجاُزوا إْبَدالَُه ِمن اْسمِ 

: وجعلُوُه انتصاباً على االسِتثْناِء ، وأَجَاُزوهُ يف قولك » الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه « لذلك منعوا وْجَه الَبَدلِ يف قوهلْم الَعاِملِ ، و
  .ألنَّه ُيْمِكن فيه تكريرُ الَعاِملِ » ال َرُجلَ يف الدَّارِ إالَّ صاِحباً لك « 

  :أْوُجٍه  فيه أربعةُ» الرَّْحَمُن الرَِّحيُم « : قوله تعاىل 
بَدلَ ظاهرٍ ِمْن ُمْضَمرٍ ، إال أن هذا ُيَؤدِّي إىل الَبَدلِ باملُْشتقَّاِت وهو قليلٌ؛ » ُهَو « أن يكونَ َبَدالً مْن : أحدها 

د تقدَّم علماً ، وق] الرَّْحمن [ وُيْمِكُن أنْ جياب بأنَّ هاَتني الصفَتْين َجرَتا َمجَْرى اجلواِمِد وال ِسيََّما عْنَد من َيجْعل 
  .» الَبْسَملَِة « حتقيقُُه يف 

  .مرََّتْين » ُهَو « ُهو الرَّْحَمُن ، وحسََّن حذْفَُه توايل اللفِْظ ب : أن يكون خرب مبتدأ حمذوف ، أي : الثاين 
وبقوله » إِلَه إِالَّ ُهَو  الَ« : وبقوله » إِلٌَه وَاِحدٌ « : أخرب عْنُه بقوله » وَإلَُهكُْم « : أن يكوم خرباً ثالثاً لقوله : الثالث 

  .، وذلك عند َمْن َيَرى تعّدَد اخلََبرِ ُمطْلقاً » الرَّْحَمُن الرَّحِيُم « : 
عند الِكسَاِئيِّ؛ فإنَّه جييُز َوصف الضَّمري الغائب بصفة املَدح ، ] ذلك [ ، و » ُهَو « أن يكون صفةً لقوِلِه : الرابع 

أن يكون غائباً ، وأن تكون الصفَةُ صفةَ َمْدحٍ؛ وإن كان ابُن مالكٍ : ْرطَني فاشترط يف وصف الضَّمري هذَين الشَّ
هذه املذكورِة؛ ألنَّ املستثىن لْيَس ُجبملٍة » ُهَو « أطْلََق َعْنه جواَز َوْصِف ضمري الغاِئب ، وال جيوز أنْ يكُون خرباً ل 

.  
  فصل يف سبب النُّزُول

يا ُمَحمَّد ، ِصْف وانُسْب لََنا رَبََّك فَأَنَْزلَ اللَُّه تعاىل : ه اآلية أَنَّ كُفَّار قَُريش قالوا َسَبُب ُنُزول هذ: قال ابن عبَّاسِ 
  .ُسوَرةَ اإلْخالَصِ ، وَهذه اآلَية 

َيأْتَِنا بِآَيٍة ، إِنْ كَانَ إلَهكُم إِلٌَه وَاِحٌد ، فَلْ: إنَّ حممَّداً يقُولُ : ملَّا نزلَّْت هذه اآليةُ ، قال املُْشرِكُون : قال أبو الضَُّحى 



  .واملراُد باخلَلْق هنا املخلُوُق [ } إِنَّ ِفي َخلْقِ السماوات واألرض { :  -َعزَّ َوجَّل  -ِمَن الصَّاِدِقَني ، فَأَْنزل اللَُّه 
  ] . ٢: الفرقان [ } يراً َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء فَقَدََّرهُ َتقِْد{ : وأْصلُ اخلَلْق التقديُر؛ قالَ تعاىل : قال أبو مسلم 

ا َينْفَُع النَّاَس َوَما أَنَْزلَ اللَُّه إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َواْخِتلَاِف اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلِْك الَِّتي َتجْرِي ِفي الَْبْحرِ بَِم
ِتَها وََبثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ دَابٍَّة َوَتْصرِيِف الرَِّياحِ وَالسَّحَابِ الُْمَسخَّرِ َبْينَ ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فَأَْحَيا بِِه الْأَْرَض َبْعَد مَْو

  ) ١٦٤(السََّماِء وَالْأَْرضِ لَآَياتٍ ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

  .ذكر ابن جرير يف َسَبب ُنُزول هذه اآليِة عن عطاٍء أيضاً ما ذكْرَناه آنفاً 
من  -عليه السَّالم  -حدِّثُوَنا َعمَّا َجاَءكُم به موسى : سألت قُرَيٌش الَيهوَد ، فقالوا : ل وعن سعيد بن َمْسروق ، قا

 فََحدَّثوُهْم بالَعصا وبالَْيِد البَْيضاِء ، فقالت قُرَيش َعمَّا جاَءُهْم به عيسى ، فَحدَّثُوُهم بإبراِء اَألكَْمه واَألْبَرصِ. اآلَياِت 
اْدُع اللََّه لََنا أنْ َيجَْعلَ الصَّفا ذََهباً ، :  -صلى اهللا عليه وسلم  -رَيش ِعند ذلك للنَّيبِّ وإحياِء املَوَتى؛ فقالت قُ

فأوَحى اللَُّه تعاىل إليه أنْ يعطيهم ، ولكن إن كذَّبُوا بَْعَدُه ، ] فَسَأل ربَُّه ذلك [ فََنزَداَد يقيناً ، وَنَتقَوَّى على عُدوَِّنا 
ذَرْنِي َوقَْوِمي ، أدُعوُهْم َيوماً «  -: عليه الصَّالة والسَّالم  -شدِيداً ال أعذُِّبهُ أحداً ِمَن العاملني فقال  َعذَّْبتُُهم َعذَاباً

َخلقُ فَ ، فأْنَزلَ اللَُّه تعاىل هذه اآلية ُمَبيِّناً هلم أهنم إنْ كانوا يريدون أنْ أجَْعلَ لَُهُم الصَّفَا ذَهَباً؛ ليزدادوا يقيناً؛» فََيْوماً 
  .السَّموات واَألْرض وساِئُر ما ذكر أعظُم وأكُْرب 

إِنَّ ِفي َخلْقِ { : هل ِمْن دليلٍ على ذلك فأنزل اهللا تعاىل : ، قالوا » َوإِلَُهكُمْ إِلٌه وَاِحٌد « : ملَّا نزل قوله : وقيل 
[ } َجَعلَ لَكُُم األرض ِفَراشاً والسماء الذي { : ؛ فبيَّن هلم الدَّليل وقد تقدَّم يف قوله تعاىل } السماوات واألرض 

  ] . ٢٢: البقرة 
بلَفظ اجلَْمع ، ألنَّ كُلَّ مساء من جِنسٍ آَخَر ، وأفَْرد األْرَض؛ ألن األَرضَني كلَّها » السموات « ذكر : قال البغويِ 

 َعمٍد ، وال َعالقَةَ ، وما ُيرى فيها ِمْن جْنسٍ واحٍد ، وهو التراُب ، واآليةُ يف السَّموات ُسْمكُها وارتفاُعها ِمْن غري
: من الشَّْمس ، والقََمر ، والنُّجوم ، واختالفِ أحواهلا ِمَن الطُّلُوع ، والُغُروُب ، وغري ذلك ، واآليةُ من اَألْرضِ 

بِحَار ، واجلوةاهر ، َمدُّها ، وَبسْطُها وَسعَُتها ، وما ُيَرى فيها من األشجار ، واالمثَار ، والْنَهار ، واِجلبَالِ ، وال
  .والنبات ، وقد تقّدم طََرٌف من هذا 

  :ذكَرُوا لالخْتالَف تفْسَرييْن « َواْختالف اللَّيل والنَّهَار : قوله تعاىل 
هار َتَعاقُُبُهَما إذا ذهبَ األوَّل ، وجاء الثَّاين ، فاختالف اللَّْيل والنَّ« َخلَفَُه َيْخلَفُُه » : أنَّه افْتَِعالٌ ِمْن قَوِلهِْم : أحدمها 

فالنٌ َيْختلف إىل فالٍن ، إذا كان َيذْهب إلَيه وجييء من عنده ، فَذَاَهاُبُه َيْخلُُف جميئَُه ، : يف الذَّهاب واجمِليء؛ يقالُ 
َو الذي َجَعلَ َوُه{ : وجميئُُه خيْلُُف ذََهابه ، وكلُّ شيٍء جييء بعد شيٍء آَخَر ، فهو ِخلْفَةُ ، وهبذا فَسَّرُوا قوله تعاىل 

  ]الطويل : [ ؛ ومنه قول زهري ]  ٦٢: الفرقان [ } الليل والنهار ِخلْفَةً 
  أَطْالَؤَُها َينَْهْضَن ِمْن كُلِّ َمجْثَمِ... َبَِها الِْعُني واَألْرآُم َيْمِشنيَ ِخلْفَةً  - ٨٦٢

  ]املديد [ 
  ِذي َصَنعَاأَكَلَ النَّْملُ الَّ... َولََها بِاملَاِطُروِن إِذَا  - ٨٦٣

  َسكََنْت ِمْن جِلَّقٍ بَِيَعا... ِخلْفَةٌ َحتَّى إِذَا ارَْتَبَعْت 
  .اختالف الليل والنهار ، يف الطول والِقَصر ، والنور والظلمة ، والزيادة والنقصان : الثاين 

  .« ُهَما خلَفَان : يقال لكُلِّ شيئَْين اخَتلفَا » : قال الكسائي 



أنَّ اللَّْيل والنهاَر كما خيتلفان بالطُّول والِقَصرِ يف األزِمَنِة ، ] وهو [ دي فيه وجٌه ثالثٌ ، وعن: قال ابن اخلطيبِ 
إِنَّ األرض كَُرةٌ ، فكلُّ ساعٍة عنيتها ، فتلَْك الساعةُ يف موِضع ِمَن األرض : فُهَما خيتلفَاِن يف األمكنِة فإنَّ َمْن يقول 

اعتربنا [ ويف آخَر َعْصٌر ويف آَخَر َمْغرٌِب ، ويف آَخَر ِعَشاٌء ، وهلُمَّ جّراً ، هذا إذا صُبٌح ، ويف موِضعٍ آَخَر ظُْهٌر ، 
يف العَْرضِ ، فكُلُّ َبلَدٍ يكُونُ عَْرُضُه الشمايلُّ أكْثََر ، كاَنْت أَيَّاُمهُ ] البالَد املُْختلفَةَ يف الطُول ، أما البالُد املختلفَةُ 

هِ الصَّيفيَّةُ أقَْصَر ، وأَيَّاُمُه الشتويَّة بالضِّدِّ ِمْن ذلك ، فهذه األحوالُ املختلفةُ يف األيَّام واللَّيايل الصيفيَّة أطَْولَ ولياِلي
  .َحبَسب اختالف أَطْوالِ البالَد وُعرُوضها أْمٌر عجيٌب خمتلٌف 

عند النَّفخِة األوىل يف الصُّور ، ويقظتهم آِخَر  فإنَّ إقْبال اخلَلق يف أوَّل الليل على النَّوم ُيْشبه َمْوَت اخلالِئق: وأيضاً 
  .اللَّْيل يشبُه َعْوَدة احلياة إليهم عند النَّفخة الثانية ، هذا أيضاً من اآلياتِ الَعِظيمة 

تكّدر انشقاُق ظُلمة اللْيلِ بظهورِ الصُّْبحِ املستطيل كأنَُّه َجدولُ ماٍء صاٍف َيسيلُ يف َبْحرِ كَِدرٍ حبيث ال ي: وأيضاً 
  ] . ٩٦: األنعام [ } فَاِلُق اإلصباح َوَجَعلَ الليل َسكَناً { : الصَّايف بالكَِدرِ ، والَ الكَدرُ الصايف ، وهو املراُد بقوله 

ةُ وستَّ] ِستَّةَ أشهرٍ هناراً [ إنَّ املوضع الذي يكون القُطب فيه على َسْمِت الرأسِ تكُونُ السََّنةُ فيه : قال علماُء اهلَْيئَة 
  .أشُْهرٍ ليالً ، وهناَك ال َيِتمُّ النُّضج ، وال يصلُح ِلَمْسكنِ احليواِن وال يتهيأُ فيه سَبٌب من أْسَباب املَعيشة 

  فصل يف أصل الليل
واللَّيايل لَْيلَةٌ َولَْيلٌ؛ كَتْمَرٍة َوَتْمرٍ ، : اسم جنس ، فيفرق َبْين واحد ومجعه بتاء التأنيث؛ فيقال : الليلُ : اختلفُوا؛ قيل 

» لَْيلٍ « َجْمُع » الليايل « أنَُّه مفَْرٌد ، وال حيفظ له َجمٌع؛ وكذلك خطَّأ الناُس َمْن زَعمْ أنَّ : مجُع اجلَْمعِ ، والصحيُح 
ِد يف تقديراً ، وقد صُرِّح هبذا املفَْر» لَْيالٍَة « هو مجُع : وهو مجٌع غريٌب ، ولذلك قالُوا » لَْيلَة « ، بل الليايل مجُع 

  ]السريع أو الرجز : [ قول الشَّاعر 
ويدلُّ على ... َيا وَْيَحُه ِمْن َجَملٍ َما أَْشقَاْه ... حَتَّى َيقُولَ كُلُّ َراٍء إِذَا َرآْه ... يف كُلِّ َيْومٍ ما َوكُلِّ لَْيالَْه  - ٨٦٤

« ؛ كأنَّهم توهَّموا أَنَّاها » كَْيكَةٌ وكََياك « :  »ولَيَالٍ « و » لَْيلٍَة « ونظُري » لُيْبلٍَة « ذلك تصيغُرُهْم هلا على 
  .البَْيَضةُ : يف األْصل ، والكَْيكَةُ » كَْيكَاتٌ 

  .» اسٌم ملا بني طُلُوع الفجر إىل غروب الشَّمس : هو يف الشَّْرع « : فقال الرَّاغب : وأمَّا النَّهار 
وُهَو الصحيُح؛ ويدلُّ : وع الفَْجر إىل غُرُوب الشمس قال القرطيب ضياُء َما بني طُلُ: » والنَّهاُر « : قال ابن فَارِس 

حىت َيتََبيََّن لَكُُم اخليط األبيض ِمَن { : لَمَّا نَزلَْت : عن َعِديِّ بن حامت ، قال : » صحيح ُمسِْلم « عليه ما ثبت يف 
لَِّه ، إنِّي َجَعلتُ َتحَت وَِساَدِتي ِعقَالَْين؛ يا رسول ال: قال له َعِديٌّ ]  ١٨٧: البقرة [ } اخليط األسود ِمَن الفجر 

َصلَواُت اللَِّه الَبرِّ الرَِّحيم وَسالَُمهُ  -ِعقَاالً أَبَْيَض ، وِعقَاالً أَْسَوَد ، أَعْرُِف هبما اللَّْيلَ ِمَن النَّهَارِ ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه 
ما هو سواُد اللْيلِ وبياُض النهارِ ، وهبذَا يقِْضي الفقهُ يف األْيَمان ، وبه يعين إنَّ» إِنَّ وَساَدَك لَعَرِيٌض « :  -َعلَْيِه 

  .ترتبطُ األْحكام 

  .وظاهُر اللَُّغة أنَّه ِمْن َوقْت اإلْسفَار 
  .وال يعدُّ ما قبل ذلك ِمَن النَّهَار : زاد النَّْضُر » هو ِمْن طُلُوع الشَّْمس « : وقال ثعلب والنَّْضرُ بن ُشَميلٍ 

  .» أوَّلُ النَّهار ذُُرورُ الشَّْمس « : وقال الزَّجَّاج 
  .قَذالٍ ، وقُذُلٍ ، وأَقِْذلَة : وُيْجَمُع على نُُهرٍ وأَهِنرَة؛ حنو 

  ] .مجُعُه على ما تقدَّم : والصحيُح [ ال ُيْجَمُع؛ ألنه مبنزلة املَْصَدر ، : وقيل 



  ]الراجز : [ قال 
  ثَرِيُد لَْيلٍ ، وَثَرِيٌد بِالنُّهُْر... مُْتَنا بِالضُُّمْر لَْوالَ الثَّرِيَدان لَ - ٨٦٥

  ال تِّسَاع ضَْوئه» النََّهارُ « وقد تقدَّم اشتقاق هذه املادَّة ، وأنَّها تُدلُّ على االتَِّساعِ ، ومنه 
: ويقال : قال ابن فارس :  -رضي اهللا عنهما  -قاله ابن عبَّاس ]  ٢٥: البقرة [ } ِمن َتحِْتَها األهنار { : ِعْند قوله 

  وقدم اللَّْيل على النَّهار ألنَّهُ َسابقُهُ؛» فَْرخٌ احلَبَاَرى ] النَّهارِ [ إنَّ « 
  .وهذا أصحُّ القولَني ]  ٣٧: يس [ } َوآَيةٌ لَُّهُم الليل َنسْلَُخ ِمْنُه النهار { : وقال تعاىل 

قْبلََها ، أو ِللَْيومِ [ اخلالِف فائدةٌ ، وهي أنَّ الليلة ، َهلْ هي تابعةُ لليوم النُّوُر سابُِق الظلمِة ، وينبين على هذا : وقيل 
  .َبْعدها 

تكونُ للَْيْوم قْبلَها ، فتكون اللَّيلة : يكونُ الليل للَْيوم بَْعدها ، فيكونُ الَيْوم تابعاً هلا ، وعلى الثاين : فعلى الصَّحيح 
  ]تابعةً هلا 

  .جاء على األْصلِ : مستثًىن من األْصلِ؛ فإنَّه تابٌع ِللَّْيلة الَّيت َبْعده ، وعلى الثاين : ألوَّل فَيْوُم َعَرفَةَ؛ على ا
  :وقسَّم ابن األنبارّي الزَّمن ثالثة أقسام : قال القرطيب 

َمحضاً ، وهو ِمْن طُلُوع  ِقْسماً جَعلَه لَْيالً َمْحضاً؛ وهو ِمْن غُُروب الشَّْمس إىل طُلُوعِ الفجر ، وِقْسماً جَعلَُه هناراً
ايا ظلمة الشَّْمس إىل غُُروهبا ، وِقْسماً جَعلَُه ُمْشترِكاً بني النَّهارِ واللَّْيلِ؛ وهو ِمْن طُلُوع الفْجر إىل طُلُوع الشَّْمس؛ لبق

  ] .وَمَباِدئ َضوء النَّهار [ اللَّْيل ، 
« اجملرورة باإلضافة ، و » السََّمواِت « ال على » ِفي « ورة ب اجملر» َخلْقٍ « َعطٌْف على » وَالفُلْك « : قوله تعاىل 

ِفي { يف الفُلِْك « : ، وَجْمعاً كقَْوله ]  ٤١: يس [ } ِفي الفلك املشحون { : يكونُ واحداً؛ كقوله » الفُلْك 
  :فإذا أُرِيَد به اجلَْمُع ، ففيه أقوالٌ ]  ٢٢: يونس [ } الفلك َوَجَرْيَن بِهِم 

أنَّ : ْمجُع التكسريِ ال ُبدَّ فيه من َتَغيُّرٍ ما ، فاجلَوَاُب : أنَّْه َجمع َتكْسريٍ ، وإنْ قيل :  -وهو قولُ سيبويه  -أصحُّها 
ويف حال كون مفرداً ، كالضَّمَّة يف « ُنُدبٍ » و « ُحُمرٍ » تغيريه مقدَُّر ، فالضمة يف حال كونِِه َجْمعاً ، كالضمة يف 

[ « ُشلُلٍ » و « جُُنبٍ » : ا محل سيبيوه على هذا ، ومل جيعلُه مشتركاً بني الواحد واجلمع؛ حنو ، وإنَّم« قُفْلٍ » 
ونظُريه « ُشلُل » و « ُجُنبٍ » أنَّهم مل َيقِْصُدوا االْشتراك الَّذي قَصُدوه يف ] فُلْكَاٍن ، علْمنا : فلَمَّا ثَنَّْوُه ، وقالوا 

ويف اجلمع « ِكتَاب » دْرٌع ِدالٌَص ، وُدرُوٌع ِدالٌَص ، فالكَْسرة يف املفرد كالكسرة يف ناقَةٌ ِهَجانٌ ونُوٌق ِهَجانٌ ، و
  .ِهَجاَناِن وِدالََصاِن : ؛ ألهنم قالوا يف التَّثْنَية « رَِجال » كالكسرة يف 

  .أنَّه اسم مجع ، كصحبٍ ، وركبٍ : مذهب األخفش : الثاين 

 ، كأسٍد وأُسٍد ، واختار أبو حيَّان أنه مشترٌك بني الواحد واجلمع ، وهو حمجوجٌ بفتحتني» فَلٍَك « أنَّه مجع : الثالث 
ِفي الفلك { : ن فهو مذكَّر؛ قال تعاىل » فلك « مبا تقدَّم من التثنية ، ومل يذكر الختياره وجهاً ، وإذا أفرد 

والفلك اليت َتْجرِي { : ؛ مستدلِّني بقوله جيوُز َتأْنيثُُه: وقال مجاعةٌ ، منهم أبو البقاء ] .  ٤١: يس [ } املشحون 
فوصفه بصفة التأنيث ، وال دليل يف ذلك؛ الحتمال أن يراد به اجلمع؛ وحينئٍذ فيوصف مبا يوصف به } ِفي البحر 

  .املؤنثة الواحد 
« نُّجوم فيه ، و ؛ لدوران ال» فَلَُك السََّماٍء « وأصله من الدََّوَران ، فكل مستدير فلك ، ومنه : قال الواحديُّ 

  .، وُسمِّيت السَّفينة فُلْكا ألنَّها تدور باملاء أسهل دورٍ ] استدارَ َنْهدُها : وفَلكَِت اجلَارَِيةُ [ » فَلْكَةُ اِملْغَزلِ 
رِ ِفي الَبْح« : فعالً مضارعاً؛ ليدلَّ على التجدُّد واحلدوث ، وإسناد اجلري إليها جماٌز ، وقوله » الَِّتي « وجاء بصلة 



  ] . ٣٨: األنعام [ } َيِطريُ بَِجَناَحْيِه { توكيٌد؛ إذ املعلوم أنَّها جتري يف غريه؛ كقوله » 
  فصل يف عدد البحور

وهو حبُر الصِّني ، وحبُر املغرب ، : حبُر اهلند ] : َخْمَسةٌ [ إنَّ الُبحُوَر املَْعُروفَةَ : قيل  -رمحه اهللا  -قال ابُن اخلَطِيبِ 
  .وحبر نيطش وحبر ُجْرجان ] وِمْصر [ م ، وحبر الرُّوم وحبر الشَّا

، من أقصى أرض احلبشة إىل أٌصى أرض اهلند ، وخيرج منه خليج عند ] من املغرب إىل املَشْرقِ [ فاألوَّل ميتدُّ طوله 
إىل البحر األخضر  أرض احلبشة ميتد إىل ناحية الرببر ، يسمَّى الرببريُّ ، وخليج حبر أيلة ، وهو حبر القلزم ، ينتهي

على شرقّي أرض اليمن وعلى غرّيب أرض احلبشة ، وخليج حبر فارس يسمى الفارسي وهو حبر البصرة على شرقي 
تيز ومكران ، وعلى غربيه غمان وبني هذين اخلليجني خليج أيلة ، وخليج فارس احلجاز واليمن ، وبالد املغرب 

ويف حبر اهلند ألف وثلثمائة وسبعون جزيرة منها سرنديب عند بالد وخليج رابع إىل أٌصى اهلند يسمَّى األخضر ، 
  .الصني حييط هبا لثالثة اآلف ميل فيها جبالٌ وأهناٌر ، ومنها خيرُج الياقوُت األمحر 

شمال أوقيانوس ، ويتل به حبر اهلند ، وطرفه يف ناحية املغرب وال: وأمَّا حبر املغرب ، فهو احمليط ويسمِّيه اليونانيُّون 
حدود السّوس ، وطنحة [ حماذياً ألرض الروم والصقالبة ويأخذ يف اجلنوب حماذياً ألرض السُّودان ماّراً على 

، مث األندلس واجلاللقة والصَّقالبة ، مث ميتد من هناك وراء اجلبال غري املسلوكة واألراضي غري املسكونة ] وتاهرت 
لسُّفن إال بقرب ساحله ، وفيه ستُّ جزائر تسمى اخلالدات ، تقابل حنو حبر املشرق ، وهذا البحر ال جتري فيه ا

  .أرض احلبشة ، وخيرج منه خليٌج عظيٌم ميتد إىل أرض بلغار 
فيخرج منه إىل أرض الرببر ، ويف هذا البحر مائة واثنتان وستُّون : ] ومصر والشَّام [ وأما حبر الرُّوم وإفريقية 

  .جزيرةً 
  .من الالذقيَّة إىل خلف قسطنطينيَّة ، وأرض الرُّوم والصَّقالبة  فيمتدُّ: وأما حبر نيطش 

فيمتدُّ إىل طربستان والدَّيلم ، وباب األبواب ، وليس يتصل ببحر » حبر السُّكون « وأمَّا حبر جرجان ، ويعرف ب 
  .ة طربيَّة فهي بَطَائح؛ كبحرية خوارزم ، وحبري: العظاُم ، وأما غريها ] الُبُحور [ آخر ، فهذه هي 

  فصل يف سبب تسمية البحر بالبحر
، إذا اتََّسعَ ] يف العلم [ استبحر فالنٌ : مسي البحر حبراً؛ الستبحاره ، وهو سعته وانبساطه ، ويقال : قال اللَّيثُ 

  .فيه؛ وَتَبحَّر الرَّاعي يف الرَّعي كَثَُر ، وتبحَّر فالنٌ يف املال 
  .ألنَّه شقّ يف األرض ، والبحر الشَّقُّ ، ومنه الُبحَْيَرة  ُسمَِّي البحر حبراً؛: وقال غريه 
  :قوالن » ما « يف . [ » بَِما َينْفَُع النَّاَس « : قوله تعاىل 

  .جتري مصحوبةً باألعيان الَّيت تنفُع النَّاس : الباء للحال ، أي : أهنا موصولة امسيَّةٌ؛ وعلى هذا : أحدها 
  .جتري بَسَببِ نفع النَّاس يف التِّجارة وغريها : وعلى هذا تكونُ الباُء للسَّببب ، أي  حرفيَّةٌ ،] أهنا : الثَّاين 

  .فصل يف االستدالل جبريان الفلك يف البحر على وجود الصانع 
  :فأما كيفيَّة االستدالل جبريان الفلك يف البحر على وجود الصَّانع تعاىل وتقدَّس 

خلق اآلالت الَّيت ميكن هبا تركيب هذه ] هو الَّذي [ كيب النَّاس إالَّ أنَّه تعاىل فهو أنَّ السُّفُن ، وإن كانت من تر
السُّفُن ، وتبحُر هبا الرياح ، وقوَّى قلوَب من رِكَبها ، وخصَّ كُلَّ طََرٍف من أطراف العامل بشيٍء معيَّن ، وأحوج 

هذه األخطار يف هذه األسفار ، وخيَّر البحر حلمل الفلك الكُلَّ إىل الكُلِّ؛ حتَّى صار ذلك داِعياً يدعوهم إىل اقتحامِ 
، مع قوَّة سلطان البحر إذا هاج ، وعظُم هوله ، واضطربت أمواجه ، مع ما فيه من احليوانات العظيمة مث إنه تبارك 



تدر حيفظه ، وهذه اآلية وتعاىل ُيَخلِّص السُّفُن عنها ويوصِّاله إىل ساحل السَّالمة ، وهذا أمٌر ال بد له من مَدبِّر ، ومق
  .» بَِما َيْنفَعُ النَّاسَ « : الكرمية تدلُّ على إباحة ركوب البحر وعلى إباحة االكتساب ، والتِّجارة؛ قوله 

  فصل يف بيان احلالة املستثناة يف ركوب البحر
لذي األغلب فيه عدم البحر إذا أرتج ، مل جيز ركوبه ألحٍد بوجه من الوجوه يف حني ارجتاجه ، وال يف الزَّمن ا

  ] .نقله القُْرطُيبُّ [  -السَّالمة؛ وإمنا جيوز عندهم ركوبه يف زمنٍ يكون االلب فيه السالمة 
األوىل معناها ابتداُء الغاية ، أي ] » من « ] [  ١٦٤: البقرة [ } َوَمآ أَنَزلَ اهللا ِمَن السمآء ِمن مَّآٍء { : قوله تعاىل 

  :ما الثانيةُ فتحتمل ثالثة أوجه أنزل من جهة السماء ، وا: 
  .أن تكون لبيان اجلِنسِ فإنَّ املنزل من السَّماء ماٌء وغريه : أحدها 
  .أن تكون للتَّبعيض؛ فإنَّ املنزل منه بعٌض ال كلٌّ : والثاين 

« ا أعين بدل اشتمالٍ بتكرير العامل ، وكالمه» من السماء « : أن تكون هي وما بعدها بدالً من قوله : والثالث 
  .» أَنَْزلَ « الثانية متعلِّقان ب » ِمن « األوىل ، و » ِمن 

أََخذُْت من الدََّراِهمِ ِمَن : أنَّ املمنوع من ذلك أن يتَّحدا معًنى من غري عطف ، وال بدلٍ ، ال تقول : فاجلواُب 
الثانية للبيان ، أو للتبعيض ، » ِمَن « أنَّك إن َجَعلَْت  فإنَّ احملذوَر فيه ُمْنَتٍف ، وذلك: الدَّنَانِريِ ، َوأَمَّا اآلية الكرمية 

فظاهٌر؛ الختالف معنامها؛ فإنَّ األوىل لالبتداء ، وإن جعلناها البتداء الغاية ، فهي وما بعدها بدلٌ ، والبدلُ جيوز 
َما « من املوصول نفسه ، وهو األوىل مبحذوٍف على أنَّها حالٌ؛ إمَّا » ِمن « ذلك فيه ، كما تقدَّم ، وجيوز أن تتعلَّق 

  .وما أَنَْزلَ اللَُّه حالَ كَْونِِه كائناً من السَّماء : ، أي » أنَْزلَ « ، أو من ضمريه املنصوب ب » 

  فصل يف أن إنزال املاء من السماء آية دالَّة على وجود الصانع
أراد السَّماء : َسقُْف البيت مساُؤُه ، وقيل : ومنه قيل  أراد بالسَّماء السَّحَاَب؛ فإنَّ كلَّ ما عالك ُيَسمَّى مساًء ،: قيل 

املعرفة ، وأنَّه ينزل من السَّماء إىل السَّحاب ، ومن السحاب إىل األرض ، ويف داللة إنزالِ املاء من السَّماء على 
والُعذُوبة ، وجعله سبباً حلياة أنَّ جسم املاء ، وما قام به من صفات الرَّقَّة ، والرُّطوبة ، واللَّطَافة : وجود الصَّانع 

، وسبباً لرزقه ، وكونه من السحاب معلَّقاً يف َجوِّ السَّماء ، وينزل عند التضرُّع ، ] منافعه [ اإلنسان ، وألكثر 
من اآليات العظيمة الدَّالَّة على وجود  -مقدار املنفعة ، وسوقه إىل بلد ميِّتئن فحيي به  -واحتياج اخللق إليه 

  .املدبِّر القدير الصانع 
الَّذي هو صلة بفاء التَّعقيب ، داللة على ُسرعة النبات ، » أَْنَزلَ « على » أْحَيا « عطف » فَأَْحَيا بِِه « : قوله تعاىل 

ن والباُء جيوُز أن تكون للسَّبب ، وأن تكون باء اإلله ، وكلُّ هذا جماٌز؛ فإنَّه متعالٍ ع» أَحَْيا « متعلِّق ب » بِِه « و 
  .يعود على املوصول » به « ذلك ، والضمريُ يف 

  فصل يف داللة إحياء األرض بعد موهتا على وجود الصانع
  :يدلُّ على وجود الصانع من وجوه » أْحَيا اَألْرَض بَْعَد َمْوِتَها « اعلم أنَّ 

  .فإنَّ نفس الزَّرع وخروجه على هذا احلدِّ ليس يف مقدور أحٍد [ 
  .، واختالف الطُُّعوم والروائح ، مع كونه يسقى مباء واحٍد ] ال ُيَحدُّ ، وال ُيْحَصى ] [ وجه  واختالف ألوانه على

واستمرار العادة بذلك يف أوقات خمصوصٍة ، فإنَّ ظهور النَّبات من الكأل ، والعشب ، وغريمها ، لواله ما عاش 
  ] .ومالبسهم [ دوابُّ األرض ، وملا حصلت أقوات العباد 

  .، حكيمٍ ، قادرٍ ] ُمَدبِّر [ ُبدَّ له من  وهذا ال



وووصف اأرض باحلاية بعد املوت جماٌز؛ ألنَّ احلياة ال تصحُّ إالَّ على من يدرك ، ويصحُّ أن يعلم ، وكذلك املوت؛ 
، ]  باحلياة[ إالَّ أنَّ اجلسم ، إذا صار حّياً ، حصل فيه أنواٌع من احلسن ، ونضرة ، ونور ، ورونق ، وذلك لشبهه 

  .، وهذا جماز أيضاً؛ لشبهة باملوت ] يبسها ، وجدهبا [ وموهتا 
  :وجهان » َبثَّ « جيوز يف » َوَبثَّ ِفيَها « : قوله تعاىل 
فاتصل » أَْنَزلَ « عطٌف على » فَأَْحَيا « داخلٌ حتت ُحكم الصِّلة؛ ألنَّ قوله » أَنَْزلَ « أنَّهما عطٌف على : أظهرمها 

َوَما أَنَْزلَ يف اَألْرضِ ِمْن َماٍء ، وَبثَّ فيها من كُلِّ دابِّة؛ ألنَّهم « : كالشَّيء الواحد ، وكأنه قيل  به ، وصارا مجيعاً
  .قاله الزخمشريُّ : » َيْنُمونَ باِخلْصبِ ، وَيعِيُشون باحلََيا 

  .» أَحَْيا « أنه عطٌف على : والثاين 
للموصول ، فال ُبدَّ من ضمري يرجع من هذه اجلملة إليه ، وليس مثَّ  عليها؛ ألنَّها صلةٌ[ واستشكل أبو حيَّان عطفه 

وَبثَّ به فيها ، ولكن ال : يعود على اَألْرض ، فبقي أن يكون حمذوفاً ، تقديره » فيها « ؛ ألن ] ضمٌري يف اللَّفظ 
  :جيوز حذف الضمري اجملرورة حبرف إال بشروٍط 

  .ف أن يكون املوصول جمروراً مبثل ذلك احلر
  .وأن يتَِّحد متعلَّقهما 
  .وأالَّ ُيْحَصَر الضَّمُري 

  .وأن يتعيَّن للرَّبط 
  .وأال يكون اجلاُر قائماً مقام مرفوعٍ 

وهو : واملوصول هنا غري جمرورٍ ألبتَّة ، وملَّا استشكل هذا مبا ذكر ، خرَّج اآلية على حذف موصول امسيٍّ؛ قال 
  ]اخلفيف : [ لبصريُّون ال جييزُونه؛ وأنشد َشاِهداً عليه جائزُ شائٌع يف كالمهم ، وإن كان ا

  َوهََواُه أَطَاَع َيْستَوَِياِن... َما الَِّذي َدأَْبُه اْحِتيَاطٌ َوَحْزٌم  - ٨٦٦
  ]الوافر : [ والَّذي أَطَاَع؛ وقوله : أي 
  َسَواُءَوَيْمَدُحُه َويَْنُصُرهُ ... أََمْن َيْهُجو َرُسولَ اللَِّه ِمْنكُْم  - ٨٦٧

  .َويَْنُصُرُه ] َيْمَدُحُه [ ومن : أي 
  ]الطويل : [ وقوله 
  بُِمْعَتِدلٍ َوفْقٍ َوالَ ُمَتقَارِبِ... فََواللَِّه ، َما نِلُْتْم َوَما نِيلَ مِْنكُُم  - ٨٦٨

؛ ]  ٤٦: العنكبوت [ } لَ إِلَْيكُمْ وقولوا آَمنَّا بالذي أُنزِلَ إِلَْيَنا وَأُنزِ{ : ، وقوله تعاىل » َما الَِّذي نِلُْتْم « : أي 
: ، مث قال ]  ١٣٦: النساء [ } والكتاب الذي َنزَّلَ على َرُسوِلِه والكتاب الذي أََنزلَ ِمن قَْبلُ { : ليطابق قوله 

وقد جاء ذلك يف أشعارِِهم؛ : قال . وإن مل يوجد شرطه  -جواز احلذف : يعين  -وقد يتمشَّى التقدير األوَّل 
  ]الطويل : [ وأنشد 
  َوُهوَّ َعلَى مَْ َصبَُّه اللَُّه َعلْقَُم... َوإشنَّ ِلسَانِي ُشْهَدةٌ ُيْشتَفَى بَِها  - ٨٦٩

  ]الطويل : [ َعلْقٌَم َعلَْيِه ، وقوله : أي 
  إىل اَألْرضِ إشْن لَمْ َيقِْدرِ اخلَْيَر قَاِدرُُه... لََعلَّ الًَِّذي أَْصَعْدتنِي أنْ يَُردَّنِي  - ٨٧٠

  .أْصَعدتنِي بِِه : أي 
  :ثالثة أوُجٍه » كُلِّ « جيوز يف » ِمْن كُلِّ َدابَّةٍ « : قوله تعاىل [ 



  .تبعيضيَّةً » ِمْن « ، وتكون ] أن يكون ي موضع املفعول به : أحدها 
  .أيضاً »  َبثَّ« مفعولٌ به ل » كُلِّ َدابٍَّة « زائدةً على مذهب األخفش ، و » ِمْن « أن تكون : [ الثاين 

إنَّ ثَمَّ موصوالً حمذوفاً ، : احملذوف ، إذَا قلنا » َبثَّ « أن يكون يف حملِّ نصبٍ على احلال من مفعول ] : والثالث 
  :حينئٍذ وجهان » ِمْن « وما َبثَّ حال كونه كائناً من كُلِّ دابٍَّة؛ ويف : تقديره 
  .أن تكون للبيان { : أحدمها 
  .تبعيض أن تكون لل] : والثاين 

ِمْن « وظاهُر هذا أنَّ } َوَبثَّ ِفيَها ِمن كُلِّ َدآبَّةٍ { : حمذوٌف ، تقديره » َبثَّ « ومفعول : وقال أبو الَبقَاِء رمحه اهللا 
  ] .وهو تقديٌر ال طائلَ حتته { صفةٌ لذلك احملذوف ، : » كُلِّ دَابٍَّة 

  .َنْشٌر وتفريٌق : والَبثُّ 
  ]الطويل : [ قال 
  َوِفي األضْرضِ َمْبثُوثاً ُشَجاٌع َوَعقَْرُب. ...  - ٨٧١

َنمَّ « : ، وقد جاء الكَسر يف أُلَيْفَاٍظ؛ قالوا ] املَُتَعدِّي [ يَُبثُّ ، بضم العني ، وهو قياُس املَُضاعف : ومضارُِعه 
  .بالوجهني » احلديثَ َيُنمُُّه 

  ]الطويل : [ بقول َعلْقََمةَ ] عليه [ الطَّري منه ، وُردَّ  اسٌم لكلِّ حيواٍن ، وَزَعمَ بعضهم إخراج: والدَّابَّةُ 

  صََواِعقَُها ِلطَْيرِِهنَّ َدبِيُب... كَأَنَُّهْم َصاَبْت َعلَْيهِمْ َسَحاَبةٌ  - ٨٧٢
  ]الطويل : [ وبقول األْعَشى 

  َدبِيَب قَطَا الَبطَْحاِء يف كُلِّ َمنْهِلِ. . ...  - ٨٧٣
مبن ميشي على رجلني ، وهو األإنسان والطَّري : مثَّ فَصَّل ]  ٤٥: النور [ } َخلََق كُلَّ دَآبٍَّة واهللا { : وبقوله سبحانه 

.  
  فصل يف أنَّ حدوث الدواب دليل على وجود الصانع

  :اعلم أنَّ حدوث احليوانات قد يكون بالتَّوليد ، وقد يكون بالتََّوالد 
 -الصَّانع احلَكِيم؛ ُيرَْوى أنَّ َرُجالً قال عند ُعَمَر بن اخلَطَّاب ] ار إىل االفتق[ فال ُبدَّ فيهما من : وعلى التقديرين 

ٍة ، إنِّي الأََتَعجَُّب ِمْن أَْمرِ الشِّطْرَْنجِ ، فإنَّ ُرقَْعَتُه ِذرَاٌع يف ِذرَاع ، وإنَّه لَْو لَِعبَ اِإلْنَسانُ ألِْف َمرَّ:  -رضي اهللا عنه 
ههنا :  -رضي اهللا تعاىل عنه وعن الصحابة أمجعني  -ان على وجه واحد ، فقال عمر بن اخلَطَّاب فَإِنَّه ال َيتَِّفُق َمرََّت

، مث إن موضع األعضاء اليت فيه؛ كاحلاجبني ، والعينني ، ] يف شربٍ [ ما هو أَعجيب منه ، وهو أنَّ مقدار الوجه شٌرب 
ترى ضخصني يف الشَّرق والغرب يشتبهان يف الصُّورة ، وكذا ، ال يتغيَّر ألَبتَّة ، مث إنَّك ال ] والفم [ واألنف ، 

اللَّون ، واأللسنة ، والطِّباع ، واألمزجة ، والصَّوت ، والكثافة ، واللَّطَافة ، والرِّقَّة ، والغلظ ، والطُّول ، والقصر 
ت يف هذه الرُّقعة الصَّغرية هذه ، وبقيَّة األعضاء ، والَبالَدة ، واِفطنة ، فما أعظم تلك املقدرة واحلكمة اليت أظهر

  !االختالفات الَّيت ال حدَّ هلا
سُْبَحانَ َمْن أَْبَصَر بَِشْحمٍ ، وأَْسَمعَ بَعظْمٍ ، « ] : أنه قال [  -رضي اهللا تعاىل عنه  -وُروَِي عن عليِّ بن أيب طالب 

  .» وأْنطََق بلَْحمٍ 
اهلواء : ُب أن يكون هو النَّار؛ ألّنها حارَّةٌ يابسةٌ ، ودوهنا يف اللَّطافة أعلى العناصر جي: واعلَْم أنَّ أهل الطبائع؛ قالوا 

[ املاء؛ ألنَّه بارٌد رطٌب ، واألرض ال بدَّ أن تكون حتت الكُلِّ؛ لثقلها ، وكثافتها ، : ، وهو حارٌّ رطٌب ، ودوهنا 



نسان؛ ألنَّ أعلى األعضاء منه عظم القحف ، والعظم َبدِن اإل] تركيب [ ، ثُمَّ إنَّهم قلبوا هذه القضيَّة يف ] وُيْبسها 
وهو بارٌد يابٌس ، فطبيعته على طبيعة األرض ، وحتته الدِّماغُ ، وهو بارٌد رطٌب على طبع املاء ، وحتته النَّفَُس ، وهو 

] بيده قلُب [ القلُب ، وهو حارٌّ يابٌس على طبع النَّار ، فسبحان من : حارٌّ رطٌب على طبع اهلواء ، وحتت الكل 
  .الطبائع ، وترتيبها كيف يشاء ، وتركيبها كيف أراد 

أنَّ كُلَّ صانعٍ يأيت بنقشٍ لطيٍف ، فإنَّه يصونه عن التُّراب؛ لئالَّ يكدِّره ، وعن النار؛ لئالَّ حترقه ، : ومن هذا الباب 
تعاىل وضع نقش خلقته على هذه األشياء؛ فقال وعن اهلواء؛ لئالَّ يغريه ، وعن املاِء؛ لئال تذهب به ، مث إنَّه سبحانه و

َوَخلََق اجلآن { ، وقال يف النار ]  ٥٩: آل عمران [ } إِنَّ مَثَلَ عيسى عِنَد اهللا كََمثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمن ُتَرابٍ { : تعاىل 
وقال تعاىل يف املاءِ ]  ٩١: األنبياء [ } ا فَنَفَْخَنا ِفيَها ِمن رُّوِحَن{ وقال تعاىل ]  ١٥: الرمحن [ } ِمن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ 

: ؛ وهذا يدلُّ على أن صنعه خبالف صنع كُلِّ أحٍد؛ وأيضاً ]  ٣٠: األنبياء [ } َوَجَعلَْنا ِمَن املآء كُلَّ َشْيٍء { : 
ت يف احلَال ، مثَّ إن ، ملا] فاْنقَطَع َنفَُسه [ انظر إىل الطِّفل بعد افنصاله من أُّمشه ، لو وضعت على فمه وأنفه ثوباً 

بعد االنفصال يكون من ] مث إنَُّه [ ، مع تعذُّر النَّفس هناك ، ومل ُميْت ، ] مديدةً [ َبِقَي يف الرَّحم املنطبق مدَّةً 
أضعف األشياء ، وأبعدها عن الفهم؛ حبيث ال مييز بني املاء والنَّار ، وبني اُألم وغريها ، وبعد استكماله يصري أكل 

  .نات يف الفهم والعقل واإلدراك ، ليعلم أنَّ ذلك من عظمة القادر احلكيم ، هذا بعض ما يف اإلنسان احليوا

  .وأمَّا الكالم على بقيَّة احليوان ، فَبْحٌر ال ساحل له 
وجيوُز أنْ يكون ، وهو الرَّدُّ والتَّقِْليب ، » َصرََّف « مصدُر : » َتْصرِيفِ « : » وََتْصرِيفِ الرَّيِاحِ « : قوله تعاىل 

وتصريف الرِّياح السَّحَاَبح فإنَّها تسوق السَّحاب ، وأن يكون : [ مضافاً للفاعل ، واملفعول حمذوف ، تقديره 
، مجع تكسري ، وياء » رِيح « مجُع : وتصريُف اهللا الرِّياح ، والرِّياح : ] مضافاً للمفعول ، والفاعل حمذوٌف ، أي 

؛ ِلُسكُوهنا ، » ريح « رَاَح َيرُوُح ، وإنَّما قُِلَبْت يف : ؛ ألنَّه من » روٌح « و ، واألصلُ الرِّيح ، والرِّياح عن وا
بعد كسرٍة ، وبعدها ألٌف ، وهي ساكنةٌ يف املفرد ، وهي ] يف مجع [ ؛ ألنَّها عٌني » رِيِاح « وانكسار ما قَْبلها ، ويف 

  ]الطويل : [ أرواٌح؛ قال : ؛ فقالوا ] رجعت إىل أصلها قلبها ، [ إبدالٌ مطَّرٌد؛ ولذلك ملَّا زال موجب 
  فَلَْم َيْبَق إالَّ آلُ خَْيمٍ ُمَنضَِّد... أََربَّْت بَِها اَألرَْواُح كُلَّ َعِشيَِّة  - ٨٧٤
  ]الوافر : [ ومثله 
  أََحبُّ إيلَّ ِمْن قَْصرٍ ُمنِيِف... لََبْيٌت َتْخفُق اَألْروَاُح ِفيِه  - ٨٧٥

  األرياح: من قال  فصل يف حلن
فقال له » إنَّ األرَْياَح ال جتُوُز « : يف شعره ، فقال له أبو حَاِتم » األْرَياحَ « وقد لََحَن َعَماَرةُ ْبُن بِالَلٍ ، فقال 

  .َصَدقَْت ، ورجع : هذا خالف ذلك ، فقال : رَِياٌح؟ فقال أبو حامتِ : أالَ َتْسَمُع قوهلم : عمارةُ 
جاء يف شعر بعض فَُصَحاِء العََرب املسَتْشَهد بكالمهم ، كأنَّهم » اَألْرَياح « ويف حمفوطي قدمياً؛ أنَّ :  قال أُبو َحيَّان

؛ » أَعَْواد « واألصلُ » عيٌد وأْعيَاٌد « : بنوه على املفرد ، وإن كانت علّضة القلب مفقودةً يف اجلمع ، كما قالوا 
  .ا ترك الَبَدل ، جعل كاحلرف األصليِّ ، لكنه مل» َعاَد َيُعوُد « : ألنَّه من 

« بينه ، وبني [ ؛ ألجل اللَّبس » اَألْريَاحِ « يف » الياء « ويؤيد ما قاله الشَّْيُخ أن التزاَمُهُم : قال ِشهِاُب الدِّيِن 
مجع عود احلطب؛ كما « أعَْواد » بينه وبني ] أْعَياد؛ فَْرقاً « الُتزمت الياء يف : ، كام قالوا » ُروح « مجع » أَرَْواح 

  .؛ وعلَّلوه باللَّْبس املذكور « ُعوَْيد » دون « ُعيَْيد » : قالوا يف التصغري 
  .« رِيَاح » ويف الكثري « أْروَاح » يف القليل ] جيمع : [ وقال أبو عليٍّ 



{ : بِ ، إالَّ يف قوله تعاىل وجاءت يف القرآن جمموعةً مع الرَّمحة ، مفردةً مع العذا» : قال ابن اخلطيب وابن عِطيَّة 
  }َوَجَرْيَن بِهِم بِرِيحٍ طَيَِّبةٍ 

؛ ألنَّ » اللَُّهمَّ اْجَعلَْها رِيَاحاً ، َوالَ َتْجَعلَْها رِحياً « : وهذا أغلب وقوعها يف الكالم ، ويف احلديث ]  ٢٢: يونس [ 
 -وريح الرَّْحَمة ليَِّنةٌ متقطَِّعةٌ ، وإمنا أُفْرَِدْت مع الفُلِْك  رِيَح العذَابِ شديدةٌ ملتئمةُ األجْزاِء ، كأنََّها جْسٌم واحٌد ،

ألنَّها إلجراء السُّفُن ، وهي واحدةٌ متَِّصلَةٌ؛ مثَّ وصفت بالطَّيَِّبِة ، فزال االشتراك بينها ، وبني ريح  -يعين يف يونس 
  .انتهى . « العذاب 

َشَر موضعاً يف القرآن ، وهذا ال َيرُدُّه ألنَّ من مجع يف الرَّمحة ، فقد أتى وردَّ بعضهم هذا؛ باختالف القُرَّاء يف اثْنِي َع
، وإما ] وأما اجلمع يف العذاب ، فلم يأِت أصالً [ باألصل املُشِار إليه ، ومن أفرد يف الّرمحة ، فقد أراد اجلنس ، 

مزيلٌ للَّبس ، وإن أطْلََق ، كان للعذَابِ ، كما يف  فإنَّه« بِرِيحٍ طَيَِّبٍة » : اإلفراد فإن وصف ، كما يف يونس من قوله 
{ : ان عامَّة ما يف القرآن من قوله : احلديث ، وقد ختتصُّ اللفظة يف القرآن بشيٍء ، فيكون أمارةً له ، فمن ذلك 

]  ١٧: الشورى [ } يٌب َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ الساعة قَرِ{ : مبهٌم غري مبيَّن ، قال تعاىل ]  ١٧: الشورى [ } ُيْدرِيَك 
]  ١١ - ١٠: القارعة [ } َوَمآ أَْدرَاَك َما ِهَيْه نَاٌر َحاِمَيةٌ { : فإنَّه مفسَّر؛ كقوله تعاىل « أَْدَراك » وما كان من لفظ 

.  
وَدبُوراً وَصباً  َجُنوباً: باإلفراد ، والباقون باجلَمع ، فاجلمع الختالف أناوعها « الرِّيح » وقرأ َحْمَزةُ ، والكسائيُّ هنا 

وغري ذلك ، وإفرادها على إرادة اجلنس ، وكلُّ ريح يف القرآن ليس فيها ألٌف والٌم ، اتفق القرَّاء على توحيدها ، 
، اتفقوا على ]  ٤١[ وما فيها ألف والم ، اختلفوا يف مجعها ، وتوحيدها ، إالَّ الرِّيح العقيم يف سورة الذَّاريات 

: اتفقوا على مجعها ، والرِّياح ]  ٤٦: الروم [ } الرياح ُمَبشَِّراتٍ { وَّل من سورة الروم توحيدها ، واحلرف األ
  .تذكَّر ، تؤنَّث 

  فصل يف بيان تصريف الرياح
فإهنا ُتصرَُّف إىل الشَّمال واجلنوب والقبول والدَّبور ، وما بني كلِّ واحٍد من هذه املهابِّ ، فهي : وأمَّا تصريفها 
  .، وتارة باردةً ] وتارةً حارَّةً [ إهنا تارةً تكون ليِّنة ، وتارةً تكون عاصفةٌ ، : يل يف تصريفها نكباء ، وق

أعظم جنود اهللا تعاىل الرِّيح ، واملاء ، ومسِّيت الرِّيح رحياً؛ ألهنا تريح :  -رضي اهللا تعاىل عنهما  -قال ابن عبَّاس 
  .النفوس 

والبشارة يف ثالثة من الرِّياح ، يف الصَّبا ، . الَّ لشفاء سقيم ، ولسقيم صحيحٍ ما هبَّت ريٌح إ: قال القاضي شريح 
  .الرِّيح العقيم ، ال بشارة فيها : والشَّمال ، واجلنوب ، وأمَّا الدَّبور ، فهي 

العقيم ، : عة للعذاب املبشرات ، والنَّاشرات ، والذَّاريات ، واملرسالت ، وأرب: أربعةٌ للرَّمحة : الرِّياح مثانيةٌ : وقيل 
  .والصَّرصر يف الربِّ ، والعاصف والقاصف يف البحر 

تأيت بالرَّمحة ، وتأيت بالعذاب ، فإذا رأيتموها ] فروح اهللا سبحانه وتعاىل :  -رضي اهللا تعاىل عنه  -روى أبو هريرة 
  .فال تسبُّوها واسألوا اهللا من خريها ، واستعيذوا باهللا من شرِّها 

  .النَّسيم أوَّل هبوب الريح : ألعرايبِّ قال ابن ا
  فصل يف بيان داللة اآلية على الوحدانية

فأما وجه االستدالل هبا على وحدانيَّة اهللا تعاىل الصَّانع ، فإنَّه صرَّفها على وجه النَّفع العظيم يف احليوان ، فإنَّها مادَّة 
  .النَّفس الَّذي لو انقطع ساعةً يف احليوان ، ملات 



إنَّ كلَّ ما كانت احلاجة إليه أشدَّ ، كان وجدانه أسهل ، وملا كان احتياج اإلنسان إىل اهلواء أعظم احلاجات؛ :  قيل
  .حىت لو انقطع عنه حلظة ، ملات؛ ال جرم كان وجدانه أسهل من وجدان كلِّ شيٍء 

وجدان املاء ، ولكنَّ وجدان اهلواء أسهل؛ وبعد اهلواء املاء؛ ألنَّ احلاجة إىل املاء أيضاً شديدةٌ؛ فال جرم أيضاً سهل 
  .ألنَّ املاء ال ُبدَّ من تكلُّف االغتراف ، خبالف اهلواء؛ فإنَّ اآلالت املهيئة جلذبه حاضرةٌ أبداً 

احلاجة إىل الطَّعام شديدةٌ ، ولكن دون احلاجة إىل املاء؛ فال جرم كان حتصيل الطَّعام أصعب من حتصيل : مث بعد املاء 
ألنَّه حيتاُج إىل تكلٍُّف أكثر ، واملعاجني واألدوية تقلُّ احلاجة غليها؛ فال جرم عسرت وقلَّت ، وملَّا عظمت  املاء؛

احلاجة إىل رمحة اهللا تعاىل ، ننرجو أن يكون وجداهنا أسهل من وجدان كلِّ شيٍء ، ولوال حترُّك الرياح ، ملا جرت 
اهللا تعاىل ، فلو أراد كلُّ من يف العامل ان يقلب الرياح من الشَّمال إىل  الفلك ، وذلك ممَّا ال يقدر عليه أحٌد إالَّ

  .اجلنوب ، او إذا كان اهلواء ساكناً ، أن حيركه ، مل يقدر على ذلك 
« ؛ النسحابه يف اهلواء؛ كما قيل له ] ُسمِّي بذلك [ » َسحَاَبةٌ « اسم جنس ، واحدته » والسَّحَابِ « : قوله تعاىل 

  .ألنَّه حيبو ، ذكره أبو عليٍّ » َحباً 
َسَحْبُت ذَيِْلي َسْحباً ، وَتَسحََّب فُالَنٌ على فُالٍَن؛ والسَّْحبُ شدة األكل والشُّرب؛ وباعتبار : ويقال : قال القرطيبُّ 

: القمر [ } رٍ أَْعجَاُز َنْخلٍ مُّنقَِع{ : كقوله » املَُسخَّرِ « : كونه اسم جنس ، وصفه بوصف الواحد املنكِّر يف قوله 
وجيوز أن يوصف به » َسَحاباً ِثقَاالً « : وملا اعترب معناه تارةً أخرى ، وصفه مبا يوصف به اجلمع يف قوله ]  ٢٠

التذكري : كلُّ اسم جنسٍ فيه لغتان : وهكذا ]  ٧: احلاقة [ } أَْعجَاُز َنْخلٍ َخاوَِيةٍ { : املؤنَّثة الواحدة؛ كقوله 
  .لتأنيث باعتبار املعىن باعتبار اللّفظ ، وا

هو القهر على الفعل ، وهو أبلغ من : التذليل ، وجعل الشَّيء داخالً حتت الطَّْوع ، وقال الرَّاغب : والتَّسخري 
  .اإلكراه 

  :قوالن » َبْيَن « يف » َبْيَن السَّماِء واَألْرضِ « : قوله تعاىل 
  .ظرفاً للتَّسخري  فيكون» املَُسخَّرِ « : أنه منصوٌب بقوله : أحدمها 
كائناً بني السَّماء : ؛ فيتعلَّق مبحذوف ، أي ] يف اسم املفعول [ أن يكون حاالً من الضَّمري املستتر : والثاين 

، واجلاُر خٌرب مقدٌَّم ، ودخلت الالَّم على االسم؛ لتأخُّره عن اخلرب ، ولو كان » إنَّ « اسم » آليَاٍت « واألرض ، و 
  .ذلك فيه  موضعه ، ملا جاز

اجلملة يف : » َيْعِقلُونَ « : ، فيتعلَّق مبحذوٍف ، وقوله » آياتٍ « يف حملِّ نصبٍ ، ألنَّه صفةٌ ل : » ِلقَْومٍ « : وقوله 
  .، واهللا أعلم » قَْومٍ « حملِّ جرٍّ؛ ألهنا صفةٌ ل 

السَّحَاُب ِغْربَالُ املَطَرِ « : قال  -رضي اهللا عنه  -روى ابن عبَّاس عن كعب األحبار » السََّحاب « فصل يف تفسري 
  .» ، لَْوالَ السَّحَاُب ِحَني ينزل املَاء ِمَن السََّماِء ، َألفَْسَد َما يَقَْع َعلَْيِه ِمَن اَألْرضِ 

َنبَاتاً َعاماً قَابِالً  إنَّ األْرَض ُتنْبُِت العام نباتاً ، وُتْنبُِت: َسِمْعُت كَْعباً ، َيقُولُ :  -رضي اهللا عنهما  -وقال ابن َعبَاسِ 
  .إنَّ الَبذَْر َينْزِلُ ِمَن السََّماِء َمَع املَطَرِ ، فََيْخُرجُ يف اَألْرضِ : غَْيَرُه ، َوَسِمْعُتُه َيقُولُ 

  فصل يف االستدالل بتسخري السحاب على وحدانية اهللا
ثقيلٌ يقتضي النُّزول فكان بقاؤه يف جوِّ اهلواء أنَّ طبع املاء : يف االستدالل بتسخري السَّحاب على وحدانيَّة الصَّاع 

فإنَّه لو دام ، لعظم : على خالف الطَّبع ، فال ُبدَّ من قادرٍ قاهرٍ ، يقهر على ذلك ، فلذلك ّمسضاه باملسخَّر ، وأيضاً 
نَّه يفضي ، ولو انقطع ، لعظم ضرره؛ أل] األمطار ، واالبتالل [ ضرره من حيث إنَّه يستر ضوء الشَّمس ، ويكثر 



إىل القحط وعدم العشب ، والزراعة؛ فكان تقديره باملقدار املعلوم الذي يأيت يف وقت احلاجة ، ويزول عند زوال 
احلاجة بتقدير مقدِّرٍ قاهرٍ أيضاً؛ فإنَّه ال يقف يف موضع معيَّن ، بل اهللا تعاىل يسّيره بواسطة حتريك الرِّياح إىل حيث 

  .سخري شاء وأراد ، وذلك هو التَّ
َبْيَنَما َرُجلٌ بِفَالٍَة ِمنَ « : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنَّه قال  -رضي اهللا تعاىل عنه  -روى مسلم عن أيب هريرة 

رجةٍ اْسقِ َحِديقَةَ فُالٍَن ، فَتَنحَّى ذلك السََّحاُب ، فأفرغ ماَءُه يف جرٍَّة ، فإذا بش: اَألْرضِ ، فََسِمعَ َصْوتاً ِمَن َسحَاَبٍة 
من تلك الشِّراج ، وقد استوعتب ذلك املاء كلَّه ، فتتبَّع املاء ، فإذا رجلٌ قائٌم يف حديقته حيول املاء مبسحاته ، فقال 

يا عبد اهللا ، مل َتسْأَلُين عن : فالن؛ لالسم الذي مسع من السَّحاب ، فقال له : يا عبد اهللا ، ما امسك؟ قال : له 
: اسق حديقة فالن المسك ، فماذا تصنع؟ قال : اً من السَّحاب الذي هذا ماؤه يقول إين مسعت صوت: امسي؟ فقال 

  ». أمَّا إذا قلت هذا ، فإنِّي أنظر إىل ما خيرج منها فأتصدَّق بثلثه ، وآكل أنا وعيايل ثلثاً وأرُد فيها ثلثه 
  »وأجعل ثلثه للمساكني ، والسَّائلني ، وابن السَّبيل « : ويف روايٍة 

  .يعلمون هلذه األشياء خالقاً وصانعاً : ، أي » َيْعِقلُونَ « :  قوله
دلت اآلية على أنَّه لو كان احلقُّ يدرك بالتقليد ، واتباع اآلباء ، اجلري على اإللف والعادة ، ملا َصحَّ : قال القاضي 

، وحاصلةً باإلهلام ، ملا َصحَّ وصُف هذه لو كانت املعارفُ ضروريَّةً : ، وأيضاً » آليَاِت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ « : قوله 
  .األمُور بأنَّها آياٌت؛ ألنَّ املعلوَم بالضَّرورة ال حيتاج يف معرفته إىل اآليات 

  .الرَّعد ، والربق ، والسَّحاب : ثالثة ال يدرى من أين َيجِيء : قال َوْهُب ْبُن ُمَنبٍِّه 

ِه أَْندَاًدا ُيِحبُّونَُهْم كَُحبِّ اللَِّه وَالَِّذيَن آَمُنوا أََشدُّ حُبا ِللَِّه َولَْو َيَرى الَِّذيَن ظَلَُموا إِذْ َوِمَن النَّاسِ َمْن َيتَِّخذُ ِمْن ُدوِن اللَّ
  ) ١٦٥(َيَرْونَ الَْعذَاَب أَنَّ الْقُوَّةَ ِللَِّه َجِميًعا َوأَنَّ اللََّه َشدِيُد الَْعذَابِ 

قرَّر التوحيد بالدالئل العقلية القاطعة ، أردفه بتقبيح ما يضاده؛ ألنَّ تقبيح ضد  أنه ، سبحانه وتعاىل ، ملَّا: اعلم 
  .الشيء مما يوكِّد حسن الشَّيء 

  ]الكامل : [ قال الشاعر 
  َوبِِضدَِّها َتَتَبيُِّن اَألْشَياُء. ...  - ٨٧٦

ر الصِّحَّة ، فإذا مرضوا ، مث عادت الصحَّة النِّعمة جمهولةٌ ، فإذا فقدت عرفت ، والنَّاس ال يعرفون قد: وقالوا أرضاً 
إليهم ، عرفوا قدرها ، وكذا القول يف مجيع النِّعم ، فلهذا السَّبب أردف اهللا تبارك وتعاىل هذه اآلية الدَّالَّة على 

  .التَّوحيد هبذه اآلية الكرمية 
  :خربه اجلارُّ قبله ، وجيوز فيها وجهان يف حملِّ رفع باالبتداء ، و: » َمْن » « َمْن َيتَِّخذُ « : قوله تعاىل 

  .أن تكون موصولةً : أحدمها 
  .أن تكون موصوفةً : والثاين 

فريٌق ، أو شخٌص متَّخذٌ ، وأفرد الضمري يف : حملُّها الرَّفع ، أي : وعلى الثاين . ال حملَّ للجملة بعدها : فعلى األوَّل 
أنداداً « ، وهي متعدِّية إىل واحد ، وهو » اَألْخذ « يفتعل ، من : » تَِّخذُ َي« و » َمْن « ؛ محالً على لفظ » يَتَِّخذُ « 
 «.  

وأصلها إذا قلت ] . » غَْيَر « هنا [ » ُدوِن « ، واملرابد ب » يَتَِّخدُ « متعلِّق ب : » ِمْن ُدوِن اللَِّه « : قوله تعاىل 
ن جهٍة ومكاٍن دون جهتك ، ومكانك صديقاً ، فهو ظرف اختذت م: ، أصله » اتََّخذُْت ِمْن ُدونِكَ َصِديقاً « : 



ألنه [ جمازيٌّ ، وأذا كان املكان املتَّخذ منه الصديق مكانك وجهتك منحطَّةً عنه ، ودونه؟ لزم أن يكون غرياً ، 
ة هبذا ، فصارت داللته على الغرييَّ] ليس إيَّاه ، مث ُحِذف املضاف ، وأقيم املضاف إليه مقامه ، مع كونه غرياً 
  .الطريق ، ال بطريق الوضع لغةً ، وتقدَّم تقرير شيء من هذا أوَّل السُّورة 

  فصل يف اختالفهم يف املراد باألنداد
هي األوثان اليت اتَّخذوها آهلةً ، ورجعوا من عندها النف والضُّرَّ ، : ، فقال أكثر املفسِّرين » األَْندَاد « اختلفوا يف 

أنَّها أنداٌد هللا : األصنام بعضها لبعضٍ أنداٌد أي أمثالٌ ، واملعىن : بوا هلا القرابني؛ فعلى هذا وقصدوها باملسائل ، وقرَّ
  .تعاىل؛ حبسب ظنوهنم الفاسدة 

إنَّها السَّادة الَّذين كانوا يطيعوهنم ، فيحلون ملكان طاعتهم يف أنَّهم حيلُّون ما حّرم اهللا ، وحيرِّمون ما : وقال السُّدِّيُّ 
  :اهللا؛ ويدلُّ على هذا القول وجوه  أحلَّ

  .» ُيِحبُّوَنُهْم « ضمري العقالء يف : األوَّل 
  .يبعد أنَّهم كانوا حيبُّون األصنام كحبِّ اهللا تعاىل ، مع علمهم بأهنا ال تضر ، وال تنفع : والثاين 
  .؛ وذلك ال يليق إالَّ بالعقالء ]  ١٦٦: البقرة [ } إِذْ َتَبرَّأَ الذين اتبعوا { : قوله بعد هذه اآلية : الثالث 

كلُّ شيٍء شغلت قلبك به سوى اهللا تعاىل ، فقد جعلته يف قلبك نّداً هللا تعاىل؛ ويدلُّ عليه قوله : وقال الصُّوفية 
  ] . ٢٣: اجلاثية [ } أَفَرَأَْيَت َمنِ اختذ إهله َهَواُه { : تبارك وتعاىل 

  :اجللمة ثالثة أوجٍه  يف هذ» ُيِحبُّوَنُهمْ « : قوله تعاىل 
يف أحد وجهيها ، والضمري املرفوع يعود عليها؛ باعتبار املعىن ، » ِمْن « أن تكون يف حملِّ رفع؛ صفة ل : أحدها 

  .» يَتَِّخذُ « بعد باعتبار اللَّفظ يف 

راد هبم األصنام؛ وإنَّما ، والضمري املنصوب يعود عليهم ، وامل» أَْنَداداً « أن تكون يف حملِّ نصبٍ؛ صفةً ل : والثاين 
وغريه ، ] من عبد من دون اهللا من العقالء : ملعاملتهم له معاملة العقالء ، أو يكون املراد هبم [ مجعوا مجع العقالء؛ 

  .مث غلب العقالء على غريهم 
  .اهللا تبارك وتعاىل يف احملبَّة  يسوُّون بني األصنام وبني: كَُحبِّ اللَّه ، أي : معناه : قال اْبُن كَْيَسانَ ، والزَّجَّاُج 

  .نقله القرطيبُّ } والذين آَمنُواْ أََشدُّ ُحّباً للَِّه { : وهذا القول الصحيح؛ ويدلُّ عليه قوله : قال أبو إْسحَاَق 
يه ، والضمري املرفُوع عائٌد على ما عاد عل» يَتَِّخذُ « أن تكون يف حمل نصب على احلال ِمَن الضَّمري يف : الثالث 

  .، وُجِمَع محالً على املعىن؛ كما تقدَّم » َيتَِّخذُ « الضَّمري يف 
  .ُيحبُّونَ عباَدتَُهْم ، واالنقياد إليهم : يف اآلية َحذٌْف ، أي : قال ابن اخلطيب رمحه اهللا تعاىل 

ونَُهْم ُحّباً كَُحبِّ اللَّه ، وأمَّا حيبُّ: إمَّا نعتاً ملصدرٍ حمذوٍف ، أي : الكاف يف حملِّ نصبٍ » كَُحبِّ اهللا « : قوله تعاىل 
: َحَبْبُت فُالَناً : إرادة ما َتاُه وتظنُّه خرياً ، وأصله من : عل احلال من املَصدر املعرَّف؛ كما تقرَّر غري َمرَّة ، واحلُبُّ 

أَحَْبْبُتُه : ِحبَُّه ، لكن أكثر االستعمال أنْ يقال جعلت قَلْبِي ُمعرَّضاً بأنْ ُي: كَبِدُتُه ، وأَْحبَْبُتُه : أصبحُت َحبَّةَ قَلْبِِه؛ حنو 
  ]الكامل : [ ، فهو َمْحُبوٌب ، وَُمَحبٌّ قليلٌ؛ كقول القائل 

  مِنِّي مبَنزِلَِة املَُحبِّ الُْمكْرَمِ... َولَقَْد َنزَلِْت فَالَ َتظُنِّي غَْيَرُه  - ٨٧٧
تح احلاء ، ومضارُعُه َيُحبُّ بالضم ، وهو قياس فعل املضعَّف ، وكان قياسه ف» َحبَُّه « مصدُر : واحلُبُّ يف األصل 
وقد مجع احلُبُّ؛ الختالف » َحابٍّ « أكثر من » ُمَحبٌّ « ، و » ُمَحبٍّ « أكثر ِمْن » َمْحبُوب « وَشذَّ كسره ، و 

  ]الطويل : [ أنواعه؛ قال 



  الٌَّق َوُحبٌّ ُهَو الْقَْتلَُوُحبٌّ تِِم... ثَالًثَةُ أَْحبَابٍ فَُحبٌّ َعالَقَةٌ  - ٨٧٨
أنَّهم َسوَّوا بني : واحلُبُّ مصدٌر ملنصُوبِِه ، والفاعلُ حمذوٌف ، تقديُره ، كُحبِّهِمْ اهللا أو كَُحبِّ املؤمنني اللَِّه؛ مبعىن 

  .حبِّ األنداد ، وُحبِّ اهللا : احلُبَّْين 
فْظ ، وهو يف التقدير مضاٌف للفاعل املُضمرِ ، يريُد به مصدٌر مضافٌ للمفعول يف اللَّ: » ُحبّ « : وقال ابن عطيَّة 

  .كَُحبِّكُُم اللََّه أو كَُحبِّهُِم اللََّه ، َحسبما قدََّر كُلَّ َوجٍه منهما فرقَةٌ انتهى : أنَّ ذلك تقديُره : 
أو ُيسَمَّى » ُهْم « أو » كمْ « يريُد به أنَّ ذلك الفاعل مْن جنس الضمائرِ ، وهو » للفاعل املُْضمر « : وقوله 

احلذف إضماراً وهو اصطالٌح شائٌع وال يريد أنَّ الفاعل ُمْضمر يف املصدرِ كما ُيْضَمرُ يف األفعال؛ ألنَّ هذا قولٌ 
  .ضعيٌف لبعضهم؛ مرُدودٌ بأن املصدر اسم جنسٍ واسُم اجلنس ال ُيضمُر فيه جلموِدِه 

كا ُيَحبُّ اللَُّه؛ عليه أنه مصدٌر مبينٌّ من املفعول : اهللا ، واخلُضُوع ، أي كتعظيم » كَُحبِّ اللَِّه « : وقال الزخمشريُّ 
  .، وإمنا اسُتغنَِي عن ذكرِ من ُيِحبُُّه؛ ألنه غري ُملتبسٍ انتهى 

  .اجلواَز ُمطْلَقاً : أما جعلُُه املْصدر من املبينِّ للمفعول ، فهو أحد أألقَوالِ الثالثة؛ أعين 
  .وهو الصحيُح : ُمطْلَقاً املَْنُع : والثاين 

زيد بالعلم ] َعجِْبُت ِمْن ُجُنوِن : التفصيلُ بني األفعال اليت مل ُتسَتْعمل إالَّ َمْبنِيَّةً للمفعول ، فيجوز؛ حنو : [ والثالث 
ْن أجازُه مطْلقاً أنْ يبَنى للمفعول وبْيَن غريها ، فال جيوُز ، واستدلَّ َم» ُحّب « ، ومنه اآلية الكرميةُ؛ فإنَّ الغالب من 

َنَهى َرُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشَرَّف ، وكرَّم ، وَمجَّد ، وَبجَّل  -رضي اهللا تعاىل عنها  -بقَول عائشة 
 ألنَّه مفعولٌ مل ُيَسمَّ فاعله تقديراً» األبتر « ؛ َعطْفاً على حمل » ذُو « عن قَْتل األبتر ، َوذُوا الطُّفيتني برفع  -َوَعظَّم 

  .، أي أنْ ُيقَْتلَ اَألبَتُر ، ولَتقرير هذه األقوال موضٌع غري هذا 
  .أو ضمريهم » املُْؤمنِنيَ « وقد رد الزَّجَّاُج تقدير َمْن قدَّر فاعل املصدر 

ن فاعل املصدر ورجَّح أن يكو} والذين آَمُنواْ أََشدُّ حُّباً للَِّه { : والدليلُ على نقضه قوله بَْعُد » لَْيَس بَشْيٍء « وقال 
حيبُّون األصنام ، كما ُيحبُّون اهللا؛ ألنَّهم اشركوها مع اهللا ، فََسوَّْوا بني اهللا تعاىل ، وبني : ضمري املتَّخذين ، أي 

 أوثاهنم يف املََحبَّة ، وهذا الذي قاله الزَّجَّاُج واضٌح؛ ألن التسوية بني حمبَّة الكفَّار َألوثاهنم ، وبن حمبَّة املؤمنني هللا
« بفتح الياء من » َيُحبُّوَنُهْم « : وقرأ أبو رجاء . فإنَّ فيه َنفَْي املَُساواة } والذين آَمُنواْ أََشدُّ ُحّباً للَّهِ { ُيَناِفي قوله 

  .» َمْن َحبَّ طَبَّ « : أكثر ، ويف املَثَل » أََحبَّ « ثالثّياً ، و » َحبَّ 
  فصل يف املراد من قوله كحب اهللا

  :كَُحبِّ اهللا قوالن : يف قوله 
  .كَُحبِّهِم للَِّه : األول 
  .كَُحبِّ املؤمنني للَِّه ، وقد تقدَّم ردُّ هذا القَْولِ : والثاين 

العاقل يستحيل أنْ يكون حبُّه لألوثان كُحبِّه هللا؛ وذلك ألنه بَضرُورة الَعقْل َيْعلَُم أنَّ هذه األوثانَ يناٌر ال : فإِن قيل 
وَلَِئن َسأَلَْتُهْم مَّْن َخلََق { : لُ ، وكانوا ُمقرِّين بأنَّ هلذا العالَم صانعاً مدَبِّراً َحليماً؛ كما قال تعاىل تسمع ، وال تعق

فمع هذا االعتقاِد ، كيف ُيعْقَلُ أنْ يكُونَ حبُِّهْم لتلك األوثان ]  ٢٥: لقمان [ } السماوات واألرض لََيقُولُنَّ اهللا 
]  ٣: الزمر [ } َما َنعُْبُدُهْم إِالَّ ِليُقَرِّبُوَنآ إِلَى اهللا زلفى { وقال تعاىل؛ حكايةً عنهم أنَُّهم قالوا كُحبِّهم هللا تعاىل ، 

  فكيف يعقل االستواءُ يف احلُبِّ؟
  .كُحبِّ اهللا تعاىل يف الطَّاعة هلا ، والتَّْعظِيمِ ، فاالستواُء يف هذه احملبَّة ال ينايف ما ذكرُتموه : واجلواب 



] أشدُّ ُحّباً هللا من املُتَِّخِذين : األنداَد ، أي [ املُفضَّلُ عليه حمذوٌف وهم املُتَِّخذُون : » أََشدُّ ُحّباً ِللَِّه « : قوله تعاىل 
لألنداد ،  أَشدُّ حُّباً للَِّه ِمْن ُحبِّ هؤالء: حمذوٌف ، تقديره » أََشدُّ « ما يتعلَّق به : األْنداَد ألوثاهنم؛ وقال أبو البقاء 

أن املؤمنني ُيحبُّون : أوثَاَنُهْم ، وحيتمل أن يكون املعىن [ أنَّ املؤمنني ُيحبُّون اهللا تعاىل أكثر من حمبَّة هؤالء : واملعىن 
إىل أفعل موصِّالً هبا » أَشدُّ « املتَّخذون األنداد؛ ألهنم مل ُيْشرِكُوا معه غريه ، وأتى ب ] اهللا تعاىل أكثر ممَّا حيبُّه هؤالء 

أَفَْعل « مبينٌّ للمفعول ، واملبينُّ للمفعول ال ُيتعجَّب منه ، وال يبىن منه » ُحبَّ « ؛ ألنَّ » احلُبِّ « التَّفضيل من َمادَّة 
  .للتَّفضيلِ؛ فلذلك أتى مبا جيوز فيه ذلك » 

ُحبُُّهْم ِللَّهِ : متييٌز منقولٌ من املبتدأ ، تقديره »  حُّباً« فساذٌّ على خالٍف يف ذلك ، و » َما أََحبَُّه إِلَيَّ « : فأمَّا قوله [ 
  ] .أشدٌّ 

  فصل يف معىن قوله أشد حّباً هللا
أثبُت وأْدَوُم على ُحبِِّه؛ ألنَّهم ال خيتارون على اهللا ما سواه ، واملشركون إذا اتَّخذوا : ، أي » أََشدُّ ُحّباً للَِّه « معىن 

  .رضي اهللا عنهما  -رحوا األوَّل ، واختاروا الثَّاين قاله ابن عبَّاس َصَنماً ، مث رأوا أحسن منه ، ط
كما أخرب اهللا تعاىل عنهم ، فقال [ إن الكاِفرَ ُيعْرُِض عن معبوِدِه يف وقت الَبالء ، وُيقبل على اهللا تعاىل : وقال قتادة 

يف السَّرَّاءِ ] واملؤمن ال ُيعْرُِض عن اهللا ]  ٦٥: ت العنبكو[ } فَإِذَا َرِكبُواْ ِفي الفلك َدَعُواْ اهللا ُمْخِلِصَني { : 
يأُمر َيْوم القيامِة من أحرق نفسه يف الدُّنيا  -عزَّ وجلّ  -إِنَّ اهللا : والضَّرَّاء ، والشِّدَّة والرَّخاء؛ وقال سعيد بن ُجبري 

لعلمهم أن عذابَ َجهَنَّم على الدوام ، مث يقول أنْ َيْدُخلُوا جهنََّم مع أصناِمهِم ، فال َيْدُخلُون؛ : على ُرؤية األصنام 
{ إنْ كُنُْتم أِحبَّائي فاْدُخلُوا َجهَنَّم فيقتحمون فيها ، فُينادي ُمناٍد مْن حتت العرش : للمؤمنني ، وهم بني أَيِدي الكفَّار 

  .} والذين آَمُنواْ أََشدُّ ُحّباً للَِّه 
؛ ألنَّ اهللا تبارك تعاىل أَحبَّهم أوَّالً ، مث أحبُّوه ، وَمْن شهد له } دُّ ُحّباً للَِّه والذين آَمنُواْ أََش{ : وإنَّما قال : وقيل 

  .» ُيِحبُُّهم وُيِحبُّوَنه « : املعبود باحملّبة ، كانت حمبته أمتَّ؛ قال اهللا تعاىل 
بطاعاٍت شاقَّة ، ال يأيت مبثلها أَحٌد من  كيف ميكن أن تكون حمبَّةُ املؤمن هللا أَشدَّ مع أنَّا َنَرى اليهود يأُتون: فإن قيل 

  :املُؤمنني ، وال يأُتون هبا إال اهللا تعاىل ، مث يقتلون أنفُسهم حّباً هللا؟ واجلواُب من وجوه 
  .ما َتقَدَّم من قول ابن َعبَّاس ، وقتادة ، وسعيد بن جبري : أحدها 
قََتلُوا أْنفَُسُهْم بِغَْيرِ إذْنه ، إنَّما [ لْكه ، فأولئك اجلُهَّال أنَّ َمْن أحب غريه رضي بقضائه ، فال يتصرف يف ُم: وثانيها 

  ] .املُؤمنون الذي يقتلُون أْنفَُسهم بإذْنِه ، وذلك يف اجلهاد 
  .أنَّ اإلنَسانَ ، إذا ابتلي بالَعذَاب الشَّديد ال ميكُنهُ االشتغال مبعرفة الرَّبِّ ، فالذي فعلوه باطلٌ : وثالثها 
أنَّ املؤمنني يوحِّدون ربَّهم ، فمحبتهم جمتمعةٌ لواحٍد ، والكفَّارُ يعبدون مع الصنم أصناماً ، فتنقص مبحَّة : ورابعها 

  .الواحد منهم ، أما األإله الواحد فتنضم حمَّبة اجلمع إليه 
ظهر ذلك إالَّ بعد ذكر حمذوٌف ، واختلف يف تقديره ، وال ي» لَوْ « جواب } َولَْو َيَرى الذين ظلموا { : قوله تعاىل 

أَنَّ « و » أنَّ القُوَّة « بتاء اخلطاب ، » َولَو تََرى « : قرأ عامر ونافٌع . القراءات الواردة يف ألفاظ هذه اآلية الكرمية 
  .بفتحهما » اللََّه 

  .بضم الياء ، والباقون بفتحها » إِذْ ُيَرْونَ « : وقرأ ابن عامر 
وقرأ . بفتحهما » أَنَّ اللََّه « ، » أنَّ القُوَّة « بياء الَغْيَبة ، » َولََو يََرى « : لكوفيون وقرأ ابن كثري ، وأبو عمرو وا



» إِنَّ اللَِّه « ، و » أَنَّ القُوَّةَ « بتاء اخلطاب ، » َولَْو تََرى « : احلسن ، وقتادة وشيبة ، ويعقوب ، وأبو جعفر 
إذا تقرَّر ذلك ، فقد . بكسرمها » إِنَّ اللَِّه « و » إِنَّ القُوَّة « ياء الغيبة ب» َولَْو يََرى « : وقرا طائفةٌ . بكسرمها 

  .» لَْو « اختلفوا يف تقدير جواب 
هو قول أيب } َوأَنَّ اهللا َشِديدُ العذاب { : ومنهم َمْن قَدَّره بعد قوله » أَنَّ القُوَّةَ « : فمنهم َمْن قَدَّره قبل قوله 

  .ربِّد املُ. [ احلسن األخفش 
» َتَرى « وتقديره على قراءة ] معموالً لذلك اجلواب » أَنَّ الْقوةَ « فيكون » أَنَّ القوَّة « : أمَّا َمْن قدَّره قبل 

لنيبُّ إِمَّا ا: واملراد هبذا اخلطاب » لََعِلْمَت ، أَيها السَّامُع ، أنَّ القُوَّةَ للَِّه مجيعاً « : » أنَّ « و » أنَّ « باخلطاب وفَتح 
ولو َتَرى يا حممَُّد ، أو يا أيُّها السَّامُع ، الَّذين ظَلَُموا ، : كُلُّ سامع ، فيكون معناه : وإمَّا  -عليه الصَّالة والسَّالم  -

ين قُلْ ، يا حممَّد ، أيُّها الظامل ، لو َتَرى الَِّذ: معناه : وقيل [ أشركوا ، يف شدَّة العذاب لرأيت أمراً عظيماً : يعين 
  ] .ظَلَُموا من شدَِّة العذابِ ، لرأيَت أمراً فظيعاً 

لَقُلْتَ إِنَّ القُوَّةَ ِللَِّه َجِميعاً ، واخلالفُ يف املراد من اخلطاب كما تقدَّم : َيكُونُ التقديُر » إِنَّ « وعلى قراءة الكَسرَ يف 
لو « : ؛ ألنَّ فيها معىن التلعيل؛ حنو قولك » إِنَّ «  ، وإمنا كُِسَرُت» الَْسَتْعظَْمَت حَالَُهْم « : ، أو يكون التقدير 

أَْحَسَن « : علَّةٌ لقولك » إِنَُّه ُمكْرُم ِللضِّيفَاِن « : فقولُك » قَِدْمَت على زيٍد ، َألْحَسن إلَيك؛ إنَّه ُمكْرٌِم ِللضِّيفَاِن 
ال رُؤيتِهِم العذاَب وفََزعهْم مْنه ، واْسِتْعظَامِهِْم له ، َولَوْ َتَرى الَِّذيَن يف َح« : تقديره : وقال ابن عطيَّة » إِلَْيَك 

  .» ألقَرُّوا أنَّ ِللَِّه ِمجيعاً 
وهو الَوقْت ال » إِذْ « فيأيت مبرادف » ِفي وقِْت ُرْؤهتم العذابَ « : كانَ َيْنبغي أنْ يقول : وناقشه أبو َحيَّان ، فقال 

علَْيه الصَّالة  -؛ ألن رؤية السَّامع أو النيبِّ » لَوْ « غْير مُرتَّبٍ على ما يلي  »لو « فتقديُره جلَوابِ : احلَالُ وأيضاً 
َيا زَيُد ، لَوْ : ال يترتَّب عليها إقْرَاُرُهمْ بأنَّ القوَّة هللا مجيعاً؛ وهو نظُري قولك [ الظَّاملني يف وقت ُرؤيتهِْم  -والسَّالم 

فإقراُرُه بقُْدرة اله تعاىل ليَس مترتِّباً على رؤية زيدٍ . قاِدٌر َعلَْيِه  -تعاىل  -قرَّ أَنَّ اهللا ضَْربِِه ، َأل] َتَرى َعْمراً ِفي َوقِْت 
  .انتهى . 

الَِّذيَن ظَلَُموا ، وإنء : » َيَرى « إن كان فاعلُ [ » لََعِلُموا أنَّ القُوَّة ِللَِّه « : بالغيبة » َيَرى « وتقديره على قراءة 
، فتقديره » َشدِيد الَعذَابِ « وأمَّا َمْن قدَّره بعد قوله ] » لََعِلَم أنَّ القُوَّة « : ُد على السَّامع ، فيقدَّر كان ضمرياً َيعْو

« : ويكون فَْتح أَنَّ على أَنَُّه مفعولٌ ِمْن أجله ، أي » الَْسَتْعظَْمَت َما َحل بِهِمْ « : باخلطاب » َتَرى « على قراءة 
أو تكون » أَكْرِْم زْيداً؛ إنَّه عاملٌ ، وأَِهْن َعْمراً؛ إِنَُّه َجاِهلٌ « : وكْسُرها على معىن التلعيل؛ حنو » ِه مجيعاً َألنَّ القوَّةَ للَّ
الَْسَتْعظَُموا َما َحلَّ « وإِنْ كان فاعلُُه الَّذيَن ، كان التقديُر » الَْسَتعْظََم ذَِلَك « : ضمري السَّامع » َيَرى « مجلة فاعلُ 

والرؤية هنا حتتملُ « الَِّذيَن ظَلَُموا » على أن يكون الفاعل « َيَرى » أَنَّ على أَنَّها معمولةٌ ل « ويكون فتح » هِْم بِ
َمَسدَّ مفعوليها ، وأنْ تكُون ِمْن رؤية الَبَصر ، فتكون يف موضع مفعول « أَنَّ » أنْ تكُونَ من ُرؤية القَلْب ، فتُسدَّ 

  .واحٍد 

فيكون اجلواب قوالً حمذوفاً ، وكُسَرَتا لوقوعهما » إِنَّ « و » إِنَّ « بالغيبة ، وكَْسر ] الَِّذيَن [ » َيَرى « ة واَمَّا قراء
» لَقَالُوا « : » الَِّذيَن « وعلى كَونه » إِنَّ القُوَّةَ « : بعد القَْول ، فتقديُره على كون الفاعل ضمري الرَّأي ، لَقَالَ 

الَْسَتعْظََم ، أو « : وحيتمل أنْ يكون اجلواب » لَْو َيَرى حَالَُهْم « : حمذوفاً ، أي »  َيَرى« ويكون مفعول 
وإنَّما كُسَِرَتا؛ استئنافاً ، } َمن يَتَِّخذُ ِمن ُدوِن اهللا أَنَداداً { : وقدَّر بعضهم : على حسب القولني » الْسَتْعظَمُوا 

َولَْو ترى إِِذ الظاملون ِفي غََمَراتِ { :  التنزيل ، قال تبارك وتعاىل شائٌع مستفيٌض كثٌري يف» لَْو « وَحذُفُ جواب 



لَْو َرأَْيَت فُالَناً ، « : ويقولون ]  ٣١: الرعد [ } َولَْو أَنَّ قُْرآناً ُسيَِّرْت بِِه اجلبال { ]  ٩٣: األنعام [ } املوت 
ُد كلَّ َمذَْهب فيه؛ خبالف ما لو ذكر فإنَّ السامع يقُصُر مهَّه وهذا احلَذُف أفخم وأَش: قالوا » والسَِّياطُ َتأُخذُ ِمْنُه 

  ]الطويل : [ عليه ، وقد َوَرد يف أَْشعَارِهْم وَنثْرِِهْم كثرياً؛ قال امُرُؤ القَْيسِ 
  ِسوَاَك َولَِكْن لَْم َنجِدْ لََك َمْدفَعَا... َوَجدَِّك لَْو َشْيٌء أَتَاَنا َرُسولُُه  - ٨٧٩

  ]الطويل : [ غة وقال النَّاب
  أَبُوا ُحُجرٍ إِالَّ لَيَالٍ قَالَِئلُ... فََما كَانَ َبْيَن اخلَْيرِ لَْو َجاَء َساِلماً  - ٨٨٠

، وهي ظرفُ زماٍن ماضٍ يف أثناء هذه املستقبالت تقريباً لألمر ، وتصحيحاً لوقوعه؛ كما وقعت » إِذْ « ودخلت 
وكما ] .  ٥٠: األعراف [ } ونادى أَْصَحاُب النار أَْصَحاَب اجلنة { : ه صيغة املُِضيِّ موضع املستقبلِ لذلك؛ كقول

  ]الكامل : [ قال األشتر 
  َولَقْيُت أَْضَياِفي بَِوْجِه َعبوسِ... َبقَّْيُت َوفْرِي َواْنَحَرفُْت َعْن الُعالَ  - ٨٨١

  ْن نَِهابِ ُنفُوسِلَمْ َتْخلُ َيْوماً ِم... إِنْ لَْم أَُشنَّ َعلَى اْبنِ حَْربٍ غَاَرةً 
إنْ : موقع املستقبل ، لتعليقهما على مستقبلٍ ، وهو قوله  -ومها بصيغة املضيِّ  -» اْنَحَرفُْت « و » َبقَّْيُت « فأوقع 
  .« مل أشنَّ 

  :وجاء يف التنزيل كثُري ِمْن هذا الباب قال تبارك وتعاىل 

وملا كان وقوُع السَّاعةَ ]  ٥١: سبأ [ } َولَْو ترى إِذْ فَزُِعواْ { ]  ٢٧:  األنعام[ } َولَْو ترى إِذْ ُوِقفُواْ َعلَى النار { 
قَْد قَاَمِت الصَّالَة ، يقوله قبل إيقَاعِ التَّْحرمي بالصَّالَة؛ : قريباً ، أْجرَاه جمَرى ما َحَصل ووضع ، ِمْن ذلك قولُ املَُؤذِّن 

  .لقرب ذلك 
زمن اآلخر متصلٌ بزمن الدنيا ، فقام أحدمها مقام اآلخر؛ ألنَّ اجملاور : وقيل [ ؛ »  إِذَا« موقع » إِذْ « أَْوقََع : وقيل 

  ] .للشَّيء يقوم َمقَامه ، وهكذا كُلُّ موضع وقع مثْلَ هذا ، وهو يف القرآن كثري 
فتعدَّى » أْبصَْرُت « مبعىن » رَأَْيُت « املنقولة ِمْن » أََرْيُت « مبنّياً للمفعول من » َيَرْونَ الَْعذَاَب « وقرأ ابن عامر 

  :الثنني 
  .قام مقام الفاِعلِ ، وهو الواو : أوهلما 
  .هو العذاب : والثاين 

  .وقراُء الباقني واضحة 
  .« وهو ضعيٌف » : قال « الَِّذيَن » بدلٌ من « أَنْ القُوَّةَ : قوله : وقال الراغب 

قراءة : وقال يف املُنَْتَخب « ولو َتَرى قُوَّة اللَِّه وقُْدَرَتُه على الَّذين ظَلَُموا » : وَيصُري املَْعَنى  -قال أبو حيَّان رمحه اهللا 
واملؤِمنَِني قَْد عِلُموا قْدَر ما  -عليه الصَّالة والسَّالم  -َألنَّ النيبَّ » : الياء عند بعضهم أَْوىل من قراءة التَّاء؛ قال 

وهذا أمر مردوٌد؛ فإن القراءَتْين متواترَتانِ « لم يعلَُموه؛ فوَجَب إْسناُد الفِعل إِلَيْهِم ُيَشاِهُده الكُفَّار ، وأما الكُفَّار ، ف
.  

أّنَّ القُوَّة كائنةٌ » : حالٌ من الضَّمري املستكنِّ يف اجلارِّ واجملرور ، والواقعِ َخبَراً ، ألنَّ تقديره « مجيعاً » : قوله تعاىل 
ونَ حاالً مَن القُوَّة؛ فإن العامل يف احلال ، هو العامل يف صاحبها ، وأَنَّ ال تعَملُ يف ، وال جائزٌ أنْ يك« هللا مجيعاً 

 -؛ ِلَما فيها من معىن الفعل « كأنَّ » أن تعمل يف احلال ، وكذا « ليت » احلال ، وهذا مشكل؛ فإهنم أجازوا يف 
  .ملا فيها َمْعَنى الَتأِْكيد « أَنَّ » فكان ينبغي أن جيوز ذلك يف  -وهو التمنِّي والتَّْشبيهُ 



َنْحنُ { : من اجلمع ، وكأنه اسم مجع؛ فلذلك يتبع تارةً باملُفرد؛ قال تعاىل « فَِعيلٌ » : يف األصل « َجِميُع » و 
]  ٣٢: يس [ } نَ َوإِن كُلٌّ لَّمَّا َجِميٌع لََّديَْنا ُمْحَضُرو{ : وتارة باجلَمع؛ قال تعاىل ]  ٤٤: القمر [ } َجِميٌع مُّنَتِصٌر 

، وال داللة له على االجتماع يف « كُلِّ » ويدلُّ على الشمول؛ كداللة « كُلّ » : وينتصب حاالً ، ويؤكَّد به؛ مبعىن 
ال يلزُم أنْ يكُونَ جمئيهم يف زمن واحٍد ، وقد تقدَّم ذلك يف الفَْرق بينهما « جاَء القَْوُم َجِميعُُهْم » : الزَّمان ، تقول 

  .« جاُءوا معاً » وبني 

َوقَالَ الَِّذيَن اتََّبعُوا لَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً ) ١٦٦(إِذْ َتبَرَّأَ الَِّذيَن اتُّبِعُوا ِمَن الَِّذيَن اتََّبُعوا َوَرأَُوا الَْعذَاَب َوَتقَطََّعْت بِهُِم الْأَْسبَاُب 
  ) ١٦٧(يهُِم اللَُّه أَْعمَالَُهْم َحسََراٍت َعلَْيهِْم َوَما ُهْم بَِخارِجَِني ِمَن النَّارِ فََنَتَبرَّأَ ِمنُْهْم كََما َتَبرَّءُوا ِمنَّا كَذَِلَك يُرِ

َولَْو يََرى الَّذيَن ظَلَُموا إِذْ َيَرْونَ الَعذَاَب على طَرِيقِ : اْعلَم أنَّه ملا َبيَّن حال ِمْن يَتَّخذُ ِمْن ُدون اهللا أْنداداً بقوله 
ا الَوِعيد هبذه اآلية الكرمية ، وَبيََّن أنَّ الذين أفْنَْوا ُعْمرهم يف ِعَباَدتِهِْم ، واعتقَدُوا أنَّهم َسَببُ التْهدِيد زاَد يف َهذَ

[ } َيْوَم القيامة َيكْفُرُ َبْعُضكُْم بَِبْعضٍ َوَيلَْعُن َبْعُضكُمْ َبْعضاً { : جناِتهِْم ، فإنَّهم يتبَّرُءون منُْهْم؛ ونظريه قوله تعاىل 
: الزخرف [ } األخالء َيْومَِئٍذ بَْعُضُهمْ ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ إِالَّ املتقني {  -عزَّ وجلَّ سبحاَنهُ  -وقولُُه ]  ٢٥: عنكبوت ال

إِنِّي كَفَْرتُ بَِمآ { وقول إبليس لعنه اهللا ]  ٣٨: األعراف [ } كُلََّما َدَخلَْت أُمَّةٌ لََّعَنْت أُْختََها { : وقوله تعاىل ]  ٦٧
  ] . ٢٢: إبراهيم [ } ْشرَكُْتُموِن ِمن قَْبلُ أَ

أظهرها : وهل هذا التربُّؤ يقع منهم بالقَْول ، أو بظُُهور النََّدم على ما فَرطَ منهم من الكُفْر واِإلعْرَاض؟ قْوالَن 
  .األوَّل 

ؤساء ِمْن مشركي اإلنس إالَّ أنَّهم الذين السَّادة والرُّ: واختلفوا يف خؤالء املَْتُبوِعَني ، فقال قتاَدةُ ، والرَّبيع وَعطَاٌء 
  يصحُّ منهم اَألمر؛ والنَّْهُي؛ حىت ميكن أن يتبعوا

  .ُهْم َشيَاطُني اِجلنِّ : وقال السُّدِّيُّ 
  .َشَياطني اإلْنسِ واِجلنِّ : وقيلَ 
} نَّآ أَطَْعَنا سَاَدتََنا َوكَُبَرآَءَنا فَأََضلُّوَنا السبيال إِ{ : األْوثَان الَّيت كانُوا يسمُّوهنا باآلهلة؛ ويؤيد األوَّل قولُُه تعاىل : وقيلَ 

  ] . ٦٧: األحزاب [ 
  :ثالثةُ أوُجٍه » إِذْ « يف » إِذْ َتَبرَّأَ « : قولُُه تعاىل 

  .» إِذْ َيَرْونَ « أهنا بدل ِمْن : أحُدها 
  .» َشِديدُ الَعذَابِ « : أهنا منصوبةٌ بقوله : الثاين 

يف حملِّ خفْضٍ بإضافِة الظَّْرف إلَْيه ، والتربُّؤ » َتبَرَّأَ « مقدَّراً ، و » اذكُرْ « أهنا معمولةٌ ل  -أْضَعفُها  وهو -الثالث 
 ٥٤: البقرة [ } إىل بَارِِئكُمْ { : وتقدم حتقيُق ذلك عند قوله » بَرِئُْت ِمَن الَِّذيَن « : اخلُلُوص واالنفصالُ ، ومنه : 
  .مبنياً للفاعل » اتََّبعُوا « مبنياً للمفعول على » اتُّبِعُوا « :  واجلمور على تقدمي] 

  .وقرأ جماهٌد بالَعكْس ، ومها واضحَتاِن ، إالَّ أن قراءة اجلُْمُهور واردةٌ يف القُْرآِن أَكْثََر 
  :يف هذه اجلملة وْجهان » َوَرأَوا الَعذَابَ « : قوله تعاىل 
إِذْ « ، و » إِذْ َتَبرَّأَ الَِّذيَن اتُّبُِعوا « : ا قْبلَها؛ فتكُون داخلةٌ يف خََبر الظَّْرف ، تقديُرُه أنَّها عطٌْف على م: أظْهَُرمها 

  .» َرأَوا 
: أي » َتبَرَّأَ « معها ُمْضَمَرةٌ ، والعاملُ يف هذه احلالِ ، » قَْد « والثانيك أنَّ الواو للحالِ ، واجلملة بعدها حاليَّةٌ ، و 



  .يف حال رُْؤيتهم الَعذَاَب » وا َتَبرَُّء« 
« جيوُز أنْ تكُون الواُو للَعطْف ، وأن تكون للحالِ ، وإذا كانت للعطف ، فهل عطفت » وَتقَطََّعتْ « : قوله تعاىل 

وإذا ؟ » رَأَْوا « حاالً ، وهو اختياُر الزخمشري أو عطفت على » َوَرأَوا « : ويكون قوله » تََبرَّأَ « على » َتقَطََّعْت 
« وتكونُ حاالً متداخلةً ، إذا جْعلَنا » َرأَوا « أو حالٌ للضَّمري يف » الَِّذيَن « كانت للحال ، فهل هي حالٌ ثانيةٌ ل 

  .حاالً » وَرأوا 
  :فيها أربعةُ أْوُجه » هبم « والباءُ يف 

  .» بِِثيَابِِه  خََرَج« : تقطََّعْت موُصولةً هبم األْسَباب؛ حنو : أَنَّها للحالِ ، أي : أحدها 

  .فَرَّقَْتُهْم : تَفَرَّقَْت هبم الطُُّرُق ، أي : قَطََّعْتُهم اَألْسبَاُب؛ كما تقول : أن تكُونَ للتعدَية ، اي : الثَّانِي 
  ] .بسَبب كُفْرهُم اَألْسبَاُب الَّيت كاُنوا يْرُجون هبا النََّجاةَ [ تقطَّعت : أن تكون للسببّية ، أي : الثالث 

عنُه : ، أي ]  ٥٩: الفرقان [ } فَاسْأَلْ بِِه َخبِرياً { تقطَّعت عْنُهم ، كقوله : أي [ » َعْن « أن تكون مبعىن : ابع الر
  ]الطويل : [ وكقول علْقََمةَ يف ذلك ] 

  َبِصٌري بِأَدَْواِء النِِّساِء طَبيُب... فَإِنَّ َتْسأَلُونِي بِالنَِّساِء فإِنَّنِي  - ٨٨٢
  .نَِّساء عن ال: أي 

  »األسباب « فصلٌ يف املراد ب 
  .الَوْصالَُت اليت كانت بينهم ، قاله جماهٌد ، وقتادةُ ، والرَّبيُع : واَألْسَباُب 

فَالَ أَنَسابَ { : اَألْرَحام الَِّتي يتعاطَفُونَ هبا؛ كقوله تعاىل : وابن ُجرَْيجٍ  -رضي اهللا تعاىل َعْنهما  -وقال ابن عبَّاس 
  ] . ١٠١: املؤمنون [ } َيْومَِئٍذ  َبْينَُهْم

  .األعمالُ الَّيت كانوا يلَزُموَنها : وقال ابُن َزْيٍد ، والسُّدِّيُّ 
  .الُعُهوُد واحلَِلُف الَّيت كانوا يلَزُمونَها : وقال ابُن َعبَّاسٍ 

  .املنازلُ اليت كاَنْت هلم يف الدُّنَيا : وقال الضَّحَّاُك ، والرَّبيع بُن أََنسٍ 
َوقَِدْمَنآ إىل َما َعِملُواْ ِمْن َعَملٍ { : األْعَمالُ الَّيت كانوا يلزموهنا يف الدنيا؛ كقوله تبارك وتعاىل : وقال السُّدِّيُّ 

  ] . ٢٣: الفرقان [ } فََجَعلَْناُه َهَبآًء مَّنثُوراً 
  .أسباُب النجاةِ تقطَعَّت عنهم : وقيل 

وزالَ : واألظَْهُر دخولُ الكُلِّ فيه وألن ذلك كالنَّفي ، فيعّم الكلَّ؛ فكأنَّه قال  -رضي اهللا عنه  -قال ابُن اخلَطِيبِ 
كلُّ سببٍ ميكُن أن يتعلَّق به ، وأهنم ال ينتفعونُ باَألسْباب على اختالِفَها من منزلٍة ، وسببٍ ونَسبٍ ، وَعْهٍد ، وَعقٍْد 

  .وذلك هناية اليأس 
وال ُيْدعى احلَْبلُ سبباً؛ حىت ُينَْزلَ فيه وُيصَْعَد به ، ومْنه : احلَْبل؛ قالوا : ب يف األْصل وهذه األسباُب جماٌز فإِنَّ السَّب

مث أطلق على كلِّ ما ُيَتَوصَّلُ به إىل َشْيٍء ، َعْيناً ]  ١٥: احلج [ } فَلَْيْمُددْ بِسََببٍ إِلَى السمآء { : قوله تبارك وتعاىل 
[ } فَأَْتَبَع سََبباً { : َبٌب؛ ألنَّك بُسلُوِكِه َتِصلُ إىل املَْوضع الذي تريُدُه؛ قال تعاىل َس: كان أو معىن ، وقيل للطَّريق 

  :أَبواُبها؛ قال تعاىل ُمْخبِراً عن ِفْرُعونَ : طريقاً ، وأسباُب السَّموات : أي ]  ٨٥: الكهف 
: ُتطْلَُق األسباُب على احلواِدِث؛ قال ُزهَْيٌر  وقد]  ٣٧ - ٣٦: غافر [ } لعلي أَْبلُغُ األسباب أَْسبَاَب السماوات { 
  ]الطويل [ 

  َولَْو نَالَ أَْسبَاَب السََّماِء بُِسلَّمِ... َوَمْن َهاَب أَْسَباَب الَْمنَاَيا َيَنلَْنُه  - ٨٨٣



أي؛ ِعلماً ، وقد ]  ٨٤ :الكهف [ } ِمن كُلِّ َشْيٍء َسَبباً { : وقد ُيطْلَق السََّبب على الِعلْمِ؛ قال سُبحَانُه وتعاىل 
  .وجد هنا نَوٌع مْن أنواع الَبِديع ، وهو التَّْرِصيع ، وهو عبارةٌ عن تسجيع الكالمِ ، وهو هنا يف موضعني 

؛ } منالذين اتبعوهم { ؛ ولذلك حذف عائد املَْوصُول األوَّل ، فلم َيقُلْ } اتبعوا ِمَن الذين اتبعوا { : أحدمها 
  .لفواِت ذلك 

: البقرة [ } َولَْسُتْم بِآِخِذيهِ إِالَّ أَن ُتْغِمُضواْ ِفيِه { ، وكقوله } َورَأَُواْ العذاب َوَتقَطََّعْت بِهُِم األسباب { :  والثَّاين
٢٧٦ . [  

العوَدة ، : ةُ رجعةً إىل الدُّنيا ، والكرَّ: أي } لَوْ أَنْ لَنا كَرَّةً { : اَألْتبَاع : ، يعين } َوقَالَ الذين اتبعوا { : قوله تعاىل 
  ]الوافر : [ وِفْعلُها كَرَّ َيكُرُّ كَرّاً؛ قال القائل يف ذلك 

  أَِفيَها كَانَ َحتِْفي أَْم سََواهَا... أَكُرُّ َعلَى الْكِتيَبِة الَ أَُباِلي  - ٨٨٤
ولذلك » لَْو « لَّذي أُْشرَِبْتهُ مضمرة يف جواب التمنِّي ا» أنْ « منصوبٌ بعد الفاِء ب » فََتبَرَّأَ ِمْنُهْم « : قوله تعاىل 

  :الذي يف قوله » لَْيَت « أجيب جبواب 

وإذا أُْشرَِبْت معىن التمنِّي ، فهلْ هي االمتناعيَّةُ املفتقرة ]  ٧٣: النساء [ } ياليتين كُنُت َمعَُهْم فَأَفُوَز فَْوزاً َعِظيماً { 
  .إىل جوابٍ ، أم ال حتتاُج إىل جوابٍ 

» لَو « حتتاجُ إىل جوابٍ ، وهو مقّدر يف اآلية الكرمية تقديُرُه َتبَرَّأَْنا وحنو ذلك ، وأَمَّا َمْن قال بأنَّ أهنا : الصحيُح 
  ]الوافر : [ الَّيت للتمنِّي ال جواَب هلا؛ فاستَدلَّ بقول الشَّاعر 

  زِيرِ فَُيْخَبرَ بالذَّناِئبِ أَيُّ... َولَْو ُنبَِش املَقَابُِر َعْن كُلَْيبٍ  - ٨٨٥
  ]الوافر [ وهذا ال يدلُّ فإنَّ جواهبا يف البيِت بعده ، وهو قوله 

  َوكَْيَف ِلقَاُء َمْن َتْحَت الْقُُبورِ... بَِيْومِ الشَّْعثََمني ، لَقَرَّ َعْيناً  - ٨٨٦
  ]الرجز [ ؛ كما تفتُح بَْعد لَْيَت يف قوله » لَْو « ُتفَْتُح بْعد » أَنْ « واستدلَّ أيضاً بأنَّ 

  َحتَّى َيُعوُد الَْبْحُر كَيَّنُونَْه... َيا لَْيَت أَنَّا َضمََّنا َسِفيَنْه  - ٨٨٧
[ أنْ بعد الفَاِء « كلُّ موضعٍ ُنصَب فيه املضارُع بإضمار : أَنَّ النُّحاة قالُوا : وها هنا فائدة ينبغي أنْ ُينَْتَبَه هلا ، وهَي 

» يف جواب التَّمَنِّي ب « إالَّ » و : سِ ، ينبغي أن يزاد هذا املوضع أيضاً؛ فيقال إذا سقَطَِت الفاُء ، جزم إالَّ يف النَّف
مل ] بعد الفاء الواقعة جواباً له ، ومع ذلك ، لو َسقَطَْت هذه الفاُء « أَنْ » ؛ فإنَّه ينصب املضارع فيه بإضمار « لَْو 

  .ُيجزم 
إمنا « لَْيَت » واجلزُم يف جواب « لَْيَت » لةٌ على َحْرف التمنِّي ، وهو أَنَّها حممو: قال أَبُوا َحيَّانَ والسَّبب يف ذلك 

فََرَع الفَْرعِ ، « لَْو » هو لتضمنها معىن الشَّْرط ، أو لداللَتها على كونه حمذوفاً على اختالف القولَْين؛ فصارت 
  .فَضُعَف ذلك فيها 

ا كانَ سيقُع ِلُوقُوع غريه ، وليس فيها معىن التمنِّي ، والفعلُ يف هذه اآلية الكرمية ونظَاِئرِها ِلم« لَْو » : وقيلَ 
لَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً ، فنتربَّأَ » : والتقديُر « كَرَّة » مضمَرة؛ على تأويل َعطف اْسمٍ على اسمٍ ، وهو « أَنْ » منصوب ب 

  ]الوافر : [ فهو ِمْن باب قوله « 
  .. ْينِي لَلُْبُس َعَباَءٍة َوَتقَرَّ َع - ٨٨٨

  .حمذوفاً أيضاً؛ كما تقدَّم « لَْو » ويكون جواب 
» فحلَّ } لَوْ أَنَّ لََنا كَرَّةً فَنََتَبرَّأَ { : ، تقديره « أَنْ » منصوٌب بإضمارِ « فََنَتبَرَّأَ » : وقال أبو البقاء رمحه اهللا تعاىل 



ريٌب ، إالَّ أنَّ النحاة يأّولون الفعل املنصوب مبصدرٍ؛ ليعطفُوه ؛ ألنَّه مبعناه ، وهو ق« أَنْ َنْرجَِع » : إىل قوله « كرَّة 
لَْوالَ َزْيدٌ » على االسم قَْبله ، ويتركُون االسم على حاِلِه؛ وذلك ألنه قد يكُون اْسماً َصرِحياً غري َمْصدر؛ حنو 

  .فال يتأتَّى تأويله حبرٍف مصدريٍّ وفعلٍ « َوَيْخُرج ، َألكْرَْمُتَك 
وإِمَّا على « َتَبرُّؤاً » : إِمَّا على كوهنا نعت مصدرٍ حمذوف ، أي : الكافُ يف موضعها نصٌب « كََما » : اىل قولُُه تع

  .؛ كما تقرَّر غري مرَّة « التََّبرَُّؤ ، ُمشَابِهاً ِلَتبَرُّئِهِْم : نتّربأُه ، أي » احلاف ِمْن ضمري املصدر املعرَّف احملذوف أي 

: أو حلال ، تقديره : إّما لَِمصدرٍ : يف موضع نصب على النَّعت » كََما « : لكاف يف قوله ا: وقال ابن عطيَّة 
مصدرية ، » ما « فغُري واضحٍ ، ألنَّ » ُمَتبَرِِّئَني كما « : تقديُرُه » ِلحَالِ « أمَّا قوله . ُمَتَبرِِّئَني ، كما قال أبو َحيَّان 

من صفات اَألْعَيان ، فكيف يُوصف بصفات : » ُمَتربِّئني « ألفَفعال و فصارِت الكاُف الداخلة عليها ِمن صفات ا
  .اَألفعال 

فاملؤكَّد : وأَيضاً ال حاجة لتقدير هذه احلال ، ألنَّها إذ ذاك تكون حاالً مؤكِّدة ، وهي خالٌف اَألصل ، وأيضاً : قال 
  .يناِفيِه احلَذُف؛ ألنَّ التوكيد ُيقَوِّيه ، فاحلَذُْف يناقضه 

  فصل يف معىن التربؤ
ذلك متنٍّ منهم للرجعة إىل } لَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً فََنَتبَرَّأَ ِمنُْهْم كََما َتَبرَُّءواْ ِمنَّا { : قوهلم  -رمحه اهللا  -قال ابن اخلطيب 

يُقَارُب العذاَب ، فيتّربُءونَ منهم ، أَنَُّهمْ متنُّوا هلم يف الدُّنيا ما : الدُّْنيا ، كما تربءوا َيْوَم القيامة منهم ومفهوم الكالم 
فلو أنَّ لنا كَرَّةً فنتربَّأَ منهم ، وقد َدَهَمُهْم مثلُ هذا اخلَطْب ، : وال خيلصوهنم ، كما فعلوا هبم يوَم القيامة ، وتقديُره 

  .ئدة؟ كما تربءوا منَّا ، واحلالُ هذه؛ ألنَّهم إِنْ َتَمنَّوا التربُّؤ منهم ، مع سالمٍة ، فأيُّ فا
  .االنفصال : التربُُّؤ : قال القُرطيب 

  :قوالن » الكاِف « يف هذه } كَذَِلَك ُيرِيهُِم اهللا { : قوله تعاىل 
يُريهْم رؤية كذلك ، أو : إِمَّا نعُت مصدرٍ حمذوٍف ، أو حالً من املَصدر املعرَِّف ، أي : أنَّ موضعها نصٌب : أحدمها 

  .، أوْ َيجزِظيهم جََزاًء كذلك ، أو يُريهم اإلراءة مشبهةً كذلك وحنو هذا َيْحُشرُُهْم َحشْراً كَذَِلَك 
األمر كذلك ، أو َحْشُرُهْم كذلك ، قاله أبو : أن يكون يف موضع فرع ، على أنه خرب مبتدأ حمذوف ، أي : الثاين 
  .البقاء 

المها على خالف اَألصل واإلشارة وهو ضعيٌف؛ ألنَّه يقتضي زيادة الكاف ، وحذف مبتدأ ، وك: قال أبو حيَّان 
  .مثل إراءهتم األهوال ، يريهُم اللَُّه أعمالَُهْم حَسرَاٍت : بذلك إىل رأيهم تلك األهوال والتقديُر 

كَتََبرُّؤ بعضهم من بعض ، يريهُم اللَُّه أعماهلُم حسَراتٍ : اإلشارةُ إىل تربُّؤ بعضهم من بعض والتقديُر : وقيل 
  .اع الرََّجاء مْن كُلِّ أحٍد عليهمح وذلك النقط

على » َحسََراتٍ « و » أَْعمَالَُهمْ « أن تكون َبصَريَّة ، فتتعّدى الثنني بنقل اهلمزة أوهلُما الضمُري ، والثاين : أحدمها 
  .» أَْعَمالَُهْم « هذا حالٌ ِمْن 

  :جيوُز فيه وجَْهان » َعلَْيهِْم « و » َحسََراتٍ « أَنْ تكونُ قلبيَّةً؛ فتتعدَّى لثالثٍة؛ ثالثُهما : والثاين 
  .على َتفْرِيطهِْم : أي . ويكونُ ثَمَّ مضاٌف حمذوٌف » َعلَى « يُعدَّى ب » ْحيَسُر « ؛ ألنَّ » َحَسرَاٍت « أن يتعلَّق ب 

  .، فهي يف حملّ نْصبٍ؛ لكوهنا صفةً ملنصوبٍ » َحسََراٍت « أنْ يتعلَّق مبحذوف؛ ألّنضها صفةٌ ل : والثاين 
  يف اآلية» األعمال « فصل يف املراد ب 

  .اختلفوا يف املراد باَألعمال 



  الطاعاُت ، ِلمَ َضيَُّعوها؟ وقال الربيُع وابُن زَْيٍد ، املعاصي واَألْعَمال اخلبيثَةُ يتحسَّرون ِلَم َعِملُوها؟: فقال السُّدِّيُّ 
ُترفع هلم اجلَنَّة ، فينظُرون إليها وإىل : ضطُوها بالكُفْرِ ، قال السُّدِّيُّ ثواُب طاعاهتم الَّيت أَتْوا هبا ، فأْحب: وقال اَألَصمُّ 

تِلَْك مساكُنكْم ، لو أطعُتُم اهللا تعاىل ، مثَّ تقسَّم بني املؤِمنني ، فذلك حني : بيوهتم فيها ، لو أطاعُوا اهللا ، فيقال هلم 
  .يتحسَُّرونَ 

إِنَُّهْم أشركُوا باهللا األوثان ، رجاَء :  رؤسائهم واالنقياد ألَمرهم ، قال ابن كَْيَسان أعمالُُهْم الَّيت تقرَّبوا هبا إىل: وقيل 
  .أن تقرِّهبم إىل اهللا تعاىل ، فلما ُعذِّبوا على ما كانوا يَْرُجون ثوابه ، حتسَّروا وَنِدُموا 

ومعاصِيهِْم ، وإمنا تكون َحْسرةً بأن . وهو كُفُْرُهم  والظاهُر أنَّ األعمال الَّيت اتََّبُعوا فيها السَّاَدة ،: قال ابن اخلطيب 
رأوها يف صحيفَتهِْم ، وأيقنوا باجلزاِء عليها ، وكان ميكنُُهْم تركُها ، والعدولُ إىل الطَّاعات ، ويف هذا الوجه 

َسرَاِت؛ كََتْمَرٍة َوَتَمرَاٍت ، واحدةُ احلَ» احلَْسَرة « و . جمازٌ مبعىن لزومِهِم ، فَلَْم َيقُوُموا هبا : اإلضافة ويف الثاين 
  .َوَجفَْنٍة َوَجفَنَاٍت وَشهََواٍت 

فإنْْ َنعتَُّه سكَّنت؛ كقوله َضْخَمة وَضْخَمات وَعْبلَة وَعْبالَت نقله القرطيب رمحه اهللا تعاىل قال . [ هذا إذا كان امساً 
بعري َحسٌري أي منقطعُ : ّما تؤمله واشتقاقها إِمَّا من قوهلم هي ِشدَّة الندامة ، وهو تألُّم القَلب باحنسارِِه ع: الزَّجَّاج 

أو ]  ١٩: األنبياء [ } الَ َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه َوالَ َيْسَتْحِسُرونَ { : القوَّة واحلُُسور اِإلعياء ، وقال تبارك وتعاىل 
املنكسة؛ ] واحملسرة [ حالة النََّدامة؛ انشكاٌف عن : حسر عن ذراعيه ، واحلسرة : من احلسر وهو الكشف يقال 

  .ألهنا تكشف عن األرض؛ والطري تنحسر ألهنا تنكشف بذهاب الريش 
  .} َوَما ُهم بِخَارِجَِني ِمَن النار { : قوله تعاىل 

  :احتجَّ به على أن أصحاب الكباِئرِ مْن مْن أْهل القبلة خيرُجون من النَّار ، فقالوا 
ختصيٌص هلم بَعَدم اخلروج على سبيل احلَصر؛ فوجب أن يكُون عَدُم اخلروج خمصًوصاً هبم ، » ُهْم َوَما « : ألنَّ قوله 

[ } َوإِنَّ الفجار لَِفي َجِحيمٍ َيْصلَْونََها َيْوَم الدين َوَما ُهَم َعْنَها بِغَآِئبَِني { : وهذه اآلية الكرمية تكشف عن املراد بقوله 
  .نَّ املراد بالفُجَّار ها هنا الكفَّار؛ لداللة هذه اآلية الكرمية عليه واهللا أعلم فبيَّن أ]  ١٦ - ١٤: األنفطار 

إِنََّما َيأُْمُركُمْ ) ١٦٨(ُدوٌّ ُمبٌِني َيا أَيَُّها النَّاُس كُلُوا ِممَّا ِفي الْأَْرضِ َحلَالًا طَيًِّبا َولَا َتتَّبِعُوا ُخطُوَاِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَكُْم َع
  ) ١٦٩(وِء َوالْفَْحَشاِء َوأَنْ َتقُولُوا َعلَى اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ بِالسُّ

لََما بيَّن التوحيد ودالئلُه وما للموحِّدين ِمَن الثواب وأتبعه بذكر الشِّرك ، أتبع ذلك بذكر إنعامه على الفريقني وأنَّ 
  .نعمه وإحسَانه إِلَيهْم معصية َمْن َعَصاه ، وكُفْر من كَفَر به ، مل ُتَؤثِّر يف قطع 

هذه اآلية نزلت يف قومٍ من ثقيف ، وبين عامر بن صَْعصَعة ، وخَُزاعة ، وبين ُمْدجلٍ : قال ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما 
  .، َحرَّموا على أنفسُهم ِمَن احلَرِث ، والبحاِئرِ ، والسَّواِئب ، والَوصَاِئلَ واحلَامِ 

  :َحالالً فيه َخْمَسة أوُجٍه } رض َحالَالً طَيِّباً ِممَّا ِفي األ{ « قوله تعاىل 
  :على هذا فيها وجهان « ِمْن » و « كُلُوا » أن يكون مفعوالً ب : أحدها 
  .ويكون معناها ابتداء الغاية « كُلُوا » أنْ تتعلَّق ب : أحدمها 

صلِ صفةً له ، فَلَمَّا قُدََّمْت عليه ، انتصََبْت وكانت يف األ[ « حالالً » أنْ تتعلَّق مبحذوٍف على أنَّها حالٌ من : الثاين 
  .التَّْبِعيَض « ِمن » ويكون معىن ] حاالً 
شيئاً أو رِْزقاً َحالَالً ، ذكََره َمكِّيٌّ : على أنَّه نعُت ملفعولٍ حمذوف ، تقديُرُه « َحالَالً » أنْ يكون انتصاُب : الثاين 



ليس صفةً خاصَّة باملأْكُول بل يُوَصف « َحالَالً » ده ، والذي يظهُر يف بُْعده أَنَّ واستعبده ابن عطيَّة ومل يبيِّن وجه ُبْع
  .به املأكُول وغريه وإذا مل تكُن الصفة خاصَّة ، ال جيوز حذف املوصول 

رض حال كُلُوا من الَّذي يف األ: ، أي « الَّذي » : مبعىن « َما » على أنَّه حالٌ من « حالالً » أن ينتصب : الثالث 
  .كونه حالالً 

ما » حمذوفاً ، و « كُلُوا » أكالً حالالً ، ويكون مفعول : أي [ أن ينتصب على أنه نعت ملصدر حمذوف ، : الرابع 
، ذكره أبو البقاء وفيه من الرَّدِّ ما تقدِّم على َمكِّيٍِّ ، وجيوز على هذا ] صفةً لذلك املفعول احملذوف « يف األرض 

كُلثوا َما يف » مزيدةً على مذهب األخفش ، تقديره ، « ِمْن »  يكون املفعول حمذوفاً ، بل تكون الوجه الرابع أال
  .« اَألْرضِ أكْالً َحالَالً 

الضَّمري املستكنَّ يف « الضَّمري » قاله ابن عطيَّة ، يعين ب « ما » أن يكون حاالً من الضَّمري العائد على : اخلامس 
  .اقع صلة اجلارِّ واجملرور ، الو

  .فيه ثالثة أوجه « طَيِّباً » و 
فهو واضٌح؛ وأمَّا « كُلُوا » لالبتداء ، متعلِّقةٌ ب « ِمْن » أمَّا على القول بأنَّ « َحالَل » أن تكون صفة ل : أحدها 

ولكن موضعها بعد :  -رمحه اهللا تعاىل -، فقال أبُوا الَبقَاِء « َحالَالً » حال من « ِممَّا يف اَألْرضِ » على القول بأن 
وهذا القول ضعيٌف ، فإنَّ الفصل بالصفة بني احلال . اجلارِّ واجملرور ، لئالَّ يفصل الصِّفة بني احلال وذي احلال 

» : ، بل لو قدَّمت احلال على الصِّفة ، فقلت « راكِباً [ َجاءَنِي زَْيٌد الطَّويلُ » وصاحبها ليس مبمنوعٍ؛ تقول 
  .كان يف جوازه نظر  -] « باً الطَّوِيلٌ جاَءنِي زَْيٌد راك

  .أي أكالً طَيِّباً : أن يكون صفةً ملصدرٍ حمذوٍف ، أو حاالً من املصدر املعرفة احملذوف : الثاين 
  .قال ابن عطيَّة  -مستطيبني : تقديره » كُلُوا « أن يكون حاالً من الضَّمري يف : الثالث 

اسم فاعل فكان ينبغي أن ُتجمع؛ لتطابق » الطَّيَِّب « لَّفظ أمَّا اللَّفظ؛ فألنَّ وهذا فاسدٌ يف ال: قال أُبو َحيَّان 
مغايٌر » طَيِّباً « إنَّما مل جيمع لذلك ، وأمَّا املعىن؛ فألنَّ : مصدراً؛ فيقال » طَيِّب « طيِّبني ، وليس : صاحبها؛ فيقال 

طَاَب « : من صفات اآلكلني ، تقول » املستطيب « و  من صفات املأكول ،» الطَّيِّب « ملعىن مستطيبني ، ألنَّ 
  .مبعىن استطابه » طَابَ زَْيُد الطََّعاَم « : وال تقول » ِلزَْيٍد الطََّعاُم 

املأذون فيه ضدُّ احلرام املمنوع منه ، حلَّ حيلُّ ، بكسر العني يف املضارع ، وهو القياس ، ألنه : » احلَالَلُ « و 
على سبيل » ِحلٌّ بِلٌّ « : َحالَلٌ ، وِحلٌّ؛ كََحَرامٍ وِحْرمٍ وهو يف األصل مصدٌرن ويقال : يقال  مضاعٌف غري متعدٍّ ،

فََيِحلَّ َعلَْيكُْم غَضَبِي { : وقُرئ  -بضم العني وكسرها  -، وَحلٌ مبكان كذا َيُحلُّ » َحَسٌن َبَسٌن « اإلتباع؛ ك 
حلَّ : نقيض العقد ، ومنه : الذي هو » احلضلِّ « بالوجهني ، وأصله من ]  ٨١: طه [ } َوَمن َيْحِللْ َعلَْيِه غََضبِي 

باملكان ، اذا نزل به؛ ألنَّه حلَّ شدَّ الرحال للُنزول ، وَحلَّ الدَّين إذا نزل به ، الحنالل العقد بانقضاء املُدَّة ، وَحلَّ 
] املانعة من العذاب [ وجبت الحنالل العقدة  :من إحرامه ، ألنه َحلَّ عقد اإلحرام ، وحلَّت عليه العقوبة ، أي 

  .ألن عقد اليمني تنحلُّ به : » َتِحلَّةُ اليمني « : ومن هذا 
قُل الَّ َيْسَتوِي اخلبيث والطيب { : يكون مبعىن الطَّاهر ، واحلالل يوصف بأنَّه طيٌِّبح قال تعاىل : يف اللغة [ والطَّيُِّب 

هو ما يستلدُّ به ويستطاب ، ووصف به الطَّاهر ، واحلالل؛ على : األصل ] يف والطَّيِّب ]  ١٠٠: املائدة [ } 
  .وجهة التشبيه؛ ألنَّ النَّجس تكرهه النَّفس؛ فال تستلذُّه ، واحلرام غري مستلذٍّ ، ألنَّ الشرع يزجر عنه 

  :ويف املراد بالطَّيِّب يف اآلية وجهان 



احلالل ، لزم التكرار؛ فعلى هذا يكون إمنا يكون طيِّباً ، إذا كان من جنس أنه املستلذُّ؛ ألنا لو محلناه على : األول 
  .ما يشتهى؛ ألنه إن تناول ما ال شهوة له فيه ، عاد حراماً ، وإن كان يبعد وقوع ذلك من العاقل إالّ عند شبهة 

أالَّ يكون متعلِّقاً به حقُّ الغري؛ فإنَّ  :املراد منه » طَيِّباً « : أن يكون املراد ما يكون جنسه حالالً ، وقوله : والثاين 
يصري مضرَّةً ، وال يكون مستطاباً؛ كما قال : أكل احلرام ، وإن استطابه اآلكل ، فمن حيث يؤدِّي إىل العقاب 

  ] . ١٠: النساء [ } ْصلَْونَ َسعِرياً إِنَّ الذين َيأْكُلُونَ أَمَْوالَ اليتامى ظُلْماً إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِْم نَاراً َوَسَي{ : تعاىل 
« : قرأ ابُن عاِمرٍ ، والكَسائيُّ ، وقُْنُبلٌ ، وحَفٌْص عن عاِصمٍ ، وَيْعقُوُب : } َوالَ َتتَّبِعُواْ ُخطَُواِت الشيطان { : قوله 

  .بضم اخلاء ، اولطاء ، وباقي السَّْبعة بسكون الطاء » ُخطُوَاِت 

فإذا مجعت ، حرِّكت العني؛ للجمع ، كما فعلت يف األمساء اليت على » ُخطَْوة « الواحدة  أّما من ضمَّ العني؛ فألنَّ
غُْرفٍَة وغََرفاٍت ، وحتريك العني على هذا اجلمع؛ للفصل بني االسم والصِّفة؛ ألن كلَّ ما كان امساً : هذا الوزن؛ حنو 

وما كان نعتاً ، مجع بسكون » وغََرفاٍت ، وَشهَْوٍة وَشهََواٍت  َتْمَرة وَتمََرات ، وغَْرفٍَة« : ، مجعته بتحريك العني؛ حنو 
من األمساء ، ال من الصفات ، فتجمع بتحريك : ، واخلُطَْوة » َضْخَمٍة َوَضْخمَاٍت ، وَعْبلٍَة وَعْبالٍَت « : العني؛ حنو 

  .العني 
، بفتح اخلاء ، » َخطَوَات « : أنه قرأ : ه بفتحها ، ونقل ابن عطيَّة ، وغريه عن» ُخطََوات « وقرأ أبو السَّمَّال 

  والطاء ، وقرأ عليٌّ وقتادة ، واألعمش بضمِّها ، واهلمز
الساكنة العني ، السَّاِلَمتََها ، إذا كان امساً ، » فُْعلَة « فأما قراءة اجلمهور ، واالوىل من قراءيت أيب السَّمَّال ، فألن 

السُّكون ، وهو األصل ، واإلتباع ، : ، وهي لغاٌت مسموعةً عن العرب  جاز يف مجعها باأللف والتاء ثالثة أوجٍه
  .والفتح يف العني ، ختفيفاً 

بفتح اخلاء ، والفرق بني اخلطوة بالضَّمَّ ، والفتح » َخطَْوة « وأما قراءة أيب السَّمَّال اليت نقلها ابُن عطيَّة ، فهي مجع 
اسٌم ملا بني القدمني؛ كأنَّه اسم : َخطَا َيْخطُوا ، إذا مشى ، واملضموم : ، من مصدر دالًّ على املرَّة : أنَّ املفتوح : 

  .للمسافة؛ كالغرفة اسم للشيء املغترف 
  .إنَّهما لغتان مبعىن واحٍد ذكره أُبو الَبقَاِء : وقيل 

  :وأمَّا قراءةُ عليٍّ ، ففيها تأويالن 
إن مسع ، » ِخطْأَة « مجع » ُخطُؤَات « ، و » اخلَطَأ « ، وأنَّه من  أنَّ اهلمزة أصلٌ:  -وبه قال اَألْخفَشُ  -أحدمها 

  .يؤيِّد هذا ، ولكن حيتملُ أن يكون جماهد فسَّره باملرادف » اخلَطَاَيا « وإالَّ فتقديراً ، وتفسري جماهد إياه ب 
نَّ حركة احلرف بني يديه على أنه قلب اهلمزة عن الواو؛ ألنَّها جاورة الضّمة قبلها؛ فكأهنا عليها؛ أل: والثاين 

  .الصَّحيح ، ال عليه 
  فصل

اخلَطَْوة مبعىن واحٍد ، وحكى على الفرَّاء اخلُطَْوة ما بني القدمني؛  -فيما رواه عن اللِّْحيَانِيِّ  -قال ابن السَّكِّيتِ 
هو الشيء املُغَْتَرُف بالكَفِّ : غُْرفَةًن والُغْرفَة اسٌم ملا َتَحثَّْيَت ، وكذلك غََرفُْت : َحثَْوُت ُحثَْوةً ، واحلُثَْوة : كما يقال 

  .ال تتَّبعوا سبيله ، وال تسلكوا طريقه؛ ألنَّ اخلُطَْوة اسم مكان : ، فيكون املعىن 
وال َتتَّبُِعوا ال َتأََتمُّوا به ، : ُخطُوَاُت الشَّْيطان طُُرقُُه ، وإن جعلت اخلطوة مصدراً ، فالتقدير : قال الزَّجَّاج وابن قَُتْيَبة 

أن اهللا تعاىل ، زجر املكلَّف عن ختطِّي احلالل إىل الشُّبه؛ كما زجره عن ختطِّيه إىل احلرام ، وبيَّن : أَثََرُه ، واملعىن 
متظاهراً بالعداوة؛ وذلك ألنَّ الشيطان التزم أموراً سبعةً يف : العلَّة يف هذا التحذير ، وهو كونه عدّواً مبيناً ، أي 



  :وة العدا
[ } َق اهللا َوُألِضلَّنَُّهْم َوُألَمنَِّينَُّهْم َوَألُمرَنَُّهْم فَلَُيبَتِّكُنَّ آذَانَ األنعام َوَألمَُرنَُّهْم فَلَُيَغيُِّرنَّ َخلْ{ : أربعة منها يف قوله تعاىل 

  ] . ١١٩: النساء 
آلتَِينَُّهْم مِّن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم َوَعْن أَْيَمانِهِْم َوَعن  َألقُْعَدنَّ لَُهمْ صَِراطَكَ املستقيم ثُمَّ{ : وثالثة منها يف قوله 

  }َشَمآِئلِهِْم َوالَ َتجِدُ أَكْثَرَُهْم َشاكِرِيَن 

فلمَّا التزم هذه األمور ، كان عدواً متظاهراً بالعداوة ، وقد أظهر عداوته بإبائه ]  ١٧ - ١٦: األعراف [ 
  .روره إّياه؛ حتَّى أخرجه من اجلنَّة السُّجود آلدم ، وغ

إنَّما كسر اهلمزة؛ ألنَّه أراد اإلعالم حباله ، وهو أبلغ من الفتح؛ ألنه إذا فتح : قال أُبو البَقَاِء » إِنَُّه لَكُمْ « : قوله 
  ]منهوك الرجز : [ ، مثله  ال تتَّبعوه؛ ألنَّه عدوٌّ لكم ، واتباعه ممنوٌع ، وإن مل يكن عدّواً لنا: اهلمزة ، صار التقدير 

كسر اهلمزة أجود؛ لداللة الكسر على استحقاقه احلمد يف كلِّ حال ، وكذلك ... لَبَّيَك ، إنَّ احلَْمُد لَْك  -أ ٨٨٩
  انتهى. التلبية 

يعين أن الكسر استئناٌف حمض فهو إخبار بذلك ، وهذا الذي قاله يف وجه الكسر ال يتعيَّن؛ ألنَّه جيوز أن يراد 
املكسورة تفيد العلَّة أيضاً ، وقد ذكر ذلك يف هذه اآلية » إنَّ « التعليل مع كسرة اهلمزة؛ فإنَّهم نصُّوا على أنَّ 

قراءة الكسر أوىل؛ ألنَّها حمتملة لإلخبار احملض حباله ، وللعلَّيِّة؛ وممَّا يدلُّ : بعينها؛ كما تقدم أنفاً ، فينبغي أن يقال 
  :وقوله يف اهلرَّة » إنَّها رجٌس « يف الرَّوثة  -عليه السالم  -د العلَّيَّة قوله على أنَّ املكسورة تفي

  »إنَّها لَْيَسْت بَِنجِسٍ؛ إنَّها ِمَن الطَّوَّاِفَني َعلَْيكُْم « 
  »قَطَّعُْتْم أْرَحاَمكُْم  الَ تُْنكَحُ املَرأَةُ َعلَى َعمَِّتَها ، َوالَ َعلَى خَالَِتهَا؛ إِنَّكُمْ إّضا فََعلُْتْم ذلك ،« : وقوله 

  .فهي نصٌّ يف العلِّيَّة ، ألنَّ الكالم على تقدير الم العلَّة : وأما املفتوحة 
فهذه كالتَّفصيل جلملة عداوته ، وهو } إِنََّما َيأُْمُركُمْ بالسواء والفحشآء َوأَن َتقُولُواْ َعلَى اهللا َما الَ َتْعلَُمونَ { : قوله 

  :ثٍة مشتمل على أمور ثال
متناول مجيع املعاصي ، سواٌء كانت تلك املعاصي من أفعال اجلوارح ، أو من أفعال القلوب : السُّوء ، وهو : أوهلا 

.  
إذا أحزنه ، و » َساَءُه َيُسوُءُه ُسوءاً وَمَساَءةً « : وُسمِّي السُّوء سوءاً؛ ألنَّه يسوء صاحبه بسوء عواقبه ، وهو مصدر 

؛ قال الشَّاعر ]  ٢٧: امللك [ } سِيئَْت ُوُجوُه الذين كَفَُرواْ { : إذا أحزنته ، فحزن؛ قال تعاىل »  ُسْؤُتُه ، فَِسيَء« 
  ]السريع : [ 
  فَطَالََما قَْد َسرِّنِي الدَّهُْر... وإنْ َيُك َهذَا الدَّْهُر قَدْ َساءَنِي  -ب ٨٨٩

  ذَا َصبُْرِلذَاَك ُشكٌْر وَِل... أََألْمُر ِعْنِدي ِفيهَِما َواِحٌد 
  .قبح املنظر : وهو مصدر من الفحش؛ كالبأساء من البأس ، والفحش : الفحشاء : وثانيها 

  ]الطويل : [ قال اْمُرؤ القَْيسِ 
  إذَا ِهَي َنصَّْتُه َوالَ َوالَ بُِمَعطَّلِ... َوجِيٍد كَجِيٍد الرِّئْمِ لَْيَس بِفَاِحشٍ  - ٨٩٠

  .ن كلِّ مستقبحٍ معىن كان أو عيناً وتوسِّع فيه ، حتَّى صار يعرب به ع
  .ما يستعظم ، ويستفحش من املعاصي : نوٌع من السُّوء ، كأنَّها أقبح أنواعه ، وهي : والفَْحَشاُء 

فكأنَّه أقبح األشياء؛ ألنَّ وصف اهللا تعاىل مبا ال ينبغي من أعظم } َوأَن َتقُولُواْ َعلَى اهللا َما الَ َتْعلَُمونَ { : وثالثها 



  .} َوالَ َتتَّبِعُواْ ُخطَُواِت الشيطان { : نواع الكبائر ، فهذه اجلملة كالتفسري لقوله تعاىل أ
  .فدلَّت اآلية الكرمية على أنَّ الشيطان يدعو إىل الصَّغائر والكبائر ، والكفر ، واجلهل باهللا 

ما فيه َحدٌّ ، والسُّوء من الذُّنوب : عاصي من امل» الفَْحَشاُء « : أنَّه قال  -رضي اهللا عنهما  -وروي عن ابن عبَّاس 
  .ما ال َحدَّ فيه 

  .هي الزِّنا : وقال السُّدِّيُّ 
  .من حترمي احلرث واألنعام } َوأَن َتقُولُواْ َعلَى اهللا َما الَ َتْعلَُمونَ { هي البخل ، : وقيل 

الشيطان يَِعُدكُُم الفقر وََيأُْمُركُم { : ، إالَّ قوله  كلُّ ما يف القرآن من ذكر الفحشاء ، فإنَّه الزِّنا: وقال ُمقَاِتلٌ 
  .فإنه منع الزكاة ]  ٣٦٨: البقرة [ } بالفحشآء 

فيحتمل موضعها اجلرَّ » وبِأَنْ َتقُولُوا « : ، تقديره » بالسُّوء « : عطٌف على قوله » َوأَنْ َتقُولُوا « : وقوله 
  .والنصب؛ حبسب قول اخلليل ، وسيبويه 

  .يريد ما حرَّموا من البحرية والسَّائبة وحنومها ، مما جعلوه شرعاً : لطََّبرِيُّ قال ا
  .فصل يف بيان أن الشطان ال يأمر إال بالقبائح 

  .وهي للحصر » إنََّما « دلَّت اآلية على أنَّ الشطان ال يأمر إال بالقبائح؛ ألنَّ اهللا تعاىل ذكره بكلمة 
إمَّا أن : يدعو إىل اخلري؛ لكن لغرض أن جيره منه إىل الشَّرِّ؛ وذلك على أنواع  إن الشيطان قد: وقد قال بعضهم 

جيرَّه من األفضل إىل الفاضل ، ليتمكَّن من أن جيره من الفاضل الشَّرِّ ، وإمَّا أن جيرَّه من الفاضل السهل إىل األفضل 
  .ت بالكلِّيَّة األشقِّح ليصري ازدياد املشقَّة سبباً حلصول النُّفرة عن الطَّاعا

ه قال ماال يعلمه؛ فصار مستحقّاً للذَّمِّ؛ !وتناولت اآلية الكرمية مجع املذاهب الفاسدة ، بل تناولت مقلِّد احلقِّ؛ ألنَّ
  .الندراجاه حتتهذا الذَّمِّ 

اجٌب ، كان العمل أنه مىت قامت الدَّاللة على أنَّ العمل بالقياس و: وجواهبم [ ومتسَّك هبذه اآلية نُفَاةُ القياس ، 
  .قوالً على اهللا مبا يعلم ال مبا ال يعلم ] بالقياس 

آَباُؤُهْم لَا َيْعِقلُونَ َشْيئًا َولَا َيهَْتُدونَ  َوإِذَا قِيلَ لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَْنَزلَ اللَُّه قَالُوا َبلْ َنتَّبُِع َما أَلْفَْيَنا َعلَْيِه آَباءََنا أََولَْو كَانَ
)١٧٠ (  

  :فيه أربعة أقوال » لَُهْم « ضمري يف ال
  ] . ١٦٥: البقرة [ } َمن يَتَِّخذُ { َمْن يف قوله « أنه يعود على : أحدها 
اآلية متَّصلة مبا قبلها ، ويعود الضمري عليهم؛ : نزلت يف مشركي العرب ، فعلى هذا : قال بعض املفسِّرين : الثاين 

  .ألنَّ هذا حاهلم 
  .لى اليهود؛ ألنَّهم أشدُّ الناس اتِّباعاً ألسالفهم أنه يعود ع: الثالث 

دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليهود إىل اإلسالم ، فقال رافع بن خارجة ، ومالك : روي عن ابن عبَّاس قال 
  .فأنزل اهللا هذه اآلية الكرمية « ا َبلْ نَتَّبُِع َمآ أَلْفَيَْنا َعلَْيِه آَبآَءَنآ فهم كانوا خرياً منَّا ، وأَْعلَُم منَّ» : بن عوٍف 

  .كناية عن غري مذكور « لَُهْم » هذه قصَّةٌ مستأنفةٌ ، واهلاء وامليم يف : وقال بعضهم 
قاله الطربيُّ ، وهو ظاهٌر إالَّ أن ذلك من باب االلفتات « َيأَيَُّها النَّاُس » يف قوله « النَّاس » أنه يعود على : الرابع 



أنَّهم أبرزوا يف صورة الغائب الذي يتعجَّب من فعله ، حيث دعي إىل شريعة اهللا : لغيبة ، وحكمته من اخلطاب إىل ا
  .تعاىل والنُّور واهلدى ، فأجاب باتِّباع شريعة أبيه 

  :عاطفةٌ هذه اجلملة على مجلة حمذوفٍة قبلها ، تقديره : ههنا « َبلْ « » َبلْ َنتَّبُع » : قوله 
لفساده ، وقال أُبو الَبقَاِء « اتَّبعوا » : وال جيوز أن تكون معطوفةً على قوله « ْنَزلَ اللَُّه ، بل َنتَّبُع كذا ال َنتَّبُع ما أَ» 
، وليس خبروج من قصَّة إىل قصَّة ، يعين « الَ َنتَّبَع َما أَنَْزلَ اللَُّه » : عن األوَّل ، أي [ هنا لإلضراب « بل » : 

كلُّ إضرابٍ يف القرآن الكرمي ، فاملراد به : ، ال إضراب النتقالٍ؛ وعلى هذا ، فيقال ] أنه إضراب إبطال : بذلك 
، ]  ٣: السجدة [ } أَْم َيقُولُونَ افتراه َبلْ ُهَو احلق { : االنتقال من قصٍة إىل قصٍَّة إالَّ يف هذه اآلية ، وإالَّ يف قوله 

  .وحده ، كان إضراب إبطالٍ « افَْتَراُه » كان إضراب انتقالٍ ، وإذا اعتربت 
  :يف مثانية أحرٍف « َبلْ » و « ُهلْ » والكسائيُّ يدغم الم 

]  ٣٦: املطففني [ } َهلْ ثُوَِّب { » والثَّاء « َبلْ نَتَّبُع » : والنُّون ]  ١٦: األعلى [ } َبلْ تُْؤِثُرونَ { : التاء؛ كقوله 
[ } َبلْ َضلُّواْ { : ، والضَّاد ]  ٣٣: الرعد [ } َبلْ ُزيِّنَ { : والزَّاي  ،]  ١٨: يوسف [ } َبلْ َسوَّلَْت { : والسِّني 

، وأكثر ]  ١٥٥: النساء [ } َبلْ طََبَع اهللا { : والطَّاء ]  ١٢: الفتح [ } َبلْ ظََننُتمْ { : والظَّاء ]  ٢٨: األحقاف 
  .هواألصل القرَّاء على اإلظهار ، ووافقه محزة يف التاء والسني ، واإلظهار 

  :هنا قوالن » أَلْفَى « يف » أَلْفَْيَنا « : قوله 
{ : ؛ بدليل قوله يف آية أخرى » أَصَاَب « اليت مبعىن » َوَجَد « أنَّها متعدِّية إىل مفعولٍ واحٍد ، ألهنا مبعىن : أحدمها 

وقوهلم ]  ٣٥: يوسف [ } أَلْفََيا َسيَِّدَها لََدى الباب َو{ : وقوله ]  ٢١: لقمان [ } َبلْ َنتَّبُِع َما َوَجْدَنا َعلَْيِه آَبآَءَنا 
  .» أَلْفَْيَنا « : متعلِّقاً بقوله » َعلَْيِه « يكون : ، فعلى هذا ]  ٦٩: الصافات [ } إِنَُّهْم أَلْفَْواْ آَبآَءُهمْ ضَآلَِّني { : 

  .، فقُدِّم على األول » َعلَيِه « : ، والثاين » آَباءََنا « : أوهلما 

؛ قال أبو البقاء -» أعين كوهنا متعدِّية لواحد أو الثنني  -هي حمتملةٌ لألمرين « : [  -رمحه اهللا  -وقال أبو البقاء 
فإنه أوسع وأكثر؛ فالرَّدُّ : واٌو؛ ألن األصل فيما ُجهل من الالَّمات أن تكون واواً ، يعين « أَلْفَْيَنا » الُم « و : ] 

  .إليه أوىل 
أمرهم بأن يتَّبعوا ما أنزل اهللا يف حتليل ما حرَّموا على أنفسهم من احلرث ،  -تبارك وتعاىل  -أنَّ اهللا : ومعىن اآلية 

ال نتَّبع ذلك ، وإمنا نتبع آباءنا ، : أو ما أنزل اهللا من الدَّالئل الباهرة ، قالوا . واألنعام ، اولبحرية ، والسَّائبة 
لإلنكار ، « أََولَوْ » ، فاهلمزة يف } أََولَْو كَانَ آَباُؤُهمْ { : اهبم اهللا تعاىل بقوله وأسالفنا ، فعارضوه بالتَّقليد ، فأج

  :ففيها قوالن [ وأما الواو ، 
  .أنَّها واو احلال :  -قاله الزخمشريُّ  -أحدمها 
« الواو » مزة الواقعة قبل أنَّاه للعطف ، وقد تقدَّم اخلالف يف هذه اهل:  -قال به أبو البقاء ، وابن عطيَّة  -والثاين 

أََيتَّبُِعوَنُهْم ، َولَوْ » : بعدها مجلة مقدَّرةٌ ، وهو رأي الزخمشري؛ ولذلك قدَّر ههنا ] ، هل « ثُمَّ » و « الفاء » و 
  عن حرف العطف؟ أو النية هبا التأخري« كَانَ آَباُؤُهْم الَ َيْعِقلُونَ َشْيئاً ِمَن الدِّينِ ، َوالَ َيْهَتُدونَ ِللصَّوَابِ؟ 
» أنَّ هذه اجلملة املصحوبة ب : واجلمع بينهما : وقد مجع أبو حيَّان بني قول الزخمشريِّ ، وقول اْبنِ َعطيَّة ، فقال 

 َوإِنْ أَْحَسَن» : ، فاملعىن « اضْرِْب زَْيداً ، َولَْو أَْحَسَن إِلَْيكض » : يف مثل هذا السِّياق مجلةٌ شرطيةٌ ، فإذا قال « لَْو 
» ، املعىن فيهما « ُردُّوا السَّاِئلَ ، َولَْو بِِشقَّ َتْمَرٍة « » أَْعطُوا السَّاِئلَ ، َولَْو َجاَء َعلَى فََرس » : وكذلك « إِلَْيَك 
على أنَّ ما بعدها مل يكن يناسب ما قبلها ، لكنَّها جازت الستقصاء اَألحوال ] تنبيهاً [ هنا؛ « لَْو » وجتيء « وإِنْ 



يقع فيها الفعل ، ولتدلَّ على أن املراد بذلك وجود الفعلفي كلِّ حالٍ؛ حتَّى يف هذه احلال الَّيت ال تناسب اليت 
فإذا تقرَّر « أَْعطُوا السَّاِئلَ ، َولَْو كَانَ ُمحَْتاجاً » ، وال « اضْرِْب َزْيداً ، َولَْو أََساَء إِلَْيَك » : الفعل؛ ولذلك ال جيوز 

يف األمثلة اليت ذكرناها عاطفةٌ على حالٍ مقدَّرة ، واملعطوف على احلال حالٌ؛ فصحَّ أن « َولَْو » هذا ، فالواو يف 
إنَّها للعطف من حيث ذلك : إنَّها للحال من حيث عطفها مجلةً حاليَّةً على حالٍ مقدَّرٍة ، َوَصحَّ أن يقال : يقال 

اعِ آبائهم يف كلِّ حالٍ؛ حىت يف احلالة الَّيت ال تناسب أن يتبعوهم أهنا إنكاُر اتَِّب:  -واهللا أعلم  -العطف ، فاملعىن 
إذا كانت تنبيهاً « لَْو » فيها ، وهي تلبُّسهم بعدم العقل واهلداية؛ ولذلك ال جيوز حذف هذه الواو الداخلة على 

ائٌد على ذي احلال؛ ألنَّ جميئها على أنَّ ما بعدها مل يكن مناسباً ما قبلها ، وإن كانت اجلملة احلاليَّةُ فيها ضمٌري ع
عاريةً من هذه الواو مؤذنٌ بتقييد اجلملة السَّابقة هبذه احلال ، فهو ينايف استغراق األحوال؛ حىت هذه احلال ، فهما 

  .« فَاَك أَكْرِْم زَْيداً ، َولَوْ َج» : ، وبني « أَكْرِْم َزْيداً ، لَْو َجفَاَك » : معنيان خمتلفان؛ ولذلك ظهر الفرق بني 

  .وهو كالٌم حسٌن . انتهى 
وهي تفسري معًنى ألن » أفكَاُنوا َيتَّبُِعوَنُهْم؟ « : وقدره أبو البَقَاِء » الََتَبُعوُهْم « : حمذوٌف ، تقديره » لو « وجواب 

أألف االستفهام ويقال هلذه الواو أيضاً واو التََّعجُّب دخلت عليها : ال جتاب هبمزة االستفهام ، قال بعضهم » لَْو « 
  .للتوبيخ 

  »معىن التقليد « فصل يف بيان 
؛ وعلى هذا فمن قبل قول النيبِّ صلى اهللا عليه » حقيقةُ قَُبولِ قَْولٍ بال ُحجٍَّة « : التقليد عند العلماء : قال القرطيبُّ 

  .اً وسلم من غري نظرٍ يف معجزته ، يكون مقلِّداً ، وأمَّا من نظر فيها ، فال يكون مقلِّد
: ، وهو يف اللُّغة مأخوذٌ من قالدة البعري ، تقول العرب » هو اعتقادُ ٍصحَّة فُتَْيا َمْن ال َيْعلَم صحَّة قوله « : وقيل 

قلَّدت البعري؛ إذا جعلت يف عنقه حبالً يقاد به؛ فكأنَّ املقلِّد جيعل أمره كلَّه ملن يقوده حيث شاء؛ ولذلك قال 
  ]البسط : [ شاعرهم 
  ثَْبَت اجلََناِن َبأَْمرِ احلَْربِ ُمْضطَِلعا... َوقَلُِّدوا أَْمَركُْم ِللَِّه َدرُّكُُم  - ٨٩١

  فصل يف املراد باآلية
، لفظه عامٌّ ، ومعناه اخلصوص؛ ألهنم كانوا ال » أَيَتَّبُِعونَ آباَءُهْم ، وإن كانوا ُجهَّاالً ال َيْعِقلُون شيئاً « : واملعىن 

  .أمور الدنيا؛ فدلَّ هذا على أهنم ال يعقلون شيئاً من الدِّين ، وال يهتدون إىل كيفيَّة اكتسابه يعقلون كثرياً من 
  :فيه وجهان » شيئاً « وقوله 

أنه مفعول به؛ فيعمُّ مجيع املعقوالت؛ ألنَّها نكرةٌ يف سياق النفي ، وال جيوز أن يكون املراد نفي الوحدة ، : أحدمها 
وقدَّم نفي العقل على نفي اهلداية؛ ألنَّه يصدرعنه مجيع » َبلْ أَشَْياًء من الَعقْلِ « لون شيئاً ال يعق: فيكون املعىن 

  .التصرُّفات 
  .» ال َيْعِقلُونَ َشْيئاً « : أن ينتصب على املصدريَّة ، أي : الثاين 

  فصل يف تقرير هذا اجلواب
  :يف تقرير هذا اجلواب وجوه 

أن يعلم كونه ُمحِقَّا ، أم ال؟ فإن اعترفت : هل تعترف بأنَّ شرط جواز تقليد اإلنسان : أنه يقال للمقلِّد : األوَّل 
بذلك ، مل تعلم جواز تقليده ، إالَّ بعد أن تعلم كونه حمقّاً ، فكيف عرفت أنه حمقٌّ؛ فإن عرفته بتقليٍد آخر ، لزم 

أن : ليس من شرط جواز تقليده : د ، وإن قلت التسلسل ، وإن عرفته بالعقل ، فذاك كاٍف ، وال حاجة إىل التَّقلي



انت على تقليدك ال تعلم أنَّك حمقٌّ ، أم : قد جوَّزت تقليده ، وإن كان مبطالً ، فإذن : يعلم كونه حمقّاً ، فإذن 
  .مبطل 

بذلك الشَّيء قطُّ ، وال  هب أن ذلك املتقدِّم كان عاملاً هبذا إالَّ أنَّا لو قدَّرنا أن ذلك املتقدِّم ما كان عاملاً: وثانيها 
وال مذهبه ، كان ال ُبَد [ اختار فيه ألبتة مذهباً ، فأنت ماذا كنت تعمل؟ فعلى تقدير أنك ال تعلم ذلك املتقدِّم ، 

  .من الُعُدول إىل النَّظَر فكذا ههنا 

ا الدَّور ، وإمَّا التسلسل ، وإن إن كان عرفه بالتقليد ، لزم إم] : أنك إذا قلَّدت من قبلك ، فذلك املتقدِّم : وثالثها 
عرفه بالدليل ، وجب أن تطلب اعلم بالدليل ، ال بالتَّقليد ، ألنَّك لو طلبته بالتقليد ، ال بالدَّليل ، مع أنَّ ذلك 
وإنَّما  املتقدِّم طلبه بالدليل ال بالتقليد ، كنت خمالفاً له ، فثبت أن القول بالقليد يفضي ثبوته إىل نيه ، فيكون باطالً ،
ذكرت هذه اآلية الكرمية عقيب الرجز عن اتباع خطوات الشَّيطان؛ تنبيهاً على أنه ال فرق بني متابعة وساوس 

الشيطان ، وبني متابعة التَّقليد ، وفيه أقوى دليلٍ على جوب النَّظَر ، واالستدالل ، وترك التَّعويل على ما يقع يف 
  .ه الغري من غري دليل اخلاطر من غري دليلٍ ، أو على ما يقول
  فصل يف بيان ما يستثىن من التَّقليد

واقتدائهم هبم يف الكفر ، واملعصية ، وهذا الذَّمُّ ] الباطل [ ذمَّ اهللا تعاىل الكفَّار؛ باتباعهم آلبائهم يف : قال القرطيبُّ 
من عصم املسلمني ، يلجأ إليها ، وعصمة » أصول الدِّين « يف الباطل صحيٌح ، وأما التقليد يف احلقِّ ، فأصل من 

يف جوازه يف مسائل األصول ، وأمَّا جوازه  -رضي اهللا عنهم  -اجلاهل املقصِّر عن درك النَّظر ، واختلف العلماء 
  .يف مسائل الفروع ، فصحيٌح 

  فصل يف وجوب التَّقليد على العامِّي
قلُّ باستنباط األحكام من أصوهلا ، لعدم أهليته فيما ال فرض العامِّيِّ الذي ال يست:  -رضي اهللا عنه  -قال القرطيبُّ 

أن يقصد أعلم من يف زمانه ببلده؛ فيسأله عن نازلته ، فيتمثَّل فيها فتواه؛ لقوله  -يعلمه من أمر دينه ، وحيتاج إليه 
يف أعلم أهل زمانه بالبحث  وعليه االجتهاد]  ٤٣: النحل [ } فاسألوا أَْهلَ الذكر إِن كُنُْتم الَ َتْعلَُمونَ { : تعاىل 

  .عنه؛ حىت يتفق أكثر الناس عليه ، وعلى العامل أيضاً أن يقلِّد عاملاً مثله يف نازلٍة خفي عليه وجه الدليل فيها 

  ) ١٧١(ْم لَا َيْعِقلُونَ َوَمثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا كََمثَلِ الَِّذي َيْنِعُق بَِما لَا َيْسَمُع إِلَّا ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُه

{ : ملا حكى عن الكفَّار أنَّهم عند الدُّعاء إىل اتِّباع ما أنزل اهللا تعاىل ، تركوا النَّظر ، وأخلدوا إىل التَّقليد ، وقالوا 
أهنم إمنا وقعوا فيه؛ : امعني هلم َضَرَب هلم هذا املثل؛ تنبيهاً للسَّ -]  ١٧٠: البقرة [ } َبلْ َنتَّبُِع َمآ أَلْفَيَْنا َعلَْيِه آَبآَءَنآ 

بسبب ترك اإلصغان وقلة االهتمام بالدِّين ، فصريهم من هذا الوجه مبنزلة األنعام ، وضر مبثل هذا املثل يزيد 
السَّامع اجتهاداً يف معرفة أحوال نفسه ، وحيقِّر إىل الكافر نفسه ، إذا مسع ذلك ، فيكون كسراً لقلبه ، وتضييقاً 

  .صيَّره كالبهيمة ، فكان ذلك ي هناية الرَّدع والزَّجر ملن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقة التقليد  لصدره؛ حيث
وقد اختلف النَّاس يف هذه اآلية اختالفاً كثرياً ، وال سبيل إىل معرفة اإلعراب إالَّ بعد معرفتة املعىن املذكور يف اآلية 

  :الكرمية ، وقد اختلفوا يف ذلك 
هو مضروٌب بَتْشبيه الكافر : أنَّ املثل مضروبٌ بتشبيه الكافر بالنَّاعق ، ومنهم من قال : معناها  :فمنهم من قال 

هو مضروب بتشبيه : هو مْضروٌب بتشبيه داعي الكفر بالنَّاعق ، ومنهم َمْن قال : باملَْنعوق به ، ومنهم َمْن قال 



  .أقوالٍ الدَّاعي والكافر بالنَّاعق ، واملنعوق به ، فهذه أربعة 
َوَمثَلُ الَّذيَن كَفَُروا يف ِقلَّة فَْهِمهِْم ، كََمثَلِ الرَُّعاة ُيكَلُِّمون الُبْهَم والبُْهُم ال « : يكون التقدير : فعلى القول األول 

  .» َتْعِقلُ شيئاً 
ُدَعاءَُهم ، كََمثَلِ النَّاِعقِ بَِغَنِمِه؛ ال ينتفع َوَمثَلُ الَّذين كَفَروا يف ُدعائهم آِلهََتُهْم اليت ال َتفْقَُه « : يكون التقدير : وقيل 

إِن { : ؛ وكذلك الكافرُ ليس له من دعائه آهلته إالَّ العناء؛ كما قال تعاىل » من َنِعيِقِه بَشيٍء غري أنَّه يف عناٍء 
  ] . ١٤ :فاطر [ } َتْدُعوُهمْ الَ َيْسَمعُواْ ُدَعآَءكُْم َولَْو َسِمعُواْ َما استجابوا لَكُْم 

، ال يساعد عليه؛ ألنَّ األصنام ال َتْسَمُع « إالَّ ُدعاًء َونَِداًء » : إالَّ أنَّ قوله « : قال الزََّمْخَشرِيُّ ملَّا ذكر هذا القول 
  .» شيئاً 

عوق به ال وحلظ الزخمشريُّ يف هذا القول متام التشبيه من كُلِّ جهة ، فكما أنَّ املن« :  -رمحه اهللا -قال أُبو َحيَّان 
« : قال » َيْسَمُع إالَّ دعاًء ونداًء ، فكذلك مدُعوُّ الكاِفرِ ِمَن الصَّنم ، والصََّنم ال َيْسَمُع ، فَضُعف عنده هذا القْولُ 

النَّاِعقِ بالبهيمة ، التْشبيُه وقَعَ يف ُمطْلَق الدُّعاء يف ُخصوصيَّات املدُعوِّ ، فَتْشبِيهُ الكَاِفر يف دعاِئِه الصََّنَم بِ: وحنُْن نقولُ 
ومَثَلُ الذين كَفَُروا : التقديُر : قولَ َمْن قال : أعين  -، وقال ابُن زَْيٍد يف هذا القَْولِ » ال يف خصوصيَّات املنُعوق به 

بل ، فيجيبه إنَّ الناعق هنا ليس املراد به الناعق بالبهائم ، وإنَّما املراد به الصائح يف جوف اجل:  -يف ُدَعائِهِْم آهلتَُهم 
» َيْسَمُع « يكون فاعل : مبا ال يسمع منه الناعُق إالَّ دعاء نفسه ، ونداءها ، فعلى هذا القول : الصَّدى ، فاملعىن 

الرابط للصِّلة باملوُصول حمذوفاً؛ لفَْهم املعىن ، تقديره » َما « ويكون العائد على » الَِّذي َيْنِعُق « ضمرياً عائداً على 
فقد اختلف : وليس فيه شرط جوازِ احلَذْف؛ فإنه ُجرَّ حبرف غري ما ُجرَّ به ملوصول ، وأيضاً » الَ َيْسَمُع ِمْنُه بَِما « : 

« ضمرياً يعود على » َيْسَمعُ « متعلَّقامها إالَّ أنه قد ورد ذلك يف كالمهم ، وأمَّا على القولني األوَّلني ، فيكون فاعل 
  .به  املوصولة ، وهو املنعوُق» ما 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

مَثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا يف دعاِئهِمْ اتباَعُهْم ، « : املتُبوُعون ، ال التابعون ، املعىن » الَِّذين كَفَُروا « املراد ب : وقيل 
« َمثَل » يكون : َيْحُصل هلم منهم إالَّ اخلَْيَبة ، كمثل النَّاعق بالَغَنم ، فعلى هذه األقوال كلِّها  وكْوِن أتباعِهِْم ال

  .خربه ، وليس يف الكالم حذٌف إالَّ جهة التَّشبيه « كَمَثَلِ » مبتدأً و 
َن كَفَُروا يف ُدعَائِهِْم إىل اهللا تعاىل ، َومَثَلُ الَِّذي» : معناه : فقيل : وعلى القول الثاين من األقوال األربعة املتقدِّمة 

  .فهو على حذِف قَْيٍد يف األوَّل ، وَحذْف مضافٍ يف الثاين « وَعَدمِ مساِعهِْم إِيَّاه ، كَمَثَلِ َبهَائم الَِّذي َيْنِعُق 
َمثَلِ املْنعُوق بِِه مَن الَبهَائم الَّيت ال َتفْقَهُ وَمثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا يف َعَدم فَْهمهم َعنِ اللَِّه ورسُوِلِه ، كَ» : التقدير : وقيل 

هذا » : الذي ُيْنَعُق بِِه ، ويكون هذا من القَلْبِ ، وقال قائلٌ : فرياُد بالذي َيْنِعُق « من اَألْمر والنَّْهي غَْير الصَّْوت 
: ، أي » فُالَنٌ َيَخافَُك؛ كََخْوِف اَألَسِد « : وتقولون » َدَخلَ اخلَاَتمُ يف َيِدي ، واخلُفُّ يف رِْجِلي « : كما تقولون 

. « وإنَّما العصبة تنوء باملفاتح ]  ٧٦: القصص [ } َمآ إِنَّ َمفَاِتَحُه لََتُنوُء بالعصبة { : كََخْوِفِه اَألَسَد ، وقال تعاىل 
  .حيح إالَّ يف ضرورة أو ندورٍ وإىل هذا ذهب الفرَّاء ، وأبو ُعبَْيَدة ، ومجاعةٌ إالَّ أنَّ القلب ال يقع على الصَّ

ومَثَلُ داعي الَّذين كََمثَلِ النَّاعق » : وأمَّا على القول الثَّالث ، وهو قولُ األخفش ، والزَّجَّاج ، واْبنِ قَُتْيَبة ، فتقديره 
إلقاِء فكرٍ وذهنٍ؛ كما أنَّ البيهمةَ بَغَنمه؛ يف كَْون الكاِفرِ ال َيفَْهُم ممَّا ُيَخاِطُب به داعَيهُ إالَّ َدوِيَّ الصَّْوت ، دون 

  .كذلك ، فالكالُم على حذف مضاٍف من األوَّل 
  »َما الَ َيْسَمُع « فصل يف املراد ب 
األصمُّ األْصلَج الذي ال َيْسَمُع من كالم الرَّاِفعِ صَْوَتُه بِكَالَِمهِ » َما الَ َيْسَمُع « وجيوزُ أن يراَد ب : قال الزََّمْخَشرِيُّ 

على العقالء ، أو ملا » ما « النِّداَء والصَّوَت ، ال غري؛ من غري فهم للحرف ، وهذا جنوح إىل جواز إطالق  إالَّ
  .» َما « تنزَّل هذا امنزلة من ال يسمع من البهائم ، أوقع عليه 

ُمَحمَُّد ، ومَثَلُ الذين َمثَلَُك َيا « : فتقديره عنده :  -وهو اختيار سيبويه يف هذه اآلية  -وأما على القول الرابع 
: هو تفسري معىن ، وقيل : ، واختلف النَّاس يف فهم كالم سيبويه ، فقائل » كَفَُروا ، كََمثَل النَّاعق واملْنعُوقِ به 

، وقد أثبت نظريه يف الثاين » َداعِيهم « حذف من األوَّل ، وهو حذف : تفسري إعرابٍ ، فيكون يف الكالم حذفان 
لثَّاين ، وهو حذف املنعوق ، وقد أثبت نظريه يف األول؛ فشبَّه داِعَي الكُفَّار براعي الغنم يف خماطبته ، وحذٌف من ا

من ال يفهم عنه ، وشبَّه الكفَّار بالغنم يف كوهنم ال يسمعون مما دعوا إليه ، إالَّ أصواتاً ال يعرفون ما وراءها ، ويف 
َومَثَلُ الَِّذيَن كَفَرُوا وَداِعيهِْم كمثل الذي « : ذ التقدير الصناعيُّ هذا الوجه حذف كثري؛ إذ فيه حذف معطوفني؛ إ

  .» َيْنِعُق باملَْنعُوقِ به 

العرب تستحسن هذا ، وهو : أبو بكر بن طاهر ، وابن خروٍف ، والشَّلوبني؛ قالوا : وقد ذهب إليه مجاعةٌ ، منهم 
] ]  ١٢: النمل [ } ِفي َجيْبَِك َتخُْرْج بَْيَضآَء ِمْن غَْيرِ سواء  وَأَْدِخلْ َيَدَك{ : [ من بديع كالمها؛ ومثله قوله 

وَحذَف » َتْخُرج « ؛لداللة » َتْدُخل « ؛ فحذف » وأَْدِخل َيَدَك يف َجْيبَِك ، تْدُخلْ ، وأَخْرِْجها َتخُْرْج « : تقديره 
  :ومثله قوله : ، قالوا » وأَْدِخلْ « ؛ لداللة » وأَخْرْجَها « 

  كََما اْنَتفََض الُعْصفُوُر َبلَّلَُه القَطُْر... َوإِنِّي لَتَْعُرونِي ِلذِكَْراِك فَتَْرةٌ  - ٨٩٥



أنِّي : مل يرد أن يشبِّه فترته بانتفاض العصفور حني بلَّله القطر؛ ألنَّمها ضدَّان؛ إذ مها حركةٌ وسكونٌ ، ولكنَّ تقديره 
أن العصفور إذا بلَّله القطر ، عراه فترةٌ ، مث ينتفض ، غري أنَّ وجيب قلبه  إذا ذكرته ، عراين انتفاٌض ، مثَّ أفتر؛ كما

  .واضطرابه قبل الفترة ، وفترة العصفور قبل انتفاضه 
وهذه األقوال كلَُّها ، إنَّما هي على القول بتشبيه مفرد مبفرد ، ومقابلة جزء من الكالم السَّابق جبزء من الكالم 

  .املشبَّه به 
كان التشبيه من باب تشبيه مجلٍة جبملٍة ، فال ينظر يف ذلك إىل مقابلة األلفاظ املفردة ، بل ينظر إىل املعىن ،  أمَّا إذا

فلمَّا شبَّه قصَّة الكافرين يف إعراضهم عن الدَّاعي هلم إىل احلقِّ ، « : وإىل هذا حنا أبو القاسم الراغب؛ قال الرَّاغب 
  .» عق؛ لينبين عليه ما يكون منه ، ومن املنعوق به بقصَّة النَّاعق قدَّم ذكر النَّا

والكاف ليست بزائدٍةح خالفاً لبعضهم؛ فإنَّ الصِّفة ليست عني الصِّفة األخرى ، فال ُبدَّ من الكاف؛ حىت أنه لو 
  .جاء الكالم دون الكاف ، اعتقدنا وجودها تقديراً تصحيحاً للمعىن 

إمَّا من غري اعتقاد حذف ، أو على : خربه » كَمَثَلِ الَِّذي « مبتأٌ ، و » لُ الَِّذيَن َمثَ« أنَّ : وقد تلخَّص ممَّا تقدَّم 
، أو على « كََمثَلِ َبَهاِئم الَِّذي » : ، أو من الثَّاين ، أي « داعي الَّذين » : مثلُ « : حذف مضاٍف من األوَّل ، أي 

  .ن الثَّاين ما أثبتَ نظريه يف األوَّل؛ كما تقدَّم حتريره حذف من األوَّل ما أثبت نظريه يف الثَّاين ، وم: حذفني 
  ]الكامل : [ والنعيق دعاء الرَّاعي ، وتصويته بالغنم؛ قال األخطل يف ذلك 

  َمنَّْتكَ َنفُْسَك يف اخلَالَِء َضالالَ... فَاْنِعْق بَِضأْنَِك َيا جَرِيُر فَإِنََّما  - ٨٩٦
ضأٍن ، وإنَّما أراد أنَّ بين كُلَيبٍ ُيعَيَُّرونَ برْعيِ الضأن ، وجرير منهم؛ فهو من مل يكن جرير راعي : قال القتييبُّ 

  .أجَْهلُ من َراِعي َضأٍْن : َجَهلتهم ، والعرب تضرب املثل يف اجلهل براعي الضَّأن ، ويقولون 

، فباملعجمة » َنَعَق الغَُراُب « اُق ، والنَّْعُق ، وأما َنَعَق ، بفتح الَعْينِ ، َيْنِعُق ، بكَْسرها ، واملصدُر النَّعيُق والنَُّع: يقال 
  .باملهملة أيضاً يف الغَُراب ، وهو غريٌب : ، وقيل 

من نصف هذه السُّورة األوَّل ، والَعْيَن والقَاَف من النصف الثَّاين » َيْنِعُق « : إنَّ الياء والنُّون من قوله : قال بعضهم 
.  

زائدةٌ ، فليس » إالَّ « ومل يأخذ مفعوله وزعم بعضهم أن » َيْسَمُع « ناٌء مفرَّغٌ؛ ألن قبله هذا استث: » إالَّ دعاء « 
  ]الطويل : [ يف قوله » إالَّ « من االستثناء يف شيء ، وهذا قولٌ مردوٌد ، وإن كان األصمعيُّ قد قال بزيادة 

  أو َنْرِمي بَِها َبلَداً قَفْراً َعلَى اخلَْسِف... َحَرجِيُج ال َتنْفَكُّ إالَّ ُمَناخةً  - ٨٩٧
  .فقد ردَّ النَّاُس عليه ، ومل يقَْبلُوا قوله ، ويف البيت كالٌم تقدَّم 

ليس املسموع إال ]  ١٧١: البقرة [ } الَ َيْسَمُع إِالَّ ُدَعآًء َونَِدآءً { وأورد بعضهم هنا سؤاالً معنوّياً ، وهو أن قوله 
  ال يسمعون إالَّ املسموع ، وهذا ال جيوز؟: أنَّهم ال يسمعون إال الدعاء؛ وكأنَّه قيل الدعاء والنداء ، فكيف ذمَّهم ب

ال تفهم معاين ما يقال هلم؛ كما ال متيِّز البهائم بني معاين األلفاظ اليت : أن يف الكالم إجيازاً ، وإنَّما املعىن : فاجلواب 
إالَّ مساع النِّداء : بطول املمارسة ، وكثرة املعاودة؛ فكأنه قيل هلم يصوَّت هبا ، وإنَّما تفهم شيئاً يسرياً ، قد أدركته 

  .دون إدراك املعاين ، واألغراض 
  .وهذا السُّؤال من أصله ليس بشيٍء ، ولوال أنَّ الشَّيخ ذكره ، مل أذكره : قال ِشهَاُب الدِّين 

ا اختلف اللَّفظ ، فإنَّ الدعاء والنِّداء واحٌد؟ وهنا سؤالٌ ذكره عليُّ بن عيسى ، وهو هل هذا من باب التَّكرار ملَّ
  .أنه ليس كذلك؛ فإن الدعاء طلب الفعل ، والنداء إجابة الصَّوت : واجلواب 



النداء للبعيد ، والدعاء للقريب ، وكذلك قيل لألذان بالصالة نداٌء؛ ألنه لألباعد ، :  -رمحه اهللا  -وقال القرطيبُّ 
  »اِخلالفَةُ يف قَُرْيشٍ ، واحلُكْمُ يف األَْنَصارِ ، والدَّْعَوةُ يف احلََبَشِة « : قال  -عليه السالم  - ويف هذا نظر؛ ألنَّ النيبَّ

أراد بالدَّعوة األذان ، وجعله يف احلبشة؛ تفضيالً ملؤذِّنه بِاللٍ ، وقال شاعر اجلاهليَّة : » النَّهَاَية « قال ابُن األِثري يف 
  ]الوافر : [ 
  َولَْسُت بِآِكلٍ لَْحَم اَألضَاِحي... ُت بَِصاِئمٍ َرَمَضانُ ُعْمرِي فَلَْس - ٨٩٨

  قَُبْيلَ الصُّْبحِ َحيَّ َعلَى الفَالَحِ... َولَْسُت بِقَاِئمٍ كالِعريِ َيْدُعوا 
  .أراد أذان الصُّبح ، وقد تضمُّ النون يف النِّداء ، واألصل الكسر 

؛ } ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْميٌ { : ملَّا شبَّههم بالبهائم ، زاد يف تبكيتهم ، فقال ]  ١٧١: ة البقر[ } ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي { : قوله 
، ألنَّهم صاُروا مبنزلة األَصمِّ؛ يف أنَّ الذي َسِمُعوه ، كأنَّهم مل يسمعوه ، ومبنزلة الُبكْم؛ يف أالَّ يستجيبوا ملا دعوا إليه 

: ، أي » ُصمٌّ « : فصاروا كأنَّهم مل يشاهدوها ، قال النُّحاة ومن حيث العمي؛ من حيث إعراضهم عن الدَّالئل؛ 
  .هم صمٌّ ، وهو َرفْع على الذَّمِّ 

العقْلُ املكَتَسُب هو االستعانة هبذه القَُوى الثَّالثة ، فلمَّا أعرضوا عنهان فقد : فاملراد » فَُهْم الَ َيْعِقلُون « : وقوله 
  .من فقد حّساً ، فَقَْد فَقََد علماً ، واهللا تعاىل أعلم : فقدوا العقل الكسيبَّ ، وهلذا قيل 

  ) ١٧٢( َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َواْشكُرُوا ِللَِّه إِنْ كُْنُتمْ إِيَّاُه َتْعُبدُونَ

إىل هنا دالئل للتَّوحيد والنُُّبوَّة ، واستقصى يف الرَّدِّ إنَّ اهللا تبارك وتعاىل ذكر من أوَّل السُّورة : قال بعض املفسِّرين 
أنَّ األكل قد يكون واجباً ، : واعلم » كُلُوا « : شرع يف بيان األحكام ، فقال : على اليهود والنصارى ، ومن هنا 

نفرد ، وذلك عند دفع الضرر عن النَّفس ، وقد يكون مندوباً ، وذلك عند امتناع الضيف من األكل ، غذا ا
وللبساطة يف األكل ، غذا سوعد ، فهذا األكل مندوٌب ، وقد يكون مباحاً ، إذا خال عن هذه العوارض ، فال جرم 

[ ال يفيد اإلجياب ، والنَّدب ، » كُلُوا « كان مسمَّى األكل مباحاً ، وإذا كان كذلك ، كان قوله يف هذا املوضع 
وجيوُز يف » كُلُوا رِْزقَكُْم حَالَ كَْونِِه بَْعَض طيِّباِت ما َرَزقَْناكُْم « : أي حمذوٌف ، » كُلُوا « بل اإلباحة ، ومفعول 

  .» كُلُوا طيِّبات ما رَزقَْناكم « : زائدةً يف املفعول به ، أي » ِمْن « أن تكون : رأي األخفش 
  فصل يف بيان حقيقة الرِّزق

؛ فإِنَّ الطَّيِّب هو احلالل ، فلو » ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُمْ « :  استدلُّوا على أنَّ الرزق قيد يكون حراماً؛ بقوله تعاىل
من حملَّالت ما أحللنا لكم ، فيكون : معناه » طَيَِّباَت َما َرَزقَْناكُمْ ] كُلُوا ِمن « : كان كلُّ رزقٍ حالالً؛ لكان قوله 

عبارةٌ عن املستلذِّ املستطاب ، فلعلَّ أقواماً : أصل اللُّغة تكراراً ، وهو خالف األصل ، وأجابوا عنه؛ بأن الطَّيِّب يف 
كُلُوا « : ظنُّوا أنَّ التوسُّع يف املطاعم ، واالستكثار من طيِّباهتا ممنوٌع منه ، فأباح اهللا تبارك وتعاىل ذلك؛ لقوله تعاىل 

  .من لذائذ ما أحللناه لكم ، فكان ختصيصه بالذِّكر هلذا املعىن » 
ورد يف القرآن الكرمي على » والطَّيُِّب « : يف القرآن قالوا » الطَّيِّب « جوه اليت وردت عليها كلمة فصل يف الو
  :أربعة أوجٍه 

ال تتبدَّلوا : ، أي ]  ٢: النساء [ } َوالَ َتتََبدَّلُواْ اخلبيث بالطيب { : الطَّيِّبات مبعىن احلالل؛ قال اهللا تعاىل : أحدها 
  .احلرام باحلالل 

إِلَْيِه { : ، وقال تعاىل ]  ٤٣: النساء [ } فََتَيمَُّمواْ َصعِيداً طَيِّباً { : الطيِّب مبعىن الطَّاهر؛ قال تبارك وتعاىل : ثاين ال



  ] . ١٠: فاطر [ } َيصَْعُد الكلم الطيب 
  .الكالم احلسن للمؤمنني : معناه احلسن ، أي : الطَّيِّب : الثالث 
أَْمٌر ، وليس بإباحٍة ، مبعىن أنه جيب اعتقاد مستحقّاً إىل التعظيم ، وإظهار الشُّكْر باللِّسان }  واشكروا للَِّه{ : وقوله 

  .، أو باألفعال ، إن وجدت هنا له هتمةٌ 
  ] . ١٠: فاطر [ } إِلَْيِه َيْصَعُد الكلم الطيب { : ذكر اهللا وتالوة القرآن واألمر باملعروف ، قال تعاىل : الرابع [ 

» إذ « إنَّها مبعىن : فاشكروا له ، وقول من قال من الكوفيِّني : شرطٌ ، وجوابه حمذوف ، أي » إِنْ كُْنُتمْ «  :قوله 
مفعولٌ مقدَّم؛ ليفيد االختصاص ، أو لكون عامله رأس آية ، وانفصاله واجٌب ، وألنه مىت : » إيَّاه « ضعيٌف ، و 

  ]الرجز [  :تأخَّر ، وجب اتصاله إالَّ يف ضرورة؛ كقوله 
التفاٌت من ضمري املتكلِّم إىل الغيبة إذْ لو جرى } واشكروا للََّه { : ويف قوله ... إلَْيَك َحتَّى َبلََغتْ إِيَّاَك  - ٨٩٩

  .» واْشكُرُوَنا « : على األسلوب األوَّل ، لقال 

  فصل يف املراد من اآلية
  :يف معىن اآلية وجوه 

فعبَّر عن معرفة اهللا تعاىل بعبادته إطالقاً السم األثر على » كُنُْتْم عارِفَني باهللا ونَِعِمِه واْشكُرُوا اهللا ، إنْ « : أحدها 
  .املؤثر 

  .» إنْ كنُتْم تريدون أن َتعُْبدوا اهللا ، فاشكُرُوه فإنَّ الشُّكر رأُس العبادات « : معناه : وثانيها 
إن صحَّ أنَّكم ختصُّوَنهُ بالعبادة : ، أي » نِّْعَمة ، إن كُنُْتْم إيَّاه تعُبُدونَ واْشكُرُوا اهللا الَّذي َرَزقَكُْم هذه ال« : وثالثهما 

إنِّي واجلنُّ واإلْنُس يف َنَبأ َعِظيمٍ ، « :  -عليه الصالة والسالم عن اهللا  -، وتقرُّون أنَّه هو إهلُكُْم ال غريه ، قال 
  »! ْيري؟أْخلُُق َوُيْعَبُد غَيْري ، َوأَْرُزُق َوُيْشكَُر غَ

  ال يكون عدماً عند عدم ذلك الشيء» إن « فصل يف أن الشيء املعلق ب 
ال يكون عدماً عند عدم ذلك الشَّيء؛ هبذه اآلية ، فإنَّه تعاىل علَّق األمر » إنْ « احتجَّ من قال بأنَّ املعلَّق بلفظ 

  .ادات جيب عليه الشكر أيضاً على فعل العبادة ، مع أن من ال يفعل هذه العب» إنْ « بالشُّكْر بكلمة 

ْيَر بَاغٍ وَلَا َعاٍد فَلَا إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ اللَّهَ إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الْمَْيَتةَ َوالدََّم وَلَْحَم الِْخْنزِيرِ َوَما أُِهلَّ بِِه ِلَغْيرِ اللَِّه فََمنِ اْضطُرَّ غَ
  ) ١٧٣(غَفُوٌر َرحِيٌم 

  .احلرام ] أنواع [ تقدِّمة بأكل احلال ، فصَّل يف هذه اآلية ملا أمر يف اآلية امل
كافَّةٌ مهيِّئة ل » َما « نصباً على أنَّ » املَْيَتة « مشدَّداً مبنّياً للفاعل » َحرََّم « اجلمهور قرءوا : » إنََّما َحرََّم « : قوله 

مفعولٌ به ، وابن : » املَْيَتةَ « ضمري اهللا تعاىل ، و »  َحرََّم« يف الدُّخول على هذه اجلملة الفعليَّة ، وفاعل » إنَّ « 
» َحرََّم « موصولةً ، و » َما « ، وما بعدها ، وختريج هذه القراءة سهل وهو أن تكون » املَْيَتةُ « أيب َعْبلَة برفع 

، واملوصول وصلته يف » ُه َحرََّم« : صلتها ، والفاعل ضمري اهللا تعاىل والعائد حمذوٌف؛ الستكمال الشُّروط ، تقديره 
  .خربها : » امليتة « ، و » إنَّ « حملِّ نصب اسم 

  :يف هذه القراءة وجهني » ما « وقرأ ابو جعفر ، ومحزة مبنّياً للمفعول ، فتحتمل 
  .مفعول ما مل يسمَّ فاعل » املَْيَتةُ « مهيةً ، و » ما « أن تكون : أحدمها 



املوصولة ، و » ما « القائم مقام الفاعل ضمٌري مستكنٌّ يعود على » ُحرَِّم « ول أن تكون موصولةً ، فمفع: والثاين 
  .» إنَّ « خرب » مليتة « 

مَّا حتتمل الوجهني أيضاً ، « رفعاً و » املَْيَتةُ « ، بضمِّ الراء خمفَّفة ، و » َحُرَم « وقرأ أبو عبد الرمحن السُّلَِميُّ ، 
إنَّ » وهي اسُم « َما » ، أو موصولةً ، والفاعل ضمٌري يعود على « َحُرَم » ؛ فاعلٌ ب «  املَْيَتةُ» فتكون مهيِّئة ، و 

يف مجيع القرآن ، وأبو جعفر بالتَّشديد ، وهو األصل ، « املَْيَتة » خربها ، واجلمهور على ختفيف : « املَْيَتة » ، و « 
، ومها لغتان ، وسيأيت حتقيقه يف « َمْيوٌت » ، وأن أصله « ت املَيِّ» خمفٌَّف من « املْيت » وهذا كما تقدَّم يف أنَّ 

  ] . ٢٧: آل عمران [ } وَُتخْرُِج احلي ِمَن امليت { : سورة آل عمران عند قوله 
من عاين أسباب املوت : من فارقت روحه جسده ، وبالتشديد : بالتَّخفيف « املَْيَت » ونقل عن قدماء النحاة ، أنَّ 

بعد ، ال ] أنَّ ما قد مات فيقال ان فيه ، وما مل َيُمْت : عن أيب حامت  -رمحه اهللا  -وحكى ابن عطيَّة [ ، ومل ميت ، 
} َوَما ُهَو بِمَيٍِّت { : ومل يقرأ أحدٌ بتخفيف ما مل ميت إال ما روى البزِّيُّ عن ابن كثري : يقال فيه بالتخفيف ، مث قال 

  ]فر الوا: [ ، وأما قوله ]  ١٧: إبراهيم [ 
  فََسرََّك أنْ َيعِيَش فَجِىْء بَِزاِد... إذَا َما َماَت َمْيٌت ِمْن َتِميمٍ  - ٩٠٠

  .فقد محل على من شارف املوت ، ومحله على امليِّت حقيقةً أبلغ يف اهلجاء 
» ، ووزنه « َموِيٌت » ه أصل: َميْوَِتةٌ ، فأُعلَّت بقلب الواو ياء ، وإدغام الياء فيها ، وقال الكوفيُّون « َمْيَتٍة » وأصل 
  .« فَِعيلٌ 

  .ما فارقته الرُّوح من غري ذكاٍة ممَّا ُيذَْبح : » املَْيَتة « : قال الواحديُّ 
  فصل يف بيان أن اآلية عامَّة خمصَّة بالسُّنَّة

السََّمُك واجلَرَاُد : َتاِن أُِحلَّْت لََنا مَْيَت« :  -عليه الصالة والسالم  -هذه اآلية الكرمية عامَّة دخلها التخصيص؛ لقوله 
ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه «  -عليه الصالة والسالم  -وكذلك حديث جابر يف العنرب ، وقوله » الكَبُِد والطِّحَالُ : ، وَدَماِن 

  .وهذا يدلُّ على ختصيص الكتاب بالسُّّنة » ، اِحللُّ َمْيَتَتهُ 
وظاهره » َرسُولِ اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم َسْبَع غَزََواِت ، نأْكُلُ اجلََراد  غََزْوَنا َمَع« : وقال عبد اهللا بن أيب أوىف 
  .، واهللا أعلم ] بعالجٍ ، أو حَْتَف أنِفِه [ أكل اجلراد كيف ما مات 

  فصل يف بيان حكم وقوع الطائر وحنوه يف القدر
  .يف القدر  ال ُيؤكل كل ما: إذا وقع طائٌر وحنوه يف قدرٍ ، فمات ، فقال مالٌك 

  .يغسل اللَّحم ويؤكل ، ويراق املرق ، وهو مرويٌّ عن ابن عبَّاس رضي اهللا تعاىل عنهما : وقال ابن القاسم 
  فصل يف بيان حكم الدَّم

فكانت العرب جتعل الدم يف النَّار ، وتشويها ، مث تأكلها ، فحرَّم اهللا تعاىل الدَّم ، واتفق العلماء على أن : وأما الدَّم 
  .لدم حراٌم جنٌس ، ال يؤكل ، وال ينتفع به ا

حيرمن إذا مل تعم به البلوى ، ويعفى عنه ، إذا عمَّت به البلوى ، كالذي يف اللَّحم والعروق ، : قال بعضهم 
يَّد ، فيحمل املطلق على املق» األنعام « واليسري يف الثَّوب والبدن يصلَّى فيهن وأطلق الدَّم هنا ، وقيَّده باملسفوح يف 

، وأمَّا حلم اخلنزير ، فاللَّحم معروف ، وأراد اخلنزير جبميع أجزائه ، لكنه خصَّ اللحم؛ ألنه املقصود لذاته باألكل ، 
غلظ ، وحلم ، بالكسر يلحم ، : حلم الرَّجل ، بالضم ، حلامةً ، فهو حليٌم ، أي : واللَّحم مجعه حلوم وحلمان ، يقال 

كثر عنده اللَّحم : أطعمهم اللحم ، وأحلم : ىل اللَّحم ، وحلم النَّاَس ، فهو الحٌم ، أي اشتاق إ: بالفتح ، فهو حلٌم 



  :حيوانٌ معروٌف ، ويف نونِِه قوالن : واخلنزير [ 
  .؛ كغربيبٍ » ِفْعِليلٌ « : أنَّها أصليَّة ، ووزنه : أصحهما 

النَّظَُر مبؤخِّر العني؛ : اخلََزُر : كذلك َينْظُر ، وقيل  ضيقها؛ ألنه: أهنا زائدةٌ ، اشتقوه من خزر العني ، أي : والثاين 
  ] .يقالك هو أخزر ، بيِّن اخلزر 
  فصل يف بيان حترمي اخلنزير

إن حلف ال يأكل الشَّحم ، فأكل حلماً مل حينث بأكل اللحم ، وال : أمجعت اُألمَّة على حترمي حلم اخلنزير ، قال مالك 
نَّ اللحم مع الشَّحم يسمَّى حلماً ، فقد دخل الشَّحم يف اسم اللَّحم ، واختلفوا يف يدخل اللحم يف اسم الشَّحم؛ أل
  .ال خالف يف أنَّ مجلة اخلنزير حمرَّمةٌ ، إالَّ الشَّعر ، فإنَّه جيوز اخلرازة به : إباحة خنزير املاء؛ قال القُْرطُبِيُّ 

» املَْيتة « إمَّا النصُب ، وإمَّا الرفع؛ عطفاً على : ، وحملُّها » الَِّذي « موصولةٌ مبعىن » َما « ] : َوَما أُِهلَّ بِِه { : قوله 
مبينٌّ للمفعول ، » أُِهلَّ « ، وإما على الفاعلية؛ على حسب ما تقدم من القراءات؛ و » إنّ « إما خرب : والرَّفع 

وال بد من حذف » يف « والباء مبعىن »  ما« والضمري يعود على » بِِه « والقائم مقام الفاعل هو اجلار واجملرور يف 
: ، أي » أََهلَّ « مصدر : ، واإلهالل » وما صِيَح يف ذَْبِحِه لغري اهللا « : ؛ ألن املعىن » يف ذحبه « : مضاٍف ، أي 

  .صََرَخ 

رؤيته ، واستهلَّ  ومنه اهلاللُ؛ ألنَّه يصرخ عند. أصله رفع الصَّوت ، وكلُّ رافعٍ صوته ، فهو مهلٌّ : قال األْصمِعيُّ 
  ]السريع : [ الصبُّح قال ابن أمحر 

  كََما يُهِلُّ الرَّاِكبُ املُْعَتمِْر... ُيهِلُّ بِالَغْرقَِد غَوَّاُصَها  - ٩٠١
  ]الكامل : [ وقال النَّابَِغةُ 

  َبهٌِج مََتى َيرََها يُهِلَّ َوَيْسُجِد... أَْو ُدرٍَّة َصَدِفيٍَّة غَوَّاُصَها  - ٩٠٢
  ]املديد : [ القائل وقال 
  َوتََرى الذِّئَْب لََها َيْستَهِلُّ... َتْضَحُك الضَّبعُ ِلقَْتلَى ُهذَْيلٍ  - ٩٠٣

مهلٌّ؛ ألنَّ العرب كانوا يسمُّون األوثان عند الذَّبح ، » الذَّبح « مُهِلٌّ؛ لرفع الصوت باتَّلبية ، و : وقيل للمحرم 
ما ذبح لألصنام ، والطَّواغيت ، قاله : ، يعين } َوَمآ أُِهلَّ بِِه ِلَغْيرِ اهللا { : ويرفعون أصواهتم بذكرها ، فمعىن قوله 

  .ما ذكر عليه غري اسم اهللا : يعين : جماهد ، والضَّحَّاك وقتادة ، وقال الرَّبيع ابن أنسٍ ، وابن زيد 
  .وهذاالقول أوىل؛ ألنَّه أشدُّ مطابقةً للَّفظ :  -رمحه اهللا  -قال ابن اخلطيب 

اهللا تعاىل ، صار مرتّداً ، وذبيحته ذبيحة ] غري [ لو ذبح مسلم ذبيحةً ، وقصد بذحبها التقرُّب إىل : قال العلماء 
  .مرتدٍّ ، وهذا احلكم يف ذبائح غري أهل الكتاب 

]  ٥: املائدة [ } لَّكُْم َوطََعاُم الذين أُوتُواْ الكتاب ِحلٌّ { : أمَّا ذبائح أهل الكتاب ، فتحلُّ لنا ، لقوله تبارك وتعاىل 
.  

  فصل يف اختالفهم يف اقتضاء حترمي األعيان اإلمجال
  هل يقتضي اإلمجال؟[ اختلفوا يف التَّحرمي املضاف إىل األعيان ، 

ال ميكن وصفها باحلل واحلرمة فال بد من صرفها إىل فعل من ] إنَّه يقتضي اإلمجال ، ألنَّ األعيان : فقال الكَْرخيُّ 
فيها ، وهو غري حمرَّم ، فال ُبدَّ من صرف هذا التحرمي إىل فعل خاصٍّ ، وليس بعض األفعال أوىل من بعضٍ؛  األفعال

  .فوجب صريورة اآلية الكرمية جمملةً 



إنَّها ليست مبجلٍة ، بل هذه اللفظة تفيد يف العرف حرمة التصرُّف؛ قياساً على هذه : وأمَّا أكثر العلماء ، فقالوا 
، فهم كلُّ » فالنٌ َيْمِلكُ جاريةً « : ما أنَّ الذوات ال متلك ، وإنَّما ُتْملَُك التصرُّفات فيها ، فإذا قيل األجسام؛ ك

  .أحٍد أنه ميلك التصرُّف فيها؛ فكذا هاهنا 
كُلُواْ {  :مل ال جيوز ختصيص هذا التَّحرمي باألكل؛ ألنَّه املتعارف من حترمي امليتة ، وألنَّه ورد عقيب قوله : فإن قيل 

إِنََّما ُحرَِّم « : يف خرب شاة ميمونة  -عليه الصالة والسالم  -، ولقوله ]  ١٧٢: البقرة [ } ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُمْ 
  »ِمَن املَْيَتِة أَكْلُُها 

  .ال نسلِّم أن املتعارف من حترمي امليتة حترمي األكل : فاجلواب عن األوَّل 
  .هذه اآلية الكرمية مسألةٌ بنفسها؛ فال جيب قصرها على ما تقدَّم ، بل جيب إجراؤها على ظاهرها  بأنَّ: وعن الثَّاين 

أنَّ ظاهر القرآن مقدَّم على خرب الواحد ، هذا إذا مل ُنجَوِّْز ختصيص القرآن خبرب الواحد ، فإن جوَّزناه : وعن الثَّالث 
ن يف معرفة وجوه احلرمة إىل هذه اآلية؛ فدلَّ انعقاد إمجاعهم على ، ميكن أن جياب عنه؛ بأن املسلمني ، إنَّما يرجعو

  .أنَّها غري خمتصَّة ببيان حرمة األكل ، وللسَّائل أن مينع هذا اإلمجاع ، واهللا تعاىل أعلم 
 تفيد احلصر ، فيقتصر على حترمي باقي اآلية الكرمية ، وقد ذكر يف سورة املائدة هذه» إنَّما « كلمة : فإن قيل 

  املنخنقة ، واملوقوذة ، واملتردِّية ، والنَّطيحة ، وما أكل السَّبع ، فما معىن هذا احلصر؟: احملرمات ، وزاد فيها 
  .إنَّما ال تفيد احلصر ، فاإلشكال زائلٌ « إنَّ كلمة : أنَّ هذه اآلية متروكة العمل بظاهرها ، وإن قلنا : فاجلواب 

  اغفصل يف بيان مذاهب الفقهاء يف الدب
  :للفقهاء سبعة مذاهب يف أمر الدباغ 

تطهر كلُّها بالدِّباغ ، : جيوز استعمال جلود امليتة بأسرها قبل الدِّباغ ، ويليه داود ، قال : قول الزُّهريِّ : فأوهلا 
 يطهر كلها: قال  -رضي اهللا عنه  -ويليه مالٌك؛ فإنه قال يطهر ظاهرها كلُّها دون باطنها ، ويليه أبو حنيفة 

تطهر كلُّها بالدِّباغ إالَّ جلد الكلب : قال  -رضي اهللا عنه  -بالدِّباغ غال جلد اخلنزير ، ويليه قول اإلمام الشافعي 
ال : يطهر جلد ما يؤكل حلمه فقط ، ويليه أمحد بن حنبل ، قال : واخلنزير ، ويليه األوزاعي ، وأبو ثور ، قاال 

[ } ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم امليتة { : فقوله تبارك وتعاىل : الكرمية ، واخلرب؛ أما اآلية  يطهر منها شيء بالدباغ؛ واحتجَّ باآلية
يف حديث  -عليه الصالة والسالم  -فقوله : فأطلق التحرمي ، ومل يقيِّده حبالٍ دون حالٍ ، وأمَّا اخلرب ]  ٣: املائدة 

أنِّي : اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم قَْبلَ وفَاِتِه بَِشْهرٍ ، أو َشهَْرْينِ  أَتَاَنا ِكَتابُ َرسُولِ» : عبد اهللا بن ُعكَيم ، ألنه قال 
  .« ، َوالَ َعَصبٍ كَْنُت َرخَّْصُت لَكُمْ يف ُجلُوِد املَْيَتِة ، فَإذَا أََتاكُْم ِكَتايب َهذَا ، فَالَ َتْنَتِفُعوا ِمَن املَْيَتِة بإَِهابِ 

ألنَّه انتفاعٌ بامليتة : من منع منه؛ وقال : ع بامليتة بإطعام البازيِّ ، والبهيمة؟ فمنهم واختلفوا يف أنَّه ، هل جيوز االنتفا
، واآلية الكرمية دالَّةٌ على حترمي االنتفاع بامليتة ، فأمَّا إذا أقدم البازيُّ من عند نفسه على أكل امليتة ، فهل جيب عليه 

  :منعه ، أم ال؟ فيه احتمالٌ 
  ة الدِّماء غري املسفوحةفصل اختالفهم يف حرم

دٌم : [  -رضي اهللا عنه  -حرَّم مجهور العلماء الدَّم ، سواٌء كان مسفوحاً ، أو غري مسفوحٍ ، وقال أبو حنيفة 
  .السَّمك ليس مبحرَّم 

جُِد ِفي قُل الَّ أَ{ : بقوله تعاىل ]  -رضي اهللا عنه  -ظاهر هذه اآلية الكرمية ، ومتسَّك أبو حنيفة : حجَّة اجلمهور 
فصرَّح بأنَّه مل جيد ]  ١٤٥: األنعام [ } َمآ أُْوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّماً على طَاِعمٍ َيطَْعُمُه إِالَّ أَن َيكُونَ َمْيَتةً أَْو َدماً مَّْسفُوحاً 



ه اآلية الكرمية من احملرمَّات شيئاً ، إالّ ما ذكر ، فالدَّم الذي ال يكون مسفوحاً ، وجب أالَّ يكون حمرَّماً؛ ألنَّ هذ
  .خاصَّة ، وتلك عامَّةٌ ، واخلاصُّ ُمقدٌَّم على العامِّ 

ليس فيه داللةُ على حتليل غري هذه األشياء املذكورة يف هذه اآلية ، بل على أنَّه تعاىل » ال أجُِد « وأُجيب بأنَّ قوله 
ُحرَِّمْت { : ذلك حترمي شيٍء آخر ، فلعلَّ قوله ما بيَّن له إالَّ حترمي هذه األشياء ، وهذا ال ينايف أن يبيِّن له بعد 

  .نزلت بعد ذلك ، فكان ذلك بياناً لتحرمي الدَّم مسفوحاً ، أو غري مسفوح ]  ٣: املائدة [ } َعلَْيكُُم امليتة 
 وإذا ثبت هذا ، وجب احلكم حبرمة مجيع الدِّماء ، وجناستها ، فيجب إزالة الدَّم عن اللَّحم ما أمكن ، وكذا يف

  .السَّمك ، وأيُّ دمٍ وقع يف املاء ، أو الثَّوب ، فإنه ينجس ذلك املورد 
، هل تسمية الكبد والطِّحال دماً » أُِحلَّْت لََنا َميَْتَتاِن َوَدَماِن « :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -واختلفوا يف قوله 

  .حقيقةٌ ، أم تشببيه 
  فصل يف شراء اخلنزير ، وأكل خنزير املاء

عت اُألمَّة على أنَّ اخلنزير جبميع أجزائه حمرم ، وإنَّما ذكر اهللا تبارك وتعاىل حلمه؛ ألن معظم االنتفاع متعلِّق به ، أمج
  واختلفوا يف أنَّه هل جيوز أن يشترى؟

وروي  اخلزز به ، -رمحه اهللا تعاىل  -ال جيوز ، وكره أبو يوسف : جيوز ، وقال الشافعيُّ : فقال أبو حنيفة ، وحممد 
  .عنه اإلباجة 

ال بأس بأكل شيٍء يكون يف البحر : واختلفوا يف خنزير املاء ، فقال ابن أيب ليلى ، ومالك ، والشافعي ، واألوزاعيُّ 
  .ال يؤكل : وقال أبو حنيفة وأصحابه . 

أنَّ هذا خنزير ، : وحجَّة أيب حنيفة  ] ٩٦: املائدة [ } أُِحلَّ لَكُمْ َصْيدُ البحر َوطََعاُمهُ { : حجَّة الشافعيِّ قوله تعاىل 
  .فيدخل يف آية التَّحرمي 

إذا أطلق اخلنزير ، مل يتبادر إىل الفهم حلم السَّمك ، بل غري السَّمك باألتِّفاق ، :  -رضي اهللا عنه  -قال الشَّاِفعيُّ 
  .وألنَّ خنزير املاء ال يسمَّى خنزيراً على اإلطالق ، بل يسمَّى خنزير املاء 

  لفص
 -ذبائُح َعَبَدِة األوثان على النصب ، قال ابن عطيَّة } وََمآ أُِهلَّ بِِه ِلَغْيرِ اهللا { من زعم أنَّ املراد ب : من الناس 

أنه سئل عن امرأة مترفهة صنعت للعبها عرساً ، فذحبت : رأيُت يف أخبار احلسن بن أيب احلسن :  -رضي اهللا عنه 
ال حيلُّ أكلها ، فإهنا حنرت لصنم ، وأجازوا ذبيحة النَّصارى ، إذا مسَّوا :  - عنه رضي اهللا -جزوراً ، فقال احلسن 

وقال مالٌك ، . عليها باسم املسيح ، وهو مذهب عطاء ، وحمكول ، واحلسن ، والشَّعيبِّ ، وسعيد بن املسيِّب 
  .فوجب أن حيرم  الشافعيُّ وأمحد وأبو حنيفة ال حيل كل ذلك ، ألهنم إذا ذحبوا على اسم املسيح

إذا مسعتم اليهود والنصارى يلهُّون لغري اهللا ، فال تأكلوا ، وإذا مل :  -كرم اهللا وجهه  -قال عليُّ بن أيب طالب 
تسمعومهن فكلوا ، فإنَّ اهللا تبارك وتعاىل ، قد أحلَّ ذبائحهم ، وهو يعلم ما يقولون؛ واحتحَّ املخالف بقوله تبارك 

} َوَما ذُبَِح َعلَى النصب { : وهذا عامٌّ ، وبقوله ]  ٥: املائدة [ } الذين أُوتُواْ الكتاب ِحلٌّ لَّكُْم َوطََعاُم { : وتعاىل 
َوَما ذُبِحَ { هو املراد ب } َوَمآ أُِهلَّ بِِه ِلَغْيرِ اهللا { : فدلَّت هذه اآلية الكرمية على أنَّ املراد بقوله ]  ٣: املائدة [ 

لنَّصارى ، إذا مسَّوا اهللا تعاىل ، فإنَّما يريدون به املسيح ، فإذا كانت إرادهتم لذلك ، مل متنع ، وألن ا} َعلَى النصب 
حلَّ ذبيحتهم ، مع أنَّه يهلُّ به لغري اهللا تعاىل ، فكذلك ينبغي أن يكون حكمه ، إذا ظهر ما يضمره عند ذكر اهللا 

  .تعاىل يف إرادته املسيح 



{ : عاٌم ، وقوله ]  ٥: املائدة [ } َوطََعاُم الذين أُوتُواْ الكتاب ِحلٌّ لَّكُْم { : تعاىل  أن قوله: واجلواب عن األوَّل 
  .خاصٌّ ، واخلاصُّ مقدَّم على العامِّ } َوَمآ أُِهلَّ بِِه ِلَغْيرِ اهللا 

؛ ألهنما } بِِه ِلَغْيرِ اهللا  َوَمآ أُِهلَّ{ : ال يقتضي ختصيص قوله } َوَما ذُبَِح َعلَى النصب { : وعن الثاين أن قوله تعاىل 
  .آيتان متباينتان 

إنَّما كُلِّفنا بالظَّاهر ، ال بالباطن ، فإذا ذحبه على اسم اهللا تعاىل ، وجب أن حيلَّ ، وال سبيل لنا إىل : وعن الثالث 
  .الباطن 

  :وجدهان » َمْن « يف » فََمنِ اْضطُرَّ « : قوله 
  .أن تكون شرطيةً : أحدمها 
  .» الذي « أن تكون موُصولةً مبعىن : ين والثا

  .جواب الشرط ، والفاء فيه الزمةٌ } فالا إِثَْم َعلَْيِه { : يف حملِّ جزم هبا ، وقوله » اضطُرَّ « يكون : فعلى األوَّل 
لموصول من اإلعراب ، لوقوعه صلةً ، ودخلت الفاء يف اخلرب؛ تشبيهاً ل» اضْطُرَّ « ال حملَّ لقوله : وعلى الثاين 

بضمِّ الطاء ، » اْضطُرَّ « واجلمهور على . اجلزم على األوَّل ، والرفع على الثاين } فالا إِثَْم َعلَْيِه { بالشَّرط ، وحملُّ 
بكسر الراء األوىل ، فلمَّا أدغمت الراء يف الرَّاء ، » اْضطُرَِر « وهي أصلها ، وقرأ أبو جعفر بكسرها؛ ألنَّ األصل 

بإدغام الضَّاد يف الطَّاء ، وقد تقدَّم » اطُّرَّ « :  الطَّاء بعد سلبها حركتها ، وقرأ ابن ُمحَْيِصن نقلت حركتها إىل
  ] . ١٢٦: البقرة [ } ثُمَّ أَضْطَرُُّه إىل َعذَابِ { : الكالم يف املسألة هذه عند قوله 

ساكنني ، وضمَّها الباقون؛ إتباعاً لضمِّ على أصل التقاء ال» َمنِ « وقرأ أبو َعْمرٍو ، وعاصٌم ، ومحزة بكسر نون 
  .الثالث 

{ : وليس هذا اخلالف مقصور على هذه الكلمة ، بل إذا التقى ساكنان من كلمتني؛ وُضمَّ الثالث ضمَّاً الزماً حنو 
، ]  ٣١: يوسف [ } َوقَالَِت اخرج { ، ]  ١١٠: اإلسراء [ } قُلِ ادعوا { ]  ١٠: األنعام [ } َولَقَِد اْسُتهْزَِئ 

: اإلسراء [ } قُلِ ادعوا { و ]  ٣: املزمل [ } أَو { جرى اخلالف املذكور ، إالَّ أنَّ أبا عمرو خرج عن أصله يف 
 ٢٠: اإلسراء [ } َمْحظُوراً انظر { فضمَّهما ، وابن ذكوان خرج عن أصله ، فكسر التنوين خاصَّة؛ حنو ]  ١١٠

فمن كسر ]  ٢٦: إبراهيم [ } َخبِيثٍَة اجتثت { ]  ٤٩: األعراف [ } لوا بَِرْحَمٍة ادخ{ واختلف عنه يف ]  ٢١ -
 -ذكره ، إن شاء اهللا  ٠عند. ، فعلى أصل التقاء الساكنني ، ومن ضمَّ ، فإلتباع ، وسيأيت بيان احلكمة يف ذلك 

  .واهللا أعلم  -تعاىل 
  :صاحبها  نصب على احلال ، واختلف يف: » غَْيَر « : » غَْيَر باغٍ « : قوله 

، وجعله القاضي ، وأبو بكر الرازيُّ من فاعل فعل حمذوف بعد ] » اضْطُرَّ « يف [ أنه الضمري املستتر : فالظاهر 
؛ كأهنما قَصَدا بذلك أن جيعاله قيداً يف األكل ال » فََمَن اْضطُرَّ فَأَكَلَ غَْيرَ بَاغٍ « : تقديره : ؛ قاال » اضْطُرَّ « قوله 

  .يف االضطرار 

بل هو الظاهر } غَْيَر بَاغٍ َوالَ َعاٍد { وال يتعيَّن ما قااله؛ إذ حيتمل أن يكون هذا املقدَّر بعد قوله : قال أبو حيَّان 
فْضالً بني ما ظاهره االتصال فيما بعده ، وليس ذلك يف تقديره بعد قوله » غَْيَر َباغٍ « واألوىل؛ ألنَّ يف تقديره قبل 

  .» غَْيَر بِاغٍ « : 
فقلب الواو ياًء؛ النكسار ما » َعاِدٌو « : َعَدا َيْعُدو ، إذا جتاوز حدَّه ، واألصل : اسم فاعل من : » َعاٍد « و 

إنَّه مقلوب من ، عاد يعود ، فهو عائٌد ، فقدِّمت الالم على : قبلها؛ كغاز من الغزو ، وهذا هو الصحيح؛ وقيل 



من الشَّوكة ، » شَاِئكٍ « يف » َشاٍك « : ؛ كقوهلم » فَاِلٌع « ا تقدَّم ، ووزنه فأعلَّ مب» َعاِدٌو « العني ، فصار اللَّفظ 
  .َهاَر َيُهوُر : ، ألنَّه من » هَاِئر « ، واألصل » هارٍ « و 

 ،» جاز « غَْيَر » ولو جاء يف غري القرآن الكرمي منصوباً ، عطفاً على موضع « :  -رمحه اهللا تعاىل  -قال أُبو الَبقَاءِ 
  .» َوالَ َعادِياً « : فكان يقال : يعين 
من الضَّرر ، وهو الضِّيق ، وهذه : من الضَّرورة ، وأصله » افْتُِعلَ « : أُْحوَِج وأُلْجِىَء ، فهو » اضْطُرَّ « : قوله 

  :الضَّرورة هلا سببان 
  .عند ذلك مضطراً  اجلوع الشَّديد ، وأالَّ جيد مأكوالً حالالً يسُد به الرََّمق ، فيكون: أحدمها 
  .إذا أكره على تناوله : والثاين 

فََمن « : إنَّه ال إمث عليه ، فال بدَّ من إضمارٍ ، والتقدير : واعلم أنَّ االضطرار ليس من فعل املكلَّف؛ حىت يقال 
، وقوله » فأَفْطََر « ، فحذف ]  ١٨٤:  البقرة[ } فَِعدَّةٌ مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر { : ونظريه » اضْطُرَّ ، فأكَلَ ، فال إِثْمٍ َعلَْيه 

وإمنا جاز احلذف؛ لعلم ]  ١٩٦: البقرة [ } فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِِه أَذًى مِّن رَّأِْسِه فَِفْدَيةٌ مِّن ِصَيامٍ { تعاىل 
  .املخاطب به ، وداللة اخلطاب عليه 

  .أصله يف اللغة الفساد : والبغي 
الظلم ، : إذا بدأ يف الفساد ، وبغت السماء ، إذا كثر مطرها ، والبغي : بغى اجلرح بغياً : ل يقا: قال األصمعيُّ 

]  ٣٩: الشورى [ } والذين إِذَآ أَصَاَبُهمُ البغي ُهْم َينَتِصُرونَ { واخلروج عن اإلنصاف؛ ومنه قوله تبارك وتعاىل 
  .الظُّلم ، وجماوزة احلد : وأصل العدوان 

  فصل
الَ َعادٍ » أي غري خارج على السُّلطان ، و « غَْيَر َباغٍ » : فقال بعضهم } غَْيَر بَاغٍ َوالَ َعاٍد « معىن قوله اختلفوا يف 

عاص بأن خرج لقطع الطَّريق ، والفساد يف األرض ، وهو قول ابن عباس ، وجماهٍد ، : متعدٍّ بسفره ، أعين « 
  .وسعيد بن جبري 

أن يأكل امليتة ، إذا اضطر إليها ، وال أن يترخَّص يف السَّفر بشيٍء من الرُّخص؛  ال جيوز للعاصي بسفره: وقالوا 
  .حىت يتوب ، وذهب مجاعة إىل أن البغي والعدوان راجعان إىل األكل ، واختلفوا يف معناه 

« والَ َعاٍد » بغي يف أكله : يأكل من غري ضرورة أي : أي : فقال احلسن ، وقتادة ، والرَّبيع ، وجماهد ، وابن زيد 
  .وال يعدو لشبعه : ن أي 

غري متعدٍّ ما حد له ، فيأكل حتَّى : ، أي » َوالَ َعاٍد « غري طالبها ، وهو جيد غريها ، : أي » غَْيَر بِاغٍ « : وقيل 
  .يشبع ، ولكن يأكل ما يسدُّ رمقه 

جماوز : ، أي » غَْيَر بَاغٍ « : يتزوَّد منها ، وقيل  :أي » َوالَ َعاٍد « مستحلٌّ هلا ، : أي » غَْيَر بَاغٍ « : وقال مقاتل 
  .ال يقصِّر فيما أبيح له فيدعه : أي » َوالَ َعاٍد « للحدٍّ الذي أُِحلَّ له ، 

  .من اضطُرَّ إىل امليتة ، والدم ، وحلم اخلنزيرن فلم يأكل ، ومل يقرب ، حىت مات ، دخل النَّار : قال مسروٌق 
وال مبتدعٍ خمالف السنة ، ومل : ، أي » والَ َعاٍد « مفارقٍ للجماعة ، : » غَْيَر بَاغٍ « : وقال سهل بن عبد اهللا 

  .يرخِّص للمبتدع تناول احملرَّم عند الضرورة 
  .أيضاً يفيد اإلباحة } فالا إِثَْم َعلَْيِه { : األكل يف تلك احلالة واجٌب ، وقوله : فإن قيل 
  .لَْجأ إىل الفعل ، وامللجأ ال يوصف بأنَّه ال إمث عليه فإنَّ املْضطَرَّ كاملُ: وأيضاً 



أنَّ نفي اإلمث قدر مشترك ] :  ١٥٨: البقرة [ } فَالَ ُجنَاَح َعلَْيِه أَن َيطَّوََّف بِهَِما { أنَّا قد بينَّا عند قوله : فاجلواب 
  .رفع احلرج والضِّيق : معناه : } ثَْم َعلَْيِه فالا إِ{ : قوله تبارك وتعاىل : بني الواجب ، واملندوب ، واملباح ، وأيضاً 

أنَّ هذا اجلائع ، إن حصلت فيه شهوة امليتة ، ومل حيصل له فيه النُّفرة الشَّديدة ، فإنَّه يصري ملجأ إىل تناول : واعلم 
فرة ، فإنَّه بسبب ما يسد به الرَّمق ، وكما يصري ملجأً إىل اهلرب من السَّبع ، إذا أمكنه ذلك ، أمَّا إذا حصلت ألنُّ

  .تلك النُّفرة ، خيرج عن أن يكون ملجأً ، ولزمه تناول امليتة على ما هو عليه من النِّفار 
فإنَّ الغفران ، إنَّما } إِنَّ اهللا غَفُوٌر رَِّحيمٌ { : يناسب أن يقال بعده } فالا إِثَْم َعلَْيِه { : قوله تبارك وتعاىل : فإن قيل 

  . يذكر عند حصول اإلمث
  :فاجلواب من وجوه 

أن املقتضي للحرمة قائم يف امليتة والدَّم إالَّ أنه زالت احلرمة؛ لقيام املعارض ، فلمَّا كان تناوله تناوالً ملا : أحدها 
ألجل الرمحة عليكم ، أحبت لكم : حصل فيه املقتضي للحرمة ، عبَّر عنه باملغفرة ، مث ذكر بعده أنَّه رحيم ، يعين 

  .ذلك 
  .لعل املضطرَّ يزيد على تناول قدر احلاجة : نيها وثا

» َرحِيٌم « للعصاة ، إذا تابوا ، » غَفُوٌر « : ان اهللا تعاىل ، ملَّا بيَّن هذه األحكام ، عقَّبها بقوله تعاىل : وثالثها 
  باملطيعني املستمرِّين على منهج احلكمة

  فصل يف معىن املضطر
أن كل من كان مضطّراً ال : معناه } فََمنِ اضطر غَْيَر بَاغٍ َوالَ َعاٍد { قوله تعاىل  : -رضي اهللا عنه  -قال الشافعيُّ 

  .يكون موصوفاً بصفة البغي ، وال بصفة العدوان ألبتَّة ، فأكل؛ فال إمث عليه 
املوصوف بأنَّه  بأنَّ اهللا تعاىل حرم هذه األشياء على الكُلِّ ، مث أباحها للمضطرِّ -رضي اهللا عنه  -احتجَّ الشافعي 

» : نقيٌض لقولنا « طفالنٌ ليس مبتعًد : غري باغٍ ، وال عاٍد ، والعاصي بسفره غري موصوٍف هبذه الصفة؛ ألنَّ قولنا 
يكفي يف صدقه كونه متعدِّياً ألمر من األمور ، سواء كان يف سفرٍ ، أو أكلٍ « فُالَنٌ متعدٍّ » : ، وقولنا « فالنٌ متعدٍّ 

ال « غَْيَر بِاغٍ ، َوالَ َعاٍد » وإذا صدق عليه اسم التعدِّي بكونه متعدِّياً يف شيء من األشياء فإن قولنا  ، أو غريمها ،
» يصدق إالَّ إذا انتفى عنه صفة التعدِّي من مجيع الوجوه ، والعاصي بسفره متعدٍّ بسفره ، فال يصدق عليه كونه 

  .لتَّحرمي ، فيجب بقاؤه حتت ا« غَْيَر بِاغٍ َوالَ َعاٍد 

  .فإن قيلك يشكل باملعاصي يف سفره؛ فإنَّه يترخَّص مع أنَّه موصوف بالعدوان 
أنَّ الرخصة إعانة على السَّفر ، فإذا كان : أنَّه عامٌّ دخله التخصيص يف هذه الصُّورة ، مث الفرق بينهما : واجلواب 

ن السَّفر معصيةً يف نفسه ، مل تكن اإلعانة عليه السَّفر معصيةً ، كانت الرخصة إعانةً على املعصية ، وإذا مل يك
  .إعانةًت على املعصية ، فافترقا 

شرطٌ ، والشرط مبنزلة االستثناء؛ يف أنه ال يستقلُّ بنفسه ، فال بدَّ من » غَْيَر بَاغٍ َوالَ َعاٍد « قوله تعاىل : فإن قيل 
ال يصدق عليه إالَّ إذا انتفى » غَْيَر بِاغٍ َوالَ َعاٍد « : نَّ قوله تعاىل تعلُّقه مبذكورٍ ، وال مذكور إالَّ األكل؛ ألنَّ بيَّنَّا أ

  .اللفظ يدلُّ على التعيني : عنه البغي والعدوان يف كل األمور ، فيدخل فيه نفي العدوان بالسَّفر ضمناً ، وال نقول 
  :نَّه ال جيوز صرفه إىل األكل وجوٌه فهو ختصيٌص من غري ضرورٍة ، مثَّ الذي يدلُّ على أ: وأمَّا ختصيصه باألكل 

حالٌ من االضطرار؛ فال بدَّ وأن يكون وصف االضطرار باقياً ، مع بقاء » غَْيَر بَاغٍ َوالَ َعادٍ « أنَّ قول : أحدها 
كونه كذلك يف » غَْيَر بَاغٍ ، َوالَ َعاٍد « : حاالً من االضطرار ، فلو كان املراُد بقوله » غَْيَر بِاغٍ َوالَ َعاٍد « : كون 



  .الستحال أن يبقى وصف االضطرار معه؛ ألنَّه حال األكل ، ال يبقى معه حال االضطرار  -األكل 
ان اإلنسان ينفر بطبعه عن تناول امليتة والدم ، وإذا كان كذلك مل يكن هناك حاجة إىل النهي ، فصرف هذا : ثانيها 

  .دة الشرط إىل التعدي يف األكل خيرج الكالم عن الفائ
أن كونه غري باغ وال عاد يفيد نفي ماهية البغي ونفي ماهية العدوان ، وهذه املاهية إمنا تنتفي عند انتفاء : والثالثها 

  .مجيع أفرادها ، والعدوان يف األكل أحد أفراد هذه املاهية 
ع هذه اجلهات ، وكذلك العدوان بالسفر فرد آخر من أفرادها فإذن نفي العدوان يقتضي نفي العدوان من مجي

  .فتخصيصه باألكل غري جائز 
]  ٣: املائدة [ } فََمنِ اضطر ِفي َمْخَمَصٍة غَْيَر مَُتَجانِفٍ إلِثْمٍ فَإِنَّ اهللا غَفُوٌر رَّحِيٌم { : قوله تبارك وتعاىل : وثالثها 

ا قلناه من أن اآلية الكرمية تقتضي أالَّ فبيَّن يف هذه أن املضطرَّ إمنا يترخَّص ، إذا مل يكن متجانفاً إلمث ، وهذا يؤيِّد م
  .يكون موصوفاً بالبغي والعدوان يف أمر من األمور 

  :، بوجوه  -رضي اهللا عنه  -احتجَّ أبو حنيفة 
  ] . ١١٩: األنعام [ } َوقَْد فَصَّلَ لَكُْم مَّا َحرََّم َعلَْيكُْم إِالَّ َما اضطررمت إِلَْيِه { : قوله تعاىل : أحدها 
  .مضطرٌّ؛ فوجب أن يترخَّص وهذا 

َوالَ ُتلْقُواْ { ]  ٢٩: النساء [ } َوالَ تقتلوا أَْنفَُسكُْم إِنَّ اهللا كَانَ بِكُمْ َرِحيماً { : قوله تبارك وتعاىل : وثانيها 
التهلكة؛  ، واالمتناع من األكل سبب يف قتل النَّفس ، وإلقاء هبا إىل]  ١٩٥: البقرة [ } بِأَْيدِيكُْم إِلَى التهلكة 

  .فوجب أن حيرَّم 
رخَّص للمقيم يوماً وليلةً ، وللمسافر ثالثة أيَّامٍ ولياليهنَّ ، ومل يفرق بني  -عليه الصالة والسالم  -أنه : وثالثها 

  .العاصي وغريه 
يف  أنَّ العاصي بسفره ، إذا كان نائماً ، فأشرف على غرقٍ ، أو حرقٍ ، جيب على احلاضر الَّذي يكون: رابعها 

  .أن يسعى يف إنقاذ مهجته أوىل : الصالة أن يقطع صالته إلجنائه ، فألن جيب عليه يف هذه الصورة 
أن العاصي بسفره له أن يدفع عن نفسه أسباب اهلالك؛ من احليوانات الصَّائلة عليه ، واحليَّة ، والعقرب : وخامسها 

  .، بل جيب عليه ، فكذا ههنا 
َسفَرِه ، إذا اضطُرَّ ، فلو أباح له رُجلٌ شيئاً من ماله ، فله أَخذُُه ، بل جيب دفع الضَّرر عن أَنَّ العَاِصي ب: سادسها 
  .النَّفْس 

، وهي أعظُم من كُلِّ ما يدفع ] أَنَّ التوبةَ أَعْظَُم يف الُوجُوب وما ذاكَ إِال لدفع ضررِ النَّار عن النَّفس : سابعها [ 
  .ذلك دفع ضرر اهلالِك عن نفسه هلذا األكلِ ، وإن كان عاصياً املؤمُن من املضارِّ عن نفسه؛ فل

أَنَّ الضرورة تبيُح تناولَ طعامِ الغَْير من دون رَضاُه ، بل على سَبيل القَْهر ، وهذا التناُولُ َيْحُرم لوال : وثامنها 
  .االضطراُر ، فكذا ههنا 

للترّخص أخصُّ دالِئِلهِمْ املرخِّصة واخلاصُّ متقدَّم على العامِّ ،  وأُجيُب عن التمسُّك بالُعُمومات؛ بأَنَّ دليلنا النَّايف
وعن الوجوه القياسيَّة بأنه ميكُنه الوصُول إِىل استباحِة هذه الرخص بالتَّوبة ، فإذا مل يُتْب ، فهو اجلانِي على َنفْسه ، 

كان السَّفر معصيةً ، كانت الرخصةُ إَِعاَنةً على  بأنَّ الرخصة إِعَاَنةٌ على السَّفَر ، فإذا: مث ُتَعاَرُض هذه الوجوُه 
  .املعصية ، واملعصية ممنوٌع منها ، واإلَعاَنةُ سعيٌ يف حتصيلها؛ فاجلمع بينهما ُمتناقٌض 

  فصل يف اختالفهم يف اختيار املضطرِّين احملرَّمات



  .اختلفُوا يف املضطرِّ ، إذا وجد كلَّ ما يضطرُّ ِمَن احملرَّمات 
يتناَولُ امليتة ، دون لَْحم اخلنزير ويعد حلم اخلنزير أَعظَمَ يف : ن على أنَّه خميَّر بني الكُلِّ ، ومنهم من قال فاألكثرو
  .التَّحرمي 

طُونِهِْم إِلَّا النَّاَر َولَا ُيكَلُِّمُهمُ  ِفي ُبإِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَْنَزلَ اللَُّه ِمَن الْكَِتابِ وََيْشَتُرونَ بِِه ثََمًنا قَِليلًا أُولَِئَك َما َيأْكُلُونَ
  ) ١٧٤(اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة َولَا ُيَزكِّيهِْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 

كعبِ بنِ اَألْشرِف وكْعبِ بن أسٍد ، ومالك بنِ الصيف ، وحُييِّ بن : نزلَت يف رؤوس اليهود : قال ابن عبَّاس 
خطََب؛ كانوا يأخذون من أتباعهم اهلََدايا ، وكاُنوا َيرُجون أن يكُونَ النيبُّ املَْبُعوثُ منهم ، أخطََب ، وأيب ياسرِ بنِ أ

فلما ُبِعثَ حممٌَّد عليه الصَّالة والسَّالم من غريهم خافُوا انقطَاع تلك املناِفع؛ فكتموا أمر ُمحَمَّد صلى اهللا عليه وسلم 
هم ، فإذا ظََهرت السفلة على النَّعِت املغيَّر ، وجدوه خمالفاً لصفِتِه صلى اهللا عليه بأنْ غيَّروا ِصفََته ، مث أخَرُجوها إلي

  .وسلم ، ال يتبعوَنه ، فأنزل اهللا تباَرَك وتعاىل هذه اآلية 
]  ٩٣: األنعام  [} َوَمن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ َمآ أَنَزلَ اهللا { : أظَْهَر؛ كما قال تعاىل : » أَْنَزلَ « ومعىن : قال القرطيبُّ 

  .ما أَْنَزل به مالئكَتُه على ُرُسله : هو على بابِِه من النُّزول ، أي : سأُظْهِر وقيل : أي 
  :يف حملِّ نْصبٍ ، على احلال ، ويف صاحبها وجهان : » ِمَن الْكَِتابِ « : قوله 

  .» أَْنَزلَ « فالعاملُ فيه » ِمَن الِكتَابِ « حال كونه » أَْنَزلَُه اللَُّه « : أَنَُّه العاِئُد على املوصول ، تقديره : أحدمها 
  .» َيكُْتمونَ « أنه املُوصول َنفُسه ، فالعامل يف احلال : والثاين 

املوصولة ، وأن يعوَد على الكَْتم املفهومِ » ما « ُيْحتََمل أن يعود على » بِِه « الضمريُ يف : » َوَيشْترونَ بِِه « : قوله 
« : ، وأَنْ يعوَد على الكتابِ ، واألَوَّلُ أَظَهُر ، ويكونُ ذلك على َحذْف مضاٍف ، أي » كُْتُمونَ َي« : من قوله 

  .» َيْشَترونَ بِكَْتم ما أَْنَزلَ 
كانوا يكُتُمونَ صفَةَ  -رضي اهللا عنهم  -وقتاَدةُ والسُّدِّيُّ ، واألَصمُّ وأبو ُمسِْلمٍ  -رضي اهللا عنه  -قال ابُن َعبَّاس 

  .وَنْعَتُه  -عيله الصَّالة والسَّالم  -مٍَّد حم
إِنَّ كَِثرياً مَِّن األحبار والرهبان لََيأْكُلُونَ أَمَْوالَ الناس { : كََتُموا اَألْحكَام ، وهو قولُه تباَرَك وتعاىل : وقال احلَسُن 

  ] . ٣٤: التوبة [ } بالباطل َوَيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اهللا 
  مانفصل يف حقيقة الكت

  .اختلفوا يف كيفيَّة الكتمان 
  .فروي عن ابن عبَّاس أَنَُّهم كاُنوا حيرِّفون ظاِهَر التَّوراِة ، واإلجنيلِ 

وهذا ممتنٌع؛ ألنَّ التوراة واإلجنيل كتاباِن ، وقد بلغا من الشهرة إىل حدِّ التواتر؛ حبيث يتعذّر ذلك : قال املتكلِّمون 
صلى اهللا عليه  -نَ التأويلَ ، ألنَّه قَْد كان منهم َمْن يعرف اآلياِت الدالَّةَ على نبوة حممَّد فيهما ، وإِنَّما كانوا يكُتُمو

صلى اهللا  -وكانوا يذكُُرون هلا تأويالٍت باطلةً ، وحيرِّفوهنا عن حماِملها الصحيحة ، والدَّالَِّة على نبوَّة حممَّد  -وسلم 
  .الذين يكُْتُمون معاين ما أنَزلَ اهللا مَن الكتاب : ، فيصري املعىن  فهذا هو املراُد من الكْتَمان -عليه وسلم 

ألنَّه يف نفسه قليلٌ ]  ٤١: البقرة [ } َوالَ َتْشَترُواْ بِآيَاِتي ثََمناً قَِليالً { : كقوله تعاىل } َوَيْشَتُرونَ بِِه ثََمناً قَلِيالً { 
أولئك َما { : ا ذكر عنهم هذه احلكاية ، ذكر الوعيَد عليهم؛ فقال وألنَّه باإلضافة إىل ما فيه من القدر قليلٌ ، ومل

  .} َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِْم إِالَّ النار 



بل فيه : وقال بعضُهم ]  ٣٨: األنعام [ } َيِطُري بِجََناَحْيهِ { : ذكُْر البطْنِ هنا زيادةُ بياٍن؛ كقوله : قال بعضُُهم 
  .أَكَلَ فُالَنٌ ِفي بَطْنِِه َوأَكَلَ ِفي َبْعضِ بَطْنِِه : ، يقالُ »  ِفي بطُونِهِْم« فائدةٌ؛ وقولُه 

  فصل يف أكلهم النَّار يف الدنيا أم يف اآلخرة
لُ قال احلسن ، والرَّبيع ، ومجاعةٌ ِمْن أهلِ العلم إنَّ أكلَُهم يف الدنيا وإن كان طيِّباً يف احلال ، فعاقبُته النَّار؛ ألنَّه أك

إِنََّما ُيَجْرجُِر ِفي َبطْنِهِ « : ار؛ فكأنه أكْلُ النَّار؛ كما روي يف حديث الشَّارب ِمن آنيِة الذََّهب والفضَّة ما يوجب الن
  »َناَر َجَهنَّمَ 

ِعنباً؛ فهذا كلُّ من تسمية الشيء مبا يؤولُ : أي ]  ٣٦: يوسف [ } إين أراين أَْعِصُر َخْمراً { : وقوله تباَرَك وَتَعاىل 
  .وقال األصمُّ إِنَّهم يف اآلخرِة َيأكلُون النَّار؛ ألكلهم يف الدنيا احلراَم . ه إلَْي

استثناٌء مفرَّغ؛ ألنَّ قبله عامالً يطلبه ، وهذا من جمازِ الكَالَمِ ، جعل ما ُهَو َسَبٌب للنَّار ناراً؛ } إِالَّ النَّاَر { : قوله 
  ]الطويل : [ الدية الَّيت بَِسَببها الدَُّم؛ قال القائل يف ذلك  ، يريُدون» أَكَلَ فُالَنٌ الدََّم « : كقوهلم 
  لَُسقَْنا إِلَْيهِ املَالَ كَالسَّْيلِ ُمفَْعما... فَلَْو أَنَّ َحّباً َيقَْبلُ املَالَ ِفْدَيةً  - ٩٠٤

  الدَّمَاَرَضا الَْعاَر وَاْختَاُروا َعلَى اللََّبنِ ... َولَِكْن أََبى قَْوٌم أُصِيَب أَُخوُهُم 
  ]الطويل : [ وقال القائلُ 

  بِعِيَدِة َمْهَوى القُْرِط طَيَِّبِة النَّشْرِ... أَكَلُْت َدماً إِنْ لَْم أَُرْعِك بَِضرٍَّة  - ٩٠٥
  ]الرجز : [ وقال 
  .ثََمَن إكاٍف : يريد ... َيأْكُلَْن كُلَّ لَْيلٍَة إِكَافَا  - ٩٠٦
  :الثة أوجه جيوز فيه ث» يف ُبطُونِهِم « : وقوله 

» طَرِيقِ ُبطُونِهِْم « وفيه حذُف مضاٍف ، أي : فهو ظْرٌف له ، قال أبو البقاء » َيأْكُلُونَ « أَن يتعلَّق بقوله : أظهرها 
  .وال حاجة غلى ما قاله من التَّقِْدير 

  .أنْ يتعلَّق مبحذوٍف ، على أنَُّه حالٌ من النَّار : والثاين 
وإنََّما َتؤول إىل ذلك . أن تكونُ احلال هُّنا مقدَّرة؛ ألنَّها وقت األَكْلِ لْيَستْ يف ُبطُونِهِْم :  واألجوُد: قال أُبو البقاء 

  .ثابتةٌ وكائنةٌ يف ُبطُوهنم : ، والتقديُر 
  .ويلَْزُم مْن هذا تقدُمي احلال على حرف االستثناء : قال 

يف بطونِهِم شيئاً ، يعين : حاالً منه ، أَو صفةً له ، أي » طُونِهِْم ِفي ُب« وهو ضعيٌف ، إالَّ أنْ جيعل املفعولَ حمذوفاً و 
وهذا : منصوباً على االستثناء التَّامِّ؛ ألنَُّه مستثًىن من ذلك احملذوف إِالَّ أَنَّه قال بَْعد ذلك » إالَّ النَّاُر « : فيكون 

  .الكالُم من املعىن على اجملاز لإلْعرَابِ حكُْم اللفظ 
  .حمذوفاً؛ كما تقدم تقديُره » كُلُوا « أنْ يكون صفةً أو حاالً من مفُعول : والثالث 

إالَّ « يف ِذكْرِ الُبطُوِن تنبيٌه على أَنَُّهم باعوا آخَِرَتُهم بدُنياهم ، وهو حظُّهم من املَطَْعم الَّذي ال َخطََر له ومعىن : قوله 
ه ، فسّمى ما أَكَلُوه من الرَُّشا ناراً؛ َألنَّهُ يؤدِّيهم إىل النار ، قاله أكثر أنَُّه حراٌم يعذِّهبم اهللا علَْي: ، أي » النَّار 

  .املفسِّرين 
  إِنَُّه يعاقبهم على كتماهنم بأكل النَّار يف جهنم حقيقةً فأَْخَبر عن املآل باحلالِ؛ كما قال تعاىل: وقيل 

، أي عاقبتهم تئُولُ إىل ]  ١٠: النساء [ } ا َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِْم َناراً إِنَّ الذين َيأْكُلُونَ أَْموَالَ اليتامى ظُلْماً إِنََّم{ 
  ]الوافر : [ ذلك ، ومْنه قَْولُ القائل 



  .. . . .ِلُدوا ِللَْمْوِت وَاْبنُوا ِللَْخرَابِ  - ٩٠٧
  ]املتقارب [ وقال القاِئل 

  فَِللَْمْوِت َما َتِلُد الَْواِلدَْه. ...  - ٩٠٨
  ]البسيط : [ ر وقال آخ
  َوُدوُرَنا ِلَخرابِ الدَّْهرِ نَْبنِيهَا...  - ٩٠٩

  .يةُ تُدلُّ على حترمي الرَّْشَوة على الباطل 
أَنَّهُ ال يكلِّمهم أصالً ، لكنه ملا أورَدُه َمْورَِد الوعيد ، فهم منه ما جيري َمْجَرى : ظَاِهرُه } َوالَ ُيكَلُِّمُهُم اهللا { : قوله 

  :رُووا فيه ثالثة أَْوجٍِه العقوبة وذكَ
 ٩٢: احلجر [ } فََورَبَِّك لََنْسأَلَنَُّهمْ أَْجَمِعَني { قد َدلَّ الدَّليلُ على أَنَّه سبحاَنُه وتعاىل يكلِّمهم؛ وذلك قولُهُ : األوَّل 

. [  
فعرفنا أَنَُّه يسأل كلُّ واحٍد من املكلَّفني ]  ٦: األعراف [ } فَلََنْسأَلَنَّ الذين أُْرِسلَ إِلَيْهِْم َولََنسْأَلَنَّ املرسلني { وقوله 

وجب أنْ يكُون املراُد من اآلية الكرمية أنه تعاىل ال يكلِّمهم بتحيٍَّة وسالم : ، والسؤال ال يكونُ إِالَّ بكَالَم ، فقالوا 
اخسئوا ِفيَها َوالَ { ة كقوله تعاىل وَخْيرٍ ، وإمنا يكلِّمهم مبا يعظم عندهم من احلَْسرة والَغمِّ؛ من املناقشة واملَُساءل

  ] . ١٠٨: املؤمنون [ } ُتكَلُِّموِن 
إمنا يكون السؤال من } فََورَبَِّك لََنْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني : أنَّه تبارك وتعاىل ال يكلِّمهم أَْصالً ، وأَمَّا قوله تعاىل : الثاين 

يوَم القيامة ُهو الَيْوُم الذي يكلِّم اهللا تعاىل [ يف َمعْرِضِ التَّْهديد؛ َألنَّ املالئكة بأمره تعاىل ، وإنَّما كان عَدُم تكليمهم 
عند كالِمِه السُّرُوُر يف أوليائه ، وضده يف أعداِئِه ويتميَّز أهلُ اجلَنَّة بذلك ، ] فيه كلَّ اخلالئق بال واسطٍة ، فيظهر 

  .فال َجَرم كان ذلك من أعظَمِ الوعيد . من أهلِ النار 
استعارةٌ عن الَغَضب؛ ألنَّ عادةَ املُلُوك أنَُّهم عند الَغَضب يعرُضون عن » َوالَ ُيكَلِّمُُهُم « : أن قوله : الثالث 

  .املَْغُضوب عليه ، وال يكلِّموه؛ كما أنَُّهم عند الرَضا ُيقْبِلُون علَْيه بالوجه واحلديث 
  :فيه وجوه » َوالَ ُيزكِّيهِم « وقوله 
  .يسنبهم إىل التَّزكية ، وال ُيثْنِي عليهم  ال: األوَّل 
  .ال يقَْبل أعمالَُهْم؛ كام يقبل أَْعَمال األولياء : الثاين 

  .ال ينزلُهم منازل األولياء : الثالث 
  .ال ُيْصِلُح عماهلم اخلبيثة ، فيطهرهم : وقيل 
عىن املفعول؛ كاجلريح والقتيل ، مبعىن اجملروح واملَقْتُول ، أنَ الفعيل قد يكون مب: ، اْعلَْم } َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم { قولُُه 

  .؛ كالبصري مبعىن املُْبِصر واألليم مبعىن املُؤمل » املُفعل « وقد يكُونُ مبعىن 
كلِّ  واعلم أَنَّ العربةَ بُعُموم اللَّفِْظ ، ال ُخبُصوص السََّبب ، فاآلية الكرمية وإن نزلت يف اليهود ، لكنَّها عامَّة يف حقِّ

  .َمْن كََتم شيئاً من باب الدِّين 

ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه نَزَّلَ الِْكتَابَ ) ١٧٥(أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَترَُوا الضَّلَالَةَ بِالُْهَدى َوالَْعذَاَب بِالَْمْغِفَرِة فََما أَْصَبَرُهْم َعلَى النَّارِ 
  ) ١٧٦(ِكتَابِ لَِفي ِشقَاقٍ َبعِيٍد بِالَْحقِّ َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفي الْ



اعلم أنَّ أَْحَسَن األشياء يف الدُّنيا االهتداء والعلم وأقبح األشياء الضَّالل واجلَْهل فَلَمَّا تركُوا اهلَُدى يف الدُّنيا ، 
ة ، فأحسن األشياء املَْغِفرة ، ورضُوا بالضَّالل واجلهل ، فال َشكَّ أَنَُّهْم يف هناية اخلََسارة يف الدنيا ، َوأَمَّا يف اآلخر

أهنم يف هناية اخلَسَارة ، وَمْن كانت هذه : وأْخَسُرها العذَاُب ، فَلَمَّا صرفوا املغفرة ، ورُضوا بالَعذَاب ، فال َجَرم 
  .صفَتُه ، فهو أْعظَُم النَّاس خسارةً يف الدُّنيا واآلِخَرة 

  :هذه مخسةُ أقْوالٍ » ما  «يف } فََمآ أَْصَبَرُهْم َعلَى النار { قولُُه 
أَنَّها نكرةُ تامَّةُ غري موصُولة ، وال موصوفٍة ، َوأَنَّ معناها التعجُّب ، فإذَا : وهو قول سيبويه ، واجلُمُهور : أحدها 

  .شيٌء َصيََّر َزْيداً َحَسناً : ، فمعناُه » َما أَْحَسَن زَْيداً « : قُلَْت 
  .» كَْيف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه « أَنََّها استفهاميَّةٌ َصِحَبها معىن التعجُّب؛ حنو  -تعاىل رمحه اهللا  -قولُ الفراء : الثاين 

ما الَّذي َصبَّرهم على النَّار؟ وأيُّ شيء صَبَّرهم على النَّار؛ : االستفهام ، معناه » ما « هو : قال عطَاٌء ، والسُّدِّيُّ 
  .حىت َتَركثوا احلَقَّ ، واتبعوا البَاِطلَ 

وهي » واهللا ما هلم َعلَْيها من َصْبر ، ولكْن ما أجرأهم على العمل الَّذي يقرِّهبم إىل النار « : قال احلََسن ، وقَتادة 
  .لغة َيَمنية معروفةٌ 

أحدِهَما  أَنَّ َخْصَمنيِ اْخَتَصَما إلَْيِه فوَجَبِت اليمُني على» الَيَمنِ « أخربين قاضي : أخربين الكسائيُّ قال : قال الفراء 
  .ما أجرأك عليه : ، فحلََف ، فَقَالَ لَُه صَاِحبُُهك ما أْصَبَرَك َعلَى اللَِّه؟ أي 

  .ما أبقاُه فيه : ، أي » َما أَْصَبَر فُالَناً على احلَْبس « : ما أبقاُهْم على النَّار ، من قولِهِم : وحكي الزَّجَّاجُّ 
وصوفةٌ وهي على األقوال األربعة يف َمَحلِّ رفع باالبتداِء ، وخربها على أهنا نكرةٌ م: ويُْعَزى له أيضاً : والثالث 

يكون اخلرب َمحذوفاً فإنَّ اجلملة بعدها إما أن ] : اجلملةُ الفعليَّة بعَدها ، وعلى قْويل األخْفَش : القَْولني األولَْين 
؟ وهو قول الكوفيِّن ، أم فعل؟ وهو تكون صلةً ، أو صفةً وكذلك اختلفُوا يف أفَْعل الواقع بعدها ، أهو اسٌم

الصحيُح ، ويترتَّب على هذا اخلالَفِ خالٌف يف نْصب االْسمِ بعده ، َهلْ هو مفعولٌ به ، أو مشبَّهة باملعفول به ، 
  .ولكلٍّ ِمَن املذَْهَبني دالئلُ ، واعتراضات وأجوبةٌ ليس هذا موضعها 

اإلعالُم حباهلم؛ إنَّها ينبغي أنْ يتعجَّب منها ، إال فالتعجب مستحيلٌ يف حقِّه : وملراد بالتعجُّب هنا ، ويف سائر القُْرآن 
  .على عمل أْهل النار ، قاله الِكسَائيُّ ، وهذا من جماز الكَالَمِ : تعاىل ، ومعىن َعلَى النَّارِ ، أي 

  وا البقاءنقله أَُب. } فََمآ أَصَْبَرُهْم َعلَى النار { : أنَّها نافيةٌ ، أَي : اخلامس 
َنْسٌب والقائلُونَ : رفٌع ، وقيل : من اإلعراب فقيل » ذَِلكَ « : اختلفُوا يف َمَحلِّ : } ذَِلَك بِأَنَّ اهللا { : قوله تعاىل 

  .بأنَّه رفٌْع ، اختلفوا على ثالثة أقْوَال 
  .وجب لَُهْم ذلك : أَنَُّه فاعلٌ بفعلٍ حمذوف ، أي : أحدها 
ذلك العذاُب مستحقٌّ مبا أنزل اهللا يف القرآن من : خربه ، أي » بِأَنَّ اللََّه « مبتدأٌ ، و  »ذَِلَك « أن : الثاين 

  .استحقاق َعذَاب الكَاِفرِ 

« : األمُر ذلك ، واإلشارة إىل الَعذَابِ ، وَمْن قال بأنَّه نصب ، قدَّره : أنَُّه خََبٌر ، واملبتدأ حمذوٌف ، أَي : والثالث 
  .لباُء متعلِّقة بذلك املَْحذُوف ، وَمْعَناها السببية وا[ » فعلنا ذلك 

  »ذلك « فصل يف اختالفهم يف اإلشارة ب 
  :إىل ماذا؟ على قولني ] » ذلك « اختلفوا يف اإلشارة بقوله 

باحلَقِّ يف صفَِة حممَّد  إِنَّما كان َألنَّ اهللا أنَْزلَ الكتاَب: أنَُّه إشارةٌ إىل ما تقدَّم من الوعيد على الِكْتمان ، أي : األوَّل 



وإنَّ هؤالء الَيُهود والنصارى ألْجل مشاقَّة الرَّسُول عليه الصَّالة والسَّالم ُيْخفُوَنه ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -
  :ويوِقُعون التُّهمة فيه ، فال َجَرم ، استحقُّو ذلك الوعيد الشديد ، مث تقدَّم يف الوعيد أُُموٌر 

  .روا العذاَب باملَْغفرة أنَّهم اشت: أقرُبها 
  .اْشَترُوا الضَّاللة باهلُدى : ثانيها 
  .أَنَّ لَُهْم َعذَاباً أليماً : ثالثها 
  .أَنَّ اهللا ال يزكِّيهم : رابعها 

  .أَنَّ اهللا ال يكلِّمهم : خامسها 
  .ىل املَْجُموع كلِّ واحٍد منها ، وأن يكونَ إشارةً إ[ يصلُُح أَنْ يكون إشارة إىل » ذَِلكَ « : فقوله 

ما يفعلونه من جراءهتم على اهللا يف خمالفَتَهِم أَْمَر اهللا ، وكتمانِهِْم ما أَنَْزل اهللا ] أَنَّ ذلك إشارةٌ إىل : والقول الثاين 
ون ، وال َيْنقَاُدونَ فبيَّن تبارك وتعاىل أَنَّ ذلك إِنَّما ُهَوا من أَجلِ الكتاَب باحلَقِّ وقد نزل فيه أَنَّ هؤالء الكُفَّاَر ال يؤِمُن

إِنَّ الذين كَفَرُواْ َسَوآٌء َعلَْيهِْم أَأَنذَرَْتُهْم أَْم لَْم تُْنِذرُْهْم الَ { : ، وال َيكُون منهم إالَّ اإلصَْرار على الكُفْرِ؛ كقوله 
ببيان احلقِّ ، : لصِّدق ، وقيل با: ، أَي » باحلَقِّ « : وقوله ]  ٧ - ٦: البقرة [ } ُيْؤِمُنونَ خََتَم اهللا على قُلُوبِهْم 

حيتمل أن يكُونَ التَّوراة ، واإلجنيل ، وحيتمل أن يكُون القرآن ، فإن كَانَ اَألوَّلَ ، كان : » الكتاب « واملراُد من 
الذين اختلَفُوا يف وإن : املعىن وإن الَّذين اْختلَفُوا يف تأويله ، وحتريفه ، لَِفي ِشقَاقٍ بعيٍد وإِنْ كان الثَّاين ، كان املعىن 

  .كَونه حقّاً منزَّالً من عند اهللا تعاىل لَِفي شقَاقٍ بعيٍد 
  فصل يف املراد باختالفهم

  :واملراد باختالفهم 
هو كَهَاَنةٌ ، وقال آخرون هو ِسْحرٌ : أَنَّ بعَضُه قال : هو القُْرآن ، كان اختالفُُهم فيه » الكَتِابِ « إِنْ قلنا املراد ب 

« املراد ب : وإنْ قلنا . إِنَّه كالٌم خمتلف : هو رْجٌز ، ورابٌع قال أساطُري اَألوَّلني وخامٌس قال : قالُوا ، وآخرونَ 
  .هو التوراةُ واإلِْنجيلُ ، فاملراد باختالفهم حيتلم وُجوهاً » الكَتابِ 
إِنَّها دالَّةٌ على القَْدح يف عيسى؛ والنصاَرى  :اختالفُُهْم يف َدالَلة التَّوراة على ُنُبوَّة املسيح ، فاليهود قالوا : أحدها 
  .إِنَّها دالَّة على نبوَّته : قالوا 

  .فَذَكََر كلُّ واحٍد منهم له تأويالً فاسداً  -عليه السالم  -اختالفُهم يف اآلياتِ الدالَّة على ُنُبوَّة حممَّد : وثانيها 
، كما يقال كََسبَ » فََعلَ « الذي كون مكان » افْتََعلَ « من باب  »اْخَتلَفُوا « : قوله : قال أبو ُمْسِلم : وثالثها 

: أي } إِنَّ الذين اختلفوا { : واكْتََّسَب ، وَعِملَ واْعَتَملَ ، وكََتَب واكَْتَتَب ، وفََعلَ وافْتََعلَ ، ويكون معىن قوله 
  تواَرثُوه وصاُروا ُخلَفَاء فيه؛ كقوله تبارك وتعاىل

: أي ]  ٦: يونس [ } إِنَّ ِفي اختالف الليل والنهار { وقوله ]  ١٦٩: األعراف [ } ْعِدِهمْ َخلٌْف فََخلََف ِمن َب{ 
أي كُلُّ ] .  ٦٢: الفرقان [ } َوُهَو الذي جََعلَ الليل والنهار ِخلْفَةً { وقوله [ كل واحد منهما يأِتي َخلْف اآلخر ، 

  .ة تأويالٌت ثالثٌ أَُخُر ، ويف اآلية الكرمي] واحٍد منهما خيلُف اآلخر 
الذين } الذين اختلفوا ِفي الكتاب { جْنَس ما أنزل اهللا ، واملراد ب » الِكَتابِ « أن يكونَ املراد ب : أحدها 

اختلَف قوهلُمْ يف الكتاب ، فقلبوا بعَض كُُتب اهللا ، وهي التوراة واإلجنيلُ؛ ألجل عداوتك ، وهم فيما بينهم يف 
  .ازعة شديدٍة ، فال ينبغي أن تلتفت إىل اتَّفاقهم على العداوة؛ فإنه ليسَ بينهم مؤالَفَة وموافَقَةٌ شقاقٍ بعيٍد ، ومن

هؤالِء ، وإن اختلفُوا فيما بينهم ، فإنَّهم كاملتفقني على َعَداوتك ، وغاية املشاقَّة لك ، : كأنه تعاىل يقُولُ : وثانيها 



  .فلهذا َخصَّهم اهللا بذلك الَوِعيِد 
  .به ، ويشاقُّه ، وينازعه ، وإذا كان كذلك ، فقد عرفت كذَبُهْم ، بقوهلم ، فال يكُونُ قدحُُهْم فيك قَْدحاً ألَبتَّة صاح

َملَاِئكَِة وَالِْكَتابِ مِ الْآِخرِ َوالْلَْيسَ الْبِرَّ أَنْ ُتَولُّوا ُوُجوَهكُْم قَِبلَ الَْمشْرِقِ َوالَْمغْرِبِ وَلَِكنَّ الْبِرَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه وَالَْيْو
 َوِفي الرِّقَابِ َوأَقَاَم الصَّلَاةَ َوالنَّبِيَِّني َوآَتى الْمَالَ َعلَى ُحبِِّه ذَوِي الْقُرَْبى وَالَْيَتاَمى وَالَْمَساِكَني وَاْبَن السَّبِيلِ َوالسَّاِئِلَني

صَّابِرِيَن ِفي الْبَأَْساِء وَالضَّرَّاِء َوِحَني الْبَأْسِ أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدقُوا َوآَتى الزَّكَاةَ َوالُْموفُونَ بِعَْهِدِهْم إِذَا َعاَهدُوا وَال
  ) ١٧٧(َوأُولَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ 

أَنْ « و » لَْيسَ « ومحزة ، وحفٌص عن عاصم بنصبه ، فقراءةُ اجلُْمهُور على أنَّه اسُم » البِرُّ « قرأ اجلُْمُهور برفع 
ليس البِرُّ تَْوِليَتكُْم ، ورجِّحت هذه القراءةُ ِمْن حيث إنَّه ويل الفعل مرفوعة : ربها يف تأويل مصّدرٍ ، أي خ» ُتولُّوا 

امسُها يف تأويل مصدرٍ ، ورجِّحت » أَنْ ُتَولُّوا « اخلٌرب مقدٌَّم ، و » الربُّ « قَْبل منصوبه ، وأَمَّا قراءة محزة وَحفْصٍ ف 
در املؤَوَّل أعرُف من احمللَّى باأللف والالم؛ ألنَُّه يشبه الضَّمري ، من حيث إِنَُّه ال يوَصُف؛ وال هذه القراءة بأنَّ املص

على امسها قليلٌ؛ حىت » لَْيَس « يوصف به ، واألعَْرُف ينبغي أنْ ُيْجَعل االْسَم وغْير األْعَرِف اخلََبرِ؛ وتقدُمي خََبر 
] اجملازيَّة وَألنَّها حرٌف على قول مجاعٍة ، لكنه » َما « ألنَّها تشبه : ْسَتَوْيِه ، قال مْنهم ابُن َدَر[ َزَعم مْنَعُه مجاعةٌ 

  ]الطويل [ حمجوج هبذه القراءة املتواترة ، وبقول الشاعر 
  فَلَْيَس َسَواَء َعِاٌم َوَجُهولُ... َسِلي إِنْ َجهِلِْت النَّاَس َعنَّا َوَعْنُهْم  - ٩١٠

  ] الطويل: [ وقال آخر 
  َولَْيَس َعلَْيَنا ِفي اخلُطُوبِ ُمَعوَّلُ... أَلَْيَس َعِظيماً أَنْ تُِلُم ُمِلمَّةٌ  - ٩١١

  .كثرياً » لَْيَس « بزيادِة الباء ، وهي واضحة؛ فإن الباء تزاُد يف خرب » بِأَنْ ُتوَلُّوا « ويف مصحف أَُبيٍّ ، وعْبد اهللا 
  فصل يف االختالف يف أصل ليس

  :فعلٌ وقال بعُضُهْم إنه حرٌف حجَّة القائلني بأنَّها فعلٌ » لَْيَس « أن  اجلمُهور على
» القَْوُم لَْيُسوا قَاِئِمَني « ، و » لَْسُت ، ولَْسَنا ، ولَْسُتمْ « اتصالُ الضمائر هبا الَّيت ال تتصلُ إالَّ باَألفْعال؛ كقَولك ، 

  .» َعلَّين إِنَّنِي ، ولَْيَتنِي ، ولَ« : ، وهذا منقوٌض بقوله 
  :وحجَّة َمْن قال بأنََّها حرٌف أمور 

أنَّها لو كانت فعالً ، لكانت فعالً ماِضياً وال جيوُز أن تكون فعالً ماضياً؛ التفاق اجلمُهور على أَنَُّه ِلنَفيِ : األوَّل 
  .إنه فْعلٌ ماضٍ : احلالِ ، والقائلُونَ بأَنَّه فْعلٌ قالوا 

  .، والفعلُ ال يدُخلُ على الفْعل َعقْالً ونقالً » لَْيَس َيْخُرجُ زَْيٌد « : لى الفْعلِ ، فنقول أَنَُّه يدخلُ ع: وثانيها 
داخلٌ على ضمري القصَّة ، والشأن ، وكونُ هذه اجلملِة تفسرياً لذلك الضَّمري » إن لَْيسَ « : وقولُ َمْن قال 

  .» َما « ضعيٌف؛ فإنَّهُ لو جاز ذلك ، جاز مثلُه يف 
مل يتمَّ الكالم ، ال ُبدَّ أن » لَْيَس زَْيُد « : يظهُر يف معنَاُه يف هذه الكَِلَمة ، فإنك لَو قُلَْت » َما « أَنَّ احلرف : ثها وثال

  .» لَْيَس َزْيٌد قَاِئماً « : تقول 
» لَْيسَ « ان : املالزمِة فعالً ، وهذا باطلٌ ، فذاك باطلٌ ، بيان » ما « لو كان فْعالً ، لكان » لَْيسَ « أن : ورابُعها 

لو كان فْعالً لكان ذلك لداللَِتِه على ُحُصول معىن السَّلْب مقترناً بزمان خمُْصوصٍ ، وهو احلالُ ، وهذا املعَْنى قائٌم يف 



: ْخَرى فْعالً ، فلَمَّا مل يكُْن هذا فْعالً ، فكذلك القَْول يف ذلك أو تكون يف عبارٍة أُ» َما « فيجبُ أن تكونَ » َما « 
  .يف نفْي الفعليَّة بذلك » َما « كلمةٌ جامدةٌ ، وضعت لنَفْي احلالِ ، فأشبهت » لَْيَس « 

« ب » َما « ، وال جيوُز أنْ تصلَ » َما أَْحَسَن َزْيداً « : باألفْعَال املاضيِة ، فتقولُ » َما « أنَّك َتِصلُ : وخامسُها 
  .» ٌد َيذْكُُرَك َما لَْيَس زَْي« : فال َتقُولُ » لَْيسَ 

  .أَنَّه على غري أوَزاِن الِفْعل : وسادسها 
َجاءَنِي القَْومُ « : قد جييُء لنفي املَاِضي مبعَناه؛ كقوهلم » لَْيَس « وأجاَب القَاِضي ، والقائلُونَ بالفعليَّة عن اَألوَّل بأنَّ 

  .» لَْيسَ زَْيداً 
  .» َعلُ كَذَا أََخذَ َيفْ« : وعن الثَّاين أنه منقوٌض بقومل 

  .أنه منقوٌض بسائر األفعال النَّاِقَصة : وعن الثَّالث 
  .أنَّ املماثَلَة ِمْن بعض الوجوه ال َتقتضي املماثلة من كُلِّ الُوُجوه : وعن الرَّابع 

  .ميكُن اجلَْمع بينهما للماضي ، فال » لَْيَس « للحال و » َما « : أَنَّ ذلك إِنََّما امتنع ِمْن ِقَبلِ أَنَّ : وعن اخلَاِمس 
أن تغري البناِء وإن كان على خالِف اَألصل ، لكنَّه جيُب املصُري إِلَْيه؛ لداللِة الَعَمل مبا ذكر ، : وعن السَّادس 

  .وذكَُروا وجوهاً أَُخَر خمالفةً للنَّْحوِ 
أي يف املكان » َزْيٌد ِقَبلََك « : ةُ قوِلَك ، وحقيق» ُتَولُّوا « : منصوٌب على الظَّْرف املكاينِّ بقوله » ِقَبلَ « : قوله 

  .» عِْنَدُه دْيٌن « ، أي » ِقَبلَ َزْيٍد َدْيٌن « : ؛ حنو قولك » ِعْنَد « الَّذي يقابلَُك فيه وقد ُيتََّسُع فيه ، فيكون مبعىن 
  .فصل يف اختالفهم يف عموم هذا اخلطاب وخصوصه 

ملَّا شددوا أهل الكتاب بالثبات على : صٌّ؟ فقال قتادةُ ، ومقاتلُ ْبُن َحيَّان َهلْ هذا اخلطاب َعامٌّ ، أو خا: اختلفوا 
} ولكن الرب َمْن آَمَن باهللا { هذه الطريقة ، } لَّْيَس الرب أَن ُتَولُّواْ ُوُجوَهكُْم { : التوجُّه حنو بْيت املَقِْدس ، قال تعاىل 

.  
  .املراُد خماطبةُ املؤمنني ، لَمَّا ظنُّوا هذا الكالم :  -هم رِضَي اهللا عن -وقال جماهٌد وعطاٌء والضَّحَّاك 

هو خطاٌب للكلّ؛ ألنَّه ملا ُحوِّلت القبلةُ ، َحَصلَ للمؤمنَني االغتباطُ هبذه الِقْبلة ، وَحَصلَ منْهم : وقال بعضُُهم 
ثهم اهللا تعاىل هبذا اِخلطَاب استيفاَء مجيع التشديدُ يف هذه الِقْبلَة؛ حتَّى ظنُّوا أنَّه الغرُض األكَْبر يف الدِّين ، فبع

ه الطاعات والعبادات ، ولَْيَس الربَّ بأنْ تولُّوا وجوَهكُم َشْرقاً وغرباً ، وإِنََّما البِرُّ كَْيَت ، وكَْيَت ، وكَْيَت ، فكأنَّ
  .اخلصالُ الَّيت عدَّدتُّها لْيس الربُّ املطلوُب هو أْمَر الِقْبلة ، بل البِرُّ املطلوُب هذه : تبارك وتعاىل قال 

  فصل يف املشار إليه بالضمري
ما والَّهم عن قبلتهم الَّيت : والذي عنَدنا أنَّه إشارةٌ إىل السُّفَهاء الذين طََعُنوا يف املُْسِلمني ، وقالُوا : قال القفَّال 

إنَّ َصفَةَ : كاُنوا يستقْبِلُون املَشْرِق ، فقال اهللا تعاىل كاُنوا علَْيها؟ مع أنَّ الَيُهود كاُنوا يستَقْبلون املَْغرب ، والنََّصاَرى 
  .البِرِّ ال حتُصلُ باستقبالِ املَشْرِقِ واملَغْرِبِ ، بل الربُّ حيُصلُ بأُُمر 

َزيْراً اْبُن اللَِّه ، اإلميانُ باهللا ، وأْهلُ الكتابِ أَخلُّوا بذلك ، فَأَمَّا اليهود ، فلقوهلم بالتَّْجِسيم ، ولقَْولِهِم بأنَّ ُع: منها 
  .املَسِيُح اْبُن اهللا ، واليهوُد وَصفُوا اهللا تعاىل بالُبْخل : وأَمَّا النصاَرىح فلقوهلم 

 ٨٠: البقرة [ } لَن َتَمسََّنا النار إِالَّ أَيَّاماً مَّْعدُوَدةً { : اإلميانُ بالَيْوم اآلِخر ، واليهود أخلُّوا بذلك ، وقالوا : وثانيها 
  .لنصارى أْنكَرُوا املعاَد اِجلْسماينَّ ، وكلُّ ذلك تكذيٌب باليوم اآلخر وا] 



  .اإلميانُ باملَالَئكة ، واليهوُد أخلُّوا بذلك؛ حْيثُ أظَْهرُوا عداوة جِبْرِيلَ : وثالثها 
القرآنَ كتاُب اهللا تعاىل اإلميانُ بكُُتب اهللا تعاىل ، واليهودُ أخلُّوا بذلك ، ألن مع قيام الدَّالئل على أنَّ : ورابعها 

  ] . ٨٥: البقرة [ } أَفَُتْؤِمُنونَ بَِبْعضِ الكتاب َوَتكْفُُرونَ بِبَْعضٍ { : َردُّوه ومل يقْبلُوه؛ قال تعاىل 
يني بَِغْيرِ َوَيقُْتلُونَ النب{ : اإلميانُ بِالنَّبيِّني ، والَيُهود أخلُّوا بذلك؛ حيث قتلوا األْنبياَء؛ على ما قال تعاىل : وخامسها 

  . -صلى اهللا عليه وسلم  -وطََعُنوا يف نبوَّة حممَّد ]  ٦١: البقرة [ } احلق 
َبذْلُ األْموَالِ علَى َوفْقِ أْمرِ اهللا تعاىل ، واليهود أخلُّوا بذلك؛ ألنَّهم ُيلْقُون الشُُّبهات؛ ِلطَلَب املَال : وسادسها 

  .} رُواْ بِآيَاِتي ثََمناً قَلِيالً َوالَ َتْشَت{ : القَليِلح قال تبارك وتعاىل 
  .إقَامة الصَّالة ، وإيتاُء الزَّكاة ، واليهوُد كانوا ميَنُعون النَّاَس منها : وسابعها 
: البقرة [ } َوأَْوفُواْ بعهدي أُوفِ بَِعْهدِكُْم { : الوفَاُء بالَعْهد ، واليهوُد نَقَُضوا العَْهد؛ قال تبارك وتعاىل : وثامنها 

٤٠ [ .  
واملراُد بذلك احملافظةُ على اجلهاِد ، واليهوُد أخلُّوا بذلك؛ } ِفي البأسآء والضراء َوِحَني البأس { : قوله : وتاسعها 

 الَ ُيقَاِتلُوَنكُْم َجِميعاً إِالَّ ِفي قًُرى مَُّحصََّنٍة أَْو ِمن َوَرآِء ُجُدرٍ{ : حْيثُ كانُوا يف غاية اخلَْوف ، واجلْبنِ؛ قال تعاىل 
  ] . ١٤: احلشر [ } َبأْسُُهْم بَْيَنُهمْ َشِديٌد َتْحَسبُُهْم َجِميعاً َوقُلُوُبُهمْ شىت 

الصَّلواُت ، : أحُدها : نفى تبارك وتعاىل أنْ يكُون التوجُّه إىل القْلَلِة بِّراً ، مث َحكَم بأنَّ البِرَّ مبجموع أُمر : فإن قيل 
  .التناقُض  وال ُبدَّ فيها من االستقبال ، فيلَزُم

  :أنَّ املفسِّرين اختلفُوا على أقْوَال : فاجلواُب 
؛ » لَْيسَ البِرُّ كلُّه هو هذا « : نَفٌْي لكمالِ البِرِّ ولَْيَس َنفْياً ألْصله؛ كأنه قال » لَْيسَ البِّر « : أنَّ قوله تعاىل : منها 

  .بلة واِحٌد منها ، فال يكونُ ذلك متاَم البِرِّ فإنَّ البِرَّ اسٌم من أمساء اخلصالِ احلَمِيدة ، واستقبال الق
صلى اهللا  -أنْ يكُونَ هذا نفياً ألْصلِ كَْونه بِّراً؛ ألن استقبالَُهم للمشْرِق واملَغْرِب كان َخطَأً يف وقُِت النيبِّ : الثاين 

َألنَُّه عمل َمبْنسُوخ قد هنى اهللا َعنءه ،  َوِحيَنَما َنَسخ اهللا تبارَك وتعاىل ذلك؛ بل كان ذِلَك ممَّا ال جيُوز؛ -عليه وسلم 
  .َوَما كَانَ كذلك ، فهو ال يَُعدُّ من البِرِّ 

انِ أنَّ استقبالَ الِقْبلة ال يكُون بِّراً ، إذ البِرُّ يتقدَّمه معرفةُ اهللا تَعاىل ، وإنَّما يكون بِّراً ، إذا أَتى هبا مع اإلمي: الثالث 
هبا ُدونَ هذا الشَّْرط ، ال يكونُ ِمْن أَفَْعال البِرِّ ، إالَّ إذا أِتَي هبا مع َشْرطه ، كما أنَّ السَّْجدة بِاهللا ورسُوله ، فاإلتيانُ 

  .ال تكُونُ ِمْن أفْعال البِرِّ ، إالَّ إذا أََتى هبا مع اإلَمياِن باهللا ورُسوله 
ا ، كأنه ال ُيَراَعى بطاعة اهللا تعاىل إالَّ االستقبالُ؛ فأنَْزلَ اهللا وُروَِي أنَّه لَمَّا ُحوِّلَت القْبلة ، كَثَُر اخلَْوضُ يف َنْسِخَه

ما هذا اخلَوُض الشَّديُد يف أَْمر الِقْبلَِة مع اإلْعرَاضِ َعْن كُلِّ أَرْكَاِن الدِّين « : تعالَى هذه اآليَةَ؛ كأنه تبارك وتعاىل قال 
 «.  

  :ة َخْمَسة أوجه يف هذه اآلي} ولكن الرب َمْن آَمَن باهللا { قوله 
» فِطنٍ « بكسر الراء األوىل بزنة » َبرٌِر « : واألصل » برُّ « َبرَّ َيَبرُّ ، فهو : اسم فاعل من » البِرَّ « أن : أحدها 

ال حيتاج الكالم إىل حذف : فلمَّا أريد اإلدغام ، نقلت كسرة الرَّاء إىل الباء بعد سكبها حركتها؛ فعلى هذه القراءة 
  .» وَلِكنَّ الشْخَص البِرَّ َمْن آمن « : ألنَّ البِرَّ من صفات األعيان؛ كأنه قيل وتأويلٍ؛ 

والعاقبة { : ؛ كقوله تعاىل » ولكنَّ ذا البِرِّ من آمن « : انَّ يف الكالم حذف مضاٍف من األوَّل ، تقديره : الثاين 
: أي ]  ١٦٣: آل عمران [ } عِنَد اهللا واهللا ُهْم َدَرَجاٌت { لذي التقوى؛ وقوله : أي ]  ١٣٢: طه [ } للتقوى 



  .ذوو درجاٍت ، قاله الزَّجَّاج 
وهذا ختريجُ سيبويه ، واختياره ، وإنَّما » وَلِكنَّ البِرَّ بِرُّ َمْن آَمَن « : أي : أن يكون احلذف من الثاين : الثالث 

قبل املشرق واملغرب ، فالذي يستدرُك ، إنَّما هو من  اختاره؛ ألنَّ السابق ، إنَّما هو نفي كون البِرِّ هو تولية الوجِه
ولِكنَّ « : وال يناسُب » لَْيَس الكََرُم أنْ َتْبذُلَ ِدْرَهماً ، ولكَّن الكََرَم بذل اآلالَِف « : جنس ما ينفى؛ ونظري ذلك 

: البقرة [ } ُبواْ ِفي قُلُوبِهُِم العجل وَأُشْرِ{ : وحذف املضاف كثريٌ يف الكالم ، كقوله » الكَرَِمي َمْن َيْبذُلُ اآلالََف 
: [ وقال الشاعر [ اجلود حامت ، والشعري زهري ، والشجاعة عنترة ، : ُحبَّ العجل ، ويقولون : ، أي ]  ٩٣

  ]الطويل 
  فَإِنَّما ِهَي إقَْبالٌ وَإِْدبَاُر..  - ٩١٢

  .ذات إقبالٍ ، وذات إدبار : أي 
  ]املتقارب : [ وقال النَّابغة 

  ِخالَلَُتُه كَأَبِي َمْرَحبِ... َوكَْيَف ُنَواِصلُ َمْن أَصَْبَحْت  - ٩١٣
  .، وهذا اختيار الفرَّاء ، والزَّجَّاج ، وقطرب ] كخاللة أيب مرحب : أي 

ْن آَمَن كََم{ : ، مث قال ]  ١٩: التوبة [ } أََجَعلُْتْم ِسقَاَيةَ احلاج { : ومثل هذه اآلية الكرمية قوله : وقال أبو عليٍّ 
  .؛ ليقع التمثيل بني مصدرين ، أو بني فاعلني؛ إذ ال يقع التمثيل بني مصدرٍ ، وفاعلٍ ]  ١٩: التوبة [ } باهللا 

  .رجل عدل : أن يطلق املصدر على الشَّخص مبالغةً؛ حنو : الرابع 
» الَبرَّ « وإنَّما قال ذلك؛ ألن » ح الباء بفت« َولَِكنَّ الَبرَّ » لو كنت ممَّن يقرأ القرآن ، لقرأت « : وحيكى عن املربِّد 

  .اسم فاعل ، نقول َبرَّ َيَبرُّ ، فهو بَارٌّ ، فتارة تأيت به على فاعل ، وتارة على فعل 
عادل ، كما قد يقع اسم الفاعل موقعه ، : رجل عدلٌ ، أي : أن امصدر وقع موقع اسم الفاعل ، حنو : اخلامس 

: س؛ يف قولٍ ، هذا رأي الكوفيني ، واألوىل فيه ادِّعاء أنه حمذوٌف من فاعلٍ ، وأن أصله أقائماً ، وقد قعد النا: حنو 
  .، وقد تقدم » رابٌّ « أصله » َربٌّ « ، و » ِسرٍّ « ، وأصله ك » بّراً « بارٌّ ، فجعل 

َولَِكنَّ البِرَّ « : ه قال واقعاً موقع اإلميان ، فأوقع اسم الشخص على املعىن كعكسه؛ كأن» َمْن آَمَن « وجعل الفراء 
  ]الطويل : [ والَعَرُب جتعل االسم خرباً للفعل ، وأنشد يف ذلك : قال » اإلميانُ باللَِّه 

  َولَِكنََّما الِفْتَيانُ كُلُّ فًَتى َنِدي... لََعْمُرَك َما الِفْتَيانُ أَنْ َتنُْبَت اللَِّحى  - ٩١٤
  .لعمرك ما الفتوَّة أن تنبت اللِّحى :  جعل نبات اللحية خرباً للفتيان ، واملعىن

، والباقون بالتَّشديد ، » البِرُّ « وبرفع » لَِكْن « هنا وفيما بعد بتخفيف » َولَِكن البِرُّ « : وقرأ نافٌع ، وابن عامر 
  ] . ١٠٢: البقرة [ } ولكن الشياطني كَفَرُواْ { : والنَّصب ، ومها واضحتان ممَّا يف قوله 

  .بالكسر املراد به اسم الفاعل ، ال املصدر » البِرَّ « باأللف ، وهي تقوِّي أنَّ » ِلكنَّ البَارَّ َو« : وقرئ 
للمتَّقني ، ومنه : أي ]  ١٣٢: طه [ } والعاقبة للتقوى { : هاهنا مبعىن البَارِّ ، كقوله » البُِر « : قال أبو ُعبَْيَدةَ 

  ]البسيط : [ غائراً ، وقالت اخلنساء : أي ]  ٣٠: امللك [ } ْوراً إِنْ أَصَْبَح َمآؤُكُْم غَ{ : قوله تعاىل 
كل عمل خري : الرب : مقبلة ومدبرة والعمل لكل خري هو بر ، وقيل : أي ... َوإِنََّما ِهَي إقْبَالٌ َوإِْدَباُر  - ٩١٥

  ] . ١٣: اإلنسان [ } إِنَّ األبرار لَِفي نَِعيمٍ { : يفضي بصاحبه إىل اجلنة ، قال تعاىل 
ووحَّد الكتاب لفظاً ، واملراد به اجلمع؛ وحسَّن ذلك كونه مصدراً يف األصل ، أو أراد به اجلنس ، أو أراد به 

  .القرآن ، فإنَّ من آمن به ، فقد آمن بكل الكتب ، فإنه شاهٌد هلا بالصِّحَّة 



  فصل فيما اعترب اهللا تعاىل يف حتقيق الربِّ
  :يف حتقيق البِرِّ أموراً  اعلم أنَّ اهللا تعاىل اعترب

  :اإلميانُ خبمسة أشياء : أحدها 
أوهلاك اإلميان باهللا ، وال حيصل ذلك إالَّ باعلم بذاته املخصوصة ، ومبا جيب ، وجيوز ، ويستحيل عليه ، وال حيصل 

لعلم باألصول اليت يتفرَّع العلم هبذه األمور إالَّ بالعلم بالدالئل الدالَّة عليها ، فيدخل فيه العلم حبدوث العامل ، وا
  .عليها حدوث العاملن ويدخل فيه العامل 

  .بوجوده ، وقدرته ، وبقائه ، وكونه عاملاً بكلِّ املعلومات قادراً على كلِّ املمكنات 
ننا أن اإلميان باليوم اآلخر ، وهذا متفرِّع على األوَّل؛ ألنَّا إن مل نعلم قدرته على مجيع املمكنات ، ال ميك: وثانيها 

  .نعلم صحَّة احلشر والنَّشر 
  .اإلميان باملالئكة : وثالثها 
  .اإلميان بالكتب : ورابعها 

  .اإلميان بالرسل : وخامسها 
ال طريق لنا غلى العلم بوجود املالئكة ، وال إىل العلم بصدق الكتب ، إالَّ بواسطة صدق الرُّسل ، فإذا : فإن قيل 

  املالئكة والكتب ، فلم قدَّم املالئكة والكتب يف الذِّكر على الرُّسل؟ كان قول الرسل كاألصل يف معرفة
أنَّ األمر ، إن كان كذلك يف عقولنا ، إالَّ انَّ الترتيب على العطس؛ ألنَّ امللك يوجد أوَّالً ، مث صحل : فاجلواب 

رجيِّ ، ال الترتيب الذهينُّ؛ فدخل بواسطة تبليغه نزول الكتب إىل الرسل ، فاملراعى يف هذه اآلية ترتيب الوجود اخلا
حتت اإلميان باهللا معرفته ، ودخل حتت اإلميان باليوم اآلخر معرفة ما يلزم من أحكام العقاب ، والثَّواب ، واملعاد ، 

لم من ودخل حتت اإلميان باملالئكة ما يتَّصل بإتياهنم الرسالة إىل األنبياء؛ ليؤدُّوها إلينا إىل غري ذلك ممَّا جيب أن يع
أحوال املالئكة ، ودخل حتت اإلميان بالكتاب القرآن ، ومجيع ما أنزل اهللا على أنبيائه ، ودخل حتت اإلميان بالنَّبِيِّني 

  .اإلميان بنبوِّهتم ، وصحَّة شريعتهم ، فلم يبق شيٌء مما جيب اإلميان به ، إالَّ دخل حتت هذه اآلية 

ووسطاً ، وهنايةً ، ومعرفة املبدأ والنهاية؛ هو املراد من اإلميان باهللا تعاىل ، وهو أنَّ للمكلَّف مبتدأً : وتقرير آخر 
  .واليوم اآلخر 

  :وأمَّا معرفة الوسط ، فال يتمُّ إالَّ بالرِّسالة ، وهي ال تتمُّ إال بثالثة أمور 
  . -صالة والسالم عليه ال -امللك اآليت بالوحي ، ونفس الوحي ، وهو الكتاب ، واملوحى إليه ، وهو الرسول 

تنبيٌه على أن أعمال القلوب أشرف  -ويف تقدميه اإلميان على أفعال اجلوارح؛ من إيتاء املال ، والصالة ، والزَّكاة 
  .من أعمال اجلوارح 

اجملرور يف ، فاجلار و]  ١٧٧: البقرة [ } َوآَتى املال على ُحبِّهِ { : األمر الثاين من األمور املعتربة يف حتقيق الربِّ قوله 
» َحَبْبُت « مصدر : آيت املال حال حمبَّته له ، واختياره إيَّاه ، واحلُبُّ : أي » آيت « حملِّ نصب على احلال اعامل يف 

؛ كما تقدَّم ، وجيوز أن يكون مصدر الرُّباعيِّ على حذف الزوائد ، وجيوز أن يكون اسم » أَْحبَْبُت « ، لغةً يف 
والضمري املضاف إليه هذا ]  ١٧: نوح [ } واهللا أَنبََتكُْم مَِّن األرض َنبَاتاً { : وله مصدر ، وهو اإلحباب؛ كق

  :املصدر فيه أربعة أقوال 
  .أنه يعود على املال؛ ألنَّه أبلغ من غريه : أظهرها 

الفَقْر ، َوالَ ُتهِْملْ  هو أن ُتؤْتَيُه ، وأنت صحيٌح شحيٌح ، َتأُْملُ الِغَنى ، وختَشى« : قال ابن عبَّاس ، وابن مسعود 



  .وهذا بعيٌد من حيث اللفظ ومن حيث املعىن » ِلفُالَِن كَذَا ، ولِفُالَِن كذا : حتَّى إذَا َبلََغتِ احلُلْقُوَم ، قُلَْت 
أيُّ  َيا َرسُولَ اهللا ،: جاء رجل إىل النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم فقال : رواية أيب هريرة ، قال : أمَّا من حيث اللفظ 

  .وذكره » أَنْ َتصَّدََّق وَأَْنتَ َصِحيٌح َشحِيٌح « : الصََّدقِة أْعظَُم أجراً؟ قال 
يعطي ، وحيبُّ : على حبِّ اإليتاء؛ كأنه قيل : ، أي » آتى « : أنه يعود على اإليتاء املفهوم من قوله تعاىل : الثاين 

  .اإلعطاء؛ رغبةً يف ثواب اهللا 
  .بعيٌد من حيث اللفظ ، ومن حيث املعىن  وهذا: قال شهاب الدِّين 

  .خالف األصل  -فإنَّ عود الضمري على غري مذكور ، بل مدلولٍ عليه بشيء : أما من حيث اللفظ 
  .فإنَّ املدح ال حيسن على فعل شيء حيبه اإلنسان ، ألنَّ هواه يساعده على ذلك : وأمَّا من حيث املعىن 

  ]الطويل : [ قال زهري 
  كأَنَّكَ ُتْعِطيِه الَِّذي أَْنتَ َساِئلُُه... اُه إذَا َما جِئَْتُه مَُتَهلِّالً َتَر - ٩١٦

؛ وعلى هذه األقوال الثَّالثة يكون املصدر » ُيْعطُون املَال على ُحبِّ اهللا « : ان يعود على اهللا تعاىل ، يعين : الثالث 
« : هو ضمري املؤتون ، أي : هو ضمري املؤيت ، وقيل  مضافاً للمفعول ، وعلى هذا ، فالظاهر أنَّ فاعل هذا املصدر

» أتى « منصوٌب ب : على هذه األقوال الثالثة » ذَوِي القُْرَبى « ، واحتياجهم إليه ، وليس بذلك ، و » حبِّهم له 
  .فقط ، ال باملصدر؛ ألنَّه قد استوىف مفعوله 

: ، فيكون املصدر على هذا مضافاً للفاعل ، وعلى هذا  ، وهو املؤيت للمال» َمْن آَمَن « أن يعود على : الرابع 
، وأن يكون ذَوِي القُرَْبى ، إال أنه ال يكون فيه » ُحبِّه املَالَ « : فمفعول هذا املصدر حيتمل أن يكون حمذوفاً ، أي 

  .تلك املبالغة اليت فيما قبله 
  .ليغاً يف أثناء القول اعتراضاً ب» َعلَى ُحبِِّه « وجييء قوله : قال اْبُن َعِطيَّة 
فإن أراد باالعتراض املصطلح عليه ، فليس جبيِّد ، فإنَّ ذلك من خصوصيَّات اجلملة :  -رمحه اهللا  -قال أبو حيَّان 

، » ذَوِي « ، و » املال « الَّيت ال حملَّ هلا ، وهذا مفرٌد ، وله حملٌّ ، وإن أراد به الفصل باحلال بني املفعولني ، ومها 
  .، إال انه فيه إلباٌس  فيصحُّ

  فصل يف معىن اإليتاء
َوأَقَامَ { : إنَّها الزكاة ، وهذا ضعيٌف؛ ألنَّه عطف الزكاة عليه ، بقوله : اختلفوا يف املراد من هذا اإليتاء ، فقال قوٌم 

أو : كون تطوُّعاً إمَّا أن ي: ومن حق املعطوف ، واملعطوف عليه املغايرة ، مث ال خيلو ]  ١٧٧: البقرة [ } الصالة 
، ]  ١٧٧: البقرة [ } وأولئك ُهُم املتقون { : واجباً ، وال جائز أن يكون تطوُّعاً؛ ألنه قال يف آخر اآلية الكرمية 

وقف التقوى عليه ، ولو كانه تطوُّعاً ، ملا وقف التقوى عليه ، وإذا ثبت أنَّه واجٌب ، وأنه غري الزكاة ، ففيه أقوال 
:  

:  -عليه الصالة والسالم  -إطعام املضطرِّ؛ ويدل عليه قوله : بارة عن دفع احلاجات الضَّروريَّة؛ مثل أنه ع: أحدها 
  »الَ ُيْؤِمُن باللَِّه والَيْومِ اآلِخرِ َمْن َباَت َشبَْعاناً ، وَجاُرُه طَاوٍ إىل َجْنبِهِ « 

  .» وآتى املَالَ َعلَى ُحبِّهِ « مث تلت  »إنَّ يف املال حقّاً سوى الزَّكاة « : وُروَِي عن فاطمة بنت قيس 
نعم ، يصل القرابة ، ويعطي : وحكي عن الشَّعْبِيِّ أنَّه سئل عمَّن له مال ، فأدى زكاته ، فهل عليه سواه؟ فقال 

  .السائل ، مث تال هذه اآلية الكرمية 
  .ن يعطوه مقدار دفع الضَّرورة فال خالف أنه إذا انتهت احلاجة إىل الضَّرورة ، وجب على النَّاس أ: وأيضاً 



  .الزَّكاة نسخت احلقوق املاليَّة : فإن قيل 
؛ وقول الرسول أوىل ، وأمجعت األمَّة على » يف املَالِ ٌحقُوٌق ِسَوى الزَّكَاِة « : قال  -عليه السَّالم  -أنَّه : فاجلواب 

أن الزكاة نسخت كلَّ حقٍّ ، فاملراد أنَّها نسخت  أنه جيب أن يدفع إىل املضطرِّ ما يدفع به الضَّرورة ، وإن سلَّمنا
  .احلقوق املقدَّرة ، أمَّا الذي ال يكون مقدَّراً ، فغري منسوخ؛ بدليل أنه يلزم النفقة على األقارب ، واملماليك 

  !إذا صحَّ هذا التأويل ، فما احلكمة يف هذا التَّرتيب؟: فإن قيل 
  :فاجلواب من وجوه 

وتعاىل قدَّم األوىل فاألوىل؛ ألنَّ الفقري القريب أوىل بالصَّدقة من غريه ، ألنَّ جيمع فيه بني الصلة ، أنه تبارك : أحدها 
والصَّدقة ، وألن القرابة من أوكد الوجوه ف صرف املال إليه ، ولذلك يستحقُّ هبا اإلرث ، وحيجر على ذي املال 

يف الثُّلث ، ولذلك كانت الوصيَّة لألقارب من الواجبات؛ لقوله بسببه يف الوصيَّة ، حىت ال يتمكَّن من الوصية ، إال 
  :تعاىل 

  ] . ١٨٠: البقرة [ } كُِتَب َعلَْيكُمْ إِذَا َحَضَر أََحَدكُُم املوت إِن َتَركَ َخيْراً الوصية ِللَْواِلَدْينِ واألقربني باملعروف { 
، مث أتبعه باليتامى؛ ألنَّ الصغري الفقري الذي ال  وإن كانت نسخت عند بعضهم؛ فلهذه الوجوه ، قدَّم ذوي القرىب

والد له ، وال كاسب ، فهو منقطع احليلة من كل الوجوه ، مث أتبعهم باملساكني؛ ألنَّ احلاجة قد تشتدُّ هبم ، مث ذكر 
  .السَّائلني ، ويف الرقاب؛ ألن حاجتهما دون حاجة من تقدَّم 

  .به أقوى ، مث حباجة األيتام ، مث حباجة املساكني مث على هذا الَّسق أن علم املرء بشدَّة حاجة قري: وثانيها 
أن ذا القرىب مسكٌني ، وله صفةٌ زائدةٌ ختصُّه؛ ألن شدَّة حاجته تغمُّ صاحب املال ، وتؤذيث قلبه ، ودفع : وثالثها 

 باليتامى؛ ألن الغمَّ احلاصل الضَّرر عن النَّفس مقدَّم على دفع الضرر عن الغري؛ فلذلك بدأ اهللا بذي القرىب ، مث
بسبب عجز الصِّغار عن الطَّعام والشَّراب أشدُّ من الغمٍّ احلاصل بسبب عجز الكبار عن حتصيلهما ، مث املساكني؛ 

  .ألنَّ الغمَّ احلاصل بسببهم أخفُّ من الغم احلاصل بسبب الصَّغار 
يف الوقت ، والسَّائل قد يكون غنّياً ، ويظهر شدَّة احلاجة ،  وأمَّا ابن السَّبيل ، فقد يكون غنّياً ، وقد تشتدُّ حاجته

  .‘ وأخَّر املكاتب؛ ألنَّ إزالة الرق ليست يف حملِّ احلاجة الشَّديد
إنَّ ِفيَها « : عند ذكره اإلبل ، قال  -عليه الصالة والسالم  -ما روي أنه : أنَّ املراد بإيتاء املال : القول الثاين 

، وهذا بعيٌد؛ ألن احلاجة إىل إطراق الفحل أمر ال خيتصُّ به ابن السَّبيل » ق فحلها ، وإعارة َدلْوها َحقّاً؛ وهو إطرا
  .، والسائل واملكاتب 

أن إيتاء املال إىل هؤالء كان واجباً ، مث نسخ بالزَّكاة ، وهذا أيضاً ضعيٌف ، ألنه تبارك وتعاىل مجع : القول الثالث 
  .هذا اإليتاء ، وبني الزكاة  يف هذه اآلية الكرمية بني

  .املراد صدقة التطوُّع : وقال بعضهم 
  »ذَوِي « فصل يف الوجوه اإلعرابية لقوله 

  :فيه وجهان » ذََوي « قوله 
هو الثاين؛ كما هو قول اجلمهور ، » املَالَ « وهل هو األول ، و » آتى « أنه مفعول ب  -وهو الظاهر  -أحدمها 

  فال تقدمي ، وال تأخري؛ كما هو قول السَُّهيِليِّ؟: هو الثاين وقدِّم لالهتمام ، أو 
  .؛ كما تقدَّم » َمْن آَمَن « ؛ على أن الضمري يعود على » ُحبِِّه « أنه منصوب ب : والثاين 

  »ذَوِي القُرَْبى « فصل يف املراد ب 



وأكثر املفسِّرين على ذَوِي القُرَْبى للمعطني ، من النَّاس من محل ذَوِي القُرَْبى على املذكور يف آية النفل والغنيمة ، 
وهو الصحيح؛ ألنَّهم به أخصُّ ، وهم الذين يقربون منه بوالدة األوبني ، أو بوالدة اجلدَّين ، أو أيب اجلدَّين ، وال 

وضوعةٌ للقرابة يقتصر على ذوي الرَّحم احملرم كما حكي عن قوم؛ ألنَّ احمرميَّة حكم شرعيٌّ ، والقرابة لفظةٌ لغويةٌ م
  .يف النَّسب ، وأن تفاوتوا يف القرب والبعد 

  .ظاهره أنه مصوب ، عطفاً على ذوي : » والَيَتامى « قوله 
أولياءهم؛ ألن اإليتاء إىل اليتامى ال : ، أي » آتى ذَوي الَيَتامى « : أي » القْرَبى « هو عطف على : وقال بعضهم 

ذي ال مييِّز ، وال يعرف وجوه املنفعة يكون خمطئاً ، وال حاجة إىل هذا ، فإنَّ اإليتاء يصحُّ؛ فإن دفع املال إىل اليتيم ال
  .، وإنَّما أعطيت أعوانه » آتْيتُ السُّلْطَانَ اخلََراَج « : يصدق ، وإن مل مل يباشر من يؤتيه باإليتاء ، يقال 

دقة من باب ما يؤكل ، ويلبس ، وال خيفى على إذا كان اليتيم مراهقاً عارفاً مبواقع حظَّه ، وتكون الص: وأيضاً 
  .إن اليتيم هو الذي ال أب له مع الصِّغر : اليتيم وجه االنتفاع به ، جاز دفعها إليه ، هذا على قول من قال 

النساء  [} َوآتُواْ اليتامى أَمَْوالَُهْم { : أن هذا االسم قد يقع على الصَّغري ، وعلى البالغ؛ لقوله تعاىل : وقال بعضهم 
وهم ال يؤتون إالَّ إذا بلغوا ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسمَّى يتيم أيب طالب بعد بلوغه؛ فعلى ]  ٢: 

من يكفُّ عن : إن كان اليتيم بالغاً ، دفع إليه ، وإالَّ دفع إىل وليه ، واملساكني أهل احلاجة ، وهم ضربان : هذا 
هم من يسأل وينبسط ، وهم السائلون ، وإمنا فرق يبنهما؛ من حيث يظهر على السؤال ، وهو املراد هاهنا ، ومن

  .السماكني املسكنة ممَّا يظهر من حاله ، وليس كذلك السائل ألنه يظهر حاله 
الطريق ، ملالزمته إيَّاه يف السَّفر ، : ، أي » ابن السَّبيل « وابن السبيل اسم جنسٍ أو واحد أريد به اجلمع ، ومسِّي 

  .و ألنَّ الطريق تربزه ، فكأهنا ولدته أ
  .فصل 

 -من جعل اآلية الكرمية يف غري الزَّكاة ، أدخل يف هذه اآلية املسلم والكافر ، روى احلسن بن علي بن أيب طالب 
ويف { : تعاىل ، وقال » للسَّاِئل َحقٌّ ، َولَْو َجاَء َعلَى فََرسٍ « : قال  -عليه الصالة والسالم  -أنه  -كرَّم اهللا وجهه 

  ] . ١٩: الذاريات [ } أَْموَاِلهِْم َحقٌّ لَّلسَّآِئلِ واحملروم 
متعلِّق } َوِفي الرقاب { قوله : وقد تقدَّم } َوأَقَاَم الصالة وَآَتى الزكاة { : األمر الثالث يف حتقيق مسمَّى البِرِّن قوله 

  :وفيه وجهان » آتى « ب 
  .وضع املال يف الرِّقَاب :  فعل يتعدى لواحد؛ كأنه قال معىن» آتى « أن يكون ضمن : أحدمها 
آتى املال أصحاب الرِّقاب يف فكِّها ، أو ختليصها؛ فإنَّ : الثاين حمذوفاً ، أي » آتى « أن يكون مفعول : والثاين 

  .املراد هبم املكاتبون ، أو األسارى ، أو األرقَّاء يشترون ، فيعتقون ، وكلٌّ قد قيل به 
؛ وذلك أن مكاهنا من البدن » املراقبة « ، وهي من مؤخَّر أصل العنق ، واشتقاقها من » َرقََبٍة « مجع : قَاُب والرِّ

؛ » أَْعَتَق اللَُّه ُعُنقَُه « : ، وال يقال » أَْعَتَق اللَُّه َرقََبَتُه « : يقال : مكان الرَِّقيب املشرف على القوم؛ وهبذا املعىن 
؛ ألجل مراقبة موت » َرقُوٌب « بةً؛ كأهنا تراقب العذاب ، ومن هذا يقال لليت ال يعيش ولدها ألهنا ملا مسِّيت رق

  .ولدها 

وإمنا قدم اإلميان ، ألنه رأس األعمال » آَمن ، وآتى « : ، وهي » َمْن « عطف على صلة } َوأَقَاَم الصالة { : قوله 
وِقَرى الضِّيفان ، : د العرب ، وبه ميتدحون ، ويفتخرون بفكِّ العاين الدينيَّة ، وثنَّى بإيتاء املال؛ ألنه أجلُّ شيء عن



  .ينطق بذلك نظمهم ونثرهم 
  :يف رفعة ثالثة أوجه } . . . واملوفون بَِعْهدِِهْم { قوله 

  .ولكنَّ الربَّ املؤمنون واملوفون : أي » َمْن آَمَن « أنه عطف على : ذكره الزخمشري : أحدها 
فنصب الصابرين على : هم املوفون ، وعلى هذين الوجهني : فع على خرب مبتدأ حمذوف ، أي أن يرت: والثاين 

، ولكن ملا تكرَّرت الصِّفات ، خولف بني وجوه » َمْن آَمَن « املدح؛ بإضمار فعل ، وهو يف املعىن عطف على 
  .اإلعراب 

دٍة ، خبالف اّتفاق اإلعراب؛ فإنه يكون مجلةً وهو أبلغ؛ ألن الكالم يصري مشتمالً على مجلٍ متعد: قال الفارِسيُّ 
  .واحدةً ، وليس فيها من املبالغة ما اجلمل املتعدِّدة 

: أن يغيِّروا اإلعراب والنَّسق؛ كقوله تعاىل يف سورة النساء : ومن شأن العرب ، إذا طال الكالم : وقال أبو عبيدة 
« إمنا رفع : وقال الفرَّاء ]  ٦٩: املائدة [ } والصابئون { : ويف املائدة ]  ١٦٢: النساء [ } واملقيمني الصالة { 

؛ لطول الكالم باملدح ، والعرب تنصب الكالم على املدح والذَّمِّ ، إذا طال » الصَّابِرِيَن « ، ونصب » املُوفُونَ 
إنه نصب على : » مَّالَةَ َح« بنصب ]  ٣: املسد [ } َحمَّالَةَ احلطب { الكالم يف الشَّيء الواحد ، وقالوا فيمن قرأ 

  .الذَّمِّ 
: قيل : وآتى املال الصابرين : أن يكون معطوفاً على ذوي القرىب ، أي : مل ال جيوز على هذين الوجهني : فإن قيل 

« لئالَّ يلزم من ذلك حمذوٌر ، وهو الفصل بني املعطوف واملعطوف عليه الذي هو يف حكم الصِّلة بأجنيبٍّ ، وهو 
َوَعِملُواْ الصاحلات إِنَّا الَ ُنِضيُع أَْجَر َمْن { : أليس جاز الفصل بني املبتدأ واخلرب باجلملة؛ كقوله : فإن قيل »  املُوفُونَ

  .ففصل بني املبتدأ واخلرب » أُْولَِئَك « مث قال ]  ٣٠: الكهف [ } أَْحَسَن َعَمالً 
  .ني املوصول والصِّلة ال يلزم من جواز الفصل بني املبتدأ واخلرب جوازه ب: قلنا 

» الصَّابِرِيَن « جيوز يف : التأكيد بالضمري املرفوع املنفصل ، ألنَّ طول الكالم أغىن عن ذلك؛ وعلى هذا الوجه 
  :وجهان 
وأنكر » أَْعين الظريف « املدح والذمُّ ينصبان على معىن : النَّصيب؛ بإضمار فْعلٍ؛ ملا تقدَّم ، قال اخلليل : أحدمها 
  .ذلك لوجهني  الفراء

، وهذا مما مل تقله » أعين أخاك « إمنا يقع تفسرياً للمجهول ، واملدح يأيت بعد املعروف » أَعْنِي « أنَّ : أحدمها 
  .العرب أصالً 

على هذا » املُفُونَ « العطف على ذَوِي القُْرَبى ، وال مينع من ذلك ما تقدَّم من الفصل باألجنيبِّ ، ألن : والثاين 
  .داخلٌ يف الصِّلة ، فهو بعضها ال أجنيبٌّ منها الوجه 
املوفون وقت العهد ، من غري تأخري الوفاء عن وقته ، : ، أي » املُوفُونَ « إذا منصوبٌ ب » إذَا َعاَهُدوا « قوله 

  .» بُِعهُوِدِهْم « : وقرأ اجلحدريُّ 

  »بَِعْهدِِهْم « فصل يف معىن قوله 
  :يف هذا العهد قوالن 

هو ما أخذه اهللا على عباده على ألسنة رسله من اإلميان ، والقيام حبدوده ، والعمل بطاعته؛ ملا أخرب اهللا  :أحدمها 
. أنَّهم نقضوا العهود واملواثيق ، فجحدوا أنبياءه ، وقتلوهم ، وكذَّبوا بكتابه : تبارك وتعاىل عن أهل الكتاب 

صريحٌ يف إضافة العهد » املُوفُونَ بَِعْهدِِهْم « : ارك وتعاىل إنَّ قوله تب: واعترض القاضي على هذا القول ، وقال 



، فال وجه حلمله على ما سيكون لزومه ابتداًء من قبله تعاىل » إذَا َعاَهُدوا « : إليهم ، مث إنه تعاىل أكَّد ذلك بقوله 
.  

لزام ، والتزموه ، فصحَّ بأنه تعاىل ، وإن ألزمهم هذه األشياءن لكنهم من عند أنفسهم قبلوا ذلك اإل: وأجيب 
  .إضافة العهد إليهم من هذا الوجه 

  .أن حيمل ذلك على األمور اليت يلتزمها املكلَّف ابتداًء من عند نفسه : القول الثاين 
واعلم أنّ هذا العهد إمَّا أن يكون بني العبد وبني اهللا تعاىل؛ كاليمني والنَّذر ، وما أشبهه ، أو بينه وين رسول اهللا؛ 

البيعة؛ من القيام بالنُّصرة واجملاهدة ، واملظاهرة ، ومواالة من وااله ، ومعاداة من عاداه ، او بينه وبني النَّاس ، ك
ما يلتزمه يف عقود املعاوضات من التَّسليم والتَّسلُّم ، والشرائط اليت يلتزمها يف : وقد يكون ذلك واجباً ، مثل 

  .الوفاء بالعهد يف بذل املاء ، واإلخالص يف املناصرة : مندوباً؛ مثل  السَّلم ، والرَّهن وغريه ، وقد يكون
يتناول كل هذه األقسام؛ فال تقتصر اآلية على بعضها ، وهذا هو الذي } واملوفون بَِعْهدِِهْم إِذَا َعاَهدُواْ { فقوله 

وا ، وفَّوا ، وإذا قالوا ، صدقوا ، هم الذين إذا وعدوا ، أجنزوا ، وإذا حلفوا ونذر: عرب عنه املفسِّرون ، فقالوا 
  .وإذا ائتمنوا ، أدَّوا 
  »وأَْوفَى « دون » واملُوفُونَ « فصل يف بالغة قوله 

  :؛ ألمرين » وأَقَاَم « ؛ كما قال » وأْوفَى « وإنَّما مل يقل : قال ارَّاغب 
وصول ، دون الصلة؛ لئالَّ يطول اللفظ ، وهو أن الصِّلة ، مىت طالت ، كان األحسن أن يعطف على امل: أحدمها 
  .ويقبح 
أنَّه ذكر يف األول ما هو داخل يف حيِّز الشريعة ، وغري مستفاد إال منها واحلكمة العقليَّة تقتضي العدالة : والثاين 

دون اجلور ، وملا ذكر وفاء العهد ، وهو مما تقضي به العقول اجملرَّدة ، صارعطفه على األوَّل أحسن ، وملا كان 
غيَّر إعرابه  -جامعاً للفضائل؛ إذ ال فضيلة إال وللصَّرب فيها أثر بليغ : لصَّرب من وجه مبدأ الفضائل ، ومن وجه ا

  .تنبيهاً على هذا املقصد؛ وهذا كالم حسن 
« ، »  َواملُوفُونَ« : وقرأ احلسن ، واألعمش ، ويعقوب » والصَّابِرِيَن « ، » واملُوِفَني « وحكى الزَّخمشريُّ قراءة 

  .» والصَّابُِرونَ 
  فصل يف األحكام املستافدة من اآلية

  :تضمَّنت هذه اآلية الكرمية ستَّ عشرة قاعدةً من أُمَّهات األحكام : قال القرطيبُّ 
اإلميان باهللا وبأمسائه ، وصفاته ، واحلشر ، والنشر ، والصراط ، واحلوض ، والشَّفاعة ، واجلنة ، والنار ، واملالئكة 

الرُّسل ، والكتب املنزلة ، وأنَّها حقٌّ من عند اهللا؛ كما تقدم ، والنَّبيني ، وإنفاق املال فيما يعنُّ له من الواجب ، ، و
واملندوب ، وإيصال القرابة ، وترك قطعهم ، وتفقُّد اليتيم ، وعدم إمهاله املساكني كذلك ، ومراعاة ابن السبيل ، 

الضعيف ، والسُّؤَّال ، وفّك الرقاب ، واحملافظة على الصَّلوات ، وإيتاء الزَّكاة ، املسافر املنقطع به ، وقيلك : وهو 
  .والوفاء بالعهود ، والصَّرب يف الشَّدائد ، وكلُّ قاعدٍة من هذه القواعد حتتاج إىل كتاب 

، » وَالضَّرَّاِء « : ملَرَض بقوله ، وا» البَأَْساِء « : يريد الفقر بقوله : قال ابن عبَّاس : } ِفي البأسآء والضراء { وقوله 
  :وفيها قوالن 

« وال » فَْعالَء « وهو املشهور أنَّهما امسان مشتقَّان من البؤس والضُّرَّ وألفهما للتأنيث ، فهما امسان على : أحدمها 
  .هلما؛ ألنَّهما ليسا بنعتني » أفَْعل 



الفقر؛ يقال بئس يبأس ، إذا افتقر؛ قال الشاعر : أْساء أهنما وصفن قائمان مقام موصوف ، والبؤس ، والب: والثاين 
  ]الطويل : [ 
  يَُناِغي غَزَاالً سَاجَِي الطَّْرفِ أَكَْحالَ... َولَْم َيكُ يف بُْؤسٍ إذَا َباتَ لَْيلَةً  - ٩١٧
شدَّة القتال خاصَّة ، : والبأُْس الذين َصَبُروا وقَْت الشِّدَّة ، ] : أي [ منصوب بالصَّابِرِيَن ، » َوِحَني البَأْس « : قوله 

يريد القتال يف سبيل اهللا ، وأصل البأس يف اللغة :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس . شجع : بؤس الرَّجل ، أي 
شديد ، مث : أي ]  ١٦٥: األعراف [ } بَِعذَابٍ َبِئيسٍ { ال شدَّة و : ال بأس عليك يف هذا ، أي : الشِّدَّة؛ يقال : 

[ } فَلَمَّا َرأَْواْ بَأَْسَنا { : ى احلرب بأساً ، ملا فيه من الشِّدَّة ، والعذاب يسمَّى بأساً؛ لشدَّته ، قال تبارك وتعاىل يسمَّ
  ] . ٢٩: غافر [ } فََمن َينُصُرَنا ِمن بَأْسِ اهللا إِن َجآَءَنا { ]  ١٢: األنبياء [ } فَلَمَّآ أََحسُّواْ بَأْسََنآ { ]  ٨٤: غافر 
األوىل موصوالً بصلٍة ، وهي فعلٌ ماضٍ؛ لتحقُّ » أُولَِئَك « مبتدأ وخرب ، وأتى خبرب } أولئك الذين َصَدقُوآ { : له قو

اتصافهم به ، وأن ذلك قد وقع منهم ، واستقرَّ ، وأتى خبرب الثانية مبوصولٍ صلته اسم فاعلٍ ، ليدَّ على الثبوت ، 
  .فلو أتى به فعالً ماضياً ، ملا حسن وقوه فاصلةً : ة هلم ، وأيضاً وأنه ليس متجدِّداً ، بل صار كالسَّجيَّ

إن الواوات يف األَْوَصاف يف هذه اآلية للجمع ، فمن شرائِط البِرِّ ، ومتام شَْرط الَبارِّ :  -رمحه اهللا  -قال الواحدي 
رِّ فال ينبغي أن يظن اإلنسان أن املويف أن جتتمع فيه هذه األوصاف ، ومن قام بواحٍد منها ، مل يستحقَّ الوصف بالبِ: 

بعهده أن يكون من مجلة من قام بالبِرِّ ، وكذا الصابر يف البأساء ، بل ال يكون قائماً بالبِرِّ إالَّ عند استجماع هذه 
  .هذه الصفة خاصَّة لألنبياء؛ ألن غريهم ال جتتمع فيه هذه األوصاف كلُّها : اخلصال ، ولذلك قال بعضهم 

  .هي عامَّة يف مجيع املؤمنني ، واهللا أعلم : آخرون وقال 

نْثَى بِالْأُْنثَى فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُمُ الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى الُْحرُّ بِالُْحرِّ َوالَْعْبُد بِالْعَْبِد َوالْأُ
لِيٌم وِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن ذَِلَك َتْخِفيٌف ِمْن رَبِّكُْم َوَرْحَمةٌ فََمنِ اْعَتَدى َبْعَد ذَِلَك فَلَُه َعذَابٌ أََشْيٌء فَاتِّبَاٌع بِالَْمْعُر

)١٧٨ (  

لنَّار إنَّ امَْرأَةًَ َخلَِت ا»  -عليه السَّالم  -يف تكون للسَّببية؛ كقوله « بسبب القَْتلَى و : ، أي » يف القَْتلَى « قوله 
يطَّرُد أن يكون مجعاً لفعيل ، مبعىن مفعول ، وقد تقدَّم شيٌء من هذا عند « فََعلَى » بسببها ، و : ، أي « يف ِهرٍَّة 

  ] . ٨٥: البقرة [ } َوإِن يَأُتوكُمْ أسارى { قوله 
  فصل يف بيان سبب النزول

  :يف سبب النزول وجوه 
البعثة ، وذلك أن اليهود كانوا يوجبون القتل فقط ، والنصارى كانوا  إزالة األحكام اليت كانت ثابتة قبل: أحدها 

يوجبون العفو فقط ، والعرب تارةً كاناو يوجبون القتل ، وتارة يوجبون الدِّية ، ولكنَّهم كاناو يظهرون التعدِّي ، 
لَنقُْتلَنَّ » : ف يقولون أحدمها أشرف من األخرى ، فكان األشرا: فأما القتل؛ فكانوا إذا وقع القتل بني قبيلتني 

ورمبا زادوا على ذلك ، وينكحون « بالعَْبِد ِمنَّا احلُرَّ ِمْنُهْم ، وباملَْرأَِة ِمنَّا الرَُّجلَ ِمْنُهْم ، وَبِالرَُّجلِ مِنَّا الرَُّجلَْينِ ِمْنُهمْ 
  .نساءهم بغري مهورٍ؛ قاله سعيد بن ُجبَْيرٍ 
: ما ُترِيُد؟ فقال : لد ، فاجتمع أقارب القاتل عند والد املقتول ، فقالوا له يروى أن واحداً من األشراف قتل له و

إما ُتْحُيونَ ِلي وَلَِدي ، أو َتْملَئُونَ َدارِي من ُنُجومِ السََّماِء ، أو َتْدفَُعونَ إيلَّ : ما هي؟ قال : إحدى ثالٍث ، فقالوا 
  .ى أَنِّي أخذت عوضاً ُجملَةَ قَْوِمكُْم؛ حَتَّى أقُْتلَُهْم ، مث ال أََر



وأمَّا أمر الدِّية ، فرمبَّا جعلوا دية الشَّريف أضعاف دية اخلسيس ، فلما بعث اهللا تعاىل حممَّداً صلى اهللا عليه وسلم 
  .أوجب رعاية العدل ، وسوَّى بني عباده يف حكم القصاص ، وأنزل اهللا هذه اآلية 

  .نَّضري كانوا مع تديُّنهم بالكتاب ، سلكوا طريقة العرب ، فنزلت اآلية إن قريظة وال: قال السُّدِّّي : الوجه الثاين 
  . -رضي اهللا عنه  -نزلت يف واقعة قتل محزة : الوجه الثالث 
: ، وعن احلسن البصريِّ  -رضي اهللا عنه  -روى حممَّد بن جرير الطربيُّ ، عن علي بن أيب طالب : الوجه الرابع 

كرمية التسوية بني احلُرَّين والعبدين واُألنثيني يف القصاص ، فأما إذا كان القاتل للعبد أن املقصود من هذه اآلية ال
حّراً ، أو للحرِّ عبداً ، فإنه جيب مع القصاص التراجع ، وأما قتل عبداً ، فهو قوده ، فإن شاء أولياء العبد أن يقتلوا 

وا إىل أولياء احلر بقيَّة ديته ، وإن قتل عبد حراً ، فهو به احلرَّ ، قتلوه بشرط أن يسقطوا مثن العبد من دية احلر ويرد
قوٌد ، فإن شاء أولياء احلرِّ ، قتلوا العبد ، وأسقطوا قيمة العبد من دية احلُرِّ ، وأدَّوا بعد ذلك إىل أولياء احلُرِّ بقيَّة 

فهو هبا قوٌد ، فإن شاء أولياء املرأة  ديته ، وإن شاءوا أخذوا كلَّ الدية ، وتركوا كل العبد ، وغن قتل رجلٌ امرأة ،
، قتلوه ، وأدَّوا نصف الدية ، وإن شاءوا ، أعطوا كلَّ الدية ، وتركوها ، فاآلية الكرمية نزلت لبيان أن االكتفاء 

والعبدين واألنثيني ، والذكرين ، فأما عند اختالف اجلنس ، فاالكتفاء غري [ بالقصاص مشروع بني احلرَّين ، 
  ] .ه مشروع في

  »القصاص « فصل يف اشتقاق كلمة 
قصصت : قاَتلُْتُه ِقَتاالً ، وُمقَاَتلَةً ، وأصله من : مصدر قَاصَُّه ُيقَاصُُّه ِقصَاصاَ ، ومقَاصَّةً؛ حنو : » الِقَصاُص « و 

  .الشيءن اتَّبعت أثره؛ ألنَّه اتباع دم املقتول 
: ، أي ]  ١١: القصص [ } َوقَالَْت ُألْخِتِه قُصِّيِه { ]  ٦٤: الكهف  [} فارتدا على آثَارِِهَما قََصصاً { : قال تعاىل 

اتبعي أثره ، ومسِّيت القصَّة قصَّةً؛ لتتبُّع اخلرب احملكيِّ ، والقصص تتبُّع أخبار النَّاس ، ومسِّي املقصُّ مقّصاً ، لتعادل 
  .جانبيه ، هذا أصل املادَّة 

« اجلصُّ ، ومنه : ومنه التقصيص ، ملا يتبع من الكأل بعد رعيه ، والقصُّ أيضاً تتبُّع الدم بالقود ، : فمعىن القصاص 
  .جتصيصها : أي » عن تقصيص القبور  -عليه السالم  -هنيه 
  فصل

كان يف بين إسرائيل القصاص ، ومل يكن فيهم : روى البخاريُّ ، والنَّسائيُّ ، والدَّار قطينُّ ، عن ابن عبَّاس ، قال 
كُِتَب َعلَْيكُمُ القصاص ِفي القتلى احلر بِالُْحرِّ والعبد بالعبد واألنثى باألنثى فََمْن ُعِفَي { : فقال اهللا هلذه األمَّة الدِّية ، 

  ] . ١٧٨: البقرة [ } لَُه ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فاتباع باملعروف 
« تتبع باملعروف ، وتؤدي بإِْحسَاٍن ، » ْيِه بِإْحَسانٍ فَاتَباعٌ بِاملَْعُروٍف وأَداٌء إلَ« : أن يقبل الدية يف العبد : والعفو 

فمن } فََمنِ اعتدى َبْعَد ذلك فَلَُه َعذَابٌ أَلِيٌم { مما كتب على من كان قبلكم ، » ذَِلَك ختِْفيٌف ِمْن رَبِّكُْم َوَرْحَمةٌ 
  .قتل بعد قبول الدِّية ، هذا لفظ البخاريِّ 

نزلت يف قبيلتني من قبائل العرب : قال } احلر بِالُْحرِّ والعبد بالعبد واألنثى باألنثى { : وقال الشَّعيبُّ يف قوله تعاىل 
  .نقتلُ بِعَْبدَِنا فُالَنَ ، ابَن فُالٍَن ، َوبِأََمتَِنا فُالَنةَ بِْنَت فُالٍَن ، وحنوه عن قتادة : اقَْتَتال قتال عمية ، فقالوا 

  »كتب عليكم « فصل يف املراد بقوله 
  :، فهذه اللفظة تقتضي الوجوب من وجهني » فُرُِض َعلَْيكُْم « : معناه : » كُِتَب َعلَْيكُْم « :  قوله

]  ١٨٣: البقرة [ } كُِتَب َعلَْيكُُم الصيام { : قال تعاىل . أن قوله كتب يف عرف الشرع يفيد الوجوب : أحدمها 



وقد كانت الوصية ]  ١٨٠: البقرة [ } ت إِن تََرَك َخيْراً الوصية كُِتَب َعلَْيكُمْ إِذَا َحَضرَ أََحَدكُُم املو{ : وقال 
  »ثَالَثٌ كُِتَبْت َعلَيَّ َولَمْ ُتكَْتْب َعلَْيكُْم « : املفروضات قال عليه السالم : واجبة ، ومنه الصوات املكتوبات أي 

  ] . ٩٧: آل عمران [ } ِحجُّ البيت َوللَِّه َعلَى الناس { مشعرة بالوجوب؛ لقوله » َعلَْيكُْم « لفظة : والثاين 
  .أن يفعل باإلنسان مثل ما فعل ، فهو عبارة عن التَّسوية ، واملماثلة يف اجلراحاتن والدِّيات : والقصاص 

بسبب القتلى ، كما تقدَّم؛ : ، أي } ِفي القتلى { هنا أخبار عمَّا كتب يف اللَّوح احملفوظ ، وقوله » كُِتَب « وقيل 
اآلية على وجوب القصاص على مجيع املؤمين بسبب قتل مجيع القتلى ، إالَّ إنَّهم أجعوا على أنَّ غري فدلَّ ظاهر 

القاتل خارٌج عن هذا الفارق ، أمَّا القاتل ، فقد دخله التخصيص أيضاً يف صورٍ كثريٍة؛ وهي ما إذا قتل اوالد ولده 
  .إالَّ أنَّ العامَّ إذا دخله التخصيص ، يبقى حجَّةً فيما عداه ، والسَّيَّد عبده ، وفيما إذا قتل مسلم مسلماً خطأً ، 

  :هذا اآلية تقتضي وجوب القصاص ، فيه إشكاالن : قولكم : فإن قيل 
لو وجب القصاص ، لوجب إمَّا على القاتل ، أو على ويلِّ الدَّم ، أو على ثالٍث ، واألقسام الثالثة : اإلشكال األول 

 جيب عليه أن يقتل نفسه ، بل حيرم عليه ذلك ، وأمَّا ويلُّ الدم ، فال جيب عليه؛ ألنَّ ويلَّ الدم باطلةٌ؛ ألنَّ القاتل ال
  خييَّر يف الفعل ، والتَّرك ، بل هو مندوٌب إىل التَّرك؛ كقوله

  .لُّق له به فإنه أجنيبٌّ عن القتيل واألجنيب عن الشيء ال تع: وأمَّا الثالث ]  ٢٣٧: البقرة [ } أَقَْربُ للتقوى { 
ال تكون : أنَّا بيَّنا أن القصاص عبارة عن التَّسوية ، وكان مفهوم اآلية إجياب التَّسوية؛ وعلى هذا التقدير : الثاين 

  .اآلية دالَّة على إجياب القتل ألبتَّة ، بل تدلُّ على وجوب رعاية التَّسوية يف القتل الذي كون مشروعاً بسبب القتل 
  :من وجهني واجلواب عن األول 

أن املراد إجياب إقامة القصاص على اإلمام ، ومن جيري جمراه؛ ألنَّ مىت حصلت شرائط وجوب القود ، : أحدمها 
يا أيها األئمَّة ، كتب عليكم استيفاء القصاص ، إن أراد : فإنَّه ال حيلُّ لإلمام أن يترك القود من املؤمنني ، والتقدير 

  .ويلُّ الّدمِ استفاَءه 
يا أيها القاتلون ، كتب عليكم تسليم النفس عند مطالبة الويِّ بالقصاص؛ : أنه خطاب مع القاتل ، التقدير : اين والث

وذلك ألنَّ القاتل ليس له أن ميتنع؛ خالف الزَّاين والسارق ، فإنَّ هلما اهلرب من احلدود ، وهلما أيضاً أن يستترا 
  .ن ذلك حقٌّ آلدميٍّ أ: بستر اهللا ، ال يعرفان ، والفرق بينهما 

أن ظاهر اآلية يقتضي التَّسوية يف القتل ، والتَّسوية يف القتل صفة القتل ، وإجياب الصفة : واجلواب عن الثاين 
  .يقتضي إحياب الذَّات ، فكانت اآلية تفيد إجياب القتل من هذا الوجه 

وذٌ باحلُرِّ ، أو مقتول باحلُرِّ ، فتقدِّر كوناً خاّصاً ، ُحِذف؛ احلُرُّ مأخ: مبتدأٌ وخٌرب ، والتقدير » احلُرُّ باحلُرِّ « قوله 
احلُرُّ كائنٌ « : لداللة الكامل عليه؛ فإنَّ الباء فيه للسَّبب ، وال جيوز ان تقدِّر كوناً مطلقاً؛ إذ ال فائدة فيه ، لو قلت 

أن يكون احلُرُّ مرفوعاً بفعل حمذوف ، : أجاز أبو حيان قتل احلرِّ كائن باحلُرِّ ، و: إالَّ أن تقدِّر مضافاً ، أي » باحلُرِّ 
؛ فإن القصاص يشعر هبذا الفعل } القصاص ِفي القتلى { : ؛ يدلُّ عليه قوله تعاىل » يُقَْتلُ احلُرُّ باحلُرِّ « : تقديره 

ُحرٌّ وأَحَْراٌر ، وُمرٌّ : ، قالوا ال يقاس » أفَْعالٍ « الوصف ، مجعه على » فُْعلٌ « املقدَّر ، وفيه بعٌد ، واحلر وصٌف ، و 
  .» َحرَّ الُغالَُم َيَحرُّ ُحرِّيَّةً « : حمفوظٌ أيضاً ، يقال » َحرَاِئر « وأمرار ، واملؤنَّثة ُحرَّة ، ومجعها على 

  فصل يف اختالفهم يف اقتضاء اآلية احلصر
  :فيه قوالن } احلر بِالُْحرِّ والعبد بالعبد واألنثى { قوله 

  .أنَّها تقتضي أالَّ يكون القصاص مشروعاً إالَّ بني احلُرَّين ، وبني العبدين ، وبني اُألنثيني : األوىل 



  :واحتجَّ عليه بوجوه 
يفيد أن يقتل كلُّ حرِّ باحلر ، فلو كان } احلر بِالُْحرِّ { : تفيد العموم؛ فقوله » احلُرِّ « ان األلف والالم يف : األول 

  .، لكان ذلك احلُرُّ مقتوالً بغري ُحرٍّ ، وذلك ينايف إجياب أن يكون كلُّ حرٍّ مقتوالً باحلُرِّ  قتل حرٍّ بعبد مشروعاً

يقتل باحلر واملبتدأ ال يكون أعمَّ من اخلرب ، : من حروف اجلَرِّ ، فتتعلَّق بفعلٍ ، فيكون التقدير » الباء « أن : الثاين 
التقدير فهذا يقتضي أن يكون كلُّ ُحرٍّ مقتوالً باحلُرِّ ، وذلك ينايف كلَّ  بل إمَّا مساوياً له ، أو أخص منه ، وعلى هذا

  .ُحرٍّ مقتوالً بالعبد 
كُِتَب َعلَْيكُُم القصاص ِفي القتلى { أنه تبارك وتعاىل أوجب يف أول اآلية الكرمية رعاية املماثلة ، وهو قوله : الثالث 

دلَّ على أن رعاية التَّسوية يف احلُرِّيَّة والعبوديَّة معتربةٌ؛ } رِّ والعبد بالعبد احلر بِالُْح{ : ، فلما ذكر عقيبة قوله } . . 
، } . . كُِتَب َعلَْيكُُم القصاص ِفي القتلى { خرج خمرج التَّفسري لقوله } احلر بِالُْحرِّ والعبد بالعبد { : ألن قوله 

سوية؛ فوجب أالَّ يكون مشروعاً؛ ويؤيِّد ما ذكرنا قوله صلى فإجياب القصاص على احلُرِّ بقتل العبد إمهال لرعاية التَّ
َوكَتَْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَهآ أَنَّ { : ، فإن أخذ اخلصم بقوله تعاىل » الَ ُيقَْتلُ ُحرٌّ بِعَْبٍد ، َوالَ ُمْؤِمٌن بِكَاِفرٍ « اهللا عليه وسلم 
  :، فاجلواب من وجهني ]  ٤٥: املائدة [ } النفس بالنفس 

  .هذه اآلية َشْرُع َمْن قبلنا وليَس َشْرعاً لَنا ، واآليةُ اليت َنْحُن فيها شْرُعنا ، فهذا أقَوى يف الدَّاللة : ا أحدمه
أن هذه اآلية الكرمية مشتملةٌ على أْحكَام النُّفُوس على التفصِيل والتَّْخصيص ، وتلك عامَّةٌ ، واخلاصُّ : والثاين 

أَْصَحاُب هذا القَْول إِنَّ ظاِهر اآلية يقتِضي أالَّ يُقتل العبد باحلّر وال تقتل األنثَى بالذَّكَر ، متقدِّم على العامِّ ، مث قال 
إِالَّ إِذَا خالَفْنا هذا الظاهر؛ لإلَمجاع وللمعىن املستنبِط من َنسقِ هذه اآلية الكرمية ، وذلك املعَنى غري موجُود يف احلُرِّ 

ا على ظاهر اللَّفظ ، أَمَّا اإلْمجَماُع فظاهرةٌ ، َوأَمَّا املعَنى املستنَبطُ ، فهو أنه لَمَّا قتل بالعَْبد؛ فوجب أَنْ يبقَى هاهن
أنْ ُيقَْتل بالعبد الَّذي : العبُد بالعبِد ، فََألنَّ يقَتلَ باحلرِّ الذي هو فوقه أوىل ، خبالف احلر ، فإنَّ ملَّا قتل باحلرِّ ، ال يلزم 

  .ْول يف قتل األنثَى بالذَّكَر ، وأَمَّا قتل الذَّكَر باألُْنثَى ، فليس فيه إِالَّ اإلمجاُع هو دوَنُه ، وكذا القَ
ال يفيدُ احلَْصر ، بل يفيد َشْرع الِقَصاص بْين الذُّكُور من غري أن } احلر بِالُْحرِّ { : أَنَّ قوله تعاىل : القول الثاين 

  :وا عليه بوجهني يكُون فيه َداللَةٌ على سائر األقسامِ؛ واحتجُّ
احلر بِالُْحرِّ { يقتضي ِقَصاص املرأة احلُرَّة باملرأة الرقيقَِة ، فلو كان قوله } واألنثى باألنثى { : أنَّ قوله : األول 

  .مانعاً من ذلك ، لوقع التناقض } . . والعبد بالعبد 
  .مجلةٌ تاّمضة مستقلَّةٌ بَنفْسها } . .  كُِتَب َعلَْيكُُم القصاص ِفي القتلى{ : أنَّ قولَُه تعاىل : الثاين 
ختصيصٌ لبعض اجلزئيَّاِت بالذِّكْرن وختصيص بعض اجلزئيَّات بالذِِّكر ال مينع ِمْن ثُبُوت } احلر بِالُْحرِّ { : وقوله 

ور ، مث اختلَفُوا احلُكْم؛ كسَاِئر اجلزئيَّات ، وذلك التخصيُص ميكُن أنْ يكُون لفائدٍة سوى َنفْي احلُكْم عن ساِئرِ الصُّ
  :يف تلك الفَائدة ، فذكَُروا فيها وجهني 

أَنَّ فائدته إِبطالُ ما كان علَْيه اجلاهليَّةُ من أهنم كانوا يقُتلُون بِالََعْبِد منهم احلُرَّ من قبيل : وَعلْيه األكْثَُرونَ : األول 
كُِتَب َعلَْيكُُم { : قوله تعاىل : أَنْ يقولُوا : األَوَّل  القَاِتل ، ففائدةُ التخصيص زْجرُُهم عن ذلك ، وللقائلني بالقَْولِ

ميَنُع ِمْن جواز قَْتل احلرِّ بالعبد ، َألنَّ الِقَصاص عبارةٌ عن املُساواة ، وقتل احلُرِّ بالعبد مل حيُصلْ } القصاص ِفي القتلى 
ة القضاء ، واِإلمامة ، والشهاَدة؛ فوجب أالَّ ُيشْرَع ، فيه رعايةُ املَُساواة ، َألنَُّه زائدةٌ علَْيه يف الشَّرف ، ويف أهليَّ

بقَى يف أقَْصى ما يف الَباب أنه ترك العََمل هبذا النَّصِّ يف قْتل الَعاِلمِ باجلاِهل ، والشَّريف باخلَسِيس باإلْجماع إِالَّ أَنَُّه ي
يوجُِب قْتل احلر بالعَْبد ، } َعلَْيكُُم القصاص ِفي القتلى  كُِتَب{ غري حملِّ اإلمجاع على اَألصلِ ، مث إِنْ سلَّمنا أنَّ قوله 



ميَنُع ِمْن جواز قَْتل احلُّر بالعبد؛ َألنَّ هذا خاصٌّ ، وما قبله عامٌّ ، } احلر بِالُْحرِّ والعبد بالعبد { : إِالَّ أنَّا بَينَّا أنَّ قوله 
متَّصالً بالعامٌ يف اللَّفِْظ ، فإنه يكون مبنزلة االستثناِء ، وال َشكَّ  واخلاُص مقدَّم على العامِّ ، وال سيَّما إِذَا كان اخلاصُّ

  .يف ُوجُوب تقدمية على العامِّ 

واحلَسن  -رضي اهللا عنه  -َنقَلُه حممَّد بُن َجرِيرٍ ، عن عليِّ بن أيب طالب : من بيان فائَدة التَّخصيص : الوجه الثاين 
 يكْتَفي فيها بالقصاصِ ، بل ال ُبدَّ من التراجع ، إالَّ أَنَّ أَكْثََر احملقِّقني زعم أنَّ هذا أنَّ هذه الصُّور هي اليت: البصرِّ 

وهو أيضاً ضعيٌف عند النَّظَر َألنَّه قد ثبت أَنَّ اجلماَعةَ تُقَْتل بالواِحِد ،  -رضي اهللا عنه  -النَّقل مل يصحَّ عن عليٍّ 
  .ُألْنثَى ، وال تََراُجع وال تراجع ، فكذلك ُيقَْتل الذَّكَر با

  :وجهان » َمْن « جيوز يف » فََمْن ُعِفَي « قوله 
  .أن تكون شرطيَّةً : أحدمها 
يف » ُعِفَي « يكون : أن تكون موصولةً ، وعلى كال التقديرين ، فموضعها رفٌع باالبتداء؛ وعلى اَألوَّل : والثاين 

على األوَّل ، وحملُّها وما » فَاتَِّباعٌ « : ه ، وتكون الفاء واجبةً يف قوله ال حملَّ ل: حملِّ جزم بالشَّرط؛ وعلى الثَّاين 
« هو القاِتلُ ، والضمري يف » َمْن « بعدها اجلَزم وجائزةٌ يف الثَّاين ، وحملُّها وما بعدها الرفع على اخلرب ، والظاهر أَنَّ 

للمفعول ، » ُعِفَي « الفاعل ، واملراُد به املصدر ، وبين  هو القاِئُم مقام» شيء « و » َمْن « عائٌد على » لَُه وأخيه 
 ١٣: احلاقة [ } فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصور نَفَْخةٌ َواِحَدةٌ { : وإِنْ كان قاصراً؛ ألن القاصر يتعدَّى للمصدر؛ كقوله تعاىل 

، وهذا املصدر القائُم مقام الفاعل املرادُ به  ، واألخ هو املقتولُ ، أو ويلُّ الدم ، ومسَّاه أخاً للقاِتل؛ استعطافاً علَْيه] 
َعفَْوُت َعْن َزْيٍد ، وَعفَْوتُ « : ؛ تقول » َعْن « يتعّدى إىل اجلاين ، وإىل اجلناية ب » ُعِفَي « الدَُّم املعفُوُّ عنه ، و 

َعفَْوتُ « ؛ تقول » َعْن « اية ب ، وإىل اجلن» الالم « فإذا عدي إليهما معاً ، تعدَّى إىل اجلاين ب » َعْن ذَْنبِ َزْيدٍ 
هو ويلُّ أي َمْن ُجِعلَ » َمْن « : وقيل » فَمْن ُعِفَي له َعْن جنايِتِه « : ، واآلية من هذا الباب ، أي » ِلزَْيٍد َعْن ذَْنبِِه 

« سَتَحقُّ ، واملرادُ ب ذلك امل: حينئٍذ » َشْيٌء « له من دم أخيِه بدلُ الدمِ ، وهو الِقَصاص ، أو الدَِّيةُ ، واملراُد ب 
« : [ مبعىن » ُعِفَي « القاِتلُ ، ويراد بالشيِء الديةُ ، و : املقتولُ ، وحيتمل أنْ يراَد علَى هذا القول أيضاً » األخ 
  .» ُترَِك « مبعىن : على هذين القولَْين ، وقيل » ُيسَِّر 

» تُرَِك « مبعىن » ُعِفَي « َهالَّ فسَّْرَت : فإنْ قُلَْت : قال » ُترِكَ « ىن مبع] » ُعِفَي « وَشنََّع الزَّْمَخشرِيُّ على َمْن فَسَّر 
  .؛ حىت يكون َشْيٌء يف معىن املفُعول به 

: ، فإنْ قُلَت » َوأَْعفُوا اللَِّحى « : ، ومنه » أَْعفَاُه « مبعىن تركَُه ، لْيس يثُبُت ، ولكْن » َعفَا الشَّْيء « : ألنَّ : قلُْت 
عبارةٌ : قلُْت » فََمْن ُمِحَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشيء « : إِذَا َمَحاُه وأَزَالَُه ، فهالَّ َجْعلَت مْعنَاه » َعفَا أَثََره « : َت قولُُهْم قد ثََب

 يُْعَدلُ قلقلةٌ يف مكَاهنا ، والعفُو يف بابِ اجلناياِت عبارةٌ متداولَةٌ مشُهورة يف الكَتاب والسُّنِة ، واستعمال النَّاس ، فال
عنها إىل أخَرى قلقٍة نابيٍة عْن مكاهنا ، َوتََرى كثرياً ممن يتعاطَى هذا العلَْم جيترىُء إِذَا أْعضلَ علَْيه ختريُج وْجٍه 
  .للمْشِكلِ من كالم اهللا تعاىل على اختراعٍ لُغٍة ، وإدِّعاٍء عل العرب ما لَمْ تعْرفُه ، وهذا ُجزأةٌ يستعاذ باهللا منها 

[ ملرفوِعِه » َعفَا « فَالَ َيْبُعُد حَْملُ اآلية علَْيه ، ويكون إسناد » َمَحا « مبعىن » َعفَا « إذا ثََبتَ أنَّ : ُبو َحيَّان قال أَ
جمازاً؛ ألنَّه َمْصَدٌر مشبَّهٌ ] إسناداً حقيقياً؛ ألنَُّه إِذْ ذاَك مفعولٌ به صريح ، وإذا كان ال يتعدَّى كان إسناده ملرفوِعِه 

« املتعدِّي مبعىن » َعفَا « الالَّزم لشهرته يف اجلنايات ، و » َعفَا « كْونَ : ملفعول به ، فقد يتعاَدلُ الوْجَهان؛ أَْعنِي با
  .لتعلُّقه مبرفوِعِه تعلُّقاً حقيقياً » َمَحا 



  .معىن َتَرَك » َعفَا « تَضّمن : فإن قيل 
  .» َتَرَك « مبعىن » َعفَا « أن يكون  -رمحه اهللا  -اَز ابن عطيَّة أنَّ التَّمني ال َيْنقَاُس ، وقد أََج: فاجلواُب 
فََمْن فضل له من الطائفََتْين على اُألْخَرى شيٌء من ِتلْك الدِّيات؛ ِمْن : مبعىن فُِضلَ ، واملعَنى » ُعِفَي « وقيل إِنَّ 

  .الِ أوَّلَُها َعفَاء الشَّْيُء إِذَا كَثَُر ، َوأَظَْهُر َهذه األقَْو: قَْوِلهِْم 
: متسكوا هبذه اآلية ، فقالوا : إِمَّا الِقَصاص ، َوإِمَّا الدَِّية : يوجب العَْهد أحدا أمَرين : فصل اعلم أَنَّ الذَّين قالُوا 

حَدُهما ، وال جيوزُ اآليةُ تُدلُّ على أَنَّ فيها عافياً وَمعفّواً َعْنه ، وليَس هاهنا إالَّ َوِليُّ الدمِ ، والقاتلُ ، فيكون العاِفي أ
أن يكونَ القاتلَ َألنَّ ظاهر الْعفو هو إسقاطُ احلقِّ ، وذلك إنَّما يتأتَّى من الويلِّ الذي له احلقُّ على القاتل ، فصار 

  .فإذا َعفَى َوِليُّ الدَّم عن شيٍء يتعلَّق بالقاِتلِ ، فليتبع القاتلُ ذلك العفو َمبْعروف : تقديُر اآلية 

مبهٌم ، فال بدَّ من محله على املذكُور السَّابق ، وهو وجوب الِقَصاصِ؛ إزالةً لإلهبام ، فصار تقدير » شيء « وقوله 
وباإلْجماع ال . إِذَا حَصلَ الْعفُو للقاتلِ عن شيِء فلُْيْتبع القاِتلُ الَعاِفَي باملَْعروف ، واألداء إِلَْيه باِإلْحَسان : اآلية 

جب أن يكُون ذلك الواجُب ، هو الدِّيةَ؛ وهذا يدلُّ على أنَّ موجَِب العمد هو القََود ، أو جيُب أداُء غْير الدِّية؛ فو
  .املال؛ إِذْ لو مل يكُْن كذلك ، ملا كان واجباً عْند العفو عن القَوِد ، واهللا تعاىل أعلَُم 

أي أثَبَت اخلياَر لَكُمْ يف أْخذ الدية ، والِقَصاص؛ ، } ذلك َتْخِفيٌف مِّن رَّبِّكُْم َوَرْحَمةٌ { : ومما يؤكِّد هذا قولُه تعاىل 
رمحةً َعلَْيكُم ، َألنَّ احلُكم يف الَيُهود حْتُم الِقَصاصِ ، واحلُكَم يف النََّصاَرى حتُم العفوِ؛ فخفّف عن هذه األمَّة ، 

هذه األمَّة؛ ألنَّ ويلَّ الدم قد تكون وشََرع هلم التخيَري بني الِقَصاص ، والَعفْوِ ، وذلك ختفيٌف من اهللا ورمحةٌ يف حقِّ 
الديةُ عْنده آثََر ِمن القََوِد ، إذا كان حمتاجاً ، وقد يكون القََوُد عنده آثََر ، إذا كان راغباً يف التشفِّي ، ودفْع شر 

  .القاتلِ عْن َنفْسِه ، فجعل اخلَِيرةَ فيما أحبَُّه؛ رمحةً من اهللا يف حقِّه 
} فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه { : م أَنَّ العاِفَي هو ويلُّ الدمِ ، والعفو إسقاطُ احلقِّ ، بل املراد من قوله ال نسلِّ: فَإِنْ قيل 

ما : ُخذْ ما ُعِفَي ، أي : سهالً ، ويقال : أَتانِي هذا املالُ َعفْواً َصفْواً ، أي : أي فَمْن َسُهلَ له ِمْن أخيه شيٌء ، يقال 
فَمْن كان من أولياِء الدَّم ، وسَُهلَ : ، فتقديرُ اآليِة ]  ١٩٩: األعراف [ } ُخِذ العفو { : وتعاىل  َسُهلَ؛ قال تبارك

بسب أِخيِه املَقْتُولِ ، فإِمَّا أن : له ِمْن أخيه الَّذي هو القاِتلُ شيٌء من املالِ ، أو سَُهلَ له من جهة أِخيه املَقْتُولِ ، أي 
: ا أن تكون قراَبُتُه غْير األخوَّة ، فسمَّاه أخاً جمازاً؛ كما مسَّى املقتول أخاً للقاتل ، واملراد يكون أَخاه حقيقةً ، وإِمَّ

م فمن كان من أولياء الدم وسَهَّلَ ، فليتبْع ويلُّ الدم ذلك القاِتلَ يف مطالََبِة ذلك املالِ ، وليؤدِّ القاتلُ إىل وَِليِّ الدَّ
إنَّ اهللا تعاىل َحثَّ « : ر مطل ، وال مدافعة ، فيكون معَنى اآلَيِة؛ على هذا التقدير ذلك املال باإلْحَسان؛ مْن غَْي

  .أَنْ يرضَْوا بِِه؛ ويْعفُوا عن القََود : األَْوِلَياَء ، إِذَا ُدُعوا إىل الصُّلْحِ من الدَّمِ على ديتِه كُلِّها ، أو َبْعضها 
املراُد هو أن يكون الِقَصاَص مشتركاً بني شريكَْين؛ فيعفُو :  جيوز أن يقال سلَّمنا أن الَعاِفَي هو َوِليُّ الدم ، لكن ال

أحدمها فحينئٍذ ينقلب نصيُب اآلَخر إىل الدِّية ، واهللا تعاىل أََمَر الشريَك السَّاكت باتِّباَع القاتلِ باملَْعروف ، وأمر 
  .القاتل باألداء إِلَْيه بإِْحَسان 
الدم ، سواٌء كان له شريٌك ، أْو ملَ لكُْن ِلَم ال َيجُوز أن ُيقَالَ إن هذا َمْشروطٌ بِرضا القاِتلِ  سلَّمنا أن العاِفَي هو ويلُّ

لدنيا إِالَ أَنَّه تبارك وتعاىل مل يذكُر رضا القاِتل؛ ألنه ثابٌت معروٌف ال حمالة ، َألنَّ الظاهر ِمْن كلِّ عاقلٍ أنَّه يبذلُ كلَّ ا
عن َنفْسه؛ َألنَُّه إِذَا قتل ال يبقَى له نفٌْس وال مالٌ ، وبذلك املال فيه إحياُء النَّفْسِ ، فَلَمَّا كان هذا لَغََرضِ َدفْع القَْتل 

  .الرضا حاصالً يف األََعمِّ األغلَبِ ، ال َجَرَم ترك ذكْره ، وإن كان معترباً يف نَفْس األَْمر 



َصاص أوىلَ مْن َحمله على َدفع القاتل املالَ إىل ويلِّ الدمِ؛ ِمْن هنا على إسقاط الِق» العفوِ « فاجلواب أَنَّ محل لفظ 
  :وجهني 
أنَّ حقيقة العفوِ إِْسقاط احلِّ؛ فوجب أالَّ يكونَ حقيقةً يف غريه؛ دفعاً لالشتراك ، وحَْملُ اللفظ هنا على : األوَّل 

{ : ، كان محل قوِلِه } كُِتَب َعلَْيكُُم القصاص ِفي القتلى { : إِْسقاط احلقِّ أَوىل من ْمحله على ما ذكَرمتِ؛ َألنَّه لَمَّا قال 
لفظ مبهٌم ، ومحل هذا املْبَهم علَى » َشْيٌء « على إسقاط حقِّ القصاص أَوْلَى؛ ألنَّ قوله } فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه 

  .ذلك املعيَّن املذكور السَّابقِ أَْولَى 
عبثاً؛ ألنَّ بَْعد } فاتباع باملعروف وَأََدآٌء إِلَْيهِ بِإِْحَساٍن { ما ذكَرمت ، لكان قوله » فْو الَع« لو كان املراُد ب : الثاين 

َسان ُوُصول املالِ إِلَْيه يف السُّهولة واللِّني ، ال حاجة به إلَْيه ، وال حاَجةَ بذلك املُْعكَى أنْ يؤمر بأداء ذلك املَالِ باِإلْح
.  

  :هني واجلواب عن الثاين ِمْن وج
إِنََّما يتمشَّى بفَرض ُصورٍة خمْصُوصة ، وهي ما إذا كان َحقُّ الِقَصاصِ مشتركاً بني اثنني ، : أنَّ ذلك الكالم : األَول 

فعفا أحدمها وسكت اآلخُر ، واآلَيةُ دالَّة على شرعيَّة هذا احلُكْمِ على اِإلطْالَق ، فَحَْملُ اللَّفْظ املطْلَقِ علَى ُصورة 
  .قيَّدة خالفُ الظاَّهر خاصَّة م

ضمٌري عائٌد إىل مذكور سابقٍ ، وهو العاِفي ، فوَجَب أداء هذا املال } َوأََدآٌء إِلَْيِه بِإِْحسَاٍن { أن اهلاء يف قوله : الثاين 
  .يكون أداؤه إىل غْير العايف فيكون باطالً : إىل الَعاِفي ، وعلى قولكم 

ثُُبوِت أَْخِذ الدِّية وقبول ذلك لويلِّ الدم ، على اعتبار رضا القاتلِ ُيَخاِلُف الظَّاهر ، أنَّ توقيَف : واجلواُب عن الثَّالث 
  .وهو غَْيُر جائزٍ 

  فصل
نَُّه يقال قد َتقَدََّم أن تقِديرَ اآلية الكرمية َيقَْتِضي َشْيئاً من الَعفو ، وهذا ُيْشِكلُ إِذَا كان احلّق ليَس إال القََود فَقَط ، فإ

ن َوُد ال يتبعَّض ، فما إذا كان جمموُع حقِّه ، إِمَّا القَوَد َوإِمَّا املَالَ؛ كان جمموُع حقِّه متبعِّضاً؛ ألنَّ له أنْ يعفو عالقَ: 
  ؟. القَود دون ملال وله أن يعفُو عن الكُلِّ 

َسقُوط القََوِد ، وعفو بعض األولياءَ  وتنكري الشَّيء يفيد فائدةً عظيمةً؛ َألنَُّه كان جيوز أن يتوهم أنَّ العفو ال يؤثِّر يف
َعْن حقِّه؛ كَعفْو مجيعهم َعْن حقِّهم ، فلو عرَّف احلقَّ ، كان ال يفهم مْنه ذلك ، فَلَمَّا نكَّره ، صار هذا املعَْنى مفهوماً 

  .منه 
  فصل يف داللة اآلية على كون الفاسق مؤمناً
  :ق مؤمناً ِمْن ثالثة أوجه نقل أ ابن عبَّاس متسَّك هبذه اآلية كَْو الفاِس

وإِنَّما وجب الِقَصاُص عليه إذا صدر القتل العمدُ : أنَّه تعاىل مسَّاه مؤمناً ، حال ما وَجَب الِقَصاص علَْيه : أحدها 
  .العدوان ، وهو باِإلْجماع من الكبائرِ؛ فدلَّ على أن صاِحَب الكبريِة مؤمٌن 

: القاتل ، وبْين ويلِّ الدم ، وال َشَك أنَّ هذه األخوَّة تكُون بَسَبب الدِّينِ ، قال تعاىل أنَّه أثَْبَت األخوَّة بْين : وثانيها 
فلوال أَنَّ اإلَميانَ باقٍ مع الفسقِ ، وإالَّ ملا بِقيت األخوَّة احلاصلةُ بسبب ]  ١٠: احلجرات [ } إِنََّما املؤمنون إِخَْوةٌ { 

  .الدين 
  .َب إىل الَعفْو عن القاِتلِ ، والندب إىل الَعفْو ، إِنَّما يليُق باملؤمن أنه تبارك وتعاىل َنَد: وثالثها 

هم اَألئمَّةُ ، } كُِتَب َعلَْيكُُم القصاص ِفي القتلى { : املخاطُب بقوله : إِنْ قلْنا : فقالوا : أجابت املعتزلة عن اَألوَّل 



  :ُه ِمْن وجهني ُهُم القاِتلُون ، فجواُب: وإِنْ قلْنا : فالسُّؤالُ زائلٌ 
  .أن القاتل قبل إقداِمِه على القَْتل ، كان مؤمناً فسمَّاه اهللا تعاىل مْؤمنا هبذا التأويل : أحدمها 

  .أن القاتل قد َيتُوب ، وعْند ذلك يكُونُ مؤمناً ، مث إِنَّه تعالَى أَْدَخلَ فيه غري التائبِ تغليباً : الثاين 
  :وأجاُبوا عن الثَّاين بوجوه 

  .أَنَّ اآلية نزلَْت قبل أن يقتل أحٌد أحداً ، وال شكَّ أَنَّ املؤمنني إخوةٌ قْبل اإلقدام على القَْتل : ل األوَّ
  .الظاهر أنَّ الفاسق يتوُب ، أو َنقُولك املرادُ األُخوَّة بْين ويلِّ املقتول والقتيل؛ كما تقدَّم : والثاين 
  ] . ٦٥: األعراف [ } وإىل َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً { : تاب؛ كقوله جيوز أن يكون جعلُه أخاً له يف الك: الثالث 
أنَّه حَصلَ بْين ويلِّ الدمِ ، وبْين القاتل نوٌع تعلُّق واختصاصٍ ، وهذا القَْدرُ يكْفي يف إِطالق اْسمِ اُألخُوَّة ، : الرابع 

  .قلْ لصاحبك كذا ، إِذَا كان بينهما أَدَنى تعلُّق : كما نقول للرُجل 
  .ذكر لفْظ األُخوَّة؛ ليْعِطف أحَدُهما على صاحبه بِِذكْره ما هو ثابٌت بينهما من اجلنسيَّة : اخلامس 

  .أنَّه ندبه ملا بينهما من أصل اإلقرار واالعتقاد : وعن الثَّالث 
فٍة ، واهللا تعاىل أَثَْبتَ أنَّ هذه الوجوه كُلَّها تقتِضي تقْييَد األخُوَّة بزماٍن دون زماٍن ، وبصفٍَة دون ص: واجلواُب 

املراُد باألُخوَّة الَّيت بْين ويلِّ الدم : األخوَّةَ على اإلطْالق ، وهذا اجلواُب ال يردُّ ما ذكَُروه يف الَوْجه الثاين ِمْن قوهلم 
تَّبْع ويلُّ الدَّم القاتلَ باملعروف ، فَلَْي: الدَِّيةُ : فََمْن ُعِفَي لَُه بسبب أِخيه املَقُتول َشْيء واملراد « : واملقتولِ؛ كأنه قيل 

  .َوْألُيَؤدِ القاتلُ الديةَ إىل وَِليِّ الدَّمِ بإحسان؛ وحينئذ حيتاُج هذا إىل جوابٍ 
  :ثالثةُ أوجٍه « اتِّبَاٌع » يف رفْع } فاتباع باملعروف { : قوله 

: والواجُب االتباُع وقدَّره الزخمشريُّ  - رمحه اهللا تعاىل -أن يكون خرب مبتدأ حمذوف ، فقدره ابن عطيَّة : أحدها 
  ؟. « فاَألْمر اتِّباٌع » 

 ٤: حممد [ } فَضَْرَب الرقاب { وهذا سبيلُ الواجباِت ، وأَمَّا املندوبات ، فتجيء منصوبةً؛ كقوله : قال ابن عطيَّة 
من أَنَّ اجلملة االمسية أثَبُت وآكد؛ فيمكن وال أدري ما الفَرٌْ بني النَّْصب والرفع ، إالَّ ما ذكروه : قال أبو حيَّان ] 

  ] . ٦٩: هود [ } قَالُواْ َسالَماً قَالَ َسالَمٌ { : أن يكُونَ مستند ابن عطيَّة هذا ، كما قالوا يف قوله 
 ال« كَانَ » هو ضعيٌف؛ إِذْ : قال أبو حيَّان « فليكن اتباٌع » : أن يرتفع بإضمار فعل ، وقدره الزخمشري : الثاين 

  .؛ لدليلٍ َيُدلُّ عليه « لَْو » الشَّرطيَّة و « إِن » تضَمُر غالباً إالَّ بعد 

َمْن قدَّره : ومنهم » فعلَْيِه اتباٌع « : َمْن قَدََّرُه متقدِّماً عليه ، أي : أن يكُونَ مبتدأً حمذوَف اخلرب ، فمنهم : الثالث 
  .» ْيه فَاتِّباعٌ باملَْعُروِف علَ« : متأخِّراً عنه ، أي 

  :فيه ثالةُ أوُجٍه » بِاملَْعُروِف « قولُُه 
  .فيكون منصوَب احمللِّ » اتِّبَاٌع « أن يتعلَّق ب : أحدها 
  .فيتعلَّق مبحذوف ويكون حملُّه الرفَْع » اتِّبَاٌع « أن يكونَ وْصفاً لقوله : الثاين 

والعاملُ يف احلالِ » فعلَْيِه اتِّباُعُه عادالً « : ة ، تقديُرُه أَنْ يكون يف حملِّ نصب على احلال ِمَن اهلاء احملذُوف: الثاللث 
  .مْعَنى االْسِتقْرار 

  .فاتِّبَاٌع؛ ألنَّه معطوف علَْيه : يف رفعه أربعةُ أوُجه ، الثالثة املقولةُ يف قوله » َوأَداء إِلَْيِه بإْحَساٍن « قولُُه 
يف حملِّ نْصبٍ؛ » إِلَْيِه « ، وهو بعيٌد ، و » بإِْحَساٍن « رورُ َبْعده ، وهو أنْ يكونَ مبتدأً خربه اجلارُّ واجمل: والرابع [ 

» أََداٌء كَاِئٌن إلَْيِه « و : فيتعلَّق مبحذوٍف ، أي » أداٌء « ، وجيوز أن يكونَ يف حملِّ رفْع؛ صفةً ل » أداٌء « لتعلُِّقِه ب 



.  
  ] .» بِاملَْعرُوِف « لة يف الثالثة املقو: فيه أربعةُ أوجٍه » بِإِْحَساٍن « و 

، تعود إىل العايف » إِلَْيِه « واهلاء يف . » أََداٌء « أَنْ يكون خرب األداء ، كما تقدَّم يف الوجه الرابع من رفع : والرابع 
حىت { ، ومنه يستلزُم عافياً ، فهو من باب َتفِْسري الضمري مبصاحب بوْجٍه ما » َعفَا « ، وإنْ مل َيْجرِ له ِذكٌْ ، َألنَّ 

  ]الطويل : [ داللةً عليها؛ ومثله » الَعِشيِّ « الشمس؛ ألن يف ذكر : أي ]  ٣٢: ص [ } َتوَاَرْت باحلجاب 
  َدعَاَك َوأَْيديَنا إِلَْيِه َشوَارُع... فَإِنََّك َوالتَّأْبَِني ُعْرَوةَ بَْعَدَما  - ٩١٨

  وَطَْيُر املَنَاَيا فَْوقَُهنَّ أََواقُِع. ..لَكَّالرَُّجلِ الَْحاِدي َوقَْد َتلَعَ الضَُّحى 
  .عليها؛ إلِنََّها تصاحُبُه بوجه مَّا » احلَاِدي « لإلِبِلِ؛ لداللة لَفْظ » فَْوقَُهنَّ « فالضمُري يف 

  فصل
  .ء إِلَْيه بإحسان على الَعاِفي االتباُع باملَْعروف ، وعلى املَْعفُوِّ األََدا: قال ابُن عبَّاس ، واحلََسُن وقتادةُ ، وجماهد 

أالَّ : وقيل مها على املَْعفُوِّ عنه ، فإنَّه ُيتْبع عفو العاِفي مبعروٍف ، فهو أَداٌء املعروِف إليه بإحسان ، واالتباُع باملعروف 
ْير املاِلن فال يشتدَّ يف املطالبة ، َبلْ جيري فيها على العاَدةِ املألُوفَة فإنْ كان ُمْعِسراً ، أْنظََره ، وإن كان واجداً لَغ

يطالبه بزيادة على قدر احلَقِّ ، وإن كان واحداً لغري املال الواجبِ ، فيمهله إىل أن يبيع ، وأن يستبدل وأالَّ مينعه 
ع أالَّ َيدَِّعَي اإلِعداَم يف حال اِإلمكاِن ، وال يؤخِّره م: تقدمي األهمِّ من الواجبات ، فأَمَّا الداء إلَيه بإحسان فاملراد به 

  .الوُجود ، وال يقدِّم ما ليس بواجِبٍ عليه ، وأن يؤدي املالَ ببْشرٍ ، وطالقٍة ، وقولٍ مجيلٍ 
أّنَّ ويلَّ الدم ، إِذَا َعفَا عن القصاصِ على الدِّية ، فله أَْخذُ الدية ، : ومذْهُب أكثر الُعلََماِء ، والصحابِة ، والتابعني 

  .وإِنْ مل يْرَض القَاِتلُ 
  .ال ِدَيةَ له ، إالَّ برضى القاتل : َسُن ، والنََّخِعيُّ ، وأصحاب الرأي وقال احلَ

َمْن قُِتلَ له قَِتيل ، فَُهَو بَِخْيرِ النَّظََرْينِ ، إِمَّا أَنْ َيقُْتلَ َوإِمَّا أَنْ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قوله : حجَّة القول األَوَّل 
  .» يفِدي 

اِإلشارةُ بذلك إىل ما َشَرعه من الَعفْو ، والدية؛ ألنَّ الَعفْو ، وأَخذَ الدَِّيِة حمرَّمان َعلى أْهل » ذَِلكَ َتخِْفيف « : قولُُه 
التَّْوراة ، ويف شَْرع النََّصاَرى العفْو فقَطْ ، ومل يكُْن هلم القصاص ، فخري اهللا تعاىل هذه األمَّة بْين القصاص ، وبْين 

  .ه ورمحةً الَعفْو على الدَِّية ختفيفاً من
يف حملِّ رفْعٍ؛ » ِمْن رَبِّكُم « و } فاتباع باملعروف وَأََدآٌء إِلَْيهِ بِإِْحَساٍن { راجٌع إىل قوله » ذَِلَك « : وقيل إِنَّ قولَُه 

  .َألنَُّه صفةٌ ملا قبله ، فيتعلَّق مبحذوف 
  .» رْحَمة ِمْن رَبِّكُمْ « : وَرْحَمةٌ صفُتها حمذوفةٌ أيضاً ، أي 

من كونِها شرطيَّةً وموصولَةً ، » فََمْن ُعِفَي لَُه « الوجهاِن اجلائزاِن يف قوِلِه » َمنِ « جيوز يف » فََمن اْعَتَدى « ه قول
  .ومجيُع ما ذكر ثَمَّةَ يعوُد هنا 

  فصل
هو أن : دة ، واحلسن داوز احلَدَّ غلى ما هو أكْثَُر مْنه ، قال ابن عبَّاس ، وقتا: ، أي » اْعَتَدى « : قال ابُن عبَّاس 

لُوه ، فنهى َيقُْتلَ َبْعد الَعفْوِ ، وأخذ الدِّية ، وذلك أنَّ اجلاهليَّة كانوا إذا َعفَْوأ ، وأََخذُوا الدية ، مث ظَِفرُوا بالقاتل ، قََت
  :، وفيه قوالن } فَلَُه َعذَابٌ أَلِيٌم { اهللا عن ذلك يف قوله 

  .األملِ يف اآلِخرِة  أنه نوٌع من العذابِ شديٌد: أشهرُهما 



هو أن يقتل ال حمالة ، وال َيْعفُو َعْنه ، وال يقبل منه الدِّية؛ : روي َعْن قتاَدة ، واحلََسن ، وسعيد بن جبري : والثاين 
  »الَ أَُعاِفي أََحداً قََتلَ َبْعدَ أَْخِذ الدَِّيةِ «  -عليه الصَّالة والسَّالم  -لقوله 

َبْعد أْخذ الدِّية؛ كََمْن قََتلَ ابتداًء ، إنْ شاء الويلُّ قََتلَه وإِنْ شاَء ، عفا عنه ، وعذابه يف اآلخر ، قال القرطيبُّ مْن قََتلَ 
  .وهذا قولُ مالٍك ، والشافعيِّ ومجاعٍة 

  .و عذاُبه أن يقتل الَْبتَّةَ ، وال ميكن احلاكُم الويلَّ من الَعفْ: وقال قتادةُ وعكْرمةُ ، والسُّدِّيُّ ، وغريه 
فإِنَّ : قال ابن اخلَطِيب وهذا القَولُ ضعيٌف؛ ألن املفُهوم من العذاب اَألليم عْند اإلطالق هو عذاُب اآلخرة ، وأْيضاً 

القََوَد تارةً يكُونُ عذاباً؛ كما هو يف حقِّ غري التائب ، وتارةً يكُون امتحاناً؛ كما يف حقِّ التائب ، فال يصحُّ إِطْالٌقُ 
  .إالَّ يف وجه ُدونَ وْجٍه  العذابِ علَْيه

  ) ١٧٩(َولَكُْم ِفي الِْقَصاصِ حََياةٌ َيا أُوِلي الْأَلْبَابِ لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ 

  :يف معىن كَْوِن الِقصاصِ حياةً وجوه 
نع أَنَّ تكُون نفَْس أَنَّهُ ليس املرادُ أَنَّ َنفْس القصاص حياةً؛ َألنَّ القصاَص إِزالةٌ للحياِة ، وإزالةُ الشيِء ميت: أحدها 

  .ذلك الشَّيِء ، بل املراد أَنَّ شَْرع الِقَصاص ُيفِْضي إىل احلياة 
فإنَّ َمْن : حقِّ املقتول  أَمَّا يف حقِّ مَن يريٌد القََتلَ فإنَُّه إذا َعِلَم أَنَّه إذا قَِتلَ َتَرَك القَْتل؛ فال يقتل ، فَيبْقَى َحّياً ، وأمَّا يف

فََألنَّ يف شرع الِقَصاص بقاَء : خاف ِمَن الِقَصاصِ؛ تََرَك قَتلُه فيبقَى غري مقتول ، وأمَّا يف حِّ غريمها  أراد قتلَه ، إذا
حاربة من َهمَّ بالقَْتل ومن يهّم به ، ويف بقائهما َبقَاُء َمْن يتعصَُّب هلما؛ َألنَّ الِفْتَنة تعظُُم بسَبب القَْتل فتؤدِّي إىل املُ

  .قتل عالَمٍ من النَّاس ، ويف شَْرعِ الِقَصاص زوالٌ ِلكُلِّ ذلك ، فيصري حياةً للكُلِّ  الَّيت تنتهي إىل
أَنَّ نفَس القصاص سبُب احلياة؛ ألنَّ َساِفك الدَّم ، إِذَا أُقِيَد مْنه ، ارتدع َمْن كان يُهمَّ بالقتل ، فلم يقتل ، : وثانيها 

  .جه فكان القصاص نفُسه سبباً للحياة ِمْن هذا الو
معىن احلياة سالمُتُه ِمْن ِقَصاصِ اآلِخرة ، فإِنَُّه إذا اقتصَّ منه يف الدُّْنيا ، حيي يف اآلخرة ، وإذا مل يقتّص منه : وثالثها 

يف الدُّنيا اقُْتصَّ منه يف اخلرة وها احلُكْم غري خمتصٍّ بالِقَصاصِ يف النَّفْسِ ، بل يدخل فيه الِقصاص يف اِجلراح 
  . والشِّجَاج
  .ت املراُد من الِقَصاصِ إجياُب التَّوَبة : قال السُّدَّيُّ : ورابعها 

  .وقرأ أبو اجلوزاء يف القََصصِ واملراد به القُرآن 
  .قال ابُن عطيَّة وحيتمل أن يكون َمْصدراً كالِقصاصِ ، أي أَنَُّه إذا قُصَّ أثَُر القاتلِ قََصصاً ، قُِتل 

  .أي فيما أَقُصُّ عليكُْم ِمْن ُحكْم القَْتل والِقَصاصِ } القصاص َحَياةٌ ِفي { : وحيتمل أن يكون قوله 
  فصل يف الردِّ على احتجاج املعتزلة باآلية

وَلَكُْم ِفي القصاص َحيَاةٌ ياأويل { : دلَّْت هذه اآليةُ على أنَّ الِقَصاصِ سبٌب للحياة؛ لقوله تعاىل : قالت املعتزلة 
ى أَنَُّه لو مل ُيشْرع الِقَصاُص ، لكان ذلك سبباً للموت قبل حلول َوقِْتِه ، وكذلك كلُّ ما ، فَدلَّ ذلك عل} األلباب 

  .نتج من احليوان ، فإنَّ هالكه قَْبلَ أجِلِه؛ بدليل أنَُّه جيب على القاِتلِ الضَّمانُ والدِّية 
{ : وقوله ]  ١٤٥: آل عمران [ } اهللا ِكتَاباً مَُّؤجَّالً  َوَما كَانَ ِلنَفْسٍ أَنْ َتمُوَت إِالَّ بِإِذِْن{ : وأجيب بقوله تعاىل 

: وح } إِنَّ أََجلَ اهللا إِذَا َجآَء الَ يَُؤخَُّر { ]  ٣٤: األعراف [ } فَإِذَا َجآَء أََجلُُهمْ الَ َيْسَتأْخُِرونَ َساَعةً َوالَ َيْسَتقِْدُمونَ 
إِنَّه لو مل : قتل العبد علمنا أَنَّ ذلك أجلُُه ، وال يصحُّ أن يقال فمىت ]  ٣٨: الرعد [ } ِلكُلِّ أََجلٍ ِكَتابٌ { ]  ٤



  .ُيقَْتلُ ، لعاش؛ ملا ذكرنا من اآليات 
  .أمَّا وجوب الضمان والدِّية ، فلإلقدام على القَْتل وللزجر عن الفِْعل 

  فصل يف كون اآلية يف أعلى درجات البالغة
ة يف اإلجيازِ مع مجيع املعاين باللّغةٌ بالغةٌ أعلى الدَّرجَات؛ فإنَّه قولَ الَعَربِ يف هذا اتفق علماُء الَبَياِن على أَنَّ هذه اآلي

قَْتلُ الَبْعضِ أَْحَيا « ، ويروى » أَكَفُّ ِللْقَْتلِ « ، ويرَوى » أَنْفَى ِللْقَْتل « ، ويروى » القَْتلُ أَوْقَى ِللْقَْتلِ « املعىن 
فهذا وإن كان بليغاً فقد أَْبَدتِ الُعلماُء َبْينه وبْيَن اآلية الكرميِة » وا القَْتلَ ليقلَّ القَْتلُ أَكِْثر« : ، ويروى » اجلَِميع 

  :وجوهاً عديدةً يف البالغة ، ُوجدت يف اآلية الكرمية دونه 
  .أَنَّ يف قوِلهِم تكراَر االسم يف ُجْملٍة واحدٍة : مْنها 

أفعل تفضيل فال بدَّ من تقدير املفضَّل » أَكَفُّ « و » أَوقَى « و » أَْنفَى « ٍف؛ ألنَّ أَنَّهُ ال بدَّ ِمْن تقدير َحذْ: ومنها 
  .أنفى ِللْقتلِ ِمْن ترِك القتل : عليه ، أي 

  .أنَّ الِقَصاص أََعمُّ؛ إِذ يوجد يف النَّفْس ويف الطَّرف ، والقتلُ ال يكون إالَّ يف النَّفسِ : ومنها 
  .م كونُ وجود الشيء َسَبباً يف انتفاِء نفسه أَنَّ ظاهر قوهل: ومنها 
أَْضَحَك { : أَنَّ يف اآلية َنوعاً من البديع ُيسمَّى الطَباَق ، وهو مقابلةُ الشيِء بضدِّه ، فهو ُيشبه قوله تعاىل : ومنها 

  ] . ٤٣: النجم } { وأبكى 
« اسُم َجمع؛ َألنَّ واحده ، وهو » أُوِلي « أنَّ مناًدى مضاٌف وعالمة نصبه الياُء ، واعلم } ياأويل األلباب { : قوله 
من غَري لفظه ، وجيري َمجرى مجع املذكَّر السَّامل يف رفعه بالواو ونصبه وجرِّه بالياء املكسور ما قبلها ، » ذُو 

 ١٧٧: البقرة  [} ذَوِي القرىب { : وُحكمه يف لُُزوم اإلضافة إىل اسم جنس حكُم مفرِدِه ، وقد تقَدََّم يف قوله تعاىل 
يف النَّْصب » أُوِلي كَذَا « ليفرِّقوا بني : وكتباً يف املُْصحف بواوٍ بعد اهلمزة؛ قالوا » أُوالَت « ويقابلُُه يف املؤنث ] 

اْسَم  »أُولَِئَك « الَّيت هي حرُف جرٍّ ، مث محل باقي البَابِ علَْيه ، وهذا كما تقدَّمَ يف الفَرق بني » إِلَى « واجلَرِّ ، وبن 
َجاَء أُلُونَ « : قلت » أُوِلي كَذَا « ، من » أوىل « جاراً وجمروراً وقد تقدَّم ، وإذا َسمَّْيَت ب » إِلَْيكَ « إشارٍة ، و 

  .» َضارُِبوا زَْيجٍ َوَضارِيب َزْيدٍ « بردِّ النُّون؛ ألَنَّها كاملقدَّرة حالة اإلضافة ، فهو نظُري » ، َوَرأَْيَت أُِلنيَ 
  :مجع لُبٍّ ، وهو العقلُ اخلايل من اهلَوى؛ مسِّي بذلك ألَحِد َوجهني : لَباُب واَأل

لَُبْيتَّ باملكان ، ولَبْبُت بضمِّ العني ، : أَقَاَم به وإِمَّا من اللَُّبابِ ، وهو اخلَاِلص؛ يقال : إما لبناِئِه ِمْن لَبَّ باملَكَاٍن 
مفتوح العني؛ وذلك يف » فََعلَ « الَعني شاذٌّ ، استغنَْوا عنه ب بضم » فَْعلٍ « وكسرها ، وجميء املضاعف على 

فبالضمِّ » لَبُُبُب « أَلفاظ حمصورٍة؛ حنو َعُزْزُت ، وسَُرْرُت ، ولَُبْبُب ، وَدُمْمُت ، وَملُلُْت فهذه بالضمِّ وبالفَْتح ، إالَّ 
  .والكَسْر؛ كما تقدَّم 

  .لعلَّكْم َتتَّقُونَ نفْس القَْتل؛ َخبوف الِقَصاصِ : سن واألصمُّ قال احل: } لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ { قوله 
  .املراُد هوالتقَْوى من كُلِّ الُوُجوه : وقيل 

هذا َيُدلُّ على أنَّهُ تعاىل أراد التَّقْوى ِمَن الكُلِّ ، سواٌء كان يف املْعلُوم أهنم َيتَّقُونَ أَوْ الَ َيتَّقُون خبالف : قال اجلُبَّاِئيُّ 
  .قول املُْجبَِرِة ، وقد َسَبق جواُبه 

والذين ِمن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم { : للتََّرجِّي ، وهو يف حقِّ اللَِّه تعاىل حمالٌ ، فجوابُه َما َسَبَق يف قوله تعاىل » لَعلَّ « فإِن قيل 
  ] . ٢١: البقرة [ } َتتَّقُونَ 



ُت إِنْ تََرَك َخيًْرا الَْوِصيَّةُ ِللَْواِلَدْينِ وَالْأَقَْربَِني بِالَْمْعُروِف َحقًّا َعلَى الُْمتَِّقَني كُِتَب َعلَْيكُْم إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم الْمَْو
)١٨٠ (  

، فلما طال الكالُم ، سقطَت الواو ، ومثله يف } َوكُِتَب َعلَْيكُْم { : قال القُرطيبُّ يف الكالم تقدير واو العطف ، أي 
والذي َتوَلَّى فحذف : ، أي ]  ١٦،  ١٥: الليل [ } َيْصالََهآ إِالَّ األشقى الذي كَذََّب وتوىل الَ { : بعض اَألقوال 

.  
  .مبينٌّ للمفعول ، وحذف الفاعل للعلم به ، وهو اهللا تعاىل ولالختصار » كُِتَب « : قووله 

  :ويف القائم مقام الفاعل ثالثةُ أوُجه 
  :وجاز تذكري الفعل لوجهني » َب َعلَْيكُْم الوِصيَّة كِت« : أن يكون الوصيَّة ، أي : أحدها 
  .كونُ القائمِ مقاَم الفاعل مؤنَّثاً جمازياً : أحدها 
  .الفصل بْينه وبْين َمْرفُوعه : والثاين 
ذكرُ  اإليصاُء ، وكذلك: كُِتَب هو أي : أي } الوصية ِللَْواِلَدْينِ { : أنَُّه اإليصاُء املدلُول عليه بقوله : والثاين 

أنَّه ذكر الِفعلْل ، وفصل بْين الفِعل : وأيضاً ]  ١٨١: البقرة [ } فََمن َبدَّلَهُ َبْعَدَما َسِمَعهُ { : الضَّمري يف قوله 
: والوصيَّة؛ َألنَّ الكالم ، ملَّا طال ، كان الفَاِصلُ بني املؤنَّث والفْعل ، كاملعوَّض من تاِء التَّأنيث ، والعََرُب َتقُولُ 

  .َضرَ القاِضيَ امرأَةٌ فيذكرون؛ ألنَّ القَاِضي فَصل بْين الفعل وبْين املرأة َح
يف حملِّ رفع على هذا » َعلَْيكُم « أنه اجلارُّ واجملُرور ، وهذا يتَّجِه على رأي األخفش ، والكوفيني ، و : والثَّاِلثُ 

  .القول ، ويف حملِّ َنصبٍ على القولَني اَألوَّلني 
: على أَنَّها ظَرف َمْحض وليس متضمِّناً للشَّرط ، كَأَنَُّه قيل « كُِتَب » إِذَا « العامل يف » إذَا َحَضر «  :قوله تعاىل 

؛ ألنَّها مصدٌر ، « الَوصيَّة » وال جيوز أنْ يكُون العامل فيه لفظ « كُِتَب َعلَْيكُْم الَوِصيَّةُ َوقَْت ُحضُورِ املَْوتِ » 
م عليه الحنالله ملوصولٍ وصلٍة ، إالَّ على َمِذهب مَن يََرى التَّوسُّع يف الظَّرف وعديله ، وهو ومعمولُ املصدر ال يتقدَّ

  .« كُِتَب َعلَْيكْم أنْ توصوا وقت حضور املوت » : أبو احلسن؛ فإنَّه ال َيمْنُع ذلك ، فيكُون التَّقْديُِر 
تََوجَّه » : ، واملعىن « إِذَا » هو العاِملَ يف « كُِتَب » ن يكون أ: وقال ابُن عطيَّة ويتَّجِه يف إعراب هذه اآلية الكرمية 

أَنَّهُ : لينتظم إىل هذا املعىن « كُِتَب » فعّبر عن توجُّه اإلجياب ب « علَْيكم إجياُب اللَِّه ، ومقتضى كتابِِه ، إذا َحَضر 
مقدَّر « إِذْا » و « إِنْ » وجواب الشَّرطني « ِتَب كُ» مفعولٌ مل يسمَّ فاعلُه ب « الَوِصيَّة » مكتوبٌ يف اَألَزلِ ، و 

  .« كُِتَب » يدلُّ عليه ما َتقَدَّم ِمْن قوله 
، وذلك يستلزُم أن يكُون إذا ظرفاً حمضاً غَري » كُِتَب « إِذَا » قال أبو حيان ويف هذا تناقٌصح ألنَّهُ جعل الَعاِمل يف 

حمذوف؛ ألنَّ إذا الشَّرشطية ال يعملُ فيها إالّ » إن « إذا و » واب وج« : متضمِّن للشَّرِط ، وهذا يناقُض قوله 
قوٌم ُيجِيُزون تقِدمي جوابِ الشَّرط ، فيكُونُ : لْيَس أحدُهما ، فإن قيل : » كُِتَب « جواُبها ، أو فعلُها الشرطيُّ ، و 

  .ون ابُن عطيَّة يقُول هبذا القَْول ن فيك» إِذَا « هو اجلواَب ، ولكنَُّه تَقَدَّم ، وهو عاملٌ يف » كُِتَب « 

هو » كُِتَب « ، ومل جيعل » كُِتَب « أَنَّ ذلك ال جيوُز؛ ألنَّه صرَّح بأَنَّ جواهبا حمذوٌف مدلولٌ عليه ب : فاجلواب 
« قام الفاِعل يف ، وهو القائُم م» الَوِصيَّة « اإليصاَء املفهوم ِمْن لفظ » إِذَا « اجلواَب ، وجيوُز أن يكُونَ الَعاِملُ يف 

  .؛ كما تقدَّم » كُِتب 
، » إِذَا « ويكُونُ هذا اإليصاُء املُقدَّر الذي َيُدلُّ عليه ذكُر الوصيَّة بعد هو الَعاملَ يف : قال ابن عطيَّة يف هذا الوجه 



  ]يط البس: [ باالبتداء ، وفيه جواُب الشَّرطْين؛ على حنو ما أنَشَده سيبويه » الَوِصيَّةُ « وترتفع 
  .. . . .َمْن َيفَْعلِ الصَّاِلَحاتِ اللَُّه َيْحفَظُُه  - ٩١٩

، وناقشه أَبو » فالوِصيَّةُ للوالَدْينِ « : فعليه الوصيَّة؛ بتقدير الفَاِء فقط؛ كأنَُّه قال : ويكونُ رفُْعها باالبتداِء ، أي 
  :حيَّان ِمْن وجوه 

معمولةً لإليصاء املُقدر ، متحَّضت للظَّْرفية ، فكيف يُقَدَّر هلا » إِذَا «  أَنَُّه متناقض من حيثُ إنَُّه إذا جعل: أحدها 
  .جواٌب؛ كما تقدَّم حتريره 

أنَّ هذا اإليصاَء إما أن تقدِّر لفظه حمذوفاً ، أو تضمره ، وعلى كال التَّقديرين ، فال يعمل؛ َألنَّ املصدر : والثاين 
  .فهو قائٌم مقام الفاعل؛ فال حيذف : د البصريِّني ، وأيضاً شرطُ إعماله أالَّ ُيحذَف ، وال يضمر عن

  .والشيء الواحد ال يكُون جواباً الثََنني ، بل جواب كلِّ واحٍد مستقلٌّ بقدره » َجوَاُب الشَّرْطْينِ « قوله : الثَّالث 
  ]البسيط : [ وُز إال ضرورةً ، وأنشد جعلُه حذفَ الفاِء جائزاً يف القُرآن ، وهذا نصُّ سيبويه على أَنَُّه ال جي: الرابع 
  وَالشَّرُّ بالشَّرِّ ِعْندَ اللَِّه سِّياِن... َمْن َيفَْعلِ احلََسنَاِت اللَُّه َيْشكُرَُها  - ٩٢٠

جيوز أَنْ يكون روايةً إالَّ أنَّ سيَبوْيه مل يُْنِشْده كذا ، بل كما تقدَّم ، » من يفعل الصاحلات اهللا حيفظه « : وإنشاده 
َمْن َيفَْعلِ اخلَْيَر ، « : أنَّه ال جييز حذف الفاء مطلقاً ، ال يف ضرورٍة ، وال غريها ، ويرويه : املُربِّد روى عنه و

  .وردَّ النَّاس عليه بأنَّ هذه ليست حّجةً على رواية سيبَوْيِه » فالرَّْحمُن َيْشكُُرهُ 
مقدٌر ، » إِنْ « حمذوفَْين ، وحتقيقُه أَنَّ جواَب » إِنْ « ابُ شرطيَّةً؛ فيكون جواُبها وجو» إِذَا « وجيوز أنَّ تكون 

جواب » فَلُْيوصِ « : ، فقوله » كُِتبَ الوصيَّةُ على أحدِكُْم إذا حضره املوُت ، إنْ ترك َخْيراً ، فَلُْيوصِ « : تقديُره 
فيكون احملذُوف داالًّ » إِذَا « على جواب  ؛ ُحِذَف لداللة الكالم عليه ، ويكون هذا اجلواُب املقدَّر داالًّ» إِنْ « ل 

  .على حمذوف مثله 
إنَّ الشَّرط الثَّاين جواب اَألوَّل ، وُحِذفَ جواب الثَّاين ، وأوىل أيضاً ِمْن تقدير َمْن : وهذا أَْولَى ِمْن قَْول من َيقُولُ 

  .» توجَّه علَْيكُْم الكَْتُب ، إن َتَركَ َخيْراً ي« : ماضي املعىن ، إالَّ أن يؤوِّله مبعَنى » كُِتبَ « يقدِّره يف معىن 
  :فيه ثالثةُ أوُجٍه » الَوِصّية « قوله 

  .» ِللَْواِلَدْينِ « أن يكُونَ مبتدأً ، وخربه : أحدها 

  .، وقد تقدَّم » كُِتَب « أنَُّه مفعول : والثاين 
، وهذا عند َمْن جييُز حذف فاء اجلَوابِ ، وهو »  فعلَْيِه الوصيَّةُ« : أنَُّه مبتدأٌ ، خربه حمذوف ، أي : والثالث 

  .األخفُش؛ وهو حمجوٌج بنقل سيَبَوْيِه 
  .فصل يف املراد من حضور املوت 

لْيس املراُد مْنه معاينةَ املْوِت؛ َألنَّ ذلك الوقْت يكُون عاجزاً عن اإليصاء ، مث } إِذَا َحَضَر أََحَدكُمُ املوت { قوله 
  :ذكر يف ذلك وجَهني 

وهو املَشهور أنَّ املراَد ُحضُور أمارِة املَوت؛ كاملََرض املَخُوف؛ كما يقال فيمن خياُف علَيه املَْوت َحَضرهُ : أحداهم 
  ]الوافر : [ ؛ قال عنترة » َوَصلَ « : املَْوُت ويقالُ ِلَمْن قارب الَبلَد 

  اَنها بِالْهِْندَُوانِيَوَصلُْت بََن... َوإِنَّ املَْوَت طَْوُع َيِدي إِذَا ما  - ٩٢١
  ]الوافر [ وقال َجرِيُر ، يْهُجو الفََرزَدق 

  فَلَْيَس ِلهَارِبٍ مِنِّي َنَجاٌء... أَنَّا الْمَْوُت الَِّذي ُحدِّثَْت َعْنُه  - ٩٢٢



إِذا َحَضرَنا املَْوُت ، فافَْعلُوا « :  فََرضَْنا َعلْيكُم الوِصيَّة يف َحالِ الصَّحَّة بأن تقُولُوا: إِنَّ املُرَاَد : قال األصمُّ : والثاين 
  .» كذا 

  فصل يف املراد باخلري يف اآلية
[ } َوإِنَُّه ِلُحبِّ اخلري لََشدِيٌد { ]  ٢٧٢: البقرة [ } َوَما ُتْنِفقُونَ ِمْن َخْيرٍ { : املراُد باخلَري هنا املالُ؛ كقوله 

يف » اخلَْير « وقد َوَرَد لفظ : قال أبو العبَّاس املُقرىُء ]  ٢٤: القصص [ } ِمْن َخْيرٍ فَِقٌري { ]  ٨: العاديات 
  :القرآن بإزاء مثانية معان 

  .املالُ؛ كهذه اآلية : اخلَْيُر : األَوَّل 
ألنفال ا[ { } إمياناً ، وقوله : أي ]  ٢٣: األنفال [ } إِن َيْعلَمِ اهللا ِفي قُلُوبِكُْم خَْيراً { : اإلميانُ ، قال تعاىل : الثاين 

  .إمياناً : ، يعين ]  ٧٠: 
سبأ ] [  ٧٢: املؤمنون ] [  ٥٨: احلج ] [  ١٤: املائدة [ } َخْيرُ الرازقني { : اخلري الفضل؛ ومنه قوله : الثالث 

 ٨٧: األعراف [ } َخْيُر احلاكمني { ]  ١١٨،  ١٠٩: املؤمنون [ } َخْيُر الرامحني { ]  ١١: اجلمعة ] [  ٣٩: 
  ] . ٨٠: يوسف ] [  ١٠٩: يونس ] [ 

  .بعافية : ، أي ]  ١٠٧: يونس [ } إِن َيْعلَمِ اهللا ِفي قُلُوبِكُْم خَْيراً { : العافية؛ قال تعاىل : اخلري : الرابع 
ثواب : ي ، أ]  ٣٦: احلج [ } والبدن َجَعلَْناَها لَكُْم مِّن َشعَاِئرِ اهللا لَكُْم ِفيَها َخْيٌر { : الثَّواب قال تعاىل : اخلامس 

  .وأجر 
  ] . ٢٤: القصص [ } إِنِّي ِلَمآ أَنَزلَْت إِلَيَّ ِمْن َخْيرٍ فَِقٌري { : الطَّعام؛ قال : اخلري : السادس 
]  ٢٥: األحزاب [ } َوَردَّ اهللا الذين كَفَُرواْ بَِغْيِظهِمْ لَْم يََنالُواْ َخيْراً { : الظَّفر والغنيمة؛ قال تعاىل : اخلري : السابع 

.  
  .اخليل : ، يعين ]  ٣٢: ص [ } أَْحَبْبُت ُحبَّ اخلري َعن ِذكْرِ رَبِّي { : اخليل؛ قال تعاىل : اخلري : الثامن 

  :مث اختلفوا هان على قولني 
فََمن { : ال فرق بني القليل ، والكثري ، فالوصيَّة واجبة يف الكلِّ ، ألن املال القليل خري؛ لقوله تعاىل : فقال الزهريُّ 

إِنِّي لَِمآ أَنَزلَْت إِلَيَّ ِمْن خَْيرٍ { ]  ٨ - ٧: الزلزلة [ } ْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيراً َيَرُه َوَمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة شَّراً َيَرهُ َي
{ : قوله تعاىل يف املواريث : ما ينتفع به ، واملال القليل كذلك ، وأيضاً : واخلري ]  ٢٤: القصص [ } فَِقٌري 

[ } ْنُه أَْو كَثَُر لِّلرِّجَالِ َنصيٌِب مِّمَّا َتَركَ الوالدان واألقربون َوِللنَِّسآِء َنصِيٌب مِّمَّا َتَرَك الوالدان واألقربون ِممَّا قَلَّ ِم
  .فتكون الوصية كذلك ]  ٧: النساء 
فالنٌ ذو مالٍ ، إالَّ أن يكون : وال يقال  أن اخلري هو املال الكثري؛ ألن من ترك درمهاً ال يقال ترك خرياً ،: الثاين 

ماله جماوزاً حدَّ احلاجة ، ولو كان الوصيَّة واجبةً يف كلِّ ما يترك ، سواء كان قليالً أو كثرياً ، ملا كان التقييد بقوله 
وت عرياناً ، وال يبقى منه كسرة كالماً مفيداً؛ ألنَّ كلَّ أحٍد ال ُبدَّ وأن يترك شيئاً ، وأمَّا من مي} إِنْ تََرَك َخيْراً { : 

  :خبزٍ فذلك يف غاية النُّدرة ، وإذا ثبت أن املراد باخلري هنا املال الكثري ، فهل هو مقدَّر ، أم ال؟ فيه قوالن 
أنه دخل على موىل هلم يف املوت ، :  -رضي اهللا عنه  -أنه مقدَّر ، واختلفوا يف مقداره؛ فروي عن عليٍّ : األول 

هو املال الكثري ، : واخلري } إِنْ َتَرَك َخْيراً { : ال؛ إنَّما قال اهللا : ة درهم ، فقال أََوالً أوصي؟ فقال وله سبعمائ
  .وليس لك مالٌ 



كم عيالك؟ : ثالثة آالٍف ، قالت : كم مالك؟ قال : إنِّي أريد أن أوصي ، قالت : أنَّ رجالً قال هلا : وعن عائشة 
  .وإن هذا يسري ، فاتركه لعائلتك ، فهو أفضل } إِن َتَرَك َخْيراً { :  تعاىل قال اهللا: قال أربٌع ، قالت 
ألف : وعن قتادة » إذا ترك سبعمائة درهم ، فال يوصي ، فإن بلغ مثامنائة درهمٍ ، أوصى « : وعن ابن عبَّاس 

  .من ألٍف ومخسمائة درهم : ردمهٍك ، وعن النَّعيِّ 
  .ار معيَّن بل خيتلف باختالف حال الرجال إنه غري مقدَّر مبقد: وقال قوم 

  .» الوصيَّة « فصل يف حترير معىن 
عبارةٌ عن كلِّ شيٍء يؤمر بفعله ، ويعهد به يف احلياة ، وبعد املوت ، وخصَّصها » الوصيَّة « و : قال القُْرطُيبُّ 

يَّة ، والوصيُّ يكون املوصي ، العرف مبا يعهد بفعله ، وتنفيذه بعد املوت ، واجلمع وصايا ، كالقضايا مجع قض
متَّصلة الّنبات ، : واملوصى إليه؛ وأصله من وصى خمفَّفاً وتواصى النَّبت تواصياً ، إذا اتصل ، وأرض واصية 

وأوصيت له بشيٍء ، وأوصيت إليه ، إذا جعلته وصيَّك ، واالسم الوِصاة ، وتواصى القوُم أوصى بعضهم بعضاً ، 
  .ووصَّيُت الشيء بكذا ، إذا وصَّلته به » النِّساء خرياً؛ فإهننَّ َعَواٍن ِعْندَكُْم استوصوا ب« ويف احلديث 

  فصل يف سبب كون الوصية للوالدين واألقربني
وذلك أنَّهم كانوا يوصون لألبعدين : قال األصم . أن اهللا تعاىل بيَّن أن الصوية الواجبة للوالدين واألقربني : اعلم 

  .، ويتركون األقارب يف الفقر ، واملسكنة؛ فأوجب اهللا تعاىل يف أول اإلسالم الوصيَّة هلؤالء  طلباً للفخر والشَّرف
إنَّ هذه الوصيَّة كانت واجبةٌ قبل آية املواريث للوالدين واألقربني : وقال ابن عبَّاس ، وطاوٌس ، وقتادة ، واحلسن 

ت وجوهبا يف حِّ الوارث ، وبقي وجوهبا يف حقِّ من من يرث منهم ، ومن ال يرث ، فلما نزلت آية املواريث ، نسخ
  »إنَّ اللََّه قَْد أَْعطَى كُلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه ، فَالَ َوِصيَّةَ ِلوَارٍِث « : مل يرث ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .بته من أوصى لقومٍ ، وترك ذوي قرابة حمتاجني ، انتزعت منهم ، وردت يف ذوي قرا: وقال طاوس 
  .وذهب األكثرون إىل أن الوجوب صار منسوخاً يف حقِّ الكافَّة ، وهي مستحبَّة يف حقِّ الذين ال يرثون 

  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : روى مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر 

  »إالَّ َوَوِصيَُّتُه َمكْتُوَبةٌ ِعْنَدُه  ما َحقُّ امرِىِء ُمْسِلمٍ لَهُ َشْيٌء يريد أن يُوِصَي فيه ، َيبِيُت لَْيلََتْينِ« 
إن الوصيَّة مل تكن واجبةً ، وإمنا كانت مندوبةً ، وهي على حاهلا مل تنسخ ، وسيأيت الكالم عليه قريبا : وقال بعضهم 

  . -إن شاء اهللا تعاىل  -
  :جيوز فيه وجهان : » باملعروف « : قوله 

  .أن يتعلَّق بنفس الوصيَّة : أحدمها 
  .حال كوهنا ملتبسة باملعروف ، ال باجلور : أن يتعلَّق مبحذوٍف على أنَّه حالٌ من الوصيَّة ، أي : الثاين و

  فصل
حيتمل أن يكون املراد منه قدر ما يوصى به ، فيسوَّى بينهم يف العطيَّة ، وحيتمل ان يكون املراد من املعروف أالَّ 

قري ، وأوصى للغينِّ ، مل يكن ذلك معروفاً ، ولو سوَّى بني الوالدين يعطي البعض ، وحيرم البعض؛ كما إذا حرم الف
مع عظم حقهما ، وبني بين العمِّ ، مل يكن معروفاً ، فاهللا تعاىل كلَّفه الوصيَّة؛ على طريقة مجيلة خالية عن شوائب 

  .أنه جعل هذه الوصيَّة لألفقر فاألفقر من األقربا : اإلحياش ، ونقل عن ابن مسعود 
  .هم واألغنياء سواء : قال احلسن البصريُّ و

أهنم قالوا فيمن يوصى لغري قرابته ، وله قرابةٌ ال : وروي عن احلسن أيضاً ، وجابر بن زيٍد ، وعبد امللك بن يعلى 



يَّة تنزع جنعل ثُلثي الثُّلث لذوي قرابته ، وثلث الثُّلث للموصى له ، وتقدَّم النَّقل عند طاوس أنَّ الوص: ترثه ، قالوا 
  .من األجنيبِّ ، وتعطى لذوي القرابة 

جاءين النيبُّ صلى : هو أالَّ يزيد على الثُّلث ، روي عن سعد بن مالك ، قال : » باملعروف « : قوله : وقال بعضهم 
ابنيت ،  يا رسول اهللا ، قد بلغ يب من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مالٍ ، وال يرثين إالَّ: اهللا عليه وسلم يعودين ، فقلت 
، قلت » ال « : بالشَّطْر؛ قال : ، قُلُْت » ال « : قال » أُوِصي بِمَاِلي كُلِّه « : فأوصي بثلثي مايل؟ ويف روايٍة 

  »الثُّلُثُ ، والثُّلُثُ كثري؛ إنك إن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالةً يتكفَّفون الناس « : فالثُّلُث ، قال 
وصي باخلمس أحبُّ إيلَّ من أن أوصي بالربع ، وألن أوصي بالربع أحبُّ إيلَّ من أن أوصي ألن أ: عليٌّ [ وقال 

  ] .« بالثُّلثن فلم أوصي بالثُّلث ، فلم يترك 
  .نوصي بالسُّدس ، أو اخلمس ، أو الرُّبع : وقال احلسن 

  .إمنا كانوا يوصون باخلمس والرُّبع : وقال الفارسيُّ 
إن مل يترك : أنه ال جيوز أن يوصي بأكثر من الثُّلث ، إالَّ أصحاب الرأي ، فإهنم قالوا وذهب مجهور العلماء إىل 

  .الوصيُّ ورثةً ، جاز له أن يوصي مباله كله 
  .إنَّما جاز االقتصارعلى الثُّلث يف الوصيَّة؛ ألجل أن يدع ورثته أغنياء : وقالوا 

  :يف نصبه ثالثة أوجٍه « َحقّاً » قوله 
، أي « أَْوَصى » ، أو مصدر « كُِتبَ » إما مصدر : يكون نعتاً ملصدر حمذوف ، ذلك املصدر احملذوف أن : أحدها 

  .« إيصاًء َحقّاً » أو « كَْتباً َحقّاً » : 
  .؛ كما تقدَّم « أوصى » ، أو « كُِتَب » أنه حالٌ من املصدر املعرَّف احملذوف ، إما مصدر : الثاين 

ُحقَّ ذلك َحقّاً ، قاله الزمَّخشرِيُّ : نَّه مؤكٌِّد ملضمون اجلملة؛ فيكون عاملة حمذوفاً ، أي ان ينتصب على أ: الثالث 
  .، وابن عطيَّة ، وأبو الَبقَاء 

َحقّاً ، أو يكون يف « أن يتعلَّق ب » على املُتَِّقَني « وهذا َتأَْباُه القََواِعدُ النَّحْوِيَّة؛ ألن ظاهر قوله : قال أبو َحيَّان 
  .وضع الصفة له ، وكال التقديرين ال جيوز م

  .أما األول؛ فألنَّ املصدر املؤكِّد ال يعمل ، وأما الثاين؛ فألنَّ الوصف خيرجه عن التَّأكيد 
متعلِّق به ، وقد نصَّ « َعلَى املُتَِّقَني » إنَّ : وهذا ال يلزمهم؛ فإهنم ، واحلالة هذه ، ال يقولون : قال شهاب الدِّين 

هو متعلِّق بنفس املصدر ، وهو ضعيٌف؛ ألنَّ املصدر املؤكِّد : وقيل : ؛ فإنه قال -رمحه اهللا  -ك أو بالبَقَاِء على ذل
« اْضرِبْ » : ، أي « َضرباً زيداً » ال يعمل ، وإنَّما يعمل املصدر املنتصب بالفعل احملذوف ، إذا ناب عنه؛ كقولك 

» كأنَّه قيل : إنه مؤكد ملا تضمَّنه معىن املتقني : ليه ، وقال بعض املعربني فهذا يرد ع« حّق » إالَّ أنه جعله صفة ل 
وهذا ضعيف؛ لتقدمه على عاملة ]  ٧٤: األنفال [ } أولئك ُهُم املؤمنون َحقّاً { : َعلَى املُتَِّقَني َحقّاً؛ كقوله 

  .املوصول ، وألنه ال يتبادر إىل الذِّهن 
حقَّت : ، أي » كُِتَب الَوِصيَّةُ « ؛ ألن معىن » كُِتَب « أن يكون مصدراً من معىن : واألوىل عندي : قال أبو حيَّان 

  .» قََعدت ُجلُوساً « : ووجبت ، فهو مصدر على غري الصدر ، حنو 
  ظاهر هذا لتَّكليف يقتضي ختصيص هذا التَّكليف باملتَّقني ، دون غريهم؟: فإن قيل 

أنَّه الَزٌِم ملن آثر التقوى ، وحترَّاه ، وجعله طريقةٌ له ومذهباً ، } َحقّاً َعلَى املتقني { : فاجلواب أن املراد بقوله تعاىل 
  .فيدخل الكل فيه 



ن اآلية الكرمية وإن دلَّت على وجوب هذا املعىن على املتقني ، فاإلمجاع دلَّ على أنَّ الواجبات فإ: وأيضاً 
  .والتَّكاليف عامَّةٌ يف حقِّ املتَّقني وغريهم ، فبهذا الطَّريق يدخل الكلُّ حتت هذا التَّكليف 

  فصل يف اختالفهم يف تغيري املدبر وصيته
  .لإلنسان أن يغيِّر وصيَّته ، ويرجع فيما شاء منها إالَّ أهنم اختلفوا يف املدبر  أمجعوا على أن: قال القُْرطُيبُّ 
أن املوصي ، إذا أوصى يف صحَّته ، أو مرضه بوصيٍَّة ، فيها عتق رقيق ، فإنه : األمر اجملمع عليه عندنا : فقال مالك 

أن يطرح تلك الوصيَّة ، ويسقطها فََعل  يغيِّر من ذلك ما بدا له ، ويصنع من ذلك ما يشاء حىت ميوت ، وإن أحبَّ
  .، إالَّ أن يدبِّر ، فإن دبَّر مملوكاً ، فال سبيل له إىل تغيري ما دبَّر 

املدبِّر يف القياس كاملعتق إىل شهر؛ ألنه أجلٌ آٍت ال حمالة ، وأمجعوا على أنَّه ال يرجع يف : قال أبو الفرج املالكيُّ 
هو : أجلٍ؛ فكذلك املدبِّر ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال اإلمام الشافعيُّ وإسحاق وأمحد اليمني بالعتق ، والعتق إىل 

  .وصيَّةٌ 

  فصل
« : ، وأراد الوصيَّة ، فله الرُّجوع عند مالك ، وإن قال » أْنَت ُحرٌّ َبْعَد موِْتي « : اختلفوا يف الرَّجل ، يقول لعبده 

ن له الرُّجُوع فيه ، فإن أراد التدبري لقوله األول ، مل يرجع أيضاً عند أكثر أصحاب مل يك» فُالَنٌ ُمَدبَّرٌ َبْعَد َموِْتي 
مالك ، وأما الشَّاِفعيُّ ، وأمحد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، فهذا كلُّه عندهم وصيَّةٌ؛ ألنَّه يف الثُّلث ، وكلُّ ما كان يف 

رُّجوع يف املدبَّر إالّض بأن خيرجه عن ملكه ببيعٍ أو هبٍة ، ال يكون له ا: الثُّلث ، فهو وصيَّة ، إال أن الشافعيَّ قال 
  .رجوعاً » فَقَدْ َرَجْعتُ « : وليس قوله 

  فصل
  .اختلفوا يف رجوع اجمليزين للوصيَّة للوارث يف حياة املوصي ، وبعد وفاته 

سٍ ، واحلسن ، وابن ذلك جائز عليهم ، وليس هلم الرجوع ، وهو قول عطاء بن أيب رباحٍ ، وطاو: فقالت طائفة 
هلم الرجوع ، إن أحبُّوا ، وهو قول ابن مسعود : سريين ، وابن أيب لييلى ، والزهريِّ ، وربيعة ، واألوزاعي ، وقيل 

  .، وشريحٍ ، والحكم ، والثوريِّ ، واحلسن بن صاحل ، وأيب حنيفة ، والشافعي ، وأمحد وأيب ثورٍ وابن املنذر 
  .حته ، فلهم الرجوع ، وإن أذنوا يف مرضه ، فذلك جائز عليهم ، وهو قول إسحاق إن أذنوا يف ص: وقال مالك 

  فصل يف احلجر على املريض يف ماله
  .وذهب اجلمهور إىل أنَّه حيجر على املريض يف ماله 

  .ال حيجر عليه ، وهو كالصَّحيح : وقال أهل الظاهر 
  فصل يف توقُّف الوصيَّة على إجازة الورثة

إن أجازها الورثة ، فهي لك ، وإن مل جييزوها ، فهو يف سبيل اهللا ، : ض ورثته مبالٍ ، وقال يف وصيَّته إذا أوصى لبع
  .مرجع ذلك إليهم : فلم جيزها الورثة ، فقال مالك 

  .ميضي يف سبيل اهللا ، واهللا أعلم : وقال أبو حنيفة ، ومعمر ، والشافعي يف أحد قوليه 
  فصل

{ : وأكد اإلجياب بقوله » َعلَْيكُمْ « لوصيَّة كانت واجبةً؛ واستدلَّ بقوله كتب وبقوله إن ا: من النَّاس من قال 
  .فمنهم من قال صارت هذه اآلية منسوخة : ، وهؤالء اختلفوا } َعلَى املتقني 

  .إهنا مل تنسخ من وجوه : وقال أبو مسلم 



كُِتَب َعلَْيكُْم ما َوصَّى به اللَّه؛ من تواريث « : ناه أن هذه اآلية الكرمية ليست خمالفة آلية املواريث ، ومع: أحدها 
أو كتب على احملتضر أن يوصي ]  ١١: النساء [ } يُوِصيكُُم اهللا يف أَْوالَدِكُْم { : الَواِلَدْين واألقَْربَِني ، وِمْن قوله 

  . »للوالدين واألقربني؛ بتوفري ما وصَّى به اهللا عليهم ، وأالَّ ينقص من أنصبائهم 
  .أنه ال منافاة بني ثبوت املرياث حبكم اآليتني : وثانيها 
لو قدرنا حصول املنافاة ، لكان ميكن جعل آية املواريث إلخراج القريب الواريث ، ويبقى القريب الذي : وثالثها 

ف الدِّين ال يكون وارثاً داخالً حتت هذه اآلية؛ وذلك ألن من الوالدين من يرث ، ومنهم من ال يرث بسبب اختال
من : من ال يرث هبذه األسباب اخلارجية ومنهم : أو الرِّقِّ ، أو القتل ، ومن األقارب الذين ال يسقطون يف فريضة 

  .من يسقط يف كل حالٍ : يسقط يف حال ، ويثبت يف حال ، ومنهم 

صيَّة له ، وقد أكَّد اهللا فمن كان من هؤالء وارثاً ، مل يتجز الوصيَّة له ، ومن كان منهم غري وارث ، صحَّت الو
إِنَّ اهللا َيأُْمُر بالعدل { : ، وبقوله ]  ١: النساء [ } واتقوا اهللا الذي َتَسآَءلُونَ بِِه واألرحام { : تعاىل ذلك بقوله 

اختلفوا بأي دليل صارت منسوخة ، فقال : ، والقائلون بالنسخ ]  ٩٠: النحل [ } واإلحسان وَإِيَتآِء ِذي القرىب 
  .بإعطاء اهللا أهل املواريث كل ذي حقٍّ حقَّه : م بعضه

قال ابن اخلطيب وهذا بعيد؛ ألنه ال ميتنع مع قدر من احلق باملرياث وجوُب قدر آخر بالوصيَّة ، وأكثر ما يوجبه 
  .ذلك التَّخصيص ، والنَّسخ 

 كلُّ املال حقّاً هلم؛ بسبب ال بدَّ وأن تكون منسوخة يف حقِّ من مل خيلف إال الوالدين من حيث يصري: فإن قيل 
  !اإلرث ، فال يبقى للوصيَّة شيٌء؟

  .أن هذا ختصيص ، ال نسخ : فاجلواب 
، وفيه إشكالٌ؛ من حيث إنَّه خرب » ال َوِصيَّةَ لََوارٍِث « ،  -عليه السَّالم  -إهنا نسخت بقوله : وقال بعضهم أيضاً 

، وإن كان خرب واحد ، إالَّ أن األمَّة تلقَّته بالقبول ، فالتحق  بأنه: واحد ، فال جيوز نسخ القرآن به ، فإن قيل 
  .باملتواتر 

سلَّمنا أن األمَّة تلقَّته بالقبول ، لكن على وجه الظَّنِّ ، أو على وجه القطع؟ فإن كان على وجه الظَّنِّ ، : فاجلواب 
ز نسخ القرآن به ، وإن كان على وجه القطع فمسلَّم إالَّ أن ذلك يكون إمجاعاً منهم على انه خرب واحد ، فال جيو

  .فممنوع؛ ألهنم لو قطعوا بصحَّته ، مع أنه من باب اآلحاد ، لكانوا قد أمجعوا على اخلطأ ، وإنه غري جائزٍ 
إهنا نسخت باإلمجاع ، واإلمجاع جيوز أن ينسخ به القرآن؛ ألن اإلمجاع يدلُّ على أن الدَّليل النَّاسخ : وقال آخرون 

ملَّا ثبت أن يف األمة من أنكر وقوع : موجوداً إالَّ أهنم اكتفوا باإلمجاع عن ذكر ذلك الدَّليل ، ولقائل أن يقول كان 
  .مل يثبت اإلمجاع : هذا النسخ؛ فحينئٍذ 

هذه الوصية ، لو كانت واجبةً ، لكانت ، إذا مل توجد هذه : نسخت بدليلٍ قياسٍّ ، وهو أن نقول : وقال قوم 
ِمن َبْعِد َوِصيَّةٍ { ، جيب أالَّ يسقط حقُّ هؤالء األقربني ، وقد رأيناهم سقطوا لقوله تعاىل يف آية املواريث  الوصيَّة

  .فظاهره يقتضي أنه إذا مل يكن وصيَّةٌ أو ديٌن ، فاملال أمجع للوارث ]  ١٢: النساء [ } ُيوِصنيَ بَِهآ أَْو َدْينٍ 
  .غري جائزٍ  نسخ القرآن بالقياس: ولقائل أن يقول 

َعلَى « : ثابتاً ثبوت نظرٍ ، وحتصني ، ال ثبوت فرضٍ ووجوبٍ؛ بدليل قوله : أي » حَقًّا « قوله تعاىل : قال القرطيبُّ 
وهذا يدل على كونه مندوباً؛ ألنه لوكان فرضاً ، لكان على مجيع املسلمني ، فلما خصَّ اهللا تعاىل املُتَِّقي ، » املتقني 

  .قصري ، دلَّ على أنه غري الزم لغريه وهو من خياف التَّ



  »يف حقِّ من نسخت اآلية « فصل 
  .قال أكثر املفسرين إهنا نسخت يف حقِّ من يرث ومن ال يرث 

إنَّها نسخت يف حقِّ من يرث ، وثابتة يف حقِّ من ال يرث ، وهو مذهب ابن : وقال بعض املفسِّرين من الفقهاء 
  .سٍ ، والضَّحَّاك ، ومسلم بن يسارٍ ، والعالء بن زياد عبَّاس واحلسن ، ومسروق ، وطاو

  ؟
إن من أوصى لألجانب ، وترك األقارب ، نزع منهم ، وردَّ إىل األقارب؛ لوجوب الوصيَّة عند هؤالء : قال طاوس 

  .، والباقي للقريب الذي ليس بوارث 
ء كان وارثاً ، أو غري وارث ، ترك العمل به يف واستدلُّوا بأنَّ هذه اآلية دالَّة على وجوب الوصيَّة للقريب ، سوا

، وهاهنا » الَ َوِصيَّةَ لَوَارِثٍ « :  -عليه الصالة والسالم  -حقِّ القري الوارث ، إما بآية املاوريث ، أو بقوله 
الذي اإلمجاع غري موجود ، ألن اخلالف فيه قدمي وحديث؛ فوجب أن تبقى اآلية دالَّةً على وجوب الوصيَّة للقريب 

  .ليس بوارث 
» َما َحقُّ اْمرِىٍء ُمْسِلم لَُه ُملٌْك َيبِيتُ لَْيلََتْين ، إالَّ وََوِصيَُّتُه َمكُْتوَبةٌ عِْنَدُه « :  -عليه السالم  -واستدلوا أيضاً بقوله 

فأمَّا اجلمهور ،  وقد أمجعنا على أن الوصيَّة غري واجبةً لغري األقارب؛ فوجب أن تكون هذه الوصيَّة واجبةً لألقراب ،
]  ١٢: النساء [ } ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوِصَني بَِهآ أَْو َدْينٍ { : فأجود ما استدلُّوا به على أهنا منسوخة يف حقِّ الكلِّ قوله 

  .وقد ذكرنا تقريره 

  ) ١٨١(اللََّه َسِميٌع َعِليٌم  فََمْن َبدَّلَُه َبْعَدَما َسِمَعُه فَإِنََّما إِثُْمُه َعلَى الَِّذيَن ُيَبدِّلُوَنُه إِنَّ

إمَّا واجبةٌ ، إن كانت شرطاً ، وإمَّا جائزةٌ ، إن كانت : أن تكون شرطيَّةً وموصولةً ، والفاء » َمْن « جيوز يف 
و جيوز أن تعود على الوصيَّة ، وإن كان بلفظ املؤنَّث؛ ألنَّها يف معىن املذكَّر ، وه» َبدَّلَُه « موصولةً ، واهلاء يف 

أي وعظٌ ، أو تعود على نفس اإليصاء املدلول ]  ٢٧٥: البقرة [ } فََمن َجآَءُه َمْوِعظَةً { : اإليصاء؛ كقوله تعاىل 
ْهْندٌ « : عليه بالوصيَّة ، إالَّ أنَّ اعتبار املذكَّر يف املؤنَّث قليلُ ، وإن كان جمازّياً؛ أال ترى أنه ال فرق بني قولك 

  .إال يف ضرورة » ِهْنٌد َخَرَج « : كما ال جيوز » الّشْمُس طَلََع « : ، وال جيوز » طَلََعْت َخَرَجْت ، والشَّْمُس 
  .تعود على األمر ، اولفرض الذي أمر اهللا به وفرضه : وقيل 
يعود » إثُْمُه « والضَّمري يف » َسِمَعُه « تعود إىل معىن الوصيَّة ، وهو قولٌ ، أو فعلٌ ، وكذلك الضَّمري يف : وقيل 

؛ } َعلَى الذين يَُبدِّلُوَنُه { : ، وقد راعى املعىن يف قوله » َبدَّلَُه « : على اإليصاء املبدَّل ، أو التَّبديل املفهوم من قوله 
يعود »  َبدَّلَُه« الضَّمري يف : ، وقيل } فَإِنََّما إِثُْمُه َعلَى الذين ُيَبدِّلُوَنهُ { ُ إذ لو جرى على نسق اللفظ األول ، لقال 

جيوز أن تكون » بَْعَدَما َسِمَعُه « : يف قوله » َما « على الكتب ، أو احلَقِّ ، أو املعروِف ، فهذه ستَّة أقوال ، و 
على األول تعود على ما » َسِمَعُه « ، فاهلاء يف » الذي « بعد مساعه ، وأن تكون موصولةً مبعىن : مصدريَّةً ، أي 

  .» بَْعَد الَّذي َسِمَعُه ِمْن أََواِمرِ اللَِّه « تعود على املوصول ، أي : ؛ وعلى الثاين » ُه َبدَّلَ« عاد عليه اهلاء يف 
  فصل يف بيان املبدِّل

  :يف املبدِّل قوالن 
  انه الوصيُّ ، أو الشاهد ، أو سائر النَّاس: أحدمها 



فبأن يغيِّر شهادته ، أو : احلقوق ، وأمَّا الشاهد إمَّا يف الكتابة ، أو يف قسمة : فبأن يغيِّر املوصى به : أما الوصيُّ 
يكتمها ، وأما غري الوصي والشاهد؛ فبأن مينعوا من وصول ذلك املال إىل مستحقِّه ، فهؤالء كلُّهم داخلون حتت 

  .» فََمْن َبدَّلَُه « : قوله 
ن اهللا تعاىل الوصية إليها؛ وذلك أنا بيَّنَّا أهنم أن املبدِّل هو املوصي ، هني عن تغيري الوصيَّة عن موضعها اليت بيَّ: الثاين 

كانوا يف اجلاهليَّة يوصون لألجانب ، ويتركون األقارب يف اجلوع والضَّر ، فأمرهم اهللا تعاىل بالوصيَّة إىل األقربني ، 
، } إِنَّ اهللا َسمِيٌع َعِليٌم { : من أعرض عن هذا التَّكليف ، وقوله : أي } فََمن َبدَّلَُه بَْعَدَما َسِمَعُه { : مث زجر بقوله 

  .أي َسِميٌع ملا أوصى به النموصي ، عليٌم بنيَّتهن ال ختفى عليه خافيةٌ من التَّغيري الواقع فيها 
  فصل يف تبديل الوصيَّة مبا ال جيوز

من املعاصي ، فإنه أن يوصي خبمرٍ ، أو خنزير ، أو شيٍء : ال خالف أنه إذا أوصىب مبا ال جيوز؛ مثل : قال القرطيبُّ 
  .ال جيوز إمضاؤه ، وجيوز تبديله 

  ) ١٨٢(فََمْن َخاَف ِمْن ُموصٍ َجَنفًا أَْو إِثًْما فَأَصْلََح َبيَْنُهْم فَلَا إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

هي جواُب شرٍط ، أو الدَّاخلة يف اخلرب  »فَالَ إِثَْم « قبلها ، والفاء يف » َمْن « الوجهان اجلائزان يف » َمْن « جيوز يف 
.  

  :جيوز فيها ثالثة أوجٍه » ِمْن ُموصٍ « و 
  .على أهنا البتداء الغاية » َخافَ « أن تكون متعلِّقة ب : أحدها 
 ، قدمت عليه؛ ألهنا كانت يف األصل صفةً له ، فلما تقدَّمت» َجنَفاً « أن تتعلَّق مبحذوٍف على أهنا حال من : الثاين 

، وإن شئت ، » أََخذُْت « ب » ِمْن َزْيدٍ « ، إنْ شئت ، علَّقت » أََخذْت ِمْن زَْيٍد َماالً « : ، ُنِصَبتْ حاالً ، ونظريه 
  .؛ ألنه صفته يف األصل » ماالً « جعلته حاالً من 

ال يكون اجلانف من : فعلى القولني األولني » َخافَ « أن تكون لبيان جنس اجلانفني ، وتتعلَّق أيضاً ب : الثالث 
» ُموصٍّ « يكون من املوصني ، وقرأ أبو بكر ، ومحزة والكسائي ، ويعقوب : املوصني ، بل غريهم ، وعلى الثالث 

]  ١٤: لقمان [ } َوَوصَّْيَنا اإلنسان { و ]  ١٣: الشورى [ } َما وصى بِهِ ُنوحاً { : بتشديد الصَّاد؛ كقوله 
؛ كما قدَّمنا ، إال أن محزة ، والكسائيَّ ، وأبا بكر » َوصَّى « ، و » أَْوَصى « تان؛ من والباقون يتخفيفها ، ومها لغ

باهلمزة ، فلو مل » أَْوَصى « ونافعاً ، وابن عامرٍ يقرءان ]  ١٣٢: البقرة [ } ووصى بَِهآ إِبَْراِهيمُ { من مجلة من قرأ 
» وََوصَّى « : اس قراءة ابن كثري ، وأيب عمرو ، وحفص هناك تكن القراءة ُسنَّةً متبعة ال جتوز بالرَّأي ، لكان قي

خمفَّفاً؛ » ُموصٍ « : بالتَّعيف أيضاً ، وأمَّا نافع ، وابن عامر ، فإهنما قراءا هنا » ُمَوصٍّ « أن يقرءوا هنا  -بالتضعيف 
َوَوصَّى « : ، وأبو بكر قراءوا  وكذلك محزة ، والكسائيُّ» أَفَْعلَ « على » أَْوَصى « ، و : على قياس ِقراءهتما هنا 

  .هناك بالتضعيف؛ على القياس  -» 
  .هنا مبعىن اخلشية ، وهو األصل » اخلَْوُف « و 

  !اخلوف إمنا يصحُّ يف أمر سيصري ، والوصيَّة وقعت ، فكيف ميكن تعليقها باخلوف؟: فإن قيل 
  :واجلواب من وجوٍه 

اهد املوصي ، يوصي ، وظهر منه أمارة احليف ، عن طريق احلقِّ مع ضرب أن املراد منه أن املصلح ، إذا ش: أحدها 
من اجلهالة ، أو مع التأويل ، أو شاهد من التَّعمُّد يف امليل ، فعند ظهور األمارة حتقيق الوصيَّة ، يأخذ يف اإلصالح؛ 



باخلوف  -تعاىل  -لَّقه ألنَّ إصالح األمر عند ظهور أمارات فساده ، وقبل تقرير فساده يكون أسهل؛ فلذلك ع
  .دون العلم 

املوصي له الرجوع عن الوصيَّة ، وفسخها ، وتغيريها بالزِّيادة والنُّقصان ، ما مل ميت ، وإذا كان كذلك ، مل : الثاين 
  .يصر اجلنف واإلمث معلومني؛ فلذلك علَّقه باخلوف 

يل واجلنف ، وإذا كان ذلك منتظراً ، مل يكن جيوز أن يصلح الورثة واملوصى له بعد املوت على ترك امل: الثالث 
  .اجلنف ، واإلمث مستقّراً؛ فصحَّ تعليقه باخلوف 

مبعىن العلم ، وهو جماٌز ، والعالقة بينهما هو أنَّ اإلنسان ال خياف شيئاً؛ حىت يعلم أنه ممَّا ُيخاف ] اخلَْوُف : [ وقيل 
إِالَّ أَن َيَخافَآ أَالَّ ُيِقيَما { : من جميء اخلوف مبعىن العلم قوله تعاىل منه ، فهو من باب التعبري عن السَّبب باملسبِّب؛ و

  ]الطويل : [ ، وقول أيب حمجن الثقفيَّ ]  ٢٢٩: البقرة [ } ُحُدوَد اهللا 
  ُتَروِّي ِعظَاِمي يف املََماِت ُعُروقَهُا... إذَا ُمتُّ فَاْدِفنِّي إىل َجْنبِ كَْرَمٍة  - ٩٢٣

  أَخَاُف إذَا َما ُمتُّ أَنْ الَ أَذُوقُهَا... نِّي يف الفَالَِة فَإِنَّنِي َوالَ َتْدِفَن
فعلى هذا يكون معىن اآلية الكرمية أن امليِّت إذا أخطأ يف وصيَّته ، أو جنف فيها متعمِّداً ، فال حرج على من علم 

حترَّكت الواو وانفتح » َخَوفَ » « خَاَف « ذلك ان غيِّره ، بعد موته ، قاله ابن عباس ، وقتادة ، والرَّبيع ، وأصل 
  .ما قبلها؛ فقلبت ألفاً ، وأهل الكوفة مييلون هذه األلف 

  :فيه قوالن » اجلََنُف « و 
  ]الطويل : [ امليل؛ قال األعشى : أحدمها 
  َوَما قََصَدْت ِمْن أَْهِلَها ِلسوَاِئكَا... َتَجاَنُف َعْن ُحْجرِ اليَماَمِة َناقِِتي  - ٩٢٤

  ]الوافر : [ وقال آخر 
  َوإِنَّا ِمنْن ِلقَائِهِْم لَزُوُر... ُهُم املَْولَى َوإِنْ َجَنفُوا َعلَْيَنا  - ٩٢٥

 ٦٧: غافر [ } ثُمَّ ُيخْرُِجكُْم طِفْالً { : ابن العمِّ؛ لقوله تعاىل : املوىل هاهنا يف موضع املوايل ، أي : قال أبو عبيدة 
  .هو اجلسور : ، وقيل ] 

  ]الكامل : [ القائل قال 
  َضيِْمي َوقَْد َجَنفَْت َعلَيَّ ُخُصوُم... إنِّي اْمُرٌؤ َمنََعْت أَُروَمةَ َعاِمرٍ  - ٩٢٦
: أي » أََألَم « جاء باجلََنِف ، ك : َجنَِف بِكَْسر النُّون ، َيْجَنُف ، بفتحها ، فهو َجنٌِف ، وجَانٌِف ، وأَْجَنَف : يقال 

  .أتى مبا يالم عليه 
  .هو العمد : أن اجلنف هو امليل مع اخلطأ ، والثم : لفرق بني اجلنف واإلمث وا

  فصل يف سوء اخلامتة باملضارة يف الوصيَّة
إنَّ الرَُّجلَ ، أو املَرْأَةَ ، لََيْعَملُ بِطَاَعِة اللَّهِ « : روي عن أيب هريرة ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

ِمْن َبْعِد َوِصيَّة « : ، مث قرأ أبو هريرة » ثُمَّ َيحُضُرُهَما املَْوَت ، فَُيضَّارَّانِ يف الَوِصيَِّة؛ فَتجُِب لَُهَما النَّاُر َسْبِعَني َسَنةً ، 
  ] . ١٢: النساء [ } غَْيَر ُمَضآرٍّ َوِصيَّة { : إىل قوله » 

  فصل
ى املوصى هلم ، أو على الورثة واملوصى هلم ، والظاهر عائٌد على املوصي ، والورثة ، أو عل» َبْينَُهْم « والضمري يف 

يف أنَّ الضَّمري يعود للعايف؛ » وأََداٌء إلَْيِه « ، وهو نظري » املوصي « عوده على املوصى هلم ، إذ يدلُّ على ذلك لفظ 



  ]الوافر : [ له؛ ومثله ما أنشد الفراء » ُعِفَي « الستلزام 
  أُرِيُد اخلَْيرَ أَيُُّهَما َيِلينِي... ْمُت أَْرضاً َوَما أَْدرِي إِذَا َيمَّ - ٩٢٧

» َعلَْيِه « يعود على اخلري والشَّرِّ ، وإن مل جير ذلك الشَّرِّ ، لداللة ضده عليه ، والضمري يف » أيُّهما « فالضمري يف 
  .» َمْن « يعود على » أَْصلََح « ويف » خَاَف « ويف 

  فصل يف بيان املراد من املصلح
الظاهر أنه الوصي ، وقد يدل حتته الشاهد ، وقد يكون املراد منه من يتولَّى ذلك بعد ] من هو؟ [ املصلح هذا 

موته؛ من والٍ ، أو ويلٍّ ، أو من يأمر مبعروف ، فال وجه للتخصيص ، بل الوصيُّ أو الشهد أوىل بالدُّخول؛ ألن 
  .نف ، ويردَّ كلَّ َحقٍّ إىل مستحقه تعلقهم أشدُّ ، وكيفيَّة اإلصالح أن يزيل ما وقع فيه اجل

: إن خفتم من موص جنفاً ، أي : جلميع املسلمني ، أي } فََمْن َخاَف ِمن مُّوصٍ { : اخلطاب يف قوله : قال القُْرطُبِيُّ 
ته ، أو لولد ميالً يف الوصيَّة ، وعدوالً عن احلقِّ ، ووقوعاً يف إمث ، ومل خيرجها باملعروف بأن يوصي باملال إىل زوج ابن

، وترك ] أو إىل ابن ابنه ، والغرض أن ينصرف املال إىل ابنِِه ، أو أوصى لبعيٍد [ ابنته؛ لينصرف املال إىل ابنته 
القريب؛ فبادروا إىل السَّعي يف اإلصالح بينهم ، فإذا وقع الصُّلح ، سقط اإلمث عن املصلح ، واإلصالح فرض على 

  .سقط عن الباقني ، وإن مل يفعلوا ، أمث الكل الكفاية ، إذا قام أحدهم به ، 
  ؟} فَالَ إِثَْم َعلَْيِه { : هذا اإلصالح طاعةٌ عظيمةٌ ، ويستحقُّ الثَّواب عليه ، فكيف عبَّر عنه بقوله : فإن قيل 
  :من وجوه : فاجلواب 

، بيَّن خمالفته لألوَّل ، وأنه ال إمث عيه؛ ألنَّه  أنه تعاىل ، ملا ذكر إمث املبدِّل يف أوَّل اآلية وهذا أيضاً من التَّبديل: أحدها 
  .ردَّ الوصيَّة إىل العدل 

: أنه إذا أنقص الوصايا ، فذلك يصعب على املوصى هلم ، ويوهم أن فيه إمثاً ، فأزال ذلك الوهم ، فقال : وثانيها 
  .} فَالَ إِثَْم َعلََيِه { 

ا عمن أحبَّ إىل من كره؛ فإن ذلك يوهم القبح فبيَّن تعاىل أن ذلك أن خمالفة املوصي يف وصيَّته ، وصرفه: وثالثها 
  .} فَالَ إِثَْم َعلََيِه { : حسٌن؛ بقوله 

أن اإلصالح بني مجاعٍة حيتاج إىل إكثارٍ من القول ، وخياف أن يتخلَّله بعض ما ال ينبغي من القول والفعل؛ : ورابعها 
  .نس ، إذا كان قصده يف اإلصالح مجيالً فبيَّن تعاىل أنَّه ال مث عليه يف هذا اجل

إمنا يليق مبن فعل فعالً ال جيوز ، وهذا اإلصالح من مجلة الطَّاعات ، } إِنَّ اهللا غَفُوٌر رَّحِيٌم { : قوله تعاىل : فإن قيل 
  فكيف يليق به هذا الكالم؟

  :فاجلواب من وجوه 
انا الذي أغفر للذُّنوب ، مث أرحم املذنب؛ فبأن : فكأنه قال  ان هذا من باب التَّنبيه باألدىن على األعلى ،: أحدمها 

  .اوصل رمحيت وثوايب إليك ، مع أنك حتمَّلت احملن الكثرية يف إصالح هذا املهمِّ كان أوىل 
أن ذلك املوصي الذي أقدم على اجلنف واإلمث ، مىت أصلحت وصيَّته؛ فإن اهللا : حيتمل أن يكون املراد : وثانيها 
  .يم يغفر له ، ويرمحه بفضله غفور رح

أن املصلح ، رمبا احتاج يف اإلصالح إىل أفعال وأقوال ، كان األوىل تركها ، فإذا علم اهللا تعاىل منه أنَّه : وثالثها 
  .ليس غرضه إال اإلصالح ، فإنه ال يؤاخذه هبا؛ألنه غفور رحيم 

  فصل يف أفضلية الصدقة حال الصحة



 -عليه الصالة والسالم  -والصَّدقة يف حال الصِّحَّة أفضل منها عند املوت؛ لقوله : اىل قال القرطيبُّ رمحه اهللا تع
  »أن َتصَّدََّق ، وأَْنَت َصحِيٌح َشحِيٌح « : أيُّ الصدقة أفضل؟ فقال : وقد سئل 

» ُه ِمْن أَنْ يََتَصدََّق ِعْنَد َمْوِتهِ بَِمائٍَة ألنْ يََتَصدََّق املَْرُء يف َحَياِتهِ بِِدْرِهم َخْيٌر لَ« :  -عليه الصالة والسالم  -، وقال 
  »َمثَلُ الَِّذي ُيْنِفُق ، َوَيَتَصدَُّق ِعْنَد َمْوِتِه مَثَلُ الَِّذي يُْهِدي بَْعَد َما َيْشَبُع « :  -عليه السالم  -وقال 
إنَّ « :  -عليه الصالة والسالم  -وقال » اِإلضَْرارُ يف الَوِصيَِّة ِمَن الكَبَاِئرِ « :  -عليه الصالة والسالم  -وقال 

» ِة ، فََتجُِب لَُهَما النَّاُر الرَُّجلَ لََيْعَملُ أو املَْرأَةَ بِطَاَعِة اللَِّه ِستِّنيَ َسَنةً ، ثُمَّ َيْحُضُرُهَما املَْوُت ، فُيضارَّان يف الَوِصيَّ
مل يكن له مال غريهم ، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا وروى عمران بن حصني ، أن رجالً أعتق ستة مملوكني عند موته ، 

، فَجزَّأهم ثالثاً ، وأقرع ] مث دعى مملوكيه [ لقد مهمت أالَّ أصلي عليه : عليه وسلم فغضب من ذلك ، وقال 
  .بينهم ، وأعتق اثنني ، وأرقَّ أربعة 

  ) ١٨٣(َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُمُ الصَِّياُم كََما كُِتَب

مفعولٌ مل يسمَّ فاعله ، وقدَّم عليه هذه الفضلة ، وإن كان األصل تأخريها عنه؛ ألن البداءة بذكر : » الصَِّيام « 
« : ماً ، واألصل املكتوب عليه آكد من ذكر املكتوب لتعلُّق الكتب مبن يؤدي ، والصِّيام مصدر صام يصوم صو

كثريان يف كلِّ فعل  -فعل وفعال : أعين  -، فأبدلت الواو ياء ، والصَّوم مصدر أيضاً ، وهذان البناءان » ِصَواماً 
، وإمنا استكرهوه؛ » غَاَر غُُووراً « : واويِّ العني صحيح الالم ، وقد جاء منه شيٌء قليلٌ على فعولٌ؛ قالوا 

  .» الُغئُور « : زه بعضهم ، فقال الجتماع الواوين ، ولذلك مه
  :بإزاء أربعة معاٍن » كََتَب « وقد ورد يف القرآن : قال أبو العباس املقرئ 

  .فُرَِض : ، أي } كُِتَب َعلَْيكُُم الصيام : مبعىن فرض؛ قال تعاىل : األول 
قُل لَّن ُيِصيَبَنآ إِالَّ { : ، ومثله ]  ٢١: اجملادلة  [} كََتبَ اهللا َألغِْلَبنَّ أََناْ ورسلي { : مبعىن قضى؛ قال تعاىل : الثاين 

  ] . ٥١: التوبة [ } َما كََتَب اهللا لََنا 
جَعلَ : ، أي ]  ٢١: املائدة [ } اْدُخلُوا اَألْرَض املُقَدََّسةَ الَِّتي كََتَب اللَُّه لَكُْم { : مبعىن َجَعل؛ قال تعاىل : الثالثُ 

  .جعل : أي ]  ٢٢: اجملادلة [ } قُلُوبِهُِم اإلميان  كََتَب ِفي{ : لكم ، ومثله 
  .أمرناهم : ، أي ]  ٤٥: املائدة [ } َوكَتَْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَهآ أَنَّ النفس بالنفس { : مبعىن أمر؛ قال تعاىل : الرابع 

أمسكت عن : س أمسكت عن اهلبوب ، والفر: اإلمساك عن الشيء مطلقاً ، ومنه صامت الرَِّيح : والصيام لغةً 
  ]البسيط : [ العدو؛ قال 

  َتْحَت الَعَجاجِ وَأُخَْرى َتْعلُُك اللُُّجمَا... وَخْيلٌ صَِياٌم َوخَْيلٌ غَْيُر صَاِئَمٍة  - ٩٢٨
:  مرمي[ } فَلَْن أُكَلَِّم اليوم إِنِسّياً { : سكوتاً؛ لقوله : ، أي ]  ٢٦: مرمي [ } إِنِّي َنذَْرُت للرمحن { : وقال تعاىل 

  ]الطويل : [ وصام النهار ، اشتدَّ حرُّه؛ قال امرؤ القيس ]  ٢٦
  ذَمُولٍ إذَا َصاَم النَّهَاُر وََهجَّرَا... فََدْعَها َوَسلِّ اهلَمَّ َعْنَها بَِجْسَرٍة  - ٩٢٩
  ]الرجز : [ وقال 
  َنَزلَْوَمالَ ِللشِّْمسِ لُعَاٌب فَ... َحتَّى إذَا َصاَم النَّهَاُر َواعَْتَدلْ  - ٩٣٠

: [ إمساكها عن السَّري؛ قال امرؤ القيس : كأهنم توهَّموا ذلك الوقت إمساك الشمس عن املسري ، ومصام النُّجوم 



  ]الطويل 
  َبأَمْرَاسِ كَتَّاٍن إىل ُصمَّ جَْنَدلِ... كَأَنَّ الثُّرَيَّا ُعلِّقَْت يف َمَصاِمَها  - ٩٣١

  ]الرجز : [ قال الراجز 
هو اإلمساك من طلوع الفجر إىل غروب الشمس عن : ويف الشَّريعة ... تُ َشرُُّهنَّ الصَّاِئَمْه َوالَبكََرا - ٩٣٢

  ] .مع اقترانه بالنِّيَّة [ املفطرات؛ حال العلم بكونه صائماً ، 
  :فيه مخسة أوجه » كََما كُِتَب « : قوله 

  .ل ما كتب كتب كتباً؛ مث: أن حملّها النصب على نعت مصدر حمذوف ، أي : أحدها 
» ما « كتب عليكم الصِّيام الكَْتَب مشبهاً ما كتب ، و : أنه يف حمل نصب حال من املصدر املعرفة ، أي : الثاين 

  .على هذين الوجهني مصدريةٌ 
« على هذا الوجه مبعىن » ما « صوماً مثل ما كتب ، ف : أن يكون نعتاً ملصدر من لفظ الصيام ، أي : الثالث 
هنا مصدر مؤكِّد يف املعىن؛ ألن الصِّيام » صوماً « صوماً مماثالً للصوم املكتوب على من قبلكم ، و : ، أي » الذي 
، وفيه أن املصدر املؤكِّد يوصف ، وقد تقدَّم منعه عند  -رمحه اهللا  -قال أبو البقاء » أنْ َتُصوموا َصْوماً « : مبعىن 

  :قوله تعاىل 

وهذا فيه :  -بعد أن حكى هذا عن ابن عطية  -قال أبو حيَّان ]  ١٨٠: البقرة [ }  باملعروف َحقّاً َعلَى املتقني{ 
مصدريَّةً ، وأمَّا إن كانت موصولةً ، ففيه أيضاً » ما « هذا إن كانت [ بعٌد؛ ألنَّ تشبيه الصَّوم بالكتابة ال يصحُّ ، 

  .يٍد ، ال على تأويلٍ بع] بعٌد؛ ألنَّ تشبيه الصَّوم بالصَّوم ال يصحُّ 
مشبهاً الذي كتب ، : موصولةً ، أي » ما « وتكون » الصِّيام « أن يكون يف حمل نصب على احلال من : الرابع 

  .؛ ألنَّه عاملٌ يف صاحبها » كُِتبَ « والعامل فيها 
، والصِّيام  أن يكون يف حملِّ رفع؛ ألنه صفة للصيام ، وهذا مردوٌد بأن اجلارَّ واجملرور من قبيل النَّكرات: اخلامس 

فيه » ألْ « معرفةٌ؛ فكيف توصف املعرفة بالنكَّرة؟ وأجاب أبو البقاء عن ذلك؛ بأن الصَّيام غري معني؛ كأنَّه يعين أن 
« للجنس ، واملعرَّف بأل اجلنسيَّة عندهم قريٌب من النَّكرة؛ ولذلك جاز أن يعترب لفظه مرَّةً ، ومعناه أخرى؛ قالوا 

  :، ومنه » دِّيَنارُ احلُْمُر والِدرَْهُم البِيضُ أَْهلََك النَّاَس ال
  الَ َيْعنِينِي: فََمَضْيتُ ثُمََّت قُلُْت ... َولَقَْد أَُمرُّ َعلَى اللَّئِيمِ َيُسبُّنِي  - ٩٣٣

[ } ْبِلكُْم والذين ِمن قَ{ : وقد تقّدم الكالم على مثل قوله ]  ٣٧: يس [ } َوآَيةٌ لَُّهُم الليل َنْسلَُخ ِمْنُه النهار { 
  ] ٢١: البقرة [ } َخلَقَكُْم والذين ِمن قَْبِلكُْم { : كيف وصل املوصول هبذا؛ واجلواب عنه يف قوله ]  ٢١: البقرة 

  فصل يف املراد بالتشبيه يف اآلية
  :يف هذا التشبيه قوالن 

 -ألنبياء واألمم من ولد آدم هذه العبادة كانت مكتوبةً على ا: أنه عائد إىل أصل إجياب الصوم ، يعين : أحدمها 
  .إىل عهدكم مل ختل أمَّةٌ من وجوهبا عليهم  -عليه الصالة والسالم 

  .أنَّ الشَّيء الشاقَّ إذا عمَّ ، سهل عمله : وفائدة هذا الكالم 
  :أنه عائد إىل وقت الصَّوم ، وإىل قدره ، وذكروا فيه وجوهاً : القول الثاين 

  .» كَانَ َصوُم َمْن قَْبلََنا ِمَن الَعَتَمِة إىل اللَّْيلة القَابِلَة؛ كما كان يف ابتداِء اإلْسالَمِ « قال سعيد بن جبري : أحدها 
أن صوم رمضان كان واجباً على اليهود والنصارى ، أما اليهود فإهنا تركته وصامت يوماً يف السَّنة ، زعموا : ثانيها 



؛ ألن ذلك اليوم يوم عاشوراء على لسان رسول اهللا صلى اهللا أنه يوم أن غرق فيه فرعون ، وكذبوا ي ذلك أيضاً
عليه وسلم ؛ وأما النصارى ، فإهنم صاموا رمضان زماناً طويالً ، فصادفوا فيه احلرَّ الشديد ، فكان يشقُّ عليهم يف 

والصِّيف ، أسفارهم ومعايشهم ، فاجتمع رأي علمائهم على أن جيعلوا صيامهم يف فصل من السَّنة بني الشِّتاء 
زيدوا فيه عشرة أيَّام كفَّارةً ملا صنعوا؛ : فجعلوه يف الرَّبيع ، وحوَّلوه إىل وقٍت ال يتغيَّر ، مث قالوا عند التَّحويل 

أن يزيد يف صومهم أسبوعاً ، : فصار أربعني يوماً ، مث إنَّ ملكاً منهم اشتكى ، فجعل اهللا عليه ، إن برىء من وجعه 
  :قوله  فربىء ، وهذا معىن

  .قاله احلسن ] .  ٣١: التوبة [ } اختذوا أَْحبَاَرُهْم َورُْهَباَنُهْم أَْربَاباً مِّن ُدوِن اهللا { 
  .زيدوا يف صيامكم ، فزاداو عشراً قبل وعشراً بعد : أصاهبم موتان ، فقالوا : قال جماهٌد : وثالثها 
ل الثالثني يوماً ، وبعدها يوماً ، مث مل يزل األخري يستسن إهنم أخذوا بالوثيقة ، وصاموا قب: قال الشعيب : ورابعها 

  .بالقرآن الذي قبله ، حىت صاروا إىل مخسني يوماً ، وهلذا كُرِّه صوم يوم الشَّكِّ 
  .من رمضان : من شعبان ، ويقال : لو صمت السَّنة كلَّها ، ألفطرت اليوم الذي يشك فيه ، فيقال : قال الشعيب 

التَّشبيه أن حيرم الطَّعام والشَّراب واجلماع بعد اليوم؛ كما كان قبل ذلك حراماً على سائر  أن وجه: وخامسها 
فإن هذا يفيد نسخ هذا ] .  ١٨٧: البقرة [ } أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصيام الرفث إىل نَِسآِئكُمْ { : األمم؛ لقوله تعاىل 

؛ فََوجبَ أن يكُون } كََما كُِتَب َعلَى الذين ِمن قَْبِلكُْم { : وهو قوله  احلكم ، وال دليل يدلُّ عليه إالَّ هذا التَّشبيه ،
  .هذا التَّشبيه داالًّ على ثبوت هذا املعىن 

إن تشبيه شيء بشيء ال يدلُّ على مشاهبتهما من كلِّ الوجوه ، فلم يلزم من تشبيه : قال أصحاب القول األول 
ضان ، وأن يكون صومهم قدَّراً بثالثني يوماً ، مث إنَّ مثل هذه الرِّواية صومنا بصومهم أن يكون صومهم خمتّصاً برم

  .منا ينفِّر من قبول اإلسالم ، إذا علم اليهود والنصارى كونه كذلك 
هوات بالصَّوم؛ ألنَّ الصَّوم وصلةٌ إىل التَّقوى؛ ملا فيه من قهر النَّفسِ ، وكسر الشَّ: يعين } لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ { : وقوله 

إمهاهلا ، وترك » لعلَّكم تتَّقون « : لعلَّكم حتذرون عن الشَّهوات من األكل ، والشُّرب ، واجلماع ، وقيل : ، وقيل 
لعلَّكم تكونون بسبب هذه العبادة يف زمرة املتقني ، ألن الصوم : احملافظة عليها ، بسبب عظم درجتها ، وقيل 

  .شعارهم 

ْسِكنيٍ فََمْن ْن كَانَ ِمْنكُْم َمرِيًضا أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمأَيَّاًما مَْعُدودَاٍت فََم
  ) ١٨٤(َتطَوَّعَ َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر لَُه َوأَنْ َتُصومُوا َخْيرٌ لَكُْم إِنْ كُْنُتمْ َتْعلَُمونَ 

  :أربعة أوجه  يف نصب أيَّاماً
، وهذا ليس « أنَُّه مَنُصوب بعاملٍ مقدَّرٍ يُدلُّ عليه سياُق الكالم ، تقديره ُصوُموا أيَّاماً اخلُُروجَ َيْوَم اجلُُمَعِة : أظهرها 

للمصدر على ؛ َألنَّه ليس معموالً « كََما كُتَب » بشيٍء؛ َألنَُّه َيلَْزُم الفصل بْين املصدر ومعُموله بأجنيبٍّ ، وهو قوله 
  .أيِّ تقديره قدَّرته 

اجلنسيَّة مبا جيرى « بأَل » صفةً للّصيام ، وذلك على رأي من جييُز وصف املعرَّف « كََما كُِتَب » ُيجعلَ : فإن قيل 
  .جمَرى النَّكرة ، فال يكُونُ أجنبّياً 

  .يلزُم ِمْن ذلك وصفُ املصدر قَبل ذكر معموله ، وهو ممتنٌع : قيل 



أنه منصوٌب بالصِّيامِ على أنْ تقدَّر الكافُ نعتاً ملصدر من الصِّيام؛ كما قد قال به بعضُُهْم ، وإن كان  :الثالث 
؛ ألنه إذْ ذاك « الصَِّياُم « » أَيَّاماً » ؛ فجاز أن يعمل يف « الصَِّياُم َصْوَماً؛ كََما كُِتبَ » : ضعيفاً؛ فيكون التَّقدير 

  .، فال يقع الفصلُ بينهما بأجنيبٍّ ، بل مبعمول املصدر « كَم كُِتَب » موصوٌف ب الذي هو « صوماً » عاملٌ يف 
إِمَّا على الظَّرف ، وإمَّا على املَفُعول به تََوسُّعاً ، وإليه حنا الفرَّاء ، وتبعه على « كُِتَب » أن ينتصب ب : الرابع 

  .ذلك أبو الَبقَاء 
مَّا النَّصب على الظرفيَّة ، فإِنَُّه حملٌّ للفعلِ ، والِكتابة لَْيَست واقعةً يف األيَّام ، أَ: وكال القَولني خطأٌ : قال أبو حيَّان 

كُِتبَ » النَّصب على املفعول اتساعاً ، فإِنَّ ذلك مبينٌّ على كونه ظرفاً ل [ لكنَّ متعلَّقها هو الواقع يف اَألّيام ، وأَمَّا 
  .التَّفسري ] ٌب على نص: ، وقد تقدَّم أَنَُّه خطأٌ ، وقيل « 
{ ، و } جَِبالٌ راِسيَاٌت { : صفةٌ ، ومجعُ صفِة ما ال يعقل باأللف والتَّاء مطَّرٌد؛ حنو هذا ، وقوله « َمْعُددَاٍت » و 

  ] . ٢٨: احلج [ } أَيَّامٍ مَّْعلُوَماٍت 
  فصل يف اختالفهم يف املراد باأليَّام
  :اختلفوا يف هذه األيام على قولني 

فقيل ثالثة أيَّامٍ : أهنا غري رمضان ، قاله معاذ ، وقتادة ، وعطاء ، ورواه عن ابن عبَّاس ، مث اختلَف هؤالِء :  أحدمها
هل كان َتطوعاً أو مَرضاً ، واتفقُوا على أنَّه : من كلِّ شهر ، وصوم يوم عاشُوراء ، قاله قتادة ، ثُمَّ اختلفوا أيضاً 

  .منسوٌخ برمضان 
  :نَ بأنَّ املراد هبذه األيَّام غُري رمضانَ بوجوه واحتجُّ القائلُو

فدلّ هذا على أنَّ قبل رمضان « إِنَّ َصْوَم َرَمَضان َنَسَخ كُلَّ َصْومٍ » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قوله : أحدها 
  .كاصوماً آخر واجباً 

ها أيضاً يف اآلَية الَّيت بعدها الدالَّة على أنَّه تعاىل ذكر ُحكم املريض واملُسافر يف هذه اآلية ، مث ذكر حكم: وثانيها 
  .صوم رمضان ، فلو كان هذا الصَّوم هو صوَم رمضان ، لكان ذلك تكريراً حمضاً ِمْن غري فائدة ، وهو ال جيوز 

ى التخيري ، تدلُّ على أنَّ هذا واجٌب عل]  ١٨٤: البقرة [ } َوَعلَى الذين ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ { قوله تعاىل هنا : وثالثها 
إن شاء صام ، َوإِنْ شاء أعطى الفدية ، وأَما صوم رمضان ، فواجٌب على العيني؛ فوجَب أن يكون َصوُم هذه األيام 

  .غري صوم رمضان 

القول الثاين وهو اختيارُ احملقِّقني ، وبه قال ابُن عبَّاس ، واحلسن ، وأبو ُمسلم أن املراد هبذه األيَّام املعدُواِت هو 
وهذا حمتملٌ ليوم ويومني ، وأيَّام ، مث بينه } كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّياُم { : رمضان ، َألنَُّه قال يف أوَّل اآلية الكرمية  صوُم

البقرة [ } َشْهُر رََمَضانَ الذي أُنْزِلَ ِفيِه القرآن { : فزال بعًض االحتمال ، مث َبيَّنه بقوله } أَيَّاماً مَْعُدودَاٍت { : بقوله 
فعلى هذا التَّرتيب ميكُن أَنْ جنعل األيَّام املعدوداٍت بعينها صوَم رمضان ، وإذا أمكن ذلك ، فال وجه ]  ١٨٥: 

عليه الصَّالة  -حلمله على غريه وإثبات النَّسخ فيه؛ ألنَّ كل ذلك زيادةٌ ال يدلُّ عليها اللَّفظُ ، وأَمَّا متسُّكهم بقوله 
، فليس فيه أَنَّه َنَسَخ عنه ، وعن أُمَّته كلَّ صْومٍ ، بل جيوز أَنَّه َنَسخَ » َنَسَخ كُلَّ َصْومٍ  َصْوُم َرَمَضانَ«  -والسَّالم 

كلَّ صوم وَجبَ يف الشّرائع املتقدِّمة؛ فكما يصحُّ أن يكون بعض شرعه ناسخاً للبعض ، فيجوز أن يكون َشْرعُه 
  .ناسخاً لشَرع غريه 

  .وماً ثبت يف شرعه ، فِلَم ال جيوز أن يكونَ نسخ صوماً وجب غَْيَر هذه األيام سلَّمنا أَنَّ صوَم رمضان نسخ ص
أَنَّ صوم رمضان كان يف ابتداِء اإلسالم غري واجِبٍ ، وكان : وأمَّا متسُّكُهم حبكم املريضِ واملَُسافر وتكَرُّرِه فجواُبه 



افر الفطُر ، كان من اجلائز أَنْ يصري الواجُب عليه افدية ، التَّخيري فيه ثابتاً بني الصِّيام والفدية ، لَّما ُرخَص للمَس
وإذا ان ذلك جائزاً ، بيَّن تعاىل أَنَّ إفطار املُساِفر واملريض يف احلُكْم . وجيوز أَنْ ال فدَية علَْيه ، وال قضاء؛ للمشقَّة 

] أُخر ، فلما َنَسَخ اللَُّه تعاىل ذلك التَّخيَري عن التخيري يف املقيم؛ فإِنَُّه جيُب عليهما القََضاء من عدَِّة أيَّام [ خالُف 
ييق املقيم الصَّحيحِ ، وأَلَْزَمُه الصَّوَم حتماً ، كان من اجلائزِ أَنْ يظن أنَّ حكم الصَّوم ، كمَّا انتقلَ عن التخيري إىل التَّض

، كما كان قبل النَّْسخِ ، فبيَّن تعاىل يف يف َحقِّ املقيم الصَّحيح أن يتغيَّر حكُم املريضِ واملسافر عن حكم الصَّحيح 
أنَّ حال املريض واملُسافر كحاهلا اُألوىل مل يتغيَّر بالنَّسخ يف حق املقيم الصَّحيح ، فهذه هي الفائدةُ يف : اآلية الثَّانية 

التَّعيني ، فتقدَّم جوابُه من أَنَّ  اإلعادة ، وإنََّما متسُّكُهم بأنَّ َصْوَم هذه األيَّام على التَّخري وصوَم رمضانَ واجٌِب على
لقول رمضان كان واجِباً خميَّراً ، مث صَاَر ُمعَّيناً ، وعلى ِكال القَْولَني ، فال ُبدَّ من َتطَرُّق النسخ إىل األيَّام أمَّا على ا

راً ، واآلية الكرمية اليت فَألنَّ هذه اآلية تقتضي أن يكون َصوم رمضان واجباً خميَّ: األوَّل فظاهر ، وأما على الثاين 
  .بعدها تُدلُّ على التَّضييق؛ فكانت ناسخة لألوىل 

ناسخاً للتخيري مع ]  ١٨٥: البقرة [ } فََمن َشهَِد ِمنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه { : كَْيَف يصحُّ أنْ يكونَ قوله : فإن قيل 
  .اتصاله باملنسوخ وذلك ال يصحُّ 

 التَّالوة ال يوجب االتِّصال يف النُّزول؛ وهذا كما قيل يف عدَّة املتوفَّى عنها زوجها؛ أنّ أنَّ االتِّصال يف: واجلواب 
الْمقدَّم يف التالوة هو النَّاسُخ واملَْنُسخ متأَخِّر ، وهذا عكُس ما جيُب أن يكُونَ عليه حالُ النَّاسخ واملَْنسوخ ، فقالُوا 

ل ، فكان االعِتداُد باحلَولِ هو املتقدَِّم ، واآلية الدَّالَّةُ على أربعة أْشهرٍ وَعْشرٍ هي إنَّ ذلك يف التِّالوة ، أمَّا يف اإلنزا: 
  .املُتأخَِّرة ، وكذلك يف القُرآن آيات كثريةٌ مكِّيِّةٌ متأخِّرة يف التَّالوة عن اآلياِت املدنيَّة ، واهللا أْعلَْم 

  فصل يف أول ما نسخ بعد اهلجرة
أوَّلُ ما ُنسخ بعد اهلجرة أَْمرُ الِقبلة والصَّْوم ، ويقالُ نزل َصْوُم شهر رمضان  -ي اهللا عنهما رض -قال ابُن عبَّاس 

كان َيْوُم عاُشوَراء تصوُمُه قَُريش يف اجلاهِليَّة ، : قالت  -رضي اهللا عنها  -قَْبل َبدرٍ بشهرٍ وأيام ، وعن عائشة 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -هُ يف اجلَاِهليَّة فلمَّا قَِدَم َرُسولُ اهللا َيُصوُم -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان َرسُول اهللا 

اَء صاََمُه ، َوَمْن املِديَنةَ ، َصاَمُه ، َوأََمَر بِِصياِمِه ، فَلَمَّا فُرَِض َرَمَضانَ كَانَ ُهَو الفريضة ، وتُرَِك َيْوُم عاُشوراء ، فَمْن َش
  .َشاَء َتَركَُه 

  »َمْعدُودات « فصل يف املراد بقوله 
  :وجهاِن » َمْعدودَاٍت « : يف قوله تعاىل 

  .أهنا ُمقّدَّراٌت بَِعَدٍد َمْعلُومٍ : أحدمها 
  ] . ٢٠: يوسف [ } َدَراِهَم مَْعُدوَدٍة { : قَالِئل؛ كقوله تعاىل : والثاين 
  .} أَُخرَ فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيضاً أَْو على َسفَرٍ فَِعدَّةٌ مِّْن أَيَّامٍ { : وقوله 

 ، أو مريضاً ، فله فاملراُد أَنَّ فَْرضَ الصَّوم يف اَأليَّامِ املْعُدودَاِت ، إمنا َيلَْزُم األِصحَّاَء املُقيمَني ، فأَمَّا َمْن كَان ُمَسافراً
  .تأخري الصَّومِ عْن هذه األيَّام إىل أيَّامٍ أَُخَر 

نبََّه اللَُّه تعاىل ِمْن سعة فضِلِه َوَرمحِتِه يف هذا التَّكليف ، وأَنَُّه تعاىل َبيََّن ِفي  اْنظُرُوا إىل عجيب ما: قال القفَّالُ رمحه اهللا 
لشَّاقَّ ، إذ َعمَّ أوَّلِ اآلَيِة أن هلذه اُألمَِّة يف هذا التكليف أَْسَوةً باألَُممِ املُتقدِّمِة ، والَغرُض منُه ما ذكرناُه ِمْن أَنَّ األمر ا

أنَُّه ُمْختصُّ بأيَّامٍ : ثانياً وجه احلكمة يف إجيابِ الصَّوم ، وهو أَنَُّه سبٌب حلُصُول التَّقَوى ، ثُمَّ َبيََّن ثالثاً  خفَّ ، مث َبيَّن
أنه َخصَُّه من األوقات : معدوداٍت ، فلو جعلُه أبداً ، أو يف أكثر األوقات ، لََحَصلِت املَشقَّةُ العظيمة ، ثُمَّ بيَّن رابعاً 



إزالة املشقَّة يف إلَزامه ، : ر الذي أُنزل فيه القرآن؛ لكونه أَشَرف الشُُّهور؛ بسبب هذه الفَضيلِة؛ مث يبَّ خاِمساً بالشَّه
فَأَباح تأخريه ِلَمْن به َمَرٌض ، أو سَفٌَر غلى أن يصَري إىل الرَّفاهية والسُّكُون ، فراعى سبحانه وتعاىل يف إجياب هذا 

  .لرمحة ، فله احلمُد على نعمه الصَّوم هذه الوجوه من ا
َمْن َيكُْن مرِيضاً ، أو ُمَسافراً ، فَأَفْطَر ، : فيه معَنى الشَّْرط واجلَزاِء ، أي : } فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيضاً { : قوله 

  .َمْن أَتَانِي ، أََتْيُتُه : تقولُ كَانَ االْستِقَبالُ الَ املاضي؛ كما : فَلَْيقْضِ ، إذا قَدَّْرَت فيه الشَّرط ، كَانَ املرادُ بقوله 
ُهَنا للتَّنويع ، وَعَدل عن اسمِ الفاِعل ، » أْو « يف َمَحلِّ َنصبٍ؛ عطفاً على خرب كان ، و } أَْو على َسفَرٍ { : قوله 

  ِف املرض ، فإنه قَْهرِيٌّ ،أَْو ُمَسافِراً ، إشعاًر باالْستِعالء على السَّفر ، ِلما فيه ِمَن االختيار للسفر؛ خبال: فَلَْم َيقْل 
  فصل يف املرض املبيح للفطر

أيُّ َمَرضٍ كان ، وأيُّ َسفَرٍ كان؛ تنزيالً ِللَّفظ املطلق : اختلفُوا يف املََرضِ املُبيح للفطر؛ فقال احلََسُن ، وابُن سريين 
فاعتلَّ بَِوَجعِ أُْصبِعِه ، وقال األصمُّ  على أقلِّ األحوال ، وروي أنَّهم دَخلُوا على ابن سريين يف رَمَضان ، وهو يأْكُلُ

هذه الرخصةُ خمتصَّةٌ باملرضِ الَّذي لو َصاَم فيه ، لَوقَع يف مشقَّة ، ونزَّل اللَّفظ املُطلق على أكْملِ :  -رمحه اهللا -
  .أحواِله 

  .يادِة يف العلَّة املرُض املبيُح للفطر الَّذي يؤدِّي إىل ضررٍ يف النفسِ ، أو ز: وقال أكثَُر الفقهاِء 
  .كُلُّ مرضٍ مرخٌِّص ، مع علمنا أنَّ يف اَألمْرَاض ما ينقصه الصَّوم : وكيَف ميكُن أنْ يقالَ : قالوا 

  فصل يف أصل السَّفر واشتقاقه
 اِملكَْنَسة؛ ألنَّها تكِشُف: أصلُ السَّفر من الكَشف ، وذلك أنه َيكشُف عن أحوال الرِّجال وأخالقهم ، واِملسفرة 

الدَّاخل بني اثَْنْين للصلح؛ ألنَّه يكِشُف الَّذي اتَّصل هبما ، واملُسِْفر املُِضيء؛ ألنه قد : التُّراب عن اَألْرض ، والسَّفري 
وَسفَرِت املرأَةُ عن . الكَتاُب؛ ألنه يكِشف عن املعاين ببيانِه : أَْسفَر الصُّبح ، والسِّفر : اْنكََشف وظََهر ، ومنه 

  .كشَفَت النقابِ  وجهها ، إذا
وسُمِّي املسافُر ُمِسافراً؛ لكشف قناع الكنِّ عن وجهه ، وُبُروزه إىل األرضِ الفََضاِء ، وُسمِّي السَّفَر : قال األزهري 

  .َسفَراً أيضاً؛ ألنَّه يسفر عن وُجوه املَُسافرين ، وأْخالَقهم ، ويظهر ما كان خافياً منُهم ، واهللا أْعلَم 
  ملبيح للقصر والفطرفصل يف السفر ا

اختلفُوا يف السَّفر املُبيح للقَصر والِفطْر بعد إِمجاعهم على َسفَر الطَّاعة؛ كاحلَجِّ واجلهاد ، ويتصلُ هبذين سفرُ صلِة 
فَر الرَِّحمِ ، وطَلَبِ املعاشِ الضروريِّ ، وأمَّا َسفَر التجاراِت واملُبَاحات ، فمختلٌَف فيه ، واألرجح اجلواُز ، وأمَّا َس

  .املعاِصي؛ فمختلٌف فيه ، واملنع فيه أرجُح 
  فصل

اتَّفق العلماء على أنَّ املَُسافر يف رََمضان ال جيوُز له أنْ ُيَبيَِّت الِفطْر؛ ألنَّ املَُساِفَر ال يكُونُ ُمَسافراً : قال القرطيبُّ 
واملقيُم ال يفتقر إِىل َعَمل؛ ألنه إذا نوى اإلقامة ، كان  بالنَِّيِة؛ خبالف املقيم ، وإِمنا يكونُ مسافراً الَعَمل ، والنُّهُوض ،

  .مقيماً يف احلني؛ ألن اإلقامة ال تفتقر إىل َعَملٍ ، فافترقا 
  فصل يف قدر السَّفر املبيح للرُّخص

رآن َخبَبر كُلُّ سفر ، ولو كان فَْرَسخاً ، وختصيص عمومِ الق: اختلفُوا يف قَدر السَّفر املُبيح للرُّخص ، فقال داود 
  .الواِحِد غُري جائٌز 

السَّفر املبيُح للِفطر هو مسافةٌ القصر ، ومذهُب الشافعيِّ ومالٍك ، وأمحد ، وإسحاق؛ أنه مقدَّرٌ : وقال األوزاعيُّ 



 -ة والسَّالم عليه الصَّال -بستة َعَشَر فرسخاً ، وهي أربعةُ بُُرٍد كلُّ فرسخٍ ثالثة أَْميالٍ بأَْميَال هاشم َجدِّ الرَّسُول 
  .وهو الَّذي قدَّر أميال البادية كُلُّ ميلٍ اثَْنا َعَشر ألَف قََدمٍ ، وهي أربعة آالٍف خطوٍة ، كلُّ َخطَوٍة ثالثةُ أقَدام 

  .َمَسافَةُ القَْصرِ ثالثة أيامٍ : والثوريُّ  -رضي اهللا عنه  -وقال أُبو َحنِيفة 
  }فَِعدَّةٌ مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر { قوله 

  :، وفيه وجوٌه » عدَّةٌ « اجلمهور على رفع 
  .أو بعده ، أي فعدَّةٌ أَْمثَالُ به » فََعلَْيِه ِعدَّةٌ « : أنَّه مبتدأٌ وخربه حمذوٌف ، إما قبله ، تقديره : أحدها 

  .فالواجُب عدَّةٌ : أنه خرب مبتدأ حمذوف ، اي : الثاين 
  .» ئُُه ِعدَّةٌ ُتْجزِ« : ان يرتفع بفعل حمذوٍفن أي : الثالث 
مل َيطَِّلْع على هذه  -رمحه اهللا  -، وكأنَّ أبا البقاء » فَلَْيُصْم ِعدَّةً « : ؛ نصباً حمذوفٍا ، تقديره » فَِعدَّةٌ « وقرىء 

َوِمْن » فََصْوَم ِعدَّة « : لو قرىء بالنَّصب ، لكان ُمْستقيماً ، وال ُبدَّ ِمْن حذف مضاٍف ، تقديره : القراءِة؛ فإنَّه قال 
} اضرب بَِّعَصاكَ احلجر فانفجرت { ؛ ونظريُه » فَأَفْطََر ، فَِعدَّةً « : حذف مجلة بعد الفعلية؛ ليصحَّ الكالُم ، تقديره 

  .» فََضَرَب فَاْنفَلََق « : ، أي ]  ٦٣: الشعراء [ } اضرب بَِّعَصاَك البحر فانفلق { وقوله ]  ٦٠: البقرة [ 
َمْعدُوَدة ، كالطِّْحنِ والذِّْبح ، ومنه يقال للجماعة املعدودة ِمَن النَّاس ِعدَّة : من العدد ، مبعىن »  ِفْعلَةٌ» « ِعدَّة « و 

؛ اّتكاالً على املعىن؛ فإنَّا بيَّنَّا أنَّ العدَّة مبعىن املعدُودة » فعّدهتا « : ، ومل يقل » ِعدَّة « ، وِعدَّة املرأة ِمْن هذا ، وَنكَّر 
  .أنَّه ال يأيت إالَّ مبثل ذلك الَعَد ، فأغىن ذلك عن التعريف باإلضافة : يصوم أيَّاماً معدودةً والظَّاهر ، فأمر بأن 

  .» ِعدَّة « يف َمحلِّ رفع ، أو نصبٍ على َحَسب القراءتني صفة ل : » ِمْن أَيَّام « و 
  .على ضرَبْين » أَُخَر « ؛ فيكون يف حملِّ خفضٍ ، و » أيَّام « صفةٌ ل » أَُخر « قوله 

  .الَّذي هو أفَعلُ َتفضيل » أَخَر « تأنيث » أُْخَرى « مجع : أحدمها 
َوقَالَْت أُوالَُهْم { : املقابل ألوَّل؛ ومنه قوله تبارك وتعاىل » آِخرٍ « تأنيث » آِخَرِة « مبعىن » أُْخَرى « مجع : والثاين 

فقال : ال ينصرُف للَوصف والَعْدل ، واختلفُوا يف كيفيَّة الَعْدل فالضرُب اَألوَّل ]  ٣٩: األعراف [ } ُألخَْراُهمْ 
« و » آَخَر « تأنيث » أُْخَرى « ، و » أُْخَرى « مجُع » أَُخَر « إنه َعدلٌ عن األلف والالَّم؛ وذلك أنَّ : اجلمهوُر 

  .أفعلُ تفضيلٍ ال خيْلُو عن أحِد ثالثِة استعماالٍت » آَخُر 
، لكن ِمْن ممتنعةٌ؛ ألن معها يلزُم اإلفراُد والتذكري واإلضافة » اإلَضافَِة « ، وإما مع » َمْن « ا مع وإمَّ» ألْ « إما مع 

إنَّه عدلٌ عن األِلِف والالم ، إِالَّ أنَّ هذا » َسَحَر « يف اللفِظ؛ فقدَّرنا عدلَُه عن اَألِلِف والالَّم ، وهذا كما قالُوا يف 
مََرْرُت بِنِْسَوةِ أََخرَ « : أنه عدل من صيغة إىل صيغٍة؛ ألنه كان حقُّ الكالم يف قولك : يه مع العلميَّة ، ومذَهُب سيبو

فُعِدل عن » ِمْن « ؛ ألن املعىن على تقدي » أَفَْعلَ « على وزن » بنِْسَوٍة آَخَر « أنْ يكون » فَُعلَ « على وزن » 
  .املفرد إىل اجلمع 

» أُخَْرى « اليت للتفضيلِ ، و » أُْخَرى « ٌف؛ ِلفُقَْداِن العلَّة املذكورة ، والفرقُ بني فهو منصر: وأمَّا الضرُب الثَّاين 
« ؛ ولكوِن اُألوىل مبعىن » متأخِّرة « ، ومعىن تِيَك معىن » غَْيَر « أنَّ معىن الَّيت للتفضيل معىن  -اليت مبعىن متأخِّرة 

« وال جيوز » مررتُ بَِك ، وبَرُجلٍ آخر « : مْن جنس ما قبلها؛ حنو  [ال جيوز أن يكونَ ما اتَّصلَ هبا إالَّ » غَْير 
  ]البسط : [ غري اجلْنسِ ، فأما قوله يف ذلك البيت ] ؛ ألنه من » اشَْتَرْيُت َهذَا اجلََملَ َوفََرساً آَخرَ 



  تِها اُألخَرِلَْيلَى َوصَلَّى َعلَى َجاَرا... َصلَّى َعلَى َعزَّةَ الرَّْحمُن َواْبنَِتَها  - ٩٣٤
، وما تصرَّف منها قِلٌق » أَوَّل « و » آخر « فإنَّه جعل ابنتها جارة هلا ، ولوال ذلك ، لَْم َيُجْز ، ومعَنى التفضيل يف 

ِمْن حيثُ إنَّها مجٌع ما ال يعقلُ ، وَجْمُع ما ال يعقلُ جيوز » أَُخرَ « مذكورٌ يف كُُتب النَّْحو ، وإنَّما وصفت األّيام ب 
ويف ]  ١٨: طه [ } َوِلَي ِفيَها مَآرِبُ أخرى { ُيَعاَملُ معاملةً الواحدة املؤنَّثة ، ومعاملةَ مجع اإلنَاِث ، فمن األول  أنْ

ِعدَّةٌ ِمْن { : الثاين هذه اآلية اكرمية ، ونظائرها ، فإمنا أوثر هنا معاملُتُه معاملةَ اجلمع؛ ألنه لو جيء به ُمفَْرداً ، فقيل 
  .ألهم أنَّه وصف فيفوت املقصُود } أُْخَرى أَيَّاُم 
  فصل

أن ُيفِْطرا أْو يُصوما عدَّة أَيامٍ أََخرَ : إىل أنَّه جيُب على املريض واملَُسافر  -رضي اهللا عنهم  -ذهب بعُض العلماء 
: عن ابنِ عمر ، أنَّه قال  »أَْعالَم التَّنزيل « وابن عمر ، ونقل اخلَطَّايبُّ يف  -رضي اهللا عنهما  -وهو قولُ ابن عبَّاس 

وهذا اختيار داود بنِ عليٍّ األصفهاينِّ ، وأكثر الفقهاِء على أنَّ هذا » إنْ َصامَ يف السَِّفرِ ، قََضى يف احلََضرِ « 
  .اإلفطار رخصةٌ ، فإنْ شاء أفْطَر ، وإن شاء صام 
واألمر للوجوب » فَلَْيُصْم ِعدَّةً ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر « : ، فالتقديُر »  ِعدَّةً« ُحجَّةُ األوَّلني ما تقدَّم من القراءتني أنَّا إن قرأنا 

للوجوب ، وإذا كان ظاهُر القُرآن الكرمي » َعلَى « وكلمة » فََعلَْيِه ِعدَّةٌ « : ، وأنا إن قرأنا بالرَّفع ، فالتقديُر 
  .امِ واجباً؛ ضرورةَ أنَّ ال قائل باجلمع يقتضي إجياَب َصْوم أيامٍ أَُخَر ، فوجب أَنْ يكُونَ فطُر هذه األي

هذا اخلََبر ورد على َسَببٍ خاصٍّ ، وهو : وال يقالُ » لَْيَس ِمَن البِرِّ الصَِّياُم ِفي السَّفَرِ « وقوله عليه الصَّالة والسَّالم 
هذا صاِئٌم أْجَهَدُه العطَُش ، : َعنُه ، فقالُوا َمرَّ َعلَى َرُجلٍ ، َجلَس حتت ِمظلٍَّة ، فََسأَلَ  -عليه الصَّالة والسَّالم  -أنَّه 

عليه  -الِعربة بُعُموم اللَّفظ ال ُخبُصوص السََّببِ ، وقال : ، فإنا نقولُ » لَْيَس ِمَن البِرِّ الصَِّياُم ِفي السَّفَرِ « : فَقال 
  »الصَّاِئُم يف السَّفر كاملُفِطرِ يف احلََضرِ « :  -الصَّالة والسَّالم 

واإلضمارُ يف كالم اهللا تعاىل » فأَفْطََر فعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر « : أنَّ يف هذه اآلية إضماراً؛ ألنَّ التَّقدير : ة اجلمهور وحجَّ
فَضََرَب ، « : ، أي ]  ٦٠: البقرة [ } اضرب بَِّعَصاكَ احلجر فانفجرت { : جائٌز؛ كما يف قول اهللا تعاىل 

  ، وقوله» فَاْنفَجََرْت 

َوالَ َتْحِلقُواْ { : ، وقوله » فَضََرَب فَاْنفَلَقََت « : ، أي ]  ٦٣: الشعراء [ } اضرب بَِّعصَاَك البحر فانفلق  {
  .» فََحلََق « : ، أي ]  ١٩٦: البقرة [ } أَذًى مِّن رَّأِْسِه فَِفْدَيةٌ { : إىل قوله ]  ١٩٦: البقرة [ } ُرُؤوَسكُْم 

  .يدلُّ على وُجُوب الصَّوم ]  ١٨٥: البقرة [ } فَِعدَّةٌ مِّْن أَيَّامٍ أَُخرَ { : قوله تعاىل :  -رمحه اهللا  -قال القفَّال 
  :هذا ضعيٌف من وجهني : ولقِاِئلٍ أنْ يقَولَ : قال ابن اخلطيب 

على الُعُموم ، ]  ١٨٥:  البقرة[ } فََمن َشهَِد ِمنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه { : أنَّا إنْ أجرينا ظاهر قوله تعاىل : األول 
: ، وإن أجرينا هذه اآلَيةَ على ظاهرهان لَزمنا ختصيُص ُعُموم قوله } فَِعدَّةٌ مِّْن أَيَّامٍ أَُخرَ { : لزمنا اإلضمارُ يف قوله 

خصيص ، وبْين ، وقد ثبت يف أصُولِ الفقه أنَّه مىت وقع التعاُرُض بْين الت} فََمن َشهَِد ِمنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه { 
  .اإلضمار ، كان احلملُ على التَّخصيص أَوىل 

يقتضي الُوجوب َعْيناً ، وهذا الُوُجوب منتٍف يف حقِّ املريضِ واملُسافر ، » فَلَْيُصْمُه « : أنَّ ظاهر قَوله تعاىل : الثَّاين 
على ظاهره أَوْ الَ ، } ِعدَّةٌ مِّْن أَيَّامٍ أَُخرَ فَ{ : فاآليةُ خمصوصةٌ يف حقِّهما على كلِّ تقدير ، سواٌء أجَرينا قولَهُ تعاىل 

  .وإذا كان كذلك ، وجب إجراء هذه اآلية على ظاِهرَِها ِمْن غري إضمارٍ 
إنَّما جيُب القََضاء باإلفْطَار ، ال باملََرض والسَّفر : وقَال القاضي : قال » الَبِسيِط « ذكره الواحدي يف : الوجه الثاين 



  .اللَُّه القََضاَء ، والقََضاُء مَسبوقٌ بالفطْر ، َدلَّ على أنَّه ال ُبدَّ ِمْن إضمارِ اإلفطار ، فلَما أوجب 
، وإجياُب » فََعلَْيِه ِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر « : فعلََيِه قضاُء ما َمَضى ، بل قال : قال ابُن اخلطيب وهذا ساقط؛ ألنه مل َيقُل 

  .َر ال يسَتدعي أن يكون َمسُبوقاً باإلفطار الصَّوم عليه يف أيَّامٍ أَُخ
صلى  -أن محزة األسلميَّ َسأَلَ النَّبِيَّ : َرَوى أبو داود عن هشام بن ُعروة ، عن أبيه ، عن عائشة : الوجه الثالث 

  »ئَْت فَأفِْطْر إِنْ ِشئَْت ُصْم ، وإنْ ِش« يا َرسُولَ اللَِّه ، َهل أَُصوم يف السَّفر؟ قال : فَقَال  -اهللا عليه وسلم 
هذا يقتضي َنْسخَ القُرآن خبرب الواحد؛ ألن ظاهر القُرآن يقتضي وُجوبَ الصَّوم ، فرفُع هذا : ولقائل أنْ يقول 

؛ } َوأَن َتُصوُمواْ َخْيٌر لَّكُْم { : احلُكم هبذا اخلَرب غُري جاِئز ، وإذا ُضعِّفَْت هذه الوجوه ، فاالعتماد على قوله تعاىل 
  .إن شاء اهللا تعاىل وسيأيت 

  فصل يف هل صوم املسافر أفضل أم فطره
  اختلفُوا َهل الصَّوم للُمسافرِ أفَْضلُ أمِ الِفطر؟

الصَّوم أفضلُ ، وبه قال الشافعيُّ ، وأبو حنيفة ، ومالٌك ، والثوريُّ ، : فقال أنُس بُن مالك ، وعثمان بُن أيب أوىف 
  .وأبو يوُسَف ، وحممَّد 

  .املُسيَّب ، والشَّعيبُّ ، واالوزاعيُّ ، وأمحُد ، وإسحاُق ، الفطرُ أفضلُ  وقال سعيدُ بُن
} فََمن َشهَِد ِمنكُمُ الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه { : قوله تعاىل : حجَّة األوَّلني . أفضل األمرين أيسرمها على املرء : وقالت طائفةٌ 

  .} َوأَن َتُصوُمواْ َخْيٌر لَّكُْم { وقوله 
 -وقوله » إنَّ اهللا حيبُّ أَنْ ُتؤَْتى ُرَخُصُه؛ كما ُتؤَْتى َعزَاِئُمُه «  -صلى اهللا عليه وسلم  -قوله : رقة الثانية حجَّة الف

  »لَْيَس من البِرِّ الصَِّياُم ِفي السَّفَرِ «  -عليه الصَّالة والسَّالم 

  .فالقَصر أفضلُ؛ فيجب أنْ يكُون الفطُر أفضل : ، وأيضاً 
  :م بني القَصر والِفطْر ِمْن وجهني وفرَّق بعضه

  .أنَّ الصَّالة املقصُورة تربأ الذمَّة هبا ، والِفطر تبقى الذِّمَّة فيه مشغُولةٌ : األوَّل 
  .أنّ فضيلة الوقت َتفُوُت بالِفطْرِ ، وال َتفُوت بالقَصر : الثاين 

  ] . ١٨٥: البقرة [ } َوالَ ُيرِيُد بِكُُم العسر  ُيرِيُد اهللا بِكُُم اليسر{ : قوله تعاىل : حجَّةُ الفرقة الثالثة 
  فصل يف حكم ما إذا أفطر كيف يقضي؟

  :أنَّه يقضيه متتابعاً؛ لوجهني : مذهب عليٍّ ، وابن ُعمر ، والشَّعيبِّ 
  .فكذا القضاُء » فعدَّةٌ من أَيَّامٍ أَُخَر مُتتابعاٍت « قراءة أُيب : األوَّل 

حبٌّ ، وإن فرق ، جاز؛ فيكون أمراً بَصوم أيامٍ على عدد ِتلَْك األيَّام مطلقاً ، فالتقديرُ التَّتابع مست: وقال بعضهم 
إِنَّ اهللا لَمْ ُيَرخِّْص لَكُمْ يف ِفطرِه ، وهو « : بالتتابع خمالٌف هلذا التَّعميم ، وُيروى عن أيب ُعبيدة بن اجلرَّاح أنه قال 

صلى اهللا عليه  -، وُروِي أنَّ رجالً قال للنيبَّ » شئَْت فَواِتْر ، وإنْ ِشئَْت فَفَرِّقْ يريد أنْ يُشقَّ عليكم يف قََضاِئِه؛ إنْ 
لَْو كَانَ َعلَْيَك َدْيٌن ، فَقَضَْيَتُه الدِّرَْهمَ « : َعلَيَّ أَيَّاٌم ِمْن َرَمَضانَ ، أَفَُيجْزيين أَنْ أقضيها ُمتفرقاً فقال لُه :  -وسلم 

  »فَاللَُّه أحقُّ أَنْ َيعفُو ويصفح « َنَعَم ، قَالَ : فقال » ا كَانَ ُيجْزِيَك؟ َوالدِّْرَهَمْين ، أََم
« من » ُيطْوِقُوَنُه « من أطَاقَ ُيِطيُق ، مثلُ أقَاَم ٌيقِيُم ، وقرأ ُحمَيٌد » ُيِطيقُوَنُه « اجلمهور على » ُيِطيقُوَنهُ « قوله 

ل يف أغال ، وهذا تصحيٌح شاذٌ ، ومثله يف الشُّذُوذ من ضوات الواو كقولِهم أَطَْوال يف أطالَ ، وأغْوَا» أَطَْوَق 
 أجودَ مبعىن أجاَد ، ومن ضوات الياء أَغَْيَمِت السَّماُء ، وأَجَبلَْت ، وأَغَْيلَت املَرْأَةُ وأَطَْيَبْت ، وقد جاء اإلعاللُ يف



أَطْيََبْت ، وقد جاء اإلعاللُ يف الكُلِّ ، وهو القياس ، ومل الكُلِّ ، وهو القياس ، ومل يقل بقياسِ حنو أَغَيَمتْ املَْرأَةُ َو
وقرأ ابن عبَّاسٍ وابن َمسُعوٍد ، وسعيدُ بُن ُجَبريٍ ، وجماهد ، وعكرمةُ ، . يقل بقياسِ حنو أَغَيَمْت َوأَطَولَ إِال أبو َزيٍد 

، وقرأ عائشةُ ، » قَطََّع « ُمضعَّفاً ، على وزن » َق طوَّ« مبنّياً للمعفول من » ُيطوَّقوَنُه « وأيُّوب السَّختياين ، وعطاٌء 
، فلما أُرِيدَ إدغاُم التَّاء يف » َتطَوَّقَ « ، وأصله » أَطَْوقَ « بتشديد الطاء والواو من » َيطَّوَّقُوَنُه « : وابن دينارٍ 

أَن { : م تقرير ذلك يف قوله تعاىل الطاء ، قُِلبت طاء واجتلبت مهزةُ الَوصل؛ ليمكن االبتداُء بالسَّاكن ، وقد تقدَّ
بفتح الياء ، وتشديد الطَّاء ، والياء ، وُتروى » َيطَّيَّقُونه « وقرأ عكرمةُ وطائفة ]  ١٥٨: البقرة [ } َيطَّوََّف بِهَِما 

  .عن جماهد أيضاً ، وقرىء أيضاً هكذا لكن ببناء الفعل للمفُعول 
طيَّة تشديُد الياِء يف هذه اللَّفظة ضعٌف وإنَّما قالُوا ببُطْالن هذه؛ ألنَّها وقد ردَّ بعضهم هذه القراءة ، وقال ابُن ع

عنَدُهم من ذوات الواو ، وهو الطَّوق ، فِمْن أين جتيء الياء ، وهذه القراءةُ لَْيَست باطلةً ، وال ضعيفةً ، وهلا ختريجٌ 
، » َتفَيَْعل « ما قالوه من اإلشكال ، وإمنا هي من ؛ حىت يلزم » َتفَعَّلَ « حسٌن ، وهو أن هذه القراءة لَيسْت من 

» َتَديَْوَر « ، واألصل » احلَْور « و » الدََّوَراِن « من » َتحَيََّر « و » َتَديََّر « ك » الطَّْوقِ « ِمَن » َتطَيَْوَق « واألصلُ 
قلبت الواو ياًء ، وأُدغمت الياء يف الياء ، فاجتمعت الواُو والياُء ، وسَبقَتْ إحدامها بالسُّكُون ، ف» َتَحيْوَر « ، و 

بفتح الياء بناه للفاعل ، ومن ضمَّها بناه » َتطَّيَّقُوَنُه « ، مث أُدغم بعد القلبِ ، فمن قرأ » َيَتطَْيَوقُوَنُه « فكان األصلُ 
ونَ إطاقََتُه وذلك جماٌز من َيَتكَلَّفُ: للمفعول ، وحيتمل قراءة التشديد يف الواو ، أو الياء أن تكون للتكلُّف ، أي 

، وأنَّ التقديَر ، الَ » ويطيقُوَنُه « حمذوفةٌ قبل » الَ « الطَّوقِ الذي هو القالدةُ يف أْعناقهم ، وأبعد من زعم أنَّ 
  ]الطويل : [ ُيِطيقُوَنُه ، ونَظََّرُه بقوله 

  الَّ أَْنتَ ِللذُلِّ عَارُفمن اَألْرضِ إِ... فََخاِلْف فَالَ واللَِّه َتْهبِطُ َتلَْعةً  - ٩٣٥
  ]الكامل : [ وقوله 
  َيبْقَى الَْمدِيُح وَيذَْهُب الرِّفُْد... آلَْيُت أَْمَدُح ُمْغرماً أََبداً  - ٩٣٦
  ]الطويل : [ وقوله 
  َولَْو قَطَُعوا َرأِْسي لَدَْيِك َوأَْوَصايل... َيِمَني اللَِّه أَْبَرُح قَاِعداً : فَقُلُْت  - ٩٣٧
الَ َتْهبِطُ ، والَ أَْمَدُح ، َوالَ أَْبَرُح ، وهذا ليس بشيٍء؛ ألنَّ حذفها ُملتبٌس ، وأما األبياُت املذكورة؛ فلداللة :  املعىن

  .القسم على النَّفي 
  .للفداء؛ قاله الفراء : للصَّومِ ، وقيل » َيِطيقُوَنهُ « واهلاء يف 

مسكني « وتوحيد » طََعام « ورفع » ِفْدَيةٌ « ْبله ، واجلُْمُهوُر على َتْنوين مبتدأٌ خربه يف اجلَارِّ واجملرور قَ» ِفْدَية « و 
مجعاً ، » َمَساِكني « إىل » ِفْدَية « مجعاً ، ونافٌع وابُن ذكوان بإضافة » َمَساكَني « وهشام كذلك إالَّ أنه قرأ » 

رمحه اهللا تعاىل  -هبذا الَبَدل املراد بالفْدية ، وأجاز أبو البقاء َبيََّن » ِفْدَيةٌ « َبَدالً من » طََعاماً « فالقراءة األوىل يكون 
، وأما إضافة القدية للطَّعام ، فِمن باب إضافة الشيء إىل » هي طعاٌم « : أن يكون خرب مبتدأ حمذوٍف ، أي  -

ألنَّ الفدية تكونُ طعاماً وغريه ، » خَاَتُم َحدِيٍد ، وثَوُب َخزٍّ ، وباُب ساجٍ « : جْنِسه ، واملقُصود به البيانُ؛ كقولك 
ألنَّ اِفْدية هلا ذاٌت وصفَُتها : جيوز أنْ تكُون هذه اإلضافة من باب إضافة املوُصوف إىل الصِّفة ، قال : وقال بعضهم 

أو ُيريَد به املصدَر مبعىن الإطعام؛ كالعطاء مبعىن اإلعطاء ، » طََعام « أنَّها طعام ، وهذا فاِسٌد؛ ألنَّه إمَّا أن يريد ب 
املفُعول؛ وعلى كال التَّقديرين ، فال يُوصُف به؛ ألنَّ املصدر ال يُوَصف عند املُبالغة إالَّ املفعُول؛ وعلى كال التَّقديرين 
، فال ُيوصفُ به؛ ألنَّ املصدر ال يُوَصف عند املُبالغة إالَّ املفُعول؛ وعلى كال التَّقديرين ، فال يُوصُف به؛ ألنَّ املصدر 



ال يُوَصف عند املُبالغة إالَّ به وليست ُمرادةً هنا ، والذي مبعىن املفعولِ ليس جَارياً على ِفْعلٍ ، وال ينقاُس ، ال تقُول 
« : ِضرَاب مبعىن َمْضُروبِ ، وال ِقتَال مبعىن َمقْتُولٍ ، ولكوهنا غري جاريٍة على ِفْعلِ ، مل َتَعْملْ َعَمله ، وال َتقُولُ : 

  أُِضيَف املَْوُصوُف لصفَِتهِ؟: وإذا كانَ غَري صفٍة ، فكيَف يقال » َرُجلٍ طََعامٍ ُخبُْزُه َمَرْرُت بِ
  :؛ لوجهني » ِفْدَيةٌ « وإنِّما أُفْرَِدت 

  .أنَّها مصدرٌّ ، واملصدرُ ُيفَْرُد ، والتاء فيها ليست للَمرَّة ، بل لُِمَجرَّدِ التأنيث : أحدمها 

« باجلمع ، وَمْن مجع » َمَساكني « فَها إىل مضاٍف إىل اجلمع ، أفَْهَمِت اجلَْمَع ، وهذا يف قراءِة انه لَمَّا أضا: والثاين 
وعلى كلِّ واحٍد ِممَّن ُيطيُق : ، فلمقابلِة اجلمع باجلمع ، وَمْن أَفَْرَد ، فعلى مراعاة إفراد الُعُموم ، أي » َمَساِكني 

والذين َيْرُمونَ احملصنات ثُمَّ لَمْ َيأْتُواْ بِأَْرَبَعِة ُشَهَدآَء فاجلدوهم { : مسكني؛ ونظريُه الصَّْوم؛ لكُلِّ يوم ُيفْطُِرُه إطعاُم 
  ] . ٤: النور [ } ثََمانَِني َجلَْدةً 

املراُد به : ام أنَّ احلُكم ِلكلِّ يومٍ ُيفْطر فيه ِمْسِكٌني ، لوا ُيفَْهُم ذلك من اجلَمع ، والطََّع» اِملْسِكني « وَتَبيَّن ِمْن إفراد 
ألنَّه أضافه إىل اِملْسِكني ، ولْيَس الطعاُم « : اِإلطَْعاُم ، فهو مصدٌر ، وَيْضُعُف أنْ ُيراد به املفعولُ ، قال أبو البقاء 

فعلَيِه إخراُج طعام َيِصُري : للمْسِكني قَْبل متليِكه إياه ، فلو ُحِملَ على ذلك ، لكان جمازاً؛ ألنه يصري تقديُره 
  .» َساِكني ، فهو من باب تسمية الشيِء مبا يؤول إليه ، وهو وإنْ كان جائزاً ، إال أنِّه جماٌز ، واحلقيقة أَْوىل منه للَم

: البقرة [ } َوَمن َتطَوَّعَ َخيْراً فَإِنَّ اهللا َشاِكٌر َعِليٌم { : قد تقدَّم نظريُه عْند قوله تعاىل } فََمن َتطَوََّع َخيْراً { : قوله 
، فالتَّطُّوعُ » فََمْن َتطَوََّع « : ضمريُ املصدرِ املْدلُول عليه بقوله » فَُهَو « : فَلُْيلَْتفْت إليه ، والضمُري يف قوله ]  ١٥٨

  .َخْيٌر كَاِئٌن لَُه : ؛ فيتعلٌَُّ مبحذوف ، أْي » َخْيرٌ « يف َمَحلِّ رفعٍ؛ ألنه صفةً ل » لَُه « خٌري له ، و 
  .فصل يف نسخ اآلية 

ذهب أكثَر الُعلماء إىل أنَّ اآلية منسُوخةٌ ، وهو قَْول ابن ُعَمر ، وسلمة بن األكوع ، وغريمها؛ وذلك أنَّهم كانُوا 
يف ابتداِء اٍإلالم ُمخيَّرين بني أن َيُصوموا ، وبني أن ُيفِْطروا ، ويفتدوا ، َخيَّرهم اهللا تعاىل؛ لئالَّ يشّق عليهم؛ ألنَّهم 

وقال } فََمن َشهَِد ِمنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه { : ا الصَّوم ، مث ُنِسخ التَّخيري ، ونزلت العزميةُ بقوله تعاىل كاُنوا مل يتعودُّو
  .ثُمَّ نسخ [ قتادة هي خاصَّة بالشَّيخ الكبري الَّذي ُيطيُق الصَّوم ، ولكن يشقُّ عليه ، ُرخِّص له أن ُيفِطر ويفيد 

الَّذي به ما يقع عليه اسم املرضِ ، وهو َيْستطيع ، ُخيِّر بني أنْ َيُصوم وبْين أن ُيفطْر هذا يف املريض : وقال احلسن 
وتثبت الرُّخصة للَّذين ال ُيِطيقونه ، وذهب مجاعةٌ إىل } فََمن َشهَِد مِنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه { : مث ُنسخ بقوله ] ويفدي 

وعلى الَّذين كانوا ُيطيقُونه يف حال الشَّباب ، فََعجِزُوا عنه بعد الِكَبرِ : عناه أنَّ اآلية الكرمية حمكمةٌ غري َمنسوخٍة ، م
بضم الياء ، وفتح الطَّاء خمففةً ، وتشديد الواو ، أي » َيطَوَّقُوَنهُ « ، فعليهم الفدية َبَدل الصَّوم ، وقراءة ابن عباس 

رأة الكبرية ال يستطيعان الصَّوم ، واملريض الذي ال يرجى برؤه ، ُيكَلَّفُون الصوم ، فتأوَّله على الشَّيخ الكبري ، وامل: 
فهم يكلَّفُون الصَّوم ، وال يُطيقونه ، فلم أن ُيفطروا ، وُيطعموا مكان كُلِّ يومٍ ِمسكيناً ، وهو قول سعيد بن جبري ، 

  .وجعل اآلية حمكمةً 

  فصل يف املراد بالفدية ومقدارها
ء ، وهو عبارةٌ عن الَبَدل القائم عن الشيِء وهي عن دأيب حنيفة نصُف صاعٍ من ُبرٍّ ، أو يف معىن اجلزا» الِفْديةُ « 

  -ُمبدِّ النيب » ُمٌد « صاعاً من غريه وهو ُمدَّاِن ، وعن الشَّافعي 
  .وهو َرطْلٌ وثُلُثٌ من غالب أقوات البَلَد ، وهو قول فقهاء احلجاز  -صلى اهللا عليه وسلم 



  .نصف صاعٍ لكُلِّ يومٍ ُيفِطر : لعراق وقال بعُض فقهاء ا
  .ما كان املُفِْطُر يتقوَّته َيوَمه الَّذي أفْطَره : وقال بعض الفقهاء 

  .ُيعِطي كلَّ مسكني عشاَءُه وَسُحوره : وقال ابُن عباسٍ 
  فصل يف احتجاج اجلبائي باآلية

: على أن االستطاعة قبل الفعل؛ فقال } ْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكنيٍ َوَعلَى الذين ُيِطيقُوَنُه ِف{ : احتجَّ اجلُبَّائيُّ بقوله تعاىل 
عائدٌ إىل الصَّوم ، فأثبت القُدرة على الصَّوم حال عدم الصَّومِ؛ ألنَّه } َوَعلَى الذين ُيِطيقُوَنهُ { : الضمُري يف قوله 

لى أن القدرةَ على الصَّوم حاصلةٌ قبل ُحُصول أوجب عليه الِفدية ، وإنَّما جتب عليه الفديةُ إذا مل َيُصْم؛ فََدلَّ هذا ع
  .الصَّوم 

  ملَ ال ُجيوز أنْ يكُون الضمُري عائداً إىل الِفدية؟: فإنْ قيل 
  :ال َيصحُّ لوجهني : قُلنا 

  .أن الفْدَيةَ متأخِّرةٌ ، فال َيُعود الضَّمري إليها : أحدمها 
  .أنَّ الضَّمري ُمذَكَّر ، والفدية مؤنَّثة : والثاين 

  !هذه اآلية مسنوخةٌ ، فكَْيَف جيوز االستداللُ هبا؟: فإنْ قيل 
  .إنَّما كانت قبل أن صارْت منُسوخةً دالَّة على أنَّ القُدرة حاصلةً قبل الفعل ، واحلقائُق ال تتغيَّر : قلنا 
  :فيه ثالثة أوُجٍه } فََمن َتطَوََّع َخيْراً فَُهَو َخْيٌر لَّهُ { : قوله 

  .زاد على مسكني واحٍد؛ فأطعم مكان كل يومٍ مسكينني ، فأكثر : أي : جماهد وعطاء ، وطاوس قال : أحدها 
  .أن يطعم املسكني الواحد أكثر من القدر الواجب : الثاين 

  .من صام مع الفدية ، فهو خري له : قاله الزُّهريُّ : الثالث 
: َخبَُرُه ، ونظريه » َخْيرٌ « ، و » َصْوُمكُْم « : ، تقديره  يف تأويل مصدر مرفوع باالبتداء» َوأَنْ َتُصومُوا « : قوله 

  ] . ٢٣٧: البقرة [ } َوأَن تعفوا أَقَْربُ للتقوى { 
فالصَّوم خٌري لكم ، وحذف مفعول العلم؛ إما اقتصاراً : شرطٌ حذف جوابه ، تقديره » إنْ كُْنُتم َتْعلَُمونَ « : وقوله 
  .تعلمون ما شرعيته وتبيينه ، أو فضل ما علمتم : لتمييز ، أو اختصاراً ، أي إن كنتم من ذوي العلم وا: ، أي 

هذا يف الشَّيخ الكبري ، لو تكلَّف الصَّوم ، : الصَّوم خٌري له من الفدية ، وقيل : معناه : من ذهب إىل النَّسخ ، قال 
  .وإن شقَّ عليه ، فهو خٌري له من أن يفطر ويفدي 

  .املريض ، واملسافر ، والذين يطيقونه : من تقدَّم ذكره ، أعين  هذا خطاٌب مع كل: وقيل 
أن يكون } َوَعلَى الذين ُيِطيقُوَنُه { وهذا أوىل؛ ألنَّ اللفظ عامٌّ ، وال يلزم من اتِّصاله بقوله : قال ابن اخلطيب 

كم بذلك ، واعلم أنه ال رخصة حكمه خمتّصاً هبم ، ألنَّ اللفظ عامٌّ ، وال منافاة يف رجوعه إىل الكُلِّ ، فوجب احل
  :ملؤمن مكلَّف يف إفطار شهر رمضان ، إالَّ لثالثٍة 

هو احلامل واملرضع ، إذا خافتا على ولديهما يفطران ، ويقضيان ، : جيب عليه القضاء والكفَّارة  -أحدهم 
  .ه ذهب الشافعيُّ وأمحد وعليهما مع القضاء الفدية ، وهو قول ابن عمر ، وابن عبَّاس ، وبه قال جماهد ، وإلي

ال فدية عليهما ، وبه قال احلسن ، وعطاء ، والنَّخعيُّ ، والزُّهريُّ ، وإليه ذهب األوزاعيُّ والثوريُّ : وقال قوٌم 
  .وأصحاب الرَّأي 



  .وهو املريض واملسافر : عليه القضاء دون الكفَّارة  -الثاين 
  .الكبري ، واملريض الذي ال يرجى زوال مرضه  الشَّيخ: عليه الكفَّارة دون القضاء  -الثالث 

ْنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه َوَمْن َشْهُر رََمَضانَ الَِّذي أُنْزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ ُهًدى ِللنَّاسِ وََبيِّنَاٍت ِمَن الُْهَدى َوالْفُْرقَاِن فََمْن َشهَِد ِم
امٍ أَُخَر ُيرِيُد اللَُّه بِكُُم الُْيْسَر َولَا ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسَر َوِلُتكِْملُوا الِْعدَّةَ َولُِتكَبِّرُوا اللََّه كَانَ َمرِيًضا أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّ

  ) ١٨٥(َعلَى َما َهَداكُْم َولَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

  :فيه قراءتان : } شَْهُر َرَمَضانَ { : قوله تعاىل 
  :املشهور الرفع ، وفيه أوجه 

  :أنه مبتدأ ، ويف خربه حينئذ قوالن : أحدها 
ويكون قد ذَكََر هذه اجلملة ُمَنبَِّهةً على فضله ومنزلته ، يعين أن هذا } الذي أُْنزِلَ ِفيِه القرآن { أنه قوله : األول 

  .الشهر الذي أنزل فيه القرآن هو الذي فرض عليكم صومه 
وصفاً؛ ليكون لفظ القرآن نّصاً يف األمر بصوم شهر رمضان؛ ألنَّك إن »  الَِّذي« واألشبه أن يكون : قال أبو عليٍّ 

جعلته خرباً ، مل يكن شهر رمضان منصوصاً على صومه هبذا اللفظ ، وإمنا يكون مكرباً عنه بإنزال القرآن الكرمي 
َشْهُر رََمَضانَ « : قولك وصفاً ، كان حقُّ النظم أن يكين عن الشَّهر ال أن يظهر؛ ك» الَِّذي « فيه ، وإذا جعلنا 

  .» املَُباَرُك َمْن شَهَِدُه فَلَْيُصْمُه 
وتكون الفاء زائدة على رأي األخفش ، وليست هذه } فََمن َشهَِد ِمنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه { أنه قوله : والقول الثاين 

قُلْ إِنَّ املوت الذي َتِفرُّونَ { : مثل قوله  الفاء اليت تزاد يف اخلرب لشبه املبتدأ بالشرط ، وإن كان بعضهم زعم أهنا
ُيَتَوهَُّم فيه عموٌم؛ خبالف } املوت الذي َتِفرُّونَ ِمْنُه { : وليس كذلك؛ ألن قوله ]  ٨: اجلمعة [ } ِمْنُه فَإِنَُّه ُمالَِقيكُْم 

  ]اخلفيف : [ تدأ بلفظه؛ كقوله تكرار املب: أين الرابط بني هذه اجلملة وبني املبتدأ؟ قيل : شهر رمضان ، فإن قيل 
  .. . .الَ أََرى املضْوَت َيْسبُِق املَْوَت َشْيء  - ٩٣٨

إن األيام املعدودات هي غري شهر رمضان ، : على قولنا  -مبتدأً » َشْهُر َرَمَضانَ « أعين كون  -وهذا اإلعراب 
  :إهنا نفس رمضان ، ففيه وجهان : أمَّا إذا قلنا 

  .رب مبتدأ حمذوٍف أن يكون خ: أحدمها 
  .املكتوب شهر رمضان : ذَِلكُْم َشْهرُ َرَمَضانَ ، وقدَّره اخلفش : فقدَّره الفرَّاء 

كُِتَب َعلَْيكُْم شَْهُر رَمَضانَ ، وهذا الوجه ، وإن كان ذهب إليه : ، أي » الصَِّياُم « أن يكون بدالً من قوله : والثاين 
  :الكسائيٌّ بعيٌد جدّاً؛ لوجهني 

  .كثرة الفصل بني البدل واملبدل منه : مها أحد
أنَّه ال يكون إذا ذاك إالَّ من بدل اإلمشال ، وهو عكس بدل االشتمال ، ألنَّ بدل االشتمال غالباً باملصادر؛ : والثاين 
  ]الطويل : [ األعشى ، وقول ]  ٢١٧: البقرة [ } َيْسأَلُوَنَك َعنِ الشهر احلرام ِقَتالٍ ِفيِه قُلْ ِقَتالٌ ِفيهِ { : كقوله 

  تَقَضِّي لَُباَناٍت وََيْسأُم سَاِئُم... لَقَْد كَانَ يف َحْولٍ ثََواٍء ثَوَْيُتُه 
صياُم شَْهرِ : وهذا قد أُْبِدلَ فيه الظرُف من املْصَدرِ ، وميكن أن ُيَوجََّه قوله بأنَّ الكالَم على حذِف مضاٍف ، تقديره 

َبَدلِ الشَّيء من الشَّْيِء ، ومها لعني واحدة ، وجيوُز أن يكون الرَّفع على البدلِ  يكون من باب: َرَمَضانَ؛ وحينئٍذ 
  .، وهي قراءة عبد اهللا ، وفيه ُبْعٌد » أيَّاًم « يف قراءة من َرفََع » أَيَّاماً َمْعدُوداٍت « من قوله 



  :النْصُب ، وفيه أوجٌه : والقراءة الثانية 
  .ُصوموا َشْهر رََمَضانَ : أي  النصُب بإضمار فعلٍ ،: أجودها 

، وهذا ُيقَوِّي كون األيام » أَيَّاماً َمْعدُودَاٍت « أن يكون بدالً من قوله :  -وذكره األخفُش والرُّمَّانِيُّ  -الثاين 
  .املعُدوَداِت هي رمضان ، إال أن فيه بُْعداً من حيث كثرةُ الفَْصلِ 

  .ُعبَْيدة واحلُوِفيُّ َنْصُبه على اإلغراء؛ ذكره أبو : الثالث 
: ؛ حكاه ابن عطية ، وجوَّزه الزخمشريُّ ، واعترض عليه؛ بأن قال » وأنْ َتُصومُوا « : أن ينتصَب بقوله : الرابع 

  »َتُصوُموا رََمَضانَ الَِّذي أُْنزِلَ ِفيِه القُْرآنُ َخْيرٌ لَكُْم « ْ : فََعلى هذا التقدير يصري النَّظم 
لفَْصل بني املبتدأ واخلََبر هبذا الكَالَم الكثري ، وهو غَْيُر جائزٍ؛ ألنَّ املبتدأ واخلََبر جاريان َمْجَرى فهذا يقتضي وقوَع ا

بأنَّه َيلَْزُم منه الفصلُ بني املوصول : وغلَّطَُهما أبو حيان . شيٍء واحٍد ، وإيقاع الفْضلِ بني الشَّيِء الواحد غُري جائزٍ 
أَْجنَبِيٌّ من املوصول ، وقد تقدَّم أنه ال ُيْخَبُر عن املوصول ، إالَّ بعد متام » َخْيٌر « رب ، وهو وصلته بأجنيبٍّ ، ألنَّ اخل

يتخرَُّج : ، فامتنع ما قالوه ، وليس لقائل أن يقول » أَنْ « على رأيهم من متام صلة » َشْهر َرَمَضانَ « صلِتِه ، و 
إنه يُْغتضفَُر فيه ذلك عند بعضهم؛ ألنَّ الظاهر من نصبه هنا أنه ذلك على اخلالف يف الظَّرف ، وحرف اجلَرِّ ، ف

  .« مفعولٌ به ال ظرفٌ 
تعلمونَ شرَف َشْهرِ َرَمَضانَ ، فحذف : ؛ على حذف مضاٍف ، تقديره « َتْعلَُمونَ » أنه منصوٌب ب : اخلامس 

  .املضاف ، وأقيم املضاف إليه ُمقَاَمُه يف اإلعراب 
، وال ُيلَْتفَُت إىل من استضعفها؛ من حيث إنَّه مجع بني ساكنني « رََمَضان » يف راء « شَْهر »  وأدغم ابو عمرو َراَء

غري مقبولٍ منه؛ فإنَّه إذا َصحَّ النقل ، ال « وذلك ال تقتضيه األصول » : على غري حدَّيهما ، وقول ابن عطيَّة 
  .ُيعارُض بالِقياس 

  :والشهر ألْهلِ اللُّغة فيه قوالن 
أنه اسٌم ملُدَّة الزمان اليت يكون مَْبَدأَها اهلاللُ خافياً إىل أن َيسَْتْسرَّ؛ سُمَِّي بذلك لُشهَْرِتِه يف حاجة الناس : هرمها أش

  .إليه من املعامالت ، والصوم ، واحلجِّ ، وقضاء الدُُّيون ، وغريها 
شَْهراً ، لُشهَْرة : إذا أظهره ، ويسمَّى الشَّْهُر : َهُرُه َشْهراً َشَهر الشَّْيَء َيْش: والشَّهر مأخذوذٌ من الشُّهَْرة ، ُيقَالُ 

  .ظهوُر الشيِء ، ومسي اهلالل شهراً؛ لُشهْرته : أمره ، والشُّْهَرة 
  ]الكامل : [ أنه اسٌم للهالل نفسه؛ قال :  -قاله الزَّجَّاج  -والثاين 
  َوالشَّْهُر ِمثْلُ قُالََمةِ الظُّفْرِ..  - ٩٤٠
  ]الطويل : [ لبيانه؛ قال ذو الرُّمَِّة ذلك؛ 
  َيَرى الشَّْهَر قَْبلَ النَّاسِ َوْهَو َنِحيلُ. . ...  - ٩٤١

أتى علينا شَْهٌر ، : أشَْهْرَنا ، أي : رأيتُ الشْهَر ، أي ِهالَلَُه ، مث أُطِلَق على الزمان؛ لطلوعه فيه ، ويقال : يقولون 
  .« ْعالً إالَّ هذا لَْم أَْسَمْع فَ» : قال الفَرَّاُء 

  فصل
، وُيْجَمُع يف القلَّة على أشهرٍ ، ويف الكثرة على ُشُهورٍ ، ومها « َشَهَر اِهلالَلُ ، إذَا طَلََع : يُقَالُ » : قال الثَّعليب 

  .مقيسان 
  :َعلٌَم هلذا الشَّهر املُْصوص ، وهو علم جنسٍ ، ويف تسميته برمضان أقوالٌ : وَرَمَضانُ 



إما الرمتاضهم فيه من َحرِّ : فَُسمَِّي هذا الشَّْهَر هبذا االسم  -وهي ِشدَّةُ احلَرِّ  -ه وافق جميئه يف الرَّمضاء أنَّ: أحدها 
عليه  -يزعجهم لشدَّته عليهم ، وقال : اجلوع ، أو مقاساة شدَّته؛ كما مسَّوه تابعاً؛ ألنه يتبعهم فيه إىل الصَّوم ، أي 

  : -الصَّالة والسَّالم 

أخرجه مسلم ، وَرَمضَ الِفَصالُ ، ذا حرَّق الرَّْمَضاء أحقافها ، فتْبُرُك من » الَةُ اَألوَّابَِني ، إذَا َرِمَضِت الِفصَالُ َص« 
  .شدَّة احلَرِّ 

ْهُر أيَّام َرَمضِ إنَّهم ملا نقلوا أمساء الشُّهُور عن اللَُّغِة القدميِة ، مسَّوها باألزمنة الَّيت وقعت فيها ، فوافق هذا الشَّ: يقال 
: ألنه ُيْرِمُض الذنوب ، أي : فُسمَِّي به؛ كََربِيع؛ ملوافقته الربيَع ، وُجمَادى؛ ملوافقته ُجُمودَ املاء ، وقيل [ احلَرِّ ، 

  ] .َيْحرِقُها ، مبعىن يَْمُحها 
  »ُه ُيْرِمُض ذُُنوَب ِعَباِد اللَِّه إنَّما ُسمِّيَ َرَمَضانَ ، ألنَّ« : روي عن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أنَّه قال 

من َرَمْضُت النَّْصلَ أَرُْمُضُه رمضان إذا دققته بني حجرين ، : ألنَّ القلوَب َتْحتَرُِق فيه من املوعظة ، وقيل : وقيل 
  .َنْصلٌ َرمِيٌض وَمْرُموٌض : لريقَّ يقال 

  .فيه أسلحتَُهْم؛ ليقضوا منها أوطارهم؛ قاله األزهريُّ وُسمَِّي هذا الشَّْهُر رََمَضانَ؛ ألهنم كانوا َيْرُمُضون 
: وكان امسه يف اجلاهلية َناتِقاً ، أنشد املُفَضَّل » أَرِْمَضاء « و » رََمَضاَنات « ُيجمع على : َورََمَضانُ : قال اجلوهريُّ 

  ]الطويل [ 
  لَى اَألدَْبارِ فُْرَسانُ َخثَْعمَاَوَولَّْت َع... َويف نَاِتقٍ أَْجلَْت لََدى َحْوَمِة الَوغَى  -أ ٩٤٢

وََيْحتَاُج يف حتقيقِ أنَّه « : قال أبو حيَّان » الرََّمَضانُ َمْصَدرُ َرِمَض ، إذَا احتَرَق من الرَّْمَضاِء « : وقال الزخمشي 
هو مشتقٌّ : ، وقيل » اذاً مصدٌر إىل ِصحَِّة نَقْلٍ ، فإن فََعالَناً ليس مصدر فَِعلَ الالزم ، بل إن جاء منه َشْيٌء كان ش

وهو َمطٌَر يأيت قبل اخلريف يُطَهِّر األرض من الغَُبار ، فكذلك هذا الشهُر ُيطَهِّر القلوَب  -بكسر امليم  -من الرَِّمض 
  .من الذُّنُوب ويغسلها 

لَِّه ، وروي عن النيبِّ صلى َشْهُر ال: ، أي » َشْهُر رََمَضانَ « : إنه اسم اهللا تعاىل ، ومعىن قول لقائل : وقال جماهٌد 
َجاَء شَْهُر َرَمَضانَ؛ َوذََهبَ : َجاَء َرَمَضانُ ، وذََهَب رََمَضانُ ، ولَِكْن قُولُوا : ال َتقُولُوا « : اهللا عليه وسلم أنَّه قال 

  »َشْهُر رََمَضانَ ، فإنَّ َرَمَضانَ اْسٌم ِمْن أْسَماِء اللَِّه َتعَالَى 
، وقد » ملَّا َخَرَج من السَّفينة  -َعلَْيِه السَّالم  -إنَّ أوَّلَ َمْن َصاَم رَمَضانَ نُوحٌ : قال أْهلُ التَّاريخِ  «: قال القُْرطُبِيُّ 

أَُمٌم؛ فاهللا أعلم  -عليه السَّالم  -ومعلوٌم أنَّه كان قبل نوحٍ » كََتَب اللَّه رَمَضانَ َعلَى كُلِّ أمَّة « : تقدَّم قوم جماهٍد 
.  

، مث صار علماً ملا بني الدَّفََّتْينِ؛ وُيدلُّ على كونه مصدراً يف األصل قول حسَّانٍ » قََرأُْت « يف اًألل مصدر  والقرآن
  ]البسيط : [  -رضي اهللا عنهما  -يف عثمان 

  ُيقَطُِّع اللَّْيلَ َتسْبِيحاً وقُْرآنا... َضحَّْوا بأَْشَمطَ ُعْنَوانُ السُُّجوِد بِِه  -ب ٩٤٢
: الرُّْجَحان ، والنُّقَْصان ، واخلُْسَران ، والُغفَْران ، وهو من قرأ باهلمزة ، أي : القرآن من املصادر ، مثل : وقيل 

مجع؛ ألنه جيمع السُّور ، واآليات ، واحلكم ، واملواعظ ، واجلمهوُر على مهزه ، وقرأ ابن كثريٍ من غري مهزٍ ، 
  :واختلف يف ختريج قراءته على وجهني 



[ } قَْد أَفْلَحَ { : أنه من باب النَّقل؛ كما َينْقُل َوْرٌش حركة اهلمزة إىل السَّاكن قبلها ، مث حيذفها يف حنو :  أظهرمها
  .، وهو وإن مل يكن أصله النَّقْلَ ، إال أنَّه َنقَلَ هنا لكثرة الدَّْورِ ، ومجعاً بني اللُّغََتْينِ ]  ١: املؤمنون 
  »فَُعاالً « ن قََرْنُت بني الشيئني ، فكون وزنه على هذا أنه مشتقٌّ عنده م: والثاين 

  .وذلك أنه قد قُرِنَ فيه بني السَُّور ، واآلياِت ، واِحلكَمِ ، واملواِعِظ » فُْعالَناً « وعلى األول 
َولَْو { : ما قال تعاىل أَظُنَّ أنَّ القرآن ُسمِّي من القرائن ، وذلك أنَّ اآليات ُيَصدُِّق بعضها بعضاً على : وقال الفَرَّاء 

  ] . ٨٢: النساء [ } كَانَ ِمْن ِعنِد غَْيرِ اهللا لََوَجدُواْ ِفيِه اختالفا كَثِرياً 
  .مجعته ، فغلطٌ؛ ألنَّهما مادَّتان متغايرتان : إنَّه مشتقُّ من قََرْيُت املاء يف احلوض ، أي : وأما قول من قال 
كان يقول القُْرآنُ  -رضي اهللا عنه  -بن عبد اهللا بن احلكم ، أنَّ الشافعيَّ عن حممَّد » البسيط « وروى الواحدُّ يف 

ويهمز : ، وإمنا هو اسمٌ لكتاب اهللا؛ مثل التوراة واإلجنيل ، قال » قََرأْتُ « اْسٌم ، ولَْيَس مبهموزٍ ، ومل ُيْؤَخض من 
:  -رمحه اهللا  -قال الواحدُّ ]  ٤٥: اإلسرء [  }َوإِذَا قَرَأَْت القرآن { : قراءة ، وال يهمزة القرآن ، كما يقول 

أَّنه اسمٌ لكتاب اهللا تعاىل ، يشبه أنه ذهب إىل أنه غري مشتقٍّ ، والذي قال بأنَّه  -رضى اهللا عنه  -وقول الشافعيِّ 
  .لقُْرء وهو اجلمع إنَّه مأخوذٌ من ا: مجعته ، هو الزَّجَّاج وأبو ُعبَْيدة ، قاال : مشتقٌّ من القرء ، وهو اجلمع ، أي 

  :قال َعْمُر ْبُن كُلْثُومٍ 
  ِهَجاِن اللَّْون لَمْ َتقَْرأْ َجنِينا. . ...  -أ ٩٤٣

قُْرُء املرأة ، وهو أيَّام اجتماع الدَّم يف رمحها ، فُسمِّي القرآن قُْرآناً : مل جتمع يف رمحها ولداً ، ومن هذا األصل : أي 
  .، ألنه جيمع السُّور وينظمها 

ما قرأ النَّاقة : ُسمَِّي قرآناً؛ ألنَّ القارئ يكتبه ، وعند القراءة كأنَّه يلقيه من فيه أخذاً من قول العرب : ل قُطُْرب وقا
ما َرَمْت بَِولٍَد ، وما أْسقَطَْت ولداً قَطُّ ، وما طََرَحْت ، وُسمََّي احلَْيُض قراءاً هبذا التَّأويل ، فالقرآن : سلى قطُّ ، أي 

  .من فيه ، ويلقيه ، فُسمَِّي قُْرآناً ] القارئ  يلفظه[ 
مفعول مل ُيَسمَّ فاعله؛ مث إنَّ املقروء ُيَسمَّى قرآناً؛ ألن املفعول يسمَّى باملصدر؛ كما قالوا للَمْشرُوبِ » القُرآنُ « و 

هللا تعاىل على ما قاله الشَّاِفعيُّ واشتهر هذا االسمُ يف الُعْرف؛ حتَّى جعلوه امساً لكتاب ا. َشرَاٌب ، وللمكْتُوب ِكَتاٌب 
  .رض اهللا عنه  -

  .ظَْرٌف إلنزاله : ، أي } أُنْزِلَ ِفيِه القرآن { ومعىن 
نََزلَْت ُصُحف غرباهيم يف أوَّل يومٍ من رَمَضانَ ، وأُنزلت التوراة لستٍّ َمَضْيَن ، واإلجنيل لثالث عشرة ، « : قيل 

  .والقرآن ألربع وعشرين 
القرآن َنَزلَ َعلَى حممَّد صلى اهللا عليه وسلم يف ُمدَّة ثالٍث وعشرين َسَنةً ُمَنجَّماً ُمبَعَّضاً ، فما معىن  إنَّ: فإن قيل 

  ختصيص إنزاله بَرَمَضان؟
  :فاجلواب من وجهني 

  .أنَّ القرآن أُنزل يف ليلة القدر مجلةً إىل مساء الدنيا ، ثُمَّ َنَزل إىل األرض ُنُجوماً : األول 

إِنَّا أَنَزلْنَاُه { وقوله } َشْهرُ َرَمَضانَ الذي أُْنزِلَ ِفيِه القرآن { : مقّسم عن ابن عبَّاسٍ أنه سُِئلَ عن قوله عزَّ وجلَّ روى 
هُور وقد نزل يف سائر الشُّ]  ٣: الدخان [ } إِنَّآ أَنزَلَْناُه ِفي لَْيلٍَة مُّبَاَركٍَة { ، وقوله ]  ١: القدر [ } ِفي لَْيلَِة القدر 

أُنْزِلَ القرآن مجلةً واحدةً من اللوح احملفوظ يف : فقال ]  ١٠٦: اإلسراء [ } َوقُْرآناً فََرقَْناُه { : ، وقال عزَّ وجلَّ 
على رسول اهللا  -عليه السَّالم  -ليلة القدر من شهر رمضان إىل بيت العزَّة يف السماء الدُّنيا ، مث نزل به جربيل 



]  ٧٥: الواقعة [ } فَالَ أُقِْسُم بَِمَواِقعِ النجوم { : جنوماً يف ثالث وعشرين سنة ، فذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم 
أما كان ينزل يف سائر السنَّة؟ قال } شَْهُر َرَمَضانَ الذي أُنْزِلَ ِفيِه القرآن { : قلت للشَّعيبِّ : وقال داود بن أيب هنٍد 

صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان ما أنزل اهللا إليه فيحكم اهللا ما يشاء ، بلى ، ولكن جربيل كان يعارض حممَّداً : 
  .ويثبت ما يشاء ، وينسيه ما يشاء 

أُْنزِلَتْ ُصُحُف إْبَراهيَم يف ثَالَِث لَيَالٍ َمَضْيَن ِمْن َشْهرَ « : وروي عن أيب ذرٍّ ، عن النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم قال 
وأُنْزِلَْت تَْورَاةُ ُموَسى يف ِستِّ لََيالٍ َمَضْيَن ِمْن َشْهرِ رََمَضانَ ، » ّولِ لَْيلٍَة ِمْن َرَمَضانَ يف أَ« : وُيروى » َرَمَضانَ 

ْت ِمْن َرَمَضانَ ، وأُنْزِلَ إْنجِيلُ ِعيَسى يف ثَالَِث َعَشَرةَ ليلة ِمْن َرَمَضانَ ، وأُْنزِلَ َزُبوُر َداُودَ يف ثَماِن َعْشَرةَ لَْيلَةً َمَض
سنذكر وأُنْزِلَ الفُْرقَانُ َعلَى حممَّد صلى اهللا عليه وسلم ألْرَبع وِعشْرِيَن َخلَْت ِمْن َرَمَضانَ ، ولستٍّ َبِقنيَ َبْعَدَها ، و

لفرقان ا[ } لَْوالَ نُزِّلَ َعلَْيِه القرآن ُجْملَةً َواِحَدةً { : عند قوله » الفُْرقَان « احلكمة يف إنزاله منجماً مفرَّقاً يف سورة 
 :٣٢ . [  

أنَّ ابتداء نزوله ليلة القدر من شَْهر رَمَضانَ ، وهو قول حمّمضد بن إسحاق؛ وذلك : أن املراد منه : واجلواب الثاين 
  .ألنَّ مبادئ امللل والدُّول هي الَّيت يؤرَّخ هبا؛ لكوهنا أشرف األوقات ، وألنَّها أيضاً أوقاٌت مضبوطةٌ 

ال ُبَد من محله على اجملاز؛ ألنث محل للقرآن على : للكالم على احلقيقة ، ويف الثاين  واعلم أن اجلواب األول محل
  .بعض أجزائه 

إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفي { استدلَّ هبذه اآلية الكرمية ، وبقوله  -رضي اهللا عنه  -عمر بن اخلطَّاب ] عبد اهللا بن [ روي أن 
لة القدر ال تكون إالَّ يف رمضان ، وذلك ألنَّ ليلة القدر ، إذا كانت يف على أن لي]  ١: القدر [ } لَْيلَِة القدر 

، فيقال » لَِقيُت فُالناً يف َهذَا الشَّْهرِ « : رمضان ، وكان إنزاله يف ليلة القدر إنزاالً يف رمضان ، وهذا كمن يقول 
أُْنزلَ ِفيهِ « : ول وقال سفيان بن ُعَيْيَنةَ يف يوم كذا ، فيكون ذلك تفسرياً لكالمه األ: يف أيِّ يوم منه؟ فيقول : له 

أُنْزِلَ يف « : وهذا كما يقال : أُْنزِلَ ، يف فضله القرآن ، وهذا اختيار احلسني بن الفضل؛ قال : ، معناه » القُرآنُ 
  .ُيرِيُدونَ يف فضله » الصِّدِّيق كَذَا آيةً 
القرآن الكرمي؛ كما ُيقَالُ أنزل اهللا يف الزَّكَاة آية كَذَا؛ يريدون أنزل يف إجياب صومه على اخللق : قال ابن األنباريِّ 

  .يف إجياهبا وأنزل يف اخلمر ، يريدون يف حترميها 

  فصل
أنَّ التنزيل خمتصٌّ بالنُُّزول ]  ٢٣: البقرة [ } َوإِن كُنُْتْم ِفي رَْيبٍ مِّمَّا َنزَّلَْنا على َعْبِدَنا { : قد تقدَّم يف قوله تعاىل 

َنزَّلَ َعلَْيكَ { : على سبيل التَّدريح ، واإلنزال خمتص مبا يكون النزول فيه دفعة واحدة وهلذا قال تبارك وتعاىل 
لَمَّا كان : ذا ثبت هذا ، فنقول ]  ٣: آل عمران [ } الكتاب باحلق ُمَصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه وَأَْنَزلَ التوراة واإلجنيل 

ال جرم  -إنزاله من اللوح احملفوظ إىل مساء الدُّنيا » شَْهُر َرَمَضان الَِّذي أُنْزِلَ ِفيِه القُْرآنُ « ه املراد ها هنا من قول
  .، وهذا يدلُّ على أن هذا القول راحٌح على سائر األقوال » التَّنزيل « دون » اإلنزال « ذكره بلفظ 

وُهدًى مصدٌر ، فإمَّا أن يكون على » أُنزِلَ « عامل فيه يف حملِّ نصبٍ على احلالِ من القرآن ، وال» ُهًدى « قوله 
هاِدياً ، أو على جعله نفس اهلَُدى : ذا هدىص ، أو على وقوعه موقع اسم الفاِعلِ ، أي : حذٍف مضاٍف ، أي 

  .مبالغةً 
  :حيوز فيه وجهان » ِللنَّاسِ « : قوله 

  .هادياً للناس : ، أي » َهاٍد «  على قولنا بأنه وقى موقع» ُهدىً « أن يتعلق ب : أحدمها 



أن يتعلَّ مبحذوٍف؛ ألنه : أن يتلَّق مبحذوٍف؛ ألنه صفةٌ للنكرة قبله ، ويكون حملُّه النصَّب على والثاين : والثاين 
« : خرب مبتدأ حمذوٍف ، تقديره » ُهَدى « صفة للنكرة قبله ، ويكون حملُّ النَّصب على الصفة ، وال جيوز أن يكون 

عطٌف على احلال ، فهي حالٌ » َبيِّنَاٍت « ؛ و » َبيَّنَاٍت « : ؛ ألنه عطف عليه منصوبٌ صريٌح ، وهو » َهدًى  ُهَو
أيضاً وكال احلالني الزمةٌ؛ فإنَّ القرآن ال يكون إال ُهدًى وبيناٍت ، وهذا من باب عطف اخلاصِّ على العامِّ ، ألنَّ 

  .، والَبيِّنَاُت من األشياء اجلَليَّة  اهلدى يكون باالشياء اخلفيَّة واجلليَّة
  .» ُهدًى « : بعد قوله } َوَبيِّنَاٍت مَِّن اهلدى والفرقان { ما معىن قوله : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجوه 
  :أنه تبارك وتعاىل ذكر أوالَّ أنه ُهدًى ، مثَّ اهلَُدى على قسمني : األول 
  . يكون هدًى للنَّاس بيِّناً َجليَّاً: تارةً 

  .ال يكون كذلك : وتارةً 
هو هدًى؛ ألنه هو البيِّن من اهلدى ، والفارق بني احلقِّ والباطل ، : ال شكَّ أنَّه أفضل؛ فكأنه قيل : والقسم األول 

هذا ُهدًى ، : كأنه قيل : فهذا ِمْن باب ما ُيذكَر اجلْنُس ، ويعطف نوعه عليه؛ لكونه أشرف أنواعه ، والتقدير 
  .من اهلدى ، وهذا بيِّناٌت من اهلَُدى ، وهذا غاية املبالغة  وهذا َبيٌِّن

« ب : أن يقالك القرآن هدىً يف فنسه ، ومع كونه كذلك ، فهو أيضاً بيِّناٌت من اهلَُدى والفرقان ، واملراد : الثاين 
ُمَصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه وَأَنَْزلَ التوراة  نَزَّلَ َعلَْيَك الكتاب باحلق{ : التوراة واإلجنيل؛ قال تعاىل » اهلَُدى والفُْرقَاِن 

  }واإلجنيل ِمن قَْبلُ ُهًدى لِّلنَّاسِ وَأَنَْزلَ الفرقان 

]  ٤٨: األنبياء [ } َولَقَْد آَتْيَنا موسى َوَهاُرونَ الفرقان َوضَِيآًء َوِذكْراً لَّلُْمتَِّقَني { وقال ]  ٤ - ٣آل عمران [ 
  .قرآن مع كونه ُهدىً يف نفسه ، ففيه أيضاً هدًى من الكتب املتقدِّمة اليت هي هدًى وفرقانٌ فبيَّن تعاىل أنَّ ال

  .أن حيمل األوَّل على أصول الدِّين ، واهلُدى الثاين على فروع الدِّين؛ حتَّى يزول التَّكَْرار : الثالث 
فمحلُّه النصب ، ويتعلَّق » ُهدًى وَبيِّناٍت « : هذا اجلارُّ واجملروُر صفة لقوله } مَِّن اهلدى والفرقان { : قوله 

إنَّ كون القرآن ُهدًى وبيَّنات هو من مجلة ُهَدى اهللا وَبيِّنَاِتِه؛ وَعبَّر عن البيِّنات بالفُْرقان ، ومل يأت : مبحذوٍف ، أي 
بيان ، وهو كونه ُيفَرُِّق بني احلقِّ فيطالب قالعجزُ الصَّْدَرح ألنّ فيه مزيد معًىن الزم لل» ِمْن اهلََدى وَالبَيَِّناتِ « 

والباطل ، ومىت كان الشيُء َجِلّياً واضحاً ، حصل به الفرُق ، وألنَّ يف لفظ الفرقان َتوَاِخيَ الفواصل قبله؛ فلذلك 
ات وبالثاين املرادُ باهلَُدى األوَّلِ ما ذكرنا من أنَّ املراد به أصول الديان« : عبَّر عن البينات بالفرقان ، وقال بعضهم 

الالمُ يف اهلَُدى للعهد ، واملرادُ األوَّلُ ، يعين أنه تقدَّم نكرةٌ ، مث أُعيد لفظها معرَّفاً « : وقال ابن عطية . » فروعها 
[ } إىل ِفْرَعْونَ َرسُوالً فعصى ِفْرَعْونُ الرسول { : ، وما كان كذلك كان الثاين فيه هو األول؛ حنو قوله « أَلْ » ب 

وضابطُ هذا أن َيُحلَّ حملَّ الثاين « لَْن َيْغِلَب ُعْسرٌ ُيسَْرْينِ » : ، ومن هنا قال ابن عبَّاس ]  ١٦ - ١٥:  املزمل
  ؟» فعصاه ، لكان كالماً صحيحاً : ضمري النكرة األوىل؛ أال ترى أنه لو قيل 

منصوٌب على احلال ، « ُهدىً » أن وما قاله ابن عطية ال يتأّتضى هنا؛ ألنه ذكر هو واملعربون « : قال أبو حيان 
 -املراد به اهلدى األول  -« ِمَن اهلَُدى » ، فال خيلو قول « وبّينات » واحلال وصٌف يف ذي احلال ، وعطف عليه 

ن ، ال جايٌز أن يكو« بَيَِّناِت » أو هلما ، أو متعلِّقاً بلفظ « َوبَيَِّناتِ » أو لقوله « ُهَدى » من أن يكون صفةً لقوله 
؛ ألنه من حيث هو وصٌف ، لزم أن يكون بعضاً ، ومن حيث هو األول ، لزم أن يكون إياه ، « ُهدًى » صفةً ل 

« َوبَيَِّناتٍ » والشيء الواحد ال يكون بعضاً كُالًّ بالنسبة ملاهيَّته ، وال جائٌز أن يكون صفة لبيناٍت فقط؛ ألنَّ 



عطوف على احلال حالٌ ، واحلاالن وصٌف يف ذي احلال ، فمن حال ، وامل« ُهدىً » و « ُهدًى » معطوٌف على 
« ِمَن اهلَُدى » : بقوله « َبيِّنَات » حيث كوهنما حالني ختصَّص هبما ذو احلال؛ إذ مها وصفان ، ومن حيث وصفت 

صفةً « هلَُدى ِمَن ا» معاً ، ومن حيث جعلت « ُهدًى وَبيَِّناتٍ » : خصصناها به ، فتوقَّف ختصيص القرآن على قوله 
على ُهَدى ، فلزم ن ذلك ختصيص الشيء بنفسه ، وهو حمالٌ ، وال « َبيِّنَاٍت » ، وتوقَّف ختصيص « َبيَِّناٍت » ل 

  .جائزٌ أن يكون صفةً هلما؛ ألنه يفسد من الوجهني املذكورين من كونه وصف اهلَُدى فقط ، أو بينات فقط 

؛ ألنَّ املتعلِّق قيٌد يف املتقلَّق به؛ فهو كالوصِف؛ فيمتنع من حيث ميتنع الوصف »  بَيَِّناٍت« وال جائٌز أن يتعلَّق بلفظ 
مل يصحَّ؛ فلذلك اخترنا أن  -من ذلك اهلَُدى : أي  -منه : فلو جعلت هنا مكان اهلدى ضمرياً ، فقلت : ، وأيضاً 

  .« يكون اهلدى والفرقان عامَّني ، حىت يكون ُهدى وبينات بعضهاً منهما 
عن « البسيط » نقل الواحِديُّ يف } َتْشكُُرونَ { : إىل قوله } فََمن َشهَِد ِمنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه { : وله تعاىل ق

وذلك ألنَّ الفاء قد تدخل للعطف ، أو : زائدةٌ قاال } فََمن َشهَِد مِنكُمُ { الفاء يف قوله : األخفش واملازينِّ أمنا قاال 
قُلْ إِنَّ { : ائدةً ، وليس لكوهنا للعطف ، وال للجزاء هاهنا وجٌه؛ ومن زيادة الفاء قوله تعاىل للجزاء ، أو تكون ز

  ] . ٨: اجلمعة [ } املوت الذي تَِفرُّونَ ِمْنُه فَإِنَُّه ُمالَقِيكُمْ 
لة العظيمة اليت ال هاهنا للجزاء؛ فإنه تعاىل ملا بيَّن رمضان خمتّصاً بالفضي« الفاء » ميكن أن تكون : وأقول : قال 

يشاركه سار الشُّهور فيها ، فبيَّن أنَّ اختصاصه بتلك الفضيلة يَُناِسب اختصاصه هبذه العبادة ، ولوال ذلك ، ملا كان 
ملا علم اخلتصاص هذا الشهر هبذه الفضيلة ، فأنتم أيضاً : لتقدمي بيان تلك الفضيلة هاهنا وجه ، كأنه قيل 

الفاء فيه غري زائدة أيضاً ]  ٨: اجلمعة [ } فَإِنَُّه ُمالَقِيكُمْ { : لعبادة ، وأما قوله تعاىل خصصتموه هبذه الفضيلة أي ا
ملَّا فرُّوا من املوت ، فجزاؤهم أن يقرب املوت منهم؛ ليعلموا أنَّه : ، بل هذا من باب مقابلة الضِّدِّ بالضدِّ؛ كأنه قيل 

« ِمْنكُم » أعين كوهنا موصولةً ، أو شرطيةً ، وهو األظهر ، و : وجهان فيها ال« َمْن » و . ال يغين احلذر عن القدر 
: كاِئناً منكم ، وقال أبو البقاء : فيتعلَُّق مبحذوٍف ، أي « شَهَِد » يف حملِّ نصب على احلال من الضمري املستكنِّ يف 

فََناقََض؛ ألنَّ َجْعلَها حاالً يوجب أن » : ، قال أبو حيان « شَهَِد » حالٌ من الفاعل ، وهي متعلقةٌ ب « ِمْنكُم » 
وميكن أن جياب عن اعتراض أيب حيَّان « يوجب أالَّ تكون حاالً » َشهَِد « يكون عاملها حمذوفاً ، وجعلها متعلِّقة ب 

وهو احلالُ « َد شَهِ» هو متلٌِّق ب « مِْنكُم » الذي هو عامل يف قوله « كائناً » عليه بأنَّ مراده التعلُّ املعنويُّ ، فإنَّ 
  ؟. حقيقةً 

  :قوالن « الشَّْهرِ » ويف َنْصبِ 
فمن َشهِدَ : حمذوفاً ، تقديره « شَهَِد » َحَضر ، ويكون مفعولُ : أنه منصوٌب على الظرف ، واملراد بَشهَِد : أحدمها 

  .منكُم اِملْصَر أو البلد يف الشَّْهرِ 
فالصحيح أنَّ : حذف مضاٍف ، مث اختلفوا يف تقدير ذلك املضاف أنه منصوب على املفعول به ، وهو على : والثاين 
  :وهذا ضعيٌف؛ لوجهني : قال شهاب الدين « ِهالَلَ الشَّْهرِ » : ، وقال بعضهم « ُدُخولَ الشَّْهرِ » : تقديره 
  .شاَهْدُت اِهلالَلَ : شَهِْدُت اِهلالَلَ ، إمنا تقول : أنك ال تقول : أحدمها 

  .احلُضور : أنَّ املراد من الشُّهود وميكن أن جياب ب
نعم ، اآلية تدلُّ على : وجياب بأن يقال : أنه كان يلزم الصوم كل من شَهَِد اِهلالَلَ ، وليس كذلك ، قال : والثاين 

  .وجوب الصوم على عموم املكلَّفني ، فإن خرج بعضهم بدليل ، فيبقى الباقي على العموم 



: وال يكون مفعوالً به؛ كقولك » فَلَْيُصْمُه « منصوٌب على الظرف ، وكذلك اهلاء يف »  الشَّْهَر« : قال الزخمشريُّ 
نظٌر ال « اهلاء منصوبةٌ على الظرف » : ويف قوله « َشهِْدُت اجلُُمَعةَ؛ ألنَّ املقيم واملسافر كالمها شاهدان للشَّْهرِ 

اللهم إالَّ أن يتوسَّع فيه ، فينصب نصب املفعول به ، ، « ِفي » خيفى؛ ألن الفعل ال يتعدَّى لضمري الظرف إالَّ ب 
  .وهو قد نصَّ على أنَّ نصب اهلاء أيضاً على الظرف 

  .« َمْن » إمَّا جواب الشَّرط ، وإمَّا زائدةٌ يف اخلرب على حسب ما تقدَّم يف : « فَلَْيَصْمُه » : والفاء يف قوله 
إن كان أصلها الكسر ، وإمنا سكَّنوها؛ تشبيهاً هلا مع الواو والفاء ب والالم الم األمر ، وقرأ اجلمهور بسكوهنا ، و

وقرأ السُّلَِميُّ وأبو حيوة وغريمها باألصل ، أعين كسر الم األمر يف . ؛ إجراًء للمنفصل جمرى املتصل « كَِتف » 
ِمَن الَعَربِ َمنْ » : راء ، فقال وفتح هذه الالم لغة سليمٍ فيما حكاه الفراء ، وقيَّد بعضهم هذا عن الف. مجيع القرآن 

ِليُْنِذْر ، : حنو : فال يكونُ على هذا الفتُح إن انكَسَر ما بعدها أو ُضمَّ » : ، قال « َيفتحُ الالم؛ لفتحِة الياء بعدها 
  .« وِلُتكْرُِم أنَت خالداً 

فََمْن َشهَِده مْنكُمْ » : أتى بدله بضمريٍ ، فقال  للعهد ، إذ لو} فََمْن َشهَِد ِمْنكُمْ الشَّْهرَ { : واأللف والالم يف قوله 
  .لَصحَّ غال أنَّه أبرزه ظاهراً؛ تنويهاً به « 

  فصل يب بناء القولني على خمالفة الظاهر
حمذوفاً أو هو الشَّهر ال يتم إالَّ مبخالفة « شَهَِد » كون مفعول : قال ابن اخلطيب واعلم أن كال القولني أعين 

  .الظاهر 
فيوجب دخول التخصيص يف اآلية الكرمية وذلك ألنَّ شهود : فإنَّما يتم بإضمار زائٍد ، وأمَّا الثاين : ألوَّل أما ا

أُُصول الِفقْه » الشَّْهر حاصلٌ يف حقِّ الصيبِّ واجملنون واملسافر ، مع أنَّ مل جيل على واحٍد منهم الصَّوم إالَّ أنا بيَّنا يف 
التخصيص واإلضمار ، فالتخصيص أوىل ، وأيضاً ، فألنَّا على القول األول ، ملا التزمنا أنه مىت وقع التعارض بني « 

اإلضمار ال ُبدَّ أيضاً من التزام التَّْخصيص؛ ألنَّ الصيبَّ واجملنون واملريض كلُّ واحٍد منهم شهد الشَّْهَر مع أنه ال جيبُ 
  .عليهم الصَّوم 
  .ام اإلضمار والتَّخصيص ال يتمشى إالَّ مع التز: فالقول األول 
يتمشى مبجرَّد التخصيص؛ فكان القول الثاين أوىل ، هذا ما عندي فيه ، مع أن أكثر املَُحقِّقني : والقول الثاين 

  .كالواحدّي وصاحب الكشَّاف ذهبوا إىل األوَّل 

  فصل
َمْن { لة مركِّبةٌ من شرٍط وجزاٍء ، فالشَّرط هو مج} فََمْن َشهَِد مِْنكُمْ الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه { قال ابن اخلطيب قوله تعاىل 

، واجلوءا هو األمر بالصَّوم وما مل يوجد الشرط بتمامه ، مل يترتَّب عليه اجلزاء ، والشهر اسمٌ } َشهَِد مِْنكُُم الشَّْهَر 
هر ، فظاهر اآلية الكرمية للزمان املخصوص من أوَّله إىل آخره ، وشهوُد الشَّهر إمنا حيُصلُ عند اجلزء األخري من الشَّ

يقتضي أنَّ عند شهود اجلزء األخري من الشَّهر جيب عليه صوم كل الشهر ، وهذا حمالٌ ، ألنه يقتضي إيقاع الفعل 
يف آخر الزَّمان املنقضي؛ وهو ممتنٌع ، وهبذا الدليل علمنا أنه ال ميكن إجراء هذه اآلية على ظاهرها ، وأنه ال ُبدَّ من 

من شَهَِد جزءاً من : أن حيمل لفظُ الشهر على جزء من أجزاء الشهر؛ فيصري تقديره : لتأويل ، وطريقه صرفها إىل ا
من َشهَِد ِهالَل رَمَضان ، فقد شهد ُجزءاً من أجزاء الشَّهر ، وعلى : أجزاء الشَّهر ، فليصم كلَّ الشهر ، فعلى هذا 

  .َحمُْ لفظ الكل على اجلزء ، وهو جماٌز مشهور هذا التقدير ، يستقيم معىن اآلية ، وليس فيه إالَّ 
إنَّ الشَّْهر اسٌم للهالل نفسه؛ كما تقدَّم عنه ، وإذا كان كذلك ، فقد زال كُلُّ : ولقائلٍ أن يقولك إنَّ الزجَّاج قال 



  .ما ذكره من ارتكاب اجملاز وغريه 
؛ وأنشد على أنَّه ]  ٢ - ١: احلاقة [ } َما احلآقة احلاقة { وأعيد ذكر الشَّهر؛ تعظيماً له؛ كقوله : قال القرطيبُّ 

  ]الكامل : [ اسٌم للهال قول الشاعر 
  َوالشِّْهُر مِثْلُ قُالََمِة الظُّفْرِ... أََخَواِن ِمْن َنْجٍد َعلَى ِثقٍَة  -ب ٩٤٣

  يف أرَْبعٍ زَاَدْت َعلَى َعشْر... حتَّى تكامل يف اسِْتدَاَرِتِه 
  فصل

أنَّ من دخل عليه الشهر ، وهو مقيٌم مث سافر فالواجب عليه الصَّوم ، وال جيوز  -ي اهللا عنه رض -روي عن عليٍّ 
  .له الفطر؛ ألنه شهد الشهر 

: وأما سائر الفُقََهاء من الصَّحَابة وغريهم ، فقد ذهبوا إىل أنه إذا أنشأ السَّفَر يف رمضان ، جاز له الفطر ، ويقولون 
{ : ، وإن كان عاّماً يدخل فيه احلاضر واملسافر ، إالَّ أن قوله بعد ذلك } كُْم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه فََمْن َشهَِد ِمْن{ قوله 

  .خاصٌّ ، واخلاصُّ مقدَّم على العامِّ } فََمْن كَانَ َمرِيضاً ، أْو َعلَى َسفَرٍ ، فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاُم أَُخَر 
  .نون ، إذا أفاق يف أثناء الشهر يلزمه قضاء ما مضى إىل أنَّ اجمل -رضي اهللا عنه  -ذهب أبو حنيفة 

ألنَّا دللنا على أنَّ اآلية دلَّت على أنَّ من أدرك جزءاً من رمضان ، لزمه صوم رمضان؛ فيكون صوم ما تقدَّم : قال 
  منه واجباً؛ فيجب قضاؤه

  فصل يف كيفية شهود الشَّهْر
  .إما بالرُّؤية أو بالسَّماع : شهود الشَّهر 

إذا رأى إنسانٌ هالل رمضان وحده ، فإما أن يرد اإلما شهادته أوال؛ فإن ردَّت شهادته ، : فنقول : أما الرؤية 
  .وجب عليه الصَّوم؛ ألنَّه شهد الشَّهر ، وإن قبل شهادته أو مل ينفرد بالرُؤية ، فال شك يف وجوب الصَّوم 

، حكم به يف الصَّوم والفطر مجيعاً ، وإذا شهد عدلٌ واحدٌ  إذا شهد عدال ، على رسة اهلال: فنقول : وأما السماع 
عللٌ واحٌد على رؤية هالل شوَّال ، ال حيكم به ، وإذا شَهَِد على رؤية هالل رمضان حيكم به؛ احتياطاً ألمر الصَّوم 

من العبادة ، وقول  أنَّ هالل رمضان للدُّخول يف العبادة ، وهالل شوالٍ للخروج: ، والفرق بينه وبني هالل شوَّال 
  .الواحد يف إثبات العبادة يقبل ، أما يف اخلروج من العبادة ال يقبل إال اثنان 

أنه ال فرق بينهما يف احلقيقة ، ألنا إمنا قبلنا قول الواحد يف هالل رمضان؛ لكي يصوموا : قال ابن اخلطيب وعندي 
  .شوَّال؛ لكي يفطروا وال يصوموا احتياطاً ، وال يفطروا؛ احتياطاً؛ فكذلك يقبل قول الواحد يف هالل 

  فصل يف حدِّ الصوم
  .هو اإلمساك عن املفطرات مع العلم بكونه صائماً من أوَّل الفجر الصَّادق إىل غروب الشَّمس مع النِّيَّة : الصَّوم 
  :هو االحتراز عن شيئني » إمساك « : فقولنا 

اُر الطريق إىل باطنه ، ال يبطل صومه؛ ألنَّ االحتراز عنه شاقٌّ ، لو طارت ذبابةٌ إىل حلقه ، أو وصل غب: أحدمها 
  .} ُيرِيُد اهللا بِكُُم اليسر َوالَ يُرِيُد بِكُمُ العسر { : وقد قال اهللا تعاىل 

ال يبطل صومه ، واإلكراه ال ينايف اإلمساك  -لو ُصبَّ الطعام أو الشراب يف حلقه كرهاً ، أو حال النوم : والثاين 
.  
  .دخول داخلٍ ، أو خروج خارجٍ ، واجلماُع : وهي ثالثة » َعنِ املُفطَراتِ « ولنا وق

كلُّ عنيٍ وصل من الظَّاهر إىل الباطن من َمنفٍَذ مفتوح إىل الباطن ، إما إىل الدماغُ ، وإما إىل البطن : وحدُّ الدخول 



وط ، وأما البطن ، فيحصل الفطر باحلقنة؛ وأما وما فيها من األمعاء واملثانة ، أما الدِّماغ فيحصل الفطر بالّسُع
  .، وأما اجلماع فمبطلٌ للصَّوم باإلمجاع ] ُيبْطالنَ الصوم [ ، واالستمناء ] باالختيار [ اخلروج ، فالقيء 

، وأمحد ،  فلو أكل أو شرب ناسياً ، مل يبطُل صومه عند أيب حنيفة ، والشَّافعيِّ» َمَع الِعلْمِ بِكَْونِهِ َصاِئماً « وقولنا 
  .وعند مالك يبطُلُ 

َوكُلُواْ واشربوا حىت َيَتَبيََّن لَكُمُ اخليط األبيض ِمَن { : ؛ لقوله تعاىل » ِمْن أَوَّولِ طُلُوعِ الفَْجرِ الصَّاِدقِ « : وقولنا 
  .؛ النتهاء الغاية » َحتَّى « وكلمة ]  ١٨٧: البقرة [ } اخليط األسود ِمَن الفجر 

أول وقته إذا طلعت الشمس ، وكان يبيُح األكل والشرب بعد طلوع الفجر وقبل طلوع : قول وكان األعمش ي
غروب الشمس ، فكذا ابتداؤه جيب أن يكون بطلوعها ، وهذا ] من وقت [ الشمس؛ وحيتج بأنَّ انتهاء الصَّوم 

  .باطلٌ بالنضِّ الذي ذكرناه 
إنَّك لثقيلٌ على قليب ، وأنت يف بيتك ، : األعمش وحكي أن أبا حنيفة دخل على األعمش يعوده ، فقال له 

فماذا أقول يف : مل سكتَّ عنه؟ قال : فيكيف إذا زرتين ، فسكت عنه أبو حنيفة ، فلمَّا خرج من عنده ، قيل له 
رجلٍ ما صام وال َصلَّى عمره ، وذلك ألنه كان يأكل بعد اجلر الثَّاين قبل طلوع الشمس ، فال صوم له ، وكان ال 

  .يغتسل من اإلنزال ، فال صالة له 
  :؛ قوله عليه السالم » إىل غُُروبِ الشَّْمسِ « : وقولنا 

وقت اإلفطار عند : ومن الناس من يقول » إذَا أَقَْبلَ اللَّْيلُ من َها ُهَنا َوأََدَبَر النََّهاُر ِمْن َها ُهَنا فَقَْد أَفْطََر الصَّاِئمُ « 
لطََّرف الثاين على الطَّرف األوَّل من النهار؛ فإن طلوع الفجر الثاين هو طلوع ضوء غروب ضوء الشَّمس ، قَاَس ا

  .الشَّمس ، كذلك غروبه يكون بغروب ضوئها ، وهو مغيب الشمس 
» فيه من النيَّة  الصَّْوُم أَفَْضلُ اَألْعمَالِ ، والعلم ال ُبدَّ« : ؛ ألنَّ الصوم عملٌ؛ لقوله عليه السَّالم » َمَع النِّيِِّة « وقولنا 
ال حاجة لصوم رمضان إىل النيَّة؛ ألن : ، ومن الناس من قال » إنَّما اَألْعَمالُ بِالنِّيَّاتِ « :  -عليه السَّالم  -، لقوله 

والصَّوم هو اإلمساك ، وقد وجد ، فيخرج عن العهدة ، وهذا مردودٌ » فَلَْيُصْمُه « : اهللا تعاىل امر بالصَّوم بقوله 
  .والصوم عملٌ » إنَّما اَألْعَمالُ بالنِّيَّاتِ «  -عليه السالم  - بقوله

  .قد تقدَّم الكالُم عليها ، وبيانُ السبب يف تكريرها } َوَمن كَانَ َمرِيضاً أَْو على سَفَرٍ فَِعدَّةٌ مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر { وقوله 
: البقرة [ } َماذَآ أََرادَ اهللا هبذا { : اشتقاقها عند قوله تعاىل تقدَّم معىن اإلرادة و} يُرِيُد اهللا بِكُُم اليسر { : قوله 
: [ يتعدَّى يف الغالب إىل األجرام بالباء وإىل املصادر بنفسه ، وقد ينعكس األمر؛ قال الشاعر » أََراَد « و ] .  ٢٦

  ]الطويل 
  ي بِاهلََواِن فَقَْد ظَلَْمَعَراراً لَعْمرِ... أََراَدْت َعَراراً بِاهلََواِن َوَمْن ُيرُِد  - ٩٤٤

يريد اهللا : ُيلِْصُق بكم الُيْسَر ، وهو من جماز الكالم ، أي : ِلإللْصَاقِ ، أي : قال أبو البقاء » بِكُْم « والباء يف 
وهو }  بِكُُم اليسر يُرِيدُ اهللا{ تأكيٌد؛ ألنَّ قبله } َوالَ يُرِيدُ بِكُُم العسر { : بِفطْرِكُمْ يف حال العذر الُيْسَر ، ويف قوله 

بضّم السني ، والضمُّ لإلتباع؟ » الُيُسر ، والُعُسر « : وقرأ أبو جعفر وحيىي بن وثَّاب وابن ُهْرُمز . كاٍف عنه 
  .والظهر األول؛ ألنه املعهود يف كالمهم 

: ألمور واليد الُيسَْرى ، قيل اليسار؛ ألنه يتسهل به ا: يف اللغة السُّهُولة ، ومنه يقال للغىن والسَّعة » الُيْسُر « و 
  .تلي الفعال باليسر ، وقيل إنه يتسهَّل األمر مبعاونتها اليمىن 

  فصل يف دحق شبهة للمعتزلة



استدلُّوا هبذا اآلية على أنَّ تكليف ما ال يطاق غري واقعٍ؛ ألنه تعاىل ملَّا بيَّن أنه يريد هبم اليسر ، وال يريد هبم العسر ، 
  .ال يقدرون عليه  فكيف يكلِّفهم ما

بأنَّ اللفظ املفرد ، إذا دخل عليه األلف والالم ال يفيد العموم ، ولو سلَّمناذلكح لكنَّه قد ينصرف إىل : وأُجيبوا 
  .املعهود السَّابق يف هذا املوضع 

  فصل يف دحض شبهة أخرى للمعتزلة
يريده اهللا تعاىل؛ وذلك ألنَّ املريض لو حتمَّل الصَّوم هذه اآلية تدلُّ على أنَّه قد يقع من العبد ما ال : قالت املعتزلة 

  .حىت أجهده ، لكان جيب أن يكون قد فعل ماال يريده اهللا تعاىل منه ، إذْ كان ال يريد غريه 
د وأُجيبوا حبمل اللَّفظ على أنَّه تعاىل ال يريُد أنْ يأمر مبا فيه عسر ، وإن كان قد يريُد منه الُعسر؛ وذلك ألن األمر ق

  .يثبت بدون اإلرادة 

هذه اآليةُ دالَّة على أنه تعاىل ال يريُد هبم الكُفر فيصريون إىل النَّار ، فلو خلق فيهم ذلك الكُفر ، مل : قالت املعتزلة 
  .أنه معارضٌ مبسألة العلم : وجوابه } ُيرِيُد اهللا بِكُُم اليسر َوالَ يُرِيُد بِكُمُ العسر { يكن الئقاً به أنْ يقول 

  :يف هذه الالم ثالثةُ أقوال } َولُِتكِْملُوا الِعدَّةَ { : قوله 
َويُرِيدُ أَنْ { : ُمقَدَّرةً بعدها ، تقديرُه » أَنْ « َضَرْبتُ ِلزَْيٍد ، و : أهنا زائدةُ يف املفعول به؛ كاليت يف قولك : أحدها 

  ]الطويل : [ وُه قولُ أيب َصْخرٍ تكميل ، فهو معطوٌف على الُيْسر؛ وحن: ، أي } ُتكِْملُوا الِعدَّةَ 
  َتخَيَّلُ ِلي لَْيلَى بِكُلِّ طَرِيقِ... أُرِيدَ الأَنَسى ِذكَرَها فَكَأَنََّما  - ٩٤٥

وإنْ كان ذلك إنَّما يكونُ  -وهذا قولُ ابن عطية والزخمشري وأيب البقاء وإنَّما َحُسَنْت زيادةُ هذه الالم يف املَفعولِ 
من حيث إنه ملَّا طال الفصلُ بني الفعلِ وبني ما ُعِطَف على مفعوله ،  -عاً ، أو تقدََّم املعمولُ إذا كان العاملُ فَْر

  .َضُعَف بذلك َتَعدِّيه إليه ، فَُعدَِّي بزيادة الالم؛ قياساً ِلَضْعفه بطولِ الفصلِ َضْعِفه بالتقدمي 
  :لون بذلك على ستِة أوجه إنَّها الُم التعليل ، وليست بزائدٍة ، واختلف القائ: الثاين 

، وهو قولُ الفراء » َوِلُتكِْملُوا الِعّدضةَ فََعلَ َهذَا « : أن يكونَ بعد الواوِ فعلٌ حمذوٌف وهو املَُعلَّل ، تقدير : أحدها 
ُه ذَِلَك؛ ليسّهل فََعلَ اللَّ: أن تكون معطوفةً على علَّة حمذوفٍة ُحِذف معلولُها أيضاً تقديره  -وقاله الزَّجَّاج  -الثاين . 

  .عليكم ، ولُِتكِْملُوا 
ونسبه ابن » ولُِتكِْملُوا الِعدَّةَ َرخََّص لكُمْْ ِفي ذَِلكَ « : أن يكونَ الفعلُ املَُعلَّلُ مقَّراً بعد هذه العلِة تقديُره : الثالث 

  .عطيَّة لبعض الكوفيني 
  .ْم كَذَا ِلُتكِْملُوا ، وهذا ضَِعيٌف جِداً ُيرِيُد اللَّه بِكُ: أنَّ الواو زائدةٌ ، تقديُره : الرابع 

َشَرَع ذلك ، قاله الزخمشري ، : ، تقديُره » َولََعلَّكُْم ُتْشكُُرونَ « : أنْ يكونَ الفعلُ املَُعلَّلُ مقدَّراً بعد قوله : اخلامس 
هر ، وأمر املَُرخَّص لهُ مبراعاة شََرَع ذَِلَك ، يعين ُجملة ما ذلك من أمر الشاهد بَصوم الشَّ« : وهذا نصُّ كالمه قال 

« ِلُتكَبُِّروا » علَّةُ األمر مبراعاة العدَّةن و « وَِلُتكِْملُوا » : عدَّة ما أفطر فيه ، ومن الترخيص يف إباحة الفطرِن فقولُه 
الترخيص والتيسري ، وهذا علةُ « لََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ » علةُ ما ُعِلَم من كيفية القضاِء واخلروج عن ُعْهدٍة الفِطْر و 

  .» نوٌع من اللَّفِّ لطيُف املَْسلَِك ، ال يهتدي إىل تبيُّنه إال الُنقَّاُب من علماء الَبَياِن 
لتعملوا ما تعملو ، ، وِلُتكِْملُوا ، قاله الزخمشريُّ؛ : أن تكون الواُو عاطفةً على علٍَّة حمذوفٍة ، التقديُر : السادس 

  هو إرادةُ التيسري وعلى هذا ، فاملعلَّلُ
إمَّا قبلها ، وإمَّا بعدها ، أو تكونَ علةً للفعل املذكور : أنْ تكون هذه الالُم علةً حملذوٍف : واختصاُر هذه األوجه 



أهنَّا الم األمر وتكونُ الواُو قد عطفت مجلةً أمريةً على مجلٍة خربيٍَّة؛ فعلى : القول الثالث . » ُيرِيُد « قبلها ، وهو 
يكونُ من بابِ عطِف اجلملِ؛ وعلى ما قبلَهك يكونُ من عطف املفردات؛ كما تقدَّم تقريُره ، وهذا قولُ ابن هذا 

  :عطيَّة ، وَضعَّفه أبو حيان بوجهني 
  :ِلَتقُْم َيا َزْيُد ، وقد قرئ َشاذَاً : أَنَّ أمَر املخاطبِ باملضارع مع الِمِه لغةٌ قليلةٌ ، حنو : أحدمها 

  .بتاء اخلطاب ]  ٥٨: يونس [ } فَلَْيفَْرحُواْ ُهَو َخْيٌر مِّمَّا َيْجَمُعونَ  فَبِذَِلَك{ 
الكسُر واإلسكانُ : أن القُرَّاء أمجعُوا على كسر هذه الالم ، ولو كانت لألمر ، جلاز فيها الوجهان : والثاين 

  .كأخواهتا 
هلمزةُ فيه للتعدية ، وقرأ أبو بكرٍ بتشديِد امليم ، والتضعيفُ ، وا» أكَْملَ « خمفَّفاً من » َوِلُتكِْملُوا « وقرأ اجلمهوُر 

  :َتْحَتملُ وجهني » الِعدَِّة « للتعدية أيضاً؛ ألنَّ اهلمزة والتضعيف يتعاقبان يف التعدية غالباً ، واأللُف والالَمُ يف 
  .وهذا هو الظاهُر } امٍ أَُخَر فَِعدَّةٌ مِّْن أَيَّ{ : أحدمها أهنا للعهِد ، فيكونُ ذلك راجعاً على قوله تعاىل 

أنكم تأُتون ببدلِ : أنْ تكونَ للجنس ، ويكونُ ذلك راجعاً على شهرِ رمضانَ املأمورِ بَصومِه ، والمعىن : والثاين 
  .رمضان كامالً يف ِعدَّته ، سواًء كان ثالثني أم تسعةً وعشرين 

َوِلُتكِْملُوا الِعدَّة « : ؛ ألنه ملا قال » ولُِتكِْملُوا الشَّْهَر « : ومل يقل »  َولُِتكِْملُوا الِعّدةَ« : إمنا قال : قال ابن اخلطيب 
دخل حتته عدة أيَّام الشهر ، وأيام القضاء ، لتقدُّم ذكرمها مجيعاً؛ ولذلك جيب أن يكون عدد القضاء مثالً لعدد » 

  .ء فقط ، ومل يدخل حكم القضاء لدل على حكم األدا» َولُِتكِْملُوا الشَّْهرَ « : املضي ، ولو قال 
  .فالكالُم فيها كالكالم فيها ، إال أن القول الرابع ال يتأتَّى هنا » َوِلُتكِْملُوا « كهي يف » وَِلُتكَبُِّروا « والالُم يف 

  :قوالن » َعلَى « ويف » ُتكَبِّرُوا « هذا اجلارُّ متعلٌِّق ب » َعلَى َما َهَداكُْم « : قوله 
كأنَّه « : قال الزَّخمشري . ا على باهبا من االستعالِء ، وإمنا َتَعدَّى فعلُ التكبري هبا؛ لتضمُّنِِه معىن احلمِد أهن: أحدمها 

وهذا منه تفسُري معًىن ، ال إعراب؛ « :  -رمحه اهللا  -قال أبو حيان » ولِتكَبِّروا اللََّه َحاِمِديَن َعلَى َما َهَداكُْم : قيل 
، وتقديُر اإلعراب يف « ُتكَبُِّروا » اليت قَدَّرها ، ال ب « َحاِمِديَن » ب « : َعلَى » كان تعلُُّق إذ لو كان كذلك ، ل

  ]الراجز : [ ؛ كما قدَّره الناسُ يف قوله « َولَِتْحمدُوا اهللا بالتكْبِريِ على ما َهَداكُم » : هذا هو 
  ]الطويل : [ ه باقتلِ عين ، ويف قوله َصَرفَ: أي ... قَْد قََتلَ اللَُّه زِيَاداً َعنِّي  - ٩٤٦
  َبِصُريونَ ِفي طَْعنِ الكُلَى وَاَألَباهِرِ... َوَيْركَُب َيْوَم الرَّْوعِ ِمنَّا فَوَارٌِس  - ٩٤٧

  .» متحكُِّمونَ بالبصريٍة يف طعنِ الكُلَى : أي 
  .عيٌف أهنى مبعىن الم العلَّة واألوَّل أوىل ألنَّ اجملاَز يف احلرفِ ض: والثاين 

  :فيها وجهان » َعلَى َما َهَداكُْم « : يف قوله » ما « و 
  .على هدايته إيَّاكم : أهنا مصدرية ، أي : أظهرُهما 

  :َوِفيِه بَْعٌد ِمْن َوْجَهْين « قال أبو حيان » الذي « أنَّها مبعىن : والثاين 
ألنَّ حذفَ « إِلَى » ، ال جمروراً بالالم ، وال ب  حذفُ العائد ، تقديُره ، َهَداكُُموُه ، وقدَّره منصوباً: أحدمها 

  .املنصوبِ أسهلُ 

  . :« حذُف مضاٍف يصحُّ به معىن الكالمِ على إْتباعِ الذي َهَداكُم أو ما أشَبَهُه : والثاين 
تمت اآليتان وُخِتَمت هذه اآلية الكرمية بترجِّي الشُّكر ، ألنَّ قبلها تيسرياً وترخيصاً ، فناسب َختَمها بذلك ، وُخ



كُِتَب َعلَْيكُمُ { : وقوله ]  ١٧٩: البقرة [ } َولَكُْم ِفي القصاص َحَياةٌ { : قبلها بترجِّي التقوى ، وهو قوله تعاىل 
ألنَّ القصاَص والصوَم من أشقِّ التكاليف ، فناسب َخْتَمها بذلك ، وهذا أسلوبٌ ]  ١٧٨: البقرة [ } الصيام 

يٌص عقََّب بترجِّي الشكر غالباً ، وحيث جاء َعَدُم ترخيصٍ َعقَّب بترجِّي التقوى وشبهها ، مطَّرٌد ، حيث َوَرَد ترخ
  .وهذا من حماسن ِعلْم البيان واهللا أعلم 

  فصل يف املراد بالتكبري يف اآلية
  :يف املراد هبذا التكبري قوالن 

  .املراد منه التَّكبري لَيلَةَ الفطر : أحدمها 
  .حقٌّ على املسلمني ، إذا رأوا هاللَ شَوَّالِ أنْ يكبِّروا  -ضي اهللا عنهما ر -قال ابُن عبَّاس 

  .ُسنَّ التكبُري يف لَْيلَيت العيدين : وأمحد وإسحاُق وأبو ُيوسُف وحممَّد  -رمحه اهللا  -قال مالٌك والشَّافعي 
  .يكَرهُ يف غداة الِفطر : وقال أبو حنيفة 

ولتكملوا عدَّة ] معناه : قالوا [ } َولُِتكِْملُواْ العدة وَِلُتكَبُِّرواْ اهللا على َما َهَداكُْم {  :واحتجَّ األوَّلُون بقوله تعاىل 
  .صوم رمضان ، ولتكّبروا اهللا على ما هداكم إىل أجر الطَّاعة 
إلمجاع السَّلف عليها ، ليلة النَّحرِ أوكد؛ : « القدمي » واختلفُوا يف أي العيدين أوكُد يف التَّكبري؟ فقال الشَّافعيُّ يف 

ال يكَبَّر يف ليلة الفطرِ ، ولكنه يكَبَّر يف : ليلةُ الفطر أوكَُد؛ لورود النصِّ فيها ، وقال مالٌك « اجلديد » وقال يف 
  .يومه ، وهو مرويٌّ عن أمحد 

  .إذا غدا على املُصَلَّى : وقال إسحاق 
تدلُّ على أن األمر هبذا التَّكبري وقع معلَّالً حبصول } اْ اهللا على َما َهَداكُْم َوِلُتكَبُِّرو{ : واستَدلَّ الشافعيُّ بقوله تعاىل 

: اهلداية ، وهي إمنا حصلت بعد غُُروب الشَّمس؛ فلزم التَّكبري من ذلك الوقت ، واختلفُوا يف انقضاء وقِتِه ، فقيل 
  .ميتدُّ إىل حترمي اإلحرام بالصَّالة 

  .إىل خروج اإلمام : وقيل 
  .إذا أتى املصلَّى ترك التَّكبري  -رمحه اهللا تعاىل  -إىل انصراف اإلمام ، وقال أبو حنيفة : ل وقي

  .هو العظيم للَّه تعاىل؛ شكراً على توفيقه هلذا الطَّاعة : القول الثاين يف املراد هبذا التَّكبري 
  .ن تبديل صيامهم ملا َضلَّ فيه النصاَرى م: قيل « َعلَى َما َهَداكُْم » : قال القرطيب 

  .بدالً عمَّا كانت اجلاهليَّة تفعله بالتَّفَاُخر باآلباء ، والتَّظاهر باألحساب ، وتعديد املناقب : وقيل 
  .لتعظّموه على ما أرشدكُم إليه من الشَّرَائع : وقيل 

َعاِن فَلَْيسَْتجِيبُوا ِلي َولُْيْؤِمنُوا بِي لََعلَُّهْم َيْرُشُدونَ َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي فَإِنِّي قَرِيٌب أُجِيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َد
)١٨٦ (  

  :يف اتصال هذه اآلية مبا قبلَها وجوه 
[ } َولُِتكَبِّرُواْ اهللا على َما َهَداكُْم َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ { : أنَّه ملا قال بعد إجياب شهر رمضان وتبيني أحكامه : أحدها 
فأمر العبد بالتَّكبري الذي هو الذِّكر وبالشكر ، أعلم العبد أنه سبحانه بلُطفه ورمحته قريب من ]  ١٨٥: البقرة 

  .العبد مطلع على ذكره وُشكره ، فيسمع نداءه وجييُب دعاءه 
ُبوقاً بالثناء اجلميل؛ أنه أمره بالتَّكبري أوالً ، مث رغبه يف الدعاء ثانياً تنبيهاً على أن الدعاء ال ُبدَّ وأن يكون مس: الثاين 



الشعراء [ } الذي َخلَقَنِي فَُهَو َيْهِدينِ { : ملَّا أراد الدعاء قَدَّم أوالً الثناء؛ فقال  -عليه السَّالم  -أال ترى أن اخلليل 
ن هذا الثناء ، فلما فرغ م]  ٨٢: الشعراء [ } والذي أَطَْمُع أَن َيْغِفَر ِلي َخِطيئَِتي َيْوَم الدين { : إىل قوله ]  ٧٨: 

  .فكذا هاهنا ]  ٨٣: الشعراء [ } َربِّ َهْب ِلي ُحكْماً { : شرع يف الدُّعاء ، فقال 
أنَّه ملا فرض عليهم الصِّيام ، كما فُرض على الذين من قبلهم؛ وكانوا إذا ناموا ، حرم عليهم ما حرم على : الثالث 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -التكليف ، مث َندُِموا وسألوا النيبَّ  الصَّائم ، فَشقَّ ذلك على بعضهم؛ حتَّى عصوا يف ذلك
عن توبتهم ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية الكرمية ُمخرباً هلم بقبول توبتهم ، وبنسخ ذلك التَّشديد؛ بسب دعائهم 

  .وتضرُّعهم 
  فصل يف بيان سبب النزول

  :ذُكر يف سبب نزول هذه اآلية الكرمية وجوٌه 
  .قّدمناه ما : أحدها 
يا حممَّد ، كيف يسمع ربُّك دعاءنا ، وأنت تزعم أنَّ بيننا وبنيَ : إنَّ يهُود املدينة قالوا : قال ابن عبَّاس : الثاين 

  السَّماء مسرية مخسمائة عامٍ ، وأنَّ ِغلَظَ كلِّ مساٍء مثلُ ذلك؟ فنزلت اآلية الكرمية
أرقيٌب ربُّنا فنناجيه أم بعيٌد فنناديه؟ : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -نيب إنَّ أعربّياً سأل ال: قال الضَّحَّاك : الثالث 

  .فأنزل اهللا تعاىل اآلية 
كان يف غزاة خيرب ، وقد رفع أصحاُبُه أصواهتُم بالتكبري والتَّهليل والدُّعاء ،  -عليه الصالة والسالم  -أنه : الرابع 

ن على أنفسكم فإنَّما ال تدعون أصّم وال غائباً ، إِنَّما تدعون مسعياً صلى اهللا عليه وسلم اربعو -فقال رسُولُ اهللا 
  .قريباً وُهو معكُم 

  .كيف ندُعو ربنا ، يا َرُسول اهللا ، فنزلت اآلية : إنَّ الصحابة قالوا : قال قتادةُ وغريه : اخلامس 
  .ل اهللا اآلية إن الصحابة سألوا يف أي ساعة ندعوا ربنا فأنز: قال عطاٌء وغريه : السادس 
  .أين َربُّنا؟ فأنزل اهللا اآلية : فقالوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -سأل أصحابُ النيب : قال احلسن : السابع 
  فصل

واعلم أنَّ املراد من اآلية الكرمية ليس هو القُرب باجلهة؛ ألنَّه تبارك وتعاىل ، لو كان يف مكاٍن ، ملا كان قريباً من 
ن قريباً من محلة العرش ، وبعيداً غريهم ، ولكان إذا كان قريباً من زيدٍ الذي بالشَّرق ، كان الكُلِّ ، بل كان يكو

بعيداً من عمرو الذي باملغرب ، فلَمَّا دلَّت اآلية الكرمية على كونه تعاىل قريباً من الكُلِّ ، علمنا أنَّ القرب املذكُور 
  .د منه أهنقريٌب مبعىن أنه يسمع دعاءهم يف اآلية الكرمية ليس قرباً جبهة ، فثبت أن املرا

وََنْحُن { وقال ]  ٤: احلديد [ } َوُهَو َمَعكُْم أَْيَن َما كُنُتْم { : واملراُد من هذا القُرب العلُم واحلفظُ؛ على ما قال 
 ٧: اجملادلة [ } إِالَّ ُهَو رَابِعُُهْم  َما َيكُونُ ِمن جنوى ثَالَثٍَة{ : وقال تعاىل ]  ١٦: ق [ } أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الوريد 

  .وهو بينكُْم وَبْيَن أعناق رواحلكم : ونظريه ] 
إنه كان يف بعض أولئك احلاضرين من كان قائالً : ال يبعُد أن يقال : وإذا عرف هذا فنقُول : قال ابن اخلطيب 

عليه الصالة والسالم  -يقته ، فإذا سألوه بالتَّشبيه ، فقد كان من مشركي العرب ، ويف اليهود وغريهم من هذه طر
فإنِّي قريٌب ، فإنَّ القريَب ِمَن املتكلَّم يسمُع كالَمُه ، وإن سألوه كيف : أين ربُّنا؟ صحَّ أن يكون اجلواُب  -

بنا ، وإن سألوه أنه هل يعطينا مطلو» فإِنِّي قَرِيٌب « : يدُعون؛ برفع الصَّوت أو بإخفائه؟ صحَّ أن جييَب بقوله 
فَإِنِّي « إنا إذا أذنبنا مث تُبنا ، فهل يقبلُ اهللا توبَتَنا؟ صحَّ أن جييَب بقوله : بالدُّعاء؟ صحَّ هذا اجلواُب ، وإن سألوه 



فأنا القريُب بالنظر إليهم ، والتجاوز عنهم ، وقبُول التَّوبة منهم؛ فثبت أنَّ هذا اجلواب مطابٌق : أي » قَرِيٌب 
  .تقدير  للسُّؤَالِ على كُلِّ

  :فيها وجهان » أُجِيُب « : قوله تعاىل 
  .» قَريبٌ « أهنا مجلةٌ يف حملِّ رفع صفةً ل : أحدمها 
  .خٌرب أوَّلُ » قَرِيبٌ « ؛ ألنَّ » إنِّي « أهنا خٌرب ثاٍن ل : والثاين 

حَتْجَنا إىل هذا التقدير؛ ألنَّ املرتِّب على فَقُلْ هلم إِنِّ قريٌب ، وإمنا ا: وال ُبدَّ من إضمارِ قولٍ بعد فاء اجلزاء ، تقديُره 
« : ؛ مراعاةً للضمري السابقِ على اخلرب ، ومل يُراعَ اخلُرب ، فيقالُ » أُجِيبُ « الشَّرط اإلخباُر بالقُرب ، وجاء قوله 

َبلْ أَنُتمْ { : كقوله تعاىل  ؛ ألنَّ األشَْهَر من طريقيت العرب هو األولُ؛» قَرِيٌب « : بالَغْيبَة؛ مراعاةً لقوله » ُيجِيُب 
الطويل : [ ، وقول الشاعر ]  ٤٧: النمل [ } َبلْ أَنُتْم قَْوٌم ُتفَْتُنونَ { ويف أخرى ]  ٥٥: النمل [ } قَْوٌم َتْجَهلُونَ 

[  
  إِذَا َما رَأَْتُه َعاِمٌر وَسلُولُ... َوإِنَّا لَقَْوٌم َما َنَرى الْقَْتلَ ُسبَّةً  - ٩٤٨

  .» َما َيَرْونَ القَْتلَ « : رب ، لقال ولو راعى اخل
واالسُم الظاهرُ يف ذلك » وِلُِتكَبِّرُوا اللََّه « : التفاٌت من غيبة إىل تكلُّم؛ ألنَّ قبله » إِنِّي « و » َعنِّي « : ويف قوله 

{ : ذكٌر ، إالَّ أنَّ قوله  وإنْ مل جير له -صلى اهللا عليه وسلم  -للنيبِّ » َسأَلََك « كالضمريِ الغائبِ ، والكافُ يف 
صلى اهللا عليه  -أُنْزِلَ فيه القرآنُ َعلَى الرَُّسولِ « : َيُدلُّ عليه؛ ألنَّ تقديره ]  ١٨٥: البقرة [ } أُنْزِلَ ِفيِه القرآن 

بِ اِحلسِّيِّ ، جماٌز عن سرعِة أجابته لدعوِة داعيه ، وإالَّ فهو متعالٍ عن القُْر« فَإِنِّي قَريٌب : ويف قوله »  -وسلم 
  .لتعاليه عن املَكَان 

أُجِيُب دعَوتُه وقَت : الثانية ، فيكون التقديُر « إِذَا » يعين « أُجِيُب » : قوله « إِذَا » والعاِمل يف : قال أبو َحيَّان 
عليه؛ وحينئٍذ ال « جِيُب أُ» دعاِئه ، فُيْحتَملُ أنْ تكونَ ملَُجرَّد الظرفية ، وأَنْ تكونَ شرطيةً ، وحذف جواهبا؛ لداللِة 

هذا امللفوظ به هو العامل فيها ، بل ذلك احملذوَف ، أو يكونُ هو اجلواَب عند َمْن ُيجِيُز تقدميهُ « أُجِيبُ » يكونُ 
على ليست الدالَّة « َدْعَوة » األوىل ، فإنَّ العاملَ فيها ذلك القولُ املقدَُّر ، واهلاء يف « إِذَا » على الشَّرط ، وأمَّا 

  .رمحة وجندة؛ فلذلك مل َتُدلَّ على الَوْحَدة : ضَْرَبٍة وقَْتلٍَة ، بل اليت ُبنَِي عليها املصدُر ، حنو : املَرَّة ، حنو 

من الزوائد عند القُرَّاِء ، ومعىن ذلك أنَّ الصحابة مل ُتثْبِت هلا صورةً يف » َدَعان  -الدَّاع « : والياءان من قوله 
ومنهم َمْن ُيثْبِتُها يف احلالَني ، ومنهم َمْن ُيثْبِتُها َوْصالً . قُرَّاِء َمْن أَْسقَطَها َتَبعاً للرسل َوقْفاً وَوْصالً املُصَحف ، فمن ال

  .اً ا َوقْفوحيِذفُها َوقْفاً ، ومجلةُ هذه الزوائد اثنتان وستُّون ياًء ، فأثَبتَ أبو عمرو وقَالُونُ هاَتنيِ الياَءْينِ َوْصالً وَحذَفَاَه
  فصل يف بيان حقيقة الدُّعاء

دَعوُت الشَّيَء أَدعوه ُدعاًء ، مث أقاُموا املَصدَر مقام االسم؛ : والدُّعاء مصدر من قولك : قال أبو سليمان اخلطَّايبُّ 
َرُجلٌ عدلُ ، : مسعُت الصَّوَت ، وقد يوضُع املصدر موضع االسم؛ كقولك : مسعُت الدعاء؛ كما تقولُ : تقول 
  .استدعاُء العبِد ربَُّه جلَّ جاللُه العناية ، واستمداُدُه إيَّاه املعوَنةَ : ةُ الدعاء وحقيق

  .الطاعةُ وإعطاُء ما سُِئلَ ، فاإلجابةُ من اهللا العطاُء ، ومن العبِد الطاعةُ : واإلجابةُ يف اللُّغة 
  .لسماع واإلجابةِ َنْوَع مالزمٍة أَْسَمُع؛ ألنَّ بني ا« ههنا مبعىن » أُجِيَب « وقال ابُن األنبياريِّ 

  فصل يف اجلواب على من ادَّعى أن ال فائدة يف الدُّعاء
  :الدعاء ال فائدة فيه لوجوٍه : قال بعضهم 



أنَّ املطلوب بالدُّعاء ، إنْ كان معلوم الوقُوع عند اهللا تعاىل ، كان وقوعُه واجباً؛ فال حاجة إىل الدُّعاء ، : أحدها 
  .النتفاِء واجَب الَعَدمِ ، فال حاجة إىل الدُّعاء وإن كان معلوم ا

أنَّ وقوع احلََواِدث يف هذا العامل إنْ كان ال ُبدَّ هلا مْن ُمَؤثِّر قدمي اقتضى وجوَدها اقتضاًء قدمياً ، كانت : وثانيها 
تنَع الوقُوع ، وإذا كانت هذه املقدِّمة واجبةً الُوقُوع ، وكلُّ ما مل يقتض املؤثُِّر القدميُّ وجوَدُه اقتضاًء أزلّياً ، كان مم

األقدَاُر سابقةٌ ، واألقضيةُ متقدِّمةٌ : ثابتةً يف اَألَزلِ ، مل يكُن للدعاِء ألبتَّة أثر ، وربَّما عبَّروا عن هذا الكالم بأنْ قالوا 
: الدعاء ، وقال عليه الصالة والسالم ، فاِإلحلاح يف الدُّعاء ال يزيد فيها وتركُه الَ ينقُُص منها شيئاً ، فأيُّ فائدةٍ يف 

  «اخلَلُْق واخلُلُُق َوالرِّْزُق َواَألَجلُ : أَْرَبٌع قَْد فُرِغَ منها » 
وإذا كان يعلُم ما يف ]  ١٩: غافر [ } َيْعلَُم َخآِئَنةَ األعني َوَما ُتْخِفي الصدور { : أنَّه سبحانه وتعاىل قال : وثالثها 

  .الدُّعاء  الضمري ، فأيُّ حاجٍة إىل
أنَّ املطلوب بالدعاء ، إنْ كان من مصاحل الَعْبد ، فاجلواد املطلق ال يهملُُه ، وإن مل يكُْن من مصاحله ، مل : ورابعها 

  .َيُجْز طلبه 
لٌ أنَّه ثبت أنَّ أجلَّ مقامات الصِّدِّيقني وأعالها الرِّضا بقضاء اهللا تعاىل والدعاُء ينايف ذلك؛ ألنه اشتغا: وخامسها 

  .باالمتاس ، وترجيٌح ملراد النَّفسِ على ُمَراد اهللا 

  .أنَّ الدعاء ُيشبُه األمر والنَّهي ، وذلك من العبد يف حقِّ املوىل الكرمي ُسوُء أََدب : وسادسها 
  »َمْن َشَغلَُه ِذكْرِي َعْن َمْسأَلَِتي « : عن اهللا تعاىل  -عليه الصَّالة والسَّالم  -قال : وسابعها 
  :الدعاء أفَضلُ مقاماِت العُبوديَّة ، واحتجُّوا بأدلَّة : اجلمهور  وقال

  .هذه اآلية الكرمية : األول 
فلوالا إِذْ َجآءَُهْم بَأُْسَنا َتَضرَُّعواْ { قوله : الثالث ]  ٦٠: غافر [ } ادعوين أَسَْتجِْب لَكُْم { : قوله تعاىل : الثاين 

بني أنه تعاىل ، إِذَا لَْم ُيْسألْ يَْغضب ، ]  ٤٣: األنعام [ } ُهُم الشيطان َما كَاُنواّ َيْعَملُونَ ولكن قََسْت قُلُوُبُهْم َوَزيََّن لَ
اللَُّهمَّ : اللَُّهمَّ ، اغِْفْر يل إِنْ ِشئَْت ، وَلَِكْن َيْجزُِم فََيقُولُ : الَ َيْنبَِغي َألَحِدكُمْ أَنْ َيقُولَ «  -عليه السَّالم  -وقال 
، » َوقَالَ رَبُّكُمُ اْدُعونِي أَْسَتجِْب لَكُْم « وقرأ » الدَُّعاُء ُهَو الِعبَاَدةُ « :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -وقال » ي اغِْفْر ِل
فة احلَجُّ َعَر« : معناه أنه ُمْعظَم العبادة ، وأفضل العبادة؛ كقوله عليه الصَّالة والسَّالم » الدَُّعاُء ُهَو الِعبَاَدةُ « فقوله 

  .الوقوف بَِعَرفَةَ هو الرُّكْن اَألْعظَم : ، أي » 
} قُلْ َما يَْعَبأُ بِكُْم َربِّي لَْوالَ ُدَعآؤُكُْم { : وقال ]  ٥٥: األعراف [ } ادعوا رَبَّكُْم َتَضرُّعاً َوخُفَْيةً { : قوله : الرابع 

  .، فقد أنكََر القرآن ، وأمَّا األحاديث فكثريةٌ واآلياتُ يف هذا الباب كثريةٌ ، فمن أبطل الدعاء ]  ٧٧: الفرقان [ 
إقداُم اإلنسان على الدعاء ، إن كان معلوم الوقوع ، فال فائدة : واجلواُب عن شبهتهم األوىل باملناقضة؛ فنقُول 

  .باشتغالكم بإبطال الدُّعاء ، وإن كان معلوم العدم ، مل يكُْن إىل إنكاركُم حاجة 
علم اهللا تعاىل وكيفيَّةُ قضائه وقدره غائبةٌ عن الُعقُول واحلكمة اإلهليَّة تقتضي أن يكُون العَبد  :واجلواُب عن الثَّانية 

معلَّقاً بني الرَّجاء واخلَوف اللّذين هبما يتمُّ العبودية ، وهلذا َصحَّحنا القَول بالتَّكاليف مع االعرتاف بإحاطة علم اهللا 
 -رُسولَ اهللا  -رضي اهللا عنهم  - الكُلِّ ، وهلذا اإلشكال سألت الصحابة تعاىل بالكُلِّ وجريان قضاِئِه وقدره يف

» َبلْ أَْمٌر فُرغَ ِمْنُه « : أرأيت أعمالنا هذه أشيء فرغَ منُه ، أم أمٌر يستأنِفُُه؟ فقال : فقالوا  -صلى اهللا عليه وسلم 
عليه  -فانظُر إىل لطائف هذا احلديث ، فإنه » سٌَّر ملا ُخِلَق لَُه اْعَملُوا فَكُلٌّ مَُي« : فَِفيَم الَعَملُ إذَنْ؟ قَالَ : فقالوا 

علَّقهم بني أمرين ، فرهَّبهم سابَق القََدر املفروغ منه ، مث ألزمهم العمل الذي هو مدرجةُ التعبُّد  -الصالة والسالم 



خر ، وأخبر أنَّ فائدة العمل هو ، فلم يبطل ظاهر الَعَمل مبا يفيد من القضاء والقدر ، ومل يترك أحد األمرين لآل
يريد أنَّه ميسَّر يف أيَّام حياته للَعَمل الذي َسَبَق له القََدر قَْبل » كُلٌّ ُمَيسٌَّر ِلَما ُخِلَق لَُه « : املقدَّر املفروغُ ، فقال 

  . ينقصه التَّرك وجوده وكذا القولُ يف باب الكسب والرِّزق فإنه مفروغٌ منه يف األصل ال يزيده الطَّلَُب ، وال
أنه ليس املقصوُد من الدعاُء اإلعالم باملطلوب ، بل إظهار الُعُبوديَّة والذلَّة واالنِكسار : واجلواُب عن الثالث 

  .والرُّجُوع إىل اهللا تعاىل بالكُلِّيَّة 

  .أنه جيوُز أنْ يصري ما ليَس مبصلَحٍة حبسب َسبق الدعاء : واجلواب عن الرابعة 
إذا كان مقُصوده من الدُّعاء إظهار الذلَّة واملسكنة ، مث بعده الرضا مبا قدَّره اهللا تعاىل : اخلامس واجلواب عن 

  .وقاضه ، فذلك من أعظم املقامات ، وهذا اجلوابُ أيضاً بقيَّة الشَُّبِه 
أَمَّن { ، وقال } اع إِذَا َدَعاِن أُجِيُب َدْعَوةَ الد{ ، وقال هنا } ادعوين أَسَْتجِْب لَكُمْ { إنَّه تعاىل قال : فإن قيل 

مث إنا نرى الداعي يبالغ يف الدَّعَواتِ ]  ٦٢: النمل [ } ُيجِيُب املضطر إِذَا َدعَاُه َوَيكِْشُف السواء َوَيْجعَلُكُْم 
  .والتضرُّع ، فال جياب 

  :فاجلواُب من وجوه 
َبلْ إِيَّاهُ { : أخرى مقيَّدة ، وهو قوله تعاىل  أن هذه اآليات ، وإن كانت مطلقةً إالَّ أنه وردت يف آية: أحدها 

  .واملطلق حيمل على املقيَّد ]  ٤١: األنعام [ } َتْدُعونَ فََيكِْشُف َما َتْدُعونَ إِلَْيِه إِنْ َشآَء 
عُ بإثْمِ ، أَْو ِقطيَعة َما لَْم َيْد: َدْعَوةُ املُْسلم الَ تَُردُّ إالَّ إلْحدى ثَالث « :  -عليه الصالة والسالم -قوله : وثانيها 

قَْد َدعْوُتكَ َيا َربِّن قَد َدَعوُتَك َيا َربِّ : َيقُولُ : َوَما االْستِْعجَالُ ، َيا َرُسولَ اهللا؟ قَالَ : ، قَالُوا » َرِحمٍ ، أَْو َيْسَتْعجلْ 
  الدُّعاء، قَْد َدَعْوُتَك َيا َربِّن فَالَ أَرَاَك تستجيُب يل ، فيسَتْحِسُر عند ذلك فيدع 

يقتضي أنَّ الداعي عارٌف بربِّه ، وِمْن صفاِت الربِّ سبحانه وتعاىل أنه ال َيفَْعلُ } أَسَْتجِبْ لَكُْم { أنَّ قوله : وثالثها 
إالَّ ما وافََق قضاءه وقدره ، وعلمه وحكمته ، فإذا علم العبُد أنَّ صفة ربِّه هكذا ، استحَالَ منه أن يقول بقلبه أو 

أفعل هذا الفعل ، إن كان موافقاً لقضائك وقدرك؛ : بِّ ، أفعل الشَّيء الفُالنِيَّ ، بل ال بدَّ وأن يقول بعقله يا ر
  .وعند هذا يصُري الدُّعاء اجملاُب مشروطاً هبذه الشرائط ، فزال السؤال 

  :أن لفظ الدعاء واإلجابة حيتمل وجوهاً كثرية : وراهبا 
والثَّناء على اهللا تعاىل؛ لقول العبد يا اهللا الذي ال إله إال أنَت ، فدَعوَتهن مث  التوحيد: الدعاء عبارةٌ عن : فقيل 

أُجِيبُ « : وحَّدَته وأثنيت عليه فهذا يسمَّ دعاًء هبذا التأويل ، فسمي قبوله إجابةً للتجانس ، وهلذا قال ابن األنباريِّ 
مالزمٍة ، فلهذا السبب يقام كلُّ واحٍد منهما ُمقام اآلخر  ؛ ألن بيهن السماع واإلجابة نوع» أًْسَمُع « ههنا مبعىن » 

أَْسَمُع : ، أي } أُجِيُب َدْعَوةَ الداع { : أجاب اهللا ، فكذا هاهنا قوله : ، أي » َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه « : ، فقولنا 
  .هذا الوجه ، زال اإلشكال على } ادعوين أَسَْتجِبْ لَكُْم { تلَك الدَّعوة ، فإذا َحَملنا قوله تعاىل 

املراُد من الدعاِء التَّْوبة ِمَن الذُُّنوب؛ وذلك ألنَّ التائب يدُعو اهللا تعاىل بتوبته ، فيقَْبلُ توبته ، فإجابته قبول : وقيل 
  .توبته إجابة الدَُّعاء ، فعلى هذا الوجه أيضاً يزول اإلشكال 

إِنَّ الذين { : الدعاُء هو العَبادةُ ويدلُّ عليه قوله تعاىل : يه الصَّالة والسَّالم املراُد من الدُّعاء العبادةُ ، قال عل: وقيل 
  .فالدُّعاء هاهنا هو العبادة ]  ٦٠: غافر [ } َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَبادَِتي سََيْدُخلُونَ جََهنََّم َداخِرِيَن 

  ثَّواب للُمطيع؛ كما قالوإذا ثََبَت ذلك ، فإجابة اهللا للدُّعاء عبارةٌ عن الوفاِء بال



روى شهُر بُن حوشبٍ عن ]  ٢٦: الشورى [ } َوَيْسَتجِيُب الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات َوَيزِيُدُهم مِّن فَْضِلِه { 
أعطيت أُمَّيت ثالثاً ، مل ُتعطَ إِالَّ « : يقولُ  -صلى اهللا عليه وسلم  -مسعُت رسولَ اهللا : عبادة بن الصامت ، قال 

« ادعُونِي أَسَْتجِْب لَكُمْ » : ، وقال هلذه اُألمَّة « اْدُعنِي أَسَْتجِبْ لََك » : كان اهللا إِذَا َبَعثَ النَّبِيَّ ، قَالَ : لألنبياء 
َعلَْيكْم ِفي  َوَما جََعلَ{ : َما جََعلَ َعلَْيَك يف الدِّين ِمْن َحَرجٍ وقال هلذه اُألمَّة » : وكان اهللا إذا بعث النَّيبَّ ، قال له 

وكان اهللا تبارك وتعاىل إذا بعث النَّيبِّ جعلُه شهِيداً على قومه ، وجعل هذه األمَّة ]  ٧٨: احلج [ } الدين ِمْن َحَرجٍ 
  «ُشَهَداَء َعلَى النَّاس 

به إن مل يسأَلْ إنْ وافَق القضاء وأُجيب إن كانت اإلجابةُ َخْيراً لُه ، أو أجي} أُجِيُب َدْعَوةَ الداع { : وخامسها 
  .ُمَحاالً 

َما َعلَى اَألْرضِ ِمْن َرُجلٍ ُمْسِلمِ » : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -روى ُعبادةُ بن الصَّامت؛ أنَّ النَّيبَّ : وسادسها 
  «َها َما لَْم َيْدُع بإِثْمٍ أَْو قَطيَعِة َرِحمٍ َيْدُعوا اهللا َعزَّ َوَجلَّ بَِدْعَوٍة إِالَّ آتاُه اللَُّه إِيَّاَها أَْو كَفَّ َعْنُه ِمَن السُّوِء ِمثْلَ

إِنَّ اهللا جييب دعاء املؤِمنِ يف الوقت ، ويؤخِّر إعطاَء َمْن جييب مراده ، ليدعوه فيسمع صوته ، ويعجِّل : وسابعها 
  .إعطاء من ال ُيِحبُّه؛ ألنه يبغض صوته 

  فصل
ما يعلمه من نفسه ، فإنَّ اهللا تبارك وتعاىل قد أجاب دعاء شرِّ اخللق ال مينعنَّ أحداً من الدُّعاء : قال سفيان بن عيينة 

. ١٥ - ١٤: األعراف [ } قَالَ أَنظِْرنِي إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ قَالَ إِنََّك ِمَن املُنظَرِيَن { : إبليس ، لََعَنةُ اللَُّه؛ قال   [  
حرِ ، ووقت الفِطر ، وما بني األذاِن واإلقامة ، وما بني وللدُّعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها اإلجابة ، كالسَّ

الظُّهر والعصر يف يوم األربعاء ، وأوقات اإلضرار وحالة السَّفر واملرض ، وعند نزول املطر ، والصَّّف يف سبيل اهللا 
  .تعاىل كُلُّ هذا جاءت به اآلثاُر 

نعم قالت فادُع اهللا فإنَّ : ُر ، أال جتُد القشعريرة؟ قلت يا شه: وروى شهُر بن حوشب؛ أنَّ أُمَّ الدرداِء قالت لُه 
  .الدُّعاء ُيستجاُب عند ذلك 

  :يف االستفعالِ هنا قوالن } فَلَْيْسَتجِيُبواْ ِلي { : قوله 
  .فَلَْيطْلُُبوا إِجَابَِتي ، قاله ثعلٌب : أنَّه للطلب على بابه ، واملعىن : أحدمها 

: األنفال [ } ياأيها الذين آَمُنواْ استجيبوا للَِّه َوِللرَُّسولِ إِذَا َدَعاكُم ِلَما ُيْحيِيكُْم { : تعاىل الطَّاعة والَعَمل ، كما قال 
٢٤ . [  

أقرَّ واستقرَّ؛ وأبلَّ املريُض : أنه مبعىن اإلفعال ، فيكون استفعل وأفعل مبعىن ، وقد جاَءت منه ألفاظ ، حنو : والثاين 
واستْحَصَد ، واْسَتثَاَر الشَّْيء وَأَثَاَرُه ، وَاْستَْعَجلَُه وأَْعَجلَُه ، ومنه اْسَتجَاَبةُ َوأََداَبُه ، وإذا كان واستبلَّ وأحصَد الزَّرع 

{ : و اْسَتفَْعلَ مبعىن أَفَْعلَ ، فقد جاء متعّدياً بنفسه ، وحبرف اجلَرِّ ، إال أنه مل َيرْد يف القرآن إالَّ ُمَعّدًى حبرف اجلرِّ حن
وِمْن َتعدِّيه بنفسه قول كعب الغنوي ]  ١٩٥: آل عمران [ } فاستجاب لَُهْم { ]  ٨٤: األنبياء [ } بنا لَهُ فاستج

  ]الطويل : [ 
  فَلَْم َيسَْتجِْبُه ِعْنَد ذَاَك ُمجِيُب... َوَداعٍ َدَعا َيا َمْن ُيجِيُب إِلَى النََّدى  - ٩٤٩

  .كون ِممَّا ُحذف منه حرفُ اجلرِّ إنْ ي: حيتملُ هذا البيت : ولقائل أنْ يقُول 
ال يكون إال فيما فيه قَُبولٌ ملا ُدعي إليه؛ » اسَْتَجابَ « بأنَّ : والالُم الُم األمر ، وفرٌَّ الرُّمَّاينُّ بني أجاب واسَتَجاَب 

يُب باملخالفة ، فجعل بينهما فأعمُّ ، ألنه قد ُيج» أَجَاَب « ، وأمَّا } فاستجاب لَُهْم َربُُّهم } { فاستجبنا لَهُ { : حنو 



  .عموماً وخصوصاً 
َرَشَد بالفتح ، وقرأ أبو حيوة وابن أيب عبلة خبالفٍ : بفتح الياِء وضمِّ الشنيِ ، وماضيه » يَرُشُدونَ « واجلمهوُر على 

« : وقرئ  مبنّياً للمفعول ،» يُْرَشُدونَ « : عنهما بكسر الشني ، وقُرئ بفتحها ، وماضيه رِشد بالكسر ، وقرئ 
« ُيْرِشُدونَ غريهم : ، واملفعولُ على هذا حمذوٌف ، تقديُره » أَْرَشَد « بضم الياء وكسر الشني من » ُيْرِشُدونَ 
وقال ]  ٦: النساء [ } فَإِنْ آَنسُْتْم مِّْنُهمْ ُرْشداً { : هو االهتداء ملصاحل الدِّين والدُّنيا؛ قال تبارك وتعاىل » والرُّْشُد 

. ٨ - ٧: احلجرات [ } ُهمُ الراشدون فَْضالً مَِّن اهللا َونِْعَمةً  أولئك{   [  
َيْرَشُد َرَشداً لغةٌ فيه وأرشدهُ  -بالكَْسر  -خالف الغيِّ ، وقد رشد يرُشُد ُرشداً ورِشدَ » الرُّْشُد « و : قال القرطيب 
راشٍد كُنية للفأرة ، وبنو رشدان بطٌن من العرب  مقاصد الطُّرق والطريُق األرَشُد حنو األقصد وأُمُّ: اللَُّه واملراِشد 
  .عن اجلوهريِّ 
  .» يَْرُشُدونَ « : اهلدى واالستقامة؛ ومنه قوله تعاىل : الرُّْشُد والرَّشد والرََّشاُد : وقال اهلرويُّ 

{ : ، وعلى هذا ، فيكونُ قوله  إجابةُ العبد للَّه تعاىل إنْ كانت إجابةً بالقَلْب واللِّسان ، فذاك هو اإلميانُ: فإنْ قيل 
تكراراً حمضاً ، وإن كانت إجابةُ العبد للَّه تعاىل عبارةً عن الطاعات كان اإلميان مقدَّماً } فَلَْيْسَتجِيُبواْ ِلي َولُْيؤِْمُنواْ بِي 

  .على العكس  فلم جاء» فَلُْيْؤِمُنوا بِي َولَْيسَْتجيبُوا ِلي « : على الطاعات ، وكان حُق النَّظم أن يقول 
أن اإلميان عبارةُ عن صفة القلب ، وهذا يدلُّ على أنَّ العبد ال يصلُ إىل ُنور اإلميان ، إالَّ بتقدمي الطَّاعات : فاجلواب 

  .والعبادات 

ِلَم اللَُّه أَنَّكُْم كُنُْتْم َتْختَاُنونَ أَنْفَُسكُمْ أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصَِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نَِساِئكُْم ُهنَّ ِلبَاٌس لَكُْم وَأَنُْتْم ِلبَاٌس لَُهنَّ َع
َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ الْأَْبَيضُ فََتاَب َعلَْيكُْم َوَعفَا َعْنكُْم فَالْآنَ َباِشُروُهنَّ وَاْبَتغُوا َما كََتَب اللَُّه لَكُْم َوكُلُوا َواشَْرُبوا َحتَّى 

وُد اللَِّه الْفَْجرِ ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ َولَا ُتَباِشُروُهنَّ َوأَنُْتْم َعاِكفُونَ ِفي الَْمَساجِِد ِتلْكَ ُحُد ِمَن الَْخْيطِ الْأَْسَوِد ِمَن
  ) ١٨٧(فَلَا َتقَْرُبوَها كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه آيَاِتِه ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ 

  :منصوٌب على الظرف ، ويف الناصب له ثالثةُ أقوالٍ } الصيام  لَْيلَةَ{ : قوله تعاىل 
  .، وليس بشيٍء؛ ألنَّ اإلحالل ثابٌت قبل ذلك الوقت » أُِحلَّ « :  -وهو املشهوُر عند املُْعربني  -أحدها 
يام؛ كما خرَّجوا قول أُِحلَّ لكُْم أن ترفُثُوا ليلة الصِّ: ، تقديُره » الرَّفَث « أنه مقدٌر مدلولٌ عليه بلفظ : الثاين 

  ]اهلزج : [ الشاعر 
  لِ ِلللذِّلَِّة إِذَْعانُ... َوَبْعُض اِحللْم ِعْنَد الَْجه  - ٩٥٠

إِذْعانٌ لِلذِّلَِّة إِذْعانٌ ، وإمنا مل َيُجْز أَنْ ينتصب بالرَّفث؛ ألنه مصدٌر مقدٌَّر مبوصولٍ ، ومعمولُ الصلة ال يتقدَّمُ : أي 
  .لذلك احَْتْجَنا إىل إضمار عاملٍ مْن لفظ املذكُور على املَوُصولِ ، ف

  .أنه متلِّق بالرَّفِث ، وذلك على رأي مْن يرى االتساع يف الظروف واجملُْروراِت ، وقد تقدَّم حتقيقه : الثالث 
بأدىن مالبسٍة ، وأضيفت اللِّيلةُ للصيام؛ اتِّساعاً ، ألنَّ شرط صحته ، وهو النيةُ ، موجودةً فيها ، واإلضافة حتُدثُ 

وإالَّ فِمْن حقِّ الظَّرف املضاف إىل حدٍث أن يُوَجَد ذلك احلدث يف جزٍء من ذلك الظَّرف ، والصوُم يف اللَّيل غريُ 
عبارةٌ عمَّا بني غروب الشَّمس إىل طلوعها ، وملَّا : الليلة : معَتَبرٍ ، ولكنَّ املَُسوِّغ لذلك ما ذكرُت لك أو تقول 

  .من طلوع الفجر ، فكان بعُضُه واقعاً يف اللِّيل فساغ ذلك كان الصَّيام 
  :مبنّياً للمفعول للعلمِ به ، وهو اللَُّه تعاىل ، وقرئ مبنياً للفاعل ، وفيه حينئٍذ احتماالن » أُِحلَّ « واجلمهوُر على 



  .ملعلومِ أنه هو املَُحلِّلُ واحملرِّم أن يكونّ من باب اإلضمار؛ لفَْهمِ املعىن ، أي أََحلَّ اللَُّه؛ ألنَّ من ا: أحدمها 
وهو املتكلِّم ، } فَلَْيْسَتجِيُبواْ ِلي َولُْيؤِْمُنواْ بِي { : أن يكونَ الضمُري عائداً على ما عاد عليه من قوله : والثاين 

، » ُبوا ، وَلُْيْؤِمُنوا فَلَْيسَْتجِي« : التفاٌت من ضمري الَغْيبة يف » لَكُْم « : ويكونُ ذلك التفاتاً ، وكذلك يف قوله 
َوقَْد أفضى بَْعُضكُْم إىل { ، وإمنا يتعدَّى بالباء؛ ملا ُضمِّن ِمْن معىن اإلفضاء ِمْن قوله » إِلَى « ب » الرَّفث « وُعدِّي 
راد بليلة الصِّيام أ: قال الواحدّي . أُِحلَّ لَكُْم اإلفَْضاُء إىل نساِئكُْم بِالرَّفَِث : كأنه قيل ]  ٢١: النساء [ } َبْعضٍ 

  ]الوافر : [ ليايل الصِّيام ، فأوقََع الواحد موقع اجلماعة؛ ومنه قولُ العبَّاس بن مرداسٍ 
  فَقَْد بَرِئَْت ِمَن اِإلَحنِ الصُّدُوُر... فَقُلَْنا أَْسِلُموا إِنَّا أَُخوكُْم  - ٩٥١

ليلةً واحدةً ، بل املراد اإلشارةُ » لَْيلَةَ الصَِّيامِ « اد من فيه وجٌه آخُر ، وهو أنَّه ليس املر: وأقولُ : قال ابن اخلطيب 
  .إىل اللِّيلة املضافة إىل هذه احلقيقة 

َرفَثَ َيْرِفثُ بكسر الفاء : قال اللَّْيث وأصل الرَّفث قول الفحش ، والرَّفثُ لغةً مصدُر » الرَّفُوثُ « وقرأ عبد اهللا 
  ]الرجز : [ أََتى بالرَّفِث؛ قال العجاج  وضمها ، إذا تكلم بالفُحشِ ، وأْرفَثَ

  َعنِ اللََّغا َوَرفَِث التَّكَلُّم... َوَربِّ أَسَْرابِ َحجِيجٍ كُظَّمِ  - ٩٥٢
إِنَّ الرَّفثَ كلمةٌ جامعةٌ لكلِّ ما يريُده الرُجلُ من «  -وُيروى عن ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما  -: وقال الزَّجَّاج 

  ]الكامل : [ اِجلمَاُع نفُسُه ، وأنشد : الرَّفث  :، وقيل » املَْرأَِة 

  وَلَُهنَّ َعْن َرفَِث الرِّجَالِ نِفَاُر... َوُيَرْيَن ِمْن أََنسِ الَْحِديِث زََوانِياً  - ٩٥٣
  ]املتقارب : [ وقول اآلخر 

  َوكُلِّ اللَّذَاذَِة غَْيَر الرَّفَثْ... فَِظلَْنا َهَناِلَك ِفي نِْعَمٍة  - ٩٥٤
  ]الرجز : [ دليل؛ الحتمالِ إرادة مقدِّمات اجلماع؛ كاملداَعَبِة والقُْبلَة ، وأنشد ابُن عبَّاسٍ ، وهو ُمْحرٌِم وال 
  إِنْ َيْصُدقِ الطَّْيُر نَنِْك لَمِيسَا... َوُهنَّ َيْمِشَني بَِناَهِميَسا  - ٩٥٥

  .إنَّما الرَّفَثُ عند النساء : َرفَثَْتن فقال : فقيل له 
األصل يف الرَّفَِث هو قول الفحش ، مث جعل ذلك امساً ملا يتكلَّم به عند النَِّساء من معاين اإلفضاء ، مث جعل  فثبت أنَّ

  .كنايةً عن اجلماع ، وعن توابعه 
إىل  َوقَْد أفضى َبْعُضكُْم{ الدَّالِّ على معىن القبح خبالف قوله » الرَّفَث « ِلَم كَنَّى هاهنا عن اجلماع بلفظ : فإن قيل 

أَْو الََمْسُتمُ { : ، وقوله عزَّ وجلَّ ]  ١٨٩: األعراف [ } فَلَماَّ َتَغشَّاَها { : وقوله تعاىل ]  ٢١: النساء [ } َبْعضٍ 
: ، وقوله عزَّ وجلَّ ]  ٢٣: النساء [ } فَإِن لَّْم َتكُونُواْ َدَخلُْتْم بِهِنَّ { : وقوله عز وجل ]  ٤٣: النساء [ } النسآء 

} َوالَ َتقَْرُبوَهنَّ { ]  ٢٤: النساء [ } فََما استمتعتم بِِه مِْنُهنَّ { : وقوله تعاىل ]  ٢٣٧: البقرة [ } ُتواْ َحرْثَكُمْ فَأْ{ 
  ] . ٢٢٢: البقرة [ 

رضي  -أنَّ السبب فيه استهجان ما وجد منهم قبل اإلجابة؛ كما مسَّاه اختياناً ألنفسهم؛ قال ابن عبَّاس : فاجلواب 
إنَّ اهللا سبحانه وتعاىل َحيِيٌّ كرميٌ ُيكَنِّي ، كُلُّ ما ذكر يف القرآن من املباشرة واملالمسة واإلفضاء  - عنهما اهللا

  .والدُّخول والرَّفث ، فإمنا عىن به اجلماع 
  فصل يف بيان سبب النزول

واِجلماع ليلة الصِّيامن ما مل يرقُدِ  أنه كان يف أوَّل الشَّريعة حيلُّ األكل والشُّرب: ذكروا يف سبب نزول هذه اآلية 
حرم عليه هذه األشياء إىل اللَّيلة اآلتية ، فجاء رُجلٌ من األنصار : الرجل ويصلِّي العشاء األخرية ، فإن فعل أحدمها 



أبو : امسه أبو صرمة بن قيس بن صرمة ، وقال عكرمة : عشيَّةً ، وقد أجهده الصَّوم ، واختلفوا يف امسه؛ فقال معاذٌ 
  .قيس بن صرمة ، وقيل صرمة بن أنس 

يا رسول اهللا ، عملت يف : فسأله النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم وشرَّف وكرَّم وجبَّل وعظَّم عن سبب َضْعِفِه ، فقال 
ونِي ، َوقَْد َحُرَم األَكْلُ؛ حتَّى أَْمَسْيُت ، فَأَتَْيُت أَْهِلي لتطعمين َشْيئاً ، فَأَبْطَأْت ، فنمت فَأَْيقَظُ: النَّخل هناري أَْجَمَع 

يا رسول اهللا أنِّيأعتذر إىل اهللا وإليك من نفس هذه اخلاطية؛ إنِّي رجعت إىل : فقال  -رضي اهللا عنه  -فَقَاَم ُعَمُر 
أهلي بعد ما صلِّيت العشاء ، فوجدت رائحةً طيِّبةً فسوَّلت يل نفس ، فجامعت أهلي ، فقال النَّيبُّ صلى اهللا عليه 

ما كنت جديراً بذلك يا عمر ، فقام رجالٌ ، فاعترفوا مبثله ، فنزل : م وشرَّف ، وكرَّم وجمَّد وجبَّل ، وعظَّم وسل
  .} أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصيام الرفث إىل نَِسآِئكُْم { : قوله تعاىل 

ه األكل والشُّرب واجلماع ، ما مل ينم فصل ذهب مجهور املفسِّرين أنَّه كان يف أوَّل شرعنا ، إذا أفطر الصَّائم ، حلَّ ل
أو ُيَصلِّ العشاء اآلخرة ، فإذا فعل أحدمها ، حرم عليه هذه األشياء ، مث إنَّ اهللا تعاىل ، نسخ ذلك هبذه اآلية الكرمية 

.  
 تعاىل هذه احلرمة ما كانت ثابتةً يف شرعنا ألبتَّة ، بل كانت ثابتةً يف شرع النصارى ، فنسخ اهللا: وقال أبو مسلم 

  .هبذه اآلية ما كان ثابتاً يف شرعهم 

  :واحتجَّ اجلمهور بوجوه 
يقتضي تشبيه ]  ١٨٣: البقرة [ } كُِتَب َعلَْيكُُم الصيام كََما كُِتَب َعلَى الذين ِمن قَْبِلكُْم { : قوله تعاىل : أحدها 

بيه ثابتاً يف صومنا ، لقصد أن صومنا بصومهم ، وقد كانت هذه احلرمة ثابتةً يف صومهم؛ فوجب أن يكون التش
  .يكون منسوخاً هبذه اآلية الكرمية 

ولو كان هذا احللُّ ثابتاً هلذه اُألمَّة من أول األمر } أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصيام الرفث إىل نَِسآِئكُمْ { : الثانيك قوله تعاىل 
  .فائدةٌ » أُِحلَ لَكُْم « : ، مل يكن لقوله 

ولو كان ذلك حالالً هلم ، ملا احتاجوا إىل أن } َعِلَم اهللا أَنَّكُْم كُنُتمْ َتْختاُنونَ أَنْفَُسكُْم { : انه قوله سبح: الثالث 
  .خيتانوا أنفسهم 

قَْدمُوا على َولَْوالَ أنَّ ذَِلَك كَانَ ُمَحرَّماً َعلَْيهِْم ، َوأَنَُّهْم أَ[ } فَتَاَب َعلَْيكُْم َوَعفَا َعْنكُمْ { : قوله تعاىل : الرابع 
  ] .} فََتاَب َعلَْيكُْم { : املعِصَيِة؛ بَِسَببِ اإلقْدام على ذلك الفعل ، ملا صحَّ قوله 

فَاآلنَ « : ولو كان احللُّ ثابتاً قبل ذلك كما هو اآلن مل يكن لقوله تعاىل » فاآلنَ بَاِشُرُهنَّ « : قوله تعاىل : اخلامس 
  .فائدةٌ » َباِشرُوُهنَّ 
  .ا رويناه يف سبب النُّزُول م: السادس 

  .بأنَّ التشبيه يكفي يف صدقه املشاهبة يف أصل الوجوب : وأجاب أبو ُمْسلمٍ عن األوَّل 
أُِحلَّ لَكُمْ : معناه » أُِحلَّ لَكُمْ « : بأنَّا ال نسلِّم أنَّ هذه احلرمة كانت ثابتةً يف شرع من قبلنا ، فقوله : وعن الثَّاين 

  .على غريكم  ما كان ُمَحرَّماً
مث إن اهللا تعاىل أوجب الصيام علينا ،  -عليه السالم  -بأنَّ تلك احلرمة كانت ثابتةً يف شرع عيسى : وعن الثالث 

ومل ينقل زوال تلك احلرمة ، فكان خيطر بباهلم أنَّ تلك احلرمة باقيةُ علينا ، ألنَّه مل يوجد يف شرعنا ما دلَّ على زواهلا 
وكان مما كتب } كُِتَب َعلَْيكُُم الصيام كََما كُِتَب َعلَى الذين ِمن قَْبِلكُْم { : الوهم قوله سبحانه ، وممَّا يزيد هذا 

على الذين من قبلنا هذه احلرمة؛ فلهذا كانوا يعتقدون بقاء تلك احلرمة يف شرعنا ، فشدَّدوا وأمسكوا عن هذه 



فيكون املراد من اآلية الكرمية أنه لو مل أَُبيِّْن } كُنُتْم َتْختاُنونَ أَنْفَُسكُْم  َعِلَم اهللا أَنَّكُْم{ : األمور ، فقال تبارك وتعاىل 
لكم إحالل األكل والشُّرب واملباشرة طوال اللِّيل ، لكنتم تنقصون أنفسكم شهواهتا ومتنعوهنا لذَّاهتا ومصلحتهاح 

  .لنَّقُص ا: باإلمساك عن ذلك بعد النَّوم؛ كُسنَّة النصارى ، وأصل اخليانة 
الرُُّجوع إىل العبد بالرمحة : الرُُّجوع إىل اهللا تعاىل بالعبادة ، ومن اهللا سبحانه : أن التوبة من العبد : وعن الرابع 

واإلحسان ، وأما العفو فهو التجاوز ، فبيَّن اهللا تعاىل إنعامه علينا بتخفيف ما كان ثقيالً على من قبلنا ، والعفو قد 
وقال » َعفَْوُت لَكُْم َعْن َصَدقَِة اخلَْيلِ وَالرَِّقيقِ « :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -والتخفيف؛ قال  يستعمل يف التوسعة

  »ِفي أَوَّلِ الَوقِْت رِضَْوانُ اللَِّه ، َوِفي آِخرِِه َعفُْو اللَِّه « : عليه الصَّالة والسَّالم 

  .سهالً : ويقال أتاين هذا املال عفواً ، أي  واملراد منه التخفيف بتأخري الصَّالة إىل آخر الوقت؛
« : بأنَّهم كانوا بسبب تلك الشُّبهة ممتنعني عن املباشرة ، فبيَّن اهللا تعاىل ذلك ، وأزال الشُّبهة بقوله : وعن اخلامس 

  .» فَاآلنَ َباِشُروُهنَّ : 
ألن الرواية أنَّ القوم اعترفوا مبا فعلوا عند بأنَّ يف اآلية الكرمية ما يدلُّ على ضعف هذه الرِّواية؛ : وعن السادس 

؛ ألنَّ } َعِلَم اهللا أَنَّكُْم كُنُتْم َتْختاُنونَ أَْنفَُسكُمْ { : وذلك خالف قوله تعاىل  -عليه الصَّالة والسَّالم  -الرسول 
  .ظاهره املباشرة ، ألنَّه افتعالٌ من اخليانة 

  .» كَانَ « يف حملِّ نصبٍ خٌرب ل » َتْختَاُنونَ « و . » أَنَّ « رفعٍ خربٌ ل  يف حملِّ» كُْنُتْم َتخَْتاُنونَ « : وقوله 
أنَّ االْخِتَيانَ كان يقع منهم ، فتاب : هنا لفظها لفظ املاضي ، ومعناها أيضاً ، واملعىن » كُنُْتْم « و : قال أبو البقاء 

إن فعلت ، : ليحكي هبا احلال؛ كما تقول » كَانَ « ر إنَّهُ أَراد االختيان يف االستقبال ، وذك: عليهم منه ، وقيل 
  .ويف هذا نظٌر ال خيفى « كنت ظاملاً 

َخانَ : خََوَنة ، يقال : َخانَ َيُخونُ ، ويف اجلمع : َتفَْتِعلُونَ من اخليانة ، وعُني اخليانة واٌو؛ لقوهلم « َتخَْتاُنونَ » و 
  ]الوافر : [ انة ، وَتَخوَّْنُت الشَّْيَء َتَنقَّْصتُُه؛ قال ُزَهْير يف ذلك البيت َيُخونُ َخْوناً ، وِخَياَنةَ ، وهي ضدُّ األم

  ِقطَافٌ يف الرِّكَابِ َوالَ ِخالَُء... بِآرَِزِة الفَقَاَرةِ لَْم َيخُْنَها  - ٩٥٦
، وَخانَ الرَُّجلُ الرَُّجلَ ، إذا لَْم ُيَؤدِّ  وَخانَ السَّيُف إذا َنَبا عن الضَّْرَبِة ، وخَاَنُه الدَّْهُر ، إذا تغيَّر حاله إىل الشَّرِّ

]  ٥٨: األنفال [ } َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمن قَْومٍ ِخَياَنةً { : األماَنةَ ، وَناِقضُ العَْهِد خاِئٌن ، إذا مل يف ، ومنه قوله تعاىل 
األنفال [ } واْ اهللا والرسول وختونوا أَمَانَاِتكُْم الَ َتخُوُن{ : واملدين خائٌن؛ ألنَّه مل يف مبا يليُق بدينه؛ ومنه قوله تعاىل 

  .فُسمِّيت املعصية باخليانة ]  ٧١: األنفال [ } َوإِن يُرِيدُواْ ِخيَانََتَك فَقَْد خَاُنواْ اهللا ِمن قَْبلُ { : وقال تعاىل ]  ٢٧: 
؛ يعين من حيث إنَّ « فيه زيادةٌ وِشدَّة  من اخليانة؛ كاالكِْتسَاب من الكَْسبِ ،: واخلِْتَيانُ » : وقال الزخمشريُّ 

ختتاُنونَ : وقيل هنا } الرمحن الرَِّحيمِ { : الزيادة يف اللفظ ُتنْبِىُء عن زيادٍة يف املعىن ، كما قَدَمُه يف قوله تعاىل 
َنُه وَتَخوَّلَُه بالنون والالمِ ، مبعىن َتخَوَّ: تتعهَُّدوهنا بإتيان النَِّساء ، وهذا يكون مبعىن التَّخْويل ، يقال : أَْنفَُسكُْم ، أي 

  .َتَعهََّدُه ، إال أنَّ النون بدلٌ من الالَّم؛ ألنه بالالم ِأهر 
وما يف حيِّزها سادَّةً َمَسدَّ مفعولٍ واحٍد ، « أَنَّ » إن كانت املتعدية لواحٍد ، َتكُونُ مبعىن َعَرَف ، فتكونُ « َعِلَم » و 

وَمَسدَّ أحدمها ، واآلخر  -رمحه اهللا  -، كانت سادةً َمَسدَّ املفعولني على رأي سيبويه  وإن كطانت املتعدية الثنني
  .حمذوٌف على مذهب األخفش 

  .ال حملَّ له من اإلعراب؛ ألنه بيانٌ لإلحالل ، فهو استئناٌف وتفسٌري } ُهنَّ ِلَباسٌ لَكُْم { : وقوله 



ة واملالبسة ، قلَّ صربكم عنهنَّ ، وضعف عليكم اجتناهبنَّح فلذلك يعين إذا حصلت بينكم وبينهنَّ مثل هذه املخالط
  .رخَّص لكم يف مباشرهتنَّ 

؛ تنبيهاً على ظهور احتياج الرجل للمرأة وعدم صربه } وَأَْنُتْم ِلبَاٌس لَُهنَّ { على } ُهنَّ ِلَباٌس لَكُمْ { : وقدَّم قوله 
املتقارب : [  -هو النابغة اجلَْعِديُّ  -لباس عن ِشدَِّة املخالطة؛ كقوله عنها؛ وألنَّه هوالبادىُء بطلب ذلك ، وكىن بال

[  
  َتثَنَّْت َعلَْيِه فَكَاَنْت لَِباساَ... إِذَا َما الضَّجِيُع ثََنى جِيَدَها  - ٩٥٧

  ]املتقارب : [ وفيها أيضاً 
  أَُناسَا َوأَفْنَْيُت َبْعَد أُنَاسِ... لَبِْسُت أَُناساً فَأَفَْنْيُتُهْم  - ٩٥٨

  .ألهنا مبنزلة امليم والواو ف املذكَّر » ُهنَّ « وُشدِّدُت النُّون من : قال القرطيبُّ 
  :على أربعة أوجٍه » اللِّبَاسِ « وورد لفظ 

  .مبعىن السَّكَن؛ كهذه اآلية : األول 
[ } ظُلْمٍ أولئك لَُهُم األمن َوُهْم مُّهَْتُدونَ الذين آَمُنواْ َولَمْ يلبسوا إِميَانَُهْم بِ{ : اخللط؛ قال تبارك وتعاىل : الثاين 

  .مل خيلطوا : ، أي ]  ٨٢: األنعام 
  .عمل التقوى : ، أي ]  ٢٦: األعراف [ } َورِيشاً َولَِباسُ التقوى { : الثالثك العمل الصاحل؛ قال تعاىل 

 ٢٦: األعراف [ } لَْيكُمْ ِلبَاساً ُيوَارِي َسوَْءاِتكُْم َورِيشاً يا بين آَدَم قَْد أَنَزلَْنا َع{ : اللِّباس بعينه؛ قال تعاىل : الرابع 
. [  

  فصل يف وجوه تشبيه الزوجني باللِّباس
  :يف تشبه الزَّوجني باللِّباس وجوه 

  .أنه ملَّا انضمَّ جسد كلِّ واحٍد منهما إىل اآلخر؛ كالثَّوب الذي لبس ، سُمِّي كلُّ واحٍد منهما لباساً : أحدها 
  .ُهنَّ فراٌش لكم ، وأَْنُتمْ ِلَحاٌف هلُنَّ : الرَّبيُع قال 

  .إنَّ كلَّ واِحٍد منها َيْسُترُ صاحَبُه عند اجلماع عن أْبَصارِ النَّاسِ : وقال ابن َزْيٍد 
ملا يُواري الشَّيء ،  اللِّبَاُس اسٌم: ِهيَ ِلبَاُسَك َوِفرَاُشَك َوإَِزاُرَك ، وقيل : يقال للَمْرأِة : وقال أبو ُعبَْيَدةَ وغريه 

َمْن َتَزوََّج فَقَْد سََتَر ثُلُثَيْ « : فيجوز أن َيكُونَ كُلُّ واحد منهما سِْتراً لصاحبه عمَّا ال َيِحلُّ؛ كما ورد يف احلديث 
  .» ِدينِِه 

  .أن كلَّ واحٍد منهما خيصُّ نفسه باآلخر؛ كما خيصُّ لباسه بنصيبه : الثاين 
« ؛ ألنه جيري جمرى املصدر ، و » ُهنَّ « : بعد قوله تعاىل » اللِّباس « إمنا وحَّد :  -اهللا  رمحه -قال الَواِحديُّ 

  .وُهنَّ مالبساٌت لكم : ، وتأويله » فَاَعلَ « من مصادر » ِفَعالٌ 
  »َتخَْتاُنونَ أَْنفَُسكُمْ « فصل يف معىن 
يستأمر بعضكم بعضاً يف مواقعه احملظور من : أي } اُنونَ أَنْفَُسكُْم َعِلَم اهللا أَنَّكُْم كُنُتْم َتْخت{ معىن : قال القرطيبُّ 

يقتل بعضكم : أي ]  ٨٥: البقرة [ } تَقُْتلُونَ أَنْفَُسكُْم { : اجلماع واألكل بعد النَّوم يف ليايل الصَّوم؛ كقوله تعاىل 
خائناً لنفسه من حث كان ضرره عائداً عليه؛ بعضاً ، وحيتمل أن يريد به كلَّ واحد منهم يف نفسه؛ بأنه خيوهنا ومسَّاه 

  .كما تقدَّم 
  فصل



إنَّه تعاىل ذكر هاهنا أنَّهم كانوا خيتانون أنفسهم ، ومل يبيِّن تلك اخليانة فيماذا ، فال ُبدَّ من محلها : قال ابن اخلطيب 
فَاآلنَ « : تأخَّر هو قوله تعاىل على شيٍء له تعلُّق مبا تقدَّم وما تأخَّر ، والذي تقدَّم هو ذكر اجلماع ، والذي 

  :فيجب أن يكون املراد هبذه اخليانة اجلماع وهاهنا قوالن » َباِشرُوُهنَّ 
َعلََم اللَّه أنَّكم كنتم تسَتِتُرون باملَْعصَية باجلَماع َبْعد العتمة ، واألكْل بَْعد النَّوم ، وترتكبون احملرَّم من ذلك : األول 

جيب أن يقطع بأنَّ ذلك وقع من بعضهم؛ فدلَّ على حترمي : د خانَ نفسه؛ وعلى هذا القول وكلُّ من عصى اهللا ، فق
سابقٍ ، ألنَّه ال ميكن محله على وقوعه من مجيعهم للعادة واإلخبار ، وإذا صحَّ وقوعه من بعضهم ، دلَّ على حترمي 

م الوفاء مبا جيب عليهم ، فأنتم محلتموه على عدم قد بيَّنَّا أنَّ اخليانة عبارةٌ عن عد: سابقٍ ، وأليب مسلم أن يقول 
: الوفاء مبا هو أحقُّ بطاعة اهللا ، وحنن محلناه على عدم الوفاء مبا هو حقٌّ للنفس ، وهذا أوىل؛ ألنَّ اهللا تعاىل مل يقُلْ 

، وكان محل اللفظ على ما ذكرنا ،  َتْخَتانثونَ أنْفَُسكُْم: ، وإمنا قال ] أنفُسكم [ أنَّكم كنُْتْم ختتانوَنُه ] اهللا [ علمك 
  .ال يثبت النَّسخ : إن مل يكن أوىل ، فال أقلَّ من التساوي ، وهبذا التقدير 

أنَّ اهللا يعلم أنَّه : لو دامت تلك احلرمة ، فمعناه } َعِلَم اهللا أَنَّكُْم كُنُتْم َتخْتاُنونَ أَْنفَُسكُمْ { أنَّ املراد : القول الثاين 
التفسري : ما وقعت اخليانة ، فيمكن أن يقال : لتكليف الشَّاقُّ ، لوقعوا يف اخليانة ، وعلى هذا التقدير لو دام ذلك ا

األوَّل أوىل؛ ألنَّ ال حاجة فيه إىل اضمار الشَّرط ، وأن يقالك بل الثاين أوىل؛ ألنَّه على األوَّل يصري إقدامهم على 
علم اهللا أنه لو دام ذلك التكليف ، حلصلت اخليانة ، فنسخ التكليف  :املعصية سبباً لنسخ التكليف ، وعلى الثاين 

  .رمحةً من اهللا على عباده ، حىت ال يقعوا يف اخليانة 
فرجع عليكم باإلذن يف هذا الفعل والتَّوسعة عليكم : فمعناه على قول أيب ُمسلم » فَتَاَب َعلَْيكُْم « وأمَّا قوله تعاىل 

على قول » َوَعفَا َعْنكُْم « تبتم ، فتاب عليكم ، وقوله : ال ُبدَّ فيه من إضمار ، تقديره  ، وعلى قول مثبيت النَّسخ
يستعمل يف التوسعة » الَعْف « أَْوَسَع َعلَْيكُْم بإباحة األكل والشُّرب واملباشرة يف طول اللَّيل ، ولفظ : أيب مسلم 

َعفَا َعْن ذُُنوبكُْم ، وهذا مما يقَوِّي : بد وأن يكون تقديره والتخفيف؛ كما قدَّمناه ، وعلى قول مثبيت النَّسخ ، ال 
  .قول أيب مسلم؛ ألن تفسريه ال حيتاج إىل إضمارٍ ، وتفسُري مثبيت النَّسخ حيتاج إىل إضمارٍ وتفسريٍ 

أنه للزمن احلاضر  ويف وقوعه ظرفاً لألمر تأويلٌ ، وذلك» اآلنَ « قد تقدَّم الكالم على » فاآلنَ بَاِشُروُهنَّ « : قوله 
حقيقته الوقت الذي أنت فيه ، وقد يقع على : وَاآلنَ « : ، واألمر مستقبلٌ أبداً ، وتأويله ما قاله أبو البقاء؛ قال 

فَاآلنَ » : املاضي القريب منك ، وعلى املستقبل القريب ، تنزيالً للقريب منزلة احلاضر ، وهو املراد هنا ، ألنَّ قوله 
هذا كالٌم حممولٌ على معناه : ، وقيل » فالوقُت الذي كان ُيَحرَُّم عليكُْم فيه اجلماع من اللَّيلِ : ، أي « َباِشرُوِهنَّ 

ومسِّي . فاآلن قد أَبْحَنا لَكُْم ُمَباَشَرَتُهنَّ ، وَدلَّ على هذا احملذوف لفظ األمر ، فاآلن على َحِقيقَِتِه : ، والتقدير 
  :لَبشََرَتْينِ فيه الوِقَاُع مباشرةً ، لتالصق ا

وهذا يُدلُّ على أنَّ سبب اآلية مجاُع عمر ، ال جوع قيس ، ألنه لو كان السَّبب جوع قيٍسن لقال : قال ابن الَعرَبِيِّ 
  .ابتداًء به؛ ألنه املهمُّ الذي نزلت اآلية ألجله » فَاآلن كُلُوا « : 

وتروى عن معاوية بن قرة واحلسن البصريِّ ، » االّتباع « من » َواتَّبُِعوا « :  -رضي اهللا عنهما -وقرأ ابن عباس 
  .» وهو قريٌب ِمْن بَِدعِ التَّفَاِسريِ « : بليلِة القدر ، أي اتَّبِعوا ثواهبا ، قال الزخمشريُّ } َما كََتَب اهللا { وفسَّروا 

  .» َواْبغُوا « وقرأ األعمش 
  فصل



إمنا تركنا الظَّاهر : باحة ، ومن قال بأنَّ مطلق األمر للوجوب ، قالوا دلَّت اآلية على أنَّ األمر بعد احلظر يقتضي اإل
  :هنا لإلمجاع ، ويف املباشرة قوالن 

  .أنَّها اجلماع ، مسِّي هبذا االسم؛ لتالصق الَبَشَرَتْينِ : وهو قول اجلمهور  -أحدمها 
جلماع ، وهذا هو األقرب إىل لفظ املباشرة ، أنه حممولٌ على املباشرات ، ومل يقصره على ا: قول األصمِّ  -والثاين 

ب ألهنا مشتقَّةٌ من تالصق الَبَشرََتْين ، إالَّ أنَّهم اتفقوا على أنَّ املراد باملباشرة يف هذه اآلية الكرمية اجلماع؛ ألنَّ السب
ُروُهنَّ َوأَنُْتْم َعاِكفُونَ ِفي َوالَ ُتَباِش{ : يف هذه الرخصة كان وقوع اجلماع من القوم ، وأمَّا اختالفهم يف قوله تعاىل 

  .فحمله بعضهم على كلِّ املباشرات؛ ألنَّ املعتكف ، ملَّا ُمنَِع من اجلماع ، فال ُبدَّ وأن مينع مما دونه } املساجد 
  فصل

  :وجوٌه } وابتغوا َما كََتَب اهللا لَكُمْ { : يف قوله تعاىل 
  .هوة وحدها؛ ولكن البتغاء ما وضع له النِّكاح من التَّناسل ال تباِشرُوا لقضاِء الشَّ: الولد ، أي : أحدها 

  »َتَناكَحُوا َتنَاَسلثوا؛ َتكْثُُروا « :  -عليه الصَّالة والسَّالم -قال 
  .أنَّه هنيٌّ عن العزل : والثاين 
  ] . ٢٢٢: البقرة [ } رَكُُم اهللا فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ أََم{ ابتغوا احمللَّ الذي كتبه اهللا لكم وحلَّله؛ ونظريه : الثالث 
  .اآلن بَاشُروُهنَّ واْبتغوا هذه املباشرة اليت كتبها اهللا لكم بعد أن كانت حمرَّمةً عليكم : أنه للتأكيد ، تقديره : الرابع 

كنتم تظنوهنا  فاآلنَ باشُروُهنَّ ، وابتغوا هذه املباشرة اليت ان كان اهللا كتبها لكم ، وإن: قال أبو ُمسْلَمٍ : اخلامس 
  .حمرَّمة عليكم 

وابتغوا { : أن مباشرة الزوجة قد حترم يف بعض األوقات؛ بسبب احليض والنِّفاس والِعدَّة والرِّدَّة؛ فقوله : السادس 
  .ال تباِشُروهنَّ إالَّ يف األوقاِت املأذوِن لكم فيها : يعين } َما كََتَب اهللا 

ال تبتغوا هذه املباشرة إالَّ : يعين [ } وابتغوا َما كََتَب اهللا { : إذن يف املباشرة ، وقوله » فَاآلنَّ بَاِشُروُهنَّ « : السابع 
  ] . ٦: املؤمنون [ } إِالَّ على أَْزوَاجِهِمْ أَْو َما َملَكَْت أَْيمَانُُهْم { : بقوله ] من الزَّوجة واململوكة 

يعين اطلبوا ليلةَ القدر ، وما كتب اهللا لكم من :  اجلوزاء قال معاذ بن جبلٍ ، وابن عبَّاسٍ يف رواية أيب: الثامن 
  .الثَّواب فيها إن وجدُتُموها 

  .ما كتب اهللا لنا هو القرآن : وقال ابن عبَّاس 
  .ابتغوا الرخصة والتوسعة : وقيل . ابتغوا القرآ مبا أبيح لكم فيه ، وأمرمت به : أي : قال الزَّجَّاج 

  .ا ما كتب اهللا لكم من اإلماء والزَّوجات ابتغو: وقيل : قال قتادة 
  »كََتَب « فصل يف معاين 

  :وجوه » كََتَب « يف 
  أنَّها هنا مبعىن جََعل؛ كقوله: أحدها 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

آل عمران [ } فاكتبنا َمعَ الشاهدين { : َجَعل ، وقوله تعاىل : أي ]  ٢٢: اجملادلة [ } كََتَب ِفي قُلُوبِهُِم اإلميان { 
  ] . ١٥٦: األعراف [ } ُتُبَها ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ فََسأَكْ{ ، وقوله سبحانه ]  ٥٣: 

: ، أي ]  ٥١: التوبة [ } قُل لَّن ُيِصيبََنآ إِالَّ َما كََتَب اهللا لََنا { : معناه قضى اهللا لكم؛ كقوله عزَّ وجلَّ : الثاين 
  .قضاه 

  .ما كتب اهللا يف اللَّوح احملفوظ ممَّا هو كائٌن : الثالث 
  .اهللا يف القرآن ما إباحة هذه األفعال ما كتب : الرابع 
مل يعلم بذلك زوال » فَاآلنَ َباِشُروُهنَّ « : أنَّه لو اقتصر على قوله : الفائدةُ يف ذكرمها } َوكُلُواْ واشربوا { : قوله 

نازلِة عمر ، حترمي األكل والشُّْرب ، فذكرمها لتتمَّ الداللةُ على إباحتهما وهذا جواُب نازلِة قيسٍ ، واألول جواب 
  .وبدأ جبواب نازلَِة ُعمر ألنه املُهِمُّ 

تََبيََّن الشَّْيُء ، وَأََبانَ : ، ويقال » إىل « مبعىن } َوكُلُواْ واشربوا { : هنا غايةٌ لقوله » َحتَّى » « َحتَّى َيَتَبَينَّ « : قوله 
البتداء » ِمَن اخلَْيِط « فالزٌم ليس إالَّ ، و » َبانَ « مةً ، إالَّ ، واْستََبانَ ، َوَبانَ كُلُّه مبعّنى ، وكلُّها تكون متعديةً والز

  .حىت ُيبَايَِن اخلَْيطُ األبيُض األسود : ؛ ألنَّ املعىن » َيَتَبيََّن « الغاية ، وهي وجمرورها يف حملِّ نصبٍ ب 
  :جيوُز فيه ثالثة أوجٍه } ِمَن الفجر { و 

؛ ألنَّ اخليطَ األبيَض هو بعُض الفجر وأوله ، وال َيُضرُّ تعلُّق » َيَتبيََّن « أيضاً ب أن تكون تبعيضيةً؛ فتتعلَّق : أحدها 
  .حرفني بلفٍظ واحٍد؛ الختالف معنامها 

اخليط الذي هو أبيض كائناً من الفجر ، : أن تتعلَّق مبحذوٍف؛ على أهنا حال من الضمري يف األبيض ، أي : والثاين 
  .لبيان اجلنس؛ كأنه قيل اخليطُ األبيُض الَّذي هو الفجُر » ْن ِم« وعلى هذا جيوز أن تكون 

ِمنَ { : بقوله } اخليط األبيض ِمَن اخليط األسود { والثالثك أن يكون متييزاً ، وهو ليس بشيء ، وإمنا َبيَّن قوله 
كََر هذا دونَ ذاَك؛ ألنَّه هو املَُنوطُ به ِمَن اللَّْيلِ؛ اكتفاًء بذلك ، وإمنا ذَ: ومل يَُبيِّنِ اخليطَ األسود؛ فيقول } الفجر 

  .األحكام املذكورة يف املباشرة واألكْلِ والشُّْربِ 
وهذا من أحسن التَّْشبيهات ، حيث شبَّه بياَض النَّهار خبيٍط أبيَض ، وسواَد الليل خبيطٍ أسوَد ، حىت إنه ملا ذكر 

إِنَّ « : م من اآلية الكرمية حقيقة اخليط ، تعجَّب منه ، وقال َعِديُّ بن حامت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه فه
  »إنََّك لََعرِيُض القَفَا « : وُيروى » وَِساَدَك لََعرِيٌض 

وبني قوله } اخليط األبيض ِمَن اخليط األسود { وقد ُروَِي أنَّ بعض الصحابة فََعلَ كَفِْعلِ َعِديٍّ ، ويروى أن بني قوله 
  .اماً كامالً يف النزول ع} ِمَن الفجر { : 

ومل } َوكُلُواْ واشربوا حىت َيَتَبيََّن لَكُُم اخليط األبيض ِمَن اخليط األسود { أُْنزِلَْت : روي عن َسْهل ْبنِ سَْعٍد ، قال 
َألسْود وكان رجالٌ إذا أرادوا الصَّوم ، ربط أحدهم يف رجليه اخلَْيطَ األبَْيض ، واخلَْيط ا} ِمَن الفجر { : ينزل قوله 

، فعلموا أنَّه إمنا عين اللَّيل والنَّهار ، وسُمِّي } ِمَن الفجر { ، وال يزال يأكل حىت يتبيَّن له رؤيتهما ، فأنزل اهللا تعاىل 
  .الفجر َخيطاً؛ ألن ما يبدو من البياض يرى ممتّداً؛ كاخليط 



  ]البسيط : [ قال الشَّاعر 
  َواخلَْيطُ األسَْوُد جَُنُح اللَّْيلِ َمكُْتوُم... ْبحِ ُمْنفَِلٌق أَلَْخْيطُ اَألْبَيضُ َضْوُء الصُّ - ٩٥٩

  ]املتقارب : [ واخلَيطُ يف كالمهم عبارةٌ عن اللون ، قاله القرطيبُّ ، وأنشد أليب دؤاد اإلياديِّ يف ذلك فقال 
  اَوالََح ِمَن الصُّْبحِ َخْيطٌ أَنَاَر... فَلَمَّا أََضاَءْت لَُه ُسْدفَةٌ  - ٩٦٠

: اْنَصَدَع الفْجُر؛ قال بِْشُر ْبْن أيب خازمٍ ، أو َعْمُروا بن َمْعِديكرَِب : وقد ُتسمِّيه العرب أيضاً الصَّديع ، ومنه قوهلم 
  ]الوافر [ 

  َيَدْيِه كَأَنَّ َبَياضَ لَبَِّتهِ َصِديُع... َتَرى السِّْرَحانَ ُمفَْترِشاً  - ٩٦١
الستعارة؛ ألنَّ االستعارة هي أن ُيطَْوى فيها ذكر املشبَّه ، وهنا قد ذكر وهو وهذا النوع من باب التشبيه ال من ا

لكان استعارةٌ ، ولكنَّ » ِمْن زَْيٍد « : ، لو مل َتذْكُر » رَأَْيُت أََسداً ِمْن َزْيد « : ، ونظريه قولك } ِمَن الفجر { : قوله 
اللةٍ حاليٍة ، وهنا ليس مثَّ داللةٌ ، ولذلك َمكَثَ بعُض الصحابة التشبيه هنا أبلغُ؛ ألنَّ االستعارة ال ُبدَّ فيها من د

  .فتركت االستعارة ، وإن كانت أبلغ ملا ذكرنا » ِمَن الفَْجرِ « َيحِْملَ ذلك على احلقيقة مدةً ، حتَّى نزل 
شبه اخليط ، وأما إنَّ بياَض الصُّبح املشبه باخليط األسود هو بياض الصبح الكاذُب؛ ألنَّ مستطيلٌ ك: فإن قيل 

الصُّْبُح الصادق ، فهو بياٌض مستديٌر مستطيلٌ يف األفق ، فلزم على مقتضى اآلية كون أوَّل النهار من طلوع الصُّبحِ 
  .الكاذب ، وليس كذلك باإلمجاع 

غرياً دقيقاً ، بيَّن أن املراد به الصُّبح الصادق ، ال يكون منتشراً ، بل يكون ص} ِمَن الفجر { أنَّ قوله : فاجلواب 
والفجر مصرد قولك فََجْرتُ املَاَء أَفْجُُره فَجْراً وفجَّْرُتُه تَفْجِرياً ، قال . فالصادق أيضاً يبدو دقيقاً ، ويرفع مستطيالً 

  .الفَْجُر أصله الشَّقُّ ، فعلى هذا هو انشقاُق ظُلَْمة اللَّيل بُنورِ الصُّبح : األزهريُّ 
  فصل

أنه ال شيء من املفطِّرات إالَّ أحد هذه الثَّالث ، وما ذكره الفقهاء من تكلُّف القيِء :  زعم أبو مسلم األصفهاين
  .واحلقنة والسَّعوط ، فال يفطر شيٌء منها 

ألنَّ كلَّ هذه األشياء كانت مباحةً مث دلَّت هذه اآلية الكرمية على حرمة هذه الثالثة على الصَّائم بعد الفجر ، : قال 
  .خصوا هؤالء بالذِّكْر؛ ألنَّ النَّفس متيل إليها : عل اإلباحة األصليَّة ، والفقهاء قالوا  وبقي ما سواها

  فصل يف صوم اجلنب
مذهب أيب هريرة واحلسن بن صاحل؛ أنَّ اجلنب إذا أصبح قبل االغتسال ، مل يكن له صوم ، وهذه اآلية تبطل 

  .ح ، مل ميكنه االغتسال إالَّ بعد الصُّبح قوهلم؛ ألنَّ املباشرة ، إذا أبيحت إىل انفجار الصُّب
ويؤيِّده ما ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم ، أنه كان يدركه الفجر ، وهو جنٌب من أهله ، مث يغتسل ويصوم ، واهللا 

  .أعلم 
  فصل

ره؛ زعم األعمش أنه حيل األكل والشُّرب واجلماع بعد الفجر ، وقبل طلوع الشمس؛ قياساً ألوَّل النهار على آخ
إن املراد باخليط األبيض ، واخليط : فكما أن آخره بغروب الشَّمس ، وجب أن يكون أوله بطلوع الشَّمس ، قال 

ووْجه التشبيه ليس إالَّ يف البياض والسََّواد؛ ألن ظلمة األفق حال : األسود يف اآلية الكرمية هو اللَّيلُ والنَّهار ، قال 
  .سود يف الشَّكل ألبتة؛ فثبت أنَّ املراد باخليط األسود يف اآلية هو اللَّيل والنهار طلوع الصُّبح ال ميكن تشبيهها األ



لوجدناها عبارةً عن زمن غيبة الشَّمس؛ بدليل } ثُمَّ أَِتمُّواْ الصيام إِلَى الليل { : مث لو حبثنا عن حقيقة اللَّيل يف قوله 
ضَّوء فيه؛ فثبت أنه يكون األمر يف الطَّرف األوَّل من النهار كذلك؛ أنَّ اهللا تعاىل مسَّاها بعد املغرب ليالً مع بقاء ال

فيكون قبل طلوع الشمس أيضاً ليالً ، وأال يوجد النَّهار إالَّ عند طلوع الشمس ، وإالَّ يلزم أن يكون آخر النَّهار 
طلوع آثار الشَّمس ، وإذا على زعمهم غياب الشَّفق األمحر؛ ألنَّه آخر آثر الشمس؛ كما أن طلوع الفجر هو أوَّل 

آخر النهار غياُب الشَّفَق ، وال جيوز اإلفطار إالَّ عند طلوع الكواكب : بطل هذا ، بَطَل ذاك ، ومن النَّاس من قال 
  .، وكلُّها مذاهب باطلةٌ 

  :يف هذا اجلارِّ وجهان » إىل اللَّيلِ « قوله 
  .أنه متعلِّق باإلمتا ، فهو غايةٌ له : أحدمها 

إذا كان ما » إلَى « كائناً إىل اللَّيل ، و : أنه يف حملِّ نصب على احلال من الصيام ، فيتعلَُّق مبحذوٍف ، أي : اين والث
  .بعدها من غري جنس ما قبلها ، مل يدخل فيه ، واآلية من هذا القبيل 

  فصل يف اختالفهم يف ماهيَّة اللِّيل
ر النهار على أوله ، فاعتربوا يف حصول الليل زوال آثار الشَّمس؛ من قاس آخ: اختلفوا يف اللِّيل ما هو؟ فمنهم 

  .كما حصل اعتبار زوال الليل عند ظهور النهار بظهور آثار الشَّمس 
مث هؤالء منهم من اكتفى بزوال احلمرة ، ومنهم من اعترب ظهور الظَّالم التَّاْم وظهور الكواكب واحلديث يبطل كلَّ 

إذَا أَقَْبلَ اللَّْيلُ ِمْن َها ُهَنا ، َوأَدَْبَر النَّهَاُر ِمْن َها ُهَنا َوغََرَبِت « :  -فضل الصَّالة والسَّالم عليه أ -ذلك ، وهو قوله 
  .وهذا احلديث مع اآلية يدلُّ على املنع من الوصال » الشَّْمُس فَقَْد أَفْطََر الصَّاِئمُ 

  فصل
واألمر للوجوب } أَِتمُّواْ الصيام { صوم النَّفل جيب إمتامه بقوله تعاىل احلنفيَّة متسَّكوا هبذه اآلية الكرمية يف أنَّ 

  .فيتناول كُلَّ صيام 
الصائم « : قال  -عليه الصَّالة والسَّالم  -وأجيبوا بأنَّ هذا إمنا ورد يف بيان أحكام صوم الفرض؛ بدليل أنَّه 

  »املتطوِّع أمري نفسه ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر 
أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َدَخلَ َعلَْيَها فََدَعا بَِشرَابِ فَشَرَِب ، ثُمَّ َناَولََها ، فََشرَِبْت ، : هاىنء  وعن أمِّ
َمَضانَ إنْ كَانَ قََضاًء ِمْن َر« : َيا َرُسولَ اللَِّه ، أََما إنِّي كُْنُت صَاِئَمةً ، َولَِكْن كَرِْهُت أن أُردَّ ُسْؤَرَك ، فقال : فقالت 

  »، فاقْضي َمكَاَنهَُ ، وإنْ كَانَ َتطَوُّعاً ، فإن ِشئِْت فاقْضي ، وإنْ شِئِْت فَالَ تَقِْضي 
، وقد » الَ ُتبَاِشُروُهنَّ « : ، واملعىن » تَُباِشُروُهنَّ « مجلةٌ حاليةٌ من فاعل } َوأَْنُتْم َعاِكفُونَ ِفي املساجد { : قوله 

سجد ، وليس املراد النهي عن مباشرهتنَّ يف املسجد بقيد االعتكاف؛ ألنَّ ذلك ممنوٌع منه يف َنَويُْتم االعتكافَ يف امل
  .غري االعتكاف أيضاً 

َعكََف بالفتح يَْعِكفُ : لزوم املَْسجِد لطَاَعِة اهللا تعاىل فيه ، يقال : اإلقامة واملالزمة له وهو يف الشَّرع : والُعكُوُف 
: [ بالوجهني ، وقال الفََرْزَدُق ]  ١٣٨: األعراف [ } َيْعكُفُونَ على أَْصَنامٍ  {: بالضم والكسر ، وقد قرئ 

  ]الطويل 
  َعلَى صََنمٍ يف اجلَاِهِليَِّة ُعكَُّف... َتَرى َحْولَُهنَّ املُْعَتِفَني كَأَنَُّهْم  - ٩٦٢

  ]الطويل : [ وقال الطِّرمَّاُح 
  ُعكُوُف الَبَواِكي بَْيَنُهنَّ صَرِيُع... ُعكَّفاً فََباَتْت َبنَاُت اللَّْيلِ حَْوِلَي  - ٩٦٣



فهو إقامة خمصوصةٌ بشرائط ، . االفتعال منه يف اخلري ، واالنفعال يف الشَّرِّ ، وأمَّا االعتكاف يف الشرع : ويقال 
َعاِكٌف : ال كأنه يق» َعِكفُونَ « : والكالم فيه بالنسبة إىل احلقيقة الشرعية كالكالم يف الصالة ، وقرأ قتادة 

  .باإلفراد؛ كأنه يريد اجلنس » يف املَْسجِدِ « : ، وقرأ األعمش » َبارٌّ َوَبرٌّ وَرابٌّ َوَربٌّ « : وَعِكٌف؛ حنو 
  فصل

ملا بني حكم حترمي املباشرة يف الصيام ، كان جيوز أن يظن بأنَّ االعتكاف حاله كحال الصَّوم يف أنَّ اجلماع حيرم فيه 
  . هناراً أو ليالً

  فصل
لو ملس املعتكف املرأة بغري شهوة ، جاز؛ حلديث عائشة ، وإن ملسها بشهوة ، أو قبَّلها أو باشرها فيما دون الفرج ، 

  .فهو حرام ، وهل يبطل به اعتكافه؛ فيه خالٌف 
  فصل

ال : أنَّه قال  -رضي اهللا عنه  -اتفقوا على أنَّ شرط االعتكاف اجللوس يف املسجد ، مث اختلفوا ، فنقل عن عليٍّ 
  .جيوز إالَّ يف املسجد احلرام ومسجد املدينة 

الَ ُتَشدُّ « :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -جيوز يف هذين املسجدين ، ويف مسجد بيت املقدس؛ لقوله : قال ُحذَْيفَةُ 
  »الرَِّحالُ إالَّ إىل ثَالَثَِة َمسَاجَِد 

  .ِمعِ ال يصحُّ إالَّ يف اجلا: وقال الزُّْهرِيُّ 
  .ال يصحُّ إالَّ يف مسجٍد له إماٌم راتٌب ، ومؤذِّن راتب : وقال أبو حنيفة 

يصحُّ يف مجيع املساجد إالَّ أن املسجد اجلامع أفضل؛ حىت ال حيتاج إىل اخلروج إىل اجلمعة ، : وقال الشفعيُّ وأمحد 
دها ويرجع مكانه ، ويصحُّ اعتكافه؛ فإن اعتكف يف مسجد غري اجلامع ، الحتاج إىل اخلروج إىل اجلمعة ، فيشه

  .ألنه خرج إىل فرض ، وهو من الشَّرائع القدمية 
  فصل يف االعتكاف بدون الصوم

  .ال جيوز إالَّ بالصَّوم  -رضي اهللا عنه  -جيوز االعتكاف بغري صومٍ ، وبالصَّوم أفضل؛ وقال أبو حنيفة 
، ملا صحَّ يف رمضان؛ ألنَّ الصَّوم الذي أوجبه االعتكاف ، إمَّا  بأنَّ االعتكاف لو أوجب الصَّوم: واحتجَّ األوَّلون 

رضي اهللا  -صوٌم آخر غري صوم رمضان ، وهو باطلٌ؛ ألن رمضان ال يصحُّ فيه غريه ، وأيضاً ما روي عن عمر 
أَْوفِ « :  -عليه الصَّالَة والسَّالم -يا رسول اهللا ، إنِّي َنذَْرتُ يف اجلاِهِليَِّة أن أَْعَتِكَف لَْيلَةً ، فَقَالَ : قال  -عنه 

  .والصَّوم ال جيوز يف اللَّيل » بَِنذْرَِك 
  فصل

كَانَ َرسُولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلَّى : قالت  -رضي اهللا عنها  -روى مسلم عن عائشة 
  .الفجر مث دخل معتكفه 

إذا نذر اعتكاف شهرٍ دخل املسجد قبل غروب الشمس  -هم رضي اهللا عن -وقال مالك والشافعيُّ وأبو حنيفة 
  .من ليلة ذلك اليوم 

  فصل يف أقل مدة االعتكاف
ال تقدير لزمان االعتكاف فلو نذر اعتكاف ساعة ، انعقد ، ولو نذر االعتكاف مطلقاً ، خلرج من نذره باعتكاف 

ليلٍ أو كثريٍ ، واألفضل أن يعتكف يوماً للخروج ساعة؛ كما لو نذر أن يتصدَّق مطلقاً ، فإنه يتصدق مبا شاء من ق



من اخلالف ، فإنَّ أبا حنيفة ال جيوِّز اعتكاف أقلَّ من يومٍ ، بشرط أن يدخل قبل طلوع الفجر ، وخيرج بعد غروب 
  .الشمس 
  فصل

العبادة ، كما أنَّ  إذا أتى املعتكف كبريةً ، بطل اعتكافه؛ ألنَّ الكبرية ضدَّ:  -رمحه اهللا تعاىل  -قال القرطيبُّ 
  .احلدث ضدَّ الطهارة والصَّالة 

مبتدأٌ وخٌرب ، واسُم اإلشارة أخرب عنه جبمع ، فال جائز أن يشار به إىل ما هني عنه يف } ِتلَْك ُحُدوُد اهللا { : قوله 
آية الصيام قد تضمَّنت االعتكاف ، ألنه شيٌء واحٌد ، بل هو إشارةٌ إىل ما تضمَّنته آية الصيام من أوَّهلا إىل هنا ، و

: عدة أوامر ، واألمر بالشَّيِء َنهِيٌّ عن ضدِّه ، فبهذا االعتبار كانت عدَّة مناٍه ، مث جاء آخرها صريح النهي ، وهو 
وامر ؛ تغليباً للمنطوق به ، واعتباراً بتلك املناهي الَّيت تضمَّنتها األ» ُحُدوداً « فأطلق على الكل » َوالَ ُتبَاِشُروُهنَّ « 

  .» فَالَ َتقَْرُبوَها « ، فقيل فيها حدوٌد ، وإمنا اضطررنا إىل هذا التأويل؛ ألنَّ املأمور به ال يقال فيه 
َوالَ َتقَْربُواْ َمالَ اليتيم إِالَّ { : الَ َتتََعرَّضُوا هلا بالتغيري؛ لقوله تعاىل : أي » الَ َتقَْرُبوَها « : وقال أبو مسلم األصفهاينُّ 

  ] . ٣٤: اإلسراء [ } ِهيَ أَْحَسُن باليت 
، وال جيوز يف هذه » تََنبَُّهوا فَالَ َتقَْرُبوَها « : ُدُخولُ الفاء هنا عاطفةٌ على شيء حمذوٍف ، تقديره : قال أبو البقاء 

نه كان ينبغي على أحد القولني؛ أل]  ٤٠: البقرة [ } َوإِيَّاَي فارهبون { : الفاء أن تكون زائدةً كاليت يف قوله تعاىل 
زَْيداً فَاْضرِْبُه ، وَعْمراً « : على االشتغال؛ ألنه الفصيح فيما وقع قبل أمر أو هنيٍ ، حنو » ُحُدوُد اللَِّه « أن ينتصب 

قبلها ، منقطعةٌ عمَّا » فَالَ تَقَْرُبوَها « فلمَّا أمجعت القرَّاء هنا على الرفع ، علمنا أنَّ هذه اجلملة اليت هي » فَالَ ُتهْنُه 
  .وإال يلزم وجود غري الفصيح يف القرآن 

:  -رمحه اهللا تعاىل  -حدَّاد ، ألنَّه مينع من العبور قال اللَّيثُ : مجع حدٍّ ، وهو املنع ، ومنه قيل للبوَّابِ : واحلُُدوُد 
  .دودِ الدُّخُول يف املَْحدُوِد مينع غري احمل: احلَدُّ مانعٌ جاِمٌع ، أي : وَحدُّ الَشْيِء منتهاه ومنقطعه ، وهلذا يقال 

وقال األزهريُّ ومنه يقال للمحروم ، حمدوٌد؛ ألنَّه ممنوٌع عن ارِّزق ، وحدود اهللا ما مينع خمالفتها ، ومسِّي احلديد 
  .إحداد املرأة؛ ألنَّها متتنع من الزينة : حديداً؛ ملا فيه من املنع ، وكذلك 

  .ن النَّْهيِ عن االلتباس بالشيء؛ فلذلك جاءت اآلية الكرمية والنَّهيُّ عن القُْرَباِن أَْبلَغُ م

َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللا { ومثله ]  ٢٢٩: البقرة [ } فَالَ َتعَْتُدوَها { : ويف مواضع أُخر » فَالَ َتقَْرُبوَها « : وقال هنا 
ِتلْكَ { : ب هنا جهة النهي؛ إذ هو املعقَّب بقوله ألنه غلَّ]  ١٤: النساء [ } َوَيتََعدَّ ُحدُوَدُه { ]  ٢٢٩: البقرة [ } 

» فَالَ تَْعَتُدوَها « وما كان منهّياً عن فعله ، كان النهيُّ عن قُْربِانِِه أبلغ ، وأمَّا اآلياُت اُألَخُر ، فجاء } ُحُدوُد اهللا 
ملواريث؛ فناسب أن ينهى عن التعدِّي َعِقيَب بيان أحكام ذُكَِرْت قبلُ؛ كالطالق ، والعدَّة ، واإليالء ، واحليض ، وا

  .فيها ، وهو جماوزة احلدِّ الذي حدَّه اهللا تعاىل فيها 
  .فرائُض اهللا : املراد حبدود اهللا شروط اهللا وقال َشْهرُ بن َحْوَشبٍ : قال السُّدِّيُّ 

  .بياناً مثل هذا البيان : أي : إمَّا نعتاً ملصدرٍ حمذوٍف : الكاف يف حملِّ نصبٍ } كذلك ُيَبيُِّن اهللا { : قوله 
كذلك { : قال بعده  -فإنَّه ملا بيَّن أحكام الصَّوم على االستقصاء يف هذه اآلية باأللفاظ القليلة بياناً شافياً وافياً 

  .أي مثل هذا البيان الوايف الواضح } ُيَبيُِّن اهللا آَياِتهِ ِللنَّاسِ 
  .يبويه أو حاالً من املصدر احملذوف؛ كما هو مذهب س

سُوَرةٌ أَنزَلَْناَها َوفََرْضَناَها وَأَنَزلَْنا ِفيَهآ آَياتٍ { أراد باآليات الفرائض الَّيت بيَّنها؛ كما قال سبحانه : قال أبو ُمسِْلم 



الزِّنا ،  إىل سائر ما بيَّنه من أحكام]  ٢: النور [ } الزانية والزاين { : مث فسَّر اآليات بقوله ]  ١: النور [ } َبيِّنَاٍت 
  .كذلك يبيِّن اللَُّه آياِتهِ للنَّاس ما َشَرَعه لَهُْمح ليتَّقُوه ، فََيْنجُوا ِمْن َعذَاب اهللا : فكأنه تعاىل قال 

اسِ بِالْإِثْمِ وَأَْنُتمْ َتْعلَُمونَ  النََّولَا َتأْكُلُوا أَْموَالَكُْم َبيَْنكُْم بِالَْباِطلِ َوُتْدلُوا بَِها إِلَى الُْحكَّامِ لَِتأْكُلُوا فَرِيقًا ِمْن أَمَْوالِ
)١٨٨ (  

  :يف هذا الظرف وجهان : } َبيَْنُك { : قوله 
  .ال َتَتَناقَلُوَها فيما بينكم باألكل : مبعىن » َتأْكُلُوا « أن يتعلَّق ب : أحدمها 
كائنةً بينكم ، وقدَّره أبو البقاء أيضاً ال تأْكُلُوَها : أي » أمَْواِلكُْم « أنه متعلِّق مبحذوٍف؛ ألنه حالٌ من : والثاين 

: البقرة [ } إِالَّ أَن َتكُونَ ِتَجاَرةً حَاِضَرةً ُتدِيُرونََها َبيَْنكُمْ { : بكائنٍة بينكم ، أو دائرةً بينكم؛ وهو يف املعىن كقوله 
  .احلال عليه دلَّت : نظٌر ، إالَّ أن يقال  -وهو كونٌ مقيٌَّد  -» دَاِئَرةً « ، ويف تقدير ]  ٢٨٢
  :فيه وجهان » بالَباِطلِ « : قوله 

  .ال تأخذوها بالسبب الباطل : تعلُّقه بالفعل ، أي : أحدمها 
  .أن يكون حاالً؛ فيتعلَّق مبحذوٍف ، ولكن يف صاحبها احتماالن : الثاين 

  .ال َتأْكُلُوَها ملتبَسةً بالباِطل : أه املال؛ كأنَّ املعىن : وأحدمها 
  .ُملَْتبِسَني بالَباِطلِ : ال َتأْكُلُوها ُمْبِطِلَني ، أي : كأنَّ املعىن » َتأْكُلُوا « ن يكون الضمري يف أ: والثاين 

  فصل يف سبب نزول اآلية
نزلت هذه اآلية يف امرئ القيس بن عابس الكندي ، ادعي عليه ربيعة بن َعْبَدان احلَْضَرميُّ عند رسول اهللا : قيل 

 -صلوات اهللا وسالمه عليه دائماً أبداً  -إنه غلبين عليها ، فقال النَّيبُّ : رضاً ، فقال صلى اهللا عليه وسلم أ
فانطلق ليحلف ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه » فَلََك َيِميُنُه « : ال؛ قال : ؟ قال » أَلََك َبيَِّنةٌ « : للحضرميِّ 

َوالَ تأكلوا أَمَْوالَكُمْ { فأنزل اهللا » ظُلْماً ، لَيلْقََينَّ اللََّه ، َوُهَو َعْنُه ُمْعرٌِض  أََما إنْ َيْحِلْف َعلَى َماِلِه ، لَيأْكُلَُه« وسلم 
يف » الَباِطلُ « من غري الوجه الذي أباحه اهللا ، و : ال يأكل بعضكم مال بعض بالباطل ، أي : أي } َبْيَنكُْم بالباطل 

َبوَاِطلُ ، وأََباِطيلُ مجع أُْبطُولَة : ْيُء ُبطُوالً وبُطْالناً ، فهو باطلٌ ، ومجع الباطل بَطَل الشَّ: اللغة الذَّاِهُب الزائل ، يقال 
: اتَّبع اللَّهو ، وأْبطَلَ فالنٌ ، إذا جاء بالَباِطل ، وقوله تعاىل : بَطَل األجري َيْبطُل بطالةً ، إذا تعطَّل ، وَتبَطَّل : ، يقال 

هو إبليُس؛ ال يزيد يف القرآن ، وال ينقص ، وقوله عزَّ وجلَّ : قال قتادة ]  ٤٢: فصلت [ } الَّ يَأِْتيِه الباطل ِمن { 
  .السََّحرةُ : الشِّرك ، والَبطَلَةُ ، والَبطَلَةُ : يعين ]  ٢٤: الشورى [ } َوَيْمحُ اهللا الباطل { 

التصّرفات؛ كاألكل يف هذا الباب ، لكنَّه ملَّا ليس املراد منه األكل خاصَّة؛ ألنَّ غري األكل من » الَ َتأْكُلُوا « : قوله 
كان املقصود األعظم من املال ، إنَّما هو األكل ، وصار العرف فيمن أنفق ماله ، أن يقالك أكله؛ فلهذا عبَّر عنه 

  .باألكل 
  فصل فيما حيل وحيرم من األموال

ما حيرم إما ملعًنى يف عينه ، أو خلللٍ يف جهة اكتسابه املال إنَّ: » اإلحياء « يف كتاب  -رمحه اهللا تعاىل  -قال الغزايلُّ 
.  

  .احلرام ملعًىن يف عينه : فالقسم األول 



  .إمَّا أن تكون من املعادن ، أو من النبات ، أو من احليوانات : اعلم أنَ األموال 
  .ا جيري جمرى السَّمِّ أما املعادن وهي أجزاء األرض فال حيرم شيٌء منها ، إالَّ من حيث يضر باألكل وبعضها م

  .فال حيرم منه إالَّ ما يزيل احلياة ، أو الصِّحَّة ، أو العقل : وأما النباُت 
اخلمر ، والبنج ، وسائر : األدوية يف غري وقتها ، ومزيل العقل : كالسُّموم ، ومزيل الصِّحَّة : فمزيل احلياة 

  .املسكرات 
  . ما ال يؤكل فتقسم إىل ما يؤكل ، وإىل: وأما احليوانات 

إنَّما حيلُّ ، إذا ذكِّي ذكاته الشَّرعيَّة ، مث إذا ذُكِّيت ، فال حتلُّ مجيع أجزائها ، بل حيرُم منها الدَّم ، : وما يؤكل 
  .والفَْرثُ 

  :ما حيرم خلللٍ يف جهة إثبات اليد عليه ، فنقول : القسم الثاين 
إما أن يكون مأخوذاً بأمر : اختياره؛ كاإلرث ، والذي باخيتاره  إما أن يكون باختيار املالك أو بغري: أخذ املال 

  .مالكه ، وإمَّا أن يكون قهراً ، أو بالتَّراضي 
إما أن يكون لسقوط عصمة املالك؛ كالغنائم ، أو باستحقاق األخذ؛ كزكاة املمتنعني ، والنفقات : واملأخوذ قهراً 
  .الواجبة عليهم 

ؤخذ بعوٍضن كالبيع ، والصَّداق ، واُألجرة ، وإما أن يؤخذ بغري عوض؛ كاهلبة ، إما أن ي: واملأخوذ تراضياً 
  .والوصيَّة 

  :فحصل من هذا التَّقسيم أقساٌم ستةٌ 
ما يؤخذ من غري ملٍك؛ كنيل املعادن ، وإحياء املوات ، واالصطياد ، واالحتطاب ، واالستقاء من األهنار ، : األول 

  .يكون املأخوذ خمتصَّاً بذي حرمة من اآلدميِّني  واالحتشاش؛ فهذا حاللٌ ، ال
الثانيك املأخوذ قهراً ممَّن ال حرمة له ، وهو الفيُءن والغنيمة وسائر أموال الكُفَّار واحملاربني ، فذلك حاللٌ 
اٍن ، أو للمسلمني ، إذا أخرجوا منه اخلمس ، وقّسموه بني املستحقِّني بالعدل ، ومل يأخذوه ممَّن كان له حرمةٌ بأم

  .عهٍد 
ما يؤخذ قهراً باستحقاق عند امتناع من هو عليه فيؤخذ دون عطائه؛ وذلك حاللٌ؛ إذا َتمَّ سبب : الثالث 

  .االستحقاق ، وَتمَّ وصف املستحقِّ ، واقتصر على قدر املستحقِّ 
قدين ، وشرط اللَّفظني ، ما يؤخذ تراضياً مبعاوضة ، فهو حاللٌ ، إذا روِعَي شرط العوضني ، وشرط العا: الرابع 
  .اإلجياب والقبول عند من يشترطهما ، مع ما قيَّد الشَّرع به من اجتناب الشُّروط املفسدة : أعين 

ما يؤخذ بالرَِّضا من غري عوضٍ؛ كما يف اهلبة ، والوصيَّة ، والصَّدقة ، إذا روعيَ شرط املعفود عليه ، : اخلامس 
  .رر وشرط العاقدين ، ومل يؤدِّ إىل ض

ما حيصل بغري اختياره؛ كاملرياث ، وهو حاللٌ ، إذا كان املورِّث قد اكتسب املال من بعض اجلهات : السادس 
اخلمس على وجه احلالل ، مث كان ذلك بعد قضاء الدِّين ، وتنفيذ الوصايا ، وتعديل القسمة من الورثة ، وإخراج 

  .مع مداخل احلالل ، وكُلُّ ما كان خبالف ذلك كان حراماً الزَّكاة ، واحلجِّ والكفَّارة الواجبة ، فهذه جما
  .إما أن يكون له ، أو لغريه : املال : إذا عرفت ذلك ، فنقول 

إما بأن يصرفه يف شرب : كان حرمته ألجل الوجوه السِّتَّة املذكورة ، وإن كان له ، فأكله باحلرام : فإن كان لغريه 
َوالَ تأكلوا { ، أو القمار ، أو الشُّرب احملرَّم؛ وكلُّ هذه األقسام داخلةٌ حتت قوله اخلمر ، أو الزِّنا ، أو اللِّواط 



  .} أَْموَالَكُْم َبيَْنكُْم بالباطل َوُتْدلُواْ بَِها 
  :ثالثة أوجه « ُتْدلُوا » يف « َوُتْدلُوا بَِها : قوله 

  .بإعادة ال الناهية « َوالَ ُتْدلُوا »  :أنه جمزوٌم عطفاً على ما قبله؛ ويؤيِّدجه قراءة أُيبٍّ : أحدها 

  .أنه منصوٌب على الصَّرف ، وقد تقدَّم معىن ذلك ، وأنه مذهب الكوِفيِّني ، وأنه مل يثبت بدليل : والثاين 
يف جواب النهي ، وهذا مذهب األخفش ، وجوَّزه ابن عطيَّة والزَّخمشريُّ ، » أنْ « أنه منصوٌب بإضمار : والثالث 
الَ » : وأمَّا إعراب اَألخْفَشِ ، وجتويُز الزخمشريِّ ذلك هنا ، فتلك مسألة « : ، وأبو البقاء ، قال أبو حيَّان  وَمكِّيٌّ

ال : إذا نصب ، كان الكالم هنياً عن اجلمع بينهما ، وهذا املعىن : قال النحويُّون « َتأْكُلِ السََّمَك ، وَتْشَرب اللََّبَن 
  :يصحُّ يف اآلية لوجهني 

أنَّ النهي عن اجلمع ال يستلزم النَّهي عن كلِّ واحٍد منهما على انفراده ، والنَّهي عن كلِّ واحٍد منهما : أحدمها 
يستلزم النَّهي عن اجلمع بينهما؛ ألن اجلمع بينهما حصول كلِّ واحٍد منهما ، وكلُّ واحٍد منهما منهيٌّ عنه ضرورةً؛ 

  سواٌء أفرد أم مجع مغ غريه من احملرَّمات؟ إال ترى أنَّ أكل املال بالباطل حراٌم
علَّةٌ ملا قبلها ، فلو كان النهُي عن اجلمع ، مل تيصحَّ العلّةُ له؛ ألنَّه « ِلَتأْكُلُوا » أنَّ قوله :  -وهو أقوى -والثاين 

وهو اإلداللء : ا مركٌَّب من شيئني ، ال تصحُّ العلَّة أن تترتَّب على وجودمها ، بل إمنا تترتَّب على وجود أحدمه
  .» باألموال إىل احلكام 

إذا : إذا أرسلها ، وَدالََها » أْدلَى َدلَْوُه « : واإلدالء مأخوذٌ من إدالء الدَّلو ، وهو إرساله إىل البئر؛ لالستقاء؛ يقال 
كأنه يرسلها ، ليصل إىل مراده؛ أخَْرَجها ، مث جُِعلَ كُلُّ إلقاء قول أو فعل إدالء؛ ومنه يقال للمحتجِّ أدْلَى بُِحجَِّتِه ، 

كإدالء املستقي الدلو؛ ليصل إىل مطلوبه من املاء ، وفالنٌ يديل إىل امليِّت بقرابة ، أو رحم؛ إذا كان منتسباً ، فيطلب 
  .املرياث بتلك النِّسبة 

  :ويف الباء قوالن » ُتْدلُوا « متعلٌِّق ب » بَِها « و 
  .هبا إىل احلكَّام  أهنا للتعدية ، أي لترسلوا: أحدمها 
أنَّها للسبب؛ مبعىن أن املراد باإلدالء اإلسراع باخلصومة يف األموال؛ إمَّ لعدم بيِّنٍة عليها ، أو بكوهنا أمانةً؛ : والثاين 

 إنه لشهادة الزُّور؛ لداللة السِّياق عليها ، وليس: وقيل : الظاهر أنه لألموال : » بَِها « كمال األيتام ، والضمري يف 
  .بشيء 

  .فريقاً كائناً من أْموَالِ النَّاس : أي » فَرِيقاً « يف حملّ نصبٍ صفةً ل » ِمْن أَْمَوال « و 
وأن تكون للمصاحبة ، فتكون » ِلَتأْكُلُوا « : أن تكون للسَّبب ، فتتعلَّق بقوله : حتتمل هذه الباء » باِإلثْم « : قوله 

  .ِلَتأْكُلُوا ملتبسني باإلمث : ق مبحذوٍف أي لَتأْكُلُوا وتتعل« حاالً من الفاعل يف 
  فصل يف سبب تسمية الرشوة باإلدالء

  :يف تسمية الرَّشوة باإلدالء وجهان 
أن الرَّشوة تقرِّب البعيد من احلاجة؛ كما أنَّ الدَّلو اململوء يصل من البعيد إىل القريب بواسطة الرِّشاء ، : أحدمها 

  .بسبب الرَّشوة  فاملقصود البعيد يصري قريباً ،
أن احلاكم بسبب أخذ الّرشوة ميضي يف ذلك احلكم من غري تثبُّت؛ كمضيِّ الدَّلو يف الرِّشاء ، مث املفسِّرون : والثاين 

  ذكروا وجوهاً؟
  .املراد منه الودائُع ، وما ال يقوم عليه البيِّنة : وقتادة  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عبَّاس ، واحلسن : أحدها 



  .أن املراد هو مال اليتيم يف يد األوصياء يدفعون بعضه إىل احلاكم ، ليبقى هلم بعضه : انيها وث
  هو شهادة الزُّور: املراد باإلدالء إىل احلكَّام : قال الكليبُّ : وثالثها 
  .هو أن حيلف؛ ليذهب حقَّه؛ كما تقدَّم يف سبب النُّزول : قال احلسن : ورابعها 

دفع إىل احلاكم رشوة ، وهذا أقرب إىل الظاهر ، وال يبعد محل اللفظ على الكُلِّ؛ ألهنا بأسرها وهو أن ي: وخامسها 
  .أكلٌ للمال بالباطل 

«  -رضي اهللا عهنما  -الظلُم ، وقال ابن عبَّاس » باإلثْمِ « طائفةً من أموال النَّاس ، واملراد : أي » فَريقاً « وقوله 
  بةهنا هو اليمني الكاذ» اإلثُْم 

  فصل يف الفسق بأخذ ما يطلق عليه اسم مال
اتَّفق أهل السُّنَّة على أنَّ من أخذ ما وقع عليه اسم مالٍ ، قلَّ أو كثر ، فإنَّه يفسَّق بذلك ، وأنه حيرم : قال الرقطيبُّ 

ق إالَّ بأخذ مائيت درهمٍ إنَّ املكلَّف ال يفسَّ: عليه أخذه؛ خالفاً لبشر من املعتمر ، ومن تابعه من املعتزلة؛ حيث قالوا 
  .ال يفسَّق إالَّ بأخذ عشرة دراهم ، وال يفسَّق مبا دوهنم : وقال ابن اجلُبَّائيِّ . ، وال يفسَّق بدون ذلك 

يفسَّق بأخذ مخسة دراهم ، فما فوقه ، وال يفسَّق مبا دوهنا ، وهذا كلّه مردوٌد بالقرآن ، اولسُّنَّة ، : وقال أبو اهلُذَْيلِ 
  »إنَّ دَماَءكُْم َوأَمَْوالَكُْم َوأَْعرَاَضكُْم َعلَْيكُمْ َحَراٌم « :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -اق علماء األمَّة بقوله وباتف

وذلك على رأي من جييز تعدُّد » ِلَتأْكُلُوا « مجلةٌ يف حملِّ نصبٍ على احلال من فاعل » وَأَْنُتمْ َتْعلَُمونَ « : وقوله تعاىل 
  .غري حالٍ » باإلثْمِ « وأمَّا من ال جييز ذلك ، فيجعل احلال ، 
وأَنُْتْم َتْعلَُمونَ أنَّكُْم ُمْبِطلُون ، وال شكَّ أن اإلقداَم على القبيح ، مع العلم بقبحه أقبح ، وصاحبه بالتَّوبيخ : واملعىن 

النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم ، عاملٌ اختَصَم َرُجالَن إىل : أنه قال  -رضي اهللا عنه  -أحقُّ ، وروي عن أيب هريرة 
َيا َرُسولَ اللَِّه ، : باخلُُصومة ، وجاهلٌ هبا ، فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للعامل ، فقال َمْن قَِضَي عليه 

ى ِللَعاِلم ، فقال املَقِْضيُّ َعلَْيِه ِمثْلَ َما إن ِشئَْت أَُعاوُِدُه ، فََعاَوَدُه ، فَقََض: والَِّذي الَ إلََه إالَّ ُهَو ، إنِّي ُمِحقٌّ َحبقٍّ فقال 
َمنِ اقَْتطََع َحقَّ امرئ ُمْسِلم خبصومته ، فإنَّما اقتطع « : قَالَ أَوَّالً ، ثَُم َعاَوَدُه ثَاِلثاً ، فقال النَّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم 

َمنِ « :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -إنَّ احلقَّ حقُّه ، فقال يا َرسُولَ اهللا ، : فقال العاملُ املقِضيُّ له » قطعةً من النَّارِ 
  »اقَْتطََع بُِخُصوَمِتِه وَجَدِلِه َحقَّ غَْيرِِه ، فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ 

سول اهللا صلى اهللا أنَّ ر: وعن أمِّ سلمة زوج النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم ، وشرَّف ، وكرَّم ، وجبَّل ، وجمَّد ، وعظَّم 
بَْعضٍ ، إنَّما أَنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم ، َوإِنَّكُمْ َتْخَتِصُمونَ إيلَّ ، َولََعلَّ بَْعَضكُْم أَنْ َيكُونَ أَلَْحَن ُحبجَِّتِه ِمْن « : عليه وسلم قال 

قِّ أَِخيِه ، فَالَ َيأُْخذَنَُّه؛ فإنََّما أَقْطَُع لَُه ِقطَْعةً ِمَن النَّارِ فَأَقِْضَي لَُه َعلَى َنْحو َما أَْسَمع ِمْنُه ، فََمْن قََضْيُت لَُه بَِشْيٍء ِمْن َح
«  

هُورَِها وَلَِكنَّ الْبِرَّ َمنِ اتَّقَى َيسْأَلُوَنَك َعنِ الْأَِهلَِّة قُلْ ِهَي َمَواِقيتُ ِللنَّاسِ َوالَْحجِّ َولَْيَس الْبِرُّ بِأَنْ َتأْتُوا الُْبُيوَت ِمْن ظُ
  ) ١٨٩(وا الُْبُيوَت ِمْن أَبَْوابَِها وَاتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَ َوأُْت

 -صلوات اهللا وسالمه عليه  -َما كَانَ قَْوٌم أَقَلَّ ُسَؤاالً ِمْن أُمَِّة حممٍَّد : قال  -رضي اهللا عنهما  -نقل عن ابن عبَّاس 
  .ْرفاً ، فَأْجِيُبوا سأَلُوُه َعْن أَْرَبعةَ َعَشَر َح -دائماً وأبداً 

] .  ١٨٦: البقرة [ } َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيٌب { : مثانيةٌ منها يف سورة البقرة أولُها : قال ابن اخلَطِيبِ 
ملائدة ، قوله يف ا: فاجملموع مثانية يف هذه السُّورة ، والتَّاسع . هذه اآلية ، مث الباقية بعد يف سورة البقرة : وثانيها 



]  ١: األنفال [ } َيسْأَلُوَنَك َعنِ األنفال { : والعاشر ]  ٤: املائدة [ } َيسْأَلُوَنَك َماذَآ أُِحلَّ لَُهمْ { : تبارك وتعاىل 
{ والثاين عشر يف الكهف ]  ٨٥: اإلسراء [ } وََيسْأَلُوَنَك َعنِ الروح { يف بين إسرائيل : واحلادي عشر 

]  ١٠٥: طه [ } َوَيْسأَلُوَنَك َعنِ اجلبال { والثالث عشر يف طه ]  ٨٣: الكهف [ } َعن ِذي القرنني  َوَيسْأَلُوَنَك
  ] . ٤٢: النازعات [ } َيْسأَلُوَنَك َعنِ الساعة { والرابع عشر يف النَّازعات 

  :آيتان : وهلذه األسئلة ترتيٌب عجيٌب 
  .وهذا سؤالٌ عن الذَّاِت } َوإِذَا سَأَلََك ِعَباِدي َعنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ { : منها يف شرح املبدأ ، وهو قول تعاىل : األول 
  .وهذا سؤالٌ عن حقيقة اخلالَّقيَّة ، واحلكمة يف جعل اهلالل على هذا الوجه } َيْسأَلُوَنَك َعنِ األهلة { : والثاين 

َيسْأَلُوَنَك َعنِ الساعة { و ]  ١٠٥: طه [ } نِ اجلبال وََيْسأَلُوَنَك َع{ واآليتان األخريتان يف شرح املعاد ، وهو قوله 
  ] . ٤٢: النازعات [ } 

هي السُّورة الرابعة من النِّْصف : فاألوىل » َيا أََيَها النَّاُس « أّوهلما : ونظري هذا أنَّه ورد يف القرآن الكرمي سورتان 
{ وهي مشتملةٌ على شرح املبدأ » النَِّساُء « مث » آلُ ِعْمَرانَ «  مث» الَبقََرةُ « مث » الفَاِتَحةُ « األوَّل؛ فإن األوىل هي 

هي الرابعة أيضاً من : والسُّورة الثَّانية ]  ١: النساء [ } اأيها الناس اتقوا َربَّكُُم الذي َخلَقَكُْم مِّن نَّفْسٍ َواِحَدٍة 
ياأيها { وهذه مشتملةٌ على شرح امليعاد » احلَجُّ « مث » اء اَألْنبَي« مث » طَه « مث » مَْرَيم « فإن أوله : النِّصف الثاين 

فسبحان من له يف هذا القرآن أسرار خفيَّةٌ ، ]  ١: احلج [ } الناس اتقوا رَبَّكُْم إِنَّ َزلَْزلَةَ الساعة َشْيٌء َعِظيٌم 
  ] .ال َيْعرِفُها إالَّ اخلواصُّ ِمن َعبِيِده [ وِحكٌَم مطويَّة 

  يف السائل عن األهلَّة فصل يف اختالفهم
يا رسول اهللا ، ما بالُ اهلالل يبدو دقيقاً مثل اخليِط ، ثُمَّ : روي عن معاذ بن جبلٍ ، وثعلبة بن غنمٍ األنصاريني قاال 

اِحدٍَة؛ كالشَّْمسِ ، يزيد؛ حتَّى ميتلىَء وَيْستَوِي ، ثُمَّ ال َيزَالُ َينْقُُص حَتَّى َيُعوَد كََما َبَدأَ ، الَ َيكُونُ َعلَى حَالٍَة َو
  .فََنزِلَْت هذه اآلية 

  .إنَّ الَيُهوَد سَأَلُوُه َعنِ األَهلَِّة : وروي أنَّ معاذ بن جبلٍ قال 
لْيَس فيه بيان أنَّهم عن أيِّ شيٍء سأَلُوا ، إالَّ أنَّ اجلواب كالدَّالِّ على } َيسْأَلُوَنَك َعنِ األهلة { واعلم أنَّ قوله تعاىل 

يدلُّ على أنَّ سؤاهلم كان على وجه الفائدة واحلكمة } قُلْ ِهَي َمَواِقيتُ ِللنَّاسِ واحلج { : ؤال؛ ألنَّه قوله موضع السُّ
  .يف تغيُّر حال األهلَّة يف الزيادة والنُّقصان 

» َيْسأَلُوَنكَ « لضمري يف مبعّنى ، وا» َسأَلَ بِِه َوَعْنُه « : متعلٌِّق بالسؤال قبله ، يقال : } َعنِ األهلة { : قوله تعاىل 
  .ضمري مجاعة 

أنَّ اليهوَد سألُوُه ، فال كالم ، وإن كانت القصَّة أنَّ السائل اثنان؛ كما : فإن كانت القصَّة كما روي عن معاٍذ 
  :روي أن معاذ بن جبل ، وثعلبة بن غنمٍ ، سألوا ، فيحتمل ذلك وجهني 

  .إن أقلّ اجلمع اثنان : أن يقال : أحدمها 
  .من نسبة الشيء إىل مجعٍ ، وإن مل يصدر إالَّ من واحٍد منهم أو اثنني ، وهو كثٌري يف كالمهم : والثاين 
  فصل

مثالٍ وأَْمِثلٍَة ، وِحَمارِ وأَْحِمَرٍة ، : حنو » أَفِْعلٍَة « ُيجمع يف أقلِّ العدد على » هالل « :  -رمحه اهللا -قال الزَّجَّاج 
، حنو ُهلُل وُخلُل ، فاتصروا » فُُعلٍ « حنو ُحُمرٍ ، ألهنم كرهوا يف التضعيف » فُُعلٍ « ويف أكثر العدد جيمع على 

  .على مجع أدىن العدد 



وورٌش على أصله من نقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها ، » اَألِهلَّة « قبل الم » َعْن « واجلمهور على إظهار نون 
يف » َعْن « إىل الم التَّعريف ، وأدغم نون » أَِهلَّة « أنه نقل حركة مهزة : ها ؛ وتوجيه» َعلَّ ِهلَِّة « : وقرئ شاذَاً 

« : الم التعريف؛ لسقوط مهزة الوصل يف الدَّرج ، ويف ذلك اعتداٌد حبركة اهلمزة املنقولة ، وهي لغة من يقول 
  .من غري مهزة وصلٍ » لَْحَمُر 

اً باختالف أَزمانه؛ قالوا من حيث كونه هالالً يف شهر غري كونه هاللً يف وإمنا ُجِمعَ اهلاللُ ، وإن كان مفرداً؛ اعتبار
  .هذا الكوكُب املعروف : آخر ، واهلل 

  إىل مىت ُيَسمَّى ِهالَالً؟: واختلف اللَُّغوِيُّون 
« : ُيقال له : أبو اهليثم وقال » قََمراً « لِثَالٍَث ، مث يكون : ِللَْيلََتْينِ ، وقيل » ِهالَلٌ « يُقَالُ له : فقال اجلمهور 

إىل » ِهالَلٌ « ُيقَالُ له : وقال األصمعيُّ . » قََمٌر « ِللَْيلََتْين من أوَّل الشهر ، ولَْيلََتْينِ من آخره ، وما بينهما » ِهالَلٌ 
 الرابعة عشرة ، من الثانية عشرة إىل« َبْدٌر » : ، ويقال له « أن يستدير له؛ كاخليط الرقيق : أن ُيَحجُِّر ، وحتجريه 

  .» إىل أن َيْبَهرَ َضوُءُه سَواَد اللَّْيلِ ، وذلك إمنا يكونُ يف َسْبعِ لَيَالٍ « ِهالالً » ُيسَمَّى : وقيل 
تسمَّى : ثالثُ ليالٍ ، ولكلِّ ثالِث ليالٍ اسٌم ، فالثالثة األوىل : واعلم أنَّ الشَّهر ينقسم عشرة أقسامٍ ، كلُّ قسمٍ 

نقل ، والثالثة تسع ، والرابعة عشر ، واخلامسة بيض والسادسة درع ، والسابعة ظلم ، والثامنة  غرر ، والثانية
  .مسادس والتاسعة فرادى والعاشر حماق 

أُِهلَّ اهلاللُ ، واْستُهِلَّ مبنّياً : هلَّ الشَّهر هالالً ، ويقال : يكون امساً هلذا الكوكب ، ويكون مصدراً؛ يقال : واهلال 
  ]الوافر : [ أََهلَّ واْستََهلَّ للفاعل؛ وأْنَشَد : يقال : وأْهلَلَْناه اْسَتْهلَلَْناُه ، وقيل للمفعول 
  َوَحْولٌ َبْعَدةُ َحْولٌ َجدِيٌد... َوَشْهٌر ُمْستَهِلٌّ َبْعدَ َشْهرٍ  - ٩٦٤

لظهوره وقت : هور ، أي ألنه من البيان ، والظ: وُسمِّي هذا الكوكب هالالً؛ الرتفاع األصوات عن رؤيته ، وقيل 
ظهر فيه بشٌر وسُُروٌر ، وأنْ مل يكُْن رفع َصْوَتُه ، ومنه قول َتأَبَّطَ : هتلَّل وجهه : رؤيته بعد خفائه ، ولذلك يقال 

  ]الكامل : [ َشّراً 

  َبَرقَْت كََبْرقِ العَارِضِ املَُتَهلِّلِ... َوإِذَا َنظَْرَت إىل أَِسرَِّة َوْجهِِه  - ٩٦٥
املضعَّف يطَّرد » وِفَعالٌ « ] .  ١٧٢: البقرة [ } َوَمآ أُِهلَّ بِِه لَِغْيرِ اهللا { الصَُّراُخ عند قوله : قدم أنَّ اإلْهالَلَ وقد ت

  .ِعَنٌن ، وِحَجٌج ، يف ِعَنان ، وِحَجاج : كأَِهلٍَّة ، وشذَّ فيه ِفَعلٌّ؛ كقوله » أَفِْعلَة « يف تكسريه 
عن حكم اختالف األهلَّة ، ألنَّ السؤال عن ذاهتا غري مفيٍد؛ ولذلك : أي » اَألِهلَّة « وقدَّر بعضهم مضافاً قبل 

وقيلك إهنم ملَّا سألُوا عن شيء قليل اجلدوى ، أُجيبوا مبا فيه فائدةٌ } قُلْ ِهَي مََواِقيُت ِللنَّاسِ واحلج { : أُجيبوا بقوله 
  .فال حيتاج إىل تقدير مضاٍف  ، وعدل عن سؤاهلم ، إذ ال فائدة فيه ، وعلى هذا ،

وال جيوزُ تعلُّقُه بَنفْس . مواقيُت كائنةٌ للنَّاسِ : أي » َمَواِقيُت « متعلٌِّق مبحذوف؛ ألنه صفةٌ ل » ِللنَّاسِ « و 
: ذ األصل مجع ميقَاٍت؛ َرجََعِت الواُو إىل أصلها؛ إ: واملََواِقيُت . املواقيِت؛ ملا فيها من معىن النقل؛ إذ ال معىن لذلك 

موقاٌت من الَوقِْت ، وإنَّما قلبت ياًء؛ لكسر ما قبلها ، فلمَّا زال موجبه يف اجلمع ، ُردَّت واواً ، وال ينصرف؛ ألنه 
  .بزنة منتهى اجلموع 

مل صرفت قوارير؟ قيل ألنَّها فاصلةٌ وقعت يف رأس اآلية الكرمية فنوِّن ، ليجري على طريقة اآليات كام : فإن قيل 
  ]الوافر : [ ن القوايف يف مثل قوله تنوَّ

  .. .أَِقلِّي اللَّْوَم ، َعاِذلَ ، والعَتاَبْن  - ٩٦٦



ميقات : واهلالل ]  ١٤٢: األعراف [ } فََتمَّ ِميقَاتُ َربِِّه { : منتهى الوقت؛ قال تبارك وتعاىل : » اِمليقَات « و 
الوقت؛ : امليقات : ؛ ألنَّها مواضع ينتهى إليها ، وقيل مواقيت احلجِّ: منتهاه ، ومواضع اإلحرام : الشَّهر؛ أي 

  .كامليعاد مبعىن الوعد 
  فصل يف ختصيص املواقيت باهلالل دون الشمس

  مل خصَّ املواقيت باألهلَّة وأشهرها دون الشمس وأشهرها؟: فإن قيل 
شهرها؛ ألنَّ األشهر اهلالليَّة يعرفها أنَّ األهلَّة وأشهرها ، إنَّما جعلت مواقيت للنَّاس ، دون الشمس وأ: فاجلواب 

كُلُّ أحٍد من اخلاصِّ والعامِّ برؤية اهلالل وحماقه؛ ولذلك ُعلِّقت األحكام الشَّرعيَّة بالشُّهور العربيَّة ، كصوم رمضان 
كاة وأشهر واألشهر املنذورة ، والكفَّارات ، وحول الزَّ. ، وأشهر احلجِّ ، وهي شوَّال ، وذُو القعدة وذو احلجَّة 

اإلجارات واملداينات والسل ، وأشهر اإليالء ، وأشهر العدد ، ومدَّة الرَّضاع وما تتحمَّله العاقلة يف ثالث سنني ، 
وغري ذلك؛ خبالف الشَّمس ، وأشهرها؛ فإن الشَّمس ال يتغيَّر شكلها بزيادةٍٍ ، وال نقصٍ ، وال يعرف أوَّله وآخره ، 

أشهرها ال يعرف أوَّهلا وآخرها ، إالَّ اخلواصُّ من احلُسَّاب ، وليس هلا مواقيت غري  وال ختتِلُف رؤيتها ، وكذلك
الفصول األربعة؛ وهي الصَّيف ، والشِّتاء ، والرَّبيع ، واخلريف؛ ولذلك ال يتعلَّق به حكم شرعيٌّ؛ فلذلك جعلت 

  .األهلَّة وأشهرها مواقيت للنَّاس ، دون الشَّمس 
  فصل

وذكر هذا } قُلْ ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاسِ واحلج { : سبحانه ذكر وجه احلكمة يف خلق األهلَّة؛ فقال تعاىل اعلم أنَّ اهللا 
واعلم أنَّ ]  ٥: يونس [ } َوقَدََّرُه َمَنازِلَ ِلَتْعلَُمواْ َعَدَد السنني واحلساب { : املعىن يف آية أخرى ، وهي قوله تعاىل 

  .فع دينيةٌ ، ودنيويةٌ تقدير الزمان بالشُّهور فيه منا

كالصَّوم ، واحلَجِّ ، وعدَّة املتوفَّى عنها زوجها ، والنذور املتعلِّقة باألوقات ، وقضاء الصَّوم يف أيامٍ ال ُتْعلَمُ : فالدينية 
  .إالَّ باألهلَّة 
  .كاملداينات ، واإلجارات ، واملواعيد ، وملدَّة احلمل والرَّضاع : والدنيويَّة 

  .ومواقيُت احلَجِّ ، فحذف الثاين؛ اكتفاًء باألوَّل : تقديره : قوالوا » النَّاس « عطٌف على » احلَجِّ و« : قوله 
: أي ]  ٢٣٣: البقرة [ } َوإِنْ أََردتُّْم أَن تسترضعوا أَْوالَدَكُْم { وللَحجَّ كقوله : فيه إضماٌر ، تقديره : وقيل 

  .ألوالدكم 
  .طْلَُب مواقيته وأشهره باألهلَّة ، أُفْرَِد بالذِّكْرِ وملَّا كان احلجُّ من أعظم ما ُت

  ] . ١٩٧: البقرة [ } احلج أَْشُهٌر مَّْعلُوَماتٌ { : قال تعاىل 
  »ُصوُموا ِلُرؤَْيِتِه ، وأَفِْطُروا ِلُرؤَْيِتِه « :  -الصَّوم أيضاً يطلب هالله؛ قال عليه الصَّالة والسَّالم : فإن قيل 

نَّ الصوم قد يسقط فعله عن احلائض ، والنُّفََساء ، واملَُسافر ، ويوقعون قضاءه يف غريه من األشهر؛ نعم ، ولك: قلنا 
  .خبالف احلجِّح فإنَّه إذا مل يصحَّ فعله يف وقته ، ال يقضى يف غريه من األشهر 

غري أشهر يصحُّ ، فإن اهللا تعاىل وأبو حنيفة هبذا اآلية على أنَّ اإلحرام باحلجِّ يف  -رمحه اهللا تعاىل  -واحتجَّ مالك 
  .جعل األهلَّة كلها ظرفاً لذلك 

إفراد احلجِّ بالذِّكر إنَّما كان لبيان أن احلجَّ مقصوٌر على األشهر اليت عيَّنها اهللا تعاىل لفرضه؛ وأنه ال : قال القَفَّال 
النسيء؛ فأفرد بالذِّكر ، وكأنه  جيوز نقل احلجِّ من تلك األشهر إىل شهر آخر؛ كما كانت العربُ تفعلُ ذلك يف

: ليس املعىن لذوات الناس ، بل ال ُبدَّ من مضاٍف ، أي « َمَواِقيُت ِللنَّاس : ختصيص بعد تعميم؛ إذ قوله تعاىل 



مواقيُت ملقاصد النَّاس احملتاج فيها للتأقيت ، ففي احلقيقة ليس معطوفاً على الناس ، بل على املضاف احملذوف الذي 
  .منابه يف اإلعراب « لنَّاسِ ا» ناب 

ِحجُّ { بالفتح يف مجيع القرآن الكرمي إال محزة والكسائيَّ وحفصاً عن عاصم ، فقرءوا « احلَج » وقرأ اجلمهور 
بالكسر ، وقرأ احلسن ، وابن أيب إسحاق بالكسر يف مجيع القرآن ، وهل مها مبعىنً ]  ٩٧: آل عمران [ } البيت 

بالفتح : ؛ فاملفتوح كالرَّدِّ والشَّدِّ ، واملكسوُر كالذِّكر ، وقيل « مها َمْصَدَراِن » : ال سيبويه واحٍد ، أو خمتلفان؟ ق
  .اسٌم : مصدٌر ، وبالكسر : 

  فصل يف الرد على أهل الظَّاهر
جل اجملهول سنني هذه اآلية الكرمية َتُردُّ على أهل الظَّاهر ، ومن وافقهم يف أنَّ املساقاة جتوز إىل األ: قال القرطيبُّ 

غريِ معلومة؛ واحتجُّوا بأنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشرَّف ، وكرَّم ، وجمَّد ، وجبَّل ، وعظَّم ، َعاَملَ أَْهلُ 
ل ، صلى اهللا عليه وسلم ، وشرَّف ، وكَرَّم ، وجمَّد ، وَبجَّ -َخْيَبَر َعلَى َشطْرِ الزَّْرعِ والنَّْخل مبا َبَدا لرُسول اهللا 

أُِقرُّكُْم َما » : قال لليهود  -عليه الصَّالة والسَّالم  -وهذا ال دليل فيه؛ ألنَّه : من غري توقيت ، وقال  -وَعظَّم 
  «أَقَرَّكُُم اللَُّه 

  .وهذا يدلُّ على أنَّ ذلك خمصوٌص به ، وأنَّه كان يف ذلك ينتظر القضاء من رِّبه ، وليس كذلك غريه 
وقد تقدم؛ إال أنه مل خيتلف هنا ]  ١٧٧: البقرة [ } لَّْيَس الرب أَن تَُولُّواْ { : كقوله } لرب بِأَن تَأُْتواْ َولَْيَس ا{ : قوله 

  .؛ ألنَّ زيادة الباء يف الثاين عيَّنت كونه خرباً ، وقد تقدَّم الن أنَّها قد تزاد يف االسم « { ِّ البِ » يف رفع 

بضمِّ أوَّهلا؛ وهو األصل » ُشَيوخاً « و » الُغُيوب « و » َبُيوت « و » ُبُيوت ال« وقرأ أبو عمرو ، وحفٌص ، وورشٌ 
، وقرأ الباقون بالكسر؛ ألجل الياء ، وكذلك يف تصغريه ، وال يباىل باخلروج من كسر إىل ضم؛ ألنَّ الضمة يف الياء 

  . -رمحه اهللا  -اله أبو البقاء ، والياء مبنزلة كسرتني؛ فكانت الكسرة اليت يف الباء كأهنا وليت كسرةً ، ق
« متعلقةٌ باإلتيان ، ومعناها ابتداُء الغاية ، والضمُري يف » ِمْن أَْبوَابَِها « و » ِمْن ظُُهورَِها « : قوله » ِمْن « و 

  .للُبيُوت ، وجيء به كضمري املؤنثة الواحدة؛ ألنه جيوز فيه ذلك » أَبَْوابَِها « و » ظُُهورَِها 
: يعين ]  ١٧٧: البقرة [ } ولكن الرب َمْن آَمَن { :  -تبارك وتعاىل  -كقوله } لكن الرب َمنِ اتقى و{ : وقوله 

عطف » َولَِكنَّ البِرَّ َمنِ اتَّقَى » « َولَْيَس البِرُّ « : بِرُّ َمْن آَمَن كََما َمَضى؛ وملَّا تقدَّم مجلتان خربيتان ، ومها : تقديره 
ويف » واتَّقُوا اللََّه » « َوأْتُوا الُبُيوَت ِمْن أَْبوَابَِها « : األوىل لألوىل ، والثانية للثانية ، ومها عليهما مجلتان أمريتان ، 

  .داللةٌ على أنه حمذوٌف من اتَّقَى ، أي اتَّقَى اهللا » َواتَّقُوا اللََّه « : التصريح باملفعول يف قوله 
  فصل يف سبب نزول اآلية

كان الرَُّجلُ يف اجلاهليَّة ، إذا همَّ بشيٍء ، فتعسَّر عليه مطلوبه ، مل يدخل بيته من بابه ، بل : قال احلسن ، والصمُّ 
تأويل : يأتيه من خلفه ، ويبقى على هذه احلالة حوالً كامالً فنهاهم اهللا؛ ألنَّهم كانوا يفعلونه تطيُّراً ، وعلى هذا 

على وجه التطيُّر ولَِكنَّ البِرَّ من يتَِّقي اللََّه ، ولَْم َيتَّقِ غْيَرهُ } بيوت ِمن ظُُهورَِها َولَْيَس الرب بِأَن َتأْتُواْ ال{ اآلية الكرمية 
أي } واتقوا اهللا لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ { : مثَّ قال « ، ومل َيَخْف َشيْئاً ِممَّا كان يتطيَّر به ، بل توكَّل على اهللا تعاىل ، واتَّقَاه 

[ } َوَمن َيتَّقِ اهللا َيجَْعل لَُّه َمخَْرجاً وََيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ الَ َيْحَتِسبُ { : ْير يف الدِّين والدُّنيا؛ لقوله تعاىل ِلَتفُوزُوا باخلَ: 
: أن من رجع خائباً يقال : وحتقيقه ]  ٤: الطالق [ } َوَمن َيتَّقِ اهللا َيجَْعل لَُّه ِمْن أَْمرِِه ُيسْراً { ]  ٣ - ٢: الطالق 

أفلح ، فيجوز أن يكون الفالح املذكور يف اآلية هو أنَّ الواجب عليكم أن تتَّقوا اهللا؛ حتَّى تصريوا مفلحني ، وقد  ما
« َمْن َردَُّه َعْن َسفَرٍ تَطَيٌُّر ، فَقََد أَْشَرَك » : وقال « الَ َعْدَوى َوالَ ِطيََرةَ » : وردت األخبار بالنَّهي عن التَّطَيُّر ، قال 



قَالُواْ اطرينا { : وقَْد َعاَب اهللا قوماً تطيَّروا مبوسى ومن معه ، فقالوا « انَ َيكَْرهُ الطَِّيَرةَ ، وُيِحبُّ الفَأْلَ احلََسَن كَ» و 
  ] . ٤٧: النمل [ } بَِك َوبَِمن مََّعَك قَالَ طَاِئرُكُْم ِعنَد اهللا 

س يف أوَّل اإلسالم ، إذا أحرم الرَُّجلُ منهم ، فإن كان من كان النا: َسَبُب ُنزُول اآلية الكرمية : وقال املفسِّرون 
أهل املدن ، نقب نقباً يف ظهر بيته يدخل منه ، وخيرج ، أو يتَِّخذ ُسلَّماً يصعد منه إىل سطح داره ، مث ينحدر ، وإن 

من إحرامه ، كان من أهل الوبر ، خرج من خلف اخليمة والفسطاط ، وال خيرج وال يدخل من الباب؛ حىت حيلَّ 
ويرون ذلك بّراً إال أن يكون من احلمس ، وهم قريٌش ، وكنانة ، وخزاعة ، وخيثٌم ، وبنوا عامر ْبنِ صَْعَصَعةَ ، 

  .وبنو َنْصر بنِ معاويةَ ، وهؤالء ُسمُّوا محساً؛ لتشديدهم يف دينهم ، واحلماسة الشِّدَّة 

  ]الرجز : [ قال العجَّاُج 
وهؤالء مىت أحرموا ، مل يدخلوا بيوهتم أألبتَّة ، وال يستظلُّون الوبر ، وال ... ِمْن ِقفَاٍف ُحْمسِ َوكَْم قَطَْعَنا  - ٩٦٧

يأكلون السمن ، واألقط ، مث إنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشرَّف ، وكرَّم ، وجمَّد ، وجبَّل ، وعظَّم ، دخل ، 
جلٌ ُمْحرٌِم ِمَن اَألْنصَارِ ، يقال له رفاعةُ ابن تابُوَت ، فدخل على أثره من وهو حمرٌم ، بيتاً لبعض األنصار ، فاتََّبَعُه َر

دخلت « : وملَ ، يا رسول اهللا؟ قال : فقال » َتَنحَّ َعنَّي « :  -عليه الصالة والسالم دائماً وابداً  -الباب ، فقال 
على أُثَرَِك ، فقال رسُولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،  رَأَيُْتَك َدَخلَْت ، فَدَخلُْت: ، فقال » الباب ، وأنت ُمْحرٌِم 

إن كنت أمحسياً ، فإين أمحسي ، رضيت « : فقال الرَُّجلُ » إنِّي أْحَمسُ « : شرَّف ، وكرَّم ، وجمَّد ، وجبَّل ، وعظَّم 
  .، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية الكرمية » هبديك ، ومستك ، ودينك 

ٌس من األنصار ، فإذا أهلُّوا بالعمرِة ، مل حيل بينهم وبني السََّماء شيٌء ، وكان الرَُّجل خيرجُ كان نا: قال الزُّهريُّ 
ُمهِالًّ بالعمرة ، فتبدوا له احلاجة بعد ام خيرج من بيته؛ فريجع ، وال يدخل من باب احلجرة من أجل سقف البيت 

يقوم يف حجرته فيأمر حباجته؛ حىت بلغنا أنَّ رسول اهللا  أن حيول بينه وبني السَّماء ، فيفتح اجلدار من ورائه ، ثُمَّ
صلى اهللا علنه وسلم ، وشرَّف ، وكرَّم ، وجمَّد ، وجبَّل ، وعظَّم ، أهلَّ زمن احلديبية بالعمرة ، فدخل حجرة ، 

وجمَّد ، وجبَّأل فدخل رجل على أثره من األنصار من بين سلمة ، فقال النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم وشرَّف ، وكرَّم ، 
ألنِّي َرأَيُْتَك َدَخلَْت ، فَقَالَ َرسُولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وشرَّف ، « : قال » ِلَم فَعلَْت ذَِلَك؟ « : ، وعظَّم 

وأنا أمحسي ، وأنا على دينك ، فأنزل اهللا تعاىل : فقال األنصاريُّ « إين أمحسي » : وكرَّم ، وجمَّد ، وجبَّل ، وعظَّم 
  .آلية الكرمية ا

  فصل يف اخالفهم يف تفسري اآلية
  :ذكروا يف تفسري اآلية ثالثة أوجه 

وهو محل اآلية الكرمية على ما قدَّمناه يف سبب النُّزول ، ويصعب نظم اآلية  -وهو قول أكثر املفسرين  -: أحدها 
{ :  تعاىل احلكمة يف ذلك ، وهي قوله الكرمية عليه؛ فإنَّ القوم سألوا عن احلكمة يف تغيري لون القمر ، فذكر اهللا

  :فأيُّ تعلُّق يب بيان احلكمة يف اختالف نور القمر ، وبني هذه القصَّة ، فذكروا وجوهاً } َمَواِقيُت ِللنَّاسِ واحلج 
اسِ واحلَجِّ ، ملَّا ذكر أنَّ احلكمة يف اختالف أحوال األهلَّة َجْعلُها مواِقيَت للنَّ -تبارك وتعاىل  -أنَّ اهللا : أحدها 

  .وكان هذا األمر من األشياء اليت اعتربها يف احلجِّ ، ال َجَرَم ذكرها اهللا تعاىل 

} َيسْأَلُوَنَك َعنِ األهلة { : بقوله } َولَْيَس الرب بِأَن َتأْتُواْ البيوت ِمن ظُهُورَِها { : أنه تعاىل إنَّما وصل قوله : وثانيها 
لقصَّتني يف وقت واحٍد ، فنزلت اآلية الكرمية فيهما معاً يف وقت واحٍد ، ووصل أحد األمرين ؛ ألنَّه إمنا اتَّفََق وقوع ا



  .باآلخر 
اتركوا السُّؤال عن هذا األمر الذي ال : كأنَّهم ملَّا سألوا عن احلكمة يف اختالف حال األهلَّة ، فقيل هلم : وثالثها 

، فإنَّكم تظنُّون أنَّ إتيان البيوت من ظُُهورها بِرٌّ؛ وليس األمر  يعنيكم ، وارجعوا إىل البحث ، عمَّا هو أهمُّ لكم
  .كذلك 

مثل ضربه اهللا تعاىل ، } َولَْيَس الرب بِأَن َتأْتُواْ البيوت ِمن ظُهُورَِها { : أنَّ قوله تعاىل : الوجه الثاين من تفسري اآلية 
طريق املعلوُم ، وهو أنْ ُيستدلَّ باملعلوم على املظنون ، وال ولَْيسَ املراُد ظاهره وتفسُري أنّ الطريَق املستقيم هو ال

  .ينعكس 
ثبت بالدالئل أن للعامل صانعاً ، خمتاراً ، حكيماً ، وثبت أنَّ احلكيمَ ال يفعلُ إالَّ الصَّواب : وإذا عرف هذا ، فنقولُ 

  .الربيء عن البعث والسَّفه 
قََمر يف النُّور ِمْن فعله علمنا أنَّ فيه حكمةً ومصلحةً ، ألنَّا علمنا أنَّ وإذا عرفنا ذلك ، وعرفنا أنَّ اختالف أحوال ال

احلكيم ال يفعلُ إالَّ احلكمة ، واستدلَّلَْنا باملَعلُوم على اجملهول ، فأمَّا أن ُيستدلَّ بعدم علمنا باحلكمة فيه على أنَّ 
هول على القدح يف املعلوم ، وإذا ُعرف هذا ، فاملراُد من فاعلُه ليس حبكيم ، فهو استداللٌ باطلٌ؛ ألنَّه استداللٌ بِاجمل

أنَّكم لَمَّا مل تعلُموا احلكمةَ يف اختالف نُورِ القمرِ ، : يعين } لَْيَس الرب بِأَن َتأْتُواْ البيوت ِمن ظُهُورَِها { : قوله تعاىل 
وتستدلُّوا » إنَّما الربُّ بأنْ تأتُوا الُبُيوَت ِمْن أَْبوَابَِها « طريقه صِْرُتم شاكِّنيَ يف ِحكمة اخلاِلقِ ، وقدأََتيُْتُم الشيَء ِمْن غري 

باملعلوم املتيقَّن ، ال تعلموَنها ، فجعل إتيانَ الُبيُوت من ظُُهورها كنايةً عن الُعدُول عن الطَّريق الصحيح؛ وإتياَنها من 
يٌق مشهورٌ يف الكناية؛ فإنَّ َمْن أرشد غريُه إىل الصَّواب ، أبوابِها كنايةً عن التََّمسُّك بالطَّريق املُستقيم ، وهذا طر

فَنََبذُوُه َوَرآءَ { : ذهبإل الشيِء من غري بابه ، قال تعاىل : ينبِغي أنْ تأيت األمر ِمْن بابه ، ويف ِضدَّه قالُوا : يقولُ له 
وهذا تأويل ]  ٩٢: هود [ } َرآَءكُْم ظِْهرِّياً واختذمتوه َو{ : وقال عزَّ ِمْن قَائل ]  ١٨٧: آل عمراان [ } ظُُهورِِهْم 
  .املتكلِّمني 

وال يصحُّ تفسري هذه اآلية؛ ألنَّ الوجه األوَّلَ يغيِّر نسَق الترتيب ، وكالم اهللا تعاىل منزٌَّه عن : قال ابن اخلطيب 
  .ذلك 

من النسيء؛ فإهنم كانُوا خيرجون احلجَّ عن  إن املراد ِمْن هذه اآلية ما كَانُوا يعملونه: قال أبو مسلم : الوجه الثالث 
وقته الَّذي عينه اهللا تعاىل هلم ، فيحرِّمون احلالل ، وحيلُّون احلرام ، فذَكََر إتيانَ الُبيُوت من ظُُهورها مثالً ملخالفة 

  .الواجب يف احلجِّ وشهوره 

َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ ثَِقفُْتُموُهْم ) ١٩٠(ْعَتدُوا إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن َوقَاِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن ُيقَاِتلُوَنكُْم َولَا َت
نْ امِ حَتَّى ُيقَاِتلُوكُْم ِفيِه فَإَِوأَخْرُِجوُهْم ِمْن حَْيثُ أَخَْرُجوكُْم َوالْفِْتَنةُ أََشدُّ ِمَن الْقَْتلِ َولَا ُتقَاِتلُوُهْم ِعْنَد الَْمْسجِِد الَْحَر

َوقَاِتلُوُهْم حَتَّى لَا َتكُونَ ) ١٩٢(فَإِِن اْنَتهَْوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم ) ١٩١(قَاَتلُوكُْم فَاقُْتلُوُهْم كَذَِلَك جََزاُء الْكَاِفرِيَن 
  ) ١٩٣(ِفْتَنةٌ َوَيكُونَ الدِّيُن ِللَِّه فَإِِن اْنَتهَْوا فَلَا ُعْدَوانَ إِلَّا َعلَى الظَّاِلِمَني 

يف نصرةِ سبيلِ : إمَّا أن تقدِّر مضافاً ، أي : على أحد معنيني » قاتلوا « متعلٌَّق ب } ِفي سَبِيلِ اهللا { : قوله تعاىل 
ديُن اهللا ، ألنَّ السبيلَ يف األصل هو الطريُق ، فُُتجوَِّز به عن الدِّين ، ملَّا كان طريقاً إىل : اهللا تعاىل ، واملراُد بالسبيلِ 

ُسِئلَ عمَّن  -صلى اهللا عليه وسلم وشَرَّف ، وجمَّد ، وكَرَّم ، وَبجَّل ، وَعظَّم  -أنَّ النيب :  تعاىل روى أبو موسى اهللا
َمْن قاتل؛ لتكون كلمةُ اهللا هي الُعليا ، وال ُيقاتل رياًء وال مسعةً؛ وهو يف سبيل « : ُيقاِتلُ يف سبيل اهللا تعاىل ، فقال 



  »اهللا 
» قاتلوا « مفعول » والَِّذيَِن ُيقَاِتلُوَنكُم « معىن باِلغوا يف القتالِ يف نصرِة ِدينِ الِله تعاىل ، » قَاِتلُوا « َضمِّن وإمَّا أن ُت

.  
  فصل يف سياق اآليات

نَّفس ، وهو اعلم ، أنَّه ملَّا أمر بالتقوى يف اآلية املتقدِّمة أمر يف هذه اآلية الكرمية بأشدِّ أقسامِ التقوى ، وأشقها على ال
  .قتلُ أعداء اهللا تعاىل 
وشرَّف ، وكَرَّم ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -هذه أوَّل آية نزلت يف القتال ، وكان رسولُ اهللا : قال الربيع بن أنس 

قتلوا فا{ : ُيقاتلُ َمْن قاتلُه ، وَيكُفُّ عن قتال مْن ملْ يقاتله إىل أن نزل قوله تعاىل  -وَمجَّد ، وَبجَّل ، وعظَّم 
  .قاتلوا ، أو مل يقاتلوا فصارت اآلية منسوخةً هبا ]  ٥: التوبة [ } املشركني 

ال : أي » َوالَ َتعَْتُدوا « : قريٌب من سبعني آيةً ، وعلى هذا ، فقوله } اقتلوا املشركني { : ُنسَخ بقوله : وقيل 
أُِذنَ { : أنَّ أوَّل آيٍة نزلت يف القتال قوله تعاىل  -رضي اهللا عنه  -َتْبُدءوهم بالقتال ، وروي عن أيب بكر الصِّدِّيق 

  .واألوَّل أكثر ]  ٣٩: احلج } ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُمواْ 
 -هذه اآلية حمكمةٌ غري منسوخة؛ أُِمر النيبُّ  -رضي اهللا عنهم  -وقال ابن عبَّاس وعمر بن عبد العزيز ، وجماهدٌ 

  .بقتال املُقاتلني  -وشَرَّف ، وكَرَّم ، وَبجَّل ، وَمجَّد ، وَعظَّم  صلى اهللا عليه وسلم
ال تقُتلُوا النَِّساء والصِّبيانَ ، والشيَخ الكبري والرُّهبان ، وال من ألقى إليكم : أي » َوالَ َتْعَتدُوا « : ومعىن قوله 

نزلت هذه اآلية يف صلح احلديبية؛ وذلك : عبَّاس السَّلََم؛ قاله ابن عبَّاس وجماهد وقال الكليب عن أيب صاحل عن ابن 
إىل الُعمرة وكانوا ألفاً وأربعمائة ، فنَزلُوا  -رضي اهللا عنهم  -خرج مع أصحابه  -عليه الصَّالة والسَّالم  -أنه 

، ال احلُديبة ، وهو موضٌع كثُري الشَّجر ، واملاء ، فصدَّهم املُشركون عن دخول البيت احلرام ، فأقاَم شهراً 
يقدرعلى ذلك ، مث صالَُحوُه على أنْ َيرجع ذلك العام ، ويرجع إليهم يف العام الثَّاين ، وَيْتُركون له مكَّة ثالثَ أيامٍ ، 

بذلك ،  -صلواتُ اهللا وسالُمُه عليه دائماً أبداً  -حتَّى َيطوَف ، وَْيَحَر اهلَْدي ، وَيفَْعل َما َيَشاُء ، فرضي الرَُّسولُ 
 -صلى اهللا عليه وسلم وَشرَّف ، وكَرَّم ، وَبجَّل ، وَمجَّد ، وَعظَّم  -ن العاُم املقبل ، جتهَّز رسولُ اهللا فلمَّا كا

 -وأصحابه لُْعمرة القضاء وخافوا أالَّ تَِفي قريشٌ مبا قالوا ، وأن َيُصدُّوهم عن البيت ، وكره أصحاُب رسول اهللا 
يعىن } َوقَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اهللا { : احلرام ، ويف احلَرم ، فأنزل اهللا تعاىل  قتالَُهْم يف الشهر -صلى اهللا عليه وسلم 

  .فَتْبَدءوا بالقتالِ يف احلََرمِ حمرمني » َوالَ َتعَْتُدوا « يعين قَُرْيشاً } الذين ُيقَاِتلُوَنكُْم { حمرمني 

  }الذين ُيقَاِتلُوَنكُمْ { فصل يف اختالفهم يف املراد من قوله 
  .إمَّا على وجه الدَّفع عن احلجِّ ، أو على وجه املقاتلة ابتداًء : } الذين ُيقَاِتلُوَنكُْم { : لفُوا يف املراد بقوله اخت

األنفال [ } َوإِن َجَنحُواْ ِللسَّلْمِ فاجنح لََها { : قاتلوا كُلَّ َمْن فيه أهليةٌ للقتالِ سوى جُنحٍ للسَّلم؛ قال تعاىل : وقيل 
 :٦١ . [  
هب أنه ال نسخ يف اآلية؛ فما السَّبب يف أنَّ اهللا تبارك وتعاىل أمر أوَّالً بقتال من يقاتل ، ثُمَّ يف آخر األمر : ن قيل فإ

  ، أذن يف قتاهلم ، سواٌء قاتلوا ، أو مل يقاتلوا؟
واجملاملة ، فلمَّا قوي أنَّ يف أوَّل األمر كان املسلمون قليلني ، وكانت املصحلة تقتضي استعمال الرِّفق ، : فاجلواب 

اإلسالم ، وكَثُر اجلمع ، وأقام َمْن أقام منهم على الشِّرك بعد ظهور املعجزات ، وتكرُّرها عليهم ، وحصل اليأس 
  .من إسالمهم ، فال جرم أمر اهللا تعاىل بقتاهلم على اإلطالق 



يف » ِثِقفُْتُموُهم « و » اقُْتلُوُهم « : ٌب بقوله منصو» حيث « ]  ١٩١: البقرة [ } حَْيثُ ثَِقفُْتُموُهم { : قوله تعاىل 
أي سريُع األخذ ألقرانه ، قال : » َرُجلٌ ثَِقيٌف « : ظَفِْرُتْم هبم ، ومنه : أي » ثَِقفُْتُموُهْم « حملِّ خفضٍ بالظرف ، و 

  ]الوافر [ 
  لَى ُخلُوِدفََمْن أَثْقَْف فَلَْيَس إِ... فَإِمَّا َتثْقَفُونِي فَاقُْتلُونِي  - ٩٦٨

: [ قائلُ وثَِقَف الشَّْيء ثقافةً ، إذا حذقُه ، ومنه الثَّقافةُ بالسَّيف ، وثَِقفْتُ الشَّْيء قومَُّته ، ومنه الرماُح املثقَّفة؛ قال ال
  ]الطويل 
  َوقَْد َنهِلَْت ِمنَّا الُْمثَقَّفَةُ السُّمُْر... ذَكَْرُتِك وَالْخَطِّيُّ َيْخِطُر َبْيَنَنا  - ٩٦٩

  .ثَِقف َيثْقَُف ثَقْفاً وثَقَفاً ورجلٌ ثَِقف لَقٌف ، إذا كان حمِكماً ملا يتناوله من األمور : ويقالُ 
  .ويف هذا دليلٌ على قتل األسري : قال القرطيب 

يف « و » َياِء ال« كما جُرَّت ب » ِمْن « َجبرِّها ب » حَْيثُ « متعلٌِّق مبا قبله ، وقد ُتُصرِّفَ يف » ِمْن َحْيثُ « : قوله 
 -» ِللْقَْتلِ « وال » ِللِْفْتَنة « يف حملِّ جرٍّ بإضافتها إليه ، ومل يذكر » أَخَْرُجوكُمْ « إليها ، و » لََدى « وبإضافة » 

فاعالً وال مفعوالً؛ إذ املراُد إذا ُوجَِد هذان ، من أيِّ شخص كان بأَيِّ شخصٍ كان ، وقد تقدَّم  -وُهما مصدران 
  .حذف الفاعل مع املصدر  أنه جيوز

  فصل فيما قيل يف النسخ هبذه اآلية
وأصحابه يعين اقتلوهم ،  -صلى اهللا عليه وسلم وشرَّف ، وكَرَّم ، وَمجَّد ، وَبجَّل ، وَعظَّم  -هذا اخلطاُب للنَّيبِّ 

َوأَخْرُِجوُهْم مِّنْ { ، ويف الشَّهر احلرام حيثُ أبَصرُْتم مقاِتلَتَُهْم ومتكَّْنُتم مْن قتلهم ، حيث كانوا يف احللِّ ، أو احلرم 
أخروجهم ِمْن ديارهم كما أخرجوكم من : وذلك أنَّهم أخرجوا املسلمني من مكّة؛ فقال } َحْيثُ أَخَْرُجوكُْم 

أمٌر بقتاهلم؛ بشرط إقادامهم على : دياركم ، وحيتمل أنَّه أراد كما أخرجوكم ِمْن َمَنازِلكُم ، ففي اآلية األوىل 
  .املقاتلة ، ويف هذه اآلية 

املقاتلة عند املَْسجد احلََرام ، ونقل ] عنه [ زاد يف التكليف ، وأََمَر بقتاهلم ، سواٌء قاَتلُوا ، أو مل ُيقَاِتلُوا ، واستثىن 
قَاِتلُوُهْم حىت الَ َتكُونَ ِفْتنَةٌ َو{ منسوخ بقوله } َوقَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اهللا الذين ُيقَاِتلُوَنكُمْ { إنَّ قولُه : عن مقاتل أنه قال 

قال ابن اخلطيب وهذا ضعيٌف ، فإنَّ اآلية األوىل دالَّةٌ على األمر بقتال َمْن يقاتلنا ، وهذا ]  ١٩٣: البقرة [ } 
. لرَّبيع بن أنس احلُكُم مل ينسخ ، وأمَّا أنَّها دالَّةٌ على املَْنع من قتال َمْن مل يقاتل ، فهذا غري مسلَّم ، مع ما نقل عن ا

{ منسوخة بقوله تعاىل } َوالَ تُقَاِتلُوُهْم ِعْندَ املسجد احلرام { إنَّ هذه اآلية ، هي قوله تبارك وتعاىل : وأما قوله 
  .فهو خطأ أيضاً؛ ألنَّه ال جيوز االبتداء بالقتال يف احلرم ، وهذا احلكُم غري منسوخ } َوقَاِتلُوُهْم حىت الَ َتكُونَ ِفْتَنةٌ 

  :فيه وجوه } والفتنة أََشدُّ ِمَن القتل { قوله 
  .أنّ الفتنة هي الكُفر  -رضي اهللا عنهما  -نقل ابن عبَّاس : أحدها 

وروي أنَّ بعض الصحابة قتل رُجالً من الكُفَّار يف الشَّهر احلََرام ، فعابه املؤِمُنون على ذكل ، فنزلت هذه اآلية 
  .أشدُّ من قتلهم يف احلرم واإلحرام أنَّ كفرهم : الكرمية ، واملعىن 

أن الفتنة أصلها عرض الذَّهب على النَّار؛ الستخالصه من الِغشِّ ، ثُمَّ صار امساً لكُلِّ ما كان سَبباً : وثانيها 
إىل ترك أنَّ إقَْداَم الكُفَّار على الكُفْر ، وعلى ختويف املؤمنني ، وإجلائهم : لالمتحان؛ تشبيهاً هبذا األصل ، واملعىن 

األهلِ ، والَوطن؛ هرباً من إضالل الكُفَّار ، فإنَّ هذه الفتنة الَّيت ُجِعلت للمؤمنني أَشدُّ من القتل الذي يقتضي 
  .التَّخليص من غموم الدُّنيا وآفاهتا 



ُتُموهم ، اقُتلُوُهم حيثُ ثَِقفْ: أنَّ الفتنة هي العذاب الدَّائم الذي يلزمهم بسبب كفرهم ، فكأنه قيل : وثالثها 
واعلَُموا أن وراَء ذلك ِمَن العذابِ ما هو أشدُّ منه وإطالقُ اسم الفتنة على العذاب جائٌز؛ وذلك من باب إطالق 

{ مث قال عقبيه ]  ١٣: الذاريات [ } َيْوَم ُهْم َعلَى النار ُيفَْتُنونَ { : اسم السَّبب على املَُسبَّب ، قال تبارك وتعاىل 
أي ]  ١٠: الربوج [ } إِنَّ الذين فََتنُواْ املؤمنني واملؤمنات { أي عذابكم ]  ١٤: الذاريات [ } كُْم ذُوقُواْ ِفْتَنَت

  .عذاهبم كعذابه : أي ]  ١٠: العنكبوت [ } فَإِذَآ أُوِذَي ِفي اهللا َجَعلَ ِفْتَنةَ الناس كََعذَابِ اهللا { عذّبوهم وقال 
  .» ْم َبصدِّكُْم عن املسجد احلرام أشدُّ من قتِلكُْم إيَّاُهْم يف احلرم فتنتهم إيَّاكُ« : أنَّ املراد : ورابعها 

أخروجهم مْن حيثُ أخرجوكُْم ، ولَو قُِتلُْتْم ، فإنَّكم إن قُِتلُْتم ، : أن الردَّة أشُد من ُيقَْتلُوا حبقٍّ ، واملعىن : وخامسها 
  .عن ِدينكُْم ، أو تتكاسلوا عن طاعة ربِّكم وأنتم على احلقِّ ، كان ذلك أسهل عليكُم من أنْ ترتدُّوا 

باأللف من » وال ُتقَاِتلُوُهْم حَتَّى ُيقَاِتلُوكُْم ، فإنْ قَاَتلُوكُْم « : قرأ اجلمهوُر األفعالَ الثالثة » َوالَ ُتقَاِتلُوُهْم « : قوله 
ف ، وإمنا كُتَِبت كذلك؛ لإلجياز؛ القتال ، وقرأها محزة ، والكسائيُّ من غري ألف من القَتل وهو املُصحف بغري أل

  .كما كََتُبوا الرَّمحن بغري ألف ، وما أشبه ذلك ِمْن حروف املَدِّ واللِّني 

فأما قراءة اجلْمُهور فواضحةٌ؛ ألهنا َنْهٌي عن مقدِّمات القتل؛ فداللتها على النَّهي عن القَْتل بطريقِ اَألوىل ، وأمَّا 
  : قراءةُ األخوين ، ففيها تأويالن

آل [ } قَاَتلَ َمَعُه رِبِّيُّونَ { وال تَقْتلُوا بَْعَضُهْم؛ حَتَّى َيقُْتلُوا بَْعَضكُْم؛ ومن : أن يكون اجملاُز يف الفعل ، أي : أحدمها 
  ]املتقارب : [ أي ما َوَهن َمْن َبِقَي مْنُهْم ، وقال الشاعر » فََما َوَهُنوا « مث قال ]  ١٤٦: عمران 
  وإن تَقِْصدُوا ِلَدمٍ َنقِْصِد... قُْتلُوَنا ُنقَتِّلْكُُم فَإِنْ َت - ٩٧٠

يروى أن األعمش قال حلمزة ، أرأيت قراءتك ، إذا صار الرُجلُ َمقْتُوالً ، فبعد ذلك كيف . فإنْ َتقُْتلُوا بعضنا : أي 
  !يصري قاتالً لغريه؟

« ، وإذا َضرَِب منُهم رجلٌ ، قالُوا ُضرِبنا وأمجعوا على قتلنا : إنَّ الَعَرَب ، إذا قُِتلَ منُهم رجلٌ قالوا : قال محزة 
أنَّه من القتل ، وفيه بشارةٌ بأنَّهم ، إذا فعلوا ذلك ، فإهنم ُمَتَمكِّنون منُهْم حبيثُ إنكم أُمِْرُتم بقتلهم ، ال » فَاقُْتلُوُهْم 

} َوقَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اهللا { : نِ ، ويؤيُِّد قراءة اجلمهور بقتاهلم؛ لُنصْرِتكُْم عليهم ، وخذْالنِهِْم؛ وهي تؤيُِّد قراءةَ األخوي
.  

والفعلُ بعدها منصوبٌ » إىل « متعلقةٌ به أيضاً غايةٌ له ، مبعىن » َحتَّى « منصوٌب بالفعل قبله ، و » ِعْنَد « و 
؛ » ِفي « عدَّى غليه الفعلُ إالَّ ب إذ ضمُري الظرِف ال يت» ِعْنَد « يعوُد على » ِفيِه « والضمُري يف » أَنْ « بإضمار 

اللهم إال أَنْ ُيَتَوسَُّع يف الظرِف ، فيتعدَّى » يف « ألنَّ الضمَري َيُردُّ األشياَء إىل أصوهلا ، وأصلُ الظرِف على إضمار 
دَّى إليه الفعلُ ، ، فيتع» الظَّْرف غْيرُ املَُتصرِّف ال يتوسَّع فيه « : وال ُيقالُ » يف « الفعلُ غلى ضمريه ِمْن غري 

وإن كان » يف « فضمُريُه بطريق األوىل؛ ألنَّ ضمري الظَّرف ليس حكمه حكَم ظاهره؛ أال ترى أنَّ ضمريه ُيَجرُّ ب 
فإنْ قاتلُوكُم فيه ، فاقتلوهم : أي } فَإِن قَاَتلُوكُْم فاقتلوهم { : ظاهُره ال جيوُز ذلك فيه ، وال بدَّ ِمْن حذفٍ يف قوله 

  .َحذََف لداللِة السِّيَاق عليه فيه ، فَ
  فصل

وهذا بيان بشرط كيفيَّة قتاهلم يف هذه البقعة خاصَّة ، وكان ِمْن قبلُ شرطاً يف كلِّ قتالٍ ويف األشهر احلرم؛ وقد 
فر فبأن ال ملَّا مل جيز القتل عند املسجد احلرام؛ بسبب جناية الك: متسَّك به احلنفيَّةُ يف قتل امللتجيئ إىل احلرم ، وقالوا 

  .جيوز القتلُ يف املسجد احلرام بسبب الذَّنب الذي هو دون الكُفر أوىل 



  :فيه وجهان » كَذَِلَك جََزاُء « : قوله 
ِمثْلُ ذَِلَك اجلََزاِء جََزاُؤُهْم ، وهذا : خُربه ، أي » َجَزاُء الكَافِرِيَن « أنَّ الكافر يف حملِّ رفعٍ باالبتداِء ، و : أحدمها 
  .ْن يرى أن الكاف اسٌم مطلقاً ، وهو مذهُب األخفش عند َم

جزاُء الكافرين مثلُ ذلك اجلََزاِء : مبتدأً مؤخَّراً ، واملعىن » َجَزاٌء « خرباً مقدَّماً ، و » كَذَلََك « أن يكونَ : والثاين 
« أجاز أبو البقاء أان يكونَ جزاُء اللَِّه الكافرين ، و: مصدٌر مضاٌف ملفعوله ، أي » َجَزاُء « ، وهو القتلُ ، و 

كذلك ُيْجَزى الكاِفُرون ، وقد : مرفوع احمللِّ على أن املصدر مقدٌَّر من ِفْعل مبينٍّ للمفعول ، تقديُره » الكَاِفرِيَن 
  .تقدَّم لنا اخلالُف يف ذلك 

» اْنتََهى « عن القتال ، و : تهاء حمذوٌف أي ومتعلق االن. هلم : أي } فَإِِن انتهوا فَإِنَّ اهللا غَفُوٌر رَِّحيمٌ { : قوله تعاىل 
فاْسُتثْقَلَت الضَّمةُ على الياء؛ فُحِذفَْت فالتقى ساكنان؛ » انَْتَهُيوا » « انَْتَهوا « من النَّهي ، وأصلُ » افَْتَعلَ « 

َبْت ألفاً؛ فالتقى ساكنان؛ فَُحِذفَتِ َتَحرَّكَِت الياء ، وانفتَح ما قبلها؛ فَقُِل: فَُحِذفت الياُء؛ اللتقاء الساكنني ، أو تقول 
  .األلُف ، وبِقيت الفتحة َتُدلُّ عليها 
  فصل يف اختالفهم يف متعلِّق االنتهاء

فإن انتهوا عن القتال؛ ألنَّ املقُصود من  -رضي اهللا عنهما  -هذا البيانُ لبقاء هذا الشَّرط يف قتاهلم قال ابن عبَّاس 
  .ر عن املُقاتلة اإلذان يف القتال منُع الكُفّا

  .فإن انتهوا عن الشِّرك؛ ألنَّ الكَاِفَر ال َيَنالُ املغفرة والرِّمحة بترك القتال ، بل بترك الكُفرِ : وقال احلسُن 
  فصل يف داللة اآلية على قبول التَّوبة من كلِّ ذنب

عن قتل الَعْمد غُري مقبولٍة ، فقد أخطأ؛ ألنَّ إنَّ التوبة : دلَّت اآلية على أنَّ التوبة ِمْن كُلِّ ذنبٍ مقبولةٌ وَمْن قال 
الشرك أشدُّ من القتل ، فإذا قَبِلَ اهللا تبوة الكاِفرِ ، فقُبولُ توبة القاتل أوىل ، وأيضاً فقد يكُونُ الكاِفُر قاتالً ، فقد 

نَّ توبَتُه ، إذا كان قاِتالً مقبولةٌ؛ قال انضمَّ إىل كُفره قَْتلُ العَْمد واآلَيةُ دلَّت على قُبول توبة كلِّ كاِفرِ ، فدلَّ على أ
  ] . ٣٨: األنفال [ } قُل ِللَِّذيَن كفروا إِن َينَتهُواْ ُيَغفَرْ لَُهْم مَّا قَْد َسلََف { : تعاىل 

، وأن تكونَ وهو الظاهُر » كَْي « أن تكونَ مبعىن » حَتَّى « جيوزُ يف } َوقَاِتلُوُهمْ حىت الَ َتكُونَ ِفْتَنةٌ { : قوله تعاىل 
َوَيكُونَ { فاعلٌ هبا ، وأمَّا » ِفْتَنةٌ « هنا تامةٌ ، و » َتكُونَ « مضمرةٌ بعَدها يف احلالني ، و » أَنْ « و » إِلَى « مبعىن 

اخلَبر؛  »ِللَِّه « هبا ، وأن تكونَ ناقصةً و » اللَِّه « فيجوُز أن تكون تامَّةً أيضاً ، وهو الظاهُر ، ويتعلَُّق } الدين للَِّه 
  كائناً هللا تعاىل: فيتعلَّق مبحذوف أي 
  فصل يف املراد بالفتنة

صلى اهللا عليه وسلم  -كانت فتنتُهم أنَُّهم كانوا ُيرِهُبون أصحاب النيبِّ : املراد بالتفنة الشِّرك والكُفر؛ قالوا : قيل 
 احلبشة ، مث واظبوا على ذلك اإليذاء؛ حىت مبكة ، حىت ذهبوا إىل -وَشرَّف ، وكَرَّم ، وَمجَّد ، وَبجَّل ، وَعظَّم 

تبارك  -ذهبوا إىل املدينة ، وكان غرضَُهُم من إثارة تلك الفتنة أن يتركوا دينُهم ، ويرجِعُوا كُفَّاراً ، فإنزل اهللا 
  :هذه اآلية ، واملعىن  -وتعاىل 

الطَّاعة ، : أي } وََيكُونَ الدين للَِّه { عوا يف الشِّرَك قاِتلُوُهم حتَّى َتظهروا عليهم؛ فال يفِتُنوكُم عن ِدينِكُْم ، وال َتقَ
  :والعبادةُ للَّه وحده؛ ال يُعبُد شيٌء دونه ونظريه قوله تعاىل 



جاء رجلٌ إىل ابن ُعَمَر يف فتنِة ابن الزُّبري فقال ما مينُعَك أنْ : قال نافع ]  ١٦: الفتح [ } ُتقَاِتلُونَُهْم أَْو ُيْسِلُمونَ { 
[ } َوإِن طَآِئفََتاِن ِمَن املؤمنني اقتتلوا { : َيمنُعين أنَّ اللََّه حرََّم دم أِخي؛ أالَّ َتْسَمُع ما ذكر اللَُّه تعاىل : ؟ فقال خترج

يا ابن أخي وألن أعترب هبذه اآلية ، وال أقاتل أحبُّ يل من أن أعترب باآلية األخرى الَّيت يقُولُ : قال ]  ٩: احلجرات 
َوقَاِتلُوُهْم حىت الَ { : قال أمل يقُل اهللا تعاىل ]  ٩٣: النساء [ } َوَمن َيقُْتلْ ُمْؤِمناً مَُّتعَمِّداً { فيها  -وجلَّ  عزَّ -اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم وشَرَّف ، وكَرَّم ، وَبجَّل ، وَمجَّد ،  -قَْد فعلنا على عهد رسول اهللا : ؟ قال } َتكُونَ ِفْتَنةٌ 
كان اإلسالُم قليالً ، وكان الرَُّجلُ يُفَْتُن عن دينه ، إما يقُتلُونه ، أو ُيَعذِّبونه ، حى كثُر اإلسالم ، فلن إذْ  -وَعظَّم 

  .تكُن فتنة وكان الدِّيُن للَّه ، وأُنُتم ُترِيُدون أنْ تُقَاِتلُوهم ، حتَّى تكُون فتَنة ، وَيكُونُ الدِّين لغْيرِ اهللا 
كان حممٌَّد ! هل تدري ما الفتنة؟: قال رجلٌ البن عمر كيف ترى يف قتال الفتنة؟ فقال : وعن سعيد بن جبري ، قال 

  .صلواُت اهللا وسالُمُه َعلْيِه ُيقاتل املُشرِكني ، وكانَ الدُُّخولُ عليهم ِفْتَنةً ، وليس قتالكُم كقتاهلم على املُلِك 
  فصل يف معاين الفتنة يف القرآن

  :ورد لفظ الفتَنة يف القرآن بإزاء سبعة معاٍن  :قال أبو العبَّاس املُقِري 
طلب الكُفْر : يعين ]  ٧: آل عمران [ } فََيتَّبُِعونَ َما َتشَاَبَه ِمْنُه ابتغاء الفتنة { : الكُفر؛ قال تعاىل : الفتنة : األول 

.  
  ] . ٤٩: املائدة [ } واحذرهم أَن َيفِْتنُوَك { : الفتنة الصرف قال تعاىل : الثاين 

  ] . ٣: العنكبوت [ } َولَقَْد فََتنَّا الذين ِمن قَْبِلهِْم { البالء؛ قال تعاىل : الفتنة : الثالث 
َيْومَ { َحرَّقُوهم؛ ومثله : ، أي ]  ١٠: الربوج [ } إِنَّ الذين فََتنُواْ املؤمنني { اإلحَْراُق؛ قال تعاىل : الفتنةُ : الرابع 

  ] . ١٣: الذاريات  [} ُهْم َعلَى النار ُيفَْتُنونَ 
  ] . ٢٣: األنعام [ } ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتَنُتُهمْ إِالَّ أَن قَالُواْ { : الفتنة االعتذاُر قال تعاىل : اخلامس 
  .َيقُْتلُوكم : ، أي ]  ١٠١: النساء [ } إِنْ ِخفُْتمْ أَن َيفْتَِنكُُم الذين كفروا { : القَتل ، قال تعاىل : الفتنة : السادس 

  ] . ١٠: العنكبوت [ } جََعلَ ِفْتَنةَ الناس كََعذَابِ اهللا { : العذَاُب؛ قال تعاىل : الفتَنة : لسابع ا
قاله ابن } إِالَّ َعلَى الظاملني { فال سبيل : أي » فَالَ ُعدَوانَ « عن الكُفر وأسلَُموا ، : ، أي » فَإِن اْنَتهوا « قوله 

قَالَ ذَِلكَ َبيْنِي َوَبيَْنَك أَيََّما األجلني قََضْيُت فَالَ ُعدَْوانَ َعلَيَّ واهللا على َما َنقُولُ { : عبَّاس ، ويدلُّ عليه قوله تعاىل 
فإنْ أْسلَُموا ، فال : الظُّلم ، أي : فال سبيل عليَّ ، وقال أهلُ املعاين العدوان : ، أي ]  ٢٨: القصص [ } َوِكيلٌ 

لقمان [ } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعِظيمٌ { : ظاملني الَّذين َبقُوا على الشِّرك؛ قال تعاىل هنب ، وال أسر ، وال قْتل إالَّ على ال
وَسمَّى قتل الكُفَّار ُعدواناً ، وهو يف نفسه حقٌّ ، ألنَّه جزاٌء عن الُعدْوان؛ على طريق اجملاز ، واملقابلة؛ لقوله ]  ١٣: 
{ ]  ٤٠: الشورى [ } َوَجَزآُء َسيِّئٍَة سَيِّئَةٌ مِّثْلَُها { ، و ]  ١٩٤: البقرة [ } فََمنِ اعتدى َعلَْيكُْم فاعتدوا َعلَْيِه { 

  ] . ٧٩: التوبة [ } فََيْسَخُرونَ ِمنُْهْم َسِخَر اهللا ِمنُْهْم { ]  ٥٤: آل عمران [ } َوَمكَُرواْ وََمكََر اهللا 
الشِّرك والقتال ، كنتم أْنُتم ظاملَني ، فنسلِّط عليكم َمنْ  معىن اآلية الكرمية إن َتعَرَّضْتم هلُْم بعد انتهائهم عن: وقيل 

  .َيعِتدي علْيكُم 
ال ُعْدَوانَ : التربئة ، وجيوُز أن يكون خُربها حمذوفاً ، تقديُره » ال « يف حملِّ رفع خرب } إِالَّ َعلَى الظاملني { : قوله 

ِة العامل ، وهذا اجلملةُ ، وإنْ كاَنت بصورة النَّفي ، فهي يف بدالً على إعاد} إِالَّ َعلَى الظاملني { على أحد؛ فيكونُ 
معىن النَّهي؛ لئال يلَزم اخلُلَْف يف خربه تعاىل والعرُب إذا بالََغتْ يف النهي عن الشيء ، أْبَرَزْتُه يف صورٍة النفي 

، وعكُسه يف اِإلثبات ، إذا بَالَُغوا يف األمرِ املَْحضِ؛ كأنه ينبغي أالَّ يوجدَ البتة؛ فََدلُّوا على هذا املعىن مبا ذكْرُت لك 



إن  -على ما سيأيت ]  ٢٣٣: البقرة [ } والوالدات يُْرِضْعَن أَْوالََدُهنَّ { : بالشَّْيء ، أبرزُوُه يف ُصورة اخلََبر؛ حنو 
  . -شاء اهللا تعاىل 

نِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتدُوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َما اْعَتَدى َعلَْيكُْم وَاتَّقُوا الشَّْهُر الَْحَراُم بِالشَّْهرِ الَْحَرامِ وَالُْحُرَماُت ِقصَاٌص فََم
  ) ١٩٤(اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقَني 

انتهاكُ : مبتدأ ، خُربه اجلارُّ بعده ، وال ُبدَّ من حذِف مضاٍف ، تقديُره } الشهر احلرام بالشهر احلرام { : قوله تعاىل 
ُحْرمة الشَّْهر احلرامِ بانتهاِك حرمِة الشهرِ ، واأللُف والالُم يف الشَّْهر األوَّل والثَّاين ِللْعَهد؛ أنَّهما معلومان عند 

  .املخاطبني؛ فإنَّ األولَ ذُو القَْعَدِة من سنة َسْبع ، والثاين من سنة َستٍّ 
أنَّ ]  ١٧: البقرة [ } ِفي ظُلَُماٍت { للحسن وقد تقدَّم عند قوله  بسكون الراء ، وُيْعَزى» واحلُْرمَات « . وقرئ 

  .هذان االثناِن ، وفَْتحُ العني : بشروطِها جيوُز فيه ثالثةُ أوجه » فُْعلٍَة « مجَع 
  فصل يف بيان سبب النُّزول

  :يف سبب نزول اآلية ثالثة أوجه 
صلى اهللا عليه وسلم ، وَشرَّف ،  -أنَّ َرُسول اهللا  -اهللا عنهم  رضي -قال ابُن عبَّاس وجماهٌد ، والضَّحَّاك : أحدها 

خرج عام احلُديبية ِللُْعمرة ، وذلك يف ذي القعدة سنة ستٍّ ِمَن اهلجرة ، فصدَّه  -وكَرَّم ، وَمجَّد ، وَبجَّل ، وَعظَّم 
ثالثة أيَّام؛ حتَّى يقضي » مكَّةَ « ا له أهلُ مكة َعْن ذلك ثُمَّ صاحلُوه أنْ ينصرف ، ويعودَ يف العام القابل؛ ويتركُو

عامُه ذلك ،  -صلى اهللا عليه وسلم وشَرَّف ، وكَرَّم ، وَمجَّد ، وَبجَّل ، وَعظَّم  -ُعْمَرَتُه فانصَرَف رسولُ اهللا 
الكرمية يعين إنَّك ورجع يف العام القابل يف ذي القعدة سَنة سبعٍ ، وَدَخل َمكَّة ، واعَتمر؛ فأنزل اللَُّه تعاىل هذه اآلية 

دخلت مكَّة يف الشهر احلرام ، والقوُم كاُنوا َصدُّوكَ يف السنةِ املاضية يف هذا الشَّهر؛ فهذا الشهر احلراُم؛ بذلك 
  .الشهرِ احلرامِ 

قاتلة يف عن امل -عليه الصَّالة والسَّألم  -إنَّ الكُفَّار َسِمُعوا أنَّ اهللا تعالى هنى الرسُولَ : قال احلسن : وثانيها 
َيْسأَلُوَنَك َعنِ الشهر احلرام ِقَتالٍ ِفيِه قُلْ ِقتَالٌ ِفيِه كَبٌِري َوَصدٌّ َعن َسبِيلِ اهللا َوكُفْرٌ { : األشهر احلُُرم؛ وهو قوله تعاىل 

وظنُّوا أنَُّه ال ُيقاتلهم يف  فأرادوا مقاتلته ،]  ٢١٧: البقرة [ } بِِه واملسجد احلرام وَإِْخرَاُج أَْهِلِه ِمْنُه أَكَْبُر ِعنَد اهللا 
} الشهر احلرام بالشهر احلرام { : األشهر احلُُرم؛ فأنزل اللَُّه تعاىل يف هذه اآلية؛ لبيان احلُكم يف هذه الواقعة فقال 

  .أي من استحلَّ قتالكم من املشركني من الشَّهر احلرام ، فاستحلّوه أنتم فيه 
أنَّ الشهر احلرام ملا مل مينعكم عن الكفر باهللا ، فكيف مينعنا عن قتالكم؟ فالشهر  هو: قال بعُض املتكلِّمني : وثالثها 

أنَّ رمحة الشَّهر احلرام ملا مل متنعُهم عن : احلرام من جانبنا مقابل الشهر احلرام جانبكم؛ واحلاصل يف هذه الوجوه 
  !لكفر والفساد؟الكفر ، واألفعالِ القبيحة ، فكيف جعلوه سبباً يف منع القتالِ على ا

مجع حرمة؛ كظلمات مجع ظلمة ، وحجرات مجع حجرة ، احلرمة ما منع : احلرماُت » واحلرمات قصاٌص « : قوله 
املُساوَاةُ : » القصاص « و . من انتهاكه ، ومجعها؛ ألنَّه أراد ُحرمة الشَّهر احلرامِ والبلد احلرام ، وحرمة اإلحرام 

  .واملَُماثلة 
ه األوَّل يف النُّزول ملَّا أضاعوا هذه احلُرمات يف سنة ستٍّ ، فقد قضيتموها على زعمكم يف سنة واملعىن على الوج

  .سبع 



  .فاملراد إن أقدُموا على مقاتلتكم يف الشَّهر احلرام ، فقاتلوهم أنتم أيضاً فيه : وأما على الثَّاين 
أن ينتهكوا هذه احلرمات على سبيل االبتداء ، بل : أنه ليس على املسلمني : وعلم اهللا هبذه اآلية : قال الزَّجَاج 

َوالَ ُتقَاِتلُوُهْم ِعْندَ { : على سبيل القصاص واملماثلة ، وهذا القول أشبه مبا قبل هذه اآلية الكرمية ، وهو قوله تعاىل 
  .} فََمنِ اعتدى َعلَْيكُمْ { : ومبا بعدها؛ وهو قوله تعاىل ]  ١٩١: البقرة [ } املسجد احلرام حىت ُيقَاِتلُوكُْم ِفيِه 

ُحرَمةُ كلِّ واحٍد من الشهرين كحْرمة اآلخر ، ومها : يعين » واحلُُرمَاُت ِقَصاٌص « فقوله : وأما على القول الثالث 
قتال؛ مثالن ، والِقصاُص هو املثلُ ، ولَمَّا مل مينعكُم حرمةُ الشَّهر من الكُفْر ، والِفتنة ، والِقتال ، فكيف مينُعنا عن ال

  .متَّصلٌ مبا قبله » واحلُُرمَاُت ِقَصاٌص « : فعلى هذا ، فقوله 
أن من انتهك ُحرمتك ، نِلَت منه مبثل ما اعتدى : هو مقطوٌع منه ، وهو ابتداء أمرٍ كان يف أوَّل اإلسالم : وقيل 

  .عليك ، مث ُنِسًخ ذلك بالقتال 
مل  -واجلنايات وحنوها  -عليه الصَّالة والسَّالم  -ي بني أمة حممَّد ما تناولت اآلية الكرمية من التعدِّ: وقالت طائفةٌ 

  .ُينَسْخ ، وجاز ملن ُتُعدَِّي عليه من مال ، أو جرح أن يتعدَّى مبثل ما تُُعدِّي به عليه 
  :وجهان » َمْن « جيوُز يف } فََمنِ اعتدى َعلَْيكُْم { وقوله 

  .كونَ الفاء جواباً أن تكون شرطيةً ، وهو الظاهُر؛ فت: أحدمها 
  .أن تكونَ موصولةً؛ فتكونَ الفاُء زائدةً يف اخلرب ، وقد تقدَّم نظريه : والثاين 

  :يف الباء قوالن } بِِمثْلِ َما اعتدى { : قوله 
  .بعقوبٍة مثْل جنايٍة اعتدائه : واملعىن » اْعَتدُوا « أن تكون غري زائدٍة ، بل تكون معلِّقةً ب : أحدمها 
اعتداًء مماثالً العتدائه ، وإمَّا : إمَّا نعتاً ملصدرٍ حمذوف ، أي : مثل ما اعَْدى به؛ فتكون : أهنا زائدةٌ ، أي :  والثاين

فاعتدوا االعتداء ُمشبِهاً اعتداُءه ، و : أي  -رمحه اهللا تعاىل  -حاالً من املصدر احملذوف ، كما هو مذهُب سيبويه 
مبثل ما : فال تفتقر إىل عائٍد ، وأن تكون موصولةً؛ فيكون العائُد حمذوفاً ، أي جيوُز أن تكَو مصدريةً ، » َما « 

اعتدى عليكُم به ، وجاز حذفه؛ ألنَّ املُضاف إىل املوصول قد ُجرَّ حبرٍف قد جرَّ به العائُد ، واتَّحد املتعلِّقان وقد 
  .تقدَّم معىن تسمية اجملازاة باالعتداء 

  املكافأة عدواناًفصل يف اختالفهم يف تسيمة 
املقابلة : ليس يف القرآن جماٌز ، قال : اختلف النَّاس يف املكافأة ، هل ُتسمَّى عدواناً ، أم ال؟ فمن قال : قال القرطيبُّ 

  ]الطويل : [ عدوانٌ ، وهو عدوانٌ مباٌح ، كما أنَّ اجملاز يف كالم العرب كذٌب مباٌح؛ ألن قوله 
  .. . .َناِن َسْمعاً َوطَاَعةً فَقَالَْت لَُه الْعَْي - ٧١٩
  ]الرجز : [ وقولَُه 
  ]الرجز : [ وقوله ... إِْمَتَأل احلَْوُض َوقَالَ قَطْنِي  - ٩٧٢
ومعلوم أنَّ هذه األشياء ال تنطق ، وحُد الكَِذب اإلخباُر عن الشَّيء ... َشكَا إِلَيَّ َجَمِلي طُولَ السَُّرى  - ٩٧٣

  .خبالف ما هو به 
  ]الوافر : [ مسَّى هذا ُعدواناً جمازاً على طريق املُقابلة كقوله عمرو بن كلثومٍ :  القُرآن جماٌز يف: ومن قال 

  فََنْجَهلَ فَْوقَ َجْهلِ اجلَاِهِلينَا... أَالَ الَ َيْجَهلَْن أَحٌد َعلَْيَنا  - ٩٧٤
  ]الطويل : [ وقول اآلخر 

  َوِلي فََرٌس لِلْجَْهلِ بِاجلَْهلِ ُمسَْرُج...  وِلي فََرٌس لِلِْحلْمِ بِالْحِلْمِ ُملَْجٌم - ٩٧٥



  َوَمْن َراَم َتقْوِميي فَإِنِّي ُمقَوٌَّم َوَمْن َراَم َتْعوِجيي فَإِنِّي ُمَعوَُّج
  .يريد أُكاىفُء اجلاهل واملُعوجَّ ال أنَّه امتدح باجلهل واالعوجاج 

  .» التَّقَْوى « قد تقدَّم معىن » َواتَّقُوا « قولُُه 
باملعوَنِة ، والنُّصرة ، واِحلفظ ، وهذا من أقوى الدَّالئل على أنَّه ليس : ، أي } واعلموا أَنَّ اهللا َمَع املتقني { : لُُه وقو

جبسمٍ ، وال يف مكاٍن ، إذ لو كان جسماً ، لكان يف مكاٍن معيَّن؛ فكان إمَّا أن يكون مع أحٍد منهم ، ومل يكن مع 
  .احٍد من املُتَّقني جزُء من أجزائِه ، تعاىل اهللا عن ذلك ُعلُّواً كبرياً اآلخر ، أو يكون مع كُلِّ و

  ) ١٩٥(نَِني َوأَْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَا ُتلْقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّهْلُكَِة َوأَْحِسنُوا إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِس

  :من وجهني  اعلم أنَّ تعلُّق هذه اآلية الكرمية مبا قبلها
أنَّه تعاىل ، ملَّا أمرُه بالقتالِ وهو ال يتيسَّر إالَّ بآالٍت وأدواٍت حيتاُج فيها إىل املال ، وربَّما كان ذو املالِ : األول 

عاجزاً عن القتال ، وكان الشُّجاع القادُر على القتال عدمي املال فقرياً ، فلهذا أمر اللَُّه تعاىل األغنياء بأن ينفقوا 
  .الفُقراء الَّذين يقدرون على القتال  على

قال رجلٌ ]  ١٩٤: البقرة [ } الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات { : يروى أنَّه ملَّا نَزلَ قولُهُ تعاىل : والثاين 
ليه وسلم صلى اهللا ع -واللَِّه ، يا رسول اهللا ما لََنا زاٌد ، وليس أحُد ُيطْعمَنا؛ فأمر رسُولُ اهللا : من احلاضرين 

أن ينفقوا يف سبيل اهللا ، وأن يتصدَّقوا وأالَّ يكفُّوا أيديهم عن الصَّدقة ، ولو  -وَشرَّف ، وكَرَّم ، وَبجَّل ، وَعظَّم 
صلى اهللا عليه وسلم وَشرَّف ،  -بشقِّ مترةٍ ُتحملُ يف سبيل اهللا فيهلكوا ، فنزلت اآلية الكرمية على وفق رسول اهللا 

  . -، وَعظَّم  وكَرَّم ، وَبجَّل
إنَّه ُمنفٌق ، وإذا قُيِّد اإلنفاُق : أنَّ اإلنفاَق هو صرفُ املالِ إىل وجوه املصاحل؛ فلذلك ال ُيقالُ يف املَُضيِّع : والعلم 
أمر اهللا ، فاملراُد به يف طريق الدِّين؛ ألنَّ السَّبيل هو الطريُق ، وسبيلُ اهللا هو ديُنُه ، فكلُّ ما » َسبِيلِ اللَِّه « بذكر 

تعاىل به من اإلنفاق يف دينِِه ، فُهَو داِخلٌ يف اآلية الكرمية ، سواٌء كان يف حجٍّ ، أو ُعمرٍة ، أو كان جهاداً بالنَّفس أو 
جتهيزاً للغري أو كان إنفاقاً يف صلة الرَّحم ، أو يف الصَّدقات ، أو على القتالِ ، أو يف الزَّكاِة ، أو الكَفَّارة ، أو يف 

ة السَّبيل ، وغري ذلك ، إالَّ أنَّ األقربَ يف هذه اآلية الكرمية ذكُر اجلهاد ، فاملراُد هاهنا اإلنفاُق يف اجلهاد؛ ألنَّ عمار
 -صلى اهللا عليه وسلم وَشرَّف ، وكَرَّم ، وَبجَّل ، وَعظَّم  -هذه اآلية الكرمية ، إنَّما نزلت وقت ذهاب رسُول اهللا 

ك الُعمرةُ ال ُبدَّ ِمْن أن ُتفضي إىل القتالِ ، إنْ مَنعَهم املُشركُونَ ، فكاَنْت عمرةً وجهاداً ، لُعمرة القضاء ، وكانت تل
  .} وَأَْنِفقُواْ ِفي َسبِيلِ اهللا { فاجتمَع فيها املعنياِن؛ فال َجَرم ، قال تعاىل 

  .} َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيِديكُْم { : قوله تعاىل 
  :يف هذه الباء ثالثة أوجه 

الشعراء [ } فألقى موسى َعَصاُه { يتعدَّى بنفسه؛ قال تبارك وتعاىل » أَلْقَى « أهنا زائدةٌ يف املفعول به؛ ألن : أحدها 
  ]الكامل : [ ، وقال القائل ]  ٤٥: 

  وَأََجنَّ َعْورَاٍت الثُُّغورِ ظَالَُمهَا... َحتَّى إِذَا أَلْقَْت َيداً ِفي كَاِفرٍ  - ٩٧٦
  ]الطويل : [  املفعول ، كما زيَدت يف قوله فزيدت الباُء يف

  ِمَن الْجُوعِ َوْهَناً َما ُيِمرُّ َوَما َيْحلُو... َوأَلْقَى بِكَفَّْيِه الْفََتى اسِْتكَاَنةً  - ٩٧٧
َعلُوها آِخذَةً وال ُتقْبُِضوا التهلُكَةَ أيدِيكُْم ، أي ال َتْج: واملعىن « : وهذا قولُ أيب عبيدة ، وإليه ميلُ الزخمشري ، قال 



: [ ، إال أنه مردودٌ بأنَّ زيادة الباء يف املفعول به ال َتنقاُس ، إمنا جاءت يف الضَّرورة؛ كقوله » بأيديكُْم مالكةً لكُمْ 
  ]البسيط 

  ُسوُد املََحجِرِ ال َيقْرأْنَ بالسَُّورِ. ...  - ٩٧٨
وال ُتلْقُوا أْنفَُسكُمْ بأيديكُم ، ويكُونُ معناها : ، تقديُره  أهنا متعلقةٌ بالفعل غُري زائدٍة ، والفعولُ حمذوٌف: الثاين 

  .ال تُفِْسد حالك برأيك : السََّبَب؛ كقولك 
معىن ما يتعدَّى بالباء؛ فيُعدَّى تعديته ، فيكون املفعولُ به يف احلقيقة هو اجملرور بالباء ، » أَلْقَى « أن ُيضمَّن : الثالث 
طرحُتُه على األرض ، : أَفَْضْيُت بَِجنْبِي إىل األرض ، أي : ديكُم إىل التَّْهلُكة؛ كقولك وال تُفُْضوا بأي: تقديره 

[ } فَبَِما كََسَبْت أَْيِديكُْم { ]  ١٠: احلج [ } بَِما قَدََّمْت َيدَاَك { : ويكونُ قد َعبََّر باأليدي عن األنفس كقوله 
يتعدَّى » ألْقَى « أن : ُر كالم أيب البقاء فيما حكاُه عن املُربِّد ألنَّ هبا الَبطَش واحلركة ، وظاه]  ٣٠: الشورى 

  .، واألوىل محلُُه على ما ذكرناه » مََرْرُت بزيٍد « بالباء أصالً ك 
ليست للتعدية؛ ألنَّ : جعلُتُه طريداً ، اهلمزة فيه : أطْرَْدُتُه ، أي : لِلْجعل على صفٍة ، حنو » أَلْقَى « واهلمزة يف 

« ؛ كما أن الطريد » َمفُْعول « مبعىن » فَُعلٌ « َجَعلُْته لُقى ، فهو : » ألقَْيتُ الشْيَء « متعدٍّ قبلها ، فمعىن  الفعل
اهلالِك ، « مصدٌر مبعىن : والتَّهْلُكَةُ . ال َتْجَعلُوا أنفَسكُم لُقى إىل التَّْهلُكَة : ؛ كأنه قيل » َمفُْعول « مبعىن » فَِعيلٌ 
لََك َيْهِلُك ُهلْكاً ، وَهالكاً ، وَهلْكَاَء ، على وزن فعالء ، وَمْهِلكاً وَمْهلُكَةً ، مثلَّث العني ، وَتْهلُكَةً ، وقال َه: ُيقَالُ 

يعين بتشديد  -أصلُها التَّْهِلكَةُ؛ بكسر الالم ، كالتَّْجرِبة؛ على أنه مصدٌر من هلَّك : وجيوزُ أن يقال » : الزخمشري 
، وردَّ أبو حيَّان بأنَّ فيه َحْمالً على شاذٍّ وَدعوى إبدال ، ال « ِت الكسرةُ َضمَّةً؛ كاجلِوار واجلُوار فَأُْبدل -الالمِ 

بالتشديد ، ومصدُره ، إذا كان صحيحاً غَري « فَعَّلَ » دليلَ عليها؛ وذلك أنه انه جعلَُه َتفعلةً بالكسر ، مصدَر 
يه شاذٌّ ، وأمَّا تنظريه له باِجلوَار واجلَُوار ، فليس بشيء ، ألنَّ الضمَّ فيه شاذٌّ ، ف« َتفِْعلَةٌ » و « َتفِْعيل » مهموزٍ على 

إنَّ الضَّمَّ أصلٌ غُري مبدلٍ من كسرٍ ، وقد حكى سيبويه ممَّا جاء من املصادر على ذلك التَُّضرَّة : فاألوىل أنْ ُيقال 
  .والتَُّسرَّة 

وهذا ُيقَوِّي قول « ِلكَةَ ، بكسر الالم ، وهي َتفِْعلَةٌ ، من َهلََّك بتشديد الالم وقرأ اخلليلُ التَّْه» : قال ابن عطيَّة 
  .الزمشخري 

ال نظري هلا ، وليس كثرياً من تكلُّفات هؤالء النُّحاة يف أمثال هذه املواضع ، « َتْهلُكَةً » وزعم ثعلٌب واجلارزجني أنَّ 
يكونُ حجتَُّهم فيه ، ففرحثوا به ، واّتَخذُوه حجَّةً قويَّةً ، ودليالً قاِطعاً ،  وذلك أنَُّهم وجدوا نَقالً عن أعرايبٍّ جمهولٍ

قد نُِقلَ هذا عن العرب؛ فكيف ، وقد َوَرَد هذا يف كَالَمِ اهللا تعاىل املشُهور له ِمْن كُلِّ واحٍد من املُواِفق : وقالُوا 
بِسُوَرٍة ِمْن » و « بَِعْشرِ ُسَورٍ » و « بِأَنْ َيأْتُوا بِِمثِْلِه » دَّاهم واملُخَالف بالفصاحة ، وأعجز الُبلََغاء والفَُصحاء ، وحت

قُل لَِّئنِ اجتمعت اإلنس واجلن على أَن يَأُْتواْ بِمِثْلِ هذا القرآن الَ يَأُْتونَ بِِمثِْلِه َولَْو كَانَ { : فقال تعاىل [ « ِمثِْلِه 
  }َبْعضُُهْم ِلبَْعضٍ ظَهِرياً 

فَأْتُواْ { : وقال يف موضع آخر ]  ١٣: هود [ } قُلْ فَأُْتواْ بَِعْشرِ ُسَورٍ مِّثِْلِه ُمفَْترََياتٍ { : وقال ]  ٨٨: اإلسراء [ 
  .كيف ال يدلُّ ذلك على صحَّة هذه اللَّفظة ، وفصاحتها ، واستقامتها ]  ٢٣: البقرة [ } بِسُوَرٍة مِّن مِّثِْلِه 

ما ال ميكن : ما أمكن التحرُّز منه ، واهلالُك : التَّهْلُكَةُ : هْلُكَة ، واهلالك ، وقال قوٌم أنه ال فرق بني التَّ: واملشهور 
  .هي ما تضُضرُّ عاقبته : هي نفُس الشَّْيِء املُْهِلِك ، وقيل : التحرُّز منه ، وقيل 



  فصل يف اختالفهم يف تفسري اإللقاء باأليدي إىل التهلكة
  .األيدي إىل التَّهلكة اختلفوا يف تفسري اإللقاء ب

  .إنَّه راجٌع إىل نفس النَّفقة : فقال قوٌم 
  :إنَّه راجٌع إىل غريها ، فاألوَّلون ذكروا وجوهاً : وقال آخرون 

رضي اهللا  -قال ابن عبَّاس ، وحذيفة ، وعطاٌء ، وعكرمةٌ ، وجماهٌد ، واجلمهور ، وإليه ذهب الُبَخارِيُّ : أحدها 
إن : أالَّ ينفقوا يف مهمَّات اجلهاد أمواهلم؛ فستويل الَعُدوُّ عليهم ، ويهلكهم؛ فكأنَّه قيل : غريه  ومل يذْكُروا -عنهم 

كنت من رجال الدِّين فأنفق مالك يف سبيل اهللا ، ويف طلب مرضاته ، وإن كانت من رجالِ الدُّنيا ، فأنفق مالك يف 
  .دفع اهلالِك ، والضََّرر عن نفِسَك 

بارك وتعاىل ملَّا أمر باإلنفاق هنى عن نفقة مجع املال؛ ألنَّ إنفاق اجلميع يفضي إىل التَّهلكة عند احلاجة أنه ت: وثانيها 
والذين إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ { : الشديدة إىل املأكول ، واملشروب ، وامللبوسِ ، فيكون املراد منه ما ذكره يف قوله سبحانه 

َوالَ َتجَْعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً إىل ُعُنِقكَ { : ، وقوله تعاىل ]  ٦٧: الفرقان [ } انَ َبْيَن ذَِلَك قََواماً ُيْسرِفُواْ َولَْم يَقُْتُرواْ َوكَ
  ] . ٢٩: اإلسراء [ } َوالَ َتْبسُطَْها كُلَّ البسط 

د اْبنِ أَْسلََم ، وقد فعل ذلك قوٌم ، هو السَّفر إىل اجلهاد بغَْير زاٍد ، نقله القُْرطُيبُّ عن َزْي: اإللقاُء يف التَّهْلُكَة : وقيل 
  .فانقطعوا يف الطَّريق 

  :بأنَّ املراد منه غري النَّفقة ، فذكروا وجوهاً : وأما القائلون 
  .أن خيلُّوا باجلهاد ، فيتعرَّضوا للَهالَِك الذي هو عذاُب النار : أحدها 
قَْتلَ أنْفُِسكُْم ، فإنَّ قَْتلَ اإلْنسانِ َنفَْسه ال َيِحلُّ ، وإمنا جيب  ال تقتحموا يف احلَْربِ َحبْيثُ ال َتْرُجونَ إالَّ: ثانيها 

االقتحام إذا طمع يف النكاية وإن خاف القتل ، فأمَّا إذا كان آيساً من النِّكاية ، وكان األغلب أنَّه مقتولٌ ، فليس له 
هو : أنَّه قال يف هذا  -رضي اهللا عنه  -يرة اإلقدام عليه ، وهذا منقولٌ عن الَبَراِء ابن عازب ، ونقل عن أيب هر

  .هذا القتلُ غري حمرمٍ ، واحتجَّ بأَحَادِيثَ : وطعن بعضهم يف هذا التَّأوِيل؛ وقال . رُجلٌ ينتقّل بني الصفنيِ 
أبو أيُّوبٍ روي أنَّ رجالً من املهاجرين محل على َصفِّ العدوِّ؛ فصاح به الناس؛ فألقى بيده إىل التَّهلكة؛ فقال : الول 

صحبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنصرناه : حنُن أعلم هبذه اآلية الكرمية ، وإمنا نزلت فينا : األنصارّي 
وشهدنا املشاهد ، فلما قوَي اإلسالم؛ وكثر أهله؛ رجعنا إىل إهالينا ، وأموالنا ، ومصاحلنا؛ فنزلت اآلية ، فكانت 

فما زال أبو أيوبٍ جماهداً يف سبيل اهللا؛ حتَّى كان آخر غزاة . ل ، وترك اجلهاد التهلكة اإلقامة يف األهل ، واملا
  .غزاها بقسطنطينّية يف زمن معاوية ، فتوفِّي هناك ، وُدفن يف أصل سور القسطنطينية ، وهم ُيسَْتْسقَْونَ به 

أرأيت يا رسول اهللا ، إن قتلت : ار وُروَِي أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك اجلنَّة؛ فقال له رجل من األنص
؛ فانغمس يف العدوِّ؛ فقتلوه بني يدي رسول اهللا » لك اجلنة «  -عليه الصَّالة والسَّالم  -صابراً حمتسباً؟ فقال 
  .صلى اهللا عليه وسلم 

اجلنة  -أبداً  صلوات اهللا وسالمه عليه دائماً -وأنَّ رجالً من األنصار ألقى درعاً كان عليه ، حني ذكر رسول اهللا 
.  

وُروَِي أنَّ رجالً من األنصار ختلَّف عن بين معاوية ، فرأى الطري عكوفاً على من قتل من أصحابه؛ فقال لبعض من 
سأتقدم إىل العدوِّح فيقتلونين ، وال أختلف عن مشهد قتل فيه أصحايب ، ففعل ذلك؛ فذكروا ذلك للنيب : معه 

  .حسناً  صلى اهللا عليه وسلم فقال فيه قوالً



 -ألقى بيده إىل التَّهلكة ، فبلغ عمر بن اخلطاب : وروي أنَّ قوماً حاصروا حصناً؛ فقاتل رجلٌ حىت قتل؛ فقيل 
  ] . ٢٠٧: البقرة [ } َمن َيْشرِي نَفَْسُه ابتغآء مَْرضَاِت اهللا { : كذبوا قال اهللا تعاىل : ذلك؛ فقال  -رضي اهللا عنه 

إنَّما حرمنا إلقاء النفس يف صفِّ العدوِّ ، إذا مل يتوقع إيقاع النكاية فيهم ، : ية؛ فيقول ولقائلٍ أن جييب عن هذه اآل
  فأما إذا توقع ، فنحن جنوز ذلك ، فلم قلتم إنَّه يوجد هذا املعىن يف هذه الوقائع؟

احلرام واحلرمات الشهر احلرام بالشهر { : أن يكون هذا متَّصالً بقوله سبحانه : الوجه الثالث من تأويل اآلية 
فال حتملنَّكم حرمة الشهر على أن تستسلموا ملن قاتلكم ، فتهلكوا بترككم : أي ]  ١٩٤: البقرة [ } ِقَصاٌص 

  .القتال ، فإنَّكم بذلك تكونون ملقني بأيديكم إىل التهلكة 
فنهلك إن أنفقنا ، وال يبقى معنا شيٌء  إنَّا خناف الفقر ،: أنفقوا يف سبيل اهللا ، وال تقولوا : أنَّ املعىن : الوجه الرابع 

، فنهوا أن جيعلوا أنفسهم هالكني باإلنفاق ، واملراد من هذا الفعل واإللقاء احلكم بذلك؛ كما يقال جعل فالنٌ فالناً 
  .هالكاً ، وألقاه يف اهلالك؛ إذا حكم عليه بذلك 

أنَّ الرجل يصيب الذنب الذي يرى أنه ال ينفعه معه هو : قال حممد بن سريين ، وعبيدة السَّلماينُّ : الوجه اخلامس 
عمل؛ فيستهلك يف املعاصي ، فذلك هو إلقاء النفس إىل التهلكة؛ فحاصله أنَّ معناه النَّهُي عن القنوط من رمحة اهللا 

  .تعاىل؛ ألن ذلك حيمل اإلنسان على ترك العبودية ، واإلصرار على الذنب 
وال تلقوا ذلك اإلنفاق يف التهلكة ، واإلحباط؛ } َوأَْنِفقُواْ ِفي َسبِيلِ اهللا { راد حيتمل أن يكون امل: الوجه السادس 

وذلك بأن تفعلوا بعد ذلك اإلنفاق فعالً حيبط ثوابه ، إما بذكر املنَّة ، أو بذكر وجوه الرياء ، والسُّمعة؛ ونظريه 
  ] . ٣٣: حممد [ } َوالَ تبطلوا أَْعَمالَكُمْ { : قوله تعاىل 

]  ٢٦٧: البقرة [ } َوالَ َتَيمَُّمواْ اخلبيث ِمْنُه ُتْنِفقُونَ { : اإللقاء يف التهلكة ، قال تبارك وتعاىل : روي عن عكرمة و
.  

  .هو عامٌّ يف مجيع ما ذُكر ، ألن اللفظ حيتمله : وقال الطََّبرِيُّ 
من فعل احلسن ، وإمنا كثر استعماله يف من نفع  مشتقٍّ: ، فقيل » احملِْسنِ « اختلفوا يف اشتقاق » َوأَْحِسُنوا « قوله 

فالضرُب ، والقتلُ إذاً َحُسَنا ، ] التَّقْدِير [ غريه بنفع حسنٍ ، من حيث إنَّ اإلحسان حسنٍ يف نفسه ، وعلى هذا 
  .كان فاعلهما حمسناً 

حسناً ، وإحساناً معاً؛ فهذا وقيلك مشتقٌّ من اإلحسان؛ ففاعل احلسن ال يوصف بكونه حمسناً؛ إالَّ إذا كان فعله 
  .االشتقاق إنَّما حيصل من جمموع األمرين 

  .أَْحِسُنوا يف فَرَائضِ اللَِّه : قال األَصمُّ 
أسحنوا يف اإلنفاق على من يلزمكم نفقته ، واملقصود منه أن يكن ، ذلك اإلنفاق وسطاً من غري إسراف ، : وقيل 

  .، وميكن محل اآلية على اجلميع  وال تقتري ، وهذا أقرب التصاله مبا قبله

َحتَّى َيْبلُغَ الَْهْدُي َمِحلَُّه فََمْن َوأَِتمُّوا الَْحجَّ َوالُْعمَْرةَ ِللَِّه فَإِنْ أُْحِصرُْتْم فََما اْستَْيَسَر ِمَن الَْهْديِ وَلَا َتْحِلقُوا ُرُءوَسكُْم 
ِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَْو َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك فَإِذَا أَِمنُْتْم فََمْن َتَمتََّع بِالُْعْمَرةِ إِلَى الَْحجِّ كَانَ ِمْنكُْم مَرِيًضا أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَ

لَةٌ ذَِلَك ِلَمْن لَمْ َك َعَشَرةٌ كَاِمفََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم ثَلَاثَِة أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ َوَسْبَعٍة إِذَا َرَجعُْتْم ِتلْ
  ) ١٩٦(َيكُْن أَْهلُُه حَاِضرِي الَْمْسجِِد الْحََرامِ َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشدِيُد الْعِقَابِ 



، يف اللغة عبارةُ عن القصد ، وإمنا يقال حجَّ فالنٌ الشيء ، إذا قصده مرَّةً بعد أخرى ، وأدام االختالف إليه : احلجُّ 
هو اسمٌ : السَّنة ، وإمنا قيل هلا ِحجَّةٌ؛ ألن الناس حيجُّون يف كل سنٍة ، ويف الشرع : بكسر احلاء » اِحلجَّةُ « و 

  .ألفعال خمصوصة يشتمل على أركاٍن ، وواجباٍت ، وُسننٍ 
ما ال جيب بتركها : السُّنن ما ال حيصل التحلُّل إالَّ باإلتيان به ، والواجب هو الذي إذا تركه جيرب بالدم ، و: فالركن 

  .شيٌء ، وكذلك أفعال العمرة 
بفتحِ احلاِء يف كلِّ » احلَجُّ « : وقرأ نافٌع ، وأبو َعْمرٍو ، وابُن كثري ، وأبو بكر ، عن عاصمٍ رمحة اهللا تعاىل عليهم 

  .لكسر يف كلِّ القرآن با: القرآن الكرمي ، وهي لغة أهل احلجاز ، وقرأ محزة ، والكسائيُّ ، وحفٌص ، عن عاصمٍ 
بالفتح املصدر ، وبالكسر : ومها لغتان مبعىن واحٍد؛ كرِطلٍ وَرطلٍ ، وِكسر البيت ، وكَسره ، وقيل : قال الكسائيُّ 

  .االسم 
حلَجَّ وَالُعْمَرةَ وَأَِتمُّوا ا« : ويف مصحف ابن مسعوٍد » وأِقيمُوا احلَجَّ َوالُْعْمَرةَ ِللَِّه « : وقرأ علقمة ، وإبراهيم النَّخعيُّ 

أنَّ العرب  -هنا  -» ِللَِّه « : وأقيموا احلج والعمرة إىل البيت ، وفائدة التخصيص بقوله : وروي عنه » إىل الَبيت 
كانت تقصد احلج لالجتماع ، والتظاهر ، وحضور األسواق؛ وكلُّ ذلك ليس ِللَه فيه طاعةٌ ، وال قربةٌ؛ فأمر اهللا 

  .داء فرضه ، وقضاء حقِّه تعاىل بالقصد إليه أل
متعلٌق بأِتمُّوا ، والالم الم املفعول من » ِللَِّه « على العطف على ما قبلها ، و » الُعْمَرةَ « واجلمهور على نصب 

وقرأ عليٌّ وابن . أمتُّوها كائنني هللا : وجيوز أن تتعلَّق مبحذوٍف على أهنا حالٌ من احلجِّ والعمرة ، تقديره . أجله 
  .اخلرب ، على أهنا مجلة مستأنفةٌ » هللا « و . بالرفع عل االبتداء » والُعْمَرةُ « : ، وزيد بن ثابت ، والشعّيب  مسعوٍد

  .أن يتمَّهما مبناسكهما وحدودمها وسننهما : إمتام احلجِّ والعمرة : قال ابن عباسٍ ، وعلقمة ، وإبراهيم ، والنخعي 
  .أن حترم هبما مفردين مستأنفني من دويرية أهلك : جِّ والعمرة متام احل: وقال سعيدُ بن جبريٍ ، وطاوس 

  .ويروى عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعاً 
أن حترم هبما من دويرية أهلك : متام احلجِّ والعمرة :  -رضي اهللا عنهما  -وقال عليُّ بن أيب طالبٍ ، وابن مسعودٍ 

فهي متعة ، وعليه فيها اهلدي إن وجده ، أو الصيام إن مل جيد اهلدي  فإن فعلها يف أشهر احلج ، مث أقام حىت حجَّ؛. 
  .، ومتام احلج أن يأيت مبناسكه كلِّها حبيث ال يلزمه دٌم ، بسبب قرٍن ، وال متعٍة 

  .أن تكون النفقة حالالً ، وينتهي عما هنى اهللا عنه : إمتامها : وقال الضحاك 
  .من أهلك هلما؛ ال لتجارٍة ، وال حلاجٍة أخرى  أن خترج: إمتامها : وقال سفيان الثوري 
  .الوفد كثٌري ، واحلاُج قليلٌ  -رضي اهللا عنه  -قال عمر بن اخلطاب 

  فصل يف اختالفهم يف وجوب العمرة
اتَّفقت اُألمَّة على وجوب احلج ، على من استطاع إليه سبيالً ، واختلفوا يف وجوب العمرة؛ فذهب أكثر العلماء 

واهللا إنَّ العمرة لقرينة احلجِّ : ؛ وهو قول عمر ، وعلّي ، وابن عمر ، ورواه عكرمة عن ابن عباسٍ ، قال إىل وجوهبا
وبه قال عطاٌء ، وطاوس ، وجماهد ، واحلسن ، وقتادة وسعيد بن } وَأَِتمُّواْ احلج والعمرة للَِّه { : يف كتاب اهللا تعاىل 

  .افعيُّ ، يف أصحِّ قوليه جبري ، وإليه ذهب الثوريُّ ، وأمحد ، والش

وذهب قوٌم إىل أهنا ُسنَّةٌ ، وهو قول جابرٍن وبه قال الشعيبُّ ، وإليه ذهب مالٌك ، وأبو حنيفة ، رضي اهللا عنهم 
  .أمجيعن 

كاملً تاماً؛  واإلمتام قد يراد به فعل الشيء} َوأَِتمُّواْ احلج والعمرة للَِّه { : قوله تعاىل : حجةُ القولٍ األوَّلِ أدلةٌ منها 



فعلهنَّ على التمام : أي ]  ١٢٤: البقرة [ } َوإِذِ ابتلى إِْبَراهِيَم َربُُّه بِكَِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ { : بدليل قوله سبحانه وتعاىل 
  .الليل فافعلوا الصيام تاماً إىل : ، أي ]  ١٨٧: البقرة [ } ثُمَّ أَِتمُّواْ الصيام إِلَى الليل { : ، والكمال ، وقوله 

فإن قيل حيتمل أن يكون املراد أنكم إذا شرعتم فيهما ، فأمتومها؛ ألنَّها تدلُّ على أصل الوجوب؛ ألنَّا إمنا استفدنا 
: ، ال من هذه اآلية ، وكذا قوله ]  ٩٧: آل عمران [ } َوللَِّه َعلَى الناس ِحجُّ البيت { : الوجوب من قوله تعاىل 

كُِتَب َعلَْيكُُم { : إنَّما استفدنا وجوب الصوم من قوله تعاىل ]  ١٨٧: البقرة [ } إِلَى الليل ثُمَّ أَِتمُّواْ الصيام { 
واحلجُّ والعمرةُ جيب إمتامهما بالشروع « ثُمَّ أِتمُّوا الصَِّياَم إىل اللَّْيلِ : ال من قوله ]  ١٨٣: البقرة [ } الصيام 

وجب إمتامه بالشروع ، فيكون : الصوم خرج بدليلٍ ، أو تقول : قول فيهما ، سواٌء أكانا فرضاً ، أو تطوُّعاً ، وت
  .األمر باإلمتام ، مشروطاً بالشروع فيهما 

أنَّ ما ذكرناه أوىل؛ ألن على تقديركم حيتاج إىل إضمارٍ ، وعلى ما قلناه ال حيتاج إىل إضمار؛ فكان : فاجلواب 
هل التفسري ذكروا أنَّ هذه اآلية أول آيٍة نزلت يف احلجِّ ، فحملها أنَّ أ: االحتمال الذي ذكرناه أوىل ، ويدلُّ عليه 

  .على إجياب احلجِّ ، أوىل من محلها على وجوب اإلمتام بشرط الشُّروع 
وإن كانت شاذَّةً ، لكنَّها جتري جمرى خرب « وأِقيُموا احلَجَّ والُْعْمَرةَ ِللَِّه » وأيضاً يؤّيده ما ذكرناه من قراءة من قرأ 

  .لواحد ا
بالرفع يدلُ على أهنم قصدوا إفراد العمرة عن « والُعْمَرةُ ِللَِّه » : قراءة عليٍّ ، وابن مسعوٍد ، والشَّعيب : فإن قيل 

  :حكم احلجِّ ، يف الوجوب؛ فاجلواب من وجوه 
  .أهنا شاذَّةٌح فال تعارض املتواترة : أحدها 

  قد استدللتم أنتم بالشاذَّة أيضاً؟: فإن قيل 
استدللنا هبا حيث هي موافقةٌ؛ فتكون تقويةً لالستدالل ، ال أهنا نفس الدَِّليل ، واستداللكم بالشاذَّة؛ نفس : لنا ق

  .الدليل ، وهو معارٌض هبا؛ فتساقط االستدالالن ، وسلمت املتواترة عن املعارض 
  .اهللا ، وذلك ال ينايف وجوهبا  أنَّ العمرة عبادةٌ: معناها « وَالُعْمَرةَ ِللَِّه » : أن قوله : وثانيها 
  .أنَّ يف هذه القراءة ضعفاً يف العربية؛ ألنَّها تقتضي عطف اجلملة االمسية على اجلملة الفعلية : وثالثها 

، يدلُّ على وجود حجٌّ أصغر ، وهو العمرة ]  ٣: التوبة [ } َيْوَم احلج األكرب { : قوله تعاىل : الدليل الثاين 
  .باالتفاق 

  :ثبت أن العمرة حجٌّ ، فتكون واجبةٌ؛ لقوله تعاىل  وإذا

  ] . ٩٧: آل عمران [ } َعلَى الناس ِحجُّ البيت { 
 -عليه الصَّالة والسَّالم  -سأل النيبَّ  -عليه الصَّالة والسَّالم  -أنَّ جربيل : ما ورد يف الصَّحيح : الدليل الثالث 

 إِلهَ إِالَّ اللَُّه ، وأَنَّ ُمحمداً َرُسولُ اللَِّه ، وأَنْ ٌتقِيَم الصَّالَةَ ، وتُْؤِتي الزكاةَن أَنْ َتْشَهَد أَنْ ال« : عن اإلسالم ، فقال 
  »وَتُصوَم رََمَضانَ ، وََتُحجَّ َوَتْعَتِمَر 

ٌخ كبٌري إنَّ أيب شي: أليب رزين ، ملَّا سأله ، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم وشرَّف وكرَّم وجمَّد وجبلَّ وعظَّم  -وقوله 
» ُحجَّ عن أبِيَك َواْعتَْمْر « : أدرك اإلسالم ، وال يستطيع احلجَّ والعمرة ، وال الظَّْعَنة ، فقال عليه الصَّالة والسَّالم 

  »إنَّ احلجَّ والُعمَْرةَ فَرِيَضَتاِن ، ال َيُضرَُّك بأيهما َبَدأْت «  -عليه الصَّالة والسَّالم  -وقال 
عليه الصَّالة  -قُلُْت َيا َرسُولَ اللَِّه ، َهلْ َعلَى النَِّساِء جَِهاٌد؟ فقال : قالت  -عنها  رضي اهللا -وعن عائشة 

  »احلَجُّ َوالُعْمَرةُ : َعلَْيهِنَّ جَِهاٌد الَ ِقَتالَ ِفيِه «  -والسَّالم 



إن استطاع إىل ذلك ليس أحد من خلق اهللا إالَّ وعليه حجةٌ وعمرة واجبتان :  -رضي اهللا عنه  -وقال ابن عمر 
  .سبيالً 

اعتمر النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم وشرَّف وكرَّم وجمَّد وجبَّل وعظَّم قبل احلجِّ ، :  -رضي اهللا عنه  -وقال الشافعيُّ 
  .ولو مل تكن العمرة واجبةً ، لكان األشبه أن يبادر إىل احلجِّ الواجب 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أركان اإلسالم ، فعلَّمه الصالة ، يف قصة األعرابِّي حني سأل رسول : القول الثالث 
واهللا ال أزيد : ، فقال » ال إالَّ أن تطَّوع « : هل عليَّ غريها؟ قال : والزكاة ، والصوم ، واحلجَّ ، فقال األعرايبُّ 

  »أفلح إن صدق « : على هذا ، وال أنقض ، فقال عليه الصالة والسالم 
شََهاَدِة أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، َوأَنَّ ُمَحمَّداً َرُسولُ اللَِّه ، : بُنَِي اإلسالُم َعلَى َخْمسٍ « : ة والسَّالم وقال عليه الصَّال

  »َوإِقَامِ الصَّالَِة ، َوإِيَتاِء الزَّكَاِة ، َوَصْومِ رََمَضانَ ، وَحجِّ الَْبْيِت 
  »وا خَْمَسكُْم ، وَزكُّوا أَْموَالَكُْم ، َوُحجُّا َبيَْنكُمْ َتْدُخلُوا َجنَّة َربِّكُْم َصلُّ« :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -وقال 

وعن حممد املنكدر ، عن جابر بن عبد اهللا ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنَّه سئل عن العمرة ، واجبةٌ هي أم ال؟ 
  »الَ ، َوأَنْ َتْعَتِمرَ َخْيٌر لََك « : فقال 

صلى اهللا عليه وسلم وشرَّف  -الضَّرير ، عن أيب صاحلٍ احلنفي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، عن النيب  وعن معاوية
  »احلَجُّ جَِهاٌد ، وَالُعْمَرةُ َتطَوٌَّع « : قال  -وكرَّم وجمَّد وجبَّل وعظَّم 

  :واجلواُب من وجوٍه 
  .أن هذه أخباُر آحاٍد؛ فال تعارض القرآن : أحدها 
أنَّ هذه اآلية الكرمية نزلت يف السَّنة السابعة من اهلجرة ، فيحتمل أنَّ هذه األحاديث حيث وردت ، مل : وثانيها 

  .، وهذا هو األقرب ملا ذكرناه } َوأَِتمُّواْ احلج والعمرة للَِّه { : تكن العمرة واجبةً ، مث نزل بعدها 

فيهم احلجَّ ، وليس فيها بيان تفصيل احلج ، وقد بينَّا أن أن قصة األعرايب ، واحلديثني اللذين بعده ، ذكر : وثالثها 
  .العمرة حجٌّ ، فال تنايف وجوب العمرة ، وأمَّا حديث ابن املنكدر ، فرواه احلجاج بن أرطاة؛ وهو ضعيٌف 

  فصل
  .اإلفراد ، والتمتع ، والقران : واتفقت األمة على أنَّه جيوز أداء احلجِّ والعمرة على ثالثة أوجٍه 

  .أن ُيحرم باحلجِّ منفرداً ، مث بعد الفراغ منه ، يعتمر من أدىن احللِّ : اإلفراد ف
  .أن يعتمر يف أشهر احلجِّ ، فإذا فرغ من العمرة ، حيرم باحلجِّ من مكة املشرقة يف عامه : والتمتع 
أن يفتتح الطواف؛ فيصري قارناً ، أن حيرم باحلج واملرة معاً ، أو حيرم بالعمرة ، مث يدخل عليها احلجَّ قبل : والقران 

  .ولو أحرم باحلج ، مث أدخل عليه العمرة ، مل ينعقد غحرامه بالعمرة 
  .واختلفوا يف أيِّ هذه الثَّالثة أفضل؟ وتفاصيل هذه األقوال مذكورةٌ يف كتب الفقه 

  .املنع واحلبس : واإلحصار أصل احلصر ، : قال أمحد بن حيىي ]  ١٩٦: البقرة [ } فَإِنْ أُْحِصرُْتْم { : قوله 
  .احلصري؛ ألنه ممنوع من الناس : ومنه قيل للملك 

  ]الكامل : [ قال لبيٌد 
  جِنٌّ لََدى بَابِ الَْحِصريِ ِقَياُم. ...  - ٩٧٩

فقال الفراء ، والزجاج ، والشيباين؛ إهنما مبعىن ، يقاالن يف . وهل ُحِصر وأُْحِصر مبعىن ، أو بينهما فرٌق؟ خالٌف 
  ]الطويل [ ملرض ، والعدوِّ مجيعاً؛ وأنشدوا على ذلك ا



  َعلَْيَك َوالَ أَنْ أَْحَصرَْتَك ُشُغولُ... َوَما َهْجُر لَْيلَى أَنْ َتكُونَ تََباَعَدْت  - ٩٨٠
: الم يف فصيح الك: وفرقَّ بعضهم ، فقال الزخمشري ، وثعلٌب . وهو قولٌ أيب ُعَبْيَدة ، وابن السِّكِّيِت ، وابن قتيبة 

[ } الذين أُحِصُرواْ ِفي َسبِيلِ اهللا { : إذا منعه أمٌر من خوٍف ، أو مرض ، أو عجز؛ قال تعاىل : أُْحِصر فالنٌ : يقال 
إذا حبسه عدوٌّ ، أو سجنٌّ ، هذا هو األكثر يف كالمهم ، ومها مبعىن يف كل شيٍء ، : ، وُحِصر ]  ٢٧٣: البقرة 

أُْحِصر : واملشهوُر ِمَن اللَُّغِة : فراء والشيباين ، ووافقه ابن عطية أيضاً؛ فإنه قال صدَّه وأصدَّه ، وكذلك ال: مثل 
وقال » ُحِصر باملرضِ ، وأُْحِصر بالَعُدّو « : ، فقال » ُمْجَمِله « وعكس أبن فارسٍ يف . باملرضِ ، وُحِصر بالَعُدوِّ 

َصْدُره ، أي : قال ، وي» ُحِصر يف احلَْبسِ ، أَقْوى ِمْن أُْحِصر « : ثعلب  الَ ُيبُوُح : ضاق؛ ورجلٌ َحِصٌر : َحِصرَ 
  ]الطويل [ بسرِّه ، قال جرير يف ذلك املعىن 

  َحِصراً بِسِرِِّك َيا أَُمْيَم َحُصوراً... َولَقَْد َتكَنَّفَنِي الُْوَشاةُ فََصاَدفُوا  - ٩٨١
ى بعضٍ ، تشبيهاً باحتباس الشَّيء مع غريه ، واحلصر معروٌف؛ المتناعِ بعضه ببعض ، وانضماُم بعضه غل: واحلَِصُري 

  .احتباس البول ، والغائط : 
: إنَّ احلَْصَر خمتصٌّ باملنع احلال من جهة العدوِّ؛ وهو مرويٌّ عن ابن عبَّاس ، وابن عمر ، وابن الزُّبري ، قالوا : وقيل 

ملسيِّب ، وإليه ذهب إسحاق ، وأمحد ، والشافعيُّ ال حصر إالَّ حصر العدوِّ ، وهو قول سعيد بن جبري ، وسعيد بن ا
  .رمحهم اهللا تعاىل؛ وأكثر أهل اللغة يردُّون هذا القول  -

  هل يثبت للمحصر باملرض ويغره من املوانع حكم احملصر بالعدوِّ؟: وفائدة هذا اخلالف يف أنَّه 
أنَّه ثابتٌ بالنصِّ ، وقال : ت ، قال بعضهم يثبت ، والقائلون بأنه يثب: ال يثبت ، وقال غريه : فقال الشافعيُّ 

  .بالقياس اجللي : آخرون 

  :مذهب أهل اللغة؛ ألن أهل اللغة قائالن : حجَّة القائلني بالثبوت 
  .القائلون بأن اإلحصار خمتصٌّ باحلبس احلاصل بسبب املرض ، فتكون اآلية الكرمية نصاً صرحياً فيه : أحدمها 
َمْن كُِسرَ « : اإلحصار املطلق احلبس ، سواٌء كان مرٌض أو عدوٌّ؛ فقال صلى اهللا عليه وسلم القائلون بأن : والثاين 

  »أَْو َعرَج ، فَقَْد َحلَّ ، وعليه احلَجُّ ِمْن قَابِل 
فدلَّ ظاهر اآلية ، . َصَدق : عن ذلك؛ فقاال  -رضي اهللا عنهما  -فسألُت ابن عباسٍ ، وأبا هريرة : قال عكرمة 

  .عليه أيضاً واحلديث 
هذا باطلٌ باتفاق أهل اللغة ، وبتقدير ثبوته ، : فهو أنَّ اإلحصار اسٌم ملنع العدوِّ ، فنقول : وعلى القول الثَّالث 

  .يقيس املرض على العدوِّ جبامع دفع احلرج ، وهو قياٌس َجِليٌّ ظاهٌر 
نَّ قوهلم أقوى؛ لتقدمهم على هؤالء األدباء ، وأّما بتقدير مذهب ابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبري ، فال شكَّ أ

واحلديث ضعيف ، وميكن تأويله بأنَّه إّنما حيل بالكسر ، والعرج ، إذا كان . يف معرفة اللغة ، ومعرفة تفسري القرآن 
  .مشروطاً يف عقد اإلحرام 

لم وشرَّف ، وكرَّم ، وجبَّل ، أنَّ ضباعة بنت الزبري كانت وجعةً؛ فقال هلا النيبُّ صلى اهللا عليه وس: كما روي 
  :ويؤكد هذا القول وجوٌه » ِحّجي واْشَترِطي ، َوقُويل اللَُّهمَّ َمَحلِّي َحْيثُ حََبْسَتين « : وعظَّم 
ذهب زَْيٌد ، وأذَْهْبُته انا ، : إفعالٌ من احلصر ، واإلفعال تارةً جييء مبعىن التعدية ، حنو : أنَّ اإلحصار : أحدها 

صار ذا غُدٍَّة ، وأجرب الرجل ، إذا صار ذا إبل جرىب ، وجييء : أَغَدَّ البعُري ، أي : صار ذا كذا؛ حنو : ىن وجييُء مبع
  .أَْحمْدُت الرجل ، أي وجدته حمموداً : وجدته بصفة كذا؛ نوحو : مبعىن 



املعىن أنَّهم صاروا والغحصار ال ميكن أن يكون للتعدية؛ فوجب إمَّا محله على الصريورة ، أو على الوجدان ، و
  .حمصورين ووجدوا حمصورين 

هو أهنم : واتفق أهل اللُّغة على أنَّ احملصور هو املمنوع بالعدو ، ال باملرض ، فوجب أن يكون معىن اإلحصار 
  .صاروا ممنوعني بالعدوِّ ، وذلك يؤكِّد ما قاله الشافعيُّ 

أنَّه ممنوٌع من فعله ، وحمبوٌس عن مراده؛ غذا كان الغي : نسان أنَّ احلصر عبارة عن املنع ، وإمنا يقال لإل: وثانيها 
  .هو فاعل ذلك املنع واحلبس 

عبارة عن الكيفية احلاصلة عند اعتدال املزاج ، وسالمة األعضاء ، وذلك مفقودٌ يف حّق املريض؛ ألنَّه : فاحلصر 
  .احلكم على املانع تستدعي حصول املقتضي  غري قادر على الفعل ألبتة؛ فال حيكم عليه بأنه ممنوع ، ألن إحالة

القدرة حاصلة إالَّ أنه تعذْر الفعل؛ ألجل مدافعة العدوِّن فصح ها هنا أن  -فها هنا  -أمَّا إذا كان ممنوعاً بالعدو ، 
  .إنه ممنوٌع من الفعل؛ فوجب أن يكون اإلحصار حقيقة يف العدو ، ال يف املرض : يقال 

حبستم ومنعتم ، واحلبس ال بدَّ له من حابسٍ ، واملنع ال بدَّ له من مانعٍ؛ ألنَّ : أي » أُْحِصرُْتْم « : أن قوله : وثالثها 
احلبس ، واملنع فعلٌ ، وإضافة الفعل إىل املرض حمالٌ عقالً ، ألن املرض عرٌض ال يبقى زمانني ، فكيف يكون فاعالً 

  .، وحابساً ، ومانعاً 

  .، ومانٌع؛ فهو وصٌف حقيقيٌّ ، ومحل الكالم على احلقيقة ، أوىل من محله على اجملاز  وأمَّا وصف العدوِّ بأنه حابٌس
أنَّ اإلحصار مشتٌق من احلصر ، ولفظ احلصر ال إشعار فيه باملرض؛ فوجب أن يكون خالياً عن املرض : ورابعها 

  .قياساً على مجيع األلفاظ املشتقة 
فعطل عليه املرض ، فلو كان } ن كَانَ ِمنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِِه أَذًى مِّن رَّأِْسِه فََم{ : أنَّه تعاىل قال بعده : وخامسها 

  .احملصر ، هو املرض ، أو من يكون املرض داخالً فيه ، لكان عطفاً للشيء على نفسه 
إن منعتم : كرمية إمنا خصَّ املريض بالذكر؛ ألنَّ له حكماً خاصاً ، وهو حلق الرأس ، فصار تقدير اآلية ال: فإن قيل 

  .مبرض ، حتللتم بدمٍ ، وإن تأذَّى رأسكم مبرض ، حلقتم ، وكفَّرمت 
هذا وإن كان حسناً هلذا الغرض ، إالَّ أنه مع ذلك يلزم منه عطف الشيء على نفسه ، ومحل احملصر على غري : قلنا 

  .املريض يوجب خلوَّ الكالم عن هذا االستدالل ، فكان أوىل 
ولفظ األمن إمنا يستعمل يف اخلوف من العدوِّ ، } فَإِذَآ أَِمنُتْم فََمن َتَمتََّع بالعمرة إِلَى احلج { : تعاىل  قوله: وسادسها 

  .ُشِفي ، وُعِفَي وال يقال أِمَن : ال يف املرض ، فإنَّه يقال يف املرض 
من املرض من اهلالك ، وأيضاً خصوص أ: ال نسلِّم أنَّ لفظ األمن ال يستعمل إالَّ يف اخلوف ، فإنه يقال : فإن قيل 

  .آخر اآلية ال يقدح يف عموم أوَّهلا 
  .لفظ األمن إذا كان مطلقاً غري مقيَّد ، فإنَّه ال يفيد إالَّ األمن من العدوِّ : قلنا 

  .خصوص آخر اآلية الكرمية ال يقدح يف عموم أوَّهلا : وقوله 
ليس فيه بيان أنَّه حصل األمن عن ماذا ، فال بدَّ وأن يكون املراد }  فَإِذَآ أَِمنُتْم{ : بل يوجب؛ ألن قوله : قلنا 

  .فإذا أمنتم من ذلك اإلحصار : حصول األمن عن شيٍء تقدَّم ذكره ، وليس إالَّ اإلحصار ، فكان التقدير 
  .لعدوِّ وإذا ثبت أنَّ لفظ األمن ال يطلق إالَّ يف العدّو ، وجب أن يكون املراد من هذا اإلحصار ، منع ا

إمجاع املفسرين على أن سبب نزول هذه اآلية الكرمية ، أن الكفَّار أحصروا النيب صلى اهللا عليه وسلم : وسابعها 
باحلديبية ، واختلف العلماء يف اآلية النازلة يف سببه؛ هل تتناول غري ذلك السبب؟ إالّ أهنم اتفقوا على أنَّه ال جيوز 



، فكان اإلحصار يف هذه اآلية الكرمية عبارة عن العدوِّ ، وأّما قياس منع املرض أن يكون ذلك السبب خارجاً عنه 
  :عليه ، فال ميكن لوجهني 

شرطٌ ، وحكم الشرط انتفاء املشروط عند انتفائه ظاهراً ، فيقتضي أالَّ يثبت احلكم إالَّ يف » إِنْ « أنَّ كلمة : االول 
ا هذا احلكم يف غريه قياساً ، كان ذلك نسخاً للنصِّ بالقياس ، وهو غري اإلحصار الذي دلَّت اآلية عليه ، فلو أثبتن

  .جائز 
أنَّ اإلحرام شرٌع الزٌمن ال حيتمل النسخ قصداً؛ أال ترى أنَّه لو جامع ، فسد حجُّه ومل خيرج من اإلحرام؛ : الثاين 

ال يستفيد بتحلّله ورجوعه أمناً من وكذا لو فاته احلجُّ حىت لزمه القضاء ، واملريض ليس كالعدّو؛ ألن املريض 
مرضه ، وأمَّا احملصر بالعدو ، فإّنه خائٌف من القتل إذا أقام ، فإذا رجع ، فقد أمن ، وختلص من خوف القتل ، واهللا 

  .أعلم 

  فصل
مل َيُجْز ِقتَالُه ، ولو وثق بالظهور احلَاِصرُ الَ َيْخلُوا ِمْن أَنْ يكونَ كَافِراً أَْو ُمْسِلَماً ، فإن كان كافراً ، « : قال القرطيبُّ 

ولو سأل الكافر ]  ١٩١: البقرة [ } َوالَ ُتقَاِتلُوُهْم عِْنَد املسجد احلرام { : عليه ، ويتحلل مبْوِضعه؛ قوله تعاىل 
جعالً ، مل جيز؛ ألن ذلك وهن يف اإلسالم ، وإن كان مسلماً مل جيز قتاله حبال ، ووجب التحلل ، فإن طلب جعالً 
ويتخلّى عن الطريق ، جاز دفعه ، ومل جيز القتال؛ ملا فيه من إتالف املهج ، وذلك ال يلزم يف أداء العبادات ، فإنّ 

وألن احلجَّ ممَّا ينفق فيه املال ، : الدِّين أمسح ، وأّما بذل اجلعل ، فلما فيه من دفع أعظم الضَّررين باألسهل منهما 
  .» فيعدُّ هذا من النَّفقة 

  فصل
ال خيلو إّما أن يتيقَّن بقاؤه ، واستيطانه ، لقوته وكثرته ، أوال ، فإن كان األول ، حلَّ احملصر مكانه : لعدوُّ احلاصر ا

من ساعته ، وإن كان الثاين ، فهو مما يرجى زواله ، فهذا ال يكون حمصوراً؛ حىت يبقى بينه وبني احلج مقدار ما يعلم 
  .ج؛ فيحلّ حينئٍذ أنَّه إن زال العدو ، ال يدرك احل

  .من حصر عن احلج بعدو ، فال يقطع التَّلبية ، حىت يروح الناس إىل عرفة : وقال أشهب 
  فصل يف اإلحصار

فأمَّا عن الواجبات اليت جترب بالدم كالرَّمي واملبيت مبزدلفة ، ، . إمنا يكون عن البيت ، أو عن عرفة : اإلحصار 
رم يتمكن من إمتام حجَّه جبربها بالدَّم ، وإذا إحصر عن طريق ، وله طريق غريها وحنوها ، فال إحصار فيها؛ ألن احمل

، يتمكَّن يف الوصل إىل مكَّة ، ويدرك احلجَّ من غري زيادٍة يف النفقة ، أو مرية ال جتحف هبن فليس مبحصر ، إذا 
  فهو حمصر. حف مباله ، أو كانت زيادة النَّفقة جت] فإن مل تكن أمناً [ كانت تلك الطُّرق أمناً ، 

  فصل يف قضاء احملصر
إذا أُحصر ، فال قضاء عليه باإلحصار؛ ألنه إن كان حمرماً حبجّ الفرض ، أو النَّذر ، وكان ذلك يف العام الذي وجب 

عليه احلجُّ فيه ، مل جيب القضاء؛ ألن شروط وجوب احلجِّ مل تكمل؛ لوجود اإلحصار ، وإن كان ذلك يف العام 
وجب عليه احلجُّ للوجوب السَّابق ، ال لإلحصار؛ وإن كان احلجُّ تطوُّعا ، فال قضاء؛ ألنَّه مل جيب عليه : الثاين 
  .ابتداًء 
  :الذي ، ويضعف جعلها نكرة موصوفة ، وفيها ثالثة أقوال : موصولة ، مبعىن » َما « ، } فََما استيسر { : قوله 

  .أو فلينحر ، وهذا مذهب ثعلب  فلُيهِد ،: أنَّها يف حمل نصب ، أي : أحدها 



  .فعليه ما استيسر : أنه مبتدأ واخلرب حمذوف تقديره : ويعزى لألخفش : والثاين 
فالواجب ما استيسر ، واستيسر هنا مبعىن يسر اجملّرد كصعب ، : أنه خرب مبتدأ حمذوف تقديره : والثالث 

َتكَبَّر واْسَتكَْبَر ، وتعظَّم واْسَتعْظََم ، وقد تقدَّم : و تفعَّل حن: واستصعب ، وغين واستغىن ، وجيوز أن يكون مبعىن 
  .ذلك 

  :فيه وجهان » ِمَن اهلَْدي « : قوله 
العائد » اْسَتْيَسر « تبعيضية ، ويكون حملها النَّصب على احلال من الضَّمري املستتر يف » ِمْن « أن تكون : أحدمها 

  .حال كونه بعض اهلدي : ، أي » َما « على 
  .لبيان اجلنس ، فتتعلق مبحذوف أيضا » ِمْن « أن تكون : والثاين 

  :َويف اهلَْدي قوالن 
  .َجْمَع َهْدَيةَ كََجْدي مجع َجْدَيةِ السَّْرج . أنه : أحدمها 
ْمر بُن قال أبو َع. املُْهَدى ، ولذلك يقُع لألفراِد واجلَْمعِ : أن يكُون مصدراً واقعاً موقع املَفْعُول ، أي : والثاين 
  .ال أْعرف هلذه اللَّفْظَِة َنِظرياً : العالء 

  :بتشديد الَياء ، وفيها وجهان » اهلَديُّ « : وقرأ ُمجاهد والزُّهريُّ 
  .أن َيكُون مجع َهِديَّة كمطيَّة ومطايا وركيَّة وَركايا : أحدمها 

  ]الوافر : [ قِّلُوَنُه؛ قال الشَّاعر ، ومتيم يث» اهلَْدي « أهلُ اِحلَجاز ُيَخِففُون : قال أمحُد بُن حيىي 
  َوأَْعنَاقِ اهلَِديِّ ُمقَلََّداِت... َحلَفُْت بَِربِّ َمكَّةَ وَالُْمَصلَّى  - ٩٨٢

  .» أَْهَداُء « : َوُيقالُ يف مجع اهلَْدي 
  .َمقُْتول : قتيلٍ مبعىن : أنْ يكون فعيالً مبعىن َمفُْعولٍ ، حنو : والثاين 
  فصل

فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيضاً أَْو { فََتَحلَّلُْتم فما استيسر ، وهو كقوله : يف اآلية الكرمية إِْضمَاٌر ، والتَّقدير :  قال القَفَّال
فَلَْيْهدِ أو فلينحر : فَأَفْطََر ِفِعدَّة ، وفيها إضماٌر آخر ، هو ما َتقَدَّم ، أي : أي ]  ١٨٤: البقرة [ } على َسفَرٍ فَِعدَّةٌ 

  .ما يهدى إىل بيت اهللا ، عزَّ وجلَّ ، تقرباً إليه مبنزلة اهلَديَّة : ْيَسَر ، فالواجُِب ما استيسر ، ومعىن اهلَدي ما اْسَت
أعاله بدنه ، وأوسطه بقرةٌ ، وأخسه شاةٌ ، فعليه ما : واحلسُن وقتادة  -رضي اهللا عنهما  -قال عليٌّ وابُن عباس 

  .تيسر من هذه األجناس 
  فصل

ال َبَدلَ لَُه ، ويكونُ اهلَْديُ يف ذِمته أبداً؛ : ْحَصرَ اهلَْدي ، هل ينتقل إىل الَبَدل؟ فيه خالٌف قال أبو حنيفة إذا عدم املُ
  .ألنه تعاىل أوَجَب على احملصرِ اهلَْدَي على التَّْعيني ، ومل يثبت له َبَدالً 

  حلالِ ، أو يقيم على إحرامه؟هل له أنْ يََتحلَّلَ يف ا: له بدلٌ؛ فعلى األوَّل : وقال أمحُد 
  .يقيُم على إحرامه؛ حىت جيدُه لآلية : فقال أبو حنيفة 

له أَنْ يََتحلَّل يف احلال للمشقَّة ، وهؤالء قالُوا يقوِّم اهلدي بالدََّراِهمِ ، ويشتري هبا طعاماً ، ويُؤدِّي؛ ألنَّهُ : وقال غريُه 
مث املُْحَصُر إِنْ كانَ إجرامه بفرضٍ ، قد استقرَّ عليه ، فذلك الفَْرُض يف  أقرُب إىل اهلَْدي ، وفيه اختالفاٌت كثريةٌ ،

فذهب مجاعةٌ إىل أَّنَّه ال قََضاء عليه ، وهو قَْولُ مالٍك : فيه خالف ! ِذمَِّته ، وإن كان َحّج َتطَوُّعٍ ، هل عليه القََضاُء؟
  .عليه القََضاُء : ُب الرَّأي ، والشَّافعي ، وقال جماهٌد والشَّعيب والنَّخعيُّ ، وأصحا



ال َيْمَنُع املُحرم االشتراطُ يف احلَجِّ ، إذا خاف احلَْصر مبرضٍ ، أو َعُدوٍّ ، وهو : قال مالٌك وأصحاُبُه : قال القُرطيبُّ 
بٌِس فمَحلِّي واالشتراط أنْ َيقُولَ يف إحرامه ، إنْ َحَبَسنِي حا -رمحه اهللا  -قول الثَّورِيِّ ، وأيب حنيفة ، وأصحابه 

  .حيثُ حََبَسين 
وقال أَمحُد وإسحاُق وأبو ثور ال بأس أنْ َيْشَترِطَ ، وله َشْرطُُه ، وهو قولُ مجاعةً من الصَّحَابة والتابعني ، واحتجُّوا 

  :بقوله عليه السَّالم ِلُضباَعة حني سألتُه عن كيفيَّة اإلحرام فقال 

  »حملِّي َحْيث َحَبْسَتنِي : قُوِلي « 
  صلف

ُحكْمَُها يف اإلْحصار كَُحكُم احلَجِّ ، وعن ابن سريين أَنَُّه ال إحصار فيها؛ : اختلَفُوا يف الُعْمرة ، فأكثر الفُقَهاِء قالوا 
  .َعِقيَب ذكر احلَجِّ والُعْمَرِة ، فيكونُ َعاِئداً إليهما } فإِنْ أُْحِصرُْتْم { : َألنََّها غري مؤقّتة ، ويرده قوله تعاىل 

  فصل
  .إذا أراد احملصر التحلّل وذبح ، وجب أن َيْنوَِي التَّحلل عند الذَّْبحِ ، وال يََتَحلَّل أَلَْبتَّةَ قبل الذَّْبحِ 

،  يف اآلية َحذٌْف؛ ألنَّ الرَُّجلَ ال يََتَحلَّلُ ببلوغ اهلَْدي َمِحلَّه} َوالَ َتْحِلقُواْ ُرؤُوَسكُْم حىت َيْبلُغَ اهلدي َمِحلَُّه { : قوله 
جيوز أَنْ يكونَ » َمِحلَّه « حتَّى َيْبلُغَ اهلَْدي َمِحلَّه ، فينحر فإذا َنَحرض فاحلقوا و : حىت يَْنَحر؛ فتقدير اآلية الكرمية 

وفَرَّق . ظرَف َمكَاٍن ، أو زماٍن ، ومل ُيقْرأ إالَّ بِكَسر احلاِء فيما علمنا إالَّ أّنَُّه َيُجوزُ لغةً فتُح حاِئه ، إذا كانَ مكاناً 
  .» املَكْسُوُر هو اإلْحالَلُ من اإلحَْرامِ ، واملفتوُح هو َمكَانُ احلُلُولِ من اِإلحصار « : الكسائّي بينهما ، فقال 

  فصل
حيث حبس  -رمحهما اللَُّه  -ال َيجُوُز إِراقَُه دم اإلحصار إالَّ يف احلرم وقال أمحُد والشَّافعيُّ : قال أبو حنيفة 
هو اسٌم للزَّمانِ الذي حصل : وقال غريه . هو اسٌم للمكان : على الَبْحثِ يف املََحلِّ؛ فقال أبو حنيفة  واخلالُف مبينٌّ

  .وحّجتهم وجوه . فيه احلل 
  .أحصر باحلُديبيِة وحنر فيها ، وليست من احلََرمِ  -عليه السَّالمُ  -أنَّه : منها 

  .يبية ، الّذى أسفل َمكَّةَ ، وهو من احلََرمِ إِنَّما أحصر ىف طرف احلثَد: قال أصحاُب أىب حنيفة 
  .احلديبيةُ على طرف مكَّةَ على ِتْسَعِة أَْميِالِ من مكَّةَ : قال الَواِقِديُّ 

ُهُم الذين كَفَُرواْ { : أنَّ حنر ذلك اهلدي ما وقع ىف احلرم قوله تعاىل [ الدَّليل على :  -رمحه اهللا  -قال القَفَّال 
  ] . ٢٥: الفتح [ } نِ املسجد احلرام واهلدي َمْعكُوفاً أَن َيْبلُغَ َمِحلَُّه َوَصدُّوكُْم َع

، } فََما استيسر ِمَن اهلدي { : أَّنَّ احملَصر سواء كان ىف احمللّ ، أو احلرم ، فهو مأموٌر بنحر اهلدي بقوله : ومنها 
ذلك؛ َوَجبَ أن جيوز له الذَّبُح ، حيث كَانَ قادراً  فأوجب على املُْحَصرِ ، سواء كان ىف احللّ أو احلرمِ ، وإذا ثََبَت

  .على إراقة الدَّمِ 
أنَّه تعاىل إنَّما مكن احملصر من التَّحلل بالذَّبح؛ ليتمكن من ختليص نفسه ىف احلال عند َخْوفِ العدوِّ ، فلم : ومنها 

تَّحلل ىف احلالِ ، وذلك ُيَناِقُض املَقُْصوَد من مشروعّية هذا َيُجزِ النَّْحرُ إالَّ ىف احلرم َوَما مل حيصلُ النَّحر ال حيصل له ال
احلكم؛ ألن املوصل ، للنَّحر إىل احلرم ، إن كان هو فالَْخْوُف ، باقٍ ، وكيَف يؤمر هبذا الفعل مع قيام اخلَْوِف ، وإن 

  :كَانَ غريه ، فقد ال َيجُِد ذلك الَغْيَر ، فماذا يفعل؟ حجَّةُ أىب حنيفة وجوه 
َيُدلُّ } حىت َيْبلُغَ اهلدي َمِحلَُّه { عبارة عن املكان كاملسجِد واملَْجِلس ، فقوله  -بكسر احلاء  -أَنَّ اِحمللَّ : ألَوَّل ا

  .على أَنَُّه غري بالغٍ ىف احلَالِ إىل مكان اِحللِّ ، وهو عندكم بَاِلغٌ َمَحلَُّه ىف احلال 



  .كمحل الّدين أنَّ احمللَّ عبارة عن الزَّمان : وجوابه 
ثُمَّ َمِحلَُّهآ إىل { : أََزلَ هذا االحتمال بقوله  -تعاىل  -حيتمل الزَّمانَ واملَكَانَ إالَّ أن اهللا » املَِحلّ « أن لفظ : الثَّاين 

  ] . ٢٣: احلج [ } البيت العتيق 
ُيْجزِي إالَّ ىف احلََرمِ ملساكني أْهِلِه إالَّ ىف  وجوابه بأَنَّ كُلَّ ما وجب على احملرم ىف ماله من َبدَنٍة ، وجزاء َهْدي ، فَالَ

  :َمْوضَعني 
  .َمْن سَاَق َهْدياً ، فعطب ىف طريقه ذحبه ، وخلَّى بني املََساِكني وََبْيَنه : أحدمها 
  ها تََتَناَولُ هذه الصَّوَرةَ؟دم املُْحَصرِ بالَعُدوِّ فينحر حيثُ حبس ، فاألَِدلَّةُ املذكورةُ ىف باقي الّدماِء فلم قلتم إِنَّ: والثَّاين 
ةً إالَّ إذا َبَعثَها قالوا إِنَّما ُسمَِّي َهْدياً؛ ألنه جارٍ َمْجَرى اهلَِديَِّة الىت َيبَْعثَُها العَْبُد إىل َربِِّه واهلدّيةُ ال تكونُ َهِديَّ: الثَّالث 

  .علِ موضعِ اهلَْدي هو احلََرُم املَهدي إىل َدارِ املهدى إليه ، وهذا املعىن ال ُيَتصَّوُر إالَّ جب
  .هذا تََمسٌُّك باالسم ، مث ُهَو َمْحُمولٌ على األصلِ عند القُْدَرة : وجوابه 
  .أَنَّ سَاِئر دماء احلَّج سواء كانت قربة ، أو كَفَّارة ، ال َتِصُح إالَّ ىف احلرم ، فكذا هذا : الرابع 

الة اخلَْوِف ، وزوال اخلوف إِْنما َيْحُصلُ إذا قدر عليه َحْيثُ أُحصر ، فلو َوَجبَ وجواُبُه أنَّ هذا الدَّم إِنَّما َوَجَب إلز
  .إِْرَسالَه إىل احلرم ، مل حيصل هذا املَقُْصود ، وهذا املَعَْنى غري موجود ىف ساِئرِ الدَِّماِء ، فَظََهر الفَْرُق 

ر َحاّجاً ، فمحله يوم النَّْحرِ ، وإِنْ كَانَ معتمراً ، فمحله َيوم يبلغ إن كان املُْحَص: والقَاِئلُونَ بأَنَّ َمحلَّه احلََرم قالوا 
  .هديه احلرم 

  ] . ١٩٦: البقرة [ } فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيضاً { قوله 
  :وجهان » ِمْنكُْم « ىف 

فلمَّا قُدِّم عليه انَتَصبَ  ؛ ألنه ىف األصل صفةٌ هلن» َمرِيضاً « أن َيكُونَ ىف َمَحلِّ َنْصبٍ على احلال من : أحدُهما 
  .فََمْن كانَ مريضاً منكم : تبعيضيةٌ ، أي » ِمْن « وَتكُونَ . حاالً 

  .أجازه أبو البقاء أن يكونَ متعلِّقاً مبريضاً : والثَّاين 
  . َيُجوُز أنْ تكونَ شرطيةً ، وأَنْ تكونَ موصولةً» َمْن « و . » وهو ال َيكَاُد ُيعْقَلُ « : قال أبو حيان 

أما األولُ . جيوزُ أَنْ يكُونَ هذا ِمْن بابِ َعطِْف املُفْرََداِت ، وأن َيكُونَ من باب َعطِْف اجلَُملِ } أَْو بِِه أَذًى { : قوله 
. الّذي هو خُرب كاَنن فََيكُونُ ىف َمَحلِّ َنْصبٍ » مريضاً « معطوفاً على » به « : ، فيكونُ اجلَارُّ َواجملروُر ىف قوله 

فََمْن كان : مرفوعاً به على سبيل الفَاِعِليِّة؛ َألنَّ إِذَا اْعتمد َرفَع الفاعل عند الكُلَ فيصُري التقديُر » أذًى « ونُ ويك
خرباً مقدَّماً ، وحملُّه على هذا َرفٌْع ، وىف الوجهِ األَوَّلِ كان نصباً » به « وأما الثاَّاين فََيكُونُ . كائناً به أَذًى من رَأِْسِه 

الواقع خرباً لكَان ، فهى » َمريضاً « مبتدأٌ مؤخَّر ، َوَتكُونُ هذه ىف َمَحلِّ َنْصبٍ؛ ألنَّها َعطٌف على » أذًى « ، و 
 إنه َعاَد إىل َعطٍْف املُفْرََداِت: وإنْ كاَنْت ُجْملَةً لفظاً ، فهي ىف َمَحلِّ ُمفَْرٍد؛ إذ املَْعطُوُف على املَفَْرِد مفرٌد ، ال ُيقَالُ 

  .، فيتَِّحدُ الوجهاِن لوضوحِ الفَرق 

» كَانَ « األوىل عليها ، وىف اْسمِ » كانَ « لداللِة » كان « َمْعطُوفاً على إِْضمارِ » أَذًى « وأجازوا أن َيكُونَ 
  .املَْحذُوفَِة حينئٍذ اْحِتَماالنَ 

مبتدأ مؤخراً ، واجلُْملَةُ ىف » أذى « اً مقدماً ، و خرب» به « املتقدَِّمِة ، فَيكُونُ » َمْن « أن َيكُونَ ضمَري : أحدمها 
  .َمَحلِّ َنْصبٍ خرباً لكان املضمرِة 

  .خَربها ، قُدِّم على امسها » به « امسها و » أَذىً « أن يكونَ : والثَّاين 



خرباً مقدّماً متعلِّقاً باالستقرار ، » ه ب« ، وأَعَْرب » كَانَ « معطوفاً على » أَْو بِهِ أَذًَى « وأجَاَز أَبُوا الَبقَاِء أن َيكُونَ 
َألنَُّه كَانَ قد قَدََّم أن : وَخطَّأَُه أبو حيان فيه ، قال . » َمْن « عائدةٌ على » بِِه « مبتدأ مَُوَخراً ، واهلاُء ىف » أَذًى « و 
ِة الشَّْرِط َشْرطٌ ، واجلُْملَةُ الشَّْرطيةُ ال َشْرطيةٌ ، وعلى هذا التَّقْدِيرِ َيكُونُ خطأن َألنَّ املَْعطُوف على ُجْمل» َمْن « 

فَكَْيفَ َتكُونُ معطوفة على مجلٍة الشَّرطِ الِتي َيجُِب أن . َتكُونُ إال ِفْعِليَّةً ، وهذه كما ترى مجلةٌ اْسمّيةٌ على ما قَرََّرُه 
كَانَ « معطوفاً على » بِِه أَذًى « اله من كَْوِن موصولةٌ ، فهل َيِصحُّ ما ق» َمْن « فإذا َجَعلَْنا : تكونَ فعليةً؟ فإنْ قيل 

املوصولةَ إذا ُضمَِّنْت معىن اْسم الشَّْرطِ لزَِم أن تكونَ صلتُها ُجْملَةً » َمْن « ؟ فاجلََواُب أنه ال َيِصحُّ أيضاً؛ ألنَّ » 
  .جيوُز فيها وجَهان » به « ِفْعليةً ، أو ما هي ىف قُوَِّتَها ، وَالَباُء ىف 

  .أن َتكُونَ لإللصاق : مها أحُد
  .ان تكونَ ظرفيةً : والثاين 

واألذى َمصدر مبعىن اإليذاِء ، وهو اَأللَمُ ُيقالُ آذاه ُيؤِْذيه إيذَاًء وأذى ، فكان األَذَى مصدر على حذف الزَّوائد ، 
فََمْن كَانَ ِمْنكُْم « رضي اللَُّه عنهما  -قال ابُن َعبَّاسِ . أو اسم مصدر كالعَطَاِء اسم لِإلْعطاِء ، والنََّباِت لِإلْنبَاِت 

  .« قَْملٌ : ، أي } أَْو بِهِ أَذًى { أي برأسه قروح ، » َمرِيضاً أَْو بِِه أَذًى ِمْن رأِْسهِ 
  .ىف وجهان « ِمْن َرأِْسِه » : قولُُه 

  .ِسِه أذى كَائٌن من َرأْ: أنَّه ىف َمَحلِّ َرفْع؛ ألنَُّه ِصفَةٌ َألذَى ، أي : أحدمها 
  .البتداِء الغَاَيِة « ِمْن » من االستقرارِ ، وعلى كال التَّقْدِيَرين تكُونُ « بِِه » أَنْ َيَتَعلَّق مبا َيَتعلَُّق : واثَّاين 
  :ىف رفعها ثالثةُ أوجٍه « فَِفْدَيةٌ » : قوله 

  .فعليه ِفْدَيةٌ : أن تكُونُ ُمْبَتَدأً واخلُرب َمْحذُوٌف ، أي : أحُدها 
  .فالواجُب عليه ِفْدَيةٌ : أن َتكُونَ َخَبَر ُمبَْتدأ حمذوف ، أي : ثَّاين وال

نصباً ، وهي على إْضَمار « فَِفْدَيةً » : وقُرئ شَاذَاً . أن تكُونَ فاعل فعلٍ مقدَّر ، أي فََتجُِب عليه فديةٌ : والثَّالث 
، « ِفْدَية » عٍ ، أو َنْصبٍ على حسب الِقَراَءَتْين صفةً ل ىف َمَحلِّ رف« ِمْن ِصَيام » و . فَلَْيفِْد فديةً : فعل ، أي 

  .فََحلََق فَِفْدَية : للتَّخيري ، وال ُبدَّ ِمْن َحذِْف فعلٍ قبلَ الفَاِء تقديرُه « أو » فيتعلَُّق مبحذوٍف ، و 

  .ك قوالن وىف النَُّس. بسكون السِّنيِ ، وهو ختفيُف املضموم » ُنْسك « وقرأ احلََسُن والزُّهريُّ 
  .َنَسكَ ينُسك ُنْسكاً وُنُسكاً بالضَّمِّ واِإلسكان ، كما قرأُه احلََسُن : أَنَُّه َمْصَدرٌ ُيقَالُ : أحدمها 
اَدة النَّسيكَةُ ىف اَألْصلِ َسبيكة الِفضَِّة ، وُتَسَمى العبادةُ هبا؛ َألنَّ الِعَب« : أنه َجْمعُ َنسِيكة ، قال ابُن اَألعَْراّيب : والثَّاين 

، َألنَّهُ ُيخلص نفسه من اآلثام « نَاِسٌك » ُمْشبهةٌ سبيكة الِفضَّة ىف صَفَاِئَها وُخلوصِها من اآلثام وُيقَالُ للمتعبد 
لذلك ألهنا أشرف العبادات الىت ُيَتقرَُّب هبا إىل « َنسيكة » وصغارِها كالسَّبِيكِة املخلَصة من اخلََبِث وقيل للذَّبيحة 

  . اللَِّه تعاىل
  فصل يف سبب نزول اآلية

صلى اهللا عليه  -َمّريب َرُسولُ اهللا : قال كعٌب » نزلت هذه اآلية الكرمية ىف كَْعب بنِ عجزة ، : قال ابُن عبَّاس 
عليه  -زمن احلَُدْيَبِة ، وكان شعر رأسي كثري القَْملِ والصَّئبان ، وهو يتناثُر َوأَنا أطيح ، فرآين فَقَال  -وسلم 
، فأنزل اللَُّه تعاىل هذه » اْحِلْق رَأَْسَك « : نعم يا َرسُول اللَِّه ، قال : قُلُْت » أَُتْؤذِيك َهَوامٌّ َرأِْسَك « :  - السَّالُم

  .اآلية الكرمية 
َيِة ، وهو على واملقصود منها أَنَّ احملرم إِذَا َتأَذَّى باملرض ، أو هبواّم رأسه؛ أُبيح له املَُداَوةُ يف احلَلْقِ بِشَْرِط الِفْد



وأمَّا الصِّياُم ، . التَّْخيري بَني أن يذبح ، أو َيُصوَم ، أو يََتَصدَّق ، فَأَقَلّ النُُّسِك َشاةٌ ، َوأَْوَسطُُه بَقََرةٌ ، وأعاله َبَدَنةٌ 
  :فليس ىف اآلية كمِّيته ، وفيه قوالن 

ملّا مرَّ بكعب بنِ عْجرة ، َوَرأَى كثرةَ َهَواّم َرأِْسهِ «  -عليه السَّالُم  - أنَّه ثَالَثَةُ أَيَّام؛ ملا رََوى أَبو َداوَد أنَّه: أحدمها 
  » اْحِلْق ، ثُمَّ اذَْبْح َشاةٌ ُنُسكاً ، أَو ُصم ثَالَثَةَ أَيَّامِ أَوِ أَطِْعم ثَالَثَة آصعِ ِمْن َتْمرٍ على ِستَّة مساِكَني: ، فَقَالَ لَُه 

الصِّيام كصيام املتمع َعْشَرة أَيَّامٍ ، واإلطعام مِثْلُ ذلك ىف : واحلََسُن  -ي اهللا عنهما رض -قال ابُن عبّاس : والثَّاين 
، وهو الَعَدِد؛ َألنَّ الصَِّياَم واإلطعام ملّا كان ُمْجَملَْينِ ىف َهذَا املَْوضِعِ؛ َوجب َحْملُُه على املبيَّنِ فيما جاء بعد ذلك 

  .اهلدي  الَّذي يلزُم املتمتَِّع إذا مل جيد
  فصل

َهلْ يقّدم الفدية مثّ يترّخص ، أو ُيَؤخِّر الفِدية عن الترّخص ، والّضي يقتضيه ظاهر اآلية الكرمية؛ أنَُّه يؤخر : اختلفوا 
أنَّ  الِفْدَيةَ عن الترخص ، ألن اإلقَْداَم على الّترخص كالِعلَّة ىف ُوُجوبِ الِفْدَية ، فكان ُمقَدَّماً عليه ، وأيضاً فقد بينَّا

  .فََحلََق فعليه ِفْديةٌ : تقدير اآلية الكرمية 
  فصل

قال َبْعضُُهم هذه اآلية الكرمية خمتّصة باحلَْصرِ؛ وذلك إِنْ قيل أي بلوغ اهلَْدي حملَّه ، رمبا حلقه مرض ، وأذى ىف 
  .رأِْسِه ، فأذن اهللا تعاىل له ىف إَِزالَة ذلك املُؤِْذي بشرط أن يَفِْدي 

بل الكَالَُم مستأنٌف ىف كُلِّ حمرم حلقه مرض ، أو أذى ىف رَأِْسِه ، فاْحتَاج إىل العالج واحللق ، فبيَّن : وقال آخرون 
أو غريه اللَُّه تعاىل أّنَّ لُه ذلك ، وبني ما جيُب عليه من الِفْدية ، وقد َيكُونُ املََرُض حموجاً إىل اللِّبَاسِ ، من شدَّة البَْرِد 

  .رَاضِ إىل اسِتْعَمالِ الطّيب كثرياً ، وباجلملة فهذا احلُكُم عامٌّ ىف مجيع َمحظورات اِإلحْرامِ ، وقد حيتاج ىف اَألْم

  فصل
  .فَأَّما من حق رأسه عاِمداً من غري ُعذْرٍ ، فقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ جيب عليه الدَُّم 

  .ر تنبيه على وجوبه على غري املَْعذُورِ حكمه حكم من فعل ذلك بعذر؛ َألنَّ وجوبه على املَْعذُو: وقال مالٌك 
يدل » فََمْن كَانَ مْنكُْم َمريضاً أَْو بِِه أَذَى ِمْن رَأِْسِه فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصيامٍ « : هذا َضعيٌف؛ َألنَّ قوله : وقال ابُن اخلطيب 

  . على اْشتِراط هذا احلُكْم هبذه اَألعذارِ ، واملَْشُروط بالشيء عدم عند عدم الشَّْرط
فعليه ما اْسَتْيَسَر ، : مَْنُصوَبةٌ باالستقرار احملذوِف؛ ألنَّ التَّقِْدير » إِذَا « الفاُء َعاطفةٌ على ما َتقَدَّم ، و « » : قوله 
  .« فاستقرَّ عليه ما اْسَتْيَسَر : أي 

وال . جواُب الشَّرط والثاين } ا استيسر فََم{ : الفاُء جواُب الشَّْرِط بإذا ، والفَاُء ىف قوله « فََمْن َتَمتََّع » : وقوله 
  .} فََما اسَْتْيَسرَ { وقد تَقَدَّم الكَالَُم على . َنْعلَُم خالفاً أَنَّهُ َيقَُع الشَّْرطُك وجواُبُه جواباً لشرٍط آخَر مع الفاِء 

  فصل
: واختلفوا ىف هذه املُْتَعِة } رة إِلَى احلج فََمن َتَمتََّع بالعم{ تقدير الكَالَمِ ، فإذا أمنتم اإلحصار اخلَْوِف أو املرض ، 

معناه فمن أُْحِصرَ َحّتى فَاَتُه احلَجُّ ، ومل َيَتَحلَّل ، فَقَِدمَّ َمكَّةَ ، فخرج من إِحرامِه بعََملِ : فقال َعبُد اللَِّه بُن الزُّبري 
لة ، مث َحجَّ فَيكُونُ متمتعاً بذلك اإلحالل إىل إِحَْراِمِه ُعمرة ، أَو اْسَتْمَتعَ بإِْحالَِلِه ذلك بتلك العمرة إىل السََّنِة املقب

فإذا أمنتم ، وقد َحلَلُْتم من إحراِمكُم بعد اإلحصارِ ، ومل تقضوا عمرتكم ، : الثَّانِي ىف الَعام القَابِلِ ، وقيل معناه 
اهلَْدي ، وهو قول علْقََمة ، وإبراهيم النَّخعيِّ ، وسعيد وأخرمت الُعمَرةَ إىل السََّنِة القَابِلة ، فاْعَتَمرُتم ىف ما اْستَْيَسَر من 

  .بن جبري 



» : كُلُّ َشيٍء ُيتمتع به ، وأصلُُه من قوهلم : تَلَذَّذَ به ، واملتاع : التَّلَذُّذ ، يقالُ متتََّع بالشَّيِء ، أي : ومعىن التََّمتُّع 
ء ، فهو ُمَتمتٌِّع به ، والتمتع بالعمرة إىل احلَّج هو أن َيقُدم طويلٌ ، وكل ما طالت صحبته بالشَّي: أي « َحْبلٌ ماِتٌع 

مِّي مكَّة ُمْعتِمراً ىف أشهرِ احلجِّ وينزع منها ، مث يقيُم مبكَّةَ حالالً ، حتَّى ُينشىء منها احلَجَّ من َعاِمِه ذلك ، وإنَّما ُس
ن العمرة إىل إحراِمِه باحلَجِّ ، وهذا التمتع الَّذي ليس متمتعاً ألنَُّه يكُونُ مستمتعاً مبحظورات احلج فيما بني حتلله م

» : وقال  -رضي اهللا عنه  -مبكروٍه ، بل هو األفضلُ عند أمحد ، وإمتامِ التَّمتُّع املكروه ، وهو الَّذي خطب به عمر 
ُب عليهما ، ُمْتَعةُ النَِّساِء ، وأنا أهنى عنهما ، وأُعاِق -صلى اهللا عليه وسلم  -ُمْتَعَتاِن كَانََتا على عهد َرسُول اهللا 

، واملراد هبذه املتعة أن جيمع بني اإلحرامني ، ثُمَّ يفسخ احلجَّ إىل العمرة ، ويتمتَُّع هبا إىل احلَجِّ ، روي « ومتعة احلَجِّ 
  .أَذن ألصحابه ىف ذلك ثُمَّ نسخ  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنَّ رسول اهللا 

ما كانت متعة احلج إالّ يل خاصة ، وكان السََّبُب فيه أنَّهم كاُنوا ال َيَرونَ الُعمرةَ ىف أشهر :  روي عن أيب ذَرِّ أنَّه قال
إبطال ذلك االعتقاد عليهم بالغ فيه ، بأنْ نقلهم  -عليه السَّالم  -احلَجِّ ، ويعدُّوَنَها ِمْن أَفَْجرِ الفُجور ، فلما أراد 

  .َرِة ، وهذا َسَبٌب ال يشاركهم فيه غريهم ، فلهذا املعىن كان فسخ احلَجِّ خاّصاً هبم ىف أشهرِ احلَجِّ من احلَجِّ إىل الُعم
أّنما هنى لينتجع إىل البيت مرََّتْينِ أو أكثر ىف العام حىت ُيكْثر : وزَعَم َمْن َصحََّح نَهي ُعمر عن التََّمتُّعِ : قال القُرطيبُّ 

 -، وأراد إدخال الّرفق على أهل احلََرمِ بدخول النَّاس ، حتقيقاً ِلَدعوة إبراهيم عمارته بكثرة الزِّيارة ىف غري املَْوِسمِ 
  ] . ٣٧: إبراهيم [ } فاجعل أَفِْئَدةً مَِّن الناس هتوي إِلَْيهِمْ {  -عليه السَّالُم 

شي أن يضيع اإلفراد والقران ، ومها إنَّما هنى عنهما؛ َألنَّهُ رأى النَّاَس مالوا إىل التَّمتُّع ليسارته ، وخفِِّتِه؛ فخ: وقيل 
  .مسُنوناِن 

  فصل
  ؟. التَّمتُّع ال حيُصلُ إالَّ مبحظورات اإلحرامِ لِكنَُّه ملا كان بسبب إتيانِِه بالُعْمَرة َسمَّاُه متتعاً بالُعمرة إىل احلَجِّ 

  فصل يف شروط وجوب دم الَتمتُّع
  :يشترط لوجوب دم التََّمتُّع مخسة شروٍط 

  .أن يُقَدم الُعمرة على احلَجِّ : أحدها 
أن ُيحرم بالعُمرة يف أشهر احلَجِّ ، فلو أحرَم هلا قبل أشهر احلَجِّ ، وأتى بشيء من الطََّواِف ، ولو شوطاً : والثاين 

  .ىف أشهر احلَجِّ واِحداً ، مث أكمل بقيه يف أشهر احلَجِّ ىف هذه السَّنة ، مل يلزمه الدَُّم؛ ألنَُّه مل جيمع بَني النُُّسكَْينِ 
  .إذا أتى بأكثر الطََّوافِ ىف أشهر احلَجِّ ، فهو ُمَتَمتٌِّع ، وإذا أتى باألكثر قبل أشهر احلَجِّ فال : وقال أبو حنيفة 

مرة ىف عامٍ أن َيِحجُّ ىف هذه السََّنة ، فإن َحجَّ ىف َسَنٍة أخرى مل َيلَْزْمُه َدٌم؛ َألنَّه مل يوجد مَُزامحة احلَجُّ والع: الثالث 
  .واحٍد ، ومل حيصل الترفُّه بترك أحد الّسفرين ، إالَّ على قول ابن الزُّبري فيما قَدَّمناه 

، } ذلك ِلَمن لَّمْ َيكُْن أَْهلُُه حَاِضرِي املسجد احلرام { : أال يكُون من حاضري املسجد احلرام لقوله تعاىل : الرابع 
  .لقَْصرِ ، وهل ُتعَْتَبُر هذه املََسافَةُ من َمكَّة ، أو من احلرمِ فيه وجهان وهوَمْن كان أهلُُه على أقلّ منمسافة ا

أن ُيْحرِم باحلَجِّ من َمكَّةَ بعد الفَرَاغ من الُعمرة ، فلو رجع إىل امليقاِت ، وأحرَم باحلَجِّ منه ، ال يلزُمُه َدُم : اخلامس 
  .التََّمتُّعِ 
  فصل

  :عمرة إىل احلَجِّ على أربعِة أوجٍه التََّمتُّع بال: قال القُرطيبُّ 
فََمن َتَمتََّع بالعمرة إِلَى احلج { : أحدها جممع عليه ، والثَّالثةُ خمتلٌف فيها فاجملمُع عليه هو املراد بقوله تبارك وتعاىل 



فرغ منها ، ويقيم حالالً مبكَّة ، وذلك أَنْ ُيْحَرُم بالُعْمَرِة يف أشهر احلَجِّ ، ويكون آفاقّياً ، وي} فََما استيسر ِمَن اهلدي 
  .إىل أن حيرم باحلجِّ من عاِمِه قبل رجوعه إىل بلِدِه 

  :وهلا ثََمانيةٌ شروٍط 
  .أن جيمع بني احلّج والعمرة : األول 
  .ىف عامٍ واحٍد : الثاين 

  .ىف سفر واحد : الثالث 
  .ىف أشهر احلَجِّ : الرابع 

  .مقدِّماً احلج : اخلامس 
  .خملط هلا باحلَجِّ غري : السادس 
  .وأن تكُونَ الُعمرةُ واحلج عن شخصٍ واحٍد : السابع 
  .ويكون آفاقّياً : الثامن 

هو الِقَرانُ ، وهو أنْ َيْجَمَع بينهما ىف إحرامٍ واحٍد ، قُيهِلّ هبما مجيعاً ىف : الوجه الثَّاين من وجوه التَّمتُّع بالُعْمَرة 
الّسفر إىل الُعْمَرِة ، مرَّة ، وإىل احلَجِّ أخرى ، وال حيرم لكلِّ واحد من ميقاِتِه ،  أشهر احلَجِّ ، يتمتع القارن بترك

  .} فََمن َتَمتََّع بالعمرة إِلَى احلج { : فيدخل حتت قوله تعاىل 
إىل عمرة ،  وهو أنْ ُيْحرَِم باحلَجِّ فإذا دخل َمكَّةَ فسخ حّجه:  -رضي اللَُّه عنه  -الوجه الثالث الَّذي هنى عنه عمر 

  .مث حيلّ إىل أن يُهِلَّ باحلج َيْوم التَّرْوية ، فاختلف ىف ذلك ، فاجلْمُهوُر على َتْرِك العََمل هبا 
  .قال أبو ذرِّ كانت املتعة لنا ىف احلَجِّ خاّصة 

  .متعة املُحصر ، ومن ُصدَّ عن البيت : الوجُه الرَّابع من التمتع 
  فصل

  .وُز له األكل منه دم التمتع دم جربان ، فال جي
  .وقال أبو حنيفة دم نسك ، ويأكُلُ منه 

  :ُحجَّةُ األَوَّلِ وجوٌه 
  .أنَّ التمتع حصل فيه َخلَلٌ فيكون دم جربان : أحدمها 

 َعَمْدُت إىل ُرْخَصٍة بسبب احلاجة؛ -رضي اللَُّه عنهما  -وبيان اخلَلَلِ أنَّ ُعَمَر كان ينهى عن املتعِة ، فقال له عثمانُ 
  .فَدلّ على ُحصُولِ نقص فيها 

  .وأيضاً مسَّاها َتَمتُّعاً ، والتمتع التَّلَذُّذ ، ومبىن العبادة على املََشقَِّة 
وأيضاً ففي التََّمتُّع صار السَّفَُر للعمرة ، وكان من َحقِّه أن يكُون للحج؛ َألنَُّه احلج األكرب ، وأيضاً حصل التَّرفه 

كان من َحقّه جعل امليقات للحجِّ ، فإنَّه اَألكَبُر ، وكل هذه أنواع خَلَلٍ ، فوجب أن َيكُونَ باإلحالل بينهما ، وأيضاً 
  .الدَّم دم جربان 

أنَّ الّدم ليس بنسك أصلي من مناسك احلَّج ، أو العمرة ، كما لو أفردها وكما يف حّق املَكِّي ، واجلمعُ : وثانيها 
ل أنَّ من مجع الصَّالة ، والّصوم ، واالعتكاف ال َيلَْزُمُه دم ، وإذا ثبت ذلك بني العباَدتني ال يوجب الدَّم ، بدلي

  .فليس الدَّم دم نسك ، بل دم جربان 
  .أنَّ هدي التمتع ليس ُمَؤقّتاً ، واملناِسُك كلّها مؤقتة ، فيكُونُ دم ُجرباٍن : وثالثهما 



  .ُسك ال ُيَبدَّلُ بالصَّوم أنَّه يَُبدَّلُ بالصَّوم ، ودم النُّسك ال النُّ: ورابعها 
  فصل

واجملزي فيها جذعة من الضأن ، أو ثنية من املَْعزِ ، أو شرُك ستٍَّة ىف بدنٍة ، أو بقرٍة ، ووقت وجوبه بعد اإلحرام 
ذبح بعد  يدلُّ على أنَّه عقيب التََّمتع ، ويستحب ذحبه يوم النَّحرِ فلو} فََما استيسر ِمَن اهلدي { : باحلجِّ؛ ألنَّ قوله 

  .وعن أىب حنيفة ال جيوز إالَّ يوم النَّحر؛ َألنَُّه نسك عنده . اإلحرام باحلجِّ جاز؛ َألنَّ التمتع قد َتَحقََّق 
 أنَّ املتمتع إذا مل جيد اهلَْدَي ، فعليه أنْ يُصوَم ، وهل اهلدي أفضلُ: ؛ يعىن } فََمن لَّْم َيجِْد فَِصَياُم ثَالثَةِ أَيَّامٍ { : قوله 

الظَّاِهُر أنَّ املبدل أفَْضلُ من البدل؛ لكنَُّه تعاىل بيَّن ىف هذا البدل أنَّه ىف الكمال : أم الصَِّياُم؟ قال ابُن اخلطيب 
  .» ِتلَْك َعَشَرةٌ كَاِملَةٌ « والثَّوابِ كاهلَْدي وهو كقوله 

وقرئ نصباً ، على تقدير فَلَْيُصْم ، وأُضيف » فَِفْدَيةٌ « :  ىف رفعه اَألوجه الثَّالَثَة املّذكُورةُ ىف قوِلِه» فَِصَياُم « : قوله 
ُمَتَعلٌّق بِِصَيامٍ وقَدَّر بعضهم ُمضافاً ، » ِفي احلَجِّ « و . املَْصَدُر إىل ظَْرِفِه معًىن ، وهو ىف اللَّفِظ َمفُْعولٌ به على السََّعِة 

: وقَت أفعالِ احلَجِّ ، ومنهم َمْن قَدَّره ظَْرَف مكاٍن ، أي : ي يف وقِت احلَجِّ ، ومنهم َمْن قَدَّر ُمَضافَْين ، أ: أي 
  .َصْوُمُه ، بعد إحرام الُعمرة ، وقبل إحرام احلَجِّ 

  .يصحُّ : وقال أبو حنيفة 
  :حجَّةُ األَوَّل وجوه 

ل الرُّجوع ، وذلك َألنَّ اهللا أنَّه صياٌم قبل وقته؛ فال ُجيوُز كمن َصاَم َرَمضانَ قبلُه ، وكما لو صام السَّبعة قب: أحدها 
، واملراد إحرام احلج ، ألنَّ سَاِئَر أفعال احلجِّ ال تصلح ظرفاً للصَّومِ ، } فَصَِياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ِفي احلج { : تعاىل قال 

  .واإلحراُم َيصلُُح ، فوجب محله عليه 
هو أصلٌ ، وال يكُونُ وقتاً لبدله ، كسائر اُألصُول ىف أنَّ ما قبل اإلحرام باحلجِّ ليس بوقت ِللَْهدي الذى : وثانيها 
  .األبدال 

اتَّفَقُوا على أَنَّه ُجيوز بعد الشُّرُوع ىف احلَجِّ إىل يوم النَّْحرِ ، وثبت أنَُّه ال جيوز يوم النحر : وإذا ثبَت ذلك ، فََنقُولُ 
، واملستحبُّ أنْ َيُصوَم ىف أّيام احلج حيثُ » َهِذِه اَأليَّامِ ال َتُصْومُْوا ىف « : وال أّيام التَّشريق لقوله عليه السَّالم 

  .يكُونُ يوم عرفة مفطراً 
يصوم ثَالَثة أّيام آخرها يوُم عَرفَةَ والثَّاِمن ، والتَّاسع ، ولو َصاَم ثَالَثَة أيَّامٍ آخرها يوُم التَّْروِية ، : وقال بعضهم 

وهو قول مالٍك واألوزاعّي ، وأمحد ، . جيُوُز يوم النحر ، وال أيام التَّشْريق  ويكُونُ قد أحرَم باحلجِّ قبله جاز ، وال
  .وإسحاق 

  فصل
ليس مبتمتع ، وال هدي : اختلفوا فيمن اْعَتمَر ىف أشهر احلَجِّ ، ثُمَّ رجع إىل َبلَِده ، مثَّ رَجَع يف عامه فقال اجلمهوُر 

  . هو ُمَتَمتٌِّع: وقال احلسن . عليه ، وال ِصَيام 
وأمحعوا على أَنَّ اآلفاقي إذا قدم معتمراً ىف أشهر احلج عازِماً على اإلقامة ، مث أنشأ احلج من عامه فحج ، آّنه متمتع 

  .عليه ما على املَُتَمتِّع 
» َوَسْبَعةً « : ة وقرأ زيُد بُن َعليٍّ ، وابن أيب َعْبلَ. عطفاً على ثالثة » َسْبَعٍة « اجلمهوُر على َجرِّ » َوَسْبَعٍة « : قوله 

  :وفيها خترجيان . بالنَّصب 
أَوْ { : فصياُم ثالثٍة ، كقوله : كأنه قيل » ثَالَثَة « أن يكُونَ عطفاً على َمَحلِّ : قاله الزَّخمَشرِيُّ ، وهو : أحدمها 



ليه املصدُر َمْنُصوب معىن بدليل أنَّ املُضاف إ: ، يعين ]  ١٥،  ١٤: البلد [ } إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمْسَغَبةٍ َيِتيماً 
  .» َيتيماً « ظُُهورِ النَّصب ىف 

وهذا ُمَتَعيٌِّن؛ ألنَّ الَعطَْف على املَوضع « ، قال أبو حيان » فَلَْيُصوُموا « : أنْ َينَْتِصَب بفعلٍ حمذوٍف تقديُره : والثاين 
  .على مذهب سيبويه : يين » ُيْشتََرطُ فيه وُجوُد املُْحرِزِ 

: ال ُيقَالُ . َمْنصُوٌب بِصيام أيضاً ، وهي ُهَنا ِلَمحضِ الظَّرِف ، وليس فيها َمعَْنى الشَّْرط : » إِذَا َرَجعُْتْم « :  قوله
َيلَْزُم أن َيْعَملَ عاِملٌ واحٌد ىف ظَْرفَي َزمان ، ألنَّ ذلك جائٌز مع العطف والَبدلِ ، وهنا يكُونُ َعطََف شيئني على 

  .» ِفي احلَّج « على » إذ َرَجْعُتم « ، وعطف » ثَالَثٍَة « على » َسْبَعٍة «  شيئني ، فََعطََف

  :شيئان » َرَجْعُتمْ « : ويف قوله 
، فجاء بضمري } فََمْن َتَمتََّع فََمْن لَْم َيجِدْ { فإنَّ قبله : أحدمها التفاٌت ، واآلَخُر احلَْملُ على املعىن ، أمَّا االلتفاُت 

وأمَّا احلَْملُ فَألنَُّه أتى . بضمري الَغْيَبِة » إِذَا َرَجَع « : ، فلو سيق هذا على َنظْمِ األَوَّل لقيل » َمْن « على  الَغْيَبة عائداً
  .» َرَجَع « : ، ولو َراعى اللَّفظ ألفرَد ، فقال » مْن « بضمري مجعٍ؛ اعتباراً مبعىن 

  فصل
هو : جوع إىل األهلِ والَوطَنِ وقال أبو حينفة املراُد من الرُّجوع هو الرُّ: اختلفوا ىف املراد من الرُّجوع ، فقيل 

الفراغُ من أعمال احلَّج ، واألخذ ىف الرُّجوع ، ويتفّرُع عليه أنَّهُ لو صام السَّْبَعةَ بعَد الفراغ من احلَجِّ ، وقبل 
  .جتزيه : وعن أىب حنيفة . الوصول إىل بيته ، ال ُتجزيه على األوَّل 

أَنَُّه تعاىل جعل الرُّجُوُع إىل الَوطَنِ َشرْطاً ، وما مل ُيوَجِد الشَّْرطُ مل يوجد املَْشُروط ، وُيَؤكُِّد ذلك أَنَّه : ألَوَّل حّجةُ ا
لَّما قَِدْمَنا َمكَّةَ « : قال  -رضي اهللا عنهما  -ورَوى ابُن عبَّاس . لو ماَت قَْبلَ وُصوله إىل الَوطَنِ ، مل يلزمه شيٌء 

فطُفَْنا بالَبْيِت ، وبالصَّفَا ، . اْجَعلُوا إِْهالَلَكم بِاحلَجِّ ُعْمَرةً إِالَّ َمْن قَلََّد اهلَْدي  -عليه السَّالم  -رفة قال النَّيبُّ املش
عليه الصالة  -واملروة ، وأََتْيَنا النَِّساَء ، ولبسنا الثِّيَاَب ، ثُمّ أمرنا عشية التَّْروية أنْ نُهِلّ باحلّج فإذا فرغنا قال 

، وأيضاً » كُْم َعلَْيكُْم الَْهدَي ، فإِنْ لَْم َتجُِدوا؛ فَِصَياُم ثَالَثَِة أَيَّامٍ ىف احلَجِّ ، وَسْبَعة إِذَا َرْجعَُتم إِلَى أَْمصَارِ -والسَّالم 
  .منه أسقطَ َصْوَم َرَمَضانَ َعن املَُساِفرِ ، فصوم التََّمتُّع أخّف شأناً  -تعاىل  -فإنَّ اهللا 
. مبتدأ وخٌرب ، واملشار إليه هي السَّبعة والثَّالثة ، وُمَميُِّز السَّبعة والعشرة حمذوف للعلم به » ِتلَْك َعَشَرةٌ « : وقوله 

وقد أثبت تاء التأنيث ىف العدد مع حذف التَّميز ، وهو أحسن االستعمالني ، وجيوز إسقاط التَّاء حينئٍذ ، ويف 
  .» ثُْمَنا من الشَّْهرِ َخْمساً « : ، وحكى الكسائيُّ » ُه بِِستٍّ ِمْن َشوَّالٍ وَأَْتَبَع« : احلديث 
أقوال كثرية ألهل املعاين ، منها قول ابن  -مع أنَّ املعلوم أنَّ الثَّالثة والسَّبعة عشرة  -» ِتلَْك َعَشَرةٌ « : ويف قوله 

« : ، وحسَّن هذا القول الزَّخمشري بأن قال » لُوُهَما إن العََرَب إذا ذكرت عددين ، فمذهبهم أن ُيْجِم« : عرفة 
، » أن ُيْعلََم الَعَدُد ُجْملَةً كما ُيْعلَُم َتفْصِيالً ، ِلُيْحَتاط به من جِهََتْينِ ، فيتأكَّد الِعلُم : فائدةُ الفَذْلَكَةِ ىف كُلِّ حساب 

، » وإمنا َتفَْعلُ الَعَرُب ذلك؛ ألنَّها قليلةُ املَْعرِفَِة بِاِحلَسابِ « :  قال ابن عرفة. » َعلََماِن َخْيٌر ِمْن َعلَمِ « ويف أمثاهلم 
  ]الطويل : [ ، وورد ذلك يف أشعارهم ، قال النَّابغة » ال َنْحُسب ، َوالَ َنكُْتب « : وقد جاء 

  بُِعِلِستَِّة أَيَّامٍ َوذَا الَْعاُم سَا... َتَوهَّْمُت آَياٍت لََها فََعَرفْتَُها  - ٩٨٣
  ]الوافر : [ وقال الفرزدق 

  َوسَاِدَسةٌ َتمِيلُ إِلَى َشَمامِ... ثَالَثٌ واثْنََتاِن فَُهنَّ َخْمٌس  - ٩٨٤



  ]الوافر : [ وقال األعشى 
  َوِستٌّ ِحنيَ ُيْدرِكُنِي الِعَشاُء... ثَالَثٌ بِالَْغَداِة فَُهنَّ َحْسبِي  - ٩٨٥

  َوُشْربُ الَْمْرِء فَْوَق الرِّيِّ َداُء...  فَذَِلَك ِتْسَعةٌ ِفي الَْيْومِ رِيِّي
  ]الوافر [ وقال آخرك 

  وَأَْرَبَعةً فَذَِلكَ ِحجََّتاِن... فَِسْرُت إِلَْيهُِم ِعشْرِيَن َشهْراً  - ٩٦٨
 الثالثة ، منبهاً ، مثَّ أَشَاَر بَِيديه ثَالَثاً ، وأمسك إهبامه ىف» الشْهُر َهكَذَا َوَهكَذَا وَهكَذَا « : وقال عليه السَّالم 

  .باإلشارة األوىل على الثالثني ، وباألخرى على تسعة وعشرين 
جيء : ، ومنها قال ابن الباذش « ثالثةٌ ىف احلَّج وسبعةٌ إذا َرَجعُْتْم فَقَدََّم وأخَّر : طفتلك عَشَرةٌ : ومنها قال املربد 

يعين أن » زيٌد َرُجلٌ َصاِلٌح : بفائدِة اإلسناد كما تقول  بعشرة توطئةً للخربِ بعدها ، ال أنَّها هي اخلََبُر املستقلُّ
َجَمعَ العَدَدْينِ جلوازٍ « : ومنها قال الزَّجاج . املقصود اإلخبار بالصَّالح ، وجيء برجلٍ توطئةً ، إذ معلوٌم أنه رجلٌ 

]  ٣: النساء [ } مثىن وَثُالَثَ َوُربَاَع { :  ؛ ألنَّ الواو قد تقوم مقام أو ، ومنه» أن ُيظَنَّ أنَّ عليه ثَالَثَةً أو سبعةً 
الواو « : وقال الزخمشريُّ . فأزال احتمال التَّخيري ، وهذا إنَّما يتمشَّى عند الكوفيِّني؛ فإنَّهم يقيمون الواو مقام أو 

، أو أحدمها كان ممتثالُ  أال ترى أنَّه لو جالسهما معاً« َجاِلسِ احلََسَن واْبَن سِرييَن » : قد جتيُء لإلباحة ىف قولك 
وفيه َنظٌَر ، ألنَُّه ال ُتَتَوهَُّم اِإلبَاَحة؛ فإنَّ السَِّياَق سياُق إجيَاب ، فهو « : قال أبو حيان » فجمع نفياً لتوهُّمِ اإلَباَحة 

ذكر النَّحْوِيُّونَ الفَْرقَ بَني التَّْخيِري ،  ُيَناِفي اإلَباَحةَ ، وال ُينَايف التَّْخيَِري ، فإنَّ التَّخيِريَ َيكُونُ ىف الَواجَِباِت ، وقد
  .» واإلباَحِة 

  :وقد ذكر ابن اخلطيب قول الزَّخمشري هذا املقتّدم ، وذكر وجوهاً أُخر 
أن املعتاد أن يكون البدل أضعف حاالً من املبّدل ، فبيَّن اهللا تعاىل أنَّ هذا البدل ليس كذلك ، بل هو كامل : منها 

مقام املبّدل ، فيكون الصائم ساكن النَّفس إىل حصول األجر الكامل من عند اهللا ، وذكر العشرة  ىف كونه قائماً
؛ جلاز أن يراد به الثَّالثة املفردة عن السَّبعة والّسبعة » ِتلَْك كَاِملَةٌ « : ؛ ألنَّه لو قال » كَاِملَة « ليتوصل به إىل قوله 

  .العشرة  املفردة عن الثَّالثة ، فال بّد من ذكر
إمَّا أن تكون كاملة ىف البدل عن اهلدي قائمة مقامه ال : حيتمل بيان الكمال من ثالثة أوجٍه » كَاِملَةٌ « : وقوله 

  .تنقص عنه ، أو أنَّ ثواهبا مثل ثواب القادر على اهلدي ، أو أنّ حّج املتمتع الّصائم كامالً كحج من مل يتمتَّع 
لو قال أوجب عليكم صيام عشرة أّيام ، مل يبعد أن يكون دليل يقتضي خروج بعض هذه ومنها أنّ اهللا تبارك وتعاىل 

كانَ ذلك تنصيصاً على أنَّ املخصص مل » ِتلَْك عشرة « األّيام ، فإنّ ختصيص العام كثري يف الشَّرع ، فلما قال 
  .يوجد البتَّة ، فيكون أقوى داللة ، وأبعد من احتمال التَّخصيص والنَّسخ 

]  ٤٦: احلج [ } ولكن تعمى القلوب اليت ِفي الصدور { ها أنَّ التَّوكيد طريقة مشهورة ىف كالم العرب كقوله ومن
وفائدة التوكيد أنَّ الكالم املعبَّر عنه بالعبارات الكثرية ]  ٣٨: األنعام [ } َوالَ طَاِئرٍ َيِطُري بَِجنَاَحْيهِ { : ، وقوله 

أبعد عن السَّهو والّنسيان من الكالم املعبَّر عنه بعبارة واحدة ، وكونه معرباً عنه  الّشريفة وبالصِّفات الكثرية ،
بعبارات كثرية يدلُّ على كونه مشتمالً على مصاحل عظيمة ، ال جيوز اإلخالل هبا ، فإذا كان الّتوكيد مشتمالً على 

  .فإنَّه من املهّمات اليت ال جيوز إمهاهلا ألبتَّة  هذه احلكمة كان ذكره هنا داالًّ على رعاية هذا العدد ىف هذا الصَّوم ،
: ومنها أنَّ هذا الكالم يزيل اإلهبام الذي يف تصحيف اخلطّ ، فإنَّ سبعة ، وتسعة متشاهبان ىف اخلطِّ ، فلمَّا قال بعده 

  .؛ أزال هذا االشتباه » ِتلَْك ِعَشَرةٌ كَاِملَةٌ « 



حيتمل أن يكون املراد ، أن يكون الواجب بعد } أَيَّامٍ ِفي احلج َوَسْبَعٍة إِذَا َرَجْعُتمْ  فَصَِياُم ثَالثَِة{ أنَّ قوله : ومنها 
ِتلَْك « الرُّجوع أن يكمل صيام سبعة أّيام ، على أنَّه حيسب الثَّالثة املتقدِّمة منها ، ويكمل عيلها أربعةً ، فلما قال 

  .؛ أزال هذا االحتمال » َعَشَرة 
  .تلك عشرة فأكملوها وال تنقصوها : رب ، ومعناه األمر ، أي أن هذا خ: ومنها 
أنَّه تعاىل ملا أمر بصيام ثالثة أيَّام ىف احلجِّ وسبعة بعد الرُّجوع ، فليس فيه بيان أنَّه طاعةٌ عظيمة كاملة ، فلمَّا : ومنها 

غاية الكمال؛ وذلك ألنَّ الصَّوم مضاٌف إىل اهللا  دلَّ ذلك على أنَّ هذه الطَّاعة ىف} ِتلَْك َعشََرةٌ كَاِملَةٌ { : قال بعده 
« ، واحلجُّ أيضاً مضاف إىل اهللا تعاىل بالم االختصاص كما قال » الصَّْوُم يل « : تعاىل بالم االختصاص كما قال 

فالفعل دلَّ أيضاً على ،  -سبحانه وتعاىل  -، فَكََما َدلَّ النَّصُّ على َمزِيِد اختصاص هاتني العبادتني باهللا » الصَّْوُم يل 
  .ذلك 

أّما ىف الصَّوم فألنَّه عبادة ال يطّلع العقل على وجه احلكمة فيها ألبتَّة ، وهو مع ذلك شاقٌّ على النَّفس جّداً ، فال 
  .مثَّ إنَّ صوم هذه تعين االنقياد له  -تعاىل  -جرم ال يؤتى به إالَّ حملص مرضاة اهللا 

لعقل على وجه احلكمة يف ألبتَّة ، وهو مع ذلك شاٌق جداً؛ ألنَّه يوجب مفارقة األهل ، وكذا احلّج عبادة ال يطَّلع ا
والولد والتَّباعد عن أكثر اللَّذَّات ، فال جرم ال يؤتى به إالّ حملض مرضاة اهللا تعاىل ، مثَّ إنَّ صوم هذه األّيام العشرة 

جّداً ، وبعضه واقٌع بعد الفراغ من احلجِّ ، وهو انتقالٌ من  بعضه واقعٌ يف زمن احلج ، فيكون مجعاً بني شيئني شاقَّني
صيام  -تعاىل  -شاقِّ إىل شاقٍّ ، ومعلوم أنَّ ذلك سبب لكثرة الثَّواب ، وعلوِّ الدَّرجة ، فال جرم ملَّا أوجب اهللا 

ِتلَْك َعَشرةٌ كَاِملَةٌ { : تعاىل  هذه األيَّام العشرة ، شهد سبحانه على أنَّها عبادة كاملة ىف غاية الكمال والعلّو ، فقال
  .وإهنا كاملة : ، أي } 

  :ويف الالَّم قوالن . مبتدأ ، واجلارُّ بعده اخلرب » ذَِلَك » « ذَِلكَ ِلَمْن « : قوله 
  .ذلك الزٌم ملن : أنَّها على باهبا ، أي : أحدمها 
اشَْترِِطي لَُهمُ « : ، وقال عليه السَّالم ]  ٢٥: لرعد ا[ } أولئك لَُهُم اللعنة { : أهنا مبعىن على ، كقوله : والثاين 
فعلهيا ، وذلك إشارة إىل التَّمتُّع ، : أي ]  ٧: اإلسراء [ } وَإِنْ أَسَأُْتْم فَلََها { : عليهم ، وقوله : ، أي » الَوالََء 

« خرب » حَاِضرِي « و  .جيوز أن تكون موصولة ، وموصوفة » َمْن « و . وال حاجة إىل هذا [ والقران للغريب 
  ] .، وحذفت نونه لإلضافة » َيكُن 
  فصل
  .إشارة إىل أمرٍ تقدَّم ، وأقرب األمور املذكورة ، ذكر ما يلزم املتمتع من اهلدي وبدله » ذلك « : قوله 

لزوم اهلدي وبدله للمتمّتع مشروطٌ بأالّ يكون من حاضري املسجد احلرام ، فإن كان من أهل : علماء وقال بعض ال
احلرم ، فال يلزمه هدي املتمّتع ، وإنَّما لزم اآلفاقي ، ألنه كان جيب عيله أن حيرم باحلجِّ من امليقات ، فلّما أحرم 

، فقد حصل هناك خللٌ ، فجرب بالدَّم ، بدليل أّنه لو رجع ،  بالعمرة من امليقات ، مث أحرم باحلجِّ من غري امليقات
فأحرم باحلجِّ أيضاً من امليقات؛ ملا يلزمه دٌم ، واملكيُّ ميقاته موضعه ، فال يقع ىف حجِّه خللٌ من جهة اإلحرام ، فال 

  .هدي عليه 
ذكر الّتمتع ، وعنده ال متعة وال قران إشارةٌ إىل األبعد وهو » ذَِلَك « قوله :  -رضي اهللا عنه  -وقال أبو حنيفة 

  .حلاضري املسجد احلرام ، ومن متتع أو قرن ، كان عليه دم جنايٍة ال يأكل منه 
  :حجَّة القول األوَّل وجوه 



  .عامٌّ يدخل فيه احلرمي ، وغريه } فََمن َتَمتََّع بالعمرة إِلَى احلج { قوله تعاىل : أحدها 
عودها إىل أقرب مذكور ، وهو جوب اهلدي ، فإذا خصَّ وجوب اهلدي باملتمتع أنَّ اإلشارة جيب : وثانيهما 

  .اآلفاقي؛ لزم القطع بأن غري اآلفاقي قد يكون أيضاً متمتعاً 
أنَّ اهللا تعاىل شرع القران واملتعة تبييناً لنسخ ما كان عليه أهل اجلاهلية يف حترميهم العمرة يف أشهر احلجِّ ، : وثالثها 

  .ىف حّق النَّاس كافَّةً  والنسخ ثبت
  .كنايةٌ؛ فوجب عودها إىل كلِّ ما تقدم ، ألنَّه ليس البعض أوىل من البعض » ذَِلكَ « : أنَّ قوله : حجَّة أيب حنيفة 

واجلواب أنَّ عوده إىل األقرب أوىل ، ألنَّ القرب سبٌب للرُّجحان ، ومذهبكم أن االستثناء املذكور عقيب اجلمل 
  .ة األخرية ، وإنَّما متيزت تلك اجلملة عن سائر اجلمل بسبب القرب ، فكذا ها هنا خمتصٌّ باجلمل

  فصل
  . -رمحه اهللا  -اختلفوا ىف حاضري املسجد احلرام ، فذهب قوم إىل أنَّهم أهل مكَّة ، وهو قول مالك 

  .أهل عرفة والرجيع وضجنان : وقال ابن جريج 
من كان وطنه من مكَّة على أقلّ من مسافة القصر ، فهو من حاضري املسجد كلُّ :  -رمحه اهللا  -وقال الشَّافعيُّ 

  .احلرام 
  .من كان دون امليقات : وقال عكرمة 

  .وقيل هم أهل امليقات فما دونه ، وهو قول أصحاب الرَّأي 

بِعَْبِدِه لَْيالً مَِّن املسجد سُْبَحانَ الذي أسرى { : احلرم كلُّه ، وهو قول الشَّافعيِّ ، وأمحد لقوله تعاىل : وقال طاوٌس 
{ وإمنا أسرى به من احلرم من بيت أمِّ هانئ ال من املسجد ، وقال ]  ١: اإلسراء [ } احلرام إىل املسجد األقصى 
، واملراد احلرم؛ ألن الدماء ال تراق يف البيت ، واملسجد احلرام إنَّما ]  ٣٣: احلج [ } ثُمَّ َمِحلَُّهآ إىل البيت العتيق 

ممنوٌع من املكاسب ، واملسجد احلرام ممنوٌع أن يفعل فيه ما منع من : وصف هبذا؛ ألن أصل احلرام املنع ، واحملرم 
  .فعله 

زماٍن وزمنٍ ، وذكر حضور األهل ، واملراد حضور احملرم ، ال حضور األهل : يقال حراٌم ، وحرٌم مثل : قال الفرَّاء 
كن حيث أهله ساكنون فلو خرج املكيٌّ إىل اآلفاق ، وأهله مبكَّة ، مثَّ عاد متمتعاً؛ ، ألنَّ الغالب على الرَّجل أّنه يس

  .لزمه هدي التمتع ، وال أثر حلضور أهل ىف املسجد احلرام 
  .، أي يكون أهالً هلذه العبادة } ملَْن لَْم َيكُْن أَْهلُُه { : وقيل املراد بقوله 

  فصل
  .إذا قرن ، أو متتع ، فال هدي عليه  ودم القرآن كدم التَّمتُّع ، فاملكيُّ

ملن هتاون } واعلموا أَنَّ اهللا َشدِيُد العقاب { يريد فيما فرضه عليكم ، : قوله  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عبَّاس 
  .حبدوده 

كأّنه يراد عاقبة  العقاب واملعاقبة سيَّان ، وهو جمازاة املسيء على إساءته ، وهو مشتقٌّ من العاقبة ،: وقال أبو مسلمٍ 
من باب إضافة الصِّفة املشبَّهة إىل مرفوعها ، » َشِديُد الِعقَابِ « لتذوقن ما ذّوقت ، و : فعل املسيء ، كقول القائل 

وقد تقدَّم أنَّ اإلضافة ال تكون إال من نصب ، والنَّصب واإلضافة أبلغ من الرَّفع؛ ألنَّ فيها إسناد الصِّفة للموصوف 
  .هي له حقيقة ، والرَّفع إنَّما فيه إسنادها ، دون إسناد إىل موصوف ملن هي له حقيقة  ، مث ذكر من



فَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ َيْعلَْمُه الَْحجُّ أَشُْهٌر َمْعلُوَماٌت فََمْن فََرَض ِفيهِنَّ الَْحجَّ فَلَا َرفَثَ َولَا فُسُوَق َولَا جَِدالَ ِفي الَْحجِّ َوَما َت
  ) ١٩٧(دُوا فَإِنَّ َخْيرَ الزَّاِد التَّقَْوى َواتَّقُوِن َيا أُوِلي الْأَلَْبابِ اللَُّه َوَتَزوَّ

فعلٌ من » احلَجُّ « خربه ، واملبتدأ واخلرب ال بدّ أن يصدقا على ذاٍت واحٍد ، و » أْشُهٌر « مبتدأ ، و » احلَجُّ « 
  :ويل ، وفيه ثالثة احتماالت زمانٌ ، فيهما غريان ، فال بدَّ من تأ» أشُْهٌر « اإلفعال ، و 

ال حجَّ إالَّ يف هذه األشهر : أي . أشهر احلج أشهر معلوماٌت : أنَّه على حذف مضاٍف من األوَّل ، تقديره : أحدها 
  .وال جيوز يف غريها ، كما كان يفعله أهل اجلاهيلَّة يف غريها ، كقوله الربد شهران ، وقت الربد شهران 

  .احلّج حّج أشهرٍ ، فيكون حذف من كل واحٍد ما أثبت نظريه : اين تقديره احلذف من الث: الثاين 
أن جتعل احلدث نفس الزَّمان مبالغةً ، ووجه اجملاز كونه حاالًّ فيه ، فلما اتُّسع يف الظَّرف جعل نفس : الثالث 

وإذا كان ظرف الزمان نكرةً خمرباً به عن ]  ١٥: األحقاف [ } َوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثَالَثُونَ َشهْراً { : احلدث ، ونظريه 
سواًء كان احلدث مستوعباً للظَّرف ، أم ال ، هذا مذهب البصريني : حدٍث ، جاز فيه الرفع والنَّصب مطلقاً ، أي 

.  
فهشاٌم  وإن مل يكن مستوعباً ،» الصَّْوُم يوٌم « : إن كان احلدث مستوعباً ، فالرَّفع فقط حنو : وأمَّا الكوفيُّون فقالوا 
، » أشُْهر « والفرَّاء جييز نصبه مثل البصرّيني ، وقد نقل عنه أنَّه منع نصب » ِمَيَعاُدكَ َيْوٌم « : يلتزم رفعه أيضاً حنو 

  .يف اآلية الكرمية ، ألهنا نكرةٌ ، فيكون له يف املسألة قوالن ، وهذه مسألةٌ طويلةٌ : يعين 
احلج يف أشهر ، فيلَزُمُه مع سقوطِ َحْرِف اجلَّر نصُب اَألْشُهر ، ومل َيقَْرأْ بِِه أََحدٌ :  ومْن قَدَّر الكَالَم« : قال ابن عطيَّ 

  .» يف « وال َيلَْزُم ذلك؛ ألنَّ الرَّفْع على جِهة االتِّساع ، وإن كان أصلُُه اجلرَّ ب : قال أَبو حيان رمحه اهللا » 
  فصل

إهنا : دة ، من أشهر احلج ، واختلفوا ىف ذي احلَّجة فقال عروة بن الزُّبري أمجع املفسِّرون على أنَّ شوَّاالً ، وذا القع
  .بكليتها من أشهر احلج وهو قول مالك ، وداود 

العشر األول من ذي احلجَّة من أشهر احلجِّ؛ وهو قول ابن عبَّاسٍ ، وابن عمر ، والنخعي ، : وقال أبو حنيفة 
  .والشعيب ، وجماهد ، واحلسن 

  .التسعة األول ، مع ليلة النَّحر من أشهر احلج  -رمحه اهللا  -عيُّ وقال الشاف
من رمي : أن األشهر مجٌع ، وأقلُّه ثالثةٌ ، وأيضاً فإنَّ أيَّام النَّحر يفعل فيها بعض ما يتَّصل باحلج : حجَّة األوَّل 

وإذا حاضت املرأة ، فقد تؤخِّر الطَّواف اجلمار ، والذَّبح ، واحللق ، وطواف الزِّيارة ، والبيتوتة يعين ليايل مىن ، 
  .ومذهب عروة تأخري طواف الزيارة إىل آخر الشهر . الذي ال بدَّ منه إىل انقضاء أيَّامٍ بعد العشرة 

] .  ٤: التحرمي [ } فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما { : واجلواب أنَّ لفظ اجلمع يشترك فيه ما وراء الواحد؛ بدليل قوله 
وأيضاً فإنَّه نزَّل بعض الشَّهر منزلة كلِّه ، فإنّ العرب تسميِّ » االثَْناِن فََما فَْوقَُهَما َجَماَعةٌ « : السَّالم  عليه -وقال 

الوقت تاّماً بقليله ، وكثريه ، يقال زرتك سنة كذا ، وأتيتك يوم اخلميس ، وإمنا زاره ، وأتاه يف بعضه ، وأيضاً فإنَّ 
، فإذا جاز أن يسمَّى االثنان مجاعةً ، جاز أن يسمَّى االثنان ، وبعض الثَّالث مجاعةً ، وأمَّا  اجلمع ضمُّ شيٍء إىل شيٍء

رمي اجلمار ، فإمنا يفعله اإلنسان ، وقد حلّ باحللق والطَّواف ، والنَّحر ، فكأنه ليس من أعمال احلجِّ ، واحلائُض إذا 
  .ء طافت بعده ، فكأنه يف حكم القضاء ، ال يف حكم األدا



من : أنّ يوم احلجِّ األكرب ، هو يوم النَّحر ، ألنَّ معظم أفعال احلج يفعل فيه : أنَّ املفسرين قالوا : حجَّة الثاين 
  .طواف الزيارة؛ الذي هو ركٌن يف احلج ، والرَّمي ، والذَّبح ، واحللق ، فدخوله يف أيام احلج أوىل 

  .جَّ يفوت بطلوع الفجر يوم النَّحر ، والعبادة ال تفوت مع بقاء وقتها أنَّ احل:  -رمحه اهللا تعاىل  -حجَّة الشافعي 
  فصل

ال جيوز أن يُهِلَّ باحلج قيل أشهر احلج ، وهو قول ابن عباس ، وجابر ، وبه قال عطاء ، : قال بعض العلماء 
  .وطاوس ، وجماهد ، إليه ذهب األوزاعي ، والشافعيُّ ، وأمحد ىف رواية ، وإسحاٌق 

  .جيوز  -رضي اهللا عنه  -مالٌك ، والثوريُّ وأبو حنيفة وقال 
  .} احلج أَْشُهٌر مَّْعلُوَماٌت { : قوله : حجَّة األول 

مجع األشهر مجع تقليلٍ ، على سبيل التَّنكري؛ ال يتناول الكلَّ ، وأكثر اجلمع إىل عشرٍة ، وأدناه إىل ثالثٍة ، وعند 
  .فسِّرون على أنّ تلك الثَّالثة ، شوَّال وذو القعدة ، وبعض ذي احلجَّة التنكري ينصرف إىل األدىن ، واتفق امل

وإذا تقرَّر ، وجب أالَّ جيوز اإلحرام باحلجِّ قبل الوقت؛ ألنَّ اإلحرام بالعبادة قبل وقت أدائها ال يصّح؛ كالصَّالة ، 
  .وخطبة اجلمعة قبل الوقت 

، فجعل ]  ١٨٩: البقرة [ } نِ األهلة قُلْ ِهَي مََواِقيُت ِللنَّاسِ واحلج َيْسأَلُوَنَك َع{ : قوله تعاىل : حجَّة الثاين 
األهلَّة كلَّها مواقيت احلجِّ ، وليس مواقيتاً لألداء ، فثبت أهنا مواقيت لصحَّة اإلحرام ، وجيوز أن يسمَّى اإلحرام 

ل هنا أوىل؛ ألن اإلحرام أقرب إىل احلج من الوقت ب» احلَجُّ أَشُْهٌر « : حجّاً؛ جمازاً ، كما ّمسَي الوقت حّجاً يف قوله 
إمتام احلجِّ والعمرة أن حيرم هبما من دويرة أهله ، ومن يكن منزله : وقد اشتهر بني أكابر الّصحابة أنَّهم قالوا . 

م التزاٌم باحلجِّ بعيداً جيب أن يكون يف املشرق أو يف املغرب ، فال بدَّ وأن حيرم باحلج قبل أشهرٍ ، وأيضاً فإنَّ اإلحرا
  .، فجاز تقدميه على الوقت؛ كالنَّذر 

أخصُّ منها ، وفرَّقوا بني النَّذر ، » احلجُّ أَْشُهٌر « بأنَّ قوله } َيسْأَلُوَنَك َعنِ األهلة { : وأجاب األوَّلون عن قوله 
داء ال يتصور إالَّ بعقد مبتدأ ، بأنَّ الوقت معتٌرب لألداء ، وال اتِّصال للنذر باألداء ، بدليل أنّ األ: واإلحرام 

  .واإلحرام مع كونه التزاماً ، فهو شروعٌ يف األداء ، وعقٌد عليه؛ فال جرم افتقر إىل الوقت 
  فصل
أو معلوماٌت ببيان . معلومات عندهم ، مقررة لبيان الشرع ، خبالف مرادهم هبا : أي » َمْعلُوَماٌت « : قوله 

  .الم وأهنا مؤقتةٌ يف أوقات معينة ، ال جيوز تقدميها وال تأخريها ، كما فعلوه يف النَّسيء الرَّسول عليه الصَّالة والسَّ

  .} فََمن فََرَض ِفيهِنَّ احلج { : قوله 
» فََرَض « متعلٌِّق ب » ِفيهنَّ « أن تكون شرطيةً ، وأن تكون موصولةً ، كما تقدَّم يف نظايرها ، و » َمْن « جيوز يف 

وجيء به كضمري اإلناث ، ملا تقدم من أنَّ مجع غري العاقل يف القلَّة » أَشُْهر « يعود على » ِفيهِنَّ « والضَّمري يف . 
ِمْنَهآ أَْرَبَعةٌ { : ، وهذا خبالف قوله » ِفيَها « دون » ِفيهِنَّ « يعامل معاملة مجع اإلناث على األفصح؛ فلذلك جاء 

  .رة ألنه هناك مجع كث]  ٣٦: التوبة [ } ُحُرٌم 
التَأثري واحلزُّ : أوجبته ، وأصل الفرض يف اللغة : ألزم وأوجب ، يقال فرضت عليك كذا ، أي : وفرض يف اللُّغة 

  .والقطع 
احلزُّ : ، وفرضة القوس ] ويف الوتد ، ويف غريه [ الفرض احلزُّ يف القدح ، :  -رمحه اهللا تعاىل  -قال ابن األعرايب 

تد احلزُّ الذي فيه ، ومنه فرض الصالة؛ ألهنا الزمةٌ للعبد كلزوم احلزّ لقدح ، ففرض ها الذي فيه الوتر ، وفرضه الو



النور [ } سُوَرةٌ أَنزَلَْناَها َوفََرْضَناَها { : مبعىن أبان؛ قال تعاىل » فََرضَ « أوجب ، وقد جاء يف القرآن : مبعىن  -هنا 
راجع إىل معىن القطع؛ ألنَّ من ] .  ٢: التحرمي [ } َتِحلَّةَ أَْيمَانِكُْم  قَْد فََرَض اهللا لَكُْم{ : بالتخفيف ، وقوله ]  ١: 

مبعىن : وفرض : أوجب : قطع شيئاً ، فقد أبانه من غريه ، واهللا تعاىل إذا فرض شيئاً ، أبانه عن غريه ، ففرض مبعىن 
  :اجب ، فقالوا أبان؛ كالمها راجعٌ إىل أصل واحٍد؛ ومن ها هنا فرَّق بعضهم بني الفرض والو

  .الفرُض ما ثبت بدليل قطعّي؛ ألن أصله القطع ، ومسَّاه بالركن 
والواجب ما ثبت بدليل ظنِّي ، وجعل الفرض ال يسامح به ، عمداً وال سهواً ، وليس له جابر ، والواجب ما جيرب 

فرض : األول : آن مخسة معان يف القر» فََرَض « ورد لفظ : ويسامح فيه العباد لسهوة ، قال أبو العباس املقرىء 
  .أي أوجبتم ]  ٢٣٧: البقرة [ } فَنِْصُف َما فََرضُْتْم { : مبعىن أوجب ، كهذه اآلية الكرمية ، ومثله 

َناَها ُسوَرةٌ أَنَزلْ{ ومثله ]  ٢: التحرمي [ } قَْد فََرَض اهللا لَكُْم َتِحلَّةَ أَْيمَانِكُْم { : فرض مبعىن بيَّن ، قال تعاىل : الثاين 
  ] . ١: النور [ } َوفََرْضَناَها 

  .أنزل : أي ]  ٨٥: القصص [ } إِنَّ الذي فََرَض َعلَْيَك { : مبعىن أنزل؛ قال تعاىل : فرض : الثالث 
  ] . ١١: النساء [ } فَرِيَضةً مَِّن اهللا { : الفريضة يف قسمة املواريث؛ كما قال تبارك وتعاىل : الفرض : امس 
  فصل
يدلُّ على أّنه ال بدَّ للمحرم من فعل يفعله؛ يصري به حمرماً وحاجاً ، واختلفوا يف } فََمن فََرَض ِفيهِنَّ احلج { : قوله 

  .ذلك الفعل 
  .ينعقد اإلحرام مبجرد النِّية ، من غري حاجٍة إىل التَّلبية : فقال الشَّافعيُّ ، وأمحد 

  .رد النية؛ حىت يضمَّ إليه التَّلبية أو سوق اهلدي ال يصحُّ الشُّروع يف اإلحرام مبج: وقال أبو حنيفة 
ويروى عن مجاعٍة من العلماء؛ أنّ من أشعر هديه أو قلَّده ، فقد أحرم ، وروى نافع عن : وقال القفَّال يف تفسريه 

ة أو احلجَّ ، إذا قلَّد اهلدي وصاحبه يريد العمر: إذا قلَّد أو أشعر ، فقد أحرم ، وعن ابن عباسٍ : ابن عمر أّنه قال 
  .فقد أحرم 

إمَّا جواب الشَّرط ، وإمَّا زائدةٌ يف اخلرب على حسب القولني } فَالَ َرفَثَ َوالَ فُسُوَق َوالَ جِدَالَ ِفي احلج { : قوله 
  .» جِدَالَ « ، ورفعهما ، وفتح » فُُسوَق « و » َرفَثَ « بتنوين : وقرأ أبو عمرٍ وابن كثري . املتقدِّمني 
  .بفتح الثَّالثة : ن والباقو

  .برفع الثالثة والتنوين  -ويروى عن عاصم  -وأبو جعفر 
  :فأمَّا قراءة الرفع ففيها وجهان 

» يف احلج « ملغاةٌ ، وما بعدها رفع باالبتداء ، وسوَّغ االبتداء بالنكرة؛ تقدُّم النفي عليها ، و » ال « أنَّ : أظهرمها 
خَرب الثالثة ، » يف احلج « والثالث؛ لداللِة خربِ األولِ عليهما ، وجيوُز أنْ يكونَ  خرب األول ، وُحِذَف خُرب الثاين ،

خَرب الثاين ، وُحِذَف خربُ األولِ ، والثالث؛ لقبح مثل هذا التركيب ، ولتأديته إىل » يف احلجِّ « وال جيوُز أَنْ يكونَ 
  .الفصل 
تنكري االسم ، وأالَّ يتقدَّم اخلرب ، وال : ا عمل ليس شروطٌ عاملةً عمل ليس ، ولعمله» الَ « أن تكون : والثاين 

اخلُرب على حسب ما تقدَّم من » يف احلجِّ « اَمسها ، وما بعده عطٌْف عليه ، و » َرفَثَ « ينتقض النفيُّ؛ فيكونُ 
  .التقادير فيما قبله 

مل يقم عليه دليل صريٌح ، وإمنا أنشدوا عمل ليس » ال « وخرَّجه ابن عطية هبذا الوجه ، وهو ضعيٌف؛ ألنَّ إعمال 



  ]جمزوء الكامل : [ أشياء حمتملةً ، أنشد سيبويه 
  فَأَنَّا اْبُن قَْيسٍ الَ بََراُح... َمْن َصدَّ َعْن نَِريانَِها  - ٩٨٧

  ]الطويل : [ وأنشد غريه 
  ُه َواِقيَاَوالَ َوَزٌر ِممَّا قََضى اللَّ... َتَعزَّ فَالَ َعلَى اَألْرضِ باقَيا  - ٩٨٨

  ]البسيط : [ وقول اآلخر 
  الَ الدَّاُر دَاراً َوالَ اِجلَريانُ َجريَانَا... أَْنكَْرُتها بَْعَد أَْعَوامِ َمضْيَن لََها  - ٩٨٩

  ]الطويل : [ وأنشد ابن الشَّجري 
  رَاِخيَاِسَواَها َوالَ ِفي حُبِّها ُمَت... وَحلَّْت َسواَد القَلْبِ الَ أََنا بِاِغياً  - ٩٩٠

  .وللكالم على األبيات موضٌع غري هذا 
فال : وأمَّا من نصب الثالثة منونةً فتخرجيها على أن تكون منصوبةً على املصدر بأفعال مقدرٍة من لفظها ، تقديره 

وإنَّما هي نافيةٌ للجمل فيما بعدها ، » ال « َيْرفُثُ َرفَثاً ، وال َيفُُسُق فُُسوقاً وال ُيَجاِدلُ جِدَاالً ، وحينئٍذ فال عمل ل 
متعِّلٌق بأيِّ املصادر الثَّالثة شئت ، على أنَّ املسألة من التنازع ، ويكون هذا دليالً على » يف احلجِّ « املقدرة ، و 

هذه هي اليت للتَّربئة على مذهب من يرى أنَّ امسها معرٌب » ال « إنَّ : تنازع أكثر من عاملني ، وقد ميكن أن يقال 
  ]الوافر : [ وإمنا حذف تنوينه؛ ختفيفاً ، فرجع األصل يف هذه القراءة الشاذة كما رجع يف قوله  منصوب ،

  .. . . .أَالَ َرُجالً جََزاُه اللَُّه َخيْراً  - ٩٩١
  .وقد تقدَّم حتريره 

ٍء؟ فيه قوالن ، اجلمهور وهل فتحة االسم فتحة إعراب أم بنا. اليت للتَّربئة » ال « وأمَّا قراءة الفتح ىف الثَّالثة فهي 
على أنَّها فتحة بناٍء ، وإذا بين معها ، فهل اجملموع منها ، ومن امسها يف موضع رفع باالبتداء ، وإن كانت عاملة ىف 

عاملةٌ يف االسم » الَ « االسم النصب على املوضع وما بعدها ، وال خرب هلا؟ أو ليس اجملموع ىف موضع مبتدأ ، بل 
ىف نصب االسم ، ورفع اخلرب؛ قوالن » أنَّ « ؛ ألنَّها اجريت جمرى » الَ « وضع ، وما بعدها خٌرب ل النَّصب على امل

:  
  .قول سيبويه : األول 

: ، فعلى مذهب سيبويه » ِفي احلَجِّ « : وعلى هذين املذهبني ، يترتَّب اخلالف ىف قوله . قول األخفش : والثاين 
، وقد تقدَّم شيء من هذا أول » ال « يكون ىف موضع خرب : أي األخفش يكون ىف موضع خرب املبتدأ ، وعلى ر

  .الكتاب 
وهو : فالرفع على ما تقدَّم ، وكذلك الفتح ، إال أنه ينبغي أن ينبَّه على شيٍء : وأمَّا من رفع األولني ، وفتح الثالث 

على مذهب األخفش ، فال جيوز أن يكون وما بين معها يف موضع املبتدأ ، » ال « أنَّا قلنا مبذهب سيبويه من كون 
ال جيوز أن يكون خرباً للكلِّ؛ الختالف الطالب؛ ألنَّ املبتدأ . » الَ « إال خرباً للمبتدأين ، أو خرباً ل » يف احلجِّ « 

  .يطلبه خرباً له ، وال يطلبه خرباً هلا 
فال يكوننَّ َرفَثٌ وال : على معىن النَّهي ، كأنه قيلَ ألنَّهما حََمال األوَّلَْينِ « : وإنَّما قرئ كذلك ، قال الزخمشري 

، واستدلَّ على أنّ » وال شكَّ وال خالف ىف احلجِّ : فُُسوٌق ، والثالثُ على معىن اإلخبارِ بانتفاء اِجلدالِ ، كأنه ِقيلَ 
وأنه مل » . . . فُثْ ومل َيفُْسْق َمْن َحجَّ فلم َيْر« : املنهيَّ عنه هو الرفث والفسوق دون اجلدال ، بقوله عليه السالم 

وهذا الذي ذكره الزخمشريُّ سبقه إليه صاحب هذه القراءة؛ إالَّ أنه أفصح عن مراده ، قال أبو . يذكر اجلدال 



الرفع مبعىن فَالَ َيكُونُ َرفَثٌ َوالَ فُُسوٌق ، أي شيء خيرج من احلجِّ ، مث ابتدأ :  -أحد قارئيها  -عمرو بن العالء 
  .، فأبوا عمرو مل جيعل النفيني األوَّلني هنياً ، بل تركهما على النَّفي احلقيقي » وال جدال « : فقال  النفي

{ : فمن مث ، كان ىف قوله هذا نظٌري؛ فإنَّ مجلة النفي بال التربئة ، قد يراد هبا النهي أيضاً ، وقيل ذلك ىف قوله تعاىل 
: ي يظهر ىف اجلواب عن ذلك ، ما نقله أبو عبد اهللا الفاسي عن بعضهم فقال والذ] .  ٢: البقرة [ } الَ رَْيَب ِفيِه 

احلُجَّةُ ِلَمْن َرفََعُهَما أنَّ النفَي فيهما ليس بعامٍّ؛ إذ قد يقُع الرفَثُ ، والفُُسوقُ ىف احلَجِّ من بعض الناسِ ، : وقيل « 
وهذا يتمشَّى على ُعرف . قال شهاب الدِّين . » قْرَارِ قََواِعِدِه ِخبالَِف نفي اِجلَدالِ يف أَْمرِ احلجِّ؛ فإنه عامٌّ؛ الْسِت

لنفي اجلنس ، قالوا » إنَّ « لنفي الوحدة ، والعاملة عمل » لَْيَس « العاملة عمل » ال « : النَّحويني ، فإهنم يقولون 
  .بنيت امسها أو نصبت هبا ال رجل فيها ، بل رجالن ، أو رجالٌ؛ إذا رفعت ، وال حيسن ذلك إذا : ولذلك يقال : 

  .اليت للتربئة نصٌّ يف العموم ، وتلك ليس نصَّاً : وتوسَّط بعضهم فقال 
أُِحلَّ لَكُمْ لَْيلَةَ الصيام الرفث { : والظاهر أنَّ النكرة يف سياق النفي مطلقاً للعموم ، وقد تقدَّم معىن الرَّفث ىف قوله 

هو اجلماع ، وهو قول احلسن ، : ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر قال ]  ١٨٧: البقرة [ } إىل نَِسآِئكُمْ 
  .وجماهد ، وعمرو بن دينار ، وقتادة ، وعكرمة ، والنخعي ، والربيع 

غشيان النساء ، والتَّقبيل ، والغمز : الرَّفث :  -رضي اهللا عنهما  -وروي عن علي بن أيب طلحة ، عن ابن عبَّاس 
  .ن الكالم ، وأن يعرض هلا بالفحش م

  .هو التَّعريض للنساء اجلماع ، وذكره بني أيديهنَّ : وقال طاوٌس 
  .إذا حللت ، أَصَْبُتِك : هو قول الرجل للمرأة ىف حال اإلحرام : الرَّفث : وقال عطاٌء 

وقرأ عبد ] .  ٢٦ :البقرة [ } َوَما ُيِضلُّ بِِه إِالَّ الفاسقني { : الفحش ، والفسق وقد تقدم ىف قوله : وقيل الرَّفث 
  .وهو مصدر مبعىن الرَّفث » الرَّفُوث « اهللا 

شرطيةً ، ورفع ، إن كانت موصولةً ، وعلى » َمْن « وما يف حيِّزه ىف حملِّ جزمٍ ، إن كانت » فَالَ َرفَثَ « : وقوله 
م أنه ال بدَّ من ضمري يعود ؛ ألهنا إن كانت شرطيةً ، فقد تقدَّ» َمْن « كال التقديرين ، فال بدَّ من رابٍط يرجع إىل 

على اسم الشرط ، وإن كانت موصولة ، فهي مبتدأ واجلملة خربها ، وال رابط ىف اللَّفظ ، فال بدَّ من تقديره ، 
  :وفيه احتماالن 

، فيتعلَّق مبحذوف ، فيصري نظريه قوهلم » جِدَال « صفَّة ل » منه « وال جدال منه ، ويكون : أن تقديره : أحدمها 
  .منوان منه : تقديره » السَّْمُن َمَنواِن بِِدْرَهمٍ «  :

ويكون هذا اجلارُّ يف حملِّ نصب على . له : وال جدال يف احلجِّ منه ، أو : تقديره » احلج « والثانيك أن يقدَّر بعد 
  .» احلج « احلال من 

َوأَمَّا { : يف حجِّه ، كقوله : ، واألصل  وهو أنَّ األلف والالم نابت مناب الضمري: وللكوفيِّني يف هذا تأويل آخر 
  .مأواه : أي ]  ٤١: النازعات [ } فَإِنَّ اجلنة ِهَي املأوى { : مث قال ]  ٤٠: النازعات [ } َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه 

  ]اخلفيف : [ وكرَّر احلجَّ؛ وضعاً للظاهر موضع املضمر تفخيماً ، كقوله 
  .. . . .ْسبُِق الْمَْوَت َشْيٌء الَ أََرى الَْمْوَت َي - ٩٩٢

، وحسَّن ذلك يف اآلية الكرمية الفصل خبالف » فََمْن فََرَض ِفيهِنَّ احلجَّ فَالَ َرفَث فيه « : وكأنَّ نظم الكالم يقتضي 
  .البيت 

ن أشدُّ اخلصام ، مشتقٌّ من اجلدالة ، وهي األرض؛ كأن كلَّ واحد م: واجلدال . » َجاَدل « واجلدال مصدر 



  .املتجادلني يرمي صاحبه باجلدالة 
  ]الراجز : [ قال القائل 

  واْتُركُ العَاجَِز بالَْجَدالَْه... قَْد أَْركَُب اآللَةَ بَْعَد اآللْه  - ٩٩٣
  .للصَّقر؛ لشدَّته » اَألْجَدالُ « ومنه 

  ]الكامل : [ وقال القائل 
  َيْهوِي ُمحَارُِبَها ُهوِيَّ األْجَدلِ..  - ٩٩٤
  .حمكم الفتل : فَْتلُ احلبل ، ومنه زماٌم جمدولٌ ، أي : ل واجلد
  فصل

هو اخلروج عن الطَّاعة ، واختلف املفسرون فيه ، فحمله أكثر احملقِّقني على كلِّ املعاصي ، : قد تقدَّم أنّ الفسق 
ري ، والربيع ، ، وطاوس ، واحلسن ، وسعيد بن جبري ، وقتادة ، والزه -رضي اهللا عنهما  -وهذا قول ابن عباس 

  ألنَّ اللفظ صاحلٌ للكلِّ ، والنَّهي عن الشَّيء يوجب االنتهاء عن مجيع أنواعه؛ ويؤكده قوله تعاىل: والقرظي ، قالوا 

 ٧: احلجرات [ } َوكَرَّهَ إِلَْيكُُم الكفر والفسوق والعصيان { : ، وقوله ]  ٥٠: الكهف [ } فَفََسَق َعْن أَْمرِ َربِِّه { 
. [  

  .بعضهم إىل أنَّ املراد منه بعض أنواعه ، مث ذكروا وجوهاً  وذهب
َوالَ َتنَاَبُزواْ باأللقاب بِئْسَ االسم الفسوق بَْعدَ { : املراد التنابز باأللقاب؛ لقوله تعاىل : قال الضّحاك : أحدها 
عليه  -راد الّسباب ، لقوله امل: قال عطاء ، وجماهد ، وإبراهيم النخعي : والثاين ] .  ١١: احلجرات [ } اإلميان 
  »ِسَباُب املْؤِمن فُسُوٌق ، وِقَتالُه كُفٌْر «  -السالم 
} َوالَ ُيضَآرَّ كَاِتٌب َوالَ َشهِيٌد َوإِن َتفَْعلُواْ فَإِنَُّه فُُسوٌق بِكُمْ { : أنَّ املراد منه اإليذاء ، واإلفحاش؛ قال تعاىل : الثالث 

  ] . ٢٨٢: البقرة [ 
َوالَ َتأْكُلُواْ { : هو الذَّبح لألصنام؛ فإنّهم كانوا ىف حجِّهم يذحبون ألجل األصنام قال تعاىل : ابن زيد  قال: الرابع 

: األنعام [ } أَْو ِفْسقاً أُِهلَّ ِلَغْيرِ اهللا بِهِ { : ، وقوله ]  ١٢١: األنعام [ } ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اسم اهللا َعلَْيِه َوإِنَُّه لَِفْسٌق 
١٤٥  [.  

  .هو قتل الصَّيد ، وسائر حمظورات اإلحرام : قال ابن عمر : اخلامس 
: مفتولٌ ، واجلديل : زماٌم جمدولٌ وجديلٌ ، أي : من اجملادلة ، الذي هو الفَْتلُ ، يقال » ِفَعالٌ « فهو : وأّما اجلدال 

واحٍد من اخلصمني يروم أن يفتل صاحبه  اسم للزِّمان؛ ألنه ال يكون إالَّ مفتوالً ، ومسيت املخاصمة جمادلة ألنّ كلَّ
  :وذكر املفسرون فيه وجوهاً . عن رأيه 
هو اجلدالُ الذي خياُف معه اخلروُج إىل السِّباب ، والتكذيب ، : قال ابن مسعود ، وابُن عباس ، واحلسُن : أحدها 

  .، وعطاٍء ، وقتادة  وهو قولُ عمرو بن دينار ، وسعيد بن ُجَبريٍ ، وِعكْرمة ، والزهريِّ. والتجهيل 
: وقال آخرون . حجُّنا أََتمُّ : إِنَّ قُريشاً كانوا إذا اجتمعوا بِمَنى قال بعضُهم : قال حممد بن كعب القُرظيُّ : الثاين 

  .بل َحجَُّنا أََتم ، فََنَهاُهمَّ اللَُّه عن ذلك 
احلج غداً ، وذلك بأهنم أُِمرُوا : ْوَم ، ويقول بعُضهم احلَجُّ الَي: هو أنْ يقولَ بعضُهم : الثالثك قال القاِسُم بن حممد 

بأن َيْجَعلُوا ِحَسابَ الشهور على األِهلَِّة ، فكان بعُضهم جيعلُ الشهوَر على اَألِهلِّة ، وآخرون جيعلوهنا بالعدد فلهذا 
  .السبب؛ كانوا خيتلفون 



حني أمرُهم بنسخ احلج إىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -هو ما جادلُوا فيه النيبَّ : قال مقاِتلٌ ، والقفّال : الرابع 
  .فهذا جِدَالُهم ! كيف جنعلُها ُعْمَرةً ، وقد مسينا احلج؟: الُعْمَرة ، إالَّ َمْن قَلَّد اهلَْدَي ، قالُوا 

املُْزَدِلفة بقزح  اجلدالُ يف احلج أنَّ قريشاً كانوا يقفون عن املشَعرِ احلََرامِ يف: » املوطأ « قال مَاِلكٌ يف : اخلامس 
وغريها يقُف بعرفاٍت ، وكُلٌّ منهم يزَعُم أنّ موقفُه موقف إبراهيم ، ويقولُ عليه الصالة والسالم حنن أْصَوُب؛ فقال 

لى ُهًدى مُّْسَتقِيمٍ َوإِن لِّكُلِّ أُمَّةٍ َجَعلَْنا َمنَسكاً ُهْم َناِسكُوُه فَالَ ُيَنازِعُنََّك ِفي األمر وادع إىل َربِّكَ إِنََّك لع{ : اهللا تعاىل 
  .هذا هو اِجلدالُ فيما ُيروى واهللا أعلم : قال مالٌك ]  ٦٨ - ٦٧: احلج [ } َجاَدلُوَك فَقُلِ اهللا أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ 

حجَّ يف  كانوا َيِقفُون َمواِقف خمتلقة ، فبعضهم يقُف بعرفة ، وبعضهم بالزدلفة ، وبعُضهم: قال ابُن زْيٍد : السَّادس 
، } َوالَ جَِدالَ ِفي احلج { : ما فعلُته هو الصََّواُب؛ فقال تعاىل : ذي القَْعدة ، وبعُضهم يف ذي احلَجَِّة ، وكُلٌّ يقول 

فال اختالف فيه ِمْن بعِد ذلك ، وذلك معىن قول  -عليه السالم  -اْسَتقَرَّ أَمرُ احلج على ما فعلُه الرسولُ : أَي 
  -اهللا عليه وسلم صلى  -النَّيبِّ 

  .» أَالَ إِنَّ الزََّمانَ قَِد اْسَتَداَر كََهيْئَِتِه َيْوَم َخلََق اللَُّه السََّموات واَألْرَض « 
  .ال َشكَّ يف احلجِّ أّنه يف ذي احلجِة ، فأَْبطَلَ اللَُّه النَِّسيَء : معناه : قال جماهٌد 

الَ { معناه َنْهٌي ، أي ال ترفُثُوا ، وال تَفسقوا وال ُتَجاِدلُوا؛ كقوله تعاىل ظَاِهُر اآلية الكرمية نفٌي و: قال أهلُ املعاين 
  .ال ترتابُوا : أي ]  ٣: البقرة [ } َرْيَب ِفيِه 

حيتملُ أن يكونَ خرباً ، وأنْ يكونَ َنْهياً ، } فَالَ َرفَثَ َوالَ فُسُوَق َوالَ جِدَالَ ِفي احلج { : قوله تعاىل : قال القاضي 
أنّ : ال تَْرَتابُوا فيه ، وظاهُر اللفِظ للخرب ، فإذا َحَملناُه على اخلرب كان معناه : ، أي } الَ َرْيَب ِفيِه { : له كقو

احلجة ال تثبُت مع واحدٍة من هذه اِخلاللِ ، بل تَفُْسُد؛ كالضدِّ هلا وهي مانعةٌ من صحَّته ، وعلى هذا الوجه ال 
املفِسُد للحج ، وُيحْملُ الفسوُق على الزِّنا؛ ألنه يُفِسدُ احلجَّ ، [ د بالرفَِث ، اجلماُع يستقيم املعىن؛ إالَّ أَنْ ُيرا

؛ ألن ذلك يكون كُفْراً ، فال َيِصحَّ معه احلج ، وإنَّما َحَملَْنا هذه ] وُيحملُ اِجلدالُ على الشَّكِّ يف وجوب احلجِّ 
  .بأنَّ هذه األشياء ال تُوَجُد مع احلج  األلفاظ على هذه املعاين؛ حتَّى يصحَّ خربُ اللَِّه

  فصل
َنفُْيُه َمْشُروعاً ال مَوُجوداً ، فإِنَّا َنجُِد الرفثَ فيه ِحَساً ، وخُرب اللَِّه تعاىل » فَالَ َرفَثَ « : املراُد بقوله : قال ابُن الَعَريبِّ 

{ : ْشُروعاً ال إىل وجوده َمْحسُوساً؛ كقوله تعاىل ال ُجيوُز أَنْ َيقََع خبالف خمربه ، وإمنا يرجُع النفُي إىل وجوده َم
مشروعاً ال حّساً ، فإنَّ جنُد املطلقاِت ال : أي ]  ٢٢٨: البقرة [ } واملطلقات َيتََربَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ ثَالَثَةَ قرواء 

[ } الَّ َيَمسُّهُ إِالَّ املطهرون { : اىل يتربْصَن؛ فعاد النَّفْيُ إىل احلكم الشَّرعيِّ ال إىل الوجود اِحلّسّي؛ وهو كقوله تع
إّنه وارٌد ىف اآلدَِميِّنيٍ؛ وهو الصَّحيُح ، فإنَّ معناه ال َيَمسُّه أََحٌد منهم َشْرعاً ، فإن وجد : إذا قلنا ]  ٧٩: الواقعة 

ونُ مبعىن النَّْهي ، وما وجَِد إِنّ اخلَرب يك: املَسُّ ، فعلى خالف ُحكْم الشرع ، وهذه الدَِّقيقةً فاتت الُعلماء فقالوا 
  .ذَلك قَطُّ ، وال يصح أَنْ ُيوَجَد؛ فإهنما ُمْخَتِلفَان حقيقةً ، وُمَتضَادان َوْصفاً 

  فصل
فإن قيل أليس أن مع هذه األشياء يصري احلجُّ فَاِسداً وجيُب على صاحبه املضيّ  -رمحه اهللا تعاىل  -قال ابن اخلطيب 

  ياً معها ، مل يصدق اخلُرب َألنَّ هذه األشياء ال توجُد مع احلجة؟فيه ، وإذا كان احلجُّ باِق
قلنا املراُد من اآلية الكرمية حصولُ املضادِة بني هذه األشياء ، وَبْين احلجة املأمُورِ هبا ابتداًء ، وتلك احلجةُ الصحيحةُ 

ةُ اليت جيُب عليه املِضيُّ فيها شيٌء آخر سوى تلك ال َتْبقَى مع هذه األشياء؛ بدليل أّنه جيُب قضاُؤَها ، واحلجةُ الفاِسَد



 احلجِة املأمُورِ هبا ابتداًء ، وأَمَّا اِجلدَالُ احلَاِصلُ بسبب الشَّكِّ يف وجوب احلج ، فظاهره أنَّه ال يبْقَى معه عملُ احلج؛
خلرب ، وجب َحْملُ الرَّفث والفُُسوق ألنَّ ذلك كُفٌْر وعملُ احلج مشروطٌ باإلسالم ، فثبت أَنَّا إِذَا محلنا اللفظ على ا

واِجلَدالِ على ما ذكرنا ، وأمَّا إِذَا محلناه على النَّهي ، وهو يف احلقيقة ُعُدولٌ عن الظَّاِهر ، فقد َيِصحُّ أنْ يراَد 
أَنواعه؛ ، َألنَّ اللفْظَ بالرفثِ اجلماُع ومقدماُته ، وقولُ الفُْحشِ ، وأَنْ يرُاَد بالِفْسقِ مجيُع أْنواعه ، وباجلدالِ مجيُع 

  .ُمطْلٌَق ومتناولٌ لكل هذه األقسامِ ، فيكون النهي عنها َنْهياً عن مجيع أقسامها 

وهي الرَّفث ، والفُُسوق ، واجلَدال يف احلج ، ِمنْ : ما احلكمةُ يف أنّ اهللا تعاىل ذكر هذه األلفاظ الثالثة : فإن قيل 
  غري زَِياَدٍة وال َنقْصٍ؟

قّوة َشْهَوانيةٌ هبيميَّةٌ ، وقُوَّةٌ غََضبيَّةٌ سبعيَّةٌ ، وقُوَّةٌ : ألنه ثََبتَ يف العلوم العقلية أنّ لإلنسان أرَبَع قُوًى  :فاجلواب 
الشهوانية والغضبية : وِمهيَّةٌ شيطانيَّةٌ ، وقُوة عقليةٌ َملكيَّةٌ ، واملقصود من مجيع العبادات قَْهرُ القَُوى الثالث ، أْعنِي 

  .وْهمية وال
  .إشارةٌ إىل قَْهرِ الشهوانية » فَالَ َرفَثَ « : فقوله 
  .إشارةٌ إىل قَْهرِ القُوةِ الغضبيِة اليت توجُِب املعصية والتمرَد » وال فُُسوقَ « : وقوله 
يف ذاِت اهللا ، إشارةٌ إىل قَْهرِ القوِة الوْهمية ، اليت حتملُ اإلنسانَ على اجلدال } َوالَ جِدَالَ ِفي احلج { : وقوله 

 وصفاِتِه ، وأفعاله ، وأحكامه ، وأمساِئِه ، وهي الَباِعثَةُ على ُمنَازِعِة الناسِ ، وُممَاراِتهِم ، واملخاَصَمِة َمَعُهم يف كل
  .َشْيٍء ، فلّما كان َسَبُب الشَّرِّ َمْحُصوراً يف هذه األمور الثالثة؛ ال جرم ال َيذْكُْر مَعها غَريها 

  فصل
، } َوالَ جَِدالَ ِفي احلج { : َمْن عاب االستداللَ ، والَبْحثَ ، والنَّظر ، واِجلدال؛ واحَْتجَّ بقوله تعاىل  من الناس

وهذا َيقَْتِضي َنفَْي مجيع أنواعِ اجلدال ، ولو كان اِجلدَالُ يف الدين طَاَعةٌ ، ملا ُنهَِي َعْنهُ يف احلج ، بل على ذلك 
مَا { : وأيضاً قال تبارك وتعاىل . ِجلَدالِ َضمَّ طاَعٍة إىل طَاَعٍة ، فيكون أَوْلَى بالترغيب فيه التقدير ، يكونُ االشتغالُ با

، عاهبم بكونِهم ِمْن أَْهل اجلََدلِ ، فدلّ على ]  ٥٨: الزخرف [ } ضََرُبوُه لََك إِالَّ َجَدالَ َبلْ ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ 
فنهى عن املنازعة ]  ٤٦: األنفال [ } َوالَ تََناَزُعواْ فَتَفَْشلُواْ وََتذَْهَب رُِحيكُْم {  :اجلدل َمذُْموٌم ، وقال تبارك وتعاىل 

.  
ادع إىل َسبِيلِ رَبَِّك باحلكمة واملوعظة { : اجلدَالُ يف الدين طاعةٌ عظيمةٌ؛ لقوله تعاىل : وأّما مجهور املتكلِّمني فقالوا 

قَالُواْ {  -عليه السالم  -، وحكى قول الكفَّار لنوح ]  ١٢٥: النحل [ }  احلسنة َوَجادِلُْهم باليت ِهيَ أَْحَسُن
، ومعلوٌم أَنَّ ذلك اِجلدال ، إمنا كان لتقريرِ أُصُولِ الدين ، ]  ٣٢: هود [ } يانوح قَْد َجاَدلْتََنا فَأَكْثَْرَت جِدَالََنا 

ملالِ ، واجلَاِه ، واجلدالُ املمدوُح على اجلََدلِ يف تقرير فُيحملُ اجلدالُ املذموُم على اجلدل يف تقرير الباطل ، وطلب ا
  .احلقِّ ، ودعوِة اخلَلْقِ إىل سبيل اللِِّه ، والذَّبِّ عن دين اهللا 

لُّ ما فَكُ]  ١٠٦: البقرة [ } َما نَنَسْخ ِمْن آَيٍة { : تقدََّم الكالُم على َنِظريتَِها ، وهي } َوَما َتفَْعلُواْ ِمْن َخْيرٍ { : قولُه 
يف َمحلِّ نصبٍ « ِمْن َخْير » وهو أَنْ َيكُونَ : َوَنزِيُد هنا َوْجهاً آخَر « قال أبو البقاء رمحه اهللا . قيلَ ثَمَّ ، يُقالُ ُهَنا 

  .» َوَما َتفَْعلُوا ِفْعالً كَاِئناً ِمْن َخْيرٍ : َنْعتاً ملَْصدرٍ َمْحذُوٍف ، تقديُره 

فَإِمَّا أَنْ َيكُونَ َعبَّر بالِعلْم عن املُجازاة على : وابِ الشَّرط ، والَ ُبدَّ ِمْن َمجَازٍ ِفي الكَالَم َجْزٌم على ج» َيْعلَْمه « و 
  .فيثيُبه َعلَْيه : ُيجازِيكم ، وإِمَّا أَنْ ُتقَدَّر املُجازاة بعد الِعلم ، أي : فعل اخلَْير ، كأّنُه قِيل 



إذ « َمْن » وُحِملَ علىَ َمْعَنى « فََمْن فََرَض : ؛ إذْ هو ُخرُوج ِمْن غَْيَبٍة يف قوله التفَاٌت» َوَما َتفَْعلُوا « : ويف قوله 
ُمتَعلِّق بَتفْعلوا ، وهو يف َموضع نصب؛ « ِمْن َخْير » : وقد َخَبطَ بعُض املُعْربني ، فقال . َجَمَع الضمَري ومل ُيفْرده 
: قال شهاُب الدِّين . َتُعوُد إىل خري « َيْعلَْمه » واهلاُء يف « ْعالً ِمْن َخْير َوَما َتفَْعلُوا ِف» : ملصّدر حمذوٍف ، تقديُره 

» إىل وهذا غَلَطٌ فاِحٌش؛ َألنَّه ِمْن َحْيثُ َعلَّقه بالفعلِ قبله كيف َيْجَعلُه َنْعَت مصدرٍ َمحذوٍف؟ وألنَّ َجْعلَه اهلاَء تعوُد 
مري َيُعوُد اسم الشَّْرِط ، وذلك ال جيوُز ، أَمَّا لَْو كاَنْت أَداةُ الشَّْرطِ َحْرفاً ، يلزُم منه خلوُّ مجلة اجلواب ِمْن ض« َخْير 

ما » واهلاُء عاِئدةٌ على . وإمنا ذكرت لك هذا لِئَّال تراه فََتَتوهََّم ِصحََّته . فال ُيشْترطُ فيه ذلك ، فالصَواُب ما تقدَّم 
  .الَّيت هي اسُم الشَّْرِط « 

  فصل
  .اللََّه تعاىل يعلُم كُلَّ َشْيٍء وإذا َخصَّ هُنا اخلري بأنه يعلُمه لفواِئد  اعلم أنَّ
إذا علمُت منك اخلري ، ذكرُته وَشهَْرُته ، وإذا علمُت ِمْنك الشرَّ ، سترُته وأخفَْيُته؛ ِلَتعلم أّنه إذا كانت : أحدها 

  َرْحَميت بك يف الدنيا هكذا فكيف يف الُعقَْبى؟
لَو أمكََننِي أن : معناه ]  ١٥: طه [ } إِنَّ الساعة آِتَيةٌ أَكَاُد أُْخِفيَها { : بعُض املفسرين يف قوله قال : وثانيها 

ما َتفَْعلْه ِمن الشَّرِّ ، فَلَْو أَْمكنِين أَنْ أُْخفيُه عن : كأنَّه قيل ِللَْعْبِد  -هاهنا  -أُْخفيها عن نفسي ، لَفَعلُت ، فكذا 
  .َنفْسي لَفَعلُت ذلك 

كُلّ ما تتحمله من املشقَّة واِخلْدمة يف َحقِّي ، فأنا عاِلٌم به ، : أنّ السُّلطان العظيم إذا قال لعبده املطيع : وثالثها 
وُمطَِّلٌع عليه ، كان هذا َوْعداً له بالثَّواب العظيم ، ولَو قال ذلك لعبده املذنِبِ ، كان َتَوعُّداً له بالِعقابِ الشَّديد ، 

  .ان سبحانه أكرَم األَكَرِمَني؛ ال جرَم ذَكَر ما َيُدلُّ على الثَّوابِ ، ومل يذكْر ما يدلُّ على الِعقَابِ ولَمَّا ك
أَنْ َتعُْبد اللَُّه كَأنَّكَ َترَاُه ، : اإلْحَسانُ » : ؟ فقال « ما اإلحسان » : ملَّا قال  -عليه السالم  -أَنَّ جربيل : ورابعها 

، فهاهنا بيَّن للعبِد أنَّه يََراُه ، ويعلُم ما يفعلُه من اخلرياِت لتكون طاعةُ الَعْبدِ للربِّ « َراُه ، فَإِنَّهُ َيرَاَك فَإِنْ لَْم َتكُْن َت
من اإلحساِن ، الذي ُهو أَْعلَى َدَرجاِت الِعَباِدِة ، فإن اخلاِدَم َمَتى علم أَنَّ خمدومه ُمطَِّلٌع عليه ، ليس بغافلٍ عن 

  .كان أَْحرَص على الَعَملِ  -أَحواِلهِ 
  فصل

  .هذا شرط وجوابه ، واملعىن أنَّ اللََّه ُيجَازيكُم على أعمالكُم؛ ألنَّ اجملازاة إمنا تقُع من الَعاِلمِ بالشَّيِء : قال القُرطيبُّ 
قِ مكان الفُسُوقِ هو حتريٌض وَحثٌّ على ُحسنِ الكَالَمِ َمكَانَ الفُحشِ ، وعلى البِرِّ والتَّقَْوى يف األخال: وقيل 

  .واِجلَدالِ 

  .جعل اخلري عبارةً عن ضبط أَنفُِسهم؛ حىت ال يوجد ما هنُوا عنه : وقيل 
  :فيه قوالن } َوَتَزوَّدُواْ فَإِنَّ َخْيَر الزاد التقوى { : قوله 

اإلنسان له ] أَنَّ : الكالم فيه [ فتحقيٌق } فَإِنَّ َخْيَر الزاد التقوى { أن املراد تزّودوا من التَّقَْوى؛ لقولِه : أحدمها 
  .َسفَراِن ، سفٌر ىف الدنيا ، وسَفٌَر ِمَن الدُّنيا 

ا فالسَّفَرُ يف الدنيا ، ال ُبدَّ له ِمْن َزاٍد ، وهو الطَّعاُم ، والشََّراُب ، واملركُب ، واملالُ واإلعراُض عّما ِسوَاُه ، وهذ
  :الزاُد خٌري ِمَن الزَّاِد األوَّلِ لوجوه 

] خيلُصَك ِمْن َعذَابِ ُمْنقَِطعٍ ، وزاَد اآلخرة ُيَخلُِّصك ِمْن عذاب دائمٍ ، وزاُد الدُّنيا [ أنّ زاَد الدُّنيا : أحدها 
يوصلك إىل لذٍَّة َممُزوجٍة باآلالمِ ، والبالَيا ، وزادَ اآلخرِة يُوِصلكّ إىل لذَّاِت باقيٍة خالصٍة عن شوائب املَضرَِّة ، 



ُيوصِلُك إىل دُنيا ُمنقضيٍة ، وزادُ اآلخرة يُوِصلُكَ إىل اآلخرة ، وهي كل ساعٍة من اِإلقبالِ ، والقُْربِ ، وزاُد الدنَيا 
والُوُصول غري منقضية وزاُد الدنيا يُوِصلُُك إىل منصة الشَّهوة والنَّفْس وزاُد اآلخرة يُوِصلَُك إىل حضرة اجلاللِ 

إِن كُنُتم من أُويل األلباب : فَاْشتغلوا بتقواي يا أويل األلباب ، يعين } لتقوى َخْيَر الزاد ا{ : والقُُدس؛ فلهذا قال 
: [ الَّذين يعلمون حقائق األمور فاشتغلوا بتحصيل هذا الزاِد؛ ملا فيه من كثرِة املَنافع؛ ويف هذا املعىن قال األعشى 

  ]الطويل 
  َوالَقَْيَت بَْعَد املَْوِت َمْن قَْد َتَزوَّدَا.. .إِذَا أَْنَت لَمْ َتْرَحلْ بِزاٍد ِمَن التُّقَى  - ٩٩٥

  َوأَنََّك لَْم َتْرْصْد كََما كَانَ أَْرَصدَا... َنْدِمَت َعلَى أَالَّ َتكُونَ كَِمثِْلِه 
ّنا ُمَتوكِّلُونَ أنّ هذه اآلية الكرمية نزلت يف أُناسٍ ِمْن أهل اليمن ، كانوا حيجُّونَ بغري زاٍد ، ويقُولُونَ إِ: والقولُ الثَّانِي 

ما  وكانوا َيسْأَلُونَ ورمبا ظَلَُموا الناس وغصُبوُهم ، فأمرهم اللَُّه تعاىل أَنْ َيَتزوَُّدوا ما َيْبلُُغون به ، فإنّ خري الزاِد
  .تكفون به وجوهكم عن السُّؤال ، وأْنفَُسكُم عن الظلم 
: قال ابُن اجلَوزّي . زاَد على احلج ، والعمرة؛ فنزلت اآلية وعن ابن زيٍد ، أنّ بعض قباِئلِ العربِ كانوا حيّرُمون ال

قد لََبَس إِْبلِيُس على قومٍ َيدُعون التوكُّل؛ فخرجوا بِالَ زاٍد ، وظنُّوا أن هذا هو التوكُّلُ وُهم على غاية اخلطأَ ، قال 
اخرج يف غري : لِ بَِغري زاٍد ، فقال له أَحَْمُد أُرِيد أَنْ أَخُْرَج إىل مكَّةَ املشرفة على التوكُّ: َرجلٌ ألمحد بن َحنْبلٍ 

  .على جُُرب النَّاسِ َتوكلت : ال إِالَّ معُهم ، فقال : فقال . القَاِفلَِة 
كانوا إذا أَْحَرموا ، ومعهم أزودةٌ َرمَْوا به؛ فنهوا عن ذلك هبذه : وروى حممد بُن جرير الطربي عن ابن عمر قال 

  .اآلية الكرمية 
  :فإن أرادنا تصحيح هذا القول ففيه وجهان : ي قال القاض

أنّ القادر على أنْ يستصِحَب املالَ يف السفر إذا مل يستصحبه ، َعَصى اللَُّه تعاىل يف ذلك ، فبهذا الطَّرِيق : األوَّل 
  .يصُح ُدخُولُه حتَت اآلية الكرمية 

: وقيل . عاجل سفركم ، وآلجِلِ ، فإِنَّ خري الزاِد التقَوى أَنْ يكونَ يف الكالم َحذٌْف ، واملرادُ َتَزوَّدوا ل: والثاين 
« ُمنقلَبةٌ َعْن » الزَّاِد « املعىن فإنّ َخْيَر الزاِد ما اتقى به املسافر من اهلَلَكة ، واحلاجة إىل السؤال ، والتكفُِّف ، وأَِلُف 

  .لقوهلم َتَزوََّد » واوٍ 

على األصل ، وحذف اآلخرون؛ للتخفيف ، » َواتَّقُونِي « : يف قوله » لياَء ا« أَثبَت أبو عمر » واَتقُونِي « : قولُه 
  ]الرجز : [ وداللة الكسرِة عليه ، وفيه َتْنبيٌه على كمالِ عظمِة اللَِّه وجالِلِه؛ وهو كقول الشَّاعر 

لم أَنَّ لُبَّ الشيٍء ولُبَاَبُه هو اخلَاِلصُ اع} واتقون ياأويل األلباب { قولُه ... أََنا أَبُوا النَّْجمِ َوشْْعرِي ِشعْرِي  - ٩٩٦
  .منه 

أتعرف يف كَالم العرب شيْئاً من املُضاَعِف : قال يل أمحدُ بن حيىي ثعلٌب : مسعت أبا إسحاق يقول : قال النَّحاُس 
  .رُف له نظرياً ما أَْع: لَُيْبَت َتلُّب؛ فاْسَتْحَسُنه ، وقال : نعم ، حكى سيبويه عن يونس : جاء على فَُعلَ؟ قلت 

إّنه للعقلِ؛ ألنه أشرُف ما يف اإلنسان ، وبه متيز عن البهاِئمِ ، وقَُرَب ِمْن درجِة املالئكة : واختلفوا فيه فقال بعضهم 
.  

{ : إّنه يف اَألْصلِ اسمٌ للقَلْبِ الذي هو حمل للعقلِ ، والقَلُْب قد ُيجعل كنايةً عن الَعقلِ ، فقوله : وقال آخرون 
  .يا أُوِلي الُعقُولِ ، وإطالق اسم احمللِّ على احلال جماٌز مشُهوٌر : أي }  األلباب ياأويل

  !؟} ياأويل األلباب { : إذا كان ال يِصحُّ إِالَّ ِخطَابٌ العقل؛ فما فائدة قوله : فإن قيل 



ياء ، والَعَملِ هبا ، فَكَانَ وجوهبا معناهُ أّنكم ملّا كنُتم ِمْن أُوِلي األلباب ، متكنُتم ِمْن معرفة هذه األش: فاجلواب 
  ]الوافر : [ عليكم أَثبت ، وإعراُضكم عنها أقبَح؛ وهلذا قال الشاعر 

  كَنَقْص الْقَاِدرِْين َعلَى التََّمامِ... َولَْم أَرَ يف ُعُيوب النَّاسِ َشيْئاً  - ٩٩٧
أَنَّ األنعاَم َمْعذُورةٌ بسبب : يعين ]  ١٧٩: راف األع[ } أولئك كاألنعام َبلْ ُهْم أََضلُّ { : وقال تبَارَك وتعاىل 

  .الَعجزِ ، وأَمَّا هؤالء فقاِدُرون فكان إعراضهم أفحش ، فال جرم كانُوا أََضلَّ 

لَْمْشَعرِ الَْحَرامِ وَاذْكُُروُه كَمَا ا لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ َتْبَتُغوا فَْضلًا ِمْن رَبِّكُْم فَإِذَا أَفَْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذْكُُروا اللََّه ِعْنَد
  ) ١٩٨(َهَداكُْم َوإِنْ كُْنُتْم ِمْن قَْبِلِه لَِمَن الضَّالَِّني 

يف حملِّ َنْصبٍ يف َمْوضعني عند سيبويه والفراء ، وجَرٍّ » أَنْ « } لَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح أَن َتْبَتغُواْ فَْضالً مِّن رَّبِّكُْم { قوله 
إمَّا ُجبناح؛ ملا فيه ِمْن : يف أَنْ ، وهذا اجلارُّ متعلٌِّق : َخْيهما واَألخِْفشِ؛ ألنَّها على إضمارِ َحْرفِ اجلَرِّ ، أي عند شَْي

فيكونُ مرفوَع احمللِّ ، » ُجناح « َمْعَنى الفِْعلِ وهو امليلُ واِإلمثُ ، وما كانَ يف معناُهَما ، وإمَّا مبحذوٍف؛ ألنه صفةٌ ل 
  .ٌح كائنٌ يف كذا جنا: أي 

بل ُيْحكَُم : قال شهاب الدِّين . ، واْستْضَغفُه » ليس « ونقل أبو البقاء رمحه اهللا تعاىل عن بعضهم ، أنه متعلٌق ب 
  .بتخطئته ألبتة 

منصوب ، فيكون » فضالً « جيوُز أَنْ يتعلَّق بتبتغوا فيكون مفعوالً له ، وأَنْ يكون ِصفَةٌ ل » ِمْن َربِّكُْم « : قوله 
يف الوجهني البِْتَداء الغاية ، لكن ىف الوجِه الثاين حتتاُج إىل َحذِْف ُمضافٍ أي » مْن « و . املََحلِّن ُمَتَعلِّقاً ، مبحذوٍف 

  .كَائناً ِمْن فُضولِ ربكم : 
  فصل

  :ندهم يف حترمي التجارة من وجوٍه يدلُّ على أنّ ُشْبَهةً قَاَمْت ع} لَْيَس َعلَْيكُمْ ُجنَاٌح أَن َتْبَتغُواْ { : قوله تعاىل 
 أنَّه تبارك وتعاىل منع اِجلَدال يف احلجِّ ، والتِّجَارةُ كثريةُ اإلفضاِء إىل املُنازَعِة يف قلَّة الِقيَمِة وكثرِتَها؛ فوَجَب: أحدها 

  .أَنْ تكونَ التجارة ُمَحرَّمةً 
، وذلك شيٌء ، حَسٌن؛ ألن املشتغل باحلج مشتغلٌ  أنّ التجارة كانت ُمحرمةً يف وقت احلج يف اجلاهليِة: ثانيها 

  .خبدمِة اهللا تعاىل ، فوجب أالَّ َيُشوَب هذا العملَ باألطماعِ الدُّنيويَِّة 
كاللّبسِ ، واالْصِطَياِد ، : أنّ املسلمني َعِلُموا أنّ كثرياً من املباحاتِ صارت ُمحرمةً عليهم يف احلج : وثالثها 

ة ، فغلب على ظنِّهم أنَّ احلجَّ ملَّا صار سبباً حلرمِة اللبسِ مع احلاَجِة إليه ، فأَْولَى منه حترميُ والطِّيبِ ، واملباشر
  .التجارِة؛ لقلة االحتياج إليها 

عوا إِذَا ُنوِدَي ِللصَّالَِة ِمن َيْومِ اجلمعة فاس{ : عند االشتغال بالصالِة َيْحُرُم االشتغالُ بالتجارِة؛ قال تعاىل : ورابعها 
أنَّ التجارةَ جائزةٌ غري ُمَحرَّمةٍ  -هاهنا  -فلهذا السبب ، بّين اللَُّه تعاىل ]  ٩: اجلمعة [ } إىل ِذكْرِ اهللا َوذَرُواْ البيع 

.  
  :وجهني } أَنْ َتْبَتُغوا فَْضالً ِمْن رَبِّكُمْ { : فإذا ُعرَِف هذا ، فذكر املفَسُِّرونَ يف قوله 

: املزمل [ } َوآَخُرونَ َيْضرُِبونَ ِفي األرض َيْبَتُغونَ ِمن فَْضلِ اهللا { : و التجارة؛ نظريه قوله تعاىل أَنَّ املراد ه: األوَّل 
ويُدلُّ عليه ما َرَوى َعطاٌء عن ابن ]  ٧٣: القصص [ } َجَعلَ لَكُُم الليل والنهار ِلَتْسكُُنواْ ِفيهِ { : وقوله ]  ٢

  .» أَنْ َتْبَتغُوا فَْضالً ِمْن َربِّكُْم ِفي َمواِسمِ احلَجِّ « : هم قرأوا مسعوٍد وابن عباسٍ وابن الزُّبري أّن



كان ناٌس من العرب َيْحتَرُِزونَ ِمَن التجارِة يف أيَّامِ احلَجِّ ، وإذا َدَخلَ الَعْشُر ، بالغوا يف َتْرك البيع : وقال ابن عباسٍ 
: ومعىن الدَّاّج . هؤالء الدَّاجُّ ، وليسوا باحلاجِّ : الدَّاجَّ ، ويقُولون والشِّراء بالكية ، وكانوا ُيَسّمون التاجر يف احلج 

املُكتسب امللَْتِقط ، وهو مشتقٌّ من الدَّجاجة وبلُغوا يف االحتراز عن األعمال إىل أن امَتَنعُوا من إِغاثِة امللُهوفِ 
 ُجناح يف التجارة ، وملا كان ما قَْبل هذه اآلية يف أحكامِ والضعيِف وإِطعام اجلائع؛ فأزال اللَُّه هذا الَوْهُم وبّين أّنه ال

َدلّ ذلك على أَنَّ هذا احلكَم واِقعٌ يف } فَإِذَآ أَفَضُْتم مِّْن َعَرفَاٍت { : احلج ، وما بعدها يف احلج ، وهو قوله تعاىل 
  .زمان احلجِّ؛ فلهذا السبب استغين عن ذكره 

إنَّا قَْوٌم نكري ، وإنَّ قَوماً َيْزُعمونَ أّنه ال َحجَّ لنا ، : أنّ رجالً قال له  -رضي اهللا عنهما  -وروي عن ابن عمر 
أنُْتم : َبلَى ، قال : أَلَْسُتم ُتْحرُِمونَ كما ُيْحرِمون ، وَتطُوفُونَ كما َيطُوفُونَ ، وَتْرُمونَ كما َيْرُمونَ؟ قلُت : فقال 

{ يسأله عمَّا سَأَلتين ، فلم َيُردُّ عليه؛ حَتَّى نزل قوله تعاىل  -يه وسلم صلى اهللا عل -ُحجَّاٌج؛ وجاء رجلٌ إىل النيب 
  .أَنُْتم ُحجَّاٌج : فََدَعاُه ، وقال } لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح 

  .ال حجَّ ِللتَّاجِرِ ، واَألجِريِ ، واجلَمَّالِ : وباجلملة فهذه اآلية الكرمية نزلت َرّداً على َمْن يقول 
أنَّ ُعكَاظَ وِمَجنَّةَ ، وذا اجملاز كانت أسواقاً يف اجلاهليِّة ، يتَّجرون فيها يف : و بن ِدينارٍ ، عن ابن عباسٍ وَرَوى عمر

أيَّام املوِسم ، وكانت َمَعايُشهم ِمنَْها ، فلّما جاء اإلسالُم ، كرهوا أنْ يَّتجروا يف احلج بغري إذٍن ، فسألَوا رسولَ اهللا 
  .فنزلت اآليةُ  - صلى اهللا عليه وسلم -

إهنم كانوا ال يتبايعون يف اجلاهلية بَِعرفة ، وال مَِنى ، فنزلت هذه اآليةُ ، فلهذا محل أكثُر املفسرين : وقال جماهٌد 
واتقوين يف كل أفعالِ : والتقديُر : اآلية على التجارِة يف أيام احلجِّ ، وَحَملَ أُبو ُمسْلم اآلية على ما بعد احلج ، قال 

فَإِذَا قُضَِيِت الصالة { : ونظريه قوله تعاىل } لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ َتْبَتُغوا فَْضالً ِمْن رَبِّكُمْ { ، وبعد ذلك  احلج
  ] . ١٠: اجلمعة [ } فانتشروا ِفي األرض وابتغوا ِمن فَْضلِ اهللا 

يدلُّ على أنّ هذه } ا أَفَْضُتم ِمن َعَرفَاٍت فَإِذَ{ : وهذا القولُ ضعيٌف من وجوه ، َألنَّ قوله : قال ابن اخلطيب 
  .اإلفاضة َحَصلَتْ بعد ابتغاء الفَْضلِ؛ ألن الفاَء للتَّْعقيب ، وذلك َيُدلُّ على ُوقُوع التجارة فىي َزَمانِ احلج 

حلُّ الشبهِة ، هو التجارةُ يف وأيضاً فََحملُ اآلية على موضع الشُْبَهة ، أَوْلَى ِمْن َحْمِلها على َمْوضع ال ُشْبَهةَ فيه ، وَم
  .زمان احلجِّ ، وأَمَّا بعَد فراغ احلجِّ ، فكُلُّ أََحدٍ يعلُم حلَّ التجارة 

فَإِذَا قُضَِيِت { : وكذلك أيضاً كل أََحدٍ يعلُم أَنَّ الصالةَ إذا قُِضيت ، ُيبَاُح البيُع والشَِّراء؛ فلماذا قال : فإن قيل 
  .} وابتغوا ِمن فَْضلِ اهللا الصالة فانتشروا ِفي األرض 

إِذَا ُنوِديَ ِللصَّالَِة ِمن َيْومِ اجلمعة فاسعوا إىل ِذكْرِ اهللا وَذَُرواْ { : قلنا ألنه أَمر قبله بالسَّعي ، وهنى عن البيع ، فقال 
ي األرض وابتغوا ِمن فَْضلِ فَإِذَا قُِضَيِت الصالة فانتشروا ِف{ : فَنَهى عن البيع بعد النَِّداِء ، فلمَّا قال بعده } البيع 

  .إِنَّ املانَع الذي َمَنَعكُْم من البَْيعِ قد زال؛ فانَْتِشرُوا يف األرض ، وابتغُوا من فضل اهللا : ، كأّنه قال } اهللا 
التشاغلُ بغريها ،  أنّ الصالة أعمالُها ُمتَِّصلَةٌ ، فال َيِحلُّ يف أثناِئَها: وأمَّا ِقياسُ احلجِّ على الصالِة ، فالفرقُ بينهما 

وأَّما أعمال احلج ، فهي ُمتَفرِّقَةٌ بعضها عن بعضٍ ، ففي خالهلا ال يبقى املرُء على احلكم األول ، فتصريُ الصالةُ 
َتصريحٌ بأَنّ االبتغاء } فَإِذَا قُضَِيِت الصالة { : عمالً واحداً من أعمالِ احلج ، ال َمْجُموَع اَألْعَمالِ ، وأيضاً فقوله 

  .د انقضاء احلج بع



  .ُحكمْ باقٍ يف كل تلك اَألوقاِت؛ بدليل ُحْرَمِة التطيب واللَّبسِ : فإن قيل 
  .هذا قياسٌ يف مقابلة النص : فاجلواُب 

بتغي هو أَنْ ي} أَن َتْبَتُغواْ فَْضالً مِّن رَّبِّكُمْ { : املرادُ بقوله تعاىل : قال أبو جعفرٍ حممد بن علي الباقر : القولُ الثاين 
اإلنسانُ حال كونه حاّجاً أعماالً أَخَر ، تكونُ ُموجِبةً الستحقاقِ فْضلِ اهللا ورمحته ِمثْلَ إِعاَنِة الضَّعيف ، وإغَاثَةِ 

ال َجنَاَح : بأَنّ هذا واجٌب ، أو مَْنُدوٌب ، وال يُقالُ يف ِمثله : امللهوف ، وإطعام اجلَاِئعِ ، واعترَض عليه القاضي 
  .إِنَّما ُيذكر هذا اللفظ يف املُبَاَحاِت  َعليكُم فيه ،

فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن تَقُْصرُواْ ِمَن { : ال ُنسَلُِّم أَنَّ هذا اللفظَ ال ُيذكُر إالّ يف املَُباحَاِت لقوله تعاىل : واجلواُب 
روة ِمن َشَعآِئرِ اهللا فََمْن َحجَّ البيت إِنَّ الصفا وامل{ : والقْصُر مندوٌب وكما قال تعاىل ]  ١٠١: النساء [ } الصالة 

والطواُف ركنٌ يف احلج ، وإّنما أهلُ اجلاهلية كانوا ]  ١٥٨: البقرة [ } أَوِ اعتمر فَالَ جَُناَح َعلَْيِه أَن َيطَّوََّف بِهَِما 
لَْيَس َعلَْيكُْم { : بيَّن اللَُّه تعاىل بقوله يعتقدون أنّ َضمَّ َساِئرِ الطاَعاِت إىل احلجِّ ، ُيوِقعُ َخلَالً يف احلج ، وَنقْصاً؛ ف

  .أنّ األمر ليس كذلك } َجَناحٌ 
  فصل

 اتفقُوا على أنّ التجارة إنْ أْوقعت َنقْصاً يف الطاعة ، مل َتكُْن مباحةً ، وإِنْ مل ُتوِقْع نقصاً يف الطاعِة ، كانت ُمَباحةً ،
، واإلخالُص هو أالَّ ]  ٥: البينة [ }  ِلَيْعُبدُواْ اهللا ُمْخِلِصنيَ لَُه الدين َوَمآ أمروا إِالَّ{ : وتركها أَْولَى؛ بقوله تعاىل 

  .يكونَ له َحاِملٌ على الِفْعل ِسوى كونِه عبادةً ، واحلاِصلُ أنّ اِإلذْنَ يف هذه التجارة جَار َمْجَرى الرَُّخصِ 
وال متَنعُ الفاُء ِمْن َعَمل ما « قال أُبوا البقاِء رمحه اهللا » فَاذْكُرُوا « العاُم فيها َجوَاُبها ، وهو } فَإِذَا أَفَْضُتمْ { : قوله 

  .» بعَدها ، فيما قَْبلَها؛ ألنه َشْرطٌ 
أنَّ مكانَ إنشاِء اِإلفَاَضِة غُري مكانِ الذكْرِ؛ ألنَّ ذلك َعَرفَاٌت ، وهذا املَْشَعرِ : وَمَنَع أُبو َحيَّان ِمْن ذلك مبا معناه 

  .َواِقعاً عند إِْنشاء اِإلفَاَضة احلََرامِ 
الصبُّ ، ُيقالُ ، فَاَض اإلِناُء ، إذا امَْتَأل َحتَّى : واِإلفَاَضةُ يف اَألْصلِ » أَفَْضُتم « ُمَتعلٌِّق ب » ِمْن َعَرفَاٍت « : قوله 

  ]الطويل : [ مندفٌق بالعطاِء؛ قال ُزهٌري : ورجلٌ فيَّاٌض ، أي . ينصبَّ عن نواحيه 
  َعلَى ُمْعَتِفيِه َما ُتِغبُّ فَوَاِضلُُه... َوأَْبَيَض فَيَّاضٍ َيَداُه غََماَمةٌ  - ٩٩٨

  .وحديثٌ مستقيٌض ، أي شاِئٌع 
  :فيها وجهان » أَفَضُْتم « واهلَْمَزةُ يف . فاَض املاُء وأَفَْضُته ، مث ُيستعملُ يف اِإلحْرامِ َمجَازاً : ويقالُ 

أَفَْضُتم أنفسكم ، وهذا َمذْهب الزجاج ، وتبَعهُ : مفعولُه َمْحذُوفاً ، تقديره  أهنا للتعدية ، فيكون: أحُدمها 
: االندفاُع يف السَّْيرِ بكثريٍة ، ومنه يُقالُ : َدفَعَ بعُضكم بَْعضاً واِإلفَاَضةُ : معناه : الزََّمْخَشريُّ ، وقَدَّره الزجاُج فقال 
مجعها ، مث أَلقاها ُمَتفَرِّقَةً ، : اها منبثة ، وكذلك أَفَاضَ الِقداَح يف املَْيِسر ، ومعناه أَفَاَض الَبِعُري جبرِته ، إذا وقع هبا فألق

وإِفَاَضة املاِء من هذا؛ ألنه إذا ُصبَّ ، َتفَرَّق ، واِإلفَاَضةُ يف احلديث ، إِنَّما هو االندفاُع فيه بإكثارٍ ، وتصرٍُّف يف 
  :ُوُجوِهِه؛ قال تعاىل 

فَْوض ، ومثلهم : ولَْيَس كذلك؛ ملا يأيت ، ومنه ُيقال للناس : ، قال بعُضهم ]  ٦١: يونس [ } ونَ ِفيِه إِذْ تُِفيُض{ 
» أَفَضُْتم « : الدفُع للشيِء حىت يتفرَق ، فقوله تعاىل : أَفَاَضت العُني َدْمَعها ، فأصلُ هذه الكلمة : فَْوَضى ، وُيقال 

َدفَُعوا ِمْن َموِضعِ كَذَا ، : فَْضُتم أَنْفَُسكُم ، فُترِك ِذكُْر املفعول كما ُترَك يف قوهلم أَ: َدفَْعُتم بكثرة ، وأصلُه : ، أي 
  .َوَصبُّوا 



أَفَْضُت زيداً هبذا : ألنه ال حيفّظُ : قال أبو حيَّان . اجملرِد فال مفعول له » فََعلَ « أَنّ أَفَْعل هنا ، مبعىن : والوجه الثاين 
أفَْيضُْتم فأُعلَِّ؛ كنظائره ، بأَنْ ُنِقلَْت َحركَةُ َحرِف الِعلَِّة على السَّاِكن قبلُه : نفاً وأَصلُ أَفَضُْتم املعىن الذي شرحناه آ

فتحرَّك حرُف الِعلَّة يف األصل ، واْنفََتَح ما قبله؛ فَقُِلب ألفاً ، وهو ِمْن ذواِت الياِء من الفَْيض ، كما تقدََّم ، وليس 
  .فَْوَضى الناسِ ، وهم أخالطُ الناسِ بال ساِئسٍِ : ن قوهلم ِمْن ذواِت الواوِ م

  :وَعَرفات اسُم مكاٍن َمْخُصوصٍ ، وهل هو مشقٌّ أو مُرَْتَجلٌ؟ قوالن 
ألنَّ الَعَرفَةَ ال ُتعَْرُف يف أمساِء األجناس؛ إال أنْ تكونَ مجعَ « : أنه مرجتلٌ ، وإليه ذهب الزخمشريُّ ، قال : أحدمها 
  .» عارٍف 
لَمَّا عرَّفه جربيلُ هذه  -عليه السالم  -ِمَن املَْعرِفة؛ ألنَّ إبراهيم : أنه ُمشتقٌّ ، واخُتِلف يف اشتقاقه ، فقيل : والثَّاين 

  .قاله علٌي ، وابُن عبَّاسٍ وعطاٌء والسُّّديُّ » َعَرفَاٍت « البقعة بالنَّْعِت ، والصِّفَِة؛ فَُسمَِّيتْ 
أَمَرُه اللَُّه أنْ َيْخُرَج إىل َعَرفاتٍ  -بالتَّلبية ، وأتاُه َمْن أََتاهُ : أَذَّنَ إبراهيم يف الناس باحلجِّ ، فأجابوه ملّا : قال السُّدِّيُّ 

 ، ونعتها له ، فخرج ، فلمَّا َبلَغَ الشجرة عند العقبِة ، استقبلَُه الشيطانُ؛ يَُردُُّه؛ فرماه بسبع َحصََياٍت ، ُيكَّبُر مع كُلِّ
، فلّما رأى ] فطار ، فَوقع على اجلَْمرة الثالثة؛ فرماه وكّبر [ ، فَطَار ، فَوقََع على اجلمرة الثَّانية؛ فرَماُه وكبِّر  َحَصاة

از ، الشَّيطانُ أنَّه ال ُيطيعُُه؛ ذهب ، فانطلق إبراهيم حتَّى أتى ذا اجملازِ ، فلّما نظر إليه ، مل َيْعرِفه ، فجاز فُسمِّي ذا اجمل
، حىت إذا أَْمَسى » َعَرفَاتٍ « واملوضُع » َعَرفَة « نطلق حتَّى وقََف بعرفاٍت فعرفها بالنَّْعت؛ فُسمِّي املوقف مثَّ ا

  .ازَْدلَف أي قَُربَ إىل َجمع فُسمِّي املُْزَدلَفَة 
 َعَرفاٍت ، وقال له املََناِسك ، وأْوَصلَه إىل -عليه الّسالم  -علّم إبراهيم  -عليه السالم  -إنّ جربيل : وقال عطاء 

  .نعم : أَعَرفَْت كيف َتطُوُف ، ويف أي َمْوضعٍ َتِقف؟ قال : 
وَضَع ابنُه إمساعيل وأمَّه هاجر مبكَّة ، ورجع إىل الشَّام ومل َيلَْتِقيا ِسنني ، مث  -عليه السالم  -إن إبراهيم : وقيل 

  .الَْتقََيا يوم َعَرفَة بَِعَرفَات 
الَتقََيا بعَرفة ، فعَرَف كلُّ وَاِحٍد ِمْنُهما صاِحُبه؛ فُسمِّي اليوم  -عليهما السالم  -آدم وَحوَّاء  إنّ: وقال الضَّحَّاِك 

واحلية َعَرفَة واملَْوِضع بَعَرفَاٍت؛ وذلك أنَّهما ملّا أُْهبِطا من اجلَنَّة ، وقع آدم بسََرْنِديب ، وحّواء َجبدَّة ، وإبليس ببيسان 
باحلجِّ ، لقي حواء بَعَرفَاٍت فتعارفا ، قاله ابن عبَّاس  -عليه الّسالم  -آدم  -تعاىل  -أََمر اهللا فلّما » أْصفهان « ب 

.  

نعم ، : أََعرفَت؟ قال : علّمُه جربيل َمَناِسك احلَجِّ ، فلّما وقََف بَعَرفَاٍت قال له  -عليه الّسالم  -إنّ آدم : وقيل 
  .فُسمِّي َعَرفَاٍت 

  .تعاَرفُون بَعَرفَاتٍ إذا َوقَفُوا إن احلجاج ي: وقيل 
  .يتعّرف فيه إىل احلُجَّاجِ باملَْغفِرة والرَّْحمة  -تبارك وتعاىل  -إّنه : وقيل 

رأى ليلة التَّروية يف منامه ، أنَّه يؤمر بذبح ولده ،  -عليه الّسالم  -وروى أبو صاحلٍ عن ابن عبَّاسٍ؛ أنّ إبراهيم 
مث رأى . فكّر أمَن اهللا هذه الرُّؤيا أم من الشَّيطان؟ فسمِّي اليوم يوم التَّروية : أي  فلما أصبح روَّى يومه أمجع ،

  .ذلك ليلة عرفة ثانياً ، فلّما أصبح عرف أنّ ذلك من اهللا ، فسمي اليوم عرفة 
  ] .مشتقَّة من العرف ، وهو الرائحة الطيبة : وقيل [ 

أن املذنبني ملّا تابوا يف : أي طيَّبها هلم ، فيكون املعىن ]  ٦: حممد [ } ا لَُهمْ وَُيْدِخلُُهُم اجلنة َعرَّفََه{ : قال تعاىل 
  .عرفات ، فقد ختلَّصوا من جناسات الذُّنوب ، واكتسبوا عند اهللا رائحةً طيِّبة 



  ]يل الطو: [ رجل عارٌف؛ إذا كان صابراً خاشعاً؛ قال ذو الرُّمَّة يف ذلك : يقال : أصله من الصَّرب : وقيل 
  َعُروٌف لََما َخطَّْت َعلَْيِه َعلَْيِه املَقَاِدُر. ...  - ٩٩٩

فسمِّي هبذا االسم؛ خلضوع احلاجِّ وتذللِّهم وصربهم على الدُّعاء ، واحتمال  -تعاىل  -صبوٌر على قضاء اهللا : أي 
  .الشَّدائد إلقامة هذه العبادة 

اعترف للحقِّ بالربوبيَّة واجلالل واالستغناء ، ولنفسه بالفقر مشتقَّة من االعتراف؛ ألن احلاجَّ إذا وقف : وقيل 
  .والذِّلَّة واملْسكََنة واحلاجة 

]  ٢٣: األعراف [ } َربََّنا ظَلَمَْنآ أَنفَُسَنا { : ملّا وقفا بعرفاٍت ، قاال  -عليهما الّسالم  -إنّ آدم وحّواء : وقيل 
  »َما أَنْفَُسكُما اآلن َعَرفُْت« :  -سبحانه وتعاىل  -قال اهللا 

  .من العرف ، وهو االرتفاع ، ومنه عرف الدّيك ، وعرفات مجع عرفة يف األصل : وقيل 
ثوٌب أخالٌق ، وبرمةٌ أعشار ، وأرضٌ سباسب ، والتَّقدير ، كان كلُّ قطعة من تلك : مث ّمسي به بقعة واحدة كقوهلم 

  .األرض عرفة ، فسمِّي جمموع تلك القطع بعرفاٍت 
عرفة اسم اليوم ، وعرفات اسم مكان ، وعرفة هي نعمان األراك؛ : أنَّ عرفات وعرفة واحٌد ، وقيل : هوُر واملش

  ]الطويل : [ قال الشَّاعر 
  لِهِْنٍد وَلَِكْن َمْن ُيْبلُِّغُه ِهْندَا... َتَزوَّْدُت ِمْن َنْعَمانَ ُعوِد أََراكٍَة  - ١٠٠٠

  :قوال والتنوين يف عرفاٍت وبابه فيه ثالثة أ
أنه تنوين مقابلٍة ، يعنون هبذا أنَّ تنوين هذا اجلمع مقابلٌ لنون مجع الذكور ، فتنوين مسلماٍت مقابلٌ لنون : أظهرها 

  .طرداً للباب  -وإن مل يكن هلّن مجٌع مذكٌر  -مسلمني ، مث جعل كلُّ تنوين يف مجع اإلناث 
فََهالَّ ُمنَِعِت الصَّْرَف ، وفيها : فإن قلَت « : فإنه قال  أنه تنوين صرف ، وهو ظاهر قول الزخمشريِّ؛: والثاين 

إما أن يكون بالتاء اليت يف لفظها ، وإما بتاء مقدَّرة؛ كما هي : ال خيلو التأنيث : التعريف والتأنيث؛ قلت : السببان 
ع املؤنَّث ، وال يصحُّ تقدير ، فاليت يف لفظها ليست للتأنيث ، وإمنا هي مع األلف اليت قبلها عالمة مج« ُسعاد » يف 

؛ ألنَّ « بِْنٍت » التاء فيها؛ ألنَّ هذه التاء الختصاصها جبمع املؤنث مانعةٌ من تقديرها ، كما ال تقدَّر تاء التأنيث يف 
  .التاء اليت هي بدلٌ من الواو؛ سبباً فيها ، فصار التنوين عنده للصَّرف 

هذه اللَّفظة يف األصل اسٌم لقطع كثرية من األرض ، كلُّ واحدة منها فأنَّ : وأجاب غريه من عدم امتناع صرفها 
تسمى بعرفة ، وعلى هذا التَّقدير مل يكن علماً ، مث جعلت علماً جملموع تلك القطع فتركوها بعد ذلك على أصلها 

  .يف عدم الصرف 
  .بلة ، وإالَّ فللصَّرف؛ كعرفاٍت والثالثك أنَّ مجع املؤنث ، إن كان مذكٌر؛ كمسلمات ومسلمني ، فلتنوين للمقا

: الضمة والكسرة؛ كما لو كان مجعاً ، وفيه لغةٌ ثانيةٌ : إن ُينوَّن ويعرب باحلركتني  -حال التسمية به  -واملشهور 
أعرابه غري منصرف بالفتحة جّراً ، وحكاها : وهو حذف التنوين ختفيفاً ، وإعرابه بالكسرة نصباً ، والثالثة 

  ]الطويل : [ األخفش ، وأنشد قول امرئ القيس الكوفيُّون و
  بَِيثْرَِب أَْدَنى َدارَِها َنظٌَر َعاِلي... َتَنوَّْرتَُها ِمْن أَذَْرعَاَت َوأَْهلََها  - ١٠٠١
  .بالفتح 
  فصل

وم عرفة ، وأمَّا يوم عرفة ، وقد تقدَّم تعليل ي: اعلم أنَّ اليوم الثَّامن من ذي احلجَّة يسمَّى يوم التَّروية ، والتَّاسع 



  :التَّريوة ففيه قوالن 
يف منامه ، من روَّى يروِّي تروية؛ إذا تفكَّر وأعمل فكره  -عليه السَّالم  -ما تقدَّم من تروِّي إبراهيم : أحدمها 
  .ورؤيَّته 

أجراً ، فما أجري  رب ، إنَّ لكلِّ عاملٍ: أمر ببناء البيت ، فلمَّا بناه تفكَّر فقال  -عليه السالم  -إن آدم : وقيل 
ألغفرنّ : رب زدين ، قال : قال . إذا طفت به غفرت لك ذنوبك بأول شوط من طوافك : على هذا العلم؟ قال 

: قال . أغفر لكلِّ من استغفر له الطَّائفون من موحدي أوالدك : رب زدين ، قال : ألوالدك إذا طافوا به ، قال 
  .حسيب يا ربِّ حسيب 

  .ة خيرجون يوم التَّروية إىل مىن فريوُّون يف األدعية اليت يريدون أن يذكروها يف الغد بعرفات إنَّ أهل مَّ: وقيل 
إن أهل مكَّة كانوا خيفون املاء للحجيج الذين يقصدوهنم : من رواه باملاء يرويه؛ إذا سقاه من عطشٍ ، فقيل : الثاين 

قِّ السَّفر ، ويتسعون يف املاء ، ويروون هبائمهم بعد قلَّة من اآلفاق ، وكان احلاجُّ يسترحيون يف هذا اليوم من مشا
  .املاء يف الطَّريق 

  .إهنم يتزوَّدون املاء إىل عرفة : وقيل 
  .، فشربوا منها حىت رووا  -تعاىل  -إنَّ املذنبني كالعطاش الَّذين وردوا حبار رمحة اهللا : وقيل 

  فصل يف فضل هذين اليومني
؛ » الشَّفُْع « :  -رضي اهللا عنهما  -، قال ابن عبَّاس ]  ٣: الفجر [ } والشفع والوتر { : دلّ عليه قوله تعاىل 

  .يوم التَّروية وعرفة ، والوتر يوم النَّحر 
صَِياُم َعْشر األْضَحى كُلُّ يومٍ ِمْنها كالشَّْهرِ ، وِلَمن َيُصوم َيْوم التَّروية « : قال  -عليه الّسالم  -وعن عبادة؛ أنه 

  »ة ، وبَصْوم يوم َعَرفَة َسنََتاِن َسَن
  »َمْن َصاَم َيْوَم التَّروَيةِ أَْعطَاُه اللَُّه َمثْلَ ثََوابِ ِعيَسى اْبنِ َمرَمي « : ؛ قال -عليه السالم  -وروى أنس عنه 

  :، وأما يوم عرفة فله عشرة أمساء مخسة منها خمتصَّة به ، ومخسة يشترك فيها مع غريه ، فاخلمسة األول 
  .عرفة وتقدَّم اشتقاقه : أحدها 
]  ٣: املائدة [ } َوَرِضيُت لَكُُم األسالم دِيناً { :  -تبارك وتعاىل  -يوم إياس الكفَّار من دين اإلسالم؛ قال : الثاين 

.  
وقف نزلت هذه اآلية الكرمية عشيَّة عرفة ، والنَّيب صلى اهللا عليه وسلم واقف بعرفة يف م: قال عمر ، وابن عبَّاس 

عليه  -، وذلك يف حجَّة الوداع وقد اضمحلَّ الكفر وهدم شأن اجلاهليَّة ، فقال النيبُّ :  -عليه السالم  -إبراهيم 
لو أنَّ هذه اآلية َنَزلَت : فقال يهوديُّ لعمر » لو َيْعلَُم النَّاُس ما لَُهم يف هذه اآلية ، لقَّرَّت أَْعُينُُهم « :  -السالم 

؛ كان يوم َعَرفَة وَيوم اجلَُمَعة ، ومعىن إياس « أمَّا َنْحُن فََجَعلَْناُه عيدين : ذَْنا ذَِلَك الَيْوم ِعيداً ، فقال ُعَمر َعلَْيَنا التََّخ
  .إىل دينهم ] راجعني [ أن يرَتّدوا  -عليه السَّالم  -املشركني بأنَّهم يئسوا من قوم حممَّد 

فلم يأمرهم بعد ]  ٣: املائدة [ } اليوم أَكَْملُْت لَكُْم دِيَنكُْم { : تعاىل يوم إكمال الدِّين؛ نزل فيه قول : الثالث 
  .ذلك بشيٍء من الشَّرائع 

  .وأعظم النِّعم نعمة الدِّين ]  ٣: املائدة [ } وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمِتي { : يوم إمتام النِّعمة؛ لقوله فيه : الرابع 
  ] . ٣: املائدة [ } َوَرِضيُت لَكُُم األسالم ِديناً { : تعاىل يف ذلك اليوم يوم الرِّضوان؛ لقوله : اخلامس 

  .أما اخلمسة اُألخر 



وهذا ]  ٣: التوبة [ } وَأَذَانٌ مَِّن اهللا َوَرسُوِلِه إِلَى الناس َيْوَم احلج األكرب { : يوم احلجِّ األكرب؛ قال تعاىل : فأحدها 
  .والتابعون  -رضي اهللا عنهم  -، واختلف فيه الصَّحابة  االسم مشترك بينه وبني يوم النَّحر

فإنَّه لو أدركه وفاته سائر مناسك احلجِّ ، أجزاء « واحلَجُّ َعَرفَة » فمنهم من قالك إنَّه عرفة؛ ألنَّ فيه الوقوف بعرفة 
  .عنها الدَّم ، فلهذا مسِّي باحلَجِّ األكرب 

  .الكفَّار واملسلمون ، ونودي فيه على أالَّ حيجَّ بعده مشرك مسِّي به؛ ألنه اجتمع فيه : وقال احلََسن 
إمنا مسِّي به؛ ألنَّه اجتمع فيه أعياد أهل امللل كلِّها؛ من اليهود والنَّصارى وحجِّ املسلمني ، ومل : وقال ابن سريين 

  .جيتمع قبله وال بعده 
  .، فأمَّا الوقوف فال جيب يف اليوم بل جيزئ باللَّيل ومنهم من قالك إِنَّه يوم النَّحر؛ ألن فيه أكثر مناسك احلجِّ 

  .الشَّفع : وثانيها 
  .الوتر : وثالثهما 
  .الشَّاهد : ورابعها 

  ] . ٣: الربوج [ } َوَشاِهٍد َوَمْشُهودٍ { : املشهود يف قوله تعاىل : وخامسها 
  «يف ترتيب أعمال احلج » فصل 

له ، فإن كان مفرداً أو قارناً طاف طواف القدوم ، وأقام على إحرامه حىت من دخل مكَّة حمرماً يف ذي احلجَّة أو قب
خيرج إىل عرفات وإن كان متمتِّعاً طاف وسعي وحلق ، وحتلَّل من عمرته ، وأقام إىل وقت خروجه إىل عرفاٍت ، 

ن خيطب اإلمام مبكَّة يوم وحينئٍذ حيرم من مكَّة باحلجِّ وخيرج ، وكذلك من أراد احلجَّ من أهل مكَّة ، والسُّنَّة أ
السَّابع من ذي احلجَّة ، بعد أن يصلِّي الظُّهر خطبة واحدة ، يأمرهم فيها بالذِّهاب غداً بعد صالة الصُّبح إىل مىن ، 
ويعلمهم تلك األعمال ، مث يذهبون يوم التَّروية وهو اليوم الثَّامن من ذي احلجَّة إىل مىن ، حبيث يوافون الظُّهر هبا ، 

صلُّون هبا الظُّهر والعصر واملغرب والعشاء والصُّبح من يوم عرفة ، فإذا طلعت الشَّمس على ثبريٍ يتوجَّهون إىل وي
عرفات ، فإذا دنوا منها فالسُّنَّة أالَّ يدخلوها ، بل يضرب فيه اإلمام بنمرة ، وهي قريبة من عرفة ، فينزلون هناك 

 ، يبيِّن هلم مناسك احلجِّ ، وُيحرِّضهم على كثرة الدُّعاء والتَّهليل حتَّى نزول الشَّمس ، فيخطب اإلمام خطبتني
باملوقف ، فإذا فرغ من اخلطبة االوىل ، جلس مث قال ، وافتتح اخلطبة الثَّانية واملؤذِّنون يأخذون يف األذان معه ، 

يقيم املؤذِّنون فيصلِّي هبم الظُّهر ، مث وخيفِّف حبيث يكون فراغه من اخلطبة ، مع فراغ املؤذِّنني من األذان ، مث ينزل ف
يقيمون يف احلال ويصلِّي هبم العصر ، وهذا اجلمع متفٌق عليه ، فإذا فرغوا يف الصَّالة توجَّهوا إىل عرفاٍت ، فيقفون 

ويدعونه إىل غروب  -تعاىل  -عند الصَّخرات موقف النَّيب صلى اهللا عليه وسلم ويستقبلون القبلة ويذكرون اهللا 
  .الشَّمس 

وهنا الوقوف ركٌن ال يدرك احلجُّ إالّ به ، فمن فاته يف وقته وموضعه ، فقد فاته احلجُّ ، ووقت الوقوف يدخل 
بزوال الشَّمس من يوم عرفة ، وميتدُّ إىل طلوع الفجر من ليوم النَّحر ، وذلك نصف يوم وليلة كاملة ، فإذا حضر 

  .من ليل أو هنار ، كفاه احلاجُّ هناك يف هذا املوقف حلظة واحدة 
أمجع أهل العلم على أنَّ من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزَّوال ، مث أفاض منها :  -رمحه اهللا تعاىل  -قال القرطّيب 

قبل الزَّوال أّنه ال يعتدّ بوقوفه ذلك ، وأمجعوا على متام حجِّ من وقف بعرفة بعد الزَّوال ، وأفاض هناراً قبل اللِّيل إالَّ 
ال بدَّ أن يأخذ من اللَّيل شيئاً ، وأمَّا من وقف بعرفة باللَّيل ، فإّنه ال خالف بني األئمَّة يف متام : لك؛ فإنَّه قال ما

وقت  -رضي اهللا عنه  -وعند أمحد ] فإذا غربت الشَّمس ، دفع اإلمام من عرفات وأّخر صالة املغرب [ حجِّه ، 



  .فجر يوم النحر الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إىل طلوع 
  فصل

ال خالف بني العلماء أنَّ الوقوف بعرفة راكباً ملن قدر عليه أفضل؛ لفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال القرطّيب 
  .وسلم ذلك ، وعرفة كلها موقف إالّ بطن ُعرَنة 

  .وال بأس بالتَّعريف يف املساجد يوم عرفة؛ تشبيهاً بأهل عرفة : قال 
  فصل

  .مس دفع اإلمام من عرفات ، وأخَّر صالة املغرب حىت جيمع بينها وبني العشاء باملزدلفة فإذا غربت الشَّ
  :ويف تسميتها باملزدلفة أقوال 

  .القرب : أّنهم يقربون فيها من مىن ، واألزدالف : أحدها 
  .أنّ النَّاس جيتمعون فيها ، واالجتماع االزدالف : والثاين 

مجع؛ ألنَّه جيمع فيها بني : يتقربَّبون بالوقوف ، ويقال للمزدلفة : ، أي  -تعاىل  -يزدلفون إىل اهللا : والثالث 
  .املغرب والعشاء؛ قاله قتادة 

دىن منها ، فإذا أتى اإلمام املزدلفة ، : اجتمع فيها مع حوَّاء ، وازدلف إليها ، أي  -عليه السالم  -إنّ آدم : وقيل 
، فإذا طلع الفجر ، صلُّوا الصُّبح ] شاة [ يتون هبا ، فإن مل يبت هبا فعليه دم مجع املغرب والعشاء بإقامتني ، مث يب

بغلس ، والتَّغليس هنا أشدُّ استحباباً منه يف غريه باالتَّفاق ، فإذا صلُّوا الصبح ، أخذوا منها حصى الرَّمي ، كُلُّ 
، وسُمِّي مشعراًً؛ ألنَّه من » قزح « :  إنساِن سبعني حصاة ، مث يذهبون إىل املشعر احلرام ، وهو جبل يقال له

الشِّعار وهو العالمة؛ ألنه معلم احلجِّ ، والصَّالة واملبيت به ، والدعاء عنده من شعائر احلجِّ ، ومسِّي باحلرام حلرمته 
 -تعاىل  -وهو أقصى املزدلفة مما يلي مىن ، فريقى عليه إن أمكنه ، أو يقف قريباً منه إن مل ميكنه ، وحبمده اهللا 

ويهلِّله ويكبّره إىل أن يسفر جداً ، مث يدفع قبل طلوع الشَّمس ، ويكفي املرور كام يف عرفة ، مث يذهبون منه إىل 
وادي حمسر ، فإذا بلغوا بطن حمسر فمن كان راكباً ، َحرَّك دابته ، ومن كان ماشياً ، أسرع قدر رمية حبجر ، فإذا 

الوادي بسبع حصيات ، يقطع التَّلبية مع ابتداء الرَّمي ، فإذا ذبح حلق رأسه ، أو  أتوا مىن رموا مجرة العقبة يف بطن
قصَّر شعره بأن يقطع طرفه ، مث يأيت إىل مكَّة بعد احللق ، فيطوف بالبيت طواف اإلفاضة ، ويسّمى طواف الزِّيارة ، 

 بقيَّة يوم النَّحر ، وعليه املبيت مبىن ليايل ويصلي ركعيت الطَّواف ، ويسعى بني الصَّفا واملروة ، مث يعود إىل مىن يف
يراق ، فذا حصل الرَّمي واحللق والطَّواف ، فقد : ألنه ميىن فيه الدَّم ، أي » مىن « التَّشريق ألجل الرَّمي ، ومسِّيت 

  .حلّ 

  فصل
وذلك أنّ قريشاً وقوماً  - عليه السالم -اعلم أنّ أهل اجلاهليَّة كانوا قد غيَّروا مناسك احلجِّ عن سنَّة إبراهيم 

رجل أمحس وقوم محٌس ، مث : آخرين مسُّوا أنفسهم باحلمس ، وهم أهل الشَّدَّة يف دينهم ، واحلماسة الشِّدَّة ، يقال 
ال خنرج من احلرم ، وال نتركه وقت الطَّاعة ، وكان غريهم : إن هؤالء كانوا ال يقفون يف عرفاٍت ، ويقولون 

ذين كانوا يقفون بعرفة يفيضون قبل غروب الشِّمس ، والذين يقفون بالزدلفة يفيضون إذا يقفون بعرفاٍت والَّ
أشرق يا ثبري بالشَّمس ، كيما نندفع من مزدلفة ، : أشرق ثبري كيما نغري ، ومعناه : طلعت الشَّمس ، ويقولون 

مبخالفة القوم يف الدُّفعتني ، فأمره بأن  -عيله السَّالم  -حممَّداً  -تعاىل  -فيدخلون يف غور من األرض ، فأمر اهللا 
  .يفيض من عرفة بعد املغرب ، وبأن يفيض من مزدلفة قبل طلوع الشَّمس ، فالسُّنَّة بيَّنت املراد من اآلية الكرمية 



  فصل
اآلية دلَّت على وجوب ذكر اهللا عند املشعر احلرام ، عند اإلفاضة من عرفات ، واإلفاضة من عرفة مشروطة 

ول يف عرفة ، ما ال يتمُّ الواجب إالَّ به وكان مقدوراً للمكلَّف ، فهو واجٌب ، فدلَّت اآلية الكرمية على أنَّ باحلص
احلصول يف عرفاٍت واجبٌ يف احلجِّ ، فإذا مل يأت به مل يكن آتياً باحلجِّ املأمور؛ فوجب أالَّ خيرج عن العهدة ، وهذا 

  .يقتضي أن يكون الوقوف بعرفة شرطاً 

أنّ احلجَّ حيصل عند ترك بعض املأمورات بدليل منفصل ، إالّ أنّ األصل ما ذكرنا ، وذهب : قصى ما يف الباب أ
كثري من العلماء إىل أنّ اآلية ال داللة فيها على أنّ الوقوف شرطٌ ، ونقل عن احلسن أن الوقوف بعرفة واجٌب ، إالَّ 

  .ه ، واتَّفق الفقهاء على أنّ احلجَّ ال حيصل إالّ بالوقوف بعرفة أنه إن فاته ذلك ، قام الوقوف جبميع احلرم مقام
  :فيه وجهان } ِعنَد املشعر احلرام { : قوله 

  .» اذْكُُروا « أن يتعلَّق ب : أحدمها 
  .اذكروه كائنني عند املشعر : أي » اذْكُرُوا « أن يتعلَّق مبحذوف على أنه حالٌ من فاعل : والثاين 

شعرت بالشَّيء إذا علمته ، وليت : من الشِّعار وهو العالمة؛ ألّنه من معامل احلجِّ ، وأصله قولك  املعلم: واملشعر 
  :ليت بلغه وأحاط به ، وشعار الشَّيء عالمته ، واختلفوا : شعري ما فعل فالنٌ ، أي 

  .الواحدي يف البسيط هو املزدلفة ، ألن الصَّالة واملقام واملبيت هبا ، والدُّعاء عنده ، قال : فقال بعضهم 
  .األصحُّ أنه قزح وهو آخر املزدلفة : وقال الزَّخمشري 

} فاذكروا اهللا ِعندَ املشعر احلرام { : واألول أقرب؛ ألنَّ الفاء يف قوله :  -رمحه اهللا تعاىل  -وقال ابن اخلطيب 
  .ذاك إالّ البيتوتة باملزدلفة تدلُّ على أنّ الذِّكر عند املشعر احلرام حيصل عقيب اإلفاضة من عرفات ، وما 

  فصل
يدلُّ على أن احلصول عند املشعر احلرام واجٌب ، ويكفي فيه املرور به ، } فاذكروا اهللا ِعندَ املشعر احلرام { : قوله 

  .كما يف عرفة ، فأمَّا الوقوف هناك فمسنون 
فَإِذَآ أَفَْضُتم { : الوقوف بعرفة ، لقوله تعاىل الوقوف باملزدلفة ركٌن مبنزلة : وروي عن علقمة والنَّخعي؛ أّنهما قاال 

بأن الوقوف بعرفة ركن وليس ذكره صرحياً يف الكتاب ، : ، فإذا قلنا } مِّْن َعَرفَاٍت فاذكروا اهللا ِعنَد املشعر احلرام 
  .فاملشعر احلرام فيه أمر جزٌم  -وإنَّما وجب بإشارة اآلية الكرمية أو بالسُّنَّة 

» احلَجُّ َعَرفَةُ ، فمن وقف بعرفة ، فقد مت حجُّه « :  -عليه السالم  -ليس برِكن؛ لقوله : فقهاء وقال مجهور ال
فَإِذَآ أَفَْضُتم مِّنْ { : ، وأيضاً فقوله تعاىل » َمْن أَْدَرَك َعَرفَة فَقَْد أَْدَرك احلَجَّ ، ومن فاَتُه َعَرفَةُ فَقَْد فَاَتُه احلَجُّ « وقوله 

أمر بالذِّكر ال بالوقوف فالوقوف باملشعر احلرام يقع للذِّكر ، وليس بأصلٍ } ذكروا اهللا ِعندَ املشعر احلرام َعَرفَاٍت فا
  .ومل يقل عند الذكر بعرفاٍت } فإِذَآ أَفَْضُتْم مِّْن َعَرفَاٍت { : ، وأّما الوقوفَ بعرفة فهو أصلٌ؛ ألنه قال 

  فصل
  .عر احلرام اختلفوا يف الذِّكر املأمور به عند املش

} َوأَِقمِ الصالة لذكريا { : هو اجلمع بني صاليت املغرب والعشاء ، والصَّالة تسمَّى ذكراً؛ قال تعاىل : فقال بعضهم 
  .، وأيضاً فإنه أمر بالذِّكر هناك ، واألمر للوجوب ، وال ذكر هناك جيب إالَّ هذا ]  ١٤: طه [ 

  .تَّحميد والتَّهليل هو ذكر اهللا بالتَّسبيح وال: وقال اجلمهور 
  .كان النّاس إذا أدركوا هذه اللَّيلة ال ينامون :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عبَّاس 



  :فيه مخسة أقوال » كََما َهَداكُمْ « : قوله 
  .يف حملّ نصبٍ نعتاً ملصدر حمذوٍف » الكَاُف « أن تكون : أحدها 
  .مري املقدَّر ، وهو مذهب سيبويه أن تكون يف حملِّ نصبٍ على احلال من ض: والثاين 

مشبهني لكم حني هداكم ، قال أبو : تقديره » اذْكُرثوا « والثالثك أن يكون يف حملِّ نصب على احلال من فاعل 
  .» وال ُبدَّ من حذِف مضاٍف؛ ألنَّ اجلُثَّة ال تشبه احلدث « : البقاء 
  .حمذوف الكاف نعت ملصدر » كَِذكْرِكُْم آَباءَكُْم « : ومثله 

  .» اذْكُُروه ذكْراً حسناً كما َهَداكُْم َهدَاية َحسَنة « : واملعىن : قال القرطّيب 
  .فاذكروا اهللا مبالغني : أن يكون حاالً ، تقديره : الثالث 
َيْعلَُم ، كََما أنَّهُ الَ « : اذكروه ألجل هدايته إيَّاكم ، حكى سيبويه رمحه اهللا : للتعليل مبعىن الالم ، أي : والرابع 

  .وممَّن قال بكوهنا للعلِّيَّة األخفش ومجاعةٌ . » فَتَجاَوزَ اللَُّه َعْنُه 
  :جيوز فيها وجهان » كََما « يف » َما « و 

  .كهدايته : أن تكون مصدريةً ، فتكون مع ما بعدها يف حملِّ جر بالكاف ، أي : أحدمها 
ن كافَّةً للكاف عن العمل ، فال يكون للجملة اليت بعدها حملٌّ أن تكو -وبه قال الزخمشريُّ وابن عطية  -والثاين 

  ]الطويل : [ من اإلعراب ، بل إن وقع بعدها اسم ، رفع على االبتداء كقول القائل 
  كََما النَّاُس َمْجُروٌم َعلَْيِه َوَجارُِم... َوَنْنًصُر َمْوالََنا وَنْعلَمُ أَنَُّه  - ١٠٠٢

  ]الوافر : [ وقال آخر 
  كََما النَّشَْوانُ والرَُّجلُ الَْحلِيُم... لََعْمُركَش إنَّنِي وَأََبا ُحمَْيٍد  - ١٠٠٣

  َوأَْعلَُم أَنَُّه عَْبٌد لَئِيٌم... أُرِيُد ِهَجاَءُه َوأََخاُف َربِّي 
  .كافةً للكاف ، وهو حمجوٌج مبا تقّدم » َما « كون » املُْستَْوىف « وقد منع صاحب 

  ] . ١٨٥: البقرة [ } َولُِتكَبِّرُواْ اهللا على َما َهَداكُمْ { : ؛ كقوله » َعلَى « الكاف مبعىن  أن تكون: واخلامس 
  فما فائدة هذا التَّكرار؟» وَاذْكُُروُه « : مث قال } واذكروا اهللا ِعندَ املشعر احلرام { : قوله تعاىل : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجوٍه 
واذكروه { : أمر بالذِّكر ، وقوله تعاىل } واذكروا اهللا { : توقيفيَّة؛ فقوله أوالً  - تعاىل -أنّ أمساء اهللا : أحدها 

  .أمر بأن نذكره باألمساء والصِّفات اليت بيَّنها لنا وهدانا إليها ، ال بأمساء تذكر حبسب الرَّأي والقياس } كََما َهَداكُم 
وافعلوا ما أمركم به من الذِّكر كما هداكم : ، أي } َهَداكُْم  واذكروه كََما{ : أمر بالذِّكر أوالً ، مث قال : وقيل 

إنَّما أمرتكم هبذا الذِّكر؛ لتكونوا شاكرين لتلك النِّعمة ، ونظريه ما أمرهم به من التكبري : لدين اإلسالم ، كأّنه قال 
، وقال يف ]  ١٨٥: البقرة [ } َداكُْم َولُِتكِْملُواْ العدة وَِلُتكَبُِّرواْ اهللا على َما َه{ : عند فراغ رمضان ، فقال 

  ] . ٣٧: احلج [ } كذلك َسخََّرَها لَكُْم ِلُتكَبُِّرواْ اهللا على َما َهَداكُْم { : األضاحي 
  :أمر أوالً بالذِّكر باللِّسان ، وثانياً بالذِّكر بالقلب ، فإن الذكر يف كالم العرب ضربان : وقيل 

  .الذِّكر ضد النِّسيان : أحدمها 
  .الذِّكر بالقول : والثاين 
  ] . ٦٣: الكهف [ } وََمآ أَْنسَانِيُه إِالَّ الشيطان أَنْ أَذْكَُرهُ { : كقوله : فاألول 
  ، و]  ٢٠٠: البقرة [ } فاذكروا اهللا كَِذكْرِكُْم آَبآءَكُْم { : كقوله : والثاين 



فاألول حممول على الذِّكر باللِّسان ، والثاين على الذكر ]  ٢٠٣: البقرة [ } واذكروا اهللا يف أَيَّامٍ مَّْعُدوَداتٍ { 
  .بالقلب 

  .اذكروه بتوحيده كما ذكركم هبدايته : أي } واذكروه كََما َهَداكُمْ { : معىن قوله : وقال ابن األنباري 
بعد ذكر؛ كما اذكروه ذكراً : اذكروا اهللا واذكروه ، أي : املراد مواصلة الذكر بالذِّكر؛ كأنه قيل هلم : وقيل 

  ] . ٤١: األحزاب [ } ياأيها الذين آَمُنواْ اذكروا اهللا ذِكْراً كَثِرياً { : هداكم هداية بعد هداية ، نظريه قوله 
االشتغال بشكر نعمائه والشُّكر : ذكر اهللا بأمسائه وصفاته احلسىن ، واملراد بالثاين : املراد بالذكر األول : وقيل 

  .ر مشتمل أيضاً على الذِّك
  فصل

  . -عليه السالم  -كما هداكم يف مناسك حجِّكم إىل سنَّة إبراهيم : إن هذه اهلداية خاصَّة ، واملراد : قال بعضهم 
  .بل هي عامَّة متناولة لكل أنواع اهلدايات : وقال بعضهم 

الثقيلة ، والالم بعدها للفرق بينهما وبني هذه هي املخفَّفة من » إنْ « : } َوإِن كُْنُتْم مِّن قَْبِلِه لَِمَن الضآلني { : قوله 
، أو » إنَّ « على الفعل؛ ألنه ناسٌخ ، وهل هذه الالم الم االبتداء اليت كانت تصحب » إنْ « النافية ، وجاز دخول 

  .الٌم أخرى غريها؛ اجتلبت للفرق؟ قوالن هذا رأُي البصريِّني 
ما كنتم من : ، أي » الَّ « النافية ، والالم مبعىن » إنْ « أهنا مبعىن فزعم الفّراء : وأمَّا الكوفيون فعندهم فيها خالف 

، » قَْد « مبعىن » إنْ « بني أن تدخل على مجلٍة فعليَّة ، فتكون : قبله إالَّ من الضالِّني ، ومذهب الكسائيِّ التفصيل 
، وبني أن تدخل على مجلٍة ، ]  ١٨٦: الشعراء [ } َوإِن نَّظُنُّكَ لَِمَن الكاذبني { : والالَّم زائدةً للتوكيد؛ كقوله 

  .؛ فتكون كقول الفرَّاء ]  ٤: الطارق [ } إِن كُلُّ َنفْسٍ لَّمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ { : كقوله 
، وال يتعلَّق  كنتم من قبله ضالِّني ملن الضَّالِّني: ، تقديره » لَِمَن الضَّالَِّني « متعلٌِّق مبحذوفٍ يدلُّ عليه » ِمْن قَْبِلِه « و 

املوصولِة ، ال يعمل فيما قبلها ، إال على رأي من يتوسَّع يف الظرف ، واهلاء يف » أَلِ « بالضالِّنيَ بعده؛ ألنَّ ما بعد 
  .» كََما َهَداكُْم « املفهوم من قوله » اهلَُدى « عائدةٌ على » قَْبِلِه « 

اكم ، بكتابه الذي بيَّن لكم معامل دينه ، وإن كنتم من قبل واذكروه كما هد: تعود إىل القرآن ، والتقدير : وقيل 
  .إنزاله عليكم من الضَّالِّني 

  .إىل الرَّسول : وقيل 

  ) ١٩٩(ثُمَّ أَفِيُضوا ِمْن َحْيثُ أَفَاضَ النَّاُس وَاْسَتْغِفرُوا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم 

اإلفاضة الثانية هي اإلفاضة األوىل؛ ألنَّ قريشاً كانت تقف مبزدلفة ،  هنا؛ من حيث إنَّ» ثُمَّ « استشكل الناس جمي 
اليت تقتضي الترتيب » ثُمَّ « وسائر الناس بعرفة ، فأمروا أن يفيضوا من عرفة كسائر الناس ، فكيف جياء ب 

  :والتراخي؟ واجلواب من وجوٍه 
األفعال ، وحسَّن ذلك؛ أن اإلفاضة األوىل غري مأمور هبا ،  أنَّ الترتيب يف الذِّكر ، ال يف الزمان الواقع فيه: أحدها 

  .إمنا املأمور به ذكر اهللا ، إذا فعلت اإلفاضة 
ففي الكالم تقدٌمي وتأخٌري ، وهو بعيٌد } واتقون ياأويل األلباب { : أن تكون هذه اجلملة معطوفةً على قوله : ثانيها 

.  
  .فهي لعطف كالمٍ منقطع من األول : قال بعض النَُّحاِة  مبعىن الواو ،» ثُمَّ « أن تكون : ثالثها 



ثُّمَّ { : إىل قوله ]  ١٣،  ١٢: البلد [ } َوَمآ أَْدَراَك َما العقبة فَكُّ َرقََبةٍ { : وهي نظري قوله تعاىل : قال بعضهم 
ر أحد اخلربين عن اآلخر ، ال تأخُّ: ههنا » ثُمَّ « كان مع هذا من املؤمنني ، وفائدة : ، أي ]  ١٧: البلد [ } كّانَ 

  ] .عن ذلك املخرب عنه [ تأّخر املخرب عنه 
أن اإلفاضة الثانية هي من مجع إىل مىن ، واملخاطبون هبا مجيع الناس ، قاله الضَّحَّاك ، ورجَّحه الطربيُّ ، : رابعها 

؟ « ثُمَّ » كيف موقُع : فإنْ قلَت « :  على باهبا ، قال الزخمشريُّ» ثُمَّ « وهو الذي يقتضيه ظاهر القرآن ، فتكون 
؛ لتفاوت ما بني » ثُمَّ « تأيت ب » أَْحِسْن إلَى النَّاسِ ، ثُمَّ الَ ُتْحِسْن إلَى غَْيرِ كَرميٍ : حنو موِقعها يف قولك : قلُت 

اضة من عرفات ، اإلحسان إىل الكرمي ، واإلحسان إىل غريه ، وبُعد ما بينهما ، فكذلك حني أمرهم بالذكر عند اإلف
وليستِ » : قال أبو حيَّان « لتفاوت ما بني اإلفاضتني ، وأنَّ إحدامها صواب والثانية خطأ } ثُمَّ أَِفيضُواْ { : قال 

تسلب الترتيب ، وأنَّ هلا معىن غريه مسَّاه بالتفاوت ، » ثُمَّ « اآلية نظَري املثال الذي َمثَّلَُه ، وخاصل ما ذكر أن 
لتفاوت ما بينهما ، وال نعلم أحداً » ثُمَّ « دها عمَّا قبلها ، ومل يذكر يف اآلية إفاضة اخلطأ حتَّى جتيء والبعد ملا بع

وهذا الذي ناقش الزخمشريَّ به حتاملٌ :  -رمحه اهللا تعاىل  -قال شهاب الدين » ثُمَّ « سبقه إىل إثبات هذا املعىن ل 
لواقع بني الرتبتني ، وسيأيت له نظائر ، ومبثل هذه األشياء ال يردُّ هبا على عليه ، فإنه يعين بالتفاوت والبعد التراخي ا

  .مثل هذا الرجل 
هنا على باهبا من كوهنا ظرف » َحْيثُ « البتداء الغاية ، و » ِمْن « ، و » أَِفيضُوا « متعلٌِّق ب » ِمْن َحْيثُ « و 

تقدَّم أن هذا قول األخفش ، وتقدَّم دليله ، وكأن القفال وقد » هي هنا لزمان اإلفاضة « : مكاٍن ، وقال القفَّال 
هنا ، وال يفيد ذلك؛ ألن الزَّمان يستلزم مكان » ثُم « رام بذلك التغاير بني اإلفاضتني؛ ليقع اجلواب عن جميء 

  .الفعل الواقع فيه 

وقرأ سعيد بن . » النَّاُس « السِّني من إليها ، واجلمهور على رفع » حَْيثُ « يف حملِّ جرِّ بإضافة } أَفَاضَ الناس { و 
  :وفيها تأويالن » النَّاِسي « : جبريٍ 

  .» فََنِسَي وَلَْم َنجِدْ لَُه َعْزماً « : بقوله  -عليه السَّالم  -أنه يراد به آدم : أحدمها 
جنس الناسني ، قال ابن » ي النَّاِس« أنرياد به التارك للوقوف مبزدلفة ، وهم مجع النَّاس ، فيكون املراد ب : والثاين 
بكسر السِّني ، فاكتفى بالكسرة عن الياء ، وهبا قرأ « النَّاسِ » : وجيوز عند بعضهم حذف الياء ، فيقول « : عطيَّة 

قال أَبو . أّما جوازه يف العربية ، فذكره سيبويه وأّما جوازه قراءةً ، فال أحفظه : الزُّهريُّ؛ كالقاص واهلاد؛ قال 
، فقد حفظه غريه ، « لَمْ أَْحفَظُْه » : مل جيز سيبويه ذلك إال يف الشِّعر ، وأجازه الفرَّاء يف اكالم ، وأمَّا قوله : حيان 

  .حكاها املهدويُّ قراءةً عن سعيد بن جبري أيضاً 
  فصل يف املراد باإلفاضة
  :يف اآلية الكرمية قوالن 

  .أنّ املراد هبذه اإلفاضة من عرفات : األول 
حنن أهل اهللا وقطَّان حرمه ، فال : كانت قريش وحلفاؤها وهم احلمس يقفون باملزدلفة ، ويقولون : املفسِّرون قال 

خنرج من احلرم ، ويستعظمون أن يقفوا مع النَّاس بعرفاٍت ، وسائر العرب كانوا يقفون بعرفاٍت ، فإذا أفاض النَّاس 
هذه اآلية الكرمية ، وأمرهم أن يقفوا بعرفات وأن  -تعاىل  - من عرفات ، أفاض احلمس من املزدلفة ، فأنزل اهللا
  .العرب كلُّهم غري احلمس : يفيضوا منها كما يفعله سائر النَّاس ، واملراد بالنَّاس 

ملّا جعل أبا بكرٍ أمرياً يف احلجِّ ، أمره بإخراج  -عليه السالم  -هم أهل اليمن وربيعة ، وروي أنَّه : وقال الكليب 



إىل أين وهذا مقام آبائك وقومك فال تذهب ، : اس إىل عرفٍت ، فلّما ذهب مّر على احلمس وتركهم ، فقالوا له النَّ
» : فلم يلتفت إليهم ومضى بأمر رسول اهللا إىل عرافٍت ، ووقف هبا وأمر سائر النَّاس بالوقوف هبا ، وقال بعضهم 

  .أمر عامٌّ لكلِّ النَّاس « أِفيضُوا 
كان يقف يف اجلاهليَّة بعرفة كسائر  -عليهما السالم  -إبراهيم وإمساعيل : املراد } ثُ أَفَاَض الناس َحْي{ : وقوله 

  .النَّاس وخيالف احلمس 
النَّاس ههنا إبراهيم وحده ، وإيقاع اسم اجلمع على الواحد جائز إذا كان رئيساً يقتدى به ، وهو : وقال الضَّحَّاك 

إِنَّ { نعيم ابن مسعود ، : يعين به ]  ١٧٣: آل عمران [ } الذين قَالَ لَُهُم الناس  {:  -تبارك وتعاىل  -كقوله 
إِنَّا أَنَزلْنَاُه ِفي { : يعين أبا سفيان ، وهو جماز مشهور؛ ومنه قوله ]  ١٧٣: آل عمران [ } الناس قَْد َجَمعُواْ لَكُْم 

  ] . ١: القدر [ } لَْيلَِة القدر 
عبارة عن تقادم اإلفاضة من عرفاٍت ، وأنَّه هو األمر القدمي وما [ } ِمْن َحْيثُ أَفَاَض الناس { : قوله : وقال القفَّال 

  .هذا ممَّا فعله النَّاس قدمياً : سواه فهو مبتدع حمدث؛ كما يقال 
  .جبري املتقدِّمة ؛ واحتج بقراءة سعيد بن -عليه السالم  -آدم : إنّ املراد من النَّاس يف هذه اآلية : وقال الزَّهرّي 

أنّ املراد هبذه اإلفاضة ، هي اإلفاضة من مزدلفة إىل مىن :  -وهو اختيار الضحَّاك ورجَّحه الطَّربي  -القول الثاين 
  .يوم النَّحر ، قبل طلوع الشمس للرَّمي والنَّحر 

  .إبراهيم وإمساعيل وأتباعهما : املراد ] } ِمْن َحْيثُ أَفَاَض الناس { : وقوله 
استغفرت اهللا من : ؛ حنو « ِمْن » يتعدَّى الثنني ، وهلما بنفسه ، والثاين ب « اْسَتْغفََر } واستغفروا اهللا { : وله ق

  ]البسيط : [ ذنيب ، وقد حيذف حرف اجلر؛ كقول القائل 
  والَعَملَُربَّ العَِباِد إِلَْيِه الَوْجُه ... أَْسَتْغِفُر اللََّه ذَْنباً لَْسُت ُمْحِصَيُه  - ١٠٠٤

  .ومجهور النَّاس  -رمحه اهللا  -هذا مذهب سيبويه 
» ؛ لتضمنه معىن ما يتعدَّى هبا ، فعنده « ِمْن » إنه يتعدَّى إليهما بنفسه أصالة ، وإمنا يتعدَّى ب : وقال ابن الطَّراوة 

يف القرآن الكرمي متعدِّياً إالَّ لألول فقط « َر اْسَتغْفَ» : مبعىن تبت إليه من كذا ، ومل جيىء « اْسَتْغفَْرُت اللَُّه ِمْن كَذَا 
فاستغفروا { ]  ٢٩: يوسف [ } واستغفر ِلذَنبَِك { ]  ٥٥: غافر [ } واستغفر ِلذَنبَِك { : ، فأمَّا قوله تعاىل 

ل من أجله ، فالظاهر أنَّ هذه الالم الم العلَّة ، ال الم التعدية ، وجمرورها مفعو]  ١٣٥: آل عمران [ } ِلذُُنوبِهِْم 
]  ١٣٥: آل عمران [ } َوَمن َيْغِفُر الذنوب إِالَّ اهللا { : فذكر مفعوله يف القرآن تارةً « غَفَر » وأمَّا . ال مفعول به 

للطلب على باهبا ، واملفعول « اْسَتْغفََر » والسني يف ] .  ٤٠: املائدة [ } َوَيْغِفُر ِلَمن َيَشآُء { : ، وحذف أخرى 
  .من ذنوبكم اليت فرطت منكم : حمذوف للعلم به ، أي الثاين هنا 
  .أمٌر باالسْتغفارِ مطلقاً ، ورمبا كان فيهم من مل ُيِذنْب ، فحينذٍ ال حيتاجُ إىل االْسِتْغفار : فإن قيل 
 يف أداء أّنه غن كان ُمذْنِباً ، فاالسِتْغفار واجِب ، وإم مل ُيذْنِب ، فيجوز من نفِْسه صدور التَّقِْصري: فاجلواب 

قِّ الواجِبات ، واحلِتراز عن املَْحظُوراِت؛ فيجب عليه االْسِتْغفار َتَدارُكاً لذلك خلَلَلِ املُجَوَّز ، وهذا كاملُْمَتنِنِع يف َح
  .الَبَشر 
  فصل

  .يف هذه املَْغفرة املوُعودة  -رضي اهللا عنُهم  -واختلف العلماء 
  .اِت إىل مجع إّنها عند الدَّفع من َعَرفَ: فقال بعضهم 



على أيّ « ثُمَّ أَِفيضُوا » : إهنا عند الدَّفْع من َجْمع إىل ِمًىن ، وهذا َمبْنِيٌّ على اِخلالَف املَُتقَدِّم يف قوله : وقال آخرون 
  .اَألمَْرين حيمل 

صلى اهللا عليه  -نا رُسول اهللا َخطَب» : ويتأكَّد الثَّانِي مبا َرَوى َناِفٌع عن ابن ُعَمر؛ قال  -رمحه اللَُّه  -قال القفّال 
يا أيُّها النَّاُس إن َيطَّلُع اهللا َعلَْيكُم يف َمقَاِمكُم هذا ، فَقَبِل من ُمْحِسنِكُم ، ووهب « : عِشيَّة َعَرفَة؛ فقال  -وسلم 

يا رُسول اهللا ، : ُبه قال أصحا» ُمِسيئَكُم ملُْحِسنِكُم ، والتَّبِعَاُت عوَّضَها من عنده ، أفيضُوا على اْسم اهللا تعاىل 
عزَّ  -إّني َسأَلْت ربِّي «  -أَفَْضَت بنا باَألْمسِ كَئِيباً حزِيناً ، وأَفضَت بنا الَيْوَم فَرِحاً َمْسرُوراً ، فقال عليه السَّالم 

: فقال  -عليه الّسالم  -ى جِبْرِيلُ سأَلُْته التَّبَِعات فَأََبى َعلَيَّ ، فلّما كَانَ الَيْوم أََت: باألْمس َشيئاً مل َيُجْد يل به  -وجل 
  .واهللا أعلم » التبِعَات َضِمْنُت عَِوَضَها من ِعْنِدي : إنَّ رَبََّك ُيقْرِئَُك السَّالم ويقول 

ولُ َربََّنا آتَِنا ِفي الدُّنَْيا َوَما لَُه فَإِذَا قََضيُْتْم َمَناِسكَكُْم فَاذْكُرُوا اللََّه كَِذكْرِكُْم آَباءَكُْم أَْو أََشدَّ ِذكًْرا فَِمَن النَّاسِ َمْن َيقُ
َوِمنُْهْم َمْن َيقُولُ َربََّنا آتَِنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي الْآِخَرِة َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ ) ٢٠٠(ِفي الْآخَِرِة ِمْن َخلَاقٍ 

  ) ٢٠٢(يعُ الِْحَسابِ أُولَِئَك لَُهْم َنِصيٌب ِممَّا كََسبُوا وَاللَُّه َسرِ) ٢٠١(

فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِفي { : إذا ُعلِّق بفعل النَّفْس ، فاملراُد منه اِإلْتَمام والفََراغ؛ كقوله تعاىل » قََضى « اعلم أن 
ا فَاَتكُْم َوَم« :  -عليه السالم  -، وقوله ]  ١٠: اجلمعة [ } فَإِذَا قُِضَيِت الصالة { ]  ١٢: فصلت [ } َيْوَمْينِ 

وإذا ُعلِّق على ِفْعل الَغْير ، فاملراد به اِإللَْزام ، . ، ويقال للَحاِكم عند فصل اخلُُصوَمِة ، قََضى بينهما » فَاقُْضوا 
َوقََضْيَنآ { : وإذا اْسُتْعِمل يف اإلعالمِ ، فاملراد أيضاً كذلك؛ كقوله ]  ٢٣: اإلسراء [ } وقضى رَبَُّك { : كقوله 
  .أْعلَْمَناُهم ، وهذه اآلية الكرمية من الِقسم األوَّل : ، أي ]  ٤: اإلسراء [ } ي إِسَْراِئيلَ إىل َبنِ

ما أُمروا به من : اذكُُروا اهللا عِْند املََناِسك ، ويكون املُرَاُد من هذا الذَّكرِ : حيتمل أن يكون املَُراُد : وقال بعضهم 
إذا َحَجْجَت فَطُف وقف بعَرفَة ، وال يُريد الفراغ : الطَّواف والسَّعي؛ كقول القائل الدَُّعاِء بَعَرفاٍت واملشعر احلََرام و

  .من احلَجِّ ، بل الدُّخُول فيه ، وَحَملُهم التَّأْويل صيغة اَألمر 
رَّاء على إظهار بفتح السني وكسرِها ، وسيأيت حتقيقُها ، وقد تقدَّم اشتقاقها قريباً ، والقُ» َمْنِسٍك « واملََناِسُك ، مجُع 

« َشبَّه حركة اِإلعرابِ حبركةٍ البناِء فََحذَفَها لِإلدغام ، وأدغم أيضاً : هذا ، وُروِي عن أيب عمرو اِإلدغاُم ، قالوا 
  ] . ١٠٦: آل عمران [ } ُوُجوُهُهمْ { و ]  ٣٥: التوبة [ } جَِباُهُهْم { : ومل ُيْدِغْم ما ُيْشبُِهُه من حنو » َمَناِسككمْ 

إذا قضيتم عبادتكُم الَِّتي : الذي هو املَْصَدر مبنزلة النُُّسك ، فاملراد » َمْنَسك « إن جعلها مجع : ال بعض املُفسِّرين ق
فإذا قََضيُْتم أعمال مناِسِككُم : الذي هو َمْوضع الِعبادة ، فالتَّقدير » َمْنَسك « أُِمرُْتْم هبا يف احلَجِّ ، وإن َجَعلَْتها مجع 

  .من باب َحذِْف املَُضاف  ، فيكون
به يف احلَجِّ من الِعَباَداِت ، وقال ُمجاهد  -تعاىل  -املراد باملََناِسِك ما أََمر اهللا : قال بعضهم : إذا ُعرَِف هذا؛ فنقول 

رة العقبة أنَسك الرجل َيْنُسك ُنْسكاً ، إذا ذبح نسِيكته بعد َرْمي مج: إراقَةُ الدَِّماء ، يقال : قضاء املََناِسِك : 
تدلُّ على أنَّ الذَّكْر جيب عقيب الفراغ من املََناِسك؛ فلذلك } اذكروا اهللا { : واالستقرار ِمبًىن ، والفَاُء يف قوله 

  .اْخَتلَفُوا 
أن بعد  -على حسبِ اخِتالَفهم يف وقته  -فمنهم من محله على التكبري بعد الصَّالَة َيْوم النَّْحر وأَيَّام التَّشْريق 

  .فراغ من احلَجَّ ال ِذكْر َمْخُصوص إالَّ التكبِري ال
بل املُراد حتويلُ القَْوم عّما اعَتاُدوُه بعد احلَجِّ من التَّفَاُخر باآلباء؛ ألنه تعاىل مل مي َينءه عنه هبذه اآلية : ومنهم من قال 



  .الكرمية ، مل َيْعدلُوا عن هذه الطَّرِيقة 
نّ الفَراغَ من احلَجِّ يوجُِب اِإلقبَال على الدَّعاء واالستغفار؛ كما أن اِإلْنَسان بعد بل املُراد منه أ: ومنهم من قال 

  .الفَراغ من الصَّالة ُيَسنُّ أن يشتغل بالذِّكر والدُّعاء 
« عىن إالَّ يف كوهنا مب]  ١٩٨: البقرة [ } كََما َهَداكُْم { الكاُف كالكاف يف قوله } كَِذكْرِكُْم آَبآَءكُمْ { : قوله 
مفعوالً به ، واملصدُر مضافٌ لفاِعِله على » آَباءَكُْم « أو مبعىن الالم ، فَلُْيلتفْت إليه ، واجلمهوُر على نصب » َعلَى 

كما َيلَْهجُ االبُن : رفعاً ، على أنَّ املصدّر مضاٌف للمفعولِ ، واملعىن » آَباؤكُْم « : األصل ، وقرأ حممُد بُن كعبٍ 
باِإلفراد على إرادة اجلنسِ ، وهي تواِفُق قراةَ اجلماعة يف كوِن املصدر » أََباكُمْ « : َي عنه أيضاً بذكر أبيه ، ورُوِ

  .وحنَوُه ُمْجَرى املقْصورِ » أَبَاَك « هو مرفوٌع على لغِة َمنء ُيْجرِي : مضافاً لفاعله ، وَيْبُعدُ أن يقال 

  فصل
لفراغ من احلَجِّ يباِلُغوا يف الثََّناِء على آبَاِئهِم ويف ذكر َمناِقبهم ، فقال إن القوم كانوا بعد ا: قال مجهور املُفسِّرين 

فاجَهدُوا يف الثََّناء على اهللا وشرح اآلية ، كما بذلتم جَْهَدكم يف : ، أي } فاذكروا اهللا كَِذكْرِكُْم آَبآءَكُْم { : تعاىل 
  .الثَّناء على آَباِئكم 

سََرابِيلَ { : ذكُُروا اهللا كَذِكْرِكُْم آَباءَكُم وأمَّهَاتكم ، واكتفى بذكر اآلباِء ، كقوله تعاىل ا: وقال الضَّحَّاك والرَّبيع 
كونوا : وهو قول الصَّيبِّ أول ما ُيفصح للكالم أََبه أََبه أُمَّه أُمَّه ، أي : قالوا ]  ٨١: النحل [ } َتِقيكُُم احلر 

  .يه وأمِّه [ صَّغري على ِذكْر أ ُمَواِظبني على ِذكْرِ اهللا؛ كمواظََبة ال
كما أنّ الرَُّجل ال يَْنَسى ذكر أبيه ، فكذلك َيجُِب أالّ : أجرى ِذكر اآلباء مثالً لدوام الذكْرِ ، أي : وقال أبو ملسم 

  . -تعاىل  -َيْغفَل عن ِذكْر اهللا 
َعظُِّموا اهللا كََتْعظِيم : ِء واَألْجدَاِد؛ فقال تعاىل كانت العرب يف اجلَاِهليَّة تكِثر من القََسم باآلبا: وقال ابن اَألنْباري 

  .آَبائكُم 
كما أنّ الطِّفْل يرجع إىل أبِيه يف طَلَبِ مجيع ُمهِمَّاِته ، ويكون ذَاِكراً له بالتَّعِظيم فكُوُنوا أنتم يف ِذكْر اهللا : وقيل 

  .كذلك 
أنّ آباَءُهْم  -تعاىل  -لُوا بذكرهم إىل إجابة الدَُّعاء ، فعرَّفَُهم اهللا ُيْحَتمل أنّهم كَانُوا ّيذْكُرون آباَءُهم؛ ليتَوسَّ: وقيل 

  .لَْيسَوا يف هذه الدََّرَجة؛ إذ أَفَْعالُهم احلََسنة ُمْحَبطة بِشْرِكهِم 
: ، فقيل } كْراً فاذكروا اهللا كَِذكْرِكُْم آَبآَءكُْم أَْو أََشدَّ ِذ{ : عن قوله تعاىل  -رضي اهللا عنهما  -وُسِئل ابن عبَّاس 

  .يأيت على الرَُّجل الَيْوم ال يذكُر فيه أََباُه 
  .ليس كذلك؛ ولكن هو أن َتْغَضب هللا إذا ُعِصَي ، أََشدَّ من غََضبِك لَواِلدَْيك إذا ذُِكرا بِسوٍء : قال ابن عبَّاس 

فأّما َجرُّه ، فذكروا فيه وجهني : نْ يكونَ منصوباً أن يكونَ جمروراً ، وأَ» أََشدَّ « جيوزُ يف } أَْو أََشدَّ ِذكْراً { : قوله 
:  

أو كَذِكْر أََشدَّ ِذكْراً ، فتجعلُ : اجملرورِ بكافِ التشبيه ، تقديُرُه » ِذكْركم « أن يكونَ جمروراً عطفاً على : أحدمها 
  .ن َعطيَّة واب -رضي اهللا عنه  -للذكر ِذكْراً جمازاً ، وإليه ذهب الزَّجَّاج ، وتبعه أبو البقاء 

أَوْ أََشدَّ ذِكراً : أنه جمروٌر عطفاً على املْخفُوض بإضافة املَْصدر إليه ، وهو ضمُري املخاطبني ، قال الزخمشريُّ : والثَّاين 
« : ؛ كما تقول } كَِذكْرِكُْم آَبآءَكُْم أَْو أََشدَّ ِذكْراً { : يف موِضع جرٍّ َعطْفاً على ما أُضيَف إليه الذكُْر يف قوله 

« وهو َحَسٌن ، وليس فيه َتجَوٌُّز بأَنْ ُيجَْعلَ ِللذكرِ ِذكٌْر؛ ألنه جََعلَ » كَِذكْرِ قُرَْيش آباَءُهْم أو قَْوم أََشدَّ منُْهْم ِذكْراً 



ند من صفات الذَّاكرِيَن ، إال أن فيه الَعطَْف على الضَّمريِ اجملُْرورِ من غري إعادة اجلارِّ ، وهو ممنوٌع ع» أََشدٌّ 
  .الَبصْريني ، وَمَحلُّ ضرورة 

  :وأمَّا نصُبه فمن أوجٍه 
؛ إىل » مبعىن أَْو أََشدَّ ِذكْراً ِمْن آَباِئكُم « : قال الزخمشريُّ ، فإنه قال » آباَءكُْم « أن يكونَ معطوفاً على : أحُدها 

معناه أنك إذا : » هو معطُوًف على آَباَءكُْم « : من ِفْعلِ املذكور هو كالٌم َيحْتاُج إىل تفسري ، فقولُه » ِذكْراً « أنَّ 
أو قوماً أشدَّ ِذكْراً من آباِئكُْم ، فكان القوُم مذكورِيَن ، : ، كان التقديُر » آَباَءكُْم « على » أََشدَّ « َعطَفَْت 

الذي » أَفَْعلَ « جاء بعد من فعلِ القوم املذكُرِين؛ ألنه : هو من ِفْعلهم ، أي » أََشدَّ « والذكُر الذي هو متييٌز بعد 
أي من ذكرِكم آلباِئكُْم ، وهذا أيضاً ليس فيه جتوزٌّ بأنْ جُِعل الذِّكُْر ذَاكِراً » ِمْن آَباِئكُمْ « هو صفةٌ للقوم ، ومعىن 

.  

ِذكْراً « :  ؛ ألهنا عندهم نعٌت ملصدر حمذوف ، تقديُره» كَذِكْرِكُم « أن يكونَ َمْعطُوفاً على حملِّ الكاف يف : الثاين 
  .شِْعٌر َشاِعٌر ، وهذا ختريج أيب َعِليٍّ وابن جنِّي : وَجَعلُوا الذِّكَْر ذاكراً جمازاً؛ كقوهلم » كَِذكْرِكُْم آَباَءكُْم أَْو أََشدَّ 

» كرِكُمْ آلبائكم فاذْكُروُه ِذكْراً أََشدَّ من ِذ« : تقديُره : أن يكونَ منصوباً بإضمار ِفْعلٍ ، قال : قاله َمكّيٌّ : الثالث 
  .اذكُرُوُه بَاِلِغَني يف الِذكْرِ : ؛ فيكونَ نعتاً ملصدر يف موضع احلالِ ، أي 

وِعْنِدي أنَّ الكالََم حممولٌ على املَْعىن ، والتقدير « : أن يكونَ مَْنُصوباً بإضمار فْعلِ الكَْون ، قال أبو البقاء : الرابع 
كونوا ذَاكِريِه ، وهذا : أي } فاذكروا اهللا { : منكم آلباِئكُْم ، ودلَّ على هذا املعىن قولُه  أو كُوُنوا أََشدَّ ِللَِّه ِذكْراً: 

  .يعىن اجملاَز الذي تقدَّم ِذكُْرُه عن الفارسيِّ وتلميذه » أسهلُ ِمْن َحْمِله على املََجاز 
جمزوء : [ لو تأخََّر عنه ، لكان صفةٌ له؛ كقوله ؛ ألنه » ِذكْراً « َنْصباً على احلال ِمْن » أََشدَّ « أن يكون : اخلامس 

  ]الوافر 
  َيلُوُح كَأَنَّهُ ِخلَلُ... ِلَميَّةَ ُموِحشاً طَلَلُ  - ١٠٠٥

 -؛ ألنَّه يف األصل صفةٌ ، فلما قُدِّم تعذَّر بقاؤه صفةً ، فَُجِعلَ حاالً ، قاله أبو حيَّانّ » طَلَل « حالٌ من » ُموِحشاً « 
فهذه مخسةُ أوجه كلُّها ضعيفةٌ ، « : ، فإنه قال بعد ذكْره ثالثةَ أوجه لنصبه ، ووجهني جلَرِّه  - رمحه اهللا تعاىل

ساغ لنا َحْملُ  والذي يتبادر إىل الذِّْهنِ يف اآلية أهنم أُِمرُوا بأَنْ َيذْكُروا اهللا ِذكْراً ُيَماِثلُ ِذكَْر آبائِهِم ، أَْو أََشدَّ ، وقد
  :وْجَهني  -واحلالةُ هذه  -» ِذكْراً « ، فَذَكَر ما تقدَّم ، مث َجوَّز يف » عيه بوجٍه ذُِهلُوا عنه هذه اآلية الكرمية ل

، مث اعترَض على نفِسه يف هذا الوجه؛ بأنه يلزم منه » ِكذِكْرِكُْم « أن يكونَ معطوفاً على َمَحلِّ الكاف يف : أحدمها 
، وقد نصَّ » أََشدَّ « باحلال ، وهو » ِذكْراً « ملعطوف وهو وبني ا» أَْو « الفصلُ بني حرِف العطف ، وهو 

  :النحويون على أن الفْصلَ بينهما ال جيوز إال بشرطَْين 
  .أن يكون حرُف العطِف أكثَر من حرٍف واحد : أحدمها 

زيادةٌ على حرٍِف ، واآلخُر أن يكونَ الفاصلُ قََسماً ، أو ظَْرفاً أو َجاّراً ، وأحُد الشرطَْينِ موجوٌد ، وهو ال: والثاين 
مفقوٌد ، وهو كونُ الفاصل ليس أحَد الثالثةِ املتقدِّمة ، مث أجاَب بأن احلالَ مقدَّرةٌ حبرِف احلر وَشبَّهه بالظرِف ، 

  .فَأُْجرَِيت ُمجَْراُهَما 
يف حملِّ » كَِذكْرِكُْم « : قوله ، ويكون » فَاذْكُُروا « : أن يكونَ مصدراً لقوله » ِذكْراً « من الوجَْهْين يف : والثاين 

» أََشدَّ « ؛ ألهنا يف األصل صفةٌ له ، فلما قُدِّمْت ، كاَنتْ يف حملِّ حالٍ ، ويكون » ِذكْراً « نصبٍ على احلال ِمْن 



؛ فيصريُ « مْ أَو أََشدَّ ُمشْبِهاً ِذكَْركُ: فاذْكُُروا اللََّه ِذكْراً كَِذكْرِكُْم ، أي « » عطفاً على هذه احلال ، وتقديرُ الكالَم 
  .اضْرِْب َضْرباً مِثْلَ َضْربِ فُالَنِ أَْو أََشدَّ : األصل « اضْرِْب ِمثْلَ َضْربِ فُالَِن أَْو أََشد » : نظَري 

متييٌز عند غري الشَّيح كما تقدَّم ، واستْشكَلُوا كوَنه متييزاً منصوباً؛ وذلك أن أفعلَ التفضيل جيب أن « ِذكْراً » و 
وإنْ مل « وِعلُْمُه أَكْثَُر ِعلْم » ، « َوْجُه َزْيٍد أَْحَسُن َوْجهٍ » : ضَاف إىل ما بعدها ، إذا كان ِمْن جنسِ ما قبلها؛ حنو ُت

: ، إذا تقرَّر ذلك ، فقوله « زَْيٌد أَْحَسُن َوْجهاً ، وَخاِلٌد أَكْثَُر ِعلْماً » : يكن ِمْن جنسِ ما قبلها ، وَجبَ نصبُه؛ حنو 
اضْرِْب َبكْراً كََضْربِ َعْمرٍو » : هو من جنس ما قبلها ، فعلَى ما قُرِّر ، كان يقتضي َجرَّه ، فإنه نظُري « ِذكْراً  »

واجلواُب عن هذا اِإلشكالِ مأَخوذٌ من األوجه املتقدِّمة يف النصب واجلر . باجلرِّ فقط « زَْيداً أَْو أََشدَّ ضَْربٍ 
؛ كما قال به الفارسيُّ « ِشْعرٌ َشاِعٌر » : ؛ من حيث أن ُيجَْعلَ الذِّكُْر ذاكراً جمازاً؛ كقوهلم « أََشدَّ » املذكوَرْين يف 

» من صفاِت األعيان ، ال من صفاِت اِإلذكار؛ كما قال به الزخمشريُّ ، أو ُيجَْعلَ « أََشدَّ » وصاحُبه ، أو ُيْجَعلَ 
مبعىن َبلْ ، وهو قول : هنا قيل لِإلباحِة ، وقيل للتخيري ، وقيل « أو » لٍ و أو ننصّبه بفْع« ذكْراً » حاالً من « أََشدَّ 

  .أكثر املفسِّرين 
مبتدأٌ ، وخُربه يف اجلارِّ قبله ، وجيوز أن تكونَ فاعلةً « َمْن » } فَِمَن الناس َمن َيقُولُ رَبََّنآ آتَِنا ِفي الدنيا { : قوله 

» : ، ويف هذا الكالم التفاٌت؛ إذ لو َجَرى على النسقِ األولِ ، لقيل  عند األخفش ، وأن تكونَ نكرةً موصوفةً
َربِّ » ، ولو حُِمل على لفِظها ، لقال « َربَِّنا آِتَنا » : ؛ إذ جاء َجْمعاً يف قوله « َمْن » ، وحَِمل على معىن « فَِمْنكُْم 

  .« آِتين 
  :ثالثةُ أقوال  -ْينِ ثانيهما غُري اَألوَّل ألنه يتعدَّى الثَْن -« آِتَنا » ويف املفعول الثاين ل 

  .آتِنا ما نُريُد ، أو مطلوبََنا : ، أي « أَعْطَى » أنه حمذوٌف؛ اختصاراً أو اقتصاراً؛ ألنه من باب : أظهرها 

  .من الدنيا : أي » ِمْن « مبعىن » ِفي « أن : والثاين 
  .بشيء  آِتنا الدنيا ، ولَْيَسا: أهنا زائٌد ، أي : والثالث 
  فصل

ن واعلم أنَّه بيَّن أوالً منَاِسكَ احلَجِّ ، مث أمر َبْعَدها بالذِّكْرِ ، مث بّين بعد الذِّكْرِ كيفيَّة الدََّعاء ، وهذا من أحس
الدَُّعاء؛ كما التَّْرتيب؛ فإنّ تقدمي الِعبَادة يكسر النَّفَْس ، وبعد العَِبادة ال ُبدَّ من االْشِتغال بذكْرِ اهللا ، فإن به َيكُْمل 

الشعراء [ } الذي َخلَقَنِي فَُهَو يَْهِدينِ { : ؛ أّنه قدَّم الذِّكْر على الدُّعاء ، فقال -عليه السَّالم  -ُحِكَي عن إبراهيم 
أنّ  -تبارك وتعاىل  -مث بيَّن ]  ٨٣: الشعراء [ } َربِّ َهْب ِلي ُحكْماً وَأَلِْحقْنِي بالصاحلني { : مث قال ]  ٧٨: 
أحدمها يطلب الدُّْنَيا ، والثَّاين يطلب الدُّنَْيا واآلِخرة ، وقد بقي ِقْسمٌ ثالثٌ وهو طلب : ِذين َيْدُعون فَريقان الَّ

هل هو َمْشرُوٌع أم ال؟ واألكثرونَ على أّنه غري مشورع؛ ألن اإلنسان ضعيف ال : اآلِخَرِة؛ واْخَتلَفُوا يف هذا الِقْسم 
  .فاألوىل أن يستعيذ بربِّه من كل شرِّ يف الدُّنَيا واآلِخرة طاقة له بآالم الدُّنيا؛ 

َدَخلَ على َرُجلٍ  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النَّيبَّ «  -رضي اهللا عنه  -عن أنس » تَفْسريِه « روى القفَّال يف 
اللَُّهمَّ ما : كُْنُت أقُولُ : لَ هذا؟ قال ما كُنُت تدُعوا اهللا به قَْب: يُعوُد ، قد أهنَكُه املََرضُ حتَّى صَاَر كالفَْرخ ، فقال 

إّنك ال ُتِطيُق ذلك؛ !! سبحان اهللا:  -عليه السالم  -كُنَت ُتعاِقبين به يف اآلِخرة فََعجِّل بِهِ يف الدُّْنيا ، فقال النيبُّ 
صلى اهللا  -فَدَعا له رسُول اهللا : قال « لنَّاَر ربنا آِتَنا يف الدُّنَْيا َحَسَنة ويف اآلِخَرِة َحَسَنة وِقَنا َعذَاَب ا» : هال قُلَْت 

  »فَُشوِفي  -عليه وسلم 
  فصل



  .اختلفوا يف الَِّذين َيقَتِصُرون يف الدُّعاء على طلب الدُّْنَيا على قَْولَْين 
: عاء ، يقولون ؛ أنّ املُْشركني كانوا إذا وقَفُوا للدُّ-رضي اهللا عنهما  -هم الكُفَّار؛ رُوِي عن ابن َعبَّاس : فقال قوم 

اللَُّهم إنّ أيب كان عظيم القُبَّة ، كبري : اللَُّهمَّ أعِطنا غنماً وإبالً وبقراً ، وعبيداً ، وإماًء ، وكان الرَُّجل يقوم ويقُول 
  .ثَ واملََعاد اجلَفَْنة ، كثري املال؛ فأعطين مثلما أعطْيَته ، ومل َيطْلُُبوا التَّْوبة واملغِفرة؛ ألهنم كانوا مُْنِكرين البع

أنَّ من كان هكذا ، فال  -تعاىل  -اسِْقنا املطر ، وأَْعِطنا على َعدُوِّنا الظَّفَر ، فأخرب اهللا : وعن أنسٍ؛ كانوا يقولون 
  .ال َنِصيَب لُه : خالق لهُ يف اآلِخَرة ، أي 

  .ْهي بصيغة اخلََبر َعْنُهم فنُهوا عن ذلك الدُّعاء املَْخُصوص بأمرِ الدُّْنَيا ، وجاء النَّ: قال القرطيب 
ِلُدنياُهم ال آلخَِرِتهِم ، ويكون سَُؤالُهم هذا ذَنباً؛ ألهنم  -تعاىل  -قد يكُونُوا مؤِمنِني ، ويسألون اهللا : وقال آخرون 

أّنه ال : َعل ذَِلك سأَلُوا اهللا يف أعظم املواقف ُحطام الدُّْنَيا الفَانِي ، وأعَْرضُوا عن ُسَؤال نعيم اآلِخرة ، ويقال ِلَمن فَ
  -تعاىل  -َخالََق لَهُ يف اآلِخرِة ، وإن كان ُمْسِلماً؛ كما ُروِي يف قوله 

أهنا ]  ٧٧: آل عمران [ } إِنَّ الَِّذيَن َيشَْتُرونَ بِعَْهِد اهللا َوأَْيمَانِهِمْ ثََمناً قَِليالً أولئك الَ َخالَقَ لَُهْم ِفي اآلخرة { 
  .نيٍ فاجرٍة نزلت فيمن أخذ ماالً بيم

  .إنّ اهللا ُيؤَيِّد هذا الدِّين بأقَْوامٍ ال َخالَق لَُهم ، ومعىن ذلك على وجوٍه :  -عليه السَّالم  -وُروِي عن النَّيبّ 
  .أّنه ال خالق له يف اآلخرة إالّ أن َيتُوب : أحدها 
  .ال خالق له يف اآلخرة إالّ أن َيْعفُوا اهللا عنُه : الثاين 

آلخرته ، وكذلك ال خالق ملن أخذ ماالً بيِمنيٍ  -تعاىل  -الق له يف اآلخرة كخالق من سأَلَ اهللا ال خ: والثالث 
َمن كَانَ ُيرِيُد حَْرثَ اآلخرة َنزِدْ لَُه ِفي َحْرِثهِ { : فاجرٍة ، كَخالق من تورَّع عن ذلك؛ ونظري هذه اآليِة قوله تعاىل 

  ] . ٢٠: الشورى [ } ِمْنَها َوَما لَُه ِفي اآلخرة ِمن نَِّصيبٍ  َوَمن كَانَ ُيرِيُد َحْرثَ الدنيا ُنْؤِتِه
  .جيوز يف اجلارِّ وجهان ]  ٢٠١: البقرة [ } ِفي اآلخرة َحَسَنةً { : قوله تعاىل 

  .كالذي قبله » آتنا « أن يتعلَّق ب : أحدمها 
؛ ألنه كان يف األصل صفةً هلا ، فلما قُدِّم » ةٌ َحَسَن« أجازه أبو البقاء أن يتعلََّق مبحذوف على أنه حالٌ من : والثاين 

  .عليها ، انتَصَب حاالً 
يف « عطٌف على » يف اآلِخرِة « هذه الواُو عاطفةٌ شيئَْين على شيئَْين متقدَِّمْين ف } َوِفي اآلخرة َحَسَنةً { : قوله 

، والواو َتْعِطُف شيئني فأكثَر ، على شيئني فأكثَر؛ » َحَسَنةً « عطٌف على » َحَسَنةٌ « بإعادِة العاملِ ، و » الدُّْنَيا 
، اللهم إال أن تنوَب عن عاملني ، ففيها خالفٌ » أَْعلَمَ اللَُّه زَْيداً َعْمراً فَاِضالً ، َوَبكْراً َخاِلداً َصاِلحاً « : تقول 

ابِ الفْصلِ بني حرِف العطفِ أنه من ب: ، وليس هذا كما زعم بعُضُهم  -إنْ شاء اهللا  -وتفصيلٌ يأيت يف موضِعه 
وهو على حرٍف واحد ، وبني املعطوِف باجلارِّ واجملرور ، وجعله دليالً على أيب عليٍّ الفارسيِّ؛ حيثُ منع ذلك إال يف 
َضرَورٍة؛ ألن هذا من باب َعطِْف شيئني على شيئني؛ كما ذكرُت لك ، ال من باب الفصلِ ، وحملُّ اخلالِف إمنا هو 

إِنَّ اهللا َيأُْمرُكُْم أَن تُؤدُّواْ األمانات إىل { : ، وإمنا ُيَردُّ على أيب َعليٍّ بقوِله » كَْرْمُت َزْيداً َوِعْنَدك َعْمراً أَ« : حنو 
اهللا الذي َخلََق َسْبعَ { : وقوله تعاىل ]  ٥٨: النساء [ } أَْهِلَها َوإِذَا َحكَمُْتْم َبْيَن الناس أَن َتْحكُُمواْ بالعدل 

  ] . ١٢: الطالق [ } اوَاٍت َوِمَن األرض ِمثْلَُهنَّ َسَم
  فصل

  :ذكر املفسُِّرون يف احلُْسَنيني وجوهاً 



 -صلى اهللا عليه وسلم  -يف الدُّنيا امرأة صاحلة ، ويف اآلِخَرة اجلنَّة؛ ُروِي عن رسُول اهللا : قال عليٌّ بن أيب طالب 
  .ْيُر َمَتاِعَها املَْرأَةُ الصَّاِلَحةُ الدُّْنَيا كُلَُّها َمتَاٌع َوَخ: ؛ أنه قال 

  .اجلَنَّة والنظر : يف الدُّنيا َحَسَنة العلم والِعبَادةً ، ويف اآلِخَرة : وقال احلسن 
َربِنا آِتَنا يف الدُّنْيا َحَسنة َوِفي » : أنّ رجالً َدَعا ربَّه فقال « ؛  -رضي اهللا عنهما  -روى الضّحاك عن ابن عباس 

ما أَْعلَُم أنّ هذا الرَُّجل سأَلَ اهللا َشْيئاً من » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال النيب « َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَ النَّارِ اآلِخَرِة 
 -، فقال رسول اهللا « ربَّّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنة » : َبلَى يا رسُول اهللا إّنه قال : ، فقال بَْعُض الصحابة « أمر الدُّْنَيا 

  «إّنه َيقُول ربََّنا آِتَنا يف الدُّْنَيا عمالً صَاِلحاً » :  -صلى اهللا عليه وسلم 

  .يف الدُّْنَيا رِْزقاً َحالَالً وَعَمالً صَاِلحاً ، ويف اآلخرة املَْغِفرة والثََّواب : وقال السُّدِّيُّ وابن حيان 
  .الً ، فقد أُوِتي يف الدُّْنيا َحَسَنة ويف اآلِخرة حَسَنة من آتاُه اهللا اِإلْسالم والقُْرآن وأَْهالً وما: وقال عوف 

احلََسنة يف الدُّْنيا الصَِّحة واَألمن ، والكفاية ، والولد الصَّاِلح ، والزَّوَجة الصَّاحلة ، والنُّصْرة على اَألْعداء؛ : وقيل 
  ] . ٥٠: التوبة [ } ن ُتصِْبَك َحَسَنةٌ َتُسؤُْهْم إِ{ : ألن اللََّه تعاىل مسَّى اخلَْصب والسََّعة يف الرِّزق حَسنة؛ فقال 

أهنما الظَّفَر والنُّْصرة ، وأّما ]  ٥٢: التوبة [ } قُلْ َهلْ َترَبَُّصونَ بَِنآ إِالَّ إِْحَدى احلسنيني { : وقيل يف قوله تعاىل 
  .احلََسنةُ يف اآلِخرة فهي الفوز بالثَّواب واخلالص من الِعقاب 

  .و طَلَُب العافية يف الدَّاَرْين ه: وقال قتادة 
اللَّهُ « : ادع لنا ، فقال : وباجلُْملة فهذا الدُّعاء جاِمٌع جلميع مطالب الدُّْنَيا واآلخرة؛ روى ثابٌت؛ أنَّهم قالوا ألَنس 

ما تُرِيدون؛ : دزنا ، قال : لوا زدنا ، فأعادها ، قا: قالوا » آِتَنا يف الدُّْنَيا َحَسنة ويف اآلخَِرة َحَسَنة وِقنا َعذَاب النَّار 
  .قد سأَلتُ لك خري الدُّنيا واآلخرة 

رَبَّنا آِتَنا يف الدُّْنَيا َحَسنة ويف اآلخرة « : ُيكِْثر أن َيقُول  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان رسول اهللا : وعن أنس؛ قال 
  »َحَسنةً وِقنا عذاب النَّارِ 

« يقُول فيما بني ُركْن بين مجح والرُّكن اَألسود  -صلى اهللا عليه وسلم  -لنيبّ وعن عبد اهللا بن السَّاِئب؛ أّنه مسع ا
  »َربِنا آِتَنا يف الدُّنْيا َحَسَنة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ 

  فصل
احلََسَنة ويف اآلخِرة احلََسنة ، آِتنا يف الدنيا : اعلم أن َمْنشأ الَبحث يف اآلية الكرمية أّنه لو ِقيلَ : قال ابن اخلطيب 

، وهذا َنكَِرة يف حملِّ » آِتَنا يف الدُّْنَيا َحَسَنةً ويف اآلخَِرة َحَسَنةً « : لكان ذلك ُمتََناوِالً لكل احلَسَناِت ، ولكنه قال 
ل اللَّفظ على ما رآه اإلثَباِت ، فال يتنَاول إالّ َحَسنةً واِحَدة؛ فلذلك اْخَتلف املُفَسِّرون ، فكل واحد منهم حََم

خالفه » املَْحُصول « أَْحَسن أَْنوَاع احلََسنة ، وهذا بناء منه على أنّ الفَْرد املَُعرَّف باَأللف والالَّم َيعمُّ ، وقد اختار يف 
.  

ال لكلِّ األقَْسام ، فلم آِتَنا احلََسنة يف الدُّنيا واحلََسنة يف اآلِخَرة ، لكان ُمَتَناوِ: أليس أّنه لو قيل : فإن قيل : مث قال 
  َتَرك ذلك وذكره مُنكِّراً؟

اللَُّهم إن كان : اللهم أَْعِطين كَذَا وكَذَا ، بل جيب أن يقول : إنّ َبيَّنَّا أّنه ليس للدَّاِعي أن َيقُول : وأجاب بأن قال 
اللهم أَْعِطين احلََسَنة يف الدُّنَْيا ، لكان ذلك : كّذَا َمصْلََحةً يل ، ومواِفقاً لقَضَاِئك وقََدرِك ، فأَْعِطين ذَِلك ، فلو قال 

قُ َجْزماً ، وقد بَيَّنَّا أّنه غري جَاِئز ، فلّما ذكََره على سبيل التَّْنِكري ، كان املراد منه َحَسَنة واحدة ، وهي اليت ُتَواِف
  .قََضاَءه وقَدرضه ، وكان ذلك أحسن وأقَْرب إىل رعايته األََدب 



ممَّا ُحِذَف منه فأُؤه والُمه من َوقَى يقي وِقَايةً ، أمَّا حذُف فائه ، فباحلَْملِ على املضارع؛ لوقوع : » ا ِفَن« : وقوله 
ُحِذفت فرقاً الالزم : الواوِ بني ياٍء وكسرٍة كما ُحِذفَت يقي وَيشي مثل بعد ، هذا قول البصريِّني ، وقال الكُوِفيُّون 

  .واملَُتعدِّي 
َورَِم َيرُِم ، فيحذفون الواو وأمَّا حذُف الِمِه؛ فألنَّ األمر جارٍ : وهذا خطأ؛ ألن العرب تقول :  قال حممَّد بن زيد

: ِعَنا ، واألصل : حينئذ » ِقَنا « َمْجَرى املضارع اجملزوم ، وجزِمه حبذِف حرِف العلِة؛ فكذلك األمُر منه ، فوزن 
  .مفعولٌ ثاٍن » َعذَاَب « مهزِة الوصل ، فَُحِذفَْت ، و اْوِقَنا ، فلمَّا ُحِذفَت الفاُء اْسُتغُنِي عن 

مبتدأ ، وهذه اجلملةُ َخُرب األولِ ، وجيوز أن » َنِصيب « خٌرب مقدم ، و » لَُهْم « مبتدأ و » أُولَِئكَ « : قوله تعاىل 
« عتماِده ، واملشاُر إليه ب فاعلٌ به؛ ملا تضمنَّه من معىن الفعلِ ال» َنصِيب « ، و » أولئك « خَرب » لَُهْم « يكونَ 
  :فيه قوالن » أُولئَك 

 -َبلْ ِلطَالب الدنيا واآلخرة؛ ألنه : طالُب الدنيا وحَدها وطالُب الدنيا واآلخرة ، وقيل : أهنما الفريقان : أظهرُهما 
  .} َوَما لَُه ِفي اآلخرة ِمْن َخالَقٍ { : ذكر حكم الفريق اَألوَّل؛ حيث قال  -تعاىل 
  :ثالثةُ أقوال » ِمْن « ، فهو يف حملِّ رفعٍ ، ويف » َنِصيب « متعلٌِّق مبحذوٍف؛ ألنه صفةٌ ل } مِّمَّا كََسُبواْ {  :قوله 

  .نصيب من جِْنس ما كسبوا : أهنا للتبعيض ، أي : أحُدها 
  .ِمْن أَْجلِ ما كََسبُوا : أهنا للسببيِة ، أي : والثاين 

  .أهنا للبيان : والثالث 
  فصل
هو الرَُّجل يأُخذُ ماالً َيُحجُّ به ِمْن غريه؛ فيكون له : } أولئك لَُهْم َنِصيٌب مِّمَّا كََسبُواْ { : ابن َعبَّاس يف قوله  قال

  .ثَوَاٌب 
  .ِمْن كَْسبِهِْم؛ فال حتتاُج إىل عائٍد : أن تكونَ مصدريةً ، أي : جيوُز فيها وجهان » ما « و 

  .ِمنض الذي كََسُبوه : ، فالعائُد حمذوٌف؛ الستكمال الشروط ، أي »  الَِّذي« أهنا مبعىن : والثاين 
  .ُيطلق على ما َيَنالُه الَعْبد بعمله ، بشرط أن يكُونَ جلرِّ َمْنفَعٍة ، أو دفع مضرَّة : » الكَْسُب « و 

َيسُْرع َسْرعاً وُسْرَعة ، فهو  َسُرَع: السَّريع فاعل من السُّْرعة قال ابن السِّكِّيت } واهللا سَرِيُع احلساب { : قوله 
  .َسرِيٌع؛ مثل َعظُم َيْعظُم 

العدُّ؛ قال َحَسب َيْحُسُب ِحساباً وحسَبة وَحْسباً إذا : مصدر كاملَُحاَسَبة ، وَمْعىن احلساب يف اللُّغِة » اِحلسَاب « و 
وهو ما يَُعدُّ من مآِثرِه وَمفَاِخرِه ، واملعىن  :َعّد ذكره الليث وابن السِّكِّيت ، واحلَْسب ما ُعدَّ؛ ومنه َحَسبُ الرَُّجل 

  .االعِتَداد بالشَّْيء : أنّ اهللا سريع احلساب ، ال َيحَْتاج إىل َعدٍّ وال إىل َعقٍد كما َيفَْعلُه احلسَّاُب ، واالحِْتَساب 
اك ، فسُمِّي اِحلسَاُب يف املَُعاَمالت كَفَ: ، أي » َحسُْبك كذا « : اِحلَساب يف اللُّغة مأخوذٌ من قَْوهلم : وقال الّزجَّاج 

  .ِحسَاباً؛ ألّنه ُيعلم به ما فيه ِكفَاَية ، وليس فيه زَِيادة على اِملقْدَار وال نُقَْصان 

  .أسَْرع ِمْن لَْمحِ الَبَصر : قال احلََسن } واهللا سَرِيُع احلساب { : وقيل 
[ } َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ الساعة قَرِيبٌ {  -تعاىل  -الَة قَرِيب؛ قال إتَْيان الِقَيامة قريٌب؛ ألن ما هو أٍت ال َمَح: وقيل 

  ] . ١٧: الشورى 
يف الوقت الواحد يسأله  -تعاىل  -سريع القبول لدعاء عباده واإلجابة هلم؛ ألّنه : سريع احلساب ، أي : وقيل 

ة ، فيعطي كلَّ واحد مطلوبه من غري أن يشتبه عليه السَّائلون ، كلُّ واحٍد منهم أشياء خمتلفة من أمور الدُّنيا واآلخر



  .شيء من ذلك 
  فصل يف أن اهللا هو احملاسب

  :حماسباً للخلق على وجوه  -تعاىل  -اختلف الناس يف معىن كونه 
لوهبم عليهم ، مبعىن أّنه خيلق علوماً ضرورّية يف ق] ما [ يعلِّمهم ما هلم و  -تعاىل  -أّنه : أنّ معىن احلساب : أحدها 

  .، مبقادير أعماهلم وكمِّيَّاهتا وكيفيَّاهتا ، ومقادير ما هلم من الثَّواب والعقاب 
عليه ، فإطالق اسم احلساب على ] ما [ ووجه اجملاز فيه أنّ احلساب سبب حلصول علم اإلنسان مبال له و : قالوا 

  .مشهوٌر  هذا اإلعالم يكون من باب إطالق اسم السَّبب على املسبِّب ، وهو جماز
،  -تعاىل  -ال حساب على اخللق ، بل يقفون بني يدي اهللا : أّنه قال  -رضي اهللا عنهما  -ونقل عن ابن عباس 

: هذه سيِّئاتكم قد جتاوزت عنها ، مث يعطون حسناهتم ، ويقال هلم : يعطون كتبهم بأمياهنم فيها سيئاهتم ، فيقال هلم 
  .هذه حسناتكم قد ضاعفتها لكم 

َوكَِأيِّن مِّن قَْرَيٍة َعَتْت َعْن أَْمرِ َربَِّها َوُرُسِلِه {  -تبارك وتعاىل  -ألنّ احملاسبة عبارة عن اجملازاة؛ قال :  الثاين
أنَّ احلساب سبب لألخذ والعطاء ، وإطالق اسم : ، ووجه اجملاز ]  ٨: الطالق [ } فََحاسَْبَناَها ِحسَاباً َشِديداً 
  .ٌز؛ فحسن إطالق لفظ احلساب على اجملازاة السَّبب على املسّبب جائ

إن كالمه : أّنه تتعاىل يكلِّم العباد يف أحوال أعماهلم ، وكيفيَّة ما هلا من الثّضواب والعقاب ، فمن قال : الثالث 
ينيه إّنه تعاىل خيلق يف أذن املكلَّف مسعاً يسمع به كالمه القدمي؛ كما أّنه خيلق يف ع: ليس حبرف وال صوٍت ، قال 

خيلق كالماً يسمعه كلُّ مكلَّف ، إّما بأن  -تعاىل  -إّنه : إنه صوت ، قال : رؤية يرى هبا ذاته القدمية ، ومن قال 
خيلق ذلك الكالم يف أذن كلِّ واحٍد منهم ، أو يف جسم يقرب من أذنه ، حبيث ال تبلغ قوَّة ذلك الصوت أن متنع 

  .الغري من فهم ما كلِّف به ، واهللا أعلم 

ثَْم َعلَْيِه ِلَمنِ اتَّقَى َواتَّقُوا اللَّهَ َواذْكُرُوا اللََّه ِفي أَيَّامٍ َمْعُدوَداٍت فََمْن َتَعجَّلَ ِفي َيْوَمْينِ فَلَا إِثَْم َعلَْيِه َوَمْن َتأَخََّر فَلَا إِ
قَْولُُه ِفي الَْحيَاِة الدُّنَْيا َوُيْشهُِد اللََّه َعلَى َما ِفي قَلْبِِه َوُهَو َوِمَن النَّاسِ َمْن يُْعجُِبَك ) ٢٠٣(َواْعلَُموا أَنَّكُْم إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ 

) ٢٠٥(َوإِذَا َتوَلَّى سََعى ِفي الْأَْرضِ ِليُفِْسَد ِفيَها َوُيْهِلَك الَْحْرثَ وَالنَّْسلَ َواللَُّه لَا ُيِحبُّ الْفََساَد ) ٢٠٤(أَلَدُّ الِْخَصامِ 
  ) ٢٠٦(تَّقِ اللََّه أََخذَْتهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فََحْسُبُه َجهَنَُّم َولَبِئَْس الِْمَهاُد َوإِذَا قِيلَ لَُه ا

صفة أليام ، وقد تقدَّم أن صفة ما ال يعقل يطَّرد مجعها باأللف والتاء ، وقد ذكر أبو البقاء : « َمْعُدوَداٍت { : قوله 
، واليوم ال يوصف « َمْعُدوَدةٌ » واحدهتا « املَْعدُودَات » و « َيْوم » ها واحد« األيَّام » إن قيل : هنا سؤاالً؛ فقال 

فتصف اجلمع باملؤنث « أََياٌم َمْعدُوَدةٌ » : مبعدودة ، ألنَّ الصفة هنا مؤنثة ، واملوصوف مذكَّر ، وإمنا الوجه أن يقال 
؛ « َمْعدُوَدة » اجلمع باجلمع جمازاص ، واألصل  ، وقابل« أَيَّام » ، على لفظ « َمْعدُودَاٍت » ، فاجلواب أنه أجرى 

إن اإليام تشتمل على السَّاعات ، : ، ولو قيل ]  ٨٠: البقرة [ } لَن َتَمسََّنا النار إِالَّ أَيَّاماً مَّْعُدوَدةً { : كما قال 
يف كلِّ ساعات هذه األيام ،  والساعة مؤنَّثة ، فجاء اجلمع على معىن ساعات األيَّام ، وفيه تنبيه على األمر بالذِّكر

« كَْم » ، و « كَْم » أو يف معظمها ، لكان جواباً سديداً ، ونظري ذلك الشهر والصَّيف والشتاء؛ فإهنا جياب هبا عن 
إمنا جياب عنها بالعدد ، وألفاظ هذه األشياء ليست عدداً ، وإمنا هي أمساء املعدودات ، فكانت جواباً من هذا الوجه 

» ممنوٌع ، بل مفردها « مفرد معدوداٍت معودةٌ بالتأنيث » ب الدين وهذا تطويل من غري فائدٍة ، وقوله قال شها. 
بالتذكري ، وال يضرُّ مجعه باأللف والتاء ، إذ اجلمع باأللف والتاء ال يستدعي تأنيث املفرد؛ أال ترى إىل « َمْعُدود 



  .محَّمات وسجالَّات وسرادقات : قوهلم 
  .ألقلِّ العدد « مَْعُدودَاٍت » األلف والتَّاء يف : ون قال الكوفيُّ

والغرفات ]  ٣٧: سبأ [ } وَُهْم ِفي الغرفات آِمُنونَ { : مها للقليل والكثري؛ بدليل قوله تعاىل : وقال البصريُّون 
  .كثرية 
  فصل

  :ملّا ذكر املشعر احلرام ، مل يذكر الرَّمي لوجهني  -تعاىل  -اعلم أنّ اهللا 
 -ذكر ما فيه من ذكر اهللا  -تعاىل  -أنّ ذلك كان أمراً مشهوراً عندهم ، وكانوا منكرين لذلك إالّ أّنه : مها أحد

  .؛ ألهنم كانوا ال يفعلونه  -تعاىل 
ى كلِّ لعلَّه إمنا مل يذكر الرَّمي؛ ألن يف األمر بذكر اهللا يف هذه األيَّام دليالً عليه؛ إذ كان من سنَّته التكبري عل: الثاين 

  .حصاٍة 
  فصل

، فقال ]  ٢٨: احلج [ } َوَيذْكُرُواْ اسم اهللا يف أَيَّامٍ مَّْعلُوَماتٍ { : ي أيَّام معدوداٍت ، ويف سورة احلجِّ : قال هنا 
  .عشر ذي احلجَّة ، آخرهن يوم النَّحر : أكثر أهل العلم ، األيَّام املعلومات 

َدَراِهمَ { : ام مىن ، ورمي اجلمار ، ومسِّيت معدودات لقلَّتهن؛ كقوله هي أيَّام التَّشريق؛ وهي أيَّ: واملعدودات 
، وأمجعت األمَّة على أنّ } فََمن َتَعجَّلَ ِفي َيوَْمْينِ فَالَ إِثَْم َعلَْيِه { : ولقوله تعاىل بعده ]  ٢٠: يوسف [ } َمْعُدوَدٍة 

  .ق هذا احلكم إّنما يثبت يف أيَّام مىن؛ وهي أيَّام التَّشري
  :أيَّام التَّشريق ثالثة أيَّام بعد يوم النَّحر :  -رمحه اهللا  -قال الواحديّ 

  .يوم النَّفر؛ وهو احلادي عشر من ذي احلجَّة ، يستقرُّ النَّاس فيه مبًنى : أوهلا 

  .يوم النَّفر األول؛ ألن بعض النَّاس ينفرون يف هذا اليوم من مًنى : والثاين 
عند :  -رمحه اهللا  -وهي األّيام الثّالثة مع يوم النَّحر كلُّها أيَّام النَّحر ، وعند أمحد : فر الثَّاين يوم النَّ: والثَّالث 

آخر وقت النَّحر إىل يومني من أيَّام التَّشريق ، وأّيام التَّشريق مع يوم النَّحر أيام رمي اجلمار؛ وأّيام التكبري أدبار 
  .الصَّلوات 

أنّ األيَّام املعدودات هي أيَّام التَّشريق مبا روى عبد الرَّمحن بن يعمر الدئلي؛ أنّ رسول اهللا  واستدلَّ القفَّال على
احلَجُّ َعَرفَةُ ، من َجاء لَْيلَة ْمجعٍ قبل طُلُوعِ الفَْجرِ ، فقد أدرك احلجَّ ، « صلى اهللا عيله وسلم أمر منادياً فنادى ، 

ل يف َيْوَمْين فال إثَْم َعلَْيه ، ومن َتأَخَّر فال إثَْم َعلَْيه ، وهذا يدلُّ على أنّ األيَّام وأّيام مًىن ثالثَة أّيام ، فمن َتَعجَّ
  .املعدودات هي أيَّام التَّشريق 

  .أيام التَّشريق « املَْعُدودَات » يوم النَّحر ويومان بعده ، و « املَْعلُوَمات » : وروي عن ابن عبَّاس 
  .« املَْعلُوَمات يوم النَّْحرِ وثَالَثَةَ َبْعَده » : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن عليه 

  .« املَْعلُمات يوم َعَرفَة والنَّْحر وأّيام التَّْشرِيق » : وروى عطاء عن ابن عباس 
قال رسول اهللا صلى : مها شيء واحد ، وهي أيَّام التَّشريق ، وروي عن نبيشة اهلذيل؛ قال : وقال حممد بن كعب 

  «أيَّام التَّْشرِيق أّيام أَكْلِ وُشْربٍ وذِكْرِ اللَِّه ، ومن الذِّكْر يف أيَّام التَّْشرِيقِ التكْبِري » : سلم اهللا عليه و
  فصل

  .التكبري عند رمي اجلمرات ، وأدبار الصلوات : اعلم أنّ املراد بالذكر يف هذه األيَّام 



ًنى تلك األّيام خلف الصَّلوات ، ويف اجمللس ، وعلى وروي عن عمر ، وعبد اهللا بن عمر؛ أّنهما كانا يكبِّران مب
  .الفراش والفسطاط ، ويف الطَّريق ، ويكبِّر النَّاس بتكبريمها ، ويتلوان هذه اآلية 

  .يف حق احلاجِّ وغريه [ وذهب اجلمهور إىل أنّ التكبري عقيب الصَّلوات خمتصٌّ بعيد األضحى ، 
  .واختلفوا يف ابتدائه وانتهائه ] . تحبُّ التكبري ليلة العيدين إىل أّنه يس -رمحه اهللا  -وذهب أمحد 

يكبِّر احملرم وغريه عقيب الصَّلوات ، من صالة الظُّهر من يوم النَّحر ، إىل بعد صالة الصُّبح : فقال مالك الشَّافعي 
 حقِّ احلاجِّ والنَّاس تبٌع هلم ، من آخر أيَّام التَّشريق ، وهو قول ابن عبَّاس ، وابن عمر؛ ألن التكبري إنَّما ورد يف

  .وذكر احلاجِّ قبل هذا الوقت هو التَّلبية ، وهي تنقطع مع ابتداء الرَّمي 
يكّبر احملرم من صالة الظُّهر يوم النَّحر إىل آخر أيَّام التَّشريق ، روي ذلك عن علي وبه :  -رمحه اهللا  -وقال أمحد 

ل عن بعضهم يف حّق احملرم أيضاً ، روي عن علي وعمر وابن مسعود قال مكحول وأبو يوسٌف ، وروي هذا القو
  .وابن عبَّاس 

يكرب احملرم وغريه من صالة الصُّبح يوم عرفة ، إىل بعد العصر يوم النَّحر ، روى ذلك عن ابن : وقال أبو حنيفة 
  .مسعود وعلقمة واألسود والنَّخعي 

ليلة النَّحر ، إىل صالة الصُّبح من آخر أيام التَّشريق ، وله قول  أّنه يبتدئ من صالة املغرب: وللشافعي قول آخر 
  . -رضي اهللا عنه  -أّنه يبتدئ من صالة الصُّبح يوم عرفة إىل العصر من يوم النَّحر؛ وهو كقول أيب حنيفة : ثالث 

  .ن مشروعةً يوم عرفة التكبري مضاف إىل األيَّام املعدودات وهي أّيام التَّشريق ، فينبغي أالَّ تكو: فإن قيل 
  .أنّ هذا يقتضي أالَّ يكون يوم النَّحر داخالً فيها وهو خالف اإلمجاع : فاجلواب 

اهللا أكرب اهللا أكرب ، ال إله إال اهللا ، واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد ، روي : وصفة التكبري عند أهل العراق شفعاً 
  .أمحد  وهو قول -رضي اهللا عنهما  -ذلك عن ابن مسعود 

اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب ثالثاً نسقاً ، وهو قول سعيد بن جبري واحلسن ، وبه : صفة التكبري : وقال أهل املدينة 
  .ال إله إال اهللا ، واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد : قال مالك والشَّافعي وأبو حنيفة ، ويقول بعده 

  :جيوز فيها وجهان » َمْن « } َمْينِ فَالَ إِثَْم َعلَْيِه فََمن َتَعجَّلَ ِفي َيْو{ : قوله تعاىل 
جواب الشرط والفاء وما يف » فَالَ « : يف حملِّ جزمٍ ، والفاء يف قوله » َتَعجَّلَ « أن تكون شرطيةٌ ، ف : أحدمها 

  .َحيِّزها يف حملِّ جزم أيضاً على اجلواب 
؛ لوقوعه صلةً ، ولفظه ماضٍ ، ومعناه حيتمل املضيَّ » تََعجَّلَ « ل  فال حملَّ» تََعجَّلَ « أهنا موصولة ب : والثاين 

زائدة يف اخلرب ، وهي وما بعدها يف حملِّ رفع » فَالَ « واالستقبال؛ ألنَّ كلَّ ما وقع صلةً ، فهذا حكمه؛ والفاء يف 
  .خرباً للمبتدأ 
، وجيوز يف غري القرآن ، » فَالَ إِثَْم َعلَْيِه « البتداء ، واخلرب رفع با» فََمْن َتَعجَّلَ « : يف قوله » َمْن « : قال القرطيب 

 ٤٢: يونس [ } َوِمْنُهْم مَّن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك { :  -تبارك وتعاىل  -مجاعة؛ كقوله » َمْن « فال إثَْم َعلَْيهِم؛ ألن معىن 
  .» َمْن تأَخََّر « ، وكذلك ] 
وال بدَّ من ارتكاب جمازٍ؛ ألن الفعل الواقع يف الظرف املعدود يستلزم أن » َعجَّلَ َت« متعلِّق ب » يف َيْوَمْينٍ « و 

ال بد وأن يكون السري وقع يف األول والثاين و بعض » سِْرُت َيْوَمْينِ « : يكون واقعاً يف كلٍّ من معدوداته ، تقول 
إمَّا من حيث إنَّه نسب الواقع : ، ووجه اجملاز  الثاين ، وهنا ال يقع التعجيل يف اليوم األول من هذين اليومني بوجٍه

الرمحن [ } َيخُْرُج ِمْنُهَما الُّلْؤلُُؤ َواملَْرَجانُ { و ]  ٦١: الكهف [ } َنِسَيا حُوَتُهَما { : يف أحدمها واقعاً فيها؛ كقوله 



يف متام يومني أو : ي وكذلك املخرج من أحدمها ، وإمَّا من حيث حذف مضاف ، أ: ، والنَّاسي أحدمها ]  ٢٢: 
  .كماهلما 

كَسَّْرُته « حنو » َعجَّل « ، أو مطاوعاً ل » َتكَبََّر ، واسَْتكَْبرَ « ك » اْسَتْعَجلَ « جيوز أن يكون مبعىن » َتَعجَّلَ « و 
؛ » وَمْن َتأَخَّرَ «  :؛ لقوله » واملطاوعة أوفَُق « : ، قال الزخمشريُّ » ِعجِلَ « ، أو مبعىن اجملرَّد ، وهو » فََتكَسََّر 

  ]البسيط : [ كما هي يف قوله 

  َوقَدْ َيكُونُ َمَع املُْستَْعجِلِ الزَّلَلُ... قَْد ُيْدرُِك الَْمتَأَنِّي بَْعَض حَاَجِتِه  - ١٠٠٦
ذوف ، فيجوز أن يكونان الزمني ومتعدِّييثن ، ومتعلِّق التعجيل حم» َتَعجَّلَ واْستَْعَجلَ « و . » املُتَأَنِّي « ألجل قوله 

  .بالنَّفر ، حسب استعماله الزماً ومتعدِّياً : من تعجَّل النَّفر ، وأن تقدِّره جمروراً أي : تقدِّره مفعوالً صرحياً ، أي 
أَْضَحكَ { : ، فهو كقوله » تََعجَّل وَتأَخَّرَ « الطباق ، وهو ذكر الشيء وضده يف : ويف هذه اآليات من علم البديع 

« ، وهذا طباٌق غريب ، من حيث جعل ضدَّ ]  ٤٤: النجم [ } أَمَاَت وَأَْحَيا { و ]  ٤٣: النجم [ } وأبكى 
عربَّ » تََعجَّلَ « ، ولكنه يف » تقدَّم « : » َتأَخََّر « ، وضدُّ » َتأَنَّى « : » تََعجَّلَ « ، وإمنا ضدُّ » َتأَخَّرَ « : » َتَعجَّلَ 

املقابلة اللفظيَّة ، وذلك أن املتأخِّر : بالالزم عن امللزوم ، وفيها من علم البيان » خََّر تَأَ« بامللزوم عن الالزم ، ويف 
؛ ليقابل » فَالَ إِثَْم َعلَْيِه « : بالنَّفرات آٍت بزيادة يف العبادة ، فله زيادة يف األجر على املتعجِّل ، فقال يف حقه أيضاً 

]  ٤٠: الشورى [ } َوَجَزآُء َسيِّئَةٍ َسيِّئَةٌ مِّثْلَُها { : ، فهو كقوله } ْينِ فَالَ إِثَْم َعلَْيِه فََمن َتَعجَّلَ ِفي َيْوَم{ : قوله أوالً 
  ] . ١٩٤: البقرة [ } فََمنِ اعتدى َعلَْيكُْم فاعتدوا َعلَْيِه { 

ه إشكالٌ؛ ألنه إذا كان قد استوىف كلَّ في» َوَمْن َتأَخََّر فَالَ إِثَْم َعلَْيِه « : قوله : وذكر ابن اخلطيب هنا سؤاالً؛ فقال 
  :فهذا اللَّفظ إمنا يقال يف حقِّ املقصِّر ، وأجاب بوجوه » فَالَ إِثَْم َعلَْيِه « : ما يلزمه يف متام احلجِّ ، فما معىن قوله 

  .ما تقدَّم من املقابلة ، ونقله عن الواحدي : أحدها 
. يل على سبيل الرُّخصة ، احتمل أن خيطر بالبال أنَّ من مل يترخَّص فإنه يأمث ملا أذن يف التَّعج -تعاىل  -أّنه : وثانيها 

القصر :  -رمحه اهللا  -القصر عزمية واإلمتام غري واجب ، ومذهب أمحد :  -رضي اهللا عنه  -كما قال أبو حنيفة 
عليه يف األمرين ، فإن شاء تعجَّل وإن هذه الشُّبهة ، وبيَّن أنه ال إمث  -تعاىل  -والفطر يف السَّفر أفضل ، فأزال اهللا 

  .شاء تأخَّر 
إن منهم من كان يتعجَّل ، ومنهم من كان يتأخَّر ، وكل واحد من الفريقني يعيب : قال بعض املفسِّرين : وثالثها 

  .الفريقني  أّنه ال عيب على كلِّ واحد من -تعاىل  -هو خمالٌف لسنَّة احلجِّ ، فبيَّن اهللا : على اآلخر فعله ، ويقول 
أيَّام مىن اليت ينبغي : أنّ املعىن يف إزالة اإلمث عند املتأخِّر؛ إمنا هو ملن زاد على مقام الثَّالث؛ فكأّنه قيل : ورابعها 

املقام فيها هي ثالث ، فمن نقَّص منها وتعجَّل يف يومني ، فال إمث عليه ، ومن زاد عليها فتأخَّر عن الثَّالث إىل الرَّابع؛ 
  .ينفر مع النَّاس ، فال شيء عليه فلم 

أّنه ذكر هذا الكالم؛ مبالغة يف أن احلجَّ يكفِّر الذُّوب واآلثام؛ كما إذا تناول اإلنسان الّترياق فيقول له : وخامسها 
إن تناولت السُّمَّ فال ضرر وإن مل تتناوله فال ضرر ، ومقصوده بيان أن الّترياق دواء كامل يف دفع : الطَّبيب 

ضارِّن ال بيان أن تناول السُّمِّ وعدم تناوله جيريان جمَرى واحداً؛ فكذا ههنا املقصود من هذا الكالم بيان املبالغة يف امل
كون احلجِّ مكفرِّراً لكلِّ الذُّنوب؛ ألن التَّعجيل وتركه سيَّان؛ ومما يدلُّ على أن احلجَّ سبب قويٌّ يف تكفري الذُّنوب 

  -عليه الّسالم  -قوله 



  .، وهنا قول عليٍّ وابن مسعود » َمْن َحجَّ فَلَْم َيْرفُثْ وَلَْم يَفُْسْق َخَرَج ِمْن ذُنُوبِِه كََيومِ َولََدْتُه أُّمُه  «
  فصل

بوصلها وحذلف ألف ال » فَالَ اثَْم « : بقطع اهلمزة على األصل ، وقرأ سامل بن عبد اهللا » فَالَ إِثَْم « وقرأ اجلمهور 
» الَ « ألف : ف اهلمزة بني بني فقربت من الساكن ، فحذفها؛ تشبيهاً باأللف ، فالتقى ساكنان ، ووجهه أنه خفَّ

ووجُهها أنَّه ملَّا « :  -رمحه اهللا تعاىل  -، اللتقاء الساكنني ، وقال أبو البقاء » الَ « ، فحذفت ألف » إِثْم « وثاء 
ن مع امسها ، صارا كالشيء » الَ « يعين أنه ملَّا ركِّبت » أللف َحذََف اهلمزة؛ تشبيهاً با« الَ » َخلَطَ االْسَم ب 

الواحد ، واهلمزة شبيهة األلف ، فكأنه اجتمع ألفان ، فحذفت الثانية لذلك ، مث حذفت األلف لسكوهنا وسكون 
  .الثَّاء 
  فصل

مبكَّة يوم النَّحر ، وكان يؤمُّها ،  روى الثِّقات؛ أن النَّيبّ صلى اهللا عليه وسلم أمر أمَّ سلمة أن تصبح: قال القرطيب 
  .وهذا يدلُّ على أّنها رمت اجلمرة مبًنى قبل الفجر؛ ألن هذا ال يكون إالّ وقد رمت اجلمرة مبىن ليالً قبل الفجر 

أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأمِّ « : وروى أبو داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ أّنها قالت 
ة يوم النَّحر ، فرمت اجلمرة قبل الفجر ، مث مضت فأفاضت ، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول اهللا سلمة ليل

فإذا ثبت ذلك فالرَّمي باللَّيل جائز ملن فعله ، واالختيار من طلوع الشَّمس إىل . » صلى اهللا عليه وسلم عندها 
نَّحر ، فقد أجزأ وال شيء عليه ، إال مالكاً؛ فإنه زواهلا ، وأمجعوا على أن من رماها قبل غروب الشَّمس من يوم ال

  .يستحب له أن يهرَق دماً : قال 
  واختلفوا فيمن مل يرمها حىت غابت الشَّمس ، ورماها من اللَّيل أو من الغد ، هل يلزمه دم أم ال؟

  فصل
صاةً ، عند كل مجرة سبع املبيت مبىن لياليل مىن واجٌب؛ لرمي اجلمار يف كلِّ يوم بعد الزَّوال إحدى وعشرين ح

حصيات ، ويرخَّص يف ترك املبيت لرعاء اإلبل وأهل سقاية احلاجِّ ، مث من رمى اليوم الثاين من أيام التَّشريق ، وأراد 
أن ينفر ويدع املبيت يف اللَّيلة الثَّالية ، ورمى يومها ، فله ذلك؛ بشرط أن ينفر قبل غروب الشمس ، فإن غربت 

  .لزمه املبيت هبا والرَّمي من غد ، هذا مذهب الشَّافعي وأمحدن وهو قول أكثر التَّابعني  الشمس وهو مبىن ،

  .جيوز أن ينفر ما مل يطلع النحر؛ لن وقت الرَّمي مل يدخل : وقال أبو حنيفة 
  فصل

ر كلَّها ، أو إذا ترك الرَّمي ، فذكره بعدما صدر وهو مبكَّة ، بعدما خرج منها ، فعليه اهلدي ، وسواء ترك اجلما
مجرة منها ، أو حصاةً من مجرة ، حىت خرجت أيَّام مىن فعليه دٌم ، وإن ترك مجرة واحدة ، كان عليه بكل حصاة من 

  .اجلمرة إطعام مسكني نصف صاعٍ ، إىل أن يبلغ دماً ، إالَّ مجرة العقبة فعليه دٌم 
يف احلصاة واحلصاتني والثالث ، فإن ترك أربعاً  يطعم: يتصّدق إن ترك حصاةً ، وقال الثَّوري : وقال األوزاعي 

  .يف احلصاة الواحدة دم ، نقله القرطيب : فعليه دٌم ، وقال اللَّيث 
  فصل

من بقي يف يده حصاة ال يدري من أيِّ اجلمار هي ، جعلها يف األوىل ورمى :  -رمحه اهللا تعاىل  -قال القرطيب 
  .مجيعاً  بعدها الوسطى واآلخرة ، فإن طال ، استأنف

هذا اجلارُّ خرب مبتدأ حمذوٍف ، واختلفوا يف ذلك املبتدأ حسب اختالفهم يف تعلُّق هذا اجلار » ِلَمن اتَّقَى « : قوله 



: فتقدِّر له ما يليق به ، أي » فَالَ إِثَْم َعلَْيِه « : يتعلَّق من جهة املعىن بقوله : من جهة املعىن ، ال الصناعة ، فقيل 
غَفُورٌ « : متعلٌِّق بقوله : الذكر ملن اتقى ، وقيل : أي » َواذْكُُروا « : متعلٌِّق بقوله : ملن اتَّقى ، وقيل  انتفاء اإلمث

ذلك التخيري ونفي اإلمث عن : التقدير : السالمة ملن اتَّقى ، وقيل : التقدير : ، أي املغفرة ملن اتَّقى ، وقيل » َرحِيٌم 
اجِّ املتَّقي؛ لئالّ يتخاجل يف قلبه شيٌء منها ، فيحسب أنَّ أحدمها يرهق صاحبه إمثاً يف املستعجل واملتأخِّر؛ ألجل احل

ذلك الذي مرَّ ذكره من أحكام احلج : التقدير : اإلقدام عليه؛ ألنَّ ذا التقوى حذر متحرٌز من كل ما يربيه ، قيل 
، قال هذين ]  ٣٨: الروم [ } ونَ َوْجَه اهللا ُيرِيُد{ : وغريه ملن اتقى؛ ألنه هو املنتفع به دون غريه ، كقوله 

، وكلُّها متقاربةٌ ، وجيوز أن » جواز التعجيل والتأخري ملن اتقى : تقديره « : التقديرين الزخمشريُّ ، وقال أبو البقاء 
انتفى اإلمث؛ : أي » ْيِه فَالَ إِثَْم َعلَ« يف حملِّ نصب على أن الالم الم التعليل ، ويتعلَّق بقوله » ِلَمن اتَّقَى « يكون 

: اتَّقى اهللا ، وقد جاء مصرَّحاً به يف مصحف عبد اهللا ، وقيل : حمذوف ، أي » اتَّقى « : ألجل املتَّقي ، ومفعول 
  .اتَّقى الصَّيد 

  فصل
  :يف هذه التَّقوى وجوه 

  .كل على ما سلف من أعمال احلجِّ فيما بقي من عمره ، وال يتَّ» اتَّقى « ذهب أئمةٌ أن : قال أبو العالية : أحدمها 
: املائدة [ } إِنََّما َيَتقَبَّلُ اهللا ِمَن املتقني { : أنّ هذه املغفرة ال حتصل إالّ ملن كان متَّقياً قبل حجِّح؛ كقوله : وثانيها 
  .؛ ألن املصرَّ على الذَّنب ال ينفعه حجُّه ، وإن كان قد أدَّى الفرض يف الظَّاهر ]  ٢٧

  :أّنه املتَّقي عن مجيع احملظورات حال اشتغاله باحلجِّ؛ لقوله عليه الّسالم  :وثالثها 
  ». . . َمْن َحجَّ فَلَم َيْرفثْ وَلَْم يَفُْسْق « 

  .» ِلَمن اتَّقَى الصَّْيد ما يلَزُمُه اجِتنَاُبه من ْحمظُوَراِت اِإلْحَرامِ « : روى الكليب عن ابن عباس : ورابعها 
  :وهذا ضعيٌف من وجهني  :قال ابن اخلطيب 

  .أنَّه تقييد للَّفظ املطلق بغري دليل : أحدمها 
أنّ هذا ال يصحُّ إالّ إذا محل على ما قبل هذه األيَّام؛ ألنه يف يوم النَّحر إذا رمى وطاف وحلق ، فقد حتلَّل : والثاين 

  .قبل اجلمار ، فال يلزمه اتِّقاء الصَّيد يف هذه األيَّام 
يد به املاضني فال يكون { الذي أ » ِلَمْن اتَّقَى « : فهو أمر يف املستقبل ، وهو خمالف لقوله » قُوا اهللا واتَّ« : قوله 

  .تكراراً ، وقد تقدم أن التَّقوى عبارة عن فعل الواجبات وترك احملظورات 
  .} واعلموآ أَنَّكُْم إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ { : وقوله 

ن َمْن تصور احلشر واحملاسبة واملساءلة ، وأنّ بعد املوت ال دار إالّ اجلنَّة أو النَّار ، صار فهو توكيد لألمر بالتَّقوى؛ أل
فهو اسٌم يقع على ابتداء أوَّل خروجهم من األْجداث ، يوم ال : ذلك من أقوى الدَّواعي إىل التَّقوى ، وأمَّا احلشر 

  .مالك سواه وال ملجأ إالّ إيَّاه 
  .} َمن ُيْعجُِبَك قَْولُُه  َوِمَن الناس{ : قوله 

، واملؤمنني » وِمَن النَّاسِ من َيقُولُ َربََّنا آتَِنا يف الدُّْنَيا َحَسَنة « : ملّا ذكر الذين قصرت مهَّتهم على الدُّنيا يف قوله 
  .الذين سألوا خري الدَّارين ، ذكر املنافقني؛ ألنَّهم أظهروا اإلميان وأسرُّوا الكفر 

أن تكون موصولة ، وأن تكون نكرةً موصوفةً ، وقد تقدَّم نظريها ، » َمْن « جيوز يف : » َمْن ُيْعجُِبَك « : قوله تعاىل 
  .استحسان الشيء ، وامليل إليه ، والتعظيم له ، واهلمزة فيه للتعدِّي : واإلعجاب 



ليس هو شيئاً له يف ذاته حالةً ، بل الَعَجُب حَْيَرةٌ َتعَْرُض لإلنسان عند اجلهل بسبب الشَّيء ، و« : وقال الراغب 
ظهر يل ظهوراً مل أعرف سببه : أعجبين كذا : هو حبسب اإلضافات إىل من يعرف السَّبب ومن ال يعرفه ، وحقيقة 

  ]الرجز : [ عجبت من كذا ، قال القائل : ، ويقال » 
  ي لَمْ أَْضرِبُْهِمْن َعَنزِيَّ َسبَّنِ... َعجِْبُت َوالدَّْهُر كَِثٌري َعَجُبْه  - ١٠٠٧

  .عجبت من كذا : أعجبين كذا ، ويف اإلنكار والكراهة : يقال يف االستحسان : قال بعض املفسِّرين 
  :فيه وجهان » يف احلََياِة « : قوله 

من  يعجبك ما يقوله يف معىن الدنيا ، أنَّ ادِّعاءه احملبة بالباطل يطلب حظّاً: ، أي » قَْولُُه « أن يتعلق ب : أحدمها 
  .الدنيا 

قوله حلٌو فصيحٌ يف الدُّنيا ، فهو يعجبك وال يعجبك يف اآلخرة ، ملا : ، أي » يُْعجُِبَك « أن يتعلَّق ب : والثاين 
والذي يظهر أنه متعلِّق « : يرهقه يف املوقف من االحتباس واللُّكنة ، أو ألنه ال يؤذن هلم يف الكالم ، قال أبو حيان 

 على املعىن الذي قاله الزخمشري ، بل على معىن أنك تستحسن مقالته دائماً يف مدَّة حياته؛ إذ ، ال« يُْعجُِبكَ » ب 
ال يصدر منه من القول إال ما هو معجٌب رائٌق لطيفٌن فمقالته يف الظاهر معجبة دائماً ، ال تراه يعدل عن تلك املقالة 

  .احلسنة الرائعة إىل مقالٍة منافيٍةط 

  :يف هذه اجلملة وجهان » اللََّه  َوُيشْهُِد« : قوله 
، فهي صلة ال حملَّ هلا من اإلعراب ، أو صفةٌ ، فتكون يف حملِّ رفع على » ُيْعجُِبَك « أهنا عطف على : أظهرمها 

  .» َمْن « حسب القولني يف 
  :أن تكون حاليةً ، ويف صاحبها حينئذً وجهان : والثاين 
  .» يُْعجُِبكَ « يف أنه الضمري املرفوع املستكن : أحدمها 
  .يعجبك أن يقول يف أمر الدنيا ، مقسماً على ذلك : ، تقديره » قَْولُهُ « أنه الضمري اجملرور يف : والثاين 

  :ويف جعلها حاالً نظر وجهني 
  .من جهة املعىن ، فإنه يلزم منه أن يكون اإلعجاب والقول مقيدين حبالٍ ، والظاهر خالفه : أحدمها 
أو ضرورةً؛ » قُْمُت َوأَُصكُّ َعْيَنُه « : جهة الصِّناعة وهو أنَّه مثبٌت ، فال يقع حاالً إال يف شذوٍذ؛ حنو  من: والثاين 

  ]املتقارب : [ حنو 
  َنجَْوُت وَأَْرَهنُُهْم َماِلكَا. ...  -١٠٠٨

  .وهو يشهد : وتقديره مبتدأً قبله على خالف األصل ، أي 
ونصب اجلاللة مفعوالً به ، وقرأ أبو حيوة » أَشَْهَد « وكسر اهلاء ، مأخوذاً من واجلمهور على ضمِّ حرف املضارعة 

  .وابن حميصنٍ بفتحهما ورفع اجلاللة فاعالً 
  .» واللَُّه َيشَْهُد َعلَى َما يف قَلْبِِه « ويؤيِّده قراءة ابن عباسٍ  -رمحه اهللا تعاىل  -قال القرطيبُّ 

  .» لََّه َيْسَتْشهُِد ال« : وقرأ أَُبيٌّ 
حيلف باهللا ويشهده أّنه صادٌق ، وقد جاءت الشهادة مبعىن القسم يف : فأمَّا قراءة اجلمهور وتفسريهم ، فإن املعىن 

وهذا : يقسم باهللا ، قال شهاب الدين : فيكون اسم اهللا منتصباً على حذف حرف اجلر ، أي : آية اللِّعان ، وقيل 
: أُشْهُِد باهللا ، بل : الرباعيُّ ، ال تقول » أَشَْهَد « الثالثيٌّ ، ال » شَهَِد «  القسم سهٌو من قائله؛ ألنَّ املستعمل مبعىن
  .يطَّلع اهللا على ما يف قلبه ، وال يعلم به أحٌد ، لشدة تكتُّمه : أَشَْهُد باهللا ، فمعىن قراءة اجلمهور 



وحيلف باهللا على خالف ما يف قلبه؛ ألن الذي : ره فيحتاج إىل حذف ما يصحُّ به املعىن ، تقدي: وأمَّا تفسري اجلمهور 
يف قلبه هو الكفر ، وهو ال حيلف عليه ، إمنا حيلف على ضدِّه ، وهو الذي يعجب سامعه ، ويقوِّي هذا التأويل 

  :وجهني  »اسَتفَْعلَ « فيحتمل : وأمَّا قراءة أُيب . ويطَّلع اهللا على ما قلبه من الكفر : قراءة أيب حيوة؛ إذ معناها 
  .؛ فيوافق قراءة اجلمهور » أَفَْعلَ « أن يكون مبعىن : أحدمها 
  .، وتكون اجلاللة منصوبةً على إسقاط اخلافض » َشهِدَ « أنه مبعىن اجملرَّد وهو : والثاين 

 من الضمري الكالم يف هذه اجلملة كاليت قبلها ، وهنا وجٌه آخر ، وهو أن تكون حاالً} َوُهَو أَلَدُّ اخلصام { : قوله 
  ]اخلفيف : [ الشديد؛ من اللَّدد ، وهو شدة اخلصوة؛ قال : ، واأللد » ُيْشهِدُ « يف 

  َوَخِصيماً أَلَدَّ ذَا مِْغالَقِ... إنَّ َتْحَت التَُّرابِ َعْزماً وَحْزماً  - ١٠٠٩
غلبته يف ذلك ، فيكون متعدياً ، قال : لَدِدت بكسر العني ألَدُّ بفتحها ، ولَددته بفتح العني ألُدُّه بضمها أي : ويقال 

  ]الرجز : [ الشاعر 
تلدُّ أقران الرِّجال ، معناه أّنه يف أي وجه أخذ خصمه من اليمني أو الشمال ... َتلُدُّ أَقَْرانَ الرَِّجالِ اللُّدِّ  - ١٠١٠

  .يف أبواب اخلصومة غلبه 
  .» ُحْمرٍ « ك » لُدٌّ  «ورجل ألدُّ وألندٌد ويلندٌد ، وامرأةٌ لدَّاء ، واجلمع 

  .من لُديَدي العنق ، ومها صفحتاه : قال الزجَّاج : ويف اشتقاقه أقوالٌ 
  .من لديدي الوادي ، ومها جانباه ، مسِّيا بذلك؛ العوجاجهما : وقيل 
  .هو من لدَّه إذا حبسه ، فكأنه حيبس خصمه عن مفاوضته : وقيل 

  :فيه قوالن » اِخلَصامِ « و 
كعبٍ وكعابٍ ، وكلبٍ وكالبٍ ، وحبرٍ وحبارٍ ، وعلى هذا : وهو مجع خصمٍ بالفتح؛ حنو : ل الزجَّاج قا: أحدمها 

  .فال حتتاج غلى تأويل 
خاصَم خصاماً ، حنو قاتلَ قتاالً ، وعلى هذا فال بد من مصحِّح : قال اخلليل وأبو عبيد إنه مصدر ، يقال : والثاين 

» هو « يف الكالم حذف من األول ، أي وخصامه أشدُّ اخلصام ، وجعل أبو البقاء  :لوقوعه خرباً عن اجلثَّة ، فقيل 
وهو خصام » قَْولُُه « ضمري املصدر الذي هو » ُهَو « وجيوز أن يكون : فإنه قال » قوله « ضمري املصدر الذي هو 

  .خصامه ألدُّ اخلصام : ، والتقدير 
: أريد باملصدر اسم الفاعل؛ كما يوصف به يف قوهلم : م ، وقيل وهو أشدُّ ذوي اخلصا: أي : من الثاين : وقيل 

هنا ليست للتفضيل ، بل هي مبعين لديد اخلصام ، فهو من باب ضافة الصفة » أَفَْعلُ « : رجل عدلٌ وخصٌم ، وقيل 
« يعين أن » ثَْبُت الَغْدرِ « : ؛ كقوهلم » يف « واِخلَصاُم املَُخاَصَمةُ ، وإضافةُ األلدِّ مبعىن : املشبهة ، وقال الزخمشريُّ 

وهذا خمالٌف ملا : ؛ قال أبو حيان » يف « ليس من باب ما أضيف إىل ما هو بعضه ، بل هي ضافة على معىن » أَفَْعلَ 
، وهو قولٌ » يف « ال تضاف إال إىل ما هي بعضه ، وفيه إثبات اإلضافة مبعىن » أَفَْعلَ « َيْزُعُمُه النحاة من أنَّ 

وخصامه أشدُّ : بل ضمري اخلصومة يفسِّره سياق الكالم ، أي » َمْن « ليس ضمري » ُهَو « : ، وقيل  مرجوٌح
  .اخلصام 

  فصل يف بيان عموم هذه اآلية
إّنها عامة يف كلِّ من اتَّصف هبذه : هذه اآلية الكرمية خمتصَّة بأقوام معيَّنني ، وقال بعضهم : ين { قال بعض املفسِّ 
  :ولون اختلفوا على وجوٍه الصِّفة ، واأل



أُيب ، ومسِّي األخنس؛ ألنه خنس يوم بدر : أهنا نزلت يف األخنس بن شريق الثقفي حليف بين زهرة ، وامسه : أحدها 
بثالمثائة من بين زهرة عن قتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكان رجالً حلو املنظر ، حلو الكالم ، وكان يأيت 

إينّ أحبُّك ، وحيلف باهللا على ذلك ، وكان :  عليه وسلم فيجالسه ويظهر اإلسالم ، ويقول رسول اهللا صلى اهللا
منافقاً ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدنيه يف جملسه ، وكان حسن العالنية خبيث الباطن ، فخرج من 

بيَّت قوماً من : املواشي ، وقيل : عن وقيل عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فمرَّ بزرع لقوم من املسلمني فأحرق الزَّر
  .ثقيف فلبسهم ، وأهلك مواشيهم ، وأحرق زرعهم 

َنْسل كُلّ : خرج إىل الطَّائف ُمقَْتِضياً ماالً لَُه على غرِمي فَأَْحَرَق له كدساً ، وَعقََر لَُه أَتاناً ، والّنسلُ : وقال ُمقاِتلٌ 
  .لكرمية حيوان من ناطقٍ ، وغريه؛ فنزلت اآلية ا

إِنَّ ُمَحمَّد ابن أخيكم ، فإِنْ َيُك كَاذِباً : أنَّ اَألخَْنس أََشار على بين زهرة بالرُّجُوع يوم بدرٍ وقال هلُم : الثَّاين 
النَّاس فإذا نودي يف : كفاكموه سائر النَّاس ، وإن َيكُ َصاِدقاً كنتم أَسَعَد النَّاسِ به ، قالُوا نِْعمَ الرَّأُي ما َرأََيَت قال 
صلى اهللا عليه وسلم  -بالرحيل فإّني أخنس بكم ، فاتَّبُِعوين ، مثَّ اخنَنسَ بثالِثمائة من بين زُْهَرة عن ِقَتال رسُول اللَّهِ 

  .فأعجبه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وُسمَِّي هبذا السَّبب اَألخنس ، فبلغ ذلك رسُولَ اللَِّه  -
القول ضعيٌف ، َألنَُّه ال َيْسَتوجُِب الذَّمَّ هبذا العمل ، واآلية مذكورة يف معرض وعندي أَنَّ هذا : قال ابُن اخلطيب 

  .الذَّمِّ ، فال ميكن َحْملُها عليه 
أَنَّا قد أَسلمنا ، «  -صلى اهللا عليه وسلم  -روي عن ابن عبَّاس والضحَّاك أنَّ كُفَّار قريش بعثوا إىل النَّيبِّ : الثالث 

فراً ِمْن ُعلََماِء أَْصحَابك ، فبعثَ إليهم مجاَعة ، فنزلوا ببطن الرجي ، ووصل اخلََبُر إىل الكُفَّارِ ، فََرِكَب فابعثْ إِلَْيَنا ن
َمْن » منهم سبعون راكباً ، وأََحاطُوا هبم ، َوقََتلُوهم ، وَصلَُبوُهم ، فَنََزلَْت هذه اآلية الكرمية ، ولذلك عقََّبُه بقول 

  .فََنبَّه بذلك على حال هُؤآلِء الشَّهداء « َتَغاَء مَْرضَاِت اللَِّه َيشْرِي َنفَْسُه اْب
وهو اختياُر أكثر احملقِّقني من املُفسِّرين ، أنَّها عامَّة يف كُلِّ من اتَّصف هبذه الصِّفَِة املَذْكُورة ، نقل عن : القولُ الثَّاين 

إِنَّها وإن نزلت فيمن ذكرهتم ، فال َيْمتنعُ أن : ه كالم يف اآلية فقال حممَّد بن كعب القُرِظي أنَّه جَرى َبْيَنُه وَبْيَن غري
  .تنزل اآلية الكرمية يف الرَُّجلِ ، مث َتكُونُ عامَّة يف كُلِّ َمْن كان موصوفاً هبذه الصِّفات 

جَالِ إِلَى اللَِّه األَلَدُّ إِنَّ أَْبَغضَ الرِّ»  -: صلى اهللا عليه وسلم قال  -عن النيب  -رضي اهللا عنهما  -َوَرَوْت عائشة 
  «اخلَِصُم 

ُنزُول اآلية الكرمية على سبب ال مينُع من الُعُمومِ ، بل يف اآلية الكرمية ما َيُدلُّ على الُعمومِ ِمْن : قال ابن اخلطيب 
  :وجوه 
  .أَنَّ ترتيب احلُكم على الوصف املُنَاِسبِ مشعراً بالعلِّيَّة : األول 
  .ْملَ على الُعموم أكثر فائدة ، َألنَّهُ زجرٌ لكلِّ مكلَّف عن ِتلك الطَّريقِة املَذُْموَمِة أَنَّ احلَ: الثاين 

  .أَنَُّه أَقرٌب إىل االحتياِط : الثالث 
نزلت يف كُلِّ ُمْبطنٍ كُفراً ، أو نِفاقاً ، أو كذباً أو إضراراً ، وهو يظهر : قال قتادةُ وُمجاهٌد ومجاعة من العلماء 

  .خالف ذلك ، فهي عامة  بلسانِِه

إِنَّ ِمْن ِعَباِدي « : وهي تشبه ما ورد يف التِّرمذّي أَنّ يف بعض الكُُتب أَنَّ اللََّه تعاىل يقُولُ : قال القرطيب رمحه اهللا 
ِمَن اللِّني ، يشتُرون الدُّنيا قوماً ألسَِنُتُهمْ أَْحلَى من العَسلِ ، وقلوهبم أََمّر ِمَن الصَّْبرِ ، َيلْبسون للنَّاس ُجلُوَد الضَّأِْن 



إِنَُّهم ملُغترُّون ، وعلى اللَِّه جيترئُونَ فيب حلفت ُألَسلِّطَنَّ عليهم ِفتَنةً تَدُع احلليم  -تبارك وتعاىل  -بالَّدين ، يقُولُ اهللا 
  .اللَُّه يعلم أَنَّي أقُولُ َحقّاً : يقول : ، أي « َوُيْشهُِد اهللا » : ومعىن . منهم حريان 

  فصل
  اختلفُوا يف املَْوُصوف بالصِّفاِت املذكورة يف اآلية ، هل هو ُمَنافٌق أْم ال؟

ال داللة فيه على ِصفةٍ } يُْعجُِبَك قَْولُُه ِفي احلياة الدنيا { : إنَّها ال تدلُّ على ذلك ، فإِنَّ قوله : قال ابُن اخلطيب 
فُالَن ُحلُْو الكَالَمِ فيما َيَتَعلََّق : ، فإِنََّك إِذَا قُلَْت } ِفي احلياة الدنيا  {َمذُْمومٍة ، إِالَّ من جهة اِإلمياء احلاصل بقوله 

  .بالدُّنيا أَْوَهم نوعاً من املَذمَِّة 
ى ما يف ال داللة فيه على حالٍَة ُمْنكرٍة ، وإِن أَضمرنا فيه أَنَُّه ُيشْهُِد اللََّه عل} َوُيْشهُِد اهللا على َما ِفي قَلْبِِه { : وقوله 

قلبه ، مع أنَّ قلبه خبالف ذلك َألنَُّه ليس يف اآلية أَنَّ القَْولَ الَّذي أَظْهرُه هو اِإلسالُم والتَّوِحيُد حىت يكُون خالفه 
  نِفَاقاً ، بل َيْحَتِملُ أن ُيْضِمر الفساد ، ويظهر ِضدَُّه ، فََيكُونُ ُمراِئياً

  .يُوجُِب النِّفَاَق  أيضاً ال} َوُهَو أَلَدُّ اخلصام { : وقوله 
  .فاملفسد قد يكون ُمْسِلماً } َوإِذَا توىل سعى ِفي األرض ِلُيفِْسَد ِفيَِها { : وقوله 
أيضاً ال َيقَْتِضي النِّفَاق ، إِالَّ أنَّ املَُناِفَق داخل يف } َوإِذَا ِقيلَ لَُه اتق اهللا أََخذَْتُه العزة باإلمث فََحْسُبهُ َجَهنَّمُ { : وقوله 

  .هذه الصِّفَاِت اخلَْمس ، واملرائي أيضاً 
  «ألد اخلصام » فصل يف ما أثر عن السلف يف بيان 

  .أعوُج اِخلَصامِ  -رمحه اهللا تعاىل  -ظَاِلٌم ال يستقيُم وقال السُّدُّ : معناُه : أَلَدُّ اِخلَصام : قال ُمجاهٌد 
، عامل اللِّسان ، جاهل العمل ، يتقلد باحلكمة ، ويعملُ  شديُد القَْسوة يف املَعصية ، جدلٌ بالباطل: وقال قتادةُ 

  .باخلطيئة 
  فصل يف بيان أمر االحتياط يف الدِّين

يف اآلية الكرمية دليلٌ على أَنَّ االحتياط فيما يتعلق بأُُمور الدِّين والدُّنيا ، واسترباء : قال ُعلماُؤَنا : قال القُرطيبُّ 
احلاكم ال يعملُ على ظاهر أَحوالِ النَّاسِ وما يبدو من إمياهنم ، وصالحهم؛ حىت أحوال الشهود والقضاة ، وأَنَّ 

  .َيْبحث عن باطنهم؛ َألنَّ اهللا تعاىل َبيََّن أَحوال النَّاسِ ، وأَنَّ منهم من يظهُر قوالً مجيالً ، وهو َينْوي قَبِيحاً 
فَأَقِْضيَ » : وقوله « ال إِله إِالَّ اللَُّه : نْ أُقَاِتلَ النَّاَس َحتَّى َيقُولُوا أُمِرُت أَ» : هذا َيعارُض قوله عليه السَّالم : فإِنْ ِقيلَ 

  «لَُه بَِنحو ما أَْسَمعُ 
هذا كان يف صدر اِلسالمِ ، حيثُ كان إِْسالَُمُهم سالمتهم ، وأمَّا اآلن ، وقد َعمَّ الفساُد ، فال ، قاله ابُن : فاجلواُب 

  .الَعَرّيب 
  .أَنَّ الظَّاِهَر َيعملُ عليه ، حَّتى يبني خالفه  :والصَّحيُح 
  .جواُب إذا الشَّرطيَّة ، وهذه اجلُملةُ الشَّرطيةُ حتتملُ وجَْهْينِ « َسَعى » } َوإِذَا توىل سعى { : قوله تعاىل 

َمْن « ما تقدَّم يف  إمَّا صلةً ، أو صفةً حسب: ، فتكون » ُيْعجُِبَك « أن تكُونَ عطفاً على ما قبلها ، وهو : أحدمها 
 «.  

  .» ألدُّ اخلصام « : أن تكُون ُمستأَنفةً ملُجرَِّد اإلخبارِ حباِلهِن وقد َتمَّ الكالُم عند قوله : والثاين 
وع عن تولَّى ببدنِِه عنك وسَعى بِقََدَمْيِه ، واملُجاَز بأن يريُد بالتولِّي الرُُّج: والتّولِّي والسَّْعُي ْحيَتِمالن احلقيقة ، أي 

} َوأَن لَّْيَس ِلإلِنَساِن إِالَّ َما سعى { : القَْولِ األَوَّل ، وبالسَّعي العَمل والكَْسَب من السَّعاية ، وهو جماٌز شائٌع؛ ومنه 



  ]الطويل : [ ، وقال امرؤُ القَيسِ ]  ٣٩: النجم [ 
  قليلٌ ِمَن املَالِ -ْم أَطْلُبْ َولَ -كَفَانِي ... لَلَْو أَنَّ َما أَْسَعى ألَْدَنى َمعِيَشٍة  - ١٠١١

  َولِكنََّما أَْسَعى ِلَمْجٍد ُمؤَثَّلٍ َوقَْد ُيْدرُِك املَْجَد املَُؤثَّلَ أَْمثَاِلي
  ]السريع : [ وقال آخُر 
  كُلُّ امْرِىٍء ِفي َشأْنِهِ َساِعي... أَْسَعى َعلَى َحيِّ َبنِي مَاِلٍك  - ١٠١٢

  ]السريع : [ لتَّفْرِيق بَني اَألِخالَِّء؛ قال القائل والسَّاعيةُ بالقولِ ما يقَْتِضي ا
  سَْعَي َعْدوٍّ َبيَْنَنا يَْرُجُف... َما قُلُْت َما قَالَ ُوَشاةٌ َسعَْوا  - ١٠١٣

  .َملََك اَألْمَر ، وصاَر والياً َسَعى يف اَألرض : وإذا تََولَّى ، أي : وقال الضَّحَّاُك 
  .مل بالُعدوان ، والظُّلم ، أَْمَسَك اللَُّه املطر ، وأهلك احلرث والنَّسل إيضا وُلِّي ، وع: وقال ُمجاهٌد 

ألنَُّه ُيفيدُ : َمْعلُوٌم أنَّ السَّْعيَ ال يكُونُ إالَّ ِفي اَألْرضِ قيل : ، فإنْ قيل » َسَعى « ُمَتَعلٌِّق ب » ِفي اَألْرضِ « : قوله 
األرض أفسَد فيه ، فََيُدلَّ لفظُ اَألْرضِ على كَثرٍة فساِدِه ، إذ يلَزُم ِمْن  أيَّ مكاٍن َحلَّ فيه من: الُعُموَم ، كأنه قيل 

  .علَّةً له » َسَعى « ُمَتَعلٌّق ب » لُيفِْسدَ « عمومِ الظَّرِف عموُم املَظُْروِف ، و 
» احلَْرثَ « . صب الكاِف بضمِّ الَياِء ، وكسر الالم ون» ُيهِْلَك « : اجلُْمُهوُر على » َوُيْهِلَك احلَْرثَ « : قوله 

{ : أَْهلََك ُيْهلك ، والنَّصُب عطٌَف على الفعل قبلُُه ، وهذا شبيهٌ بقوله تعاىل : مفعول به ، وهي قراءةٌ واِضَحةٌ من 
لَ ، فخصَُّهما َيْشَتِملُ على أَنَُّه ُيْهلَكُ احلَْرثَ والنَّْس» ليفِْسَد « : فإنَّ قوله ]  ٩٨: البقرة [ } َوُرُسِلِه َوجِبْرِيلَ 

وُرويت  -بإظهارِ الم الِعلَِّة ، وهي معىن قراءة اجلَمهور ، وقرأ أبو َحيوة » ولُيْهِلَك « : وقرأ أُّيب . بالذّكر لذلك 
» احلَْرث « بفتح الياِء ، وكسر الالم من هلك الثَّالثي ، و » َوَيْهِلك احلَْرثُ والنَّْسلُ «  -عن ابن كثريٍ وابن عمرو 

مفعولٌ به إال أَنَُّهم » احلَْرث « من أَْهلََك ، و » وُيْهِلُك احلَْرثَ « : وقرأ قوٌم . عطٌف عليه » النَّسلُ « ، و فاعلٌ 
؛ َألنَّهُ يف معىن » سََعى « أو على » يُْعجُِبك « أن تكُونَ َعطْفاً على : وُخرِّجت على أربعِة أوجٍه . رفُعوا الكاف 

بفتح الياِء والالم ورفعِِ » وَيهَلُك « : رفعاً ، َوقََرأَ أيضاً » الْحَْرثُ « َتدأ للمفعول ، املُستقبل ، أو على خرب ُمْب
رفعا على الفاعلية ، وفتُح عني املُضارع هنا شاذٌّ لفَْتحٍ عني ماِضيِه ، َوليس عيُنُه وال الُمهُ » احلَْرثُ « الكَاِف ، 

  .فيهما  حرَف َحلْق ، فهو مثلُ َركََن َيْركَُن بالفتح

: كسب املالِ ومجعه ، واحلَْرثُ : الشَّقُّ ، ومنه اِملحراثُ الم ُيشّق به األرض ، واحلرث : يف اللُّغة » احلرث « و 
  .َزَرَع وازَْدَرَع : الزَّرُع ، واحلرَّاث الزرَّاع ، وقد حرث ، واحترثَ مثل 

ِسْرُت عليها حتَّى هزلت ، وحرثت النَّاَر : ُتها ، أي ادرسه ، وحََرثُت النَّاقة وأحرثْ: احرِث القرآن؛ أي : ويقالُ 
  .وقد تَقَدََّم . حّركتها واِملحراث ما حيرك به نار التَّنور نقله اجلوهري 

خََرَج : َنَسلَ َوَبُر الَبِعري ، وَنَسلَ ريُش الطَّائر ، أي : خرج بُِسرعة ، ومنه : مصدُر َنَسلَ ينُسل ، أي : والنَّْسلُ 
  .النَّْسلُ ما خرج من كُلِّ أنثى من ولٍد وأصله اخلروج ، والسُّقُوط : وقال القُرطيبُّ  وتطاَيَر
  ]الطويل : [ ما تتابع سقُوطه من ريشه؛ قال امرؤ القيس » ُنَسالُ الطَّاِئر « : النَّسلُ اخلروج ُمتتابعاً ، ومنه : وقيل 
  فَسلِّي ثَِيايب ِمْن ِثَيابِِك تَْنُسلِ ...َوإِنْ َتُك قَْد َساءَْتِك ِمنِّ َخِليقَةٌ  - ١٠١٤
وإن كانا يف األصلِ » احلَْرثَ وَالنَّْسلَ « و . حيتملُ املعنيني ]  ٩٦: األنبياء [ } مِّن كُلِّ َحَدبٍ يَنِسلُونَ { : وقوله 

  .مصَدَرْينِ فإهنما هنا واقعان موقََع املفعولِ به 
  »التويل « فصل يف املراد ب 



  :لتَولِّي قولني ذكُروا يف هذا ا
  :إذا اْنَصَرَف من عندك َسَعى بالفَساِد ، وهذا الفََسادُ َيحتِملُ وجَهنيِ : معناه : أحدمها 
  .إِْتالُف األموالِ بالتَّخريب ، والتَّحريق ، والنَّهب كما تقدَّم : أحدمها 

يلقي الّشبه يف قلوب املؤمنني ويستخرج  -لسَّالم عليه ا -أَنَُّه كان بعد االنصراِف من َحْضَرةِ النَّبِيِّ : والوجه الثاين 
} إين أََخافُ أَن يَُبدِّلَ ِديَنكُْم أَْو أَن يُظْهَِر ِفي األرض الفساد { احليل يف تقوية الكُفْرِ ، قال تعاىل حكاية عن فرعون 

كلمتهم ، ويتبَّرأُ بعضهم من بعض ، ومسي هذا املعىن فساداً ، َألنَّهُ يوقع اختالفاً بني النَّاس ، ويفّرق ]  ٢٦: غافر [ 
  .فتنقطُع اَألْرحام وُتسفَكُ الدماُء 

رجع عن قوله واجتهد يف إيقاع الفساد ، وأصل السَّعي املشي بسرعٍة ، : القول الثَّاين يف التََّولِّي والسَّعي؛ أي 
« الزَّْرُع وب » احلَْرث « ى بالنَّميمة ، واملراد ب فالن َيْسَع: ولكنَُّه يستعاُر ِإليقاع الِفتنة بْيَن النَّاسِ ، ومنه ُيقالُ 

  .تلك احلمر على التَّفِْسري األَوَّل ، وهو َيقَُع على ما ُيْحَرثُ وُيْزَرُع : » النَّسل 
  .حمرث : إِنَّ احلَرثَ هو َشقُّ األرض ، ويقالُ ملا ُيشّق به : وقيل 

الرجال : َألخنس بيَّت على قوم ثقيف وقتل منهم مجعاً ، فاملراد باحلرث إِنَّ ا: والنَّسلُ يف اللُّغة الوَلَُد ، ومن قال 
  .والنساء 

  ] . ٢٢٣: البقرة [ } نَِسآُؤكُْم َحْرثٌ لَّكُْم فَأُْتواْ َحرْثَكُْم { : أمَّا النساء فلقوله تعاىل 
  .ان فهم الذين يشقون أرض التوليد ، وأَمَّا النسلُ فاملراد منه الصبي: وأَمَّا الرجال 

  .} واهللا الَ ُيِحبُّ الفساد { : قوله 
  .الفساُد هو اخلراُب : قال العباس بن الفضل 
  .قطع الدراهم من الفساد يف األرض : وقال سعيد بن املسيب 

  .أن ينزعها  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان رجل يقال له عطاء بن منبه أحرم يف ُجبٍَّة ، فأمره النيب : وقال عطاء 
  .إِنَّ اللََّه ال حيب الفساد : إِنَّا كنا نسمع أن يشقها ، فقال عطاء : قلت لعطاء :  قال قتادة

  .واآلية َتُعمُّ كُلَّ فساد كان يف األرض ، أو مالٍ أو دين ، وهو الصحيح : قال القطريب 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  .معناه ال جيب الفساد من أهل الصالح ، أو ال حيبه ديناً ، أو املعىن ال يأمر به : وقيل 
  فصل يف بيان فساد قول املعتزلة يف معىن احملبة

إِنَّ الذين { : احملبة عبارة عن اإلرادة لقوله تعاىل : على أَنَُّه تبارك وتعاىل ال يريد القبائح ، قالوا استدلت املعتزلة به 
  .واملراُد أهنم ُيرِيدونَ ]  ١٩: النور [ } ُيحِبُّونَ أَن َتِشيَع الفاحشة ِفي الذين آَمُنواْ 

أََحبَّ لَكُْم أَنْ : نَّ اللََّه أََحبَّ لَكُْم ثَالَثاً ، وكره لكُم ثالثاً إِ« : أَنَُّه قال  -عليه السالُم  -نُِقل عن النيبِّ : وأيضاً 
املال ، وكثرةَ َتْعُبُدوه َوالَ ُتْشرِكُوا به َشْيئاً ، وأَنْ تَتنَاصُحوا مْن َوالّهُ أَْمَركُم ، وَيكَْرهُ لَكُْم القيل والقَالَ ، وإضاَعة 

، كقوله } واهللا الَ ُيِحبُّ الفساد { : ، وإذا ثبَت أَنَّ اإلرادة نفسُ احملبِة ، فقوله  فجعل الكراهةَ ِضدَّ احملبِة» السُّؤالِ 
، وإذا كان ال يريدُ الفساد ، ال يكون ]  ٣١: غافر [ } َوَما اهللا يُرِيُد ظُلْماً لِّلِْعبَاِد { ال ُيريُد الفساد ، وكقوله : 

  :ادة ، وأُجيُبوا بوجهني خالقاً له؛ ألنَّ اخللَق ال ميكن إالَّ مع اإلر
  .أَنَّ احملبة غُري اِإلرادة ، بل احملبَّةُ عبارةٌ عن َمدح الشيء : أحدمها 
ال ُيفيد ]  ٢٠٥: البقرة [ } واهللا الَ ُيِحبُّ الفساد { َسلَّمنا أَنَّ احملبةَ نفسُ االرادة ، لكن قوله تعاىل : والثاين 

  :يف اللفظ ال ُيفيدان العموَم ، مث يهدم كالمهم وجهان  الُعموم؛ ألنَّ األلف والالَّم الداخلتني
أَنَّ قُدرة العبد صاحلةٌ لإلصالح ، والفساد؛ فترجُُّح الفساد على الصالح إِنْ وقع ال ملُرجح ، لزم نفيُ : األول 

لُ ، فثبت أَنَّ اللََّه سُبحانه هو الصانعِ ، وإنْ وقع ملرجح ، فذلك املرّجح ال ُبدَّ وأنْ يكونَ من اللَِّه؛ وإِالَّ لَزَِم التسلس
  املرجح جلانب الفساد ، فكيف يعِقلُ أَنْ ُيقالِ إِنَُّه ال يريده؟

إِنَّه أَراد أَنْ يقلب علم نفسه جهالً ، : أَنَُّه عاِلٌم بوقوع الفساِد ، فإن أراد أَالَّ يقع الفساُد ، لزم أَنْ ُيقال : والثاين 
  .وذلك ُمَحالٌ 

كوهنا : هذه اجلملةُ الشرطيةُ حتتملُ الوجهني املتقدِّمني يف نظريهتا ، أَْعين : } َوإِذَا ِقيلَ لَهُ اتق اهللا  {: قوله تعاىل 
َوإِذَا قِيلَ لَُهْم الَ { : ، وقد تقدَّم اخلالُف يف الذي قام مقام الفاعل عند قوله » ُيعجُِبك « مستأنفةً ، أو معطوفة على 

  ] . ١١: البقرة [ } ُتفِْسُدواْ 
  .، أي محلُته الِعزَّةُ وَحِميَّةُ اجلاهلية على الفعل » أخذَْتُه العزَّةُ « : قوله 
  :بالظلم ويف هذه الباِء ثالثةُ أوجٍه : أي » باإلمث « : قوله 

: إياه ، أي  أََخذُْتهُ بكذا إذا َحَملْتُه عليه ، وأَلْزَْمتُه« : أنْ تكونَ للتعديِة ، وهو قول الزخمشري فإنه قال : أحدها 
} ذََهَب اهللا { : وباء التعدية باُبها الفعلُ الالزُم ، حنو « : قال أبو حيان » َحَملتُه الِعزَّةُ على اإلِثْم ، وأَلَْزَمْتُه ارتكاَبه 

» :  املتعدِّي حنو ، وَنَدَرِت التعديةُ بالباِء يف]  ٢٠: البقرة [ } َولَْو َشآَء اهللا لَذََهَب بَِسْمِعهِمْ { ، ]  ١٧: البقرة [ 
  .» َجَعلُْت أَحدمها َيُصكُّ اآلخرَ : أي « َصكَكُْت احلجَر باحلجرِ 

  ]الرمل : [ أَنْ تكونَ للسببيِة ، مبعىن أنَّ إمثّه كان سبباً ألخِذ الِعزَّة له؛ كما يف قوله : الثاين 
  لَ الضَّجِْرفَتََولَّى ُمْغَضباً ِفْع... أََخذَْتُه ِعزَّةٌ ِمْن َجْهِلِه  - ١٠١٥



  .فعلت هذا بسببك ، ولسببك ، وعاقَْبُته ِجلنَايتِه ، وجبناَيتِه : فتكونُ الباُء مبعىن الالم ، فتقول 
  :أن تكونَ للمصاحبة؛ فتكونَ يف حملِّ نصبٍ على احلاِلن وفيها حينئٍذ وجهان : الثالث 
  .مثِ ُملْتبسةً باِإل: أي » الِعزَّة « أَنْ تكون حاالً ِمَن : أحدمها 
  .أََخذَْتُه ُملْتبساً باِإلمثِ : أن تكونَ حاالً من املفعولِ ، أي : والثاين 

  .أخذته الِعزَّةُ مع اإلمث : أي » َمَع « مبعىن » الباُء « : وقيل : قال القُرطيبُّ 
أُْخرى ، َتْرفَُع عنها اللَّبَس ، من ِعلْمِ البديع التتميم وهو عبارةٌ عن إِْرداف الكلمِة ب» الِعزَّةُ باِإلثْم « : ويف قوله 

  .وتقَرُِّبها ِمَن الفَْهم ، وذلك أنَّ العزَّةَ تكونُ حممودةً وَمذُمومةً 
أَِذلٍَّة َعلَى املؤمنني أَِعزٍَّة َعلَى { ]  ٨: املنافقون [ } َوِللَِّه العزة َولَِرُسوِلِه َوِللُْمْؤِمنَِني { : فَِمْن َمجِيئها حممودةً 

َتْتِميماً » باِإلثْمِ « : فلو أُطِلقَت لََتَوهََّم فيها بعُض َمْن ال عنايةَ له احملُمودة؛ فقيل ]  ٥٤: املائدة [  }الكافرين 
  .للمراِد ، فُرِفَع اللَّْبُس هبا 

  فصل
الدُّنيا ،  اعلم أَنَّ اللََّه ُسبحانه وتعاىل حكى عن هذا املنافق أفعاالً َمذُْمومةً وهي اشتغاله بالكالم احلسن يف طلب

واستشهادة باللَِّه كذباً وجلاجةً يف أبطالِ احلقِّ وإثبات الباطلِ ، وسعُيه يف اَألْرض بالفََساِد ، وإهالُك احلربِ والنَّْسلِ 
إىل البعض ليس  أَنْ ُيصْرَف إىل الكلّ؛ ألنَّ َصْرفَُه} َوإِذَا ِقيلَ لَهُ اتق اهللا { : ، وكُلُّها أفعالٌ قَبِيحةٌ ، فالظاِهُر ِمْن قوله 

اتَّقِ اللَِّه يف إِْهالك احلرِث والنَّْسل ، ويف السَّعي بالفََساِد ، ويف الَّجاجِ يف إِبطَالِ : أوىل من البعض ، فكأَنَُّه قيل له 
  .احلقِّ وُنصْرة الباطلِ ، ويف االستشهاد باللَِّه كذباً ، ويف احلرص على طَلَبِ الدُّْنيا 

اتَّقِ اللََّه فقط؛ على ما سيأيت ، فيكُون معىن اآلية : راجٌِع إىل أنه قيل له } ْتُه العزة باإلمث أََخذَ{ : قوله : وقيل 
  .اتَّقِ اهللا ، أََخذَْتُه الِعزةُ باإلمث؛ فَحْسُبُه جََهنَّم : الكرمية أنَّ املوصوف هبذه الصِّفات هو الَّذي إِذَا قيل له 

  ] . ٢٣: ص [ } َوَعزَّنِي ِفي اخلطاب { َعزَُّه َيُعزُّه ، إِذا غلبُه ، ومنه : ْن القوَّةُ والغلبةُ ِم» الِعزَّةُ « و 
  ]الرَّمل : [ احلِميَّة؛ قال الشَّاعُر : العزَّةُ ُهنا : وقيل 
  فَتََولَّى ُمْغَضباً ِفْعلَ الضَّجِْر... أََخذَْتُه ِعزَّةٌ ِمْن َجْهِلِه  - ١٠١٦

  .اعَتزَّ يف نفسه ، فأَوقَعْتُه ِتلْك العزَّةُ يف اِإلمثِ ، وألزمْتُه إيَّاه : وِشدَّةُ النَّفسِ ، أي  املََنعةُ: الِعزَّةُ هنا : وقيل 
فاعلٌ » َجَهنَّمُ « : كافيهم جهنَُّم ، وقيل : خُربه أي » جهنَُّم « مبتدأٌ ، و » َحْسُبُه « ، } فََحْسُبُه َجهَنَُّم { : قوله 
الكايف ، وهو يف : هو مبعىن اسم الفاعلِ ، أي : فَِقيل » َحْسب « القاِئلُ بذلك يف ، ثُمَّ اختلف » َحْسَب « ب 

العتماِدِه على » َحْسبُ « َسدَّ َمَسدَّ اخلرب ، وقَوَي  -وهو جهنَّمُ  -اَألْصلِ مصدٌر أُريد به اسُم الفاِعل ، والفاِعلُ 
  .كالم أيب البقاء الفاِء الرابطِة للجملِة مبا قبلَها ، وهذا كلُّه َمْعَنى 

فعلُ : كَفَاُهْم وقِيل : ماضٍ ، أي ] ِفْعلٍ [ اسُم : اسُم ِفْعلٍ ، والقاِئلُ بذلك اختلََف؛ فقيل » َحْسُب « بل : وقيل 
  .ِلَيكفِيهم ، إالَّ أن إعراَبه ودخولَ ُحُروِف اجلَرِّ عليه َيْمنع كونه اسم فعل : أمرٍ ، أي 

هل هو مبعىن اسم الفاعل وأَْصلُه مصدٌر ، أو اسُم فعلٍ مَاضٍ ، أو ِفْعلُ أَْمر؟ وهو ِمَن » َحْسبِ « وقد تلخَّصَ أَنَّ 
َمَرْرُت برجلٍ َحسْبِك ، ويُْنَصُب عنه التمييُز ، : اَألمساِء الالزمِة لِإلَضافِة ، وال َيَتعَرَُّف بإضافته إىل معرفٍة؛ تقولُ 

اً؛ فال ُيَجرُّ هبا ، وال ُيثّنَّى وال ُيجَْمُع ، وال يؤَنَّثُ ، وإنْ َوقََع صفةً هلذه ويكونُ مبتدأً؛ فُيَجرُّ بباٍء زائدٍة ، وخرب
  .األشياِء 

هي اسٌم للنَّار اليت يعذَّب هبا يف اآلِخرِة وهي أعجميةٌ : اَخَتلََف الناُس فيها فقال يونس وأكثر النُّحاة » جهنَّمُ « و 



  .ها من الصرَّف ِللعلمية والُعجمِة وُعرَِّبْت ، وأَْصلُها ِكهِنَّام ، فمنُع
هل هي زائدةٌ ، أْم أصليةٌ؟ فالصحيُح أهنا زائدةٌ : بل هي عربيةُ اَألْصلِ ، والقائلون ، بذلك اختلَفوا يف ُنونِها : وقيل 

بل : هو الكراهةُ ، وقيل بعيدةُ القَْعر ، وهي من اجلَْهم ، و: ، أي » َرِكيَّةٌ جِهِنَّاٌم « ُمشتقةٌ من » فََعنَّلُ « ، ووزُنها 
فََعلَّالً » زََونَّكاً « مفقودٌ يف كالمِهِم ، وجعل » فََعنَّالً « ألن : ؛ قال » َعدَبَّسٍ « ُنوُنها أصليَّةٌ ، ووزنُها فََعلَّل؛ ك 

َءْت منه ألفاظٌ ، قالوا ، لكنَّ الصحيَح إثباُت هذا البناِء ، وجا» َوَرْنَتلٍ « أيضاً؛ ألنَّ الواوَ أصلٌ يف بنات األربعِة؛ ك 
القصُري ُسمِّيَ : ِللظِّليم ، والزََّونَُّك » َهَجنٌَّف « و » َسفَنٌَّج « من الضَّغاطِة ، وهي الضَّخامةُ ، و » َضَغنَّطٌ « : 

  ]الكامل : [ َيتََبْخَتُر؛ قال َحسَّان : بذلك؛ ألنه يزوُك يف ِمْشَيِتِه ، أي 
  ِفي فُْحشِ َزانَِيٍة َوَزْوِك غُرَابِ... أََألُم َمْن َمَشى  أَْجَمْعُت أَنََّك أَْنَت -١٠١٧

  .وعلى هذا فامِتناعُها للتأنيِث والعلَميِة » زََونَّكٍ « وهذا كلُّه يُدلُّ على أنَّ الُنونَ زائدةٌ يف 
» املَِهاِد « ، وَحسََّن َحذْفَُه هنا كونُ  َولَبِئَْس املِهاُد جََهنَُّم: املخُصوص بالذَّمِّ حمذوٌف ، أي } َولَبِئَْس املهاد { : قوله 

وُحِذَف هذا املخُصوصُ بذلك على أنه مبتدأٌ ، واجلملةُ ِمْن نِْعَم وبِئَْس » بِئَْس « وتقدََّم الكالُم على . وقَع فاِصلةً 
حمذوفَ اخلربِ ، مث حذَفْنَاُه ، كُنَّا قد َحذَفَْنا خُربُه ، سواٌء تقدََّم أو تأخََّر؛ ألنَّا لو َجَعلَْناُه خَرب مبتدأ َمْحذُوٍف ، أو ُمبَتدأٌ 

ها؛ إِذْ ليس هلا اجلملةَ بأَْسرها من غَْيَر أنْ َينُوَب عنها َشْيٌء ، وأيضاً فإنَّه َيلَْزُم ِمْن ذلك أَنْ تكونَ اجلملةُ ُمفْلََتةً ِممَّا قبل
  :واِملَهاُد فيه قوالن . صلةً َمْوِضٌع من اِإلعْرابِ ، وليست ُمعْترضةً ، وال مفسِّرةً ، وال 

  ] . ٤٨: الذاريات [ } فََرْشَناَها فَنِْعمَ املاهدون { : ، وهو ما ُيوطَّأُ للنوم قال تعاىل » َمْهٍد « أَنَُّه َجْمعُ : أحدمها 
َجهَنََّم َيْصلَوَْنَها َوبِئْسَ { : تعاىل كقوله » املُْسَتِقر « : أنه اسٌم ُمفْرٌد ، ُسمَِّي به الفَِراشُ املَُوطَّأُ للنَّوم وِقيل : والثاين 
ُجِعلَْت َجَهنَُّم هلم َبَدلَ ِمهادٍ َيفْترُشوَنُه؛ وهو : وهذا ِمْن باب التََّهكم واالستهزاِء ، أي ]  ٢٩: إبراهيم [ } القرار 
  ]الوافر : [ كقوله 
  َضْرٌب َوجِيُع َتِحيَّةُ َبْينِهِْم... َوَخْيلٍ قَْد َدلَفْتُ لََها بِخَْيلٍ  - ١٠١٨

  .القائُم هلم مقاَم التحيِة ، الضرُب الَوجِيع : أي 

  ) ٢٠٧(َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشرِي َنفَْسُه اْبِتَغاَء مَْرَضاتِ اللَِّه وَاللَُّه َرُءوٌف بِالِْعَباِد 

يِة حالَ من يبذلُ دِيَنه ونفَسهُ لطلب ملَّا وصَف يف اآلية املتقدِّمة حال َمْن يبذلُ ِديَنهُ لطلب الدُّْنَيا ذكر يف هذه اآل
  .الدين ، ويف سبب النزول رِوايات 

 -أَنَّها نزلَْت ِفي سريَّة الرَّجيع ، وذلك أَنَّ كُفّار قريشٍ بعصوا إىل رسولِ اهللا : عن ابن عبَّاسٍ ، والضَّحَّاِك : إحداها 
بَعثْ إلينا َنفَراً من علماِء أَْصحابك؛ ُيَعلُِّمونَنا دِينك ، وكان وهو باملدينِة ، أَنَّا قد أَسلمَنا ، فا -صلى اهللا عليه وسلم 

لَِّه ذلك َمكْراً ِمنْهم فبعث إليهم ُخبَْببِ بن عديٍّ األَْنَصارِيُّ َومَرثد بن أيب َمرْثٍد الَغَنويَّ ، وخالد بن ُبكَريٍ ، وعبد ال
  .مََّر عليهم عاِصم بن ثابِت بن أيب اَألقلَحِ اَألْنَصارِّي بن طارِق بن شهابٍ الَبلويَّ ، وزيَد بَن الدَِّثنَِّة ، وأَ

عشرةٌ َعْيناً ، وأَمََّر عليهم عاِصم بن ثابِتِ بنِ أَيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -بعثَ رسولُ اللَِّه : قال أبو هريرة 
دِينِة ، ومعهم َتْمُر َعجَْوٍة ، فأكلوا فمرَّْت عجوٌز ، بني َمكَّةَ واملَ» الرَّجِيعِ « اَألقْلح األَنصَاريَّ فَسرُوا ، فََنزلُوا َبطَْن 

صلى  -قد َسلََك هذا الطريَق أهلُ يثرَِب ِمْن أَْصحابِ ُمحمٍَّد : فأبصرت النََّوى ، فرجعت إىل قومها مبكة ، وقالت 
  .فرِكَب سبُعونَ َرُجالً منهم معهم الرِّماُح ، حىت أََحاطُوا هبم  -اهللا عليه وسلم 

ذكروا احليَّ من ُهذَيل يقالُ هلم بنو حليان ، فَنفَرُوا هلم بقريب ِمْن مائة راجلٍ رامٍ ، فَاقَتفوا آثاَرُهم : بو هريرة وقال أ



َتْمُر َيثْرَِب ، فاتَّبعُوا آثاَرهم ، فلمَّا أََحسَّ هبم عاِصٌم وأصحاُبه : ، حتَّى وجدوا مآكلهم التمر يف منزلٍ نزلُوه؛ فقالوا 
ْدفَد ، فأحاط هبم القوُم ، فقتلوا َمْرثَداً وخَاِلداً وعبد اللَِّه بن طارقٍ ، ونثر عاِصمُ بُن ثابٍت كناَنَتُه ، وفيها جلأوا إىل فَ

 اللَُّهمَّ ، إِنِّي قد محيُت دِينك صْدَر النهارِ فاْحمِ: سبعة أَسُهمٍ ، فقتل بكُلِّ سَْهمٍ َرُجالً ِمْن ُعظَماِء املُْشرِكَني ، ثُمَّ قال 
عد بن لَحِْمي آخر النهارِ ، ثُمَّ أَحاطَ به املشركُونَ فقتلُوه ، فَلَمَّا قتلوه أََراُدوا َجزَّ رَأِْسِه؛ ليبيُعوه من ُسالَفة بنت س

شهيد ، وكانت قد َنذَرْت حني أصاب ابنها يوَم أُُحد لَِئْن قدرْت على رأسِ عاصم لتشربنَّ يف ِقْحفه اخلمَر ، فأرسل 
دعوه حىت : ن الدَّْبرِ ، وهي الزَّنابُِري ، فحمْت عاِصماً ، فلم يقِدرُوا عليه ، فُسمِّي محيَّ الدَّْبرِ ، فقالوا اهللا رجالً م

ُنْمِسَي ، فتذهب عنه ، فنأُْخذَه ، فجاءت َسحَاَبةٌ سوداُ ، وأمطرْت مطراً كالغزالِ فبعث اللَُّه الوادي غديراً فاحتَمل 
  .نَّة ، وحََمل َخمِسني من املشركَني إىل النار عاِصماً به فذهب به إىل اجلَ

اب يقولُ وكان عاِصٌم قد أَعْطى اللََّه َعْهداً أالَّ ميسَُّه ُمْشرٌك وال يََمسَّ ُمْشركاً أبداً ، فمنعه اللَُّه ، وكان ُعَمر بُن اخلطَّ
كان عاِصٌم َنذََر أالَّ َيَمسَُّه مشرٌك ، وال يسَّ ُمشرِكاً أبداً ،  عجباً ِحلفظ اللَِّه العَْبَد املؤِمَن ،: حني بلغه أَنَّ الدَّْبَر منعتُه 

فمنعه اللَُّه بعد وفاِته ، كما امتنع عاصم يف حياته ، وأسر املشركون خَُبْيب بن عديٍّ ، وزيد بَن الدَِّثنٍَّة ، فذهبوا هبما 
بن عبَد ُمناٍف؛ ليقتلُوه بأبيهم ، وكان ُخبيب هو الذي إىل مكةَ ، فأمَّا ُخَبيْتٌب فابتاعه بنو احلارث بن عامرٍ بن َنوفل 

قتل احلارِثَ يوَم بدرسن فلبث ُخَبيٌب عندهم أسرياً ، حتَّى أمجعوا على قتِله ، فاستعار ِمْن بعض بنات احلارِث ُموسى 
قد أَْجلََس الصَّبِيَّ على فَخِذِهن ليستِحدَّ بَِها ، فأعارتُه ، فدرج ُبينٌّ هلا ، وهي غاِفلةٌ ، فما راعَ املرأةَ إالَّ خبيٌب 

أََتْخِشنيَ أن أَقُْتلَُه؟ ما كنت ألفعل ذلك ، إنّ الغدر ليس ِمْن َشأنِنا ، : واملُوسى بيده ، فصاحت املرأةُ ، فقال خبيٌب 
من ِعَنبٍ يف َيِدِه ، وإنه ملوثقٌ واللَِّه ما رأْيتُ أسرياً خرياً من ُخَبْيبٍ؛ واللَِّه لقد وجدُته يوماً يأكُلُ قطفاً : فقالت املرأةُ 

 ، باحلديِد ، وما مبكة من ثَمرٍة ، إن كان إالَّ رِْزقاً رزقه اللَُّه ُخَبْيباًن مث إِنَّهم خرجوا به من احلرم ليقُتلُوه يف اِحللِّ
هو الذي َسنَّ لكل ُمْسلم دعوين أَُصلِّي ركعَتنيِ؛ فتركوه ، فكان ُخَبْيٌب : وأََرادثوا أَنْ يصلُبوُه ، فقال هلم خَبيٌب 

لوال أَنْ َيْحَسبُوا أنَّ ما يب من جزعٍ لّزدُت ، اللهمَّ أَْحِصهم : قُِتلَ صَْبراً الصالةَ ، فركع ركعتني ، ثُمَّ قال َخَبْيٌب 
  ]الطويل : [ َعَدداً؛ َواقُْتلهم َبَدداً ، وال ُتْبقِ منهم أََحداً وأنشأ يقولُ 

  َعلَى أَيِّ ِشقٍّ كَانَ ِفي اللَِّه َمْصَرِعي... َني أُقَْتلُ ُمْسِلماً َولَْسُت أَُباِلي ِح - ١٠١٩
  يَُبارِْك َعلَى أَْوصَالِ ِشلْوٍ ُمَمزَّع... َوذِلَك ِفي ذَاِت اإللِه وإِنْ َيَشأْ 

َسالِمني مث قام أُبو َسروعةَ ُعتَبةُ بنُ فَصلُبوه َحيَّاً؛ اللَُّهمَّ إشنَّك تعلمُ أَنَُّه ليس أََحدٌ َحوِْلي يبلّغ َسالِمي رسولَك فأبلغُه 
كان رجالً من املشركني ُيقالُ له َسالَمانَ أَُبوا مَْيَسرة ، معه رُْمح فوضعه يب ثَْديي ُخبيبٍ ، : احلارِِث فَقََتله ، وُيقَال 

البقرة [ } َوإِذَا ِقيلَ لَُه اتق اهللا { : له اتَّقِ اللََّه ، فما زاده ذلك إِالَّ ُعُتّواً ، فطعنه فأَنفذه ، وذلك قو: فقال له ُخبَْيٌب 
  .يعين َسالََمانَ ]  ٢٠٦: 

وأَمَّا زيُد بُن الدثنة ، فابتاعه صفوانُ بُن أُميَّة؛ ليقلته بأبيه ، أُمية بن خلٍف ، فبعثه مع َمْوىل له ُيَسمَّى نسطاس إىل 
أَْنشدك : بن حربٍ ، فقال له أبو سفيان حني قُدَِّم لُيقَْتل التنعيم ، ليقُتلُه ، واجتمع رهطٌ ِمْن قُريشٍ فيهم أبو سُفيان 

واللَِّه ما أحبُّ أَنَّ حممداً : اللََّه يا زيُد ، أَُتِحبُّ أَنَّ حممداً عندنا اآلن مبكانك ، وُتضُْرب عنقُه وإِنَّك يف أَهلك؟ فقال 
ما رأيُت أحداً من الناس : يف أَْهِلي ، فقال أَُبو ُسفيانَ اآلنَ يف مكانِه الذي هو فيه ُتصيُبه شوكَةٌ ُتؤذيه ، وأَنا جاِلسٌ 

  .ُيِحبُّ أحداً كَُحبِّ أصحاب ُمَحمٍَّد ، مث قتله نِْسطَاُس 
» أَيُّكُْم ينزل ُخَبْيباً عن َخشَبته وله اجلنةُ « : هذا اخلُرب ، قال َألصحابِه  -صلى اهللا عليه وسلم  -فلمَّا بلغ النيبَّ 
أنا يا َرسُول اللَِّه ، َوصَاِحيب املقداُد بُن اَألُسوِد ، فخرجا ميشيان يف الليلِ ، ويكُمناِن بالنهار ، حتَّى أَََتَيا  فقال الزَُّبْيُر



التنعيم ليالً ، وإذا حولَ اخلََشبِة أربعون رُجالً من املشركني نائمون نشاوى ، فَأَنَْزالَُه ، فإذا هو رَطٌْب َينْثَنِي ، مل 
ربعني يوماً ، ويده على جراحِته ، وهي َتبصُّ َدماً اللونُ لَْونُ الّدمِ ، والريُح ريُح املْسِك ، فحمله الزبُري يتغّيْر بعد أ

على فرِسه ، وساروا؛ فانتبه الكفاُر وقد فقدوا خَُبْيباً ، فأخربوا قَُرْيشاً ، فركب منهم سبُعون رجالً ، فلمَّا حلقومها 
ما جَرَّأكُْم علينا يا َمعَشر قريشٍ؛ مث رفع : لعته األرُض فَُسمَِّي بليعَ اَألرضِ ، وقال الزبُري قذََف الزبُري ُخَبْيباً؛ فابت

أََنا الزُّبري بُن الَعوَّام ، وأُمِّي صِفيَّةُ بنُت عبد املطلبِ ، وصاحيب اِملقداُد بُن اَألُسَوِد ، : العمامةً عن رأِْسه ، وقال 
فانصرفا إىل َمكَّة ، وقِدما على . ن ِشْبلهما ، فإن شئْتم نازلُْتكم ، وإن شِئُْتم انَصرفُْتم أََسَداِن َرابضاِن َيْدفعاِن ع

  «يا حممُد ، إِنَّ املالئكة لَُتَباِهي هبذين من أصحابك : وجربيلُ ِعْنده ، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

حني شرِيا أنفَسُهَما ِإلنَْزالِ ُخَبْيبٍ ]  ٢٠٧: البقرة [ } قُولُ آَمنَّا باهللا َوِمَن الناس َمن َي{ ، فنزل يف الزَُّبْير واملِقْداد 
  .عن َخَشَبته 

نزلت يف ُصَهيب بن سِنان ، َمْوىل عبد اللَِّه بنِ ُجْدعانَ الرُّوِميِّ ، ويف عمَّارِ بن ياِسرٍ ، ويف : وقال أكثُر املفسِّرين 
ويف باللٍ َموْلَى أيب َبكرٍ ، ويف َخبَّاب بن اَألَرّت ويف عابس َمْولَى ُحَوْيِطب؛ أخذَُهم ُسَميَّة أُمَّه ، ويف ياِسرٍ أَبيه ، 

إِنِّي شيٌخ كَبٌري ال َيُضرُّكُمْ أَِمْنكُْم كُْنُت أم ِمن َعدوِّكم فهل لكم أَنْ تَأُْخذُوا : املشرِكُون فََعذَّبوهم؛ فقال هلم ُصَهيٌب 
ان شرط عليهم راحلةً وَنفَقَةً ، فأقام مبكةَ ما شاء اللَُّه ، مث خرج إىل املديَنِة ، فَتلَقَّاُه أَبُو َماِلي ، وتذَُروين؟ ففعلوا ، وك

أنزل اللَّهُ : وبيُعَك فال ختسر ما ذاك؟ فقال : رََبَح َبْيُعَك يا أََبا َيحىي؛ فقال : بكرٍ وُعمُر يف رجال فقال له أَُبو َبكْرٍ 
  .فيك كذا وقرأ عليه اآلية 

  . أمَّا َخبَّاُب بُن اَألَرتِّ وأَُبو ذَرٍّ ففرَّا إىل املدينة ، وأَمَّا ُسَميَّةُ فَُربطَْت بني بعريين مث قُتلت ، وقُتل ياِسٌرو
والذين َهاجَُرواْ { : فأَْعطوا بسبب العذاب بعض ما أراد املشركُون ، فُترِكُوا ، وفيهم نزل قوله تعاىل : َوأَمَّا الَباقُونَ 

]  ٤١: النحل [ } لَُنَبوِّئَنَُّهْم ِفي الدنيا َحَسَنةً { بتعذيب أهل مكة ]  ٤١: النحل [ }  ِمْن َبْعِد َما ظُِلُمواْ ِفي اهللا
  ] . ١٠٦: النحل [ } لَُنبَوِّئَنَُّهْم ِفي الدنيا َحَسَنةً { ، وفيهم أُْنزِلَ } َوَألْجرُ اآلخرة أَكَْبُر { بالنَّصر والغنيمة ، 

فاتَّبُعه نفٌر من ُمشرِكي  -صلى اهللا عليه وسلم  -أقبل ُصهَيٌب مهاجراً حنو النيب : بن املَُسيِّب ، وَعطَاء  وقال سعيُد
يا معَشَر قريشٍ ، لقد علمُتْم أَنِّي لَِمْن أَْرماكُم َرُجالً ، : قريش ، فنزل عن راِحلَته ، ونَثَلَ ما يف ِكنانته ، ثُمَّ قال 

من ِكَنانيت إِالَّ يف قَلْبِ رجلٍ منكم َوأَْيُم اللَِّه ، ال َتِصلُون إِيلَّ حىت أَرِْمي بكل سَْهمٍ يف ِكنَانيت ،  واللَِّه ال أضع َسْهماً
  .مث أَضْرُب بسيفي ما بَِقَي يف َيِدي ، مث افعلُوا ما شِئْتم ، وإن شئتم َدلَلُْتكُْم على ماِلي مبكة وخلَّْيُتم َسبِيلي 

أََتْدُرونَ ِفيمن نزلت هذه اآلية؟ نزلَت يف املُْسِلم يلْقَى الكاِفر : ل ذلك ، فنزلت اآليةُ وقال احلسُن نََعْم ، ففع: قالُوا 
واللَِّه ألشترينَّ من نفسي ِللَِّه ، فيتقدَّم فيقاِتلُ َحتَّى : قُلْ ال إِله إالَّ اللَُّه ، فَيأَْبى أَنْ يقولََها ، فيقولُ املسِلم : فيقولُ له 

  .يقتل 
  .أَنَّها نزلت يف اَألمر باملعُروِف ، والنَّهي عن املُْنكَرِ : ُروَِي عن ُعمر ، وَعِليٍّ ، وابنِ عبَّاسِ و

أرى َمْن َيْشري نفسُه ابتغاَء مرضاة اهللا يقوُم فيأُْمر هذا بتقوى اللَِّه ، فإذا مل يقْبل ، وأخذته العزَّةُ : قال ابُن عبَّاسٍ 
اقتتال وربِّ الكَْعبِة ، وسَِمَع عمُر بُن : أَْشرِي نَفْسي فيقاتله ، وكان إذا قرأ هذه اآليةَ يقولُ  وأنا: باِإلثْم ، قال هذا 

إِنَّا ِللَِّه وإِنَّا إليه راجعون ، قام رجلٌ يأمُر باملعُروِف وينهى عن املُْنكَرِ : اخلطَّابِ إِنساناً يقرأ هذه اآلية؛ فقال ُعَمُر 
  .فَقُِتلَ 
ليلةً  -صلى اهللا عليه وسلم  -باَت على ِفراشِ رسُول اللَِّه  -رضي اللَُّه عنه  - عليِّ بن أيب طالبٍ نزلت يف: وقيل 



  .ُخروجِه ىل الغار 
: َيبيُع؛ قال تعاىل : اُألولَى ، ومعىن َيشْرى » َمن « الوجهاِن املتقدِّمان يف » َمْن « يف : » َمْن َيشْرِي « : قوله تعاىل 

  ]جمزوء الكامل [ ، إِنْ أََعدَْنا الضمَري املرفوَع على اآلِخرة ، وقال ]  ٢٠: يوسف [ } ثََمنٍ َبْخسٍ َوَشَرْوهُ بِ{ 
  ِمْن َبْعِد ُبْرٍد كُْنُت َهامَْه... َوَشَرْيُت بُْرداً لَْيتَنِي  - ١٠٢٠

  .بل هو على أصِلِه من الشِّراء :  َيُبذُل نفَسه يف اللَِّه ، وقيل: فاملعىن . ُبْرٌد هنا اسم غالمٍ : قال القُْرطيبُّ 
منصوٌب على أنه مفعولٌ ِمْن أجله ، والشروطُ املقتضيةُ للنصب موجودةٌ ، والصَِّحيحُ أنَّ إضافَة » ابتغاَء « : قوله 

  .املفعولِ له َمْحَضةٌ ، خالفاً للجْرِمي ، واملُْبرِّد ، والرَِّياشي ، ومجاعٍة ِمَن املتأخِّريَن 
: قال القُرطبِيُّ . َمْغزى ، وَمرْمى : مصدٌر مينٌّ على َتاِء التأنيِث كََمْدَعاة ، والقياُس جتريُدُه عنها؛ حنو »  َمْرَضاةً« و 

  :َرِضَي يَْرضى رِضاً َوَمْرَضاة ووقََف محزةُ عليها بالتاِء ، وذلك ِلَوْجَهني : واملَْرَضاةُ ، الرَِّضا ، تقولُ 
  ]الرجز : [ ُف على تاء التأنيِث بالتاِء قال القائل يف ذلك أَنَّ بعضَ العربِ يِق: أحدمها 
  َبلْ جَْوزِ َتْيَهاَء كَظَْهرِ اجلَحَفْت... َداٌر لَسلَْمى َبْعَد حَْولٍ قَْد َعفَْت  - ١٠٢١

  .وقد حكى هذه اللُّغة عن سيبويه 
فِ إليه؛ لشدِة اتِّصال املَُتَضايفْينِ ، فأَقَرَّ التاَء على أَنْ يكونَ َوقََف على نِيَّة اِإلَضافة ، كأَنَّه نوى لفظَ املضا: والثاين 

ائيُّ حالِها؛ َمْنَبَهةً على ذلك ، وهذا كما أَمشُّوا احلرَف املْضُموم؛ لُيْعِلُموا أنَّ الضَّمَّة كاملنطوق هبا ، وقَْد أَمالَ الِكَس
  .» َمْرضَات « وَوْرشٌ 

» بِهِْم « أَْو » َرؤوفٌ بِِه « مريِ الغَْيَبِة إِلَى االْسم الظَّاِهرِ؛ إذ كان اَألْصلُ ُخرُوٌج من ض» بِالِْعَبادِ « : ويف قوله 
  .يُْؤِذنُ بالتشرِيف ، أو ألنه فاصلةٌ فاختري لذلك » الِعَباِد « وفائدةُ هذا اخلُروجِ أنَّ لفظَ 

  فصل
كلََّف باَع نَفَسه بثوابِ اآلخَرِة ، وهذا البيُع هو أنَُّه َبذلَها إِذَا قُألنا بأنَّ املراد من هذا الشراِء البيُع ، فتحقيقُه أَنَّ امل

يف طاعِة اللَِّه تعاىل من الصالِة ، والصيام ، واحلج واجلهاد ، مث يتوصل بذلك إىل وجدان ثََوابِ اهللا تعاىل فكان ما 
إِنَّ اهللا اشترى ِمَن املؤمنني أَنفُسَُهْم { : قال  يبذلُه ِمْن نفِْسه كالسِّلْعِة ، فكأَنَُّه كالباِئع ، واللَُّه كاملشتري؛ كما

ياأيها الذين آَمُنواْ َهلْ { : وقد َسمَّى اللَُّه تعاىل ذلك ِتَجارةً ، فقال ]  ١١١: التوبة [ } َوأَْموَالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم اجلنة 
  } َوَرُسوِلِه وَُتَجاِهُدونَ ِفي سَبِيلِ اهللا بِأَمَْواِلكُْم َوأَنفُِسكُْم أَدُلُّكْم على ِتجَاَرٍة تُنجِيكُم مِّْن َعذَابٍ أَِليمٍ ُتؤِْمُنونَ باهللا

إِنَّ املراَد هو الشراُءن فإن َمْن أَقَْدم على الكُفْرِ ، : وإِنْ أَجَْرينا اآليةَ على ظاِهرَها ، وقُلنا }  ١١،  ١٠: الصف [ 
وقََع يف العذاب الدَّاِئمِ ، فصار كَأَنَّ نَفَْسُه كانت له ، فبسبب  والتوسُّعِ يف َمالذِّ الدنيا ، واِإلعْراض عن اآلخرة ،

الكُفْرِ والِفْسقِ خَرَجْت عن ِملْكه ، وصارت َحقّاً للنار ، فإذا ترك الكفر والِفْسق ، وأقبل على اِإلميان والطاعةِ صار 
  .كأنه اْشترى نَفَْسُه من النار والعذاب 

وهذا مينع كَونَ } إِنَّ اهللا اشترى ِمَن املؤمنني أَنفُسَُهْم َوأَمَْوالَُهْم { : فَْسُه ُمْشترياً بقوله إن اهللا تعاىل جعل َن: فإن قيلَ 
  .املؤمنِ ُمْشَترِياً 

  .أنه ال ُمَنافَاةَ بني اَألمْرين؛ فهو كمن اشترى ثْوباً بعبٍد ، فكل واحد منهما بائع وُمْشَترٍ فكذا َها ُهَنا : فاجلواُب 
  فصل
حتَت هذا كُلُّ َمَشقَّةٍ يتحملها اإلنسانُ يف طلَبِ الدِّين؛ كاجلهاِد والصابر على القَْتلِ ، كَقَْتلِ والد َعمَّار وأُمِّه ،  يدُخلُ

ْندَ واآلبق ِمَن الكُفَّارِ إىل املسلمني ، واملُشْترِي نفَسُه من الكفار بِمَاِله ، كفعل ُصَهيبٍ ، َوَمْن ُيظْهِرُ الدين واحلقَّ ِع



  .السلطان اجلاِئر 
بعثَ َجْيشاً ، فحاَصُروا قَصْراً ، فتقدَّم منهم َواِحٌد فقاتل حىت قُِتلَ ، فقال بعُض  -رضي اللَُّه عنه  -ُروَِي أَنَّ ُعَمر 

ن َيْشرِي َنفَْسُه ابتغآء َوِمَن الناس َم{ وقرأ . كَذَبُْتم ، يرحُم اللَُّه أََبا فُالٍن : أَلْقَى بيده إىل التَّْهلكِة فقال عمُر : القَْومِ 
واعلَْم أَنَّ املشقَّةَ اليت يتحملَّلُها اإلنسان ال ُبدَّ وأَنْ تكونَ على َوفْقِ الشَّرع حىت يدخل بسببه حتت } َمْرضَاِت اهللا 

لتَّْهلَكَة؛ كما لو خاف اآلية ، أَمَّا لو كانَ على ِخالَِف الشرع فال َيْدُخلُ فيها ، بل يََعدُّ ذلك ِمْن إِلْقَاء النَّفْس إىل ا
  .التَّلََف عند االغتسال ِمَن اجلنَابة ففعل 

فمن َرأْفَِتِه أنه جعل النَّعِيَم الدَّاِئَم جزاًء على الَعَملِ القَِليلِ املُْنقَِطع ، ومن َرأْفته جَوَّز } واهللا َرُؤوٌف بالعباد { : قوله 
ِتهِ أَنَُّه ال يكلف َنفْساً إِالَّ ُوْسَعها ، وِمْن رأْفَِته ورمحته أن املُِصرَّ على هلم كلمة الكفرِ إْبقَاء على النفس ، َوِمْن َرأْفَ

  .أسقط عنه ِعقَاَب ِتلْك السنني ، وأعطاه الثوابَ الدائم  -َولَْو يف لَْحظةٍ  -الكُفْرِ مائة َسَنٍة ، إذا تاب 
  .ي ملكه مبكِله؛ فَْضالً منه ورمحة وإْحسَاناً وامِْتَناناً َوِمْن أْفِته أَنَّ النفَس لَُه واملَال ، مث إِنَُّه َيْشَترِ

فَإِنْ َزلَلُْتْم ِمنْ ) ٢٠٨( ُمبٌِني َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخلُوا ِفي السِّلْمِ كَافَّةً َولَا َتتَّبِعُوا ُخطُوَاِت الشَّْيطَانِ إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ
  ) ٢٠٩(نَاُت فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحكِيٌم َبْعِد َما َجاَءْتكُُم الَْبيِّ

بالفتح نافٌع ، والِكسائيُّ ، وابُن كثريٍ ، والَباقُونَ بالكَْسر ، وأمَّا اليت يف » السَّلْم « قرأ هنا » السِّلْم « : قوله 
فلم َيقَْرأْها ]  ٣٥: آية [ مٍ ، واليت يف الِقتال فلم َيقَْرأْها بالكَْسرِ إالَّ أَُبو بكرٍ وحَده ، َعْن عاِص]  ٦١آية [ اَألْنفال 

َهما مبعًىن ، وهو الصلُح مثل َرطْل ورِطْل وَجْسر وجِْسر وهو : فِقيل . بالكَْسرِ إالَّ محزةُ وأَُبو بكرٍ أيضاً ، وسيأيت 
، وأصلُه من » َبُنوا فُالنٍ ِسلٌْم ، وَسلٌْم « :  ، وَحكَْوا} َوإِن جََنُحواْ ِللسَّلْمِ فاجنح لََها { : ُيذَكَّر وُيَؤنَّث ، قال تعاىل 

]  ١٣١: البقرة [ } إِذْ قَالَ لَُه َربُُّه أَسِْلْم قَالَ أَْسلَْمُت ِلَربِّ العاملني { : االْسِتْسالَمِ ، وهو االنقياُد ، قال تعاىل 
ا املعىن؛ َألنَّ كُلَّ واحٍد كََصاِحبِه ، إسالٌم اهلدي ، والسِّلْم على الصُّلْح ، وترك احلرب راجع إىل هذ: اإلسالُم 

  ]الوافر : [ وُيطْلَُق على اِإلسالَم قاله الِكسَائي ومجاعةٌ؛ وأنشدوا 
  َرأْيُتُهمُ َتَولَّوا ُمدْبِرينَا... َدَعْوُت َعِشَريِتي ِللسِّلْمِ لَمَّا  - ١٠٢٢

  ]البسيط : [ ُيْنَشُد بالكَْسرِ ، وقال آخرُ يف املفتُوحِ 
  فَما َيَرى الكُفَْر إِالَّ َمْن بِه َخَبلُ... َشَراِئعُ السَّلْمِ قَْد بَاَنْت َمَعِلُمَها  - ١٠٢٣

بفتح فالسِّلُْم والسَّلُْم يف هذين البيَتْينِ مبعىن اِإلْسالَم ، إالَّ أنَّ الفَْتَح فيما هو مبعىن اِإلسالم قليل ، وقرأ اَألْعمُش 
  .» السَّلَم « السِّني والالمِ 

  .فبالكَْسرِ اِإلسالُم ، وبالفتحِ الصلُح : بل مها خمتلفا املعىن : قيل و
  .السَّلْم والسِّلْم والسُّلْم بالفَْتح والكَْسر والضمِّ : وفيه ثالثُ لُغَاٍت : قال أُبو ُعبَيدة 

  .َمْنُصوٌب على احلالِ ، ويف صَاِحبَها ثالثةُ أقوالٍ » كافةً « 
: ادُخلُوا السِّلْم مجيعاً ، وهذه حالٌ ُتؤَكُِّد معىن العمومِ ، فإنَّ قولََك : ، واملعَنى » اْدُخلُوا « أنه الفاعلُ يف : أظهرها 

  .قَامُوا كلُّهم : مبنزلِة » قام القوُم كافةً « 
« حاالً من » فةً كا« وَيُجوُز أن تكونَ : قالُه الزَّخمشريُّ ، وأَبُوا البقاِء ، قال الزخمشريُّ » السِّلُْم « أنه : والثاين 
  ]البسيط : [ ؛ ألهنا ُتَؤنَّثُ كما تَُؤنَّثُ احلَْرُب؛ قال الشاعر » السِّلْمِ 
  واحلَْرُب َيكِْفيَك ِمْن أَْنفَاِسها جَُرُع... السِّلُْم َتأُْخذُ ِمْنَها َما َرِضيتَ بِِه  - ١٠٢٤



، وال َيْدُخلوا يف طَاعٍة دونَ طاعٍة ، قال أَُبوا حيَّان َتْعِليلُه كونُ  على أنَّ املؤمنَني أُِمُروا أَنْ يْدُخلُوا يف الطاعاِت كُلِّها
» كَافَّة « ليس بشيٍء؛ ألنَّ التاَء يف » َألنَّها ُتؤَنَّثُ كما ُتَؤنَّثُ احلرب « : بقوِله » السِّلْم « حاالً ِمَن » كافةً « 

ار هذا نقالً َمْحضاً إِىل َمْعَنى مجيعٍ وكُلٍّ ، كما صار قاطبةً ليست للتأنيِث ، وإن كان أَْصلُها أَنْ َتُدلَّ عليه ، بل ص
  .وعامَّة ، إذا كانَ حاالً نَقْالً َمْحضاً 

مجيع « و » كُلّ « مل َيُدلَّ شيٌء من ذلك على التأْنِيِث ، كما ال َيُدلُّ عليه » قاَم الناُس كَافةً ، وقَاِطبةً « : فإذا قلت 
 «.  

  .فتكونُ حاالً ِمْن َشْيئَني » السِّلْم « و » اْدُخلُوا « أضْعنِي فاعلَ : صاحُب احلالِ مها َجِميعاً أَنْ يكونَ : والثالث 
حنيئٍذ املؤِمنني ، ومجيَع أجزاِء الشَّْرع ، فتكونُ احلالُ ِمنْ » كافة « وَتْسَتغْرُق : وهذا ما أجازه ابُن عطيةَ فإنه قال 

  :َشْيئَْين وذلك جاِئٌز حنو قوِلِه 

وكافةً معناه مجيعاً ، فاملراد بالكافِّة اجلماعةُ اليت : مث قال بعد كالمٍ ] .  ٣٧: مرمي [ } فَأََتْت بِِه قَْوَمَها َتْحِملُُه { 
  .َتكُفُّ خماِلفيها 

قال » بِِه « وِمَن اهلاء يف » أََتْت « حالٌ ِمْن فاِعل » َتْحِملُُه « يعين أنَّ » حنو قوله فَأَتَّْت بِِه قَْوَمَها َتْحِملُه « : وقوله 
ال حيتمل شيئَْين ، وال تقع احلالُ ِمْن « َتْحِملُُه » هذا اِملثَالُ ليس ُمطَابِقاً لِلَْحالِ من شَيئنيِ ألنَّ لفظَ « : أبو حيَّان 

ك احلالَ خرباً عنهما ، فمىت شيئنيِ إِالَّ إِذَا كان اللفظُ حيتملهما ، واعتباُر ذلك َجبْعلِ ذَوِي احلالِ ُمبْتدأَْينِ ، وجعل تل
  ]الطويل [ َصحَّ ذلك َصحَِّت احلالُ؛ حنو قوله 

  وَلَْم يَْبُد لَألتَْرابِ ِمْن ثَْديَِها َحْجُم... َوُعلِّقُُت َسلَْمى َوْهَي ذَاُت ُمَوصٍَّد  - ١٠٢٥
  ولَْم َتكَْبرِ البَْهُم إِلَى الَيْومِ لَْم َنكَْبْر... َصِغَريْينِ َتْرَعى البَْهَم َيا لَْيَت أَنََّنا 

أنا وَسلْمى صَِغرياِن لََصحَّ ومثلُه قولُ امرِئ : ألنك لو قُلْت « َسلَْمى » وِمْن « ُعلِّقُْت » فصغَريين حالٌ من فاعل 
  ]الطويل : [ القَيس 
  لَِعلَى أَثََرْيَنا ذَْيلَ ِمْرٍط مَُرحَّ... َخَرْجُت بَِها َنْمِشي َتُجرُّ َوَراَءَنا  - ١٠٢٦

لَصحَّ ، « أنا وهي منشي » : ؛ ألنَّك لو قلَت « بَِها » يف « َها » ، وِمْن « َخَرْجُت » فْنمِشي حالُ من فاعل 
، فقط؛ ألنه « بَِها » يف « َها » حاالً ِمْن « َتُجرُّ » حَاالً ِمْنُهما ، كما َتقَدَّم ، و « َنْمِشي » ولذلك أَعَْرب املُعْرُِبونَ 

جارَّة » مل َيِصحَّ؛ فكذلك يتقدَّر مبفرٍد وهو « أنا وهي َتجرُّ » : خرباً عنهما ، لو قلَت « َتُجرُّ » عل ال يصلُُح أن جت
ال َيصْلُح أَنْ يكون َخبَراً عن اثنني ، فال َيِصحُّ أَنْ « َتْحِملُُه » وأنت لو أَْخَبْرتَ به عن اثْنني ، مل َيِصحَّ؛ فكذلك « 

ال « كَافَّة » : َيِصحُّ فيها ذلك ، ال ُيقالُ « ِمجيع » ، و « َجِميع » فإهنا مبعىن « كَافّة » ا يكونَ حاالً منهما ، وأمَّ
مل جيْز ، فلذلك ال تقُع حاالً؛ ال ِمْن مانع معنوي ، « الزَّْيُدونَ َوالَْعْمُرونَ كَافَّةً » : َيصحُّ وقوُعها َخبَراً ، لو قلَت 

: من التصرُِّف ال َيُضرُّ ، وقولُه « كافَّة » ُيْخَبُر به ، فالعارُِض املانُِع ل « كُلّ » و « يع َجِم» بدليلِ أنَّ مراِدفَها وهو 
  .» أَنَّها يف األْصلِ كذلك ، مث صار اْسِتْعمالُها مبعىن َجِميع وكُلّ : يعين « اجلماعةُ الَِّتي َتكُفُّ خماِليفها » 

؛ ألهنا َتْمَنُع ما يقتضيه ، » كَفُّ اإلِنسان « َمَنع ، ومنه : ْن كَفَّ َيكُفُّ ، أي اسُم فاعلٍ ِم» كافة « واْعلَْم أنَّ أَْصلَ 
كُفَّ : منعُته ، ورجل َمكْفُوٌف ، أي : كَفَفُْت فُالَناً عن السُّوء ، أي : جلمعها املوزون ، ويقالُ » ِكفّة اِمليَزاِن « و 

  .لكل مستطيلٍ ، وبالكَْسرِ ، لكلِّ ُمْستِدير  -بالضَّمِّ  -َبصَُرُه ِمْن أَْنيبصر ، وَالكُفَّةُ 



  .وكافة وقاطبة ِممَّا لَزم نصبُها على احلالِ ، فإخراُجهما عن ذلك لَْحٌن . مصدٌر كالعاقبة والعافية » كافة « : وقيل 
  فصل

كُونَوا على ِملَّة واحدة : اِفق قال هاهنا أقساَم النَّاِسن وأهنم َيْنقَِسمون إىل ُمْؤمنٍ ، وكاِفرٍ ، وُمَن -تعاىل  -ملَّا بيَّن اهللا 
  .، على اإلسالم ، واثْبُتوا عليه 

يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنثوا : محل أكثُر املفسرِين السِّلَْم على اإلسالمِ ، وفيه إِشكالٌ؛ ألنه َيِصُري التقِديُر : قال ابُن اخلطيب 
  .ومعلوٌم أَنَّ ذلك ال َيجوُز ، فلهذا ذكر املفسرون ُوُجوهاً ادُخلُوا يف اِإلْسالم ، واِإلميانُ هو اإلسالُم ، 

يا أَيَُّها الذي آمنوا بأَلْسنتِهم ادخلُوا بكُلِّيِتكُْم يف اإلسالم ، وال َتتَّبُعوا : أَنَّ املراَد باآليِة املنافقُونَ ، والتقديُر : أحدها 
على النِّفاقِ ، واحتجوا على هذه باآليِة ، فهذا التأويلُ على  خطواِت الشيطاِن ، أي آثار َتزيينه ، وغروره يف اِإلقامِة

: البقرة [ } َوِمَن الناس َمن ُيْعجُِبَك قَْولُُه { : أَنَّ هذه اآليةَ إِنَّما وردت َعِقيُب َما َمَضى من ذكر املنافقني وهو قولُه 
  .ميان بالقلب ، وترك النفاق فلمَّا وصفهم مبا ذكر ، دعاهم يف هذه اآليِة إىل اإل» اآلية « ]  ٢٠٤

وأصحابِِه ، وذلك » عَْبد اللَِّه ابن َسالمٍ « : ُروِيَ أَنَّ هذه اآلية نزلتُ يف طائفٍة من ُمْسِلمي أهل الكتاب : وثانيها 
نَّ التوراةَ كتاُب إِ: َيا رُسولَ اللَِّه : ألهنم كانوا ُيعظِّمون السَّْبَت ، ويكرهون لُْحَمان اِإلبِل ، بعدما أَْسلَموا وقالوا 

يف َشرَاِئعِ اِإلَسالم : أي [ اللَِّه ، فدْعَنا فلنقم هبا يف َصالِتنا باللَّْيلِ ، فأمرهم اللَُّه هبذه اآليِة أَنْ يدُخلُوا يف السِّلْم كافَّةً 
اِت الشيطانِ يف التمسُِّك وال يتمسَّكُوا بَشْيٍء من أَْحكامِ التوراة ، اعتقاداً له وعمالً به ، وال تتبعوا ُخطُو] كافة 

، كأنه » السِّلْم « من وصف » كَافَّةً « بأْْحكامِ التوراة بَْعَد أَنْ عرفُْتم أهنا صارت مَْنُسوخةً ، وقاِئلُ هذا القولِ جعل 
  .ادُخلُوا يف مجيع َشعاِئر اإلسالم اعتقاداً وعمالً : ِقيلَ 

. } َيا أَيَُّها الذين آمنوا { : َيْعنِي  -عليه السالم  -ِذيَن مل يؤمنوا بالنيب أَنَّ هذا اخلطاَب ألَْهلِ الكتابِ الَّ: وثالثها 
آمنوا جبميع أنبيائه وكُُتبهم ، ومبحمَّد ، وكتابِه على : ، أي } ادخلوا ِفي السلم كَآفَّةً { بالكتاب املتقدم : أي 

لتوراِة بسبب أَنَُّه ِديٌن اتفق الكُلُّ على أنه َحقٌّ ، التمامِ ، وال تتبعوا ُخطُواِت الشيطان يف حتسينه االقتصاَر على ا
ومتسَّكُوا بالسبت ما دامِت السمَواُت واَألْرُض ، فيكون املراُد من ُخطُواِت الشيطانِ : بسبب أَنَُّه جاء يف التوارِة 

  .الشبهات اليت يتمسَّكُونَ هبا يف َبقَاِء تلك الشريعة 
ِفي » اْدُخلُوا « بُِموَسى وِعيَسى } ياأيها الذين آَمُنواْ { : يف أهل الكتابِ ، واملعىن نزلت اآليةُ : قال ابُن عبَّاسٍ 
  .« كَافَّةً  -صلى اهللا عليه وسلم  -اِإلْسالَمِ مبحمدٍ 

، ال  والَِّذي نفُس ُمحَمٍَّد بَِيدِه» : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن أيب هريرة ، َعْن َرُسولِ اهللا « ُمْسِلمٌ » َوروى 
  «ابِ النَّارِ َيْسَمُع يب أََحٌد ِمْن هذه األمَِّة َيُهوديٌّ وال َنْصَراينٌّ ، ثُمَّ لَْم يؤِمْن بالَِّذي أُْرِسلُْت به إالَّ كان ِمْن أَصح

ما َبِقَي من الُعُمرِ ُدومُوا على اإلسالم في} ياأيها الذين آَمُنواْ { : أَنَّ املراَد هبذا اخلطابِ املسِلُمونَ ، واملعىن : ورابعها 
وال تلتفتوا إىل الشُُّبهاِت اليت ُيلْقيها إليكم أصحابُ : أي } َوالَ َتتَّبُِعواْ خُطُوَاِت الشيطان { وال َتْخُرجوا عنه 
  .الضاللِة والغوايِة 

ْهٌم ، والصدقةُ سَْهٌم ، واحلجُّ الصالةُ سهٌم ، والزكاة َس: اِإلْسالَُم مثانيةُ أَْسهم : قال ُحذَيفةُ بُن اليماِن يف هذه اآليِة 
َسْهٌم ، والعمرةُ َسْهٌم ، واجلهاُد َسْهم ، واألمُر باملعروِف سهٌم ، والنَّْهُي عن املُْنكر َسْهٌم ، وقد خاب َمْن ال سهم له 

.  
« : كُور يف اآليِة هو قوله ادُخلْ فيه ، واملذ: ُدْم َعلَْيه ، وال يقالُ لُه : املؤمُن املوصوُف بالشيء يقُالُ له : فإنْ قيل 
  .» ادخلُوا 



الكائن يف الدار إذا علم أَنَّ له يف املستقبل خروجاً عنها ، فال ميتنع أن ُيْؤَمرَ بدخوهلا يف املستقبل ، وإن : فاجلواُب 
وقِْت الثاين قد خيرج كان يف احلال كائناً فيها؛ ألن حالَ كونِه فيها غُري احلالِة اليت أُِمر أن يدخل فيها ، فإذا كان يف ال

  .عنها ، َصحَّ أن يؤمر بدُخلوِلها 
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آمنوا « : يف اآلية الصُّلح ، وترُك احملاربِة واملُنَاَزعِة ، والتقديُر » السِّلْم « املراد ب : وقال آخُرونَ 

َوالَ َتتَّبِعُواْ ُخطَُواِت الشيطان { لدين واحتمال الَبلَوى فيه كُوُنوا ُمْجَتِمعَني يف ُنصْرة ا: أي » اْدُخلُوا يف السِّلْم كَافَّةً 
[ } َوالَ تََناَزُعواْ فَتَفَْشلُواْ وََتذَْهَب رُِحيكُْم { : بأَنْ حيملَكُم على طلب الدُّْنَيا ، واملنازعِة مع الناس ، فهو كقوله } 

  ] .آل عمران [ } َوالَ َتفَرَّقُواْ واعتصموا بِحَْبلِ اهللا َجِميعاً { : ، وقوله ]  ٤٦: األنفال 
  .الَ ُتِطُعوُه فيما يدُعوكُمْ إليه ، وتقدَّم الكالُم على خطواته : أي } َوالَ َتتَّبُِعواْ ُخطُوَاِت الشيطان { : قوله تعاىل 

  .} إِنَّهُ لَكُْم َعُدوٌّ مُّبٌِني { : وقوله 
  .ُب عن ضمريه ُمبِني ِمْن صفاِت البليغ الذي ُيعرِ: قال أبو مسلمٍ 

« وال يعىن بقوله ]  ٢ - ١: الدخان [ } محوالكتاب املبني { ويدلُّ على صحِة هذا املعىن قوله : قال ابُن اخلطِيب 
  كيف وصُف الشيطاِن بأَنَُّه ُمبٌِني مع أَنَّا ال َنرى ذاَتُه ، وال نسمُع كَالَمهُ؟: فإن قيلَ . إالَّ ذلك » ُمبني 

مَّا َبيََّن عداوَتهُ آلدَم ونسِله ، فلذلك األمرِ َصحَّ أَنْ يُوَصَف بأَنَُّه عدوٌّ مبني ، وإِنْ مل يشاهد؛ مثالُه فاجلواُب أنه تعاىل لَ
  .إِنَّ فالناً عدوٌّ مبنيٌ لك وإن مل يشاهده يف احلال : َمْن ُيظْهر عداوتهُ لرجلٍ يف بلد بعيٍد فقد يصح أن ُيقال : 

أن األصلَ يف اِإلباَنِة القطع ، والبيانُ إِنَّما ُسمَِّي بياناً هلذا املعىن : وجٌه آخُر ، وهو  وعندي فيه: قال ابُن اخلطيبِ 
أنه يقطع امللكف بوسْوَسِته عن طاعة اهللا : فَإِنَّه يقطع بعَض االحتماالِت عن بعض ، فوْصفُ الشيطاِن بأنه مبٌني بياُنه 

  .وثوابِه 
، إِمَّا أَنْ يكونَ بسببِ أنه يقصد إيصالَ اآلملِ واملكارِه إلَْيَنا يف احلالِ ، أو بسببِ  كون الشيطان َعُدّواً لنا: فإن قيلَ 

  .أَنَّه بوسوسِته مينعنا عن الدين والثواب ، واَألوَّلُ َباِطلٌ إِذْ لو كان كذلك لوقعنا يف اَألمْراض واآلملِ وليس كذلك 
  :نه تلك الوسَْوَسةَ فإنه أيت من قبل نفسه؛ لقولِه باِطلٌ؛ َألنَّ َمنء قَبلِ م -أيضاً  -والثَّانِي 

وإذا كان احلالُ على ما ]  ١١: إبراهيم [ } َوَما كَانَ لََنآ أَن نَّأِْتَيكُْم بُِسلْطَاٍن إِالَّ بِإِذِْن اهللا َوعلَى اهللا فَلَْيَتوَكَّلِ { 
  ذكرناُه ، فكيف ُيقالُ إنه عدوٌّ لََنا؟

من الوجَهنيِ معاً أَمَّا من حيثُ أَنَُّه حياولُ إيصالَ البالِء إلينا ، فهو كذلك إِالَّ أَنَّ اللََّه تعاىل منَعُه  أَنَُّه َعُدوٌّ: فاجلواُب 
عن ذلك ، وال يلَْزُم ِمْن كونه ُمريداً إليصال الضرِرِ إلينا أَنْ يكونَ قاِدراً عليه ، وأَمَّا من حيثُ إنه يقدم على 

تزيَني املعاصي وإلقاَء الشبهاِت ، كُلُّ ذلك لوقوعِ اإلنسانِ يف الباطل وبه يصُري حمروماً عن  الوْسوَسِة ، فمعلوٌم أَنَّ
  .الثَّوابِ 

بفتح العني ، وأبو السَّمَّال قرأها بالكسر ، فهما لغتان؛ : » َزلَلُْتْم « اجلمهور على » فَإِنْ َزلَلُْتْم « : قوله تعاىل 
  .» َزلَلُْتْم « بالبتداء الغاية ، وهي متعلِّقةٌ ب » ِمْن « مصدريَّةٌ ، » ِمْن بعِدما « يف » ما « و . كضلَلت ، وضِللت 

زلَّت قدمه تزلُّ زالًّ وزلالً ، إذا دحضت ، وأصل الزلل يف : ملتم ، يقال : ضللتم ، وقيل : أي » َزلَلُْتمْ « معىن 
  .القدم ، واستعماله يف االعتقادات 

  فصل
يعين حممَّداً } مِّن َبْعِد َما َجآَءْتكُُم البينات { ن زللتم يف حترمي السَّبت ، وحلم اإلبل ، فإ: يروى عن ابن عباس 

لئن شئت يا رسول اهللا ، لنتركنَّ كلَّ : يف كلِّ أفعاله ، فعند هذا قالوا } فاعلموا أَنَّ اهللا َعزِيٌز َحكِيٌم { وشرائعه ، 



إن : ومن قال ]  ١٣٦: النساء [ } أَيَُّها الذين آَمُنواْ آِمُنواْ باهللا َوَرُسوِلهِ  َيا{ : كتابٍ غري كتابك ، فأنزل اهللا تعاىل 
  .اآلية األوىل يف املنافقني قال يف هذه اآلية كذلك 

: إنَّ احلكم املشروط إمنا حيسن يف حقِّ من ال يكون عاملاً بعواقب األمور ، وأجاب قتادة عن ذلك فقال : فإن قيل 
  .يزلون ، ولكنه تعاىل قدَّم ذلك ، وأوعد فيه؛ ليكون له احلجَّة عليهم قد علم أنَّهم س

  فصل
  .يتناول مجع الدالئل العقليَّة والسمعيَّة } مِّن َبْعِد َما َجآَءْتكُُم البينات { : قوله 

على كل املمكنات ، غنّياً أمَّا العقليَّة ، فالعلم حبدوث العامل ، وافتقاره إىل صانع يكون عاملاً بكلِّ املعلومات ، قادراً 
  .عن كل احلاجات 

  .فهي البيان احلاصل بالقرآن والسُّنَّة : وأمَّا السمعيَّة 
  فصل

دلت اآلية على أنَّ عقوبة العامل بالذنب أعظم من عقوبة اجلاهل به ، ومن مل تبلغه دعوة اإلسالم ال : قال القرطيب 
  .يكون كافراً بترك الشَّرائع 

  فصل
دلَّت اآلية على أنَّ املؤاخذة بالذنب ال حتصل إالَّ بعد البيان ، وإزاحة العلَّة ، ودلت الية على أنَّ املترب  :قال القاضي 

  .حصول البيِّنات ، ال حوصل اليقني من املكلف 
نام يدلُّ على الزَّجر ، والتهديد ، والوعيد؛ ألن العزيز هو الذي ال مينع عن مراده ، وذلك إ» َعزِيٌز « : وقوله 

فَإِنْ َزلَلُْتْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءُتكُمْ « : حيصل بكمال القدرة ، وهو تعاىل قادر على كل املمكنات ، فكأنَّه تعاىل قال 
فاعموا أنَّ اهللا قادٌر عليكم ، ال مينعه عنكم مانع ، وهذا هناية يف الوعيد ، ألنه جيمع من ضروب اخلوف » البّينات 

إن عصيتين فأنت عارف يب ، وتعلم قدريت عليك ، واآلية : كر العقاب؛ كقول السيِّد لعبده ما ال جيمعه الوعيد بذ
فإنَّ الالئق باحلكمة أن مييز بني احملسن واملسيء ، فكما حيسن من » َحِكيٌم « : كما أهنا تدلُّ على هناية الوعد بقوله 

سن ، بل هذا أليق باحلكمة ، وأقرب للرمحة ، احلكيم إيصال العذاب إىل املسيء حيسن منه إيصال الثواب إىل احمل
وهذه اآلية تدلُّ على أنَّه ال وجوب لشيٍء قبل الشَّرع؛ ألنه تعاىل أثبت التهديد بشرط جميء البينات ، وقبل الشرع 

  .مل حتصل كلُّ البيِّنات 

  فصل
لسَّفاهة من السُّفهاء ، واهللا تعاىل وصف نفسه إن اهللا تعاىل يريد الكفر من الكفَّار ، وا: اجملربة تقول : قال اجلبَّائيُّ 

بأنه حكيم ، ومن فعل السَّفه وأراده ال يكون حكيماً ، وأجيب بأن احلكيم هو العامل بعواقب األمول ، فمعىن كونه 
  .تعاىل حكيماً أنَّه عامل جبميع املعلومات وذلك ال ينايف كونه خالقاً لكل األشياء ، ومريداً هلا 

  فصل
فسمعه أعرايبٌّ ، فأنكره؛ » فَإِنْ َزلَلُْتْم ِمْن بَْعِد َما َجاءَْتكُُم البَيَِّناُت فَاْعلَُموا أنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم « قارئاً قرأ  حيكى أنَّ

  ] .أنه إغراٌء عليه [ إنَّ هذا كالم اهللا تعاىل فال يقول كذا؛ احلكيم ال يذكر الغفران عند الزَّلل؛ : وقال 

  ) ٢١٠(ُع الْأُُموُر ظُُرونَ إِلَّا أَنْ َيأِْتَيُهمُ اللَُّه ِفي ظُلَلٍ ِمَن الَْغَمامِ وَالَْملَاِئكَةُ َوقُِضَي الْأَْمُر وَإِلَى اللَِّه تُْرَجَهلْ َيْن



  ]الطويل : [ لفظه استفهاٌم واملراد به النفي؛ كقوله » َهلْ « 
  غََوْيُت ، َوإِنْ َتْرُشْد غَزِيَّةُ أَْرُشِد... ْت َوَهلْ أََنا إِالَّ ِمْن غَزِيَّةَ إنْ غََو - ١٠٢٧

  :تأيت على أربعة أوجٍه » َهلْ « و . » ما « كما تقع بعد » إالَّ « ما ينظرون ، وما أنا ، ولذلك وقع بعدها : أي 
  ] . ٥٣ :األعراف [ } َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ َتأْوِيلَُه { : كهذه اآلية ، وقوله » َما « مبعىن : األأول 
وََهلْ { : قد أتى ، وقوله : أي ]  ١: اإلنسان [ } َهلْ أتى َعلَى اإلنسان { : كقوله تعاىل » قَْد « مبعىن : الثاين 

  .قد أتاك : ، أي ]  ١: الغاشية [ } َهلْ أََتاَك َحدِيثُ الغاشية { و ]  ٢١: ص [ } أََتاكَ َنَبأُ اخلصم 
َهلْ أَُنبِّئُكُْم على َمن { أَالَ أدلكم ، ومثله : أي ]  ٤٠: طه [ } َهلْ أَُدلُّكُْم { :  قال تعاىل» أَالَ « مبعىن : والثالث 

  .أال أنبئكم : أي ]  ٢٢: الشعراء [ } َتنَزَّلُ الشياطني 
  ] . ٤٠: الروم [ } َهلْ ِمن ُشَركَآِئكُْم مَّن َيفَْعلُ { : مبعىن االستفهام ، قال تعاىل : الرابع 

  ]الطويل : [ هنا مبعىن ينتظرون ، وهو معدى بنفسه ، قال امرؤ القيس » ن َيْنظُرو« و 
  ِمَن الدَّْهرِ َيْنفَعْنِي لََدى أُمِّ ُجْنَدبِ... فَإِنَّكَُما إِنْ َتْنظَُرانَِي َساَعةً  - ١٠٢٨

لنظر مبعىن البصر يتعدَّى وليس املراد هنا بالنظر تردد العني؛ ألنَّ املعىن ليس عليه؛ واستدلَّ بعضهم على ذلك بأن ا
، ويضاف إىل الوجه ، ويف اآلية الكرمية متعدٍّ بنفسه ، وليس مضافاً إىل الوجه ، ويعين بإضافته إىل الوجه » ىل « ب 

يس فيكون مبعىن االنتظار ، وهذا ل]  ٢٣،  ٢٢: القيامة [ } ُوُجوهٌ َيْوَمِئذٍ نَّاِضَرةٌ إىل َربَِّها َناظَِرةٌ { : قوله تعاىل 
ممنوٌع ، إذ » وهو هنا متعدٍّ بنفسه « : فمسلم ، وقوله » إىل « إن الذي مبعىن البصر يتعدَّى ب : بشيء ، أما قوله 

، إذا مل يكن لبٌس ، وأمَّا » أَنَّ « و » أَنْ « حمذوفاً؛ ألنه يطَّرد حذفه مع » إلَى « حيتمل أن يكون حرف اجلر وهو 
[ } أرين أَنظُْر إِلَْيكَ { : ، فممنوٌع أيضاً ، إذ قد جاء مضافاً للذات؛ قال تعاىل  »ُيضَاُف إىل الَوْجِه « : قوله 

عائٌد على املخاطبني » يَْنظُُرونَ « والضمري يف ] .  ١٧: الغاشية [ } أَفَالَ َينظُُرونَ إِلَى اإلبل { ]  ١٤٣: األعراف 
  .فهو التفاٌت » َزلَلُْتمْ « : بقوله 
  .ما ينظرون إال إتيان اهللا : وهو استثناٌء مفرَّغٌ ، أي » َينْظُُرونَ « هذا مفعول } َيأِْتَيُهمُ  إِالَّ أَن{ : قوله 

  .واملعىن ما ينظرون ، يعين التاركون الدخُّول يف السِّلم 
  :فيه أربعة أوجٍه » يف ظُلَلٍ « : قوله تعاىل 

ه أو عقابه أو حنو ذلك ، أو يكون كنايةً عن االنتقام ، إذ يأتيهم أمره أو قدرت: أن يتعلَّق بيأتيهم ، واملعىن : أحدها 
  .اإلتيان ميتنع إسناده إىل اهللا تعاىل حقيقةً 

  :أن يتعلَّق مبحذوف على أنه حال ، ويف صاحبها وجهان : والثاين 
  .يف حال كوهنم مستقرين يف ظلل ، وهذا حقيقة : هو مفعول يتيهم ، أي : أحدمها 
  .أمر اهللا يف حال كونه مستقراً يف ظلل : عاىل باجملاز املتقدِّم ، أي أنه اهللا ت: والثاين 

مبعىن الباء » يف « إالَّ أن يأتيهم بظلل؛ ومن جميء : مبعىن الباء ، وهو متعلٌق باإلتيان ، أي » يف « أن تكون : الثالث 
  ]الطويل : [ قوله 

  َخبُِريونَ يف طَْعنِ الكُلَى َواَألَباهِرِ...  - ١٠٢٩
  ]الطويل : [ إنَّما يتعدَّى بالباء؛ كقوله » َخبِريِيَن « نَّ أل

  َخبٌِري بأَدَْواِء النَِّساِء طَبِيُب... فَإنَّين .  - ١٠٣٠
إالَّ أن يأتيهم اهللا واملالئكة يف ظللٍ : مقدَّماً عليها وحيكى عن أّيب ، واألصل » املَالَِئكَِة « أن يكون حاالً من : الرابع 



مل يسند إىل اهللا تعاىل  -واحلالة هذه  -يقلُّ اجملاز ، فإنه  -أيضاً  -ذا قراءة عبد اهللا إياه كذلك ، وهبذا ، ويؤيِّد ه
  .إالَّ اإلتيان فقط باجملاز املتقدم 

  :يف ظاللٍ ، وفيها وجهان : وقرأ أُّيب وقتادة والضَّحاك 
  .صلّ وصالل : أهنا مجع ظلّ؛ حنو : أحدمها 
  .ظلَّة؛ كقلَّة وقالل ، وخلَّة وخالل ، إالَّ أنَّ فعاالً ال ينقاس يف فُعلة أهنا مجع : والثاين 

  :فيه وجهان » ِمَن الَغَمامِ « : قوله تعاىل 
  .ِمْن على هذا للتعبيض « و . ظُلَلٍ كائنٍة من الغمام : التقدير » ظُلَل « أنه متعلق مبحذوف؛ ألنه صفةٌ ل : أحدمها 
  .من ناحية الغمام : ، وهي على هذا البتداء الغاية ، أي « أِْتيهم َي» أنه متعلق ب : والثاين 

  .« اهللا » ؛ عطفاً على اسم « املَالَِئكَةُ » واجلمهور على رفع 
  :وفيه وجهان « املالئكِة » جبرِّ : وقرأ احلسن وأبو جعفر 

  .كة إالَّ أن يأتيهم يف ظللٍ ، ويف املالئ: ، أي « ظُِللٍ » العطف على : أحدمها 
من الغمام ومن املالئكة ، فتوِصف املالئكة بكوهنا ظلالً على التشبيه ، وعلى : أي « الغمامِ » العطف على : والثاين 

احلقيقة ، فيكون املعىن يأتيهم أمر اهللا وآياته ، واملالئكة يأتون ليقومون مبا أمروا به من اآليات والتعذيب ، أو غريمها 
  .من أحكام يوم القيامة 

  :فعالً ماضياً مبنياً للمفعول ، وفيه وجهان « قُِضَي » اجلمهور على « وقُِضَي األمُر » : له قو
وهو داخل يف حيِّز االنتظار ، ويكون ذلك من وضع املاضي موضع « يَأْتيهم » أن يكون معطوفاً على : أحدمها 

وقوله ]  ١: النحل [ } أتى أَْمرُ اهللا { : له ويقضى األمر وإمنا جيء به كذلك؛ ألنه حمققٌّ كقو: املستقبل ، واألصل 
والسبب يف اختيار هذا اجملاز ، ]  ١١٦: املائدة [ } َوإِذْ قَالَ اهللا ياعيسى ابن مَْرَيَم أَأَنَت قُلَت ِللنَّاسِ اختذوين { : 

  .قعت إمَّا التنبيه على قرب اآلخرة ، وكأهنا قد أتت ، أو املبالغة يف تأكيد وقوعها ، كأهنا قد و
أن يكون مجلة مستأنفة برأسها ، أخرب اهللا تعاىل بأنه قد فرغ من أمرهم ، فهو من عطف اجلمل ، وليس : والثاين 

  .داخالً يف حّيز االنتظار 
وقال غريه . « َعلَى املْصَدرِ املرفوع؛ عطفاً على املالئكة » : قال الزخمشريُّ « َوقََضاء اَألْمرِ » : وقرأ معاذ بن جبل 

  .« املالئكة » املدِّ واخلفض؛ عطفاً على ب: 
بظُللٍ ، وباملالئكة ، وبقضاء األمر ، فيكون عن معاذ قراءتان : أي « الَباِء » مبعىن « ِفي » وتكون على هذا : قيل 

  .« وقُِضَي األمر » : ي املالئكة ، الرفع واخلفض ، فنشأ عنهما قراءتان له يف قوله 

: قضاء ببني اخللق يوم القيامة ، وإنزال كلِّ واحد منزلته من جنٍَّة ، أو نارٍ؛ قال تعاىل ومعىن قضي األمر؛ هو فصل ال
  ] . ٢٢: إبراهيم [ } َوقَالَ الشيطان لَمَّا قُِضَي األمر إِنَّ اهللا َوَعدَكُْم َوْعَد احلق { 

ال ترجع إالَّ إليه دون : لالختصاص ، أي هذا اجلار متعلق مبا بعده ، وإمنا قدِّم } وإىل اهللا تُْرَجُع األمور { : قوله 
بالتأنيث جلريان مجع التكسري جمرى املؤنث ، إالَّ أنَّ محزِة والكسائي ونافعاً قرؤوا » ُتْرَجعُ « : وقرأ اجلمهور . غريه 

فَإِن { : اىل يستعمل متعدياً تارةً ، والزماً أخرى ، وقال تع» َرَجعَ « ببنائه للفاعل ، والباقون ببنائه للمفعول ، و 
رباعياً ، وهي لغة » أرجع « فجاءت القراءتان على ذلك ، وقد مسع يف املتعدي ]  ٨٣: التوبة [ } رَّجََعَك اهللا 

» يُْرَجُع « : وقرأ خارجة عن نافع . ضعيفة ، ولذلك أبت العلماء أن جتعل قراءة من بناه للمفعول مأخوذةً منها 
: إمَّا اهللا تعاىل ، أي : تأنيثه جمازي ، والفاعل احملذوف يف قراءة من بناه للمفعول بالتذكري ، وببنائه للمفعول؛ ألن 



يرجعها إىل نفسه بإفناء هذه الدار ، وإمَّا ذوو األمور؛ ألنه ملَّا كانت ذواهتم وأحواهلم شاهدةً عليهم بأهنم مربوبون 
  .جمزيُّون بأعماهلم كانوا رادِّين أمورهم إىل خالقها 

  .بضم التاء ثالثة معاٍن » ُتْرَجُع اُألمُوُر « يف قوله :  -رمحه اهللا  -ال قال القفَّ
  .ما ذكرناه ، وهو أنه جلَّ جالله يرجعها إىل نفسه : أحدها 
» إىل أَْيَن ُيذَْهبُ بَِك « : ويقول الرجلُ لغريه » فالنٌ يُْعَجُب بنفسه « أنه على مذهب العرب ، من قوهلم : والثاين 

  .يكن أََحٌد َيذَْهُب به ، وإن مل 
أن ذوات اخللق ملا كانت شاهدةً عليهم ، بأهنم خملوقون حماسبون ، كانوا راّدين أمرهم إىل خالقهم ، : والثالث 

ُيسَبُِّح ِللَِّه َما ِفي { يردّها العباد إليه ، وإىل حكمه بشهادة أنفسهم ، وهو كقوله : أي » ُتْرَجُع اُألمُوُر « فقوله 
َوللَّهِ { : فإن هذا التسبيح حبسب احلال ، ال حبسب النطق ، وقوله ]  ١: اجلمعة [ } َوَما ِفي األرض  السماوات

املعىن يسجد له املؤمنون طوعاً ، : قيل ]  ١٥: الرعد [ } َيْسُجُد َمن ِفي السماوات واألرض طَْوعاً َوكَْرهاً 
  .هللا ويسجد له الكفَّار كرهاً بشهادة أنفسهم بأنَّهم عبيد ا

  »الظلل « فصل يف تفسري 
: هو السَّحاب األبيض الرَّقيق ، مسِّي غماماً؛ ألنه يغمُّ ، أي » والَغَماُم « مجع ظُلٍَّة ، وهو ما أظَلََّك اهللا به » الظُّلَلُ « 

  .يستر 
  .هو غري السحاب ، ومل يكن إالَّ لبين إسرائيل يف تيههم : وقال جماهٌد 
  .بابة أبيض كهيئة الضَّ: وقال مقاتلٌ 
واألوىل يف هذه اآلية وما شاكلها أن يؤمن اإلنسان بظاهرها ، ويكل علمها إىل . يف سترٍة من الغمام : قال احلسن 

  .اهللا تعاىل؛ على ذلك مضت أئمة السَّلف ، وعلماء السُّنَّة 
كان مكحولٌ ، والزُّهريُّ ، هذا من املكتوم الذي ال يفسَّر ، و: قال ابن عباس ، يف رواية أيب صاحل ، والكليب 

: واألوزاعيُّ ، ومالٌك ، وابن املبارك ، وسفيان الثَّوريُّ ، واللَّيث بن سعد ، وأمحد ، وإسحاق يقولون فيه ويف أمثاله 
  .أَِمرَّها كما جاءت بال كيف 

ه؛ ليس ألحٍد أن قراءته ، والسكوت عن: كلّ ما وصف اهللا به نفسه يف كتابه ، فتفسريه : قال سفيان بن عيينة 
  .يفسِّره إالَّ اهللا ورسوله 

  :نزل القرآن على أربعة أوجٍه : وروي عن ابن عبَّاسِ أنه قال 
  .وجه ال يعرفه أحد جلهالته ، ووجه يعرفه العلماء ، ووجه نعرفه من قبل العربيَّة فقط ، ووجه ال يعلمه إالَّ اهللا 

  :ل ، وفيه وجوٌه ال بدَّ من التَّأوي: وقال مجهور املتكلِّمني 
فجعل جميء اآليات جميئاً له؛ على التفخيم لشأن اآليات؛ ألنه قال قبله . آياُت اهللا } َيأْتَِيُهُم اهللا { أنَّ املراد : أحدها 

ر أن يصح مث ذكر هذه اآلية يف معرض التهديد ، ومعلوٌم أنه بتقدي» فَإشْن َزلَلُْتْم ِمْن َبْعِد َما َجاءَْتكُْم البَيَِّناتُ « : 
اجمليء على اهللا تعاىل مل يكن جمرد حضوره سبباً للتهديد والزَّجر ، وإذا ثبت أنَّ املقصود من اآلية إنَّما هو الوعيد 
والتهديد والزجر ، وجب أن يضمن يف اآلية جميء اآليات والقهر والتَّهديد ، ومىت أضمرنا ذلك ، زالت الشُّبهة 

  .بالكلية 
. حياربون أولياءه : واملراد ]  ٣٣: املائدة [ } إِنََّما َجَزآُء الذين ُيَحارُِبونَ اهللا { : ر اهللا ، كقوله أن يأتيهم أم: الثاين 
يأتيهم أمر : املراد » َيأِتيهِم اللَُّه « : أهل القرية ، فكذا قوله : واملراد ]  ٨٢: يوسف [ } واسأل القرية { : وقوله 



، وليس فيه إالَّ حذف املضاف ، وإقامة املضاف ]  ٢٢: الفجر [ } وامللك َصفّاً َصفّاً َوَجآَء َربَُّك { : اهللا ، كقوله 
وهو إنَّما أمر » ضرب األمري فالناً ، وصلبه ، وأعطاه « : إليه مقامه ، وهو جماٌز مشهوٌر كثريٌ يف كالمهم ، تقول 

لْ َيْنظُُرونَ إِالَّ أَن َتأْتَِيُهُم املالئكة أَْو َيأِْتَي أَمْرُ َه{ : بذلك ، ألنه تولَّى ذلك بنفسه ، ويؤكد هذا قوله يف سورة النحل 
فصارت هذه اآلية مفسرة لتلك اآلية ، ألنَّ هذه اآليات ملَّا وردت يف واقعٍة واحدٍة ، مل ]  ٣٣: النحل [ } رَبَِّك 

واأللف والالم للمعهود السَّابق ، »  َوقُِضَي األَْمُر« : قوله بعده  -أيضاً  -يبعد محل بعضها على البعض ، ويؤيِّده 
  .وهو األمر الذي أمضرمناه 

  .أمر اهللا صفة قدمية ، فاإلتيان عيلها حمالٌ : فإن قيل 
  .حمال  -أيضاً  -أنه أصواٌت ، فتكون أعراضاً ، فاإلتيان عليها : وعند املعتزلة 

  :أن األمر يف اللغة له معنيان : واجلواب 
َوَمآ { ، ]  ٥٠: القمر [ } َوَمآ أَمُْرَنآ إِالَّ وَاِحَدةٌ كَلَْمحٍ بالبصر { : ن والطَّريق؛ قال تعاىل الفعل والشَّأْ: أحدمها 

، » َألْمرِ َما ُيَسوَُّد َمْن ُيَسوَّدُ « ، و » َألْمرِ َما َجَدَع قَِصٌري أَْنفَُه « : ، ويف املثل ]  ٩٧: هود [ } أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرشِيٍد 
مر عبارة عن الفعل ، وهو ما يليق بتلك املواقف من األهوال ، وهذا هو التَّأويل األول ، وإن محلنا األمر فيجعل األ

  :على ضدِّ النهي ، ففيه وجهان 
  .أن منادياً ينادي يوم القيامة أال أن اهللا يأمركم بكذا ، وكذا ، فذاك هو إتيان األمر : أحدمها 
  .أن مساع ذلك النداء ووصول تلك الظلل يكون يف زمان واحد : ظللٍ ، والتقدير مع : ، أي » يف ظُلَلٍ « : وقوله 

أن يكون املراد من إتيان أمر اهللا يف ظلل حصول أصوات مقطَّعة خمصوصة يف تلك الغمامات ، تدلُّ على : الثاين 
ل من الغمام أنه تعاىل جعله مارة ملا حكم اهللا تعاىل على كلِّ ما يليق به؛ من السَّعادة ، والشقاوة ، وتكون فائدة الظُّل

  .يريد إنزاله بالقوم ، فعنده يعلمون أنَّ األمر قد حضر وقرب 
أن يأتيهم اهللا مبا وعد من احلساب ، والعذاب ، فحذف ما يأيت به ، هتويالً عليهم؛ إذ لو ذكر كان : الوجه الثالث 

سام خواطرهم ، وذهاب فكرهم يف كل وجٍه ، كقوله أسهل عليهم يف باب الوعيد ، وإذا مل يذكر كان أبلغ؛ النق
: احلشر [ } فَأََتاُهُم اهللا ِمْن َحْيثُ لَْم َيْحَتِسُبواْ { : وقوله ]  ٢٦: النحل [ } فَأََتى اهللا ُبنَْيانَُهْم مَِّن القواعد { : تعاىل 
فَأََتى اهللا { : وآتاهم العذاب ، كالتفسري لقوله ]  ٢٦: النحل [ } فََخرَّ َعلَْيهُِم السقف ِمن فَْوِقهِْم { : أو قوله ]  ٢

  ] . ٢٦: النحل [ } ُبْنيَاَنُهْم مَِّن القواعد فََخرَّ َعلَْيهُِم السقف ِمن فَْوِقهِْم 
هل ينظرون إالَّ أن يأتيهم اهللا بظللٍ من الغمام ، : ، وتقديره » الَباِء « مبعىن » ِفي « أن تكون : الوجه الرابع 
  .يقام بعضها مقام بعضٍ  وحروف اجلرِّ

ياأيها { : وهو أوضح عندي من كلِّ ما سلف ، وهو أنَّا ذكرنا أنَّ قوله تعاىل : قال ابن اخلطيب : الوجه اخلامس 
بينات فَإِن َزلَلُْتْم مِّن َبْعِد َما َجآَءْتكُُم ال{ : نزلت يف اليهود ، فعلى هذا قوله } الذين آَمُنواْ ادخلوا ِفي السلم كَآفَّةً 

َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن يَأِْتيَُهُم اهللا ِفي { : وحينئٍذ يكون قوله [ يكون خطاباً مع اليهود ، } فاعلموا أَنَّ اهللا َعزِيزٌ َحكِيٌم 
أهنم ال يقبلون دينك حىت يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام : ، واملعىن ] حكاية عن اليهود } ظُلَلٍ مَِّن الغمام واملالائكة 

[ } لَن نُّْؤِمَن لََك حىت َنَرى اهللا َجهَْرةً { : ، وذلك ألهنم فعلوا مع موسى عليه الصالة والسالم مثل ذلك ، فقالوا 
  ] . ٥٥: البقرة 

وإذا كان هذا كايةً عن اليهود ، مل ميتنع إجراء اآلية على ظاهرها؛ ألن اليهود كانوا مشبِّهةً ، وكانوا جيوِّزون على 
على الطُّور يف ظلل من الغمام  -عليه السالم  -إنَّه تعاىل جتلَّى ملوسى : يء والذَّهاب ، وكانوا يقولون اهللا تعاىل اجمل



وعلى هذا فيكون الكالم حكايةً عن معتقد اليهود القائلني  -عليه السالم  -، وطلبوا مثل ذلك يف زمن حممد 
  .للفظ على اجملاز بالتشبيه ، فال حيتاج حينئٍذ إىل تأويلٍ ، وال إىل محل ا

وباجلملة فاآلية الكرمية تدلُّ على أنَّ قوماً ينتظرون أن يأتيهم اهللا ، وليس يف اآلية داللةٌ على أهنم حمقُّون يف ذلك 
  .االنتظار ، أو مبطلون؛ فزال ذلك اإلشكال 

  ؟} ر َوإِلَى اهللا ُتْرَجُع االمو{ : فعلى هذا التَّأويلن كيف يتعلق قوله تعاىل : فإن قيل 
الوجه فيه أنَّه تعاىل ملَّا حكى عنادهم ، وتوقفهم يف قبول الدِّين على هذا الشرط الفاسد ، ذكر بعده ما جيري : قلنا 

  .} َوإِلَى اهللا تُْرَجُع االمور { : جمرى التهديد ، فقال 
مع املؤمنني خطاباً مع وهذا من أعظم االفتراء على اهللا ، وعلى كتابه؛ حيث جعل خطاب اهللا : قال ابن تيميَّة 

أنَّ اهللا مع املؤمنني خطاباً مع اليهود ، مع أنَّ اهللا تعاىل } ياأيها الذين آَمُنواْ ادخلوا ِفي السلم { : اليهود وهو قوله 
} اِئيلَ يَاَبنِي إِسَْر{ : ، ويقول ألولئك } ياأيها الذين آَمُنواْ { : دائماً يفصل يف كتابه بني اخلطابني ، فيقول للمؤمنني 

، فكيف جيعل خطاب املؤمنني الصريح خطاباً لليهود فقط؟ وهذا من أعظم تدبديل للقرآن } ياأهل الكتاب { ، و 
.  

إن زللتم ملن هم مقيمون على الكفر : ال يقال } فَإِن َزلَلُْتْم مِّن َبْعِد َما َجآَءْتكُُم البينات { : وأيضاً فقوله بعد ذلك 
  .والضالل 

أنه من اعتقاد اليهود الفاسد ، ال من } َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن يَأِْتيَُهُم اهللا ِفي ظُلَلٍ مَِّن الغمام { : قوله تعاىل  وأما قوله يف
كالم اهللا تعاىل الذي توعَّد به عباده ، فهذا افتراٌء على اهللا ، وكذب على اليهود ، وأيضاً فإنه مل ينقل أحد عنهم 

  .أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام  -عليه السالم  -من حممد أهنم كانوا ينتظرون يف ز
وقد ذكر املفسرون وأهل السِّري واملغازي يف خماطبات اليهود الذين كانوا باحلجاز للنيب صلى اهللا عليه وسلم مع 

: ا يقولون كثرة من كان من اليهود باحلجاز ، وكثرة ما نزل بسببهم من القرآن ، وكذلك ما نقل عنهم أنَّهم كانو
على الطُّور يف ظللٍ من الغمام وهو أمر مل يذكره اهللا تعاىل عنهم على هذا الوجه ، فإن » ُموسى « إنَّ اهللا جتلَّى ل 

كان هذا حقّاً عنهم ، وكانوا ينتظرون مثل ذلك ، فيكونون قد جوَّزوا أن يكون اهللا جتلَّى لرسول اهللا كما جتلَّى 
مل يقولوا ذلك ، وما ذكره اهللا تعاىل عنهم من طلبهم رؤية اهللا جهرةً ، فهذا حقٌّ ، ولكن  ملوسى ، ومعلوم أنَّ اليهود

أخرب أنَّهم طلبوا الرؤية ومل خيرب أنَّهم انتظروها ، واملطلب للشيء معتقٌد؛ ألنه يكون ال طالب من غري أن يكون ، 
  ] . ١٠٨: البقرة [ } ْم كََما سُِئلَ موسى ِمن قَْبلُ أَْم تُرِيُدونَ أَن َتْسأَلُواْ َرسُولَكُ{ : وهذا كقوله تعاىل 

  ) ٢١١(إِنَّ اللََّه َشدِيُد الِْعقَابِ َسلْ َبنِي إِسَْرائِيلَ كَْم آتَْيَناُهْم ِمْن آَيٍة بَيَِّنٍة َوَمْن ُيَبدِّلْ نِْعَمةَ اللَِّه ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُه فَ

  : وهي حتتمل وجهني» َسلْ « : قرأ اجلمهور 
َخافَ َيَخاُف ، وهل هذه األلف مبدلة من مهزة ، أو واو ، أو ياء؟ : سال يسال ، مثل : أن تكون من لغة : أحدمها 

» َخْف « مثل » َسلْ « : فحينئٍذ يكون األمر منها ]  ٦١: البقرة [ } فَإِنَّ لَكُْم مَّا َسأَلُْتمْ { : خالف تقدَّم يف قوله 
مر على اجملزوم ، التقى ساكنان فحذفت العني لذلك ، فوزنه على هذا فَلْ ، وهبذا التقدير ملَّا سكنت الالم محالً لأل

  .» وكان « ، » قال « على وزن » َسالَ َساِئلٌ « قرأ نافٌع ، وابن عامر 
  .أن تكون من سأل باهلمز : والثاين 



 ألقيت حركة اهلمزة على السِّني ، ختفيفاً ، اسأل مث: سأَلَ َيسْأَلُ مثل زَأر األسد َيزْأَُر ، واألصل : قال قطرٌب 
  .واعتددنا حبركة النقل ، فاستغنينا عن مهزة الوصل فحذفناها ، ووزنه أيضاً فَلْ حبذف العني ، وإن اختلف املأخذ 

بالنقل ومهزة الوصل ، » اَسلْ « : وقرأ قوم . على األصل من غري نقلٍ » اْسأَلْ « : وروى عباس عن أيب عمرو 
  .باهلمز » الَْحمر « : هم مل يعتدُّوا باحلركة املنقولة كقوهلم كأنَّ

فَاسْأَلِ الذين يَقَْرُءونَ { ]  ٨٢: يوسف [ } واسأل القرية { بغري مهزٍ ، وقرأوا » َسلْ بَنِي إْسرَائِيلَ « وقرأ بعضهم 
زة ، وقرأ الكسائيُّ الكلَّ بغري مهزٍ باهلم]  ٣٢: النساء [ } واسألوا اهللا ِمن فَْضِلِه { ]  ٩٤: يونس [ } الكتاب 

  .مفعولٌ أول عند اجلمهور » بين « اتِّباعاً للمصحف ، فإنَّ األلف ساقطةٌ فيها أمجع ، و 
  :وجهان » كَْم « يف » كم آتيناهم « : وقوله 

لى مذهب ع» آتياناهم « نصبها على أهنا مفعولٌ ثاٍن ل : واختلف يف ذلك فقيل . أهنا يف حمل نصب : أحدمها 
  .اجلمهور ، وأول على مذهب السُّهيلي ، كما تقدَّم 

كم آتينا آتيناهم ، وإمنا قدرنا ناصبها بعدها؛ ألنَّ : جيوز أن ينتصب بفعل مقدَّر يفسِّره الفعل بعدها تقديره : وقيل 
ب االشتغال ، قال أبو حيَّان االستفهام له صدر الكالم ، وال يعمل فيه ما قبله ، قاله ابن عطيَّة ، يعين أنه عنده من با

وال يف سبيها ، وإذا مل » كَْم « متييزاً؛ ألن الفعل املفسِّر مل يعمل يف ضمري » ِمْن آيٍة « وهذا غري جائزٍ إنْ كان : 
  .يكن كذلك ، امتنع أن يكون من ابا سببيِّه 

  .ا ما مل جييزه أحد ويكون من باب االشتغال ، وهذ» زَْيداً ضرْبُت « : ونظري ما أجازه أن تقول 
على القوم ، جاز ذلك؛ ألنَّ يف مجلة االشتغال ضمري األول؛ ألنَّ » كَْم « فإن قلنا أنَّ متييزها حمذوف ، وأطلقت 

ِمْن « وهذا الذي قاله الشيخ من كونه ال يتمشَّى على كون : قال شهاب الدِّين » كَْم ِمْن قَْوم آتيناُهْم « : التقدير 
هو على التقدير األول ، مفعول ثان آلتيناهم ، « ِمْن آيٍة » : وقوله « قد صرَّح به ابن عطيَّة فإنه قال متييزاً » آية 

  .يعين باألول نصبها على االشتغال ، وبالثاين نصبها مبا بعدها » وعلى الثاين يف موضع التمييز 

عدها يف حملِّ رفع خرباً هلا ، والعائد حمذوفٌ يف حملِّ رفع باالبتداء ، واجلملة ب» كَْم « أن تكون : الوجه الثاين 
كم آتينامهوها ، أو آتيناهم إيَّاها ، أجازه ابن عطيَّة وأبو البقاء ، واستضعفه أبو حيَّان من حيث إن حذف : تقديره 

  ]السريع : [ عائد املبتدأ املنصوب ال جيوز إالَّ يف ضرورٍة ، كقوله 
  بِالَْحُق الَ ُيْحَمُد بالَْباِطلِ... َنا َوَخاِلٌد َيْحَمدُ َساَداُت - ١٠٣١

، أو ما أشبهها يف » كُلٍّ « وهذا نقل بعضهم ، ونقل ابن مالٍك ، أنَّ املبتدأ إذا كان لفظ . وخالٌد حيمده : أي 
[ } حلسىن وَكُالًّ َوَعَد اهللا ا{ : االفتقار والعموم جاز حذف عائده املنصوب اتفاقاً من البصريِّني والكوفيِّني ، ومنه 

يف قراءة نافعٍ ، وإذا كان املبتدأ غري ذلك ، فالكوفيُّون مينعون ذلك ال يف السِّعة ، والبصريُّون ]  ٩٥: النساء 
فقد حصل أنَّ الذي أجازه . » ُحكْم « برفع ]  ٥٠: املائدة [ } أَفَُحكَْم اجلاهلية َيْبُغونَ { : جييزونه بضعٍف ، ومنه 
  .كوفيني ، ضعيف عند البصريني ابن عطية ممنوٌع عند ال

هذه استفهامية ، أو خربية؟ الظاهر األول ، وأجاز الزخمشريُّ فيها الوجهني ، ومنعه أبو حيَّان من » كَْم « وهل 
اخلربية مستقلة بنفسها ، غري متعلقٍة بالسؤال ، فتكون مفلتةً ّمما قبلها ، واملعىن يؤدي إىل انصباب » كَْم « حيث إن 
سل بين إسرائيل عن اآليات اليت : يها ، وأيضاً فيحتاج إىل حذف املفعول الثاين للسؤال ، تقديره السؤال عل

  .كثرياً من اآليات اليت آتيناهم ، واالستفهامية ال حتتاج إىل ذلك : آتيناهم ، مث قال 
  :فيه وجهان » ِمْن آيٍة « و 



حمذوفاً » كَْم « ةٌ على االشتغال؛ كما تقدَّم ، ويكون ممِّيز منصوب» كَْم « أهنا مفعول ثان على القول بأنَّ : أحدمها 
استفهامية ال » كَْم « زائدةٌ يف املفعول؛ ألنَّ الكالم غري موجب ، إذ هو استفهاٌم ، وهذا إذا قلنا إنَّ » ِمن « ، و 

خفش ، والكوفيِّني ، خبالف ما ال تزاد يف الواجب إالَّ على رأي األ» ِمْن « خربيةٌ؛ إذ الكالم مع اخلربية إجياٌب ، و 
فيمكن أن جيوز ذلك فيه النسحاب االستفهام على ما بعده وفيه بعٌد ، ألنَّ : قال أبو حيَّان . إذا كانت استفهامية 

 يف» ِمْن « على زيادة » كَْم ِمْن ِدْرهمٍ أعطيته ِمْن َرجلٍ « : متعلَّق االستفهام هو املفعول األول ال الثاين ، فلو قلت 
  .انتهى « لكان فيه نظٌر » َرُجلٍ « 

سواء وليها : استفهامية كانت أو خربية مطلقاً ، أي « كَْم » على مميِّز « ِمْن » أهنا متييز ، وجيوز دخول : والثاين 
يف حملِّ  وما يف حيِّزها« كَْم » ممِّزها ، أم فصل بينهما جبملٍة ، أو ظرٍف أو جارٍّ وجمرورٍ ، على ما قرَّره النحاة ، و 

: إىل األوَّل بنفسه وإىل الثَّاين حبرف جرٍّ : نصب أو خفض ، ألهنا يف حمل املفعول الثاين للسؤال فإنَّه يتعدَّى الثنني 
  :سألته عن كذا وبكذا؛ قال تعاىل : إَما عن ، وإمَّا الباء؛ حنو 

  ]الطويل : [ ه ، وقد مجع بينهما يف قول]  ٥٩: الفرقان [ } فَاسْأَلْ بِِه َخبِرياً { 
  فَأَصَْبْحَن الَ َيسْأَلْنَنِي َعْن بَِما بِِه...  - ١٠٣٢
» كَْم « النصب ، واخلفض حبسب التقديرين ، و » كَْم « وقد حيذف حرف اجلرِّ ، فمن مثَّ جاز يف حملِّ . . ... 

: [ ، وقوله ]  ٤٠: القلم [ { } : هنامعلقة للسؤال ، والسؤال ال يعلَّق إال باالستفهام؛ كهذه اآلية ، وقوله تعاىل 
  ]الطويل 
  سَاِئلْ َبنِي أََسٍد َما َهِذِه الصَّْوُت... َيا أَيَُّها الرَّاِكُب املُْزجِي َمِطيََّتُه  - ١٠٣٣

  ]السبيط : [ وقال آخر 
  َواسْأَلْ بَِمْصقَلَةَ الَبكْرِيِّ َما فََعال...  - ١٠٣٤

ألنه سبٌب للعلم ، والعلم يعلَّق ، فكذلك سببه ، وإذا : ال القلوب؛ قالوا وإمنا علَّق السؤال ، وإن مل يكن من أفع
  ]الطويل : [ كانوا قد أجروا نقيضه يف التعليق جمراه يف قوله 

  َورُِحيكُْم ِمْن أَيِّ رِيحِ اَألَعاصِرِ... َوَمْن أَْنُتُم إِنَّا َنسِيَنا َمَن أَنُْتُم  - ١٠٣٤
  .فإجراؤهم سببه جمراه أوىل 

هل بسيطةٌ ، أو مركبة من كاف التَّشبيه وما االستفهامية ، حذفت ألفها؛ الجنرارها ، : » كَْم « اختلف النحاة يف و
يف بعض اللغات ، فركِّبتا تركيباً الزماً؟ » ِلْم فََعلَْت كَذَا « من » ِلْم « مث سكنت ميمها ، كما سكّنت ميم 

  .يَّةً مراداً هبا التكثري ، ومل يأت ممِّزها يف القرآن إال جمروراً مبن وأكثر ما جتيء يف القرآن خرب. والصحيح األول 
: كم آتيناهم من آية بيِّنٍة ، وكفروا هبا ، ويدلُّ على هذا اإلضمار قوله : يف اآلية حذٌف ، والتَّقدير : قال أبو مسلمٍ 

  .} َوَمن ُيَبدِّلْ نِْعَمةَ اهللا { 
  فصل

كان عالماً هبا  -عليه السالم  -بين إسرائيل ليخربوك عن تلك اآليات لتعلمها؛ ألنه اعلم أنَّه ليس املقصود اسأل 
بإعالم اهللا له ، وإمنا املقصود املبالغة يف الزَّجر عن اإلعراض عن دالئل اهللا تعاىل ، فهو سؤالٌ على جهة التَّقريع 

لذين آَمُنواْ ادخلوا ِفي السلم كَآفَّةً َوالَ َتتَّبِعُواْ ياأيها ا{ : والتَّوبيخِ؛ ألنه أمر باإلسالم ، وهنى عن الكفر بقوله 
أعرضتم عن هذا : أي ]  ٢٠٩: البقرة [ } فَإِن َزلَلُْتمْ { : مث قال ]  ٢٠٨: البقرة [ } ُخطُوَاِت الشيطان 

} فاعلموا أَنَّ اهللا َعزِيٌز َحِكيٌم فَإِن َزلَلُْتْم مِّن بَْعِد َما َجآءَْتكُمُ البينات { : التكليف صرمت مستحقني للتهديد ، بقوله 



: البقرة [ } َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن يَأِْتيَُهُم اهللا ِفي ظُلَلٍ مَِّن الغمام واملالائكة { : ، مث هدَّدهم بقوله ]  ٢٠٩: البقرة [ 
ا أسالفهم آيات بيناٍت يعين هؤالء احلاضرين كم آتين} َسلْ بين إِسَْراِئيلَ { : ، مث ثلَّث التهديد بقوله ]  ٢١٠

فأنكروها ، فال جرم استوجبوا العقاب ، وهذا تنبيه هلؤالء احلاضرين على أهنم لو زلُّوا عن آيات اهللا ، لوقعوا يف 
  .العذاب 

  :قوالن » اآلية البيِّنة « ويف املراد ب 
ام ، وإنزال املن والسلوى ، فلق البحر ، وتظليل الغم: كما تقدَّم حنو  -عليه السالم  -معجزات موسى : أحدمها 

والعصا ، واليد البيضاء ، وإنزال التوراة ، وبّين هلم اهلدى  -عليه السالم  -ونتق اجلبل ، وتكليم اهللا تعاىل موسى 
  .من الكفر 

وصدقه ، املراد باآلية احلجَّة ، والداللة اليت آتاهم ، التوراة ، واإلجنيل على نبوة حممٍَّد صلى اهللا عليه وسلم : وقيل 
  .وصحَّة شريعته 

شرطية يف حملِّ رفع باالبتداء ، وقد تقدَّم اخلالف يف خرب اسم الشرط ما » َمْن « } َوَمن ُيَبدِّلْ نِْعَمةَ اهللا { : قوله 
مبدَّل وبدل ، ومل يذكر هنا إالَّ أحدمها وهو املبدِّل ، وحذف البدل ، وهو : هو؟ وال بدَّ للتبديل من مفعولني 

فكفراً هو احملذوف ]  ٢٨: إبراهيم [ } َبدَّلُواْ نِْعَمةَ اهللا كُفْراً { : الثاين؛ لفهم املعىن ، وقد صرَّح به يف قوله  املفعول
أحدمها : يتعدَّى الثنني » َبدَّل « أن ]  ٥٩: البقرة [ } فََبدَّلَ الذين ظَلَُمواْ { : وقد تقدَّم عند قوله تعاىل . هنا 

وهو الذي يكون موجوداً ، وغلى اآلخر حبرف اجلر ، وهو املبدَّل ، وهو الذي يكون متروكا بنفسه ، وهو البدل ، 
، فحذف حرف اجلر والبدل لفهم » َوَمْن ُيَبدِّلْ بنعمِتِه كُفْراً « : ، وقد حيذف حرف اجلرِّ لفهم املعىن ، فالتقدير هنا 

؛ » َوَمْن يَُبدِّلْ بِالكُفْرِ نِْعَمةَ اللَِّه « : فيكون التقدير »  كُفْراً« وال جائز أن تقدِّر حرف اجلر داخالً على . املعىن 
فأولئك يَُبدِّلُ اهللا َسيِّئَاتِهِْم { : وكذلك قوله تعاىل . } فَإِنَّ اهللا َشِديدُ العقاب { : ألنه ال يترتَّب عليه الوعيد يف قوله 

؛ ألنه ال » سَيِّئاِتهِم حبسناٍت « : وال جيوز تقديره  بسيئاهتم حسناٍت ،: تقديره ]  ٧٠: الفرقان [ } َحَسنَاٍت 
  .» إال َمْن تَاَب « : يترتَّب على قوله 

مصدرية ، والعائد من مجلة اجلزاء على اسم الشرط » َما « البتداء الغاية و » ِمْن « خمففاً ، و » ُيْبِدلُ « : وقرئ 
  .نابت منابه عند الكوفيني » أَلْ «  شديد العقاب له ، أو ألنَّ: حمذوف؛ لفهم املعىن ، أي 

وهذا اللفظ عامٌّ جلميع املكلَّفني ، وإن كان املشار إليه بين إسرائيل لكوهنم بدَّلوا ما يف كتبهم ، : قال القرطيبُّ 
  .، فاللَّفظ مستحب على كلِّ مبدِّل نعمة اهللا تعاىل  -عليه السالم  -وجحدوا أمر حممد 

  فصل
ء اآليات والدالئل؛ ألهنا أعظم نعم اهللا ، إلإهنا أسباب اهلدى والنَّجاة من الضَّاللة ، وعلى هذا ففي فالنِّعمة هاهنا إيتا

  :تبديلهم إيَّاها وجهان 
: قال  -عليه الصالة والسالم  -املراد باآليات ما يف التوراة واإلجنيل من دالئل معجزات موسى : فمن قال 

فَزَاَدتُْهْم رِْجساً إىل { : ا لتكون أسباباً لضالهلم ، فجعلوها أسباباً لضالهلم ، كقوله تبديلها أنَّ اهللا تعاىل ملَّا أظهره
  ] . ١٢٥: التوبة [ } رِْجِسهِمْ 
تبديلها حتريفها ، : قال  -عليه السالم  -املراد باآليات ما يف التَّوراة واإلجنيل من دالئل نبوَّة حممَّد : ومن قال 

  .وإدخاهلا الشُّبهة فيها 
أنَّ النعمة هي ما أتاهم اهللا من الصِّحَّة ، واألمن ، والكفاية ، فتركوا القيام مبا وجب عليهم من : والقول الثاين 



  .العلم بتلك اآليات 
ِمن ثُمَّ ُيَحرِّفُوَنُه { : من بعد التمكُّن من معرفتها ، أو من بعدما عرفها؛ كقوله : ، أي } ِمن َبْعِد َما َجآَءْتُه { : وقوله 

إن فسرنا النعمة بالقول األول ، وإن فرسنا النعمة بالصحة واألمن ، ]  ٧٥: البقرة [ } َبْعِد َما َعقَلُوُه َوُهْم َيْعلَُمونَ 
  .{ } : فال شك أن عند حصوهلا جيب الشكر ، ويقبح الكفر ، فلهذا قال 

  .النعمة هنا اإلسالم : وقال الطَّربيُّ 
  .وفيه إضماٌر واملعىن شديد العقاب له :  - رمحه اهللا -وقال الواحديُّ 

إنّ ترك هذا اإلضمار أوىل؛ ألنَّ املقصود من اآلية التخويف : » َدالَِئل اإلْعَجازِ « قالعبد القاهر النَّحويُّ يف كتاب 
  .والعقاب عذاٌب يعقب اجلرم : بكونه يف ذاته موصوفاً بأنه شديد العقاب هلذا أو لذاك ، مث قال الواحديُّ 

وُعقَْبة الِقْدر [ مأخوذٌ من العقب ، كأنَّ املعاقب ميشي باجملازاة له يف آثار عقبه ، ومنه عقبة الراكب : قال القرطيبُّ 
. [  

اَمِة وَاللَُّه َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغيْرِ  الِْقَيُزيَِّن ِللَِّذيَن كَفَُروا الَْحَياةُ الدُّْنَيا وََيْسَخُرونَ ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا وَالَِّذيَن اتَّقَْوا فَْوقَُهْم َيْوَم
  ) ٢١٢(ِحسَابٍ 

  :إنَّما مل تلحق الفعل عالمة تأنيٍث لوجوٍه : » ُزيَِّن « : قوله تعاىل 
 ألنَّ احلياة واإلحياء واحٌد ، فإن أُنِّثَ ، فعلى اللَّفظ ، وهبا قرأ ابن أيب عبلة ، وإن ذُكِّر ، فعلى: قال الفرَّاء : أحدها 

  ] . ٦٧: هود } وَأََخذَ الذين ظَلَُمواْ الصيحة { ]  ٢٧٥: البقرة [ } َمْوِعظَةٌ مِّْن رَّبِِّه { : املعىن؛ كقوله 
ُزيَِّن « : إنَّ تأنيث احلياة ليس حبقيقي؛ ألنَّ معىن احلياة والعيشِ والبقاء واحٌد ، فكأنه قال : قال الزَّجَّاج : وثانيها 

  .» بَقَاُء ِللَِّذيَن كَفَُروا ال
، » للذين كَفَُروا « : وبني احلياة الدنيا بقوله » ُزيَِّن « إمنا مل يقل زيِّنت؛ ألنه فصل بني : قال ابن األنباري : وثالثها 

وإذا فصل بني فعل املؤنث ، وبني االسم بفاصلٍ َحُسَن تذكري الفعل؛ ألنَّ الفاصل يغين عن تاء التأنيث ، وقرأ جماهد 
مفعول ، والفاعل هو اهللا تعاىل عند األكثرين ، وعند الزجاج » احلياةَ « مبنياً للفاعل ، و » َزيََّن « : وأبو حيوة 

  .إنه الشيطان : واملعتزلة يقولون 
حيتمل أن يكون من باب عطف اجللمة الفعلية على اجلملة الفعلية ، ال من باب عطف الفعل » َيْسَخُرون « : وقوله 

  .يكون من عطف املفردات؛ لعدم اتِّحاد الزمان وحده على فعل آخر ، ف
وهم يسخرون ، فيكون مستأنفاً ، وهو من عطف : خرب مبتدأ حمذوٍف ، أي » َيْسَخُرون « وحيتمل أن يكون 

« : ماضياً؛ داللةً على أنَّ ذلك قد وقع ، وفرغ منه ، وبقوله » ُزيِّن « : وجيء بقوله . اجلملة االمسية على الفعلية 
  .مضارعاً؛ داللة على التََّجدُّد ، واحلدوث » َخُرونَ َوَيْس
  :هنا حتتمل وجهني » فَْوَق « مبتدأ وخرب ، و } والذين اتقوا فَْوقَُهمْ { : قوله 

  .أن تكون ظرف مكاٍن على حقيقتها؛ ألنَّ املتقني يف أعلى علِّيِّني ، والكافرين يف أسفل السَّافلني : أحدمها 
وإّما أنّ حجة . إمَّا بالسنبة إىل نعيم املؤمنني يف اآلخرة ، ونعيم الكافرين يف الدنيا : الفوقية جمازاً أن تكون : والثاين 

  .املؤمنني يف القيامة فوق حجَّة الكافرين ، وإمَّا أن سخرية الؤمنني هلم يف اآلخرة ، فوق سخرية الكفار هلم يف الدنيا 
} والذين اتقوا { : مث قال } ِمَن الذين آَمُنواْ { : وقوله » فَْوفَُهْم « به منصوبٌ باالستقرار الذي تعلَّق » يوم « و 

  .لتبيني أنَّ السعادة الكربى ال حتصل إالَّ للمؤمن التَّقّي 



  فصل
نزلت يف كفَّار قريشٍ ، كانوا يسخرون من فقراء املسلمني كعبد اهللا بن مسعوٍد ، وعمَّارٍ ، وخبَّابٍ : قال ابن عبَّاسِ 

ساملٍ موىل أيب حذيفة ، وعامر بن فهرية ، وأيب عبيدة بن اجلرَّاح ، وصهيبٍ ، وباللٍ ، بسب ما كانوا فيه من ، و
  .الفقر ، والصَّرب على أنواع البالء ، مع ما كان الكُفَّار فيه من النَّعيم ، والرَّاحة ، وبسط الرِّزق 

 قريظة ، والنَّضري ، وبين قينقاع؛ سخروا من فقر نزلت يف رؤساء اليهود ، وعلمائهم ، من بين: وقال عطاٌء 
املسلمني املهاجرين حيث أُخرجوا من ديارهم ، وأمواهلم ، فوعدهم اهللا أن يعطيهم أموال بين قريظة والنَّضري بغري 

  .قتالٍ 

سخرون من ضعفاء نزلت يف املنافقني كعبد اهللا بن أُيبٍّ ، وأصحابه؛ كانوا يتنّعمون يف الّدنيا ، وي: وقال مقاتلٌ 
  .انظروا إىل هؤالء الذين يزعم حممد أنه يغلب هبم : املسلمني ، وفقراء املهاجرين ، ويقولون 

  .وال مانع من نزهلا يف مجيعهم : قال ابن اخلطيب 
كْثََر أَْهِلَها َوقَفُْت َعلَى َبابِ الَْجنَِّة ، فَرَأَْيُت أَ« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى أسامة بن زيد قال 

 إِالَّ َمْن كَانَ ِمْنُهْم ِمْن املََساِكَني ، َوَوقَفُْت َعلَى َبابِ النَّارِ ، فَرَأَْيُت أَكْثََر أَْهِلَها النَِّساَء ، َوإنَّ أَْهلَ اجلَدِّ َمْحُبوُسونُ
  »أَْهلِ النَّارِ ، فَقَْد أُِمَر بِهِ إِلَى النَّارِ 
: مرَّ رجلٌ على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال لرجل عنده جالسٍ « : ّي ، قال وروى سهل بن سعٍد السَّاعد

فقال هذا رجل من أشراف النَّاس ، هذا واهللا حريٌّ إن خطب أن ينكح ، وإن شفع أن يشفَّع « َما رَأَُيكَ يف َهذَا » 
َما َرأُْيَك » : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث مرَّ رُجلٌ ، فقال له رس: ، قال 

َيا رسولَ اهللا ، هذا من فقراء املسلمني ، هذا َحرِيٌّ إن خطب أالّ ينكح وإن شفع أال يشفَّع ، : ؟ فقال « يف َهذَا 
  «ذَا هذا َخْيٌر ِمْن ِملِْء اَألْرضِ مِثْل َه» : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وإن قال ال يسمع لقوله 

َمنِ اسَْتَدلَّ َمْؤمِناً أَْو ُمْؤِمَنةً ، أَْو َحقََّرُه ِلفَقْرِِه َوِقلَِّة ذَات َيِدهِ » : وروي عن عليٍّ؛ أنَّ النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم قال 
الَ ِفيِه َما لَْيَس ِفيِه أَقَاَمُه اللَُّه َتعَالَى يف َتلٍّ ِمْن ، َشَهَرُه اللَُّه َيْوَم الِقَياَمِة ، ثُم فََضَحُه ، َوَمْن َبَهت ُمْؤِمناً أَْو ُمْؤِمَنةً ، أَْو قَ

  «. . . َنارٍ َيْوَم الِقَيامَِة؛ حَتَّى َيْخُرَج ِممَّا قَالَ ِفيه 
  فصل

  .قال اجلُبَّائيُّك املزيِّن هم غواة اجلن ، واإلنس؛ زينوا للكفار احلرص على الدُّنيا ، وقبَّحوا أمر اآلخرة 
إنَّ اهللا تعاىل زيَّن ذلك فهو باطلٌ ، ألنَّ املزيِّن للشيء كاملخرب على حسنه ، فإن كان صادقاً : ا قول اجملّبرة وأمَّ: قال 

، فيكون ما زينه حسناً ، ويكون فاعله مصيباً ، وذلك يوجب أنَّ الكافر مصيٌب يف كفره ، وهذا القول كفٌر ، وإن 
  .كفٌر ، فثبت أنَّ املزيِّن هو الشيطان  -أيضاً  -ال يوثق خبربه ، وهذا  كان كاذباً يف ذلك التزيني ، فيدي إىل أن

يتناول مجيع الكُفَّار ، وهذا يقتضي أن يكون } ُزيَِّن ِللَِّذيَن كَفَُرواْ { : وهذا ضعيٌف ، ألنَّ قوله : قال ابن اخلطيب 
؛ ألنَّ غواة اجلنِّ واإلنس داخلون يف الكفار أيضاً ، إالَّ جلميع الكفار مَُزيِّن ، فال بدَّ وأن يكون ذلك املزيِّن مغايراً هلم

  .إن كلَّ واحٍد يزيِّن لآلخرة فيصري دوراً ، فثبت ضعف هذا التأويل : أن يقال 
فهذا ممنوع ، بل املزين من جيعل الشيء موصوفاً بالزينة ، مث لئن « املَُزيُِّن للشَّْيِء كاملخرب عن ُحْسنِه » : وأمَّا قوله 

منا أنَّ املزين للشيء هو املبخر عن حسنه مبعىن أنه أخرب عمَّا فيها من اللَّذَّات والراحات ، وذلك اإلخبار ليس سلَّ
  .بكذبٍ ، وتصديقه ليس بكفرٍ 



أين يذهب بك؟ ال يريدون أنَّ ذاهباً : حيتمل أهنم زيَّنوا ألنفسهم والعرب يقولون ملن يبعد منهم : وقال أبو مسلمٍ 
: غافر [ } أىن ُيْصَرفُونَ { ، ]  ٧٥: املائدة [ } أىن ُيْؤفَكُونَ { : وهو معىن قوله تعاىل يف اآلي الكثرية ذهب به ، 

وأضاف ذلك إليهما؛ ]  ٩: املنافقون [ } الَ ُتلْهِكُْم أَمَْوالُكُْم َوالَ أَْوالَدُكُْم { : إىل غري ذلك ، وأكّده بقوله ]  ٦٩
الشيطان ال ميلك أن حيمل اإلنسان على الفعل قهراً ، فاإلنسان يف احلقيقة هو الذي زيَّن  ملَّا كان كالسبب وملَّا كان

  .لنفسه 
يقتضي أنَّ مزيِّناً زينه ، والعدول عن احلقيقة إىل اجملاز » ُزيَِّن للنَّاس « : وهذا ضعيٌف؛ ألنَّ قوله : قال ابن اخلطيب 

  .غري ممكن 
  :اهللا تعاىل ، ويدلُّ عليه وجهان  أنَّ املزيِّن هو: التأويل الثالث 

  .مبنّياً للفاعل » َزيََّن « قراءة من قرأ : أحدمها 
والقائلون هبذا ]  ٧: الكهف [ } َجَعلَْنا َما َعلَى األرض زِيَنةً لََّها ِلَنْبلُوَُهْم أَيُُّهم أَْحَسُن َعَمالً { : قوله تعاىل : والثاين 

  :ذكروا وجوهاً 
{ : لتزيني مبا أظهره هلم يف الدنيا من الزَّهرة والنضارة ، والطِّيب ، واللَّذَّة؛ ابتالًء لعباده؛ كقوله أنَّ هذا ا: األول 

قُلْ أَُؤَنبِّئُكُمْ بِخَْيرٍ مِّن ذلكم ِللَِّذيَن اتقوا ِعنَد َربِّهِمْ { : إىل قوله ]  ١٤: آل عمران [ } ُزيَِّن ِللنَّاسِ ُحبُّ الشهوات 
  ] . ١٥: عمران  آل[ } َجنَّاتٌ 
والباقيات الصاحلات خَْيٌر ِعنَد َربَِّك ثََواباً { : مث قال ]  ٤٦: الكهف [ } املال والبنون زِيَنةُ احلياة الدنيا { : وقال 

أنَّ اهللا تعاىل جعل الدُّنيا دار بالٍء وامتحاٍن ، : فهذه اآليات متوافقة ، واملعىن ]  ٤٦: الكهف [ } َوَخْيٌر أََمالً 
كَّب يف الطِّباع امليل إىل اللذات ، وحّب الشهوات ، ال على سبيل اإلجلاء الذي ال ميكن تركه ، بل على سبيل ور

التحبيب الذي متيل إليه النفس مع إمكان ردِّها عنه؛ ليتمَّ بذلك االمتحان ، وليجاهد املؤمن هواه ، فيقبض نفسه 
  .عن املباح ، ويكفّها عن احلرام 

أنه أمهلهم يف الدنيا ، ومل مينعهم عن اإلقبال عليها ، واحلرص يف طلبها ، فهذا » التََّزيِنيِ « ملراد ب أنَّ ا: الثاين 
  .» التزيني « اإلمهال هو املسمى ب 

أنَّه زيَّن هلم املباحات دون احملظورات ، وعلى هذا سقط اإلشكال ، إالّ أنَّ هذا ضعيٌف؛ ألن اهللا تعاىل : الثالث 
ر ، وأيضاً فإنَّ املؤمن إذا متتع باملباحات ، وكثرة ماله ، يكون متعته مع اخلوف من احلساب يف اآلخرة خصَّ الكفَّا

فعيشه مكدٌَّر منغٌَّص وأكرب غرضه أجر اآلخرة ، إمنا يعدُّ الدنيا كالوسيلة إليها ، وال كذلك الكافر ، فإنَّه وإن قلَّت 
  .ده أهنا املقصود دون غريها ذات يده ، فسروه ، هبا يغلب على قلبه العتقا

وذلك يشعر بأهنم كانوا يسخرون منهم يف } َوَيْسَخُرونَ ِمَن الذين آَمُنواْ { : وأيضاً ، فإنَّه تعاىل أتبع اآلية بقوله 
  .ترك اللَّذات احملظورة ، وحتملهم املشاقَّ الواجبة ، فدلَّ ذلك على أنَّ التزيني مل يكن يف املباحات 

ويتوجَّه على املعتزلة سؤال ، وهو أنَّ حصول هذه الزينة يف قلوب الكفَّار ال بدَّ له من حمدث ، : ب قال ابن اخلطي
وإال فقد وقع احملدث ، ال عن مؤثر فهذا حمال ، مث هذا التزيني احلاصل يف قلوب الكفار إمَّا أن يكون قد رجَّح 

االختيار ، ألنَّ حال االستواء ملَّا امتنع حصول جانب الكفر واملعصية على جانب اإلميان والطاعة ، فقد زال 
الرُّجحان ، فحال صريورة أحد الطرفني مرجوحاً أوىل بامتناع الوقوع ، وإذا صار املرجوح ممتنع الوقوع ، صار 

الراجح واجب الوقوع ضرورة أنَّه ال خروج عن النقيضني ، فهذا توجيه السؤال ، وهو ال يدفع بالوجوه اليت 



عتزلة ، فأّما أصحابنا فإهنم محلوا التزيني على أنَّ اهللا تعاىل خلق يف قلبه إرادة تلك األشياء ، بل خلق تلك ذكرها امل
  .األفعال ، واألقوال 

» بِغريِ ِحَسابٍ « من يشاء أن يزرقه ، و : حمذوف ، أي » َيَشاُء « مفعول } واهللا يَْرُزُق َمن َيَشآُء { : قوله تعاىل 
  :وجهان  هذا اجلارُّ فيه

  .أنه زائٌد : أحدمها 
فهو : أنه غري زائٍد ، فعلى األول ال تعلُّق له بشيٍء ، وعلى الثاين هو متعلِّق مبحذوٍف ، فأما وجه الزيادة : والثاين 

من جهة الفعل والفاعل واملفعول ، وهو صاحلٌ ألن يتعلَّق } واهللا يَْرُزُق َمن َيَشآُء { : أنه تقدَّمه ثالثة أشياء يف قوله 
: واهللا يرزق رزقاً غري حساب ، أي : املعىن بكلِّ واحٍد منها ، فإذا تعلَّق بالفعل كان من صفات األفعال ، تقديره 

أنه ال حيسب وال حيصى لكثرته ، فيكون يف حملِّ نصبٍ على أنه نعٌت ملصدرٍ حمذوٍف ، : غري ذي حساب ، أي 
  .والباء زائدةٌ 

واهللا يرزق غري حماسب بل متفضالً ، أو غري حاسبٍ ، : من صفات الفاعلني ، والتقدير وإذا تعلَّق بالفاعل ، كان 
واقعاً [ واقٌع موقع اسم فاعل من حاسب ، أو من َحَسَبن وجيوز أن يكون املصدر » حساب « ف . عادٍّ : أي 

ا يعطي ، فيكون املصدر ال حياسبه أحٌد على م: أي ] اهللا يرزق غري حماسبٍ : موقع اسم مفعولٍ من حاسب ، أي 
  .يف حملِّ نصبٍ على احلال من الفاعل ، والباء فيه مزيدةً 

واهللا يرزق من يشاء غري حماسب ، أو غري حمسوب عليه ، : وإذا تعلَّق باملفعول ، كان من صفاته أيضاً ، والتقدير 
، أو يكون على حذف مضاف ، فيكون املصدر أيضاً واقعاً موقع اسم مفعول من حاسب أو حسب . ال يعدُّ : أي 
زائدة فيه ، وحيتمل يف هذا  -أيضاً  -حماسبة ، فاملصدر واقع موقع احلال والباء : غري ذي حساب ، أي : أي 

يرزقه : من حيث ال يظنُّ أن يأتيه الرزق ، والتقدير : الوجه أن يكون املعىن أنه يرزق من حيث ال حيتسب ، أي 
[ } وََيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ الَ َيحَْتِسبُ { له ، فهو حال أيضاً ، ومثله يف املعىن  غري ظانٍّ: غري حمتسب ذلك ، أي 

وهو أن  -على خالفٍ يف جواز ذلك يف األصل  -وكون الباء تزاد يف احلال ذكروا لذلك شرطاً ] .  ٣: الطالق 
  ]الوافر : [ تكون احلال منفيَّةٌ ، كقوله 

  َحكِيٌم ْبُن املَُسيِّبِ ُمْنَتَهاهَا... ٍة َركَاٌب فََما َرَجَعْت بِخَاِئَب - ١٠٣٦
  .غري منفيٍة ، فاملنع من الزيادة فيها أوىل  -كما رأيت  -وهذه احلال 

إين الفعل ،  -وأمَّا وجه عدم الزيادة ، فهو أن جتعل الباء للحال واملصاحبة ، وصالحية وصف األشياء الثالثة 
  .باقية أيضاً ، كما تقدَّم يف القول بزيادهتا » غري حساب ب« : بقوله  -والفاعل ، واملفعول 

يرزق من يشاء ، وال حساب على الرزق ، أو وال حساب : واملراد باملصدر احملاسبة ، أو العدُّ واإلحصاء ، أي 
من تبعيةَّة للرازق ، أو وال حساب على املرزوق ، وهذا أوىل؛ ملا فيه من عدم الزيادة ، اليت األصل عدمها ، وملا فيه 

: أي » غري « املصدر على حاله ، غري واقعٍ موقع اسم فاعل ، أو اسم مفعولٍ ، وملا فيه من عدم تقدير مضافٍ بعد 
فإذاً هذا اجلارُّ ، واجملرور متعلٌِّق مبحذوٍف؛ لوقوعه حاالً من أيِّ الثالثة املتقدِّمة شئت؛ كَما تقدَّم . غري ذي حساب 

  .بغري حساب  ملتبساً: تقريره ، أي 
  فصل

رزق اآلخرة : ما يعطي يف الدنيا لعبيده املؤمنني والكافرين ، وحيتمل أن يكون املراد منه : حيتمل أن يكون املراد منه 



  :، فإن محلناه على رزق اآلخرة ، كان خمتصاً باملؤمنني ، وهو من وجوه 
ال فناء له؛ ألنَّ كلَّ ما دخل حتت احلساب ، فهو  رزقاً واسعاً رغداً: أنَّ اهللا يرزقهم بغري حسابٍ ، أي : أحدها 
  .متناٍه 

فَُيَوفِّيهِْم أُجُوَرُهْم َوَيزيُدُهمْ { : أن املنافع الواصلة إليهم يف اجلنة بعضها ثواب ، وبعضها تفضل؛ كام قال : وثانيها 
  .فالفضل منه بال حساب ]  ١٧٣: النساء [ } مِّن فَْضِلِه 

نفادها عنده؛ فيحتاج إىل حساب ما خيرج منه؛ ألن املعطي إنَّما حياسب ، ليعلم مقدار ما  أنه ال خياف: وثالثها 
  .يعطى وما يبقى كي ال يتجاوز يف عطاياه إىل ما ال جيحف به ، واهللا عامل غين ، ال هناية ملقدوراته 

اٌب؛ إذا كان له عليه حق ، وهذا لفالن على فالٍن حس: بغري استحقاقٍ؛ يقال : ، أي » بَِغْيرِ ِحَساب « : ورابعها 
يدلُّ على أنَّه ال يستحق أحٌد عليه شيئاً ، وليس ألحٍد معه حساب ، بل كلُّ ما أعطاه ، فهو جمّرد فضل وإحساٍن ، 

  .ال بسبب استحقاق 
ي كثرياً؛ يعط: فالن ينفق بغري حساب ، أي : يعطي زائداً على الكفاية؛ يقال : ، أي » بَِغريِ ِحسَابٍ « : وخامسها 

  .ألن ما دخله احلساب فهو قليل 
  .وهذه الوجوه كلُّها حمتملة ، وعطايها اهللا هبا منتظمة ، فيجوز أن يكون الكلُّ مراداً واهللا أعلم 

على املستحقِّ ]  ٣٦: النبأ [ } َعطَآًء ِحسَاباً { : يف صفة املتقني ، وما يصل إليهم  -تعاىل  -قد قال اهللا : فإن قيل 
  .وهذا كاملناقض هلذه اآلية : لوعد؛ كما هو قولنا ، وحبسب االستحقاق ، كما هو قول املعتزلة ، فالسؤال حبسب ا

على املستحق حبسب » َعطَاًء ِحَساباً « : على التفضُّل ، ومحل قوله » بِغَْيرِ ِحسَابٍ « : من محل قوله : فاجلواب 
بغري « : ول املعتمزلة ، فالسؤال زائل ، َوَمْن َحَملَ قَْولَُه الوعد ، كماهو قولنا ، وحبسب االستحقاق ، كما هو ق

إن ذلك العطاء إذا كان يتشابه يف األوقاِت ، فََصحَّ من هذا الوجه أَنْ : على سائرِ الوجوه ، فله أنْ يقول » حساب 
  :جوه فال تناقض ، وإن محلناه على أرزاق الدنيا ، ففيه و» َعطَاًء ِحسَاباً « : ُيوَصف بكونه 

أحدها ، وهو أَلَْيُق بَِنظم اآلية ، أنَّ الكفاَر كان َيْسخرونَ من فقراء املسلمني؛ ألهنم كانوا يستدلُّون حبصولِ 
السعاداِت الدنيوية ، على أهنم على احلقِّ ، وحبرمان فقراء املسلمني على أهنم على الباطل؛ فأَبطل تعاىل استدالهلُم 

ُيعِْطي يف الدنيا َمْن يشاُء من غري أَنْ يكونَ ذلك ُمْنبئاً عن كون : يعين } َيَشآُء بَِغْيرِ ِحسَابٍ  واهللا َيْرُزُق َمن{ : بقوله 
فقد ُيوسِّع  -عليه السالم  -املُْعطى ُمِحقّاً أَْو ُمْبِطالً ، بل بَِمْحضِ املَِشيئَِة؛ كََما َوسََّع على قَارون وضيَّق على أَيُّوب 

  ى المؤمن؛ ابتالًء وامتحاناً؛ كما قالعلى الكافر ، ويضيُق عل

  ] . ٣٣: الزخرف [ } َولَْوالَ أَن َيكُونَ الناس أُمَّةً َواِحَدةً لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُُر بالرمحن ِلُبيُوتِهِْم ُسقُفاً مِّن ِفضٍَّة { 
حسابٍ يكون ألحٍد عليه وال ُمطَالبة ، وال تبعةٍ ِمْن كافرٍ ، وُمْؤمنٍ بغري : أَنَّ اللََّه يرزُق َمْن يشاُء يف الدنيا : وثانيها 

  .، وال سؤال سائل 
لو كانَ : إِنَّ املؤمن على احلق فَِلَم لَْم يَُوسَّع عليه يف الدنيا؟ وأالَّ يقولَ املؤُمن : أَالَّ يقولَ الكاِفر : واملقصود منه 

  ] . ٢٣: األنبياء [ } الَ ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ { ساقطٌ؛ و  الكافُر ُمبطالً ، فِلَم يَُوسَُّع عليه يف الدنيا؟ بل االعِْتراُض
  .لَْم َيكُن هذا حسايب : ِمْن حيثُ ال حيتِسب؛ كما يقولُ َمْن جاءه َما لَْم يكْن يف قلبه : بغري حساب أي : وثالثها 

م ِمْن أَْموالِ َصَناِديِد قَُريش ورَُؤساِء اليهود ، َوقَْد فعل ذلك هبم ، فَأَغَْناُهم مبا أَفَاَء عليه:  -رمحه اهللا  -قال القفَّال 
  .ومبا فتح على رسوله ، بعد وفاته على أَْيِدي أصحابه ، حىت ملكوا كُنوز ِكسَرى ، وقَيصر 



اَب بِالَْحقِّ ِلَيْحكَُم َبْيَن النَّاسِ ِفيَما كَانَ النَّاُس أُمَّةً َواِحَدةً فََبَعثَ اللَُّه النَّبِيَِّني ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَْنَزلَ َمعَُهُم الِْكَت
 فََهَدى اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْخَتلَفُوا اْخَتلَفُوا ِفيِه َوَما اْخَتلََف ِفيِه إِلَّا الَِّذيَن أُوُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهمُ الْبَيَِّناتُ َبْغًيا بَْيَنُهْم

  ) ٢١٣(ِه وَاللَُّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ ِفيِه ِمَن الَْحقِّ بِإِذْنِ

وجه النظْمِ أنه ملا بيَّن أن سبب إصرار الكُفَّار على كُفرهم ، هو ُحبُّ الدنيا بني يف هذه اآلية أَن هذا املعىن غري 
انوا أُمةً واحدة على احلق ، مث اختلفُوا ، وما ُمختص هبذا الزمان ، بل كان حاصالً يف اَألْزِمنة املَُتقاِدمة ، فَإِنَّهم ك

  .كان اختالفُهم إِالَّ بسبب البغي ، والتحاُسد ، والتَّنَاُزع يف طلب الدنيا 
  .هم اجملتمعون على الشَّيء الواحد ، يَقتدي بعضُهم ببعض؛ مأخوذٌ من االئتمام » اُألمَّةُ « : قال القفَّال 

  .يف احلقِّ ، أم يف الباطل : كانت أُمَّةً واحدةً ، ومل تدلَّ على أَنَُّهم كانوا أُمَّةً َواحدةً  وَدلَِّت اآليةُ على أَنَّ الناس
  »أمة « فصل يف معاين كلمة 

  :قد جاءت األمة على مخسة أَْوُجٍه 
: املؤمنون [ } مْ أُمَّةً َواِحَدةً َوإِنَّ هذه أُمَُّتكُ{ : ِملَّة واحدة ، ومثله : اِمللَّة ، كهذه اآلية ، أي » اُألمَّةُ « : األوَّل 
  .ِملتكُم : أي ]  ٥٢

  . :مجاعةٌ : أي ]  ١٨١: األعراف [ } َوِممَّْن َخلَقَْنآ أُمَّةٌ َيْهُدونَ باحلق { : اُألمَّةُ اجلماعة؛ قال تعاىل : الثاين 
إىل سنني : ، أي ]  ٨: هود [ } ىل أُمٍَّة مَّْعُدوَدٍة َولَِئْن أَخَّْرَنا َعنُْهُم العذاب إ{ : اُألمَّةُ السنني؛ قال تعاىل : الثالث 

  .بعد سنني : أي » َوادَّكََر َبْعَد أُمَّةٍ « معدودٍة ، ومثله 
  ] . ١٢٠: النحل [ } إِنَّ إِْبَراِهيَم كَانَ أُمَّةً قَانِتاً ِللَِّه { : مبعىن إمامٍ ُيعلُِّم اخلري؛ قال تعاىل : الرابع 

، وباقي ]  ١١٠: آل عمران [ } كُْنُتمْ َخْيَر أُمَّةٍ أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ { : إحدى األُمم؛ قال تعاىل : اُألمَّةُ : اخلامس 
  ] . ١٢٠: النحل [ } إِنَّ إِْبَراهِيَم كَانَ أُمَّةً { : عند قوله تعاىل » النحل « الكالم على ذلك يأيت يف آخرِ 

  ومىت اختلفوا؟فصل يف املراد باألمة ، وهل كانوا على احلق؟ 
  :واختلف املفسِّرثون على مخسة أقوالٍ 

فََبَعثَ اهللا { : َألنَُّه تعاىل قال بعده : أهنم كانوا على احلقِّ ، وهو قول أكثر احملققني؛ قال القفَّالُ : القول األول 
« : يف قوله » الفاء « ف } ناس ِفيَما اختلفوا ِفيِه النبيني ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن وَأَنَزلَ َمعَُهُم الكتاب باحلق ِلَيْحكُمَ َبْيَن ال

َتقَْتِضي أنْ يكونَ بعثهم بعد االختالِف ، فلو كانوا قبل ذلك أمة واحدة يف الكفر لكانت بعثة الرسل » فََبَعثَ اللَُّه 
عند كون اجلميعِ على الكفر قبل االختالف أوىل؛ ألَنَُّهم ملا بعثوا ، وبعضُ اُألمَّة حمقٌّ وبعضهم ُمبطلٌ فَألنْ يبعثوا 

  .أوىل 
ملا ُبِعث إىل أوالده ، كانوا ُمسلمني مطيعني ، ومل حيدث بينهم اختالفٌ يف الدِّين ،  -عليه السَّالم  -وأيضاً فإن آدم 

اء ، وأوالدمها آَدَم َوَحوَّ: وهم  -إىل أَنْ قتلَ قَابيلُ هابيل؛ بسبب احلسِد والَبِغي ، وهذا ثابٌت بالتواتر ، فإِنَّ الناس 
إِذْ { كانوا أُمَّةً واحدةٌ على احلق ، ثُم اختلفُوا؛ بسبب البغي ، واحلسد ، كما حكى اهللا تعاىل عن ابين آدم باحلق  -

كُلُّ َمْولُودٍ « :  -عليه السالم  -وأيضاً قوله ]  ٢٧: املائدة [ } قَرََّبا قُْربَاناً فَُتقُبِّلَ ِمن أََحِدِهَما وَلَْم ُيَتقَبَّلْ ِمَن اآلخر 
فدلَّ ذلك على أَنَّ املولود لو ُترِك مع ِفطْرته اَألصلية ، » يولَُد على الِفطْرة؛ فأَبواُه ُيَهوَِّدانِهِ أَو يُنصرانه أو يَُمجِّسانه 

  .ملا كان على َشْيٍء من اَألْديان الباطلة ، وأَنَّه إِنَّما ُيقدُم على الدين الباطل ، ألسبابٍ خارجية 



ُهم أهلُ سفينِة نُوح ، ملا غرقت األرض بالطوفاِن ، مل َيْبَق إالَّ أَْهلُ السفينة على احلق ، والدِّين : ل الكليبُّ وقا
  .الصَّحيحن مث اختلفُوا بعد ذلك؛ وهذا مما ثََبَت بالتَّواتر 

نَُّه أَصلُ الّنسل ، وأُبو البشر ، أراد آَدَم وحده ، وكان أُمَّةً واحدة ، وسَمَّى الواحد بلفظ اجلمع؛ َأل: وقال ُمجاهٌد 
  .وخلق اللَُّه منه َحوَّاَء ، ونشر منها الناس 

كان الناُس ِمْن وقت آدَم إىل مبعث ُنوح ، وكان بينهما عشرةُ قرون كُلُّهم على شريعٍة واحدةٍ : قال قتادةُ وعكرمةُ 
  .عث اللَُّه إليهم ُنوحاً ، وكان أَوَّل بين بُعثَ فب -عليه السالم  -من احلق ، واهلَُدى ، مث اختلفُوا يف زمن نوح 

صلى اهللا  -إىل أن بعث اللَّه حممداً  -عليه السالم  -منذ خلق اللَُّه آدم : قال ابُن أيب خيثمة : وَحكَى القرطيبُّ 
ومائتا سنة ،  أكثر من ذلك ، وكان بينه وبني نُوحٍ ألُف سنة: مخسةُ آالِف سنة ومثامنائة سنة ، وقيل  -عليه وسلم 

وعاش آدم تسعمائة وستني سنة ، وكان الناس يف زمانه أمةً واحدة ، على ِملٍَّة واحدة متمسكني بالدِّين ، ُتصافُحهم 
  .فاختلفُوا  -عليه السالم  -املالئكة ، وَدامُوا على ذلك إىل أَن ُرِفَع إدريس 

  .وهذا فيه نظر؛ َألنَّ إدريس بعد ُنوحٍ على الصحيح : قال 
  .كان العرُب على دين إبراهيم إىل أَنْ غّيره عمرو بن لَُحيٍّ : وقيل 

كان النَّاُس حني ُعرِضُوا وأُخرِجُوا ِمْن ظَْهرِ آَدَم ، وأَقرُّوا أُمَّةً واحدة « : وروى أبو العالية ، عن أُبِيٍّ بن كعبٍ قال 
  .اليومِ ، مث اخَتلَفُوا آَدَم ُمْسِلمني كلهم ، ومل يكُوُنوا أُمَّةً َواِحَدةً قَطّ غَري ذلك 

  .أَنَُّهم كاُنوا أُمَّةً واحدة يف الكُفر ، وهو قولُ ابنِ َعبَّاسٍ ، وعطاء ، واحلسن : القول الثاين 
كان الناس من َوقِْت َوفَاِة آدَم إىل مبعِث ُنوحٍ أُمَّةً واحدة على ِملَِّة الكُفرِ؛ أَمثَال الَبهَاِئم ، : وقال احلسن وعطاء 

} فََبَعثَ اهللا النبيني ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن { : وغُري من النبيني ، واستدلُّوا بقوله  -عليه السَّالم  -َبعثَ اللَّه إبراهيم فَ
  .وهو الَ َيليُق إال بذلك 

لكُفر على ما مََتى كانوا ُمّتفقني على ا: أَنَّ هذا ال يليُق بضده ، مث اختلف القائلُون هبذا القول : وجوابه ما بينا 
  .أليس فيهم َمْن كان ُمْسلماً كهابيل ، وشيث ، وإدريس : قَدَّمنا ثُمَّ سأَلُوا أَنفسهم سُؤاالً وقالوا 

بِأنَّ الغالب كان هو الكُفْر ، واحلُكُْم للغالب ، وال يعتدُّ بالقليل يف الكثري كما ال يعتدُّ بالشعري القليل يف : وأجابوا 
  .دار اإلسالم ، وإِنْ كان فيها غُري املسلمني ، وداُر احلرب وإن كان فيها ُمسلمون : ل الرب الكثري ، فقد يقا

كانوا أُمَّةً واحدة يف التمسُّك بالشرائع العقلية ، وهي االعتراُف بوجود الصانع ، وصِفاِتهِ : قال أبو ُمسلمٍ : الثالث 
ح العقليَّة كالظُّلم ، والكذب ، واجلهل ، والعبث ، ، واالشتغالُ خبدمته ، وُشكْرِ نعمه ، واالجتناب عن القبائ

  .وأمثاهلا 
يُفيُد التَّراخي ، « الفاء » بِأَنَّ لفظ النَّبيني يفيُد الُعُموَم واالستغراَق ، وحرف : واحتجَّ القاضي على ِصحَِّة قوله 

ن الناس أُمَّةً واحدة ، فتلك الواحدةُ املتقدمةُ يفيد أنَّ بعثةَ األنبياء كانت ُمتأخرة عن كو} فََبَعثَ اهللا النبيني { فقوله 
على بعثة مجيع الشرائع ، ال ُبدَّ وأَنْ تكون واحدة يف شرعة غري ُمْستفَاٍد من اَألنبياء فواجب أن تكون يف شريعة 

إىل اخلَلْقِ ، الَعدلُ؛ مستفادة من العقل وذلك ما َبيَّنَّاُه ، وأيضاً فالعلم حبسن ُشكر املُنِْعم ، وطاعة اخلالق ، واإلحسان 
ُمْشَترٌك فيه بني الكُلّ ، والِعلُْم ُيقبح الكذب ، والظِّلم ، واجلْهل ، والعبث ، وأمثاهلا مشترك فيه بني الكل ، فاألظهر 

 أليس أوَّل: فإنْ قيل : أَنَّ الناس كاُنوا يف أَوَّل األمر على ذلك ، مث اختلفُوا بعد ذلك؛ َألسباب منفصلة ، مث قال 
مع أوالده كانوا ُمجتمعني على التَّمسك بالشرائع العقلية أَوَّالً ، مث إِنَّ اللَّهَ  -عليه الصالة والسالم  -اإلسالم آَدم 



  تعاىل بعثُه بعد ذلك إىل أوالده ، وُيْحتَملُ أَنْ صار شرُعُه مندرِساً ، بعد ذلك ، مث رجع الناُس إىل الشرائعِ العقلية؟
  .وهذا القولُ ال يصحُّ إالَّ بعد حتسني العقل ، وتقبيحه ، والكالم فيه مشهور : قال ابُن اخلطيب 

أنَّ اآلية دلَّت على أَنَّ الناس كانوا أُمَّةً واحدة ، وليس فيها أَنَّهم كانوا على اإلميان ، أو على الكُفر : القول الرابع 
  .، فهو موقوٌف على الدَّليل 

وذلك َألنَّا بينا أَنَّ  -عليه السالم  -هنا أْهلُ الكتاب ِممَّن آَمَن بُِموَسى » النَّاسِ  «أَنَّ املراد ب : القول اخلامس 
وذكرنا أَنَّ ]  ٢٠٨: البقرة [ } ياأيها الذين آَمُنواْ ادخلوا ِفي السلم كَآفَّةً { : هذه اآلية متعلقةٌ مبا تقدم من قوله 

كان الذين : أي } كَانَ الناس أُمَّةً َواِحَدةً { : يف اليهوِد؛ فقوله تعاىل كثرياً من املفسرين زعُموا أَنْ تلك اآلية نزلت 
آمنوا مبوسى أُمَّةً واحدة على دين واحٍد ، مث اختلفُوا بسبب البغي ، واحلسد؛ فبعثَ اهللا النبيِّني ، وهم الذين جاُءوا 

اد ، واإلجنيل إىل عيسى ، والفرقانُ إىل وأنزل معهم الكتاب كما بُِعث الزبور إىل دو -عليه السالم  -بعد موسى 
لتكون تلك الكتب حاكمةً عليهم يف تلك األشياء اليت اختلفوا فيها ، وهذا القولُ  -عليه الصالة والسالم  -حممد 

مطابٌق لنظم اآلية ، وموافٌق ملا قبلها وما بعدها ، وليس فيه إشكالٌ إالَّ أَنَّ ختصيص لفظ الناس بقومٍ معينني خالف 
  .الظَّاهر ، وُيعتذَُر عنه بأن األَف والالََّم كما تكون لالستغراق ، فقد تكونُ أيضاً ِللْعَهد 

  »كان « فصل يف بيان لفظة 
على هذه األقوال على باهبا من املُِضّي املنقضي ، وكل من قّدر الناَس يف اآلية ُمؤمنني » كَانَ « لفظة : قال القرطيبُّ 

وكل } َوَما اختلف ِفيِه إِالَّ الذين أُوُتوهُ { : وا ، فبعث اللَّه ، ويُدلُّ على هذا احلذف قوله فاختلفُ: قّدر يف الكالم 
ِللثُّبوت ، واملرادُ اإلخباُر عن الناس الذين » كان « َمْن قَدَّرهم كُفَّاراً كانت بعثُه النبيني إليهم ، وحيتملُ أن تكونَ 

لُوِّهم عن الشرائع ، وجهلهم باحلقائق لوال أَنَّ اللََّه تعاىل َمنَّ عليهم بالرُسل؛ أهنم أمةٌ واحدةٌ من ُخ: هم اجلِْنس كله 
  :باملُِضيِّ فقط ، بل يكونُ َمعناها كقوله تعاىل » كان « تفضالً منه؛ فعلَى هذا ال ختتصُّ 

ومجلتهم مائةٌ : قال بعُض املفسرين } فََبَعثَ اهللا النبيني { : وقوله ]  ٩٦: النساء [ } َوكَانَ اهللا غَفُوراً رَِّحيماً { 
  .مثانيةَ عشر َنبِّياً : وأربعةُ وعشرون ألفاً ، والرسل منهم ثالمثائٍة وثالثة عشر ، واملَذكُور يف القرآِن بأمساِئهم 

ُهم كان وقت البشارةِ وهي حالٌ ُمقارنةٌ؛ ألنَّ بعثَ: قيل . » النَّبِيَِّن « حاالن من » ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذريَن « : قوله تعاىل 
والظاهرُ أهنا حالٌ ُمقَدَِّرةٌ ، وقد تقدََّم معىن البشارة والنذارةِ . بعَد البعث [ والنِّذار وفيه نظٌر؛ ألنَّ البِشَارةَ والنِّذَارةَ 

  ] . ٢: يونس [ } أَنِذرِ الناس َوَبشِّرِ الذين آمنوا { : يف قوله ] 
  :ا الظرُف فيه وجهان هذ» َوأَنَْزلَ َمعُهمُ « : وقوله 

وهذا ال ُبدَّ فيه ِمْن تأويل؛ وذلك أَنَّه يلزُم ِمْن تعلُِّقه بأنزل أَنْ يكون النبيون مصاحبني . أنه ُمتعلٌِّق بأنزل : أحدمها 
  .للكتاب يف اإلِنزال ، وهم ال يُوَصفُون بذلك؛ لعدمه فيهم 

وأرسل معهم الكتاب فتصحُّ مشاركتهم له يف : ُمسَبٌَّب عنه ، كأنَُّه قيل  أنَّ املراد باإلِنزال اِإلرسالُ ، َألنَُّه: وتأويلُُه 
  .اِإلنزالِ هبذا التَّأويل 

وأنزل مقدِّراً مصاحبته غياهم : أَنْ يتعلََّق مبحذوٍف ، على أنه حالٌ من الكتاب ، وتكونُ حاالً ُمقدرةً ، أي : والثاين 
  .، وهذا تفسُري معًىن ال إعرابٍ » ُهْم َوُمؤيِّداً َشاِهداً لَ« : ، وقدَّره أبو البقاء بقوله 

َيُجوزُ أَنْ تكونَ للعهِد ، مبعىن أَنَّه كتاٌب معٌني؛ كالتوراة مثالً ، فإهنا أنزِلت على » الِكتَابِ « واألِلٌف والالُم يف 
أنزل مع : نْ تكونَ للجنس ، أي ُموسى ، وعلى النَّبيِّني بعده؛ مبعىن أنََّهم َحكَموا هبا ، واستداُموا على ذلك ، وأَ



  .كلِّ واحٍد منهم من هذا اجلنس 
طال ذلك الكتاُب ، أم قُصَر ، : ظاهُر اآليِة يدلُّ على أَنَّه ال َنيبَّ إِالَّ ومعه كتاٌب ، أنزل فيه بيانُ احلق : قال القاضي 

  .وُدوِّنَ ، أَو لَْم ُيَدوَّن ، وكان ذلك الكتاُب ُمعجزاً ، أَْم مل يكن 
  .أي وأَنزلَ معهم الكُُتَب ، وهو ضعيٌف : هو مفرٌد ُوِضَع موضع اجلمع : وقيل 

البشارةُ والنِّذارةُ ناشئةٌ عن اِإلنزال فكيف قُدِّما عليه؟ َألنَّا : وال ُيقالُ » فََبَعثَ « : وهذا اجلُملة معطوفةٌ على قوله 
ولئن َسلَّمنا . يكونان بوحي من اللَِّه تعاىل غري َمتلُوٍّ وال مكتُوبٍ  ال ُنَسلِّم أنَّهما إمنا َيكُونان بإنزال كتابٍ ، بل قد

  .فاألَْولَى اتِّصاهلم هبم » النَّبيَِّني « ذلك ، فإنَّما قُدِّما ، ألهنما حاالن من 
  :فيه ثالثةُ أوجٍه » باحلقِّ « : قوله 

عند َمْن ُيَجوُِّز تعدَُّد احلال ، وهو الصحيُح  - أيضاً -أن يكون متعلِّقاً مبحذوٍف على أنه حالٌ من الكتاب : أحدها 
.  

  .أَنْ يتعلَّق بنفس الكتاب؛ ملا فيه من معىن الفعلِ ، إذ املراُد به املكتوُب : والثاين 
بُ اللَِّه تعاىل ال أَنْ يتعلََّق بأنزلَ ، وهذا أول؛ ألنَّ جعله حاالً ال َيْسَتقِيم إِالَّ أَنْ يكونَ حاالً ُمؤكدةً ، إِذْ كُُت: والثالث 

تكون ملتبسةً باحلقِّ ، األصلُ فيها أَنْ تكونَ ْمستقلَّةً وال ضرورة بنا إىل اخلروج عن األصل ، وألنَّ الكتاب جارٍ 
  .َمجرى اجلوامد 

ثالثةُ » كُْم لَِيْح« والالُم ِللْعله ، ويف الفاعل املضمر يف : » أَنَْزلَ « : هذا القول متعلٌق بقوله » لَِيْحكَُم « : قوله 
  :أقوال 
وألنَّ نسبة احلُكْم إليه حقيقةٌ ، » فََبَعثَ اللَُّه « : لتقدُّمه يف قوله : وهو أظهرها ، أنه يعوُد على اللَِّه تعاىل : أحدها 

وقد ظَنَّ . بنون العظمة ، وفيه التفاٌت من الغيبة إىل التكلُّم » لَِنْحكَُم « ويؤيِّده قراءةُ اجلحدري فيما نقله عنه مكّي 
على بناِء » لُِيْحكََم « : إنَّ الناَس َرَوْوا عن اجلَْحَدري : ابُن عطية أن مكياً غلط يف نقل هذه القراءة عنه ، وقال 

وال ينبغي أن ُيَغلِّطه؛ الحتمال أَنْ يكون عنه » آل عمران « موضعني هنا ، ويف » النُّورِ « الفعل للمفعول ويف 
  .قراءتان 
ليْحكُم الكتاُب ، ونسبةُ احلُكْم إليه جماٌز؛ كنسبِة النُّطق إليه يف قوله تعاىل : أي » الِكتاب « نه يعوُد على أ: والثاين 

  ] . ٢٩: اجلاثية [ } هذا ِكتَاُبَنا َينِطُق َعلَْيكُم باحلق { : 
  ] . ٩: اإلسراء [ } إِنَّ هذا القرآن يِْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَقَْوُم َوُيَبشِّرُ املؤمنني { : وقوله 

  ]الكامل : [ ونسبةُ القضاِء إليه يف قوله 
  َوقََضى َعلَْيكَ بِِه الِْكتَاُب املُنَْزلُ... َضَرَبْت َعلَْيَك العَْنكَُبوتُ بَِنْسجَِها  - ١٠٣٧

حيثُ إفراُد الضمري إنه يعود على النَّيبِّ ، واستضعفه أبو حيَّان من : أنَّ احلُكم فيه؛ فُنسب إليه ، وقيل : ووجُه اجملاز 
َوَما قاله جاِئٌز َعلَى أن َيُعودَ الضمُري على إفراد : ثُمَّ قال . » النَّبيَِّن « ، إذ كان ينبغي على هذا أن جيمع؛ ليطابق 

  .ِلَيْحكَُم كُلُّ َنبِيٍّ بكتابه : اجلمع ، على معىن 
» َما « و . ُمتعلٌق به أيضاً » ِفيما اْخَتلَفُوا « وكذلك .  والظَّرفيةُ هنا جماٌز. » َيْحكُمْ « ُمَتعلٌِّق ب » َبْيَن « و 

ويضُعُف أَنْ ْيَرادَ . ليحكم اللَُّه بني الناسِ يف الدِّين ، بعد أَنْ كاُنوا ُمتفقني عيه : موصولةٌ ، واملراُد هبا الدِّيُن ، أي 
، والضمُري » اْخَتلَفُوا « متعلٌِّق ب » ِفيِه « و  .؛ ألهنا لغري العقالء غالباً -صلى اهللا عليه وسلم  -النيبُّ » ما « ب 

  .املوصولة » ما « عائٌد على 



  .أوجٌه » ِفيِه « الضمريُ يف } َوَما اختلف ِفيِه { : قوله 
: يعودان على الكتاب ، أي : وقيل » أُوتُوُه « املوصولِة أيضاً ، وكذلك الضمُري يف » ما « أنه عائٌد على : أظهرها 

وما اختلف يف : أي : يعودان على النيبِّ ، قال الزَّجَّاُج : وقيل . يف الكتابِ إِالَّ الَّذين أُوتُوا الكتاب  وما اختلف
  .يعوُد على عيسى؛ للداللة عليه : وقيل . النّيب إِالَّ الذين أُوتُوا ِعلَْم نبوَّته 

وما اختلف يف احلقِّ إِالَّ : أي » الكتاب « د على تعو» أوُتوه « ويف » احلقِّ « تعود على » ِفيِه « اهلاُء يف : وقيل 
  .الذين أُوُتوا الكتاب 

  فصل
  :واملراد باختالفهم حيتملُ معنيني 

َوقَالَتِ اليهود لَْيَسِت النصارى على َشْيٍء َوقَالَِت النصارى لَْيَسِت { : تكفري بعضهم بعضاً؛ كقول اليهود : أحدمها 
  }ُنْؤِمُن بِبَْعضٍ َوَنكْفُُر بِبَْعضٍ { أو قوهلم ]  ١١٣ :البقرة [ } اليهود على َشْيٍء 

حتريفهم وتبديلهم ، وهذا يُدلُّ على أَنَّ االختالف يف احلقِّ مل ُيوجد إِالَّ بعد بعثة : واآلخر ]  ١٥٠: النساء [ 
  .األنبياء 

صالً ، بل كان االتفاق يف احلق حاصالً وإنزالِ الكتابِ ، وذلك ُيوجِبُ أَنَّ قبل البعثة مل يكن االختالف يف احلقِّ حا
  .معناه أمه واجدة يف ِدينِ احلَقِّ } كَانَ الناس أُمَّةً وَاِحَدةً { : وهو يدل على أَنَّ قوله تعاىل 

  :فيه وجهان » ِمْن بعِد « : وقوله 
  .اختلفوا فيه من بعد : أن يتعلََّق مبحذوٍف تقديره : أحدمها وهو الصحيُح 

ما قام « : من ذلك ، كما تقول » إالَّ « وال متنُع : امللفوظ به ، وقال أبو البقاء » اْخَتلََف « تعلّق ب أن ي: والثاين 
ال ُيسَتثَْنى هبا » إِالَّ « أَنَّ : وهذا الذي أَجازه أُبوا البقاء ، فيه كَالٌَم كثٌري للنُّحاة ، وملخَُّصه . » إالَّ زيٌد يوَم اجلُُمَعِة 
معدِّيةٌ للفعل ، ولذلك جاز تعلُُّق ما بعدها مبا قبلها ، فهي كواو َمعَ » إالَّ « أَْو بدليٍة؛ وذلك أنَّ  شيئان ُدونَ عطٍف

فإن َوَرَد من لساهنم ما يوهم . وهذا هو الصَّحِيُح ، وإنْ كان بعضهم خالف » إِالَّ « ومهزة التعدية ، البدليِة كذلك 
  ] . ١٠٩: يوسف [ } آ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك إِالَّ رَِجاالً نوحي إِلَْيهِْم َوَم{ : جواز ذلك ُيَؤوَّل ، فمنه قوله 

رَِجاال « شيئان ، أحدمها » إالَّ « ُمَتعلٌِّق بأرسلنا ، فقد اسُتثْنِي ب » بالبيناتِ « فظاهر هذا أَنَّ » بِالَْبيِّناِت « مث قال 
  .» بالبينات « واآلخُر » 

َما أَخذَ « : وقد منع أبو احلسن ، وأبو علّي . متعلٌِّق مبحذوٍف ، لئال يلزم منه ذلك احملذوُر » اَت بالَبيِّن« وتأويلُه أنَّ 
طريقُ : واختلفا يف تصحيحها ، فقال أبو احلسن » ما ضرَب القوُم إال بعضُهم بَْعضاً « و » أََحٌد إِالَّ زيٌد ِدْرمهاً 

بدالً » زيٌد « ما أخذَ أحٌد زيٌد إال ِدْرَهماً ، فيكونُ : عليها ، فيقال » إِالَّ  «َتْصحيِحها بأَنْ ُتقَدِّم املرفوع الذي بعد 
  .» ما أخذ أََحدٌ زيٌد شيئاً إال ِدْرمهاً « : مستثىن مفرغٌ من ذلك احملذوف ، تقديره » ِدْرَهماً « و » أََحٌد « من 

ما أََخذَ أحدٌ شيئاً « : لك املقدَُّر املستثىن منه ، فيقال طريُق ذلك زيادةُ منصوبٍة يف اللَّفظ فيظهُر ذ: وقال أبو عليٍّ 
ما ضََرَب القوُم أحداً : فيكونُ املرفوع بدالً من املرفوع ، واملنصوبُ بدالً من املنُصوب ، وكذلك » إال زيٌد درمهاً 

  .إِالَّ بعضُهم بعضاً 
أعطيتُ الناَس ِدْرَهماً « : ولو قُلَْت . جاِئٌز [ » إال َعْمراً  أَْعطَْيُت الناَس ِدْرمهاً« تقولُ : وقال أبو بكر بن السَّرَّاج 

ما أَْعطَْيَت الناَس ِدْرَهماً إِالَّ َعْمراً » : فإنْ قُلَْت . الدنانري مل َيُجْز ، ألنَّ احلرف ال ُيْستثىن به إِالَّ واِحٌد ] إال َعْمراً 



. « ِدْرمهاً » من « دانِقاً » من النَّاسِ ، و « عمراً » بدلِ جاز فَتُبدل على االستثناء مل َيُجْز ، أَْو على ال[ « َدانِقاً 
  .يعين أنَّ احلصَر واقٌع يف املفعولني ] ما أعطيُت إالَّ َعْمراً دانقاً » : كأنك قُلَت 

االستثناء ال  وما أجازه ابن السراج من البدل يف هذه املسألة ، ضعيٌف؛ وذلك أنَّ البدلَ يف« : قال بعض املُحقِّقني 
» ، فَأَْشَبهَ العطف ، فكما أَنَُّه ال يقعُ بعد حرف العطف معطوفاِن ، ال يقُع بعد إالَّ َبَدالَِن « إالَّ » ُبدَّ ِمْن ُمقارنِتِه ب 

.  
وذلك  فإذا ُعرَِف هذا األصلُ ، وما قال الناُس فيه ، كان إعرابُ أَبِي البقاء يف هذه اآليِة الكرمية ، ِمْن هذا الباب؛

، » ِمْن بعد « ، واجلارُّ واملَجرُور ، وهو » الَِّذيَن « الفاعلُ ، وهو » إالَّ « أنه استثناٌء مفرَّغٌ ، وقد وقع بعدَ 
وما اختلَف فيه إال الذين أُوتوه إالَّ مْن بعد : واملعىن . فيكونُ كلٌّ منهما حمصوراً » َبغياً « واملفعولُ ِمْن أَجِلِه ، وهو 

شيئان ُدونَ األولِ الذي هو فاعلٌ » إالَّ « وإذا كان التقديُر كذلك ، فقد استُثْنِي ب . ُهم البيناُت إال َبغياً ما َجاَءْت
  ِمْن غري عطف وال بدليٍة وهي مسألةٌ يكثر دورها؟

  :يف نصبه وجهان » َبْغياً « : قوله 
عثةٌ ، والعاِملُ فيه ُمضمٌر على ما اخترناه ، وهو أنه مفعولٌ من أجله ، الستكمال الشُّرُوط ، وهو علةٌ با: أظهرمها 

  .ُيستثىن هبا شيئان » إالَّ « امللفوظُ به عند من يرى أنَّ » اْخَتلََف « ، و » ِفيِه « الذي ُتعلُِّق به 
ألنه ِصفَةٌ ل  متعلٌق مبحذوٍف؛» بينهم « و . باغني ، والعاِملُ فيها ما تقدََّم : أنه مصدرٌ يف حملِّ حالٍ ، أي : والثاين 

  .َبْغياً كائناً بينهم : أي » َبْغياً « 
  فصل
يقتضي أَن يكون إيتاُء اللَِّه تعاىل إيَّاهم الكتاب كان بعد جميء اآليات الَبيِّنات } ِمن َبْعِد َما َجآَءْتُهمُ البينات { : قوله 

ناُت ال ميكن محلها على شيٍء سوى الدالئل ِإليتاِء الكتاب؛ وهذه البي -ال حمالة  -، فتكونُ هذه البينات ُمغايرةً 
على إثبات اُألصول اليت ال ميكن القول بالنبوة إالَّ بعد ثُبوهتا؛ وذلك َألنَّ  -تعاىل  -العقليَّة اليت نصبها اللَُّه 

عيَّة ، وإالَّ وقع الدور كلُّ ما ال يصحُّ إثباُت النبة إالَّ بثبوته ، فذلك ال ميكن إثباته بالدالئل السَّم: املتكلِّمني يقولون 
.  

  .يف كتبهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -صفة حممد » بالبيناِت « املراد : وقال بعض املفسرين 
موصولةً ومعىن هذا أي » ما « و » َهَدى « متعلٌِّق ب » ِلما « قول فهدى اللَُّه الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق 

: ويقال . إىل ما قالوا : ، أي ]  ٣: اجملادلة [ } َيعُوُدونَ ِلَما قَالُواْ { : تعاىل  أرشد إىل ما اختلفوا فيه؛ كقوله: 
« عائٌد على » ِفيِه « ويف » الذين أُوتُوه « عائٌد على » اْختلفُوا « هديته الطريق وللطريق وإىل الطريق والضمري يف 

  .» اْخَتلََف « ، وهو متعلٌِّق ب » ما 
جيوُز أَنْ تكونَ للتبعيض ، » ِمْن « و » ِملا « يف » ما « َتعلٌِّق مبحذوٍف؛ ألنه يف موضعِ احلالِ من ُم» ِمن احلَقِّ « و 

  .الذي هو احلّق : وأَنْ تكونَ للبياِن عند َمْن يرى ذلك ، تقديره 

فإن قيل مل قال » لفوا اخت« ، والعاِملُ فيها » فيه « حاالً من الضمري يف » ِمَن احلقِّ « وأجاز أبو البقاء أَنْ يكونَ 
والقَلْبُ يف كتابِ اللَِّه ُدونَ ضرُورٍة تدفُع إليه « : هداهم فيما اختلفُوا فيه ، وعساهُ أن يكون غري حقٍّ يف نفسه قال 

  .انتهى » َعْجٌز وُسوُء فَْهمٍ 
  .قلب ، ال ُيتوهَُّم أصالً وهذا االحتمالُ الذي جعله ابُن عطية حامالً للفرَّاِء على ادِّعاء ال: قال شهاب الدِّين 



  :فيه وجهان » بإذنِِه « قوله 
  .مأذوناً هلم : ، أي » الَِّذيَن آَمُنوا « أَن يتعلََّق مبحذوٍف ، ألنه حالٌ من : أحدمها 
  .هداهم بأمره : أَنْ يكون متعلِّقاً هبدى مفعوالً به ، أي : والثاين 

حصلت اهلداية : بعلمه ، وإرادته فيهم ، وقيل بأمره ، أي : م ، أي العل -هنا  -املراد من اإلذن : قال الزَّجَّاج 
  .قطعت بالسِّكِّني : بسبب األمر؛ كما يقال 

  .هداهم فاهتدوا بإذنه : ال ُبدَّ فيه ِمْن إضمار ، تقديره : وقيل 
  فصل فيما اختلف فيه أهل الكتاب وهدانا اهللا إليه

اختلفوا يف القبلة فصلّت اليهود إىل بيت املقدس ، والنصارى إىل  هذه اآلية يف أهل الكتاب ،: قال ابن زيٍد 
املشرق؛ فهدانا اللَُّه للكعبة ، واختلفوا يف الصيام؛ فهدانا اهللا لشهر رمضان واختلفوا يف اَأليام ، فأخذت اليهوُد 

كان يهودّياً ، وقالت : ود السَّبت ، والنَّصارى األحد؛ فهدانا اللَُّه للجمعة ، واختلفوا يف إبراهيم ، فقال اليه
فاليهود فرَّطُوا ، والنَّصارى أفرطوا؛ : إِنَّه كان حنيفاً مسلماً ، واختلفوا يف عيسى : فقلنا . كان نصرانّياً : النصارى 

  .فهدانا اللَُّه للحقِّ فيه 
  .فصل يف احتاج بعضهم باآلية على أن اإلميان خملوق والرد عليه 

على أَنَّ اإلميان خملوٌق هللا تعاىل ، وهو ضعيٌف؛ ألن اهلداية غري االهتداء كما أَنَّ اهلداية إىل متسَّك بعضهم هبذه اآلية 
» فََهَدى اللَُّه « : وال ميكن صرف هذا اإلذن إىل قوله » بِإِذْنِِه « : اإلميان غري اإلميان ، وأيضاً فإنه قال يف آخر اآلية 

فََهَدى اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ملَا اْخَتلَفُوا « : إضمار لصرف اإلذن إليه ، والتقدير  إذ ال جائز أن يأذن لنفسه ، فال ُبدَّ من
  .وإذا كان كذلك ، كانت اهلداية مغايرةً لِإلهتداء » بِإِذْنِِه  -فاهتدوا  -فيه ِمَن احلَقِّ 

  فصل
  .ٍت ال يفعلها يف حقِّ الكافر قد خيصُّ املؤمن هبدايا -تعاىل  -اجحتج الفقهاء هبذه اآلية على أَنَّ اهللا 

  :وأجاب عنه املعتزلة بوجوه 
البقرة [ } ُهًدى لِّلنَّاسِ { مث قال ]  ٢: البقرة [ } ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني { : أهنم اختصُّوا باالهتداء ، فهو كقوله : أحدها 

 :١٨٥ . [  
  .أن املراد اهلداية إىل الثواب وطريق اجلنَّة : وثانيها 
  .هداهم إىل احلقِّ باَأللطاِف : وثالثها 

  .والكالم فيها مع املعتزلة كاليت يف قبلها } واهللا يَْهِدي َمن َيَشآُء إىل صَِراٍط مُّْستَِقيمٍ { : قوله 

َساُء َوالضَّرَّاُء َوُزلْزِلُوا َحتَّى َيقُولَ أَْم َحِسبُْتْم أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َولَمَّا َيأِْتكُْم مَثَلُ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم َمسَّتُْهُم الْبَأْ
  ) ٢١٤(الرَُّسولُ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَِّه أَلَا إِنَّ َنْصَر اللَِّه قَرِيٌب 

  :هذه فيها أربعة أقوالٍ » أَْم « 
الٍ من إِْخبَارٍ إىل إِْخبَارٍٍ ، واهلمزةُ إلضراب انتق» بل « ف . واهلمزة » بل « أنْ تكون منقطعةً فتتقدَّر ب : األول 

  .والتقدير بل حسبتم . للتقري 
  ]الطويل : [ أهنا جملرد اإلضراب ِمْن غري تقدير مهزة بعدها ، وهو قول الزَّجَّاج وأنشد : والثاين 
  ِفي الَْعْينِ أَْملَُحَوُصَورِتَها أَْم أَْنِت ... َبَدْت ِمثْلَ قَْرِن الشِّْمسِ ِفي َرْوَنقِ الضَُّحى  - ١٠٣٨



  .بل أنت : أي 
فعلى هذا ُيبتدأُ هبا يف أوَّل الكالم ، وال حتتاُج إىل . وهو قول الفرَّاء وبعض الكُوفيِّني ، أهنا مبعىن اهلمزة : والثالث 

  .اجلملة قبلها يضرب عنها 
  .أهنا ُمتَّصلةٌ ، وال يستقيم ذلك إال بتقدير مجلٍة حمذوفٍة قبلها : الرابع 

هل عندك رجلٌ ، أَْم : استفهاٌم سابٌق ، فيجوز أَنْ يقال » َهلْ « هنا استفهاٌم متوسطٌ؛ كما أَنَّ » أْم « : قال القفَّال 
عندك امرأَةٌ؟ وال جيوز أَنْ يقال ابتداًء أَْم عندك رجل ، فأَمَّا إذا كان متوسطاً ، جاز سواٌء كان مسُبوقاً باستفهامٍ 

أنت رجلٌ ال تنصف ، أفعن جهل تفعلُ هذا : ا إذا كان مسبوقاً باستفهام آخر فهو كقولك آخر ، أو ال يكون ، أَمَّ
امل تَنزِيلُ الكتاب الَ َرْيَب ِفيِه ِمن رَّبِّ العاملني { : ، أم لك سلطانٌ؟ وأَمَّا الذي ال يكون مسبوقاً باالستفهام؛ فكقوله 

فهدى اللَُّه الذين آمنوا فصربوا على استهَزاءِ : تقدير هذا اآلية  فكذا]  ٣ - ١: السجدة [ } أَْم َيقُولُونَ افتراه 
  .قومهم ، أفتسلكُون سبيلهم أم حتسبون أَنْ تدُخلُوا اجلنَّةَ ِمْن غريِ سلوِك سبيلهم 

، تنصُب مفعولني عند سيبويه ، ومسدَّ األول والثاين حمذوٌف عند األخفش ، » ظنَّ « هنا من أَخواِت » َحسب « 
  :قدَّم ، ومضارعها فيه الوجهان كما ت
وهلا نظائُر من األفعالِ تأيت إن شاء اللَُّه تعاىل يف آخرِ السورِة ، ومعنها الظَّنُّ ، . والكسُر  -وهو القياسُ  -الفتحُ 

  ]الطويل : [ وقد تستعملُ يف اليقني؛ قال 
  ذَا َما املَْرُء أَْصَبحَ ثَاِقالََرَباحاً إِ... َحِسْبُت التُّقَى َواجلُوَد خَْيَر ِتَجاَرٍة  - ١٠٣٩

اْشقَرَّ ، فهو أَْحَسُب ، أي : زيٌد ، أي : وتكون غري متعديٍة ، إذا كان معناها الشقرة ، تقول . احلُْسبان : ومصدُرها 
  .أَْشقَُر : 

» ملَّا « و . كم مثلهم غري آتي: الواو للحال ، واجلملة بعدها يف حملِّ نصبٍ عليها ، أي » َولَمَّا يَأِْتكْم « : قوله 
؛ ألنَّها ال تنفي إالَّ الزمان املتصل بزمان احلال » مل « ، وهو أبلغ من النفي ب » مل « حرف جزمٍ ، معناه النفي؛ ك 

  :من وجوٍه » مل « والفرق بينها وبني . 
  .أنه قد حيذف الفعل بعدها يف فصيح الكالم ، إذ دلَّ عليه دليلٌ : أحدها 

  ]الوافر : [ كقوله » وإِنْ كُالًّ لَمَّا « رَّج عليه قراءة وهو أحسن ما خت
  فَنَاَدْيتُ الْقُبُوَر فَلَْم َتجِْبنَْه... فَجئُْت قُُبَرُهْم َبْدءاً َولَمَّا  - ١٠٤٠

  ]الكامل : [ فإنه ال جيوز ذلك فيها إال ضرورة؛ كقوله » لَْم « مبتدئاً؛ خبالف : وملَّا أكن بدءاً ، أي : أي 

  َيْوَم اَألعَازِب إِنْ َوَصلَْت َوإِنْ لَمِ... َواْحفَظْ َوِديعََتَك الَِّتي أُوِدْعَتَها  -١٠٤١
  .لنفيه مطلقاً أو منقطعاً على ما مرَّ » مل « أنَّها لنفي املاضي املتصل بزمان احلال ، و : ومنها 
  .»  مل« ال تدخل على فعل شرٍط ، وال جزاٍء خبالف » لَمَّا « أنَّ : ومنها 

لَمَّا ، فإهنا مل يأِت فيها ذلك ، وباقي الكالم على ما يأيت إن شاء اهللا تعاىل يف « قد تلغى خبالف » لَْم « ومنها أنّ 
  ] . ١٤: احلجرات [ } َولَمَّا َيْدُخلِ اإلميان { : عند قوله تعاىل « احلُُجرَاِت » سورة 

  .زيدت عليها « ما » مركبة من مل و : فقيل « لَمَّا » واختلف يف 
؛ يقول الرجل لصاحبه « مل » تقع يف مواضع ال تقع فيها « ملا » زائدة؛ ألنَّ « ما » بسيطة وليست : وقال سيبويه 

  .مفردةً « لَْم » : ، وال يقال « لَمَّا » أقدِّم فالناً ، فيقول : 
أنَّه مل يأتين بعد : ، وإذا قال لَمَّا يأتين ، فمعناه  مل يأتين زيٌد ، فهو نفٌي لقولك أتاك زيٌد: إذا قال القائل : قال املّربد 



  ]الكامل : [ ، وأنا أتوقَّعه؛ قال النابغة 
  لَمَّا َتُزلْ بِرِحَاِلَنا َوكَأَنْ قَِد... أَزَِف التََّرحُّلُ غَْيَر أنَّ رَكَابََنا  - ١٠٤٢

  .وملَّا يأتكم مثل حمنة املؤمنني الذين خلوا : حذف مضاٍف ، وحذُف موصوٍف ، تقديره « َمثَلُ الَِّذيَن » ويف قوله 
  .« َخلَْوا » : وهو كالتأكيد ، فإنَّ الصلة مفهومةٌ من قوله « َخلَوا » متعلٌِّق ب « ِمْن قَْبِلكُْم » و 

  .اآلية « أم حسبتم » فصل يف سبب نزول 
املدينة اشتدَّ عليهم الضرر؛ ألنَّهم ملَّا دخل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن عبَّاس ، وعطاء 

خرجوا بال مالٍ ، وتركوا ديارهم ، وأمواهلم بيدي املشركني ، وآثروا رضا اهللا ورسوله ، وأظهرت اليهود العداوة 
  .« أَْم َحِسْبُتمْ » : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأسرَّ قوم النفاق ، فأنزل اهللا تعاىل؛ تطيباً لطيوهبم 

أصاب املسلمني ما أصاهبم من اجلهد ، واحلزن ، وشدَّة اخلوف ، « غَْزَوِة اخلْنَدقِ » نزلت يف : تادة والسُّديُّ وقال ق
  :والربد ، وضيق العيش ، وأنواع األذى؛ كما قال تعاىل 

 بن أُيبٍّ ألصحاب ملا قال عبد اهللا« غَْزَوةِ أُُحد » نزلت يف : وقيل ]  ١٠: األحزاب [ } َوَبلََغِت القلوب احلناجر { 
النيب عليه السالم إىل مىت تقتلون أنفسكم ، وترجون الباطل ، ولو كان حممد نبياً ، ملَّا سلَّط اهللا عليكم األسر 

املؤمنون أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ مبجرد اإلميان يب ، وتصديق : ، أي « أَْم َحِسبُْتْم » والقتل ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية 
 ، دون أن تعدبوا اهللا بكل ما تعبَّدكم به ، وابتالكم بالصرب عليه ، وأن ينالكم من أذى الكفار ، ومن رسويل

احتمال الفقر ومكابدة الضر والبؤس ، ومقاساة األهوال يف جماهدة العدوِّ؛ كما كان ذلك غريبٍة ، أو قصَّة عجيبةٍ 
  :هلا شأنٌ؛ ومنه قوله تعاىل 

  .الصفة اليت هلا شأن عظيم : أي ]  ٦٠: النحل [ } ى َوِللَِّه املثل األعل{ 
  :يف هذه اجلملة وجهان » َمسَّتْهم البأَْساُء « : قوله 

ما كان مثلهم؟ : فسََّرِت املثل وشرحته ، كأنه قيل : أن تكون ال حملّ هلا من اإلعراب؛ ألهنا تفسرييةٌ ، أي : أحدمها 
  .مسَّتهم البأساء : فقيل 

ويف جعلها . » َخلَوا « جوَّز ذلك أبو البقاء ، وهي حالٌ من فاعلٍ » قَْد « ون حاالً على إضمار ان تك: والثاين 
  .حاالً بَْعٌد 

  .اسٌم من البْؤسِ مبعىن الشِّدِّة ، وهو البالء والفقر : » البَأَْساُء « و 
  .األمراض ، واآلالم ، وضروب اخلوف : » الضَّرَّاُء « و 

  :يف القرآن على أربعة أوجٍه » الضُّرِّ « ورد لفظ : ريُّ قال أبو العبَّاس املق
، وقوله ]  ١٢: يونس [ } َوإِذَا َمسَّ اإلنسان الضر َدَعاَنا ِلجَنبِِه { : الفقر؛ كهذه اآلية ، ومثله : الضُّرُّ : األول 
  .الفقر : أي ]  ٥٣: لنحل ا[ } َوَما بِكُم مِّن نِّْعَمٍة فَِمَن اهللا ثُمَّ إِذَا َمسَّكُمُ الضر { : تعاىل 
  .قحطوا : أي ]  ٩٤: األعراف [ } إِالَّ أََخذَْنا أَْهلََها بالبأسآء والضرآء { : القحط؛ قال تعاىل : الّضّر : الثاين 

  .قحط : أي ]  ٢١: يونس [ } وَإِذَآ أَذَقَْنا الناس َرْحَمةً مِّن َبْعِد َضرَّآَء َمسَّْتُهمْ { : أو قوله تعاىل 
  .مبرض : أي ]  ٢٠٧: يونس [ } َوإِن َيْمَسْسكَ اهللا بُِضرٍّ { : املرض؛ قال تعاىل : الضُّرُّ : ث الثال

  ] . ٦٧: اإلسراء [ } َوإِذَا َمسَّكُُم الضر ِفي البحر { : األهوال؛ قال تعاىل : الضر : الرابع 
  .حرِّكوا بأنواع الباليا والرَّزايا : أي » َوُزلْزِلُوا « : قوله 
أنَّك كررت تلك : زلزلته فتأويله : أصل الزَّلزلة يف اللغة من زلَّ الشيء عن مكانه ، فإذا قلت : الزَّجَّاج  قال



َصرَّ وصَْرَصَر ، وَصلَّ وَصلَْصلَ؛ : اإلزالة فضوعف لفظه مبضاعفة معناه؛ ألن ما فيه تكريرٌ يكّرُر فيه الفعل حنو 
  .ُخوِّفُوا؛ وذلك ألنَّ اخلائف ال يستقر بل يضطرب قلبه : أي » لُوا ُزلْزِ« َوكَفَّ َوكَفْكََف ، وفسر بعضهم 

  :نصباً ، وله وجهان » يقولَ « : قرأ اجلمهور » حَتَّى َيقُولَ « : قول تعاىل 
إمنا » حَتَّى « إىل أن يقول ، فهو غايةٌ ملا تقدَّم من املسِّ والزلزال ، و : ، أي » إِلَى « مبعىن » حَتَّى « أنَّ : أحدمها 

] حكى تلك احلال [ أنه على حكاية احلال ، : فاجلواب . ينصب بعدها املضارع املستقبل ، وهذا قد وقع ومضى 
.  

أطعُت اهللا َحتَّى أْدَخلنِي اجلنةَ ، وهذا ضعيٌف؛ ألنَّ قول : ، فتفيد العلَّة كقوله » كَْي « مبعىن » حَتَّى « أنَّ : والثاين 
بالرفعِ على « : ة للمسِّ والزلزال ، وإن كان ظاهر كالم أيب البقاء على ذلك ، فإنه قال الرسول واملؤمنني ليس علَّ

  .ُمْضمَرةٌ على ِكال التقديرين « حَتَّى » بعد « أَنْ » ُزلْزِلُوا فقالوا ، فالزَّلَْزلَةُ َسَببُ القوِلط ، و : أَنْ يكونَ التقديُر 
  .وال غريها؛ ألنَّ الناصب خيلِّص لالستقبال؛ فتنافيا « حَتَّى » ال ينصب بعد وقرأ نافع برفعه على أنَّه حالٌ ، واحلال 

» : فإمَّا أن يكون حاالً أو مستقبالً أو ماضياً ، إن كان حالً ، رفع؛ حنو : إذا وقع بعدها فعلٌ « حَتَّى » واعلم أنَّ 
  .يف احلال : أي « َمرَِض حَتَّى الَ َيْرجُوَنُه 

وإن كان ماضياً فتحكيه ، ثُمَّ . ِسْرتُ حتَّى أدخل البلد ، وأنت مل تدخل بعد :  نصب ، تقول وإن كان ُمْسَتقْبالً
إمَّا أن تكون حبسب كونه مستقبالً ، فتنصبه على حكاية هذه احلال ، وإمَّا أن يكون حبسب كونه : حكايتك له 

: حكاية حالٍ ، ويف قراءة نافعٍ أيضاً : اعة حاالً ، فترفعه على حكاية هذه احلال ، فيصدق أن تقول يف قراءة اجلم
  .حكاية حال 

إنَّما نبَّهُت على ذلك؛ ألنَّ عبارة بعضهم ختُصُّ حكاية احلال بقراءة اجلمهور ، وعبارةآخرين : قال شهاب الدِّين 
  .ختصُّها بقراءة نافع 

وكان قد تقدَّم » الُُهْم ، واملعىن على املُِضيِّ والفعلُ هنا مستقبلٌ ، ُحكِيت به َح« : قال أبو البقاء يف قراءة اجلمهور 
  .للتعليل » حىت « أنه وجَّه الرفع بأنَّ 

إهنم صاحبوه يف هذا القول وجامعوه فيه ، وأن : هذا الظرف جيوز أن يكون منصوباً بيقول ، أي » معه « : قوله 
  .صاحبوه يف اإلميان : يكون منصوباً بآمنوا ، أي 

  .مبتدأٌ مؤخٌر » نصٌر « منصوٌب على الظرف ، فموضعه رفٌع؛ خرباً مقدَّماً ، و » َمَتى « } اهللا  مىت َنْصُر{ : قوله 
» َمَتى « و . » مرفوٌع به « نصُر » موضعه نصب على الظرف ، و : وعلى قولِ اَألخْفَشِ « : وقال أبو البقاء 

» َمْن « إما ملعنىهمزة االستفهام ، وإمَّا معىن : ه وهو مبينٌّ؛ لتضمُّن. ظرُف زماٍن ال يتصرَّف إال جبرِّه حبرٍف 
  .الشرطية ، فإنه يكون اسم استفهام ، ويكون اسم شرٍط فيجزم فعلني شرطاً وجزاًء 

مىت يقع : رفع باالبتداء على قول سيبويه ، وعلى قول أيب العباس؛ رفع بفعلٍ ، أي » َنْصُر اللَِّه « : قال القرطيب 
  .نصر اهللا 

ال تثيِّيه » قَرِيٌب « مكاناً قريباً و : أي » قَرِيباً « وجيوز يف غري القرآن : قال النَّحَّاس » إنَّ « خرب » يٌب قَرِ« و 
؛ وقال ]  ٥٦: األعراف [ } إِنَّ َرْحَمةَ اهللا قَرِيٌب { : العرب ، وال جتمعه ، وال تؤّنثه يف هذا املعىن؛ قال تعاىل 

  ]الطويل : [ الشَّاعر 
  قَرِيٌب َوالَ َبسَْباَسةُ اْبَنةُ َيْشكُرَا... لَُه الْوَْيلُ إِنْ أَْمَسى َوالَ أُمُّ َهاِشمٍ  - ١٠٤٣

  .قَرِيُبونَ ، وأقْرِباُء ، وقُرََباُء : فالنٌ قريٌب يل ثنيت ومجعت فقلت : فإن قلت 



  فصل
من قول الرسول ، فنسب } َنْصرَ اهللا قَرِيٌب  أالا إِنَّ{ من قول املؤمنني ، ومجلة } مىت َنْصُر اهللا { والظاهر أنَّ مجلة 

وهذا أوىل من قول من زعم أن يف الكالم تقدمياً . القول إىل اجلميع؛ إمجاالً ، وداللة احلال مبيِّنة للتفضيل املذكور 
فقدِّم الرسول؛ »  أَالَ إِنَّ« ؟ فيقول الرسول » َمَتى َنْصُر اللَِّه « : حتَّى يقول الذين آمنوا : وتأخرياً ، والتقدير 

  :ألنه أخرب عن الرسول ، والذين آمنوا بكالمني : قالوا . ملاكنته ، وقدِّم املؤمنون؛ لتقدُّمهم يف الزمان 
  َمَتى َنْصُر اللَِّه؟: أهنم قالوا : أحدمها 
يليق به من ذينك املذكورين فوجب إسناد كلِّ واحٍد من هذين الكالمني إىل ما » أالَّ إنَّ نصَر اللَِّه قَرِيبٌ « : والثاين 
وهلذا نظٌري يف : قالوا } أالا إِنَّ َنْصَر اهللا قَرِيٌب { : والرسلُ قالوا » َمَتى َنْصُر اللَِّه « : الذين آمناو قالوا : ، قال 

  :القرآن والشِّعر 
  :فقوله : أمَّا القرآن 

، واملعىن؛ لتسكنوا يف ]  ٧٣: القصص [ } ِفيِه َولَِتبَتُغواْ ِمن فَْضِلِه َوِمن رَّْحَمِتِه جََعلَ لَكُُم الليل والنهار ِلَتْسكُُنواْ { 
  .اللَّيل ، ولتبتغوا من فضله يف النهار 

  ]الطويل : [ فقول امرئ القيس : وأمَّا الشعر 
  يلََدى َوكْرَِها الُعنَّاُب َوالَْحَشفُ البَاِل... كَأَنَّ قُلُوَب الطَّْيرِ َرطْباً وَيابِساً  - ١٠٤٤

  .فشبه العنَّاب بالرطب ، واحلشف بالبايل باليابس 
  .» هذا َتَحكٌُّم وَحْملٌ لِلْكالمِ على غَْيرِ َوْجهِِه « : قال ابن عطيَّة 

كيف : فإن قيل . اجلملتان من قول الرسول واملؤمنني معاً ، يعين أن الرسول قاهلما معاً ، وكذلك أتباعه : وقيل 
  مََتى نصر اهللا؟: ِة وعد اهللا ووعيده أن يقول مستبعداً يليق بالرسول القاطع بصحَّ

  :واجلواب من وجوه 
  .التأويل املتقدِّم : أحدها 
  .ليس على سبيل الشِّكِّ بل على سبيل الدعاء باستعجال النصر } مىت َنْصُر اهللا { أن قول الرسول : والثاين 
َولَقَْد َنْعلَُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك بَِما { : ألعداء؛ قال تعاىل أن كونه رسوالً ال مينع من أن يتأذَّى من كيد ا: الثالث 
: وقال تعاىل ]  ٣: الشعراء [ } لََعلََّك َباِخعٌ نَّفَْسَك أَالَّ َيكُونُواْ ُمْؤِمنَِني { : وقال تعاىل ]  ٩٧: احلجر [ } َيقُولُونَ 

، وعلى هذا فإذا ضاق قلبه ]  ١١٠: يوسف [ } اْ َجآَءُهمْ َنصُْرَنا حىت إِذَا استيأس الرسل وظنوا أَنَُّهْم قَْد كُِذُبو{ 
} مىت َنْصُر اهللا { : ، وقلَّت حيلته ، وكان قد تقدم وعبد اهللا بنصره ، إالَّ أنه مل يعيِّن له الوقت؛ قال عند ضيق قبله 

فلما } إِنَّ َنْصَر اهللا قَرِيبٌ { اب َحتَّى إنَّه إذا علم قرب الوقت ، زال غمه وطاب قبله؛ ويؤيد ذلك قوله يف اجلو
كان اجلواب بذكر القرب؛ دلَّ على أنَّ السؤال كان واقعاً عن القرب ، ولو كان السؤال وقع عن أنَّه هل يوجد 

أالا إِنَّ َنْصرَ اهللا { : النصر ، أم ال؛ ملا كان هذا اجلواب مطابقاً لذلك السؤال ، هذا على قول من قال إن قوله 
إنَّهم ملا علموا أنَّ اهللا تعاىل ال : قال . ِمن كالم اهللا تعاىل جواباً للرسول ، ومن قال إنه من كالم املؤمنني }  قَرِيٌب

  .، فنحن على ثقة بوعدك } أالا إِنَّ َنْصرَ اهللا قَرِيٌب { : ُيعلي عدوه عليهم ، قالوا 
. اهللا تعاىل ، على ما تقدم ] لة أخلرية من كالم الرسول وأتباعه ، واجلم[ إنَّ اجلملة األوىل من كالم : وقيل 

  .فاحلاصل أنَّ اجلملتني يف حملِّ نصب بالقول 
يوجب يف حق كل من حلقه شدَّةٌ أن يعلم أنه سيظفر بزواهلا ، وذلك غري } إِنَّ َنْصَر اهللا قَرِيبٌ { : قوله : فإن قيل 



  .ثابٍت 
وأيضاً فإن كان عاّماً يف حق الكل إذ كلُّ  -عليهم الّسالم  -نبياء ال ميتنع أن يكون هذا من خواصِّ األ: فاجلواب 

  :من كان يف بالٍء ، فال بدَّ له من أحد أمرين 
إمَّ أن يتخلص منه أو ميوت ، فإن مات ، فقد وصل إىل من ال يهمل أمره ، وال يضيع حقه ، وذلك من أعظم 

  .قريٌب  النصر ، وإمنا جعله قريباً؛ ألن املوت آٍت؛ وكلَّ آٍت

اِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ َوَما َتفَْعلُوا ِمْن َيسْأَلُوَنَك َماذَا ُيْنِفقُونَ قُلْ َما أَْنفَقُْتْم ِمْن َخْيرٍ فَِللَْواِلَدْينِ وَالْأَقْرَبَِني َوالَْيَتاَمى َوالَْمَس
  ) ٢١٥(َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم 

وهنا جيوز أن ] .  ٢٦: البقرة [ } َماذَآ أَرَاَد اهللا هبذا مَثَالً { : عماالت ستَّةٌ عند قوله له است» ماذا « قد تقدَّم أنَّ 
« : ؛ ألنَّ العرب يقولون » ُيْنِفقُونَ « مبنزلة اسمٍ واحٍد ، مبعىن االستفهام؛ فتكون مفعوالً مقدَّماً ل » ماذا « تكون 

ِفيَم أَنَت ِمن ِذكَْراهَا { وقوله ]  ١: النبأ [ } َعمَّ يََتَسآَءلُونَ { : م بإثبات األلف ، وحذفوها من قوهل» عماذا َتسْأَلُ 
مبنزلة اسم واحٍد ، ومل » ذا « ، علمت أنه مع » َما « فلما مل حيذفون األلف من آخر ]  ٤٣: النازعات [ } 

: [ أن يكون يف شعر؛ كقوله  حيذفون األلف منه ، ملَّا مل يكن آخر االسم ، واحلذف يلحقها إذا كان آخراً ، إالَّ
  ]الوافر 
  كَخْنزِيرٍ َتَمرَّغَ ِفي رَماِد... َعلَى َما قَاَم َيْشَتُمنِي لَِئيٌم  - ١٠٤٥

» ذا « مبتدأ و » ما « وجيوز أن تكون » ُيْنِفقُون « ما : يسلونك ، ومنه : إن خفَّفت اهلمزة ، قلت : قال القرطيب 
معلِّق للسؤال ، فهو يف موضع املفعول » ماذا « صلته ، والعائد حمذوٌف ، و »  ينفقون« و . خربه ، وهو موصولٌ 

  ] . ٢١١: البقرة [ } َسلْ بين إِْسرَاِئيلَ كَْم آَتْيَناُهم { : الثاين ، وقد تقدَّم حتقيقه يف قوله 
  ]الطويل [ : مىت كانت امساً مركاًب ، فهي يف موضع نصب إالَّ ما جاء يف قول الشاعر : قال القرطيب 

  إِنَّنِي لَِك َعاشُِق: ِسَوى أَنْ َيقُولُوا ... َوَماذَا َعَسى الوَاُشونَ أَنْ يََتَحدَّثُوا  - ١٠٤٦
  .» ذا « يف موضع رفعٍ ، وهو مركٌَّب؛ إذ ال صلة ل » ماذا « ال تعمل فيه ، ف » َعَسى « فإِنَّ 

» ماذا ُنْنِفُق « ، وجيوز يف الكالم » َيْسألوَنَك « ري غيبٍة يف بلفظ الغيبة؛ ألنَّ فاعل الفعل قبله ضم» ينفقون « وجاء 
[ } َيْسأَلُوَنَك َماذَآ أُِحلَّ لَُهْم { : أقسم زيدٌ لَيْضرَِبنَّ وألضْرَِبنَّ ، وسيأيت هلذا مزيد ببياٍن يف قوله تعاىل : كما جيوز 

  .يف املائدة إن شاء اهللا تعاىل ]  ٤: املائدة 
  :وجهان » ما « جيوز يف } آ أَْنفَقُْتْم مِّْن َخْيرٍ قُلْ َم{ : قوله 

يف حملِّ نصبٍ ، مفعولٌ مقدٌَّم ، واجُب التقدمي؛ ألنَّ له » ما « أن تكون شرطّيةً؛ لتوافق ما بعدها ، ف : أظهرمها 
} َما نَنَسْخ ِمْن آَيٍة { : له تقدَّم إعرابه يف قو» ِمْن َخْيرٍ « يف حملّش جزمٍ بالشرط ، و » أَْنفَقُْتْم « و . صدر الكالم 

  ] . ١٠٦: البقرة [ 
فمصرفه للوالدين ، فيتعلَّق مبحذوٍف ، : جواب الشرط ، وهذا اجلارُّ خرب ملبتدأ حمذوف ، أي « فللوالدين : وقوله 

  .شرط وتكون اجلملة يف حملِّ جزمٍ جبواب ال. إمَّا مفرٌد ، وإمَّا مجلةٌ على حسب ما ذكر من اخلالف فيما مضى 
الذي : صلتها ، والعائد حمذوف ، الستكمال الشروط ، أي « أَْنفَقُْتْم » موصولة ، و « َما » أن تكون : والثاين 

  .والفاء زائدة يف اخلرب الذي هو اجلارُّ واجملرور . أنفقتموه 
  .« وِمْن خريٍ يكون حاالً من العائد احملذوٍف » : قال أبو البقاءِ يف هذا الوجه 



  سبب النزولفصل ف 
اعلم نَّه تعاىل ملَّا بيَّن الوجوب على كل مكلٍّف ، بأن يكون معرضاً عن طلب العاجل مشتغالً بطلب اآلجل ، شرع 

  ] . ٢٤٣: البقرة [ } أَلَْم َترَ إِلَى الذين َخَرجُواْ ِمن ِدَيارِِهْم { : يف بيان األحكام من هذه اآلية إىل قوله 
: إِن يل ِديناراً ، فقال « : نزلت اآلية يف رجل أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : قال عطاء ، عن ابن عباسٍ 

أَْنِفقُْه على خَادِمَك ، : إنَّ ِلي آَخر ، قال : أَْنِفقُْه َعلَى أَْهِلَك ، فَقَالَ : إنّ ِلي آَخَر ، قال : أَْنِفقُْه َعلَى َنفِْسَك ، قال 
إنَّ يل آَخَر قال : أَْنِفقُْه َعلَى قرابتِك ، قال : إنَّ ِلي آَخَر ، قال : ُه َعلَى وَاِلَدْيَك قال أَْنِفقْ: إنّ يل آخر ، قال : قال 

  »أَْنِفقُْه يف َسبِيل اهللا ، وهو أَْحَسُنها : 
 وروى الكليبُّ ، عن ابن عباسٍ أنَّ اآلية نزلت يف عمرو بن اجلموح ، وهو الذي قتل يوم أُُحٍد ، وكان شيخاً كبرياً

  .هرماً ، وعنده مالٌ عظيٌم ، فقال ماذا ننفق من أموالنا؟ وأين نضعها؟ فنزلت اآليةُ 
  فإن قيل إنَّ القوم سألوا عما ينفقون كيف أُجيبوا ببيان املصرف؟

  :فاجلواب من وجوه 
سبب النزول ،  ماذا ينفقون وملن يعطونه ، كما ذكرنا يف رواية الكليِّ يف: أنَّ يف اآلية حذفاً ، تقديره : أحدها 

  .وما بعده « فَِللَْواِلَدْينِ : وعن املنفق عليه بقوله » ِمْن َخْيرٍ « : فجاء اجلواب عنهما ، فأجاب عن املنفق بقوله 
  مصرف ماذا ينفقون؟: سؤاالً عن املصرف على حذف مضاٍف ، تقديره « ماذا » أن يكون : ثانيها 
ف ، ومن الثاين ذكر املنفق ، وكالمها مراٌد ، وقد تقدَّم شيٌء من أن يكون حذف من األوَّل ذكر املصر: ثالثها 

  ] . ١٧١: البقرة [ } َومَثَلُ الذين كَفَُرواْ كََمثَلِ { : ذلك يف قوله تعاىل 
الكالم بيان ما ينفقونه ، وهو كلُّ خريٍ؛ وُبين } َمآ أَْنفَقُْتْم مِّْن َخْيرٍ { : قد تضمَّن قوله : قال الزخمشريُّ : رابعها 

  ]الكامل : [ قال . على ما هو أهمُّ وهو بيان املصرف؛ ألنَّ النفقة ال يعتدُّ هبا إالَّ أن تقع موقعها 
  حَتَّى ُيَصابَ بَِها طَرِيُق الَْمْصنَعِ... إنَّ الصَّنِيَعةَ الَ َتكُونُ صَنِيَعةً  - ١٠٤٧

إالَّ أن املقصود السؤال عن الكيفية؛ ألهنم : ا ُنْنِفُق م» إنه وإن كان السؤال وارداً بلفظ : قال القفَّال : خامسها 
كانوا عالمني بأن اإلنفاق يكون على وجه القربة ، وإذا كان هذا معلوماً عندهم ، مل ينصرف الوهم إىل ذلك ، 

{ : ه تعاىل فتعيَّن أنَّ املراد بالسؤال إنَّما هو طريق املصرف ، وعلى هذا يكون اجلواب مطابقاً للسؤال ، ونظريه قول
} لَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ الَّ ذَلُولٌ قَالُواْ ادع لََنا َربََّك يَُبيِّن لََّنا َما ِهَي إِنَّ البقر َتَشاَبَه َعلَْيَنا وَإِنَّآ إِن َشآَء اهللا لَُمهَْتُدونَ قَا

ان من املعلوم أهنا البقرة اليت شأهنا وصفتها وإنَّما كان هذا اجلواب موافقاً للسؤال ، ألنه ك]  ٧١،  ٧٠: البقرة [ 
ال ميكن محله على طلب املاهيَّة؛ فتعني أن يكون املراد منه طلب الصِّفة اليت هبا تتميز هذه » َما ِهَي « : كذا ، فقوله 

  .البقرة عن غريها ، فكذا ها هنا 

أنفقوا ما أردمت بشرط أن : ؤالٌ فاسٌد ، أي هذا س: حيتمل أنَّهم ملا سألوا عن هذا السؤال ، فقيل هلم : وسادسها 
كل يف اليومني مرَّتني ، ومعناه : يكون مصروفاً إىل املصرف وهذا كقول الطبيب ملن سأله ماذا يأكل ، فقال الطبيب 

  .، كل ما شئت ، ولكن هبذا الشرط 
  فصل

 -مكلَّف من العدم إىل الوجود ، وذلك ألنَّ اهللا اعلم أنَّه تعاىل رتَّب اِإلنفاق ، فقدَّم الوالدين ، ألنَّهما كاملخرج لل
وقضى َربَُّك أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِيَّاُه وبالوالدين { : هو الذي أخرج اإلنسان من العدم إىل الوجود؛ قال تعاىل  -تعاىل 

من رعاية حقِّ من شيٍء أوجب  -تعاىل  -فأشار إىل أنه ليس بعد رعاية حقِّ اهللا ]  ٢٣: اإلسراء [ } إِْحَساناً 



الوالدين؛ فلذلك قدمهما ، مث األقربني؛ ألنَّ اإلنسان أعلم حبال الفقري القريب من غريه؛ وألنَّه إذا مل يراع قريبه 
  .الفقري الحتاج الفقري إىل الرجوع إىل غريه ، وذلك عار يف حقِّ قريبه الغّين 

والعاطف يقتضي املغايرة ، وذلك يدلُّ على أن » اَألقَْربَِني « يه مثَّ عطف عل» الَْواِلَدْينِ « إنَّه تعاىل ذكر : فإن قيل 
محل فيه الوالدين » اَألقْربني « الوالدين ال يدخلون يف مسمَّى األقربني ، فهو خالف اإلمجاع؛ ألنَّه لو وقف على 

  .بغري خالٍف 
[ } آَتْينَاَك َسْبعاً مَِّن املثاين والقرآن العظيم  َولَقَْد{ : أنَّ هذا من عطف العامِّ على اخلاصِّ؛ كقوله تعاىل : فاجلواب 

أفضل ما قتل أنا «  -عليه الّسالم  -فعطف القرآن على السبع املثاين ، وهي من القرآن ، وقال ]  ٨٧: احلجر 
سان العرب ، وهو من النبيني ، وذلك شائعٌ يف ل» أََنا « : على قوله » النَّبِيِّني « فعطف » . . . والنبيُّون من قبلي 

: مثَّ ذكر بعدهم اليتامى؛ ألهنم لصغرهم ال يقدرون على االكتساب ، وليس هلم أحٌد يكتسب هلم ، فالطفل اليتيم 
قد عدم الكسب ، واملكاسب ، وأشرف على الضياع ، مث ذكر بعدهم املساكني؛ ألنَّ حاجتهم أقلُّ من حاجة 

ة اليتامى ، مث ذكر ابن السبيل بعدهم؛ ألنه بسبب انقطاعه عن اليتامى؛ ألنَّ قدرهتم على التحصيل أكثر من قدر
بلده ، قد حيتاج ، ويفتقر ، فهذا أصحُّ تركيبٍ ، وأحسن ترتيبٍ يف كيفيَّة اإلنفاق ، مث ملَّا فصَّل هذا التَّفصيل احلسن 

والعليم مبالغةٌ يف كونه عاملاً ال يعزب عن } َعِليمٌ  َوَما َتفَْعلُواْ ِمْن خَْيرٍ فَإِنَّ اهللا بِِه{ : الكامل ، أردفه باالمجال ، فقال 
  .علمه مثقال ذرٍَّة يف األرض ، وال يف السَّماء 

بالياء » وما يفعلوا « : وقرأ عليٌّ رضي اهللا عنه . هذه شرطيةٌ فقطح لظهور عملها اجلزم خبالف األوىل » ما « و 
: طاب ، وأن يكون من اإلضمار لداللة السياق عليه ، أي على الغيبة ، فيحتمل أن يكون من باب االلتفات من اخل

  .وما يفعل الناس 
  فصل يف املراد باخلري

، ]  ٨: العاديات [ } َوإِنَّهُ ِلُحبِّ اخلري لََشِديٌد { : هو املال؛ لقوله تعاىل » اخلَْير « املراد ب : قال أكثر العلماء 
  }إِن تََرَك َخيْراً الوصية { : وقال 

  ] . ١٨:  البقرة[ 
  .املراد باخلري هذا اإلنفاق ، وسائر وجوه الربِّ ، والطاعة : وقيل 

  فصل هل اآلية منسوخة أم ال؟
  .هذه اآلية منسوخة بآية املواريث : قال بعضهم 

  .إهنا منسوخة بالزكاة : وقال أهل التفسري 
  .النَّسخ إليها وكالمها ضعيٌف؛ ألنَّه ميكن محل اآلية على وجوٍه ال يتطرق : قال بعضهم 

الغنفاق على الوالدين ، واجٌب عند قصورمها عن الكسب وامللك ، واملراد ب : قال أبو مسلم األصفهاين : أحدها 
الولد ، وولد الولد ، وقد تلزم نفقتهم عند فقد امللك ، وعلى هذا فال وجه للقول بالنَّسخ؛ ألنَّ هذه » اَألقَْربَِني « 

  .ة ، وامليارث يصل بعد املوت ، وما وصل بعد املوت ال يوصف بأنه نفقةٌ النفقة تلزم يف حال احليا
أن يكون املراد من أحبَّ التقرب إىل اهللا تعاىل بالنفقة ، فالوىل أن ينفقه يف هذه اجلهات ، فيكون املراد : وثانيها 
  .التطوع 

الكفاية ، وفيما يتصل بالتيامى واملساكني  أن يكون املراد االوجوب فيما يتصل بالوالدين واألقربني من حيث: ثالثها 
  .مما يكون زكاةً 



حيتمل أن يريد باإلنفاق على الوالدين واألقربني ما يكون بعثاً على صلة الرَّحم ، وفيما يصرفه لليتامى : ورابعهما 
  .واملساكني ما خيلص للصدقة ، فظاهر اآلية حمتملٌ لكل هذه الوجوه من غري نسخ 

َشرٌّ لَكُْم َواللَُّه  ُم الِْقتَالُ َوُهَو كُْرٌه لَكُْم َوَعَسى أَنْ َتكْرَُهوا شَْيئًا َوُهَو َخْيرٌ لَكُْم َوَعَسى أَنْ ُتِحبُّوا شَْيئًا َوُهَوكُِتَب َعلَْيكُ
  ) ٢١٦(َيْعلَُم َوأَْنُتْم لَا َتْعلَُمونَ 

  .» الِقَتالِ « ضمري اهللا تعاىل ، ونصبِ  للفاعل؛ وهو» كََتب « ببناء : } كُِتَب َعلَْيكُُم القتال { : قرئ 
  ]اخلفيف : [ ؛ قال الشاعر » كُِتَب َعلَْيكُْم الْقَْتلُ « : وقرأ قوٌم : قال القرطيب 

  َوَعلَى الغَانِيَاِت َجرُّ الذُُيولِ... كُِتَب الْقَْتلُ َوالْقََتالُ َعلَْيَنا  -أ  ٠٤٨
عائٌد على » هو « ال ، واجلملة بعدها يف حملِّ نصبٍ عليها ، والظاهر أنَّ هذه واو احل» َوُهَو كُْرٌه « : قوله تعاىل 

بضمِّ » كُْرهٌ « وقرأ اجلمهور . وكتبه وفرضه : املفهوم من كتب ، أي ] املصدر [ يعود على : وقيل . القتال 
  :مث فيه وجهان } وعسى أَن َتكَْرُهواْ َشْيئاً { : الكاف ، وهو الكراهية بدليل قوله 

  ]البسيط : [ أنَّ وضع املصدر موضع الوصف سائغٌ كقول اخلنساء : حدمها أ
  فَإِنََّما ِهَي إِقْبَالٌ َواْدبَاُر. ...  -ب ١٠٤٨
  .أن يكون فعالً مبعىن مفعولٍ ، كاخلرب مبعىن اخلبور وهو مكروٌه لكم : والثاين 

كالضَّعف والضُّعف ، قاله الزَّجاج وتبعه الزخمشري  مصدران: مها مبعًنى واحٍد ، أي : فقيل . وقرأ السُّلميُّ بفتحها 
.  

  .املضموُم اسُم مفعولٍ ، واملفتوح املصدر : وقيل 
املفتوح مبعىن اإلكراه ، قاله الزممخشري يف توجيه قراءة السُّلميِّ ، إالَّ أنَّ هذا من باب جميء املصدر على : وقيل 

  .حذف الزوائد ، وهو ال ينقاس 
  .ما أُكره عليه املرء ، واملضموم ما كرهه هو املفتوح : وقيل 

: ، وذلك التأويل » هو « مصدراً ، فال بدَّ من تأويل جيوز معه اإلخبار به عن » الكُْرُه « ، و » الكَْرُه « فإن كان 
: لنا وإن ق. والقتال ذو كرٍه ، أو على املبالغة ، أو على وقوعه موقع اسم املفعول : إمَّا على حذف مضاٍف ، أي 

يف حملِّ رفعٍ؛ ألنه صفة لكره ، فيتعلَّق » لَكُْم « و . بالضَّمِّ اسم مفعولٍ ، فال حيتاج إىل شيء من ذلك » كُْرهاً « إنَّ 
  .كرٌه كائٌن : مبحذوٍف أي 

  فصل يف بيان اإلذن يف القتال
كة ، فلمَّا هاجر أُذن له يف قتال من كان غري مأذوٍن له يف القتال مدة إقامته مب -عليه الّصالة والّسالم  -اعلم أنه 

  .يقاتله من املشركني ، مثَّ أُذن له يف قتال املشركني عامَّةً ، مث فرض اهللا اجلهاد 
اجلهاد تطوٌع واملراد هبذه اآلية أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : واختلف العلماء يف حكم هذه اآلية ، فقال عطاء 

فَضَّلَ اهللا اجملاهدين { : وإليه ذهب الثَّْورِيُّ ، واحتجوا بقوله تعاىل عليه وسلم يف ذلك الوقت دون غريهم ، 
ولو كان القاعد تاركاً للفرض ، ]  ٩٥: النساء [ } بِأَْموَاِلهِْم َوأَنْفُِسهِْم َعلَى القاعدين َدَرَجةً َوكُالًّ َوَعَد اهللا احلسىن 

  .مل يكن يعده احلسىن 
  .اإلجياب ، ويكفي يف العمل به مرَّةً واحداةً  يقتضي» كُِتَب « : وقوله : قالوا 
كُِتَب َعلَْيكُمُ { يقتضي ختصيص هذا اخلطاب باملوجودين يف ذلك الوقت ، وإمنا قلنا إنَّ قوله » َعلَْيكُْم « : وقوله 



سيوجد  حال املوجودين فيه كحال من]  ١٨٣: البقرة [ } كُِتَب َعلَْيكُُم الصيام { ]  ١٧٨: البقرة [ } القصاص 
بعد ذلك؛ بدليلٍ منفصلٍ ، وهو اإلمجاع ، وذلك غري معقولٍ ها هنا؛ فوجب أن يبقى على األصل ، ويدل على 

  :صحة هذا القول قوله تعاىل 

والقول بالنسخ غري جائز على ما بيناه ، واإلمجاع اليوم ]  ١٢٢: التوبة [ } َوَما كَانَ املؤمنون ِلَينِفُرواْ كَآفَّةً { 
  .لى أنه من فروض الكفايات ، إالَّ أن يدخل املشركون ديار املسلمني؛ فيتعّين اجلهاد حينئٍذ على الكلِّ منعقٌد ع

يقتضيه أيضاً » َعلَْيكُْم « وهو يقتضي الوجوب ، وقوله » كُِتَب « : هو فرض عنيٍ؛ واحتجُّوا بقوله : وقال آخرون 
كُِتبَ { : ن الوجوب على املوجودين وعلى من سيوجد؛ كقوله ال مينع م» َعلَْيكُْم « ، واخلطاب بالكاف يف قوله 

  ] . ١٨٣: البقرة [ } َعلَْيكُُم الصيام 
  .هو فرٌض على الكفاية : وقال اجلمهور 

، وهذا يشعر بكون املؤمنني كارهني حلكم اهللا ، } َوُهَو كُرٌه لَكُم { : فإن قيل هذا اخلطاب للمؤمنني ، فكيف قال 
ري جائزٍ؛ ألن املؤمن ال يكون ساخطاً ألوامر اهللا وتكليفه ، بل يرضى بذلك ، وحيبُّه ، ويعلم أنه وتكليفه ، وذلك غ

  صالحه ، وتركه فساده؟
  :واجلواب من وجهني 

كونه َشاقّاً على النفس ، ألن التكليف عبارةٌ عن إلزام ما فيه كلفةٌ ، ومشقةٌ ، » الكُْرِه « أن املراد من : أحدمها 
أن احلياة من أعظم ما مييل الطبع إليها ، فلذلك كان القتال من أشقِّ األشياء على النفس ، ألنَّ فيه :  ومن املعلوم

  .إخراج املال ، واجلراحات ، وقطع األطراف ، وذهاب األنفس ، وذلك أمٌر يشق على األنفس 
، ولكثرة األعداء فبيَّن تعاىل أن أن يكون املراد منه كراهتهم للقتال قبل أن يفرض؛ ملا فيه من اخلوف : والثاين 

  .الذي تكرهونه من القتال خٌري لكم من تركه ، لئالَّ تكرهونه بعد أن فرض عليكم 
  .يعين أهنم كرهوه مث أحبوه ]  ٤٦: النساء [ } َسِمعَْنا َوأَطَعَْنا { : نسخها قوله تعاىل : قال عكرمة 

اضٍ ، نُِقل إىل إنشاِء الترجِّي واإلشفاق ، وهو يرفعُ االسَم وَيْنِصبُ فعلٌ م» َعَسى « ، } وعسى أَن َتكَْرهُوا { قوله 
  ]الرجز [ ، وقد جييُء امساً صرحياً؛ كقوله » أَنْ « اخلَرب ، وال يكون خُربها إال ِفعالً مضارعاً مقروناً ب 

  تُ صَاِئمَاالَ ُتكِْثَرنْ إِنِّي َعَسْي... أَكْثَْرَت ِفي الَعذْلِ ُمِلّحاً دَاِئَما  - ١٠٤٩
  ]الطويل : [ ؛ كقوله » أَنْ « وقد يََتجَرَّد خربها ِمْن » َعَسى الُغَوْيُر أَبُُؤَسا « : وقالت الزَّبَّاُء 

  لَُه كُلَّ َيْومٍ يف َخِليقَِتِه أَمُْر... َعَسى فََرٌج يأِْتي بِه اللَُّه إِنَُّه  - ١٠٥٠
  ]الوافر : [ وقال آخر 
  َيكُونُ َوَراَءه فََرٌج قَرِيٌب... ِذي أَْمَسْيَت ِفيِه َعَسى الكَْرُب الَّ - ١٠٥١

  ]الوافر : [ وقال آخر 
  َعَسى يْغَترُّ يب َحِمٌق لَئِيُم... فَأَمَّا كَيٌِّس فََنَجا ولَِكن  -١٠٥٢

صحُّ أهنا ِفْعلٌ ، ال حرفٌ ؛ ألهنما َيسدَّان َمَسدَّ امسها وخربها ، واأل» أنَّ « أَوْ » أَنْ « وتكونُ تاّمة ، إذا أُسنَدتْ إىل 
  .، التصالِ الضمائر البارزٍة املرفوعِة هبا 

« قرب ووزُنها : معناه » َعَسى َزْيدٌ « : ويرتفع االسم بعده فقوله ]  ٢٢: حممد [ } فََهلْ َعَسْيُتمْ { : قال تعاىل 
أو نون إناٍث وهي قراءةُ نافعٍ ، بفتح العني ، وجيوز كسر عينها ، إذا أسندت لضمري متكلم ، أو خماطبٍ » فََعل 

  .وستأيت إن شاء اهللا تعاىل وال تتصرَّفُ بل تلزُم املضيَّ 



  :والفرُق بني اإلشفاق والترجِّي هبا يف املعىن 
  .أنَّ الترجِّي يف احملبوبات ، واإلشفاَق يف املَكروهات 

يف القرآن للتحقيق » َعَسى « كلُّ : وقيل . يف حقَّه من اهللا تعاىل واجبةٌ؛ ألنَّ الترجِّي واإلشفاق حماالِن » َعَسى « و 
وهي يف هذه اآلية ليَست ناقصة؛ ]  ٥: التحرمي [ } عسى َربُُّه إِن طَلَّقَكُنَّ { : ، يعُنون الوقوَع ، إِالَّ قوله تعاىل 

: وزعم احلُويفُّ أَنَّ . اخلربين بعدها  ، وقد تقدَّم أهنا َتُسدُّ َمسدَّ» أَنْ « فتحتاج إىل خربٍ ، بل تامةٌ ، ألهنا أُْسندت إىل 
  .يف حملِّ نصبٍ ، وال ميكن ذلك إال بتكلٍُّف بعيد » أَنْ َتكَْرُهوا « 

  :يف هذه اجلملة وجهان } َوُهَو َخْيٌر لَّكُمْ { : قوله 
  .ة قليلةً أهنا يف حملِّ نصبٍ على احلال ، وإنْ كاَنْت من النكرة بغريِ شرٍط من الشروط املعروف: أظهرمها 
وإمنا دخلت الواو على اجلملة الواقعة صفة؛ ألنَّ » شَْيئاً « أَنْ تكونَ يف حملِّ نصبٍ على أهنا صفةٌ ل : والثاين 

صورهتا صورة احلالِ ، فكما تدخل الواو عليها حاليةً ، تدخلُ عليها صفةً ، قاله أبو البقاء ومثلُ ذلك ما أجازه 
صفةً » َولََها ِكتَاٌب « فجعل ]  ٤: احلجر [ } ْهلَكَْنا ِمن قَْرَيٍة إِالَّ وَلََها ِكتَاٌب مَّْعلُوٌم َوَمآ أَ{ : الزخمشرّي يف قوله 

[ } وََمآ أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيٍة إِالَّ لََها ُمنِذُرونَ { : وكانَ القياُس أالَّ تتوسَّطَ هذا الواو بينهما؛ كقوله : لقريٍة ، وقل 
جاءين زيٌد عليه ثوٌب « : توسَّطَت؛ لتأكيد لصوقِ الصفِة باملوصوِف ، كما ُيقالُ يف احلالِ  وإمنا]  ٢٠٨: الشعراء 

وهذا الذي أجازه أبو البقاء هنا ، والزخمشريُّ هناك ، هو رأُي ابن جِّني ، وسائُر النحاة ُيخالفونه . » ، وعليه ثوٌب 
.  

  فصل يف بيان اخلريية يف الغزو
إمَّا الظفُر والغنيمةُ ، وإِمَّا : ألنّ يف الغزو إحدى احلسنيني } هُواْ َشيْئاً َوُهَو َخْيٌر لَّكُمْ وعسى أَن َتكَْر{ : قوله 

يعين القُُعود عن الغزو ، وهو شرٌّ لكم؛ ملا فيه من فواِت الغنيمة ، } وعسى أَن ُتِحبُّواْ َشيْئاً { الشهادة واجلنةُ 
  .واَألجرِ ، وخمالفِة أَمر اللَِّه تعاىل 

ِمَن اللَِّه واجبةٌ يف مجيع القرآن إِالَّ قولُه » َعَسى « و : وقال اَألصمُّ » قَْد « مبعىن » َعَسى « ِقْيلَ : قال القُرطيب 
  ] ٥: التحرمي [ } عسى َربُُّه إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُْبِدلَُه أَْزوَاجاً { : تعاىل 

عسى أنْ تكرُهوا ما يف اجلهاِد من املشقَِّة؛ وهو خٌري لكم ، من :  َعَسى من اللَِّه إجياٌب ، واملعىن: وقال أبو عبيدة 
من : هو السُّوء أصله » الشَّرُّ « و . أَنَّكُْم تغلبون ، وتظفرون وتغنمون ، وتُؤجرون ، وَمْن مات ، مات شهيداً 

  ]الوافر : [ قوله  إذا بسطته ، ليجف؛ ومنه: شََرْرُت اللحم ، والثوب : َشَرْرُت الشيء إذا بسطتُه يقال 
انبساطُ » الشَّرُّ « فعلى هذا . هو اللَّهب النبساطه : والشَّرُر ... َوَحتَّى أُُشرَّْت بِاَألكُفِّ املََصاِحُف  - ١٠٥٣

 قال يا فاملقصود الترغيُب العظيمُ يف اجلهاِد ، وكأنه تعاىل} واهللا َيعْلَُم َوأَْنُتْم الَ َتْعلَُمونَ { االشياء الضارِة ، وقوله 
أيها العبد ، اعلْم أَنَّ علمي أكملُ من علمك ، فكُْن مشتغالً بطاعيت ، وال تلتفْت إىل ُمقتضى طبعك ، فهي كقوله 

  ] . ٣٠: البقرة [ } إين أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ { : يف جواب املالئكة 

ِفيِه كَبٌِري َوَصدٌّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوكُفٌْر بِِه وَالَْمْسجِدِ الْحََرامِ َوإِخَْراجُ  َيسْأَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الْحََرامِ ِقَتالٍ ِفيِه قُلْ ِقَتالٌ
ُعوا َوَمْن وكُْم َعْن ِدينِكُْم إِِن اْسَتطَاأَْهِلِه ِمْنُه أَكَْبُر ِعْنَد اللَِّه َوالْفِْتَنةُ أَكَْبُر ِمَن الْقَْتلِ َولَا يََزالُونَ يُقَاِتلُوَنكُمْ َحتَّى َيُردُّ

لَِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َيرَْتِدْد ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر فَأُولَِئَك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا َوالْآخَِرِة َوأُو
  ) ٢١٧(َخاِلُدونَ 



  :باجلّرِّ ، وفيه ثالثةُ أوجٍه » ِقتَالٍ « : قرأ اجلمهور 
  .بدلِ االشتمالِ؛ إذ القتالُ واقٌع ف يه ، فهو مشتملٌ عليه » الشَّْهرِ « أنه خفٌض على البدلش من : أحدها 
وهو معىن قول الفراء إِالَّ . » َعْن ِقَتالٍ فيه : يريدُ أنَّ التقديَر « : أنه خفٌض على التَّكرير ، قال أبو البقاء : والثاين 
وهذا ضعيٌف جّداً؛ ألنَّ حرف اجلرَّ ال يبقى عملُه بعد حذفه يف . ُمْضمَرةً » ْن َع« ُهَو َمْخفُوٌض ب : أَنَُّه قال 
وهذا ال ينبغي أن يَُعدَّ خالفاً بني البصريني ، والكسائي ، والفراِء؛ ألنَّ البدل عند مجهور البصريني على . االختيار 

  .نيَّة تكرار العامل ، وهذا هو بعينه قولُ الكسائي 
حرف اجلرِّ ال يبقى عمله بعد حذفه إِنْ أراد يف غري البدل ، فُمَسلٌَّم ، وإن أراد يف البدلِ ، فممنوٌع ، ألنَّ : وقوله 

  .وهذا هو الذي عناه الكسائي 
  .» إِنه خفٌض على اجلَِوارِ « : قال أبو عبيدة : الثالث 

ألنَّ اجلوار من مواضع الضَّرورة أو الشذوِذ ،  -يعين الكسائيَّ والفراء  -وهو أَْبَعُد ِمْن قوهلما « : قال أبو البقاء 
قال أبو حيَّان إن كان أبو عبيدة َعَنى . » ُهَو َخطَأٌ « : وقال ابن عطية » فال ُيحَْملُ عليه ما وجدت عنه مَنُدوحةٌ 

ابعاً ملرفوع ، وجهةث اخلطِأ أنَّ اخلفض على اجلوار عبارةٌ عن أَنْ يكون الشيُء ت. باجلوار املصطلح عليه فهو َخطَأٌ 
« : أو منصوب ، من حيثُ اللفظُ واملعىن ، فُيعدل به عن َتَبعيَّته ملتبوعه لفظاً ، وُيخْفََض جملاورته ملخفوض؛ كقوهلم 

، وكان ِمْن حقِّه الرفع؛ ألنه ِمْن صفاتِ اجلُْحر ، ال من صفاتِ الضبِّ ، وهلذه املسألِة » هذا ُحْجرُ َضبِّ خَرِبٍ 
هنا ليس تابعاً ملرفوعٍ ، أو منصوبٍ ، وجاوز َمخفوضاً » ِقَتالٍ « يت يف موضعه إِنْ شاءس اهللاُ تعاىل ، و مزيُد بياٍن يأ

  .فُخِفض 
فصار تابعاً له ، مل يكْن خطأً ، إِالَّ أنه أغمَض : وإن كان عىن أنه تابٌع ملخفوضٍ فخفُضه بكونه جاور خمفوضاً ، أي 

  .يف عبارته؛ فالتبس باملصطلح عليه 
قْتلٍ « : وقرأ عكرمة . وهي يف ُمْصَحف عبد اهللا كذلك » َعْن « بإظهارِ » َعْن ِقَتالٍ « : وقرأ ابن عباس واَألعمش 

  .بغري ألف » ِفيِه ، قُلْ قَْتلٌ ِفيِه 
  :بالرفع وفيه وجهان » ِقَتالٌ فيه « : وقُرئ شاذّاً 

سَوَّغ االبتداُء به وهو نكرةٌ؛ أنه على نيةِ مهزةِ االستفهام ، تقديره أنه مبتدأٌ ، واجلارُّ واجملروُر بعده خٌرب ، و: أحدمها 
  .أَِقَتالٌ فيه : 

وَعبَّر أبو البقاء يف هذا الوجه بأن يكونَ . أجائٌز قتالٌ فيه ، فهو فاعلٌ به : أنه مرفوٌع باسم فاعلٍ تقديُره : والثاين 
ويظهُر هذا ِمْن حَيثُ : قالوا . مبتدأٌ ، وإِمَّا فاعلٌ ، وإمَّا خُرب مبتدأ إِمَّا : خَرب حمذوٍف ، فجاَء رفُعه من ثالثِة أوجٍه 

هل جيوزُ القتالُ فيه أم ال؟ وعلى ِكال : إِنَّ سؤاهلم مل يكن عن كينونِة القتالِ يف الشهرِ أم ال ، وإنَّما كان سؤاهلم 
قد أخذ مفعوليه » سَأَلَ « من الشهرِ احلرامِ ، ألنَّ هذين الوجهني ، فهذه اجلملةُ املُستفهُم عنها يف حملِّ جرٍّ؛ بدالً 

  .فال تكونُ هي املفعول ، وإن كانت َحمطَّ السؤال 

  :فيه وجهان » ِقتَالٍ « على قراءِة خفضِ » ِفيِه « : وقوله 
  .» ِقتَالٍ « أنه يف حملِّ خفضٍ؛ ألنه صفةٌ ل : أحدمها 
  .، لكونه مصدراً أنه يف حملِّ نصبٍ؛ لتعلُّقه بقتال : والثاين 

  .وال حاجة إىل هذا التشبيِه ، فإنَّ املصدر عاملٌ باحلَْملِ على الفعل » ِقَتالٍ « كما يتعلَُّق ب : وقال أبو البقاء 
  فصل



صلى اهللا  -قيل للمؤمنني ملا يأيت يف سبب النزول ، وألن أكثر احلاضرين عند رسول اهللا » َيْسأَلُونك « والضمُري يف 
َيسْأَلُوَنَك { ]  ٢١٤: البقرة [ } أَْم َحِسبُْتْم أَن َتْدُخلُواْ اجلنة { كاُنوا مسلمني ، فما قبل هذه اآلية  -عليه وسلم 
َيسْأَلُوَنَك َعنِ اخلمر { : حكاية عن املؤمنني ، وما بعدها كذلك وهو قوله ]  ٢١٥: البقرة [ } َماذَا ُيْنِفقُونَ 

  .فوجب أن تكون هذه كذلك ]  ٢٢٠: البقرة [ } سْأَلُوَنَك َعنِ اليتامى َوَي{ ، ]  ٢١٩: البقرة [ } وامليسر 
صلى اهللا عليه  -ما رأيُت قوماً كانوا خرياً من أصحاب رسول اهللا : وروى سعيد بن جبري عن ابن عبَّاسٍ أنه قال 

أَلُوَنَك َعنِ الشهر احلرام َيْس{ ما سألوه إالَّ عن ثالث عشرة مسألةً حىت قُبض ، كلهن يف القُرآِن ، ومنه  -وسلم 
. ولكن الصّد عن سبيل اِهللا ، وعن املسجِد احلرام ، والكُفرِ به ، أكُرب من هذا القتالِ } ِقَتالٍ ِفيِه قُلْ ِقَتالٌ ِفيِه كَبٌِري 

فبيَّن تعاىل أَنَّ غرضهم من هذا السؤال ، أَنْ يقاِتلُوا املسلمني ، } َنكُْم حىت َيُردُّوكُْم َعن ِدينِكُْم َوالَ يََزالُونَ ُيقَاِتلُو{ 
الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات ِقَصاٌص فََمنِ اعتدى َعلَْيكُْم فاعتدوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َما { : مث أنزل اهللا تعاىل 

« فصرَّح يف هذه اآلية بأن القتال على سبيل الدفع جائٌز واأللف والالُم يف ]  ١٩٤: البقرة [ } اعتدى َعلَْيكُْم 
  .للجنسِ ، فيعمُّ مجيع األشهرِ الُُحُرمِ : للعهد ، وهو رجٌب ، وقيل : قيل » الشَّْهرِ احلرام 

القتال يف الشهر احلرام وجاَز االبتداءُ :  مجلةٌ من مبتدأ وخربٍ ، حملُّها النصبُ بقُلْ واملعىن» ِقَتالٌ ِفيِه كَبٌِري « : قوله 
  :بالنكرةِ ألحِد وجهنيِ 

  .صفةً له » فيه « : إمَّا الوصُف ، إذا جعلنا قوله 
  .وإمَّ التخصيُص بالعمل ، إذا جعلناه متعلقاً بقتال ، كما تقدَّم يف نظريه 

{ : ها ، وكان حقُّها ذلك ، كقوله تعاىل قد تقدَّم لفظُ نكرة ، وأُعيدت من غري دخول ألٍف والم علي: فإِنْ قيل 
ِإلنَّه لو مل يكن كذلك ، كان ]  ١٦-١٥: املزمل [ } كََمآ أَْرَسلَْنآ إىل ِفْرَعْونَ َرسُوالً فعصى ِفْرَعْونُ الرسول 

[ } َع العسر ُيسْراً فَإِنَّ َمَع العسر ُيسْراً إِنَّ َم{ : املذكور الثاين غري األول ، وهذا غريث واضحٍ؛ ِإلنَّ األلف كقوله 
  ] . ٦-٥: الشرح 

ليَس املراُد تعظيم القتالِ املذكور املسؤولِ عنه ، حىت ُيعادَ باأللف والالمِ ، بل املراد تعظيُم أيِّ « : فقال أبو البقاء 
السَّابق املُعاِد أوالً  الثاين غُري األولِ ، وهذا غُري واضحٍ؛ ألنَّ األلف والالَم يف االسمِ« ِقتَالٌ » قتالٍ كان ، فعلى هذا 

  .ال تفيدُ تعظيماً ، بل إمنا تفيدُ العهَد يف االسمِ السابقِ 

إنَّ الثَّاين غري األولِ ، وذلك أنَّ سؤاهلم عن قتالِ عبد اهللا جحش ، وكان لُنصرة اِإلسالمِ : وأَحسُن منه قولُ بعضهم 
قتالٌ غري هذا ، وهو ما كانَ فيه إذاللُ اِإلسالمِ ، ونصرةُ وُخذالن الكفرِ؛ فليس من الكبائرِ ، بل الذي من الكبائرِ 

الكُفْرِ ، فاختري التنكري يف هذين اللفظني؛ هلذه الدقيقة ، ولو جِيَء هبما معرفتني ، أو بأحدمها ُمعرَّفاً ، لََبطَلَْت هذه 
  .الفائدةُ 
  فصل

بعث عبداهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا سبب نزولِ هذه اآلية أن رسول : روى أكثُر املفسرين عن ابن عباسٍ 
بن جحش اَألسدّي ، وهو ابن عمَّته قبل قتال بدرٍ بشهرين على رأس سبعة شهراً من اهلجرة وبعث معه مثانية رهطٍ 
، من املهاجرين؛ سعد بن أيب وقَّاص الزهري وُعكاشة بن حمصن األسدي ، وعتبة بن غزوان السَّلَمي ، وأبا حذيفة 

بن ربيعة ، وسهيل ابن بيضاء ، وعامر بن ربيعة ، وواقد بن عبداهللا احلنظلّي ، وخالد بن ُبكَري ، وكتب بن عتبة 
ِسر على اسم اهللا ، وال تنظر يف الكتاب حىت : معهم ألمريهم عبد اهللا بن جحش كتاباً وعهداً ، ودفعه إليه ، وقال 

حابك ، ثُمَّ اْمضِ إىل ما أمرُتك ، وال تستكرِهنَّ أََحداً ِمنْ تسري يومني ، فإذا نزلَت ، فافتح الكتاب واقرأه على أص



» بسم اِهللا الرَّْحمنِ الرَّحِيم « أصحابك على السَّري معك ، فسار عبد اهللا يومني ، مث نزل وفتح الكتاب ، وإذا فيه 
هبا عري قريش؛ لعلك تأتينا  فسر على بركة اِهللا مبْن معك ِمْن أصحابك؛ حتَّى تنزل بطن خنلة ، فترُصد: أمَّا بعد 

إنَّهُ َنَهاين أَن أَستكره أحداً : منهم خبربٍ ، فلمَّا نظر يف الكتاب ، قال َسْمعاً وطاعة ، مث قال َألصحابه ذلك ، وقال 
منكم؛ فمن كان يريد الشهادة ، فلينطلق معي ، ومْن كرِه ، فلَيْرجِع ، مث َمَضى ، وَمَضى معه أصحابه ، مل يتخلّف 

منهم أحٌد ، حىت كان مبعدن فوق الفُرع يقال له جنران ، أضلَّ سعد بن أيب وقَّاصٍ ، وعتبة بن غزوان بعرياً هلما  عنه
» الطائف « و » َمكَّةَ « بني » ببطنِ َنْخلَةَ « ، كانا يعتقبانه؛ فتخلفا عليه يف طلبه ومضى ببقيِة أصحابِه ، حىت نزل 

حتملُ زبيباً ، وأدماً ، وجتارة ِمْن جتارات الطائف فيهم عمرو بن احلضرمي فبينما هم كذلك ، مرت عُري لقريشٍ 
واحلكم بن كيسان ، وعثمان بن عبداهللا بن املغرية ، ونوفلُ بن عبداهللا املخزوميَّان ، فلما رأْوا أصحاب رسولِ اهللا 

منكم ، فاحلققُوا رأس رُجلٍ هابوهم ، فقال عبداهللا بن جحش إنَّ القوَم قد ذُِعروا  -صلى اهللا عليه وسلم  -
قوٌم عمَّاٌر ، ال بأس عليكم فأمنوهم وكان : منكم؛ وليتعرض هلم ، فحلقُوا رأس ُعكَاشة ، مث أَشرفوا عليهم؛ فقالوا 

لئن : فكانوا يرون أنَّه من مجادى ، وهو ِمْن رجبٍ فتشاور القوُم ، وقالوا . ذلك يف آخر يوم من مجادى اآلخرة 
ة؛ ليدُخلنَّ احلرَم ، فليمنُعّن به منكم ، فأمجعوا أمرهم يف مواقفة القومِ ، فََرَمى وقاُد بن عبداهللا تركتموهم الليل

السَّهمي عمرو بن احلضرمّي بسهمٍ ، فقتله ، فكان أوَّلَ قتيلٍ من املشركني ، واستأَْسَر احلكم وعثمان ، فكانا أَوَّلَ 
 -واستاَق املؤمنني العري واَألسريين ، حتَّى قَِدمُوا على رسول اهللا  أَسريين يف اإلسالم ، وأفلت نوفلٌ فأعجزهم ،

لقد اسَتَحلَّ حممٌد الشهَر احلراَم؛ فسفك فيه الدِّماَء ، وأخذ : يف املدينِة ، فقالت قريٌش  -صلى اهللا عليه وسلم 
يا معشرَ : كان هبا من املسلمني وقالوا  َمْن» مكَّةَ « األموال فما َشْهر يأَْمُن فيه اخلَاِئُن ، وغري ذلك ، فقال أهلُ 

إنَّا قتلنا ابن احلضرمني ، : يا رسول اِهللا : الصََّبأة ، استحللُتم الشهر احلرام ، وقاتلتم فيه ، فقال عبداهللا بن جحش 
  .أيف رجبٍ أصبناه ، أم يف مجادى : مث أمسينا فنظرنا إىل هالل رجب فال ندري 

العري ، واألَسارى؛ وأىب أن يأُخذ شيئاً من ذلك ، فعظم ذلك على  - عليه وسلم صلى اهللا -فوقَّف رسول اِهللا 
أصحاب السريَّة ، وظنُّوا أن قد هلكُوا ، وُسِقط يف أيديهم ، وأكثر الناس يف ذلك ، فأنزل اُهللا هذه اآلية ، فأخذ 

سٍ يف اإلسالم ، وقسََّم الباقي بني العري ، فعزل منه اخلمس ، فكان أولَ ُخُم -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
بل نبقيهما حتَّى يقدم سعدٌ : أصحاب السَّريَِّة ، وكان أول غنيمٍة يف اإلسالم وبعث أهل مكة يف فداء أسريمها فقال 

 -رسول اهللا وعتبة ، وإنْ مل َيقُْدَما ، قتلناُهما هبما ، فلمَّا قدما؛ فادامها ، فأمَّا احلكم بن كيسان ، فأسلََم ، وأقام مع 
باملدينِة ، فقُِتل يوم بئر معونة شهيداً ، وأَمَّا عثمان بن عبداهللا ، فرجع إىل مكة؛ فمات هبا  -صلى اهللا عليه وسلم 

كاِفراً ، وأَمَّا نوفل فضرب بطن فرسه يوم األحزابِ؛ ليدخل اخلندَق ، فوقع يف اخلندقِ مع فرسه فتحطّما مجيعاً فقتله 
خذوه فإِنَّهُ خبيثُ اجليفِة ، خبيثُ  -صلى اهللا عليه وسلم  -ون جيفتُه بالثمن؛ فقال رُسول اهللاِ اُهللا ، فطلب املشرك

  .الدَِّيِة 
  فصل

هل ذلك احلكُم باقٍ أو : على أَنَّ هذه اآلية تدلُّ على ُحرَمةِ القتال يف الشهر احلرام ، ثُمَّ اختلفُوا : اتفق اجلمهوُر 
  ُنِسخ؟

 َعطَاٌء باِهللا أَنَُّه ال حيلُّ للناس الغزو يف احلرم ، وال يف الشَّهرِ احلرامِ ، إِالَّ على سبيل الدَّفع حلف يل: فقال ابن جريج 
  .يغزو يف الشهر احلرام إِالَّ أن ُيْغَزى  -صلى اهللا عليه وسلم  -مل يكن رسول اهللاِ : وروى جابر قال 

  .نعم : وا الكُفَّار يف الشهر احلرام؟ قال هل جيوُز للمسلمني أن يقاتل: وُسِئلَ سعيد بن املسيب 



والناس بالثُغور اليوَم مجيعاً يرون الغزو على هذا القول ُمبَاحاً يف الشهور كُلِّها ومل أر أحداً من علماء : قال أبو عبيد 
  .ينكُره عليهم ، وكذلك أحسب قول أْهلِ احلجاز » العراق « ، و » الشام « 

وهذا ناسخةٌ لتحرمي القتال يف الشهور ]  ٥: التوبة [ } لوا املشركني حَْيثُ َوَجدتُُّموُهْم فاقت{ : وحجته قوله تعاىل 
  .احلرام 

نكرة يف سياق اإلِثبات ، فيتناول فرداً } قُلْ ِقَتالٌ ِفيِه كَبٌِري { : والذي عندي أن قوله تعاىل : قال ابن اخلطيب 
ال داللة فيها على حترمي القتال ُمطلقاً يف الشهر احلرام ، وال حاجة إىل  واحداً ، وال يتناول كُلَّ اَألفراد فهذه اآلية

  .النسخ فيه 

  :فيه وجهان » َوَصدٌّ « : قوله 
خُرب عن اجلميع ، قاله الزَّجَّاج ، ويكون املعىن أَنَّ القتال » أكُرب « أنه مبتدأ وما بعده عطٌف عليه ، و : أحدمها 

اً ، إالَّ أن هذه األشياء أكُرب منه فإذا مل متتنعوا عنها يف الشهر احلرام فكيف تعيبون الذي سألُتم عنه ، وإن كان كبري
عبد اهللا بن جحش على ذلك القتال مع أنَّ عذره ظاهٌر؛ َألنَُّه كان جيوُز أَنْ يكون ذلك القتل واقعاً يف مجادى اآلخرة 

{ : وقوله ]  ٤٤: البقرة [ } الناس بالرب َوَتْنَسْونَ أَنْفَُسكُْم  أََتأُْمُرونَ{ ، ونظريه يف املعىن قوله تعاىل لبين إسرائيل 
  ] . ٢: الصف [ } ِلَم َتقُولُونَ َما الَ َتفَْعلُونَ 

  :ألحد ثالثة أوجٍه » َصّد « وجاز االبتداُء ب 
  .» َعْن َسبِيلِ اهللا « : إِمَّا لتخصيصه بالوصِف بقوله 

  .وإِمَّا لتعلُِّقه به 
  .معطوفاً والعطُف من املسوِّغات  وإمَّا لكونه

  .قتالٌ فيه كبٌري وَصدٌّ ، قاله الفراء : أي » كبٌري « أنه عطٌف على : والثاين 
وجييُء من » كبٌري « عطٌف أيضاً على » وكفٌر به « : وهو خطأٌ؛ ألنَّ املعىن يسوُق إىل أنَّ قوله : قال ابن عطية 

  .الكفرِ ، وهو َبيٌِّن فساُده  ذلك أنَّ إخراج أهل املسجد منه أكُرب من
ُمبَْتَدأٌ ، وما بعده َعطٌْف عليه ، » وكفٌر به « إِنَّ قولَه : وهذا الذي َردَّ به قول الفراء ، غري الزم له؛ إذ له أَنْ يقولَ 

خراجُ أهلِ جمموعُ اَألمرين أكُرب من القتال والصدِّ ، وال يلَزُم من ذلك أن يكونَ إ: خٌرب عنهما ، أي » أكُرب « و 
  .املسجِد أكَرب من الكفر ، بل يلزُم منه أنه أكُرب من القتالِ يف الشهرِ احلرامِ 

  .املسلمني عن سبيلِ اهللا وهو اِإلسالُم  -يا كفاُر  -وَصدُّكم : وهو مصدرٌ ُحِذَف فاعلُه ومفعوله؛ إذ التقدير 
  :فيه وجهان » كفٌر « و 

، » ِقتالٍ « بأنه خربٌ ثاٍن عن : قولنا ] ُمبتدأ ال على » َصدا « قولنا بأن  على» َصدّ « على [ أنه عطٌف : أحدمها 
،  ألنه يلَزُم منه أن يكون القتالُ يف الشهرِ احلرامِ كُفْراً ، وليس كذلك ، إِالَّ أَنْ يراَد بقتال الثاين ما فيه َهدُم اِإلسالمِ

فراً ، فيِصحُّ عطفه عليه ُمطلقاً ، وهو أيضاً مصدٌر لكنه وتقويةث الكفرِ؛ كما تقَدَّم ذلك عن بعضهم ، فيكونُ ك
  .وكُفُْركم : الزٌم ، فيكونُ قد ُحِذَف فاعلُه فقط ، أي 

  :فيه وجهان » به « والضمريُ يف . أن يكون مبتدأٌ ، كما يأيت تفصيلُ القولِ فيه : والثاين 
  .ألنه احملدَّثُ عنه » سبيل « أنه يعوُد على : أحدمها 
فيه وجهان ، أعين كونه صفةً لكفر ، أو متعلقاً به ، كما » به « و . أنه يعوُد على اِهللا ، واألولُ أظهُر : ين والثا

  .» فيه « تقدَّم يف 



  .فأمَّا جرُّه فاختلف فيه النحويون على أربعةِ أوجٍه . جمروراً ، وقرئ شاذاً مرفوعاً » واملسجِد « : قوله 
أَي » سبيلِ اهللا « أنه عطٌف على  -» وهو الصحيح « وقال ابن عطية  -عه الزخمشري وهو قولُ املربد وتب: أحدها 

  .وَصدٌّ عن سبيلِ اهللا وعن املسجِد : 
» أَنْ « مصدٌر مقدٌَّر بأَنْ ، والفعل ، و » َصّداً « َوُردَّ هذا بأنَّه يؤدِّي إىل الفصل بني أبعاض الصِّلِة بأجنّيب تقريُره أنَّ 

« ، فهو من متام صلته ، وفُِصل بينهما بأجنّيب ، وهو » َسبِيلِ « عطفاً على » وَالَْمْسجِدِ « َجَعلُْتم موصولة ، وقد 
ُيتََوسَّعُ يف الظَّرِف وحرِف اجلّّر ما مل يتوسع يف : فإنْ قيل . ومعىن كونه أجنبياً أنَُّه ال تعلُّق له بالصِّلِة . » َوكُفٌْر بِِه 

  .غريمها 
  .قيل بذلك يف التَّقدمي ، ال يف الفَْصل إنََّما : قيل 

وأمَّا . وكفٌر به ، وباملسجد ، وهذا يتخرَُّج على قولِ الكُوفّيني : ، أي » بِِه « أَنَّه عطٌف على اهلاِء يف : الثاين 
عندهم فاِسٌد البصريُّون؛ فيشترطُون يف العطِف على الضَّمري اجملرور إعادة اخلافض إِالَّ يف ضرورة ، فهذا التَّخريُج 

اختلف النُّحاةُ يف العطِف على : وال بدَّ من الّتعرُّض هلذه املسألة ، وما هو الصَّحيُح فيها؟ فنقول وباهللا التوفيق 
  :الضَّمري اجملرورِ على ثالثِة مذاهب 

  .وجوُب إعادة اجلارِّ إِالَّ يف ضرورٍة :  -وهو مذهُب البصريِّني -أحدها 
  .ذلك يف السََّعِة ُمطِْلقاً ، وهو مذهُب الكُوفيني ، وتبعهم أبو احلسن ويونس والشَّلوبني  أَنَُّه جيوُز: الثاين 

َمَرْرتُ بَِك نفِسك ، وزيٍد « : التَّفصيلُ ، وهو إِنْ أُكِّد الضَّمُري؛ جاز العطُف من غري إعادِة اخلافض حنو : والثالث 
، والَّذي ينبغي جوازه ُمطلقاً لكثرِة السَّماع الوارد به ، وضعفِ  ، َوإِالّ فال جيوز إال ضرورةً ، وهو قول اجلَرمّي» 

  .دليل املانعني واعتضاده بالقياس 
: وقوله . » غَيْره « عطفاً على اهلاِء يف » فََرِسِه « جبرِّ » َما ِفيَها غَْيُره ، وفرِسِه « : ففي النَّثْرِ كقوهلم : أَمَّا السَّماُع 

يف قراءة مجاعٍة كثرية ، منهم محزةُ كما سيأيت إن شاَء اُهللا ، ولوال أَنَّ ]  ١: النساء [ } ألرحام َتَسآَءلُونَ بِِه وا{ 
  .هؤالء القرَّاء ، رووا هذه اللغة ، لكان مقبوالً باالتِّفاق ، فإذا قرُءوا هبا يف كتاب اِهللا تعاىل كان أَولَى بالقُبول 

لَكُْم ِفيَها { : يف قوله تعاىل » لَكْم « عطف على » َمْن « ف ]  ٢٠: احلجر [ }  َوَمن لَّْسُتمْ لَُه بَِرازِِقَني{ : ومنه 
، وفيما » فيهّن « : عطف على ]  ١٢٧: النساء [ } َوَما يتلى َعلَْيكُمْ { : وقوله ] .  ٢٠: احلجر [ } َمَعايِشَ 

  ]الوافر : [ رداس أما النَّظم فكثٌري جّداً ، فمنه قولُ العبَّاس بن م. ُيتلى َعلَْيكُم 
  أَِفيَها كَانَ َحْتفي أَْم سَِواهَا... أَكُرُّ َعلَى الكَِتيَبِة الَ أُبَاِلي  -١٠٥٤

  ]الطويل : [ ؛ وقولُ اآلخر » ِفيَها « عطٌف على » ِسَواَها « َف 
  انُِفوَما َبيَْنَها وَاَألْرضِ غَْوطٌ َنفَ... ُتَعلَُّق ِفي ِمثْلِ السََّوارِي ُسُيوفَُنا  -١٠٥٥

  ]الكامل : [ وقول اآلخر 
  َوأَبِي ُنعَْيمٍ ِذي اللَِّواِء الُْمحْرِقِ... َهالَّ َسأَلَْت بِِذي اجلََماجِمِ َعْنُهُم  -١٠٥٦

  ]الطويل : [ وقول اآلخر 
  وُتكَْشُف غَمَّاُء اخلُطُوبِ الفَوَاِدحِ... بَِنا أََبداً الَ غَْيرَِنا ُتْدَرُك املَُنى  -١٠٥٧

  ]البسيط : [ خر وقول اآل
  ِمَن اِحلَمامِ ِعدَاَنا َشرَّ َمْوروِد... لَْو كَانَ ِلي َوُزهَْيرٍ ثَاِلثٌ َورََدْت  -١٠٥٨

  ]الطويل : [ وقال اآلخر 



  فَقَْد خَاَب َمْن َيْصلَى بَِها َوَسِعريِهَا... إِذَا أَْوقَدُوا نَاراً ِلَحْربِ َعُدوِِّهْم  -١٠٥٩
  ]البسيط : [ وقول اآلخر 

  ظَلَّْت ُمَؤمََّنةٌ ِممَّْن ُيَعادِيهَا... إِذَا بَِنا َبلْ أُنَْيَسانَ اتَّقَْت ِفئَةٌ  -١٠٦٠
  ]الرجز : [ وقول اآلخر 

  ِمْن ُحُمرِ الْجِلَِّة جَأْبٍ َحشَْورِ... آَبَك أَيِّهْ بَِي أَْو ُمَصدَّرِ  -١٠٦١
  ]البسيط : [ وأنشد سيبويه 

  فَاذَْهْب فََما بَِك واَأليَّامِ ِمْن َعَجبِ... ُجوَنا َوتْشِتُمَنا فَالَيْوم قَرَّْبَت تَْه -١٠٦٢
، » أَْم « ، وأخرى ب » ال « فكثرةُ وروِد هذا ، وتصرُّفُهم يف حروِف العطِف ، فجاءوا تارةً بالواو ، وأخرى ب 

ك؛ ألنَّ الضَّمري كالتَّنوين ، فكما ال فهو أَنَّهم منُعوا ذل: دليلٌ على جوازِه ، وأمَّا ضعفُ الدَّليل » َبلْ « وأخرى ب 
  .ُيعطف على التَّنوين ال يعطُف عليه إالَّ بإعادة اجلاّر 

ووجه ضعفه أَنَُّه كان مبقتضى هذه الِعلَِّة أالَّ ُيْعطََف على الضَّمري مطلقاً ، أْعنِي سواٌء كان مرفوع املوضعِ ، أو 
  .ُض ، أم ال كالتَّنوين منصوبه ، أو جمروره ، وسواًء أُعيَد معه اخلاِف

  .وأَمَّا القياُس ، فألنه تابٌع من التَّوابع اخلمسة ، فكما ُيؤكَُّد الضَّمريُ اجملرورث ، وُيْبَدلُ منه ، فكذلك ُيعطُف عليه 
  :مث بعد هذا طريقان } الشهر احلرام { أَنْ يكون معطوفاً على : الثالث 
: خرب بعد خرب ، والتَّقدير } كَبٌِري َوَصدٌّ َعن َسبِيلِ اهللا َوكُفْرٌ بِِه { دأ ، وقوله مبت} ِقَتالٌ ِفيِه { : أنّ قوله : أحدمها 

  .إن قتاالً فيه حمكُوم عليه بأنه كبٌري ، وبأنه صدٌّ عن سبيل اِهللا ، وبأنَُّه كُفٌر باهللا 
، فهو } َوَصدٌّ َعن َسبِيلِ اهللا { : قوله مجلة مبتدأ وخرب و} ِقَتالٌ ِفيِه كَبٌِري { : أَنْ يكون قوله : والطريق الثانِي 

قتالٌ فيه كبريٌ : قل : واخلرب حمذوفٌ لداللة ما تقدَّم عليه ، والتَّقدير } وكُفٌْر بِهِ { وكذا قوله . مرفوع باالبتداء 
وطعن البصريُّون . وعمرو منطلق : زَْيٌد منطِلٌق وعمرو ، وتقديره : وصدٌّ عن سبيلِ اِهللا كبري وكُفٌر به كبري ونظريه 

يسألونك عن قتالٍ يف الشَّهر احلرام ويف املسجد احلرام؛ فهو ضعيف؛ َألنَّ : أَمَّا قولكم تقدير اآلية : يف هذا فقالوا 
السُّؤال كان واقعاً عن القتال يف الشَّهر احلرام ، ال عن الِقَتال يف املسجِد احلرامِ ، وطعنوا يف الوجه األوَّل بأنَّه 

  .يكون القتال يف الشَّهر احلرام كفراً باهللا ، وهو خطأ باإلمجاع  يقتضي أَنْ
أكرب ِمْن كُلّ ما تقدَّم ، فيلزم أَنْ يكون إخراُج أهل : أي } َوإِخْرَاُج أَْهِلِه ِمْنُه أَكَْبُر { بأنَّه قال بعد ذلك : الثاين 

  .املسجد احلرام أكرب عند اِهللا من الكُفر ، وهو خطأٌ باإلمجاع 
من الذي أخربكم بأَنَّه ما وقع السُّؤالُ عن القتال يف املسجد : وللفرَّاِء أن جييب عن األَوَّل بأنَُّه : ل ابن اخلطيب قا

احلرام ، بل الظَّاهر أَنَُّه وقع؛ َألنَّ القوم كاُنوا مستعظمني للقتال يف الشَّهر احلرام يف البلد احلرام ، وكان أحدمها 
على الوجه األوَّل يلزم أَنْ يكون قتال يف : قوم ، فالظَّاهر أَنَّهم مجعومها يف السُّؤال ، وقوهلم كاآلخر يف القبح عند ال

  .الشَّهر احلرام وكُفر ، فنحن نقول به َألنَّ النَّكرة يف سياق اِإلثبات ال تفيد العموم 

  .وعندنا أَنَّ قتاالً واحداً يف الشهر احلرام كُفٌر 
  .لزم أَن يكون إخراُج أهلِ املسجِد منه أكرب من الكفر ي: وقوهلم على الثَّاين 

وهم الرَّسُولُ عليه الصَّالةُ والسَّالُم وأصحابه ، وإخراج الرَُّسول من املسجد على سبيل : املُراد أهل املسجد : قلنا 
جرمِ سابقٍ ، وال شكّ أن  اإلذالل ال شّك أنه كُفٌر ، وهو مع كونه كُفراً فهو ظُلٌْم َألنَُّه إيذاء لإلنسان ِمْن غري

 -الشيء الَّذشي يكون ظُلماً وكُفراً أكرب ، وأقبح عند اهللاِ ممَّا يكون كفراً ، وحده ، وملا ذكر أبو البقاء هذا القول 



  .أي يسألُونك عن الشَّهرِ احلرامِ وعن املسجِد احلرام  -وهو أن يكون معطوفاً على الشَّهر احلرام 
هذا بأنَّ القوَم مل يسألوا عن املسجد احلرام إذ مل يُشكُّوا يف تعظيمه ، وإنَّما سألوا عن القتال وضعف : قال أبو البقاء 

  .يف الشَّهر احلرام 
القتال يف املسجد احلرام؛ َألنَُّهم مل َيْسأَلوا عن ذات الشَّهر وال عن ذات املسجد ، إِمنا سألوا عن القتالِ : والثاين 

أَْخرب عنه بأنه كبٌري ، ] قتال [ تال يف الشَّهر احلرامِ كبٌري ، وَصدٌّ عن سبيلِ اهللا تعاىل ، فيكون فيهما؛ فأُجيبوا بأنَّ الق
ويف اجلملِة ، . وبأنه َصدٌّ عن سبيل اهللا ، وأُجيبوا بأنَّ القتال يف املسجد احلرامِ وإِخراجَ أهله أكُرب من القتالِ فيه 

  .اً يبُعُد عنه نظُم القُرآِن ، والترِكيُب الفصيُح فعطفُه على الشَّهر احلَرام متكلٌَّف جّد
ُهُم الذين { : ويُصدُّون عن املسجد ، كما قال تعاىل : أَنْ يتعلَّق بفعلٍ حمذوٍف َدلَّ عليه املصدُر تقديره : الرابع 

وهذا غُري جّيد؛ ألنه يلزُم  قاله أبو البقاء ، وجعله جّيداً ،]  ٢٥: الفتح [ } كَفَُرواْ َوَصدُّوكُْم َعنِ املسجد احلرام 
منه حذُف حرِف اجلَّر وإبقاُء عملِه ، وال جيوُز ذلك إال يف صورٍ ليس هذا منها ، على خالٍف يف بعضها ، ونصَّ 

  : ]الطويل : [ النَّحويُّون على أنَّه ضرورةٌ؛ كقوله 
  بٍ بِاَألكُفِّ اَألَصابُِعأَشَاَرْت كُلَْي... أَيُّ النَّاسِ َشرُّ قَبِيلٍَة : إِذَا ِقيلَ  -١٠٦٣

  .إىل كُليبٍ فهذه أربعةُ أَوجه ، أجودها الثاين : أي 
  .ونقل بعضهم أَنَّ الواو يف املسجد هي واو القسم فيكون جمروراً 

فُحِذفَت الباُء ، » َوكُفٌْر باملَْسجِدِ « على حذف ُمضاٍف تقديره » َوكُفٌْر « وأمَّا رفعه فوجُهه أَنَُّه عطٌف على 
  .إىل املسجد ، مثَّ ُحِذَف املضاُف وأُقيم املَُضاُف إليه ُمقَاَمُه ، وال َيخْفَى ما فيه من التَّكَلُِّف » كُفٌْر « أُِضيَف و

  فصل
  :ويف الصَّدِّ عن سبيل اِهللا وجوٌه 

  .أَنَّهُ صدٌّ عن اِإلميان باِهللا ورسوله : أحدها 
  .ليه السَّالم صدُّ املسلمني عن اهلجرة للرَّسُول ع: وثانيها 
  .صدُّ املسلمني عام احلُدَيبية عن الُعمَرة : وثالثها 

دلّت الرَّوايات على أَنَّ هذه اآلية ، نزلت قبل غزوة بدرٍ باعثاً للرَُّسول مستحقّاً للعبادة قادراً : ولقائل أن يقول 
وكفر باملسجد احلرام : ؛ كان املعىن » ِه بِ« فإِنْ عطفناه على الضَّمري يف » املَْسجِد احلََرامِ « على البعث ، وأما 

ومعىن الكفر باملسجد احلرام هو منُع النَّاسِ عن الصَّالَِة ، والطَّواف به ، فقد كفروا مبا هو السََّببُ يف فضيلته الَّيت 
  .هبا يتميَُّز سائر البقاع 

وذلك َألنَّهم َصدُّوا الطَّائفني ، والعاِكِفني ،  وصّد عن املسجد احلرام ،: كان املعىن » َسبِيلِ اِهللا « وإن عطفناه على 
  .والرُّكَّعِ السُُّجود عن املَْسجِِد احلََرامِ 

على حسب اخلالِف املتقدِّم ، وهو مصدٌر ُحِذف » َصدٌّ « ، أو » كُفٌر « عطٌف على } َوإِْخرَاُج أَْهِلِه ِمْنُه { : قوله 
  .» وَإِْخرَاُجكم أَْهلَُه « : فاعله ، وأُضيَف إىل مفعوله ، تقديُره 

عاِئٌد على سبيل اهللا ، واَألوَّل أظهرُ » ِمْنهُ « الضَّمري يف : عائٌد على املَْسجِد وقيل » ِمْنُه « و » أَهله « والضَّمُري يف 
  .متعلٌِّق باملصدر » منه « و 

  :فيه وجهان » أَكَْبُر « : قوله 
  :اً وكفراً ، وإخراجاً كما تقدَّم ، وفيه حينئٍذ احتماالن َصّد: أنه خٌرب عن الثالثة ، أعين : أحدمها 



« : أن يكون خرباً عن اجملموع ، واالحتمالُ اآلخُر أن يكونض خرباً عنها باعتبار كلِّ واحٍد ، كما تقول : أحدمها 
. هو الظَّاِهُر  وهذا. كلُّ واِحٍد منهم على انفراده أفضلُ من خالٍد : ، أي » زيٌد وبكٌر وعمرو أفضلُ من خالٍد 

  .وإنَّما ُحِذَف لداللِة املعىن . أكرب من القتال يف الشَّهر احلرامِ : وإِّنما أُفْرِدَ اخلرب؛ ألنه أفضلُ من تقديرِه 
حمذوفاً لداللة خرب » كُفْر « و » َوَصّد « أن يكونَ خرباً عن اَألخري ، ويكونُ خرب : » أَكْرب « الثاين من الوجهني يف 

وجيب أَنْ يكون احملذوُف على هذا أَكَْبر ال : قال أبو البقاء يف هذا الوجه . وصّد وكُفر أكرب : عليه تقديره  الثَّالث
. كما قدَّره بعضهم؛ َألنَّ ذلك يوجب أن يكُون إخراج أهل املسجد منه أكَرب من الكُفر ، وليس كذلك » كبري « 

عليه ، » ِقتَالٍ « لداللة خرب » كُفْر « و » َوَصّد « ُحِذف خرب : ولُ وفيما قاله أبو البقاء نظر؛ َألنَّ هذا القائل يق
القتالُ يف الشَّهرِ احلرام كبٌري ، والصَّّد والكفر كبريان أيضاً ، وإخراجُ أهل املسجد أكُرب من القتالِ يف الشَّْهرِ : أي 

  .لزَم ما قاله من احملذور وال يلزُم من ذلك أَن يكون أكَرب من جمموعِ ما تقدَّم حّتى ي. احلرام 
  .، والِعْنديةُ هنا َمَجاٌز ِلما ُعرف » أَكْرب « متعلِّق ب » ِعْنَد اهللاِ « و 

  فصل يف املراد هبذا اإلخراج
واملرد هبذا اإلخراج أنَّهم أخرجوا املسلمني من املسجد ، بل من مكة وإمنا جعلهم أهالً له؛ ألنَّهم القائمون حبقوق 

َوَما لَُهمْ { : وقال تعاىل ]  ٢٦: الفتح [ } َوأَلَْزَمُهْم كَِلَمةَ التقوى وكانوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلََها { : ىل البيت كقوله تعا
فأخرب ]  ٣٤: األنفال [ } أَالَّ يَُعذِّبَُهُم اهللا َوُهْم َيُصدُّونَ َعنِ املسجد احلرام َوَما كانوا أَْوِلَيآَءهُ إِنْ أَوِْلَيآُؤهُ إِالَّ املتقون 

أنَّ املشركني خرجوا بشركهم عن أن يكونوا أولياء املسجد مث إنه تعاىل ذكر هذه األشياء ، وحكم عليها : تعاىل 
كلُّ واحد منها أكرب من قتال يف الشَّهر احلرام ، وهذا تفريٌع على قول الزَّجَّاج؛ ألن كلّ واحٍد من : بأهنا أكرب ، أي 

كلّ واحٍد من هذه األشياء أكرب : الشهر احلرام ، فالكفر أعظم من القتل ، أو نقول هذه األشياء أكرب من قتالٍ يف 
من قتال يف الشَّهر احلرام ، وهو القتال الَّذي صدر عن عبداهللا بن جحش؛ ألنه ما كان قاطعاً بوقوع ذلك القتال يف 

هر احلرام؛ فيلزم أن يكون وقوع هذه الشَّهر احلرام ، وهؤالء الكفَّار قاطعون بوقوع هذه األشياء منهم يف الشَّ
  .األشياء أكرب حجماً 

  :ذكروا يف الفتنة قولني } والفتنة أَكَْبُر ِمَن القتل { : قوله 
الشّرك الَّذي أنتم عليه أكرب من قتل ابن احلضرمّي يف الشَّهر : أنَّها الكفر ، أي :  -وعليه أكثر املفسِّرين  -أحدمها 
  .احلرام 

وهذا يستقيم على قول الفرَّاء ، وضعيف على قول الزَّجَّاج؛ ألنَُّه قد تقدَّم ذكر ذلك ، فإنَّه تعاىل : ب قال ابن اخلطي
  .فحمل الفتنة على الكفر يكون تكراراً » َوكُفْر بِِه أَكَْبُر « : قال 

قلوهبم ، وتارةً بالتَّعذيب أن الفتنة ما كانوا يفتنون املسلمني عن دينهم تارة بإلقاء الشُّبهات يف : والقول الثاين 
  .كفعلهم ببالل ، وعمَّار ، وصهيب 

إذا أدخلته فيها لتزيل غشَّه : فتنت الذَّهب بالنَّار : ألن الفتنة عبارة عن االمتحان ، يقال : حممَّد بن إسحاق : قال 
امتحان؛ ألنَُّه إذا ألزمه إنفاق املال يف سبيل : أي  ،]  ١٥: التغابن [ } إِنََّمآ أَمَْوالُكُْم َوأَْوالَدُكُْم ِفْتَنةٌ { : قال تعاىل 

امل أََحِسَب الناس أَن يتركوا أَن يقولوا آَمنَّا َوُهمْ { : اهللا ، تفكّر يف ولده؛ فصار ذلك مانعاً عن اإلنفاق وقال تعاىل 
: طه [ } َوفََتنَّاَك فُتُوناً { :  ال ميتحنون يف دينهم بأنواع البالء ، وقال: ، أي ]  ٢-١: العنكبوت [ } الَ ُيفَْتُنونَ 

إِنَّ الذين فََتُنواْ { : وقال ]  ١٠: العنكبوت [ } فَإِذَآ أُوِذَي ِفي اهللا جََعلَ ِفْتَنةَ الناس كََعذَابِ اهللا { : وقال ]  ٤٠
إِنْ خِفُْتْم أَن { : وقال . واملراد أهنم آذوهم ، وعذبوهم لبقائهم على دينهم ]  ١٠: الربوج [ } املؤمنني واملؤمنات 



{ : وقال ]  ١٦٢: الصافات [ } َمآ أَنُتْم َعلَْيِه بِفَاِتنَِني { : ، وقال ]  ١٠١: النساء [ } َيفِْتَنكُُم الذين كفروا 
م أَن واحذره{ : وقال . ابتغاء احملبَّة يف الدِّين : أي ]  ٧: آل عمران [ } فََيتَّبُِعونَ َما َتشَاَبَه ِمْنُه ابتغاء الفتنة 

أن يفتنوا هبا عن دينهم ، : واملعىن ]  ٨٥: يونس [ } رَبََّنا الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً { : وقال ]  ٤٩: املائدة [ } َيفِْتُنوكَ 
: قيل ]  ٦-٥: القلم [ } فََستُْبِصُر وَُيْبِصُرونَ بِأَيِّكُُم املفتون { : فيتزين يف أعينهم ما هم فيه من الكفر؛ وقال 

اجملنون؛ ألنَّ اجملنون واجلنون فتنة إذ هو حمنةٌ وعدولٌ عن سبيل العقالء ، وإذا ثبت أنَّ الفتنة هي احملنة ، املفتون 
فالفتنة أكرب من القتل؛ ألنَّ الفتنة عن الدِّين تفضي إىل القتل الكبري يف الدُّنيا وإىل استحقاق العذاب الدَّائم يف 

  .قتل فضالً عن ذلك القتل الَّذي وقع السُّؤال عنه ، وهو قتل ابن احلضرمّي اآلخرة ، فصحَّ أنَّ الفتنة أكرب من ال
إذا عيَّركم املشركون بالقتال يف الشَّهر : روي أنَّه ملا نزلت هذه اآلية كتب عبداهللا بن جحش إىل مؤمين مكَّة 

ومنع املؤمنني عن البيت احلرام احلرام؛ فعريوهم بالكفر ، وإخراج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالقتال من مكَّة 
.  

؛ ألنه ال داللة عليه لو حذف خبالف الذي قبله حيث } والفتنة أَكَْبُر ِمَن القتل { : وصرح هنا باملفضول يف قوله 
  .حذف 

عل ، وال فا: ما زال يفصل وال يقال منه : هذا فعل ال مصدر له ، قال الواحدّي } َوالَ يََزالُونَ ُيقَاِتلُوَنكُمْ { : قوله 
ليس له مصدٌر ، وال مضارع ، وكذلك ذو ، وما فِتىَء ، وهلّم ، » َعَسى « مفعول ، ومثاله يف األفعال كثري حنو 

  .وهاَك وهات وتعال وتعالوا 

  . كان ذلك نفياً للنَّفي ، فيكون دليالً على الثُّبوت الدَّائم» َما « فإذا دخلت عليه : نفي : } َوالَ يََزالُونَ { ومعىن 
  :حىت حرف جرِّ ، ومعناها حيتمل وجهني } حىت َيُردُّوكُمْ { : قوله تعاىل 

  .الغاية : أحدمها 
التَّعليل مبعىن كي ، والتَّعليل أحسن؛ ألن فيه ذكر احلامل هلم على الفعل ، والغاية ليس فيها ذلك ولذلك : والثاين 

فُالَنٌ يُْعُبُد اَهللا ، حَتَّى َيْدُخلَ اجلَنَّة « : معناها التَّعليل كقولك » ى َوحَّت« : مل يذكر الزَّخمشريُّ غري كوهنا للتَّعليل قال 
َحّتى « نصب ب » َيُردُّوكُم « َو » : ومل يذكر ابن عطيَّة غري كوهنا غاية قال . « ، أي ُيقَاِتلُوَنكُم كي يردُّوكم » 
لكنَّه ال يريد ذلك ، وإن كان » أنْ « أنه ال يضمر » َمْنصُوٌب بَِحّتى « : وظاهر قوله . ؛ ألنَّها غاية حمّردة » 

  .والفعل بعدها منصوب بإضمار أن وجوباً . بعضهم يقول بذلك 
مضارع زال النَّاقصة اليت ترفع االسم ، وتنصب اخلرب ، وال تعمل إال بشرط أن يتقدَّمها نفٌي ، أو » َيزَالُونَ « و 

راد إذا كان الفعل مضارعاً يف جواب قسم ، وإالَّ فسماعاً ، وأحكامها يف هني ، أو دعاء ، وقد حيذف النَّايف باطِّ
يزيل ، وإن : كتب النَّحو ، ووزهنا فعل بكسر العني ، وهي من ذوات الياء بدليل ما حكى الكسائيُّ يف مضارعها 

م يف مضارعها يزول ، ومعناها كان األكثر يزال ، فأمَّا زال التَّامَّة ، فوزهنا فعل بالفتح ، وهي من ذوات الواو لقوهل
شرط جوابه حمذوف للداللة عليه ، » إِن اْسَتطَاعُوا « : وقوله » يردُّوكُم « متعلق ب » َعْن ِدينكُمْ « و . التَّحوُّل 

جواباً مقّدماً » الَ َيزَالُونَ « إن استطاعوا ذلك ، فال يزالوا يقاتلونكم ، ومن رأى جواز تقدمي اجلواب ، جعل : أي 
  .» أَنْ ظَاِلمٌ إِن فََعلَْت « : ، وقد تقدَّم الرَّدُّ عليه بأنَّه كان ينبغي أن جتب الفاء يف قوهلم 

]  ٥٤آية[ شرطّية يف حملِّ رفع باالبتداء ، ومل يقرأ أحٌد هنا باإلدغام ، ويف املائدة » َمْن « } َوَمن َيرَْتِدْد { : قوله 
  .املسألة إىل هناك إن شاء اهللا تعاىل  اختلفوا فيه ، فنؤخِّر الكالم على هذه

قال أبو حيَّان ] .  ٦٤: الكهف [ } فارتدا على آثَارِِهَما قََصصاً { : ويرَْتدِدث َيفْتَِعلُ من الرَّدِّ وهو الرُّجوع كقوله 



[ } فارتد َبصِرياً { : قوله  وقد َعدَّها بعُضهم فيما َيتََعدَّى إىل اثَْنْينِ إذْ كانت عنده مبعىن َصيَّر ، وجََعلَ من ذلك« : 
وهذا منه سهٌو؛ ألنَّ اخلالف إنَّما هو بالنِّسبة إىل كوهنا مبعىن صار ، أم ال ، ولذلك » رَجع : أي ]  ٩٦: يوسف 

، ومنهم من جعل املنصوب بعدها حاالً ، وإالّ » صَاَر « : فمنهم من جعلها مبعىن » فَارْتدَّ َبصِرياً « : مثلوا بقوله 
اْرَتدَّ « ، فهو ردَّ ال ارَْتدَّ ، فاشتبه عليه ردَّ ب » َصيَّر « : ملفعوالن هنا؟ وأمَّا الذي عدُّوه يتعدَّى الثنني مبعىن فأين ا

  .» َصاَر « وصيَّر ب » 

  .وأظهر التَّضعيف مع اجلزم ، ولسكون احلرف الثاين ، وهو أكثر يف اللُّغة من اإلدغام : وقال الواحديُّ 
ومن : للتَّبعيض ، تقديره » من « و » يَْرَتِددْ « تعلٌِّق مبحذوٍف؛ ألنَّه حالٌ من الضَّمري املستكن يف م» منكم « و 

عطٌف على » فََيُمْت « ، و » َيرَْتدد « متعلٌِّق ب » َعْن ِدينِِه « و . بعضكم : َيرَْتِدْد يف حال كونه كائناً منكم ، أي 
  .الشَّرط ، والفاء مؤذنةٌ بالتَّعقيق 

، وكأنَّها حالٌ مؤكَِّدةٌ؛ ألنَّها لو حذفت لفهم معناها ، ألنَّ ما » َيُمتْ « : مجلةٌ حاليةٌ من ضمري } َوُهَو كَاِفٌر { 
قبلها يشعر بالتَّعقيب لالرتداد ، وجيَء باحلال هنا مجلةً ، مبالغة يف التأكيد من حيث تكرُّر الضَّمري خبالف ما لو 

  .جيء هبا امساً مفرداً 
  .جواب الشَّرط } فأوالائك { : وله وق

، وكان قد } فأوالائك َحبِطَتْ { : يف موضع مبتدأ ، واخلرب هو اجلملة اليت هي قوله » َمْن « و : قال أبو البقاء 
أن خرب اسم الشَّرط هو فعل الشَّرط ال جوابه ، وردَّ ]  ٣٨: البقرة [ } فََمن َتبَِع ُهدَاَي { : سلف له عند قوله 

من يدَّعي ذلك مبا حكيته عنه مثَّة ، ويبعد منه توهُُّم كوهنا موصولةً لظهور اجلزم يف الفعل بعدها ، ومثله ال يقع على 
  .يف ذلك 

كسر العني وهي املشهورة وفتحها ، وهبا قرأ أبو السَّمَّال يف مجيع القرآن ، ورويت عن : فيه لغتان » َحبِطَ « و 
  .لفساد أصله ا: واحلبوط . احلسن أيضاً 

َوإِنَّ ِممَّا ُيْنبِتُ « : ويف احلديث . أصل احلبط أن تأكل اإلبل شيئاً يضّرها ، فتعظم بطوهنا ، فتهلك : قال أهل اللُّغة 
  .، وذلك أنَّ اإلبل تأكل من املرعى إىل أن تنتفخ بطنها؛ فتمون البطن » الرَّبِيُع َما يَقُْتلُ َحَبطاً 

  .منتفخ البطن : ، أي » َرجلٌ حََبْنطَى « انتفخ ، ومنه : أي ، » َحبِطَ َبطُْنه « : ومنه 
« : وعلى معناها ثانياً يف قوله » يَرٍَْتِدْد ، فيمت ، وهو كَاِفٌر « : فأفرد يف قوله » َمْن « ومحل أّوالً على لفظ 

أعين احلمل أّوالً على اللَّفظ ،  :إىل آخره ، فجمع ، وقد تقدَّم أنَّ مثل هذا التَّركيب أحسن االستعمالني » فَأُولَِئَك 
  .» َحبِطَْت « متعلٌِّق ب » يف الدُّْنَيا « وقوله . مثَّ على املعىن 

هل هي استئنافّيةٌ ، : واختلفوا يف هذه اجلملة . إىل آخره تقدَّم إعراب نظريهتا } وأوالائك أَْصَحابُ النار { : وقوله 
ر ، فال تكون داخلةً يف جزاء الشَّرط ، بل تكون معطوفةً على مجلة الشَّرط ، جملرَّد اإلخبار بأنَّهم أصحاب النَّا: أي 

أو هي معطوفة على اجلواب؛ فيكون حملُّها اجلزم؟ قوالن ، رجِّح األوَّل باالستقالل وعدم الّتقييد ، والثَّاين بأنَّ 
  .عطفها على اجلزاء أقرب من عطفها على مجلة الشَّرط ، والقرب مرجٌِّح 

  يمن خرج من كفر إىل كفرفصل ف
ال يتعرَّض له؛ ألنَّه انتقل ما لو كان : اختلفوا فيمن خرج من كفر إىل كفر؛ فقال مجهور الفقهاء : قال القرطيبُّ 

  :أنَّه يقتل؛ بقوله عليه السَّالم : عليه يف االبتداء ألقر عليه وعن الشَّافعّي 



من خرج من اإلسالم إىل الكفر ، فأمَّا من خرج من كفر إىل كفر ، : معناه :  وقال مالٌك» َمْن َبدَّلَ ِديَنُه فَاقُْتلُوُه « 
  .فلم يعنه احلديث 

  فصل يف اقتضاء اآلية شرط الوفاة
. حبثٌ أصويل ، وحبثٌ فروعي : ويتفرَّع عليه حبثان . ظاهر اآلية يقتضي أنَّ الوفاة شرطٌ لثبوت األحكام املذكورة 

شرط صحَّة اإلميان والكفر حصول الوفاة ، فال يكون اإلميان إمياناً ، إالَّ : ن املتكلِّمني قالوا أنَّ مجاعةً م: فاألصويلُّ 
  .إذا مات املؤمن ، وال يكون الكفر كفراً ، إالَّ إذا مات الكافر عليه 

  .ال إعادة عليه :  فهو أنَّ املسلم إذا صلَّى ، مث ارتّد ، مثَّ أسلم يف الوقت؛ قال الشافعيُّ: وأما البحث الفروعيُّ 
فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر فأوالائك { : يلزمه قضاء ما أدى وكذلك احلج ، حجة الشَّافعي قوله تعاىل : وقال أبو حنيفة 
شرطٌ يف إحباط العمل أن ميوت وهو كافٌر ، وهذا الشَّخص مل يوجد يف حقِّه هذا الشَّرط؛ } َحبِطَْت أَْعَمالُُهمْ 

  .له حمبطاً فوجب أالَّ يصري عم
{ : وقوله ]  ٨٨: األنعام [ } َولَْو أَْشَركُواْ لََحبِطَ َعنُْهْم مَّا كَانُواْ َيْعَملُونَ { : هذا معارض بقوله تعاىل : فإن قيل 

  ] . ٥: املائدة [ } َوَمن َيكْفُْر باإلميان فَقَدْ َحبِطَ 
س هذا من باب املطلق واملقيَّد؛ فإنَّهم أمجعوا على أنَّ من لي: محل املطلق على املقيَّد واجٌب؛ ألنَّا نقول : وال يقال 

أنت حرٌّ؛ إذا جاء يوم : علَّق حكماً بشرطني ، وعلقه بشرط ، أنَّ احلكم ينزل عند أيِّهما وجد كمن قال لعبده 
هو يف اخلميس ، ومل يكن يف ملكه ، مث اشتراه ، مث جاء يوم اخلميس؛ عتق ولو كان باعه ، فجاء يوم اخلميس و

  .ملكه عتق بالتعليق األوَّل 
  فصل يف حمل إحباط العمل

مثَّ اختلف . ليس املراد من إحباط العمل نفس العمل؛ ألنَّ العمل شيء كما وجد ، فَنَِي وزَال ، وإعدم املعدوم حمال 
ثة يزيل ثواب اإلميان السَّابق ، إمَّا املراد منه أنَّ عقاب الرِّدَِّة احلاد: املتكلِّمون فيه؛ فقال املثبتون لإلحباط والتَّكفري 

بشرط املوازنة على ما هو مذهب أيب هاشم ومجهور املتأخرين من املعتزلة ، أو ال بشرط املوازنة على ما هو مذهب 
  .أيب علي 

رِّدَّة فتلك هذا املعىن املراد من اإلحباط الوارد يف كتاب اهللا ، هو أنَّ املرتدَّ إذا أتى بال: وقال املنكرون لِإلحباط 
الرِّدة عمل حمبط؛ ألنَّ اآليت بالرِّدَّة كان ميكنه أن يأيت بدهلا بعمل يستحق به ثواباً ، فإذا مل يأت بذلك العمل اجليِّد ، 

: إنَّه حبط عمله ، أي : وأى بدله هبذا العمل الرَِّديِء ، ال يستفيد منه نفعاً ، بل يستفيد منه أعظم املضاّر ، يقال 
  .لٍ ، ليس فيه فائدة ، بل فيه مضرَّةٌ بعملٍ باط

  فصل يف اإلحباط يف الدنيا
أمَّا إحباط األعمال يف الدُّنيا ، فهو أنَّه يقتل عند الظَّفر به ، ويقاتل إىل أن يظفر به ، وال يستحقُّ من املؤمنني مواالةً 

  .املسلمني وال نصراً ، وال ثناًء حسناً ، وتبني زوجته منه ، وال يستحقُّ املرياث من 

وجيوز أن يكون املعىن يف إحباط أعماهلم يف الدُّنيا ، هو أنَّ ما يريدونه بعد الرِّدَّة من اإلضرار باملسلمني ، ومكايدهتم 
باالنتقال عن دينهم يبطل كله ، فال حيصلون منه على شيء إلعزاز اهللا اإلسالم بأنصاره؛ فتكون األعمال على هذا 

إنَّ هذه الرَّدَّة تبطل : د الرِّدَّة ، وأمَّا إحباط أعماهلم يف اآلخرة ، فعند القائلني باإلحباط معناه التَّأويل ما يعملونه بع
أنَّهم ال يستفيدون من تلك : وعند املنكرين لذلك معناه . استحقاقهم للثَّواب الذي استحقُّوه بأعماهلم السَّالفة 

وأوالائك { : دون منه أعظم املضارِّ ، مثَّ بني كيفيَّة تلك املضرَّة فقال الرِّدَّة ثواباً ، ونفعاً يف اآلخرة ، بل يستفي



  .} أَْصحَاُب النار ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 
  فصل

  .يستتاب املرتدُّ؛ فإن تاب وإالَّ قتل : قالت طائفةٌ : قال القرطيبُّ 
  .ُيْسَتتَابث ساعةً واحدةً : وقال بعضهم 
  . ُيْسَتتَاُب شهراً: وقال آخرون 
  .ُيْسَتتَاُب ثالثاً ، على ما روي عن عمر وعثمان ، وهو قول مالك يف رواية ابن القاسم : وقال آخرون 
  .ُيْسَتتَابث مائة مرٍَّة ، وروي عنه أنَّه يقتل دون استتابٍة ، وهو أحد قويل الشَّافعّي : وقال احلسن 

أنَّ النَّيبَّ صلى اهللا عليه وسلم ملا بعث أبا :  موسى واحتّج من قال بأّنه يقتلُ وال يستتاب ، حبديث معاٍذ ، وأيب
: انزل ، وألقى له وسَاَدةٌ ، وإذا رُجلٌ عنده موثٌق ، قال : موسى إىل اليمن أتبعه معاذ بن جبل ، فلمَّا قدم عليه قال 

ُيقتل ، قضاء اهللا ورسوله ثالث  ال أجلس حّتى: كَانَ ُيُهوِدياً ، فأسلم ، مث راجع دينه ، فتهوَّد ، قال : َما َهذَا؟ قال 
  .وغريه » ُمْسِلٌم « أخرجه . مرَّات ، وأمر به فقتل 

  .ُيقَْتلُ الزِّْنِديُق ، وال ُيْسَتتَاُب : وقال مالك 

  ) ٢١٨(ُه غَفُوٌر َرحِيٌم إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهدُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أُولَِئَك يَْرُجونَ َرْحَمتَ اللَِّه وَاللَّ

  .} إِنَّ الذين آَمُنواْ { : قوله تعاىل 
» أُولَئشَك « ، وهو أحسُن من كون » إِنَّ « خربه ، واجلملة خرب » يَْرُجونَ « مبتدأ ، و » أُولَِئكَ « إنَّ وامسها و 

الثة مترتِّبةٌ على حسب الواقع ، إذ وجيء هبذ األوصاف الثَّ. » إنَّ « خرب » يَْرُجون « ، و » الِّذين « بدالً من 
  .اإلميان أولُ ، مث املهاجرة ، مث اجلهاد 

وأفرد اإلميان مبوصولٍ وحده؛ ألنَّه أصل اهلجرة واجلهاد ، ومجع اهلجرة ، واجلهاد يف موصولٍ واحٍد ، ألنَّهما فرعان 
وتكرير املوصول بالنِّسبة إىل الصِّفات ، ال .  اسم إشارة؛ ألنَّه متضمٌِّن لألوصاف السَّابقة» إنَّ « عنه ، وأتى خبر 

الذَّوات ، فإنَّ الذَّوات متَّحدةٌ موصوفةٌ باألوصاف الثَّالثة ، فهو من باب عطف بعض الصِّفات على بعض ، 
. إنَّ تكرير املوصوف يدلُّ على تغري الذَّوات املوصوفة؛ ألنَّ الواقع كان كذلك : وال نقول . واملوصوف واحد 

  .؛ ليدَّ على التَّجدُّد وأهنم يف كلِّ وقٍت حيدثون رجاًء » َيرءُجونَ « ب  وأتى
واجملاهدة مفاعلةٌ من اجلهد . مفاعلةٌ من اهلجر ، وهي االنتقال من أرض إىل أرضٍ ، وأصل اهلجر الّترك : واملهاجرة 

  .الطمع : ، والرَّجاء  بذلُ اجملهود يف طلب املقصود: ، وهو استخراج الوسع وبذل اجملهود ، واإلجهاد 
  ] :الطويل : [ هو ظنٌّ يقتضي حصول ما فيه مسرَّةٌ ، وقد يطلُق على اخلوف؛ وأنشد : وقال الّراغب 

  َوَخالَفََها يف َبْيِت نُوبٍ َعَواِسلِ... إذَا لََسَعْتُه النَّْحلُ لَْم يَْرُج لَْسَعَها  -١٠٦٤
ال خيافون ، وهل إطالقه عليه بطريق : أي ]  ٧: يونس [ } نَ لِقَآَءَنا الَ َيْرُجو{ : مل َيَخْف ، وقال تعاىل : أي 

احلقيقة ، أو اجملاز؟ فزعم قوٌم أنه حقيقةٌ ، ويكون من االشتراك اللَّفظي ، وزعم قوٌم أنه من األضداد ، فهو اشتراكٌ 
جاء واخلوف ليسا بضدَّين إذ ميكن اجتماعهما ، أنَّ الرَّ: ، يعين » ولَْيَس َهذَا بِجّيدٍ « : قال ابن عطيَّة . لفظّي أيضاً 

، وقال ابن عطيَّة » أنَّ الرََّجاَء واخلوَف َيَتالََزَماِن ] : ذلك [ ووْجُه « ولذلك قال الرَّاِغُب بعد إنشاده البيت املتقّدم 
الزم الّذي ذكرناه عن الرَّاغب وزعم قوٌم أنه جمازٌ للت. » والرََّجاُء أبداً معه خوٌف ، كما أنَّ اخلوف معه َرَجاٌء « : 

  .وابن عطيَّة 



  .وأجاب اجلاحظ عن البيت بأنَّ معناه مل يرج برء لسعها وزواله فالرَّجاء على بابه 
أي ال يرجون ثواب لقائنا ، فالرَّجاء أيضاً على بابه ، قاله ابن ]  ٧: يونس [ } الَ َيْرُجونَ لِقَآَءَنا { : وأمَّا قوله 

  .عطيَّة 
  .كهذا البيت واآلية » إذا اقترن الرََّجاء حبرِف النَّفي ، كان مبعىن اخلَْوِف « : ألصمعيُّ وقال ا

  .وفيه نظٌر إذ النَّفي ال يغيِّر مدلوالت األلفاظ 
والرَّجاء مقصود ناحية البئر ، وحافَّاته من كل ناحيٍة ، وجاؤوا بقوام من النَّاس خيطُّون يف قوهلم بأعظم الرََّجاء ، 

إمَّا جرياً على لغة َمْن َيِقُف على َتاِء التَّأْنِيث بالتَّاء ، وإما : هنا بالتَّاء » َرْحَمة « صرون ، وال ميدُّون ، وكتبت فيق
  :اعتباراً حباهلا يف الوصل ، وهي يف القرآن يف سبعة مواضع ، كتبُت يف اجلميع تاًء ، هنا ويف األعراف 

ِذكُْر َرْحَمِة { : ، ويف مرمي ]  ٧٣: آية [ } َرْحَمةُ اهللا وََبَركَاُتهُ { : ، ويف هود ]  ٥٦: آية [ } إِنَّ َرْحَمةَ اهللا { 
أَُهْم َيقِْسُمونَ { : ، ويف الزخرف ]  ٥٠: آية [ } فانظر إىل آثَارِ َرْحَمِة اهللا { : ، ويف الرُّوم ]  ٢: آية [ } رَبَِّك 

مَّعِيَشتَُهْم ِفي احلياة الدنيا َوَرفَْعَنا بَْعضَُهْم فَْوَق بَْعضٍ َدَرَجاٍت لِّيَتَِّخذَ بَْعضُُهم َبْعضاً  َرْحَمةَ َربَِّك َنْحُن قََسْمَنا بَْيَنُهْم
  ] . ٣٢: آية [ } ُسْخرِّياً َوَرْحَمةُ رَبَِّك خَْيٌر 

  فصل
  :يف تعلّق هذه اآلية مبا قبلها ، وجهان 

اهللا ، َهْب أنَُّه الَ ِعقَاَب َعلَْيَنا ِفيَما فََعلَْنا ، فََهلْ َنطَْمُع ِمْنَه أُْجراً ،  َيا َرُسولَ: أنَّ عبد اهللا بن جحش قال : األول 
َوثَوَاباً ، فََنطمع أن يكون سفرُنا هذا غزواً؛ فأنزل اهللا هذه اآلية؛ ألنَّ عبد اهللا كان مؤمناً ، ومهاجراً ، وسبب هذه 

  .املقاتلة ، كان جماهداً 
وبني أن ]  ٢١٦: البقرة [ } كُِتَب َعلَْيكُُم القتال َوُهَو كُْرهٌ لَّكُْم { : أوجب اجلهاد من قبل بقوله  أنَّه تعاىل: الثاين 

  .وال يكاد يوجد وعيٌد إالَّ ويعقبه وعد } إِنَّ الذين آَمُنواْ { : تركه سبب الوعيد أتبع ذلك بذكر من يقوم به فقال 
  فصل يف املراد بالرجاء
  :ن ويف هذا الرجاء قوال

أنَّهم يظنُّونَ يف ثَوَابِ اِهللا؛ ألن عبد اهللا بن جحشٍ ما : عبارة عن ظن املنافع اليت يتوقعها وأراد تعاىل هنا : األوَّل 
  .كان قاطعاً بالفوز والثَّواب يف عمله ، بل كان يتوقَّعه ، ويرجوه 

  اآليات؟ مل جعل الوعد مطلقاً بالرَّجاء ، ومل يقطع به ، كما يف سائر: فإن قيل 
  .فاجلواب من وجوٍه 

  .أنَّ الثَّواَب على اإلميان ، والعمل غري واجبٍ عقالً ، بل حبكم الوعد فلذلك علَّقه بالرَّجاء : أحدها 
هب أنَّه واجٌب عقالً ، ولكنَّه تعلّق بأنه ال يكفر ، وهذا الشَّرط مشكوٌك ال متيقِّن ، فال جرم الرَّجاء ، ال : وثانيها 
  .القطع 

أنَّ املذكور ها هنا هو اإلميان ، واهلجرة ، واجلهاد ، وال بدَّ لإلنسان مع ذلك من سائر األعمال ، وهو أن : الثها وث
  .يرجو أن يوفقه اهللا هلا ، كما وفَّقه هلذه الثَّالثة ، فال جرم علقه على الرَّجاء 

املغفرة ، بل املراد وصفهم بأنَّهم يفارقون الدُّنيا مع ليس املراد من اآلية أنَّ اهللا تعاىل شكَّك العبد يف هذه : ورابعها 
اهلجرة واجلهاد ، ومستقصرين أنفسهم يف حّق اهللا تعاىل يرون أّنهم يعبدونه حّق عبادته ، ومل يقضوا ما يلزمهم يف 

لُوبُُهْم َوجِلَةٌ أَنَُّهْم إىل والذين ُيْؤُتونَ َمآ آَتواْ وَّقُ{ : نصرة دينه ، فيقدمون على اهللا مع اخلوف والرَّجاء ، كما قال 



  ] . ٦٠: املؤمنون [ } َربِّهِْم رَاجُِعونَ 
  :وأجاب القرطيبُّ عن هذا السُّؤال بوجهني آخرين 

  .أنَّ اإلنسان لو بلغ يف طاعة اهللا كلَّ مبلغٍ ، ال يدري مباذا خيتم له : األول 
  .لئالّ يّتكل على عمله : الثاين 

راد من الرَّجاء القطع يف أصل الثَّواب ، والظَّن إنَّما دخل يف كمّيته ويف وقته ، وفيه وجوه أنَّ امل: القول الثاين 
  ] . ٤٦: البقرة [ } الذين َيظُنُّونَ أَنَُّهم مُّالَقُو َربِّهِْم { : تقدَّمت يف قوله تعاىل 

  .م ، إذا ماتوا على اإلميان ، والعمل الصَّاحل إنَّ اهللا تعاىل حيقِّق هلم رجاءه: ، أي } واهللا غَفُوٌر رَِّحيٌم { : وقوله 

ِعهَِما َوَيْسأَلُوَنَك َماذَا ُيْنِفقُونَ قُلِ َيسْأَلُوَنَك َعنِ الَْخْمرِ َوالْمَْيِسرِ قُلْ ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري َوَمَناِفعُ ِللنَّاسِ َوإِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمْن َنفْ
ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ الْيََتاَمى قُلْ إِْصلَاٌح ) ٢١٩(لَكُمُ الْآيَاِت لََعلَّكُْم َتتَفَكَُّرونَ  الَْعفَْو كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه

َتكُمْ إِنَّ اللََّه َعزِيزٌ َحكِيمٌ ْعَنلَُهْم َخْيٌر َوإِنْ ُتخَاِلطُوُهْم فَإِْخوَاُنكُْم َواللَُّه َيْعلَمُ الُْمفِْسَد ِمَن الُْمصِْلحِ َولَْو َشاَء اللَُّه لَأَ
)٢٢٠ (  

: ال بّد فيه من حذف مضاف إذ السُّؤال عن ذايت اخلمر وامليسر غري مراٍد ، والتَّقدير } َعنِ اخلمر وامليسر { : قوله 
  .عن حكم اخلمر وامليسر 

قذف بالزَّبد من غري ماء العنب هو املعتصر من الِعَنبِ إذا غلى ، وقذف بالزَّبد ، ويطلق على ما غلى ، و: اخلمر 
  .جمازاً 

  :أربعة أقوال » َخْمراً « ويف تسميتها 
ما واراك : مخار املرأة لستره وجهها ، واخلمر : تستره ، ومنه : أنَّها مسِّيت بذلك؛ ألهنا ختمر العقل ، أي : أشهرها 

« َخاِمري حَضاجُِر ، أتاك ما ُتَحاِذُر : و [ من شجر ، وغريه من وهدٍة ، وأكمة ، واخلامر هو الذي يكتم شهادته؛ 
  ] .استتر عن النَّاس ، ودخل يف مخار النَّاس ، وغمارهم : علٌم للضبع ، أي : ُيضَْرُب لألمحق ، وَحضَاجُِر 

  ]الوافر : [ قال 
  فَقَْد َجاَوْزُتَما َخَمَر الطَّرِيقِ... أَالَ َيا َزْيُد َوالضَّحَّاَك سِريا  -١٠٦٥

  :تركما من شجرٍ وغريه ، وقال العجَّاج يصف مسري جيش طاهر بن أبان ما يس: أي 
  ]الرجز [ 

» ألنَّها تغطَّى حّتى تدرك وتشتدَّ ، فهو من التَّغطية ومنه : والثاين ... يف الَِمعِ الِعقَْبانِ الَ َيْمِشي اخلََمْر -١٠٦٦
  .« َخمَّروا آنيتكم 

خالطه : خامره الدَّاء ، أي : ختالطه ، يقال : ألنَّها ختامر العقل ، أي  - قال ابن األنباري من املخالطة -: والثالث 
.  

  ]الطويل : [ وأنشد لكثري 
  .. َهنِيئاً َمرِيئاً غَْيَر َداٍء ُمَخاِمرٍ  -١٠٦٧
اً؛ فهذه االشتقاقات دالَّة على أن اخلمر ما يكون ساتراً للعقل ، كما مسِّيت مسكر. َخاَمَر الّسقام كبده : ويقال 

  .حتجزه : ألنَّها تسكر العقل أي 
تركه ، حتَّى : بلغ إدراكه ، ومخر الرَّأي ، أي : أي « اْخَتَمرَ الَعجُِني » : ألنَّها تترك حىت تدرك ، ومنه : والرابع 



م وعلى هذه األقوال تكون اخلمر يف األصل مصدراً مرارداً به اس. ظهر له فيه وجه الصَّواب ، وهي أقوال متقاربةٌ 
  .الفاعل واسم املفعول 

  فصل
  .هو ما كان من عصري العنب وغريه : اخلمُر : قال أبو حنيفة 

 ٦٧: النحل [ } َوِمن ثََمرَاِت النخيل واألعناب تَتَِّخذُونَ ِمْنُه َسكَراً َورِْزقاً َحَسناً { : قوله تعاىل : حّجة أيب حنيفة 
  .زق احلسن؛ فوجب أن يكون مباحاً؛ ألنَّ املنَّة ال تكون إالَّ باملباح فمنَّ اهللا تعاىل علينا باختاذ السَّكر ، والرِّ] 

اسقوين ، فقال العبَّاس : أتى السِّقاية عام حجَّة الوداع ، فاستند إليها وقال  -عليه السَّالم  -وروى ابن عبَّاس أنَّه 
فجاءه بقدح من نبيذ؛ فشمَّه فقطب وجهه وردَّه ، « ِمّما ُيسْقَى النَّاُس » : لنسقينَّك ممَّا ننبذُُه يف بيوتنا؟ فقال : 

فردُّوه عليه؛ فدعا مباء « َردُّوا َعلَيَّ القََدحَ » : فقال . يا رسول اهللا أفسدت على أهل مكَّة شراهبم : فقال العبَّاس 
  .« وا نتنها باملَاِء إِذَا اغَْتلََمْت َعلَْيكُْم َهِذِه اَألشْرَِبة فَاقْطَُع» : زمزم؛ فصّب عليه وَشرَِب وقال 

أن التقطيب ال يكون إالَّ من الشَّديد ، وألن املزج باملاء كان لقطع الشدَّة بالنَّصِّ ، وألنَّ : وجه االستدالل به 
  .اغتالم الشَّراب شدَّته ، كاغتالم البعري سكره 

كتب إىل بعض عماله أن أرزاق  -ه رضي اهللا عن -وأيضاً وردت عند الصَّحابة فيه آثاٌر؛ روي أنَّ عمر بن اخلطَّاب 
  .شرب الطِّالء على الثُّلث : املسلمني من الطِّالء ما ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه ، ورأى أبو عبيدة ، ومعاذٌ 

َنَزلَ حترميُ « : قال  -رضي اهللا عنه  -وحجَّة القائلني بأنَّ اخلمر من عصري العنب وغريه ما روى أبو داود عن عمر 
  .» َنَزلَ وهي من مخسة من الِعَنبِ ، والتَّْمرِ ، واِحلْنطَِة ، والشَِّعريِ ، والذَُّرِة  اخلَْمرِ َيْوَم

  .واخلمر ما خامر العقل 
أال إنّ اخلرم قد حرِّمت ، وهي : عن عمر أنَّه قال على منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » الصَّحيحني « ويف 

وروى أبو داود عن نافع . سل ، واحلنطة ، والشعري واخلمر ما خامر العقل من العنب ، والتَّمر ، والع: من مخسة 
« ويف » كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْمٌر ، َوكُلُّ َخْمرٍ حََراٌم « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن ابن عمر قال 

والبِتع شراب يتخذ من » ْسكََر ، فَُهَو َحَراٌم كُلُّ شََرابٍ أَ« : أنه عليه السَّالم ُسِئلَ عن البِتع ، فقال » الصَِّحيَحْينِ 
  .العسل 

  :والدَّاللة من وجهني : قال اخلطايبُّ 
: أنَّ اآلية ملا دلَّت على حترمي اخلمر ، وكان مسمَّى اخلمر جمهوالً من القوم ، حسن من الشَّارع أن يقال : أحدمها 

  .إحداث لغٍة ، كما يف الصَّالة والصَّومِ وغريمها  مراد اهللا تعاىل من هذه اللَّفظة هذا ، ويكون على سبيل
أنَّه كاخلمر يف احلرمة؛ ألن قوله هذا مخر ، فإن كان حقيقةً؛ فحصل املّدعي ، وإن : أن يكون معناه : والوجه اآلخر 

حكام ، وحديث كان جمازاً؛ فيكون حكمه كحكمه؛ ألنَّا بيَّنا أنَّ الشَّارع ليس مقصوده تعليم اللُّغات على تعليم األ
إنَّ القليل من املسكر من األنبذة مباٌح؛ : البتع يبطل كلَّ تأويلٍ ذكره أصحاب حتليل األنبذة ، وإفساد قول من قال 

ُسِئلَ عن نوع واحٍد من األنبذة ، وأجاب بتحرمي اجلنس ، فدخل فيه القليل والكثري ، ولو  -عليه السَّالم  -ألنَّه 
َما أَْسكَرَ « :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -من أنواعه ومقاديره لذكره ومل يهمله ، وقال كان مثَّ تفصيلٌ يف شيٍء 

  .» َما أَْسكَرَ الفرق منه فتمسك الكف منه حرام « : ، وقال » كَِثُريُه فَقَِليلُُه َحَراٌم 
هنى رسول اهللا صلى : أُمِّ سلمة قالت  ِمكَْيالٌ َيَسُع ستَّة عَشَر رطالً وروى أبو داود عن: » الفَرُق « : قال اخلطايب 

  .اهللا عليه وسلم عن كلِّ مسكرٍ ومفترٍ 



  .كلّ شرابٍ يورث الفتور ، واخلدر يف األعضاء » املفترُ « : قال اخلطَّايبُّ 
العداوة والبغضآء ِفي إِنََّما يُرِيدُ الشيطان أَن ُيوِقعَ َبيَْنكُُم { : واستدلُّوا أيضاً باالشتقاق املتقّدم وأيضاً بقوله تعاىل 
  ] . ٩١: املائدة [ } اخلمر وامليسر َوَيُصدَّكُْم َعن ِذكْرِ اهللا َوَعنِ الصالة 

  .وهذه العلَّة موجودة يف األنبذة؛ ألنَّها مظّنته 
ألنبذة يا رسول اهللا ، إنَّ اخلمر مسلبةٌ للعقل مذهبة للمال؛ وهذه العلَّة موجودة يف ا: وأيضاً فإنّ عمر ، ومعاذ قاال 

.  
نكرة يف سياق اإلثبات ، ]  ٦٧: النحل [ } تَتَِّخذُونَ ِمْنهُ َسكَراً َورِْزقاً { أنَّ قوله : واجلواب عن دالئل أيب حنيفة 

  .فلم قلتم إنّ ذلك السُّكر هو هذا النَّبيذ 

  .ناسخةً ، أو خمّصصة  مثَّ أمجع املفسِّرون على أنَّ هذه اآلية قبل اآليات الدَّالَّة على حترمي اخلمر ، فتكون
 -وأمَّا حديث النَّبيذ فلعلَّه كان ماًءا نبذت فيه متراٌت؛ لتذهب ملوحته فتغيَّر طعم املاء قليالً إىل احلموضة ، وطبعه 

كان يف غاية اللَّطافة ، فلم حيتمل طبعه الكرمي ذلك الطَّعم؛ فلذلك قطَّب وجهه ، وإمنا  -عليه الصَّالة والسَّالم 
  .وأمَّا آثاُر الصَّحابة ، فمتدافعة متعارضة . اء فيه؛ إزالة لتلك احلموضة ، أو الرائحة صبَّ امل

  فصل يف عدد اآليات اليت نزلت مبكة يف حترمي اخلمر
  :نزل يف اخلمر آربع آيات مبكَّة : قالوا 
وكان املسلمون يشربوهنا ، وهي ]  ٦٧: النحل [ } َوِمن ثََمَراتِ النخيل واألعناب َتتَِّخذُونَ ِمْنُه َسكَراً { : قوله 

يا رسول اهللا ، أفتنا يف اخلمر ، فإنَّها مذهبةٌ للعقل مسلبةٌ : هلم حاللٌ ، مث إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصَّحابة قالوا 
اآلية قال رسول  وملا نزلت هذه]  ٢١٩: البقرة [ } ِفيهَِمآ إِثٌْم كَبٌِري َوَمَناِفعُ ِللنَّاسِ { : للمال ، فنزل قول تعاىل 
ومنافع ( وشرهبا قوم لقوله ) إثٌْم كبٌري ( فتركها قوٌم لقوله » إنَّ اَهللا تَقَدََّم يف اخلَْمر « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إىل أن صنع عبد الرمحن بن عوف طعاماًن فدعا ناساً من أصحاب النَّيب صلى اهللا عليه وسلم وأتاهم خبمرٍ ) . للناس 
قُلْ َيا أَيَُّها الكَاِفُرونَ أَعُْبُد َما « : وسكروا ، وحضرت صالة املغرب؛ فتقدَّم بعضهم ليصلِّي هبم فقرأ ، فشربوا ، 

: النساء [ } الَ تَقَْربُواْ الصالة وَأَْنُتمْ سكارى { : ، فأنزل اهللا تعاىل » ال « هكذا إىل آخر السورة حبذف » َتْعُبُدونَ 
ال خري يف شيٍء حيول بيننا : ت الصالة ، فلما نزلت هذه اآلية ، تركها قوٌم ، وقالوا فحرَّم السُّكر يف أوقا]  ٤٣

وبني الصَّالة وتركها قوم يف أوقات الصَّالة ، وشربوها يف غري وقت الصَّالة ، حتَّى كان الرَّجل يشرب بعد صالة 
حو إذا جاء وقت الظُّهر ، واختذ ُعتبان الِعشاء ، فيصبح ، وقد زال عنه السُّكر ، ويشرب بعد صالة الصُّبح ، فيص

بن مالك ِصْبغاً ودعا رجاالً من املسلمني ، فيهم سعد بن أيب وقاص وكان قد شوى هلم رأس بعريٍ ، فأكلوا منه ، 
وشربوا اخلمر ، حىت أخذت منهم ، مثَّ إنّهم افتخروا عند ذلك ، وانتسبوا ، وتناشدوا ، فأنشد سعد قصيدةً فيها 

صار ، وفخر لقومه ، فأخذ رجلٌ من األنصار حلي بعريٍ ، فضرب به رأس سعٍد؛ فشجَّه موّضحةٌ فانطلق هجاٌء لألن
اللَُّهمَّ بيِّن لنا يف اخلمر بياناً شافياً؛ : سعد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشكى إليه األنصاريَّ ، فقال عمر 

فََهلْ أَْنُتمْ { : إىل قوله ]  ٩٠: املائدة [ } نصاب واألزالم رِْجٌس إِنََّما اخلمر وامليسر واأل{ : فأنزل اهللا تعاىل 
  .انتهينا يا رّب : وذلك بعد غزوة األحزاب بأَيَّام ، فقال عمر ]  ٩١: املائدة [ } مُّنَتُهونَ 

وا قد أَِلفُوا شرب واحلكمة يف وقوع التَّحرمي على هذا التَّرتيب أنَّ اهللا تعاىل علم أنَّ القوم كان: قال ابن اخلطيب 
اخلمر ، وكان انتفاعهم بذلك كثرياً ، فعلم أنَّه لو منعهم دفعةً واحدةً لشّق ذلك عليهم ، فال جرم درَّجهم يف 

  :إن اهللا حرم اخلمر وامليسر هبذه اآلية ، مث نزل قوله : التَّحرمي رفقاً هبم ، ومن الناس من قال 



فاقتضى ذلك حترمي شرهبا؛ ألنَّ شارب اخلمر ال ميكنه أن ]  ٤٣: النساء [ } ارى الَ َتقَْرُبواْ الصالة َوأَْنُتْم سك{ 
يصلِّي مع السُّكر ، فكان املنع من ذلك منعاً من الشّرب ضمناً ، مث نزلت آية املائدة ، فكانت يف غاية القوَّة يف 

  .وعن الرَّبيع بن أنس أنَّ هذه اآلية نزلت بعد حترمي اخلمر . التَّحرمي 
  لفص

ُحرمت عليهم اخلمر ، ومل يكن يومئذ للعرب عيٌش أعجب منها ، وما حرِّم عليهم شيٌء أشّد من اخلمر : قال أنٌس 
.  

ما كان لنا مخر غري فضيخكم فإّني لقائم أسقي أبا طلحة وفالناً ، وفالناً ، إذ جاء رجلٌ فقال : وقال أنس بن مالك 
  .فما سألوا عنها ، وال راجعوها بعد خرب الرَّجل : أنس؛ قال  أهرق هذه القالل يا: قالوا . حرمت اخلمر : 

هو عصري العنب والرُّطب الَّذي اشتّد وغال من غري عمل النَّار : واختلف الفقهاء يف اخلمر على ما تقدَّم؛ فقال قوٌم 
ها ، وذهب سفيان الثَّوريُّ ، وأبو فيه ، واتَّفقت اُألمَّة على أنَّ هذا اخلمر جنس حيدُّ شارهبا ، ويُفَسَُّق ، ويكفر مستحل

حنيفة ، ومجاعة إىل أنَّ التَّحرمي ال يتعّدى هذا وال حيرم ما يّتخذ من غريها ، كاحلنطة ، والشَّعري ، والذُّرة ، والعسل 
،  إذا طبخ َعِصريُ العَِنبِ والرُّطب ، حّتى ذهب نصفه ، فهو حاللٌ: ، والفانيذِ إالَّ أن يسكر منه فيحرم ، وقال 

  .هو حاللٌ مباٌح شربه إالَّ أنَّ السُّكر منه حراٌم : ولكنه يكره ، وإن طبخ ، حتَّى يذهب ثلثاه قالوا 
إذا طُبَخ صار الَعِصُري أدَْنى طبخ ، صار َحالَالً ، وهو قول إمساعيل بن عليه ، وذهب أكثر أهل العلم : وقال قوٌم 

  .حرام حيّد شاربه ، وقد تقدَّم ما أجابوا به  إىل أنَّ كل شراب أسكر كثريه ، فهو مخر قليله
  ]البسيط : [ َيَسَر َيْيِسُر؛ قال علقمة : الِقَماُر ، مفعل من الُيْسرِ ، يقال : واملَْيِسُر 
  َوكُلُّ َما َيَسَر اَألقَْواُم َمْغُروُم... لَو َيْيِسُرونَ بَِخْيلٍ قَْد َيسَْرُت بَِها  -١٠٦٨

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  أَلَْم َتيْئَُسوا أَنِّي اْبُن فَارِس زَْهَدمِ... أَقُولُ لَُهمْ بِالشِّْعبِ إذْ َيْيِسُرونَنِي  -١٠٦٩

  :ويف اشتقاقه أربعة أقوال 
  .من الُيْسر وهو السُّهولة؛ ألنَّ أخذه سهل من غري كدر وال تعب قاله مقاتل : أحدها 
  .يساره  من الَيسَار ، وهو الغىن؛ ألنَّه يسلبه: والثاين 

كان الرَُّجلُ يف اجلاهليَّة خياطُر الرَُّجلَ على أهله وماله فأيهما قََمر صاحبه؛ ذهب بأهله ، وماله ، : قال ابن عباٌس 
  .فنزلت اآلية 

بُ َيُسَر يل هذا الشَّيء يَْيِسُر ُيسْراً وميسراً ، إذا وجب ، واليَاِسُر الوَاجِ: إنه من قوهلم : قال الواحديُّ : الثالث 
  .وحكاه الطربيُّ عن جماهدس ، ورد ابن عطيَّة عليه . بسبب الِقدَاحِ 

وُسمِّيت اجلَُزور اليت : قال ابن عطيَّة . من يسر إذا جزر ، والَياِسُر اجلَازُِر ، وهو الذي جيّزئ اجلَزُور أجزاًء : الرابع 
الذي يدخل يف الضَّْربِ : والَيَسُر « السَِّهاُم َمْيسراً للُمَجاَوَرِة ُيْستََهُم عليها َمْيِسراً؛ ألنَّها موضع الُيْسرِ ، مثَّ ُسمِّيت 

  .مع َياِسر كَحَارِس وحُرَّسٍ وأَْحرَاسٍ « ُيسَّر » بل : بالِقدَاح ، وجيمع على أيسار ، وقيل 

أََحَد َعَشَر ، لسبعةٍ : اح ، وقيل هي َعَشَرةُ أقَْد: وقيل . وللميسر كيفيَّةٌ ، وُتسّمى ِسَهاُمُه الِقدَاَح واألزالَم واألقالَم 
الفَذُّ وله سهٌم واحٌد ، والتَّوَءُم وله : منها ُحظُوظٌ ، وعلى كُلِّ منها ُخطُوطٌ ، فاخلطُّ يقدِّر احلَظَّ ، وتلك الِقدَاُح هي 

ّتةٌ ، واملَُعلَّى وله سبعةٌ ، اثنان ، والرَّقيُب وله ثالثةٌ ، واحلِلُْس وله أربعةٌ ، والنَّافُس وله مخسةٌ ، واملُْسبلُ وله س
  .وثالثةٌ أغفالٌ ال ُخطُوطَ عليها ، وهي املنيُح ، والسَّفيُح ، والوغُْد 



  ]الرمل : [ وأنشد فيها بعضهم 
  لَْيَس ِفيهِنَّ َربِيُح... ِلَي يف الدُّْنَيا ِسَهاٌم  -١٠٧٠

  َوَسفِيٌح َوَمنِيُح... َوأََسامِيهِنَّ َوغٌْد 
اه املضعَّف ، وإنَّما كثروا هبذه األغفال ليختلط على احلرضة ، وهو الضَّارب ، فال مييل مع أحد ، ومن زاد رابعاً مسَّ

وهو رجلٌ عدلٌ عندهم ، فيجثو ، ويلتحف بثوبٍ ، وخيرج رأسه ، فيجعل تلك القداح يف خريطة وتسمى الرِّبابة 
ما يسمُّون مجيع السِّهام ربابة ، مثَّ خيلخلها ويدخل يده فيها ، بكسر الرَّاء مشبَّهة بالكتابة فيها سهاُم املَْيِسرِ ، وربَّ

فإن كان من ذوات السِّهام؛ فاز بذلك النَّصيب ، وأخذه : وخيرج باسم رُجلٍ رجلٍ ِقدحاً فمن خرج على امسه قدٌح 
  .، وإن كان من األغفال غرِّم من اجلزور؛ وال يأخذ شيئاً 

  .يغرم ، ويكون ذلك القدح لغزاً ال يأخذ شيئاً ، وال : وقال بعضهم 
وكانوا يفعلون هذا يف الشَّتوة ، وضيق العيش ، ويقسِّمونه على الفقراء وال يأكلون منه شيئاً ، ويفتخرون بذلك ، 

الَبرم ويذمونه ، واجلَزوُر تقسم عند اجلمهور على عدد القداح ، فتقسم على : ويسمُّون من مل يدخل معهم فيه 
وخطَّأ ابن عطية . د األصمعي على عدد خطوط القداح ، فتقّسم على مثانية وعشرين جزءاً عشرة أجزاء ، وعن

األصمعيَّ يف ذلك ، وهذا عجيٌب منه؛ ألنَّه حيتمل أنَّ العرب كانت تقسِّمها مرَّةً على عشرٍة ، ومرَّةً على مثانية 
  .وعشريَن 

  .فهذا أصل القمار اليت كانت تفعله العرب 
املراد من : يسر؛ هل هو اسم لذلك القمار املعيَّن أو اسم اجلميع أنواع القمار ، فقال بعض العلماء واختلفوا يف امل

  .» إيَّاكُم َوَهاَتْينِ الكَْعَبَتْينِ املُوسومتني فَإِنَّها ِمَن َمْيِسرِ الَعَجمِ « : اآلية مجيع أنواع القمار قال عليه الصالة والسالم 
د ، وعطاٍء ، وطاوسٍ ، كلُّ شيٍء فيه قماٌر فهو امليسر ، حتَّى لعب الصِّبيان باجلوز ، وجماه: وعن ابن ِسريِيَن 

  .والكعاب 
إذا :  -رضي اهللا عنه  -وقال الشَّافعيُّ . أنَّه من املَْيسر : يف النرد ، والشِّطرنج  -رضي اهللا عنه  -وروي عن علّي 

، والصَّالة عن النِّسيان؛ مل يكن حراماً ، وهو خارج عن امليسر؛ خال الشِّطرنُج عن الرهان واللِّسان عن الطُّغيان 
  .ألنَّ امليسر ما يوجب دفع مال ، أو أخذ مالٍ ، وهذا ليس كذلك ، فال يكون قماراً وال ميسراً 

  .وأّما السَّبُق يف اخلفِّ ، واحلافر ، والنُّشابِ ، فخّص بدليلٍ 
مبتدأ مؤخٌَّر ، وتقدمي اخلرب هنا ليس بواجبٍ ، وإن كان » إثٌْم « رُّ خرب مقّدم ، و اجلَا} ِفيهَِمآ إِثٌْم كَبٌِري { : قوله 

يف : املبتدأ نكرةً ، ألنَّ هنا مسوغاً آخر ، وهو الوصف ، أو العطف ، وال بّد من حذف مضاٍف أيضاً ، أي 
  .تعاطيهما إمثٌ؛ ألنَّ اإلمث ليس يف ذاهتا 

ووجه قراءة اجلمهور واضٌح ، وهو . بالثَّاء املثَّلثة ، والباقون بالباء ثانية احلروف » كثٌري « : وقرأ محزة والكسائيُّ 
ومسِّيت ] .  ٢: النساء [ } إِنَُّه كَانَ حُوباً كَبِرياً { أنَّ اإلمث يوصف بالكرب مبالغة يف تعظيم الذَّنب ، ومنه آية 

كََبآِئَر َما { ، و ]  ٣٧: الشورى [ } ْجَتنُِبونَ كَبَاِئَر اإلمث والذين َي{ : ، ومنه قوله تعاىل » الكبَاِئر « : املوبقات 
وشرب اخلمر ، والقمار من الكبائر ، فناسب وصف إمثهما بالكرب ، وقد أمجعت ]  ٣١: النساء [ } ُتْنَهْونَ َعْنُه 

  .هذه توافقها لفظاً بالباء املوَّحدة ، و} َوإِثُْمهَُمآ أَكَْبُر ِمن نَّفِْعهَِما { : السَّبعة على قوله 
[ فإمَّا باعتبار اآلمثني من الشَّاربني ، واملقامرين ، فلكلِّ واحد إمثٌ ، وإّما باعتبار ما يترّتب : وأمَّا وجه قراءة األخوين 

على شرهبما ممَّا يصدر من شرهبا من األقوال ] على تعاطيهما من توايل العقاب ، وتضعيفه ، وإّما باعتبار ما يترتَّب 



  .سَّيئة واألفعال القبيحة ال
  .وإّما باعتبار ما يترتَّب على تعاطيهما من توايل العقاب ، وتضعيفه 

وإمَّا باعتبار من يزاوهلا من لدن كانت عنباً إىل أن شربت ، فقد لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلمر ، ولعن 
، » إثْم « : وأيضاً فإن قوله . صف إمثها بالكثرة بائعها ، ومبتاعها وغريمها ، فناسب ذلك أن يو: معها عشرةً 

وهذا الذي ينبغي . مجٌع ، فناسب أن توصف مقابلةً مبعىن اجلمعيَّة ، وهو الكثرة » منافع « ، و » َمَناِفع « مقابلٌ ل 
رى كما فعل أن يفعله اإلنسان يف القرآن ، وهو أن يذكر لكلِّ قراءٍة توجيهاً من غري تعرُّضٍ لتضعيف القراءة األخ

  ] . ٣: الفاحتة [ } مالك { ، و » َمِلك « : بعضهم ، وقد تقدَّم فصلٌ صاحلٌ من ذلك يف قراءيت 
، » الكََباِئرُ « : إمثٌ كبٌري وصغٌري ، ويقال يف الفواحش العظام : اَألْحَسُن القَِراَءةُ بالَباء ، ألنه يقال : وقال أبو البقاء 

وقد قرئ بالثَّاء وهو جيدٌ يف املعىن؛ ألنَّ الكثرة كٌرب ، والكثري كبٌري ، كما أنَّ الصَّغري »  الصََّغاِئُر« وفيما دون ذلك 
  .حقٌري ويسٌري 
  .باملثلَّثة ، وكذلك األوىل يف قراءته ، ومصحفه » وإمثهما أَكْثَُر « :  -وكذلك هي يف مصحفه  -وقرأ عبداهللا 

  فصل
إِنََّما َحرََّم َربِّيَ الفواحش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما { : على حترمي اخلمر كقوله تعاىل } بٌِري ِفيهَِمآ إِثٌْم كَ{ : دلَّ قوله تعاىل 

واإلمث يستحق به؛ فدلَّ جمموع اآليتني على التَّحرمي ، وأيضاً فإنَّ اإلمث قد يراد به ]  ٣٣: األعراف [ } َبطََن 
  .وب ، وأيُّهما كان ، فال يصحُّ أن يوصف به إالَّ احملّرم ما يستحق به العقاب من الذُّن: العقاب وقد يراد به 
  .فََصرَّحَ بُِرْجَحاِن اِإلثْمِ ، وذلك يوجب التَّْحرَِمي } َوإِثُْمهَُمآ أَكَْبُر ِمن نَّفِْعهَِما { : وأيضاً قد قال تعاىل 

مثاً ، فَهْب أنَّ ذلك اإلمث حراٌم ، فلم قلتم ال تدلُّ اآلية على أنَّ شرب اخلمر حراٌم ، بل تدلُّ على أنَّ فيه إ: فإن قيل 
  إن شرب اخلمر ملا حصل فيه ذلك اإلمث؛ وجب أن يكون حراماً؟

فاجلواب أنَّ السُّؤال كان واقعاً عن مطلق اخلمر ، فلمَّا بني تعاىل أنَّ فيه إمثاً ، كان املراد أنَّ ذلك اإلمث الزٌم له على 
مستلزماً هلذه املالزمة احملرَّمة ، ومستلزم احملرَّم حمرٌَّم؛ فوجب أن يكون الشُّرب  مجيع التَّقديرات ، فكان شرب اخلمر

  .حمّرماً 

  :فإن قيل هذه اآلية ال تدلُّ على حرمة اخلمر لوجوٍه 
  .أنَّه تعاىل أثبت فيها منافع للنَّاس واحملّرم ال يكون فيه منفعةٌ : أحدها 
  لم مل يقنعوا هبا حّتى نزلت آية املائدة وآية حترمي الّصالة؟لو دلَّت اآلية على حرمتها ، ف: الثاين 

أنَّه أخرب أنَّ فيها إمثٌ كبٌري ، فمقتضاه أنَّ ذلك الكبري مالزماً هلا ما دامت موجودة ، ولو كان ذلك سبباً : الثالث 
  .حلرمتها؛ لوجب القول بثبوت حرمتها يف سائر الشَّرائع 

  .النَّفع فيها ليس مانعاً من حرمتها؛ ألن صدق اخلاّص يوجب صدق العاّم  أنَّ حصول: فاجلواب عن األوَّل 
أّنا روينا عن ابن عباس أنَّها نزلت يف حترمي اخلمر والّتوقف الذي ذكروه ، غري مرويٍّ عنهم ، وقد : وعلى الثاين 

صلوات اهللا عليه  -َمَس إبراهيم جيوز بطلب الكبار من الصَّحابة نزول ما هو أكرب من هذه اآلية يف التَّحرمي كما الَت
  .مشاهدة إحياء املوتى ، ليزداد سكوناً ، وطمأنينة  -

إخبار عن احلال ال عن املاضي فعلم تعاىل أنَّ شُْرَب اخلَْمرِ مفسدةٌ هلم ، } ِفيهَِمآ إِثٌْم كَبِريٌ { أنَّ قوله : وعن الثالث 
  .وليس مَفَْسَدةٌ للَِّذيَن من قبلهم 

  اإلمث الكبري يف اآليةفصل يف بيان 



  :اإلمث الكبري يف اخلمر أموٌر 
أنَّه مزيلٌ للعقل الذي هو أشرف صفات اإلنسان ، وإذا كان اخلمر َعُدّواً ، ال شرفاً؛ فيلزم أن يكون أخسَّ : أحدها 

إىل فعل قبيح ، كان  األمور؛ وذلك ألن العقل إنَّما مسِّي عقالً أخذاً من عقال النَّاقة ، فإنَّ اإلنسان إذا دعاه طبعه
عقله مانعاً من اإلقدام عليه ، فإذا شرب اخلمر بقي طبعه الدَّاعي إىل فعل القبائح خالياً عن العقل له عن فعل القبيح 

.  
احلمد هللا : أنَّه مرَّ على سكران ، وهو يبول يف يده ، وميسح به وجهه كهيئة املتوضِّئ ، ويقول : ذكر ابن أيب الدنيا 

  .اإلسالم نوراً ، واملاء طهوراً  ، الذي جعل
ما أنا بآخذ : مل ال تشرب اخلمر؛ فإهنا تزيد يف جراءتك؟ فقال : وعن العبَّاس بن مرداس أنَّه قيل له يف اجلاهليَّة 

  .جهلي بيدي ، فأدخله يف جويف ، وال أرضى أن أصبح سيِّد قوم ، وأمسي سفيههم 
  .ع العداوة ، والبغضاء ، والصَّّد عن ذكر اهللا ، وعن الصَّالة من إيقا -تعاىل  -ما ذكره اهللا : وثانيها 
أنَّ هذه املعصية من خواصّها أنَّ اإلنسان إذا اشتغل هبا وواظب عليها ، كان ميله ونفسه عليها أقوى ، : وثالثها 

فعله؛ كان فتوره أكثر؛ خبالف خبالف سائر املعاصي ، فإنَّ الزَّاين مثالً إذ فعل مرَّةً واحدةً فترت رغبته ، وكلمَّا زاد 
الّشرب فإنَّه كلَّما كان إقدامه عليه أكثر كان نشاطه إليها ورغبته فيه أكثر ، فإذا واظب عليه؛ صار غارقاً يف 

  .اللَّذَّات البدنيَّة معرضاً عن تذكر اآلخرة ، حّتى يدخل يف الّذشني نسوا اهللا ، فأنساهم أنفسهم 
  :ت القبائح بأسرها ، وكذلك قال عليه الصالة والسالم وباجلملة إذا زال العقل؛ حصل

  .ويصدر عن الشَّارب املخاصمة ، واملشامتة وقول الفحش والزُّور . » اجَْتنُِبوا اخلَْمَر فَإِنَّها أُمُّ اخلََباِئِث « 
املنازعة؛ ألنَّه أكل مال بالباطل وأما اإلمث الكبري يف امليسر ، فإنَّه يفضي إىل العداوة أيضاً ملا جيري بينهم من الشَّتم ، و

، وذلك يورث العداوة؛ ألنَّ صاحبه إذا أخذ ماله جمَّاناً؛ أبغضه جّداً ، وهو يشغل عن ذكر اهللا ، وعن الصَّالة أيضاً 
.  

، إذا وأمَّا املنافع املذكورة فيهما ، فمنافع اخلمر أنَّهم كانوا يتغالون هبا إذا جلبوها من النَّواحي ، وكان املشتري 
ترك املماكسة يف الثَّمن؛ كانوا يعدُّون ذلك فضيلةً ، ومكرمةً ، وكانت تكثر أرباحهم بذلك السَّبب ، ومنها أنَّها 
تقوِّي الضَّعيف ، وهتضم الطَّعام ، وتعني على الباءة وتسلي احملزون ، وتشجِّع اجلبان ، وُتسخي البخيل ، وتصفي 

التَّوسعة على ذوي احلاجات؛ : ومن منافع امليسر . ، وتزيد من اهلمَّة ، واالستعالء اللَّون وُتنعش احلرارة الغريزيَّة 
ألنَّ من قمر مل يأكل من اجلزور شيئاً وإمنا يفّرقه يف احملتاجني؛ وذكر الواقديُّ أنَّ الواحد كان ربَّما حيصل له يف 

، مث يصرفه إىل احملتاجني ، فيكتسب فيه الثَّناء ،  اجمللس الواحد مائة بعريٍ ، فيحصل له مالٌ من غري كدٍّ ، وال تعبٍ
واملدح ، وكانوا يشترون اجلزور ، ويضربون سهامهم ، فمن خرج سهمه؛ أخذ نصيبه من اللَّحم ، وال يكون عليه 

  .شيء من الثَّمن ، ومن بقي سهمه آخراً ، كان عليه مثن اجلزور كلِّه ، وال يكون له من اللَّحم شيٌء 
  .» أقَْرُب ِمْن َنفِْعهَِما « : قرأ أَُبّي } وَإِثُْمُهَمآ أَكَْبُر ِمن نَّفِْعهَِما { :  قوله تعاىل

وإمثهما ونفعهما مصدران مضافان إىل الفاعل ، ألنَّ اخلمر وامليسر سببان فيهما ، فهما فاعالن ، وجيوز أن تكون 
وقرأ . قد تقدَّم الكالم عليه ]  ٢١٥: البقرة [ } ذَا ُيْنِفقُونَ َيْسأَلُوَنَك مَا{ : وقوله . اإلضافة باعتبار أهنما حملُّهما 

موصولةٌ ، فوقع » ذَا « استفهاميةٌ ، و » َما « فالرَّفع على أنَّ . رفعاً والباقون نصباً » قُلِ الَعفْوُ « : أبو عمرو 
والنَّصيب على أنَّهما . إنفاقكم العفو :  جواهبا مرفوعاً خرباً ملبتدأ حمذوٍف ، مناسبةً بني اجلواب والسُّؤال والتَّقدير

أيَّ شيٍء ينفقون؟ فوقع جواهبا منصوباً بفعل مقدَّرٍ للمناسبة أيضاً ، : مبنزلٍة واحدٍة ، فيكون مفعوالً مقّدماً ، تقديره 



 حال موصولةً ، ويف» ذا « وهذا هو األحسن ، أعين أن يعتقد يف حال الرَّفع كون . أنفقوا العفو : والتَّقدير 
وقد تقدم . ويف غري األحسن جيوز أن يقال بكوهنا ملغاةً مع رفع جواهبا ، وموصولةً مع نصبه . النَّصب كوهنا ملغاةٌ 

َماذَآ أََراَد اهللا { : الكالم على مستوىف وإمنا اختصرت القول هنا؛ ألين قد استوفيت الكالم عليها عند قوله تعاىل 
  .]  ٢٦: البقرة [ } هبذا مَثَالً 

  فصل
  .اعلم أنَّ هذا السُّؤال ، قد تقدَّم ، وأجيب بذكر املصرف ، وهنا أجيب بذكر الكميَّة 

: ، أي ]  ١٩٩: األعراف [ } ُخِذ العفو { : أصل العفو يف اللُّغة الزِّيادة ، قال اهللا تعاىل : قال الواحدي رمحه اهللا 
  ] . ٩٥: األعراف [ } حىت َعفَْواْ { : الزِّيادة وقال 
العفو ما سهل وتيّسر ممَّا فضل عن الكفاية ، وهو قول قتادة ، وعطاء ، والسُّدِّي ، وكانت الصَّحابة : وقال القفَّال 

  .يكتسبون املال ، وميسكون قدر النَّفقة ، ويتصدَّقون بالفضل 

لى قدر اإلنفاق ، وهو يف شأن فاجلواب خرج على وفق السُّؤال ، فإنَّ السُّؤال الثَّاين يف هذه اآلية ع: قال القرطيبُّ 
« كم أنفق؛ فنزل : قال ]  ٢١٥: البقرة [ } قُلْ َمآ أَْنفَقُْتْم مِّْن َخْيرٍ فَِللَْواِلَدْينِ { : عمرو بن اجلموح فإنَّه ملا نزل 

  .» قُل الَعفَْو 
  ]طويل ال: [ ما سهل ، وتيسَّر وفضل ، ومل يشقَّ على القلب إخراجه؛ قال الشَّاعر : والَعفُْو 
  َوالَ َتْنطِقي يف َسْوَريت ِحَني أَغَْضُب... ُخِذي الَعفَْو ِمنِّي َتسَْتِدِميي َمَودَِّتي  -١٠٧١

أي ]  ١٩٩: األعراف [ } ُخِذ العفو { : ما َيُسر ، والعفو اليسر من كل شيٍء ، ومنه قول تعاىل : وقال طاوس 
  .امليسور من أخالق النَّاس 

عليه الصَّالة والسَّالم  -أن يكون العفو عن الذَّنب راجع إىل التَّيسري ، والتَّسهيل ، قال  ويشبه: قال ابن اخلطيب 
التَّخفيف بإسقاط زكاة اخليل : معناه » َعفَْوُت لَكُْم َعْن َصَدقَِة اخلَْيلِ ، والرَِّقيقِ ، فََهاتوا عْشَر أَمَْواِلكُمْ « :  -

أعطاه كذا عفواً : إذا أوصله إليه من غري إحلاحل يف املطالبة ، ويقال : حبقِّه  أعفى فالنٌ فالناً: والرَّقيق ، وُيقال 
ُخِذ { : ما تيسَّر ، ومنه قوله تعاىل : خذ من النَّاس ما ُعِفَي لك ، أي : إذا مل يكدِّره عليه باألذى ، ويقال : صفواً 

{ : أدَّب النَّاس يف اإلنفاق ، فقال  -تعاىل  -اهللا أنَّ : ومجلة التأويل ]  ١٩٩: األعراف [ } العفو َوأُْمرْ بالعرف 
،  ٢٦: اإلسراء [ } َوآِت ذَا القرىب َحقَُّه واملسكني وابن السبيل َوالَ تَُبذِّرْ َتْبِذيراً إِنَّ املبذرين كانوا إِخَْوانَ الشياطني 

والذين { : وقال ]  ٢٩: اإلسراء [ } طَْها كُلَّ البسط َوالَ َتجَْعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً إىل ُعُنِقَك َوالَ تَْبُس{ : وقال ]  ٢٧
خَْيُر الصََّدقَِة َما أَْنفَقَْت َعن « : وقال عليه الصَّالة والسَّالم ]  ٦٧: الفرقان [ } إِذَآ أَنفَقُواْ لَْم ُيْسرِفُواْ وَلَْم َيقُْترُواْ 

  .» ِغىن ، َوال ُتالَُم َعلَى كَفَاٍف 
بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ جاءه رجلٌ مبثل البيضة من ذهب : ل وعن جابر بن عبداهللا قا

يا رسول اهللا؛ خذها صدقةً ، فواهللا ما أملك غريها ، فأعرض عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث أتاه من : فقال 
يَأِْتينِي أََحُدكُم بِماِلِه الَ « : ألوجعته مث قال  هاهتا مغضباً؛ فأخذها منه ، مثَّ حذفه هبا ، لو أصابته: بني يديه ، فقال 

وكان عليه الصَّالة . » َيْمِلُك غَْيَرُه ، ثُمَّ َيَتكَفَّفُ النَّاَس ، إِنََّما الصََّدقَةُ عن ظَْهرِ ِغَنى ، ُخذَْها ، فَالَ َحاَجةَ لََنا ِفيها 
  .والسَّالم حيبس ألهله قُوَت َسَنٍة 

  .ةُ بني طريف اإلفراط والتَّفريط وقال احلكماء الفضيل
  .الوسط من غري إسراف وال إقتار : وقال عمرو بن دينار 



  فصل يف ورد العفو يف القرآن
  :يف القرآن بإزاء ثالثة معاٍن » الَعفْوِ « ورد لفظ : قال أبو العباس املقرئ 

  .يعين الفضل من املال } ُينِفقُونَ قُلِ العفو  وََيسْأَلُوَنَك َماذَا{ : الفضل من األموال قال تعاىل : العفو : األول 
أي ]  ٢٣٧: البقرة [ } إَالَّ أَن َيْعفُونَ أَوْ َيْعفَُواْ الذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النكاح { : الترك؛ قال تعاىل » العفو « : الثاين 

  .ترك مظلمته : ، أي ]  ٤٠: الشورى [ } فََمْن َعفَا َوأَْصلََح { : يتركوا ، ومثله 
  ] . ١٥٥: آل عمران [ } َولَقَْد َعفَا اهللا َعْنُهمْ { : العفو بعينه ، قال تعاىل : الثالث 
  فصل

  :واختلفوا يف هذا اإلنفاق؛ هل املراد به الواجب ، أو التطوُّع على قولني 
سَّنة األوىل؛ ألنَّ جيوز أن يكون العفو هو الزَّكوات وذكرها ها هنا على سبيل اإلمجال يف ال: قال أبو مسلم : األول 

هذه اآلية قبل نزول آية الصَّدقات ، وأنزل تفاصيلها يف السَّنة الثَّانية فالنَّاس كانوا مأمورين بأن يأخذوا من 
  .مكاسبهم ، ما يكفيهم يف عامهم ، مثَّ ينفقون الباقي ، مثَّ صار هذا منسوخاً بآية الزَّكاة 

  .طوُّع أنَّ املراد به صدقة التَّ: القول الثاين 
  .ألنَّه لو كان مفروضاً لبني اهللا مقداره ، فلمَّا مل يبيِّنه ، وفوَّضه إىل رأي املخاطب؛ علمنا أنَّه ليس بفرضٍ : قالوا 

  .شيئاً على سبيل اإلمجال ، مثَّ يذكر تفصيله وبيانه  -تعاىل  -وأجيب ، بأنه ال يبعد أن يوجب اهللا 
تبييناً مثل ذلك التَّبيني يبيِّن لكم : إمَّا نعتاً ملصدرٍ حمذوٍف ، أي : اف يف حملِّ نصبٍ الك} كذلك ُيبيُِّن { : قوله تعاىل 

واملشار إليه يبيِّن حال املنفق ، أو يبيِّن حكم . يبيِّن التبيني مماثالً ذلك التَّبيني : ، وإمَّا حاالً من املصدر املعرفة ، أي 
وأبعد من خصَّ اسم اإلشارة ببيان حكم اخلمر ، وامليسر ، وأبعد منه . اخلمر ، وامليسر ، واملنفق املذكور بعدمها 

  .من جعله إشارةً إىل مجيع ما سبق يف السُّورة من األحكام 
  .قلت لك : ويف الالَّم وجهان ، أظهرمها أنَّها للتبليغ كاليت يف . » ُيَبيِّن « متعلِّق ب » لَكُمْ « و 

  :حتتمل وجهني » كَذَِلَك « والكاف يف .  أهنا للتَّعليل وهو بعيٌد: والثاين 
  .أن تكون للنَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم أو للسامع ، فتكون على أصلها من خماطبة املفرد : أحدمها 
» لَكُْم ، و « أن تكون خطاباً للجماعة ، فيكون ذلك ممَّا خوطب به اجلمع خبطاب املفرد ، ويؤيِّده قوله : والثاين 
، وهي لغةٌ للعرب ، خياطبون يف اسم اإلشارة بالكفا مطلقاً ، وبعضهم يستغين عن امليم بضمَِّة الكاف؛ قال  «لََعلَّكُْم 

  ]الرجز : [ 
  ذُو َحيَْرٍة َضاقَْت بِهِ املَسَاِلُك... َوإِنََّما اهلَاِلكُ ثُمَّ التَّاِلُك  -١٠٧٢

  فصل... كَْيَف َيكُونُ النَّْوُك إِالَّ ذَِلُك 
  :فيه خسمة أوجٍه : } ِفي الدنيا { :  قوله تعاىل
يتفكَّرون يف أمرمها ، فيأخذون ما هو األصلح ، ويؤثرون ما هو أبقى نفعاً : أن يتعلَّق بيتفكّرون على معىن : أظهرها 

.  
نيا يف أمر الدُّ: ، ويروى معناه عن احلسن ، وحينئٍذ حيتمل أن يقدَّر مضاف ، أي « يبيِّن » أن يتعلَّق ب : والثاين 

وجعل بعضهم قول احلسن من التَّقدمي . واآلخرة ، وحيتمل أالَّ يقدَّر ، ألنَّ بيان اآليات ، وهي العالمات يظهر فيها 
ليس لذلك يبيِّن اهللا لكم اآليات يف أمر الدنيا واآلخرة لعلَّكم تتفكَّرون يف الدنيا وزواهلا وفنائها ، : ، والتأخري ، أي 

وال حَاَجةَ ِلذَِلَك ، حلَْملِ الكَالَمِ على : مث قال . ال اآلخرة ، ووقوعها ، فترغبون فيها فتزهدون فيها ، ويف إقب



وهذا ليس من التَّقدمي والتَّأخري يف شيء؛ ألنَّ مجلة التَّرجِّي . « َتَتفَكَُّرونَ » ظاهره ، يعين من تعلُّق يف الدُّنيا ب 
 ، وتقدمي أحد املعموالت على اآلخر ، ال يقال فيه تقدمي وتأخري وحيتمل جاريةٌ جمرى العلَّة فهي متعلِّقةٌ بالفعل معىن

  .أن تكون اعتراضيةً ، فال تقدمي ، وال تأخري 

قال . ملا فيها من معىن الفعل ، وهو ظاهر قول مكي فيما فهمه عنه ابن عطيَّة » اآلَياتِ « أن تتعلَّق بنفس : والثالث 
ن للمؤمنني آياٍت يف الدُّنيا ، واآلخرة يدلُّ عليها ، وعلى منزلتها لعلَّهم يتفكَّرون يف تلك معىن اآلية أنه يبيِّ« : مكِّيٌّ 

وما قاله عنه ليس بظاهر؛ ألنَّ » يتعلَّق على هذا التَّأويل باآليات : يف الدنيا : فقوله « : قال ابن عطيَّة » اآلياِت 
فو « نْ َعَنى ابن عطية بالتعلّق التعلُّق االصطالحي ، فقال أبو حيان مثَّ إ. شرحه اآلية ال يقتضي تعلُّق اجلار باآليات 

وهذا من : وقال ِشهَاُب الدِّين » ال َتْعَملُ شيئاً ألَْبتَّةَ ، وال َيَتَعلَُّق هبا ظَْرٌف ، وال َمْجُروٌر « اآلَياِت » فَاِسٌد ، ألنَّ 
عال ، وال شّك أنَّ معىن اآليات العالمات الظَّاهرة ، فيتعلَّق هبا الشَّيخ فيه نظٌر ، فإنَّ الظُّروف تتعلَّق بروائح األف

، فذلك ال يكون إالّ إذا » اآلَياتِ « : وإن عىن التَّعلُّق املعنويَّ ، وهو كون اجلارِّ من متام معىن . الظَّرف على هذا 
ليعلم أنَّها واقعةٌ » بيِّن هلم آياٍت يف الدُّْنَيا ي« : ، ولذلك قدَّرها مكِّيٌّ نكرة فقال » اآلَيات « جعلنا اجلارَّ حاالً من 

موقع الصِّفة آليات ، وال فرق يف املعىن بني الصِّفة واحلال ، فيما حنن بصدده ، فعلى هذا تتعلَّق مبحذوٍف لوقوعها 
  .صفةٌ 

  .كما تقدَّم تقريره اآلن » اآليَاِت « أن تكون حاالً من : الرابع 
آليات ، فتتعلَّق مبحذوٍف أيضاً ، وذلك مذهب الكوفيني ، فإنَّهم جيعلون من املوصوالت أن تكون صلةً ل: اخلامس 

  ]الطويل : [ االسم املعرَّف بأل؛ وأنشدوا 
  َوأَقُْعُد يف أَفَْياِئهِ بِاألصَاِئلِ... لََعْمرِي َألْنتَ الَبْيُت أُكْرُِم أَْهلَُه  -١٠٧٣

  .عندهم موصولٌ » البيت « ف 
  .ر يف غري هذا الكتاب وجواهبم مذكو

  .أجال ذهنه فيه وردَّده : الذِّهن ، فمعىن تفكَّر يف كذا : تفعل من الفكر ، والفكر : والتَّفكُّر 
  .} وََيْسأَلُوَنَك َعنِ اليتامى قُلْ إِْصالٌَح لَُّهْم خَْيٌر { : قوله تعاىل 

ع بأموال اليتامى ، وربَّما تزوَّجوا باليتيمة طمعاً يف ماهلا أو إنَّ أهل اجلاهليَّة كانوا قد اعتادوا االنتفا: قال ابن عبَّاس 
إِنَّ الذين َيأْكُلُونَ أَْموَالَ اليتامى ظُلْماً إِنََّما { : يزوجها من ابن له لئالَّ خيرج ماهلا عن يده ، فلمَّا نزل قوله تعاىل 

: األنعام [ } الَ َتقَْرُبواْ مَالَ اليتيم إِالَّ باليت ِهيَ أَْحَسُن َو{ : وقوله ]  ١٠: النساء [ } َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِْم نَاراً 
َوَيْسَتفْتُوَنَك ِفي النسآء قُلِ اهللا ُيفِْتيكُْم ِفيهِنَّ َوَما يتلى َعلَْيكُْم ِفي الكتاب ِفي { : ، وقوله ]  ٣٤: و اإلسراء  ١٥٢

ُهنَّ َوَتْرغَُبونَ أَن َتنِكُحوُهنَّ واملستضعفني ِمَن الولدان َوأَن َتقُومُواْ لليتامى َيَتاَمى النسآء الاليت الَ تُْؤُتوَنُهنَّ َما كُِتَب لَ
فعند ذلك ترك القوم خمالطة اليتامى ، ]  ١٢٧: النساء [ } بالقسط َوَما َتفَْعلُواْ ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اهللا كَانَ بِِه َعِليماً 

مواهلم ، حتَّى كان يصنع لليتيم طعاماً ، فيفضل منه شيٌء ، فيتركونه ، حترُّجاً شديداً ، وعزلوا أموال اليتامى عن أ
وال يأكلونه حتَّى يفسد ، وكان صاحب اليتيم يفرد له منزالً ، وطعاماً ، وشراباً ، فعظم ذلك على ضعفة املسلمني 

نا جيد طعاماً ، وشراباً ، يفردمها يا رسول اهللا ما كلُّنا جيد منازل يسكنها األيتام ، وال كلُّ: ، فقال عبداهللا بن رواحة 
  .لليتيم فنزلت هذه اآلية 



، » لَُهم « : إمَّا وصفه بقوله : مبتدأ ، وسوَّغ االبتداء به أحد شيئني » إْصالٌَح « ، } إِْصالٌَح لَُّهْم َخْيرٌ { : قوله 
إصالحكم هلم ، : ، تقديره  مصدٌر حذف فاعله» إْصالٌَح « و . خربه » خٌري « وإمَّا ختصيصه بعمله فيه ، و 

فاخلربيَّة للجانبني أعين جانب املصلح ، واملصلح له ، وهذا أوىل من ختصيص أحد اجلانبني باإلصالح كما فعل 
  .بعضهم 

فع لكم إصالحهم نا: ، أي » َخْيٌر لَُهم : خٌري لكم ، وَيُجوزُ أنْ َيكُونَ : فََيُجوُز أن َيكُونَ التَّقِْديُر « : قال أبو البقاء 
.  

هذه الكلمة جتمع النَّظر يف إصالح اليتيم بالتَّقومي والتَّأديب وغريمها لكي ينشأ على علمٍ وأدبٍ : قال بعض العلماء 
هذا العمل خري له من أن يكون مقّصراً : وفضلٍ ، والنَّظر يف إصالح حاله ، وجتمع أيضاً النَّظر يف حال الويل ، أي 

  .يف حّق اليتيم 
  .اخلري عائد إىل الويل ، يعين إصالح ماهلم من غري عوض ، وال أجرة ، خري للويل ، وأعظم أجراً :  وقال بعضهم

أنَّ خمالطتهم باإلصالح خٌري هلم من التَّفرُّد عنهم ، واإلعراض عن : اخلري عائٌد إىل اليتيم ، واملعىن : وقال آخرون 
  .خمالطتهم 

  فصل يف هل يتصرف يف مال اليتيم
يبُّ ملا أذن اهللا عزَّ وجلَّ يف خمالطة األيتام مع قصد اإلصالح بالنَّظر إليهم وفيهم ، كان ذلك دليالً على قال القرط

جواز التَّصرف يف مال اليتيم تصرف الوصّي يف البيع ، والقسمة ، وغري ذلك على اإلطالق هلذه اآلية ، فإذا كفل 
فعله وإن مل يقّدمه والٍ عليه؛ ألنَّ اآلية مطلقة والكفالة والية  الرَّجل اليتيم ، وحازه ، وكان يف نظره ، جاز عليه

عامَّة ، ومل يؤثر عن أحٍد من اخللفاء أنَّه قّدم أحداً على يتيم مع وجودهم يف أزمنتهم ، وإنَّما كانوا يقتصرون على 
  .كوهنم عندهم 

: مجع يتعذر فيه الّتمييز ومنه يقال للجماع : جة ، وقيل املماز: املخالطة } َوإِنْ ُتَخالِطُوُهْم فَإِخَْواُنكُمْ { : قوله 
  .اجلنون؛ الختالط األمر على صاحبه بزوال عقله : خولط الرجل إذا ُجنَّ ، واخلالط : اخلالط ، ويقال 

لة يف واجلم. فهم إخوانكم : خرب مبتدأ حمذوف ، أي » إِخَْواُنكم « الفاء جواب الّشرط ، و » فَإِْخوَاُنكُْم « : قوله 
فقد : نصباً بفعل مقدَّر ، أي » فَإِْخوَاُنكُْم « : حملِّ جزم جواب الشَّرط ، واجلمهور على الرَّفع ، وقرأ أبو جملز 

خالطتهم إخوانكم ، واجلملة الفعليَّة أيضاً يف حملِّ جزمٍ ، وكأن هذه القراءة مل يطَّلع عليها الفراء وأبو البقاء فإن 
فقد خالطتُهم : وََيجُوُز النَّْصبُ يف الكَالَم ، أي « : كان صواباً ، وقال أبو البقاء ولو نصب ] قال [ الفراء 

  .» إخواَنكم 
  فصل يف بيان وجوه املخالطة

  :يف هذه املخالطة وجوه 
املراد باملخالطة يف الطَّعام ، والشَّراب ، والسُّكىن ، واخلدم؛ ألن القوم ميَّزوا طعامهم ، وشراهبم ، : أحدها 

مسكنهم عن طعام اليتيم ، وشرابه ، وسكنه فأمرهم اهللا تعاىل خبلط الطَّعامني والشَّرابني ، واالجتماع يف السَّكن و
  .الواحد كما يفعله املرء مبال ولده ، فإنَّ هذا أدخل يف حسن العشرة واملؤالفة 

والقائلون هبذا القول ، . ل يف ذلك العمل املراد هبذه املخالطة أن ينتفعوا بأمواهلم بقدر ما يكون أجرة املث: الثاين 
منهم من جوَّز ذلك سواء كان القيم غنّياً ، أو فقرياً ، ومنهم من قال إن كان القيم غنياً مل يأكل من ماله؛ ألن ذلك 

َمن كَانَ َوَمن كَانَ غَنِّياً فَلَْيْسَتْعِفْف َو{ : فرض عليك وطلب األجرة على العمل الواجب ال جيوز ، واحتجوا بقوله 



يأكل بقدر احلاجة ، ويرده إذا أيسر فإن مل : وإن كان القيِّم فقرياً قالوا ]  ٦: النساء [ } فَِقرياً فَلَْيأْكُلْ باملعروف 
  .يوسر حتلله من اليتيم 

 أنزلت نفسي من مال اهللا مبنزلة ويلّ اليتيم إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت: وروي عن عمر أنَّه قال 
  .قرضاً باملعروف مثَّ قضيت 

  .إذا كان فقرياً ، وأكل باملعروف ، فال قضاء عليه : وعن جماهد 
َوإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ { : لقوله : املصاهرة بالنِّكاح ، وهو اختيار أيب مسلم قال » املَُخالَطَةِ « أنَّ املراد هبذه : الثالث 

َوَيْستَفُْتوَنَك ِفي النسآء قُلِ اهللا { : وقوله ]  ٣: النساء [ } كُْم مَِّن النسآء ُتقِْسطُواْ ِفي اليتامى فانكحوا َما طَاَب لَ
وهذا القول راجٌح على غريه من ]  ١٢٧: النساء [ } ُيفِْتيكُْم ِفيهِنَّ َوَما يتلى َعلَْيكُْم ِفي الكتاب ِفي َيَتاَمى النسآء 

  :وجوه 
  .ة خلط ملاله أنَّ هذا خلط لليتيم نفسه ، والّشرك: أحدها 
، واخللط من جهة الّنكاح ، وتزويج الَبنَات منهم مل } قُلْ إِْصالٌَح لَُّهْم َخْيٌر { : أنَّ الشَّركة داخلةٌ يف قوله : وثانيها 

  .يدخل يف ذلك فحمل الكالم على هذا اخللط أقرب 
النَّوع؛ ألنَّ اليتيم لو مل يكن من أوالد املسلمني يدلُّ على أنَّ املراد هو هذا » فَإِْخوَاُنكُم « أن قوله تعاىل : وثالثها 

إىل » فَإِخَْواُنكُم « : لوجب أن يتحرى إصالح أمواله كما يتحراه إذا كان مسلماً؛ فوجب أن تكون اإلشارة بقوله 
  .نوع آخر من املخالطة 

، فهم الذين ينبغي أن تناكحوهم  أنَّ املخالطة املندوب إيها هي يف اليتامى الذين هم إخوان لكم باإلسالم: ورابعها 
  .، ليتأكد االختالط فإن كان اليتيم من املشركني ، فال تفعلوا ذلك 

  :ما ينفقه الوصيُّ والكفيل له حالتان : قال القرطيبُّ 
  .حالة ال ميكنه اإلشهاد عليها ، فقوله مقبولٌ بغري بيِّنة 

  .وما جرت العادة بالتَّوثق فيه ، مل يقبل قوله بغري بّينة  وحالة ميكنه اإلشهاد عليها ، فمهما اشترى من العقار ،
وفّرق أصحابنا بني أن يكون اليتيم يف دار الوصّي ، وينفق عليه فال يكلف اإلشهاد على نفقته ، وكسوته ، ألنَّه 

منه ، وبني أن  انفقت نفقةً لسنٍة ، قبل: يتعذر عليه اإلشهاد على ما يأكله ، ويلبسه يف كلِّ وقت ، ولكن إذا قال 
يكون عند أُّمه ، أو حاضنته فيدعي الوصي أنَّه كان ينفق عليه ، أو كان يعطي األمَّ أو احلاضنة فال يقبل منه إالَّ بيَِّنٍة 

  .أنَّها كانت تقبض ذلك له مشاهرة أو مساناة 
  فصل

يتقامسون النَّفقات بينهم بالسَّويَّة ، وقد هذه اآلية عندي أصل ملا يفعله الرُّفقاء يف األسفار ، فإنَّهم : قال أبو عبيد 
يتفاوتون يف قلَّة املطعم ، وكثرته ، وليس كلّ من قلَّ مطعمه تطيب نفسه بالتَّفضُّل على رفيقه ، فلمَّا كان هذا يف 

  .أموال اليتامى واسعاً؛ كان يف غريهم أوسع ، ولوال ذلك خلفت أن يضيَّق فيه األمر على النَّاس 

الذي يقصد باملخالطة : املفسد ألمواهلم من املصلح هلا ، يعين : ؛ أي } واهللا َيْعلَمُ املفسد ِمَن املصلح { : قوله تعاىل 
  .اخليانة ، وإفساد مال اليتيم ، وأكله بغري حّق من الذي يقصد اإلصالح 

إنَّكم إذا أظهرمت من : يعين  ضمري من أراد اإلفساد ، والطَّمع يف ماهلم بالنِّكاح من املصلح ،» َيْعلَُم « : وقيل 
على ] فاهللا مطَّلع [ أنفسكم إرادة اإلصالح ، فإذا مل تريدوا ذلك بقلوبكم ، بل كان املراد منه عرضاً آخر 

ضمائركم عاملٌ مبا يف قلوبكم ، وهذا هتديٌد عظيٌم؛ وذلك ألّنض اليتيم ال ميكنه رعاية الغبطة لنفسه ، وليس له أحٌد 



  .ملا مل َيكُْن أََحٌد يََتكَفَّلُ مبصاحله ، فَأََنا مَُتكَفِّلٌ به ، وأنا املُطَاِلُب لولّيه بذلك : ه تعاىل قال يراعيها ، فكأنَّ
: البقرة [ } إِالَّ ِلَنْعلََم َمن يَتَّبُِع الرسول ِممَّن َينقَِلُب { : يف قوله } َيعْلَُم املفسد ِمَن املصلح { : تقدم الكالم يف قوله 

وقد جيوز أن . واملفسد واملصلح جنسان هنا ، وليس األلف والالم لتعريف املعهود ، وهذا هو الظَّاهر ، ]  ١٤٣
  .تكون للعهد أيضاً 

إىل اخلطاب لينبِّه السَّامع إىل ما يلقى » وََيْسأَلُوَنكَ « : التفاٌت من ضمري الغيبة يف قوله } ُتخَاِلطُوُهمْ { : ويف قوله 
  .ؤال جبملتني ووقع جواب السُّ. إليه 

إحدامها من مبتدأ ، وخرب ، وأبرزت ثبوتية منكِّرة املبتدإ لتدلَّ على تناوله كلَّ إصالح على طريق البدليَّة ، ولو 
أُضيفت لعمَّ ، أو لكان معهوداً يف إصالح خاص ، وكالمها غري مراٍد ، أمَّا العموم ، فال ميكن ، وأمَّا املعهود فال 

الدَّالِّ على حتصيل الثَّواب ، » َخْير « أُوثر التَّنكري الدَّالُّ على عموم البدل ، وأُخرب عنه ب يتناول غريه؛ فلذلك 
  .واآلخر من شرٍط ، وجزاٍء ، دالّ على جواز الوقوع ال على طلبه وندبيَّته . ليتبادر املسلم إليه 

  .» ألعنََتكم « : وجواب لو . إعناتكم : حمذوف ، أي » َشاَء « مفعول } َولَْو َشآَء اهللا { : قوله 
وقرأ البزيُّ عن ابن كثري يف املشهور بتخفيفها بني بني ، . ؛ ألنَّها مهزة قطعٍ ] » َألعَْنَتكُم « واملشهور قطع مهزة [ 

شذوذاً ]  ١٧٣: البقرة [ } فالا إِثَْم َعلَْيِه { : وليس من أصله ذلك ، وروي سقوطها ألبتَّة ، وهي كقراءة 
ونسب بعضهم هذه القراءة إىل وهم الرَّاوي ، باعتبار أنه اعتقد يف مساعه التَّخفيف إسقاطاً ، لكنَّ .  وتوجيهاً

  .الصَّحيح ثبوهتا شاذةً 
أعَْنَت فالنٌ فالناً ، إذا أوقعه فيما ال : احلمل على مشقٍَّة ال تطاق ، يقال » اإلْعَنات « املَشقَّة و : » العنت « و 

إذا انكسر بعد اجلرب ، وأكمةٌ : إذا لبَّس عليه يف سؤاله ، وعنت العظم اجملبور : ، وتعنُّته تعنُّتاً يستطيع اخلروج منه 
إذا حدث يف قوائمها كسٌر بعد جربٍ ، ال ميكنها معه : إذا كانت شاقَّةً كدوداً ، وعنت الدَّابَّة َتَعنَّت َعَنتاً : عنوٌت 
فالن يتعنت فالناً ، ويعنته إذا شّدد عليه ، وألزمه : شِّدَّةُ؛ تقول العرب أصل العنت ال: قال ابن األنبارّي . اجلري 

  .ما يصعب عليه أداؤه 

  .شديٌد عليه ما شّق عليكم : ، أي ]  ١٢٨: التوبة [ } َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم { : وقال تعاىل 
  . شّدد علي وطلب عنيت وهو اإلضراُر: أعنتين يف السُّؤال ، أي : ويقال 

  .لو شاء اهللا جلعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً لكم : قال ابن عباس 
  .ولو شاء اهللا ألدخل عليكم املشقَّة كما أدخلتم على أنفسكم ، ولضيَّق األمر عليكم يف خمالطتهم : وقال عطاٌء 

  .ولو شاء اهللا لكلفكم ما شقَّ عليكم : وقال الزَّجَّاج 
  .سهل على العبد ، أو شقَّ  والعزيز الذي يأمر بعزة

  .واحلكيم الذي يتصّرف يف ملكه مبا يريده ال حجَّة عليه ، أو يضيع األشياء يف مواضعها 
  فضل يف بيان التكليف مبا ال يطاق

يدلُّ } ْعنََتكُمْ َولَْو َشآَء اهللا َأل{ : احتجَّ اجلبَّائيُّ هبذه اآلية على أنَّه تعاىل مل يكلِّف العبد ما ال يقدر عليه؛ ألنَّ قوله 
على أنَّه مل يفعل اإلعنات ، وال ضيق يف التَّكليف ، ولو كلَّف العبد ما ال يقدر عليه؛ لكان قد جتاوز حّد اإلعنات ، 

  .تفيد امتناع الشَّيء المتناع غريه » لَْو « والتَّضييق؛ ألنَّ كلمة 
  .اآلية وردت يف حّق اليتيم : فإن قيل 

  .م اللَّفظ ، ال خبصوص السَّبب االعتبار بعمو: قلنا 



واحتجَّ الكعيب هبذه اآلية على أنَّه تعاىل قادٌر على خالف العدل؛ ألنه لو امتنع وصفه بالقدرة على اإلعنات ، مل جيز 
م بأنَّ هذه ، وللنِّظَّام أن جييب بأنَّ هذا معلَّق على مشيئة اإلعناِت ، فلم قلت} َولَْو َشآَء اهللا َألعَْنَتكُْم { : أن يقول 

  .املشيئة ممكنةٌ الثُّبوت يف حقِّه تعاىل 

ِكحُوا الُْمْشرِِكَني َحتَّى ُيؤِْمُنوا َولَا تَْنِكحُوا الُْمْشرِكَاِت حَتَّى ُيْؤِمنَّ َولَأََمةٌ ُمْؤِمَنةٌ َخْيٌر ِمْن ُمْشرِكٍَة َولَْو أَْعَجبَْتكُْم وَلَا تُْن
يُِّن آيَاِتهِ ٍك َولَْو أَْعَجَبكُْم أُولَِئَك َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ َواللَُّه َيْدُعو إِلَى الَْجنَِّة َوالَْمْغفَِرِة بِإِذْنِِه َوُيَبَولََعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمشْرِ

  ) ٢٢١(ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ 

فاهلمزة فيه للتَّعدية ، وعلى هذا فأحد  أنكح الرباعي ،: اجلمهور على فتح تاء املضارعة ، وقرأ األعمش بضمِّها من 
  .وال تنكحوا أنفسكم املشركات : املفعولني حمذوٌف ، وهو املفعول األوَّل؛ ألنه فاعلٌ معّنى تقديره 

، حكاه ثعلٌب عن » َنكََح املَطَرُ اَألْرضَ « : لزوم الشَّيء ، واإلكباب عليه؛ ومنه : والنِّكاح يف األصل عند العرب 
  .وابن األعرايب  أيب زيد ،

على هذا التَّرتيب يف ) ح . ك . ن ( الّنكاح يف الكالم مبعىن الوطء ، والعقد مجيعاً ، موضوع « : قال الزَّجَّاجيُّ 
  .» كالمهم للفرد والشَّيء راكباً عليه هذا كالم العرب الصَّحيح 

: [ النِّكاح على العقد؛ كقول األعشى تداخلت أغصاهنا؛ ويطلق : أي : تناكحت الشَّجر : أصله املداخلة؛ ومنه 
  ]الطويل 
  َحَراٌم َعلَْيَك فَاْنِكَحْن أَْو َتأَبَّدَا... َوالَ َتقَْرَبنَّ جَاَرةً إِنَّ ِسرََّها  -١٠٧٤

  ]البسيط : [ فاْعِقْد ، أو توحَّش ، وجتنَّب النِّساء ، ويطلق أيضاً على الوطء؛ كقوله : أي 
  والنَّاِكِحنيَ بَِشطِّ َدْجلَةَ الْبَقَرَا... ُهورِ نِْسوَِتهِْم البَارِِكَني َعلَى ظُ -١٠٧٥

« : ، وهو بضعها ، فمعىن قوهلم » الدُُّبر « ، و » القُُبل « بضمِّ النُّون على بناء » ُنكُح املَْرأَةِ « وحكى الفرَّاء 
  .ناكحها ، كما يقال باضعها : يقال كََبَدُه ، أي أصاب كبده ، وقلَّما : أي أصاب ذلك املوضع ، حنو » َنكََحها 

، » َنكََح فُالَنٌ فُالََنةٌ ، أو ابنةَ فالٍن « : فَرَّقَِت الَعَرُب بني الَعقِْد والَوطِْء بِفَْرقِ لَِطيٍف ، فإذا قالوا : وقال أبو علي 
وهل إطالقه عليهما بطريق َنكََح امرأته ، أو زوجته ، فال يريدون غري اجملامعة ، : أرادوا عقد عليها ، وإذا قالوا 

فإنَّ اجملاز خٌري من االشتراك ، وإذا : الثاين : احلقيقة فيكون من باب االشتراك ، أو بطريق احلقيقة واجملاز؟ الظَّاهر 
  :قيل باحلقيقة ، واجملاز فأيهما حقيقة؟ ذهب قوم إىل أنَّه حقيقةٌ يف العقد واحتجوا بوجوٍه 

، وقَّف النِّكاح على الويلّ ، والشُّهود ، واملراد » الَ نِكَاَح إالَّ بِوَِليٍّ َوُشُهودٍ « : سَّالم قوله عليه الصَّالة وال: منها 
فجعل الّنكاح ، كاملقابل » ُوِلْدُت ِمْن نِكَاحٍ ، َولَمْ أَولَْد ِمْن ِسفَاحٍ « :  -عليه الصالة والسالم  -به العقد ، وقوله 

  .للسِّفاح 
مشتملٌ على الوطء ، فلو كان النِّكاح امساً للوطء ، ال متنع كون النِّكاح مقابالً للسِّفاح ،  ومعلوٌم أنَّ السِّفاح

وال ميكن محله إالَّ على ]  ٣٢: النور [ } وَأَْنِكحُواْ األيامى ِمْنكُْم والصاحلني ِمْن ِعَباِدكُْم َوإِماِئكُْم { : وقال تعاىل 
  .العقد 

يعين مقاربتها على » والَ َتقَْرَبنَّ َجاَرةً « : تقدِّم ال حيتمل إالَّ األمر بالعقد؛ ألنه قال وأيضاً قول األعشى يف البيت امل
  .الطَّريق الَّذي حيُرُم فاعقْد وتزوَّج ، وإالَّ فتأيَّم ، وجتنَّبِ النِّساء 

نَ يف اَألْصلِ للجَِماعِ ، مث اسُتِعري ِللَْعقِْد ، أْصلُ النِّكَاحِ للعقِد ، مث اْسُتِعَري للجِمَاعِ ، وُمَحالٌ أن َيكُو: وقال الرَّاغب 



فُْحشاً ألنَّ أَْسَماَء اِجلمَاعِ كلَّها ِكَناَياٌت الستقباحِهم ِذكْرَه؛ كاستقباحهم َتعاِطَيُه ، وُمحالٌ أن يستعَري َمْن ال يَقِْصُد 
  }انكحوا َما طَاَب لَكُْم مَِّن النسآء ف{ : اسَم َما الَ َيْسَتفِْظُعوَنُه ِلَما َيسَْتْحِسُنوَنُه؛ قال تعاىل 

  ] . ٣: النساء [ 
  :هو حقيقةٌ يف الوطء ، واحتجوا بوجوه : وقال آخرون 

نفي احلل ممتدٌّ إىل غاية النِّكاح ]  ٢٣٠: البقرة [ } فَالَ َتِحلُّ لَُه ِمن بَْعُد حىت تَْنِكحَ َزْوجاً غَيَْرُه { : منها قوله تعاىل 
؛ فوجب أن » َحتَّى َتذُوِقي ُعَسْيلََتُه ، وَيذُوَق ُعَسْيلََتِك « : ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم ، وليس هو العقد؛ 

  .يكون هو الوطء 
الَ حَتَّى « : وأجيب بأن امرأة رفاعة ، مل تفهم عند اإلطالق إالَّ جمرَّد العقد؛ حىت قال هلا عليه الصَّالة والسَّالم 

  .» َتذُوِقي ُعَسْيلََتهُ 
  .مع عدم العقِد [ أثبت النِّكاح » َناِكُح الَيِد َملُْعونٌ ، َوَناِكُح الَبهِيَمِة َملُْعونٌ « : قوله عليه الصَّالة والسَّالم : ومنه 

يف اللُّغة عبارة عن الضّم ، واملداخلة كما تقدَّم يف املطر ، واألرض ، وتناكح الشَّجر ، ونكح النُّعاس ] والنِّكاُح 
  :املثل  عينه ، ويف

  ]البسيط : [ والبيت املتقدم ، وقوله » َنكَْحَنا الفَرى فََسَتَرى « 
  َتَغْشمََرْت يب إِلَْيَك السَّْهلَ واجلََبالَ... أنكْحتُ ُصمَّ َحَصاَها ُخفَّ َيْعَملٍة  -١٠٧٦

  .والضَّمُّ والوطء يف املباشرة أَتمُّ منه يف العقد 
  .حقيقته  وأجيب بأنَّ هذه قرائن صارفةٌ له عن

  فصل يف هل يتناول املشرك أهل الكتاب؟
  ؛ هل يتناول أهل الكتاب؟» املُشْرِك « لفظ 

  :فاألكثرون على أنَّ الكتابة تشمل لفظ املشرك ، ويدلُّ عليه وجوه 
، مث قال ]  ٣٠ :التوبة [ } َوقَالَِت اليهود عَُزْيٌر ابن اهللا َوقَالَْت النصارى املسيح ابن اهللا { : قوله تعاىل : أحدها 

  .وهذا تصريٌح بأن اليهوديَّ ، والنَّصراينّ مشرٌك ]  ٣١: التوبة [ } ُسْبَحاَنُه َعمَّا ُيْشرِكُونَ { : بعد ذلك 
لت ، فد]  ٤٨: النساء [ } إِنَّ اهللا الَ َيْغِفرُ أَن ُيْشَرَك بِِه َوَيغِْفُر َما ُدونَ ذَِلكَ ِلَمن َيَشآُء { : قوله تعاىل : وثانيها 

هذه اآلية على أنَّ ما سوى الّشرك فقد يغفره اهللا تعاىل يف اجلملة ، فلو كان كفر اليهوديِّ والنَّصراينّ ليس بشرك ، 
  .لوجب أن يغفره اهللا تعاىل يف اجلملة ، وذلك باطلٌ ، فعلمنا أنَّ كفرمها شرٌك 

فهذا التَّثليث إمَّا أن يكون ]  ٧٣: املائدة [ } اِلثُ ثَالَثَةٍ لَّقَْد كَفََر الذين قالوا إِنَّ اهللا ثَ{ : قوله تعاىل : وثالثها 
  .العتقادهم وجود صفاٍت ثالثة أو العتقادهم وجود ذوات ثالثة 

واألول باطلٌ؛ ألن املفهوم من كونه تعاىل عاملاً غري املفهوم من كونه قادراً ، ومن كونه حّياً ، وإذا كانت هذه 
من االعتراف هبا كان القول بإثبات صفاٍت ثالثة من ضرورات دين اإلسالم ، فكيف ميكن املفهومات الثَّالثة ال بّد 

تكفري النَّصارى بسبب ذلك؛ وملَّا بطل ذلك علمنا أنَّه تعاىل إنَّما كفَّرهم؛ ألنَّهم أثبتوا ذواتاً ثالثةً قدميةً مستقلَّةً؛ 
واُألقُْنوُم عندهم عبارةٌ عن حقيقة الشَّيِء ، وجوَّزوا يف وذلك ألهنم جوَّزوا يف أُقُنوم الكلمة أن حيلّ يف عيسى ، 

أُقُْنومِ احلََياِة أن حيلّ يف مرمي ، ولوال أنَّ هذه األشياء املسمَّاة عندهم باألقانيم ذوات قامة بأنفَسها؛ ملّا جوَّزوا عليه 
وإذا ثبت . قدمية أزليَّة ، وهذا شرٌك االنتقال من ذوات إىل ذاٍت ، فثبت أهنم قائلون بإثبات ذوات قائمة بالنَّفْس 

  .دخوهلم حتت اسم الشِّرك ، فاليهود كذلك إذ ال قائل بالفرق 



إذا لقيت عدّواً ِمَن املُْشرِكَِني؛ فَاْدُعُهم إىل اِإلْسالَمِ ، « : أمَّر أمرياً ، وقال  -عليه الصَّالة والسَّالم  -أّنه : ورابعها 
  .» نُْهم َوكُفَّ َعْنُهم ، َوإِنْ أَبوا ، فاْدعُُهم إِىل اجلِْزَيِة ، َوَعقِْد الذِّمَِّة فإنْ أََجابُوَك ، فَاقَْبلْ ِم

كلُّ من جحد الرِّسالة ، واملعجزة ، فهو مشرٌك؛ ألن تلك املعجزات إنَّما ظهرت : قال أبو بكر األصمُّ : وخامسها 
إنَّها سحٌر ، فقد أثبتوا هللا شريكاً يف خلق هذه : ويقولون عن اهللا تعاىل ، وكانوا يضيفوهنا إىل اجلنِّ والشَّياطني ، 

  .األشياء اخلارجة عن قدرة البشر 
  .القرآن كالم غري اهللا ، فقد أشركوا مع اهللا غري اهللا : هم املشركون؛ ألنَّهم يقولون : وقال أبو احلسن بن فارس 

إِنَّ الذين آَمُنواْ والذين َهادُواْ { : خر يف قوله إنَّه تعاىل فصل بني القسمني ، وعطف أحدمها على اآل: فإن قيل 
إِنَّ الذين آَمُنواْ والذين َهادُواْ والصابئني والنصارى واجملوس { : وقال ]  ٦٢: البقرة [ } والنصارى والصابئني 

: البقرة [ } ملشركني مَّا يََودُّ الذين كَفَرُواْ ِمْن أَْهلِ الكتاب َوالَ ا{ : وقال ]  ١٧: احلج [ } والذين أشركوا 
  .وذلك يوجب التَّغاير ]  ١٠٥

وكقوله تعاىل ]  ٧: األحزاب [ } َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النبيني ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمن نُّوحٍ { : واجلواب أنَّ هذا كقوله تعاىل 
إنَّما خصَّ بالذِّكر تنبيهاً : فإن قالوا ]  ٩٨: البقرة [ } َمن كَانَ َعُدّواً للَِّه ومالائكته َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ { : 

  .على كمال الدَّرجة يف ذلك الوصف 
  .وها هنا أيضاً كذلك إنَّما خصَّ عبدة األوثان يف هذه اآليات هبذا االسم تنبيهاً على كمال درجتهم يف الكفر : قلنا 

  فصل يف سبب النزول
، ليخرج منها » َمكَّة « يب مرثد بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أنَّ أبا مرثد بن أ: سبب نزول هذه اآلية 

؛ وكانت خليلته يف اجلاهليَّة فأتته » عنَاق « : ناساً من املسلمني سّراً فلما قدمها مسعت به امرأة مشركةٌ يقال هلا 
هل لك أن : قالت . ل َبْيَنَنا وَبْيَن ذلك وحيك يا َعَناق إنَّ اإلسالم قد حا: يا أبا مرثد أال ختلو؟ فقال هلا : وقالت 

أيب تتربم؟ مث استغاثت؛ : فقالت . نعم ، ولكن أرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأستأمره : تتزوَّج يب؟ قال 
لم فضربوه ضرباً شديداً ، مثَّ خلَّوا سبيله ، فلمَّا قضى حاجته مبكَّة ، وانصرف إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

َوالَ { : يا رسول اهللا؛ أحيلُّ يل أن أتزوَّجها؛ فأنزل اهللا تعاىل : أعلمه الذي كان من أمره ، وأمر عناق ، وقال 
  ] . ٢٢١: البقرة [ } ُتْنِكحُواْ املشركني حىت ُيْؤِمُنواْ 

  فصل يف اآلية هل هي ابتداء حكم أو تقرير سابق
داء حكم وشرع ، أو هو متعلٌّق مبا تقدَّم؛ فاألكثرون على أنَّه ابتداء هل هي ابت: واختلف املفسِّرون يف هذه اآلية 

  .شرعٍ يف بيان ما حيلُّ ، وحيرم 
وأراد خمالطة } وإنْ ُتَخاِلطُوهم فَإِْخوَاُنكُْم { : بل هو متعلِّق بقصَّة اليتامى ، فإنَّ اهللا تعاىل ملا قال : وقال أبو مسلم 

الرَّغبة يف اليتامى ، وأنَّ ذلك أوىل ممَّا كانوا يتعاطونه من الرَّغبة يف املشركات ، النِّكاح عطف عليه مبا يبعث على 
وبيَّن أنَّ أمةً مؤمنةً خٌري من مشركة ، فإهنا بلغت النِّهاية فيما ُيفْضي إىل الرَّغبة فيها ليدلَّ بذلك على ما يبعث على 

يكون ذلك داعيةً ملا أمر به من النَّظر يف صالحهم وصالح التَّزوُّج بالتيامى ، وعلى تزويج األيتام عند البلوغ ل
  .أمواهلم 

  .وعلى الوجهني ، فحكم اآلية ال خيتلف 
  فصل يف بيان جواز نكاح الكتابيَّة



وهو  -وقال ابن عمر ، وحممَّد بن احلنفيَّة ، واهلادي . جيوز للرَّجل أن يتزوَّج بالكتابيَّة : األكثرون من اُألمَّة قالوا 
واحملصنات ِمَن الذين أُوُتواْ { : إنَّ ذلك حراٌم ، واستدلَّ اجلمهور بقوله تعاىل يف سورة املائدة  -أئمَّة الزَّيديَّة  أحد

  .وسورة املائدة كلها ثابتة مل ينسخ منها شيء أصالً ]  ٥: املائدة [ } الكتاب 
  ن كان على اإلميان من أول األمر؟مل ال جيوز أن يكون املراد من آمن منهّن بعد الكفر ، وم: فإن قيل 

يفيد ]  ٥٧: و املائدة  ٥: و املائدة  ١٨٦: آل عمران [ } مَِّن الذين أُوُتواْ الكتاب ِمن قَْبِلكُمْ { : قوله : قلنا 
حصلو هذا الوصف يف حال اإلباحة ، ويدلُّ على ذلك فعلُ الصحابة ، فإهنم كانوا يتزَّجون الكتابيَّات ، ومل يظهر 

: حد منهم إنكار ذلك وكان إِمجاعاً على اجلواز ، كما نقل أنَّ حذيفة تزوَّج يهوديَّةٌ ، أو نصرانية ، فكتب إليه من أ
  .ال ، ولكين أخاف أن تعاطوا املومسات منهنَّ : أََتزُْعُم أَنََّها حََراٌم؟ فقال 

  .ج طلحة بن عبيد اهللا يهوديَّة وتزوج عثمان نائلة بنت فرافصة ، وكانت نصرانيَّة؛ فأسلمت حتته ، وتزوَّ
َنَتزَوَُّج نَِساَء أَْهلِ الِكَتابِ ، َوالَ َيَتزَوَُّجونَ نَِساَءَنا « : وعن جابر بن عبداهللا أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 «.  
ُسنَّةَ أَْهلِ الكَِتابِ غَْيَر َناِكِحي  ِسنُّوا بِهِْم« : وروى عبد الرَّمحن بن عوٍف أنَّه عليه الصَّالة والسَّالم قال يف اجملوس 

  .ولو مل يكن نكاح نسائهم جائزاً ، لكان هذا االستثناء عبثاً » نِسَائهم ، َوالَ آكلي ذَبَاِئِحهِْم 
  .يف اآلية الَوثَنِيَّاِت » املُْشرِكَاِت « أراد ب : وقال قتادة وسعيد بن جبري 

  :واحتجَّ القائلون بعدم اجلواز بوجوه 
  .يتناول الكتابيَّة على ما بيَّنَّاه ، والتَّخصيص والنَّسخ خالفُ الظَّاهر » املُْشرِك « أنَّ لفظ : دها أح

والوصف املناسب إذا ذكر عقيب احلكم أشعر } أولئك َيْدُعونَ إِلَى النار { : ويؤيِّد ذلك قوله يف آخر اآلية : قالوا 
عليكم نِكَاح املُْشرِكَاِت؛ ألنَّهم يدُعونَ إِلَى النَّارِ وهذه الِعلَّةُ قَاِئَمةٌ يف الِكتَابِيَِّة ،  َحرَّْمُت: بالِعلِّيَّة ، وكأنه تعاىل قال 

  .فوجب القطع بتحرميها 
أنَّ األصل يف : أنَّ ابن عمر ملا سئل عن هذه املسألة تال آية التَّحرمي وآية التَّحليل ، ووجه االستدالل : وثانيها 

ما تعارض دليلُ احللِّ ، ودليل احلرمة تساقطا؛ فوجب بقاء حكم األصل ، وهبذا الطريق ملا سئل األبضاع احلرمة فل
أحلَّتهما آيةٌ ، وحرَّمتهما آية ، فحكم عند ذلك بالتَّحرمي : عثمان عن اجلمع بني األختني يف ملك اليمني قال 

  .للسَّبب الذي ذكرناه ، فكذا ها هنا 
: عن ابن عبَّاسٍ حترمي أصناف النِّساء إالَّ املؤمنات ، واحتجَّ بقوله » َتفْسِريِِه « ربيُّ يف حكى ابن جرير الطَّ: وثالثها 

  .، وإذا كان كذلك فالكتابيَّة كاملرتدَّة يف أنه ال جيوز العقد عليها ]  ٥: املائدة [ } فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه { 
نطلق يا أمري : ة ، فغضب عمر عليهما غضباً شديداً ، فقاال أنَّ طلحة نكح يهوديَّة ، وحذيفة نصرانيَّ: ورابعها 

  .املؤمنني ، فال تغضب 

  .إنَّ من أحلَّ طالقهنَّ ، فقد أحلَّ نكاحهنَّ ، ولكن أنتزعهنَّ منكما : فقال 
، قال الكتايبُّ ال يدخل حتت اسم املشرك ، فاإلشكال عنه ساقطٌ ، ومن سلَّم ذلك : وأجيب عن األوَّل بأنَّ من قال 

أخص من هذه اآلية ، فإذا كانت ]  ٥: املائدة [ } واحملصنات ِمَن الذين أُوتُواْ الكتاب ِمن قَْبِلكُْم { : إنَّ قوله تعاىل 
ناسخاً ، وإن مل تثبت احلرمة كانت خمصَّصة ، وإن كان » واملُْحَصنَاُت « : هذه احلرمة ثاتبةً ، مث زالت كان قوله 

ف األصل إالَّ أنَّه إمنا ملا كان ال سبيل إىل التَّوفيق بني اآليتني إالَّ هبذا الطَّريق؛ وجب املصري النَّسخ والتَّخصيص خال
  .إليه 



  .إنَّ نكاح الوثنيَّة إنَّما حرِّم؛ ألنَّها تدعو إىل النَّار ، وهذا املعىن موجوٌد يف الكتابيَّة : وقوهلم 
خالفة ، فلعلَّ الزَّوَج حيبُّها ، مث إنَّها حتمله على مقاتلة املسلمني ، وهذا الفرق بينهما أنَّ املشركة متظاهرةٌ بامل: قلنا 

  .املعىن غري موجود يف الذِّمِّيَّة؛ ألهنا مقهورةٌ راضيةٌ بالذِّلَّة ، واملسكنة ، فال يتضمن نكاحها املقاتلة 
اصَّة ، ومتأخِّرةٌ باإلمجاع؛ فوجب تقدميها على آية التَّحليل خ: قلنا . تعارضت آية التَّحرمي ، وآية التَّحليل : وقوهلم 

آية التَّحرمي ، خبالف اآليتني ، باجلمع بني األختني يف ملك اليمني ، ألنَّ كلَّ واحدٍة منهما أخصُّ من اُألخرى من 
  .وجٍه ، وأعمُّ من وجٍه آخر ، فلم حيصل فيه سبب التَّرجيح 

أنَّا ملا فرَّقنا بني الكتابيَّة وبني املرتدَّة يف أحكامٍ كثريٍة ، فلم ال : فجوابه » َعَملُه  فَقَْد َحبِطَ« : وأمَّا التَّمسُّكُ بقوله 
  جيوز الفرق بينهما أيضاً يف هذا احلكم؟

ليس حبرامٍ ، وإذا حصل التَّعارض بينهما؛ سقط االستدالل هبما ، : أمَّا متسُّكهم بأثر عمر ، فقد نقلنا عنه أنَّه قال 
  .ألدلَّة وسلم باقي ا

  فصل يف نكاح الكتابيَّات
  .وأمَّا نكاحُ أهل الكتاب إذا كانوا حرباً ، فال حيلُّ : قال القرطيبُّ 

قَاِتلُواْ الذين الَ ُيْؤِمُنونَ باهللا َوالَ باليوم اآلخر َوالَ { : ال حتلُّ ، وتال قوله تعاىل : وسئل ابن عباس عن ذلك ، فقال 
 َوَرسُولُُه َوالَ َيدِيُنونَ ِديَن احلق ِمَن الذين أُوتُواْ الكتاب حىت ُيْعطُواْ اجلزية َعن َيٍد َوُهمْ َصاِغُرونَ ُيَحرُِّمونَ َما َحرََّم اهللا

  .حتدَّث بذلك إبراهيم النَّخعيُّ ، فأعجبه : قال الرَّاوي ]  ٢٩: التوبة [ } 
  فصل

  .تزويج املشركات  هذه اآلية ناسخةٌ ملا كانوا عليه من: نقل عن احلسن أنَّه قال 
إن كان إقدامهم على نكاح املشركات من قبل العادة ، ال من قبل الشَّرع؛ امتنع كون هذه : قال بعض العلماء 

اآلية ناسخةً؛ ألنَّه ثبت يف األصول أنَّ النَّاسَخ واملنسوَخ جيب أن يكونا حكمني شرعيني ، وإن كان جواز نكاح 
  .كانت هذه اآلية ناسخةٌ  املشركات ثابتاً من جهة الشَّرع ،

إىل أن يؤمنَّ : ، أي » أَنْ « فقط ، والفعل بعدها منصوب بإضمار » إىل « : مبعىن » َحتَّى « } حىت ُيْؤِمنَّ { : قوله 
  .يؤمنن ، فأدغمت الم الفعل يف نون اإلناث : ، وهو مبينٌّ على املشهور التصاله بنون اإلناث ، واألصل 

  }حىت ُيْؤِمنَّ { ىل فصل يف بيان قوله تعا
اإلقرار بالشَّهادة والتزام أحكام اإلسالم ، وإذا كان كذلك احتّجت } حىت ُيْؤِمنَّ { اتَّفق الكلُّ على املراد من قوله 

ثبت أنَّ الكرَّاميَّة هبذه اآلية على أنَّ اإلميان عبارةٌ عن جمرَّد اإلقرار؛ ألنَّه غّياً التحرمي إىل اإلميان ، وهو هنا اإلقرار؛ ف
  :اإلميان يف عرف الشَّرع عبارة عن اإلقرار ، وأُجيبوا بوجوًه 

  :قوله تعاىل : منها 

  ] . ٨: البقرة [ } َوِمَن الناس َمن َيقُولُ آَمنَّا باهللا وباليوم اآلخر َوَما ُهم بُِمْؤِمنِنيَ { 
؛ ولو كان ]  ١٤: احلجرات [ } ولكن قولوا أَْسلَْمَنا قَالَِت األعراب آَمنَّا قُل لَّمْ ُتْؤِمُنواْ { : قوله تعاىل : ومنها 

وأُجيبوا عن التَّمسُّك هبذه اآلية بأنَّ التَّصديق . كذباً » قُلْ مل ُتْؤِمنُوا « اإلميان عبارة عن جمرَّد اإلقرار ، لكان قوله 
  .القلب الذي يف القلب ال ميكن االطِّالع عليه ، فأقيم اإلقرار باللِّسان مقام التَّصديق ب

  .تشبه الم القسم يف إفادة التَّوكيد » َوَألَمةٌ « : الالم يف قوله : قال أبو مسلمٍ . } َوَألَمةٌ مُّْؤِمَنةٌ َخْيرٌ { : قوله 
أَمٌو ، فحذفت المها على غري قياسٍ ، : » أمة « وَأْصل . الم االبتداء والوصف : شيئان » أََمة « سوَّغ االبتداء ب 



: [ يدلُّ على أنَّ المها واوٌ رجوعها يف اجلمع؛ قال الكاليبُّ » ثَُبة « ، و » قُلَة « ء التَّأنيث ك وعوَّض منها تا
  ]البسيط 
  إِذَا َتَداَعى َبُنو اِإلمَْواِن بالَعارِ... أمَّا اِإلَماُء فَالَ َيْدُعوَننِي وَلَداً  -١٠٧٧

« بتحريِك العني ، أو » فََعلة « وهل وزهنا . ُموَّة وأَقَرَّت له باُألُموَّة أََمةٌ بّينة اُأل: ولظُُهورها يف املصدرِ أيضاً ، قالوا 
بسكوهنا؟ قوالن ، أظهرمها األَوَّلُ ، وكان قياُسها على هذا أن ُتقلََب الُمها ألفاً لتحرُّكها وانفتاحِ ما قبلَها » فَْعلة 

  .كفتاة وقَناة ، ولكن ُحِذفت على غري قياس 
أبو اهليثم ، فإنَُّه زعم أنَّ مجع األمة أَْمٌو ، وأنَّ وزهنا فعلة بسكون العني ، فيكون مثل خنلٍ ، وخنلٍة ،  قال به: والثاين 

أََمة ، وأَم : خنلٍة وَنْخلٍ لزمهم أن يقولوا : فأصلها أَْمَوة ، فحذفوا المها إذْ كانت حرف لني ، فلمَّا مجعوها على مثل 
رِهُوا أن يَُردُّوا الواو احملذوفة ملَّا كانت آخر االسم ، فقدَّموا الواو وجعلُوه ألفاً ، فكرهوا أن جيعلُوها حرفني ، وكَ

وما زعمه ليس بشيء إذ كان يلزُم أن يكون اإلعراُب على امليم ، كما كان على . أام : بني اهلمزة وامليم ، فقالوا 
كما » إِمْوان « وُجِمعت على . ِة مقدٌَّر كما سيأيت بياُنُه ، ولكنه على التَّاِء احملذوف» َتْمر « ، وراء » َنْخلٍ « المِ 

إَماٌؤ ، حنو رقبٍة ، ورِقاب ، فقُِلَبت الواو مهزةً لوقوعها طرفاً بعد ألٍف زائدٍة ككساء : تقدَّم ، وعلى إماء ، واألصلُ 
  ]جمزوء الكامل : [ الشَّاعر وعلى آمٍ ، قال » الَ َتْمَتُعوا إَِماَء اِهللا َمَساجَِد اِهللا « : ويف احلديث . 

  مِ َتمَاِشَي اآلمِ الزََّوافِْر... َتْمِشي بَِها رُْبُد النََّعا  -١٠٧٨
أكمة ، وأَأْكُم ، فوقعت : هبمزتني ، اُألوىل مفتوحةٌ زائدةٌ ، والثَّانيةُ ساِكَنةٌ هي فاُء الكلمة حنو » أَأُْموٌ « واَألْصلُ 

اسمٍ ُمعربٍ وال نظريَ لُه ، فقُلبت الواو ياًء والضَّمَّة كَْسرةً لتِصحَّ الياُء ، فصار الواو طرفاً مضموماً ما قبلها يف 
جاَء : غازٍ وقاضٍ ، مثَّ قُِلَبت اهلمزةُ الثَّانيةُ أِلفاً ، لسكوهنا بعد أُخرى مفتوحٍة ، فتقولُ : االسُم من قبيلِ املنقوصِ حنو 

» أَْدلٍ « : لضَّمَّة والكسرة وُتظْهُِر الفتحة ، ونظُريُه يف هذا القلبِ جمموعاً آٌم ، ومررت بآمٍ ، ورأيت آمياً ، تقدُِّر ا
وهذا التَّصريف الذي ذكرناُه يُردُّ على أيب اهليثم قوله املتقّدم ، أعين كونه » َجْروٍ « و » َدلْوٍ « مجعُ » أَْجرٍ « و 

ذ لو كان كذلك لكانَ ينبغي أَنْ ُيقالَ جاء آٌم ، ومررت بآمٍ ، زعَم أن آمياً مجع أَْمَوة بسكوِن العنيِ ، وأَنَُّه قلب ، إِ
  .ورأيت آماً ، وجاء اآلم ومررُت باآلم ، فُتْعربَ باحلركات الظاهرة 

إمَّا على سبيل االعتقاد ، ال على سبيل الوجود ، وإمَّا ألنَّ نكاَح املؤمنِة : } َخْيٌر مِّن مُّْشرِكٍَة { : والتَّفضيلُ يف قوله 
ال بّد » أَفَْعلَ « شتملُ على منافع أُخرويَّة ، ونكاحَ املشركِة احلُرَّة يشتملُ على مناِفَع دْنَيوّيٍة ، هذا إذا التَزمنا بِأَنَّ ي

  .أن يُدلَّ على زيادٍة ما ، وإالَّ فال حاجة إىل هذا التأويل ، كما هو مذهُب الفرَّاِء ومجاعةٌ 
ِمْن ُحرٍَّة ُمْشرِكٍَة ، : صفةً حملذوٍف مدلولٍ عليه مبقابِِلِه ، أي » ُمْشرِكٍَة « لُ أن يكُونَ حيتِم} مِّن مُّْشرِكٍَة { : وقوله 

هل املُراد املَْملُوكةُ » َوَألَمةٌ « : ِمْن أََمٍة مشركٍة ، على حسب اخلالف يف قوله : أو مدلولٌ عليه بلفِظهِن أي 
» الَ َتْمَنُعوا إَِماء اِهللا َمَساجَِد اِهللا «  -عليه السَّالم  -هللا تعاىل؛ كما قال  لآلدميني ، أو مطلُق النَِّساء ، ألهننَّ ِملٌك

  .} َولََعْبٌد مُّْؤِمٌن خَْيٌر مِّن مُّْشرٍِك { : وكذلك اخلالُف يف قوله 
{ : وأيضاً فقوله . ق وقال بعضهم َوَألَمةٌ مؤمنةٌ خٌري من حُرٍَّة ُمْشرِكٍَة وال حاجة إىل هذا التقدير ، ألن اللَّفظ مطل

ولو أعجبتكم حبسنها ، أو ماهلا ، أو حّريتها ، أو نسبها ، : يُدلُّ على صفة احلُرِّيَّة؛ َألنَّ التَّقدير } َولَْو أَْعَجَبْتكُْم 
  .} َولَْو أَْعَجبَْتكُمْ { : فكُلُّ ذلك داِخلٌ حتت قوله 

  فصل يف سبب النُّزُول
يا خنساء قد ذكرت يف : وليدةٌ سوداُء ، كانت حلذيفة بن اليمان ، قال حذيفة نزلت هذه اآلية يف خنساء ، وهي 



  .املَأل اَألعلى على سوادك ودمامتك؛ فأعتقها وتزوجها 
صلى اهللا  -نزلت يف عبداِهللا بن رواحة كانت له أََمةٌ َسوداُء ، فغضب عليها ، ولطمها ، مث أتى النَّيبَّ : وقال السُّدِّيُّ 

تشهدُ أالَّ إله إال اهللا ، : ؟ فقال » َوَما هي « :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -وأخربه بذلك ، فقال له  -عليه وسلم 
فوالَّذي بعثك باحلق نبّياً ، : قال عبداِهللا » إنّ هذه مؤمنة « : وأنَّك رسُولُ اِهللا ، وُتحسن الوُضوء وُتَصلّي فقال 

. وعرضُوا عليه ُحرَّةٌ مشركة ! تنكح أمة؟: من املُسلمني ، وقالوا  ألعتقها وألتزوجها ، ففعل ، فطعن عليه ناٌس
  .فأَنزلَ اُهللا هذه اآلية 

  فصل يف بيان اخلرييَّة يف اآلية
فاَألَمةُ املُْؤِمنة  -وإِنْ كانت ثابتة يف املال ، واجلمال ، والنََّسب  -أَنَّ املشركة : واخلري ها هنا النفع احلسن ، واملعىن 

ا إِالَّ أن اإلميان يتعلَّق بالدِّين ، واملال ، واجلمال ، والنَّسب متعلّق بالدِّين والدُّنيا ، وال شكَّ أَنَّ الدِّين خريٌ خٌري منه
ِمَن الدنيا؛ ألنه أشرف األشياء عند كل أحد ، فإذا اتفق الدين كملت احملبة فتكمل منافع الدنيا من الصحة والطاعة 

  .عند اختالف الدين ال حيصل شيء من ذلك وحفظ األموال واألوالد ، و

  فصل يف تقرير مذهب أيب حنيفة يف القادر على التزّوج بأمة مع وجود احلرة
دلت اآلية على أن القادرعلى طول احلرة جيوز له التزوج باألمة كمذهب أيب حنيفة؛ ألن اآلية دلت : قال اجلبائي 

واجداً لطول احلرة املسلمة ألن سبب التفاوت يف اإلميان  -الة ال حم -على أن الواجد لطول احلرة املشركة يكون 
أن يكون الواجد لطول احلرة املسلمة  -قطعاً  -والكفر ال يتفاوت يف قدر املال احملتاج إليه يف أهبة النكاح فيلزم 

  .جيوز له نكاح اَألَمِة ، وهو استداللٌ لطيف 
لَْو « هذه اجلُْملَةُ يف َمَحلِّ نصب على احلالِ ، وقد تقدَّم أنَّ } َولَْو أَْعَجَبكُْم { : ، وقوله } َولَْو أَْعَجبَْتكُْم { : قوله 

، وأنَّ الواَو » ُردُّوا السَّائل ، ولو بظَلٍْف ُمحَْرقٍ « : حنو » إِنْ « : هذه يف مثل هذا التَّركيب شرطّيةٌ مبعىن » 
شركٍة على كُلِّ حالٍ ، ولو يف هذه احلال ، وأنَّ هذا يكون خٌري من م: ِللَْعطِف على حالٍ حمذوفٍة ، التَّقديُر 

هذه إِنََّما يأِتي وهو ُمناٍف ِلَما قبلَه بوجٍه ما ، فاإلِعجاُب ُمناٍف حلُكْم » لَْو « الستقصاِء اَألحوالِ ، وأنَّ ما بعد 
وكذا كُلُّ موضع » إِنْ « هنا مبعىن » لَْو « : قاء وقال أبو الب. اخلَْيريَّة ، وُمقَْتضٍ جوازِ النِّكَاحِ لرغبِة النَّاِكح فيها 

ال يشترط فيه تقدُُّم جواهبا؛ أال » إِنْ « الفعلُ املاِضي ، وكان جواُبها ُمتقدِّماً عليها ، وكوهنا مبعىن » لَْو « وقع بعد 
إنْ « : إنَّها مبعىن ]  ٩: النساء [ } اً َخافُواْ َعلَْيهِْم لَْو َتَركُواْ ِمْن َخلِْفهِْم ذُرِّيَّةً ِضَعاف{ : َتَرى أنَّهم قالوا يف قوله تعاىل 

وهو جواُب : مُتأخٌِّر عنها ، َوقَْد َنصَّ هو على ذلك يف آيِة النَِّساِء قال يف خافُوا » َخافُوا « : مع أَنَّ جواهبا وهو » 
  .» إنْ « ومعناها » لَْو « 

  فصل يف نكاح اَألَمِة الكتابيَّة
  .َمْن أسلم وحتته أََمةٌ كتابيَّةٌ أَنَّه ال ُيفرَّق بينهما : اختلفوا يف نكاح اَألَمةِ الكتابيَّة؛ فقال ماِلٌك :  قال القُرطيبُّ

احتجّ أصحاُب أيب حنيفة على جواز : قال ابن العرّيب . جيوُز نكاُح إِماِء أَهلِ الكَِتابِ : وقال أبو حنيفة وأصحابه 
أَنَُّه تعاىل خاير بني نكاح اَألَمة املْؤِمنة : ووجُه الداللة } َوَألَمةٌ مُّْؤِمَنةٌ َخْيٌر مِّن مُّْشرِكٍَة { : نكاح اَألَمةِ بقوله تعاىل 

واملُشركة ، فلوال أَنَّ نكاح اَألمة املشركة جاِئٌز ملا خاير بينهما؛ َألنَّ املخايرة إِنَّما هي بَني اجلائزين ، ال بني جاِئزٍ 
  .ادين وممتنع ، وال بَني متض

أَْصَحابُ اجلنة َيْومَِئٍذ خَْيٌر مُّْسَتقَّراً َوأَْحَسُن { : أَنَّ املخايرة بني الضدَّين جتوزث لغةً وقُْرآناً ، قال تعاىل : واجلواُب 
  ] . ٤٢: الفرقان [ } َمِقيالً 



  .باطل الّرجوع إىل احلّق خٌري ِمَن التََّماِدي يف ال: وقال عمر يف رسالته أليب موسى األشعري 
مل ُيرد به الّرقَّ املَْملُوك وإِنَّما أراد به اآلدِميَّات واآلَدميني كقوله عليه الّصالة » َوَألَمةٌ « : أنَّ قوله : وجواٌب آخُر 

  :والسَّالم 

َوالَ ُتْنِكحُواْ املشركني { : وقوله } َولََعْبٌد مُّْؤِمٌن َخْيٌر مِّن مُّْشرِكٍ { : وكذا قوله » الَ َتْمَنُعوا إَِماَء اِهللا َمَساجَِد اِهللا « 
هذا باإلِمجاع املراد منه الكُلّ ، وأَنَّ املُْؤِمنة ال حيلُّ تزوجيها بكافرٍ الَبتَّة على اختالف أنواع الكُفر ، } حىت ُيْؤِمُنواْ 

  .على حنو ما تقدََّم } َولَعَْبٌد مُّْؤِمٌن َخْيٌر مِّن مُّْشرٍِك { : والكالم يف قوله 
  يف نكاح اجملوسيَّةفصل 

  .اختلفوا يف نكاح اجملوسية؛ فمنع منه مالٌك والشَّافعيُّ ، وأبو حنيفة ، واألوزاعيُّ وإسحاُق : قال القرطيبُّ 
  .ال يعجبين : وقال أمحد 

  .طلِّقها : وروي أَنَّ ُحذيفة بن اليمان تزوََّج جموسية ، وأَنَّ عمر بن اخلطَّاب قال له 
  .من قال كان هلم كتاب َجوََّز نكاحهنَّ : قال ابن القصَّار 

[ } َما يل أَْدُعوكُمْ إِلَى النجاة وتدعونين إِلَى النار { : وهي نظري قوله تعاىل } أولئك َيْدُعونَ إِلَى النار { : قوله 
  :، ويف تأويلها وجوٌه ]  ٤١: غافر 

  .أَنَّهم يدعون إىل ما ُيَؤدِّي إىل النَّارِ : األوَّل 
  !كيف يدعون إىل النَّارِ ، وُربَّما مل ُيؤِمنُوا بالنَّارِ أصالً ، فكيف يدعون إليها؟: فإن قيل 

أنَّهم يدعون إىل ما يؤدِّي إىل النَّارِ ، فإنَّ الظَّاهر أن الزَّوجّية مظنة اُأللفة واحملبة واملَودَّة ، وكُلُّ ذلك : واجلواب 
  .موافقة حبيبه ُيَؤدِّي إىل انتقال املسلم عن اِإلسالم بسبب 

احتمالُ احملبَّة حاِصلٌ من اجلانني ، فكما حيتملُ أَنْ يصري املسلُم كافراً بسبب اُأللفِة واحملَبَِّة حيتمل أيضاً أنْ : فإن قيل 
  .يصري الكاِفُر ُمْسِلماً بسبب اُأللفِة واملَحبَّة ، وإذا تعارض االحتماالن ، تساقطا ، وبقي أصل اجلوازِ 

نَّ العمل إذا دار بني أن يلحقه نفع ، أو بني أن يلحقه ضرٌر؛ وجب االحتراُز عن الضََّررِ ، فلهذا السَّبب أَ: فاجلواب 
  .رجَّح اُهللا جانب املنعِ 

أنَُّهم يدعون إىل ترك احملاربة والقتال ، ويف تركهما وجوب استحقاق النَّار والعقاب ، والَغَرُض منه : التَّأويل الثَّاين 
  .هذا فرقاً بني الذِّمِّيَّة ، وغريها ، فإنَّ الذِّمِّيَّة ال حتمل زوجها على املقاتلة أَنْ جيعل 

أَنَّ الولد الَِّذي حيدث ، ربَّما دعاهُ الكاِفُر إىل الكُفْرِ ، فيصري الكافر والولد من أهلِ النَّارِ ، فهذا : التَّأويل الثالث 
حيثُ أمر بالتَّزْويج باملسلمة ، حىت يكون الولد مسلماً من أهل } لَى اجلنة واهللا يدعوا إِ{ هو الدَّعوة إىل النَّارِ ، 

  .اجلَنَّة 
  :فيه قوالن } واهللا يدعوا إِلَى اجلنة واملغفرة بِإِذْنِِه { : قوله 

من مشركة ، فإِنَّها وأولياء اِهللا يدعون إىل اجلَنَّة ، واملغفرة ، فال جرم أنه ينبغي للعاقل أالَّ يقرب : أَنَّ املعىن : األول 
  .من أعداء اِهللا ، وأن ينكح املُْؤمنة؛ َألنَّها تدُعو إىل اجلَنَِّة واملغفرة 

واهللا يدعوا إِلَى اجلنة واملغفرة { أنَُّه سبحانه وتعاىل ملَّا بيََّن هذه اَألحكام ، وأباح بعضها ، وحرَّم بعضها قال : الثاين 
  .اجلنَّةَ  ؛ ألنَّ من متسََّك هبما اسَْتَحّق} 
: أي » َيْدُعو « ُمتعلٌِّق ب » بِإِذْنِِه « و » اجلَنَِّة « عطفاً على } واملغفرة { اجلمهورث على َجرِّ } واملغفرة { و 

  .بتسهيلِه ، وتيسريه ، وتوفيقه ، وقيل بقضائه وإرادته 



{ و ]  ٢١: احلديد [ } َرٍة مِّن رَّبِّكُْم َوَجنٍَّة سابقوا إىل َمْغِف{ : على اجلنة » املَْغفَِرة « ويف غري هذه اآليِة تقدََّمت 
، وهذا هو األصل؛ ألنَّ املغفرة سببٌ يف ُدخُولِ اجلَنَّةِ ]  ١٣٣: آل عمران [ } وسارعوا إىل َمْغِفَرٍة مِّن رَّبِّكُْم َوَجنٍَّة 

دَّم اجلَنَّةَ ليقابِلَ هبا النَّاَر لفظاً ، ولتشوُّقِ النُّفوس إليها ، فق» َيْدُعو إِىل النَّارِ « ، وإمنا أُخَِّرت هنا للمقابلة ، فإنَّ قبلَها 
  .حني ذكر دعاَء اهللاِ إليها ، فأتى باَألْشَرِف 

  .حاِصلةٌ بإذنِِه : على االبتداِء واخلربِ ، أي } واملغفرة بِإِذْنِِه { وقرأ احلسن 
  .هيه أوامره ، ونوا: ويبني آياته للناس لعلَّهم يتذكَُّرون ، أي 

 فَإِذَا تَطَهَّْرنَ فَأُْتوُهنَّ َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ الَْمحِيضِ قُلْ ُهَو أَذًى فَاْعَتزِلُوا النَِّساَء ِفي الَْمحِيضِ َولَا تَقَْرُبوُهنَّ حَتَّى َيطُْهْرنَ
  ) ٢٢٢(رِيَن ِمْن َحْيثُ أََمَركُمُ اللَُّه إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّابَِني وَُيِحبُّ الُْمَتطَهِّ

حاِضت املرأَةُ حتيُض ، َحيضاً وَمحِيضاً : فعل من احليضِ ، ويُراُد به املصدُر ، والزمانُ ، واملكانُ ، تقولُ } احمليض { 
  .، وَمحاضاً ، فََبَنْوه على َمفْعلٍ وَمفَْعل بالكَسرِ والفتحِ 

  :واعلم أنَّ يف املَفَْعل ِمْن َيفِْعل بكسر العنيِ ثالثة مذاهب 
  .أَنَُّه كالصَّحيح ، فُتفَْتُح عينُه مراداً به املصدُر ، وُتكَسُر مراداً به الزَّمانُ واملكانُ : أحدها 
أنَّهُ : املَحيُض واحملَاُض ، ووجُه هذا القول : أَنْ يَُتَخيَّر بني الفتح والكسر يف املصدرِ خاصَّةً ، كما جاء هنا : والثَّاين 

  .، الكسر ، والفتح فاقْتَاسا أعين : كثُر هذان الوجهان 
فاحمليُض املُراُد به املَْصَدُر ليس . أَنْ ُيقَْتَصَر على السَّماعِ ، فيما ُسِمع فيه الكَسُر ، أو الفتُح ، ال َيتََعدَّى : والثالث 

إال قليالً ، » ةٌ حاِئَض« : امرأَةٌ حاِئٌض وال يقال : ويقال . مبقيسِ على املذهبني األول والثالث ، مقيٌس على الثاين 
  ]الطويل : [ أنشد الفرَّاء 

  كَحَاِئَضٍة ُيزَْنى بَِها غَْير طَاهِرِ...  -١٠٧٩
ذاُت حيضٍ ، : فاملُجرَُّد من تاء التَّأنيث مبعىن النََّسب ، أي : َواملَْعُروُف أَنَّ النَّحويني فَرَّقوا بني حائضٍ ، وحائضٍة 

ُس بالتَّاِء ِلَمْن عليها احلَْيُض يف احلال ، فُيحتمل أن يكونَ مراُد الشاعر ذلك ، وإِنْ مل يكن عليها َحْيٌض ، وامللتب
  .طَاِمث وُمْرضِ وشبههما : وهكذا كُلُّ صفٍة خمتصٍة باملُؤَّنِث حنو 

مع واِحليضةُ بالكَْسر ، االسم واجل. املرأَةُ الواحدة : نساٌء حيض ، وحوائض ، واحلَيضةُ : ويقال : قال القرطيبُّ 
وكذلك املَِحيَضةُ « لَيَْتنِي كُُنتُ ِحْيَضةٌ ُملْقَاةٌ : اخلرقةُ اليت َتسَْتثِْفُر هبا املَْرأَةُ ، قالت َعاِئَشةُ : احليض ، واحليضة أيضاً 

  .املَحائص : ، واجلمع 
سال : حَاَضِت الشَّجََرةُ ، أي »  :حَاَض السَّيلُ َوفَاَض ، قال الفَرَّاُء : وأصلُ احلَيض السََّيالنُ ، واالنفجِاُر ، ُيقالُ 

والعرُب ُتْدِخلُ الواو على « َحْيٌض؛ َألنَّ املَاَء يسيلُ إليه : َوِمْن َهذَا قيل ِللْحَوضِ » : ، قال اَألزهرِيُّ « َصْمُغها 
  .الَياِء ، وَالياَء على الواوِ؛ َألنَُّهما من َحيِّز واحٍد ، وهو اهلواُء 

حتيََّضْت ، وَدَرَسْت ، وَعَركت ، وطَِمثت فهي حائٌض ، ودارٌِس ، وعارٌِك ، َوطَاِمثٌ ، حاضت املرأةُ و: ويقالُ 
{ : حضن ، وقال تعاىل : أي ]  ٣١: يوسف [ } فَلَمَّا رَأَْيَنُه أَكْبَْرَنُه { : قال تعاىل . وطَاِمٌس ، وكَابٌِر ، َوضَاِحٌك 

  ] . ٧١: هود [ } فََضِحكَْت 
ِمْن قال يقِيلُ؛ « املَقِيلُ » : َضْت ونافس أيضاً ، والظَّاهر أن احمليض مصدٌر كاحليضِ ، ومثله حا: أي : قال جماهد 

  ]الكامل : [ قال الرَّاِعي 



  الَ َيْستَِطيُع بَِها القَُراُد َمقِيالَ... ُبنَِيْت َمَراِفقُُهنَّ فَْوَق مََزلٍَّة  -١٠٨٠
  ]الرجز : [ ؛ وأنشد لرؤبة « اسُم الَعْيشِ : م كاملَِعيشِ إِنَّ املَحِيَض اْس» : وكذلك قال الطَّربيُّ 

  َوَمرَّ أَْعَوامٍ َنَتفَْن رِيِشي... إِلَْيكَ أَْشكُو ِشدَّةَ املَِعيشِ  -١٠٨١
ُهوَ  قُلْ{ : اسُم موضعِ الدَّم ، وعلى هذا فهو مقيسٌ اتِّفاقاً ، ويؤيِّد األَوَّل قوله : املَحيُض يف اآلية املُراُد به : وقيل 
فاعتزلوا النسآء ِفي { : هو ذُو أَذى ، ويؤيُِّد الثَّاين قوله : وقد ُيجَاُب عنه بأنَّ ثَمَّ حذف مضاٍف ، أي . } أَذًى 

 فاْعتَزِلُوا َوطَْء النَِّساءِ يف َزَماِن احلَْيضِ ، وََيجُوُز: ومن َحَملَه على املَْصَدرِ قَدَّر هنا َحذَْف ُمضَاٍف ، أي . } احمليض 
  .أَنْ َيكُونَ املَحِيُض األَوَّلُ َمْصَدراً والثَّاين مكاناً 

كَالَ يكيلُ ، وحاضَ : إذا كان الفعلُ من ذوات الثالثة حنو : عن ابن السَّكِّيت « الَبسيط » حكى الواحديُّ يف 
يذهب بالكسر إىل  حييض وأشباهه ، فإِنَّ االسم منه مكسور واملصدر مفتوح ، ِمْن ذلك مالَ مماالً ، وهذا مميله

املَعَاُش ، : االسم ، وبالفتح إىل املصدر ، ولو فتحهما مجيعاً ، أو كسرمها مجيعاً يف املصدرِ واالسمِ جلاَز ، تقول 
واملَِعيُش ، واملَغَاُب ، واملَِغيُب ، واملََساُر واملَِسُري فثبت أَنَّ لفظ احمليض حقيقةٌ يف موضع احليض ، وأيضاً هو اسمٌ 

  .حليضِ لنفس ا

فاعتزلوا { وعندي أَنَُّه ليس كذلك؛ إذ لو كان املُراُد باحمليض هنا احليض ، لكان قوله تعاىل : قال ابن اخلطيب 
فاعتزلوا النساء يف زمن احليض ، يكون : فاعتزلوا النِّساء يف احليض ، ويكونُ املُراُد : معناه } النسآء ِفي احمليض 

فيما فوق السُّرَّة ، ودون الرّكبة ، وملا كان هذا املنُع غري ثابت لزم القول بتطرُّق  ظاهره مانعاً من االستمتاع هبنَّ
: النَّسخ ، والتَّخصيص إىل اآلية ، وهو خالف األصل ، أما إذا محلنا احمليض على موضع احليض؛ كان معىن اآلية 

  .ال يتطرَُّق إىل اآلية نسٌخ ، وال ختصِيٌص  فاعتزلوا النَِّساَء يف موضع احليض من النَِّساء ، وعلى هذا التَّقدير
ومن املعلوم أَنَّ اللَّفْظ إذا كان مشتركاً بني معنيني وكان محله على أحدمها يوجب حمذوراً ، وعلى اآلخر ال يوجب 

يض مشترٌك بني ذلك احملذور ، فإِنَّ محل اللَّفظ على املعىن الَِّذي ال ُيوجُِب احملذوَر ، أوىل إذا سلَّمنا أَنَّ لفظ احمل
  .املوضع ، وبني املَصدرِ 

، ولو كانَ املَُراُد املوضع ملا َصحَّ هذا } قُلْ ُهَو أَذًى { : الدَّليلُ على أَنَّ املُراد من احمليض احليُض قوله : فإن قيل 
  .الَوْصُف 

عبارةٌ عن الدَّمِ » احلَْيَض « بتقدير أَنْ يكون احمليض عبارة عن احلَيض ، فاحليض نفُسُه ليس بِأَذى ألن : قلنا 
املرادُ : كيفيَّةٌ خمصوَصةٌ وهو عرض ، واجلسم ال يكُونُ نفس العرض فَال ُبدَّ أَنْ يقُولُوا » األَذَى « املخصوص ، و 

إِنَّ املراد منه أنَّ ذلك املَْوضع ذو : منه أَنَّ احليض موصوف بكونه أذى ، وإذا جاز ذلك فيجُوُز لنا أيضاً أن نقول 
أذًى ، وأيضاً مل ال جيوزُ أَنْ يكون املراد باحمليض اَألوَّل احليض ، وباحمليض الثَّاين موضع احليضِ كََما تقدََّم وعلى هذا 

  .فيزولُ اِإلشكالُ 
  فصل يف بيان مغاالة اليهود وغريهم يف أمر احليض

ن املرأَِة حال حيضها ، والنَّصاَرى كانوا عن أنس بن مالك أَنَّ اليُهود ، واملَجُوس كانُوا يبالغون يف التَّباعد ع
 جيامعوهّن وال يبالون باحليض ، وأَنَّ أَْهلَ اجلاِهليَِّة كانُوا يقولُونَ مثل قولِ الَيهُوِد ، واملَجُوسِ ، وكانوا إذا حَاَضِت

 بيٍت كفعل اليهود واجملوس ، املرأَةُ؛ مل يَُؤاِكلُوها ، ومل ُيشارُِبوها ، ومل ُيَجاِلُسوها على فراشٍ ، ومل يساكنوها يف
عن ذلك ، فأنزل اهللا هذه اآلية ، فأخذ املُْسِلُمون بظاهر اآلية ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -فسئل رسول اهللا 

يا رسُول اِهللا الربُد شديٌد ، والثِّياُب قَِليلةٌ ، فإِنْ آثرناهن بالثِّيابِ : فأخرجوهّن من بيوهتن ، فقال ناٌس من اَألعْراب 



إِنََّما أََمرُْتكُم أَنْ َتْعتَزِلُوا « : هلك ساِئرُ أهل البيت ، وإن اْسَتأْثَْرَناَها هلكت احليض ، فقال عليه الّصالة والّسالم  ،
  »ُمَجاَمَعتهنَّ إِذَا ِحْضن ولَْم آُمرُكُم بإِْخرَاجِهِنَّ ِمْن ُبُيوِتهِنَّ كَِفْعلِ اَألعاجِمِ 

فَجاء أُسيِّد بن ُحضريٍ وعباد . هذا الرَُّجلُ يُرِيدُ أَالَّ يدع شيئاً من أمرنا ، إالَّ خالفنا فيه :  فلمَّا مسع اليهُوُد ذلك قالوا
يا رُسول اِهللا إِنَّ اليُهود تقول كذا وكذا ، أفال ننكحهّن يف : فقاال  -صلى اهللا عليه وسلم  -بن بشر إىل رسول اهللا 

حتَّى ظننا أَنَّه غضب عليهما ، فخرجا؛ فََجاَءْتُه هديَّةٌ ِمْن  -ليه وسلم صلى اهللا ع -احمليض ، فتغري وجه رسول اهللا 
  .لََبنِ ، فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليهما فسقامها فعلمنا أنه مل يغضب عليهما 

  حبرف الواو» يسألونك « فصل يف جميء 
َوَيسْأَلُوَنَك َماذَا « : وهي » َيْسأَلُوَنَك َعنِ اخلمر « : له ثالثَ مرَّاٍت حبرِف العطِف بعد قو} َوَيْسأَلُوَنكَ { : وجاء 

أربع مراٍت من غريِ » وََيْسأَلُوَنَك « وجاء » وََيْسأَلُوَنَك َعنِ احمليض » « وََيسْأَلُوَنَك َعنِ اليتامى « ، » ُينِفقُونَ 
َيسْأَلُوَنَك َعنِ » « َيْسأَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ احلََرامِ » « ونَ َيسْأَلُوَنَك َمذاَا ُيْنِفقُ» « َيْسأَلُوَنَك َعنِ األهلة « : عطٍف 
  فما الفرقُ؟. » اخلَْمرِ 

أَنَّ السُّؤاالت األَواخر وقَعتْ يف وقٍت واحٍد ، فُجِمع بينها حبرِف اجلمعِ ، وهو الواُو ، أَمَّا الّسؤاالتُ : واجلواُب 
  .ك استْؤنِفَْت كلُّ مجلٍة ، وجيء هبا وحدها األَُولُ فوقَعْت يف أوقاٍت متفرقٍة ، فلذل

  :فيه وجهان } ُهَو أَذًى { : وقوله 
إِنَّ السِّياق يدلُّ عليه ، وإِنْ مل َيْجرِ له : وكأنه يقول » أَنْ يكُونَ ضمري الوطِء املمنوع « : قاله أبو البقاء : أحدمها 

  .ِذكٌْر 
وفيه نظٌر؛ فإنَّهم فَسَّروا األَذَى » هو سبُب أَذًى : ويكون التَّقدير « : قاء أَنْ يعود على احمليض ، قال أبو الب: الثَّاين 

  .هنا بالشَّيء القَِذر ، فإذا أَرَْدنا باملَحِيضِ َنفْسَ الدَّمِ ، كان شيئاً ُمْستَقْذَراً ، فال حاجة إىل تقديرِ َحذِْف مضاٍف 
  »األذى « فصل يف املراد من 

قذر واعلم أَنَّ اَألذَى يف اللُّغة ما يكره ِمْن كُلِّ َشْيٍء ، وحيتمل أن : هو أَذًى ، أي : سُّدِّيُّ قال عطاٌء ، وقتادةٌ ، وال
َألنَّ من َجاَمعَ يف احلَْيض ، قد حيُصلُ له يف ذكره وأنثييه : سبُب اَألذَى قالوا : ، أي } ُهَو أَذًى { : َيكُونَ قوله 

  .تفتيح وقروح 
  .} آء ِفي احمليض فاعتزلوا النس{ : وقوله 

تَْرَك الَوطِء ، وقدَّم ذكر الِعلَّة ، وهي األذى ، مث َرتََّب احلُكْم ، : التََّنحِّي عن الشَّْيِء ، وأََراد به ها هنا : االعتزالُ 
هو الدَُّم ، وهو حاِصلٌ يف وقت االستحاضة مع أن اعتزال » األذى « املراُد ب : فإن قيل . وهو وجوب االعتزال 

  .رأة وقت االستحاضة ، غري واجب ، فانتقضت هذه الِعلَّةُ امل
أَنَّ دم احليض َدٌم فاِسٌد يتولّد من فضلة تدفعها طبيعة املرأة من عمق الرَّحم ، ولو احَْتَبَسْت تلك الفضلةُ : واجلواب 

ا دُم االستحاضة ، فليس كذلك ، ملرضت املرأةُ ، فذلك الدَُّم جارٍ جمرى الَبْولِ ، والغائط ، فكان أَذًى وقذراً ، وأَمَّ
ملا سئل  -عليه الصَّالة والسَّالم  -بل هو َدٌم صاحلٌ يسري من عروق تنفجر من عمق الرَِّحمِ ، فال يكونُ أذى ، قال 

  :عن االستحاضة فقال 

  .» إِنَّ ذَلَك َدُم ِعْرق ، ولَْيَس بِاحلَْيَضِة « 
  .ٌص ظاهر القرآن ِمَن الطَّعن وهذا جواٌب طّبيٌّ ُمَخلِّ: قال ابن اخلطيب 



  فصل يف بيان صفات دم احليض
  :اعلم أَنَّ احليضِ موصوفٌ بصفاٍت حقيقيٍة ، ويتفرَُّع عليه أحكام شرعّية فالصِّفاتُ نوعان 

[ }  يف أَْرَحاِمهِنَّ َوالَ َيِحلُّ لَُهنَّ أَن َيكُْتْمَن َما َخلََق اهللا{ : املنبُع؛ فدم احليض خيرُج من الرَّحم ، قال تعاىل : األول 
قيل يف تفسريه إنَّ املراد منه احليض واحلمل ، وأَمَّا دم االستحاضة ، فإِنَُّه ال خيرُج من الرَّحم ، ]  ٢٢٨: البقرة 

»  إِنَُّه َدُم ِعْرقٍ انْفََجَر« : لكن من عروق تنقطع من فم الرَّحم ، قال عليه الصَّالةُ والسَّالُم يف صفة دم االستحاضة 
  .، وهذا يؤّيُد ما تقدََّم يف اجلواب 

  :وهي ِسّت  -صلى اهللا عليه وسلم  -من صفات دم احليضِ اليت وصفه هبا رسول اِهللا : النوع الثاين 
  .إنه أسود : أحدها 
  .أنه ثخني : الثاين 

  .حمتدم وهو احملترُق من شدَِّة حرارته : الثالث 
  .الناً أنه خيُرُج برفق ال يسيلُ سي: الرَّابع 

  .أنَّ له رائحة كريهة خبالف سائر الدماء؛ وذلك ألنه من الفضالت اليت تدفعها الطبيعة : اخلامس 
  .أنه حبراين وهو الشَِّديدُ احلمرة ، وقيل ما حتُصلُ فيه كدورة تشبيهاً له مباء البحر : والسادس 

ْيضِ يتميَُّز عن دمِ االستحاضة ، فكلُّ دم موصوف هبذه إِنَّ َدَم احلَ: فهذه صفاته احلقيقّية ، مث ِمَن النَّاسِ من قال 
الصِّفَات ، فهو َدْم حَْيضِ وما ال فال ، وما اشتبه األمُر فيه فاَألْصلُ بقاء التَّكليف ، وال يزول إال بعارض احليض ، 

بُِه على املُكَلّف ، فإجياب هذه الصِّفَاُت قد تشَت: فإذا مل ُيعلْم وجوده؛ بقيت التَّكَاليُف على ما كانت وقال آخرون 
التأمل من تلك الدَِّماء يقتضي عسراً ومشقة فقدر الشاعر وقتاً مضبوطاً ، مىت حصلت فيه الدَِّماُء كان ُحكُمها 

  .ُحكم احلَْيَض كيفما كانت صفةُ تلك الدِّماء قَْصداً إىل إسقاط الُعْسرِ واملََشقَِّة 
  فصل

أقلُّه يوم ولَْيلَة ، وأكثُرُه مخسة عشر :  -رضي الُه عنه  -ضِ ، فقال عليُّ بن أيب طالب اختلف الُعلَماُء يف ُمدَِّة احلي
  .يوماً ، وهو قولُ عطاء بن أَيب رباحٍ ، واألوزاعيِّ ، والشَّاِفِعّي ، وأمحد ، وإسحاق 

  .فاسد؛ وأكثره عشرةُ أيَّامِ  أقلّه ثالثة أيَّام ولياليهن ، فإِنْ نقص عنه ، فهو دٌم: وقال أبو حنيفة ، والثَّورِّي 
  .وقد كان أُبو حنيفة يقولُ بقول عطاِء ، مث تركه : » أحكام القُْرآن « قال أبو بكر الرَّازِيُّ يف 

  .ال تقديَر له يف الِقلَِّة ، والكثرة ، فإن ُوجِدَ ساعةً ، فهو حيض ، وإن وجد أّياماً ، فكذلك : وقال َماِلٌك 
لو كان التَّقْدير ساقطاً يف القليل ، : على فساد قول مالٍك بأنه » أَْحكَامِ القُْرآِن « يُّ يف واحتجَّ أُبو بكر الراز

فيلزم أالَّ يوجد يف الدنيا مستحاضة ألن كل ذلك ‘ والكِثري ، لوجب أَنْ يكُونَ احليض هو الّدم املوجود من املرا
صلى اهللا  -روي أَنّ فاطمة بنت أيب حبيش قالت للّنّيب  الدم يكون حيضاً على املذهب ، وذلك باِطلٌ باإلمجاع وألنه

وروي أَنّ منه ما هو حيٌض ، ومنه ما هو استحاضةٌ ، فبطل هذا القول » إِنِّي أُسَْتحَاُض فَال أَطُْهُر «  -عليه وسلم 
مناها لدم احليضِ ، فإذا إِنَّما يتميَُّز دم احليض عن دم االستحاضة بالصِّفات اليت قّد: وميكن اجلواب عنه بأن نقُولَ 

عدمت؛ حكمنا بدم احليض ، وإِنْ َتَردَّْدنا فيهما ، كان طريانُ احليض جمهوالً ، وبقاء الّتكليف الَِّذي هو اَألصلُ 
معلوم ، واملشكوك ال يارض املعلوم ، فال َجَرَم قلنا ببقاء التَّكاليف ، فبهذا الطّريق مييز احليض عن االستحاضة وإن 

  .لحيض زماناً معّيناً مل جيعل ل



  :بوجهني  -رضي اُهللا عنه  -واحتجَّ مالكٌ 
َدُم احلَْيضِ ُهَو « : بيََّن عالمة دم احليض ، وصفته كما قدمنا يف قوله  -صلى اهللا عليه وسلم  -أَنَّ النَّيبَّ : األول 

فاعتزلوا { : ُض حاِصالً ، فيدخلُ حتت قوله وإذا كان الدَُّم موصوفاً هبذه الصِّفَِة ، كان احلي» اَألْسَوُد املُْحَتدُم 
  .} النسآء ِفي احمليض 

أَذًى « ، ذكر كونُه أَذًى يف معرض الِعلَّة ، لوجوب االعتزال ، وإِنَّما كان » ُهو أَذى « قوله يف دم احليض : الثاين 
ا كان وُجوُب االعتزال معلالً هبذه املعاين ، للرَّاِئَحة املنكرة اليت فيه ، واللون الفاسد وللحدِة القوية الَّيت فيه ، وإذ» 

  .وجب االحتراز عمالً بالِعلَِّة املذكورة يف ِكتابِ اهللا 
  :واحتّج الشَّافعيُّ على أيب حنيفة بوجهني 

وصف دم  -عليه الصَّالة والسَّالم  -أنه وجد دم احليض يف اليوم بليلته ، ويف الزَّائد عن العشرة ألنه : األول 
} فاعتزلوا النسآء ِفي احمليض { : نه أسود حمتدم ، فإذا وجد ذلك ، فقد حصل احليض فيدخل حتت قوله احليض بأ

تركنا العمل هبذا الّدليل يف األقلّ من يوم وليلة ويف األكثر من مخسة عشر يوماً باتِّفاق بيين وبينك يا أبا حنيفة؛ 
  .فوجب أن يبقى معموالً به يف هذه املدَّة 

بأهنا متكث شطر عمرها ال تصلّي ، وهذا يدلُّ على أنَّ : بّين نقصان دينها  -عليه الصَّالة والسَّالم  -ه أنَّ: الثاين 
احليضة قد تكون مخسة عشر يوماً؛ ألن على هذا التقدير يكون الطهر مخسة عشر يوماً؛ فيكون احليض نصف 

  . عمرها ، ولو كان أقلّ من ذلك مل تكن تاركة للصَّالة نصف عمرها
  :أجاب أبو بكر الرَّازيُّ عنه بوجهني 

  .أن الشَّطر ليس هو النِّصف ، بل هو البعض : األوَّل 
أنه ال يوجد يف الدُّنيا امرأة تكون حائضاً نصف عمرها ، ألن ما مضى من عمرها قبل البلوغ هو من : والثاين 
  .عمرها 

اْحلُْب « : ت الشَّيء أي جعلته نصفني ، ويقال يف املثل شطر: أنَّ الشَّطر هو النِّصف ، يقال : واجلواب عن األول 
  .أي نصفه » َحلْباً لَكَ َشطُْرُه 

إّنما يتناول زماناً هي » َتْمكُثُ إِْحَداكُنَّ شَطَْر ُعْمرَِها الَ ُتَصلِّي « :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -أن قوله : وعن الثاين 
  .بلوغ تصلّي فيه ، وذلك ال يتناول إال زمان ال

  :واحتجَّ أبو بكر الرازي على قول أيب حنيفة بوجوه 
  :ما روى أبو أمامة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : األول 

  .فإن صحَّ هذا احلديث ، فال معدل عنه ألحد » أَقَلّ احلَْيضِ ثَالثَة أَيَّامٍ ، َوأَكْثَُرُه َعشَْرةُ أَيَّام « 
احليُض ثالثةُ أيَّامٍ ، وأربعة أيَّامٍ إىل « : ك ، وعثمان بن أيب العاص الثَّقفيّ أهنما قاال روي عن أنس بن مال: الثاين 

وهذا قول صحايب مل خيالفه أحٌد ، فكان إمجاعاً ، وألنَّه إذا ورد قول عن » َعَشَرِة أيَّام ، وما زاد فهو اسِْتحَاَضة 
  .ع من النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم صحايب فيما ال سبيل للعقل إليه ، فالظَّاهر أنَّه مس

حتيضي يف علم اهللا سّتاً ، أو َسبْعاً ، كما َتحِيضُ « : حلمنه بنت جحش  -عليه الصَّالة والسَّالم  -قوله : الثالث 
يف كلِّ شهر هذا  مقتضاه أن يكون حيض النَِّساء» كََما َتحِيُض النَِّساُء يف كُلِّ َشْهرٍ « : فقوله » النَِّساء يف كُلِّ َشْهرٍ 

  .القدر ، خالفنا هذا الظَّاهر يف الثَّالثة إىل العشرة ، فيبقى ما عداه على األصل 
فقيل » َما َرأَْيُت ِمْن َناِقَصاِت َعقْلٍ وَِدينٍ أَغْلََب ِلُعقُولِ ذَوِي اَأللْبَابِ ِمْنُهنَّ « : قول عليه الصَّالة والسَّالم : الرابع 



  .» َتْمكُثُ إِْحَداُهنَّ األَيَّاَم واللَّيَاِلي الَ ُتَصلِّي « : ل ما نقصان دينهن؟ قا: 
فهذا يدلُّ على أنَّ مدَّة احليض ما يقع عليه اسم األّيام ، واللَّيايل ، وأقلّها ثالثة أيَّام وأكثرها عشرة؛ ألنَّه ال يقال يف 

ة أيَّام؛ بل يقال أحد عشر يوماً ، أما الثَّالثة إىل الواحد ، واالثنني لفظ األيَّام ، وال يقال يف الزَّائد على العشر
  .العشرة ، فيقال فيها أيَّاٌم 

فلفظ األيَّام خمتصّ » دَِعي الصَّالةَ أيَّاَم أَقْرَاِئك « : لفاطمة بنت أيب حبيش  - عليه الصَّالة والسَّالم  -وأيضاً قوله 
  .بالثَّالثة إىل العشرة 

ِلَتْنظُر َعَدَد اَأليَّامِ ، واللََّياِلي الَِّتي كَاَنْت َتِحيُض ِمنَ « : اليت سألته أنَّها هترق الدَّم فقال  ويف حديث أُمِّ سلمة يف املرأة
  .» الشَّْهرِ ، ثُمَّ ِلَتغَْتِسل ولتصلِّ 

هلا عن قدر ما سأ -عليه الصَّالة والسَّالم  -إنَّه : لعلَّ حيض تلك املرأة كان مقّدراً بذلك املقدار قلنا : فإن قيل 
  .حيضها ، بل حكم عليه بذلك احلكم مطلقاً ، فدلّ هذا على أنَّ احليض مطلقاً مقّدر مبا ينطلق عليه لفظ األيَّام 

  .وذلك عامٌّ يف مجيع النِّساء » املُسَْتحَاَضةُ َتَدُع الصَّالَةَ أَيَّاَم َحْيضَِها « : وأيضاً قال يف حديث عديِّ بن ثابٍت 
إنّ فرض الصِّيام والصَّالة الزم لعموم األدلَّة ، فعلى الوجوب ترك العمل هبا » َتفِْسريِِه « بَّائي يف قال اجل: اخلامس 

يف الثَّالثَةَ إىل العشرة باإلمجاع ، وما دون الثَّالثة وفوق العشرة حصل فيه اختالف العلماء ، فأورث شبهة ، فلم 
  .جنعله حيضاً ، فوجب بقاء التَّكليف على أصله 

  فصل يف حرمة مجاع احلائض
اتَّفق املسلمون على حرمة اجلماع يف زمن احليض ، واختلفوا يف وجوب الكفَّارة على من جامع فيه ، فذهب 

قتادة واألوزاعي : أكثرهم إىل أنَّه ال كفَّارة عليه فليستغفر اهللا ويتوب ، وذهب قوٌم إىل وجوب الكفَّارة عليه؛ منهم 
  روى ابن عبَّاس أن النَّيبَّ صلى اهللا عليه وسلم قال يف رجلٍ جامع امرأته وهي حائٌض ، وأمحد ، وإسحاق ، ملا

واتَّفقوا . وروي موقوفاً على ابن عبَّاس » إنْ كَانَ الدَُّم َعبِيطاً؛ فَلَْيَتَصّدق بِدينَار ، وإِنْ كَانَ ُصفَْرةٌ ، فَنِْصُف دِيَنارٍ « 
واختلفوا بأّنه هل جيوز االستمتاع هبا فيما دون السُّرة ، [ رَّة ، ودون الرُّكبة على أنَّ جلّ االستمتاع فيما فوق السُّ

إن فسَّرنا احمليض مبوضع احليض ، كانت اآلية دالّة على حترمي اجلماع فقط ، : قال ابن اخلطيب ] وفوق الرُّكبة؟ 
كر يدلُّ على أنَّ احلُكَْم فيما عداه خبالفه إنّ ختصيص الشَّيِء بالذّ: فال يكون فيها داللة على حترمي غريه ، بل نقول 

، وإن فسَّرنا احمليض باحمليض ، كان تقدير اآلية فاعتزلوا النِّساء يف زمان احمليض ، وترك العمل هبا فيما فوق السُّرَّة 
  .ودون الرُّكبة؛ فوجب أن يبقى الباقي على احلرمة 

  .ال جتامعوهّن : ، أي } َوالَ َتقَْرُبوُهنَّ حىت َيطُْهْرنَ { : قوله 
ال َتَتلَبَّْس بالفعل ، وإذا : كان معناه  -بفتح الرَّاء  -» ال َتقَْرب « إذا قيل : مسعت الّشاشيَّ يقول : قال ابن العرّيب 

 فهذا هنٌي} فاعتزلوا النسآء ِفي احمليض { : ال َتْدنُ منه ، وهذا كالتأكيد لقوله تعاىل : كان بضمّ الرَّاء كان معناه 
  .هني عن االلتذاذ مبا يقرب من ذلك املوضع » َوالَ َتقَْرُبوُهنَّ « : عن املباشرة يف موضع الدَّم ، وقوله 

  .والفعل بعدها منصوب بإضمار أنْ ، وهو مبينٌّ التصاله بنون اإلناث » إىل « هنا مبعىن » حّتى « 
  :صل وقرأ محزة والكسائيُّ ، وأبو بكرٍ بتشديد الطَّاء واهلاء ، واأل

  .يتطهَّرن ، فأُدغم 
وقراءة التَّشديد معناها يغتسلن ، وقراءة التَّخفيف معناها ينقطع : مضارع طَُهَر ، قالوا » َيطُْهْرنَ « : والباقون 

ل امرأته هي بَِمْعَنى يَْغَتِسلَْن إلمجاع اجلميع على َتْحرِمي قُرَْبان الرَُّج« : ورجَّح الطَّربي قراءة التَّشديد وقال . دمهنَّ 



بعد انقطاع الدَّم حتَّى تطهر ، وإ ، ما اخلالف يف الطهر ما هو؟ هل هو الغسل أو الوضوء ، أو غسل الفرج فقط؟ 
 «.  

وكلُّ واحدة من القراءتني حتتمل أن يراد هبا االغتسال باملاء ، وأن يراد هبا انقطاع الدَّم وزوال « : قال ابن عطيَّة 
  .» أذاه 
َهَب إليه الطَّربيُّ ِمْن أنَّ ِقَراَءةَ التَّْشدِيد ُمَضمَُّنها االغتسال ، وقراءة التَّخفيف ُمَضمَُّنها اْنِقطَاُع الدَّمِ َوَما ذَ« : قال 

ويف رد ابن عطيَّة عليه نظٌر؛ إذ لو محلنا القراءتني على معىن واحٍد لزم » أمٌر غُري الَزِم ، وكذلك ادَِّعاؤُه اإلمجاع 
  .ح الفارسيُّ قراءة التَّخفيف؛ ألهنا من الثالثي املضادِّ لطمث وهو ثالثي ورجَّ. التِّكرار 

  فصل يف ورود لفظ الطهور يف القرآن
  :يف القرآن بإزاء تسعة معاٍن » الطُّهُورِ « ورد لفظ : قال أبو العبَّاس املقري 

  .حىت ينقطع الدَّم : ، أي ]  ٢٢٢: البقرة [ }  َوالَ تَقَْرُبوُهنَّ حىت يَطُْهْرنَ{ : انقطاع الدَّم ، قال تعاىل : األول 
  .يستنجون باملاء : ، أي ]  ١٠٨: التوبة [ } ِفيِه رَِجالٌ ُيِحبُّونَ أَن َيَتطَهَُّرواْ { : االستنجاء باملاء؛ قال تعاىل : الثاين 

  .اغَْتَسلَْن : أي ]  ٢٢٢: البقرة [ } فَإِذَا َتطَهَّْرنَ فَأُْتوُهنَّ { : االغتسال ، قال تعاىل : الثالث 
  :التَّنظيف من األدناس ، قال تعاىل : الرابع 

  ] . ٢٥: البقرة [ } َولَُهْم ِفيَهآ أَْزوَاٌج مُّطَهََّرةٌ { 
ُخذْ ِمْن { : ، ومثله ]  ٧٩: الواقعة [ } الَّ َيَمسُُّه إِالَّ املطهرون { : التَّطهُّر من الذُّنوب؛ قال تعاىل : اخلامس 
  ] . ١٠٣: التوبة [ } هِمْ َصَدقَةً ُتطَهُِّرُهمْ أَْموَاِل

  .طهره من الشرك : ، أي ]  ٢٦: احلج [ } َوطَهِّرْ َبيِْتَي ِللطَّآِئِفَني { : التَّطهري من الّشرك ، قال تعاىل : السادس 
  .أي أطيب ]  ٥٣: حزاب األ[ } ذلكم أَطَْهرُ ِلقُلُوبِكُْم َوقُلُوبِهِنَّ { : الطهور الطيب ، قال تعاىل : السابع 
  .أحل : ، أي ]  ٧٨: هود [ } هؤالء َبَناِتي ُهنَّ أَطَْهرُ لَكُْم { : الطهور احللّ ، قال تعاىل : الثامن 
  .من اآلثام والرِّجس : ، أي ]  ٣٣: األحزاب [ } َوُيطَهَِّركُْم تَطْهِرياً { : التطهر من الّرجس ، قال تعاىل : التاسع 

  .هي عن اإلتيان هل بعد انقطاع الدم أو االغتسال فصل يف بيان النَّ
بأنه هنٌي عن قرباهنن إىل غاية ، } َوالَ َتقَْرُبوُهنَّ حىت َيطُْهْرنَ { : بقوله تعاىل  -رضي اهللا عنه  -استدلّ أبو حنيفة 

هي عند انقطاع وهي أن يطهرن ، أي ينقطع حيضهّن ، وإذا كان انقطاع احليض غايةً للنَّهي؛ وجب أن يزول النَّ
  .احليض 

فَإِذَا َتطَهَّْرنَ { : ، لكان ما ذكرمت الزماً أما إذا انضم إليه قوله » حىت َيطُْهْرنَ « وأجيب بأنَّه لو اقتصر على قوله 
ال تكلِّم زيداً حىت يدخل الدَّار ، فإذا طابت : صار اجملموع هو الغاية ، وذلك مبنزلة أن يقول الرَّجل } فَأُْتوُهنَّ 

  .نفسه بعد الدُّخول ، فكلّمه ، فإّنه جيب أن يتعلّق إباحة كالمه باألمرين مجيعاً 
« : على غسل املوضع ، فإنَّه جيب غسله بإمجاع ، فاجلواب أنَّ ظاهر قوله » فَإِذَا َتطَهَّْرنَ « : حيمل قوله : فإن قيل 

ذا التَّطهري يف كلّ بدهنا ال يف بعض بدهنا ، وأيضاً حكم عائد إىل ذات املرأة ، فوجب أن يكون ه» فَإِذَا َتطَهَّْرنَ 
  .فنحمله على التَّطهري الثَّابت يف املستحاضة لثبوته يف احليض ، واملراد به االغتسال ، إذا أمكن وجود املاء 

  فصل يف هل جترب الكتابيَّة على االغتسال من احليض
  اختلفوا يف الكتابيَّة؛ هل جترب على الغسل؟

  .يعين باملاء ، ومل خيص مسلمة من غريها » فَإِذَا تَطَهَّْرنَ « : لقوله تعاىل فقيل جترب 



َوالَ َيِحلُّ لَُهنَّ أَن َيكُْتْمَن َما َخلََق اهللا يف أَْرَحاِمهِنَّ إِن كُنَّ ُيْؤِمنَّ { : ال جترب؛ ألهنا ال تعتقد ذلك ، وقال تعاىل : وقيل 
الَ إِكَْراَه ِفي { : وقال . وهو احليض واحلمل ، وهذا خطاب للمؤمنات ]  ٢٢٨: البقرة [ } باهللا واليوم اآلخر 

  ] . ٢٥٦: البقرة [ } الدين 
  .فجامعوهّن : أي » فَأُْتوُهنَّ « يعين اغتسلن ، » فَإِذَا َتطَهَّْرنَ « : قوله 
  :قوالن » ِمْن « يف } ِمْن َحْيثُ أََمرَكُُم اهللا { : قوله 

  .من اجلهة الَّيت تنتهي إىل موضع احليض : ء الغاية ، أي أنَّها البتدا: أحدمها 
  .يف املكان الذي هنيتم عنه يف احليض : ، أي » يف « أن تكون مبعىن : والثاين 

فأتوهّن يف املأْتى؛ فإنَّه هو الذي أمر اهللا به وال تأتوهّن يف غري : قال ابن عبَّاس ، وجماهد وإبراهيم ، وقتادة وعكرمة 
} إِذَا نُوِدَي ِللصَّالَِة ِمن َيْومِ اجلمعة { : يف حيث أمركم ا هللا؛ كقوله : أي } ِمْن َحْيثُ أََمرَكُُم اهللا { : قوله املأْتى؛ ل

. يف األرض : ، أي ]  ٤٠: فاطر [ } َماذَا َخلَقُواْ ِمَن األرض { : يف يوم اجلمعة ، وقوله : ، أي ]  ٩: اجلمعة [ 
أنَّ املفعول الثَّاين حذف : يعين » أََمرَكُم اُهللا باإلِتَيان منه « : الم حذٌف ، تقديره ورجَّح هذا بعضهم ، ويف الك

  .للداللة عليه 

فأتوهنَّ حبيث حيلُّ لكم غشياهننَّ ، وذلك بأن ال يكنَّ صائماٍت ، وال معتكفاٍت ، وال : قال األصمُّ والزَّجَّاج 
  .حمرماٍت 

« قول ابن عباس ، ومن تابعة؛ ألن لفظة : واألقرب . من قبل احلالل دون الفُجُور  فأتوهّن: وقال حممَّد بن احلنفيَّة 
  .حقيقة يف الكلِّ ، جماز يف غريها » َحْيثُ 
  فصل

َيْغِفرْ لَكُْم مِّن { : كهذه اآلية ، وتكون زائدة؛ كقوله تعاىل » يف « مبعىن » ِمْن « ترد : قال أبو العبَّاس املقري 
َربِّ قَْد { : الدِّين ، وقوله : أي ]  ١٣: الشورى [ } شََرَع لَكُم مَِّن الدين { : ، وقوله ]  ٤: وح ن[ } ذُُنوبِكُمْ 

[ } ُيلِْقي الروح ِمْن أَمْرِِه { : ؛ قال تعاىل » الَباِء « ومبعىن . ، أي امللك ]  ١٠١: يوسف [ } آَتْيتَنِي ِمَن امللك 
َوأَنَزلْنَا { : بأمر اهللا ، وقوله : ، أي ]  ١١: الرعد [ } ْحفَظُوَنُه ِمْن أَْمرِ اهللا َي{ : بأمره ، وقوله : أي ]  ١٥: غافر 

[ } وََنَصرَْناُه ِمَن القوم { : ؛ قال تعاىل » َعلَى « باملعصرات ، ومبعىن : ، أي ]  ١٤: النبأ [ } ِمَن املعصرات 
  .على القوم : ، أي ]  ٧٧: األنبياء 

  .عن الوطء هنا باإلتيان  عبَّر: قال القرطيبُّ 
؛ -هذا يف حقِّ اهللا تعاىل : هو املكثر من فعل ما يسمَّى توبةً ، وقد يقال : التَّوَّاب } إِنَّ اهللا ُيِحبُّ التوابني { : قوله 

  .من حيث إنه يكثر من قبول التَّوبة 
ل يدلُّ على أن التَّوبة ال تليق إالَّ باملذنب ، فمن ظاهر اآلية يدلُّ على أنَّه حيبُّ تكثري التَّوبة مطلقاً ، والعق: فإن قيل 

  .مل يكن مذنباً ، ال جتب منه التَّوبة 
  :فاجلواب من وجهني 

  .أن املكلَّف ال يأمن البتَّة من التَّقصري : األول 
  .ألحوال حمموٌد التَّوبة يف اللُّغة عبارة عن الرُّجوع ، ورجوع العبد إىل اهللا يف كلِّ ا: قال أبو مسلمٍ : والثاين 

إال أهنا يف عرف الشَّرع عبارةٌ عن النََّدم على  -وإن كانت يف أصل اللغة الرُّجوع  -بأن التَّوبة : واعترضه القاضي 
الفعل املاضي ، والتَّرك يف احلاضر ، والعزم على أالَّ يفعل مثله يف املستقبل؛ فوجب محله على املعىن الشَّرعيِّ دون 



  .اللُّغوّي 
بأنّ مرادي من هذا اجلواب ، أّنه إن أمكن محل اللَّفظ على التَّوبة الشَّرعيَّة ، فقد صحَّ :  مسلم أن جييب وأليب

  .اللَّفظ ، وإن تعذَّر ذلك ، محلناه على التَّوبة حبسب اللُّغة األصليَّة 
  :فيه وجوه } وَُيِحبُّ املتطهرين { : قوله 

  .نوب واملعاصي ، قاله جماهد املراد منه التَّنزُّه عن الذُّ: أحدها 
  كيف قدَّم ذكر املذنب على من مل ُيذنب؟: فإن قيل 
ظَاِلٌم لِّنَفِْسِه { : قدَّمه لئال يقنط التَّائب من الرَّمحة ، وال يعجب املتطهِّر بنفسه؛ كقوله يف آيٍة أخرى : فاجلواب 

  .، قاله القرطيب ]  ٣٢: فاطر [ } َوِمْنُهْم مُّقَْتِصٌد َوِمنُْهْم سَابٌِق باخلريات 
ُيِحبُّ التَّوَّابَِني من الذُُّنوبِ ، واملتَطَهِّرِين باملَاِء من اَألْحَداثِ « : قال عطاء ومقاتل بن سليمان والكلّيب : الثاين 

  .» والنَّجَاَساتِ 
  . حيب التَّوَّابني من الذُّنُوب ، واملتطهِّرين من الشِّرك: قال مقاتل بن حيَّان : الثالث 
  .التَّوَّابني من الشِّرك ، واملتطهِّرين من الذُّنوب : قال سعيد بن جبري : الرابع 

فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ أََمَركُُم اهللا { : أن املراد أال يأتيها يف زمان احليض ، وأالَّ يأتيها يف غري املأتى على ما قال : اخلامس 
 {.  

أَخْرُِجوُهْم مِّن { : قال حكاية عن قوم لوٍط  -تعاىل  -اآلية ، وألنَّه وهذا أوىل؛ ألنه أليق بنظم : قال بعضهم 
  .ترك اإلتيان يف األدبار } َوُيِحبُّ املتطهرين { : ، فكان قوله ]  ٨٢: األعراف [ } قَْرَيِتكُْم إِنَُّهْم أُنَاٌس َيتَطَهَُّرونَ 

وَُيِحبُّ { : ، فال حرم مدح التَّطهري ، فقال } فَإِذَا َتطَهَّْرنَ { : ملَّا أمرهّن بالتَّطهري يف قوله  -تعاىل  -أنَّه : السادس 
التوبة [ } رِجَالٌ ُيِحبُّونَ أَن َيَتطَهَّرُواْ واهللا ُيِحبُّ املطهرين { :  -تعاىل  -واملراد منه التَّطهري باملاء؛ قال } املتطهرين 

؛ داللةً على اختالف املقتضي » ُيِحبُّ « ء ، وكرَّر قوله إهنم كانوا يستنجون باملا: ، قيل يف التَّفسري ]  ١٠٨: 
  .للمحبَّة ، فتختلف احملبَّة 

كُْم ُملَاقُوُه وََبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني نَِساؤُكُْم حَْرثٌ لَكُْم فَأْتُوا حَْرثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم َوقَدُِّموا ِلأَنْفُِسكُْم وَاتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ
)٢٢٣(   

على املبالغة : مبتدأٌ وخٌرب ، وال بدَّ من تأويلٍ ، ليصحَّ اإلخبار عن اجلثة باملصدر ، فقيل : } نَِسآُؤكُمْ َحْرثٌ لَّكُْم { 
وطء : على حذف مضاٍف من األوَّل ، أي : أراد باملصدر ، اسم املفعول ، وقيل : ، ُجعلوا نفس الفعل ، وقيل 

يف موضع رفعٍ؛ ألنه » لَكُْم « نساؤُكُم ذواُت حَْرٍث ، و : من الثاين ، أي : يل كَحْرٍث ، وق: نسائكم حرثٌ ، أي 
  .، فيتعلَّق مبحذوٍف ، وإمنا أفرد اخلرب ، واملبتدأ مجٌع؛ ألنه مصدٌر واألفصح فيه اإلفراد » َحْرث « صفةٌ ل 

، فيكون ظرف زماٍن ، ويكون » َتى َم« ، ظرف مكاٍن ، ويستعمل شرطاً واستفهاماً مبعىن } أىن ِشئُْتْم { : قوله 
» أَنَّى « : ، وقد فسِّرت اآلية الكرمية بكلِّ من هذه الوجوِه ، وقال النحويون » ِمْن أَْيَن « ، ومبعىن » كَْيَف « مبعىن 

، » كَْيَف « إمنا جتيُء سؤاالً وإخباراً عن أْمرٍ له جهاٌت ، فَهَِي على هذا أعمُّ ِمْن : لتعميم األحوال ، وقال بعضهم 
: إذا كانت شرطيةً ، فهي ظرف مكاٍن فقط ، واعمل أهنا مبنيةٌ؛ لتضمُّنها : ، وقالوا » َمَتى « ، وِمْن » أَْيَن « وِمْن 

الفعل قبلها وهو : إمَّا معىن حرف الشرط ، واالستفهام ، وهي الزمة النصبِ على الظرفية ، والعامل فيها هنا قالوا 
  :وهذا ال يصحُّ؛ ألنَّها إمَّا شرطية أو استفهاميةٌ ، ال جائٌز أن تكون شرطيةً؛ لوجهني : حيان  قال أبو» فَأُْتوا « : 



يقتضي الكالم : من جهة املعىن ، وهو أنَّها إذا كانت شرطاً ، كانت ظرف مكاٍن ، كما تقدَّم؛ وحينئٍذ : أحدمها 
  .اإلباحة يف غري القبل ، وقد ثبت حترمي ذلك 

ة الصناعة ، وهو أنَّ اسم الشرط ال يعمل فيه ما قبله؛ ألنَّ له صدر الكالم ، بل يعمل فيه فعل من جه: والثاين 
الشرط؛ كما أنه عاملٌ يف فعل الشرط اجلزم ، وال جائٌز أن تكون استفهاماً؛ ألنَّ االستفهام ال يعمل فيه ما قبله؛ ألنَّ 

أىن َيكُونُ لَُه َولَدٌ { : ، اكتفت مبا بعدها من فعلٍ واسم ، حنو  إذا كانت استفهاميةً» أَنَّى « له صدر الكالم ، وألنَّ 
وهذه يف هذه اآلية مفتقرة ملا قبلها كما ترى ، وهذا ]  ٢٧: آل عمران [ } أىن لَِك هذا { ]  ١٠١: األنعام [ } 

  .موضع مشكل حيتاج إىل تأملٍ ونظر 
أنَّى شئتم ، فأتوه ، : ا؛ لداللة ما قبله عليه ، تقديره أهنا هنا شرطيةٌ ، ويكون قد حذف جواهب: مث الذي يظهر 

ويكون قد جعلت األحوال فيها َجْعلَ الظروف ، وأُجريت جمراها ، تشبيهاً للحال بظرف املكان؛ ولذلك تقدَّر ب 
]  ٦٤: ة املائد[ } ُينِفُق كَْيَف َيَشآُء { : االستفهامية جمرى الشرط يف قوله » كَْيَف « ، كما أُجريت » يف « 

، » ُيْنِفُق كَْيَف َيَشاُء « : كيف تصنع أصنع ، فاملعىن هنا ليس استفهاماً بل شرطاً؛ فيكون مثَّ حذٌف يف قوله : وقالوا 
عن » أنَّى « قد أخرجت : كيف يشاء ُيْنِفق ، وهكذا كل موضعٍ يشبهه ، وسيأيت له مزيد بياٍن ، فإن قلت : أي 

إهنا مقتضيةٌ جلملٍة أخرى كالشرط ، فهل الفعل : وقلت » كَْيفَ « تعميم األحوال مثل الظرفية احلقيقية ، وجعلتها ل
اليت تسعمل » كَْيَف « بعدها يف حملِّ جزم ، اعتباراً بكوهنا شرطيةً ، أو يف حملِّ رفع ، كما تكون كذلك بعد 

ما يف الباب تشبيه األحوال حتتمل األمرين ، واألرجح األول؛ لثبوت عمل اجلزم؛ ألنَّ غاية : شرطية؟ قلت 
  .يف كلٍّ منهما » يف « بالظروف ، للعالقة املذكورة ، وهو تقدير 

ِشئُْتمْ إتيانه بعد أن يكون يف : حمذوٌف ، أي » ِشئُْتمْ « إال بعضهم قياساً ال مساعاً ، ومعفول » كَْيَف « ومل جيزم ب 
  .احمللِّ املباح 

  فصل يف بيان سبب النزول
يا رسول اهللا ، هلكت : جاء عمر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : اسٍ يف سبب النزول؛ قال روى ابن عبَّ

نَِسآُؤكُمْ َحْرثٌ { : حَوَّلُْت َرْحِلي البَارَِحةَ ، فلم َيُردَّ عليه شيئاً ، فَأُوحي إليه : قال » َوَما الَِّذي أَْهلَكََك؟ « : قال . 
  .أقبل ، وأدبر ، واتَّقِ احلَْيَضة والدُُّبَر : ، يقول } ْم أىن ِشئُْتْم لَّكُْم فَأُْتواْ َحرْثَكُ

إن الولد يكون أحوالً ، : كانت اليهود تقول يف الذي يأيت امرأته من دبرها يف قبلها : وروى جابر بن عبداهللا؛ قال 
  .فنزلت هذه اآلية 

 يأتوا النِّساء إالَّ على حرٍف ، وذلك أستر ما كان من شأن أهل الكتاب أالَّ: وروى جماهد عن ابن عبَّاسٍ؛ قال 
تكون املرأة ، وكان هذا احليُّ من األنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم ، وكان هذا احليُّ من قريشٍ يتلذَّذُون منهنَّ 

ر ، وذهب مقبالت ، ومدبراٍت ، ومستلقياٍت ، فلما قدم املهاجرون املدينة ، تزوَّج َرُجلٌ منهم امرأَةً من األنصا
إمنا كُنَّا نُْؤَتى َعلَى حَْرٍف ، فَإن ِشئَْت فَاْصَنع ذَِلك وإال فاْجَتنِْبنِي ، : يصنُع هلا ذلك فَأَْنكََرت ذلك عليه ، وقالت 

: ين يع} نَِسآُؤكُْم َحْرثٌ لَّكُمْ { :  -عزَّ وجلَّ  -حىت َسَرى أَْمرَها إىل َرُسولِ اهللا صلى اهللا عيه وسلم ، فَأنزلَ اهللا 
  .ُمقْبِالٍت ، وُمدْبِرَاٍت وُمستلقياٍت } فَأْتُواْ حَْرثَكُْم أىن شِئُْتْم { موضع الولد ، 

  فصل
  .إمنا هو الفَْرُج » أىن ِشئُْتْم « : قال عكرمة واحلسن 

؛ ألن حملَّ مَْزَرٌع لكم ، ومنبٌت للولد مبنزلة األرض ، وهذا دليلٌ على حترمي األدبار: أي » َحْرثٌ لَكُم « : وقوله 



  ]الرمل : [ احلرث والزَّرع هو القبل ال الدُّبر ، ؛ وأنشد ثعلٌب 
  نَ لََنا ُمحَْتَرثَاُت... إِنََّما اَألْرَحاَم أَْرُضو  -١٠٨٢

  َوَعلَى اِهللا النََّباُت... فََعلَْيَنا الزَّْرُع ِفيَها 
، وإن شئتم فال تعزلوا ، سئل ابن عبَّاس عن  إن شئتم فاعزلوا: هذا يف العزل ، يعين : وقال سعيد بن املسيَّب 

  .حرثَُك ، فإن شئَت فعطِّش ، وإن شئت فَاْروِ : العزل؛ فقال 
  .هو الوَأُْد اخلفّي : ُتْسَتأَْمر احلرَّة يف العزل ، وال ُتْسَتأَْمُر اجلارية ، وكره مجاعة العزل ، وقالوا : وُروي عنه؛ أنَّه قال 

} نَِسآؤُكُْم حَْرثٌ لَّكُْم { : كُْنُت أَْمِسُك على ابن عمر املُْصَحَف ، فقرأُْت هذه اآلية  :وروى مالك عن نافع؛ قال 
  .تْدري فيما نزلت؛ يف رجلٍ أتى اْمرَأََتُه يف دبرها ، فشقَّ ذلك عليه ، فنزلت هذه اآلية : فقال 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  .وُيحكَى عن مالكٍ إباحة ذلك ، وأنكر ذلك أصحابه 
بداهللا؛ أنه يا أبا عمر؛ ما ُحدِّثُت حبديث نافع عن ع: وروي عن عبداهللا بن احلسن؛ أنه لقي سامل بن عبداهللا ، فقال له 

ُيْؤُتونَ يف فُُروجِهِنَّ من : كذب العبُد وأْخطَأَ ، إمنا قال عبداهللا : مل يكن يرى بأساً بإتيان النِّساء يف أدبارهنَّ ، قال 
ما روى ُخزمية بن ثابٍت؛ أن رجالً سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : أَْدبَارِِهنَّ ، والدَّليل على حترميِ األدبارِ 

كَْيفَ « : فلما ولَّى الرَّجل دعاه ، فقال » َحالَلٌ « :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -تيان النِّساء يف أَْدبَارِِهنَّ ، فقال إِ
َها ِفي قُُبِلَها؛ فََنَعْم  ُدُبرِقُلَْت يف أَيِّ اخلَْربتني أَْو ِفي اخلَرَزَتني أْو ِفي أيِّ اخلَْصفََتني ، أَِمْن قُُبِلَها يف قُُبِلَها؟ فََنَعْم ، أْم ِمْن
  .»  أَْم ِمْن ُدُبرِها ِفي ُدُبرَِها ، فَالَ ، فإنَّ اهللاَ الَ َيسَْتحيِي ِمَن احلَقِّ ، الَ َتأْتُوا النَِّساَء يف أَْدَبارِِهنَّ

يثقبها اخلرَّاز الثقبة اليت : شبِّه بالثّقب هبا ، واخلرزة هي . عروة املزادة : وأراد خبربتها مسلكها ، وأصل اخلربة 
  .خصفت اجللد إذا خرزته : وكنَّى به عن املأْتى ، وكذلك اخلصفة من قوهلم 

َملُْعونٌ َمْن أََتى امَْرأَةً يف ُدُبرَِها « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ؛ قال -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
جعل األذى ]  ٢٢٢: البقرة [ } فاعتزلوا النسآء ِفي احمليض  قُلْ ُهَو أَذًى{ : يف آيِة احمليض  -تعاىل  -وقال » 

علة حلرمة إتيان موضع األذى ، وال معىن لألذى إالَّ ما يتأذَّى اإلنسان مه بننت ريحِ الدَّم ، وهذه العلَّة هنا أظهر؛ 
  .فوجب القول بتحرميه 

أََتى امَْرأَةً يف ُدُبرَِها لَْم َيْنظُرِ اُهللا إِلَْيه َيْوَم الِقَياَمةِ  َمْن« : وروي عن أيب هريرة ، عن النَّيبّ صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال 
 «.  

ِتلْكَ « : وروى أبو داود الطَّيالسي ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .» اللوِطيَّةُ الصُّْغَرى بإِْتَيانِ املَْرأَةِ يف ُدُبرَِها 

  :واحتج من جوََّزُه بوجوه . إنه كَانَ َعَملَ قَْومِ لُوٍط إِْتَيانُ النَِّساء يف أَْدبَارِها : س؛ قال وعن طاو
  :التَّمسُّك هبذه اآلية من وجهني : األول 

: كان املراد } فَأْتُواْ حَْرثَكُْم أىن ِشئُْتمْ { : أنه جعل احلرث امساً للمرأة ال للموضع املعيَّن ، فلمَّا قال بعده : أحدمها 
  .فأتوا نساءكم أىن شئتم ، فيكون إطالقاً يف إتياهنن على مجيع الوجوه 

من أين : ، معناه ]  ٣٧: أل عمران [ } أىن لَِك هذا {  -تعاىل  -أين؛ قال : معناها » أَنَّى « كلمة : وثانيهما 
اجِلس أْين : تدلُّ على تعدُّد األمكنة؛ تقول » أَْيَن « فأْتُوا حَْرثَكُم أَْيَن ِشئُْتم ، وكلمة : لك هذا ، فصار تقدير اآلية 

  .ِشئَْت ، فيكون ختيرياً بني األمكنة 
وإذا ثبت هذا ، فال ميكن محل اآلية على اإلتيان من قبلها ، أو من دبرها يف قُُبِلها؛ ألنه على هذا التَّقدير ، يكون 

اذهبوا إليه كيف شئتم ، فلمَّا مل يذكر : يان ، فالالَّئق به أن نقول املكان واحداً ، والتَّعدُّد إنَّما وقع يف طريقِ اإلت
  .وهي مشعرةٌ بالتَّخيري بني األمكنة كما بيَّنَّا ، ثبت أنَّ املراد ما ذكرنا » أَنَّى « كيف ، بل ذكر لفظة 

، ]  ٦: املؤمنون [ } َملَكَْت أَْيَمانُُهْم إِالَّ على أَْزوَاجِهِْم أَْو َما { :  -تعاىل  -متسَّكوا بعموم قوله : احلجة الثانية 
  .ترك العمل به يف حقِّ الذُّكور باإلمجاع ، فيبقى فيما عداه على العموم 



  .ُدُبرِِك عليَّ حََراٌم ، ونوى الطَّالق ، أنه يكون طالقاً فيقتضي كون دبرها حالالً له : لو قال للمرأة : احلجة الثالثة 
اسٌم ملوضع احلراثة ، واملرأة جبميع أجزائها ليست حمالً للحراثة ، فامتنع » احلَْرثَ « أن : واجلواب عن األوَّل 

على ذات املرأَة ، محلنا ذلك على اجملاز » احلَْرِث « إطالق اسم احلرث على ذات املرأة كما تقدَّم ، فلما أطلق لفظ 
فوجب حَْملُ احلرث » فَأْتُوا حَْرثَكُْم « :  قوله املشهور من تسمية الشَّيء باسم جزِئه ، وهذه الضَّرورة مفقودةٌ يف

ههنا على موضع احلراثة على التَّعيني؛ فثبت أن هذه اآلية ال داللة فيها إالَّ على إتيان النِّساء يف حملِّ احلرث ، وقد 
  .إنَّما يراد للزَّرع وهو الولد ، وذلك ال يكون إالَّ يف املأتى » احلَْرثَ « قدَّمنا أن 

على التَّْخيري يف » أَنَّى ِشئُْتمْ « ذلك املوضع املعيَّن مل ميكن محل » احلَْرثِ « أنه ملا ثبت أن املراد ب : الثَّاين  وعن
  .األمكنة 

صُّ فإنه عامٌّ ، ودالئلنا خاصَّةٌ ، واخلا]  ٦: املؤمنون [ } إِالَّ على أَزَْواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهمْ { : وأما قوله 
  .مقدٌَّم على العام 

ُدُبُرِك َعلَيَّ َحَراٌم ، إمنا صلح أن يكون كنايةٌ عن الطَّالق ، وإنَّه لََمَحلُّ املالمسة واملضاجعة ، وهو جزؤها ، : وقوهلم 
  .يدك طالٌق : فصار ذلك كقوله 

يدلُّ على التَّحرمي؛ » ُهَو أَذًى قُلْ « : فقد بينَّا أنَّ قوله : هذا اجلواب من حيث التَّفصيل أّما من حيث اجلملة 
لوجود العلَّة املقتضية له ، فلو جوَّزنا ذلك ، لكان مجعاً بني دليل التَّحرمي ، ودليل التَّحليل يف موضع واحٍد ، 

من  هل جيوز إتياهنّن: واألصل أنَّه ال جيوز ، وأيضاً فالرِّوايات املشهورة يف كون سبب النُّزول ، هو اختالفهم يف أنَُّه 
ُدُبرِِهّن يف قبوِلهِن؛ وسبب النُّزول ال يكون خارجاً عن اآلية ، ومىت محلنا اآلية على هذه الصُّورة مل تكن اآلية نزلت 

  .على ذلك السَّبب 
بأن االعتبار بعموم اللَّفظ ال خبصوص السَّبب ، فإن السُّؤال قد يكون خاّصاً واجلواب : وميكن اجلواب عن هذا 

  .كثري عاّماً ، وهو 
َوَما ُتقَدِّمُواْ { : نيَّةَ الولِد ، أو نيةَ اإلعفاف ، وِذكَْر اِهللا أو اخلري؛ كقوله : مفعوله حمذوٌف ، أي } َوقَدُِّمواْ { : قوله 

  ] . ١١٠: البقرة [ } َألْنفُِسكُم مِّْن َخْيرٍ َتجُِدوهُ 
  .هي التَّسمية عند اجلماع : وقال عطاء عن ابن عبَّاس 

جار جمرى التَّنبيه } نَِسآُؤكُْم َحْرثٌ لَّكُمْ { : أن قوله : والَِّذي عندي فيه : وهذا يف غاية الُبعِد : اخلطيب قال ابن 
هؤالء النِّسوان إِنََّما حكم الشَّرع بإباحة وطئهنَّ لكم؛ ألجل أنَُّهن حرث لكم ، أي : على إباحة الوطِء؛ كأنه قيل 

دليالً على اِإلذن يف ذلك املوضع ، واملْنع من غري } فَأْتُواْ حَْرثَكُْم { : قال بعده  بسبب أن يتولَّد الولُد منهن ، مث
{ : ذلك املَوضع ، فلمَّا اْشَتَملت اآليةُ على اِإلذن يف أحِد املوضعني ، واملنع من املوضع اآلِخر ، ال جرم قال 

أكََّد  -تعاىل  -هوِة ، بل كونوا يف قيد تقدمي الطَّاعِة ، مث إنه ال تكُونُوا يف قيد قضاء الشَّ: أي } َوقَدُِّمواْ َألْنفُِسكُْم 
، وهذه التَّهديدات الثَّالثة املَُتوالية ، } واعلموا أَنَّكُْم مُّالَقُوُه { : ، مث أكََّدهُ ثالثاً بقوله } واتقوا اهللا { : ذلك بقوله 

لذيذ ُمْشتَهى ، فثبت أن ما قَْبل هذه اآلية دالٌّ على حترمي هذا ال يليُق ذكرها إالَّ إذا كانت مسبوقة بالنَّْهي عن شيٍء 
  .العملِ ، وما بعدها أيضاً دالٌّ على حترميه؛ فثبَت أَنَّ الصَِّحيح يف تفسري هذه اآليِة ، ما ذهب إليه اجلمهور 

جيوُز أَنْ تعوَد » ُمالَقُوُه « ، واهلاُء يف  ، والالُم حتتملُ التعليل والتعدّي» قَدُِّموا « ُمتعلٌِّق ب » َألنْفُِسكُْم « : قوله 
وَتقَدَّم . احملذوف » قَدِّمُوا « مالقو جزاِئِه ، وأَنْ تعوَد على مفعولِ : على اِهللا تعاىل ، وال ُبد ِمْن حذِف مضاٍف ، أي 

  ] . ٤٦: البقرة [ } ُهم مُّالَقُو َربِّهِمْ الذين َيظُنُّونَ أَنَّ{ : الكالم يف التَّقَوى ، وَتقَدَّم أيضاً تفسري لقاء اهللا يف قوله 



قاله أبو البقاء ، وفيه » َيسْأَلُوَنَك « : للرَُّسول عليه الصالة والسالم لتقدُّم ِذكرِه يف قوله » وََبشِّرِ « والضمُري يف 
عليهما ، وجيوُز أن يكونَ لكلِّ َمْن  تَقدََّم ِذكُْر ما َيُدلُّ: نظٌر؛ ألنَّ ضمَري اخلطابِ والتكلُّم ال حيتاج أَنْ ُيقالَ فيهما 

  .َيِصحُّ منه البِشارة 

لَا يَُؤاِخذُكُُم اللَُّه ) ٢٢٤(ِليٌم َولَا َتْجَعلُوا اللََّه ُعْرَضةً لِأَْيَمانِكُْم أَنْ َتَبرُّوا َوَتتَّقُوا َوُتصِْلُحوا َبْيَن النَّاسِ َواللَُّه َسِميٌع َع
  ) ٢٢٥(لَِكْن ُيؤَاِخذُكُْم بَِما كَسََبْت قُلُوُبكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َحلِيٌم بِاللَّْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم َو

  :حتتملُ وجهني } َألْيمَانِكُْم { الالُم يف قوله 
  .وال جتعلوا اَهللا معدَّى ومَْرَصداً حلَلِْفكُْم : ، تقديره » عُْرَضةً « أن تكونَ مقويةً لتعديِة : أحدمها 
  .ال َتْجَعلُوُه ُعْرَضةً ألْجلِ أَْيمَانِكُْم : للتعيلِ ، فتتعلََّق بفعلِ النهيِ ، أي أن تكونَ : والثاين 

  :فيه ستةُ أوجٍه } أَن َتبَرُّواْ { : قوله 
أَنْ : أهنا يف حملِّ رفع باالبتداِء ، واخلُرب حمذوٌف ، تقديُره :  -وهو قول الزجاج ، والتُربيزي ، وغريمها  -: أحدها 
تتقُوا وُتصِْلُحوا َخْيٌر لكُْم ِمْن أَن جتعلُوه ُعْرَضةً َألْيمانكم ، أو بِرُّكُمْ أوىل وأمثَلُ ، وهذا ضعيٌف؛ ألنه يؤدِّي َتَبرُّوا و

  .إىل انقطاعِ هذه اجلملِة عمَّا قبلها ، والظاهُر تعلُّقُها به 
إرادةَ أنْ : فقيل : رِ ، مث اختلفوا يف تقديرِه أنَّها يف حملِّ نصب على أهنا مفعولٌ من أجله ، وهذا قولُ اجلمهو: الثاين 

لئَالَّ َتَبرُّوا ، قاله أبو : لَِتْرِك أَنْ َتَبرُّوا ، قاله املربُِّد ، وقيل : كراهةَ أن َتَبرُّوا ، قاله املهدويُّ ، وقيل : َتَبرُّوا وقيلَ 
  ]الطويل : [ عبيدة والطَّربيُّ؛ وأنشدا 

  .. .ْهبِطُ َتلَْعةً فَالَ واِهللا َت. . .  -١٠٨٣
لئال تِضلُّوا ، : ، أي ]  ١٧٦: النساء [ } ُيَبيُِّن اهللا لَكُْم أَن َتِضلُّواْ { : ومثلُه » الَ « ال تَْهبِطُ ، فحذف : أي 

 وتقديُر اِإلرادة هو الوجُه ، وذلك أن التقاديَر اليت ذكرناها بعد تقدير اِإلرادة ال يظهُر معناها؛ ملَا فيه من تعليل
 امتناعِ احلَلِْف بانتفاء البِرِّ ، بل وقوع احلَلِْف ُمَعلَّلٌ بانتفاء البِرِّ ، وال ينعقد منهما شرطٌ وجزاٌء ، لو قلَت يف معىن

مل يصحَّ ، خبالِف تقديرِ اِإلرادة؛ فإنه ُيعَلَّل امتناع احلَلِْف بإرادة » إِنْ َحلَفَْت باهللا ، بََرْرتَ « هذا النهي وعلَِّته ، 
  .إِنْ َحلَفَْت ، مل َتَبرَّ ، وإنْ مل َتْحِلْف ، بََرْرَت : جوِد البِرِّ ، وينعقُد منهما شرطٌ وجزاٌء تقول و

قولُ سيبويه والفراء : َيجِيء فيها القوالن : يف أَنْ َتَبرُّوا؛ وحينئٍذ : أنَّها على إسقاط حرف اجلرِّ ، أي : الثالث 
» أَنْ تََبرُّوا « ويتعلَُّق : والكسائَي ، فتكونُ يف حملِّ جرٍّ ، وقال الزخمشري  فتكون يف حملِّ نصبٍ ، وقولُ اخلليل

وهذا التقديُر ال : قال أبو حيان . » وال َتْجَعلُوا اَهللا َألْجلِ أَْيَمانِكُْم عُْرَضةً ألنْ َتَبرُّوا « : بالفعل أو بالعُْرَضِة ، أي 
، فوقع فاصالً بني » َتْجَعلُوا « عنده متعلٌق ب » َألْيَمانِكُمْ « ، وذلك أنَّ يصحُّ للفصل بني العامل ومعمولِه بأجنيبٍّ 

« : الذي هو معموله وهو أجنيبٌّ منهما ، ونظُري ما أجازه أن تقولَ » أَنْ َتَبرُّوا « اليت هي العاملُ وبني » ُعْرَضةً « 
أي » َجاَءين َرُجلٌ ذُو فََرسٍ َراِكبٌ أَْبلََق « : وا على أنه ال جيوُز ، وهو غُري جائزٍ ، وَنصُّ» اْمُرْر وَاْضرِْب بَِزْيَد هِْنداً 

  .رجلٌ ذُو فََرسٍ أَْبلََق راِكٌب ِلما فيه من الفصلِ باألجنيبِّ 
لألمورِ املَْحلُوِف عليها اليت هي البِرُّ والتقَوى : ، أي » أَْيمَانِكُْم « أهنا يف حملِّ َجرٍّ؛ عطَف بيانٍ ل : الرابع 

، » وهو ضعيٌف ملا فيه من َجْعلِ األمياِن مبعىن املَْحلُوِف عليه « : قال أبو حيان . واِإلصالح كما يف احلديث 
إليه  والظاهُر أهنا هي األقسام اليت ُيقَْسُم هبا ، وال حاجةَ إىل تأويلها مبا ذُِكَر من كَْوهنا مبعىن املَْحلُوِف عليه؛ إذ مل َتْدُع

  -صلى اهللا عليه وسلم  -ِف احلديِث ، وهو قوله ضرورةٌ ، وهذا خبال



فإنه ال بد من تأويله فيه باحمللوف عليه ، وال ضرورة تدعو إىل » إِذَا َحلَفَْت َعلَى َيِمنيٍ فََرأَْيَت غَْيرََها َخيْراً ِمْنَها « 
  .ذلك يف اآلية الكرمية 

؛ بالتأويل الذي ذكره الزخمشريُّ ، وهذا أَوْلَى من » انِكُْم َألْيَم« أَنْ تكونَ يف حملِّ جرٍّ على البدلِ من : اخلامُس 
  .وجِه عطِف البياِن؛ فإنَّ َعطَْف البياِن أكثُر ما يكونُ يف األعالم 

أنَّها على إسقاِط حرِف اجلر ، ال على ذلك الوجه املتقدِّم ، بل احلرُف غُري احلرِف ، :  -وهو الظاهرُ  -السادس 
َوالَ : متعلٌق بإِقَْساِمكُْم ، واملعىن » َعلَى « ف » ِإلقَْساِمكُْم َعلَى أَنْ َتَبرُّوا « : تعلِّقِ ، والتقديُر واملتعلُِّق غُري امل

ِحلْنِث ، َتْجَعلوا اهللا ُمعَرَّضاً ومَُتَبدَّالً ِإلقَْسامكُْم على البِرِّ والتقَْوى واِإلْصالَح الَّيت هي أوصاٌف مجيلةٌ؛ َخْوفاً من ا
  !!!إلِقسامِ علَى ما ليس فيه بِرٌّ وال َتقَْوىفكيف با

  :والعُْرَضةُ يف اشتقاقها ثالثةُ أقوال 
الَ َتْجَعلُوُه ُمَعرَّضاً : ؛ من العَرضِ؛ كالقُطَْبِة والُغْرفَة ، ومعىن اآلية على هذا » َمفُْعول « مبعىن » فُْعلَة « أهنا : أحدها 

  ]البسيط : [ ُمعَرٌَّض ، قال كعٌب : ذَا ، أي فُالَنٌ ُعْرَضةٌ لكَ: للَحلِْف من قوهلم 
  ُعْرَضُتَها طَاِمُس اَألْعالَمِ َمْجُهولُ... ِمْن كُلِّ َنضَّاَخِة الذِّفَْرى إِذَا َعرِقَْت  -١٠٨٤

  ]الطويل : [ وقال حبيٌب 
  اِئِميَوِكْيفَ َصفَْت ِللَْعاِذِلَني َعَز... َمَتى كَانَ َسْمِعي ُعْرَضةً ِللَّواِئمِ  -١٠٨٥

  ]الوافر : [ وقال حسَّانُ 
  ُهُم اَألنصَاُر عُْرَضُتَها اللِّقَاُء. . ...  -١٠٨٦

  ]الطويل : [ وقال أوٌس 
  ِلَرْحِلي َوِفيَها هِزَّةٌ َوَتقَاذُُف... وأَْدَماَء ِمثْلَ الفَْحلِ َيْوماً عََرْضتَُها  -١٠٨٧

  .فهذا كلُّه مبعىن ُمَعرَّضٌ لكذا 
َعَرَض الُعوَد على اإلِناِء ، فيعترُض دوَنه ، ويصريُ حاجزاً : ُم ما َتعْرُِضه على الشيِء ، فيكونُ من أهنا اس: والثاين 

ال َنقِْدُر أَنْ : ومانعاً ، ومعىن اآلية علَى هذا النَّهُي عن أَنْ َيْحِلفُوا باِهللا علَى أنَّهم ال َيَبرُّونَ والَ َيتَّقُونَ ، ويقُولُون 
  .ْجلِ َحلِْفَنا َنفَْعلَ ذلك َأل

: [ قويٌّ عليه؛ وقال ابن الزَّبري : ، أي » َجَملٌ عُْرَضةٌ للسَّفَرِ « : أنَّها من العُْرَضة ، وهي القوة ، يقال : والثالث 
  ]الطويل 
  ِللَهْوِي َوَهِذي عُْرَضةٌ الْرحتَاِلنَا... فََهِذي َأليَّامِ احلُُروبِ َوَهِذِه  -١٠٨٨

هي ُعْرَضةٌ للنِّكاح إذا صَلَُحْت له :  قيل لكُلِّ ما صَلُح ِلَشيء فهو ُعْرَضة له ، حىت قالوا للمرأَِة مث. أي قوةٌ وُعدَّةٌ 
  .ال َتْجَعلُوا اليمَني باهللا تعاىل قوةً ألنفسكم يف االمتناعِ عن الربِّ : ومعىن اآلية على هذا 

لَْت يف احلَلِْف جمازاً ملا َجَرْت عادةُ املتعاِقِديَن بتصافُح أَْيماهنم ، وأصلُها الُعْضُو ، واسُتْعِم: مجُع َيِمنيٍ : واَألْيَمانُ 
اسٌم للجهِة اليت تكونُ من ناحيِة هذا الُعْضو ، فينتصُب على الظرف ، : واشتقاقُها من الُيْمن ، واليمُني أيضاً 

وهل املراُد » أَْيُمنٍ وأَْيَماٍن « ُع اليمُني على زَْيٌد َيِمُني َعْمروٍ ، وَبكٌر َيَسارُه ، وُتْجَم: وكذلك اليساُر ، تقول 
  .باَألْيمان يف اآلية القََسُم نفُسه ، أو املُقَْسُم عليه؟ قوالن ، األولُ أَْولَى 

  .وقد تقدََّم جتويُز الزخمشريِّ أن يكونَ املراُد به احمللوَف عليه واستداللُه باحلديث واجلواُب عنه 
  فصل



  :ه اآلية أقواالً كثرية ، وأجودها وجهان ذكر املُفسِّرون يف هذ
هني عن اجلُرأَة على } َوالَ َتْجَعلُواْ اهللا عُْرَضةً َألْيَمانِكُمْ { : ما ذكره أبو مسلم األصفهاين ، وهو أنَّ قوله : أحدمها 

قد : ُعْرَضة له ، فيقُول الرَُّجل  اِهللا بكثَرِة احلَلِْف به؛ وذلك ألنه من أَكْثََر ِذكْر شيٍء يف معًنى من املعاين ، فقد جعلُه
  ]الطويل : [ َجَعلَْتنِي عُْرَضة للَْومك؛ قال الشَّاعر 

  َوالَ َتْجَعلُوين ُعْرَضةَ للَّوَاِئمِ...  -١٠٨٩
{ : ىل ، وقال تعا]  ١٠: القلم [ } َوالَ تُِطْع كُلَّ َحالٍَّف مَّهِنيٍ { : وقد ذَمَّ اهللا تعاىل ِمْن أكثر من احلَلِْف بقوله 

: [ والعرب كانوا يَْمَدُحون اإلنسان باإلقالل من احللف؛ كما قال كثري ]  ٨٩: املائدة [ } واحفظوا أَْيمَاَنكُْم 
  ]الطويل 
  َوإِنْ َسَبقَْت ِمْنُه األَِليَّةُ بَرَِّت... قَِليلُ اَألالََيا حاِفظٌ ِلَيِمينِِه  -١٠٩٠

أن من َحلَف يف كُلِّ قَِليلٍ وكِثريٍ باِهللا ، اْنطَلق ِلَسانُه بذلك ، وال يبقَى لليِمني يف  واِحلكَْمة يف اَألْمرِ بتقليل اَألمياِن؛
اإلنسان  قَلْبِِه وقٌْع ، فال ُيْؤَمُن إقَْدامه على اَألْيَمانِ الكَاِذَبِة ، فيخَْتلُّ ما هو الغََرُض من اليمني ، وأيضاً كُلََّما كان

أََجلَّ وأَْعلَى  -تعاىل  -، كان أكمل يف الُعُبوديَّة ، ومن كمال التَّعظيم أن يكُون ِذكْر اهللا  -تعاىل  -أَكْثََر تعِظيماً هللا 
  .ِعْنَده ، من أَنْ َيسْتشْهِد به يف غرضٍ من اَألغراض الدُّْنيَويَّة 

  ؟كيف َيلَْزم من َتْرك احلَلِْف ُحصُول البِرِّ والتٌّقْوى ، واإلْصالَح بني النَّاسِ: فإن قيل 
أَنَّ من َتَرك احلَلْف؛ الْعِتقَاِده أَنّ اهللا أَْعظَم وأََجلَّ من أَنْ ُيسَْتْشَهد باِمسه املَُعظَّم يف طَلَب الدُّْنَيا ، : فاجلواب 

  .وَخسَاِئس مطالب احلَلِْف ، وال شك أن هذا من أَْعظَمِ أَبَْوابِ البِّر 
  فصل يف سبب النزول

ن رواحة؛ كان بينه وَبْيَن َخَتنِِه على أَِخيه بشري بن النُّْعمان شيء ، فحلف عبداهللا أالّ نزلت هذه اآليةُ يف عبد اهللا ب
قد َحلَفُْت باهللا أالَّ أفَْعل ، فال َيِحلُّ : َيْدُخلَ عليه ، وال ُيكَلَِّمُه ، وال ُيْصِلح َبْيَنه وبني خصمِه ، وإذا قيل لُه فيه ، قال 

  .َزل اهللا هذه اآلية يل إالَّ أنْ تََبرَّ مييين فأْن
نزلت يف أيب بكر الصِّدِّيق ، حني حلف أالَّ ينفق على مسطح حني خاض يف حديث اإلفْك ، : وقال ابن جريج 

ال جتعلوا احللف باهللاِ شيئاً مانعاً لكم من الربِّ والتَّقَوى ، ُيدعى أَحدكم إىل صلة الرَّمحن أو بِرِّ ، فيقول : ومعىن اآلية 
  . أالّ أفعله ، فيعتل بيمينه يف ترك البِّر حلفُت باهللا: 

َخَتم هباَتْين الصفَتْين؛ لتقدُّم مناسبتهما؛ فإنَّ احلَلَْف متعلٌِّق بالسَّْمع ، وإرادة البِرِّ من } واهللا َسِميٌع َعِليٌم { : قوله 
  .ُف ِفْعلِ القلْبِ متعلقةٌ بالِعلْم ، وقَدَّم السميع؛ لتقدُّم متعلِِّقه ، وهو احلَلْ

  .} الَّ يَُؤاِخذُكُمُ اهللا باللغو يف أَْيمَانِكُْم { : قوله تعاىل 
لََغا َيلُْغو لَْغواً ، مثل غََزا َيْغُزو غَزْواً ، ولِغَي َيلَْغى لًَغى مثل لَِقَي َيلْقَى لقًى إذا أتى : مصدُر لََغا َيلُْغو ، يقال : واللَّْغُو 

  -عليه الّصالة والّسالم  -ا ال خري فيه ، أو بِما يلغى إمثه؛ كقوله مبا ال ُيْحتاُج إليه من الكالم ، أو مب

  .» أَْنِصْت فَقَْد لََغْوتَ : إِذَا قُلَْت ِلَصاِحبَِك َيْوَم الُْجمَعِة « 
  ] . ٢٦: فصلت [ } والغوا ِفيِه { : ومن الثاين قوله تعاىل 

  .اللَّغا مصدر للَغيت : قال الفرَّاء 
  :يف القرآن على ثالثة أوجه » اللَّغو « ورد لفظ : قري قال أبو العبَّاس امل

  .مبعىن اليمني بغري عقديٍَّة كهذه اآلية : األول 



: مل جييبوهم؛ ومثله : ، أي ]  ٧٢: الفرقان [ } وَإِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ َمرُّوا ِكراماً { : مبعىن الشَّتيمة؛ قال تعاىل : الثاين 
  ] . ٥٥: القصص [ } غو أَعَْرُضواْ َعْنُه َوإِذَا َسِمُعواْ الل{ 

: ، أي ]  ٢٣: الطور [ } يََتَناَزُعونَ ِفيَها كَأْساً الَّ لَْغٌو ِفيَها { : مبعىن احللف عند شُْرب اخلمر؛ قال تعاىل : الثالث 
  .ال حيلف بعضهم على بعض 

  فصل
: العنكبوت [ } فَكُالًّ أََخذَْنا بِذَنبِِه { : السَّببّية ، كقوله والباء معناها » يؤاخذكم « متعلِّق ب » بِاللَّْغوِ « والباء يف 

  ] . ٦١: النحل [ } َولَْو ُيؤَاِخذُ اهللا الناس بِظُلِْمهِمْ { ، ]  ٤٠
  ]الطويل : [ ما سبق به اللسانُ ِمْن غريِ قصٍد ، قاله الفرَّاء ، ومنه قول الفرزدق : فقيل : واختلف يف اللَّْغوِ 

  إِذَا لَْم ُتَعمِّْد َعاِقَداِت العََزاِئمِ... ْسَت بِمَأُْخوٍذ بِلَْغوٍ َتقُولُُه َولَ -١٠٩١
أَلَْم َتْسَمْع َما قُلُْت ، وأَْنَشد : وُيْحكَى أن احلسن سُِئلَ عن اللَّغو وعن املَسبيَّة ذات زوجٍ ، فنهض الفرزدق ، وقال 

  ]الطويل : [ البيت 
  . . .. َولَْسَت َمبأُْخوٍذ 

  ]الطويل : [ له وقو
  َحالَلٌ ِلَمْن َيبْنِي بَِها لَْم ُتطَلِّقِ... َوذَاِت َحلِيلٍ أَْنكََحْتَها رَِماُحَنا  -١٠٩٢

  .» لَْغٌو « ، وقد ُيطْلَُق على كلِّ كالمٍ قبيحٍ » ما أَذْكَاَك لَْوالَ ِحنْثُك « : فقال احلسن 
: ؛ وقال العجاج ]  ٦٢: مرمي [ } الَّ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغْواً { ، ]  ٧٢: رقان الف[ } وَإِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ { : قال تعاىل 

  ]الرجز [ 
  ِعنِ اللََّغا َوَرفَثَ التَّكَلُّمِ... َوَربِّ أَْسرَابِ َحجِيجٍ كُظَّمِ  -١٠٩٣

؛ قال » لَْغوٌ « د اإلِبل يف الدَِّية ما ُيطرُح من الكالم؛ استغناًء عنه ، مأخوذٌ من قوهلم ِلما ال ُيْعَتدُّ به من أوال: وقيل 
  ]الوافر : [ جريٌر 
  كََما أَلْغَْيَت ِفي الدَِّيةِ احلَُورَا... َوَيْهلُك َوْسطََها املَرْئيُّ لَْغواً  -١٠٩٤

{ : ىل السَّاقط الذي ال يُعتدُّ به سواء كان كالماً أو غريه ، فأَمَّا وروده يف الكالم؛ فكقوله تعا» اللَّغو « : وقيل 
، وقوله ]  ٢٥: الواقعة [ } الَ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغْواً { : وقوله ]  ٥٥: القصص [ } َوإِذَا َسِمعُواْ اللغو أَعَْرضُواْ َعْنُه 

وقال عليه الّصالة ]  ١١: الغاشية [ } الَّ َتْسَمُع ِفيَها الَِغَيةً { ،  ٢٦: فصلت [ } الَّ َتْسَمُع ِفيَها الَِغَيةً { : 
  »أَْنِصْت فَقَْد لَغَْوَت : إِذَا قُلَْت ِلصَاحِبَِك َيْوَم اجلُمَعِة واإلَِماُم َيخْطُُب « : والّسالم 
فيحتمل أن يكون املُراُد وإذا َمرُّوا بالكالم الَّذي يكون لغواً ، ]  ٧٢: الفرقان [ } َوإِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ { : وأما قوله 

َمرُّوا بالفعل الَِّذي يكون لغواً ، وأَمَّا ورود هذه اللَّفظة يف غري الكالم ، فكما ورد فيما ال وإذا : وأن يكون املُراُد 
  .يعتدُّ به من الدِّية يف أوالد اإلِبل 

صوََّت ، واللَّغو ، ما لَهَج به اإلنسانُ ، واللغةُ مأخوذةٌ : ، أي » لََغا الطَّاِئُر « : هو ما ال ُيفهم ، من قوهلم : وقيل 
  .من هذا 

؛ » لَُغة « أي لَهَِج به لََهجَ الُعْصفُورِ بِلَغَاُه ، ومنه قيل للكالم الذي َتلَْهُج به فرقةٌ : ولَِغَي بكذا : وقال الراغب 
ومنه اللغةُ؛ « :  -وقد ذكر أن اللَّغَو ما ال يفيدُ  -أُوِلَع به ، قوال ابن عيسى : جلعلها مشتقةً من لَِغَي بكذا ، أي 

  .، وقد غَلَّطوه يف ذلك » عند غريِ أهِلها لَْغٌو  ألنَّها



  :فيه ثالثة أوجٍه } يف أَْيَمانِكُمْ { : قوله 
  .أن يتعلَّق بالفعلِ قبله : أحدها 
  .» لََغا ِفي ميينه « : أَنْ يتعلََّق بنفسِ املصدرِ قبله؛ كقولك : الثاين 

، وتعرفه من حيث املعىن؛ أنك لو جعلَته صلةً ملوصولٍ ، أن يتعلَّق مبحذوٍف على أنه حال من اللَّْغوِ : الثالث 
وسُمِّي احلَلُف َيميناً؛ ألن العرب كانوا إذا َتحَالَفُوا . اللغو الذي يف أَْيَمانِكُْم : ووصفَْت به اللغو ، لصحَّ املعىن ، أي 

  .وضع أحدهم ميينه يف ميني اآلخر 
  .مىن الشَّيء َألنَّه حيفظ الشَّيء كما حتفظ اليد الي: وقيل 

  فصل يف تفسري اللغو
  :وجوهاً » اللَّغو « ذكر املفسِّرون يف 

من غري قصٍد إليهما » َبلَى واهللاِ « و » الَ واِهللا « : هو قول الرَّجل يف عرض حديثه : قال الشَّافعيُّ وغريه : أحدها 
قول الرَُّجل : َسَبُب ُنُزولِ َهِذه اآلية :  ، وهو قول عائشة ، وإليه ذهب الشَّعيب وعكرمة ، ِلَما َرَوت عائشة؛ قالت

أميان اللَّغو ما كان يف اهلزل : أخرجه الُبخاري ، ويروى عن عائشة ) َبلَى واِهللا ( و ) الَ واِهللا : ( ِفي ُعْرضِ حديثه 
  .واملراء واخلُُصومة ، واحلديث الَّذي ال ينعِقُد عليه القلُب 

يرى أنَّه صاِدٌق ، مث َتَبيَّن أنه خالف ذلك ، وهو قول ابن عبَّاس واحلسن ، هو أن حيلف على شيٍء : وقال آخرون 
  .ومكحول ، وبه قال أبو حنيفة : وجماهد ، وسليمان بن يسار ، والزُّهري ، والسُّدِّّي ، وإبراهيم النَّخعي ، وقتادة 

، ويوجبها ، فيما إذا » َبلَى واِهللا « و » واِهللا  الَ« : أَنَّ الشَّافعيُّ ال يوجب الكفَّارة يف قول الرجل : وفائدة اخلالف 
  .حلف على شيٍء يعتقد أَنَُّه كان ، مث بان أَنَّه مل يكن ، وأَبو حنيفة حيكم بالضِّدِّ من ذلك 

  .هو اليمني يف املعصية ، ال يؤاخذه اهللا باحلَْنِث فيها ، بل حينث وُيكَفِّر : وقال سعيد بن جبري 
الرَّجل حيلف على املعصية كفَّارته أن : ليه كفَّارة ، أُنكفُِّر خطوات الشَّيطان؟ وقال الشَّعيبُّ ليس ع: وقال مسروق 

  .يتوب منها ، وكُلُّ ميني ال حيلُّ لك أن َتِفي هبا ، فليس فيها كفَّارة ، ولو أَمرته بالكفَّارة ، ألمرته أَنْ يُتمَّ على قوله 
  ] . ٥٥: القصص [ } َوإِذَا َسِمُعواْ اللغو أَعَْرُضواْ َعْنُه { : صية؛ قال تعاىل هذا هو اللَّغو؛ ألن اللَّغو هو املع

  .هو اليمني يف الغضب ، وبه قال طاوس : وقال عليٌّ 
ال يُؤاخذكُم اهللاُ : اللَّغو هو اليمني املُكفِّرة ، ُسمِّيت لغواً ، ألن الكَفَّارة أسقطِت اإلمث؛ كأنه قيل : وقال الضَّحَّاك 

  .اللَّْغوِ يف أميانِكُم ، إِذْ كَفَّْرُتم بِ
أَْعَمى اهللا َبصَرِي إن لَمْ أَفَْعلْ كَذَا ، أَْخَرجَنِي اُهللا من « : هو ُدعاء الرَُّجل على نفسه؛ كقوله : وقال زيد بن أسلم 

ال ُيؤَاخذُه اهللا به ، ولو آَخذَ اهللاُ به ،  ُهَو كَاِفٌر إن فََعلَ كَذَا ، فهذا كُلُّه لَْغٌو: أو يقول » َماِلي إِنْ لَْم آِتَك غداً 
َولَْو ُيَعجِّلُ اهللا ِللنَّاسِ { ، ]  ١١: اإلسراء [ } َوَيْدُع اإلنسان بالشر ُدَعآَءُه باخلري { : لَعجَّلَ هلم الُعقُوبة؛ قال تعاىل 

  ] . ١١: يونس [ } الشر استعجاهلم باخلري 
ولكن ُيؤَاِخذُكُم بَِما كَسََبْت قُلُوُبكُمْ { : غري قصٍد؛ لقوله تعاىل بعد ذلك  هو كُلُّ ما يقع سهواً من: وقال القاضي 

ما روت  -رضي اهللا عنه  -يؤاخذكم إذا تعمَّدمت ، ومعلوم أنَّ املقابل للعمد هو السَّهو ، ُحجَّة الشَّافعي : ، أي } 
  :ل قا -صلى اهللا عليه وسلم  -؛ أَنَّ النَّيب -رضي اهللا عنها  -عائشة 

  .» كَالَّ واِهللا ، بَلَى واِهللا ، الَ وَاِهللا : لَْغُو الَيِمنيِ قَْولُ الرَُّجلِ ِفي قَلْبِِه « 
: مرَّ بقوم ينتضلون ، ومعه رجلٌ من أصحابه ، فرمى رجلٌ من القوم ، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وروي أنَُّه 



عليه  -َحَنثَ الرَُّجل يا َرسُولَ اِهللا ، فقال النَّيبُّ : الصالة والسالم  أصبت واِهللا ، مث أخطأ فقال الَّذي مع النَّيب عليه
  .» كُلُّ أَْيَمان الرُّمَاِة لَْغٌو الَ كَفَّاَرةَ ِفيَها ، َوالَ ُعقُوَبةَ « :  -الصالة والسالم 

سانُ على سبيل اِجلدِّ ، ويربط قلبه به ، هو الَّذي يقصد اإلن} ولكن ُيؤَاِخذُكُم بَِما كَسََبْت قُلُوُبكُمْ { : وأيضاً فقوله 
ما ال يقصُد اإلنسان باِجلدِّ ، وال يربط قلبه : وإذا كان كذلك ، وجب أَنْ يكُونَ اللَّْغو كاملقابل له ، ويكُون معناه 

  .ال واهللا ، وبلى واهللا ِمْن غري قصٍد على سبيل العادة : به ، وذلك هو قول القائل يف عرض حديثه 
النَّهي عن كثرة احللِف ، : وتقدَّم أنَّ معناه } َوالَ َتْجَعلُواْ اهللا ُعْرَضةً َألْيَمانِكُمْ { : فَإِنَّه قال قبل هذه اآلية  :وأيضاً 

 -والَِّذين يقولُون على سبيل العادة الَ واهللا ، وبلى واهللا ، ال شك أنَّهم يكثرون احلَلَْف واليمني ، فلمَّا ذكرهم اُهللا 
، وبني أنَّه ال مؤاخذة عليهم ، وال كفارة ، فإجياب مؤاخذهتم } َوالَ َتْجَعلُواْ اهللا ُعْرَضةً َألْيمَانِكُْم { : عقيب قوله 

  .يقتضي إِمَّا أَنْ ميتنعوا عن الكالم ، أو يلزمهم ِفي كُلِّ حلظٍَة كفَّارة ، وكالُهما حرٌج يف الدِّين 
  :واحتجَّ أبو حنيفة بوجوه 

َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ فََرأَى غَْيَرَها َخْيراً مِْنَها فَلَْيأِْت الَِّذي ُهَو َخْيٌر « :  -ليه الصَّالة والسَّالم ع -قوله : األول 
  .، فأوجب الكفَّارة على احلانِِث ُمطْلقاً ، ومل يفصل بني اجلَدِّ واهلزل » َولُْيكَفُِّر َعْن َيِمينِِه 

قه الفسخ ، فال يعترب فيه القصد كالطَّالق والعتاق ، وهاتان احلُجَّتان توجبان الكَفَّارة أَنَّ اليمني معىن ال يلح: الثاين 
  .يف قول النَّاس ال واِهللا ، وَبلَى واهللا ، إذا حصل احلَنثُ 

  ]الوافر : [ أَنَّ اليمني يف اللغة عبارةٌ عن القُوَّة؛ قال الشَّاعر : ويؤيِّد ما قلناه 
  َتلَقَّاَها َعرَاَبةُ بِالَْيِمنيِ... ُرِفَعْت لَِمْجٍد  إِذَا َما َرَيةٌ -١٠٩٥

تقوية جانب البِرِّ على جانب احلنث بسب اليمني ، وإنَّما يفعل هذا يف املوضع : بالقوَّة ، واملقصود من اليمني : أي 
اليمني على املاضي فذلك ال  الَّذي يكون قابالً للتَّقوية ، وهذا إذا وقع اليمني على فعل يف املستقبل ، فأمَّا إذا وقع

يقبل التَّقوية ألبتَّة فعلى هذا فاليمني على املاضي تكون خالية عن الفائدة فأمَّا اليمني على املستقبل ، فإنه قابلٌ 
  .للتَّقوية 

إمَّا أالَّ : بني نقيضني؛ باعتبار وجود اليمني؛ ألنَّها ال َتْخلُو » لَِكْن « َوقعت هنا } ولكن يَُؤاِخذُكُم { : قوله 
  .بل جرْت على اللساِن ، وهي اللَّْغُو ، وإمَّا أن يقِصدَها ، وهي املنعقدةُ : يقصدها القلُب 

  :جيوُز فيها ثالثةُ أوجه » َما « متعلٌِّق بالفعلِ قبله ، والباُء للسببية كما تقدَّم ، و } بَِما كََسَبْت { : قوله تعاىل 
  .ال يؤاخذكم باللغوِ ، ولكن بالكسب : صدر ، وهو اللَّغو ، أي أهنا مصدريةٌ لُتقابل امل: أظهرها 
أكثُر منها » الَِّذي « كََسَبْتُه؛ ويرجُِّح هذا أهنا مبعىن : ، وال ُبدَّ من عائٍد حمذوٍف ، أي » الذي « أهنا مبعىن : والثاين 

  .مصدريةً 
: و ضعيٌف ، ويف هذا الكالم َحذٌْف ، تقديره أن تكونَ نكرةً موصوفةً ، والعائدُ أيضاً حمذوٌف ، وه: والثالثُ 

  .ولكْن يُؤاِخذكُمْ يف أَْيمَانِكُْم مبا كََسَبْت قلوُبكُْم؛ فحذف لداللِة ما قبله عليه 
  فصل
  .العقُد والنِّيَّة : عزمُتم وقصدُتم إىل اليمني ، وكَسبُ القَلْب : ، أي } ُيؤَاِخذُكُم بَِما كَسََبْت قُلُوُبكُمْ { : قوله 

: هو مشرٌك إن فعل أي : هو يف الرَّجل يقول » وَلِكم ُيؤَاِخذُكم مبا كََسَبْت قُلُوُبكُْم « : وقال زيد بن أسلم يف قوله 
  .هذا اللَّغو إالَّ أن يعقد الشِّرك بقلبه ويكسبه 

والَّذي : يمني باِهللا أَنْ يقول واعلم أنَّ اليمني ال تنعقد إالَّ باهللاِ تعاىل أو اسم من أمساِئِه ، أو صفٍة من صفاته ، فال



  .أعبده ، والَِّذي أصلِّي له؛ والَِّذي نفسي بيده ، وحنو ذلك 
  .واِهللا؛ والرَّْحمنِ وحنوه : واليمني بأمسائه؛ كقوله 
  .وعزَّة اِهللا؛ وعظمِة اِهللا؛ وجالل اِهللا؛ وقدرة اِهللا ، وحنوها : واليمني بصفاته؛ كقوله 

أمرٍ يف املستقبل فحنث ، وجبت عليه الكفَّارة ، وإذا حلف على أمرٍ ماضٍ أَنه كان ومل  فإذا حلف بشيٍء منها على
يكُن وقد كان ، إِنْ كان عاِلماً به حال اليمني ، فهو اليمني الغموس وهو من الكبائر ، وجتُب فيه الكفَّارة عند 

  .الشَّافعيِّ ، عاملاً كان أو جاهالً 
عاِلماً ، فهو كبريةٌ ، وال كفَّارة هلا كسائر الكبائر ، وإِنْ كان جاهالً ، فهو ميني  إِنْ كان: وقال أصحاب الرَّأي 

  .اللَّغو عندهم 
ذكر ههنا املؤاخذة  -تعاىل  -َألنَّه « : واحتجَّ الشَّافعيُّ هبذه اآلية على وجوب الكفَّارة يف اليمني الغموس؛ قال 

، وعقد اليمني ]  ٨٩: املائدة [ } ؤَاِخذُكُم بَِما َعقَّدتُُّم األميان ولكن ُي{ : بكسب القلب ، وقال يف آيِة املائدة 
علمنا أن املراد } بَِما كََسَبْت قُلُوُبكُْم { : حمتمل ألن يكون املراد به العقد الَّذي مضادُّه اِحللّ ، فلما ذكر ههنا قوله 

: تلك املُؤاخذة ما ِهَي ، َوبيََّنها يف آية املاِئَدة بقوله من ذلك العقد هو عقد القلب ، وأيضاً ذكر املُؤاخذة ، ومل يبيِّن 
، فتبيَّن أن املَُؤاَخذَة هي الكَفَّاَرة ، فكل ُمؤَاَخذَةٍ ]  ٨٩: املائدة [ } ولكن يَُؤاِخذُكُم بَِما َعقَّدتُُّم األميان فَكَفَّاَرُتهُ { 

فصارت كل واحدٍة منهما ُمفسَّرة لُألخرى من وجٍه ،  من هاتني اآليتني جمملةٌ من وجٍه ، مبيََّنةٌ من وجٍه آخر ،
وحصل من كُلِّ واحدٍة منهما أَنَّ كُلَّ مينيٍ ذكر على سبيل اِجلدِّ وربط القلب به ، فالكفَّارة واجبةٌ فيها ، وميني 

  .الغموس كذلك ، فكانت الكفَّارة واجبةٌ فيها 
  فصل يف كراهية احللف بغري اهللا

والكعبة ، وبيت اِهللا ، ونيبِّ اهللا؛ أو حلف بأبيه وحنو ذلك ، فال يكون مييناً ، وال : مثل أن قال ومن حلف بغري اِهللا 
  .وأخشى أن تكون معصية : جتب فيه الكفَّارة إذا حنث ، وهو ميني مكروٌه؛ قال الشَّافعيُّ 

ر بن اخلطَّاب ، وهو يسري أدرك عم -صلى اهللا عليه وسلم  -روى مالٌك عن نافعٍ ، عن ابن عمر؛ أن رسول اهللا 
إِنَّ اَهللا َيْنَهاكُم أَنْ َتْحلفُوا بآَباِئكُم ، فََمْن «  -صلى اهللا عليه وسلم  -يف ركب وهو حيلف بأبيه؛ فقال رسولُ اهللا 

  .» كَانَ َحاِلفاً فَلَْيْحِلْف بِاهللاِ أَْو لَِيْصُمْت 
  .مبالغةٌ يف ستر الذُّنوب ، ويف إسقاط عقوبتها » الَغفُور  «قد تقدَّم أن } واهللا غَفُوٌر َحلِيٌم { : قوله تعاىل 

فاعلم أن احللم يف كالم العرب األناة ، والسُّكون مع القُدرة والقُوَّة ، ويقال ضع اهلودج على » احلليم « وأمَّا 
كُون ، وحلمة الثَّدي؛ واحلليمُ على أشدِّها قوَّةً يف السَّري ، ومنه اِحللْم ، َألنَّه يرى يف حال السُّ: أحلم اجلمال ، أي 

الوافر [ َيْحلُُم إذا َعفَا مع قُْدَرة ، وأمَّا َحِلَم األدُمي فبالكسر َيحْلَُم بالفتح ، فسد وتثقَّب؛ وقال  -بالضم  -ِمْن َحلُم 
[  

  كََدابَِغٍة َوقَدْ َحِلَم اَألدُِمي... فَإِنََّك َوالِْكتَاَب إِلَى َعِليٍّ  -١٠٩٦
  ]الطويل : [ بالكسر؛ قال اجلعديُّ » اِحللْم « رأى يف نوِمه ، فبالفتح ، ومصدُر األولِ : ، أي » لَمَ َح« وأمَّا 

  بََواِدُر َتْحِمي َصفَْوُه أَنْ ُيكَدَّرَا... َوالَ َخْيَر ِفي ِحلْمٍ إِذَا لَْم َتكُن لَُه  -١٠٩٧
  .بضم احلاِء مع ضمِّ الالم وسكوهنا » احلُلْم « و » حلُلُم ا« : بفتح الالم ومصدُر الثالث » احلَلِّمُ « ومصدُر الثاين 



َوإِنْ َعَزُموا الطَّلَاَق فَإِنَّ اللََّه ) ٢٢٦(ِللَِّذيَن يُْؤلُونَ ِمْن نِسَاِئهِمْ َترَبُُّص أَْرَبَعِة أَْشُهرٍ فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 
  ) ٢٢٧(َسِميٌع َعِليٌم 

هذه مجلةٌ من مبتدأ وخربٍ ، وعلى رأي األخفش من باب الفعلِ : } لِّلَِّذيَن ُيْؤلُونَ ِمن نِّسَآِئهِمْ َترَبُُّص { : قوله تعاىل 
  :يف هذا اجلارِّ مثانيةُ أوجٍه » ِمن نَِّسآئِهِْم « والفاعلِ؛ ألنه ال يشترطُ االعتماد ، و 

  .» يُْؤلُونَ « أنْ يتَعلََّق ب : أحدها 
قد ُضمَِّن يف هذا القََسم : ؟ قلُت « َعلَى » وهو ُمَعدى ب « ِمْن » كيف ُعدِّي ب : فإنْ قلَت « :  قال الزخمشريُّ

  .» ُيبُْعُدونَ من نساِئهم ُمْؤِلَني ، أو ُمقِْسِمني : املخصوصِ معىن البُْعد ، فكأنه قيل 
آلَى من امرأته ، : البقاء نقالً عن غريه؛ أنه يقال  ؛ قاله أبو» ِمْن « و ب » َعلَى « يتََعدَّى ب » آلَى « أنَّ : الثاين 

  .وعلى امرأته 
  .على رأي الكوفيِّني » َعلَى « قائمةٌ مقاَم » ِمْن « أنَّ : الثالث 
على َتْرِك َوطِْء نسائهم ، أو يف ترك وطء : ، ويكونُ مث مضاٌف حمذوٌف ، أي » ِفي « أهنا قائمةٌ مقاَم : والرابع 
  .نسائهم 
  .ُيْؤلُون أَنْ َيْعتَزلوا نَِساَءُهم : زائدةٌ ، والتقدير » ِمْن « أنَّ : س واخلام

« والذين يُُؤلون هلم من نسائهم تربُّصُ أربعة أشهرٍ؛ فتتعلَّق مبا يتعلق به : أَنْ تتعلََّق مبحذوف ، والتقديُر : والسادس 
وجيوُز : ال شهاب الدين وفيه نظٌر؛ فإنَّ الزخمشريَّ قال احملذوُف ، هكذا قَدَّره أبو حيَّان وعزاه للزخمشريِّ ق» لَُهم 

مل ُيرد به أن ثَمَّ شيئاً حمذوفاً ، وهو » لَُهْم « فقوله » ِلي مِْنَك كَذَا « : هلم من نسائهم تََربُُّص؛ كقولك : أن ُيرَاَد 
« أنه أتى بضمري : ، غايةُ ما فيه » ِللَِّذيَن  «باالستقرار الذي تعلَّق به » ِمْن « ، إمنا أراَد أَنْ يعلِّق » لَُهْم « لفظُ 

« ، وال َيجُوُز أن تقوَم » َعلَى « األصلُ : وقيل : تبييناً للمعىن ، وإِلَى هذا املنَحى حنا أبو البقاء؛ فإنه قال » الَِّذيَن 
، » ِللَِّذيَن « َر الذي تعلََّق به قوله مبعىن االستقرار ، يريُد االستقرا» ِمْن « فََعلَى ذلك تتعلَُّق » َعلَى « مقاَم » ِمْن 

بإِعادِة العاملِ » ِللَِّذيَن « إمنا تكونُ بدالً من : مقدرةٌ ، وهي ُمرادةٌ ، فحينئٍذ » لَُهْم « وعلى تقدير تسليم أنَّ لفظة 
والذين « : ظاهرٍ ، وأمَّا تقديُر الشيخ ُمفْلَتاً ، وباجلملِة فتعلُّقه باالستقرار غُري » لِّلَِّذيَن يُْؤلُونَ « ، وإالَّ يبقى قوله 

لو جاء كذلك غَري جمرور بالالم ، َسُهلَ األمُر الذي » الَِّذيَن « ، فليس كذلك؛ ألنَّ » ُيْؤلُونَ ِمن نَِّسآئِهِْم تََربُّصُ 
كما تراه جمروراً بالالم ، ادَّعاه ، ولكن إمنا جاَء كما تراه جمروراً بالالم ، سُهلَ األمُر الذي ادَّعاه ، ولكن إمنا جاَء 

إمَّا أنْ تكونَ : على أحد وجهني » يُْؤلُونَ « وهذا كلُّه ضعيفٌ ُيَنزَّه القرآن عنه ، وإمنا يتعلَّق ب : مث قال أبو حيَّان 
« أنه قيل فك» ِمْن « للسََّببِ ، أي َيْحِلفُون بسبب نسائِهم ، وإمَّا أَنْ ُيَضمَّن معىن االمتناع ، فيتعدَّى ب » ِمْن « 

فهذان َوْجهان مع السنة املتقدِّمة؛ فتكونُ مثانةٌ ، وإن اعتربت مطلَق التضمنيِ » ِللَِّذيَن ميتنُعونَ من نساِئهِم باِإليالَِء 
  .فتجيُء سبعةٌ 

ت اهلمزةُ الثانيةُ ياًء؛ فأُبِدل» إئْالٌء « : أَكَْرَم ُيكْرِم إِكَْراماً ، واألصل : مصدُر آلَى ُيْؤيل ، حنو . احلَلُف : واِإليالُء 
  .» إَِميان « : لسكوهنا وانكسار ما قبلها؛ حنو 

  .ائَْتلَى ، فقُِلَبت الثانيةُ ياًء؛ ِلما تقدَّم : َتأَلَّى وايَتلَى على افَتَعلَ ، واألصلُ : ويقال 
؛ كَعشيَّة وَعَشاَيا ، وجيوُز أن » أَالَيا « األَليَّةُ على األَِليَّةُ واأللُوَّةُ واَأللَْوةُ واِإللَْوةُ ، وُتْجَمُع : يقال هلا : واحلَلْفَةُ 

  ]الطويل : [ ؛ كَركُوَبة ورَكَاِئب؛ قال كُثَيِّر عزَّة » أَالََيا « ُتْجَمَع اَأللُوَّة أيضاً على 



  إِذَا َصَدَرْت ِمْنُه األَِليَّةُ بَرَِّت... قَِليلُ األالََيا َحاِفظٌ لَيِمينِِه  -١٠٩٨
مجع خطيئة واإليالء من ]  ٥٨: البقرة [ } نَّغِْفْر لَكُْم َخطَاَياكُمْ { : م كيف تصريُف أَِليَّة وَأَالََيا عند قوله وقد تقدَّ

  .ال أُجامعك ، أوال أُباضعك ، أو ال أُقاربك : هو اليمني على ترك الوطء؛ كقوله : عرف الشَّرع 
يؤلون من نسائهم أالَّ يطئوهم ، إالَّ أنَّه حذف لداللة الباقي  للَّذين: ومن املفسرين من قال يف اآلية حذف تقديره 

  .عليه 
على املفهوم اللَُّغوِّي ، أَمَّا إذا محلناه على املفهوم الشَّرعي ، مل » اإلِيالَِء « هذا إذا محلنا لفظ : قال ابن ا خلطيب 

  .حيتج إىل هذا اإلضمار 
  .، نقله القرطيب » ونَ للَِّذيَن ُيقِْسُم« : وقرأ أُيبٌّ وابن عباس 

  .» آلَْوا ِمْن نِسَاِئهِم « : وقرأ عبداهللا 
  ]الطويل : [ االنتظاُر ، وهو مقلوُب التَّصبُّرِ؛ قال : والتَّربُص 
  ُتطَلَُّق َيْوماً أَوْ َيُموَت َحِليلُهَا... َتَربَّصْ بَِها َرْيَب املَُنونِ لََعلََّها  -١٠٩٩

  :رِ فيها قوالن وإضافةُ التربُّص إىل األشه
أنَّه من باب إضافة املصدر ملفعوله؛ على االتساع يف الظرف؛ حتَّى صاَر مفعوالً به ، فأُضيَف إليه ، واحلالةُ : أحدمها 

  .َمِسرية يف َيْوم : أي » َبْيَنُهَما َمسِرية َيْومٍ « : هذه كقوله 
وهو مذهٌب كويفٌّ ، والفاعلُ » ِفي « كونُ اِإلضافةُ مبعىن أنه أُِضيف احلََدثُ إىل الظرف من غري اتِّساع ، فت: والثاين 

  .تربُُّصُهمْ أربعةُ أشهرٍ : حمذوٌف ، تقديره 
  فصل

كان ذلك من ضرار أهل اجلاهليَّة ، وكان : كان اإليالء طالقاً ألهل اجلاهلية وقال سعيد بن املُسيَّب : قال قتادة 
يتزوَّجها غريه ، فيحلف أالَّ يقرهبا أبداً ، فيتركها ال أَمياً وال ذات بعلٍ ، الرَُّجلُ ال ُيِحبُّ امرأته ، وال يريد أن 

وكانوا يف ابتداء اِإلسالم يفعلون ذلك أيضاً؛ فأزال اهللا تعاىل ذلك ، وضرب للزَّْوج ُمدَّة َيَترَوَّى فيها ويتأمَّل ، فإِنْ 
  .ة يف املفارقة ، فارقها رأى املصلحة يف ترِك هذه املضارَّة ، فعلها ، وإن رأى املصلح

سُؤال نسائه إِيَّاه من النَّفقِة ما : وطَلَّق ، وسبُب إيالئه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد آلَى النَّبِيُّ : وقال القُرطّيب 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -ألن زينب ردَّت عليه هديَّتُه ، فغضب : ، وقيل » َصحِيح ُمْسِلم « ليس عندُه؛ كذا يف 

  .منُهنَّ ، ذكره ابن ماجه  فآلَى

  فصل
فذهب أكثرهم إىل أَنَُّه إِن حلف ال يَقَْرُب زوجته أبداً ، أَو َسمَّى ُمدَّة أكثر من أربعة أشهر يكون مؤْلياً ، فال يتعرَّض 

هي الرُّجُوع : ئَة هلا قبل مضي أربعة أشهرن وبعد ُمضيِّها ُيوقُف وُيؤمُر بالفيئة أو الطَّالقِ بعد ُمطالبِة املرأة ، والفَْي
  .عمَّا قال بالوطء إن قََدر عليه ، وإن مل َيقِْدر فبالقَْول ، فإن مل َيِف ومل ُيطَلِّق ، طَلَّق عليه احلاكم واحدة 

  .عمرن وعثمان ، وعليٌّ ، وأبو الدرداء ، وابن عمر : وذهب إىل الَوقِْف بعد ُمِضيِّ املُدَِّة 
كُلُّهم يقول بوقف املُْؤيل ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -بضعة عشر من أصحاب النيب أْدَركُْت : قال ُسليمان بن يسار 

  .وإليه ذهب سعيد بن ُجبري ، وُسلَْيمان بن يسار ، وجماهد ، وبه قال مالك والشَّافعي وأمحد وإِسحاق 
ابن عبَّاس وابن مسعود ،  إذا مضْت عليها أربعةُ أشهر ، يقع عليها طَلْقَةً بائنة ، وهو قول: وقال بعض أهل العلم 

  .وبه قال ُسفيانُ الثَّورِيُّ وأصحاب الرَّأي 



تقع طلقة رجعيَّةً ، ولو حلف أالَّ يطأَها أَقَلَّ من أربعة أشهر ، ال يكون ُمْؤلياً ، : وقال سعيد بن املُسيَّب والزُّهري 
ميني على الصَّحيح ، ولو حلف أالَّ يطَأََها أربعة بل هو حانثٌ إذا وطئها قبل ُمِضيِّ تلك املُدَّة ، وجتب عليه كفَّارة 

أشهرٍ ، ال يكون مُؤلياً عند من يقول بالوقف بعد ُمِضيِّ املُدَّة ، ألن بقاء املُدَّة شرط للوقف ، وثبوت املُطَالبة بالفيئة 
  .ق ُمبِضيِّ املُدَّة أو الطَّالق ، وقد مضِت املُدَّة ، وعند من ال يقول بالوقف ال يكون مؤلياً ويقُع الطَّالَ

  .وقال ابن عبَّاس ال يكون ُمْؤلياً حىت حيلف ال يَطأَها أبداً 
  .أي ُمدَّة َحلَف َعلَيها ، كان ُمؤلياً وإن كان َيْوماً : وقال احلسن البصريِّ وإسحاق 

  فصل
ومل ُتطالبه ، ومل ترفعُه إىل  إذا حلف أَالَّ يطأ امرأتُه أكثر من أربعة أشهرٍ؛ فانقضت األربعة أشهرٍ: قال القرطيبُّ 

  .احلاكم ، مل يلزمه شيء عند مالٍك وأكثر أهل املدينة 
  .طلقة باِئَنة : يلزمه بانقضاء اَألربَعة أَشهر طلقة رجعيَّة ، وقال بعضهم : وقال بعض أصحابنا 

  .ما ذهب إليه ماِلٌك ، وأكثر أَْهلِ املدينة وأصحابه : والصَِّحيح 
  !الء يف الغضب؟فصل هل ينعقد اإلي

وهو قول اللَّيث ،  -رضي اهللا عنه  -ال يكون إيالًء إالَّ يف حالِ الَغَضبِ ، وهو املشهور عن عليٍّ : قال ابن عبَّاس 
  .ال يكون اإليالُء إالَّ على وجه مغاضبٍة ومشادَّة : والشَّعيب ، واحلسن ، وعطاء قالوا 

وهو قول ابن مسعود ، والثوري ومالك وأهل العراق  يكون يف غضبٍ ، وغري غضبٍ ،: وقال ابن سريين 
  .والشَّافعيِّ وأمحد 

  فصل
  .واملدخول هبا وغري املدخول هبا سواٌء يف ِصحَّة اإليالء منها 

والذِّمِّيُّ ال يصحُّ إيالؤه كما ال يصحُّ طالقُه ، وال ِظهَاُرُه؛ ألن نكاح أهل الشِّْرِك عندنا ليس بنكاحٍ : قال القرطيب 
  .حٍ صحي
  فصل

 وُمدَّة اإليالء أربعة أشهر يف حق احلُرِّ والعبدِ ألنَّها ضُرِبت ملعىن يرجع إىل الطَّبع ، وهو ِقلَّةُ صرب املرأَة عن الزَّوج ،
  .فيستوي فيه احلُرُّ والعبُد؛ كُمدَّة الفَْيئَِة وُمدَّة الرِّضاع 

برِقِّ الرَُّجل؛ : ينتصف بِرِقِّ املرأة ، وعند مالٍك : حنيفة  ينتصف بالرِّقِّ ، إالَّ عند أيب: وعند مالٍك وأيب حنيفة 
  .كقوهلما يف الطَّالَق 

فتناول الكُلَّ من غري ختصيصٍ ، والتَّخصيص خالف الظَّاهر } لِّلَِّذيَن ُيْؤلُونَ ِمن نِّسَآِئهِمْ { : ظاهر قوله تعاىل : ولنا 
  .، واملعىن املَُتقَدِّم مينع التَّْخِصيص 

  .وأََجلُ املُؤيل من يوم حلف ، ال ِمْن يوم املرافعة إىل احلاكم : لقرطيبُّ قال ا
  فصل فيمن يصح منه اإليالء ومن ال يصح

  .كُلُّ َزْوج يتصوَّر منه الَوقَاع ، وكان تصرُّفه ُمْعترباً يف الشَّْرع ، َصحَّ منه اإليالُء 
يصحُّ اإليالُء يف حال الرَِّضى والغضب ، ويصحُّ : وقال غريه  ال َيِصحُّ اإليالُء إالَّ يف حال الغضب ،: وقال مالٌك 

  .نسائي طواِلٌق ، وقع عليها الطَّالَُق : اإليالُء من الرَّجعيَّة؛ ألهنا زوجة؛ بدليل أَنَّه لو قال 
قي منه ما ميكنه أن ُيَجامع وإيالء اخلَِصيِّ صحيٌح ، ألنه ُيَجامع كالفحلِ ، وإمنا فُِقد يف َحقِّهِ اِإلْنزَالُ ، واجملبوب إن ب



  .به ، َصحَّ إِيالؤه ، وإن مل َيْبَق ، فيه خالٌف 
  .ال َيِصحُّ إيالؤه : قال أبو حنيفة 

  .، فلو آلَى منها مث َتَزوَّجها ، مل يكن ُمْؤِلياً ] من أَجَْنبيَّة [ َيِصحُّ لعموم اآلية ، وال يصحُّ اإليالء : وقال غريه 
  فصل

بغري ميني إضراراً هبا ، أُمر بوطئها ، فإن امتنع إضراراً هبا ، فرَّق احلاكم بينه وبينها ، من غري  فإن امتنع من وطئها
  .ضرب ُمدَّة 

ُيضرُب له أجلُ اإليالِء ، فإذا حلف ال يطؤها حىت يفطم ولدها؛ لئال ُيْمَغلَ بولدها ، ومل يرد إضراراً هبا حىت : وقيل 
  .كُن هلا ُمطَالبته َيْنقَِضي أََمدُ الرِّضاع ، مل ي

  فصل
أو بغريه ، فإِن َحلَف باهللا تعاىل كان مُؤلياً ، مث إن جامعها يف  -تعاىل  -املُْوِلي ال خيلُو إّما أن حيلف َتْرك الَوطِْء باهللا 

  :ُمدَّة اإليالِء ، َخَرَج عن اإليالِء ، وهل جتب عليه كَفَّارة؟ فيه قَْوالَن 
ألنه ال  -تعاىل  -كما قَدَّمناه؛ لعموم الدَّالِئل املوجبِة للكَفَّارِة عند اِحلْنِث باليمني باهللا  أن عليه الكَفَّارة: أصّحهما 

  .مث ُيكَلُِّمَها » واهللا ال أُكَلُِّمِك « : مث َيقْرَُبَها ، وبني قَوله » واهللا ال أَقْرَُبِك « : فَْرَق بني قوله 
  .} فَإِنْ فَآُءوا فَإِنَّ اهللا غَفُوٌر رَّحِيٌم { : ىل ال كَفَّارة عليه؛ لقول تعا: والقول الثاين 

ولو كانت الكَفَّارة واجبةٌ لذكرها ، واحلاجة مناسبةٌ إىل معرفتها ، وال جيوزُ تأِخري البيان عن وقِت احلاجة ، 
  .والُغفران يوجُب ترك املُؤَاَخذِة 

 -عليه الصَّالة والسالم  -بيَّنها على لسان رسوله  -تعاىل  -نه بأنه إمنا ترك الكَفَّارة هُهنا أل: ولألَوَِّلني أن جييبوا 
يدل على عدم العقاب ، وهو ال ُينايف وجُوب الفِْعل ، » غَفُوٌر رَِّحيٌم « : يف سَاِئر املواضع ، وَتْرُك املَُؤاخذة بقوله 

  .دُّ والِقَصاُص كما أن التَّاِئب عن الزِّنا والقَْتلِ ال ِعقاب عليه ، ومع ذلك جيُِب عليه احلَ
إن َوطَأُْتِك فعبدي ُحرٌّ ، أَْو أَْنت طاِلٌق ، أو ضرتك طَاِلق ، : وأما إن كان احلالف يف اإليالء بغري اِهللا؛ كما إذا قال 

ة ، فقال إن وَطَأُْتِك فَِللَّه عليَّ ِعْتق َرقبة ، أو صدقة ، أو َصْوم ، أو َحّج ، أو صال: أو التزم أمراً يف الذِّمَّة ، فقال 
 -ال يكون ُمؤِْلياً؛ ألن اِإليالَء املعهُود هو احللُف باِهللا؛ ولقوله : ، َوأَمحُد يف ظاهر الرِّواية عنه » القِدميِ « الشَّافعي يف 

  : -عليه الصالة والسالم 

  .» َمْن َحلََف فَلَْيْحِلْف بِاِهللا « 
إنه يكُون ُمْؤِلياً؛ ألن لفظ اإليالِء يََتناَولُ  -ومالك ومجاعة وهو قول أيب حنيفة  -» اجلَدِيِد « وقال الشَّافعيّ يف 

َعلَّق الكُلَّ ، وعلى القولني فيميُنُه منعقدة ، فإن كان قد َعلَّق به طالقاً أو ِعْتقاً ، وقع بَِوطِْئه ذلك املَُعلَّق ، وإن كان املُ
  .ا كَفَّارة ميني ، وإِمَّا الَوفَاء مبا َسمَّى التزام قُْربة يف الذِّمَّة ، فعليه ما يف نذرِ اللَّجاج ، إِمَّ

يكون مُْؤلياً ، فبعد أَْرَبَعة أشهر يضيق اَألْمر عليه ، حَتَّى َيفيء أو ُيَعلِّق ، َوإِنْ : أنا إن قلنا : وفائدة هذين القولني 
  .ال يكون ُمْؤلياً ، ال يضيُق عليه اَألمر : قلنا 

هو َيُهوديٌّ ، أو نصراينٌّ ، أو زاٍن إن : أو املالِئكَة ، أو الكَعبة أال َيطَأَها أو قال  فإن حلف بالنَّبِّي: قال القرطيب 
إن شاء اهللا ، فإنَّه يكون مُؤلياً ، فإن َوِطئََها ، : وإن حلف أال َيطَأَها ، واستثىن فقال : وِطئَها ، فليس بُِمْؤلٍ ، قال 

  .فال كَفَّارة عليه 
  .ليس بِمؤلٍ ، وهو الصَّحيُح : » املَْبُسوِط « وقال ابن املاجشون يف 



الظلُّ؛ لرجوعه من بعد : َرَجَع والفَْيُء : فَاَء َيِفيُء فَْيئَةً : منقلبةٌ عن ياء؛ لقوهلم » فَاَء « ألُف } فَإِنْ فَآُءوا { : قوله 
  ]الطويل : [ الزوال ، وقال َعلْقََمةُ 

  ذَوَاُت الُعُيون َوالَبَناِن املَُخضَّبِ... زُّنِي فَقُلُْت لََها ِفيِئي فََما َتسَتِف -١١٠٠
الفَيء ما كان بالَعِشيِّ؛ ألنه الذي نسختُه الشَّمُس ، والظَّلُّ ما كان بالغداة؛ ألنه : فقالوا : وفّرقوا بني الفَْيِء والظِّل 

: الواقعة [ } وَِظلٍّ مَّْمُدودٍ { : عاىل مل تنسخه الشَّمس ، ويف اجلنة ِظلٌّ وليس فيها فَْيٌء؛ ألنه ال َشْمَس فيها؛ قال ت
  ]الطويل : [ ؛ وأنشد ]  ٣٠

  َوالَ الفَْيُء ِمْن َبْرِد الَعِشيِّ َتذُوُق... فَالَ الظِّلُّ ِمْن َبْرِد الضَُّحى َتْسَتِطيُعُه  -١١٠١
  .مة ، حكاه الفَرَّاء عن العرب سريُع الرُّجوع عن الَغَضبِ إىل احلَالَِة املتقدِّ: فُالَن سريُع الفيئة ، أي : وقيل 

: معناه » فَاُءوا « : فَْيء؛ كأنه كان هلم فرجع إِلَيهم ، فقوله : وقيل ملا َردَّه اهللا على املُسلمني من مال املُْشرِكني 
  .َرَجعُوا َعمَّا َحلَفُوا عليه من َتْرك اِجلَماع ، فإنه غَفُوٌر َرحِيٌم 

  فصل يف وجوب الكفَّارة
  .مجهور الُعلماء أَْوَجبُوا الكَفَّارة على املُْؤيل إذا فاء جبماع امرأته :  قال القُرطّيب

  .ال كَفَّارة عليه : وقال احلسن 
  .إِذَا كَفَّر عن ميينه ، سقط عنه اإليالَء : قال القرطيب 

  :وجهان » الطَالََق « يف نصب } َوإِنْ َعَزُمواْ الطالق { : قوله تعاىل 
  ]الوافر : [ ، قال » َعلَى « يتعدَّى ب » َعَزَم « قاط اخلافضِ؛ ألنَّ أنه على إس: أحدمها 
  َألْمرٍ مَّا ُيَسوَُّد َمْن َيسُوُد... َعَزْمُت َعلَى إِقَاَمِة ِذي َصَباحٍ  -١١٠٢
  .؛ فينتصب مفعوالً به » َنَوى « معىن » َعَزَم « أن ُتَضمَّن : والثاين 

َعَزم َيْعزُِم َعْزماً وُعْزماً بالفتحة والضمة ، وَعزَِميةً وِعَزاماً بالكَْسر ، ويستعمل مبعىن :  َعقُْد القلبِ وتصميُمه: والَعْزُم 
: والطالُق . توطُني النَّفْسِ على املُراِد املَطْلُوب ، واَألمر املَقُْصود : َعَزْمُت َعلَْيَك لََتفَْعلَنَّ؛ والعزُم والَعزِميةُ : القََسم 

  .أصلُه االنطالق احناللُ العقِد ، و
مهملة؛ قد ُترِكت يف املرعى ، ال قيدَ : نعجةٌ طاِلٌق ، وناقةٌ طاِلق أي : التَّخليةُ ، يقال : والطَّالق : وقال القرطيب 

طَلَقَْت بفتح الالم َتطْلٌُق فهي طاِلقٌ : بضم الطَّاء والالم ، واجلمع أَطالٌق ويقال : عليها وال َراِعَي وبعري طُلُق 
  ]الطويل : [ قَةٌ؛ قال األعشى وطَاِل

  .. .أََيا جَارََتا َبينِي فَإِنَِّك طَاِلقَْه  -١١٠٣
والطالُق جيوز أَنْ يكون مصدراً ، أو اسَم مصدرٍ ، وهو . بالضم ، وأنكره األخفش » طَلُقَْت « : وحكى ثعلب 

  .التطليُق 
فَلُْيوِقُعوُه ، وقرأ عبداِهللا : وَيظَْهُر أنَّه حمذوٌف ، أي : حيان  ظاهُره أنَّه جواُب الشرِط ، وقال أبو} فَإِنَّ اهللا { : قوله 

  .والضمُري لَألْشُهرِ » ِفيَها « وقرأ أُيبُّ » فَإِنْ فَاُءوا فيهنَّ « : 
ا كان يَرى وقراءةُ اجلمهورِ ظاهُرها أنَّ الفَْيئَة والطَّالق إمنا تكونُ بعد ُمِضيِّ األربعة األشهر ، إالَّ أنَّ الزخمشريَّ ملَّ

وهو أنَّ الفَْيئَة يف ُمدَّة األربعِة األشهرِ ، ويؤيُِّده القراءةُ املتقدَِّمةُ ، احتاَج إىل تأويل اآليِة مبا نصُّه : مبذهبِ أيب حنيفة 
» : له موقٌع صحيٌح؛ ألنَّ قو: كيف موقُع الفاِء ، إذا كانت الفيئةُ قبل انتهاِء مدِة التربُّصِ؟ قلت : فإِنْ قلَت « : 

أنَّا : ، والتفصيلُ َيعْقُب املُفَصَّلَ ، كما تقول } لِّلَِّذيَن يُْؤلُونَ ِمن نِّسَآئِهِْم { : تفصيلٌ لقوله « َوإِنْ َعَزُموا . فَإِنْ فَاَءُوا 



« : ، قال أبو حيان » ما أََتَحوَّلُ نزيلُكُْم هذا الشَّْهَر ، فإِنْ أَْحَمْدُتكُْم ، أَقَْمُت عنَدكُْم إىل آخره ، وإالَّ مل أقُم إالَّ َرْيث
أََنا » : وليس بصحيحٍ؛ أل ، َّ ما مثل به ليس نظَري اآليِة؛ أال تَرى أنَّ املثالَ فيه إخباٌر عن املُفَصَّل حاله ، وهو قوله 

ل اجلزاء ، واآليةُ ، وما بعد الشرطنيِ ُمصَرٌَّح فيه باجلواب الدالِّ على اختالف متعلَّقِ فع« َنزِيلُكُْم هذا الشَّْهر 
:  ليَسْت كذلك؛ ألنَّ الذين ُيؤلُونَ ليس ُمْخبَراً عنهم ، وال ُمْسَنداً إليهم ُحكٌْم ، وإمنا احملكُوُم عليه تربُُّصُهْم ، واملعىن

ُر أَنَّهُ َيْعقُُب تربُّصَ فالظاه« فَإِنْ فَاُءوا َوإِنْ َعَزُموا » : تربُُّص املُؤلني أربعةَ أَشُْهرٍ مشروٌع هلم بعد إيالئهم ، مث قال 
اللفظُ ، املدِة املشروعِة بأَْسرَِها ، ألنَّ الفيئةَ تكونُ فيها ، والَعْزَم على الطالقِ بعدَها؛ ألنَّ التقييد املغاير ال َيُدلُّ عليه 

اُء ُمؤِثُرونَ ، وإنْ َعَزَم على الرحيلِ ، للضَّْيِف إكراُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ، فإنْ أقاَم ، فنحُن كرم» : وإمنا يُطابُق اآليةَ أَنْ تقول 
  .» ، فاملتباَدُر إىل الذِّْهنِ أنَّ الشرطني مُقَدََّراِن بعد إكرامِه « فله أن َيْرَحلَ 

  .َسِميٌع ِإليالِئه ، عليم بعزِمه : قال أبو حنيفة } َسِميٌع َعِليٌم { : قلوه 
  .ملوطوءة مبلك اليمني ال يكون فيها إيالٌء ، إذ ال يقع عليها طالٌق دلَّت هذه اآلية على أَنَّ اَألمة ا: قال القرطيب 

  فصل
  .إنه ال يكون ُمؤِْلياً حىت حيلف أالَّ يطأها أربعة أشهر أو فيما زاد : قال أبو حنيفة والثَّوري 

  .ال يكون ُمؤلياً حتَّى تزيد املُدَّة على أربعة أشهر : وقال الشَّافعّي وأمحد ومالك 

أنه إذا آلَى منها أكثر من أربعة أهشرٍ أجل أربعة أشهرن وهذا املُدَّة تكون َحقّاً للزَّوج ، فإذا : الف وفائدة اخل
إذا : مضت تطالب املرأة الزَّوج بالفيئة أو بالطَّالق فإن امتنع الزَّوُج منهما ، طلَّقها احلاكُم عليه ، وعند أيب حنيفة 

  .الشَّافعي وجوٌه  حجة. مضت أربعةُ أشهر ، يقُع الطَّالق 
} َوإِنْ َعَزُمواْ الطالق فَإِنَّ اهللا َسِميٌع َعِليٌم { ، } فَإِنْ فَآُءوا فَإِنَّ اهللا غَفُوٌر رَّحِيٌم { يف قوله » الفاء « أنَّ : األول 

  .يقتضي كون هذين احلُكمني مشروعني متراخياً على انقضاء اَألْرَبعة أشُهر 
لِّلَِّذيَن ُيْؤلُونَ ِمن { : وهذا ضعيٌف ، ألن قوله : الزَّخمشريِّ املتقدِّم على سبيل اإليراد قال ابن اخلطيب ملا ذكر قول 

  :إشارةٌ إىل ُحكمني } نَِّسآئِهِْم تََربُُّص أَْرَبَعةِ أَشُْهرٍ 
  .صدور اإليالء عنهم : أحدمها 
  .وجوب َترَبُّص هذه املُدَّة على النَِّساء : والثاين 

: ورد عقيب ذكرمها معاً ، فال ُبدَّ وأن يكون هذا احلُكُم مشروعاً عقيب اَألمرين » فَإِن فَآُءوا « : والفاء يف قوله 
أََنا أَنْزِلُ ِعْندَكُم؛ « : عقيب اإليالِء ، وعقيب ُحُصولِ التََّربُّص يف هذه املُدَّة ، خبالف املثال الَِّذي ذكرُه ، وهو قوله 

صارت مذكُورة عقيب شيء واحٍد ، وهو النُّزول ، » الفاء « ؛ ألن هناك » لُت فإن أكرمتموين بقيُت وإال تََرحَّ
عليه واقعاً بني » الفَاُء « وهي ُهنا مذكورة عقيب ذكر اإليالء ، وذكر التَّربُّص ، فال ُبدَّ وأن يكُون ما دخلت 

  .هذين األمرين 
  .يف أنّ وقوع الطَّالَق ، إنَّما يكون بإيقاع الزَّوج  صريٌح} َوإِنْ َعَزُمواْ الطالق { : قوله : احلجة الثَّانية 

  .يقع الطَّالَق بُِمِضيِّ املُدَّة ، ال بإيقاع الزَّوج : وعند أيب حنيفة 
  .اإليالء املتقدِّم } َوإِنْ َعَزُمواْ الطالق { : اإليالُء طالقٌ يف نفسه؛ فاملراد من قوله : فإن قيل 
وإن َعَزُموا الَِّذين يُؤلُونَ ِمْن « : ال ُبدَّ وأن يكون معناه } َوإِنْ َعَزُمواْ الطالق {  :هذا بعيد؛ ألن قوله : فاجلواب 

فجعل املُؤيل عازماً ، وهذا يقتضي أن يكون اإليالُء والعزم قد اجتمعا ، وأما الطَّالق فهو ُمتعلَُّق » نِسَاِئُهمُ الطَّالق 
ذن الطَّالَق ُمتأَخِّر عن الَعْزمِ ال حمالة ، واإلِيالُء إمَّا أن َيكُون مقارناً للعزم العزم ، وُمتعلِّق العزم ُمتأخٌر عن لعزم؛ فإ



  .أو متقدِّماً عليه ، وهذا يُفيد أن الطَّالق ُمَغاير لذلك اإلِيالِء 
من الزَّوج شيٌء يكون  يقتضي أن يصدَر} َوإِنْ َعَزُمواْ الطالق فَإِنَّ اهللا َسمِيٌع َعِليٌم { : قوله تعاىل : احلجة الثَّالثة 

  .» وإِن َعَزُموا الطَّالَق وطلّقوا فاُهللا مسِيٌع لكَالَمِهِم ، َعِليٌم مبا يف قُلُوبِهِم « : مسموعاً وما ذاك إالَّ أن نقول تقديره 
  .ِلَم ال جيوزُ أن َيكُون املُرادُ إن اهللا َسِمبٌع ِلذَِلك اإليالِء : فإن قيل 
د مل حيُصل على نفس اإليالء ، بل إنََّما حصل عن شيٍء حصل بعد اإليالء ، فال ُبدَّ وأن أنّ هذا التهدي: فاجلواب 

  .هتديداً عليه } فَإِنَّ اهللا َسمِيٌع َعِليٌم { : َيْصُدر عن الزَّوج بعد ذلك اإليالء ، وهو كالم غريه؛ حىت يكون قوله 
ظاهره التَّخيري بني اَألمرين؛ وذلك يقتضي أن يكون ثبوهتما » َزمُوا َوإِنْ َع« ، » فَإِنْ فَاُءوا « : قوله : احلجة الرَّابعة 

  .واحداً ، وعلى قول أيب حنيفة ليس األمر كذلك 

أَنَّ اإليالء يف نفسه ليس بطالقٍ ، بل هو حلٌف على االمتناع عن اجلماع ُمدَّة خمصوصة ، إالَّ أنّ : احلجة اخلامسة 
من الزَّمان؛ وذكل َألنَّ الرَُّجل قد يتُرك مجاع املرأة ُمدَّة من الزَّمان ال بسبب  الشَّرعَ ضرب لذلك مقداراً معلوماً

ة املضاّرة ، وهذا إّنما يكُون إذا كان الزََّمانُ قصرياً ، فَأَمَّا ترك اجلماعِ زماناً طويالً ، فال َيكُون إالَّ عند قصد املضَارَّ
راً غري مضبوٍط ، قَدَّر له الشَّارع حّداً فاِصالً بني القَِصري والطَّويل ، ، وملا كان الطُّول والِقصُر يف هذا الباب أَم

وذلك ال ُيوجُب وقُوَع الطَّالق ، بل الالِئُق حبكم الشَّرع عند ظهور قصد املضارَّة ، أن َيأُْمر بترِك املََضارَّة ، أو 
  .ضرب اَألجل يف ُمدَّة العننيِ وغريه بتخليصها من قَْيد اإليالِء ، وهذا املعىن ُمْعَتٌرب يف الشَّرع؛ ك

  .» فَإِنْ فَاُءوا ِفيهِنَّ « : قراءة عبداهللا بن مسعود :  -رضي اهللا عنه  -حجة أيب حنيفة 
أنّ القراءة الشَّاذَّة مردودة؛ ألن القرآن ال َيثُْبُت كونه قُرآناً إالَّ بالتَّواُتر؛ فحيث فلم يثُبت بالتَّواتر ، : واجلواب 
  .أنَّه ليس بقُرآن وأَْوىل النَّاس هبذا أبو حنيفة؛ فإّنه تََمسَّك هبذا احلرف يف أَنَّ التَّسمية ليست من القُْرآن قطعنا ب

نْ كُنَّ ُيْؤِمنَّ بِاللَّهِ ي أَْرَحاِمهِنَّ إَِوالُْمطَلَّقَاُت َيَترَبَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ ثَلَاثَةَ قُُروٍء َولَا َيِحلُّ لَُهنَّ أَنْ َيكُْتْمَن َما َخلََق اللَُّه ِف
ْيهِنَّ بِالَْمْعرُوِف َوِللرَِّجالِ َعلَْيهِنَّ َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوُبعُولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ ِفي ذَِلَك إِنْ أَرَاُدوا إِْصلَاًحا َولَُهنَّ ِمثْلُ الَِّذي َعلَ

  ) ٢٢٨(َدَرَجةٌ وَاللَُّه َعزِيٌز َحكِيٌم 

  .اإليالء ، وأن الطّالق قد يقُع بيَّن تعاىل ُحكم املرأة بعد التَّطِْليق  -عزَّ وجلَّ  -ملا ذكر 
ِليَترَبَّْصَن ، : مبتدأٌ وخٌرب ، وهل هذه اجلملةُ من بابِ اخلربِ الواقعِ موقَع األمر ، أي : } واملطلقات يََترَبَّْصَن { : قوله 

وُحكْمُ : لفظها أمٌر؛ على تقدير الم األمرِ ، وَمْن جعلها على باهبا ، قدَّر  إنَّ: أو َعلَى باهبا؟ قوالن ، وقال الكوفيون 
  .املصدرية من الثاين ، وهو بعيٌد جّداً » أن « ِمن األول ، و » ُحكُْم « املطلَّقَاِت أَنْ يتربَّْصَن ، فحذف 

  :وجهني  يتعدَّى بنفَسه؛ ألنه مبعىن اْنَتظََرن وهذه اآليةُ حتتِملُ» َترَبََّص « و 
ثَالَثَةَ « يتربَّْصَن التزويَج أو األزواَج ، ويكونُ : أن يكون مفعول التربُّص حمذوفاً ، وهو الظاهُر ، تقديُره : أحدمها 

  .على هذا منصوباً على الظرف؛ ألنَّ اسُم عدٍد مضاٍف إىل ظرٍف » قُُروٍء 
  .ينتظرونَ ُمِضيَّ ثالثِة قُُروٍء : ي أ» ثَالَثَةَ قُُروٍء « أن يكون املفعولُ هو نفسَ : والثاين 

أَنْ يتعلَّق املنفصلِ يف مثلِ هذا التركيب : فيحتمل وجهني ، أحدمها ، وهو الظاهُر [ } بِأَْنفُِسهِنَّ { : وأمَّا قوله 
مل ُجيز؛ لئالَّ َيَتَعدَّى ِفْعلُ »  اهلِْندَاُت َيتََربَّْصَن بِهِنَّ« : واجٌب ، وال جيوُز أَنْ يُؤَتى بالضمريِ املتصل ، لو قيل يف نظريِه 

  .املضمر املنفصلِ إىل ضمريِه املتصل يف غري األبواب اجلائز فيها ذلك 



تأكيداً للمضمرِ املرفوع املتصلِ ، وهو النونُ ، والباُء زائدة يف التوكيد؛ َألنَّه جيوزُ » َبأَنْفُِسهِنَّ « أن يكونَ : والثاين 
فال تتعلَُّق : ؛ وعلى هذا » َجاَء َزْيدٌ َنفُْسُه وِبِنَفِْسِه َوَعْيُنُه َوبِعَْينِِه « : ُمؤكَّداً هبما؛ تقولُ زيادهتا يف النفسِ والعنيِ 
ال جائزٌ أن تكونَ تأكيداً للضمري؛ ألنَّه كانَ جيُب أن ُتَؤكََّد بضمريِ رفعٍ منفصلٍ؛ ألنه ال : بشيء لزيادهتا ، ال يقالُ 
زَْيٌد َجاَء ُهَو َنفُْسهُ : املتصلُ بالنَّفسِ والَعْينِ ، إالَّ بعد تأكيده بالضمريِ املرفوع املنفصلِ؛ فيقال  ُيؤكَُّد الضمُري املرفوُع

؛ ألنَّ هذا املؤكَّد خرَج عن األصلِ ، ملَّا ُجرَّ بالباِء الزائدِة أَْشَبَه الفََضالَِت ، فخرج بذكل عن حكم التوابع ، « َعْيُنُه 
به ، وهذا اجملروُر فاعلٌ عند : ، أي « أَْحِسْن بِزَْيٍد ، وَأَْجِملْ » : ه ما التزَِم يف غريه ، ويُؤيِّد ذلك قوهلم فلم ُيلَْتَزْم في

البصريِّني ، والفاعلُ عندهم ال ُيْحذَُف ، لكنه لَمَّا َجَرى َمْجَرى الفََضالِت؛ بسبب َجرِّه باحلرِف ، أو خََرَج عن أصل 
من غري تأكيٍد « قَاُموا أَنْفُُسُهمْ » : أهنم قالوا « املَسَاِئلِ » َحذْفُه ، وعن اَألخْفَش ذَكَر يف  باب الفاعل؛ فلذلك جاَز

  . ، وفائدةُ التوكيِد هنا أن يباِشرن التربَُّص ُهنَّ ، ال أنَّ عَريُهنَّ يباِشْرَنُهنَّ التَّربَُّص؛ ليكونَ ذلك أَبلغَ يف املراِد
كثرٍة ، ومن ثالثٍة إىل عشرة ُيَميَُّز جبموع القلة وال يُْعَدلُ عن القلِة إىل ذلك ، إال عند عدم  مجع: القُُروُء : فإن قيل 

، فما احلكمةُ باِإلتياِن جبمع الكثرِة مع « أَقَْراء » استعمالِ مجع قلٍَّة غالباً ، وههنا فلفظُ مجع القلَِّة موجوٌد ، وهو 
  .وجوِد مجعِ القلَِّة؟ 

  : فيه أربعةُ أوجٍه
  .أنه لّمَّا مجع املطلَّقات مجع القُُروء ، ألنَّ كلَّ مطلقٍة تترَّبصُ ثالثة أقراٍء؛ فصاَرْت كثريةً هبذا االعتبار : أّوهلا 

  .أنه من باب االتساعِ ، ووضعِ أحِد اجلمعني موضَع اآلخر : والثاين 
جلاء على غري القياس؛ ألنَّ أفعاالً ال » أَقَْراء « ى بفتح القاِف ، فلو جاء عل» قَْرٍء « مجُع » قروءاً « أنَّ : والثالث 

  .يطَّرُد يف فَْعلٍ بفتح الفَاء 
ثَالثَة َحِمريٍ وثَالثَةَ : ، وأجاز » ِمْن « ، فحذف » ثَالثَةً ِمْن قُُروٍء « أنَّ التقدير :  -وهو مذهب املَُبرِّد  -والرابع 

وهذا هو » ثَالثَةَ أقَْراٍء ِمْن قُُروٍء « التقديُر : وقيل : وقال أبو البقاء ِمْن ِحِمريٍ ، وِمْن ِكالَبٍ ، : ِكالَبٍ ، أي 
  .مذهُب املربِّد بعينِه ، وإمنا فسَّر معناه وأَوضحه 

  فصل
  .اعلم أن املُطلَّقة هي املرأةُ الَّيت وقع عليها الطَّالق ، وهي إمَّا أن تكون أجنبيةً أو منكوحةً 

الطّالق عليها فهي مطلَّقةٌ حبسب اللُّغة ، لكنَّها غري مطلَّقٍة حبسب ُعْرف الشَّرع ،  فإن كان أجنبيةً ، فإذا وقع
  .والِعدَّةُ غري واجبٍة عليها باإلمجاع 

ِمن  إِذَا َنكَْحُتُم املؤمنات ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ{ : فإن مل يكن مدخوالً هبا ، مل جتب عليها الِعدَّة؛ لقوله تعاىل : وأما املَْنكُوحة 
فإن كانت : ، وإن كانت مدخوالً هبا ]  ٤٩: األحزاب [ } قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ فََما لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَها 

، وإن  ] ٤: الطالق [ } َوأُْوالَتُ األمحال أََجلُُهنَّ أَن َيَضْعَن َحْملَُهنَّ { : حامالً ، فعدَّهتا بوضع احلمل؛ لقوله تعاىل 
والالئي َيِئْسنَ { : كانت حائالً؛ فإن امتنع احليض يف حقِّها لصغر مفرط أو كرب ُمفرٍط ، فِعدَّهتا باألشهرِ؛ لقوله تعاىل 

  ] . ٤: الطالق [ } ِمَن احمليض ِمن نَِّسآِئكُمْ إِِن ارتبتم فَِعدَُّتُهنَّ ثَالَثَةُ أَْشُهرٍ والاليت لَْم َيِحْضَن 
  .يض يف حقِّها؛ فإذا كانت رقيقة ، فَِعدَّهتا قَْرءان ، وإن كان حُرَّة ، فعدَّهتا ثالثة قُُروٍء وإن مل ميتنع احل

فظهر من هذا أن العامَّ إِنَّما حيسن ختصيصه ، إذا كان الباقي بعد التَّخصيص أكثر؛ ألن العادة جاريةٌ بإطالق لفظ 
ه أَسود إذا كان الَغاِلُب فيه السََّواد وإن حصل فيه بياٌض قليل ، فأمَّا إذا إن: الكُلِّ على الغالب؛ ألنَّه ُيقَالُ يف الثَّوبِ 

كان الغالُب عليه البياض وكان السَّواُد قليالً ، كان إطالق لفظ السَّواد عليه كذباً؛ فثبت شرط ختصيص العامِّ؛ أن 



« ومها مخسة أقسامٍ ، فأطلق لفظ يكون الباقي بعد التَّخصيص أكثر ، وهذه اآلية ليست كذلك ، فإنه خرج من عم
  .على قسم واحٍد » املُطَلَّقَات 
إنَّها مطلَّقة ، وأما غُري املدخولِ هبا فالقرينة : أما األجنبيَّة فخارجةٌ عن اللَّفظ ، فإنَّ اَألجنبيَّة ال يقال فيها : واجلواب 

اءة ال حتصلُ إالَّ عند سبق الشُّغل ، وأمَّا احلامل خترجها؛ ألن أصل الِعدَّة ُشرِعت لرباءة الرَّحم ، واحلاجةُ إىل الرب
  .واآليسِة فهما خارجتان عن اللَّفظ؛ ألن إجياب االعتداد باألقراء ، يكون مل جيُب األقراء يف َحقِّه 

  .وأمَّا الرقيق فتزوجيهن كالنَّاِدر ، فثبت أن اَألعمَّ اَألغلب باقٍ حتت الُعُمومِ 
  خرب واملراد منه األمر ، فما الفائدةُ يف التَّعبري عن اَألمر بلفظ اخلرب؟»  َيتََربَّْصَن« : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجهني 
لو ذكره بلفظ األَمر ، لكان ذلك ُيوهم أَنَّه ال حيصل املقصود ، إالَّ إذا شرعت فيها بالقَْصد  -تعاىل  -أنه : األول 

، ومل َتْعلَم املرأَةُ حىت انقضت الِعدَّةُ ، وجب أالَّ يكون ذلك كافياً فلو مات الزَّوج : واالختيار ، وعلى هذا التَّقدير 
يف املقصود؛ ألنَّها إذا أُمَِرت بذلك لَْم خترج عن الُعْهَدة إال إذا قصدت أداء التَّكليف ، فلما ذكره بلفظ اخلرب ، زال 

اء علمت بذلك أو لَْم تعلم ، وسواءٌ ذلك الوهم ، وُعرِف أَنَّه مىت انقضت هذه القُُروُء ، حصل املقصُود َسَو
  .شرعت يف الِعدَّة بالرِّضا أو بالغضب 

التَّعبري عن األمر بصيغة اخلرب يفيد تأكيد األمر ، واإلشعار بأنَّه ممَّا جيب أن يتعلٌَّ باملُسارعة : قال الزَّخمشري : الثاين 
ْخبُِر عنه موجوداً؛ ونظريه قوهلم يف الدُّعاء رمحك اُهللا؛ أُخرج يف إىل امتثاله ، فكأنَُّهنَّ امتثلن األمر بالتَّربُّص ، فهو ُي

  .صورة اخلرب ثقة باإلجابة ، كأنَّها وجدت الرَّمحة فهو ُيْخرب عنها 
لكان ذلك مجلة من فعلٍ وفاعلٍ ، فما احلكمة من ترك ذلك ، وعدوِلهِ » َيتََربَّصُ املُطلَّقات « : لو قال : فإن قيل 

إسناٌد للِفعل إىل ضمري » يترّبصن « : فعليَّة إىل اجلملة االمسيَّة ، وجعل املُطلَّقات مبتدأ ، مث قوله عن اجلملة ال
  .املُطَلَّقات ، مث جعل هذه اجلملة خرباً عن ذلك املُبتدأ 

زيٌد فعل ، فهذا : ت إنَّك إذا قَدَّمت االسم ، فقل: » َدالَِئل اِإلْعَجازِ « قال الشَّيخ عبد القاهر اجلرجاينُّ يف كتاب 
  :قد ُيستعمل يف أمرين » زَْيٌد فََعل « : ؛ وذلك ألنَّ قولك » فََعلَ زَْيٌد « : يفيد من التَّأكيد والقُوَّة ما ال ُيفيد قولك 

أنا أكتب يف املُهِمِّ الفُالينّ إىل السُّلطان ، واملراد : أن يكون لتخصيص ذلك الفعل بذلك الفاعل؛ كقولك : أحدمها 
  .عوى اإلنسان االنفراد د

« : أالَّ يكون املقصود احلصر ، بل إنَّ تقدمي ذكر املَُحّدث عنه حبديث كذا إلثبات ذلك الفعل له؛ كقوهلم : والثاين 
{ : وال يريد احلصر ، بل أن ُيَحقِّق عند السَّامع أَنَّ إِعطَاء اجلزيل دأبه؛ وذلك مثل قوله تعاىل » ُهَو ُيْعِطي اجلَزِيلَ 

، وليس املراد ختصيص املخلوقيَّة هبم ]  ٢٠: النحل [ } الذين َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اهللا الَ َيْخلُقُونَ َشْيئاً وَُهْم ُيْخلَقُونَ و
؛ وقول ]  ٦١: املائدة [ } َوإِذَا َجآُءوكُْم قالوا آَمنَّا َوقَْد دََّخلُواْ بالكفر َوُهْم قَْد َخَرجُواْ بِِه { : ، وقوله تعاىل 

  ]الطويل : [ الشَّاعر 
  َشجِيَعاِن َما اْسطَاَعا َعلَْيِه كَالَُهمَا... ُهَما َيلْبَِساِن املَْجَد أَْحَسَن لِْبَسٍة  -١١٠٤

فقد أشعرت بأَنَّك تريد اِإلخبار » َعْبُد اِهللا « : أنََّك إذا قلت : والسَّبُب يف ُحصُولِ هذا املعىن عند تقدمي ذكر املبتدأ 
يف النَّفسِ شوق إىل معرفِة ذلك ، فإذا ذكرت ذلك اخلرب ، قبله العقل بتشوُّق ، فيكون ذلك أبلغ يف عنه ، فيحصل 

  .التَّحقيق ، ونفي الشُّبهة 
  يََترَبَّْصن ثَالَثَةَ قُُروٍء ، وما الفائدة يف ذكر األنفُسِ؟: هال قيل : فإن قيل 



عليه؛ ألن فيه ما يستنكفن منه ، فيحملهنَّ على أن  إن يف ذكر األنفس بعث على التَّربُّص وهتييُج: فاجلواب 
يتربَّصن ، وذلك ألنذَ أنفس النِّساء طوامٌح إىل الرِّجال ، فأراد أن يقعن على أنفسهن ، ويغلبنها على الطُّموح ، 

  .وحيرِّضنها على التَّربُّص 

  ثَالَث ِحَيضٍ؟: ثالث قروء؛ كما يقال : مل مل يقل : فإن قيل 
  .مذكَّر » قَْرء « أنه أتبع تذكري اللَّفظ ، ولفظ : واجلواب 

، أي » أَقَْرأَ النَّْجُم « : قرء النَّجم لوقت طلوعه وأفوله ، يقال : أصله الوقت املعتاد تردده ، ومنه : والقرء يف اللغة 
  ]الوافر : [ قرؤها وقارئها؛ قال الشاعر : ح ] طلع أو أفل ، ومنه قيل لوقت هبوب الرِّ : 

  إِذَا َهبَّْت ِلقَارِيَها الرِّيَاُح... َشنِئُْت الَعقَْر َعقَْر بَنِي ُشلَْيلٍ  -١١٠٥
قََرْيُت املَاَء يف احلَْوضِ؛ : هو من قوهلم : أصله اخلروج من طهر إىل حيضٍ ، أو عكسه ، وقيل : لوقتها ، وقيل : أي 
يف بطنها َسالً قطٌّ ، أي مل جتمع فيه جنيناً؛ ومنه قول  ما قرأت هذه الناقة: وقوهلم . قرأ القرآن : مجعته ، ومنه : أي 

  ]الوافر : [ عمرو بن كلثوم 
  ِهَجاِن اللَّْوِن لَْم تَقَْرأْ جِنِينَا... ِذَراَعْي َعيْطَلٍ أَْدَماَء َبكْرٍ  -١١٠٦

ع الدَّم يف البدن ، وهذا إذا أريد به احليض ، فالجتماع الدَّم يف الرَّحم ، وإن أريد به الطهر ، فالجتما: فعلى هذا 
  .قول األصمعي ، والفرَّاء ، والكسائّي 

  .وهو غلطٌ؛ ألنَّ هذا من ذوات الياء ، والقرء مهموٌز : قال شهاب الدِّين 
هل هو من باب االشتراك اللفظيِّ ، ويكون ذلك : وإذا تقرَّر ذلك فاختلف العلماء يف إطالقه على احليض والطهر 

إمَّا االجتماع ، وإمَّا : شتراك املعنويِّ ، فيكون من املتواطئ؛ كما إذا أخذنا القدر املشترك من األضداد أو من اال
: أَقْرَأَِت املَْرأَةُ ، أي : وقرء املرأة لوقت حيضها وطهرها ، ويقال فيهما . الوقت ، وإمَّا اخلروج ، وحنو ذلك 
: حاضت ، وقيل : حيضٍ ، وقرأت بغري ألٍف أي صارت ذات : أَقَْرأَْت أي : حاضت أو طهرت ، وقال األخفش 
والقائل باالشتراك اللفظيِّ وجعلههما من األضداد هم . ما بني احليضتني : القرء ، احليض ، مع الطهر ، وقيل 

  .مجهور أهل اللِّسان؛ كأيب عمرو ويونس وأيب عبيدة 
  ]الطويل : [ ومن جميء القرء واملراد به الطهر قول األعشى 

@ مَُورِّثَةً ِعزا َوِفي احلَيِّ رِفَْعةً @ َتُشدُّ ألَقَْصاَها َعِظيَم عََزاِئكَا@ أَِفي كُلِّ َعامٍ أَْنتَ َجاِشٌم غَْزَوٍة  -١١٧٠@ 
أنَّه كان خيرج من الغزو ومل يغش نساءه ، فيضيع أقراءهّن ، وإمنا كان : أراد ... @ ِلَما ضَاَع ِفيَها ِمْن قُُروِء نَِساِئكَا

  ]الرجز : [ ومن جميئه للحيض قوله . بالسَّفر زمانَ الطُّهر ال زمان احليض يضيع 
طعنته فسال دمه كدم : أي ... @ لَُه قُُروٌء كَقُُروِء الْحَاِئضِ@ َيا ُربَّ ِذي ِضْغنٍ َعلَيَّ فَارِضِ  -١١٠٨@

وقرأ احلسن . بو زيٍد ، ومها مبعىن واحد بالفتح نقله أ» قَْرء « بالضمِّ نقله األصمعيُّ ، و » قُْرء « احلائض ، ويقال 
أنه أضاف العدد السم اجلنس ، : بفتح القاف وسكون الراء وختفيف الواو من غري مهزٍ؛ ووجهها » ثَالَثَةَ قَْروٍ « : 

ال بتشديد الواو ، وهي كقراءة اجلمهور ، إ» قُُروِّ « :  -ويروى عن نافع  -والقرو لغةٌ يف القرء ، وقرأ الزُّهريُّ 
أهنا األظهار؛ :  -رضي اهللا عنه  -فصل مذهب الشَّافعيِّ . أنه خفَّف ، فأبدل اهلمزة واواً ، وأدغم فيها الواو قبلها 

  .وهو مرويٌّ عن ابن عمرو ، وزيد ، وعائشة ، والفقهاء السَّبعة ، ومالك وربيعة ، وأمحد يف رواية 



ول أيب حنيفة والثَّوريِّ واألوزاعّي ، وابن أيب ليلى ، وابن هي احليض؛ وهو ق: وقال عليٌّ ، وعمر ، وابن مسعود 
أن مدَّة العدَّة عند الشَّافعّي أقصر ، : وفائدة اخلالف .  -رضي اهللا عنهم  -شربمة ، وإسحاق ، وأمحد يف رواية 

 احلال ، فإذا شرعت وعندهم أطول حتَّى لو طلَّقها يف حال الطُّهر ، حيسب بقيَّة الطُّهر قرءاً ، وإن حاضت عقيبه يف
. يف احليضة الثَّالثة ، انقضت عدَّهتا ، وإن طلَّقها يف حال احليض فإذا شرعت يف احليضة الرَّابعة ، انقضت عدَّهتا 

ما مل تطهر من احليضة الثَّالثة ، إن كان الطَّالق يف حال الطُّهر ومن احليضة الرَّابعة إن كان : وعند أيب حنيفة 
إذا طهرت ألكثر احليض ، تنقضي عدَّهتا قبل الغسل ، : يض ، ال حيكم بانقضاء عدَّهتا ، مث قال الطالق يف حال احل

} فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ { : قوله تعاىل : أوهلا : وحجَّة الشَّافعي من وجوه . وإن طهرت ألقلِّ احليض ، مل تنقض عدَّهتا 
، ]  ٤٧: األنبياء [ } َوَنَضعُ املوازين القسط ِلَيْومِ القيامة { : تعاىل  يف وقت عدَّهتن؛ كقوله: أي ]  ١: الطالق [ 

  .يف يوم القيامة ، والطَّالق يف زمن احليض منهيٌّ عنه؛ فوجب أن يكون زمان العدَّة غري زمان احليض : أي 
: ن الشَّهر ، يريد لثالث بقني م: مستقبالت لعدَّهتن كما يقال : بأن معىن اآلية » الكَشَّاف « أجاب صاحب 
  .مستقبالً لثالث 

: معناه » ِلثَالٍَث َبِقني من الشَّْهرِ « : ألن قوله  -رضي اهللا عنه  -وهذا يقوِّي استدالل الشَّافعي : قال ابن اخلطيب 
َب أن يكُون لزماٍن يقع الشُّروع يف الثَّالِث عقيبه ، وإذا كان اإلذن حاصالً بالتَّطليق يف َجميع َزَماِن الطُّهر ، وَج

  .الطُّْهُر احلاِصل َعِقيب زمان التَّطليق من العدَّة ، وهو املطلوب 
  .» هل َتْدُرونَ ما اَألقَْراُء؟ اَألقَْراُء اَألطْهَاُر « : ؛ أهنا قالت -رضي اهللا عنها  -روي عن عائشة : وثانيها 

  .اء والنساء هبذا أعلم؛ ألن هذا إمنا يبتلى به النِّس: قال الشَّافعي 
عبارةٌ عن اجلمع ، واجتماع الدَّم إنَّما هو زمان الطُّهر؛ ألن الدَّم جيتمع يف » القْرَء « وهو ما تقدَّم من أن : وثالثها 

  .ذلك الزَّمان يف البدن 
  .بل زمان احليض أوىل هبذا االسم؛ ألنَّ الدَّم جيتمع يف هذا الزَّمان يف الرَّحم : فإن قيل 

َبتَّةَ يف زمان احليض يف الرَّحم ، بل ينفصل قطرةً قطرةً ، وأمَّا وقت الطُّهر ، فالكلُّ جمتمعٌ يف البدن ال جيتمع أَلْ: قلنا 
مل ينفصل منه شيٌء ، وكان معىن االجتماع وقت الطُّهر أمت؛ ألن الدَّم من أوَّل الطُّهر يأخذ يف االجتماع واالزدياد 

  .حلقيقة إىل آخره ، فكان آخر الطُّهر هو القرء يف ا
أن األصل أالّ يكون ألحٍد على أحٍد من املكلَّفني حّق احلبس واملنع من الّتصرُّفات ، وإمنا تركنا العمل هبذا : ورابعها 

عند قيام الدَّليل عليه ، وهو أقلُّ ما يسمَّى باألقراء الثَّالثة وهي األطهار؛ ألن االعتداد باألطهار أقلّ زماناً من 
وإذا كان كذلك ، أثبتنا األقلّ ضرورة العمل هبذه اآلية ، واطرحنا األكثر؛ للدَّالئل الدَّالَّة على االعتداد باحليض ، 

  .أنَّ األصل أالَّ يكون ألحٍد على غريه حّق احلبس واملنع 

  :حجة أيب حنيفة وجوه 
رع غلَّب استعماهلا يف احليض؛ أنَّ األقراء يف اللُّغة ، وإن كانت مشتركةً بني األطهار واحليض؛ إال أن الشَّ: أحدها 

  .واملراد أيَّام احلَْيضِ » دَِعي الصَّالَةَ أَيَّاَم أَقْرَاِئك « : ملا روي أن النَّّيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .ما تقدَّم من وروده مبعىن احليض : وثانيها 
قراٍء بكماهلا؛ ألّنا نقول إنّ املطلَّقة يلزمها بأن األقراء هي احليض ، أمكن معه استيفاء ثالثة أ: أنا إذا قلنا : وثالثها 

إنَّه الطُّهر جيعلها خارجة من العهدة : تربُّص ثالث حيضٍ ، وإنَّما خترج عن العهدة بزوال احليضة الثَّالثة ، ومن قال 
القولني تكمل حقيقة  بقَْرءين وبعض الثَّالث؛ ألن عنده إذا طلَّقها يف آخر الطُّهر تعتدُّ بذلك قرءاً ، فإذا كان يف أحد



  .اللَّفظ بالثَّالثة 
واألشهر مجع ، وأقلُّه ثالثة ]  ١٩٧: البقرة [ } احلج أَشُْهٌر مَّْعلُوَماٌت { : قال اهللا تعاىل : أجاب الشَّافعي بأنق ال 

وز أن ، وقد محلناه على شهرين وبعض الثَّالث ، وذلك شوَّال ، وذو القعدة ، وبعض ذي احلجَّة ، هكذا ههنا جي
  .حنمل هذه الثَّالثة على طهرين وبعض الثَّالث 

  .أجاب اجلبَّائي عن هذا بوجهني 
  .أنَّا تركنا الظَّاهر يف هذه اآلية بدليل ، وال يلزمنا أن نترك الظَّاهر هنا من غري دليلٍ : األول 
ال كذلك أشهر احلجِّ؛ ألنه ليس فيها فعل أن يف العدَّة تربُّصاً متَّصالً ، فال بدَّ من استعمال الثَّالثة ، و: والثاين 

هذه األشهر وقت احلجِّ ال على سبيل االستغراق ، مث إن الثَّالثة نصٌّ يف إفرادها ال حتتمل : متصلٌ ، فكأنَّه قيل 
وال يقاس ؛ ألنَّه ليس بنصٍّ يف الثالثة؛ ألن العلماء اختلفوا يف أقلِّ اجلمع ، » أَْشُهر « : التَّنقيص ، وال كذلك قوله 

  .ما فيه نصٌّ على ما ال نصَّ فيه بل العكس 
  :وأجيب اجلبَّائي بوجهني 

كما أن محل األقراء على األطهار يوجب الّزيادة؛ ألنه إذا طلَّقها يف أثناء الطُّهر ، مل حيسب ما بقي من ذلك : األول 
  .الطُّهر يف العدَّة فتحصل الزِّيادة 

بدَّ من حتمُّلها ألجل الضَّرورة ، ألنه لو جاز الطَّالق يف احليض ، ألمرناه بالطَّالق يف  بأن الزِّيادة ال: واعتذروا عنه 
  .آخر احليض حىت ُيعَْتدَّ بأطهارٍ كاملٍة ، وإذا اختص الطَّالق بالطُّهر ، صارت تلك الزِّيادة حمتملة للضَّرورة 

يتربَّصن : ىل أمرنا بالطَّالق يف الطُّهر صار تقدير اآلية ملَّا صارت األقراء مفسَّرة باألطهار ، واهللا تعا: وحنن نقول 
بأنفسهن ثالثة أطهارٍ؛ طهر الطَّالق وطهران آخران ، مث لزم من كون الطُّهر األوَّل طهر الطَّالق ، أن يكون ذلك 

  .الطَّهر ناقصاً ، ليعتّد بوقوع الطَّالق فيه 
ء اسٌم لالجتماع وكمال االجتماع إنَّما حيصل يف آخر الطُّهر ، فكان يف أّنا بيَّنَّا أن القَْر: الوجه الثاين يف اجلواب 

  .احلقيقة اجلزء األخري من الطُّهر قرءاً تاماً ، وعلى هذا التَّقدير؛ مل يلزم دخول النُّقصان يف شيٍء من األقراء 

َن ِمَن احمليض ِمن نَِّسآِئكُمْ إِِن ارتبتم والالئي َيِئْس{ : نقل إىل الشُّهور عند عدم احليض؛ قال  -تعاىل  -أنه : ورابعها 
  .فأقام األشهر مقام احليض دون األطهار ]  ٤: الطالق [ } فَِعدَُّتُهنَّ ثَالَثَةُ أَْشُهرٍ والاليت لَْم َيِحْضَن 

جب أيضاً أن ملا شرعت األشهر بدالً عن األقراء ، والبدل يعترب بتمامها؛ ألن األشهر ال بدَّ من إمتامها ، فو: وأيضاً 
يكون الكمال معترباً يف املبدل ، فوجب أن تكون األقراء كاملة وهي احليض ، وأما األطهار فيجب فيها قرءان 

  .وبعض قرٍء 
وأمجعوا على أنَّ عدَّة » طَالَق اَألَمِة َتطِْليقََتاِن وِعدَُّتَها َحْيضََتاِن « :  -عليه الصَّالة والسالم  -قوله : وخامسها 
  .صف عدَّة احلرَّة ، فوجب أن تكون عدَّة احلرَّة هي احليض األمة ن

أمجعنا على وجوب االسترباء يف اجلواري باحليض ، فكذا العدَّة؛ ألن املقصود من االسترباء والعدَّة شيءٌ : وسادسها 
شيٌء واحٌد؛ ألن أصل العدَّة واحٌد؛ ألن أصل العدَّة إنَّما شرع السترباء الرَّحم ، وإمنا تستربأ الرَّحم باحليض والعدَّة 

  .إنَّما شرع السترباء الرَّحم ، وإمنا تستربأ الرَّحم باحليض ال بالطُّهر؛ فوجب أن يكون هو املعترب 
إن القول بأن القرء هو احليض احتياطٌ ، وتغليٌب جلانب احلرمة؛ ألن املطلَّقة إذا مرَّ عليها بقية الطَّهر ، : وسابعها 

لثَّالثة ، فإن جعلنا القرء هو احليض ، فحينئذ حيرم للغري التَّزويج هبا ، وإن جعلنا القرء هو الطُّهر وطعنت يف احليضة ا
ما اْجَتَمَع احلَالَلُ « :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -، فحينئٍذ جيوز تزوجيها ، وجانب التَّحرمي أوىل بالرِّعاية؛ لقوله 



وألن األصل يف األبضاع احلرمة ، وهذا أقرب إىل االحتياط ، فكان أوىل؛ لقوله » لَ واحلََراُم إالَّ غَلََب احلََراُم احلال
  .» َدْع َما يرِيُبك إلَى َما الَ يرِيُبَك « :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -

  .» قُلْتث لََك « والالم للتبليغ ، كهي يف » َيِحلُّ « اجلارُّ متعلٌَّق ب } َوالَ َيِحلُّ لَُهنَّ { : قوله 
  :وجهان » َما « يف } َما َخلََق اهللا { : قوله 

  .» الَِّذي « أنَّها موصولة مبعىن : أظهرمها 
ما خلقه ، و : أهنا نكرةٌ موصوفةٌ ، وعلى كال التقديرين ، فالعائد حمذوفٌ الستكمال الشروط ، والتقدير : والثاين 

  .وأن يراد هبا دم احليض » َما « ل ، فلذلك أوقعت عليه جيوز أن يراد هبا اجلنني ، وهو يف حكم غري العاق» َما « 
  :فيه وجهان } يف أَْرَحاِمهِنَّ { : قوله 

  .» َخلََق « أن يتعلَّق ب : أحدمها 
ما خلقه اهللا كائناً يف أرحامهنَّ ، : احملذوف ، التقدير » َما « أن يتعلَّق مبحذوٍف؛ على أنه حالٌ من عائد : والثاين 

، وقرأ مَُبشِّر بن عبيدٍ » َألنَّ وقَت َخلِْقه لَْيَس بشيٍء ، حتَّى يَِتمَّ َخلْقُُه « : الٌ مقدَّرةٌ؛ قال أبو البقاء وهي ح: قالوا 
بضمِّ هاء الكناية ، وقد تقدَّم أنه األصل ، وأنه لغة احلجاز ، وأنَّ الكسر ألجل » بَِردُِّهنَّ « و » يف أَْرَحاِمُهنَّ « : 

  .رة جتانس الياء والكس
إمَّا حمذوٌف ، وتقديره من لفظ ما تقدَّم؛ لتقوى : هذا شرطٌ ، ويف جوابه املذهبان املشهوران } إِن كُنَّ { : قوله 

إنْ كُنَّ يؤمنَّ باهللا والَيوم اآلخر ، فال حيلُّ أن يكتمن ، وإمَّا أنه متقدٌِّم؛ كما هو مذهب الكوفيني : الداللة عليه ، أي 
  .، وهو ضعيٌف » إِذْ « مبعىن » إنْ « : وأيب زيٍد ، وقيل 

  فصل يف بيان تصديق قول املرأة يف انقضاء عدهتا
اعلم أن انقضاء العدَّة ملا كان مبنياً على انقضاء األقراء يف حقِّ ذوات األقراء ، وكان علم ذلك متعذٌِّر على الرِّجال 

عت انقضاء أقرائها يف مدَّة ميكن ذلك فيها ، وهو على ، جعلت املرأة أمينة على العدَّة ، وجعل القول قوهلا إذا ادَّ
مذهب الشَّافعيّ اثنان وثالثون يوماً وساعة؛ ألن أمرها حيمل على أنَّها طلِّقت طاهرة ، فحاضت بعد ساعٍة يوماً 

ةً ، مث طَُهَرت وليلة ، وهو أقلُّ احليض ، مث طهرت َخْمَسةنَ َعَشر يوماً ، وهو أقَلُّ الطُّْهر ، مث حاَضت يوماً وليل
َخْمَسة َعَشر َيْوماً ، مث َرأَتِ الدََّم ، فقد اْنقََضت ِعدَّتُها؛ حلصول ثالثة أطهارٍ فمىت ادَّعت هذا أو أكثر منه ، قبل 

  .قوهلا ، وكذلك إن كانت حامالً فادَّعت أهنا أسقطت فالقول قوهلا؛ ألهنا أمينة عليه 
  فصل يف املراد بالكتمان

حضتُ : النَّهي عن اإلضرار بالزَّوجِ وإذهاب حقِّه ، فإذا قالت املطلَّقة : معىن النَّهي عن الكتمان و: قال القرطيب 
مل أَِحْض وهي قد َحاَضْت ، ألَْزَمْتُه من النَّفَقَِة ما مل َيلَْزمه ، : وهي مل ِحتض ، ذهبت حبقِّه يف االرجتاع ، وإذا قالت 

حليض أالَّ ترجع حىت تنقضي العدَّة ويقطع الشَّرع حقَّه ، وكذلك احلاملُ فأضرَّت به ، أو تقصد بكذهبا يف نفس ا
  .تكتم احلمل؛ لتقطع حقَّه يف االرجتاع 

  .كانت عادهتن يف اجلاهليَّة أن يكتمن احلمل ليلحقن الولد بالزَّوج اجلديد؛ ففي ذلك نزلت اآلية : قال قتادة 
  فصل

  :} اهللا يف أَْرَحاِمهِنَّ َما َخلََق { : اختلف املفسِّرون يف قوله 
هو احلََبلُ واحلَْيُض معاً ، وذلك ألنَّ املَْرأة لََها أغَْراض كَِثرية يف كتماهنا؛ أّما احلبل؛ فإنه يكون غرضها فيه أنَّ : فقيل 

ّدة انقضاء عدَّهتا بالقروء؛ ألنه يكون أقلَّ زماناً من انقضاء عدَّهتا يوضع احلمل ، فإذا كتمت احلمل ، قصرت م



عدَّهتا فتتزوَّج بسرعة ورمبا كرهت مراجعة الزَّوج ، ورمبا أحبَّت التَّزويج بزوج آخر ، أو أحبَّت أن تلحق ولدها 
بالزَّوج الثَّاين ، فلهذه األغراض تكتم احلمل ، وأما كتمان احليض ، فقد يكون غرضها إذا كانت من ذوات األقراء 

وقد حتبُّ تقصري عدَّهتا لتبطل رجعته وال يتمُّ هلا ذلك إالَّ بكتمان بعض  أن تطول عدَّهتا لكي يراجعها الزَّوج ،
  .احليض يف بعض األوقات ، فوجب محل النَّهي على جمموع األمرين 

، ]  ٦: آل عمران [ } ُهَو الذي ُيَصوِّرُكُْم ِفي األرحام { : هو احليض فقط؛ لقوله تعاىل : وقال ابن عبَّاسٍ وقتادة 
على الولد } َما َخلََق اهللا يف أَْرَحاِمهِنَّ { :  -تعاىل  -خارٌج عن الرَّحم ال خملوٌق فيه ، ومحل قوله وألن احليض 

  .الذي هو شريف ، أوىل من محله على شيٍء قَِذرٍ خسيسٍ 
حلرمة يف وأجيب بأن املقصود منعها عن إخفاء هذه األحوال الَّيت ال اطِّالع لغريها عليها ، وبسببها خيتلف احللُّ وا

، » اَألقَْراِء « هو احليض؛ ألن هذا الكالم إنَّما ورد عقيب ذكر : النِّكاح ، فوجب محل اللَّفظ على الكلِّ ، وقيل 
  .ومل يتقدَّم ذكر احلمل 

ما خيلق يف بأنَّ هذا كالٌم ُمْستَأَْنٌف مستَِقلٌّ بِنَفِْسه ، من غري أن ُيَردَّ إىل ما تقدَّم ، فوجب محله على كلِّ : وأجيب 
  .الرَّحم 
أن ذلك النَّهي مشروطاً بكوهنا مؤمنة ، بل هذا كقول : ليس املراد } إِن كُنَّ ُيْؤِمنَّ باهللا واليوم اآلخر { : وقوله 

اء؛ فهو ، وهذا هتديٌد شديد يف حقِّ الّنس» إن كُْنَت ُمْؤِمناً فََيْنَبِغي أن َيْمنََعَك إَمياُنك عن ظُلِْمي « : املظلوم للظَّامل 
فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُم بَْعضاً فَلُْيَؤدِّ { : ، وقوله ]  ٢٨٣: البقرة [ } َوَمن َيكُْتْمَها فَإِنَُّه آِثٌم قَلُْبُه { : كقوله يف الشَّهادة 

  ] . ٢٨٣: البقرة [ } الذي اؤمتن أََماَنَتُه َولَْيتَّقِ اهللا َربَُّه 
وسكَّنها مسلمة بن حماربٍ ، وذلك لتوايل احلركات » ُبُعولَُتُهنَّ « هور على رفع تاء اجلم} َوُبعُولَُتُهنَّ { : قوله تعاىل 

بسكون الالم حكاها أبو زيد ، وحكى ]  ٨٠: الزخرف [ } َوُرُسلَُنا لََدْيهِمْ َيكُْتُبونَ { : ، فُخفِّف ، ونظريه قراءة 
؛ » َعُضٍد ، وَعُجزٍ « أجرى ذلك جمرى : وحنوه ، وقيل  »ُيَعلُِّمُهُم « أنَّ لغة متيم تسكني املرفوع من : أبو عمرو 

  .تشبيهاً للمنفصل باملتصل ، وقد تقدَّم ذلك 
وهو مبعىن حقيقون؛ إذ ال معىن للتفضيل هنا؛ فإنَّ غري األزواج ال حقَّ هلم فيهنَّ » ُبُعولَُتُهنَّ « خٌرب عن } أََحقُّ { و 

  .، حىت لو أبت هي الرَّجعة ، مل يعتدَّ بذلك  البتَّة ، وال حقَّ أيضاً للنِّساء يف ذلك
فكان تقدير } َوالَ َيِحلُّ لَُهنَّ أَن َيكُْتْمَن َما َخلََق اهللا يف أَْرَحاِمهِنَّ { : هي على باهبا؛ ألنه تعاىل قال : وقال بعضهم 

قُّ بردِّها؛ ألنه ثبت للزَّوج الثَّاين حقٌّ فإنَّهن إن كتمن ألجل أن يتزوَّج هبنَّ زوٌج آخر ، فإنَّ الزَّوج األوَّل أح: اآلية 
  .يف الظَّاهر؛ الدِّعائها انقضاء عدَّهتا 

فإنَّها إذا كانت معتدَّة ، فلها يف انقضاء العدَّة حقُّ انقطاع النِّكاح ، فلما كان هلنَّ هذا احلقُّ الذي يتضمَّن : وأيضاً 
حيث إن هلم أن يبطلوا بسبب الرَّجعة ما هنَّ عليه من العدَّة } نَّ أََحقُّ َوُبُعولَُتُه{ : إبطال حقِّ الزَّوج ، جاز أن يقول 

.  
  :فيها قوالن » الُبعُولة « و 

كالفحولة والذُّكورة واجلدودة والعمومة ، واهلاء زائدة مؤكِّدة لتأنيث اجلماعة وال » َبْعل « إنه مجع : أحدمها 
: كُُعوبة ، وال يف كَلْب : ل اللُّغة عن العرب ، فال يقال يف كعب ينقاس ، بل إنَّما جيوز إدخاهلا يف مجع رواة أه

  .كالبة 
بََعلَ الرَُّجلُ : ويقال . وُسمِّي بذلك على املستعلي ، فلما عال من األرض فَشَرَِب بعروقه : والبعل زوُج املَرْأِة؛ قالوا 



زَْوَجةٌ يف كَِثري من اللَُّغاِت ، وزَْوٌج : ما يقال هلا بعلة؛ ك: ويشترك فيه الزَّوجان؛ فيقال للمرأة . يبعلُ؛ كمنع مينُع 
من بعلُ هذه : السَّيِّد املاِلك فيما نقل ، يقال : يف أَفَْصح الكَالَم ، فهما َبْعالَن كما أنَّهما زوجان ، وأصل البعل 

أََتْدُعونَ بَْعالً وََتذَُرونَ أَْحَسَن { :  -تعاىل  -اسم صنم ، كانوا يتَّخونه رّباً؛ قال : النَّاقة؟ كما يقال من ربِّها؟ وبعل 
  .، وقد كان النِّساء يدعون أزواجهن بالسودد ]  ١٢٥: الصافات [ } اخلالقني 

إذا : بعل الرَُّجل َيبَْعل ُبعُولَةً وبِعَاالً ، إذا صَاَر بَْعالً ، وَباَعل الرَُّجل امَْرأََتُه : أنّ البعولة مصدر ، يقال : الثاين 
إِنََّها أَيَّاُم أَكْلٍ َوشُْربٍ َوبِعَالٍ « : قال يف أيَّام التَّشريق  -عليه الصَّالة والسَّالم  -أن النيبَّ : َعَها؛ ومنه احلديث َجاَم
  .» إِذَا أَْحَسْنُتنَّ تبعُّلَ أزواجكن « : ، وامرأة َحَسَنةُ التََّبّعل إذا كَاَنت ُتْحِسن ِعشَْرةَ َزْوجِها ، ومنه احلديث » 

  :فيه وجهان » ِفي ذَِلَك « وقوله . » أََحّق « متعلٌِّق ب } بَِردِِّهنَّ { : قوله 
، ويكون املشار إليه بذلك على هذا وقت العدَّة ، أي تستحّق رجعتها ما » أََحّق « أنه متعلٌّق أيضاً ب : أحدمها 

  .إمنا يردُّها يف النكاح ، أو إىل النكاح أنه أحُق أن يردَّها يف العدَّة ، و: دامت يف العدَّة ، وليس املعىن 
  .أن يتعلَّق بالردِّ ، ويكون املشار إليه بذلك على هذا النِّكاح ، قاله أبو البقاء : والثاين 

: واالولَى عندي « : عائٌد على بعض املطلَّقات ، وهنَّ الرَّجعيَّات خاصَّةً ، وقال أبو حيَّان » ُبعُولَِتهِنَّ « والضمري يف 
  .» وُبعُولَةُ َرْجِعيَّاِتهِنَّ : يكونَ على َحذِْف مضاٍف َدلَّ عليه احلكم ، أي  أن

: ، وقال يف موضع آخر ]  ٣٦: الكهف [ } َولَِئن رُّدِدتُّ إىل رَبِّي { :  -تعاىل  -الرُّجوع؛ قال : ومعىن الرّد هنا 
  ] . ٥٠: فصلت [ } َولَِئن رُّجِّْعُت { 

  دّ يف الرَّجعيَّة وهي زوجة ، ما دامت يف الِعدَّة؟ما معىن الرَّ: فإن قيل 
أنّ الرّد والرَّجعة يتضمَّن إبطال التَّربُّص والتَّحرِّي يف العدَّة ، فإنَّها ما دامت يف العدَّة ، كأنَّها جارية إىل : فاجلواب 

هب الشَّافعيِّ أنه حيرم االستمتاع هبا إالّ إْبطال حقِّ الزَّوج ، وبالرَّجعة بطل ذلك فسمِّيت الرَّجعة رّداً ، ال سيَّما ومذ
  :بعد الرَّجعة ، فالردُّ على مذهبه فيه معنيان 

  .رّدها من التَّربُّص إىل خالفه : أحدمها 
  .ردُّها من احلرمة إىل احللِّ : والثاين 

صالح ومل يريدا املضارَّة؛ ونظريه أن األزواج أحقُّ باملراجعة ، إن أرادوا اإل: فاملعىن } إِنْ أرادوا إِْصالَحاً { : قوله 
ُهنَّ َوإِذَا طَلَّقُْتُم النسآء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسرُِّحوُهنَّ بَِمْعرُوٍف َوالَ ُتْمِسكُو{ :  -تعاىل  -قوله 

  ] . ٢٣١: البقرة [ } ضَِراراً لَِّتعَْتُدواْ َوَمن َيفَْعلْ ذَِلَك فَقَْد ظَلََم َنفَْسهُ 
أنَّ الرَّجل كان يف اجلاهليَّة يطلِّق امرأته ، فإذا قرب انقضاء عدَّهتا ، راجعها مث تركها مدَّة مثَّ : والسَّبب يف ذلك 

طلَّقها ، فإذا قرب انقضاء عدَّهتا ، راجعها مثَّ طلَّقها مث َبْعَد مدَّة طلقها يقصد بذلك تطويل عدَّهتا ، فنهوا عن ذلك ، 
  .عل إرادة اإلصالح شرطاً يف املراجعة وج

  الشَّرط يقتضي انتفاء احلكم عند انتفائه ، فيلزم إذا مل توجد إرادة اإلصالح أالّ تصّح الرَّجعة؟: فإن قيل 
أنّ اإلرادة صفةٌ باطنةٌ ال اطِّالع لنا عليها ، والشَّرع مل يوقف صحَّة املراجعة عليها؛ بل جوازها فيما بينه : فاجلواب 
  .موقوف على هذه اإلرادة ، فإن راجعها لقصد املضارَّة ، استحقَّ اإلمث  -تعاىل  -وبني اهللا 
  فصل

إذا وطئ املعتدَّة الرَّجعيَّة يف عدَّهتا ، وهو يريد الرَّجعة وجهل أن ُيشهد ، فهي رجعةٌ : نقل القرطيب عن مالك ، قال 
  : -عليه الصَّالة والسَّالم  -، وينبغي للمرأة أن متنعه الوطء حىت يشهد؛ لقوله 



يراحع : فإن وطئَ يف العدَّة ، ال ينوي به الرَّجعة؛ فقال مالٌك » إنََّما اَألْعَمالُ بِالنِّيَّاِت وإنََّما لكُلِّ اْمرِىٍء َما َنَوى « 
  .يف العدَّة ، وال يطأ حىت يستربئها من مائه الفاسد 
  .إذا جامعها فقد راجعها : ن سريين ، والزُّهري ، وعطاء ، والثَّوري قال سعيد بن املسيَّب ، واحلسن البصري ، واب

  فصل
إن وطئها ، أو ملسها : وقال أبو حنيفة وأصحابه . من قّبل أو باشر ومل ينو بذلك الرَّجعة ، كان آمثاً وليس مبراجعٍ 

  . بشهوة أو نظر إىل فرجها بشهوٍة ، فهي رجعة ، وينبغي أن ُيشهد وهو قول الثَّورّي
  فصل

  .وهلا التَّزيُّن لزوجها ، والتَّشرُّف ، وله اخللوة والسَّفر هبا : قال أمحد 
  .ال خيلو معها وال يدخل عليها إالَّ باإلذن ، وال ينظر إليها إالَّ وعليها ثياهبا ، وال ينظر إىل شعرها : وقال مالك 

  .رجع مالك عن ذلك : وقال ابن القاسم 
خٌرب مقدٌَّم ، فهو متعلِّق مبحذوف ، وعلى مذهب األخفشِ من باب الفعل } الذي َعلَْيهِنَّ  َولَُهنَّ ِمثْلُ{ : قوله 

والفاعل ، وهذا من بديع الكالم ، وذلك أنه قد حذف من أوَّله شيٌء مث أثبت يف آخره نظريه ، وحذف من آخره 
« ، فحذف » ِمثْلَ الذي َألزَْواجِهِنَّ َعلَْيهِنَّ  َولَُهنَّ على أزواجِهِنَّ« : شيٌء أثبت نظريه يف األول ، وأصل التركيب 

  .» لَُهنَّ « إلثبات نظريه ، وهو » َألزَْواجِهِنَّ « ، وحذفت » َعلَْيهِنَّ « إلثباِت نظريه ، وهو » َعلَى أَْزوَاجِهِنَّ 
  :فيه وجهان } باملعروف { : قوله 

  .استقرَّ هلُنَّ باملعروف : ستقرار ، أي من اال» لَُهنَّ « أن يتعلَّق مبا تعلَّق به : أحدمها 
هو يف حملِّ : ال يتعرَُّف باإلضافة؛ فعلى األوَّل » ِمثْل « ؛ ألنَّ » ِمثْل « أن يتعلَّق مبحذوٍف على أنه صفةٌ ل : والثاين 

  .هو يف حملِّ رفعٍ : نصبٍ؛ وعلى الثاين 
  : فيه وجهان} َوِللرِّجَالِ َعلَْيهِنَّ َدَرَجةٌ { : قوله 

مَّا : فيه وجهان على هذا التقدير » َعلَيهِنَّ « مبتدأٌ مؤخٌر ، و » َدَرَجةٌ « خٌرب مقدٌَّم ، و » ِللرِّجَالِ « أنَّ : أظهرمها 
مقدَّماً عليها؛ ألنه كان صفةً يف » َدَرَجةٌ « ، وإمَّا التعلُق مبحذوٍف على أنه حالٌ من » ِللرِّجَالِ « التعلُُّق مبا تعلَّق به 

  .األصل ، فلمَّا قُدِّم انتصب حاالً 
؛ ألنه جيوز أن يكون صفةٌ هلا يف » َدَرَجةٌ « حال من » للرجال « هو اخلرب ، و » َعلَْيهِنَّ « أن يكون : والثاين 

العامل حينئٍذ هو » َعلَْيهِنَّ « األصل ، ولكنَّ هذا ضعيٌف؛ من حيث إنه يلزم تقدمي احلال على عاملها املعنويِّ؛ أل ، َّ 
مىت كانت احلال نفسها ظرفاً أو جاّراً وجمروراً ، قوي تقدميها على : على أنَّ بعضهم قال . فيها؛ لوقوعه خرباً 

وردَّه أبو حيان بأنَّ هذه احلال قد تقدَّمت على جزأي . عاملها املعنويِّ ، وهذا من ذاك ، هذا معىن قول أيب البقاء 
وهذا ممنوٌع ، ال َضِعيٌف؛ كما زعم بعضهم ، وجعل حملَّ : ، قال »  الدَّارِ زَْيٌد قَاِئماً يف« : اجلملة ، فهي نظري 

زَْيٌد قَاِئماً يف الدَّارِ « : على جزأي اجلملة ، بل تتوسَّط؛ حنو  -العامل فيها املعىن  -اخلالف فيما إذا مل تتقدَّم احلالُ 
  .» فأبو احلسن ُيجيُزَها ، وغريه مينعها « : ، قال » 

قويٌّ على املَشي : أقوامها وفرس َرجِيلٌ : القوَّة ، وهو أرجل الرَّجلني ، أي : مأخوذ من الرُّجلة ، أي » الرَُّجلُ « و 
قوي عليه من غري حاجٍة فيه إىل فكرٍة ورويَّة ، وترجَّل : ، والرَّجل معروٌف لقوَّته على املشي ، وارجتل الكالم ، أي 

  .قوي ضياؤه : النَّهار 
من درجُت الشَّيء أْدُرُجه َدْرجاً ، وأْدَرْجُته إْدَراجاً إذا طويته ، وَدَرَج القوُم : هي املنزلة ، وأصلها » الدََّرَجة  «و 



قَارَِعةُ الطَّريق؛ ألنَّها تطوي منزالً : أنَّهم طووا عمرهم شيئاً فشيئاً ، واملْدَرجة : فنوا ، ومعناه : قَْرناً بعد قرن ، أي 
ما يرتقي عليها ، والدَّرك : املنزلة من منازل اجلنَّة ، ومنه الدَّرجة اليت يرتقي فيها ، والدَّرُج : والدَّرجة  بعد منزل ،

  .ما يهوى فيها 
  فصل

ملا بيَّن أن املقصود من املراجعة إصالح حاهلا ، ال إيصال الضَّرر إليها ، بيَّن أن لكلِّ واحٍد من الزَّوجني حقّاً على 
  .اآلخر 
  .} َولَُهنَّ ِمثْلُ الذي َعلَْيهِنَّ باملعروف { : إين َألتََزيَّن المَْرأَِتي كما َتتََزيَّن يل؛ لقوله تعاىل : عن ابن عبَّاس ، قال  روي

  .جيب أن يقوم حبقِّها ومصاحلها ، وجيب عليها االنقياد والطَّاعة له : وقال بعضهم 
املراجعة ، وعليهّن ترك الكتمان فيما خلق اهللا يف أرحامهن ، وهذا هلنَّ على الزَّوج إرادةُ اإلصالح عند : وقيل 

  .أوفق لصدر اآلية 
  :وأما درجة الرجل على املرأة فيحتمل وجهني 

يف كمال العقل ، ويف الدِّية ، ويف املرياث ، ويف القيمة ، ويف : أن الرَّجل أزيُد يف الفضيلة من النِّساء ألمور : األول 
والقضاء ، والشَّهادة ، وللزَّوج أن يتزوَّج عليها ويتسرَّى ، وليس هلا ذلك مع الزَّوج ، والزوج  صالحية اإلمامة ،

  .قادر على طالقها وعلى رجعتها شاءت أو أبت ، وليس هلا ذلك 
صاحلها ، أن الزَّوج اختصَّ بأنواعٍ من احلقوق وهي التزام املهر والنَّفقة والذَّبُّ عنها ، والقيام مب: الوجه الثاين 

{ :  -تعاىل  -ومنعها من مواقع اآلفات ، فكان قيام املرأة خبمة الرَّجل آكد وجوباً هلذه احلقوق الزَّائدة؛ كما قال 
 -، قال ]  ٣٤: النساء [ } الرجال قَوَّاُمونَ َعلَى النسآء بَِما فَضَّلَ اهللا َبْعَضُهْم على بَْعضٍ َوبَِمآ أَْنفَقُواْ ِمْن أَْموَالِهِْم 

وإذا كان كذلك » لَْو أَمَْرُت أَْحداً بالسُُّجوِد ِلغَْيرِ اهللا ، َألَمْرتُ املَْرأَةَ بالسُُّجوِد ِلزَْوجَِها « :  -عليه الصَّالة والسَّالم 
راً فَإِنَُّهنَّ اْسَتْوصُوا بِالنَِّساِء َخْي« :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -، فاملرأة كاألسري العاجز يف يد الرَُّجلِ ، وهلذا قال 

  .» اليتيمِ واملَْرأَةِ : اتَّقُوا اهللا يف الضَِّعيفَْين « : ، ويف خربٍ آخر » ِعْنَدكُم َعَوانٌ 
  .غالٌب ال مينع ، مصيبٌ يف أحكامه : أي } واهللا عَزِيٌز َحكُيمٌ { : مث قال 

اٍن َولَا َيِحلُّ لَكُْم أَنْ تَأُْخذُوا ِممَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشيْئًا إِلَّا أَنْ َيَخافَا أَلَّا الطَّلَاُق َمرََّتاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروفٍ أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَس
ُدوَها َوَمْن َك ُحُدوُد اللَِّه فَلَا َتْعَتُيِقيَما ُحدُوَد اللَِّه فَإِنْ ِخفُْتْم أَلَّا ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَلَا ُجَناَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدتْ بِِه ِتلْ

  ) ٢٢٩(َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

، وأن يكون » طَلَقَِت املَْرأَةُ طَالَقاً « جيوز أن يكون مصدر » الطالق « مبتدأٌ وخٌرب ، و : } الطالق َمرََّتانِ { : قوله 
بد من حذف مضاٍف قبل املبتدأ؛ ليكون املبتدأُ عني اخلرب  اسم مصدر ، وهو التطليُق؛ كالسَّالم مبعىن التَّسليم ، وال

  .عدُد الطَّالق املشروع فيه الرَّجعة مرَّتان : ، والتقدير 
» إهنا من باب التثنية الَّيت يراد هبا التكرير « : حقيقةٌ يراد هبا شفُع الواحد ، وقال الزخمشريُّ » َمرََّتاِن « والتثنية يف 

وردَّ عليه أبو حيَّان بأنَّ ذلك مناقٌض يف الظاهر ملا قاله أوالً ، وبأنه . ْيَك َوَسْعَدْيَك َوَهذَا ذَْيَك لَبَّ: وجعلََها مثْلَ 
الطالُق الشرعيُّ تطليقةٌ بعد تطليقةٍ : الطَّالق َمرََّتان ، أي : خمالٌف للحكم يف نفس األمر ، أمَّا املناقضة ، فإنه قال 

واحدةً ، فقوله هذا ظاهرٌ يف التثنية احلقيقّية ، وأمَّا املخالفة ، فألنه ال يراد أن  على التفريق دون اإلرسال دفعةً
: ، أي } فَإِْمَساكٌ { : الطالق املشروع بقع ثالثَ مراٍت فأكثر ، بل مرتني فقط؛ ويدلُّ عليه قوله بعد ذلك 



انتهى ما ردَّ به . » فَإِنْ طَلَّقََها « ة الثالثة؛ ولذلك جاء بعده بالطلق: أي } أَْو َتسْرِيحٌ { بالرَّْجَعِة من الطَّلْقَِة الثانية ، 
؛ فإنه » الكَشَّاف « والزَّخمشريُّ إمنا قال ذلك ألجل معًنى ذكره ، فينظر كالمه يف : عليه ، قال شهاب الدين 

  .صحيٌح 
]  ٢٢٨: البقرة [ } لَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ َوُبعُو{ : هي للعهد املدلول عليه بقوله : قيل » الطَّالَق « واأللف والالم يف 

  .إن هذه اجلملة متقطعةٌ ممَّا قبلها ، وال تعلُّق هلا هبا : هي لالستغراق ، وهذا على قولنا : وقيل 
  :يف الفاء وجهان } فَإِْمَساكٌ { : قوله 

  .تان ، فيترتَّب عليه أحد هذين الشيئني بعد أن عرَّف حكم الطالق الشرعيِّ؛ أنه مرَّ: أهنا للتعقيب ، أي : أحدمها 
  .فإن أوقع الطَّلقتني ، وردَّ الزَّوجة فإمساٌك : أن تكون جواب شرٍط مقدَّرٍ ، تقديره : والثاين 

 فََعلَْيكُْم إِْمَساٌك: إمَّا مبتدأ وخربه حمذوٌف متقدِّماً ، تقديره عند بعضهم : على أحد ثالثة أوجٍه » إِْمَساٌك « وارتفاعُ 
  .فإِْمَساٌك أَمْثَلُ أَْو أَْحَسُن : ، وقَدَّرُه ابن عطية متأخِّراً ، تقديره 

  .فالواجب إمساٌك : أن يكون خرب مبتدأ حمذوٍف ، أي : والثاين 
  فليكن إمساك مبعروٍف: أن يكون فاعل فعلٍ حمذوٍف ، أي : والثالث 

  :والن يف هذه الباء ق» بِإِْحَساٍن « و » بَِمْعُروٍف « : قوله 
  .أهنا متعلِّقة بنفس املصدر الذي يليه ، ويكون معناها اإللصاق : أحدمها 
فإمساك كائٌن مبعروٍف ، أو تسريح : أن تتعلَّق مبحذوٍف على أهنا صفة ملا قبلها ، فتكون يف حملِّ رفعٍ ، أي : والثاين 

  .كائٌن بإحسان 
فأمسكوهنَّ إمساكاً مبعروف ، أو : على املصدر ، أي » َتسْرِيحٌ « ، و » فَإِْمَساٌك « وجيوز يف العربيَّة نصب : قالوا 

  .سرُِّحوُهنَّ تسرحياً بإحسان ، إالَّ أنَّه مل يقرأ به أحٌد 
  .سهلة السَّري؛ السترساهلا فيه : سَْرٌح ، وناقَةٌ ُسُرٌح ، أي : اإلرسال واإلطالق ، ومنه قيل للماشية : والتَّسريح 

إِنَّه لذو : يص بعضه من بعض ، واإلمساك خالف اإلطالق ، واملساك واملسكة امسان منه؛ يقال ختل: وتسريح الشَّعر 
  .ُمسكٍة ومساكة إذا كان خبيالً 

  .قُوَّة : إنه ليس مبساك غلمانه ، وفيه مساكة من جرب ، أي : يقال : قال الفرَّاء 
  .هي الطَّالق والسَّراح والِفراق ، وهو قول الشَّافعي و: وصريح الطَّالق ثالثة ألفاٍظ ورد القرآن هبا : قال القرطيب 

  فصل
كان النَّاسُ يف االبتداء ُيطلِّقون من غري حصرٍ وال عدٍد ، وكان الرَُّجل ُيطلق امرأَته ، : روى ُعروة بن الزُّبري ، قال 

الطالق { : نزلت هذه اآلية فإذا قاربت انقضاء عدَّهتا ، راجعها مث طلَّقها كذلك ، مث راجعها يقصد مضارَّهتا ، ف
  .} َمرََّتاِن 
أن الرَُّجل كان يف اجلاهليَّة ُيطَلِّق امرأَتُه ، مث يُراجعها قبل أن تنقضي ِعدَّهتا ، ولو طَلَّقها ألف َمرَّة ، كانت : وُروِي 

جهها ُيطَلِّقُها ويُراجِعها ، ، فشكت أَنَّ زَْو -رضي اهللا عنها  -القُدرة على املُراجعة ثابتةٌ ، فجاءت امرأةٌ إىل عائشة 
} الطالق َمرََّتانِ { : فنزل قوله تعاىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -ُيضاّرها بذلك ، فذكرت عائشة ذلك لرسول اهللا 

  .الطالق الَِّذي ميلك الرَّجعة عقيبُه مرتان ، فإذا طَلَّق ثَالَثاً ، فال حتلُّ له إالَّ بعد نكاح زوجٍ آخر : يعين 
  فصل
  :لف املُفَسِّرون يف هذه اآلية اخت



أن التَّطليق الشَّرعّي جيب ن يكون تطليقةً بعد أُخرى ، على التَّفريق دون : هذا ُحكم ُمبتدأ ، ومعناه : فقال بعضهم 
  .اجلمع بني الثَّالث حراٌم : اجلمع واِإلرسال دفعةً واحدة ، وهذا قول من قال 

عثمان وعبد اهللا بن عبَّاس ، وعبداهللا بن عمر ، وعمران بن حصني ، وأيب هذا قول عمر و: قال أبو زيد الدَّبوسّي 
  .موسى األشعري وأَيب الدَّرداء ، وحذيفة 

أن الطَّالَق الرَّجعيَّ َمرَّتان ، وال رجعة بعد : ليس بابتداء كالم ، وإنَّما هو متعلِّق مبا قبله واملعىن : وقال آخرون 
  .مع بني الثَّالث ، وهو مذهب الشَّافعي الثَّالث ، وهو وقل من جوَّز اجل

: إذا مل يكونا للمعهود ، أفادا االستغراق ، فصار تقدير اآلية » الطَّالَقِ « أن اَأللف والالم يف : ُحجَّة القول األَوَّل 
ملرَّات ال تكُون إالَّ بعد كُلُّ الطَّالق مرَّتان وَمرَّة ثالثة ، ولو قال هكذا ، ألفاد أن الطَّالق املشروع ُمَتفَرِّق؛ ألن ا

  .تفريق االجتماع 
  .هذه اآلية وردت لبيان الطَّالق املَْسُنون : فإن قيل 
إالَّ  -وإن كان لفظه اخلرب  -ليس يف اآلية بيان صفة السُّنَّة ، بل ُمفسَّرة َألصل الطَّالق ، وهذا الكالم : فاجلواب 

َدفْعتني ، وإمنا عدل عن لفظ اخلرب؛ ملا تَقَدَّم من أن التَّعبري عن األَمر : يعين طَلِّقُوا مَرََّتني ، : أن معناُه األمر ، أي 
بلفظ اخلرب ُيفيد تأكيد معىن اَألمر ، فثبت أن هذه اآلية دالَّة على اَألمر بتفريق الطَّلقاِت ، وعلى التَّشديد يف ذلك 

  :واختلف القاِئلُون هبذا على قولني . اَألمر واملُبالغة فيه 
  .أنَّه لو طَلَّقها اثنتني أو ثالثاً ، ال يقع إالَّ واحدة :  -وهو اختيار كثريٍ من علماء أهل البيت  -ألول ا

وهذا القولُ هو اَألقيس ، ألن النَّْهيَ يدلُّ على اشتمالِ املنهيِّ عنه على مفسدة راجحة ، والقول : قال ابن اخلطيب 
  .وجود ، وهو غري جائزٍ ، فوجب أن يكون احلُكم بعدم الوقوع بالوقوع سعيٌ يف غدخال تلك املفسدة يف ال

إال أَنَّه يقُع ، وهذا منه بناًء على أَنَّ  -وإن كان ُمحرَّماً  -إن اجلمع :  -رضي اهللا عنه  -قول أيب حنيفة : والثاين 
  .النَّهَي ال َيُدلُّ على الفََساِد 

بيَّن يف اآلية اُألوىل أن حقَّ املُراجعة ثابٌت للزَّوج ،  -تعاىل  -ة مبا قبلها؛ ألنه هو أنَّ اآلية ُمتعلِّقَ: حجَّة القول الثَّاين 
إىل  ومل ُيبيِّن أنَّ ذلك احلَقَّ ثابٌِت دائماً ، أو إىل غاية ُمعيَّنة ، فكان كاجململ املُفتقر إىل املُبيِّن ، أو العامِّ املفتقرِ

الق الَِّذي ثبت فيه للزَّوج َحّق الرَّْجَعة ، هو أن يُوجد طلقتاِن ، فأّما بعد املُخصص ، فبيَّن يف هذه اآليِة أن ذلك الطَّ
املعُهود السَّابق ، فهذا تفسٌري مطابٌِق لنظم اآلية » الطَّالقِ « الطَّلْقَتني ، فال يثبُِت أَلَْبتَّةَ حق الرَّجعة فاأللف والالم يف 

  :، فيكُون أوىل لوجوٍه 
إن كان َعاّماً يف كُلِّ اَألحوال؛ فهو ُمفَْتِقٌر إىل ]  ٢٢٨: البقرة [ } ُبعُولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ َو{ : أن قوله : األول 

املَُخّصص ، وإن مل يكُن عاّماً فهو ُمجملٌ؛ ألنه ليس فيه بيان الشَّرط الَِّذي عنده يثبت حقُّ الرَّجعة ، فافتقر إىل البيان 
قة مبا قبلها ، كان املَُخصص حاصالً مع العامِّ املخصوص ، أو كان البيانُ حاِصالً مع املُْجَملِ ، ، فإذا جعلنا اآلية ُمَتَعلِّ

، إال أن اَألرجح أالَّ  -وإذا كان َجائِزاً  -وذلك أَوىل من أالَّ يكون كذلك؛ ألن تأخري البيان عن وقت اِخلطابِ 
  .َيَتأَخَّر 
{ : يقتضي ذكر الطَّلقة الثَّانية ، وهي قوله } الطالق َمرََّتانِ { : بتدأ ، كان قوله أنَّا إذا جعلنا هذا الكالم ُم: الثاين 

متعلِّق } أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن { : إن قوله : الطَّالق مَرَّتان وَمرَّة؛ ألنا نقول : فصار تقدير اآلية } أَْو َتسْرِيٌح بِإِْحَسانٍ 
، وألن لفظ التَّسريح باِإلحساِن ال إِشعار فيه بالطَّالق } الطالق مَرََّتاِن { : ال بقوله  }فَإِْمَساٌك بَِمْعُروفٍ { : بقوله 

  .طلقة رابعة ، وهو غري جاِئزٍ » فَإِنْ طَلَّقََها « : ، وألنَّا لو جعلنا التَّسريح هو الطَّلقة الثَّالثة ، لكان قوله 



ة إىل عائشة كثرة تطليقها ومراجعتها قصداً للمضارَّة ، وقد من شكوى املرأ: ما روينا يف سبب النُّزول : الثالث 
أَْجَمُعوا على أَنَّ سبب النُّزول ال جيوز أن يكون خارجاً عن ُعُموم اآليِة ، فكان تنزيل اآليِة على هذا املعىن ، أوىل 

  .من تنزيلها على ُحكْمٍ أَجنيبٍّ عنها 
  فصل

إمَّا إمساٌك : ُبت فيه الرَّجعة هو أَنْ يوجد مرَّتان ، مث الواجب بعد ذلك أن الطَّالق اليت َيثْ: اعلم أن معىن اآلية 
  :مبعروٍف ، وهو أن يُراجعها ال على قصد املضارَّة ، بل على قصِد اإلصالح ، وإما تسريٌح بإِحساٍن ، وفيه وجهان 

عليه الصالة  -، قيل له } الطالق َمرََّتانِ { : تعاىل أن ُيوِقَع عليها الطَّلقة الثَّالثة ، روي أَنَّه ملَّا نَزلَ قوله : أحدمها 
  .» ُهو قَْولُه َتسْرِيحٍ بِإِْحَساٍن « :  -فأَين الثَّالثة؟ قال عليه الصَّالة والسَّالم :  -والسالم 

  .الضَّحَّاك والسُّدِّّي  أن يَْتُرَك ُمراَجَعتها حىت َتبني بانقضاِء الِعدَّة ، وهو َمروِيٌّ عن: أن التَّسريح باإلحسان : الثاين 
  :وهو أَقَْرُب لوجوه : قال ابن اخلطيب 

َتقَْتِضي وقوع هذه الطَّلقة ُمتَأَخِّرة عن ذلك التَّسريح ، فلو كان » فَإِنْ طَلَّقَها « : يف قوله » الفَاء « أن : أحدها 
  .لْقَةً رَابَِعة؛ وهو ال ُجيوُز فإن طَلَّقها طَ: املُراُد بالتَّسريح هو الطَّلقَة الثَّالثة ، لكان قوله 

إمَّا  أنَّا إذا َحَملَْنا التَّسريح على َتْرِك املُراجعة ، كانت اآليةُ ُمتََناولة جلميع اَألحوالِ؛ َألنَّه بعد الطَّلْقَة الثَّانية: وثانيها 
ركها حىت تنقضي ِعدَّتُها وتبني ، وهو أو ال ُيراجعها ، بل يت} فَإِْمَساٌك بَِمْعُروفٍ { : أن ُيراجعها وهو املراد بقوله 

، فكانت اآلَيةُ ُمْشَتِملَةً على َبَيانِ » فَإِنْ طَلَّقَها « أو ُيطَلِّقها وهو املراد بقوله } أَْو َتسْرِيٌح بِإِْحَسانٍ { : املراُد بقوله 
مِ الثَّالثة ، ولزِم التكرير يف ذكر كُلِّ األقسام ، وإذا جعلنا التَّسريح باِإلحسان طَالَقاً آخر لزم ترُك أحد األقسا

  .الطَّالقِ ، وهو غُري َجاِئزٍ 
  .أنَّ ظاهر التَّسرِيح هو اإلرسالُ واِإلمهالُ ، فحمله على ترِك املُراجعة أَْولَى من محِلِه على التَّطليق : وثالثها 
واملُراد به اخلُلع ، ومعلوٌم } واْ ِممَّآ آَتْيُتُموُهنَّ َشْيئاً َوالَ َيِحلُّ لَكُْم أَن تَأُْخذُ{ : أنَّه قال بعد ذلك التَّسريح : ورابعها 

أنه ال يصحُّ اخللُع بعد التَّطليقة الثَّالثة ، فهذه الوجوه ظاهرة ، لو مل يثبت اخلرب الَِّذي رويناه ، فإن صحَّ ذلك اخلرب ، 
  .فال مزيد عليه 

  فصل يف احلكمة يف الرَّجعة
أن اِإلنسان إذا كان مع صاحبه ، ال يدري هل َتُشقُّ عليه ُمفارقُته أَْم ال؟ فإذا فارقهُ : لرَّجعة واِحلكْمة يف إثبات حقِّ ا

بعد ذلك يظهر ، فلو َجَعلَ اهللا الطَّلقة الواحدة مانِعةٌ من الرُّجوع ، لعظمت املََشقَّة على اإلِنسان بتقدير أَنْ تظهر 
ك حتصل التَّجربة ، فإن كان اَألصلُح اِإلْمَساَك ، راجعها وأَمسكها باملعروِف ، املََحبَّة بعد املُفارقة َمرَّتني ، وعند ذل

  .وإن كان اَألصلح التَّسريح ، سرَّحها بإِحسان 
  فصل

  :واختلف الُعلََماُء إذا كان أَحد الزَّْوَجنيِ رقيقاً 
ته اَألمة ثالث تطليقاٍت ، والعبد ال ميلك فذهب أكثرهم إىل أَنَّه ُيعترب عدد الطَّالق بالزَّوج؛ فاحلُرُّ ميلك على زوج

  .على زوجته احلُرَّةِ الَّ طَلْقََتْين 
يُْعَترب يف الطَّالق حالُ الرَّجالِ ، ويف قدر الِعدَّة : الطَّالق بالرِّجال والِعدَّة بالنِّساِء ، يعين : قال عبداهللا بن مسعود 

ن عبَّاس ، وبه قال عطاء وسعيد بن املُسَيَّب ، وإليه ذهب ماِلٌك حالُ املرأة ، وهو قول ُعثمان ، وزيد بن ثابت ، واب
  .، والشَّاِفِعي ، وأَمحد ، وإسحاق 



وذهب قَْوٌم إىل أن االعتبار باملرأة يف عدد الطَّالق ، فيملُِك الَعْبُد على زوجته احلُرَّة ثالث طلقاٍت ، وال َيْمِلُك احلُرَّ 
  .، وهو قول ُسفْيان الثَّورّي وأصحاب الرَّأي على زوجته اَألمة إالَّ طلْقََتني 

  فصل
  .إذا طلَّقها ثالثاً بكلمٍة واحدٍة ، لزِمه الطَّالَق باِإلمجاع 

  .يلزمه طلقةٌ واِحدةٌ : وقال علّي بن أيب طالبٍ ، وابن مسعود 
يف ثَالَث إذا كان ُمخرباً عّما : جيوز قوله ثالثاً ال معىن له؛ َألنَّه مل ُيطلِّق ثالث مرَّات وإنَّما : وقوله : وقال ابن عبَّاس 
قرأت : طلَّقت ثالثاً ، فيكون ُمخرباً عن ثالثة أفعالٍ كانت منُه يف ثالثة أوقاٍت؛ فهو كقول الرَُّجل : مضى ، فيقول 

، وكذا لو  ُسوَرة كذا ثالث؛ فإن كان قرأها ثالث مرَّاٍت ، كان صاِدقاً ، وإن كان قرأها مرَّة واِحَدةً ، كان كاِذباً
أَْحِلف باهللا ثالَثاً ، مل َيكُن حلف إال مييناً واحدة : أْحِلُف باهللا ثَالَثاً يردد احلَلْف كانت ثَالَثة أمياٍن ، ولو قال : قال 

  .والطَّالق ِمثْله 

وما يف َحيِّزها يف » أَنْ  «: » أَنْ َتأُْخذُوا « : قوله . وقاله الزُّبري بن العوَّام ، وعبد الرَّمحن بن عوف ، قاله القرطيب 
. « فيه وجهان » ِممَّا « و . وال َيِحلُّ لكُم أَْخذُ َشيٍء ِممَّا آَتْيُتُموُهنَّ : ، أي » َيِحلُّ « حملِّ رفعٍ على أنه فاعل 

حذوٍف على أنه أن يتعلََّق مب: والثاين . على هذا البتداِء الغاية « ِمْن » ، و « تَأُْخذُوا » أن يتعلََّق بنفسِ : أحدمها 
« َما » على هذا للتبعيض ، و « ِمْن » قُدِّمت عليه؛ ألهنا لو تأَخََّرْت عنه لكاَنْت وصفاً ، و « شَْيئاً » حالٌ من 

ِمَن الذي آتيتموهنَّ إِيَّاُه ، وقد تقدَّم اِإلشكالُ واجلوابُ يف حذِف العائِد : موصولةٌ ، والعائُد حمذوٌف ، تقديره 
آَتى » و . وهذا مثلُه ، فَلُْيلَْتفَْت إليه ]  ٣: البقرة [ } َوممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ { : صلِ عند قوله تعاىل املنصوب املنف

وجيوُز أن . « َتأُْخذُوا » مفعولٌ به ناصُبه « َشْيئاً » والثاين هو العائُد احملذوُف ، و « ُهنَّ » يتعدَّى الثنني ، أوهلُما « 
قوله ] .  ٥٤: يس [ } الَ ُتظْلَُم نَفٌْس َشْيئاً { : والوجهاِن منقوالنِ يف قوله . شيئاً ِمَن اَألْخِذ : ، أي يكونَ مصدراً 

أنه يف حملِّ نصبٍ على أنه مفعولٌ من : أحدمها : وجهان « أَنْ َيَخافَا » هذا استثناٌء ُمفَرَّغٌ ، ويف } إِالَّ أَن َيَخافَآ { : 
َوالَ َيِحلُّ لكُمْ أن َتأُْخذُوا بِسََبب من األسباب ، إال :  من ذلك العامِّ احملذوِف ، والتقديُر أجِلِه ، فيكونُ مستثًىن

وال « أَنْ » بسببِ خوِف عدم إقامة ُحُدوِد اهللا ، وُحِذَف حرُف العلِة؛ الستكمالِ شروط النصب ، ال سيما مع 
، أو جرٍّ بعد َحذِْف الالمِ ، بل هي يف حملِّ نصبٍ فقط ، أهيَ يف موضع نصبٍ : جييُء هنا خالُف اخلليلِ وسيبويه 

وما بعدها يف حملِّ نصبٍ « أَنْ » ألنَّ هذا املصدَر لو ُصرَِّح به ، لُنِصَب ، وهذا قد نصَّ عليه النحويُّون ، أعنِي كونَ 
لِ ، فيكونُ مستثىن من العامِ أيضاً ، أنه يف حملِّ نصبٍ على احلا: والثاين . ، بال خالٍف ، إذا وقَعْت موقَع املفعولِ له 

والتقديرُ : والَ َيِحلُّ لكُْم يف كلِّ حالٍ من األحوالِ إالَّ يف حالِ خوِف أَالَّ يقيما حدوَد اِهللا ، قال أبو البقاء : تقديره 
، أو يف كلِّ حال إال يف حالِ  َوالَ َيِحلُّ لكُْم أَنْ تأُخذُوا على كلِّ حال: إالَّ خائفَني ، وفيه َحذُْف مضاٍف ، تقديره : 

وما يف َحيِّزها ُمؤَوَّلةٌ مبصدرٍ ، وذلك املصدُر واقٌع موقَع اسم « أَنْ » اخلوِف ، والوجُه األولُ أحسُن ، وذلك أَنَّ 
سيبويه على وأيضاً فقد َنصَّ !! الفاعلِ املنصُوبِ على احلَال ، واملصدُر ال يطَّرُِد وقوُعه حاالً ، فكيف مبا هو يف تأْويله

  .املصدرية ال تقَُع موقَع احلالِ « أَِن » أنَّ 

عائدةٌ على صنفَي الزوجني ، وهذا الكالُم فيه التفاٌت ، إذ لو جََرى على » ُيِقيَما « و » َيَخافَا « واأللُف يف قوله 
لِلَْجَماَعِة ، وقد قَرأَها كذلك عبد اهللا ، ورُوِي عنه بَِتاِء اِخلطَابِ » إِالَّ أَنْ َتَخافُوا أَالَّ ُتِقيُموا « : َنَسقِ الكالم ، لقيل 

بفتحِ الياِء واضحةٌ ، وقرأها محزة وأبو جعفر ويعقوب » َيَخافَا « والقراءةُ يف . أيضاً بياِء الَغْيَبة ، وهو التفاٌت أيضاً 



بلسان العرب ، وقد ذكروا  بضمِّها على البناء للمفعول ، وقَد استشكلها مجاعةٌ ، وطعن فيها آخرون لعدم معرفتهم
: ؛ ألنه َيُحلُّ َمَحلَّه ، تقديره » َيَخافَا « بدالً من الضمري يف » أَنْ ُيِقيَما « فيها توجيهاٍت كثريةً ، أحسنُها أَنْ يكونَ 

، وكان » بَانِي ِعلُْمُهَما الزَّْيَداِن أَْعَج« : إِالَّ أَنْ ُيخَاَف َعَدُم إقاَمِتهما ُحُدوَد اِهللا ، وهذا من بدل االشتمال؛ كقولك 
؛ للداللة عليه » الُوالَةُ « ، فَُحِذَف الفاعلُ الذي هو » إِال أن خياَف الُوالَةُ الزوَجْينِ أَالَّ يقيَما ُحُدوَد اِهللا « : األصلُ 

وقد خرَّجه . م تقديُره وما بعدها يف حملِّ رفعٍ َبَدالً؛ كما تقدَّ» أَنْ « ، وقاَم ضمُري الزوجني مقاَم الفاعلِ ، وبقيْت 
، يعنيك إىل أحِدمها بنفِسه ، وإىل اآلخرِ حبرِف اجلَرِّ » اْسَتغْفََر « يتعدَّى إىل مفعولني ك » َخاَف « ابن عطيَّة على أنَّ 

يف حملِّ » نْ أَ« وما يف حَيِّزها هي الثاين ، وجََعل » أَنْ « ، وَجَعلَ األِلَف هي املفعولَ األولَ قاَمْت مقاَم الفاعلِ ، و 
ال يتعدَّى الثنني ، ومل يَُعدَُّه » َخاَف « جرٍّ عند سيبويه والِكسائيِّ ، وقد َردَّ عليه أبو حيان هذا التخريَج؛ بأنَّ 

ال  ، إمنا هو بدلٌ» خِفُْت زَْيداً ضَْرَبُه « : النحويون حني َعدُّوا ما َيَتَعدَّى الثنني؛ وألنَّ املنصوَب الثاين بعده يف قولك 
يف حملِّ جر عند سيبويه ليس » أَنْ « ، وبأن نسبة كَْوِن » اْسَتْغفَْرُت اَهللا ذَْنباً « مفعولٌ به ، فليس هو كالثاين يف 

أهنا يف حملِّ َجرٍّ ، وتبعه الكسائيُّ ، وهذا : بصحيحٍ ، بل مذهُبه أهنا يف حملِّ نصبٍ ، وتبعه الفراء ، ومذهُب اخلليل 
إالَّ أنْ َيخَاَف الُوالَةُ الزَّْوَجْينِ : ، والتقدير » َعلَى « وقال غريه كقوله؛ إالَّ أنَّه قدَّر حرَف اجلرِّ .  قد تقدَّم غَري مرٍة

فجاء فيه » أَنْ « َعلَى أَالَّ ُيِقيَما ، فَبُنَِي للمفعولِ ، فقام ضمُري الزوجني مقاَم الفاعلِ ، وُحِذَف حرُف اجلر ِمْن 
» اْسَتْغفََر « وهذا الذي قاله ابُن عطيةَ َسَبقَه إليه أبو عليٍّ ، إالَّ أنه مل ُيَنظِّْرُه ب . ني سيبويه واخلليل اخلالُف املتقدُِّم ب

ال أْعلَمُ يف اختيارِ محزة : وقد استشكل هذه القراءةَ قوٌم وطَعَن عليها آَخُرونَ ، ال ِعلَم هلم بذلك ، فقال النحَّاُس . 
إِالَّ « فألنَّ ابَن مسعود قرأ : أمَّا اِإلعراُب . ألنه ال ُيوجُِبُه اِإلعراُب ، وال اللفظُ ، وال املعىن أبعَد من هذا احلَْرِف؛ 
  .» إِالَّ أَنْ ُيَخاَف « : ، فهذا إذا ُردَّ يف العربيِة ملا مل ُيَسمَّ فاعلُه ، كان ينبغي أَنْ ُيقال » أَنْ َتَخافُوا أَالَّ ُيِقيُموا 

، َوَجب » ِخفُْتْم « فَإِن ِخيَف ، وإن كان على لفظ : ، َوَجَب أن يقال » ُيَخافَا « فإِنْ كان على لفِظ  :وأمَّا اللفظُ 
أَنْ  َوالَ َيِحلُّ لَكُمْ أَنْ تَأُْخذُوا ِممَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيئاً إِالَّ« : فَأَسَْتْبِعُد أن ُيقَالَ : وأمَّا املعىن . إِالَّ أَنْ َتَخافُوا : أن يقال 

، فيكون اخلُلُْع إىل السلطان ، » وال ُجنَاَح َعلَْيكُْم أَنْ َتأُْخذُوا لَُه مْنَها فْدَيةً « : ، ومل يَقُلْ تعاىل » َيخاَف غَْيُركُْم 
فال َيلَْزمُ  :أمَّا ما ذكره من حيث اِإلعراُب : وقد َردَّ الناُس على النحَّاس . والفَْرُض أَنَّ اخلُلْعَ ال حيتاجُ إىل السلطاِن 

وأمَّا ِمْن حيثُ اللفظُ ، فإنه من باب االلتفاِت؛ كما قَدَّْمُته أوالً ، وَيلَْزُم النَّحَّاسَ أنه كان . محزةَ ما قرأ به عبداهللا 
. لعربيِة ، وإِنَّما هو يف القراءَتني من االلتفاِت املستْحَسنِ يف ا» فَإِنْ َخافَا « : ينبغي على قراءِة غريِ محزةَ أن يقرأَ 

و . فألنَّ الوالةَ واحلكاَم ُهمُ األصلُ يف َرفْعِ التظالُمِ بني الناسوهم اآلمرون باألْخِذ واِإليتاء : وأمَّا من حيثُ املعىن 
ِصْب؛ ألنَّ لَْم ُي« : وَخطَّأَُه الفارسيُّ وقال . » إِالَّ أَنْ َتَخافُوا « وجَّه الفراء قراءةَ محزةَ ، بأنه اعتَرب قراءةَ عبِد اهللا 

وهذا الذي َخطَّأَ به . » ، ويف قراءة محزة واقٌع على الرُجلِ واملَْرأَِة « أَنْ » اخلوَف يف قراءِة عبِد اهللا واقٌع على 
قعٌ األولياُء ، الزوجني أالَّ ُيقيَما ، فاخلوُف وا: إِالَّ أَنْ َتَخافُوُهَما ، أي : الفراء ليس بشيٍء؛ ألنَّ معىن قراءِة عبد اهللا 

إمَّا على كوهنا بدالً من : وكذلك هي يف قراءِة محزة اخلوُف واقٌع عليها أيضاً بأحدِ الطريقنيِ املتقدِّمنيِ » أَنْ « على 
  :واخلوُف هنا فيه ثالثةُ أوجٍه . » على « ضمريِ الزوجني؛ كما تقدَّم تقريره ، وإمَّا على حذف حرف اجلّر ، وهو 

غري محزةَ يف حملِّ َجرٍّ ، أو نصبٍ؛ على َحَسبِ « يف قراءِة » أَنْ « ذَرِ واخلَْشَيِة ، فتكونُ أنه على بابِه من احلَ: أحدها 
ِمْن أَالَّ ُيِقيَما ، أو يف حملِّ نصبٍ فقط؛ على تعديِة الفعلِ إليها : اخلالِف فيها بعدَ حذفِ حرِف اجلرِّ؛ إذ األصلُ 

  .َدَم إِقَاَمِة ُحذُوِد اِهللا إِالَّ أَنْ َيْحذََر َع: بنفِسِه؛ كأنه قيل 
  ]الطويل [ وأنشد . أنه مبعىن الِعلْم ، وهو قَْولُ أيب ُعبَْيَدة : والثاين 



  َسرَاتُُهُم ِفي الْفَارِِسيِّ املَُسرَِّد... فَقُلُْت لَُهْم َخافُوا بأَلْفَْي ُمَدجَّجٍ  -١١٠٩
  ]الطويل : [ ومنه أيضاً 
  أََخاُف إِذَا َما ِمتُّ أَنْ الَ أَذُوقُهَا... فَالَِة فَإِنَّنِي َوالَ َتْدِفنَنِّي ِفي ال -١١١٠

» ، وهذا ال يصحُّ يف اآليِة ، لظهورِ النَّْصب ، وأما البيُت ، فاملشهورُ يف روايِتِه « أَنْ » ولذلك ُرِفَع الفعلُ بعد 
  .« فَقُلُْت لَُهْم ظُنُّوا بأَلْفَْي 

  ]الطويل : [ ؛ وأنشد « إِالَّ أَنْ يَظُنَّا » : يؤيُِّدُه قراءةٌ أَُبيٍّ الظَّّن ، قاله الفراء؛ و: والثالث 

  َوَما ِخفْتُ َيا َسالَُّم أَنََّك َعائِبِي... أََتانِي كَالٌَم ِمْن ُنَصْيبٍ َيقُولُُه  -١١١١
يه وَمَسدَّ األول والثاين حمذوفٌ وما يف َحيِّزها َسادَّةً َمَسدَّ املفعولَْين عند سيبو» أَنْ « وعلى هذين الوجهني ، فتكونُ 

ِمْن أفعالِ التوقُّع ، وقد مييل فيه الظنُّ إىل » َخاَف « عند األخفش؛ كما تقدَّم مراراً واألولُ هو الصحيُح وذلك أَنَّ 
أَقِْدَر على طلوعِ  ِخفُْت أَالَّ: اخلَْوُف ُيقال ِلَما فيه رجاٌء مَّا؛ ولذلك ال ُيقال « : أحِد اجلاِئَزين ، ولذلك قال الراغب 

  .» السماِء ، أو َنْسِف اجلبالِ 
ُيقْوَِما ، فَُنِقلَْت كسرةُ الواوِ إىل الساكن قبلَها ، مث قُِلَبِت الواوُ ياًء؛ لسكوهنا؛ بعد كسرٍة ، وقد : » يُقيَما « وأصلُ 

  ] . ٥: الفاحتة [ } الصراط املستقيم { : تقدَّم تقريُره يف قوله 
فَإِنْ طَلَّقََها فَالَ { : ، وبني قوله } الطالق َمرََّتاِن { : معترٌض بني قوله } َوالَ َيِحلُّ لَكُْم { : قوله  وزعم بعضهم أنَّ
  .، وفيه َبْعٌد ]  ٢٣٠: البقرة [ } َتِحلُّ لَُه ِمن َبْعدُ 

متعلٌِّق باالستقرارِ الذي تضمََّنهُ } ت بِِه ِفيَما افتد{ : واُمسها وخربُها ، وقوله » الَ « } فَالَ ُجنَاَح َعلَْيهَِما { : قوله 
اخلَرب؛ ألنه » ِفيَما افتدت « و » جَُناَح « متعلِّقاً ب » َعلَْيهَِما « ، وال جائٌز أن يكونَ » َعلَْيهَِما « اخلُرب ، وهو 

  .مبينٌّ  -كما رأيتَ  -حينئٍذ يكونُ ُمطَوَّالً ، واملُطَوَّلُ ُمعَْرٌب ، وهذا 
ال ُجنَاَح على الزوجِ ِفيَما أََخذَ ، وال على املَْرأَِة فيما أَْعطَْت ، : عائٌد على الزوَجْين ، أي » َعلَْيهَِما «  والضمُري يف
َيْخُرُج ِمْنُهَما الُّلْؤلُؤُ { : إنَّما َيُعوُد على الزوجِ فقط ، وإمنا أعاَدُه ُمثَىن ، واملراُد واِحٌد؛ كقوله تعاىل : وقال الفراء 

  ]الطويل : [ ؛ وقوله ]  ٦١: الكهف [ } َنِسَيا حُوَتُهَما { ]  ٢٢: الرمحن [ } ْرَجانُ َواملَ
  َوإِنْ َتَدَعانِي أَْحمِ ِعْرضاً ُمَمنَّعَا... فَإِنْ َتْزُجرَانِي َيا ْبَن َعفَّانَ أَنَْزجِْر  -١١١٢

« مبعىن » َما « و . » َيا ْبَن َعفَّانَ « : احدٌ يف قوله وحَدُه ، واملناَدى و» يُوَشُع « وإمنا خيرُج من اِمللْحِ ، والنَّاسي 
عليها ، إال على َرأْي َمْن جيعلُ » بِِه « ، أو نكرةٌ موصوفة ، وال جائٌز أن تكونَ مصدريةً؛ لَعْودِ الضمريِ ِمْن » الذي 

  .املصدريةَ امساً؛ كاألخفش وابنِ السَّرَّاج وَمْن تاَبَعُهما 
  فصل

ملَّا أَمر بأن يكون التَّسريح بإحساٍن بني هنا أنَّ من ُجملة اإلحسان أَنَّه إذا طلَّقها ال يأُخذُ منها  - تعاىل -اعلم أنه 
َوالَ تَْعُضلُوُهنَّ { : شيئاً ، ويدُخل يف هذا النَّهي أال ُيَضيَِّق عليها ليلجئها إىل االفتداِء؛ كما قال يف سورة النساء 

{ : هو كقوله } إِالَّ أَن َيَخافَآ أَالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهللا { : وقوله هنا ]  ١٩: النساء [ } ْيُتُموُهنَّ ُِلَتذْهَُبواْ بِبَْعضِ َمآ آَت
أَتَأُْخذُوَنُه  َوآَتيُْتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً فَالَ َتأُْخذُواْ ِمْنهُ َشْيئاً{ : وقال أيضاً ]  ١٩: النساء [ } إِالَّ أَن َيأِْتَني بِفَاِحَشٍة مَُّبيَِّنٍة 

]  ٢١-٢٠: النساء [ }  ُبْهتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً َوكَْيَف َتأُْخذُوَنُه َوقَْد أفضى بَْعُضكُْم إىل بَْعضٍ وَأََخذْنَ ِمنكُم مِّيثَاقاً غَِليظاً
.  

فَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ { : يطابقه قوله  هذا اِخلطاب كان لَألزواج ، فكيف} َوالَ َيِحلُّ لَكُْم أَن تَأُْخذُواْ { : قوله : فإن قيل 



  وإن كان لَألِئمَّة واحلُكَّام فهؤالء الَ يأخذون منهّن شيئاً؟} ُيِقيَما ُحدُوَد اهللا 
  :األمران جائزان : قلنا 

  .بٍ من القُْرآن فيُجوز أن يكون أوَّلُ اآليِة خِطَاباً لَألْزوَاجِ ، وآِخُرها ِخطاباً لَألِئمَّة واحلُكَّامِ ، وليس ذلك بغري

يهم فَكَأَنَّهم هم وجيوُز أن يكون اِخلطَاُب كُلُّه لَألِئمَّة واحلُكَّام؛ ألهنم ُهُم الَِّذين َيأُْمُرون باَألْخِذ واإلِيَتاِء عند التَّرافُع إل
يعلَم : ذلك منهما ، يعين يعلم : بضم الياِء ، أي » ُيَخافَا « : اآلِخذُون واملُؤتون ، وَيُدلُّ له قراءةُ محزة املتقدِّمة 
فإن « : فجعل اخلوف لغري الزَّوجني ، ومل يقل » فَإِنْ ِخفُْتمْ « : القاضي والوايل ذلك من الزَّوجني ، ويطابقه قوله 

 واعلم أنَّه ملا منع الرُجل أن يأخذ من امرأَِته شيئاً عند الطَّالَق ، استثىن هذه الصُّورة ، وهي مسألة اخلُلع ،. » خافا 
  واختلفُوا يف هذا االستثناء؛ هل هو ُمتَِّصلٌ أو ُمنقطع؟

  .وفائدة اخلالف تظهر يف مسألة فقهيَّة؛ وهي أن أكْثَر اجملتهدين جوَّز اخلُلْع يف غريِ حالة اخلوِف والَغَضبِ 
اهللا ، فإن وقع اخلُلُْع يف ال يباح اخلُلعُ إالَّ عند الغضب واخلوف من أالَّ ُيِقيما حدود : وقال الزُّهري والنَّخعي وداود 

غريِ هذه احلالِة ، اخلُلُْع فاِسٌد ، واحَْتجُّوا هبذه اآليِة؛ فإهنا صرحيةٌ يف حترمي األخذ من الزَّوجِة عند طالقها ، واستثين 
  .هذه الصُّورة 

َن لَكُْم َعن َشْيٍء مِّْنُه نَفْساً فَإِن ِطْب{ : اخلُلُع جائزٌ يف حالة اخلوف وغريه؛ لقوله تعاىل : وأما مجهور اجملتهدين فقالوا 
وإذا جاز هلا أن هتب مهرها من غري أن حتصِّل لنفسها شيئاً بإزاء ما بذلت ، ]  ٤: النساء [ } فَكُلُوُه َهنِيئاً مَّرِيئاً 

ْؤِمنٍ أَن َيقُْتلَ َوَما كَانَ ِلُم{ : كان اخلُلع الَِّذي تصري بسببه مالكة لنفسها أوىل ، ويكون االستثناء منقطعاً؛ كقوله 
  ] . ٩٢: النساء [ } َوِدَيةٌ مَُّسلََّمةٌ { لكن إن كان خطأً : ، أي ]  ٩٢: النساء [ } ُمْؤِمناً إِالَّ خَطَئاً 

  فصل
  :األقسام املمكنة فيه أربعة : ظاهر اآلية يدل على اشتراط حصول اخلوف للرَّجل واملرأة ، فنقول 

رأة فقط ، أو من قبل الزوج فقط ، أو ال حيصل اخلوُف من قبل واحٍد منهما ، أو إمَّا أن يكون اخلوُف من قبل امل
يكون اخلوف من قبلهما معاً ، فإن حصل اخلوُف من قبل املرأةَ؛ بأن َتكُون املرأَةُ ناشزاً ُمْبِغضةً للرَُّجلِ ، ففهنا َيحلُّ 

أن مجيلة بنت عبداهللا بن أيب أَوفَى َتزَوَّجها ثابت : اآلية للزَّوج أخذُ املال منها؛ ويُدلُّ عليه ما ُروي يف سبب ُنزُول 
صلى اهللا عليه وسلم  -بن قيسٍ بن مشاس ، وكانت تبعُضُه أشدَّ الُبغض ، وهو ُحيبُّها أشدَّ احلُبِّ ، فأتت رسول اهللا 

أقوامٍ ، فكان أقصرهم قامةً  فَرِّق بيين وبينه فإِنِّي أبغضه ، ولقد رفعت طرف اخلباء فرأَْيُته جييُء يف: ، وقالت  -
يا رُسول اهللا ، فلتُردَّ عليَّ احلديقة : فقال ثابت . وأقبحهم وجهاً وأشدَّهم سواداً ، وأنا أكره الكُفْر بعد اِإلسالم 

 مث» ال ، حديقته فقط « : نعم وأزيده فقال عليه الصالة والسالم : قالت » َما َتقُوِلني؟ « : الَّيت أعطيتها؛ فقال هلا 
: » ُسَننِ أَبِي َداُود « ويف . ففعل ، فكان أَوَّل ُخلْعٍ يف اِإلسالم » خذ ِمْنها ما أَْعطَيَْتها وخلِّ َسبِيلََها « : قال لثابٍت 

  .أنّ املرأة كانت حفصة بنت سهلٍ األنصاري 

  .وف منها فقط إنَّه يكِفي ُحُصولُ اخل: قد شرط يف هذه اآليِة خوفُهما معاً ، فكيف قُلُْتم : فإن قيل 
فقد يتَرتَّب عليه اخلوُف احلاصلُ من جهة الزَّوج ،  -وإن كان أّوله من جهة املرأة  -أنّ هذا اخلوف : فاجلواب 

فإهنا إذا كانت مبغض للزَّوج إذا مل تعطه ، فربَّما ضرهبا وشتمها ، وربََّما زاد على قدر الواجب ، فحصل اخلَْوف 
  .فخوفها على نفسها من عصيان اِهللا ، وأمَّا من جهته ، فقد يزيد على قدرِ الواجب هلما مجيعاً؛ أّما من جهتها 

فأما أن حيصل اخلوف من قبل الزَّوج فقط؛ بأن يضرهبا أو ُيؤِذيها حىت تلتزم الِفدية ، فهذا املال حراٌم؛ لآلية املتقدِّمة 



.  
رنا أنَّ أكثر اجملتهدين قال جبواز اخللع ، واملالُ أال حيصل اخلوف من أحٍد منهما ، فقد ذك: وأما الِقْسم الثالث 

  .املأخوذ حاللٌ ، وقال قوم إنه حراٌم 
وأما إن كان اخلوفُ حاصالً منهما ، فاملال حراٌم أيضاً؛ ألن اآلياِت املتقدِّمة تُدلُّ على ُحرمة أخِذ ذلك املَالِ ، إذا 

 -تعاىل  -ييٌد بأن يكون من جانب املرأة سبب أم ال؛ ألن اهللا كان السََّبُب حاِصالً من ِقَبل الزَّوج ، وليس فيه تق
َوإِنْ ِخفُْتْم ِشقَاَق َبيْنِهَِما فابعثوا َحكَماً مِّْن أَْهِلِه َوَحكَماً مِّْن أَْهِلَهآ إِن { : أفرد هبذا الِقْسم آية أخرى؛ وهي قوله 

، ومل يذكر فيه أخذ املال ، وهذا التقسيم إمنا هو فيما بني ]  ٣٥ :النساء [ } ُيرِيَدآ إِْصالَحاً ُيَوفِّقِ اهللا َبيَْنُهَمآ 
  .فأمَّا يف الظَّاهر ، فهو جائٌز  -تعاىل  -املكلَّفني وبني اهللا 

  فصل يف قدر ما جيوز اخللع به
  :اختلفوا يف قدر ما جيوز اخللع به 

عليه الصالة  -فوق ما أعطاها؛ لقوله  ال جيوز أن يأخذ: فقال الشَّعيب والزُّهري واحلسن البصري وعطاء وطاوس 
، وهو قول عليٍّ بن أيب طالب » ال ، حديقََتُه فَقَط « : نعم ، وأزيده ، قال : المرأة ثاتبٍ حني قالت له  -والسالم 

  . -رضي اهللا عنه  -
  .بل دون ما أَعطاها حّتى يكون الفضل : قال سعيد بن املُسيَّب 

  .زوا املخالغة باَألزيد واَألقَلِّ واملُساوي وأما سائر الفقهاء فإنَُّهم جوَّ
  فصل

اخلُلع تطليقةٌ ، وهو قول علي ، وعثمان ، وابن مسعود ، واحلسن والشَّعيب ، والنَّخعي ، وعطاء ، وابن : قال قوٌم 
 السَّائب ، وُشريح ، وجماهد ، ومكحول ، والزُّهري وهو قول أيب حنيفة وُسفيان وأحد قويل الشَّافعي وأحد

  .الرِّوايتني عن أمحد 
  .والقول الثاين للشَّافعي ، وبه قال حممَّد وإسحاق وأبو ثور 

أنه لو كان فسخاً ، ملا َصحَّ الزِّيادة على املهر املَُسمَّى كاِإلقالة يف البيع ، وَألنَّه لو كان فَْسخاً : حجَّة القول األَوَّل 
وملا . املهر؛ كاإلقالةِ يف البيع ، فإن الثََّمن جيب َردُّه وََإِنْ مل َيذْكُْره  فإذا خالعها ومل يذكُر املهر ، وجب أن جيب عليها

  .مل يكن كذلك ، ثبت أن اخلُلَْع ليس بفسخٍ ، وإذا بطل ذلك ، ثبت أَنَُّه طالٌق 
ولو ]  ٢٣٠: البقرة [ } ْوجاً غَْيَرهُ فَإِنْ طَلَّقََها فَالَ َتِحلُّ لَُه ِمن َبْعُد حىت َتْنِكَح َز{ : قوله تعاىل : حجة القول الثَّاين 

عن ابن عبَّاسٍ ، وأيضاً » َمَعامل السَُّنن « كان اخلُلُْع طالقاً ، لكان الطَّالَق أربعاً ، وهذا االستدالل نقله اخلطَّايب يف 
أو يف طُْهر  أذن لثابت بن قيس يف ُمخالعة امرأته ، ومل يستكشف هل هي حاِئٌض -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النَّيب 

جامعها فيه ، مع أنَّ الطَّالق يف هاتني احلالتني حراٌم منهيٌّ عنه ، جيب أن يستكشف عنه ، فلما مل يستكشف بل أمره 
  .باخللع مطلقاً ، دلَّ على أن اخلُلْع ليس بطالقٍ 

 -ملا اْخَتلََعت ، جعل النيب أن امرأة ثابت بن قيس : عن عكرمة ، عن ابن عبَّاسٍ » ُسَننِ « وأيضاً روى أبو داود يف 
  .ِعدَّهتا حيَضة  -صلى اهللا عليه وسلم 

واملطلقات َيتََربَّْصنَ { : قال  -تعاىل  -وهذا أدلُّ شيء على أن اخلُلع فسٌخ وليس بطالقٍ؛ ألن اهللا : قال اخلطَّايب 
  .قتصر على قرٍء واحٍد فلو كانت هذه طلقة ، مل ي]  ٢٢٨: البقرة [ } بِأَنْفُِسهِنَّ ثَالَثَةَ قرواء 

: البقرة [ } َوالَ تَْنِكُحواْ املشركات { : مبتدأٌ وخٌرب ، واملشاُر إليه مجيُع اآلياِت من قوله } ِتلَْك ُحُدوُد اهللا { : قوله 



  .إىل هنا ]  ٢٢١
ُحِذفت ، فسكَنِت الياُء وبعدَها واُو َتعَْتِدُيوَها ، فاْسُتثِْقلَت الضمَّةُ على الياِء؛ ف: أصلُه } فَالَ َتعَْتُدوَها { : وقوله 

  .الضمريِ ساكنةً ، فُحِذفت الياُء؛ اللتقاِء الساكَننيِ ، وُضمَّ ما قبلَ الواو؛ لتِصحَّ ، ووزنُ الكَِلَمة َتفَْتُعوها 
  :يف القُرآن بإزاء ثالثة معاٍن » االعِْتَداء « : ورد لفظ : قال أبو العبَّاس املُقْرِي 

 ٢٢٩: البقرة [ } ِتلَْك ُحُدوُد اهللا فَالَ تَْعَتُدوَها { :  -تعاىل  -تعدِّي املأمُورات واملنهيَّات؛ قال : ء االعِتدا: األول 
. [  

من : أي ]  ١٧٨: البقرة [ } فََمنِ اعتدى بَْعَد ذلك فَلَُه َعذَاٌب أَِليمٌ { : القتل؛ قال تعاىل » االعِتَداء « : والثاين 
  . قتل بعد قبُول التَّْوبة

[ } فََمنِ اعتدى َعلَْيكُْم فاعتدوا َعلَْيِه بِمِثْلِ َما اعتدى َعلَْيكُْم { :  -تعاىل  -اجلزاء؛ قال » االعِْتداء « : الثالث 
  .جاوزُه : أي ]  ١٩٤: البقرة 
  فصل

حلَوْلَْين ُمدَّة َمْعلُومة إذا اختلعت منه بِرِضاع ابنها منه حولني جاز ، ويف اخلُلْعِ بنفقتها على االبن بعد ا: قال القرطيب 
  :قوالن 

  .جيوُز؛ قاله سحنون : أحدمها 
  .ال جيوُز؛ رواه ابن القاسم عن مالك : والثاين 

ولو اشترط على امرأته يف اخلُلْع نفقة محِلها ، وهي ال شيء هلا ، فعليه النفقة إذا مل َيكُن هلا مالٌ تنفق منه ، فإن 
  .أيَسرت بعد ذلك رجع َعلَْيها 

  .ومن احلقِّ أن يكلِّف الرَّجل نفقة ولده وإن اشترط على أمِّه نفقته إذا مل يكن هلا ما تنفق عليه : ل مالك قا
  .شرطيةٌ يف حملِّ رفعٍ باالبتداء ، ويف خربها اخلالف املتقدِّم » َمْن « } َوَمن َيَتَعدَّ { : قوله 

، والفاء زائدة يف اخلرب لظهور عملها اجلزم فيما بعدها ، جواهبا ، وال جائٌز أن تكون موصولةٌ } فأولئك { : وقوله 
  :حيتمل ثالثة أوجٍه } فأولئك ُهُم { : من قوله » ُهُم « و 

  .أن يكون فصالً : أحدها 
  .أن يكون بدالً : والثاين 

  .واإلخبار مبفرٍد » أُولَِئَك « على هذين خرب } الظاملون { و 
  .، واإلخبار على هذا جبملٍة » أُولَِئَك « خربه ، واجلملة خرب » الظاملون « و أن يكون مبتدأً ثانياً ، : والثالث 

وال خيفى ما يف هذه اجلملة من التأكيد؛ من حيث اإلتيان باسم اإلشارة للبعيد ، وتوسُّط الفصل والتعريف باأللف 
، وعلى » َيَتَعدَّ « ، فأفرد يف قوله » َمْن « ومحل أوالً على لفظ . املبالغون يف الظلم : أي » الظاملون « والالم يف 

  .} فأولئك ُهُم الظاملون { : معناها ثانياً ، فجمع يف قوله 
  فصل

هنا ثالثة » الظُّلْمِ « ما منع الشرع من اجملاوزة عنه ، ويف املراد من : أوامره ونواهيه ، وهي : } ُحُدودُ اهللا { و 
  :أوجٍه 

  ] . ١٨: هود [ } الَ لَْعَنةُ اهللا َعلَى الظاملني أَ{ : اللَّعن لقوله تعاىل : أحدها 
بتقدير : هنا تنبيٌه على أن اإلنسان ظلم نفسه؛ حيث أقدم على املعصية ، وظلم املرأة ] أنَّ إطالق الظلم : وثانيها 



والتَّسريح  أال تتمَّ عدَّة الرجل ، أو كتمت شيئاً ، ممَّا خلق اهللا يف رمحها ، أو ترك الرجل اإلمساك باملعروف ،
  .باإلحسان ، أو أخذ شيئاً مما أتاها بغريِ سببٍ من نشوزٍ ، فكل هذه املواضع تكون ظُلماً للغريِ 

نَّا أَنْ يُِقيَما أَنْ َيتََراَجَعا إِنْ ظَ فَإِنْ طَلَّقََها فَلَا َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعدُ َحتَّى َتْنِكَح زَْوًجا غَْيَرُه فَإِنْ طَلَّقََها فَلَا ُجنَاَح َعلَْيهَِما
  ) ٢٣٠(ُحُدوَد اللَِّه َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه ُيَبيُِّنَها ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ 

« و » له « و . عن اإلضافة بنيت على الضَّمِّ؛ ملا تقدَّم تقريره » بعُد « من بعد الطالق الثالث ، فلمَّا قطعت : أي 
ابتداء الغاية ، والالم للتَّبليغ ، وحتَّى : » ِمْن « ومعىن . » َيِحلُّ « ثالثتها متعلقةٌ ب » حىت « ، و » ِمْن بعد 

ميتدُّ عدم : والظَّاهر أهنا للغاية؛ ألنَّ املعىن على ذلك ، أي : للتعليل ، كذا قال أبو حيَّان ، قال شهاب الدِّين 
لألول املطلِّق ثالثاً ، ويدلُّ على هذا  التحليل له إىل أن تنكح زوجاً غريه ، فإذا طلَّقها وانقضت عدَّهتا منه حلَّت

  .احلذف فحوى الكالم 
وأخواِتها ال تتعرَّف باإلضافة؛ لكوهنا يف قوَّة اسم » غَْيَر « ، وإن كان نكرةً ، ألنَّ » زوجاً « صفةٌ ل » غَريه « و 

  .الفاعل العامل 
فلو كانت املرأة أمةً ، : هي أنه إن كان للتقييد هل هو للتقييد أو للتوطئة؟ وينبين على ذلك فائدةٌ ، و» َزْوجاً « و 

وطلَّقها زوجها ، ووطئها سيِّدها ، مل حتلَّ لألول؛ ألنه ليس بزوجٍ ، وإن كانت للتوطئة حلَّت؛ ألنَّ ذكر الزوج 
  .؛ ألنه الغالُب » َزْوج « حىت تنكح غريه ، وإنَّما أتى بلفظ : كامللغى ، كأنه قيل 

  ؟} حىت تَْنِكحَ َزْوجاً {  إسناد النِّكاح إىل املرأة دون الرجل فقال ما احلكمة يف: فإن قيل 
  :فيه فائدتان : فاجلواب 
ليفيد أنَّ املقصود من هذا النكاح الوطء ، ال جمرَّد العقد؛ ألن املرأة ال تعقد عقد النكاح ، خبالف : إحدامها 

  .الرجل؛ فإنه يطلِّق عند العقد 
  .كونه أوجز ألنَّه أفصح ، ل: الثانية 

أَيَُّما امَْرأٍَة َنكََحْت نَفَْسَها بَِغْيرِ إِذْنِ « :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -فقد أُسند النِّكاح إىل املرأة يف قوله : فإن قيل 
  .وإمنا أراد العقد » َوِليَِّها فَنِكَاحَُها َباِطلٌ 

املرأة ، واملراد به العقد ، يكون باطالً ، وكالمنا يف إسناد  أن هذا يدلُّ لنا؛ ألنَّ جَْعلَ إسناد النكاح إىل: فاجلواب 
  .النِّكاح الصَّحيح 

  .َتَناكََحِت األْشجَاُر ، إذا انضم بعضها إىل بعضٍ : هو الضَّمُّ واجلمع ، يقال : النكاح يف اللغة : قال أهل اللُّغة 
  فصل

تفسٌري للتسريح } فَإِنْ طَلَّقََها { : إنَّ قوله : قالوا بأن التسريح باإلحسان هو الطَّلقة الثالثة ، : الذين قالوا 
  .باإلحسان 

  :واعلم أن للزَّوج مع املرأة بعد الطلقة الثانية ثالثة أحوالٍ 
  .» فَإِْمَساٌك بَِمْعرُوٍف « : إمَّا أن يراجعها ، وهو املراد بقوله 

  .» ْو َتسْرِيٌح بِإِْحَساٍن أَ« : أو يتركها؛ حىت تنقضي عدَّهتا وتبني ، وهو املراد بقوله 
  .} فَإِنْ طَلَّقََها { : أنه إذا راجعها ، وطلَّقها ثالثةً؛ وهو املراد بقوله : والثالث 

فهذه األقسام الثالثة؛ جيب تنزيل األلفاظ الثالثة عليها؛ ليطابق كلُّ لفٍظ معناه ، فأمَّا إن جعلنا التَّسريح باإلحسان ، 



الثة ، كنَّا قد صرفنا لفظتني إىل معىن واحٍد؛ على سبيل التِّكرار ، وأمهلنا القسم الثالث ، عبارةٌ عن الطَّلقة الثَّ
الطَّالَُق مَرََّتاِن فَإِْمَساكٌ « : ومعلوٌم أنَّ األوَّل أوىل ، ووقوع اخللع بني هاتني اآليتني ، كاألجنيب ، ونظم اآلية 

  .» طلَّقها فال حتل له من بعد حتَّى تنكح زوجاً غريه بَِمْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن ، فإن 

  إذا كان النَّظم الصَّحيح هو هذا ، فما السبب يف إيقاع اخللع فيما بني هاتني اآليتني؟: فإن قيل 
هذا أنَّ الرجعة واخللع ال يصحَّان؛ إالَّ قبل الطَّلقة الثالثة ، وأمَّا بعدها ، فال يصحُّ شيٌء من ذلك ، فل: فاجلواب 

  .السَّبب ذكر اهللا حكم الرجعة ، مث أتبعه بذكر اخللع ، مث ذكر بعد الكلِّ حكم الطَّلقة الثالثة؛ ألهنا كاخلامتة 
  فصل يف شروط حل املطلقة ثالثاً لزوجها

  :أنَّ املطلقة ثالثاً ال حتلُّ لزوجها؛ إالَّ بشُروٍط وهي : مذهب اجلمهور 
  .يطأها مث يطلِّقها ، وتعتدَّ من اآلخر أن تعتدَّ منه ، وتتزوَّج بغريه ، و

  .حتلُّ مبجرد العقد : وقال سعيد بن جبريٍ ، وسعيد بن املسيِّب 
األمران : واختلف العلماء يف ثبوت اشتراط الوطء؛ هل ثبت بالكتاب ، أو بالسنة؟ قال أبو مسلمٍ األصفهاينُّ 

  .معلومان بالكتاب 
نكح امرأته : فرَّقت العرب باالستعمال ، فإذا قالوا : نكح املرأة ، فقال : م سألت أبا عليٍّ عن قوهل: قال ابن جّني 

: ، أو زوجته ، أراد اجملامعة ، وعلى هذا فالزَّوجية مقدَّمةٌ على النكاح ، الذي هو الوطء ، وإذا كان كذلك فقوله 
  .ها جيامع: تتزوَّج بزوجٍ ، وينكحها ، أي : ، أي } تَْنِكحَ َزْوجاً غَيَْرُه { 

عائشة بنت عبد الرمحن بن عتيك النضري كانت حتت ابن : وروي يف سبب النزول أنَّ اآلية نزلت يف متيمة ، وقيل 
جاءت امرأة رفاعة إىل النيب صلى اهللا : عمِّها ، رفاعة بن وهب بن عتيك القرظّي ، فطلقها ثالثاً ، قالت عائشة 

فبت طالقي ، فتزوجت بعده عبد الرمحن بن الزبري ، وإنَّما معه  إين كنت عند رفاعة ، فطلقين: عليه وسلم فقالت 
: مثل هدبة الثوب ، وإنه طلَّقين قبل أن ميسَّين؛ أفأرجع إىل ابن عمِّي؟ فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 

اجلماع ، : » الُعَسْيلَة « واملراد ب » وَق ُعَسْيلََتِك أَتُرِيِديَن أَنْ تَْرجِِعي إىل رِفَاَعةَ؟ الَ؛ حَتَّى َتذُوِقي ُعَسْيلََتُه ، وََيذُ« 
إن زَْوجِي قد َمسَّنِي ، فقال : فقالت  -صلى اهللا عليه وسلم  -فروي أهنا لبثت ما شاء اهللا ، مث رجعت إىل النيب 

، فلبثت حىت قبض » يف اآلخرِ كَذَْبِت ِفي قَْوِلِك اَألوَّلِ ، فَلَْن أَُصدِّقَِك « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسولُ اهللا 
يا خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرجع إىل زوجيَ : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتت أبا بكرٍ ، فقالت 
قد شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أتيته ، : األول؛ فإن زوجي اآلخر قد مسين؟ فقال هلا أبو بكر 

لئن رجعت « : عي إليه ، فلما قبض أبو بكرٍ ، أتت عمر ، وقالت له مثل ذلك ، فقال وقال لك ما قال؛ فال ترج
  .» إليه َألْرُجمنَِّك 

وألن املقصود من توقيف احلل على اشتراط الوطء هو زجر الزوج ، وإنَّما حيصل بتوقيف احلل على اشتراط الوطء 
  .اً ، فأما جمرد العقد ، فليس فيه نفرةٌ ، فال يصلح جعله زاجر

  فصل
إذا طلق زوجته ، واحدةً أو اثنتني مث نكحت زوجاً آخر ، فأصاهبا ، مث عادت إىل األول بنكاح : قال بعض العلماء 

  .جديد ، عادت على ما بقي من طالقها 
  .بل ميلك عليها ثالثاً ، كما لو نكحت زوجاً بعد الثالث : وقال أبو حنيفة 



  فصل هل يلحق املختلعة الطالق
استدلَّ بعض احلنفية هبذه اآلية ، على أنَّ املختلعة حيلقها الطالق؛ ألنَّ اهللا شرع صريح الطالق بعد : طيبُّ قال القر

؛ ألنَّ األقرب عوده إىل ما » الطَّالُق مرََّتاِن « : حرف تعقيبٍ ، فيبعد أن يرجع إىل قوله » الفَاَء « املفاداة ، ألن 
  .يليه ، كاالستثناء 

  فصل
  . صلى اهللا عليه وسلم املَُحلِّلَ واملَُحلَّلَ لَُه لعن رسول اهللا
  .ومدار التحليل على الزوج سواء شرط التحليل ، أو نواه ، فمىت كان ذلك فسد نكاحه : قال القرطيبُّ 

  فصل
  .وطُء السيِّد ألمته اليت طلقها زوجها ، ال حيلّها؛ إذ ليس بزوجٍ وكذلك النكاح الفاسد : قال القرطيبُّ 

  فصل
سئل سعيد بن املسيَّب ، وسليمان بن يسار ، عن رجل زوَّج عبداً له ، جاريةً له ، فطلَّقها العبد البتَّة : قال القرطيبُّ 

  ، مث وهبها سيِّدها له ، هل حتل له مبلك اليمني؟
  .ال َتِحلُّ له ، حىت تَْنِكحَ زوجاً غريه : فقاال 
  فصل

حتل له مبلك ميينه ، : مملوكةٌ فاشتراها ، وقد كان طلقها واحدةً؛ فقال سئل ابن شهاب ، عن رجلٍ كانت حتته أَمةٌ 
  .ال حتلُّ له ، حىت تنكح زوجاً غريه : ما مل يبت طالقها ، فإن بتَّ طالقها ، فقال 

  .إذا طلَّق املسلم الذمية ثالثاً؛ فتزوجت بعده ذمياً ، ودخل هبا ، حلت لألول؛ ألن الذِّمي زوٌج : فإن قيل 
فإن طلَّقها ذلك الزوج الثاين ، : النكرة ، أي » زوجاً « الضمري املرفوع عائٌد على } فَإِنْ طَلَّقََها { : تعاىل قوله 

؛ تنبيهاً على أنَّ طالقه جيب أن يكون باختياره ، من غري أن يشترط عليه » إذا « الشرطية دون » إِنْ « وأتى بلفظ 
للمبهم وقوعه ، أو املتحقِّق وقوعه املبهم زمان وقوعه؛ حنو قوله تعاىل » نْ إِ« للمحقق وقوعه و » إذا « ذلك؛ ألنَّ 

  ] . ٣٤: األنبياء [ } أَفَإِنْ مِّتَّ فَُهُم اخلالدون { : 
: جيوز أن يعود على املرأة ، والزوج األول املطلَّق ثالثاً ، أي » عليهما « الضمري يف } فَالَ ُجنَاَح َعلَْيهَِمآ { : قوله 
  .لَّقها الثاين ، وانقضت عدَّهتا منه ، فال جناح على الزوج املطلِّق ثالثاً ، وال عليها؛ أن يتراجعا فإن ط

إن الرجل إذا طلق زوجته طلقةً أو طلقتني ، فتزوجت غريه ، وأصاهبا ، مث عادت إىل : وهذا يؤيد قول من قال 
مسَّى هذا العود بعد الطالق الثالث رجعةً ، فبعد طلقٍة  األول بنكاح جديٍد ، أنَّها تعود على ما بقي من طالقها؛ ألنه

وجيوز أن . وطلقتني أوىل هبذا االسم ، وإذا ثبت هذا االسم ، كان رجعةً ، والرجعية تعود على ما بقي من طالقها 
مت عدَّهتا فال جناح على املرأة وال على الزوج الثاين ، أن يتراجعا ما دا: يعود عليها ، وعلى الزوج الثاين ، أي 

، وتكون اآلية قد أفادت » واْنقََضْت ِعدَُّتها « باقيةً ، وعلى هذا فال حيتاج إىل حذف تلك اجلملة املقدَّرة ، وهي 
أنه جيوز أن يراجعها الثاين ، ما دامت : أهنا ال حتلُّ لألول؛ إالَّ بعد أن تتزوج بغريه ، والثاين : حكمني ، أحدمها 
يكون ذلك دفعاً لوهم من يتوهَُّم أهنا إذا نكحت غري األول حلَّت لألول فقط ، ومل يكن للثاين عدَّهتا منه باقيةً ، و

  .عيها رجعةٌ 

وهو الذي عوَّل عليه سعيد بن املسيَّب يف أنَّ التحليل حيصل مبجرد العقد؛ ألن الوطء لو كان معترباً ، لكانت العدة 
يدلُّ على } فَالَ ُجَناَح َعلَْيهَِمآ أَن َيتََراجََعآ { : يف قوله » الفَاَء « ن واجبةً ، وهذه اآلية تدل على سقوط العدَّة؛ أل



واملطلقات { : أنَّ حل املراجعة حاصل عقيب طالق الزوج الثاين ، إالَّ أنه جياب بأنَّ هذا املخصوص بقوله تعاىل 
  ] . ٢٢٨: البقرة [ } َيَترَبَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ ثَالَثَةَ قرواء 

موضعهما نصبٌ بنزع : قال الفراء : ، ففي حملِّها القوالن املشهوران » يف أَنْ « : ، أي } أَن َيتَرَاَجَعآ { : له قو
متعلٌِّق » يف أن « ، و » ال « خرب » عليهما « موضعهما خفٌض بإضمار ، و : اخلافض ، وقال الكسائي ، واخلليل 

، واجلارُّ اخلرب ، ملا يلزم من تنوين » ُجناح « متعلقاً ب » عليهما «  باالستقرار ، وقد تقدَّم أنه ال جيوز أن يكون
  .؛ ألنه حينئٍذ يكون مطوَّالً » ال « اسم 
والظَّنُّ . شرطٌ جوابه حمذوٌف عند سيبويه لداللة ما قبله عليه ، ومتقدِّم عند الكوفيني وأيب زيد } إِن ظَنَّآ { : قوله 

وزعم أبو عبيدة وغريه أنه مبعىن . نبني ، وهو مقوِّ أن اخلوف املتقدِّم مبعىن الظَّنِّ هنا على بابه من ترجيح أحد اجلا
الناصبة ال يعمل فيها يقٌني » أَنْ « اليقني ، وضعَّف هذا القول الزخمشري لوجهني ، أحدمها من جهة اللفظ وهو أنَّ 

والثاين . علمت أنْ يقوم زيٌد : زيٌد ، إمنا تقول علمت أنَّ يقوم : ، وإمنا ذلك للمشدَّدة واملخففة منها ، ال تقول 
  .فإنَّ اإلنسان ال يتيقَّن ما يف الغد وإمنا يظنُّه ظناً : من جهة املعىن 
فقد ذكره غريه مثل الفارسي وغريه ، إالَّ أن » علمت أنَّ يقوَم زيد « : أمَّا ما ذكره من أنه ال يقال : قال أبو حيان 
» َعِلَم « قال بعضهم اجلمع بينهما أنَّ . فظاهُر هذا الردُّ على الفارسي » إال أن يقوَم زيٌد  ما علُْت« : سيبويه أجاز 

  ]الوافر : [ ، وقوله ]  ١٠: املمتحنة [ } فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت { : قد يراد هبا الظَّنُّ القويُّ كقوله 
  وَتقَْوى اِهللا ِمْن خَْيرِ الَعَتاِد... َوأَْعلَُم ِعلَْم َحقٍّ غَْيَر ظَنِّ  -١١١٣
يفهم منه أنه قد يكون علٌم » غريِ ظَنٍّ « يفهم منه أنه قد يكون علم غري حق ، وكذا قوله » علَم حق « : فقوله 

لفظ الناصبة ، فليس بوهم من طريق ال» أَنْ « تعمل يف » ظَنَّ « اليت مبعىن » َعِلَم « وممَّا يدلُّ على أنَّ . مبعىن الظن 
  .كما ذكره الزخمشري 

فليَس كما ذكر ، بل اإلنسان يعلم أشياء كثريةً واقعةً يف الغد » ألنَّ اإلنسانَ ال يعلُم ما يف الغِد « : وأمَّا قوله 
إنَّ الظن مبعىن اليقني ، مث : وهذا الردُّ من الشيخ عجيٌب جداً ، كيف يقال يف اآلية : قال شهاب الدين « وجيزم هبا 
ُمَسلَّمٌ « ألنَّ اإلنسانَ قد َيْجزُِم بأشياَء يف الغد » : وقوله . الناصبة « أَنْ » يقني مبعىن الظن املسوغ لعلمه يف جيعل ال

  .، لكن ليس هذا منها 
  .إمَّا سادٌّ مسدَّ املفعولني ، أو األول والثاين حمذوٌف ، على حسب املذهبني املتقدمني } أَن ُيِقيَما { : وقوله 
  فصل
أنه مىت مل حيصل هذا : يف اللغة للشرط ، واملعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط؛ فظاهر اآلية يقتضي « إن » كلمة 

الظن مل حيصل جواز املراجعة وليس األمر كذلك؛ فإنَّ جواز املراجعة ثابٌت ، سواٌء حصل هذا الظنُّ ، أو مل حيصل ، 
راجعة؛ بل املراد منه أنه يلزمهم عند املراجعة بالنِّكاح اجلديد رعاية ليس املراد أنَّ هذا شرطٌ لصحة امل: إالَّ أنا نقول 

  .حقوق اهللا تعاىل ، وقصد اإلقامة حلدود اهللا 
  .إن ظنَّ كلٌّ واحٍد منهما ، أنه حيسن عشرة صاحبه : قال طاوٌس 

  .فرائضه ، أي إذا علما أنه يكون منهما الصالح بالنكاح الثاين : حدود اهللا : وقيل 
علم الزوج أنه يعجز بنفقة زوجته ، أو صداقها ، أو شيٍء من حقوقها الواجبة عليه؛ فال حيلُّ له أن يتزوجها؛  فمىت

  .وكذلك لو كانت تعلم أهنا متنعه من االستمتاع ، كان عليها أن تبني . حىت يبيِّن هلا 
، وهو كاذٌب ، وكذلك لو كان هبا  وكذلك ال جيوز له أن يغرَّها بنسبٍ يدعيه ، وال مال له ، وال صناعة يذكرها



علةٌ ، متنع من االستمتاع من جنوٍن ، أو جذامٍ ، أو َبَرصٍ ، أو داءٍ يف الفرج؛ مل جيز هلا أن تغرَّه ، وعليها أن تبيِّن له 
اً؛ تزوج امرأة ، فوجد بكشحها برص -عليه الصَّالة والسَّالم  -وكان النيب . ما هبا ، كما جيب على بائع السِّلعة 

  .« دَلَّْسُتْم َعلَيَّ » : فردَّها ، وقال 
  فصل هل على الزوجة خدمة الزوج؟
  هل على الزوجة خدمة الزوج؟: اختلف أصحابنا : نقل القرطيبُّ عن ابن خويزمنداد قال 

ْعَنكُْم فَالَ فَإِنْ أَطَ{ : ليس عليها خدمته؛ ألن العقد إمنا يتناول االستمتاع ، ال اخلدمة؛ قال تعاىل : فقال بعضهم 
  ] . ٣٤: النساء [ } َتْبُغواْ َعلَْيهِنَّ َسبِيالً 

عليها خدمة مثلها؛ فإن كانت شريفة احمللِّ ، فعليها التدبري للمنزل ، وإن كانت متوسطة احلال ، : وقال بعضهم 
، وتغسل ، وإن فعليها أن تفرش الفراش ، وحنو ذلك ، وإن كانت دون ذلك ، فعليها أن َتقُمَّ البيت ، وتطبخ 

{ : كانت من نساء الكرد ، والّديلم واجلبل يف بلدهن كلِّفت ما تكلف نساؤهم املسلمني من ذلك؛ قال تعاىل 
  ] . ٢٢٨: البقرة [ } َولَُهنَّ ِمثْلُ الذي َعلَْيهِنَّ باملعروف 

  .رةٌ إىل ما بينهما من التَّكاليف إشا« تلَك » } َوِتلَْك ُحُدوُد اهللا يَُبيُِّنَها ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ { : قوله 

  :يف هذه اجلملة وجهان » ُيَبيُِّنَها « 
  .أهنا يف حملِّ رفعٍ ، خرباً بعد خربٍ ، عند من يرى ذلك : أحدمها 
  .والعامل فيها اسم اإلشارة » حدود اهللا « أهنا يف حملِّ نصب على احلال ، وصاحبها : والثاين 
  .يروى عن عاصمٍ ، على االلتفات من الغيبة إىل التكلم؛ للتعظيم بالنون ، و» نبيِّنها « : وقرئ 

إشارة إىل االستقبال ، واجلمع بينهما » ُنبَيُِّنَها « : إشارةٌ إىل ما بيَّنه من التكاليف؛ وقوله » تلك « : فإن قيل 
  !متناقَض

ٌت كثرية ، وأكثر تلك املخصِّصات أنَّ هذه النصوص اليت تقدمت أكثرها عامةٌ ، ال يتطرق إليها ختصيصا: فاجلواب 
إن هذه األحكام اليت تقدمت ، هي حدود اهللا ، وسيبينها اهللا تعاىل كمال البنيان ، : إنَّما عرفت بالسُّنَّة ، فكأنه قال 

  ] . ٤٤: النحل [  }ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما نُزِّلَ إِلَيْهِْم { : وهو كقوله تعاىل  -عليه الصَّالة والسَّالم  -على لسان النيب 
ما تقدَّم ذكره من األحكام يبيِّنها اهللا ملن يعلم أن اهللا أنزل الكتاب ، وبعث : يعين } َوِتلْكَ ُحُدودُ اهللا { : وقيل 

  .الرسل؛ ليعلموا بأوامره ، وينتهوا عن نواهيه 
، وخص العلماء بالذكر؛ ألنَّهم » وم ق« يف حمل خَفْض صفةً ل » يعلمون « ، و » ُيَبيِّنَُها « متعلٌِّق ب » لقوم « و 

البقرة [ } ومالائكته َوُرُسِلِه َوجِبْرِيلَ وميكال { : خصَّهم بالذّكر لقوله : هم املنتفعون بالبيان دون غريهم ، وقيل 
  .عىن به العرب؛ لعلمهم باللسان : وقيل ]  ٩٨: 

واملقصود أنه ال يكلف ]  ٤٣: العنكبوت [ } إِالَّ العاملون َوَما َيْعِقلَُهآ { : أراد من له علٌم ، وعقلٌ؛ كقوله : وقيل 
  .إالَّ عاقالً ، عاملاً مبا يكلِّف 

كُوُهنَّ ضَِراًرا ِلَتعَْتُدوا َوَمْن َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعرُوٍف أَْو سَرُِّحوُهنَّ بَِمْعُروٍف وَلَا ُتْمِس
أَنَْزلَ َعلَْيكُْم ِمَن الْكَِتابِ  َيفَْعلْ ذَِلَك فَقَْد ظَلََم نَفَْسُه َولَا تَتَِّخذُوا آَياتِ اللَِّه ُهُزًوا وَاذْكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم َوَما

  ) ٢٣١(يٌم َوالِْحكَْمِة َيعِظُكُمْ بِِه َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِل



عطٌف على فعل الشرط ، } فََبلَْغَن { : ، وقوله } فَأَْمِسكُوُهنَّ { شرطٌ ، جوابه : } َوإِذَا طَلَّقُْتمُ { : قوله تعاىل 
  ]الطويل : [ بلغه يبلغه بلوغاً؛ قال امرؤ القيس : الوصول إىل الشيء : والبلوغ 
  ِديَاَر الَعُدوِّ ِذي ُزَهاٍء َوأَرْكَاِن... َوَمْجرٍ كَُغالَِّن األَُنْيِعمِ باِلغٍ  -١١١٥

  .اسم ملا يتبلَّغ به : البلغة ، والبالغ : ومنه 
مصاحبني للمعروف ، أو املفعول : إمَّا الفاعل أي : يف حملِّ نصبٍ على احلال ، وصاحبها » مبعروٍف « : قوله تعاىل 

  .مصاحباٍت للمعروف : ، أي 
  :فيه وجهان } ضَِراراً { : قوله 

  .ألجل الضِّرار : أنه مفعول من أجله ، أي : ظهرمها أ
  .حال كونكم مضارِّين هلنَّ : أنه مصدرٌ يف موضع احلال ، أي : والثاين 

ال تضارُّوهنَّ على قصد االعتداء عليهن ، فحينئٍذ تصريون عصاةً هللا تعاىل : هذه الم العلّة ، أي } لَِّتعَْتُدواْ { : قوله 
  .قصدكم تلك املعصية ، وتكونوا معتدين؛ ل

فالتقطه آلُ ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُّواً َوحََزناً { : الصريورة ، كقوله : أن تكون الم العاقبة ، أي : وأجاز أبو البقاء 
  :، ويف متعلقها وجهان ]  ٨: القصص [ } 

  .} الَ ُتْمِسكُوُهنَّ { أنه : أحدمها 
إنه مفعولٌ من أجله ، تعلَّقت به فقط؛ وتكون علةً للعلة؛ كما : إنه حالٌ ، وإنْ قُلَْنا  :أنه املصدُر ، إنْ قلنا : والثاين 
 -، فالتأديب علةٌ للضرب ، واالنتفاع علةٌ للتأديب ، وال جيوز أن تتعلَّق » ضربُت ابين؛ تأديباً؛ لينتفع « : تقول 

  .» ال ُتْمِسكُوُهنَّ « ب  -واحلالة هذه 
تَْعَتدُوا « وهي وما بعدها يف حملِّ جر هبذه الالم ، كما تقدَّم تقريره ، وأصل » أنْ « وٌب بإضمار منص» َتْعَتدُوا « و 
  .َتْعَتِدُيوا ، فأُِعلَّ كنظائره : » 

أدغم أبو احلارث ، عن الكسائي ، الالم يف الذال ، إذا كان الفعل جمزوماً كهذه اآلية ، } َوَمن َيفَْعلْ ذَِلَك { : قوله 
َوَمن { يف موضعني ، ]  ٣٣١: البقرة [ } َوَمن َيفَْعلْ ذَِلَك فَقَْد ظَلََم َنفَْسهُ { : سبعة مواضع يف القرآن  وهي يف

]  ٣٠: النساء [ } َوَمن َيفَْعلْ ذلك ُعدَْواناً َوظُلْماً { ، ]  ٢٨: آل عمران [ } َيفَْعلْ ذلك فَلَْيَس ِمَن اهللا ِفي َشْيٍء 
، ]  ٦٨: الفرقان [ } َوَمن َيفَْعلْ ذلك َيلَْق أَثَاماً { ، ]  ١١٤: النساء [ } ك ابتغآء مَْرضَاِت اهللا َوَمن َيفَْعلْ ذل{ ، 
: وجاز لتقارب خمرجيهما ، واشتراكهما يف ] .  ٩: املنافقون [ } َوَمن َيفَْعلْ ذَِلَك فأولئك ُهُم اخلاسرون { 

  .االنفتاح ، واالستفال ، واجلهر 
ال تصحُّ عن الكسائي؛ ألهنا : وقد طعن قوٌم على هذه الرواية ، فقالوا . يفعل ذلك : اجملزوم حنو وحترَّز من غري 

  .ختالف أصوله ، وهذا غري صواب 
  فصل يف سبب النزول

ثابت بن يسارٍ ، طلّق امرأته ، حىت إذا قارب انقضاء عّدهتا ، راجعها : هذه اآلية نزلت يف رجلٍ من األنصار يدعى 
  .قها؛ يقصد مضارَّهتا ، مثَّ طلَّ

]  ٢٢٩: البقرة [ } الطالق مَرََّتاِن فَإِْمسَاٌك بَِمْعُروٍف أَوْ َتسْرِيٌح بِإِْحَسانٍ { : ذكر هذه اآلية بعد قوله : فإن قيل 
  !تكريٌر لكالمٍ واحٍد ، يف موضوعٍ واحٍد ، من غري زيادة فائدٍة ، وهو ال جيوز؟

الطالق مَرََّتانِ { : يب حنيفة ، فالسؤال ساقطٌ عنهم؛ ألهنم محلوا قوله تعاىل أمَّا على قول أصحاب أ: فاجلواب 



على أن اجلمع بني الطلقات غري مشروعٍ ، وإنَّما ]  ٢٢٩: البقرة [ } فَإِْمَساٌك بَِمْعُروفٍ أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَسانٍ 
  .، وهذه يف بيان كيفية املراجعة املشروع هو التفريق ، فإن تلك اآلية يف بيان كيفية اجلمع والتفريق 

إنَّ من ذكر : وأمَّا على قول أصحاب الشافعي ، الذين محلوا تلك اآلية على كيفية املراجعة ، فلهم أن يقولوا 
حكماً يتناول صوراً كثرية وكان إثبات ذلك احلكم يف بعض تلك الصور أهمَّ ، أن يعيد بعد ذلك احلكم العامِّ تلك 

مرَّةً أخرى؛ ليدلَّ ذلك التكرير على أن يف تلك الصورة من االهتمام ، ما ليس يف غريها ، وها هنا الصورة اخلاصَّة 
فيه بيان أنه ال بدَّ ]  ٢٢٩: البقرة [ } الطالق َمرََّتاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروفٍ أَْو َتسْرِيٌح بِإِْحَسانٍ { : كذلك؛ ألن قوله 

ن ، ومن املعلوم أنَّ رعاية أحد هذين األمرين عند مشارفة زوال العدة ، أوىل يف مّدضة العدَّة من أحد هذين األمري
بالوجوب من سائر األوقات اليت قبله؛ ألن أعظم أنواع اإليذاء ، أن يطلقها ، مث يراجعها مرتني عند آخر األجل؛ 

م هذه الصورة ، تنبيهاً على حىت تبقى يف العدة تسعة أشهرٍ ، فلمَّا كان هذا أعظم أنواع املضارة ، حسن إعادة حك
  .أّنض هذه الصورة أعظم اشتماالً على املضارة ، وأوىل بأن حيترز املكلف عنها 

  فصل يف معىن اإلمساك باملعروف
إنَّ : اإلمساك باملعروف ، هو القيام مبا جيب هلا من حقٍّ على زوجها؛ وكذلك قال مجاعةٌ من العلماء : قال القرطيبُّ 

عروف أنَّ الزوج إذا مل جيد ما ينفق على الزوجة ، أن يطلقها ، فإن مل يفعل خرج عن حدِّ املعروف ، من اإلمساك بامل
فيطلِّق عليه احلاكم من أجل الضرر الالَّحق هبا؛ ألن يف بقائها عند من ال يقدر على نفقتها ، ضرراً ، واجلوع ال 

سحاق ، وأبو عبيدة ، وأبو ثور ، وعبدالرمحن بن مهدي يصرب أحٌد عليه ، وهبذا قال مالك ، والشافعي ، وأمحد ، وإ
  .، وهو قول عمر ، وعلي ، وأيب هريرة 

  .إنَّ ذلك سنةٌ ، ورواه أبو هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال سعيد بن املسيَّب 
وَإِن كَانَ { : كم احلاكم؛ لقوله تعاىل ال يفرٌَّ بينهما ، ويلزمها الصرب عليه ، وتتعلّق النفقة بذمَّته ، حب: وقالت طائفةٌ 

  ] . ٢٨٠: البقرة [ } ذُو ُعْسَرٍة فََنِظَرةٌ إىل مَْيَسَرٍة 
رواه » تقول املرأة إمَّا أَنْ ُتطِْعمين َوإِمَّا أَنْ ُتطَلِّقَنِي « :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -وحّجة األوَّلني اآلية ، وقوله 

  .» صحيحه « البخاري يف 
  فصل

ملا مل يكن : إشارةٌ إىل املراجعة ، واختلف العلماء يف كيفيتها؛ فقال الشَّافعيُّ } فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعرُوٍف { : وله ق
  .إالَّ بكالمٍ  -أيضاً  -النكاح والطالق إالَّ بكالمٍ ، مل تكن الرجعة 

  .تصحُّ بالوطء : وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وأمحد 
ابن عمر طلَّق زوجته ، وهي حائض؛ فسأل عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك ، أنَّ : حجة الشافعي 

والوطء يف زمن احليض ال . باملراجعة يف تلك احلال  -عليه الصَّالة والسَّالم  -فأمره » ُمْرُه فَلُْيَراجِْعَها « : فقال 
  .ل قد يكون يف صورٍة بالوطِء ، ويف صورة بالقول وقد جياب عن هذا؛ بأنَّنا مل خنصَّ الرجعة يف الوطء ، ب. جيوز 

أمٌر مبجرد اإلمساك ، والوطء إمساٌك ، فوجب أن يكون } فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعرُوٍف { : وحجَّة أيب حنيفة ، قوله تعاىل 
  .كافياً 

ضاء العدَّة ، ال يثبت حقَّ إنه تعاىل أثبت حقَّ املراجعة عند بلوغ األجل ، وبلوغ األجل وهو عبارةٌ عن انق: فإن قيل 
  .املراجعة 



  :فاجلواب من وجهني 
، وقول الرجل » قد بلغنا « : أنَّ املراد مشارفة البلوغ ال نفس البلوغ؛ كقول الرجل إذا قارب البلد : األول 

باب جماز  يريد مشارفة البلوغ ، ال نفس البلوغ ، وهو من» إذا بلغَت مكَّةَ ، فاغَْتسلْ بِِذي طُوى « : لصاحبه 
  .إطالق اسم الكلِّ على اَألكْثر 

إذا مات ، ال  اَألَجل اسمٌ للزمان ، فنحمله على الزمان الذي هو آخر زماٍن ميكن إيقاع الرجعة فيه ، حبيث: الثاين 
  يبقى بعده إمكان الرجعة على هذا ، فال حاجة إىل اجملاز

؛ ألن األمر } َوالَ ُتْمِسكُوُهنَّ ضَِراراً { : ، وبني قوله » أَمِسكُوُهنَّ بَِمْعرُوٍف « : ال فرق بني قوله : فإن قيل 
  بالشيء هنٌي عن ضدِّه ، فما فائدة التكرار؟

مرةً واحدةً؛ فال يتناول كلَّ األوقات؛ أمَّا النهُي فإنه يتناول كلَّ األوقات ، فلعلَّه  األمر ال يفيد إالَّ: فاجلواب 
} َوالَ تُْمِسكُوُهنَّ ِضرَاراً { : ميسكها باملعروف يف احلال ، ولكن يف قلبه أن يضارَّها يف الزمان املستقبل ، فلما قال 

  .اْنَدفََعْت الشبهات ، وزالت االحتماالت 
  ن معىن الضرارفصل يف بيا

، ومعناه راجٌع إىل ]  ١٠٧: التوبة [ } والذين اختذوا َمْسجِداً ِضرَاراً { : هو املضارَّةُ؛ قال تعاىل : » الضرار « و 
  :إثارة العداوة ، وإزالة األلفة ، وإيقاع الوحشة؛ وذكر املفسرون فيه وجوهاً 

  .ِعدَِّة تسعة أشُْهرٍ ، فأكثر ما تقدَّم يف َسببِ ُنزولِ اآليِة من تطويلِ ال: أحدها 
  .سوء العشرة » الضراُر « : ثانيها 

  .تضييق النفقة ، وكانوا يفعلون يف اجلاهلية أكثر هذه األعمال؛ لكي ختتلع املرأة عنه مباهلا : وثالثها 
  :فيه وجوه } فَقَْد ظَلََم نَفَْسُه { : قوله تعاىل 

  .ظلم نفسه؛ بتعريضها للعذاب : أحدها 
  :ظلم نفسه؛ بأن فوَّت عليها منافع الدنيا والدِّين : ها وثاني

  .فإنَّه إذا اشتهر بني الناس هبذه املعاملة القبيحة فال يرغب أحٌد يف تزوجيه ، وال معاملته : أمَّا منافع الدنيا 
  .هللا تعاىل وأما منافع الدِّين فتضييعه للثواب احلاصل على حسن عشرة األهل ، والثواب على االنقياد ألحكام ا

  :فيه وجوه } َوالَ تتخذوا آيَاِت اهللا ُهُزواً { : قوله 
إنه استهزأ بذلك األمر ولعب : أنَّ من أمر بشيء ، فلم يفعله بعد أن نصَّب نفسه منصب الطائعني ، يقال : أحدها 

جعة ، واخللع ، وترك املضارَّة به؛ فعلى هذا يكون املراد أنَّ من وصلت إليه هذه التكاليف املتقدمة من العدَّة ، والرَّ
  .، ويسأم ألدائها يكون كاملستهزئ هبا ، وهذا هتديٌد عظيٌم للعصاة من أهل الصالة ، وغريهم 

  .وال تتساحموا يف تكاليف اهللا تعاىل ، وال تتهاونوا هبا : وثانيها 
ويعتق ، وينكح ، » قُْت ، وَأََنا الَِعبٌ طَلَّ« : كان الرجل يطلِّق يف اجلاهلية ، ويقول : قال أبو الدَّرداء : وثالثها 

َمْن طَلََّق ، أَْو َحرََّر ، أَوْ « : ويقول مثل ذلك؛ فنزلت هذه اآلية ، فقرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقال 
  .» َنكََح ، فََزَعَم أَنَّهُ الَِعٌب فَهو جدٌّ 

ثَالَثٌ َجدُُّهنَّ جدٌّ َوَهزْلُُهنَّ جدٌّ؛ الطَّالَُق َوالنِّكَاُح « : ال وروى أبو هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ق
  .» َوالعتَاُق 
معناه أنَّ املستغِفر من الذنبِ إذا كان ُمصّراً عليه ، أو على غريه ، كان ُمْستهزئاً بآيات اهللا : قال عطاٌء : ورابعها 



  .تعاىل 
إين طلقُت امرأَيت مائةَ مَرٍَّة ، فماذا ترى؟ فقال ابنُ : الً قال البن عبَّاسٍ بلغنا أَنَّ رُج: » املوطأ « وقال مالكٌ يف 

  .طُلِّقَْت منك بثالٍث؛ وَسْبٌع وتسعون اخذت آياِت اهللا ُهزُواً : عبَّاسٍ 
هم يف أداِء وملَّا َرغَّب. واَألقرُب هو األَوَّلُ؛ ألنه هتديد بعد ذكرِ تكاليَف ، فيكون هتدِيداً عليها ، ال على غريها 

» واذْكُُروا نِْعَمةَ اِهللا َعلَْيكُم « : بذكر نعِمِه عليهم يف الدنيا والدين ، فقال  -أيضاً  -التكاليف بالتهديد ، رغبهم 
  :وجهان » عليكم « وجيوز يف . باإلسالم ، وبيان اَألحكام : أي 

هنا اسُم مصدرٍ؛ كنباٍت من أَْنَبَت ، وال متنع تاُء التأنيث ، إن أريَد هبا اِإلنعاُم؛ أل» املنعة « أن يتعلَّق بنفسِ : أحدمها 
  ]الطويل : [ من عملِ هذا املصدرِ؛ ألنه مبينٌّ عليها كقوله 

  ِعقَاَبَك قَْد كَاُنوا لََنا كَالَْموَارِِد... فَلَْوالَ َرَجاُء النَّْصرِ مِْنَك َوَرْهَبةٌ  -١١١٦
ضرٌب وَضْرَبةٌ ، : منا احملذُوُر أن يعمل املصدرُ الذي الَ ُيبَنى عليها ، حنو ، وإ» ِعقَاَبكَ « يف » رهبةٌ « فأعملَ 

  ]الطويل : [ ولذلك اعتذر الناس عن قوله 
  بِضَرَبِة كَفَّْيِه الَْمالَ َوْهَو َراِكُب... ُيحايي بِهِ الَْجلُْد الَِّذي ُهَو َحازٌِم  -١١١٧

  .مقدَّرٍ ال بضربٍة بأنَّ املَالَ ، وهو السراُب ، منصوٌب بفعلٍ 
إنْ أريد هبا املُنَْعُم به ، فعلى األول تكون اجلاللةُ يف حملِّ » نِْعَمة « أن يتعلََّق مبحذوٍف ، على أنه حالٌ من : والثاين 

  .رفعٍ ، ألنَّ املصدَر رافٌع هلا تقديراً؛ إذ هي فاعلةٌ به ، وعلى الثاين يف حملِّ جرٍّ لفظاً وتقديراً 
  :وجهان » ما « جيوزُ يف } آ أَنَزلَ َعلَْيكُْم َوَم{ : قوله 

اذكروا نعمَته واملُنَزَّل عليكم ، فعلى هذا يكون يف : ، أي » نعمة « أن تكونَ يف حملِّ نصب؛ عطفاً على : أحدمها 
  :حاالً ، ويف صاحبها ثالثةُ أوجٍه » َيِعظُكُم « : قوله 

  .أنزله واعظاً به لكم : هللا تعاىل ، أي وهو اسُم ا» أنزل « يف : أنه الفاعلُ : أحدها 
  .اذكروا : املوصولةُ ، والعاملُ يف احلالِ » ما « أنه : والثاين 

وما أنزلُه موعوظاً به ، فالعاملُ يف احلالِ على هذا القولِ وعلى : احملذوُف ، أي » ما « أنه العائد على : والثالث 
  .» أَْنَزلَ « القولِ األولِ 

على هذا يف حمل رفعٍ؛ خرباً هلذا » َيعِظُكُم « أَنْ تكونَ يف حملِّ رفع باالبتداء ، ويكونَ : » ما « جْهي من َو: والثاين 
  .وأولُ الَوْجَهْينِ أقوى وأحسُن . واملَُنزَّلُ عليكم موعوظٌ به : املبتدإِ ، أي 

  :مبحذوٍف ، ألنه حالٌ ، ويف صاحبِِه وجهان متعلٌِّق » من الكتابِ « و » أَنَْزلَ « متعلٌِّق ب } َعلَْيكُْم { : قوله 
  .املوصولةُ » ما « أنه : أحدمها 
  .أنزله يف حالِ كونِِه من الكتابِ : أنه عائُدها احملذوُف ، إذ التقديُر : والثاين 

  .جيوز أن تكونَ َتْبِعيِضيةٌ ، وأَنْ تكونَ لبيانِ اجلنسِ عند َمْن يرى ذلك » ِمْن « و 
  .« املوصولِة » ما « يعوُد على » به « والضمري يف 
واتقوا { : خيوفكم به ، مث قال : َيعظُكُمْ بِِه أي . « السُّنَّةُ » : « اِحلكَْمِة » القرآنُ ، ومن : « الكِتابِ » واملراُد من 

  .} واعلموا أَنَّ اهللا بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم { يف أََوامرِه ، وال ُتخاِلفُوه يف نواهيه ، : أي } اهللا 

ْيَنُهمْ بِالَْمْعرُوِف ذَِلَك ُيوَعظُ بِِه َمْن َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَلَا َتْعُضلُوُهنَّ أَنْ َيْنِكْحَن أَْزوَاَجُهنَّ إِذَا تََراضَْوا َب
  ) ٢٣٢(َوأَطَْهُر َواللَُّه َيْعلَُم وَأَنُْتْم لَا َتْعلَُمونَ  كَانَ ِمْنكُْم ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ ذَِلكُْم أَْزكَى لَكُْم



» فَالَ تعُضلُوُهنَّ « : لألزواجِ ، ويف » طَلَّقتم « : الكالُم يف صدرِ هذه اآلية كاليت قبلها ، إالَّ أنَّ اِخلطاَب يف 
  :لألولياء؛ ألنه يرَوى يف سبب ُنزُولِ هذه اآليِة وجهان 

كانت حتت أيب الدَّْحَداحِ عاصم بن عدي : بن يسار زوَّج أخته مجيل بن عبداهللا بن عاصمٍ ، وقيل  أَنَّ معقل: األول 
زوجُتك ، وفرشُتك ، وأكرمُتك؛ : بن عجالن فطلقها ، مث تركها حىت انقَضْت عدَّهتا ، مث ندم؛ فجاء خيطُبها ، فقال 

إنه : ، وكانت املرأةُ تُرِيُد أَنْ ترجع إليه ، فقال هلا معقل ال واهللا ، ال تعود إليك أبداً ! فطلقتها مث جئت ختِطُبها؟
صلى  -طلَّقِك ثُمَّ تريدين مراجعته؟ وجهي ِمْن َوْجهِك حراٌم ، إنْ راجعته؛ فأنزل اُهللا هذه اآليةَ ، فدعا رسولُ اهللا 

ي ، اللَُّهّم رضيُت ، وسلّْمُت ألَْمرك ، رغم أنِْفي َألْمرِ رِبِّ: معقل بن يسار ، وتال عليه اآليةَ ، فقال  -اهللا عليه وسلم 
  .وأَنكح أُْخَته زْوَجها 

أَنَّ جابر بن عبداهللا ، كانت له ابنةُ َعمٍّ فطلقها َزْوُجها ، وأراد رجعتها بعد الِعدّة؛ : رَوى جماهد ، والسدي : الثاين 
  .يَّ نزلت هذه اآليةُ ِف: هذه اآليةَ ، وكان جابٌر يقولَ  -تعاىل  -فأََبى جابر؛ فأنزل اهللاُ 

اخلطاُب فيهما لألزواج ، وُنِسَب الَعْضلُ إليهم؛ ألهنم كذلك كانوا يفعلون ، ُيطَلِّقُونَ ، ويأَْبونَ أن تتزوج : وقيل 
  .املرأَةُ بعَدهم؛ ظلماً وقهراً 

مبا كانوا عليه ، وإن أُريد هبم غُريهم  جماٌز؛ ألنه إذا أُريد به املطلَّقون ، فتسميتُهم بذلك اعتباراً} أَزَْواَجُهنَّ { : قوله 
وَإِذَا طَلَّقُْتمُ النسآء { : وهذا هو املختاُر؛ ألن قوله : قال ابن اخلطيب . ِممَّن ُيرِْدنَ تزوجيهم فباعتبار ما يؤولون إليه 

طَاباً معهم أيضاً؛ ألنه والشرطُ خطاٌب مع األزواجِ ، فيكون اجلزاُء ِخ» فال َتْعُضلُوُهنَّ « : شرطٌ ، واجلزاُء قوله } 
إذا طلقتم النساء أَيُّها األزواج ، فال تعُضلُوُهنَّ أيها األولياُء ، وحينئٍذ ال : لو مل يكن كذلك ، لصار تقديُر اآليِة 

عن مثل  -عز وجل  -يكونُ بني الشرِط واجلزاِء مناسبةٌ أصالً ، وذلك يُوجُِب تفكيك نظم اآليِة ، وتنزيه كالم اهللاِ 
  :مث يتأكُد بوجهني آخرين . ، واجٌب هذا 

أَنَّه من أَوَّل آية الطَّالق إىل هذا املوضع ، خطاٌب مع األزواجِ ، ومل جيرِ لألولياِء ِذكٌْر أَلَْبتَّة ، وصرفُ : األول 
  .اِخلطَابِ إىل األَولياِء ِخالَُف النَّظْمِ 

يفيِة ُمعاملتهم مع النساِء بعد انقضاِء الِعدَّة ، فكان صَْرُف أَنَّ ما قبل هذه اآليةِ خطاٌب مع اَألزواجِ يف ك: الثاين 
  .اِخلطابِ إىل األزواجِ ، أوىل؛ ألنه تَرتيبٌ َحَسٌن لَِطيٌف 

  .واستدلَّ األولُونَ مبا تقدََّم ِمْن َسبب النزولِ 
  :وميِكُن اجلواُب عنه من وجهني 

  .، أَْوىل من احملافظة على خرب الواِحِد  - تعاىل -أَنَّ احملافظة على نظمِ كَالَمِ اهللا : األول 
ِفّي نزلت هذه اآلية ، وجابٌر كان يقولُ : أَنَّ الرَّوايتني يف سبب النزولِ َتعَاَرَضَتا؛ فَُروَِي أَنَّ معقل كان يقولُ : الثاين 

سليماً عن  -تعاىل  - يفّ نزلت ، وإذا تعارضت الروايتان تساقطتا فبقي ما ذكرناه من التََّمسك بنظم كَالَمِ اهللا
  .املعارِضِ ، ويف هذه االستداللِ نظٌر ، وال تعاُرَض بني اخلربين؛ ألن مدلولَُهَما واحٌد 

واحتجوا أيضاً بأن هذه اآليةَ لو كانت خطاباً مع األزواج ، فال ختْلُوا إِمَّا أَنْ تكونَ ِخطَاباً معهم قبل انقضاِء الِعدَِّة ، 
  .أو بعد انقضائِها 

ولُ باطل؛ ألنَّ ذلك مستفاٌد من اآليِة اُألولَى ، فلما محلنا هذه اآليةَ على هذا املعىن ، كان تكراراً من غري واأل
فنهى عن العضل } فَالَ َتْعُضلُوُهنَّ أَن َينِكْحَن أَزَْواَجُهنَّ إِذَا َترَاضَْواْ َبيَْنُهْم باملعروف { : فائدٍةن وأيضاً فقد قال تعاىل 

التراضي ، وال حيصلُ التراِضي بالنكاح ، إالَّ بعد التصريح باخلطبة وال جيوزُ التصريح باخلطبة إالَّ بعد حال ُحصُولِ 



  ] . ٢٣٥: البقرة [ } َوالَ تعزموا ُعقَْدةَ النكاح حىت َيْبلُغَ الكتاب أََجلَُه { : انقضاء الِعدَّة ، وقال تعاىل 
العدَِّة ، ليس للزوج قدرةٌ على عضلِ املرأة ، فكيف ُيْصرُف هذا النهي باطلٌ؛ ألنَّ بعد انقضاِء  -أيضاً  -والثاين 
  !إليه؟

بأن الرجل ميكن أَنْ َيكُونَ حبيثُ يشتد َنَدُمه على مفارقَِة املرأة ، بعد انقضاِء عدَّهتا ، وتلحقُه : وميكُن أن ُيجاَب 
، إِمَّا بأن جيحد الطالق ، أو َيدَّعي أنه كان راجعها يف الغرية ، إذا رأى َمْن خيطُبها ، وحينئٍذ يعضلها عن من َيْنِكحها 

بأنْ ينسبها إىل أمورٍ ُتنَفِّر الرجال عنها ، : العدَّة ، أو يدس إىل َمْن خيطبها بالتهديد والوعيد ، أو يسيء القول فيها 
  .من دنسِ اآلثام فََنَهى اُهللا تعاىل األزواج عن هذه اَألفعالِ ، وعرَّفَهم أن تركها أزكَى ، وأطهر ، 

وال َيْمَنُعوهن أَنْ يَْنِكْحَن الذين كانوا : معناه : قالوا } أَن يَنِكْحَن أَزَْواَجُهنَّ { : بقوله تعاىل  -أيضاً  -واحتجوا 
  .أزواجاً هلُنَّ قبل ذلك ، وهذا الكالُم ال ينتِظُم إالَّ إذا جعلنا اآليةَ خطاباً لألولياِء 

أن َينكحَن َمْن ُيرِْدنَ أن يتزوَّجَنه ، فيكونون أزواجاً هلن } أَن يَنِكْحَن أَْزوَاَجُهنَّ { : عىن قوله بأنَّ م: وميكن اجلواُب 
  .والعرُب تسمي الشَّْيَء مبا َيُؤول إليه 

هو أنْ َجَعلَ اِخلطَاُب فيهما لألَولياء ، وفيِه ُبْعٌد؛ من حيثُ إنَّ الطالٌق ال ُيْنَسبُ إليهم إال مبجازٍ بعيٍد ، و: وقيل [ 
  .» إذا « جوابث } فَالَ تَْعُضلُوُهنَّ { والفاُء يف ] َتَسبَُّبُهمْ يف الطَّالقِ طَالَقاً 

: ، َمَنَعها من التزوُّجِ ، َيْعضلُها بكسر العنيِ وَضمِّها؛ قال ابن هرمزٍ » َعَضلَ أََمَتُه « : املَْنُع ، ومنه : قيل : والَعْضلُ 
  ]الوافر [ 

  كََراِئُم قَْد ُعِضلَْن َعنِ النِّكَاحِ... قََصاِئِدي لََك فَاْصطَنِعْنِي  َوإِنَّ -١١١٨
  ]الطويل : [ وقال 
  َوَما ِفيكُُم َعْن ُحْرَمِة اِهللا َعاِضلُ... َوَنْحُن َعَضلَْنا بِالرِّمَاحِ نَِساَءَنا  -١١١٩

  ]الطويل : [ لُه الضِّيُق؛ قال أوس أَص: احتبَس بَْيُضها ، وقيل : ، أي » َدجَاَجةٌ ُمْعِضلٌ « : ومنه 
  ُمَعضَّلَةٌ ِمنَّا بِجَْيشٍ َعَرْمَرمِ... َتَرى اَألْرَض ِمنَّا بِالْقََضاِء مَرِيَضةٌ  -١١٢٠

: اء َنَشَب َولَدُها يف َبطْنَِها ، وكذلك عضلت الشَّاةُ ، وأَْعَضلَ الدَّاُء اَألطِبَّ: َضيِّقة بِهم ، وَعَضلَتِ املَْرأَة ، أي : أي 
  ]الطويل : [ َضيُِّق الِعالج؛ وقالت ليلى األخيلية : َداٌء ُعضَالٌ ، أي : إِذَا أَعياُهْم ، ويُقَالُ 

  غُالٌَم إِذَا َهزَّ القََناةَ َشفَاهَا... َشفَاَها ِمَن الدَّاِء الُعضَالِ الَِّذي بَِها  -١١٢١
  ]املتقارب : [ افعيُّ املُْشِكالَُت؛ لِضيق فَْهِمها؛ قال الش: واملُْعِضالُت 

  كََشفْتُ َحقَائِقََها بِالنَّظَْر... إِذَا املُْعِضالَُت َتَصدَّْيَننِي  -١١٢٢

  :فيه وجهان } أَن َينِكْحَن { : قوله تعاىل 
عُوا فال َتْمَن: بدلُ اْشِتمالٍ ، فيكون يف حملِّ نصب ، أي » تَْعُضلُوُهنَّ « أنه بدلٌ من الضمريِ املنصوبِ يف : أحدمها 

  .نكاَحُهنَّ 
الوجهان املشُهوراِن » أَنْ « فيكونُ يف حملِّ » َعْن « ، أو » ِمْن « أَنْ َيكُونَ على إسقاط اخلاِفضِ ، وهو إمَّا : والثاين 

 الثّالثّي ، وكانَ قياُسه أنْ ُتفَْتَح عيُنه؛» َنكََح « مضارعُ » يَْنِكْحَن « و . أعين مذهب سيبويه ، ومذهب اخلليل : 
  .ألنَّ الَمه حرف َحلقٍ 

  :يف ناصبِ هذا الظَّْرِف وجهان } إِذَا تََراضَْواْ { : قوله 
  .أَنْ ينِكْحَن وقَت التَّراِضي : أي » ينِكْحَن « : أحدمها 



َضة هنا ُمَتمحِّ» إذا « و . ال تعُضلوهنَّ وقَت التَّراِضي ، واألولُ أظهُر : أي » َتْعُضلُوهنَّ « أَنْ يكونَ : والثاين 
جيوُز أَنْ َيعُوَد إىل األْولياِء ولألزواج ، وأَنْ َيُعوَد على اَألزَْواجِ والزوجاِت ، » تراَضوا « والضمُري يف . للظرفيِة 

  .ويكونُ ِمْن َتْغِليبِ املذكرِ على املؤنِث 
  .» تراضَوا « ظرُف مكاِن جمازّي ، وناصُبه } َبيَْنُهْم { : قوله 
  :فيه أربعةُ أوجٍه } باملعروف { : قوله 

  .تََراضَوا مبا َيْحُسن ِمَن الدِّينِ واملروَءِة : أنه متعلٌق بتراَضوا ، أي : أحدها 
  .؛ وهلذا اجلارِّ أيضاً » إِذا « ناصباً للظرِف ، وهو » ينِكْحَن « فيكون » يَْنِكْحَن « أن يتعلَّق ب : والثاين 

  .لٌ من فاعل تَرَاَضوا أَن يتعلَّق مبحذوٍف على أَنَّه حا: والثالث 
  .تراضياً كائناً باملعروف : أنه نعُت مصدرٍ حمذوٍف ، دلَّ عليه الفعلُ ، أي : والرابع 
  فصل

َألنَّ املرأة لو : متّسَك هبذه اآليِة َمْن يشترط الوَِليَّ يف النكَاحِ؛ بناَء على أَنَّ اخلطاب يف هذه اآلية لألولياء ، قال 
ْو ُتوكِّلُ َمْن ُيزوِّجها ، ما كان الويلُّ قادراً على عضلها من النِّكاح ، ولو مل يكن قادراً على كانت ُتزوِّج نفسها ، أَ

العضلِ ملا هناُه اُهللا عن العضل وقد تقدم ما فيه من البحث ، وإِنْ سلم ، فلم ال جيوُز أَنْ يكون املراُد بالنَّهي عنِ 
غالب يف األََياَمى أَن يرجعن إىل رأي األَولياء ، يف َبابِ النكاحِ ، وإِنْ كان العضلِ أَنْ خيليها ورأيها يف ذلك؛ َألنَّ ال

االستئذان الشرعي حاِصالً هلن ، وأَنْ يكُنَّ حتت رأيهم ، وتدبريهم ، وحينئٍذ يكُونون ُمتمكِّنني ِمْن منعهنَّ؛ لتمكنهم 
وأيضاً . لٌ عن ابن عبَّاسٍ ، يف تفسري هذه اآليِة ِمْن ختليتهن ، فيكون النَّهي حمموالً على هذا الوجه ، وهذا منقو

  .فثبوُت العضلِ يف َحقِّ الويل ُمْمَتنٌِع؛ ألنه مىت عضل القريُب فال يبقى لعضله أثٌر 
نكاح ألنه أَضَاَف ال: على أَنَّ النكاح بغري َويلٍّ جائٌز ، قال } أَن يَنِكْحَن أَْزوَاَجُهنَّ { : ومتسَّك أبو حنيفة بقوله تعاىل 

حىت َتْنِكَح زَْوجاً غَْيَرهُ { : ويتأكَُّد هذا بقوله تعاىل : إليها إضافة الفْعل إىل فاعله ، وهنى الويلَّ َعْن منعها منه ، قال 
: البقرة [ } روف فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَالَ جَُناَح َعلَْيكُْم ِفيَما فََعلَْن يف أَْنفُِسهِنَّ باملع{ : ، وبقوله ]  ٢٣٠: البقرة [ } 

  .، وتزوجيها نفسها ِمَن الكُفِء ، فعلٌ باملعروِف؛ فوجب أَنْ َيِصحَّ ]  ٢٣٤
دليلٌ واِضٌح مع أَنَُّه مل حيضر هناك ويل ]  ٥٠: األحزاب [ } وامرأة مُّْؤِمَنةً إِن َوهََبْت َنفَْسَها ِللنَّبِيِّ { : وقوله تعاىل 

  .البتَّةَ 

بىن األِمُري داراً ، وضرب : ْعل كما ُيضاُف إىل املباشر ، قد ُيضاُف إىل املتسّبب ، يقال بأن الِف: وأجاب األولون 
  .ديناراً ، وإنْ كان جمازاً ، إالَّ أنَُّه جيب املصُري إليه؛ لداللِة اَألحاديث على بُطْالن هذا النِّكَاح 

  فصل يف اختالف البلوغني
على افتراق الُبلُوغني ، ومعناه أَنَّه تعاىل قال يف  -أي يف اآليتني  -الكالمنيِ  دلَّ سياُق -رمحه اهللاُ  -قال الشَّافعيُّ 
ولو كانت ِعدَّهتا ]  ٢٣١: البقرة [ } فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَوْ َسرُِّحوُهنَّ بَِمْعرُوٍف { : اآلية األوىل 

ألن إمساكها بعد العّدة ال جيوُز وتكون ُمَسرََّحةٌ ، فال حاجة إىل } بَِمْعُروٍف  فَأَْمِسكُوُهنَّ{ : قد انقضت ، ملا قال 
تسرحيها ، وأما هذه اآلية ، فإنه هنى عن عضلهن عن التَّزويج ، وهذا النَّْهي إِنَّما حيسن يف الوقت الذي ميكنها أَنْ 

َدلَّ سياقُ الكَالَمنيِ على « املراُد ِمْن قول الشافعي  تتزوَّج فيه ، وذلك إِنَّما يكونُ بعد انقضاِء الِعدَّة ، فهذا هو
  .» افِْتراق البلوغني 

  فصل يف معىن التراضي باملعروف



  :يف التَّراضي باملعُروف ، وجهان 
  .ما وافََق الشَّرَع ِمْن عقٍد حاللٍ ، ومهرٍ جاِئزٍ ، وُشُهوٍد ُعدُول : أحدمها 

أَنْ يرضى كُلُّ : فيكون معناه ]  ٢٣١: البقرة [ } ُتْمِسكُوُهنَّ ضَِراراً لَِّتعَْتُدواْ  َوالَ{ : هو ما ُيضادُّ قوله : الثاين 
  .واحٍد منهما مبا لزمه حبق هذا العقد لصاحبه؛ حىت حتصل الصُّحبةُ اجلميلةُ ، وتدوم اُأللفَةُ 

فقهيةً ، وهي أنَّها إِذا زوَّجت نفسها بأَْنقص التراِضي باملعرُوف ، هو مهُر اِملثْلِ ، وفَرَُّعوا عليه مسأَلةً : قال بعضهم 
  .ِمْن َمْهرِ ِمثِْلها ، نقصاناً فاحشاً ، فالنكاحُ صحيٌح عند أَبِي حنيفة ، وللَوِلي أَنْ َيْعتَرِض عليها بسبب ذلك النُّقَْصاِن 

  .وقال أَُبو يوُسف وحممَّد ليس للوَِليِّ ذلك 
أو  -عليه الصالة والسالم  -إمَّا الرُسولُ : واملَُخاطُب قيل . ا بعده خربُه وم} ُيوَعظُ { مبتدأٌ و } ذلك { : قوله 

: مبعىن » ذلك « للجماعِة ، وهو الظَّاِهُر ، فيكونُ : كلُّ سامع ، ولذلك جيَء بالكافِ الدالَِّة على الواحد ، وقيل 
ذلكما { : ثْنِية واجلمع أيضاً جاِئٌز ، قال تعاىل وهو جاِئٌز يف اللُّغة ، والتَّ} مِنكُمْ { : ، ولذلك قال بعده » ذلكم « 

ذَِلكُْم ُيوَعظُ { : وقال ]  ٣٢: يوسف [ } فذلكن الذي لُْمتُنَّنِي ِفيِه { : وقال ]  ٣٧: يوسف [ } ِممَّا َعلََّمنِي ريب 
وإِنَّما وحََّد اخلطاب وهو ]  ٢٢: األعراف [ } أَلَْم أَْنَهكَُما َعن ِتلْكَُما الشجرة { : وقال ]  ٢: الطالق [ } بِِه 

ِمْن نفسِ احلرِف ، وليست » الكَاَف « مث كثر حتَّى توهَّموا أن » لَكُْم « لألَولياء؛ ألن اَألصل يف خماطبة اجلمع 
« و بكافِ ِخطابٍ؛ فقالوا ذلك ، فإِذَا قالوا هذا ، كانِت الكاُف مَُوحََّدةً منصوبةً يف االثنني ، واجلمع ، واملَؤنَِّث ، 

يف حملِّ نصبٍ ، » يؤِمُن « و » َمْن « امسُها ، يعوُد على » كان « ويف . يف حملِّ رفعٍ؛ لقيامه مقاَم الفاعل » َمْن كان 
إمَّا متعلٌِّق بكانَ عنَد َمْن يرى أهنا تعَملُ يف الظَّرِف وشبهِِه ، وإمَّا َمبْحذُوٍف على أنه : » ِمْنكُْم « و » كان « خرباً ل 
  ِلَم أتى باسمِ اإلشارة البعيِد واملشاُر إليه قريب وهو احلكم املذكورُ يف الَعْضل؟: فإن قيل . فاعل ُيؤِمُن  حالٌ من

  .أَنَّ ذلك دليلٌ على تعظيم املُشارِ إليه : واجلواب 

} ًدى لِّلُْمتَِّقَني ُه{ : وَخصََّص هذا الوعِظ باملؤمنَني دون غريهم؛ ألنَُّهم املنتفُِعون به فلذلك حسَن ختصيصهم؛ كقوله 
إِنََّمآ أَنَت مُنِذُر َمن { : ، وقال ]  ١٨٥: البقرة [ } ُهًدى لِّلنَّاسِ { : وهو هدى ِللْكُلِّ ، كما قال ]  ٢: البقرة [ 

؛ كما قال ، مع أَنَُّه كان منذراً ِللْكُلِّ]  ١١: يس [ } إِنََّما تُنِذُر َمنِ اتبع الذكر { ]  ٤٥: النازعات [ } َيْخَشاَها 
  ] . ١: الفرقان [ } لَِيكُونَ ِللَْعالَِمَني َنِذيراً { : 

  فصل يف خطاب الكفار بفروع الشريعة
احتجُّوا هبذه اآليِة على أَنَّ الكفار ليُسوا مبخاطبني بفروع اِإلسالم؛ ألن َتْخصِيصُه املؤمنني باَألحكام املَُشار إليها ، 

  .َمْن يؤمُن باِهللا واليوم اآلخر دليلٌ على أَنَّ التكليف خمتصٌّ بِ
آل عمران [ } َوللَِّه َعلَى الناس ِحجُّ البيت َمنِ استطاع إِلَْيِه َسبِيالً { وأُجيبوا بأَنَّ التكليف قد ورد عاّماً؛ قال تعاىل 

ظاً للمؤمنني؛ ألن هذه وبيانُ اَألحكام وإن كان عاّماً يف حق كل املكلَّفني ، إالَّ أَنَّه قد يكونُ ذلك البيانُ وع]  ٩٧: 
ه التكاليف إِنَّما تتوجه على الكُفَّار على سبيل إثباهتا بالدليل القاهر امللزم املعجز ، وأَمَّا املؤمُن املقرُّ فإِنَّما تدكرُ ل

  .وُتشَْرُح على سبيل العظِة ، والتحذير 
« : إذا منا وأَِلُف أزكى منتقلةٌ عن واو ، وقوله زكا الزرُع ]  ٢٣٢: البقرة [ } أزكى لَكُْم َوأَطَْهرُ { : قوله تعاىل 

  .إشارة إىل إزالة الذنُوبِ } َوأَطَْهرُ { : إشارةٌ إىل استحقاقِ الثَّوابِ ، وقوله » أزكى 
فهو »  أزكى« متعلٌق مبحذوٍف؛ ألنه صفةٌ ل » لكم « و . أَْزكَى لَكُْم َوأَطَْهُر ِلقُلُوبِكُْم ِمَن الرِّيبِة : قال املفَسِّرون 

  .ِمَن الَعْضل : لَكُْم ، واملُفَضَّلُ عليه حمذوٍف؛ ِللِْعلْم به ، أي : أي » وَأَطَْهُر « : يف حملِّ رفع وقوله 



أَنَّ املكلَّف َوإِنْ كان يعلُم وجه الصَّالح يف هذه التكاليف على : معناه } واهللا َيْعلَُم وَأَْنُتمْ الَ َتْعلَُمونَ { : قوله 
أَنَّ التفصيل غري معلومٍ ، واُهللا تعاىل عاِلٌم يف كل ما أََمر وهنى ، بالكمية والكَْيفية حبسب الواِقع  اجلملة ، إالَّ

  .وبِحسب التقدير؛ ألنَّه تعاىل عاِلٌم مبا ال هنايةَ له من املعلُوماِت 
خر عالقةُ ُحبٍّ مل ُيؤمن أَنْ معناه أَنَّ لكُل واحٍد من الزوجني ، قَْد يكونُ يف نفسه من اآل: قال بعض املفسِّرين 

يتجاوَز ذلك إىل غري ما أََحلَّ اُهللا هلما ، ومل ُيؤمن من اَألولياء أنْ يسبق إىل قُلُوهبم منهما ما لعلهما أَنْ يكُونا بريئني 
  .من ذلك ، فََيأمثون واُهللا يعلم من ُحبِّ كُلّش واحٍد منهما لصاحبه ، ما ال تعلمون أَنْتم 

ُهنَّ َوِكْسوَُتُهنَّ ُت يُْرِضْعَن أَْولَاَدُهنَّ َحْولَْينِ كَاِملَْينِ ِلَمْن أََراَد أَنْ ُيِتمَّ الرََّضاَعةَ َوَعلَى الْمَْولُوِد لَُه رِْزقَُوالَْواِلدَا
بِوَلَِدِه َوَعلَى الْوَارِِث مِثْلُ ذَِلَك فَإِنْ أَرَاَدا بِالَْمْعرُوِف لَا ُتكَلَُّف َنفٌْس إِلَّا ُوسَْعَها لَا ُتضَارَّ َواِلَدةٌ بَِولَدَِها َولَا َمْولُودٌ لَُه 

ا جَُناَح َعلَْيكُمْ إِذَا َسلَّْمُتْم َما ِفَصالًا َعْن َترَاضٍ ِمْنُهَما َوَتَشاُورٍ فَلَا ُجَناَح َعلَْيهَِما َوإِنْ أَرَْدُتْم أَنْ َتسَْتْرِضعُوا أَْولَاَدكُْم فَلَ
  ) ٢٣٣(اتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري آَتْيُتمْ بِالَْمْعرُوِف َو

  .فلُيلْتفْت إليه ]  ٢٢٨: البقرة [ } واملطلقات َيتََربَّْصَن { كقوله } والوالدات ُيْرِضْعنَ { : قوله تعاىل 
وجني قد يفترِقاِن ومثَّ َولٌَد فاآلية إِذن يف ملا ذكر اهللاُ تعاىل النِّكاح والطَّالق ذكر الولد؛ ألن الزَّ: قال القرطيب 

  .املطلَّقاِت الاليت هلُنَّ أوالٌد من أزواجهنَّ ، قاله السُّدِّيُّ ، وغريه 
ومل يقل والزَّوجاُت ، ألن أُمَّ الطِّفل قد تكُونُ َمطَلَّقَةً والوالُد والوالدةُ صفتان غالبتاِن ، } والوالدات { : قال 

  .جلوامد؛ ولذلك مل ُيذْكر موصوفهما جاريتاِن َمْجرى ا
على » احلَْوالَِن « منصُوٌب على ظرِف الزماِن ، ووصفهما بكاملني دفعاً للتجوُّز ، إِذْ قَد ُيطْلَُق } َحوْلَْينِ { : وقوله 

: عض اآلخر ، ومثله الناقصني شهراً وشهرين ، من قوهلم أَقَاَم فالنٌ مبكان كذا َحْولَني أو شهرين وإِنَّما أقاَم حَْوالً وب
ومعلوٌم أنه يتعجَّل يف يومٍ ، وبعض اليوم الثَّاين ، واحلَولُ ِمْن حال ]  ٢٠٣: البقرة [ } فََمن َتَعجَّلَ ِفي َيوَْمْينِ { 

ْولُ أيضاً وُسمِّيت السنةُ حوالً؛ لتحوُّهلا ، واحلَ. الشَّيُء حيولُ إذا انقلب ، فاحلَْولُ ُمنقلب من الوقِْت اَألول إىل الثاين 
  .ال حول وال قوةَ ، وال َحْيلَ َوالَ قُوَّةَ : احلَْيلُ ، ويُقالُ : 

  »الوالدات « فصل يف تفسري 
  :ثالثةُ أقوال » الوَاِلَدات « يف 

  .أَنَّ املراد منُه مجيُع الوَاِلَداِت سواٌء كُنَّ مطلقاٍت ، أو متزوِّجاٍت لُعُمومِ اللَّفِظ : أحدها 
  :ِمْنُه املطلقاُت؛ َألنَّه ذكر هذه اآلية عقيب آية الطَّالقِ ، ومناسبتُه من وجهني  املراُد: الثاين 
إِمَّا ألنَّ إيذاَءُه يتضمَُّن إيذاءَ : أنه إذا طُلِّقَت املرأةُ ، فيحصلُ التباغض ، فقد تُؤِذي املرأةُ الطفلَ ألَمرين : األول 

  .إِْهمالِ أَْمرِ الطِّفْلِ اَألبِ ، وإِمَّا لرغبتها يف زوجٍ آخر فيفضي إىل 
َوعلَى املولود لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ { : ومما يدلُّ على أَنَّ املراد منه املطلقاُت ، قوله بعد ذلك : قال السُّدِّيُّ : الثاين 

  .ولو كانت زوجةً ، لوجب على الزَّوج ذلك ِمْن غري إرضاعٍ . } 
هذه اآلية مشتملةٌ على ُحكم مستقلٍّ بنفسه ، فلم جيب تعلُّقُها مبا قبلها ، وعن قول  أَنَّ: وميكن اجلواُب عن األَوَّل 

أَنَّه ال يبُعُد أَنْ تستِحقَّ املرأةُ قدراص ِمَن املالِ ، ملكاِن الزوجيَّة ، وقَْدراً آخر لإلرضاع ، وال مُنافاة بني : السدّي 
  .اَألمرينِ 

اَألوىل أَنْ حيمل على الزوجاِت يف حالِ بقاء النكاحِ؛ ألن املُطلَّقة ال » لَبسيط ا« قال الواحديُّ يف : القول الثالث 



  .تستحقُّ إالَّ األجرة 
إذا كانت الزوجيةُ باقيةً ، فهي مستحقةٌ للنفقة ، والكُْسوِة؛ بسبب النكاحِ سََواٌء أَْرَضعت الولد ، أَْو لَمْ : فإِنْ قيل 

  سِتحقاق باِإلرضاع؟تُرِضعُه ، فما وجُه تعليق هذا اال
النفقةُ والكسوةُ جيباِن يف ُمقابلِة التمكني ، فإذا اشتغلت باحلضانة واإلرضاع ومل تتفرغْ ِلخدمة الزوج ، ُربَّما : قلنا 

توهََّم ُمتوهٌِّم أَنَّ نفقتها وكسوهتا تسقطُ باخللل الواقع يف خدمة الزوجِ؛ فقطَع اُهللا ذلك الوَْهَم بإجياب الرِّزقِ إذا 
  .اشتغلت املرأَةُ بالرضاعِ 

  فصل
يرِضْعَن أَْوالدهنّ يف ُحكْمِ اهللا الذي أَوجبه؛ إِالَّ أنه حذف ذلك : هذا الكالُم ، وإِنْ كان خرباً فمعناه األَْمُر؛ وتقديره 

استحقتِ للتصرف يف الكَالمِ مع زوالٍ اِإليهاِمن وهو أَمُر استحباب ، ال إجيابٍ؛ ألهنا لو وجب عليها الرضاُع ملا 
  :اُألجرة ، وقد قال 

: الطالق [ } َوإِن َتعَاَسرُْتْم فََستُْرِضُع لَهُ أخرى { : وقال ]  ٦: الطالق [ } فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ { 
َأللبان ، ومن حيثُ إِنَّ وإذا ثبت االستحباُب ، فهو من حيث إِنَّ تربيةَ الطفلِ بلنبِ اُألمِّ أَْصلَُح له من ساِئرِ ا]  ٦

  .شفقةَ اُألم أََتمُّ ِمْن شفقِة غريها 
  فصل

َهلْ هو َحقٌّ عليها أو هو حق عليه؟ واللفظُ حمتملٌ؛ ألنه لو أراد التَّصريح : اختلف الناسُ يف الرضاع : قال القُرطيب 
ولكن هو حقٌّ } لود لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكْسوَُتُهنَّ َوعلَى املو{ : وعلى الوَاِلَداتِ رضاعُ أَوالدُهنَّ؛ كما قال : بوجوبه لقال 

ْرضِعَ عليها يف َحّق الزَّوجيَّة؛ ألنه يلزمُ يف الُعْرِف إذْ قد صار كالشَّرط ، إالَّ أنْ تكونَ شريفةً ذات ترفٍُّه ، فُعرفها أالَّ ُت
اً؛ الختصاصها به ، فإِن ماَت اَألبُ وذلك كالشرط؛ وجيب عليها إن مل يقبل غريها ، وهو عليها إذا كان األُب ُمعدم

ابن اجلالب « غلى أَنَّ الرضاَع الزٌم لُألمِّ خبالف النَّفقِة ، ويف كتاب » املُدَوََّنِة « وال مال ِللصَّبِيِّ ، فذهب مالكٌ يف 
ى الزَّوج إالَّ أَنْ تشاء اُألمُّ ، رضاعه يف بيِت املالِ ، فأَمَّا املطلَّقِة طالقاً باِئناً ، فال رضاع عليها ، والرََّضاُع عل: » 

فهي أََحقُّ بأجرةِ املثل ، إذا كان الزوُج ُموسِراً ، فإِن كان معدماً ، مل يلزمها الرضاُع إالَّ أَنْ يكون املولود ال يقبلُ 
بِ ، وعن غريها فتجرب على الرَّضاع وكل من لزمها اإلرضاُع ، فأَصاهبا ُعذٌْر مينعها منه ، عاد اِإلرضاع على اَأل

أَنَّ اَألَب إذا كان ُمعدماً ، وال مال للصيب أَنَّ الرضاَع على األم لَْم يكن هلا لٌنب؛ وهلا مالٌ ، فَإِنَّ اِإلرضاع : مالٍك 
  .ال يلزم الرضاُع إالَّ والداً أو َجّداً وإن َعالَ : وقال الشَّافعيُّ . عليها يف ماهلا 

  فصل يف حتديد احلولني
  .هو َحدٌّ لبعضِ املولُودين : يف حتديد احلولنيِ فقال بعضهم  اختلف العلماُء

أَنَّها إذا وضعت لستَِّة أشهرٍ ، فإِنَّها تُْرِضعه حولني كاملني ، وإن وضعْت لسبعةِ أشُهر : روى عكرمة عن ابن عبَّاس 
؛ كل ذلك متاُم ثالثني ، ترضُعه ثالثةً وعشريَن شهراً ، وإنْ وضعت لتسعِة أشهر ، تُرِضعه إحدى وعشرين شهراً

  ] . ١٥: األحقاف [ } َوَحْملُُه َوِفصَالُُه ثَالَثُونَ َشْهراً { : شهراً؛ لقوله تعاىل 
هو َحدٌّ لكُلِّ مولُوٍد ، ال ُينقُص رضاُعُه عن حولني ، إالَّ باتِّفاق اَألبوين فأَيُّهما أراد الِفطَاَم قبل متام : وقال آخرون 

وهذا قولُ ابن } فَإِنْ أََراَدا ِفَصاالً َعن تََراضٍ مِّْنُهَما { : إالَّ أَنْ جيتمعا عليه؛ لقوله تعاىل احلولنيِ ، ليس له ذلك 
  .جريجٍ ، والثوري ، ورواية الواليب ، عن ابن عباس 

عَد احلولني بيانُ الرضاع الذي يثبُت به احلرمةُ ، أن يكون يف احلولنيِ ، وال حيرم ما يكون ب: املراُد من اآلية : وقيل 



.  
} ِلَمْن أََراَد أَن ُيِتمَّ الرضاعة { فرض اُهللا على الوالداِت إِرضاُع حولنيِ كاملني مث أنزل التخفيف؛ فقال : قال قتادة 

هذا منتهى الرضاع ، ليس فيما ُدونَ ذلك َحدٌّ حمدوٌد ، إِنََّما هو على قَْدرِ صالحِ الصَّيب ، وما يعيُش به ، : ، أي 
  . -رضي اهللا عنهم  -علّي ، وابن مسعود ، وابن عباسٍ ، وابن عمر ، وعلقَمة ، والشَّعيبِّ ، والزهريّ  وهذا قولُ

 ١٤: لقمان [ } َوِفصَالُُه ِفي َعاَمْينِ { : مدةُ الرَّضاعِ ثالثُون شهراً ، واحتج األَولون بقوله تعاىل : وقال أبو حنيفة 
  »اع بعد فصال ال رض«  -عليه السالم والصالة  -وقال ] 

  .» الَ َيْحُرُم ِمَن الرَّضَاعِ إِالَّ َما كَانَ ِفي احلَْولَْينِ «  -عليه الصالة والسالم  -قال : وروى ابن عباس قال 
  فصل

تزوجُت جاريةً بكراً ، وما رأيُت هبا ريبةٌ ، مث َولَدت لستَّةِ : فقال  -رضي اهللا عنه  -ُروَِي أَنَّ رجالً جاء إىل علي 
وقال ]  ١٥: األحقاف [ } َوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثَالَثُونَ َشهْراً { : قال اهللا تعاىل  -رضي اهللا عنه  -، فقال عليٌّ  أشهرٍ
  .فاحلملُ ستَّةُ أشهرٍ؛ الولُد ولدَك } والوالدات ُيْرِضْعَن أَْوالََدُهنَّ حَْولَْينِ كَاِملَْينِ { : تعاىل 

إِنْ : جِيء بامرأٍة ، وضعت لستِة أشهر ، فشاور يف رِمجها ، فقال ابُن عباسٍ أنه  -رضي اهللا عنه  -وعن ُعَمر 
َخَصْمُتكُْم ، مث ذكر هاتني اآليتني واستخرج منهما أَنَّ أَقَلَّ احلملِ ستةُ أشهرٍ ، قال  -تعاىل  -خاَصمْتكُم بكتابِ اهللاِ 

  .فكأمنا أَْيقَظَُهْم : 
  :ارِّ ثالثةُ أوجٍه يف هذا اجل} ِلَمْن أََراَد { : قوله 

الوالداُت يُْرِضْعَن ألْجلِ : َواِقَعةٌ على اآلباء ، أي » َمْن « أنه متعلٌق بيُْرِضْعَن ، وتكونُ الالُم للتعليل ، و : أحدها 
  .» أَْرَضَعْت فالنةٌ لفالٍن ولَده « : َمْن أََراَد إِْتمام الرَّضاعِة ِمَن اآلباِء ، وهذا نظُري قولك 

]  ٢٣: يوسف [ } َهْيَت لََك { : هنا للتَّبيني؛ فتتعلَّق مبحذوٍف ، وتكونُ هذه الالُم كالالمِ يف قوله تعاىل والثانيك أ
فالالُم بيانٌ للمدعوِّ له بالسَّقْي وللُمَهيَّت به ، وذلك أَنَّه ملّا ذكر أنَّ الوالداِت يُْرِضْعَن . » سُقْياً لك « : ، ويف قوهلم 

حتتِملُ حينئٍذ أَنْ يُراَد هبا » َمْن « كاملني ، بيََّن أنَّ ذلك احلُكم إمنا هو ملَْن أرادَ أن يُتمَّ الرَّضاعة؛ و أوالََدُهنَّ حولني 
  .الَواِلدَاُت فقط ، أَْو ُهنَّ والوالدون معاً ، كلُّ ذلك حمتملٌ 

على » َمْن « و . ذلك احلُكُم ِلَمن أراَد :  أنَّ هذه الالَم خٌرب ملبتدإ حمذوٍف ، فتتعلَُّق مبحذوٍف ، والتقديُر: والثالث 
  .هذا تكون للوالداِت والوالَدْينِ معاً 

واجلمهورُ . ِلَمْن أَراَد إِْتَماَمها : وما يف حَيَِّزها يف حملِّ نصبٍ؛ مفعوالً بأراد ، أي » أَنْ « } أَن يُِتمَّ الرضاعة { : قوله 
مفعوالً به ، وفتح » الرََّضاعةَ « وإِْعَمالُ أنْ الناصَبة ، ونصبِ » أََتمَّ « ة من بالياء املضموم» ُيتمَّ الرََّضاَعةَ « على 
  .رائها 

بالرفعِ فاعالً ، » الرَضاَعةُ « بفتح التاِء من َتمَّ ، و » تَِتمَّ « : وقرأ جماهٌد ، واحلسُن ، وابُن حميصن ، وأَُبو رجاء 
، وهي لغةٌ كاحلَضارِة ، واِحلضارة ، » الرََّضاَعة « أهنما كََسرا راَء وقرأ أبو حيوة ، وابُن أَبِي عبلة كذلك ، إال 

وقرأ . فتُح الرَّاِء مع هاِء التأنيث ، وكسُرها مع عدمِ اهلاء ، والكُوفيُّون يزعُمونَ العكَس : والَبصْرِيُّونَ يقولون 
  :وفيها قوالن » يُِتمُّ «  برفعِ» أَنْ ُيِتمَّ الرَّضاَعةَ « :  -وُيْروى عن ابن عبَّاسٍ  -جماهٌد 

أُْخِتها؛ الشتراِكهَما يف املَْصدرية ، » َما « الناصبةُ ، أُْهِملت؛ حَْمالً َعلَى » أَنْ « أهنا : قولُ البصريِّني : أحدمها 
  ]جمزوء الكامل : [ وأَنشدوا على ذلك قوله 



  زَاحِقَةُ إِنْ أَمِْنِت ِمَن الرَّ... إِنِّي َزعِيٌم َيا ُنَوْي  -١١٢٣
  مٍ يَْرَتُعونَ ِمَن الطِّالَحِ... أَنْ َتْهبِِطَني بِالََد قَْو 

  ]البسيط : [ وقول اآلخر 
  َوَحْيثَُما كُْنُتَما لَقِّيُتَما َرَشدَا... َيا صَاِحَبيَّ فََدْت ُنفُوَسكَُما  -١١٢٤

  ُتْشِعَرا أََحدَا ِمنِّي السَّالََم وَأَالَّ... أَنْ َتقَْرآِن َعلَى أَْسَماَء وَْيَحكَُما 
  :فَأَْهَملَها ، ولذلك ثََبتَ نونُ الرفع ، وأَبَْوا أَنْ َيجعلُوها املخفَّفة ِمَن الثقيلِة لوجهني 

  .أنه مل ُيفَْصل بينها وبني اجلملة الفعلية بعدها : أحدمها 
  .أَنَّ ما قبلها ليس بفعلِ علمٍ ويقنيٍ : والثاين 

» أنْ «  أهنا املخفَّفة من الثَّقيلة ، وشذَّ وقوعها موقع الناصبة ، كما شذَّ وقوع وهو قول الكوفيِّني: القول الثاين 
  ]البسيط : [ الناصبة موقعها يف قوله 

  أَالَّ َيَدانَِيَنا ِفي َخلِْقِه أََحٌد... قَْد َعِلُموا  -١١٢٥
  .بوزن القصعة » الرَّْضَعة « : وقرأ جماهٌد 

  .لرضاعة وعن ابن عباس أّنه قرأ أن يكمل ا
  فصل

يدل على أنَّ إرضاع احلولني ليس حتماً؛ ألنه جيوز الفطام } ِلَمْن أَرَاَد أَن يُِتمَّ الرضاعة { : قوله تعاىل : قال القرطيبُّ 
قبل احلولني ولكنه حتديد لقطع التَّنازع بني الزَّوجني يف مدَّة الرضاع ، وال جيب على األب إعطاء األجرة ، ألكثر 

  .وإن أراد األب الفطام قبل هذه املدة ، ومل ترض األمُّ ، مل يكن له ذلك من حولني ، 
راضٌع ، وذلك أنه خياف أن حيلب الشاة؛ فيسمع منه احللب؛ فيطلب منه : مصُّ الثدي ، ويقال للَّئيم : والرَّْضُع 

  .اللنب ، فريتضع ثدي الشاة بفمه 
« يف املولود موصولةٌ ، و » أَلْ « ، و » رِْزقُُهنَّ « : مقدٌَّم ، واملبتدأ قوله هذا اجلارُّ خٌرب } َوعلَى املولود لَهُ { : قوله 

وعلى الذي ولد له رزقهنَّ ، فحذف الفاعل ، وهو : قَاِئٌم مقام الفاعل للمولود ، وهو عائد املوصول ، تقديره » لَُه 
  .م الفاعل الوالدات ، واملفعول ، وهو األوالد ، وأقيم هذا اجلارُّ واجملرور مقا

وذكر بعض النَّاس أنه ال خالف يف إقامة اجلارِّ واجملرور مقام الفاعل ، إالَّ السُّهيليَّ ، فإنَّه منع من ذلك؛ وليس كما 
: إن كان حرف اجلرِّ زائداً جاز حنو : ذكر هذا القائل ، فإنَّ البصريِّني أجازوا هذه املسألة مطلقاً ، والكوفيُّون قالوا 

أحٍد ، وإن كان غري زائٍد ، مل جيز ، وال جيوز عندهم أن يكون االسم اجملرور يف موضع رفعٍ باتفاقٍ ما ضرَب من 
  .مث اختلفوا بعد هذا االتفاق يف القائم مقام الفاعل . بينهم 

  .وضع رفع يف م» زَْيٌد َيقُوُم « من » َيقُوُم « إىل أنَّ حرف اجلرِّ وحده يف موضع رفعٍ ، كما أنَّ : فذهب الفرَّاء 
إىل أنَّ مفعول الفعل ضمٌري مستتٌر فيه ، وهو ضمٌري مبهٌم من حيث أن يراد به ما يدلُّ : وذهب الكسائيُّ ، وهشام 

  .عليه الفعل من مصدرٍ ، وزماٍن ، ومكاٍن ، ومل يدلَّ دليلٌ على أحدها 
: ِسري هو ، أي : فالتقدير » بزيٍد  ِسَري« : وذهب بعضهم إىل أنَّ القائم مقام الفاعل ضمري املصدر ، فإذا قلت 

  .السَّْيُر؛ ألنَّ داللة الفعل على مصدره قويةٌ ، ووافقهم يف هذا بعض البصريني 

على أنَّ املسألة من باب اإلعمالن » ِكْسوَُتهنَّ « و » رزقُهنَّ « : جيوز أن يتعلَّق بكلِّ من قوله } باملعروف { : قوله 
هذا إن أُريد . وكسوهتنَّ به باملعروف : لو أعمل األول ، ُألضمر يف الثاين ، فكان يقال وهو على إعمال الثاين ، إذ 



بالرزق والكسوة ، املصدران ، وقد تقدَّم أنَّ الرزق يكون مصدراً ، وإن كان ابن الطَّراوة قد رَّد على الفارسيّ 
كما سيأيت حتقيقه يف ]  ٧٣: النحل [ } األرض شَْيئاً َما الَ َيْمِلُك لَُهْم رِْزقاً مَِّن السماوات و{ : ذلك؛ يف قوله 

وإن أُريد هبما اسم املرزوق ، واملكسوِّ كالطِّحن ، والرِّعي ، فال بدَّ من حذف مضاٍف ، . النَّحل ، إن شاء اهللا تعاىل 
علِّقاً مبحذوٍف ، على أنه مت» باملعروف « اتِّصال ، أو دفع ، أو ما أشبه ذلك ، ممَّا يصحُّ به املعىن ، ويكون : تقديره 

  .» على « وجعل أبو البقاء العامل يف هذه احلال االستقرار الذي تضمَّنه . حالٌ منهما 
بكسر الكاف ، وقرأ طلحة بضمِّها ، ومها لغتان يف املصدر ، واسم املكسوِّ وفعلها » ِكْسَوهتنَّ « واجلمهور على 

وقد : يف جواز حذفهما ، أو حذف أحدمها؛ اختصاراً أو اقتصاراً ، قيل » أَْعطَى « يتعدَّى الثنني ، ومها كمفعويل 
  ]املتقارب : [ يتعدَّى إىل واحٍد؛ وأنشدوا 

  كََسا َوْجَهَها َسَعٌف مُْنَتشِْر... َوأَْركَُب يف الرَّْوعِ َخْيفَاَنةٌ  -١١٢٦
  .كََسا وجهها غبار أو حنوه : لة عليه ، أي ضمَّنه معىن غطَّى ، وفيه نظٌر؛ الحتمال أنَّه حذف أحد املفعولني؛ للدال

  فصل
  :هو الوالد ، وإنَّما عبَّر عنه هبذا االسم لوجوه } املولود لَهُ { و 

والسَّبب فيه أن يعلم أنَّ الوالدات إمنا ولدت األوالد لآلباء ولذلك ينسبون إليهم ال إىل : قال الزَّخمشريُّ : أحدها 
  ]البسيط [ : األمَّهات؛ وأنشدوا للمأمون 

  ُمْسَتْوَدعَاٌت وَِلآلَباِء أَْبَناُء... َوإِنََّما أُمَّهَاُت النَّاسِ أَْوِعَيةٌ  -١١٢٧
عليه الصَّالة والسَّالم  -أّنه تنبيٌه على أَنَّ الولد إمنا يلتحق بالوالد؛ لكونه مولوداً على فراشه ، على ما قاله : وثانيها 

إذا ولدت املرأة الولد ألجل الرَّجل وعلى فراشه ، وجب عليه رعاية مصاحله ، : ه قال فكأّن» الوَلَُد ِللْفَِراشِ « :  -
  .فنبه على أنَّ سبب النَّسب ، وااللتحاق حمدوٌد هبذا القدر [ 

: يل كما ق] تنبيهاً على أنَّ نفقته عائدةٌ إليه ، فيلزمه رعاية مصاحله » ] لَُه [ املَْولُوِد « ذكر الوالد بلفظ : وثالثها 
  .كلُّه لك ، وكلُّه عليك 

ومل يذكر ]  ٩٤: طه [ } قَالَ ياابنأم { : ألخيه  -عليه الصَّالة والسَّالم  -فما احلكمة يف قول موسى : فإن قيل 
  .أباه 

  .يذكر الشفقة فإنَّ شفقة األمِّ أعظم من شفقة األب ] أنْ [ أّنه أراد بذكر األم : فاجلواب 
  فصل

} والوالدات يُْرِضْعَن أَْوالََدُهنَّ َحْولَْينِ كَاِملَْينِ { :  كما وصَّى األمَّ برعاية جانب الطِّفل ، يف قوله اعلم أنَّ اهللا تعاىل
وصَّى برعاية جانب األمِّ ، حتَّى تقوى على رعاية مصلحة الطفل ، فأمره برزقها ، وكسوهتا باملعروف ، وهذا  -

قد يكون غري حمدوٍد إالَّ من جهة العرف ألّنه إذا قام مبا يكفيها من طعام املعروف قد يكون حمدوداً بشرٍط وعقٍد ، و
وكسوهتا ، فقد استغىن عن تقدير األجرة فإنه إن مل يقم مبا يكفيها من ذلكن تضرَّرت وضررها يتعدى إىل الود ، وملّا 

احتياج الطفل إىل رعاية األمِّ أشدُّ من  وصَّى األمَّ برعاية الطفل أّوالً مث وصَّى األب برعايته ثانياً ، دلَّ على أنَّ
احتياجه إىل رعاية األب؛ ألنَّه ليس بني الطفل وبني رعاية األّم واسطةٌ أَلَْبتَّةَ؛ ورعاية األب إنَّما تصل إىل الطفل 

أكثر من  بواسطة ، فإّنه يستأجر املرأة على رضاعته ، وحضانته بالنفقة ، والكسوة ، وذلك يدلُّ على أنَّ حقَّ األمِّ
  .حقِّ األب ، واألخبار املطابقة هلذا املعىن كثريةٌ مشهورةٌ 



قائم مقام الفاعل ، وهو اهللا تعاىل ، » نفسٌ « مبنياً للمفعول ، » ُتكَلَُّف « اجلمهور على } الَ ُتكَلَُّف َنفٌْس { : قوله 
ولو ُرِفَع الُوْسُع هنا « : قال أبو البقاء . عدَّى الثنني يت» كَلََّف « مفعول ثاٍن ، وهو استثناٌء مفرغٌ؛ ألنَّ } ُوْسَعَها { 

  .» ، مل َيُجْز؛ ألنه ليس ببَدلٍ 
إمَّا األوىل : فحذفت إحدى التاءين؛ ختفيفاً » َتَتكَلَُّف « : بفتح التَّاء ، واألصل » الَ َتكَلَُّف نَفٌْس « : وقرأ أبو جراء 

. مفعولٌ به ، استثناء مفرَّغاً أيضاً » ُوْسَعها « فاعالً ، و » َنفْسٌ « كون ، أو الثانية على خالفٍ يف ذلك تقدَّم ، فت
و » نَفْساً « بإسناد الفعل إىل ضمري اهللا تعاىل ، فتكون » ال ُيكَلُِّف َنفْساً « : وروى أبو األشهب عن أيب رجاء أيضاً 

  .مفعولني » ُوْسَعها « 
  ]البسيط : [ و األثر من السَّواد يف الوجه؛ قال اإللزام ، وأصله من الكلف ، وه: والتكليُف 
  ِمَن الْجِمَالِ كَِثُري اللَّْحمِ َعْيثُوُم... َيْهِدي بَِها أَكْلَُف اخلَدَّْينِ ُمخَْتَبٌر  -١١٢٨
  .اجتهد يف إظهار أثره : ، أي » َتكَلََّف اَألْمَر « فمعىن 

  .أي ُمْغًرى به : وفالنٌ كَِلٌف بكذا 
هنا ما يسع اإلنسان فيطيق أخذه من سعة امللك أي الغرض ، ولو ضاق لعجز عنه ، فالسَّعة مبنزلة  »الُوْسُع « و 

أنَّ أبا الّصيب ال يتكلّف اإلنفاق عليه ، وعلى أُمِّه ، إالَّ ما : الوسع فوق الطَّاقة ، واملراد منه : القدرة ، وهلذا قيل 
ِلُينِفْق ذُو َسَعةٍ { : ة ، وال يبلغ استغراق القدرة؛ وهو نظري قوله تعاىل تتسع له قدرته ، ألنَّ الوسع ما تتَّسع له القدر

  ] . ٧: الطالق [ } مِّن َسَعِتِه َوَمن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه فَلُْينِفْق ِممَّآ آَتاُه اهللا الَ ُيكَلُِّف اهللا َنفْساً إِالَّ َمآ آَتاَها 
  فصل يف احتجاج املعتزلة باآلية

  .ال يكلّف العبد ما ال يقدر عليه  -تعاىل  -تزلة هبذه اآلية يف أنَّ اهللا متسَّك املع
برفع الراء مشددةً ، وتوجيهها واضح ، ألنه فعلٌ » ال ُتضَارُّ « : ابن كثري ، وأبو عمرو } الَ ُتضَآرَّ { : وقوله 

، من حيث إنه عطف مجلة خربّيةٌ على مضارٌع مل يدخل عليه ناصٌب وال جازٌم فرفع ، وهذه القراءة مناسبةٌ ملا قبلها 
خربية مثلها من حيث اللفظ وإالَّ فاألوىل خربيةٌ لفظاً ومعًنى ، وهذه خربيةٌ لفظاً هنييَّةٌ معًنى ويدل عليه قراءة الباقني 

  .كما سيأيت 
  .» الَ ُيكَلُِّف « : هو نسٌق على قوله : قال الكسائيُّ والفراء 

« : إنَّما هو إخراج على إخراج الثَّاين مما دخل فيه األوَّل حنو » ال « نَّ النَّسق ب هذا غلطٌ؛ أل: قال علينب عيسى 
يقوم زيٌد ال يقعد عمرو ، فهو غري جائزٍ على النِّسق ، بل الصواب أنَّه : فأّما أن يقال » ضربُت زيداً ال عمراً 

  .ل عمراً ال تضرب زيداً ال تقت: مرفوٌع على االستئناف يف النَّهي كما يقال 
ناهيةٌ ، فهي جازمةٌ ، فسكنت الراء األخرية للجزم ، » ال « بفتح الراء مشّددةً ، وتوجيهها أنَّ : وقرأ باقي السَّبعة 

وقبلها راء ساكنةٌ مدغمةٌ فيها ، فالتقى ساكنان؛ فحرَّكنا الثانية ال األوىل ، وإن كان األصل اإلدغام ، وكانت 
لتقاء الساكنني الكسر؛ ألجل األلف؛ إذ هي أُخت الفتحة ، ولذلك ملَّا رخَّمت احلركة فتحةًن وإن كان أصل ا

بفتح الراء خفيفةً ، ألهنم ملَّا حذفوا الراء األخرية ، بقيت » إِسحارَ « : وهو اسم نباٍت ، قالوا » إِْسَحاّر « العرب 
تقبل احلركة؛ فحرَّكوا الثاين وهو الراء ،  الراء األوىل ساكنةً ، واأللف قبلها ساكنةٌ؛ فالتقى ساكنان ، واأللف ال

  .وكانت احلركة فتحةً؛ ألجل األلف قبلها ساكنة ، ومل يكسروا وإن كان األصل ، ملا ذكرنا من مراعاة األلف 
  .وقرأ احلسن بكسرها مشدَّدةً ، على أصل التقاء السَّاكنني ، ومل يراع األلف 

: جرى الوصل جمرى الوقف ، فسكَّن ، وروي عنه وعن ابن هرمز وقرأ أبو جعفرٍ بسكوهنا مشدَّدةً ، كأنه أ



  :بسكوهنا خمففة ، وحتتمل هذه وجهني 
  .، ويكون السكون إلجراء الوصل جمرى الوقف » َيِضُري » « ضاَر « أن يكون من : أحدمها 
 نفسه؛ فحذف الثاين منهما أن يكون من ضارَّ ُيَضارُّ بتشديد الراء ، وإمنا استثقل تكرير حرف هو مكرر يف: والثاين 

إمَّا إجراًء للوصل جمرى الوقف ، وإمَّا ألنَّ األلف قائمةٌ مقام احلركة  -أعين األلف والراء  -، ومجع بني الساكنني 
  .، لكوهنا حرف مدٍّ 

وقد تقدَّم . انتهى » س كذلك أَنَّ أََبا َجْعفَرٍ إمنا اْخَتلَسَ الضَّمة ، فَتَوهَّم الراوي أنه َسكََّن ، ولي« وزعم الزخمشريُّ 
  .وحنوه ]  ٦٧: البقرة [ } َيأُْمرُكُْم { شيٌء من ذلك عند 

حتتمل أن تكون من رفعٍ ، فتكون كقراءة ابن كثري ، وأيب عمرو ، وحيتمل أن تكون من : مث قراءة تسكني الرَّاء 
  .ن التسكني من الفتحة؛ خلفَّتها فتح ، فتكون كقراءة الباقني ، واألول أوىل؛ إذ التسكني من الضمة أكثر م

بفتح الرَّاء األوىل ، » ال ُتَضاَرْر « : بكسر الراء األوىل ، والفكِّ ، وروي عن عمر بن اخلطاب : وقرأ ابن عبَّاس 
مل منرر ، وامُرْر ، : املثلني فيما سكن ثانيهما للجزم أو للوقف ، حنو ] فكَّ : [ والفكِّ؛ وهذه لغة احلجاز ، أعين 

يف املائدة ، قرئ يف ]  ٥٤: املائدة [ } َمن َيْرَتدَّ مِنكُْم َعن ِدينِهِ { : نو متيم يدغمون ، والتنزيل جاء باللغتني حنو وب
  .السَّبع بالوجهني ، وسيأيت بيانه واضحاً 

تكون الراء األوىل  مضمومةً أو مفتوحةً ، أو مكسورةً ، أو مسكَّنةً ، أو خفَّفها حتتمل أن: مثَّ قراءة من شدَّد الراء 
مفعوالً مل يسمَّ فاعله ، وحذف الفاعل؛ للعلم به ، » وَاِلَدة « مفتوحة ، فيكون الفعل مبنياً للمفعول ، وتكون 

  .ويؤيده قراءة عمر رضي اهللا عنه 

َوالَ مَْولُوٌد لَّهُ { اعه فينزع الولد منها إىل غريها بعد أن رضيت بإرض} الَ ُتَضآرَّ َواِلَدةٌ بَِولَِدَها { ويكون معىن اآلية 
  .ال تلقيه املرأة إىل أبيه بعدما ألفها؛ ُتضَارُُّه بذلك : أي } بِوَلَِدِه 
معناه ال تضارُّ والدةٌ؛ فتكره على إرضاعه ، إذا كرهت إرضاعه ، وقبل الّصيبُّ من غريها؛ ألنَّ ذلك ليس : وقيل 

  .ي األمَّ أكثر مما جيب هلا ، إذا مل يرتضع الولد من غريها بواجبٍ عليها ، وال مولودٌ له بولده فيحتمل أن يعط
  .حينئٍذ فاعالً به ، ويؤيده قراءة ابن عباسٍ » والدة « وأن تكون مكسورةٌ ، فيكون الفعل مبنياً للفاعل ، وتكون 

  :ويف املفعول على هذا االحتمال ثالثة أوجه 
ْر والدةٌ زوجَها ، بسبب ولدها مبا ال يَقِْدُر عليه ِمْن رِْزقٍ ال ُتَضارِ: أنه حمذوف تقديره  -وهو الظاهر  -أحدها 

  .وكُْسوٍة وحنو ذلك ، وال ُيَضارِْر َمْولُود له زوجته بسبب ولده مبا وجب هلا من رزق وكسوٍة ، فالباء للسببية 
ال تضرُّ والدةٌ : ه أي مبعىن تضرُّ ، وأن تكون الباء من صلت» ُتضارَّ « أن يكون  -قاله الزخمشريُّ  -: والثاين 

الباُء ِمْن « ويعين بقوله . بولدها ، فال تسيُء غداءه ، وتعهُّده ، وال يضرُّ الوالد به بأن ينزعه منها بدما ألفها انتهى 
عل ويكون ضارَّ مبعىن أضرَّ ، فا» ذََهْبُت بزيدٍ « تكون متعلقةً به ، ومعدِّيةً له إىل املفعول ، كهي يف : ، أي » ِصلِته 

ضاعفتُ احلساَب وأضعفته ، وباعدته وأبعدته ، فعلى هذا ، نفس اجملرور هبذه الباء ، هو : مبعىن أفعل ، ومثله 
  .، فإنه مبعىن أذهبته » ذَهَْبُت بزيٍد « املفعول به يف املعىن ، والباء على هذا للتَّعدية ، كما نظَّرنا بِ 

ال تضرُّ : اجملّرد ، والتقدير » فََعل « مبعىن » فَاَعلَ « مبعىن ضرَّ ، فيكون »  َضارَّ« أنَّ الباء مزيدةٌ ، وأنَّ : والثالث 
« وقد جاء . والدةٌ ولدها بسوء غذائه وعدم تعهُّده ، وال يضرُّ والٌد ولده بانتزاعه من أمه بعدما ألفها ، وحنو ذلك 

إالَّ أنَّ الكثري يف فاعل الدَّاللة على املشاركة  واعدته ، ووعدته ، وجاوزته وجزته ،: مبعىن فعل اجملرَّد حنو » فاعل 
بني مرفوعه ومنصوبه ، ولذلك كان مرفوعه منصوباً يف التَّقدير ، ومنصوبه مرفوعاً يف التقدير ، فمن مثَّ كان 



  .التوجيه األول أرجح من توجيه الزخمشريُّ ، وما بعده ، وتوجيه الزخمشريِّ أوجه ممَّا بعده 
  والفعل واحد؟» ُتَضارّ « ل مل قا: فإن قيل 

معناه ال يضار األمُّ واألب بأالَّ ترضع األم ، أو مينعها األب وينزعه منها ، أو يكون معناه أنّ كلَّ واحٍد يقصد : قلنا 
  .بإضرار الولد إضرار اآلخر؛ فيكون يف احلقيقة مضارَّة 

  فصل يف أحكام احلضانة
على أنَّ احلضانة لألم ، وهي يف الغالم إىل البلوغ ، ويف اجلارية إىل النِّكاح ، يف هذه اآلية دليلٌ ملالك : قال القرطيب 

  .وذلك حقٌّ هلا 

إذ بلغ الولد مثاين سنني ، وهو سنُّ التَّمييز ، خيَّر بني أبويه ، فإنه يف تلك احلالة تتحّرك مهّته لتعلُّم : وقال الشَّافعيُّ 
  .وي فيه الغالم واجلارية القرآن ، واألدب ، والعبادات ، وذلك يست

إنَّ زَْوجِي ُيرِيُد أَنْ يذَْهَب بابين ، : أنَّ امرأَةً جاءت إىل النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم فقالت له « : وروى أبو هريرة 
من : جها فقال زو« اسَْتهِما عليه » : وقد َسقَانِي من بئرِ أيب عنبة وقد نفعين ، فقال النَّيبُّ هللا صلى اهللا عليه وسلم 

فأخذ بيد « هذا أبُوَك ، وهذه أُمَُّك ، فَُخذْ بِيد أيِّهَما ِشئَْت » : حياقُّين يف ولدي؟ فقال النَّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم 
  .» أُمه فانطلقت به 

اَنْت َبطْنِي له وَِعاء ، يا َرسُولَ اهللاِ إِنَّ ابين هذا كَ: أَنَّ امرأةً قَالَْت : ودليلنا ما روى أبو داود ، عن عبداهللا بن عمرو 
يه َوثَْديِي لَُه سِقَاء ، وِحْجرِي لَُه حَِواء ، َوإِنَّ أََباُه طَلَّقين ، وأراد أن ينزعه مين ، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عل

  .» أَْنِت أََحقُّ به ما مل ُتْنكَِحي « : وسلم 
  فصل من أحق باحلضانة إذا تزوجت األم؟

  .ع كلُّ من حنفظ عنه من أهل العلم على أالَّ حقَّ لألمّ يف الولد إذا تزوَّجت أمج: قال ابن املنذر 
إنَّ اجلدَّة أُمَّ اُألمِّ أحقُّ حبضانة الولد ، واختلفوا إذا مل يكن له أُمٌّ ، : وقال مالك ، والشَّافعيُّ ، والنُّعمان ، وأبو ثور 

أمُّ األب أحقُّ من : وقال الشَّافعيُّ . أحقُّ إذا مل يكن للصَّيب خالةٌ  أمُّ األب: وكانت له جدَّةٌ أمُّ أبٍ ، فقال مالٌك 
  .اخلالة 

  فصل احلضانة للقادر على حقوق الولد
  .وال حضانة لفاجرٍة ، وال لضعيفة عاجزٍة عن القيام حبقِّ الولد 

  .ب ، مث أخت الصَّيبِّ ، مث عمَّته أنَّ احلضانة لُألّم ، مث اجلَدة لألّم ، مث اخلالة ، مثّ اجلدة لأل: وروي عن مالك 
  فصل

  .إذا تزّوجت األمُّ مل ينزع منها ولدها حىت يدخل هبا زوجها يف املشهور عندنا : قال القرطيبُّ 
يف قول الشَّافعيِّ ، وأيب ثور : إذا خرجت األمُّ عن بلد ولدها ، مثَّ رجعت إليه ، فهي أحقُّ بولدها : وقال ابن املنذر 
لّرأي وكذلك لو تزوَّجت مثَّ طلِّقت ، أو توفِّي عنها زوجها ، رجعت إىل حقّها يف الولد ، فإن تركت ، وأصحاب ا

  .حقَّها من احلضانة ، ومل ترد أخذه ، وهي فارغةٌ غري مشغولٍة ، بزوجٍ ، مث أرادت بعد ذلك أخذه كان هلا ذلك 
إن تركته رفضاً له ، ومقتاً ، مل يكن هلا بعد ذلك إن كان تركها له من عذر ، كان هلا ذلك ، و: وقال القرطيبُّ 

  .أخذه 
  فصل

  .فإن طلَّقها الزَّوج ، وكانت الزَّوجة ِذّميةٌ ، فال حضانة هلا 



وكذلك اختلفوا يف الزَّوجني؛ . ال فرق بني الذِّميَّة واملسلمة : وقال أبو ثورٍ ، وأصحاب الرَّأي ، وابن القاسم 
  .آلخر مملوٌك وا] حرٌّ [ يفترقان أحدمها 

  .يف حملِّ رفعٍ لقيامه مقام الفاعل » له « : قوله 
فيه داللةٌ على ما يقوله النَّحويُّون ، وهو أنَّه إذا اجتمع مذكٌَّر ومؤنَّثٌ ، معطوفاً أحدمها } الَ ُتضَآرَّ َواِلَدةٌ { : قوله 

زيٌد وهنٌد ، فال تلحق عالمة تأنيٍث ، قام : على اآلخر ، كان حكم الفعل السابق عليهما للسابق منهما ، تقول 
وقامت هنٌد وزيٌد ، فُتلحق العالمة ، واآلية الكرمية من هذا القبيل ، وال يستثىن من ذلك إالَّ أن يكون املؤنث جمازّياً 

  :، فيحسن أالَّ يراعى املؤنَّث ، وإن تقدَّم؛ كقوله تعاىل 

  ] . ٩: القيامة [ } َوُجِمَع الشمس والقمر { 
  .الفصل ، والوصل : هذه اجلمل من علم البيان  ويف

« على ما قبلها؛ ألهنا مع ما بعدها تفسريٌ لقوله » ال ُتكَلَُّف نفٌس « : وهو عدم العطف بني قوله : أما الفصل 
  .» باملعروف 

؛ فألنَّهما } ُه رِْزقُُهنَّ َوعلَى املولود لَ{ : ، وبني قوله } والوالدات يُْرِضْعَن { : وهو العطف بني قوله : وأمَّا الوصل 
ومنه أيضاً إبراز اجلملة األوىل مبتدأً وخرباً ، وجعل اخلرب . مجلتان متغايرتان يف كلٍّ منهما حكٌم ليس يف األخرى 

  . وأُضيفت الوالداُت لألوالد؛ تنبيهاً على شفقتهنَّ ، وحثاً هلنَّ على اإلرضاع. فعالً؛ ألنَّ اإلرضاع مما يتجدَُّد دائماً 
» أَْوالََدُهنَّ « وجيء بالوالدات بلفظ العموم ، وإن كان مجع قلَّة؛ ألنَّ مجع القلَّة مىت حلِّي بأل ، عمَّ ، وكذلك 

  .مجع قلٍَّة  -أيضاً  -عامٌّ؛ إلضافته إىل ضمري العامِّ ، وإن كان 
الدالِّ على االستعالء اجملازّي يف » على «  وفيها أيضاً إبراز اجلملة الثانية مبتدأً وخرباً ، واخلرب جارٌّ وجمروٌر حبرف

  .وقدِّم الرزُق على الكسوة؛ ألنه األهمُّ يف بقاء احلياة ، ولتكرره كل يومٍ . الوجوب ، وقدِّم اخلرب؛ اعتناًء به 
وأبرزت الثالثة فعالً ، ومرفوعه ، وجعل مرفوعه نكرةً يف سياق النفي؛ ليعمَّ ، ويتناول ما سبق ألجله من حكم 

  .الوالدات يف اإلرضاع ، واملولود له يف الرزق ، والكسوة الواجبتني عليه للوالدة 
. وأبرزت الرابعة كذلك؛ ألنَّها كاإليضاح ملا قبلها؛ والتفصيل بعد اإلمجال؛ ولذلك مل يعطف عليها كما ذكرته لك 

كرَّر ويتجدَّد ، أتى هباتني اجلملتني فعليتني وملَّا كان تكليف النفس فوق الطاقة ، ومضارَّةُ أحد الزوجني لآلخر ممَّا يت
  .؛ ألنه موضوٌع لالستقبال غالباً » ال « ، وأدخل عليهما حرف النَّفي وهو 

وأمَّا يف قراءة من جزم ، فإنَّها ناهيةٌ ، لالستقبال فقط ، وأضاف الولد إىل الوالدة واملولود له؛ تنبيهاً على الشفقة 
م مضارَّة الوالدة على ذكر عدم مضارة الوالد؛ مراعاةً ملا تقدَّم من اجلملتني ، إذ قد واالستعطاف ، وقدَّم ذكر عد

  .بدأ حبكم الوالدات وثنَّى حبكم الوالد 
هذه مجلةٌ من مبتدأ وخرب ، قدَّم اخلرب؛ اهتماماً ، وال خيفى ما فيها ، وهي } َوَعلَى الوارث ِمثْلُ ذلك { : قوله 

كما » بِالَْمْعُروِف « : وما بينهما اعتراٌض؛ ألنه كالتَّفسري لقوله } ى املولود لَُه رِْزقُُهنَّ َوعلَ{ : معطوفة على قوله 
  .تقدَّم التنبيه عليه 

بدلٌ من الضَّمري عند من يرى ذلك ، مث اختلفوا يف ذلك الضَّمري هل يعود على » الَوارِِث « واأللف والالَّم يف 
: وارث املولود له ، أو يعود على الولد نفسه ، أي : وعلى وارثه ، أي : يل املولود له ، وهو األب ، فكأنه ق

  .وارث الولد؟ وهذا على حسب اختالفهم يف الوارث 



إىل الواجب من الرزق والكسوة » مثلُ ذلك « : بلفظ اجلمع ، واملشار إليه بقوله » الَوَرثَةِ « : وقرأ حيىي بن يعمر 
َعَوانٌ َبْيَن { : وأشري مبا للواحد لالثنني؛ كقوله . أشري به إىل الرزق والكسوة : ، وهذا أحسن من قول من يقول 

املشار إليه هو عدم املضارَّة ، قاله : وإمنا كان أحسن؛ ألنه ال حيوج إىل تأويلٍ ، وقيل ] .  ٦٨: البقرة [ } ذلك 
  .منهما وهو قول اجلمهور : الشعيبُّ ، والزهري ، والضحاك ، وقيل 

  .أجرة املثل  :وقيل 
  »الوارث « فصل يف املراد ب 

  :أربعة أقوالٍ » الوارث « يف املراد ب 
{ : معطوٌف على قوله } َوَعلَى الوارث مِثْلُ ذلك { : املراد وارث األب؛ ألنَّ قوله : قال ابن عباس : أحدها 

راٌض لبيان املعروف ، واملعىن أنَّ املولود له إن مات ، وما بينهما اعت} َوعلَى املولود لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ باملعروف 
  .يقوم وارثه مقامه يف رزقها وكسوهتا باملعروف وجتنُّب اإلضرار : فعلى وارثه مثل ما وجب عليه ، أي 

 وهذا ضعيٌف؛ ألنَّ الولد أيضاً يرثه فيؤدِّي ذلك إىل وجوب نفقته على غريه حال ما له: قال أبو مسلم األصبهاينُّ 
  .مال ينفق منه ، وهذا غري جائزٍ 

وميكن أن جياب بأنَّ الصيبَّ إذا ورث من أبيه ماالً ، فإنَّه حيتاج إىل من يقوم بتعهُّده والنَّفقة عليه : قال ابن اخلطيب 
  .باملعروف ، ويدفع الضَّرر عنه ، وهذه األشياء ميكن إجياهبا على وارث األب 

الصيبِّ ، فيجب عليه عند موت األب كل ما كان واجباً على األب ، هذا قول أنَّ املراد وارث : القول الثاين 
العصبات من الرِّجال ، وهو : احلسن ، وقتادة ، وأيب مسلم ، والقاضي ، مث اختلفوا يف أنه أيُّ وارٍث هو؟ فقيل 

  .قول عمر بن اخلطَّاب ، واحلسن ، وجماهد ، وعطاء ، وسفيان ، وإبراهيم 
الصيبِّ من الرِّجال والنساء على قدر مواريثهم منه ، وهو قول قتادة وابن أيب ليلى ، ومذهب  هو وارث: وقيل 

  .أمحد وإسحاق 
  .املراد من كان ذا رحمٍ حمرمٍ دون غريهم؛ كابن العمِّ واملوىل ، وهو قول أيب حنيفة : وقيل 

جت من حيث إنَّه أوجب احلقَّ هلا ، لصحَّ وظاهر اآلية يقتضي أَالَّ فرق بني وارٍث ووارٍث ، ولوال أن األمَّ خر
  .دخوهلا حتت الكالم؛ ألنَّها قد تكون وارثةً للصيبِّ كغريها 

الباقي ، : أي » واْجَعلُْه الَوارِثَ ِمنَّا « : املراد من الوارث الباقي من األبوين ، كا جاء يف الدعاء : القول الثالث 
  .وهو قول سفيان ومجاعة 

راد الصيبُّ نفسه الذي هو وارث أبيه املتوفَّى ، فإن كان له مالٌ ، وجب أجرة رضاعه يف ماله ، امل: القول الرابع 
  .وإن مل يكن له مال ، فعلى األمِّ ، وال جيرب على نفقة الصيبِّ إالَّ الوالدان ، وهو قول مالٍك والشافعيِّ 

  .} فَإِنْ أَرَاَدا ِفصَاالً { : قوله 
  :يف الفصال قوالن 

وإنَّما مسي الفطام ]  ١٥: األحقاف [ } َوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثَالَثُونَ َشهْراً { : أنَّه الفطام؛ لقوله تعاىل : ا أحدمه
  .بالفصال؛ ألنَّ الولد ينفصل عن االغتذاء بثدي أمِّه إىل غريه من األقوات 

ة بني الولد واألمِّ ، إذا حصل التراضي وحيتمل أن يكون املراد من الفصال إيقاع املفاصل: قال أبو مسلم : والثاين 
  .والتشاور يف ذلك ، ومل يرجع بسبب ذلك ضرٌر إىل الولد 



فصل الولد عن األمِّ فصالً وفصاالً ، والفصال أحسن؛ ألنَّه إذا انفصل عن أمِّه ، فقد : والفصال ، يقال : قال املربِّد 
فصل : ومسِّي الفصيل فصيالً؛ ألنَّه مفصولٌ عن أمِّه؛ ويقال  انفصلت منه ، فبينهما فصالٌ ، حنو القتال والضِّراب ،

، ومحل الفصال ]  ٢٤٩: البقرة [ } فَلَمَّا فََصلَ طَالُوتُ باجلنود { : من البلد ، إذا خرج عنها وفارقها؛ قال تعاىل 
  .على الفطام هو قول أكثر املفسرين 

وجب محل هذه اآلية على غري ذلك ، حىت ال يلزم } َحْولَْينِ كَاِملَْينِ  {: اعلم أنَّه ملَّا بيَّن متام مدَّة الرضاع بقوله 
إنَّها تدلُّ على جواز الفطام قبل احلولني وبعدمها ، وهو مرويٌّ عن : فمنهم من قال : التَّكرار ، واختلفوا يف ذلك 

  .ابن عبَّاس 
  :فيه وجهان } َعن َترَاضٍ { : قوله تعاىل 
فصاالً كائناً عن تََراضٍ ، وقدَّره : فهو يف حملِّ نصبٍ ، أي » ِفَصاالً « مبحذوٍف؛ إذ هو صفةٌ ل  أنه متعلٌِّق: أظهرمها 

  .صادراً عن َترَاضٍ ، وفيه نظٌر من حيث كونه كوناً مقيَّداً : الزخمشريُّ 
الفطام ، وأصله : ال ، والفصل والفص. ، قاله أبو البقاء ، وال معىن له إالَّ بتكلّف » أََراَدا « أنه متعلٌق ب : والثاين 

  .التفريق ، فهو تفريٌق بني الصيبِّ والثَّدي ، ومنه مسِّي الفصيل؛ ألنَّه مفصولٌ عن أمه 
  .للمجاوزة جمازاً؛ ألنَّ التَّراضي معًنى ، ال عٌني » َعْن « و 
مجع دلوٍ ، » أْدلٍ « فعل ب تفاعلٌ تراضٌو ، ففعل فيه ما : مصدر تفاعل ، فعينه مضمومةٌ ، وأصله » َترَاضٍ « و 

من قلب الوالو ياًء ، والضمة قلبها كسرةً ، إذ ال يوجد يف األمساء املعربة واٌو قبلها ضمةٌ لغري اجلمع إال ويفعل هبا 
  .ذلك ختفيفاً 
و صادرٍ منهما ، و تَرَاضٍ كائنٍ أ: ، فيتعلَّق مبحذوٍف ، أي » َترَاضٍ « يف حملِّ جرٍّ صفةً ل } مِّْنُهَما { : قوله تعاىل 

  .البتداء الغاية » ِمْن « 
، وحيتمل أن يكون ] وتشاور منهما : لداللة ما قبلها عليها ، والتقدير » ِمْنُهَما « حذفت [ } َوَتَشاُورٍ { : وقوله 

  .التَّشاور من أحدمها ، مع غري اآلخر؛ لتتفق اآلراء منهما ، ومن غريمها على املصلحة 
الفاء جواب الشَّرط ، وقد تقدَّم نظري هذه اجلملة ، وال ُبدَّ قبل هذا اجلواب من مجلٍة } اَح َعلَْيهَِما فَالَ ُجَن{ : قوله 

ففصاله أو فعال ما تراضيا عليه ، فال جناح عليهما يف الفصال ، أو يف : قد حذفت؛ ليصحَّ املعىن بذلك ، تقديره 
  .الفصل 

  فصل يف التشاور
  .راج الرَّأْي ، وكذلك املشورة كاملعونة ، وشرت العسل ، إذا استخرجته استخ: التشاور يف اللُّغة 

ُشرت الدَّابَّةَ ، وَشوَّْرُتَها ، أجريتها الستخراج جريها يف املوضع الذي تعرض فيه الدوابُّ ، يقال له : وقال أبو زيٍد 
هيئة : خجلته ، والشَّارة : شوَّرته فتشوَّر ، أي  :الشّوار ، والشَّوار بالفتح متاع البيت؛ ألنَّه يظهر للنَّاظر ، ويقال : 

  .إخراج ما يف نفسك وإظهاره للمخاطب بالنُّطق وغريه : الرَّجل؛ ألنَّه ما يظهر من زينته ويبدو منها ، واإلشارة 
  فصل يف مدة الفطام

املشاورة مع أرباب التَّجارب ، دلَّت اآلية على أن الفطام يف أقلَّ من حولني ال جيوز إالَّ عند رضا الوالدين ، وعند 
وذلك ألنَّ األمَّ قد متلُّ من الرَّضاع فتحاول الفطام؛ واألب أيضاً قد ميلُّ من عطاء األجرة على اِإلْرضَاع ، فيحاول 

اعترب : الِفطَام؛ َدفْعاً لذلك ، لكنهما قلَّما يتوافقان على اإلضرار بالولد؛ لغرض النَّفس ، مث بتقدير توافقهما 



شاورة مع غريمها ، وعند ذلك يبعد حصول موافقة الكلِّ على ما يكون فيه ضرر الولد ، فعند اتِّفاق الكلِّ على امل
  .أنَّ الفطام قبل احلولني ال يضرُّ الولد ألبتَّة جيوز الفطام 

عنه ، مث عند  فانظر إىل إحسان اهللا تعاىل هبذا الطفل الصغري ، كم شرط يف جواز فطامه من الشروط؛ دفعاً للمضارِّ
  .} فَالَ ُجنَاَح َعلَْيهَِما { : اجتماع هذه الشَّرائط مل يصرِّح باإلذن ، بل قال 

  .} َوإِنْ أََردتُّْم أَن تسترضعوا أَْوالَدَكُْم { : قوله 
  :قوالن للنَّحويني » اْستَْرَضَع « ويف » أََراد « وما يف حيِّزها يف حملِّ نصبٍ ، مفعوالً ب » أن « 
أن تسترضعوا املراضع ألوالدكم ، فحذف املفعول : أنه يتعدَّى الثنني ، ثانيهما حبرف اجلرِّ ، والتقدير : مها أحد

، ذكرت املأمور به ، ومل تذكر املأمور؛ ألنَّ الثاين منهما » أَمَْرُت اخلَْيَر « األوَّل وحرف اجلر من الثاين ، فهو نظري 
ذلك ، فأنت فيهما باخليار بني ذكرمها وحذفهما ، وذكر األوَّل ، دون الثاين غري األوَّل ، وكلُّ مفعولني كانا ك

  .والعكس 
ألَْوالَِدكُْم وحذف الالم ، اجتزاًء بداللة االسترضاع؛ ألنَّه ال : ، أي » أن َتسَْتْرِضعُوا أَْوالََدكُمْ « : قال الواحديُّ 

وأنت تريد لزيد؛ ألنَّه ال يلتبس ها هنا خالف ما قلنا يف  »َدَعْوتُ زَْيداً « : يكون إالَّ لألوالد ، وال جيوز 
: أي ]  ٣: املطففني [ } َوإِذَا كَالُوُهْم أَْو وََّزُنوُهْم ُيْخِسرُونَ { : قوله تعاىل » الالَّم « االسترضاع ، ونظري حذف 

  .كالو هلم ، أو وزنوا هلم 
: ل األول ، وهذا رأي الزخمشريِّ ، ونظَّر اآلية الكرمية بقولك أنه متعدٍّ إليهما بنفسه ، ولكنه حذف املفعو: والثاين 

« : ، مث تقول » َرِضَع الوَلَُد « وهذا يكون نقالً بعد نقلٍ؛ ألنَّ األصل » وَاْستَْنَجَحْتُه احلَاَجةُ » « أََنَجَح احلَاَجةَ « 
  .؛ هكذا قال أبو حيَّان » َد اسَْتْرضَْعُتَها الوَلَ« : ، مث تقول » أَْرَضَعت املَْرأَةُ الوَلََد 

يشعر أنَّ هذا الزٌم ، مث عدَّيته هبمزة النقل ، مث عدَّيته ثانياً » رِضَع الوَلَُد « وفيه نظر؛ ألنَّ قوله : قال شهاب الدين 
َرضَِع : ديره متعدٍّ ، غاية ما فيه أنَّ مفعوله غري مذكورٍ ، وتق» َرِضَع الوَلَُد « بسني االستفعال ، وليس كذلك ، ألنَّ 

الَولَُد أُمَُّه؛ ألنَّ املادَّة تقتضي مفعوالً به؛ كضرب ، وأيضاً فالتعدية بالسني قول مرغوٌب عنه ، والسني للطلب على 
اْسَتسْقَْيُت زَْيداً َماًء ، واْسَتطَْعْمُتُه ُخْبزاً؛ فكما أنَّ ماًء وخبزاً منصوبان ، ال على إسقاط اخلافض كذلك : باهبا؛ حنو 

الذي هو » أَفَْعلَ « للطَّلب ، وهو معدى إىل الثاين حبرف جرٍّ ، وإن كان ] استفعل [ ، وقد جاء » أَْوالََدكُْم  «
« ، فلم جييء جميَء » َعْن « واستفهمته عنها ، وجيوز حذف » أَفَْهمَنِي زَْيد املَْسأَلَةَ « : أصله متعدِّياً الثنني ، حنو 

  .من كون ثانيهما منصوباً ، ال على إسقاط اخلافض » طَْعْمتُ اْسَت« و » اسَْتْسقَْيُت 

إىل اخلطاب » فَإِنْ أََرادُوا « : فإنه خروٌج من ضمري الغيبة يف قوله : ويف هذا الكالم التفاٌت وتلويٌن ، أمَّا االلتفات 
الضمائر ، فإنَّ األول ضمري تثنيٍة ، وهذا  ؛ إذ املخاطب اآلباء واألمهات ، وأمَّا التلوين يف» َوإِنْ أَرَدتُّْم « : يف قوله 

ضمري مجعٍ ، واملراد هبما اآلباء واألمهات أيضاً؛ وكأنه رجع هبذا الضمري اجملموع إىل الوالدات واملولُوِد له ، ولكنه 
  .جواُب الشرِط » فَالَ ُجنَاَح « غَلََّب املُذَكََّر ، وهو املولوُد له ، وإنْ كان مفرداً لفظاً ، و 

: شرطٌ حذف جوابه؛ لداللة الشرط األول وجوابه عليه ، قال أبو البقاء » إِذَا « } إِذَا َسلَّْمُتم مَّآ آَتْيُتم { : له قو
، وهذا خطأٌ يف الظاهر؛ ألنه جعل العامل فيها » َعلَْيكُم « وهو متعلِّق مبا تعلَّق به » إذا « وذلك املعىن هو العاملُ يف 

تناقٌض ، اللهم » وهو متعلِّق مبا تعلَّق به َعلَْيكُم « ول عليه بالشَّرط األوَّل وجوابه ، فقوله ثانياً أوالً ذلك املعىن املدل
فيصحُّ ، إالَّ أنه إذا كان كذلك » أَْو ُهَو ُمَتَعلٌِّق « قد يكون سقطت من الكاتب ألٌف ، وكان األصل : إال أن يقال 



رط ، وكالم هذا القائل يشعر بأهنا شرطيةٌ يف الوجهني على تقدير للظرفية ، ومل تكن للش» إِذَا « ، متحَّضت 
  .االعتذار عنه 

وليس التَّسليم شرطاً للجواز والصحَّة ، وإنَّما هو ندب إىل األوىل ، واملقصود منه أن يسلِّم األجرة إىل املرضعة يداً 
  .ياط يف مصاحله بيٍد ، حىت تطيب نفسها ، ويصري ذلك سبباً لصالح حال الطِّفل ، واالحت

وروى . وقصرمها ابن كثري ]  ٣٩: الروم [ } َوَمآ آَتْيُتْم مِّن رِّباً { : باملدِّ هنا ويف الرُّوم » آَتيُْتْم « : وقرأ اجلمهور 
« ما أقدركم اهللا عليه ، فأمَّا قراءة اجلمهور ، فواضحةٌ؛ ألنَّ : مبنّياً للمفعول ، أي » أُوِتيُتْم « شيبان عن عاصم 

املوصولة ، واآلخر ضمٌري يعود على » َما « ، فهي تتعدَّى الثنني ، أحدمها ضمري يعود على » أَْعطَى « مبعىن » آَتى 
هو املفعول األوَّل؛ ألنه الفاعل يف املعىن ، والعائد هو الثاين؛ » ُهنَّ « ما آتيتموهنَّ إيَّاه ، ف : املراضع ، والتقدير 

والكالم على حذف هذا الضمري ، وهو منفصلٌ قد تقدَّم ما عليه من اإلشكال ،  ألنه هو املفعول يف املعىن ،
  ] . ٣: البقرة [ } َوممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ { : واجلواب عند قوله 

  ]الطويل : [ أََتْيُت مجيالً ، إذا فعلته؛ قال زهٌري : وأمَّا قراءة القصر ، فمعناها جئتم وفعلتم يقال 
  َتوَاَرثَُه آَباُء آَبائِهِْم قَْبلُ... ا كَانَ ِمْن َخْيرٍ أََتْوُه فَإِنََّما َوَم -١١٢٩

  .إذا سلَّمتم ما جئتم وفعلتم : فعلوه ، واملعىن : أي 
إذا سلَّمتم ألمره وانقدمت : فعلى هذه القراءة يكون التَّسليم مبعىن الطَّاعة ، واالنقياد ، ال مبعىن تسليم األجرة ، يعين 

  . حلكمه
ما أتيتم نقده أو إعطاءه ، فحذف املضاف ، وأقيم املضاف إليه مقامه ، وهو عائد املوصول ، فصار : وقال أبو عليٍّ 

  .جئتموه : آتيتموه ، أي : 

وَأَنِفقُواْ ِممَّا { : ما آتاكم اهللا وأقدركم عليه من األجرة ، وهو يف معىن قوله تعاىل : وأما قراءة عاصم ، فمعناها 
  ] . ٧: احلديد [ } كُم مُّْسَتْخلَِفَني ِفيِه َجَعلَ

حذف على التَّدريج : ما جئتم به ، فحذف ، يعين : مث حذف عائد املوصول ، وأجاز أبو البقاء أن يكون التقدير 
  .بأن حذف حرف اجلرِّ أوالً؛ فاتَّصل الضمري منصوباً بفعلٍ ، فحذف 

  :فيها وجهان » ما « و 
وأجاز أبو عليٍّ فيها أن تكون موصولةً حرفيَّةً ، ولكن ذكر ذلك مع قراءة القصر » الَِّذي  «أهنا مبعىن : أظهرمها 

إذا سلَّمتم اإلتيان ، وحينئٍذ يستغىن عن ذلك الضَّمري احملذوف ، وال خيتّص ذلك بقراءة القصر : خاصَّةً ، والتقدير 
إذا سلَّمتم اإلعطاء ، أي : واقٌع موقع املفعول ، تقديره  ، بل جيوز أن تكون مصدريَّةً مع املدِّ أيضاً؛ على أن املصدر

  .املعطى : 
« و » َسلَّْمُتمْ « : أن يكون املراد هبا اُألجرة اليت تتعاطاها املرضع ، واخلطاب على هذا يف قوله » َما « والظاهر يف 

والزهري ، وفيه نظٌر؛ من حيث وقوعها على  آلباء خاصَّة ، وأجازوا أن يكون املراد هبا األوالد ، قاله قتادة» آَتْيُتمْ 
  .لآلباء واألمَّهات » َسلَّمُْتْم « العقالء؛ وعلى هذا فاخلطاب يف 

  :فيه ثالثة أوجٍه } باملعروف { : قوله تعاىل 
  .بالقول اجلميل : أي » َسلَّمُْتْم « أن يتعلَّق ب : أحدها 
  .» آتَْيُتْم « أن يتعلَّق ب : والثاين 

ُملَْتبِِسنيَ : ، فالعامل فيه حينئٍذ حمذوٌف ، أي » آَتيُتْم « ، أو » َسلَّْمُتْم « أن يكون حاالً من فاعل : والثالث 



  .باملعروف 
  فصل

قد تقدَّم أنَّ األمَّ أحقُّ بالرَّضاع ، فإن حصل مثَّ مانٌع عن ذلك ، جاز العدول عنها إىل غريها ، مثل أن تتزوَّج بزوجٍ 
  .حبقِّ ذلك الزوج مينعها من الرَّضاع آخر ، فإنَّ قيامها 

  .إذا طلَّقها الزوج األوَّل ، فقد تكره الرَّضاع؛ حىت يتزوَّج هبا زوٌج آخر : ومنها 
  .أن تأىب املرأة إرضاع الولد؛ إيذاًء للزَّوج املطلِّق وإحياشاً له : ومنها 
  .أن مترض ، أو ينقطع لبنها : ومنها 

  .دنا مرضعةً أخرى ، وقبل الطفل لبنها ، جاز العدول عن األمِّ إىل غريها فعند أحد هذه الوجوه ، إذا وج
  .فأمَّا إذا مل جند مرضعةً أخرى أو وجدناها ، لكنَّ الطفل ال يقبل لبنها ، فهاهنا اإلرضاع واجٌب على األمِّ 

  .} ا َتْعَملُونَ َبِصٌري واتقوا اهللا واعلموا أَنَّ اهللا بَِم{ : مث إنَّه تعاىل ختم اآلية بالتَّحذير ، فقال 

َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَلَا ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفيَما  َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم وََيذَُرونَ أَْزوَاًجا َيَترَبَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَشُْهرٍ َوَعْشًرا فَإِذَا
  ) ٢٣٤(بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري  فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ بِالَْمْعرُوِف َواللَُّه

  :أوجٌه » الَِّذيَن « يف 
أنَّها مبتدأٌ ال خرب له ، بل أخرب عن الزوجات املتصل ذكرهنَّ به؛ ألنَّ احلديث معهنَّ يف االعتداد ، فجاء : أحدها 

: [ راء؛ وأنشد الفراء من مات عنها زوجها ، تربَّصت ، وإليه ذهب الكسائيُّ والف: اخلرب عن املقصود ، إذ املعىن 
  ]الطويل 
  َعلَى اْبنِ أَبِي ِذبَّانَ أَنْ َيتََندَّمَا... لََعلَِّي إِنْ َمالَتْ بَِي الرِّيُح َمْيلَةً  -١١٣٠

أن  لعلَّ ابن أيب ذبَّان: فأخرب عن ابن أيب ِذبَّانَ ، فترك املتكلم؛ إذ التقدير « أَنْ َيَتَندََّم » : مث قال « لََعلَِّي : فقال 
  ]الطويل : [ وقال آخر . يتندَّم إن مالت يب الرِّيح ميلةً 

  بِغَْيرِ َدمٍ َدارُ املَذَلَّةِ ُحلَِّت... َبنِي أََسٍد إِنَّ اْبَن قَْيسٍ َوقَْتلَُه  -١١٣١
  .فأخرب عن قتله بأنه دار مذلٍَّة ، وترك اإلخبار عن ابن قيسٍ 

ذكر اسٌم ، وذكر اسم مضاٌف إليه فيه معىن اإلخبار ترك عن األول ، أنه إذا : وحترير مذهب الكسائيِّ والفرَّاء 
إن أخت زيٍد منطلقةٌ ، لكنَّ اآلية الكرمية والبيت ا : ، املعىن « إنَّ َزْيداً َوأُْختُه ُمْنطَِلقَةٌ » : وأخرب عن الثاين؛ حنو 

  ]الوافر : [  قوله. ألول ليسا من هذا الضَّرب ، وإمنا الذي أورده شبيهاً هبذا الضرب 
  َوجِْرَوةَ الَ َتُروُد َوالَ ُتعَاُر... فََمْن َيُك َساِئالً عَنِّي فَإِنِّي  -١١٣٢

ألن جميء املبتدأ بدون اخلرب حمال ، وليس هذا موضع البحث يف هذا املذهب : وأنكر املربد والزجاج ذلك؛ قاال 
  .ودالئله 

  :أنَّ له خرباً اختلفوا فيه على وجوه : الثاين 
، وال بدَّ من حذٍف يصحُِّح وقوع هذه اجلملة خرباً عن األول؛ خللوِّها من الرابط ، « َيتََربَّْصَن » أنه : أحدها 

فحذف املضاف } وََيذَُرونَ أَزَْواجاً { : وأزواُج الَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ يََترَبَّْصَن؛ ويدلُّ على هذا احملذوف قوله : والتقدير 
  .يتربَّصن بعدهم ، أو بعد موهتم ، قاله األخفش : والتقدير . قامه لتلك الداللة عليه وأقيم املضاف إليه م

أزواجهم يتربَّْصَن ، وهذه اجلملة خٌرب عن األوَّل ، قاله : خٌرب ملبتدأ حمذوٍف ، التقدير « َيَترَبَّْصَن » أنَّ : وثالثها 



  .املربِّد 
» فيما يتلى عليكم حكم الذين يتوفَّون ، ويكون قوله : تدأ ، تقديره أنَّ اخلرب حمذوٌف جبملته قبل املب: ورابعها 
  .مجلةً مبيَِّنةً للحكم ، ومفسِّرة له ، فال موضع هلا من اإلعراب ، ويعزى هذا لسيبويه « َيَترَبَّْصَن 

، وال أعرُف هذا « الذين ُيَتَوفَّونَ  َوِفيَما ُيْتلَى َعلَْيكُم» : َوَحكَى املَْهَدوِيُّ عن سيبويه أنَّ املعىن : قال ابن عطيَّة 
والسارق والسارقة { : الذي حكاه؛ ألنَّ ذلك إمنا يتَّجه إذا كان يف الكالم لفظ أمرٍ بعد املبتدأ ، حنو قوله تعاىل 

وهذه اآلية فيها معىن األمر ، ال لفظه ، ]  ٢: النور [ } الزانية والزاين فاجلدوا { ]  ٣٨: املائدة [ } فاقطعوا 
  .فتحتاج مع هذا التقدير إىل تقدير آخر يستغىن عنه إذا حضر لفظ األمر 

وَالَِّذيَن ُيَتوفَّْونَ ِمْنكُْم وَيذَُرونَ » : أن بعض اجلملة قام مقام شيء مضاٍف إىل عائدِ املبتدأ ، والتقدير : وخامسها 
ته ، وقامت النون اليت هي ضمري األزواج مقامهنَّ بقيد جبمل« أَزَْواُجُهْم » فحذف « أَزَْواجاً َيَترَبَّْصَن أَزَْواُجُهْم 
  .إضافتهنَّ إىل ضمري املبتدأ 

وهلم : أي  -« أَزَْواجاً »  -يتركون : أي  -« وََيذَُرونَ « » والرِّجَالُ الَِّذيَن َيمُوُتونَ ِمْنكُْم : املعىن : وقال القرطيبُّ 
ه الزَّجَّاج واختاره النَّحاس ، وحذف املبتدأ يف القرآن كثٌري؛ قال تعاىل قال معنا« َيتََربَّْصَن » فالزَّوجات  -زوجاٌت 

  .أي هو النَّار ]  ٧٢: احلج [ } قُلْ أَفَأَُنبِّئُكُم بَِشرٍّ مِّن ذلكم النار { : 
 َيَتَوفَّى األنفس ِحنيَ اهللا{ : ميوتون ويقبضون؛ قال تعاىل : مبنّياً ملا مل يسمَّ فاعله ، ومعناه « ُيَتَوفَّْونَ » وقرأ اجلمهور 

  .، وأصل التويف أخذ الشيء وافياً كامالً ، فمن مات ، فقد وجد عمره وافياً كامالً ]  ٤٢: الزمر [ } ِمْوِتَها 
: بفتح الياء على بنائه للفاعلن ومعناه  -ورواها املفضَّل عن عاصم  -رضي اهللا عنه  -وقرأ علي بن أيب طالب 

  .ْم ، قاله الزخمشريُّ َيْسَتْوفُونَ آجَالَُه
اهللا ، وكان أحد : من املتوفِّي؟ بكسر الفاء ، فقال : وُيحكى أن أبا األسود كان خلف جنازٍة ، فقال له رجلٌ 

  .على أن أمره بوضع كتابٍ يف النَّحو  -رضي اهللا عنه  -األسباب الباعثة لعلي بن أيب طالب 
تأكيدٌ « بِأَْنفُِسهِنَّ » وهل ]  ٢٢٨: البقرة [ } ْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ ثَالَثَةَ قرواء يََترَبَّ{ : وقد تقدَّم البحث يف قوله تعاىل 

  .على الظرف ، أو املفعوليَّة؟ وهو جارٍ ها هنا « قُُروء » أو ال؟ وهل نصُب 
حال كوهنم :  والعامل فيه حمذوٌف ، تقديره« يَتَوفَّْونَ » يف حملِّ نصبٍ على احلال من مرفوع } ِمنكُْم { : قوله 

  .حتتمل التبعيض وبيان اجلنس واألزواج ها هنا « ِمْن » منكم ، و 
  «التربص » فصل يف معىن 

التأنِّي والتصبُّر عن النِّكاح ، وترك اخلروج عن مسكن النكاح بأالَّ تفارقه ليالً ، ومل يذكر اهللا : « التََّربُّصُ » و 
، وليس يف لفظ ]  ٦: الطالق [ } أَْسِكُنوُهنَّ { : ا ذكرها للمطلَّقة بقوله تعاىل السُّكىن للمتوفَّى عنها يف كتابه كم

  .فبينت السُّنَّة مجيع ذلك « َيتََربَّْصَن » : العدَّة يف القرآن ما يدلُّ على اإلحداد وإمنا قال 
  :دد واملراد عشرة أيام؛ لوجوه من غري تاء تأنيٍث يف الع« َعْشراً » إمنا قال } أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشْراً { : قوله 

» : مع أيامها ، وإمنا أوثرت الليايل على اَأليام يف التاريخ لسبقها؛ قال الزخمشريُّ « َعْشَر لََيالٍ » أنَّ املراد : األول 
 األيام ، ذهاباً إىل الليايل ، واأليام داخلةٌ فيها ، وال تراهم قطُّ يستعملون التذكري ذاهبني فيه إىل» َعشْراً « وقيل 

 ١٠٣: طه [ } إِالَّ َعشْراً { : ، ولو ذكَّْرت خرجت من كالمهم ، ومن البيِّن قوله تعاىل » ُصْمُت َعشْراً « تقولك 
  ] . ١٠٤: طه [ } إِن لَّبِثُْتْم إِالَّ َيْوماً { ، ] 

ِسْرَنا « : يوٌم وليلةٌ ، تقول العرب  إنَّ حذف التاء؛ ألجل أنَّ التقدير عشر مدٍد كلُّ مدة منها: قال املربِّد : الثاين 



  ]الطويل : [ بني يوم وليلة؛ قال : أي » َخْمساً 
  َوكَانَ النَِّكُري أَنْ ُتِضيَف وََتجْأَرَا... فَطَافَْت ثَالَثاً َبْيَن َيْومٍ َولَْيلٍَة  -١١٣٣

ود املذكر ، إذا ذكر وجب حلاق التاء يف أنَّ املعدود مذكٌَّر وهو األيام ، وإمنا حذفت التاء؛ ألنَّ املعد: والثالث 
ذكر التاء وعدمها ، حكى : ، وإذا حذف لفظاً ، جاز يف العدد الوجهان » ُصمَْنا َخْمَسةَ أَيَّام « عدده؛ قالوا 

  :، ومنه احلديث » ُصْمَنا ِمَن الشَّْهرِ خَْمساً « : الكسائيُّ 

  ]الطويل : [ اعر ، وقال الش» َوأَْتَبَعهُ بِِستٍّ ِمْن شَوَّالٍ « 
  َتيَمََّم َخْمساً لَْيَس ِفي َسْيرِِه أََمْم... َوإِالَّ فَِسريِي مِثْلَ َما َسارَ َراِكٌب  -١١٣٤

  .نصَّ النحويون على ذلك 
وإذا « : ل ، قا» فَال ُيحَْتاُج إىل تأويلها بالليايل وال باملدد؛ كما قدَّره الزَّخمشريُّ واملُبَرِّد على هذا « : قال أبو حيَّان 

على أحد اجلازئني ، وإمنا حسن حذف التاء هنا؛ ألنه مقطع كالم ، فهو شبيهُ « َوَعشْراً » : تقرر هذا ، فجاء قوله 
ولو ذَكَّْرَت » : كونه فاصلةً ، فقوله ]  ١٠٣: طه [ } إِن لَّبِثُْتمْ إِالَّ َعشْراً { : بالفواصل؛ كما حسَّن قوله 

إِالَّ َعْشراً » بعد قوله « إِنْ لَبِثُْتْم إِالَّ َيوْماً » ليس كما ذكر ، بل هو األفصح ، وفائدة ذكره «  لََخرْجَت من كَالَمِهِْم
: قال أبو حيان . » دليلٌ على إرادِة األيَّام « إِالَّ َيْوماً » : أنه على زعمه أراد الليايل ، واأليام داخلةٌ معها ، فقوله « 
وقال « َعشْراً » : املراد بالعشر األيَّام؛ ألهنم اختلفوا يف مدَّة اللَّبث ، فقال بعضهم  وهذا عندنا يدلُّ على أنَّ« 

َعْشُر لَيَالٍ ، : فدلَّ على أنَّ املقابل باليوم إمنا هو أيام؛ إذ ال حيسن يف املقابلة أن يقول بعضهم « َيْوماً » : بعضهم 
  .» َيْوٌم : فيقول البعُض 

« : تسمَّى بالليايل على سبيل االستعارة؛ كقوهلم ] أيَّام حزن ومكروه ، ومثل هذه األيَّام [ ام أنَّ هذه األيَّ: الرابع 
  .» َخَرْجَنا لَيَاِليَ الفِْتَنِة ، وجئنا ليايلَ إِمَاَرة احلَجَّاج 

إذا انقضى هلا أربعة :  أنَّ املراد هبا الليايل ، وإليه ذهب األوزاعيُّ وأبو بكر األصمُّ ، وبعض الفقهاء قالوا: اخلامس 
  .أشهرٍ وعشر ليالٍ ، حلَّت لألزواج 

  فصل
ملا ذكر اهللا تعاىل عدَّة الطالق ، واتصل بذكرها ذكر الرَّضاع ، ذكر عدَّة الوفاة أيضاً؛ لئالَّ يتوهَّم أن عدة الوفاة 

  .مثل عدَّة الطالق 
  فصل فيمن تستثىن من هذه العدَّة

  :مرأٍة مات عنها زوجها ، إالَّ يف صورتني هذه العدَّة واجبةٌ على كلِّ ا
  .أن تكون أَمةً ، فإنَّها تعتدُّ عند أكثر الفقهاء نصف عدة احلرَّة : األوىل 

عدهتا عدَّة احلرَّة؛ لظاهر هذه اآلية ، وألن اهللا تعاىل جعل وضع احلمل يف حقِّ احلامل بدالً : وقال أبو بكر األصمُّ 
  .تركا فيه عن هذه املُدَّة؛ فوجب أن يش

  .وأجاب الفقهاء بأنَّ التنصيف يف هذه املدة ممكٌن ، ويف وضع احلمل غري ممكن ، فظهر الفرق 
  .أن تكون حامالً ، فعدَّهتا بوضع احلمل ، ولو كان بعد وفاة الزَّوج بلحظة : الصُّورة الثانية 

  .أن تترّبصن بأبعد األجلني :  -رضي اهللا عنه  -وعن عليٍّ 
  ] . ٤: الطالق [ } َوأُْوالَُت األمحال أََجلُُهنَّ أَن َيَضْعَن َحْملَُهنَّ { : مهور بقوله تعاىل واستدلَّ اجل



  .ال للمتوفَّى عنها زوجها ] فيكون للمطلَّقات [ هذه اآلية إمنا وردت عقيب ذر املطلَّقات؛ : فإن قيل 
  .موم اللفظ أنَّ داللة االقتران ضعيفةٌ ، واالعتبار إنَّما هو بع: فاجلواب 

، » سُوَرة الطَّالَقِ « أراد بالقصرى » أُْنزِلَْت سورةُ النِّساء القُصَْرى بعد الطُّوىل « : قال عبداهللا بن مسعود : وأيضاً 
} لَُهنَّ َوأُْوالَتُ األمحال أََجلُُهنَّ أَن َيَضْعَن َحْم{ : ، وأراد به قوله تعاىل يف سورة الطالق » ُسوَرة البَقََرِة « وبالطُّوىل 

فحمله على الفسخ ، وعامَّة الفقهاء خصُّوا اآلية حبديث } َيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشْراً { : نزلت بعد قوله 
 أنَّ ُسَبْيَعة األسلميَّة كانت حتت سعد بن خولة ، فتوفِّي عنها يف حجَّة: » الصَّحِيَحنيِ « سبيعة ، وهو ما روي يف 

الوداع ، وهي حاملٌ ، فولدت بعد وفات زوجها بنصف شهرٍ ، فلمَّا طهرت من دمها جتمَّلت للخطَّاب ، فدخل 
ما يل أراك متجمِّلةً ، لعلَّك تريدين النِّكاح ، : عليها أبو السَّنابل بن بعكك ، رجلٌ من بين عبد الدَّار ، فقال هلا 

فسألت النَّيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك : أشهرٍ وعشٌر ، قالت سبيعة واهللا ما أنت بناكح حتَّى مترَّ عليك أربعة 
  .فأفتاين بأنِّي قد حللت حني وضعت محلي ، وأمرين بالتَّزويج ، إن بدا يل : ، قالت 

  .ال عدَّة عليها قبل الدُّخول : وال فرق يف عدَّة الوفاة بني الصَّغرية والكبرية ، وقال ابن عبَّاس 
  م الولد املتوىف عنها سيدهافصل يف عدة أ

اختلفوا يف عدَّة أمِّ الولد ، إذا توفِّي عنها سيِّدها ، فقال سعيد بن املسيَّب ، والزُّهريُّ ، واحلسن البصريُّ ، ومجاعةٌ 
  .عدَّهتا أربعة أشهرٍ وعشٌر ، وبه قال األوزاعيُّ ، وإسحاق : 

، وهو قول عطاء وإبراهيم النَّخعيِّ وسفيان الثوريِّ  أن عدَّهتا ثالث حيضٍ: وروي عن عليٍّ ، وابن مسعود 
  .وأصحاب الرَّأي 

ال تنقضي عدَّهتا يف هذه املدَّة حىت ترى عادهتا من احليض يف تلك املدَّة ، مثل إن كانت عادهتا أن حتيض : قال مالٌك 
ة ، فهاهنا يكفيها الشُّهور ، وهذا يف كلِّ شهر فعليها حيضتان ، وإن كانت عادهتا أن حتيض يف كلِّ أربعة أشهر مرَّ

خالف ظاهر اآلية ، فإن ارتابت ، استربأت نفسها من الرِّيبة؛ كما أنَّ ذات األقراء ، لو ارتابت وجب عليها أن 
  .حتتاط 
  فصل

ة ، إذا مات الزوج ، وقد بقي من شهر الوفاة أكثر من عشرة أيَّامٍ ، فالشَّهر الثاين والثالث والرابع يؤخذ باألهلَّ
  .سواٌء خرجت ناقصةً أو كاملةً ، مث تكمل الشهر األوَّل من اخلامس ثالثني يوماً ، مث تضمُّ إليها عشرة أيَّامٍ 

وإن مات ، وقد بقي من الشَّهر أقلُّ من عشرة أيامٍ ، اعترب أربعة أشهر بعد ذلك باألهلَّة ، وكمل العشرين من 
  .الشَّهر السادس 

  فصل يف كون اآلية ناسخة
مجع الفقهاء على أنَّ هذه اآلية ناسخة ملا بعدها من االعتداد باحلول ، وإن كانت متقدِّمة يف التِّالوة غري أيب مسلم أ

  .والتقدُّم يف التالوة الّ مينع التأخُّر يف النزول . األصفهاين ، فإّنه أىب نسخها ، وسيأيت كالمه إن شاء اهللا تعاىل 
} َيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ { : ابتداؤها من حني العلم بالوفاة؛ لقوله تعاىل : ال بعضهم فصل يف ابتداء هذه املدَّة ، فق

  .والتربص بأنفسهن ال حيصل إالَّ بقصد التربُّص ، والقصد ال يكون إال مع العلم 

ها خرب الوفاة ، ابتداؤها من حيث املوت؛ ألنَّه سببها ، فلو انقضت املدَّة أو أكثرها ، مث بلغ: وقال األكثرون 
  .اعتدَّت مبا انقضى من املدَّة ، ويدلُّ على ذلك أنَّ الصَّغرية الَّيت ال علم هلا يكفي يف انقضاء عدَّهتا مضيُّ هذه املدة 



  فصل يف وجوب نفقة احلامل
ن كُنَّ أُْوالَتِ َحْملٍ َوإِ{ : أمجع العلماء على أنَّ نفقة املطلَّقة إذا كانت حامالً واجبة؛ لقوله تعاىل : قال القرطيبُّ 

، واختلفوا يف وجوب نفقة احلامل املتوفّى عنها زوجها ، ]  ٦: الطالق [ } فَأَنِفقُواْ َعلَْيهِنَّ حىت َيَضْعَن َحْملَُهنَّ 
فقال ابن عبّاس ، وسعيد بن املسيَّب ، وعطاء ، واحلسن ، وعكرمة ، وحيىي األنصاريُّ ، وربيعة ، ومالك ، وأمحد ، 

  .ليس هلا نفقةٌ ، وحكاه أبو عبيد عن أصحاب الرأي : اق وإسح
أنَّ هلا النفقة من مجيع املال ، وبه قال ابن عمر ، وشريٌح ، وابن سريين ، والشَّعيبُّ ، : وروي عن علّي ، وعبداهللا 

  .أبو عبيٍد وأبو العالية ، والنَّخعيُّ ، ومحاد بن أيب سلمان ، وأيُّوب السَّختياينُّ وسفيان الثوريُّ ، و
  فصل

روي عن أيب العالية وسعيد بن املسيَّب؛ أن اهللا تعاىل حدَّ العدة هبذا القدر؛ ألنَّ الولد ينفخ فيه الرُّوح يف العشر بعد 
  .األربعة ، وهو منقولٌ عن احلسن البصريِّ 

  فصل
هذا خطابٌ : قالوا } ن ُيَتَوفَّْونَ ِمنكُْم والذي{ : احتجَّ من قال إنَّ الكفَّار ليسوا خماطبني بفروع اإلسالم؛ بقوله تعاىل 

إِنََّمآ أَنتَ { : مع املؤمنني ، فاختصَّ هبم ، وجوابه أنَّ املؤمنني ، ملَّا كانوا هم العاملني بذلك ، خصَّهم بالذِّكر؛ كقوله 
[ } َيكُونَ ِللْعَالَِمَني َنِذيراً ِل{ : مع أنَّه كان منذراً للكلِّ؛ لقوله تعاىل ]  ٤٥: النازعات [ } ُمنِذُر َمن َيْخَشاَها 

  ] . ١: الفرقان 
  .ِمن اختيار اَألزواج دون العقد ، فإن العقد إىل الَوِليِّ : أي } فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ { : قوله 
  .فيما فََعلَْن من التََّزيُّن للرجالِ زينةً ال يشكرها الشَّْرع : وقيل 

  الوفاِةفصل يف وجوب اإلحداد يف عدَّة 
ب ، فال ُجيوز هلا تدهُني رأسها بأيِّ ُدْهن كان ] جيب عليها اإلحداُد يف عدَّة الوفاة ، وهو االمتناع من الزِّينة والطّ 

، ] وهلا تدِهُني جسدها بُدهن ال طيب فيه ، فإن كان فيه طيٌب ، فال جيوز [ ، ] مل يكن [ ، سواء كان فيه ِطيٌب أو 
ل بكُحلٍ فيه طيٌب وفيه زينةٌ ، كالكُْحل األسود ، وال بأس بالكُحل الفارسيِّ الذي ال زينة فيه وال ُجيوُز هلا أن تكتح

، فإن اضطرت إىل كُحل فيه زينةٌ فرخص فيه كثٌري من أْهل العلم منهم سامل بُن عبد اهللا ، وسليمان بُن يسارٍ ، 
  .وعطاٌء والنخعيُّ ، وبه قال مالٌك وأصحاب الراي 

  .تكتحلُ به ليالً ومتسحُه هناراً : فعيُّ وقال الشَّا
حني ُتُوفِّي أبو سلمة ، وقد جعلت عليَّ صرباً ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -دخل عليَّ رسول اهللا : قالت أمُّ سلمة 

  .إنَّه َيُشبُّ الوجه ، فال جتعليه إالَّ باللَّيل وتنزعيه بالنَّهار : فقال 
الوشي والدِّيباج واحلُليِّ ، وجيوُز هلا لُْبس البيض من الثِّياب ، ولُْبُس الصوف وال جيوز هلا اخلضاُب ، وال لُبُس 

والوبر ، وال تلبُس الثَّوب املصبوغ؛ كاألَمحر ، واألصفر ، واَألخضر النَّاضر ، وجيوُز ما صُبغ لغري زينٍة؛ كالسَّواد 
  .والكُحْليِّ 

  .ال تلَْبُس املصبُوغ حبالٍ : وقال سفيان 

  العدة يف بيت الزوجفصل يف 
إذا كان الزوج ميلكُ رقبة املَسكن ، فإنَّ للزوجة العدَّة فيه ، وعليه أكثُر الفقهاِء ، وإِن كان للزَّوج : قال القرطيبُّ 

 -عليه الصَّالة والسَّالم  -السكىن دون الرَّقبة ، فلها السكىن يف مدَّة العدَّة؛ خالفاً أليب حنيفة والشَّافعيِّ؛ لقوله 



  .» أْمكُثي يف بيِتِك َحتَّى َيْبلُغَ الِكتَاُب أََجلَُه « :  -وقد علم أن زوجها ميلك رقبة املسكن  -لفُريعة ل
أنَّه ال سكَْنى هلا يف مالِ املَيِّت ، وإن » املَُدوََّنة « وهذا إذا كان قد أدَّى الكراء ، فإِن كان مل ُيَؤِد الكراء ، فالذي يف 

قَّها إمنا يتعلق مبا ميكله ِمَن السُّكَْنى ملكاً تاّماً ، وما لَْم ينقد عوضه مل ميلكه ِملكاً تاّماً ، وإنَّما كان ُموِسراً؛ ألنَّ ح
. ملك العوَض الذي بيده ، وال حقَّ يف ذلك للزَّوجة إالَّ باملرياِث ، دون السُّكَْنى؛ ألنَّ ذلك مالٌ ، وليس بسكَْنى 

  .للميِّت يف ماله  أن الِكراء الزٌم: وُروي عن مالٍك 
  فصل

ال حيلُّ «  -عليه الصَّالة والسَّالم  -وهلا أن ختْرج يف حوائجها هناراً إىل بعد العتمة ، وال تبُني إِالَّ يف منزهلا ، وقوله 
وَِي عن مالك أَنَّ يدلُّ على أنَّ الكتابيَّة ال إحداد عليها ، وبه قال أبو حنيفة ، وُر» الْمرَأٍَة تؤِمُن باهللا والَيْومِ اآلِخر 

  .عليها اإلحداد؛ كاملسلمة ، وبه قال الشافعيُّ 
  فصل

واإلحداُد واجٌب على مجيع الزَّوجات احلراِئر واإلِماء والصغار والكبار ، وذهب أبو حنيفة أنَّه ال إحداَد على أمة ، 
  .اإلْحَداُد ليس بواحبٍ : وال على صغرية ، وقال احلسن 

  :ه أربعةُ أوجٍه في} باملعروف { : قوله 
  .فََعلَْن ُملَْتبَساٍت باملعروف وُمَصاِحباتٍ له : ، أي » فََعلَْن « أن يكونَ حاالً من فاعل : أحدها 
  .تكونُ الباُء باَء التعدية : أنه مفعولٌ به ، أي : والثاين 
أنه : ، وجييُء فيه مذهب سيبويه  كائناً: فََعلَْن ِفْعالً باملعروف ، أي : أن يكونَ نعَت مصدر حمذوٍف ، أي : الثالث 

  .ملتبساً باملعروف ، وهو الوجُه الرابُع  -أي الفعلَ  -فََعلَْنُه : حالٌ من ضمريِ املصدرِ املعرفِة ، أي 
نَ جيوُز أن تكونَ مصدريةً ، وأن تكو» َما « ، َوقُدَِّم ألجلِ الفاصلِة ، و » َخبٌِري « متعلق ب } بَِما َتْعَملُونَ { : قوله 
أو نكرةً موصوفة ، وهو ضعيٌف ، وعلى هذين القولني ، فال بدَّ من عائٍد حمذوٍف ، وعلى اَألوَّل ال » الذي « مبعىن 

  .ُيحتاُج إليه ، إال على رأي ضعيٍف 
  فصل

َعلَْن يف أَْنفُِسهِنَّ فَالَ ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفيَما فَ{ : َتَمسََّك أصحاُب أيب حنيفة يف جواز النِّكاح بغري ويلِّ بقوله تعاىل 
  .وإضافةُ الفعل إىل الفاعل حممولٌ على املباشرة؛ ألنَّ هذا هو احلقيقة يف اللفظ : قالوا } باملعروف 

ال جَُناَح على النَِّساء وعلَْيكُم ، مث : واجلواُب أنَّ هذا اخلطاَب مع األَولياء ، أو احلُكَّام؛ كما تقدَّم ، وتقدير اآلية 
ما حيُسُن عقالً وشرعاً؛ َألنَّ املعروف ضدُّ املْنكَر الذي ال ْحيُسن ، : أي } ا فََعلَْن يف أَْنفُِسهِنَّ باملعروف ِفيَم{ : قال 

  .وذلك هو احلاللُ من التزويج إذا كان مستجمعاً ِلشرائط الصِّحَّة ، واهللا أعلم 

لنَِّساِء أَْو أَكَْنْنُتْم ِفي أَنْفُِسكُْم َعِلَم اللَُّه أَنَّكُمْ َسَتذْكُُروَنُهنَّ وَلَِكْن لَا َولَا ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفيَما َعرَّْضُتْم بِِه ِمْن ِخطَْبةِ ا
اللََّه َيْعلَُم َما  ُب أََجلَُه َواْعلَُموا أَنَُّتَواِعُدوُهنَّ ِسرا إِلَّا أَنْ َتقُولُوا قَوْلًا َمْعُروفًا َولَا َتْعزِمُوا ُعقَْدةَ النِّكَاحِ َحتَّى َيْبلُغَ الِْكتَا

  ) ٢٣٥(ِفي أَْنفُِسكُْم فَاْحذَُروُه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَفُوٌر َحِليٌم 

  .اإلمثُ ، وهو أصح يف الشَّرع : ال إِثَْم واجلناُح : ال جناح ، أي : قال القرطيبُّ 
  ]فر الوا: [ بل هو اَألمر الشاقُّ ، وهو أصحُّ يف اللغة؛ قال الشَّمَّاخ : وقيل 
  َتذَكَُّر َما لََدْيِه ِمَن اجلُنَاحِ... إِذَا َتْعلُو بَِراِكبَِها َخِليجاً  -١١٣٥



أن يضمِّن كالَمُه ما يصلُح للدَّاللة على مقُصوده ، ويصلُُح : ضدُّ التصريح ، ومعناه : يف اللغة » التَّعْريضُ « و 
  .ود أَتمُّ وأرجُح للدَّاللة على غري مقُصوده ، إال أن إشَعاره جبانب املقُص

جئُتكَ : وأصلُُه ِمْن ُعرض الشيء ، وهو جانبُُه؛ كأنَّه حيوم حولَُه؛ وال يظهر ، ونظريه أن يقول املُحتاج للمحتاج إليه 
  ]الطويل : [ ُألسلَم َعلَيك ، وألْنظر إىل وجهك الكرمي؛ ولذلك قال 

  اَوَحسُْبَك بِالتَّْسلِيمِ ِمنِّي َتقَاِضَي. . ...  -١١٣٦
أنَّ الكناية ذكرُ الشَّيء بذكر : والتعريض قد ُيسمَّى تلوحياً؛ ألنَّه َيلُوُح منه ما يريُده ، والفرُق بني الكناية والتعريض 

لوازمه؛ كقولك فالنٌ طويلُ النجاِد ، كثُري الرماد؛ ألنَّ النجاد عبارةٌ عن َحِميلَِة السَّيِف ، إذا كانت محيلةُ سيفهِ 
أن يكونَ الرَُّجل طويالً ، وكذلك إذا كان كثري الرَماِد ، لزم منه أن يكون كثري الطَّبخ لَألضياف ،  طويلةً ، لزم منه

  .وغريهم ، والتعريُض أنْ يذكر كالماً حيتمل املقصُود وغريه ، إالَّ أنَّ قرينة احلال تؤكِّد محله على املقُصود 
القُُعود واجلُلُوس : إِنَّه لََحَسُن الِقْعدِة واِجللَْسِة تريد : مثل قولك  اِخلطَْبةُ مصدرٌ مبعىن اخلَطْب ، وهي: وقال الفراء 

احلاجة ، مث ُخصَّت بالتماس النكاح؛ ألنه بعُض احلاجات ، : واخلطَبةُ مصدٌر يف األصل مبعىن اخلَطْبِ ، واخلَطْب 
  :ويف اشتقاقه وجهان . ما حاجُتك : ما خَطُْبَك؟ أي : يقال 

سَأَلََها أَمراً وشأناً يف : خَطََب فالنٌ فُالَنةً ، أي : ما شأُنَك؟ فقوهلم : الشأن يقال ما خطُبَك؟ أي األمر و: األول 
  .نفِسها 
: خاطبها يف أمر النِّكاح ، واخلطب : َخطََب املرأة ، أي : أصلُ اِخلطْبة من اخلطابة الَّذي هو الكالُم ، يقال : والثاين 

واخلطبة بالضَّم ، الكالُم املشتملُ على الوعِظ والزَّجرِ ، وكالمها من . ُج خلطاب كثريٍ األمر العظيم؛ أل ، َّه حيتا
  .نِكٌْح : اخلَطْبِ الذي هو الكالُم ، وكانت َسجاح ُيقال هلا خِطٌْب فتقول 

  :يف حملِّ نصبٍ على احلالِ ، ويف صاحبها وجهان } ِمْن ِخطَْبِة النسآء { : قوله تعاىل 
  .» بِهِ « ُء اجملرورةُ يف اهلا: أحدمها 
حالٌ من اهلاءِ : ، والعاملُ على ِكال التقديرين حمذوٌف ، وقال أبو البقاء » ِفي « اجملرورة ب » َما « : والثاين 

قال . فيكونُ العاملُ فيه االستقراَر » َما « ، وجيوُز أن يكونَ حاالً من » َعرَّضُْتْم « اجملرورِة ، فيكونُ العاملُ فيه 
وهذا على ظاهره ليس جبيٍِّد؛ ألنَّ العاملَ فيه حمذوٌف؛ على ما تقرَّر ، إال أَنْ يريَد من حيث املعىن ال : اب الدين شه

  .الصناعةُ ، فقد جيوُز له ذلك 
خطبها خيطبها : يقال . من كالم وقصٍد ، واستلطاٍف ، بفعل أَو قولٍ :  -فعلُ اخلاِطب  -واِخلطبة بكسر اخلاء 

اِخلطْبة ، واخلطبة : اخلاِطُب ، واِخلطِّيَبى : خطبةً ، ورجل َخطّاب كثُري التصرِف يف اخلطبِة ، واخلطيُب  خطباً ، أو
  .هي الكالُم الذي يقال يف النكاح ، وغريه  -بضمِّ اخلاِء  -كجلسٍة ، وقعدٍة ، وُخطبة : فعلُه 

  .ان على فعله ، حنو اَألكلة ، والضَّغطَة ما كان هلا أَوَّل وآخر ، وكذلك ما ك» واخلُطبة « : قال النحاس 
  فصل يف جواز التعريض باخلطبة يف عدة الوفاة

ُربَّ راغبٍ فيك ، وَمْن جيُد مثلك ، إنَّك جلميلة إنَّك : التعريُض باخلطبة مباٌح يف عدَّة الوفاة ، وهو أَنْ يقول 
رضي أَنْ أَتزوَّج ، وإِنْ مجع اُهللا بيين وبينك باحلاللِ لصاِلَحةٌ ، إّنك علّي كرميةٌ ، إنِّي فيك لراِغٌب ، وإن ِمْن غ

  .أَْنحكيين : أعجبتين ، وإِنْ تزوَّجُتك ُألحسن إليك ، ونو ذلك من الكالمِ ، من غري أَنْ يقول 
  .واملرأةُ جتيبه مبثله ، إِنْ رغبْت فيه 

  .ت غري شابٍة ال بأس أَنْ ُيهدي هلا ويقوم بشغلها يف العدة ، إذا كان: وقال إبراهيم 



يا : روي أَنَّ ُسكَْينةَ بنت حنظلة؛ بانت من زوجها ، فدخل عليها أَُبو جعفرٍ حممَّد بن علي الباقر يف ِعّدهتا ، وقال 
وحقَّ َجدِّي عليِّ ، وقَدمي يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -ابنة حنظلة ، أنا َمْن قد َعِلْمت قرابيت ِمْن رسولِ اهللا 

أَختطبين وأنا يف العدَّة ، وأَْنَت يؤخذُ عنك؟ فقال أو قد فعلت؟ إِنَّما أخربُتك بقرابيت : ُسكينة  اإلسالم ، فقالت له
  . -صلى اهللا عليه وسلم  -ِمْن رسول اهللا 

على أُمِّ سلمة ، وهي يف ِعدٍَّة من زوجها ، أيب سلمة ، فذكر هلا  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد دخل رسول اهللا 
  .وهو متحاِملٌ على يده؛ حتَّى أثَّر احلصُري يف يده من شدَّة حتامله على يده  -عز وجلَّ  - منزلتُه ِمَن اهللا

  فصل
  :والنٍّساء يف حكم اِخلطبة على ثالثة أقسامٍ 

 -ه اليت جيوز ِخطْبتُها تعريضاً ، وتصرحياً ، وهي اخلاليةُ عن اَألزَْواجِ والعدد إالَّ أَنْ يكونَ خطبها غريه؛ لقول: األول 
، وهذا احلديثُ وإِنْ كان مطلقاً ففيه ثالثةُ » ال َيْخِطَبنَّ أََحُدكُْم َعلَى خِطَْبِة أَِخْيِه « :  -عليه الصالة والسالم 

  :أجوالٍ 
  .أَنْ خيطب الرجلُ ، فيجاب صرحياً؛ فهاهنا ال َيِحلُّ لغريه أَنْ خيطبها : احلالة األوىل 
  .صرحياً؛ فها هنا َيِحلُّ لغريه أَنْ خيطبها  أَنْ ُيجاَب بالردِّ: احلالة الثانية 
  .أالَّ يوجد صريُح اإلجابة ، وال صريُح الرَّدِّ؛ فهاهنا فيه خالٌف : احلالة الثالثة 

  .فقال بعضهم جتوُز خطبتها؛ َألن السكوَت لَْم يُدلَّ على الرِّضا وهو اجلديُد عن الشَّافعيَّ 
؛ ألنَّ السكوت وإِنْ مل يُدلَّ على الرضا ، لكنه ال يدلُّ أيضاً على الكراهة ، ال جيوزث ، وهو القدُمي: وقال مالٌك 

  .فربََّما حصلت الرغبةُ ِمْن بعضِ الوجوه؛ فتصُري هذه اِخلطبةُ الثانية مزيلة لذلك القدر من الرغبة 
َألنَّ خطبتها رمبا صارت سبباً اليت ال جتوز خِطْبُتها؛ ال تصرحياً ، وال تعريضاً ، وهي زوجة الغري؛ : القسم الثاين 

لتشويش اَألمر على زوجها ، ِمْن حيثُ إهنا إذا علمت رغبة اخلاطب ، فرمبا محلها ذلك على االمتناع ِمْن تأدية 
ُحقُوق الزوج ، والتسبب إىل هذا حراٌم ، والرجعية كذلك؛ ألهنا يف حكم الزوجة؛ لصحة طالقها ، وظهارها ، 

  .ه ِعدَّة الوفاة إذا مات عنها ويتوارثان ولعاهنا ، وِعدَُّتها من

  :أَنْ يفصل يف حقِّها بني التعريض ، والتَّصريح ، وهي املعتدة غري الرجعيَّة ، وهي ثالثة أقسامٍ : القسم الثالث 
ضُْتْم بِِه ِمْن ِخطَْبةِ َوالَ ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفيَما َعرَّ{ : املعتدة ِعدَّة الوفاِة ، جيوز خطبتها تعريضاً؛ لقوله تعاىل : األول 
فظاهره أهنا املتوفَّى عنها زوجها؛ ألهنا مذكورةٌ عقب تلك اآلية ، وملّا ُخصَِّص التعريُض بعدم اجلناح ، دلّ } النسآء 

على أنّ التصريَح خبالفشِه ، واملعىن ُيؤكُِّده؛ ألن التصريح ال حيتمل غري النكاح ، فرمبا محلها اِحلرص على النكاح ، 
  .ى اِإلخبار بانقضاء الِعدَّة قبل أَواهنا خبالِف التعريضِ ، فإنَّه حيتمل غري ذلك ، فال يدعوها إىل الكذب عل

  .املعتدةُ عن الطالق الثالث ، والبائن باللِّعان والرَّضاع ففي جواز التعريض خبطبتها خالٌف : الثاين 
  .أشبهت املتوىف عنها جيوز التعريض خبطبتها ، ألّنها ليست يف نكاحٍ ، ف: فقيل 
  .ال جيوُز ألنّ عدهتا باَألقراِء ، فال ُيؤمن عليها الكَِذب يف اإلخبارِ بانقضاء عدَّهتا؛ لرغبتها يف اخلُطَّاب : وقيل 

الباِئُن لطالقٍ أَْو فسخٍ ، وهي اليت جيوزُ لزوجها نكاحُها يف عدَّهتا كاملختلعة ، واليت انفسخ نكاُحها بعيبٍ : الثالث 
ُعنٍَّة ، أَو إعسار نفقٍة ، فهذه جيوزُ لزوجها التصريُح ، والتعريُض؛ وأَمَّا غُري الزوج ، فال حيلُّ له التصريُح ، ويف أو 

أّنه ال ِحيلُّ ألهنا ُمعتدةٌ ، حتلُّ للزوجِ أَنْ يستنكحها يف ِعدَّهتا ، فلم حيلَّ التعريض هلا : التعريض خالٌف ، والصحيُح 
  .كالرجعية 



  .هي كاملتوفَّى عنها زوجها ، واملطلقة ثالثاً : وقيل 
يف » وأَكَنَّ « هنا لإلباحِة ، أو التخيري ، أو التفصيلِ ، أو اِإلهبامِ على املخاطبِ ، » أَْو « } ْو أَكْنَنُتْم { : قوله تعاىل 

للتفرقة بني االستعمالَْينِ » أَكَنَّ « يف  أي َستََرُه به ، فاهلمزةُ: أَْخفَاُه ، وكَنَّ الشيء بثوبٍ وحنوه : نفِسِه شيئاً ، أي 
  .» أَْشَرقَْت ، وَشَرقَْت « ك 

كَنْنُته ، وأَكَْنْنُته يف الِكنِّ ، ويف النَّفْس؛ مبعىن ، : سترتُه ، لغتان : أي » أَكَْنْنُت الَشْيَء « للعرب يف : وقال الفراُء 
وفرَّق قوٌم بينهما ، ]  ٤٩: الصافات [ } َبْيٌض مَّكُْنونٌ  {، و ]  ٦٩: القصص [ } َما ُتِكنُّ ُصُدوُرُهْم { ومنه 

ُدرٌّ مكنونٌ وجاريةٌ مكنونةٌ ، : كننتُ الشيء ، إذا صُنته حتَّى ال ُتصيبه آفةٌ ، وإن مل يكن مسُتوراً يقال : فقالوا 
الشيء الذي ُيخفيه أضمرت ويستعمل ذلك يف : فمعناه » أَكَْنْنُت « وبيٌض مكنونٌ مصونٌ عن التدحرج؛ وأمَّا 

املوصولة » ما « حمذوٌف يعوُد على » أكنَّ « اإلنسانُ ، ويستره عن غريه ، وهو ِضدُّ أَْعلنُت وأظهرت ، ومفعول 
 ، ويضُعُف جعلُُه حاالً من} أَكَْننُتْم { متعلٌِّق ب } يف أَنْفُِسكُْم { أو أكَْنْنُتُموُه ، ف : أي } ِفيَما َعرَّضُْتْم { : يف قوله 

  .املفعولِ املقدَّرِ 
  فصل يف عدوم وجوب احلد بالتعريض

ألن اهللا تعاىل ملَّا دفع اجلََرج يف التعريض [ استدلَّ بعضهم هبذه اآلية على أنَّه ال جيب احلدُّ بالتعريض بالقذف 
  .ال يوجب احلد ] بالنِّكاح ، دلَّ على أنَّ التعريض بالقذف 

التصريح باخلطبة يف النكاح للمعتدَّة ، وأَِذن يف التعريض الذي ُيفهم منه النكاُح ،  مل حيلَّ -تعاىل  -وأُجيب بأنّ اهللا 
فهذه يدلُّ على أَنَّ التعريض يُفهم منه القذف واألعراضِ جيب صيانتها ، وذلك يوجب احلدَّ على املعرِّض؛ لئال 

  .تصريح يتعرض الفسقةُ إىل أخذ اَألعراضِ بالتعريض الذي يُفهم منه ما يُفهم بال

  فصل يف املقصود من اآلية
  .واملقصوُد من اآلية أَّنه ال حرج يف التعريض للمرأة يف ِعدَّة الوفاة ، وال فيما ُيضمره الرجلُ من الرغبة فيها 

إنَّ التعريَض باخلطبة أعظم حاالً ِمْن أَنْ مييل بقلبه إليها ، وال يذكر باللِّسان شيئاً ، فلّما قّدم جواز : فإن قيل 
  .جارٍ جمرى إيضاح الواضحات } أَْو أَكَْننُتْم يف أَْنفُِسكُمْ { التعريض باخلطبة ، كان قوله بعد ذلك 

أَْو أَكَْننُتمْ يف { : ليس املراُد ما ذكرمت ، بل املراُد أّنه أباح التعريض ، وحّرم التصريح يف احلالِ ، مث قال : فاجلواب 
قلبه على أنه سيصرُح بذلك يف املستقبلِ ، ففي أوَّل اآليِة أباح التعريض يف احلالِ ، أَنْ يعقد : واملراُد } أَْنفُِسكُْم 

وحرَّم التصريح يف احلالِ ، وها هنا أباح له أن يعقد عليه على أنَّه سيصرُِّح بذلك بعد انقضاء العّدة ، مث إّنه تعاىل 
ألنَّ شهوةَ النفس إذا حصلت للنكاح ، ال » َتذْكُُروَنُهنَّ َعِلَم أَنَّكُْم َس« : ذكر الوجه الذي ألجله أباح ذلك ، فقال 

يكاد خيلُو ذلك املشتهي من العزم ، والتَّمَنِّي ، فلّما كان دفع هذا اخلَاطر ، كالشيء الشَّاقِّ أَسقط عنه هذا احلرج ، 
  :ه ثالثةُ أوجٍه وهذا االستدراك في} ولكن الَّ ُتَواِعُدوُهنَّ سِّراً { : وأباَح له ذلك ، ثُمَّ قال 

؛ فإنَّ الذِّكر يقع على أحناء كثريٍة ، ووجوهٍ } َسَتذْكُرُوَنُهنَّ { : أنه استدراٌك من اجلملِة قبله ، وهي قوله : أحدها 
 متعددٍة ، فاْسُتْدرَِك منه وجُه نُهَِي فيه عن ِذكْرٍ خمُصوص ، ولو مل ُيْسَتْدَرْك ، لكانَ من اجلائز؛ الندراجِِه حتت مطلقِ

، ملَّا كانت أَحوالُ اللقاِء كثريةً ، من مجلتها » يواجُههُ بَِشرٍّ ] الَ [ َزْيٌد َسَيلْقَى خَاِلداً ، ولَِكْن « : الذِّكْرِ ، وهو نظٌري 
  .مواجته بالشَّرِّ ، اسُتْدرِكَْت هذه احلالةُ من بينها 

  .وليس بواضحٍ } ا َعرَّضُْتْم ِفيَم{ : أنه مستدَرٌك من قوله :  -قاله أبو البقاء  -: والثاين 
فَاذْكُُروُهنَّ ، َولَِكْن الَ « : تقديُرُه » لَِكْن « أنَّ املُسَْتْدَرَك منه مجلةٌ حمذوفةٌ قبل  -قاله الزخمشريٌّ  -: والثالث 



؛ وإمنا الذي حيتاُجُه ما وقد تقدَّم أنَّ املعىن على االستدَراِك من اجلملِة قبلَه ، فال حاجة إىل حذف» ُتَواِعُدوُهنَّ ِسّراً 
  .وقوُع ما قبلها من حيث املعىن ، ال من حيثُ اللفظُ؛ ألنَّ نَفَْي املواجهِة بالشَّّر يستدعي وقوَع اللقاِء » لَِكْن « بعَد 
  :فيه مخسةُ أوجٍه } سِّراً { : قوله 

  .أن يكونَ مفعوالً ثانياً : أحدها 
  .ال ُتَواِعُدوُهنَّ ُمْسَتِخفني بذلك : ، أي » ُهنَّ ُتَواِعُدو« أنه حالٌ من فاعلِ : والثاين 

  .مواعدةً سِّراً : أنه نعت مصدرٍ حمذوٍف ، أي : والثالث 
  .املواعدةَ مستخفيةً : أنه حالٌ من ذلك املصدر املُعَرَّف ، أي : والرابع 

  .يف ِسرٍّ : أَنْ ينتِصَب على الظرف جمازاً ، أي : واخلامس 
  .ال ُتَواِعُدوُهنَّ نِكَاحاً : فال ُبدَّ من حذِف مفعولٍ ، تقديرُه : بعِة وعلى األقوالِ األر

  ]الوافر : [ ُيطْلَُق على الَوطِْء ، وعلى الزِّننا ُخبُصوصيٍَّة؛ وأنشدوا للُحطَْيئة : وقيل : ضدُّ اجلهرِ : والسِّرُّ 

  ُهْم أُُنفَ الِقصَاعِوََيأْكُلُ َجاُر... َوَيْحُرُم ِسرُّ َجاَرتِهِْم َعلَْيهْم  -١١٣٧
  ]الطويل : [  -هو األعشى  -وقول اآلخر 

  َحَراٌم َعلَْيَك فَاْنِكَحْن أَْو َتأَبَّدَا... َوالَ َتقَْرَبنَّ جَاَرةَ إِنَّ ِسرََّها  -١١٣٨
  ]الطويل : [ وقال الفرزدق 

  الَغُيوُر الُْمشَفِْشُف وَُيْخِلفَْن َما ظَنَّ... َمَوانُِع ِلَألْسرَارِ إِالَّ ِمَن أْهِلَها  -١١٣٩
  ]الطويل : [ أهننَّ عفائُف مينعن اجلماعَ إالَّ من أَزواجِهِنَّ؛ وقال امرؤ القيس : الذي َشغفه هبن ، يعين : أي 

  كَبِرُت وَأَالَّ ُيْحِسُن السَّرَّ أَْمثَاِلي... أَالَ َزَعَمْت َبْسَباَسةُ الَيْوَم أَنَّين  -١١٤٠
  اآليةفصل يف بيان السر يف 

هو الزِّنا ، كان الرجلُ يدخل على املرأِة ِمْن أجلِ الزِّْنَية وهو ُيعرُِّض بالنِّكاح ، : اختلفوا يف السِّرِّ هنا ، فقال قوٌم 
دعيين أُجامِْعِك ، فإذا َوفَْيِت عشدَّتك ، أظهرُت نكاحك قاله احلسن ، وقتادة ، وإبراهيم ، وعطاٌء ، : ويقول هلا 

  .ابن عباس ورواه عطيةٌ عن 
  .ال ُيْنِكحها سّراً فيمسكها فإذا حلّت ، أظهرت ذلك : أي : وقال زيد بن أسلم 

ال يؤَخذُ ميثاقها ، أالَّ : وقال الشعيبُّ ، والسدِّيُّ . هو قول الرجل ال تفوِّتيين بنفسك ، فإنِّي ناِكُحك : وقال جماهٌد 
  .ال خيطبها يف الِعدَّة : وقال عكرمة . ينكح غريها 

أي تصفُوا أنفُسكم هلُنَّ بكثرةِ اجلماع ، فيقول آتيتك اَألربعة واخلَْمسة ، : وقال الكليبُّ وُروَِي عن ابن عباس 
  .وأشباه ذلك ، وإمنا قيل للزِّنا واجلماع سِّراً؛ ألنه يكون يف خفاٍء بني الرجل واملرأِة 

  فصل يف كراهة املواعدة يف العدّة
أمجعِت اُألمَّةُ على كراهة املواعدة يف العدة للمرأة يف نفسها ، ولَألبِ يف ابنته : ة ، قال حكى القرطيبُّ ، عن ابن عطيَّ

  .وأّما الويلّ الذي ال ميلُك اجلرب ، فأكرُهُه : قال ابن املواز . البِكْر ، والسّيد يف أمِته 
ها أََحبُّ إيلّ ، دخل هبا ، أو مل يدخل ، فراق: فيَمْن يواعد يف العدَّة ، مث يتزوج بعدها  -رمحه اهللاُ  -وقال مالكٌ 

وتكون تطليقةً واحدةً هذه رواية ابن وهبٍ ، وروى أشهب عن مالٍك ، أّنه يفرِّق بينهما إجياباً ، وقاله ابُن القاِسمِ ، 
ح باخلطبة ، وحكى ابن احلارِث مثلُه عن ابن املاجشون ، ورأى ما يقتضي أَنَّ التحرمي يتأبدُّ ، وقال الشافعيُّ إِنْ صرَّ

  ]والتصريح هلما مكروٌه [ تنقضي الِعدَّة ، فالنكاح ثابت ] حىت [ وصرَّحت له باإلجابة ، ومل ينعقد النكاح 



  :يف هذا االستثناِء قوالن } إِالَّ أَن َتقُولُواْ { : قوله 
ه به ، كأنه قال لكْن قولُوا قوالً على أيِّ تفسريٍ فَسَّْرَت» ِسّر « أنه استثناٌء منقطع؛ ألنه ال يندرج حتت : أحدمها 
  .معروفاً 
] : قلُت [ بَِم َيَتَعلَُّق حرُف االستثناء؟ : فَإِنْ قلَت : أنه متصلٌ ، وفيه تأويالن ذكرمها الزخمشري فإنه قال : والثاين 

كََرٍة ، أو الَ تَُواِعُدوُهنَّ إال بأَنْ ال تواِعُدوُهنَّ مواعدةً قطٌّ إال مواعدةً معروفةً غَري ُمْن: ، أي } الَّ تَُواِعُدوُهنَّ { ب 
الَ « : ؛ ألداِئِه إىل قولك » ِسّراً « ال تواِعُدوُهنَّ إالَّ بالتعريضِ ، وال يكونُ استثناًء منقطعاً من : تقولوا ، أي 

  :انتهى ، فجعلَُه استثناًء متصالً ُمفَرَّغاً على أحِد تأويلني » ُتَواِعُدوُهنَّ إالَّ التعرِيَض 
  .ال تواِعُدوُهنَّ مواعدةً إالَّ مواعدةً معروفةً : أنه مستثًىن من املصدرِ؛ ولذلك قدَّره : األول 

ال ُتَواِعُدوُهنَّ بشيٍء ، : ألنَّ التقدير عنده [ ؛ » إِالَّ َبأَنْ َتقُولُوا « أنه من جمرور حمذوٍف؛ ولذلك قَدَّره ب : والثاين 
« ، وهي باُء السببيِة بقي يف » أَنْ « بالتعريض ، فلمَّا ُحِذفَت الباُء من ] قوله بأنْ َتقُولُوا  إال َبأَنْ تقولُوا ، مث أَْوَضَح

إىل . . . ألداِئِه إىل قولك « : اخلالُف املشهوُر بعد حذِف حرِف اجلرِّ ، هل هي يف حملِّ نصبٍ أم َجرٍّ؟ وقوله » أَن 
الَ « : ، فإنَّ القولَ املعروَف عنَدُه املراُد به التعريُض ، وأنت لو قلَْت  يعين أنه ال يِصحُّ تسلُّط العاِمل عليه» آخره 

  .ُتَواِعُدوُهنَّ إِالَّ التَّْعرِيض ليس مواعداً 
قسم : بأنَّ االستثناء املنقطع ليس ِمْن شرِطِه صحَّةُ تسلُِّط العاِمل عليه ، بل هو على قسمني : وردَّ عليه أبو حيان 
ولغةُ متيم « َما َجاَء أََحٌد إِالَّ ِحَماراً » : لغةُ احلجازِ وجوبُ النصب مطلقاً ، حنو : وفيه لغتان  َيِصحُّ فيه ذلك ،

َما َزادَ إِالَّ َما » : وِقْسم ال يصحُّ فيه ذلك ، حنو . إجراؤه جمرى املتصل ، فيجرونَ فيه النصَب والبدلية بشرطه 
» ، وحكُم هذا الّنصُب عند العرب قاطبةً ، فالقسمان يشتركان يف التقديرِ ب «  َما َنفَعَ إِالَّ َما َضرَّ» ، و « َنقََص 
» : لو قلت « َما َجاَء أََحٌد إِالَّ ِحَمار » : عند البصريني ، إالَّ أنَّ أحدمها يصحُّ تسلُّط العاِمل عليه يف قولك « لَِكْن 

  .فإنَّه ال يتوجَّه عليه العامل وقد تقدم البحثُ يف مثل هذا كثرياً  ، َصحَّ؛ خبالِف القسمِ الثاين؛« َما َجاَء إِالَّ ِحمَاٌر 
  فصل يف القول املعروف ما هو؟

  .هو التعريض باخلطبة : قال بعُض املفسرين 
 ملّا أُِذن يف أّول اآليةِ بالتعريض ، مث هني عن املسارَّة معها؛ دفعاً للريبِة ، استثين منه املسارَّة بالقولِ: وقال آخرون 

باملعروِف ، وهو أَنْ يعدها يف السرِّ باإلحسان إليها ، واالهتمام بشأهنا ، والتكفُّل مبصاحلها؛ حىت يصري ِذكُر هذه 
  .اَألشياء اجلميلة ، ُمؤكَّداً لذلك التعريض 

  :وجوه « الَعْزمِ » يف لفظ } َوالَ تعزموا { : قوله 
آل [ } فَإِذَا َعَزْمَت فََتوَكَّلْ َعلَى اهللا { : فعالِ ، قال تعاىل أّنه عبارةٌ عن عقِد القلب على فعلٍ من اَأل: األول 
فالن عزم : فيقال « َعلَى » فال ُبدَّ يف اآليِة من إضمار فعلٍ ، وهذا اللفظ إمنا ُيَعدَّى للفعل حبرِف ]  ١٥٩: عمران 

واملقصوُد منه املبالغة يف « لُغَ الِكتَابث أََجلَُه وال َتْعزمُوا على ُعقدة النكاح حىت يب» : على كذا ، فيكونُ تقدير اآليِة 
النهي عن النكاح يف زمان الِعدَّة ، فإنّ العزم متقدٌم على املعزوم عليه ، فإذا ورد النهي عن اِإلقدام على املعزوم 

  .عليه كان أوىل 
ويقال هذا من باب العزائم ، ال من أَوجبُت ، : عزمُت عليكم ، أي : أنَّ العزم عبارةٌ عن اِإلجياب ، يقال : الثاين 

إِنَّ اَهللا َتعاىل ُيِحبُّ أَنْ تُْؤَتى » : وقال « َعْزَمةٌ ِمْن َعَزاِئمِ َربَِّنا »  -عليه الصالة والسالم  -باب الرَُّخصِ؛ وقال 
  «ُرْخُصُه كََما ُتْؤَتى عََزاِئُمُه 



  .ول ال جيوز ، فالعزُم هبذا املعىن جائٌز على اهللا تعاىل ، وبالوجه األ
اإلجيابُ سبُب الوجود ظاهراً ، فال يبعد أَنْ ُيستفاد لفظ العزمِ من الوجوِد ، وعلى هذا : وإذا ثبَت هذا فنقولُ 

ال حتقِّقُوا ، وال ُتْنشئَوا ، وال ُتفرِّعوا منه فعالً؛ حىت يبلغ الكتابُ أََجلَُه : ، أي } َوالَ تعزموا ُعقَْدةَ النكاح { : فقوله 
  .اختياُر أَكْثَر احملققني وهذا 

  .وال تعقدوا ُعقْدة : وال تعزُِموا على عقدِة النكاح؛ ألن معناُه : إمنا مل يقُلْ : قال القفَّال : الثالث 
َوالَ تعزموا { : وقال هنا ]  ٢٢٧: البقرة [ } َوإِنْ َعَزُمواْ الطالق { : عزم الشيء عليه قال تعاىل : قال القرطيبُّ 

  .» َعلَى « : ضُرَِب فالنٌ الظهر والبطَن أي : وحكى سيبويه . } نكاح ُعقَْدةَ ال
  .واحلذُف يف هذه اَألشياء ال يقاُس عليه : قال سيبويه 

  .واحٌد » َتْعِقدُوا « و » َتْعزِمُوا « وجيوز أَنْ يكون وال تعِقدُوا ُعقدة النكاح؛ َألنَّ معىن : وقال النحاُس 
  .اي تعُزُموا ، بضم الز: ويقال 
  فصل

  .اعلم أنَّ اِإلنسان إذا فعل فعالً فال ُبدَّ أَنْ يتقَدم ذلك الفعلَ ستُّ مُقَدِّماٍت 
  .أن َيْجنح إىل فعله ، ويعرُض له فعله : » َيسَْنْح له « أن يسنح له ذلك الفعل ، ومعىن : األوىل 
ن خيِطَر بباله فعله ، مبعىن أنه يترجَُّح فعله على تركه أ: وثالثها . أَنْ يفكِّر يف فعله ، مبعىن أن يفعله ، أم ال : وثانيها 

  .أن يريُد ِفْعلَُه : ورابعها . 
  .أَنْ يَهّم بفعله ، وهو عزٌم غَري جازِمٍ : وخامسها 
  .أَنْ يعزِم َعْزماً جازِماً فيفعله : وسادسها 

  فصل يف أصل العقد
  .قُوداً ألهنا تعقد كعقود احلبل يف التوثيق الشدُّ ، واملعهود ، واألنكحةُ ُتسمَّى ُع: وأَصل العقد 

  :يف نصبه ثالثة أوجه » ُعقَْدةَ « : قوله 
  .َتْنُووا أو ُتبَاِشرُوا ، وحنو ذلك : معىن ما يتعدَّى بنفسه ، وهو » َعَزَم « أنه مفعولٌ به على أنه ضمَّن : أحدها 
  ]الوافر : [ يتعدَّى هبا ، قال » َعَزَم « فإنَّ ؛ » َعلَى « أنه منصوٌب على إسقاط حرف اجلر ، وهو : والثاين 
  َألْمرٍ مَّا ُيَسوَُّد َمْن َيسُوُد... َعَزْمُت َعلَى إقَامِة ِذي َصَباحٍ  -١١٤١

  ]الكامل [ وحذفها جائز ، كقول عنترة ، 
  مَِحتَّى أَنَالَ بِِه كَرَِمي املَطِْع... َولَقَْد أَبِيُت َعلَى الطََّوى َوأظَلُُّه  -١١٤٢

  .َوأَظَلُّ عليه : أي 
قعدت : وال تعقدوا عقدة؛ فكأنه مصدٌر على غري الصَّدر؛ حنو : أنه منصوٌب على املصدر؛ فإنَّ املعىن : والثالث 

  .ُعقْدتكم النِّكاح : جلوساً ، والعقدة مصدٌر مضاف للمفعول ، والفاعل حمذوٌف ، أى 
  :وجهان » الكتاب « ىف } حىت َيْبلُغَ الكتاب أََجلَهُ { : قوله تعاىل 

  .حىت تبلغ العدَّة املفروضة آخرها : أن املراد به املكتوب ، واملعىن : أحدمها 
: البقرة [ } كُِتَب َعلَْيكُُم الصيام { : نفسه ، ألنه ىف معىن الفرض؛ كقوله » الكتاَب « أن يكون املراد : الثاىن 
إِنَّ الصالة كَاَنْت َعلَى املؤمنني ِكتَاباً { : وهنايته ، وقال تعاىل حىت يبلغ هذا التكليف آخره : فيكون املعىن ]  ١٨٣

  .مفروضة : أى ]  ١٠٣: النساء [ } مَّْوقُوتاً 



حىت يبلغ فرض الكتاب أجله ، فالكتاب على هذا املعىن مبعىن : ىف الكالم حذف ، أى : وقيل : قال القرطىب 
  .القرآن 

وهذا تنبيه على أّنه تعاىل ملّا كان عاملاً بالسّر ، والعالنية؛ }  َيْعلَُم َما يف أَْنفُِسكُْم واعلموا أَنَّ اهللا{ : مث قال تعاىل 
تعود على اهللا تعاىل ، وال بدَّ من حذف مضاف ، أى » فاحذروه « وجب احلذر منه ىف السرِّ ، والعالنية ، فاهلاء ىف 

مبعىن ما يف أنفسكم من العزم على ما » َما ِفى أَنْفُِسكُْم « ىف قوله » َما « وحيتمل أن تعود على . فاحذروا عقابه : 
  .ال جيوز ، قاله الزخمشريُّ 

  .ال يعجِّل بالعقوبة : أي } واعلموا أَنَّ اهللا غَفُوٌر َحِليمٌ { : مث قال 

نَّ فَرِيَضةً َوَمتُِّعوُهنَّ َعلَى الْمُوِسعِ قََدُرُه َوَعلَى الُْمقِْترِ لَا ُجنَاَح َعلَْيكُْم إِنْ طَلَّقُْتُم النَِّساَء َما لَْم َتَمسُّوُهنَّ أَوْ َتفْرُِضوا لَُه
  ) ٢٣٦(قََدُرُه َمَتاًعا بِالَْمْعُروفِ َحقًّا َعلَى الُْمْحِسنَِني 

  :ثالثة أقوالٍ » َما « ىف » َما لَْم « : قوله 
َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت { : ه تعاىل مدَّة عدم املسيس ، كقول: أن تكون مصدريةً ظرفيةً ، تقديره : أظهرها 

  ] . ١١٧: املائدة [ } َوكُنُت َعلَْيهِْم َشهِيداً مَّا دُْمُت ِفيهِْم { : وقوله ]  ١٠٧: هود [ } السماوات واألرض 
  ]الكامل : [ وقول اآلخر 

  َوبِرِيشِ َنبِْلَك رَاِئشٌ َنْبِلي... إِنِّي بَِحبِْلَك وَاِصلٌ َحْبِلي  -١١٤٣
  َيقُْرو مَقَصََّك قَاِئٌف قَْبِلي... َما لَْم أَجِْدَك َعلَى ُهَدى أَثَرٍ 

وليس بظاهرٍ؛ ألنه يكون حينئٍذ من باب اعتراض الشرط . نقله أبو البقاء » إِنْ « أن تكون شرطيةً ، مبعىن : والثاين 
إن أتيت حمسناً ، وكذا : أي » ِسْن إِلَيَّ أُكْرِْمكَ إِنْ تَأِْت إِنْ ُتْح« : على الشرط ، فيكون الثاىن قيداً ىف األول؛ حنو 

» َما « أنَّ هذا القائل إمنا أراد تفسري املعىن؛ ألنَّ : إن طلَّقتموهنَّ غري ماسِّني هلنَّ ، بل الظاهر : ىف اآلية الكرمية 
  .الظرفية مشبَّهة بالشرطيَّة ، ولذلك تقتضي التعميم 

إن طلَّقتم النِّساء الالَّئى مل متسُّوهنَّ ، : ، وتكون للنساء؛ كأنه قيل » الَِّذي « أن تكون موصولة مبعىن : والثالث 
  .، وفروعهما » الَّيت « ، و » الَِّذي « املوصولة ال يوصف هبا ، وإن كان يوصف ب » َما « وهو ضعيٌف ، ألنَّ 

َولَمْ { فعل الرجل؛ قال تعاىل حكاية عن مرمي  ثالثّياً وهى واضحةٌ؛ ألن الغشيان من» َتَمسُّوُهنَّ « : وقرأ اجلمهور 
من املفاعلة ، فيحتمل أن » ُتمَاسُّوُهنَّ « وقرأ محزة والكسائيُّ ىف األحزاب ] .  ٢٠: مرمي [ } َيْمَسسْنِي َبَشٌر 

ركة؛ كما قال ، فتوافق األوىل ، وحيتمل أن تكون على باهبا من املشا» َسافََر « ك » فََعلَ « مبعىن » فَاَعلَ « يكون 
فإنَّ الفعل من الرجل والتمكني من املرأة ، ولذلك قيل : ، وأيضاً ]  ٣: اجملادلة [ } مِّن قَْبلِ أَن َيتََمآسَّا { : تعاىل 

 َنكََح ، فََرَع ، سَفََد ، وضََرَب: هلا زانيةٌ ، ورجَّح الفارسّي قراءة اجلمهور؛ بأنَّ أفعال هذا الباب كلَّها ثالثّيةٌ؛ حنو 
  .الفَْحلُ 

، وأّما قوله ]  ٢٥: النساء [ } فانكحوهن بِإِذِْن أَْهِلهِنَّ { : ، وقال ]  ٧٤: الرمحن [ } لَْم َيطِْمثُْهنَّ { : قال تعاىل 
  .ر فاملراد به املماسَّة الىت هي غري اجلماع ، وهي حرام ىف الظها]  ٣: اجملادلة [ } مِّن قَْبلِ أَن َيَتمَآسَّا { : ىف الظّهار 

  :فيه أربعة أوجٍه } أَْو َتفْرِضُواْ { : قوله 
  .على باهبا من كوهنا ألحد الشيئني ، قاله ابن عطيَّة » أَْو « ، و » َتَمسُّوُهنَّ « أنه جمزوم عطفاً على : أحدها 
ما مل َتَمسُّوُهنَّ : دير ، التق» إِالَّ « مبعىن » أَْو « عطفاً على مصدر متوهِّم ، و » أَنْ « أنه منصوب بإضمار : والثاين 



  .قاله الزخمشريُّ » َأللَْزمَنََّك أَْو تَقِْضَيين حَقِّي « : إال أن تفرضوا؛ كقوهلم 
، فيكون هذا من باب حذف اجلزم » فََرضُْتْم أَْو لَم َتفْرُِضوا « : أنه معطوف على مجلٍة حمذوفٍة ، تقديره : والثالث 

  .موجوداً قبل ذلك » لَْم « كأنَّ الذي حسَّن هذا كون لفظ وإبقاء عمله ، وهو ضعيٌف جدا ، و
  .مبعىن الواو » أَْو « أن تكون : والرابع 

{ وهم قائلون : أي ]  ٤: األعراف [ } َوكَم مِّن قَْرَيٍة أَهْلَكَْناَها فََجآَءَها بَأُْسَنا َبَياتاً أَْو ُهْم قَآِئلُونَ { : قال تعاىل 
َوالَ ُتِطْع ِمنُْهْم آِثماً أَوْ { : ويزيدون ، وقوله : أي ]  ١٤٧: الصافات [ } ِة أَلٍْف أَْو يَزِيدُونَ َوأَْرَسلَْناُه إىل ِمئَ

معناه وجاء أحٌد منكم من الغائط ، ]  ٤٣: النساء [ } َوإِنْ كُنُْتْم مرضى { : وقوله ]  ٢٤: اإلنسان [ } كَفُوراً 
  .وأنتم مرضى أو مسافرون 

: التقدير ، أي : فإذا تأمَّلت هذا القول ، علمت أّنه متكلٌف ، بل خطأٌ قطعاً ، والفرض يف اللغة  :قال ابن اخلطيب 
  .تقدِّروا هلن شيئاً 

  :فيه وجهان » فَرِيَضةً « : قوله 
  .إالَّ أن تفرضوا هلنَّ شيئاً مفروضاً : أنه مفعولٌ به ، وهو مبعىن مفعولة ، أي : أظهرمها 
وأَنْ يكونَ مفعوالً « : صوبةٌ على املصدر مبعىن فرضاً ، واستجود أبو البقاء الوجه األول؛ قال أن تكون من: والثاين 

  .متعةً مفروضةً : واملوصوف حمذوٌف ، تقديره » به ، وهو اجلَيُِّد 
  فصل يف سبب النزول

طلَّقها قبل أن ميسَّها؛ فنزلت هذه اآلية نزلت يف رجلٍ من األنصار تزوج امرأة من بىن حنيفة ومل يسمِّ هلا مهراً ، مث 
  .» َمتِّعَْها َولَْو بِقَلَْنُسوَِتك « : هذه اآلية؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فَطلِّقوهنَّ ومتِّعوهنَّ « : معطوف على فعل حمذوٍف ، تقديره » َوَمتُِّعوِهنَّ « : قال أبو البقاء : » َوَمتُِّعوُهنَّ « : قوله 
عائٌد على املطلَّقات قبل املسيس ، وقبل الفرض ، » َمتُِّعوُهنَّ « جة إليه؛ فإنَّ الضمري املنصوب يف ، وهذا ال حا» 

  .إىل آخرها } . . . إِن طَلَّقُْتُم النسآء { : املذكورين يف قوله 
جناح عليه  ظاهر اآلية مشعرٌ بأن نفي اجلناح عن املطلق مشروطٌ بعدم املسيس ، وليس كذلك ، فإّنه ال: فإن قيل 

  .بعد املسيس  -أيضاً  -
  :فاجلواب من وجوه 

أنّ اآلية دالةٌ على إباحة الطالق قبل املسيس مطلقاً يف زمان احليض ، وغريه؛ فكان عدم املسيس شرطاً يف : األول 
  .إباحة الطالق مطلقاً 

» ما « ساء الاليت مل متسُّوهنَّ؛ إالَّ أنَّ إن طلقتم الن: ، والتقدير » الذي « مبعىن » َما « ما قدمناه من أنَّ : الثاين 
  .شرطاً فزال السؤال » َما « اسٌم جامدٌ ال ينصرف ، وال يبني فيه اإلعراب ، وعلى هذا فال تكون 

ال مهر عليكم إن طلقتم النساء ما مل : إن املراد من اجلناح يف هذه اآلية لزوم املهر ، وتقديره : قال القفال : الثالث 
  .ال جيب املهر إالّ بأحد هذين األمرين ، فإذا فقدا مجيعاً مل جيب املهر : أو تفرضوا هلنَّ فريضة ، يعين  متسُّوهنَّ

على » اجلنَاحِ « الَ مَْهَر؛ ألنَّ إطالق لفظ : معناه » الَ ُجنَاَح « : وهذا ظاهر ، وبيان أّنه قوله : قال ابن اخلطيب 
َجَنحِت السفينة ، إذا مالت بثقلها ، والذنب يسمَّى جناحاً؛ : الثقل ، يقال : ة املهر حمتملٌ؛ ألن أصل اجلناح يف اللغ

، وإذا ثبت أن اجلناح ]  ١٣: العنكبوت [ } َولََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم وَأَثْقَاالً مََّع أَثْقَالِهِْم { : ملا فيه من الثِّقل ، قال تعاىل 
  :َناحاً ، ويدلُّ على أنَّ هذا هو املراد وجهان هو الثقل ، ولزوم أداء املال ثقل ، فكان ُج



نفى اجلناح } الَّ ُجَناَح َعلَْيكُْم إِن طَلَّقُْتُم النسآء َما لَْم َتَمسُّوُهنَّ أَوْ َتفْرُِضواْ لَُهنَّ فَرِيَضةً { : أنه تعاىل قال : األول 
ن يثبت ذلك اجلناح عند حصول أحد هذين حمدوداً إىل غاية ، وهي إمَّا املسيس ، أو الفرض والتقدير ، فوجب أ

  .األمرين ، مث إنَّ اجلناح الذي يثبت عند أحد هذين األمرين ، هو لزوم املهر 

أنَّ تطليق النساء قبل املسيس ، وبعد تقدير املهر ، وهو املذكور يف اآلية اليت بعدها ، هو تقدير املهر : الوجه الثاين 
ملقابل له ، فوجب أن يكون اجلناح املنفي عنه هناك ، هو املثبت ها هنا ، فلما ، وقد أوجب فيه نصف املهر وهذا كا

  .اجلناح املنفي يف هذه اآلية هو لزوم املهر : كان املثبت يف اآلية اليت بعدها ، هو لزوم املهر ، وجب أن يقال 
  :مجلةٌ من مبتدأ وخرب ، وفيها قوالن } لَى املوسع قََدُرُه { : قوله 

  .أهنا ال حملَّ هلا من اإلعراب ، بل هي استئنافيةٌ بيَّنت حال املطلِّق بالنسبة إىل إيساره وإقتاره : أحدمها 
  .» َمتُِّعوُهنَّ « أهنا يف موضع نصب على احلال ، وذو احلال فاعل : والثاين 

فال بدَّ من رابطٍ بينها وبني  :، وهذا تفسري معًنى ، وعلى جعلها حاليةً » بقَدر الُوْسعِ : تقديره « : قال أبو البقاء 
أن تكون األلف : على املُوِسع مِْنكُْم ، وجيوز على مذهب الكوفيني ومن تابعهم : صاحبها ، وهو حمذوٌف ، تقديره 

  .» َعلَى ُموِسِعكُْم قََدُرُه « : والالم قامت مقام الضمري املضاف إليه ، تقديره 
وكسر السني ، اسم فاعل من أوَسَع يُوِسُع ، وقرأ أبو حيوة بفتح الواو  بسكون الواو» املُوِسعِ « : وقرأ اجلمهور 

بفتح الدال يف » قََدرهُ « : وقرأ محزة والكسائيُّ وابن ذكوان وحفًص . » َوسََّع « وتشديد السني ، اسم مفعولٍ من 
  .املوضعني ، والباقون بسكوهنا 

أبو زيد واألخفش ، وأكثر أئمة العربية إىل أهنما مبعًنى واحٍد ،  هل مها مبعًنى واحٍد ، أو خمتلفان؟ فذهب: واختلفوا 
فَسَالَْت أَْوِدَيةٌ { : وُيقَْرأُ يف كتاب اهللا « : ، مبعًنى واحٍد ، قال » وقَْدَر كَذَا ] كَذَا [ ُخذْ قََدَر « : حكى أبو زيٍد 

ولو حركت ]  ٩١: األنعام [ } َدرُواْ اهللا َحقَّ قَْدرِهِ َوَما قَ{ : ، وقال « قَْدرَِها » ، و ]  ١٧: الرعد [ } بِقََدرَِها 
وذهب مجاعةٌ إىل أهنما خمتلفان ، فالساكن مصدٌر واملتحرك اسٌم؛ كالعدِّ والعدد ، واملدِّ واملدد . الدال ، لكان جائزاً 

بالتَّسكني الطاقة ، وبالتحريك : يل أي وسعه ، وق« ُهَو ُيْنِفُق َعلَى قَْدرِِه » : ، وكأنَّ القدر بالتسكني الوسع ، يقال 
  .« َهذَا َعلَى قََدرِ َهذَا : َوأَكثُر ما ُيْسَتْعَمل بالتحْرِيِك ، إذا كان مساوياً للشيء ، يقال » : املقدار ، قال أبو جعفر 

  :وقرأ بعضهم بفتح الراء ، ويف نصبه وجهان 
  .أن يكون منصوباً على املعىن : أحدمها 

أن : وشرح ما قاله » ِلُيَؤدِّ كُلٍّ ِمْنكُْم قََدَر ُوْسِعهِ [ « َمتُِّعوُهنَّ » وهو مفعولٌ على املعىن؛ ألنَّ معىن : قال أبو البقاء 
  .» أَدُّوا « معىن ] » َمتُِّعوُهنَّ « يكون من باب التضمني ، ضمَّن 

وجعله أبو البقاء أجود من األول ،  فأوجبوا على املوسع قدره ،: أن يكون منصوباً بإضمار فعلٍ ، تقديره : والثاين 
  .انتهى » قََدَرهُ اهللاُ : قََدَرُه ، أي : وقال ابن أيب عبلة « : ويف السَّجاونديِّ 

فعالً ماضياً ، وجعل فيه ضمرياً فاعالً يعود على اهللا » قََدَرُه « أنه قرأ بفتح الدال والراء ، فيكون : وظاهر هذا 
أنَّ اهللا قدر وكتب اإلمتاع على : ، واملعىن » َمتُِّعوُهنَّ « على املصدر املفهوم من  تعاىل ، والضمري املنصوب يعود

  .املوسع وعلى املقتر 
  :يف نصبه وجهان » َمَتاعاً « : قوله 

أنه منصوٌب على املصدر ، وحتريره أنه اسم مصدرٍ؛ ألنَّ املصدر اجلاري على صدره إنَّما هو التمتيع ، فهو : أحدمها 



: انتَصَب على املصدرِ؛ وحتريُرُه : قالوا : وقال أبو حيَّان ] .  ١٧: نوح [ } أَنبََتكُْم مَِّن األرض َنبَاتاً { :  من باب
قال » َوَمتُِّعوُهنَّ « : أن املتاع هو ما ميتع به ، فهو اسٌم له ، مث أطلق على املصدر؛ على سبيل اجملاز ، والعامل فيه 

نَّ املعهود أن يطلق املصدر على أمساء األعيان؛ كضربٍ مبعىن مضروبٍ ، وأمَّا إطالق وفيه نظٌر؛ أل: شهاب الدين 
أَقَاِئماً ، َوقَدْ « و » تِْرباً َوجَْنَدالً « : األعيان على املصدر ، فال جيوز ، وإن كان بعضهم جوَّزه على قلٍَّة؛ حنو قوهلم 

  .قائماً نصٌب على احلال « عولٌ به ، و وحنوه مف» تِْرباً « ، والصحيح أن » قََعَد النَّاُس 
، والعامل فيه ما تضمَّنه اجلارُّ واجملرور من معىن الفعل ، ] أن ينتصب على احلال « َمَتاعاً » والثاين من وجهي [ 

  .قدر املوسع يستقرُّ عليه يف حال كونه متاعاً : وصاحب احلال ذلك الضمري املستكنُّ يف ذلك العامل ، والتقدير 
  :فيه وجهان « باملعروف » : ه قول

  .، فتكون الباء للتعدية « َمتُِّعوُهنَّ » أن يتعلَّق ب : أحدمها 
متاعاً : ؛ فيكون يف حملِّ نصبٍ ، والباء للمصاحبة ، أي « َمَتاعاً » أن يتعلَّق مبحذوٍف على أنه صفةٌ ل : والثاين 

  .ملتبساً باملعروف 
  :وجه يف نصبه أربعة أ« َحقّاً » : قوله 

وهذا املصدر جيب إضمار عامله ، تقديره « َهذَا ابْنِي َحقّاً » : أنه مصدٌر مؤكٌِّد ملعىن اجلملة قبله؛ كقولك : أحدها 
  .َحقَّ ذلك حقّاً ، وال جيوز تقدمي هذا املصدر على اجلملة قبله : 

  .متاعاً واجباً على احملسنني : ، أي « َمَتاعاً » أن يكون صفةً ل : والثاين 
  .وهذا على رأي من جييز تعدُّد احلال « َمَتاعاً » أنه حالٌ ممَّا كان حاالً منه : والثالث 
َعلَى املُْحِسنِنيَ » بالذي عرف يف حال وجوبه على احملسنني ، و : ، أي « املَْعرُوِف » أن يكون حاالً من : والرابع 

  .مبحذوٍف؛ ألنه صفةٌ له ؛ الواجب ، وأن يتعلَّق « َحقًّا » جيوز أن يتعلَّق ب « 
  فصل

  :اعلم أن املطلقات أربعة أقسام 
  .وهو أالَّ يؤخذ منهم على الفراق شيٌء ظلماً ، وأخرب أن هلن كمال املهر ، وعليهن العدَّة : القسم األول 
أنَّ هلا نصف وبيَّن  -وهي املذكورة يف اآلية اليت بعد هذه  -املطلقة قبل الدُّخول ، وقد فرض هلا : القسم الثاين 

  :املفروض هلا ، وبّين يف سورة األحزاب أنَّ ال عدَّة على غري املدخول هبا؛ فقال 

]  ٤٩: األحزاب [ } وَنَها إِذَا َنكَحُْتُم املؤمنات ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ فََما لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّ{ 
.  

فََما { : املطلقة بعد الدُّخول ، ومل يكن فرض هلا ، وحكم هذا القسم ، مذكوٌر يف قوله تعاىل : ابع القسم الر
  ] . ٢٤: النساء [ } استمتعتم بِِه ِمْنُهنَّ فَآُتوُهنَّ أُجُوَرُهنَّ 

ءة بنكاحٍ صحيحٍ ، أوىل والقياس أيضاً يدلّ عليه ، فإنّ األمَّة جممعةً على أن املوطوءة بشبهٍة هلا مهر املثل ، واملوطو
  .هبذا احلكم 

  فصل
} الَّ ُجَناَح َعلَْيكُْم إِن طَلَّقُْتُم النسآء { : ألن قوله : متسك بعضهم هبذه اآلية على أنَّ مجع الثالثة ليس حبرامٍ ، قالوا 

طلَّقتم النساء إالّ إذا  ال جناح عليكم إن: يتناول جيميع أنواع التطليق بدليل أّنه يصحُّ استثناء الثالث منها ، فيقال 
طلَّقتموهنَّ بثالث تطليقاٍت فإنّ عليكم اجلناح ، وحكم االستثناء إخراج ما لواله لدخل ، وعلى هذا فتتناول هذه 



  .اآلية مجيع أنواع التطليق مفرداً أو جمموعاً 
يف الوجود ، ويكفي يف العمل هبا  وهذا االستدالل ضعيفا؛ ألن اآلية دالَّةٌ على حتصيل هذه املاهيَّة: قال ابن اخلطيب 

إن دخلت : إنَّ األمر املطلق ال يفيد التكرار ، كما إذا قال المرأته : إدخاله يف الوجود مرَّةً واحدةً ، وهلذا قلنا 
ا الدار ، فأنت طالٌق ، فإن اليمني انعقدت على املّرة الواحدة فقط ، فثبت أنَّ هذا اللفظ ال يتناول حالة اجلمع ، وأمَّ

صلِّ إالَّ يف الوقت : االستثناء فإنَّه يشكل باألمر ، ألّنه ال يفيد التكرار باالتفاق من احملقّقني ، مع أنَّه يصحُّ أن يقال 
  .الفالينّ 

  فصل يف جواز عقد النكاح بغري مهر
  .دلَّت هذه اآلية على أنَّ عقد النكاح بغري املهر جائٌز : قال بعض العلماء 

تدلُّ على اجلواز ، لكنها تدلُّ على الصِّحة ، فإّنه لو مل يكن صحيحاً ، مل يكن الطالق مشروعاً ،  ال: وقال القاضي 
  .ومل تلزم املتعة ، وال يلزم من الصِّحة اجلواز ، بدليل أنّ الطالق يف زمن احليض حراٌم وإذا أوقعه صحَّ 

  فصل
فََمن َتَمتََّع { : يف قوله » املُْتَعِة « تعة ، وقد تقّدم تفسري بيَّن يف هذه اآلية أن املطلقة قبل الدخول والفرض ، هلا امل

  ] . ١٩٦: البقرة [ } بالعمرة 
واعلم أنَّ املطلَّقة قبل الدخول ، إن كان قد فرض هلا ، فال متعة هلا يف قول األكثرين؛ ألن اهللا تعاىل أوجب يف حقِّها 

  .وإن مل يكن فرض هلا فلها املتعة؛ هلذه اآلية . لذكرها  نصف املهر ، ومل يذكر املتعة ، ولو كانت واجبةً ،
من جهل املتعة حتَّى مضت أعواٌم ، فليدفع ذلك إليها ، وإن تزوَّجت ، وإىل ورثتها إن ماتت ، رواه : قال القرطيب 

  .ابن املواز ، عن ابن القاسم 
  .ق ، وقد فات ذلك ال شيء عليه ، إن ماتت؛ ألهنا تسليةٌ للزوجة عن الطَّال: وقال أصبغ 

  .أنه حقٌّ ثبت عليه ، فينتقل إىل ورثتها ، كسائر احلقوق : ووجه األول 
إىل أنه ال متعة هلا؛ ألهنا تستحق املهر ، وهو قول أصحاب الرأي : واختلفوا يف املطلَّقة بعد الدُّخول ، فذهب مجاعةٌ 

.  

، وهو قول ]  ٢٤١: البقرة [ } ُمطَلَّقَاِت َمتَاٌع باملعروف َوِللْ{ : إىل أنَّ هلا املتعة؛ لقوله تعاىل : وذهب مجاعةٌ 
ألهنا تستحقُّ املهر مبقابلة : عبداهللا بن عمر ، وبه قال عطاء ، وجماهد ، والقاسم بن حممد ، وإليه ذهب الشافعيُّ قال 

  .إتالف منفعة البضع ، وهلا املتعة على وحشة الفراق 
حَقّاً َعلَى { : دامها السلطان ، وهي املطلقة قبل الفرض ، واملسيس ، وهي قوله متعتان يقضي بإح: وقال الزُّهريُّ 

: ومتعةٌ تلزمه فيما بينه وبني اهللا تعاىل ال يقضي هبا السلطان وهي املطلقة بعد الفرض واملسيس وهي قوله } احملسنني 
  .» َحقّاً َعلَى املتَّقني « 

ل مطلقٍة متعةٌ ، سواء كان قبل الفرض ، واملسيس ، أو بعده؛ كقوله إىل أنَّ لك: وذهب احلسن ، وسعيد بن جبري 
[ } فََمتُِّعوُهنَّ { : ؛ ولقوله يف سورة األحزاب ]  ٢٤١: البقرة [ } َوِللُْمطَلَّقَاِت َمتَاٌع باملعروف { : تعاىل 

  .املتعة غري واجبٍة ، واألمر هبا أو ندبٍ ، واستحباب : وقال اآلخر ]  ٤٩: األحزاب 
ال تأب أن تكون من : روي أنَّ رجالً طلّق امرأته ، وقد دخل هبا؛ فخاصمته إىل شريح يف املتعة؛ فقال شريٌح 

  .احملسنني ، وال تأب أن تكون من املتَّقني ، ومل جيربه على ذلك 
  فصل يف بيان مقدار املتعة



درع ، ومخار ، وإزار ، : الثة أثواب أعالها خادٌم ، وأوسطها ث: اختلفوا يف قدر املتعة ، فروي عن ابن عباس 
  .ودون ذلك وقاية ، أو شيء من الورق 

خادم ، : أعالها على املوسع : قال الشافعي . وبه قال الشَّعيبُّ ، والزُّهريُّ ، وهو مذهب الشافعي ، وأمحد 
  .نعة مق» َوَعلَى املقتر « أقل ماله مثن حسٌن ثالثون درمهاً ، : ثوٌب ، وأقلُّها : وأوسطها 

  .أكثر املتعة خادٌم ، وأقلها مقنعة ، وأيُّ قدر أدَّى ، جاز يف جانيب الكثرة ، والقلة : وروي عن ابن عباس أّنه قال 
  .متَّعها : وطلَّق عبد الرمحن بن عوف امرأته ومجعها جاريةً سوداء ، أي 

  .حبيبٍ مفارق  متاٌع قليلٌ من: ومتَّع احلسن بن عليٍّ امراته بعشرة آالف درهم ، فقالت 
ألن حال املرأة اليت يسمَّى هلا املهر ، أحسن من حال : املتعة ال تزاد على نصف مهر املثل ، قال : وقال أبو حنيفة 

اليت مل يسمَّ هلا ، فإذا مل جيب هلا زيادةٌ على نصف املسمَّى ، إذا طلَّقت قبل الدُّخول ، فألن ال جيب زيادةٌ على 
  .نصف مهر املثل أوىل 

  .فصل يف داللة اآلية على حال الزوج من الغىن والفقر 
  .} َعلَى املوسع قََدُرُه َوَعلَى املقتر قَْدُرُه { : يف الغىن ، والفقر؛ لقوله : دلَّت اآلية على أنَّه يعترب حال الزوج 

  .يعترب حاهلما وهو قول القاضي : وقال بعض العلماء 
تعة حال الرجل؛ لآلية ، ويف مهر املثل حاهلا ، وكذلك يف النفقة ، واحتج يعترب يف امل: وقال أبو بكرٍ الرَّازي 

فإنّ ذلك يدلُّ على حاهلما؛ ألنه ليس من املعروف أن يسوِّي بني الشريفة ، الوضيعة » باملعروف « : القاضي بقوله 
.  

  فصل
ملهر ، أم ال؟ فذهب عليٌّ ، وزيد إذا مات أحدمها قبل الدُّخول ، والفرض؛ اختلف أهل العلم يف أهنا هل تستحقُّ ا

  .إىل أنَّه ال مهر هلا ، كما لو طلَّقها قبل الفرض ، والدخول : بن ثابٍت ، وعبد اهللا بن عمرن وعبداهللا بن عباسٍ 

وذهب قوٌم إىل أنَّ هلا املهر ، ألن املوت كالدخول يف تقدير املسمَّى ، فكذلك يف إجياب مهر املثل ، إذا مل يكن يف 
  .مسمى ، وهو قول الثَّوريَّ ، وأمحد ، وأصحاب الرَّأي  العقد

أنَّه سئل عن رجل تزوَّج امرأةً ، ومل يفرض هلا صداقاً ، ومل يدخل هبا : واحتجَّوا مبا روى علقمة ، عن ابن مسعود 
  .حىت مات 

قام معقل بن يسار هلا صداق نسائها؛ ال وكس ، وال شطط؛ وعليها العدَّة ، وهلا املرياث؛ ف: قال ابن مسعود 
، » ِمثْلَ َما قََضْيَت  -اْمَرأٍَة ِمنَّا  -قََضى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يف َبروَع بنت واشقٍ « : األشجعيِّ ، فقال 

  .ففرح هبا ابن مسعود 
وإن . ه وسلم فإن ثبت حديث بروع بنت واشق ، فال حجَّة يف قول أحد دون النيبِّ صلى اهللا علي: وقال الشَّافعيُّ 

ال تقبل قول أعريبٌّ من : يقول يف حديث بروع  -رضي اهللا عنه  -وكان عليٌّ . مل يثبت ، فال مهر هلا؛ وهلا املرياث 
  .أشجع ، على كتاب اهللا ، وسنَّة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فصل يف اختالفهم يف اخللوة
  ] . ٤٥: النازعات [ } إِنََّمآ أَنَت مُنِذُر َمن َيْخَشاَها { : ان ، كقوله إنَّما خصَّ احملسنني؛ ألهنم املنتفعون هبذا البي

أنَّ : هو املؤمن؛ فيكون املعىن : من أراد أن يكون من احملسنني ، فهذا شأنه ، وطريقه ، واحملسن : وقال أبو مسلم 
  .فسهم يف املسارعة إىل طاعة اهللا تعاىل إىل أن» َحقّاً َعلَى احملسنني « : العمل مبا ذكرت هو طريق املؤمنني ، وقيل 



نْ َيْعفُونَ أَوْ َيْعفَُو الَِّذي بَِيِدهِ َوإِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرْضُتمْ لَُهنَّ فَرِيَضةً فَنِْصُف َما فََرضُْتْم إِلَّا أَ
  ) ٢٣٧(تَّقَْوى َولَا َتْنسَُوا الْفَْضلَ َبيَْنكُْم إِنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري ُعقَْدةُ النِّكَاحِ َوأَنْ َتْعفُوا أَقَْربُ ِلل

  .هذه اآلية يف املطلَّقة قبل املسيس املفروض هلا؛ فبيَّن أنَّ هلا نصف ما فرض هلا 
  .إهنا تقرر نصف املهر : واختلف أهل العلم يف اخللوة ، فقال الشَّافعيُّ 

كالرَّتق ، : أن خيلو هبا ، وليس هناك مانٌع حسي ، وال شرعيٍّ ، فاحلسِّي : اخللوة الصَّحيحة : ة وقال أبو حنيف
  .والقرن واملرض أو معهما ثالثٌ 

  .كاحليض ، والنُّفاس ، وصوم الفرض ، وصالة الفرض ، واإلحرام املطلق؛ فرضاً كان ، أو نفالً : والشرعي 
ليس } فَنِْصُف َما فََرْضُتْم { : قبل املسيس يوجب سقوط نصف املهر؛ ألن قوله تعاىل بأن الطالق : واحتجَّ الشَّافعيُّ 

، أو » فنصُف َما فَرْضُتمْ َساِقطٌ « : الكالم ، فإمَّا أن يضمر ] شيٍء ، ليتم [ كالماً تاماً ، بل ال بدَّ من إضمار ، 
  :و املقصود؛ لوجوه ، واإلضمار األّول ه» فنصُف َما فََرضُْتْم ثَابٌِت « : يضمر 
عدٌم عند عدم ذلك الشيء ظاهراً؛ فلو محلناه على الوجوب ، تركنا » إِنْ « أنّ املعلّق على الشَّيء بكلمة : أحدها 

  .العلم مبقتضى التعليق ، ألّنه غري منفي قبله ، وإذا محلناه على السقوط ، عملنا مبقتضى التَّعليق؛ ألنه منفيٌّ قبله 
يقتضي وجوب كلِّ املهر عليه ، ألنه ملّا التزم كلَّ املهر ، لزمه } َوقَْد فََرضُْتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً { : وله تعاىل أنَّ ق: وثانيها 

فال حاجة إىل بيان ثبوت النصف ، وإنَّما احملتاج إليه بيان ]  ١: املائدة [ } أَْوفُواْ بالعقود { : الكلُّ بقوله تعاىل 
وجوب الكل قائٌم ، فكان سقوط البعض ها هنا ، هو احملتاج إىل البيان ، فكان محل سقوط النصف؛ ألن املقتضي ل

  .اآلية على بيان السقوط ، أوىل من محلها على بيان الوجوب 
وُهنَّ َوالَ َيِحلُّ لَكُْم أَن َتأُْخذُواْ ِممَّآ آتَْيُتُم{ : أن اآلية الدَّالة على وجوب إيتاء املهر ، قد تقدمت يف قوله : وثالثها 

  .فحمل اآلية على سقوط النِّصف أوىل ]  ٢٢٩: البقرة [ } َشْيئاً 
أن املذكور يف هذه اآلية ، هو الطالق قبل املسيس ، وهو يناسب سقوط نصف املهر ، وال يناسب : ورابعها 

: ىن اآلية مع: وجوب شيٍء ، فلّما كان إضمار السقوط أوىل ، ال جرم استقصينا هذه الوجوه؛ ألن منهم من قال 
فنصف ما فرضتم واجٌب ، وختصيص النصف بالوجوب ، ال يدلُّ على سقوط اآلخر ، إالّ من حيث دليل اخلطاب 

  .وقد ذكرنا هذه الوجوه؛ دفعاً هلذا السؤال . ، وهو عند أيب حنيفة ليس حبجَّة 
{ : إىل قوله ]  ٢٠: النساء [ } تَأُْخذُواْ ِمْنُه َشيْئاً  َوآتَْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً فَالَ{ : واستدلَّ أبو حنيفة بقوله تعاىل 

فنهى تعاىل عن أخذ املهر ، ومل يفّرق بني الطالق ]  ٢١: النساء [ } َوكَْيَف َتأُْخذُوَنُه َوقَْد أفضى بَْعُضكُْم إىل بَْعضٍ 
فعليه البيان ،  -ها هنا  -لتخصيص ، وعدم الطَّالق ، إالَّ إن توافقنا على ختصيص الطالق قبل اخللوة فمن اّدعى ا

مشتقٌّ من الفضاء ، وهو : وأيضاً فإّنه تعاىل هنى عن أخذ املهر ، وعلَّل بعلَّة اإلفضاء ، وهي اخللوة ، ألنَّ اإلفضاء 
  .املكان اخلايل فعلمنا أنَّ اخللوة تقرَّر املهر 

  .مقدٌَّم على العامِّ بأن دليلهم عامٌّ ، ودليلنا خاصٌّ ، واخلاصُّ : واجلواب عن ذلك 

هذه اجلملة يف موضع نصب على احلال ، وذو احلال جيوز أن يكون ضمري الفاعل ، : } َوقَْد فََرْضُتمْ { : قوله تعاىل 
وإن طلقتموهن فارضني هلن ، أو مفروضاً هلنَّ ، و : وأن يكون ضمري املفعول؛ ألنَّ الرباط موجوٌد فيهما ، والتقدير 

  .ا الوجهان املتقدمان فيه» فَرِيَضة « 
على أحد وجهني » نِْصُف « جواب الشرط ، فاجلملة يف حملِّ جزمٍ؛ جواباً للشرط ، وارتفاع » فَنِْصُف « والفاء يف 



فعليكم أو فلهنَّ نصف ، وإن شئت بعده ، أي : إمَّا االبتداء ، واخلرب حينئٍذ حمذوٌف ، وإن شئت قدَّرته قبله ، أي : 
  .فالواجب نصف : وإمَّا على خرب مبتدأ حمذوف ، تقديره  -أو هلنَّ  -عليكم فنصف ما فرضتم : 

ولو قُرَِئ بالنصبِ ، » : ، وقال أبو البقاء « فَاْدفَُعوا ، أَْو أَدُّوا » : بالنصب على تقدير « فَنِْصَف : وقرأت فرقةٌ 
  .ةً فكأنه مل يطَّلع عليها قراءة مرويَّ« ] نِْصَف [ لكان وجهه فَأَدَّوا 

بضمِّ « فَُنْصف » : ، وقرأ زيٌد وعليٌّ ، ورواها األصمعيُّ قراءة عن أيب عمرو « نِْصف » واجلمهور على كسر نون 
َما َبلَغَ ُمدَّ » : بزيادة ياٍء ، ومنه احلديث « َنِصيف » : النون هنا ، ويف مجيع القرآن ، ومها لغتان ، وفيه لغةٌ ثالثة 

  .«  أََحِدِهْم َوالَ َنِصيفَُه
َبلَغَ : نصف املاء القدح ، أي : اجلزء من اثنني ، يقال : القناع ، قاله القرطيب ، والنِّصف :  -أيضاً  -والنَّصيف 

  .نِْصفَُه ، وَنَصَف اإلزار السّاق ، وكلُّ شيٍء بلغ نصف غريه ، فقد نصفه 
الستكمالِ الشروِط ، ويضعُف جعلُها نكرةً موصوفةً ، والعائُد حمذوف « الَِّذي » مبعىن « َما فََرْضُتْم » يف « َما » و 
.  

  :يف هذا االستثناء وجهان } إَالَّ أَن َيْعفُونَ { : قوله تعاىل 
  .» ألنَّ َعفَْوُهنَّ َعنِ النِّْصِف لَْيَس ِمْن جِْنسِ أَْخِذِهنَّ : أن يكونَ استثناًء منقطعاً ، قال ابن عطيَّة وغريه : أحدمها 
فالواجُب عليكم نصُف ما : معناه » فنصُف ما فََرضُْتْم « : تصلٌ ، لكنه من األحوال؛ َألنَّ قوله أنه م: والثاين 

لَتَأُْتنَّنِي بِهِ { : فََرضُْتْم يف كلِّ حال ، إال يف حال َعفْوِِهنَّ ، فإنه ال جيب ، وإليه َنَحا أبو البقاء ، وهذا ظاهٌر ، ونظُريه 
وصلُتها حاالً ، كسيبويه؛ « أَنْ » إِالَّ أَنَّ َمْن َمَنَع أَنْ َتقَع « وقال أبو حيان ]  ٦٦: يوسف  [} إِالَّ أَن ُيحَاطَ بِكُْم 

  .» فإنه مينُع ذلك ، ويكونُ حينئٍذ منقطعاً 
  :هباء مضمومٍة وفيها وجهان » َيْعفُوَنُه « وقرأ احلسن 

َيْعفُونَ َعْنُه ، فُحِذف حرُف اجلَرِّ ، فاتصل الضمريُ  إِالّض أَنْ: أهنا ضمٌري يعوُد على النِّصف ، واألصلُ : أحدمها 
  .بالفعلِ 
  ]الطويل [ أهنا هاُء السكِت واالستراحِة ، وإمنا َضمَّها؛ تشبيهاً هباِء الضمريِ ، كقول اآلخر : والثاين 
  .. . . .ُهُم الفَاِعلُونَ اخلَْيَر واآلِمرُوَنُه  -١١٤٤

  .ضاً على أحِد التأويلني يف الَبيت أي
بتاِء اخلطابِ ، ووجهها االلتفاُت من ضمريِ الغَيبة إىل اخلطابِ ، وفائدةُ هذا » َتْعفُونَ « : وقرأ ابن أيب إسحاق 

  .االلتفاتِ التحضيُض على َعفْوِهنَّ ، وأنه مندوٌب 
ُي اجلمهور ، وأمَّا ابن درستويه تقديراً؛ فإنَّه مبينٌّ؛ التصاله بنونِ اِإلناِث ، هذا رأ» أَنْ « منصوٌب ب » َيْعفُونَ « و 

النَِّساُء « و » الرِّجَالُ َيْعفُونَ « : فإنه عندمها معرٌب ، وقد فَرَّق الزخمشريُّ وأبو البقاء بني قولك : ، والسَُّهْيليُّ 
الذكور ، وُحذف الواو فيه ضمُري مجاعة » الرَِّجالُ َيْعفُونَ « من الواضحاِت بأنَّ قولك ] هذا [ وإنْ كان » َيْعفُونَ 

، فاْسُتقْقلت الضمةُ على الواوِ األوىل ، فُحِذفت ، » َيْعفُوونَ « : قبلها واٌو أخرى هي الم الكلمة ، فإن األصل 
، » َيْعفُونَ « فبقيت ساكنةً ، وبعدها واو الضمري أيضاً ساكنةٌ ، فُحِذفت الواو األوىل؛ لئالَّ يلتقي ساكنان ، فوزنُه 

، الواُو الُم الفعل ، والنون ضمُري » النَِّساُء َيْعفُونَ « : وأَنَّ قولك  -رفع؛ فإنه من األمثلِة اخلمسةِ والنونُ عالمة ال
وقد ناقش الشيخ الزخمشريُّ بأنَّ : مجاعِة اِإلناِث ، والفعل معها مبينٌّ ، ال يظهُر للعاِمل فيه أَثٌَر قال شهاب الدين 



» الرِّجَالُ َيْعفُونَ « :  هذا العلم ُتْعَرُف ، وبأنه مل يبيِّْن حذف الواو من قولك هذا من الواضحات اليت بأدىن قراءة يف
  .، وأنه مل يذكُرْ خالفاً يف بناء املضارع املتَّصلِ بنون اإلناث ، وكُلُّ هذا سهلٌ ال ينبغي أن ُيناقََش مبثله 

  : هنا فيها وجهان» أَْو « } أَْو َيْعفَُواْ الذي { : وقوله تعاىل 
  .هي للتنويع : أحدمها 
أهنا للتخيري ، واملشهوُر فتُح الواو؛ عطفاً على املنصوبِ قبله ، وقرأ احلسن بسكوهنا واستثقل الفتحة على : والثاين 

 -الواو ، فقدَّرها كما يقدِّرها يف األلف ، وسائُر العرب على استخفافها ، وال جيوز تقديرها إال يف ضرورٍة؛ كقوله 
  ]الطويل [  -الطُّفَيل  هو عامر بن
  أََبى اهللاُ أَنْ أَْسُمْو َبأُمِّ َوالَ أَبِ... فََما َسوََّدْتين َعاِمٌر َعْن وَِراثٍَة  -١١٤٥

والذي عندي أنه استثقل « ، وقال ابُن عطية » الَِّذي « وملَّا سكَّن الواَو ، ُحِذفَت للساكن بعدها ، وهو الالُم من 
مل جيئ يف الكالم واٌو مفتوحةٌ « : وقال اخلليل » قبلها متحرٌِّك؛ لقلِِّة جميئها يف كالمهم  الفتحةَ على واو متطرِّفٍة

قبل الواو  -ما كانت  -، وهو ولُد اِحلَمارِ ، وكذلك احلركة » مجع َعفْو « َعفَْوة » متطرفةٌ قبلها فتحةٌ إال قوهلم 
، يعين مفتوحةً ، مفتوحاً ما قبلَها ، وهذا « لقلَِّة جميئها » : قوله ف: قال أبو حيَّان . انتهى « املفتوحِة فإنَّها ثقيلةٌ 

: إمَّا أَنْ تكونَ ضمةً ، أو كسرةً ، أو فتحةً ، فإنْ كاَنتْ ضمَّةً : الذي ذكره فيه تفصيلٌ ، وذلك أنَّ احلركةَ قبلها 
لك مجيُع أمثلِة املضارع الداخلِ عليها حرف فإمَّا أَنْ يكونَ ذلك يف اسم أو فعلٍ ، فإنْ كان يف فعلٍ ، فهو كثٌري ، وذ

اغُْزَونَّ » : ، وكذلك األمر؛ حنو « هلَ يَْغُزَونَّ » ، والذي ِحلقَه نونُ التوكيد منها؛ حنو « لَْن َيْغُزَو » : نصبٍ؛ حنو 
ىل الواو يف التعجُّب ، َسُرَو الرَُّجل؛ حىت إن ذوات الياء ُتَردُّ إ: يف التعجب؛ حنو « فَُعلَ » ، وكذا املاضي على « 

فإمَّا أن يكونَ مبنّياً على : ، على ما قُرَِّر يف بابِ التصريف ، وإنْ كان ذلك يف اسم « لَقَُضوَ الرَُّجلُ » : فيقولون 
َعْرقُوة وَتْرقُوة وقمحدوة ، وإنْ كان قبلها فتحة ، فهو قليل؛ كما ذكر اخلليل ، : هاِء التأنيث ، فيكثر أيضاً؛ حنو 

، وهي « فَرَِوة » مجع « أَفْرَِوة » الغازي والغازية ، وَشذَّ من ذلك : كان قبلها كسرةٌ ، قُِلبت الواُو ياًء؛ حنو  وإن
مجع ُمقَْتو ، وهو السائسُ اخلاِدُم ، « َمقَاِتَوة » املستوون يف الشَّرِّ ، و : وهم « سََواسَِوة » َمْيلََغةُ الكَلْب ، و 
اسمٍ غري ملتبسٍ بتاِء التأنيِث ، فليس ] يف [ املراد بالقليل واٌو مفتوحةٌ متطرِّفة مفُْتوٌح ما قبلها  وَتلَخََّص من هذا أنَّ

  .بظاهر « والَّذي عندي إلَى آخره » قولُ ابن عطية 

ِد ، وقيل بدلٌ يف النكاح للعه» أل « الوِليُّ و : الزوُج ، وقيلَ : قيل } الذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النكاح { : واملراُد بقوله 
  ]الطويل : [ نكاُحه؛ كقوله : من اِإلضافِة ، أي 

  ِمَن اجلُوِد ، َواَألْحالُُم غَْيُر َعوَازِبِ... لَُهْم ِشيَمةٌ لَْم ُيْعطَِها اُهللا غَْيَرُهْم  -١١٤٦
قَْدةِ النِّكَاحِ؛ كما بيده ِحلُّ ُع: يف الكالمِ حذٌف ، تقديره : وقال بعضهم . أحالمُهم ، وهذا رأُي الكوفيِّني : أي 

، أي َعقَْد ُعقَْدِة النكاح ، وهذا يؤيِّد أنَّ املراَد ]  ٢٣٥: البقرة [ } َوالَ تعزموا ُعقَْدةَ النكاح { : قيل ذلك يف قوله 
  .الزَّْوُج 

  فصل فيمن بيده عقدة النكاح
  .البنهم بنصِف املهرِ املطلقاتُ يعفُون عن أزواجهنَّ ، فال يط: أي » َيعفُونَ « : املراد بقوله 
، وسعيُد بن ُجبري ، والشعيب  -رضي اهللا عنه  -فقال علي بن أيب طالب } الذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النكاح { واختلفوا يف 

  .هو الزَّوج ، وبه قال أبو حنيفة : ، وُشرَيٌح ، وجماهٌد ، وقتادة 



، واحلسُن ، والزهريُّ ، وربيعةُ    .الويل ، وبه قال أصحاُب الشَّافعيِّ  هو: وقال علقمةُ ، وعطاُء 
  :واحتج اَألوَّلون بوجوٍه 

  .أنَّه ليس للوِلّي أَنْ يهب مهَر وليَّته ، صغريةً كانت ، أو كبريةً : األول 
أنَّ الَّذي بيد الوِلّي هو عقُد النكاحِ ، فإذا عقد ، فقد حصل النكاُح ، والعقدةُ احلاصلةُ بعد العقِد يف يِد : الثاين 

  .الزَّوج ، ال يف يِد الويل 
أنا أَحقُّ : أَنَُّه تزوج امرأةً وطلَّقها قبل أن يدخل هبا ، فأكمل الصداق ، وقال : روي عن ُجبري بن مطعم : الثالث 

  .بالعفوِ ، وهذا يدل على أنّ الصحابةَ فهموا من اآلية العفو الصادر من الزوج 
  .واحتج القاِئلون بأّنه الوَِليُّ بوجوٍه 

  .أن عفو الزوج هو أن يعطيها املهَر كُلَُّه ، وذلك يكون هبةً ، واهلبةُ ال ُتسمَّى عفواً : أحدها 
وأُجيبوا بأنه كان الغالب عندهم ، أَنْ يسوق املهَر كُلَّه إليها ، عند التزوج ، فإذا طلّق ، فقد استحقَّ املُطَالبة بنصفِ 

  .عفا عنها ما ساقَُه إليها ، فإذا ترك املطالبة ، فقد 
{ : فالنٌ وجد املالَ عفواً َصفْواً ، وقد تقدَّم وجهه يف تفسري قوله تعاىل : وأيضاً ، فالعفو قد يُراد به التسهيلُ ، يقال 

أَنْ يبعث إليها كُلَّ الصداقِ على وجهِ : فعلى هذا عفو الرجل ]  ١٧٨: البقرة [ } فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشْيٌء 
  . السُهولِة

{ فلو كان املراُد ب } َوإِن طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ { : أَنَّ ذكر الزَّوج ، قد تقدَّم يف قوله تعاىل : الثاين 
أَْو َتْعفُو على سبيل املخاطبِة فلمَّا عّبر عنه بلفظ الغائب ، عِلْمنا : هو الزوج ، لقال } الذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النكاح 

  .الغائب ، عِلْمنا أَنَّ املراَد منه غُري اَألزواج 

: وأجيبوا بأَنَّ سبب الُعدُولِ عن اخلطاب إىل الغيبة؛ التنبيه على املعىن الذي ألجله رغب الزوج يف العقد ، واملعىن 
ما فارقها الزوج ، أَْو َيْعفُو الزوج الذي حبسها مالك عقد نكاحها عن األزواج ، ومل يكن منها سبب يف الفراق وَإِنَّ

  .فال جرم كان حقيقاً بأَالَّ ينقصها من مهرِها شيئاً 
أَنَّ الزوج ليس بيده َعقُْد ُعقْدة النكاح أَلْبَةَّةَ؛ ألنه قبل النكاح كان أَْجنبّياً عن املرأة ، وال قُْدرة له على : الثالث 

نكاُح ، وال قُْدرة له على إجياد املوجوِد ، بل له التصرف فيها بوجٍه من الوجوِه ، وأمَّا بعد النكاح ، فقد حصل ال
  .أثبت العفو ملن يف يِده ، ويف قُدرته عقد النكاح  -تعاىل  -قدرةٌ على إِزالة النكاح ، واهللا 

» أَقَْربُ  «، و » َعفُْوكُْم « يف حملِّ رفع باالبتداء؛ ألنه يف تأويل » أَنْ َتْعفُوا « : } َوأَن تعفوا أَقَْرُب { : قوله تعاىل 
: باخلطاب ، واملراُد الرجالُ والنساُء ، فغلََّب املذكَّر ألنه األصلُ ، والتأنيث ، قلَت » َتْعفُوا « خربه ، وقرأ اجلمهور 

فَألنَّ الكمال : فاللفظ الدالُّ على املذكر هو اَألصل ، والدالُّ على املؤنَِّث فرٌع عليه ، وأمَّا املعىن » قَاِئَمة « 
غُلِّب التذْكري ، والظاِهُر أنه لألزواج خاصَّةً؛  -ر ، والنُّقصانَ لإلِناِث؛ فلهذا مىت اجتمع املذكُر ، واملؤنثُ للذُّكو

 -} الذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النكاح { : ألهنم املخاطبون يف صدر اآليِة ، وعلى هذا فيكونُ التفاتاً من غائبٍ ، وهو قوله 
« إىل اخلطابِ األولِ يف صدرِ اآلية ، وقرأ الشَّعيبُّ وأبو هنيك  -] وهو املختاُر [  -وجُ على قولنا إنَّ املراَد به الز

؛ ألنه للجنس } الذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النكاح { : بياء من حتت ، قال أبو حيَّان جعله غائباً ، وُجِمع على معىن » َيْعفُوا 
، فلمَّا دخل الناصُب ، ُحِذفت نونُ الرفعِ ، مث » َيْعفُُوونَ « أصله » وا َوأْنْ َيْعفُ« : ال ُيراد به واحدق يعين أنَّ قوله 

ُحِذفَت الواُو اليت هي الُم الكلمِة ، وهذه الباقية هي ضمُري اجلماعِة ، ُجِمَع على معىن املوصُول؛ ألنه وإِنْ كان 
وهو أن تكونَ الواوُ الَم الكلمِة ، ويف هذا  مفرداً لفظاً ، فهو جمموعٌ يف املعىن؛ ألنه جنٌس ، ويظهر فيه وجٌه آخُر ،



الفعل ضمٌري مفرٌد يعوُد على الذي بيده ُعقدةُ النِّكَاح ، إال أنه قَدَّر الفتحةَ يف الواوِ استثقاالً؛ كما تقدَّم يف قراءِة 
  .وأَنْ َيْعفُو الذي بيده عقدةُ النِّكاح : احلسن ، تقديره 

تتعدَّى تارةً » أَقَْرُب « بل هي للتعليل ، و : وهي هنا للتعديِة ، وقيلَ » قَْرُب أَ« متعلٌِّق ب } للتقوى { : قوله 
، ]  ١٦: ق [ } َوَنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الوريد { : ؛ كقوله تعاىل » إِلَى « بالالم ، كهذه اآليِة ، وتارةً ب 

ا ، وهذا مذهُب الكوفيني ، أعىن التجوَُّز يف احلروِف ، بل هي مبعناه: ، وقيل » الالم « مبعىن » إِلَى « وليست 
  .يف هذا املوضع يتقاَرُب » إِلَى « ومعىن الالمِ و 

] معًنى [ ، إالَّ أَنَّ الالَم هنا َتُدلُّ على » أَقَْرُب ِمَن التقَوى ، وإِلَى التقَْوى « : جيوزُ يف غري القرآن : وقال أبو البقاء 
العفو أَقرُب ِمْن أَْجلِ التقوى ، والالم تدلُّ على علَّة قُرب : ، فمعىن الالمِ » ِمْن « وغري معىن ، » إِلَى « غري معىن 

أَقَْربُ « ، و » أَْنَت أَقَْربُ إِلَيَّ « : يقارُب التقوى؛ كما تقول : أقرُب إىل التقوى ، كان املعىن : العفو ، وإذا قلَت 
والتقَوى قريَبْين ، ولكنَّ العفَو أشدُّ قُرباً من التقَوى ، وليس معىن اآلية على  يقتضي أن يكون العفو» ِمَن التَّقَْوى 

  .للتعدية » إِلَى « فجعل الالم للعلة ، ال للتعدية ، و . انتهى . هذا 
وتفضيالً؛ حنو  واعلم أَنَّ ِفْعلَ التعجُّب ، وأفعلَ التفضيلِ يتعدَّيان باحلرِف الذي يتعدَّى به فعلهما قبل أن يكونَ تعجُّباً

فإِنْ كان الفعلُ ُيفهم علماً أو َجْهالً ، تعدَّيا : ، وإِنْ كان من متعدٍّ يف األصلِ » َما أَزَْهدَنِي ِفيِه َوُهَو أَْزَهُد ِفيِه « : 
أَْنتَ « و » َك لَِزْيٍد َما أَْضرََب« : ، وإِنْ كان ال يفهم ذلك ، تعدَّيا بالالمِ ، حنو » ُهَو أَْعلَُم بالِفقْهِ « : بالباِء؛ حنو 

َما أََحبَّ زَْيداً ِفي « : ، حنو » يف « إِالَّ يف باب احلُبِّ والبُْغضِ ، فإهنما يتَعدَّيان إىل املفعول ب » أَْضَرُب ِلَعمرو 
زَْيٌد « ، حنو » إِلَى « وإىل الفاعل املعنويِّ ب » َعمرو ، َوأَْبَغَضُه ِفي خَاِلٍد ، وهو أََحبُّ يف بكرٍ ، وأَبَْغُض يف َخاِلٍد 

  .إِنَّ َعْمراً ُيِحبُّ َزْيداً ، وهذه قاعدةٌ جليلةٌ : ، أي » أََحبُّ إِلَى عمرو من خاِلٍد ، وَما أََحبَّ زَْيداً إِلَى َعْمرو 
َوى بدلٌ من واو ، أقرُب للتقَوى من تَْرِك الَعفْوِ ، والياُء يف التق: واملفضَّلُ عليه يف اآليِة الكرميِة حمذوٌف ، تقديُره 

  .وواوها بدلٌ من ياٍء؛ ألهنا من َوقَْيُت أَِقي وِقَاَيةً ، وقد تقدَّم ذلك أوَّلَ السورة 
  فصل

وإنَّما كان العفو أقرب إىل ُحصُول التقوى؛ ألن َمْن مسح بترك َحقِّه ، فهو حمسٌن ، وَمْن كان ُمْحسِناً ، استحقَّ 
قى بذلك الثواب ما هو دونه ِمَن العقاب ، وأيضاً فإن هذا الصنع يدعوه إىل الثواب ، وإذا استحق الثواب ، فقد ات

  .ترك الظُّلم ، وترك الظلم تقوى يف احلقيقة؛ ألن َمْن مسح حبقِّه تقرُّباً إىل ربه ، كان أبعد ِمْن أَنْ يظلم غريه 
؛ ألهنا واٌو ضمري ، وقرأ ابن يعمر » َتْنسَوا « قرأ اجلمهور بضمِّ الواو ِمْن } َوالَ تَنَسُواْ الفضل َبْيَنكُْم { : قوله 

تَْنَسوا « ؛ تشبيهاً بواو الضمري ، وقال أبو البقاء يف واوِ » لَو « كما َضّموا الواو من » لَْو « بكسرها تشبيهاً بواو 
َس قراءاٍت ، ، وكان قد قَدَّم فيها مخ]  ١٦: البقرة [ } اشتروا الضاللة { من القراءات ووجوهها ما ذكرناه يف » 

  .فظاهُر كالمه عوُدها كلِّها إىل هنا ، إالَّ أنه مل ُينْقَل هنا إال الوجهان اللذان ذَكَْرُتهما 

وهي قراءة متمكِّنةٌ يف املعىن؛ ألنه موضُع َتنَاسٍ ، ال « : قال ابن عطيَّة » َوالَ َتنَاَسوا « : وقرأ علي رضي اهللا عنه 
على باب املفاعلِة ، وهي مبعىن املتاركِة ، ال مبعىن السهو ، وهو « : ، وقال أبو البقاء »  نِْسَياٍن ، إالَّ على التشبيه
  .قريٌب من قولِ ابن عطيَّة 

  .فيه وجهان « َبيَْنكُْم » : قوله تعاىل 
  .« َتْنسَوا » أنه منصوٌب ب : أحدمها 



اً بيَنكثْم ، واألولُ أَوْلَى؛ ألنَّ النهَي عن ِفْعلٍ يكونُ أنه متعلٌِّق مبحذوٍف على أنَّه حالٌ من الفضل ، أي كائن: والثاين 
إفضال بعضكم ىل بعض بإعطاء الرجل متاَم الصداقِ ، أو : بينَهم أبلغ من فعلٍ ال يكونُ بيَنُهم واملرادُ بالفضلِ ، أي 

إِنَّ اهللا بَِما َتْعَملُونَ { : يد ، فقال ترِك املرأَِة نصيبها ، حثَّهما مجيعاً على اإلحسان ، مث ختم اآلية مبا جيري جمرى التهد
  .} َبِصريٌ 

ال خيفى عليه عفوكم ، : هذا خٌرب يف ضمنه الوعد للمحسنني ، واِحلرمانُ لغري احملسنني ، أي : قال القرطيب 
  .واستقضاؤكم 

فَإِنْ ِخفُْتْم فَرِجَالًا أَوْ ُركَْباًنا فَإِذَا أَِمْنُتْم فَاذْكُرُوا  )٢٣٨(َحاِفظُوا َعلَى الصَّلَوَاِت َوالصَّلَاِة الُْوسْطَى َوقُوُموا ِللَِّه قَانِِتَني 
  ) ٢٣٩(اللََّه كََما َعلََّمكُْم َما لَْم َتكُونُوا َتْعلَُمونَ 

  :هنا قوالن » فَاَعلَ « يف : } َحاِفظُواْ { : قوله تعاىل 
« ُت اللصَّ ، وملَّا ضمَّن احملافظة معىن املواظبِة ، عدَّاها ب ، كطاَرقُْت النَّْعلَ ، وعاقَْب» فَِعلَ « أنه مبعىن : أحدمها 

  .» َعلَى 
احفَظْ هذه الصالةَ حيفظْكَ : بني العبِد وربِّه ، كأنه قيل : على باهبا من كوهنا بني اثنني ، فقيلَ » فَاَعلَ « أنَّ : الثاين 

  :وحفظُ الصَّالة للُمصلِّي على ثالثة أوجٍه . ك احفَظْها َتْحفَظْ: بني العبِد والصالِة ، أي : اُهللا ، وقيل 
  ] . ٤٥: العنكبوت [ } إِنَّ الصالة تنهى َعنِ الفحشآء واملنكر { : أهنا حتفظه ِمَن املعاصي؛ كقوله : األول 
إِنِّي {  :، وقال اهللا ]  ٤٥: البقرة [ } واستعينوا بالصرب والصالة { : حتفظه من الَباليا ، واِملَحن؛ لقوله : الثاين 

  .معكم بالصَّرب ، واحلفظ : أي ]  ١٢: املائدة [ } َمَعكُْم لَِئْن أَقَمُْتُم الصالة َوآتَْيُتْم الزكاة 
  .مبعىن تشفُع له؛ ألن الصالة فيها القرآنُ؛ والقرآن يشفع لقارئه ، وهو شاِفٌع ُمَشفٌَّع : حتفظُه : الثالث 

فْظ جارياً جمرى الفاعلني؛ إذْ كان الوجوُب حاثّاً على الفعلِ ، وكأنه ويكون وجوُب تكرير اِحل: وقال أبو البقاء 
فالوعُد من اِهللا ، والقَُبولُ من موسى ]  ٥١: البقرة [ } َواَعْدَنا موسى { شريُك الفاعلِ للحفظ؛ كما قالوا يف 

فِْظ وفيه نظٌر؛ إذ املفاعلةُ ال تُدلُّ على وهو تكريُر احل» اْحفَظُوا « معىن ال يُوَجُد يف » َحاِفظُوا « مبنزلةِ الوعد؛ ويف 
  .تكريرِ الفعلِ ألبتةَ 

َمن كَانَ َعُدّواً للَِّه { : ذكر اخلاصَّ بعد العامِّ ، وقد تقدَّم فائدته عند قوله تعاىل } والصالة الوسطى { : قوله تعاىل 
ميدح الرسول عليه والصالة  -سِط؛ كقوله فعلى معناها التفضيلُ ، فإهنا مؤنثةٌ لألو: والُوسطى ]  ٩٨: البقرة [ } 

  ]البسيط : [  -والسالم 
  َوأَكَْرَم النَّاسِ أُما بَرَّةً َوأَبَا... َيا أَْوَسطَ النَّاسِ طُّراً ِفي َمفَاِخرِِهْم  -١١٤٧

ى معناها متوسِّطٌ بني شيئني؛ ألنَّ فُْعل: الوسط الذي هو اخلياُر ، وليست من الوسِط الذي معناه ] من [ وهي 
 التفضيلُ؛ وال ُيْبىن للتفضيل ، إال ما َيقَْبلُ الزيادةَ والنقَص ، والَوَسطُ مبعىن الَعْدل واخليارِ يقبلُهما خبالِف املتوسِِّط

  .بني الشيئني؛ فإنه ال َيقَْبلُهما ، فال ينبين منه أفعلُ التفضيل 
» َوالصَّالَةَ «  -رضي اهللا عنها  -يداً ، وقرأَْت عائشةُ بإعادة حرِف اجلرِّ توك» َوَعلَى الصَّالَةِ « : وقرأ علي 

  :بالنصبِ ، وفيها وجهان 
  .على االختصاصِ ، ذكَره الزخمشريُّ : أحدمها 
  . -إن شاء اهللا تعاىل  -َمَرْرُت بزيٍد َوَعْمراً ، وسيأيت بياُنه يف املائدة : على موضع اجملرورِ قَْبلَُه؛ حنو : والثاين 



والَْزُموا الصَّالة الُوْسطَى : بالنصب على اِإلغراء أي » والصَّالَةَ الُوسْطَى « وقرأ أبو جعفر الواسطي :  قال القرطيب
بالصَّاِد؛ جملاوَرة الطاِء؛ ألهنما ِمْن واحٍد ، ومها لغتان؛ » الُوْصطَى « وكذلك قرأ احللواين ، وقرأ قالُونُ ، عن نافع 

  .كالصراط وحنوه 
  فصل

النكاح ، والطالقِ ، والُعقُوِد ، أتبعه بذكر اَألحكامِ املتعلِّقة مبصاحل : حكام املتعلّقة مبصاحل الدُّنيا ِمْن بيان ملّا ذكر األ
  .اآلخرة 

َحاِفظُواْ َعلَى { : وأَمجع املسلمون على وجوب الصلوات اخلمس ، وهذه اآليةُ تدلُّ على كوهنا َخْمساً؛ ألن قوله 
يدلُّ على شيٍء زائدٍ } والصالة الوسطى { : ثة ِمْن حيثُ إِنَّ أَقلَّ اجلمع ثالثةٌ ، مث قال تدل على الثَّال} الصلوات 

عن الثالثة؛ وإالَّ لزم التكراُر ، واألصلُ عدمُه ، مث إنَّ الزَّائد ميتنع أَنْ يكون أربعةً ، ألهنا ال يبقى هلا وسطى فال ُبدَّ 
حىت حيصلَ به للجموع واسطةٌ ، وأقلُّ ذلك مخسةٌ ، فدلَّت هذه اآليةُ على أن وأَنْ ينضمَّ إىل تلك الثالثة عدٌد آخٌر؛ 

إنَّ املراد من الُوسْطَى ما يكونُ وسطاً : الصلوات املفروضات مخٌس هبذا الطَّريق ، وهذا االستبدال إمنا يتم ، إذا قُلنا 
  .يف العدد ، ال ما يكون وسطاً بسبب الفضيلة 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  فصل
  .هذه اآليةُ وإِنْ دلّت على وجوب الصلوات اخلمس لكنَّها ال تدلُّ على أوقاهتا 

  :واآلياُت الدالةُ على تفصيل اَألوقاِت أَربٌع : قالوا 
  ] . ١٧: الروم [ } فَُسْبحَانَ اهللا ِحَني ُتْمُسونَ َوِحنيَ ُتصْبُِحونَ { : اىل قوله تع: أحدها 
« صلُّوا ِهللا حني متسون ، أراد به صالة املغربِ ، والِعَشاِء ، : فسبِّحوا اَهللا ، معناه : أي » سُْبَحانَ اِهللا « : فقوله 

، صالة الظهر » ِحنيَ ُتظْهُِرونَ « العصر ، و ] صالة [ أراد به » َعشّياً « أراد صالة الصُّبح ، و » َوِحَني ُتْصبُِحونَ 
.  

زواهلا » الدلوك « أراد ب ]  ٧٨: اإلسراء [ } أَِقمِ الصالة ِلُدلُوِك الشمس إىل غََسقِ الليل { : قوله تعاىل : الثانية 
]  ٧٨: اإلسراء [ } ْرآنَ الفجر َوقُ{ : صالةُ الظهر ، والعصر ، واملغرب ، والعشاء ، مث قال : ، فدخل يف اآلية 

  .أراد صالة الصُّبح 
: طه [ } َوسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشمس َوقَْبلَ غُُروبَِها َوِمْن آَنآِء الليل فَسَبِّْح َوأَطَْراَف النهار { : الثالثة 
أو قبل غروهبا ، فالليل والنهاُر داخالن يف هاتني  َألنَّ الزمان إِمَّا أَنْ يكون قبل طُلُوعِ الشَّمسِ ،: قالوا ]  ١٣٠

  .اللفظتني 
» طَرَفَي النََّهارِ « فاملراد ب ]  ١١٤: هود [ } َوأَِقمِ الصالة طََرفَيِ النهار َوُزلَفاً مَِّن الليل { : قوله تعاىل : الرابعة 

  .املغرب ، والعشاء » وُزلْفاً من الليل « الصُّبُح والَعْصر ، وبقوله 
  فصل يف الصالة الوسطى

  :اختلفوا يف الوسطى على سبعة مذاهب 
ملّا مل يبينها بل خصَّها مبزيد التوكيد ، جاز يف كُلِّ صالٍة أَنْ تكون هي الوسطَى ، فيصري  -تعاىل  -أنَّ اهللا : األول 

ضان ، وأخفى ساعةَ اإلجابةَ يف ذلك داعياً إىل أداء الكل بصفةِ الكمالِ ، والتمام؛ كما أّنه أخفى ليلة القَْدرِ يف رم
يوم اجلُُمعِة ، وأَْخفَى امسه اَألعظم يف مجيع اَألمساِء ، وأخفى وقَت املوِت يف األوقات؛ ليكون املكلَّف خاِئفاً من املوتِ 

  .يف كل األوقات ، وهذا قولُ مجاعٍة من الُعلَماِء 
  .حاِفظ على الصلوات كُلِّها تصبها : الوسطى ، فقال سأل رجلٌ زيد بن ثابٍت ، عن الصالة : قال حممَّد بن سريين 

الُوسطى واحدة منهن ، فحاِفظ على الكُلِّ تكُنْ : قال ابن عمر : وعن الربيع بن خيثم أّنه سأله واحٌد عنها ، فقال 
  .فإنْ حافظَت عليهن ، فقد حافظت على الوسْطى : حمافظاً على الوسطى ، مث قال الربيع 

هي الوسطى من الطاعات ، : لوسطى هي جمموُع الصلوات اخلَْمس؛ َألن هذه الصلوات اخلمس أَنَّ ا: الثاين 
أعالها شهادةث أَنْ ال إله إال اهللا ، وأدناها إماطة األذى ، فهي واسطة : أنَّ اِإلميان بضٌع وسبعون درجة : وتقريره 

  .بني الطرفني 
من أشتراط اخلُطبة ، : ، وهلا شروط ليست لبقيَّة الفرائض  الوسطى صالةُ اجلمعة؛ ألن وقتها وسطُ النهارِ: وقيل 

واَألربعني ، وال تصلي يف اِملْصر أكثر ِمْن مجعٍة واحدٍة ، إِالَّ أَنْ تدُعو احلاجة إىل أكثر منها؛ وتفوتُ بفواِت وقتها وال 
  .تقضى؛ ألن العطف يقتضي املغايرة 



وابن عباس ، وابن عمرو وجابر بن عبداهللا ، ومعاذ وأيب أمامة  أهنا صالةُ الصبح ، وهو قول علي وعمر: الثالث 
  :واستدلُّوا بوجوه . الباهِلّي ، وهو قول عطاء ، وطاوسٍ ، وعكرمة وجماهد ، وإليه ذهب مالٌك ، والشافعي 

قية ، وال أنَّ هذه الصالة ُتؤدَّى بعد طُلُوع الفجر ، وقبل طلوع الشمس ، وهذا الزمان ليس فيه ظُلمة با: أحدها 
  .ضوء تام فكأّنه ليس بليلٍ وال هنارٍ ، فكان ُمتوسِّطاً بينهما 

املغرب ، والعشاء؛ وصالةُ الصبح : الظهر ، والعصر؛ ويف الليل صالتان : أَنََّ النهار حصل فيه صالتان : وثانيها 
  .كاملتوسطة بني صاليت الليل ، وصاليت النهار 

  .صالة املغرب  هذه املعاين حاِصلةٌ يف: فإنْ قيل 
  .أنَّا نرجِّح صالة الصُّبح على صالة املغرب؛ بكثرة الفضائلِ ، على ما سيأيت إِنْ شاء اهللا تعاىل : فاجلواُب 

املغرُب والِعشاُء ، وصالة الصبح منفردةٌ بوقِت واحٍد؛ فكانت : أَنَّ الظهر ، والعصر صالتا مجعٍ ، وكذلك : وثالثها 
  .وسطاً بينهما 

وقد ثبت أَنَّ املراد منه صالةُ الفجر ، ]  ٧٨: اإلسراء [ } إِنَّ قُْرآنَ الفجر كَانَ َمْشُهوداً { : قوله تعاىل  :ورابعها 
يعىن تشهُده مالئكةُ الليل ومالئكةُ النهار ، فال جتتمُع مالِئكةُ الليل ومالئكةُ النهار يف وقٍت واحد ، إِالّ يف صالِة 

  .قد أخذت بطريف الليل والنهار من هذا الوجه؛ فكانت كالشيِء املتوسِّط  الفجر؛ فثبت أَنَّ صالةَ الفجرِ
وصالة الصبح خمصوصةٌ بطول القيام ، والقنوت ، وهذا ضعيف ، } َوقُوُمواْ للَِّه قَانِِتَني { : قوله تعاىل : وخامسها 

 هذه الكلمة ، وال ُنَسلّم أَنَّ القنوت ألنه يقال ال ُنسلُِّم أَنَّ املراد بالقنوت طولُ القيام ، كما سيأيت يف تفسري
  .خمصوص بالفجر؛ بل يقنت يف سائر الصَّلوات إِذَا نزل باملسلمني ، إِالَّ فال قنوت يف شيٍء من الفرائض 

 أَنَُّه تعاىل إنَّما أفردها بالذكر؛ َألجل التأكيد؛ ألهنا أحوجُ الصلوات إىل التَّأكيد ، إِذْ ليس يف الصلواِت: وسادسها 
أشّق منها؛ ألهنا جتب على الناس يف ألذ أوقاِت النَّوم؛ فيترك النوَم اللذيذ إىل استعمال املاء البارِِد ، واخلُروج إىل 

  .املسجد والتَّأهب للصالة ، وال َشكَّ أن هذا شاق صعٌب على النفس 
  :ا وجوه أهنا أفضلٌ الصلواِت ، فوجب أَنْ تكونَ هي الوسطى ، ويدل على فضيلته: وسابعها 

فختم طاعاهتم بكوهنم ُمْستغفرين باَألسحارِ ]  ١٧: آل عمران [ } واملستغفرين باألسحار { : قوله تعاىل : األول 
لن يتقّرب املتقّربون إيلّ « : حاكياً عن َرّبه  -عليه الصالة والسالم  -، وأَعظُم أَنواع االستغفار الفرائُض؛ لقوله 

  .» لَيْهِْم ِمبثْل أََداِء ما افترضُت َع
  .ُروَِي أَنَّ التكبرية اُألوىل فيها يف اجلماعة خٌري ِمَن الدُّْنيا وما فيها : الثاين 

  .مرَّة قبل طُلُوع الفجر ، ومرةً بعده : أنه ثبَت أَنَّ صالة الصبح خمصوصة باألَذاِن مرَّتني : الثالث 
  .إليقاِظ الناس من نوِمهم ، وتأهبهم : فاألول 
  .عالُم بدخول الوقت اِإل: والثاين 
  وقال يف النور} َوقُْرآنَ الفجر { أَنَّ اهللا ّمساها بأمساء ، فقال يف بين إسرائيل : الرابع 

 -وقال عمر ]  ١٧: الروم [ } َوِحَني ُتْصبُِحونَ { وقال يف الروم ]  ٥٨: النور [ } مِّن قَْبلِ صالة الفجر { 
  .صالة الفجر ]  ٤٩: الطور [ } ْدبَاَر النجوم وَإِ{ أن املراد من قوله  -رضي اهللا عنه 

. ٢-١: الفجر [ } والفجر َولَيالٍ َعْشرٍ { : أن اهللا تعاىل أقَسَم هبا ، فقال : اخلامس   [  
قلنا ]  ٢-١: العصر [ } والعصر إِنَّ اإلنسان لَِفى ُخْسرٍ { : بالعصر فقال  -أيضاً  -قد أقسم اهللا تعاىل : فإن قيل 

َوأَِقمِ الصالة طََرفَيِ { : املراد منه القسم بصالة العصر ، لكن يف صالة الفجرمزيُد تأكيٍد وهو قوله  سلمنا أن: 



فكما أنّ أحَد الطرفني ، وهو الصبُح ، وهو واقٌع قبل الطلُوع والطرف اآلخُر هو املغرب؛ ]  ١٤: هود [ } النهار 
هود [ } َوأَِقمِ الصالة طََرفَيِ النهار { : به ، مع التأكيد بقوله  ألنه واقٌع قبل الُغُروب ، فقد اجتمع يف الفجر القسُم

  .هذا التأكيُد مل يوجد يف العصر ]  ١٤: 
الصالةُ خٌري من النَّومِ ، وهذا غُري حاصل يف سائر : أن التثويب يف أذان الصُّبح معتٌرب ، وهو قولُ املؤذن : السادس 

  .الصلواِت 
ا قام ِمْن نوِمه فكأنه كان معُدوماً ، مث صار موجوداً أو كان َمْيتاً ، مث صار حياً ، فإذا شاهد أَنَّ اإلنسان إذ: السابع 

العَْبُد هذا األمر العظيم ، فال شكَّ أنَّ هذا الوقت أليُق اَألوقاِت ، بأَن يظهر العبُد اخلضوع ، والذلة واملسكنة يف 
  .هذه العبادة 

كنا نرى أنَّها : أنه ُسِئل عن الصالِة الوسطى ، فقال  -رضي اهللا عنه  - ُروي عن علي بن أيب طالب: وثامنها 
  .الفجُر 

  .هذه هي الصالةُ الوْسطى : أنَّه صلى الصبح ، مث قال  -رضي اهللا عنه  -وعن ابن عباس 
بن زيٍد ، وهو أَنَّهُ صالةُ الظهرِ ، وهو قول عمر ، وزيدٍ بن ثابت ، وأيب سعيد اخلدري ، وأُسامة : القول الرابع 

  :قول أيب حنيفة ، وأصحابه ، واحتجُّوا بوجوه 
  .أن الظهَر كان شاقّاً عليهم؛ لوقوعه يف وقِت القَْيلُولة ، وشدَِّة احلرِّ ، فصرُف املبالغة فيه أوىل : األول 
الصلواِت على  كان يصلي باهلاجرة ، وكان أثقلَ -صلى اهللا عليه وسلم  -روى زيد بن ثابت أَنَّ النيب : الثاين 

لَقَْد َهَمْمُت أَنْ أُْحرَِّق َعلَى قَْومٍ « : أصحابه ، ورمبا مل يكُن وراءه إالّ الصَّفُّ ، والصَّفَِّا ، فقال عليه الصالة والسالم 
  .فنزلت هذه اآليةُ » الَ َيشَْهُدونَ الصَّالَة يف ُبُيوهتم 

 املكتوباِت صالة تقع يف وسِط النهارِ ، وهي أَوسطُ صالةِ أن صالة الظُّهر تقع يف وسط النهار ، وليس يف: الثالث 
  .النَّهارِ يف الطول 

الظهَر ، فلّما فرغُوا سأَلُتهم عن  -صلى اهللا عليه وسلم  -صليُت مع أصحابِ النيب : قال أبو العالية : الرابع 
  .اليت صلَّيَتها : الصالِة الوسطى فقالوا 

َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواِت والصَّالَة الُوْسطَى َوَصالَةَ « أهنا كانت تقرأ  - عنها رضي اهللا -روي عن عائشة : اخلامس 
  . -صلى اهللا عليه وسلم  -، وكانت تقولُ مسعُت ذلك من رسول اهللا » الَعْصرِ 

لذي قبل العصر وجُه االستداللِ أهنا عطفت صالةَ الَعْصرِ على الصالِة الُوْسطى ، واملعطوُف عليه قبل املعطُوِف ، وا
  .هي صالةُ الظهر 

ُروي أنَّ قوماً كانوا عند زيد بن ثابٍت ، فأرسلوا إىل أُسامة بن زيٍد ، وسأَلُوه عن الصَّالةِ الُوسطى ، فقال : السادس 
  .هي صالةُ الظهرِ كانت تقاُم يف اهلَاجِرة : 

يف صالِة الظهر ، فََدلَّ على أّنها أشرف ، كانت  -عليه السالم  -روي يف احلديث أن أَول إِمامة جربيل : السابع 
  .فكان صرفُ التَّأكيد إليها أوىل 

أَنَّ صالةَ اجلمعة هي أشرُف الصَّلواِت ، وهي صالةُ الظهرِ فصرف املبالغة إليها أوىل روى اإلماُم أمحُد ، : الثامن 
وَروى أمحُد ، . العصُر ] فقال  [ُسِئل عن الصالة الوسطى  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنَّ النيب : وصحََّحه 

َحاِفظُوا َعلَى « : ُسِئل عن صالِة الوسطى فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : والترمذيُّ ، وصحَّحه 
  .» َوقُوُمواْ للَِّه قَانِِتَني « : مث ُنِسَخت هذه الكلمةُ ، وبقي قولُه » الصَّلَواِت والصَّالِة والُوْسطَى َوَصالةَ الَعْصرِ 



والصالة { : إذا بلغت قوله تعاىل : فإن قيل قد روي أنَّ عائشة أمرت أن يكتب هلا مصحف ، وقالت للكاتب 
َوَصالَةَ « : آذهنا فأمرته أن يكتب } والصالة الوسطى { : فآذِنِّي ، فلما وصل الكاتب إىل قوله تعاىل } الوسطى 

  .هللا عليه وسلم هكذا مسعته من رسول اهللا صلى ا: وقالت » الَعْصرِ 
وقد روى مجاعةٌ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا صالة العصر ، . فاجلواب أن هذا مل يروه غري واحٍد تفرَّد به 

  .كما سيأيت ، وكثرة األدلة ، والرُّواة يرّجح هبا 
يب هريرة ، وأيب أيُّوب ، أهنا صالة العصر ، وهو مرويٌّ عن علّي ، وابن مسعوٍد ، وابن عبَّاسٍ ، وأ: القول اخلامس 

  .وعائشة ، وبه قال إبراهيم النخعي ، وقتادة ، واحلسن ، والضحاك ، ويروى عن أيب حنيفة 
  :واحتجوا بوجوه 

َشَغلُوَنا « : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يوم اخلندق  -رضي اهللا عنه  -روي عن علي بن أيب طالب : األول 
سل : قلنا لعبيدة : وروى زرُّ بن حبيش ، قال » َصالَة الَعْصرِ مأل اُهللا أَْجَوافَُهم َوقُُبورُهم َناراً َعنِ الصَّالَِة الُوسْطَى 

كنَّا نرى أهنا صالة الفجر ، حىت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : علياً عن الصالة الوسطى ، فسأله فقال 
وعن عبداهللا بن » ُوسْطَى َصالَة الَعْصرِ مأل اُهللا أَْجَوافَُهم َوقُُبورُهم نَاراً َشَغلُوَنا َعنِ الصَّالَِة ال« : يقول يوم اخلندق 

حََبَس املشركون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن َصالة العصر ، حتَّى امحرَّت الشمس ، أو : مسعوٍد ، قال 
ةِ الُوْسطَى َصالَة الَعْصرِ مأل اُهللا أَجَْوافَُهم َشَغلُوَنا َعنِ الصَّالَ« : اصفرَّت؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» َوقُُبورُهم نَاراً ، أو َحَشا اُهللا أَجَْوافَُهْم َوقُُبوَرُهْم نَاراً 
َمْن لَْم ُيَحاِفظْ َعلَى َصالَِة الَعْصرِ « :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -أنَّ العصر أوىل بالتأكيد من غريها؛ لقوله : الثاين 

َمْن لَْم ُيَحاِفظْ َعلَى َصالَةِ الَعْصرِ أو َمْن َتَركَ َصالَةَ « :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -، وقوله » ْد ُوِتَر أَْهلَُه َوَمالَُه فَقَ
» أَْجَرُه مَرََّتْينِ  َمْن َحافَظَ َعلَى َصالَِة الَعْصرِ آَتاُه اُهللا« :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -وقوله » الَعْصرِ فَقَْد َحَبطَ َعَملُُه 

  .وألن احملافظة على سائر الصلوات ، أخفُّ وأسهل من احملافظة على وقت العصر أخفى األوقات 

وذلك ألن الصُّبح يدخل وقتها بطلوع الفجر املستطري ضوؤه ، ودخول الظهر بزوال الشَّمس ، واملغرب بغروب 
  .جرم كانت الفضيلة فيها أكثر القرص ، ودخول العشاء مبغيب الشَّفق األمحر ، ال 

  .أنَّ الناس عند العصر يكونون مشغولني مبهماهتم ، فكان اإلقبال عليها أشقُّ : الثالث 
أنَّها متوسطةٌ بني صالٍة هناريَّة ، وهي الظهر ، وصالٍة ليليٍَّة ، وهي املغرب ، وأيضاً ، فهي متوسِّطة بني : الرابع 

  .صالتني بالليل وصالتني بالنهار 
  .» َوَصالَةَ الَعْصرِ « : قد ثبت عن عائشة أهنا قرأت : فإن قيل 

إن هذه قراءة شاذَّة ، وألنه ثبت عن خلق كثري يف أحاديث صحيحٍة أهنا العصر ورووها بغري : فاجلواب أن يقال 
يتعلق به حكمٌ شرعي واوٍ؛ فدل على أنّ الواو زائدةٌ ، وألنَّ الراوي ال جيوز له أن يسقط من احلديث حرفاً واحداً 

.  
  .زيٌد الكرمي والعامل : هذا من باب عطف اخلاصِّ على العامِّ ، أو من عطف الصفات؛ لقولك : أو يقال 

  :أهنا صالة املغرب ، وهو قول عبيدة السلماين وقبيصة بن ذؤيب ، واحتجُّوا بوجهني : والقول السادس 
، وهذا املعىن وإن كان حاصالً يف الصُّبح ، إالّ أن الغرب ترجَّح  أنه بني بياض النَّهار ، وسواد اللَّيل: أحدمها 

وهي أهنا أزيُد من الرَّكعتني؛ كما يف الصبح ، وأقلُّ من األربع؛ كما يف الظهر ، والعصر ، والعشاء ، : بوجوٍه أُخر 
  .فهي وسطٌ يف الطُّول ، والقصر 



ىل ، ولذلك ابتدأ جربيل باإلمامة فيها ، وإذا كان الظهر أوَّل أنَّ صالة الظهر تسمَّى بالصالة األو: الوجه الثاين 
  .الصلوات ، كانت املغرب ، هي الوسطى ، ال حمالة ، وألنَّ قبلها صالة سرٍّ ، وبعدها صالة جهرٍ 

  .املغرب ، والصبح : ألهنا متوسِّطة بني صالتني ال تقصران : أهنا العشاء ، قالوا : القول السابع 
َمْن َصلَّى َصالَةَ الِعَشاِء اآلخَِرِة « : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أّنه قال  -رضي اهللا عنه  -عفَّان  وعن عثمان بن

  .» يف َجَماَعٍة ، كَانَ كَِقَيامِ نِْصِف لَْيلَة 
ة عليه الصَّال -إن الوسطى صالة الصُّبح ، وصالة العصر تبعاً؛ لقوله : وقال أبو بكر األهبري : قال القرطيب 

العصر ، والفجر ، مث : يعىن » إن اْسَتطَعُْتْم أَالََّ ُتْغلَُبوا َعلَى َصالٍَة قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها « :  -والسَّالم 
رؤيبة قال وروى عمَّار بن ] .  ١٣٠: طه [ } َوَسبِّْح بِحَْمِد رَبَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشمس َوقَْبلَ غُرُوبَِها { : قرأ جرير 

يعين » لْن َيِلَج النَّاَر أََحدٌ َصلَّى قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ وقَْبلَ غُرُوبَِها « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : 
امسعوا : قال يف مرضه الذي مات فيه  -رضي اهللا عنه  -العشاء والصبح؛ ألن أبا الدَّرداء : الفجر والعصر ، وقيل 

العشاء والصُّبح ، ولو تعلمون ما فيهما  -حافظوا على هاتني الصَّالتني ، يعين يف مجاعة : من خلفكم  ، وبلِّغوا
  .ألتيتمومها ولو حبواً على مرافقكم 

َنآَء أَمَّْن ُهَو قَانٌِت آ{ : الدعاء ، والذكر ، بدليل قوله تعاىل : القنوت : قال ابن عباس } َوقُوُمواْ للَِّه قَانِِتَني { : قوله 
  }الليل َساجِداً َوقَآِئماً 

ومنه احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قنت يدعو على رعل ، وذكوان ، وعصّية ، وأحياء ] .  ٩: الزمر [ 
  .» أَْم ُهَو قَانٌِت آناَء اللَّْيلِ « : ُمصلِّني؛ لقوله : وقيل . من سليم 

الطاعة ، : القنوت : ، وطاوٌس ، وقتادة ، والضحاك ، ومقاتلٌ وقال الشعيبُّ ، وعطاء ، وسعيد بن جبري ، واحلسن 
  :ويدلُّ عليه وجهان 

  .» كُلُّ قُُنوتٍ يف القُْرآِن فَُهَو طَاَعةٌ « : ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أّنه قال : األول 
[ } فالصاحلات قَانِتَاٌت { : وقال ]  ٣١: زاب األح[ } َوَمن َيقُْنْت مِنكُنَّ للَِّه َوَرسُوِلِه { : قوله تعاىل : والثاين 
قال الكليبُّ ، . فالقنوت عبارةٌ عن كمال الطَّاعة ، وإمتامها واالحتراز عن إيقاع اخللل يف أركاهنا ]  ٣٤: النساء 
  .لكلِّ أهل دينٍ صالةٌ يقومون فيها عاصني فقوموا أنتم هللا يف صالتكم مطيعني : ومقاتلٌ 

كنَّا نتكلّم يف الصالة ، : لسكوت ، وهو قول ابن مسعود ، وزيد بن أرقم ، قال زيد بن أرقم ا: القنوت : وقيل 
} َوقُوُمواْ للَِّه قَانِِتَني { : فنزل قوله تعاىل . فيسلِّم الرجل؛ فريدون عليه ويسأهلم كيف صليتم؟ كفعل أهل الكتاب 

  .فأمرنا بالسكوت ، وهنينا عن الكالم 
عبارةٌ عن اخلشوع ، وخفض اجلناح ، وسكون األطراف ، وترك االلتفات من هيبة اهللا ، :  القنوت: وقال جماهد 

وكان العلماء إذا قام أحدهم يصلي ، يهاب الرمحن ، فال يلتفت أو يقلب احلصى ، أو يعبث ، أو حيّدث نفسه 
  .بشيٍء من أمر الدنيا ناسياً حىت ينصرف 

  .عبارة عن طول القيام : القنوت : وقيل 
  .طول القنوت ، يريد طول القيام : سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم أيُّ الصَّالة أفضل؟ قال : قال جابر 

وقوموا هللا : وقوموا هللا قائمني؛ اللَّهم إالَّ أن يقال : وهذا القول ضعيٌف؛ وإالَّ صار تقدير اآلية : قال ابن اخلطيب 
  .دامة ، ال بالقيام مدميني لذلك القيام؛ فيصري القنوت مفسَّراً باإل

  .عبارةٌ عن الدوام على الشيء ، والصَّرب عليه واملالزمة له : القنوت يف اللغة : وقيل 



ويف الشريعة خمتصٌّ باملداومة على طاعة اهللا تعاىل؛ وهو اختيار عليٍّ بن عيسى ، وعلى هذا يدخل فيه مجيع ما قاله 
  .املفسِّرون 

« ، وجيوز أن تتعلَّق ب » قُوُموا « جيوز أن تتعلَّق الالم ب » ِللَِّه « و » قُوُموا « اعل حالٌ من ف» قَانِِتَني « : قوله 
  .ومعىن الالم التعليل ] .  ١١٦: البقرة [ } كُلٌّ لَُّه قَانُِتونَ { : ، ويدلُّ للثاين قوله تعاىل » قَانِِتَني 
  فصل

يف الصالة ، إذا كان املسلم يعلم أّنه يف صالٍة ، ومل يكن أمجع املسلمون على أنّ الكالم ، عامداً : قال أبو عمرو 
ذلك يف إصالح صالته أّنه يفسد الصالة ، إالّ ما روي عن األوزاعي أّنه قال إن تكلم يف الصَّالة إلحياء نفسٍ ، 

  .وحنوه من األمور اجلسام ، مل يفسد ذلك صالته 
  .ال يفسد الصالة : واختلفوا يف كالم السَّاهي ، فقيل 

  .يفسدها : وقيل 
  .إذا تكلم عامداً ملصلحة الصَّالة ، مل تفسد ، وهو مذهب أمحد : وقال مالٌك 
  .} فَإنْ ِخفُْتْم { : قوله تعاىل 

  .فإن خفتم عدّواً ، فحذف املفعول إلحاطة العلم به : معىن اآلية : قال الواحديُّ 
فهو أصحُّ؛ ألن هذا احلكم ثابٌت عند حصول » غريِه فإن كان لكم خوٌف من َعُدوٍّ ، أو « : وقال الزخمشريُّ 

  .اخلوف ، سواٌء كان اخلوف من عدوٍّ ، أو غريه 

فإن خفتم فوات الوقت ، إذا أَخَّْرُتُم الصالة إىل أن تفرغوا من حربكم ، فصلُّوا رِجاالً ، أو ركَْباناً ، : املعىن : وقيل 
لوقت؛ حىت يترخَّص ألجل احملافظة عليه يف ترك القيام ، والركوع ، وعلى هذا التقدير اآلية تدلُّ على تأكيد فرض ا

  .والسجود 
فََصلُّوا رِجَاالً ، أو فَحاِفظُوا « : منصوٌب على احلال ، والعامل فيه حمذوٌف ، تقديره : } فَرِجَاالً { : قوله تعاىل 

  .وهذا أوىل؛ ألنه من لفظ األول » َعلَْيَها رِجَاالً 
َرجِلَ يَْرَجلُ َرْجالً ، فهو : ع راجلٍ؛ مثل قيامٍ وقائم ، وجتارٍ وتاجرٍ ، وِصَحابٍ وصاحب ، يقال منه مج» رِجَال « و 

َرْجالَن وَرجِيلٌ؛ قال : َرجِلَ فُالَنٌ ، فهو َرُجلٌ ، ويقال : يقولون . رَاجِلٌ ، وَرُجل بوزن عضٍد ، وهي لغة احلجاز 
  ]الطويل : [ الشاعر 
  أَنَ اْزدَاَر َبْيتَ اِهللا َرْجالَنَ َحاِفيَا... الَقَْيُت لَْيلَى بُِخفَْيٍة  َعلَيَّ إِذَا -١١٤٨

  .كلُّ هذا مبعىن مشى على قدميه؛ لعدم املركوب 
رجالٌ؛ كما تقدَّم؛ وقال تعاىل : الراجل الكائن على رجله ، ماشياً كان أو واقفاً ، وهلذا اللفظ مجوٌع كثرية : وقيل 

  ]الكامل [ وقال ]  ٢٧: احلج [ }  وعلى كُلِّ َضاِمرٍ يَأُْتوَك رَِجاالً{ : 
  َيْمُشونَ َتْحَت ُبطُونِهِنَّ رِجَاالً... َوَبُنو غَُداَنةَ َشاِخٌص أَْبصَاُرُهْم  -١١٤٩

جَّالَى وَرجِيلٌ ، وُرَجالَى ، وتروى قراءةً عن عكرمة ، وَرجَالَى ، وَرجَّالَة ، وُرجَّال ، وهبا قرأ عكرمة وابن خملٍد ، وُر
، وُرْجالَن ، ورِْجلَة ، وَرْجلَة بسكون اجليم وفتحها ، وأرجِلَة ، وأَراجِلٍ ، وأرَاجِيل ، ورجَّالً بضم الراء وتشديد 

  .اجليم من غري ألٍف ، وهبا قرئ شاذّاً 
  .ع راجلٌ على رِجالٍ ، مثَّ جيم» رَاجِلٍ « مجع اجلمع؛ ألن رجالً جيمع على » رِجَالٌ « جيوز أن يكون : وقال القفَّال 

وال يقال إالَّ ملن ركب مجالً ، فأمَّا راكب الفرس ، : قيل : والرُّكبان مجع راكب مثل فُْرَسان وفَارس ، قال القفَّال 



: هنا للتقسيم ، وقيل » أو « والبغل محَّار وبغَّال ، واألجود صاحب محار وبغلٍ ، و ] احلمار [ ففارٌس ، وراكب 
  .للتخيري : لإلباحة ، وقيل 

  فصل
ملّا أمر اهللا تعاىل بالقيام له يف الصالة ، حبال القنوت ، وهو الوقار ، والسكينة ، وهدوء اجلوارح ، : قال القرطيبُّ 

وهذه هي احلالة الغالبة من األمن ، والطُّمأنينة ، ذكر حالة اخلوف الطارئة أحياناً ، وبيَّن أن هذه العبادة ال تسقط 
، ورخَّص لعبيده يف الصالة رجاالً على األقدام ، أو ركباناً على اخليل واإلبل ، وحنوه إمياًء ،  عن العبد يف حالٍ

  .وإشارةً بالرأس حيث ما توجهوا 
  فصل يف صالة اخلوف
  :صالة اخلوف قسمان 

  :حال القتال مع العدو ، وهي أقسام : أحدمها 
والقتال إمَّا ]  ١٠٢[ ، وباقيها مذكوٌر يف سورة النِّساء  حال التحام احلرب ، وهو املذكور يف هذه اآلية: أحدها 

  .واجٌب ، أو مباٌح ، أو حمظوٌر 
كالقتال مع الكفار ، وهو األصل يف صالة اخلوف ، وفيه نزلت اآلية ، ويلحق به قتال أهل البغي ، : فالواجب 

  ] . ٩: احلجرات [ } فَقَاِتلُواْ اليت َتبِْغي حىت تفياء إىل أَْمرِ اهللا { : بقوله تعاىل 
كدفع الصائل خبالف ما إذا قصد الكافر نفسه؛ فإنه جيب الدفع ، ويف الدفع عن كل حيواٍن حمترم ، فإنَّه : واملباح 

  .جيوز فيه صالة اخلوف 

  .وأمَّا احملظور فال جيوز فيه صالة اخلوف؛ ألن هذا رخصةٌ ، والرخصة إعانة؛ والعاصي ال يستحّق اإلعانة 
يف اخلوف احلاصل يف غري القتال ، كاهلارب من احلرق ، أو الغرب ، أو السَّبع ، أو املطالبة بدينٍ ، : ثاين القسم ال

} فَإنْ ِخفُْتْم { : وهو معسر خائٌف من احلبس عاجٌز عن بيِّنة اإلعسار فلهم أن يصلُّوا صالة اخلوف؛ ألن قوله تعاىل 
  .اخلوف من العدوِّ حال املقاتلة  املراد منه: مطلٌق يتناول الكلَّ ، فإن قيل 

سلمنا ذلك ، ولكن علمنا أّنه إّنما ثبت هناك ، لدفع الضَّرر ، وهذا املعىن قائٌم هنا ، فوجب أن يكون ذلك : قلنا 
  .احلكم مشروعاً هنا 

  فصل يف عدد ركعات صالة احلضر والسفر واخلوف
  .وال ينتقص عدد الركعات باخلوف عند أكثر أهل العلم 

فرض اهللا الصالة على لسان نبيكم يف احلضر أربعاً ، ويف السَّفر ركعتني ، ويف : ى جماهد ، عن ابن عباسٍ قال ورو
  .اخلوف ركعة 

إذا كنت يف القتال ، وضرب الناس بعضهم بعضاً ، فقل سبحان اهللا واحلمد هللا ، وال إله إال : وقال سعيد بن جبري 
  .صالتك  اهللا ، واهللا أكرب ، واذكر اهللا فتلك

  فصل
واملقصود من هذه اآلية ، أن تفعل الصالة كيفما أمكن ، وال تسقط حبالٍ ، حىت لو مل يتفق فعلها إال : قال القرطيب 

  .باإلشارة بالعني لزم فعلها ، وهبذا متيزت عن باقي العبادات؛ ألهنا تسقط باألعذار 
تل ألهنا أشبهت اإلميان الذي ال يسقط حبالٍ ، وال حتوز إن تارك الصالة يق: وهلذا قال علماؤنا : قال ابن العرّيب 

  .النيابة فيها ببدٍن ، وال مالٍ ، فيقتل تاركها كالشهادتني 



فصلُّوا الصلوات اخلمس : أي } فاذكروا اهللا { يعين بزوال اخلوف الذي هو سبب الرخصة } فَإِذَآ أَِمنُتْم { : قوله 
: أي } فاذكروا اهللا { : وقيل ] .  ٩: اجلمعة [ } فاسعوا إىل ِذكْرِ اهللا { :  والصالة قد تسمَّى ذكراً ، قال تعاىل. 

  .فاشكروه؛ ألجل إنعامه عليكم باألمن 
وطعن القاضي يف هذا القول؛ بأن الشُّكر يلزم مع اخلوف ، كما يلزم مع األمن؛ ألن نعم اهللا تعاىل متصلة يف احلالني 

.  
  .يدخل حتته الصالة ، والشكر مجيعاً } وا اهللا فاذكر{ : إنَّ قوله تعاىل : وقيل 
إمَّا نعتاً ملصدر حمذوٍف ، أو حاالً من ضمري املصدر احملذوف ، وهو : الكاف يف حملِّ نصبٍ } كََما َعلََّمكُم { : قوله 

ن مصدريةً ، جيوز أن تكو» َما « فاذكروه ألجل تعليمه إيَّاكُْم ، و : الظاهر ، وجيوز فيها أن تكون للتعليل ، أي 
فصلُّوا الصَّالة كالصَّالة اليت َعلََّمكُْم ، وعبَّر بالذكر عن : ، واملعىن » الَِّّذي « وهو الظاهر ، وجيوز أن تكون مبعىن 

وَعلَى « : قال ابن عطيَّة . الصالة ، ويكون التشبيه بني هيئيت الصالتني الواقعة قبل اخلوف وبعده يف حالة األمن 
: قال أبو حيان » وإالَّ مل يتَّسق لفظ اآلية « كََما » يف « َما » بدالً من « َما لَْم َتكُونُوا » : ون قوله هذا التأويلِ يك

العائد إىل « َعلََّمكُم » بدالً من الضمري احملذوف يف « َما لَْم َتكُونُوا » وهو ختريٌج ُمْمِكٌن ، وأحسن منه أن يكون « 
رَأَْيُتُه أََخاكَ : أي [ » ضََرْبُت الذي رَأَْيُت أََخاَك : ُموُه ، ونصَّ النحويون على أنه جيوز َعلََّمكُ: املوصول؛ إذ التقدير 

  .« بدلٌ من العائد احملذوف » أََخاكَ « ، ف ] 

إِْخرَاجٍ فَإِنْ خََرْجَن فَلَا ُجَناَح َعلَْيكُمْ  َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم وََيذَُرونَ أَْزوَاًجا َوِصيَّةً لِأَْزوَاجِهِْم َمَتاًعا إِلَى الْحَْولِ غَْيَر
  ) ٢٤٠(ِفي َما فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ ِمْن َمْعُروٍف َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

{ ويف رفع . بالنصب : بالرفع والباقون » َوِصيَّةٌ « : قرأ ابن كثري ، ونافع ، والكسائي ، وأبو بكرٍ ، عن عاصم 
؛ » وصيةٌ « ، وثالثةٌ على قراءة من نصب » َوِصيَّةً « مثانية أوجٍه ، مخسةٌ منها على قراءة من رفع } ْونَ الذين ُيَتَوفَّ

َوِصيَّةٌ « : مبتدأ ثاٍن ، وسوَّغ االبتداء هبا كوهنا موصوفة تقديراً؛ إذ التقدير » َوِصيَّةٌ « فأّول اخلمسة ، أنه مبتدأ ، و 
َألْزوَاجِهِْم « أهي واجبةٌ من اهللا تعاىل ، أو مندوبةٌ لألزواج؟ و : ؛ على حسب اخلالف فيها  »مِْنُهْم « أو » ِمَن اِهللا 

خرب املبتدأ الثاين ، فيتعلَّق مبحذوٍف ، واملبتدأ الثاين وخربه خرب األول ، ويف هذه اجلملة ضمري األول ، وهذه » 
، وجعل ابن عطية املسوِّغ لالبتداء هبا كوهنا يف » َمَنَواِن ِمْنهُ «  :تقديره » السَّْمُن َمَنَواِن بِِدرَْهمٍ « : نظري قوهلم 

قال » ؛ ألهنا موضع دعاٍء « َخْيٌر َبْيَن َيدَْيَك » و « َسالٌَم َعلَْيَك » : كما َحُسَن أَنْ يرتفع « : موضع ختصيص؛ قال 
  .وفيه نظٌر : شهاب الدين 

فعليهم وصيةٌ ألزواجهم : صفتها ، واخلرب حمذوٌف ، تقديره » َألزَْواجِهِْم « مبتدأ ، و » َوِصيَّةٌ « أن تكون : الثاين 
  .، واجلملة خرب األوَّل 

صفةٌ ، واجلملة خرب األول » َألْزوَاجِهِْم « كتب عليهم وصيَّةٌ و : أهنا مرفوعة بفعل حمذوٍف ، تقديره : الثالث 
وهذا من تفسري املعىن ، ال اإلعراب؛ إذ ليس هذا من » ْم َوِصيَّةٌ كُِتَب َعلَْيهِ« : أيضاً؛ ويؤيِّد هذا قراءة عبداهللا 
  .املواضع اليت يضمر فيها الفعل 

  .ووصيَّةُ الذين : مبتدأٌ ، على حذف مضاٍف من األول ، تقديره » الَِّذيَن « أن : الرابع 
ذكر هذين » ُيَتَوفَّْونَ أَْهلُ َوصيٍَّة َوالَِّذيَن « : أنه كذلك إال أنه على حذف مضاٍف من الثاين ، تقديره : اخلامس 

  .» وال ضرورة تدعونا إىل ذلك « : الوجهني الزخمشريُّ ، قال أبو حيان 



  :» َوِصيَّةٌ « وأمَّا الثالثة اليت على قراءة النصب يف . » َوِصيَّةٌ « فهذه اخلمسة األوىل اليت على رفع 
  .على املصدر » َوِصيَّةٌ « الذين ، ويكون نصب  وليوص: أنه فاعل فعل حمذوٍف ، تقديره : فأحدها 

» َوِصيَّةً « ويكون نصب » وأُلْزَِم الَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ « : أنه مرفوع بفعل مبين للمفعول يتعدَّى الثنني ، تقديره : الثاين 
يس من مواضع إضمار الفعل ، ذكره الزخمشريُّ ، وهو والذي قبله ضعيفان؛ ألنه ل» أُلْزَِم « على أهنا مفعولٌ ثاٍن ل 

.  
والذين يتوفون يوصون وصيَّة ، وقدره ابن : أنه مبتدأٌ ، وخربه حمذوف ، وهو الناصب لوصية ، تقديره : الثالث 
رفعاً باالبتداء ، » الَوِصيَّةُ « : منصوبةٌ على املصدر أيضاً ، ويف حرف عبداهللا » َوِصيَّةً « و » ِلُيوصُوا « : عطية 

  .فعليهم الوصية ، واجلارُّ بعدها حالٌ ، أو خربٌ ثاٍن ، أو بيانٌ : رُّ بعدها ، أو مضمٌر أي واخلرب اجلا

  :يف نصبه سبعة أوجٍه } مََّتاعاً { : قوله تعاىل 
: [ ألهنا مصدٌر منونٌ ، وال يضرُّ تأنيثها بالتاء؛ لبنائها عليها؛ فهي كقوله » َوِصيَّة « أنَّه منصوبٌ بلفظ : أحدها 
  ]يل الطو

  ِعقَاَبَك قَْد كَاُنوا لََنا كَالَْموَارِِد... فَلَْوالَ َرَجاُء النَّْضرِ مِْنَك َوَرْهَبةٌ  -١١٥٠
منصوبةٌ » الوصيَّة « وصية مبتاع ، مث حذف حرف اجلرِّ ، اتساعاً ، فنصب ما بعده ، وهذا إذا مل جتعل : واألصل 

ا جييء ذلك حال رفعها ، أو نصبها على املفعول؛ كما تقدَّم تفصيله على املصدر؛ ألن املصدر املؤكَّد ال يعمل ، وإمن
.  

جعل اهللا : متتيعاً ، أو من غري لفظه ، أي : متِّعوهنَّ متاعاً ، أي : أنه منصوٌب بفعلٍ ، إمَّا من لفظه ، أي : والثاين 
  .هلنَّ متاعاً 

  .أنه صفةٌ لوصية : الثالث 
  .أنه بدل منها : الرابع 

، » قََعْدُت ُجلُوساًَ « يوصون متاعاً ، فهو مصدر أيضاً على غري الصدر؛ ك : نه منصوٌب مبا نصبها ، أي أ: اخلامس 
  .» َوِصيَّةٌ « هذا فيمن نصب 

  .أي ممتَّعني أو ذوي متاعٍ : أنه حالٌ من املوصني : السادس 
حالٌ مقدَّرة إن كانت الوصية من ممتَّعاٍت أو ذوات متاعٍ ، وهي ] : أي [ أنه حالٌ من أزواجهم ، : السابع 

  .األزواج 
، ودخول الفاء يف خرب املوصول؛ لشبهه » فََمتَاٌع « ، وروي عنه » َوِصيَّةٌ « بدل » َمتَاٌع َألْزوَاجِهِْم « : وقرأ أُيبٌّ 

يُْعجِبُنِي « : و يف هاتني الروايتني على املصدر هبذا املصدر ، فإنه مبعىن التمتيع؛ حن» َمَتاعاً « بالشرط ، وينتصب 
اإلسراء [ } قَالَ اذهب فََمن َتبَِعَك ِمنُْهْم فَإِنَّ َجَهنَّمَ َجَزآُؤكُمْ َجَزاًء مَّْوفُوراً { : ، ونظريه » ضَْرٌب لَكَ َضرْباً َشِديداً 

  .أو مبحذوٍف؛ على أنه صفة له » َمَتاع « متعلٌِّق ب » إِلَى احلَْولِ « ، و ]  ٦٣: 
  :يف نصبه ستة أوجٍه } ْيَر إِْخرَاجٍ غَ{ : قوله تعاىل 

  .» َمَتاعاً « أنه نعٌت ل : أحدها 
  .أنه بدلٌ منه : الثاين 

  .غري خمرجات : أنه حالٌ من الزوجات ، أي : الثالث 
  .غري خمرجني : أنه حالٌ من املوصني ، أي : الرابع 



  .خش ال إخراجاً ، قاله األ: أنه منصوب على املصدر ، تقديره : اخلامس 
  .وفيه نظر : من غري إخراجٍ ، قاله أبو البقاء ، قال شهاب الدين : أنه على حذف حرف اجلرِّ ، تقديره : السادس 

  »غري إخراج « فصل يف املراد بقوله 
يارهن باخت: أي » فَإِنْ خََرْجَن « ليس ألولياء امليِّت ووارثي املنزل؛ إخراجها ، : أي } غَْيَر إِخَْراجٍ { : معىن قوله 
ال حرج على ويلِّ أحٍد ُولَِّي ، أو حاكم ، أو غريه؛ ألنه ال جيب عليها : ، أي » فالَ ُجنَاَح َعلَْيكُم « قبل احلول 

  .املقام يف بيت زوجها حوالً 
م ال جناح يف قطع الّنفقة عنهن ، أو ال جناح عليهنَّ يف التشرُّف إىل األزواج ، إذ قد انقطعت عنهنَّ مراقبتك: وقيل 

: أيُّها الورثة ، مث عليها أهنا ال تتزوج قبل انقضاء العدَّة باحلول أو ال جناح يف تزوجيهنَّ بعد انقضاء العّدة ، ألنه قال 
  .، وهو ما يوافق الشرع » باملَْعُروِف « 
، وهي ال تريد  صفةٌ تقتضي الوعيد بالنسبة ملن خالف احلدَّ يف هذه النازلة ، يف إخراج املرأة} واهللا عَزِيٌز { و 

  .، أي ُمْحِكٌم ملا يريد من أمور عباده واهللا أعلم } َحِكيٌم { اخلروج 

من االستقرار ، » َعلَْيكُْم « وه » ال « هذان اجلارَّان يتعلَّقان مبا تعلَّق به خرب } ِفي َما فََعلَْن يف أَْنفُِسهِنَّ { : قوله 
: موصولةٌ امسيةٌ ، والعائد حمذوف ، تقديره » َما «  أنفسهنَّ ، و ال جناح مستقرٌّ عليكم فيما فعلن يف: والتقدير 
فيما فعلنه كائناً من : متعلٌِّق مبحذوٍف؛ ألنه حالٌ من ذلك العائد احملذوف ، وتقديره » ِمْن َمْعُروٍف « فعلنه ، و 
  .معروٍف 

معرَّفاً جمروراً بالباء؛ » بِاملَْعُروِف « ية قبلها ، ويف اآل» ِمْن « نكرةً جمرورةً ب } ِمن مَّْعُروٍف { وجاء يف هذه اآلية 
إالَّ أنَّ هذه ، وإن كانت متأخِّرةً يف اللفظ ، فهي » رَأَْيُت َرُجالً فَأَكَْرْمُت الرَُّجلَ « : ألنَّ هذه الم العهد؛ كقولك 

نظائر هذه اجلمل ، فال حاجة إىل  متقدِّمة يف التنزيل ، ولذلك جعلها العلماء منسوخةً هبا ، إال عند شذوٍذ ، وتقدَّم
  .إعادة الكالم فيها 

  فصل يف سبب النزول
  :يف هذه اآلية ثالثة أقوالٍ 

حكيم : نزلت اآلية يف رجل من أهل الطائف ، يقال له : وهو اختيار مجهور املفسرين أهنا منسوخةٌ ، قالوا : األول 
وامرأته ، فمات ، فأنزل اهللا هذه اآلية؛ فأعطى النيب صلى  بن احلرث ، هاجر إىل املدينة ، وله أوالد ، ومعه أبواه

اهللا عليه وسلم والديه ، وأوالده مرياثه ، ومل يعط امرأته شيئاً ، وأمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حوالً 
إلسالم حوالً ، وكان كامالً ، وكانت عدَّة الوفاة يف ابتداء اإلسالم حوالً ، كامالً ، وكانت عدَّة الوفاة يف ابتداء ا

حيرم على الوارث إخراجها من البيت قبل متام احلول ، وكان نفقتها وسكناها واجبةً يف مال زوجها تلك السَّنة ، ما 
مل خيرج ، ومل يكن هلا املرياث ، فإن خرجت من بيت زوجها ، سقطت نفقتها ، وكان على الرجل أن يوصي هبا ، 

أَْرَبَعةَ « ، فنسخ اهللا تعاىل نفقة احلول بالرُّبع ، والثُّمن ، ونسخ عدَّة احلول ب  فكان كذلك حىت نزلت آية املرياث
  .» أَشُْهرٍ َوَعْشراً 

  :دلَّت هذه اآلية على وجوب أمرين : قال ابن اخلطيب 
  .النصب بالرفع ، أو ب» َوِصيَّةٌ ووِصيَّةً « وجوب النفقة ، والسُّكىن من مال الزَّوج ، سواٌء قراءة : أحدمها 
وجوب االعتداد ، مث نسخ اهللا تعاىل هذين احلكمني ، أّما الوصية بالنفقة ، والسكىن ، فلثبوت مرياثها : والثاين 

بالقرآن ، والسنة ، دلَّت على أنَّه ال وصيَّة لوارٍث ، فصار جمموع القرآن والسنَّة ناسخاً لوجوب الوصيَّة هلا بالنفقة 



  .والسكىن يف احلول 
  ] . ٢٣٤: البقرة [ } أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعْشراً { : وب العدة يف احلول ، فنسخ بقوله أمَّا وج

  :أنَّ اهللا تعاىل أنزل يف عدَّة املتوىف عنها زوجها آيتني : وهو قول جماهد : القول الثاين 
، واألخرى هذه اآلية؛ فوجب تنزيل ]  ٢٣٤: ية آ[ } َيَترَبَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَشُْهرٍ َوَعْشراً { قوله : إحدامها 

إنَّها إن مل ختتر السُّكىن يف دار زوجها ، واألخذ من ماله ، وتركته؛ فعدَّهتا هي : هاتني اآليتني على حالتني ، فنقول 
اجلمع بني وتنزيل اآليتني على هذين التَّقديرين أوىل؛ حىت يكون كل منهما معموالً به ، و: احلول ، قال ابن اخلطيب 

  .الدَّليلني ، والعمل هبما أوىل من اطراح أحدمها ، والعمل باآلخر 

أنَّ من يتوفَّى منكم ، ويذرون أزواجاً ، وقد وصّوا وصيَّة : معىن اآلية : قال أبو مسلم األصفهاين : القول الثالث 
أزواجهنَّ ، بعد أن يقمن أربعة ألزواجهم ، بنفقة احلول ، وسكىن احلول ، فإن خرجن قبل ذلك ، وخالفن وصيَّة 

نكاحٌ صحيٌح؛ ألن إقامتهنَّ هبذه الوصيَّة : أشهرٍ وعشراً؛ فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن من معروٍف ، أي 
  .غري الزمة 

االعتداد أنَّهم كانوا يف اجلاهليَّة يوصون بالنَّفقة ، والسُّكىن حوالً كامالً ، وكان جيب على املرأة : والسَّبب : قال 
باحلول فبيَّن اهللا تعاىل يف هذه اآلية أنَّ ذلك غري واجبٍ ، وعلى هذا التَّقدير ، فالنَّسخ زائلٌ ، واحتجَّ على ذلك 

  :بوجوٍه 
  .أنَّ النَّسخ خالف األصل؛ فوجب املصري إىل عدمه ، بقدر اإلمكان : أحدها 
نُّزول ، وإذا كان متأخِّراً عنه يف النُّزول ، جيب أن يكون متأخِّراً أنَّ النَّاسخ يكون متأخِّراً عن املنسوخ يف ال: الثاين 

عنه يف التِّالوة ، وهو إن كان جائزاً يف اجلملة إالَّ أنَّ قولنا يعّد من سوء التَّرتيب ، وتنزيه كالم اهللا واجٌب بقدر 
  . أالّ حيكم بكوها منسوخةً بتلك اإلمكان ، وملَّا كانت هذه اآلية متأخِّرةً عن تلك يف التِّالوة؛ كان األوىل

أنَّه ثبت عند األصوليِّني مىت وقع التَّعارض بني التَّخصيص ، والنَّسخ ، كان النَّسخ أوىل ، وها هنا إن : الثالث 
خصَّصنا هاتني اآليتني حبالتني على ما هو قول جماهد؛ اندفع النَّسخ ، فكان قول جماهد أوىل من التزام النَّسخ من غري 

فعليهم وصيَّةٌ ألزواجهم ، أو : تقدير اآلية : ليلٍ ، وأمَّا على قول أيب مسلم ، فيكون أظهر؛ ألنكم تقولون د
  :تقديرها 

والذين يتوفون منكم : بل تقدير اآلية : فليوصوا وصيَّةً ، فأنتم تضيفون هذا احلكم إىل اهللا تعاىل ، وأبو مسلم يقول 
وقد أوصوا وصيَّةً ألزواجهم فهو يضيف هذا الكالم إىل الزَّوج ، وإذا كان : يرها ، وهلم وصيَّةٌ ألزواجهم ، أو تقد

ال بدَّ من اإلضمار فليس إضماركم أوىل من إضمارنا مث على تقدير أن يكون اإلضمار ما ذكره أبو مسلمٍ؛ مل يلزم 
  .تطرُّق النَّسخ إىل اآلية ، فيكون أوىل 

والذين ُيَتَوفَّْونَ { : إىل آخرها ، تكون مجلةً واحدةً شرطيَّةً ، فالشَّرط هو قوله  اآلية من أوهلا: وإذا ثبت هذا فنقول 
فَإِنْ { : فهذا كلُّه شرطٌ واجلزاء هو قوله } ِمنكُْم وََيذَرُونَ أَزَْواجاً َوِصيَّةً َألْزوَاجِهِْم مََّتاعاً إِلَى احلول غَْيَر إِْخرَاجٍ 

  .فهذا تقرير قول أيب مسلمٍ } ِفي َما فََعلَْن يف أَْنفُِسهِنَّ ِمن مَّْعُروٍف  َخَرْجَن فَالَ ُجَناَح َعلَْيكُْم
والذين يتوفَّون منك أيُّها : وهو ف ي غاية الصِّحَّة ، وعلى تقدير باقي املفسِّرين ، فاملعىن : قال ابن اخلطيب 

نفقة سنٍة لطعامها ، : تِّعوهنَّ متاعاً ، أي الرِّجال ، ويذرون زوجاٍت فليوصوا وصيَّةٌ ، وكتب عليكم الوصيَّة بأن مت
وكسوهتا ، وسكناها ، غري خمرجني هلن ، فإن خرجن من قبل أنفسهّن قبل احلول من غري إخراج الورثة ، فال جناح 

،  التَّزين للنِّكاح ، ولرفع اجلناح عن الرِّجال: عليكم يا أولياء امليِّت ، فيما فعلن يف أنفسهّن من معروف ، يعين 



  :وجهان 
ال جناح عليكم يف ترك منعهّن من اخلروج؛ ألنَّ مقامها يف بيت زوجها حوالً ، غري واجبٍ عليها ، : أحدمها 

  .أن تقيم حوالً ، وهلا النَّفقة والسُّكىن ، وبني أن خترج إىل أن نسخت بأربعة أشهر وعشراً : فخيَّرها اهللا تعاىل بني 

  !فاة ، مث أمرنا بالوصيَّة ، فكيف يوصي املتوىف؟إن اهللا تعاىل ذكر الو: فإن قيل 
  .والذين يقارون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذا ، فجعل املقاربة للوفاة عبارة عنها : فاجلواب أنَّ معناه 

اهللا وصّية من : ، كأنَّه قيل » أمره ، وتكليفه « : إنّ هذه الوصّية جيوز أن تكون مضافةً إىل اهللا تعاىل ، مبعىن : وقيل 
  ] . ١١: النساء [ } ُيوِصيكُُم اهللا يف أَْوالَِدكُمْ { : ألزواجهم ، كقوله 

  فصل
  .املعتدَّة من فرقة الوفاة ، ال نفقة هلا ، وال كسوة حامالً كانت ، أو حائالً 

 -بَّاس أنَّ هلا النَّفقة إذا كانت حامالً ، وعن جابر ، وابن ع -رضي اهللا عنهما  -وروي عن عليٍّ ، وابن عمر 
ال نفقة هلا ، حسبها املرياث ، وهل تستحقُّ السُّكىن؟ قال عليٌّ ، وابن عباس ، : أهنما قاال  -رضي اهللا عنهما 

  .ال تستحقُّ السُّكىن ، وهذا مذهب أيب حنيفة واملزينّ :  -رضي اهللا عنهم  -وعائشة 
تستحقُّ السُّكىن ، وبه قال مالك ، والثَّوريُّ ، إهنا : وقال عمر ، وابن عمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وأمُّ سلمة 

  .وأمحد 
واحتجَّ كلٌّ من الطائفتني خبرب فريعة بنت مالك ، أخت أيب سعيٍد اخلدريِّ ، قتل زوجها؛ فسألت رسول اهللا صلى 

 -الة والسَّالم عليه الصَّ -إّني أرجع إىل أهلي ، فإنَّ زوجي ما تركين يف منزل ميلكه؛ فقال : اهللا عليه وسلم فقالت 
اْمكُِثي يف َبْيِتكِ َحتَّى َيْبلُغَ الِكتَابُ « : ، فانصرفت حىت إذا كنت يف املسجد ، أو يف احلجرة دعاين فقال » َنَعْم « : 

  .، فاختلفوا يف تنزيل هذا احلديث » أََجلَُه 
  .مل يوجب يف االبتداء ، مثَّ أوجب؛ فصار األوَّل منسوخاً : فقيل 
  .ا باملكث يف بيتها أجراً على سبيل االستحباب ، ال على سبيل الوجوب أمره: وقيل 

أمجعنا على أنَّه ال نفقة هلا؛ ألنَّ امللك انقطع باملوت ، فكذلك السُّكىن : واحتجَّ املزينُّ على أنَّه ال سكىن هلا فقال 
لٍ؛ فمات؛ انقطعت نفقتهم ، أهنم أمجعوا على أنَّ من وجب له نفقةً ، وسكىن عن ولد ووالد على رج: بدليل 

  .وسكناهم؛ ألنّ ماله صار ملكاً للوارث ، فكذا ها هنا 
وأجيب بأنَّه ال ميكن قياس السُّكىن على النفقة؛ ألنَّ املطلقة ثالثاً تستحقُّ السُّكىن بكلِّ حالٍ ، وال تستحقُّ النَّفقة 

من االستمتاع ، وال ميكن ها هنا ، وأمَّا السُّكىن وجبت  وألن النَّفقة وجبت يف مقابلة التَّمكني. لنفسها عند املزينّ 
  .لتحصني النساء ، وهو موجوٌد ها هنا فافترقا 

  ) ٢٤٢(كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم آيَاِتِه لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ ) ٢٤١(َوِللُْمطَلَّقَاِت َمَتاعٌ بِالَْمْعرُوِف َحقًّا َعلَى الُْمتَِّقَني 

بيان حكم : عاد ذكر املتعة ها هنا؛ لزيادة معًنى؛ وذلك أنَّ يف غريها بيان حكم غري املمسوسة ، ويف هذه اآلية إنَّما أ
  .مجيع املطلّقات يف املتعة 

َحقّاً َعلَى { : ، إىل قوله ]  ٢٣٦: البقرة [ } َوَمتُِّعوُهنَّ َعلَى املوسع قََدُرهُ { : ألنَّه ملا نزل قوله تعاىل : وقيل 
: إن أردت؛ فعلت ، وإن مل أرد ذلك مل أفعل فقال اهللا تعاىل : قال رجلٌ من املسلمني ]  ٢٣٦: البقرة [ } سنني احمل



يعىن املؤمنني املتَّقني } َحقّاً َعلَى املتقني { : جعل املتعة هلن بالم امللك ، وقال } َوِللُْمطَلَّقَاِت َمتَاٌع باملعروف { 
  .الشِّرك 

  .النَّفقة ، والنَّفقة قد تسمَّى متاعاً ، فاندفع التَّكرار : ذه املتعة املراد هب: وقيل 
  .هو سعيد بن جبري ، وأبو العالية والزُّهرّي : واعلم أنَّ القائل بوجوب املتعة لكلِّ املطلقات 

  .لكلّ مطلقة إالّ املطلقة اليت فرض هلا املهر ، ومل يوجد يف حقّها املسيس : وقال الشَّافعيُّ 
  .ال جتب املتعة إالَّ للمطلَّقة اليت مل يفرض هلا ، ومل يوجد املسيس : ل أبو حنيفة قا

حممولٌ على أنَّه ]  ٢٨: األحزاب [ } فََتعَالَْيَن أَُمتِّْعكُنَّ { : وقول اهللا تعاىل يف زوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  . تطوُّع من النَّّيب صلى اهللا عليه وسلم ال على سبيل الوجوب

  .حممولٌ على غري املفروض هلا أيضاً ]  ٤٩: األحزاب [ } فََما لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَها فََمتُِّعوُهنَّ { : وقوله 
كيف يكون للمفتدية متعة وهي : وأوجب الشَّافعيُّ املتعة للمختلعة ، واملبارئة ، وقال أصحاب مالك : قال القرطيبُّ 
ف تأخذ متاعاً ، ال متعة ملختارة الفراق من خمتلعة ، أو مفتدية ، أو مبارئة ، أو مصاحلة ، أو مالعنة ، أو تعطى ، فكي

كَذَِلَك يَُبيُِّن اهللا لَكُْم آَياِتهِ { : معتقة ختتار الفراق ، دخل هبا أم ال ، مسى هلا صداقاً أم ال؛ وقد تقدَّم ذلك ، مث قال 
  .} لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ 

ْحَياُهمْ إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن خََرُجوا ِمْن ِديَارِِهْم وَُهْم أُلُوٌف َحذََر الْمَْوِت فَقَالَ لَُهُم اللَُّه ُموُتوا ثُمَّ أَ
  ) ٢٤٣(النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا َيْشكُُرونَ 

  .يذكر القصص بعد بيان األحكام ليفيد االعتبار للسَّامع أن : اعلم أنَّ عادته تعاىل 
هذه مهزة االستفهام دخلت على حرف النَّفي ، فصيَّرت النَّفي تقريراً ، وكذا : } أَلَْم َتَر إِلَى الذين { : قوله تعاىل 

الزمر [ } َس اهللا بِكَاٍف َعْبَدهُ أَلَْي{ ]  ١: الشرح [ } أَلَْم َنشَْرْح لََك َصْدَركَ { : كلُّ استفهام دخل على نفي حنو 
قد رأيت : فيمكن أن يكون املخاطب علم هذه القّصة قبل نزول هذه اآلية ، فيكون التَّقرير ظاهراً ، أي ]  ٣٦: 

  .» أمل تر إىل ما جرى على فالن؟ « : حال هؤالء ، كقول الرَّجل لغريه يريد تعريفه ابتداء 
تنبُّه إىل أمر الذين ، وال حتتاج هذه الرواية إىل مفعولني واملخاطب رسول اهللا : ويه واملعىن عند سيب: قال القرطيبُّ 

[ } ياأيها النيب إِذَا طَلَّقُْتُم النسآء { : صلى اهللا عليه وسلم أو كل سامع ، إالَّ أنَّه قد وقع اخلطاب معه ابتداًء كقوله 
أَلَْم َترَ { : لتعجب من حال هؤالء ، وأكثر ما يرد كذلك ا: وجيوز أن يكون املراد هبذا االستفهام ]  ١: الطالق 

: ؛ وقال الشاعر ]  ٤٥: الفرقان [ } أَلَْم َتَر إىل رَبَِّك كَْيَف َمدَّ الظل { ]  ١٤: اجملادلة [ } إِلَى الذين تََولَّْواْ قَْوماً 
  ]الطويل [ 

  تُ بَِها ِطيباً وإنْ لَْم َتطَيَّبَِوَجْد... أَلَْم َتَر أَنِّي كُلََّما جِئُْت طَارِقاً  -١١٥١
  .والرُّؤية هنا علميَّة ، فكان من حقِّها أن تتعدَّى الثنني ، ولكنَّها ضمِّنت معىن ما يتعدَّى بإىل 

أمل » : يتعدَّى بنفسه دون اجلارِّ ، لكن ملا استعري قوهلم : رأيت « : وقال الرَّاغب . أمل ينته علمك إىل كذا : واملعىن 
  .» رأيت إىل كذا : مبعىن أمل تنظر؛ عدِّي تعديته ، وقلَّما يستعمل ذلك يف غري التقدير ، ال يقال « َتَر 

  :بسكون الرَّاء ، وفيها وجهان » َترْ « : وقرأ السُّلمي 
  ]الرجز : [ أنه توهَّم أنَّ الراء الم الكلمة ، فسكَّنها للجزم؛ كقوله : أحدمها 
  وَاْشَتْر فََعجِّلْ َخاِدماً لَبِيقَا... َتْر لََنا َسوِيقَا قَالَْت ُسلَْيَمى اْش -١١٥٢



  .هي لغة قومٍ ، مل يكتفوا يف اجلزم حبذف حرف العلَّة : وقيل 
، » الرَُّسوالَ « ، و » الظُّنُوَنا « : أنه أجرى الوصل جمرى الوقف ، وهذا أوىل ، فإنَّه كثٌري يف القرآن؛ حنو : والثاين 

، وسيأيت » يَُؤدِّه « ، و » ُنْؤِتِه « ، و » وَُنْصِلِه « : وقوله » بُِهَداُهُم اقَْتِدْه « ، و » لَمْ َيَتَسنَُّه « ، و  »السَّبِيالَ « و 
  .ذلك ، إن شاء اهللا تعاىل 

نصب على احلال ، وهذا أحسن جميئها ، إذ قد ] موضع [ مبتدأٌ وخٌرب ، وهذه اجلملة يف } َوُهْم أُلُوٌف { : قوله 
  :فيه قوالن » أُلوٌف « ع فيها بني الواو والضمري ، و مج

  .آالف كحمول ، وأمحال : هلذا العدد اخلاصِّ ، وهو مجع الكثرة ، ومجع القلّة » ألْف « أنه مجع : أظهرمها 
خرجوا وهم مؤتلفون ، قال : على فاعل كشاهٍد وشهود ، وقاعٍد وقُعوٍد ، أي » آِلف « أنه مجع : والثاين 
  .» وهذا من بَِدع التَّفاسري « : شريُّ الزَّخم

أي من خوف املوت وهو مفعولٌ من أجله ، وفيه شروط النَّصب ، أعين املصدرية ، } َحذََر املوت { : قوله تعاىل 
  .واحتاد الفاعل ، والزمان 

  :فيه وجهان } ثُمَّ أَْحَياُهْم { : قوله 
  .فأماهتم اهللا مث أحياهم : موتوا ، ألنَّه أمٌر يف معىن اخلرب تقديره  :فقال هلم اهللا : أنه معطوٌف على معىن : أحدمها 
تقتضي تراخي اإلحياء عن » مث « فماتوا مث أحياهم بعد موهتم ، و : أنه معطوٌف على حمذوٍف ، تقديره : والثاين 
إِنَّ اهللا الَ َيسَْتْحى { : ّدة عند قوله ، وقد تقدَّم تصريف هذه املا» حَيَِي « عن ياء؛ ألنَّه من » أَْحَيا « وألف . اإلماتة 

  ] . ٢٦: البقرة [ } أَن َيْضرَِب مَثَالً 
  فصل

قيل واسط ، وقع هبا الطَّاعون ، فخرج عامَّة « َداْورَدان » : كانت قرية يقال هلا « : قال السُّدِّيُّ وأكثر املفسرين 
ةٌ يف املرض والبالء ، فلما ارتفع الطَّاعون؛ رجع الَّذين أهلها ، وبقيت طائفةٌ ، فهلك أكثر الباقني وبقي منهم بقيَّ

هؤالء أحزم مّنا ، لو صنعنا كما صنعوا لنجونا ، ولئن وقع الطَّاعون ثانيةً : هربوا ساملني فقال من َبِقَي من املرضى 
الثون ألفاً؛ حىت نزلوا لنخرجّن إىل أرض ال وباء فيها ، فوقع الطاعون من قابِلٍ؛ فهرب عامَّة أهلها ، وهم بضعةٌ وث

أنْ » : وادياً أفيح فلّما نزلوا املكان الذين يبتغون فيه النَّجاة ، ناداهم ملك من أسفل الوادي ، وآخر من أعاله 
ثالث خلفاء بين إسرائيل ، : « ِحْزقِيل بن يوذي » : فماتوا مجيعاً وبليت أجسامهم ، فمرَّ هبم نيبٌّ يقال له « ُموُتوا 

، وذلك أن القيم بعد موسى بأمر بين إسرائيل يُوَشُع ْبُن ُنون مث كالب بن  -عليه الصَّالة والسَّالم  -بعد موسى 
ابن العجوز؛ ألنَّه أمَّه كانت عجوزاً ، فسألت اهللا الولد بعدما كربت ، وعقمت : يوفنا ، مث حزقيل ، وكان يقال له 

  .» ، فوهبه اهللا هلا 
ذا الكفل؛ ألنَّه تكفَّل بسبعني نبّياً ، وأجناهم من القتل ، فلمَّا مرَّ : لكفل ، ومسِّي هو ذو ا: قال احلسن ، ومقاتل 

: نعم ، فقيل له : حزقيل على أولئك املوتى ، وقف متفكّراً فيهم متعجِّباً ، فأوحى اهللا إليه أتريد أن أُريك آيةً؟ قال 
َتْجَتِمِعي ، فجعلتِ الِعظَاُم َيِطريُ بعضها إىل بعض ، حىت متّت الِعظَاُم ، مث أوحى َيا أَيَُّها العِظَاُم إِنَّ اَهللا َيأْمُُرِك أن ! ناِد

إنَّ اهللاَ يأمرك أن َتقُومي؛ : يا أيَّتُها العِظَاُم؛ إنَّ اَهللا يأمرك أنَّ َتكَْتِسي حلماً ودماً ، مث نادي : اُهللا إليه ثانياً أن ينادي 
مث رجعوا إىل » سُْبحَاَنكَ َربََّنا َوبِحَْمِدَك ، الَ إِلََه إِالَّ أَْنَت « : وكانوا يقولون  فقامت ، فلمَّا صاروا أحياًء قاموا ،

  .قريتهم ، بعد حياهتم ، وكانت أمارات موهتم ظاهرةً يف وجوههم ، مثَّ بقوا إىل أن ماتوا بعد ذلك حبسب آجاهلم 



» َسْرغَ « خرج إىل الشَّام ، فلمَّا جاء :  -اهللا عنه رضي  -روى عبداهللا بن عامر بن ربيعة أنَّ عمر بن اخلطَّاب 
  :أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : بلغه أنَّ الوباء قد وقع بالشَّام؛ فأخربه عبد الرمحن بن عوف 

سرغ « ؛ فرجع عمر من »  َتخُْرُجوا ِفرَاراً إِذَا َسِمْعُتْم بِهِ بِأَْرضِ فَالَ تَقُْدمُوا َعلَْيِه ، وإذا َوقََع بِأَْرضٍ وأَنُْتْم بِهَا؛ فَالَ« 
 «.  

إنَّ ملكاً من ملوك بين إسرائيل أمر عسكره بالقتال؛ فخافوا القتال ، : وقال ابن عبَّاس ، والكليبُّ ومقاتل والضَّحَّاك 
فال نأتيها حىت يزول إنَّ األرض اليت تذهب إليها هبا الوباء ، : وجبنوا ، وكرهوا املوت ، فاعتلُّوا ، وقالوا مللكهم 

اللَّهّم : ذلك الوباء منها؛ فأرسل اهللا عليهم املوت؛ فخرجوا من ديارهم فراراً من املوت ، فلما رأى امللك ذلك قال 
رّب يعقوب ، وإله موسى ، وهارون قد ترى معصية عبادك ، فأرهم آيةً يف أنفسهم ، حىت يعلموا أنَّهم ال 

، فماتوا مجيعاً ، وماتت دواهبم كموت رجل واحٍد ، » مُوُتوا « رجوا قال هلم اهللا يستطيعون الفرار منك ، فلمَّا خ
وبقوا مثانية أيَّام ، حتَّى انتفخوا وأروحت أجسادهم ، وبلغ بين إسرائيل موهتم ، فخرجوا لدفنهم؛ فعجزوا لكثرهتم 

وبقي فيهم شيٌء من ذلك الننت ، ويف  ، فحظروا عليهم حظائر دون السِّباع ، فأحياهم اهللا بعد الثمانية أيَّام ،
  .أوالدهم إىل هذا اليوم 

وقال مقاتل والكليب ]  ٢٤٤: البقرة [ } َوقَاِتلُواْ ِفي سَبِيلِ اللَِّه { : واحتجُّوا على هذه الرِّواية بقوله عقيب ذلك 
لك ، خرج حزقيل يف طلبهم ، فوجدهم كانوا قوم حزقيل ، أحياهم اهللا تعاىل بعد مثانية أيَّام ، وذلك أنه ملَّا أصاهبم ذ

يا ربِّ؛ كُْنُت من قومٍ حيمدوَنَك ويسبِّحُوَنَك ويقدُِّسوَنَك ، ويكبُِّروَنَك ، ويهللوَنَك؛ فبقيت « : موتى؛ فبكى وقال 
  .ا احيوا بإذن اهللا تعاىل؛ فعاشو: إنِّي جعلت حياهتم إليك ، فقال حزقيل : ؛ فأوحى اهللا إليه » واحداً ال قوم يل 

سبحانك ربنا ، وحبمدك ال إله إالّ أنت ، فرجعوا إىل قومهم ، وعاشوا دهراً : إهنم قالوا حني أُحيوا : قال جماهٌد 
  .طويالً وسحنة املوت على وجوههم ، ال يلبسون ثوباً إالَّ عاد دنساً مثل الكفن ، حىت ماتوا آلجاهلم اليت كتب هلم 

  . ذلك السِّبط من اليهود تلك الرِّيح إنَّها لتوجد اليوم يف: قال ابن عباس 
  .أماهتم اهللا قبل آجاهلم ُعقُوَبةً هلم ، مث بعثهم إىل بقيَّة آجاهلم : قال احلسن 

  .أماهتم اهللا عقوبة هلم ، مث أحياهم ، وميتة العقوبة بعدها حياةٌ ، وميتة األجل ال حياة بعدها : قال ابن العرّيب 
  .} اهللا ُموتُواْ  فَقَالَ لَُهُم{ : قوله تعاىل 

]  ٤٠: النحل [ } إِنََّما قَْولَُنا ِلَشْيٍء إِذَآ أََرْدنَاُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ { : هو من قوله : قيل : قال ابن اخلطيب 
  .واملراد سرعة وقوع املراد ، وال قول هناك 

  .وَّل أقرب أو امللك ، واأل» ُموُتوا « : أمر الرَّسول أن يقول هلم : وقيل 
  .يقتضي أهنم أُحيوا بعد موهتم ، وذلك ممكٌن ، وقد أخرب الصَّادق به؛ فوجب القطع } ثُمَّ أَْحَياُهمْ { : قوله تعاىل 

  .إحياء امليِّت فعلٌ خارق للَعاَدِة ، وال جيوز إظهاره إال معجزة للنَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم : وقالت املعتزلة 
  .حابنا جيّوزون خرق العادة كرامةً لألولياء ، ولغري ذلك وأص: قال ابن اخلطيب 

وها هنا حبثٌ وهو أنَّه قد ثبت بالدَّليل أن املعارف . وهذا اإلحياء ، وقع يف زمن حزقيل بربكة دعائه : قالت املعتزلة 
هوال املوجبة تصري ضرورّية عند القرب من املوت ومعاينة األهوال والشدائد ، فهؤالء إن كانوا عاينوا تلك األ

للعلم الضَّروريِّ؛ وجب إذا عاشوا أن يبقوا ذاكرين لذلك؛ ألن األشياء العظيمة ال تنسى مع كمال العقل؛ لتبقى 
هلم تلك العلوم ، ومع بقائها ميتنع التَّكليف كما يف اآلخرة ، وال مانع مينع من بقائهم غري مكلَّفني وإن كان جاءهم 

  .يعاينوا شدَّةَ ، وال هوالً ، فذلك أيضاً ممكن املوت بغتةً ، كالنَّوم ومل 



  .إنَّما أحيوا ليستوفوا بقيَّة آجاهلم : وقال قتادة 
  فصل

  .واختلفوا يف عّدهتم 
  .مل يكنوا دون ثالثة آالف ، وال فوق سبعني ألفاً :  -رمحه اهللا  -قال الواحديُّ 

؛ ألنَّ األلوف مجع الكثرة ، وال يقال يف عشرة أن يكون عددهم أزيد من عشرة آالف: والوجه من حيث اللَّفظ 
أنَّهم كانوا مؤتلفي : إنَّ األلوف مجع ألٍف ، كقعوٍد وقاعٍد ، وجلوسٍ ، وجالسٍ ، واملعىن : فما دوهنا ألوف ، وقيل 

  .القلوب 
تفيد مزيد اعتبار والوجه األوَّل أوىل؛ ألنَّ ورود املوت عليهم دفعةً واحدةً ، وهم كثرةٌ عظيمةٌ ، : قال القاضي 

حباهلم؛ ألنَّ موت اجلمع العظيم دفعةً واحدةً ال يتَّفق وقوعه ، وأمَّا ورود املوت على قوم تآلفوا حب احلياة ، وبينهم 
  .ائتالٌف وحمبةٌ كوروده وبينهم اختالف ، فوجه االعتبار ال يتغيَّر 

م آلفاً حلياته ، حمباً هلذه الدُّنيا ، فرجع حاصله إىل وميكن أن جياب بأنَّ املراد كون كلّ واحد منه: قال ابن اخلطيب 
، مث إهنم مع غاية حبِّهم للحياة ]  ٩٦: البقرة [ } وَلََتجِدَنَُّهْم أَْحَرَص الناس على َحيَاٍة { ما قال تعاىل يف صفتهم 

من املوت ، فهذا القول ليس  وألُفهم هبا أماهتم اهللا تعاىل ، وأهلكهم ليعلم أنّ حرص اإلنسان على احلياة ، ال يعصمه
  .ببعيٍد 
  فصل

. الطَّاعون وزنه فاعول من الطَّعن ، غري أنَّه ملا عدل به عن أصله؛ وضع داالً على املوت العام بالوباء : قال القرطيبُّ 
ِتي بِالطَّْعنِ فََناُء أُمَّ« : أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  -رضي اهللا عنها  -وردت عائشة . قاله اجلوهريُّ 

قال » غُدَّةٌ كَُغدَّةِ الَبِعريِ َتْخُرجُ يف املراقِّ واآلبَاِط « : الطَّعن قد عرفناه فما الطَّاعون ، قال : قالت » َوالطَّاُعوِن 
وهذا الوباء يرسله اهللا نقمة ، وعقوبة على من يشاء من عصاة عبيده ، وكفرهتم ، وقد يرسله اهللا شهادة : العلماء 

إنَّه شهادةٌ ورمحةٌ لكم ، ودعوة نبيكم ، وهي قوله عليه : رمحة للصَّاحلني ، كقول معاذٍ يف طاعون عمواس ، و
  . -رضي اهللا عنه  -، فَطُِعَن يف كَفِِّه » اللَُّهمَّ أَْعِط ُمَعاذاً َوأَْهلَُه َنِصيَبُهم ِمْن َرْحمَِتَك « : الصَّالة والسَّالم 

  فصل
إنَّه رجٌز ، أو عذاٌب عذِّب به بعض « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حني ذكره الوباء  أنَّ: وروى البخاريُّ 

األمم ، مثَّ بقي منه بقيَّةٌ ، فيذهب املرَّة ، ويأيت األخرى ، فمن مسع به بأرضٍ ، فال يقدمنَّ عليه ، ومن كان بأرضٍ 
حني » َسْرغ « مبقتضى هذا احلديث ملَّا رجعوا من  -نه رضي اهللا ع -وعمل عمر » وقع هبا ، فال خيرج فراراً منه 

  .أخربهم ابن عوف هبذا احلديث 

  .» الفَارُّ ِمَن الَوَباِء كالفَارِّ َمَن الزَّْحِف «  -رضي اهللا عنها  -وقالت عائشة 
ها ، وكذلك كلّ متَّقًى جيب على املرء توقّي املكاره قيل نزوهلا ، وجتنُّب األشياء املخيفة قبل هجوم: قال الطَّربيُّ 

الَ َتَتَمنَّوا ِلقَاَء الَعُدوِّ « : من غوائل األمور ، سبيله إىل ذلك سبيل الطَّاعون ، ونظريه قوله عليه الصَّالة والسَّالم 
مع أيب عبيدة إىل الشَّام  -رضي اهللا عنه  -، وملا خرج عمر » َواسْأَلُوا اَهللا الَعفَْو وَالَعاِفَيةَ ، فَإِذَا لَِقيُتُموُهْم فَاْصبِرُوا 
! لو غريك قاهلا يا أبا عبيدة؟: أفراراً من قدر اهللا ، فقال عمر : فسمع عمر أنَّ الوباء هبا فرجع ، فقال له أبو عبيدة 

من  نعم نفرُّ من قدر اهللا إىل قدر اهللا ، واملعىن ال حميص لإلنسان عمَّا قدَّره اهللا عليه ، لكن أمرنا اهللا من التَّتحرُّز
أرأيت لو كانت لك إبل ، : املخاوف ، واملهلكات ، وباستفراغ الوسع يف التَّوقِّي من املكروهات ، مثَّ قال له 



فهبطت وادياً له عدوتان ، إحدامها خصبةٌ واألخرى جدبة ، أليس إن رعيت اخلصبة ، رعيتها بقدر اهللا ، وإن 
  .لك إىل املدينة رعيت اجلدبة رعيتها بقدر اهللا؟ فرجع عمر من موضعه ذ

  .} إِنَّ اهللا لَذُو فَْضلٍ َعلَى الناس { : قوله 
، » صاحبِ « الدَّالة على الشَّرِف خبالِف » ذو « : » إِنَّ « والالم ، وأتى خبربٍ » إِنْ « أََتى هبذه اجلملة مؤكَّدة ب 

فضلٍ : ؛ ألنه صفةٌ له فَُهَو يف حملّ جرٍّ ، أي َتفَضَّل فالن عليَّ ، أو مبحذوٍف: متعلٌق بفَْضل تقول » َعلَى النَّاسِ « و 
واملعىن أَنَّ هذه الِقصَّة تشجع اإلِنسان على اإلِقدام على طاعة اهللا تعاىل ، . وأل يف النَّاسِ ِللْعُموم . كائنٍ على النَّاسِ 

ربه من الطَّاعِة ، فكان ِذكُر هذه وتزيل على قَلبه اخلَوَف ، فكان ِذكُْر هذه الِقصَّة سبباً لبعد العبد عن املعصية ، وق
الَّذشني أَمَاتَُهم ألهنم خرجُوا من الدُّنيا على : القصَِّة فضالً وإحساناً من اِهللا على عبدِه وقيل للعهِد واملُراُد هبم 

  .املعصيِة ، مث أعادُهم إىل الدُّنيا؛ حىت َتابُوا 
كرين للمعاد؛ كانوا ُمتمسكني بقول اليُهود يف كثري من اُألمور إذا املُراُد بالَعهِد أَنَّ العرب الذين كاُنوا من: وقيل 

بعث ِمسُعوا هبذه الواقعة ، فالظَّاِهرُ أَنَُّهم يرجعون من الدين الباطل الَِّذي هو اإلِنكارُ إىل الدِّين احلَّق ، وهو اِإلقرار بال
  .يف حّق هؤالء  ، فيتخلَُّصون ِمَن العقاب ، وكان ذكر هذه القصَّة؛ فضالً من اهللا

: ؛ ألنَّ تقديره } إِنَّ اهللا لَذُو فَْضلٍ َعلَى الناس { هذا استدراٌك ِممَّا َتَضمََّنُه قوله } ولكن أَكْثََر الناس { : قوله 
أَكْثَرُ فأىب { : وهو كقوله . فيجب عليهم أَنْ َيْشكُروه لتفضُِّلِه عليهم باِإلجياِد ، والرَّْزق ، ولكنَّ أكثَرهم غُري شاكرٍ 

  ] . ٨٩: اإلسراء [ } الناس إِالَّ كُفُوراً 

  ) ٢٤٤(َوقَاِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم 

  :هذه اجلملة فيها أقوالٌ } َوقَاِتلُوا { : قوله تعاىل 
ُموتوا : فقال هلم ] أي [ بعد اِإلماتةِ باجلهاد ،  وهو أمٌر ِلَمْن أَحياُهم اُهللا» ُموُتوا « : أنه عطٌف على قوله : أحدها 

  .» وال وجَه هلذا القَْولِ « : قال الطَّربيِّ . وقاِتلوا ، ُروي ذلك عن ابن عبَّاسٍ ، والضَّحاك 
  .وما بينهما اعتراٌض » َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواِت « : أهنا معطوفةٌ على قوله : [ والثاين 

فَأَِطيُعوا َوقَاتلوا ، أو فال َتْحذَروا املوَت كما َحِذَرُه الذين ِمْن « : معطوفةٌ على حمذوٍف تقديره أَنَّها ] : والثالث 
  .قَْبلكُم ، فلم َيْنفَعهم احلذُر ، قاله أبو البقاء 

هلم ، فيكونُ من والظَّاهر أنَّ هذا أمٌر هلذه األمةِ باجلهاد ، بعد ذكره قوماً مل ينفعهم احلذُر من املَوِت ، فهو تشجيٌع 
  .عطِف اجلملِ؛ فال ُيْشَتَرطُ التوافُق يف أمرٍ وال غريه 

هو الطَّريق ، ومسِّيُت العباداُت سبيالً إىل اِهللا ِمن حيثُ إِنَّ اإلنسان بسلوكها : فالسَّبيلُ } ِفي َسبِيلِ اللَِّه { : قوله 
  .يتوصَّلُ إىل ثوابِ اِهللا 

وهو الَِّذي ينوى به أن تكون كلمة اهللا هي الُعليا ، وُسُبلُ اهللا كثريةٌ ، فهي  :وهذا قول اجلمهور : قال القرطيب 
سبل اهللا كثرية ، وما ِمنْ : قال مالٌك ]  ١٠٨: يوسف [ } قُلْ هذه سبيلي { : قال تعاىل . عامَّةٌ ِفي كُلِّ سبيل 

: ثُمَّ قال . جرم كان املُجاِهُد ُمقاِتالً يف سبيلِ اِهللا  سبيلٍ إِالَّ يقاتل عليها أو فيها أو هلا ، وأعظمها ديُن اإلسالمِ ، فال
» يسمُع كالمكم يف ترغيب الغري يف اجلهاد ، أو يف ترعيب الغريِ عنه ، و : أَي } واعلموا أَنَّ اهللا َسِميٌع َعِليمٌ { 

  .أو لغرض الدُّنَيا  أَنَّ ذلك اجلهاد لغرض الدِّينِ ،: مبا يف ضمائركُم من البواعِث ، واَألعراضِ « عليٌم 



  ) ٢٤٥(ْيِه ُتْرَجُعونَ َمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرًضا َحَسًنا فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْضَعافًا كَِثَريةً وَاللَُّه َيقْبُِض َوَيْبُسطُ َوإِلَ

وصلُتُه نعٌت السم » الذي  «اسمُ إشارٍة خُربُه ، و » ذا « لالستفهام وحملُّها الرَّفع على االبتداِء ، و » مَّن « 
كما » َماذَا َصَنْعَت « : كلُّه مبنزلِة اسمٍ واحدٍ تركَّبا كقولك » َمْن ذا « اِإلشارِة ، أو بدلٌ منه ، وجيوُز أن يكونَ 

» ماذا « :  وَمَنع أبو البقاء هذا الوجه وفرَّق بينه وبني قوِلَك] .  ٢٦: البقرة [ } َماذَآ أََراَد اهللا { : تقدََّم يف قوله 
وال معىن هلذا املنعِ هبذه . ملَْن يعِقلُ » َمْن « ؛ ألنَّ » َمْن « أشدُّ إيهاماً ِمْن » ما « حيثُ ُيجَْعالن امساً واحداً بأنَّ 

  .» ماذا « حكُم » َمْن ذا « العلِة ، والنحويون َنصُّوا على أنَّ حكمَ 
  :تأويالن مبعىن الّذي ، وفيه حينئٍذ » ذا « وجيوز أن يكونَ 

  .َمنِ الَِّذي ُيقرُِض اهللا قرضاً : الثاين تأكيٌد له؛ ألنَّه مبعناه ، كأَنَُّه قيل » الَِّذي « أنَّ : أحدمها 
ُيقْرُِض ، ] هو الّذي [ َمْن الذي « : خَرب مبتدأ حمذوٍف ، واجلملةُ صلةُ ذا ، تقديُره » الذي « أَنْ يكونَ : والثاين 

أجاز هذين الوجهني ابن مالك ، قال شهاب الدين ومها ضعيفان ، والوجهُ . االستفهامّية «  َمنِ» وذا وصلتُه خُرب 
  .ما قدَّمُتُه 
[ } أَنبََتكُْم مَِّن األرض َنبَاتاً { : إقراضاً كقوله : على املصدر على حذِف الزَّواِئد ، إِذ املعىن « قَْرضاً » وانتَصَب 

، وال بدَّ من حذِف ُمضَاٍف « ُيقْرُِض اَهللا ماالً وصدقةً » : اين حمذوٌف تقديُرُه ، وعلى هذا فاملفعولُ الث]  ١٧: نوح 
يقرُض ِعبادَ اهللاِ احملاويَج ، لتعاليه عن ذلك ، أو يكونُ على سبيل التَّجُّوزِ ، وجيوزُ أَنْ يكونَ مبعىن املفعول : تقديرُه 

  .« يُقْرِض » أنه مفعولٌ ثاٍن ل اخلَلْق مبعىن املخلُوق ، وانتصاُبُه حينئٍذ على : حنو 
جيوزث أَن « َحَسناً » و . والقَْرُض يف هذه اآليِة اسٌم ال مصدر ، ولو كان مصدراً؛ لكان إقراضاً : قال الواحديُّ 

مبعىن مفعول « قَْرضاً » يكونَ صفةً لقرضاً باملعنينيِ املذكورين ، وجيوُز أن يكونَ نعَت مصدرٍ حمذوٍف ، إذا جعلنا 
  .إقراضاً حسناً : أي 

قرأ عاصٌم وابن عامر هنا ، ويف احلديد بنصب الفاء ، إالَّ أنَّ ابَن عامر وعاصماً ويعقوب « فَُيَضاِعفَُه » : قوله 
يشدِّدون العَني من غري ألٍف وبابه التشديد وقرأ أبو عمرو يف األحزاب والباقون برفِعها ، إالَّ أنَّ ابن كثري يشدِّد 

  .ألٍف؛ فحَصلَ فيها أربُع قراءٍت العَني من غري 
  .قرأ أبو عمرو ونافع ، ومحزة ، والكسائيُّ فيضاعفُُه باأللف ورفع الفاء : أحدها 
  .باأللف ونصب الفاء « فيضاعفه » قراءة عاصم : والثانية 
  .بالتَّشديد ، ورفع الفاِء « فَُيَضعِّفُُه » : قرأ ابن كثري : والثالثة 
  :فالرَّفُْع من وجهني . امرٍ فيضعِّفَه بالتَّْشديد ، ونصب الفاء قرأ ابن ع: والرابعة 
  .الصِّلِة « يقرض » أنَُّه عطٌف على : أحدمها 
  .فهو ُيضاِعفُُه ، واألولُ أحسُن لعَدمِ اِإلضمارِ : أَنَُّه رفٌع على االستئناف أي : والثاين 

  :والنصُب من وجهني 
يف املعىن ، فيكونُ مصدراً معطوفاً » يقرُض « عطفاً على املصدر املفهوم من »  أَنْ« أنَُّه منصوٌب بإضمارٍ : أحدمها 

  ]الوافر : [ َمْن ذا الذي يكونُ منه إقراٌض فمضاعفةٌ ِمَن اِهللا تعاىل كقوله : على مصدرٍ تقديُرُه 
  أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن لُْبسِ الشُّفُوِف... لَلُْبُس َعَباَءٍة َوَتقَرَّ َعيْنِي  -١١٥٣
أنه نصٌب على جوابِ االستفهام يف املعىن؛ َألنَّ االستفهام وإِنْ َوقََع عن املُقْرِضِ لفظاً ، فهو عن اِإلقراضِ : والثاين 



  .أيقرُض اَهللا أََحٌد فيضاعفَه : معىن كأنه قال 
يف اللَّفِْظ املُقرُِض أي الفاعلُ  وال جيوز أن يكونَ جواَب االستفهام على اللفظ؛ ألنَّ املُْسَتفَْهَم عنه« : قال أبو البقاء 

وقد مََنع بعضُ النَّحوّيني النَّصبَ بعد الفاء يف جواب االستفهام » الذي هو الِفْعلُ : للقَْرضِ ، ال عن القَْرضِ ، أي 
نِي؛ فأغفَر له َمْن َيْسَتغِْفُر« : الواقع عن املسنِد إليه احلكُم ال عن احلُكم ، وهو َمْحجوٌج هبذه اآليِة وغريها ، كقوله 

  .بالنصبِ فيهما » ، َمْن َيْدُعونِي؛ فأَسَْتجِيَب له 
كما ُيْعطَفُ الفعلُ على املصدرِ » قرضاً « املصدرِ الذي هو ] الفعل على [ ِلَم الَ ُيْعطَُف : فإنْ قيلَ : قال أبو البقاء 

  ]الوافر [ كقولِ الشاعر » أَنْ « بإضمار 
  .. .قَرَّ َعيْنِي لَلُْبُس َعَباَءٍة وَت -١١٥٤

  :هذا ال يصحُّ لوجهني : قيل 
  .والفعلِ » أَنْ « هنا مصدٌر مؤكٌِّد ، واملصدُر املُؤكِّدِ ال ُيقَدَُّر ب » قرضاً « أنَّ : أحدمها 
قْرَِضةً ، أنَّ عطفَُه عليه ُيوجُب أن يكونَ معموالً ليقرُض ، وال يِصحُّ هذا يف املعىن؛ َألنَّ املضاعفةَ ليسُت ُم: والثاين 

وإِنَّما هي فعلُ اِهللا تعاىل ، وتعليله يف الوجِه األولِ ُيؤِذنُ بأنه ُيشترط يف النصبِ أنْ ُيْعطََف على مصدرس يتقدَّر ب 
  ]الطويل : [ والفعلِ ، وهذا ليس بشرٍط؛ بل جيوُز ذلك وإن كان االسمُ املعطوُف عليه غَري مصدرٍ؛ كقوله » أَنْ « 

  وآلُ ُسبَْيعٍ أَْو أَُسوَءَك َعلْقََما... َجالٌ ِمْن رَِزامٍ أَِعزٍَّة َولَْوالَ رِ -١١٥٥
« لو ُعطَف على : ، فالوجهُ يف َمْنعِ ذلك أنْ ُيقال » رَِجالٌ « ؛ عطفاً على » أَنْ « منصوبٌ ب » أَُسوَءَك « ف 

الذي َيقْرُِض مضاعفةً ، وهذا ليَس صحيحاً َمْن ذا : فيصُري التَّقِْديُر » ُيقْرض « ؛ لشاركه يف عاِمِله ، وهو » قرضاً 
  .معىن 

مها مبعىن ، وتكونُ املفاعلَةُ مبعىن فََعل اجملرد ، حنو عاقَْبت ، : فقيل » ُيَضعُِّف « ، و » ُيضاِعُف « وقد تقدَّم أَنَّه قرئ 
  .إنَّ املضعََّف للتكثري : بل مها خمتلفان ، فقيل : وقيل 
  .ِلما زيد عليه أكثُر من ذلك » ضاَعفَه « ما جُِعلَ مثلني ، و ِل» ُيَضعِّف « إنَّ : وقيل 

؛ » قرض « ِلَما ُيقْطَع به وانقطع القوم هلكوا وانقطع أثرهم وقيل للقَْرض » اِملقْرَاُض « : القَطُْع ، ومنه : والقَْرُض 
هو اسٌم لكلِّ ما : فقيل » القَْرض  «ألنه قَطُْع شيٍء من املالِ ، وهذا أصلُ االشتقاقِ ، مث اختلف أهل الِعلْمِ يف 

لك عندي قرٌض حسٌن وسّيئ ، واملراُد منه الفعل الذي جيازى : ، تقول العرب « ُيلَْتَمُس اجلزاُء َحسَناً كان أو سيئاً 
  .عليه 

  ]البسيط : [ قال أَميَّة بن الصَّلت 
  ئاً َوَمِديناً مِثْلٌ ما دَانَاأَْو َسيِّ... كُلُّ اْمرِىٍء َسْوفَ ُيْجَزى قَْرَضُه َحَسناً  -١١٥٦

  .واختلفوا يف أَنَّ إِطالق لفظ القَْرضِ على هذا ، هل هو حقيقة أو جماٌز 
هو أَنْ يعطي اإلنسان لريجع إليه مثله : جماٌز ، َألنَّ القَْرَض : هو حقيقةٌ ، واستدلَّ مبا ذكرناه ، وقيل : قال الزَّجَّاج 

  .لغةٌ فيه حكاها الِكسَاِئيُّ ، نقله القرطيب  -بالكَْسرِ » القِرض « بدله ، و  وهنا إِنَّما ينفق لريجع إِلَيه
  :فيه ثالثة أوجٍه » أَضَْعافاً « : قوله 

، وهل هذه حالٌ مؤكَِّدةٌ أو مبيِّنة ، الظَّاِهُر أهنا مَُبيَِّنةٌ؛ ألنَّها وإنْ كاَنتْ » فيضاِعُف « أَنَُّه حالٌ من اهلاِء يف : أظهرها 
  .لفِظ العاِملِ ، إالَّ أنَّها اختصَّْت بوصفِها بشيٍء آَخر ، ففُهِم منها ما مل ُيفَْهُم من عاِملها ، وهذا شأنُ املبيِّنة من 

  .باملضاَعفَِة أْضعافاً ] ُيَصيِّره : أي [ معىن ُيَصيِّر ، » يضاعُف « أنه مفعولٌ به على تضمني : والثاين 



  .أنه منصوٌب على املصدر : الثالث 
 -وهو املَضاعُف ، أو املضعِّفُ  -وجيوُز أَنْ َيْنَتِصَب على املصدرِ باعتبار أَنْ ُيطْلََق الضِّْعفُ ] قيل : [ قال أبو حيان 

وُجِمعَ الختالفِ جهاِت . مبعىن املضاعفة ، أو التضعيف ، كما أُطِلَق العطاء ، وهو اسُم املُعْطَى مبعىن اِإلعطاء 
وسبقه إىل هذا أُبو البقاِء ، . الف األشخاص ، واختالف املُقْرِضِ واختالفِ أنواعِ اجلََزاِء التضعيِف باعتبارِ اخت

  ]الوافر : [ وهذه عبارُتُه ، وأنشد 
  َوَبْعَد َعطَاِئَك اِملائَةَ الرَِّتاعَا... أَكُفْراً بَْعَد َردِّ املَْوِت َعنِّي  -١١٥٧

ِضْعفُ : ويقالُ . مثلُ الشَّيء يف اِملقْدَارِ : وقيل . ل قَْدَرْينِ ُمَتَساويْين ، والضِّْعُف مث» ِضْعف « واَألْضاُف مجُع 
، فقد ُيطْلَُق على االثنني اِملثْلَْينِ يف القَْدرِ من حيثُ إِنَّ كلَّ » ضعفان « مثلُُه ثالثَ مرات ، إالَّ أنه إذا قيل : الشَّيء 

  .ن حيث إنَّ كالً منهما زوٌج لآلخر واحٍد ُيضعِّفُ اآلخَر ، كما ُيقالُ َزْوجان ، م
  فصل

ملا أمر اهللاُ تعاىل باجلهاِد ، والقتال على احلَّق؛ إذ ليس شيٌء من الشَّريعة ، إِالَّ وجيوز الِقَتالُ عليه وعنه ، وأعظمها 
إِنَُّه َيقْرُض رجاء الثَّوابِ ، املُقَاِتلُ يف سبيلِ اِهللا ، ف: ديُن اِإلسالم ، حرَّض تعاىل على اِإلنفاقِ يف ذلك؛ فََدخل يف ذلك 

  .يف جيشِ الُعسَْرِة  -رضي اُهللا عنه  -كما فعلَ عثمانُ 
  فصل

  :اختلف املُفَسُِّرون يف هذه اآلية على قولني 
أنَّ هذه اآلية متعلِّقةٌ مبا قبلها ، واملراُد منها القرض يف اجلهاِد خاصَّةً ، فندب العاجز عن اجلهاد أَنْ ينفق : أحدمها 

: أن ينفق على نفسه يف طريق اجلهاد ، مثَّ أكد ذلك بقوله تعاىل : على الفقري القادر عليه ، وأمر القادر على اجلهاد 
  .} واهللا َيقْبُِض َويَْبُسطُ { 

إنفاق املراد من القرض : أَنَّ هذا الكالم مبتدأٌ ال تعلُّق له مبا قبله ، مث اختلفوا هؤالء ، فمنهم من قال : القول الثاين 
  :إِنَّه غريه والقائلون بأَنَّه إنفاق املال ، اختلفوا على ثالثة أقوال : املال ، ومنهم من قال 

  :أَنَّه الصَّدقةُ غري الواجبة ، وهو قول اَألصم ، واحتجَّ بوجهني : األول 
  .أَنَُّه تعاىل مسَّاه قرضاً والقَْرُض ال يكون إِالَّ تربعاً : أحدمها 

إِنَّ يل حديقتني ، فإِنْ ! يا رسول اِهللا: نزلت يف أيب الدَّحداح ، قال « إِنَّ هذه اآلية : قال ابن عبَّاسٍ  :الوجه الثاين 
  .تصّدقت بأحدمها ، فهل يل مثلها يف اجلنَّة 

«  احلنيبة» فتصدق بأفضل حديقته ، وكانت ُتَسمَّى . « نعم » : وأّم الدَّحداح معي؟ قال : ، قال « َنَعمْ » : قال 
فرجع أُبو الدَّحداح إىل أهله ، وكانوا يف احلديقة اليت تصّدق هبا ، فقام على باب احلديقة وذكر ذلك المرأته : قال 

كم : بارك اُهللا لك فيما اشتريَت ، مثَّ خرجوا منه وسلموها؛ فكان عليه الصَّالة والسَّالم يقول : فقالت أم الدَّحداح 
  يف اجلنَّة َأليب الدَّحداحِمْن خنلٍة رداحٍ ُتديل عروقها 

َألنَّه تعاىل ذكر يف آخر اآلية : قالوا . اإلنفاُق الواجب يف سبيل اِهللا : أَنَّ املراد من هذا القرض : القول الثاين » . 
  .، وذلك كالزَّجر وهو إِنَّما يليُق بالواجب } َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ { : قوله 

: البقرة [ } مَّثَلُ الذين ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم ِفي َسبِيلِ اهللا كََمثَلِ َحبٍَّة { : كقوله تعاىل  أَنَّه يشتمل قسمني: القول الثالث 
ُروَِي عن بعضِ أصحاب ابن مسعوٍد أنه قول : قالوا . إِنفاُق شيء سوء املال : إِنَّ املُراد : وأمَّا من قال ]  ٢٦١

وهذا بعيٌد؛ َألنَّ ] قال القاضي [ قال ابُن اخلطيب . ه إالَّ اهللا ، واُهللا أكَْبُر الرَّجل سبحان اِهللا ، واحلمد ِهللا ، وال إل



إذا كان الفقريُ ال : لفظ اِإلقراض ال يقعُ يف عرف اللُّغة عليه ، وال ميكن محل هذا القولِ على الصِّحَّة إِالَّ أَنْ نقول 
، وأعطى ، فحينئٍذ تكون نيته قائمةً مقام اِإلنفاق ، فقد  ميلك شيئاً ، وكان يف قلبه أنه لو قدر على اِإلنفاق ألنفق

  .» َمْن لَمْ َيكُْن ِعْنَدُه َما َيَتَصدَّقُ بِِه؛ فَلَْيلَْعنِ اليُهود ، فإنَّه لهُ َصَدقَة « : روي أَنَّه عليه الصَّالة والسَّالم قال 
  فصل

يٌب للنَّاسِ مبا يفهمونه ، واُهللا هو الغينُّ احلميُد ، لكنَّهُ وذكر القَْرضِ ها هنا إِنَّما هو تأنيٌس ، وتقر: قال القرطيب 
تعاىل شبَّه عطاء املؤمنني يف الدُّنيا ، مبا يرجون به ثوابه يف اآلخرةِ بالقرض كما شبَّه إِعطاء النُّفوسِ ، واألموال يف 

  .أَخِذ اجلنَِّة ، بالبيع والشراء 
  .حمتسب طيبة به نفسه : قال الواقديُّ » َحَسناً « : قوله تعاىل 

  .» ال يتبعه َمّناً ، وال أَذى « : وقال عمرو بن عثمان الصَّديفُّ 
  .ال يعتِقدث يف قرضه عوضاً : وقال سهلُ بن عبداِهللا 

  :املراُد به اِإلنفاقُ يف سبيل اهللا ، فهو خيالف القرَض من وجوٍه : أَنَّ هذا اِإلقراض إِذَا قلنا : واعلم 
  .لقرض إِنَّما يأخذه من حيتاجُ  إليه لفقره ، وذلك يف حّق اِهللا تعاىل ُمحالٌ أَنَّ ا: األول 
  .أَنَّ البدل يف القرضِ املعتاد ال يكون إِالّ املثل ، ويف هذا اإلنفاق هو الضِّعُف : الثاين 

ملك له ، ومع هذه الفُروق  أَنَّ املالَ الذي يأُخذُه املستقرُض ، ال يكون ملكاً له ، وها هنا املالُ املأُخوذ: الثالث 
مسَّاه اهللا تعاىل قرضاً ، واحلكمةُ فيه التَّنبيُه على أَنَّ ذلك ال يضيُع عند اِهللا كما أَنَّ القرض جيُب أداؤه ، وال جيوزُ 

  .اإلخاللُ به ، فكذا الثَّوَاُب الواجُب على هذا اإلنفاقِ واصلٌ إىل املكلف ال حمالة 

  فصل
أَيَْعَجزُ أََحُدكُْم أَنْ « قد يكون باملالِ ، وقد بَيَّنَّا ُحكَْمُه ، كما قال عليه الّصالة والسَّالم :  القرُض: قال القرطيبُّ 

  .» اللَُّهمَّ إِنِّي َتَصدَّقُْت بِعِْرِضي َعلَى ِعَباِدَك : َيكُونَ كأَبِي ضَْمَضم ، كان إِذَا َخَرَج ِمْن َبْيِتِه قال 
يعين َمْن سبَّك فال تأخذ منه حقّاً ، وال تقم عليه َحّداً ، حىت » ن ِعْرِضَك ليوم فَقْرَِك أَقْرِْض م« : وقال ابن عمر 

  .تأيت يوم القيامة موفر األجر 
  .ال جيوز التََّصدُّق بالعرض؛ َألنَّه حقُّ اِهللا تعاىل وهو مروي عن مالٍك : وقال أبو حنيفة 
هذا » إِنَّ ِدَماَءكم َوأَمَْوالَكُْم َوأَْعرَاَضكُْم َعلَْيكُمْ َحَراٌم « : الة والّسالم وهذا فاِسٌد لقوله عليه الصَّ: قال ابن العرّيب 

  يقتضي أَنْ تكون هذه احملرمات الثَّالث جتري جمًرى واحداً ، يف كوهنا باحترامها حقاً لآلدمي
  فصل

  :وكون القرض حسناً حيتملُ وجوهاً 
  .من احلرام  أنه أراد به أن يكون حالالً خالصاً: أحدها 
  .أالَّ يتبع ذلك مّناً وال أذى : الثاين 

  .أن يفعله بنية التَّقرُّب إىل اِهللا تعاىل : الثالث 
الزِّيَاَدةُ على أصل الشَّيء حتَّى يصري مثليه ، أو أكثر : واملراد من التَّضعيف ، واإلضعاف ، واملضاعفة واحد ، وهو 

  .ابه فيضاعف ثو: ، ويف اآلية حذٌف والتقدير 
  فصل

  :واملراد باألضعاف الكثرية 



وإِنَّما أهبم ذلك؛ َألنَّ ذكر املبهم يف باب التَّرغيب ،  -عزَّ وجلَّ  -هذا التَّضعيُف ال يعلمه إالَّ اهللا : قال السُّدِّيُّ 
[ } ْم ِفي َسبِيلِ اهللا كََمثَلِ َحبٍَّة مَّثَلُ الذين ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُه{ : هو املذكورُ يف قوله تعاىل : أقوى من احملدود وقال غريه 

  .، فيحمل اجململ على املُفسَّرِ؛ َألنَّ كلتا اآليتني وردتا يف اإلنفاق ]  ٢٦١: البقرة 
ها هنا ويف األعراف » وََيْبُسطُ « قرأ أبو عمر ، ومحزة ، وحفص ، وقنبلٌ } واهللا َيقْبُِض َويَْبُسطُ { : قوله تعاىل 

  ] . ٦: الفاحتة [ } الصراط { وقد تقدَّم حتقيقه يف . ل ، والباقُون بالصَّاِد ألجل الطاء بالسِّني على األص
  فصل
يقبضُ بقبول التوبة الصَّادقة : بالتَّوسيع ، وقيل » يَْبُسطُ « بإمساك الّرزق والنفس ، والتقتري ، و » يقبض « : قوله 

إلماتة ، فمن أََماتُه فقد قبضه ومن َمدَّ له يف عمره فقد بسط له هو اِإلحياُء وا: وقيل . ، ويبسط باخللف ، والثَّواب 
.  

أَنَُّه كما أمرهم بالصَّدقِة أخرب أَنَُّه ال ميكنهم : واملعىن . يقبُض بعض القلوب ، حتَّى ال تقدم على هذه الطَّاعة : وقيل 
والبسط بيد اِهللا ، فإذا علم ذلك؛ انقطع  ذكر ذلك ليعلمَ اِإلنسان أَنَّ القبض: ذلك إال بتوفيقه ، وإعانته ، وقيل 

فيجزيكم } َوإِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ { : نظره عن مال الدُّنيا ، وبقي اعتماُدُه على اِهللا ، فحينئٍذ َيسُْهلُ عليه اإلنفاق مثَّ قال 
  .بأعمالكم ، حيث ال حاكم وال ُمَدبَِّر سواه 

اب كنايةً عن غري مذكور ، أي من التُّراب خلقتم ، وإليه تُْرجعون ، راجعة إىل الّتر» إليه « اهلاء يف : وقال قتادة 
  .وتعودون 

قَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه قَالَ َهلْ أَلَْم َتَر إِلَى الَْملَإِ ِمْن َبنِي إِْسرَائِيلَ ِمْن َبْعِد ُموَسى إِذْ قَالُوا لَِنبِيٍّ لَُهُم اْبَعثْ لََنا َمِلكًا ُن
 ِديَارَِنا َوأَْبنَاِئَنا فَلَمَّا ِتَب َعلَْيكُُم الِْقتَالُ أَلَّا ُتقَاِتلُوا قَالُوا َوَما لََنا أَلَّا ُنقَاِتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوقَْد أُخْرِْجَنا ِمْنَعَسْيُتْم إِنْ كُ

  ) ٢٤٦(ِمَني كُِتَب َعلَْيهُِم الِْقَتالُ َتَولَّْوا إِلَّا قَِليلًا ِمْنُهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِل

املُأل من القَْومِ وجوههم ، وأشرافهم ، وهو اسم للجماعة من النَّاس ال واحد لُه من لفظه كالرَّْهِط والقومِ ، واجليشِ 
اَألشراُف ُسمُّوا بذلك؛ ألهنم ميلئون العيونَ هيبةً ، أو اجملالَس إذا حضروا؛ أو ألهنم مليئون مبا ُيْحتاج : ، واملَُأل 

الرجالُ يف كلِّ القرآن ، وكذلك القوُم والرَّهطُ والنَّفَُر ، وُيْجمع على أَْمالء؛ » املَُأل « : وقال الفرَّاُء  إليهم فيه ،
  ]الطويل : [ قال 

  َوَخْيرُ أَقَاوِيلِ الرِّجَالِ َسدِيُدهَا... َوقَالَ لََها اَألْمالَُء ِمْن كُلِّ َمْعَشرٍ  -١١٥٨
  .أخرجه مسلم » أَْحسُنوا املَأل فكلُّكُْم سريوى « : ن اخللق ، ومنه احلديث واملأل أيضاً حس: قال القرطيب 

  :فيه وجهان } ِمن بنيا { : قوله تعاىل 
  ]الطويل : [ أَنَّهُ صلةٌ للمأل على مذهب الكُوفيني؛ ألهنم جيعلون املَُعرََّف بأل موصوالً؛ وُيْنِشُدون : أحدمها 
  وأَقُْعُد يف أَفَْياِئِه باألصاِئلِ... كْرُِم أَْهلَُه لََعْمرِي َألْنتَ الَْيُت أُ -١١٥٩

اجلارُّ األولُ ، وهو االستقرار ، وال يُضرُّ احتادُ احلرفني لفظاً الختالِفهما ] به [ متعلٌِّق مبا تعلََّق } ِمن َبْعِد موسى { و 
متعلٌِّق باجلار األول ، أو مبا تعلَّق » ِمْن بعدِ « :  وقال أبو البقاء. معًنى ، فإِنَّ األوىل للتبعيض والثانية البتداِء الغاية 

ِلما تضمنَّه من االستقرار ، فلذلك َنَسَب العملَ » ِمْن بعد « ، وجعله عامالً يف » من بين « : به األول يعين باألولِ 
حاالً أو صلةً ، فتقول يف حنو  إليه ، وهذا على رأي بعِضهم ، يَْنِسُب العمل للظرف واجلارِّ الواِقَعْين خرباً أو صفةً أو

فاعلٌ باجلارِّ ، والتحقيُق أنه فاعلٌ باالستقرار الذي تعلَّق به اجلارُّ ، وهو الوجُه الثاين : أبوه » زيٌد يف الدار أبوه « : 



  .من بعِد موسى ، ليِصحَّ املعىن بذلك : تقديُره . وقدَّر أبو البقاء مضافاً حمذوفاً . 
  :العاملُ يف هذا الظرِف أجازوا فيه وجهني } واْ إِذْ قَالُ{ : قوله 

قال » أمل تر « أنه : والثاين : ألنَّه بدلٌ منه ، إذ مها زمانان ، قاله أبو البقاء » ِمْن بعد « أنه العاملُ يف : أحدمها 
  .شهاب الدين وكالمها غُري صحيحٍ 

  :أمَّا األول فلوجهني 
» إذ « و » ِمْن « فأّما الذي من جهة اللفِظ فإنه على تقدير إعادة . ملعىن أحدمها من جهة اللفِظ واآلخُر من جهة ا

[ كوقت وحني مل يِصحَّ » ِمْن « من الظروف اليت ُتَجرُّ ب » إذ « أنه ولو كاَنتْ : الثاين . » ِمْن « ال ُتَجرُّ ب 
كائن من حني قالوا : ن بعد ، ولو قلت كائنني م: حمذوٌف فإنه حالٌ تقديره » ِمْن بعد « ذلك أيضا ألنَّ العاملَ يف 

  .هذا املعىن ] لنيبٍّ هلم ابعثْ لنا ملكاً مل يِصحَّ 
أمل ينته علُمك ، أو قد َنظَْرَت إىل املأل وليس انتهاءُ : تقريٌر للنفي ، واملعىن » أمل تر « وأمَّا الثاين فألنه تقدَّم أن معىن 

هلم ذلك ، وإذا مل تكْن ظرفاً لالنتهاِء وال للنظر فكيف تكونُ معموالً علِمه إليهم وال نظُره إليهم كان يف وقِت قو
  هلما أو ألحِدمها؟

أمل َتر إىل قصة املأل أو : وإذ قد بَطَلَ هذان الوجهان فال ُبدَّ له من عاملٍ يِصحُّ به املعىن وهو حمذوٌف ، تقديره 
أمل َترَ إىل ما : منها ، إمنا ُيتََعجَُّب من أحداثها ، فصار املعىن  حديث املأل ما يف معناه؛ وذلك ألنَّ الذواِت ال ُيَتَعجَُّب

  .جرى للمأل من بين إسرائيل إىل آخرها ، فالعاملُ هو ذلك اجملروُر ، وال يصحُّ املعىن إال به ِلما تقدَّم 

مبحذوفٍ ألنه صفةٌ لنيب ، وحملُّه  متعلٌق» هلم « والالُم فيه للتبليغ ، و » قالوا « متعلٌِّق ب } لَِنبِيٍّ { : قوله تعاىل 
: الظاهُر أنه متعلٌِّق بابَعثْ ، والالُم للتعليلِ أي » لنا « و . وما يف حيَّزه يف حملِّ نصبٍ بالقولِ » ابَعثْ « اجلرُّ ، و 

  .ألجِلنا 
تقدَّم ، وابن أيب عبلة وقرئ بالياء واجلزم على ما . اجلمهوُر بالنوِن واجلزم على جواب األمر } نُّقَاِتلْ { : قوله 

» لنا « وقرئ بالنوِن ورفع الالم على أهنا حالٌ من . [ بالياِء ورفعِ الالم على الصفِة مللكاً ، فمحلُّها النصبٌ أيضاً 
 ما: ابَعثْه لنا مقدِّرين القتال ، أو على أهنا استئناُف جوابٍ لسؤالٍ مقدَّرٍ كأنه قال هلم : أي ] فمحلُّها النصُب أيضاً 

  .َيْصنعون بامللِك؟ فقالوا نقاِتلْ 
والشرطُ معترٌض بينهما ، وجوابُه حمذوٌف للداللة » أَنْ ال تقاِتلوا « عسى وامسها ، وخربها } َهلْ َعَسيُْتْم { : قوله 

« َمْن َيجَْعلُ  ، وهذا على رأي]  ٧٠: البقرة [ } َوإِنَّآ إِن َشآَء اهللا لَُمْهَتدُونَ { : عليه ، وهذا كما توسَّط يف قوله 
وأّما َمْن يرى أّنها ُتَضمَُّن . زائدةٌ لئال ُيْخَبَر باملعىن عن العني » أَنْ « داخلةً على املبتدأ واخلرب ، ويقولُ إنَّ » عسى 

لِ ، هل قارَْبُتم عدم القتا: وما بعدها مفعولٌ به تقديره » أَنْ « فعلٌ وفاعلٌ ، و » َعَسيْتم « : معىن فعل متعدٍّ فيقول 
  .فهي عنده ليَسْت من النواسخِ ، واألولُ هو املشهوُر 

نوِن اإلناثِ ] ومع [ بكسر السنيِ ، وهي لغةٌ مع تاِء الفاعلِ مطلقاً ومع ن : هنا ويف القتال » َعسِْيُتم « وقرأ نافع 
وأَطْلََق ، بل كان ينبغي » ملضمر عسى ُتكَْسُر مع ا« : َعِسينا وَعِسني ، وهي لغةُ احلجاز ، وهلذا غَِلطَ َمْن قال : حنو 

  .الزيدان َعِسيا والزيدون َعِسيوا بالكسرِ البتة : له أن ُيقَيَِّد الضمري مبا ذكرنا ، إذ ال يقال 
: َحرٍ وَشج ، وقد جاء فََعل وفَِعل يف حنو : مثل « هو َعس بكذا » : ووجهُ الكسرِ قولُ العربِ « : وقال الفارسي 
» : أن يقال  -أي بالكسر  -ك َعسَْيُت وَعِسْيُت ، فإِنْ أُْسنَِد الفعلُ إىل ظاهرٍ فقياُس َعِسيتم َنقَم ونَِقم ، فكذل

  .« َرِضي زيٌد » : مثل « َعِسَي زيٌد 



فهو القياُس ، وإِنْ مل ُيقَلْ فساِئغٌ أن ُيْؤَخذَ باللغتني ، فُتْسَتعملَ إحدامها موضَع األخرى كما فُِعل ذلك يف : فإن قيل 
فظاهُر هذه العبارة أنه جيوز كسُر سينِها مع الظاِهر بطريق القياسِ على املضمرِ ، وغريُه من النحويني مينعُ » ه غري

أنه » َعسٍ : قولُ العرب « ذلك حىت مع املضمر مطلقاً ، ولكن ال ُيلتفت إليه لوروِده متواتراً ، وظاهُر قوله 
» عسى « بقاء أيضاً عن ابن األعرايب ، وقد َنصَّ النحاة على أن مسموٌع منهم اسُم فاعلها ، وكذلك حكاه أبو ال

  .« ال تتصرَّف 

اليت » هل « فكيف َدَخلت عليها : إنشاٌء ألهنا للترجي أو لِإلشفاق ، فعلى هذا » عسى « واعلم أنَّ مدلولَ 
هل قاَربْتم أالَّ تقاتلوا ، : عىن وامل« : تقتضي االستفهاَم؟ فاجلواُب أن الكالَم حممولٌ على املعىن ، قال الزخمشري 

َعَسيُْتم أال تقاتلوا ، مبعىن أتوقَُّع جبَنكم عن القتالِ ، : هل األمُر كما أتوقّعه أنكم ال تقاتلون ، أراد أن يقول : يعين 
وقَّع كائٌن وأنه مستفهِماً عما هو متوقٌع عنده وَمظْنونٌ ، وأراَد باالستفهام التقريَر ، وثََبَت أنَّ املت« هل » فأدخلَ 

وهذا من أَحسنِ » معناه التقريرُ ]  ١: اإلنسان [ } َهلْ أتى َعلَى اإلنسان { : صائٌب يف توقعه؛ كقوله تعاىل 
» إنَّ « الكالمِ ، وأحسُن ِمْن قول َمْن زعم أهنا خٌرب ال إنشاٌء؛ ُمسَْتِدالً بدخولِ االستفهام عليها؛ وبوقوعها خرباً ل 

  ]ز الرج: [ يف قوله 
  ]البسيط : [ وهذا ال دليلَ فيه؛ ألنه على إضمار القول؛ كقوله ... الَ ُتكِْثَرنْ إِنِّي َعَسْيتُ َصاِئَما  -١١٦٠
  الَ َتْحَسبُوا لَْيلَُهْم َعْن لَْيِلكُْم َنامَا... إِنَّ الَِّذيَن قََتلُْتْم أَْمسِ سَيَِّدُهْم  -١١٦١

  .هلشامٍ ولذلك ال توصلُ هبا املوصوالت؛ خالفاً 
و . هذه الواُو رابطةٌ هلذا الكالم مبا قبلَه ، ولو ُحِذفَْت جلاَز أن يكونَ منقطعاً ِممَّا قبله } َوَما لََنآ أَالَّ نُقَاِتلَ { : قوله 

  .» ما « يف حملِّ رفع خرب ل » لنا « و . يف حملِّ رفعٍ باالبتداِء ، ومعناها االستفهاُم ، وهو استفهاُم إنكارٍ » ما « 
  .فيه ثالثةُ أوجٍه » أَالَّ ُنقَاِتلَ « و 

يف ترِك القتالِ ، مث : وما لنا يف أالَّ نقاتل ، أي : أنَّها على حذِف حرِف اجلرِّ وهو قول الكسائي والتقديُر : أظهرها 
صبٍ؟ وهذا اجلارَّ أهي يف حملِّ جر أم ن: فجرى فيها اخلالُف املشهوُر بني اخلليل وسيبويه » أَنْ « مع » يف « ُحِذفَْت 

  .» ِمْن بعد موسى « أو مبا يتعلَّق هو به على حسبِ ما تقدَّم يف » لنا « يتعلَُّق بنفسِ اجلارِّ الذي هو 
: يف هذا املوضع ، والعرب ال تقول ما لك أالَّ تفعل ، وإمنا يقال » أن « فما وجه دخول : فإن قيل : قال البغوي 

َما لََك أَالَّ َتكُونَ َمعَ { : وحذفها لغتان صحيحتان ، فاإلثبات كقوله تعاىل »  أن« دخول : ما لك ال تفعل؟ قيل 
وقال الفراء ]  ٨: احلديد [ } َوَما لَكُْم الَ ُتْؤِمُنونَ باهللا { : ، واحلذف كقوله تعاىل ]  ٣٢: احلجر [ } الساجدين 

ما مينعك أن تقاتل ، فلما كان معناه املنع : معناه ما لك ال تقاتل؟ : الكالم ها هنا حممول على املعىن؛ ألن قولك : 
[ } أَالَّ َتكُونَ َمَع الساجدين { : وقوله ]  ٧٥: ص [ } َما َمنََعَك أَن َتْسُجَد { فيه كقوله » أن « حسن إدخال 

  .ورجح الفارسي قول الكسائي على قول الفراء ]  ٣٢: احلجر 

رف اجلر تقديره ما مينعنا من أن نقاتل فإذا كان ال بد من إضمار ألن على قول الفراء ال بد من إضمار ح: قال 
حرف اجلر على القولني ، فعلى قول الكسائي يبقى اإلضمار على ظاهره وعلى قول الفراء ال يبقى ، فكان قول 

  .الكسائي أوىل 
رُّ ذلك يف حروف اجلر الزائدة زائدةٌ ، وال يضرُّ عملها مع زيادهتا ، كما ال يض» أَنْ « مذهب األخفش أنَّ : الثاين 

مَّا لَكُْم الَ { : ما لنا غري مقاتلني ، كقوله : ، وعلى هذا فاجلملة املنفيَّة بعدها يف حملِّ نصبٍ على احلال ، كأنه قيل 



، وقول » قائماً  ما لك« : وقول العرب ]  ٨٤: املائدة [ } َوَما لََنا الَ ُنْؤِمُن { ]  ١٣: نوح [ } َتْرُجونَ ِللَِّه َوقَاراً 
وهذا املذهب ضعيفٌ ألنَّ األصل عدم الزيادة ، فال ]  ٤٩: املدثر [ } فََما لَُهْم َعنِ التذكرة ُمْعرِِضنيَ { : اهللا تعاىل 

  .يصار إليها دون ضرورٍة 
: تقديره « : ل قا. » أن ال نقاتلَ « : وهو مذهب الطربي أنَّ مثَّ واواً حمذوفةً قبل قوله  -وهو أضعفها  -: الثالث 

وهذا كما ترى ضعيفٌ » إياك وأن تتكلم ، فحذفت الواو : إياك أن تتكلَّم ، أي : وما لنا وألن ال نقاتل ، كقولك 
ضمِّنت معىن الفعل » إياك « إنَّ قوهلم إياك أن تتكلم على حذف الواو؛ فليس كما زعم ، بل : وأمَّا قوله . جداً 

  .احذر التكلم : يف حملِّ نصبٍ به تقديره » تكلَم أَنْ ت« املراد به التحذير ، و 
، أنكروا ترك القتال وقد » نقاتلْ « : هذه اجلملة يف حملِّ نصبٍ على احلال ، والعامل فيها } َوقَْد أُْخرِْجَنا { : قوله 

  .وهذه قراءة اجلمهور ، أعين بناء الفعل للمفعول . التبسوا هبذه احلال 
  :وفيه وجهان . على النباء للفاعل » ْخَرجَنا أَ« : وقرأ عمرو بن عبيد 

  .وقد أخرجنا اهللا بذنوبنا : أنه ضمري اهللا تعاىل ، أي : أحدمها 
  .أنه ضمري العدّو : والثاين 

كذا » ومن بني أبنائنا « : ومن أبنائنا ، فال بدَّ من حذف مضاٍف تقديره : أي » ديارنا « عطٌف على } َوأَْبنَآِئَنا { 
  .وقد أُخرج أبناؤنا منا ، وال حاجة إىل هذا : إنَّ هذا على القلب ، واألصل : وقيل . البقاء  قدره أبو

فسألوا اهللا تعاىل ذلك فبعث : ، فاعلم أن يف الكالم حمذوفاً تقديره } فَلَمَّا كُِتَب َعلَْيهُِم القتال تََولَّْواْ { : قوله تعاىل 
  .هلم ملكاً وكتب عليهم القتال فتولوا 

: فإن قيل املستثىن ال يكون مبهماً ، لو قلت » َتَولَّوا « نصٌب على االستثناء املتصل من فاعل } إِالَّ قَِليالً { : وله ق
يف احلقيقة صفةٌ حملذوٍف ، وألنه قد ختصَّص » قليالً « مل يصحَّ ، فاجلواب إمنا صحَّ هذا ألنَّ » قام القوُم ال رجاالً « 

  .، فقرب من االختصاص بذلك  »منهم « : بوصفه بقوله 
وال . وهو استثناٌء منقطٌع ، ألنَّ الكون معًنى من املعاين واملستثىن منه جثثٌ » إالَّ أن يكون قليلٌ منهم « : وقرأ أُيب 

بالرفع » قام القوم إال أنْ يكونَ زيٌد وزيداً « : وذلك أنّ العرب تقول . بّد من بيان هذه املسألة لكثرة فائدهتا 
خربها ، » زيداً « فاعلٌ ، والنصب على جعلها ناقصةً ، و » زيٌد « تامةً ، و » كان « نصب ، فالرفع على جعل وال

 -أي بعضهم  -قام القوم إال أن يكون هو : وامسها ضمٌري عائدق على البعض املفهوم من قوة الكالم ، والتقدير 
، وإذا انتفى كونه قائماً انتفى قيامه ، فال فرق من حيث املعىن  قام القوم إال كون زيدٍ يف القائمني: زيداً ، واملعىن 

، إال أن األول استثناٌء متصلٌ ، والثاين » قاموا إال أن يكون زيداً « و » قام القوم إال زيداً « بني العبارتني ، أعين 
  .منقطٌع ملا قررناه 

  فصل
، مثَّ ]  ٢٤٤: البقرة [ } َوقَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اللَّهِ { : ال بقوله وجه تعلُّق هذه اآلية مبا قبلها أنَّه تعاىل ملا فرض القت

ذكر بعد ذلك هذه القصة حتريضاً على ]  ٢٤٥: البقرة [ } مَّن ذَا الذي يُقْرِضُ اهللا { : أمر باإلنفاق فيه بقوله 
{ : اهللا تعاىل ونسبهم إىل الظُّلم بقوله  عدم تركهم خمالفة األمر بالقتال ، فإنَّهم ملا أُمروا تولَّوا ، وخالفوا؛ فذمهم

  .واملراد التَّرغيب يف اجلهاد } واهللا َعِليٌم بالظاملني 
  فصل فيمن هو النيب الذي نادى بالبعث يف اآلية

هو يوشع ابن نون بن أفرائيم بن : من هو فقال قتادة } ابعث لََنا َمِلكاً { اختلفوا يف ذلك النيبِّ الذي قالوا له 



كما ال حيتمل االتصال } ِمن َبْعِد موسى { وهذا ضعيٌف ؛ ألنَّ قوله } ِمن بَْعِد موسى { : قوله تعاىل يوسف ل
بالتَّعاقب حيتمل البعديَّة بغري تعاقب ، وإن كان بينهما غري يوشع؛ ألنَّ البعدّية حاصلة ، وذكر ابن عطيَّة يف تضعيف 

  .لنَّاس ، ويوشع هو فىت موسى عليهما الصَّالة والسَّالم هذا القول أنَّ مدَّة داود بعد موسى بقرون من ا
امسه مشعون مسَّته أُمُّه بذلك؛ ألنَّها دعت اهللا أن يرزقها غالماً ، فاستجاب اهللا دعاءها ، فسمته مسعون : وقال السُّدِّيُّ 

لقمة ، من ولد الوي بن يعقوب مسع اهللا دعائي ، والسِّني تصري شيناً بالعربانية وهو مشعون ابن صفيَّة بنت ع: ، أي 
.  

  .هو امشويل بن هلقايا : وقال سائر املفسِّرين 
  فصل

كان سبب مسألتهم إّياه ذلك؛ ألنَّه ملَّا مات موسى خلف بعده يف بين إسرائيل يوشع بن نون يقيم فيهم التَّوراة ، 
 قبضه اهللا ، مثَّ حزقيل حىت قبضه اهللا ، مث ؛ حىت» كاِلب ْبَن ُيوفََنا « وأمر اهللا ، حىت قبضه اهللا ، مثَّ خلف فيهم 

نبياً ، فدعاهم » إِلْياَس « عظمت األحداث يف بين إسرائيل ونسوا عهد اهللا؛ حىت عبدوا األوثان ، فبعث اهللا إليهم 
« د إىل اهللا ، وكانت األنبياء من بين إسرائيل بعد موسى ، يبعثون إليهم بتجديد ما نسوا من التَّوراة ، مث خلف بع

، وكان فيهم ما شاء اهللا؛ حتَّى قبضه اهللا ، وخلف فيهم اخللوف ، وعظمت اخلطايا وظهر هلم » اَلَْيَسع » « إِلْيَاَس 
، كانوا يسكنون ساحل حبر الرُّوم ، بني مصر ، وفلسطني ، وهم » جَالُوَت « عدوٌّ يقال له البلثاثا ، وهم قوم 

غلبوا على كثري من أرضهم ، وسبوا كثرياً من ذراريهم ، وأسروا من أبناء العمالقة ، فظهروا على بين إسرائيل ، و
ملوكهم أربعني وأربعمائة غالم ، وضربوا عليهم اجلزية ، وأخذوا توراهتم ، ولقي بنو إسرائيل منهم بالًء شديداً ، 

امرأة حبلى؛ فحبسوها يف بيت رهبة  ومل يكن هلم نيبٌّ يدبِّر أمرهم ، وكان سبط النُّبوَّة قد هلكوا ، فلم يبق منهم إالَّ
أن تلد جاريةً ، فتبدهلا بغالم ملا ترى من رغبة بين إسرائيل يف ولدها ، وجعلت املرأة تدعو اهللا أن يرزقها غالماً؛ 

مسع اهللا دعائي ، فكرب الغالم فأسلموه ليتعلم التَّوراة يف بيت املقدس ، وكفله : فولدت غالماً فسمته مشويل تقول 
من علمائهم وتبنَّاه ، فلمَّا بلغ الغالم أتاه جربيل ، وهو نائم إىل جنب الشَّيخ ، وكان ال يأمتن عليه أحداً ،  شيٌخ

يا أبتاه دعوتين؟ فكره الشَّيخ أن يقول : يا أُمشويل ، فقام الغالم فزعاً إىل الشَّيخ قوال : فدعاه جربيل بلحن الشيخ 
يا أََبتِ : ارجع فنم ، فرجع الغالم ، فََناَم ، مثَّ دعاه الثَّانية ، فقال الغالم يا بّين : ال فيفزع الغالم ، فقال : 

اذهب إىل : ارجع فنم فإنْ دعوُتَك الثَّالثة؛ فال جتبين ، فلمَّا كانت الثَّالثة ظهر له جربيل فقال له : ؟ فقال !َدَعْوَتنِي
استعجلت بالنُّبوَّة ، ول : ، فلمَّا أتاهم كذَّبوه ، وقالوا له  قومك؛ فبلغهم رسالة ربِّك ، فإن اهللا قد بعثك فيهم نبّياً

إن كنت صادقاً فابعث لنا ملكاً نقاتل يف سبيل اهللا آيةً من نبوَّتك ، وإمنا كان قوام أمر بين إسرائيل : َتَنلَْك ، وقالوا 
موع ، والنَّيبُّ يقوم له بأمره ، باالجتماع على امللوك ، وطاعة امللوك ألنبيائهم ، فكان امللك هو الذي يسري باجل

  .ويشري عليه برشده ، ويأتيه باخلرب من عند ربِّه 

بعث اهللا أُمشويل نبّياً ، فلبثوا أربعني سنةً بأحسن حال ، مثَّ كان من أمر جالوت ، والعمالقة ما كان : قال وهٌب 
» إِنْ كُِتَب « لعلكم : استفهام شكٍّ ، أي ! ؟» لْ َعسَْيُتم َه« : ، فقال » اْبَعثْ لََنا َمِلكاً ُنقَاِتل « : فقالوا ُألمشويل 

َوَما لََنا أَالَّ ُنقَاِتلَ ِفي : قَالُوا « مع ذلك امللك أال تفوا مبا تقولون ، وال تقاتلوا معه » َعلَْيكُُم الِقَتالُ « فرض : أي 
، فجعلوا ذلك علَّةً قويَّة توجب التَّشديد يف أمر اجلهاد؛ ألنَّ من بلغ منه  »َسبِيلِ اِهللا َوقَْد أُخْرِْجَنا ِمْن دَِيارَِنا َوأَْبَناِئَنا 

العدوُّ هذا املبلغ ، فالظَّاهر من أمره االجتهاد يف قمع عدوِّه ومقاتلته ، وظاهر الكالم العموم ، واملراد اخلصوص؛ 
يف ديارهم وأوطاهنم ، وإنَّما أخرج من أسر منهم ابعث لنا ملكاً نقاتل يف سبيل اهللا؛ كانوا : ألنَّ الذين قالوا لنبيِّهم 



إمنا كنا نزهد يف اجلهاد إذ كنا ممنوعني يف بالدنا ، ال يظهر علينا عدوٌّ ، فأمَّا : ، ومعىن اآلية أهنم قالوا جميبني لنبيِّهم 
أعرضوا : } َعلَْيهُِم القتال تََولَّْواْ  فَلَمَّا كُِتَب{ إذْ بلغ ذلك منَّا ، فنطيع ربَّنا يف اجلهاد ، ومننع نساءنا ، وأوالدنا ، 

وهم الذين عربوا النَّهر مع طالوت ، واقتصروا على الغرفة كما  -} إِالَّ قَِليالً مِّنُْهْم { عن اجلهاد ، وضيَّعوا أمر اهللا 
  .سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 

  .كان عدد هذا القليل ثالمثائة وثالثة عشر على عدد أهل بدرٍ : قيل 

َنْحُن أََحقُّ بِالُْملِْك ِمْنُه وَلَْم قَالَ لَُهمْ َنبِيُُّهْم إِنَّ اللََّه قَْد َبَعثَ لَكُْم طَالُوَت َمِلكًا قَالُوا أَنَّى َيكُونُ لَهُ الُْملُْك َعلَْيَنا َوَو
ي الِْعلْمِ َوالْجِْسمِ وَاللَُّه ُيؤِْتي ُملْكَُه َمْن َيَشاُء َواللَّهُ ُيْؤَت َسَعةً ِمَن الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللََّه اْصطَفَاُه َعلَْيكُْم َوزَاَدُه َبْسطَةً ِف

  ) ٢٤٧(َواِسٌع َعِليٌم 

فيه » طالوتُ « و . » َبَعثَ « فالعامل يف احلال » طالوت « حال من » َمِلكاً « : } طَالُوَت َمِلكاً { : قوله تعاىل 
  :قوالن 

  .العلمية والعجمة الشَّخصية : صرف للعلتني ، أعين أنه اسٌم أعجميٌّ فلذلك مل ين: أظهرمها 
أنه مشتقٌّ من الطول ، ووزنه فعلوت كرهبوت ورمحوت ، وأصله طولوت ، فقلبت الواو ألفاً؛ لتحركها : والثاين 

« وانفتاح ما قبلها ، وكأن احلامل هلذا القائل هبذا القول ما روي يف القصَّة أنه كان أطول رجلٍ يف زمانه وبقوله 
إال أنَّ هذا القول مردودٌ بأن لو كان مشتقاً من الطُّول ، لكان ينبغي أن ينصرف ، » وزاده بسطة يف العلم واجلسم 

وقد أجابوا عن هذا بأنه وإن مل يكن أعجمياً لكنَّه شبيه باألعجمي ، من حيث إنَّه ليس يف . إذ ليس فيه إالَّ العلمية 
، وهذا كما قالوا يف محدون ، وسراويل ، ويعقوب ، وإسحاق عند من جعلهما  أبينة العرب ما هو على هذه الصِّيغة

  .من سحق وعقب وقد تقدم 
بأنه اسٌم عرباين وافق عربّياً مثل حطة وحنطة ، وعلى هذا يكون أحد سببيه العجمة؛ لكونه : وأجاب آخرون 

  .عربانياً 
  :وجهان »  أَنَّى« يف } أىن َيكُونُ لَُه امللك َعلَْيَنا { : قوله 

  .أنَّها مبعىن كيف ، وهذا هو الصَّحيح : أحدمها 
وحملُّها الّنصب على احلال ، وسيأيت الكالم يف . أهنا مبعىن من أين ، اختاره أبو البقاء ، وليس املعىن عليه : والثاين 

  :فيها وجهان » َيكُونُ « و . عاملها ما هو 
فالن « : بامللك ، تقول ] متعلٌق » َعلَْيَنا « هبا ، و [ متعلٌّق » له « لٌ هبا و فاع» املُلْكُ « أهنا تامَّةٌ ، و : أحدمها 

« ، وجيوز أن تتعلَّق مبحذوٍف على أنه حالٌ من » على « ، فتتعدى هذه املادة ب » َملَك على بين فالن أمرهم 
» علينا « ، و » له « أحد الظَّرفني ، أعين ، وال جيوز أن يعمل فيها » أنَّى « هي العاملة يف » َيكُونُ « ، و » املُلْك 

  .؛ ألنه عاملٌ معنوي والعامل املعنويُّ ال تتقدَّم عليه احلال على املشهور 
إمَّا مبا تعلَّق به هذا اخلرب ، أو مبحذوٍف على أنه حالٌ : متعلٌِّق » علينا « اخلرب ، و » له « أهنا ناقصةٌ ، و : والثاين 

الناقصة أن تعمل يف الظرف » كَانَ « عند من جييز يف » يكون « م ، والعامل يف هذه احلال كما تقدَّ» املُلك « من 
َعلَْيَنا « ما تعلَّق به اخلرب أيضاً ، وجيوز أن يكون » أنَّى « وشبهه ، وإمَّا بنفس امللك كما تقدَّم تقريره ، والعامل يف 

َيكُونُ « يه االستقرار املتعلِّق به اخلرب ، كما تقدَّم تقريره ، أو نصٌب على احلال ، والعامل ف» لَُه « هو اخلرب ، و » 



كَْيفَ « مبعىن » َيكُونُ « يف حملِّ نصب خرباً ل » أىن « عند من جييز ذلك يف الناقصة ، ومل أر من جوَّز أن تكون » 
  .ولو قيل به مل ميتنع معًنى وال صناعةً » َيكُونُ املُلُْك َعلَْيَنا لَُه 

» ومل ُيْؤتَ َسَعةً « . » أََحقُّ « كالمها متعلٌّق ب » ِمْنُه « و » باملُلُْك « مجلةٌ حاليَّةٌ ، و : } وََنْحُن أََحقُّ { : قوله 
هذه اجلملة الفعلية عطٌف على االمسيَّة قبلها ، فهي يف حملِّ نصب على احلال ، ودخلت الواو على املضارع؛ لكونه 

  .ٍن ليؤت ، واألول قام مقام الفاعل مفعول ثا» سعةً « منفياً و 
، وإمنا حذفت الفاء يف املصدر محالً له على املضارع ، » ُوْسَعة « حبذف الفاء ، وأصلها » َعلَة « وزهنا » َسَعةً « و 

« مثل » َوِسع « وكسرة مقدَّرة ، وذلك أنَّ  -وهي حرف املضارعة  -وإمنا حذفت يف املضارع لوقوعها بني ياء 
كون المه حرف حلقٍ ، ففتح » َيَسع « فحقٌّ مضارع أن جييء على يفعل بكسر العني ، وإمنا منع ذلك يف  »َوِثق 

مقدرٍة ، والدَّليل على ذلك أنَّهم [ بني ياء وكسرة : عني مضارعه لذلك ، وإن كان أصلها الكسر ، فمن مث قلنا 
  .وباهبما » يََهب « و » َيَسع « ة غري عارضةً ، خبالف فتحة َوجِلَ َيْوَجل فلم حيذفوها ملَّا كانت الفتحة أصلي: قالوا 

، وذلك إذا كان حرف املضارعة مهزة حنو ] قد رأيناهم حيذفون هذه الواو ، وإن مل تقع بني ياٍء وكسرٍة : فإن قيل 
  .« ِعْد ِعَدةَ َحَسَنةً : :  ، وكذلك يف األمر واملصدر حنو» َنِعد « : أو نوناً حنو » َتِعد « : ، أو تاًء حنو » أَِعُد « : 

فاجلواب أنَّ ذلك باحلمل على املضارع مع الياء طراً للباب ، كما تقدَّم لنا يف حذف مهزة أفعل ، إذا صار مضارعاً 
ملَّا فتحت يف املضارع ألجل حرف احللق ، « السَّعة » وفتحت سني . ألجل مهزة املتكلِّم ، مث محل باقي الباب عليه 

َوَهَب يََهُب ِهبة ، فإهنم كسروا اهلاء : إال أنَّه يشكل على هذا « َيِعد » ملَّا كسرت يف « ِعدة » ني كما كسرت ع
يف « َيَسع » ، و « َيَهبُ » يف املصدر ، وإن كانت مفتوحة يف املضارع ألجل أنَّ العني حرف حلقٍ ، فال فرق بني 

، وكان من حقِّها الفتح لفتحها يف « ِهبة » مكسورةٌ يف كون الفتحة عارضةً والكسرة مقدرةً ، ومع ذلك فاهلاء 
  .« َسَعة » املضارع ك 

  :فيه وجهان « من املال » و 
  .أنه متعلٌق بيؤت : أحدمها 
  .َسَعةً كائنةً من املال : أنه متعلٌق مبحذوٍف ألنه صفةٌ لسعة ، أي : والثاين 
  فصل

أجاهبم إىل سؤاهلم تولَّوا ، بيَّن يف هذه اآلية أنَّ أّول تولِّيهم إنكارهم إِْمَرة طالوت  اعلم أنَّه تعاىل ملا بيَّن يف اآلية أنَّه ملَّا
، وذلك أنَّهم ملَّا طلبوا من نبيِّهم أن يطلب من اهللا أن يعيِّن هلم ملكاً؛ فأجاهبم بأنَّ اهللا قد بعث لكم طالوت ملكاً ، 

  .، واستبعدوا ذلك « أَنَّى َيكُونُ لَُه املُلُْك َعلَْيَنا » : وقالوا أظهروا التَّويل عن طاعة اهللا ، وأعرضوا عن حكمه ، 

أنَّ النبوَّة كانت خمصوصةً بسبط معيَّن من أسباط بين إسرائيل ، وهم سبط : وسبب هذا االستبعاد : قال املفسِّرون 
« و » اُوُد ، وُسلَْيَمانُ َد« ، ومنه » َيُهوذا « وسبط اململكة سبط » ُموَسى وهارون « الوي بن يعقوب ، ومنه 

فلذها السَّبب؛ أنكروا كونه ملكاً عليهم ، » بِْنَياِمني « مل يكن من أحد هذين السِّبطني ، بل كان من ولد » طَالُوت 
، أي » وَلَْم ُيْؤتَ َسَعةً ِمَن املَالِ « : وزعموا أنَّهم أحقُّ بامللك منه ، مثَّ أكدوا هذه الشُّبهة بشبهة أخرى وهي قوهلم 

  .فقري : 
  .كان دبَّاغاً : قال وهٌب 

  .مكارياً : وقال السدِّيُّ 



كان سقَّاء ، وامسه بالعربانية ساول بن قيس ، وكان من سبط بنيامني ابن يعقوب ، وكانوا عملوا : وقال آخرون 
مللك والنبوة عنهم وكانوا ذنباً عظيماً ، كانوا ينكحون النِّساء على ظهر الطَّريق هناراً ، فغضب اهللا عليهم ونزع ا

إِنَّ اهللا اصطفاه َعلَْيكُْم َوزَاَدُه َبْسطَةً ِفي العلم { : يسمون سبط اإلمث ، مثَّ إنَّ اهللا تعاىل أجاهبم عن ُشْبهتهم بقوله 
  .} واجلسم 

  .خالصاً االستخالص ، وهو أخذ الشَّيء : أخذ امللك من غريه صافياً ، واصطفاه واستصفاه ، مبعىن : واالصطفاء 
  .مأخوذٌ من الصَّفوة ، فأصله اصتفى بالتاء ، فأبدل التَّاء بالطَّاء ليسهل النُّطق هبا بعد الصَّاد : وقال الزَّجَّاج 

  فصل
  :اعلم أنَّهم ملَّا طعنوا يف استحقاقه للملك بأمرين 

  .كونه ليس من بيت اململكة : أحدمها 
  :سبة الستحقاق امللك من الوصفني األوَّلن لوجوه القدرة ، وهذان الوصفان أشدُّ منا: والثاين 
  .أنَّ العلم ، والقدرة من باب الكماالت احلقيقيَّة ، واملال واجلاه ليسا كذلك : أحدها 
  .أنَّ العلم ، والقدرة ميكن التَّوصُّل هبما إىل املال واجلاه ، وال ينعكس : الثاين 

  .اإلنسان ، والعلم والقدرة ، ال ميكن سلبهما عنه  أنَّ املال واجلاه ، ميكن سلبهما عن: الثالث 
أنَّ العامل بأمر احلرب ، والقوّي الشَّديد على احملاربة ، ينتفع به يف حفظ مصلحة امللك ، ودفع شرِّ األعداء : الرابع 

  .مللك ، أكثر من االنتفاع بالرجل النَّسيب الغينِّ الذي ال قدرة له على دفع األعداء ، وال حيفظ مصلحة ا
  فصل

إنَّ اإلمامة موروثةٌ ، وذلك؛ ألنَّ بين إسرائيل ملَّا أنكروا أن يكون امللك : دلَّت هذه اآلية على بطالن قول من يقول 
واهللا ُيؤِْتي ُملْكَهُ { : من غري بيت اململكة؛ أسقط اهللا هذا الشَّْرط ، وبيَّن أنَّ املستحقَّ للملك من خصَّه اهللا به فقال 

  ] . ٢٦: آل عمران [ } ُتؤِْتي امللك َمن َتَشآُء وََتنزُِع امللك ِممَّْن َتَشآُء { : ، وهذه اآلية نظري قوله } ُء َمن َيَشآ
  فصل

كان أطول من كل أحٍد برأسه ، ومبنكبه : قيل . طول القامة : املراد : اجلمال ، وقيل : واملراد بالبسطة يف اجلسم 
  .املراد القوَّة : وقيل . 

وهذا القول عندي أصحُّ؛ ألنَّ املنتفع به يف دفع األعداء هو القوَّة ، والشِّدة ، ال الطُّول ، : اخلطيب  قال ابن
  .واجلمال 

  :فيه وجهان } ِفي العلم { : قوله 
  .» َبسَطُْت لَُه يف كَذَا « : كقولك » َبْسطَة « أنَّه متعلٌِّق ب : أحدمها 
  .َبْسطَة مستقرةً أو كائنة : ، أي » َبْسطَة « صفةٌ ل أنه متعلٌّق مبحذوًف؛ ألنه : والثاين 

  .} واهللا ُيؤِْتي ُملْكَُه َمن َيَشآءُ { : قوله 
أنَّه من قول أمشويل ، : ، واملشهور  -عليه الصَّالة والسَّالم  -هذا من كالم اهللا تعاىل حملّمدٍ : قال بعض املفسِّرين 

م يف احلجج ، فأراد أن يتمِّم كالمه بالقطعي ، الذي ال اعتراض عليه فقال قال هلم ذلك ، ملَّا علم من تعنتهم وجداهل
  .، وأضاف ملك الدُّنيا إىل اهللا إضافة مملوكٍ إىل ملٍك } واهللا ُيؤِْتي ُملْكَُه َمن َيَشآءُ { : 

  :فيه ثالثة أوجه } واهللا َواِسٌع { : قوله 
  .صاحب مترٍ ولنبٍ : البٌن ، وتامٌر ، أي :  ذو سعة رمحة ، كقوهلم: أنه على النسب ، أي : أحدها 



وهذه العبارة إنَّما يتداوهلا النَّحويون يف املصادر . أنَّه جاء على حذف الزوائد من أوسع ، وأصله ُموِسٌع : والثاين 
  .مصدٌر على حذف الزوائد : فيقولون 
واسع اِحللم؛ ألنَّك تقول وسع : فالتَّقدير على هذا « : ثالثياً؛ قال أبو البقاء » َوِسع « أنه اسُم فاعلٍ من : والثالث 

  .» حلمه 
  }َواِسٌع َعِليمٌ { فصل يف تفسري قوله 

  :ثالثة أقوال } وَاِسٌع َعِليٌم { : يف قوله 
أنتم طعنتم يف طالوت ، : أنَّه واسع الفضل ، والرَّزق ، والرَّمحة ، وسعت رمحته كلَّ شيٍء ، والتَّقدير : أحدها 
قرياً ، فاهللا تعاىل واسع الفضل ، يفتح عليه أبواب الرِّزق ، والسَّعة ، كما يف املال؛ ألنه فّوض إليه امللك ، لكونه ف

  .وامللك ال يتمشَّى إالَّ باملال 
ا العامل مب: وذو سعة ، والعليم العامل وقيل » ُموِسٌع « : ما تقدَّم يف اإلعراب آنفاً من كونه مبعىن : والثاين ، والثالث 

  .كان ، والعليم مبا يكون 

ا تََرَك آلُ ُموَسى وَآلُ َهاُرونَ َتْحِملُُه َوقَالَ لَُهمْ َنبِيُُّهْم إِنَّ آَيةَ ُملِْكِه أَنْ َيأْتَِيكُمُ التَّابُوُت ِفيِه َسكِيَنةٌ ِمْن َربِّكُْم َوَبِقيَّةٌ ِممَّ
  ) ٢٤٨(ْم ُمْؤِمنَِني الَْملَاِئكَةُ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً لَكُمْ إِنْ كُْنُت

: فََما آَيةُ ُملِْكِه؟ قال « : بأنَّ اهللا تعاىل ، بعث هلم طالوت ملكاً ، وأبطل حجَّتهم قالوا : اعلم أنَّه ملا أخربهم نبيهم 
  .} أَن يَأْتَِيكُُم التابوت { 

إنَّ عالمة ملكه : تقديره « إِنَّ » رفع خربٍ ل ، وما يف حيِّزها يف حملِّ « أَنْ » : } أَن َيأْتَِيكُمُ التابوت { : قوله تعاىل 
  .إيتاؤكم التَّابوت 

  :، قوالن « التَّابوِت » ويف 
أنه فاعولٌ ، وال يعرف له اشتقاٌق ، ومنع قائل هذا أن يكون وزنه فعلوتاً مشتقاً من تاب يتوب كملكوت : أحدمها 

  .على ذلك  ألنَّ املعىن ال يساعد: من امللك ورهبوت من الرُّهب ، قال 
أن وزنه فعلوت كملكوت ، وجعله مشتقاً من التَّوب وهو الرُّجوع ، وجعل معناه صحيحاً فيه ، ألنَّ : الثاين 

التَّابوت هو الصُّندوق الذي توضع فيه األشياء ، فريجع إليه صاحبه عند احتياجه إليه ، فقد جعلنا فيه معىن الرجوع 
.  

ن غري إبداهلا هاًء؛ ألنَّها إمَّا أصلٌ إن كان وزنه فاعوالً ، وإمَّا زائدةٌ لغري التَّأنيث واملشهور أن يوقف على تائه بتاٍء م
كملكوت ، ومنهم من يقلبها هاًء ، وقد قرئ هبا شاذّاً ، قرأها أُّيب ، وزيد بن ثابت ، وهي لغة األنصار ، وحيكى 

» : ] أَُبّي : [ ، وقال « باهلَاِء » : فيه فقال زيد احتلفوا  -رضي اهللا عنه  -أهنم ملَّا كتبوا املصاحف زمن عثمان 
  .يعين بالتَّاِء « اكْتبوه على لغة قريش » : ، فجاءوا عثمان فقال « بالتَّاِء 

وهذه اهلاء هل هي أصل بنفسها ، فيكون فيه لغتان ، ووزنه على هذا فاعول ليس إالَّ ، أو بدلٌ من التَّاء؛ ألهنا قريبةٌ 
ما وزنُ التابوت؟ قلت : فإنْ قلت » : يف اهلمس ، أو إجراٌء هلا جمرى تاء التَّأنيث؟ قال الزَّخمشريُّ  منها الجتماعهما

يف األوزان العربيَّة ، وال : يعين « ال َيْخلو أن َيكُونَ فََعلوتاً ، أو فاُعوالً ، فال َيكُونُ فاُعوالً لقلته حنو َسِلٌس وقَِلٌق : 
فهو إذاً فعلوت من التَّوب وهو الرُّجوع؛ ألنَّه ظرٌف تودع فيه األشياء ، فريجع إليه كلَّ ] إليه [ جيوز ترك املعروف 

  .وقٍت 



وأمَّا من قرأ باهلاء فهو فاعول عنده ، إالَّ من جيعل هاءه بدالً من التَّاء الجتماعهما يف اهلمس ، وألنَّهما من حروف 
  .الزِّيادة ، ولذلك أُبدلت من تاء التَّأنيث 

« َسِكيَنة » وحده حاالً من التَّابوت ، فيتعلَّق مبحذوٍف ، ويرتفع « فيه » جيوز أن يكون } ِفيِه َسِكيَنةٌ { :  قوله
» خرباً مقّدماً ، و « فيه » بالفاعليَّة ، والعامل فيه االستقرار ، واحلال هنا من قبيل املفردات ، وجيوز أن يكون 

فعيلة من « سكينةٌ » لِّ نصب على احلال ، واحلال هنا من قبيل اجلمل ، و مبتدأ مؤخراً ، واجلملة يف حم« سكينةٌ 
فَأَنَزلَ اهللا { أي هو سبب سكون قلوبكم ، فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت ، ونظريه . السكون ، وهو الوقار 

انوا سكنوا إليه ، ومل يفرّوا عن كان التَّابوت سبب سكون قلوهبم ، فأينما ك: قيل ]  ٤٠: التوبة [ } َسِكيَنَتُه َعلَْيِه 
  .التَّابوت ، إذا كان معهم يف احلرب 

  .» َوُهَو غريبٌ « : وقرأ أبو السَّمَّال بتشديد الكاف ، قال الزَّخمشريُّ 
ق مبا تعلَّق وجيوز أن يتعلَّ. ، وحملُّه الرَّفع » َسِكيَنة « جيوز أن يتعلَّق مبحذوٍف على أنَّه صفةٌ ل } مِّن رَّبِّكُْم { : قوله 

ومثَّ مضاٌف حمذوٌف ، . جيوز أن تكون البتداء الغاية ، وأن تكون للتبعيض » ِمْن « و . من االستقرار » فيه « به 
  .من سكينات ربكم : أي 
  فصل

اعلم أنَّ جميء التَّابوت ال بدَّ وأن يكون على وجٍه خارقٍ للعادة؛ حىت يصح كونه آية من عند اهللا دالَّة على صدق 
  :تلك الدَّعوة ، وذلك حيتمل وجهني 

  .أن يكون املعجز نفس التَّابوت : أحدمها 
إنَّ اهللا تعاىل ، أنزل على آدم تابوتاً فيه صور األنبياء من أوالده ، وكان من عود من : قال أصحاب األخبار 

إىل أن وصل إىل يعقوب ، مث الشمشار حنواً من ثالثة أذرع يف ذراعني ، فكان عند آدم إىل أن مات فتوارثه أوالده 
، فكان موسى يضع فيه التوراة ومتاعاً  -عليه الصَّالة والسَّالم  -بقي يف أيدي بين إسرائيل إىل أن وصل إىل موسى 

من متاعه ، وكان عنده إىل أن مات ، مثَّ تداولته أنبياء بين إسرائيل ، وكانوا إذا اختلفوا يف شيء تكلَّم ، وحكم 
ضروا القتال قدَّموه بني أيديهم ، ليستفتحوا على عدوِّهم ، وكانت املالئكة حتمله فوق العسكر ، مثَّ بينهم ، وإذا ح

يقاتلون العدوَّ ، فإذا مسعوا من التَّابوت صيحةً؛ استيقنوا النَّصر ، فلمَّا عصوا ، وفسدوا سلَّط اهللا عليهم العمالقة ، 
أنكم جتدون » إِنَّ آَيةَ ُملِْكِه « : نبيَّهم على ملك طالوت؛ قال هلم النَّيبُّ  فغلبوهم على التَّابوت وسلبوه ، فلمَّا سألوا

التَّابوت يف داره ، مثَّ إنَّ الكفَّار حني سلبوا التَّابوت؛ جعلوه يف موضع البول والغائط ، فدعا نيبُّ ذلك الوقت عليهم 
اهللا بالبواسري ، فعلم الكفَّار أن ذلك سبب استخفافهم ، فسلَّط اهللا عليهم البالء حىت كل من بال ، أو تغّوط ابتاله 

بالتَّابوت ، فأخرجوه ووضعوه على ثورين ، فأقبل الثَّوران يسريان ، ووكل اهللا هبما أربعة من املالئكة يسوقوهنما ، 
يل على كونه ملكاً هلم حىت أتوا منزل طالوت ، مثَّ إنَّ قوم ذلك النَّّيب رأوا التَّابوت عند طالوت ، فعلموا أنَّ ذلك دل

.  
يضع التوراة فيه ، وكان من خشب يعرفونه ،  -عليه الصَّالة والسَّالم  -إنَّ التَّابوت صندوٌق كان موسى : وقيل 

لسخطه على بين إسرائيل ، مثَّ قال نيبُّ أولئك  -عليه الصَّالة والسَّالم  -رفعه ملّا قبض موسى  -تعاىل  -مث إنَّ اهللا 
آية ملك طالوت أن يأتيكم التَّابوت من السَّماء ، واملالئكة حيفظونه ، والقوم كانوا ينظرون إليه؛ حتَّى  إنّ: القوم 

، وأضيف احلمل إىل املالئكة يف القولني ، ألنَّ من  -رضي اهللا عنه  -نزل عند طالوت ، وهذا قول ابن عباسٍ 



محلت األمتعة إىل : ء ، وإن مل حيمله ، كقول القائل الطَّريق؛ جاز أن يوصف بأنه محل ذلك الشي« حفظ شيئاً يف 
  .زيٍد ، إذا حفظها يف الطَّريق ، وإن كان احلامل غريه 

أال يكون التَّابوت معجزاً ، بل يكون املعجز فيه بأن يشاهدوا التَّابوت خالياً ، مثَّ إنَّ ذلك النَّّيب يضعه : الثاين 
ت عليه ، مثَّ يدعي ذلك النَّيب أنَّ اهللا تعاىل خيلق فيه ما يدلُّ على ما وصفنا مبحضرٍ من القوم يف بيٍت ، ويغلقون البي

، فإن فتحوا باب البيت ، ونظروا يف التَّابوت؛ رأوا فيه كتاباً يدلُّ على أنَّ ملكهم هو طالوت ، وأنَّ اهللا ينصرهم 
  .ولفظ القرآن حمتملٌ للوجهني  على عدوِّهم ، فهذا يكون معجزاً قاطعاً داالً على أنَّه من عند اهللا ،

  فصل يف املراد بالسكينة
شديدة هفَّافةٌ هلا رأسان ، ووجه كوجه : هي ريٌح خترج ، أي :  -رضي اهللا عنه  -قال عليٌّ : اختلفوا يف السَّكينة 

  .اإلنسان 
نبه ، وهلا جناحان ، وقيل هي صورةٌ من زبرجٍد وياقوت هلا رأٌس كرأس اِهلّر وذنٌب كذ: وقال ابن عبَّاسٍ ، وجماهٌد 

هلا عينان هلما شعاٌع ، وكانوا إذا مسعوا صوهتا تيقنوا بالنَّصر ، وكانوا إذا خرجوا ، وضعوا التَّابوت قدَّامهم ، فإذا : 
  .سار ساروا ، وإذا وقف وقفوا 

  .هي طسٌت من ذهب من اجلنَّة؛ كان يغسل فيها قلوب األنبياء : وعن ابن عبَّاس 
 -عليهما الصَّالة والسَّالم  -كان يف التَّابوت بشارات من كتب اهللا املنزَّلة على موسى وهارون : لم وقال أبو مس

  .ومن بعدمها من األنبياء عليهم الصَّالة والسَّالم بأن اهللا تعاىل ينصر طالوت ، وجنوده ، ويزيد خوف العدّو عنهم 
وقال . اختلفوا إىل شيٍء من أمورهم ختربهم ببيان ما يريدون  هي روٌح من اهللا تتكلَّم إذا: وعن وهب بن منّبه قال 

تسكنون عند جميئه وتقرون له بامللك ، وتزول نفرتكم عنه؛ ألنه مىت جاءهم : معىن السَّكينة؛ أي : أبو بكر األصمٌّ 
  .التَّابوت من السَّماء ، وشاهدوا تلك احلالة ، فال بد وأن تسكن قلوهبم إليه وتزول نفرهتم 

طمأنينة من ربكم ، ففي أي مكان كان التَّابوت اطمأنوا : السَّكينة فعيلة من الّسكون ، أي : ال قتادة ، والكليبُّ وق
  .إليه وسكنوا 

بَِقْيَبة بياءين ، األوىل زائدة ، والثانية الم الكلمة ، مث أُدغم ، وال يستدلُّ : وزهنا فعيلة واألصل } َوَبِقيَّةٌ { : قوله 
« يف املاضي ، ألنَّ الواو إذا انكسر ما قبلها قلبت ياء ، أال ترى أنَّ » َبِقَي « : ياء بقوهلم » َبِقيَّة « م على أنَّ ال

  .الشِّقَْوة والرِّضوان : أصلهما من الواو » شَِقَي « و » َرِضي 
: للتَّبعيض ، أي » ِمْن « و . بقيةٌ كائنةٌ : فيتعلَّق مبحذوٍف ، أي » َبِقيَّة « يف حملِّ رفعٍ؛ ألنه صفةٌ ل » ِممَّا َتَرَك « و 

  .موصولةٌ امسيَّةٌ ، وال تكون نكرةً وال مصدريةً » َما « من بقيَّات ربِّكم ، و 
  ]الطويل : [ هو هنا زائٌد؛ كقوله : تقدم الكالم فيه ، وقي » آل « و 

  الَ وَِصالَ ِلَغاِئبَِيكُنَّ ِلَوْصلٍ ... ُبثَْيَنةُ ِمْن آلِ النَِّساِء وَإِنََّما  -١١٦٢
  .من النساء » بُثَْيَنةُ « يريد 

ممَّا َتَرَك موسى وهارون ، واآللُ مقحٌم لتفخيم شأهنما ، أي زائٌد للتعظيم ، : وََيجُوُز أن يريد : قال الزَّخمشريُّ 
يرد يف شيٍء من لغة مل : قيل . أعجميٌّ » هَاُرون « و . واستشكل أبو حيان كيفيَّة إفادة التَّفخيم بزيادة اآلل 

  .مل ترد مادته يف لغتهم : العرب ، قاله الراغب ، أي 
  فصل يف املقصود بالبقية



أنَّ بسبب هذا : من الدِّين ، والشَّريعة ، واملعىن } مِّمَّا َتَرَك آلُ موسى َوآلُ َهاُرونَ { : اختلفوا يف البقية ، فقيل 
  .يعتهما التَّاُبوت ينتظُم ما َبِقَي من دينهما ، وشر

كان فيه لوحان من التَّوراة ، ورضاض األلواح الَّيت تكسَّرت ، وعصا موسى ونعالُه ، وثيابه ، وعمامة : وقيل 
  :هارون وعصاه ، وقفيٌز من املّن الذي كان ينزلُ على بين إسرائيل ، واختلفوا يف اآللِ على قولني 

لَقَْد أُوِتَي هذا « : أليب موسى اَألشعرّي  -لصالة والسالم عليه ا -املراد موسى ، وهارون نفسهما كقوله : أحدمها 
وأراد به داود نفسه؛ ألنه مل يكُن ألحد من آلِ داُوَد من الصَّوتِ احلسن مثل ما كان » ِمْزماراً ِمْن َمَزاِمري آل داُودَ 

  .لداود 
لك التَّابوت تداولته القُُرونُ بعدمها إىل إنَّما أضيف ذلك إىل آل موسى وآل هارون؛ َألنَّ ذ: قال القفَّال : الثاين 

{ : هم األتباع قال تعاىل : وقِت طالُوت ، وما يف التَّابُوت توارثه العلماء عن أتباع موسى وهارون ، فيكون اآلل 
  ] . ٤٦: غافر [ } أدخلوا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ العذاب 

حمموالً : أن يكونَ هلا حملٌّ من اِإلعرابِ على أهنا حالٌ من التَّاُبوت أي  هذه اجلملةُ حتتِملُ} َتْحِملُُه املالائكة { : قوله 
حتِملُُه املالئكةُ : كيف يأيت؟ فقيل : للمالئكِة وأالَّ يكونَ هلا حملٌّ ألهنا مستأنفةٌ ، إِذْ هي جواُب سؤالٍ مقدَّرٍ كأنه قيل 

.  
» ذلك « و . ل ُمْسَنٌد جلمعِ تكسريٍ ، فيجوزُ يف فعله الوجهان بالياِء من أسفلِ؛ ألنَّ الِفْع» َيْحِملُه « وقرأ جماهد 

[ األظَْهُر فيها ] » إِنْ « و [ إىل إتيانه ، وهو اَألحسُن ليناِسَب آخُر اآليةِ أوهلا : وقيل . إىل التَّابوت : مشاٌر به قيل 
فإنّ هذه اآلية معجزة باهَِرة للمؤمنني »  إذ« هي مبعىن : وقيل . على باهبا من كونِها شرطيةً وجوابُها حمذوٌف ] أهنا 

.  
  .إِنَّا التَّابُوت ، وعصا موسى يف حبرية طربية وإهنما خيرجان قبل يوم القيامة : قال ابن عبَّاسٍ 

  .إن طالُوَت كان نبيّاً؛ ألن اَهللا تعاىل أظهر املعجزة على يديه ، ومن كان كذلك كان نبّياً : ِمَن النَّاسِ من قال 
أنَّ الكرامة ال تكون على سبب التََّحدِّي؛ : الفَْرٌق بني الكرامِة واملُعجزة : هذه من باب الكرامات ، قلنا : ل فإن قي

  .فتكون معجزةً ، وقد ُيجاُب بأن ذلك معجزةٌ لنّيب ذلك الّزمان وأنه آية قاِطَعةٌ يف ثبوت ملك طَالُوَت 

اللََّه ُمْبَتلِيكُمْ بَِنَهرٍ فََمْن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس مِنِّي َوَمْن لَْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه ِمنِّي إِلَّا َمنِ  فَلَمَّا فََصلَ طَالُوُت بِالُْجُنوِد قَالَ إِنَّ
طَاقَةَ لََنا الَْيْوَم بَِجالُوتَ  لُوا لَااغَْتَرَف غُْرفَةً بَِيِدِه فََشرِبُوا ِمْنُه إِلَّا قَِليلًا ِمْنُهْم فَلَمَّا َجاَوَزُه ُهَو وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه قَا
  ) ٢٤٩(ِن اللَِّه وَاللَُّه َمَع الصَّابِرِيَن َوُجُنوِدِه قَالَ الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهْم ُملَاقُو اللَِّه كَْم ِمْن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلََبْت ِفئَةً كَِثَريةً بِإِذْ

وقيل إِنَّ أصلَه التَّعدِّي إىل مفعولٍ ولكن ُحِذَف ، . لك كان قاِصراً انْفََصلَ ، فلذ: أي : » فََصلَ « : قوله تعاىل [ 
  .فََصلَ نفسه مث إن هذا املفعول حذف حىت صار الفعلُ كالقاِصرِ : والتقديُر 

» فلمَّا فََصلَ « : وبني مجلِة قوله ] . أي مصاحباً هلم » طَالُوت « متعلٌِّق مبحذوٍف؛ ألنه حالٌ من } باجلنود { و 
فلما أتاهم بالتَّاُبوت أذعنوا له : بني ما قبلَها من اجلملِ ُجمل حمذوفةٌ َيُدلُّ عليها فحوى الكالمِ وقوُته ، تقديُرُه و

،  ٤٥: يوسف [ } فَأَْرِسلُوِن يُوُسُف أَيَُّها الصديق { : وأجابوا فََملَّكُوا طالوَت ، وتأهَّبوا للخروجِ ، وهي كقوله 
  .لقَطُْع ا: ومعىن الفصل ] .  ٤٦

وُيقالُ للفطام ِفصالٌ؛ َألنَّه يقطُع . فصلت اللَّْحَم عن الَعظم فَْصالً ، وفاصل الرَُّجل شريكُه وامرأته فصاالً : يقال 
واجلنود ]  ٩٤: يوسف [ } َولَمَّا فََصلَِت العري { : عن الرَّضاع وفصل عن املكان قطعه باجملاوزة عنه ، قال تعاىل 



إنَّها جنود اِهللا ، ومنه قوله عليه الصَّالة : نف من اخللق ُجْنٌد على حدٍة ، يقال للجراد الكثرية مجع ُجْنٍد ، وكل ص
  .» اَألرَْواح ُجُنوٌد ُمَجنََّدةٌ « : والسَّالم 

  فصل
ُهم مثاُنون ألف ُمقاتل ، وذلك أَنَّ: روي أنَّ طَالُوت خرج من بيت املقدس باجلنود ، وهم يومئٍذ سبعون ألفاً ، وقيل 

ال حاجة يل يف كُلِّ ما أَرى ، ال خيرُج معي : ملَّا رأَوا التَّاُبوت مل يشكوا يف النَّْصر ، فساروا إىل اجلهاد ، فقال طالُوُت 
رُجلٌ بىن بيتاً مل يفرغ منه ، وال تاجٌِر مشتغلٌ بالتِّجارة ، وال َمْن تزّوج امرأة مل ينبِ هبا ، وال يتبعين إال الشاب 

فارغ ، فاجتمع إليه مما اختار ثََماُنون ألفاً ، وكان يف َحرٍّ شديد ، فشكوا قلَّة املاِء بينهم ، وبني عدوِّهم الّنشيط ال
، واختلفوا يف هذا } إِنَّ اهللا ُمْبَتِليكُْم بِنََهرٍ { : إِنَّ املياه قليلة ال حتملنا ، فادُع اهللاَ أن جيري لنا هنراً فقال : وقالوا 

ألكثرون هو طالوت؛ ألنَُّه املذكور السَّابُِق ، وعلى هذا ، فإِنَّه مل يقلُه عن نفسه ، فال ُبدَّ وأن يكُون القائل ، فقال ا
القاِئلُ هو النَّبِيُّ املذكور يف أول الِقصَِّة ، وهو : عن وحي أََتاُه عن َربِِّه وذلك يقتضي أَنَّه كان مع امللك نيبٌّ ، وقيل 

هذا الكالُم من طالُوت ، فيكون حتمَّلَُه عن ذلك النَّيب ، : الم ، وعلى هذا التَّقدير إن قلنا أمشويل عليه الصَّالة والسَّ
إن : فَلَمَّا فصل طالُوت باجلنود قال هلم نبيهم : الكالم من النَّّيب فتقديره : وحينئٍذ ال يكون طالُوت نبّياً ، وإن قلنا 
  :ن اَهللا مبتليكم بنهرٍ ، ويف هذا االبتالء وجها

كان املشهوُر من أمر بين إسرائيل خمالفة األنبياء ، وامللوك مع ظهور اآليات ، واملعجزات ، : قال القاضي : األول 
  .فأراد اُهللا تعاىل إظهار عالمة قبل لقاء العدّو يتميز هبا الصَّابُِر على احلرب من غريه 

اْبَتلَى « و » َبالَ َيْبلُو « شَّدائد واالبتالء االمتحان وفيه لغتان من أَنَُّه تعاىل ابتالهم ليتعوَُّدوا الصَّرب على ال: الثاين 
  ]الكامل : [ ؛ قال » َيْبَتِلي 
  َولَقَْد كَفَاَك َموَدَِّتي بَِتأَدُّبِ... َولَقَْد َبلَوُْتَك َواْبَتلَْيُت َخِليفَِتي  -١١٦٣

اخترب ، وإِنَّما قلبت النِكَسارِ ما : بال يبلُو؛ وابتلى َيْبَتِلي ، أي  فجاء باللُّغتني ، وأصلُ الياِء يف مبتليكم واٌو َألنَُّه من
  .قبلها 
تسكُني اهلاِء ، وهبا قرأ جماهد : اجلمهوُر على قراءَته بفتح اهلاء وهي اللَّغة الفصيحةُ ، وفيه لغةٌ أخرى } بِنََهرٍ { قوله 

َصَخَر : ، فإِّنُه جييء على هذين الوجهني؛ كقوله  وأبو السَّمَّال يف مجيع القرآن وكلُّ ثالثي حشوه حرف حلق
  ]البسيط : [ َوَصْخر وَشَعر وَشْعر وََبَحر وََبْحر؛ قال 

  فَلَْيَس َبْيَن َيَدْيِه وَالنِّى َعَملُ... كَأَنََّما ُخِلقَْت كَفَّاُه ِمن َحَجرٍ  -١١٦٤
  َرى ِفي كَفِِّه بَلَلَُمَخافَةَ أَنْ ُي... َيَرى التََّيمَُّم ِفي َبرٍّ ويف َبَحرٍ 

  ] . ٢٥: البقرة [ } ِمن َتْحتَِها األهنار { : وتقدم اشتقاُق هذه اللَّفظة عند قوله تعاىل 
للتَّبعيض؛ كأنه جيعلُ أصحاَبه بعضه؛ ومثله قول » ِمْن « من أَشياعي وأصحايب ، و : ، أي } فَلَْيَس ِمنِّي { : قوله 

  ]الوافر : [ النَّابغة 
  فَإِنِّي لَْسُت ِمْنَك وَلَْسَت مِنِّي... ا َحاَولَْت ِفي أََسٍد فُُجوراً إِذَ -١١٦٥

  ]الطويل : [ ذُقُْت طَْعَمُه؛ قال : أي » طَِمْعُت الشَّْيَء « : َيذُقُْه؛ تقولُ العرُب : ومعىن َيطَْعْمُه 
  أَطَْعْم ُنقَاخاً َوالَ َبْردَاَوإِنْ ِشئَْت لَْم ... فَإِنْ ِشئَْت َحرَّْمُت النَِّساَء ِسَواكُُم  -١١٦٦
  .هو النَّوُم : املاُء العذُب املروِي ، والربُد : والنقاخ 
  فصل



  :وإِنَّما اختري هذا اللَّفظُ لوجهني : قال أهلُ اللُّغة 
اللَّذِيذة ، فقوله  أَنَّ اِإلنسانَ إذا عطش جّداً ، مث شربَ املاء ، وأراد وصف ذلك املاء ، فإِنَُّه يصفُُه بالطُُّعومِ: أحدمها 

َوإِنْ بلغ به العطشُ إىل حيث يكون املاُء يف فَِمِه موصوفاً بالطُّعوم الطَّيِّبة؛ فإنه جيب : ، أي } َوَمن لَّْم َيطَْعْمُه { : 
  .عليه االحتراز عنه ، وأال يشرب 

نَُّه ذاقه وطعمه ، وال يصُدق عليه أَنَّه أَنَّ َمْن جعل املاَء يف فمه ، ومتضمض به ، مث أخرجه فإّنه يصدق عليه أَ: الثاين 
حصل } َوَمن لَّْم َيطَْعْمُه { : فلما قال . ومن مل يشربه فإِنَُّه مين ، كان املنُع مقصوراً على الّشرب : شربه ، فلو قال 

بِ ، إِذَا َتَمْضمضَ باملاِء وجد املنُع يف الشُّربِ ، واملضمضة ، ومعلوٌم أَنَّ هذا التَّكليف أََشقُّ ، فإِنَّ املمُنوع من الشُّر
  .نوع ِخفٍَّة وراحٍة 

  ليكون آخر اآلية ُمطابقاً َألوَّهلا؟» َوَمْن لَمْ َيطَْْعْم ِمْنُه « : َهالَّ قيل : فإن قيل 
قال أبو .  إِنَّما اختري ذلك لفائدة وهي أَنَّ الفُقهاء اختلفوا يف أَنَّ َمْن َحلََف أالَّ يشرب ِمَن هذا النَّهرِ: فاجلواب 

: ال حينثُ إال إِذَا كرع منُه؛ حىت لو اغترف بكوزٍ من النَّهرِ ، وشرب ال حينث؛ َألنَّ الشُّرب من الشَّيء هو : حنيفة 
  .أَنْ يكُونَ ابتداء شُربِِه ُمتَّصالً بذلك الشَّيء ، وهذا ال حيصل إِالَّ بالشُّرب ِمَن النَّهر 

الكُوزِ ، إذا اغترف به ِمَن النَّهر؛ َألنَّ هذا َوإِنْ كان جمازاً ، فهو جماٌز معروٌف ،  حينثُ بالشُّرب ِمَن: وقال الباقون 
أَنَّ النَّْهَي مقصوٌر على الشُّرب من النَّْهرِ ، حّتى لو : ظاهره } َمن شَرَِب ِمْنُه فَلَْيَس ِمنِّي { : وإذا تقرَّر هذا فقوله 

حتت النَّهي فلما كان هذا االحتمالُ قاِئماً يف اللَّفظ األَوَّل ذكر يف اللَّفظ اغترف بكُوزٍ ، وشرب ، ال يكُونُ داخالً 
أضاف الطَّعم والّشرب إىل املاء ال إىل النهر إزالة } َوَمن لَّْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه مين { : الثَّاين ما يزيلُ هذا االحتمال ، فقال 

  .لذلك االحتمال 

  فصل
: هو هنٌر بني اُألردن وفلسطني قال القاضي : إِنَّه هنر فلسطني ، وقال قتادة والرَّبيع : يُّ قال ابُن عبَّاس ، والسُّدِّ

وروى الزَّخمشريُّ أَنَّ الوقت كان . أَنَّ النَّهر املُمتد من بلٍد إىل بلٍد قد ُيضاُف إىل أحد البلدين : والتوفيُق بني القولني 
  .إِنَّ اَهللا مبتليكم مبا اقترحُتُموُه ِمَن النَّهرِ :  هلم هنراً ، فقال قيظاً ، فسلكوا مفازةً فسألوا أَنْ جيري اُهللا

  :منصوٌب على االستثناء ، ويف املُسَتثىن منه وجهان } إِالَّ َمنِ اغترف { : قوله 
عترِضةٌ بني املُسَتثىن واملُسَتثىن ، واجلملةُ الثانيةُ م} فََمن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس ِمنِّي { : الصَّحيح أَنَُّه اجلملةُ األوىل ، وهي 

فََمن َشرَِب ِمْنُه { : ِمْنُه وأصلُها التَّأخريِ ، وإِنَّما قُدَِّمْت ، ألهنا َتدلُّ عليها األوىل بطريقِ املفهوم ، فإنَّه ملَّا قال تعاىل 
  .عليها باملفهوم ، صاَر الفصلُ هبا كال فصلٍ  ، فُهَِم منه أَنَّ من مل يشرب فإنَّه منه ، فَلَمَّا كانت مدلوالً} فَلَْيَس ِمنِّي 

« واجلُْملَةُ الثَّانيةُ يف ُحكم املَُتأَخِّرة ، إالَّ أَنَّها قُدَِّمْت للعناية ، كما قُدَِّمْت للعناية ، كما قُدَِّم : وقال الزخمشريُّ 
  ] . ٦٩: املائدة [ } ن إِنَّ الذين آَمنُواْ والذين َهادُواْ والصابئو{ : يف قوله » والصَّابِئُونَ 

وهذا غُري سديدٍ ألنه يؤدِّي إىل : قال شهاب الدين . أَنَُّه مستثىن من اجلملة الثَّانية ، وإليه ذهب أبو البقاء : والثاين 
من النَّفْي إثباٌت ، ومن  وَمْن مل يطعْمه فإِنَُّه ِمنِّي ، إالَّ َمنِ اغَْتَرَف غُرفة بيده؛ فإنه ليس مين ، َألنَّ االسْتثناء: أَنَّ املعىن 

  .اِإلثبات نفٌي ، كما هو الصَّحيُح ، ولكن هذا فاسدٌ يف املعىن؛ ألهنم مفسوٌح هلم يف االغتراِف غرفةً واحدةً 
  واالستثناُء إذا تعقََّب اجلَُملَ ، وصلح َعْوُدُه على كلٍّ منها هل خيتصُّ باألخرية ، أم ال؟

ى اختصاِصِه بإحدى اجلَُملِ عِملَ به ، واآليةُ من هذا القبيل ، فإنَّ املعىن يعوُد إىل خالٌف مشهوٌر ، فإنْ دلَّ دليلٌ عل
  .عوِدِه إىل اجلُملة األوىل ، ال الثَّانية ِلَما قَرَّْرَناُه 



مها مبعىن : فقيل . والباقون بضمها . بفتح الغني وكذلك يعقوب وخلٌف » غَْرفَة « : وقرأ احلرِميَّان وأبو عمرو 
مها مبعىن : وقيل . اغترافاً : صدر ، إالَّ أهنما جاءا على غري الصَّدر كنبات من أَْنَبَت ، َولَْو جاَء على الصَّدر لقيل امل

يُدلُّ على املَرَّة » فَْعلَة « املَفْتُوح مصدٌر قُِصَد به الدَّاللة على الوحدِة ، فإنَّ : وقيل . املُْغَترف كاألَكل مبعىن املأكولِ 
ة ، ومثله األكلة يقال فالن يأكل بالنهار أكلة واحدة واملضُموُم مبعىن املفعول ، فحيثُ جعلتهما َمْصدراً الواحد

كانا مفعوالً به ، فَال ُيحتاج إىل ] إالَّ َمن اغترف ماًء ، وحيثُ جعلتهما مبعىن املفعول : حمذوٌف ، تقديره [ فاملفعولُ 
  .تقديرِ َمفُْعولٍ 

قال . ذي حيُصلُ بالكَفِّ كاللُّقمة واحلُْسوة واخلُطوِة بالضم ، واحلُزَّة القطعة اليسرية من اللحم ويدل على الشَّيء الَّ
  .الغرقة بالكَّف الواحد ، والُغرفة بالكفني : وقال بعضهم : القرطيبُّ 

الكف ، أو ما اغترف به ،  بالفتح مصدر يقُع على قليل ما يف يده وكثريه وبالضَّمِّ اسم ملء» غَْرفَةً « وقال املربُِّد 
إِالَّ من اغترف ماًء ، وحيثُ جعلتهما مبعىن املفعول كان مفعوالً : فحيثُ جعلتهما مصدراً ، فاملفعولُ حمذوٌف تقديره 

ا مصدراً به ، فال حيتاجُ إىل تقديره مفعولٍ وُنِقلَ عن أيب علي أَنَُّه كان ُيَرجِّح قراءة الضَّمِّ؛ َألنَّه يف قراءةِ الفتح جيعله
، واملصدُر ال يوافق الفعل يف بناِئِه ، إِنَّما جاَء على حذِف الزوائد وجعلُها مبعىن املفعول ال حيوج إىل ذلك فكان 

  .أرجح 

» غُْرفَة « وجيوُز أَنْ يتعلََّق مبحذوٍف على أنه نعٌت ل . وهو الظَّاهر » اغْتََرَف « جيوزُ أن يتعلَّق ب } بَِيِدِه { : قوله 
بأهنا َمْصَدٌر ، فإنَّ الظَّاِهَر من الباء على : ، مبعىن املفعول أَظْهر منه على قولنا » غُْرفَة « بأن : ذا على قولنا ، وه

  .غُرفةً كاِئَنةً يف يده : هذا أن تكون ظرفيَّةٌ ، أي 
  فصل

وهذا حيتملُ : قال ابن اخلطيب . كانت الغْرفَةَ َتْشَرُب منها هو ، ودوابُُّه ، وخدمه ، وحيمل منها : قال ابن عباس 
  :وجهني 
أَنَُّه كان َمأْذوناً له أَنْ يأخذ من املاء ما شاء مرَّةً واِحَدةً بغرفٍة واحدٍة حبيثُ كان املأْخُوذُ من املرَِّة الواحدة : أحدمها 

  .يكفيه ، ودوابُُّه ، وخدمه ، وحيمل باقيه 
فيه الربكة حتَّى يكِفي كُلَّ هؤالء؛ فتكون معجزة لنّيب ذلك الزَّمان كما أَنَّهُ  أَنَُّه كان يأخذُ القليل فيجعل اُهللا: والثاين 

  . -عليه الصَّالة والسَّالم  -تعاىل كان َيروِي اخللق العظيم من املاِء القليل يف زمن حممد 
  فصل

املاء طعاٌم ، فإذا كان طعاماً ، كان قُوتاً  يدلُّ على أَنَّ} َوَمن لَّْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه مين { : قوله تعاىل : قال القرطيب 
  .لَألبدان به ، فوجب أن جيري فيه الرِّبا 

ال بأس ببيع املاء باملاِء متفاضالً ، وإىل : قال ابن العرّيب وهو الصَّحيح من املذهب ، وَرَوى أبو عمر عن مالٍك قال 
هو ِممَّا ُيكال ويوزن فعلى هذا ال ُجيوُز عندهُ :  أجلٍ ، وهو قول أَيب حنيفة ، وأيب يوسف وقال حممَّد بن احلسن

  .التفاضل 
  فصل

إذا قال الرَُّجلُ إذا شرب عبدي من الفراِت فهو حّر ، فال ُيعتق إِالَّ أَنْ يكرع فيه : قال أبو حنيفة : قال ابن العريبِّ 
 -تعاىل  -غترف منه بإِناٍء ، مل يعتق ، ألنَّ اَهللا أَنْ يشرب الرَُّجلُ بفيه ِمَن النَّهر ، فَإِنْ شرب بيده ، أو ا: ، والكرُع 

وهذا فاِسدٌ َألنَّ شُرب املاء ُيطلق على كُلِّ هيئٍة وصفٍة يف : قال . فرَّق بني الكرع يف النَّهر ، وبني الّشرب باليِد 



  .لسان العرب من غرف باليد ، أو كرع بالفم انطالقاً واحداً 
  .ّح؛ َألنَّ أهل اللُّغة فرَّقوا بينهما ، كما فرَّق الكتاُب والسُّنَّةُ وقول أيب حنيفة أص: قال القرطيب 

إذا تناوله بفيه من موضعه ، من غري أَنْ يشرب بكفيه ، أو بإناٍء ، : كرع من املاء كروعاً : قال اجلوهريُّ وغريه 
  .بكسر الرَّاء كََرعاً » كرعَ « وفيه لغة أخرى 

صلى اهللا عليه  -مررنا على بِْركٍة ، فجعلنا نكرُع فيها فقال رسولُ اهللا : عن ابن عمر قال  َوأَمَّا السُّنَّة ، فما ُروَي
  »الَ َتكَْرُعوا وَلَِكن اغِْسلُوا أَْيِديكُْم ثُمَّ اْشَربُوا فيها ، فَإِنَّها ليس إِناٌء بأَطيب ِمَن الَيِد « :  -وسلم 

َوُهَو َيقِْدُر على إِناٍء يُريدُ بِِه التَّواُضع كََتبَ اهللاُ بَِعَدِد أَصَابِِعِه َحَسنَاٍت  َمْن َشرِبَ بَيِدِه« : وقال عليه الصالة والسالم 
أخرجه ابن ماجه » إذا اطََّرح القدح فقال أَّف هذا مع الّدنيا  -عليه الصالة والّسالم  -وهو إِناء عيسى ابن مرمي 

  .من حديث ابن عمر 
وتأويله أنّ » إِالَّ قَليلٌ « هذه القراءةُ املشهورةُ ، وقرأ عبداهللا ، وأَُبّي واألعمش } قَلِيالً  فََشرِبُواْ ِمْنُه إِالَّ{ : قوله 

مل ُيطيعوه إال قليلٌ منهم ، فلذلك جعلُه تابعاً ِلَما : هذا الكالم وإِنْ كان موجباً لفظاً فهو منفّي معىن ، فإنه يف قُوَّة 
وهذا ِمْن َمْيِلهم مع املعىن واِإلعراضِ عن اللَّفظ جانباً ، وهو باٌب جليلٌ من :  قال الزَّخمشريُّ. قبلُه يف اِإلْعرابِ 

مل َيَدعْ « : محل عليه ، وحنوه قول الفرزدق » فلم ُيِطيعوه « يف معىن » فََشرُِبوا ِمْنُه « ِعلْم العربيِة ، فلمَّا كان معىن 
  ]الطويل : [ إىل قوله يشري » ِمَن املَالِ إِالَّ ُمْسحَتاً أو ُمَجلَُّف 

  ِمَن املَالِ إِالَّ ُمْسَحتاً أَْو ُمَجلَُّف... َوَعضُّ َزَماٍن َيا ْبَن َمْرَوانَ لَْم َيَدْع  -١١٦٧
بالرَّفع » ُمَجلَُّف « مل يبَق من املالِ إِالَّ ُمْسَحٌت ، فلذلك عطف عليه » لَْم َيَدْع ِمَن املَالِ إِالَّ ُمْسَحتاً « فإنَّ معىن 

  . .ويف البيت وجهان آخران ، أحدمها . راعاة للمعىن املذكور ُم
» قَاَم القَْوُم إِالَّ َزْيداً « : إذا وقع يف كالمهم استثناٌء موجٌب حنو : وال ُبدَّ من ذكر هذه املسألة لعموم فائدهتا فأقول 

: ما قبلها يف اِإلعراب فتقول » إِال « ا بعَد جيوُز أن َيْتَبَع م: وقال بعضهم . فاملشهوُر وجوُب النَّصب على االستثناِء 
إنه : واختلفوا يف تابعيَّة هذا ، فعبارةُ بعضهم أَنَُّه نعٌت ملا قبلَه ، ويقولُ » زَْيٍد « جبّر » َمَرْرتُ بالقوم إال زيٍد « 

ظاهراً ، وهذا خارٌج عن قياس باب ُيْنَعُت بإِالَّ ، وما بعدها ُمطْلقاً سواًء كان متبوُعها معرفةً ، أم نكرةً مضمراً ، أم 
  .النَّعِت ملا قد عَرفَْت فيما تقدَّم 

قَولُ النَّحويني : ومنهم َمْن قال . ال ُينَْعُت هبا إِالَّ نكرةً ، أو معرفةً بأل اجلنسّيةِ لقرهبا من الّنكرة : ومنهم َمْن قال 
  ]الوافر : [ قوله » إِالَّ « ع مبا بعد إِنَّما يعُنون به عطَف البياِن؛ ومن َمجِيء اإلتبا: هنا نعٌت 
  لََعْمُر أَبِيكَ إِالَّ الفَْرقََداِن... َوكُلُّ أَخٍ ُمفارِقُُه أَُخوُه  -١١٦٨
  فصل

ملا ذكر تعاىل أَنّ هذا االبتالء ليتميز املُِطيُع ِمَن املخالف ، أخرب بعد ذلك بأَنَُّهم ملا هجموا على النَّهرِ شرب أَكثرهم ، 
لٌ ، فلم يشربوا ، فأَمَّا الَّذين شرُبوا فَُروي أَنَّهم اسودَّت شفاههم وغلبهم العطش ، ومل يرووا ، وبقوا وأطاع قلي

  .على َشطّ النَّهر وجبنوا عن لقاِء العُدّو ، وأَمَّ الَّذين أطاعوا ، فقوي قلبهم ، وصحَّ إِمياهنُُم 
أهنم كانُوا على َعَدِد أهل بدرِ ثالمثائة ، وبضعة : الصَّحيح  كانوا أربعة آالف ، وقال احلسن ، وهو: قال السُّدِّيُّ 

  :عشر ، ويُدلُّ عليه قوله عليه الصَّالة والسَّالم ألصحابه يوم بدر 



  .» أَنَُّتُم الَيْوَم َعلَى َعَدِد أَْصَحابِ طَالُوت حني َعَبرُوا النََّهر ، َوَما َجاَز َمَعُه إِالَّ ُمؤمٌن « 
وكنا يومئٍذ ثالمثائة ، وثالثة عشر رجال وال خالف بني املُفسِّرين أَنَّ الذين عصوا رجعوا إىل : زب قال الرباء بن عا

أنَُّهم مل جياوزوا النَّهر ، وإِنَّما رجعوا : بلدهم ، وإمنا اختلفوا هل كان رجوعهم بعد جماوزة النهر أو قبله؟ والصَّحيح 
  .} َزُه ُهَو والذين آَمنُواْ َمَعُه فَلَمَّا َجاَو{ : قبل اجملاوزة لقوله تعاىل 
} الَ طَاقَةَ لََنا اليوم بِجَالُوَت َوُجنوِدهِ { : كان املُخاِلفون أهل شكٍّ ، ونِفاقٍ ، فقالوا : قال ابن عبَّاس والسُّدِّيُّ 

  .فاحنرفوا ، ومل جياوُزوا النَّهَر 
الَ { اجملاوزة ، ومعرفتهم جبالوت ، وجنوده؛ لقوهلم بل جاوُزونا النَّهَر ، وإمنا كان رجوعهم بعد : وقال آخرون 

  .} طَاقَةَ لََنا اليوم بَِجالُوَت َوُجنوِدِه 
وهذا يدلُّ على أَنَُّهم حني ال قوا } قَالَ الذين يَظُنُّونَ أَنَُّهْم ُمالَقُواْ اهللا كَم مِّن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلََبْت ِفئٍَة كَِثَريةً { : قوله 

  .رجعت وهي املخالفة ، وبقيت املطيعة : نوا كثرهتم انقسموا فرقتني إحدامها العدّو ، وعاي
  .» َجاَوَز « ضمٌري مرفوٌع منفِصلٌ مؤكٌِّد للّضمري املستكنِّ يف » هو « } َجاَوَزُه ُهَو والذين آَمُنواْ َمَعُه { : قوله 
  :حيتملُ وجهني » والَِّذين « : قوله 

لوجود الشَّرط ، وهو توكيدُ املعطوِف عليه بالضَّمري » َجاَوَز « مري املستكنِّ يف أنه عطٌف على الضَّ: أظهرمها 
  .املنفصلِ 
» الَِّذيَن « ويلَزُم من احلالِ أن يكونُوا جاوزوا معه ، وهذا القائلُ جيعلُ : أَنْ تكُون الواُو للحالِ ، قالوا : والثاين 

، » فَمَّا َجاَوَزُه ، واحلالُ أنَّ الَِّذين آمنوا قالوا هذه املقالة « َ: ر املعىن ؛ فصا» الَ طَاقَةَ « : مبتدأ ، واخلَرب قالوا 
  .واملعىن ليس عليه 
، وال ُيْعتدُّ بفصلِ صلِة اهلاِء؛ ألهنا ضعيفةٌ ، وإِنْ كان بعضهم استضعف » ُهو « يف هاء » َجاَوَزُه « وجيوُز إدغاُم هاء 

ُهوَ « وهي قراءة أيب عمرو ، وأدغم أيضاً واَو . فال يبقى فاصلٌ : ، يعين » تَلََس اهلاُء إِالَّ أَنْ ُتْخ« : اِإلدغام ، قال 
وَمْن أظهر وهو ابن جماهٍد ، وأصحاُبهُ . يف واو العطف خبالف عنه ، فوه اِإلدغام ظاهٌر اللتقاِء مثلني بشروِطهما » 

{ : َدَق عليها أهنا واٌو ساكنة قبلها ضمَّةٌ ، فصاَرت نظري َألنَّ الواو إِذا أُْدِغَمت َسكََنْت ، وإذا سكنت َص« : قال 
  :وهذه الِعلَّةُ فاسدةٌ لوجهني . فكما ال ُيدغم ذاك ال يدغم هذا ]  ٦٣: يونس [ } آَمُنواْ َوكَانُواْ 

يَأِْتيَ { : م أدغموا إال بعد اِإلدغام ، فكيف ُيقال ذلك؟ وأيضاً فإِنَُّه« آمنوا ، وكانوا » أهنا ما صاَرْت مثلَ : أحدمها 
بعني ما ]  ٤: الناس [ } الذى يَُوْسوِسُ { و ]  ١٨: إبراهيم [ } ِفي َيْومٍ { : وهو نظُري ]  ٢٥٤: البقرة [ } َيْوٌم 

  .َعلَّلوا به 
ران آل عم[ } ُهَو واملالئكة { : وشرطُ هذا اِإلدغام يف هذا احلرف عند أيب عمرو ضمُّ اهلاِء ، كهذه اآلية ، ومثله 

: األنعام [ } َوُهَو َوِليُُّهْم { ، فلو سكنت اهلاُء؛ امتنع اِإلدغاُم حنو ]  ٣٩: القصص [ } ُهَو َوُجُنوُدُه { ]  ١٨: 
بل ]  ١٩٩: األعراف [ } ُخذِ العفو َوأُْمْر { : ولو جرى فيه اخلالُف أيضاً مل يكن بعيداً ، فله أُسوة بقوله ]  ١٢٧

  .« الْعفَو وأمر » : ٌض خبالِف أوىل َألنَّ سكون هذا عار
  .} والذين آَمُنواْ َمَعُه { : قوله تعاىل 

« أَنَّهم جاوزا النَّهر معه َألنَّ لفظ : ليس املراد منه املعّية يف اِإلميان ، ألنَّ إمياهنم مل يكُن مع إِميان طَالُوت ، بل املراد 
  .واليسر ال يكون مع العسر ]  ٥: الشرح [ } لعسر ُيْسراً فَإِنَّ َمَع ا{ : ال تقتضي املعيَّة لقوله تعاىل » مع 

، فيتعلَُّق مبحذوٍف ، وال جيوُز أن يتعلََّق بطاقة ، وكذلك ما » ال « خرب : هو ] لَنا [ } الَ طَاقَةَ لََنا اليوم { : قوله 



لُ ينصُب منوناً ، وهذا كما تراُه مبنياً على ؛ ألنه حينئٍذ يصري ُمطَوَّالً واملُطَوَّ» بَِجالُوَت « و » الَيوَم « بعده من قوله 
  .» لَنا « متعلِّقان باالستقرار الَّذي تعلَّق به » بَِجالُوَت « و » الَيْوَم « الفتح ، بل 

ه إِمَّا تبيٌني أو متعلٌِّق مبحذوف على أَنَّ: حينئٍذ » لَنا « ، و » ال « هو خَرب » بَِجالُوَت « أن يكون : وأجاز أبو البقاء 
  .صفةٌ لطاقة 

» أَطَاَق « القُدرةُ وعيُنها واو؛ َألنَّها ِمَن الطَّوقِ وهو القُدرةُ ، وهي مصدٌر على حذِف الزَّوائِد ، فإِنَّها من : والطَّاقةُ 
  .أَجاَب جابةً ، وأَغَاَر غارةً ، وَأَطَاَع طَاعةً : ونظريها 

له ، وليس هو فََعلوتاً من جال َيجُول ، كما تقدَّم يف  اسٌم أعجميٌّ ممنوعُ الصرِف ، ال اشتقاَق» جالوت « و 
  .طَالُوت ، ومثلهما داود 

، وهي » وكَاِئن « : خربيةٌ ، فإنَّ معناها التَّكثُري ، ويدلُّ على ذلك قراءة أيب » كَْم « } كَم مِّن ِفئٍَة { : قوله 
« وأكثُر ما جييُء مميِّزها ، ومميِّز . زائدةٌ فيه » ِمْن « ييُزها ، و مت» ِمْن ِفئٍَة « للتكثري ، وحملُّها الرَّفُع باالبتداء ، و 

فُيَجرُّ مميِّزها باِإلضافة ال ِمبْن مقدرةً على » ِمْن « جمروراً ِمبْن ، وهلذا جاء التنزيلُ على ذلك ، وقد ُتْحذفُ » كَاِئن 
، كما أَنَُّه قد ُيَجرُّ مميِّز االستفهامّيِة حَْمالً عليها ، االستفهامية » كَم « الصَّحيح ، وقد ُينَصبُ َحْمالً على ُمميِّز 

  .وذلك بشروٍط ذكرها النُّحاةُ 
  .ها هنا جاز فيه الرَّفع والنَّصُب واخلفُض » ِمْن « لو ألغيت : قال الفرَّاء 

اخلَفُْض ، فبتقدير دخول حرف َوأَمَّا . عشرونَ رجالً : مبنزلة عدٍد ، فينصب ما بعدُه حنو » كم « أَمَّا النَّصُب فألنّ 
  .عليه » من « 

  ]اخلفيف : [ منصوباً قولُ الشاعر » كَاِئن « وِمْن جميِء » كم غلبت فئةٌ « وأَمَّا الرَّفُع ، فعلى نيَّة الفِْعل تقديره 
  آِلماً ُحمَّ ُيْسُرُه بَْعَد ُعسْرِ... أُطُْردِ الَيأْسَ بالرََّجاِء فَكَاِئْن  -١١٦٩@

« هذه اجلملةُ هي خُرب » غَلََبت « و . فيتعلَّق مبحذوٍف » كم « يف حملِّ رفع صفةً ل » ِمْن ِفئٍَة « ا أَنُ يكونَ َوأَجاُزو
  .كثٌري من الفئاِت القليلِة غالٌب الفئاِت الكثريةَ : والتقديُر » كم 

  :قوالن » فئة « ويف اشتقاق 
  .عينُها ووزُنها ِفلَة رجع فَُحِذفَْت : أهنا من فاء َيِفيء ، أي : أحدمها 
كسرُته ، فُحذِفت الُمها ووزُنها ِفَعة كمئة ، إِالَّ أَنَّ الَم مئة ياٌء ، والَم هذه واٌو ، : أَنَّها ِمْن فَأَْوُت رأَسه أي : والثاين 
ن يف الرَّفع ، فئات وفئو: اجلماعةُ من النَّاسِ قلَّت ، أو كثرت ، وهي مجٌع ال واحد له من لفظه ، ومجعها : والِفئَةُ 

وفئني يف النَّصب واجلرِّ ، ومعناها على كلٍّ من االشتقاقني صحيٌح ، فإنَّ اجلماَعةَ من النَّاسِ َيْرجِعُ بعضهم إىل بعضٍ 
  .، وهم أيضاً قطعةٌ من النَّاسِ كقطَعِ الرَّأْسِ املكسَّرة 

  .فيه وجهان } بِإِذِْن اهللا { : قوله 
  .ملتبسني بتيسري اهللا هلم : علَُّق مبحذوٍف ، والتَّقدير أنَّه حالٌ فيت: أَظهرُهَما 

  .» وإِنْ شِئَْت َجَعلَْتها َمفْعُوالً به « : أَنَّ الباَء للتَّْعدية ، وجمرورها مفعولٌ به يف املعىن ، وهلذا قال أبو البقاء : والثاين 
  :مبتدأٌ وخٌرب ، وحتتِمل وجهني } واهللا َمَع الصابرين { : وقوله 
  .أن يكون حملُّها النَّْصَب على أهنا من مقوهلم : مها أحد

  .أنَّها ال حملَّ هلا من اِإلعراب ، على أَّنها استئناٌف أَْخَبَر اُهللا تعاىل هبا : والثاين 
  فصل يف املقصود بالظن يف اآلية



  :وذكروا فيه وجوهاً . } واْ اهللا قَالَ الذين يَظُنُّونَ أَنَُّهْم ُمالَقُ{ : اختلفوا يف الظن املذكور يف قوله تعاىل 
َمْن أََحبَّ ِلقَاَء اهللاِ أََحبَّ اهللاُ لقاَءه « : قال عليه الصالة والسالم . املراد من لقاء اهللا املوت : قال قتادة : أحدها 

ل ، وغلب على ظنهم أَنَُّهم ميوتون وهؤالء املؤمنون ، ملا وطَُّنوا أنفسهم على القت» َوَمْن كَرَِه ِلقَاَء اِهللا كَرِهَ اُهللا لِقَاَءُه 
  .وصفهم بأهنم يظنون أهنم مالقوا ثواب اهللا 

معناه يظنون أَنَُّهم مالقو ثواب اهللا بسبب هذه الطاعة ، وذلك َألنَّ أحداً ال يعلُم مبا فيه : قال أبو مسلم : وثانيها 
  .لغ عاقبة أمره َوإِنَّما يكون ظاناً راجياً وإِن بلغ يف طاعة اهللا ما ب

إِنَّ التَّابوت كان فيه كُُتٌب إِلَهيَّةٌ ، نزلت على اَألنبياء : أَنَّهم ذكروا يف تفسري السَّكينة قول بعض املفسِّرين : وثالثها 
 املَُتقَدِّمني دالَّةٌ على ُحصًولِ النَّصر ، والظّفر ِلطَالُوَت ، وجنوده ولكنه مل يكن يف تلك الكُُتبِ أَنَّ النَّْصر والظّفر

  !هل ُهَو يف تلك املَرَِّة ، أو بعَدها؟: حيصلُ يف املرِة األوىل ، أو بعدها ، فهم وإِنْ كانوا قاطعني بالنصر ولكنهم ظَنُّوا 
الذين َيظُنُّونَ { : أي يعلمون ، فأطلق الظن وأراد به العلم كقوله تعاىل : يظنون : قال كثري من املفسرين : رابعها 

ووجه اجملاز ما بني الظن واليقني من املشاهبة يف تأكيد ]  ٤٦: البقرة [ } هِْم َوأَنَُّهْم إِلَْيِه َراجُِعونَ أَنَُّهم مُّالَقُو َربِّ
  .االعتقاد 

ٍة غَلََبْت ِفئٍَة كَِثَريةً بِإِذِْن اهللا { : واملراد من قوهلم  لََنا اليوم الَ طَاقَةَ { : َتقْويةُ قلوب الَِّذيَن قالوا } كَم مِّن ِفئٍَة قَِليلَ
} واهللا َمَع الصابرين { : ال ِعربة بكثرِة العدِد ، وإِنَّما العربةُ بالتَّأْييد اِإلهلي ، مث قال : ، واملعىن } بِجَالُوَت َوُجنوِدهِ 

  .وهذا من َتمامِ قوهلم ، وحيتمل أَنْ يكُونَ قوالً من اِهللا تعاىل ، واألَوَّلُ أَظهُر . 

  ) ٢٥٠( وَت َوُجُنوِدِه قَالُوا َربََّنا أَفْرِغْ َعلَْيَنا صَْبًرا وَثَبِّْت أَقَْداَمَنا َواْنُصرَْنا َعلَى الْقَْومِ الْكَافِرِيَنَولَمَّا َبَرزُوا ِلجَالُ

  :يف هذه الالم وجهان } بََرُزواْ ِلَجالُوَت { : قوله تعاىل 
  .» برزوا « أنَّها تتعلَّق ب : أحدمها 
وََيجُوُز أن تكُونَ « : قال أبو البقاء » َبَرزوا « : حذُوٍف على أَنَّها وجمرورها حالٌ من فاعل أهنا تتعلَُّق مب: والثاين 

صاروا إىل بَراز من األرض ، وهو ما اْنكََشَف منها َواْستََوى : ومعىن برزوا . » برزوا قاِصِدين ِلجَالُوَت : حاالً أي 
م أَنَّ عسكر طالُوت ملا برزوا عسكر جالوت ، ورأوا ِقلَّة جانبهم ، ومسيت املبارزة لظهور كُلّ قرٍن لصاحبه ، واعل

: ويف نداِئهِم بقوهلم . } َربََّنآ أَفْرِغْ َعلَْيَنا صَْبراً { : ، وكثرة عدوهم ، ال جرم اشتغلوا بالدُّعاء ، والتَّضرع ، فقالوا 
ُيْشعر بذلك دونَ غريها ، وأَتوا بلفِظ » الرَّبَّ « لفط  اعتراٌف منهم بالُعُبوديَّة ، وطلٌب ِإلصالحهم؛ َألنَّ: » َربََّنا « 
ونظريه ما . طلباً؛ ألنْ يكونَ الصَّْبُر ُمْستعِلياً عليهم ، وشامالً هلم كالظرِف » أَفْرغ َعلَْيَنا « يف قوهلم » َعلَى « 

ربََّنا اغفر لََنا ذُُنوَبَنا { : م إِالَّ أَنْ قالُوا وَما كَانوا قَْولَُه: حكى اُهللا عن قوم آخرين أَنَُّهم قالوا حني القوا عدوَّهم 
 ١٤٧: آل عمران [ } وانصرنا َعلَى القوم الكافرين { ]  ١٤٧: آل عمران [ } َوإِسَْرافََنا يف أَْمرَِنا َوثَبِّتْ أَقَْداَمَنا 

أنه عليه الصَّالة والسَّالم مل َيَزلْ  وكذلك كان عليه الصَّالة والسَّالم يفعل يف املواطن كما ُروَِي عنه يف قّصة بدرٍ] 
اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن ُشُرورِِهم وَاْجَعلْ كَْيَدُهم ِفي « : ُيَصلِّي ، ويستنجز من اهللا وعده ، وكان إِذَا لقي عُدّواً قال 

  .» اللَُّهمَّ بَِك أَصُولُ َوأَجُولُ « : وكان يقول » ُنحُورِِهمْ 
خالٍ : فالن فارغٌ معناه : من الفراغ يقال : إذا صببت ما فيه ، أصله : أفرغت اِإلناَء : بُّ ، يقال الصَّ: واإلفراغ 

  .إخالُء اإلناء من كلِّ ما فيه : ممَّا يشغله ، واإلفراغ 
  :واعلم أنَّ األمور املطلوبة عند لقاء العدو ثالثة 



  .} َوثَبِّْت أَقَْداَمَنا { : الصَّرب على مشاهدة املخاوف وهو املراد بقوهلم : األول 
  .أن يكون قد وجد من اآلالت واألدوات ما ميكنه أن يقف ويثبت ، وال يصري ملجأ إىل الفرار : الثاين 

  .» واْنُصرَْنا َعلَى القَْومِ الكَافِرِيَن « زيادة القوَّة على العدوِّ؛ حىت يقهره ، وهو املراد من قوهلم : الثالث 
  عتزلة يف خلق األفعالفصل يف دفع شبه امل

اآلية على أنَّ أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل؛ ألنه ال معىن } . . . َربََّنآ أَفْرِغْ َعلَْيَنا صَْبراً { : احتجَّ أهل السُّنَّة بقوله 
ذلك القصد  القصد على الثبات وال معىن للثبات إالّ السُّكون واالستقرار ، وهذه اآلية دالَّة على أنَّ: للصَّرب إالّ 

  .بالصَّرب من اهللا تعاىل 
إمَّا بأن : حتصيل أسباب الّصرب ، وأسباب ثبات القدم : بأنَّ املراد من الصرب ، وتثبيت األقدام : أجاب القاضي 

يلقي يف قلوب أعدائهم االختالف ، فيعتقد بعضهم أنَّ البعض اآلخر على الباطل ، أو حيدث يف ديارهم وأهليهم 
وت ، والوباء ، أو يبتليهم باملوت ، واملرض الذي يعمهم ، أو ميوت رئيسهم ، ومن يدّبر أمرهم ، البالء ، كامل

  .فيكون ذلك سبباً جلرأة املسلمني عليهم 

  :واجلواب عما قاله القاضي من وجهني 
لذي أراده العبد من اهللا أنَّا بيَّنَّا أنَّ الصَّرب عبارة عن القصد إىل السكون والثبات عبارة عن السكون وهو ا: األول 

  .، وأنتم تصرفون الكالم عن ظاهره ، وحتملونه على أسباب الصَّرب ، وترك الظَّاهر لغري دليل ال جيوز  -تعاىل  -
أنَّ هذه األسباب اليت سلمتم أنَّها بفعل اهللا تعاىل إذا حصلت ووجدت فهل هلا أثر يف التَّرجيح الدَّاعي ، أو : الثاين 

يف التَّرجيح؛ فعند صدور هذه األسباب املرجحة حيصل الرجحان ، وعند حصول الرُّجحان ، ميتنع  ليس هلا أثٌر
  .الطَّرف املرجوح ، فيجب حصول الطَّرف الرَّاجح ، ألنه ال خروج عن طريف النقيض وهو املطلوب 

لَْك وَالِْحكَْمةَ َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشاُء َولَْولَا َدفُْع اللَِّه النَّاسَ َبْعضَُهمْ فََهَزُموُهْم بِإِذْنِ اللَِّه َوقََتلَ َداُووُد جَالُوَت وَآَتاُه اللَُّه الُْم
  ) ٢٥١(بَِبْعضٍ لَفََسَدِت الْأَْرُض وَلَِكنَّ اللََّه ذُو فَْضلٍ َعلَى الْعَالَِمَني 

  .، أي متكسِّر » َهزٌِّم قََصٌب ُمَت« إذا انشق و » ِسقَاٌء َمَتهزِّم « أصله الكسر ، يقال : » اهلََزُم « 
وهي هزمة جربيل ، يريد هزمها برجله : قال سفيان بن عيينة يف زمزم . نقرة يف اجلبل ، أو يف الصَّخرة : واهلزمة 

  .ويقال للسَّحاب هزمي؛ ألنَّه ينشق باملطر . مسعت هزمية الرعد كأنَّه صوت تشقُّقٍ : ويقال . فخرج املاء 
  .فيه الوجهان املتقدِّمات أعين كونه حاالً ، أو مفعوالً به } بِإِذِْن اهللا { : قوله 
  فصل

  .} َوقََتلَ َداُوُد َجالُوَت { : أخرب تعاىل أنَّ تلك اهلزمية كانت بإذن اهللا تعاىل وإعانته وتيسريه ، مث قال 
  .له إنَّ الرببر من نس: وكان جالوت رأس العمالقة وملكهم ، ظلُّه ميل ويقال : قال القرطيبُّ 

كان راعياً ، له سبعة إخوة مع طالوت ، فلما أبطأ خرب إخوته  -عليه الصَّالة والسَّالم  -إنَّ داود : قال ابن عبَّاس 
؛ أرسل إليهم داود ليأتيه خبربهم ، فأتاهم وهم يف املصاف وبدر جالوت اجلياد إىل الرباز ، » إِيَشا « على أبيهم 

أما فيكم من خيرج إىل هذا األقلف؟ فسكتوا فذهب إىل ناحية أخرى من : ته وكان من قوم عاد ، فقال داود إلخو
  .الصف ليس فيها إخوته فمر به طالوت ، وهو حيرض الناس 

  ما تصنعون مبن يقتل هذا األقلف؟: فقال له داود 



قاتل األسد فأنا أخرج إليه؛ وكانت عادته أنه ي: أنكحه ابنيت ، وأعطيه نصف ملكي ، فقال داود : فقال طالوت 
والذِّيب باملقالع يف املرعى ، وكان طالوت عارفاً جبالدته ، فلما همَّ داود باخلروج إىل جالوت ، مّر بثالثة أحجار 

يا داود ، خذنا معك ففينا منيَّة جالوت ، مثَّ ملا خرج إىل جالوت ، رماه ، فأصابه يف صدره ونفذ احلجر فيه : فقلن 
وقيل . فهزم اهللا جنود جالوت ، وقتل داود جالوت وهو داود بن إيشى بكسر اهلمزة ، وقتل بعده ناساً كثرية ، 

وكان من  -عليه الصَّالة والسَّالم  -داود بن زكريَّا بن مرشوى من سبط يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
صنعه ، فذهب يطلبه إىل  أهل بيت املقدس ، فحسده طالوت ، وأخرجه من مملكته ، ومل يف له بوعده ، مث ندم على

هو العلم مع } َوآتَاُه اهللا امللك واحلكمة { : أن قتل ، وملك داود ، وحصلت له النُّبوَّة ، وهو املراد من قوله 
  .هي وضع األمور موضعها على الصَّواب ، والصَّالح : العمل واحلكمة 

  .} . . . َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشآُء { : قوله 
  .» صنعة الدُّرُوعِ « : ريه قال الكليبُّ وغ

منطق الطَّري والّنمل : وقيل ]  ١١-١٠: سبأ [ } وَأَلَنَّا لَُه احلديد أَنِ اعمل سَابَِغاٍت َوقَدِّْر ِفي السرد { : قال تعاىل 
  .، وقيل الّزبور ، وعلم الّدين ، وكيفية احلكم ، والفصل 

  ] . ٧٩: األنبياء [ }  وَكُالًّ آَتْيَنا ُحكْماً َوِعلْماً{ : قال تعاىل 
قيل كان إذا قرأ الزَّبور؛ تدنو الوحوش حىت يؤخذ بأعناقها ، وتظله الطّري مصغية له ، . األحلان الطَّيِّبة : وقيل 

  .ويركد املاء اجلاري ، وتسكن الرّيح 
عند صومعته ، وقّوهتا هو أنَّ اهللا تعاىل أعطاه سلسلةً موصولة باجملّرة ، ورأسها : وروى الضَّحَّاك عن ابن عباس 

اللُّؤلؤ قّوة احلديد ، ولوهنا لون النّار وحلقها مستديرة مفصلة باجلواهر ، مدسَّرة بقضبان اللُّؤلؤ الرطب ، فال حيدث 
يف اهلواء حدث إالّ صلصلت السلسلة ، فيعلم داود ذلك احلدث ، وال ميسُّها ذو عاهة إالَّ برأ ، فكانوا يتحاكمون 

إىل أن رفعت فمن تعدَّى على صاحبه ، وأنكر حقه أتى إىل السِّلسلة ، فمن كان صادقاً مّد يده إىل إليها بعد داود 
السِّلسلة ، فناهلا ، ومن كان كاذباً ، مل ينلها ، وكانت كذلك إىل أن ظهر فيهم املكر واخلديعة ، فبلغنا أن بعض 

اكما إىل السلسلة فعمد الذي عنده اجلوهرة إىل ملوكهم أودع رجالً جوهرة مثينة ، فلما استردَّها أنكرها فتح
ردَّ عليَّ الوديعة : عكَّازه ، فنقرها وضمنها اجلوهرة ، واعتمد عليها حىت حضروا السلسلة ، فقال صاحب اجلوهرة 

.  

ما أعرف لك عندي من وديعة ، فإن كنت صادقاً فتناول السلسلة ، فقام صاحب اجلوهرة ، : فقال له صاحبه 
  .فقيل للمنكر قم أنت ، فتناوهلا . بيده فتناوهلا 

اللَّهم إِن « : خذ عكَّازي هذا ، فاحفظها حىت أتناول السِّلسلة ، فأخذها فقال الرجل : فقال لصاحب اجلوهرة 
كنت َتْعلم أنَّ هذه الوديعة اليت يّدعيها ، قد وصلت إليه فقرب مين السّلسلة ، فمد يده فتناوهلا ، فتعجب القوم ، 

  .وا فيها ، فأصبحوا وقد رفع اهللا السِّلسلة وشكُّ
  .ضمري اهللا تعاىل « يشاء » فاعلٌ ، : } ِممَّا َيَشآُء { قوله 
  .ضمري داود ، واألول أظهر : وقيل 
 »، فمصدر « َدفْع » فأمَّا . « َدفْع » : ، والباقون « ِدفَاع » : ؛ قرأ نافٌع هنا ، ويف احلج } َولَْوالَ َدفْعُ { : قوله 
  :فيحتمل وجهني « ِدفَاع » ثالثياً ، وأمَّا « َيْدفَعُ « » َدفََع 

قاتل : ؛ حنو « َدافََع » كََتب كتاباً ، وأن يكون مصدر : الثالثيِّ أيضاً ، حنو « َدفََع » أن يكون مصدر : أحدمها 



  ]الكامل : [ قتاالً؛ قال أبو ذؤيبٍ 
  فَإِذَا املَنِيَّةُ أَقَْبلَْت الَ ُتْدفَُع... ُهُم َولَقَْد حَرِْصُت َبأَنْ أَُداِفُع َعْن -١١٧٠

مجح مجاحاً وطمح طماحاً وتقول لقيته لقاًء ، وقمت : قالوا وفعال كثرياً جييء مصدراً للثالثي من فََعلَ وفَِعلَ ، تقول 
  .قتل قتالً وقتاالً : دفعته ، دفعاً ، ودفاعاً حنو : قياماً ، وأن يكون مصدر لدفع تقول 

هنا مبعىن فََعلَ اجملرد ، فتتَّحد القراءتان يف املعىن وحيتمل أن يكون من املفاعلة ، واملعىن أنه سبحانه إنَّما « فاعل  »و 
يكّف الظَّلمة ، والعصاة عن ظلم املؤمنني على أيدي أنبيائه ، ورسله ، وأئمة دينه ، وكان يقع بني أولئك احملقني ، 

املائدة [ } ُيَحارُِبونَ اهللا { : ات ، فحسن اإلخبار عنه بلفظ املدافعة كقوله تعاىل وأولئك املبطلني مدافعات ومكافح
  .ونظائره كثرية ]  ١٣: األنفال [ } َشآقُّواْ اهللا { و ]  ٣٣: 

«  َيْدفَع» ، وقرأ « َدفْع » أو قرأ ]  ٣٨: احلج [ } ُيَداِفُع َعنِ الذين آمنوا { ، وقرأ يف احلّج « ِدفَاع » ومن قرأ 
، « َدفْع » : فقد وافق أصله ، فجاء باملصدر على وفق الفعل ، وأمَّا من قرأ هنا  -ومها أبو عمرو وابن كثري  -

  .، وهم الباقون ، فقد مجع بني اللُّغتني ، فاستعمل الفعل من الرُّباعي واملصدر من الثالثي « ُيداِفع » ويف احلّج 

بدل » الناسِ « بدلٌُ من » بعضهم « مفعول أول ، و » النَّاس «  ، و واملصدر هنا مضاٌف لفاعله وهو اهللا تعاىل
  .بعضٍ من كلٍّ 

متعلٌِّق باملصدر ، والباء للتعدية ، فمجرورها املفعول الثاين يف املعىن ، والباء إنَّما تكون للتعدية يف » ببعضٍ « و 
طَِعَم زيٌد اللَّْحَم ، وأَطَْعْمُته اللَّْحم « : ما يتعدَّى باهلمزة ، تقول فأمَّا املتعدِّي لواحٍد فإنَّ» ذََهَب بِهِ « : الالَّزم ، حنو 
، حنو « َصكَّ » ، و « َدفََع » ، فتعدِّيه إىل الثاين بالباء ، إالَّ فيما شذَّ قياساً ، وهو « طَِعْمته باللَّْحم » : ، وال تقول 

  .صككت احلجرين أحدمها باآلخر : ولذلك قالوا  جعلت أحدمها يصكُّ اآلخر ،: صككت احلجر باحلجر ، أي : 
  فصل يف املدفوع واملدفوع به

  :اعلم أنَّه تعاىل ذكر يف هذه اآلية املدفوع ، واملدفوع به ، وأمَّا املدفوع عنه ، فغري مذكورٍ ، وهو حيتمل وجوهاً 
يكون الدَّافعون هم األنبياء عليهم ولوال دفع اهللا بعض الناس عن الكفر بسبب البعض ، ف: أن يكون املعىن : األول 

  .الصَّالة والسَّالم واألئمة الذين مينعون النَّاس عن الكفر بسبب البعض بإظهار الدَّالئل 
  ] . ١: إبراهيم [ } أَنَزلَْناهُ إِلَْيَك لُِتخْرَِج الناس ِمَن الظلمات إِلَى النور { : قال تعاىل 

املنكرات بسبب البعض ، فيكون الدافعون هم اآلمرون باملعروف والناهون دفع بعض الناس عن املعاصي ، و: الثاين 
: آل عمران [ } كُنُْتْم خَْيَر أُمٍَّة أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ َتأُْمُرونَ باملعروف َوتَْنَهْونَ َعنِ املنكر { : عن املنكر؛ لقوله تعاىل 

١١٠ . [  
رج ، وإثارة الفنت يف الدُّنيا بسبب البعض ، فيكون الدَّافعون ولوال دفع اهللا بعض الناس عن اهلرج ، وامل: الثالث 

مث األئمة واملالئكة والّداّبون عن شرائعهم ، وذلك أنَّ اإلنسان الواحد ال  -عليهم الصَّالة والسَّالم  -هم األنبياء 
ذاك هلذا ، وال تتّم ميكنه أن يعيش وحده ، ما مل خيبز هذا لذاك ، ويطحن ذاك هلذا ، ويبين هذا لذاك ، وينسج 

  .مصلحة اإلنسان 
فالظَّاهر أن مصلحته ال تتمُّ إالّ باجتماع مجع يف موضع واحد ، وهلذا قيل إن اإلنسان مدينٌّ بالطبع ، مث إنَّ االجتماع 

ليقطع هبا  سبب للمنازعة املفضية إىل املخاصمة ، مث إىل املقاتلة ، فال بّد يف احلكمة اإلهليَّة من وضع شريعٍة بني اخللق
بالشَّرائع؛ ليدفع هبم ، وبشرائعهم  -عليهم الصَّالة والسَّالم  -اخلصومات ، واملنازعات ، فبعث اهللا األنبياء 

اآلفات ، والفساد عن اخللق فإنَّ اخللق ما داموا متمسكني بالشَّرائع ال يقع بينهم خصاٌم وال نزاٌع ، وامللوك واألئمة 



اِإلْسالَمُ » : كانت الفنت زائلة واملصاحل حاصلة ، وهلذا قال عليه الصَّالة والسَّالم  مىت كانوا متمسكني بالشرائع
اِإلْسالَُم أمٌري ، والسُّلْطَانُ حَارٌِس ، فمن ال أمري له فهو ُمْنَهزٌِم ، ومن ال َحارِسَ » : وقال أيضاً « والسُّلْطَانُ أَخََوان 

  .« له فَُهو َضاِئٌع 
لغلب على أهل األرض القتل واملعاصي ، : ، أي } لَفََسَدِت األرض { : ن تفسري قوله وعلى هذا الوجه فيكو

  }َوُيهِْلَك احلرث والنسل واهللا الَ ُيِحبُّ الفساد { : قال تعاىل . وذلك يسّمى فساداً 

إِالَّ أَن َتكُونَ َجبَّاراً ِفي األرض َوَما  أَتُرِيدُ أَن َتقُْتلَنِي كََما قََتلَْت نَفْساً باألمس إِن ُترِيُد{ : وقال ]  ٢٠٥: البقرة [ 
  ] . ١٩: القصص [ } ُترِيُد أَن َتكُونَ ِمَن املصلحني 

عليه  -قال . ولوال دفع اهللا باملؤمنني ، واألبرار عن الكفّار ، والفّجار ، لفسدت األرض وهللكت مبن فيها : الرابع 
عليه الصَّالة والسَّالم  -وقال » بِاملُْسِلم الصَّاِلح َعْن مائَِة أَْهلِ َبيٍٍْت ِمْن جِريَانِِه  إِنَّ اَهللا لََيْدفَُع« :  -الصَّالة والسَّالم 

إِنَّ اهللاَ َيْدفَُع مبن ُيَصلِّي ِمْن أُمَِّتي عمَّن ال يصلِّي ، ومبن يزكّي عمن ال ُيزكِّي ، ومبن يصوم عمَّن ال يصوم « :  -
» اهد عمَّن ال جياهد ، ولو اجتمعوا على ترك هذه األشياء ملا أنظرهم اهللا طرفة عني ومبن حيّج عمَّن ال حيّج ، ومبن جي

  .مث تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية 
لَُّهَما َوكَانَ َوأَمَّا اجلدار فَكَانَ ِلُغالََمْينِ َيِتيَمْينِ ِفي املدينة َوكَانَ َتْحَتُه كَنزٌ { : ويدلُّ على صحَّة هذا القول قوله تعاىل 

َولَْوالَ رَِجالٌ مُّْؤِمُنونَ وَنَِسآٌء مُّْؤِمنَاٌت لَّْم َتْعلَُموُهْم أَن َتطَئُوُهمْ { : وقال تعاىل ] .  ٨٢: الكهف [ } أَُبوُهَما َصاِلحاً 
[ } ْو تََزيَّلُواْ لََعذَّْبَنا الذين كَفَُرواْ مِْنُهْم َعذَاباً أَِليماً فَُتِصيَبكْم مِّنُْهْم مََّعرَّةٌ بِغَْيرِ ِعلْمٍ لُِّيْدِخلَ اهللا ِفي َرْحَمِتِه َمن َيَشآُء لَ

وعلى هذا التأويل يكون معىن ] .  ٣٣: األنفال [ } َوَما كَانَ اهللا ِليَُعذِّبَُهْم وَأَنَت ِفيهِمْ { : وقال ]  ٢٥: الفتح 
  .فّار والعصاة ألهلك اهللا أكثر أهلها الك: ، أي } لَفََسَدِت األرض { : قوله 

هم األبدال ، وهم أربعون رجالً ، كلّما مات واحٌد أبدل آخر ، فإذا كان عند القيامة ماتوا : وقيل : قال القرطيبُّ 
  .م اثنان وعشرون بالشَّام ، ومثانية عشر بالعراق كله

إِنَّ األَْبدَالَ َيكُوُنونَ « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قال  -رضي اهللا عنه  -وروي عن علي 
هُِم الَغْيث وََيْنُصرُُهْم َعلَى األَْعَداءِ بالشَّام َوُهْم أَْربُعونَ َرُجالً كُلََّما َماَت ِمْنُهم َرُجلٌ أبدل اُهللا مكانه َرُجالً ُيْستَقَى بِ

  .» َوُيصَْرُف بِهِْم َعْن أَْهلِ اَألْرضِ الَبالَء 
إن األنبياء كانوا أوتاد األرض ، فلما : ذكره الترمذي احلكيم يف نوادر األصول ، وخرج أيضاً عن أيب الدرداء قال 

قال هلم األبدال ، مل يفضلوا النَّاس بكثرة صوم ، وال صالة ، انقطعت النبوة أبدل اهللا مكاهنم قوماً من أمة حممد ي
ولكن حبسن خلق ، وصدق الورع ، وحسن النِّية ، وسالمة القلوب جلميع املسلمني والنَّصيحة هلم ابتغاء مرضاة 

فسه ، اهللا ، بصرب ، وحلم ، ولبٍّ ، وتواضع يف غري مذلٍَّة فهم خلفاء األنبياء قوم اصطفاهم اهللا سبحانه لن
واستخلصهم بعلمه لنفسه ، وهم أربعون صدِّيقاً ثالثون رجالً على مثل يقني إبراهيم خليل الرمحن هبم يرفع اهللا 

  .املكاره ، والباليا عن النَّاس ، وهبم ميطرون ، ويرزقون ، ال ميوت الرَّجل منهم ، حىت يكون اهللا قد أنشأ من خيلفه 
  .» د الذين تستخرج هبم احلقوق هم الشُّهو« : وقال سفيان الثَّوري 

ولوال دفع اهللا جبنود املسلمني؛ لغلب املشركون على األرض ، فقتلوا املؤمنني ، : قال ابن عبَّاس وجماهد : اخلامس 
  .وخربوا املساجد ، والبالد 

محلنا اللَّفظ  أن حيمل اللفظ على الكل؛ ألن بني هذه األقسام قدراً مشتركاً ، وهو دفع املفسدة ، فإذا: السادس 
  .عليه ، دخلت األقسام بأسرها فيه 



  فصل يف بطالن مذهب اجلرب
َولَْوالَ { : هذه اآلية من أقوى الدَّالئل على بطالن اجلرب؛ ألنه إذا كان الفساد من خلقه مل يكن لقوله : قال القاضي 

الفساد؛ ألن على قوهلم إنَّما ال يقع الفساد بسبب تأثري يف زوال } َدفُْع اهللا الناس بَْعضَُهْم بِبَْعضٍ لَفََسَدتِ األرض 
أنَّ اهللا تعاىل ملّا كان عاملاً بوقوع الفساد ، فإذا : أال يفعله اهللا تعاىل وال خيلقه ال ألمر يرجع إىل النَّاس ، واجلواب 

بني العلم بوجود صح مع ذلك العلم أالَّ يقع الفساد كان املعىن أنه ال يصح من العبد أن جيمع بني عدم الفساد و
{ الفساد ، فيلزم أن يكون العبد قادراً على اجلمع بني النَّفي واإلثبات ، وهو حمال ويؤيد ذلك قوله تعاىل مستدركاً 

بني أن دفع الفساد هبذا الطريق إنعام يعم الناس كلهم فلو كان دفع الفساد هبذا } ولكن اهللا ذُو فَْضلٍ َعلَى العاملني 
لكان الفضل للعبد؛ ألنه الدَّافع على قوهلم ، ومل يكن هللا تعاىل على العاملني فضل سبب ذلك الطريق فعل العبد 

  .حنمل هذا على البيان ، واإلرشاد : فإن قالوا . الدَّفع 
  .كلُّ ذلك قائم يف حّق الكفَّار ، والفجَّار ، ومل حيصل منهم دفاع : قلنا 
ا قسَّم النَّاس إىل مدفوع ومدفوع به ، وأنَّه هبذا الدَّفع امتنع فساد وجه االستدراك أنه ملَّ} ولكن اهللا { : قوله 

األرض ، فقد يهجس يف نفس من غُلب عّما يريد من الفساد أنَّ اهللا غري متفضِّلٍ عليه ، حيث مل يبلغه مقاصده 
؛ ألنه مندرٌج حتت العاملني ، وإن مل يبلغ مقاصده أنَّ اهللا متفّضلٌ عليه ، وحمسن إليه] أّنه [ وطلبه ، فاستدرك عليه 

  ] .واإلجياد [ وما من أحٍد إالّ وهللا عليه فضلٌ ، وله فضل االختراع 
احلذف ] بني [ ؛ ألنَّ فعله يتعدَّى هبا ، وربَّما حذفت مع ختفيف الفعل؛ وقد مجع » فَْضل « يتعلَّق ب » َعلَى « و 

  ]الوافر : [ واإلثبات يف قوله 
  كَفَْضل اْبنِ املَخَاضِ َعلَى الفَصِيلِ... الً فََضلَْت فُِقْيماً َوَجْدَنا َنْهَش -١١٧١

، وجيوز ]  ٢٥٣: البقرة [ } فَضَّلَْنا َبْعضَُهْم على َبْعضٍ { : أصالً كقوله » على « أمَّا إِذا ُضعِّف ، فإنه ال حتذف 
  .مبحذوٍف لوقوعها صفةً لفضل » َعلَى « أن تتعلَّق 

  ) ٢٥٢(َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ َوإِنََّك لَِمَن الْمُْرَسِلَني ِتلَْك آيَاُت اللَِّه 

  :فيه قوالن » َنْتلُوَها « مبتدأٌ وخٌرب ، و : } ِتلَْك آَياُت اهللا { : قوله تعاىل 
  .أن تكون حاالً ، والعامل فيها معىن اإلشارة : أحدمها 
  . ذلك ، وهو يؤخذ مما تقدم وجيوز غري. أن تكون مستأنفةً فال حملَّ هلا : والثاين 

بدالً ، واخلرب نتلوها عليك باحلّق وأشري إليها إشارة البعيد ملا بينا يف » آيَاُت اهللا « وإن شِئَْت كان : قال القرطيبُّ 
يرجع إىل معىن هذه ، وهذا ، وأيضاً فهذه » ذَِلَك « و » تلك « أن ]  ٢: البقرة [ } ذَِلَك الكتاب { : قوله 

ا ذكرت صارت بعد ذكرها كالشَّيء الذى انقضى ، ومضى ، فكانت يف حكم الغائب ، فلذها التأويل القصص مل
جيوز فيه أن » باحلق « : قوله . } ذَِلَك الكتاب { : وأشري إليها إشارة البعيد ملا تقدَّم يف قوله » ِتلَْك « : قال 

« نتلوها ومعنا احلقُّ ، أو من جمرور : ، أو من فاعله؛ أي ملتبسةً باحلّق : ، أي » َنْتلُوها « يكون حاالً من مفعول 
  .ملتبساً باحلّق : ، أي » َعلَْيَك 
  .وإنك ملرسل : خرب إن أي : قال القرطيبُّ . } َوإِنََّك لَِمَن املرسلني { : قوله 
  فصل

اجلبابرة على يد داود ، وهو صيبٌّ  إىل القضيَّة املذكورة من نزول التَّابوت ، وغلب» ِتلَْك « : اعلم أنَّه أشار بقوله 



» باحلق « : وال شّك أنَّ هذه األحوال آياٌت باهرةٌ دالّة على كمال قدرة اهللا تعاىل وحكمته ، ويف معىن قوله . فقري 
  :وجوه 
ؤمنون ، فيما أن تعترب هبا يا حممَّد أنت ، وأمتك يف احتمال الشَّدائد يف اجلهاد ، كما احتملها امل: أنَّ املراد : أحدها 

[ } إِنََّما ُيبَايُِعونَ اهللا { : يتلوها جربيل ، وأضاف ذلك إليه تشريفاً له كقوله : ، أي » َنْتلُوَها « مضى ، وقال 
  ] . ١٠: الفتح 

  .أي باليقني الذي ال يشك فيه أهل الكتاب؛ ألنه يف كتبهم كذلك من غري تفاوت أصالً » باحلق « : وثانيها 
  .ا أنزلنا هذه اآليات على وجه تكون دالَّة على نبوتك بسبب ما فيها من الفصاحة والبالغة أنَّ: وثالثها 
أنَّ نزول هذه اآليات من قبل اهللا تعاىل ، وليس من قبل : جيب عليك أن تعلم : ، أي » باحلق « : ورابعها 

  :حيتمل وجهني . } املرسلني  وَإِنَّكَ لَِمَن{ : الشياطني ، وال حتريف الكهنة والسحرة ، وقوله عقيب ذلك 
أن إخبارك عن هذه القصص من غري تعلُّم ، وال دراسة دليل على أنَّك رسول وإمنا ذكرها وعرفها بسبب : األول 

  .الوحي من اهللا تعاىل 
ى واملعىن أنك إذا عرفت هبذه اآليات ما جرى عل. أن يكون املراد منه تسلية الرسول صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 

األنبياء من اخلالف والرد لقوهلم ، فال يعظمن عليك كفر من كفر بك ، وخالف من خالفك ، ألنَّ لك هبم أسوة 
وإنَّما بعثوا لتأدية الرِّسالة على سبيل االختبار ، فال عتب عليك يف خالفهم وكفرهم والوبال يف ذلك إنَّما يرجع 

  .عليهم 

َعلَى بَْعضٍ ِمنُْهْم َمْن كَلََّم اللَُّه َوَرفََع َبْعَضُهْم َدَرجَاٍت َوآَتيَْنا ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم الَْبيِّنَاتِ  ِتلَْك الرُُّسلُ فَضَّلَْنا بَْعَضُهْم
وَلَِكنِ اْخَتلَفُوا فَِمْنُهْم َمْن  َبيِّنَاُتَوأَيَّْدَناهُ بُِروحِ الْقُُدسِ َولَْو َشاَء اللَُّه َما اقَْتَتلَ الَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم الْ

  ) ٢٥٣(آَمَن َوِمْنُهْم َمْن كَفََر َولَْو َشاَء اللَُّه َما اقَْتَتلُوا وَلَِكنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما يُرِيُد 

» لرُُّسلُ ا« مراعاةً لتأنيث لفظ اجلماعة ، وهي رفع باالبتداء ، و » ذَِلَك « ، ومل يقل » ِتلْكَ « قال : قال القرطيبُّ 
  .اخلرب » فضَّلنا « عطف بيان ، و » الرسل « : نعته ، وخرب االبتداء اجلملة وقيل 

  فصل يف مناسبة اآلية ملا قبلها
وجه تعلق هذه اآلية مبا قبلها ، ما ذكر يف اآلية اليت قبلها من تسلية الرَّسول صلى اهللا عليه وسلم ، : قال أبو مسلمٍ 

أَرَِنا { : صلى اهللا عليه وسلم بأخبار األنبياء املتقّدمني ، وأقوال أُممهم هلم ، كسؤال قوم موسى وهو أنَّه أخرب النَّّيب 
وكقوم عيسى ] .  ١٣٨: األعراف [ } اجعل لََّنآ إهلا كََما لَُهْم آِلَهةٌ { : ، وقوهلم ]  ١٥٣: النساء [ } اهللا َجْهَرةً 

برص بإذن اهللا ، فكذبوه ، وراموا قلته ، مث أقام فريٌق منهم على بعد مشاهدة إحياء املوتى ، وإبراء األكمه واأل
الكفر به ، وهم اليهود ، وزعم فريٌق منهم أنَّهم أولياؤه ، وكاملأل من بين إسرائيل الذين حسدوا طالوت ، ودفعوا 

ليه وسلم عّما رأى ملكه بعد املسألة ، وكذلك ما جرى من أمر النهر ، فذكر ذلك كلَّه تسلية للرَّسول صلى اهللا ع
هؤالء الرُّسل الذين كلَّم اهللا بعضهم ، ورفع الباقني درجات ، وأّيد عيسى : من قومه من الّتكذيب واحلسد ، فقال 

بروح القدس ، قد ناهلم من قومهم ما ذكرناه لك من مشاهدة املعجزات ، فال حيزنك ما ترى من قومك ، فلو شاء 
  .ما قضى اهللا فهو كائن ، وما قدَّره ، فهو واقع اهللا مل خيتلف أمم أولئك ، ولكن 

  فصل
  :يف املراد من تلك الرُّسل أقوال 



أنَّ املراد من تقدم ذكرهم من األنبياء يف القرآن كإبراهيم ، وإمساعيل ، وإسحاق ، ويعقوب ، وموسى : أحدها 
  . -صلوات اهللا عليهم  -وغريهم 

  .ذه اآلية كأمشويل ، وداود ، وطالوت على قول من جيعله نبّياً أنَّ املراد من تقّدم ذكرهم يف ه: الثاين 
َولَْوالَ َدفُْع اهللا { : املراد منه الرُّسل الذين أرسلهم اهللا لدفع الفساد ، وأشار إليهم بقوله : قال األصمُّ : الثالث 

جيوز أن يكون حاالً من املشار إليه ، : } ْم فَضَّلَْنا َبْعَضُه{ : قوله تعاىل } الناس بَْعضَُهْم بِبَْعضٍ لَفََسَدتِ األرض 
: ومل يقل أولئك الرُّسل؛ ألنه ذهب إىل معىن اجلماعة كأنه قيل » تلك « والعامل معىن اإلشارة كما تقدَّم ، وقال 

كَ ِتلْ« نعتاً ل » الرُّسل « على أن يكون » ِتلْكَ « تلك اجلماعة ، وجيوز أن يكون مستأنفاً ، وجيوز أن يكون خرب 
  .، أو عطف بيان أو بدالً » 

  فصل يف تفاضل األنبياء
أمجع األمَّة على أنَّ األنبياء بعضهم أفضل من بعضٍ ، وأنَّ حممداً صلى اهللا عليه وسلم أفضل من الكلِّ ، ويدلُّ على 

  :ذلك وجوه 
فلما كان رمحة للعاملني ، لزم أن ]  ١٠٧: ألنبياء ا[ } َوَمآ أَْرَسلَْناَك إِالَّ َرْحَمةً لِّلَْعالَِمَني { : قوله تعاىل : األول 

  .يكون أفضل من كلِّ العاملني 
قيل فيه ألنه قََرنَ ذكره بذكره يف الشَّهادتني واألذان ، ]  ٤: الشرح [ } َوَرفَْعَنا لََك ِذكَْركَ { : قوله : الثاين 

  .والّتشهد ، ومل يكن ذلك لسائر األنبياء 

وبيعته ببيعته ]  ٨٠: النساء [ } مَّْن ُيِطعِ الرسول فَقَْد أَطَاعَ اهللا { : طاعته بطاعته فقال أنه تعاىل قرن : الثالث 
[ } َوِللَِّه العزة َوِلَرُسوِلِه { : وعزته بعزته فقال ]  ١٠: الفتح [ } إِنَّ الذين ُيبَايُِعوَنَك إِنََّما ُيَبايُِعونَ اهللا { : فقال 

استجيبوا { : ، وإجابته بإجابته فقال ]  ٦٢: التوبة [ } أََحقُّ أَن ُيْرضُوُه { : فقال  ورضاه برضاه]  ٨: املنافقون 
  ] . ٢٤: األنفال [ } للَِّه َوِللرَُّسولِ إِذَا َدَعاكُم 

القرآن ، وهو باقٍ  -عليه الصَّالة والسَّالم  -أنَّ معجزات سائر األنبياء قد ذهبت ، ومن بعض معجزاته : الرابع 
  .ر الدَّهر إىل آخ

فأمر حممداً ]  ٩٠: األنعام [ } أولئك الذين َهَدى اهللا فَبُِهَداُهمُ اقتده { : قوله تعاىل بعد ذكر األنبياء : اخلامس 
باالقتداء هبم ، وليس هو االقتداء يف أصول الدين؛ ألن شرعه نسخ سائر الّشرائع ، فلم يبق إال أن يكون االقتداء 

. إّني أطلعتك على أحواهلم وسريهم ، فاختر أنت أجودها ، وأحسنها : ه تعاىل قال يف حماسن األخالق ، فكأن
  .فمقتضى ذلك أنه اجتمع فيه من اخلصال ما كان متفرقاً فيهم ، فوجب أن يكون أفضل منهم 

عضهم بعث إىل اخللق كلهم ، فوجب أن يكون مشقته أكثر من بعث إىل ب -عليه الصَّالة والسَّالم  -أنه : السادس 
  .، فإذا كانت مشقته أكثر كان أجره أكثر ، فوجب أن يكون أفضل 

  .أن دين حممَّد أفضل األديان؛ فيلزم أن يكون حممد صلى اهللا عليه وسلم أفضل األنبياء : السابع 
كُْنُتْم َخْيرَ { : أنَّ اهللا تعاىل جعل دينه ناسخاً لسائر األديان ، والنَّاسخ أفضل من املنسوخ ، قال تعاىل : بيان األول 

وإنَّما نالت األمة هذه الفضيلة ملتابعة النيب صلى اهللا عليه وسلم ] .  ١١٠: آل عمران [ } أُمٍَّة أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ 
  .وفضيلة التابع توجب فضيلة املتبوع 

وذلك يدل على أنه أفضل من آدم » َمِة آَدُم َوَمْن ُدوَنُه َتْحَت ِلوَاِئي َيْوَم القَِيا« : قال صلى اهللا عليه وسلم : الثامن 
الَ « : وقال صلى اهللا عليه وسلم » أَنَّا سَيُِّد وَلَِد آَدَم َوالَ فَْخَر « : ، ومن كل أوالده ، وقال صلى اهللا عليه وسلم 



وروى أنس أنه صلى اهللا » مِ حَتَّى َتْدُخلََها أُمَّيت َيْدُخلُ اجلَنَّةَ أََحٌد النَّبيِّني َحتَّى أَْدُخلََها أََنا ، وال َيْدُخلََها أََحٌد ِمَن األَُم
َنا أَكَْرُم أََنا أَوَّل النَّاسِ خُُروجاً إِذَا بُِعثُوا ، وَأَنا َخطِيُبُهم إِذَا َوفَدُوا ، وَأَنَّا ُمَبشِّرُُهْم إِذَا أيسُوا ، َوأَ« : عليه وسلم قال 

  .» َولَِد آَدَم َعلى رَبِّي َوالَ فَْخَر 
جلس ناٌس من الصَّحابة يتذاكرون فسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال  -رضي اهللا عنهما  -ابن عباس وعن 

ماذا بأعجب من كالم موسى كلمه : عجبأ إنَّ اهللا اختذ إبراهيم خليالً ، وقال آخر : وسلم حديثهم فقال بعضهم 
اصطفاه اهللا ، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه آدم : وقال آخر . فعيسى كلمة اهللا وروحه : تكليماً ، وقال آخر 

َسِمْعُت كَالََمكُم ، وُحجَُّتكُْم أَنَّ إِبَْراِهيمَ َخِليلُ اِهللا وُهَو كَذَِلك ، وُموَسى َنجِيُّ اهللا ، َوُهَو كَذِلَك ، « : وسلم وقال 
دِ َيْوَم الِقَياَمِة وال فَْخَر ، وَأََنا أّول َمْن ُيحَرُِّك َحلَقَة اجلَنَّة فَُيفَْتُح أَالَ وَأََنا حَبِيُب اِهللا ، َوالَ فَْخَر ، َوأََنا َحاِملُ ِلَواِء احلَْم

  .» يل ، فَأَْدُخلها ، وَمِعي فُقََراُء املُْؤِمنَِني ، وَأََنا أَكَْرُم اَألوَِّلَني واآلِخرِيَن َوالَ فَْخَر 

رضي اهللا عنه  -أنه ظهر علي بن أيب طالب «  -ضي اهللا عنهم ر -» فَضَاِئلِ الصََّحاَبِة « روى البيهقي يف : التاسع 
ألَْسَت أَْنَت سَيِّدَ : فقالت عائشة رضي اهللا عنها « َهذَا َسيُِّد العََربِ » : من بعيد؛ فقال صلى اهللا عليه وسلم  -

  .« أََنا سَيُِّد الَعالَِمَني وهو سيُِّد العرب » : العََربِ؟ فقال 
أُْعِطيُت خَْمساً لَمْ ُيْعطَُهنَّ أََحٌد من اَألْنبَِياِء قَْبِلي » : صحيحني أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال جاء يف ال: العاشر 

جِداً وطَهُوراً ، َوالَ فَْخَر ، ُبعِثُْت إِلَى اَألْحَمرِ ، واَألسَْوِد ، وكان النَّيب قبل ُيْبَعثُ إىل قَْوِمِه ، وُجِعلَْت ِلي األْرُض َمْس
َعةَ ، فادَّخَْرُتَها ُنصِْرُت بالرُّْعبِ أََماِمي َمِسَريةَ َشْهرٍ ، وأُِحلَّْت ِلي الَغَناِئُم ولَمْ ُتَحلَّ ألَحٍد قَْبِلي ، وأُْعطِيِت الشَّفَاَو

  .« ُألمَِّتي ، فهِيَ نائلة إن شاء اهللا تعاىل َمْن الَ ُيشْرُِك بِاِهللا شَيئاً 
إِنَّ اهللا تعاىل اتََّخذَ إِبَْراِهيمَ » : اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال عن أيب هريرة رضي : احلادي عشر 

  .« وعزَّيت ألوثرنّ حبييب على خليلي : قال . َخِليالً وُموَسى َنجِّياً َواتََّخذَنِي َحبيباً 
ياعيسى { ]  ٣٥: البقرة [ } َياآَدُم اسكن { : أنَّ اهللا تعاىل كلما نادى نبّياً يف القرآن ناداه بامسه قال : الثاين عشر 

َوَناَدْينَاُه أَن { ]  ٢٦: ص [ } ياداوود { ]  ٤٨: هود [ } يانوح اهبط { ]  ١١٦: املائدة [ } ابن َمرَْيَم اذكر 
وأما النيب صلى اهللا عليه وسلم ]  ١٢-١١: طه [ } ياموسى إين أََناْ رَبَُّك { ]  ١٠٤: الصافات [ } ياإبراهيم 

  .وذلك يفيد التفضيل ]  ٤١: املائدة [ } ياأيها الرسول { ]  ٦٤: األنفال [ } ياأيها النيب { : فناداه بقوله 
الَ ُتَخيُِّروا َبْيَن » : قد روى الثِّقات أنَّ النَّيبّ صلى اهللا عليه وسلم قال : فإن قيل : قال القرطيب رمحة اهللا عليه 

كان هذا قبل أن يوحى إليه بالتفضيل : ، فأجاب بعض العلماء عن ذلك ، فقال « ْيَن أَْنبَِياِء اهللاِ اَألْنبَِياِء َوالَ تُفَضِّلُوا َب
  .، وقبل أن يعلم أنه سّيد ولد آدم ، وأن القرآن ناسٌخ للمنع من التَّفضيل 

ضل فيها ، وإنَّما التَّفاضل إنَّ املنع من التَّفضيل إمنا هو من جهة النُّبوة ، اليت هي خصلة واحدة ، ال تفا: وقال قوم 
  .يف زيادة األحوال ، والكرامات ، واأللطاف ، واملعجزات املتباينة 

، « أُولُو الَعْزمِ » وأما النُّبوَّة يف نفسها ، فال تفاضل فيها ، وإمنا التَّفاضل يف أمورٍ أخر زائدٍة عليها؛ ولذلك منهم 
  .م اُهللا ، ورفع بعضهم درجات ومنهم من اتُِّخذَ َخليالً ، ومنهم َمْن كَلَّ

وهذا أحسن األقوال ، فإنَّه مجع بني اآلي ، واألحاديث من غري نسخ ، وهكذا القول يف الصحابة إن : قال القرطيب 
شاء اهللا تعاىل اشتركوا يف الصُّحبة ، مث تباينوا يف الفضائل مبا منحهم اهللا من املواهب ، والوسائل ، مع أنَّ الكلَّ 

  .صُّحبة والعدالة مشلتهم ال
عليه الصَّالة  -فإن قيل إنَّ معجزات سائر األنبياء ، كانت أعظم من معجزاته ، فإن آدم : قال ابن اخلطيب 



جعل مسجود املالئكة ، وإبراهيم ألقي يف النَّار العظيمة؛ فانقلبت برداً وسالماً عليه ، وموسى أويت تلك  -والسَّالم 
صا حية تسعى ، وتلقفها ما صنعوا ، وإخراج اليد البيضاء من غري سوء ، وفلق املعجزات العظيمة من قلب الع

البحر ، وفلق احلجر ، ومكاملة ربه ، وداود أالن له احلديد ، وسّخر اجلبال يسبحن معه والطّري ، وسخر لسليمان 
ء املوتى ، ونفخ فيه من اجلن ، واإلنس ، والطري والوحوش والرِّياح ، وعيسى أنطقه يف املهد ، وأقدره على إحيا

عليه الصَّالة  -روحه ، وجعله يربئ األكمه ، واألبرص ، ومل يكن ذلك حاصالً حملمد صلى اهللا عليه وسلم وقال 
  : -والسَّالم 

، وذكر أنه مل » كَرِيَّا الَ َيْنبَِغي َألَحٍد أَنْ َيكُونَ َخيْراً ِمْن َيْحىي بني َز« : وقال » الَ ُتفَضِّلُونِي َعلَى يُوُنَس ْبنِ مَتَّى « 
  .يعمل سيئة قط 

 -مسجوداً للمالئكة؛ ال يوجب أَنْ يكون أفضل من حممد  -عليه الّصالة والّسالم  -أن كون آدم : فاجلواب 
« : وقال » آَدُم َوَمْن ُدوَنُه َتْحَت لَواِئي َيْوَم الِقَياَمِة « : بدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم  -صلى اهللا عليه وسلم 

صلى اهللا  -أخذ بركاب حممد  -عليه الصَّالة والسَّالم  -، وروي أَنَّ جربيل » كُْنُت َنبِّياً َوآَدُم َبْيَن املَاِء والطِّنيِ 
[ } إِنَّ اهللا وََمالَِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النيب { : وقال تعاىل . ليلة املعراج ، وهذا أعظم من السُُّجود  -عليه وسلم 
فصلّى بنفسه على حممَّد ، وأمر املالئكة ، واملؤمنني بالصَّالة عليه ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -]  ٥٦:  األحزاب

 -وذلك أفضل من ُسُجود املالئكة ، وأيضاً ، فإِنَّ ُسُجوَد املالئكة آلدم كان تأديباً ، وأمرهم بالصَّالة على حممد 
دائمة إىل يوم القيامة [  -صلى اهللا عليه وسلم  -ة على حممد تقريباً ، وأيضاً فالصَّال -صلى اهللا عليه وسلم 

مل يكن إال مرَّةً واحدة ، وأيضاً فإِنَّ املالئكة ، إِنَّما أمروا بالسُّجود آلدم ألجل ] وسجود املالئكة آلدم عليه السَّالم 
  .يف جبهة آدم  -صلى اهللا عليه وسلم  -أَنَّ نور حممد 
يوم القيامة؛ َألنَّه الشافع يومئذ وله لواء » أَنا َسيُِّد َولَِد آَدَم « : إِنَّما أراد بقوله : يبة وقال ابن قت: قال القرطيب 

َوالَ { : على طريق التواضع ، ألنَّ قوله تعاىل » الَ ُتَخيُِّرونِي َعلَى ُيونَس بن َمتَّى « : احلمد واحلوض ، وأراد بقوله 
  .أفضل منه  -صلى اهللا عليه وسلم  -يدل على أن النيب ]  ٤٨: القلم [ } َتكُن كَصَاِحبِ احلوت 

 -وقال يف حّق حممد ]  ٣١: البقرة [ } َوَعلََّم آَدَم األمسآء كُلََّها { : إنه تعاىل خّص آدم بالعلم فقال : فإن قيل 
يضاً فمعلم آدم هو اهللا وأ]  ٥٢: الشورى [ } َما كُنَت َتْدرِي َما الكتاب َوالَ اإلميان { :  -صلى اهللا عليه وسلم 

  ] . ٥: النجم [ } َعلََّمُه َشدِيُد القوى { : تعاىل وحممد معلمه جربيل كما قال 
َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن َتْعلَُم َوكَانَ فَْضلُ اهللا { :  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن اهللا تعاىل قال يف علم حممَّد : فاجلواب 

َوقُل رَّبِّ { : وقال ]  ٢-١: الرمحن [ } الرمحن َعلََّم القرآن { : ، وقال ]  ١١٣: النساء [ } َعلَْيَك َعِظيماً 
: ، فذلك حبسب التلقني واملعلم هو اهللا كقوله } َعلََّمُه َشِديُد القوى { : ، وأما قوله ]  ١١٤: طه [ } زِدْنِي ِعلْماً 

[ } اهللا َيَتوَفَّى األنفس ِحَني ِمْوِتَها { : وقال ]  ١١: السجدة [ } قُلْ َيَتَوفَّاكُم مَّلَُك املوت الذي ُوكِّلَ بِكُْم { 
  ] . ٤٢: الزمر 

  }َوَمآ أََناْ بِطَارِِد الذين آمنوا {  -عليه الصَّالة والسَّالم  -قال نوحٌ : فإن قيل 

[ } ْدُعونَ َربَُّهْم َوالَ َتطُْرِد الذين َي{  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقيل حملمد . وذلك خلق منه ]  ٢٩: هود [ 
  ] . ٥٢: األنعام 

فكان أوَّل أمره العذاب ]  ١: نوح [ } أَنْ أَنِذْر قَْوَمَك ِمن قَْبلِ أَن َيأِْتَيُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم { : قد قيل لنوح : فاجلواب 



، وعاقبة نوح ]  ١٠٧: األنبياء [ } َني َوَمآ أَْرَسلَْناَك إِالَّ َرْحَمةً لِّلْعَالَِم{ :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقيل لنبينا . 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -وعاقبة الّنيب ]  ٢٦: نوح [ } رَّبِّ الَ َتذَْر َعلَى األرض ِمَن الكافرين دَيَّاراً { : أن قال 

نيب آية إال أُويت نبينا  فما أويت]  ٧٩: اإلسراء [ } عسى أَن َيبَْعثََك َربَُّك َمقَاماً مَّْحُموداً { : قال تعاىل . الشّفاعة 
مثل تلك اآلية ، وفضل على غريه بآيات مثل انِشقاق القمر بإشارته ، وحنني اجلذع على مفارقته ، وتسليم احلجر 
والّشجر عليه ، وكالم البهائم ، والشَّهادة برسالته ، ونبع املَاِء من بني أصابعه وغري ذلك من املُعجزات ، واآليات 

  .ظهرها القرآن الذي عجز أهل السَّماء واَألرض عن اإلتيان مبثله الَّيت ال حتصى وأ
  :هذه اجلملة حتتملُ وجهني } مِّْنُهْم مَّن كَلََّم اهللا { : قوله 

  .أَنْ تكونَ ال َمَحلَّ هلا من اِإلعرابِ الستئنافها : أحدمها 
اجلاللة على أنه فاعلٌ ، واملفعولُ حمذوٌف وهو واجلمهوُر على رفع . » فَضَّلْنا « أهنا بدلٌ من مجلِة قوله : والثاين 

  ] . ٧١: الزخرف [ } َوِفيَها َما َتْشَتهِيهِ األنفس َوتَلَذُّ األعني { : َمْن كَلَّمه اهللا كقوله : عائُد املوصولِ أي 
  .تَّعظيم وقُرئ بالنصبِ على أنَّ الفاعل ضمٌري ُمستتٌر وهو عائُد املوصولِ أيضاً ، واجلاللةُ َنْصٌب على ال

على هذا معىن » كَليم « على وزن فاَعلَ ، ونصبِ اجلاللِة ، و » كالََم اَهللا « : وقرأ أبو املتوكل وابن السَّميفع 
ويف هذا الكالمِ التفاٌت؛ ألنه خروٌج من َضِمريِ املتكلّمِ . َجِليس مبعىن ُمجاِلس ، وخليط مبعىن خمالٍط : ُمكَاِلم حنو 

  .إىل االسمِ الظَّاِهر الَّذشي هو يف ُحكْمِ الغاِئبِ » فَضَّلْنا « : له املعظِّم نفَسه يف قو
  فضل يف كالم اِهللا املسموع

: اختلفوا يف ذلك الكالمِ ، فقال األشعري وأتباعه هو الكالُم القدمي األزيلُّ الذي ليس حبرف ، وال صوت قالوا 
  .بعد مساع ما ليس مبكيف كما أَنَّه مل ميتنع رُؤية ما ليس مبكيف ، فهكذا ال يست

  .مساع ذلك الكالم حمالٌ إِنَّما املَْسموع هو احلرف والصَّوت : وقال املاتريديُّ 
  فصل يف املراد باملُكلَّم

صلى اهللا عليه  -موسى : هل هو موسى وحده أم هو وغريه فقيل } مِّْنُهْم مَّن كَلََّم اهللا { : اختلفوا هل املُراُد بقوله 
  .بل هو وغريه : ، وقيل وحده  -وسلم 
ليلة اِملعراج بدليل قوله  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد مسع من قوم موسى الّسبعون املختارون ، ومسع حممد : قالوا 

إِنَّما ذكره يف بيان } مِّْنُهْم مَّن كَلََّم اهللا { : قوله تعاىل : فإن قيل ]  ١٠: النجم [ } فأوحى إىل َعْبِدِه َمآ أوحى { : 
اية املنقبة والشّرف ألولئك األَنبياء الذين كلّمهم اهللا تعاىل ، وقد جاء يف القرآن ، مكاملة بني اهللا ، وبني إبليس ، غ

: احلجر [ إىل آخر اآليات } فَأَنِظرْنِي إىل َيْومِ ُيْبَعثُونَ قَالَ فَإِنََّك ِمَن املنظرين إىل َيْومِ الوقت املعلوم { : حيث قال 
رها يدلُّ على مكاملة كثرية بني اِهللا ، وبني إبليس ، فإن كان ذلك يوجب غاية الشَّرف ، فكيف وظاه]  ٣٨-٣٦

حيث قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -حصل إلبليس؟ فإن مل يوجب َشَرفاً ، فكيف ذكره يف معرض التَّشريف ملوسى 
:  

  ] . ١٦٤: النساء [ } َوكَلََّم اهللا موسى َتكِْليماً { 
  :وجهني  من: فاجلواب 
أَنَُّه ليس يف ِقصَّة إبليس ما يدلُّ على أَنَّ اهللا تعاىل قال يف تلك األجوبة معه من غري واسطة ، فلعلَّ الواسطة : أحدمها 

  .كانت موجودة 
من التَّقرُّب  َهبْ أَنَُّه كان من غري واسطٍة ، ولكن مكاملة بالطَّرد واللَّعن فإِنَّ اهللا يكلِّم خاصََّتُه مبا حيبُّونَ: الثاين 



واإلكرام ، ويكلّم من يَهيُنُه بالطَّْرِد واللَّْعنِ والكالم املوحش فإنه وإِن كان منهما مكاملة لكن إحدامها توجب 
  .التَّقرَُّب والتَّشريف واإلكرام ، واألخرى تُوجُِب البُعَد ، واإلِهانة والطَّرد 

  .} َوَرفََع بَْعَضُهْم َدَرجَاٍت { : قوله 
  :ه ستَّةُ أوجٍه يف نصب
  .أنه مصدٌر واقٌع موقع احلال : أحدها 
  .ذوي درجاٍت : أَنَُّه حالٌ على حذِف ُمَضاٍف ، أي : الثاين 

  .على أَنَُّه ُضمَِّن معىن بلَّغ بعضهم درجات » رفع « أَنَُّه مفعولٌ ثاٍن ل : الثالث 
  .على درجاِت بعض :  رفع درجاٍت بعضهم ، واملعىن: أنه بدلُ اشتمالٍ ، أي : الرابع 

  .وَرفَع بعضهم َرفعاٍت : أنه مصدٌر على معىن الفعل ال لفظه؛ َألنَّ الّدرجة مبعىن الرَّفعة ، فكأنه قيل : اخلامس 
: تقديره » إىل « ، أو » ِفي « أو » َعلَى « أنه على إِْسقاط اخلافضِ ، وذلك اخلافُض َيْحتمل أن َيكُون : السادس 

  .درجاٍت أو إىل درجات ، فلمَّا ُحِذَف حرُف اجلر انتَصَب ما بعده على درجاٍت أو يف 
  فصل يف املراد بالدَّرجات
  :يف تلك الدَّرجات وجوٌه 

أَنَّ املُراد منه بيان أَنَّ مراِتب الرُّسل ، ومناصبهم متفاوتة؛ وذلك َألنَّه تعاىل اتََّخذ إبراهيم َخلِيالً ، ومل تكن : أحدها 
ه ومجع ِلَداُود بني املُلِْك ، والنُّبوَِّة ، ومل حيصل هذا لغريه ، وسخَّر ِلُسليمان اِجلّن واإلنس ، والطري هذه الفضيلة لغري

بأَنَّه مبعوث إِىل اجلن واإلنس ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -، والريح ، ومل حيصل هذا ألبيه داود ، وخّص حممداً 
  .وبِأَنَّ شرعه نسخ ساِئَر الشَّرائع 

أَنَّ املراد منه املعجزات ، فَإِنَّ كل واحد من األَنبياء أويت نوعاً آخر من املعجزات على ما َيليُق بزمانه ، : الثاين 
فمعجزات موسى هي قلب العصا حّية ، واليد البيضاء ، وفلق البحر كان كالّشبيه مبا كان أهل ذلك العصر 

اُء اَألكمه ، واَألْبَرص ، وإِحياء املوتى كالشَّبيه مبا كان ومعجزات عيسى ، وهي إِبر. ُمتقّدمني فيه ، وهو الّسحر 
  .أهل ذلك العصر ُمتقدِّمني فيه ، وهو الطِّبُّ 

وهي القرآن كانت من جنس الفصاحة ، والبالغة واخلطَب ، واَألشعارِ ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومعجزة حممد 
  .م البقاء ، وبالقوة وعدم القُوَِّة وباجلملة فاملعجزاُت متفاوتةٌ بالقلَِّة والكثرة وعد

أن املراد بتفاوت الّدرجات ما يتعلّق بالدُّنيا من كثرة اَألتباع واألصحاب وقوَّة الدَّولة ، وإذا َتأَمَّلَْت هذه : الثالث 
وأقوى ، كان جامعاً ِللْكُلِّ ، فمنصبه أعلى ومعجزاته أبقى ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -الوجوه؛ علمت أَنَّ حممداً 

  .وقومه أكثر ، ودولُتُه أعظُم وأوفر 
؛ ألنَّه هو املفضل على -صلى اهللا عليه وسلم  -هو حممَّد } َوَرفََع بَْعَضُهْم َدَرَجاٍت { : أَنَّ املراد بقوله : الرابع 

: من فعل هذا الفعل؛ فيقول : على سبيل الرَّْمزِ ، ملن فعل فعالً عظيماً فيقال له » َوَرفََع َبْعَضُهم « الكُلّ ، وإمنا قال 
أحدكم ، أو بعضكم ، ويرِيدُ به نفسُه وذلك أفخُم من التَّصريح به ، وقد ُسِئل احلُطَيئَةُ عن أَشعرِ النَّاسِ ، فذكر 

  .أراد ن فسه » ولو شئت لذكرت الثَّاِلث « : زهرياً ، والنَّابغة ، مث قال 

ومراتب األنبياء يف ]  ٥٧: مرمي [ } َوَرفَْعَناُه َمكَاناً َعِلّياً { : له تعاىل املراد إدريس عليه الصالة والسالم بقو: وقيل 
  .السَّمواِت 

تلَْك الرُُّسلُ فَضَّلْنا َبْعَضُهْم َعلَى « : هو املفهوم من قوله } َوَرفََع َبْعضَُهْم َدَرَجاتٍ { املفهوُم من قوله : فإن قيل 



  ، فما فائدة التكرير؟» َبْعضٍ 
يدل على إثبات تفضيل البعض على البعض ، [ } ِتلَْك الرسل فَضَّلَْنا بَْعضَُهْم على َبْعضٍ { : أَنَّ قوله : ب فاجلوا

  .ولكّنه ال يدلُّ على أَنَّ ذلك الّتفضيل ، حصل بدرجة ، أو بدرجات ، فبيَّن بالثَّاين أَنَّ التَّفضِيل بدرجات 
} مِّْنُهْم مَّن كَلََّم اهللا { كالم كلي ، وقوله بعد ذلك ] } ا بَْعضَُهْم على َبْعضٍ ِتلَْك الرسل فَضَّلَْن{ : قوله : فإن قيل 

، إعادة لذلك الكالم الكُلّي ، ومعلوٌم } َوَرفََع بَْعَضُهْم َدَرَجاٍت { : شروع يف تفصيل تلك اجلملة وقوله بعد ذلك 
  .ِئيَّاِتِه ، يكون تكراراً أَنَّ إعاَدة الكَالَمِ الكليّ بعد الشُُّروعِ يف تفصيل ُجْز

إذ التفصيل أََعمُّ درجة ودرجات ، فال تكرار يف شيٍء من » َدَرجَات « : أَنَّ فيه زيادة على اَألوَّل بقوله : فاجلواب 
  .ذلك 
  :فيه سؤاالن . } َوآَتْيَنا عِيَسى ابن َمرَْيَم البينات { : قوله 

مثَّ َعَدل عن هذا النَّوع من الكالم إىل املغايبة [ } فَضَّلَْنا َبْعَضُهْم على بَْعضٍ { : قال يف أوَّل اآلية : السُّؤال األَوَّل 
َوآَتْيَنا عِيَسى { : ، مث عدل من املغايبة إىل النَّوع اَألوَّل فقال ] } مِّْنُهْم مَّن كَلََّم اهللا َوَرفََع بَْعضَُهْم َدَرَجاتٍ { : فقال 

  .ائدة يف العدول عن املُخاطبة إىل املغايبة ، مث عوده إىل املُخاطبة مرَّة أخرى فما الف} ابن َمرَْيَم البينات 
{ : منهم من كلمنا ، ولذلك قال : أهيب وأكثر َوقْعاً من أن ُيقال } مِّنُْهْم مَّن كَلََّم اهللا { : أَنَّ قوله : واجلواُب 

  .فلهذا اخَتاَر لفظ الغيبة } َوكَلََّم اهللا موسى َتكِْليما 
ضمري » وآتَْيَنا « فإِنَّما اختار لفظ املخاطبة؛ ألن الضَّمري يف قوله } َوآتَْيَنا ِعيَسى ابن َمرَْيَم البينات { وأَمَّا قوله 

  .التَّعظيم ، وضمري تعظيم إحياء املوتى يدلُّ على عظمة اإليتاء 
  بذكر معجزاهتما؟ -عليهما الصَّالة والسَّالم  -مل خصَّ موسى ، وعيسى : السُّؤال الثاين 

أنَّ معجزاهتما أهبر ، وأقوى من معجزات غريمها ، وأيضاً ، فأمتهما موجودون : سبب التَّخصيص : واجلواب 
حاضرون يف هذا الزَّمان ، وأمم سائر األنبياء ليسوا موجودين ، فتخصيصهما بالذكر تنبيه على الطَّعن يف أمتهما ، 

ما ، وكثرة معجزاهتما مل حيصل االنقياد من أمتهما هلما ، بل نازعومها كأنه قيل هذان الرسوالن مع علو درجته
  .وخالفومها وأعرضوا عن طاعتهما 

بإيتاء البيِّنات يوهم أنه خمصوص بالبيِّنات دون غريه ،  -عليه الصَّالة والسَّالم  -ختصيص عيسى : السُّؤال الثالث 
  .ويت أقوى منها ، أو مساوٍ وليس األمر كذلك ، فإن موسى صلى اهللا عليه وسلم أ

التَّنبيه على قبحِ أفعال اليهود ، حيث شاهدوا هذه البيِّنات الواضحة : أنَّ املقصود من هذا الكالم : واجلواب 
  .الباهرة ، وأعرضوا عنها 

  !مجع قلَّة ، وذلك ال يليق هبذا املقام» البيِّنات « : السُّؤال الرابع 
قلَّة ، ألنَّ مجع الّسالمة إمنا يكون مجع قلَّة إذا مل يعرَّف باأللف والالم ، فأما إذا عرف ال نسلِّم أنه مجع : واجلواب 

  .هبما؛ فإنه يصري لالستغراق ، وال يدلُّ على القلَّة 
  .تثقله أهل احلجاز ، وختففه متيم » القُُدس « } َوأَيَّدَْناُه بِرُوحِ القدس { : قوله 

 -عليه الصَّالة والسَّالم  -وروحه جربيل  -تعاىل  -القُُدُس ، هو اهللا : سن واختلفوا يف تفسريه ، فقال احل
  .واإلضافة للتَّشريف 

  .واملعىن أعناه جبربيل يف أوَّل أمره ، ووسطه ، وآخره 
  ] . ١٢: التحرمي [ } فََنفَْخَنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا { : أمَّا أوله؛ فلقوله تعاىل 



  .مه العلوم ، وحفظه من األعداء وأما الوسط ، فألن جربيل علَّ
ورفعه إىل السَّماء ، ويدلُّ على  -عليه الصَّالة والسَّالم  -وأما آخر أمره ، فحني أرادت اليهود قتله أعانه جربيل 

  ] . ١٠٢: النحل [ } قُلْ َنزَّلَهُ ُروُح القدس { : ؛ قوله تعاىل -عليه الصَّالة والسَّالم  -أنَّ روح القدس جربيل 
أنَّ روح القدس هو االسم الذي كان حييي عيسى عليه السالم به املوتى  -رضي اهللا عنهما  -ونقل عن ابن عباس 

.  
روح القدس الذي أيَّده به جيوز أن يكون الروح الطاهرة اليت نفخها اهللا تعاىل فيه وميزه هبا عن : وقال أبو مسلم 

  .ر واألنثى غريه من املخلوقات ممن خلق من اجتماع نطفيت الذك
  .أالَّ تقتتلوا : أالّ ختتلفوا وقيل : تقديره : مفعوله حمذوف ، فقيل } َولَْو َشآَء اهللا { : قوله 
  .أالَّ تؤمروا بالقتال : وقيل 
  .أن يضطرَّهم إىل اإلميان ، وكلُّها متقاربة : وقيل 

  .على الرُّسل  متعلٌِّق مبحذوٍف ، ألنه صلةٌ ، والضَّمري يعود» ِمْن َبْعِدِهْم « و 
  .وقيل يعود على موسى ، وعيسى ، واالثنان مجع 

واألوَّل ظاهر اللَّفظ ، وأنَّ القتال إنَّما وقع ممَّن جاءوا بعدهم وليس كذلك ، بل املراد ما اقتتل الناس : قال القرطيبُّ 
جائزة ، وأنت إنَّما اشتريت فرساً وهذه عبارة . » اشتريت خيالً ، مثَّ بِْعتَُها « : بعد كلِّ نيب ، وهذا كما تقول 

وبعته مث آخر وبعته ، مث آخر وبعته ، وكذلك هذه النَّوازل ، إمنا اختلف النَّاس بعد كلِّ نيب ، فمنهم من آمن ، 
  .ومنهم من كفر بغياً وحسداً 

  :فيه قوالن } مِّن َبْعِد َما َجآءَْتُهمُ { و 
  .بإعادة العامل » م ِمْن َبْعدِِه« : أنه بدلٌ من قوله : أحدمها 
والضَّمري . ما يغين عن التَّقاتل واالختالف  -وهي الدالالت الواضحة  -أنه متعلٌِّق باقتتل ، إذ يف البيِّنات : والثاين 

  .يعود على الَّذشني من بعدهم ، وهم أمم األنبياء » َجاَءْتهم « يف 
  فصل

ملا جاءوا بالبيِّنات ، وأوضحوا الدَّالئل ،  -الة والسَّالم عليهم الصَّ -أنَّ الرسل : تعلق هذه اآلية مبا قبلها 
والرباهني ، اختلف أقوامهم فمنهم من آمن ، ومنهم من كفر وبسبب ذلك االختالف تقاتلوا ، وحتاربوا ، ولو شاء 

  .اهللا أالَّ يقتتلوا مل يقتتلوا 

  .وقدره واستدلُّوا هبذه اآلية على أنَّ احلوادث إنَّما حتدث بقضاء اهللا 
  .وإذا اختلفوا ، فال جرم اقتتلوا } ولكن اختلفوا فَِمْنُهْم مَّْن آَمَن َوِمْنُهْم مَّن كَفََر { : مث قال 

أنَّ : وهذه اآلية دالَّةٌ على أنَّ الفعل ال يقع إالَّ بعد حصول الدَّاعي؛ ألنَّه بيَّن أن االختالف مستلزم للتقاتل ، واملعىن 
يدعو إىل املقاتلة ، وذلك يدلُّ على أنَّ املقاتلة ال تقع إال هلذا الدَّاعي ، ومىت ثبت ذلك ظهر أن اختالفهم يف الدِّين 

الكلَّ بقضاء اهللا وقدره؛ ألنَّ الدَّواعي تستند ال حمالة إىل داعية خلق اهللا تبارك وتعاىل يف العبد دفعا للتَّسلسل ، 
  .ة هذا املذهب فكانت هذه اآلية دالة من هذا الوجه أيضاً على صحَّ

ولو شاء اهللا : واقعةٌ بني ضّدين ، إذ املعىن » لَِكْن « وجه االستدراك واضٌح ، فإنَّ } ولكن اختلفوا { : قوله 
استدراك ملا دلَّ الكالم عليه » لكْن « : وقال أبو البقاء رمحه اهللا . االتِّفاق التَّفقوا؛ ولكن شاء االختالف فاختلفوا 

، فال حملَّ حينئٍذ لقوله } فَِمنُْهْم مَّْن آَمَن َوِمْنُهْم مَّن كَفََر { : كان الختالفهم ، مث بيَّن االختالف بقوله  ، ألنَّ اقتتاهلم



  .} فَِمْنُهْم مَّْن آَمَن { : 
: [ اللتقاء السَّاكنني وجيوز حذفها يف غري القرآن الكرمي ، وأنشد سيبويه } ولكن اختلفوا { وكسرت النُّون من 

  ]طويل ال
  َوالَِك اسِْقنِي إِنْ كَانَ َماُؤَك ذَا فَْضلِ... فَلَْسُت بِآِتيِه ، َوالَ أَْسَتِطيُعُه  -١١٧٢

  :فيه قوالن } َولَْو َشآَء اهللا َما اقتتلوا { : قوله 
  .أهنا اجلملة األوىل كرِّرت تأكيداً قاله الزخمشري : أحدمها 

ك تأكيداً للكالم ، وتكذيباً ملن زعم أهنم فعلوا ذلك من عند أنفسهم ومل إمنا كرَّر ذل -رمحه اهللا  -وقال الواحدي 
  .جير به قضاء من اهللا ، وال قدر 

أهنا ليست لتأكيد األوىل ، بل أفادت فائدة جديدة ، واملغايرة حصلت بتغاير متعلَّقهما ، فإنَّ متعلَّق األوىل : الثاين 
َولَوْ َشاَء اُهللا أن حيول بينهم وبني القتال بأن يسلبهم القوى : ر يف األوىل مغايٌر ملتعلَّق املشيئة الثانية ، والتقدي

  .ولو شاء مل يأمر املؤمنني بالقتال ، ولكن شاء أمرهم بذلك : والعقول ، ويف الثانية 
ه يف فعله ، من اختالفهم ، فيوفق من يشاء ، وخيذل من يشاء ال اعتراض علي} ولكن اهللا َيفَْعلُ َما يُرِيدُ { : قوله 

  .وهذه اآلية دالَّةٌ على أنَّه تعاىل هو اخلالق إلميان املؤمنني ، واخلصم يساعد على أنه تعاىل يريد اإلميان من املؤمن 
ودلت اآلية على أنه يفعل كل ما يريد ، فوجب أن يكون الفاعل إلميان املؤمن هو اهللا تعاىل ، وملا دلَّت على أنه 

يريد اإلميان من الكفَّار لفعل فيهم اِإلميان ، ولكانوا مؤمنني ، وملا مل يكن كذلك ، دلَّ على يفعل ما يريد ، فلو كان 
  .أنَّه تعاىل ال يريد اإلميان منهم فدلَّت اآلية على مسألة خلق األعمال وعلى مسألة إرادة الكائنات 

  :يفعل كل ما يريد من أفعال نفسه ، وهذا ضعيفٌ لوجهني : وقالت املعتزلة 
  .أنه تقييدٌ للمطلق : أحدمها 
  .أنَّه يفعل ما يفعله : أنَّه على هذا التّقييد تصري اآلية من باب إيضاح الواضحات؛ ألنه يصري معىن اآلية : والثاين 

طريٌق مظلٌم فال : فقال ! يا أمري املؤمنني؛ أخربين عن القدرِ: قال  -رضي اهللا عنه  -سأل رجل عليَّ بن أيب طالب 
ِسرُّ اهللا يف اَألْرضِ ، قَد َخِفي َعلَْيَك ، « : حبٌر عميٌق ال تِلْجه ، فأعاد السُّؤال ، فقال : فأعاد السُّؤال فقال  .تسلكه 

  .» فَالَ َتفِْتْشهُ 

ا ُخلَّةٌ َولَا َشفَاَعةٌ وَالْكَاِفُرونَ ُهُم الظَّاِلُمونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفقُوا ِممَّا َرَزقْنَاكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأِْتيَ َيْوٌم لَا َبْيٌع ِفيِه وَلَ
)٢٥٤ (  

أعقبه باحلض على النفقة يف ]  ٢٤٤: البقرة [ } َوقَاِتلُواْ ِفي سَبِيلِ اللَِّه { : اعلم أنه تعاىل ملا أمر بالقتال بقوله 
واملقصود منه اإلنفاق يف اجلهاد ، مثَّ إنَّه ]  ٢٤٥: ة البقر[ } مَّن ذَا الذي يُقْرِضُ اهللا قَْرضاً َحَسناً { : اجلهاد فقال 

  .أكد األمر بالقتال بذكر قصَّة طالوت ، مث أعقبه باألمر باإلنفاق يف اجلهاد يف هذه اآلية الكرمية 
علٌّق مبحذوفٍ يف مت} ِممَّا َرَزقَْناكُم { شيئاً ممَّا رزقناكم ، فعلى هذا : مفعوله حمذوٌف ، تقديره : } أَْنِفقُواْ { : قوله 

جيوز أن » َما « و . األصل لوقوعه صفةً لذلك املفعول ، وإن مل تقدِّر مفعوالً حمذوفاً ، فتكون متعلِّقة بنفس الفعل 
رزقناكموه ، وأن تكون مصدريَّةً ، فال حاجة إىل عائٍد ، ولكن الّرزق : تكون مبعىن الذي ، والعائد حمذوٌف ، أي 

: فق ، فاملراد به اسم املفعول ، وأن تكون نكرةً موصوفةً وقد تقدَّم حتقيق هذا عند قوله تعاىل املراد به املصدر ال ين
  ] . ٣: البقرة [ } َوممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ { 



إنَّ األوىل متعلٌِّق أيضاً بأنفقوا ، وجاز تعلُُّق حرفني بلفٍظ واحٍد بفعلٍ واحٍد الختالفهما معًنى؛ ف} مِّن قَْبلِ { : قوله 
  .من قبل إتيانه : إليه ، أي » قبل « يف حملِّ جرٍّ بإضافة » أَنْ َيأْيت « للتَّبعيض والثانية البتداء الغاية ، و 

وما بعده » َبْيٌع « وقرأ . فمحلُّها الرَّفع » َيوم « اجلملة املنفيَّة صفةٌ ل : إىل آخره } الَّ بَْيٌع ِفيِه َوالَ ُخلَّةٌ { : وقوله 
: رفوعاً منوناً نافع والكوفيون وابن عامر ، وبالفتح أبو عمرو وابن كثري ، وتوجيه ذلك تقدم يف قوله تبارك وتعاىل م

  ] . ١٩٧: البقرة [ } فَالَ َرفَثَ َوالَ فُسُوَق { 
  .تدخل خالهلا ، أي وسطها : الصَّداقة ، كأهنا تتخلَّل األعضاء ، أي : واخللَّة 
  ]الطويل : [ سه؛ قال الصديق نف: واخللَّة 
  ُيَسارُِق بِالطَّْرفِ اِخلَباَء املَُستَّرَا... َوكَانَ لََها يف سَاِلِف الدَّْهرِ ُخلَّةٌ  -١١٧٣

الصَّديق : كان هلا ذو خلَّة ، واخلليل : وكأنه من إطالق املصدر على العني مبالغةً ، أو على حذف مضاٍف ، أي 
، وفعالن مجع فعيل يقل يف الّصفات ، » ُخالَّن « عىن فاعل ، أو مفعول ، ومجعه ملداخلته إيَّاك ، ويصلح أن يكون مب

  .» ُرغْفَاٍن « : وإمنا يكثر يف اجلوامد حنو 
: مأخوذة من ختلل األسرار بني الصديقني واِخلاللة واخلَاللة ، واخلُاللة [ خالص املودَّة : واخلُلَّة : قال القرطيبُّ 

  ]املتقارب : [ قال الشاعر ؛ ] الصداقة ، واملودة 
  ِخالَلَُتُه كَأَبِي َمْرَحبِ... َوكَْيَف ُتواِصلُ َمْن أَصَْبَحْت  -١١٧٤

  .» مواعيد عرقوب « : هو كنية عرقوب الذي قيل فيه : وأبو مرحب كنية الظِّلّ ، ويقال 
  .حلمض فاكهتها اخللة خبز اإلبل ، وا: ما خالل من النبت يقال  -أيضاً  -بالضَّمِّ  -واخلَلَّة 
  .فقره : سدَّ خلته ، أي : احلاجة والفقر ، يقال  -بالفتح  -: واخلَلَّة 

  .يقال أتاهم بقرص كأنَّه فِْرِسُن خلة : واِخللَّة بالكسر ابن َمَخاض ، عن األصمعي 
  .اخلمرة احلامضة : واألنثى خلَّة أيضاً ، واخللّة 

وهي بطائن كانت تغشى هبا أجفان السُّيوف منقوشة بالذَّهب وغريه ،  واحدة خلل السُّيوف ، -بالكسر  -واِخللَّة 
  .وهي أيضاً ُسيُور تلبس ظهور سييت القوس ، واخللّة أيضاً ما يبقى بني األسنان 

  .خربه واجلملة خرب األوَّل } الظاملون { جيوز أن تكون فصالً أو مبتدأ ثانياً ، و » هم « و 
  فصل

باإلنفاق من كلِّ ما كان رزقاً ، وباإلمجاع ال جيوز اإلنفاق من احلرام وجب القطع بأنَّ الّرزق ملا أمر : قالت املعتزلة 
  .ال يكون إالّ حالالً 

واختلفوا يف هذه . بأنَّ األصحاب خمصَّصة باألمر باإلنفاق ما كان رزقاً حالالً أو حراماً : وأجاب ابن اخلطيب 
} مِّن قَْبلِ أَن يَأِْتيَ َيْوٌم الَّ َبْيٌع ِفيِه َوالَ ُخلَّةٌ { ألنَّ قوله : بالزكاة قال  هذا األمر خمتص: النَّفقة ، فقال احلسن 

  .كالوعد والوعيد ، وال يتوجه الوعيد إالَّ على الواجب ، وهو قول السُّدي 
نافع اآلخرة حصلوا م: هذا األمر يتناول الواجب ، واملندوب وليس يف اآلية وعيد ، فكأنه قال : وقال األكثرون 

  .حني تكونون يف الدُّنيا ، فإنكم يف اآلخرة ال ميكنكم حتصيلها 
  .املراد منه اإلنفاق يف اجلهاد : وقال األصمُّ 

  :ويف املراد من البيع هنا وجهان 
الَ يُقَْبلُ ِمنَْها َو{ : وقال ]  ١٥: احلديد [ } فاليوم الَ ُيْؤَخذُ ِمنكُْم ِفْدَيةٌ { : أنَّه مبعىن الفدية كما قال : أحدمها 



فكأنه قيل من قبل ]  ٧٠: األنعام [ } َوإِن َتْعِدلْ كُلَّ َعْدلٍ الَّ ُيْؤَخذْ ِمنَْهآ { : ، وقال ]  ١٢٣: البقرة [ } َعْدلٌ 
  .أن يأيت يوم ال جتارة فيه ، فتكسب ما تفتدي به من العذاب 

ي هو ملككم قبل أن يأيت اليوم الذي ال يكون فيه جتارة وال قدِّموا ألنفسكم من املال الذ: أن يكون املعىن : الثاين 
  .مبايعة يكتسب بسببها شيء من املال 

 ٦٧: الزخرف [ } األخالء َيْومَِئٍذ َبْعُضُهْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ إِالَّ املتقني { : وال صداقة ، ونظريه قوله تعاىل } َوالَ ُخلَّةٌ { 
  ] . ١٦٦: البقرة [ } اب َوَتقَطََّعْت بِهُِم األسب{ وقال ] 

عام يف الكل إالَّ أنَّ سائر } َوالَ ُخلَّةٌ َوالَ َشفَاَعةٌ { : يقتضي نفي كلّ الشَّفَاعَاِت ، فقوله } َوالَ َشفَاَعةٌ { : وقوله 
ة الدَّالئل دلَّت على ثبوت املودة واحملبة بني املؤمنني ، وعلى ثبوت الشفاعة بني املؤمنني والسبب يف عدم اخلل

  :والشفاعة أمور 
: عبس [ } ِلكُلِّ امرىء مِّنُْهْم َيْومَِئٍذ َشأْنٌ ُيغْنِيِه { : قال تبارك وتعاىل . أنَّ كل واحد يكون مشغوالً بنفسه : أحدها 
٣٧ . [  

  ] . ٢: احلج [ } ْرضََعْت َيْوَم َتَروَْنَها َتذَْهلُ كُلُّ مُْرِضَعٍة َعمَّآ أَ{ ] أنَّ اخلوف الشَّديد يغلب على كلِّ أحٍد : الثاين 
أنَّه إذا نزل العذاب بسبب الكفر ، أو الفسق صار مبغضاً هلذين األمرين وإذا صار مبغضاً هلما؛ صار : الثالث 

  .مبغضاً ملن اتَّصف هبما 
  .» والظَّاِلُمونَ هم الكافرون « ، ومل يقل } والكافرون ُهمُ الظاملون { : وقوله 

  :ية وجوهاً وذكروا يف تأويل هذه اآل
وعلى } والكافرون ُهُم الظاملون { أنَّ نفي اخللَّة ، والشَّفاعة خمتص بالكافرين ، ألّنه أطلقه مث عقبه بقوله : أحدها 

  .هذا تصري اآلية دالَّةً على إثبات الشَّفاعة يف حّق الفسَّاق 
كالم مبتدأ ، فلم جيب تعليقه مبا } ون والكافرون ُهُم الظامل{ : هذا التأويل غري صحيحٍ؛ ألن قوله : قال القاضي 

  .تقدَّم 
أنَّا لو جعلناه كالماً مبتدأً تطرق اخلُلُْف إىل كالم اهللا تعاىل؛ ألنَّ غري الكافرين قد يكون ظاملاً ، وإذا : واجلواب 

  .علَّقناه مبا تقدَّم زال اإلشكال 
ر ، وإنَّما الكافر هو الذي ظلم نفسه ، حيث اختار الكفر أنَّ معناه أنَّ اهللا مل يظلم الكافر بإدخاله النَّا: الثاين 

  :والفسق ، ونظريه قوله تعاىل 

  ] . ٤٩: الكهف [ } َوالَ َيظِْلمُ رَبَُّك أََحداً { 
أنَّكم أيُّها احلاضرون ال تقتدوا بالكفَّار حيث تركوا تقدمي اخلريات ليوم فاقتهم ، وحاجتهم ، ولكن : معناه : الثالث 
  .نفسكم ما يفديها يوم القيامة قّدموا أل

حيث وضعوا أنفسهم يف غري مواضعها لتوقعهم الشَّفاعة مبن ال يشفع هلم عند } الكافرون ُهُم الظاملون { : الرابع 
 َما َنعُْبُدُهْم إِالَّ{ : وقالوا ]  ١٨: يونس [ } هؤالء ُشفََعاُؤَنا ِعنَد اهللا { اهللا ، ألهنم كانوا يقولون عن األوثان 

  ] . ٣: الزمر [ } ِلُيقَرُِّبوَنآ إِلَى اهللا زلفى 
أي ]  ٣٣: الكهف [ } آَتْت أُكُلََها وَلَْم َتظِْلمِ مِّْنُه َشْيئاً { : املراد من الظلم ترك اإلنفاق قال تعاىل : اخلامس 

مَّ املسلم فال بدَّ أن أعطت فلم متنع فيكون معىن اآلية الكرمية والكافرون هم التاركون لإلنفاق يف سبيل اهللا ، وأ
  .ينفق شيئاً قلَّ أو كثر 



ذكر هذه الوجوه . أي هم الكاملون يف الظلم البالغون األمر العظيم فيه } والكافرون ُهُم الظاملون { : السادس 
  .القفال 

ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َمْن ذَا الَِّذي َيْشفَُع ِعْنَدُه إِلَّا  اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم لَا َتأُْخذُُه ِسَنةٌ َولَا َنْوٌم لَُه َما
كُْرِسيُُّه السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َولَا  بِإِذْنِهِ َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َولَا ُيِحيطُونَ بَِشْيٍء ِمْن ِعلِْمِه إِلَّا بَِما َشاَء َوِسَع

  ) ٢٥٥(ُدُه ِحفْظُُهَما َوُهَو الَْعِليُّ الَْعظِيُم َيئُو

اعلم أنَّ عادته سبحانه وتعاىل يف هذا الكتاب الكرمي أن يذكر علم التَّوحيد ، وعلم األحكام ، وعلم القصص ، فإنَّ 
نَّه انشرح اإلنسان إذا بقي يف النَّوع الواحد ، كان يوجب بعض املالل فإذا انتقل من نوع إىل نوع آخر ، كان كأ

صدره ، وفرح قلبه ، فكأنه سافر من بلٍد إىل بلٍد آخر ، وانتقل من بستان إىل بستان آخر ، أو من تناول طعام لذيذ 
إىل تناول طعام آخر ، وال شّك أنه يكون ألذَّ ، وأشهى ، فلمَّا تقدَّم من علم األحكام وعلم القصص ما رآه مصلحة 

  .د ، ذكر اآلن ما يتعلَّق بالتَّوحي
ما إله إالَّ هو ، وجيوز : مبتدأٌ وخٌرب وهو مرفوٌع حممولٌ على املعىن ، أي : } اهللا الَ إله إِالَّ ُهَو احلي { : قوله تعاىل 

  .يف غري القرآن ال إله إالَّ إيَّاه ، نصب على االستثناء 
  .د أو موجود مبتدأ ثان ، وخربه حمذوف تقديره معبو} الَ إله { مبتدأٌ ، و } اهللا { : وقيل 

  :فيه سبعة أوجه } احلي { و 
  .أن يكون خرباً ثانياً للجاللة : أحدها 
  .هو احليُّ : أن يكون خرباً ملبتدأ حمذوف ، أي : الثاين 

فيكون يف املعىن خرباً للجاللة ، وهذا يف املعىن كاألول ، إال أنَّه هنا مل } الَ إله إِالَّ ُهَو { : بدل من موضع : الثالث 
  .رب عن اجلاللة إالَّ خبربٍ واحٍد خبالف األول خي

وحده ، وهذا يبقى من باب إقامة الظاهر مقام املضمر ، ألنَّ مجلة النَّفي خٌرب عن » ُهَو « أن يكون بدالً من : الرابع 
  .اهللا ال إله إال اهللا : اجلاللة ، وإذا جعلته بدالً حلَّ حملَّ األول ، فيصري التقدير 

  .} الَ َتأُْخذُُه ِسَنةٌ { يكون مبتدأٌ وخربه أن : اخلامس 
  .» اِهللا « أنه بدلٌ من : السادس 
على القطع ، والقطع إنَّما هو يف باب » احليَّ القَيُّوَم « أنه صفة هللا ، وهو أجودها ، ألنه قرئ بنصب : السابع 

قائٌم العاقلُ : تقول [ نَّ ذلك جائٌز حسن النَّعت ، وال يقال يف هذا الوجه الفصل بني الصِّفة واملوصوف باخلرب ، أل
. [  
  :فيه قوالن } احلي { و 

  .أن أصله حيٌي بياءين من حيي حييا فهو حيٌّ ، وإليه ذهب أبو البقاء : أحدمها 
أنَّ أصله حيٌو فالمه واو فقلبت الواو ياء النكسار ما قبلها متطرِّفة ، وهذا ال حاجة إليه ، وكأنَّ الذي : والثاين 

حوج هذا القائل إىل ادِّعاء ذلك أنَّ كون العني ، والالم من واد واحٍد هو قليل يف كالمهم بالنسبة إىل عدم ذلك أ
لظهور » احلَيََوانُ « بواوٍ يف رسم املصحف العزيز تنبيهاً على هذا األصل ، ويؤيده » احلََياةَ « فيه ، ولذلك كتبوا 

قلبت الياء الثانية واواً ختفيفاً؛ ألنَّه ملَّا زيد يف آخره ألٌف ونونٌ استثقل :  ولناصر القول األول أن يقول. الواو فيه 
  .املثالن 



  :ويف وزنه أيضاً قوالن 
  .أنه فعل : أحدمها 
  .هّين ومّيت : أنَّه فيعل فُخفِّف ، كما قالوا مْيت ، وهْين ، واألصل : والثاين 

  ]الطويل : [ ل لبيٌد الباقي؛ قا» احلَّي « قال السُّدِّيُّ املراد ب 
  فَلَْسُت بِأَْحَيا ِمْن ِكالَبٍ َوَجْعفَرِ... فَإِمَّا َتَريْنِي الَيْوَم أَصَْبْحُت َساِلماً  -١١٧٥

  .واحليُّ الذي ال ميوُت واحليُّ اسٌم من أمسائه احلسىن ، ويقال إنه اسم اهللا األعظم : وقال قتادة 
َيا َحيُّ َيا قَيُّوُم « كان إذا أراد أن حييي املوتى يدعو هبذا الدعاء  -والسَّالم  عليه الصَّالة -وقيل إنَّ عيسى ابن مرمي 

 «.  
يَا « : دعا بقوله  -عليه الصَّالة والسَّالم  -إنَّ آصف بن برخيا ، ملَّا أراد أن يأيت بعرش بلقيس إىل سليمان : ويقال 

  .» َحيُّ َيا قَيُّوُم 
، » يا حي يا قيوم « يعين » أيا هيا شراهيا « عن اسم اهللا األعظم فقال هلم  ويقال إن بين إسرائيل سألوا موسى

ملا كان يوم بدر جئت  -رضي اهللا عنه  -ويقال هو دعاء أهل البحر إذا خافوا الغرق يا حي يا قيوم وعن علي 
فترددت مرات ، وهو على  ،» َيا َحيُّ َيا قيُّوُم « أنظر ما يصنع النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا هو ساجدٌ يقول 

  .حاله ال يزيدعلى ذلك إىل أن فتح اهللا له 
  .وهذا يدلُّ على عظمة هذا االسم 

  ]الرجز : [ قام باألمر يقوم به ، إذا دبَّره؛ قال أميَّة : فيعولٌ من : والقيُّوم 
  وَالشَّْمُس َمْعَها قََمٌر َيُعوُم... لَْم ُتْخلَقِ السََّماُء والنُُّجوُم  -١١٧٦

  َواحلَْشُر َواجلَنَّةُ والنَّعِيُم... قَدََّرُه ُمَهْيِمٌن قَيُّوُم 
، فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحدامها بالسكون فقلبت الواو ياء » قَْيُووٌم « وأصله ... إالَّ َألْمرٍ َشأُْنُه َعظِيُم 

  .وأدغمت فيها الياء فصار قيُّوماً 
ديُّور : وهذا كما يقولون » القَيِّم « : ، وقرأ علقمة » احلَيُّ القَيَّام « :  وقرأ ابن مسعود واألعمش ويروى عن عمر

إذ لو كان كذلك؛ لكان لفظه قوُّوماً؛ ألنَّ العني » َسفُّود « وال جيوز أن يكون وزنه فعُّوالً ك . ، وديار ، وديِّر 
تَّال ، فالزَّائد من جنس العني ، فلمَّا جاء بالياء املضاعفة أبداً من جنس األصليَّة كُسبُّوح ، وقُدُّوس ، وضرَّاب ، وق

  .دون الواو؛ علمنا أنَّ أصله فيعول ، ال فعُّول ، وعدَّ بعضهم فيعوالً من صيغ املبالغة كضروبٍ ، وضرَّاب 
ه وجهاً ، وليس األمر كذلك؛ ألنا قد بيَّنا أن ل» حياً قياماً « هذه اللَّفظة عربيَّة؛ ألنَّهم يقولون : قال بعضهم 

  .صحيحاً يف اللُّغة 
  فصل

  :هو املعبود ، وهو خطأ من وجهني : اعلم أنَّ تفسري اجلاللة قد تقدَّم يف أوَّل الكتاب ، واإلله؛ قال بعضهم 
  .أنه تبارك وتعاىل كان إهلاً يف األزل ، وما كان معبوداً : األول 
  ] . ٩٨: األنبياء [ } كُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا إِنَّ{ : أنَّه تعاىل أثبت معبوداً سواه يف قوله : الثاين 

قال » احليُّ « هو القادر على ما إذا فعله كان مستحقاً للعبادة ، وأما » اإلله « وإمنا : رمحه اهللا  -قال ابن اخلطيب 
: وجوديَّةٌ أم ال ، فقال بعضهم  هو كلُّ ذاتٍ يصحُّ أن يعلم ، ويقدر ، واختلفوا يف أنَّ هذا املفهوم صفةٌ: املتكلِّمون 

  إنَّه عبارةٌ عن كون الشَّيء حبيث ال ميتنع أنَّه يعلُم ويقدُر ، وعدم االمتناع صفةٌ موجودة ، أم ال؟



ملا كانت احلياة عبارةٌ عن عدم االمتناع ، وقد ثبت أنَّ االمتناع أمر عدمي ، إذ لو كان وصفاً : قال احملقِّقون 
صوف به موجوداً ، فيكون ممتنع الوجود موجوداً ، وهو حمالٌ ، وإذا ثبت أنَّ االمتناع عدمٌ موجوداً؛ لكان املو

وجوٌد ، لزم أن يكون املفهوم من احلياة صفة موجودة ، : وثبت أن احلياة عدم هذا االمتناع ، وثبت أنَّ عدم العدم 
  .وهو املطلوب 

ول ملّا كان احليّ أنَّه الذي يصّح أن يعلم ، ويقدر ، وهذا القدر ولقائل أن يق:  -رمحه اهللا تعاىل  -قال ابن اخلطيب 
  .حاصلٌ جلميع احليوانات فكيف حيسن أن ميدح اهللا نفسه بصفة يشاركه فيها أخس احليوانات 

 أنَّ احليَّ عبارةٌ عن الكامل يف نفسه ، وملا مل يكن كذلك مقيداً بأنه كاملٌ يف هذا دون: والذي عندي يف هذا الباب 
  .ذاك دلّ على أنه كاملٌ على اإلطالق 

  .» احلّي القيوم «  -تعاىل  -أعظم أمساء اهللا : أنَّه كان يقول  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 
  .ما كان يزيد على ذكره يف السجود َيوَم َبْدرٍ  -عليه الصَّالة والسَّالم  -روي أنَّه 

  .وتأويله قائٌم بتدبري اخلالئق يف إجيادهم وأرزاقهم  القائم على كلِّ شيٍء: والقيوم؛ قال جماهٌد 
  .القائم على كلّ نفس مبا كسبت : وقال الكليبُّ 

  .القيُّوم الدَّائم الوجود الذي ميتنع عليه التغيري : وقال الضحاك 
  .تكراراً } َنةٌ َوالَ َنْوٌم الَ َتأُْخذُُه ِس{  -تعاىل  -القيُّوم الذي ال ينام ، وهذا القول بعيد؛ ألنه يصري قوله : وقيل 

  .القيُّوم الذي ال يزول : وقال أبو عبيدة 
  :يف هذه اجلملة مخسة أوجه } الَ تَأُْخذُهُ ِسَنةٌ { : قوله 

  .أهنا يف حملِّ رفع خرباً للحّي كما تقدَّم يف أحد أوجه رفع احلّي : أحدها 
  .اخلرب  أنَّها خٌرب عن اهللا تعاىل عند من جييز تعدُّد: الثاين 

يقوم بأمر اخللق غري غافل ، : كأنَّه قيل » القَيُّومِ « أهنا يف حملِّ نصبٍ على احلال من الضَّمري املستكنِّ يف : الثالث 
  .قاله أبو البقاء رمحه اهللا تعاىل 

  .عن ذاته القدمية بذلك  -تبارك وتعاىل  -أهنا استئناف إخبارٍ ، أخرب : الرابع 
للقيُّوم؛ ألن من جاز عليه ذلك استحال أن يكون قيُّوماً ، قاله الزَّخمشريُّ ، فعلى قوله إنَّها  أهنا تأكيد: اخلامس 

تأكيٌد جيوز أن يكون حملُّها النصب على احلال املؤكَّدة ، وجيوز أن تكون استئنافاً ، وفيها معىن التأكيد ، فتصري 
  .األوجه أربعةً 

  ]الكامل : [ النَّوم من الفتور؛ قال عدّي بن الرقاع النُّعاس ، وهو ما يتقدَّم : والسِّنة 
  يف َعْينِِه ِسَنةٌ َولَْيَس بِنَاِئمِ... َوْسَنانُ أَقَْصَدُه النُّعَاُس فََرنَّقَْت  -١١٧٧

]  ٢٤٧: البقرة [ } َسَعةً مَِّن املال { َوَعد ، يَِعد ، وقد تقدَّم علة احلذف عند قوله : وهي مصدر وسن َيِسُن؛ مثل 
.  

يدلُّ على أنَّه ال يأخذه نومٌ } الَ تَأُْخذُُه ِسَنةٌ { : إذا كانت السِّنة عبارةٌ عن مقدِّمة النَّوم ، فقوله تعاىل : فإن قيل 
  .بطريق األوىل ، فيكون ذكر النَّوم تكراراً 

  .ال تأخذه سنة ، فضالً عن أن يأخذه نوٌم : تقدير اآلية : فاجلواب 
  .ل وقيل هذا من باب التكمي



، وهذا » الَِّذي َيقُوُم ِمَن النَّومِ وهو ال َيْعِقلُ؛ حَتَّى إنَّه ُربََّما جَرََّد السَّْيَف على أْهِلِه : الَوْسَنانُ « : وقال ابن زيد 
ُس يف ثِقَلٌ يف الرَّأْسِ ، والنُّعَا: السَِّنةُ « : القول ليس بشيء ، ألنَّه الَ يفهم من لغة العرب ذلك ، وقال املفضَّل 

  .» الَعيَْنْينِ ، والنَّْومُ يف القَلْبِ 
تأكيداً ، وفائدهتا انتفاء كلِّ واحٍد منهما ، ولو مل تذكر الحتمل نفيهما } َوالَ َنْوٌم { : يف قوله تعاىل » الَ « وكُّررت 

يٌد ، وعمرو ، بل َما قَاَم ز« : بقيد االجتماع ، وال يلزم منه نفُي كلِّ واحٍد منهما على حدته ، ولذلك تقول 
  .مل يصحَّ ] » َما قَاَم زيٌد َوالَ عْمرو ، بل أحدمها « : ولو قلت [ ، » أحدمها 

  »الَوْسَناِن « فصل يف تفسري 
  .هو الثَّقيل املزيل للقوَّة والعقل : بني النَّائم ، واليقظان ، والنَّوم : والوسنان 

  .غشيةُ ثقيلةٌ تقع على القلب متنع املعرفة باألشياء : النَّوم أوَّل النَّوم ، وهو النُّعاس ، و: وقيل السِّنة 
إنَّ النَّوم عبارةٌ عن ريح خترج من أعصاب الدِّماغ فإذا وصلت العينني ، حصل النُّعاس ، وإذا وصلت إىل : قيل 

  .القلب ، حصل النوم 
  فصل

ة ، ألنه سببها ، فأطلق اسم السَّبب على مسببه ال يغفل عن شيٍء دقيقٍ ، وال جليلٍ ، فعبَّر بذلك عن الغفل: واملعىن 
.  

  .عن نفسه النَّوم ، ألنَّه آفةٌ وهو منزٌَّه عن اآلفات؛ وألنَُّه تغيٌُّر ، وال جيوز عليه التَّغيُّر  -تعاىل  -نفى اهللا 
َيَناُم ، َوالَ َيْنَبِغي  إنَّ اهللاَ الَ« : قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبمس كلمات ، فقال : عن أيب موسى قال 

ارِ َوَعَملُ النََّهارِ قَْبلَ َعَملِ اللَّْيلِ لَُه أَنْ َيَناَم ، وَلَِكنَُّه َيخِْفُض َبالِْقْسِط ، وَيْرفَُعُه وَُيْرفَُع إِلَْيِه َعَملُ اللَّْيلِ قَْبلَ َعَملِ النََّه
  .» وجهه َما اْنتََهى إِلَْيِه َبَصُرُه ِمْن َخلِْقِه  ِحجاُبُه النُّوُر ، لَْو كََشفَُه َألْحَرقَْت سُُبحَاُت

أنَّه وقع يف نفسه هل  -عليه الصَّالة والسَّالم  -يروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه حكى عن موسى 
الحتفاظ هبما وكان فأرسل إليه ملكاً فأرَّقه ثالثاً ، مثَّ أعطاه قارورتني يف كلِّ يٍد واحدة ، وأمره با! ينام اهللا تعاىل

ذلك مثالً  -تعاىل  -يتحرَّز جبهده أال ينام ، فنام يف آخر األمر ، فاطفقت يداه وانكسرت القارورتان فضرب اهللا 
  .له يف بيان أنَّه لو كان ينام؛ مل يقدر على حفظ السَّموات واألرض 

 -تعاىل  -فإن كلَّ من جوَّز النَّوم على اهللا  - عليه الصَّالة والسَّالم -واعلم أنَّ مثل هذا ال ميكن نسبته إىل موسى 
فإن صحَّت هذه الرواية  -عليه السَّالم  -أو كان شاكاً يف جوازه كفر ، فكيف جيوز نسبة هذا إىل موسى 

  .فالواجب نسبة هذا السُّؤال إىل جهال قومه 

للشُّمول ، والالّم يف » ما « يف كوهنا تأكيداً ، و  هي كاليت قبلها إالَّ} لَُّه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : قوله 
تأكيداً ، وذكرها هنا املظروف دون الظرف؛ ألنَّ املقصود نفي اإلهليَّة عن غري اهللا » َما « للملك ، وكرَّر » لَُه « 

والنجوم أو يف األرض تعاىل ، وأنه ال ينبغي أن يعبد إالّ هو ، ألنَّ ما عبد من دونه يف السَّماء كالشَّمس ، والقمر ، 
كاألصنام وبعض بين آدم ، فكلُّهم ملكه تعاىل حتت قهره ، واستغىن عن ذكر أنَّ السَّموات ، واألرض ملٌك له 

  .بذكره قبل ذلك أنه خالق السَّموات واألرض 
  فصل

  .باد خملوقة هللا تعاىل ملا كان املراد من هذه اإلضافة اخللق ، وامللك ، احتجوا هبذه اآلية الكرمية على أن أفعال الع
يتناول كل ما يف السموات واألرض ، وأفعال العباد } لَُّه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { ألنَّ قوله تعاىل : قالوا 



  .من مجلة ما يف السَّموات واألرض ، فوجب أن تكون منتسبة إىل اهللا تعاىل انتساب امللك واخللق 
  .ومل يقل من يف السموات » ِفي السماوات َوَما ِفي األرض  لَُّه َما« مل قال : فإن قيل 
ملا كان املراد إضافة كلِّ ما سواه إليه باملخلوقّية ، وكان الغالب عليه ما ال يعقل ، أجرى الغالب جمرى : فاجلواب 

ٍة ، ، وأيضاً فهذه األشياء إنَّما أسندت إليه من حيث إنَّها خملو» َما « الكلِّ ، فعرب عنه بلفظة  قة ، وهي غري عاقل
  .للتنبيه على أنَّ املراد من هذه اإلضافة إليه اإلضافة من هذه اجلهة » َما « فعرب عنه بلفظ 

  ] . ٢٤٥: البقرة [ } مَّن ذَا الذي ُيقْرُِض اهللا { : كقوله } َمن ذَا الذي َيْشفَُع ِعْنَدهُ { : قوله 
، أو بدل وال جيوز أن تكون » ذَا « نعتٌ ل » الَِّذي « خربه ، و » ذَا  «رفع باالبتداء ، و » َمْن « : قال القرطيبُّ 

  .معها لشبهها هبا » ذا « مبهمة ، فزيدت » ما « ؛ ألنَّ » َما « زائدة كما زيدت مع » ذا « 
  .} نِِه إِالَّ بِإِذْ{ : يف قوله » إالَّ « ، وإن كان لفظها استفهاماً فمعناه النَّفي ، ولذلك دخلت » َمْن « و 
  :فيه وجهان » ِعْنَدُه « و 

  .أنَّه متعلِّق بيشفع : أحدمها 
يشفع مستقراً عنده ، وقوي هذا : ، أي » َيْشفَُع « من الضَّمري يف ] حاالً [ أنه متعلِّق مبحذوف لكونه : والثاين 

يشفع : احلاليَّة بأنَّ املعىن الوجه بأنه إذا مل يشفع عنده من هو عنده وقريٌب منه فشفاعة غريه أبعد وضعَّف بعضهم 
  .إليه 

فهو استثناٌء مفرَّغ ، والباء للمصاحبة ، واملعىن » َيْشفَع « متعلِّقٌق مبحذوف ، ألنَّه حال من فاعل ، } إِالَّ بِإِذْنِهِ { و 
َضَرب « :  بإذنه يشفعون كما تقول: ال أحد يشفع عنده إالَّ مأذوناً له منه ، وجيوز أن يكون مفعوالً به ، أي : 

  .هو آلةٌ للضَّرب ، والباء للتعدية : ، أي » بَِسْيِفِه 

« والضَّمري ِفي . هذه اجلملة جيوز أن تكون خرباً ألحد املبتدأين املتقدمني ، أو استئنافاً ، أو حاالً » َيْعلَُم « و 
إال أنَّه غلَّب من } السماوات َوَما ِفي األرض لَُّه َما ِفي { : يف قوله تعاىل » َما « يعود على » َخلْفَُهم « و » أْيِديهم 

« يعود على ما دلَّ عليه : وقيل . دون غريهم » ما « يعود على العقالء ممَّن تضمَّنه لفظ : وقيل . يعقل على غريه 
  .من املالئكة خاّصةً : وقيل . من املالئكة واألنبياء » َمْن ذَا 
  فصل

ما يكون خلفهم من » َوَما َخلْفَُهم « ما كان قبلهم من أمور الدُّنيا » َبْيَن أَْيِديهِْم َما « : قال جماهٌد وعطاٌء والسديُّ 
  .أمور اآلخرة بعدهم 

يعين الدُّنيا؛ » َوَما َخلفَُهْم « . يعين اآلخرة؛ ألنَّهم يقدمون عليها » َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيدِيهِْم « : وقال الضَّحَّاك والكليب 
  .وراء ظهورهم ألهنم خيلفوهنا 

  .يريد ما يف السَّموات » َوَما َخلْفَُهم « من السماء إىل األرض » َما َبْيَن أَْيدِيهِم « : وقال عطاٌء عن ابن عبَّاس 
  .ما يكون بعدهم : » وما َخلْفَُهم « مضّي آجاهلم : » َما َبْيَن أَْيِديهِمْ « : وقال ابن جريج 

  .ما كان بعد خلقهم : أي » َوَما َخلْفَُهم « . ما كان قبل املالئكة » هِْم َوَما َخلْفَُهْم َما َبْيَن أَْيدِي« : وقال مقاتل 
  .ما هم فاعلوه » َوَما َخلْفَُهْم « ما قدموا من خري وشر » َما َبْيَن أَْيِديهِمْ « : وقيل 

لَّق باستحقاق الثَّواب والعقاب؛ ألنَّه أنَّه عامل بأحوال الشَّافع ، واملشفوع له ، فيما يتع: واملقصود من هذا الكالم 
عاملٌ جبميع املعلومات ال خيفى عليه شيٌء والشُّفعاء ال يعلمون من أنفسهم أنَّ هلم من الطَّاعة ما يستحقُّون به هذه 

  .املنزلة العظيمة عند اهللا ، وال يعلمون أنَّ اهللا هل أذن هلم يف تلك الشَّفاعة ، أم ال 



والعلم عنا مبعىن املعلوم؛ ألنَّ علمه تعاىل الذي هو صفةٌ قائمةٌ بذاته . » حييطون « متعلٌِّق ب  }بَِشْيٍء { : قوله 
وحديث موسى ، » اللَُّهمَّ اغِْفْر لََنا ِعلَْمَك ِفيَنا « : املقدَّسة ال يتبعَّض ، ومن وقوع العلم موقع املعلوم قوهلم 

» َنقَص علمي وعلُمك من علمه إالَّ كََما نقص الُعْصفُوُر من هذا الَبْحر َما «  -عليهما الصَّالة والسَّالم  -واخلَِضر 
حييطون « جيوز أن يتعلَّق ب » ِمْن ِعلِْمِه « و . ولكون العلم مبعىن املعلوم ، صحَّ دخول التَّبعيض ، واالستثناء عليه 

أيضاً ، وال » حييطون « متعلٌِّق ب » اَء َمبا َش« و . ، وأن يتعلَّق مبحذوف ألنه صفة لشيء ، فيكون يف حملِّ جر » 
يضرُّ تعلُّق هذين احلرفني املتَّحدين لفظاً ومعًنى بعاملٍ واحٍد؛ ألنَّ الثاين وجمروره بدالن من األول ، بإعادة العامل 

 مبا َشاَء أن إال: حمذوٌف تقديره » َشاَء « ، ومفعول » َما مََرْرُت بأحٍد إالَّ بِزَْيٍد « : بطرق االستثناء ، كقولك 
  .} َوالَ ُيِحيطُونَ بَِشْيٍء مِّْن ِعلِْمِه { : حييطوا به ، وإمنا قدَّرته كذلك لداللة قوله 

  فصل
هؤالء املذكورون يف هذه اآلية حيتمل أن يكونوا هم املالئكة ، وحيتمل أن يكونوا املالئكة وسائر من يشفع يوم 

  .ء والصاحلني القيامة من النَّبيني ، والصِّديقني والشهدا
  :ويف معىن االستثناء قوالن 

[ } الَ ِعلَْم لََنآ إِالَّ َما َعلَّْمَتَنآ { : أنَّهم ال يعلمون شيئاً من معلوماته إال ما أراد هو أن يعلمهم كما قالوا : أحدمها 
  ] . ٣٢: البقرة 
َعاِلُم الغيب فَالَ { عض الغيب كقوله تعاىل أنَّهم ال يعلمون الغيب إالَّ مبا شاء أن يطلع بعض أنبيائه على ب: الثاين 

  ] . ٢٧-٢٦: اجلن [ } ُيظْهُِر على غَْيبِِه أََحداً إِالَّ َمنِ ارتضى ِمن رَّسُولٍ 
بفتح الواو وكسر السِّني وفتح العني فعالً » َوِسعَ « اجلمهور على : } َوِسَع كُْرِسيُُّه السماوات واألرض { : قوله 

  .ماضياً 
« : وقرئ أيضاً . َعلَْم يف َعِلَم : سكَّن عني الفعل ختفيفاً حنو » َوْسَع « بالرَّفع على أنَّه فاعله ، وقرئ » يُّه كُْرِس« و 

» السََّمَواتُ « خفٌض باإلضافة » كُْرِسيِّه « بفتح الواو وسكون السني ورفع العني على االبتداء ، و » َوْسُع كُْرِسيِّه 
  . رفعاً على أنه خرب للمبتدأ

ال تطيقه : َوِسَع فالناً الشَّيء َيسعُه َسَعةً إذا احتمله وأطاقه وأمكنه القيام به ، وال يسعك هذا أي : واعلم أنه يقال 
ال حيتمل غري ذلك : أي » لَْو كَانَ ُموَسى َحّياً َما َوِسَعُه إِالَّ اتَِّباِعي « : وال حتتمله ، ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم 

.  
الياء فيه لغري النَّسب ، واشتقاقه من الكِْرسٍ ، وهو اجلمع؛ ومنه الكُرَّاسة للصَّحائف اجلامعة للعلم؛ : يُّ والكُْرِس

  ]الرجز : [ ومنه قول العجَّاج 
  َنَعْم ، أَْعرِفُُه َوأَْبلَسَا: قَالَ ... َيا صَاحِ ، َهلْ َتعْرُِف َرْسماً ُمكَْرسا؟  -١١٧٨

. يء بعضه على بعض ، ومنه الكرس أبوال الدَّوابِّ وأبعارها يتلبد بعضها فوق بعض أصله من تراكب الشَّ: وقيل 
إذا تركب : ، وتكارس الشَّيء ] إذا كثرت األبعار واألبوال فيها ، وتلبَّد بعضها فوق بعض : وأكرست الدَّار [ 

يء املعروف لتركب خشباته بعضها هو هذا الشَّ» الكُْرِسيُّ « و . ومنه الكرَّاسة ، لتركب بعض األوراق على بعضٍ 
  .فوق بعضٍ 

أشهرمها ضمُّ كافه ، والثانية كسرها ، وقد يعبَّر به عن امللك؛ جللوسه : ومجعه كراسّي كُبخِْتّي وَبخَاِتّي ، وفيه لغتان 
  ]الرجز : [ عليه ، تسميةً للحالِّ باسم احمللِّ؛ ومنه 



  أَنَّ أََبا الَعبَّاسِ أَْولَى نَفْسِ... سِ قَْد َعِلَم القُدُّوُس َمْولَى القُْد -١١٧٩
الكََراِسّي « : وعن العلم؛ تسميةً للصفة باسم مكان صاحبها؛ ومنه قيل للعلماء ... يف َمْعِدِن املَلِْك القَِدميِ الكُْرِسي 

  ]الطويل : [ ؛ قال القاتل » 
  بِاَألْحدَاِث ِحَني َتنُوُبكََراِسيُّ ... َيُحفُّ بِهِْم بِيُض الُوُجوِه َوُعْصَبةٌ  -١١٨٠

  ]البسيط : [ وصفهم بأهنم عاملون حبوادث األمور ، ونوازهلا؛ ويعبَّر به عن السَّرِّ ، قال 
  َمْخلُوقِ -َعلَْم اُهللا  -َوالَ بِكُْرِسيِّ ... َما ِلي بِأَمْرَِك كُْرِسيٌّ أُكَاِتُمُه  -١١٨١

  .أصله : الكرسيُّ لكلِّ شيء : وقيل 
  »الكُْرِسّي « قة فصل يف حقي

  :واختلفوا فيه على أربعة أقوال 
  .هو العرش نفسه : أنَّه جسم عظيم يسع السَّموات ، واألرض قال احلسن : أحدها 

سعته : أي } َوِسَع كُْرِسيُُّه السماوات واألرض { : موضوٌع أمام العرش ومعىن قوله : الكرسيُّ : وقال أبو هريرة 
  .مثل سعة السَّموات واألرض 

إنَّه دون العرش ، وفوق السَّماء السَّابعة ، ويف األخبار أن السموات واألرض يف جنب الكرسيّ : وقال السُّدِّيُّ 
  .كحلقة يف فالٍة ، والكرسي يف جنب العرش كحلقة يف فالٍة 

ول ابن عباس موضع القدمني فمن البعيد أن يق: الكرسيُّ : وأّما ما روي عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه قال 
  .هو موضع القدمني ألن اهللا سبحانه وتعاىل منزه عن اجلوارح 

  .هو السُّلطان ، والقدرة ، وامللك » الكرسي « أنَّ : وثانيها 
  .هو الشَّيء الذي يعتمد عليه ، وقد تقدَّم هذا » والكُْرِسيُّ « هو العلم ، ألنَّ العلم هو األمر املعتمد عليه : ثالثها 

أنَّ املقصود من هذا الكالم تصوير عظمة اهللا وكربيائه؛ ألنَّه خاطب اخللق يف : ما ختاره القفَّال وهو : ورابعها 
تعريف ذاته ، وصفاته مبا اعتادوه يف ملوكهم ، وعظمائهم كما جعل الكعبة بيتاً له يطوف النَّاس به كما يطوفون 

  .ملوكهم ببيوت ملوكهم ، وأمر النَّاس بزيارته ، كما يزورون بيوت 
وجعله موضوعاً للتقبيل كما يقبل الناس أيضاً أيدي ملوكهم ، » أنَُّه ميني اِهللا يف أَْرِضِه « : وذكر يف احلجر األسود 

وكذلك ما ذكر يف حماسبة العباد يوم القيامة من حضور املالئكة والنبيني والشُّهداء ، ووضع امليزان ، فعلى هذا 
َوكَانَ { : ووصف العرش بقوله ]  ٥: طه [ } الرمحن َعلَى العرش استوى { : وله القياس أثبت لنفسه العرش يف ق

{ : مث قال ]  ٧٥: الزمر [ } َوَتَرى املالئكة َحآفَِّني ِمْن َحْولِ العرش { : مث قال ]  ٧: هود [ } َعْرُشُه َعلَى املآء 
: غافر [ } الذين َيْحِملُونَ العرش َوَمْن َحْولَهُ { : وقال ]  ١٧: احلاقة [ } َوَيحِْملُ َعْرَش َربَِّك فَْوقَُهمْ َيْوَمِئذٍ ثََمانَِيةٌ 

  .، وكذلك إثبات الكرسّي ]  ٧
وهذا جواٌب مبّين إالَّ أنَّ املعتمد هو األوَّل ، وأنَّ ترك الظَّاهر بغري دليل ال جيوز :  -رمحه اهللا  -وقال ابن اخلطيب 

.  
  ]الطويل : [ أثقله ، وحلقه منه مشقَّةٌ؛ قال القائل : آده كذا ، أي : يقال } َما َوالَ َيُؤوُدُه ِحفْظُُه{ : قوله 

  َوَضنَّْت َوَما كَانَ النَّوَالُ ُيُؤوُدها... أَالَ َما ِلَسلَْمى الَيْوَم َبتَّ َجِديُدَها  -١١٨٢
حبذف اهلمزة ، كما » يَْوُدُه « : رئ وق. يثقلها ، ومنه املوءودة للبنت تدفن حّية ، ألنَّهم يثقلوهنا بالتُّراب : أي 

  .بإبدال اهلمزة واواً » ُيُووُدُه « ، وقرئ » أُنَاسٍ « حتذف مهزة 



  .ال َيئُوُدُه أن حيفظهما : مصدٌر مضاٌف ملفعوله ، أي : » ِحفْظ « و 
  ]الطويل : [ القائل يف ذلك البيت َميٍِّت؛ ألنَّه من عال يعلو؛ قال : ، فأُْدِغَم؛ حنو » َعلْيٌِو « : أصله » الَعِليُّ « و 

  َتَركَْناُهُم َصْرَعى لَِنْسرٍ َوكَاسِرِ... فَلَمَّا َعلَْوَنا َواْستََوْيَنا َعلَْيهُِم  -١١٨٣
  فصل يف املراد بالعلو

ر الغالب واملراد بالعلو علو القدر واملنزلة ال علو املكان ألن اهللا سبحانه وتعاىل منزه عن التحيز والعلي والعايل القاه
  ]الطويل : [ عال فالن فالناً أي غلبه وقهره؛ قال الشاعر : لألشياء تقول العرب 

  . . .. .فَلَمَّا َعلَْوَنا  -١١٨٤
  }إِنَّ ِفْرَعْونَ َعالَ ِفي األرض { : البيت املتقدِّم ، وقال تعاىل 

  ] . ٤: القصص [ 
فإنَّ اجلزء املفروض فوقه ، أعلى منه ، فال يكون علّياً مطلقاً  لو كان علوُّه باملكان لكان متناهياً؛: قال ابن اخلطيب 

  .، وإن كان غري متناه ، وقد دلَّت الرباهني اليقينيَّة على استحالة بعٍد غري متناٍه 
وأيضاً فلو فرضنا يف ذلك نقطاً غري متناهية ، فإن مل حيصل فوق تلك الّنقط نقطة ، أخرى ، وكانت تلك النُّقطة 

لذلك البعد ، فيكون متناهياً ، وإن مل يوجد يف ذلك البعد سفالً فال يكون فيها ما هو فوق على اإلطالق ، طرفاً ، 
وذلك ينفي حصول العلّو املطلق ، وألنَّ العامل كرة ، فكل علّو بالنسبة إىل أحد وجهي األرض هو سفل بالنسبة 

ه باملكان ، لكان حصول العلّو للمكان بالذَّات ، واهللا تعاىل للوجه الثاين ، فينقلب العلوُّ سفالً ، وألن لو كان علُّو
  .بالعرض ، وما بالذات أشرف منها بالعرض ، فيكون علوُّ املكان أشرف من علوِّه سبحانه ، وذلك باطلٌ 

: [ ل القائل ُمَعتَّق؛ قا: مبعىن » َعِتيٌق « : هو هنا مبعىن املعظَّم؛ كما قالوا : تقدَّم معناه ، وقيل } العظيم { و 
  ]اخلفيف 
  فَْنِط َمْمُزوَجةً بَِماٍء ُزالَلِ... فَكَأَنَّ اخلَْمَر العَِتيَق ِمَن اِإلْس  -١١٨٥

  .إنَّه صفة فعلٍ ، كاخللق ، والرِّزق ، واألوَّل أصحُّ : وقيل يف اجلواب عنه . َوأُنكر ذلك النتفاء هذا الوصف : قيل 
ما منها مجلةٌ إالَّ : َف َترَتََّبِت اجلُملُ يف آية الكرسّي من غري َحْرِف عطٍف؟ قلت كَْي: فإنْ قلت « : قال الزَّخمشريُّ 

: وهي واردةٌ على البيان ملا ترتَّبت عليه ، والبيان متَّحٌد باملبيَّن ، فلو توسَّط بينهما عاطٌف لكان كما تقول العرب 
بري اخللق وكونه مهيمناً عليه غري ساٍه عنه ، والثانية لكونه مالكاً ملا فاألوىل بيانٌ لقيامه بتد« َبْيَن الَعَصا وَِلحَاِئَها » 

يدبِّره ، والثالثة لكربياء شأنه ، والرابعة إلحاطته بأحوال اخللق وعلمه باملرتضى منهم ، املستوجب للشَّفاعة وغري 
يعين غالب اجلمل . انتهى » درته املرتضى ، واخلامسة لسعة علمه ، وتعلُّقه باملعلومات كلِّها ، أو جلالله وعظم ق

َوُهَو العلي العظيم { وقوله } َوالَ َيُؤوُدُه { : ، وقوله } َوالَ ُيِحيطُونَ { : وإالَّ فبعض اجلمل فيها معطوفة وهي قوله 
 {.  

  فصل يف فضل هذه اآلية
ئَت هذه اآلية يف َدارٍ إالَّ ما قُرِ« : يف فضل هذه اآلية الكرمية روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  .» اهَْتَجَرَها الشَّيْطَانُ ثَالَِثَني َيوْماً ، والَ َيْدُخلَُها سَاِحٌر َوالَ َساِحَرةٌ أَْرَبِعَني لَْيلَةً 
كُلِّ  َمْن قََرأَ آَيةَ الكُْرِسيِّ يف ُدُبرِ« : مسعت نبيَّكم على أعواد املنرب وهو يقول : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن عليٍّ 

ا إذا أخذ َصالٍَة َمكْتُوَبٍة ، مل َيْمَنْعُه ِمْن ُدُخولِ اجلَنَّة إِالَّ املَْوُت ، وال يواظب عليها إالَّ صّديق ، أو عابٌد ، ومن قرأه
  .» مضجعه؛ أمَّنه اهللا على نفسه وجاره ، وجار جاره ، واألبيات اليت حوله 



أين أنتم من آية الكرسّي قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا : هلم عليٌّ وتذاكر الصَّحابة أفضل ما يف القرآن ، فقال 
ْرآِن َيا َعِليُّ َسيِّدُ الَبَشرِ آَدُم ، وسَيُِّد الَعَربِ ُمحَمٌَّد ، َوالَ فَْخَر ، َوَسيِّدُ الكَالَمِ القُْرآنُ ، وسَيِّد القُ« : عليه وسلم 

  »ّي الَبقََرةُ وسَيُِّد الَبقََرِة آيةُ الكُْرِس

؟ » َيا أبا املنذر؛ أيُّ آيةٍ يف ِكَتابش اِهللا أْعظَم « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أّيب بن كعبٍ قال 
« : مث قال » لَيهْنَِك الِعلْمُ َيا أََبا املُْنِذرِ « : فضرب صدري مث قال : اُهللا ال إله إالَّ هو احليُّ القَيُّوُم ، قال : قلت 
  .» نَفُْس ُمَحمَّدٍ بَِيِدهِ إِنَّ هلذه اآلية ِلَساناً َوشَفََتْينِ ُتقَدُِّس املَِلَك عِْنَد سَاقِ الَعْرشِ  َوالَِّذي

وكلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبفظ َزكَاِة رمضان فأتاين آت ، « : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
إّني حمتاج ، ويل : [ رفعنك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أل: فجعل حيثو من الطَّعام ، فأخذته فقلت 

يا أبا هريرة َما فََعلَ » ] فخلّيت عنه ، فأصبحت فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : عيالٌ ، ويل حاجة شديدةٌ قال 
أََما إِنَُّه قَُد » : قال . فخلَّيت سبيله ؛ قلت يا رسول اهللا؛ َشكَا حَاَجةً شديدة ، وعياالً؛ فرمحته ، « أَِسُريكَ الَبارَِحةَ 

فعرفت أنه سيعود ، بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرصدته ، فجاء حيثو من الطَّعام ، « كَذََبَك َوَسَيُعوُد 
دعين فإنِّي حمتاج ويل عيال وال أعود فرمحته : فأخذته فقلت ألرفعنك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

يا : قلت « يا أبا هريرة ما فعل أسريك البارحة » : يت سبيله ، فأصبحت فقال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم فخل
فعرفت أنه سيعود؛ « أَما إنَُّه قَْد كَذََبَك ، وسيعود » : رسول اهللا شكا حاجةً ، وعياالً فرمحته وخلَّيت سبيله قال 

فجاء حيثو من الطَّعام؛ فأخذته ، فقلت ألرفعنَّك : فرصدته الثالثة  لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنه سيعود
دعين أُعلّمك : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذا آخر ثالث مرات أنَّك تزعم أالَّ تعود ، مث تعود قال 

اهللا الَ إله إِالَّ ُهَو احلي { إذا أَوَْيَت إىل فراشك ، فاقرأ آية الكرسّي : ما هي قال : كلمات ، ينفعك اهللا هبا ، قلت 
حىت ختتم اآلية ، فإنَّك لن يزال عليك من اهللا حافظ ، وال يقربك شيطانٌ ، حّتى تصبح ، فخلَّيت سبيله } القيوم 

عليك  -يا رسول اهللا : َما فََعلَْت بِأَِسريَك البَارَِحةَ؟ قلت : فأصبحت ، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قال يل إذا أويت : ما هي قلت : قال  -َزَعَم أنَّه يعلمين كلمات ينفعين اهللا هبا ، فخلّيت سبيله  -والسَّالم الصَّالة 

إىل فراشك فاقرأ آية الكرسّي من أوهلا ، حىت تتّم اآلية ، وقال يل ال يزال عليك من اهللا حافظ ، وال يقربك شيطان 
أََما إِنَُّه قَدْ َصدَقََك ، وهو » : قال النَّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم ، حىت تصبح ، وكانوا أحرص شيٍء على اخلري ، ف

  .« ذَِلَك َشْيطَانٌ » : ال ، قال : قلت « كَذُوٌب ، َتْعلَُم َمْن ُتَخاِطب منذ ثَالَث لَيَالٍ يا أبا ُهرَْيَرةَ؟ 

َيكْفُرْ بِالطَّاغُوِت َوُيْؤِمْن بِاللَِّه فَقَِد اْستَْمَسَك بِالُْعرَْوِة الُْوثْقَى لَا  لَا إِكَْراَه ِفي الدِّينِ قَْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ فََمْن
  ) ٢٥٦(انِْفَصاَم لََها وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم 

« وأل يف . تقدَّم وقد ]  ٢: البقرة [ } الَ َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني { : كقوله : } الَ إِكَْراَه ِفي الدين { : قوله تعاىل 
النازعات [ } فَإِنَّ اجلنة ِهيَ املأوى { : لقوله تعاىل » يف ِدينِ اهللاِ « عوٌض من اإلضافة أي : للعهد ، وقيل » الدِّين 

  .تأوي : ، أي ]  ٤١: 
  .؛ ألهنا من خمرجها » َتَبيَّن « يف تاء » قَد « واجلمهور على إدغام دال 

بضمتني » الرُُّشد « وقرأ احلسُن . ني يرشد بضمِّها ، ومعناه يف اللُّغة ، إصابة اخلري مصدر رشد بفتح الع: والرُّشد 
وقرأ أبو . كالعنق ، فيجوز أن يكون هذا أصله ، وجيوز أن يكون إتباعاً ، وهي مسألة خالف أعين ضمَّ عني الفعل 



بفتحها ، وروي عن أيب عبد الرَّمحن عبد الرمحن الرَّشد بفتح الفاء والعني ، وهو مصدر رشد بكسر العني يرشد 
  .باأللف » الرََّشاُد « : أيضاً 

« : ، يقال » الَ تَْنُسبوا إىل الكََراَهِة َمْن أَْسلََم ُمكْرِهاً « : قال الزَّجَّاج . ومعىن اإلكراه نسبتهم إىل كراهة اإلسالم 
  ]الطويل : [ نسبه إىل الكفر؛ قال » أَكْفََرُه 
  َوطَاِئفَةٌ قَالُوا ُمِسٌي َوُمذنُِب... قَْد أَكْفَُروين بِحُبِّهِْم  َوطَاِئفَةٌ -١١٨٦

: وقال أبو البقاء . ميَّزت هذا من ذاك : للفصل ، والتمييز كقولك » ِمْن « متعلٌِّق بتبيَّن ، و } ِمَن الغي { : قوله 
وال حملِّ هلذه اجلملة .  الئقٍ هبذا احمللِّ وليس بظاهرٍ؛ ألنَّ معىن كونه مفعوالً به غري» يف موضع على أنَّه مفعولٌ « 

  .من اإلعراب؛ ألنَّها استئناٌف جارٍ جمرى الّتعليل لعدم اإلكراه يف الدين 
َتَبيََّن الصُّبح لذي : إذا ظهر ووضح ومنه املثل : الظهور والوضوح ، بان الشَّيء ، واستبان ، وتبيَّني : والتّبيني 

  .عينني 
ندي أنَّ اإليضاح ، والتعريف ، إنَّما مسِّي بياناً؛ ألنَّه يوقع الفصلة ، والبينونة بني املقصود وع: قال ابن اخلطيب 

  .وغريه 
إذا َبِشَم ، وإذا » غََوى الفَصِيلُ « : ، ويقال ]  ١٢١: طه [ } فغوى { : مصدر غوى بفتح العني قال : والغيُّ 

  .مّيت وبابه : فاجتمعت الياء والواو ، فأُدغمت حنو » ٌي غَْو« : وأصل الغّي . جاع أيضاً ، فهو من األضداد 
  .غََوى َيْغوِي ، غّياً ، وغَوَاَيةٌ إذا سلك خالف طريق الرُّشد : يقال : نقيض الرُّشد : والغيُّ 

  يف اآلية» الدِّين « فصل يف معىن 
  .} قَد تََّبيََّن الرشد ِمَن الغي { ة بدليل قوله يف هذه اآلية الكرمية املعتقد ، واملل» بالدِّينِ « املراد : قال القرطيبُّ 

كانت املرأة من األنصار تكون مقالة ، ال يعيش هلا ولد ، فكانت تنذر لئن : قال سعيد بن جبري عن ابن عبَّاس 
بنو فلمَّا جاء اإلسالم ، وفيهم منهم ، فلما أجليت . عاش هلا ولد لتهودنَّه فإذا عاش ولدها جعلته يف اليهوديَّة 

الَ { : أبناؤنا وإخواننا ، فنزلت : النضري كان فيهم عدٌد من أوالد األنصار ، فأرادت األنصار استردادهم ، وقالوا 
قَْد َخيََّر اُهللا أَْصَحاَبكُْم ، فإن اْختَاُروكم فهم منكم ، « : ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } إِكْرَاَه ِفي الدين 
  .» أجلوهم َمعَهْم وإن اخَْتاُروهم ، ف

كان ناٌس مسترضعني يف اليهود من األوس ، فلما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بإجالء بين الّنضري : وقال جماهد 
لنذهّنب معهم ولندينن بدينهم ، فمنهم أهلوهم وأكرهوهم على اإلسالم فنزلت : قال الذين كانوا مسترضعني فيهم 

  .. . الَ إِكَْراَه ِفي الدين { 

 {.  
كان لرجل من األنصار من بين سامل بن عوف ابنان متنّصران قبل مبعث النَّيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال مسروٌق 

مث قدما املدينة يف نفر من النَّصارى حيملون الطَّعام فلزمهما أبومها ، وقال ال أدعكما حىت تسلما فأبيا أن يسلما 
َيا َرُسولَ اهللا أََيْدُخلُ بعضي النَّار وأنا أَنْظُُر ، فأنزل اهللا تعاىل « : وسلم فقال فاختصموا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .، فخلى سبيلهما } الَ إِكَْراَه ِفي الدين { 
نزلت يف أهل الكتاب إذا قبلوا اجلزية ، وذلك أنَّ العرب كانت أُمَّة أّمية مل يكن هلم كتاب ، : وقال قتادة وعطاء 

؛ فأمر بقتال أهل } الَ إِكَْراَه ِفي الدين { إالَّ اإلسالم ، فلما أسلموا طوعاً ، أو كرهاً؛ أنزل اهللا تعاىل فلم يقبل منهم 
  .الكتاب إىل أن يسلموا ، أو يقرُّوا باجلزية ، فمن أعطى منهم اجلزية ، مل يكره على اإلسالم 



تََّبيَّنَ { ومعىن . ال ، فصارت منسوخة بآية السَّيف وقال ابن مسعود كان هذا يف ابتداء اإلسالم ، قبل أن يؤمر بالقت
متيَّز احلّق من الباطل ، واإلميان من الكفر ، واهلدى من الّضاللة باحلجج واآليات الظَّاهرة : ، أي } الرشد ِمَن الغي 

.  
: ختلف فيه ، فقيل وا. ، والطاغوت بناء مبالغٍة كاجلربوت وامللكوت « َيكْفر » متعلٌِّق ب } بالطاغوت { : قوله 

هو مصدرٌ يف األصل ، ولذلك يوحَّد ويذكَّر ، كسائر املصادر الواقعة على األعيان ، وهذا مذهب الفارسّي ، وقيل 
وقيل هو مجٌع ، وهذا . هو اسم جنس مفرٍد ، فلذلك لزم اإلفراد والتَّذكري ، وهذا مذهب سيبويه رمحه اهللا : 

قال أبو علي ]  ٢٥٧: البقرة [ } والذين كفروا أَوِْلَيآؤُُهُم الطاغوت { عاىل مذهب املّربد ، وهو مؤّنث لقوله ت
مصدر كالّرغبوت ، والرَّهبوت ، وامللكوت ، فكما أنَّ هذه « الطَّاغُوَت » وليس األمر كذلك ، ألن : الفارسي 

وليس جبمع قوله تبارك وتعاىل األمساء آحاد ، كذلك هذا االسم مفرٌد ، وليس جبمع ومما يدلّ على أنَّه مصدر مفرد 
وهو مؤنَّث لقوله . ، فأفرد يف موضع اجلمع ، كما يقال هم رضاً ، وهم عدل انتهى } أَوِْلَيآؤُُهُم الطاغوت { : 

  ] . ١٧: الزمر [ } والذين اجتنبوا الطاغوت أَن َيعُْبُدوَها { تعاىل 
ويكون مذكراً ، : نَّث هنا؛ إلرادة اآلهلة وقال آخرون وأجاب من ادَّعى الّتذكري عن هذا االستدالل بأنَّه إمنا أ

يُرِيُدونَ أَن يتحاكموا إِلَى الطاغوت َوقَْد أمروا أَن َيكْفُُرواْ { : ومؤنثاً ، وواحداً ومجعاً قال تعاىل يف املذكر والواحد 
وقال يف ]  ١٧: الزمر [ } ا والذين اجتنبوا الطاغوت أَن َيْعُبُدوَه{ : قوال يف املؤنث ]  ٦٠: النساء [ } بِِه 

واشتقاقه من طَغى َيطَْغى ، أو من طََغا َيطُْغو ، ] .  ٢٥٧: البقرة [ } ُيخْرُِجونَُهْم مَِّن النور إِلَى الظلمات { : اجلمع 
على حسب ما تقدَّم أول السورة ، هل هو من ذوات الواو أو من ذوات الياء؟ وعلى كال التّقديرين ، فأصله 

يف معناه ، فقلبت الكلمة بأن قدِّمت الالّم وأُخِّرت العني ، فتحرَّك حرف « طُْغيان » : أو طََغوُوت لقوهلم  طََغُيوت ،
تاؤه ليست زائدةً ، وإنَّما هي بدلٌ من الم الكلمة ، : العلَّة ، وانفتح ما قبله فقلب ألفاً ، فوزنه اآلن فلعوت ، وقيل 

  .التأنيث « َها » ، والتاء فيهما مبدلة من « تابوت » ، و « نوت حا» ووزنه فاعول من الطُّغيان كقوهلم 

طََغى َيطْغى وَيطْغو ، وطََغْيتُ : وقد جيُوز أن يكون أصلُ المه واواً ، فيكون أصله طغووتاً؛ ألنه يقال « قال مكي 
َنووت ، مث قُِلب وأُِعلَّ ، وال حانوت؛ َألنَّه من َحنا حينو وأصله َح: وطََغْوُت ، ومثله يف القلب واالعتالل ، والوزن 

كأنَّه ملَّا رأى أنَّ الواَو قد : انتهى قال شهاب الدين » حانَ َيِحني لقوهلم يف اجلمعِ حَوانيت : جيوُز أن يكونَ من 
  .شيٍء ُتْبَدل تاًء كما يف ُتجاه ، وُتَخَمة ، وُتراث ، وُتكَأة ، ادَّعى قَلَْب الواوِ اليت هي الٌم تاًء ، وهذا ليس ب

اهتماماً بوجوبِ الكفرِ بالطَّاغوِت ، وناسَبهَ اتصالُهُ  -تعاىل  -وقدَّم ِذكَْر الكفر بالطَّاغوت على ِذكْرِ اِإلميان باِهللا 
  .» الَغّي « بلفظ 

  فصل يف املراد بالطاغوت
  .هو الشَّيطان : واختلف يف الطَّاغوت فقال عمر ، وجماهٌد ، وقتادة 

  .اَألصنام : وقال بعضهم . هو الساحر : وقال أبو العالية . هو الكاهن : وقال سعيد بن جبري 
  .وقيل مردة اجلّن واإلنس ، وكلُّ ما يطغى اِإلنسان 

الطَّاغُوُت هو كلّ ما ُعبَِد ِمْن دون اهللا ، وكان راضياً بكونه معبُوداً ، فعلى هذا يكُونُ الشَّيطان والكهنة ، : وقيل 
نمروذ كلُّ واحد منهم طاغوتاً؛ ألهنم راضون بكوهنم معبودين وتكونُ املالئكة ، وعزير ، والسَّحرة ، وفرعون وال

  .وعيسى ليسوا بطواغيت ، ألهنم مل يرضوا بأن يكونوا معبودين 
جواب الشَّرط ، وفيه دليل } فَقَدِ استمسك بالعروة الوثقى { عطف على الشَّرط وقوله } َوْيْؤِمن باهللا { : قوله 



  .ُه ال بّد للكافر من أن يتوب عن الكفر ، مث يؤمُن بعد ذلك على أنَّ
على اإلميان باِهللا اهتماماً به [ وفيه دليل على أَنَّ درء املفاسد مقدٌَّم على جلب املصاحل؛ ألنَُّه قّدم الكُفر بالطَّاغوت 

  .فإن قيل اإلميان باِهللا مستلزم ِللْكُفر بالطَّاغُوت 
أي } بالعروة الوثقى { استمسك واعتصم : وال يؤمن باهللا واستمسك أي ] بالطَّاغوت  ال نسلم ، قد يكفر: قلنا 

  .العقد الوثيق احملكم يف الدِّين 
أَلَْمْمُت به متعلِّقاً ، َواعتراه : َعَرْوُته : موضعُ َشدِّ األَيدي ، وأصلُ املاّدِة َيُدلُّ على التَّعلُّق ، ومنه : » الُعْرَوة « و 

: فُْعلى للتفضيل تأنيث األوثق ، كفُْضلى تأنيث األفضل ، ومجُعها على ُوثَق حنو : » الُوثْقى « علَّق به ، و ت: اهلَمُّ 
وهذا استعارة احملسُوس للمعقول؛ َألنَّ من أراد إمساك هذا . بضّمتني فجمع وَثيق » ُوثُق « كُْبرى وكَُبر ، فأمَّا 

يه ، وملا كانت دالِئلُ اِإلسالم أقوى الدَّالئل وأوضحها وصفها اهللا تبارك الدِّين تعلّق بالدالئل وأوضحها الدّالة عل
  .وتعاىل بأَنَّها العروة الوثقى 

  .اإلميان » الُعْرَوةُ الوثقى « : قال جماِهٌد 
  .اِإلسالم : وقال السُّدِّي 

  .ال إِله إالَّ اهللا : وقال ابن عباسٍ ، وسعيد بن جبري والضحاك 
  :واجلملةُ فيها ثالثةُ أوجٍه ]  ٢: البقرة [ } الَ رَْيَب ِفيِه { : كقوله } صام لََها الَ انف{ : قوله 

  .أن تكونَ استئنافاً ، فال َمَحلَّ هلا حينئٍذ : أحدها 

  .» اْسَتْمَسَك « أهنا حالٌ من الُعْروة ، والعاملُ فيها : والثاين 
كائٌن هلا : يف موضعِ اخلربِ فتتعلَُّق مبحذوٍف ، أي » هلا « و . » ى الُوثْقَ« أهنا حالٌ من الضمريِ املستتر يف : والثالث 

القَطُْع من غري َبْيُنونة ، والقصُم بالقاِف قَطُْع بينونٍة ، وقد ُيستعمل ما بالفاِء مكانَ ما  -بالفَاِء  -واالنفصامُ . 
  .بالقاِف 

بالُعرَْوة : ا انِفَصام ، فأن ال يكون هلا انقطاع أوىل ، ومعىن اآلية واملقصوُد من هذا اللَّفظ املُبالغةُ؛ َألنَُّه إذا مل يكن هل
  .وتكتفي بصالهتا منها » َمن « و » الذي « و » الَّيت « الوثقى اليت ال انفصام هلا ، والعرب ُتضِْمُر 

  ]البسيط : [ قال سالمة بن جندل 
  أَْعَناقََها أَْنَصاُب َتْرجِيبِ كَأَنَّ... َوالَعاِدَياتُ أَسَاِليُّ الدَِّماِء بَِها  -١١٨٧

  .أي من له ]  ١٦٤: الصافات [ } َوَما ِمنَّآ إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم { : يريد والعاديات اليت قال تعاىل 
  :فيه قوالن } واهللا َسِميٌع َعِليٌم { : قوله 

م بالكُفْر ، ويعلُم ما يف قلب املؤِمنِ من أنَُّه تعاىل يسمع قول من يتكلم بالشَّهادتني ، وقول من يتكلَّ: أحدمها 
  .االعتقاد الطاهر ، وما يف قلب الكافر من االعتقاد اخلبيث 

حيب إسالم  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان رسول اهللا : روى عطاء عن ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنهما قال : الثاين 
واهللا َسمِيٌع { سْأَلُ اهللا ذلك سِّراً ، وعالنية ، فمعىن قوله أهل الِكتاب من اليهود الذين كانوا حول املدينة ، وكان َي

  .يريُد لدعائك يا حممَّد عليم حبرصك واجتهادك } َعِليٌم 

نَُهْم ِمَن النُّورِ إِلَى وُت ُيْخرِجُواللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيخْرِجُُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ وَالَِّذيَن كَفَُروا أَْوِلَياُؤُهمُ الطَّاغُ
  ) ٢٥٧(الظُّلَُماِت أُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 



ويل فالن الشَّيء يليه والية ، فهو َوال ووىل ، وأصله من الوَلْي الَّذي هو : فاعل من قوهلم : فعيل مبعىن » الويلّ « 
  ]الكامل : [ القُْرُب؛ قال اهلُذيلُّ 

  َوَعَدْت َعَواٍد ُدونَ َولْيَِك َتْشَعُب. . -١١٨٨
تقرب منها ومنه ُيقالُ للمحبّ املقارب ويل؛ َألنَُّه يقرب منك باحملبَِّة والنُّصرة ، : ومنه يقال داري تلي دارها ، أي 

: ا يف خالف الوالية وال يفارقك ، ومنه الوايل؛ َألنَّه يلي القوم بالتَّدبري واألمر والنّهي ، ومنه املوىل ، ومن مثّ قالو
اهللا { : إذا جاوزه ، فألجل هذا كانت الَعَداوةُ خالف الوِالَية ومعىن قوله تبارك وتعاىل : العداوة من عدا الشَّيء 

  .ُمحبهم : ناصرهم ومعينهم ، وقيل : ، أي } َوِليُّ الذين آَمُنواْ 
  .متويل أمورهم ال يكلهم إىل غريه : وقيل 

  .ايتهم ويل هد: وقال احلسُن 
  .من الكُفْرِ إىل اإلميان : ، أي } ُيْخرُِجُهْم مَِّن الظلمات إِلَى النور { : قوله 

{ الكفر واإلميان غري اليت يف سورة األنعام : كلّ ما يف القرآن من الظُلُماِت ، والنور فاملراُد منه : قال الواقدي 
اللَّيل والنَّهار ، ُسمي الكفر ظُلمة اللتباس طريقه ، وُسمي فاملراد منه ]  ١: األنعام [ } َوَجَعلَ الظلمات والنور 

  .اإلسالم نُوراً ، لوضوح طريقه 
  :على مخسة أوجه » الظُّلَُمات « وقال أَبو العبَّاس املُقْرىُء 

  .الكفر كهذه اآلية الكرمية » الظُّلُمَاُت « : األول 
  .يعين اللَّيل والنهار } ات والنور َوجََعلَ الظلم{ : ظُلمة اللَّيلِ قال تعاىل : الثاين 

األنعام [ } قُلْ َمن ُيَنجِّيكُْم مِّن ظُلَُماِت الرب والبحر { : الظُّلَُمات ظلمات الرب والبحر واألهوال قال تعاىل : الثالث 
  .أي من أهواهلما ]  ٦٣: 

يعين املشيمة والرحم ]  ٦: الزمر [ } ثٍ ِفي ظُلَُماٍت ثَالَ{ : بطون اُألمَّهات ، قال تعاىل » الظُّلُمَات « : الرابع 
  .والبطن 
  .أي يف بطنِ احلوت ]  ٨٧: األنبياء [ } فنادى ِفي الظلمات { : بطُن احلُوِت قال تعاىل : اخلامس 

  فصل يف سبب النُّزولِ
  :وها هنا قوالن  ظاهر اآلية يقتضي أهنم كاُنوا يف الكفر ، مث أخرجهم اُهللا تعاىل من ذلك الكُفْرِ إىل اِإلميان ،

  :أَنَّ هذه اآلية خمتصَّةٌ مبن كان كافراً ، مث أَسلم ، وذكر يف سبب النُّزول روايات : األول 
نزلت هذه اآلية يف قوم آمنوا بعيسى ، وقوم كفروا به ، فلما بعث اُهللا سبحانه وتعاىل حممداً : قال جماهٌد : أحدها 

  .فر بعيسى وكفر به من آمن بعيسى آمن به من ك -عليه الصَّالة والسَّالم  -
على طريقة النََّصارى ، مث آمنوا بعده مبحمد  -عليه الصَّالة والسَّالم  -أهنا نزلت يف قوم آمنوا بعيسى : وثانيتهما 

ِهللا فقد كان إِمياهنم بعيسى حني آمنوا به كفراً ، وظلمةً ، َألنَّ القول باالتِّحاد كفٌر با -عليه الصَّالة والسَّالم  -
  .تعاىل ، أخرجهم من ِتلَْك الظُّلمات إىل نور اِإلسالمِ 

  . -صلى اهللا عليه وسلم  -أهنا نزلت يف كُلِّ كافر أسلم وآمن مبحمد : وثالثتها 
سواء كان ذلك اإلميان بعد كُفْرٍ  -صلى اهللا عليه وسلم  -أَنْ حيمل اللَّفظ على كُلِّ َمْن آمن مبحمد : القول الثاين 

  :يكن؛ ألنه إخراج من ظُلُمات الكفر إىل نور اِإلسالمِ؛ لقوله تعاىل  ، أو مل



ومعلوٌم أَهنم ما كانوا يف النار أَلَْبتَّةَ ، ]  ١٠٣: آل عمران [ } َوكُْنُتْم على َشفَا ُحفَْرٍة مَِّن النار فَأَنقَذَكُْم مِّْنَها { 
ومل يكن فيها قطّ ]  ٣٧: يوسف [ } َتَركُْت ِملَّةَ قَْومٍ الَّ ُيْؤِمُنونَ إِنِّي { وقال يف ِقصَّة يُوُسف عليه الصَّالة والسَّالم 

: ، فلما قال » َعلَى الِفطَْرِة « : أشهد أال إله إِال اهللا ، فقال : إنساناً يقولُ  -صلى اهللا عليه وسلم  -، ومسي النَّيبُّ 
  .، ومعلوم أنه ما كان فيها » خََرَج ِمَن النَّارِ « : أشَهُد أَنَّ حممداً رسول اِهللا قال 

» تََتَهافَُتونَ ِفي النَّارِ َتَهافَُت اجلََراِد ، َوَها أََنا آِخذٌ بُِحجزِكُم « روي أنه عليه السَّالُم أقبل على أَصحابه ، فقال 
  .ومعلوم أَنَّهم ما كانوا متهافتني يف النَّارِ 

  فصل
:  -عليه الصالة والسالم  -لقوله تعاىل على لسانه . اية تدخل يف املُغيَّا استدلَّ بعُض الُعلماء هبذه اآلية على أَنَّ الغ

فلو مل يدخلون يف النُّور مل خيرجهم من الظُّلمات إِىل النُّور ، ولو مل تدخل الغايةُ » ُيْخرِجُُهم ِمَن الظُّلَُماتِ إِلَى النُّورِ « 
  .يف املُغّيا ، ملا أدخلوهم يف النُّور 

  فصل
هذه اآلية صرحية يف أَنَّ اهللا سبحانه وتعاىل هو الَّذي أخرج اِإلنسان من الكُفْر ، وأدخله يف اإلميان ، فيلزُم  :فإن قيل 

أن يكون اِإلميانُ خبلق اهللا تعاىل؛ َألنَُّه لو حصل خبلق العبد ، لكان العبُد هو الذي أخرجَ نفسُه من الكُفر إىل اِإلميان 
  .وذلك يناقض صريح اآلية 

اب املعتزلةُ بأَنَّ هذا حممولٌ على نصبِ األَدلَِّة وإِرسال األنبياء ، وإِنزالِ الكُُتبِ ، والتَّرغيب يف اِإلمياِن ، أََج
  :والتَّحذير عن الكُفْرِ بأقصى الوجوه 

: إبراهيم [ } اً مَِّن الناس َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثري{ : وقد َنَسَب اُهللا اِإلضالل إِىل الصََّنم بقوله تعاىل : قال القاضي 
، ألجل أَنَّ اَألْصَناَم سبب بوجه ما لضالهلم ، فبأن يضاف اِإلخراج من الظُّلمات إىل النُّور إىل اهللا تعاىل مع ]  ٣٦

  .قوَِّة األسبابِ اليت فعلها مبن يؤمن أوىل 
  :من وجهني : واجلواب 
  .أَنَّ هذا محل للَّفظ على خالف حقيقته : أحدمها 

أَن هذه التَّرغيبات إِنْ كانت مؤثرة يف ترجيح الدَّاعية ، صار الرَّاجح واجباً واملرجوح ممتنعاً ، وحينئٍذ يبطلُ : الثاين 
  .قوهلم ، وإن مل تؤثر يف التَّرجيح مل يصّح تسميتها باِإلخراج 

: ، َوأَْولياؤهم مبتدأ ثاٍن ، َوالطَّاغُوُت  مبتدأ أولُ» الذين « : } والذين كفروا أَْوِلَيآؤُُهُم الطاغوت { : قوله تعاىل 
باجلمع ، وإن كان أصلُه مصدراً؛ ألنه ملَّا أطلق على » الطََّواغيت « وقرأ احلسُن . خربُه ، واجلملةُ خُرب اَألوَّلِ 

  .» جوهنم ُيخْرِ« : املعبود ِمْن ُدوِن اهللا اختلفَت أنواعُه ، ويؤيِّد ذلك َعْوُد الضمريِ َمْجُموعاً من قوله 
األحسُن أالَّ يكونَ هلا حملٌّ من اِإلعرابِ ، » ُيْخرِجُهم « : هذه اجلُملة وما قبلها من قوله » ُيْخرِجوهنم « : قوله 

َوأَنْ يكونَ حاالً من » اهللا « : خرباً ثانياً لقوله » ُيْخرُِجهم « َألنَُّهَما َخَرجا خمرَج التفسري للوالية ، وجيوزُ أن يكونَ 
والعاملُ يف احلالِ ما يف معىن الطَّاغُوِت ، وهذا نظُري ما قاله الفارسيُّ » ُيْخرِجُوَنُهم « ، وكذلك » ويلُّ « مري يف الضَّ

  :يف قوله تعاىل 

و [ » َمْن « وسيأيت حتقيقه إن شاء اهللا تعاىل و » لَظَى « إهنا حالٌ العاملُ فيها ]  ١٦: املعارج [ } نَزَّاَعةً للشوى { 
  .ُمتعلِّقان بفعلي اِإلخراج » ىل إِ« ] 

  .وهم كفاٌر مل يكونوا يف نور قطّ » ُيْخرِجُونَُهم ِمَن النُّورِ إِىل الظُّلماِت « فإن قيل كيف قال 



قبل أنْ ُيبعث ملا جيدون يف كتبهم من نعته ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -فاجلواب هم اليهود كانوا مْؤمنني مبحمد 
  .ه فلما ُبعث كَفَُروا ب

  .يدعوهنم » ُيْخرِجُوَنُهم « يعين كعب بن اَألشرف وحيي بن أخطب ، وسائر رؤوس الضاللة؛ : وقال ُمقاتلٌ 
منعهم إياهم من الدخول فيه إخراج ، كما َيقُولُ الرَُّجل ألبيه : وقيل هو على الُعموم يف حقِّ مجيع الكُفَّار ، وقالوا 

  .دَّمنا يف اليت قبلها أخرجتين من مالك ، ومل يكن فيه ، وملا ق
  فصل يف دفع شبهة للمعتزلة

ألنه تعاىل أضافه إىل الطَّاغوت ال إىل : احتجت املعتزلةُ هبذه اآلية الكرمية على أَنَّ الكُفْر ليس من اهللا تعاىل ، قالوا 
  .نفسه 

على أظهر األقوال هو » الطَّاغُوت « وأُجيبوا بأَنَّ إسناد هذا إىل الطَّاغُوت جماز باالتفاق بيننا وبينكم؛ ألن املراد ب 
  .الصََّنُم ، وإذا كانت هذه اإلضافة جمازية باالتفاق ، خرجت عن أن تكُون حجة لكم 

حيتمل أَنْ يرجع ذلك إىل الكُفَّار فقط وحيتمل أَنْ يرجع إىل } أولئك أَْصَحابُ النار ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ { : قوله 
  .الكُفَّار والطَّواغيت معاً 

ي ُيحْيِي َوُيِميُت قَالَ أََنا أُحْيِي أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذي حَاجَّ إِْبَراهِيَم ِفي َربِّهِ أَنْ آَتاُه اللَُّه الُْملْكَ إِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َربِّيَ الَِّذ
بَِها ِمَن الَْمغْرِبِ فَُبهَِت الَِّذي كَفََر َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْومَ  َوأُِميُت قَالَ إِبَْراِهيُم فَإِنَّ اللََّه َيأِْتي بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمشْرِقِ فَأِْت

  ) ٢٥٨(الظَّاِلِمَني 

قال القرطّيب ]  ٢٤٣: البقرة [ } أَلَْم َتَر إِلَى الذين خََرُجواْ ِمن ِديَارِِهمْ { : يف قوله } أَلَْم َتَر إِلَى { تقدَّم الكالُم يف 
هل رأيَت : ، مبعىن » أَلَْم َتَر « : أعجبوا له قال الفرَّاء : ويف الكالم معىن التَّعجب ، أي وهذه ألف التوقيف ، : 

  الَّذي حاجَّ إبراهيم ، وهل رأَْيَت الَّذي مرَّ على قرية؟
  :فيها قوالن » َربِِّه « واهلاُء يف . بُِسكون الرَّاء وتقدَّم أيضاً توجيهها : وقرأ عليٌّ رضي اُهللا عنه 

  .» إبراهيم « أهنا تعود على : مها أظهر
  .أظهَر املغالبة يف حجته : ، ومعىن حاجَّه » الَِّذي « على : والثاين 
  فصل

  .أعلم أَنَّه تعاىل ذكر ها هنا قصصاً ثالثاً 
  .يف إثبات احلشرِ والنَّشرِ والبعث : يف بيان إِثبات العامل بالصَّانع ، والثانية والثالثة : األوىل 
  .مع ملك زمانِِه ، وهي هذه  -عليه الصَّالة والسَّالم  -مناظرة إبراهيم فاألوىل 

قال جماِهٌد هو النُّمروذُ بن كنعانَ بن سام بن نُوح ، هو أول من وضع التَّاَج على رأسه ، وجترب وادَّعى الرُّبوبية؛ 
ملّا كسَّرَ اَألصناَم سجنه النمروذ : ل مقاتل فقا. خاصَمُه وجادله ، واختلفوا يف وقِت هذه احملاجَِّة : حاجَّ إبراهيم أي 

  .} رَبَِّي الذي ُيحْيِي َوُيِميتُ { : من َربَُّك الذي َتدعُونا إليه؛ فقال ] : له [ ، مث أخرجه ليحرقُه فقال 
  .كان هذا بعد إلقائه يف النَّار : وقال آخرون 

  .بابل هو أَوَّلُ من َتَجبََّر ، وهو صاحب الصَّرح ب: وقال قتادةُ 
وقيل هو ُنمروذُ بن فاجل بن عابر بن شاخل بن أَرفخشذ بن سام ، وحكى السُّهيليُّ أنه النُّمروذُ بن كوش بن كنعان 
بن حام بن نوح ، وكان ملكاً على السَّواد ، وكان ملكه الضحاك الَّذي ُيْعَرُف باألزدهاق وذلك أن النَّاس قحطوا 



َمْن َربَُّك فإن : رون من عنده الطَّعام ، وكان إذا أتاه الرَّجلُ يف طلب الطَّعام سأَلَ على عهد منروذ ، وكان النَّاُس ميتا
رّيب الِّذي ُيحْيي : من رَبَُّك؛ فقال له إبراهيم : أَْنت؛ نال من الطعام فأتاه إبراهيم فيمن أتاه ، فقال له منروذُ : قال 

رجع إبراهيم عليه الصالة والسالم فمر على كثيبٍ من َرْملٍ أعفرٍ ، فاشتغل باحملاجَّة ، ومل يعطه شيئاً ، ف. َوُيِميُت 
فأخذ منه تطييباً لقلوبِ أْهِله إذا دخل عليهم؛ فلما أَتى أَهلُه ، ووضع متاعه نام فقامت امرأته إىل متاعه ، ففتحته 

الطََّعامِ الَِّذي جئت به ، فعرف  فإذا هو بأجود طعام رأَتُه؛ فصنعت له منه فقربته إليه ، فقال من أين هذا؟ قالت ِمَن
  .رزقه فََحَمَد اَهللا تعاىل  -تعاىل  -أن اهللا 

  :فيه وجهان } أَنْ آَتاهُ اهللا { : قوله 
الوجهان املشهوران ، » أَنْ « َألنْ آتاه ، فحينئٍذ يف حملِّ : أَنَُّه مفعولٌ من أجله على حذِف الِعلّة ، أي : أظهرمها 

؛ َألنَّ املفعول ِمْن أجلِه هنا َنقَّص شرطاً ، وهو » أَنْ « رِّ ، وال ُبدَّ من تقديرِ حرِف اجلرِّ قبل أعين النَّصب ، أو اجل
  .عدُم اتِّحاِد الفاعلِ ، وإمنا ُحذفت الالُم ، َألنَّ حرف اجلرِّ يطَّرد حذفُُه معها ، ومع أنَّ ، كما تقدَّم 

  :ويف كونِِه مفعوالً من أجِلِه وجهان 
أنه وضَع املُحاجَّة موضع الشُّكْر ، إذ كان ِمْن حقِّه أن يشكَر يف : أَنَُّه من باب العكسِ يف الكالم مبعىن  :أحدمها 

الواقعة [ } وََتْجَعلُونَ رِْزقَكُمْ أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ { : مقابلة إتياِن املُلِْك ، ولكنَُّه َعِملَ على عكس القضية ، كقوله تعاىل 
  .وهو باب بليغٌ » َعاَداين فُالنٌ؛ ألين أَحسنت إليه « : ، وتقول ]  ٨٢: 

  .أَنَّ إيتاَء املُلِْك َحَملَه على ذلك؛ َألنَُّه أورثه الِكْبَر وَالَبطََر ، فََنَشأَ عنهما املُحاجَّةُ : والثاين 
َوَيجُوُز أن يكونَ « خمشريُّ رمحه اهللا ، وما يف حيِّزها واقعةٌ موقَع ظرِف الزَّماِن ، قال الزَّ» أَنْ « أنَّ : الوجه الثاين 

وهذا الذي أجازه الزخمشريُّ فيه نظر؛ َألنَُّه إِنْ عىن أَنَّ ذلَك على حذفِ . » حاجَّ وقَت أَنْ آتاُه اُهللا : التَّقديُر 
َجوَّز يف الوقِت ، فال ُيْحَمل على ُمضاٍف ففيه ُبْعٌد من جهةِ أَنَّ احملاجَّة مل تقع وقَت إِيتاِء اهللاِ له املُلْك ، إِالَّ أَنْ يَُت

الظَّاهر ، وهو أنَّ املُحاجَّة َوقََعت ابتداء إيتاِء املُلْك ، بل ُيْحَملُ على أنَّ املُحاجَّة وقعت وقَت وجود املُلْك ، وإن 
َينُوب عن الظَّرف ال : وما حيِّزها واقعةٌ موقع الظَّرف ، فقد نصَّ النَّحويون على منع ذلك وقالوا » أَنْ « عىن أَنَّ 

كذا قاله أبو . مل َيجز » أَنْ يصيَح الدِّيُك « : ولو قلت » أَتيُتَك ِصَياحَ الدِّيِك « : الزَّماين إال املصدُر الصَّريُح ، حنو 
، وهذا معارٌض بأهنم » ال ينوٌب عن الظَّرِف إال املصدُر الصّريح « : حيَّان قال شهاب الدين وفيه نظٌر ، ألنه قال 

  .املصدريةَ تنوُب عن الزَّماِن ، وليست مبصدرٍ صريحٍ » ما « صُّوا على أنَّ َن
  :فيه وجهان » آتاه « والضمري يف 

: ، أي » إِْبَراهِيم « ، وهو قول مجهور املفسرين وأَجاز املهدويُّ أن يعوَد على » الَِّذي « أَنْ يعوَد على : أظهرمها 
ألنَّ اهللا : هذا قولُ املعتزلة ، قالوا : ، وقال أبو حيان » هذا َتحاملٌ من التَّأْوِيل «  :قال ابن عطيَّة . ملك النُّبُوَّة 

فَقَْد آتَْيَنآ آلَ { : واملُلْك عهٌد ، ولقوله تبارك وتعاىل ]  ١٢٤: البقرة [ } الَ َينَالُ َعْهِدي الظاملني { : تعاىل قال 
وعوُد الضَّمري إِىل أقرب مذكور واجب ، ] .  ٥٤: النساء [ } لْكاً َعِظيماً إِبَْراهِيَم الكتاب واحلكمة َوآَتْيَناُهْم مُّ

وأجيب عن األَوَّل بأَنَّ امللك حصل آلل إبراهيم ، وليس فيها  -عليه الصَّالة والسَّالم  -وأقرب مذكورٍ إبراهيم 
  . -عليه الصَّالة والسَّالم  -داللةٌ على حصوله إلبراهيم 

  .لذي حاج إبراهيم كان هو املَِلُك ، فعود الضَّمري إليه أَْولَى بأن ا: وعن الثاين 
  :فيه أربعةُ أوجٍه » إِذْ قَالَ « : قوله 

  .أَنَُّه معمولٌ حلاجَّ : أظهرها 



وفيه نظٌر من حيثُ إنَّ وقت إيتاِء املُلِْك ليس وقَت قولِ إبراهيم . أن يكون معموالً آلتاه ، ذكرُه أبو البقاء : والثاين 
  .، إِالَّ أَنْ يَُتَجوَّز يف الظَّرِف كما تقدَّم } رَبَِّي الذي ُيْحيِي َوُيمِيُت {  ،

أَنْ « إذا ُجِعلَ مبعىن الوقت ، أجازه الزَّخمشرّي بناًء منه على أَنَّ } أَنْ آَتاُه اهللا امللك { أن يكون بدالً من : والثالث 
  .أيضاً فإِنَّ الظّرفني خمتلفان ، كما تقدَّم إال بالتَّجوز املذكورِ واقعةٌ موقَع الظَّرف ، وقد تقدَّم ضعفُُه ، و» 

وليس بشيٍء؛ َألنَّ الظرَف غُري املصدرِ ، « أَنْ آتَاُه امللك » َوذَكََر َبْعُضهم أنه َبَدلٌ من « وقال أبو البقاء رمحه اهللا 
وهذا بناًء منه . انتهى » ملصدرية ، وقد جاء ذلك ا« أَنْ » مبعىن « إذ » فلو كان بدالً لكان غلطاً إال أَنْ ُتْجَعل 

واقعةٌ موقع الظرف فال » أَنْ « مفعولٌ من أجله ، وليست واقعةً موقع الظَّرِف ، أمَّا إِذَا كانت » أَنْ « على أنَّ 
أَنْ تكون بدالً  تكون بدل غلط ، بل بدلُ كلِّ من كُلِّ ، كما هو قول الزخمشري وفيه ما تقدَّم جبوابه ، مع أَنَّه جيوُز

مصدٌر مفعولٌ من أجِلِه بدلَ اشتمالٍ؛ َألنَّ وقَت القولِ التَِّساِعِه ُمشتملٌ عليه » أَنْ آتَاُه « ، و » أَنْ آتاُه « ِمْن 
  .وعلى غريه 

ٍء؛ َألنَّ الرُّؤية على ذكره مكيٌّ رمحه اهللا تعاىل ، وهذا ليس بشي» أَلَْم َترَ « : منق وله » َتَر « أَنَّ العاِملَ فيه : الرابع 
  .} رَبَِّي الذي ُيحْيِي َوُيِميتُ { : ِكالَ املذكورين يف نظريها مل تكن يف وقِت قوله 

  .مبتدأٌ يف حملِّ نصب بالقول } الذي ُيحْيِي { : قوله 
  فصل

رسالة والدَّعوة ، فال بدَّ الظَّاهر أن هذا جواب سؤالٍ سابق غري مذكورٍ؛ َألنَّ اَألنبياء بعثوا للدَّعوة ومىت ادَّعى ال
} إِنَّا َرسُولُ َربِّ العاملني {  -عليه الصَّالة والسَّالم  -وأن يطالبه املنكر بإثبات أَنَّ للعامل إهلاً؛ أال ترى ملا قال موسى 

{ له بقوله فاحتجَّ موسى على إثبات اِإل]  ٢٣: الشعراء [ } قَالَ ِفْرَعْونُ َوَما َربُّ العاملني { ]  ١٦: الشعراء [ 
الرِّسالة  -عليه الصَّالة والسَّالم  -فكذا ها هنا ملا ادَّعى إبراهيم ]  ٢٤: الشعراء [ } َربُّ السماوات واألرض 

  .قال النُّمروذ من ربك؟ قال إبراهيم ريب الذي حييي ومييت 
{ ]  ٣٣: األعراف [ } رَبَِّي الفواحش  َحرََّم{ بإسكان الياء ، وكذلك } َربَِّي الذي ُيْحيِي َوُيِميُت { : وقرأ محزة 

 ٣١: إبراهيم [ } قُل لِِّعبَاِدَي الذين { ، و ]  ١٤٦: األعراف [ } َسأَْصرُِف َعْن آَياِتي الذين يََتكَبَّرُونَ ِفي األرض 
: ص [ } طان َمسَّنَِي الشي{ و ]  ٨٣: األنبياء [ } َمسَّنَِي الضر { و ]  ٣٠: مرمي [ } آَتانِيَ الكتاب { ، و ] 
} إِنْ أَرَادَنَِي اهللا { و ]  ١٣: سبأ [ } ِعَباِدَي الشكور { ، و ]  ١٠٥: األنبياء [ } ِعَباِدَي الصاحلون { و ]  ٤١
« أسكن الياء فيهن محزة؛ وافق ابن عامر والكسائي يف ]  ٢٨: تبارك [ } إِنْ أَْهلَكَنَِي اهللا { ، و ]  ٣٨: الزمر [ 

  .، وفتحها اآلخرون » آَياِتي الَِّذين « وابن عامر يف »  لعبادي الذين آمنوا
  فصل

استدلَّ إبراهيم عليه الصَّالة والسَّالم على إثبات اإلله باإلحياء واإلماتة ، وهو دليلٌ يف غاية القُوَّة َألنَُّه ال سبيل إىل 
لقادرين ، واإلحياء واإلماتة كذلك؛ َألنَّ اخللق معرفِة اِهللا تعاىل إِالَّ بواسطة أفعاله اليت ال ُيشاركُُه فيها أحٌد من ا

َولَقَدْ { : عاجزون عنهما والعلم بعد االختيار ضروري ، وهذا الدَّليل ذكره اُهللا تعاىل يف مواضع من كتابه كقوله 
اإلنسان يف أَْحَسنِ َتقْوِميٍ لَقَْد َخلَقَْنا { : إىل آخرها وقوله ]  ١٢: املؤمنون [ } َخلَقَْنا اإلنسان ِمن ُسالَلٍَة مِّن ِطنيٍ 

  }الذي َخلََق املوت واحلياة { : وقال ]  ٥،  ٤: التني [ } ثُمَّ رََدْدنَاُه أَسْفَلَ َساِفِلَني 



  ] . ٢: امللك [ 
ياِة يف ، وقدََّم املوَت على احل} َربَِّي الذي ُيْحيِي َوُيِميُت { ِلَم قدَّم هنا ِذكر احلياِة على املوتِ يف قوله : فإن قيل 

، ]  ٢: امللك [ } الذي َخلََق املوت واحلياة { وقال ]  ٢٨: البقرة [ } َوكُْنُتمْ أَْموَاتاً فَأَْحَياكُْم { آياٍت كقوله 
الشعراء [ } والذي ُيمِيُتنِي ثُمَّ ُيْحيِنيِ { قوله يف ثناِئِه على اهللا تعاىل  -عليه الصَّالة والسَّالم  -وحكى عن إِبراهيم 

 :٨١ . [  
جيب أَنْ يكون يف غاية الوُضوح ، وال شّك أَنَّ  -تعاىل  -أَنَّ الدَّليل إذا كان املقصود منه الدَّعوة إىل اِهللا : فاجلواب 

  .عجائب اخللقة حال احلياة أكثر ، واطالع اإلِنسان عليها أمت ، فال جرم قَدَّم ذكر احلياة ُهنا 
» رَّبي « باجلملة الفعلية ، وعن » أََنا « وأخرب عن . نصوب احمللِّ بالقول أيضاً مبتدأٌ ، وخٌرب م} قَالَ أََنا أُْحيِي { 

باملوصولِ هبا؛ َألنَّه يف اِإلخبار باملوصولِ ُيفيد االختصاص باملُخَبرِ عنه خبالِف الثاين ، فإِنَُّه مل يدَّعِ لنفسه اخلسيسة 
  .اخلصوصية بذلك 

واأللُف زائدةٌ؛ لبيان احلركةِ يف الوقِف ، ولذلك ُحِذفت » أَنَ « واالسُم منه ضمٌري مرفوٌع ُمنفصلٌ ، : » أََنا « و 
  ]املتقارب : [ أُجريَ الوصلُ جمرى الوقف؛ قال القائل يف ذلك : وصالً ، ومن العربِ َمْن يثبتها مطلقاً ، فقيل 

  اَك َعاراِفي َبْعَد املَِشيبِ كَفَى ذَ... َوكَْيَف أََنا وَانِْتَحايل القََوا  -١١٨٩
  ]الوافر : [ وقال آخر 
  ُحَمْيداً قَْد َتذَرَّْيتُ السََّناما... أََنا َسْيُف فَاْعرِفُونِي  -١١٩٠

لغةُ متيم ، وهي إثباُت ألفه وصالً ووقفاً ، وعليها ُتحَْملُ قراءةُ نافع فإِنَّه قرأ : والصحيح أنه فيه لغتان ، إحدامها 
: األعراف [ } َوأََناْ أَوَّلُ { : ، أو مفتوحٍة حنو } أََنا أُحْيِي َوأُِميتُ { : ومة حنو بثبوت األلف وصالً قبل مهزٍة مضم

لَّكِنَّا ُهَو { : ، وقرأ ابن عامرٍ ]  ١١٥: الشعراء [ } إِنْ أََنا إِالَّ َنِذيرٌ { : ، واختلف عنه يف املكسروة حنو ]  ١٤٣
على ما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل وهذا أحسُن من توجيه َمنْ ]  ٣٨: الكهف [  }اهللا َربِّي َوالَ أُْشرُِك بَِربِّي أََحداً 

إثباتُها َوقْفاً وَحذفُها َوْصالً ، وال جيوُز إثباُتها وصالً إِالَّ : واللُّغة الثانية . » أُْجري الوصلُ جمرى الَوقِْف « َيقُولُ 
  .ضمري  كلُّه» أََنا « بل : وقيل . ضرورةً كالبيتني املتقدِّمني 

، قيل » أانَ « ؛ وكأنه قَدَّم األلف على النون ، فصار » آن « و  -كلفظ أَِن النَّاصبةِ  -» أَنا وأَنْ « : وفيه لغاٌت 
؛ وقال » هكذا فَْرِدي أََنْه « : أََنْه ، وهي هاُء السَّكِْت ، ال بدلٌ من األلف؛ قال : إنَّ املراد به الزَّمان ، وقالوا : 

  ]جز الر: [ آخر 
  ِمْن كَثَْرِة التَّْخِليِط أَنِّي َمْن أَنَْه... إِنْ كُْنُت أَْدرِي فََعلَيَّ َبَدَنْه  -١١٩١

  .وإمنا أثبت نافٌع ألفَه قبل اهلمز مجعاً بني اللُّغتني ، أو َألنَّ النُّطَق باهلمزِ عسٌر فاستراح له باأللف ألهنا حرُف مدٍّ 
  فصل

على إثبات اإلله باإلحياء ، واإلماتة؛ دعا النُّمروذ  -عليه الصَّالة والسَّالم  -تج إبراهيم ملا اح: قال أكثُر املفسِّرين 
  .أََنا أيضاً أحيي وأُميت ، فجعل تَْرَك القتلِ إِحياًء : برجلني ، فقتل أحدمها ، واستبقى اآلخر ، وقال 

أنه شرح حقيقة  -عليه الصَّالة والسَّالم  -م وعندي أَنَّه بعيد؛ َألنَّ الظَّاهر من حال إبراهي: قال ابن اخلطيب 
اإلحياء وحقيقة اإلماتة ومىت شرحه امتنع أَن يشتبه على العاقل اِإلماتة واإلحياء على ذلك الوجه باإلماتة واإلحياء 

ملراُد من مبعىن القتل وتركه ويبعد يف اجلمع العظيم أَنْ يكونُوا يف احلماقة حبيث ال يعرفون هذا القدر من الفرق ، وا



أتدعي اِإلحياء : ملا احتّج باإلحياء ، واِإلماتة قال املنكر  -عليه الصَّالة والسَّالم  -أن إبراهيم  -واُهللا أْعلَمُ  -اآلية 
  .واِإلماتة ِمن اِهللا ابتداء من غري واسطة اَألسباب األرضيَّة والسَّماويَّة ، أو بواسطتها 

وأَمَّا الثَّاين ، فال يدلُّ على املقصود ، َألنَّ الواحد منا يقدر على اِإلحياء واِإلماتة بواسطة فال سبيل إليه ، : أَمَّا األَوَّل 
سائر األسباب فإِنَّ اجلماع قد يُفْضي إىل الولد احلّي بواسطة اَألسباب األرضيَّة والسَّماويَّة ، وتناول الّسم قد يفضي 

: [ فقال  -عليه الصَّالة والسَّالم  -على هذا الوجه؛ أجاب إبراهيم  إىل املوت ، فلما ذكر النُّمروذ هذا السَُّؤال
حصال من اهللا تعاىل بواسطة االتِّصاالت الفلكية إالَّ أنه ال ُبدَّ لتلك االتصاالت ] هب أَنَّ اِإلحياء ، واإلماتة 

اهللاُ تعاىل؛ كان اِإلحياُء واإلماتةُ واحلركات الفلكية من فاعل ُمَدّبر ، فإذا كان املُدبِّر لتلك احلركات الفلكّية هو 
الصَّادران من البشر بواسطة األسباب الفلكية والعنصرية ليست كذلك؛ ألنه ال قدرة للبشر على االتِّصاالت 

  .الفلكية؛ فظهر الفرُق 
الدَّليل األَوَّل؛  ليس دليالً آخر ، بل من متام} فَإِنَّ اهللا َيأِْتي بالشمس ِمَن املشرق { : إذا عرف هذا فقوله تعاىل 

بواسطة حركات األَفالك إِالَّ أن حركات األفالك من اهللاِ تعاىل ] من اِهللا [ أَنَُّه وإن كان اإلحياء واإلماتة : ومعناه 
فكان اِإلحياء واإلماتة أيضاً من اهللا تعاىل ، وأما البشر فإنه وإن صدر منه اإلحياء واإلماتة بواسطة االستعانة 

ماويَّة واَألرضيَّة إالَّ أن تلك اَألسباب ليس واقعة بقدرته؛ فثبت أَنَّ اِإلحياء واِإلماتة الصَّادرين عن باَألسباب السَّ
البشر ليسا على ذلك الوجه ، فال يصلح نقضاً عليه ، فهذا هو الَّذي اعتقده يف كيفيَّة جريان هذه املناظرة ، ال ما 

  .قة احلال هو املشهوُر عند الكلِّ واُهللا أَعلُم حبقي
إِنْ زعمَت ، أو  -عليه الصَّالةُ والسَّالُم  -قال إبراهيم : هذه الفاُء جواب شرٍط مقدَّر تقديره } فَإِنَّ اهللا { : قوله 

قال : ولو كانت اجلملةُ حمكيَّةً بالقول ، ملا دخلت هذه الفاُء ، بل كان تركيب الكالم . موَّْهَت بذلك فإِنَّ اَهللا 
إذا : َدَخلَِت الفاُء؛ إيذاناً بتعلُّق هذه الكالم مبا قبلَه ، واملعىن « : اَهللا يَأِْتي ، وقال أبو البقاء رمحه اهللا  إِنَّ: إبراهيم 

للتعديِة ، « بالشَّْمسِ » والباُء يف « املعىن » ادَّعيت اِإلحياَء واِإلماتة ، ومل تفهم ، فاحلُجَّة أَنَّ اهللا تعاىل يأيت ، هذا هو 
متعلِّقان بالفعلني قبلهما ، « ِمَن املَْغرِبِ » و « ِمَن املَشْرِقِ » أجاءها ، و : َتِت الشَّْمُس ، وأََتى اُهللا هبا ، أي أَ: تقول 

 -ُمسخَّرةً أو منقادةً قال شهاب الدين : وأجاز أبو البقاء فيهما بعد أَنْ َمنع ذلك أن يكونا حالني ، وجعل التقدير 
  .تمر على منعه ذلك وليته اس:  -رمحه اهللا 

  فصل
  :للناس ها هنا طريقان 

ملا رأى من النُّمروذ إِلقاَء تلك الشُّبهة  -عليه الصَّالة والسَّالم  -وهو أنَّ إبراهيم : طريقة أكثر املفسِّرين : أحدمها 
فزعم } فَأْتِ بَِها ِمَن املغرب فَإِنَّ اهللا َيأِْتي بالشمس ِمَن املشرق ، { : ، عدل إىل دليل آَخَر أوضح من اَألوَّل ، فقال 

  .هؤالء أن االنتقال ِمْن دليل إىل دليلٍ أوضح منه جائٌز للمستدلِّ 
  .هالَّ قال النمروذُ فليأِت هبا ربُّك من املغربِ : فإن قيل 

  :اجلواُب من وجهني : قلنا 
يف النَّار وخروجه منها ساملاً ، فعلم  -م عليه الصَّالة والسَّال -أن هذه املُحاجَّة كانت بعد إلقاء إبراهيم : أحدمها 

  .أَنَّ من قدر على حفظ إبراهيم يف تلك النار العظيمة من االحتراق ، يقدر على أن يأيت بالشَّمس من املغرب 
  . -صلى اهللا عليه وسلم  -أن اهللا تعاىل خذله وأنساه إيراَد هذه الشُّبهة؛ نصرةً لنبيِّه : والثاين 



إن هذا ليس بانتقالٍ من دليل إىل دليلٍ ، بل الدليلُ واحدٌ يف املوضعني ، وهو أنا : قاله احملقِّقون  :والطريُق الثاين 
نرى حدوث األشياء ال يقدر اخللق على إحداثها ، فال ُبدَّ من قادر آخر يتولَّى إحداثها ، وهو سبحانه وتعاىل ، مث 

السحاب ، : اِإلحياء واِإلماتة ، ومنها : ثها ، أمثلةٌ؛ منها نرى حدوث أشياء ال يقدر اخللق على إحدا: إنَّ قولنا 
حركات األفالك ، والكواكب ، واملستدلُّ ال جيوز له أن ينتقل من دليل إىل دليلٍ ، : والرعد ، والربق ، ومنها 

عليه  -إبراهيم ولكن إذا ذكر إليضاح كالم مثاالً ، فله أن ينتقل ِمْن ذلك املثال إىل مثالٍ آخر ، فيكون ما فعله 
من باب ما يكونُ الدليلُ فيه واحداً ، إالَّ أنه يقع االنتقال عند إيضاحه ِمْن مثالٍ إىل مثالٍ آخر ، وليس ما  -السَّالمُ 

  ] .من باب االنتقال من دليل إىل دليل آخر [ يقع 
  :إشكاالت من وجوه  وهذا الوجه أحسن من األوَّل وأليُق بكالم أهل التحقيق ، وعليه: قال ابن اخلطيب 
أن صاحب الشُّبهة ، إذا ذكرها وقعت يف األمساع ، وجب على احملقِّ القادر على اجلواب أن : اإلشكال األول 

جييب يف احلال؛ إزالةً لذلك التلبيس واجلهل عن العقول ، فلما طعن امللك الكافر يف الدَّليل األوَّل أو يف املثال 
تغال بإبطال تلك الشبهة واجباً مضيِّقاً ، فكيف يليق باملعصوم أن يترك ذلك األول بتلك الشبهة ، كان االش

  .الواجب 
أن املبطل ملَّا أورد تلك الشُّبهة ، فإذا ترك احملق اجلواب عنها ، وانتقل إىل كالم آخر ، أوهم أن : اإلشكال الثاين 

وأن ذلك املبطل ، علم وجه ضعفه ، ونبَّه عليه ، كالمه األوَّل ، كان ضعيفاً ساقطاً ، وأنه ما كان عاملاً بضعفه ، 
  .وهذا رمبا يوجب سقوط شأن احملقِّ ، وهو ال جيوز 

أنَّه وإن كان حيسن االنتقال من دليلٍ إىل دليلٍ آخر ، أو من مثالٍ إىل مثالٍ آخر ، لكنه جيب أن : اإلشكال الثالث 
جنس اإلحياء واإلماتة ال قدرة للخلق عليهما ، وأما  يكون املنتقل إليه أوضح وأقرب ، وها هنا ليس كذلك؛ ألنَّ

جنس حتريك األجسام ، فللخلق قدرةق عليه وال يبعد يف العقل وجود ملٍك عظيم يف اجلثة أعظم من السموات ، 
وأنه هو الذي حيرِّك السموات ، وعلى هذا التقدير فاالستدالل باإلحياء واإلماتة على وجود الصَّانع أقوى وأظهر 

ن االستدالل بطلوع الشَّمس على وجود الصانع ، فكيف يليق باملعصوم أن ينتقل من الدَّليل األوضح األظهر إىل م
  .الدليل اخلفيِّ 

أن داللة اإلحياء واإلماتة على وجود الصَّانع أقوى وأظهر من داللة طلوع الشَّمس عليه؛ ألنَّا : اإلشكال الرابع 
الت واختالفات ، والتبدُّل قوّي الداللة على احلاجة إىل املؤثِّر القادر ، وأمَّا نرى يف ذات اإلنسان وصفاته تبّد

الشمس فال نرى يف ذاهتا تبدُّالً ، وال يف صفاهتا ، وال يف منهج حركاهتا ألبتَّة ، فكانت داللة اإلحياء واإلماتة على 
  .ألقوى لألضعف األخفى ، وإنه ال جيوز الصانع أقوى ، فكان العدول منه إىل طلوع الشمس انتقاالً من األجلى 

أنَّ النمروذ ، ملا مل يستح من معارضة اإلحياء واإلماتة الصادرين عن اهللا تبارك وتعاىل بالقتل : اإلشكال اخلامس 
طلوع الشمس من املشرق مين ، فإن : والتخلية ، فكيف يؤمن منه عند استدالل إبراهيم بطلوع الشَّمس أن يقول 

إنه لو أورد هذا : ، فقل له يطلعها من املغرب؛ وعند ذلك التزم احملقِّقون من املفسِّرين ذلك ، فقالوا  كان لك إلٌه
أن إفساد سؤاله يف اإلحياء واإلماتة : السُّؤال ، لكان من الواجب أن تطلع الشَّمس من املغرب ، ومن املعلوم 

ون طلوع الشَّمس من املشرق دليالً على وجود الصَّانع أسهل بكثريٍ من إلزامه بطلوع الشَّمس من املغرب ، وال يك
عليه الصَّالة  -، وحينئٍذ يصري دليله الثَّاين ضائعاً؛ كما صار دليله األوَّل ضائعاً ، فالذي محل سيدنا إبراهيم 

نتقال على أن يترك اجلواب عن ذلك السؤال الرَّكيك ، والتزام االنقطاع ، واعترف باحلاجة إىل اال -والسَّالم 
والتمسُّك بدليلٍ ال ميكنه متشيته ، إال بالتزام طلوع الشَّمس من املغرب ، وبتقدير أن يأيت بإطالع الشمس من 



املغرب ، فإنه يضيع دليله الثَّاين أيضاً كما ضاع األوَّل ، والتزام هذه احملذورات ال يليق بأقلِّ الناس علماً؛ فضالً عن 
  .س ، فظهر هبذا أنَّ الذي أمجع مجهور املفسِّرين عليه ضعيٌف أفضل العقالء ، وأعلم العلماء

ملا احتجَّ : وأما الوجه الذي ذكرناه ، فال يتوجَّه عليه شيٌء من هذه اإلشكاالت ، ألنَّا نقول : قال ابن اخلطيب 
لعقالء ، وهو أنَّك إذا باإلحياء واإلماتة ، أورد اخلصم عليه سؤاالً ال يليق با -عليه الصَّالة والسَّالم  -إبراهيم 

ادعيت اإلحياء واإلماتة ال بواسطٍة ، فال جتد إىل إثبات ذلك سبيالً ، وإن ادعيت حصوهلا بواسطة حركات األفالك 
بأن اإلحياء واإلماتة ، وإن  -عليه الصَّالة والسَّالم  -فنظريه أو ما يقرب منه حاصلٌ للبشر؛ فأجاب إبراهيم [ ، 

، لكن تلك احلركات حصلت من اهللا تعاىل ، وذلك ال يقدح يف كون اإلحياء ] فالك حصال بواسطة حركات األ
واإلماتة من اهللا تعاىل؛ خبالف اخللق ، فإهنم ال قدرة هلم على حتريك األفالك ، فال يكون اإلحياء واإلماتة صادرين 

  .منهم ، وعلى هذا تزول اإلشكاالت املذكورة ، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

َوِعزَِّتي َوَجالَِلي الَ َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى آِتيَ بِالشَّْمسِ ِمَن « : وروي يف اخلرب أن اهللا تعاىل قال : ال القرطيبُّ ق[ 
  .املَْغرِبِ ِلُيعْلََم أَنِّي أََنا القَاِدُر َعلَى ذَِلَك 

فعول ، واملوصول مرفوٌع به ، والفاعل يف مبنّياً للم« ُبهِتَ » : اجلمهور } فَُبهَِت الذي كَفَرَ { : قوله « ] » 
: ، أي « قَالَ » األصل هو إبراهيم ، ألنه املناظر له ، وحيتمل أن يكون الفالع يف األصل ضمري املصدر املفهوم من 

  :بفتح الباء واهلاء مبنّياً للفاعل ، وهذا حيتمل وجهني « فََبَهَت » : فبهته قول إبراهيم ، وقرأ ابن السَّميفع 
هو « الَِّذي » ، و  -عليه الصَّالة والسَّالم  -أن يكون الفعل متعدّياً ، وفاعله ضمري يعود على إبراهيم : حدمها أ

غلبه يف احلجَّة ، أو يكون الفاعل املوصول ، واملفعول حمذوٌف ، وهو : فبهت إبراهيم الكافر ، أي : املفعول ، أي 
سبَّه وقذفه حني انقطع ، ومل تكن له : ملَّا انقطع عن احلجَّة هبته ، أي  :هبت الكافر إبراهيم ، أي : إبراهيم ، أي 

  .حيلةٌ 
أن يكون الزماً ، واملوصول فاعلٌ ، واملعىن معىن هبت ، فتتَّحد القراءتان ، أو مبعىن أتى بالبهتان ، وقرأ أبو : والثاين 
فََبهَِت بكسر اهلاء ، : املوصول ، وحكى األخفش  بفتح الباء ، وضمِّ اهلاء ، كظرف ، والفاعل« فََبُهتَ » : حيوة 

  .َبَهت بفتحهما ، بَُهَت بضم العني ، َبهَِت بكسرها : وهو قاصر أيضاً ، فيحصل فيه ثالث لغاٍت 
  ]الطويل : [ قال عروة العدويُّ 

  ُبفَأُْبَهَت َحتَّى َما أَكَاُد أُجِي... فََما ُهَو إِالَّ أَنْ أََراَها فَُجاَءةً  -١١٩٢
  ] . ٤٠: األنبياء [ } فََتبَْهُتُهمْ { : فاملفتوح يكون الزماً ومتعدياً ، قال تعاىل 

، وذلك أن « إنَّ الَيهُوَد قَْوٌم ُبُهٌت » : التحيُّر ، والدَّهش ، وَباَهَتُه َوَبَهَتُه واجهه بالكذب ، ومنه احلديث : والَبْهُت 
  .الكذب حييِّر املكذوب عليه 

  .بقي مغلوباً ال جيد مقاالً ، وال للمسألة جواباً : أنَّه : ومعىن اآلية 
حيتمل : وتأويله على قول أهل السُّنة ظاهر ، وأما املعتزلة ، فقال القاضي . } واهللا الَ يَْهِدي القوم الظاملني { : قوله 

  :وجوهاً 
ال بد يف الكافر من أن يعجز  أنه ال يهديهم؛ لظلمهم وكفرهم للحجاج وللحق ، كما يهدي املؤمن ، فإنه: منها 

  .وينقطع 
  .ال يهديهم بزيادة اهلدى واأللطاف : ومنها 
  .ال يهديهم إىل الثواب أو ال يهديهم إىل اجلنَّة : ومنها 



إىل احلجاج إمنا يصحُّ إذا كان احلجاج موجوداً؛ إذ ال حجاج على « الَ يَْهِديهِْم » : أنَّ قوله : واجلواب عن األول 
  .الكفر 

إنه تبارك وتعاىل ال يهديهم كما : أن تلك الزيادة ، إذا كانت ممتنعةً يف حقِّهم عقالً ، مل يصحَّ أن يقال : عن الثاين و
  .ال يقال إنه تبارك وتعاىل ال جيمع بني الضِّدَّين ، فال جيمع بني الوجود والعدم 

لَّفظ إليهما ، بل الالئق بسياق اآلية الكرمية أنه مل يهدهم للثواب ومل جيز للجنة ذكر فيبعد صرف ال: وعن الثالث 
إنه تعاىل ملا أخرب أن الدليل ، ملَّا بلغ يف الظهور واحلجَّة إىل حيث صار املبطل كاملبهوت عن مساعه ، إالَّ : أن يقال 

َولَْو أَنََّنا نَزَّلَْنآ { :  أن اهللا تعاىل مل يقدِّر له االهتداء ، مل ينفعه ذلك الدليل الظَّاهر ، ونظري هذا التفسري قوله تعاىل
 ١١١: األنعام [ }  اهللا إِلَيْهُِم املالائكة َوكَلََّمُهُم املوتى َوَحشَْرَنا َعلَْيهِْم كُلَّ َشْيٍء قُُبالً مَّا كَاُنواْ ليؤمنوا إِالَّ أَن َيَشآَء

. [  

قَالَ أَنَّى ُيْحيِي َهِذِه اللَُّه بَْعَد َمْوتَِها فَأََماَتُه اللَُّه ِمائَةَ َعامٍ ثُمَّ َبَعثَهُ  أَْو كَالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْرَيٍة َوِهَي َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها
اْنظُْر إِلَى رَابَِك لَْم يََتَسنَّْه َوقَالَ كَْم لَبِثَْت قَالَ لَبِثُْت َيْوًما أَوْ َبْعَض َيْومٍ قَالَ َبلْ لَبِثَْت ِمائَةَ َعامٍ فَاْنظُْر إِلَى طََعاِمَك َوَش
يََّن لَُه قَالَ أَْعلَمُ أَنَّ اللََّه َعلَى ِحَمارَِك وَِلَنْجعَلََك آَيةً ِللنَّاسِ وَاْنظُْر إِلَى الِْعظَامِ كَْيَف نُْنِشُزَها ثُمَّ َنكُْسوَها لَْحًما فَلَمَّا َتَب

  ) ٢٥٩(كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

للتخيري بني التعجُّب من شأهنما ، : وهي هنا للتفضيل ، وقيل » ْو أَ« هذه القصة الثانية واجلمهور على سكون واو 
  .بفتحها ، على أهنا واو العطف ، واهلمزة قبلها لالستفهام » أَوَ « وقرأ سفيان بن حسني 

  :أربعة أوجٍه » كَالَِّذي « : ويف قوله 
ونظريه : لفارسيِّ وأكثر النحوّيني ، قالوا أنه عطٌف على املعىن وهو قولٌ عند الكسائي والفرَّاء وأيب علي ا: أحدها 

مث ]  ٨٥-٨٤: املؤمنون [ } قُل لَِّمنِ األرض َوَمن ِفيَهآ إِن كُنُتْم َتْعلَُمونَ َسَيقُولُونَ ِللَِّه { : من القرآن قوله تعاىل 
فهذا عطف ] .  ٨٧-٨٦: ن املؤمنو[ } َمن رَّبُّ السماوات السبع َوَربُّ العرش العظيم َسَيقُولُونَ ِللَِّه { : قال 

  ]الوافر : [ فقيل هللا؛ وقال الشَّاعر ! ملن السَّموات؟: على املعىن؛ ألنَّ معناه 
  فَلَْسَنا بِاِجلبَالِ َوالَ احلَدِيدَا... ُمَعاوَِي ، إِنََّنا َبَشٌر فَأَْسجِْح  -١١٩٣

  :فحمل على املعىن ، وترك اللفظ ، وتقدير اآلية 
إبراهيم ، أو كالذي مرَّ على قريٍة ، هكذا قال مكيٌّ ، أمَّا العطف على املعىن ، فهو وإن هل رأيت كالذي حاجَّ 

  ]الطويل : [ كان موجوداً يف لساهنم؛ كقوله 
  بِنَْهكَِة ِذي قُرَْبى َوالَ بَِحقَلَِّد... َتِقيٌّ َنِقيٌّ لَْم ُيكَثِّْر غَنِيَمةٌ  -١١٩٤

  ]ر الواف: [ وقول األخر يف هذين البيتني 
  َوالَ َبْيَدانَ نَاجَِيةً ذَُموالَ... أَجِدَّكَ لَْن َتَرى بِثَُعْيِلَباٍت  -١١٩٥

  بَِبْعضِ َنوَاِشغِ الَواِدي ُحُموالَ... َوالَ ُمَتدَارٍِك وَاللَّْيلُ طَفْلٌ 
ك لست بَِراٍء ، ولذلك أجِدَّ: ، ومعىن الثاين » َوالَ بَِحقَلَّد « ليس مبكثِّر ، ولذلك عطف عليه : فإنَّ معىن األول 

  .، إال أهنم نصُّوا على عدم اقتياسه » َوالَ ُمَتَدارِكٍ « عطف عليه 
معناه أوَ : أو كالَِّذي « : أنه منصوٌب على إضمار فعل ، وإليه حنا الزخمشريُّ ، وأبو البقاء ، قال الزخمشريُّ : الثاين 

عليه؛ ألنَّ كلتيهما كلمتا تعجُّبٍ ، وهو حسٌن؛ ألنَّ احلذف ثابتٌ » َر أَلَْم َت« ، فحذف لداللة » رَأَْيَت َمثَلَ الَِّذي 



  .كثٌري ، خبالف العطف على املعىن 
السريع أو : [ ، وقول اآلخر ]  ١١: الشورى [ } لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء { : أنَّ الكاف زائدةٌ؛ كهي يف قوله : الثالث 
  ]الرجز 
وفيه . أمل تر إىل الذي حاجَّ ، أو إىل الذي مرَّ على قريٍة : والتقدير ... َمأْكُولْ  فَُصيُِّروا مِثْلَ كََعْصٍف -١١٩٦

  .ضعٌف؛ ألنَّ االصل عدم الزيادة 
وهو الصحيح من جهة : قال شهاب الدِّين . أنَّ الكاف اسم مبعىن مثل ، ال حرٌف؛ وهو مذهب األخفش : والرابع 

أمل تر إىل الذي حاجَّ ، أو إىل مثل الذي مرَّ ، وهو معىن : فه ، فالتقدير الدليل ، وإن كان مجهور البصريني على خال
  .وللقول بامسية الكاف دالئل مذكورةٌ يف كتب القوم ، ذكرنا أحسنها يف هذا الكتاب . حسٌن 
  ]الطويل : [ يف قوله » مِثْل « معادلتها يف الفاعلية ب : منها 

  َضِعيٍف وَلَْم َيْغِلْبَك مِثْلُ ُمَغلَّبِ... كَفَاِخرٍ  َوإِنََّك لَْم يَفَْخْر َعلَْيَك -١١٩٧
  .يف اشتقاق القرية ] الكالم [ وتقدَّم . ومنها دخول حروف اجلر ، واإلسناد إليها 

  :هذه اجلملة فيها مخسة أوجٍه » وهي َخاوَِيةٌ « : قوله 
ملة احلالية وصاحبها ، واإلتيان هبا واجٌب؛ خللوِّ والواو هنا رابطةٌ بني اجل» َمرَّ « أن تكون حاالً من فاعل : أحدها 

  .اجلملة من ضمري يعود إليه 

صفةٌ لقرية على أحد األوجه اآلتية يف هذا اجلارِّ ، » َعلَى ُعُروِشَها « إمَّا على جعل : » قرية « أهنا حالٌ من : الثاين 
  .ند سيبويه أو على رأي من جييز اإلتيان باحلال من النكرة مطلقاً؛ وهو ضعيف ع

  .مرَّ على قرية على عروشها خاويةٌ : مقدَّمةٌ عليه ، تقديره » ُعُروِشَها « أهنا حالٌ من : الثالث 
والَعاِملُ َمْعَنى اِإلَضافَِة ، وهو « : قال أبو البقاء » ُعُروش « املضاف إليها » َها « أن تكون حاالً من : الرابع 

» الُعرُوَش « هَّل جميء احلال من املضاف إليه ، كونه بعض املضاف؛ ألنَّ والذي س. انتهى » َضِعيٌف مع جوازه 
  ] . ٤٧: احلجر [ } َما ِفي ُصُدورِِهم مِّْن ِغلٍّ إِْخوَاناً { : بعض القرية ، فهو قريب من قوله تعاىل 

لصفة واملوصوف ، أن تكون اجلملة صفةً لقرية ، وهذا ليس مبرتضى عندهم؛ ألنَّ الواو ال تدخل بني ا: اخلامس 
] [  ٤: احلجر [ } َوَمآ أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيٍة إِالَّ وَلََها ِكتَاٌب مَّْعلُوٌم { : وإن كان الزخمشريُّ قد أجاز ذلك يف قوله تعاىل 

بقه وهذا مذهب س» وَتَوسَّطَتِ الواُو؛ إيذاناً بإلصاق الصفة باملوصوف « : صفةً ، قال ] » وَلََها ِكتَاٌب « : فجعل 
إليه أبو الفتح ابن جنِّي يف بعض تصانيفه ، ويف ما تقدَّم ، وكأنَّ الذي سهَّل ذلك تشبيه اجلملة الواقعة صفةً ، 

َعلَى « بالواقعة حاالً ، ألنَّ احلال صفةٌ يف املعىن ، ورتَّب أبو البقاء جعل هذه اجلملة صفةً لقرية ، على جواز جعل 
حاالً من العروش ، أو من » َوِهي َخاوَِيةٌ « على إعادة حرف اجلرِّ ، ورتَّب جعل »  قَْرَيٍة« بدالً من » ُعُروِشَها 

صفةٌ للقرية ، وهذا نصُّه ، قد ذكرته؛ ليتضح » َعلَى ُعُروِشَها « املضاف إليها ، على جعل » ها « القرية ، أو من 
َمرَّ على عروش القرية ، : ٍة على عروشها ، أي مرَّ على قري: هو بدلٌ من القرية تقديره : وقد قيل : لك ، فإنه قال 

: على هذا القول صفةً للقرية ، ال بدالً ، تقديره » َعلَى ُعُروشَِها « وأعاد حرف اجلرِّ مع البدل ، وجيوز أن يكون 
حاالً من حاالً من العروش وأن تكون » َوِهَي َخاوَِيةٌ « على قرية ساقطٍة على عروشها ، فعلى هذا ال جيوز أن تكون 

  .املضاف إليه ، ويف هذا البناء نظرٌ ال خيفى » َها « القرية؛ ألهنا قد وصفت ، وأن تكون حاالً من 
  :فيه أربعة أوجٍه } على ُعُروِشَها { : قوله 

  .بإعادة العامل » قرية « أن يكون بدالً من : أحدها 



؛ ألنَّ العامل يف البدل العامل يف » َمرَّ « يتعلَّق ب : كما تقدَّم فعلى األول » قَْرَيةٍ « أن يكون صفةً ل : الثاين 
  .ساقطٍة على عروشها : يتعلَّق مبحذوٍف ، أي : املبدل منه ، وعلى الثاين 

  .مبعىن متهدِّمة ساقطة » َخاوَِيةٌ « أن يتعلَّق بنفس خاوية ، إذا فسَّرنا : الثالث 
» َخاوَِيةٌ « ؛ ألهنم فسَّروا » ثَابَِتةٌ « هو لفظ : وذلك احملذوف قالوا أن يتعلَّق مبحذوفٍ يدلُّ عليه املعىن ، : الرابع 
خاليةٌ من أهلها ثابتةٌ على عروشها ، وبيوهتا قائمة مل تتهدَّم ، وهذا حذٌف من غري دليلٍ ، وال يتبادر إليه : مبعىن 

  .هذا فاملراد بالعروش األبنية وعلى : مع عروشها ، قالوا : ، أي » َمَع « مبعىن » َعلَى « : الذهن ، وقيل 

إِذَا اكتالوا { : كقوله » َعْن « مبعىن » َعلَى « خاويةٌ عن عروشها ، جعل : أي » َعْن « مبعىن » َعلَى « : وقيل 
  .عنهم : أي ]  ٢: املطففني [ } َعلَى الناس 

بكسر العني َتْخَوى َخّوى  -يضاً أ -خوت الدار ختوي خواًء باملد ، وخوّياً ، وخويت : يقال . اخلايل : واخلاوي 
البطن السَّهل من األرض ، وخوَّى : واخلويُّ على فعيل . اجلوع؛ خللوِّ البطن من الزَّاد : بالقصر ، وخَْوياً ، واخلََوى 

  ]الرجز : [ َجافَى جنبه عن األرض؛ قال القائل يف ذلك : البعري 
  ِكَرٍة َوثَِفنَاٍت ُملْسِِكْر... َخوَّى َعلَى ُمْسَتوِيَاٍت َخْمسِ  -١١٩٨

خال عن عضده ، وجنبيه ، وبطنه ، : أي » إِذَا َسَجَد خَوَّى  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان النيب « : ومنه احلديث 
وفخذيه ، وخوَّى الفرس ما بني قوائمه ، ويقال للبيت إذا اهندم خوى؛ ألنه بتهدمه خيلو من أهله ، وكذلك خوت 

  .ت النجوم وأخوت إذا سقط
هو البنيان نفسه؛ قال : مجع عرش ، وهو سقف البيت ، وكذلك كلُّ ما هُيِّىَء ليستظلَّ به ، وقيل : والُعرُوُش 

  ]الكامل : [ القائل يف ذلك 
  بِعَُتْيَبةَ ْبنِ احلَارِِث بِْن ِشَهابِ... إِنْ َيقُْتلُوَك فَقَْد ثَلَلَْت ُعُروشَُهْم  -١١٩٩

  .كان رجالً كافراً شاكّاً يف البعث : رية فقال جماهد ، وأكثر املفسرين من املعتزلة اختلفوا يف الذي مرَّ بالق
  .هو ُعزَيُر بن شرخيا : وقال قتادة ، وعكرمة ، والضحاك ، والسديُّ 

هو إرمياء بن خلقيا ، مث اختلف هؤالء  -رضي اهللا عنهما  -وقال وهب بن منبه ، ورواه عطاء ، عن ابن عباس 
عليه الصَّالة والسَّالم  -، وهو من سبط هارون بن عمران  -عليه السَّالم  -إنَّ إرمياء هو اخلضر : فقال بعضهم 

  .وهو قول حممد بن إسحاق  -
الذي بعثه اهللا عندما خرَّب خبت نصَّر بيت  -صلى اهللا عليه وسلم  -إنَّ إرمياء ، هو النيب : وقال وهب بن منبِّه 

  .املقدس ، وأحرق التوراة 
  :حتجَّ من قال إنه كان كافراً بوجوه وا

  .استبعاده اإلحياء بعد اإلماتة من اهللا وذلك كفٌر : األول 
  .جيوز وقوع ذلك منه قبل البلوغ : فإن قيل 

لو كان كذلك ، مل جيز أن يعجب اهللا رسوله منه إذ الصَّيبُّ ال يتعجَّب من شكِّه يف مثل ذلك ، وضعَّفوا هذه : قلنا 
لك االستبعاد ما كان بسبب الشَّكِّ يف قدرة اهللا تعاىل ، بل حيتمل أن يكون بسبب اطِّراد العادات يف احلجة؛ بأن ذ

مىت يقلب اهللا هذا : أنَّ مثل ذلك املوضع اخلراب قلَّما يصيِّره اهللا معموراً ، كما أنَّ الواحد إذا رأى جبالً ، فيقول 
  .درة اهللا ، بل إنَّ ذلك ال يقع يف مطرد العادات ، فكذا ها هنا ذهباً ، أو ياقوتاً؟ ال أن مراده الشَّكُّ يف ق



وهذا يدلُّ على أنه قبل ذلك مل حيصل له التبني ، وضعِّف ذلك } فَلَمَّا َتَبيََّن لَهُ { : قوله تعاىل يف حقه : احلجة الثانية 
التبني على سبيل االستدالل فال يسمل  بأن تبيُّن اإلحياء على سبيل املشاهدة ، ما كان حاصالً له قبل ذلك ، وأمَّا

  .أنه مل يكن حاصالً له 
وهذا يدلُّ على أنَّ هذا العلم إمنا حصل له يف ذلك } أَْعلَُم أَنَّ اهللا على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { : قوله : احلجة الثالثة 

إمنا حصل يف ذلك الوقت ،  الوقت ، وهذا أيضاً ضعيٌف؛ ألن تلك املشاهدة أفادت نوع توكيد ، وطمأنينة ، وذلك
  .وهذا يدلُّ على أنَّ أصل العلم ما كان موجوداً قبل ذلك 

ضعيٌف؛ ألنه وإن كان قبله قصَّة النمروذ ،  -أيضاً  -انتظامه مع النمروذ يف سلٍك واحٍد ، وهذا : احلجة الرابعة 
  .بياً من جنس إبراهيم فوجب أن يكون ن -عليه الصَّالة والسَّالم  -ولكن بعده قصة سؤال إبراهيم 

  :واحتج من قال إنه كان مؤمناً بوجوه 
وهذا يدلُّ على أنَّه كان عاملاً بعد موهتا باهللا تعاىل وبأنَّه يصحُّ منه } أىن ُيْحيِي هذه اهللا َبْعَد مَْوِتَها { : منها قوله تعاىل 

حُّ إذا حصل االعتراف بالقدرة على اإلحياء اإلحياء يف اجلملة ، ألن ختصيص هذا الشيء باستبعاد اإلحياء ، إمنا يص
  .يف اجلملة ، فأما من يعتقد أنَّ القدرة على اإلحياء ممتنعةٌ مل يبق هلذا التخصيص فائدة 

فانظر إىل طََعاِمَك { : ، وبقوله } َبل لَّبِثَْت ِمئَةَ َعامٍ { : وبقوله } كَْم لَبِثَْت { : ومنها خماطبة اهللا تعاىل له بقوله 
وانظر إِلَى العظام كَْيَف { ، وبقوله } َولَِنْجَعلََك آَيةً ِللنَّاسِ { : ، وبقوله } رَابِكَ لَْم يََتَسنَّْه وانظر إىل ِحَمارِكَ َوَش

ِفيَها ِمن واليت أَْحَصَنْت فَْرَجَها فَنَفَْخَنا { : وهذه املخاطبات ال تليق بالكافر ، قال تعاىل } ُنْنِشزَُها ثُمَّ َنكُْسوَها لَْحماً 
  .، فجعله آية للناسن دليلٌ على مزيد التشريف ]  ٩١: األنبياء [ } رُّوِحَنا َوَجَعلَْناَها وابنهآ آَيةً لِّلْعَالَِمَني 

إن خبتنصر غزا بين إسرائيل فسىب منهم الكثري ، ومنهم : قال  -رضي اهللا عنهما  -ومنها ما روي عن ابن عباس 
فدخل عَُزيٌر يوماً تلك القرية ونزل حتت ظلِّ شجرٍة ، وهو على » بابل « جاء هبم إىل العزير وكان من علمائهم ، ف

} أىن ُيْحيِي هذه اهللا َبْعَد َموِْتَها { محارٍ ، فربط محاره ، وطاف يف القرية فلم ير فيها أحداً ، فعجب من ذلك ، وقال 
ب العادة ، وكانت األشجار مثمرة ، فتناول من ال على سبيل الشَّكِّ يف القدرة ، بل على سبيل االستبعاد حبس

الفاكهة التني والعنب ، وشرب من عصري العنب ، ونام فأماته اهللا يف منامه مائة عام وهو شابٌّ مث أعمى عنه عيون 
« : وت ، فقال بعد امل» كَْم لَبِثَْت « اإلنس والسِّباع والطَّري ، مثَّ أحياه اهللا بعد املائة ، ونودي من السَّماء يا عزير 

وذلك أن اهللا أماته ضًحى يف أول النهار ، وأحياه بعد مائة عامٍ آخر النَّهار قبل غيبوبة الشَّمس ، فلما أبصر » َيْوماً 
تِّني من ال} َبل لَّبِثَْت ِمئَةَ َعامٍ فانظر إىل طََعاِمَك { : فقال اهللا تبارك وتعاىل » أَْو بَْعَض َيْومٍ « : من الشَّمس بقيةً قال 

وَاْنظُْر إِلَى « : من العصري مل يتغري طعمه ، فنظر فإذا التني والعنب كما شاهدمها قال » َوشََرابَِك « ، والعنب 
أيَّتها العظام البالية ، إنِّي جاعلٌ فيك : فنظر فإذا هو عظاٌم بيض تلوح وقد تفرَّقت أوصاله ، ومسع صوتاً » ِحَمارَِك 

م بعضها إىل بعضٍ ، مث التصق كلُّ عضو مبا يليق به الضلع إىل الضلع ، والذِّراع إىل روحاً ، فانضم أجزاء العظا
مكانه ، مث جاء الرأس إىل مكانه ، مث العصب والعروق ، مث أنبت طراء اللحم عليه مث انبسط اجللد عليه مث خرجت 

أَْعلَمُ أَنَّ اهللا على كُلِّ { : اجداً ، وقال الشعور من اجللد ، مثَّ نفخ فيه الروح ، فإذا هو قائم ينهق ، فخرَّ عزير س
  .مث إنَّه دخل بيت املقدس } َشْيٍء قَدِيٌر 

أنَّ عزير بن شرخيا مات ببابل ، وقد كان خبتنصر قد قتل ببيت املقدس أربعني ألفاً من : حدَّثنا آباؤنا : فقال القوم 
قرأ التوراة ، فلمَّا أتاهم بعد مائة عام جدَّد هلم التوراة ، قراء التوراة ، وكان فيهم عزير ، والقوم ما عرفوا أنَّه ي

وأمالها عليهم عن ظهر قلبه ، فلم خيرم منها حرفاً ، وكانت التوراة قد دفنت يف موضع فأخرجت وعورض مبا 



  .عزير ابن اهللا ، وهذه الرواية مشهورة : أمالها فما اختلفا يف حرٍف واحٍد ، فعند ذلك قالوا 
  :فدلَّ على أنَّ املارَّ كان نبّياً؛ واختلفوا يف تلك القرية  -عليه الصَّالة والسَّالم  -أرميا ويروى أنه 

إيلياء ، وهي بيت املقدس ، وقال ابن زيد هي القرية اليت خرج : فقال وهٌب ، وقتادة ، وعكرمة ، والربيع هي 
ا من ديارهم ، وهم ألوٌف حذر املوت فقال اهللا منها األلوف حذر املوت ، وعن ابن زيد أيضاً أن القوم الذين خرجو

أىن ُيحْيِي هذه اهللا بَْعَد َمْوِتَها فَأَمَاَتُه اهللا ِمئَةَ { : موتوا ، مرَّ عليهم رجلٌ ، وهم عظاٌم تلوح فوقف ينظر؛ فقال : هلم 
  .} َعامٍ 

تضمَّنت قريةً خاويةً ، ال أنيس فيها ، وهذا القول من ابن زيد مناقض أللفاظ اآلية ، إذا اآلية إمنا : قال ابن عطية 
  .إنَّما هي إىل القرية ، وإحياؤها إمنا هو بالعمارة ، ووجود البناء والسكان » هذه « واإلشارة ب 
أنَّ اهللا تعاىل بعث هلا ملكاً من امللوك ، فعمرها وجدَّ يف ذلك ، حىت كان : روي يف قصص هذه اآلية : قال القرطيب 

إنه ملَّا مضى ملدته سبعون سنةً ، أرسل اهللا ملكاً من ملوك فارس عظيماً : وقيل . بعث القائل  كمال عمارهتا عند
  .فعمَّرها يف ثالثني سنةً » كُوَشك « يقال له 

  .هي األرض املقدَّسة : وقال الضحاك 
  .دير هرقل : هي دير سابر أباد وقال السديُّ مسلم أباد ، وقيل : وقال الكليبُّ 

  :وجهان » أَنَّى « يف } أىن ُيحْيِي هذه اهللا { : وقوله 
  .» مىت « أن تكون مبعىن : أحدمها 

  .» فََعلى هذا تكون ظرفاً « : قال أبو البقاء رمحه اهللا 

  .أنَّها مبعىن كيف : والثاين 
والظاهُر أهنا مبعىن كيف ، وتقدَّم ملا فيه من االستفهام ، » هذه « فيكون مَْوِضُعها حاالً من : قال أبو البقاء رمحه اهللا 

جماٌز؛ إن أريد : واإلحياء ، واإلماتة . أيضاً معمول له » بعد « ، و » ُيحْيِي « فالعاملُ فيها : ، وعلى كال القولني 
أنَّى حييي أهل هذه القرية بعد موت أهلها ، وجيوز أن : هبما العمران واخلراب ، أو حقيقةٌ إن قدَّرنا مضافاً ، أي 

  .شارة إىل عظام أهل القرية البالية ، وجثثهم املتمزقة ، دلَّ على ذلك السياق تكون هذه إ
ظرٌف ألماته على املعىن؛ ألنَّ املعىن ألبثه مئة عام ، وال : » مائَة عامٍ « : قال أبو البقاء رمحه اهللا } ِمئَةَ َعامٍ { : قوله 

أدىن زماٍن ، وجيوز أن يكون ظرفاً لفعل حمذوف ، تقديره  جيوز أن يكون ظرفاً على ظاهر اللفظ ، ألنَّ اإلماتة تقع يف
، وال حاجة إىل هذين التأويلني ، بل املعىن » كَْم لَبِثَْت « : ويدلُّ على ذلك قوله » فأََماَته اُهللا فلبِثَ مائة عام « : 

  .جعله ميِّتاً مائة عام 
: ، أي » أَْمأَْيُت الدََّراِهمَ « : ، يدلُّ على ذلك قوهلم عقٌد من العدد معروٌف ، والمها حمذوفة ، وهي ياء » ِمئة « و 

  ]الطويل : [ ، وشذَّ فيها مئون؛ قال القائل » ِمئَات « صيَّرهتا مئة ، فوزهنا فعة وجيمع على 
  رِدَاِئي َوَجلَّْت َعْن ُوُجوِه اَألهَاِتمِ... ثَالَثُ ِمِئنيٍ ِللُْملُوِك َوفَى بَِها  -١٢٠٠

  .يف سنة : سنون : هبذا اجلمع ملا حذف منها؛ كما قالوا  كأنَّهم جروها
  .» أَْعَوام « : عومي ، ويف التكسري : مدَّة من الزمان معلومةٌ ، وعينه واٌو؛ لقوهلم يف التصغري : والعام 

سبح؛ هو ال: هو يف األصل مصدٌر ومسِّي به الزمان؛ ألنه عومةٌ من الشمس يف الفلك ، والعوم « : وقال النقَّاش 
  .» فعلى هذا يكون العوم والعام كالقول والقال ]  ٤٠: يس [ } وَكُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ { : وقال تعاىل 

  .ما احلكمة يف أنْ أماته اهللا مائة عامٍ ، مع أنَّ االستدالل باإلحياء بعد يومٍ ، أو بعض يومٍ حاصل : فإن قيل 



ة أبعد يف العقول من اإلحياء بعد قرب املدَّة ، وبعد تراخي املدَّة يشاهد منه ، أنَّ اإلحياء بعد تراخي املدَّ: فاجلواب 
  .ويشاهد هو من غريه ، ما هو عجٌب 

من بعثت : أحياه ، ويوم القيامة يسمَّى يوم البعث؛ ألهنم يبعثون من قبورهم ، وأصله : ، أي » ثَُم بََعثَُه « : قوله 
  .الناقة ، إذا أقمتها من مكاهنا 

  مثَّ أحياه؟: ومل يقل » ثُمَّ بََعثَُه «  -تبارك وتعاىل  -ما احلكمة يف قوله : ن قيل فإ
حّياً ، عاقالً ، فامهاً ، مستعداً للنظر ، واالستدالل : يدلُّ على أنه عاد كما كان أوَّالً » بََعثَُه « : أن قوله : فاجلواب 

  .مثَّ أحياه ، مل حتصل هذه الفوائد : ، ولو قال 
  .كم يوماً ، أو وقتاً : منصوٌب على الظرف ، ومميِّزها حمذوٌف تقديره » كَْم « : ه قول

مبعىن » يوماً أَْو بَْعَض َيْومٍ « : يف قوله » أَوْ « ، واجلملة يف حملِّ نصب بالقول ، والظاهر أنَّ » لَبِثَْت « والناصب له 
  .هي للشك : لإلضراب ، وهو قول ثابت ، وقيل » َبلْ « 
  لفص

إنه كذب : من اخلوارق ما ميكن يف حالة ، ومن الناس من يقول يف قصة أهل الكهف ، والعزير : قال ابن اخلطيب 
اإلخبار عن الشيء على خالف ما هو : على معىن وجود حقيقة الكذب فيه ، ولكنه ال مؤاخذة به ، وإالَّ فالكذب 

إنَّ األنبياء ال يعصمون عن السَّهو والنِّسيان ، : أن يقال عليه ، وذلك ال خيتلف بالعمل ، واجلهل؛ فعلى هذا جيوز 
  .والقول األوَّل أصحُّ 

ما لبثَت يوماً أو بعض يوم ، بل : هذه اجلملة على مجلٍة حمذوفٍة ، تقديره » بل « عطفت » قَالَ َبلْ لَبِثْتَ « : قوله 
  .باإلدغام : يف مجيع القرآن الكرمي ، والباقون  بإظهار الثَّاء: وقرأ نافع ، وعاصم ، وابن كثري . لبثت مئة عام 

  كم لبثت: فصل فيمن قال 
أمجعوا على أن ذلك القائل هو اهللا تعاىل؛ ألنَّ ذلك اخلطاب كان مقروناً باملعجز ، وألنه بعد اإلحياء شاهد من 

  .اهللا تعاىل أحوال محاره ، وظهور البلى يف عظامه ، ما عرف به أنَّ تلك اخلوارق مل تصدر إالَّ من 
  .مسع هاتفاً من السماء ، يقول له ذلك : وقيل 
  .نيبٌّ : خاطبه جربيل ، وقيل : وقيل 
  .مؤمٌن شاهده من قومه عند موته ، وعمِّر إىل حني إحيائه : وقيل 

ِشزَُها ثُمَّ وانظر إِلَى العظام كَْيَف ُنْن{ : ، لقوله تعاىل  -عز وجل  -واألظهر أنَّ القائل هو اهللا : قال القرطيب 
  .} َنكُْسوَها لَْحماً 

إنه تعاىل كان عاملاً بأنه كان َمْيتاً ، وامليِّت ال ميكنه بعد أن صار حّياً أن يعلم مدَّة موته طويلةً كانت أم : فإن قيل 
  قصريةً؛ فأليِّ حكمٍة سأله عن مقدار املدة؟

على } لَبِثُْت َيْوماً أَْو َبْعضَ َيْومٍ { : ارق ، بقوله أنَّ املقصود منه التنبيه على حدوث ما حدث من اخلو: فاجلواب 
أنه أماته ضًحى ، وأحياه بعد املائة قبل غروب الشمس؛ فظن أنَّ اليوم مل يكمل : حسب ظنِّه؛ كما روي يف القصة 

ى ما توهَّموه ، ووقع عل]  ١٩: الكهف [ } قَالُواْ لَبِثَْنا َيْوماً أَْو بَْعَض َيْومٍ { : ، كما حكي عن أصحاب الكهف 
  .يف ظنِّهم 

وإمنا قالوا ذلك؛ بناًء على ]  ٨١: يوسف [ } ياأبانا إِنَّ ابنك سََرَق َوَما شَهِدَْنآ إِالَّ بَِما َعِلْمَنا { وقول إخوة يوسف 
  .إخراج الصُّواع من رحله 



إذا وقع » لَْم « أنَّ املضارع املنفيَّ ب : م هذه اجلملة يف حملِّ نصب على احلال ، وزعم بعضه} لَْم َيَتَسنَّهْ { : قوله 
  ]الطويل : [ حاالً ، فاملختار دخول واو احلال؛ وأنشد 

  َولَْم َتكْثُرِ القَتْلَى بَِها ِحنيَ ُسلَِّت... بِأَْيِدي رَِجالٍ لَْم َيِشْيُموا سُُيوفَُهْم  -١٢٠١
وهذان الزَّعمان غري صحيحني؛ ألنَّ االستعمالني . ملَّا أنَّ األوىل نفي املضارع الواقع حاالً مبا ، و: وزعم آخرون 

، ]  ١٧٤: آل عمران [ } فانقلبوا بِنِْعَمٍة مَِّن اهللا َوفَْضلٍ لَّْم َيْمَسْسُهْم سواء { : واردان يف القرآن ، قال تعاىل 
  }أَْو قَالَ أُْوِحَي إِلَيَّ وَلَْم يُوَح إِلَْيهِ َشْيٌء { : وقال تعاىل 

  .مع الواو ودوهنا » مل « فجاء النفي ب ]  ٩٣: م األنعا[ 
  :ومل يعد الضَّمري إالَّ مفرفاً ، قلنا فيه ثالثة أوجٍه » طََعاِمَك وَشرَابَِك « قد تقدَّم شيئان ، ومها : فإن قيل 
[ احد؛ حىت كأنه أهنا ملَّا كانا متالزمني ، مبعىن أنَّ أحدمها ال يكتفى به بدون اآلخر ، صارا مبنزلة شيء و: أحدمها 

  .فانظر إىل غذائك : ] قال 
. أنَّ الضمري يعود إىل الشَّراب فقط؛ ألنه أقرب مذكور ، ومثَّ مجلة أخرى حذفت لداللة هذه عليها : الثاين 

فاْنظُْر إِىل «  -رضي اهللا عنه  -وانظر إىل طعامك مل يتسنَّه ، وإىل شرابك مل يتسنَّه ، وقرأ ابن مسعود : والتقدير 
، أو يكون سكت عن تغيُّر الطعام؛ تنبيهاً باألدىن على األعلى ، وذلك أنه إذا مل » طََعاِمَك وهذا شَراُبك مل يتسنه 

  .يتغيَّر الشراب مع نزعة النَّفس إليه ، فعدم تغيُّر الطعام أوىل ، قال معناه أبو البقاء 
  ]الكامل : [ قاء؛ وأنشد أبو الب -أيضاً  -أنه أفرد يف موضع التثنية ، قاله : الثالث 
  أَْو ُسنَْبلٍ كُِحلَْت بِِه فَاْنَهلَِّت... فَكَأَنَّ يف الَْعْيَنْينِ َحبَّ قََرْنفُلٍ  -١٢٠٢

  .وليس بشيٍء 
،  فأمَّا قراءهتما. بإثباهتا يف احلالني : باهلاِء وقفاً ، وحبذفها وصالً ، والباقون » لَمْ َيَتَسنَّْه « : وقرأ محزة ، والكسائي 

  :فاهلاُء حتتملُ وجهني : وأمَّا قراءةُ اجلماعِة . فاهلاُء فيها للسكِت 
[ للسكت ، وإمنا أُثبتت وصالً إِجراًء للوصل جمرى الوقف ، وهو يف القرآن كثٌري ،  -أيضاً  -أن تكون : أحدمها 

على قولنا إِنَّ الَمها احملذوفة » ِة السََّن« إِمَّا مشتقاً من لفظ : فعلى هذا يكون أصل الكلمة ] سيمرُّ بك منه مواضع 
أُْبدِلَِت » سَاَنْيتُ « : ؛ وعلى هذه اللغة قالوا » ُسَنيَّة َوَسنَوات « : واٌو ، ولذلك ُتَردُّ يف التصغري واجلمع؛ قالوا 

  ]امل الك: [ أَْسَنَت القوُم إذا أصابتُهمُ السََّنةُ؛ قال الشاعر : الواو ياًء؛ لوقوعها رابعةً ، وقالوا 
  َورَِجالُ َمكَّةَ ُمْسنُِتونَ ِعَجاُف. . ...  - ١٢٠٣

أَْسُنووا ، فأَْبدلوها كما أَْبدلُوها يف ُتجاه وُتخمة؛ كما تقدَّم : سنوات فقلبوا الواو تاًء ، واألصلُ : ويقولون يف مجعها 
  .َيَتسَنَّى فُحِذفت األلف جزماً : ، فأصله 

يَتَسنَُّن ، بثالٍث : ، واألصلُ ]  ٢٨: احلجر [ } َحَمإٍ مَّْسُنونٍ { غُري ، ومنه وهو املت» َمْسُنون « وإما من لفظ 
قصَّيُت ، : تظنَّى ، ويف قصَّصت أظفاري : نونات ، فاْسُتثْقل توايل األَمثال ، فأَبدلنا األخرية ياًء؛ كما قالوا يف تظنَّن 

ألنَّ « : ُحِذفت جزماً ، قاله أبو عمرو ، وخطَّأَه الزجاج ، قال مث أبدلنا الياء ألفاً؛ لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها ، مث 
  .» املصبوُب على سنن الطريق : املسنونَ 

تغيَّر ، وهذا وإِنْ كان صحيحاً معًنى ، فقد َردَّ عليه : أي » هو مأخوذٌ من أَِسن املاُء « : وُحِكَي عن النقَّاش أنه قال 
. لكان ينبغي حني منه تفعَّل ، أَنْ يقال تأسََّن » أَِسَن املاُء « ، إذ لو كان مشتقاً من النحاةُ قوله؛ ألنه فاِسٌد اشتقاقاً 

إىل موضع المها ،  -وهي اهلمزة  -أنه ميكُن أن يكون قد قُلبت الكلمةُ بأن أُخِّرت فاؤها : وميكن أَنْ ُيجاب عنه 



مث » اْستَْهزا « : ، ويف استهزأ » قََرا « : ، كقوهلم يف قرأ  َيَتَسنَّأ ، باهلمزة آخراً ، مثَّ أُبدلت اهلمزةُ ألفاً: فبقي 
  .ُحذفت جزماً 

أيضاً ، ولكن يف لغِة من جيعلُ المها » َسَنة « أن تكون اهلاُء أصالً بنفسها ، ويكونُ مشتقاً من لفظ : والوجه الثاين 
ُسَنْيهةٌ ، وُسَنْيهَاتٌ : التصغري والتكسري ، قالوا ُسَنْيهة ، يدلُّ على ذلك : احملذوفة هاًء ، وهم احلجازيون ، واألصلُ 

  :، وَسانَْهُت؛ قال شاعرهم 
  وَلَِكْن َعَراَيا ِفي السِّنَِني اجلََواِئحِ... َولَْيَسْت بَِسهَْناٍء َوالَ ُرَجبِيٍَّة  -١٢٠٤
رِّ السنني عليه ، بل بقي على حاِلِه ، وهذا أَوْلَى مل يتغيَّر َمب: إِنَُّه من لفظ السََّنة ، أي : على قولنا » مل َيَتَسنَّْه « ومعىن 

مل : ؛ ألنه يصري املعىن » أَْسَنى ُيسْنِي ، إذا َمَضْت عليه ِسُنون : ِمْن قولك « : من قول أَيب البقاء يف أثناء كالمه 
  .متضِ عليه ِسُنون ، وهذا خيالفه اِحلسُّ ، والواقع 

  .» مل يََتَسنَّْه « : ْدغَام التَّاِء يف السِّنيِ ، واَألْصلُ بإِ» لَْم َيسَّنَّْه « وقرأ أَُبّي؛ 
: َيَتَسمَُّعونَ؛ فأُدغم ، وقرأ طلحة بن مصرٍف : ، واألصل ]  ٨: الصافات [ } الَّ َيسَّمَُّعونَ إىل املإل { : كما قُرِئ 

  .» ِلِمئَِة َسَنٍة « 
فانظر إىل { : ِمْن حقِّه أن يذكر عقيبه ما يدل على ذلك وقوله كان } َبلْ لبثت مائة عام { : ملا قال تعاىل : فإن قيل 

ال يدلُّ على أنه لبث مائة عامٍ ، بل يدلُّ ظاهراً على قول املسؤول إنه لبث يوماً أو } طََعاِمَك َوشََرابَِك لَْم يََتَسنَّْه 
  .بعض يوماً 

وانظر إىل { : هذه الشبهة ، فلما قال تعاىل فاجلواب أنه ذكر ذلك ليعظم اشتياقه إىل طلب الدَّليل الذي يكشف 
فرأى احلمار صار رميماً وعظاماً خنرة ، فعظُم تعجبه من قُدرة اهللا تعاىل؛ فإنَّ الطعاَم ، والشراب يسرع } ِحَمارِكَ 

اُب ، وما يبقى التغري إليهما ، واحلماُر رمبا بقي دهراً طويالً عظيماً ، فرأى ما ال يبقى باقياً ، وهو الطعاُم ، والشَّر
  .غري باقٍ ، وهو العظاُم فعظُم تعجبه من قدرة اهللا تعاىل ، ومتكّنت احلجةُ يف قلبه ، وعقله 

معناه أَنَّه عرَّفه طُول مدة موته ، بأن شاهد انقالب الِعظام النخرة حّياً يف احلال ، فإنه } وانظر إىل ِحَمارَِك { : قوله 
  .لى ذلك قاِدٌر على أَنْ ُيميته مائة عام ، مث ُيحْييه إذْ شاهد ذلك ، عِلَم أن القادر ع

إنَّ القاِدَر على إحياء العِظام النخرة ، قاِدٌر على أَنْ جيعل احلمار عظاماً خنرة يف احلال ، وحينئٍذ ال ميكن : فإن قيل 
  .االستدالل بعظام احلمار على طُول مدة املوت 

إنَّهُ : قال الضحاك . » َبلْ لَبِثَْت مائةَ عامٍ « : ة معجزةٌ دالَّةٌ على صدق قوله أَنَّ انقالب الِعظام إىل احليا: فاجلواب 
  .تعاىل بعثُه شاّباً أسود الرأس ، وبنو بنيه شيوٌخ بيض اللِّحى ، والرُّؤوس 

  :فيه ثالثة أوجه » َولَِنْجَعلََك « : قوله 
  .ولنجعلك فعلنا ذلك : أنه متعلٌق بفعلٍ حمذوٍف مقدَّرٍ بعده ، تقديره : أحدها 
  .فعلنا ذلك ، لتعلََم قُْدرتنا ولنجعلك : أنه معطوٌف على حمذوٍف تقديره : الثاين 

  .وانظر إىل ِحمارِك ، لنجعلََك : أن الواو زائدة والالُم متعلقةٌ بالفعلِ قبلها ، أي : الثالث 

ظر إىل ِحمارك لنجعلك آيةً للناسِ ، كان النظُر إىل وهذا املعىن غري مطلوبٍ من الكالمِ؛ ألنه لو قال فان: قال الفرَّاء 
ولنجعلك آيةً فعلنا ما فعلنا ، من : كان املعىن [ » َولَِنْجَعلََك آَيةً « : احلمار شرطاً ، وجعله آية جزاًء أَمَّا ملَّا قال 

مؤخر بعد » َولَِنْجَعلََك « :  إن قوله: وليس يف الكالمِ تقدٌمي وتأخٌري ، كما زعم بعضهم؛ فقال . اإلماتة ، واإلحياء 



، وأَنَّ اَألنظارَ الثالثةَ منسوقةٌ بعضها على بعضٍ ، فُِصل بينها هبذا اجلاّر؛ ألنَّ } وانظر إِلَى العظام { : قوله تعاىل 
منصوبٌ وهذه الالُم الُم كي ، والفعلُ بعدها . الثالث ِمْن متامِ الثاين ، فلذلك مل جتعل هذه العلةُ فاصلةً معترضةً 

مفولٌ ثاٍن؛ ألنَّ اجلَْعلَ » آية « و . وهي وما بعدها من الفعلِ يف حملِّ جرٍّ على ما سبق بياُنُه غري مرٍة » أَنْ « بإضمار 
: للعهِد ، إِنْ َعَنى هبم بقيةَ قوِمِه ، وقيل : يف الناس ، قيل » أَلْ « صفةٌ آليٍة ، و » ِللنَّاسِ « و . التصيري : هنا مبعىن 

  ] .نس ، إِنْ َعَنى هبم مجيع بين آدم للج
  .} وانظر إِلَى العظام { : قوله 

إِنَّ اهللا أَْحَيا رأسُه : أراد هبا عظام الرجلِ نفسه ، قالوا : أكثر املفسرين على أن املراد بالعظام محاُره ، وقال آخرون 
م نفسه فرآها جتتمُع ، وينضمُّ بعضها إىل بعضٍ وعينيه ، وكانت بقيةُ بدنه ، عظاماً خنرةً ، فكان ينظُر إىل أَجزاء عظا

وكان يرى محاَره واقفاً كما ربطه حني كان حّياً مل يأكل ، ومل يشرب مائة عام ، وتقدير الكالم على هذا الوجه 
  :وانظر إىل عظامك؛ وهو قولُ قتادة ، والرَّبيع ، وابن زيٍد ، وُضعِّف ذلك بوجوه 

إمنا يليُق مبن ال يرى أثر التغري يف نفسه ، فيظن أنه كان ناِئماً يف بعض » َيْوَما أَْو َبْعضَ َيْومٍ لَبِثُْت « أَنَّ قوله : منها 
  .يومٍ ، وأَمَّا من شاهد بعض أجزاِء بدنه متفرقةً ، وعظاُمه رميمة خنرةً ، فال يليُق به ذلك 

 -أيضاً  -كانت اِإلماتةُ راجعةً إىل كله ، فاجمليب  ومنها أنه خاطُبه ، وأَجاب ، واجمليب ، هو الذي أَماتُه اُهللا ، فإذا
  .الذي بعثه اُهللا ، جيب أن يكون مجلة الشَّخص 

  .يدلُّ على أَنَّ تلك اجلملة أَحياها ، وبعثها } فَأََماَتُه اهللا ِمئَةَ َعامٍ ثُمَّ َبَعثَُه {  -تعاىل  -ومنها أَنَّ قوله 
« وصاحُب احلالِ الضمُري املنصوبُ يف » نُْنِشُزها « ، والعاملُ فيها  منصوٌب نصَب اَألحوال» كَْيَف « : قوله 

إذ االستفهاُم له صدُر الكالم ، فال يعملُ فيه ما قبله ، هذا هو القولُ » انظُْر « ، وال يعملُ يف هذا احلالِ » ُنْنِشزُها 
  .يف هذه املسألة ، ونظائرها 

نُْنِشُزها ، وال جيوز أن » كيف « ، والعاملُ يف » العِظَامِ « وِضعِ احلالِ من يف م» كيف ُنْنِشزُها « : وقال أبو البقاء 
، ولذلك » كَْيَف « ألنَّ هذه مجلة استفهام ، واالستفهاُم ال يقُع حاالً ، وإمنا الذي يقُع حاالً » انظُْر « يعمل فيها 

  ؟» زيداً؛ أقائماً أم قاعداً  كيف ضََرْبَت« : ُتْبَدلُ منه احلالُ بإعادة حرِف االستفهامِ ، حنو 
» الِعظَامِ « بدالً ِمَن » كَْيَف نُْنِشُزها « أَنْ تكونَ مجلةُ : والذي َيقَْتِضيه النظُر الصحيحُ يف هذه املسألة ، وأمثاهلا 

عليُق ، كقوله ، وجيوُز فيها الت» إِلَى « البصرية تتعدَّى ب » نظر « فيكونَ يف حملِّ َجرٍّ أو حملِّ نصبِ ، وذلك أنَّ 
  :تعاىل 

فتكونُ اجلملةُ يف حملِّ نصبٍ؛ ألنَّ ما يتعدى حبرف ]  ٢١: اإلسراء [ } انظر كَْيَف فَضَّلَْنا َبْعَضُهْم على بَْعضٍ { 
إىل حال العظام ، : وال ُبدَّ ِمْن حذف مضاٍف؛ لتِصحَّ البدليَّة ، والتقدير . اجلرِّ يكونُ ما بعده يف حملِّ نصبٍ به 

َعَرفُْت « : ، على حذٍف تقديُرُه » زَْيداً « هو بدلٌ من » أَُبو َمْن « أبو َمْن ُهَو؟ ف : َعرفُْت زيداً : ُه قوهلم ونظُري
واالستفهاُم يف بابِ التعليقِ ، ال ُيراد به معناه؛ بل جرى يف لسانِهم ُمعلَّقاً عليه ، حكُم اللفِظ دونَ . » ِقصَّةَ زَْيٍد 
فاللفظُ كالنداء يف مجيعِ » اللُهمَّ اغِفرْ لنا أَيَُّتها الِعَصاَبةُ « : يف االختصاص ، حنو » أي « نظُري ] هو [ املعىن ، و 

  .أَحكامه ، وليس معناه عليه 
ا كذلك؛ إالَّ أَنَّه: بضم النون ، وكسر الشِّني ، والراِء املُهملِة ، والباقُون » نُْنِشُزَها « : وقرأ أبو عمروٍ ، واحلرميَّان 

كذلك؛ إال أهنا بالزاي : بفتح النوِن ، وضمِّ الشِّني ، والراِء املهملِة أيضاً والنخعّي : وابن عباسٍ . بالزاي املُْعجمة 
  .املعجمِة ، ونُِقل عنه أيضاً ضمُّ الياِء ، وفتِحها مع الراِء ، والزاي 



ثُالَثّياً ، وفيه » َنَشر « فَِمْن : ْحَياهم ، وأمَّا قراءةُ ابن عباس أَ: مبعىن » أَنَشَر اُهللا املوتى « فمن : فأَمَّا قراءة احلرمّيني 
  :حينئٍذ وجهان 

  .أَنْ يكون مبعىن أَفعلَ ، فتتحدَ القراءتان : أحدمها 
، حنو أيضاً مطاوِع أَْنَشَر » َنَشَر « يَبُسطها باِإلحياء ، ويكونُ : طَوى ، أي : ِضدَّ » َنَشَر « أَنْ يكونَ ِمْن : والثاين 

أَْنَشَر اهللا امليَت ، فََنَشَر ، فيكونُ املتعدي ، والالزُم بلفٍظ واحٍد؛ إالَّ أنَّ كونه مطاوعاً ال يَُتصَوَّر يف هذه اآليِة : 
» َنَشر « الكرمية؛ لتعدِّي الفعل فيها ، وإنْ كان يف عبارة أيب البقاء رمحه اهللا يف هذا املوضع بعُض إهبامٍ؛ وِمْن جميء 

  ]السريع : [ اً قوله الَزِم
  َيا َعَجباً ِللَْميِِّت النَّاشِرِ... َحتَّى َيقُولَ النَّاُس ِممَّا َرأَْوا  -١٢٠٥
{ : ُنحْييها ، يقال أنشر اهللا امليَت ونشَرُه ، قال تعاىل : واملراد بقوله ننشرها ، أي . حَيَِي : ِمْن َنشَر؛ مبعىن : فناِشر 

َمن ُيحيِي العظام َوِهَي َرمِيٌم قُلْ { : وقد وصف اهللاُ الِعِظام باِإلحياِء يف قوله ]  ٢٢: عبس [ } ثُمَّ إِذَا َشآَء أَنَشَرهُ 
  ] . ٧٩،  ٧٨: يس [ } ُيحْيِيَها الذي أَنَشأََهآ 

أِة ، وهو وهو املرتفع ، ونشوُز املر» َنْشُز اَألْرضِ « : وهو االرتفاُع ، ومنه » النَّْشزِ « وأَمَّا قراءةُ الزَّاي فمن 
  .ُيحرِّك الِعظام ، ويرفعُ بعضها إىل بعضٍ لِإلحياء : ارتفاعها عن حاهلا إىل حالٍة أُخرى ، فاملعىن 

َوَيقْلَُق عندي أَنْ يكونَ النشوُز رفَع الِعظَامِ بعضها إىل بعضٍ ، وإمنا النشوزث االرتفاُع قليالً قليالً « : قال ابن عطية 
، فاملعىن « أَْنَشزُوا ، فَأَْنَشزوا » و « َنَشَز نَاُب الَبِعري » : لعربِ ، َتجده كذلك؛ ومنه وانظر استعمال ا« : ، قال » 

  .فجعل ابُن عطية النشوَز ارتفاعاً خاّصاً » هنا على التدرُّج يف الفعلِ 

وَمْن . مبعىن » أَْنشََزه « و » َشزه َن« : ، يقال » َنَشزَ « ، وَمْن فََتحها ، فَِمْن » أَْنَشَز « وَمْن َضمَّ النونَ جعلُه ِمْن 
: ورجَّح بعضهم قراءة الزاي على الراء ، بِأَنْ قال . من النَّشْأَِة » نُْنِشئُها « وقرأ أُيبّ . قرأَ بالياِء ، فالضمريُ هللا تعاىل 

؛ إذ هو مبعىن االنضمام دونَ الِعظاُم ال ُتحَْيا على االنفراِد؛ بل بانضمام بعِضها إىل بعضٍ ، والزاُي أَْوىل هبذا املعىن
َمن { : وهذا ليس بشيٍء؛ لقوله . هذا عظٌم حيٌّ : اِإلحياِء ، فاملوُصوُف باِإلحياِء الرجلُ دونَ العظامِ ، وال يقال 

  ] . ٧٨: يس [ } ُيحيِي العظام َوِهَي َرمِيٌم 
قائمةً مقاَم » أَلْ « من احلمارِ ، أو تكونُ  :أي؛ العظامِ منه ، أي » الِعظام « : وال ُبدَّ من ضمريِ حمذوٍف من قوله 

  .عظامِ محارِك : اِإلضافة ، أي 
: [ وهو من باب أَْعطَى ، وهذا من االستعارة ، ومثله قول لبيٍد » َنكُْسوها « مفعولٌ ثاٍن لِ » لَْحماً « : قوله 

  ]البسيط 
  اكَْتَسْيُت ِمَن اِإلْسالَمِ سِْرَباالَحتَّى ... احلَْمُد ِللَِّه إِذْ لَْم َيأِْتيين أَجَِلي  -١٢٠٦

  :قوالن » تَبيَّن « يف فاعل » فَلَمَّا َتَبيََّن « : قوله 
« : فلمَّا تبيَّن له كيفيةُ اِإلحياِء اليت استقر هبا ، وقدَّره الزخمشريُّ : ُمضمٌر ُيفَسِّره سياُق الكالمِ ، تقديُرُه : أحدمها 

  .يعين ِمْن أَْمرِ إِحياِء املوتى ، واألَوَّلُ أَوْلَى؛ ألنَّ قوةَ الكالمِ تِدلُّ عليه خبالِف الثاين »  فلمَّا تبيَّن له ما أَْشكَل عليه
أَْعلَمُ « يطلُُب فاعالً ، و » تََبيَّن « أن تكون املسألةُ من بابِ اِإلعمالِ ، يعين أن :  -وبه بدأ الزخمشري  -: والثاين 

يصلُح أَنْ يكونَ فاعالً لتبيَّن ، ومفعوالً ألعلَُم ، فصاَرتِ » على كُلِّ َشيٍء قَِديٌر  أَنَّ اَهللا« يطلُب مفعوالً ، و » 
فلمَّا تبيَّن له أَنَّ اهللا على كل شيٍء قدير : مضمٌر تقديره » تبيَّن « وفَاِعلُ : املسألةُ من التنازع ، وهذا نصُّه ، قال 

َضرََبنِي ، وَضرَْبُت « : فُحذف اَألوَّل؛ لداللِة الثاين عليه ، كما يف قوهلم أَْعلَُم أَنَّ اَهللا على كل شيء قديٌر ، : قال 



فجعله ِمْن باب التنازع وجعله من إعمال الثاين ، وهو املختاُر عند البصريني ، فلمَّا أعملَ الثاين ، أَْضَمرَ يف » زَْيداً 
: كان يلَزُم اِإلضمارُ يف الثاين بضمريِ املفعول ، فكأنه قال  األَولِ فاعالً ، وال جيوُز أَنْ يكونَ من إعمال اَألولِ؛ ألنه

َهآُؤمُ { ]  ٩٦: الكهف [ } آتوين أُفْرِغْ َعلَْيِه ِقطْراً { : ومثله يف إعمال الثاين . فلمَّا تبيَّن له ، قال أعلمه أن اهللا 
  .ملا ذكرت ]  ١٩: احلاقة [ } اقرؤا ِكتَابَيْه 

دَّ عليه بأنَّ شرط اِإلعمالِ على ما نصَّ عليه النحويون اشتراُك العاملَنيِ ، وأَْدىن ذلك حبرِف العطِف إِالَّ أَنَّ أبا حيَّان ر
« فإنَّ » جاءين َيْضَحكُ زيٌد « : أو يكونُ العاملُ الثاين معموالً لألول ، حنو  -حىت ال يكون الفصلُ معترباً  -

ضمرياً؛ حتَّى ال يكونَ الفعلُ » يضحك « : ، أو يف » جاءين « : فيجعل يف » جاءين « حالٌ عاملها » َيْضَحكُ 
  »آُتونِي أُفْرِغْ َعلَْيِه ِقطْراً « فاصالً ، وال َيرُد على هذا جعلُُهم 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

[ } َوإِذَا قِيلَ لَُهْم َتَعالَْواْ َيْسَتْغِفْر لَكُمْ َرسُولُ اهللا { ]  ١٧٦: النساء [ } َيْسَتفُْتوَنَك قُلِ اهللا ُيفِْتيكُْم ِفي الكاللة { 
من باب اِإلعمال؛ ألنَّ هذه العوامل مشتركةٌ بوجٍه ما ]  ١٩: احلاقة [ } َهآُؤُم اقرؤا ِكَتابَيْه { و ]  ٥: قون املناف

من وجوِه االشتراِك ، ومل ُيْحَصرِ االشتراكُ يف العطِف وال الَعَملِ ، فإذا كان على ما نصُّوا ، فليس العاملُ الثاين 
« جواُب » قال « ، وال بغريه ، وال هو معمولٌ لألول؛ بل هو معمولٌ لقال ، و ُمْشتركاً مع األولِ حبرِف العطِف 

على هذا القول خمفوٌض بالظرف » تبيَّن « إهنا ظرٌف ، و : إن قلنا » لَمَّا « إنَّها حرٌف ، وعاملةٌ يف : إِنْ قلنا » لَمَّا 
ِحَني جاء قتلُْت « ، وال » لَمَّا جاء ضربت زيداً « ، وال »  لَْو َجاَء قََتلُْت زيداً« : ، ومل يذكر النحاةُ التنازع يف حنو 

يعين  -» أَكَْرْمُت أَهْنُت زيداً « : ، ولذلك حكى النحاةُ أَنَّ العرَب ال تقول » إذا جاء قتلُت زيداً « ، وال » زيداً 
م يف عبارِتِه ، واحلذُف ينايف وقد ناقَض قوله؛ حيثُ جعل الفاعل حمذوفاً ، كما تقدَّ -لعدم االشتراِك بني العاملني 

احلذَف فهو قول الكسائيِّ؛ ألنه ال ُيجيزُ » وفاِعلُ تبيَّن ُمْضَمٌر « : اِإلضماَر ، فإنْ كان أرادَ باِإلضمار يف قوله 
  ]الطويل : [ إضماَر املرفوع قبل الذكر فيدَّعي فيه احلذف ، وُينشد 

  رَِجالٌ فََبذَّْت َنْبلَُهْم َوكَِليُب... َها َتَعفََّق بِاَألْرطَى لََها وَأََراَد -١٢٠٧
  ]البسيط : [ وهلذا تأويل مذكوٌر؛ وُردَّ عليه بالسماع قال القاِئلُ 

  أَْزَمانَ كُْنُت َمُنوطاً بِي َهًوى َوِصبَا... َهَوْيَننِي َوَهوَْيُت اخلُرَّدَ الْعُُرَبا  -١٢٠٨
 -انتهى ما ُردَّ به عليه ، قال شهاب الدِّين .  اِإلناث ، من غري حذٍف فجاءَ يف األَوَّل بضمري» َهَوْينَنِي « : فقال 

  .وفيه نظٌر ال خيفى  -رمحه اهللا 
من » ُيَبيِّن « وابُن السََّمْيفع . مبنياً للمفعولِ ، والقائُم مقاَم الفاعلِ ، اجلارُّ واجملرورُ بعَده » ُتُبيِّن « : وقرأ ابن عبَّاس 

  .ولِ ، والقائُم مقامه ضمُري كيفية اِإلحياء أو اجلارُّ واجملروُر غري تاء مبنياً للمفع
» اْعلَمْ « : ويف فاعله على قراءة محزة والكسائي . مبنّياً للفاعلِ » قال « : اجلمهوُر على } قَالَ أَْعلَُم { : قوله 

  :قوالن » َعِلَم « أمراً من 
  .قال اهللاُ تعاىل أو امللُك لذلك املارِّ اْعلَْم : املَِلك ، أي  أنه ضمٌري يعوُد على اهللاِ تعاىل أو على: أظهرمها 

  ]البسيط : [ أنه ضمٌري يعوُد على املارِّ نفسه ، نزَّل نفسه منزلة األجنيب ، فخاطبها؛ ومنه : الثاين 
  .. .َودِّْع أَُماَمة إِنَّ الرَّكَْب ُمرَْتِحلُ  -١٢٠٩
  ]املتقارب : [ وقوله 
  . . .. . .يْلَُك َتطَاَولَ لَ -١٢١٠

كأنه : يعين » اعلم يا عبد اهللا ، وُيسَمَّى هذا التجريدَ : كما تقول لنفسك « : يعين نفسه ، قال أبو البقاء رمحه اهللا 
  .َجرَّد من نفسه ُمَخاطباً خياِطُبه 

: قال املارُّ : املارِّ ، أي  ضمُري» قال « وهي قراة اجلمهور ففاعل ] للمتكلم [ مضارعاً » أَْعلَُم « وأمَّا على قراءِة 
إمَّا ضمُري املصدرِ من الفعلِ ، وإمَّا : والقائُم مقام الفاعل . مبنّياً للمفعولِ » ِقيل « : وقرأ اَألعمُش . أعلُم أنا 

  .اجلملةُ اليت بعده ، على حسبِ ما تقدَّم أول السورة 



« : وقرأ اجلعفّي عن أيب بكر ] مضارعاً » أَْعلَُم « : قون على األَمر ، والبا» اعلْم « : وقرأ محزةُ ، والكسائيُّ [ 
  ما هو؟» قال « ، والكالُم فيها كالكالمِ يف قراءِة محزة والكسائي بالنسبِة إىل فاعل » أَْعلََم « أَمْراً من » أَْعِلْم 

  }فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه { : فصلٌ يف معىن قوله 
ملا اتضح له عياناً ما كان مستنكراً يف قدرة اهللا عنده قبل عيانه ، : أي » ا تبيََّن لُه فلمَّ« : معىن قوله : قال الطربيُّ 

وهذا خطأٌ؛ ألنه ألزم ما ال يقتضيه اللفظ ، وفسر على القول الشاذِّ ، وهذا عندي : قال ابن عطيَّة . أَعلُم : قال 
بعثه االعتباُر؛ كما يقول املؤمُن إذا رأى شيئاً غريباً  ليس بإِقرارٍ مبا كان قبل ينكره ، كما زعم الطربيُّ ، بل هو قولٌ

معناه أعلم هذا الضرب من العلمِ الذي مل أكُن : وقال أبو علّي . الَ إِلَه إِالَّ اُهللا ، وحنو هذا : من قدرة اهللا تعاىل 
  .أَْعلَمه 

  .ين حمذوٌف على ما تقّدم من اخلالف يف حملّ نصب ، سادَّةً مسد املفعولني ، أو األَوَّل والثا» أَنَّ اهللا « و 

قَلْبِي قَالَ فَُخذْ أَْرَبَعةً ِمَن الطَّيْرِ َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َربِّ أَرِنِي كَْيَف ُتْحيِي الَْموَْتى قَالَ أََولَْم ُتْؤِمْن قَالَ َبلَى وَلَِكْن ِلَيطَْمِئنَّ 
  ) ٢٦٠(َبلٍ ِمْنُهنَّ ُجزًْءا ثُمَّ اْدُعُهنَّ َيأِْتيَنكَ َسْعًيا َواْعلَْم أَنَّ اللََّه َعزِيزٌ َحكِيٌم فَُصْرُهنَّ إِلَْيَك ثُمَّ اجَْعلْ َعلَى كُلِّ َج

  .هذه القصة الثالثة الدالَّةُ على صحَّة البعث 
  :ثالثةُ أوجه » إذْ « يف العامل يف 

  .ه ذلك قال له ربَّه وقَت قول: ، أي } أَوَلَْم ُتْؤِمن { : أنه قال : أظهرها 
  .أمل تر إذ قال إبراهيم : أي » أَلَْم َتَر « أنه : والثاين 

» ربِّ « و . على هذين القولني مفعولٌ به ، ال ظرٌف » إِذْ « واذكر قاله الزجاح ف : أنه مضمٌر تقديره : والثالث 
  .لفصيحةُ ، وُحِذف حرُف النداِء منادى مضاٌف لياِء املتكلم ، ُحذفَْت؛ استغناًء عنها بالكسرِة قبلَها ، وهي اللغةُ ا

 -هنا  -والرؤية ]  ١٢٨: البقرة [ } َوأَرَِنا { : تقدَّم ما فيه من القراءات ، والتوجيه يف قوله » أَرِنِي « : وقوله 
لة بصرية تتعدَّى لواحٍد ، وملَّا دخلَْت مهزةُ النقل ، أكسبته مفعوالً ثانياً ، واألولُ ياُء املتكلم ، والثاين اجلم

أََما « : البصرية ، ومن كالمهم » َنظر « البصرية ُتَعلَّق ، كما تعلق » رأى « االستفهامية ، وهي معلقة للرؤية و 
  .» َتَرى أَيُّ بَْرقٍ َهُهَنا 

كَْيفَ { : إمَّا على التشبيه بالظرف ، وإمَّا على التشبيه باحلال ، كما تقدَّم يف قوله : يف حملِّ نصب » كَْيَف « و 
بأي حالٍ ُتحْيي املوتى ، وهو تفسُري معًنى ، : وقدَّره مكي » ُتحيي « والعاملُ فيها ] .  ٢٨: البقرة [ } َتكْفُُرونَ 

  .ال إعرابٍ 
االستفهاُم بكيف ، إمنا هو سؤالٌ عن حالةِ شيٍء موجوٍد متقرر الوجوه عند السائل ، واملسؤول؛ حنو : قال القرطيبُّ 

كيف ثوُبَك؟ وكيف زيٌد؟ فإِنَّما للسؤال عن : ومىت قلت : كيف نسج الثوب؟ وحنو هذا كيف علم زيد؟ و: قولك 
كيف ِشئَت فكُنْ : خرباً عن شيٍء شأنه أَنْ ُيْستفهم عنه بكيف ، حنو قولك » كَْيَف « حالٍ من أحواله ، وقد تكون 

هذه اآلية إِنَّما هي استفهاٌم عن هيئة اِإلحياء ،  يف» كَْيَف « ، و » كَْيَف كان َبْدُء الَوْحي « : ، وحنو قول البخارّي 
واإلحياُء متقرٌِّر ، ولكن ملَّا وجدنا بعض املنكرين لوجود شيٍء ، قد يعربون عن إنكاره باالستفهام عن حالة ذلك 

رفع هذا اجلبل ، الشيء ، يعلم أهنا ال تصح؛ فيلزم من ذلك أَنَّ الشيء يف نفسه ال يصحُّ؛ مثاله أَنٍْ يقول ُمدَّعٍ أنا أ
افرِض أَنَّكَ : أَرِين كيف ترفعه فهذه طريقةُ جماز يف العبارة ، ومعناها تسِليٌم جديل ، كأنه يقول : فيقول املكذِّب له 

هذا االشتراك اجملازي ، خلص اهللاُ  -عليه الصَّالة والسَّالم  -ترفعه ، فأرين كيف ترفعه فلما كان يف عبارة اخلليل 



فكمل اَألمر ، وختلص من كُلِّ » بَلَى : أََو لَْم ُتْؤِمْن؟ قال « : على أَنْ بيَّن له احلقيقة ، فقال هللا  له ذلك ، ومحله
  .شكٍّ 

، وها ]  ٢٥٩: البقرة [ } أَْو كالذي َمرَّ على قَْرَيةٍ { : ما احلكمة يف أنه تعاىل مل ُيَسمِّ عزيراً ، بل قال : فإِن قيل 
  !أَنَّ املقصُوَد يف ِكلتا القصَّتني شيٌء واِحٌد؟ ُهَنا مسَّى إبراهيم ، مع

  أَنَّ عزيراً مل حيفِظ اَألَدَب ، بل قال: والسبُب فيه :  -رمحه اهللا  -قال ابن اخلطيب : فاجلواب 

عليه  -ولذلك جعل اِإلحياء ، واِإلماتة يف نفسه ، وإبراهيم ]  ٢٥٩: البقرة [ } أىن ُيحْيِي هذه اهللا بَْعَد َمْوِتَها { 
أَرِنِي كَْيَف { : ثُمَّ دعا فقال » َربِّ « حفظ األَدب ، وَراعاُه؛ فقال أَوَّالً  -وعلى نبينا أفضل الصَّالة والسَّالم 

  .ولذلك جعل اِإلحياء ، واِإلماتة يف الطيور } ُتحْيِي املوتى 
  :يف هذه الواوِ وجهان } قَالَ أَوَلَْم ُتْؤِمن { : قوله 

عطِف قُدِّمت عليها مهزةُ االستفهامِ ، ألهنا هلا صدرُ الكالمِ واهلمزةُ هنا للتقريرِ؛ ألنَّ االستفهاَم إذا أهنا لل: أظهرمها 
  ]الوافر : [ دخل على النفي ، قَرَّره؛ كقول القائل 

  وَأَْنَدى العَالَِمَني ُبطُونَ َراحِ... أَلَسُْتْم خَْيَر َمْن َرِكَب املَطَاَيا  -١٢١١
  .أنتم خُري ، وقد شرحنا : ، املعىن ]  ١: الشرح [ } ْشَرْح لََك َصْدَرَك أَلَْم َن{ و 

أهنا واُو احلالِ ، دخلت عليها ألُف التقرير ، قال ابن عطية؛ وفيه نظٌر من حيث إهنا إذا كاَنْت للحالِ ، : والثاين 
س مثَّ ناصبٌ يف اللفِظ ، فال ُبدَّ من كانت اجلملةُ بعدها يف حملِّ نصبٍ ، وإذا كانت كذلك ، استدَعتْ ناصباً ، ولي

وهذا ليس بظاهر . ، فاهلمزةُ يف احلقيقة ، إِمنا دَخلَْت على العامل يف احلالِ » أَسأَلَْت َولَْم ُتْؤِمْن « تقديره؛ والتقديرُ 
  .، بل الظاهُر اَألوَّلُ ، ولذلك أُجيبت ببلى ، وعلى ما قال ابُن عطية َيْعُسر هذا املعىن 

جواٌب للجملة املنفيَّة ، وإنْ صار معناه اِإلثبات اعتباراً باللفظ ال باملعىن ، وهذا من قسم ما اعترب } بلى { : وقوله 
  .وقد تقدَّم حتقيقه واهللاُ أَْعلَُم ]  ٦: البقرة [ } َسَوآٌء َعلَْيهِْم أَأَنذَرَْتُهْم { : فيه جانُب اللفِظ دون املعىن ، حنو 

، وهو مبينٌّ التِّصاله بنون التوكيد » أَنْ « الالُم الُم كَْي ، فالفعلُ منصوٌب بعدها ، بإضمار }  لَِّيطَْمِئنَّ{ : قوله 
ولكن سألُتَك كيفية اِإلحياء لالطمئنان ، وال ُبدَّ من تقدير حذٍف « تقديُره » لكْن « والالُم متعلِّقة مبحذوٍف بعد 

بلى آمْنُت ، وما سألُت غري مؤمنٍ ، ولكْن سألُت : ُك ، والتقديُر ؛ حتَّى يصحَّ معه االستدرا« لكْن » آخر ، قبل 
  .ليطمِئنَّ قَلْيب ليحصل الفرُق بني املعلوم بالربهان وبني املعلوم عياناً 

  .ِة باخلُلَّ} قَالَ بلى وَلَِكن لَِّيطَْمِئنَّ قَلْبِي { بأَنََّك خليلي } أَوَلَْم ُتْؤِمن { : قال السُّدِّيُّ ، وابن جبري 
اطَْمأنَّ » اقَْشَعرَّ ، وهي على غري قياس املصادر ، إذ قياُس : بوزن « اطمأنَّ » السكونُ ، وهي مصدُر : والطُّمأنينةُ 

رمحه اهللا  -هل هو مقلوٌب؛ أم ال؟ فمذهب سيبويه « اطَْمأَنَّ » واختلف يف . أَن يكون مصدُره على االطمئنان « 
افْلََعلَّ : فالفاُء طاٌء ، والعنيُ مهزةٌ ، والالُم ميٌم ، فقُدِّمت الالُم على العنيِ فوزنه  ،« طَأَْمَن » أنه مقلوٌب من  -

إِنَّ اطَمأَنَّ وطَأَْمَن مادَّتانِ : أنه غُري مقلوب ، وكأَنَّه يقول : ومذهُب اجلرمي . طامنُته ، فتطاَمَن : بدليل قوهلم 
فَإِذَا { أصلٌ ، ووزنه يفَعِللُّ ، ولذلك جاء « ِلَيطَْمِئنَّ » واهلَمزةُ يف : فإنه قال ُمْسَتقلَّتاِن ، وهو ظاهُر كالم أيب البقاء 

فوزنه على األصل دونَ القلب ، وهذا غُري بعيٍد؛ . انتهى . « اقْشَْعَرْرُتْم » : مثل ]  ١٠٣: النساء [ } اطمأننتم 
  .مقلُوباً من اآلخر الستواِء املادَّتني يف االستعمال ليس أحدمها : جََبذَ ، وَجذََب ، قالوا » أال ترى أَنَّهم يف 



  .ولترجيح كلٍّ من املذهبني موضٌع غري هذا 
  فصلٌ يف الداعي على السؤال

  :وجوهاً  -عليه الصَّالة والسَّالم  -ذكروا يف سبب سؤال إبراهيم 
ى جيفةً مطروحةً على شطّ البحر ، قال أَنَّهُ رأ: قال احلسُن ، والضحاُك ، وقتادةُ ، وعطاٌء ، وابن جريج : أحدها 

حبرية طربيَّة؛ فإذا َمدَّ البحر أكل منها دوابُّ البحر ، وإذا : جيفة محارٍ ، بساحل البحر وقال عطاٌء : ابن جريج 
ربِّ : جزر البحر ، جاءت السِّباُع وأَكلت ، وإذا ذهب السابع ، جاءت الطيوُر ، فأكلت وطارت ، فقال إبراهيم 

بلى ، : أََو لَمْ ُتْؤِمْن؟ قال : كيف جتمُع أجزاَء احليواِن من بطون السباع ، والطيور ، ودوابِّ البحر؟ فقيل  أَرِنِي
  .ولكن املطلُوُب من السؤال أن يصري العلُم االستداليلُّ ضروريا 

يف مناظرته مع النُّمروذ ،  -الم عليه الصَّالة والسَّ -قال حممد بن إسحاق ، والقاضي إِنَّ سببُه أَنَّ إبراهيم : الثاين 
]  ٢٥٨: البقرة [ } أََنا أُحْيِي َوأُمِيُت { قال امللعون ]  ٢٥٨: البقرة [ } رَبَِّي الذي ُيحْيِي َوُيِميتُ { : ملا قال 

 جسد يقصد إىل] اهللا [ فأطلق حمبوساً ، وقتل رجالً ، فقال إبراهيم ليس هذا بإحياٍء وإماتة ، وإمنا اِإلحياُء ، أن 
قُل لرّبك حتَّى حييي ، وإِالَّ : نعم ، فقال له منروذ : أَنَت عانيته؟ فلم يقدر أن يقول : فقال له منروذ . ميِّت فُيْحييه 

  .ذلك  -تعاىل  -قتلتك ، فسأل اهللاَ 
أنت عانيته؟ فأقول : ا قيل يل بنجايت من القتل ، أو ليطمِئنَّ قليب بقوة ُحجَّيت ، وإذ: يعين } لَِّيطَْمِئنَّ قَلْبِي { : وقوله 

  ] .املستمع [ نعم ، وأَنَّ عدويل منها إىل غريها ، ما كان بسبب ضعِف تلك احلُجَّة ، بل بسبب جهل : 
إِنَّ اهللا تعاىل أوحى إليه إِنِّي متَّخذٌ بشراً خليالً ، فاستعظم : قال ابن عباسٍ ، وسعيد بن جبري ، والسديُّ : الثالث 
أَنْ ُيحْيي امليِّت : عالمُته : إِهلي ، ما عالمةُ ذلك؟ فقال تعاىل : ذلك ، وقال  -الصَّالة والسَّالم  عليه -إبراهيم 

يف مقام الُعبُودية وأداِء الرسالة خطر بباله إّني لعلِّي أكون  -عليه الصَّالة والسَّالم  -بدعائه فلمَّا عظُم مقام إبراهيم 
  .َبلَى َولَِكن ِلَيطَْمِئنَّ قَلْبِي بأَنِّي خليلٌ لك : أََو لَْم ُتْؤِمُن؟ قال : اهللا  ذلك اخلليل فسأل إحياء امليت ، فقال

تارةً باطلةٌ وتارةً : إِنَّما سأل ذلك لقومه؛ َألنَّ أَْتبَاع اَألنبياِء كانوا ُيطالبوهنم بأشياء  -عليه السالم  -أنه : الرابع 
عليه الصَّالة والسَّالم  -فسأل إبراهيم ]  ١٣٨: األعراف [ } ا لَُهْم آِلَهةٌ اجعل لََّنآ إهلا كََم{ حقة ، كقوهلم ملوسى 

  .واملقصوُد أَنْ ُيشاِهَده قومه فيزول اإلنكاُر عنهم . ذلك  -
 -عليه الصَّالة والسَّالم  -إِنَّ األمَّة ال حيتاجون إىل العلم بأَنَّ الرسول :  -رمحه اهللا  -قال ابن اخلطيب : اخلامس 

ق يف ادِّعاء الرسالة إىل معجزة تظهر عليه ، فكذلك الرسولُ ، عن وصول امللك إليه ، وإِخباره بأَنَّ اَهللا بعثه صاد
رسوالً حيتاج إىل معجزة تظهُر على يد ذلك امللك؛ ليعلم الرسولُ أَنَّ ذلك الواصل ملٌك ال شيطانٌ ، فال يبعد أَن 

وأخربه بأن اَهللا بعثك رسوالً إىل اخللق طلب املعجزة  -عليه الصَّالة والسَّالم  -إنه ملَّا جاء امللك إىل إبراهيم : يقال 
على أَنَّ اآليت ملٌك كرميٌ ال } َربِّ أَرِنِي كَْيَف ُتحْيِي املوتى قَالَ أََولَمْ ُتْؤِمن قَالَ بلى وَلَِكن لَِّيطَْمِئنَّ قَلْبِي { ، فقال 

  .شيطانٌ رجيٌم 

قول املتكلمني طلب العلم الضروريِّ ، َألنَّ االستداليلَّ مما يتطرُق إليه الشكوُك ،  وعلى: قال ابن اخلطيب [ 
على أَين } لَِّيطَْمِئنَّ قَلْبِي { والشُّبهاُت ، ولعلَّه طالع يف الصُّحف املتقدمة أَنَّ عيسى ُيحيي املْوَتى بدعائه ، ومعىن 

الطَّاعة بذبح ولده ، كأنه قال أمرتين أن أجعل ذا روح بال روح ، لسُت أَقَلَّ منزلةً من عيسى ، أو أَنَُّه سارع يف 
ففعلُت ، فأنا أسألُك أن جتعل غري ذي روح رُوحانّياً؛ ليطمئن قليب بإجابتك ، أو أَنَّ املعىن أَرِين كيف يكونُ احلشُر 

  ] .س اِإلحياء ليطمِئنَّ قليب هبذا التشريف أو يكون قصَّة مساع الكالم ، ال نف: يوم القيامة؟ أَي 



  .وها هنا سؤالٌ صعٌب ، وهو أنَّ اإلنسان حال حصول العلم له إمَّا يكون جموِّزاً لنقيضه أو ال : قال ابن اخلطيب 
فإن جوَّز نقيضه بوجٍه من الوجوه ، فذلك ظنٌّ قويٌّ ال اعتقاد جازم ، وإن مل جيّوز نقيضه بوجه من الوجوه ، امتنع 

  .وقوع التفاوت يف املعلوم 
املطلوب هو حصول الطمأنينة يف اعتقاد قدرة اهللا تعاىل على اإلحياء ، أمَّا إذا : وهذا اإلشكال إمنا يتوجَّه إذا قلنا 

  .املقصود شيٌء آخرن فالسؤال زائلٌ : قلنا 
ِمْن إِبَْراِهيمَ  َنْحُن أَوْلَى بِالشَّكِّ« : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنَّ رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -روى أبو هريرة 

لَقَد كَانَ  َربِّ أَرِنِي كَْيَف ُتحْيِي املَوَْتى قَالَ أَوَ لَْم ُتْؤِمْن قَالَ بَلَى َولَِكْن ِلَيطَْمِئنَّ قَلْبِي ورحم اهللاُ لوطاً ،: ، إِذْ قال 
وأخرج مسلم بن احلجَّاج هذا » َجْبُت الدَّاِعي َيأْوِي إىل ركْن َشدِيٍد ، َولَْو لَبِثُْت يف السِّْجنِ طُولَ َما لَبِثَ ُيوُسَف َأل

َنْحُن أَحقُّ بِالشَّكِّ ِمْن إِْبَراِهيَم إِذْ قَالَ َربِّ أَرِين كَْيَف ُتحْيِي : وقال . احلديث عن حرملة بن حيىي عن ابن وهب مثله 
  .« املَْوَتى 

مل يشكَّ النيب : ين أنه قال على هذا احلديث حكى حممد بن إسحاق بن خزمية عن أيب إبراهيم بن إمساعيل بن حيىي املز
أنَّ اهللا قادٌر على أن حييي املوتى ، وإنَّما شكَّا أنه  -عليه الصَّالة والسَّالم  -وال إبراهيم  -صلى اهللا عليه وسلم  -
اعتراٌف بالشكِّ « إِبَْراهِيَم  َنْحُن أََحقُّ بِالشَّكِّ ِمْن» هل جييبهما إىل ما سأاله؟ وقال أبو سليمان اخلطَّايب يل يف قوله : 

إذا مل أُشكُّ أنا يف قدرة اهللا ، على إحياء املوتى : على نفسه ، وال على إبراهيم ، ولكن فيه نفي الشَّكِّ عنهما يقول 
ْجنِ لَْو لَبِثُْت يف السِّ» : ، فإبراهيم أوىل أال يشكَّ ، وقال ذلك على سبيل التَّواضع ، وهضم النَّفس ، فكذلك قوله 

وفيه إعالٌم بأنَّ املسألة من إبراهيم مل تعرض من جهة الشك ، لكن من قبل « طُولَ ما لَبِثَ ُيوُسَف َألَجْبتُ الدَّاِعي 
  .زيادة العلم بالعيان؛ فإن العيان يفيد من املعرفة والطمأنينة ما ال يفيده االستدالل 

صلى اهللا عليه  -راهيم ، ومل يشك نبيُّنا ، فقال رسول اهللا شكَّ إب: ملا نزلت هذه اآلية الكرمية قال قوم : وقيل 
  . -عليه الصَّالة والسَّالم  -هذا القول تواضعاً منه؛ وتقدمياً إلبراهيم  -وسلم 

عن شكٍّ ، أم  -عليه الصالة والسَّالم  -هل صدر من إبراهيم : اختلف النَّاس يف هذا السؤال : قال القرطيبُّ [ 
شاكّاً يف إحياء اهللا املوتى قطُّ ، وإنَّما طلب املعاينة؛  -عليه الصَّالة والسَّالم  -مل يكن إبراهيم :  ال؟ فقال اجلمهور

رواه » لَْيَس اخلََبُر كَالُْمَعاَيَنةِ « :  -عليه السالم  -وذلك أنَّ النفوس مستشرفة إىل رؤية ما أخربت به؛ وهلذا قال 
  ] .مل يروه غريه : ابن عباس قال أبو عمر 

  :يف متعلِّقه قوالن } مَِّن الطري { : قوله 
  .أربعةً كائنةً من الطري : أنه حمذوفٌ لوقوع اجلارِّ صفةً ألربعة ، تقديره : أحدمها 
  .خذ من الطري : أنه متعلٌق خبذ ، أي : والثاين 

. ا مذهب أيب احلسن تاجر وجتر ، وهذ: بل هو مجع طائرٍ ، حنو : اسم مجع ، كركبٍ وسفر ، وقيل » الطري « و 
  .َهيِّن وَميِّت « يف » َهْين وَمْيت « : ، كقوهلم ] الياء [ بتشديد » طَيَّر « بل هو خمفَّف من : وقيل 

  .فتحصَّل فيه أربعة أقوال . « هو يف األصل مصدر طاَر يِطري ، مث مسِّي به هذا اجلنُس » : قال أبو البقاء رمحه اهللا 
د العدد على أفصح االستعمال ، إذ األفصح يف اسم اجلمع يف باب العدد أن يفصل مبن بع« ِمْن » وجاء جرُّه ب 

الوافر : [ ؛ وقال ذلك القائل ]  ٤٨: النمل [ } ِتْسَعةُ َرْهٍط { : كهذه اآلية الكرمية ، وجيوز اإلضافة كقوله تعاىل 
[  

  انُ َعلَى ِعَياِليلَقَْد جَاَر الزََّم... ثَالثَةَ أَنْفُسٍ وَثَالَثُ ذَْوٍد  -١٢١٢



أنَّ اسم اجلمع ملا يعقل مؤنث ، وكال الزعمني ليس : إن إضافته نادرةٌ ، ال يقاس عليها ، وبعضهم : وزعم بعضهم 
بصوابٍ؛ ملا تقدَّم من اآلية الكرمية ، واسم اجلمع ملا ال يعقل يذكَّر ، ويؤنَّث؛ وهنا جاء مذكراً لثبوت التاء يف عدده 

.  
واختلف يف ذلك ، . بضمِّها ، وختفيف الراء : بكسر الصَّاد ، والباقون : قرأ محزة ، والكسائي } ُهنَّ فَُصْر{ : قوله 
صاره يصوره وَيِصُريُه ، مبعىن قطعه ، أو أماله ، : القراءتان حيتمل أن تكونا مبعًنى واحٍد ، وذلك أنه يقال : فقيل 

  .ءتان حتتملهما معاً ، وهذا مذهب أيب علّي فاللغتان لفظٌ مشترٌك بني هذين املعنيني ، والقرا
  .« فمعناه القطع فقط : الضمُّ مشترٌك بني املعنيني ، وأمَّا الكسر » : وقال الفراء 
صار : مائلُ العنق ، ويقال : يقال رجل أصور ، أي . « الكَْسرُ مبعىن القطع ، والضمُّ مبعىن اإلمالة » : وقال غريه 

  .به ، ومال إليه ، وعلى هذا يصري يف الكالم حمذوٌف ، كأنه قيل أملهنَّ إليك ، وقطِّعهنَّ فالن إىل كذا ، إذا قال 
مبعىن قطِّعهنَّ ، يقال صار الشَّيء يصوره : صرهنَّ بالضم : وقال ابن عبَّاسٍ ، وسعيد بن جبري ، واحلسن ، وجماهد 

  ]الرجز : [ صوراً ، إذا قطعه ، قال رؤبة يصف خصماً ألد 

: قطعناُه ، وعلى هذا القول ال حيتاج إىل اإلضمار ، وقال عطاء : أي ... ُصْرنَاُه بِاحلُكْمِ وََيْبِغي احلَكََما  -١٢١٣
  .صوٌر : صار يصور صوراً ، إذا اجتمع ، ومنه قيل جلماعة النَّحل : معناه امجعهنَّ ، واضممهنَّ إليك ، يقال 

  يف القرآن» الصِّرِّ « فصل يف لفظ 
  :ورد لفظ الصِّرِّ يف القرآن على ثالثة أوجٍه : لعبَّاس املقرئ قال أبو ا

  .قطِّعهنَّ إليك صوراً : مبعىن القطع؛ كهذه اآلية ، أي : األول 
  .برٌد : أي ]  ١١٧: آل عمران [ } رِيحٍ ِفيَها ِصرٌّ { : مبعىن الريح الباردة ، قال تعاىل : الثاين 

مل : ، أي ]  ١٣٥: آل عمران [ } َولَْم ُيِصرُّواْ على َما فََعلُواْ { ل تعاىل يعين اإلقامة على الشيء؛ قا: الثالث 
  ] . ٤٦: الواقعة [ } َوكَانُواْ ُيِصرُّونَ َعلَى احلنث العظيم { : يقيموا ، ومثله 

: عنه ، ويقال  قطعه: ، أي » صََراُه َعْن كَذَا « : مقلوٌب من قوهلم » َصاَره « : أنه قال : ونقل عن الفرَّاء أيضاً 
  ]البسيط : [ انقطع؛ قالت اخلنساء : صُْرُت الشيء ، فانصار ، أي 

  لَظَلَّتِ الشُّمُّ ِمْنُه َوْهيَ َتْنَصاُر... فَلَْو ُيالَِقي الَّذي الَقَْيُتهُ َحِضٌن  -١٢١٤
  .تنقطع : أي 

  .ى اآلخر وهذا ال يصحُّ؛ ألنَّ كلَّ واحد من اللفظني أصل بنفسه فرع عل: قال املربد 
أهنا معرَّبة من النَّبطية ، وعن أيب األسود ، : هل هي عربيةٌ ، أو معرَّبة؟ فعن ابن عباس : واختلف يف هذه اللفظة 

  .أنَّها من السُّريانية ، واجلمهور على أهنا عربيةٌ ، ال معرَّبةٌ 
  .» ُخذْ « قطِّعهنَّ ، تعلَّق ب : إنه مبعىن : ، وإن قلنا تعلَّق به : مبعىن أملهنَّ » ُصْرُهنَّ « إِنَّ : إن قلنا » إِلَْيَك « و 

فأملهنَّ إليك ، مث قطِّعهنَّ ، وملَّا فسَّره : قدَّر حمذوفاً بعده تقديره « أَْملُْهنَّ : مبعىن » فَُصْرُهنَّ « وملَّا فسَّر أبو البقاء 
واألجودُ » : مث قال . قطِّعهنَّ بعد أن متيلهنَّ إليك : تقديره « إِلَى » قدَّر حمذوفاً يتعلَّق به  -كما تقدم  -بقطِّعهن 

  .« فقطِّعهنَّ مقرَّبةً إليك ، أو ممالةً ، أو حنو ذلك : حاالً من املفعول املضمر تقديره » إليك « عندي أن يكون 
صرَّه َيُصّره ، : بتشديد الراء ، مع ضم الصاد وكسرها ، ِمْن « فَُصْرُهنَّ » :  -رضي اهللا عنه  -وقرأ ابن عباس 

  .قليلٌ  -بكسر العني يف املضارع  -إذا مجعه؛ إالَّ أنَّ جميء املضعَّف املتعدِّي على يفعل 
أنَّ منهم من يضمُّها ، ومنهم من يفتحها ، ومنهم من يكسرها ، : ونقل أبو البقاء رمحه اهللا تعاىل عمَّن شدَّد الراء 



  .، والفتح للتخفيف ، والكسر على أصل التقاء الساكنني فالضمُّ على اإلتباع « ُمدَُّهنَّ » : مثل 
بفتح الصاد ، وتشديد الراء مكسورة؛ حكاها املهدوي وغريه عن عكرمة؛ مبعىن « َصرِِّهنَّ » قرئ : قال القرطيب 

تراٌض وها هنا اع: إذا حبس ، ومنه الشاة املصرَّاة ، قال القرطيب : « صرَّى ُيَصرِّي » : فاحبسهنَّ ، من قوهلم 
{ : يف قوله  -عليه السالم  -كيف أجيب إبراهيم إىل آيات اآلخرة دون موسى : ذكره املاوردي ، وهو أن يقال 

  ؟]  ١٤٣: األعراف [ } َربِّ أرين أَنظُْر إِلَْيكَ 
  :فعنه جوابان 

  .قاء التكليف أن ما سأله موسى ال يصحُّ مع بقاء التكليف ، وما سأله إبراهيم خاصٌّ يصحُّ معه ب: أحدمها 

أن األحوال ختتلف ، فيكون األصلح يف بعض األوقات اإلجابة ، ويف قوٍت آخر املنع ، فيما ال يتقدَّم فيه : الثاين 
  .إذنٌ 

  .أمر اهللا تعاىل إبراهيم هبذا ، قبل أن يولد ، وقبل أن ينزل عليه الصُّحف  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عبَّاس 
  فصل يف الطري املأخوذة

ونسراً بدل : ونقل عن ابن عباس . أخذ طاووساً ، وديكاً ، ومحامةً ، وغراباً : قال جماهٌد ، وعطاٌء ، وابن جريج 
: أي » فَُصْرُهنَّ « بطَّة خضراء ، وغراباً أسود ، ومحامةً بيضاء ، وديكاً أمحر : وقال عطاء اخلراساين . احلمامة 

  .ما تقدَّم قطِّعهنَّ ، ومزقهن ، وقيل أملُهنَّ على 
  فصل يف احلكمة يف نوع الطري وعدده

  :وها هنا سؤاالت 
  !ما احلكمة يف كونه أمره بأخذ أربعٍة من الطري ، ومل يأمره بأكثر ، وال بأقل؟: األول 
  !ما احلكمة يف كوهنا من الطري ، دون غريها من احليوان؟: الثاين 

   وهبم األنعام؟هل كان من حيوان البحر ، مث الوحش ، والطري: الثالث 
هل كان األربعة كلُّ واحٍد خملوٌق من غالب عنصرٍ من العناصر األربعة ، كالطري ، خملوق من غالب عنصر : الرابع 

اهلواء ، والسمك خملوق من غالب عنصر املاء ، وحيوان الّرب خملوٌق من غالب عنصر التراب ، وسراج البحر ، 
  .ناٌر ، والسَّمندل الذي يعيش يف النار فإهنم خملوقون من غالب عنصر النار  والدّراج اليت هي تطريُ بالليل كلُّها

  ما الفائدة يف أمره بضمِّها إىل نفسه بعد أخذها؟: فإن قيل 
فائدته أن يتأمل فيها ، ويعرف أشكاهلا ، وهيئاهتا؛ لئال تلتبس عليه بعد اإلحياء ، وال يتوهَّم أنَّها غري : فاجلواب 

قطع  -عليه الصَّالة والسَّالم  -فسِّرون على أن املراد من اآلية الكرمية قطعهن ، وأنَّ إبراهيم تلك ، وأمجع امل
إنَّ : أعضاءها ، وحلومها ، وريشها ، ودماءها ، وخطل بعضها ببعضٍ؛ غري أيب مسلم؛ فإنه أنكر ذلك ، وقال 

  .تعاىل ، أراه مثاالً قرب به األمر عليه  ملا طلب إحياء امليت من اهللا -عليه الصَّالة والسَّالم  -إبراهيم 
فعوَّد الطري األربعة ، حبيث تصري إذا : اإلمالةُ والتمرين على اإلجابة ، وتعلمها ، أي } فَُصْرُهنَّ إِلَْيكَ { واملراد ب 

القول والغرض منه ذكر مثالٍ حمسوسٍ يف عود األرواح إىل األجساد على سبيل السهولة وأنكر . دعوهتا ، أجابتك 
  .فقطعهن : بأن املراد منه 

  :واحتجَّ على ذلك بوجوٍه 
أملهنَّ ، وأمَّا التقطيع والذبح ، فليس يف اآلية ما يدل عليه ، : أي » فَُصْرُهنَّ « : أنَّ املشهور يف قوله : أحدها 

  .فكان إدراجه يف اآلية الكرمية زيادة بغري دليل ، وهو ال جيوز 



  .قطِّعهنَّ ، مل يقل إليك؛ فإنَّ ذلك ال يتعدى بإىل لو كان املراد : وثانيها 
  فخذ إليك أربعةً من الطري ، فصرهن؟: مل ال جيوز أن يقال يف الكالم تقدٌمي ، وتأخٌري ، تقديره : فإن قيل 

  .التزام التقدمي والتَّأخري من غري ضرورة خالف الظاهر : قلنا 
عائٌد إليها ال إىل أجزائها ، وإذا كانت األجزاء متفرقةً ، وكان } ثُمَّ ادعهن { : أن الضمري يف قوله : وثالثها 

املوضوع على كلِّ جبلٍ بعض تلك األجزاء يلزم أن يكون الضمري عائداً إىل تلك األجزاء ال إليها ، وهو خالف 
إذا سعى بعض األجزاء إىل عائد إليها ، ال إىل أجزائها ، وعلى قولكم } يَأِْتيَنَك َسْعياً { : الظاهر ، وأيضاً يف قوله 
  .عائداً إىل أجزائها ال إليها » يَأِْتيَنَك « بعض ، كان الضمري يف 

  :واحتجَّ اجلمهور بوجوٍه 
أنَّ املفسِّرين قبل أيب مسلم أمجعوا على أنه ذبح تلك الطيور ، وقطَّعها أجزاًء ، فيكون إنكار ذلك إنكاراً : األول 

  .لإلمجاع 
  .ه غري خمتصٍّ بإبراهيم؛ فال يكون له فيه مزية على الغري أنَّ ما ذكر: الثاين 

إمنا أراد أن يريه اهللا كيف حييي املوتى ، وظاهر اآلية ، يدلُّ على أنه  -عليه الصَّالة والسَّالم  -أن إبراهيم : الثالث 
  .أجيب إىل ذلك ، وعلى قول أيب مسلمٍ مل حتصل اإلجابة يف احلقيقة 

  .يدلُّ على أنَّ تلك الطيور جعلت أجزاًء } ثُمَّ اجعل على كُلِّ َجَبلٍ مِّْنُهنَّ ُجْزًءا  {أنَّ قوله : الرابع 
إنَّه أضاف اجلزء إىل األربعة ، فيجب أن يكون املراد باجلزء ، هو الواحد : قال أبو مسلم يف اجلواب عن هذا الوجه 

  .من تلك األربعة 
فاجعل على كل جبلٍ من كلِّ واحدٍ : الَّ أنَّ ما ذكرناه أظهر ، والتقدير وأُجيب بأنَّ ما ذكرمت ، وإن كان حمتمالً إ

  .منهن جزءاً أو بعضاً 
، فعلى هذا يتعلَّق » ُجْزءاً « حيتمل أن يكون مبعىن اإللقاء ، فيتعدَّى لواحٍد ، وهو » جََعلَ « } ثُمَّ اجعل { : قوله 

األول ، » ُجزءاً « ، فيتعدَّى الثنني ، فيكون » َصيَّر « يكون مبعىن  ، وأن» اجعل « ب » ِمْنُهنَّ « و » َعلَى كُلِّ « 
  .هو الثاين ، فيتعلَّق مبحذوٍف » َعلَى كُلِّ « و 
، ألنه يف األصل صفة نكرة ، فلمَّا قُدِّم » ُجزْءاً « جيوز أن يتعلَّق على هذا مبحذوًف على أنَّه حالٌ من » منهنَّ « و 

  .عليها ، نصب حاالً 
» ُجْزءاً « ، فيكون » َصيَّر « مبعىن » اجَْعلْ « إذا كانت : يعين » اْجَعلْ « از أبو البقاء أن يكون مفعوالً ل وأج

وال بد من حذف صفةٍ . [ مفعوالً ثانياً قدِّم على األول ، ويتعلَّق حينئٍذ مبحذوف » منهنَّ « مفعوالً أول ، و 
  .حىت يصحَّ املعىن » َعلَى كُلِّ جبلٍ حبضرتك ، أو يليك « : يره تقد» كُلِّ جََبلٍ « : قوله ] خمصِّصة بعد 

بسكون الزاي واهلمز ، وأبو بكر ضمَّ الزاي ، وأبو جعفر شدَّد الزاي ، من غري مهزٍ؛ » ُجْزءاً « : وقرأ اجلمهور 
، مث أُجري الوصل جمرى »  هذا فََرّج« : أنَّه ملَّا حذف اهلمزة ، وقف على الزاي ، مث ضعَّفها ، كما قالوا : ووجهها 
  .كسر اجليم : وفيه لغةٌ أخرى وهي ] .  ٦٧: البقرة [ } ُهُزواً { : وقد تقدم تقرير ذلك عند قوله . الوقف 

القطعة من الشيء ، وأصل املادَّة يدلُّ على القطع ، والتفرق : واجلزء . » َوالَ أَْعلَُم أََحداً قرأ هبا « : قال أبو البقاء 
  .التجزئة واألجزاء  :، ومنه 



  فصل يف املعينِّ باجلبل يف اآلية
مجيع جبال الدنيا ، فذهب جماهد ، والضحاك إىل العموم حبسب اإلمكان ، كأنه } على كُلِّ جََبلٍ { : ظاهر قوله 

  .فرقها على كلِّ جبلٍ ميكنك التفرقة عليه : قيل 
جيعل كلَّ طائرٍ أربعة أجزاٍء ، وجيعلها على أربعة أجبلٍ ،  أُمر أن: وقال ابن عبَّاس ، واحلسن ، وقتادة ، والربيع 

  .على كل جبلٍ ربعاً من كل طائرٍ 
وقال السديُّ ، وابن جريج . أعين املشرق ، واملغرب ، والشمال ، واجلنوب : على حسب اجلهات األربع : وقيل 

منه دعاء الطائر ، وكانت اجلبال اليت سبعةٌ من اجلبال؛ ألنَّ املراد على كل جبل يشاهده إبراهيم حىت يصح : 
  .سبعةٌ  -عليه الصَّالة والسَّالم  -يشاهدها 

  .جواب األمر ، فهو يف حملِّ جزمٍ ، ولكنه ُبين التصاله بنون اإلناث } َيأِْتيَنكَ { : قوله 
  :فيه أوجه } َسْعياً { : قوله 

  .أتينك ساعياٍت ، أو ذوات سعي َي: أنه مصدٌر واقٌع موقع احلال من ضمري الطري ، أي : أحدها 
يأتينك وأنت : أن املعىن « : أن يكون حاالً من املخاطب ، ونقل عن اخلليل ما يقوِّي هذا ، فإنه روي عنه : والثاين 

منصوباً على املصدر ، وذلك الناصب هلذا املصدر يف حملِّ نصب على » سعياً « فعلى هذا يكون » تسعى سعياً 
على هذا التقدير؛ أنه ال  -رمحه اهللا  -والذي محل اخلليل : قال شهاب الدين . » يَأِْتيَنَك «  احلال من الكاف يف

  .ال من صفة الطيور  -عليه السالم  -فلذلك جعل السَّعي من صفات اخلليل » سََعى الطائُر « : يقال عنده 
: إلتيان ، إذ هو إتيانٌ بسرعٍة ، فكأنه قيل منصوباً على نوع املصدر؛ ألنه نوٌع من ا» َسْعياً « أن يكون : الثالث 

  .يأتينك إتياناً سريعاً 
، وهذا فيه نظٌر؛ ألن املصدر » وجيوز أن يكون مصدراً مؤكِّداً؛ ألنَّ السعي ، واإلتيان يتقاربان « : وقال أبو البقاء 

  .املؤكِّد ال يزيد على معىن عامله ، إالَّ أنه تساهل يف العبارة 
  »سَْعياً  «فصل يف معىن 

  .عدواً ومشياً على أرجلهنَّ؛ ألن ذلك أبلغ يف احلجة » َسْعياً « معىن : قيل 
هو » السَّْعي « بأن : سعى ، ومنهم من أجاب عنه : وال يصحُّ؛ ألنه ال يقال للطائر إذا طار . » طَيَراناً « : وقيل 

  .هو االشتداد يف تلك احلركة  االشتداد يف احلركة ، فإن كانت احلركة طرياناً ، فالسَّعُي فيها
ذحبها ، ونتف ريشها ، وقطَّعها أجزاًء ، وخلط حلمها ، وريشها ، ودمها ،  -عليه الصَّالة والسَّالم  -روي أنَّه 

َتَعالَْين بإذن اهللا تعاىل ، : ووضع على كلِّ جبلٍ جزءاً من ذلك اجملموع ، وأمسك رؤوسهن ، مث دعاهنَّ فقال 
من دم طائرٍ تطري إىل القطرة األخرى ، وكل عظم يصري إىل اآلخر من جثَّته ، وكل بضعةٍ تصري  فجعلت كلُّ قطرٍة

ينظر؛ حىت لقيت كل جثَّة بعضها بعضاً يف اهلواء بغري رأسٍ ، مث  -عليه الصَّالةُ والسَّالم  -إىل األخرى ، وإبراهيم 
{ . كلَّ رأسٍ إىل جثَّته ، وصار الكلُّ أحياًء بإذن اهللا  كلّث جثٍَّة إىل رأسها ، فانضمَّ: أقبلن إىل رؤوسهنَّ سعياً 

  .عاملٌ بعواقب األمور ، وغاياهتا } َحكِيٌم { غالٌب على مجيع املمكنات } واعلم أَنَّ اهللا َعزِيزٌ 

ابِلَ ِفي كُلِّ ُسْنُبلٍَة ِمائَةُ َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َمثَلُ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه كََمثَلِ َحبٍَّة أَْنبََتْت َسْبعَ َسَن
  ) ٢٦١(َيَشاُء وَاللَُّه َواِسٌع َعِليٌم 



ملَّا بني تعاىل أصل العلم باملبدأ ، واملعاد ، وبيَّن دالئل صحَّتها ، أتبع ذلك ببيان الشرائع ، واألحكام ، فبدأ ببيان 
  .التكليف ، باإلنفاق 

مَّن ذَا الذي ُيقْرُِض اهللا قَْرضاً َحَسناً فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْضَعافاً { إنه تعاىل ملَّا أمجل قوله تعاىل : اضي يف كيفية النَّظم قال الق
فصل هبذه اآلية الكرمية تلك األضعاف ، وإمنا ذكر بني اآليتني األدلَّة على قدرته ]  ٢٤٥: البقرة [ } كَِثَريةً 

لوال ذلك مل حيسن التكليف باإلنفاق ، ألنه لوال وجود اإلله املثيب املعاقب ، لكان : ، من حيث باإلحياء واإلماتة 
قد عرفت أنِّي خلقتك ، وأكملت نعميت : اإلنفاق ، وسائر الطاعات عبثاً فكأنه تعاىل قال ملن رغبه يف اإلنفاق 
ن علمك هبذه األحوال داعياً إىل إنفاق املال؛ عليك ، باإلحياء ، واإلقدار ، وقد علمت قدريت على اجملازاة ، فليك

  .فإنه جيازي القليل بالكثري ، مثَّ ضرب لذلك الكثري مثالً 
عليه الصَّالة والسَّالم  -إنه تعاىل ضرب هذا املثل بعد أن احتّج على الكلِّ مبا يوجب تصديق النيب : وقال األصم 

  .، وإعالء شريعته  ؛ لريغبوا باجملاهدة بالنفس ، واملال ، يف نصرته-
ملا بيَّن تعاىل أنَّه ويلُّ املؤمنني ، وأن الكفَّار أولياؤهم الطاغوت ، بيَّن مثل ما ينفق املؤمن يف سبيل اهللا ، وما : وقيل 

  .ينفق الكافر يف سبيل الطاغوت 
  فصل يف سبب نزول اآلية

وذلك أنَّ « ؛ -رضي اهللا عنهما  -] عوف  روي أن هذه اآلية نزلت يف شأن عثمان بن عفَّان ، وعبد الرمحن بن[ 
، جاءه عبد « َتُبوك » ملا حثَّ الناس على الصدقة حني أراد اخلروج إىل غزوة  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

يا رسول اهللا ، كان عندي مثانية آالٍف ، فأمسكت لنفسي ولعيايل أربعة آالفٍ : الرمحن بأربعة آالف درهم ، فقال 
َباَرَك اُهللا لََك ِفيَما أَْمَسكَْت َوِفيَما » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -عة آالٍف أقرضتها لربِّي ، فقال رسول اهللا ، وأرب

  .يا رسول اهللا ، عليَّ جهاز من ال جهاز له؛ فنزلت هذه فيهما : وقال عثمان « أَْعطَْيَت 
َربِّ ، زِدْ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -سول اهللا ملا نزلت هذه اآلية قال ر» : وروى البسيت عن ابن عمر ، قال 

قال صلى ]  ٢٤٥: البقرة [ } مَّن ذَا الذي ُيقْرُِض اهللا قَْرضاً َحَسناً فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْضَعافاً كَثَِريةً { : ؛ فنزلت » أُمَِّتي 
  ] . ١٠: الزمر [ } صابرون أَْجَرُهمْ بَِغْيرِ ِحسَابٍ إِنََّما ُيوَفَّى ال{ ، فنزلت » َربِّ ، زِدْ أُمَِّتي « : اهللا عليه وسلم 

وال بدَّ من حذٍف ، حىت يصحَّ التشبيه؛ ألنَّ الذين ينفقون ال . خربه » كَمَثَلِ َحبٍَّة « مبتدأُ ، و » َمثَلُ « قوله 
  .يشبَّهون بنفس احلبة 

  .أو نفقة الذين ومثل منفق الذين ، : من األول ، تقديره : واختلف يف احملذوف ، فقيل 
مثل : ومثل الذين ينفقون كزارع حبٍة؛ أو من األول ، والثاين باختالف التقدير ، أي : من الثاين ، تقديره : وقيل 

  .الذين ينفقون ، ونفقتهم كمثل حبٍَّة وزارعها 
  :وهذه األوجه قد تقدَّم تقريرها حمررةً عند قوله تعاىل 

بعيٌد جّداً ، فال » مِثْلَ « والقول بزيادة الكاف ، أو ] .  ١٧١: البقرة [ } الذي َيْنِعقُ  َوَمثَلُ الذين كَفَُرواْ كََمثَلِ{ 
  .يلتفت إليه 

  ]البسيط : [ واحدة احلبِّ ، وهو ما يزرع لالقتيات ، وأكثر إطالقه على الرب ، قال املتلمِّس : واحلبَّة 
  َواحلَبُّ َيأْكُلُُه ِفي الْقَْرَيِة السُّوُس... آلَْيُت َحبَّ الِعرَاقِ الدَّْهَر أَطَْعُمُه  - ١٢١٥

  .احلُبُّ : بالضَّمِّ » احلُبَّة « بذور البقل ممَّا ال يقتات به ، و : بالكسر » اِحلبَّة « و 
احلبيب ، وحبة القلب سويداؤه ، ويقال مثرته ، وهو : بالكسر ، واِحلبُّ أيضاً » اِحلّب « احملبة ، وكذلك : واحلُبُّ 



  . ذاك
كمثل حبٍَّة منبتٍة : أخرجت وهذه اجلملة يف حملِّ جرٍّ؛ ألهنا صفةٌ حلبة ، كأن قيل : أي } أَنَبَتْت سَْبَع َسنَابِلَ { : قوله 

.  
وأظهر الباقون ، والتاء تقارب . أبو عمرو ، ومحزة ، والكسائي ، وهشاٌم » َسْبع « وأدغم تاء التأنيث يف سني 
  ]الرجز : [ ناٌس ، وناُت ، وأكياٌس ، وأكياٌت؛ قال : ؛ قالوا السني ، ولذلك أُبدلت منها

  لَْيُسوا َبأَجَْياٍد َوالَ أَكَْياِت... َعْمرو ْبَن َيْرُبوعٍ ِشرَاَر النَّاِت  -١٢١٦
  .شرار الناس ، وال أكياسِ : أي 

هالَّ : فإنْ قلَت « : ل الزخمشريُّ وجاء التَّمييز هنا على مثال مفاعل ، ويف سورة يوسف جمموعاً باأللف والتَّاء ، فقا
و  ٤٣: يوسف [ } َوَسْبعَ ُسنُْبالَتٍ ُخْضرٍ { : على حقِّه من التمييز جبمع القلَّة ، كما قال « َسْبعَ ُسنُْبالَتٍ » : قيل 
] عاورةً مت[ من وقوع أمثلة اجلمع ]  ٢٢٨: البقرة [ } ثَالَثَةَ قرواء { : هذا ملا قدَّمت عند قوله : قلت ] .  ٤٦

  .» مواقعها 
، ] وال َحمصِّلٍ [ أنه من باب االتساع ، ووقوع أحد اجلمعني موقع اآلخر ، وهذا الذي قاله ليس مبخلِّص ، : يعين 

  :فال بدَّ من ذكر قاعدٍة مفيدة يف ذلك 
  :اعلم أن مجعي السَّالمة ال مييَّز هبما عدٌد إال يف موضعني :  -رمحه اهللا  -قال شهاب الدين 

سبع مسوات ، وسبع بقرات ، وسبع سنبالت ، وتسع آيات ، : أال يكون لذلك املفرد مجٌع سواه ، حنو : أحدمها 
  ]الطويل : [ ومخس صلوات ، ألنَّ هذه األشياء مل جتمع إال مجع السالمة ، فأمَّا قوله 

  فَْوَق َسْبعِ َسمَاِئيَا. . .. . . .  -١٢١٧
  .يلتفت إليه  فشاذٌ ، منصوٌص على قلَّته ، فال

« عدل من ]  ٤٦و  ٤٣: يوسف [ } َوَسْبَع سُْنُبالٍَت ُخْضرٍ { : أن يعدل إليه جملاوزة غريه ، كقوله : والثاين 
، ولذلك إذا مل توجد اجملاورة ، ميِّز جبمع التكسري دون » سَْبَع َبقَرات « ؛ ألجل جماورته » ُسنُْبالٍَت « إِىل » َسَنابِلَ 

  .طريقات ، وليالت : مع جواز » َسْبَع طََراِئق ، وسَْبعِ لَيَالٍ « : إن كان موجوداً حنو مجع السالمة ، و
مجع تصحيح ، ومجع تكسريٍ ، فالتكسري إمَّا للقلة ، أو للكثرة ، فإن كان : واحلاصل أنَّ االسم إذا كان له مجعان 

ثالثة أَحاِمدَ : عل ، أُوثر على التصحيح ، تقول فإمَّا من باب مفاعل ، أو من غريه ، فإن كان من باب مفا: للكثرة 
  .أَحَْمِديَن َوَزْيَنبَات : ، وثَالَثُ زََيانَِب ، وجيوز قليالً 
  .فإمَّا أن يكثر فيه من غري التصحيح ، وغري مجع الكثرة ، أو يقلَّ : وإن كان من غري باب مفاعل 

ثَالثَةُ ُزُيوٍد ، وَثَالثُ ُهُنوٍد ، وثَالَثَةُ أَفْلُسٍ ، :  قليالً؛ حنو فال جيوز التصحيح ، وال مجع الكثرة إال: فإن كان األول 
  .ثالثةُ زْيِديَن ، وال ثَالَثُ هِْندَات ، وال ثَالَثةُ فُلُوسٍ ، إالَّ قليالً : وال جيوز 

ثَالثُ : قلّة جيوز ثالثُ ُسَعاَدات ، وثالثة ُشُسوع ، وعلى : أُوثر التصحيح ومجع الكثرة ، حنو : وإن كان الثاين 
؛ » َسْبعِ ُسنُْبالٍَت « جاء على املختار ، وأمَّا قوله » َسْبعَ َسنَابِلَ « : فإذا تقرَّر هذا ، فقوله . َسَعائد ، وثالثةُ أْشُسع 

  .فألجل اجملاورة كما تقدَّم 
يوسف ذكرت يف سياق  يف تضعيف األجر ، ناسبها مجع الكثرة ، ويف سورة -ها هنا  -ملَّا كان الكالم : وقيل 

  .الكالم يف سين اجلدب؛ فناسبها التقليل؛ فجمعت مجع القلة 
  :والسُّْنُبلَةُ فيها قوالن 



  .أخرج سنبله : أي » َسنَْبلَ الزرُع « : أنَّ نوهنا أصليةٌ؛ لقوهلم : أحدمها 
: فُعلُلَةٌ ، وعلى الثاين : على األول  ، فوزهنا» أَْسَبلَ الزرُع « : أهنا زائدةٌ ، وهذا هو املشهور؛ لقوهلم : والثاين 

  .َسنَْبلَ الزرُع ، وأْسَبلَ تكون من باب َسبِط وِسَبطْر : فُْنُعلَة ، فعلى ما ثبت من حكاية اللُّغتني 
صار فيه حبٌّ : معناه : إذا صار فيه السُّنبل ، كما يسترسل الستر باإلسبال وقيل : من أسَْبلَ الزرُع : قال القرطيب 

  .، كما يستر الشيء بإسبال السَّتر عليه  مستوٌر
رأيت سبع إماٍء : هذا اجلارُّ يف حملِّ جر؛ صفةً لسنابل ، أو نصبٍ؛ صفةً لسبع ، حنو } ِفي كُلِّ سُنُبلٍَة { : قوله 

  .أحرارٍ ، وأحراراً ، وعلى كال التقديرين فيتعلَّق مبحذوٍف 
  :وجهان » مئة « ويف رفع 
  .جلارِّ؛ ألنه قد اعتمد إذ قد وقع صفةً بالفاعلية با: أحدمها 
أهنا مبتدأٌ واجلارُّ قبله خربه ، واجلملة صفةٌ ، إمَّا يف حملِّ جرٍّ ، أو نصبٍ على حسب ما تقدَّم ، إالَّ أنَّ : والثاين 
يف  :وال بدَّ من تقدير حذف ضمريٍ ، أي . أوىل؛ ألنَّ األصل الوصف باملفردات ، دون اجلمل ] األول [ الوجه 

  .من السنابل : كلِّ سنبلة منها ، أي 
  .بنصبها : على ما تقدَّم ، وقرئ » ِمئَة « : واجلمهور على رفع 

  :وجوَّز أبو البقاء يف نصبها وجهني 
  .أَنَْبَتْت ، أو أَخَْرَجْت : بإضمار فعلٍ ، أي : أحدمها 
يف حملِّ جرٍّ ، أو نصبٍ على حسب ما تقدَّم ، إالَّ أنَّ  أهنا مبتدأٌ واجلارُّ قبله خربه ، واجلملة صفةٌ ، إمَّا: والثاين 
يف : وال بدَّ من تقدير حذف ضمريٍ ، أي . أوىل؛ ألنَّ األصل الوصف باملفردات ، دون اجلمل ] األول [ الوجه 

  .من السنابل : كلِّ سنبلة منها ، أي 
  .بنصبها : على ما تقدَّم ، وقرئ » ِمئَة « : واجلمهور على رفع 

  :جوَّز أبو البقاء يف نصبها وجهني و
  .أَنَْبَتْت ، أو أَخَْرَجْت : بإضمار فعلٍ ، أي : أحدمها 
من كلٍّ ، أو بدل بعضٍ من كلٍّ ، أو ] كلِّ [ إمَّا أن يكون بدل : ، وردَّ بأنَّه ال خيلو » َسْبعِ « أهنا بدلٌ من : والثاين 

  .بدل اشتمالٍ 
  .ة ليست كلَّ السبع سنابل ال يصحُّ؛ ألنَّ املائ: فاألول 
أيضاً؛ لعدم الضمري الراجع على املبدل منه ، ولو سلِّم عدم اشتراط الضمري ، فاملئة ليست  -ال يصحُّ : والثاين 

} ِفي كُلِّ ُسنُبلٍَة مِّئَةُ َحبٍَّة { : بعض السبع؛ ألنَّ املظروف ليس بعضاً للظرف ، والسنبلة ظرٌف للحبة ، أال ترى قوله 
  .السُّْنُبلَة وعاٌء للَحبِّ  فجعل

هو سنبلة من سبع سنابل ، إال » ِمئَِة َحبٍَّة « ال يصحُّ؛ لعدم الضَّمري ، وإن ُسلِّم ، فاملشتمل على  -أيضاً  -والثالث 
أن يقال إنَّ املشتمل على املشتمل على الشيء ، هو مشتملٌ على ذلك الشيء ، فالسنبلة مشتملةٌ على مائة 

  .» مائة حبة « مل عليها سبع سنابل ، فلزم أنَّ السبع مشتملةٌ على والسنبلة مشت
بدل » ِمئَةُ َحبٍَّة « حبَّ سَْبع َسنَابِلَ ، فعلى هذا يكون : وأسهل من هذا كلِّه أن يكون مثَّ مضاٌف حمذوٌف ، أي 

  .بعضٍ من كل 
  فصل يف املقصود بسبيل اهللا



مجع أبواب اخلري : أراد النفقة يف اجلهاد خاصَّةً ، وقيل : دينه ، قيل : يعين } يلِ اهللا ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهْم ِفي َسبِ{ معىن 
  .من الواجب والنَّفل 

واهللا { شبَّه املتصدِّق بالزَّارع ، وشبَّه البذر بالصدقة ، فيعطيه بكل صدقٍة له سبعمائة حسنة ، مثَّ قال : قال القرطيبُّ 
على سبعمائة ، فيكون مثل املتصدق مثل الزَّارع ، إن كان حاذقاً يف عمله فيكون البذر  يعين} ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشآُء 

جّيداً ، وتكون األرض عامرةً يكون الزرع أكثر ، فكذلك املتصدق إذا كان صاحلاً ، واملال طيِّباً ، ويضعه موضعه ، 
  .فيصري الثواب أكثر 

  كيف ضرب املثل هبا؟مل نر ُسنُبلَةً فيها مائة حبٍَّة ، ف: فإن قيل 
املقصود أنه لو علم طالب الزيادة والرِّبح أنَّه إذا بذر حبَّةً واحدةً ، أخرجت له سبعمائة : قال القفَّال : فاجلواب 

حبٍة ما كان ينبغي له ترك ذلك ، فكذلك ينبغي لطالب اآلخرة واألجر عند اهللا أالَّ يتركه إذا علم أنه حيصل له على 
ئة وسبعمائة ، وإذا كان املراد منه هذا املعىن فسواء وجدت هذه السنبلة ، أو مل توجد ، فإنَّ الواحدة عشرة وما

  .وجد ذلك يف الدُّخن : وقيل . املعىن حاصل مستقيم 
  .} واهللا ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشآُء { 

  .معناه يضاعف هذه املضاعفة ملن يشاء : قيل 
بني سبع إىل سبعني ، إىل سبعمائة ، إىل ما شاء اهللا من األضعاف ، مما  وقيل يضاعف على هذا ، ويزيد ملن يشاء ، ما

القدرة على سبيل اجملازاة على اجلود ، واإلفضال عليهم بنية من ينفق : أي } واهللا َواِسٌع { . ال يعلمه إال اهللا تعاىل 
  .ماله 

  فصل يف االستدالل باآلية على فضل الزراعة
آلية على أنَّ حرفة الزَّرع من أعلى احلرف ، اليت يتخذها الناس ، واملكاسب اليت يشتغل دلَّت هذه ا: قال القرطيبُّ 

َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيغْرُِس غَْرساً ، أو َيْزَرعُ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -هبا العمَّال ، ولذلك ضرب اهللا به املثل وقال 
  .رواه مسلم » وْ َبهِيَمةٌ ، إِالَّ كَانَ لَُه َصَدقَة َزْرعاً فَتأَكْلُ ِمْنُه الطَّْيُر ، أو إِْنَسانٌ ، أ

الَْتِمسُوا « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا :  -قالت  -رضي اهللا عنها  -وروى الترمذي عن عائشة 
جيرب النَّاس عليها ،  الزَّرع ، والزِّراعة من فروض الكفايات ، جيب على اإلمام أن: ، يعين » الرِّْزَق يف خََباَيا اَألْرضِ 

  .وما كان يف معناها من غرس األشجار 

ُهْم ِعْنَد رَبِّهِْم وَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ لَا يُْتبُِعونَ َما أَْنفَقُوا َمنا َولَا أَذًى لَُهْم أَْجُر
   )٢٦٢(ُهْم َيْحَزُنونَ 

  :فيه وجهان } الذين ُيْنِفقُونَ { 
، ومل يضمَّن املبتدأ هنا معىن } لَُّهْم أَْجُرُهمْ { : أن يكون مرفوعاً باالبتداء ، وخربه اجلملة من قوله تعاىل : أحدمها 

قبلها  الشَّرط ، فلذلك مل تدخل الفاء يف خربه ، ألنَّ القصد هبذه اجلملة تفسري اجلملة اليت قبلها؛ ألنَّ اجلملة
أخرجت خمرج الشَّيء الثَّابت املفروغ منه ، وهو تشبيه نفقتهم باحلبَّة املذكورة ، فجاءت هذه اجلملة كذلك ، 

  .ما قبله ] غريه [ واخلرب فيها أُخرج خمرج الثَّابت املستقرِّ غري احملتاج إىل تعليق استحقاق بوقوع 
على هذا وجهان } لَُّهْم أَجُْرُهْم { : هم الذين ينفقون ، ويف قوله  :خٌرب ملبتدأ حمذوف ، أي } الذين { أنَّ : والثاين 

:  



  .أنَّها يف حمل نصبٍ على احلال : أحدمها 
هل هلم أجٌر؟ : أن تكون مستأنفةٌ ، ال حملَّ هلا من اإلعراب ، كأهنا جواب سائل قال  -وهو األوىل  -: والثاين 

ملتصدِّق لغري وجه اهللا ال حيصل منه املنُّ عقيب صدقته ، وال يؤذي على َجْرياً على األغلب؛ ألنَّ ا» مثّ « وعطف ب 
  .الفور ، فجرى هذا على الغالب ، وإن كان حكم املنِّ واألذى الواقعني عقيب الّصدقة كذلك 

 من نفس إظهار التَّفاوت بني اإلنفاق ، وترك املنِّ واألذى ، وأنَّ تركهما خٌرب: » ثُمَّ « ومعىن : قال الزَّخمشريُّ 
، ]  ٣٠: فصلت [ } ثُمَّ استقاموا { : اإلنفاق كما جعل االستقامة على اإلميان خرياً من الدُّخول فيه بقوله 

  .فجعلها للتَّراخي يف الرُّتبة ، ال يف الزَّمان ، وقد تكرَّر له ذلك غري مرٍَّة 
ما أنفقوه ، وأن : ةً امسّيةً ، فالعائد حمذوٌف ، أي جيوز أن تكون موصول} َمآ أَْنفَقُواُ { : يف قوله تعاىل » َما « و 

مناً على : ، أي » مَناً « وال بدَّ من حذٍف بعد . ال يتبعون إنفاقهم : تكون مصدريةً ، فال حتتاج إىل عائٍد ، أي 
  .املنفق عليه ، وال أذى له ، فحذف للّداللة عليه 

طع ، ولذلك يطلق على النِّعمة؛ ألنَّ املنعم يقطع من ماله قطعةً الق: االعتداد باإلحسان ، وهو يف األصل : واملنُّ 
: [ نعمة؛ وأنشد ابن األنبارّي : قد منَّ اهللا على فالن ، إذا أنعم عليه ، ولفالن عليَّ منَّةٌ ، أي : يقال . للمنعم عليه 

  ]الطويل 
  وٌت َوُدرٌّ ُمنَظٌَّمكَالَُمِك َياقُ... فَُمنِّي َعلَْيَنا بالسَّالَمِ فَإِنََّما  -١٢١٨

ما ِمْن أََحٍد ِمَن النَّاسِ أََمنَّ َعلَْيَنا يف ُصْحَبِتِه ، َوالَ ذَات َيِدِه ِمْن اْبنِ أَبِي « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومنه قوله 
أيضاً النَّقص من احلّق » ّن امل« منعٌم ، و : يريد أكثر إنعاماً مباله ، وأيضاً فاهللا تعاىل يوصف بأنَّه منَّانٌ ، أي » قَُحافَةَ 

غري مقطوع وغري ممنوع؛ ومنه مسي : أي ]  ٣: القلم [ } َوإِنَّ لََك َألجْراً غَْيَر َمْمُنوٍن { : قال تبارك وتعاىل . 
املنَّةُ املذمومة؛ ألنَّها تنقص الّنعمة ، وتكّدرها ، : املوت منوناص؛ ألنه ينقص احلياة ، ويقطعها ، ومن هذا الباب 

  ]الرمل : [ لعرب ميتدحون بترك املّن بالنِّعمة قال قائلهم وا
  أَنَُّه عِْنَدَك َمْستُوٌر َحقِْري... َزاَد َمْعُروفَُك ِعْنِدي ِعظَماً  -١٢١٩

  َوْهَو يف العَالَمِ َمْشُهوٌد كَثِْري... َتَتنَاَساُه كَأَنْ لَْم تَأِْتِه 

  .وتقدَّم اشتقاق األذى . َعَصا : مثل » َنا َم« : الذي يوزن به ، ويقال يف هذا : واملنُّ 
مستأنفاً ، فجعله من صفات « َوالَ أَذًى » الَ أَذًى عطٌف عليه ، وأبعد من جعل « مفعولٌ ثاٍن ، و » َمّناً « و 

وال :  اسم ال ، وخربها حمذوٌف ، أي« أَذى » الذين ينفقون ، وال يتأذَّون باِإلنفاق ، فيكون : املتصدِّق ، كأنَّ قال 
  .أذًى حاصل هلم ، فهي مجلةٌ منفيةٌ يف معىن النَّهي 

باأللف غري منوٍَّن؛ ألنَّه مبينٌّ على الفتح « َوالَ أَذَى » وهذا تكلٌُّف ، وحقُّ هذا القائل أن يقرأ : قال شهاب الدِّين 
  .على مشهور مذهب النُّحاة 

  فصل يف سبب النزول
  .ان ، وعبد الرَّمحن بن عوف نزلت يف عثمان بن عفَّ: قال الكليبُّ 

  .، بألف بعريٍ بأقتاهبا ، وأحالسها ، وألف دينارٍ « تبوك » أمَّا عثمان فجّهز جيش العسرة يف غزوة 
صلى اهللا عليه  -جاء عثمان بألف دينارٍ يف جيش العسرة ، فصّبها يف حجر النيب : قال عبد الرَّمحن بن مسرة » 

َما َضرَّ اْبَن َعفَّانَ َما « : يدخل فيها يده الكرمية ويقلبها ، ويقول  -عليه وسلم  صلى اهللا -فرأيت النيب  -وسلم 
  .فنزلت هذه اآلية الكرمية » َيا َربِّ؛ ُعثَْمانُ َرضِيُت َعْنُه فَاْرَض َعْنُه « وقال » َعِملَ َبْعَد الَيْوم 



: فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -إىل رسول اهللا  وأمَّا عبد الرمحن بن عوٍف ، فإنَّه جاء بأربعة آالف درهم صدقة« 
كانت عندي مثانية آالف ، فأمسكت منها لنفسي وعيايل أربعة آالف ، وأربعة آالٍف أقرضتها رّبي ، فقال له 

ال بعض وق. فنزلت اآلية « بَاَرَك اُهللا لََك ِفيَما أَْمَسكَْت ، وِفيَما أَْعطَْيَت » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
إن اآلية املتقدمة خمتّصة فيمن أنفق على نفسه وهذه اآلية الكرمية فيمن أنفق على غريه ، فبني تعاىل أنَّ : املفسِّرين 

وقد : قال القفَّال « وال أَذًى » ، « َمّن » اإلنفاق على الغري ، يوجب الثَّواب املذكور يف اآلية املتقدِّمة ، إذا مل يتبعه 
صلى اهللا  -ذا الشَّرط معترباً أيضاً فيمن أنفق على نفسه كمن ينفق على نفسه يف اجلهاد مع النيب حيتمل أن يكون ه

: لو مل أحضر ملا متَّ هذا األمر ، ويقول لغريه : واملؤمنني ، وال يؤذي أحداً من املؤمنني ، مثل أن يقول  -عليه وسلم 
  .أنت ضعيٌف ال منفعة بك يف اجلهاد 

؛ وال ميّن بعطائه ، وال يعّد عليه نعمه ، فيكدرها عليه وال -تعاىل  -طاعة اهللا : ، أي « ي سبيلِ ِف» : وقال بعضهم 
األذى أن يذكر إنفاقه عليه عند من ال حيب وقوفه : إىل كم تسأل ، وكم تؤذيين؟ وقيل : يؤذيه بأن يعريه ، فيقول 

  .عليه 
: قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم . قد أعطيتك ، فما شكرت : هو أن قول : « َمّناً َوالَ أَذًى » : وقال سفيان 

إذا أعطيت رجالً شيئاً ، ورأيت أنَّ سالمك يثقل عليه ، فكف سالمك عنه ، فحظر اهللا على عباده : كان أيب يقول 
ري ، وإنَّما كان املنُّ ، املنَّ بالصَّنيعة ، واختصّ به صفةً لنفسه؛ ألنَّه من العباد تعيٌري وتكديٌر ، ومن اهللا إفضال ، وتذك

واألذى مذموماً ، ألنَّ الفقري اآلخذ للصَّدقة منكسر القلب ، ألجل حاجته إىل صدقة غريه معترف باليد العليا 
إظهار ذلك اإلنعام ، زاد ذلك يف انكسار قلبه ، فيكون يف حكم املضرَّة : للمعطي ، فإذا أضاف املعطي إىل ذلك 

، فمنهم من محله « األذَى » احلاجة عن الرَّغبة يف صدقته إذا اشتهر بتلك الطَّريقة ، وأمَّا  بعد املنفعة ، وينفّر أهل
  .على اإلطالق يف أذى املؤمنني ، وليس بظاهرٍ ، بل اختصاصه مبا تقدَّم من أذى الفقري أوىل 

ه لو وجد أحدمها دون اآلخر ، ال أنَّ جمموع املّن ، واألذى يبطالن األجر ، فيلزم منه أنَّ: ظاهر اللَّفظ : فإن قيل 
  .يبطل األجر 

يقتضي أالَّ يقع منه ، ال } الَ ُيْتبُِعونَ َمآ أَْنفَقُواُ َمّناً َوالَ أَذًى { : بل الشَّرط أالَّ يوجد واحٌد منهما؛ ألن قوله : قلنا 
  .هذا ، وال ذاك 

  فصل يف دفع شبهة للمعتزلة
بني أنَّ هذا الثَّواب  -تعاىل  -لى أنَّ الكبائر حتبط ثواب فاعلها؛ وذلك ألنَّ اهللا اآلية الكرمية دلَّت ع: قالت املعتزلة 

  .إنَّما يبقى إذا مل يوجد املّن واألذى؛ ألنَّه لو ثبت مع فقدمها ، ومع وجودمها؛ مل يكن هلذا االشتراط فائدة 
أن يكون فيه أجر وثواب أصالً من حيث يدالَّن وأُجيبوا بأنَّ املراد منها أنَّ حصول املّن واألذى خيرجان اإلنفاق عن 

على أنَّه إنَّما أنفق لكي ميّن ، ومل ينفق ، لطلب رضوان اهللا ، وال على وجه القربة والعبادة ، فال جرم ، بطل األجر 
.  

  فصل يف دفع شبهة للمعتزلة
  . -تعاىل  -أنَّ العمل موجٌب لألجر على اهللا  على} لَُّهْم أَْجُرُهْم ِعْندَ َربِّهِْم { : احتجَّت املعتزلة بقوله تعاىل 

وأجيبوا بأنَّ حصول األجر بسبب الوعد ، ال بسبب نفس العمل؛ ألن العمل واجٌب على العبد ، وأداء الواجب ال 
  .يوجب األجر 

  فصل



لك يدلُّ على جواز التَّكلُّم مشروطٌ بعدم الكفر ، وذ} لَُّهْم أَْجُرُهْم ِعْندَ َربِّهِْم { : وأمجعت األمَّة على أنَّ قوله 
بالعام إلرادة اخلاّص ، ومىت جاز ذلك يف اجلملة مل تكن داللة اللَّفظ العام على االستغراق داللة قطعية ، وذلك 

  .يوجب سقوط دالئل املعتزلة يف التَّمسُّك بالعمومات على القطع بالوعيد 
  :فيه قوالن } ونَ َوالَ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيحَْزُن{ : قوله 

بسبب أالَّ » َوالَ َيحَْزُنونَ « أنَّ إنفاقهم يف سبيل اهللا ، ال يضيع ، بل جيدونه يوم القيامة ، فال خيافون فقده : أحدمها 
  ] . ١١٢: طه [ } َوَمن َيْعَملْ ِمَن الصاحلات َوُهَو ُمْؤِمٌن فَالَ َيَخاُف ظُلْماً َوالَ َهْضماً { يوجد ، ونظريه 

{ وقال ]  ٨٩: النمل [ } َوُهْم مِّن فََزعٍ َيْوَمِئٍذ آِمُنونَ { أهنم يوم القيامة ، ال خيافون العذاب ألبتة ، ونظري : ين الثا
  ] . ١٠٣: األنبياء [ } الَ َيْحُزنُُهُم الفزع األكرب 

  ) ٢٦٣(يٌّ َحلِيٌم قَْولٌ َمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخْيٌر ِمْن َصَدقٍَة َيْتبَُعَها أَذًى َواللَُّه غَنِ

  :ثالثة أوجٍه } مَّْعُروفٌ { : يف قوله 
عطٌف عليه ، وسوَّغ االبتداء » َمْغِفرةٌ « و . أنه مبتدأٌ ، وساغ االبتداء بالنَّكرة لوصفها ، وللعطف عليها : أحدها 

وقال أبو . خٌرب عنهما » َخْيرٌ « و . ومغفرةٌ من السَّائل ، أو من اهللا : هبا العطف ، أو الصِّفة املقدَّرة ، إذ التَّقدير 
وسبب مغفرة ، ألنَّ املغفرة من اهللا تعاىل ، فال تفاضل بينهما ، وبني فعل العبد ، : والتَّقدير « : البقاء يف هذا الوجه 

  .» جماوزة املتصّدق ، واحتماله للفقري ، فال يكون فيه حذف مضاٍف : وجيوز أن تكون املغفرة 
» َخْيرٌ « مبتدأق ، و » َمْغِفَرةٌ « أمثل ، أو أوىل بكم ، و : مبتدأٌ وخربه حمذوٌف ، أي } ْولٌ مَّْعُروفٌ قَ{ أنَّ : الثاين 

  .» وهذا ذهابٌ برونق املعىن « : قال ابن عطيَّة . خربها ، فهما مجلتان ، ذكره املهدوي وغريه 
  .وٌف املأمور به قولٌ معر: أنَّه خرب مبتدأ حمذوٍف تقديره : والثالث 

فاجلواب؛ . يتبعها منٌّ ، وأذى : يف حملِّ جرِّ صفةً لصدقٍة ، فإن قيل مل يعد ذكر املنِّ فيقول } َيْتبَُعَهآ أَذًى { : وقوله 
]  ٢٦٢: البقرة [ } الَ ُيْتبُِعونَ َمآ أَْنفَقُواُ َمّناً َوالَ أَذًى { : ألنَّ األذى يشمل املنَّ ، وغريه ، وإنَّما نصَّ عليه يف قوله 

  .لكثرة وقوعه من املتصدِّقني ، وعسر حتفُّظهم منه ، ولذلك قدِّم على األذى 
  فصل

  .ردُّ السَّائل بطريقٍ حسنٍ : هو القول الذي تقبله القلوب ، واملراد منه هنا : القول املعروف 
  .ِعَدةٌ حسنة : وقال عطاٌء 

إِذَا سأَلَ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب : قال  -رضي اهللا عنه  -وروي من حديث عمر : وقال القرطيبُّ 
ِسريٍ ، أوْ َردٍّ مجيلٍ ، فقد السَّاِئلُ فَالَ َتقْطَعُوا َعلَْيِه َمْسأَلََتُه َحتَّى يَفُْرغَ مِْنَها ، ثُمَّ ُرّدوا عليه بَِوقَارٍ ، َوِلنيٍ ، أو ببذل َي

  .» نَ َصنِيَعكُم فيما َخوَّلَكُُم اُهللا تعاىل يأْتِيكُم َمْن لَْيَس بإِْنسٍ وال َجانّ َيْنظُُرو
هي العفو عن بذاءة الفقري ، والصَّفح عن إساءته فإنه إذا ردَّ بغري مقصوده؛ شقَّ عليه ذلك ، : وأمَّا املغفرة فقيل 

  .فربَّما محله ذلك على بذاءة اللِّسان 
  .وقيل املراد ونيل مغفرٍة من اهللا بسبب الرّد اجلميل 

  .نزلت يف إصالح ذات البني : حَّاك وقال الضَّ
  .أن يستر حاجة الفقري ، فال يهتك ستره ، وال يذكر حاله عند من يكره الفقري وقوفه على حاله : وقيل املراد 

  .خطاٌب مع املسؤول بأن يرّد السَّائل بأحسن الطُّرق } قَْولٌ مَّْعُروفٌ { إن قوله : وقيل 



ع السَّائل بأن يعذر املسؤول يف ذلك الرَّدِّ ، فإنَّه ربَّما مل يقدر على ذلك املطلوب يف خطاٌب م: » َمْغِفَرةٌ « وقوله 
تلك احلالة ، مثَّ بيَّن تعاىل أنَّ فعل الرَّجل هلذين األمرين خري له من صدقٍة يتبعها أذى؛ ألنَّه إذا أعطى ، وأَْتبع 

  .اإلعطاء باألذى ، فقد مجع بني النفقة واإلضرار 
  .القول املعروف ، فقيه نفٌع بال ضررٍ؛ ألنَّه يتضمَّن إيصال السُّرور إىل قلب املسلم ، فكان خرياً من األوَّل وأمَّا 

اآلية الكرمية واردة يف التَّطوُّع؛ ألنَّ الواجب ال حيلُّ منعه وال رّد الّسائل منه ، وحيتمل أن يراد به : قال بعضهم 
عن صدقة العباد ، } واهللا غَنِيٌّ { : مث قال . إىل سائلٍ ، وعن فقريٍ إىل فقريٍ  الواجب ، فإنَّه قد يعِدل به عن سائلٍ

  .مل يتعجَّل بالُعقُوبة على من ميّن ، ويؤذي بصدقته } َحِليمٌ { وإمنا أمركم هبا ليثيبكم عليها 

الَِّذي ُيْنِفُق َمالَُه رِئَاَء النَّاسِ َولَا ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ فََمثَلُُه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتْبِطلُوا َصَدقَاِتكُْم بِالَْمنِّ َوالْأَذَى كَ
اِفرِينَ ُه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْكَكََمثَلِ َصفَْواٍن َعلَْيِه ُترَاٌب فَأَصَاَبُه َوابِلٌ فََتَركَُه صَلًْدا لَا َيقِْدُرونَ َعلَى َشْيٍء ِممَّا كََسبُوا َواللَّ

)٢٦٤ (  

  .اعلم أنَّه تعاىل ، مل ذكر هذين النَّوعني من اإلنفاق ضرب واحداً منهما مثالً 
ال تبطلوها إبطاالً كإبطال الذي ينفق : نعتاً ملصدرٍ حمذوٍف ، أي : الكاف يف حملِّ نصبٍ ، فقيل } كالذي { : قوله 

حالٌ من فاعل : املصدر املقدَّر كما هو رأي سيبويه ، وقيل يف حملِّ نصبٍ على احلال من ضمري : وقي . رئاء النَّاس 
  .ال تبطلوها مشبهني الذي ينفق ماله رياء النَّاس : ، أي » ُتْبِطلُوا « 
  :فيه ثالثة أوجٍه } رِئَآَء { و 

  .إنفاقاً رئاء النَّاس ، كذا ذكره مكي : أنه نعٌت ملصدر حمذوٍف تقديره : أحدها 
  .ألجل رئاء النَّاس ، واستكمل شروط النَّصب : ن أجله ، أي أنه مفعول م: والثاين 
  .ينفق مرائياً : أنه يف حملِّ حالٍ ، أي : الثالث 

فاهلمزة » رِئايا « : ، ورئاء مصدر راءى كقاتل قتاالً ، واألصل » النَّاس « واملصدر هنا مضاٌف للمفعول ، وهو 
راَءى « واملفاعلة يف . الم الكلمة ، ألهنا وقعت طرفاً بعد ألٍف زائدٍة األوىل عني الكلمة ، والثانية بدلٌ من ياٍء هي 

ويروى عن عاصم  -وقرأ طلحة . على باهبا ، ألنَّ املرائي يري النَّاس أعمال؛ حىت يروه الثَّناء عليه ، والتَّعظيم له » 
  .ا مفتوحةٌ بعد كسرٍة بإبدال اهلمزة األوىل ياء ، وهو قياس اهلمزة ختفيفاً؛ ألنَّه» رَِياء « :  -

كما تقدَّم ، » لتربط اجلُْملَة بَِما قَْبلََها « : مبتدأٌ وخٌرب ، ودخلت الفاء ، قال أبو البقاء } فََمثَلُُه كََمثَلِ { : قوله 
  :فيها قوالن » فََمثَلُُه « واهلاء يف 
أقرب مذكورٍ فيكون املعىن أنَّ اهللا شّبه املانَّ املؤذي ؛ ألنَّه » الَّذي ُيْنِفُق رِئَاَء النَّاسِ « أهنا تعود على : أظهرمها 

  .باملنافق ، مث شبَّه املنافق باحلجر 
بالذي ينفق رئاء وبصفوان عليه تراٌب ، فيكون قد : أهنا تعود على املانِّ املؤذي ، كأنه تعاىل شبَّهه بشيئني : والثاين 

  .عدل من خطاب إىل غيبة ، ومن مجع إىل إفراد 
  :حجٌر كبريٌ أملس ، وفيه لغتان : وان والصَّف

إنَّما يكون يف » فََعالن « أشهرمها سكون الفاء ، والثانية فتحها ، وهبا قرأ ابن املسّيب والزُّهريُّ ، وهي شاذَّةٌ؛ ألنَّ 
. جداً رجلٌ طغيان وتيس عدوان ، وأمَّا يف األمساء فقليلٌ : النَّزوان ، والغليان ، والصفات حنو : املصادر حنو 
» قليلٌ « فَْعالَن » على « فََعلَ » وَجْمُع « : صفا ، قال أبو البقاء : هو مجٌع مفرده : فقيل » َصفَْوان « واختلف يف 



  .هو اسم جنس : وقيل . 
  .» َعلَْيه : وهو األجود ، ولذلك عاد الضَّمري عليه مفرداً يف قوله « : قال أبو البقاء 

عصّي يف : ألنَّ صُفّياً مجع صفا حنو « : قال . قاله الكسائي ، وأنكره املربَّد » فيٌّ ُص« هو مفرٌد ، واحده : وقيل 
قال . » َصفْوان مفرٌد ، وجيمع على ِصفوان بالكسر « : ونقل عن الكسائي أيضاً أنه قال . » عصا ، وقُِفّي يف قَفَا 

يعين  -قاله الكسائيُّ غري صحيح ، بل صفوان وجيوز أن يكون املكسور الصَّاد واحداً أيضاً ، وما « : النَّحاس 
  .» َووِْرالن ، وأخ وإخوان وكرى وكروان « َوَرل » مجٌع لصفا ك  -بالكسر 

  .وحكى أبو عبيٍد عن األصمعي أن الصَّإلوان ، والصَّفا ، والصَّفو واحد والكلُّ مقصوٌر 
  .ن ، وسعدانة مجع صفوانة ، كمرجاٍن ومرجانٍة وسعدا: الصَّفوان : وقال بعضهم 
  .هو احلجر األملس ، وهو واحٌد ومجٌع : الصَّفوان : وقال بعضهم 

وحده » َعلَْيه « جيوز أن يكون مجلةً من مبتدأ ، وخربٍ ، وقعت صفةً لصفوان ، وجيوز أن يكون : } َعلَْيِه ُتَرابٌ { و 
] .  ٢٦١: البقرة [ } ي كُلِّ ُسنُبلٍَة مِّئَةُ َحبَّةٍ ِف{ فاعلٌ به ، وهو أوىل ملا تقدَّم عند قوله » تَُرابٌ « صفةً له ، و 

  .والتُّراب معروٌف وهو اسم جنسٍ ، ال يثنَّى ، وال جيمع 
تراٌب وتَْوَرٌب ، وَتْوَراٌب ، وَتْيرَاٌب : وذكر النَّحَّاس له مخسة عشر امساً . » ترابة « وهو مجع واحدته : وقال املربِّد 

ألصقه بالرَّغام وَبرى : أرغم اهللا أنفه أي : ثٌ َوكِثِْكثٌ وَدقَْعٌم َوَدقَْعاُء وَرغام بفتح الراء ، ومنه وإِثْلَب وأَثْلَب َوكَثْكَ
  .وزاد غريه تربة وصعيد ] كالعصا وكملح وعثري [ ، وقرى بالفتح مقصوراً 

كأنَّ جلده لصق به لفقره ، وأترب ]  ١٦: البلد [ } أَْو ِمْسِكيناً ذَا َمتَْرَبٍة { : ومنه . افتقر : ترب الرَّجل : ويقال 
  .استغىن ، كأنَّ اهلمزة للسَّلب ، أو صار ماله كالتُّراب : ، أي 
والضَّمري . استقرَّ عليه تراٌب ، فأصابه : ، أي » َعلَْيِه « : عطٌف على الفعل الذي تعلَّق به قوله } فَأَصَاَبُه { : قوله 

من » أَصاَبه « وألف . فعلى الصفوان فقط » فََتَركَُه « وأمَّا الضَّمري يف . راب على التُّ: يعود على الصَّفوان ، وقيل 
  .واوٍ؛ ألنه من صاب يصوب 

أوبل ، فهو موبل ، فيكون ممَّا اتفق : املطر الشَّديد ، وبلت السَّماء تبل ، واألرض موبولة ، ويقال أيضاً : والوابل 
  :قال النَّضر بن شيملٍ . بة كاألبطح ، فال حيتاج معه إىل ذكر موصوٍف فيه فعل ، وأفعل ، وهو من الصِّفات الغال

 أولُ ما َيكُونُ املَطَُر َرشاً ، مث طشاً ، مث طَالًّ ، وَرذاذاً ، مث نضحاً ، وهو قطٌر بني قطرين ، مث هطالً وهتتاناً ، مث وابالً
  .وبيلةٌ على التَّشبيه باحلزمة : للغليظة حزمة احلطب ، ومنه قيل : الوخيم ، والوبيلة : والوبيل . وجوداً 

األجرد األملس ، : والصَّلد ] .  ١٧: البقرة [ } وََتَركَُهْم ِفي ظُلَُماتٍ { : كقوله تعاىل } فََتَركَُه َصلْداً { : قوله 
تحها ، فهو صلد بكسر الالم يصلد بف: أي برق ، والصَّلد أيضاً صفة ، يقال : » َصلََد جبُني األْصلَعِ « : ومنه 
وقال علي بن » اللَّيِّن من احلجارة : الصَّلْد « : وقال أبان بن تغلب . » الصَّلُْد بلغة ُهذَيل « : قال النَّقَّاش . صلد 

بطيئة : أي « ِقْدرٌ َصلُود » : هو من احلجارة ما ال خري فيه ، وكذلك من األرضني وغريها ، ومنه « : عيسى 
  .إذا مل يورد ناراً :  ، وصلد الزّند» الَغلَيان 

  :يف هذه اجلملة قوالن } الَّ يَقِْدُرونَ { : قوله 
  .أهنا استئنافية فال موضع هلا من اإلعراب : أحدمها 
، وإمنا مجع الضَّمري محالً على } كالذي ُيْنِفُق َمالَُه { : يف قوله » الَِّذي « أهنا يف حملِّ نصب على احلال من : والثاين 



» فمثلُه « ، » الَ ُيْؤِمُن « و » َمالَهُ « : املراد بالذي اجلنس ، فلذلك جاز احلمل على لفظه مرَّةً يف قوله  املعىن ، ألنَّ
  .وعلى معناه أخرى 

: البقرة [ } بُِنورِِهْم َوَترَكَُهمْ { : مث قال ]  ١٧: البقرة [ } كََمثَلِ الذي استوقد نَاراً { : وصار هذا نظري قوله 
  .تقدَّم  ، وقد]  ١٧

وزعم ابن عطيَّة أنَّ مهيع كالم العرب احلمل على اللَّفظ أوالً ، مث املعىن ثانياً ، وأنَّ العكس قبيٌح ، وتقدَّم الكالم 
ياأيها الذين آَمُنواْ الَ ُتْبِطلُواْ َصَدقَاِتكُم { : عائٌد على املخاطبني بقوله » َيقِْدُرونَ « الضَّمري يف : وقيل . معه يف ذلك 

  .ويكون من باب االلتفات من اخلطاب إىل الغيبة ، وفيه بعٌد } 
ومسَّى . ال يقدر املانُّون ، وال املؤذون على شيٍء من نفع صدقاهتم : يعود على ما يفهم من السِّياق ، أي : وقيل 

  .الّصدقة كسباً 
« فََمثَلُه » : ؛ ألنه قد فصل بينهما بقوله « الَِّذي  »حاالً من « الَ َيقِْدُرونَ » َوال َيجُوُز أن َيكُونَ « : قال أبو البقاء 

  .« وال يلزم ذلك؛ ألنَّ هذا الفصل فيه تأكيٌد ، وهو كاالعتراض . » وما بعده 
  فصل

إنه تبارك وتعاىل أكَّد النَّهي عن إبطال الصَّدقة باملّن ، واألذى ، وأزال كلّ شبهة للمرجئة ، وبيَّن أنَّ : قال القاضي 
واألذى يبطالن الصَّدقة ، ومعلوٌم أنَّ الصَّدقة قد وقعت ، فال يصحُّ أن تبطل ، فاملراد إبطال أجرها ، ألنَّ األجر املنَّ 

  .مل حيصل بعد ، وهو مستقبل ، فيصحُّ إبطاله مبا يأتيه من املّن واألذى 
مبن ينفق ماله رئاء النَّاس ، وهو مع : الً واعلم أنَّه تعاىل ضرب لكيفية إبطال الصَّدقة باملّن واألذى مثلني ، فمثله أوَّ

ذلك ال يؤمن باهللا ، واليوم اآلخر ، ألنَّ بطالن أجر نفقة هذا املرائي الكافر ، أظهر من بطالن أجر صدقة من ُيْتبعها 
القويُّ ، فيزيل  الذي وقع عليه ُتراٌب ، وغباٌر ، مث أصابه املطر« الصَّفَْواِن » ب : مث مثَّله ثانياً . باملّن ، واألذى 

ذلك الغبار عنه حّتى يصري كأنه مل يكن عليه غبار أصالً ، فالكافر كالصَّفوان ، والتُّراب مثل ذلك اإلنفاق ، 
  .والوابل كالكفر الذي حيبط عمل الكافر ، وكاملّن واألذى اللَّذين حيبطان عمل هذا املنفق 

الصَّفوان ، فكذلك املّن واألذى ، وجب أن يكونا مبطلني ألجر  فكما أنَّ الوابل أزال التُّراب الذي وقع على: قال 
  .اإلنفاق بعد حصوله ، وذلك صريحٌ يف القول باإلحباط 

وكما دلّ هذا النَّص على صحَّة قولنا فالعقل دلَّ عليه عليه أيضاً؛ ألن من أطاع ، فلو استحّق ثواب : قال اجلبَّائيُّ 
ّق الّنقيضني؛ ألنَّ شرط الثَّواب أن يكون منفعة خالصةً دائمةً مقرونةً طاعته ، وعقاب معصيته لوجب أن يستح

باإلجالل ، وشرط العقاب أن يكون مضرةً خالصةً دائمةً مقرونةً باإلهانة فلو مل تقع احملابطة ، حلصل استحقاق 
ذا العقاب عدل ، فيلزم أن الّنقيضني وذلك حمال ، وألنَّه حني يعاقبه ، فقد منعه اإلثابة ، ومنع اإلثابة ظلٌم ، وه

يكون هذا العقاب عدالً من حيث إنَّه حقّه ، وأن يكون ظلماً من حيث إنَّه منع اإلثابة ، فيكون ظلماً بنفس الفعل 
  .الذي هو عادلٌ فيه؛ وذلك حمال ، فصّح هبذا النَّّص وداللة العقل صّحة قولنا يف اإلحباط والتَّكفري 

النَّهي عن إزالة هذا الثَّواب بعد ثبوته ، بل املراد به أالَّ يأيت هبذا العمل » الَ تُْبِطلُوا « له وأجيبوا بأنه ليس املراد بقو
  .باطالً؛ ألنَّه إذا قصد به غري وجه اهللا تعاىل ، فقد أتى به من االبتداء موصوفاً بالبطالن 

  :ويدلّ على بطالن قول املعتزلة وجوه : قال ابن اخلطيب 
باقي والطّارئ إن مل يكن بينهما منافاة ، مل يلزم من طََرَياِن الطَّارئ زوال الباقي ، وإن حصلت بينهما أنَّ ال: أوهلا 



منافاة مل يكن زوال الباقي أوىل من اندفاع الطَّارئ ، بل ربَّما كان اندفاع الطَّارئ ، أوىل؛ ألن الدفع أسهل من 
  .الرفع 

يبطل ما دخل منه يف الوجود يف املاضي ، وهو حمال؛ ألنَّ املاضي قد أن الطارئ لو أبطل لكان إما أن : وثانيها 
انقضى ، ومل يبق يف احلال ، وإعدام املعدوم حمالٌ ، وإما أن يبطل ما هو موجود يف احلال وهو أيضاً حمال؛ ألنَّ 

بطل ما سيوجد يف املوجود يف احلال ، لو أعدمه يف احلال لزم اجلمع بني العدم والوجود وهو حمالٌ ، وإما أن ي
  .املستقبل وهو حمالٌ ، ألنَّ الذي سيوجد يف املستقبل معدوم يف احلال ، وإعدام ما مل يوجد بعد حمال 

أنَّ شرط طريان الطَّارئ ، زوال الباقي ، فلو جعلنا زوال النايف معلّالً بطريان الطَّارئ ، لزم الدَّور ، وهو : وثالثها 
  .حمالٌ 

ارئ إذا طرأ وأعدم الثَّواب السَّابق ، فالثَّواب السَّابق إمَّا أن يعدم من هذا الطَّارئ شيئاً ، أو ال أنَّ الطَّ: ورابعها 
يعدم منه شيئاً ، واألول هو املوازنة ، وهو قول أيب هاشم ، وهو باطلٌ ، وذلك ألنَّ املوجب لعدم كل واحد منهما 

لومان ، لزم حصول املوجودين اللَّذين مها علَّتان ، فيلزم أن وجود اآلخر ، فلو حصل العدمان معاً اللَّذان مها مع
  .يكون كلّ واحد منهما موجوداً حال كون كلّ واحد منهما معدوماً وهو حمالٌ 

هو أيضاً باطل؛ ألنَّ العقاب الطَّارئ ملا أزال الثَّواب السَّابق ، وذلك الثَّواب : والثاين ، وهو قول أيب علي اجلبَّائي 
ليس له أثر ألبتة يف إزالة الشَّيء من هذا العقاب الطَّارئ؛ فحينئذ ال حيصل له من العلم الذي أوجب الثَّواب  السَّابق

السَّابق فائدة أصالً ، ال يف جلب ثواب وال يف دفع عقاب ، وذلك على مضادة النَّّص الصّريح يف قوله تبارك وتعاىل 
، ألنه خالف العدل حيث حيمل العبد مشقّة الطَّاعة ، ومل ]  ٧: الزلزلة [ } َيَرهُ فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخيْراً { 

  .يظهر له منها أثر ، ال يف جلب منفعٍة ، وال يف دفع مضرٍة 
أنكم تقولون الصَّغرية حتبط بعض أجزاء الثَّواب دون البعض وذلك حمالٌ؛ ألن أجزاء االستحقاقات : خامسها 

، فالصَّغرية الطَّارئة إذا انصرف تأثريها إىل بعض تلك االستحقاقات دون البعض مع استواء الكلّ متساوية يف املاهيَّة 
يف املاهيَّة كان ذلك ترجيحاً للممكن من غري مرّجح ، وهو حمالٌ فلم يبق إالَّ أن يقال بأنَّ الصَّغرية الطَّارئة تزيل كلَّ 

  .تزيل شيئاً منها ، وهو املطلوب تلك االستحقاقات ، وهو باطلٌ باالّتفاق ، أو ال 

بأنَّ املؤثر يف إبطال الثَّواب : أنَّ عقاب الكبرية ، إذا كان أكثر من ثواب الَعَمل املتقّدم ، فإمَّا أن يقال : سادسها 
بعض أجزاء العقاب الطَّارئ ، أو كلها ، واألوَّل باطل؛ ألنَّ اختصاص بعض تلك األجزاء باملؤثرّية دون البعض مع 

الثاين باطلٌ ، ألنَّه حينئذ جيتمع على إبطال اجلزء . ستواء كلِّها يف املاهيَّة ترجيح للمكن من غري مرّجح ، وهو حمالٌ ا
الواحد من الثَّواب جزآن من العقاب مع أنَّ كلَّ واحد من ذينك اجلزأين مستقلٌّ بإبطال ذلك الثَّواب ، فقد اجتمع 

منهما مستقلٌّ وذلك حمالٌ؛ ألنَّه يستغين بكلِّ واحٍد منهما عن كلّ واحد منهما  على األثر الواحد مؤثران كلّ واحٍد
  .فيكون غنّياً عنهما معاً ، حال كونه حمتاجاً إليهما معاً ، وهو حمالٌ 

ارق ، مث احفظ هذا املتاع لئالّ يسرقه السَّ: أنَّه ال منافاة بني هذين االستحقاقني؛ ألنَّ السَّيِّد إذا قال لعبده : سابعها 
يف ذلك الوقت جاء العدّو ، وقصد قتل السّيِّد ، فاشتغل العبد مبحاربة ذلك العدوِّ ، وقتله ، فذلك الفعل من العبد 

يستوجب استحقاقه للمدح ، والتعظيم حيث دفع القتل عن سيِّده ، ويوجب استحقاقه للذَّمِّ ، حيث عرض ماله 
بت ، والعقالء يرجعون يف مثل هذه الواقعة إىل التَّرجيح أو إىل املهايأة ، للّسرقة ، وكلّ واحٍد من االستحقاقني ثا

  .فأمَّا أن حيكموا بانتفاء االستحقاقني وزواله فذلك مدفوعٌ يف بداية العقول 
ضاء أَنَّ املوجب حلصول هذا االستحقاق هو الفعل املُتقدِّم ، فهذا الطَّارئ إِمَّا أن يكون له أثر يف جهة اقت: ثامنها 



واألوَّل حمالٌ؛ َألنَّ ذلك العل إنَّما يكون موجوداً يف الزَّمان املاضي ، . ذلك الفعل لذلك االستحقاق ، أو ال يكون 
فلو كان هلذا الطَّارئ أَثٌَر يف ذلك الفعل لكان هذا إيقاعاً للتَّأثري يف الزَّمان املاضي ، وهو حمالٌ ، وإن مل يكن هلذا 

قتضاِء ذلك الفعل السَّابق لذلك االستحقاق ، وجب أَن يبقى ذلك االقتضاء كما كان وأالَّ يف ا] أثر [ الطَّارئ 
  .يزول 

إِنَّ شُرب جرعٍة من اخلمرِ ، حيبطُ ثواب اِإلميان وطاعة سبعني سنٍة على سبيل : أَنَّ املعتزلة يقولون : وتاسعها 
هذه الطَّاعات أكثر ِمْن عقاب هذه املعصية الواحدة ،  اِإلخالص ، وذلك حمالٌ؛ ألنَّا نعلم بالضَّرورة أَنَّ ثواب

  .واألعظم باألَقلّ 
ال ميتنع أَنْ تكون الكبرية الواحدة أعظم من كُلِّ طاعٍة ، ألن معصية اهللا تعاىل تعظم على قدر كثرة : قال اجلبَّائي 

من قيامه ] العظيمة أعظم [ ه ، وبلغه إىل النِّهاية نعمه ، وإحسانه ، كما أَنَّ استحقاق قيام الرَّبَّانيَّة ، وقد ربَّاُه وملك
حبقِّه لكثرة نعمه ، فإِذا كانت نعم اهللا على عباده ، حبيث ال ُتضبط عظماً ، وكثرةً مل ميتنع أَنْ يستحقَّ على املعصية 

  .الواحدة العقاب العظيم الَّذي يعلو على ثواب مجلة الطَّاعات 
ضعيٌف؛ َألنَّ املَِلك الَِّذي عظمت نعُمُه على عبده ، مثّ إِنَّ ذلك العبَد قام حبقِّ وهذا الُعذْرُ : قال ابن اخلطيب 

عبوديَّته مخسني سنةً ، مث إّنه كسر رأس قلم ذلك امللك قصداً ، فلو أحبط املَلك مجيع طاعاته بسبب ذلك القدر من 
لوٌم أَنَّ مجيع املعاصي بالنِّسبة إىل جالل اهللا تعاىل اجلرم فكُلُّ أحدٍ يذمُُّه ، وينسبه إىل ترك اإلِنصاف والقسوة ، ومع

  .قياس العقول ] خالف [ أقلُّ من كسر رأس القلم ، فظهر أَنَّ قوهلم على 

أَنَّ إِميان ساعٍة يهدم كُفْر سبعني سنة فاإلميان سبعني سنةً كيف يهدُم بفسق ساعٍة ، وهذا ِممَّا ال يقبلُُه : عاشرها 
  .ُم العقلُ ، واهللا أعل

  :حيتمل أمرين } الَ ُتْبِطلُواْ َصَدقَاِتكُم باملن واألذى { قوله 
  .ال تأُْتوا به باِطالً ، وذلك أَنْ َينْوي بالصَّدقة الرِّياء والسُّمعة : أحدمها 

يت ُمينُّ هبا ، باإلبطال ، واملراد الصَّدقة الَّ] إِنَّ اَهللا تعاىل عبَّر عن عدم القبول ، وحرمان الثوب : قال القرطيبُّ [ 
  .وُيؤذي ال غريها ، فاملَنُّ واَألذى يف صدقة؛ ال ُيبطلُ صدقةً غريها 

  .إنَّ الصَّدقة اليت يعلم اهللا من صاحبها أنه ميّن ، أو يُؤذي هبا ، فإِنَّها ال تقبل : قال مجهور العلماء يف هذه اآلية 
  .ا إِنَّ اَهللا جعل للملك عليها أمارة ، فهو ال يكتبه: وقيل 

  .وهذا حسٌن : قال القرطيبُّ 
  :أن يأتوا هبا على وجٍه يوجب الثَّواب ، ثُمَّ يتبعوها باملَنِّ واألذى ، فيزيلوا ثواهبا ، وضرب لذلك مثلني : والثاين 
أَنَّ املراد من [ ملعلوم ، إِذْ من ا} كالذي ُيْنِفُق َمالَُه رِئَآَء الناس َوالَ ُيْؤِمُن باهللا { : يطابُق اَألوَّل وهو قوله : أحدمها 

هذا باطالً أَنَّه دخل يف الوجود باطالً ، ال أَنَُّه دخل صحيحاً ، مث يزول؛ َألنَّ الكُفر مقارنٌ له فيمتنع ] كونه عمل 
  .دخوله صحيحاً يف الوجود 

املعتزلة؛ ألنَّه جعل الوابلَ  وهو الصَّفوان الَّذي وقع عليه تراب ، مثَّ أصابُه وابلٌ فهذا يشهُد لتأَويل: واملثال الثاين 
جيب أن يكون املنُّ واَألذى مزيلني لألجر : ُمزِيالً لذلك التُّراب بعد وقُوع التُّراب على الصَّفوان ، فكذا ها هنا 

  .والثَّواب بعد حصول استحقاق اَألجر 
ن ُحصُولُ اَألجر للكافر؛ بل املشبَّه بذلك بأَنَّا ُنسلِّم أَنَّ املشبه بوقوع التُّراب على الصَّفوا: وميكن أَنْ جياب عنه 

ُصدُوُر هذا العمل الَّذي لوال كونه مقروناً بالنِّيَّة الفاسدة ، لكان موجباً حلصول اَألجر والثواب؛ َألنَّ التُّراب إذا 



صال ، فهو يف مرأَى وقع على الصَّفوان ، مل يكن ملتصقاً به ، وال غائصاً فيه أَلَْبتَّة ، بل يكون لك االتِّصال كاالنِف
ّر ، العني متَّصلٌ ، ويف احلقيقة منفصلٌ ، فكذا اِإلنفاُق املقرون باملَّن واألَذى ، ُيَرى يف الظَّاهر أَنَّه َعَملٌ ِمْن أَعمال البِ

  .ويف احلقيقة ليس كذلك ، فظهر أَنَّ استدالهلم هبذه ضعف 
  فصلٌ

  .على اهللا بسب صدقِتكُم ، وباألذى لذلك السَّائل } اِتكُم باملن الَ ُتْبِطلُواْ َصَدقَ{ : قال ابن عبَّاس قوله 
؛ ألنَّ املُنافق ، واملُرائي يأتيان } كالذي ُيْنِفُق َمالَهُ رِئَآَء الناس { باملَّن على الفقري وباألذى للفقري : وقال الباقون 

 -تعاىل  -ذى ، فقد أتى بتلك الصَّدقة ال لوجه اِهللا ومن َيقُْرنُ الصَّدقة باملّن واَأل -تعاىل  -بالصَّدقة ال لوجه اهللاِ 
أيضاً ، إذ لو كان غرضه من تلك الصَّدقة طلب مرضاة اهللا تعاىل ملا َمنَّ على الفقري ، وال آذاه ، فثبت اشتراكُ 

  .وتقدَّم الكالُم على اِإللقاء  -تعاىل  -الصُّورتني يف كون الصَّدقة مل يأت هبا لوجه اهللاِ 

صَاَبَها َوابِلٌ فَآَتتْ أُكُلََها الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َوَتثْبِيًتا ِمْن أَنْفُِسهِْم كَمَثَلِ َجنٍَّة بَِرْبَوٍة أَ َوَمثَلُ
  ) ٢٦٥(ِضْعفَْينِ فَإِنْ لَْم ُيِصبَْها َوابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

أَنَّ إِميان ساعٍة يهدم كُفْر سبعني سنة فاإلميان سبعني سنةً كيف يهدُم بفسق ساعٍة ، وهذا ِممَّا ال يقبلُُه : اشرها ع
  .العقلُ ، واهللا أعلُم 

  :حيتمل أمرين } الَ ُتْبِطلُواْ َصَدقَاِتكُم باملن واألذى { قوله 
  .دقة الرِّياء والسُّمعة ال تأُْتوا به باِطالً ، وذلك أَنْ َينْوي بالصَّ: أحدمها 

باإلبطال ، واملراد الصَّدقة الَّيت ُمينُّ هبا ، ] إِنَّ اَهللا تعاىل عبَّر عن عدم القبول ، وحرمان الثوب : قال القرطيبُّ [ 
  .وُيؤذي ال غريها ، فاملَنُّ واَألذى يف صدقة؛ ال ُيبطلُ صدقةً غريها 

  .صَّدقة اليت يعلم اهللا من صاحبها أنه ميّن ، أو يُؤذي هبا ، فإِنَّها ال تقبل إنَّ ال: قال مجهور العلماء يف هذه اآلية 
  .إِنَّ اَهللا جعل للملك عليها أمارة ، فهو ال يكتبها : وقيل 

  .وهذا حسٌن : قال القرطيبُّ 
  :ا ، وضرب لذلك مثلني أن يأتوا هبا على وجٍه يوجب الثَّواب ، ثُمَّ يتبعوها باملَنِّ واألذى ، فيزيلوا ثواهب: والثاين 
أَنَّ املراد من [ ، إِذْ من املعلوم } كالذي ُيْنِفُق َمالَُه رِئَآَء الناس َوالَ ُيْؤِمُن باهللا { : يطابُق اَألوَّل وهو قوله : أحدمها 

مقارنٌ له فيمتنع هذا باطالً أَنَّه دخل يف الوجود باطالً ، ال أَنَُّه دخل صحيحاً ، مث يزول؛ َألنَّ الكُفر ] كونه عمل 
  .دخوله صحيحاً يف الوجود 

وهو الصَّفوان الَّذي وقع عليه تراب ، مثَّ أصابُه وابلٌ فهذا يشهُد لتأَويل املعتزلة؛ ألنَّه جعل الوابلَ : واملثال الثاين 
ذى مزيلني لألجر جيب أن يكون املنُّ واَأل: ُمزِيالً لذلك التُّراب بعد وقُوع التُّراب على الصَّفوان ، فكذا ها هنا 

  .والثَّواب بعد حصول استحقاق اَألجر 
بأَنَّا ُنسلِّم أَنَّ املشبه بوقوع التُّراب على الصَّفوان ُحصُولُ اَألجر للكافر؛ بل املشبَّه بذلك : وميكن أَنْ جياب عنه 

اَألجر والثواب؛ َألنَّ التُّراب إذا ُصدُوُر هذا العمل الَّذي لوال كونه مقروناً بالنِّيَّة الفاسدة ، لكان موجباً حلصول 
وقع على الصَّفوان ، مل يكن ملتصقاً به ، وال غائصاً فيه أَلَْبتَّة ، بل يكون لك االتِّصال كاالنِفصال ، فهو يف مرأَى 

َملٌ ِمْن أَعمال البِّر ، العني متَّصلٌ ، ويف احلقيقة منفصلٌ ، فكذا اِإلنفاُق املقرون باملَّن واألَذى ، ُيَرى يف الظَّاهر أَنَّه َع
  .ويف احلقيقة ليس كذلك ، فظهر أَنَّ استدالهلم هبذه ضعف 



  فصلٌ
  .على اهللا بسب صدقِتكُم ، وباألذى لذلك السَّائل } الَ ُتْبِطلُواْ َصَدقَاِتكُم باملن { : قال ابن عبَّاس قوله 

؛ ألنَّ املُنافق ، واملُرائي يأتيان } ِفُق َمالَهُ رِئَآَء الناس كالذي ُيْن{ باملَّن على الفقري وباألذى للفقري : وقال الباقون 
 -تعاىل  -ومن َيقُْرنُ الصَّدقة باملّن واَألذى ، فقد أتى بتلك الصَّدقة ال لوجه اِهللا  -تعاىل  -بالصَّدقة ال لوجه اهللاِ 

ى الفقري ، وال آذاه ، فثبت اشتراكُ أيضاً ، إذ لو كان غرضه من تلك الصَّدقة طلب مرضاة اهللا تعاىل ملا َمنَّ عل
  .وتقدَّم الكالُم على اِإللقاء  -تعاىل  -الصُّورتني يف كون الصَّدقة مل يأت هبا لوجه اهللاِ 

الثََّمرَاِت وَأَصَاَبُه الِْكَبُر َولَُه كُلِّ أََيَودُّ أََحُدكُْم أَنْ َتكُونَ لَُه َجنَّةٌ ِمْن َنخِيلٍ َوأَْعنَابٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر لَُه ِفيَها ِمْن 
  ) ٢٦٦(َتَتفَكَُّرونَ  ذُرِّيَّةٌ ُضَعفَاُء فَأَصَاَبَها إِْعَصاٌر ِفيِه َناٌر فَاْحَتَرقَْت كَذَِلَك يَُبيُِّن اللَُّه لَكُُم الْآيَاِت لََعلَّكُْم

« هو احملبةُ الكاِملةُ ، واهلمزةُ يف : » الودُّ « األَذَى ، هذا مثالٌ آخر ذكره اهللاُ تعاىل يف حقِّ من ُيتبُع إنفاقه باملَنِّ و
، ومل يقل أَيُرِيد؛ ألنا ذكرنا أن املودة هي احملبةُ التامةُ » أََيَودُّ « : لالستفهام ، وهو مبعىن اِإلنكارِ ، وإمنا قال » أََيودُّ 

ذكر هذا اللفظ يف جانب الثبوت؛ تنبيهاً على  ، ومعلوٌم أن حمبةَ كُلِّ أحٍد لعدم هذه احلالة حمبةً كاملة ، فلهذا
  .اِإلنكار التَّام ، والنفرِة البالغِة إىل احلد الذي ال مزيد فوقه 

  :فيه قوالن » َنخِيلٍ « و . كائنة من خنيل : يف حملِّ رفعٍ؛ صفةً جلنة ، أي } مِّن نَِّخيلٍ { : قوله تعاىل 
  .أنه اسم مجع : أحدمها 
ُسمِّي بذلك؛ ألنه « : كلب وكَِليب ، قال الراغب : الذي هو اسم اجلنسِ ، وحنوه » َنْخل  «أنه مجع : والثاين 

  .وذكر له منافع وشبهاً من اآلدميني » منخولُ األشجارِ ، وَصِفيُّها؛ ألنه أكرُم ما َيْنُبتُ 
وحيثُ جاء يف القرآن ذكُر هذين .  باملدِّ ، فال ينصرُف» ِسَرياء « مثل » ِعَنباء « : مجع ِعَنَبة ، ويقال : واألعناُب 

، فإمنا يَنصُّ على النخلِ دون مثرهتا ، وعلى مثرِة الكَْرم دون الكَْرم؛ ألنَّ النخلَ كلَّه منافُع ، وأعظُم مناِفع الكَْرم 
  .ثَمَرتُه دونَ باقيه 

  :هذه اجلملة يف حملِّها وجهان } َتْجرِي ِمن َتْحِتَها { : قوله 
  .يف حملِّ رفعٍ؛ صفةً جلنة أنَّها : أحدمها 
على : وقيل . ؛ ألهنا قد ُوِصفَْت » جنَّة « على احلال من : أهنا يف حملِّ نصب ، وفيه أيضاً وجهان ، فقيل : والثاين 

  .نقله مكّي ] تكون [ أهنا خُرب 
هو « كُلِّ الثََّمراِت » ِمْن « و »  لَُه« : مجلة من مبتدإٍ ، وخربٍ ، فاخلرب قوله } لَُه ِفيَها ِمن كُلِّ الثمرات { : قوله 

  :واختلف يف ذلك . املبتدأُ ، وذلك ال يستقيُم على الظاهر ، إذ املبتدأُ ال يكونُ جاّراً وجمروراً؛ فال ُبدَّ من تأويله 
من كلِّ الثمراتِ له فيها رِزٌق » : املبتدأ يف احلقيقة حمذوٌف ، وهذا اجلارُّ واجملرورُ صفةٌ قائمةٌ مقامه ، تقديره : فقيل 

  ]الوافر : [ فُحذف املوصوُف ، وبقيت صفُته؛ ومثله قول النَّابغة « ، أو فاكهةٌ ِمْن كلِّ الثمرات 
  ُيقَعْقَُع َخلَْف رِْجلَْيهِ بِشَنِّ... كَأَنََّك ِمْن جَِمالِ َبنِي أُقَْيشٍ  -١٢٢٥

وما ِمنَّا : أي ]  ١٦٤: الصافات [ } آ إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم َوَما ِمنَّ{ : مجلٌ من مجالِ بين أُقَْيشٍ ، وقوله تعاىل : أي 
  .أحٌد إِالَّ له مقاٌم 

  .له فيها كلُّ الثمرات ، وذلك عند األخفش؛ ألنه ال َيْشَترِطُ يف زيادهتا شيئاً : زائدةٌ تقديره « ِمْن » : وقيل 
» : ْشَترطونه وعدم اإلِجياب ، وإذا قُلنا بالزيادة ، فاملراُد بقوله فيشترطون التنكري ، والبصريون َي: وأمَّا الكُوفيُّون 



  .التكثُري ال العموم ، ألنَّ الُعموَم ُمتعذٌِّر « كُلِّ الثََّمرَاِت 
له : زائدةً ، ال على قولِ سيبويه وال قولِ األخفشِ؛ ألنَّ املعىن يصُري « ِمْن » وال جيوُز أَنْ تكونَ : قال أبو البقاء 

ا كُل الثمراِت ، وليَس األمُر على هذا ، إالَّ أَنْ يُراَد به هنا الكثرة ال االستيعاب ، فيجوُز عند األخفش؛ ألنه فيه
  .يف الواجب « ِمْن » ُيجَوُِّز زيادةَ 

  ؟ وكيف جيوُز عطُف املاضي على املستقبل؟» أيودُّ « على » وأَصَاَبُه « كيف عطف : فإن قيل 
  :من وجوه : فاجلواب 

وقد أصابه ، وصاحبُ : مقدَّرةٌ أي » قد « أَنَّ الواو للحالِ ، واجلملةُ بعدها يف حملِّ نصبٍ عليها ، و : أحدها 
، وقوله ]  ٢٨: البقرة [ } َوكُْنُتْم أَمَْواتاً فَأَْحَياكُْم { : ، ونظُريها » َيودُّ « ، والعاملُ فيها » أََحدُكُْم « احلال هو 

  .وقد كُنتم ، وقد قََعدوا : أي ]  ١٦٨: آل عمران [ } لَْو أَطَاعُوَنا  َوقََعدُواْ{ : تعاىل 
َيقُْدُم قَْوَمُه َيْوَم { : كقوله تعاىل » وُيصيَبه الكَِبر « أَن يكون قد وضع املاضي موضع املضارع ، والتقديرُ : والثاين 

» أَنْ « ؛ ألنه ُيَتلَقَّى مرةً ب » يََودُّ « جيوُز ذلك يف  :قال الفراء . يوردُهم : أي ]  ٩٨: هود [ } القيامة فَأَْوَرَدُهمُ 
  .فجاز أن ُيقَدَّر أحُدمها مكان اآلخر » لو « ومرةً ب 

أَيَودُّ أحُدكم أَنْ لو كاَنْت ، فأصابه الِكَبُر ، وهذا الوجُه فيه : أنه ُحِمل يف العطِف على املعىن؛ ألنَّ املعىن : الثالث 
. ضي؛ ليِصحَّ عطُف املاضي عليه ، عكُس الوجه الذي قبله ، فإنَّ فيه تأويلَ املاضي باملضارع تأويلُ املضارع باملا

  .واستضعف أبو البقاء هذا الوجه؛ بأنه ُيؤّدي إىل تغيري اللفظ مع صّحة املعىن 
ِمل العطُف على املعىن َودِْدُت لو كان كذا؛ فُح: ُيقالُ : وقيل « فإنه قال  -أيضاً  -والزخمشريُّ َنَحا إىل هذا الوجه 

  .» أََيودُّ أحدُكم لو كانت له َجنَّةٌ ، وأصاَبه الكَِبُر : ، كأنه قيل 
؛ ألنه يف « أَنْ َتكُونَ » وهو « أََيودُّ » معطوفاً على متعلِّق « أَصَاَبُه » وظاهُر كالمه أَنْ يكونَ « : قال أبو حيان 

كم لو كانت ، وهذا ليس بشيٍء؛ ألنه ميتنع من حيثُ املعىن أَنْ يكونَ أيودُّ أحد: ، إذ يقال « لَْو كاَنْت » معىن 
فال ميكُن أن يكون متعلَّق « أَصاَبه الِكَبُر » ؛ ألنه متعلَّق الُودِّ ، وأمَّا « لو » اليت قبلها « كانت » معطوفاً على 

« أََيَودُّ » حْمل قول الزخمشريُّ على أنه ملّا كان ال يودُّه أََحٌد وال يتمنَّاه ، لكن ُي« أصَابه الِكَبرُ » الودِّ؛ ألنَّ 
كونُ جنٍة له ، وإصابةُ الِكَبر إياه ، ال أنَّ كلَّ : استفهاماً معناه اإلِنكاُر جُِعلَ متعلَُّق الودادِة اجلمع بني الشيئني ، ومها 

  . »واحد منهما يكونُ َمْودُوداً على انفراده ، وإمنا أَنكروا ودادة اجلمع بينهما 
، وقد تقدَّم اشتقاُق الذريَّة » وأَصاَبه « هذه اجلملةُ يف حملِّ نصبٍ على احلالِ من اهلاِء يف } َولَُه ذُرِّيَّةٌ { : قوله تعاىل 

ظريف ، وظَُرفَاء ، وظِراف ، وَشريف ، : ، وُضعفاُء ، وضعاف ، منقاسان يف ضعيف ، حنو » ِضعافٌ « وقُرئ . 
  .وُشَرفاء وِشراف 

مِّن { : يعين على قوله تعاىل . هذه اجلملة عطٌف على صفِة اجلنة قبلها ، قاله أبو البقاء } فَأَصَاَبَهآ إِْعصَاٌر {  :قوله 
  .وما بعده } نَّخِيلٍ 

لى وأتى يف هذه اآلياِت كلِّها بلفظ اِإلصابة حنو فأصابه وَابِلٌ ، وأَصاَبه الِكَبر ، فأصاهبا إعصاٌر؛ ألنه أبلغُ ، وأََدلُّ ع
« ، و » كَبِر « ، و » وََبل « : التأثري بوقوعِ الفعلِ على ذلك الشيء ، من أنه مل ُيذكر بلفظ اِإلصابة ، حىت لو قيل 

  .مل يكن فيه ما يف لفِظ اِإلصابة من املبالغِة » أَْعصََرْت 
هي الريُح السَّموم ، ُسمِّيت بذلك؛ ألهنا : ل وقي. الزَّوبعة : الريُح الشديدةُ املُرتفعةُ ، وُتَسمِّيها العامَّةُ : واِإلعصاُر 



: [ َألهنا تَْعِصر السَّحاَب ، وُتجمع على أََعاصري ، قال : وقيل . َتلُفُّ كما ُيلَفُّ الثوبُ املعصوُر ، حكاه املهدوي 
  ]البسيط 
  فُوهُ اَألعَاصُِريإِذْ ُهَو ِفي الرَّْمسِ َتْع... َوَبْيَنما املَْرُء ِفي اَألْحَياِء ُمْغَتبِطٌ  -أ١٢٢٦

  .» فيه ناٌر « : واإلعصاُر من بني سائر أمساِء الريحِ ، مذكٌر ، وهلذا رجع إليه الضمري مذكَّراً يف قوله 
واالبتدائية ، واجلارُّ قبلها خربها ، » إِْعصار « أعين الفاعلية ، واجلارُّ قبلها صفةٌ ل : جيوز فيه الوجهان » َناٌر « و 

  .، واألول أَوىل؛ ملا تقدَّم من أنَّ الوصف باملفرد أَوىل ، واجلارُّ أقرُب إليه من اجلملة » ْعصاٌر إِ« واجلملة صفةُ 
حََرقَ « : من قوهلم » حََرَق « أحرقها ، فاحتَرقَْت ، فهو مطاوٌع َألحْرق الرباعي ، وأمَّا : أي } فاحترقت { : قوله 

  ]الطويل : [ زِماً ، ومتعدِّياً ، قال إذا اشتدَّ غيظُه ، فُيستعمل ال» ناُب الرُجلِ 
  َعلَْيه فَأَفَْضى وَالسُّيُوُف َمَعاِقلُْه... أََبى الضَّْيَم َوالنُّْعَمانُ َيحْرُِق نَاُبُه  -ب١٢٢٦

  .إىل آخره قد تقدَّم نظُريه } كَذَِلَك ُيَبيُِّن اهللا لَكُُم اآليات { ونصبه ، وقوله » َنابهُ « ُروي برفع 
  فصل
فيمن ترون هذه اآلية  -صلى اهللا عليه وسلم  -ألصحاب النيب  -رضي اهللا عنه  -قال عمر : يد بن عمري قال عب
نعلم : قولوا : فقال  -رضي اهللا عنه  -اهللا أعلم ، فغضب عمر : ؟ قالوا } أََيَودُّ أََحدُكُْم أَن َتكُونَ لَُه َجنَّةٌ { نزلت 

رضي اهللا  -يف نفسي منها شيء يا أمري املؤمنني ، فقال عمر :  -عنه  رضي اهللا -، أو ال نعلم ، فقال ابن عباس 
أيُّ : ُضرَِبت مثالً لعمل فقال عمر :  -رضي اهللا عنه  -يا ابن أخي ، قل وال حتقر نفسك ، فقال ابن عباس  -عنه 

ألي رجل؟ :  -ه رضي اهللا عن -لعمل منافقٍ ، ومراٍء ، قال عمر :  -رضي اهللا عنهما  -عملٍ؟ فقال ابن عباس 
  .قال لرجل غين يعمل بطاعة اهللا ، بعث اهللا له الشيطان؛ فعمل باملعاصي؛ حىت أحرق أعماله 

عمله يف حسنه كحسن اجلنَّة ، كما : هذا مثلٌ ضربه اهللا تعاىل لعمل املنافق ، واملرائي ، يقول : وقال املفّسرون 
  .ينتفع صاحب اجلنَّة باجلنة 

وإمنا خصهما بالذكر؛ ألهنما أشرف الفواكه وأحسنها منظراً حيث تكون باقيةً على األشجار } نَابٍ مِّن نَّخِيلٍ َوأَْع{ 
، ووصف تلك اجلنَّة بأن األهنار جتري من حتتها ، وذلك زيادةٌ يف احلسن ، وأنَّ فيها من كلِّ الثمرات ، وهذا سبب 

ع ، والرَّيع ، وال ميكن الزيادة على ذلك ، فإذا كرب أو لكمال حال هذه اجلنَّة من الرؤية ، واملنظر ، وكثرة النَّف
بسبب الصِّغر ، والطفوليَّة ، فإنه إذا صار كبرياً؛ عجز عن االكتساب ، : ضعف وصار له أوالدٌ ضعاٌف ، أي 

وكثرت جهات حاجاته يف مطعمه ، وملبسه ، ومسكنه ، ومن يقوم خبدمته ، وحتصيل مصاحله ، فإذا تزايدت 
وتناقصت جهات مكسبه ، أصاب جنَّته إعصار فيه ناٌر فاحترقت ، وهو أحوج ما يكون إليها ، وضعف حاجاته ، 

عن إصالحها؛ لكربه ، وضعف أوالده عن إصالحها؛ لصغرهم ، فلم جيد هو ما يعود به على أوالده ، وال أوالده 
يبطل اهللا عمل هذا املنافق ، واملرائي  ما يعودون به عليه ، فبقوا مجيعاً متحريين عجزةً ال حيلة بأيديهم ، كذلك

} َوَبَدا لَُهْم مَِّن اهللا َما لَْم َيكُوُنواْ َيْحَتِسُبونَ { حيث ال مغيث هلما ، وال توبة ، وال إقالة ، ونظري هذه اآلية الكرمية 
  ] . ٢٣: الفرقان [ } َبآًء مَّنثُوراً َوقَدِْمَنآ إىل َما َعِملُواْ ِمْن َعَملٍ فََجَعلَْناُه َه{ : وقوله تعاىل ]  ٤٧: الزمر [ 

مَُّموا الَْخبِيثَ ِمْنُه ُتْنِفقُونَ َولَْسُتمْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفقُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما كََسبُْتْم َوِممَّا أَخَْرْجَنا لَكُْم ِمَن الْأَْرضِ َولَا َتَي
  ) ٢٦٧(اْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَنِيٌّ َحمِيٌد بِآِخِذيِه إِلَّا أَنْ ُتْغِمضُوا ِفيِه َو



  .اعلم أنه تعاىل ملا ذكر االنفاق على قسمني ، وبني كل قسم وضرب له مثالً ، ذكر يف هذه اآلية كيفية اِإلنفاق 
  :قوالن » أَْنِفقُوا « يف مفعول : } أَْنِفقُواْ ِمن طَيِّبَاِت َما كََسبُْتْم { : قوله تعاىل 

  .أنفقوا بعض ما رزقناكم : للتبعيض ، أي » ِمْن « ، و » ِمْن « ه اجملرور ب أن: أحدمها 
  .شيئاً ممَّا رزقناكم ، وتقدَّم له نظائر : أنه حمذوٌف قامت صفته مقامه ، أي : والثاين 

كسبتموه ، وأن تكون : جيوز أن تكون موصولةً امسية ، والعائد حمذوٌف؛ الستكمال الشروط ، أي » ما « و 
مكسوبكم ، وهلذا : من طيِّبات كسبكم ، وحينئٍذ ال بدَّ من تأويل هذا املصدر باسم املفعول ، أي : دريةً أي مص

  .كان الوجه األول أوىل 
إمَّا التأكيد ، وإمَّا للداللة على : بإعادة اجلار ، ألحد معنيني » ِمْن « عطٌف على اجملرور ب } َوِممَّآ أَخَْرْجَنا { و 

لكم « و . ومن طيبات ما أخرجنا : وال بدَّ من حذف مضاٍف ، أي . وأنفقوا ممَّا أخرجنا : درٍ ، أي عاملٍ آخر مق
  .البتداء الغاية » ِمْن « ، و » أخرجنا « متعلٌِّق ب » ِمَن األرض « و . ، والالم للتعليل » أخرجنا « متعلٌِّق ب » 

إمَّا : تتيمموا بتاءين ، فحذفت إحدامها ختفيفاً : ، واألصل » َتَيمَّموا « اجلمهور على } َوالَ َتَيمَُّمواْ اخلبيث { : قوله 
  ] . ٨٥: البقرة [ } تَظَاَهُرونَ { : األوىل ، وإمَّا الثانية ، وقد تقّدم حتريره عند قوله 

هنا ويف نظائره؛  وقرأ البزِّيُّ هنا ويف مواضع أُخر بتشديد التاء ، على أنه أدغم التاء األوىل يف الثانية ، وجاز ذلك
]  ١٥: النور [ } إِذْ َتلَقَّْوَنُه { ]  ١٤: الليل [ } َناراً تلظى { ألنَّ الساكن األول حرف لني ، وهذا خبالف قراءته 

  .فإنه فيه مجع بني ساكنني ، واألول حرٌف صحيٌح ، وفيه كالٌم ألهل العربية ، يأيت ذكره إن شاء اهللا تعاىل 
دغام غري جائزٍ؛ ألنَّ املدغم يسكَّن ، وإذا سكِّن ، وجب أن جتلب مهزة الوصل عند االبتداء هذا اإل: قال أبو علي 

} اطرينا { و ]  ١٠٦: املائدة [ } ارتبتم { و ]  ٧٢: البقرة [ } فادارأمت { به كما جلبت يف أمثلة املاضي ، حنو 
  ] . ٤٧: النمل [ 

  .ضارع لكن أمجعوا على أنَّ مهزة الوصل ال تدخل على امل
على » ُتَيمَُّموا « ميَّم ، فوزن : بضم التاء ، وكسر امليم األوىل ، وماضيه » ُتَيمُِّموا « وقرأ ابن عباس ، والزُّهريُّ 

  .قصدت : من أمَّمت ، أي » ُتَؤمِّموا « تفعِّلوا من غري حذٍف ، وروي عن عبداهللا : هذه القراءة 
، وميَّم ، وتيمَّم بالتاء ، والياء معاً ، وتأمَّم بالتاء » أخَّر « ، وأمَّم ك »  َردَّ« أمَّ ك : القصد ، يقال : والتيمم 
امَّْمُته أي قصدت أمامه ، « : بينها بفروقٍ لطيفٍة ، فقال  -رمحه اهللا  -وفرَّق اخلليل . وكلُّها مبعىن قصد . واهلمزة 
  .» قصدته من أيِّ جهٍة كان : وميَّْمُته 

واخلبيثون لِلَْخبِيثَاِت والطيبات ِللطَّيِّبِنيَ { : تان غالبتان ، ال يذكر موصوفهما؛ قال تعاىل صف: واخلبيث والطيب 
، قال صلى اهللا عليه ]  ١٥٧: األعراف [ } وَُيَحرُِّم َعلَْيهُِم اخلبآئث { ، ]  ٢٦: النور [ } والطيبون ِللْطَّيِّبَاِت 

  :وسلم 

  .» ِمَن اخلُْبِث ، واخلَبائث « 
  :متعلٌِّق بتنفقون ، وتنفقون فيها ثالثة أوجه » منه « } ِمْنُه ُتْنِفقُونَ { : قوله 

وهي : ال تقصدوا اخلبيث منفقني منه ، قالوا : أي » َتَيمَّموا « أهنا يف حملِّ نصبٍ على احلال من الفاعل يف : أحدها 
  .ء وغريه حالٌ مقدَّرة ، ألن اإلنفاق منه يعق بعد القصد إليه ، قاله أبو البقا

  .ال تقصدوا منفقاً منه : أهنا حالٌ من اخلبيث؛ ألن يف اجلملة ضمرياً يعود إليه ، أي : والثاين 
مث ابتدأ خرباً آخر ، } َوالَ َتَيمَُّمواْ اخلبيث { : أنه مستأنف منه ابتداء إخبار بذلك ، ومتَّ الكالم عند قوله : والثالث 



  .نه إال إذا أغمضتم ، كأن هذا عتاٌب للناس ، وتقريٌع تنفقون منه ، وأنتم ال تأخذو: فقال 
: قال شهاب الدِّين . تنفقون مع أنكم لستم بآخذيه إال مع اإلغماض ، فهو استفهاٌم على سبيل اإلنكار : والتقدير 

  .وهذا يردُّه املعىن 
  فصل يف بيان املراد من النفقة
  .راد هبا الزكاة املفروضة؛ ألن هذا أمٌر ، واألمر للواجب امل: فقال احلسن : اختلفوا يف املراد هبذه النفقة 

كانوا يتصدَّقون بشرار مثارهم ، : أهنم قالوا : صدقة التطوع؛ ملا روي عن علي ، واحلسن ، وجماهد : وقال قوٌم 
  .ورديء أمواهلم؛ فنزلت هذه اآلية 

فقال رسول اهللا . فوضعه يف الصَّدقة  قال جاء رجلٌ ذات يوم بعذق خشف -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس « 
  .فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية « بِئَْس َما َصَنعَ صاحُب هذا » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -

املراد الفرض ، والنفل؛ ألن املفهوم من األمر ترجيح جانب الفعل على جانب الترك من غري أن : وقال آخرون 
جيوز وهذا املفهوم قدٌر مشترٌك بني الفرض والنَّفل؛ فوجب أن يدخال فيه ، فعلى يكون فيه بيان أنه جيوز الترك أو ال 

ظاهر اآلية يدلُّ على وجوب الزكاة يف كل مال يكتسبه اإلنسان ، من الذَّهب ، والفضَّة : القول بأنَّه الزكاة فنقول 
  . ، والتجارة ، وزكاة اإلبل ، والغنم ، والبقر؛ ألن ذلك مما يوصف بأنه مكتسٌب

والكسب يكون بتعب بدٍن ، وهي اإلجارة ، أو مقاولة يف جتارٍة ، وهو البيع ، واملرياث داخلٌ يف : قال القرطيبُّ 
  .هذا؛ ألن غري الوارث قد كسبه 

أَْوالَدُكُمْ » : وهلذه اآلية جاز للوالد أن يأكل من كسب ولده؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم : وقال ابن خويزمنداد 
  .« َباِت َما كََسبُْتْم فَكُلُوا ِمْن أَْموَالِ أَْوالَِدكُْم هَنِيئاً ِمْن طَيِّ
يدلُّ على وجوب الزَّكاة يف كل ما تنبته األرض ، على ما هو قول أيب } َوِممَّآ أَْخَرجَْنا لَكُم مَِّن األرض { : قوله 

لَْيَس يف اخلُْضرََواتِ » :  -عليه وسلم  صلى اهللا -وخصَّ خمالفوه هذا العموم بقوله  -رمحه اهللا تعاىل  -حنيفة 
أيضاً هبذه اآلية الكرمية على وجوب إخراج الزكاة من كلِّ ما أنبتته  -رمحه اهللا  -وأستدل أبو حنيفة « َصَدقَةٌ 

  : -صلى اهللا عليه وسلم  -األرض ، قليالً كان ، أو كثرياً؛ لظاهر اآلية وخصَّ خمالفوه هذا العموم بقوله 

  .» ِفيَما ُدونَ َخْمَسة أَْوُسق َصَدقَةٌ  لَْيَس« 
الَعْجَماُء َجْرُحها ُجبَاٌر ، والبِئْرُ ُجَباٌر ، واملْعدنُ جَُباٌر ، ويف « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -أما املعدن والرِّكاُز فقال 

هو ما دفنه أهل اجلاهلية وعليه :  الدَّابَّة ، والرِّكاز: اهلدر الذي ال شيء فيه ، والعجماء : اجلبار » الرِّكاز اخلمُس 
  .عالمتهم 

  فصل
وقال ابن مسعوٍد ، وجماهٌد ، . هو اجليد ، فعلى هذا يكون اخلبيث هو الرديء : فقيل : اختلفوا يف الطِّيب 

  .الطيب هو احلالل ، وعلى هذا ، فاخلبيث هو احلرام : والسّدي 
جيوز أخذه؛ ال بإغماضٍ وال غريه ، واآلية تدلُّ على جواز حجة األول ما ذكرنا يف سبب النزول ، وألن احملرم ال 

  .أخذه باإلغماض 
: املساحمة ، وترك االستقصاء ، فيكون املعىن : وميكن أن جياب عن هذا بأن اإلغماض :  -رمحه اهللا  -قال القفَّال 

ال تبالون من أيِّ وجٍه أخذمت املال ولستم بآخذيه ، وأنتم تعلمون أنه حمرَّم؛ إالَّ أن ترخصوا ألنفسكم أخذ احلرام ، و
  .أمن حاللٍ ، أم حرام 



وذلك يؤكد أنَّ ]  ٩٢: آل عمران [ } لَن َتنَالُواْ الرب حىت ُتْنِفقُواْ ِممَّا ُتِحبُّونَ { : بقوله تعاىل  -أيضاً  -واحتجُّوا 
: واحتجَّ القاضي للقول الثاين املراد بالطيب هو النَّفيس الذي يستطاب متلكه ، ال اخلسيس الذي يرفضه كل أحد 

  .بأنَّا أمجعنا على أن الطِّيب يف هذه اآلية؛ إمَّا اجليد؛ وإما احلالل ، فإذا بطل األول ، تعيَّن الثاين 
بطل األول؛ ألن املراد لو كان هو اجليد ، لكان ذلك أمراً بإنفاق مطلق اجليِّد سواٌء كان حالالً أو حراماً : وإمنا قلنا 
  .ري جائزٍ ، والتزام التخصيص خالف األصل؛ فتعني احلالل ، وذلك غ

ما يكون طيِّباً من  -هاهنا  -» الطِّيِّب « أن املراد من : وميكن أن يذكر فيه قولٌ ثالثٌ ، وهو : قال ابن اخلطيب 
ول إنَّ محل اللفظ اجلودة ، وليس لقائلٍ أن يق: احلالل ، ويكون طيِّباً مبعىن : كلِّ الوجوه ، فيكون طّيباً مبعىن 

إمنا : احلالل إمنا يسمى طيِّباً؛ ألنه يستطيبه العقل ، والدِّين ، واجليد : املشترك على مفهوميه ، ال جيوز؛ ألنا نقول 
فمعىن االستطابة مفهوٌم واحٌد مشترك بني القسمني ، فكان اللفظ . يسمَّى طيباً؛ ألنه يستطيبه امليل ، والشهوة 

األموال الزكاتيَّة إما أن تكون كلُّها شريفةً ، أو كلها : ثبت أنَّ املراد منه اجليد احلالل؛ فنقول  إذا. حمموالً عليه 
خسيسةٌ ، أو تكون متوسطة أو خمتلطة ، فإن كان الكل شريفاً ، كان املأخوذ حبساب الزكاة كذلك ، وإن كان 

لآلية؛ ألن املأخوذ يف هذه احلالة ال يكون  الكل خسيساً ، كانت الزكاة كذلك ، أيضاً ، وال يكون ذلك خالفاً
ال جتعل الزكاة من رديء مالك ، : خسيساً من ذلك املال بل إذا كان يف املال جيد ورديء ، فحينئٍذ يقال لإلنسان 

» : ملعاٍذ حني بعثه إىل اليمن  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال « وأمَّا إن كان املال خمتلطاً ، فالواجب هو الوسط ، 
إنَّ اهللا تعاىل ندهبم إىل التقرُّب إليه : املراد صدقة التطوع أو كالمها ، فنقول : وأما إن قلنا « يَّاَك وكََراِئَم أَمَْواهلمْ إِ

بأفضل ما ميلكونه ، كمن يتقرب إىل السُّلطان بتحفة ، وهدية ، فال بّد وأن تكون تلك التحفة أفضل ما يف ملكه ، 
  . -هاهنا  -فكذا 

  :هذه اجلملة فيها قوالن } َولَْسُتْم بِآِخِذيهِ { : قوله 
  .أهنا مستأنفةٌ ال حملَّ هلا من اإلعراب ، وإليه ذهب أبو البقاء : أحدمها 
َوالَ { : أهنا يف حملِّ نصبٍ على احلال ، ويظهر هذا ظهوراً قوياً عند من يرى أن الكالم قد متَّ عند قوله : والثاين 

  .وما بعده استئناٌف ، كما تقدَّم } َتَيمَُّمواْ اخلبيث 
وفيها ، ويف حنوها من الضمائر املتصل باسم الفاعل؛ قوالن مشهوران » اخلَبِيث « تعود على } بِآِخِذيِه { واهلاء يف 

:  
  .أهنا يف حملِّ جر ، وإن كان حملُّها منصوباً؛ ألهنا مفعولٌ يف املعىن : أحدمها 
بثبوت » َضارُِبْنكَ « : يف حملِّ نصبٍ ، وإمنا حذف التنوين ، والنون يف حنو  أهنا -وهو رأي األخفش  -: والثاين 

  ]الطويل : [ التنوين ، وقد يستدلُّ ملذهبه بقوله 
  .. ُهُم الفَاِعلُونَ اخلَْيَر واآلِمرُوَنُه  -١٢٢٧

  ]الطويل : [ وقوله اآلخر 
  .. .َولَْم يَْرَتِفْق َوالنَّاُس ُمحَْتِضُروَنُه  -١٢٢٨

  .قد مجع بني النون النائبة عن التنوين ، وبني الضمري ف
أهي يف حملِّ جرٍّ : فيجيء فيها القوالن » أنْ « إالَّ بأن ، فحذف حرف اجلرِّ مع : األصل } إِالَّ أَن ُتْغِمضُواْ { : قوله 

وما يف حيِّزها » أنْ « تكون  أن -رمحه اهللا  -وأجاز أبو البقاء . } بِآخذيه { : ، أم نصب؟ وهذه الباء تتعلَّق بقوله 
لَسُْتم بآخِذيه يف حالٍ من األحوال إال يف حال : واملعىن . » آِخذيه « يف حملِّ نصب على احلال ، والعامل فيها 



: وقال الفراء . ، وما يف حيِّزها موقع احلال » أَنْ « ال جييز أن تقع  -رمحه اهللا  -اإلغماض ، وقد تقدَّم أنَّ سيبويه 
، فتحها ، ومثله » أَنْ « على » إالَّ « إن أغمضتم أخذمت ، ولكن ملَّا وقعت :  على الشرط واجلزاء؛ ألنَّ معناه املعىن

  .وهذا قول مردوٌد ] .  ٢٣٧: البقرة [ } إَالَّ أَن َيْعفُونَ { ]  ٢٢٩: البقرة [ } إِالَّ أَن َيَخافَآ { ، 
  :، وفيه وجهان » أَغَْمض « وكسر امليم خمففةً؛ من  بضمِّ التاء ،» ُتْغِمضُوا « : واجلمهور على 

  .تغمضوا أبصاركم ، أو بصائركم : أنه على حذف مفعوله ، تقديره : أحدمها 
  .» أَغَْضى عنه « : يف معىن ما ال يتعدَّى ، واملعىن إالَّ أن تغضوا ، من قوهلم : والثاين 

« : وروي عنه أيضاً . الغني ، وكسر امليم مشددةً؛ ومعناها كاألوىل بضم التاء ، وفتح » ُتغَمُِّضوا « : وقرأ الزهريُّ 
» أَغْمض « بكسر امليم ، وهي لغةٌ يف » غَِمَض « بفتح التاء ، وسكون الغني ، وفتح امليم؛ مضارع » َتْغَمُضوا 

  .الرباعي ، فيكون ممَّا اتفق فيه فعل وأفعل 
  .، وسكون الغني ، وضمِّ امليم  بفتح التاء» َتْغُمضُوا « : وروي عن اليزيدّي 

  .» خَِفَي عليكم رأُيكم فيه : َيْغُمُض ، كظرُف يظُرُف ، أي : وهو ِمْن « :  -رمحه اهللا  -قال أبو البقاء 
  .بضمِّ التاء ، وفتح الغني ، وفتح امليم مشددةً على ما مل يسمَّ فاعله » ُتَغمَّضُوا « : وروي عن احلسن 

 -وقال أبو البقاء . إالَّ أن حتملوا على التغافل عنه ، واملساحمة فيه : خفَّف امليم ، واملعىن  وقتادة كذلك ، إال أنه
أَحَْمْدتُ : صودف على تلك احلال؛ كقولك : وجيوُز أن يكون ِمْن أغَْمَض ، أي « : يف قراءة قتادة  -رمحه اهللا 

  .وبه قال أبو الفتح » وجدته َمْحُموداً : الرُجلَ ، أي 
  .إنَّ معناها إالَّ أن تدخلوا فيه وجتذبوا إليه : فيها أيضاً  وقيل

هذا كالٌم غامضٌ : يف اللغة غضُّ البصر ، وإطباق اجلفن ، وأصله من الغموض ، وهو اخلفاء ، يقال : واإلغماض 
  .أي خفي اإلدراك 

إذا أتى : أعمن الرجل :  أغمض الرجل؛ إذا أتى غامضاً من األمر؛ كما تقول: من قول العرب : قال القرطيبُّ 
  .إذا أتى الغور الذي هو هتامة : إذا أتى جنداً ، وأغار : إذا أتى العراق ، وأجند : عمان ، وأعرق 

املتطامن اخلفيُّ من األرض ، فقيل املراد به يف اآلية : إذا تساهل فيه ، والغمض : أو من أغمض الرجل يف أمر كذا 
ا يكره أغمض عينيه؛ لئال يرى ذلك ، مث كثر ذلك؛ حىت جُِعل كل جتاوزٍ ، املساهلة؛ ألن اإلنسان إذا رأى م

لو أُْهِدي إليكم مثل هذه األشياء ، ملا أخذمتوها إالَّ على : ومساهلٍة يف البيع ، وغريه إغماضاً ، فتقديره يف اآلية 
  .قاله الرباء ! استحياٍء ، وإغماضٍ ، فكيف ترضون يل ما ال ترضون ألنفسكم؟

لو كان ألحدكم على رجل حقٌّ ، فجاءه هبذا مل يأخذه إالَّ وهو يرى أنه قد أغمض له عن حقِّه ، : معناه  وقيل
  .وتركه 

لو وجدمتوه يباع يف السوق ، ما أخذمتوه بسعر اجليد؛ إالَّ إذا أغمضتم بصر البائع ، يعين : وقال احلسن ، وقتادة 
  .أمرمتوه باإلغماض ، واحلطِّ من الثمن 

حمموٌد على ما أنعم : أي » احلميد « واملعىن أنَّه غينٌّ عن صدقاتكم ، و } واعلموا أَنَّ اهللا غَنِيٌّ َحمِيٌد { : ل مث قا
  .بالبيان 
أنا أمحدكم : مبعىن حامٍد ، أي : » َحمِيٌد « كالتَّهديد على إعطاء الرديء يف الصدقات ، و » غَنِيٌّ « : قوله : وقيل 

  ] . ١٩: اإلسراء [ } فَأُولَِئَك كَانَ َسْعيُُهم مَّْشكُوراً { : ريات ، وهو كقوله تعاىل على ما تفعلونه من اخل



  ) ٢٦٨(اِسٌع َعِليٌم الشَّْيطَانُ يَِعُدكُُم الْفَقَْر وََيأُْمُركُمْ بِالْفَْحَشاِء َواللَُّه يَِعُدكُْم َمْغِفَرةً ِمْنُه َوفَْضلًا وَاللَُّه َو

مبتدأٌ وخٌرب ، وتقدَّم اشتقاق الشيطان ، : اآلية } . . . ن َيِعدُكُُم الفقر َوَيأْمُُركُم بالفحشآء الشيطا{ : قوله تعاىل 
يعلكم حبذف الفاء ، وهي الواو؛ لوقوعها بني ياٍء ، وكسرٍة ، وقرأ : ووزن يعدكم . وما فيه عند االستعاذة 

بضم الفاء وهي لغةٌ » الفُقْر « : حيوة ، عن بعضهم بفتح الفاء ، وسكون القاف ، وروى أبو » الفَقْر « : اجلمهور 
  .بفتحتني » الفَقَر « ، وقرئ 
وقال يف ]  ٢٠: الفتح [ } َوَعَدكُُم اهللا َمغَانَِم كَِثَريةً { : يستعمل يف اخلري ، والشَّرِّ؛ قال تعاىل يف اخلرب : والوعد 

{ : وميكن أن حيمل هذا على التهكم به كقوله تعاىل ]  ٧٢: ج احل[ } النار َوَعَدَها اهللا الذين كَفَُرواْ { : الشَّرِّ 
وعدته ، ويف الشر : فإذا مل يذكر اخلري والشر ، قلت يف اخلري ]  ٢١: آل عمران [ } فََبشِّْرُهم بَِعذَابٍ أَِليمٍ 

  ]الطويل : [ أوعدته؛ قال 
  إِيَعاِدي َومُْنجُِز َمْوِعِديلَُمْخِلُف ... َوإِنَِّي إِنْ أَْوَعدُتهُ أَْو َوَعدُتُه  -١٢٢٩

رجلٌ فقٌري وفَِقٌر ، إذا : كسر الفقار ، يقال : والفَقْر والفُقْر لغتان؛ وهو الضعيف بسبب قلَّة املال ، وأصله يف اللغة 
  ]الرمل : [ كان مكسور الفقار؛ قال طرفة 

  إِنَّنِي لَْسُت بَِمْوُهوٍن فَقِْر. ...  -١٢٣٠
  .» ِللْفُقَراِء « : قوله  وسيأيت له مزيد بيان يف
  فصل يف املراد من اآلية

أمسك عليك مالك؛ فإنك إذا تصدقت به افتقرت : معىن اآلية الكرمية أن الشيطان خيّوفكم الفقر ، ويقول للرجل 
.  

  .وهذه أوجه اتصال هذه اآلية مبا قبلها 
  .شياطني اجلن ، واإلنس : إبليس ، وقيل : » الشيطان « قيل املراد ب 

  .النَّفس األمَّارة بالسُّوء : وقيل 
  .بالبخل ، ومنع الزكاة : أي } َوَيأُْمرُكُم بالفحشآء { 

  ]الطويل : [ البخيل ، قال طرفة : كلُّ فحشاء يف القرآن فهو الزنا إالَّ هذا ، والفاحش عند العرب : قال الكليب 
  ِقيلَةَ َمالِ الفَاِحشِ املَُتَشدِدَع... أََرى املَْوتَ َيْعَتاُم الكَِراَم َوَيْصطَِفي  -١٢٣١

منقولٌ من عام فالنٌ إىل اللنب ، إذا اشتهاه ، وقد نبَّه اهللا تعاىل يف هذه اآلية الكرمية على لطيفٍة ، وهي : » يعتاُم « 
ألن  أنَّ الشيطان خيوفه أوالً بالفقر ، مث يتوصل هبذا التخويف إىل أن يأمره بالفحشاء ، ويغريه على البخل؛ وذلك

البخل صفةٌ مذمومةٌ عند كل أحد فالشيطان ال ميكنه حتسني البخل يف عينه إالَّ بتقدمي تلك املقدمة ، وهي التخويف 
ال تنفق اجليد من مالك يف طاعة اهللا تعاىل؛ لئال تصري فقرياً؛ فإذا : هو أن يقول : » الفَْحَشاُء « من الفقر ، وقيل 

الشيطان فيمنعه من اإلنفاق بالكلية؛ حىت ال يعطي اجليد ، وال الرديء ، وحىت أطاع الرجل الشيطان يف ذلك ، زاد 
مينع احلقوق الواجبة ، فال يؤدِّي الزكاة ، وال يصل الرحم ، وال يردُّ الوديعة ، فإذا صار هكذا ، سقط وقع 

لى كلِّ الذنوب ، وذلك هو الذنوب عن قلبه ، ويصري غري مبالٍ بارتكاهبا ، وهناك يتَّسع اخلرق ، ويصري مقداماً ع
هو أن يكون حبيث يبذل كلَّ ما ميلكه يف : أنَّ لكل خلقٍ طرفني ، ووسطاً ، فالطرف الكامل : الفحشاء ، وحتقيقه 

ال اجليد ، وال الرديء ، : اجليِّد ، والرديء ، والطرف الفاحش النَّاقص ال ينفق شيئاً يف سبيل اهللا : سبيل اهللا 
باجليد ، وينفق الرديء ، فالشيطان إذا أراد نقله من الطرف الفاضل إىل الطرف الفاحش ، ال واملتوسط بأن يبخل 



ميكنه إالَّ بأن جيره إىل الوسط ، فإن عصى اإلنسان الشيطان يف هذا املقام ، انقطع طمع الشيطان عنه ، وإن أطاعه 
والطرف } يَِعُدكُُم الفقر { : وله تعاىل هو ق: فيه ، طمع يف أن جيرَّه من الوسط إىل الطرف الفاحش ، فالوسط 

  .} َوَيأُْمُركُم بالفحشآء { : الفاحش قوله تعاىل 

ويأمركم الفحشاء حبذف الباء ، وأنشد : وجيوز يف غري القرآن : املعاصي ، قال : » الفَْحَشاُء « : وقال القرطيبُّ 
  ]البسيط : [ سيبويه 
  فَقَْد َتَركُْتَك ذَا َمالٍ وَذَا َنَشبٍ... ا أُمِْرَت بِِه أََمرُْتَك اخلَْيَر فَافَْعلْ َم -أ١٢٣٢

  !فصل يف بيان هل الفقر أفضل من الغىن؟
متسك بعضهم هبذه اآلية يف أنَّ الفقر أفضل من الغىن ، ألن الشيطان إمنا يبعد العبد من اخلري ، وهو بتخويفه الفقر 

  .يبعد منه 
: سبأ [ } َوَمآ أَنفَقُْتْم مِّن َشْيٍء فَُهَو ُيْخِلفُُه َوُهَو َخْيرُ الرازقني { : قوله تعاىل وليس يف اآلية حجَّةٌ؛ ل: قال ابن عطية 

[ } ُخذْ ِمْن أَْمَواِلهِمْ َصَدقَةً ُتطَهُِّرُهْم وَُتَزكِّيهِْم بَِها { : لذنوبكم ، كقوله } واهللا يَِعُدكُم مَّْغِفَرةً مِّْنهُ { : مث قال ]  ٣٩
  . ] ١٠٣: التوبة 

  :ويف اآلية لفظان يدالن على كمال هذه املغفرة 
  .مغفرةٌ وأيُّ مغفرة : ، واملعىن » املْغفَِرِة « التنكري يف لفظ : أحدمها 
يدل على كمال حال هذه املغفرة؛ ألن كمال كرمه وهناية جوده ، معلوٌم جلميع » َمْغِفَرةً ِمْنه « : قوله : والثاين 

فرة بكوهنا منه ، علم أنَّ املقصود تعظيم حال هذه املغفرة؛ ألنَّ عظم املعطي يدلُّ على العقالء ، فلما خص هذه املغ
  .عظم العطيَّة 

  :فيه وجهان } مِّْنُه { : قوله 
  .أن يتعلَّق مبحذوٍف؛ ألنه نعٌت ملغفرة : أحدمها 
  .يعدكم من تلقاء نفسه : أن يكون مفعوالً متعلقاً بيعد ، أي : والثاين 

  .وفضالً منه ، وهذا على الوجه األول ، وأمَّا الثاين ، فال حذف فيه : صفته حمذوفةٌ ، أي } الً َوفَْض{ و 
  فصل

[ } فأولئك ُيَبدِّلُ اهللا َسيِّئَاتِهِْم َحَسَناتٍ { : حيتمل أن يكون املراد من كمال هذه املغفرة ما قاله يف آيٍة أخرى 
فران ذنوب سائر املذنبني ، وحيتمل أن يكون املقصود أمراً ال يصل ، وحيتمل أن جيعل شفيعاً يف غ]  ٧٠: الفرقان 

  .إليه عقلنا ما دمنا يف دار الدنيا ، فإن تفاصيل أحوال اآلخرة أكثرها حمجوبة عنا ، ما دمنا يف الدنيا 
  .وأمَّا معىن الفضل ، فهو الرزق ، واخللف املعجَّل يف الدنيا 

ال خيفى } َعِليٌم { واسع املغفرة والقدرة على إغنائكم ، وإخالف ما تنفقونه : أي ، } واهللا وَاِسٌع { : مث قال تعاىل 
  .عليه ما تنفقون؛ فهو خيلفه عليكم 

  ) ٢٦٩(أَلَْبابِ ُيؤِْتي الِْحكَْمةَ َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ فَقَْد أُوِتَي َخيًْرا كَِثًريا َوَما َيذَّكَُّر إِلَّا أُولُو الْ

  .هي النبوة : ل السَّدِّي قا
ناسخه ، ومنسوخه ، وحمكمه ، ومتشاهبه ، ومقّدمه ، ومؤخره ، وحالله : علم القرآن : وقال ابن عباس ، وقتادة 



  .، وحرامه ، وأمثاله 
يف القرآن مائةٌ وتسع آياٍت ، ناسخةٌ ومنسوخةٌ ، وألف آية حاللٌ وحراٌم ، ال يسع املؤمنني تركهن : قال الضحاك 

حىت يتعلموهنَّ ، وال يكونوا كأهل النهروان فإهنم تأوَّلوا آيات من القرآن يف أهل القبلة ، وإمنا أنزلت يف أهل  ،
الكتاب ، جهلوا علمها ، فسفكوا هبا الدماء ، وانتهبوا األموال ، وشهدوا علينا بالضالل ، فعليكم تعلم القرآن؛ 

  . فإنه من علم فيما أُنزل؛ مل خيتلف يف شيء منه
  .هي القرآن ، والعلم ، والفقه ، وروى ابن أيب جنيح عنه هي اإلصابة يف القول ، والفعل : وقال جماهد 

  .هي معرفة معاين األشياء ، وفهمها : وقال إبراهيم النخعيُّ 
  :تفسري احلكمة يف القرآن على أربعة أوجه : وروي عن مقاتل ، قال 

ويف ]  ٢٣١: البقرة [ } أَنَزلَ َعلَْيكُْم مَِّن الكتاب واحلكمة َيِعظُكُْم بِِه َوَمآ { : قال . مواعظ القرآن : أحدها 
  .يعين املواعظ ومثلها يف آل عمران ]  ١١٣: النساء [ } وَأَنَزلَ اهللا َعلَْيكَ الكتاب واحلكمة { النساء 
َولَقَْد آتَْيَنا { : ويف لقمان ]  ١٢: مرمي [ } وَآَتْيَناهُ احلكم صَبِّياً { الفهم ، والعلم قال : احلكمة مبعىن : وثانيها 

أولئك الذين آَتْيَناُهمُ الكتاب واحلكم { يعين الفهم ، والعلم ، ويف األنعام ]  ١٢: لقمان [ } لُقَْمانَ احلكمة 
  ] . ٢٠: ص [ } وَآَتْيَناهُ احلكمة { » ص « ويف ]  ٨٩: األنعام [ } والنبوة 
  .النبوة : وثالثها 
 ١٢٥: النحل [ } ادع إىل َسبِيلِ َربَِّك باحلكمة { : القرآن مبا فيه من عجائب األسرار ، قال يف النحل : ورابعها 

  .وعند التحقيق ترجع هذه الوجوه إىل العلم } َوَمن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ فَقَْد أُوِتَي َخيْراً كَثِرياً { ويف هذه اآلية ] 
من النَّحل ، ورجلٌ حكيٌم إذا كان ذا ِحًجى ، ولُبَّ ، : م ، وهي كالنَّحلة فعلةٌ من احلك: احلكمة : قال أبو مسلم 

  .حمكٌم : أمر حكيٌم ، أي : وإصابة رأي وهو يف هذا املوضع يف معىن الفاعل ، ويقال 
ياء فيهما ، وقرأ الريع بال» َوَمْن ُيْؤَت » « يُْؤِتي « اجلمهور على : } َوَمن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ فَقَْد أُوِتيَ { : قوله تعاىل 
  .وهو خطاٌب للباري؛ على االلتفات . بالتاء على اخلطاب فيهما : بن خيثم 

الشرطية ، وهو املفعول األول » َمْن « مبنياً للمفعول ، والقائم مقام الفاعل ضمري » َوَمْن يُْؤَت « : وقرأ اجلمهور 
  .مفعول ثاٍن » احلكمة « فتكون يف حمل رفع ، و 

مفعولٌ » احلكمة « مفعولٌ مقدٌم ، و » َمْن « مبنياً للفاعل ، والفاعلُ ضمُري اهللا تعاىل ، و » ُيْؤِت « : قوب وقرأ يع
  .ويدل هلذه القراءة قراءة األعمش » أَّياً ُيْعِط زيداً ِدْرمهاً أُْعِطه درمهاً « : ثاٍن؛ كقولك 

إِن أرادَ تفسري املعىن ، فهو صحيٌح ، وإن أراد « : أبو حيان  قال. » َوْمن ُيْؤِتِه اُهللا « مبعىن : وقال الزخمشريُّ 
قال . » من الشرطية املتقدمة « ُيْؤِت » اإلعراب ، فليس كذلك؛ إذ ليس مثَّ ضمري نصب حمذوٌف ، بل مفعول 

  .ويؤيِّد تقدير الزخمشري قراءة األعمش : شهاب الدين 
ب الشرط ، واملاضي املقترن بقد ، الواقع جواباً للشرط ، تارةً يكون ماضي جوا} فَقَْد أُوِتَي َخيْراً كَثِرياً { : قوله 

  :اللفظ مستقبل املعىن ، كهذه اآلية الكرمية ، فهو اجلواب حقيقةً ، وتارةً يكون ماضي اللفظ ، واملعىن حنو 

فتسلَّ ، فقد كذِّبت : وٌف ، أي فهذا ليس جواباً ، بل اجلواب حمذ]  ٤: فاطر [ } َوإِن ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كُذَِّبْت { 
  .رسلٌ ، وسيأيت له مزيد بيان إن شاء اهللا تعاىل 

: قال أبو حيَّان . « خري كَثريٍ ] أيَّ [ فقد أُويت : يفيد التعظيم ، كأنه قال : قال الزخمشريُّ » َخيْراً « والتنكري يف 
فقد أُوِتَي خرياً أي خريٍ : مقامه ، فإنَّ التقدير  وإقامة الصفة« أَيَّ » وتقديره هكذا ، يؤدي إىل حذف املوصوف ب 



الواقعة « أيَّ » الواقعة صفةً ، وإقامة املضاف إليها مقامها ، وكذلك وصف ما يضاف إليه « أيَّ » كثريٍ ، وحذف 
« أّياً » أنَّ : مررت برجلٍ أيِّ رجلٍ كرمي ، وكلُّ هذا حيتاج يف إثباته إىل دليلٍ ، واحملفوظ عن العرب : صفةً ، حنو 

  :الواقعة صفةً تضاف إىل ما مياثل املوصوف حنو 
  َوكُْنُت وَإِيَّاُه َمالَذاً َوَموِْئالً... َدَعْوُت اْمَرأً أَيَّ اْمرِئٍ فَأَجَابَنِي  -ب١٢٣٢

  ]الطويل : [ ؛ كقوله « أي » وقد حيذف املصوف ب 
  الَُه بَِسْيٍف كُلَّما ُهزَّ َيقْطَُعَع... إِذَا َحاَرَب احلَجَّاُج أَيَّ ُمَناِفقٍ  -أ١٢٣٣
أّي » منافقاً أيَّ منافقٍ ، وهذا نادٌر ، وقد تقدم أنَّ تقدير الزخمشريِّ كذلك ، أعين كونه حذف موصوف : تقديره 

يف قراءته مبتدأٌ ، الشتغال الفعل مبعموله ، وعند من جيوِّز « َمْن » الضمري و « ها » كقراءة األعمش بإثبات « 
النصب بإضمار فعلٍ ، وتقديره متأخراً والرفع على « َمْن » تغال يف أمساء الشَّرط ، واالستفهام ، جيوز يف االش

  .االبتداء ، وقد تقدم نظائر هذا 
  فصل يف دفع شبهة للمعتزلة

تكن مفسرة  احتجُّوا هبذه اآلية الكرمية على أنَّ فعل العبد خملوٌق هللا تعاىل؛ ألن احلكمة إن فسرناها بالعلم ، مل
بالعلوم الضرورية؛ ألهنا حاصلة للبهائم ، واجملانني ، واألطفال ، وهذه األشياء ال توصف بأهنا حكمة ، فهي مفسرة 

فيلزم أن يكون حصول العلوم : بالعلوم النظرية ، وإن فسرناها باألفعال احلسية فاألمر ظاهٌر ، وعلى التقديرين 
  .، وبتقدير مقدِّرٍ من غريهم ، وذلك الغري ليس إال اهللا تعاىل باالتفاق النظرية ، واحلسية ثابتاً من غريهم 

مل ال جيوز أن يكون املراد من احلكمة النبوة أو القرآن ، أو قوة الفهم أو اخلشية ، على ما قال الرَّبيع بن : فإن قيل 
  أنسٍ؟

 األنبياء فتكون احلكمة مغايرة للنبوة إنَّ الدليل الذي ثبت بالتواتر أنه يستعمل لفظ احلكيم يف غري: فاجلواب 
إمَّا مبعرفة حقائق األشياء ، أو باإلقدام على األفعال احلسنة الصائبة ، وعلى التقديرين ، : والقرآن ، بل هي مفسرة 

كل ما فعله من هذا اجلنس : فاملقصود حاصلٌ فإن حاولت محل اإليتاء على التوفيق ، واإلعانة ، واأللطاف ، قلنا 
حق املؤمنني ، فقد فعل مثله يف حق الكفَّار ، مع أن هذا املدح العظيم ال يتناوهلم ، فعلمنا أن احلكمة املذكورة يف يف 

  .هذه اآلية شيٌء آخر سوى فعل األلطاف 
  .يتذكر ، فأدغم : « َيذَّكَُّر » وأصل } َوَما َيذَّكَّرُ إِالَّ أُْولُواْ األلباب { : قوله 

أن اإلنسان إذا تأمَّل ، وتدبر هذه األشياء ، وعرف أهنا مل تصل إالَّ : ذوو العقول ، ومعناه « ابِ وأُولُوا اَأللَْب» 
  .بإيتاء اهللا تعاىل ، وتيسريه ، كان من أويل األلباب 

  ) ٢٧٠(ِمْن أَْنصَارٍ  َوَما أَْنفَقُْتْم ِمْن َنفَقٍَة أَْو َنذَرُْتْم ِمْن َنذْرٍ فَإِنَّ اللََّه َيْعلَُمُه َوَما ِللظَّاِلِمَني

: البقرة [ } َوَما َتفَْعلُواْ ِمْن خَْيرٍ { ]  ١٠٦: البقرة [ } َما َننَسْخ { : كقوله } َوَمآ أَنفَقُْتْم مِّن نَّفَقٍَة { : قوله تعاىل 
، إالَّ أنَّ النَّذر له ]  ٦:  البقرة[ } أَأَنذَْرتَُهْم { : يف قوله » َنذََر « وأيضاً تقدَّم الكالم يف مادة . وقد تقدَّم ]  ١٩٧

  ]الكامل : [ نذر ناذٌر؛ قال عنترة : وهو عقد اإلنسان ضمريه على شيٍء ، يقال : خصوصيَّة 
  والنَّاِذَرْينِ إِذَا لَم الْقَُهَما َدِمي... الشَّاتَِمْي ِعْرِضي َولَمْ أَْشِتْمُهَما  -ب١٢٣٣

كقوله ِهللا عليَّ َعْتق : مفسر : بالتخويف ، ويف الشرع على ضربني وأصله من التَّخويف تقول أنذرت القوم إنذاراً 
نذرت هللا تعاىل أالَّ أفعل كذا ، مث : َرقَبٍة ، وِللَِّه عليَّ حجٌّ فهاهنا يلزم الوفاء ، وال جيزيه غريه ، وغري مفسَّر كقوله 



َمْن َنذََر َنذْراً « َ:  -صلى اهللا عليه وسلم  -وله هللا عليَّ نذٌر ، ومل يسمِّه ، فيلزمه كفارة مينيٍ؛ لق: يفعله ، أو يقول 
  .» ، وَسمَّى فََعلْيِه ما مسَّى ، وَمْن َنذََر َنذْراً ، ولَْم ُيَسمِّ فََعلَْيِه كَفَّارةُ َيِمنيٍ 

  .لة شرطيةً ، أو زائدة يف اخلرب ، إن كانت موصو» ما « جواب الشرط؛ إن كانت } فَإِنَّ اهللا َيْعلَُمُه { : قوله 
  وقد تقدم شيئان النفقة ، والنذر؟» َيْعلَُمه « مل وحَّد الضمري يف : فإن قيل 

، وال جيوز » إنْ جاء زيٌد ، أو عمرٌو أكرمُته « : ، وهي ألحد الشيئني ، تقول » أو « فاجلواب أن العطف هنا ب 
زيٌد أو هنٌد منطلقة ، واآلية من :  ، حنو زيٌد أو هنٌد منطلٌق ، أو الثاين: أكرمتها ، بل جيوز أن تراعي األول حنو : 

 ١٣٥: النساء [ } إِن َيكُْن غَنِّياً أَْو فَقَرياً فاهللا أوىل بِهَِما { : وهلذا أوَّل النحاة . منطلقان : هذا ، وال جيوز أن يقال 
اجلمعة [ } َرةً أَْو لَْهواً انفضوا إِلَْيَها َوإِذَا َرأَْواْ ِتجَا{ : ومن مراعاة األول قوله . كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل ] 
وما أنفقتم من : التقدير : وروي عن النَّحاس أنه قال . ، على هذا ال حيتاج إىل تأويالت ذكرها املفسرون ]  ١١: 

كْنُِزونَ الذهب والذين َي{ : نفقٍة ، فإنَّ اهللا يعلمها ، أو نذرمت من نذر ، فإنَّ اهللا يعلمه ، فحذف ، ونظَّره بقوله تعاىل 
  ]املنسرح : [ وقوله ]  ٣٤: التوبة [ } والفضة َوالَ ُينِفقُوَنَها 

  عِْنَدَك َراضٍ والرَّأُْي ُمْخَتِلُف... َنْحُن بَِما ِعْنَدَنا وَأَْنَت بَِما  -١٢٣٤
  ]الطويل : [ وقول اآلخر يف هذا البيت 

  رِيئاً َوِمْن أَْجلِ الطَوِيِّ َرَمانِيَب... َرَمانِي بأَْمرٍ كُْنُت ِمْنه َووَاِلِدي  -١٢٣٥
املقتضية ألحد الشيئني ، » أَْو « وهذا ال حيتاج إليه؛ ألنَّ ذلك إمنا هو يف الواو املقتضية للجمع بني الشيئني ، وأمَّا 

: النساء [ } مِ بِِه َبرِيئاً َوَمن َيكِْسْب خطيائة أَْو إِثْماً ثُمَّ َيْر{ : الضمري عائٌد إىل األخري كقوله : وقال األخفش . فال 
وََمآ أَنَزلَ َعلَْيكُْم مَِّن الكتاب { : ألهنا اسٌم كقوله » َوَما أَْنفَقُْتْم « : يف قوله » ما « يعود إىل : وقيل ]  ١١٢

  .» أو « ، وال حاجة إىل هذا أيضاً؛ ملا عرفت من حكم ]  ٢٣١: البقرة [ } واحلكمة َيعِظُكُْم بِهِ 
الوعد العظيم للمطيعني ، والوعيد الشديد للمتمردين ، ألنه يعلم ما يف قلب : أفاد } إِنَّ اهللا َيْعلَُمُه فَ{ : قوله 

  :املتصدق من اإلخالص فيتقبل منه تلك الطاعة؛ كما قال 

ةٍ َخيْراً َيَرُه َوَمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّ{ : ، وقوله ]  ٢٧: املائدة [ } إِنََّما َيَتقَبَّلُ اهللا ِمَن املتقني { 
  ] . ٨،  ٧: الزلزلة [ } َشّراً َيَرُه 

  :اعلم أنَّ الظامل قسمان } َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍ { : قوله 
  .من ظلم نفسه وهو يشتمل على كل املعاصي : األول 
فاق عن املستحق إىل غ يره ، أو ينفق على املستحقِّ رياًء ومسعةً من ظلم غريه بأن ال ينفق أو ال يصرف اإلن: الثاين 

  .، أو يفسدها باملعاصي وهذان القسمان األخريان ليسا من باب الظُّلم على الغري ، بل من باب الظلم على النَّفس 
  فصل يف دحض شبهة للمعتزلة يف إنكار الشفاعة

ألنَّ ناصر اإلنسان من يدفع الضرر عنه ، فلو : عن أهل الكبائر ، قالوا متسَّك املعتزلة هبذه اآلية ، يف نفي الشَّفاعة 
  .اندفعت العقوبة عنهم بالشفاعة ، لكان أولئك الشفعاء أنصاراً هلم ، وذلك يضاد اآلية 

  :وأجيبوا بوجوه 
فٌْس َعن نَّفْسٍ َشيْئاً َوالَ ُيقَْبلُ واتقوا َيْوماً الَّ َتْجزِي َن{ : أن الشفيع ال يسمَّى يف العرف ناصراً ، بدليل قوله : األول 

ففرَّق تعاىل بني الشفيع ، والناصر؛ فال يلزم من ]  ١٢٣: البقرة [ } ِمْنَها َعْدلٌ َوالَ َتنفَُعَها َشفَاَعةٌ َوالَ ُهْم يُنَصُرونَ 
  .نفي الناصر نفي الشفيع 



  .ه ، والناصر ينصره عليه ، والفرق ظاهٌر أن الشفيع إمنا يشفع عن املشفوع عنده على سبيل استعطاف: الثاين 
  .بأنه ليس جملموع الظاملني من أنصارٍ : وأجاب آخرون 

مجٌع ، واجلمع إذا قوبل باجلمع ، توزع الفرد على الفرد ، فكان » اَألْنصَارِ « ، ولفظ » الظَّاِلِمَني « لفظ : فإن قيل 
  .ليس ألحٍد من الظاملني ، أحٌد من األنصار : املعىن 

قلنا ال نسلّم أن مقابلة اجلمع باجلمع توجب توزع الفرد على الفرد؛ الحتمال أن يكون املراد مقابلة اجلمع باجلمع 
  .فقط ال مقابلة الفرد بالفرد 

أن هذا الدليل للشفاعة عامٌّ يف حقِّ الكلِّ يف األشخاص ، واألوقات ، ودليل إثبات الشفاعة خاصٌّ : الوجه الثالث 
  .قات ، واخلاصُّ مقدٌم على العامِّ يف بعض األو
ما بينا أن اللفظ العامَّ ال يكون قاطعاً يف االستغراق؛ بل ظاهٌر على سبيل الظن القويِّ ، فصار الدليل : الوجه الرابع 

  .ظنياً ، واملسألة ليست ظنيَّة ، فسقط التمسُّك هبا 
  .وحبيب مجع نصري؛ كأشراٍف ، وشريف ، وأحبابٍ ، » األَْنصَاُر « و 

ْم ِمْن َسيِّئَاِتكُْم وَاللَُّه بَِما إِنْ ُتْبدُوا الصََّدقَاِت فَنِِعمَّا ِهَي َوإِنْ ُتْخفُوَها َوُتْؤُتوَها الْفُقََراَء فَُهَو َخْيٌر لَكُْم َوُيكَفُِّر عَْنكُ
  ) ٢٧١(َتْعَملُونَ َخبٌِري 

  .} ا ِهَي فَنِِعمَّ{ أي ُتظهروهنا } إِن تُْبُدواْ الصدقات { : قوله 
نِْعَمط فعلٌ ماضٍ للمدح ، نقيض بئس ، وحكمها يف عدم التصرف ، والفاعل ، « الفاء جواب الشرط ، و 

  .واللغات حكم بئس ، كما تقدَّم 
: نِْعمَ الرجل رجالً ، فإذا عرَّفت ، رفعت فقلت : يف حمل النصب ، كما تقول « ِهَي » و . يف حملِّ الرفع « َما » و 

  .رجلُ َزْيٌد نِْعَم ال
  .نعم الشيء هو : يف تأويل الشيء ، أي « ما » : قال الزجاج 
ها هنا نكرةٌ فتمثيله بالنكرة أبني ، « َما » يف تأويل شيٍء؛ ألن « ما » : اجليد يف متثيل هذا أن يقال : قال أبو علي 

لة ، وليس ها هنا ما يوصل به؛ ألن ها هنا نكرةٌ أهنا لو كانت معرفةً ، فال بد هلا من ص« ما » والدليل على أن 
وإذا بطل هذا ، فنقول « َما » مفردةٌ ، واملفرد ال يكون صلةً ل « ِهَي » وكلمة « هي » هو « ما » املوجود بعد 

  .نِْعَم شيئاً هي إبداء الصدقات ، فحذف املضاف؛ لداللة الكالم عليه : نصٌب على التمييز ، والتقدير « َما » 
بفتح النون ، وكسر العني ، وهذه على األصل؛ « فََنِعما » : ، ومحزة ، والكسائيُّ ، هنا ويف النساء  وقرأ ابن عامرٍ

بكسر النون والعني ، وإمنا كسر النون : فَِعلط كعلم ، وقرى ابن كثري ، وورش ، وحفص » ألنَّ األصل على 
  .إتباعاً لكسرة العني ، وهي لغة هذيل 

فيها » نِْعم « وأدغم ميم » ما « عني أن يكون أصل العني السكون ، فلّما وقعت بعدها وحتتمل قراءة كسر ال: قيل 
  .، كسرت العني؛ اللتقاء الساكنني ، وهو حمتملٌ 

  .بكسر النون ، وإخفاء حركة العني : وقرأ أبو عمرو ، وقالون ، وأبو بكر 
« : قوله ] حنو [ يف  -صلى اهللا عليه وسلم  - وروي عنهم اإلسكان أيضاً ، واختاره أبو عبيد ، وحكاه لغةً للنيب

  .» نِْعمَّا املالُ الصاحل مع الرجلِ الصاحلِ 
واجلمهور على اختيار االختالس على اِإلسكان ، بل بعضهم جيعله من وهم الرواة عن أيب عمرو ، وممَّن أنكره املربد 



ال يَقِْدُر أحدٌ أن َيْنِطَق به ، « : قال املربد . غري حدِّمها ألنَّ فيه مجعاً بني ساكنني على : ، والزجاج والفارسي ، قالوا 
  .» لعل أبا عمرو أخفى فظنَّه الراوي ُسكُوناً « : وقال الفارشي » وإمنا َيُروُم اجلمَع بني ساكنني فيحرِّك ، وال َيشُْعر 

ائٌد على الصدقات على حذف مبتدأٌ ضمٌري ع» هي « و . الالحقة لنعم ، وبئس » َما « وقد تقدَّم الكالم على 
بقصد صفة اإلبداء ، » الصََّدقَاِت « فنعم إبداؤها ، وجيوز أالَّ يقدَّر مضاٌف ، بل يعود الضمري على : مضاف ، أي 

، والرابط العموم ، وهذا أوىل الوجوه » هي « ومجلة املدح خٌرب عن . الصدقات املبداة : فنعمَّا هي ، أي : تقديره 
  .قيقها ، وقد تقدَّم حت

يعود عليها لفظاً ال : يعود عليها لفظاً ومعًنى ، وقيل : قيل . يعود على الصدقات } َوإِن ُتْخفُوَها { والضمري يف 
» ِعْنِدي ِدْرهٌم ، ونصفُه « املتطوَّع هبا ، فيكون من باب : الواجبة ، وباملخفاة : معًنى؛ ألنَّ املراد بالصدقات املبداة 

  ]الوافر : [ آخر؛ وكقول القائل ونصف درهمٍ : ، أي 
  َخرِيٌق َوْهَي َساِكَنةُ اهلُُبوبِ... كَأَنَّ ِثَياَب َراِكبِِه بِرِيحٍ  -١٢٣٦

  .وريٌح أخرى ساكنة اهلبوب ، وال حاجة إىل هذا يف اآلية : أي 
فاإلخفاء ، : أي  »ُتْخفُوَها « جواب الشرط ، والضمري يعود على املصدر املفهوم من » فهو « : والفاء يف قوله 

جيوز » خَْير « و . صفةٌ خلري ، فيتعلَّق مبحذوٍف » لكم « و ]  ٨: املائدة [ } اعدلوا ُهَو أَقَْرُب للتقوى { : كقوله 
خريٌ : خٌري من إبدائها ، وجيوز أن يراد به الوصف باخلرييَّة ، أي : أن يكون للتفضيل ، فاملفضَّل عليه حمذوف ، أي 

  .لكم من اخليور 
} َوتُْؤُتوَها الفقرآء { : ويف قوله . نوٌع من البديع ، وهو الطِّباق اللَّفظّي » إِن ُتْبدُواْ ، َوإِن ُتْخفُوَها « : ويف قوله 

إن يبد األغنياء الصدقات ، وإن خيف األغنياء : طباق معنوي؛ ألنه ال يؤيت الصدقات إال األغنياء ، فكأنه قيل 
  .، فقابل اإلبداء باإلخفاء لفظاً ، واألغنياء بالفقراء معًنى الصدقات ، ويؤتوها الفقراء 

رجلٌ : على هذا الترتيب للصحة ، والكمال ومنه قوهلم » َص َد َق « : موضوع : قال أهل اللغة : والصَّدقة 
شيءٌ صدُق النَّظر ، وصدُق اللقاء ، وصدقُوهم القتال ، وفالنٌ صادق املودَّة ، وهذا خلٌّ صادق احلموضة ، و

صادق احلالوة ، وصدق فالنٌ يف خربه ، إذا أخرب به على وجه الصِّحة كامالً ، والصَّديق يسمى صديقاً؛ لصدقه يف 
مقصود العقد يتمُّ به ويكمل ، ومسيت الزكاة صدقةً؛ ألن املال هبا يصحُّ ] الصَّداق صداقاً ألن [ املودَّة ، ومسِّي 

  .، وبقائه ، وإما أهنا يستدلُّ هبا على صدق إميان العبد ، وكماله فيه ويكمل ، فهي إمَّا سبٌب لكمال املال 
  فصل يف بيان فضيلة صدقة السِّر

  .صدقة السرِّ أفضل أم صدقة العالنية؟ فنزلت هذه اآلية :  -صلى اهللا عليه وسلم  -سئل رسول اهللا 
: إىل أن قال « . . . هللاُ يف ِظلِِّه َيْوَم الَ ِظلَّ إِالَّ ِظلُُّه َسْبَعةٌ ُيظْلُُّهُم ا» :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال رسول اهللا « 
  .« وَرُجلٌ َتَصدََّق بَِصَدقٍَة فَأَْخفَاَها َحتَّى ال َتعلم ِشمَالُه ما ُتْنِفُق َيِميُنه . . . » 

س به؛ كالصالة املكتوبة اآلية يف صدقة التطوُّع؛ أما الزكاة املفروضة ، فاإلظهار فيها أفضل؛ حىت يقتدي النا: وقيل 
  .يف اجلماعة ، والنافلة يف البيت أفضل 

أمَّا يف زماننا ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -الزكاة املفروضة كان اإلخفاء فيها خرياً على عهد رسول اهللا : وقيل 
  .فاإلظهار فيها أفضل؛ حىت ال يساء به الظن 

]  ١٠٣: التوبة [ } ُخذْ ِمْن أَْمَواِلهِمْ َصَدقَةً ُتطَهُِّرُهمْ { عاىل واعلم أنَّ الصدقة تطلق على الفرض والنَّفل؛ قال ت



َنفَقَةُ املْرِء « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال » ، ]  ٦٠: التوبة [ } إِنََّما الصدقات ِللْفُقََرآِء واملساكني { : وقال 
  .والزكاة ال تطلق إالَّ على الفرض » َعلَى ِعَياِلِه َصَدقَةٌ 

  :بإسقاطها ، والياء ، وجزم الراء؛ وفيها خترجيان : بالواو ، واألعمش } َوُيكَفُِّر { : وله ق
وإن ختفوها ، يكن : ؛ ألنه جواب الشرط ، كأنَّ التقدير } فَُهَو َخْيٌر لَّكُْم { : أنه بدلٌ من موضع قوله : أحدمها 

  .خرياً لكم ، وُيكَفِّْر 
  .وهذا ضعيفٌ جداً » وُيكَفُِّر « : فتكون كالقراءة املشهورة ، والتقدير أنه حذف حرف العطف ، : والثاين 

بالنون وجزم الراء : بالنون ورفع الراء ، وقرأ نافع ، ومحزة ، والكسائي : وقرأ ابن كثري ، وأبو عمرو ، وأبو بكر 
: ، وروي عن األعمش أيضاً بالياء وجزم الراء : بالياء ورفع الراء ، واحلسن : ، وابن عامرٍ ، وحفٌص عن عاصم 
كذلك؛ إال أنه فتح الفاء؛ على : بتاء التأنيث وجزم الراء ، وعكرمة » وُتكَفِّْر « : بالياء ونصب الراء ، وابن عباس 

بالتاء :  -ورويت عن عكرمة أيضاً  -بالتاء ورفع الراء ، وشهر بن حوشب : ما مل يسمَّ فاعله ، وابن هرمز 
  .مش إحدى عشرة قراءةً ، واملشهور منها ثالثٌ ونصب الراء ، وعن األع

  :فمن قرأ بالياء ، ففيه ثالثة أوجه 
  .أنه أضمر يف الفعل ضمري اهللا تعاىل؛ ألنه هو املكفِّر حقيقةً ، وتعضده قراءة النون؛ فإهنا متعيِّنةٌ له : أظهرها 
  .فِّر صرف الصدقات ويك: أنه يعود على الصَّرف املدلول عليه بقوة الكالم ، أي : والثاين 

، ونسب التكفري للصَّرف ، واإلخفاء جمازاً؛ } َوإِن ُتْخفُوَها { : أنه يعود على اإلخفاء املفهوم من قوله : والثالث 
  .ألنَّهما سبٌب للتكفري ، وكما جيوز إسناد الفعل إىل فاعله ، جيوز إسناده إىل سببه 

ُنسب التكفري إليها جمازاً كما تقدَّم ، ومن بناه للمفعول؛ فالفاعل هو ومن قرأ بالتاء ففي الفعل ضمُري الصَّدقات ، و
  .اهللا تعاىل ، أو ما تقدَّم 

  .ومن قرأ بالنون ، فهي نون املتكلِّم املعظِّم نفسه 
اِدَي لَهُ َمن ُيْضِللِ اهللا فَالَ َه{ : ومن جزم الراء؛ فللعطف على حملِّ اجلملة الواقعة جواباً للشرط؛ ونظريه قوله تعاىل 

  .» َوَيذَُرُهمْ « يف قراءة من جزم ]  ١٨٦: األعراف [ } َوَيذَُرُهْم ِفي طُْغيَانِهِْم َيْعَمُهونَ 
  : .ومن رفع ، فعلى ثالثة أوجٍه 

  .أن يكون مستأنفاً ال موضع له من اإلعراب ، وتكون الواو عاطفةً مجلة كالم على مجلة كالم آخر : أحدها 
وهو ُيكفِّر؛ فيمن قرأ بالياء : إمَّا ضمري اهللا تعاىل ، أو اإلخفاء ، أي : مبتدأ مضمر ، وذلك املبتدأ  أنه خُرب: والثاين 

  .، وحنن نكفِّر؛ فيمن قرأ بالنون ، أو وهي ُتكَفِّر؛ فيمن قرأ بتاء التأنيث 
{ : كقوله تبارك وتعاىل  أنه عطٌف على حملِّ ما بعد الفاء ، إذ لو وقع مضارعٌ بعدها ، لكان مرفوعاً؛: والثالث 

 ١٨٦: األعراف [ } َوَيذَُرُهْم ِفي طُغَْيانِهِْم َيْعَمُهونَ { ، ونظريه ]  ٩٥: املائدة [ } ومعناه َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اهللا ِمْنُه 
  .يف قراءة من رفع ] 

: ، والتقدير } ُهَو َخْيرٌ لَّكُْم فَ{ : ؛ عطفاً على مصدر متوهَّم ، مأخوذ من قوله » أَنْ « ومن نصب ، فعلى إضمار 
ُيحَاسِْبكُْم بِهِ اهللا { : بعد قوله » فيغفر « : ونظريها قراءة من نصب . وإن ختفوها يكن ، أو يوجد خٌري لكم وتكفٌري 

عالً مصرَّحاً به ، ثَمَّ أسهل منه هنا؛ ألنَّ مثَّة ف» ُيَحاِسْبكُْم « : ، إالَّ أنَّ تقدير املصدر يف قوله ]  ٢٨٤: البقرة [ } 
يقع حماسبةً فغفرانٌ ، خبالف هنا ، إذ ال فعل ملفوظٌ به ، وإمنا قدَّرنا املصدر من : ، والتقدير » ُيحَاسِْبكُْم « وهو 

  .} فَُهَو َخْيٌر لَّكُمْ { : جمموع قوله 



وظاِهُر كَالَِمِه هذا أنَّ « : قال أبو حيَّان »  وإِنْ ُتْخفُوها ، يكُْن َخيْراً لكم ، وأَنْ ُيكَفَِّر: ومعناه « : وقال الزخمشريُّ 
اليت قدَّرها ، « َيكُْن » الذي هو خرب « َخيْراً » يكون مقدَّراً مبصدر ، ويكون معطوفاً على « وأَنْ ُيكَفِّرَ » : تقديره 

: ذي تقرَّر عند البصريِّني يف موضع نصبٍ ، وال« أَنْ ُيكَفَِّر » يكنِ اإلخفاء خرياً لكم وتكفرياً ، فيكون : كأن قال 
املضمرة مع الفعل املنصوب هبا ، هو معطوٌف على مصدر متوهَّم مرفوع ، « أنْ » : أنَّ هذا املصدر املنسبك من 

إِنْ » : ما يكون منك إتيانٌ فحديثٌ ، وكذلك : فالتقدير « َما َتأْتِيَنا فتحدثنا » : فإذا قلت . تقديره من املعىن 
إن يكن منك جميٌء ، وإحسانٌ أُْحسن إليك ، فعلى هذا يكون التقدير : التقدير « َن إيلَّ ، أُْحِسْن إليك َتجِىْء وُتْحِس

قال شهاب . انتهى . » وإن ختفوها ، وتؤتوها الفقراء ، فيكون زيادة خري لإلخفاء على خري اإلبداء وتكفٌري : 
لقاسم ، إىل تقديره وتطويل الكالم يف ذلك؛ مع ظهور ما ومل أدر ما محل الشيخ على العدول عن تقدير أيب ا: الدين 

  بني التقديرين؟
» هو ُمَشبٌَّه بالنصب يف جواب االستفهام ، إذ اجلزاء جيب به الشيء ، لوجوب غريه كاالستفهام « : وقال املهدويُّ 

التكفري يف اجلزاء ، وكونه َمْشُروطاً  اجلزُم يف الراء أفصُح هذه القراءات؛ ألهنا ُتْؤِذنُ بُِدخُولِ« : وقال ابن عطيَّة . 
ونقولُ إنَّ الرفع أبلغُ وأعمُّ؛ ألنَّ اجلزم « : قال أبو حيان » إن وقع اإلخفاء ، وأمَّا رفع الراء ، فليس فيه هذا املَْعَنى 

عىن على بذل يكون على أنَّه معطوٌف على جواب الشرط الثاين ، والرفع يدلُّ على أنَّ التكفري مترتٌِّب من جهة امل
الصدقات أُْبِدَيْت ، أو أُخْفيت ، ألنَّا نعلم أنَّ هذا التكفري متعلٌِّق مبا قبله ، وال خيتصُّ التكفري باإلخفاء فقط ، واجلزم 

: خيصِّصه به ، وال ميكن أن يقال إن الذي يبدي الصدقات ، ال ُيكَفِّْر ِمْن سيئاِتهِن فقد صار التكفُري شامالً للنوَعْين 
  .» إبداء الصدقاِت ، وإخفائها؛ وإن كان اإلخفاء خرياً من 

  :ثالثة أقوالٍ » ِمْن « يف } مِّن َسيِّئَاِتكُْم { : قوله تعاىل 
بعض سيئاتكم ، ألن الصدقات ال تكفر مجيع السيئات ، وعلى هذا فاملفعول يف : أهنا للتَّبعيض ، أي : أحدها 
  .تكم ، كذا قدَّره أبو البقاء شيئاً من سيئا: ، أي ] حمذوٌف [ احلقيقة 
أهنا زائدة وهو جارٍ على مذهب األخفش ، وحكاه ابن عطية عن الطربي عن مجاعٍة ، وجعله خطأً؛ يعين : والثاين 

  .من حيث املعىن 
  .من أجل ذنوبكم؛ وهذا ضعيٌف : أهنا للسببية ، أي : والثالث 

  .سيوءة ، ففعل هبا ما فعل مبيِّت ، كما تقدَّم : ٌو ، واألصل فيعلة ، وعينها وا: مجع سيِّئة ، ووزهنا : والسيئات 
أنتم إمنا تريدون : إشارةٌ إىل تفضيل صدقة السرِّ على العالنية؛ كأنه يقول } واهللا بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري { : قوله 

وا هبذا الكالم إىل بالصدقة طلب مرضاة اهللا ، وقد حصل مقصودكم يف السر؛ فما معىن اإلبداء؛ فكأَنَّهم ندب
  .اإلخفاء؛ ليكون أبعد من الرياء ، وكسر قلب الفقري 

ونَ إِلَّا اْبتَِغاَء َوْجِه اللَِّه َوَما لَْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم َولَِكنَّ اللََّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ فَِلأَْنفُِسكُْم َوَما ُتْنِفقُ
  ) ٢٧٢(رٍ ُيَوفَّ إِلَْيكُْم وَأَْنُتمْ لَا ُتظْلَُمونَ ُتْنِفقُوا ِمْن َخْي

  .هذا الكالم متصلٌ مبا قبله من ذكر الصدقات ، كأنه بيَّن فيه جواز الصدقة على املشركني 
ليس : مصدٌر مضاٌف إىل املفعول ، أي » اهلَُدى « و . اسم ليس ، وخربها اجلارُّ واجملرور : » ُهداُهْم « : قوله 

ليس عليك أن تلجئهم إىل : ليس عليك أن يهتدوا ، يعين : هتديهم ، وجيوز أن يكون مضافاً لفاعله ، أي  عليك أن
  .االهتداء 



} ُهَداُهْم { : مع قوله تعاىل } ولكن اهللا َيْهِدي { : َهْديُ الضَّالِّني ، ويف قوله : وفيه طباٌق معنويٌّ ، إذ التقدير 
  .هدايته : حمذوٌف ، أي } َيَشآُء {  اسٌم ، واألخرى فعلٌ ، ومفعول جناٌس مغاير؛ ألنَّ إحدى الكلمتني

  فصل يف بيان سبب النزول
  :روي يف سبب النزول وجوه 

ال : أن قَُتْيلَةَ أمَّ أمساء بنت أيب بكر ، أتت إليها؛ تسأهلا شيئاً ، وكذلك جدَّهتا ، ومها مشركتان؛ فقالت : أحدها 
فإنَّكما لستما على ديين ، فاستأمرته يف ذلك؛ فنزلت  -صلى اهللا عليه وسلم  - أُعطيكما حىت أستأمر رسول اهللا

  .أن تتصدق عليهما  -صلى اهللا لعيه وسلم  -هذه اآلية؛ فأمرها رسول اهللا 
كان أُناٌس من األنصار ، هلم قرابةٌ من قريظة والنَّضري ، وكانوا ال يتصدقون عليهم ، ويقولون ما مل تسلموا : الثاين 

  .ال نعطيكم شيئاً؛ فنزلت هذه اآلية الكرمية 
 -كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة ، فلما كثر فقراء املسلمني ، هنى رسول اهللا : قال سعيد بن جبري : الثالث 

عن التصدق على املشركني؛ كي حتملهم احلاجة على الدخول يف اإلسالم؛ فنزلت اآلية  -صلى اهللا عليه وسلم 
ليس عليك هدى من خالفك؛ حىت متنعهم الصدقة؛ ألجل أن : صدق عليهم واملعىن على مجيع الروايات الكرمية فت

يدخلوا يف اإلسالم ، فتصدْق عليهم ، لوجه اهللا ، وال توقف ذلك على إسالمهم ، واملراد هبذه اهلداية هداية التوفيق 
  . - عليه وسلم صلى اهللا -، وأما هداية البيان ، والدعوة ، فكان على رسول اهللا 

إِن { : ولكن املراد به هو ، وأُمَّته؛ أال تراه قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وظاهر هذه اآلية أهنا خطاٌب مع النيب 
{ وظاهره خاصٌّ ، مث قال بعده } لَّْيَس َعلَْيَك ُهَداُهمْ { : وهذا عامٌّ ، مث قال ]  ٢٧١: البقرة [ } ُتْبدُواْ الصدقات 

عمومها : وهذا عامٌّ ، فيفهم من عموم ما قبل اآلية الكرمية ، وعموم ما بعدها } ِفقُواْ ِمْن َخْيرٍ فََألنْفُِسكُْم َوَما ُتْن
  .أيضاً 

  فَْصلٌ يف َبيان هدايِة اِهللا ِللُْمْؤِمنَِني
{ : ، ألن قوله تعاىل  دلَّت هذه اآلية الكرمية على أن هداية اهللا تبارك وتعاىل غري عامٍَّة ، بل هي خمصوصة باملؤمنني

لَّْيَس { : ولكنَّ املنفي بقوله تعاىل } لَّْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم { : إثباتٌ للهداية املنفيَّة بقوله } ولكن اهللا يَْهِدي َمن َيَشآُء 
عبارةٌ عن } آُء ولكن اهللا يَْهِدي َمن َيَش{ : هو حصول االهتداء ، على سبيل االختيار ، فكان قوله } َعلَْيَك ُهَداُهمْ 

حصول االهتداء على سبيل االختيار ، وهذا يقتضي أن يكون االهتداء احلاصل باالختيار واقعاً بتقدير اهللا تعاىل ، 
  .وختليقه وتكوينه؛ وهو املطلوب 

  .ومحله املعتزلة على أنه يهدي باإلثابة ، واأللطاف ، وزيادة اهلدى؛ وهو مردوٌد مبا قررناه 
يف هذه اآلية املال؛ ألنه » واخلَْيُر « فهو ألنفسكم شرط وجوابه ، : خٌرب ملبتدأ حمذوف ، أي } فُِسكُْم فََألْن{ : قوله 

اقترن بذكر اإلنفاق ، فهذه القرينة تدل على أنه املال ، ومىت مل يقترن مبا يدلُّ على أنه املال ، فال يلزم أن يكون 
]  ٧: الزلزلة [ } ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ َخيْراً َيَرهُ { : وقوله ]  ٢٤: الفرقان [ } اً َخْيٌر مُّْسَتقَّر{ : مبعىن املال؛ حنو قوله 

  .وحنوه 
  :فيه وجهان } إِالَّ ابتغآء { : وقوله 

  .ألجل ابتغاء وجه اهللا ، والشروط هنا موجودةٌ : أنه مفعولٌ من أجله ، أي : أحدمها 
وما تنفقون نفقة : مبتغني ، وهو يف احلالني استثناٌء مفرَّغٌ ، واملعىن إالَّ : أنه مصدرٌ يف حملّ احلال ، أي : والثاين 

، أو يكون املخاطبون هبذا ناساً خمصوصني ، وهم الصحابة ، ألهنم كانوا ] اهللا [ معتداً بقبوهلا؛ إالَّ ابتغاء وجه 



  . كذلك ، وإمنا احتجنا إىل هذين التأويلني؛ ألنَّ كثرياً ينفق البتغاء غري وجه اهللا
  .ال تنفقوا إالَّ ابتغاء وجه : هذا جحدٌ لفظه نفٌي ، ومعناه نفٌي ، أي : قال بعض املفسرين 

  .} َوَما ُتْنِفقُواْ ِمْن َخْيرٍ فََألْنفُِسكُمْ { : تأكيٌد وبيان؛ كقوله } َوَما ُتْنِفقُواْ ِمْن خَْيرٍ ُيَوفَّ إِلَْيكُْم { : قوله 
أَوْفَى « بالتخفيف و » َوفَى « بالتشديد و » َوفَّى « : جواب الشرط ، وقد تقدَّم أنه يقال } ُيَوفَّ إِلَْيكُْم { : وقوله 

  .رباعياً » 
  .مع التوفيه؛ ألهنا تضمَّنت معىن التَّأدية ، ومعناه يوّف لكم جزاؤه يف اآلخرة » إِلَْيكُْم « : وإمنا حسن قوله 

، » إِلَْيكُْم « يف حملِّ نصبٍ على احلال من الضمري يف : مبتدأ ، وخربٍ  مجلةٌ من} َوأَْنُتْم الَ ُتظْلَُمونَ { : وقوله 
؛ ألهنم إذا وفُّوا » ُيَوفَّ إِلَْيكُم « : ، وهي تشبه احلال املؤكَّدة؛ ألنَّ معناها مفهوٌم من قوله » يَُوفَّ « والعامل فيها 

عراب ، أخربهم فيها أنه ال يقع عليهم ظلٌم ، وجيوز أن تكون مستأنفة ال حملَّ هلا من اإل. حقوقهم ، مل يظلموا 
  .فيندرج فيه توفية أجورهم؛ بسبب إنفاقهم يف طاعة اهللا تعاىل ، اندراجاً أوَّلياً 

  فصل يف املراد من اآلية
  :يف معىن اآلية وجوه 

، وقد علم اهللا  ولستم يف صدقتكم على أقاربكم من املشركني ال تقصدون إالَّ وجه اهللا تعاىل: أن معناه : األول 
هذا من قلوبكم ، فأنفقوا عليهم إذا كنتم إمنا تبتغون بذلك وجه اهللا تعاىل يف صلة رحم ، وسدِّ خلَّة مضطر ، وليس 

  .عليكم اهتداؤهم ، حىت مينعكم ذلك من اإلنفاق عليهم 
ابتغاء وجه اهللا وورود اخلرب مبعىن  وال تنفقوا إالَّ: أن هذا وإن كان ظاهره خرباً ، إالَّ أن معناه النهي ، أي : الثاين 

[ } واملطلقات يََترَبَّْصَن { ]  ٢٣٣: البقرة [ } والوالدات يُْرِضْعَن أَْوالََدُهنَّ { : األمر ، والنهي كثري؛ قال تعاىل 
  ] . ٢٢٨: البقرة 
  .وجه اهللا  معناه ال تكونوا منفقني مستحقني هلذا االسم الذي يفيد املدح؛ حىت تبتغوا بذلك: الثالث 

  }إِالَّ ابتغآء َوْجِه اهللا { فصل يف ذكر الوجه يف قوله 
فعلته له؛ ألن وجه الشيء أشرف ما فيه ، وإذا : لوجه زيٍد ، فهو أشرف يف الذكر من قولك : فعلته : إذا قلت 

لوجهه ، فهذا يدل فعلت هذا الفعل : فعلت هذا الفعل له ، فيحتمل أن يقال فعلته له ولغريه ، أما إذا قلت : قلت 
  .على أنَّك فعلت هذا الفعل له فقط وليس لغريه فيه شركةٌ 

  فصل يف بيان عدم صرف الزكاة لغري املسلم
أمجعوا على أنه ال جيوز صرف الزكاة إىل غري مسلم؛ فتكون هذه اآلية خمتصةً بصدقة التطوع ، وجّوز أبو حنيفة 

لو كان شر خلق اهللا ، لكان لك ثواب : وعن بعض العلماء صرف صدقة الفطر إىل أهل الذمة ، وأباه غريه؛ 
  .نفقتك 

َياَء ِمَن التََّعفُِّف َتْعرِفُُهْم ِللْفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا ِفي َسبِيلِ اللَِّه لَا َيْسَتِطيُعونَ ضَْرًبا ِفي الْأَْرضِ َيْحَسبُُهُم الَْجاِهلُ أَغْنِ
  ) ٢٧٣(اسَ إِلَْحافًا َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم بِِسيَماُهْم لَا َيسْأَلُونَ النَّ

  :يف تعلُّق هذا اجلارِّ مخسة أوجٍه : اآلية } ِللْفُقََرآِء { : قوله تعاىل 
، فقال أنه متعلِّق بفعل مقدرٍ ، يدلُّ عليه سياق الكالم ، واختلفت عبارات املعربني فيه  -وهو الظاهر  -: أحدها 
، ويف هذا نظٌر؛ ألنه يلزم زيادة الالم يف أحد مفعويل أعطى ، وال » أَْعطُوا ِللْفقراِء « :  -ومل يذكر غريه  -مكي 



، وإمَّا لكونه ]  ٤٣: يوسف [ } ِللرُّؤَْيا َتْعُبُرونَ { : إمَّا بتقدُّم معموله كقوله تعاىل : تزاد الالم إال لضعف العامل 
ملَّا أُضمر العاملن ضعف؛ فقوي بالالم : ويبعد أن يقال ]  ١٠٧: هود [ } فَعَّالٌ لَِّما يُرِيدُ { : عاىل فرعاً؛ حنو قوله ت

، وسيأيت بيانه ]  ٧٢: النمل [ } رَِدَف لَكُم { ، على أنَّ بعضهم جييز ذلك ، وإن مل يضعف العامل ، وجعل منه 
. وفيه نظٌر ، ألنه ال داللة من سياق الكالم على العجب » وا ِللْفُقََراِء اْعَجُب« : وقدَّره أبو البقاء . إن شاء اهللا تعاىل 
واألحسن من ذلك ما قدَّره مكي ، لكن فيه ما » اْعمدُوا ، أو اجعلوا ما ُتْنفقون للفقراء « : وقدَّره الزخمشريُّ 

  .تقدَّم 
نفقات اليت تنفقوهنا للفقراء ، وهو يف املعىن الصدقات أو ال: أنَّ هذا اجلارَّ خرب مبتدأ حمذوف ، تقديره : الثاين 

فلمن هي؟ فأجيبوا بأهنا هلؤالء ، وفيها بيان مصرف : جواٌب لسؤالٍ مقدَّر ، كأهنم ملا حثُّوا على الصدقات ، قالوا 
  .وهذا اختيار ابن األنباري . الصَّدقات 

ذلك اإلنفاق : أي » ِللْفُقََراِء « قال بعدها ملا تقدمت اآليات الكثرية يف احلث على اإلنفاق ، : قال ابن اخلطيب 
أن ذلك الذي مرَّ وصفه : عاقلٌ لبيٌب ، واملعىن : احملثوث عليه للفقراء وهذا كما إذا تقدم ذكر رجل ، فتقول 

ذلك : ألفان ، أو مائتان ، أي : عاقلٌ لبيٌب ، وكذلك الناس يكتبون على الكيس جيعلون فيه الذهب ، والفضَّة 
  . الكيس ألفان ، أو مائتان الذي يف

  ]الرجز : [ وأنشد ابن األنباري 
  خبٌّ َجُروٌز وَإِذَا َجاعَ َبكَى... َتْسأَلُنِي َعْن َزْوجَِها أَيُّ فََتى  -١٢٣٧

  .هو خبٌّ : يريد 
ال ، واستبعده وهو مذهب القفَّ]  ٢٧١: البقرة [ } إِن ُتْبدُواْ الصدقات { : أنَّ الالم تتعلَّق بقوله تعاىل : الثالث 

  .الناس؛ لكثرة الفواصل 
ويف هذا نظٌر؛ من حيث إنه يلزم فيه الفصل بني فعل } َوَما ُتنِفقُواْ ِمْن َخْيرٍ { : أنه متعلٌِّق بقوله تعاىل : الرابع 

احديُّ باملنع وقد صرَّح الو. َمْن ُيكْرِْم أُْحِسْن إليه زيداً : الشرط وبني معموله جبملة اجلواب ، فيصري نظري قولك 
األخري يف اآلية املتقدمة » تنفقوا « َوالَ جيوُز أن يكون العاملُ يف هذه الالم : من ذلك ، معلِّالً مبا ذكرناه ، فقال 

  .» كاَنْت َزْيداً احلُمَّى تأُخذُ « : الكرمية؛ ألنه ال يفصل بني العامل ، واملعمول مبا ليس منه ، كما ال جيوز 
ألنَّ اإلنفاق « : ، وهذا مردوٌد؛ قال الواحدي ، وغريه » فَألْنفُِسكُمْ « : بدلٌ من قوله » فقراء لل« أنَّ : اخلامس 

: آل عمران [ } َوللَِّه َعلَى الناس ِحجُّ البيت َمنِ استطاع إِلَْيهِ َسبِيالً { من حيث هو واصلٌ إليهم ، وليس من باب 
يعين أنَّ الفقراء ليست هي األنفس ، : شهاب الدين رمحه اهللا تعاىل  قال» ؛ ألنَّ األمر الزٌم للمستطيع خاصةً ]  ٩٧

  :وال جزاًء منها ، وال مشتملةً عليها ، وكأن القائل بذلك توهَّم أنه من باب قوله تعاىل 

  .يف أحد التأويلني ]  ٢٩: النساء [ } َوالَ تقتلوا أَنْفَُسكُْم { 
: وأصل الفقري : قال الراغب . كسرت فقارات ظهره الداهية : ، أي » ِقَرةُ فَقََرْته الفَا« أصله من : قيل : والفقري 

أي ] » فَاْرِمِه [ أَفْقََرَك الصَّْيُد « الداهية تكسر الفقار ، و : أي » فَقََرْته الفاقرةُ « : هو املكسُوُر الفقار ، يقال 
وفقرت : لكلِّ حفرٍة جيتمع فيها املاء ، فقٌري احلفرة ، ومنه قيل : هو من الفُقرة ، أي : أمكنك من فقاره ، وقيل 

  ]السريع أو الرجز : [ حفرت له حفرة؛ غرسته فيها؛ قال : للفسيل 
  .ثقبته : هو اسم بئر ، وفقرت اخلرز : قيل ... َما لَْيلَةُ الفَِقريِ إِالَّ َشْيطَانْ  -١٢٣٨

أصاب بطنه : أصاب رأسه ، وَبطََنُه ، أي : أََسه ، أي َر: إذا أصاب فقار ظهره ، حنو » فَقَره « يقال : وقال اهلروي 



أن حيزَّ أنف البعري ، حىت خيلص احلزُّ إىل العظم ، مث يلوي عليه جريراً يذلَّل به الصَّعب : الفقر « : وقال األصمعي . 
األمور العظام : مجع فقرة :  -بكسر الفاء ، وفتح القاف  -والفقرات . » عمل به الفاقرة : من اإلبل ، ومنه قيل 

بضم الفاء ،  -والفقر . » َيْوَم ُوِلد ، ويوَم َيُموُت ، ويوَم ُيبَْعثُ : ِفقَراُت ابن آَدم ثالثٌ « : ، ومنه حديث السَّعي 
» ُيفْقَُر الصَّْعُب ثالثَ فُقَرٍ يف خطِْمه « : مجع فقرة؛ وهي احلزُّ ، وخرم اخلطم ، ومنه قول أيب زياٍد :  -وفتح القاف 

« : وقد تقدَّم الكالم يف اإلحصار عندق وله . شقٍّ ، وحزِّ : ، أي » فَأََشارَ إىل فُقَرٍ يف أْنِفِه « : منه حديث سعٍد و
  .» فإن أحصرمت 

  :يف هذا اجلار وجهان } ِفي َسبِيلِ { : قوله 
  .أن يتعلَّق بالفعل قبله؛ فيكون ظرفاً له : أحدمها 
وقدَّره . مستقرين يف سبيل اهللا : ، أي » أُحصروا « ذوف على أنه حال من مرفوع أن يكون متعلِّقاً مبح: والثاين 

  .أبو البقاء مبجاهدين يف سبيل اهللا ، فهو تفسري معًنى ال إعراب؛ ألنَّ اجلارَّ ال يتعلَّق إال بالكون املطلق 
  فصل يف بيان سبب النزول

أصحاب الصُّفَّة ، مل يكن هلم مساكن وال عشائر باملدينة ،  نزلت يف فقراء املهاجرين ، وكانوا حنو أربعمائٍة ، وهم
وكانوا مالزمني املسجد؛ يتعلمون القرآن الكرمي ، ويرضخون النوى بالنهار وخيرجون يف كل سريٍَّة يبعثها رسول 

  .فحث اهللا عليهم الناس؛ فكان من عنده فضلٌ أتاهم به ، إذا أمسى  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
يوماً على أصحاب الصفة ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقف رسول اهللا :  -رضي اهللا عنهما  -بن عباس عن ا« 

أَْبِشرُوا َيا أَْصَحابَ الصُّفَِّة فإنَُّه َمْن لَِقَي اَهللا ِمْن أُمَِّتي َعلَى النَّْعتِ » : فرأى فقرهم ، وجهدهم؛ فطيَّب قلوهبم ، فقال 
  :واعلم أنه تعاىل وصف هؤالء الفقراء خبمس صفاٍت « اضِياً بَِما ِفيِه فَإِنَُّه ِمْن ُرفَقَاِئي الَِّذي أَْنُتْم َعلَْيِه َر

أن يعرض للرجل ما حيول بينه وبني سفره من مرضٍ : واإلحصار } الذين أُحِصرُواْ ِفي َسبِيلِ اهللا { : قوله : األوىل 
فهو حمصٌر ، ويف : أحصر الرجل : رى هذه األشياء ، يقال ، أو كسرٍ ، أو عدوٍّ ، أو ذهاب نفقٍة ، أو ما جيري جم

  :معىن هذا اإلحصار ، وجوه 
خمتصٌّ باجلهاد يف عرف القرآن } ِفي َسبِيلِ اهللا { : أنَّهم حصروا أنفسهم ، ووقفوها على اجلهاد؛ ألن قوله : األول 

.  

فات يف التجارة للمعاش؛ خوف العدوِّ؛ ألن منعو أنفسهم من التصر: وابن زيد  -رمحه اهللا  -قال قتادة : الثاين 
  .الكفار كانوا جمتمعني حول املدينة ، وكانوا مىت وجدوهم ، قتلوهم 

صلى اهللا  -إنَّ هؤالء القوم أصابتهم جراحاٌت مع رسول اهللا : قال سعيد بن جبري؛ وهو اختيار الكسائي : الثالث 
  .انة عن الضَّرب يف األرض وصاروا زمىن ، فأحصرهم املرض ، والزم -عليه وسلم 

هؤالء القوم من املهجرين حبسهم الفقر عن اجلهاد يف سبيل اهللا ،  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس : الرابع 
  .فعذرهم اهللا 

  :يف هذه اجلملة احتماالن } الَ َيْسَتِطيُعونَ ضَْرباً ِفي األرض { : قوله تعاىل : الصفة الثانية 
  :، ويف صاحبها وجهان  أهنا حالٌ: أظهرمها 
  .» أُْحِصُروا « أنه مرفوع : ، وثانيهما » الفقراء « أنه : أحدمها 

مفعولٌ به ، وهو هنا السفر للتجارة؛ » ضَْرباً « أن تكون مستأنفة ال حملَّ هلا من اإلعراب؛ و : واالحتمال الثاين 
  ]الوافر : [ قال 



  َوضَْرٌب يف البِالَدِ بَِغْيرِ َزاِد...  لَِحفْظُ املَالِ أَْيَسُر ِمْن َبقَاُه -١٢٣٩
  .سرُت : َضرَْبُت يف اَألْرضِ َضرْباً ، وَمضْرِباً ، أي : ويقال 

  فصل يف بيان عدم االستطاعة يف اآلية
إمَّا أن يكون الشتغاهلم بصالح الدِّين ، بأمر اجلهاد؛ فيمنعهم من االشتغال بالكسب والتجارة ، : عدم استطاعتهم 

  .خلوفهم من األعداء ، وإمَّا ملرضهم ، وعجزهم؛ وعلى مجيع الوجوه فال شكَّ يف احتياجهم إىل من يعينهم وإمَّا 
جيوز يف هذه اجلملة ما جاز فيما قبلها من احلالية واالستئناف ، وكذلك ما } َيْحسَُبُهُم { : قوله : الصفة الثالثة 

  .بعدها 
  .م من االنقباض ، وترك املسألة ، والتوكل على اهللا ، حبيث يظنهم اجلاهل أغنياء إّنه: هو الظَّنُّ ، أي » َيْحَسبُُهْم « 

فأمَّا القراءة . بكسرها : بفتح السني ، والباقون  -حيث ورد  -» َيْحَسُب « : وقرأ ابن عامرٍ ، وعاصٌم ، ومحزة 
الف احلركتان فيخفَّ اللفظ ، يفعل بفتحها لتتخ -بكسر العني  -األوىل؛ فجاءت على القياس؛ ألنَّ قياس فعل 

، وقد شذَّت ألفاظٌ أخر؛ جاءت  -صلى اهللا عيه وسلم  -وهي لغة متيم ، والكسر لغة احلجاز ، وهبا قرأ رسول اهللا 
ِمد َنِعم َيْنِعم ، وَبِئس َيبِْئُس ، ويَِئَس َييِْئس ، ويَبِس َييْبِس من الُيبوسة ، وَع: يف املاضي ، واملضارع بكسر العني منها 

أبو : َيْعِمد ، وقياسها كلُّها الفتح ، واللغتان فصيحتان يف االستعمال ، والقارئ بلغة الكسر اثنان من كبار النحاة 
  .نافع ، وابن كثري : ، والكسائي ، وقارئا احلرمني  -وكفى به  -عمرٍو 

  .اسم جنس ال يراد به واحٌد بعينه : واجلاهل هنا 

حيسبهم من مل : ذي هو ضّد العلم ، وإمنا أراد اجلهل الذي هو ضدُّ االختيار ، يقول به اجلهل ال -هنا  -ومل يرد 
  .هو املفعول الثاين » أغنياَء « خيترب أمرهم أغنياء ، و 

  :هذه ثالثة أوجه » ِمْن « يف } ِمَن التعفف { : قوله 
ولٌ من أجله ، وجرُّه حبرف السبب هنا واجٌب ، أهنا سببيةٌ ، أيك َسَبُب ُحْسبَانِهم أغنياء تعفُّفهم ، فهو مفع: أحدها 

لفقد شرٍط من شروط النصب ، وهو احتاد الفاعل ، وذلك أنَّ فاعل احلسبان اجلاهل ، وفاعل التعفُّف هم الفقراء ، 
ولو كان هذا املفعول له مستكمالً لشروط النصب ، لكان األحسن جرَّه باحلرف؛ ألنه معرٌَّف بأل ، وقد تقدَّم أنَّ 

  ]الرجز : [ جئت لإلكرام ، وقد جاء نصبه؛ قال القائل : جرَّ هذا النوع أحسن من نصبه؛ حنو 
  َولَْو تََوالَْت ُزَمَر اَألْعَداِء... الَ أَقُْعُد اجلُْبَن َعنِ اهلَْيَجاِء  -١٢٤٠
نه ال حيسب غناهم غىن تعفٍف ، أهنا البتداء الغاية ، واملعىن أنَّ حمسبة اجلاهل غناهم ، نشأت من تعفُّفهم؛ أل: والثاين 

  .إمنا حيسبه غىن مالٍ ، فقد نشأت حمسبته من تفُّفهم ، وهذا على أنَّ تعفُّفهم تعففٌ تام 
إنه ال يظهر هلم : يكون التعفُف داخالً يف احملسبة ، أي : أهنا لبيان اجلنس ، وإليه حنا ابن عطية ، قال : والثالث 

لبيان اجلنس على هذا التأويل » ِمْن « هبم مع علمه بفقرهم حيسبهم أغنياء عنه ، ف سؤالٌ ، بل هو قليلٌ ، فاجلاهل 
.  

ِمْن مبوصولٍ ، وما دخلت عليه » هذه يف هذا املعىن وهو أن تتقدَّر « ِمْن » وليس ما قالَه ِمْن أنَّ « : قال أبو حيَّان 
الذي هو : يصح أن يقال ]  ٣٠: احلج [ } وثان فاجتنبوا الرجس ِمَن األ{ : جيعل خرب مبتدأ حمذوف؛ كقوله تعاىل 

مل يصحَّ هذا التقدير؛ وكأنه مسَّى اجلهة اليت » َيْحسَُبُهم اجلَاِهلُ أغنياء الَِّذي ُهَو التَّعفف « : األوثان ، ولو قلت هنا 
» ِمْن « باملال ، فسمَّى غناهم بالتعفف ال غىن : بيَّنت بأيِّ جنسٍ وقع غناهم ، أي : هم أغنياء هبا بيان اجلنس ، أي 

» ِمْن « الداخلة على ما يبيِّن جهة الغىن ببيان اجلنس ، وليس املصطلح عليه كما قدَّمناه ، وهذا املعىن يؤول إىل أنَّ 



  .انتهى . « سببية ، لكنها تتعلق بأغنياء ، ال بيحسبهم 
؛ » أغْنِياء « وال جيوُز أن تتعلَّق مبعىن » : محه اهللا قال أبو البقاء ر. على الوجهني األولني بيحسبهم « ِمْن » وتتعلَّق 

أنَّ حاهلم خيفى على اجلاهل هبم؛ فيظنُّهم أغنياء ، ولو : ألنَّ املعىن يصري إىل ضد املقصود ، وذلك أنَّ معىن اآلية 
انتهى . « تعفف فقٌري من املال علِّقت بأغنياء ، صار املعىن ، أنَّ اجلاهل يظنُّ أهنم أغنياء ، ولكن بالتعفف ، والغينُّ بال

  .، وما قاله أبو البقاء حيتمل حبثاً 
فقد صرَّح أبو حيان بتعلُّقها بأغنياء؛ ألن املعىن يعود إليه ، وال  -وهو كونه لبيان اجلنس  -وأما على الوجه الثالث 

.املعىن  اجلنس ، قلق[ فكوهنا لبيان : جيوز تعلُّقها يف هذا الوجه باحلسبان ، وعلى اجلملة   [  

  ]الرجز : [ وهو ترك الشيء ، واإلعراض عنه ، مع القدرة على تعاطيه؛ قال رؤبة : تفعُّل من العفَّة : والتعفُّف 
  وَلَْم َيَدعَْها َبْعَد فَْرٍك َوَعشَْق... فَعفَّ َعْن أَْسرَارَِها بَْعَد الَغَسْق  -١٢٤١

  ]الكامل : [ وقال عنترة 
  أَغَْشى الوَغَى َوأَِعفُّ ِعْنَد املَغَْنمِ... هَِد الَوِقيَعةَ أَنَّنِي ُيْخبِْرِك َمْن َش -١٢٤٢

كنايةٌ على حصانته ، وعرَّف التعفف ، ألنه سبق منهم مراراً فصار كاملعهود ، ومتعلَّق » َعِفيُف اِإلَزارِ « : ومنه 
  .عن السؤال ، واألحسن أالَّ يقدَّر : التعفف ، حمذوٌف؛ اختصاراً ، أي 

العالمة بالقصر وجيوز مدُّها ، وإذا مدَّت ، فاهلمزة فيها : السِّيما } َتْعرِفُُهم بِِسيَماُهْم { : قوله : صفة الرابعة ال
إمَّا واٌو ، وإمَّا ياء ، فهي كعلباء ملحقة بسرداح ، فاهلمزة فيه لإلحلاق ، ال : منقلبةٌ عن حرف زائٍد ، لإلحلاق 

  .للتأنيث؛ وهي منصرفةٌ لذلك 
العالمة ، فلما وقعت : مقلوبة ، قدِّمت عينها على فائها؛ ألهنا مشتقةٌ من الوسم فهي مبعىن السِّمة ، أي » سيما «  و

خامة « ، و » َوِخيَمة « ] و [ ِعفْال ، كما يقال اضمحلَّ ، وامضحلَّ ، : الواو بعد كسرٍة قلبت ياًء ، فوزن سيما 
  .وجاَهةٌ : وله جاٌه ، ووجه ، أي » 
  : اآلية الكرمية طباقٌ يف موضعني ويف

  .} َضرْباً ِفي األرض { : مع قوله » أُْحِصروا « : أحدمها 
أََماتَ { و ]  ٤٣: النجم [ } أَْضَحَك وأبكى { : حنو } ِللْفُقََرآِء { : ، مع قوله } أَغْنَِيآَء { : قوله تعاىل : والثاين 
  ]الطويل : [ بعد امليم ، ومتدُّ كالكيمياء؛ وأنشد بياء » ا ِسيِمَي« ويقال ] .  ٤٤: النجم [ } َوأَْحَيا 
  لَُه ِسيِمَياُء الَ َتُشقُّ َعلَى الَْبصَْر... غُالٌَم َرَماُه اُهللا بِالُْحْسنِ َياِفعاً  -١٢٤٣

،  العالمة: والسِّيما . إنَّ سبب معرفتك إياهم هي سيماهم : ومعناها السببية ، أي » َتْعرِفُُهمْ « والباء تتعلَّق ب 
  .االرتفاع ، ألنَّها عالمةٌ وضعت للظُّهور : السِّيما : وقال قوٌم 

  فصل
هذه اآلية تدلُّ على أن للسِّيما أثٌر يف اعتبار من يظهر عليه ذلك ، حىت إذا رأينا ميتاً يف دار اإلسالم : قال القرطيبُّ 

م ذلك على حكم الدار؛ يف قول أكثر العلماء ، ، وعليه زنَّاٌر ، وهو غري خمتوٍن؛ ال يدفن يف مقابر املسلمني ، ويقدَّ
فدلَّت هذه اآلية على جواز صرف الصدقة إىل ]  ٣٠: حممد [ } َولَتَْعرِفَنَُّهْم ِفي لَْحنِ القول { : ومنه قوله تعاىل 

  .من له ثياٌب ، وكسوة وزيٌّ يف التجمل 
  »السِّيما « فصل يف تفسري 

  .هو التخشع ، والتواضع : قال جماهد 



  .أثر اجلهد من الفقر ، واحلاجة : وقال الربيع ، والسديُّ 
  .صفرة ألواهنم من اجلوع ، والضر : وقال الضحاك 
  .رثاثة ثياهبم : وقال ابن زيٍد 

وعندي أنَّ الكلَّ فيه نظٌر؛ ألن كل ما ذكروه عالماٌت دالَّةق على حصول الفقر ، وذلك يناقض : قال ابن اخلطيب 
بل املراد شيء آخر ، وهو أن لعباد اهللا املخلصني هيبة ووقعاً يف } ُهُم اجلاهل أَغْنَِيآَء ِمَن التعفف َيْحسَُب{ : قوله 

قلوب اخللق ، كل من رآهم تأثر منهم ، وتواضع هلم؛ وذلك إدراكاتٌ روحانيةٌ ، ال عالٌت جسمانيةٌ؛ أال ترى أنَّ 
ربة؛ ألن الظاهر أن تلك التجربة ما وقعت ، وكذلك البازي ، األسد إذا مرَّ هابته مجيع السباع بطباعها ، ال بالتج

إذا طار فّرت منه الطيور الضَّعيفة ، وكل ذلك إدراكاتٌ روحانية ، ال جسمانية فكذا ها هنا ، روي أهنم كانوا 
  .يقومون الليل ، للتهّجد ، وحيتطبون بالنهار؛ للتعفف 

  :ثالثة أوجه » إحلافاً « يف نصبه } س إِلَْحافاً الَ َيْسأَلُونَ النا{ : قوله : الصفة اخلامسة 
  .» َيسْألون « يلحفون إحلافاً ، واجلملة املقدرة حالٌ من فاعل : نصبه على املصدر بفعلٍ مقدَّر ، أي : أحدها 
  .ألجل اإلحلاف [ ال يسألون؛ : أن يكون مفعوالً من أجله ، أي : والثاين 

  .ملحفني ] ال يسألون : حلال ، تقديره أن يكون مصدراً يف موضع ا: والثالث 
  فصل يف تفسري اإلحلاف

  .إذا كان عنده غداٌء ال يسأل عشاًء ، وإذا كان عنده عشاٌء ال يسأ غداًء : هو اإلحلاح؛ قال عطاٌء : اإلحلاف 
كثرياً ،  وعن ابن مسعوٍد إن اهللا حيب العفيف املتعفف ، ويبغض الفاحش البذيء السَّائل امللحف ، الذي إن أعطي

  .أفرط يف املدح ، وإن أعطي قليالً أفرط يف الذَّمِّ 
الَ َيفَْتُح أََحدٌ َباَب َمْسأَلٍَة إِالَّ فَتح اهللا عليه بَاَب فَقْرٍ ، وَمْن َيْسَتْغنِ ، « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وعن رسول اهللا 

أُْخذَ أََحدُكُْم حَْبالً َيْحِتِطُب ِفيِه فََيبِيَعُه ُمبدٍّ ِمْن َتْمرٍ َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ َيْسأَل ُيْغنِه اُهللا ، وَمْن َيْسَتْعِفْف ، ُيِعفَُّه اهللا ، ألنْ َي
  .» النَّاَس 
  فصل
َما َرأَْيتُ َرُجالً « : أنَّ العرب إذا نفت احلكم عن حمكوم عليه ، فاألكثر يف لساهنم نفي ذلك القيد؛ حنو : اعلم 

نك رأيت رجالً ، ولكن ليس بصاحل ، وجيوز أنَّك مل تر رجالً ألبتة؛ ال صاحلاً وال طاحلاً ، ، األكثر على أ» َصاِلحاً 
أهنم ال : املفهوم أهنم يسألون ، لكن ال بإحلاف ، وجيوز أن يكون املعىن } الَ َيْسأَلُونَ الناس إِلَْحافاً { : فقوله 

َما َتأِْتيَنا « : رجح األول عندهم ، ومثله يف املعىن يسألون ، وال يلحفون؛ واملعنيان منقوالن يف التفسري ، واأل
جيوز أنه يأتيهم ، وال حيدِّثهم ، وجيوز أنه ال يأتيهم وال حيدِّثهم ، انتفى السبب ، وهو اإلتيان ، فانتفى » فَُتَحدِّثََنا 

  .املسبِّب ، وهو احلديث 
  ]الطويل : [ ة مبعىن بيت امرئ القيس؛ وهو قوله معىن هذه اآلية الكرمي -رمحه اهللا تعاىل  -وقد شبَّه الزجاج 

  إِذَا َسافَُه الَعْوُد النَّبَاِطيُّ َجْرجَرَا... َعلَى الَِحبٍ الَ يُْهَتَدى بَِمَنارِِه  -١٢٤٤
ال : ال سؤال وال إحلاف ، وكذلك هذا : َتْشبيُه الزجاج إمنا هو يف مطلق انتفاء الشيئني ، أي « : قال أبو حيَّان 

ال إحلاف ، فال سؤال ، وليس : وال هداية ، ال أنه مثله يف خصوصيَّة النفي ، إذ كان يلزم أن يكون املعىن منار 
ال إحلاف ، فال سؤال؛ ألنه ال يلزم من نفي اخلاص نفي العام ، كما لزم : تركيب اآلية على هذا املعىن ، وال يصحُّ 

ه ، وإمنا يؤدِّي معىن النفي على طريقة النَّفي يف البيت أن لو كان من نفي املنار ، نفي اهلداية اليت هي من بعض لوازم



ألنه يلزم من نفي السؤال نفي اإلحلاف ، إذ نفي العامِّ يدلُّ على نفي « ال ُيلِْحفُونَ الناَس سُؤاالً » : التركيب 
مجيع عوارضه ، وينبِّه على  تارة يدخل حرف النفي على شيٍء ، فتنتفي: أنَّ نفي الشيئني : اخلاص؛ فتلخَّص من هذا 

بعضها بالذكر لغرض ما ، وتارةً يدخل حرف النفي على عارضٍ من عوارضه ، واملقصود نفيه ، فتنتفي لنفيه 
  .» عوارضه 

َتْشبيهه ليس مثله يف خصوصية النفي؛ ألنَّ انتفاء « : قد سبق الشيخ إىل هذا ابن عطية فقال : قال شهاب الدين 
وأطال ابن عطية . » لُّ على نفي اهلداية ، وليس انتفاء اإلحلاح ، يدلُّ على انتفاء السؤال يف اآلية املنار يف البيت يد

من أنَّ املراد نفي الشيئني ، ال بالطريق املذكور يف البيت ، وكان الشيخ قد قال : يف تقرير هذا ، وجوابه ما تقدم 
ما تأتينا : يعين نفي القيد وحده : فعلى الوجه األول » ا فتحدِّثَنا ما تَأِْتيَن: ونظري هذا « : قبل ما حكيته عنه آنفاً 

  .حمدِّثاً ، إمنا تأيت وال حتدِّث 
ال يقع : ، وكذلك هذا » ما يكُونُ ِمْنَك إتيانٌ ، فال يكونُ حديثٌ « يعين نفي احلكم بقيده ب : وعلى الوجه الثاين 

لى نفي اإلحلاح دون غري اإلحلاح؛ لقبح هذا الوصف ، وال يراد به نفي منهم سؤالٌ ألبتَّة ، فال يقع إحلاٌح ، ونبَّه ع
هذا الوصف وحده ، ووجود غريه؛ ألنه كان يصري املعىن األول ، وإمنا يراد بنفي هذا الوصف ، نفي املترتبات على 

اإلتيان ، فانتفى احلديث ، املنفيِّ األول؛ ألنه نفى األوىل على سبيل العموم ، فتنتفي مترتِّباته ، كما أنك إذا نفيت 
من اجملالسة ، واملشاهدة ، والكينونة يف حملٍّ واحد ، ولكن نبَّه بذكر مترتِّب واحٍد؛ : انتفى مجيع مترتِّبات اِإلتيان 

  .وهذا يقرر ما تقدَّم « لغرضٍ ما على ذكر سائر املترتِّبات 
: [ هو نفٌي للسؤال واإلحلاف مجيعاً؛ كقوله : وقيل » :  فكأنه مل يرتض تشبيه الزجاج ، فإنه قال: وأمَّا الزخمشريُّ 

  ]الطويل 
  .. .َعلَى الَِحبٍ الَ يُْهَتَدى بِمَنارِِه  -١٢٤٥

  .« يريد نفي املنار واالهتداء به 
وطريق أيب إسحاق الزجاج هذه ، قد قبلها الناس ، ونصروها ، واستحسنوا تنظريها بالبيت؛ : قال شهاب الدين 

مسألةً فيهم؛ ألن } الَ َيْسأَلُونَ الناس إِلَْحافاً { : مل ُيثْبِْت يف قوله : ، وأيب بكر بن األنباريِّ ، قال أبو عليٍّ كالفارسيِّ 
  ]السريع : [ ليس منهم مسألةٌ ، فيكون منهم إحلاٌف ، ومثل ذلك قول الشاعر : املعىن 
  ى الضَّبَّ بَِها يَْنَجحِْرَوالَ تََر... الَ َيفَْزعُ اَألْرَنبُ أَْهوَالََها  -١٢٤٦

أنه ينفي الفزع عن األرنب ، واالجنحار : ليس فيها أرنٌب؛ فيفزع هلوهلا ، وال ضبٌّ فينجحر ، وليس املعىن : أي 
  .عن الضب 

ى الَ َيْسأَلُونَ أَلَْبتةَ ، فيخرجهم السؤال يف بعض األوقات إىل اإلحلاف؛ فجرى هذا جمر: تأويل اآلية : وقال أبو بكرٍ 
  ]الطويل : [ ال خري عنده ألبتة فريجى؛ وأنشد قول امرئ القيس : فالنٌ ال ُيْرجى خريه ، أي : قولك 
  كَأَنَّ َمكَانَ الرَّْدِف ِمْنُه َعلَى َرالِ... َوُصمٌّ ِصالٌَب َما َيِقَني ِمَن الَوَجى  -١٢٤٧

  ]البسيط : [ ليس هبن وًجى ، فيشتكني من أجله؛ وقال األعشى : أي 
  َوالَ يََعضُّ َعلَى شُْرُسوِفِه الصَّفَُر... الَ َيْغِمُز السَّاَق ِمْن أَْينٍ َوالَ َوَصبٍ  -١٢٤٨

  .ليس بساقه أيٌن ، وال وصٌب؛ فيغمزها : معناه 
« : نفى اإلحلاف عنهم ، وهو يريد مجيع وجوه السؤال؛ كما تقول يف الكالم » : وقال الفراء قريباً منه ، فإنه قال 

  .« ولعلك مل تر قليالً ، وال كثرياً من أشباهه » ا َرأَْيُت ِمثْلَ هذا الرجل قَلَّ م



الَ َيْسأَلُونَ الناَس إحلافاً ، وال غري : وجعل أبو بكر اآلية الكرمية عند بعضهم من باب حذف املعطوف ، وأن التقدير 
  .والربد : ، أي ]  ٨١: النحل [ } سََرابِيلَ تَِقيكُُم احلر { : إحلاف ، كقوله تعاىل 

الَ َيسْأَلُونَ الناس { : إنَّ السائل امللحف امللح ، هو الذي يستخرج املال بكثرة َتلَطُِّفِه ، فقوله : وقال بعضهم 
ال يسألون الناس بالرِّفق ، والتَّلطُّف ، وإذا مل يوجد السؤال على هذا الوجه ، فبأن ال يوجد على : أي } إِلَْحافاً 

  .وجه العنف أوىل 
  :فيها ثالثة أوجه أخر  -رمحه اهللا  -وذكر ابن اخلطيب 

وصفهم بأهنم ال يسألون الناس إحلافاً؛ ألنه تعاىل } الَ َيْسأَلُونَ الناس إِلَْحافاً { : أنه ليس املقصود منق لوه : أحدها 
يسألون الناس إحلافاً ، بل أهنم ال  -أيضاً  -وصفهم قبل ذلك بالتعفُّف ، وإذا علم أهنم ال يسألون ألبتة ، قد علم 

أحدمها عاقلٌ ، وقوٌر ثابتٌ : إذا حضر عندك رجالن : املراد التَّنبيه على سوء طريقة من يسأل الناس إحلافاً ، مثاله 
فالنٌ ، رجل عاقلٌ وقُورٌ : ، واآلخر طيَّاش مهذارٌ سفيٌه ، فإذا أردت أن متدح أحدمها ، وتعرض باآلخر ، قلت 

ال خيوض يف :  خيوض يف الترّهات ، وال يشرع يف السفاهات ، ومل يكن غرضك من قولك قليل الكالم ، ال
التّّرهات ، والسفاهات ، وصفه بذلك؛ ألن ما تقدم من األوصاف احلسنة يغين عن ذلك؛ بل غرضك التنبيه على 

} َيْحَسُبُهمُ اجلاهل أَغْنَِيآَء ِمَن التعفف {  :بعد قوله } الَ َيْسأَلُونَ الناس إِلَْحافاً { : مذمَّة الثاين؛ فكذا هاهنا قوله 
  .الغرض منه التنبيه على مذمَّة من يسأل الناس إحلافاً 

أنه تعاىل بيَّن فيما تقدَّم شدَّة حاجة هؤالء الفقراء ومن اشتدت حاجته ، فإنه ال ميكنه ترك السؤال؛ إالَّ : وثانيها 
ال يسألون الناس ، وإنَّما أمكنهم ترك : أي } َيْسأَلُونَ الناس إِلَْحافاً  الَ{ : بإحلاحٍ شديد منه على نفسه ، فقوله 

: [ السؤال عندما أحلُّوا على النفس ، ومنعوها بالتكليف الشَّديد عن ذلك السؤال ، ومنه قول عمر بن اخلطَّاب 
  ]الوافر 
  ي أَْو َعسَانِيلََعلِّ: تَُنازِعُنِي ... َوِلي نَفٌْس أَقُولُ لََها إِذَا َما  -١٢٤٩
أنَّ من أظهر من نفسه آثار الفقر ، واملذلَّة ، واملسكنة؛ مث سكت عن السؤال ، فكأنَّه أتى بالسؤال امللحِّ : وثالثها 

امللحف؛ ألن ظهور أمارات احلاجة ، تدلُّ على احلاجة ، وسكوته يدل على أنه ليس عنده ما يدفع تلك احلاجة ، 
ه ذلك ، رقَّ له قلبه جّداً ، وصار حامالً له على أن يدفع إليه شيئاً ، فكان إظهار هذه ومىت تصوَّر اإلنسان من غري

أهنم سكتوا عن السؤال ، : معناه } الَ َيْسأَلُونَ الناس إِلَْحافاً { : احلالة هو السؤال على سبيل اإلحلاف ، فقوله 
نكسار ما يقوم مقام السؤال على سبيل اإلحلاف ، لكنَّهم ال يضمُّون إىل ذلك السكوت من رثاثة احلال ، وإظهار اال

  .بل يزّينون أنفسهم عند الناس ، ويتجملون عند اخللق ، وجيعلون فقرهم وحاجتهم حبيث ال يطلع عليها إالَّ اخلالق 

  فصل
ما .  من أحسن ما روي من أجوبة الفقهاء يف معاين السُّؤال وكراهيته ومذهب أهل الورع فيه: قال ابن عبد الربِّ 

إذا مل يكن عنده ما يغدِّيه ويعشيه ، قيل : حكاه األثرم عن أمحد بن حنبل ، وقد سئل عن املسألة ، مىت حتل؟ قال 
  .هي مباحةٌ إذا اضطر : فإن اضطرَّ إىل املسألة؟ قال : أليب عبد اهللا 

وع؛ اهللا يأتيه برزقه ، مث ذكر ما أظن أنَّ أحداً ميوت من اجل: ذلك خٌري له ، وقال : فإن تعفَّف؟ قال : قيل له 
  .» َمْن اْسَتْعفََف أََعفَُّه اهللا « : حديث أيب سعيد اخلدرّي 

أيأكل امليتة ، وهو : ومسعته يسأل عن الرجل الذي ال جيد شيئاً؛ أيسأل الناس ، أم يأكل امليتة؟ فقال : قال أبو بكر 
  .جيد من يسأله؟ هذا شنيٌع 



أنَّ رسول « من غري سؤالٍ ، فله أن يقبله وال يرده؛ إذ هو رزٌق رزقه اهللا ، ملا روي  فإن جاءه شيٌء: قال القرطيبُّ 
صلى اهللا عليه وسلم  -أرسل إىل عمر بن اخلطَّاب بعطاٍء ، فردَّه؛ فقال له رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
صلى  -خرياً ألحدنا أالَّ يأخذ شيئاً؟ فقال رسول اهللا يا رسول اهللا ، أليس أخربتنا أنَّ : فقال « ِلَم رََدْدَته؟ » :  -

فقال ُعَمر بن « إنَّما ذَاَك َعنِ املَسْأَلَِة ، فَأَمَّا َما كَانَ ِمْن غَْيرِ َمْسأَلٍَة ، فَإِنََّما هو رزٌق َرَزقَكَُه اهللا » :  -اهللا عليه وسلم 
  .« ْيئاً ، َوالَ يَأِْتيين َشْيٌء ِمْن غَْيرِ َمْسأَلٍَة إِالَّ أََخذُته والَّذي نَفِْسي بَِيِدِه ، الَ أَسْأَلُ َش» : اخلطَّاب 

  .إذا جلَّ فيها : أَحلف ، وأحلَّ يف املسألة : واإلحلاف ، واإلحلاح ، واللُّجاج ، واإلحفاء ، كلُّه مبعًنى ، يقال 
قاقه من اللِّحاف؛ ألنه يشتمل الناس مبسألته ، ، واشت« َمْن سَألَ َولَُه أَْرَبُعونَ ، فَقَْد أَلَْحَف » : ويف احلديث 

ويعمُّهم؛ كما يشتمل اللِّحاف من حتته ويغطِّيه؛ ومنه قول ابن أمحر يصف ذكر نعامٍ ، حيضن بيضه جبناحيه ، وجيعل 
  ]الوافر : [ جناحه هلا كاللِّحاف 

  ثَِخينَا َوَيلْحَفُُهنَّ َهفَْهافاً... َيظَلُّ ُيُحفُُّهنَّ بِقَقْقَفَْيِه  -١٢٥٠
  ]الرمل : [ وقال آخر يف املعىن 

  يُلِْحفُونَ اَألْرَض ُهدَّاَب اُألُزْر... ثُمَّ رَاُحوا َعَبُق اِملْسِك بِهِْم  -١٢٥١
وهو املكان « لَْحفِ اجلََبلِ » بل اشتقاق اللفظة من : وقيل . يلبسوهنا األرض ، كإلباس اللِّحاف للشيء : أي 

، « لََحفين فُالَنٌ » بل هي من : ئل لكثرة سؤاله كأنه استعمل اخلشونة يف مسألته ، وقيل اخلشن ، وجمازه أنَّ السا
  .أعطاين فضل ما عنده ، وهو قريٌب من معىن األوَّل : أي 

فَّ إِلَْيكُْم َوأَْنُتْم الَ ُتظْلَُمونَ َوَما ُتْنِفقُواْ ِمْن َخْيرٍ يَُو{ : هو نظري قوله } َوَما ُتنِفقُواْ ِمْن خَْيرٍ فَإِنَّ اهللا بِِه َعِليمٌ { : قوله 
فهم منه } َوَما ُتْنِفقُواْ ِمْن َخْيرٍ يَُوفَّ إِلَْيكُمْ { : ، وليس بتكرارٍ؛ ألنه ملَّا قال يف اآلية األوىل ]  ٢٧٢: البقرة [ } 

ه املؤثرة يف استحقاق التوفية من غري خبسٍ؛ وال نقصان ، وذلك ال ميكن إالَّ بالعلم مبقدار العمل ، وكيفية جهات
  .الثواب 

  ) ٢٧٤(خَْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهْم بِاللَّْيلِ َوالنَّهَارِ سِرا َوَعلَانَِيةً فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْندَ َربِّهِْم َولَا 

ودخلت الفاء؛ ملا تضمَّنه } فَلَُهْم أَْجُرُهْم عِنَد رَبِّهِْم { : من قوله مبتدأٌ ، وخربه اجلملة : } الذين ُيْنِفقُونَ { : قوله 
 -يعين بني املوصول ، واسم الشرط  -وإمنا يوجد الشَّبه « : وقال ابن عطية رمحه اهللا . املوصول من معىن الشرط 

:  -رمحه اهللا  -قال أبو حيَّان .  »إذا كان املوصول موصوالً بفعل ، وإذا مل يدخل على املوصول عاملٌ يغيِّر معناه 
فال خيتصُّ « الَِّذي » : موصوالً بفعل ، وهذا كالٌم غري حمرَّرٍ ، أمَّا قوله « الَِّذي » فََحصر الشَّبه فيما إذا كان « 

بال خالٍف ، ويف األلف » ، بل كلُّ ما كان موصوالً غري األلف والالم ، حكمه حكم الذي « الذي » ذلك ب 
  .خالف ، ومذهب سيبويه املنع من دخول الفاء والالم 
فأطلق الفعل واقتصر عليه ، وليس كذلك ، بل شرط الفعل أن يصلح ملباشرة أداة » َمْوصوالً بفعل « قوله : الثاين 

ن ذلك؛ فله درهٌم مل جيز شيٌء م -الذي سََيأِْتيين ، أو ملَّا يأتيين ، أو ما يأتيين ، أو ليس يأتيين : الشرط ، فلو قلت 
ألنَّ أداة الشرط ال يصلح أن تدخل على شيٍء من ذلك ، وأمَّا االقتصار على الفعل ، فليس كذلك؛ بل الظرف 

  .واجلارُّ واجملرور يف الوصل كذلك ، مىت كان شيٌء منهما صلةً ملوصول ، جاز دخول الفاء 
عبارةٌ غري ملخَّصٍة؛ ألن العامل ال يغيِّر معىن املوصول ، » عاملٌ يغيِّر معناه « الَّذي » َوإِذَا لَْم َيْدُخلْ على « : وقوله 

لعل الذي يأتضيين ، أو ليت الذي يأتيين ، أو : إمنا يغيِّر معىن االبتداء ، بأن يصيِّره متنِّياً ، أو ترجِّياً ، أو ظناً ، حنو 



  .فله درهٌم ، ال جيوز دخول الفاء لتغيُّر معىن االبتداء  -ظننت الذي يأتيين 
بَِشْرِط أَنْ يكونَ اخلُرب مستِحقاً بالصلِة؛ كاآلية الكرمية؛ ألنَّ ترتُّبَ األجرِ إمنا « : أن يقول  -أيضاً  -وكان ينبغي له 

  .» هو على اِإلْنفاقِ 
مقتصراً على كلِّ موصولٍ ، بل كلُّ نكرةٍ  -أيضاً  -ليس احلكم » بل كلُّ مَْوُصولٍ « : وقول الشيخ أيضاً 

ا جيوز أن يكون صلةً جموِّزةً لدخول الفاء ، أو ما أُضيف إىل تلك النكرة ، أو إىل ذلك املوصول ، أو موصوفٍة مب
  .وقد تقدمت املسألة . حكمه كذلك  -املوصوف باملوصول 

  فصل يف بيان سبب النُّزول
  :يف سبب النزول وجوه 

، بعث عبد الرَّمحن بن ]  ٢٧٣: البقرة [ } ِفي َسبِيلِ اهللا ِللْفُقََرآِء الذين أُحِصُرواْ { : ملا نزل قوله تعاىل : األول 
بوسق مترٍ ليالً؛ فكان أحبَّ الصَّدقتني إىل  -كرم اهللا وجهه  -عوف بدنانري كثريةٍ إىل أصحاب الصُّفة ، وبعث عليٌّ 

  .اهللا تعاىل ، صدقه عليٍّ؛ فنزلت اآلية 
  .يل كانت أكمل ، رواه الضَّحَّاك ، عن ابن عبَّاسٍ وقدَّم اهللا تعاىل ذكر الليل؛ ليعرف أنَّ صدقة اللَّ

  :قال  -رضي اهللا عنهما  -روى جماهٌد عن ابن عباس : الثاين 

كان عنده أربعة دراهم ، ال ميلك غريها ، فتصدق بدرهم ليالً  -رضي اهللا عنه  -نزلت هذه اآلية يف عليٍّ « 
: فقال « َما َحَملََك َعلَى َهذَا؟ » :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -ال وبدرهم هناراً ، وبدرهم سّراً وبدرهم عالنيةً؛ فق

  .« لََك ذَِلكَ » : أن أستوجب ما وعدين ربِّي ، فقال 
عشرةٌ باللَّيل : حني تصدَّق بأربعني ألف دينار  -رضي اهللا عنه  -قال الزَّخمشريُّ نزلن يف أيب بكر الصديق : الثالث 

  .رةٌ يف السِّرِّ ، وعشرة يف العالنية ، وعشرةٌ بالنهار ، وعش
نزلت هذه اآلية الكرمية يف الذين يربطون اخليل : قال أبو أمامة ، وأبو الدَّرداء ، ومكحولٌ ، واألوزاعي : الرابع 

هذه  إذا مرَّ بفرسٍ مسني ، قرأ -رضي اهللا عنه  -للجهاد؛ فإهنا تعتلف ليالً وهناراً ، وسراً وعالنية ، فكان أبو هريرة 
  .اآلية 

َمنِ اْحَتَبَس فََرساً ِفي » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -وروى أبو هريرة 
  .« َسبِيلِ اِهللا إميَاناً ، وَتْصِديقاً بوعِدِه ، فإنَّ ِشَبَعُه وريَّه وَرْوثَُه ، وَبْولَُه يف ميزانِِه َيْوَم الِقَياَمِة 

  .اآلية الكرمية عامةٌ يف الذين يعمون األوقات ، واألحوال بالصدقة ، حتريضاً هلم على اخلري  أن: اخلامس 
ويف اآلية إشارة إىل أن صدقة السِّرِّ أفضل؛ ألنه قدم اللَّيل على النهار ، والسر على العالنية يف الذكر ، وتقدم نظري 

عقيبه الكفر ، وعند املعتزلة أالَّ حيصل عقيبه كبريةٌ حمبطةٌ  هذه اآلية؛ ومدلوهلا ، وهو مشروطٌ عند الكل بأالَّ حيصل
.  

أَنَُّهْم قَالُوا إِنََّما الَْبْيُع مِثْلُ الرَِّبا الَِّذيَن َيأْكُلُونَ الرَِّبا لَا َيقُوُمونَ إِلَّا كََما َيقُوُم الَِّذي َيَتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ ِمَن الَْمسِّ ذَِلَك بِ
ْن َعاَد فَأُولَِئكَ أَْصحَاُب الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا فََمْن َجاَءُه َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنتََهى فَلَُه َما َسلََف َوأَْمُرُه إِلَى اللَِّه َوَم َوأََحلَّ اللَُّه

  ) ٢٧٥(النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 



، ]  ٥: احلج [ } اهتزت َوَرَبتْ { شيء يربو ربواً ، ومنه قوله عبارةٌ عن الزِّيادة؛ يقال ربا ال: يف اللُّغة » الرَِّبا « 
عامل بالرِّبا ، : ، أي » َمْن أَجَْبى فَقَْد أَرَْبى « إذا عامل يف الربا ، ومنه احلديث : أي زادت ، وأرىب الرَّجل 

  .بيع الزرع قبل أن يبدو صالحه : واإلجباء 
  ]الطويل : [ وقال حامت الطائيُّ يصف رحماً . ه الرَّبوة واملادة تدلُّ على الزيادة واالرتفاع ، ومن

  نََوى القَْسبِ قَْد أَرَْبى ِذَراعاً َعلَى الُعشْرِ... َوأَْسَمَر َخطِّيا كَأَنَّ كُعُوَبُه  -١٢٥٢
ته بالياء ، وكذلك وجوَّز الكوفيُّون تثني. ربا يربو؛ فلذلك يثنَّى بالواو ، ويكتب باأللف : المه واٌو؛ لقوهلم : والرِّبا 

لكسر أوَّله ، ولذلك أمالوه ، وليس هذا خمتّصاً مبكسور األول ، بل الثُّالثيُّ من ذوات الواو ، : كتابته ، قالوا 
عصا : حكمه ما ذكرته عنهم ، فأمَّا املفتوح األول حنو » ُعال « ، و » رِبا « : املكسور األول ، أو املضمومه؛ حنو 

  .البصريني ، وكتب يف القرآن خبطِّ الصحابة بواوٍ بعدها ألٌف  ، وقفا ، فلم خيالفوا
بالواو ، » الرَِّبوا « : إمنا بالواو؛ ألنَّ أهل احلجاز تعلَّموا اخلطَّ من أهل احلرية ، وأهل احلرية يقولون : وقيل 

  .فكتبوها كذلك ، ونقلها أهل احلجاز كذلك؛ خطّاً ال لفظاً 
هذا القارئ أَجرى الوصل جمرى الوقف ، : فقيل . كذلك بواوٍ خالصٍة بعد فتحة الباء  »الرَِّبو « : قرأ العدويُّ 

هذه أفعو ، وهذا من ذاك ، إالَّ أنه أْجَرى الوصل : وذلك أنَّ من العرب من يقلب ألف املقصور واواً؛ فيقول 
  .ُمْجرى الوقف 

، » الراء ، وضمِّ الباء ، و واو بعدها  قرأ بعضهم بكسر« : وقد حكى أبو زيٍد ما هو أغرب من ذلك ، فقال 
ونسب هذه للغلط؛ وذلك ألنَّ العرب ال يبقى واواً بعد ضمة يف األمساء املعربة ، بل إذا وجد ذلك ، مل يقرَّ على 

  ]البسيط : [ دلوٍ وأدلٍ ، وجروٍ؛ وأنشد أبو علّي : حاله ، بل تقلب الضَّمَّة كسرةً ، والواو ياٌء ، حنو 
  بِالرَّقَْمَتْينِ لَُه أَْجرٍ وأَعْرَاُس... ثٌ ِهَزْبٌر ُمِدلٌّ ِعْندَ ِخيَسِتِه لَْي -١٢٥٣

أَفَْعو ، مث أجري الوصل جمرى الوقف يف ذلك : أنَّ قارئها قلب األلف واواً؛ كقوهلم يف الوقف : وهناية ما قبل فيها 
لواو؛ فنقلها كذلك ، وليت الناس أخلو تصانيفهم ومل يضبط الرَّاوي عنه ما مسع؛ فظنَّه بضمِّ الباء؛ ألجل ا: ، قيل 

من مثل هذه القراءات اليت لو مسعها العامة جملُّوها ، ومن تعاليلها ، ولكن صار التارك هلا ، يعده بعضهم جاهالً 
  .باالطِّالع عليها 

جيوز أن تكون : » لرِّبا ا« واأللف والالم يف . كثم يف كثب : رِبا ورِما ، بإبدال بائه ميماً؛ كما قالوا : ويقال 
  .للعهد ، إذ املراد الرِّبا الشرعيُّ ، وجيوز أن تكون لتعريف اجلنس 

  فصل يف وجه تعلق هذه اآلية باليت قبلها
اعلم أنَّ بني الصدقة ، والرِّبا مناسبةٌ من جهة التضادِّ؛ ألن الصدقة عبارةٌ عن تنقيص املال بسبب أمر اهللا تبارك 

عنه ، فكانا كاملتضادَّين ،  -سبحانه وتعاىل  -با عبارةٌ عن طلب الزيادة على املال مع هني اهللا وتعاىل بذلك؛ والرِّ
  :وهلذا قال تعاىل 

فلما حصلت املناسبة بينهما من هذا النوع ، ذكر حكم ]  ٢٧٦: البقرة [ } َيْمَحُق اهللا الربا َويُْربِي الصدقات { 
[ } الذين َيأْكُلُونَ أَمَْوالَ اليتامى ظُلْماً { : ألنه معظم األمر؛ كقوله  الربا عقيب حكم الصدقات ، وخصَّ األكل؛

فنبَّه باألَكل على ما سواه من وجوه اإلتالفات ، وألنَّ نفس الرِّبا الذي هو الزيادة ال يؤكل ، وإمنا ]  ١٠: النساء 
الرَِّبا ، وُموِكلَه وشاهده وكَاِتَبُه ، واحمللِّلَ لَهُ  لََعَن اُهللا آِكلَ« :  -صلى اهللا عليه وسلم  -يصرف يف املأكول ، وقال 

  .فعلمنا أنَّ احلرمة غري خمتصة باألكل » 



  فصل يف تقسيم الرِّبا
  .ربا النَّسيئة ، وربا الفضل : الرِّبا قسمان 

ال على أن يأخذوا كلَّ أمَّا ربا النسيئة ، فهو الذي كان مشهوراً متعارفاً يف اجلاهليَّة ، وذلك أهنم كانوا يدفعون امل
شهرٍ قدراً معيناً ، ويكون رأس املال باقياً ، مث إذا حلَّ الدَّين طالبوا املدينون برأس املال فإن تعذر عليه األداء زادوا 

  .يف احلقِّ واألجل ، فهذا هو الرِّبا الذي كانوا يتعاملون به يف اجلاهلية 
  .نطة مبنوين منها ، أو ما أشبه ذلك فهو أن يباع منٌّ من احل» ربا الفضل « وأمَّا 

أنه كان ال حيرِّم إالَّ القسم األول ، فكان يقول ال ربا إالَّ يف النَّسيئة ،  -رضي اهللا عنه  -وروي عن ابن عباس 
صلى اهللا  -أشهدت ما مل تشهد ، أو مسعت من رسول اهللا : وكان جيوِّز ربا الفضل؛ فقال له أبو سعيٍد اخلدريِّ 

ال أواين وإيَّاك ظلُّ بيٍت ، : مثَّ روى له احلديث املشهور يف هذا الباب ، مث قال أبو سعيٍد ! ما مل نسمع -لم عليه وس
  .ما دمت على هذا 

  .مثَّ روي أنه رجع عنه 
يا عكرمة ، أما تذكر وحنن يف بيت فالٍن ، ومعنا : كنَّا يف بيٍت ، ومعنا عكرمة ، فقال رجلٌ : قال حممد بن سريين 

حرَّمه ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -إمنا كنت استحللت الصرف برأيي ، مث بلغين أنَّ رسول اهللا : بن عباس فقال ا
  .فاشهدوا أنِّي حرمته ، وبرئت منه إىل اهللا 

إمنا ] } لربا َوَحرََّم ا{ : يتناول بيع الدرهم بالدِّرمهني نقداً؛ وقوله } وَأََحلَّ اهللا البيع { : وحجَّة ابن عباس أنَّ قوله 
يتناول العقد املخصوص املسمَّى فيما بينهم رباً ، وذلك هو ربا النَّسيئة ، فكان ذلك خمصوصاً بالنَّسيئة؛ فثبت أنَّ 

ال يتناوله؛ فوجب أن يبقى على احللِّ وال } َوَحرََّم الربا { : يتناول ربا الفضل ، وقوله } َوأََحلَّ اهللا البيع { قوله 
إمنا حيرمه باحلديث؛ ألنه يقتضي ختصيص ظاهر القرآن خبرب الواحد ، وهو غري جائزٍ وهذا هو عرف ميكنه أن يقال 

  هل جيوز أم ال؟: ابن عباسٍ ، وحقيقته راجعةٌ إىل أنَّ ختصيص القرآن خبرب الواحد 
النَّسيئة فبالقرآن ، وأمَّا ربا وأمَّا مجهور العلماء ، فقد اتفقوا على حترمي الربا يف القسمني ، أمَّا القسم األوَّل ، ربا 

  .الفضل ، فباخلرب ، مث إن اخلرب دلَّ على حرمة ربا الفضل يف األشياء الستة ، مث اختلفوا 

حرمة ربا الفضل غري مقصورٍة على هذه النسيئة؛ بل ثابتةٌ يف غريها بالعلَّة اجلامعة وقال نفاةُ : فقال مجهور الفقهاء 
  .عليها بل احلرمة مقصورة : القياس 

  فصل يف سبب حترمي الربا
  :ذكروا يف سبب حترمي الرِّبا وجوهاً 

أنه ُيفضي إىل أخد اإلنسان مال غريه من غري عوضٍ؛ ألنه إذا باع الدِّرهم بالدرمهني نقداً أو نسيئةً ، فقد : أحدها 
ُحْرَمةُ « :  -وسلم  صلى اهللا عليه -حصل له زيادة درهم من غري عوض ومال اإلنسان له حرمةٌ عظيمةٌ ، قال 

  .؛ فكان أخذ ماله بغري عوض حمرَّماً » َمالِ املسلمِ كَُحْرَمِة َدِمِه 
مل ال جيوز أن يكونَ لبقاء رأس املال يف يده مدَّةٌ مديدةٌ عوضاً عن الدِّرهم الزَّائد؟ ألنَّ رأس املال لو بقي : فإن قيل 

فلمَّا تركه يف يد املديون ، وانتفع املديون به ، مل يبعد أن يدفع إىل يف يد مالكه ، لتمكَّن من التجارة به ، والربح ، 
  .ربِّ املال ذلك الدرهم الزَّائد؛ عوضاً عن انتفاعه مباله 

فاجلواب أنَّ هذا االنتفاع املذكور أمٌر موهوٌم قد حيصل له منه كسٌب ، وقد ال حيصل ، وأخذ الدرهم الزائد أمرٌ 
  .ل أمر موهوم ، ال ينفكُّ عن نوع ضرر متيقٌن فتفويت املتيقن ألج



أنَّ الرِّبا مينع النَّاس عن االشتغال باملكاسب؛ ألنه إذا حصَّل الدرهم بالربا ، فال يكاد حيتمل مشقَّة : وثانيها 
الَّ ال تنتظم إ] مصاحل العامل [ التَّكسُّب بالتجارة ، والصناعة ، فيفضي إىل انقطاع منافع اخللق ، ومن املعلوم أنَّ 

  .بالتجارات ، والعمارات ، واحلرف ، والصِّناعات 
أنَّ الربا يفضي إىل انقطاع املعروف بني الناس من القرض؛ ألن الرِّبا إذا حرم ، طابت النفوس بقرض : وثالثها 

الدرهم ، واسترجاع مثله ، ولو حلَّ الربا ، لكانت حاجة احملتاج حتمله حاجته على أخذ الدرهم بالدرمهني ، 
  .فيفضي ذلك إىل قطع املواساة ، واملعروف ، واإلحسان 

أنَّ الغالب أنَّ املقرض يكون غنّياً ، واملستقرض يكون فقرياً ، فالقول بتجويز الرِّبا متكنيٌ للغين من أن : ورابعها 
  .يأخذ من الفقري الضَّعيف ماالً زائداً ، وهو غري جائزٍ برمحة الرَّحيم 

  .قولٍ املعىن أنَّه غري مع: وخامسها 
إهنا حالٌ ، وهو سهٌو ، وقد يتكلَّف : الظَّاهر أنَّها خرب املوصول املتقدِّم ، وقال بعضهم } الَ َيقُوُمونَ { : قوله 

  ]الطويل : [ ؛ وقوله ]  ٨: يوسف [ } وََنْحُن ُعْصَبةٌ { تصحيحه بأن يضمر اخلرب؛ كقراءة من قرأ 
  .. . .الَ أََنا َباغَِيا .  -١٢٥٤

  . أحد الوجهني يف
  .واملراد القيام يوم القيامة أو من القبور 

  :فيه الوجهان املشهوران ومها } إِالَّ كََما َيقُوُم { : قوله 
ال يقومون إال قياماً مثل قيام الذي يتخبطه الشيطان ، وهو املشهور عند : النصب على النعب؛ ملصدر حمذوف ، أي 

  .املعربني 
القيام إالَّ مبشهاً قيام الذي يتخطبه : ال يقومونه ، أي : ضمري ذلك املصدر املقدَّر ، أي أو النصب على احلال من 

  .الشيطان ، وهو رأي سيبويه ، وقد قدَّمت حتقيقهما 
: وجوَّز بعضهم أن تكون مبعىن الذي ، والعائد حمذوٌف ، والتقدير . كقيام : الظاهر أهنا مصدريةٌ ، أي » ما « و 

  .ذي يقومه الذي يتخبَّطه الشيطان ، وهو بعيٌد إال كالقيام ال

تعدَّى الشيء وعداه فهو تفعَّل مبعىن فعل ، حنو : يتفعَّله ، وهو مبعىن اجملرد أي خيبطه؛ فهو مثل » يتخبَّطه « و 
. رض إذا ضرب هبا األ: ومعىن ذلك مأخوذٌ من خبط البعري بأخفافه . مبعىن قطعه : مبعىن قسمه ، وتقطَّعه : تقسَّمه 
  ]الطويل : [ فالنٌ خيبط خبط عشواء؛ قال علقمة : ويقال 
  فَُحقَّ ِلشَأْسٍ ِمْن َنَداَك ذَنُوُب... َوِفي كُلِّ َحيٍّ قَْد َخبَطَْت بِنِْعَمٍة  -١٢٥٥

  ]الطويل : [ وقال زهري 
  ُيَعمَّْر فََيْهرَمُِتِمْتُه َوَمْن ُتْخِطئ ... َرأَْيتُ املََناَيا َخْبطَ َعشَْواَء َمْن ُتِصْب  -١٢٥٦

الضَّرب على غري استواء ، ويقال للرجل الذي يتصرف يف أمر وال يهتدي فيه ، إنه خيبط خبط : والتخبط معناه 
عشواء ، وخبط البعري األرض بأخفافه ، وختبطه الشيطان ، إذا مسَّه خببلٍ ، أو جنوٍن؛ ألنه كالضَّرب على غري 

  .استواء يف اإلدهاش 
  :فيه ثالثة أوجه } املس  ِمَن{ : قوله 

  .أنه متعلٌق بيتخبَّطه من جهة اجلنون ، فيكون يف موضع نصبٍ ، قاله أبو البقاء : أحدها 
ال يقومون من املسِّ الذي هبم ، إال كما يقوم : ، أي } الَ َيقُوُمونَ { : أنه يتعلَّق بقوله تبارك وتعاىل : الثاين 



  .املصروع 
كما يقوم املصروع من جنونه؛ ذكر هذين الوجهني األخريين : ، أي » َيقوُم « : له أنه يتعلَّق بقو: الثالث 

  .الزخمشريُّ 
الَ « : بقوله » ِمَن املَسِّ « وكان قدَّم يف شرح املسِّ أنه اجلنون ، وهذا الذي ذهب إليه يف تعلُّق : قال أبو حيَّان 

  :ضعيٌف؛ لوجهني » َيقُوُمونَ 
: [ وهو بابٌ يف البالغة مشهوٌر ، وهو أعلى رتب التشبيه؛ ومنه قوله : سَّ باجلنون ، قلت أنه قد شرح امل: أحدمها 
  ]الطويل 
  .. . . .َوَرْملٍ كَأَْوَراِك الَعذَاَرى قَطَْعُتُه  -١٢٥٧

  فصل يف دفع شبهة يف حتليل الرِّبا
بعشرة ، مثَّ باعه بأحد عشر ، فهذا حاللٌ؛  القوم كانوا يف حتليل الرِّبا على هذه الشُّبهة ، وهي أنَّ من اشترى ثوباً

فكذا إذا باع العشرة بأحد عشر ، جيب أن يكون حالالً؛ ألنه ال فرق يف العقل بني الصُّورتني ، فهذا يف ربا الفضل 
يف ربا النَّسيئة؛ ألنه لو باع الثوب الذي يساوي عشرة يف احلال بأحد عشر إىل شهرٍ ، جاز ،  -أيضاً  -، وكذلك 

ذا إذا أعطى العشرة بأحد عشر إىل شهرٍ ، وجب أن جيوز؛ ألنه ال فرق يف العقل بينهما ، وإمنا جاز ذلك ، فك
حلصول التراضي من اجلانبني ، فكذا هاهنا ، ملا حصل التراضي من اجلانبني ، وجب أن جيوز أيضاً ، والبياعات إنَّما 

 احلال ، شديد احلاجة ، ويكون له يف املستقبل من شرعت لدفع احلاجة ، ولعل اإلنسان أن يكون صفر اليد يف
الزمان أموالٌ كثريةٌ ، فإذا مل جيز الرِّبا ، مل يعطه ربُّ املال جماناً ، فيبقى اإلنسان يف الشدة ، واحلاجة ، وبتقدير جواز 

ك الزيادة عند وجدان املال ، الربا فيعطيه ربُّ املال؛ طمعاً يف الزيادة ، واملديون يردُّه عند وجدان املال ، وإعطاء تل
أسهل عليه من البقاء يف احلاجة قبل وجدان املال ، فهذا يقتضي حلَّ الرِّبا ، كما قلنا يف سائر البياعات أنَّها إمنا 

  .شرعت؛ لدفع احلاجة ، فهذه شبهة القوم 

ذا اجلواب أنَّ ما ذكرمت معارضةٌ للنَّصِّ ، وتوجيه ه} َوأََحلَّ اهللا البيع َوَحرََّم الربا { : فأجاهبم اهللا تعاىل بقوله 
  .بالقياس؛ وهو ال جيوز 

  فصل يف دفع شبهة لنفاة القياس
لو كان الدِّين بالقياس ، لكانت هذه الشبهة الزمةً ، فلمَّا بطلت ، علمنا أن : متسَّك نفاة القياس هبذه اآلية ، فقالوا 

  .الدين بالنَّصّ ال بالقياس 
من باع ثوباً يساوي عشرةً بعشرين ، فقد جعل ذات الثَّوب مقابلةً بالعشرين ، فلمَّا : ما ، فقال وفرَّق القفَّال بينه

حصل التراضي على هذا التقابل ، صار كلُّ واحٍد منهما مقابالً لآلخر يف املالية عندمها ، فلم يكن أخذ من صاحبه 
إنَّ : عشرة الزائدة من غري عوضٍ ، وال ميكن أن يقال أمَّا إذا باع العشرة بالعشرة ، فقد أخذ ال. شيئاً بغري عوض 

غرضه هو اإلمهال يف األجل؛ ألن اإلمهال ليس إالَّ ماالً أو شيئاً يشار إليه ، حىت جيعله عوضاً عن العشرة الزائدة؛ 
  .فافترقا 

ألن حلَّ البيع  ما احلكمة يف قلب هذه القضية؟ ومن حّق القياس أن يشبه حمل اخلالف مبحل الوفاق؛: فإن قيل 
إِنََّما { : إمنا الرِّبا مثل البيع ، فقلبه ، وقال : متفٌق عليه ، وهم أرادوا قياس الربا عليه؛ فكان نظم الكالم أن يقال 

  ؟} البيع ِمثْلُ الربا 
ن يف مجيع فاجلواب أّنه مل يكن مقصود القوم أن يتمسَّكوا بنظم القياس ، بل كان غرضهم أنَّ البيع والرِّبا متماثال



فأيُّهما قدِّم ، أو : الوجوه املطلوبة ، فكيف جيوز ختصيص أحد املثلني باحللِّ ، واآلخر باحلرمة ، وعلى هذا التقدير 
  .أخِّر جاز 

الظاهر أنه من كالم اهللا تعاىل ، أخرب بأنه أحلَّ هذا ، وحرَّم ذاك ، وعلى هذا؛ فال حملَّ } َوأََحلَّ اهللا البيع { : قوله 
هذه اجلملة من َتِتمَّة قول الذين يأكلون الربا ، فتكون يف حملِّ نصبٍ « : وقال بعضهم . ه اجلملة من اإلعراب هلذ

وهو بعيٌد جداً ، ألنَّ القائل بأنَّ هذا من كالم الكفَّار ، ال يتمُّ إالَّ بإضمار زيادٍة ، إمَّا » بالقول؛ عطفاً على املَقُولِ 
م؛ على سبيل اإلنكار ، أو حيمل ذلك على الرِّواية من قول املسلمني ، واإلضمار بأن حيمل ذلك على االستفها

يتمسَّكون يف مجيع  -أبداً  -خالف األصل ، وعلى األول ال حيتاج إىل اإلضمار ، فكان أوىل أيضاً فإنَّ املسلمني 
فََمن { : وأيضاً ، فقوله بعده . ل به مسائل البيع هبذه اآلية ، ولو كان ذلك من كالم الكفَّار ، ملا جاز هلم االستدال

{ : يقتضي أنَّهم ملا متسَّكوا بقوهلم } َخاِلُدونَ . . . { : إىل قوله } . . . َجآَءُه َمْوِعظَةٌ مِّْن رَّبِِّه فانتهى فَلَُه َما َسلََف 
َوأََحلَّ اهللا { عفها ، فلو مل يكن قوله فاهللا تعاىل قد كَشَف عن فساد تلك الشُّبهة ، وبيَّن ض} إِنََّما البيع مِثْلُ الربا 

فََمن َجآَءُه َمْوِعظَةٌ مِّْن رَّبِِّه { من كالم اهللا تعاىل ، مل يكن أجاب عن تلك الشبهة ، فلم يكن قوله } البيع َوَحرََّم الربا 
  .الئقاً هبذا املوضع  -} 

  فصل
  .من اجملمالت اليت ال جيوز التمسك هبا } ع َوَحرََّم الربا َوأََحلَّ اهللا البي{ : ذهب بعض العلماء إىل أنَّ قوله تعاىل 

  :وهو املختار عندي لوجوه : قال ابن اخلطيب 
التَّعريف ، ال يفيد العموم ألبتَّة ، بل ليس » الم « أنَّ االسم املفرد احمللَّى ب » أصول الِفقِْه « أنه ثبت يف : األول 

  .ذلك ، كفى يف العمل ثبوت حكمه يف الصورة الواحدة فيه إالَّ تعريف املاهيَّة ، ومىت كان ك
{ : سلَّمنا أنه يفيد العموم ، ولكنا ال نشكُّ يف أنَّ إفادته أضعف من إفادة ألفاظ اجلمع للعموم ، مثالً قوله : الثاين 

ة االستغراق فثبت أن قوله أقوى يف إفاد» وأحل اهللا البيعات « : وإن أفاد االستغراق إالَّ أن قوله } َوأََحلَّ اهللا البيع 
ال يفيد االستغراق إالَّ إفادة ضعيفة ، مث بتقدير العموم ال بدَّ أن يتطرق إليها ختصيصاٌت كثريةٌ » وأحل اهللا البيع « : 

خارجةٌ عن احلصر والضبط ، ومثل هذا العموم ال يليق بكالم اهللا تعاىل ، وكالم رسوله؛ ألنه كذٌب ، والكذب 
  .على اهللا حمالٌ 

فأما العامُّ الذي يكون موضع التخصيص منه قليالً جّداً ، فذلك جائٌز؛ ألن إطالق لفظ االستغراق على األغلب 
  .عرٌف مشهورٌ يف كالم العرب 

من الدنيا ، وما سألناه  -صلى اهللا عليه وسلم  -خرج رسول : قال  -رضي اهللا عنه  -روي عن عمر : الثالث 
  .فظ مفيداً للعموم ، ملا قال ذلك؛ فعلمنا أنَّ هذه اآلية من اجملمالت ولو كان هذا الل. عن الربا 

هو : يقتضي أن يكون كل بيع حالالً ، وكل ربا حراماً؛ والرِّبا } وَأََحلَّ اهللا البيع َوَحرََّم الربا { : أن قوله : الرابع 
ف احلالل من احلالل هبذه اآلية؛ فكانت الزيادة ، فأول اآلية أباح مجيع البيوع ، وآخرها حرَّم اجلميع؛ فال يعر
  . -صلى اهللا عليه وسلم  -جمملةً ، ووجب الرجوع يف معرفة احلالل ، واحلرام إىل بيان الرسول 

حيتمل أن تكون شرطيةً وهو الظاهر ، وأن تكون موصولةً ، وعلى كال التقديرين فهي يف } فََمن َجآَءُه { : قوله 
  .حملِّ رفعٍ باالبتداء 

هو اخلرب ، فإن كانت شرطيةً ، فالفاء واجبةٌ ، وإن كانت موصولةٌ ، فهي جائزةٌ ، وسبب } فَلَُه َما َسلََف { : ه وقول
وجيوز حال كوهنا شرطيةً وجٌه آخر ، وهو أن تكون منصوبةً بفعلٍ . زيادهتا ما تقدَّم من شبه املوصول السم الشرط 



: اب االشتغال ، ويقدَّر الفعل بعدها؛ ألنَّ هلا صدر الكالم ، والتقدير مضمرٍ يفسِّره ما بعده ، وتكون املسألة من ب
فأيُّ شخصٍ جاءت املوعظة جاءته ، وال جيوز ذلك فيها موصولةً؛ ألنَّ الصلة ال تفسِّر عامالً؛ إذ ال يصحُّ تسلُّطها 

ألن ثانيها غري حقيقي  وسقطت عالمة التأنيث من فعل املوعظة. على ما قبلها ، وشرط التفسري صحة التسلُّط 
  .على األصل » جاَءْته « : وقرأ أّيب واحلسن . وألهنا يف معىن الوعظ وأيضاً للفصل بني الفعل ، وفاعله باملفعول 

جيوز أن تكون متعلقةً جباءته ، وتكون البتداء الغاية؛ جمازاً ، وأن تتعلَّق مبحذوٍف على أهنا صفةٌ } مِّْن رَّبِِّه { : قوله 
  .بعض مواعظه : موعظةٌ من موعظات ربه ، أي : ، أي  ملوعظٍة

  .مل يتراخ انتهاؤه عن جميء املوعظة : عطفه بفاء التعقيب ، أي » جاَءْته « نسٌق على } فانتهى { : وقوله 
  .هذه يف احتمال الشرط ، واملوصول ، كالكالم على اليت قبلها » َمْن « الكالم على } َوَمْن َعاَد { : وقوله 

[ ؛ وأنشد » صار « أهنا تكون مبعىن : عاد يعود عوداً ، ومعاداً ، وعن بعضهم : رجع ، يقال : أي » اد ع« 
  ]الطويل 
  إِذَا قَاَم َساَوى غَارَِب الفَْحلِ غَارِبُْه... َوبِاملَْحضِ َحتَّى َعاَد َعَنطْنَطاً  -١٢٥٨
  ]الطويل : [ وأنشد 
  َويَْرجِْعَن باَألْسيَاِف ُمْنكَِسرَاِت... رِمَاُحَنا ُتِعدُّ لَكُْم جَْزَر اجلَزُورِ  -١٢٥٩

يف العفو عنه وإسقاط : وأمر ما سلف إىل اهللا ، أي : ، أي » َما َسلَف « يعود على » فَأْمُره « والضمري يف قوله 
  .؛ يف العفو؛ والعقوبة فأمر املنتهي عن الربا إىل اهللا: يعود على املنتهي املدلول عليه بانتهى ، أي : وقيل . التِّبعة منه 

  .يعود على ذي الرِّبا يف أن ينتبه على االنتهاء ، أو يعيده إىل املعصية : وقيل 
  .يف عفو اهللا عمَّا شاء منه ، أو يف استمرار حترميه : يعود على الرِّبا ، أي : وقيل 

، ومنه األمم السَّالفة ، وسالف الذكر ، التقدم ، وكلُّ شيٍء قدمته أمامك فهو سلٌف : » السُّلُوفُ « قال الواحديُّ 
أمةً متقدمةً تعترب هبم من : أي ]  ٥٦: الزخرف [ } فََجَعلْنَاُهْم َسلَفاً { آباٌء متقدِّمون ، ومنه : وله سلٌف صاحلٌ 

من  املتقدِّمون يف حرب أو سفرٍ ، والسالفة: أسالٍف وسلوٍف ، والسالفة والسُّالف : بعدهم ، وجتمع السَّلف على 
  ]الوافر : [ الوجه؛ لتقدُّمها؛ قال 

  َوَساِلفَةٌ وأَْحَسُنُه قَذَاالَ... َوَميَّةُ أَْحَسُن الثَّقَلَْينِ جِيداً  -١٢٦٠
: بادروه بشيٍء مَّا ، ومنه : أي » َسلِّفُوا َضْيفَكُْم ، ولَهُِّنوهُ « : يقال . ما يقدَّم من الطعام للضَّيف : والسُّلفة 

  .ين؛ ألنه تقدَّمه مالٌ السَّلف يف الدَّ
صفوهتا؛ ألنه أوَّل ما : ما قدم قبل الطعام ، وسالفة اخلمر : العنق؛ لتقدُّمه يف جهة العلو ، والسلفة : والسَّالفة 

  .خيرج من عصريها 
  فصل يف تأويل ما سلف

كفروا إِن َينَتهُواْ ُيَغفَرْ لَُهْم مَّا  قُل لِلَِّذيَن{ : أي صفح له عمَّا مضى من ذنبه ، قبل نزول اآلية؛ كقوله : قال الزجاج 
، وضعِّف؛ بأن قبل نزول اآلية يف التحرمي ، مل يكن ذلك حراماً ، وال ذنباً؛ فكيف ]  ٣٨: األنفال [ } قَْد َسلََف 

! ميقال املراد من اآلية الصفح عن ذلك الذنب مع أنه ما كان هناك ذنٌب؟ والنهي املتأخر ال يؤثر يف الفعل املتقد
كلُّ ما أكل من الرِّبا ، وليس عليه : أي } فَلَُه َما َسلََف { : وألنه تعاىل أضاف ذلك إليه بالم التمليك ، وهو قوله 

َوإِنْ ُتبُْتْم { : ردُّه ، فأمَّا ما مل يقَض بعد ، فال جيوز له أخذه ، وإمنا له رأس ماله فقط؛ كما بيَّنه تعاىل يف قوله تعاىل 
  ] . ٢٧٩: البقرة [ } سُ أَْموَاِلكُْم فَلَكُْم ُرُؤو



  فصل
إنَّ هذه اآلية : وجوٌه للمفسرين ، والذي أقوله } َوأَْمُرُه إِلَى اهللا { : يف قوله تعاىل :  -رمحه اهللا  -قال ابن اخلطيب 

  .ية ومؤخِّرهتا خمتصةٌ مبن ترك استحالل الرِّبا من غري بيان أنه ترك أكل الربا ، أو مل يترك؛ ويدلُّ عليه مقدمة اآل

ليس فيه بيان أنه انتهى عماذا ، فال بدَّ وأن } فََمن َجآَءُه َمْوِعظَةٌ مِّْن رَّبِِّه فانتهى { أمَّا مقدمة اآلية؛ فألن قوله 
: فكان قوله } إِنََّما البيع ِمثْلُ الربا { : يصرف ذلك إىل املدلول السابق ، وأقرب املذكورات إىل هذه الكلمة قوهلم 

  .فانتهى عن هذا القول : عائداً إليه فيكون املعىن } فانتهى { 
معناه عاد إىل الكالم املتقدم ، وهو } َوَمْن َعاَد فأولئك أَْصحَاُب النار ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ { : وأما مؤخرة اآلية فقوله 

 -أيضاً  -ا انتهى عن استحالل الربا ، انتهى إنه كم: مث هذا اإلنسان إمَّا أن يقال » فَأَْمرهُ إىل اهللاِ « استحالل الربا 
عن أكل الربا ، وليس كذلك؛ فإن كان األول كان هذا الشخص مقراً بدين اهللا عاملاً بتكليف اهللا تعاىل؛ فحينئذٍ 

، وإن شاء ليس كذلك؛ ألنه يدلُّ على أنه تعاىل إن شاء عذَّبه » فَأَْمُرُه إِىل اهللاِ « يستحق املدح والتعظيم ، لكنَّ قوله 
غفر له ، فثبت أن هذه اآلية ال تليق بالكافر ، وال باملؤمن املطيع ، فلم يبق إالَّ أهنا ختتصُّ مبن أقرَّ حبرمة الرِّبا ، مث 

َما  إِنَّ اهللا الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَركَ بِِه َوَيْغِفُر{ أكل الربا؛ فهذا أمره إىل اهللا إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له ، فهو كقوله 
أي } َوَمْن َعاَد فأولئك أَْصحَاُب النار ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ { : مث قال ] .  ٤٨: النساء [ } ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشآُء 

  .ومن عاد إىل استحالل الربا ، حىت يصري كافراً ، وفيها دليلٌ على أنَّ اخللود ال يكون إالَّ للكافر 

  ) ٢٧٦(بِي الصََّدقَاِت َواللَُّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ َيْمَحُق اللَُّه الرَِّبا َويُْر

: وقرأ ابن الزبري . َمَحَق ، وأرىب : اجلمهور على التخفيف يف الفعلني من : } يَْمَحُق اهللا الربا وَُيرْبِي { : قوله تعاىل 
  .بالتشديد فيهما  »ُيْمحُِّق ، وُيرَبِّي «  -صلى اهللا عليه وسلم  -ورويت عن رسول اهللا 

  ]البسيط : [ حمقته فامنحق ، وامتحق؛ ومنه احملاق يف القمر؛ قال : النقص ، يقال : واحملق 
  كَرُّ اجلَِديَدْينِ َنقْصاً ثُمَّ َيْنَمحُِق... َيْزَدادُ َحتَّى إِذَا َما َتمَّ أَْعقََبُه  -١٢٦١

  ]الطويل : [ وأنشد ابن السِّكِّيِت 
  َوَما ُسْسَت ِمْن َشْيٍء فَرَبَُّك َماِحقُْه... َماِلي كُلَُّه بَِحيَاِتِه  َوأَْمَصلُْت -١٢٦٢
  .إذا نقص كلُّ شيٍء حبرِّه : هجٌري ماحٌق : ويقال 

  :وقد اشتملت هذه اآلية على نوعني من البديع 
  ] . ٤٣: النجم [ } بكى أَْضَحَك وأ{ : فإهنما ضدَّان ، حنو » يَْمَحُق ، وُيرْبِي « : الطِّباق يف قوله : أحدمها 
  .إذ أحدمها اسم واآلخر فعل » الرِّبا ، وُيْريب « : جتنيس التغاير يف قوله : والثاين 

  فصل يف بيان وجه النَّظم
بيَّن تعاىل  -ملا كان الداعي إىل فعل الرِّبا ، حتصيل الزيادة ، والصارف عن الصدقات االحتراز عن نقص اخلريات 

ا وإن كان زيادةً ، فهو نقصانٌ يف احلقيقة ، وأن الصدقة وإن كانت نقصاً يف الصورة ، فهي أنَّ الرب -ها هنا  -
زيادةٌ يف املعىن ، فال يليق بالعاقل أن يلتفت إىل ما يقضي به الطبع ، واحلسُّ من الدواعي والصَّوارف؛ بل يعوِّل على 

  .ما ندبه الشرع إليه؛ فهذا وجه النظم 
  فصل



  .، وإرباء الصدقات حيتمل أن يكون يف الدنيا ، وأن يكون يف اآلخرة  اعلم أن حمق الربا
  :أما حمق الربا يف الدنيا فمن وجوه 

صلى اهللا  -أن تؤول عاقبته إىل الفقر وتزول الربكة عن ماحل؛ قال  -وإن كثر ماله  -أنَّ الغالب يف املريب : أحدها 
  .» ِقبَتُه َتِصُري إِىل قلٍّ الرِّبا َوإِنْ كَثَُر فإنَّ َعا« :  -عليه وسلم 

أنه وإن مل ينتقص ماله ، فإن عاقبته الذَّمُّ والنقص ، وسقوط العدالة ، وزوال األمانة ، وحصول اسم : وثانيها 
  .الفسق ، والقسوة ، والغلظة 

عليه؛ وذلك أنَّ الفقراء الذين يشاهدون أنه أخذ أمواهلم بسبب الربا ، يلعنونه ، ويبغضونه ، ويدعون : ثالثها 
  .يكون سبباً لزوال اخلري ، والربكة عنه يف نفسه وماله 

أنه مىت اشتهر بني الناس بأنه إمنا مجع ماله من الرِّبا ، توجهت إليه األطماع ، وقصده كلُّ ظاملٍ ، ومارقٍ : الرابع 
  .إنَّ ذلك املال ليس له يف احلقيقة ، فال يترك يف يده : وطمَّاعٍ ، ويقولون 

  :أن الربا سبب للمحق يف اآلخرة فمن وجوٍه وأمَّ 
  .أن اهللا تعاىل ال يقبل منه صدقةً ، وال جهاداً وال حّجاً ، وال صلة رحم : معىن هذا احملق : قال ابن عباس : أحدها 
  .أن مال الدنيا ال يبقى عند املوت ، ويبقى عليه التبعة ، والعقوبة ، وذلك هو اخلسار األكرب : ثانيها 
أنَّ األغنياء يدخلون اجلنَّة بعد الفقراء خبمسمائة عامٍ ، فإذا كان الغَِنى من احلالل : ثبت يف احلديث : ا وثالثه

  !كذلك ، فما ظنُّك بالغىن من احلرام املقطوع به فذلك هو احملق والنقصان
  .رة أن يكون يف الدنيا ، وأن يكون يف اآلخ -أيضاً  -فيحتمل » إِْرَباُء الصدقاتِ « وأمَّا 

  :فمن وجوٍه : أما يف الدنيا 
أن من كان هللا كان اهللا له ، فإذا كان اإلنسان حيسن إىل عبيد اهللا ، فاهللا تعاىل ال يتركه ضائعاً ، وال جائعاً : أحدها 

  .» لكل ُمْمِسٍك َتلَفاً اللَُّهمَّ َيسِّرْ ِلكُلِّ ُمْنِفقٍ َخلَفاً ، و« : يف الدنيا ، وقد ورد يف احلديث أنَّ ملكاً ينادي كلَّ يومٍ 
  .أنه يزداد كلَّ يومٍ يف جاهه ، وذكره اجلميل ، وميل القلوب إليه : وثانيها 
  .أن الفقراء يعينونه بالدعاء اخلالص من قلوهبم : وثالثها 
عن  أنَّ األطماع تنقطع عنه ، فإنه مىت اشتهر بإصالح مهمَّات الفقراء ، والضعفاء؛ فكلُّ أحٍد حيترز: ورابعها 

منازعته ، وكلُّ ظامل ، وطمَّاع يتخوف من التعرض إليه ، اللهم إالَّ نادراً ، فهذا هو املراد بإرباء الصدقات يف الدنيا 
.  

إِنَّ اَهللا َتعَالَى َيقبلُ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : وأما إرباؤها يف اآلخرة ، فروى أبو هريرة قال 
 اللقمةَ َتِصريُ قَْبلُ ِمْنَها إِالَّ الطَّيَِّب وَيأُْخذَُها بَِيِمينِِه فَيُربِّيها كََما ُيرَبِّي أََحُدكُْم مَهَرةُ أَْو فَلُوَُّه حىت إنَّالصََّدقَاِت َوالَ َي

} ِدِه َوَيأُْخذُ الصدقات أَلَْم يعلموا أَنَّ اهللا ُهَو يَقَْبلُ التوبة َعْن ِعَبا{ وتصديق ذلك بيٌِّن يف كتاب اهللا تعاىل » ِمثْلَ أُُحٍد 
  ] . ١٠٤: التوبة [ 

املثل الذي ضربه فيما تقدم بصفواٍن عليه تراٌب فأصابه وابلٌ } يَْمَحُق اهللا الربا { : ونظري قوله : وقال ابن اخلطيب 
سنبلٍة مائة حبَّةٍ املثل الذي ضربه اهللا حببٍة أنبتت سبع سنابل يف كلِّ } وَُيرْبِي الصدقات { : فتركه صلداً ونظري قوله 

.  
أن ذلك عادته ، والعرب تسمي : اعلم أن الكفَّار فعَّالٌ من الكفر ، ومعناه } واهللا الَ ُيِحبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَِثيمٍ { : قوله 

أيضاً  -فعيل مبعىن فاعلٍ ، وهو اآلمث ، وهو » األَِثيم « فالن فعَّالٌ للخري أمَّاٌر به و : املقيم على الشيء هبذا فتقول 



  .مبالغةٌ يف االستمرار على اكتساب اإلمث والتمادي فيه ، وذلك ال يليق إالَّ مبن ينكر حترمي الربا ، فيكون جاحداً  -
يكون راجعاً إىل من يفعله مع اعتقاد » واَألثيم « راجعاً إىل املستحلّ » الكَفَّارُ « وفيه وجه آخر وهو أن يكون 
  .جامعةً للفريقني التحرمي؛ فتكون اآلية الكرمية 

 َولَا َخْوٌف َعلَيْهِْم َولَا ُهمْ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوأَقَامُوا الصَّلَاةَ َوآتَُوا الزَّكَاةَ لَُهمْ أَْجرُُهْم ِعْنَد َربِّهِْم
  ) ٢٧٧(َيْحَزُنونَ 

، ذكر بعده وعداً فلما بلغ ها هنا يف وعيد املرايب ،  اعلم أنَّ من عادته تعاىل يف القرآن الكرمي مهما ذكر وعيداً
  .أتبعه هبذا الوعد ، وقد تقدم تفسري مثل هذه اآلية 

واحتّج من قال بأن العمل الصاحل خارٌج عن مسمى اإلميان هبذه اآلية ، فإنه عطف عمل الصاحلات على اإلميان؛ 
  .واملعطوف يغاير املعطوف عليه 

وال نزاع يف أن إقامة الصالة ، وإيتاء } َوَعِملُواْ الصاحلات َوأَقَامُواْ الصالة َوآتَُواْ الزكاة { : وأجيب عنه بأنه قال 
الذين كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن { : الزكاة ، داخالن حتت عمل الصاحلات ، فكذا ما ذكرُتم ، وأيضاً قال تبارك وتعاىل 

وميكن أن جياب بأن ]  ٣٩: البقرة [ } فَرواْ َوكَذَُّبواْ بِآَياتَِنآ والذين كَ{ : وقال ]  ٨٨: النحل [ } َسبِيلِ اهللا 
  .األصل محل كل لفظٍة على فائدٍة جديدة ، ُترِكَ العملُ به عند التَّعذُّر ، فيبقى يف غري موضع التعذر على األصل 

مث مات ، فهو من أهل الثواب  فإن قيل إنَّ اإلنسان إذا بلغ عارفاً باهللا تعاىل وقبل وجوب الصالة والزكاة عليه ،
  .باالتفاق ، فدلَّ على أن استحقاق الثواب ال يتوقَّف على حصول العمل 

وأيضاً فقد يثيب اهللا تعاىل املؤمن الفاسق اخلايل عن مجيع األعمال ، وإذا كان كذلك فكيف وقف اهللا ها هنا 
  حصول األجر على حصول العمل؟

كر هذه اخلصال؛ ال ألجل أنَّ استحقاق الثواب مشروطٌ هبذا ، بل ألجل أنَّ لكل أنه تبارك وتعاىل إمنا ذ: فاجلواب 
]  ٦٨: الفرقان [ } والذين الَ َيْدُعونَ َمَع اهللا إهلا آَخرَ { واحد منهما أثراً يف جلب الثواب ، كما قال يف ضدِّ هذا 

معلوٌم أنَّ من ادعى مع اهللا إهلاً آخر ال حيتاج يف و]  ٦٨: الفرقان [ } َوَمن َيفَْعلْ ذلك َيلَْق أَثَاماً { : مث قال 
استحقاقه العذاب إىل عمل آخر ، وإمنا مجع اهللاُ الزِّنا ، وقتل النَّفس ، مع دعاء غري اهللا إهلاً ، لبيان أنَّ كل واحد من 

  .هذه اخلصال يوجب العقوبة 

فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا فَأْذَنُوا بِحَْربٍ ِمَن اللَِّه ) ٢٧٨(ِقَي ِمَن الرَِّبا إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوذَُروا َما َب
  ) ٢٧٩(َوَرسُوِلِه َوإِنْ ُتبُْتْم فَلَكُْم ُرءُوُس أَمَْواِلكُْم لَا َتظِْلُمونَ َولَا ُتظْلَُمونَ 

من انتهى عن الربا ، فله ما سلف؛ فقد يظنُّ أنه ال فرق بني املقبوض منه ،  اعلم أنه تعاىل ملَّا بيَّن يف اآلية املتقدمة أنَّ
الذي مل يقبض : أي } وَذَُرواْ َما بَِقَي ِمَن الربا { : وبني الباقي يف ذمَّة الغرمي ، فبني يف هذه اآلية الكرمية بقوله 

واالتقاء إمنا يكون باتقاء ما هنى عنه } اتقوا اهللا  {: فالزيادة حراٌم ، وليس هلم أن يأخذوا إالَّ رؤوس أمواهلم ، فقال 
إن كنتم قد قبضتم منه شيئاً ، فيعفو عنه ، وإن مل تقبضوه أو مل تقبضوا بعضه ، : يعين } َوذَرُواْ َما َبِقَي ِمَن الربا { ، 

يف زمن الكفر ، فإنه ال  فالذي مل يقبض حراٌم قبضه ، وهذه اآلية دليلٌ على أحكام الكفَّار إذا أسلموا؛ ألن ما مضى
ينقض ، وال يفسخ ، وما مل يوجد منه شيء يف حال الكفر ، فحكمه اإلسالم ، فإذا تناكحوا على ما جيوز عندهم ، 

وال جيوز يف اإلسالم فمعفوٌّ عنه ، وإن وقع على مهرٍ حرامٍ ، وقبضته املرأة ، فقد مضى ، وليس هلا شيٌء ، وإن مل 



  .ون املسمى تقبضه فلها مهر مثلها د
؛ ألنه » َدعْ « ، إذ هو مبعناه ، وفتحت يف » َدْع « محالً على » ذَْر « فتحت العني من : } َوذَرُواْ { : قوله تعاىل 

لكون المه ] كَيِعُد [ ، وإن كان قياسها الكسر؛ لكون الفاء واواً؛ » َيَدُع « ، وفتحت من » َيَدُع « أمٌر من 
  .حرف حلقٍ 

  .» َدْع « علوا؛ ألنَّ احملذوف الفاء ال يستعمل منه ماضٍ إالَّ يف لغيَّة ، وكذلك :  »ذَرُوا « ووزن 
: [ بقلب الكسر فتحةً ، والياء ألفاً ، وهي لغةٌ لطَيِّىٍء ، ولغريهم؛ ومنه قول علقمة » َما بَقَى « : وقرأ احلسن 

  ]الطويل 
  َيفِيُض بَِمْغُمورٍ ِمَن الدَّْمعِ ُمتْأَقِ... َزَها الشَّْوقُ َحتَّى ظَلَّ إِْنَسانُ َعْينِِه  -١٢٦٣

  ] .الوافرٍ : [ وقال آخر 
  َوَما َحيٌّ َعلَى الدُّْنَيا بِبَاقِ... َوَما الدُّْنَيا بَِباقَاةس َعلَْيَنا  -١٢٦٤

ء املنقوص يف تسكني يا« : بتسكني الياء ، قال املربد » َبِقْي « : وقرأ احلسن أيضاً . ناصاةٌ : ويقولون يف الناصية 
وإذا كانوا : قال شهاب الدين » النصب من أحسن الضرورة ، هذا مع أنَّه معرٌب ، فهو يف الفعل املاضي أحسُن 

  ]جمزوء الرمل : [ قد حذفوها من املاضي صحيح اآلخرن فأوىل من حرف العلة ، قال 
  قَْد ُخِلطْ بُِجلُْجالِن... إِنََّما ِشْعرَِي قَْيٌد  -١٢٦٥
  ]البسيط : [ ير يف تسكني الياء وقال جر
  مَاِضي الَعزَِميِة َما ِفي ُحكِْمِه َجَنُف... ُهَو اخلَِليفَةُ فَاْرُضوا َما َرِضْي لَكُُم  -١٢٦٦

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  َعلَى اَألْرضِ قَْيِسيٌّ َيسُوُق اَألَباعِرَا... لََعْمُرَك الَ أَْخَشى التََّصْعلَُك َما بَِقْي  -١٢٦٧

، والذي يظهر أنه متعلٌق مبحذوٍف؛ على أنه حال » َبقَِيْت منه بقيةٌ « : متعلٌِّق ببقي ، كقوهلم } ِمَن الربا { : وله ق
  .الذي بقي حال كونه بعض الربا ، فهي تبعيضيةٌ : ، أي » بقَى « من فاعل 

بتشديد الراء مكسورة ، وضمِّ الباء بعدها » و ِمَن الرُِّب« قرأ  -وهو أبو السَّمَّال  -ونقل ابن عطية هنا أنَّ العدويَّ 
يف أول اآلية الكرمية بواوٍ بعد فتحة الباء ، وأنَّ » الرَِّبا « قد تقدم أنَّ أبا السَّمَّال إمنا قرأ : قال شهاب الدين . واٌو 

  .أنه ضمَّ الباء ، وقدَّمت خترجيهما على ضعفه : أبا زيدٍ حكى عن بعضهم 
  :َشذَّ َهذَا احلَْرفُ يف أمرين « : وقال ابن جنِّي 

  .اخلروج من الكسر إىل الضم بناَء الزماً : أحدمها 
ذو » يغزو ويدعو ، وأمَّا : وقوع الواو بعد الضمة يف آخر االسم ، وهذا شيء مل يأت إالَّ يف الفعل؛ حنو : واآلخر 

  .« رأيُت ذَا قَاَم » : الرفع ، فيقول  الطائية مبعىن الذي فشاذةٌ جداً ، ومنهم من يغيِّر واوها ، إذا فارق« 
الصَّالة والزكاة ، وهي : ووجه القراءة أنه ملَّا فخَّم األلف انتحى هبا الواو اليت األلف بدل منها ، على حدِّ قوهلم 

قبلها ليس يف األمساء املعربة واو « : غريه يقيِّد هذه العبارة ، فيقول : قال شهاب الدين . » باجلملة قراءة شاذةٌ 
ذو « من الضمائر ، وابن جنِّي مل يذكر القيد استثناء » هو « مبعىن الذي ، و » ذُو « حىت خيرج عنه » ضمة 

  .مبعىن صاحب؛ فإنَّها معربةٌ يف آخرها واٌو بعد ضمٍة » ذُو « ، ويرد على العبارة » هو « ويرد عليه حنو » الطائية 
ياء فلم يبال هبا ، وأيضاً فإنَّ ضمة الدَّال عارضةٌ ، إذ أصلها الفتح ، وإمنا وقد أجيب عنه بأهنا تتغيَّر إىل األلف وال

  .ضمَّت؛ إتباعاً على ما تقرر يف إعراب األمساء الستة يف كتب النحو 



احلُِبك؛ فإنه من التداخل ، : حترٌُّز من وجود اخلروج من كسرٍ إىل ضمٍّ ، بطريق العرض؛ حنو » بناًء الزماً « : وقله 
  .موقوفاً عليه ، فاخلروج من كسرٍ إىل ضمٍّ يف هاتني الكلمتني ، ليس بالزمٍ « الرُِّدْء : و وحن

: [ املشهور بناؤها على الواو مطلقاً ، وقد تعرب؛ كاليت مبعىن صاحب؛ وأنشدوا « ِمْنُهْم َمْن يغيُِّر واَوها » : وقوله 
  ]الطويل 
  فََحسْبَِي ِمْن ِذي ِعْنَدُهْم َما كَفَانِيَا... ْم فَإِمَّا ِكَراٌم ُموِسُرونَ لَِقيُتُه -١٢٦٨
  .على األصل « ِمْن ذُو » : ويروى 
  فصل
» : فاتَّقوا ، وذروا ، ومتقدِّم عند مجاعٍة ، وقيل : شرطٌ ، وجوابه حمذوٌف عند اجلمهور ، أي } إِن كُْنُتمْ { : قوله 
  .هنا مبعىن إذ؛ وهذا مردوٌد « إِنْ 

  :فاجلواب من وجوٍه } إِن كُْنُتْم مُّْؤِمنَِني { مث قال } ياأيها الذين آَمُنواْ اتقوا اهللا {  كيف قال: فإن قيل 
  .إِنَّ من كان أخاً ، أكرم أخاه : أن هذا كما يقال إن كنت أخي فأكرمين ، معناه : األول 
  .معترفني بتحرمي الرِّبا : أنَّ معناه إن كنتم مؤمنني قبله ، أي : الثاين 
  .إن كنتم تريدون استدامة حكم اإلميان : ث الثال

  .يا أيُّها الذين آمنوا ، بلساهنم ، ذروا ما بقي من الرِّبا إن كنتم مؤمنني بقلوبكم : الرابع 
  .« إذْ » مبعىن « إن » ما تقدم أنَّ : اخلامس 

  فصل يف سبب النزول
  :يف سبب النزول رواياٌت 

ما أسلموا عند فتح مكة ، أمرهم اهللا تعاىل هبذه اآلية ، أن يأخذوا رؤوس أن أهل مكة كانوا يرابون ، فل: األوىل 
  .أمواهلم دون الزيادة 

، وحبيبٍ ، وربيعة ، وهم بنو ] ياليل [ مسعوٍد ، وعبد : نزلت يف أربعة إخوٍة من ثقيف : قال مقاتلٌ : الثانية 
فلما ظهر . داهللا بن عمري بن خمزوم وكانوا يرابون عمرو بن عمري بن عوف الثقفي ، كانوا يداينون بىن املغرية بن عب

فقال بنو املغرية . على الطائف ، أسلم هؤالء اإلخوة ، فطلبوا رباهم من بىن املغرية  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيبُّ 
د ، فكتب عتَّابٌ واهللا ما نعطي الرِّبا يف اإلسالم ، وقد وضعه اهللا تعاىل عن املؤمنني ، فاختصموا إىل عتَّاب بن أسي: 
بقصة الفريقني ، وكان  -صلى اهللا عليه وسلم  -إىل النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان عامل رسول اهللا  -

  .ذلك ماالً عظيماً؛ فنزلت اآلية 
وكانا قد  -رضي اهللا عنهما  -نزلت يف العباس بن عبد املطَّلب ، وعثمان بن عفَّان : قال عطاء ، وعكرمة : الثالثة 

! إن أنتما أخذمتا حقكما ، ال يبقى يل ما يكفي عيايل: أسلفا يف التمر ، فلما حضر اجلذاذ ، قال هلما صاحب التمر 
فهل لكما أن تأخذا النصف ، وتؤخِّرا الّنصف؛ وأضعف لكما؟ ففعال ، فلما جاء األجل ، طلبا الزيادة ، فبلغ ذلك 

  .ل اهللا هذه اآلية؛ فسمعا وأطاعا وأخذا رؤوس أمواهلما فنهامها فأنز -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
نزلت يف العباس ، وخالد بن الوليد ، وكانا شريكني يف اجلاهلية ، يسلفان يف الربا إىل بين : قال السُّدِّيُّ : الرابعة 

 -فقال النيبُّ . اآلية  عمرو بن عمريٍ ، وناسٍ من ثقيف ، فجاء اإلسالم وهلما أموالٌ عظيمةٌ يف الربا؛ فأنزل اهللا هذه
أَالَ كُلُّ َشْيٍء ِمْن أَْمرِ اجلَاِهِليَِّة َتْحَت قَدَِمي « يف خطبته يوم عرفة » حجِة الوََداعِ « يف  -صلى اهللا عليه وسلم 

ةَ بن احلَارِِث ، كان ُمسَْتْرضِعاً يف بين َمْوضُوٌع ، وِدَماُء اجلَاِهِليَِّة َمْوُضوَعةٌ ، وإنَّ أَوَّلَ َدم أََضُع ِمْن ِدَماِئَنا َدُم ابنِ رَبِيَع



  .» وٌع كُلُّه سعٍد؛ فقََتلَه ُهذْيلٌ ، َورَِبا اجلَاِهِليَِّة مَْوُضوٌع ، وأََولُّ رِباً أََضعُ رَِبا العباسِ بنِ َعْبد املطلبِ؛ فإنه َمْوُض
  فصل

 يتكامل إذا أصرَّ اإلنسان على الكبائر ، وال يصري يدلُّ على أنَّ اإلميان ال} إِن كُنُْتْم مُّْؤِمنَِني { : القاضي قوله 
  .اإلنسان مؤمناً على اإلطالق ، إالَّ إذا اجتنب كل الكبائر 

على أنَّ ]  ٣: البقرة [ } الذين ُيْؤِمُنونَ بالغيب { : ملَّا دلَّت الدالئل الكثرية املذكورة يف قوله تعاىل : واجلواب 
إن كنتم : انت هذه اآلية حممولةً على كمال اِإلميان وشرائعه ، فكان التقدير العمل خارج عن مسمَّى اإلميان ، ك

  .عاملني مبقتضى شرائع اإلميان ، وهذا وإن كان تركاً للظاهر لكنا ذهبنا إليه؛ لتلك الدالئل 
  كيف أمر باحملاربة مع املسلمني؟: فإن قيل 

  ا جاء يف اخلربهذه اللفظة قد تطلق على من عصى اهللا غري مستحل كم: قلنا 

َمْن مل َيَدع « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -، وعن جابر ، عن النيب » َمْن أََهانَ ِلي وَِلّياً ، فَقَْد بَاَرَزنِي باملُحَاَرَبِة « 
إِنََّما َجَزآُء الذين { : وقد جعل كثٌري من املفسرين والفقهاء قوله » املخابرة ، فليأذَن حبرب من اِهللا ورُسوله 

أصالً يف قطع الطريق من املسلمني ، فثبت أن ذكر هذا النوع من التهديد ]  ٣٣: املائدة [ } ارُِبونَ اهللا َوَرسُولَُه ُيَح
  .مع املسلمني وارد يف كتاب وسنة رسوله 

  :ويف اجلواب عن السؤال وجهان 
  .أن املراد املبالغة يف التهديد دون نفس احلرب : األول 
إنّ املصرَّ على فعل الربا ، إذا كان من شخص ، وقدر : نفس احلرب ، وفيه تفضيلٌ؛ فنقول  أن املراد منه: الثاين 

اإلمام عليه قبض عليه وأجرى فيه حكم اهللا من التَّعزير ، واحلبس إىل أن تظهر منه التوبة ، وإن كان املصر ممن له 
مانعي الزكاة  -رضي اهللا عنه  -أبو بكرٍ  عسكٌر وشوكة ، حاربه اإلمام ، كما حيارب الفئة الباغية ، وكما حارب

  .، وكذا القول لو اجتمعوا على ترك األذان ، وترك دفن املوتى ، فإنه يفعل هبم ما ذكرناه 
  .من عامل بالربا ، يستتاب ، فإن تاب ، وإالّض ضرب عنقه  -رضي اهللا عنهما  -وقال ابن عباسٍ 

فَإِن لَّمْ { معترفني بتحرمي الربا : أي } إِن كُْنُتْم مُّْؤِمنِنيَ { : قوله  أنه خطاٌب للكفار ، وأن معىن: والقول الثاين 
: ومن ذهب إىل هذا القول ، قال } فَأْذَنُواْ بَِحْربٍ مَِّن اهللا َوَرُسوِلِه { فإن مل تكونوا معترفني بتحرميه : أي } َتفَْعلُواْ 

ائع اإلسالم ، فهو خارٌج من ملة اإلسالم ، كافٌر كما لو إنَّ فيه دليالً على أّنض من كفر بشريعة واحدٍة من شر
  .كفر جبميع شرائعه 

{ من استحالل الربا : وإن تبتم عن معاملة الربا ، وعلى الثاين : فاملعىن على القول األول } َوإِنْ ُتبُْتْم { : قوله 
َوالَ { ال تظلمون الغرمي بطلب الزيادة على رأس املال : أي } فَلَكُْم ُرُؤوسُ أَْموَاِلكُْم الَ َتظِْلُمونَ َوالَ ُتظْلَُمونَ 

  .بنقصان رأس املال : أي } ُتظْلَُمونَ 
  :فيها وجهان } الَ َتظِْلُمونَ { : قوله 

ال تظلمون غريكم بأخذكم الزيادة منه ، وال : أهنا ال حملَّ هلا؛ الستئنافها ، أخربهم تعاىل بذلك ، أي : أظهرمها 
  .بضياع رؤوس أموالكم  -ضاً أي -تظلمون أنتم 

والعامل ما تضمَّنه اجلارُّ من االستقرار؛ لوقوعه خرباً » لَكُمْ « أهنا يف حملِّ نصبٍ على احلال من الضمري يف : والثاين 
  .وهو رأي األخفش 

ورجَّح . العكس وروى أبانٌ ، واملفضَّل ، عن عاصم ب. وقرأ اجلمهور األول مبنّياً للفاعل ، والثاين مبنياً للمفعول 



يف إسناد الفعلني إىل الفاعل ، فتظلمون مبنياً للفاعل أشكل » وإن ُتبُْتْم « : الفارسي قراءة العامة؛ بأهنا تناسب قوله 
ن أنَّ منعهم م: ُيقَْرأُ بتسميِة الفَاِعلِ يف األوَّلِ ، وتْرِك التسمية يف الثاين؛ ووجهه : وقال أبو البقاء رمحه اهللا . مبا قبله 

أنه قدَّم ما تطمئن به نفوسهم من نفي الظلم عنهم ، مث منعهم : الظلم أهمُّ؛ فبدئ به ، ويقرأ بالعكس ، والوجه فيه 
  .من الظلم ، وجيوز أن تكون القراءتان مبعىن واحٍد؛ ألنَّ الواو ال ترتِّب 

  ) ٢٨٠(خَْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ َوإِنْ كَانَ ذُو ُعْسَرٍة فََنِظَرةٌ إِلَى مَْيَسَرٍة َوأَنْ َتَصدَّقُوا 

  :هذه وجهان » كان « يف : } َوإِن كَانَ ذُو ُعسَْرٍة { : قوله تعاىل 
وإن حدث ذو عسرٍة ، فتكتفي بفاعلها كسائر : أهنا تامةٌ مبعىن حدث ، ووجد ، أي  -وهو األظهر  -: أحدمها 

  .» قد كان ِمْن َمطَرٍ « : مرفوعها نكرةٌ ، حنو وأكثر ما تكون كذلك إذا كان : األفعال ، قيل 
وإن كان ذو عسرة لكم عليه حقٌّ ، أو حنو ذلك : تقديره « : قال أبو البقاء . أهنا الناقصة واخلرب حمذوٌف : والثاين 

ن وإ: وقدَّره بعضهم . وإن كان من غرمائكم ذو عسرٍة : وهذا مذهب بعض الكوفيني يف اآلية ، وقدَّر اخلرب » 
  .كان ذو عسرٍة غرمياً 

وهي . َوَحذُْف خربِ كَانَ ال جييزه أصحابنا؛ ال اختصاراً؛ وال اقتصاراً ، لعلٍَّة ذكروها يف كتبهم « : قال أبو حيَّان 
  :أنَّ اخلرب تأكّد طلبه من وجهني 

  .كونه خرباً عن خمرب عنه : أحدمها 
  .وبيته ، امتنع حذفه كونه معموالً للفعل قبله ، فلما تأكدت مطل: والثاين 

  ]الرمل : [ تكون عاطفةً بقوله « ليس » أليس أن البصريني ملَّا استدلَّ عليهم الكوفيون يف أنَّ : فإن قيل 
  إِنََّما َيْجزِي الفََتى لَْيَس اجلََملْ..  -١٢٦٩

  ]امل الك: [ تأوَّلُوَها على َحذِْف اخلََبرِ؛ وأَْنشدوا َشاِهداً على َحذْفِ اخلربِ قولَه 
  َيْبِغي جِوَاَرِك ِحَني لَْيَس ُمجُِري...  -١٢٧٠

  .وإذا ثبت هذا ، ثبت يف سائر الباب 
  .» جيوز حذف خربها ، فكذا ما أشبهها « ال » فاجلواب أن هذا خمتصٌّ بليس؛ ألهنا تشبه ال النافية ، و 

قال . وإن كان الغرمي ذا ُعْسَرٍة : أي » ذَا ُعسَْرٍة َوإِنْ كَانَ « : وتقوَّى الكوفيُّون بقراءة عبد اهللا ، وأُّيب؛ وعثمان 
الغرمي ، يدلُّ على إضماره ما تقدَّم من الكالم؛ ألنَّ املرايب : هو ، أي : امسها ضمرياً تقديره » كان « يف : أبو علّي 

  .ال بدَّ له ممَّن يرابيه 
  .» إهنا يف ُمْصَحِف عبد اهللا كذلك « : ن موسى قال الدَّاين ، عن أمحد ب» وإِنْ كان ُمْعسِراً « : وقرأ األعمش 

َوإِنْ وقع ذُو ُعْسَرٍة ، وهو سائغٌ : قال مكي . ولكنَّ اجلمهور على ترجيح قراءة العامة وخترجيهم القراءة املشهورة 
لقرَّاء ، لصار خمصوصاً يف ناس بأعياهنم؛ فلهذه العلة أمجع ا» كان « على خرب » ذا « يف كلِّ الناس ، ولو نصبت 

  .» ذو « املشهورون على رفع 
وإنْ وقع ذو عسرٍة ، واملعىن على هذا يصحُّ ، وذلك أنه لو نصب ، : أي « : وقد أوضح الواحديُّ هذا ، فقال 

وإن كان املشتري ذا ُعسْرٍة ، فنظرةٌ؛ فتكون النظرة مقصورةً عليه ، : وإن كان ذا عسرة ، لكان املعىن : فقيل 
  .» ألن املشتري ، وغريه إذا كان ذا عسرٍة ، فله النظرة إىل امليسرة  وليس األمر كذلك؛

خيتصُّ بأهل الرِّبا ، ومن رفع ، فهو عامٌّ يف : فقيل » ُمْعِسراً « ، أو قرأ » ذَا ُعْسَرةٍ « َمْن نصب : وقال أبو حيَّان 



: قال شهاب الدين » أهل الربا ، وفيهم نزلت وليس بالزمٍ ، ألنَّ اآلية إمنا ِسيقَتْ يف « : مجيع من عليه ديٌن ، قال 
  .وهذا اجلواب ال جيدي؛ ألنه وإن كان السياق كذا ، فاحلكم ليس خاصاً هبم 

  .بضم السني » ُعْسَرٍة « ، وقرأ أبو جعفرٍ » َوَمْن كَانَ ذَا ُعْسَرٍة « وقرئ 
  فصل

أكابر األدباء ، فأوردت عليهم إشكاالً يف هذا ، وكان هناك مجٌع من » خََوارِْزم « ملا كنُت ب : قال ابن اخلطيب 
إذا كانت ناقصةً ، أهنا تكون فعالً؛ وهذا حمالٌ؛ ألن الفعل ما دلَّ على » كان « إنَّ : إنكم تقولون : الباب؛ فقلت 

يدل على حصول معىن الكون يف الزمان املاضي ، وإذا أفاد هذا املعىن ، » كان « اقتران حدثٍ بزمان ، فقولك 
نت تامةً ، ال ناقصةً ، فهذا الدليل يقتضي أهنا إن كانت فعالً ، كانت تامةً ال ناقصة ، وإن مل تكن تامةً مل تكن كا

فعالً ألبتة؛ بل كانت حرفاً ، وأنتم تنكرون ذلك؛ فبقوا يف هذا اإلشكال زماناً طويالً ، وصنَّفوا يف اجلواب عنه كتباً 
ال معىن له إالَّ أنه حدث ، ووقع ، » كانَ « أنَّ : وهو  -ها هنا  -سرٌّ أذكره ، وما أفلحوا فيه ، مث انكشف يل فيه 

  :ووجد إالَّ أن قولك وجد ، وحدث على قسمني 
  .وجد اجلوهر ، وحدث العرض : أن يكون املعىن وجد ، وحدث الشيء؛ كقولك : أحدمها 
حدث يف : كان زيٌد عاملاً ، فمعناه : ا قلت أن يكون املعىن وجد ، وحدث موصوفية الشيء بالشيء ، فإذ: والثاين 

  .الزمان املاضي موصوفية زيد بالعلم 
  .التامة » كان « والقسم األول هو املسمَّى ب 

يف املوضعني هو احلدوث ، » كان « فاملفهوم من : ويف احلقيقة » الناقصة « هو املسمَّى ب : والقسم الثاين 
راد حدوث الشيء يف نفسه فال جرم كان االسم الواحد كافياً واملراد يف القسم والوقوع إالَّ أنه يف القسم األول امل

الثاين حدوث موصوفية أحد األمرين باآلخر ، فال جرم مل يكن االسم الواحد كافياً ، بل ال بدَّ فيه من ذكر االمسني 
  .حىت ميكنه أن يشري إىل موصوفية أحدمها باآلخر ، وهذا من لطائف األحباث 

إن قلنا إنه فعل ، كان داالًّ على وقوع املصدر يف الزمان املاضي فحينئٍذ تكون تامةً ال ناقصةً ، وإن قلنا إنه فأما 
ليس بفعل بل حرٌف ، فكيف يدخل فيه املاضي واملستقبل ، واألمر ، ومجيع خواصِّ األفعال؟ وإذا محل األمر على 

  .ما قلناه ، تبيَّن أنه فعلٌ وزال اإلشكال بالكلية 
  ]الطويل : [ ؛ وأنشدوا » َصارَ « أن تكون مبعىن » كان « املفهوم الثالث ل 

  قَطَا احلَْزِن قَْد كَاَنْت ِفرَاخاً ُبُيوُضهَا... بَِتْيَهاَء قَفْرٍ َواملَِطيُّ كَأَنََّها  -١٢٧١
دثت موصوفية الذات هبذه أنَّها ح» صار « حممولٌ على ما ذكرناه ، فإنَّ معىن  -ها هنا  -وعندي أنَّ هذا اللفظ 

هنا أيضاً مبعىن حدث ، ووقع؛ إالَّ أنه حدوثٌ خمصوٌص » كان « الصفة ، بعد أهنا ما كانت موصوفة بذلك؛ فتكون 
  .وهو أنه حدث موصوفية الذات هبذه الصفة ، بعد أن كان احلاصل موصوفية الذات بصفة أخرى 

  ]افر الو: [ أن تكون زائدة؛ وأنشدوا : املفهوم الرابع 
  َعلَى كَانَ املَُسوََّمِة اِجلَياِد... َسَراةُ َبنِي أيب َبكْرٍ َتَساَمى  -١٢٧٢

أعسر الرجل ، إذا صار إىل : اسم من اإلعسار ، ومن العسر ، وهو تعذُّر املوجود من املال؛ يقال » الُعْسَرِة « و 
  .حالة العسرة ، وهي احلالة اليت يتعسَّر فيها وجود املال 

فاألمر أو فالواجب ، أو مبتدأٌ خربُه : خرب مبتدأ حمذوف ، أي » َنِظَرةٌ « الفاء جواب الشرط ، و } فََنِظَرةٌ { : قوله 



  .فعليكم نظرةٌ : حمذوٌف ، أي 
 بتسكني العني ، وهي لغةٌ» فََنِظرةٌ « : وقرأ احلسن ، وجماهٌد ، وأبو رجاء . » َنَبقَة « بزنة » َنِظَرةٌ « : وقرأ العامَّة 

  .» كَِتف « يف » كَْتف « و » كَبِد « يف » كَْبد « : متيمةٌ يقولون 
[ } لَْيَس ِلَوقَْعِتَها كَاِذَبةٌ { : على فاعلة ، وقد خرَّجها أبو إسحاق على أهنا مصدر حنو » فََناِظَرةٌ « وقرأ عطاء 

وقال الزخمشري ] .  ٢٥: القيامة [ } بَِها فَاِقَرةٌ  أَن ُيفَْعلَ{ ]  ١٩: غافر [ } َيْعلَُم خَآِئَنةَ األعني { ]  ٢: الواقعة 
َمكَانٌ : منتظره ، أو صاحب نظرته على طريقة النسب؛ كقوهلم : فصاحب احلّق ناظره ، أي : فناِظُرُه ، أي « : 

» ، وباشره هبا  فساحمه بالنظرة: على األمر مبعىن « فناِظْرهُ » : َعاِشٌب ، وَباِقلٌ؛ مبعىن ذو عشبٍ ، وذو بقلٍ ، وعنه 
اسم فاعل مضافاً لضمري ذي العسرة ، خبالف القراءة » ناِظر « فنقله عنه القراءة األوىل يقتضي أن تكون قراءته 

« : وقرأ عبد اهللا . بتاء التأنيث ، ولذلك خرَّجها الزَّجَّاج على املصدر » َناِظَرةٌ « اليت قدمها عن عطاء ، فإهنا 
  .ة بالنظرة ، فهذه ستُّ قراءات مشهورها واحدةٌ أمراً للجماع» فناِظُروه 

وقد ]  ٢٣٣: البقرة [ } والوالدات ُيْرِضْعَن أَْوالََدُهنَّ { : وهذه اجلملة لفظها خٌرب ، ومعناها األمر؛ كقوله تعاىل 
  .من االنتظار ، وهو الصرب واإلمهال : والنظرة . تقدَّم 
: األعراف [ } قَالَ أَنِظرْنِي إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ قَالَ إِنََّك ِمَن املُنظَرِيَن {  :قال . بعته الشيء بنظرة ، وبإنظار : تقول 
  ] . ٣٨: احلجر [ } إىل َيْومِ الوقت املعلوم { ]  ١٥-١٤

مفعل  والفتح هو املشهور؛ إذ. بضمِّ السِّني ، والباقون بفتحها » َمْيَسَرة « : قرأ نافع وحده } إىل َمْيسََرٍة { : قوله 
: ، ومفعلة بالفتح كثٌري ، ومفُعلٌ بالضم ، معدوٌم؛ إال عند الكسائي ، فإنه أورد منه ألفاظاً ، وأمَّا مفعلةٌ ، فقالوا 

املسُرقة ، واملقربة ، واملشربة ، واملسربة ، واملقدرة ، : قليلٌ جّداً وهي لغة احلجاز ، وقد جاءت منها ألفاظٌ ، حنو 
  .واملزرعة ، ومعربة ، ومكرمة ، ومألكة واملأدبة ، واملفخرة ، 

مل َتأِْت َمفُْعلَةٌ إِالَّ يف ُحُروٍف معدودٍة ليس هذه منها ، وأيضاً فإنَّ اهلاء « : وقد ردَّ النحاس الضمَّ؛ جترؤاً منه ، وقال 
  .انتهى » زائدةٌ ، ومل يَأِْت يف كالِمهِم َمفُْعل أَلْبتةَ 

مثلَّث » َمْهلك « وقد حكى سيبويه . » َيْعنِي يف اآلحاد « : قال أبو علّي » مِ َمفُْعل لَْيَس يف الكَالَ« : وقال سيبويه 
  ]الرجز : [ يف اآلحاد ، وأورد منه مكُرماً يف قول الشاعر » َمفُْعل « : الالَّم ، وقال الكسائيُّ 

  ]الطويل : [  -مجيلٌ هو  -وَمْعُون يف قول اآلخر ... ِلَيْومِ َرْوعٍ أَْو فَعَالِ َمكُْرمِ  -١٢٧٣
  َعلَى كَثَْرِة الَواِشَني أَيُّ َمْعوُِن... إِنْ لَزِْمِتِه » الَ « ؛ إنَّ » الَ « ُبثَْيُن ، ألْزَِمي  -١٢٧٤

  ]الرمل : [ ومألكاً يف قول عدّي 
  أَنَُّه قَْد طَالَ حَْبِسي وَاْنِتظَارِي... أَْبِلغِ النُّْعَمانَ َعنِّي َمأْلُكاً  -١٢٧٥
  :ا ال يرد على سيبويه لوجهني وهذ

أنَّ هذا مجٌع ملكرمٍة ، ومعونة ، مألكة ، وإليه ذهب البصريون ، والكوفيون خال الكسائي ، ونقل عن : أحدمها 
  .الفراء أيضاً 

وإن كان قد ورد منه احلرف واحلرفان ، لعدم » مل َيرِْد كذا « : أن سيبويه ال يعتدُّ بالقليل ، فيقول : والثاين 
  .تداده بالنادر القليل اع

مضموم السني » َمْيُسر « بإضافة » إىل مَْيُسرِهِ « : وإذا تقرَّر هذا ، فقد خطَّأ النحويون جماهداً ، وعطاًء يف قراءهتما 
إىل ضمري الغرمي؛ ألهنم بنوه على أنه ليس يف اآلحاد مفعل ، وال ينبغي أن يكون هذا خطأً؛ ألنه على تقدير تسليم 



إنَّ مكرماً مجع مكرمٍة ، :  ليس يف اآلحاد ، فميسر هنا ليس واحداً ، إمنا هو مجع ميسرة ، كما قلتم أنتم أنَّ مفعالً
  ]البسيط : [ وحنوه ، أو يكون قد حذف تاء التأنيث لإلضافة؛ كقوله 

  ِذي َوَعُدواوأَْخلَفُوَك ِعَد اَألْمرِ الَّ... إِنَّ اخلَِليطَ أََجدُّوا الَبْيَن فَاْنَجَردُوا  -١٢٧٦
بفتح السني ، مضافاً لضمري » إِلَى َمْيسَرِِه « : عدة األمر؛ ويدلُّ على ذلك أهنم نقلوا عنهما ، أهنما قرآ أيضاً : أي 

» إىل َمْيسََرٍة « : الغرمي ، وهذه القراءة نصٌّ فيما ذكرته لك من حذف تاء التأنيث لإلضافة؛ لتوافق قراءة العامَّة 
  .بتاء التأنيث 

فخفِّف حبذف الواو؛ اكتفاًء بداللة » َمْيسُورِه « : قد خرَّجها أبو البقاء على وجٍه آخر ، وهو أن يكون األصل و
» َمْيسورٍ « بإضافة » َمْيسُورِه « إىل : الضمة عليها ، وقد يتأيَّد ما ذكره على ضعفه ، بقراءة عبد اهللا ، فإنه قرأ 

د واملعقول ، وهذا إمنا يتمشَّى على رأي األخفش؛ إذ أثبت من املصادر للضمري ، وهو مصدٌر على مفعول؛ كاجمللو
  .زنة مفعول ، ومل يثبته سيبويه 

مفعلةٌ من اليسر ، واليسار الذي هو ضدُّ اإلعسار ، وهو تيسر املوجود من املال ومنه يقال أيسر : » واملَْيسََرةُ « 
  .الغىن : فامليسرة ، واليسر ، وامليسور صار إىل حالة وجود املال : الرجل ، فهو موسٌر ، أي 

  »وإن كان ذو عسرة « فصل يف سبب نزول 
ُمونَ َوالَ فَإِن لَّْم َتفَْعلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَْربٍ مَِّن اهللا َوَرُسوِلِه َوإِنْ ُتبُْتْم فَلَكُْم ُرؤُوُس أَمَْواِلكُْم الَ َتظِْل{ : ملا نزل قوله 

بل نتوب إىل اهللا ، فإنه ال طاقة لنا حبرب اهللا ورسوله ، : قال بنو عمرو الثَّقفي ]  ٢٧٩: البقرة [ } ُتظْلَُمونَ 
أخِّرونا إىل أن تدرك الغالَّت ، فأبوا أن يؤخروا؛ فأنزل اهللا : فرضوا برأس املال ، فشكى بنو املغرية العسرة ، وقالوا 

أَْنِظرُوه إىل : ، يعن } فََنِظَرةٌ إىل مَْيَسَرةٍ { الدَّين معسراً ،  يعين وإن كان الذي عليه} َوإِن كَانَ ذُو ُعسَْرٍة { : تعاىل 
  .اليسار ، والسَّعة 

  فصل يف بيان حكم اإلنظار
هل هو خمتصٌّ بالربا ، أو عامٌّ يف كل دين؟ فقال ابن عباس ، وشريح ، والضحاك ، : اختلفوا يف حكم اإلنظار 

إنه معسٌر ، فقال شريح : ر عن شريح أنَّه أمر حببس اخلصم ، فقيل له اآلية يف الربا ، وذك: والسدي ، وإبراهيم 
 ٥٨: النساء [ } إِنَّ اهللا َيأُْمُركُمْ أَن ُتؤدُّواْ األمانات إىل أَْهِلَها { إمنا ذلك يف الربا ، واهللا تعاىل قال يف كتابه العزيز 

. [  
  .ومل يقل ذا عسرة } ذُو ُعْسَرةٍ { : ه تعاىل إهنا عامَّة يف كل دين؛ لعموم قول: وقال مجاعة منهم جماهد 

  فصل
هو أالَّ جيد يف ملكه ما يؤدِّيه بعينه ، وال يكون له ما لو باعه ، ألمكنه أداء الدَّين من مثنه خارجاً عن : واإلعسار 

ٍة لصالهتم ودفع مسكنه وثيابه ، وال جيوز أن حيبس من مل جيد إالَّ قوت يوم لنفسه وعياله ، وما ال بدَّ هلم من كسو
  .الربد واحلرِّ عنهم 

  إذا كان قوّياً ، هل يلزمه أن يؤاجر نفسه من صاحب الدَّين ، أو غريه؟: واختلفوا 
  .يلزمه ذلك ، كما يلزمه إذا احتاج لنفسه ، أو لعياله : فقال بعضهم 
ين ، هل يلزمه قبوله واألداء ، أو ال ال يلزمه ذلك ، واختلفوا أيضاً إذا بذل للمعسر ما يؤدِّي به الدَّ: وقال بعضهم 

  .يلزمه؟ فأما من له بضاعة كسدت عليه فواجٌب عليه أن يبيعها بالنقصان إن مل يكن إالَّ ذلك ، ويؤدِّيه يف الدَّين 
  فصل يف حترمي حبس املعسر



اره إىل يساره ، فإن حرم عليه حبسه ، وأن يطالبه مبا له عليه ووجب عليه إنظ -إذا علم اإلنسان أنَّ غرمية معسٌر 
ارتاب يف إعساره ، جاز له حبسه إىل أن يظهر إعساره ، فإذا ادَّعى اإلعسار وكذَّبه الغرمي ، فإن كان الدَّين عن 
عوضٍ ، كالبيع ، والقرض ، فال بدَّ له من إقامة البيِّنة على أنَّ ذلك العوض قد هلك ، وإن كان الدَّين عن غري 

  .ق ، والضَّمان؛ فالقول قول املعسر؛ ألن األصل الفقر وعلى الغرمي إقامة البينة عوض كاإلتالف ، والصَّدا
  فصل

  .هذه اآلية ناسخةٌ ملا كان يف اجلاهلية من بيع من أعسر : قال بعض العلماء : قال املهدويُّ 
  .أمر به يف صدر اإلسالم  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنَّ النيب : وحكى مكيٌّ : قال القرطيبُّ 

  .فهو نسٌخ ، وإالَّ فليس بنسخ  -صلى اهللا عليه وسلم  -فإن ثبت ِفْعلُ النيب : قال ابُن عطية 
كان احلرُّ يباع يف الدَّين أول اإلسالم ، إذا مل يكن له مالٌ يقضيه عن نفسه؛ حىت نسخ اهللا ذلك : قال الطَّحاوي 

  .} ةٍ َوإِن كَانَ ذُو ُعْسَرٍة فََنِظَرةٌ إىل مَْيَسَر{ : بقوله 
حدثنا زيد ابن أسلم عن ابن البيلماينّ ، عن : واحتجُّوا مبا رواه الدَّارقطينُّ من حديث مسلم بن خالد الزَّجني ، قال 

فلم يصب يل  -صلى اهللا عليه وسلم  -ديٌن فذهب إىل رسول اهللا  -أو قال  -كان لرجلٍ علّي مالٌ : سرَّقٍ ، قال 
؛ أخرجه البزَّار بإسناد طويل ، ومسلم بن خالد الزجني ، وعبد الرمحن البيلماين ال ماالً ، فباعين منه ، أو باعين له

  .حيتجُّ هبما 

وأصل . بتثقيلها : بتخفيف الصاد ، والباقون : وقرأ عاصم » خري « مبتدأ وخربه } َوأَن َتَصدَّقُواْ { : قوله 
إمَّا األوىل ، وإمَّا الثانية ، وتقدَّم حتقيق : اءين تتصدَّقوا ، فحذف عاصٌم إحدى الت: القراءتني واحٌد؛ إذ األصل 

وحذف مفعول التصدُّق . » َتَتَصدَّقوا « : اخلالف فيه ، وغريه أدغم التاء يف الصاد ، وهبذا األصل قرأ عبد اهللا 
خره؛ إالَّ كان له بِكُلِّ الَ َيِحلُّ َدْيُن َرجلٍ ُمْسلم ، فيؤ« :  -صلى اهللا عليه وسلم  -باإلنظار؛ لقوله : للعلم به ، أي 

وهذا ضعيٌف؛ ألن اإلنظار ثبت وجوبه باآلية ، فال بد من محل هذه اآلية على فائدٍة جديدٍة ، وألن » َيْومٍ صدقةٌ 
برأس املال على الغرمي ، إذ ال يصحُّ التصدق به على : وقيل . إمنا يليق باملندوب ، ال بالواجب » َخْيٌر لكُمْ « قوله 

  ] . ٢٣٧: البقرة [ } َوأَن تعفوا أَقَْرُب للتقوى { : ه تعاىل غريه؛ كقول
  .خربه » خٌري لكم « بتأويل مصدرٍ مبتدأ ، و » اَنْ َتَصدَّقُوا « جوابه حمذوٌف ، و } إِن كُْنُتمْ َتْعلَُمونَ { : قوله 

  »يوماً « ونصب » تعلمون « فصل يف تقدير مفعول 
  :وجوه فيه » َتْعلَُمونَ « وتقدير مفعول 

  .إن كنتم تعلمون أنَّ هذا التصدُّق خري لكم إن عملتموه : أحدها 
  .إن كنتم تعلمون فضل التصدُّق على اإلنظار والقبض : الثاين 

  .إن كنتم تعلمون أنَّ ما يأمركم به ربُّكم أصلح لكم : الثالث 

  ) ٢٨١(نَفْسٍ َما كََسَبْت َوُهمْ لَا ُيظْلَُمونَ  َواتَّقُوا َيْوًما تُْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ

على املفعول به ، ال على الظرف؛ ألنه ليس » َيْوماً « اآلية انتصب قوله } واتقوا َيْوماً ُتْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اهللا { : قوله 
فَكَْيَف َتتَّقُونَ إِن { : مل الصاحل ، ومثله املعىن واتَّقوا يف هذا اليوم ، لكن املعىن تأهَّبوا للقائه ، مبا تقدِّمون من الع

كيف تتقون هذا اليوم الذي هذا وصفه ، مع الكفر باهللا : أي ]  ١٧: املزمل [ } كَفَْرُتْم َيوْماً َيْجَعلُ الولدان ِشيباً 



  .تعاىل 
  فصل يف آخر ما نزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من القرآن

 -وذلك ألنه  -صلى اهللا عليه وسلم  -هذه آخر آيةٍ نزلت على رسول اهللا  -عنهما رضي اهللا  -قال ابن عباس 
وهي آية الكاللة مث نزلت ، وهو واقٌف ]  ١٧٢: النساء [ } َوَيْسَتفُْتوَنَك { ملا حجَّ نزلت  -عليه الصَّالة والسَّالم 

 -فقال جربيل } واتقوا َيْوماً ُتْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اهللا {  مث نزل]  ٣: املائدة [ } اليوم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُمْ { بعرفة 
صلى اهللا عليه  -يا حممد ضعها على رأس مائتني ومثانني آية من سورة البقرة ، وعاش رسول اهللا  -عليه السالم 

  .بعدها أحداً ومثانني يوماً ، وقيل أحداً وعشرين يوماً  -وسلم 
  .تسع ليالٍ : وقال ابن جريجٍ 

ثالث ساعاٍت ، ومات يوم االثنني ، لليلتني خلتا من شهر ربيع األول ، : سبع ليالٍ ، وقيل : ال سعيد بن جبري وق
  .حني زاغت الشمس ، سنة إحدى عشرة من اهلجرة 

  .أية الرِّبا  -صلى اهللا عليه وسلم  -آخر آيةٍ نزلت على رسول اهللا : وقال الشعيب ، عن ابن عباس 
بفتح » َتْرجُِعونَ « : وقرأ أبو عمرو . هذه اجلملة يف حملِّ نصبٍ؛ صفةً للظرف : } ْرَجُعونَ ِفيِه ُت{ : قوله تعاىل 

. بياء الغيبة؛ على االلتفات » َيْرجُِعون « : وقرأ احلسُن . التاء؛ مبنياً للفاعل ، والباقون بَضمِّ التَّاِء مبنياً للمفُعولِ 
َرفََق باملؤمنَني عن أنْ يواجَِهُهم بذكر الرَّْجَعة ، إذ هي ممَّا تتفطَّر هلا القلوب ، فقال كأنَّ اَهللا تعاىل « : قال ابن جنِّي 

  .» يَْرجُِعون : مث رجع يف ذكر الرجعة إىل الغيبة ، فقال « واتَّقُوا » : هلم 
  .واعلم أنَّ الرجوع الزٌم ومتعدٍّ ، وعليه خرِّجت القراءتان 

  فصل يف املراد باليوم
عبارةٌ عن زماٍن خمصوصٍ ، وذلك ال يتَّقى؛ إنَّما يتقى ما حيدث فيه من الشِّدة ، واألهوال ، : اليوم : ضي قال القا

} واتقوا َيْوماً { : واتقاء تلك األهوال ال ميكن إالَّ يف دار الدُّنيا مبجانبة املعاصي ، وفعل الواجبات؛ فصار قوله 
  .يتضمن األمر جبميع أنواع التكليف 

  .املراد هبذا اليوم احملذَّر منه هو يوم القيامة : ور العلماء قال مجه
  .واألول أصحُّ : وقيل يوم املوت ، قال ابن عطية 

  فصل
اعلم أنَّ الرجوع إىل اهللا ليس املراد منه ، ما يتعلق باملكان واجلهة؛ فإن ذلك حمالٌ على اهللا تعاىل ، وليس املراد 

  :م أينما كانوا ، لكن كل ما يف القرآن من الرجوع إىل اهللا ، فله معنيان الرجوع إىل علمه ، وحفظه؛ فإنه معه
كوهنم يف بطون أمَّهاهتم ال ميلكون نفعهم ، وال ضرَّهم؛ بل : أن اإلنسان له ثالثة أحوالٍ مرتَّبني ، فاألوىل : األول 

  .املتصرف فيهم ليس إالَّ اهللا تعاىل 

تكفل بإصالح أحواهلم يف أوَّل األمر األبوان ، مث بعد ذلك ، يتصرف بعد خروجهم من البطون ، فامل: والثانية 
  .بعضهم يف بعض ، يف حكم الظاهر 

بعد املوت وهناك ال يتصرف فيهم إالَّ اهللا تعاىل ، فكأنه بعد اخلروج عن الدنيا عاد إىل احلالة اليت كان : الثالثة 
  .اهللا عليها قبل الدخول يف الدنيا ، فهذا معىن الرجوع إىل 

  .أن املراد يرجعون إىل ما أعدَّ اهللا هلم من ثوابٍ ، وعقابٍ : املعىن الثاين 
فََمن َيْعَملْ { : أنَّ املكلف يصل إليه جزاء عمله بالتمام ، كما قال : معناه } ثُمَّ توىف كُلُّ َنفْسٍ مَّا كََسَبْت { : قوله 



َوإِن كَانَ ِمثْقَالَ َحبٍَّة مِّْن { : ، وقال ]  ٨،  ٧: الزلزلة [ } ثْقَالَ ذَرٍَّة شَّراً يََرُه ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخيْراً يََرُه َوَمن َيْعَملْ ِم
  ] . ٤٧: األنبياء [ } َخرَْدلٍ أَتَْيَنا بَِها وكفى بَِنا َحاِسبَِني 

  :وجهان } مَّا كََسَبتْ { : ويف تأويل قوله 
  .جزاء ما كسبت : فيه حذٌف تقديره : أحدمها 

ذلك اجلزاء وهذا أوىل؛ ألنه ال : معناه } مَّا كَسََبْت { أنَّ املكتسب إنَّما هو اجلزاء يف األصل ، فقوله : لثاين وا
  .حيتاج إىل اإلضمار 

ومجع اعتباراً باملعىن ، وأعاد الضمري عليها أوالً مفرداً يف » كلِّ َنفْسٍ « مجلة حالية من } َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ { : قوله 
اعتباراً باللفظ ، وقدِّم اعتبار اللفظ؛ ألنه األصل ، وألنَّ اعتبار املعىن وقع رأس فاصلة؛ فكان تأخريه » كََسَبْت « 

  .أحسن 
على القراءة بالياء ، وجيوز أن يكون حاالً منه » يُْرَجُعون « : وََيجُوُز أن يكون حاالً من الضمري يف : قال أبو البقاء 

حىت إِذَا كُنُتْم ِفي الفلك { : بالتاء ، على أنَّه خروج من اخلطاب إىل الغيبة؛ كقوله تعاىل على القراءة  -أيضاً  -
  .وال ضرورة تدعو إىل ذلك : ، قال شهاب الدين ]  ٢٢: يونس [ } َوَجَرْيَن بِهِم 

من باب } َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ { : فهم منه عدم الظلم ، فيكون قوله } توىف كُلُّ َنفْسٍ مَّا كََسَبْت { ملا قال : فإن قيل 
  .التكرير 

دلَّ على إيصال العذاب إىل الكفار والفسَّاق ، فكان } توىف كُلُّ َنفْسٍ مَّا كََسَبْت { أنه تعاىل ملا قال : فاجلواب 
أن العبد : ىن واملع} َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ { : كيف يليق بأكرم األكرمني تعذيب عبيده؟ فأجاب بقوله : لقائلٍ أن يقول 

  .هو الذي ورط نفسه؛ ألن اهللا تعاىل مكَّنه ، وأزاح عذره ، فهو الذي أساء إىل نفسه 
وهذا اجلواب إنَّما يستقيم على أصول املعتزلة ، وأمَّا على أصولنا ، فاهللا سبحانه مالك اخللق ، يتصرف يف ملكه 

  .كيف شاء ، وأراد؛ فال يكون ظلماً 

َب كَاِتٌب أَنْ َيكُْتبَ آَمُنوا إِذَا َتَداَيْنُتمْ بَِدْينٍ إِلَى أََجلٍ ُمَسمى فَاكُْتبُوُه َولَْيكُْتْب َبْيَنكُْم كَاِتٌب بِالَْعْدلِ َولَا يَأْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن
َولَا يَْبَخْس ِمْنُه َشْيئًا فَإِنْ كَانَ الَِّذي َعلَْيِه الَْحقُّ كََما َعلََّمُه اللَُّه فَلَْيكُْتْب َولُْيْمِللِ الَِّذي َعلَْيِه الَْحقُّ َولَْيتَّقِ اللََّه َربَُّه 

ِمْن رِجَاِلكُْم فَإِنْ لَْم َيكُوَنا َسِفيًها أَوْ َضِعيفًا أَْو لَا َيْسَتِطيعُ أَنْ ُيِملَّ ُهَو فَلُْيْمِللْ َوِليُُّه بِالَْعْدلِ وَاْسَتشْهِدُوا َشهِيَدْينِ 
َهَداُء إِذَا َرأََتاِن ِممَّْن تَْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداِء أَنْ َتِضلَّ إِْحَداُهَما فَُتذَكَِّر إِْحَداُهَما الْأُْخَرى َولَا َيأَْب الشَُّرُجلَْينِ فََرُجلٌ َواْم

َوأَقَْوُم ِللشََّهاَدِة وَأَدَْنى أَلَّا َترَْتابُوا إِلَّا  َما ُدُعوا َولَا َتْسأَُموا أَنْ َتكُْتُبوُه صَِغًريا أَْو كَبًِريا إِلَى أََجِلِه ذَِلكُْم أَقَْسطُ عِْنَد اللَِّه
َتبَاَيعُْتْم َولَا ُيضَارَّ كَاِتٌب وَلَا أَنْ َتكُونَ ِتجَاَرةً َحاِضَرةً ُتِديرُوَنَها َبْيَنكُْم فَلَْيَس َعلَْيكُمْ ُجنَاٌح أَلَّا َتكُْتُبوَها وَأَْشهِدُوا إِذَا 

  ) ٢٨٢(فَإِنَُّه فُسُوٌق بِكُْم وَاتَّقُوا اللََّه َوُيَعلُِّمكُُم اللَُّه وَاللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم  َشهِيٌد َوإِنْ َتفَْعلُوا

  :يف كيفية النظم وجهان 
سبب  -أيضاً  -أنَّ تعاىل ملَّا ذكر اإلنفاق يف سبيل اهللا ، وهو يوجب تنقيص املال ، وذكر الرِّبا ، وهو : األول 

]  ٢٨١: البقرة [ } واتقوا َيْوماً تُْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اهللا { تم هذين احلكمني بالتهديد بقوله تنقيص املال ، وخ
أتبع ذلك بأن ندبه إىل كيفية حفظ املال احلالل ،  -والتقوى تسدُّ على اإلنسان أكثر أبواب املكاسب ، واملنافع 
وعلى ترك الرِّبا ، وعلى مالزمة التقوى ، ال يتم إالَّ  وصونه عن الفساد ، فإن القدرة على اإلنفاق يف سبيل اهللا ،

َوالَ ُتْؤتُواْ السفهآء أَْموَالَكُُم اليت َجَعلَ اهللا لَكُْم { عند حصول املال؛ فألجل هذا بالغ يف الوصيَّة حبفظ املال ، ونظريه 



  .صاحل املعاش واملعاد فحثَّ على االحتياط يف أمر األموال؛ لكوهنا سبباً مل]  ٥: النساء [ } ِقَياماً 
أنَّ ألفاظ القرآن جارية يف األكثر على االختصار ، ويف هذه اآلية : ويدلُّ على ذلك  -رمحه اهللا تعاىل  -قال القفَّال 

لَْيكُْتب بَّيَْنكُمْ َو{ : ، مث قال ثانياً } إِذَا َتدَاَينُتم بَِدْينٍ إىل أََجلٍ مُّسَمى فاكتبوه { بسطٌ شديٌد؛ أالَّ ترى أنَّه قال تعاىل 
{ : ، فكان هذا كالتِّكرار لقوله } َوالَ يَأَْب كَاِتٌب أَنْ َيكُْتَب كََما َعلََّمُه اهللا { : ، مث قال ثالثاً } كَاِتٌب بالعدل 

وهذا إعادةٌ لألمر  }فَلَْيكُْتْب { : ؛ ألنَّ العدل هو ما علَّمه اهللا ، مث قال رابعاً } َولَْيكُْتب بَّيَْنكُْم كَاِتٌب بالعدل 
كفاية عن قوله } َولَْيكُْتب بَّْيَنكُْم كَاِتبٌ بالعدل { : ويف قوله } وَلُْيْمِللِ الذي َعلَْيِه احلق { : األول؛ مث قال خامساً 

، } َيتَّقِ اهللا َربَّهُ وَلْ{ : ؛ ألنَّ الكاتب بالعدل إنَّما يكتب ما ميلُّ عليه ، مث قال سادساً } َولُْيْمِللِ الذي َعلَْيِه احلق { : 
، مث قال ثامناً } َولَْيتَّقِ اهللا َربَُّه { : ، وهذا كاملستفاد من قوله } َوالَ يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئاً { : وهذا تأكيٌد ، مث قال سابعاً 

ذَِلكُْم أَقَْسطُ { : ، مث قال تاسعاً  ، وهو أيضاً تأكيد ملا مضى} َوالَ تسأموا أَن َتكُْتُبوُه َصغِرياً أَو كَبِرياً إىل أََجِلِه { : 
، فذكر هذه الفوائد الثالثة لتلك التَّأكيدات السَّالفة ، وكلُّ ذلك يدلُّ } ِعنَد اهللا َوأَقْوُم ِللشََّهاَدِة وأدىن أَالَّ ترتابوا 

ن اإلنفاق يف سبيل اهللا ، على املبالغة يف التَّوصية حبفظ املال احلالل ، وصونه عن اهلالك؛ ليتمكن اإلنسان بواسطته م
  .من الرِّبا ، وغريه ، واملواظبة على تقوى اهللا : واإلعراض عن مساخط اهللا 

فإن اهللا تبارك وتعاىل ملا منع من الرِّبا يف اآلية » السَّلَمُ « إنَّ املراد هبذه املداينة : قال بعض املفسرين : الوجه الثاين 
آلية ، مع أنَّ مجيع املنافع املطلوبة من الرِّبا حاصلة يف السَّلم ، وهبذا قال بعض املتقدِّمة؛ أذن يف السَّلم يف هذه ا

 -سبحانه وتعاىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -ال لذَّة ، وال منفعة يوصل إيها بالطَّريق احلرام ، إال واهللا : العلماء 
  .وضع لتحصيل تلك اللَّذَّة طريقاً حالالً ، وسبيالً مشروعاً 

  فصل
  .بلغين أنَّ أحدث القرآن بالعرش آية الدَّين : سعيد بن املسيَّب  قال

  .تبايعتم بدين : داين بعضكم بعضاً ، وتداينتم : التداين تفاعل من الدَّين كتبايع من البيع ، ومعناه 

  ]الرجز : [ عاملته بدينٍ ، وسواء كنت معطياً ، أم آخذاً؛ قال رؤبة : داينت الرجل أي : يقال 
  فََمطلَْت َبْعضاً وَأَدَّْت بَْعضَا... َداَيْنتُ أَْرَوى َوالدُُّيونُ تُقَْضى  -١٢٧٧
  .أخذت منه بدين ففرَّقوا بني فعل وأفعل : إذا بعته بدينٍ ، وأدنته أنا : دنت الرجل : ويقال 

أو دنانري أو قال أهل اللغة القرض غري الدين؛ ألنَّ القرض أن يقرض الرجل اإلنسان دراهم : قال ابن اخلطيب 
أدَّان إذا باع سلعته : حباً أو متراً وما أشبه ذلك ، وال جيوز فيه األجل ، والدَّين جيوز فيه األجل ويقال من الّدين 

  ]الطويل : [ بثمن إىل أجلٍ ، ودان يدين إذا أقرض ودان إذا استقرض؛ وأنشد األمحر 
  َمَصارَع قَْومٍ الَ َيِديُنونَ ُضيَّعِ ...َنِديُن َويَقِْضي اُهللا عنَّا َوقَْد َنَرى  -١٢٧٨

  فصل يف بيان إباحة السلف
أشهد أن السَّلف املضمون إىل : ملا حرم اهللا تعاىل الرِّبا؛ أباح السَّلف ، وقال :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس 

ذَا َتَدايَنُتم بَِدْينٍ إىل أََجلٍ مَُّسمى ياأيها الذين آمنوا إِ{ : أجل مسّمى ، قد أحلَّه اهللا يف كتابه ، وأذن فيه مثَّ قال 
  .} فاكتبوه 

قدم املدينة وهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -نزلت يف السَّلف؛ ألن النيب :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس 
ِفي كَْيلٍ َمْعلُومٍ ،  َمْن أَْسلََف؛ فَلُْيْسِلْف« :  -صلى اهللا عليه وسلم  -يسلفون الثِّمار السَّنتني ، والثَّالث؛ فقال 

  .» َوَوْزٍن َمْعلُومٍ ، إىل أََجلٍ َمْعلُومٍ 



املراد القرض ، وهو ضعيف؛ ألن القرض ال يشترط فيه األجل واآلية فيها اشتراط األجل ، وقال : وقال آخرون 
  :أكثر املفسِّرين البياعات على أربعة أوجه 

  .ألبتة بيع العني بالعني ، وذلك ليس مبداينة : أحدها 
بقي قسمان ، ومها بيع العني بالدَّين ، وهو بيع . بيع الدَّين بالدَّين ، وهو باطلٌ ، فال يدخل حتت اآلية : والثاين 

  .وكالمها داخالن حتت هذه اآلية الكرمية » الّسلم « الشَّيء بثمن مؤجَّل ، وبيع الدَّين بالعني ، وهو املسمَّى ب 
، وحقيقتها أن حيصل من كلّ واحٍد منهما دين ، وذلك هو بيع الدَّين بالدَّين ، وهو  مفاعلة: املداينة : فإن قيل 

  .باطلٌ باالتفاق 
  .تعاملتم ، والتَّقدير تعاملتم مبا فيه دين : » َتدَاَيْنُتمْ « أنَّ املراد من : فاجلواب 
  .» بَِدْينٍ « : يدلُّ على الّدين ، فما الفائد يف قوله » َتَدايَْنُتْم « قوله : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجوه 
  :التَّداين يكون ملعنيني : قال ابن األنبارّي : أحدها 
  .فذكر الدين لتخصيص أحد املعنيني » كََما َتِديُن ُتَدانُ « : التَّداين باملال؛ والتَّداين مبعىن اجملازاة من قوهلم : أحدمها 

إذ لو مل يذكر ، } فاكتبوه { ين؛ لريجع الضمري إليه يف قوله تبارك وتعاىل وإنَّما ذكر الدَّ: قال الزَّخمشريُّ : الثاين 
  .فاكتبوا الدُّين : لوجب أن يقال 

أي دين كان من قليلٍ ، أو كثريٍ من قرضٍ ، أو سلمٍ ، أو بيع دين إىل : ذكره ليدلّ به على العموم ، أي : الثالث 
  .أجل 

  كيد كقوله تبارك وتعاىلأنَّه تبارك وتعاىل ذكره للتَّأ: الرابع 

  ] . ٣٨: األنعام [ } َوالَ طَاِئرٍ َيِطريُ بَِجَناَحْيهِ { : وقوله ]  ٣٠: احلجر [ } فََسَجَد املالائكة كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ { 
اطلٌ ، فلو إنَّ املداينة مفاعلة ، وهي تتناول بيع الدَّين بالدَّين وهو ب:  -رمحه اهللا تعاىل  -قال ابن اخلطيب : اخلامس 

قال إذا تداينتم لبقي النص مقصوراً على بيع الدين بالدين وهو باطلٌ ، فلو قال إذا تداينتم لبقي النص مقصوراً 
إذا تداينتم تدايناً حيصل فيه دين : كان املعىن } إِذَا َتَدايَنُتم بَِدْينٍ { : على بيع الدين بالدين وهو باطل فلما قال 

يع الّدين بالدين ، ويبقى بيع العني بالّدين أو بيع الّدين بالعني ، فإن احلاصل يف كلِّ واحدٍ واحد وحينئٍذ خيرج عن ب
  .منهما دين واحد ال غري 

ال تفيد العموم ، واملراد من اآلية العموم؛ ألن املعىن كلَّما تداينتم بدين فاكتبوه فلم » إذَا « إن كلمة : فإن قيل 
  .} دَاَينُتم إِذَا َت{ : عدل عن كلما وقال 

، وإن كانت ال تقتضي العموم إال أنَّها ال متنع من العموم ، وها هنا قام الدَّليل على أنَّ » إِذَا « أنَّ كلمة : فاجلواب 
ذَِلكُمْ أَقَْسطُ ِعنَد اهللا { : املراد هو العموم؛ ألنه تعاىل بني العلَّة يف األمر بالكتابة يف آخر اآلية ، وهي قوله تعاىل 

واملعىن إذا وقعت املعاملة بالّدين ، ومل يكتب فالظَّاهر أنه تنسى الكيفيَّة فربَّما } أَقْوُم ِللشََّهاَدِة وأدىن أَالَّ ترتابوا َو
توهم الزِّيادة ، فطلب الزِّيادة ظلماً ، وربَّما توهم النُّقصان ، فترك حقَّه من غري محد وال أجر ، فأمَّا إذا كتب كيفيَّة 

من من هذه احملذورات ، فلمَّا دلَّ النَّصُّ على أن هذا هو العلَّة ، وهي قائمةٌ يف الكلّ كان احلكم أيضاً الواقعة أ
  .حاصالً يف الكلِّ 

صفة } مُّسَمى { متعلِّق بتداينتم ، وجيوز أن يتعلَّق مبحذوٍف على أنه صفة لدين ، و : } إىل أََجلٍ { : قوله تعاىل 
  .الصفة املؤولة على الصَّرحية ، وهو ضعيٌف ، فكان الوجه األول أوجه  لدين ، فيكون قد قدَّم



يف اللغة هو الوقت املضروب النقضاء األمد ، وأجل اإلنسان هو الوقت النقضاء عمره ، وأجل الّدين : واألجل 
  .نقيض العاجل : واآلجل أجل الشَّيء بأجل أجوالً إذا تأخَّر ، : لوقت معيَّن يف املستقبل ، وأصله من التَّأخري يقال 

  املداينة ال تكون إال مؤجلة ، فما فائدة ذكر األجل املداينة؟: فإن قيل 
ليعلم أنَّ من حقّ } مَُّسمى { والفائدة ف يقوله } مَُّسمى { إنَّما ذكر األجل ليمكنه أن يصفه بقوله : فاجلواب 

هر ، واأليَّام ، فلو قال إىل احلصاد ، أو إىل الدياس ، أو إىل كالتَّوقيت بالسَّنة ، واألش] معلوماً [ األجل أن يكون 
  .رجوع قدوم احلاج؛ مل جيز لعدم التَّسمية 

  .منقلبةٌ عن ياٍء ، تلك الياء منقلبةٌ عن واو؛ ألنه من التَّسمية ، وقد تقدَّم أنَّ املادَّة من مسا يسمو » ُمسَمى « وألف 
  فصل

يع ، ويف الّسلم حبيث ال يكون لصاحب احلّق الطلب قبل حمله ، ويف القرض ، ال يلزم واألجل يلزم يف الثَّمن يف الب
  .األجل عن أكثر أهل العلم 

  .شروط الّسلم تسعة ، سّتة يف املسلم فيه ، وثالثة يف رأس مال الّسلم : قال القرطيب 

وفاً ، وأن يكون األجل معلوماً ، وأن يكون أمَّا السِّتَّة اليت يف املسلم فيه فأن يكون يف الذِّمَّة ، وأن يكون موص
األجل معلوماً ، وأن يكون مؤّجالً ، وأن يكون عام الوجود عند األجل ، وأمَّا الثالثة اليت يف رأس مال السلم ، فأن 

  .يكون معلوم اجلنس ، معلوم املقدار ، وأن يكون نقداً 
  .» بَِدْينٍ « الضَّمري يعود على } فاكتبوه { : قوله 

  صلف
  :أمر اهللا تعاىل يف املداينة بأمرين 

  .} فاكتبوه { : الكتابة بقوله : أحدمها 
، وفائدة الكتابة واإلشهاد أنَّ دخول األجل تتأّخر } واستشهدوا شَهِيَدْينِ مِّن رَِّجاِلكُمْ { : بقوله . اإلشهاد : الثاين 

سبب حلفظ املال من اجلانبني ، ألنَّ صاحب الّدين إذا علم  فيه املطالبة ، ويتخلَّله النِّسيان ويدخله اجلحد ، فالكتابة
أنَّ حقّه مقّيد بالكتابة ، واإلشهاد حتذر من طلب زيادة ، ومن تقدمي املطالبة قبل حلول األجل ، واملديون حيذر من 

  .اجلحد ، ويأخذ قبل حلول الّدين يف حتصيل املال ليتمكن من أدائه وقت احللول 
  فصل

ظاهر األمر النَّدب ، ال إشكال عليهم ، واختلف القائلون بأن ظاهر األمر الوجوب ، فقال عطاء ، القائلون بأن 
يشهد ، ولو على : وابن جريج والنَّخعي بوجوب الكتابة ، وهو اختيار حممد بن جرير الطَّربي ، قال النَّخعي 

  .ُدسَْتجِة بَقْلٍ 
هور املسلمني يف مجيع ديار املسلمني يبيعون باألمثان املؤجَّلة من غري هذا أمر ندب؛ ألّنا نرى مج: وقال مجهور الفقهاء 

{ : وقال تعاىل . كتابة ، وال إشهاد ، وذلك إمجاٌع على عدم وجوهبا ، وألنَّ يف إجياهبا حرٌج شديٌد ، ومشقَّة عظيمةٌ 
  ] . ٧٨: احلج [ } َوَما َجَعلَ َعلَْيكْم ِفي الدين ِمْن َحَرجٍ 

  .» بُِعثُْت باحلنِيِفيَِّة السَّْهلَِة السَّْمَحِة « : عليه وسلم  وقال صلى اهللا
فَإِنْ أَِمَن بَْعُضكُم َبْعضاً فَلُْيَؤدِّ الذي { : كانا واجبني مثّ نسخا بقوله : وقال احلسن ، والشَّعيبُّ ، واحلكم بن عتيبة 

  ] . ٢٨٣: البقرة [ } اؤمتن أَمَاَنَتُه 
فَإِنْ أَِمَن { : إن شاء أشهد ، وإن شاء مل يشهد ، أال تسمع قوله تعاىل : عنها فقال سألت احلسن : وقال التيمي 



  ] . ٢٨٣: البقرة [ } َبْعُضكُم بَْعضاً 
  فصل

  :ملا أمر اهللا تعاىل بكتابة هذه املداينة؛ اعترب يف الكتابة شرطني 
} فاكتبوه { : وذلك أنَّ قوله تعاىل } كَاِتٌب بالعدل َولَْيكُْتب بَّْيَنكُْم { : أن يكون الكاتب عدالً لقوله : األولَّل 

ظاهره يقتضي أنَّه جيب على كلِّ أحدٍ أن يكتب ، لكن ذلك غري ممكنٍ ، فقد يكون ذلك اإلنسان غري كاتب ، 
والسارق والسارقة { : ال بدَّ من حصول هذه الكتابة وهو كقوله تعاىل : ، أي } فاكتبوه { : فصار معىن قوله 

فإن ظاهره ، وإن كان يقتضي خطاب الكلّ هبذا الفعل ، إالَّ أنَّا علمنا أنَّ ]  ٣٨: املائدة [ } وا أَْيِدَيُهَما فاقطع
  .املقصود منه أنَّه ال بدَّ من حصول قطع اليد من إنسان واحد ، إمَّا اإلمام ، أو نائبه أو املوىل ، فكذا ها هنا 

فإنَّه يدلُّ على أنَّ املقصود حصول الكتابة من أيّ } بَّْيَنكُْم كَاِتبٌ بالعدل  َولَْيكُْتب{ : ويؤكِّد هذا قوله تعاىل 
  .سخصٍ كان 

  :فيه أوجٌه } بالعدل { : قوله 
ليكتب باحلقِّ : فليكتب ، أي : بالَعْدلِ متعلِّق بقوله « : قال أبو البقاء . أن يكون اجلارُّ متعلّقاً بالفعل قبله : أحدها 

  .» بسبب العدل : ليكتب عادالً ، وجيوز أن يكون مفعوالً به أي : حاالً ، أي  ، فيجوز أن يكون

يريد التعلق املعنوي؛ ألنَّه قد جوَّز فيه بعد ذلك أن يكون حاالً ، وإذا » بالعدلِ ُمَتَعلٌِّق بقوله فَلَْيكُْتب « : قوله أوالً 
  .كان حاالً تعلَّق مبحذوف ال بنفس الفعل 

  .يعين فتتعلق الباء حينئٍذ بنفس الفعل » أن يكون مفعوالً وجيوُز « : وقوله 
كاتٌب مأمونٌ على ما َيكُْتب : ُمَتَعلٌِّق بكاتب صفةً له ، أي « : قال الزَّخمشريُّ . » كَاِتب « أن يتعلَّق ب : والثاين 

، وليست « ولَْيكُْتْب » : بقوله  والَباُء متعلِّقةٌ« : وقال ابن عطيَّة . ، وهو كما تقدَّم يف تأويل قول أيب البقاء » 
  .» ؛ ألنه كان يلزم أالَّ يكتب وثيقةً إال العدل يف نفسه ، وقد يكتبها الّصيبُّ والعبد « كَاِتٌب » متعلِّقة بقوله 

  .فليكتب بينكم كاتب بالعدل : أن تكون الباء زائدةٌ ، تقديره : الثالث 
  فصل يف معىن العدل

  :يف تفسري العدل وجوه 
  .أن يكتب حبيث ال يزيد ، وال ينقص عنه ، ويكتب حبيث يصلح أن يكون حجَّة له عن احلاجة إليه : دها أح

ال خيصّ أحدمها باالحتياط له دون اآلخر ، بل يكتبه حبيث يكون كل واحد من اخلصمني آمناً من متكن : وثانيها 
  .اآلخر من إبطال حقّه 

ون ما يكتبه مّتفقاً عليه بني أهل العلم ، حبيث ال جيد قاضٍ من قضاة العدل أن يك: قال بعض الفقهاء : ثالثها 
  .املسلمني سبيالً إىل إبطاله على قول بعض اجملتهدين 

أن حيترز عن األلفاظ اجململة املتنازع يف املراد هبا ، فهذه األمور ال ميكن رعايتها إالَّ إذا كان الكاتب فقيهاً : ورابعها 
  .دين ، أديباً ممّيزاً بني األلفاظ املتشاهبة عارفاً مبذاهب اجملته

وهذا ظاهره هني الكاتب عن االمتناع عن الكتابة وإجياب الكتابة على كل من كان } َوالَ يَأَْب كَاِتبٌ { : قوله 
ة ، فاألوىل أن أنَّ اهللا تعاىل ملَّا علمه الكتابة وشرفه مبعرفة أحكام الشَّريع: كاتباً ، وهذا على سبيل اإلرشاد ، واملعىن 

[ } وَأَْحِسن كََمآ أَْحَسَن اهللا إِلَْيكَ { : يكتب حتصيالً ملهّم أخيه املسلم شكراً لتلك النِّعمة ، فهو كقوله تعاىل 
  ] . ٧٧: القصص 



هو فرض كفاية ، فإن مل يوجد من يكتب غريه وجب عليه الكتابة ، وإن وجد غريه؛ وجبت الكتابة : وقال الشعيب 
  .نهم على واحد م

  .} َوالَ ُيَضآرَّ كَاِتٌب َوالَ شَهِيدٌ { : كانت الكتابة واجبة على الكاتب ، مثَّ نسخت بقوله تعاىل : وقيل 
أنَّه بتقدير أنه يكتب ، فالواجب أن يكتب كما علَّمه : متعلِّق اإلجياب ، هو أن يكتب كما علمه اهللا ، يعين : وقيل 

  .وال يدرج فيه قيداً ُيخلّ مبقصود اإلنسان  اهللا ، وال خيلّ بشرط من الّشرائط ،
  .ال يأب الكتابة : مفعولٌ به ، أي } أَنْ َيكُْتَب { : قوله 
على أنه نعٌت ملصدر حمذوف ، أو حالٌ من ضمري } أَنْ َيكُْتبَ { : جيوز أن يتعلَّق بقوله } كََما َعلََّمُه اهللا { : قوله 

الكتب مثل ما علَّمه اهللا : يكتب كتابةً مثل ما علَّمه اهللا ، أو أن يكتبه أي  أن: املصدر على رأي سيبويه ، والتقدير 
.  

  .» فَلَْيكُْتْب « : وجيوز أن يتعلَّق بقوله 
وهو قلق ألجل الفاء : قال شهاب الدين رمحه اهللا تعاىل » فَلَْيكُْتْب : والظّاهر تعلُّق الكاف بقوله « : قال أبو حيَّان 

فليكتب كما علمه اهللا ، وال حيتاج إىل تقدمي ما : ، لكان النَّظم » فَلَْيكُْتْب « : متعلِّقاً بقوله  ، وألجل أنه لو كان
  .هو متأخٌر يف املعىن 

أيُّ فرقٍ بني الوجهني؟ قلت : فإِنْ قلت «  -» فَلَْيكُْتبْ « بعد أن ذكر تعلُّقه بأن يكتب ، وب  -وقال الزَّخمشريُّ 
فليكتب تلك الكتابة ال يعدل عنها ] : له [ فقد هنى عن االمتناع من الكتابة املقيَّدة ، مث قيل إن علَّقته بأن يكتب : 

. » فقد هنى عن االمتناع من الكتابة على سبيل اإلطالق ، مث أمر هبا مقّيدةً « فَلَْيكُْتْب » : ، وإن علَّقته بقوله 
، } كََما َعلََّمُه اهللا فَلَْيكُْتْب { : الكالم ، مث قال بعده فال يأب كاتٌب أن يكتب ، وها هنا متَّ : فيكون التقدير 

  .فيكون األول أمراً بالكتابة مطلقاً ، مث أردفه باألمر بالكتابة اليت علمه اهللا إيَّاها 
وحيتمل « :  -رمحه اهللا  -قال ابن عطّية . ال يأب ، وتكون الكاف حينئٍذ للتعليل : وجيوز أن تكون متعلقةً بقوله 

كما أنعم اهللا عليه بعلم الكتابة ، فال يأب هو ، : من املعىن ، أي « وال يأْبَ » متعلّقاً مبا يف قوله « كما » أن يكون 
قال » وهو خالف الظاهر ، وتكون الكاف يف هذا القول للتعليل « : قال أبو حيَّان . » وليفضل كما أفضل عليه 

: جيوز أن تكون للتعليل أيضاً ، أي » فليكتب « : متعلقةً بقوله  وعلى القول بكوهنا: شهاب الدين رمحه اهللا 
  .فألجل ما علَّمه اهللا فليكتب 

وقد قرأ . يف كِتف ، إجراًء للمنفصل جمرى املّتصل » كَْتف « : بتسكني الالم كقوله » فَلَْيكُْتْب « : وقرأ العامة 
  .احلسن بكسرها وهو األصل 

الفكُّ وهو لغة احلجاز وبين أسد ، : أملَّ ميلُّ ، فلمَّا سكن الثاين جزماً جرى فيه لغتان  أمٌر من» ولُْيْمِلل « : قوله 
  .واإلدغام وهو لغة متيم ، وقيس ، ونزل القرآن باللُّغتني 

أملل عليه :  وكذا إذا سكن وقفاً حنو]  ٥: الفرقان [ } فَهَِي متلى َعلَْيِه ُبكَْرةً وَأَصِيالً { : قال تعاىل يف اللغة الثانية 
  .» َمْن يَْرَتِدْد ، ويرتدَّ « : وأملَّ ، وهذا مطَّرد يف كل مضاعٍف ، وسيأيت حتقيق هذا إن شاء اهللا تعاىل عند قراءَتْي 

الطويل : [ أملَّ ميلُّ إمالالً ، وأملى ، ميلي إمالًء؛ ومن األوىل قوله : باإلدغام ، ويقال » َولْيُِملَّ « : وقرئ هنا شاذّاً 
[  

  أََملَّ َعلَْيَها بِالبِلَى املَلَواِن... أَالَ َيا ِدَياَر احلَيِّ بِالسَُّبَعاِن  -١٢٧٩
اإلعادة مرة بعد : الياء بدلٌ من أحد املثلني ، وأصل املادتني : مها لغتان ، وقيل : أمللت وأمليت ، فقيل : ويقال 



  .أخرى 
خرب مقدٌم ، وجيوز أن يكون فاعالً باجلارِّ قبله العتماده على  »َعلَْيِه « جيوز أن يكون مبتدأٌ ، و » احلَقُّ « و 

وليملل الديَّان الكاتب ما عليه من احلقِّ ، : ومفعوله حمذوف ، أي » ُيْمِلل « املوصول ، واملوصول هو فاعل 
  .فحذف املفعولني للعلم هبما 

  .ية الكرمية أمللت عليه كذا ، ومنه اآل: إىل أحدمها فيقال » َعلَى « ويتعدَّى ب 
  فصل

اعلم أنَّ الكتابة ، وإن وجب أن خيتار هلا العامل بكيفية كتب الشُّروط والسِّجالت ، لكن ذلك ال يتّم إالَّ بإمالء من 
  .عليه احلق؛ فيدخل يف مجلة إمالئه اعترافه باحلّق يف قدره ، وجنسه وصفته ، وأجله ، وغري ذلك 

  .ال ينقص منه شيئاً : ، أي } َوالَ يَْبَخْس ِمْنُه َشْيئاً { بأن يقّر مببلغ املال ، }  َولَْيتَّقِ اهللا َربَُّه{ : مث قال 
  :وجهان » منه « جيوز يف } َوالَ يَْبَخْس ِمْنُه َشْيئاً { : قوله 

  .للحقِّ » منه « البتداء الغاية ، والضمري يف » ِمْن « أن يكون متعلقاً بيبخس ، و : أحدمها 
  .ا متعلقة مبحذوف؛ ألهنا يف األصل صفةٌ للنكرة ، فلمَّا قُدِّمت على النكرة نصبت حاالً أنَّه: والثاين 

  .إمَّا مفعول به ، وإمَّا مصدٌر : » َشيئاً « و 
خبست عينه ، فاستعري منه َبْخسُ : النَّقص ، يقال منه ، خبس زيٌد عمراً حقَّه يبخسه خبساً ، وأصله من : والبخس 

التناقص : والتباخس يف البيع . خبصه بالصَّاد : ويقال . استعارة من عور العني » َعَوْرُت َحقَّه « : احلق ، كما قالوا 
  .، ألنَّ كلَّ واحٍد من املتبايعني ينقص اآلخر حقَّه 

بني هذه األلفاظ » أو « إدخال حرف } فَإن كَانَ الذي َعلَْيِه احلق َسِفيهاً أَوْ َضِعيفاً أَوْ الَ َيْستَِطيُع أَن يُِملَّ { : قوله 
فَلُْيْمِللْ َوِليُّهُ { أنَّ الذي عليه احلّق كان متَّصفاً بإحدى هذه الصِّفات الثالثة : الثالثة يقتضي تغايرها؛ ألنَّ معناه 

وإذا ثبت تغايرها وجب محل السَّفيه على الضعيف الرَّأي النَّاقص العقل من البالغني الذين ال حيسنون } بالعدل 
ألنفسهم ، وال اإلعطاء منها أخذاً من الثَّوب السَّفيه وهو خفيف النَّسج ، والبذيء اللسان يسمى سفيهاً ،  األخذ

ألنَّه ال يكاد أن تتفق البذاءة إالَّ يف جهَّال النَّاس ، وأصحاب العقول اخلفيفة ، والعرب تسمي الضعيف العقل 
  ]السريع : [ سفيهاً؛ قال الشاعر 

  وََيجَْهل الدَّْهُر َمَع احلَاِلمِ... نْ َتْسفَهَ أَْحالَُمَنا َنَخافُ أَ -١٢٨٠
والَِّذي ال َيْسَتِطيعُ أنْ ُيملّ « والضَّعيف على الصَّغري ، واجملنون ، والشَّيخ اخلرف وهو الذين فقدوا العقل بالكلية ، 

  .من يضعف لسانه عن اإلمالء خلرسٍ ، أو جلهله مبا عليه ، وله » 
  .حُّ منهم اإلمالء ، وال اإلقراء ، فال بدَّ ممَّن يقوم مقامهم فهؤالء ال يص

  .} فَلُْيْمِللْ َوِليُُّه بالعدل { : فقال تعاىل 
  .الضُّعف بضم الضَّاد يف البدن ، وبفتحها يف الرأي : قيل 

  .مها لغتان : وقيل 
  .واألول أصحُّ : قال القرطيبُّ 

تأكيدٌ » هو « ال يستطيع اإلمالل ، و : حيِّزها يف حمل نصب مفعوالً به ، أي  أن ، وما يف} أَن ُيِملَّ ُهَو { : قوله 
وفائدة التوكيد به رفع اجملاز الذي كان حيتمله إسناد الفعل إىل الضمري ، والتَّنصيص على أنه غري . للضمري املستتر 



  .مستطيع بنفسه ، قاله أبو حيان 
  .ألنَّ هذا الضمري كلمةٌ مستقلةٌ منفصلة عما قبلها  وهي قراءة ضعيفة؛» هو « : وقرئ بإسكان هاء 

« :  -رمحه اهللا  -ومن سكَّنها أجرى املنفصل جمرى املتصل ، وقد تقدَّم هذا يف أول هذه السورة ، قال أبو حيَّان 
  ] . ٦١: القصص [ } ثُمَّ ُهَو َيْوَم القيامة { : وهذا أشذُّ من قراءة من قرأ 

هذه القراءة شاذةً وهذه أشذُّ منها ، وليس جبيد ، فإنَّها قراءة متواترة قرأ هبا نافع بن أيب فجعل : قال شهاب الدين 
  .نعيم قارىء أهل املدينة فيما رواه عنه قالون ، وهو أضبط رواته حلرفه ، وقرأ هبا الكسائي أيضاً وهو رئيس النحاة 

حدى الصِّفات الثالث؛ ألن وليَّه هو الَّذي ُيقر عليه بالدَّين للذي عليه احلقُّ ، إذا كان متصفاً بإ« وليُّه » واهلاء يف 
وَِليُّ الدَّين وهذا بعيٌد؛ َألنَّ قول املُّدعي ال : املراد بوليِّه : كما يقرُّ بسائر أُموره ، وقال ابن عبَّاس ، ومقاتلٌ والرَّبيُع 
  يقبل ، فإِن اعتربنا قوله ، فأيُّ حاجة إىل الكتابة ، واإلشهاد؟

  .تقدَّم نظريه « بالعْدلِ » : قوله و
  فصلٌ

  .هو االستشهاُد؛ لكي يتمكَّن صاحب احلّق بالشُّهود إىل حتصيل حقّه عند اجلحود : واعلم أَنَّ املقصود من الكتابة 
ونَ اطلُبوا شهيَدين ، وجيوُز أن يك: جيوز أن تكون السِّني على باهبا من الطَّلبِ ، أي « فاْسَتْشهِدُوا » : وقوله 

مبعىن شهدوا ، يقال « اسَْتشْهُِدوا » اْستَْعجضلَ مبعىن أَعَجل ، واستيقن مبعن أَيقََن فيكون : استفعل مبعىن أفعل ، حنو 
  .مها الشَّاهداِن ، فعيلٌ مبعىن فاعلٍ : أشهدت الرَُّجل واشتشهدته مبعىن واحٍد ، والشَّهيدان 

  .ينبغي أن يكون الشَّاهد ممَّن تتكرَُّر منه الشَّهادةُ ، حيث أََتى بصيغة املبالغة  تنبيٌه على أَنَُّه« شَهِيَدْين » : ويف قوله 
البتداء الغاية ، وجيوز أن يتعلَّق مبحذوٍف ، « ِمْن » جيوُز أن يتعلَّق باستشهدوا ، وتكونُ « ِمْن رَِجاِلكُمْ » : قوله 

  .تبعيضيةٌ « ِمْن » على أَنَُّه صفةٌ لشهيدين ، و 
  فصلٌ
  :ثالثة أقوال } مِّن رِّجَاِلكُْم { : املراد بقوله  يف

  .املراد اَألحراُر املسلمون : قال أكثر العلماء : أحدها 
  .املراد املسلمون؛ فيدخل العبيد : قال شريٌح ، وابن سريين : الثاين 

عموُم اآلية؛ وَألنَّ : ين حجَّةُ شريح ، وابن سر. من رجالكم الَّذين تعدوهنم للشَّهادة ، بسبب العدالة : الثالث 
، وهذا يقتضي } َوالَ َيأَْب الشهدآء إِذَا َما ُدُعواْ { : العدالة ال ختتلف باحلريَّة والرِّقِّ ، واحَتجَّ اآلخرونَ بقوله تعاىل 

نَّ العبد ال جيبُ أَنَّ الشَّاهد؛ جيب عليه الذَّهاب إىل موضع أَداِء الشَّهادة ، وحيرُم عليه االمتناُع واِإلمجاُع على أَ: 
  .عليه الذَّهاُب ، فال يكونُ شاهداً ، وهذا مذهُب الشَّافعي ، وأيب حنيفة 

  .الذين تعدُّوهنم ألداء الشَّهادة ، كما قدَّمناُه : ، أي } مِّن رَِّجاِلكُْم { : واجلواب عن قوله 
أَنْ تكون النَّاقصة ، وأَنْ تكون التامة ، وباِإلعرابني  هذه« كَانَ » ، جوَّزوا يف } فَإِن لَّْم َيكُوَنا َرُجلَْينِ { : قوله 

فإن مل يكنِ الّشاهدان رُجلَني ، : فإنْ كانت ناقصةً فاأللُف امسها ، وهي عائدةٌ على الشَّهيدين أي : خيتلُف املعىن 
» نت تاّمةً فيكون إن أغفَل ذلك صاحُب احلّق ، أو قصد أَنْ ال ُيشهد رجلني لغرض له ، وإن كا: واملعىن على هذا 

  :نصباً على احلالِ املؤكِّدة كقوله « رجلني 



. ، ويكون املعىن على هذا أنه ال يعدل إىل ما ذكر إال عند عدمِ الرِّجال ]  ١٧٦: النساء [ } فَإِن كَاَنَتا اثنتني { 
  .، تفيُد الرجولية » َشهِيَدْينِ « عائدةٌ على » َيكُوَنا « واأللُف يف 

  فصلٌ
فَكَفَّاَرُتُه إِطَْعاُم َعَشَرةِ { : فهو للتَّخيري ، كقوله تعاىل » أو « إِذَا ورد النَّصُّ بصيغة : العلماُء يقولون : رايفُّ قال الق

{ : ، وإن ورد النَّصُّ بصيغة الشَّرط كقوله ]  ٨٩: املائدة [ } َمَساِكَني ِمْن أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهلِيكُْم أَْو ِكسَْوتُُهْم 
فَإِن { : اآلية فهو على التَّرتيب ، وهذا غري صحيح هلذه اآلية؛ َألنَّ قوله تعاىل ]  ١٩٦: البقرة [ } فََمْن لَْم َيجدْ 

يقتضي على قوهلم أَالَّ جيوز استشهاُد رُجلٍ وامرأتني إِالَّ عند عدم الرَّجلني ، وقد } لَّْم َيكُوَنا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ وامرأتان 
ُألمَّة على جواز ذلك ، عند وجود الرَّجلني ، وأَنَّ عدمهما ليس بشرٍط ، واستفدنا من هذه اآلية سؤالني أَمجعت ا
  .عظيمني 
  .أَنَّ الصِّيغة ال تقتضي التَّرتيب : األول 
  .أَنَُّه ال يلزُم من عدم الشَّرط عدم املشروط ، وهو خالُف اِإلمجاع ، وهو هناك كذلك : الثاين 
مل يكن العدد زوجاً ، فهو فرٌد ، وإِنْ مل يكن فرداً ، فهو زوج مع أَنَّهُ ال تتوقَّف زوجيَّته على عدم الفرديَّة إذا : قولنا 

بل هو واجُب الثُّبوت يف نفسه ، وجد اآلخر أم ال ، وإذا تقرَّر هذا ، فاملُراُد من . ، وال فرديته على عدمِ الزَّوجيَّة 
امَّة من الشَّهادة ، بعد الرَّجلني يف الرَّجل ، واملرأتني ، فإِنَّه ال ُحجَّة تامَّةٌ من الشَّهادة يف احنصاُر احلُجَّة التَّ: اآلية 

 الشَّريعة ، إِالَّ الرَُّجلني ، والرَُّجلَ ، واملرأتني ، هذا هو اجملمع عليه من البيِّنة الكاِملة ، يف اَألموال ، فإذا فرض عدم
رى ، وقد وضح أَنَّ الشَّرط كما يستعملُ يف الترتيب؛ كذلك ُيْستعملُ يف احلصر ، إحدامها ، قبل احلصر يف اُألخ

والكل حقيقة لغوية ، فضابطُ ما يتوقَّف فيه املشروطُ على الشَّرِط ، هو الَّذي ال يراد به احلصُر ، فمىت أُريد به 
  .احلصُر فال يدلُّ على التَّرتيب ، بل ال ُبدَّ من قرينة 

فرجلٌ ، وامرأتان ، : جيوُز أن يرتفع ما بعد الفاِء على االبتداِء ، واخلُرب حمذوٌف تقديره } ُجلٌ وامرأتان فََر{ : قوله 
فالشَّاهُد رجلٌ ، وامرأتان : هو خٌرب واملبتدأُ حمذوٌف تقديره : وقيل . يكفُون يف الشَّهادة ، أو ُمجزِئون ، وحنوه 

شهادةُ رجلٍ ، فُحِذف املضاُف للعلم به ، وأُقيم املضافُ : في رُجلٌ ، أي فيك: مرفوٌع بفعلٍ مقدَّرٍ تقديره : وقيل 
تقدير الفعلِ فَلَْيشَْهْد رجلٌ ، وهو أحسُن ، إذ ال ُيحوج إىل حذِف ُمضاٍف ، وهو تقديرُ : وقيل . إليه مقامه 
  .الزَّخمشريُّ 

بل بالتَّامَِّة وهو أَوىل؛ : ون رجلٌ وامرأتان ، وقيل فليكن ِممَّن يشهد: هو مرفوٌع بكان النَّاقصة ، والتَّقدير : وقيل 
هو مرفوعٌ : ألنَّ فيه حذف فعلٍ فقط بقي فاعلُُه ، ويف تقدير النَّاقصة حذفُها مع خربها ، وقد ُعرَِف ما فيه ، وقيل 

: ْد قُرئ بالنَّصب لكان التَّقديُر َولَْو كَانَ قَ« : قال أبو البقاء . فلُيسَْتشَْهد رجلٌ : على ما مل يسمَّ فاعلُُه ، تقديُرُه 
  .وهو كالٌم حسٌن » فَاْسَتشْهُِدوا 

  .بسكون اهلمزة اليت هي الُم الكلمة ، وفيها خترجيان » َواْمرَأََتاِن « : وقرئ 
مزِت العربُ أنه أَْبَدل اهلمزة ألفاً ، وليس قياُس ختفيفها ذلك ، بل َبْيَن بني ، وملَّا أبدهلا ألفاً مهزها كما َه: أحدمها 

  ]الرجز : [ حنوك العأْلَمِ ، واخلَأَْتمِ؛ وقوله 

تعاىل  -وقد تقدَّم حتقيقه يف سورة الفاحتة ، وسيأيت له مزيُد بيانٍ إِنْ شاء اُهللا ... َوِخْندٌف َهاَمةُ َهذَا الَعأْلَمِ  -١٢٨١
  .يف سبأ » ِمْنسَأَْته « : يف قراءة ابن ذكوان  -

فقَُرَبْت من  -يعين بَني بَني  -ووجُههُ أنه خفَّفَ اهلمزة : رير هذا الوجِه ، وحنا إىل القياس فقال وقال أبو البقاء يف تق



: األلف ، واملُقَرَّبة من األلِف يف حكمها؛ ولذلك ال ُيبَْتدأُ هبا ، فلمَّا صارت كاأللف ، قَلَبها مهزةً ساكنةً كما قالوا 
  .َخأْمت وَعأْمل 

د استثقَلَ توايلَ احلركاِت ، واهلمزةُ حرفٌ ُيشبِهُ حرف العلة فُتستثقل عليها احلركة فُسكِّنت أن يكُونَ ق: والثاين 
وميكُن أنه سكَّنها ختفيفاً لتوايل كثرِة احلركاِت؛ وقد جاء ختفيُف نظريِ هذه اهلمزةِ : قال أبو حيَّان رمحه اهللا . لذلك 

  ]الطويل : [ يف قول الشَّاعر 
  لََعمْرِي لَقَدْ أَْعَيلُْت َوأْنَ َرقُوُب... ْهالً لَْيَس ِللشَّْيخِ عَيِّلٌ َيقُولُونَ َج -١٢٨٢

قال شهاب الدين . وصالً على القاعدة » أنا « بعد الواوِ ، وحذف ألف » أََنا « َوأََنا َرقوب ، فسكَِّن مهزةَ : يريُد 
وُز أن يكونَ َسكََّن اهلمزة؛ ألنَّ املفتوح ال ُيَسكَُّن وال َيُج« : قد نصَّ ابُن جين على أن هذا الوجَه ال جيوُز فقال : 

، » َما بَِقي ِمَن الرَِّبا « وهذا من أىب الفتح حممولٌ على الغالب ، وإال فقد تقدَّم لنا يف قراءة احلسنِ » خلفِة الفَْتَحِة 
حتَّى يف احلروِف الصَّحيحة السَّهلِة ،  وقبل ذلك أيضاً الكالُم على هذه املسألِة ، ووروُد ذلك يف ألفاٍظ نظماً ونثراً ،

  فكيف حبرٍف ثقيلٍ ُيْشبِه السُّفلَة؟
  :فيه أوجٌه } ِممَّن َتْرَضْونَ ِمَن الشهدآء { : قوله 

  .أنه يف حملِّ رفعٍ نعتاً لرُجلٍ وامرأتني : أحدها 
ألنَّ الوصَف ُيْشِعر « : ني قال واستضعف أبو حّيان هذين الوجه. أنه يف حملِّ نصب؛ ألنه نعٌت لشهيدين : والثاين 

، واستضعَف الثَّاين أبو البقاء رمحه اهللا تعاىل » اختصاَصه باملوصوِف ، فيكون قد انتفى هذا الوصُف عن َشهِيَدْينِ 
  .للوصف الواقعِ بينهما : قال 

وَاسَتْشهِدوا شَهِيَدْين ِممَّن «  :بتكريرِ العاملِ ، والتقدير } مِّن رِّجَاِلكُْم { : أنه بدلٌ من قوله : الوجه الثالث 
وكان ينبغي أن ُيضعِّفَه مبا َضعَّف وجَه الّصفة ، وهو للفصلِ بينهما ، . ، ومل يذكر أبو البقاء تضعيفه » تَْرَضْون 

شهاب  وضعَّفه أبو حّيان بأنَّ البدلَ ُيْؤِذنُ أيضاً باالختصاص بالشَّهيدين الرَّجلني فََيْعَرى عنه رجلٌ وامرأتان قال
على العموم ، أو الكلِّ من الكلِّ إن أخذناهم » رَِجالكُْم « وفيه نظٌر؛ ألنَّ هذا من َبَدلِ الَبْعض إن أخذنا : الدين 

على اخلصوصِ ، وعلى كال الّتقديرين ، فال ينفي ذلك عمَّا عداه ، وأّما يف الوصف فمسلٌَّم؛ ألنَّ مفهوماً على 
  .املختارِ 
ويكون قيداً يف اجلميعِ ، ولذلك « : قال أبو حيان . استشهدوا ِممَّْن ترَضْون : باستشهِدوا ، أي  أن يتعلََّق: الرابع 

  .» جاء ُمَتأخّراً بعد اجلميعِ 
ِممَّن َتْرَضوَنه حال : جيوُز أن يتعلََّق مبحذوٍف على أَنَُّه حالٌ من العائِد احملذوِف ، والتَّقديُر } ِمَن الشهدآء { : قوله 
  .بعض الشُّهداِء كونه 

، فيكونُ هذا بدالً ِمْن بدلٍ } ِممَّن تَْرَضْونَ { بإعادِة العامل ، كما تقدَّم يف نفسِ » ِمْن « وجيوُز أن يكونَ بدالً ِمْن 
  .على أحِد القَْولنيِ يف كلِّ منهما 

  فصلٌ
]  ٢: الطالق [ } واْ ذََوي َعْدلٍ مِّنكُْم وَأَشْهُِد{ : كقوله تعاىل يف الطالق } ِممَّن َتْرَضْونَ ِمَن الشهدآء { قوله 

وهذه اآلية تدلُّ على أَنَُّه ليس كلُّ أحٍد يكونُ شاهداً ، والفقهاُء شرطوا يف الشَّاهد الَّذي تقبلُ شهادته عشرة 
نفسه ، وال يدفع هبا  أَنْ يكونَ حُّراً بالغاً ، مسلماً عدالً ، عاملاً مبا شهد به؛ وال جير بتلك الشَّهادة منفعة إىل: شروٍط 

  .مضرَّة عن نفسه ، وال يكون معروفاً بكثرة الغلِط ، وال بترك املُروءِة ، وال يكُونُ بينه وبني من يشهد عليه عداوة 



  .اِإلسالُم ، واحلريَّةُ ، والعقلُ ، والُبلُوغُ ، والعدالةُ ، واملروءةُ وانتفاء التُّهمة : سبعة : وقيل 
على أنَّها شرطيَّةٌ والباقون بفتحها ، على أنَّها املصدريةُ النَّاصبةُ ، فأمَّا » إِنْ « قرأ محزة بكسر }  أَنْ َتِضلَّ{ : قوله 

بتشديِد الكافِ » فَُتذَكُِّر « : ، وذلك أَنَّ محزة رمحه اهللا يقرأ » فتذكُِّر « القراءة األوىل ، فجواُب الشَّرط فيها قوله 
فهي : الفاُء ، وما يف حيِّزها جواباً للشَّرط ، وَرفََع الفعل؛ َألنَُّه على إضمارِ مبتدأ ، أي  ورفعِ الراِء؛ فَصحَّ أن تكونَ

  ُتذَكِّر ، وعلى هذه القراءة فجملة الشَّرِط واجلزاِء هل هلا حملٌّ من اِإلعراب أم ال؟
« صفةٌ لقوله » ِممَّْن تَْرَضْونَ « : م أنَّ قوله ، وكان قد تقدَّ» الْمرَأََتْين « إِنَّ حملَّها الرَّفْعُ صفةً : فقال ابن عطيَّة 
ويف جواز » فََصاَر نظريَ َجاَءين رُجلٌ ، وامرأتان ُعقَالَُء ُحْبلََيان « :  -رمحه اهللا  -قال أبو حيان » فََرُجلٌ َواْمرَأََتان 

ممَّْن « ؛ وأمَّا إذا قيل بأنَّ » ُعقَالَء  «على » ُحْبلََيان « مثل هذا الّتركيب نظٌر ، بل الَّذي تقتضيه اَألقيسة تقدُمي 
بدلٌ من رِجَاِلكُم ، أو ُمتعلٌِّق باستشهُِدوا ، فيتعذَّر جعلُه صفةً المرأتني للزومِ الفصل بني الصِّفة ، » تَْرَضْون 

سبقه إليه الواحديُّ وابن عطيَّة مل َيْبَتِدْع هذا اِإلعراَب ، بل :  -رمحه اهللا  -قال شهاب الدين . واملوصوفِ بأجنّيب 
فََرُجلٌ َواْمرَأََتاِن « : يف قوله » امَْرأََتانِ « وموضعُ الشَّرط وجواُبه رفٌع بكوهنما ، وصفاً للمذكورين ومها : فإنه قال 

[ } اْ الصالة الذين إِنْ مَّكَّنَّاُهْم ِفي األرض أَقَاُمو{ : ألنَّ الشَّرطَ واجلزاَء يُوَصُف هبما ، كما يُوَصف هبما يف قوله » 
  ] . ٤١: احلج 

ما بالُ : والظاهُر أنَّ هذه اجلملةَ الشَّرطية مستأنفةٌ لِإلخبار هبذا احلُكْم ، وهي جواٌب لسؤالٍ مقدَّر ، كأَنَّ قائالً قال 
  .امرأتني ُجِعلَتا مبنزلةِ رجل؟ فأُجيب هبذه اجلملة 

اصبة للفعل بعدها ، والفتحةُ فيه حركةُ إعرابٍ ، خبالفها يف قراءةِ فيها مصدريَّة ن» أَنْ « وأمَّا القراءةُ الثَّانيةُ؛ ف 
محزة ، فإهنا فتحةُ التقاِء ساكنني ، إذ الالُم األوىل ساكنةٌ لِإلدغام يف الثَّانية ، ُمَسكَّنةٌ للجزم ، وال ُيمكُن إدغاٌم يف 

ركةُ فتحةٌ؛ َألنَّها أََخفُّ احلركاِت ، وأَنْ وما يف ساكنٍ ، فحرَّكنا الثَّانية بالفتحة هرباً من التقاِئهما ، وكانِت احل
  .ألن َتِضلَّ ، أو إرادة أَنْ َتِضلَّ : حيِّزها يف حملِّ نصبٍ ، أو جرٍّ بعد حذِف حرِف اجلَّر ، وهي الُم الِعلَّة ، والتَّقديُر 

  :ويف متعلَّقِ هذا اجلارِّ ثالثةُ أوجه 
فاسَْتشْهُِدوا َرُجالً وامرأتني لئال َتِضلَّ إِحدامها ، : الكالُم السَّابق ، إذا التَّقديُر  أَنَُّه ِفعلٌ مضمٌر دلَّ عليه: أحدها 

، قاله الواحديُّ وال حاجة إليه؛ َألنَّ الرَّافع } فَإِن لَّْم َيكُوَنا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ وامرأتان { : ودلَّ على هذا الفعلِ قوله 
: إذ تقديُر األول » فََرُجلٌ وامرأتان « : ٍء آخر ، وكذلك اخلُرب املقدَُّر لقولك لرُجلٍ وامرأتني ُمغنٍ عن تقدير شي

فرجلٌ وامرأتان يشهُدون؛ َألنْ َتِضلَّ ، وهذان التَّقديران مها الوجُه الثَّاين والثَّالث : فَلَْيشهد رجلٌ ، وتقديُر الثاين 
ا علَّةً لتطلُّب اِإلشهاد أو مراداً هللا تعاىل ، على حسبِ فإن قيل هل ُجِعل ضاللُ إِحدامه. من الثَّالثِة املذكورة 

التقديرين املذكورين أوالً؟ وقد أَجاَب سيبويه رمحه اهللا وغُريه بأن الضاللَ ملَّا كان سبباً لِإلذكار ، واِإلذكاُر ُمسبِّباً 
ما ، واتِّصاهلما كانت إرادةُ الضَّالل املَُسبَّب عنه ، وهم ُيَنزِّلون كلَّ واحٍد من السببِ واملَُسبَّب منزلةَ اآلخرِ اللتباسه

أَْعدَْدتُ « : إرادة أَنْ ُتذَكِّر إِحدامها األخرى إِنْ َضلَّْت ، ونظُريه قولُهم : فكأنه قيل . عنه اِإلذكاُر إرادةً لِإلذكار 
يس إعداُدك اخلشبة؛ َألنء مييلَ احلائطُ فل» اخلشبةَ أَنْ مييلَ احلاِئطُ فأدعَمه ، وأعْددُت السَّالح أن جييء عدوٌّ فأدفَعه 

، وال إعداُدك السالح ألن جييء العدو وإمنا لإلدغام إذا مال ، وللدفع إذا جاء العدو ، وهذا ِممَّا يعوُد إليه املعىن 
  .ويُهَجُر فيه جانُب اللفظ 

  ]الوافر : [ لَّ؛ وأنشد قول عمروٍ خمافةَ أَنْ َتِض: وقد ذهب اجلرجاينُّ يف هذه اآليِة الكرمية إىل أَنَّ التقدير 
  فََعجَّلَْنا الِقَرى أَنْ َتْشِتُمونَا...  -١٢٨٣



؛ ألنه كان » فَُتذَكَِّر « وهذا صحيٌح لو اقتصر عليه ِمْن غري أَنْ ُيْعطََف عليه قوله » خمافَةَ أَنْ َتْشِتمُوَنا « : أي 
يُفسده ، إذا يصريُ » فَُتذَكِّر « : ضلَّ إحدامها ، ولكنَّ عطَف قوله فاستشهدوا رجالً وامرأتني ، خمافةَ أَنْ ت: التَّقديُر 
ليس خموفاً منه ، َبلْ هو املقصوُد ، وقال ] وإذكارُ إحدامها األخرى [ خمافةَ أَنْ ُتذكَِّر إحدامها األخرى ، : التقديُر 

قال أبو جعفر رمحه اهللا » اهةَ أَنْ َتِضلَّ مسعُت علّي بن سليمان حيكي عن أيب العباس أَنَّ التقديَر كر« : أبو جعفرٍ 
  .» كراهةَ أَنْ ُتذَكَِّر إحدامها األخرى : وهو غلطٌ إذ يصري املعىن « : تعاىل 

، فلمَّا قُدِّم اجلزاُء اتََّصل مبا » كي تذكِّر إِْحَداُهَما األخرى إِنْ َضلَّت « : وذهب الفرَّاء إىل أَن تقدير اآليِة الكرمية 
إنه ليعجبين أَنْ : معناه » إنه ليعجُبين أَنْ يسأل السَّائلُ فُيعْطى « : ومثلُه من الكالم : ، قال » أَنْ « ِتَحْت قبلَه ففُ

توحة ُيْعطَى السَّائلُ إن سَأَلَ؛ َألنَّه إمنا يُعجُِب اِإلعطاُء ال السؤالُ ، فلمَّا قدَّموا السُّؤالَ على العطيَّة أصحبوه أن املف
  .للجزاِء ، إِالَّ أَنَُّه قُدِّم وفُِتح ، وأصله التأخري » أَنْ َتِضلَّ « يف » أنْ « ىن ، فعنده لينكِشَف املع

وهو يف مكانِه وغري ] إذا تقدَّم [ لَْسُت أدري ِلَم صاَر اجلََزاُء « : قال الّزجَّاج . وردَّ البصريُّون هذا القول أبلغَ ردٍّ 
ما ذكره الفرَّاُء َدعوى ال داللةَ عليها ، والقياُس يُفِْسدها ، أَالَ ترى أنَّا :  وقال الفارسيُّ. » مكانه يوجب فتح أن 

َنجُِد احلرفَ العامل ، إذا تغيَّرت حركته؛ مل ُيْوجِْب ذلك تغيُّراً يف عمِلِه وال معناه ، كما روى أبو احلسن من فتح 
محرِ ، فكما أنَّ هذه الالَم ملَّا فُِتَحْت مل يتغيَّر من عملها الالم اجلارَِّة مع املُظْهر عن يونس ، وأيب ُعبيدة ، وخلف اَأل

اجلزائّية ينبغي ، إذا فُِتحت أَالَّ يتغيَّر عملُها وال معناها ، وِممَّا ُيبِْعُده أيضاً أنَّا جندُ » إنْ « ومعناها شيٌء ، كذلك 
فلم » بزيٍد َمَرْرُت « : وتقول » َمَرْرُت بَِزْيٍد « ل بالتأخريِ ، تقو] ال [ احلرَف العاملَ ال يتغيَّر عملُه بالتقدمي و 

  :وأجاب ابن اخلطيب فقال هاهنا غرضان . يتغيَّر عملُ الباِء بتقدميها من تأخريٍ 
  .ُحصُولُ اِإلشهاد وهذا ال يتأَتَّى إِالَّ بتذكري إحدى املرأتني : أحدمها 
أَنَّ إقامة املرأتني مقاَم الرَُّجل الواحد هو العدلُ يف القضيَّة ، وذلك  بيانُ تفضيل الرَُّجل على املرأة حّتى يبني: والثاين 

ال يتأتى إِالَّ بضاللِ إحدى املرأتني ، وإذا كان كُلّ واحد من هذين أعين اِإلشهاد ، وبيان فضل الرَُّجل على املرأةِ 
  .صار هذان األمران مطلُوبني  مقصود ، فال سبيلَ إىل ذلك إِالَّ بإِضالل أَحدمها وتذكر األخرى ، ال جرم

  فصل
لَمَّا كان الّنسيان غالباً على طباع النِّساِء ِلكثرِة الَبْرِد والرُّطوبة يف أمزجتهنَّ؛ أقيمت املرأتان مقام الرَّجل الواحد؛ 

مها إذا نسيت؛ ألن اجتماع املرأَتني على النِّسيان أبعد يف العقل من ُصدُورِ الّنسيان عن املرأة الواحدة؛ َألنَّ إحدا
  .الضالل عن الشَّهادة إِنَّما هو نسياهنا : ذكَّرهتا األخرى ، واملراد بالضَّالل هنا النِّسيان قال أبو ُعبيدةَ 

َجعلُه : بتخفيفِ الكاِف ، ونصب الرَّاِء من أَذْكَْرتُه أي » فَُتذَِكَر « : وقرأ ابن كثريٍ وأبو عمرو » فَُتذَكَِّر « : قوله 
[ } قَالَ فََعلُْتَهآ إِذاً وَأََناْ ِمَن الضالني { : يِء بعد نسيانه ، فإِنَّ املراد بالضَّاللِ هنا النسيانُ كقوله تعاىل ذاكراً للشَّ
  ]الكامل : [ وقال يف ذلك الفرزدق ]  ٢٠: الشعراء 
  ارِكََضالَلِ ُملَْتِمسٍ طَريَق وََب... َولَقَْد َضلَلَْت أََباَك َيْدُعو دَارِماً  -١٢٨٤

للنقلِ والتَّعدية ، والفِعلُ قبلها متعدٍّ لواحٍد؛ فال ُبدَّ من آخر ، وليس يف اآلية مفعولٌ واحٌد ، » أَذْكَْرُتهُ « فاهلمزةُ يف 
فال ُبدَّ من اعتقادِ حذفِ الثَّاين ، والتقديُر فُتذْكر إحدامها اُألخرى الشَّهادة بعد نِسياهنا إن َنِسَيتَْها هذا مشهوٌر قول 

  .ملفسِّرين ا
ُتَصيِّرُ حكمها حكم الذَّكر يف : فتجعلها ذكراً ، أي : َمْعَنى فَُتذَكَِّر إحدامها اُألخرى أي : وقد َشذَّ بعضهم قال 

فَُتذَكَِّر إِْحَداُهَما األخرى بالتَّشديد فهو من طريقِ « : قبولِ الشَّهادة وروى اَألصميعُّ عن أيب عمرو بن العالء قال 



َهلْ َتذْكُرين إذ شهدنا كذا يوَم كذا يف مكان كذا على فالٍن ، أو فالنة ، وَمْن قرأ : عد النِّسيان ، تقولُ هلا التَّذكري ب
إذا شهدت املرأةُ ، مث جاَءِت األخرى؛ فشهَِدت معها ، فقد أَذْكََرْتها لقياِمها مقامَ : بالتَّخفيف فقال « فَُتذِكَر » 

وأهلُ اللِّسان هذا من أيب عمرو ، بل مل ُيصحِّحوا رواية ذلك عنه ملعرفتهم مبكانتهِ يف  ومل َيرَْتضِ املفسِّرون» ذَكَر 
  :العلمِ ، وَردُّوه على قاِئِله من وجوٍه 

  .أنَّ الفصاحةَ تقتضي مقابلة الضَّاللِ املراِد به الّنسيانُ باِإلذكار والتَّذكري ، وال تناُسَب يف املقابلة مبا نقل عنه : منها 

أنَّ النِّساء لو َبلَْغَن ما بلْغَن من العدِد ال بدَّ معهنَّ ِمْن رجلٍ ، هكذا ذكروا ، وينبغي أن يكونَ ذلك فيما : ا ومنه
  .ُيقَْبلُ فيه الرجلُ مع املرأَتني ، وإالَّ فقد جنُد النِّساء َيتََمحَّْضَن يف شهاداٍت من غريِ اْنِضمام رجلٍ إِليهنَّ 

يَّرهتا ذكراً؛ لكان ينبغي أن يكونَ ذلك يف سائرِ األحكامِ ، وال ُيقتَصُر به على ما فيه مالّيةٌ وفيه أَنَّها لَوْ َص: ومنها 
وكذا إذا فسَّرمتوه بالتَّذكري بعد النِّسيان مل َيُعمَّ األحكاَم كلَّها ، فما : نظٌر أيضاً ، إذ هو مشترُك اِإللزامِ ألنه يقال 

  .أُجيَب به فهو جواُبهم أيضاً 
فتجعلَ إحدامها األخرى ذكَراً ، يعين أهنما إذا اجتمعتا كانتا ] فَُتذَكَِّر : [ وِمْن بَِدع التَّفَاِسري « : ال الزخمشريُّ وق

  .ومل جيعل هذا القول خمتصاً بقراءٍة دونَ أُخرى . انتهى » مبنزلةِ الذَّكَر 
بأن النَّاصبِة ، وقرأ الباقون بتشديد » أَنْ َتِضلَّ « : قْرآن ؛ ألَنَّهما َي» أَنْ َتِضلَّ « وأمَّا نصُب الرَّاء؛ فنسٌق على 

  .مبعىن جعلُته ذاِكراً أيضاً ، وقد تقدَّم أَنَّ محزة وحده هو الَّذي يرفع الرَّاَء » ذَكَّْرُته « الكاِف من 
ويشدد الكاِف ويرفع » إِنْ « بكسرِ : فحمزةُ وحَده : وخرج من جمموع الكلمتني أنَّ القُرَّاَء على ثالِث مراتَب 

  .وخيفف الكاف وينصب الرَّاء ، والباقون كذلك ، إِالّ أهنم ُيَشدِّدون الكاَف » أنْ « بفتح : الرَّاء ، وابن كثري 
أَكَْرْمُته : واملفعولُ الثَّاين حمذوٌف أيضاً يف هذه القراءة كما يف قراءة ابن كثري وأيب عمرو ، وفَعَّل وأَفَْعل هنا مبعىن 

املتقارب : [ والتَّشديد يف هذا اللَّفظ أكثُر استعماالً ِمَن التَّخفيف ، وعليه قوله : قالوا . رَّمته ، وفرَّحته وأَفَْرحته وكَ
[  

  ثَالَثُونَ ِللَْهْجرِ َحْوالً كمِيالَ... َعلَى أَنَّنِي بَْعَد َما قَْد َمَضى  -١٢٨٥
  َماَمةِ َتْدُعو َهِديالَوَنْوُح احلَ... ُيذَكُِّرنِيك َحنُِني الَعجُولِ 

بضمِّ التَّاء ، » ُتِضلَّ « : مبنّياً للمفعول ، وعن اجلحدرّي أيضاً » ُتَضلَّ « : وقرأ عيسى بن عمرو واجلحدريُّ 
وقرأ محيد بن عبد الرمحن . ُتِضلَّ الشَّهادة : أضاعُه ، فاملفعول حمذوٌف أي : وكسر الضَّاد من أضلَّ كذا ، أي 

  .من املذاكرة » فُتذاِكُر « برفع الرَّاِء ، وختفيف الكاِف ، وزيُد بن أسلَم » َتذْكُر فَ« : وجماهٌد 
: مفعولٌ ، وهذا ِممَّا جيُب تقدُمي الفاعلِ فيه خلفاِء اِإلعراب ، واملعىن حنو « واألخرى » فاعل ، « إحدامها : وقوله 

  .ضََرب ُموَسى ِعيَسى 
مفعول ، ويصحُّ العكُس ، إال أنه ميتنع على ظاهرِ قول « األخرى » لٌ ، و فاع« إحدامها » ف : قال أبو البقاء 

النَّحوّيني يف اِإلعراب ، َألنَّهُ إذا مل يظهر اإلعرابُ يف الفاعلِ واملفعولِ ، وَجَب تقدُمي الفاعل فيما ُيخاف فيه اللَّبُس ، 
، وهذه اآليةُ من هذا القبيلِ ، ألنَّ « َسرَ الَعَصا ُموَسى كَ» : فعلى هذا إذا أُِمَن اللَّْبُس جاز تقدمي املفعولِ كقولك 

أنَّ الَّيت ُتذَكِّر « فَُتذَكَِّر » : النِّسيان ، واِإلذكاَر ال يتعيَُّن يف واحدٍة منهما ، بل ذلك على اِإلهبامِ ، وقد ُعِلم بقوله 
َمْن يصحُّ منه الكَْسُر ، فعلى هذا جيوز أن « ر كََس» هي الذَّاكرةُ ، واليت ُتذَكَّر هي النَّاسية ، كما علم من لفظ 

  .مفعوالً وبالعكس انتهى « اُألْخَرى » فاعالً ، و « إِْحَداُهما » ُيجْعل 



؛ ألنَّ كالًّ من املَْرأَتني » فَُتذَكَِّر إحدامها « : أَْبَهمَ أيضاً يف قوله » أَنْ َتِضلَّ إحدامها « : وملَّا أهبم الفاعل يف قوله 
إن ضلَّت هذه أَذْكََرْتها هذه ، فََدَخلَ : على صاحبتها من اِإلضاللِ ، واِإلذكارِ ، واملعىن ] عليها ما جيوُز [  جيوُز

  .الكالَم معىن العموم 
  :؟ قيل فيه وجهان » فَُتذَكَِّرها اُألخَرى « : ِلَم َيقُلْ : فإنْ قيل : قال أبو البقاء 

  .يدلَّ على اِإلهبام يف الذِّكر والّنسيان ، ولو أَضمَر لتَعيَّن عوُده على املذكور أَنَُّه أَعاد الظَّاهر ، ل: أحدمها 
الثانية مفعولٌ » إحدامها « وهذا َيُدلُّ على أن » فَُتذَكِّرَها « : أنه وضع الظَّاهر موضع املضمرِ ، تقديره : والثاين 

، فلو » تِضلَّ « َضمَر هو املُظَْهرُ بعينه ، واملُظَْهُر األول فاعل مقدٌم ، وال جيوُز أن يكونَ فاعالً يف هذا الوجه؛ ألنَّ املُ
:  -رمحه اهللا تعاىل  -جعل الضَّمري لذلك املظهر؛ لكانت النَّاسيةُ حقاً هي املُذَكَِّرة ، وهو ُمحالٌ قال شهاب الدين 

« : قريٌب من قوله » أَعادَ الظَّاِهُر « : قوله وقد يتبادُر إىل الذهن أنَّ الوجهني راجعان لوجٍه واحٍد قبل التأمُّل؛ ألنَّ 
  .» َوَضَع الظاهَر مَْوِضَع املضمر 

» أَحد « أَنَّثُوه على غريه بناِئه ، ويف هذا نظٌر ، بل هو تأنيثُ : قال الفارسيُّ » الواِحد « تأنيثُ » إِْحَدى « و 
» إَِحد « على » إِْحَدى « شرين ، وُتْجَمُع أحد عشَر وإحدى عشرة وأحٍد وعشرين وإحدى وع: يقاُبلوهنا به يف 

  .ِكْسَرة وِكَسر : حنو 
؛ كما قالُوا « إَِحد » : ، فقالوا يف مجعها « الِكْسَرة » َجَعلُوا األلَف يف اِإلْحَدى مبنزلِة التاء يف « : قال أبو العباس 

والُعلَى ، فكما جعلوا هذه كظُلمة ، وظُلَم جعلوا ِكْسَرة وِكسَر؛ كما جعلوا مثلها يف الكُْبَرى والكَُبر ، والُعلْيا : 
وكََما جعلوا األلف املقُصورة مبنزلِة التَّاِء فيما ذُِكر؛ وجعلوا املمدودةَ أيضاً مبنزلتها « : قال » األولَ كِسْدَرة وِسَدر 

َبة ُتجمع على َضوارِب ، كذا ضارِ: أنَّ فاعلة حنو : ، يعين « َدامَّاء ودََواّم » و « قَاِصَعاء وقََواصع » يف قوهلم 
الرجز : [ قاِصَعاء ، وَراِهطَاء ُتْجَمُع على فََواِعل؛ وأنشد ابن األعراّيب على إحدى وإَِحد قول الشاعر : فاِعالَء؛ حنو 

[  
  لَيْثاً ِهَزبْراً ذَا ِسالَحٍ ُمْعتِدي... َحتَّى اْسَتثَاُروا بَِي إِْحَدى اِإلَحِد  -١٢٨٦

  .واحٌد ال مثل له ، وأنشد البيت : إحدى اِإلَحِد ، وأََحدُ اَألَحَدْينِ ، وواحُد اآلحاِد ، كما يقال هو : يقال : قال 

جاَءْتين إِْحدى : إِْحَدى اِإلَحِد وإِْحَداُهما ، وال يقال : ال ُتستعمل إال ُمَضافَةً إىل غريها؛ فيقال » إِْحَدى « واعلَم أنَّ 
  .ِف مذكَّرها ، وال رأيُت إِْحَدى ، وهذا خبال

قَالَْت أُْخَراُهْم { : أَفَْعلُ التَّفضيل ، وتكونُ مبعىن آِخرة؛ كقوله تعاىل : الذي هو » آخَر « تأنيث » اُألخرى « و 
، ولكنَّ مجع األُولَى ممتنٌع من الصَّرِف ، ويف » أَُخر « ، وُيْجَمُع كلٌّ منهما على ]  ٣٨: األعراف [ } ُألوالَُهْم 
  .ٌف ، ومجُع الثانية منصرٌف ، وبينهما فرٌق يأيت إيضاحه إن شاء اُهللا تعاىل يف اَألعراف علَّته خال

  فصلٌ
أمجع الفقهاُء على أنَّ شهادة النِّساء جائزةٌ مع الرِّجال يف األموال ، حىت يثبت برُجل وامرأتني ، واختلفوا يف غري 

  .وز شهادُتُهنَّ مع الرِّجال يف غري الُعقُوباِت جت: األموال ، فقال سُفيانُ الثَّوريُّ وأصحاُب الرَّأي 
أنّ ما يطلع عليه النِّساُء : وذهب مجاعةٌ إىل أَنّ غري املال ، ال يثُبُت إِالَّ برجلني عدلني وذهب الشَّافعيُّ ، وأمحُد إىل 

  .، وبشهادة أربع نسوٍة غالباً كالوالدة والّرضاع ، والثُّيوبة والبكارِة وحنوها َيثُْبُت بشهادة رجلٌ وامرأتني 
  .يثبت بشهادِة امرأة عدلٍ ، واتَّفَقُوا على أن شهادة الّنساء ال جتوز يف الُعقُوباِت : وعن أمحد 

  فصلٌ



ملا جعل اُهللا تعاىل شهادة امرأتني َبَدلَ شهادة رجل؛ وجب أن يكون حكمهما ُحكُْمه ، فكما له أن : قال القُرطيبُّ 
وعند الشَّافعي ، كذلك جيُب أن حيلف مع شهادةِ امرأتني ُمبطْلق هذه الِعوضيَّة ، وخالف  خيلف مع الشَّاهد عندنا ،

  .يف هذا أُبو حنيفة ، وأصحاُبُه ، فلم يروا اليمني مع الشَّاهد 
ُه يكُونُ قسماً َألنَّ اَهللا تعاىل قسم الشَّهادة ، وعددها ، ومل يذكر الشَّاهد مع اليمني ، فال جيوُز القضاُء به؛ َألنَّ: قالوا 

ثالثاً على ما قسَّمه اهللا ، وهذه زيادةٌ على النَّصِّ ، فيكون نسخاً ، وهذا قولُ الثَّوري ، واألوزاعي واحلكم بن ُعَتْيَبة 
  .وطائفة 

  .احلكم باليمني مع الشَّاهد منسوٌخ بالقرآن ، وزعم عطاٌء أنَّ أوَّل من قضى به عبد امللك بن مروان : قال بعضهم 
واستشهدوا َشهِيَدْينِ مِّن { : القضاء باليمني والشَّاهد بدعةٌ ، وهو كلُّه غلط ، وليس يف قوله تعاىل : ال احلكم وق

باليمني ، والشاهد؛ وال أنَّه ال يتوصل إىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -اآلية ما يرد به قضاء رسول اهللا } رِّجَاِلكُْم 
فإنَّ ذلك يبطل بنكول املطلوب وميني الطَّالب ، فإن ذلك يستحّق به املال إمجاعاً ، احلقوق إالَّ مبا ذكر فيها ال غري ، 

قضوا بالشَّاهد واليمني ، وقضى به أُيبُّ بن كعبٍ ، ومعاوية وشريٌح : وليس هو يف اآلية ، مع أنَّ اخللفاء األربعة 
  .سلمة بن عبد الرمحن وأبو الّزناد وربيعة وعمر بن عبد العزيز ، وكتب به إىل عمَّاله ، وإياس بن معاوية ، وأبو 

صلى اهللا عليه وسلم  -أترى هؤالء تنقض أحكامهم ، وحيكم ببدعتهم مع ما روى ابن عباس أنَّ النيب : قال مالك 
  .قضى بالشَّاهد مع اليمني :  -

احملذوف جمرور : هادة ، وقيل ال يأبون إقامة الش: مفعوله حمذوٌف لفهم املعىن ، أي } َوالَ يَأَْب الشهدآء { : قوله 
  .مبعىن امتنع ، فيتعدَّى تعديته أي من إقامة الشهادة » أىب « ألن 

ألدائها ، أو إلقامتها ، وجيوز أن ] َدْعَوهتم [ ال ميتنعون يف وقت : أي » يَأَْب « ظرٌف ل } إِذَا َما ُدُعواْ { : قوله 
  .إذا ُدُعوا فال يأبوا : اجلواب حمذوٌف أي شرطيةً و] متمحضةً للظرف ، وجيوز أن تكون [ تكون 
  فصل

  :يف اآلية وجوه 
  .أنَّ هذا هنٌي للشَّاهد عن االمتناع عن أداء الشَّهادة عند احتياج صاحب احلّق إليها : أحدها 
لكاتب أالَّ أراد إذا ُدُعوا لتحمل الشَّهادة على اإلطالق ، وهو قول قتادة ، واختيار القفَّال ، قال كما أمر ا: الثاين 

يأب الكتابة ، كذلك أمر الشَّاهد أالَّ يأب من حتمل الشَّهادة ، ألنَّ كلَّ واحٍد منهما يتعلَّق باآلخر ويف عدمها ضياع 
  .احلقوق ، ومسَّاهم شهداء على معىن أهنم يكونون شهداء ، وهو أمر إجيابٍ عند بعضهم 

  .، فهو خمري ، وهو قول احلسن املراد حتّمل الشَّهادة إذا مل يوجد غريه : الثالث 
: قال الزَّجَّاج ، وهو مروي عن احلسن أيضاً ، وهو قول جماهد ، وعطاء ، وعكرمة ، وسعيد بن جبريٍ : الرابع 

  .املراد جمموع األمرين التحمُّل أوالً ، واألداء ثانياً 
قد : قال القرطيبُّ . خمّير يف مجيع األحوال هو أمر ندب ، وهو : الشَّاهد باخليار ما مل يشهد وقال قوٌم : قال الشعيب 

يؤخذ من هذه اآلية دليلٌ على أنَّه جيوز لإلمام أن يقيم للنَّاس شهوداً ، وجيعل هلم من بيت املال كفايتهم ، فال يكون 
  .هلم شغلٌ إالَّ حتمل حفظ حقوق النَّاس ، وإن مل يكن ذلك؛ ضاعت احلقوق وبطلت 

  فصل
هذه اآلية على أنَّ الشَّاهد ميشي إىل احلكم ، وهذا أمر ُبين الشَّرع عليه ، وعمل به يف كلّ  دلَّت: قال القرطيبُّ 

  .مكان وزمان ، وفهمته كلُّ أمٍَّة 



ألنَّه ال ميكنه أن جييب؛ ألنَّه » ِمْن رَِجاِلكُْم « : وإذا ثبت هذا فالعبد خارٌج عن مجلة الشُّهداء ، فيخص عموم قوله 
فسه ، فال يصحُّ له أن يأيت فاحنطّ عن منصب الشَّهادة ، كما احنطَّ عن منصب الوالية ، وكما احنطَّ ال استقالل له بن

  .عن فرض اجلمعة وعن اجلهاد واحلّج 
  .امللل من الشَّيء والضَّجر منه : والسَّأم والسآمة } َوالَ تسأموا { : قوله 
، وإن شئت » وال َتْسأَمُوا ِكَتاَبَته « : الفعل مصدراً تقديره  مفعولٌ به إن شئت جعلته مع} أَن َتكُْتُبوهُ { : قوله 

  ]الطويل : [ ؛ ألنه يتعدَّى بنفسه قال » َتْسأَموا « بنزع اخلافض والنَّاصب له 
  ثََمانِنيَ َحْوالً الَ أََبا لََك َيْسأَمِ... َسِئْمُت َتكَاِليف احلََياِة وَمْن َيِعْش  -١٢٨٧

من أن تكتبوه ، فحذف حرف اجلرِّ للعلم به ، فيجري اخلالف املشهور : ف اجلّر ، واألصل بل يتعدَّى حبر: وقيل 
  ]الكامل : [ قوله » ِمْن « بعد حذفه ، ويدلُّ على تعدِّيه ب » أَنْ « يف 

  َوسَُؤالِ َهذَا النَّاسِ كَْيَف لَبِيُد... َولَقَْد َسِئْمُت ِمَن احلَيَاِة َوطُولَِها  -١٢٨٨
فَإن كَانَ الذي َعلَْيِه احلق { : جيوز أن تكون للدَّين يف أوَّل اآلية ، وأن تكون للحّق يف قوله » َتكْتبوه « يف : واهلاء 

  .قاله الزَّخمشريُّ » َتكْتبوه « يعود على الكتاب املفهوم من : وقيل » الدَّْين « ، وهو أقرب مذكورٍ ، واملراد به } 

على أّي حالٍ كان الدَّين قليالً أو كثرياً ، وعلى أيِّ حالٍ كان الكتاب خمتصراً : ، أي حالٌ } َصِغرياً أَو كَبِريا { و 
مضمرةٌ ، وهذا ال حاجة تدعو إليه ، وليس من » كان « ، أو مشبعاً ، وجوَّز السَّجاونديُّ انتصابه على خرب 

  .مواضع إضمارها 
والفاعل على هذه القراءة ضمري الشُّهداء ، . بالياء من حتت فيهما  »َوالَ َيْسأَمُوا أَنْ َيكْتُبوُه « : وقرأ السُّلميُّ 

  .إمَّا على املتعاملني وإمَّا على الكتَّاب : وجيوز أن يكون من باب االلتفات ، فيعود 
  فصل

أدَّى إىل فساٍد واملقصود من اآلية الكرمية احلثُّ على الكتابة قلَّ املال ، أو كثر ، فإنَّ النِّزاع يف املال القليل ربَّما 
  .عظيم ، وجلاج شديد 

  هل تدخل احلبة والقرياط يف هذا األمر؟: فإن قيل 
  .ال ، لعدم جريان العادة به : فاجلواب 

  :فيه ثالثة أوجٍه } إىل أََجِلِه { : قوله 
  .أن تكتبوه مستقّراً يف الذّمَّة إىل أجل حلوله : أنه متعلٌِّق مبحذوٍف ، أي : أظهرها 
لعدم « َتكُْتبُوُه » متعلٌق مبحذوفٍ ال ب « : وردَّه أبو حيان فقال . أنه متعلٌِّق بتكتبوه ، قاله أبو البقاء  :والثاين 

  .» سِْرُت إىل الكُوفَِة : استمرار الكتابة إىل أجل الدَّين ، إذ ينقضي يف زمن يسري ، فليس نظري 
  .اله أبو البقاء أن يتعلَّق مبحذوٍف على أنه حالٌ من اهلاء ، ق: والثالث 

  .مشاٌر به ألقرب مذكورٍ وهو الكتب » ذَِلكم « : قوله 
  .إليه وإىل اإلشهاد : وقال القفَّال 

ألن [ هو من أقسط إذا عدل ، وال يكون من قسط ، : قيل » أَقَْسطُ « و . إىل مجيع ما ذكر وهو أحسن : وقيل 
  .سَّلب ، إال أنه يلزم بناء أفعل من الرباعي ، وهو شاذٌّ مبعىن جار ، وأقسط مبعىن عدل ، فتكون اهلمزة لل] قسط 

جيوز على مذهب سيبويه أن : قلت  -أعين أقسط وأقوم؟  -فإن قلَت ممَّ بين أفعال الّتفضيل « : قال الزَّخمشريُّ 
ذي قسٍط؛ و : عىن من قاسط على طريقة النَّسب مب« أَقَْسط » وأن يكون « أَقَاَم » ، و « أَقَْسطَ » يكونا مبنّيني من 



، إنَّما » أَفْعل « مل ينصَّ سيبويه على أنَّ أفعل التّفضيل يبىن من : قال أبو حيَّان رمحه اهللا . » من قومي « أَقَْوم » 
للتعجب يكون من فََعلَ وفَِعلَ وفَُعلَ وأَفَْعلَ ، » أَفَْعل « يؤخذ ذلك باالستدالل ، فإنَّه نصَّ يف أوائل كتابه على أنَّ 

للتعجب يبىن منه أفعل للتَّفضيل ، فما جاز يف التَّعجُّب ، وأفعل التَّفضيل من أفعل على » أَفَْعل « ظاهر هذا أن ف
اجلواز مطلقاً ، واملنع مطلقاً ، والتفضيل بني أن تكون اهلمزة للنَّقل ، فيمتنع ، أو ال فيجوز ، وعليه : ثالثة مذاهب 

ومن منع . الذي مهزته لغري التَّعدية : ، أي » إنه يبىن من أفعل « : حيث قال  كالم سيبويه ،: يؤوَّل الكالم ، أي 
: إنَّما قاهلا أفعل بصيغة األمر ، فالتبس على السَّامع ، يعين » مل َيقُلْ سيبويه ، وأفعل بصيغة املاضي « : مطلقاً قال 

  .، وعلى أَفِْعلْ  أنه يكون فعل التّعجب على أفعل ، بناؤه من فََعلَ ، وفَِعل ، وفَُعل

  .وهلذه املذاهب موضع هو أليق بالكالم عليها 
هو من القسط : وقيل . » كَُرم « من » أَكَْرَم « : بضمِّ السِّني حنو » قَُسطَ « ونقل ابن عطيَّة أنه مأخوذٌ من 

وهذا . » اِإلفَْعالِ « ن بالكسر وهو العدل ، وهو مصدر مل يشتقَّ منه فعلٌ ، وليس من اإلقساط؛ ألنَّ أفعل ال يبىن م
  .كله بناء منهم على أنَّ الثالثيَّ مبعىن اجلوز والرُّباعيَّ مبعىن العدل 

، » أقولُ إّنك قَاِسطٌ َعاِدلٌ « : ما تقول يفَّ؟ فقال : بن يوسف ] احلجَّاج [ وحيكى أنَّ سعيد بن جبريٍ ملَّا سأله الظَّامل 
[ } َوأَمَّا القاسطون فَكَاُنواْ ِلجََهنََّم حَطَباً { : جائراً كافراً ، وتال قوله تعاىل  إنه جعلين: فلم يفطن له إال هو ، فقال 

  ] . ١: األنعام [ } ثْمَّ الذين كَفَرُواْ بَِربِّهِمْ َيْعِدلُونَ { ]  ١٥: اجلن 
جار : قُُسوطاً ، وِقْسطاً  قََسط ،« : وأمَّا إذا جعلناه مشتركاً بني عدل ، وبني جار فاألمر واضٌح قال ابن القطَّاع 

عن أيب » اَألْضَداِد « : له عن ابن السَّكِّيت يف كتاب » االقِْتضَابِ « : وحكى ابن السِّيد يف كتاب . » وَعَدل ِضدٌّ 
 وقال أبو القاسم الرَّاغب األصبهاين. » ، وأقْسطَ باأللِف َعَدلَ ال غري ] َعَدل [ جاَر ، وقََسط ، : قََسطَ « : عبيدة 

: الِقْسطُ أَنْ يأخذ قسط غريه ، وذلك جوٌر ، واإلقساط أن يعطي قسطَ غريه ، وذلك إنصاٌف ، ولذلك يقول « : 
  .» قََسط إذا َجاَر ، وأقَْسط إذا َعَدل 

  .أقسط فالنٌ يف احلكم يقسط إقساطاً ، إذا عدل ، فهو مقسطٌ : اسم ، واإلقساط مصدر يقال : والقسط 
َوأَمَّا القاسطون { : هو قاسط إذا جار فقال تعاىل : ويقال ]  ٤٢: املائدة [ } اهللا ُيِحبُّ املقسطني  إِنَّ{ : قال تعاىل 

، وأمَّا إذا جعلنان ]  ١: األنعام [ } ثْمَّ الذين كَفَرُواْ بَِربِّهِمْ َيْعِدلُونَ { ]  ١٥: اجلن [ } فَكَاُنواْ ِلَجَهنَّمَ َحطَباً 
  .فاألمر واضٌح  مشتركاً بني عدل وبني جار

جَاَر ، وَعَدلَ ضدٌّ ، وسيأيت هلذا مزيد بياٍن يف سورة النساء إن شاء اهللا : قََسطَ قُُسوطاً ، وقسطاً : قال ابن القطَّاع 
  .تعاىل 
ه إنَّما صحَّت الواو فيه؛ ألن» َوأَقَْوُم « : وقوله . ، أي يف حكمه » أَقَْسط « ظرٌف منصوٌب ب } ِعنَد اهللا { : قوله 

أفعل تفضيل ، وأفعل التَّفضيل يصحُّ محالً على فعل التَّعجُّب ، وصحَّ فعل التَّعجُّب جلريانه جمرى األمساء جلموده 
  .وعدم تصرُّفه 

] أفعل [ الرُّباعي املتعدِّي؛ لكنَّه حذف اهلمزة الزَّائدة ، مثَّ أتى هبمزة » أَقَاَم « جيوز أن يكون من } َوأَقْوُم { و 
أثبت إلقامتكم الشهادة ، وجيوز أن يكون : فيكون املعىن ]  ١٢: الكهف [ } أَيُّ احلِْزَبْينِ أحصى { : ىل كقوله تعا

  .ثبتت ، قاله أبو البقاء : ذلك أثبت لقيام الشَّهادة ، وقامت الشهادة : الالزم ويكون املعىن » قام « من 
مفعولٌ يف املعىن ، والالَّم زائدةٌ وال جيوز حذفها ونصب جمرورها ، وهو » أَقَْوم « متعلٌِّق ب } ِللشَّهَاَدِة { : قوله 

  ]الطويل : [ بعد أفعل التَّفضيل إالَّ لضرورة؛ كقوله 



  َوأَضَْرَب ِمنَّا بِالسُُّيوِف القَوَانِسَا..  -١٢٨٩
حّيان ، وهو ماشٍ  منصوٌب مبضمر يدلُّ عليه أفعل التَّفضيل ، هذا معىن كالم أيب« القَوانَس » إشن « : وقد قيل 
  .مبعىن ثبت فالالَّم غري زائدة « قَام » من أقام املتعّدي ، وأمَّا إذا جعلته من « أَقَْوم » على أنّ 

أدىن لئالَّ ترتابوا ، وقيل : هو الالَّم أي : أقرب ، وحرف اجلّر حمذوٌف ، فقيل : ، أي } أدىن أَالَّ ترتابوا { : قوله 
نظٌر ، « ِمْن » : ويف تقديرهم . أدىن إىل أالّ ترتابوا ، وأدىن من أال ترتابوا : ، أي « من » هو : وقيل « إلَى » هو 

، فقلبت الياء ألفاً لتحرُّكها « تَْرَتيِبُوا » : تفتعلوا من الرِّيبة ، واألصل : « َترَْتابُوا » و . إذ املعىن ال يساعد عليه 
أقسط وأقوم ، وأدىن لكذا من عدم الكتب ، وحسَّن : هم املعىن ، أي واملفضَّل عليه حمذوٌف لف. وانفتاح ما قبلها 

: بياء الغيبة كقراءة « أالّ َيرَْتابُوا » : وقرأ السُّلمي . احلذف كون أفعل خرباً للمبتدأ خبالف كونه صفةً ، أو حاالً 
  .وتقدَّم توجيهه « َوالَ َيْسأَُموا أَنْ يكتُبوُه » 

  تابةفصل يف فوائد اإلشهاد والك
  :اعلم أنَّ الكتابة ، واالستشهاد تشتمل على ثالث فوائد 

  .أعدل عند اهللا وأقرب إىل احلّق : ، أي } أَقَْسطُ ِعنَد اهللا { : قوله : األوىل 
أبلغ يف استقامته اليت هي ذد االعوجاج؛ ألنَّ املنتصب القائم ضدّ : ، أي } أَقْوُم ِللشََّهاَدةِ { : قوله : والثانية 

  .حين املعوج ، وإنَّما كانت أقوم للشَّهادة؛ ألهنا سبب للحفظ والذكر ، فكانت أقرب إىل االستقامة املن
والفرق بني الفائدة األوىل والثانية أن األوىل تتعلّق بتحصيل مرضاة اهللا ، والثانية تتعلّق بتحصيل مصلحة الدُّنيا ، 

  .ى مصلحة الدُّنيا واجب وهلذا قدمت األوىل عليها؛ ألن تقدمي مصلحة الّدين عل
يعين أقرب إىل زوال الشَّكِّ واالرتياب عن قلوب املتداينني ، فالفائدة } وأدىن أَالَّ ترتابوا { : قوله : الفائدة الثالثة 

  .األوىل إشارة إىل حتصيل مصلحة الدِّين 
  .إشارة إىل حتصيل مصلحة الدُّنيا : والثَّانية 
رر عن النَّفس وعن الغري ، أمَّا عن النَّفس فألنه يبقى يف الفكران ، أنَّ هذا األمر كيف إشارة إىل دفع الضَّ: والثالثة 

هل كان صدقاً ، أو كذباً ، أمَّا عن الغري ، فألنّ ذلك الغري ربَّما نسبه إىل الكذب ، فيقع : كان ، وهذا الذي قلت 
  .يف عقاب الغيبة 

  :هذا االستثناء قوالن  يف} إِالَّ أَن َتكُونَ ِتجَاَرةً { : قوله 
ألنه أمرٌ ] من اجلنس [ واجلُْملَةُ املستثناة يف موضع نصبٍ؛ ألنَّه استثناٌء » : أنه متَّصل قال أبو البقاء : أحدمها 

  .« إالَّ يف حال حضور التِّجارة : باالستشهاد يف كلِّ معاملٍة ، فاملستثىن منها التجارة احلاضرة ، والتَّقدير 
وهذا هو » يف موضع نصبٍ على االستثناء املنقطع « أَنْ » و : ه منقطع ، قال مكي بن أيب طالبٍ أنَّ: والثاين 

  .لكّن الّتجارة احلاضرة ، فإنَّه جيوز عدم االستشهاد والكتب فيها : الظَّاهر ، كأنه قيل 
قه األخوان ، والباقون قرءوا ؛ ألهنا صفتها ، وواف» َحاِضَرةً « بالنَّصب ، وكذلك » ِتجَاَرةً « وقرأ عاصم هنا 

  .بالرَّفع فيهما 

  :فالرَّفع فيه وجهان 
يف حملِّ رفع صفةً لتجارة » ُتدِيروهنا « إال أن حتدث ، أو تقع جتارة ، وعلى هذا فتكون : أهنا التامة ، أي : أحدمها 

  .أيضاً ، وجاء هنا على الفصيح ، حيث قدَّم الوصف الصريح على املؤول 
إال أنَّ تكون : كأنه قيل » ُتِديرُوَنَها « : واخلرب هو اجلملة من قوله » ِتَجاَرةٌ « تكون النَّاقصة ، وامسها  أن: والثاين 



  .آخرون ] تابعه [ جتارةٌ حاضرةٌ مدارةٌ ، وسوَّغ جميء اسم كان نكرةً َوْصفُه ، وهذا مذهب الفراء و 
وقدَّره . إال أن تكون املعاملة ، أو املبايعة ، أو التجارة : ره تقدي: وأمَّا قراءة عاصم ، فامسها مضمٌر فيها ، فقيل 

اسم كان؛ ألنَّ ] التَّدايُن [ وال جيوز أن يكون « : وقال الفارسيُّ . الزَّجاج إالَّ أن تكون املداينة ، وهو أحسن 
ملعىن ، والتَّداين حقٌّ يف ذمة التَّداين معًنى ، والّتجارة احلاضرة يراد هبا العني ، وحكم االسم أن يكون اخلرب يف ا

» املستدين ، للمدين املطالبة به ، وإذا كان كذلك مل جيز أن يكون اسم كان الختالف التَّداين ، والّتجارة احلاضرة 
وهذا الرد ال يظهر على الزجاج ، ألنَّ التِّجارة أيضاً مصدٌر ، فهي معًنى من املعاين ال عٌني من األعيان ، وأيضاً فإنَّ 

  .من باع ثوباً بدرهم يف الذِّمَّة بشرط أن يؤدى الّدرهم يف هذه السَّاعة ، كان مداينة ، وجتارةً حاضرة 
} فَإن كَانَ الذي َعلَْيِه احلق { : الذي يف قوله » احلَقُّ « وال َيُجوُز أيضاً أن يكون امسها : وقال الفارسيُّ أيضاً 

  :لك احلقَّ ديٌن ، وإذا مل جيز هذا مل خيل اسم كان من أحد شيئني للمعىن الذي ذكرنا يف التَّداين ، ألنَّ ذ
أنَّ هذه األشياء اليت اقتضت من اإلشهاد ، واالرهتان قد علم من فحواها التباُيع ، فأضمر التَّبايع لداللة : أحدمها 

: [ ؛ وينشد على هذا » تين إذا كَانَ غَداً فَأ« : احلال عليه كما أضمر لداللة احلال فيما حكى سيبويه رمحه اهللا 
  ]الطويل 
  إِذَا كَانَ طَْعناً َبْينَُهْم َوِعَناقَا... أََعْيَنيَّ َهالَّ َتْبِكَياِن ِعفَاقَا  -١٢٩٠

  .إذا كان األمر : أي 
: [  إالَّ أن تكون التِّجارة جتارةً؛ ومثله ما أنشده الفرَّاء رمحه اهللا: أن يكون أضمر التِّجارة؛ كأنه قيل : والثاين 
  ]الطويل 
  إِذَا كَانَ َيوْماً ذَا كََواِكبَ أَشَْهبَا... فًدى ِلَبنِي ذُْهلِ بنِ شَْيَبانَ َناقَِتي  -١٢٩١

  ]الطويل : [ وأنشد الزخمشريُّ 
  إِذَا كَانَ َيْوماً ذَا كََواِكبَ أَْشنَعَا... َبنِي أََسٍد َهلْ َتْعلَُمونَ َبالَءََنا  -١٢٩٢

  .ظرٌف لتديروهنا » َبيَْنكُم « يوماً ، و  إذا كان اليوم: أي 
قال شهاب الدين » إيذاناً بتعلُّق ما بعدها مبا قبلها « فَلَْيسَ » َدَخلَِت الفَاُء يف « : قال أبو البقاء » فَلَْيَس « : قوله 

إىل آخرها ، والسَّببيَّة فيها }  إِالَّ أَن َتكُونَ ِتجَاَرةً{ : هي عاطفةٌ هذه اجلملة على اجلملة من قوله : رمحه اهللا تعاىل 
  .بسببٍ عن ذلك رفع اجلناح يف عدم الكتابة : واضحةٌ أي 

  .الوجهان » أَنْ « ، فحذف حرف اجلر فبقي يف موضع » يف أن ال « : أي } أَالَّ َتكْتُُبوَها { : وقوله 

  فصل
جتر الرَّجل يتجر جتارةً ، : ة لطلب الرِّبح ، يقال التِّجارة عبارةٌ عن التَّصرُّف يف املال سواء كان حاضراً أو يف الذِّمَّ

  .فهو تاجٌر 
اتَّجر يتَّجر جتراً ، وجتارةً فهو تاجٌر ، واجلمع جتار كصاحب ، وصحاب ، : ويقال « : » التَّْهِذيبِ « قال النَّوويُّ يف 

  .» جتَّار بتشديد اجليم كفاجرٍ ، وفجَّارٍ : ويقال أيضاً 
جيب العشر واخلراج ، وال مينع أحدمها اآلخر كأجرة املتجر ، » بَابِ َزكَاِة الزَّْرعِ « يف آخر » بِ املَُهذَّ« وقال يف 

املَُهذَّبِ « وزكاة التجارة ، فاملتجر بفتح امليم ، وإسكان التَّاء ، وفتح اجليم ، واملراد به املخزون وصرَّح به صاحب 
  .ن ، وكذا ذكره غريه من أصحابنا كأجرة املخزو: فقال » اِخلالَُف « يف كتابه » 

  فصل



ال ميكن محله } إِالَّ أَن َتكُونَ ِتجَاَرةً حَاضَِرةً { : وسواء كانت املبايعة بدينٍ ، أو بعنيٍ ، فالتِّجارة جتارةٌ حاضرةٌ فقوله 
ا يداً بيٍد ، ومعىن نفي على ظاهره ، بل املراد من التِّجارة ما يتجر فيه من األبدال ، ومعىن إدارهتا بينهم معاملتهم فيه

ال مضّرة عليكم يف ترك الكتابة ، ومل يرد نفي اإلمث ، ألنَّه لو أراد اإلمث؛ لكانت الكتابة املذكورة : اجلناح ، أي 
واجبة عليهم ، ويأمث صاحب احلّق بتركها ، وقد ثبت خالفه ، وبيان أنَّه ال مضرَّة عليهم يف تركها؛ ألنَّ التِّجارة 

كثرياً ، فلو تكلَّفوا فيها الكتابة ، واإلشهاد؛ يشقُّ عليهم ، وأيضاً فإنَّ كلَّ واحٍد من املتعاملني إذا أخذ  احلاضرة تقع
  .حقَّه من صاحبه يف اجمللس؛ مل يكن هناك خوف التَّجاحد ، فال حاجة إىل الكتابة ، واإلشهاد 

  .هذا أمر إرشاد إىل طريق االحتياط : } وأشهدوا { : قوله 
إنَّ الكتابة ، وإن رفعت عنهم يف التِّجارة احلاضرة؛ فال يرفع اإلشهاد؛ ألن اإلشهاد بال كتابة : كثر املفسِّرين قال أ

  .ختف مؤنته 
إمَّا متقّدم عند قومٍ ، وإمَّا حمذوف لداللة ما تقدَّم عليه : جيوز أن تكون شرطيةً ، وجواهبا } إِذَا َتبَاَيْعُتمْ { : قوله 

  .افعلوا الشَّهادة وقت التبايع : بايعتم فأشهدوا ، وجيوز أن تكون ظرفاً حمضاً ، أي إذا ت: تقديره 
. » إِن َتِضلَّ « : العامَّة على فتح الرَّاء جزماً ، وال ناهيةٌ ، وفتح الفعل ملا تقدَّم يف قراءة محزة } َوالَ ُيضَآرَّ { : قوله 

« ، و » كَاِتب « بكسر الرَّاء األوىل ، فيكون » ُيَضارِْر « : األصل مثَّ هذا الفعل حيتمل أن يكون مبنّياً للفاعل ، و
فاعلني هنيا عن مضارَّة املكتوب له ، واملشهود له ، هني الكاتب عن زيادة حرف يبطل به حقّاً أو نقصانه ، » َشهِيد 

، وال شكَّ } فَإِنَُّه فُسُوٌق بِكُمْ {  :وهني الشَّاهد عن كتم الشَّهادة ، واختاره الزجاج ، ورجَّحه بأنَّ اهللا تعاىل قال 
ألنَّ اسم . أنَّ هذا من الكاتب والشَّاهد فسٌق ، وال حيسن أن يكون إبرام الكاتب والشهيد واإلحلاح عليهما فسقاً 

يد؛ الفسق مبن حيرف الكتابة ، ومبن ميتنع عن الشَّهادة؛ حّتى يبطل احلّق بالكلّية أوىل منه مبن أضّر الكاتب والشَّه
  «وألنه تبارك وتعاىل قال فيمن ميتنع عن أداء الشَّهادة 

واإلمث والفسق متقاربان وهذا يف التَّفسري منقول عن ابن عبَّاس ]  ٢٨٣: البقرة [ } َوَمن َيكُْتْمَها فَإِنَُّه آِثٌم قَلُْبُه { 
، وابن عبَّاس ، وجماهد ، وابن ونقل الدَّاين عن ابن عمر . وجماهد وطاوس ، واحلسن وقتادة  -رضي اهللا عنه  -

  .أيب إسحاق أهنم قرءوا الرَّاء األوىل بالكسر ، حني فكُّوا 
أنَّ أحداً ال ُيَضارُِر الكاتب وال الشَّاهد ، ورجَّح هذا بأنه لو : وحيتمل أن يكون الفعل فيها مبنّياً للمفعول ، واملعىن 

، وألنَّ السياق من أول اآليات إمنا هو » نْ تفعال فإنه فسوٌق بكما وإِ« : كان النَّهي متوجِّهاً للكاتب والّشهيد لقال 
للمكتوب له واملشهود له بأن يوّدمها ومينعهما من مهمَّاهتا ، وإذا كان خطاباً للذين يقدمون على املداينة ، فاملنهيُّون 

اًض عن ابن عمر وابن عباس ونقل الداين أي. عن الضِّرار هم ، وهذا قول ابن عباس وعطاء وجماهد وابن مسعود 
فاآلية عندهم حمتملةٌ للوجهني ففسروا وقرءوا هبذا املعىن تارةً وباآلخر . وجماهد أهنم قرءوا الراء األوىل بالفتح 

  .أخرى 
بتشديد الّراء ساكنةً وصالً ، وفيها ضعٌف من حيث اجلمع بني » وال ُيضارَ « : وقرأ أبو جعفر ، وعمرو بن عبيٍد 

، لكنَّه ملَّا كانت األلف حرف مدٍّ؛ قام مدُّها مقام حركٍة ، والتقاء السَّاكنني مغتفٌر يف الوقف ، مث  ثالث سواكن
  .أجري الوصل جمرى الوقف يف ذلك 

بالفكِّ ، وكسرِ الراِء األوىل ، والفاعلُ ضمُري صاحب احلق ، » وال ُيضَارِْر كَاِتباً َوالَ َشهِيداً « : وقرأ عكرمة 
ال يضارِرْ َصاِحُب حقٍّ كاتباً وال شهيداً بأن ُيجبَِرُه وُيْبرَِمه : على املَفْعُول به ، أي » شهيداً « ، و » اتباً ك« وَنْصب 

  .بالِكتَاَبة والشهادِة؛ أو بأَنْ حيِملَه على ما ال َيُجوز 



} فَالَ َرفَثَ َوالَ فُسُوَق { : قوله برفع الرَّاء ، وهو نفٌي فيكون اخلرب مبعىن النهي ك» وال ُيضارُّ « : وقرأ ابن حميصن 
  ] . ١٩٧: البقرة [ 

وقد تقدَّم حتقيُق هذه . بكسر الرَّاء مشدَّدةً على أصل التقاء الساكنني » وال ُيضارِّ « : وقرأ عكرمة يف رواية مقسم 
  ] . ٢٣٣: البقرة [ } الَ ُتضَآرَّ وَاِلَدةٌ بَِولَدَِها { : عند قوله 

يعود » فإنَّهُ « والّضمري يف . تفعلوا شيئاً ممَّا هنى اهللا عنه ، فحذف املفعول به للعلم به : ، أي } فَْعلُواْ َوإِن َت{ : قوله 
، وينبغي أن يقدَّر » الِحٌق بِكُم « : متعلٌّق مبحذوٍف ، فقدَّره أبو البقاء » بِكُْم « و . على االمتناع ، أو اإلضرار 

  .ملتبٌس بكم والحق بكم : فسوق مستقرٌّ بكم ، أي : ، أي » وق فُُس« كوناً مطلقاً؛ ألنه صفةٌ ل 
اتَّقوا اهللا يف مجيع أوامره : فيما حذَّر منه هاهنا ، وهو املضارة ، أو يكون عاماً ، أي : ، يعين } واتقوا اهللا { : قوله 

  .، ونواهيه 
« وجيوز أن تكون حاالً من الفاعل يف  -الظَّاهر  وهو -جيوز يف هذه اجلملة االستئناف } َوُيَعلُِّمكُُم اهللا { : قوله 
. » واتقوا اهللا مضموناً لكم التَّعليم ، أو اهلداية ، وجيوز أن تكون حاالً مقدَّرة : تقديره « : قال أبو البقاء » اتَّقوا 

د ما ظاهره ذلك ويف هذين الوجهني نظٌر ، ألنَّ املضارع املثبت ال تباشره واو احلال ، فإن ور: قال شهاب الدين 
  .يؤوَّل ، لكن ال ضرورة تدعو إليه ههنا 

  فصل
واهللا { يعلمكم ما يكون إرشاداً ، أو احتياطاً يف أمر الدُّنيا ، كما يعلِّمكم ما يكون إرشاداً يف أمر الدِّين ، : املعىن 

  .عامل جبميع مصاحل الدُّنيا ، واآلخرة : ، أي } بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

َولَْيتَّقِ اللََّه َربَّهُ  ِذي اْؤُتِمَن أََماَنَتُهَوإِنْ كُْنُتْم َعلَى َسفَرٍ َولَْم َتجُِدوا كَاِتًبا فَرَِهانٌ َمقْبُوَضةٌ فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُْم بَْعًضا فَلُْيَؤدِّ الَّ
  ) ٢٨٣(َولَا َتكُْتُموا الشََّهاَدةَ َوَمْن َيكُْتْمَها فَإِنَُّه آِثٌم قَلُْبُه َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم 

  .} َوإِن كُنُتْم على سَفَرٍ { : قوله 
و الكتاب؛ ألنه يبيِّن الشيء تركيب هذه احلروف للظُّهور ، والكشف ، والسفر ه) س ف ر ( قال أهل اللُّغة 

يكشف ، أو ألنه ملّا خرج من الكن إىل : ويوضحه ، ومسي السِّفر سفراً؛ ألنَّه يسفر عن أخالق الرِّجال ، أي 
الصَّحراء فقد انكشف للنَّاس؛ أو ألنه ملَّا خرج إىل الصَّحراء فقد صارت أرض البيت منكشفةً خاليةً ، وأسفر 

كشفت ما يف : إذا كشفته ، وسفرت عن القوم أسفر سفارة ، أي : فرت املرأة عن وجهها إذا ظهر ، وأس: الصُّبح 
الكنس ، وذلك ألنك إذا كنست ، فقد أظهرت ما كان حتت : كنست ، والسَّفر : قلوهبم ، وسفرت أُسفر ، أي 

  .لشَّمس سفر لوضوحه الغبار ، والّسفر من الورق ما سفر به الرِّيح ، ويقال لبقية بياض النَّهار بعد مغيب ا
  فصل يف بيان وجه النَّظم

  :اعلم أنَّه تعاىل جعل البياعات يف هذه اآلية على ثالثة أقسام 
بيع بكتاب وشهود ، وبيع برهن مقبوضة ، وبيع باألمانة ، وملا أمر يف آخر اآلية املتقّدمة بالكتاب ، واإلشهاد ، 

أالَّ يوجد الكاتب ، أو إن وجد لكنَّه ال توجد آالت الكتابة ، ذكر نوعاً وأعلم أنَّه رمبا تعذَّر ذلك يف السَّفر إمَّا 
  .آخر من االستيثاق وهو أخذ الرَّهن ، فهذا وجه النَّظم ، وهذا أبلغ يف االحتياط من الكتابة واإلشهاد 

  :يف هذه اجلملة ثالثة أوجٍه } َولَمْ َتجُِدواْ كَاِتباً { : قوله 
فتكون يف حملِّ جزمٍ لعطفها على } وَلَْم َتجِدُواْ { ، » َوإِنْ كُْنُتم « : فعل الشَّرط ، أي  أنَّها عطٌف على: أحدها 

  .اجملزوم تقديراً 
  .وإن كنتم مل جتدوا كاتباً : ، أي » كان « أن تكون معطوفةً على خرب : والثاين 

هذين الوجهني األخريين يف حملّ  أن تكون الواو للحال ، واجلملة بعدها نصب على احلال ، فهي على: والثالث 
  .نصبٍ 

  :، وفيه وجهان » كِتاباً « : وقرأ أُيب وجماهٌد ، وأبو العالية . اسم فاعل » كاتباً « والعامة على 
  .أنَّه مصدرٌ أي ذا كتابة : أحدمها 
« : اسٍ فقط ، وقال ونقل الزخمشريُّ هذه القراءة عن أُّيب وابن عبَّ. أنه مجع كاتبٍ ، كصاحبٍ وصحاب : والثاين 

» كُتَّاباً « : وقرأ ابن عباس والضَّحَّاك . » أرأيت إن َوَجْدَت الكاتب ، ومل جتد الصَّحيفة والدَّواة : َوقَالَ اْبُن عباس 
، قال مجع كتاب ، اعتباراً بالنَّوازل » كُتُباً « : وقرأ أبو العالية . بأنَّ كلَّ نازلٍة هلا كاتٌب ] اعتباراً [ على اجلمع 

ترجيحٌ للقراءة املرويَّة عنه واستبعادٌ » إخل . . . أَرَأَْيَت إِنْ َوَجْدَت الكَاِتَب « : قول ابن عباس : شهاب الدين 
  .، يعين أن املراد الكتاب ال الكاتب » كاتباً « لقراءة غريه 

  :فيه ثالثة أوجه } فَرَِهانٌ { : قوله 
  .فيكفي عن ذلك رهٌن مقبوضةٌ : أنه مرفوٌع بفعلٍ حمذوٍف ، أي : أحدها 



  .فرهن مقبوضة تكفي : أنه مبتدأ واخلرب حمذوٌف ، أي : الثاين 
  .فالوثيقة ، أو فالقائم مقام ذلك رهن مقبوضةٌ : أنَّه خرب مبتدأ حمذوف تقديره : الثالث 

بكسر الرَّاء وألف بعد اهلاء ، » انٌ فَرَِه« بضم الرَّاء ، واهلاء ، والباقون » فَُرُهٌن « : وقرأ ابن كثري ، وأبو عمرٍو 
  .روي عن ابن كثري ، وأيب عمرو تسكني اهلاء يف رواية 

« : ووقع يف أيب البقاء بعد قوله . َسقْف وُسقُف : فأمَّا قراءة ابن كثري ، فجمع رهن ، وفَْعلٌ جيمع على فُُعلٍ حنو 
إنَّ فعالً مجع فعل قليل ، وقد أورد منه األخفش ألفاظاً : ولكنَّهم قالوا » وأَسد وأُُسد ، وهو وهٌم . وَسقْف وُسقُف 

َرْهن وُرُهن ، ولَْحد القرب ، ولُُحد ، وقَلْب النَّخلة ، وقُلُب ، ورجلٌ ثَطٌّ وقوٌم ثُطٌّ ، وفرس َوْرٌد ، وخيلٌ ُوُردٌّ : منها 
  ]البسيط [  :وأنشد أبو عمرو حجةً لقراءته قول قعنب . ، وَسهٌم َحْشٌر َوِسَهاٌم ُحُشٌر 

  َوغَِلقَْت ِعْنَدَها ِمْن قَْبِلَك الرُُّهُن... َباَنُت سَُعاُد وأَْمَسى دُوَنها َعَدنُ  -١٢٩٣
ومعىن هذا » يف غريها « َرْهن » وإمنا قرأت فُرُهن للفصل بني الرهان يف اخليل وبني مجع « : وقال أبو عمرو 

  .؛ ألنه ال جيوز له أن يفعل ذلك كما ذكر دون اتِّباع روايٍة »  رَهان« الكالم أمنا اخترت هذه القراءة على قراءة 
وََهِذه الِقَراَءة وافَقَت املصحف ، وما وافق املصحف وصحَّ معناه ، وقرأ به « : واختار الزَّجَّاج قراءته هذه قال 

: اء ، مع أنَّ الزَّجَّاج يقول دون ألٍف بعد اهل» فرهن « إن الرسم الكرمي : قال شهاب الدين . » القرَّاء فهو املختار 
» ال أَْعرُِف الرَّهان أكثر ، والرِّهان يف اخليل أكثر « : ، وحكي عن أيب عمرو أنه قال » إنَّ فُُعالً مجع فَْعلٍ قليلٌ « 

  ]الكامل : [ وأنشدوا أيضاً على َرْهنٍ وُرُهن قوله 
  فُيفِْسُدُهْم كََمْن قَُد أَفَْسدَا رُُهناً... آلَْيُت الَ ُنْعِطيِه ِمْن أَْبَناِئَنا  -١٢٩٤

إنَّ ُرُهناً مجع رهان ، ورهان مجع َرْهن ، فهو مجع اجلمع ، كما قالوا يف مثار مجع مثر ، وثُمر مجع مثار ، وإليه : وقيل 
  .ذهب الفراء وشيخه ، ولكنَّ مجع اجلمع غري مطرٍَّد عند سيبويه ومجاهري أتباعه 

كَْعب ، وِكَعاب ، وكَلْب : وفعل وفعال مطرٌد كثري حنو » َرْهن « ، فرهان مجع » ان رِه« وأمَّا قراءة الباقني 
  .ُسقْفٌ يف ُسقُف مجع َسقٍْف : فللتخفيف وهي لغةٌ ، يقولون » ُرُهن « وِكالَب ، وَمْن َسكَّن ضمة اهلاء يف 

  ]الوافر : [ دفعته إليه رهناً عنده ، قال : رهنت زيداً ثوباً أرهنه رهناً أي : والرَّهنُ يف األصل مصدر رهنت ، يقال 
  وأَْرَهُنُه بَنِيَّ بَِما أَقُولُ... ُيَراِهنُنِي فََيْرَهنُنِي بَنِيِه  -١٢٩٥

وعند الفرَّاء رهنته وأرهنت مبعىن ، واحتجَّ . دفته إليه لريهنه ، ففرَّقوا بني فعل وأفعل : وأرهنت زيداً ثوباً ، أي 
  ]املتقارب : [  بقول مهَّامٍ السَّلويلِّ

  َنَجْوُت َوأَْرهَْنُتُهْم مَاِلكاً... فَلَمَّا َخِشيُت أَظَاِفَريُهْم  -١٢٩٦
قَْمُت وأَُصكُّ « : والواو للحال؛ كقوهلم » وَأَْرَهنُُهْم َماِلكَا « : وأنكر األصمعيُّ هذه الرِّواية ، وقال إِنَّما الرَّواية 

  .وهو على إضمار مبتدأ » َعْيَنُه 
  ]البسيط : [ أْرَهنَ يف السِّلعة إذا غاىل فيها حّتى أخذها بكثري الثَّمن ، ومنه قوله : ل وقي

  ِعيديَّةً أُرِْهَنْت ِفيَها الدََّنايُِري... َيطْوِي ابُن َسلَْمى بَِها ِمْن َراِكبٍ ُبْعداً  -١٢٩٧

لرَّهُن على املرهون من باب إطالق املصدرِ على مث أُطْلق ا» أَْرهَْنُت « رَهنُت لساين بكذا ، وال ُيقال فيه : ويقال 
َرَهْنتُ « : ، فإذا قلت » درَهٌم َضْرُب اَألِمري « ، و ]  ١١: لقمان [ } هذا َخلُْق اهللا { : اسم املفعول كقوله تعاىل 

ه؛ ألن املراد به املرهونُ فهو هنا مفعولٌ ب» رهْنُت زيداً َرهْناً « فرهناً هنا مصدٌر فقط ، وإذا قلت » زيداً ثوباً َرهْناً 



َولََسْوفَ { : مصدراً مؤكداً أيضاً ، ومل يذكرِ املفعول الثَّاين اقتصاراً كقوله » رَْهناً « ، وُيحتملُ أن يكونَ هنا 
  ] . ٤: الضحى [ } ُيْعِطيَك َربُّكَ 

قلِة أفعل كفلس ، وأفلُس ، فاسُتغينَ ِممَّا استغين فيه جبمعِ كثرته عن مجع قلَّته ، وذلك أنَّ قياسه يف ال» َرْهن « و 
  .بَرهن ورِهان عن أَرهُن 

دائمة : رهن الشَّيُء ، فهو راهٌن إذا دام واستقر ، ونعمةٌ راهنةٌ ، أي : الثُّبوت واالستقراُر يقال : وأصل الرَّهن 
  ]البسيط : [ ثابتة ، وأنشد ابن السَِّكِّيت 

  إِالَّ هَباِت َوإِنْ َنهِلُوا... اِهَنةٌ الَ َيَسِفيقُونَ ِمنَْها َوْهَي َر -١٢٩٨
  ]البسيط : [ ُمقيٌم دائٌم؛ قال : أي » طََعاٌم َراِهٌن « : ويقال 
  .. اخلُْبُز واللَّْحمُ لَُهمْ َراِهٌن  -١٢٩٩

  .لدواِمه واستقراره عند املُرهِتن » َرْهناً « دائٌم مستقرٌّ ، ومنه ُسمِّي املرهونُ : أي 
  ن يف احلضر والسفرفصل يف إثبات الره

إىل : مجهوُر الفُقهاء على أَنَّ الرهن يف احلضرِ ، والسَّفر سواٌء ، ويف حال وجود الكاتب ، وعدمِه ، وذهب جماِهٌد 
 أَنَّ الرهَن ال جيوُز إِالَّ يف السقر؛ لظاهر اآلية ، وال عمل عليه ، وإِنَّما قيدت اآليةُ بالسفر؛ َألنَّ الغالبَ يف السفرِ عدُم

وليس اخلوُف ]  ١٠١: النساء [ } فَلَْيَس َعلَْيكُمْ ُجنَاٌح أَن تَقُْصُرواْ ِمَن الصالة إِنْ خِفُْتمْ { : الكاِتب؛ فهو كقوله 
أَنَُّه رهن ِدْرَعُه عند أَبِي الشَّحم  -صلى اهللا عليه وسلم  -من شرط جواز القصرِ؛ ويدلُّ عليه ما ُروَِي عن النيب 

  .لك يف سفرٍ اليهوديِّ ومل يكن ذ
أَِمَنه الناسُ » : أي : أُوِمَنط مبنّياً للمفعول ، قال الزَّخمشريُّ « قرأ أُيب فيما نقله عنه الزَّخمشريُّ } فَإِنْ أَِمَن { : قوله 

اٍف وعالَم تنتصبُ َبْعضاً؟ والظاهرُ نصبه بإسقاِط اخلافض على حذف مض: قلت « َوَوَصفُوا املَْدُيونَ باألمانِة والوفاِء 
  .فإن أُوِمَن بعُضكم على متاعٍ بعضٍ ، أو على دينِ بعضٍ : ، أي 

وإن كان الذي عليه احلقُّ أَِميناً عند صاحب احلقِّ؛ فلم يرهتن منه شيئاً؛ : يعين « فَإِن اْؤُتِمَن » : ويف حرف أُّيب 
  .حلسن ظنه به 

هبمزٍة مضمومٍة ، « اوُتِمَن » : الَِّذي ، وابُتدىَء مبا بعدها قيل إذا ُوِقَف على } فَلُْيَؤدِّ الذي اؤمتن أََماَنَتهُ { : قوله 
اُألوىل للوصل ، والثَّانية فاُء الكلمة ، ووقعت : بعدها واوٌ ساكنةٌ ، وذلك ألنَّ أصله اْؤُتِمَن؛ مثل اقُتدر هبمزتني 

اوُتِمَن؛ فأمَّا يف الدَّرج : ُألوىل ، فقلت الثانيةُ ساكنةً بعد أُخرى مثلها مضمومةً؛ فوجب قَلُْب الثانية ملُجانس حركة ا
، فتذهُب مهزةُ الوصل؛ فتعوُد اهلمزةُ إىل حاهلا؛ لزوالِ موجب قلبها واواً ، بل ُتقلُب ياًء صرحيةً يف الوصلِ؛ يف رواية 

  .ورشٍ 
وهذه الترمجةُ غلطٌ » : ن جماهٍد برفع اَأللف وُيشري بالضَّمَِّة إىل اهلمزِة ، قال اب« الَِّذي اْؤُتِمَن » : وُروي عن عاصم 

  .وَرَوى سليم عن محزة إمشاَم اهلمزِة الضَّمَّ ، ويف اِإلشارة ، واِإلمشام املذكُوَرين نظٌر « 

قياساً : بإِدغام الياء املبدلة من اهلمزة يف تاِء االفتعال ، قال الزخمشريُّ » الَِّذي اتُِّمَن « : وقرأ عاصمٌ أيضاً يف شاذِّه 
يف االفتعال من الُيْسر ، وليس بصحيح؛ َألنَّ الياَء منقلبةٌ عن اهلمزِة ، فهي يف ُحكمِ اهلمزِة ، واتَّزر » اتََّسَر  «: على 

  .» ُرؤَْيا « يف » ُريَّا « عامِّيٌّ ، وكذلك 
يعين أنه ِمْن إِحداث العامَِّة ال  - عامِّيٌّ» اتََّزَر « أَنَُّه ليس بصحيح ، وأَنَّ : َوَما ذَكَرُه الزخمشريُّ فيه : قال أبو حيَّان 

يف » ُريَّا « وأنَّ لغةٌ رديئةٌ ، وكذلك » اتََّمَن واتََّزَر « : قد ذكره غريه أنَّ بعضهم أَبدلَ ، وأْدغََم  -أصلَ له يف اللغة 



َعامِّيا ، وإمَّا أن يعود إىل قوله » يَّا ُر« ، فيكون إدغام » واتََّزَر َعامِّيٌّ « : ُرْؤَيا ، فهذا التشبيُه إمَّا أَنْ يعوَد على قوله 
  .» ُريَّا « ليس بصحيحٍ ، وقد حكى الِكسائيُّ اإلدغام يف » ُريَّا « وكذلك إدغاُم : أي » فَلَْيَس بَِصحِيح « 

» فَلُْيَؤدِّ « : لِ به بقوله جيوزُ أن تكونَ األمانةُ مبعىن الشَّيِء املُْؤَتَمنِ عليه؛ فينتصَب انتصاَب املفعو} أَمَاَنَتُه { : وقوله 
فليؤدِّ دين أَمانتِه ، وال جائٌز أن تكونَ : وجيوُز أَنْ تكونَ مصدراً على أصلها ، وتكونَ على حذِف مضاٍف ، أي 

 الذي{ ُيْحَتَملُ أَنْ يعوَد على صاحب احلقِّ ، وأَنْ يعوَد على » أََماَنَتُه « منصوبة على مصدرِ اْؤمتَن ، والضَّمري يف 
  .} اؤمتن 
  فصلٌ

ما ال يكون فيه كتابةٌ ، وال شهودٌ : هذا هو الِقْسمُ الثّالث ِمَن البياعاِت املذكورة يف اآلية ، وهو بيُع األمانة ، أعين 
  .، وال يكونَ فيه رهٌن 

  .إذا مل خيف منه » أَِمَن فُالَنٌ غَْيَرُه « : يقال 
} فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُم بَْعضاً { : فقوله ]  ٦٤: يوسف [ } َمآ أَِمنُتكُْم على أَِخيِه َهلْ آَمُنكُْم َعلَْيِه إِالَّ كَ{ : قال تعاىل 

فليؤدِّ املديونُ الذي كان أميناً ، ومؤمتناً يف : أي } فَلُْيَؤدِّ الذي اؤمتن أََماَنَتهُ { مل خيف خيانتُه وجحوَده للحقِّ : أي 
أَيّها املدُيونُ ، أنَت أمٌني ، وُمْؤمتن يف ظنِّ الدَّاِئن ، فال ختلف ظنَّه ، : كأنه يقولُ حقَُّه ، : أمانَتُه ، أي  -ظنِّ الدَّائن 

يتق اَهللا ، وال : أي } َولَْيتَّقِ اهللا َربَّهُ { وأدِّ إليه أمانَتُه ، وحقه ، يقالك أَِمنُته ، أو ائَْتَمْنُته ، فهو مأمونٌ ، وُمْؤَتَمٌن ، 
ا عامله املعاملة احلسنة؛ حينئٍذ َعوَّل على أَمانته ، ومل ُيطَالبه بالوثائق من الكتابة ، واِإلشهاد ، جيحُد ، ألن الدَّائن ملَّ

والرهنِ؛ فينبغي هلذا املدُيون أنْ يتَِّقي اهللا ، ويعامله أَحسَن معاملة ، بأن ال ُينكر احلقَّ ، ويؤديه إليه عند حلول 
  .اَألجل 
  .يَُؤدِّي الرهَن عند استيفاِء املالِ ، فإنه أمانةٌ يف يده  إنه خطاٌب للمرَتهِن بأن: وقيل 
  فصلٌ

  .هذه اآليةُ ناسخةٌ لآلياتِ املتقدمِة الدالَِّة على وجوب الكتابة ، واِإلشهاِد ، وأخذ الرهن : قال بعضهم 
  .واعلم أَنَّ التزام وقُوع النسخِ من غري دليلٍ يُلجئُ إليه خطأٌ 

  .مولةٌ على اِإلرشاد ، ورعاية االحتياط ، وهذه اآليةُ حممولةٌ على الرخصة تلك اَألواِمُر حم] بل [ 
  .ليس يف آية املداينة نسٌخ : وعن ابن عباسٍ ، أنه قال 

  :وفيه وجوٌه } َوالَ َتكُْتُمواْ الشهادة { : قوله 
، والرهنِ عند اعتقاِد أمانة املديوِن ، مث  إنه تعاىل ملا أباَح ترَك الكتابِة واِإلشهاِد:  -رمحه اهللاُ  -قال القفَّال : األول 

كان من اجلائز أَنْ يكون املديونُ خاِئناً جاحداً للحقِّ ، وكان من اجلائزِ أيضاً أن يكون بعُض الناسِ ُمطّلعاً على 
عه أحواهلم ، فهاهنا ندب اُهللا ذلك املطلع إىل أن يسعى يف إحياء ذلك احلق ، وأن يشهد لصاحب احلق حبقه ، ومن

من كتماِن الشَّهادِة سواء عرف ذلك احلق ، وأن يشهد لصاحب احلق حبقه ، ومنعه من كتماِن الشَّهادِة سواء عرف 
  .صاحُب احلق تلك الشهادة ، أم ال ، وشدَّد فيه بأن جعله آِثَم القلبِ بكتماهنا 

  .» أَنْ ُيْسَتْشَهَد َخْيُر الشُُّهوِد َمْن َشهَِد قَْبلَ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد قال 
أَْم َتقُولُونَ إِنَّ إِبَْراِهيمَ { : أَنَّ املراد من كتمان الشهادة أن ينكر العلم بتلك الواقعة ، ونظريه قوله تعاىل : الثاين 

واملرادُ ]  ١٤٠: البقرة [ } اهللا  َوإِْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب وَاَألْسبَاطَ كَانُواْ ُهوداً أَوْ نصارى قُلْ أَأَْنُتْم أَْعلَمُ أَمِ
  .اجلُحوُد وإنكارُ الِعلْمِ 



َوالَ يَأَْب الشهدآء { : هو االمتناع ِمْن أدَائها عند احلاجة إىل إقامتها ، كما تقدََّم يف قوله : ِكتمانُ الشهادة : الثالث 
ار كاملبطل حلقه ، وُحرمة مال املسلم ؛ ألنه مىت امتنع عن إقامة الشهادة ص]  ٢٨٢: البقرة [ } إِذَا َما ُدُعواْ 

  .كُحرمِة دمه ، فلهذا بالغَ يف وعيده 
  .» كَاِتٌب وال شهيد « : بياِء الغيبِة؛ ألن قَْبلَُه غَْيباً وهم َمْن ذُكر يف قوله » َوالَ َيكُْتُموا « وقرأ أَُبو َعبدِ الرْحَمن 

  :ان يف هذا الضمري وجه} فَإِنَُّه آِثٌم قَلُْبُه { : قوله 
  .أنه ضمُري الشأِن ، واجلملةُ بعَده مفسٌِّر له : أحدمها 
  .وهذا هو الظاهُر » وَمْن َيكُْتمَْها « : يف قوله » َمْن « أنه ضمُري : والثاين 

  :ففيه أوجٌه » آِثٌم قَلُْبُه « وأمَّا 
، حنو » آِثٌم « فاعلٌ ب » قَلُْبُه « ، و » إِنَّ « خُرب » آِثٌم « و » َمْن « ضمُري » إِنَُّه « أنَّ الضمَري يف : أظهرها 
، وَعَملُ اسم الفاعل هنا واضٌح؛ لوجوِد شروِط اِإلعمال ، وال جييُء هذا الوجُه على » َزْيٌد إِنَُّه قَاِئٌم أَُبوهُ « : قولك 

مع فاعله عند البصريِّني مفردٌ  القولِ بأنَّ الضمريَ ضمُري الشأِن؛ ألنَّ ضمَري الشأن ال ُيفَسَّر إال جبملٍة ، واسمُ الفاعلِ
  .، والكوفيُّون ُيجيزون ذلك 

، ذكره الزخمشريُّ وأبو » إِنَّ « مبتدأٌ مؤخراً ، واجلملةُ خَرب » قَلُْبُه « خرباً مقدَّماً ، و » آِثٌم « أن يكون : الثاين 
آِثمٌ « مُري املرفوُع على متأخِّرٍ لفظاً ، و البقاء وغريمها وهذا ال جيوُز على أصول الكوفيِّني؛ ألنه ال يعوُد عندهم الضَّ

َمْن « فيجوُز أن تكونَ اهلاَء ضمَري الشأ ، وأَنْ تكونَ ضمَري : قد حتمَّل ضمرياً ، ألنه وقع خرباً؛ وعلى هذا الوجه » 
 «.  

بدلٌ » قَلُْبُه « ، و » إِنَُّه  «، وفيه ضمٌري يعوُد على ما تعوُد عليه اهلاء يف » إِنَّ « خَرب » آِثٌم « أن يكونَ : والثالث 
  .من ذلك الضمري املستترِ بدلُ بعضٍ من كُلٍّ 

، قاله ابن عطية ، » إِنَّ « فاعلٌ سدَّ مسدَّ اخلرب ، واجلملةُ خُرب » قَلُْبُه « مبتدأً ، و » آمثٌ « ] أن يكونَ : [ الرابع 
ما قاِئمٌ : لفاعل ، إال إذا اعتمد على نفي ، أو استفهام؛ حنو وهو ال جيوُز عند البصريِّني؛ ألنَّه ال يعملُ عندهم اسُم ا

ني ، أَبََواَك ، وَهلْ قاِئٌم أَخََواَك؟ َوَما قَاِئٌم قَْوُمَك ، َوَهلْ َضارٌِب إِخَْوُتَك؟ وإمنا جيوُز هذا عند الفراِء من الكوفي
  .زَّيُدونَ ، فكذلك يف اآلية الكرمية قائٌم الزَّيداِن ، وقاِئٌم ال: واألخفشِ من البصريِّني؛ إذ جييزاِن 

  .بالنصب ، نسبها إليه ابن عطيَّة » قَلَْبُه « : وقرأ ابن عبلة 
  :ويف نصبه ثالثةُ أوجه 

بني البدلِ  -وهو آِثٌم  -باخلرب [ بدلُ بعض من كلٍّ ، وال حمذورَ يف الفصلِ » إِنَّ « أنه بدلٌ من اسم : أحدها 
َزْيٌد ُمْنطَِلٌق الَعاِقلُ مع أنَّ العاملَ يف النعت : به بني النعِت واملنعوِت ، حنو ] َر يف الفصل واملبدلِ منه ، كما ال حمذو

  .واملنعوت واحٌد؛ خبالِف البدلِ واملبدلِ منه؛ فإنَّ الصحيَح أنَّ العاملَ يف البدلِ غُري العاملِ يف املُبدلِ منه 
، ويف هذا الوجه خالفٌ » َمَرْرُت بَِرُجلٍ َحَسنٍ َوْجَهُه « : كقولك  أنه منصوٌب على التشبيه باملفعولِ به؛: الثاين 

  :مشهوٌر 
منع يف النثر ، : ومذهُب املربد املنع مطلقاً ، ومذهب سيبويه . اجلواز ُمطْلَقاً ، أعين نظماً وَنثْراً : فمذهب الكوفيني 

  ]الرجز : [ وجوازه يف الشعرِ ، وأنشد الكسائي على ذلك 
  ُمَداَرةَ اَألْخفَاِف ُمجَْمرَّاِتهَا... ْنَعُتَها إِنَِّي ِمْن ُنعَّاِتَها أَ -١٣٠٠

  كُوَم الذَُّرى َواِدقَةَ سُرَّاِتهَا... غُلَْب الرِّقَابِ َوَعفْرْنِيَّاِتَها 



  .ووجه ضعفه عند سيبويه يف النثر تكرار الضمري 
فوه بأنَّ التمييز ال يكونُ إال نكرةً ، وهذا عند البصريِّني أنه منصوٌب على التمييز حكاه مكيٌّ وغريه؛ وضعَّ: الثالث 

َبطَِرتْ { و ]  ١٣٠: البقرة [ } إِالَّ َمن َسِفَه َنفَْسُه { : ، وأمَّا الكوفيون فال َيْشتَرطون تنكَريه ، ومنه عندهم 
  ]الوافر : [ ؛ وأنشدوا قوله ]  ٥٨: القصص [ } َمِعيَشَتَها 
  لَُبابَ الُبرِّ ُيلَْبُك بِالشَِّهاِد... الشِّيَزى ِمالٍَء  إِلَى ُرُدحٍ ِمَن -١٣٠١

فعالً ماضياً مشدَّد العني ، وفاعله » أَثَمَّ « جعل » أَثََّم قَلَْبُه «  -فيما نقل عنه الزخمشريُّ  -وقرأ ابن أيب عيلة 
؛ ألنه َعبَّر بالقلبِ عن ذاِته كلِّها؛ ألنه أَِثَم هو: جعل قلبه آِثماً ، أي : مفعول به ، أي » قَلَْبُه « مستتٌر فيه ، و 

وهو ، وإِنْ كان بلفِظ اِإلفراد ، فاملرادُ به اجلمُع ، ولذلك اعترب معناه يف قراءة أيب عبد الرمحن ، . أشرُف عضوٍ فيها 
  .» َوالَ َيكُْتمُوا « : فجمع يف قوله 

، ونظائره ، واملماثلُ » َتَداَينُْتم بَِدْينٍ « نيُس املغايُر يف التج: منها : وقد اشتملَْت هذه اآلياُت على أنواع من البديع 
، وقرأ » َصغِرياً وكَبِرياً « و » ُتذَكَِّر « و » َتِضلَّ « ، والطباُق يف } َوالَ َتكُْتمُواْ الشهادة َوَمن َيكُْتْمَها { : يف قوله 

  .جرياً على قراءته بالَغْيَبة  بالغَيَبة؛» واُهللا بَِما َيْعَملُونَ « : السُّلِميُّ أيضاً 

]  ٤٤،  ٤٣: الدخان [ } إِنَّ َشَجَرةَ الزقوم طََعاُم األثيم { الفاجُر ُروَِي أَنَّ عمر كان ُيعلُِّم أَعرابّياً : » اآلمث « و 
ما : قيل . عىن الفجورِ طعام الفاجِرِ ، وهذا يدلُّ على أَنَّ اِإلمث يكون مب: فقال له ُعمُر » طََعاُم اليَِتيم « : فكان يقول 

وأراد به مسخ القلب؛ نعوذُ باهللا من } فَإِنَُّه آِثٌم قَلُْبُه { : وعد اُهللا على شيٍء كإيعاده على كتمان الشهادة؛ قال 
  .ذلك 
 تعاىل ال يعُزُب عن حتذيٌر من اِإلقدامِ على الِكتماِن؛ ألنَّ املكلََّف إذا علم أَنَّ اهللا} واهللا بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم { : وقوله 

  .ِعلِْمه ضمُري قلبه ، كان خاِئفاً حذراً من ُمخالفة أَمرِ اِهللا تعاىل 

ُب ُه فََيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذِِّللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوإِنْ تُْبُدوا َما ِفي أَْنفُِسكُْم أَوْ ُتْخفُوُه ُيَحاسِْبكُمْ بِِه اللَّ
  ) ٢٨٤(َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

  :يف كيفية النَّظم وجوه 
من دالئل التَّوحيِد ، والنُّبوِة ، : إنه تعاىل ملَّا مجع يف هذه السُّورة أشياَء كثريةً ِمْن علم اُألصُول : قال اَألصّم : األول 

الِة والزكاِة ، والصومِ ، واحلجِّ ، والِقَصاصِ ، واجلهاِد ، واحليضِ ، واملعاِد ، وبيان الشَّراِئع ، والتكاليف؛ كالص
ختم هذه  -والطَّالَقِ ، والِعدَِّة ، والصَّدَاقِ ، واخلُلعِ ، واإلِيالِء ، والرََّضاعِة ، والبيع ، والرَِّبا ، وكيفيَِّة املُداينةِ 

  .السورة هبذه اآلية على سبيل التَّهديد 
للَِّه ما ِفي السماوات َوَما { ملَّا كان أكملُ الصفاِت هو العلم والقدرة عبََّر عن كمالِ قُْدرته بقول : قال ابن اخلطيب 

َوإِن تُْبُدواْ َما يف { : ِملكاً وُملْكاً ، وعبََّر عن كمال علمه ، وإِحاطته بالكُلِّيَّاِت ، واجلُْزِئيَّاِت بقوله } ِفي األرض 
، وإذا اختصَّ بكمال العلم ، والقُدرة ، فكل من يف السموات واألرض عبيٌد } ُه ُيحَاِسْبكُْم بِِه اهللا أَْنفُِسكُْم أَْو ُتْخفُو

مربوبون له ، وجدوا بتخليقه ، وتكوينه ، وهذا غاية الوعِد للمطيعني ، وهنايةُ الوعيد للمذنبني ، وهلذا ختم السورة 
  .هبذه 

، ذكر عقيبُه ما جيرِي » إِنَُّه بَِما َتْعَملُونَ عليٌم « : نزَّل يف آخر اآلية املتقدِّمة إنه تعاىل ملَّا : قال أبو مسلم : الثاين 



ومعىن هذا امللك أَنَّ هذه األشياء ملَّا كانت } للَِّه ما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : جمرى الدليل العقلي فقال 
فعال العجيبة الغريبة املشتملِة على اِحلكم املُتكاثرة؛ حمدثةً ، فقد وجدت بتكوينه؛ وإبداعه ، ومن أتقن هذه األ

  .واملنافع العظيمة ، فال َشكَّ أَنَّ ذلك ِمْن أعظم األَِدلَّة على كونه عاملاً ُمحيطاً بأجزائها 
وُد من اَألمر أعين الكتابة ، واِإلشهاَد ، والرهَن ، وكان املقص -إنه تعاىل ملَّا أمر هبذه الوثاِئق : قال القاضي : الثالث 

بيَّن تعاىل أن املقصوَد من ذلك إمنا يرجع ملنفعة اخللقِ ، ال ملنفعٍة تُعوُد  -هبا صيانة اَألموالِ ، واالحتياط يف حفظها 
  .إليه سبحانه ، فإنَّ له ُملَْك السَّموات ، واَألرضِ 

الشهادة ، وأَوعد عليه ، بيَّن أَنَّ له ُملك  إنه تعاىل ملا هنى عن ِكتمان: قال الشعيبُّ ، وعكرمةُ ، وجماهٌد : الرابع 
  .السمواِت ، واَألرضِ؛ فيجازِي على الِكْتمانِن واإلِظهارِ 

  فصلٌ يف بيان سبب النُُّزول
وإن ُتْعِلنُوا ما يف أَنفُِسكُم من والية الكُفَّار ، أو ُتسِّروه : نزلت فيمن يتولَّى الكافرين من املؤمنني ، يعين : قال مقاتلٌ 

، ]  ٢٨: آل عمران [ } الَّ يَتَِّخِذ املؤمنون الكافرين أَْوِلَيآءَ { ، ُيحَاسِبكُم به اهللا ، كما ذكر يف سورة آل عمران 
  ] . ٢٩: آل عمران [ } قُلْ إِن ُتْخفُواْ َما ِفي ُصُدورِكُْم أَْو ُتْبُدوُه َيْعلَْمُه اهللا { : إىل أن قال 

  .ةٌ وذهب األَكثُرون إىل أنَّها عامَّ
  فصلٌ

جاء أبو بكرٍ وعمُر ، وعبُد الرَّمحن بن عوف ، ومعاذ ، وناسٌ « ملَّا نزلت هذه اآلية ، : ُروِي عن ابن عبَّاسٍ؛ أنه قال 
يا رُسول اِهللا ، كُلِّفنا من اَألعمالِ ما ُنطيُق؛ : مث بركُوا على الرَّكبِ ، فقالوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -إىل النَّيبِّ 
، والصِّياُم ، واجلَِهاُد ، والصََّدقَةُ ، وقد أُنزِلت عليك هذه اآليةُ وال ُنِطيقَُها ، إنَّ أَحدنا لُيحدِّثُ نفسُه مبا ال الصالةُ 

أَتُرِيُدونَ أَنْ تَقُولُوا كََما قَالَ أَْهل الِكتابنيِ » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -حيّب أن يثبتَ يف قلبِه وإنَّ له الدُّنيا ، فقال 
  »َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا غُفَْراَنَك َربََّنا وَإِلَْيَك املَِصُري « : َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا؟ بل قولوا : ْن قَْبِلكُْم ِم

َن آَمَن الرسول بَِمآ أُْنزِلَ إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه واملؤمنون كُلٌّ آَم{ فَلمَّا قرأها القوُم ، ذلَّْت هبم أَنفُُسُهم ، فأنزل اهللا يف إثرها 
البقرة [ } َربََّنا َوإِلَْيَك املصري  باهللا ومالائكته َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه الَ ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد مِّن رُُّسِلِه َوقَالُواْ َسِمْعَنا وَأَطَْعَنا غُفْرَاَنَك

[ } ُف اهللا َنفْساً إِالَّ ُوسَْعَها الَ ُيكَلِّ{  -تعاىل  -فمكَثُوا يف ذلك حوالً ، واشتدَّ ذلك عليهم ، فأَنزل اُهللا ]  ٢٨٥: 
إِنَّ اَهللا َتَجاَوَز َعْن أُمَِّتي َما َحدَّثُوا بِهِ « : صلى اهللا عليه وسلم  -فََنَسَخْت هذه اآلية ، فقال النَّيبُّ ]  ٢٨٦: البقرة 

  .» أَْنفَُسُهم َما لَْم َيْعَملُوا أَْو َيَتكَلَُّموا بِهِ 
هذه اآلية منسوخةٌ ، وإليه ذهب حممَّد بن كعبٍ القرظّي؛ ويُدلُّ عليه : سٍ ، وابن عمر قال ابن مسعود ، وابن عبَّا

إِنَّ اَهللا َتَجاَوَز َعْن أُمَِّتي َما َوسَْوَستْ « : قال : عن النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه  -ما َرَوى أَبو هريرة 
  .» عَْملْ بِِه بِِه أَنْفَُسَها َما لَْم تَتكَلَّْم أَْو َت

{ : اآلية من باب اخلرب ، والنَّسُخ ال يتطرَّق إىل األخبارِ ، إمنا يرُِد على األمرِ والنَّهي ، وقوله : وقال آخرون 
  :خرب ، وهؤالء ذكرُوا يف اآليِة وُجوهاً } ُيحَاسِْبكُْم بِهِ اهللا 

  :أن اخلواطر الواردة على النَّفس قسمان : األول 
الَّ يَُؤاِخذُكُُم اهللا باللغو يف أَْيَمانِكُمْ { :  -تعاىل  -ُم على فعله وإجياده ، فيكون مؤاخذاً به؛ لقوله ما يعز: منها 

لََها َما كَسََبْت َوَعلَْيَها َما { : ، وقال بعد هذه اآلية ]  ٢٢٥: البقرة [ } ولكن يَُؤاِخذُكُم بَِما كََسَبْت قُلُوُبكُْم 
[ } إِنَّ الذين ُيِحبُّونَ أَن َتِشيعَ الفاحشة ِفي الذين آَمُنواْ لَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم { : ، وقال ]  ٢٨٦: البقرة [ } اكتسبت 



  ] . ١٩: النور 
  .ما خيطر بالبالِ مع أَنَّ اإلنسان يكرُهَها وال ميكنه دفعها ، فهذا ال يُؤاخذُ به : ومنها 
  . العملِ؛ فإنه يف حملِّ العفوِ أن كُلَّ ما كان يف القلب ممَّا ال يدُخل يف: الثاين 
فاملراُد منه أن يوجد ذلك العمل ، إمَّا ظاهراً وإمَّا خُفَيةً ، وأمَّا ما } َوإِن تُْبُدواْ َما يف أَنْفُِسكُْم أَْو ُتْخفُوهُ { : وقوله 

  .ُيوجُد يف القلبِ من العزائم واإلراداِت ، ومل تتَِّصل بعمل ، فذلك يف حملِّ العفو 
وهذا ضعيٌف؛ ألن أكثر املُؤاخذاِت إنَّما تكون بأفعالِ القُلُوبِ؛ أال ترى أنَّ اعتقاَد الكُفْرِ والبَدع : بن اخلطيب قال ا

  .إِالَّ ِمْن أَعمال القُلُوبِ ، وأعظم أَنواع الِعقَابِ ُمَترتٌِّب عليه 
  .عقاٌب؛ كأفعال النَّاِئمِ والسَّاهي  فأفعالُ اجلوارح إذا خلت عن أفعال القُلُوبِ ، ال يترتَّب عليها: وأيضاً 
كُلُّ من أسرَّ عمالً أو أَْعلَنُه من حركٍة من جوارحه ، أو مهَّةٍ يف قلبه ، إِالَّ ُيْخُربه اهللا به : قال احلسن : الثالث 

ولكن {  :أَثبت للقلبِ كسباً؛ فقال  -تعاىل  -وُيحاسُبه عليه ، مث يغِفر ما يشاُء وُيعذِّب من يشاء؛ ألن اهللا 
  ] . ٢٢٥: البقرة [ } ُيؤَاِخذُكُم بَِما كََسَبْت قُلُوُبكُْم 

ُيحاِسبُ خلقُه جبميع ما أَبدوا من أعماهلم أو أخفوُه ، ويُعاِقُبُهم عليه ، غري أنَّ معاقَبَتُه  -تعاىل  -أن اهللا : الرابع 
  .والَغمِّ واملصاِئبِ ، واُألمُور اليت حيزنزن عليها  على ما أَخفوُه ممَّا يعملُوه هو ما حيدث هلم يف الدُّنيا من اهلَمِّ

ما حدَّث  -صلى اهللا عليه وسلم  -سألت َرسُولَ اهللا : قالت :  -رضي اهللا عنها  -روى الضَّحَّاك عن عائشة 
 -وجلّ  عّز -يا عائشة ، هذه ُمعاَتبةُ اهللا « : عليه ، فقال  -تعاىل  -العبد به نفسُه من شرٍّ كانت ُمحاسبةُ اهللا 

تَّى العبد مبا ُيصيُبُه من احلُمَّى والّنكبة ، حتَّى الشَّوكة والبضاعة يضُعَها يف كُمِِّه فيفقدها فُريوُع هلا فيجُِدها يف ِضْبنه ح
  ». إنَّ املؤمن ليخُرُج من ذُنُوبه؛ كما خيرج التَُّرب األمحُر من الِكرب 

إِذَا أَرَاَد اهللاُ بَِعْبِده اخلَْيَر َعجَّلَ لَهُ « : أنه قال  -يه وسلم صلى اهللا عل -وعن أنس بن مالٍك ، عن رسول اهللا 
  .»  الِقَياَمِة الُعقُوَبةَ يف الدُّْنَيا ، وَإِذَا أَرَاَد اهللاُ بَِعْبِده الشَّرَّ أَْمَسك َعلَْيِه بِذَْنبِِه َحتَّى يُواِفَيُه بِِه َيْوَم

  ] . ١٧: غافر [ } اليوم جتزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما كَسََبْت { : نيا مع قوله كيف حتصل املَُؤاخذةُ يف الدُّ: فإن قيل 
  .هذا خاصٌّ ، فُيقدَُّم على ذلك العامِّ : قلنا 

وقد ذكرنا يف معىن كونه حسيباً وُمَحاسباً » ُيؤَاِخذْكُم « ومل َيقُل » ُيحَاِسْبكُم « : قال  -تعاىل  -أنه : اخلامس 
  .تها كونه عاملاً هبا ، فريجُع معىن اآلية إىل كونه عاملاً بكُلِّ ما يف الضَّمائر والسَّرائر وجوهاً كثرية ، ومن مجل

  .اِإلخبار والتَّعريُف : واملراُد من املُحاسبة 
وُيخربكم به ، َوإِنْ ُتْبدُوا َماِفي أَْنفُِسكُْم فتعملُوا به أَوْ ُتْخفُوُه ممَّا أضمرمت ونويتم ، حياسبكم به اهللا ، : ومعىن اآلية 

  .وُيعرفكم إيَّاه مث يغفر للمؤمنني إظهاراً لفضله ، ويعذِّب الكافرين إظهاراً لعدِلِه 
} ُيحَاسِْبكُْم بِِه اهللا { : ؛ يدلُّ عليه أَنَُّه قال -رضي اهللا عنهما  -وهذا معىن قول الضَّحَّاك ، وُيرَوى عن ابن عبَّاسٍ 

  .ملُحاسبةُ غري املَُؤاخذة ، وا» ُيؤَاِخذْكُْم « : ومل َيقُلْ 
إذا مجع اخلالئق ُيْخَبرهم مبا كان يف نفوسهم ، فاملُْؤِمُن ُيخبِرُه ويعفو عنه ، وأهل  -تعاىل  -وُروِي عن ابن عبَّاسٍ أنه 

 -كُنُت آِخذاً بيد عبد اهللا بن عمر : الذُّنُوب ُيخربهم مبا أَخفوا من التَّكِذيب والذَّنب روى صفوان بن حمرز قال 
: يقول يف النَّجوى؟ قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -كيف مسعَت رُسول اهللا : فأتاُه رجلٌ ، فقال  -رضي اهللا عنهما 
إِنَّ اَهللا ُيدْنِي املُْؤِمَن َيْوَم القَِياَمِة َحتَّى َيَضَع َعلَْيِه كََنفَُه َيْسُتُره من النَّاسِ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا 

أي َربِّ ، حتَّى إِذَا قَرََّرهُ بِذُُنوبِهِ : َنَعمْ أي ربِّ ، مث يقُول : أي َعْبِدي ، أََتعْرُِف ذَْنَب كَذَا َوكَذَا؟ فيقولُ : يقُولُ ، ف



[ ُيعْطَى ِكَتابَ َحَسنَاِتِه  فَإِنِّي قد سترُتها عليك يف الدُّنيا وقد غَفَْرتَُها الَيْوَم ، ثُمَّ: ، َوَرأَى يف َنفِْسهِ أَنَُّه قَْد َهلََك ، قال 
  .» ِلِمَني ، وأَمَّا الكاِفُر واملَُناِفُق فَيقُولُ اَألشهاُد هؤالِء الَِّذين كَذَُبوا َعلَى َربِّهِْم أَالَ لَْعَنةُ اِهللا َعلَى الظَّا] بَِيِمينِِه 

فيكون الغُفرانُ ملن كان كارِهاً لوُروِد تلك } َشآُء فََيْغِفُر ِلَمن َيَشآُء َوُيَعذُِّب َمن َي{ : قال  -تعاىل  -أنه : السادس 
  .اخلواِطرِ ، والَعذَاُب إن كان ُمصِّراً على ِتلك اخلواِطرِ مستحِسناً هلا 

  .املراد كتمان الشَّهادة؛ وهذا ضعيٌف ، لُعموم اللَّفظ : السابع 
، والباقون من السبعِة باجلزم ، وقرأ » يَُعذِّبُ « و  »َيْغِفُر « قرأ ابن عامر وعاصٌم برفع : } فََيْغِفُر { : قوله تعاىل 

  .بالنصب » فََيْغِفَر « : ابن عباس واألعرُج وأبو حيوة 
  :فيجوُز أَنْ يكونَ رفُعه على االستئناِف ، وفيه احتماالن : فأمَّا الرفُع 

  .فهو َيْغِفُر : أن يكونَ خرب مبتدأ حمذوٍف ، أي : أحدمها 
  .مجلةٌ فعليةٌ من فعلٍ وفاعلٍ ، ُعِطفت على ما قبلها أنَّ هذه : والثاين 

  .وأمَّا اجلزُم فللعطِف على اجلزاِء اجملزوم 
، وتكونُ هي وما يف َحيِّزها بتأويلِ مصدرٍ معطوف على املصدر املتوهِّم من الفعلِ » أَنْ « فبإضمار : وأمَّا النصُب 

  ]الوافر : [ وقد رُوي قولُ النابغة باألوجه الثالثة ، وهو . ٌب تكْن حماسبةُ ، فغفرانٌ ، وعذا: قبل ذلك ، تقديره 
  َربيُع النَّاسِ وَالَبلَُد احلََراُم... فَإِنْ َيْهِلْك أَُبو قَابُوَس َيْهِلْك  - ١٣٠٢

  أََجبَّ الظَّْهر لَْيَس لَُه َسَناُم... وَنأُْخذْ َبْعَدُه بِِذنَابِ َعْيشٍ 
قاعدة مطَّرِدة ، [ وهذه » فََيْغِفْر « ونصبه ورفِعه ، على ما ذُِكَر يف » َيْهِلْك َربِيُع «  عطفاً على» َنأُْخذْ « : جبزم 

األوُجُه الثالثةُ ، وإن توسَّطَ بني الشرطِ ] وهي أنه إذا وقع بعد جزاء الشرط فعلٌ بعد فاٍء أو واوٍ جاز فيه هذه 
  .أْتِنِي فََتُزْرنِي أَُو فََتزُورَنِي ، أَْو وََتُزْرين أَوْ َتُزوَرنِي إِنْ َت: واجلزاِء ، جاز جزمه ونصبه وامتنع رفعه ، حنو 

بإسقاط الفاء ، وهي كذلك يف مصحف عبد اهللا ، وهي بدلٌ » َيْغِفْر « : وقرأ اجلعفي وطلحة بن مصرِّف وخالَّد 
وقال أبو ] .  ٦٩-٦٨: الفرقان [ } عذاب َوَمن َيفَْعلْ ذلك َيلَْق أَثَاماً ُيَضاَعْف لَُه ال{ : من اجلواب؛ كقوله تعاىل 

وليس بتفسريٍ ، بل مها « : قال أبو حيان » ، فهي تفسٌري للمحَاَسَبة « ُيحاِسْبكُْم » وهي على البدلِ من « : الفتح 
أوضُح  ومعىن هذا البدلِ التفصيلُ جلملة ، احلساب؛ ألنَّ التفصيلَ« : وقال الزخمشريُّ . » مترتِّبان على املُحَاَسَبِة 

أَحَْيْيتُ » و « َضَرْبتُ زَْيداً َرأَْسهُ » : من املفصَّل ، فهو جارٍ جمرى بدل البعض من الكلِّ أو بدل االشتمال؛ كقولك 
  .» ، وهذا البدلُ واقعٌ يف األفعالِ وقوَعه يف األمساِء؛ حلاجِة القبلتنيِ إىل البيان « زَْيداً َعقْلَُه 

، ولس » معَنى هذا البدلِ التفصيلُ جلملِة احلسابِ « : أمَّا األولُ؛ فقوله : اقشٍة وفيه بعُض من: قال أبو حيان 
العذاُب والغفرانُ تفصيالً جلملِة احلسابِ؛ ألنَّ اِحلَساَب إمنا هو تعدادُ حسناِته وسيئاِته وحصرُها ، حبيث ال َيُشذُّ 

وأمَّا ثانياً؛ . فليست احملاسبةُ مفصَّلةٌ بالغفراِن والعذابِ شيٌء منها ، والغفرانُ والعذاُب مترتِّبان على املُحاَسَبة ، 
وهذا البدلُ واقعٌ يف األفعالِ وقوَعه يف األمساِء حلاجِة « : فلقوله بعد أَنْ ذكر بدل البعض من الكل وبدل االشتمال 

لُّ على اجلنسِ ، وحتته أنواعٌ يشتملُ ، أمَّا بدلُ االشتمال ، فهو ميكن ، وقد جاَء؛ ألنَّ الفعلَ يُد» القبيلَني إىل البيان 
عليها ، ولذلك إذا وقع عليه النفُي ، انتفَْت مجيُع أنواعه ، وأمَّا بدلُ البعضِ من الكلِّ ، فال ميكُن يف الفعل إذ الفعلُ 

ك يستِحيلُ ال يقبلُ التجزَُّؤ؛ فال يقال يف الفعلِ له كلٌّ وبعٌض ، إال مبجازٍ بعيٍد ، فليس كاالسم يف ذلك ، ولذل
  .البعضِ من الكلِّ يف حق اهللا تعاىل؛ إذ الباري ال يتقسَّم وال يتبعَّض ] بدل [ وجوُد 



وال أدري ما املانُع من كوِن املغفرة والعذابِ تفسرياً ، أو تفصيالً للحساب ، واحلساُب نتيجُته : قال شهاب الدين 
إِنَّ بدلَ البعضِ من الكلِّ يف الفْعلِ متعذٌِّر ، إذ ال « : وأمَّا قوله ذلك ، وعبارةُ الزخمشريِّ هي مبعىن عبارة ابن جنِّي ، 

، فليس بظاهرٍ؛ ألنََّ الكليةَ والبعضيةَ صادقتان على اجلنس ونوعه ، فإنَّ اجلنَس كلٌّ ، والنوَع » يتحقَّق فيه جتزٌُّؤ 
كان يف كالم الزخمشريُّ ما هو أوىل باالعتراض بعٌض ، وأمَّا قياُسه على الباري تعاىل ، فال أدري ما اجلامع بينهما؟ و

  ]الطويل : [ ؛ كقوله » ُيَحاِسْبكُْم « بغري فاٍء جمزوماً على البدلِ من » َيغِْفر « : وقرأ األعمش : فإنه قال . عليه 
  اَتجِدْ َحطَباً جَْزالً َونَاراً َتأَجََّج... َمَتى َتأِْتَنا ُتلِْمْم بَِنا ِفي ِديَارَِنا  -١٣٠٣

وهذا فيه نظٌر؛ ألنه ال يطابق ما ذكره بعد ذلك؛ كما تقدَّم حكايُته عنه؛ ألن البيت قد أُبِدلَ فيه من فعلِ الشرط ، 
ال من جوابِه ، واآلية الكرمية قد أُْبِدلَ فيها من نفسِ اجلواب ، ولكنَّ اجلامَع بينهما كونُ الثاين بدالً ِممَّا قبلَه وبياناً 

  .له 
، ] عنه [ بإدغام الراء يف الالم ، والباقون بإظهارها ، وأظهر الباء قبل امليم هنا ابن كثري خبالٍف  وقرأ أبو عمرو

وورٌش عن نافع ، والباقون باِإلدغام ، وقد طََعن قوٌم على قراءِة أيب عمرٍو؛ ألنَّ إدغام الراءِ يف الالم عندهم ضعيفٌ 
.  

ُيظْهِر الراَء ، وُيْدِغم الباء ، وُمْدِغمُ الراِء يف الالم : ؟ قلت « جلَازُِم كيف َيقْرأ ا» : فإن قلت « : قال الزخمشريُّ 
الِحٌن خمطىٌء خطأً فاِحشاً ، وراويه عن أيب عمرٍو خمطىٌء مرتني؛ ألنه يَلَْحُن وينُسُب إىل أعلمِ الناس بالعربية ما ُيؤِذنُ 

، وسبب قلِة الضبِط قلةُ الدراية ، وال َيْضبطُ حنو هذا إال  جبهلٍ عظيم ، والسبُب يف هذه الروايات ِقلَّةُ ضبِط الرواة
وهذا من أيب القاسم غُري مرضيٍّ؛ إذ القُرَّاء معتُنونَ هبذا الشأن؛ ألهنم َتلقَّوا عن . قال شهاب الدين » أهلُ النَّحو 

سمعيِّ ، واملانُع من إدغام الراِء يف ، فكيف يقلُّ ضبطُُهم؟ وهو أمٌر ُيْدَرُك باحلسِّ ال] بعد احلَْرِف [ شيوخهم احلرَف 
اخلليل وسيبويه : الالم والنوِن هو تكريُر الراِء وقوتُها ، واألقوى ال يدغم يف األضَعف ، وهذا َمذهُب البصريِّني 

وله وَمْن تبعهما ، وأجاز ذلك الفراُء والكسائيُّ والرُّؤاسيُّ ويعقوُب احلضرميُّ ورأُس البصريِّني أبو عمرو ، وليس ق
ُمبَسلَّم ، مث ذكر أبو حيان نقوالً عن القراء كثريةٌ ، وهي منصوصة يف كتبهم ، فلم » إن هذه الرواية غلطٌ علَْيه « : 

إنَّ الراوي ذلك عن أيب عمرو خمطىٌء : يقال ] وكيف [ أَر لذكرها هنا فائدةً؛ فإنَّ جمموعها ُملَخٌَّص فيما ذكرته ، 
يزيديُّ إماُم النَّحو واللغِة ، وكان ُينازعُ الكسائيُّ رئاسته ، وحملُُّه مشُهور بني أهلِ هذا مرتني ، ومن مجلة ُرواِتِه ال

  .الشَّأْن 

وُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء على الذَّْنبِ الصَِّغري ، ال « الذَّنب الَعِظيم » فََيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء « : روى طاُوس عن ابنِ عبَّاس 
  .» وُهْم ُيسْأَلُون ، واُهللا َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِدير ُيسْأَلَ عمَّا َيفَْعل 

أنه كامل امللك } للَِّه ما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : قد بيَّن بقوله تعاىل } واهللا على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { : قوله 
أنه كامل الِعلْمِ واإلحاطِة ، مث بيَّن } وُه ُيحَاِسْبكُْم بِِه اهللا إِن ُتْبدُواْ َما يف أَْنفُِسكُمْ أَْو ُتْخفُ{ : واملَلَكُوِت ، وبيَّن بقوله 

أنه كاِمل القُْدرة ، ُمْستَولٍ على كل املُمكَِنات بالقَهرِ والقُدرة والتَّكوين } واهللا على كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر { : بقوله 
أن يكون َعْبداً له ُمْنقَاداً خاِضعاً ألوامرِه ونواِهيهِ  واِإلعدام ، ومن كان موصوفاً هبذه الصِّفات ، جيُب على كُلِّ عاِقلٍ

.  

ِلِه لَا ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد ِمْن ُرُسِلهِ آَمَن الرَّسُولُ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َوالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُس
  ) ٢٨٥(طَْعَنا غُفَْراَنَك رَبََّنا َوإِلَْيَك الَْمِصُري َوقَالُوا َسِمْعَنا َوأَ



  :يف كيفية النَّظم وجوٌه 
، وأنَّ ذلك يوجب كمال صفة الرُّبُوبيَّة ،  -تعاىل  -ملا بيَّن يف اآليِة املتقدِّمة كمال املُلِْك والعلم والقُدرِة له : األول 

  .، وذلك هو كمالُ الُعُبوديَّة  -تعاىل  -والطَّاعة واخلُضُوع هللا أَْتَبع ذلك ببيان كون املؤمن يف هناية االنقياد 
وبيَّن ]  ٢٨٤: البقرة [ } إِن تُْبُدواْ َما يف أَنْفُِسكُْم أَْو ُتْخفُوُه ُيحَاسِْبكُْم بِهِ اهللا { : لَمَّا قال  -تعاىل  -أنه : الثاين 

آَمَن الرسول { : عقيب ذلك ما َيْجرِي ُمْجَرى املَْدحِ لنا؛ فقال  أنه ال خيفى عليه من ِسرِّنا وجهرنا شيٌء أَلبتَّة ، ذكر
عبدي ، أنا وإن كُْنتُ أعلم مجيع أحواِلك ، فال أَذكُُر ِمنها إِالَّ : كأنَّهُ بفضله يقول } بَِمآ أُْنزِلَ إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه واملؤمنون 

لم والقُْدَرة ، فأنا كاِملٌ يف اجلُوِد والرَّْحَمِة ، ويف إِظهارِ احلسناتِ ما يكون مدحاً لك ، حىت َتْعلََم أَنِّي الكاِملُ يف الِع
  .، ويف السَّْترِ على السَّيِّئَاِت 

 ٣: البقرة [ } الذين ُيْؤِمُنونَ بالغيب َويُِقيُمونَ الصالة َوممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ { أنه َبَدأَ السُّورة مبدح املُتَّقني : الثالث 
{ : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -يَّن يف آخر السُّورة أنَّ الَِّذين مدحُهم يف أوَّل السُّورة هم أُمَّةُ حممٍَّد ب] 

وهذا هو املراد بقوله يف أَوَّل السُّورة } واملؤمنون كُلٌّ آَمَن باهللا ومالائكته َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه الَ ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد مِّن رُُّسِلِه 
: وهو املراد بقوله أَوَّل السُّورة } غُفْرَاَنكَ َربََّنا َوإِلَْيَك املصري { ، مث قال َهُهنا ]  ٣: البقرة [ } ُيْؤِمُنونَ بالغيب { : 
إِن  رَبََّنا الَ تَُؤاِخذَْنا{ : مث حكى عنهم هَُهَنا كيفيَّة تضرُّعِهِمِ يف قوهلم ]  ٤: البقرة [ } وباآلخرة ُهْم ُيوِقُنونَ { 

 ُتَحمِّلَْنا َما الَ طَاقَةَ لََنا بِِه واعف نَِّسيَنآ أَْو أَْخطَأَْنا َربََّنا َوالَ َتحِْملْ َعلَْيَنآ إِْصراً كََما َحَملَْتُه َعلَى الذين ِمن قَْبِلَنا َربََّنا َوالَ
أولئك على { : راد بقوله أَوَّل السورة إىل آخر السُّوَرة ، وهو امل]  ٢٨٦: البقرة [ } . . . َعنَّا واغفر لََنا وارمحنآ 

  ] . ٥: البقرة [ } ُهًدى مِّن رَّبِّهِْم وأولئك ُهمُ املفلحون 
  فصلٌ يف بيان سبب النُُّزول

َوإِن تُْبُدواْ َما يف أَنْفُِسكُْم أَْو ُتْخفُوهُ { : اآليةُ الَِّتي قبلها ، وهو قوله : سبب نزول هذه اآلية : قال القرطيبُّ 
فإنه ملَّا نزل هذا على النَّيبِّ صلى اهللا عليه سومل اشتدَّ ذلك على أصحابِ ]  ٢٨٤: البقرة [ } سِْبكُْم بِهِ اهللا ُيحَا

: مث َبَركُوا على الرُّكب ، فقالوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -فَأََتوا َرُسولَ اهللاِ  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسُولِ اهللا 
إذْ كُلِّفَْنا من اَألعمالِ ما ُنِطيق؛ الصَّالة والصِّيام واِجلهَاُد ، وقد أُنزِل  -يه وسلم صلى اهللا عل -أي رسولَ اهللاِ 

أَتُرِيُدونَ أَنْ َتقُولُوا كََما قَالَ أَْهلُ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -عليَك هذه اآلُي وال ُنِطيقَُها ، فقال رُسول اهللا 
فلما قََرأَها القوُم » َسِمْعَنا وأَطَْعَنا غُفْرَاَنَك َربََّنا َوإِلَْيَك املَِصريُ : َصْيَنا ، بل قولُوا َسِمعَنا وَع: الِكَتاَبْينِ من قَْبِلكُْم 

غُفَْراَنَك َربََّنا وَإِلَْيكَ { : إىل قوله } آَمَن الرسول بَِمآ أُنْزِلَ إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه { وذَلَّت هبا أْنفُسُْهم ، أَنَزل اهللاُ يف إِثرها 
  فلما فعلُوا ذلك ، نسَخها اُهللا ، فأنزلَ اُهللا} املصري 

َربََّنا َوالَ { نعم ، : قال ]  ٢٨٦: البقرة [ } الَ ُيكَلُِّف اهللا نَفْساً إِالَّ ُوْسعََها لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكتسبت { 
{ نعم : قال } َربََّنا َوالَ ُتَحمِّلَْنا َما الَ طَاقَةَ لََنا بِهِ { نعم : قال } َنا َتحِْملْ َعلَْيَنآ إِصْراً كََما َحَملَْتُه َعلَى الذين ِمن قَْبِل

 -نعم أخرجُه مسلٌم ، عن أيب ُهَريرة : قال } واعف َعنَّا واغفر لََنا وارمحنآ أَنَت َمْوالََنا فانصرنا َعلَى القوم الكافرين 
  -رضي اهللا عنه 

  فصلٌ
أنه َعَرَف بالدَّالئل القاهرة؛ أن هذا القُْرآن وُجملة ما فيه من : } بَِمآ أُنْزِلَ إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه  آَمَن الرسول{ : معىن قوله 

، وليس من إلقاء الشََّياطني وال السِّحر والكهانة ، بل مبا ظَهر من  -تعاىل  -الشَّرائع واَألحكامِ ُمنزَّلٌ من ِعنِد اهللا 
  . -الصَّالة والسَّالم عليه  -املُعجزات على يد جربيل 



  :فيه احتماالن } واملؤمنون { : وقوله 
آَمن الرَُّسولُ واملُْؤِمنُونَ مبا أُنزِل إِلَيهم : ، فيكُونُ املعىن } واملؤمنون {  -تعاىل  -أَنَُّه َيِتمُّ الكالُم عند قوله : أحدمها 

كُلُّ أَحٍد من املذكُورين وهم الرَّسُول : واملعىن } كُلٌّ آَمَن باهللا { : ذلك بقوله ] بعد [ من ربِّهم ، مث ابتدأ 
  .واملُْؤِمُنون آَمَن باهللا 

} املؤمنون كُلٌّ آَمَن باهللا { مث يَْبَتِدىُء } بَِمآ أُنْزِلَ إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه { : أن يتمَّ الكالُم عند قوله : واالحتمال الثَّاين 
  .ما أُنزلَ إليه من ربِّه ، وأمَّا املُْؤِمُنونَ فإِنَّهم آَمُنوا باهللا وَمالِئكَِتِه وكُُتبِِه وُرُسِلِه أن الرَّسول آَمَن بكُلِّ : ويكون املعىن 

ما كان مؤمناً بَِربِّه ، مث صار ُمْؤمِناً به ، وَيْحتِملُ عدم اِإلميان إىل وقت  -عليه السَّالم  -فالوجه األول يشعر بأنه 
  .االستداللِ 

َما كُنَت {  -تعاىل  -ُيْشِعر اللَّفظُ بأنَّ الَِّذي حدث هو إمياُنُه بالشَّرائع اليت نََزلَْت عليه؛ كما قال  وعلى الوجه الثاين
فأمَّا اِإلميانُ باهللا وَمالَِئكَِتِه وكُُتبِِه وُرُسِلِه على اإلِمجال ، فقد كان ]  ٥٢: الشورى [ } َتْدرِي َما الكتاب َوالَ اإلميان 

حني انفَصلَ عن  -عليه الصَّالة والسَّالم  -َق من أَوَّل األَْمرِ ، وكيف ُيسَْتْبَعُد ذلك مع أَنَّ عيسى حاصالً منذُ ُخِل
فإذا مل َيْبُعد أن يكُونَ عيسى رسوالً من عند اِهللا حني كان ]  ٣٠: مرمي [ } إِنِّي َعْبدُ اهللا آَتانَِي الكتاب { أُمِِّه ، قال 

  .ُخِلَق كامل العقلِ ] َما [ إن حممَّداً كان عارفاً بربِّه من أَوَّل : يقال ِطفْالً ، فكيف ُيستبعد أن 
  فصلٌ

 ، وإمنا ُخصَّ دلَّت اآلية على أنَّ الرَُّسول آَمَن مبا أُنزِل إليه من َربِّه ، واملْؤِمُنون آَمُنوا باهللا وَمالَِئكَِتِه وكُُتبِِه وُرُسِلِه
بذلك؛ ألنَّ الذي أُنزِل إليه من َربِّه قد يكُونُ كالماً َمْتلُّواً يسمعُه الغري ويعرِفُه ،  -م عليه الصَّالة والسَّال -الرَُّسول 

ُمختّصاً باإلميان به ، وال يتمكَّنُ  -عليه الصَّالة والسَّالم  -فيمكُنه أن يؤمن به ، وقد يكون وحياً ال يعلُمه فيكونُ 
خمتّصاً يف باب اإلميان مبا ال ميكن  -صلى اهللا عليه وسلم  -ُسول غريه من اِإلميان به ، فلهذا السَّبب كان الرَّ

  .حصوله يف غريه 
  :جيوُز فيه وجهان : } واملؤمنون { : قوله تعاىل 

فيكونُ الوقُف هنا ، ويُدلُّ على  -عليه الصَّالة والسَّالم  -» الرَُّسول « أنه مرفوٌع بالفاعلية عطفاً على : أحدمها 
« : ، فأَظَْهَر الفعلَ ، ويكون قوله » َوآَمَن املُْؤِمُنونَ « :  -كرم اهللا وجهه  -ةُ علّي بن أيب طالب صحَِّة هذه قراء

  .مجلةً من مبتدأ وخرب يُدلُّ على أنَّ مجيع َمْن تقدَّم ذكره آَمَن مبا ذكر » كُلٌّ آَمَن 

وهذا املبتدأ وخُربه » كُلّ « خٌرب عن » آَمَن « ، و  مبتدأ ثاٍن» كلٌّ « مبتدأٌ ، و » املُْؤِمُنونَ « أن يكون : والثاين 
كُلٌّ ِمنُْهمْ « : خُرب األوَّل؛ وعلى هذا فال ُبدَّ من رابٍط بني هذه اجلملِة وبني ما أخرب هبا عنه ، وهو حمذوٌف ، تقديُره 

واملؤمُنونَ إن ُعِطَف على « : الزخمشريُّ  َمَنَواِن ِمْنُه ، قال: ، تقديُره » السَّْمُن َمَنَواِن بِِدرَْهم « : وهو كقوهلم » 
» و  -صلى اهللا عليه وسلم  -« الرَُّسول » راجعاً إىل « كُلّ » الرسول ، كان الّضمريُ الذي التنويُن نائٌب عنه يف 

وإن كان مبتدأً كان الضمريُ  وُوِقَف عليه ،. كلُّهم آَمَن باهللا وَمالَِئكَِتِه وكُُتبِِه وُرُسِلِه من املذكورين : أي « املُْؤِمُنونَ 
  .» للمؤمنني 
املبتدأ؟ فاجلوابُ ] خرب هذا [ » آَمَن « تأكيد له ، و » كُلٌّ « مبتدأ ، و » املُْؤِمُنونَ « هل جيوُز أَنْ يكون : فإن قيل 

مضافةٌ لفظاً لضمريِ األولِ ، وأخواهتا ال تقُع تأكيداً للمعارف ، إال » كُالًّ « أنَّ ذلك ال جيوُز؛ ألهنم َنصُّوا على أَنَّ : 
وقرأ » إِنَّ « تأكيٌد السم ]  ٤٨: غافر [ } إِنَّا كُالًّ ِفيَهآ { : إِنَّ كُالًّ يف قراءة َمْن قََرأَ : ولذلك ردُّوا قولَ َمْن قال 

عمرو وحفٌص عن قرأ أبو ]  ١٢آية[ باِإلفراد ، والباقون باجلمعِ ، ويف سورة التحرمي » َوكَِتابِِه « اَألَخوان هنا 



وأنَّ أبا عمرو [ عاصم باجلَْمع ، والباقون باإلفراد ، فتلّخَص من ذلك أنَّ األخوين يَقَْرآن باِإلفراد يف املوضعني ، 
، وأنَّ نافعاً وابن كثري وابن عامر وأبا بكر عن عاصمٍ قََرُءوا باجلمع هنا ، ] وحفصاً يقْرآن باجلمعِ يف املوضَعْين 

  .التحرمي وباِإلفراِد يف 
الكَتاُب أكثُر من « :  -رضي اهللا عنه  -فأمَّا اِإلفراُد ، فإنه يُراد به اجلنُس ، ال كتاٌب واحٌد بعينه ، وعن ابن عبَّاس 

ألنه إذا أُريد بالواحدِ اجلنُس ، : كيف يكون الواحُد أكثَر من اجلمعِ؟ قلت : فإنْ قلت : قال الزخمشريُّ » الكُُتب 
يف وحداِت اجلنس كُلِّها ، لَْم َيخُْرج منه شيٌء ، وأمَّا اجلمُع ، فال َيْدُخل حتته إالَّ ما فيه اجلنسية من  واجلنسيةُ قائمةٌ

، صارَ ] اجلنسية [ وليس كما ذكر؛ ألنَّ اجلمَع مىت أُضيَف ، أو َدَخلَْته األلُف والالُم « : قال أبو حيان . اجلُُموع 
، لشمل ذلك كلَّ َعْبٍد له ، وداللةُ « أَْعَتقُْت َعبِيِدي » : لى كلِّ فرٍد فرٍد ، فلو قال عاّماً ، وداللةُ العامِّ داللةٌ ع

إِنَّ اإلنسان لَِفى { : اجلمعِ أظهُر يف العموم من الواحِد ، إالَّ بقرينٍة لفظيٍَّة ، كأَنْ ُيْسَتثَْنى منه أو يوصَف باجلمع؛ حنو 
  }ُخْسرٍ إِالَّ الذين آَمُنواْ 

نِيَّة املُْؤِمنِ أَْبلَغُ ِمْن « : أو قرينٍة معنويٍة؛ حنو » أَْهلََك النَّاَس الدِّيَناُر الصُّفُْر والدِّرَْهُم البِيُض « ]  ٣-٢:  العصر[ 
للناس خالفٌ يف : قال شهاب الدِّين . « أن يكونَ مثل اجلمعِ العامِّ ، إذا أريد به العموم : وأقصى حاِلِه » َعَمِلِه 

هل عموُمه بالنسبةِ إىل مراتبِ اجلموعِ ، أم إىل أعمَّ من ذلك ، وحتقيقُه يف علم : لَّى بأَلْ أو الضماِف اجلمع احمل
وادعوا ثُبُوراً { : هذا اِإلفراُد ليس كإفراد املصادر ، وإن أريَد هبا الكثُري؛ كقوله تعاىل : وقال الفارسيُّ . اُألُصول 

كَثَُر الدِّيَناُر والدِّرهُم ، وجميئها : ا ُتفَْرُد األمساُء اليت يَُراد هبا الكثرةُ ، حنو ولكنه كم]  ١٤: الفرقان [ } كَِثرياً 
ويف ]  ٣٤: إبراهيم [ } َوإِن تَُعدُّواْ نِْعَمةَ اهللا الَ ُتْحُصوَها { : باأللف والالم أكثُر من جميئها مضافةً ، ومن اِإلضافِة 

» : قال أبو حيان . ُيراد به الكثُري ، كما ُيراد مبا فيه الُم التعريف « َها َوقَِفيَزَها َمَنَعِت العَِراُق ِدْرَهَم» : احلديث 
  .« انتهى ملخصاً ، ومعناه أنَّ املفرد احمللَّى باأللِف والالم يُعمُّ أكثر من املفرد املُضاِف 

ئها يف الكالمِ معرَّفةً بأَلْ أكثُر من جميئها وليس يف كالمه ما يُدلُّ على ذلك ألبتةَ ، إمنا فيه أنَّ جمي: قال شهاب الدين 
  .مضافةً ، وليس فيه تََعرُّضٌ لكثرِة عمومٍ وال ِقلَِّتِه 

وأمَّا اجلمُع ، فِإلرادِة كلِّ كتابٍ؛ إذْ ال فرق بني . املراُد بالكتابِ هنا القرآن؛ فيكونُ املرادُ اِإلفراد احلقيقيَّ : وقيل 
  .فيه مناسبةً لَما قبلَه وما بعَده من اجلمعِ  كتابٍ وكتابٍ ، وأيضاً؛ فإنَّ

 وَمْن قرأ بالتَّوحيد يف التحرمي ، فإمنا أراد به اِإلجنيل؛ كإرادة القرآن هنا ، وجيوُز أن ُيراَد به أيضاً اِجلْنُس ، وقد َحَملَ
، قال « َوقَالُوا َسِمْعَنا  »: فَأَفْرد الضمري ، وعلى معناه ، فجمع يف قوله « آَمَن » : يف قوله « كُلّ » على لفظ 

كُلُّ واحٍد منهم آَمَن ، وكان جيوُز أن ُيْجمََع؛ كقوله : على معىن « آَمَن » يف « كُلّ » ووحَّد ضمري : الزخمشرّي 
  ] . ٨٧: النمل [ } َوكُلٌّ أََتْوُه َداِخرِيَن { : تعاىل 

بإسكان العني فيهما ، وُروي عن احلسن وأيب عمرو «  وكُْتبِِه َوُرْسِلِه»  -وُرويت عن نافع  -وقرأ حيىي بن يعمر 
  .« ُرْسِلِه » تسكني سني 

  فصلٌ
 -هي اإلميانُ باهللا : فاملرتبة األوىل : دلَّت هذه اآلية الكرمية على أنَّ معرفة هذه املراتب األربع من ضرورات اإلميان 

  .، الغينُّ عن كُلِّ احلاجات بأنَُّه الصَّانع القاِدُر العاِلُم جبميع املعلومات  -سبحانه 
بواسطة  -عليهم الصَّالة والسَّالم  -إنَّما ُيوِحي إىل اَألنبياء  -سبحانه  -اِإلميانُ باملالئكة؛ َألنَّه : واملرتبة الثانية 
فَُيوِحَي { : ، وقال ]  ٢: النحل [ } ُينَزِّلُ املالائكة بالروح ِمْن أَْمرِِه على َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه { : املالئكة ، قال 



، ]  ١٩٤-١٩٣: الشعراء [ } َنَزلَ بِِه الروح األمني على قَلْبَِك { : وقال ]  ٥١: الشورى [ } بِإِذْنِِه َما َيَشآُء 
، وإذا ثبت أنَّ وحي اِهللا إنَّما يصلُ إىل البشر بواسطة املالئكة ، فاملالئكة ]  ٥: النجم [ } َشدِيُد القوى { : وقال 
َشهَِد اهللا أَنَُّه الَ إله إِالَّ ُهوَ { : طةٌ بني اِهللا وبْين البشرِ؛ فلهذا السَّبب ذكر املالئكة يف املرتبة الثانية ، وهلذا قال واس

  }واملالئكة َوأُْولُواْ العلم قَآِئَماً بالقسط 

  ] . ١٨: آل عمران [ 
، وُيوِصلُه إىل البشر ، فلمَّا كان الَوْحيُ  -تعاىل  -ك من اهللاِ الكُُتب؛ وهو الَوْحي الذي يتلقَّاُه املل: واملرتبة الثالثة 

  .هو الَِّذي يتلقَّاُه املَلَُك من اِهللا؛ فلهذا السََّبب جُِعلَ يف املرتبة الثالثة 
وا يف الرُسلُ؛ وهم الَِّذين يأخذُون الَوْحَي من املالئكة ، فيكونون متأخِّرين عن الكتب؛ فلهذا جعلُ: املرتبة الرابعة 
  .املرتبة الرابعة 

، وجيوز أن يكون التقدير » ال نُفَرِّقُ : يقولون « : هذه اجلملة منصوبةٌ بقولٍ حمذوف ، تقديره } الَ ُنفَرُِّق { : قوله 
» َيقُولُونَ « تارةً ، ومعناها أخرى يف ذلك القول املقدَّر ، فمن قدَّر » كُلّ « يعين جيوز أن يراعى لفظ » َيقُولُ « : 

، راعى لفظها ، وهذا القول املضمر يف حملِّ نصبٍ على احلال ، وجيوز أن يكون » َيقُولُ « ، راعى معناها ومن قدَّر 
  .يف حملِّ رفعٍ؛ ألنه خرب بعد خرب ، قاله احلويفُّ 

  .بنون اجلمع » الَ ُنفَرُِّق « والعامَّة على 
بياء الغيبة؛ محالً على » ال ُيفَرُِّق «  -ن أيب عمرو أيضاً ورويت ع -وقرأ ابن جبري وابن يعمر وأبو زرعة ويعقوب 

؛ وعلى » كُلّ « باجلمع؛ محالً على معىن » ال ُيفَرِّقُونَ « ، وروى هارون أنَّ يف مصحف عبد اهللا » كُلّ « لفظ 
على احلال ، وإمَّا يف حملّ إمَّا يف حملِّ نصب : هاتني القراءتني ، فال حاجة إىل إضمار قولٍ ، بل اجلملة املنفية بنفسها 

  .رفعٍ خرباً ثانياً؛ كما تقدَّم يف ذلك القول املضمر 
إىل أحد ، وهو مفرد ، وإن كان يقتضي إضافته إىل متعدد؛ » َبْيَن « متعلٌِّق بالتفريق ، وأضيف } َبْيَن أَِحٍد { : قوله 
يف معىن » أََحداً « إمَّا ألنَّ  -، ويسكت » َبْيَن َزْيدٍ « ، وال جيوز » َبْيَن زَْيٍد َوَعْمرٍو « أو » َبْيَن الزَّْيَدْينِ « : حنو 

ال نفرِّق بني اجلميع من : الذي ال يستعمل إال يف اجلحد ، ويراد به العموم؛ فكأَنَّه قيل » أََحد « العموم ، وهو 
« ، ولذلك دخل عليه ]  ٤٧: احلاقة [ } يَن فََما ِمنكُْم مِّْن أََحٍد َعْنُه َحاجِزِ{ : كقوله : الرسل ، قال الزخمشريُّ 

، وهو واحدٌ يف اللفظ؛ » أََحٍد « تقتضي شيئني فصاعداً ، وإمنا جاز ذلك مع » َبْيَن « و : وقال الواحدي » َبْيَن 
]  ٤٧: احلاقة [ } يَن فََما ِمنكُْم مِّْن أََحٍد َعْنُه َحاجِزِ{ : جيوز أن يؤدِّي عن اجلميعِ؛ قال اهللا تعاىل » أََحداً « ألنَّّ 

: فوصفه باجلمع؛ ألنَّ املراد به مجٌع ، قال : ، يعين » َما أُِحلَّت الَغنَاِئُم َألَحدٍ ُسوِد الرُُّءوسِ غَْيركُْم « : ويف احلديث 
، تريد ما يفعله » َما َيفَْعلُ َهذَا أََحدٌ « : ليس كرجل جيوز أن يثنَّى وجيمع ، وقولك » أََحداً « وإنَّما جاز ذلك؛ ألنَّ 

، وإن كان ال جيوز أن » َبْيَن « يؤدَّى عن اجلميع ، جاز أن يستعمل معه لفظ » أََحد « الناس كلُّهم ، فلما كان 
  .» الَ ُنفَرُِّق َبْيَن َرُجلٍ ِمنُْهْم « : تقول 

َبْيَن « : ، والتقدير » مجيع  «مبعىن » أََحداً « وقِيلَ إنَّ : وقد ردَّ بعضهم هذا التأويل؛ فقال : قال شهاب الدين 
ويبعد عندي هذا التقدير ، ألنه ال ينايف كوهنم مفرِّقني بني بعض الرسل ، واملقصود بالنفي هو هذا؛ » َجِميعِ ُرُسِلِه 

؛ فثبت -صلى اهللا عليه وسلم  -ألن اليهود والنصارى ما كانوا يفّرقون بني كلِّ الرسل ، بل البعض ، وهو حممَّد 
  .ال ُنفَرُِّق بني أحٍد من رسله ، وبني غريه يف النبوَّة : أويل الذي ذكروه باطلٌ ، بل معىن اآلية أنَّ الت



  فصل
، وإمنا » مجيع « مبعىن » أََحد « وهذا وإن كان يف نفسه صحيحاً ، إال أنَّ القائلني بكون : قال شهاب الدين 

: احلاقة [ } فََما ِمنكُْم مِّْن أََحٍد { : لك ينظِّرونه بقوله تعاىل إليه؛ ولذ» َبْيَن « يريدون يف العموم املصحِّح إلضافة 
  ]الرجز : [ ، وبقوله ]  ٤٧

  الَ َيْرَهُبونَ أََحداً َرأَْوكَا... إِذَا أُمُوُر النَّاسِ دِيكَْت َدْوكَا  -١٣٠٤
  .» أََحد « ؛ اعتباراً مبعىن اجلميع املفهوم من » َرأَْوَك « : فقال 

وعلى هذا » الَ نُفَرِّقُ بني أََحٍد ِمْن ُرُسِلِه ، وَبْيَن أََحٍد « : مثَّ معطوفاً حمذوفاً؛ لداللة املعىن عليه ، والتقدير وإمَّا ألن 
الذي مبعىن واحد ، ومهزته بدلٌ من الواو ، » أََحد « فأحد هنا ليس املالزم للجحد ، وال مهزته أصليةٌ ، بل هو : 

  ]الطويل : [ والربد ، وقوله : أي ]  ٨١: النحل [ } سََرابِيلَ تَِقيكُُم احلر { : حنو  وحذف املعطوف كثٌري جّداً ،
  أَُبو ُحُجرٍ إِالَّ لَيَالٍ قَالَِئلُ... فََما كَانَ َبْيَن اخلَْيرِ لَْو َجاَء سَاِلماً  -١٣٠٥

  .بني اخلري وبيين : أي 
، وقد تقدَّم أنه محل على » آَمَن « عطٌف على » قَالُوا « ، و » د أََح« يف حملِّ جرٍّ؛ ألنه صفةٌ ل » ِمْن ُرُسِلِه « و 

  .» كُلّ « معىن 
  فصل

  .مسعنا قوله ، وأطعنا أمره ، إالَّ أنه حذف املفعول : أي » َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا « : قوله :  -رمحه اهللا  -قال الواحديُّ 
مسعنا قوله : قديراً ، أوىل؛ ألنَّك إذا جعلت التَّقدير وحذف املفعول يف هذا الباب ظاهراً وت: قال ابن اخلطيب 

وأطعنا أمره ، أفاد أن ههنا قول آخر غري قوله ، وأمر آخر يطاع سوى أمره ، فأمَّا إذا مل يقدَّر فيه ذلك املفعول ، 
إالَّ أمره ، فكان أفاد أنَّه ليس يف الوجود قول جيب مسعه إالَّ قوله ، وليس يف الوجود أمر يقال يف مقابلته أطعنا 

  .حذف املفعول صورةً ومعًنى يف هذا املوضع أوىل 
  فصل

، علمنا أنه ليس املراد منه السَّماع الظَّاهر؛ ألن ذلك ال يفيد املدح ، بل » َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا « : ملا وصفهم بقوله 
إلينا ،  -عليهم السالم  -الئكة واألنبياء عقلناه وعلمنا صحَّته ، وتيقَّنا أنَّ كل تكليف ورد على لسان امل: املراد 

إِنَّ ِفي ذَِلكَ { : فهو حقٌّ صحيٌح واجٌب قبوله ومسعه ، والسَّمع مبعىن القبول والفهم واردٌ يف القرآن؛ قال تعاىل 
  }لذكرى ِلَمن كَانَ لَُه قَلٌْب أَْو أَلْقَى السمع َوُهَو َشهِيدٌ 

كَأَن لَّْم َيْسَمعَْها كَأَنَّ يف أُذَُنْيِه َوقْراً { : رى بفهم حاضرٍ ، وعكسه قوله تعاىل ملن مسع الذِّك: ، واملعىن ]  ٣٧: ق [ 
فدلَّ على أنَّهم ما أَخلُّوا بشيٍء من التَّكاليف ، فجمع تعاىل » وَأَطَْعَنا « : ، وقوهلم بعد ذلك ]  ٧: لقمان [ } 

  .ماً وعمالً هبذين اللَّفظني كلَّ ما يتعلَّق بأحوال التَّكاليف عل
غُفَْراَنَك ، » : منصوٌب بإضمار فعله ، يقال « : إمَّا على املصدرية ، قال الزخمشريُّ : منصوٌب » غُفَْراَنَك « : قوله 

، إمنا  -رمحه اهللا  -نستغفرك وال نكفرك ، فقدَّره مجلةً خربيةً ، وهذا ليس مذهب سيبويه : أي « الَ كُفَْراَنَك 
« سقياً ورعياً » : ويستغىن باملصدر عن الفعل حنو « اغِْفْر غُفْرَاَنَك » : لٍة طلبية؛ كأنه قيل مذهبه تقدير ذلك جبم

ونقل ابن عطيَّة هذا قوالً عن الزَّجَّاج ، والظاهر أنَّ هذا من املصادر الالزم إضمار عاملها؛ لنيابتها عنه ، وقد 
] « ورَْيَحاَنُه [ سُْبَحانَ اِهللا ، » : فيه إضمار الناصب؛ حنو  اضطرب فيها كالم ابن عصفور ، فعدَّها تارةً مع ما يلزم

، وتارةً مع ما جيوز إظهار عامله ، والطلب يف هذا الباب أكثر ، وقد تقدَّم يف أول « غُفَْراَنكَ الَ كُفْرَاَنَك » ، و 



  .الفاحتة حنو من هذا 
ألن هذه « َنسْأَلك غُفْرَاَنكَ » : من قول من يقول هو مصدٌر وقع موقع األمر ، فنصب وهو أوىل : وقال الفرَّاء 

أحَْمُد َحْمداً وأْشكُر : محداً وشكراً ، أي : الصِّيغة ملا كانت موضوعة هلذا املعىن ، فقد كانت أدلَّ عليه؛ ونظريه 
  .ُشكْراً 

  :فرة؟ فاجلواب من وجهني إن القوم ملا قبلوا التَّكاليف ، وعملوا هبا ، فأيُّ حاجٍة هلم إىل طلب املغ: فإن قيل 
أنَّهم وإن بذلوا جهدهم يف أداء التَّكاليف ، فهم خائفون من صدور تقصريٍ ، فلمَّا جوَّزوا ذلك ، طلبوا : األول 

  .املغفرة للخوف من التَّقصري 
ِفُر اهللاَ يف الَيْومِ واللَّْيلَِة َسْبِعَني مَرَّة َعلَى قَلْبِي ، َحّتى أَنِّي أَْسَتْغ] إِنَُّه لَُيَغانُ [ »  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال : الثاين 

كان يتَرقَّى يف مجلة العبوديَّة ، فكان  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنَّه : ، وذكروا هلذا احلديث تأويالت؛ من مجلتها « 
ك طَلَُب الغفران يف هذه كلما ترقَّى عن مقام إىل مقام أعلى من األوَّل ، رأى األوَّل حقرياً ، فيستغفر اهللا منه؛ فكذل

أنَّ ]  ٢٢٢: البقرة [ } احمليض { : رجع ، وقد تقدَّم يف قوله : أي : اسم مصدر من صار يصري : واملصري . اآلية 
جريانه جمرى الصحيح ، فيبىن اسم املصدر منه : بالياء ثالثة مذاهب ، وهي ] العني [ يف املفعل من الفعل املتعلِّ 

َضَرَب َيضْرِب َمضْرِباً ، أو ُيكَْسُر مطلقاً ، أو يُقَْتَصُر فيه على : الزمانُ واملكان بالكسر ، حنو على مفعل بالفتح ، و
السَّماع ، فال يتعدَّى ، وهو أعدهلا ، ويطلق املصري على املَِعى ، وجيمع على مصران ، كرغيَف ورغفان ، وجيمع 

  .مصران على مصارين 
  فصل

  :فائدتان } َوإِلَْيَك املَِصريُ { :  -تبارك وتعاىل  -يف قوله 
  .أنَّهم كما أقرُّوا باملبدإ؛ فكذلك أقرُّوا باملعاد؛ ألن اإلميان باملبدإ أصل اإلميان باملعاد : إحدامها 
، وال  -تعاىل  -أن العبد مىت علم أنَّه ال بدَّ من املصري إليه ، والذهاب إىل حيث ال حكم إالَّ حكم اهللا : والثانية 
  .يشفع إالَّ بإذن اهللا ، كان إخالصه يف الطَّاعات أمتَّ ، واحترازه عن السَّيِّئات أكمل ] أن [ ع أحٌد يستطي

َنا وَلَا َتحِْملْ َنِسيَنا أَوْ أَْخطَأَْنا َربَّلَا ُيكَلُِّف اللَُّه َنفًْسا إِلَّا ُوْسَعَها لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتسََبْت َربََّنا لَا تَُؤاِخذَْنا إِنْ 
ُف َعنَّا َواغِْفْر لََنا وَاْرحَْمَنا أَْنَت َعلَْيَنا إِصًْرا كََما َحَملَْتُه َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَنا َربََّنا وَلَا ُتَحمِّلَْنا َما لَا طَاقَةَ لََنا بِِه َواْع

  ) ٢٨٦(َمْولَاَنا فَاْنصُْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن 

مفعولٌ ثاٍن ، وقال » ُوْسعََها « : } الَ ُيكَلُِّف اهللا َنفْساً إِالَّ ُوسَْعَها لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكتسبت { : تعاىل  قوله
إن غََنى « : قال أبو حيان . » عبادةً أو شيئاً : ُيكَلُِّف يتعدَّى إىل مفعولني ، أحدمها حمذوٌف ، تقديره « : ابن عطية 

استثناٌء مفرَّغٌ من املفعول الثاين ، وإن عََنى أنَّ أصله كذا ، « إِالَّ ُوسَْعَها » : صله كذا ، فهو صحيٌح؛ ألنَّ قوله أنَّ أ
استثناٌء مفرَّغٌ من املفعول الثاين ، وإن َعَنى أنَّه حمذوٌف يف الصنعة ، فليس « إِالَّ ُوْسَعَها » : فهو صحيٌح؛ ألنَّ قوله 

هذا يف « َما ضََرْبُت إِالَّ زَْيداً » ، و « َما أَْعطَْيتُ زَْيداً إِالَّ ِدْرَهماً » : ؛ حنو « ُوْسَعَها » هو  كذلك ، بل الثاين
ما يسع اإلنسان ، وال يضيق : ، والوسع » ما أْعطَْيُت َزْيداً شَْيئاً إِالَّ ِدْرَهماً : الصناعة هو املفعول ، وإن كان أصله 

الوسع هو هدون اجملهود يف املشقَّة ، : وقال بعضهم . هو اسم كالوجد واجلهد : قال الفرَّاء . عليه ، وال خيرج منه 
جعله فعالً ماضياً ، وخرَّجوا هذه القراءة على » إِال َوسَِعَها « : وقرأ ابن أيب عبلة . وهو ما يتَّسع له قدرة اإلنسان 

« وهذا املوصول هو املفعول الثاين ، كما كان » ما َوِسَعَها إِالَّ « : أنَّ الفعل فيها صلةٌ ملوصول حمذوٍف تقديره 



كذلك يف قراءة العامَّة ، وهذا ال جيوز عند البصريِّني ، بل عند الكوفيِّني ، على أنَّ إضمار مثل هذا » ُوْسَعَها 
  ]اخلفيف : [ املوصول ضعيفٌ جّداً؛ إذ ال داللة عليه؛ وهذا خبالف قول اآلخر حيث قال 

  َوهََواُه أَطَاَع َيْستَوَِياِن... َما الَِّذي َدأُْبُه اْحِتيَاطٌ َوَحْزٌم  - ١٣٠٦
  ]الوافر [  -وقال حسَّان أيضاً 

  َويَْنُصُرُه َويَْمَدُحهُ َسواُء... أََمْن َيْهُجو َرُسولَ اِهللا مِْنكُْم  -١٣٠٧
ظاهر الثاين؛ ألهنا سيقت لإلخبار بذلك ، وقيل وقد تقدَّم حتقيق هذا ، وهل هلذه اجلملة حملٌّ من اإلعراب ، أم ال؟ ال

ال يكلِّف اهللا نفساً ، وقد خرِّجت هذه : وقالوا أيضاً : ، أي » أَطَْعَنا « و » َسِمْعَنا « بل حملُّها نصٌب؛ عطفاً على : 
ة يف حملِّ نصبٍ القراءة على وجه آخر؛ وهو أن جتعل املفعول الثاين حمذوفاً لفهم املعىن ، وجتعل هذه اجلملة الفعليَّ

ويف قراءة ابن أيب عبلة جتوٌُّز؛ ألنه : قال ابن عطية . ال يكلِّف اهللا نفساً شيئاً إال وسعها : هلذا املفعول ، والتقدير 
 ٢٥٥: البقرة [ } َوِسَع كُْرِسيُُّه السماوات واألرض { : إال وسعته؛ كما قال : مقلوٌب ، وكان جيوز وجه اللفظ 

  .» أَْدَخلُْت القَلَْنُسَوةَ يف َرأِْسي « ، ولكن جييء هذا من باب ]  ٩٨: طه [ } َشْيٍء ِعلْماً  َوِسَع كُلَّ{ ] 
  فصل يف كيفيَّة النَّظم

كيف نسمع وال نطيع ، وهو ال : فكأنَّهم قالوا » َسِمعَْنا وأَطَْعَنا « : إن قلنا إِنَّه من كالم املؤمنني ، فإنَّهم ملَّا قالوا 
  . ما يف وسعنا وطاقتنا حبكم الرَّمحة اإلهليَّة يكلِّفنا إالَّ

غُفْرَاَنكَ َربََّنا « : مث قالوا بعده » َسِمْعَنا َوأَطْْعَنا « : ، فإنَّهم ملَّا قالوا  -تبارك وتعاىل  -إنه من كالم اهللا : وإن قلنا 
سَّهو؛ ألنَّهم ملَّا مسعوا وأطاعوا ، مل وال[ ، طلبوا املغفرة فيما يصدر عنهم من وجوه التَّقصري على سبيل الغفلة » 

الَ ُيكَلُِّف { : ، فال جرم خفَّف اهللا عنهم ، وقال ] يتعّمدوا التَّقصري ، فطلبوا املغفرة ملا يقع منهم على سبيل الغفلة 
  . كلَّفته فتكلَّف: هو إلزام ما فيه كلفة ومشقَّة ، يقال : والتَّكليف } اهللا نَفْساً إِالَّ ُوْسعََها 

  فصل يف بيان مسألة تكليف ما ال يطاق
{ ، ]  ٧٨: احلج [ } َوَما جََعلَ َعلَْيكْم ِفي الدين ِمْن َحَرجٍ { : استدلَّ املعتزلة هبذه اآلية الكرمية ونظائرها؛ كقوله 

]  ٢٨: النساء [ } فَِّف َعْنكُْم ُيرِيُد اهللا أَن ُيَخ{ ، ]  ١٨٥: البقرة [ } ُيرِيُد اهللا بِكُُم اليسر َوالَ يُرِيدُ بِكُُم العسر 
  :على أنه ال جيوز تكليف ما ال يطاق ، وإذا ثبت هذا فههنا أصالن 

أن العبد موجٌد ألفعال نفسه؛ ألنه لو كان موجدها هو اهللا تعاىل ، لكان تكليف العبد بالفعل تكليفاً مبا ال : األول 
وال قدرة للعبد ألبتَّة على فعله وال تركه؛ أمَّا أنَّه ال قدرة له على يطاق ، فإن اهللا تعاىل إذا خلق الفعل وقع ال حمالة ، 

الفعل؛ فألنَّ ذلك الفعل وجد بقدرة اهللا تعاىل ، واملوجود ال يوجد ثانياً ، وأمَّا أنَّه ال قدرة للعبد على الدَّفع ، فألنَّ 
تعاىل ، وإذا مل خيلق اهللا الفعل ، استحال قدرته أضعف من قدرة اهللا تعاىل ، فكيف تقوى قدرته على دفع قدرة اهللا 

أن يكون للعبد قدرة على حتصيل الفعل؛ فثبت أنَّه لو كان موجد فعل العبد هو اهللا ، فكان تكليف العبد بالفعل 
  .تكليفاً مبا ال يطاق 

ميان ، فكان ذلك تكليفاً مبا أن االستطاعة قبل الفعل ، وإالَّ لكان الكافر املأمور باإلميان مل يكن قادراً على اإل: الثاين 
  .ال يطاق 
بأنَّ الدَّالئل العقليَّة دلَّت على وقوع هذا التَّكليف ، فوجب املصري إىل تأويل هذه اآلية ، وذلك من : وأجيبوا 

  :وجوٍه 
ميوت على الكفر ،  أنَّ من مات على الكفر ، تبيَّنَّا مبوته على الكفر أنَّ اهللا تعاىل كان يف األزل عاملاً بأنَّه: أحدها 



وال يؤمن أصالً ، فكان العلم بعدم اإلميان موجوداً ، والعلم بعدم اإلميان ينايف وجود اإلميان ، فكان تكليفه باإلميان 
مع حصول العلم بعدم اإلميان تكليفاً باجلمع بني النَّقيضني ، وهذه احلجَّة كما جرت يف العلم ، فتجري أيضاً يف 

  .اجلر 
أن صدور الفعل عند العبد يتوقَّف على الدَّاعي ، وتلك الدَّاعية خملوقةٌ هللا تعاىل ، ومىت كان األمر :  وثانيها أيضاً

كذلك ، لزم تكليف ما ال يطاق؛ ألنَّ قدرة العبد ملَّا كانت صاحلةً للفعل والترك ، فلو ترجَّح أحد اجلانبني على 
  .ح ، وذلك نفيٌ للصَّانع اآلخر من غري مرجِّح ، لزم وقوع املمكن من غري مرجِّ

إن تلك الدَّاعية من اهللا تعاىل؛ ألنَّها لو كانت من العبد ، الفتقر إجيادها إىل داعيٍة أخرى ولزم التَّسلسل : وإمنا قلنا 
رف إنه مىت كان األمر كذلك ، لزم اجلرب ، ألنَّ عند حصول الدَّاعية املرجِّحة ألحد الطَّرفني ، صار الطَّ: ، وإمنا قلنا 

اآلخر مرجوحاً ، واملرجوح ممتنع الوقوع ، وإذا كان املرجوح ممتنعاً ، كان الرَّاجح واجباً ضرورة أنَّه ال خروج عن 
  .النَّقيضني؛ فإذن صدور اإلميان من الكافر يكون ممتنعاً وهو مكلّف به ، فلزم تكليف ما ال يطاق 

، واإلميان تصديق اهللا يف كلِّ ما أخرب عنه ، ومن مجلة ما أخرب عنه أنه  باإلميان» أَبا لََهب « أنه تعاىل كلَّف : وثالثها 
  .مكلَّفاً بأن يؤمن بأنَّه ال يؤمن ، وذلك تكليف ما ال يطاق » أُبو لََهب « ال يؤمن ، فقد صار 

أصبعه فيها ، ومل أن العبد غري عامل بتفاصيل فعله؛ ألن من حرَّك أصبعه ، مل يعرف عدد األحيان اليت حرَّك : ورابعها 
خيطر بباله أنه حرَّك أصبعه يف بعض األوقات ، وسكن يف بعضها وأنَّه أين حترَّك وأين سكن ، وإذا مل يكن عاملاً 

  .بتفاصيل فعله ، مل يكن موجداً هلا ، وإذا مل يكن موجداً ، لزم تكليف ما ال يطاق 
  فصل يف تأويل هذه اآلية

  :اختلفوا يف تأويل هذه اآلية 
َوإِن ُتْبدُواْ َما يف أَْنفُِسكُمْ أَْو { : أراد به حديث النَّفس املذكور يف قوله : ال ابن عباس وعطاء وأكثر املفسِّرين فق

  ] . ٢٨٤: البقرة [ } ُتْخفُوُه 
يقونه؛ هم املؤمنون خاصَّة ، وسَّع اهللا عليهم أمر دينهم ، ومل يكلِّفهم فيه إالَّ ما يط: وروي عن ابن عباس؛ أنه قال 

َوَما جََعلَ َعلَْيكْم ِفي الدين { : ، وقوله ]  ١٨٥: البقرة [ } يُرِيدُ اهللا بِكُمُ اليسر َوالَ ُيرِيُد بِكُُم العسر { : كقوله 
  ] . ٧٨: احلج [ } ِمْن َحَرجٍ 

ألنَّ عدم مؤاخذهتا بكسب هذه اجلملة ال حملَّ هلا؛ الستئنافها ، وهي كالتفسري ملا قبلها؛ } لََها َما كََسَبْت { : قوله 
تسعه ، وهل يظهر بني اختالف لفظي فعل ] ال [ غريها ، واحتماهلا ما حصَّلته هي فقط من مجلة عدم تكليفها مبا 

« لنفسه ولغريه ، و » كََسَب « : نعم ، وفرَّق بأنَّ الكسب أعمُّ ، إذ يقال : الكسب معًنى ، أم ال؟ فقال بعضهم 
  ]البسيط : [ ؛ وأنشد قول احلطيئة » اكَْتَسَب لَِغْيرِِه « : ال يقال أخصُّ؛ إذ » اكَْتَسَب 
  .. . .أَلْقَْيُت كَاِسبَُهْم يف قَْعرِ ُمظِْلَمٍة  -١٣٠٨
  .مكتسب أهله : هو كاسب أهله ، وال يقال : ويقال 

كتساب اعتمالٌ ، وملَّا يف اال: مل خصَّ اخلري بالكسب ، والشرَّ باالكتساب؟ قلت : فإنْ قلت « : وقال الزخمشريُّ 
كان الشرُّ ممَّا تشتهيه النفس ، وهي منجذبةٌ إليه وأمَّارةٌ به ، كانت يف حتصيله أعمل وآجد ، فجعلت لذلك مكتسبةً 

  .» فيه ، وملَّا مل تكن كذلك يف باب اخلري ، وصفت مبا ال داللة فيه على االعتمال 
فََمهِّلِ الكافرين { : لََف بني التصريف ُحسناً لنمط الكالم؛ كقوله تعاىل وكَرَّر فعلَ الكسب ، فَخا: وقال ابن عطيَّة 

أن احلسنات هي مما يكسب دون : والذي يظهر يل يف هذا « : ، قال شهاب الدين ]  ١٧: الطارق [ } أَْمهِلُْهمْ 



بالغة؛ إذ كاسبها يتكلَّف يف تكلٍُّف؛ إذ كاسبها على جادَّة أمر اهللا تعاىل ، ورسم شرعه ، والسيئات تكتسب ببناء امل
  .» أمرها خرق حجاب هني اهللا تعاىل ، ويتجاوز إليها؛ فحسن يف اآلية جميء التصريفني؛ إحرزاً هلذا املعىن 

  .يدلُّ على شدَّة الكلفة ، وفعل السَّيِّئة شديٌد ملا يئول إليه » افْتََعل « : وقال آخرون 
  .أنَّ الكسب واالكتساب واحٌدن ال فرق بينهما : لغة الصَّحيح عند أهل ال« : وقال الواحديُّ 

 ٣٨: املدثر [ } كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت َرهِيَنةٌ { : وقد جاء القرآن بالكسب واالكتساب يف مورٍد واحٍد؛ قال تعاىل 
[ } بلى َمن كََسبَ َسيِّئَةً { : عاىل وقال ت]  ١٦٤: األنعام [ } َوالَ َتكِْسُب كُلُّ نَفْسٍ إِالَّ َعلَْيَها { : وقال تعاىل ] . 

فقد استعمل الكسب واالكتساب يف ]  ٥٨: األحزاب [ } بِغَْيرِ َما اكتسبوا { : ، وقال تعاىل ]  ٨١: البقرة 
  .» الشرِّ 

  ]البسيط : [ قال ذو الرُّمَّة 
  أَلْفَى أََباُه بِذَاَك الكَْسبِ َيكَْتِسُب...  -١٣٠٩

؛ ألنَّ الالم تقتضي امللك ، واخلري حيبُّ ويسر به ، فجيء » َعلَى « الالم ، ويف االكتساب ب وإمنا أََتى يف الكسب ب
املقتضية الستعالئه » َعلَى « معه مبا يقتضي امللك ، وملَّا كان الشرُّ حيذر ، وهو ثقلٌ ووزٌر على صاحبه جيء معه ب 

  .عليه 
اخلري يكون لإلنسان تكرُّماً من اهللا على عبده؛ حتَّى يصل إليه ما  فيه إيذانٌ أنَّ أدىن فعلٍ من أفعال« : وقال بعضهم 

يفعله معه ابنه من غري علمه به؛ ألنه من كسبه يف اجلملة ، خبالف العقوبة؛ فإنه ال يؤاخذ هبا إال من جدَّ فيها 
  .، وهذا مبينٌّ على القول بالفرق بني البنائني ، وهو األظهر » واجتهد 

  لمعتزلةفصل يف دفع شبهة ل
ألنَّ اآلية صرحيةٌ يف إضافة خريه وشرِّه إليه ، ولو كان : احتجت املعتزلة هبذه اآلية على أنَّ فعل العبد بإجياده؛ قالوا 

ذلك بتخليق اهللا تعاىل ، لبطلت هذه اإلضافة ، وجيري صدور أفعاله جمرى لونه ، وطوهلن وشكله ، وسائر األمور 
  . اليت ال قدرة له عليها ألبتَّة

  .لو كان تعاىل خالقاً أفعاهلم ، فما فائدة التَّكليف ، والكالم فيه معلوم : قال القاضي 
  فصل

أثبت كال األمرين على سبيل اجلمع ، فبيَّن أن هلا  -تعاىل  -احتجوا هبذه اآلية على فساد القول باحملابطة؛ ألنَّه 
تماع هذين االستحقاقني ، وأنه ال يلزم من ثواب ما كسبت ، وعليها عقاب ما اكتسبت ، وهذا صريحٌ يف اج

  .طريان أحدمها زوال اآلخر 
لََها َما كََسَبْت ِمْن ثَوَابِ العََملِ : ظاهر اآلية وإن دلَّ على اإلطالق ، إالَّ أنَّه مشروطٌ ، والتَّقدير : قال اجلبَّائي 

ْم ُيكَفِّْره بالتَّوبة ، وإنََّما ِصْرَنا إىل إْضمَارِ هذا الشَّرط ، ملَّا الصَّاِلح إذا مل يبطله ، وعليها ما اكَتسََبْت ِمن الَعقَاب إذا لَ
ثبت أن الثَّواب جيب أن يكون منفعةً خالصةً دائمةً ، واجلمع بينهما حمالٌ يف العقول ، فكان اجلمع بني استحقاقيهما 

  .أيضا حمالٌ 
  فصل

تدلُّ على } َما كَسََبْت { : بقاء واالستمرار؛ ألن الالم يف قوله متسَّك الفقهاء هبذه اآلية يف أنَّ األصل يف األمالك ال
كُلُّ اْمرِىٍء أََحقُّ بِكَْسبِِه ِمْن َواِلِدِه َووَلَِدهِ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -ثبوت االختصاص ، ويؤكِّد ذلك قوله 



  :، وينبين على هذا األصل فروع كثرية » وَساِئر النَّاسِ أَْجَمِعَني 
  .أن املضمونات ال متلك إالَّ بأداء الضَّمان؛ ألن املقتضي لبقاء امللك قائٌم : منها 

  .إذا غصب ساجةً فأدرجها يف بنائه ، أو حنطةً فطحنها ، ال يزول امللك : ومنها 
ا كَسََبْت لََها َم{ : أن القطع يف السَّرقة ال مينع وجوب الضَّمان؛ ألن املقتضي لبقاء امللك قائٌم ، وهو قوله : ومنها 

  .وجيب ردُّ املسروق إن كان باقياً } 
  :يقرأ باهلمزة ، وهو من األخذ بالذَّنب ، ويقرأ بالواو ، وحيتمل وجهني } الَ تَُؤاِخذَْنا { : قوله 

أن يكون من األخذ أيضاً ، وإمنا أُبدلت اهلمزة واواً؛ لفتحها وانضمام ما قبلها ، وهو ختفيٌف قياسيٌّ ، : أحدمها 
وجاء هنا بلفظ املفاعلة ، وهو فعل واحٍد؛ ألنَّ املسيء قد . واخذه بالواو ، قاله أبو البقاء : تمل أن يكون من وحي

  .أمكن من نفسه ، وطرق السبيل إليها بفعله؛ فكأنه أعان من يعاقبه بذنبه ، ويأخذ به على نفسه 
ذ املذنب بالعقوبة ، فاملذنب كأنَّه يأخذ ربَّه باملطالبة وعندي فيه وجٌه آخر ، وهو أنَّ اهللا تعاىل يأخ: قال ابن اخلطيب 

بالعفو والكرم ، فإنَّه ال جيد من خيلِّصه من عذابه إالَّ هو ، فلهذا يتمسَّك العبد عند اخلوف منه به ، فلمَّا كان كلُّ 
  .وطارقت  واحٍد منهما يأخذ اآلخر ، عبَّر عنه بلفظ املؤاخذة ، وجيوز أن يكون من باب سافرت وعاقبت

  .} إِن نَِّسيَنآ أَْو أَخْطَأَْنا { : قوله 
  :يف النِّسيان وجهان 

  .أنَّ املراد النِّسيان الذي هو ضدُّ الذِّكر : األول 
أليس فعل النَّاسي يف حملِّ العفو حبكم دليلِ العقل؛ حيث ال جيوز تكليف ما ال يطاق ، وبدليل السَّمع؛ : فإن قيل 

وإن كان كذلك ، فما » ُرِفَع َعْن أُمَِّتي اخلَطَأُ والنِّْسَيانُ َوَما اسُْتكْرِهُوا َعلَْيِه « : يه وسلم وهو قوله صلى اهللا عل
  معىن طلب العفو عنه؟

  :فاجلواب من وجوٍه 
ا أن النِّسيان منه ما يعذر فيه صاحبه ، ومنه ما ال يعذر؛ أال ترى أنَّ من رأى يف ثوبه جناسة ، فأخَّر إزالته: األول 

عنه إىل أن نسي فصلَّى وهي على ثوبه ، عدَّ مقصِّراً؛ إذ كان يلزمه املبادرة إىل إزالتها ، وأمَّا إذا مل ير يف ثوبه جناسة 
، فإنه يعذر فيه ، ومن رمى صيداً فأصاب إنساناً ، فقد يكون حبيث ال يعلم الرَّامي أنه يصيب ذلك الصَّيد أو غريه 

ملوماً ، وأمَّا إذا مل تكن أمارات الغلط ظاهرةٌ ، مث رمى فأصاب إنساناً؛ كان ههنا ، فإذا رمى ومل حيترز ، كان 
معذوراً ، وكذلك اإلنسان إذا تغافل عن الدَّرس والتِّكرار ، حىت نسي القرآن يكون ملوماً ، وأمَّا إذا واظب على 

منه ما يعذر فيه ، ومنه ما ال يعذر فيه :  القراءة ونسي القرآن ، فههنا يكون معذوراً؛ فثبت أن النِّسيان على قسمني
  .، وهو ما إذا ترك التَّحفُّظ ، وأعرض عن أسباب التذكُّر ، فهذا يصحُّ طلب غفرانه بالدُّعاء 

أن هذا دعاء على سبيل التَّقدير؛ ألنَّ هؤالء الَِّذين ذكروا هذا الدُّعاء كانوا متَّقني هللا حقَّ تقاته ، فلم يكن : الثاين 
عنهم ما ال ينبغي إالَّ على وجه النِّسيان واخلطأ ، فكان وصفهم بذلك إشعاراً برباءة ساحتهم عمَّا يؤاخذون يصدر 

  .إذا كان النِّسيان ممَّا جتوز املؤاخذة به ، فال تؤاخذنا به : به؛ كأنه قيل 

فعل؛ ألن الدَّاعي كثرياً ما يدعو مبا أنَّ املقصود من هذا الدُّعاء إظهار التَّضرُّع إىل اهللا تعاىل ال طلب ال: الثالث 
َربََّنا { : ، وقال ]  ١١٢: األنبياء [ } َربِّ احكم باحلق { : يقطع بأنَّ اهللا تعاىل يفعله ، سواٌء دعا أو مل يدع؛ قال 

واْ واتبعوا َسبِيلََك فاغفر لِلَِّذيَن تَاُب{ : ، وقالت املالئكة ]  ١٩٤: آل عمران [ } َوآِتَنا َما َوَعدتََّنا على ُرُسِلكَ 



  .فكذا ههنا ]  ٧: غافر [ } َوِقهِْم َعذَاَب اجلحيم 
أن مؤاخذة النَّاسي ممتنعةٌ عقالً ، ألنَّ اإلنسان إذا علم أنه بعد النِّسيان يكون مؤاخذاً ، فإنه خبوف املؤاخذة : الرابع 

كر يشقُّ على النَّفس ، فلمَّا جاز ذلك يف العقول ، يستدمي الذكر ، فحينئٍذ ال يصدر عنه ، إالَّ أنَّ استدامة ذلك الذِّ
  .حسن طلب املغفرة منه 

النَّاسي غري قادرٍ على االحتراز عن الفعل ، : أن الَّذين جوَّزوا تكليف ما ال ُيطاق هبذه اآلية ، فقالوا : اخلامس 
  .خذة به فلوال أنَّه جائٌز عقالً أن يعاقبه اهللا عليه ، ملا طلب بالدُّعاء ترك املؤا

تركوا : ، أي ]  ٦٧: التوبة [ } َنسُواْ اهللا فََنِسيَُهْم { : التَّرك؛ قال اهللا تعاىل : أن املراد بالنِّسيان : القول الثاين 
ال تتركين ، فاملراد هبذا النِّسيان : ، أي » الَ تَْنِسين من َعِطيَِّتَك « العمل هللا فترك أن يثيبهم ، ويقول الرَّجل لصاحبه 

  .أن يفعل الفعل لتأويل فاسٍد : يترك الفعل لتأويل فاسٍد ، واملراد باخلطأ  أن
  .} رَبََّنا َوالَ َتْحِملْ َعلَْيَنآ إِْصراً { : قوله 

  ]البسيط : [ الثِّقل والشِّدَّة؛ قال النابغة : يف األصل : اإلصر 
  ِملَ اِإلْصرِ َعْنُهمْ َبْعَدَما غَرِقُواَواحلَا... َيا َمانَِع الضَّْيمِ أَنْ يَْغَشى َسرَاتَُهُم  -١٣١٠

: أي ]  ٨١: آل عمران [ } َوأََخذُْتْم على ذلكم إِْصرِي { : وأُطلق على العهد وامليثاق لثقلهما؛ كقوله تعاىل 
 التكاليف الشاقة مث يطلق على كلِّ ما يثقل ، حىت: أي ]  ١٥٧: األعراف [ } وََيَضُع َعنُْهْم إِْصَرُهمْ { عهدي ، 

  ]الكامل : [ يروى عن بعضهم أنه فسَّر اإلصر هنا بشماتة األعداء؛ وأنشد 
  َواملَْوُت ُدونَ َشمَاَتِة األَْعَداِء... أَْشَمتَّ بِيَ اَألْعَداَء ِحَني َهَجْرتَنِي  -١٣١١
عطفين عليه قرابةٌ وال ما ي: أي » يَأِْصُرين عليه آِصَرةٌ ] َما [ « : العطف والقرابة ، يقال : اإلصر أيضاً : ويقال 

  ]جمزوء الكامل : [ رحٌم؛ وأنشد للحطيئة 
  ِصَرٍة فَقَْد َعظُمَ األََواصِْر... َعطَفُوا َعلَيَّ بَِغْيرِ آ  -١٣١٢
رحٌم وقرابة ، وإمنا مسِّي العطف إصراً؛ ألن من عطفت عليه ، ثقل على قلبك : ما يأصرين عليه آصرةٌ أي : ويقال 

  .املكاره  كلُّ ما يصل إليه من
أَصَر : للحبل الشديد الذي تشدُّ به األمحال ، يقال » اإلصَاُر « األمر الذي تربط به األشياء؛ ومنه : اإلصر : وقيل 

  .َيأِْصُر أَْصراً بفتح اهلمزة ، فأما بكسرها ، فهو اسٌم ، ويقال بضمِّها أيضاً ، وقد قرىء به شاذًّا 
  .بتشديد امليم » لْ َعلَْيَنا َربََّنا َوالَ ُتحَمِّ« : وقرأ أُّيب 

  ؟« َوالَ ُتَحمِّلَْنا » أيُّ فرقٍ بني هذه التَّشديدة واليت يف : فإن قلت « : قال الزَّخمشريُّ 
  .انتهى » هذه للمبالغة يف محله عليه ، وتلك لنقل محله من مفعولٍ واحٍد إىل مفعولني : قلت 
لذلك مل يتعدَّ إالَّ ملفعولٍ واحٍد ، ويف الثانية للتَّعدية ، ولذلك تعدَّى إىل أن التَّضعيف يف األوَّل للمبالغة ، و: يعين 
  .ما ال طاقة لنا به : ، و الثاين » َنا « : أوَّهلما : اثنني 

  فصل
نا بنقضه املراد عهداً ثقيالً ومشاقَّ ال نستطيع القيام به ، فتعذِّب: قال جماهٌد وعطاء وقتادةٌ والسُّدِّيُّ والكليبُّ ومجاعة 

  .اليهود : ، يعين } كََما َحَملَْتُه َعلَى الذين ِمن قَْبِلَنا { وتركه 
ال ُتشتدِّد علينا يف التَّكاليف ما ال نستطيع : معناه : وقال عثمان بن عفَّان ، ومالك بن أنس ، وأبو عبيدة ، ومجاعة 
  .اليهود ، فلم يقوموا به فيعذِّهبم : نا ، يعين املقام معه ، فتعذِّبنا بنقضه وتركه؛ كما شدَّدت على الذين من قبل



إن اهللا تعاىل فرض عليهم مخسني صالةً ، وأمرهم بأداء ربع أمواهلم يف الزَّكاة ، ومن أصاب ثوبه : قال املفسِّرون 
قوبة يف جناسةً أمر بقطعها ، ومن أصاب ذنباً ، أصبح وذنبه مكتوب على بابه ، وكانوا إذا نسوا شيئاً عجِّلت هلم الع

فَبِظُلْمٍ مَِّن الذين { : الدُّنيا ، وكانوا إذا أتوا خبطيئٍة ، حرم عليهم من الطَّعام بعض ما كان حالالً هلم؛ قال تعاىل 
، وحنو ذلك؛ كتحرميه على قوم طالوت الشُّرب من النَّهر ، وتعجيل ]  ١٦٠: النساء [ } َهاُدواْ َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم 

  .يا بكوهنم مسخوا قردةً وخنازير تعذيبهم يف الدُّن
ومن نظر يف السِّفر اخلامس من التَّوراة اليت تدَّعيها هؤالء اليهود ، وقف على ما :  -رمحه اهللا تعاىل  -قال القفَّال 

أخذ عليه من غلظ العهود واملواثيق ، ورأى األعاجيب الكثرية ، فاملؤمنون سألوا ربَّهم أن يصوهنم عن أمثال هذه 
  .غليظات ، وهو بفضله ورمحته قد أزال عنهم ذلك التَّ

  ] . ١٥٧: األعراف [ } َوَيَضُع َعنُْهْم إِْصرَُهْم واألغالل اليت كَاَنْت َعلَْيهِْم { : قال تعاىل يف صفة هذه األمة 
  .» ُدِفَع َعْن أُمَِّتي اخلَْسُف واملَْسُخ والَغَرقُ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال 

ُبِعثْتُ « : وقال عليه الصالة والسالم ] .  ٣٣: األنفال [ } َوَما كَانَ اهللا ِليَُعذَِّبُهْم وَأَنَت ِفيهِْم { :  وقال تعاىل
واملؤمنون إنَّما طلبوا هذا التَّخفيف؛ ألن التِّشديد مظنَّة التَّقصري ، والتَّقصري موجبٌ للعقوبة ، » باحلَنِيِفيَّة السَّْمَحة 
  .ب اهللا ، فال جرم طلبوا ختفيف التَّكاليف وال طاقة هلم بعذا

  .واألصل فيه العقد واإلحكام : اعصمنا من مثله ، قالوا : اإلصر ذنٌب ال توبة له ، معناه : وقيل 
  .} رَبََّنا َوالَ ُتَحمِّلَْنا َما الَ طَاقَةَ لََنا بِِه { : قوله 

؛ » إطَاقَة « اءت على حذف الزوائد ، وكان من حقِّها القدرة على الشيء ، وهي يف األصل ، مصدٌر ، ج: الطَّاقة 
َساَء َسمعاً؛ فََساَء « : أَغَاَر غَارةً ، وأَجاب جَابةً ، وقالوا : ألهنا من أطاق ، ولكن شذَّت كما شذَّت أُلَْيفَاظٌ؛ حنو 

]  ١٧: نوح [ } مَِّن األرض َنَباتاً  أَنَبَتكُْم{ : طَال طَالَةً ، ونظري أجاب َجاَبةً : ؛ وال ينقاس؛ فال يقال » َجاَبةً 
  ]الوافر : [ وأعطى عطاء يف قوله 

  َوَبْعَد َعطَاِئَك املائَةَ الرََّتاعَا..  -١٣١٣
  فصل يف املراد باآلية

  .ال تكلِّفنا من العمل ما ال نطيق : معناه 
  .أنَّه الغلمة  :هو حديث النَّفس والوسوسة املتقدِّم يف اآلية األوىل ، وحكي عن مكحول : وقيل 

  .هو العشق : هو احلبُّ ، وعن حممَّد بن عبد الوهَّاب : وعن إبراهيم 
  .هو مشاتة األعداء : هو مسخ القردة واخلنازير ، وقيل : وقال ابن جريج 

  .هو الفرقة والقطيعة : وقيل 
  ية بالتَّحميل؟وهذه اآل» ال َتْحِملْ َعلَْينا « مل خصَّ اآلية األوىل باحلمل ، فقال : فإن قيل 
أن الشَّاقَّ ميكن محله ، أمَّا ما ال يكون مقدوراً ، فال ميكن محله ، فاحلاصل فيما ال يطاق هو التَّحميل : فاجلواب 

  .فقط ، فإن التَّحمُّل غري ممكنٍ 
  .فاحلمل ، والتَّحميل فيه ممكنان ، فلهذا السَّبب خصَّ اآلية األخرية بالتَّحميل : وأمَّا الشاقُّ 

َربََّنا الَ تَُؤاِخذَْنا إِن نَّسِيَنآ أَوْ أَْخطَأَْنا َربََّنا َوالَ { : ما الفائدة يف حكاية هذه األدعية بلفظ اجلمع يف قوله : فإن قيل 
، ولفظ اإلفراد أكثر تذلُّالً } بِِه  َتحِْملْ َعلَْيَنآ إِصْراً كََما َحَملَْتُه َعلَى الذين ِمن قَْبِلَنا َربََّنا َوالَ ُتَحمِّلَْنا َما الَ طَاقَةَ لََنا

  .وخضوعاً من التَّلفُّظ بنون اجلمع 



أن قبول الدُّعاء عند االجتماع أكثر ، وذلك ألن للهمم تأثرياٍت ، فإذا اجتمعت األرواح والدَّواعي : فاجلواب 
  .على شيء واحٍد ، كان حصوله أكمل 

  فصل
إذ لو مل يكن جائزاً ، ملا حسن طلب َدفِْعِه : كليف مبا ال يطاق ، قالوا استدلُّوا هبذه اآلية الكرمية على جواز التَّ

  :بالدُّعاء من اهللا تعاىل ، وأجاب املعتزلة بوجوٍه 
ال أستطيع أن أنظر إىل فالٍن؛ إذا كان مستثقالً : املراد باآلية ما يشقُّ فعله مشقَّةً عظيمةً؛ كما يقول الرجل : األول 

  ]رجز ال: [ له؛ قال الشاعر 
  َساَءَك َما َسرََّك مِنِّي ِمْن ُخلُْق... إِنََّك إِنْ كَلَّفْتَنِي َما لَمْ أُِطْق  -١٣١٤

ما : أي » لَُه طََعاُمُه َوِكسَْوُتُه ، والَ ُيكَلَُّف ِمَن الَعَملِ َما الَ يُِطيُق « : يف اململوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال 
، » يصلِّي وهو جالٌس ، فإن مل َيْستَِطْع ، فََعلَى َجْنبٍ « يف املريض  -يه وسلم صلى اهللا عل -يشقُّ عليه ، وقال 

إذا كان : املراد منه : عدم القوَّة على اجللوس ، بل كلُّ الفقهاء يقولون : ليس املراد به » فَإِنْ لَْم َيْسَتِطْع « : فقوله 
كان يشقُّ : ، أي ]  ٢٠: هود [ } ُنواْ َيْسَتِطيُعونَ السمع َما كَا{ : يلحقه يف اجللوس مشقَّةٌ شديدةٌ؛ وقال تعاىل 

  .عليهم ذلك 
هو : والتَّحميل } الَ ُتَحمِّلَْنا َما الَ طَاقَةَ لََنا بِهِ { : بل قال » الَ ُتكَلِّفَْنا َما الَ طَاقَةَ لََنا بِِه « : أنه تعاىل مل يقل : الثاين 

ال حتملنا عذابك الذي ال نطيق احتماله ، : فيكون املراد منه العذاب ، واملعىن  أن يضع عليه ما ال طاقة له بتحمُّله ،
الَ « : حقيقةً فيه ، ولو محلناه على التكليف ، كان قوله » الَ ُتَحمِّلَْنا « : فلو محلنا اآلية على ذلك ، كان قوله 

  .جمازاً فيه ، فكان األوَّل أوىل » ُتَحمِّلَْنا 
سألوا اهللا تعاىل أالَّ يكلِّفهم ما ال قدرة هلم عليه ، لكن ذلك ال يدلُّ على جواز أن يفعل خالفه؛ هب أنَّهم : الثالث 

على جواز أن حيكم بالباطل ، ]  ١١٢: األنبياء [ } َربِّ احكم باحلق { : ألنَّه لو دلَّ على ذلك ، لدلَّ قوله 
على جواز خزي ]  ٨٧: الشعراء [ } نِي َيْوَم ُيْبَعثُونَ َوالَ ُتخْزِ{ :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكذلك قول إبراهيم 

  .األنبياء 
  }لَِئْن أَْشَركْتَ لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك { : ، وقوله ]  ١: األحزاب [ } َوالَ تُِطعِ الكافرين واملنافقني { : وقوله تعاىل 

  .، وال على جواز الشِّرك  ، وذلك ال يدلُّ على جواز أن يطيع الكافرين واملنافقني]  ٦٥: الزمر [ 
  :بأن الوجه األول مدفوٌع من وجهني : وأجاب خمالفوهم 

أنه لو كان املراد من أال يشدِّد عليهم التَّكاليف ، لكان معناه ومعىن اآلية األوىل واحداً ، فتكون تكراراً : األول 
  .حمضاً ، وهو غري جائزٍ 

ظاهره ال حتمِّلنا ما ال } َوالَ ُتَحمِّلَْنا َما الَ طَاقَةَ لََنا بِهِ { : طاقة والقدرة ، فقوله أنَّا بيَّنا أنَّ الطَّاقة هي اإل: والثاين 
طاقة لنا عليه ، أقصى ما يف الباب أنَّه جاء هذا اللَّفظ مبعىن االستقبال يف بعض الوجوه على سبيل اجملاز ، إالَّ أنَّ 

  .األصل محل اللَّفظ على احلقيقة 
إِنَّا َعَرضَْنا األمانة َعلَى { : فإن التَّحميل خمصوصٌ يف عرف القرآن بالتَّكليف ، قال تعاىل : الثاين وأمَّا الوجه 
، مث هب أنَّه مل يوجد هذا ]  ٧٢: األحزاب [ } َوَحَملََها اإلنسان { : إىل قوله ]  ٧٢: األحزاب [ } السماوات 

عامٌّ يف العذاب والتَّكليف ، فوجب إجراؤه على ظاهره ، } ا الَ طَاقَةَ لََنا بِِه الَ ُتَحمِّلَْنا َم{ : العرف ، إِالَّ أنَّ قوله 
  .فأَمَّا ختصيُصُه بغري ُحجٍَّة ، فال جيوز 



فإن فعل الشيء إذا كان ممتنعاً ، مل جيز طلب امتناعه بالدُّعاء؛ ألنه جيري جمرى قوله يف دعائه : وأَمَّا الوجه الثالث 
  .الضِّدَّين ربَّنا ال جتمع بني 

وإذا كان هذا هو األصل ، فإذا صار ذلك متروكاً يف بعض الصُّور لدليلٍ مفصَّلٍ ، مل جيب تركُه يف سائر الصُّور بغري 
  .دليلٍ 
ملا كانت األدعية الثَّالثةُ املُتقدِّمةُ ، املطلوب هبا الترك ، : قال ابن اخلطيب } واعف َعنَّا واغفر لََنا وارمحنآ { : قوله 

  .وظاهره يدلُّ على طلب الفعل » َربََّنا « ، وأَمَّا هذا الدُّعاء فحذف فيه لفظ » َربََّنا « رِنت بلفظ قُ
  .» َربََّنا « ِلَم لَْم يذكر هنا لفظ : فإن قيل 
لعبد إذا واظب أن النِّداء إمنا حيتاجُ إليه عند البعد أمَّا عند القرب فال؛ وإنَّما حذف النِّداء إشعاراً بأنَّ ا: فاجلواب 

  . -تعاىل  -على التَّضرُّع نال القرب من اهللاِ 
  .ما الفرُق بني العفو واملغفرة والّرمحة : فإن قيل 

اجلواب أن العفو أن يسقط عنه العقاب ، واملغفرة أن يستر عليه جرمه صوناً له من عذاب التَّخجيل والفضيحة؛ 
عنِّي فاسترُه عليَّ فإِنَّ اخلالص من عذاب النَّار إنَّما يطيُب ، إذا  أطلُُب منك العفو ، وإذا عفوت: كأن العبد يقول 

{ : حصل عقيبه اخلالص من عذاب الفضيحة ، فلما ختلَّص من هذين العذابني ، أقبل على طلب الثَّواب ، فقال 
  .فإنَّنا ال نقدر على فعل الطَّاعة وترك املعصية إِالَّ برمحتك } وارمحنآ 

املَوىل مفعلٌ من َوِلي يلي ، وهو هنا مصدر ُيرادُ به الفاعلُ ، فيجوز أن يكون على } أَنَت َمْوالََنا { : قوله تعاىل 
، واملَْوألى جيوُز أن يكونَ اسم } فانصرنا { : ُنصرتنا ، ولذلك قال : صاحُب تَولِّينا ، أي : حذف مضاٍف ، أي 

  .مكاٍن أيضاً ، واسم زماٍن 
فائدةٌ؛ وهي أَنَّها تدلُّ على هناية التَّذلُّل ، واخلُضوع ، فال جرم ذكرها عند الدُّعاء متكلني } َنا أَنَت َمْوالَ{ : يف قوله 

على فضله وإحسانه مبنزلة الطِّفل ، ال تتمُّ مصلحته إِالَّ بتدبري قيمه ، والعبد الَِّذي ينتظم مشل مهمَّاته إال بإصالح 
  على ما قال موالُه ، وهو املوىل يف احلقيقة ِللكُلِّ

البقرة [ } اهللا َوِليُّ الذين آَمُنواْ ُيخْرِجُُهْم { ونظري هذه اآلية الكرمية ]  ٤٠: األنفال [ } نِْعمَ املوىل َونِْعَم النصري { 
نَّ اهللا ذَِلكَ بِأَ{ : ناصره ، وقوله : أي ]  ٤: التحرمي [ } فَإِنَّ اللََّه ُهَو َمْوالَُه { : ناصرهم ، وقوله : أي ]  ٢٥٧: 

  ] . ١١: حممد [ } َمْولَى الذين آَمُنواْ َوأَنَّ الكافرين الَ موىل لَُهْم 
أتى بالفاء هنا؛ إعالماً بالسببية؛ ألنَّ اَهللا تعاىل ملَّا كان موالهم ومالك أمورهم ، وهو } فانصرنا { : قوله تعاىل 

أَنت املُعطي فرجاً « ، و » أَْنَت اجلََواُد فََتكرَّْم « : ولك ُمَدبِّرِهم تسبََّب عنه أن دَعْوُه أن ينصرهم على أعدائهم؛ كق
  .» فضالً منك 

انصرنا يف حماربتنا معهم ، ويف مناظرتنا باحلجَّة معهم ، ويف إعالء دولة : أي } َعلَى القوم الكافرين { : قوله 
  ] . ٣٣: لتوبة ا[ } ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدين كُلِِّه { : اإلسالم على دولتهم على ما قال 

  فصلٌ
أُعطي خواتيم سورة  -صلى اهللا عليه وسلم  -روى الواحدي رمحه اهللا عن مقاتل بن سليمان؛ أنه ملا أُسري بالنَّيبِّ 

» آَمن الرَّسُول « :  -تعاىل  -قد أكرمك حبسن الثَّناء عليك بقوله  -تعاىل  -إنَّ اهللا : البقرة ، فقالت املالئكةُ 
عليه الصَّالة والسَّالم  -كيف يدعو ، فقال حممَّد  -عليه الصالة والسالم  -جربيل  -، فعلَّمُه  فسلُه وارغب إليه

والَ « : الَ أؤاخذكم ، فقال : فقال اهللا » الَ تَُؤاِخذَْنا « : قد غفرُت لكم ، فقال : وقال اهللا » غُفَْراَنكَ َربََّنا «  -



ال أُمحلكم ذلك : فقال » الَ ُتحمِّلنا ما الَ طاقةَ لَنا به « : ليكم ، فقال حممَّد ال أُشّدد ع: فقال » َتحْمل َعلَينا إصراً 
قد َعفَوُت عنكم ، وغَفَرُت لكم ، ورمحتكم ، : فقال اهللا » واْعُف عنا واغِْفْر لَنا واْرَحمَْنا « : ، فقال حممد 

  .وأنصركم على القوم الكافرين 
كان  -عليه الصَّالة والسَّالم  -ومسعناه يف بعض الرِّوايات؛ أن حممداً  وروى سعيد بن جبري ، عن ابن عبَّاس ،

  .آمني : يذكر هذه الدَّعوات واملالئكة كانوا يقولون 
اآليتان من آخر سورة «  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن مسعود 

إنَّ اَهللا « : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -النُّعمان بن بشري؛ أن رسول اهللا  وعن» البقرة من قرأمها يف ليلٍة كفتاه 
تعاىل كتب كتاباً قبل أن خيلق السَّمواِت واَألرض بأَلفي عام ، فأَنزل آيتني خََتم هبما سورة البقرة ، فال ُتقْرآن يف 

  .أعلم  -سبحانه وتعاىل  -واهللا » دار ثالث ليالٍ فيقرهبا شيطانٌ 

َنزَّلَ َعلَْيكَ الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه وَأَنَْزلَ التَّْوَراةَ وَالْإِْنجِيلَ ) ٢(اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم ) ١(امل 
  ) ٤(اتِ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد َواللَُّه َعزِيٌز ذُو اْنتِقَامٍ ِمْن قَْبلُ ُهًدى ِللنَّاسِ وَأَْنَزلَ الْفُْرقَانَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِآَي) ٣(

إشارة ، إىل حروف املعجم ، » امل « أن  -هنا  -قد تقدكم الكالُم على هذا ُمْشَبًعا ، ونقل اجلرجاينُّ } امل { : قوله 
على ما } َو احلي القيوم نَزَّلَ َعلَْيَك الكتاب الا إله إِالَّ ُه{ ويدل  -أو حنو هذا  -هذه احلروُف كتابك : كأنه يقول 

أَفََمن شََرَح اهللا َصْدَرُه ِلِإلْسالَمِ فَُهَو على ُنورٍ { : ترك ذكره من خرب هذه احلروف ، وذلك يف نظمه مثل قوله تعاىل 
]  ٢٢: الزمر [ } وبُُهْم مِّن ِذكْرِ اهللا فََوْيلٌ لِّلْقَاِسَيِة قُلُ{ : وترك اجلواب لداللة قوله ]  ٢٢: الزمر [ ؟ } مِّن رَّبِِّه 

  .كمن قسا قلبه : عليه؛ تقديره 
  ]الطويل : [ ومنه قول الشاعر 

  فَالَ َتدِفنُونِي إنَّ َدفْنِي ُمَحرٌَّم -...  ١٣١٥
  .» انتهى « ولكن اتركوين لليت يقال هلا خامري أم عامر : أي ... َعلَْيكُْم َولَِكْن َخاِمرِي أمَّ َعاِمرِ 

حىت يرتبط » اُهللا « : خرب ، قوله » نَزَّلَ « أن يكون  -يعين قول اجلُْرَجاينِّ  -حيسن يف هذا القول : قال ابُن عطيةَ 
  .الكالم إىل هذا املعىن 

وهذا الذي ذكره اجلرجاين فيه نظر؛ ألن مثليته ليست صحيحة الشبع باملعىن الذي حنا إليه ، وما : قال أبو حيَّان 
ال ُيَضمُّ ما بعدها إىل نفسها يف املعىن ، وأن » امل « اآلية أن يكون ] نظم [ آلية حمتمل ، ولكن األبرع يف قاله يف ا

  .كالماً مبتدأ مجلة رادة على نصارى جنران } اهللا الا إله إِالَّ ُهَو احلي القيوم { يكون قوله 
لذي اختاره اجلرجاينُّ وجعله أحسَن األقوالِ اليت وهذا الذي ردَّه الشيُخ على اجلرجاينِّ هو ا: قال شهاب الدينِ 

  .» َنظْم الْقُْرآنِ « حكاها يف كتابه 
{ َخْبٌر آَخُر ، وجيوز أن َيكُونَ » َنزَّلَ َعلَْيَك « جيور أن تكون هذه اجلملة َخَبَر اجلَالَلَة ، و } الا إله إِالَّ ُهَو { : قوله 

  :املبتدأ واخلََبرِ ، وجيوز أن يكون حَاالً ، ويف صاحبه احتماالن ُمْعَترَِضة بني } الا إله إِالَّ ُهوَ 
  .أن يكون لَفْظَ اجلاللة : أحدمها 
ذكره َمكِّيٌّ ، واَألوَّلُ أولَى . نَزَّل عليك الكتاب متوحِّداً بالربوبية : تقديره » َنزَّلَ « أن يكون الضمري يف : والثاين 

.  
  :مليم ، وإسقاط مهزة اجلاللة ، واختلفوا يف فتحة هذه امليم على ستة أْوُجٍه بفتح ا} امل اهللا { وةقرأ اجلمهور 



  .أهنا حركة التقاء الساكنني ، وهو مذهب سيبويه ، ومجهورِ الناس : أحدها 
  أصل التقاء الساكنني الكَْسُر ، فِلَم ُعِدلَ عنهُ؟: فإن قيل 
قيق امليم الم اجلاللة ، واملقصود تفخيمها للتعظيم ، فأوثر الفتح أهنم لو كََسروا لكان ذلك ُمفِْضياً إىل تر: فاجلواُب 

، فلو كسرنا امليم األخرية ] وهي أخت الكسرة وأيضاً فصل هذه الياء كسرة [ فقبل هذه ياء : لذلك ، وأيضاً 
قوط اهلمزة ِمَن اِهللا ، وأما س: اللتقاء الساكنني لتواىل ثالث متجانسات ، فحركوها بالفتح كما حركوا يف حنو 

  .فواضٌح ، وبسقوطها التقى الساكنان 
مها الياء اليت قبل امليم ، وامليم األخرية ، فُحرِّكت ] أيضاً ولكن الساكنني [ أن الفتحة اللتقاء الساكنني : الثاين 

  .، وما أشبهها ] وكيت ، وذيت [ أْيَن وكَْيف : بالفتح لئال يلتقي ساكنان ، ومثله 

فإنه ينوى فيه الوقف : نَّه مل ُيْنَو الوقُف على هذه احلروف املقطَّعة ، وهذا خالف القول األول إ: وهذا على قولنا 
على احلروف املقطعة ، فسكنت أواخرها ، وبعدها ساكن آخر ، وهو الم اجلاللة ، وعلى هذا القول الثاين ليس 

  .ء الساكنني إمنا نشأ من حذفها َدْرجاً إلسقاط اهلمزة تأثري يف التقاء الساكنني ، خبالف األول ، فإن التقا
ُنِقلَْت حركة اهلمزة اليت قبل الم : أن هذه الفتحة ليست اللتقاء الساكنني ، بل هي حركة نقل ، أي : الثالث 

يف الوقف  -يف بعض طرقه  -وهي قراءة ورش ومحزة ]  ٦٤: طه [ } قَْد أَفْلََح { التعريف على امليم الساكنة حنو 
ب الفراء ، واحتج على ذلك بأن هذه احلروف النيِّةُ هبا الوقف ، وإذا كان النيةُ هبا الوقَْف ، فسكن ، وهو مذه

أواخرها ، والنية مبا بعدها االبتداء واالستئناف ، فكأن مهزة الوصل جرت جمرى مهزة القطع؛ إذ النية هبا االبتداء ، 
ُحكْم الثَّبَِتِة ، وما قبلها ساكن صحيح قابل حلركتها خففوها بأن وهي تثبت ابتداًء ليس إالَّ ، فلما كانت اهلمزةُ يف 

ألقَْوا حركتها على الساكن قبلها فقد وصلَت الكلمةَ اليت هي فيها مبا قبلها وإن كان ما قبلها موضوعاً على الوقف 
من أُبوَك ، : لَت َمْن أبوك؟ ق: وصلته ، أال ترى أنك إذا خففت : ألقيت حركته عليه مبنزلة قولك : ، فقولك 

فوصلت ، ولو وقفت مل تلق احلركة عليها ، وإذا وصلتها مبا قبلها لزم إسقاطها ، وكان إثباهتا خمالفاً ألحكامها يف 
  .سائر متصرفاهتا 

وهذا الرد مردود بأن ذلك ُمعامل معاملةَ املوقوف عليه واالبتداء مبا بعده ال أنه موقوف عليه « : قال شهاب الدينِ 
ثَالثَهَ : ، وقد قَوَّي مجاعةٌ قولَ الفراء مبا حكاه سيبويه من قوهلم » بتدأ مبا بعده حقيقة ، حىت يرّد عليه مبا ذكره ، وم

ثالثةٌ أربعةٌ ، فلما وقف على ثالثة أبدل التاء هاء كما هو اللغة املشهورة ، مث أجرى الوصل جمرى : ْرَبَعة ، واألصل 
  .يف الوصل ، مث نقل حركة اهلمزة إىل اهلاء فكذلك هذا الوقف ، فترك اهلاء على حاهلا 
مهزة قطع ، فهي ثابتة ابتداًء وَدْرًجا فلذلك ُنِقلت حركتها ، » أربعة « اهلمزة يف : ورد بعضهم هذا الدليل وقال 

  .يه خبالف مهزة اجلاللة ، فإهنا واجبة السقوط ، فال تستحق نقل حركتها إىل ما قبلها ، فليس وزان ما حنن ف
صحيح ، والفرق الئح ، إال أن لفظ الفّراء فيه أنه أجرى فيه الوصل  -وهذا من هذه احليثية « : قال شهاب الدين 

ُمْجرى الوقف من حيث بقيت اهلاء املنقلبة عن التاء وصالً ال وقفاً واعتد بذلك ، ونقل إليها حركة اهلمزة ، وإن 
  .» كانت مهزة قطع 

حقها أن ُيوقََف عليها كما يوقف على الف » ميم « : الفراِء ، وسأل وأجاب فقال  وقد اختار الزخمشري مذهب
اثنان ، وهي قراءة عاصم ، وأما فتحتها فهي حركة اهلمزة أُلْقِيت . واحد : والم ، وأن ُيبَْتَدأ مبا بعدها ، كما تقول 

  .عليها حني أْسِقطت للتخفيف 



وهي مهزة وصل ال تثبت يف دْرج الكالمِ ، فال تثبت حركتها؛ ألن كيف جاز إلقاء حركتها عليها ، : فإن قلت 
  ثبات حركتها كثباهتا؟

يف حكم الوقف والسكون ، واهلمزة يف حكم الثابت ، وإمنا ُحذفت ختفيفاً » ميم « هذا ليس بدْرج ، ألن : قلُت 
  .بإلقائهم حركة اهلمزة على الدال َواِحِد اثَْناِن : وألقَِيت حركتها على الساكن قبلها؛ ليدل عليها ، ونظريه 

موقوف عليها ، وأن ذلك ليس بدْرج  -حني ُحرِّكَْت  -وجوابه ليس بشيء؛ ألنه ادََّعى أن امليم « : قال أبو حّيان 
، بل هو وقف ، وهذا خالف ما أمجعت عليه العرب ، والنحاة من أنه ال ُيوقف على متحرك ألبتة سواء ك انت 

إذا } قَْد أَفْلَحَ { بنائية ، أن نقلية ، أم اللتقاء الساكنني ، أم لإلتباع ، أم للحكاية ، فال جيوز يف حركته إعرابية ، أم 
  .قوالً واحداً  -بالفتحة ، بل تسكنها « قد » أن تقف على دال « قَدْ » حذفت اهلمزة ، ونقلت حركتها إىل دال 

واحد » فإن سيبويه ذكر أهنم ُيِشمُّون آخر  -ة اهلمزة على الدال بإلقاء حرك -ونظري ذلك وَاِحِد اثَْنانِ : وأما قوله 
» اثنان ، فالتقى ساكنان دال : لتمكنه ، ومل َيْحكِ الكسرَ لغةً ، فإن َصحَّ الكسر فليس ولكنه موصول بقوهلم « 

  .» ثبت ي الوصل ، فكسرت الدال؛ اللتقاء الساكنني ، وُحِذفَتْ مهزة الوصل؛ ألهنا ال ت« اثنني » وثاء « واحد 
حىت ُيلْزَِمُه  -وهي متحركة  -« امل » من « مِيْم » ومىت ادَّعى الزخمشري أنه يوقف على « : قال شهاب الدينِ 

مبخالفة إمجاع العرب والنحاة؟ إمنا ادعى أن هذا يف نية املوقوف عليه قبل حتريكه حبركة النقل ، ال أنه نُِقل إليه ، مث 
  .» ه ألبتة ، ومل َيْخطُْر له وقف عليه ، هذا مل يقل

  َهالَّ زعمَت أهنا حركة التقاء الساكنني؟: فإن قلَْت « : مث قال الزخمشريُّ 
هذا إبْراهيْم ، وَداُوْد ، وإْسحَاُق ، ولو كان : ألن التقاء الساكنني ال ُيبَالَى به يف باب الوقف ، وذلك قولك : قلت 

التحريك حلُرِّك امليَمان يف ألف الم ميم؛ اللتقاء الساكنني ، وملا انتظر  يوجب -يف حال الوقف  -التقاء الساكنني 
  .» ساكن أخر 

إن احلركة هي اللتقاء الساكنني ال يتوهم : وهو سؤال صحيح وجواب صحيح لكن الذي قال « : قال أبو حيَّان 
، ‘ األخري« ميم » اكنني اللذين مها ميم وإمنا عىن التقا ءالس -يف الوقف  -« امل » أنه أراد التقاء الياء وامليم من 

  .» إذا قلت ِمَن الرَُّجلِ « الرجل » والم « من » والم التعريف كالتقاء نون 
  .وهذا الوجه هو الذي تقدَّم عن مكي وغريه 

م النطق ألهنم أرادوا الوقف وأمكنه« ميم » إمنا مل حيركوا اللتقاء الساكنني يف : فإن قلَْت « : مث قال الزخمشريُّ 
  .بساكنني ، فإذا جاء ساكن ثالث مل ميكن إال التحريك فحركوا 

بسكون الدال  -اثَْنانِ . وَاحْد : الدليل على أن احلركة ليست ملالقاة الساكن ، أنه كان ميكنهم أن يقولوا : قلت 
دال علم أن حركتها هي حركة اَصْيمٌّ وُمدْيقٌّ ، فلما حركوا ال: فيجمعوا بني ساكنني؛ كما قالوا  -مع طرح اهلمزة 

  .« اهلمزة الساقطة ال غري ، وأهنا ليست اللتقاء الساكنني 
ويعين بالساكنني  -] إمنا مل حيركوا اللتقاء الساكنني : فإن قلت : ويف سؤاله تعمية يف قوله » : قال أبو حّيان [ 

يعين الياء  -ا الوقف وأمكنهم النطق بساكنني ألهنم أرادو: وحينئٍذ جييء التعليل بقوله  -» ميم « الياء وامليم يف 
؛ اللتقائها ساكنةٌ مع الم التعريف؛ إذ لو مل حيركوا الجتمع ثالث سواكن ، وهو ال -يعين امليم -فحركوا  -وامليم 

ميكن ، هذا شرح السؤال ، وأما جواب الزخمشري فال يطابق؛ ألنه استدل على أن احلركة ليست ملالقاة ساكن 
بأن ُيسكنوا الدالَ والثاُء ساكنةٌ ، وتسقط اهلمزة ، فعدلوا  -وَاِحْد ، اثَْنانِ : اجلمع بني ساكنني يف قوهلم بإمكانية 

وهذه مكابرة ف ياحملسوس؛ إذ ال ميكن ذلك أصالً ، وال هو  -عن هذا اإلسكان إىل نقل حركة اهلمزة إىل الدال 



وسكن الثاء وطرح اهلمزة ، وأما قوله فجمعوا بني ساكنني ، يف قدرة البشر أن جيمعوا يف النطق بني سكون الدال 
أَُصْيمٌّ وَُمَدْيقٌّ فهذا ممكن كما هو يف راّد وضالّ؛ ألن يف ذلك : كما قالوا : فال ميكن اجلمع؛ ملا قلناه ، وأما قوله 

؛ ألن » ان اثن» « واحد « التقاء الساكنني على حدمها املشروط يف النحو ، فأمكن ذلك ، وليس مثل ذلك 
فلما حركوا الدال ، علم : الساكن األول ليس حرَف مدٍّ ، وال الثاين ُمْدغماً ، فال ميكن اجلمع بينهما ، وأما قوله 

؛ ملا بىن ] ويعين بالساكنني الياء وامليم [ أن حركتها هي حركة اهلمزة الساقطة ال غري وأهنا ليست اللتقاء الساكنني 
ممكن ، وحركة التقاء الساكنني إمنا هي فميا ال ميكن أن جيتمعا » اثنان » « واحد «  يف على أن اجلمع بني الساكنني

  .« يف اللفظ ادعى أن حركة الدال هي حركة اهلمزة الساقطة 
  .« وهذا الذي َردَّ به عليه صحيح ، وهو معلوم بالضرورة؛ إذ ال ميكن النطق مبا ذكر » : قال شهاب الدينِ 

فّراء واختيار الزخمشري بأن هذه احلروف جيء هبا ملعىن يف غريها ، فأواخرها موقوفة ، والنية ونصر بعضهم رأي ال
  ]البسيط : [ مبا بعدها االستئناف ، فاهلمزة يف حكم الثابت كما يف أنصاف األبيات ، كقول حسان 

  لََتْسَمُعنَّ َوشِيكاً ِفي ديارِكُُم -...  ١٣١٦
بفتح الراء  -اُهللا أكَْبَر اُهللا أكَْبر : أنه جييز : ورجحه بعضهم أيضاً مبا حكي عن املربد ... َماَنا اُهللا أكَْبُر َيا ثَاَراِت ُعثْ

واالبتداء مبا يعده ، فلما وصلوا مع قصدهم التنبيه على الوقف « أكرب » أله يف نية الوقف على : قال  -األوىل 
الداخلة على الم التعريف إىل الساكن قبلها؛ التفاتاً مال على آخر كل كلمة من كلمات التكبري نقلوا حركة اهلمزة 

مع احتياجهم إىل احلركة من  -ذكر من قصدهم ، وإذا كانوا قد فعلوا ذلك يف حركات اإلعراب وأَتوا بغريها 
  .من باب أوىل ] األخري [ حيث هي فألنْ يفعلوا ذلك فيما كان موقوَف 

وإمنا منعه من الصرف } امل { لى أنه مفعول بفعل مقدَّر ، أي اقرءوا أن تكون الفتحةُ فتحةَ إعراب ع: الرابع 
{ العلمية والتأنيث املعنويّ إذْ أريد به اسم السورة ، حنو قرأت هوَد ، وقد قالوا هذا الوجه بعينه يف قراءة َمْن قرأ 

  .بفتح الدال من صاد ، فهذا جيوز أن يكون مثله ]  ١: ص [ } ص والقرآن ِذي الذكر 
أن الفتحة عالمة اجلر ، واملراد بألف الم ميم أيضاً السورة ، وأهنا ُمقَْسٌم هبا ، فُحِذفَ حرُف القسم ، : خلامس ا

،  -بفتح الدال -مقول يف قراءة من قرأ َصادَ  -أيضاً  -وبقي عمله ، وامتنع من الصرف ملا تقدم ، وهذا الوجه 
  .إال أن القراءة هناك شاذَّةٌ ، وهنا متواترةٌ 

  . -كما هو مذهب سيبويه وأتباعه -والظاهر أهنا حركة التقاء الساكنني 
وحكمها « قَْد » قطع مبنزلة ] ألف [ وكل ألف مع الم التعريف « اله » ألف « : قال ابن كَْيَسانَ : السادس 

يم ألقى عليها حركة ، وإمنا ُوِصلَت لكثرة االستعمال ، فمن حرك امل] ألهنما حرفان جاء ملعىن [ حكم ألف القطع؛ 
  .، نقله عنه َمكِّي » ففتحها بفتح اهلمزة « قَْد » اهلمزة اليت مبنزلة القاف من 

فعلى هذا هذه حركة نقل من مهزة قطع ، وهذا املذهب مشهور عن اخلليل بن أمحد ، حيث يعتقد أن التعريف 
ليست مزيدة ، لكنه مع اعتقاده ذلك  ، وأن اهلمزة» َهلْ « ، كاالستفهام حيصل مبجموع » أل « حصل مبجموع 

يوافق على سقوطها يف الدَّْرج؛ إجراًء هلا ُمْجَرى مهزة الوصل ، لكثرة االستعمال ، لذلك قد تثبت ضرورةً؛ ألن 
  .الضرورة ترد األشياء إىل أصوهلا 

يعين  -« أل » عريف وهذا يصح على قول من جعل أداة الت« : وملا نقل أبو البقاء هذا القول ومل َيعُْزه ، قال 
  .» اخلليل؛ ألنه املشهور هبذه املقالة 

كما هو ظاهر عبارة } اهللا الا إله إِالَّ ُهَو { ويبتدئ ب » ميم « وقد تقدم النقل عن عاصم أنه يقرأ بالوقف على 



جيري كأنه  -من غري وقف منه على امليم  -الزخمشري عنه ، وغريه حيكي عنه أنه يسكن امليم ويقطع اهلمزة 
  .الوصل جمرى الوقف ، وهذا هو املوافق لغالب نقل القّراِء عنه 

 -بكسر امليم -» املِ اُهللا « وأبو حيوة والرُّواسي فيما نقل ابن عطية  -فيما نقل الزخمشري  -وقرأ عمرو بن ُعَبْيٍد 
.  

ْيٍد وهو عنده معروف املنزلة ، ، والعجب منه كيف جترأ على عمرو بن ُعَب» وما هي مبقبولة عنه « : قال الزخمشريُّ 
  .مل تصحَّ عنه : وما هي مبقبولة عنه ، أي : وكأنه يريد 

» جلاز  -« املِ اُهللا » : فقيل  -لو كُسَِرِت امليُم؛ اللتقاء الساكنني « : وكأن األخفش مل يطلع على أهنا قراءة فقال 
.  

ٌء مكسوراً ما قبلها فحقها الفتح ، اللتقاء الساكنني ، وهذا غلط من أيب احلسن ، ألن قبل امليم يا: قال الّزجّاج 
إال أن الفارسيَّ انتصر أليب احلََسن ، وَردَّ على أيب  -وإن كان كما قال  -وهذا . وذلك لثقل الكسر مع الياء 

ألن األصل يف  ؛-كَْسر امليم لو ورد بذلك مساع مل يدفعه قياس ، بل كان يُثْبُِتُه وُيقَوِّيه « : إسحاق َردَّة فقال 
الكسر ، وإمنا يُْبَدل إىل غري ذلك ملا يعرض من علَّة وكراهة ، فإذا جاء الشيء على  -اللتقاء الساكنني  -التحريك 

بابه فال َوْجَه لردِّه ، وال مساغ لَدفِْعه ، وقول أيب إسحاق؛ إن ما قبل امليم ياًء مكسوراً ما قبلها ، فحقها الفتح 
بالكسر ، كما حُرك بعدها بالفتح يف أْيَن ، ويدل على  -بعد الياء  -، حيث َحرَّك الساكن  جَْيرِ: منقوض بقوهلم 

حَْيثُ ، وإذا : جواز حتريكه بالضم حنو قوهلم  -فيما كان قبله ياء ،  -جواز التحريك اللتقاء الساكنني بالكسر 
  .» جاز الضم كان الكسر أْجَوَز وأسَْهلَ 

  فصل يف بيان سبب النزول
  : سبب نزول هذه اآلية قوالن يف

  ] . ٢،  ١: البقرة [ } امل ذَِلَك الكتاب { : أهنا نزلت يف اليهود ، وقد ذكرناه يف تفسري قوله تعاىل : األول 
  .أهنا من أوهلا إىل آية املباهلة يف نصارى جنران : الثاين 

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفد قدم عل:  -وهو قول حممد بن إسحاَق -قال الكليب ، والربيعُ بُن أنس 
فيهم أربة عشر رجالً من أشرافهم ، وثالثة منهم كانوا أكابر القوم ، أحدهم أمريهم ،  -ستون راكباً  -جنران 

السيد : العاقب ، وامسه عبد املسيح ، والثاين مشريهم ووزيرهم ، وكانوا يقولون له : وصاحب مشورهتم ، يقال له 
أحد بين بكر  -أبو حارثة بن علقمة : ، والثالث حربهم وأسقفهم ، وصاحب ِمْدراسهم ، يقال له ، وامسه األيهم 

وكان ملوك الروم قد أكرموه وشرَّفوه ، وموَّلوه؛ ِلما بلغهم عنه من علمه واجتهاده يف دينهم ، فلما  -بن وائل 
ْرُز بُن علقمةَ ، فبينما بغلة ايب حارثةَ تسري إذ ركب أبو حارثةَ بغلَته ، وكان إىل جنبه أخوه كُ» جنران « قدموا من 

بل تَِعَسْت أمُّك ، : فقال أبو حارثة  -يريد رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -َتْعساً لألبعد : َعثََرْت ، فقال كُرز 
نعك عنه وأنت تعلم فما مي: النيبُّ الذي كنا ننتظره ، فقال له أخوه كرز  -واهللاِ  -إنه : وِلَم يا أخي؟ فقال : فقال 
  هذا؟
ألن هؤالء امللوك أعطَْوَنا أمواالً كثريةً ، وأكرمونا ، فلو آمنَّا مبحمد ألخذوا ِمنَّ كُلَّ هذه األشياِء ، فوقع : قال 

ذلك يف قَلْبِ أخيه كُْرز ، وكان ُيْضِمره إىل أن أْسلم؛ فكان ُيَحدِّثُ بذلك ، مث دخلوا مسجَد رسول اهللا صلى اهللا 
[ ، وقد حانت صالهتم ، فقاموا للصالة  -عليهم ثياب اِحلرباِت جبب وأْرِديَةٌ -وسلم حني صلى العصر  عليه

دعوهم ، فصلوا إىل : يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال رسول اهللا ] العاقب والسيد واحلرب 



: فتارة يقولون  -لى اختالف من أدياهنم املشرق ، مث تكلم أولئك الثالثة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ع
هو اهللا بأنه كان : ثالث ثالثة ، وحيتجون على قوهلم : هو ابُن اهللا ، وتارة يقولون : عيسى هو اهللا ، وتارةً يقولون 

ون على ُيحْيي املوَتى ، ويُْبرئ األسقاَم وُيخْبِر بالغيوب ، وخيلق من الطني كهيئة الطري ، فينفخ فيه ، فيطري ، وحيتج
، قلنا ، ولو } فََعلَْنا { : ثالث ثالثة بقوله تعاىل : قوهلم بأنه ابن اهللا بأنه مل يكن له أٌب ُيْعلَم ، وحيتجون على قوهلم 

  :فعلُت ، قلُت ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : كان واحداص لقال 

مينعكم من اإلسالم دعاُؤكم هللا ولداً ، وعبادتكم  كذبتم؛« : قد أسلمنا ، قال عليه السالم : ، قالوا » أسلموا « 
إن مل يكن ولَد اهللا فمن أبوه؟ فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنزل : ، قالوا » الصليب ، وأكلُكُم اخلنزيَر 

: هم ، فقال اُهللا تعاىل أولّ سورِة آل عمرانَ إىل بضع ومثانني آية ، منها أخذ رسول اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بناظر
ألَْسُتْم َتْعلَُمونَ أنَّ َربََّنا َحيٌّ ال َيمُوُت ، وأنَّ : َبلَى ، قال : ألَْسُتمْ َتْعلَُمونَ أنَّه الَ َيكُونُ وَلٌَد إال ويشبه أَباُه؟ قالوا « 

َبلَى : لى كُلِّ َشيٍء ، َيْحفَظُُه وَيْرُزقُُه؟ قالوا ألَسُْتْم َتْعلَُمونَ أنَّ َربََّنا قَيٌِّم َع: بَلَى ، قال : ِعيَسى يأيت عليه الفناُء؟ قالوا 
ألَْسُتمْ َتْعلَُمونَ أنَّ اهللاَ َتَعاىل ال خيفى عليه شيءٌ يف : ال ، قال : فََهلْ َيْمِلُك ِعيَسى ِمْن ذَِلَك شيئاً؟ قالوا : ، قال 

فإن : ال ، قال : ذلك إال ما ُعلَِّم؟ قالوا فهل يعلم عيَسى شيئاً من : بلى ، قال : األرض ، وال يف السَّماِء؟ قالوا 
بلى : ألستم تعلمون أنَّ ربَّنا ال يأكل ، وال يشرُب وال ُيْحِدثُ؟ قالوا : ربَّنا صوَّر عيسى يف الرحم كيف شاء ، قال 

ي كما ُيَغذَّى ألستم تعلمون أن عيسى محلته أمُّه كما حتمل املرأةُ ، ووضعته كما تضع املرأةُ ولَدها ، مث غُذِّ: ، قال 
فكيف يكون هذا كما : بلى ، قال : الصيبُّ ، مث كان َيطَْعم الطعاَم ، وَيشَْرب الشراب وُيحِدث احلدثَ؟ قالوا 

» بلَى « : يا حممد ، ألسَت تزعم أنه كلمةُ اهللا ورُوٌح منه؟ قال : ؟ فسكتوا ، وأبَْوا إال ُجُحوداً ، مث قالوا » زعمتم 
} فَأَمَّا الَِّذينَ يف قُلُوبِهِْم َزْيغٌ فََيتَّبُِعونَ َما َتَشاَبَه ِمْنهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء َتأْوِيِلِه { : فأنزل اهللا تعاىل فحسبنا ، : ، قالوا 

يا أبا القاسم ، : فدعاهم إىل املالعنة ، فقالوا  -إن ردوا عليه _ ، مث أمر اهللا حممداً مبالعنتهم ]  ٧: آل عمران [ 
: ما ترى؟ فقال : ْنظُرْ يف أمرنا ، مث نأتيك مبا تريد أن تفعل ، فانصرفوا ، مث قال بعُض أولئك الثالثةِ لبعضهم َدْعَنا َن

واهللا يا معشَر النصارى لقد عرفتم أن حممداً نيبٌّ مُْرَسل ، ولقد جاءكم بفَضلٍ من َخَبرِ صاحبكم ، ولقد علمتم َما 
وأنتم قد أبيتم إال ديَنكم  -إن فعلتم  -كبريُهم وصغريُهم ، وإنه االستئصالُ منكم  قوٌم نبيا إال وفنَِي] قط [ الََعَن 

، واإلقامة على ما أنتم عليه فواِدُعوا الرجلَ ، وانصرِفوا إىل بالدِكم ، فأَتْوا رسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فقالوا 
، وأن نرجَع حنن على ديننا ، فابعثْ رجالً من  قد رأينا أن ال ُنالعنك ، وأن نتركَك على دينك] ابا القاسم [ 

ائتوين : [ حيكم بيننا يف أشياَء قد اختلَفْنا فيها من أمواِلنا؛ فإنَّك عندنا رِّضى ، فقال عليه السالُم ] معنا [ أصحابك 
جاَء أن أكونَ ما أحببت اإلمارة قَطّ إال يومئٍذ؛ ر: يف العشيِة أبعثْ معكم القويَّ ألمَني ، فكان عمُر يقول ] 

صلينا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مث نظر عن ميينه ، وعن يساره ، وجعلت أتَطَاولُ له؛ لرياين ، : صاحَبها ، قال 
اخرج معهم واقض بينهم باحلقِّ فيما : فمل يَزلْ ُيَردُِّد بصره ، حىت رأى أبا عبيدةَ بَن اجلَرَّاحِ ، فدعاه ، فقال 

  .فذهَب هبا أبو عبيدة : مُر اختلفُوا فيه ، قال ُع

يف  -وأن مذهب احلَْشوية  -عليهم السالم  -وهذه الرواية تدل على أن املناظرة يف تقرير الدين حرفة األنبياء 
  .باطل قطعاً  -إنكار البحث والنظر 

  فصل يف بيان الرد على النصارى
  :» يف َوْجه الرد على النصارى يف هذه اآلية « 



يوَم ميتنع أن يكون له ولد؛ ألنه واجب الوجود لذاته ، وكلُّ ما سواه فإنه ممكن لذاته ، ُمْحَدث ، وهو أن احليَّ الق
حصل بتكوينه وإجياده ، وإذا كان الكُلُّ ُمْحدَثًا خملوقاً امتنع كونُ شيء منها ولداً له ، وملا ثبت أن اإلله جيب أن 

والنصارى . وًما ، ألنه وُِلَد ، وكان يأكل ، ويشرب ، وُيْحِدث يكون حَيا قيوماً ، وثبت أن عيسى ما كان حيا قيُّ
  .زعموا أنه قُِتل ، ومل يقدر على دفع القتل عن نفسه ، وهذا يقتضي القطع بأنه ليس بإله 

لنََّخِعيُّ ، ، وقرأ األعمُش ، وا» الِْكتَاب « َوَنْصب » َنزَّل « العامة على التشديد يف } نَزَّلَ َعلَْيَك الكتاب { : قوله 
  .بتخفيف الزاي ورفع الكتاب } نَزَّلَ َعلَْيَك الكتاب { وابُن أيب عبلة 

  .فأما القراءةُ األوىل فقد تقدم أن هذه اجلملةَ حتتمل أن تكون خرباً ، وأن تكون مستأنفةً 
: عائد حمذوف ، وحينئذ تقديره وأما القراءةُ الثانيةُ ، فالظاهر أن اجلملةَ فيها مستأنفةٌ ، وجيوز أن تكون خرباً ، وال

  .َنَزلَ َعلَْيَك الِْكَتاُب ِمْن ِعْنِدِه 
  :فيه وجهان } بِالَْحقِّ { : قوله 

  .نزله بسبب احلق : للسببية ، أي  -حينئذ  -أن تتعلق الباء بالفعل قبلها ، والباء : أحدمها 
نزله : أي  -أو من املفعول  -نزَّله ُمِحقًّا : أي  -أن يتعلق مبحذوف؛ على أنه حال ، إما من الفاعل : ثانيهما 

  .ملتبساً هبا : جاء بكر بثيابه ، أي : حنو  -ملتبساً باحلق 
  .» أحدمها حبرف فال يتعدى إىل ثالث  -؛ ألنه قد تعدى إىل مفعولني « نَزَّل » وال تتعلق الباء ب « : وقال َمكّي 

يتعدى إىل متعلقاته حبروف خمتلفة على حسب ما يكون ، وقد غُري ظاهر؛ فإن الفعل  -الذي ذكره مكيٌّ  -وهذا 
  تقدم أن معىن الباء السببية ، فأيُّ مانع مينع من ذلك؟

  :فيه أوجٌه } ُمَصدِّقًا { : قوله 
حال ، كانت هذه حاالً ثانيةً عند » بِالَْحقِّ « : فإن قيل بأن قوله . » الِْكتَاب « أن ينتصَب على احلال من : أحدها 

  .ْن ُيجِيز تعدد احلال ، وإن مل يُقَلْ بذلك كانت حاالً أوىل َم
، وذلك عند َمْن مينع تعدد احلال يف غري َعطٍْف » بِالَْحقِّ « أن ينتصب على احلال على سبيل البدلية من حمل : الثاين 

  .، وال بدليٍَّة 
ألنه حينئذٍ يتحمل ضمرياً؛  -إذا جعلناه حاالً  -» بِالَْحقِّ « أن ينتصب على احلال من الضمري املستكن يف : الثالث 

لقيامه مقام احلال اليت تتحمله ، وعلى هذه األقوال كلِّها فهي حال مؤكِّدة؛ ألن االنتقالَ فيها غري ُمَتَصوَّر ، وذلك 
  ]البسيط : [ نظري قول الشاعر 

  ِمْن َعارِ -َيا لَلنَّاسِ  -ةَ َوَهلْ بِدَاَر... أَنا اْبُن َداَرةَ َمْعُروفًا بَِها َنَسبِي  - ١٣١٧
للعامل؛ ألنه فرع له؛ إذْ هو ] تقويةٌ : [ وزِيَدت الالُم يف املفعول » مَصدِّقاً « مفعول ل } لَِّما َبْيَن َيَدْيهِ { : قوله 

هذه املادةَ متعديةٌ بنفسها  ، وإمنا ادََّعْيَنا ذلك؛ ألنَّ]  ١٦: الربوج [ } فَعَّالٌ لَِّما يُرِيدُ { : اسُم فاعل ، كقوله تعاىل 
.  

  »القيوم « و » احلي « فصل يف تفسري 
احلي  -رضي اهللا عنه  -هو القائُم بذاته ، والقائم بتدبري اخللق ، وقرأ عمر : هو الفعَّال الدرَّاك ، والقيُّوُم : احليُّ 

  .هو القرآن  -هنا  -» الكتاب « القيَّام ، واملراد ب 
القرآن بالتنزيل ، والتوراة واإلجنيل باإلنزال؛ ألن التنزيل للتكثري واهللا تعاىل نَزَّل القرآن وخص « : قال الزخمشري 

  .» ُمَنجَّماً ، فكان معىن التكثري حاصالً فيه ، وأنزل التوراةَ واإلجنيل دفَعةً واحدةً ، فلهذا خصَّهما باإلنزال 



وباحلق { : ، وبقوله ]  ١: الكهف [ } ْنَزلَ على َعْبِدِه الكتاب احلمد ِللَِّه الذي أَ{ : ُيْشِكل هذا بقوله : فإن قيل 
  ] . ١٠٥: اإلسراء [ } أَنَْزلَْناُه وباحلق نََزلَ 

  .أن املراَد به كُلُّ َنْجمٍ َوْحَده : فاجلواب 
ال مرة إن أنزل تشتمل على أمرين والتضعيف ال يشتمل إالّ اإلنز« : ومسي الكل باسم البعض جمازاً ، أو نقول [ 

  »واحدةٌ 
وقد تقدم الّرّد على هذا القول يف البقرة ، وأن التعدية بالتضعيف ال تدل على التكثري ، وال على : قال أبو حيَّان 

لََعلَُّهْم َوأَْنَزلَْنا إِلَْيَك الذكر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَيْهِْم َو{ : التنجيم ، وقد جاء يف القرآن أنزل ، ونزَّل قال تعاىل 
ويدل على أهنما مبعًنى واحٍد قراءة من قرأ ما كان من نزل مشّدداً بالتخفيف إالَّ ما ]  ٤٤: النحل [ } َيَتفَكَُّرونَ 

استثين ، ولو كان أحدمها يدلّ على التنجيم واآلخر يدل على النزول دفعةً واحدةً لتناقضت األخبار ، وهو حمال ، 
  ] .القول بعينه الواحديُّ  وقد سبق الزخمشريَّ يف هذا

  .حيتمل وجوهاً : قال أبو مسلم } بِالَْحقِّ { : قوله 
  .أنه صدق فيما تضمنه من األخبار عن األمم السابقة : أحدها 
  .أن ما فيه من الوعد والوعيد حيملُ املكلَّف على اتباع احلقِّ يف الِْعلم والعملِ : الثاين 
  .ول فَْصل وليس باهلَْزل أنه َحقٌّ؛ مبعىن أنه ق: ثالثها 
أْنَزلُه باحلق الذي جيُب له على خلقه من العبوديِة ، وُشكْرِ النعمِة وما جيب لبعضهم على بعض : قال األَصمُّ : رابعها 

  .من العدلِ ، واإلنصاِف 
} الكتاب َولَْم َيجَْعل لَُّه ِعَوَجا  أَْنَزلَ على َعْبِدِه{ : أنه أنزله باحلق ال باملعاين املتناقضةِ الفاسدِة ، كما قال : خامسها 

  ] . ٨٢: النساء [ } َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْيرِ اهللا لََوَجدُواْ ِفيِه اختالفا كَثِرياً { : ، وقال ]  ١: الكهف [ 
 ، وهذا دليل على صحة مصدقاً لكُُتبِ األنبياء ، وِلما أخربوا به عن اِهللا: معناه } ُمَصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه { : وقوله 

  :القرآن من وجهني 
مل خيتلط بالعلماء ،  -عليه السالم  -أنه موافق لسائر الكتب ، ولو كان من عند غري اهللا مل يوافقها ، وهو : أحدمها 

 ميتنع أن َيْسلم من الكذب والتحريف ، -إذا كان هكذا  -] واملفتري [ وال تتلمذ ألحد ، وال قرأ على أحد شيئاً 
  .فلما مل يكن كذلك ثبت أنه إمنا عرف هذه القصَص من اهللا تعاىل 

إن اهللا تعاىل مل يبعث نبيا قط إال بالدعاء إىل التوحيد واإلميان وتنزيه اإلله عما ال يليق به ، : قال أبو مسلم : الثاين 
  .ل الكتب يف ذلك والقرآن مصدق لك. واألمر بالعدل واإلحسان وبالشرائع اليت هي صالح أهل كل زمان 

  كيف مسَّي ما َمَضى بأنه َبْيَن يديه؟: فإن قيل 
  .مساها هبذا االسم  -لغاية ظهورها ، وكوهنا موجودة  -أن تلك األخباَر : فاجلواُب 
  كيف يكون مصدقاً ملا تقدمه من الكتب مع أن القرآن ناسخ ألكثر تلك األحكام؟: فإن قيل 
ة بالرسل ، وأحكامها ثابتة إىل حني نزول القرآن فإهنا تصري منسوخةً بنزول إذا كانت الكتب مشهور: فاجلواُب 

القرآن ، كان القرآن مصدقاً هلا ، وأيضاً فدالئل املباحث اإلهلية ، وأصول العقائد ال ختتلف ، فلهذا كان مصدِّقاً هلا 
.  

ل يدخلهما االشتقاق والتصريف ، أم ال اختلف الناس يف هذين اللفظني ، ه} َوأَْنَزلَ التوراة واإلجنيل { : قوله 
  ] .لكوهنما أعجميَّْين؟ [ يدخالهنما؛ 



ألن هذين اللفظني امسان عربانيان هلذين الكتابني الشريفني ، قال : فذهب الزخمشريُّ وغريُه إىل الثاين ، قالوا 
  .» ] عربيني [ منا يثبت بعد كوهنما وتكلف اشتقاقهما من الَوْري والنَّْجل ، ووزهنما بتفعلة وإفعيل إ« : الزخمشريُّ 

ومل يذكر مذهَب البصريني وهو أن « َتفِْعلَة » وكالمه صحيح ، إال أن فيه استدراكاً ، وهو قوله « : قال أبو حّيان 
  ؟» هل هي بكسر العني أو فتحها « تفعلة » وزهنا فَْوَعلَة ، ومل ينبه على 

، ويؤيد ما قاله الزخمشريُّ » لى الشيئني لشهرهتما ، وإمنا ذكر املستغرب مل حيتج إىل التنبيه ع« : قال شهاب الدينِ 
من كوهنا أعجمية ما نقله الواحديُّ ، وهو أن التوراة ، واإلجنيل ، والزبور سريانية فعرَّبوها ، مث القائلون باشتقاقهما 

  :اختلفوا 
َورَِي الزند وأوريته أنا ، : ح ، فظهر منه نار ، يقال َورَِي الزَّْنُد إذا قد: التوراة مشتقة من قوهلم : فقال بعضهم 

  :قال تعاىل 

فاملوريات قَْدحاً { : ؟ ، فُثالثيُّه قاصر ، ورباعيه ُمتََعدٍّ ، وقال تعاىل ]  ٧١: الواقعة [ } أَفَرَأَيُْتُم النار اليت تُوُرونَ { 
فاستعمل الثالثي متعدياً ، إال أن املازين زعم أنه ال ُيَتَجاوز َوَرْيتُ بَِك زَِناِدي ، : ، ويقال أيضاً ]  ٢: العاديات [ } 

وريت النار مثالً ، إذا تقرر ذلك ، فلما كانت التوراة فيها ضياء ونور : به هذا الفظ ، يعين فال ُيقاس عليه ، فيقال 
اُب بالتوراة ، ويدل على ، خيرج به من الضالل إىل اهلدى كما خيرج بالنور من الظالم إىل النور ، ُسمِّي هذا الكت

[ وهذا قولُ الفراء و ]  ٤٨: األنبياء [ } َولَقَْد آَتْيَنا موسى َوَهاُرونَ الفرقان َوضَِيآًء { : هذا املعىن قوله تعاىل 
  .مجهور الناسِ ] مذهب 

انَ إذَا أرادَ كَ« : بل هي مشتقة من ورَّيُت يف كالمي ، من التورية ، وهي التعريض ، ويف احلديث : وقال آخرون 
ألن أكثرها تلوحياٌت ومعاريُض ، وإىل هذا ذهب املؤرج السَّدُّوسي : ، ومسيت التوراة بذلك » َسفَراً َورَّى بَِغيْرِِه 

  :ومجاعة ، ويف وزهنا ثالثةُ أقوال 
َخلَة والقَْوصرة أن وزهنا فَْوَعلَة ، وهذا الوزن قد وردت منه ألفاظ حنو الدَّْو -وهو قول اخلليل وسيبويه  -أحدها 

بواوين؛ ألهنا إما من َورِيَ الزَّْنُد ، وإما من َورَّْيتُ يف كالمي ، فأبدلت  -َوْوَرَية : والدَّْوسَرة والصَّْوَمعة ، واألصل 
وكُِتَبت  -كما ترى  -» توراة « الواو األوىل تاٌء ، وحترك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفاً فصار اللفظ 

تنبيهاً على األصل ، كما أميلت لذلك ، وقد أبدلت العرب التاء من الواو يف ألفاظ حنو َتوْلَج ، وَتْيقُور ، بالياء ، 
وُتَخَمة ، وتُراث وُتكأة وُتَجاه وُتكْالَن ، من الُولُوج والَوقَار والَوَخامة والوِرَاثة والوكَاء والَوْجه والوكَالة ، ونظري 

التَّرِيَّة ، هي فعيلة من لفظ :  -ملا تراه املرأة يف الطُّْهرِ بعد احليض -بداهلا أيضاً من قوهلم إبدال الواو تاء يف التوراة إ
  .الوراء؛ ألهنا ُتَرى بعد الصُّفرة والكُْدرة 

فأبدلت الكسرة فتحة ، وهي لغة طائية ، يقولون يف  -بكسر العني  -أن وزهنا َتفِْعلَة : وهو قول الفراء : الثاين 
  ]الطويل : [ نَاَجاة ، قال الشاِعُر : جَاَراة ، ويف نَاجَِية : نَاَصاة ، ويف جارية : الناصية 
  فََخرَّْت كَنَاَصاةِ الُْحَصاِن الُْمَشهَّرِ...  - ١٣١٨

  ]املنسرح : [ وقال آخر 
  ُنفُوساً بَُنْت َعلَى الْكََرمِ..  - ١٣١٩

  ]الوافر : [ وأنشد الفرَّاُء 
  َوَما َحيٌّ َعلَى الدُّنَْيا بِبَاقِ... ا بَِباقَاٍة ِلَحيٍّ فََما الدُّْنَي - ١٣٢٠

  :وقد رد البصريون ذلك بوجَهْين 



  .خبالف فَْوَعلَة ، فإنه كثري ، فاحلمل على األكثر أوىل  -أعين بناء تفعلة  -أن هذا البناء قليل جدا : أحدمها 
إال يف مواضع ليس هذا منها ، خبالف قلبها يف أول  -أوَّالً  -َزد أنه يلزم منه زيادة التاء أوالً ، والتاء مل ُت: الثاين 

وجوه وُوقَِّتتْ : يف  -الكلمة ، فإنه ثابت ، وذلك أن الواو إذا وقعت أوالً قُلبت إما مهزة حنو أُجوه وأُقَِّتْت وإشَاح 
  .مل ُيعَْهد ُتجَاه وُتْخَمة ، فاتباع ما ُعهِد أوىل من اتباع ما : وإما تاء حنو  -ووَِشاح 

 -َتفَْعلَة  -بالضم  -كما يقولون يف َتفُْعلَة  -وهو مذهب الكوفيني  -] بفتح العني [ » َتفَْعلة « أن وزهنا : الثالث 
  .وهذا ال حاجة إليه ، وهو أيضاً دعوى ال دليل عليها  -بالفتح 
ئي وابن عامر يف رواية ابن ذكوان إمالة حمضة أبو عمرو والكسا -حيث ورد يف القرآن  -» التوراة « وأََمالَ 

، واختلف عن قالون ، فروي عنه بني بني والفتح ، وقرأها الباقون بالفتح ] عن نافع [ وأماهلا بني بني محزة وورش 
إهنا أعجمية ال اشتقاق هلا ، فوجه اإلمالة : منقلبة عن ياء ظاهر ، وإن قلنا [ فقط ، ووجه اإلمالة إن قلنا إن ألفها 

  .التأنيث من حيث وقوعها رابعة ، فسبب إمالتها ، إما االنقالب ، وإما شبه ألف التأنيث ] ها أللف شبه ألف
  :إفعيل كإجفيل ، ويف وزنه أقوال : واإلجنيل؛ قيل 

أنه مشتق من النَّْجل ، وهو املاء الذي ينز من األرض وخيرج منها ، ومنه النْجل للولد ، ومسي اإلجنيل؛ ألنه : أحدها 
  .رج من اللوح احملفوظ مستخ
من النجل وهو األصل ، ومنه النجل للوالد ، فهو من األضداد؛ إذ ُيطْلَق على الولد والوالد ، قال األعشى : وقيل 
  ]املنسرح : [ 

  إذْ َنَجالَُه فَنِْعَم َما َنَجالَ... أْنَجبَ أيَّاَم وَاِلَداُه بِِه  - ١٣٢١
العني النجالء ، لسعتها ، ومنه طعنة جنالء ومسي اإلجنيل بذلك؛ ألن فيه  ومنه -وهو التوسعة  -من النجل : وقيل 

  .توسعةً مل تكن يف التوراة؛ إذْ حلل فيه أشياء كانت حمرمة 
تنازعوا وسُمِّي اإلجنيل بذلك الختالف : تناجل الناُس أي : التنازع ، يقال : هو مشتق من التناجل وهو : وقيل 

  .الشيباين الناس فيه ، قاله أبو عمرو 
  .، وقرأ احلسن بفتحها » إجنيل « والعامة على كسر اهلمزة من 

: قلت . قليل عدمي يف أوزان العرب  -بفتح اهلمزة  -وهذا يدل على أنه أعجمي؛ ألن أفعيالً : قال الزخمشري 
  .إجفيل وإخريط وإصليت : فإنه موجود حنو  -بكسرها  -خبالف إفعيل 

هؤالء األدباء عجيٌب؛ ألهنم أوجبوا يف كل لفظ أن يكون مأخوذاً من شيء آخَر ، ولو وأمر « : قال ابن اخلطيبِ 
كان كذلك لزم إما التسلسل ، وإما الدور ، وملا كانا باطلَْينِ وجب االعتراف بأنه ال بد من ألفاظ موضوعة َوضًْعا 

فلم ال جيوز يف هذا اللفظ الذي جعلوه مشتقاً أوَّالً ، حىت ُيجَْعل سائُر األلفاظ مشتقةً منها ، وإذا كان األمر كذلك 
  من ذلك اآلخر أن يكون األصل هو هذا ، والفرع هو ذاك اآلخر ، ومن الذي أخربهم بأن هذا فرع وذاك أصل؟
ورمبا كان هذا الذي جيعلونه فرعاً ومشتقاً يف غاية الشهرة ، وذاك الذي جيعلونه أصالً يف غاية اخلفاء ، وأيضاً فلو 

توراة إمنا مسيت بذلك لظهورها ، واإلجنيل إمنا مسي إجنيالً لكونه أصالً وجب يف كل ما ظهر أن ُيَسمَّى كانت ال
بالتوراة ، فوجب تسمية كل احلوادث بالتوراة ، ووجب يف كل ما كان أصالً لشيء آخر أن ُيَسمَّى باإلجنيل ، 

خلامت ، والغزل أصل الثوب ، فوجب تسمية فالطني أصل الكوز فوجب أن يكون الطني إجنيالً ، والذهب أصل ا
هذه األشياء باإلجنيل ، ومعلوم أنه ليس كذلك ، مث إهنم عند إيراد هذه اإللزامات عليهم ال بد وأن يتمسكوا 

العرب خصصوا هذين اللفظني هبذين الشيئني على سبيل الوضع ، وإذا كان ال يتم املقصود يف : بالوضع ، ويقولوا 



الرجوع إىل وضع اللغة ، فِلَم ال نتمسك به يف أول األمر ، ونُرِيح أنفسنا من اخلوض يف هذه آخر األمر إال ب
التوراة : فقيل [ الكلمات ، وأيضاً فالتوراة واإلجنيل امسان أعجميان ، أحدمها بالعربية ، واآلخر بالسريانية 

فكيف يليق بالعاقل أن ] [ ، ومعناه اإلكليل  «إنكليون » بالعربانية نور ، ومعناه الشريفة ، واإلجنيل بالسريانية 
  ] .» يشتغل بتطبيقها على أوزان لغة العرب؟ فظهر أنَّ األوْلَى بالعاقل أن ال يلتفَت إىل هذه املباحث 

من قبلك ، أو من : واملضاف إليه الظرف حمذوف؛ لفَْهم املعىن ، تقديره » أنَْزلَ « متعلق ب » ِمن قَْبلُ « : قوله 
] أي [ مصدر واقع موقع املفعول به ،  -يف األصل  -غلب على القرآن ، وهو » الِْكتَاب « كتاب ، و قبل ال

  .املكتوب 
تشريفاً لنبينا صلى } َوأَنَْزلَ التوراة واإلجنيل { : ، ومل يذكره يف قوله } نَزَّلَ َعلَْيَك { : وذكر املنزل عليه يف قوله 

  :فيه وجهان  »ُهًدى « : قوله . اهللا عليه وسلم 
  .أنزل هذين الكتابني ألجل هدايته : أي » أْنَزلَ « أنه منصوب على املفعول من أجله ، والعامل فيه : أحدمها 

  .وعلى هذا التقدير يكون قد وصف القرآن بأنه حق ، ووصف التوراة واإلجنيل بأهنما ُهًدى ، والوصفان متقاربان 
، ومل يصفه هنا بذلك؟ ]  ٢: البقرة [ } ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني { بأنه  -البقرة  يف أول سورة -مل وصف القرآن : فإن قيل 

املتقني هم املنتفعون به ، فهو هدى هلم ال لغريهم وها هنا فاملناظرة ] ألن [ بذلك؛  -هناك  -إمنا وصفه : قيل 
إنه حق يف نفسه : ن إنه هًدى ، بل قال كانت مع النصارى ، وهم ال َيهَْتُدونَ بالقرآن ، فال جرم مل يقل هنا يف القرآ

وأما التوراة واإلجنيل فهم يعتقدون صحتهما ، ويدعون أهنم إمنا يعولون يف دينهم عليهما  -سواء قبلوه أو ردوه  -
معاً ، » أْنَزلَ « و » نَزَّلَ « ب  -من حيث املعىن  -وجيوز أن يكون متعلقاً . ، فال جرم ، وصفهما بكوهنما هدى 

للهدى : نزل عليك الكتاب له أي : املسألة من باب التنازع على إعمال الثاين واحلذف من األول ، تقديره  وتكون
  .، فحذفه 

: تعلقاً صناعياً ، ال على وجه التنازع ، بل مبعىن أنه علة للفعلني معاً ، كما تقول  -معاً  -وجيوز أن يتعلق بالفعلني 
  .، يعين أن اإلكرام علة اإلكرام والضرب  أكرمت زيداً وضربت عمراً إكراماً لك

ومل ُيثَنَّ؛ ألنه مصدر ، وفيه األوجه املشهورة من حذف . أن ينتصب على احلال من التوراة واإلجنيل : والثاين 
  .أو على جعلهما مبعىن هادَيْينِ  -بأن جُِعال نَفَْس اهلَُدى  -أو على املبالغة  -أي ذََوي ُهًدى  -املضاف 

  .نه حال من الكتاب والتوراة واإلجنيل إ: وقيل 
  .حال من اإلجنيل فقط ، وحذف مما قبله؛ لداللة هذا عليه : وقيل 

ُهًدى لِّلنَّاسِ َوأَْنَزلَ الفرقان { : فيوقف عليه ، وُيْبَتَدأ بقوله } ِمْن قَْبلُ { : َتمَّ الكالم عند قوله تعاىل : وقال بعضهم 
  .اس وأنزل الفرقان هًدى للن: أي } 

قام زيدٌ : وهذا التقدير غري صحيح؛ ألنه ُيؤدي إىل تقدمي املعمول على حرف النسق ، وهو ممتنع؛ إذ لو قلت 
  .مل يصح ، فكذلك هذا  -تعين وضربت هنداً مكتوفةً  -مكتوفةٌ وضربُت ِهْنداً 

يِْهِدي ِللَِّتي ِهيَ { : كقوله تعاىل  ألن هذه املادة تتعدى بالالم ،» ُهًدى « حيتمل أن يتعلق بنفس » ِللناسِ « : قوله 
  .» ُهًدى « وأن يتعلق مبحذوف؛ ألنه صفة ل ]  ٩: اإلسراء [ } أَقَْوُم 
حيتمل أن يراد به مجيع الكتب السماوية ، ومل ُيْجَمع ألنه مصدر مبعىن الفرق كالغفران } َوأَْنَزلَ الْفُْرقَانَ { : قوله 

  .راً واقعاً موقع الفاعل ، أو املفعول ، واألول أظهر والكفران ، وهو حيتمل أن يكون مصد



ومدح من كونه فارقاً بني احلق والباطل بعد ما ذكره باسم . وكرر ذكر القرآن مبا هو نعت له « : قال الزخمشريُّ 
  .» اجلنس؛ تعظيماً لشأنه ، وإظهاراً لفضله 

يقتضي التنجيم « نَزَّل » إن : لقوله األول؛ حيث قال  قد يعتقد معتقد أن يف كالمه هذا َردا« : قال شهاب الدينِ 
، ولكن ال « أنَْزلَ » يقتضي اإلنزال الدفعي؛ ألنه جوز أن يراد بالفرقان القرآن ، وقد ذكره ب « أنَْزلَ » ، و 

يقتضي  -بالتشديد  -« نَزَّل » إن : إن أنزل لالنزال الدفعيِّ فقط ، بل يقول : ينبغي أن ُيْعتَقََد ذلك؛ ألنه مل َيقُل 
  .» حيتمل التفريق ، وحيتمل اإلنزال الدفعي « أْنزِلَ » التفريق ، و 

  »الفرقان « فصل يف املراد ب 
  ] . ٥٥: اإلسراء [ } َوآَتْيَنا َداُووَد َزُبوراً { : املراد بالفرقان هو الزبور؛ لقوله : قيل 

  .بكونه فارقاً بني احلق والباطل وقيل القرآن ، وإمنا أعاده تعظيماً لشأنه ، ومدحاً له 
إنه تعاىل أعاد ذكَره ليبني أنه أنزله بعد التوراة واإلجنيل ، ليجعله فارقاً بني ما اختلف فيه اليهود : أو يقال 

  .والنصارى من احلق والباطل ، وعلى هذا التقدير ، فال تكرار 
قد جعلها مفرقة بني احلالل  -ثالثة هًدى وداللة كما جعل هذه الكتب ال -إن املراد أنه تعاىل : وقال األكثرون 

  .واحلرام وسائر الشرائع 
  .ُمْشِكلةٌ  -عندي  -وهذه األقوال « : قال ابن اخلطيبِ 

فأما محله على الزبور فبعيد؛ ألن الزبور ليس فيه شيء من الشرائع واألحكام ، وإمنا هو مواعظ ووصف التوراة 
  .بالفرقان أوىل من وصف الزبور بذلك  -الئل واألحكام مع اشتماهلما على الد -واإلجنيل 

فبعيد من حيث إنه عطف على ما قبله ، واملعطوف يغاير املعطوف عليه ، والقرآن ] القرآن [ وأما محله على 
مذكور قبل ذلك فيقتضي أن يكون الفرقان مغايراً للقرآن ، وهبذا الوجه يظهر ضعف القول الثالث ألن كون هذه 

وإن كان قد ورد فيه بعض  -فارقةً بني احلق والباطل صفة هلذه الكتب ، وعطف الصفة على املوصوف ]  الكتب[ 
  .ضعيف ، بعيد عن وجه الفصاحة الالئقة بكالم اِهللا تعاىل ] إال أنه [ األشعار النادرة 

هنم ملا أتوا هبذه الكتب ، املعجزات املقرونة بإنزال هذه الكتب؛ أل -هنا  -واملختار عندي هو أن املراد بالفرقان 
وادعوا أهنا نزلت عليهم من عند اهللا تعاىل افتقروا إىل إثبات هذه الدعوى إىل دليل حىت حيصل الفرق بني دعواهم 

ودعوى الكاذبني ، فلما أظهر اهللا تلك املعجزات على وفق دعواهم حصلت املفارقة بني دعوى الصادق ، ودعوى 
ان ، فلما ذكر اهللا تعاىل أنه نزل الكتاب باحلق ، وأنزل التوراة واإلجنيل من قبل ذلك الكاذب ، فاملعجزة هي الفرق

بني أنه تعاىل أنزل معها ما هو الفرقان احلق ، وهو املعجز القاهر الذي يدل على صحتها ، ويفيد الفرق بينها وبني 
  .« سائر الكتب املختلفة ، فهذا ما عندي 

املراد به مجيع الكتب السماوية ، فيزول اإلشكال الذي ذكره ، ويكون هذا من باب : وميكن أن جياب بأنه إذا قلنا 
[ } فَأَنَبْتَنا ِفيَها َحّباً َوِعَنباً َوقَضْباً َوزَْيُتوناً َوَنْخالً َوَحَدآِئَق غُلْباً َوفَاِكَهةً َوأَّباً { : ذكر العام بعد اخلاص كقوله تعاىل 

  ] . ٣١-٢٧: عبس 
بالفاعلية باجلار قبله ، لوقوعه خرباً « َعذَاٌب » حيتمل أن يرتفَع } الذين كَفَُرواْ بِآيَاِت اهللا لَُهْم َعذَاٌب  إِنَّ{ : قوله 
واألول أوىل؛ ألنه من قبيل اإلخبار مبا يقرب من « إنَّ » وحيتمل أن يرتفَع على االبتداء ، واجلملة خرب « إنَّ » عن 

َنقَمَ : من النقمة وهي السطوة والتسلط ، ولذلك عرب بعضهم عنها باملعاقبة ، يقال  افتعال ،« انتقام » املفردات و 
: عاقبه وقال الليث : انتقم من انتم ، أي : وقد قُرِئ هبما ويقال  -بالكسر  -وهو األفصح ، ونَِقم  -بالفتح  -



ه مزيد بيان يف املائدة إن شاء اهللا وسيأيت ل. ويقال مل أرض عنه ، حىت نقمت ، وانتقمت إذا كافأه عقوبة مبا صنع 
  .تعاىل 
  فصل

اعلم أنه تعاىل ملا قرر مجيع ما يتعلق مبعرفة اإلله أتبع ذلك بالوعيد؛ َزْجراً للمعرضني عن هذه الدالئل الباهرِة ، فقال 
نصارى؛ قَصْراً للفظ العام على فخصَّ بعُض املفّسرين ذلك بال} إِنَّ الذين كَفَُرواْ بِآيَاِت اهللا لَُهْم َعذَاٌب َشِديدٌ { : 

  .سبب نزوله 
غالب ال : ، أي } واهللا َعزِيزٌ { االعتبار بعموم اللفظ ، فهو يتناول كل من أعرض عن دالئل اهللا : وقال احملقِّقون 

ول صفة إشارة إىل كونه فاعالً للعقاب ، فاأل} ذُو انتقام { ُيْغلَب ، وهذا إشارة إىل القدرة التامة على العقاب ، و 
  .الذات ، والثاين صفة الفعل 

ُهَو الَِّذي ُيصَوُِّركُْم ِفي الْأَْرَحامِ كَْيَف َيَشاُء لَا إِلََه إِلَّا ُهَو ) ٥(إِنَّ اللََّه لَا َيخْفَى َعلَْيِه َشْيٌء ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي السََّماِء 
  ) ٦(الْعَزِيُز الَْحكِيُم 

  :هذا الكالم حيتمل وجَهْينِ 
  :أن ُينَزَّلَ على سبب النزول؛ وذلك ألن النصارى ادَّعَُوا اإلهليةَ لعيَسى؛ ألمور : ول األ

إنك صنعت : إنك أكلت يف دارك كذا ، ويقول لذلك : العلم ، فإنه كان ُيْخبِر ن الغيوب ، ويقول هلذا : أحدها 
  .يف دارك كذا 

ربئ األكمه واألبرص ، وخيلق من الطني كهيئة الطري ، مث القدرة ، وهي أن عيسى كان ُيْحيي املوَتى ، وُي: الثاين 
  .ينفخ فيه فيكون طرياً 

  .من جهة اإللزام املعنوّي ، وهو أنه مل يكن له أٌب من البشر : الثالث 
  .إنه روح اهللا ، وكلمته : أنتم تقولون : من جهة اإللزام اللفظي ، وهو قوهلم لنا : الرابع 

، فاإلله جيب أن يكون حيا } احلي القيوم { : ن قوهلم بإهلية عيس ، والتثليث بقوله فاهللا تعاىل استدل على بطال
إِنَّ اهللا الَ خيفى َعلَْيِه َشْيٌء ِفي { : قَيُّوماً ، فلزم القطُع بأنه مل يكن إهلاً ، وأجاب عن شبهتهم بعلم الغيوب بقوله 

غيِّبات ، ال يدل على كونه إهلاً؛ الحتمال أنه َعِلم ذلك ، وكون عيسى عاملاً ببعض امل} األرض َوالَ ِفي السمآء 
بوحي من اهللا تعاىل ، فعدم إحاطته بكل املغيَّبات يدل قطعاً على أنه ليس بإله؛ ألن اإلله هو الذي ال َيخْفَى عليه 

علوم بالضرورة أن شيء يف األرض ، وال يف السماء؛ ألنه خالقهما ، واخلالق ال بد وأن يكون عاملاً مبخلوقه ، ومن امل
إنه قُِتل ، فلو كان يعلم الغيب ، لعلَم بأن القوم : عيسى ما كان عاملاً جبميع املغيَّبات ، وكيف والنصارى يقولون 

يريدون قتله ، فكان يفر منهم قبل وصوهلم إليه ، وأما تعلقهم بقدرته على إحياء املوتى ، فأجاب اهللا تعاىل عن ذلك 
أن حصول اإلحياء لعيسى يف بعض الصور ال : وتقديره } ُيصَوُِّركُْم ِفي األرحام كَْيَف َيَشآُء ُهَو الذي { : بقوله 

يدل على كونه إهلاً؛ الحتمال أنَّ اهللا تعاىل أكرمه بذلك إظهاراً ملعجزته ، وعجزه عن اإلحياء يف بعض الصور 
 األرحام من قطرة صغرية من النطفة هذا التركيب يوجب قطعاً عدم إهليته ، ألن اإلله هو القادر على أن ُيصَوَِّر يف

 -على زعمهم  -العجيب ، فلو كان عيسى قادراً على اإلحياء ، واإلماتة ، ألمات أولئك الذين أخذوه وقتلوه 
فثبت أن اإلحياء واإلماتة يف بعض الصور ال تدل على كونه إهلاً ، وكذلك عدم حصول اإلحياء واإلماتة له يف كل 

  .يل على أنه ما كان إهلاً الصور دل



ُهَو الذي { : وأما الشبهة الثالثة وهي اإللزام املعنوّي بأنه مل يكن له أب من البشر ، فأجاب اهللا تعاىل عنه بقوله 
، وإن شاء صوره ابتداء من غري األب ، ] األب [ فإن شاء صوره من نطفة } ُيصَوُِّركُْم ِفي األرحام كَْيَف َيَشآُء 

  .م من غري ابٍ أيضاً وال أّم كما خلق آد
إنه روح اهللا وكلمته ، فهذا اإللزام لفظي ، وهو حمتمل للحقيقة واجملاز ، فإذا ورد : أنتم تقولون : وأما قوهلم لنا 

  :لفظ يكون ظاهره خمالفاً للدليل العقلي كان من باب املتشاهبات ، فوجب ردُّه إىل التأويل ، وذلك هو املراد بقوله 

، ]  ٧: آل عمران [ } لذي أَنَزلَ َعلَْيَك الكتاب ِمْنُه آَياٌت مُّْحكَمَاٌت ُهنَّ أُمُّ الكتاب وَأَُخُر مَُتَشابَِهاتٌ ُهَو ا{ 
  .يدل على أن املسيح ليس بإله ، وال ابن اإلله } احلي القيوم { : فظهر مبا ذكرنا أن قوله 

ُهَو الذي { : جواب عن تعلُّقهم بالعلم ، وقوله } ألرض َوالَ ِفي السمآء إِنَّ اهللا الَ خيفى َعلَْيِه َشْيٌء ِفي ا{ : وقوله 
جواب عن متسُّكهم بقدرته على اإلحياء واإلماته ، وعن متسُّكهم بأنه ما كان } ُيصَوُِّركُْم ِفي األرحام كَْيَف َيَشآُء 

متسُّكهم مبا ورد يف القرآِن من أن عيسى  جواٌب عن} ُهَو الذي أَنَزلَ َعلَْيَك الكتاب { : له أب من البشر ، وقوله 
  .روُح اهللا وكلمته 

، وذلك ال يتم إال بأمرين ] اخللق [ أنه تعاىل ملا ذكر أنه قيوم ، والقيوم هو القائم بإصالح مصاحل : احلتمال الثاين 
:  

  .أن يكون عاملاً جبميع حاجاهتم بالكمية والكيفية : األول 
َدفْع حاجاهتم ، فاألول ال يتم إال إذا كان عاملاً جبميع املعلومات ، والثاين ال يتم إال إذا  أن يكون قادراً على: الثاين 

إِنَّ اهللا الَ خيفى َعلَْيِه َشْيءٌ { : كان قادراُ على مجيع املمكنات ، مث إنه استدل على كونه عاملاً جبميع املعلومات بقوله 
مال علمه ، وإثبات كونه عاملاً ال جيوز أن يكون بالسمع؛ ألن وذلك يدل على ك} ِفي األرض َوالَ ِفي السمآء 

معرفة صحة السمع موقوفة على العلم بكونه تعاىل عاملاً ما جبميع املعلومات ، وإمنا الطريق إليه بالدليل العقلي ، 
، وإذَا كان دليل كونه  إن أفعال اهللا حمكمة متقنة والفعل املُْحكَم املتقَن يدل على كون فاعله عاملاً: وذلك بأن نقول 

إِنَّ اهللا الَ خيفى َعلَْيِه َشْيٌء ِفي األرض َوالَ { : تعاىل عاملاً ما ذكرنا ، فحني ادعى كونه عاملاً جبميع املعلومات بقوله 
باً غريباً بالدليل العقلي ، وهو أنه ُيصَوُِّر يف ظلمات األرحام هذه البنيةَ العجيبةَ ويركبها تركي] أتبعه [ } ِفي السمآء 

من أعضاء خمتلفة يف الشكل والطبع والصفة ، فبعضها أعصاب ، وبعضها أوردة ، وبعضها شرايني ، وبعضها 
عضالت ، مث إنه َضمَّ بعضها إىل بعض على أحسن تركيب وأكمل تأليف ، وذلك يدل على كمال قدرته ، حيث 

طبع والشكل واللون ، فدلَّ هذا الفعلُ املُْحكَم املتقَن قدر أن خيلق من قطرة من نطفٍة هذه االعضاَء املختلفةَ يف ال
  .على كمال علمه وقدرته 

  .» شيء « ، وأن يتعلق مبحذوف على أنه صفة ل » خيفى « جيوز أن يتعلق ب } ِفي األرض { : قوله 
  فصل

  .ال خيفى عليه شيء : أي } إِنَّ اهللا الَ خيفى َعلَْيِه َشْيٌء ِفي األرض َوالَ ِفي السمآء { : املراد بقوله 
  مع أنه لو أطلق لكان أبلغ؟» ِفي األرض َوالَ ِفي السمآء « : ما فائدة قوله : فإن قيل 
أن الغرض منه إفهام العباد كمال علمه ، وفهمهم هذا املعىن عند ذكر السموات واألرض أقوى؛ ألن : فاجلواب 

عظمة علم اهللا تعاىل ، واحلس مىت أعان العقل على  احلس يرى عظمة السموات واألرض ، فُيعني العقل على معرفة
املطلوب كان الفهم أمت ، واإلدراك أكمل ، ولذلك فإن املعاينَ الدقيقةَ إذا أريد إيضاُحها ذُِكر هلا مثال؛ فإن املثال 

  .ُيِعني على الفهم 



نفةً سيقت جملرد اإلخبار بذلك ، وأن حتتمل هذه اجلملة أن تكون مستأ} ُهَو الذي ُيَصوِّرُكُْم ِفي األرحام { : قوله 
  .تكون يف حمل رفع خرباً ثانياً إلنَّ 

وهو الظاهر ، وجيوز أن يتعلق مبحذوف على أنه حال من » ُيصَوُِّركُْم « جيوز أن يتعلق ب } ِفي األرحام { : قوله 
  .يصوركم وأنتم يف األرحام ُمَضغٌ : أي » ُيَصرِّرُكُْم « مفعول 

: صوركم لنفسه ، ولتعبدوه ، وَتفَعَّل يأيت مبعىن فَعَّل ، كقوهلم : ومعناه  -فعالً ماضياً  -صَوََّركُمْ َت: وقرأ طاوُس 
أماله وثناه ، : تفعيل من صاره ، يصوره ، أي : أصالً ، والتصوير : جعلته أثلة أي : تأثلث ماالً ، وأثَّلته ، أي 

  .جعل له صورة مائلة إىل شكل أبويه : ومعىن صوره 
  .اهليئة يكون عليها الشيء من تأليف خاص ، وتركيب منضبط ، قاله الواحدي وغريه : والصورة 
مجع رحم ، وأصلها الرمحة ، وذلك ألن االشتراك يف الرحم يوجب الرمحة ، والعطف ، فلهذا ُسمِّيَ : واألرحام 

  .الُعْضُو َرِحماً 
  :يف أوجه } كَْيَف َيَشآُء { : قوله 

كيف َتْصَنُع أصنع ، وكيف تكونُ أكونُ ، : للجزاء ، وقد جُوزَِي هبا يف لساهنم يف قوهلم » كَْيَف «  أنَّ: أظهُرها 
ملا تقدم أنه ال ُيذْكَر إال » يشاء « إال أنه ال ُيْجَزُم هبما ، وجواهبا حمذوف؛ لداللة ما قبلها عليه ، وكذلك مفعول 

« ويصوركم؛ لداللة » َيَشاُء « حذف تصويركم؛ ألنه مفعول كيف يشاء تصويركم يصوركم ، ف: لغرابة والتقدير 
  .أنت ظامل إن فعلَت فأنَت ظاملٌ : أنت ظكامل إن فعلَت ، تقديره : األول عليه ، ونظريه قوهلم » ُيصَوُِّركُْم 

منصوب على » َف كَْي« املتقدم هو اجلزاء ، و » ُيصَوُِّركُْم « وعند َمْن ُيجيز تقدَمي اجلزاء يف الشرط الصريح جيعل 
كيف « على أي حالٍ شاء أن يصوركم صوركم ، وتقدم الكالم على ذلك يف قوله : احلال بالفعل بعده ، واملعىن 

؛ ألن هلا صدَر الكالم ، وما له صدر الكالم ال » ُيصَوُِّركُْم « معمولة » كَْيَف « وال جائز أن يكون » تكفرون 
  اجلر حنو مبن متر؟ وإما املضاف حنو غالُم َمْن عنَدك؟إما حرف : يعمل فيه إال أحُد شيئني 

واجلملة يف حمل نصب على احلال من ضمري اسم اهللا تعاىل ، تقديره » َيَشاُء « ظرفاً ل » كَْيَف « أن يكون : الثاين 
  .ُمريداً : يصوركم على مشيئته ، أي : 

  .يصوركم متقلبني على مشيئته : ه تقدير» ُيصَوُِّركُمْ « كذلك إال أنه حال من مفعول : الثالث 
يصوركم يف األرحام : ذكر الوجهني أبو البقاء ، وملا ذكر غريه كوهنا حاالً من ضمري اسم اهللا تعاىل قدرها بقوله 

  .قادراً على تصويركم مالكاً ذلك 
يشاء قاله احلويف ، يصوركم يف األرحام تصوير املشيئة كما : أن تكون اجلملة يف موضع املصدر ، املعىن : الرابع 

دالة على » كَْيفَ « اجلملة يف موضع املصدر تسامح؛ ألن اجلمل ال تقوم مقام املصادر ، ومراده أن : ويف قوله 
  .ذلك ، ولكن ملا كانت يف ِضْمن اجلملة نسب ذلك إىل اجلملة 

  فصل يف معىن اآلية
و أنثى ، أبيَض أو أسوَد ، حسناً أو قبيحاً ، تاماً أو ناقصاً ، ذكراً أ} ُيصَوُِّركُْم ِفي األرحام كَْيَف َيَشآُء { : معىن 

كيف يكون ولده وقد صوره يف : عيسى ولد اهللا وكان يقول : وقد ذكرنا أن هذا َردٌّ على وفد جنران؛ حيث قالوا 
الَ إله إِالَّ ُهَو {  :الرحم؟ مث إنه ملا أجاب عن شبهتهم أعاد كلمة التوحيد؛ َزْجراً للنصارى عن قوهلم بالتثليث فقال 

إشارة إىل كمال القدرِة ، يعين أن قدرته أكمل من قدرة عيسى على اإلماتة واإلحياء » الَْعزِيزُ « و } العزيز احلكيم 
أن علمه أكملُ من علم عيسى بالغيوبِ؛ فإن علَم عيسى ببعض : إشارة إىل كمالِ العلم ، يعين » الَْحكِيُم « ، و 



ته على بعض الصور ال يدل على كونه إهلاً ، وإمنا اإلله هو الذي يكون قادراً على كل املمكناِت ، الصَُّورِ ، وقَدر
  .عاملاً جبميع اجلزئيات والكليات 

إنَّ أََحدَكُْم ُيْجمَ عُ «  -وهو الصادُق املصدوقُ  -حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال عبد اهللا بن مسعود 
ِه املَلَُك ، أْرَبِعَني َيوْماً ُنطْفَةً ، ثُمَّ َيكُونُ َعلَقَةٌ مثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ َيكُونُ ُمْضَغةٌ مِثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ يُْرَسل إلَْي َخلْقُُه يف بطن أمه

َسعِيد ، فََوالَِّذي الَ إلَه غَْيَرهُ إنَّ  بِكَْتبِ رِْزِقِه ، َوَعَمِلِه ، َوأَجِلِه ، َوَشِقّي أْو: فََيْنفُُخ ِفيه الرُّوَح ، َوُيؤَمُر بأْرَبعِ كَِلَماٍت 
ُب ، فََيْعَملُ بَِعَملِ أْهلِ النَّارِ أحَدكُم لََيعَْملُ بَِعَملِ أْهلِ الَْجنَِّة حََتى َما َيكُونُ َبْيَنُه وََبْيَنَها إالَّ ِذرَاٌع فََيْسبُق َعلَْيِه الِْكتَا

َعَملِ أْهلِ النَّارِ حَتَّى َما َيكُونُ َبْيَنُه وََبْيَنَها إالَّ ِذرَاٌع ، فََيسبُق َعلَْيِه الِْكتَاُب ، فََيْعَملُ فََيْدُخلََها ، َوإنَّ أَحَدكُُم لََيْعَملُ بِ
  .» بَِعَملِ أْهلِ الَْجنَِّة فََيْدُخلََها 

ِقرُّ ِفي الرَّحم بِأْرَبِعَني أْو َخْمَسةٍ َيْدُخلُ الَْملَُك َعلَى النُّطْفَِة َبْعَد َما َتْسَت« : وعن النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم قال 
أْي َربِّ أذَكَرٌ أْو أنْثَى؟ فَُيكْتََبان ، َوُيكِْتُب َعَملُُه : َيا َربِّ أَشِقيٌّ أْو َسعِيٌد؟ فَُيكَْتَباِن ، فََيقُول : َوأْرَبِعَني َيْوماً ، فََيقُولُ 

  .» لصُُّحُف ، فَالَ يَُزاُد ِفيَها َوالَ ُيْنقَُص ، َوأثَرُه ، َوأَجلُُه ، ورِْزقُُه ، ثُمَّ ُتطَْوى ا

لَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم زَْيغٌ ُهَو الَِّذي أَنَْزلَ َعلَْيَك الْكَِتاَب ِمْنُه آيَاٌت ُمْحكََماٌت ُهنَّ أُمُّ الِْكتَابِ وَأَُخُر ُمَتَشابِهَاٌت فَأَمَّا ا
ا بِِه كُلٌّ ِمْن لِْفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتأْوِيِلِه َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِلَّا اللَُّه َوالرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ َيقُولُونَ آَمنَّفََيتَّبُِعونَ َما َتشَاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء ا

  ) ٧(ِعْنِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَُّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ 

مبا جاء يف القرآن من  -يف بعض ُشبَهِهِمْ  -دمة أن النصارى متسكوا َوجه النَّظْمِ على االحتمال األول يف اآلية املتق
صفة عيسى عليه السالم أنه روُح اِهللا وكلمُته ، فَبيَّن اهللا تعاىل هبذه اآليِة أن القرآن مشتمل على ُمْحكَم ومتشابه ، 

أنه تعاىل ملا بني أنه  -ِة ، وعلى الثاين هذا على االحتمال األول يف اآليةِ املتقدم -و التمّسك باملتشاهباِت غُري جائزٍ 
جسمانية ، وروحانية ، فاجلسمانية أشرفها تعدليل البنية على : قيوم ، وهو القائم مبصاحل اخللق ، واملصاحل قسمان 

ها وأما الروحانية ِفأشرفُ]  ٦: آل عمران [ } ُهَو الذي ُيصَوُِّركُْم ِفي األرحام { : أحسن شكل ، وهو املراد بقوله 
َرفْعاً » آيَاٌت « جيوز أن تكون } ِمْنُه آَياٌت { : قوله } ُهَو الذي أَنَزلَ َعلَْيَك الكتاب { : الِعلُْم ، وهو املراد بقوله 

  :باالبتداء ، واجلار خربه ، ويف اجلملة على هذا وجهاِن 
  .أهنا مستأنفة : أحدمها 
منقسماً : هو الذي أنزل الكتاب يف هذه احلال ، أي : أي » بِ الِْكتَا« أهنا يف حمل نصب على احلال من : والثاين 

  .إىل حمكم ومتشابٍه 
  .على الفاعلية  -] به [ رفع : وآيات  -وحده  -هو احلال » منه « وجيوز أن يكون 

  .جيوز أن تكون اجلملةُ صفةٌ للنَِّكَرِة قَْبلََها ، وجيوز أن تكونَ مستأنفةً } ُهنَّ أُمُّ الكتاب { و 
إمَّا ألن املراَد أن كل واحدٍة منه أمٌّ ، وإمَّا ألن اجملموَع مبنزلة آية » ُهنَّ « عن مجع » أمُّ « أخَْبَر بلفظ الواحد و

: ، وإما ألنه مفرد واقع موقع اجلمع ، كقوله ]  ٥٠: املؤمنون [ } َوَجَعلَْنا ابن مَْرَيَم َوأُمَُّه آَيةً { : واحدٍة ، كقوله 
  ] . ٧: البقرة [ } ْم وعلى َسْمِعهِ{ 

  ]الوافر : [ وقوله 
  .. كُلُوا ِفي َبْعضِ َبطْنِكُُم َتِعفُّوا  - ١٣٢٢
  ]الطويل : [ وقوله 



  فَبِيٌض َوأّما جِلُدَها فََصِليُب... بَِها جَِيُف الَْحْسَرى فَأمَّا ِعظَاُمَها  - ١٣٢٣
هن أم : ما أمُّ الكتاب؟ فقال : ير اجلواب ، كأنه قيل باحلكاية على تقد» أمُّ الِْكَتابِ « َوحَّد : وقال األخفش 

دعين : حنن نظريه ، كأهنم حكوا ذلك اللفظ ، وهذا على قوهلم : َمن نظُري زَْيٍد؟ فيقول قوم : الكتاب ، كما يقال 
  .مترتان : مما ُيقَال له : من مترتان ، أي 

  .» اإلضمار مل يقم عليه دليل ، ومل تدع إليه حاجةٌ  وهذا بعيد من الصواب يف اآلية؛ ألن« : قال ابُن األنباري 
  .ألنه مبعىن أْصل الكتاب ، واألْصل ُيَوحَّد : وقيل 
نعت حملذوف » أخر « ، ويف احلقيقة » أخر « نعت ل » متشاهبات « و » آيات « نسق على » وأَُخر « : قوله 

  .وآيات أخر متشاهبات : تقديره 
ال يصح أن  -أخرى ، والواحد هنا : متشاهبة ، وواحدة أخر : متشاهبات [ واحدة : فإن قيل : قال أبو البقاء 

، إال أن يكون بعض الواحدة يشبه بعضاً ، وليس املعىن على ] أخرى متشاهبة : ، فال يقال  -ُيوَصف هبذا الواحد
 يصح وْصف مفرِده ذلك ، إمنا املعىن أن كل آية تشبه آيةٌ أخرى ، فكيف صح وصف هذا اجلمع هبذا اجلمع ومل

  مبفرِده؟
التشابُه ال يكون إال بني اثنني فصاعداً ، فإذا اجتمعت األشياء املتشاهبة كان كل واحٍد منها مشاهباً لآلخر ، : قيل 

فلما مل يصح التشابه إال يف حالِة االجتماعِ ُوِصفَ اجلمُع باجلمعِ؛ ألن كل واحد منها يشابه باقيها ، فأما الواحد فال 
  :فيه هذا املعىن ، ونظريه قوله يصح 

فثنَّى الضمري ، وإن كان الواحد ال يقتتل ، يعين أنه ليس من ]  ١٥: القصص [ } فََوَجَد ِفيَها َرُجلَْينِ َيقْتَِتالَنِ { 
شرط صحة الوصف يف التثنية أو اجلمع صحة انبساط مفردات األوصاف على مفردات املوصوفات ، وإن كان 

ه ال ُيشترط يف إسناد الفعل إىل املثىن واجملموع صحة إسناده إىل كل واحد على حدته ، وقريب األصل ذلك كما أن
: مفرد؛ ألنه ولو قيل » َحافَني « ليس لِ : ، وقيل ]  ٧٥: الزمر [ } َحآفَِّني ِمْن َحْولِ العرش { : من ذلك قوله 

وسيأيت بيان [ جبمع ُيحيطون بذلك الشيِء احملفوِف  حاّف مل َيِصّح؛ إذ ال يتحقق احلفوف يف واحد فقط ، إمنا يتحقق
  ] .ذلك يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل 

  فصل
اعلم أن القرآن الكرَمي كلَّه ُمْحكٌَم من دجهة اإلحكام واإلتقان والفصاحة وصحة املعاين ، وكونه كالماً حقًّا؛ لقوله 

فهو ]  ١: يونس [ } ِتلَْك آيَاُت الكتاب احلكيم { : قوله ، و]  ١: هود [ } ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاُتُه { : تعاىل 
أفضل من كل كالم ُيوَجد يف هذه املعاين ، وال ميكن أحد أن يأيت بكالم يساويه فيها ، والعرب تقول يف البناء 

يف احلُسن ، ُمْحكَم ، وكلُّه متشابه من حيث إنه يشبه بعضهُ بعضاً : الوثيق ، والعقد الوثيق الذي ال ميكن َحلُّه 
  ] . ٢٣: الزمر [ } ِكَتاباً مَُّتشَابِهاً مَّثَانِيَ { : ويصدِّقُ بعُضُه بعضاً؛ لقوله تعاىل 

  .وذكر يف هذه اآليِة أن بعضه ُمْحكٌَم ، وبعضه متشابه 
النعام ، احملكمات هي اآليات الثالث يف سورة ا: واملتشابه ، فقال ابُن عباس  -هنا  -واختلف املفّسرون يف احملكم 

وقضى رَبَُّك أَالَّ { اآليات ، ونظريها يف بين إسرائيل ]  ١٥١: األنعام [ } قُلْ َتعَالَْواْ أَْتلُ َما َحرََّم رَبُّكُْم َعلَْيكُْم { 
  ] . ٢٣: اإلسراء [ } تعبدوا إِالَّ إِيَّاُه 
  .حروف التهجي يف أوائل السور : املتشاهبات : وعنه أنه قال 
ما فيه احلالل واحلرام ، وما سوى ذلك متشابه ، يشبه بعضه بعضاً يف احلق ، : احملكم : كرمة وقال جماهد وع



َوَيجَْعلُ الرجس َعلَى { : ، وقوله ]  ٢٦: البقرة [ } َوَما ُيِضلُّ بِِه إِالَّ الفاسقني { : ويصدق بعضه بعضاً ، كقوله 
  ] . ١٠٠: يونس [ } الذين الَ َيْعِقلُونَ 

املنسوخ الذي ال ُيْعَمل به ويؤمن به ، : الناسخ الذي ُيْعَمل به ، واملتشابه : احملكم : والضحاك والسُّديُّ وقال قتادة 
  :وَرَوى علي بن أيب طلحةَ عن ابن عباس قال 

  .ناسخه ، وحاللُه ، وحراُمه ، وحدوُده ، وفرائُضه ، وما يؤمن به وال ُيْعَمل به : حمكمات القرآن 
ما استأثر اهللا بعلمه ، وال سبيل ألحد إىل علمه حنو : ما أوقف اهللا اخللَق على معناها ، واملتشابه  :وقيل احملكمات 

اخلرب عن أشراط الساعة من خروج الدجالِ ، ونزول عيسى عليه السالم وطلوع الشمس من مغرهبا وقيام الساعة 
  .، وفناء الدنيا 

  .َيْحتَمل من التأويل غري وجه ، واملتشابه ما احتمل أوجهاً  املُْحكَم ما ال: وقال حممد بن جعفر بن الزبري 

هو الذي ُيدرك علمه : ما يعرف معناه ، وتكون ُحَجُجه واضحةً ، وال تشتبه دالئله ، واملتشابه : احملكم : وقيل 
ما ال : ملعىن ، واملتشابه ما يستقل بنفسه يف ا: بالنظر ، وال َيعْرُِف العوامُّ تفصيلَ احلق فيه من الباطل ، وقيل احملكم 

  .يستقل بنفسه بل ُيَرّد إىل غريه 
  فصل

  :» يف تفسري احملكم يف أصل اللغِة « 
أحكمُت وحكمُت مبعىن رددُت ، ومنعت ، واحلاكم مينع الظاملَ عن الظلم ، وَحكََمةُ اللجامِ هي اليت : العرب تقول 

  .امنعه من الفساد : أْحكم اليتيم كما ُتْحِكُم وَلَدك ، أي : متنُع الفرَس عن االضطرابِ ، ويف حديث النَّخَِعيِّ 
  ]الطويل : [ وقال َجرير 

  .. .أَبنِي َحنِيفَةَ أْحِكُموا ُسفََهاَءكُم  - ١٣٢٤
  .امنعوهم : أي 

  .وثيق ، مينع َمْن تعرَّض له ، وُسمِّيت احلكمةُ حكمةً؛ ألهنا متنُع عما ال ينبغي : أي : وبناٌء ُمْحكَم 
إِنَّ { : ، قال تعاىل ] بينهما [ هو أن يكون أحد الشيئني مشاهباً لآلخر ، حبيث يعجز الذهن عن التمييز : تشابه وامل

: أي ]  ٢٥: البقرة [ } َوأُتُواْ بِِه ُمَتَشابِها { : ، وقال يف وصف مثارِ اجلنِة ]  ٧٠: البقرة [ } البقر َتشَاَبَه َعلَْيَنا 
أشبه عليَّ األمر إذا مل َيظَْهر له : ، ويقال ]  ١١٨: البقرة [ } َتشَاَبَهْت قُلُوبُُهم { : تعاىل ُمتَِّفق املنظر ، وقال 

الَْحالَلُ َبيٌِّن َوالْحََراُم َبيٌِّن ، « : أصحاب الشبه ، وقال صلى اهللا عليه وسلم : الفرق ويقال ألصحاب املخاريق 
ة مشتبهات ، مث ملا كان من شأن املتشاهَبْين َعْجُز اإلنساِن عن التمييز بينهما ، ويف رواي» َوَبْيَنُهَما أمُوٌر ُمَتشابَِهاٌت 

مسِّي كلُّ ما ال َيهَْتِدي إليه اإلنسان باملتشابه؛ إطالقاً السم السبب على املسبَّب ، ونظريه املشكل ، ُسمِّي بذلك؛ ألنه 
وإن مل يكن غموُضه من هذه اجلهةِ  -كل ما غَُمَض دخل يف شكل غريه ، فأشبهه وَشاكَله ، ثُمَّ يقال ل: أشكل أي 

مشكالً ، وهلذا ُيْحَتَمل أن يقال للذي ال ُيعَْرف ثبوُته أو عدُمه ، وكان احلكم بثبوته مساوياً للحكم بعدمه يف  -
علوم بأنه متشابه ، ومل يتميز أحُدمها عن اآلخر مبزيد ُرْجَحان ، فال جرم ُيسَمَّى غري امل] له [ العقل والذهن ومشاهباً 

.  
فهذا حتقيق القول يف احملكم واملتشابه حبسب أصل اللغِة ، والناس قد أكثروا يف تفسري احملكَم « : قال ابن اخلطيبِ 

إذا ُوِضَع : واملتشابه ، وحنن نذكر الوجهَ امللخص الذي عليه أكثر احملققني مث نذكر عقيبه أقوال الناس فيه فنقول 
حيتمل غريه أو ال ، فإن كان ال حيتمل غريه فهو النص ، وإن احتمل غَريه فإما أن يكونَ احتماله  اللفظ ملعىن فإما أن



ألحدمها راجحاً على اآلخر ، فيكون بالنسبة إىل الراجح ظاهراً ، وبالنسبة إىل املرجوح مؤوالً ، وإن كان احتماله 
، وبالنسبة إىل كل واحد منهما على التعيني جممالً ، هلما على السوية ، فيكون اللفظ بالنسبة إليهما معاً مشتركاً 

اللفظ ، إما أن يكون نصاً ، أو ظاهراً ، أو مؤوالً ، أو مشتركاً ، والنص والظاهر  فحصل من هذا التقسيم أن
يشتركان يف حصول الترجيح ، إال أن النص راجح مانع من الغري ، فهذا القدر املشترك هو املسمَّى باحملكَم ، أما 

يكن راجحاً ، أو غري مرجوح ، وإن مل [ اجململ واملؤول ، فهما يشتركان يف أن داللة اللفظ عليه غري راجحة 
، فهذا القدر املشترك هو املسمَّى ] فهو مرجوح ، ال حبسب الدليل املنفرد  -مع أنه غري راجح  -واملؤوَّل 

املتشابه؛ ألن عدم الفهم حاصل يف القسمني مجيعاً ، وقد بينَّا أن ذلك يسمى متشاهباً ، إما ألن الذي ال ُيْعلَُم يكون 
» فيه التشابه يصري غري معلوم ، فيطلق لفظ ] حيصل [ اً لإلثبات يف الذهن ، وإما ألجل أن الذي النفي فيه مشاهب

  .على ما ال ُيْعلَم؛ إطالقاً السم السبب على املسبب فهذا هو الكالم احملصَّل يف احملكَم واملتشابه « املتشابه 

  فصل
ما : إين أجد يف القرآن أشياء ختتلف علّي ، قال  :قال رجلٌ البن عباس : روى البخاري عن سعيد بن جبريٍ قال 

فَأَقَْبلَ َبْعُضُهْم على { : وقال ]  ١٠١: املؤمنون [ } فَالَ أَنسَاَب َبيَْنُهْم َيوَْمِئٍذ َوالَ َيَتَسآَءلُونَ { : قوله : هي؟ قال 
واهللا { : مع قوهلم ]  ٤٢: النساء [ } َحِديثاً َوالَ َيكُْتُمونَ اهللا { : ، وقوله ]  ٥٠: الصافات [ } َبْعضٍ يََتَسآَءلُونَ 

[ } أَمِ السمآء َبَناَها { : قال » النازعات « فقد كتموا يف هذه اآلية ويف ]  ٢٣: األنعام [ } َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني 
خلق السماء قبل  فذكر]  ٣٠-٢٧: النازعات [ } واألرض َبْعَد ذَِلَك َدَحاَها { : إىل قوله ]  ٢٧: النازعات 

» طَآِئِعَني « : إىل ]  ١١-٩: فصلت [ } قُلْ أَإِنَّكُْم لََتكْفُُرونَ بالذي َخلََق األرض ِفي َيْوَمْينِ { األرض ، وقال 
َوكَانَ اهللا عَزِيزاً َحِكيماً { ]  ١٠٠: النساء [ } َوكَانَ اهللا غَفُوراً رَِّحيماً { : فذكر خلق األرض قبل السماء وقال 

  .فكأنه كان مث مضى ]  ١٣٤: النساء [ } َوكَانَ اهللا َسِميعاً َبِصرياً { ]  ١٥٨: النساء [ } 
النفخة األوىل مث ُينْفَُخ يف الصور فُيْصَعق َمن يف السموات ومن } فَالَ أَنسَاَب َبيَْنُهم { : معىن قوله : فقال ابن عباس 

  .ند ذلك ، ويف النفخة األخرية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون يف األرض إال َمْن َشاَء اهللا ، فال أنساب بينهم ع
ما كنا : تعالوا نقول : أن اهللا يغفر ألهل اإلخالص ذنوهبم ، فيقول املشركون : أي } َما كُنَّا ُمْشرِِكَني { : أما قوهلم 

رَُّبَما {  حديثاً ، وعنده مشركني ، فيختم اهللا على أفواههم ، وتنطق جوارُحهم بأعماهلم ، فعند ذلك ال يكتمون اهللا
، وخلق األرض يف يومني مث استوى إىل السماء فسواهن سبع ]  ٢: احلجر [ } َيَودُّ الذين كَفَرُواْ لَْو كَانُواْ ُمْسِلِمَني 

وما بينهما ] واآلكام [ مساوات ، مث َدحا األرض ، بسطها فأخرج منها املاء واملرعى ، وخلق فيها األشجار واجلبال 
فخلق األرض وما فيها يف أربعة ايام وخلق السماء } واألرض بَْعَد ذَِلَك َدَحاَها { :  يومني آخرين ، وذلك قوله يف

  .يف يومني 
مل يزل ، وال يزال كذلك ، وأن اهللا مل يرد شيئاً إال أصاب به : يعين نفسه ، أي } َوكَانَ اهللا غَفُوراً رَِّحيماً { : وقوله 

  .فال خيتلف عليك القرآنُ ، فإن كُالًّ من عند اهللا  الذي أراده وحيك ،
  فصل

  .يف الفوائد اليت ألجلها ُجِعل َبْعُض القرآن ْحمكَماً ، وبعضُه متشاهباً 
إن : إنكم تقولون : طعن بعُض امللحدة يف القرآن؛ ألجل اشتماله على املتشاهبات ، وقالوا « : قال ابن اخلطيبِ 

القرآن إىل يوم القيامة ، مث إنا نراه حبيث يتمسك به كل صاحب مذهب على مذهبه ، تكاليف اخللق مرتبطة هبذا 
  :فاجلربي يتمسك بآيات اجلرب كقوله 



بل هذا مذهب : ، والقَدريُّ يقول ]  ٢٥: األنعام [ } َوَجَعلَْنا على قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً أَن َيفْقَهُوُه ويف آذَانِهِْم َوقْرا { 
 ٨٨: البقرة [ } َوقَالُواْ قُلُوُبَنا غُلْف { : تعاىل حكى ذلك عن الكفار يف معرض الذم هلم يف قوله  الكفار؛ بدليل أنه

، والنايف ]  ٢٣-٢٣٢: القيامة [ } ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ نَّاضَِرةٌ إىل َربَِّها َناِظَرةٌ { : ، وأيضاً مثبت الرؤية يتمسك بقوله ] 
َيَخافُونَ َربَُّهْم مِّن { : ، ومثبت اجلهة يتمسك بقوله ]  ١٠٣: األنعام [ } ألبصار الَّ ُتْدرِكُُه ا{ : يتمسك بقوله 

لَْيَس { : والنايف يتمسك بقوله ]  ٥: طه [ } الرمحن َعلَى العرش استوى { : وقوله ]  ٥٠: النحل [ } فَْوِقهِم 
قة ملذهبه حمكمة ، واآليات املخالفة ملذهبه مث إن كل واحد يسمي اآليات املواف]  ١١: الشورى [ } كَِمثِْلِه َشْيء 

متشاهبة ، وإمنا يُْرَجع يف ترجيح بعضها على البعض إىل ترجيحات خفية ، ووجوه ضعيفة ، فكيف يليق باحلكيم أن 
جيعل الكتاب الذي هو املرجوع إليه يف كل الدين إىل قيام القيامة هكذا أليس أنه لو جعله ظاهراً جلياً خالياً عن 

  :املتشاهبات كان أقرب إىل حصول الغرض؟ فذكر العلماء يف فوائد املتشاهبات وجوهاً هذه 
أنه مىت ك انت املتشاهبات موجودة كان الوصول إىل احلق أصعب وأشق ، وزيادة املشقة توجب مزيد : األول 

  .الثواب 
االستعانة بدليل العقل ، وحينئذ يتخلص  أن القرآن إذا كان مشتمالً على احملكَم واملتشابه افتقر الناظر إىل: الثاين 

عن ظلمة التقليد ، ويصل إىل ضياء االستدالل ، ولو كان كله حمكماً مل يفتقر إىل التمسك بالدالئل العقلية ، وكان 
  .يف اجلهل والتقليد  -حينئذٍ  -يبقى 

التأويالت ، وترجيح بعضها على أن القرآن ملا كان مشتمالً على احملكم واملتشابه افتقر إىل تعلم طرق : الثالث 
بعض ، وافتقر يف تعلم ذلك إىل حتصيل علوم كثرية من علوم اللغة ، والنحو ، وأصول الفقه ، ولو مل يكن األمر 

  .كذلك ملا كان اإلنسان حيتاج إىل حتصيل هذه العلوم الكثرية ، فكان يف إيراد هذه املتشاهبات هذه الفوائد 
عن إدراك  -يف أكثر األمر  -على دعوة اخلواص ، والعواّم بالكلية ، وطباع العوام تنبو  أن القرآن يشتمل: الرابع 

إثبات موجود ليس جبسم وال متحرك وال يشار إليه ظَنَّ بأن هذا  -يف أول األمر  -احلقائق ، فمن مسع من العوام 
لى بعض ما يناسب ما تومهوه ، وختيلوه ، َعَدم وَنفْي ، فوقع يف العطيل ، فكان األصلح أن خياطَبوا بألفاظ دالة ع

ويكون ذلك خملوطاً مبا يدل على احلق الصريح فاملخاطبة يف أولِ األمرِ تكون من أبواب املتشاهبات ، والثاين وهو 
  .الذي انكشف هلم يف آخر األمر هو احملكم 

، وكان تصرحيه مبطالً لكل ما سوى لو ك ان القرآن حمكماً بالكلية ملا كان مطابقاً إال ملذهب واحد : [ اخلامس 
ذلك املذهب ، وذلك مما ُيَنفِّر أرباَب املذاهب عن قبوله ، وعن النظر فيه ، فاالنتفاع به إمنا حصل ملا كان مشتمالً 

على احملكَم واملتشابه ، فحينئذ يطمع صاحب كلِّ مذهب أن جيَد فيه ما يقوي له حكمه ويُؤِثُر مقالته ، فحينئذ ينظر 
مجيًع أرباب املذاهب ، وجيتهد يف التأمل فيه كلُّ صاحب مذهب ، فإذا بالغوا يف ذلك صارت احملكمات مفسرة فيه 

  ] .للمتشاهبات ، فبهذا الطريق يتخلص املبطل عن باطله ، ويصل إىل احلق ، واهللا أعلم 

لفاعلية؛ ألن اجلار قبله صلة ملوصول ، وجيوز أن با» زيغ « جيوز أن يرتفع } فَأَمَّا الَِّذيَن يف قُلُوبِهِْم َزْيغٌ { : قوله 
  .يكون مبتدأ ، وخربه اجلار قبله 

هو أَخصُّ من مطلق امليل؛ فإن الزيع ال يقال إال ملا كان من : ، وقال بعضهم ] مطلقاً [ املَْيل : قيل » الزيغ « قوله 
  .حق إىل باطل 
اجلانبني ، وزاغَ وزالَ ومالَمتقارٌب ، لكن زاغ ال يقال إال فيما  امليلُ عن االستقامة إىل أحد: الزيغُ « : قال الراغب 

  .زاغ َيزيغُ َزْيغاً ، وَزْيُغوغَةً وَزيَغاناً ، وُزيوغاً : يقال . انتهى » كان من حق إىل باطل 



َسْيرورة ، :  سِْرُت ، وصِْرُت ، وطِْرُت: مثل  -فيما ُيْشبه زِغْت  -والعرب تقول يف عامة ذواِت الياء : قال الفراء 
ال أحصي ذلك ، فأما ذواتُ الواوِ مثل قُلْت ، وُرْضت . . وَصْيرورة ، وطَْيرُورة ، وِحدت َحْيدودة ، وِملت ميلولة 

 -من اهلَُواع ، والسَّْيدوَدة  -من دام واهلَْيُعوَعة  -الكَْينُونة والدَّْيمومة : ، فإهنم مل يقولوا ذلك إال يف أربعة ألفاٍظ 
وقد تقدم الكالم على هذا املصدر ، وأنه قد مسع يف هذا . ، مث ذكر كالماً كثرياً غري متعلق مبا حنن فيه  -من ُسدت

  ]الرجز : [ يف قول الشاعر  -وهو كَيُنونة  -املصدرِ األصل 
  حَتَّى َيُعودَ الَوصل كَيَُّننَْه... َيا لَْيَتَنا قَدْ َضمََّنا َسفِيَنْه  - ١٣٢٥

تشابه « مفعول االتباع ، وهي موصولة ، أو موصوفة ، وال تكون مصدريةً؛ لعَْود الضمري من » به ما تشا« : قوله 
  .أي تشابه حال كونه بعضه » َتَشابه « حال من فاعل » ِمنه « عليها ، إال على رأيٍ ضعيٍف ، و » 

مصدر : والتأويل . ضاف ملفعوله ألجل االبتغاء ، وهو مصدر م: منصوب على املفعول له ، أي » اْبتَِغاَء « : قوله 
  :أوَّل ُيؤوِّلُ ، ويف اشتقاقه قوالن 

عند بعضهم إال أهنم يرجعون  -َعاَد ، ورجع ، وآلُ الرجلِ من هذا : أنه من آل َيئُولُ أْوالً ، ومآالً ، أي : أحدمها 
  ]السريع : [ رف ، قال الشاعر صرفته لوجٍه الئقٍ به فانص: أَي : أولُت الشيء : إليه يف ُمهِمَّاتِهِم ويقولون 

  لَْيَس قََضاِئي بِالَْهَوى الَْجائِرِ... أَؤوِّلُ الُْحكَْم َعلَى َوْجهِِه  - ١٣٢٦
: [ أوَّلت الشيء ، فتأول ، فجعل مطاوعه تفعل ، وعلى األول مطاوعه فعل ، وأنشد األعشى : وقال بعضهم 

  ]الطويل 
  َتأوُّلَ رِبِْعيِّ السِّقَابِ فأْصَحبَا... بََّها َعلَى أنََّها كَاَنْت َتأوَّلُ ُح - ١٣٢٧

يعين أن حبها كان صغرياً ، قليالً ، فآل إىل الِعظَم كما َيئُول السَّقُْب إىل الِكرب ، مث قد ُيطْلَق على العاقبة ، : أي 
  .واملردِّ؛ ألنَّ األمر يصري إليهما 

ُسْسَنا وساَسنا غُرينا ، وكأن : قَْد ألَْنا َوإيلَ َعلَْيَنا ، أي : قول العر أنه مشتق من اإليَالَِة ، وهي السياسةُ ، ت: الثاين 
  .املؤوِّلَ للكالم سايسُه ، والقادر عليه ، وواِضعه موضَعه ، ُنِقل ذلك عن النضر بن مشيل 

توقيف كأسباب وفرق الناس بني التفسري والتأويل يف االصطالح بأن التفسري مقتصر به على ما ال ُيْعلَم إالَّ بال
النزول ، ومدلوالت األلفاظ ، وليس للرأي فيه َمْدَخل ، والتأويل جيوز ملن حصلت عنده صفة أهلِ العلمِ ، 

  .وأدواٌت يقدر أن يتكلم هبا إذا رجع هبا إىل أصولٍ وقواعَد 

  فصل
نظراؤمها أتوا النيبَّ صلى اهللا أن َرهْطاً من اليهود منهم ُحَيّي بُن أْخطََب ، وكعُب بُن األشرف و: روى ابُن عباسٍ 

فإن كان ذلك : َنَعْم ، قال : بلغنا أنه نزلَ عليك امل ، فننشدك اهللا ، أنزل عليك؟ قال : عليه وسلم فقال له ُحَيّي 
هذه أكثر ، : نعم ، املص ، قال : حقاً فأنا أعلم مّدة ُملْك أمتك ، هي إْحدى وسبعون سنة فهل أنزل غُريها؟ قال 

هذه أكثر ، هي مائتان وإحدى وسبعون : نعم ، املر ، قال : وإحدى وثالثون سنة ، فهل أنزل غريها؟ قال هي مائة 
ُهَو الذي أَنَزلَ { سنة ، وقد َخلَّطَت علينا ، فال ندري ابكثريه نأخذ ، أم بقليله وحنن ممن ال ُيؤمن هبذا؟ فأنزلَ اهللا 

نَّ أُمُّ الكتاب وَأَُخُر مَُتَشابَِهاٌت فَأَمَّا الَِّذيَن يف قُلُوبِهِْم َزْيغٌ فَيَتَّبُِعونَ َما َتشَاَبَه ِمْنهُ َعلَْيَك الكتاب ِمْنُه آَياٌت مُّْحكَمَاٌت ُه
 {.  

ألست تزعم أنه كلمةُ اهللا : هم َوفُْد جنرانَ ، خاصموا النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم يف عيسى ، وقالوا : وقال الربيع 
إِنَّ َمثَلَ عيسى ِعنَد اهللا كَمَثَلِ آَدَم { : َحْسُبنا ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ، مث أنزل : قالوا بلى ، : وروح منه؟ قال 



  ] . ٥٩: آل عمران [ } َخلَقَُه ِمن ُتَرابٍ 
  .هم املنافقون : قال ابن جريج 

إن مل يكونوا : قال } قُلُوبِهِْم زَْيغٌ فَأَمَّا الَِّذيَن يف { هم اخلوارج ، وكان قتادة إذا قرأ هذه اآلية : وقال احلسن 
تال رسول اهللا : إن هذا َيُعم مجيَع املبطلني ، قالت عائشة : احلرورية والسبئية فال أدري َمْن ُهْم ، وقال احملققون 

لذي ُهَو ا{ أويل األلباب : صلى اهللا عليه وسلم هذه اآليةَ منه آيات حمكمة هي أم الكتاب وأخر متشاهبات إىل قوله 
» فَإذَا َرأْيَت الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ َما َتَشاَبَه ِمْنُه فَأولَِئَك الذين مسى اهللا فاحذرهم « : فقال رسول اهللا } أَنَزلَ َعلَْيَك الكتاب 
كنت أمشي مع أيب أمامة ، وهو على محار حىت إذا انتهى إىل درج مسجد دمشق ، فإذا « : وعن أيب غالب قال 

كالُب النار ، : هذه رؤوس ُيجاء هبم من العراق ، فقال أبو أمامة : ما هذه الرؤوس؟ قيل : فقال رؤوٌس منصوبة ، 
مث بكى ، فقلت  -يقوهلا ثالثاً  -أو قتلى حتت ظل السماء ، طوىب ملن قََتلهم وقتلوه ] كالُب النار [ كالُب النار ، 

ُهَو الذي أَنَزلَ { : ن أهل اإلسالم ، فخرجوا منه ، مث قرأ رمحةً هلم؛ إهنم كانوا م: ما ُيْبكيك يا أبا أمامة؟ قال : 
آل عمران [ } َوالَ َتكُوُنواْ كالذين َتفَرَّقُواْ واختلفوا ِمن َبْعِد َما َجآَءُهمُ البينات { : اآلية ، مث قرأ } َعلَْيَك الكتاب 

ه برأيك ، أم شيء مسعته من رسول اله أشيء تقول: نعم ، قلت : يا أبا أمامة ، هم هؤالء؟ قال : ، فقلت ]  ١٠٥: 
إين إذَنْ لَجرِيء ، إين إذاً لََجريٌء ، بل مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه سومل غَري : صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال 

وإال : مرٍة وال مرتني ، وال ثالث ، وال أربع ، وال مخس ، وال ست ، وال سبع ، ووضع أصبعيه يف أذنيه ، قال 
  مسعُت رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مث قال  -َتا ، قاهلا ثالثاً فَُصمَّ

األمةُ َتفرَّقَْت َبنو إسرائيلَ على أْحَدى وسبعَني فرقةً ، واحدةٌ يف اجلَنَِّة ، َوسَاِئَرُهم يف النَّارِ ، ولتزيَدنَّ عليهم َهِذِه « 
  .» واحدةً ، واحدةٌ يف اجلنَّة وسائرُهم يف النّار 

  فصل
  :ملا بيََّن اهللا تعاىل أن الزائِغني يتَّبعون املتشابِه بيَّن أنّ هلم فيه غرَضْينِ 

  .ابتغاء الفتنة : األول 
  .ابتغاء التأويل : والثاين 

  .طلب الشرك : الفتنة : أما الفتنة فقا اللربيع والسدي 
  .ابتغاء الشبهات واللَّْبس ، ليضلوا هبا ُجهَّاهلم : وقال جماهد 

مىت وقعوا يف املتشاهبات ، َصارَ بعضهم خمالفاً للبعض يف الدين ، وذلك يفِضي إىل التقاتل ، واهلَْرج : قال األصم و
  .واملَْرج 
املتمسك باملتشابه يُقَرِّر البَِدع واألباطيل يف قلبه ، فيصري مفتوناً بذلك الباطلِ ، عاكفاً عليه ، ال يقلع عنه : وقيل 

  .ُموِغل يف طلبها : فالن مفتون بطلب الدنيا ، أي : التوغُّل يف حمبة الشيء ، يقال : تنة يف اللغة حبيلة ألبتة ألن الف
] ومعلوم أنه ال فتنة ، وال فساد أعظم من الفتنة يف الدين والفساد فيه [ الفتنة يف الدين هي الضالل عنه ، : وقيل 

.  
  نه وبني التفسريزوأما التأويل فقد ذكرنا تفسريه يف اللغة ، والفرق بي

{ : ، وقال ]  ٧٨: الكهف [ } َسأُنَبِّئَُك بَِتأْوِيلِ َما لَْم َتْسَتِطع عَّلَْيِه َصبْراً { : قد يسمى التفسُري تأويالً قال تعاىل 
: د منه ، وذلك ألنه إخبار عما يرجع إليه اللفظ من املعىن ، و املرا]  ٣٥: اإلسراء [ } ذلك َخْيٌر وَأَْحَسُن َتأْوِيالً 

أهنم يطلبون التأويل الذي ليس عليه دليل من كتاب اهللا تعاىل وال بيان ، كطلبهم أن الساعة مىت تقوم؟ وأن مقادير 



  الثواب والعقاب للمطيع والعاصي كم تكون؟
َوأَْحَسُن  ذلك خَْيٌر{ : طلب عاقبته ، وطَلَُب أَجل هذه األمة من حساب اجلُمل؛ لقوله تعاىل : ابتغاء التأويل : وقيل 
  .عاقبةً : أي ]  ٣٥: اإلسراء [ } َتأْوِيالً 
» َوالرَّاِسُخونَ « : الواو يف قوله : فقال قوم : اختلف الناسُ يف هذا املوضع } َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اهللا { : وقول 

  :ة القولية وجهان عاطفة على اجلاللة ، فيكونون داخلني يف ِعلْم التأويل وعلى هذا جيوز يف اجلمل
  .يعلمون تأويله حال كوهنم قائلني ذلك : أي : أهنا حال : أحدمها 
مَّآ أَفَآَء { : وهذا قول جماهد والربيع وهذا لقوله تعاىل  -هم يقولون : أن تكون خرب مبتدأ مضمر ، أي : والثاين 

ِللْفُقََرآِء الُْمهَاجِرِيَن الَِّذيَن { مث قال ]  ٧: احلشر [ } ي القرىب اهللا على َرُسوِلِه ِمْن أَْهلِ القرى فَِللَِّه َوِللرَُّسولِ وَِلِذ
{ : مث قال ]  ٩: احلشر [ } والذين َتَبوَُّءوا الدار واإلميان { : إىل أن قال ]  ٨: احلشر [ } أُخْرُِجواْ ِمن ِديَارِِهمْ 

يعين هم ]  ١٠: احلشر [ } َيقُولُونَ َربََّنا اغفر لََنا { : وهلذا عطف على ما سبق مث قال } والذين َجآُءوا ِمن َبْعِدِهمْ 
أنه كان يقول يف : وروي عن ابن عباس . قائلني على حال : أي } رَبََّنا اغفر لََن { : مع استحقاقهم الفيء يقولون 

  .أنا ممن يعلم تأويله : أنا من الراسخني يف العلم ، وعن جماهد : هذه اآلية 

: واو االستئناف ، فيكون مستدأ ، ومت الكالم عند قوله » والرَّاِسُخونَ « : أن الواو يف وقله  وذهب األكثرون إىل
خرب املبتدأ ، وهذا قول أَبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ، وعائشةَ ، » َيقُولُونَ « : واجلملة من قوله } َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اهللا { 

ن عباس وبه قال احلسُن ، وأكثر التابعني ، واختاره الكسائي ، والفّراء ، وعروة بن الزبري ، ورواية طاوس عن اب
ال يعلم تأويلَ املتشابه إال اُهللا ، وجيوز أن يكون للقرآن تأويلٌ استأثر اهللا بعلمه مل ُيطِْلع عليه : واألخفش ، وقالوا 

 -، وخروج الدَّجَّالِ ونزول عيسى أحداً من خلقه ، كما استأثر بعلم السَّاعة ، ووقت طلوع الشمس من مغرهبا 
وحنوها ، واخللق متعبدون باملتشابه ، واإلميان به ، ويف احملكم يف اإلميان به والعمل ، ومما ُيَصّدق  -عليه السالم 

ويقول :  حرف أيب ، ويف» . . إنْ تأويلُه إال عنَد اهللا والرَّاِسُخونَ يف الْعِلْمِ َيقُولُونَ آَمنَّا بِِه « : ذلك قراءةُ عبد اهللا 
انتَهى ِعلُْم الرَّاِسِخَني ِفي الِْعلْمِ بتأويل :  -يف هذه اآلية -قال عمر بن عبد العزيز . الراسخون يف العلم آمنا به 

  .آمنا به ، كل من عند ربنا : القرآن إىل أن قالوا 
  :وهذا القول أقيسُ يف العربية وأشبه بظاهر اآلية ، ويدل هلذا القول وجوه 

فَأَمَّا الَِّذيَن يف قُلُوبِهِْم زَْيغٌ فََيتَّبُِعونَ َما َتَشاَبَه ِمْنُه ابتغاء الفتنة وابتغاء َتأْوِيِلِه { : أنه ذم طالب املتشابه بقوله : حدها أ
 {.  

ا الذين آَمُنواْ فَأَمَّ{ ] : يف أول البقرة [ ، وقال } َيقُولُونَ آَمنَّا بِهِ { أنه مدح الراسخني يف العلم بأهنم : الثاين 
فهؤالء الراسخون لو كانوا عاملني بتأويل املتشابه على التفصيل كان ]  ٢٦: البقرة [ } فََيْعلَُمونَ أَنَُّه احلق ِمن رَّبِّهِم 

  .هلم يف اإلميان به مدٌح؛ ألن كل من عرف شَيئاً على سبيل التفصيلِ ، فال بد وأن ُيؤمن به 
ابتداء ، وهو بعيد عن الفصاحة } َيقُولُونَ آَمنَّا بِِه { : معطوفاً لصار قوله » الرَّاِسًخونَ َو« : لو كان قوله : الثالث 

  .ويقولون : وهم يقولون ، أو يقال : ، وكان األوىل أن يُقَالَ 
  :يف تصحيحه وجهان : فإن قيل 

  .قولون آمنا هؤالء العاملون بالتأويل ي: خرب مبتدأ ، والتقديُر » َيقُولُونَ « أن : األول 
  .حاالً من الراسخني » َيقُولُونَ « أن يكون : الثاين 

أن األول مدفوع بأن تفسري كالم اهللا تعاىل مبا ال حيتاج معه إىل اإلضمار أوىل ، والثاين أن ذا احلال هو : فاجلواب 



» اهللا « ال من  حاالً من الراسخَني» آمنا به « : فوجب أن يكون قوله  -وهو الراسخون  -الذي تقدم ذكره 
  .وذلك ترك للظاهر 

معناه أهنم آمنوا مبا عرفوا تفصيله ، ومبا ال يعرفون تفصيله ، ولو كانوا عاملني } كُلٌّ مِّْن ِعنِد َربَِّنا { : قوله : رابعاً 
  .بالتفصيل يف الكل ، مل يبق هلذا الكالمِ فائدة 

تفسري ال يسمع أحداً « : تفسري القرآن على اربعة أوجه : ُنقل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال : وخامسها 
  .» جهلُه ، وتفسري تعرفه العرُب بألسنتها ، وتفسٌري تعرفه العلماء ، وتفسٌري ال يعلمه إال اُهللا تعاىل 

االستواء معلوم ، والكيف « : فقال ]  ٥: طه [ } الرمحن َعلَى العرش استوى { : وسئل مالك بن أنس عن قوله 
  .» هول ، واإلميان به واجب ، والسؤال عنه بدعة جم

  .الثبوت واالستقرار ثبوتاً متمكّناً ، فهو أخص من مطلق الثَّبَاِت : والرسوخ 
  ]الطويل : [ قال الشاعر 

  ِللَْيلَى أَبْت آيَاُتَها أن ُتَغيَّرا... لَقَدْ  َرَسَخْت ِفي الْقَلْبِ ِمنِّي َمَودَّةٌ  - ١٣٢٨
كله ، واجلار بعده خربه ، واجلملة نصب بالقول أيضاً : مبتدأ ، أي » كُلٌّ « يف حمل نصب بالقول ، و »  آَمنَّا بِِه« 
.  

  كل من ربنا حلصل املقصود؟: ولو قال » ِعْندِ « ما الفائدة يف لفظ : فإن قيل 
  .أن اإلميان باملتشابه حيتاج فيه إىل مزيد من التأكيد : فاجلواُب 
  ؟» كُلٌّ « ِذَف املضاف إليه من ِلَم ُح: فإن قيل 
  .ألن داللته على املضاف قوية ، فاألْمُن من اللَّْبسِ بعَد احلذِف حاصلٌ : فاجلواُب 

بقوهلم آمنَّا : آمنا ، قال ابُن عباسٍ وجماهٌد والسُّدِّيُّ : َمْدٌح للذين قالوا } َوَما َيذَّكَّرُ إِالَّ أُْولُواْ األلباب { : قوله 
احملكم  -كلٌّ من عند ربنا  -أي املتشابه  -آمنا به :  راسخنيَ يف العلم ، فرسوخهم يف العلم قوهلم مساهم اهللا

  . -واملتشابه ، وما علمناه ، وما مل نعلم 
لكن الراسخون ِفي { : لقوله تعاىل  -كعبد اهللا بن سالم وأصحابه  -علماء أهل الكتاب : الراسخونَ : وقيل 

: يعين الدارسني علم التوراة ، وسُِئل مالك بن أنس عن الراسخَني يف العلمِ فقال ]  ١٦٢: نساء ال[ } العلم ِمنُْهم 
  .العاملُ العاملُ مبا َعِلم ، املتَّبع له 

التقوى بينه وبني اهللا ، والتواضع بينه وبني اخللق ، والزهد : الراسخ ي العلم من ُوجِدَ يف علمه أربعة أشياٍء : وقيل 
  .لدنيا ، و اجملاهدة بينه وبني نفسه بينه وبني ا

  .ذوو العقول } إِالَّ أُْولُواْ األلباب { يتَّعظ مبا يف القرآن » َوَما يذكَّرُ « 

  ) ٨(َربََّنا لَا تُزِغْ قُلُوَبَنا بَْعَد إِذْ َهَديَْتَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً إِنََّك أَْنَت الَْوهَّاُب 

ربنا ال تزغ قلوبنا وحذف : ، حكى أهنم يقولون » آمنا به « : ا حكى عن الراسخني أهنم يقولون اعلم أنه تعاىل ملَّ
} وََيَتفَكَُّرونَ ِفي َخلْقِ السماوات واألرض َربََّنآ َما َخلَقَْت َهذا َباِطال { : يقولون؛ لداللة األول عليه ، كما يف قوله 

  ] . ١٩١: آل عمران [ 
  .قل يا حممُد : وز أن يكون املعىن وجي: قال القرطيبُّ 



مفعول به ، وقرأ أبو بكر بن » قُلُوَبَنا « العمة على َضمِّ َحْرف املضارعِة ، من أزاغ يزيغ ، و » ال تُزغْ « : قوله 
بالياء من ، وقرأ بعضهم كذلك إال أنه » قُلُوُبَنا « بفتح التاء ، ورفع  -» ال تَزغْ قُلُوُبَنا « : فايد وأبو واقد اجلراح 

حتت ، وعلى القراءتني ، فالقلوب فاعل بالفعل املنهي عنه ، والتذكري وأتأنيث باعتبار تأنيثِ اجلمع وتذكريه ، 
» ال أَرينََّك هُهَنا « ال تزغ قلوبنا فتزيغ ، فهو من باب : أي  -والنهي يف اللفظ للقلوب ، ويف املعىن دعاء هللا تعاىل 

.  
  ]البسيط : [ وقول النابغة 

  .. . . .ال أعرِفَن َرْبَرباً ُحوراً َمَدامُِعَها  - ١٣٢٩
هنا خرجت عن الظرفية؛ لإلضافة إليها » إذْ « ، و » ال ُتزِغْ « منصوب ب » َبْعدَ « ، } َبْعَد إِذْ َهدَْيَتَنا { : قوله 

إىل اجلملة بعدها ، كما  وقد تقدم أن تصرفها قليل ، وإذا خرجت عن الظرفيِة ، فال يتغري حكمها من لزوم إضافتها
َيْوَم الَ { و ]  ١١٩: املائدة [ } هذا َيْوُم َينفَُع { مل يتغري غريها من الظروف يف هذا احلكمِ ، أال ترى إىل قوله 

  . -يف املوضعني» يوُم « قراءة من رفع  -]  ١٩: االنفطار [ } َتْمِلُك 
  ]الطويل : [ وقول اآلخر 

  لكَِراُم قَِليلَُعلَى ِحنيِ ا. ...  - ١٣٣٠
  ]الطويل : [ وقوله 
  .. . .َعلى ِحنيِ َمْن َتلَْبثْ َعلَْيِه ذُُنوبُه  - ١٣٣١
  ]الطويل : [ وقوله 
  .. . . .َعلَى ِحنيِ َعاَتْبُت الَْمِشْيَب َعلَى الصَِّبا  - ١٣٣٢
  ]الطويل : [ وقوله 
  .. أَال لَْيَت أَيَّاَم الصَّفَاء َجدِيُد  - ١٣٣٣

، ومع ذلك هي مضافةٌ للجمل اليت » لَْيت « ذه الظروف عن النصب إىل الرفع واجلر والنصب ب كيف خرجت ه
  .بعدها 
  فصل

ذلك ألن القلب صاحل ألن مييلَ إىل الكفر ، : هذه اآلية تدل على أن الزيغَ واهلداية خلق اهللا تعاىل ، قال أهل السنة 
  .اعية وإرادة أحدثها اهللا تعاىل وميتنع أن مييل إىل أحد اجلانبني ، إال عند حدوث د

الكفر ، فهي اخلذالن ، واإلزاغة ، والصد ، واخلتم ، والرَّْين ، والقسوة والوقر ] داعية [ فإن كانت تلك الداعية 
  .والكنان ، وغريها من األلفاظ الواردة يف القرآن 

داية ، والتسديد ، والتثبيت ، والعصمة وإن كانت تلك الداعيةُ داعيةَ اإلميان ، فهي التوفيق ، واإلرشاد ، واهل
قَلُْب املؤمن َبْيَن أصبعنيِ « : وغريها من األلفاظ الواردة يف القرآن ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

ى اهللا ، واملراُد من هذين األصبعني الداعيتان ، وكان صل» ِمْن أصابعِ الرَّْحَمنِ ، إنْ َشاَء أقامه ، وإن شاء أزاغَُه 
  :عليه وسلم يقول 

َمثَلُ « : ومعناه ما ذكرنا ، وقال صلى اهللا عليه وسلم » اللَُّهمَّ ُمقَلَِّب القلوب واألبصار ثَبِّْت قُلُوبََنا َعلَى دينك « 
  .» الْقلبِ كَرِيَشٍة بأْرضٍ فَالٍَة ُتقلبَُها الرِّياُح ظَهْراً ِلَبطْنٍ 

، ]  ٥: الصف [ } فَلَمَّا زاغوا أََزاغَ اهللا قُلُوبَُهْم { : ن يكون بفعل اهللا؛ لقوله تعاىل الزيغُ ال جيوز أ: وقالت املعتزلةُ 



  .وهذا صريح يف أن ابتداء الزيغ منهم 
أن مذهبهم أن كل ما صح يف قدرة اهللا تعاىل أن يفعل يف حقهم لُطْفاً ، وجب عليه ذلك وجوباً لو تركه : واجلواُب 

  تاجاً ، والشيء الذي يكون كذلك فأي حاجٍة إىل طلبه بالدعاء؟لبطلت إالهيته ، ولصار حم
  ؟} فَلَمَّا زاغوا أَزَاغَ اهللا قُلُوبَُهْم { : فما اجلواب عن قوله : فإن قيل 

ال يبعد أن اهللا تعاىل يُزيغهم ابتداء ، فعند ذلك يزيغون ، مث يترتب على الزيغ إزاغة أخرى سوى األوىل من : قلنا 
  .وال منافاةَ فيه  اهللا تعاىل ،

جعلتنا مهتدين ، وهذا صريٌح أيضاً يف أن حصولَ االهتداءِ يف القلب بتخليق اهللاِ : ، أي } َبْعدَ إِذْ َهدَْيَتَنا { : وقوله 
  .تعاىل 
لك الَعِطيَّة ، حذفت فاؤها ، وكان حق عني املضارع منها كسر العني منه ، إال أن ذ: اِهلَبة } َوَهْب لََنا { : قوله 

: منعه كونُ العني حرفَ َحلْقٍ ، فالكسرة مقدَّرة ، فلذلك اعتبَِرت تلك الكسرةُ املقدرةُ فحذفت هلا الواو وهذا حنو 
  .فعل أمر مبعىن اعتقد ، فيتعدى ملفعولني » َهْب « ، لكون الالم حرف حلقٍ ، ويكون » يسع « و » يضع « 

  ]املتقارب : [ كقوله 
  نِي أمَْرأ هاِلكاَوإالَّ فََهْب...  - ١٣٣٤

  .وحينئذ ال يتصرف 
  .جعلين ، وال يتصرف أيضاً عن املاضي هبذا املعىن : َوَهبين اهللا ِفداك ، أي : ويقال أيضاً 

ظرف ، وهي ألول غاية زمان أو مكان ، أو غريها من » لَُدنْ « ، و » َهْب « متعلق ب » ِمْن لَدُْنَك « : قوله 
، بل قد تكون مبعناها ، وبعضهم يقيدها بظرف املكاِن ، » ِعْند « ليست مرادفة لِ من لدن زيد ، ف: الذوات حنو 

  .وتضاف لصريح الزماِن 
  ]الراجز : [ قال 

  ِمن لَُدِن الظُّْهرِ إلَى الُْعَصيْرِ... تنَتهُِض الرِّْعَدةُ ِفي ظَُهيْرِي  - ١٣٣٥
  .َوِصلَتها؛ ألهنما بتأويل مفرٍد » أنْ « ، وقد ُتضاف إىل وال ُيقْطع عن اإلضافة حبال ، وأكثر ما تضاف إىل املفردات 

  ]الطويل : [ قال 
  قَرَاَبةَ ِذي قُرَْبى َوالَ َحقَّ ُمْسِلمِ... ُوِليَت فَلَْم َتقْطَْع لَُدنْ أنْ َوِليتََنا  - ١٣٣٦

  .لدن واليتك إيانا ، وقد تضاف إىل اجلملة االمسية : أي 
  ]الطويل : [ كقوله 
  إلَى أْنَت ذُو فَْؤدْينِ أبيَض كَالنَّسْرِ... َتذْكُُر ُنْعَماُه لَُدنْ أْنَت َياِفٌع َو - ١٣٣٧

  .وقد ُتَضافُ للفعلية 
  ]الطويل : [ كقوله 
  فَالَ َيُك ِمْنكُمْ ِللِْخالَِف ُجُنوُح... لزْمَنا لَُدنْ َسالَْمُتمُوَنا وِفَاقَكُْم  - ١٣٣٨

  ]الطويل : [ وقال آخُر 
  لَُدنْ َشبَّ حَتَّى َشابَ ُسوُد الذََّواِئبِ... يُع غَواٍن َراقَُهنَّ َوُرقَْنُه َصرِ - ١٣٣٩

جبر النون  -]  ٤٠: النساء [ } ِمْن لَُدْنُه { اإلعراب ، وهي لغة قَْيس ، وهبا قََرأ أبو بكر عن عاصم : وفيها لغتان 



  ]الرجز : [ ، وقوله  -
  ُعَصيْرَِمْن لَُدِن الظُّْهرِ إلَى ال..  - ١٣٤٠

  :غالباً ، قاله ابُن جين ، ومن غري الغالب ما تقدم من قوله » من « وال ختلو من 
  .. لَُدنْ أنت يافع .  - ١٣٤١

أو التمييز والرفع » كان « جاز نصبها ، ورفعها ، فالنصب على خرب  -خاصة » غدوة « وإن وقع بعدها لفظ 
عن اإلضافة ، وقد تقدم أنه ال جيوز ، فمن » لَُدن « ر لزم إفراد التامة ، ولوال هذا التقدي» كَانَ « على إضمار 

  ]الطويل : [ قوله » غدوة « َنْصب 
  لَُدنْ غُْدَوةً حَتَّى دََنْت ِلُغرُوبِ... فََما َزالَ ُمْهرِي َمْزَجَر الْكَلْبِ ِمْنُهُم  - ١٣٤٢

لدن « ، و » عند « ، وامتناع اإلخبار هبا ، خبالف  واللغةُ املشهورةُ بناؤها؛ لشبهها باحلرف يف لزوم استعمالٍ واحٍد
  .» لَُدن « فإهنما ال يلزمان استعماالً واحداً؛ إذ يكون فضلةً ، وُعمدةً ، وغايةً وغري غاية ، خبالف » 

، فإهنا ال تدل على املالصقة « عند » علة بناِئها كوهنا دالة على املالصقة ، وخمتصةً هبا ، خبالف « : وقال بعضهم 
فصار فيها معىن ال يدل عليه الظرف ، بل هو من قبيل ما يدل عليه احلرف ، فكأهنا مضمنة معىن حرف كان من 

حقه أن يوَضع لذلك ، فلم ُيوَضع ، كما قالوا يف اسم اإلشارِة ، واللغتان املذكورتان من اإلعراب والبناء خمتصتان 
مبنية عند مجيع  -فيها  -لواقع آخُرها نونٌ ، وأما بقية لغاهتا فهي املفتوحة الالم ، املضمومة الدال ، ا« لَُدنْ » ب 

بفتح الالم  -ولَْدِن ، ولُدنِ  -بفتح الدال وكسرها  -أشهرها األوىل ، ولَدن ، ولِدن : العرب ، وفيها عشر لغاٍت 
بفتح الالم  -ولُدْ ، ولَْد ،  -بالضم والسكون وفتح النون -ولُْدنَ  -وضمها ، مع سكون الدالِ وكسر النونِ 

بإبدال الدال تاًء ساكنةً ، ومىت أضيفت احملذوفة  -بفتح الالم وضم الدال ولت  -وضمها مع سكون الدالِ ، ولَُد 
  .النون إىل ضمري وجب َردُّ النون 

»  حيتمل أن يكون مبتدأ ، وأن يكون ضمَري الفصل ، وأن يكون تأكيداً السم« أنت » } أَْنَت الوهاب { : قوله 
  .« إنَّ 
  فصل

  .اعلم أن هؤالء املؤمنني سألوا رهبم أال َيْجَعل قلوبَُهم مائلةً إىل العقائد الفاسدة مث أتبعوا ذلك بطلب تنوير قلوهبم 
ِمن { : ؛ ليشمل مجيع أنواع الرمحِة ، وملا ثبت بالربهان القاطع أنه ال رحيَم إال هو أكد ذلك بقوله « رمحة » وقال 
  .بيهاً للعقل على أن املقصود ال حيصل إال منه تن} لَُّدْنَك 
بالنسبة  -حقري  -إهلي هذا الذي طلبته منك هبذا الدعاء بالنسبة إيلّ : كأن العبد يقول } أَْنَت الوهاب { : وقوله 

  .إىل كمال كرمك ، وغاية جوِدك ورمحتك؛ فإنك أنت الوهاب 

  ) ٩(ْيَب ِفيِه إِنَّ اللََّه لَا ُيْخِلُف الِْميَعاَد َربََّنا إِنََّك َجاِمعُ النَّاسِ ِلَيْومٍ لَا َر

« هي مبعىن : جلزاِء يوم ، وقيل : الالم للعلة ، أي » ِلَيْومٍ « و  -بالتنوين والنصب } َجاِمُع الناس { قرأ أبو حامت 
عائد » ِفيِه « ضمري يف ال شك فيه ، فال: ، أي » َيْوم « صفة ل » ال َرْيَب « ، ومل يذكر اجملموع ألجله ، و » يف 

، أو على اجلزاء املدلول عليه باملعىن ، أو على » َجاِمعُ « عليه ، وأْبَعد َمن َجَعلَه عائداً على اجلمع املدلول عليه ب 
  .العَْرض 



طاهبم للباري جيوز أن يكون من متام حكايِة قولِ الراسخني ، فيكون التفاتاً من خ} إِنَّ اهللا الَ ُيْخِلُف امليعاد { : قوله 
تعاىل بضمري اخلطاب إىل اإلتَيان باالسم الظاهر؛ داللةً على تعظيمه ، وجيوز أن يكون مستأنفاً من كالم اهللا تعاىل ، 

  .فال التفاَت حينئٍذ 
  .مصدر ، وياؤه منقلبة عن واو ، النكسار ما قبلها كميقات » امليعاد « و 

  إنك ال ختلف امليعاد؟ -يف تلك اآلية  -َهللا ال خيلف امليعاَد ، وقالوا إن ا:  -يف هذه اآلية  -مل قالوا : فإن قيل 
أن هذه اآليةَ يف مقام اهليبِة ، يعين أن اآلية تقتضي احلشر والنشر؛ لُيْنَتَصف للمظلومني من الظاملني ، : فاجلواُب 

من ربه أن ينعم عليه بفضله ،  فكان ذكره بامسه األعظم أْولَى يف هذا املقامِ ، ويف تلك اآلية مقام طلب العبِد
  ] . ١٩٤: آل عمران [ } إِنَّكَ الَ ُتْخِلُف امليعاد { : ويتجاوز عن سيئاته ، فليَس مقام اهليبِة ، فال جرم قال 

  فصل
ليس الغرض : اعلم أن الراسخني ملا طلبوا من رهبم الصَّْونَ عن الزيغ ، وأن خيصَّهم باهلداية والرمحة ، فكأهنم قالوا 

ن هذا السؤال ما يتعلق مبصاحل الدنيا؛ فإهنا منقضية ، وإمنا الغرض األعظم منه ما يتعلق باألخرة؛ فإنا نعلم أنك م
جامع الناس للجزاء يف يوم القيامة ، ووعدك حق ، فمن زاغ قلبه بقي هناك يف العذاب أَبَد اآلباِد ، ومن وفقَته 

  .أبد اآلباد  وهديَته ورمحَته بقي هناك يف السعادة والكرامة
  فصل

ليس الغرض : اعلم أن الراسخني ملا طلبوا من رهبم الصَّْونَ عن الزيغ ، وأن خيصَّهم باهلداية والرمحة ، فكأهنم قالوا 
من هذا السؤال ما يتعلق مبصاحل الدنيا؛ فإهنا منقضية ، وإمنا الغرض األعظم منه ما يتعلق باآلخرة؛ فإنا نعلم أنك 

يف يوم القيامة ، ووعدك حق ، فمن زاغ قلبه بقي هناك يف العذاب أَبَد اآلباِد ، ومن وفقَته جامع الناس للجزاء 
  .وهديَته ورمحَته بقي هناك يف السعادة والكرامة أبد اآلباد 

  فصل
: ألن الوعيَد داخل حتت لفظ الوعد؛ لقوله تعاىل : على القطع بوعيد الفساق ، قال  -هبذه اآلية  -احتج اجلبائيُّ 

، واملوعد وامليعاد واحد ، ]  ٤٤: األعراف [ } قَْد َوَجْدَنا َما َوَعدََنا رَبَُّنا َحقّاً فََهلْ َوَجدتُّم مَّا َوَعَد َربُّكُْم َحقّاً { 
  .أنه ال ُيْخلف امليعاد  -يف هذه اآليةِ  -وقد أخرب 
فو ، كما هو مشروط بعدم التوبة ال نسلم القول بوعيد الفساق مطلقاً ، بل ذلك مشروط بعدم الع: واجلواب 

باالتفاقِ ، فكما أنكم أثبتم ذلك الشرط بدليل منفصل فكذا حنن أثبتنا شرط عدم العفو بدليل منفصل ، سلمنا أنه 
} فََهلْ َوَجدتُّم مَّا َوَعَد َربُّكُْم َحقّاً { : توعدهم ، ولكن ال نسلم أن الوعيد داخل حتت لفظ الوعد ، ويكون قوله 

  :كقوله 

، ]  ٤٩: الدخان [ } ذُقْ إِنََّك أَنَت العزيز الكرمي { : وقوله ]  ٢١: آل عمران [ } فََبشِّرُْهم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ { 
  .فيكون من باب التهكمِ ، وجيوز أن يكون املراد أهنم كانوا يتوقعون من أوثاهنم أهنا تشفع هلم عند اهللا تعاىل 

وز أن ُيْحَمل هذا على ميعاد األولياء ، دون وعيد األعداء؛ ألن ُخلَْف الوعيد أنه جي -وذكر الواحديُّ يف البسيط 
  ]الطويل : [ كرم عند العرب؛ ألهنم ميدحون بذلك ، قال 

  َوإنْ أْوَعدَ الضَّرَّاَء فَالَْعفُْو مَانِعُه... إذَا َوَعَد السَّرَّاَء أَنْجَز َوْعَدُه  - ١٣٤٣
قال أبو عمرو بن العالء لعمرو بن ُعَبْيد فما تقول يف : العالء وبني عمرو بن ُعَبْيد وروى املناظرة بني أيب عمرو بن 

إنَّ اهللا تعاىل َوَعَد وْعداً وأوعد إيعاداً ، فهو ُمنجز إيعاده كما هو منجز وعده ، : أقول : أصحاب الكبائر؟ فقال 



ان ، ولكن أعجُم القلب؛ إن العرَب تَُعدُّ أعجم اللس: إنك رجل أْعَجُم ، ال أقول : فقال أبو عمرو بن العالء 
  ]الطويل : [ الرجوَع عن الوعد لُؤماً ، وعن اإليعاد كََرًما ، وأنشد 

  لَُمكِْذُب إيَعاِدي َومُْنجُِز َمْوِعِدي... َوإنَِّي إن أوَْعْدُتُه أْو َوَعْدُتُه  - ١٣٤٤
فقد : ال ، فقال له عمرو بن عبيد : ب نفسه؟ فقال يا أبا عمرو ، فهل ُيسَّمى اهللا مكذ: فقال له عمرو بن عبيد 

  .سقطت حجتك 
إنك ِقْست الوعيد على الوعد : وكان أليب عمرو بن العالء أن جييب عن هذا السؤال فيقول « : قال ابن اخلطبيبِ 

قط حق نفسه ، وأنا إمنا ذكرت هذا لبيان الفرق بني البابني؛ وذلك ألن الوعدَ حق عليه ، والوعيد حق له ، ومن أس
  .فقد أتى باجلود والكرم ، ومن أسقط حق غريه ، فذلك هو اللؤم ، فظهر الفرق 

  .لو مل يفعلْ لصار كاذباً ، أو مكذب نفسه : وأما قولك 
أن هذا إمنا يلزم لو كان الوعيُد ثابتاً جزماً من غري شرط ، وعندي أن الوعيد مشروط بعدم العفو فال : فاجلواُب 

  .» خول الكذب يف كالم اهللا تعاىل يلزم من تركه د

  ) ١٠(ُد النَّارِ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْن ُتْغنَِي َعنُْهْم أَمَْوالُُهْم َولَا أَْولَادُُهْم ِمَن اللَِّه شَْيئًا َوأُولَِئَك ُهْم َوقُو

  :قوالن ملا حكى دعاَء املؤمنني وتضرُّعَهم حكى كيفيةَ حال الكافرين ، وشدة عقاهبم ، وفيهم 
أن املراد هبم وفد جنران؛ ألنا روينا يف قصتهم أن أبا حارثة بن علقمة قال ألخيه إين أعلم أنه رسولُ اهللاِ : أحدمها 

حقاً ، ولكين إن أظهرُت ذلك أخذ ملوُك الرومِ مين ما أطَوْنِي من املال ، فبيَّن اهللا تعاىل أن أمواهلم ال تدفع عنهم 
  .عذاَب اهللا 

  .اللفظ عام ، وخصوُص السبب ال مسنع عموَم اللفظ  أن: الثاين 
بالتاء من فوق؛ مراعاةً لتأنيث اجلميع ، وقرأ احلسُن وأبو عبد الرمحن » ُتغْنِي « العامة على } لَن ُتْغنِيَ { : قوله 

العلة ،  ؛ استثقاالً للحركِة على حرف» تُْغنِي « على األصل ، وسكن احلسن ياَء  -بالتذكري  -بالياء من حتت 
  .وذهاباً به َمذَْهَب األلف ، َوبَعضهم خيص هذا بالضرورِة 

  :هذه أربعة أوجه » ِمن « يف } مَِّن اهللا { : قوله 
  .من عذاب اله وجزائه : أي  -جمازاً  -أهنا البتداء الغايةِ : أحدها 
قريش [ } ُهم مِّن ُجوعٍ َوآمََنُهم مِّْن َخْوٍف أَطَْعَم{ : قاله أبو عبيدة ، وجعله كقوله تعاىل » عند « أهنا مبعىن : الثاين 

  .عند جوع ، وعند خوف ، وهذا ضعيف عند النحويني : ، أي ]  ٤: 
  .أهنا مبعىن بدل : الثالث 

لن : ، واملعىن ]  ٣٦: يونس [ } إَنَّ الظن الَ ُيغْنِي ِمَن احلق َشْيئاً { : مثل قوله } مَِّن اهللا { : قوله : قال الزخمشري 
وال ينفع ذا « ] : قوله [ بدل رمحته وطاعته ، وبدل احلق ومنه : تغين عنهم من رمحة اهللا ، أو من طاعته شيئاً ، أي 

بدل طاعتك وما عندك ، ويف معناه قوله تعاىل : ال ينفعه جده وحظه من الدنيا بدالً ، أي : ، أي » اجلد منك اجلد 
، وهذا الذي ذكره من كوهنا مبعىن بدل ]  ٣٧: سبأ [ } ْم باليت ُتقَرُِّبكُْم ِعندََنا زلفى َوَمآ أَمَْوالُكُْم َوالَ أَْوالَدُكُ{ : 

  .مجهور النحاة يَأَباه؛ فإن عامة ما أْوَرَدُه يتأوَّله اجلمهوُر 
  ]الرجز : [ ومنه قوله 
  ُتقَاوَلَْم َتذُْق ِمَن الُْبقُولِ الْفُْس... جاريةٌ لَْم َتأكُلِ الُْمَرقَّقَا  - ١٣٤٥



  ]الكامل : [ وقول اآلخر 
  ظُلْماً ، َوَيكُْتُب لألمريِ أفِيال... أَخذُوا الَْمخَاَض ِمَن الْفصيلِ غُلُبَّةً  - ١٣٤٦

[ } أََرِضيُتْم باحلياة الدنيا ِمَن اآلخرة { : ، وقوله ]  ٦٠: الزخرف [ } لََجَعلَْنا مِنكُْم مَّالَِئكَةً { : وقوله تعاىل 
  ؟]  ٣٨: التوبة 
ال تدفع : مفعوالً به ، مبعىن » َشيْئاً « أهنا تبعيضية ، إال أن هذا الوجه ملا أجازه أبو حّيان مبنياً على إعراب : الرابع 

؛ ألنه لو تأخر لكان يف موضع » َشْيئاً « يف موضع احلال من » من « فعلى هذا جيوز أن يكون : ، وال متنع ، قال 
  .للتبعيض  -إذ ذاك » من « ى احلال ، وتكون النعِت له ، فلما تقدم انتصب عل

ِمْن » التبعيضية تؤوَّلُ بلفظ بعض مضافةً ملا جرَّْته « مَن » وهذا ينبغي أن ال جيوز ألبتة؛ ألن « : قال شهاب الدينِ 
 بعَض: أي : بعض بين متيم ، وأخذت من الدراهم : رأيت رجالً من بين متيم ، معناه : أال ترى أنك إذا قلَت « 

البتداء الغاية ، « ِمْن » إذا جعلنا « َشيْئاً » الدراهم ، وهنا ال ُيَتصَوَُّر ذلك أْصالً ، وإمنا يصح جعله صفة لِ 
كائن أو مستقر من زيد ، وميتنع فيها التبعيض ، واحلال كالصفة يف املعىن ، : عندي درهم من زيد ، أي : كقولك 

، وأبو حّيان تبع أبا البقاِء يف ذلك ، إال أن « َشْيئاً » حاالً من « َن اِهللا ِم» فامتنع أن تكون من للتبعيض مع جعله 
يف  -شيئاً من عذاب اهللا ، فكان ينبغي أن يتبعه : قَدَّر مضافاً وضَّح به قوله ، والتقدير  -أبا البقاء حني قال ذلك 

  .» ُمَصرِّحاً مبا يدفع هذا الذي ذكرته  -هذا الوجهِ 

  .َشيْئاً من اإلغناء : ما منصوب على املفعول به وقد تقدم تأويله وإما على املصدرية ، أي إ» َشْيئاً « و 
  :هذه اجلملة حتتمل وجَهْين } وأولئك ُهْم َوقُوُد النار { : قوله 

  .أن تكون مستأنفةً : أحدمها 
  .حتتمل االبتداء والفصل » هم « و » إنَّ « أن تكون منسوقة على خرب : والثاين 
بفتح الواو ، واحلَسن بَِضمِّها وتقدم حتقيُق ذلك يف البقرة ، وأن املصدرية حمتملة يف املفتوح » َوقُوُد « أ العامة وقر

  .الواو أيضاً ، وحيث كان مصدراً فال بد من تأويله ، فال حاجة إىل إعادته 
  فصل

  .يه األسباُب املؤملة اعلم أن كمال العذاب هو أن يزول عنهم كل ما ُيْنتَفَُع به ، مث جتتمع عل
يفزع إىل املال  -عند اخلطوب  -؛ فإن املرء } لَن تُْغنَِي َعنُْهْم أَْموَالُُهْم َوالَ أَْوالَُدُهم { : األول هو املراد بقوله 

ِة الدنيا ، والولد؛ ألهنما أقرُب األمور اليت يُفَْزع إليها يف َدفْع النوائب ، فبيَّن تعاىل أن صفة ذلك اليوم خماِلفَةٌ لصف
{ : فما عداه بالتعذُّر أْولَى ، ونظريه  -ومها أقرب الطرق  -وإذا تعذَّر عليه االنتفاع يف ذلك اليوم باملالِ والولدِ 

  ] . ٨٩-٨٨: الشعراء [ } َيْوَم الَ َينفَُع مَالٌ َوالَ َبُنونَ إِالَّ َمْن أََتى اهللا بِقَلْبٍ َسلِيمٍ 
وأولئك ُهْم َوقُوُد النار { : فهو املراد بقوله  -وهو اجتماع األسباب املُْؤملِة  -لعذاب وأما الثاين من أسباب كمال ا

  .وهذا هو النهايةُ يف العذابِ؛ فإنه ال عذابَ أعظم من أن تشتَِعل الناُر فيم كاشتعاهلا يف احلطب اليابِسِ } 

  ) ١١(آَياِتَنا فَأََخذَُهُم اللَُّه بِذُُنوبِهِْم وَاللَُّه َشِديُد الِْعقَابِ كَدَأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَذَّبُوا بِ

  :وجهاِن » كََدأب « يف كاف 
وبه بدأ » كَدَأبِ آلِ ِفرَعْون « يف ذلك  -دأهبم : أهنا يف حمل َرفْع؛ خََبراً ِلمبتدأ ُمْضَمر ، تقديره : أحدمها 



  .الزخمشريُّ ، وابُن عطية 
  :ا يف حمل َنْصب ، ويف الناصب هلا تسعةُ أقوالٍ أهن: الثاين 

إنَّ الذين كفروا كُفْراً كدأب آل فرعون ، : ، تقديره » كَفَرُوا « أهنا نَْعٌت ملصدر حمذوف ، والعامل فيه : أحدها 
  .كعادهتم يف الكفر ، وهو رأي الفرَّاِء : أي 

، فلزم الفصلُ بَني أْبعَاضِ العلِة باألجنيبِّ ، وهو ال جيوز  وهذا القول مردود بأنه قد أخرب عن املوصول قبل متام صلته
.  

  .لكن مقدر؛ لداللة هذا امللفوظ به عليه » كَفَرُوا « أنه مصوب ب : الثاين 
بطل النتفاعهم باألموالِ واألوالِد كعادة آل : أي » لَْن ُتغْنَِي « : أن الناصَب مقدَّر ، مدلول عليه بقوله : الثالث 
من العذاب  -إنكم قد عرفتم ما حلَّ بآل فرعون وَمْن قبلَهم من املكذبني بالرسل : واملعىن . يف ذلك فرعونَ 

  .مل ينفعهم مال وال ولد  -املعجل الذي عنده 
إنك لتظلم الناس : ُتوقَد الناُر هبم كما توقد بآل فرعون ، كما تقول : ، أي » َوقُوُد « أنه منصوب بلفظ : الرابع 

األظهر فيه  -على القراءة املشهورة  -كظلم أبيك ، قاله الزخمشريُّ ، وفيه نظر؛ ألن الوقود : ك ، تريد كدأبِ أبي
إنه مصدر على قراءة احلَسن َصحَّ ، ويكون معىن : أنه اسم ِلما يوقد به ، وإذا كان امساً فال َعَمل له ، فإن قيل 

َوأُولَِئَك ُهم َوقُوُد كَدَأْبِ « : وتقدير اآلية  -اء يف الشيء وهو اللُّْبثُ والدوام ، وطول البق -الدؤوب : الدأب 
  .» آل ِفْرَعونَ 

  ] .دؤوهبم يف النار كدأب آل فرعون : أي [ 
لن تغين عنهم مثل ما مل ُتغنِ عن أولئك ، ذكره الزخمشري ، : أي » لَْن تُْغنِي « أنه منصوب بنفس : اخلامس 

« : قال } وأولئك ُهْم َوقُوُد النار { : اليت هي قوله  -ني العامل ومعموله باجلملة وضعَّفه أبو حيَّان بلزوم الفصل ب
« إنَّ » أو على اجلملة املؤكَّدة ب « إنَّ » على أي التقديرين اللَّذَْينِ قدرنامها فيهما من أن تكون معطوفة على خرب 

  .»  جاَز ما قال الزخمشريُّ -وهو بعيد  -فإن جعلتها اعتراضيةً : قال 
توقَد هبم كعادة آل فرعون : ، تقديره » الَوقُود « أن يكون العامل فيها فعالً مقدَّراً ، مدلوالً عليه بلفظ : السادس 

  .، ويكون التشبيه يف نفس االحتراق ، قاله ابُن عطية 
  .أن العامل يَُعذَُّبونَ كعادِة آل فرعونَ ، يدل عليه سياق الكالم : السابع 
لكفار مكة وغريهم من معاصِرِي  -على هذا  -» كَذَُّبوا « ، والضمري يف } كَذَُّبواْ بِآَياِتَنا { منصوب  أنه: الثامن 

  .كذبوا تكذيباً كعادة آل فرعونَ يف ذلك التكذيب : أي  -رسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أْخذاً كأخذه آل فرعون ، واملصدر تارةً يضاف  فأخذهم اهللا: ، أي } فَأََخذَُهُم اهللا { : أن العامل فيه قوله : التاسع 
} ُيِحبُّوَنُهْم كَُحبِّ اهللا { : كَدَأبِ اهللا يف آل فرعون ، ونظريه قوله تعاىل : إىل الفاعل ، وتارةً إىل املفعول ، واملعىن 

سنيت : واملعىن ]  ٧٧: اإلسراء [ } ُسنَّةَ َمن قَْد أَْرَسلَْنا قَْبلََك { : كَُحبِّهم هللا ، وقال : أي ]  ١٦٥: البقرة [ 
فيمن أرسلنا قبلك ، وهذا مردود؛ فإن ما بعد الفاء العاطفة ال يعمل فيما قبلها ، ال جيوز قمت زيداً فضربت وأما 

  .زيداً فاضرب ، فقد تقدم الكالم عليه يف البقرة 
عطف ، فعلى هذا جيوز هذا أهنم جييزون تقدمي املعمول على حرف ال -عن الكوفيني  -وقد حكى بعُض النحاةِ 

، » خَاِلُدونَ « أو ب » لَْن ُتغْنَِي « وجيوز أن ينتصب حملُّ الكاف ب : القول ، ويف كالم الزخمشريِّ سهو؛ فإنه قال 
  ] .مل ُتغنِ عنهم مثل ما مل تغن عن أولئك ، أو هم فيها خالدون كما ُيَخلَُّدون : أي [ 



« أراد : ، ويبعد أن يقال } وأولئك ُهْم َوقُوُد النار { ، إمنا نظم اآلية } ونَ َخاِلُد{ وليس يف لفظ اآلية الكرمية 
  .ُمقَدَّراً ، يدل عليه السياق ، اللهم إال إن فسرنا الدأبَ باللُّْبث والدوام وطول البقاء » َخاِلُدون 

: والعادة املضافة إىل الكفار ، كأنه قيل حيتمل أن تكون اآلية جامعة للعادة املضافة إىل اهللا تعاىل ، « : وقال القفَّالُ 
إن عادة هؤالء الكفار يف إيذاء حممد صلى اهللا عليه وسلم كعادة من قبلهم يف إيذاء ُرُسلِهِم وعادتنا أيضاً يف إهالك 

نصر النيب صلى اهللا  -على مجيع التقديراتِ  -الكفارِ ، كحعادتنا يف إهالك أولئك الكفار املتقدمني ، واملقصود 
  .» عليه وسلم على إيذاء الكفار ، وبشارته بأن اهللا سينتقم منهم 

 ٤٧: يوسف [ } َتْزَرُعونَ سَْبُع ِسنَِني َدأَباً { واظب ، والزم ، ومنه : دأب ، َيْدأُب ، اي : العادة ، يقال : الدأب 
  .مداومة : ، أي ] 

  ]الطويل : [ وقال امرؤ القيس 
  لُْحوَْيرِِث قَْبلَهَاكََدأبَك ِمْن أمِّ ا -...  ١٣٤٧

  ]الطويل : [ وقال زُهري ... َوَجاَرِتَها أمِّ الرََّبابِ بَِماَسلِ 
  إلَى اللَّْيلِ إالَّ أنْ ُيعَرِّجَنِي ِطفْلُ... ألرَْتِحلَّن بِالْفَْجرِ ثُمَّ ألْدأَبنّْ  - ١٣٤٨

اجتهج : ه َيْدأب فيه ، فهو دائب ، أي صار فالن يومه كل: االجتهاد والتعب ، يقال : الدأب « : وقال الواحديُّ 
الدأب عبارة عن احلال والشأن واألمر والعادة؛ الشتمال العمل ] يصري [ يف َسيْرِه ، هذا أصله يف اللغة ، مث 

  .» واجلهد على هذا كله 
ان من شأنه مصدر دأب يف العمل إذا كََدح فيه ، فُوِضع َمْوِضَع ما عليه اإلنس« : وكذا قال الزخمشريُّ ، قال 

  .» وحاله 
ومها لغتان يف املصدر كالضأن والضأَن وكاملَْعز واملََعز وقرأ حفص  -بفتح اهلمزة وسكوهنا  -دأَب ، ودأْب : ويقال 

  .بالفتح } َسْبعُ ِسنَِني دَأَباً { : 
  .والنََّهر ، والشَّأْم والشَّأَم والعرب تثقل ما كان ثانيه من حروف احللق كالنَّْعل والنََّعل ، والنَّْهر « : قال الفرَّاء 

  ]البسيط : [ وأنشد 
  وَاْنسَاَح غَْربِيُُّهْم َحتَّى َهوى الشَّأَمَا... قَْد َساَر َشْرِقيُُّهْم حَتَّى أتَْوا سََبأ  - ١٣٤٩

على االبتداء ، واخلرب ، وأن يكونَ مرفوعاً } آلِ ِفْرَعْونَ { جيوز أن َيكُونَ جمروراً نسقاً على } والذين ِمن قَْبِلهِْم { 
، وهذان االحتماالن جائزان مطلقاً ، وخص أبو البقاء جواز الرفع بكون } كَذَّبُواْ بِآيَاِت اهللا {  -بعد ذلك  -قوله 

والذين { جيوز يف  -على كوهنا مرفوعة احملل؛ خرباً ملبتدأ مضمر : أي  -فعلى هذا » : الكاِف يف حمل رفع ، فقال 
  .« خربه » كَذَّبُوا « مبتدأ ، و  }ِمن قَْبِلهِْم 

إنه مبتدأ ، فإن مل يكن مبتدأ فقد : إن قيل » الَِّذيَن « قد تقدم أنه جيوز أن يكون خَرباً عن } كَذَّبُواْ بِآيَاِتَنا { : قوله 
و جواُب سؤال كذبوا بآياِتنا ، فه: ما فعلوا ، وما فعل هبم؟ فقيل : تقدم أيضاً أنه يكون تفسرياً للدأب ، كأنه قيل 

  .وهو اسم ظاهر } مَِّن اهللا { التفات؛ ألن قبله } بِآيَاِتَنا { : مقدر ، وأن يكون حاالً ، ويف قوله 
أخذهم بسبب ما اجترحوا ، : َيجوز أن تكون سببيةً ، أي » بِذُنُوبِهِمْ « املعجزات ، والباء يف : واملراد باآليات 

التِّلْو والتابع ، وُسمَِّيت  -الذنوب ، غري تائبني منها والذنب يف األصل وأن تكون للحالِ ، أي أخذهم متلبسني ب
الدَّلْو؛ ألهنا تتلو احلبلَ يف اجلذبِ ، وأصل ذلك من : يتبع عقاُبها فاعلمه والذَُّنوب : اجلرميةُ ذَْنباً؛ ألهنا يتلو ، أي 
تبعه ، واستعمل يف األخذ؛ ألن َمْن بَني يده : أي  ذنبه يذنبه ذنباً ،: يتلوه ، يقال : ذََنب احليوان؛ ألن يذنبه أي 



[ } َسرِيُع احلساب { : كقوله } َشِديُد العقاب { قوله . العقاب كاملأخوذ املأسور الذي ال يَقْدر على التخلُّص 
  .شديٌد ِعقَابه وقد تقدم حتقيقه : ، أي ]  ٢٠٢: البقرة 

  ) ١٢(ُرونَ إِلَى جََهنََّم وَبِئَْس الِْمَهاُد قُلْ ِللَِّذيَن كَفَرُوا َسُتْغلَُبونَ وَُتْحَش

: قل لزيد : والباقون باخلطاب ، ومها واضحان كقولك  -بالغيبة  -» ُيْحَشُرونَ « و » َسُيغلُبونَ « : قرأ األخوان 
  ] . ٨٣: البقرة [ } الَ َتْعُبُدونَ إِالَّ اهللا { : يقوم وقد تقدم حنو من هذا يف قوله : قم؛ على احلكاية ، وقل لزيد 

إذ ذاك ليست حمكية  -الظاهر أنَّ الضمَري للذين كفروا ، وتكون اجلملة « :  -يف قراءة الغيبة -: وقال أبو حّيان 
: سيغلبون وإخباري أهنم سيقع عليهم الَغلَبةُ ، كما قال : قل هلم قويل : بل حمكية بقول آَخَر ، التقدير « قل » ب 
فبالتاء أخربهم مبعىن ما أخرب به من أهنم سُيْغلَبون ، وبالياء « وا إن يَْنَتُهوا ُيْغفَْر لَُهْم َما قَْد سلف قُلْ ِللَِّذيَن كَفَُر» 

  .» أخربهم باللفظ الذي أخرب به أهنم سُيْغلَُبون 
أيُّ : قلت  فإن: وهذا الذي قاله سبقه إليه الزخمشريُّ ، فأخذه منه ، ولكن عبارة الزخمشريِّ أوضُح ، قال رمحه اهللا 

  من حيث املعىن؟ -فَْرقٍ بني القراءتني 
األمر بأن خيربهم مبا سيجري عليهم من الغلبة واحلَْشر إىل جهنََّم ، فهو  -أي من فوق  -قلت معىن القراءة بالتاء 

 القراءة سُتْغلَُبون وُتْحَشرون ، فهو كائن من نفس املتوعَّد به ، وهو الذي يدل عليه اللفظ ومعىن: إخبار مبعىن 
« : أدِّ إليهم هذا القول الذي هو قويل لك : بالياء األمر بأن حيكي هلم ما أْخبَِر به من وعيدهم بلفظه ، كأنه قال 

  .» سُيْغلَبون وُيْحَشرون 
يهود ، لكفار قريش ، ويَُراد بالذين كفروا ال» َسُيْغلَُبونَ وَُيْحَشُرونَ « وجوَّز الفرَّاُء وثعلُب أن يكون الضمري يف 

  .وهذا إمنا يتجه على قراءة الغيبة فقط . سُتْغلَُب قريش : قل لليهود : واملعىن 
قُل ِللَِّذيَن كفروا إِن َينَتهُواْ { : إمجاعهم على الياء يف قوله  -أي من حتت  -ويقوِّي القراءة بالياء « : قال َمكيٌّ 

والتاء يعين من فوق أَحبُّ إيلَّ ، إلمجاع احلََرميَّنيِ وعاصم وغريهم على ، ]  ٣٨: األنفال [ } ُيَغفَْر لَُهْم مَّا قَْد َسلََف 
  .» ذلك 

إمجاعُهم على ]  ٣٨: األنفال [ } قُل ِللَِّذيَن كفروا إِن يَنَتُهواْ { : ومِثْل إمجاعهم على قوله : قال شهاُب الدينِ 
: اجلاثية [ } قُل لِّلَِّذيَن آَمُنواْ َيغِْفُرواْ لِلَِّذيَن الَ َيْرُجونَ { : وله ، وق]  ٣٠: النور [ } قُلْ لِّلُْمْؤِمنَِني َيُغضُّواْ { قوله 
 -يف هذا املعىن  -َمن قرأ بالتاِء جعل اليهود واملشركني داِخلَني يف اخلطاب ، مث جيوز « : ، وقال الفّراء ]  ١٤

  .» نك قائم إنه قائم ، وإ: قل لعبد اهللا : التاء والياء ، كما تقول يف الكالم 
، وَمن قرأ بالياء فإنه ذهب إىل خماطبة } قُل ِللَِّذيَن كفروا إِن َينَتهُواْ ُيَغفَرْ لَُهْم مَّا قَْد َسلََف { : ويف حرف عبد اهللا 

قل يا حممد لليهود سُيْغلَب املشركون ، وُيْحَشُرونَ ، فليس : اليهود ، وأنَّ الَغلََبةَ تقع على املشركني ، كأنه قيل 
  .جيوز يف هذا املعىن إالَّ الياُء ألن املشركني غيب 

  فصل يف سبب النزول
  :يف سبب نزول اآلية أوجه 

ملا أصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه :  -ورواه سعيُد بُن ُجَبْير ، وعكرمةُ عن ابن عباس -قال ابن إسحاق : األول 
يا معشَر اليهود احذروا من اهللا : بين قينقاع ، وقال  وسلم قريشاً ببدر ، ورجع إىل املدينة ، مجع اليهوَد يف سوق

مثل ما نزل بقريش يوم بدر ، فأسلموا قبل أن َيْنزِل بكم ما نزل هبم ، فقد عرفتم أين نَبِيٌّ ُمْرَسل ، جتدون ذلك يف 



أَصْبَت منهم فُْرَصةٌ ، وإنا ف -ال ِعلْم هلم باحلرب  -يا حممد ، ال َيغُرَّنَّكَ أنك لقيت قوماً أغماراً : كتابكم ، فقالوا 
» َسُتْغلَُبونَ « ، يعين اليهود } قُل لِلَِّذيَن كفروا { { : لو قاتلناك لعرفَْت أنَّا حنن الناس ، فأنزل اهللا تعاىل  -واهللا  -

  .الفراش : أي » إلَى َجَهنَّم َوبِئَْس الِْمهَاُد « ِفي اآلخرة » وَُتْحَشُرونَ « ُتْهَزُمونَ ، 

: قالوا  -ملا شاَهُدوا هزمية املشركني يوَم بدر  -إن يهود أهل املدينة :  -أيضاً  -قال الكليبُّ عن ابن عباس : الثاين 
 واهللا إن هذا هلو النيبُّ األميُّ الذي َبشََّرَنا به موسى ، ويف التوراة نعته ، وأنه ال ُيَردُّ عليه رأيه ، وأرادوا اتباعه ، مث

جلوا حىت ننظر إىل وقعة له أخرى ، فلما كان يوم أحد ، وُنِكَب أصحاُب النيبِّ صلى اهللا ال تع: قال بعضهم لبعض 
ليس هو ذلك ، فَغلََب عليهُم الشقاُء فلم ُيْسِلموا ، وقد كان بينهم وبني أصحابِ : عليه وسلم َشكُّوا ، وقالوا 

إىل  -طلق كعُب بن األشرف يف ستني راكباً رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهٌد إىل مدة فنقضوا ذلك العهَد ، وان
  .مكة يستنفرهم ، فأمجعوا أمرهم على قتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا هذه اآلية 

  .أن هذه اآلية واردة يف مجيع الكفار : الثالث 
  فصل يف تكليف ما ال يطاق

ألن اهللا تعاىل أخرب عن الكفارِ بأهنم ُيْحَشرونَ إىل : تكليف ما ال يطاق هبذه اآلية ، قالوا ] جواز [ استدلوا على 
جهنم ، فلو آمنوا النقلب هذا اخلرب كَذِباً ، وذلك حمال ، فكأنَّ اإلميان منهم حمال ، وقد أِمروا به ، فيكون تكليفاً 

  .باحملال 
كان هذا إخباراً عن الغيب ، فهو إخبار عن أمر حيصل يف املستقبل ، وقد وقع خمربه على موافقته ، ف} َسُتْغلَُبونَ { 

  ] . ٤٩: آل عمران [ } َوأُنَبِّئُكُْم بَِما َتأْكُلُونَ َوَما َتدَِّخُرونَ ِفي ُبُيوِتكُمْ {  -يف حق عيسى  -ُمْعجز ، ونظريه 
املخصوص بالذم حمذوٌف ، أي بئس املهاد جهنُم ، واحلذف للمخصوص يدل على صحة } بِئَْس املهاد { : قوله 
  .سيبويه من أنه مبتدأ  مذهب

مبتدأ حمذوف اخلرب ، أو بالعكس ، مال حف ثانياً؛ لإلجحاف  -كما قال غريه  -واجلملة قبله خربه ، ولو كان 
  .حبذف سائر اجلملة 

: أي ]  ١٦٥: األعراف [ } بَِعذَابٍ بَِئيسٍ { : مأخوذ من البأساء ، وهو الشر والشدة ، قال تعاىل » بئس « و 
  .شديد 

مْ َرأْيَ الَْعْينِ وَاللَُّه ُيؤَيُِّد بَِنْصرِهِ كَانَ لَكُْم آَيةٌ ِفي ِفئََتْينِ الْتَقََتا ِفئَةٌ ُتقَاِتلُ ِفي سَبِيلِ اللَِّه َوأُْخَرى كَاِفَرةٌ َيَرْونَُهْم ِمثْلَْيهِ قَْد
  ) ١٣(َمْن َيَشاُء إِنَّ ِفي ذَِلَك لَِعبَْرةً ِلأُوِلي الْأَْبصَارِ 

ومل يُؤنث الفعلُ؛ ألن تأنيث اآلية جمازيٌّ ، وألهنا مبعىن » كان « اسم » آَيةٌ « جواب قسم حمذوٍف ، و » انَ قَْد كَ« 
  .الدليل والربهان 

  ]املتقارب : [ فهذا كقول امرئِ القيسِ 
  كَُخُرعُوَبِة الَْباَنةِ الُْمْنفَطِْر... َبَرْهَرَهةٌ ، ُرؤَدةٌ ، َرْخَصةٌ  - ١٣٥٠

  .» الناعمة : املمتِلئَة املُتََرْجرَِجة ، والرُّؤَدة ، والرادة : الَبَرْهَرَهةُ « :  قال األصمعي
البان املنفطر ، : املنفطرة؛ ألنه َردٌّ على القضيب ، فكأنه قال : الُْمْنفَِطر ، ومل يقل : وإمنا قال : قال أبو عمرو 

  .ألني ما يكون الذي ينفطر بالورق ، وهو : القضيب ، واملنفطر : واخلرعوبة 



فإن الفصلَ مسوغ » لَكُم « أوَّل البانةَ مبعىن القضيب ، فلذلك ذكر املنفطر ، ولوجود الفصل ب : قال أبو حّيان 
  ]البسيط : [ لذلك مع كون التأنيث حقيقيا ، كقوله 

  َمْغرُوُربَْعِدي َوبَْعَدِك ِفي الدُّْنيا لَ... إنَّ اْمَرأ غَرَُّه ِمنكُنَّ وَاِحَدةٌ  - ١٣٥١
  .قد كان لكم بيانُ َهذه اآليِة : حممول على املعىن ، واملعىن : وقال بعضهم 

  :َوجَهاِن » كان « ويف خرب 
  .» آَيةٌ « يف حمل رفع َنْعتاً لِ » ِفي ِفئََتْينِ « و » لَكُم « أنه : أحدمها 
  :وجهاِن » لَكُمْ « ويف » ِفي ِفئََتْينِ « أنه : والثاين 
  .صفة آلية ، فلمَّا تقدَّم ُنِصَب حَاالً  -يف األصل  -؛ ألنه » آية « ه متعلق مبحذوف على أنه حال من أن: أحدمها 

ذكره أبو البقاء ، وهذا عند َمْن َيَرى أهنا تعمل يف الظرف وحرف اجلر ولكن يف » كان « أنه متعلق ب : الثاين 
حكم املبتدأ ، فال جيوز ، أن يكوَنا امساً هلا إال ما » كان « م اسم اخلََبَر إْشكالٌ ، وهو أن حك» ِفي ِفئََتْينِ « َجْعل 

مبتدأ ، وما بعدها خرباً مل جيز؛ إذْ ال ُمسَوِّغَ لربتداء هبذه النكرة ، خبالف » آية « جاز االبتداء به ، وهنا لو جعلت 
  .اخلربِ حرَف َجرٍّ  اخلَرب ، فإنَّه جائز لوجود املسوِّغ ، وهو تقدُُّم» لَكُم « ما إذا َجَعلْتَ 

فئتني ملتقيتني ، يعين بالفئتني املسلمني واملشركني يوم َبدر : ، أي » ِفئََتْينِ « يف حمل جر ، صفة ل } التقتا { : قوله 
.  

  :وفيها أوُجه » ِفئَةٌ « العامة على رفع } ِفئَةٌ ُتقَاِتلُ { : قوله 
» ِفئََتْينِ « ، وعلى هذا فال بد من ضمري حمذوف يعود على » قََتا الَْت« أن تَْرَتِفَع على البدل من فاعل : أحدها 

املتقدمتني يف الذكر؛ ليسوغ الوصف باجلملة؛ إذ لو مل يقدَّر ذلك ملا َصحَّ؛ خللو اجلملة الوصفية من ضمري ، 
  .يف فئتني التقت فئةٌ منهما مؤمنة ، وفئة أخرى كافرة : والتقدير 

إحدامها فئةٌ تقاتل ، فقطع الكالم عن أوله ، وِمثْلُه ما أنشده : ابتداء ُمْضَمرٍ ، تقديره أن يرتفع على خرب : الثاين 
  ]الطويل : [ الفّراء على ذلك 

ِصْنفَْينِ َشاِمٌت  - ١٣٥٢   َوآَخُر ُمثنٍ بالذي كُْنُت أصْنَُع... إذَا ِمتُّ كَانَ النَّاسُ 

  ]البسيط : [ اآلخر  أي أحدمها شامت ، وآخر ُمثنٍ ، ومثله يف القطع قول
  َوغُوِدَر الَبقْلُ َملْوِيٌّ َوَمْحُصوُد... َحتَّى إذَا َما اْستَقَلَّ النَّْجُم ِفي غَلَسٍ  - ١٣٥٣

  .بعضه َملْويٌّ ، وبَْعُضه َمْحُصود : أي 
ة األخر إذا قدرت يف األوىل إحدامها مبتدأ كان القياس أن يكون واألخرى أي الفئ: فإن قلَت : قال أبو البقاء 

  .كافرة 
ملَّا ُعِلم أن التفريَق هنا لنفس الشيء املقدم ذكره كان التعريُف والتنكُري واحداً ، ومثل اآلية الكرمية يف هذا : قيل 

  .شامت ، وآخر ُمثْنٍ ، فجاء به نكرة دون ال : السؤال وجوابه البيت املتقدِّم 
منهم شامت ، : منهما فئةٌ تقاتل ، وكذا يف البيت ، أي : قديره أن يرتفع على االبتداء ، وخربه ُمْضَمر ، ت: الثالث 

  .ومنهم مثنٍ 
  ]الطويل : [ ومثله قول النابغِة 

  ِلستَّةِ أْعَوامٍ ، َوذَا الَْعاُم سَابُِع... َتوهَّْمُت آَياٍت هلَا فََعَرفُْتَها  - ١٣٥٤
  حَْوضِ أثْلَُم َخاشُِعُنؤٌي كجذمِ الْ... َرَماٌد كَكُْحلِ الَْعْين ألياً أبِيُنُه 



من تقدير مبتدأ ،  -كما تقدم  -رماٌد ، ومنهن ُنؤٌي وحيتمل البيت أن يكون  -أي من اآليات  -منهنَّ : تقديره 
  .ورماد خربه ، كما تقدم يف نظريه 

هذا البدل بدالً تفصيلياً كقول ، وُيسَمَّى « باجلر على البدل من ِفئََتْينِ } ِفئَةٌ ُتقَاِتلُ { : وقرأ احلسُن وجماهٌد وُحمَيٌد 
  ]الطويل : [ كُثَيِّر َعزَّةَ 
  َورِْجلٍ رََمى ِفْيَها الزََّمانُ فََشلَِّت... َوكُْنُت كَِذي رِْجلَْين رِْجلٍ َصِحيَحٍة  - ١٣٥٥

  .فئٍة منهما : هو بدل بعض من كل ، وإذا كان كذلك فال بد من ضمري يعود على املبدل منه ، تقديره 
  :بالنصب ، وفيه أربعة أوجٍه « ِفئَةٌ » ن السََّمْيفَع ، وابن أيب َعْبلَة وقرأ اب
  .النصب بإضمار أعين : أحدها 
: النصب على املَْدح ، وحترير هذا القول أن يقال على املدح يف األول وعلى الذم يف الثاين ، كأنه قيل : والثاين 

  . أمدح فئةٌ تقاتل يف سبيل اهللا ، وأذمُّ أخرى كافرةً
  .أن ينتصب على االختصاص ، جوََّزه الزخمشريُّ : والثالث 

  .« وليس جبيد؛ ألن املنصوَب ال يكون نكرةٌ وال ُمْبَهماً » : قال أبو حّيان 
ال ُنوَرثُ  -َمَعاِشَر األنبياءِ  -َنْحنُ » : ال يعين الزخمشريُّ االختصاصَ املبوََّب له يف النحو حنو : قال شهاُب الدينِ 

  .إمنا على النصب بإضمار فعلٍ الئقٍ ، وأهل البيان ُيَسمُّونَ هذا النحَو اختصاصاً  ،« 
» التقتا مؤمنةً وكافرةً ، فعلى هذا يكون : ، كأنه قيل « الَْتقََتا » على احلال من فاعل « ِفئَةٌ » أن ينتصب : الرابع 

زيد رجالً صاحلاً ، ومثله يف باب : وهذا كقوهلم  توطئةً للحال؛ ألن املقصود ذكر َوْصفَْيهما ،« أخرى » و « فئة 
صفة « أخَْرى » } وأخرى كَاِفَرةٌ { : قوله . ، وحنوه ]  ٨١: األعراف [ } َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم مُّْسرِفُونَ {  -اإلخبار 

تني املذكورتني بالرفع واجلر على حسب القراء« كافرة » وِفئَةٌ أخَْرى كَاِفَرةٌ وقرئت : ملوصوف حمذوف ، تقديره 
  .، وهذه منسوقة عليها « ِفئَةٌ ُتقَاِتلُ » يف 

بالنصب عطفاً على األوىل ، ويف عبارة « وأْخَرى كَافَِرةٌ » أن يقرأ  -بالنصب  -« ِفئَةٌ » وكان من حق من قرأ 
فئتني « ر على البدل من باجل» وأخرى كافرةٍ » « ِفئٍَة تقاتلُ « وقرئ » : الزَّخمشريِّ ما يوهم القراءة به؛ فإنه قال 

أي يف مجيع ما تقدم وهو فئةً تقاتلُ أخرى « بالنصب » و : فظاهر قوله « ، والنصب على االختصاص أو احلال » 
واألخرى بالتعريف أعين حال رفع فئة تقاتل على خرب ابتداء : كافرةً وقد تقدم سؤال أيب البقاء ، وهو لو مل يقل 

  .واب عنه مضمر تقديره إحدامها ، واجل

؛ إلسناد الفعل إىل ضمري املؤنث ، ومىت أْسنِد إىل ضمري املؤنث وجب تأنيثه ، « بالتأنيث  -» تُقَاِتلُ « والعامة على 
  .سواء كان التأنيث حقيقةً أو جمازاً ، حنو الشمس طلعت ، وعليه مجهور الناس 

  .الشمُس طلع : وخالف ابُن كَْيسان ، فأجاز 
  ]املتقارب : [ عر مستشهداً بقول الشا

  َوال أْرَض أبْقَلَ إْبقَالَِهَا... فَالَ ُمْزَنةٌ َوَدقَْت َوْدقََها  - ١٣٥٦
  .أبقلت ، وغريه خيصه بالضرورة : ومل يقل  -وهو مسند لضمري األرض  -أبقل : حيث قال 

  .وال أرَض أبقلتِ أْبقَالَها : إذ كان ميكن أن َينقلَ حركةَ اهلمزِة على تاء التأنيِث الساكنِة ، فيقول : وقالوا 
وقد َردُّوا عليه بأن الضرورة ليس معناها ذلك ، ولئن سلمنا ذلك فال ُنَسلِّم أن هذا الشاعَر كان ممن لغته النقل ، 

  .ألن النقل ليس لغةَ كلِّ العربِ 



: ْيَسانَ ، وُمقوَِّيةٌ له ، قالوا وهي ُمَخرَّجةٌ على مذهب ابنِ كَ -بالياء من حتت  -« ُيقَاِتلُ » : وقرأ جماهٌد ومقاتل 
  .يف معىن القوم والناس ، فلذلك عاد الضمري عليها مذكراً « ِفئَةٌ » والذي حسن ذلك كونُ 

باخلطاب والباقون من « َتَرْونَُهْم » : من السبعة ، ويعقوب ، وسهل  -وحده  -، قرأ نافع « َيَروَْنُهْم » : قوله 
  .السبعة بالغيبة 

  :نافع ففيها مثانية أوجٍه  فأما قراءة
واجملرور يف « َتَروَْنُهْم » للمؤمنني ، والضمري املنصوب يف « َترَْوَنُهْم » واملرفوع يف « لَكُْم » أن الضمَري يف : أحدها 

م يف آية يف فئتني بأن رأيتم الكفاَر مثلي أنفسه -أيها املؤمنون  -قد كان لكم : للكافرين ، واملعىن « ِمثْلَْيهِْم » 
العدد ، وهو أبلغ يف القدرة؛ حيث رأى املؤمنون الكافرين مثلي َعَدِد الكافرين ، ومع ذلك انتصروا عليهم 

: البقرة [ } كَم مِّن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلََبْت ِفئٍَة كَِثَريةً بِإِذِْن اهللا { : وغلبوهم ، وأوقعوا هبم األفاعيلَ ، وحنوه قوله تعاىل 
٢٤٩ . [  

َوإِذْ يُرِيكُُموُهْم إِِذ التقيتم يف أَْعُينِكُمْ { :  -]  ٤٤: اآلية [ يف األنفال  -ضهم هذا التأويلَ؛ لقوله تعاىل واستبعد بع
قلَّل املشركني يف أعني املؤمنني؛ لئال َيْجُبنُوا  -تعاىل  -، فالقصة واحدة ، وهناك تدل اآلية على أن اهللا } قَِليالً 

وميكن أن جياب باختالف احلالني؛ . يكون قد كثرهم يف أعينهم  -املذكور ههنا  -عنهم ، وعلى هذا التأويل 
مثلي عددهم؛ ليمتحنهم ويبتليهم ، مث قلَّلهم يف أعينهم؛ ليقدموا عليهم ، ] إياهم [ وذلك أنه يف وقٍت أراهم 

  :فاآليتان باعتبارين ، ومثله قوله تعاىل 

: احلجر [ } فََوَربِّكَ لََنْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني { : ، وقوله ]  ٣٩: الرمحن [ } إِنٌس َوالَ َجآنٌّ فََيْوَمِئٍذ الَّ ُيسْأَلُ َعن ذَنبِِه { 
 ٣٥: املرسالت [ } هذا َيْوُم الَ َينِطقُونَ { : مع قوله ]  ٤٢: النساء [ } َوالَ َيكُْتُمونَ اهللا َحِديثاً { : وقوله ]  ٩٢
. [  

ال [ قد هّون علّي ، : إين ألرى كثريكم قليالً ، أي  -يف الكالم  -التهوين ، كقولك : ل املراد بالتقلي: قال الفّراء 
  ] .أين أرى الثالثة اثنني 

أيضاً  -للكافرين » َترَْوَنُهمْ « والضمري املنصوب يف  -أيضاً  -للمؤمنني » َترَْونَُهم « أن يكون اخلطاب يف : الثاين 
َتَرْونَ أيُّها املؤمنون الكافرين مثلَي عدد أنفسكم ، وهذا : للمؤمنني ، واملعىن » هِْم ِمثْلَْي« والضمري اجملرور يف  -

تقليلٌ للكافرين عند املؤمنني يف رأي العنيِ؛ وذلك أن الكفار كانوا ألفاً وَنيِّفاً ، واملسلمون على الثلث منهم ، 
فَإِن َيكُْن مِّنكُْم مِّئَةٌ { : يف قوله تعاىل  -ِد لالثنني يف مقاومة الواح -فأراهم إياهم ِمثْلَيْهم ، على ما قرر عليهم 

إِن َيكُن مِّنكُمْ { : بعدما كُلِّفوا أن يقاوم كلُّ واحد عشرة يف قوله تعاىل ]  ٦٦: األنفال [ } َصابَِرةٌ َيْغِلبُواْ ِمئََتْينِ 
  ] . ٦٥: األنفال [ } ئَةٌ يغلبوا أَلْفاً مَِّن الذين كَفَُرواْ ِعْشُرونَ صَابُِرونَ َيْغِلبُواْ ِمئََتْينِ َوإِن َيكُْن مِّنكُْم مِّ

، يعين على هذا التأويل املذكور ومل ُيبني وجه عدم » وقراءة نافع ال ُتساِعد عليه «  -رمحه اهللا  -قال الزخمشريُّ 
» ِمثْلَيهم « باخلطاب يف  -تروهنم مثليكم : أنه كان ينبغي أن يكون التركيُب  -واهللا أعلم  -املساعدِة ، ووجهه 

  .ال بالغيبة 
بل ُيساعد عليه ، إن كان اخلطاب يف اآلية : قلت « :  -بعد الذي ذكره الزخمشرّي -قال أبو عبدِ اهللا الفارسيّ 

وقد أجاب بعضهم عن ذلك . اه ، فلم يأت أبو عبد اهللا جبواب؛ إذ اإلشكالُ باقٍ » للمسلمني ، وقد قيل ذلك 
  :جبوابني 
إال أنه التفت إىل  -باخلطاب  -مثلَْيكم : أنه من باب االلتفاِت من اخلطاب إىل الغيبة ، وأنَّ حقَّ الكالم : ا أحدمه



  ] . ٢٢: يونس [ } حىت إِذَا كُنُتْم ِفي الفلك َوَجَرْيَن بِهِم { : الغيبة ، ونظَّره بقوله تعاىل 
، } ِفئَةٌ ُتقَاِتلُ ِفي َسبِيلِ اهللا { : اد به املؤمنني إال أنه عاد على قوله وإن كان املر» ِمثْلَْيهِْم « أن الضمري يف : والثاين 

  .والفئة املقاتلة يف سبيل اهللا عبارة عن املؤمنني املخاطبني 
أيها  -تروهنم : قيل ] فكأنه [ الفئةَ الكافرةَ مثلي الفئة املقاتلة يف سبيل اهللا ،  -أيها املؤمنون  -َتَرْونَ : واملعىن 

  .مثليكم ، وهو جواب حسن  -ملؤمنون ا
  كيف يروهنم مثليهم رأَي العنيِ ، وقد كانوا ثالثة أمثالكم؟: فإن قيل 
إمنا أظهر للمسلمني من عدد املشركني القدر الذي علم املسلمون أهنم يغلبوهنم؛  -تعاىل  -أن اهللا : فاجلواب 

] من املشركني [ فأظهر ذلك العدد } ئَةٌ صَابَِرةٌ َيْغِلبُواْ ِمئََتْينِ فَإِن َيكُْن مِّنكُْم مِّ{ : قال  -تعاىل  -وذلك ألنه 
  .للمؤمنني؛ تقوية لقلوهبم ، وإزالةٌ للخوف عن صدورهم 

للكفار وهم قريش ، والضمري املنصوب واجملرور للمؤمنني » َترَونَُهم « ويف » لَكُْم « أن يكون اخلطاب يف : الثالث 
آية؛ حيث ترون املسلمني مثلي أنفسهم يف العدد ، فيكون قد كثرهم يف  -املشركون أيها  -قد كان لكم : أي 

  :أعني الكفارِ ، ليجبُنوا عنهم ، فيعود السؤالُ املذكور بني هذه اآلية ، وآية األنفال ، وهي قوله تعاىل 

رهم؟ فيعود اجلواب املتقدم باختالف إنه يكث -هنا  -، فكيف يقال ]  ٤٤: األنفال [ } َوُيقَلِّلُكُمْ يف أَْعُينِهِْم { 
احلالتني ، وهو أنه قللهم أوالً ، ليجترئ عليهم الكفاُر ، فلما التقى اجلمعان كثرهم يف أعينهم؛ ليحصل هلم اخلََورُ 

  .والفََشلُ 
ينبغي  يعود على املشركني ، فيعوُد ذلك السؤالُ ، وهو أنه كان» مثليهم « كالثالث ، إال أن الضمري يف : الرابع 

  .مثليكم ، ليطابق الكالم ، فيعود اجلوابان : أن يقال 
إما االلتفات من اخلطاب إىل الغيبة ، وإما عوده على الفئة الكافرة؛ ألهنا عبارة عن املشركني ، كما كان : ومها 

. ئتكم الكافرة املؤمنني مثلي ف -أيها املشركون  -ترون : ذلك الضمري عبارة عن الفئة املقاتلة ، ويكون التقدير 
وهذا َمَدٌد من اهللا تعاىل ، حيثُ أرى  -ألفني ونيفاً  -وعلى هذا فيكونون قد َرأوا املؤمنني مثلي أنفسِ املشركني 

الكفاَر املؤمنني مثلي عدد املشركني ، حىت فشلوا ، وجبنوا ، فطمع املسلمون فيهم ، فانتصروا عليهم ، ويؤيده 
مبنزلة املدد باملالئكة يف النصرة  -هنا  -اإلرادة ]  ١٣: آل عمران [ } بَِنصْرِِه َمن َيَشآُء  واهللا يَُؤيُِّد{ : قوله تعاىل 

[ } َوُيقَلِّلُكُمْ يف أَْعُينِهِْم { :  -يف األنفال -بكليهما ، ويعود السؤال ، وهو كيف كثرهم إىل هذه الغايِة مع قوله 
  .؟ ويعود اجلواب ]  ٤٤: األنفال 
على هذا عائدان  -املنصوب واجملرور  -لليهود ، والضمريان » َتَروَْنُهْم « و » لَكُم « خلطاب يف أن ا: اخلامس 

  .مثليهم ، ويف هذا التقدير تكلُّف ال حاجة إليه  -لو رأيتموهم  -تروهنم : على املسلمني ، على معىن 
قَْد كَانَ لَكُمْ {  -} إِنَّ الذين كَفَُرواْ {  :وهي قوله  -وكأن هذا القائل اختار أن يكون اخلطاب يف اآلية املتقدمة 

ولكن اخلروج من خطاب اليهود إىل خطاب قوم آخرين  -أيضاً  -هلم » َترَْوَنُهم « لليهود ، فجعله يف  -} آَيةٌ 
 -وجيوز أوْلَى من هذا التقدير املتكلف؛ ألن اليهود مل يكونوا حاضري الوقعِة ، حىت ُيَخاطَُبوا برؤيتهم هلم كذلك ، 

أهنم كُثَِّر يف أعينهم الكفارُ : عائَدْين على الكفار ، أي  -املنصوب واجملرور  -أن يكون الضمري  -على هذا القول 
وجيوز أن . ، حىت صاروا مثلي عدد املؤمنني ، ومع ذلك غلبهم املؤمنون ، وانتصروا عليهم ، فهو أبلغ يف القدرة 

أيها اليهود املسلمني مثلي عدد املشركني؛  -ترون : ور على املشركني ، أي يعود املنصوب على املسلمني ، واجملر
، وجيوز أن يعود  -فيما تقدم من األقوال -مهابةً هلم ، وهتويالً ألمر املؤمنني ، كما كان ذلك يف حق املشركني 



املشركني مثلي عدد  -يتم أيها اليهود لو رأ -ترون : املنصوب على املشركني ، واجملرور على املسلمني ، واملعىن 
املؤمنني وذلك أنتم قُلِّلوا يف أعينهم؛ لَيْحُصل هلم الفَزُع والَغمُّ؛ ألنه كان يغمهم قلةُ املؤمنني ، ويعجبهم كثرهتم 

  .ونصرهتم على املسلمني ، َحَسداً وبَْغياً 

  :أما قراءة الباقني ففيها أوجه . فع فهذه ثالثة أوجٍه مرتبة على الوجِه اخلامسِ ، فتصري مثانية أوجٍه يف قراءة نا
أهنا كقراءة اخلطاب ، فكل ما قيل يف املراد به اخلطاُب هناك قيل به هنا ، ولكنه جاء على باب االلتفاِت : أحدها 

  .من خطاب إىل غيبٍة 
ملنصوب واجملرور للكفار ، وا» َيرَْوَنُهم « للمؤمنني ، والضمري املرفوع يف » لَكُْم « يف أن اخلطاب يف : الثاين 

مع قتلهم  -أراهم اهللا  -ستمائة ونيفاً وعشرين  -يرى املشركون املؤمنني مثلي عدد املؤمنني : للمسلمني ، واملعىن 
  .إياهم ضعفهم؛ ليهابوهم ، وجيبنوا عنهم  -

ر ، واملنصوب للكفا» َيرَْوَنُهم « والضمري املرفوع يف  -أيضاً  -للمؤمنني » لَكُم « أن اخلطاب يف : الثالث 
مثلي عدد املشركني أراهم اهللا املؤمنني ] املؤمنني [ يرى املشركون : للمسلمني ، واجملرور للمشركني ، أي 

  .أضعافهم؛ ملا تقدم يف الوجه قبله 
ب على الفئة الكافرِة؛ ألهنا مجع يف املعىن ، والضمري املنصو» َيرَْوَنُهم « أن يعود الضمُري املرفوُع يف : الرابع 

  .املسلمني ، أو أحدمها ألحدهم ] على [ واجملرور على ما تقدم من احتمال عودمها على الكافرين ، أو 
من حيث املعىن أن يكون مداُر اآليِة على تقليل املسلمني ،  -من مجيع الوجوه املتقدمةِ  -والذي تقوى يف هذه اآليةِ 

على قدرِة اهللا الباهرِة ، وتأييده بالنصر لعباده املؤمنني مع قلة وتكثري الكافرين؛ ألن مقصود اآلية ومساقها للداللِة 
عددهم ، وُخذْالن الكافرين مع كَثْرِة عددهم وحتزهبم لنعلم أن النصر كله من عند اهللا ، وليس سببه كثرتكم وقلةَ 

واهللا يَُؤيِّدُ { : ذلك  عدوِّكم ، بل سببه ما فعله اهللا تعاىل من إلقاء الرعب يف قلوب أعدائكم ، ويؤيده قوله بعد
 ٢٥: التوبة [ } َوَيْوَم ُحَنْينٍ إِذْ أَْعجََبْتكُْم كَثْرَُتكُْم فَلَْم ُتْغنِ َعنكُْم َشيْئاً { : وقال يف موضع آخر } بَِنْصرِِه َمن َيَشآءُ 

. [  
، سواء قُرِئ بالغيبة أم باخلطاب ، للكفار » َيَروَْنُهْم « فاهلاء يف :  -َبْعَد ِذكر هذا املعىن وتقويته -وقال أبو شامة 

  .للمسلمني » ِمثلَْيهم « واهلاء يف 
َيرَونَُهْم ثالثةَ أمثاهلم ، فكان أبلغ يف اآلية ، وهي َنْصر القليل على هذا : إن كان املراد هذا فهالَّ قيل : فإن قلت 

  الكثري ، والعدة كانت كذلك أو أكثر؟
مضمومة إىل آيِة البصر ، وهي تقليل الكفارِ يف أعني املسلمني وقللوا إىل  أخرب عن الواقع ، وكان آية أخرى: قلت 

حد وعد املسلمون النصر عليهم فيه ، وهو أن الواحد من املسلمني َيْغِلب االثنني ، فلم تكن حاجة إىل التقليل 
  .بأكثر من هذا ، وفيه فائدةُ وقوع ما َضِمَن هلم من النصر فيه انتهى 

ثالثة أمثاهلم : مثليهم : وإىل هذا املعىن ذهب الفراء ، أعين أهنم يروهنم ثالثةَ أمثاهلم فإنه قال « : قال شهاب الدين 
  .» عندي ألف وأنا حمتاج إىل مثليها : ، كقول القائل 

  .مرتني ] ما ساواه [ ما ساواه ، ومثاله : ِمثْل الشيء : وقال  -يف هذا  -وغلطة أبو إسحاَق 

ثالثة أمثالِ املؤمنني فتوهَّم أنه ال جيوز  -يوم بدر  -الذي أوقع الفراء يف ذلك أن الكفار كانوا : قال ابن كَْيسان 
  :أن يروهم إال على عدهتم ، واملعىن ليس عليه ، وإمنا أراهم اهللا على غري عدهتم جلهتني 



  .أنه رأى الصالح يف ذلك؛ ألن املؤمنني تقوى قلوُبهم بذلك : إحدامها 
  .ه آية للنيب صلى اهللا عليه وسلم أن: واألخرى 

حيتمل أن تكون مستأنفةً ، ال حمل هلا من اإلعراب ، وحيتمل أن يكون هلا حمل ، وفيه  -على قراءة نافع  -واجلملة 
  :وجهاِن  -حينئذ  -

  .قد كان لكم حال كونكم تروهنم : أي » لَكُم « النصب على احلال من الكاف يف : أحدمها 
؛ ألن فيها ضمرياً يرجع عليهما ، قاله أبو البقاء وأما على قراءة الغيبة فيحتمل » ِفئََتْينِ « نعتاً ل اجلر؛ : والثاين 

أيضاً ، على أن تكون الواو يف » ِفئََتْينِ « االستئناف ، وحيتمل الرفع؛ صفة إلحدى الفئتني ، وحيتمل اجلر؛ صفة ل 
  .ضمرياً يعود على الفئتني  ترجع إىل اليهود؛ ألن يف اجلملة» َيَروَْنُهْم « 

والسُّلَمّي كذلك إال أنه بالغيبة ومها  -مبنياً للمفعول على اخلطاب  -» ُتَروَْنُهْم « وقرأ ابن عباس وطلحة 
  :فيها رأيان  -هنا  -واضحتان مما تقدم تقريره والفاعل احملذوف هو اهللا تعاىل والرؤية 

  .» رَأَي الْعنيِ « : باملصدر املؤكد ، وهو قوله أهنا البصرية ، ويؤيد ذلك تأكيده : أحدمها 
؛ ألن اإلدراك عند املعتزلة واجب احلصول عند اجتماع » رؤية ظاهرة مكشوفة ، ال لبس فيها « : قال الزخمشريُّ 

  ] :بوجوه [ الشرائط ، وسالمة احلاسَِّة ، وهلذا اعتذر القاضي عن هذا املوضع 
ربةِ ال يتفرغ اإلنسان ألن ُيدِيَر حدقته حول العسكر ، وينظر إليهم على سبيل أن عند االشتغالِ باحملا: أحدها 
  التأمل

  .أنه قد حيصل من الغبار ما مينع من إدراك البعض : وثانيها 
، يتعدى لواحد ] فعلى هذا [ إن اهللا تعاىل خلق يف اهلواء ما منع من إدراك ثلث العسكر ، : جيوز أن يقال : وثالثها 

  .نصب على احلالِ  ، ومثليهم
وال جيوز أن : مفعوالً ثانياً ، وقد رّده أبو البقاء فقال » ِمثْلَيهِم « أهنا من رؤية القلبِ ، فعلى هذا يكون : الثاين 

  .» رأي العني « : قوله : أحدمها : لوجهني  -على كل األقوال  -تكون الرؤية من رؤية القلب 
  .ن ُيْعلَمَ الشيء شَْيئَني أن رؤية القلب علم ، وحمال أ: الثاين 

يشبه رأي : رأياً مثل رأي العني ، أي : األول بأن انتصابهَ انتصاُب املصدر التشبيهي ، أي ] الوجه [ وأجيب عن 
العني ، فليس إياه على التحقيق ، وعن الثاين بأن الرؤية هنا يَُراد هبا االعتقاد ، فال يلزم احملال املذكور ، وإذا كانوا 

  .فألن يطلقوا عليه الرأَي أْولَى وأحَْرى  -دون اليقني  -على االعتقاد  -يف اللغة  -قوا العلم قد أطل

؛ إذْ ال سبيلَ إىل ]  ١٠: املمتحنة [ } فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت { : ومن إطالق العلم على االعتقاد قوله تعاىل 
فإن اعتقدمتوهن ، واالعتقاد قد يكون صحيحاً ، وقد :  تعاىل ، فاملعىن العلم اليقيين يف ذلك؛ إذ ال يعلم ذلك إالَّ اُهللا

أَرى : ؛ ألن قوهلم -بالتاء والياء مبنيا للمفعول -» ُتَرْونَُهْم « يكون فاسداً ، ويدل على هذا التأويل قراءة من قرأ 
، فلما كان اعتقاد التضعيف يف مجع  يكون فيما عند املتكلم فيه شك وختمٌني ، ال يقني وعلم -بضم اهلمزة  -كذا 

كما يستحيل محلُ  -الكفار ، أو يف مجع املؤمنني تضميناً وظناً؛ ال يقيناً دخل الكالَم ضرٌب من الشكِّ ، وأيضاً 
يستحيل أيضاً محلها على رؤية البصر بعني ما ذكرمت من احملال ، وذلك كما أنه ال يقع  -الرؤيِة هنا على العلم 

مطابقٍ للمعلوم ، كذلك ال يقع النظر البصري غري مطابق لذلك الشيء املُْبَصر املنظور إليه ، فكان املراد العلم غَري 
التخمني والظن ، ال اليقني والعلم ، كذا قيل ، وفيه نظر؛ ألنا ال نسلم أن البصر ال خيالف املُْبصَر؛ جلواز أن حيصل 

  .صر الشيئَ شيئَْين فأكثر ، وبالعكس َخلَلٌ يف البصر ، وسوء يف النظر ، فيتخيل البا



أن تعلُّق الفعل بالفاعل أشدُّ من تعلُّقِه باملعفول ، فجَْعلُ : األول : إن الرائي هو املشركون بوجوه : احتج من قال 
وَْنُهمْ كَاِفَرةٌ َيَر{ : أقرب املذكورين السابقني فاعالً وأبعدمها مفعوالً أْولَى من العكس ، وأقرب املذكورين هو قوله 

 {.  
تكون خطاباً مع  -بالتاء  -خطاب مع الكفار ، فقراءة نافع } قَْد كَانَ ِلكُْم آَيةٌ { وهو قوله  -مُقَدَُّم اآلية : الثاين 

َتَرْونَ يا مشركي قريش املسلمني مثليهم ، فهذه القراءة ال تساعد غال على كون الرائي : أولئك الكفار ، واملعىن 
  .مشركاً 
أن اهللا تعاىل جعل هذه احلالة آية للكفار حىت تكونَ ُحجَّةً عليهم ، ولو كانت هذه احلالةُ حاصلة للمؤمن مل : الثالث 

  .يصح َجْعلُها ُحجَّةٌ على الكافر 
 -الراءون هم املسلمون بأن الرائني لو كانوا هم املشركني لزم رؤيةُ ما ليس مبوجود وهو حمال : واحتج من قال 
: ن هم املؤمنني لزم أن ال يرى ما هو موجود ، وهذا ليس مبحال فكان أوىل ، قال ابن مسعوٍد ولو كان الراءو

 -نظرنا إىل املشركني فرأيناهم يضعفون علينا ، مث نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علنيا رجالً واحداً ، مث قللهم اهللا 
تراهم : حَتَّى قلت لرجل إىل جنيب « : ، قال ابن مسعود يف أعينهم حىت َرأْوا عدداً يسرياً أقل من أنفسهم  -أيضاً 

  .» ألفاً : كم كنتم؟ قال : أراهم مائة ، فأسرنا رجالً منهم ، فقلنا : سبعَني؟ قال 
  فصل

، فدعاهم رسول } َسُتْغلَُبونَ َوُتْحَشُرونَ { : ملا أنزل اآلية املتقدمة يف اليهود ، وهي قوله  -تعاىل  -وجه النظم أنه 
لسنا أمثال قريشٍ يف الضعِف ، وقلة املعرفة بالقتال :  صلى اهللا عليه وسلم إىل اإلسالم ، أظهروا التمرد ، وقالوا اهللا

، ] أغنياء [ وإن كنتم  -إنكم : ، بل معنا من الشوكة واملعرفة بالقتال ما نغلب به كل َمْن ينازعنا ، فقال تعاىل 
: ما جيري جمرى الداللة على صحة ذلك ، فقال  -تعاىل  -بون ، مث ذكر ستغل -أقوياء ، أرباب قدرة وعدة فإنكم 

يعين واقعة بدر؛ فإن الكثرة والُعدَّة كانت للكفار ، والقلة وعدم السالح من } قَْد كَانَ لَكُْم آَيةٌ ِفي ِفئََتْينِ التقتا { 
  .يدل على أن النصر بتأييد اهللا ونصرِه جانب املسلمني ، مث إن اهللا تعاىل قهر الكفاَر ، ونصر املسلمني ، وهذا 

يف طاعته رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه : أي  -اجلماعة ، واملراد بالفئة اليت تقاتل يف سبيل اهللا : الفئة 
ر يوم بدر ، وكانوا ثالمثائة وثالثة عشر رجالً ، سبعة وسبعني رجالً من املهاجرين ، ومائتني وستة وثالثني من األنصا
، وصاحب راية املهاجرين علّي بن أيب طالب ، وصاحب راية األنصار سعد بن عبادة ، وكان فيهم سبعون بعرياً ، 

فرس للمقداِد بن عمرو ، وفرس ملرثد بن ايب مريد ، وأكثرهم رجَّالةٌ ، وكان : بني كل أربعة منهم بعري ، وفرسان 
ْخَرى الكافرة ُمشركو مكة ، وكانوا تسعمائة ومخسني رجالً من معهم من الدروع ستة ، ومثانية سيوف ، واملراد باأل

املقاتلة ، رأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد مشس ، وفيهم مائةُ فرس ، وكان فيهم أبو سفيان وأبو جهلٍ ، وكان معهم 
  .سوى ذلك من اإلبل سبعمائةُ بعريٍ ، وأهل اخليل كلُّهم كانوا دارعني وهم مائة نفرٍ ، وكان يف الرجال دروع 

  فصل
  :ذكر العلماُء يف كَْوِن هذه الواقعِة آية وجوهاً 

  .ِقلَّةٌ الَعَدد : أن املسلمني كانوا قد اجتمع فيهم من أسباب الضعف أمور ، منها : أحدها 
  .أهم خرجوا غري قاصدين للحرب فلم يتأهبوا : ومنها 
  .ِقلَّةُ السالح واخليل : ومنها 
م ، وكان قد حصل للمشركني أضداد هذه املعاين من كثرة العدد ، وأهنم خرجوا أن ذلك أول غزواهت: ومنها 



متأهبني للمحاربة ، وأهنم كانوا معتادين للحروب يف األزمنة املاضية ، وإذْ كان األمر كذلك فكان غَلَُب هؤالء 
  .الضعفاء خارجاً عن العادة ، فيكون ُمْعجزاً 

َوإِذْ يَِعُدكُمُ اهللا إِْحَدى { : أخرب قومه بأن اهللا ينصره على قريش ، بقوله  كان قد -عليه السالم  -أنه : وثانيها 
بأن هذا مصرع فالن ،  -قبل احلرب  -، يعين مجع قريش ، وكان قد أخرب ]  ٧: األنفال [ } الطائفتني أَنََّها لَكُمْ 

  .إخباراً عن الَغْيب؛ فكان ُمْعجِزاً فلما ُوجَِد َمْخَبُر َخَبرهِ يف املستقبل على َوفقِ َخَبرِه ، كان ذلك 
، والصحيح أن الرائني هم املشركون ، واملرئيني هم املؤمنون ، } َيرَْوَنُهْم مِّثْلَيْهِْم َرأَْي العني { : قوله تعاىل : وثالثها 

  .وعلى كال التقديرين يكون ُمْعجِزاً 
{ : تلك الغزوة خبمسِة آالِف من املالئكة ، لقوله تعاىل أمدَّ رسولَه يف  -تعاىل  -إن اهللا : قال احلسُن : ورابعها 

بلى إِن َتصْبُِرواْ َوَتتَّقُواْ { : ، وقال ]  ٩: األنفال [ } فاستجاب لَكُمْ أَنِّي ُمِمدُّكُْم بِأَلٍْف مَِّن املالائكة ُمْرِدِفَني 
إنه : قيل ]  ١٢٥: آل عمران [ } الاف مَِّن املالائكة ُمَسوِِّمنيَ َوَيأُْتوكُْم مِّن فَْورِِهْم هذا ُيْمِددْكُْم رَبُّكُمْ بِخَْمَسِة آ

  .} واهللا يَُؤيُِّد بَِنصْرِِه َمن َيَشآُء { : كان على أذناب خيوهلم ونواصيهم صوٌف أبيض ، وهو املراد من قوله 

لتوكيدي ، أو النصب على يف انتصابه ثالثة أوجٍه ، تقدم منها اثنان النصب على املصدر ا} رَأَْي العني { : قوله 
  .املصدر التشبيهّي 

تروهنم أمامكم ، ومثله هو مين َمزَجرَ : كما تقول . . « : أنه منصوب على ظرف املكاِن ، قال الواحديُّ : الثالث 
  .معًنى أو صناعةً  -مع عدم املساعد  -، وهذا إخراج للفظ عن موضوعه ] الُْعنق [ الكلب ، َوَمناطَ 

الرَّأي ، والرؤية ، ومبعىن اعتقد وله الرأي ومبعىن احللم ، : معىن أبصر ، ومصدره « رأى » رك بني مشت« رأى » و 
وله الرؤيا كالدنيا ، فوقع الفرق باملصدر ، فالرؤية للبصر خاصةً ، والرؤيا للحلم فقط ، والرأي مشترك بني 

  .اعتقاده : هذا رأي فالن ، أي : البصرية واالعتقادية ، يقال 
  ]الطويل : [ ل قا

  َخوَارَِد َترَّاِكَني قَْصَد الَْمخَارِجِ... إالَّ َمْن َرأى مِثْلَ َرأيِِه  -َرأى النَّاَس  - ١٣٥٧
سبب تأييده ، : تفعيل ، من األَْيد ، وهو القوَّة ، والباء سببية أي : التأييد } واهللا ُيؤَيُِّد بَِنْصرِِه َمن َيَشآُء { : قوله 

  .من يشاء تأييده : حمذوف ، أي «  َيَشاُء» ومفعول 
وال جيوز أن » : ، بإبدال اهلمزة واواً َمْحَضةً ، وهو تسهيل قياسيٌّ؛ قال أبو البقاء وغريه « ُيويُِّد » وقرأ ورش 

َبْيَن َبْينَ  ُيجَْعل َبْيَن َبْيَن؛ لقرهبا من األلف ، واأللف ال يكون ما قبلها إال مفتوحاً ، ولذلك مل جتعل اهلمزة املبدوء هبا
  .« الستحالة االبتداء باأللف 

وهو مذهب سيبويه يف اهلمزة املفتوحة بعد كسرة قلبها ياء حمضة ، وبعد الضمة قَلُْبها واواً حمضة للعلة املذكورة 
  .وهي قُْرب اهلمزة اليت َبْيَن َبْيَن من األلف ، واأللف ال تكون ضمة وال كسرة 

التجاوز ، ومنه عربُت النهر ، واملعرب السفينة؛ ألن : عبور كالركبة وكاِجللْسة ، والعبور من ال -ِفْعلَة : « عربة » و 
َدْمُعَها؛ ألهنا جتاوزها ، وَعبَّر بالعِْبرة عن االتعاظ واالستيقاظ؛ ألن املتَِّعظَ : هبا ُيْعَبر إىل اجلانب اآلخر ، وَعْبَرةُ العني 

الكالم املوصل إىل الغرض : افتعال منه ، والعبارة : الك إىل النجاة ، واالعتبار َيْعُبر من اجلَْهل غلى العلم ، ومن اهل
  .ألنك نقلت ما عندك من تأويلها إىل رائيها  -خمفَّفاً ومثقالً  -، ألن فيه جماوزةً ، وعربت الرؤيا وعبَّرهتا ، 

لفالن بصر هبذا : العقول يقال  لذوي -عربة كائنة ألويل األبصار : ، أي « عربة » صفة ل « ألويل أبصار » و 



  .األمر 
  .ملن أبصر اجلمعني : وقيل 

وَالَْخْيلِ الُْمَسوََّمِة وَالْأَْنَعامِ  ُزيَِّن ِللنَّاسِ ُحبُّ الشََّهوَاِت ِمَن النَِّساِء َوالَْبنَِني وَالْقََناِطريِ الُْمقَْنطََرِة ِمَن الذََّهبِ َوالِْفضَِّة
  ) ١٤(عُ الَْحيَاِة الدُّنَْيا َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الْمَآبِ َوالْحَْرِث ذَِلَك َمَتا

للمفعول ، والفاعل احملذوف هو اهللا تعاىل؛ ملا ركب يف طباع البشر من حب هذه األشياء » ُزيَِّن « والعامة على بناء 
من ذا الذي َزيَّن الكفَر لو كان املزين هو الشيطان ف: هو الشيطان ، فاألّول قول أهلِ السنة؛ قالوا : ، وقيل 

والبدعةَ للشيطان؟ فإن كان ذلك شيطاناً آخرَ لزم التسلسل ، وإن وقع ذلك من نفس ذلك الشيطان يف اإلنسان 
: فليكن يف َحقِّ اإلنسان أيضاً كذلك ، ويؤيده قوله تعاىل  -فليكن يف اإلنسان كذلك ، وإن كان من اهللا وهو احلق 

يعين إن اعتقد أحد أنَّا أغويناهم ، فَمن الذي ]  ٦٣: القصص [ } أَغَْوْيَناُهْم كََما غََوْيَنا  هؤالء الذين أَغَْوْيَنآ{ 
وُنِقل عن املعتزلة ]  ٧: الكهف [ } إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى األرض زِيَنةً لََّها { : أغوانا؟ وهذا ظاهر جداً ، وقال تعاىل 

  :ثالثةُ أقوالٍ 
من زينها؟ إمنا : ويقول  -حيلف باهللا على ذلك  -] كان [ ن هلم ، حكي عن احلسن أنه أن الشيطان َزيَّ: أحدها 

  .زيَّنها الشيطانُ؛ ألنه ال أحد أبغض هلا من خالقها 
  :احتج هلم القاضي بوجوه 

هو الشيطانُ  أنه تعاىل أطلق حبَّ الشهواِت ، فيدخل فيه ُحبُّ الشهواتِ احملرمِة ، ومَُزيُن الشهواِت احملرمة: األول 
.  

ذكر القناطَري املقنطرةَ من الذهبِ والفضِة ، وُحبُّ هذا املالِ الكثريِ ال يليق إال َمبْن جعل الدنيا  -تعاىل  -أنه : الثاين 
  .ِقْبلَةَ طلبه ، وُمنَتَهى مقصوِده؛ ألن أْهلَ اآلخرِة يكتفون بالُبلَْغِة 

  .، فذكره يف َمعْرض ذَمِّ الدنيا ، والذامُّ للشيء ال يزيُنُه } دنيا ذلك َمتَاُع احلياة ال{ : قوله تعاىل : الثالث 
واملقصود من هذا الكالمِ صرُف العبِد عن ]  ١٥: آل عمران [ } قُلْ أَُؤَنبِّئُكُْم بَِخْيرٍ مِّن ذلكم { : قوله : الرابع 

  .الدنيا وتقبيُحها له ، وذلك ال يليق مبن يزيُِّن الدنيا يف عينه 
  :أن املزين هو اهللا تعاىل ، واحتجوا عليه بوجوه : لثاين القول ا
أنه تعاىل كما رغَّب يف مناِفع اآلخرِة فقد خلق َمالَذَّ الدنيا ، وأباحها لعبيده؛ فإنه إذا خلق الشهوةَ : أحدها 

  .إنه زيََّنها له : ولَ؛ يقال واملُْشتََهى ، وخلق للمشتهى ِعلْماً مبا يف تناُول املشَتَهى من اللذِة ، مث أباح له ذلك التنا
أن االنتفاع هبذه الشهواِت وسائلُ إىل منافع اآلخرِة ، واهللا تعاىل َنَدب إليها ، فكان تزييناً هلا ، أمَّا كوهنا : وثانيها 

بتخليق وسائلَ إىل ثوابِ اآلخرِة أنه يتصدق هبا ، ويتقوَّى هبا على الطاعة وأيضاً إذا علم أن تلك املنافع إمنا تيسرت 
  .اهللا محله ذلك على االتشغال بالشكر 

وأيضاً فإن القادَر على » ُشْرُب الْماِء الَْبارِِد يف الصَّْيفِ َيسَْتخْرُِج الْحَْمَد ِمْن أقَْصى الْقَلْبِ « : قال صاحب بن عبَّاٍد 
  .ثواباً  التمتُّع باللذات إذا تركها واشتغل بالعبادة ، وحتمل ما يف ذلك من املشقة ك ان أكثَر

قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ اهللا اليت { : ، وقوله ]  ٢٩: البقرة [ } َخلََق لَكُْم مَّا ِفي األرض َجِميعاً { : قوله تعاىل : وثالثها 
  }َنةً لََّها إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى األرض زِي{ : ، وقوله ]  ٣٢: األعراف [ } أَخَْرَج ِلِعبَاِدِه وَالْطَّيِّبَاِت ِمَن الرزق 



َوأَنَزلَ ِمَن السمآء { : ، وقال ]  ٣١: األعراف [ } ُخذُواْ زِيَنَتكُْم ِعنَد كُلِّ َمْسجٍِد { : وقال ]  ٧: الكهف [ 
: البقرة  [} كُلُواْ ِممَّا ِفي األرض َحالَالً طَيِّباً { : ، وقال ]  ٢٢: البقرة [ } َمآًء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثمرات رِْزقاً لَّكُْم 

  .، وكل ذلك يدل على أن التزيني من اهللا تعاىل ]  ١٦٨
وهو التفصيل ، فإن كان حراماً فالتزيني فيه من الشيطان ، وإن :  -وهو اختيار اجلبائي والقاضي  -القول الثالث 

، وهو املباح الذي كان واجباً ، أو مندوباً ، فالتزيني فيه من اهللا تعاىل ذكره القاضي يف تفسريه وبقي قسٌم ثالث 
وُيَبيَِّن التزيني فيه ، هل . ليس يف فعله ثواب ، وال يف تركه عقاٌب ، وكان من حق القاضي أن يذكره فلم يذكره 

  هو من اهللا تعاىل أو من الشيطان؟
ملتقدم ذكره يف مفعول به نصاً ، والفاعل إما ضمري اهللا تعاىل؛ ا» ُحبَّ « مبنيا للفاعل ، و » َزيََّن « : وقرأ جماهد 

وإنْ مل جير له ذكر  -، وإما ضمري الشيطان ، أضمر ]  ١٣: آل عمران [ } واهللا ُيؤَيُِّد بَِنْصرِِه َمن َيَشآُء { : قوله 
  .} ُحبُّ الشهوات { ألنه أصل ذلك ، فذكُر هذه األشياِء ُمؤِذنٌ بِذكْرِه ، وأضاَف املصدر ملفعوله يف  -

: [ فُحرِّكت يف اجلمع ، وال جيوز التسكني إال يف ضرورة ، كقوله  -كون العني بس -والشهوات مجع َشْهَوة 
  ]الطويل 
  َوَما ِلي بَِوفَْراتِ الَعِشيِّ َيَداِن... َوُحمِّلُت َزفَْراِت الضَُّحى فَأطَقُْتَها  - ١٣٥٨

َرُجل َعدل حيث جعلت :  املشتهيات ، فهو من باب: والشهوةُ مصدر ُيراد به اسم املفعول ، أي . بتسكني الفاء 
  . -كُغَرٍف -وعلى ُشًهى  -كاآلية الكرمية  -َمْيل النفس ، وُتْجَمع على شهوات : والشهوة . نفس املصدر مبالغةً 

  ]الطويل : [ قالت امرأة من بين نصر بن معاوية 
  يف كُلِّ مْشَهِد بِأنْ أترَك اللَّذَاِت... كُْنُت َجِديَرةٌ  -َواهللاِ  -فَلَْوالَ الشَُّهى  - ١٣٥٩

قرية وقًُرى : املعتلة الالم يعنون بفتح الفاء وسكون العني على فَُعل إال ثالثة ألفاٍظ  -ال ُتْجَمع فَْعلَة : قال النحويون 
  .وكًُوى  -عند من فتح الكاف  -، وَنْزَوة ونًُزى ، وكَوَّة 

  . »ُشًهى ، وأنشد البيت  -أنا  -واستدركت « : واستدرك أبو حّيان 
شهوة ، وقوله تعاىل : زززز وقد ُيَسمَّى املشتهى ، شهوةً ، وقد يقال للقوَّة اليت هبا ُيْشَتَهى الشيء « : وقال الراغب 

  .» حيتمل الشهوتني } ُزيَِّن ِللنَّاسِ ُحبُّ الشهوات { : 
  :ويف تسميتها هبذا االسم فائدتان : قال الزخمشريُّ 

  .ذكرها شهواٍت؛ مبالغةً يف كوهنا مشتهاةٌ ، حمروصاً على االستمتاع هبا  أنه جعل األعيانَ اليت: إحدامها 
أن الشهوة صفة مسترذلة عند احلكماء ، مذموم من اتبعها ، شاهد على نفسه بالبهيمية ، فكأن املقصود : الثانية 

  .من ذكر هذا اللفظ التنفري منها 
  فصل

إنه يعرف صدق حممد فيما جاء به ، إال أنه ال : لنصراين قال ألخيه أنا روينا أن أبا حارثة بن علقمة ا: َوجُه النظم 
ملا دعا اليهود  -عليه السالم  -ُيقرُّ بذلك؛ خوفاً من أن يأخذ ملُك الروم منه املالَ واجلاَه ، وأيضاً روينا أن النيب 

يف  -تعاىل  -سالَح ، فبني أظهروا من أنفسهم القوةَ والشدةَ ، واالستظهاَر وال -بعد غزوة بدر  -إىل اإلسالم 
  .زائلة ، باطلة ، وأن اآلخرة خري وأبقى  -من متاع الدنيا  -هذه اآلية أن هذه األشياء وغريها 

  فصل
دلت هذه اآلية على أن احلبَّ غُري الشهوِة؛ ألنه أضافُه إليها ، واملضاف غُري املضاِف إليه ، : قال املتكلمون 



  .بة فعل العبد والشهوة فعل اهللا تعاىل ، واحمل
اإلنسان قد حيب شيئاً ، ولكنه حيب أال حيبه ، كاملسلم قد مييل طبعه إىل بعض احملرمات ، لكنه : قالت احلكماُء 

حيب أال حيبه ، وأما من أحب شيئاً ، وأحب أن حيبه ، فذلك هو كمال احملبة ، فإن كان ذلك يف جانب اخلري ، فهو 
أحب اخلري ، وأحب أن : ، ومعناه ]  ٣٢: ص [ } ين أَْحبَْبُت ُحبَّ اخلري إ{ : كمال السعادة ، كقول سليمان 

ُزيَِّن ِللنَّاسِ ُحبُّ { : أكون حمباً للخري ، وإن كان ذلك يف جانب الشرِّ فهو كما قال يف هذه اآلية؛ فإن قوله 
  :يدل على ثالثِة أمور مترتبة } الشهوات 

  .أنه يشتهي أنواع املشتهيات : أوهلا 
  .أنه حيب شهوته هلا : نيها ثا

  .أنه يعتقد أن تلك احملبة حسنة : ثالثها 
وملا اجتمعت هذه الدرجاتُ الثالثُ يف هذه القضية بلغت الغايةَ القصوى يف الشدة ، فال تنحلّ إال بتوفيق عظيمٍ من 

فيفيد االستغراق ، فظاهر عام ، دخله حرف التعريف » النَّاس « اهللا تعاىل ، مث إنه أضاف ذلك إىل الناس ، ولفظ 
يدل عليه؛ ألن كل ما كان لذيذاً ونافعاً فهو  -أيضاً  -اللفظ يقتضي أن هذا املعىن حاصل جلميع الناس ، والعقل 

جسماين ، وروحاين ، فاجلسماين حاصل لكل أحد يف أول األمر ، : حمبوب ، ومطلوب لذاته ، واملنافع قسمان 
ان الواحد على سبيل الندرة ، مث إن اجنذاب نفسه إىل اللذات اجلسمانية كامللكة والروحاين ال حيصل إال يف اإلنس

املستقرة واجنذاهبا إىل اللذات الروحانية كاحلالة الطارئة اليت تزول بأدىن سبب ، فال جرم كان الغالب على اخللق 
  .لكل هو امليل الشديد إىل اللذات اجلسمانية ، فلهذا السبب عم اهللا هذا احلكَم يف ا

حال كون الشهوات من كذا : يف حمل َنْصب على احلال من الشهوات ، والتقدير } ِمَن النساء { : قوله تعاىل 
  .وكذا ، فهي مفسرة هلا يف املعىن 

  .» مث يفسره هبذه األجناس « : لبيان اجلنس ، لقول الزخمشريِّ » ِمْن « وجيوز أن تكون 
  .فاجتنبوا األوثان اليت هي رِْجٌس : ، واملعىن ]  ٣٠: احلج [ } ان فاجتنبوا الرجس ِمَن األوث{ : كقوله 

لكثرة تشوُّق النفوس إليهن؛ ألهنن حبائلُ الشيطان ، وفتنة الرجالِ ، قال : وقدم النساَء على الكل ، قال القرطيبُّ 
أخرجه البخاري ومسلم ألن االلتذاذ » النَِّساِء َما َترَكُْت َبْعِدي ِفْتَنةً أَضرَّ َعلَى الرِّجالِ ِمَن « : صلى اهللا عليه وسلم 

َخلََق لَكُم مِّْن أَنفُِسكُْم أَزَْواجاً لتسكنوا إِلَْيَها َوجََعلَ بَْيَنكُم { : منهن أكثُر ، واالستئناَس هبن أَتمُّ ، ولذلك قال تعاىل 
بَّ الولد الذكر أكثر من حب الولد األنثى ، واعلم ، مث ثَنَّى بالولد الذَّكَر؛ ألن ُح]  ٢١: الروم [ } مََّودَّةً َوَرْحَمةً 
حكمةً بالغةً؛ إذْ لوال هذا احلُبُّ لََما حصل التوالُدُ  -يف إجياد ُحبِّ الزوجة والولد يف قلب اإلنسان  -أن اهللا تعاىل 

  :مجع ابن ، قال نوح : والتناُسل ، وهذه احملبة غريزة يف مجيع احليوان ، والبنني 

[ } يابين الَ ُتْشرِْك باهللا { : على ُبَنّي ، قال لقمان » ابن « وًيَصغَّر ]  ٤٥: هود [ } ابين ِمْن أَْهِلي  َربِّ إِنَّ{ 
  ] . ٤٢: هود [ } يابين اركب مََّعَنا { : ، وقال نوح ]  ١٣: لقمان 

  :هي مجع ِقْنطار ، ويف نونه قوالن } والقناطري { : قوله تعاىل 
  .وأن َوْزَنه ِفْعالَل ، كِحْمالق ، وِقْرطاس  أهنا أصلية ،: أحدمها 
إذا سال؛ ألن  -أهنا زائدة ، وأن وزنه ِفْنعال كِفْنعاس ، وهو اجلمل الشديد ، واشتقاقه من قطر يقطر : والثاين 

  .الذهب والفضة ُيَشبََّهان باملاء يف سرعة االنقالبِ ، وكثرة التقلُّب 
  .ومنه القنطرة؛ إلْحكام عقدها  -إذا عقدته وأحكمته  -رُت الشيء هو مأخوذ من قَْنطَ: وقال الزَّجَّاج 



  .القنطار وزن ال ُيَحدُّ : حكى أبو عبيدة عن العرب أهنم يقولون 
  .» وهذا هو الصحيح « : قال ابن اخلطيب 

  .املال الكثري بعضه على بعض : القنطار : وقال الربيع بن أنس 
  .» الرجل إذا بلغ ماله أن يوزن بالقنطار والعرب تقول قنطر « : وقال القرطيب 

  .» القنطاُر ألٌف ومئتا أوقية « : قال  -ورواه أَبّي بُن كعب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -وقال معاذ بن جبل 
اثنا عشر ألَف درْهمٍ أو ألف دينار  -يف رواية أخرى  -ألف ومائتا مثقالٍ ، وعنهما : وقال ابن عباس والضحاك 

  .دكم ، وبه قال احلسن دية أح
  .» الِقْنطَاُر اثَْنا َعَشَر ألَْف أْوقيٍة « : وروى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  .عنه أن القنطار ألف دينار  -أيضاً  -وروى أنس 
  .مثانون ألفاً : وروى سعيد بن املسيب وقتادة 

  .سبعون ألفاً : وقال جماهٌد 
  .أربعة آالف مثقالٍ : وقال السُّدِّيُّ 

  .ملء مسك الثور من ذهب ، أو فضة  -بلسان الروم  -القنطار : وقال الكليبُّ أبو نضرة 
  .القنطار ما بني السماء واألرض من مال : وقال احلكم 

سالم مائة ألٍف ، ومائة َمّن ، ومائة رَطل ، ومائة مثقال ، ومائة درهم ، وقد جاء اإل: وقال سعيد بن جبري وعكرمة 
  .ومبكة مائة رجل قد قَْنطروا  -يوم جاء  -

ألف مؤلَّفة ، وبدرة مبدرة ، وإبل ُمؤبَّلة ، ودراهم : ُمَنفَْعلَة من القنطار وهو للتأكيد ، كقوهلم » الُْمقَنطََرة « : قوله 
  .ُمَدْرمهة 

  .القناطري الثالثة ، واملقنطرة املضاعفة ، فكان اجملموع ستة : وقال الكليب 
  .احملَصَّنة املُْحكمة : » الُْمقَْنطََرة « معىن : ال الضحاك وق

  .هي الكثري بعضها فوق بعض : وقال قتادة 
  .املضروبة ، املنقوشة حىت صارت دراهم ودنانري : وقال السُّدِّي 
تا أوقية ، واألوقية املضّعفة ، والقناطري الثالثة ، فاملقنطرة تسعة وجاء يف احلديث أن القنطار ألف ومائ: وقال الفراء 

  .خري مما بني السماء واألرض 
  .القناطري أحدها قنطار ، وال جند العرب تعرف وزنه وال واحد للقنطار من لفظه : وقال ابو عبيدة 

قََناطري مقنطرةٌ ، فهي اثنا عشر ديناراً : املعوَّل عليه عند العرب أنه أربعة آالف دينار ، فإذا قالوا : وقال ثعلب 
  .غن القنطار ملء جلد ثور ذهباً : وقيل 

  .هو مجلة كثرية جمهولة من املال نقله ابن األثري : مثانون ألفاً وقيل : وقيل 
مؤنث ، ولذلك ُيَصغَّر على ذهيبة ، وُيْجَمع على ] والذََّهب [ ، } ِمَن النَِّساِء { : كقوله } ِمَن الذََّهبِ { : قوله 

« [ رأى معدن الذهب فدُِهش و  -رجل ذَِهب بكسر اهلاء : اب ، ويقال أذهاب وذُهوب ، واشتقاقه من الذه
  ] .جتمع على فضض ، واشتقاقها من انفض إذا تفرق » الفضة 

واشتقاق الذهب والفضة ، يشعر بزواهلما وعدم ثبوهتما كما : والذهب مكيالٌ ألهل الَيَمن ، قال : قال القرطيبُّ 
  ]البسيط : [ قيل يف ذلك قول بعضهم  هو مشاهد ف ي الوجود ، ومن أحسن ما



  وَاهلَمُّ آِخُر َهذَا الدِّرَْهمِ اجلَارِي... النَّاُر آِخُر ِديَنارٍ َنطَقَْت بِِه  - ١٣٦٠
  مَُعذَُّب القَلْبِ َبْيَن اهلَمِّ وَالنَّارِ... َواملَْرُء َبْيَنُهَما إذْ كَانَ ذَا َوَرعٍ 

  .ألهنما جُِعال ثََمن مجيع األشياء ، فمالكها كاملالك جلميع األشياء إمنا كانا حمبوَبْين : والذهب والفضة 
، ال على الذهب والفضة ، ألهنا ] معطوف على النساء : [ عطف على النساء ، قال أبو البقاء » َوالْخَْيلِ « : قوله 

  :ال تسمى قنطاراً وتوهم مثل هذا بعيد جداً ، واخليل فيه قوالن 
  .» إنه مجع ال واحد له من لفظه ، كالقَْوم ، والنساء والرهط « :  قال الواحديُّ: أحدمها 

  .أن واحده خائل ، فهو نظري راكب وركب ، وتاجر وجتر ، وطائر وطري : الثاين 
  .ويف هذا خالف بني سيبويه واألخفش ، فسيبويه جيعله اسم مجع ، واخلفش جيعله مجع تكسري 

  :ويف اشتقاقها وجهان 
  ُسمِّيت بذلك؛ الختياهلا يف ِمشيتها -وهو العجب  -ختيال من اال: أحدمها 

  ]املتقارب : [ بطول أذناهبا قال امرؤ القيس 
  َتُسدُّ بِِه فَْرَجَها ِمْن ُدبُْر... لََها ذََنٌب مِثْلُ ذَْيلِ الَْعُروسِ  - ١٣٦١
  .ألهنا تتخيل يف صورة من هو أعظم منها : من التخيل ، قيل : الثاين 
. صل االختيال من التخيل ، وهو التشبيه بالشيء؛ ألن املختال يتخيل يف صورة من هو أعظم منه ِكْبراً أ: وقيل 

  ]جمزوء الكامل : [ الشَِّقرَّاق؛ ألنه يتغري لونُه ، فمرة أمحر ، ومرة أصفر وعليه قوله : واألخيل 
  ٍن لَْوُنهُ يََتَخيَّلُ... كَأبِي بََراِقَش كُلُّ لَْو  - ١٣٦٢
وهْين يف َهيِّن ، وفيه نظر؛  -يف ميِّت  -حنو َمْيت  -بتشديد الياء  -» خَيَّل « أن يكون خمفَّفاً من : ز بعضهم وجو

  .ألن كل ما ُسِمع فيه التخفيف ُسِمع فيه التثقيل ، وهذا مل ُيْسمع إال خمفَّفاً؛ وهذا تقدم 
[ } َوِمن رَِّباِط اخليل { : يعاً ، قال تعاىل اسم لألفراس والفرسان مج -يف األصل  -اخليل « : وقال الراغب 

، « َيا خَْيلَ اِهللا اْركَيب » يف األصل لألفراس ، ويستعمل يف كل واحد منهما منفرداً ، حنو ما ُروِي ]  ٦٠: األنفال 
، وفيه نظر؛ ألن أهل  ، يعين األفراس« َعفَْوُت لَكُْم َعْن َصَدقَِة الْخَْيلِ » :  -عليه السالم  -فهذا للفرسان ، وقوله 

إما جماز إضمار أو جماز عالقة ، ولو كان « َيا خَْيلَ اِهللا اْركَيب »  -عليه السالم  -اللغة َنصُّوا على أن قوله 
  .للفرسان حقيقة ملا ساغ قوهلم 

  .ُمَعلَّمة : التعليم ، ومعىن مسومة : أصل التسومي » الُْمَسوََّمة « : قوله 
ِسيَماُهْم ِفي { : ومعناه واحد ، وهو اهليئة احلسنة ، قال تعاىل  -باملد والقصر  -من السيما  مأخوذ: قال أبو مسلم 

  .واختلفوا يف تلك العالمة ]  ٢٩: الفتح [ } ُوُجوِههِمْ 
  .هي األوضاح والُغرز اليت تكون يف اخليل وهي أن تكون غُرا حمجلة : فقال أبو مسلم 

  .البلق : وقال األصم 
بل هي : الكَّي ، واألول أحسن؛ ألن اإلشارة يف اآلية إىل أشرف أحواهلا وقال : وقال املؤرج . الشِّية : دة وقال قتا

]  ١٠: النحل [ } ِفيِه ُتِسيُمونَ { : أَسْمُت ماشيتس ، فسامت ، قال تعاىل : مرعية ، يقال : من سوم املاشية ، أي 
  .باهلمزة ، وتارة بالتضعيف  -رة تا -مرعية ، فيتعدى : ، وسومتها فاستامت ، أي 

ذات ُحسن ، قاله عكرمة ، واختاره النحاس؛ : أي : فمعىن ُمَسومة  -وهي احلسن  -بل هو من السيمياء : وقيل 
باختالف املادتني ، وأجاب بعضهم بأنه من باب املقلوب ، فيصح ما قاله : قال ألنه من الَوْسم ، ورد عليه بعضهم 



  .» بسيماهم « وقوله » يسومونكم « وتقدم حتقيق ذلك يف 
  فصل

جاء يف اخلرب عن علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا عز وجل خلق الفرس من الريح ، : قال القرطيبُّ 
  .ولذلك جعلها تطري بال جناح 

: فقال له  أن اهللا تعاىل عرض على ىدم مجيع الدواب ،: ويف اخلرب . خلقها من ريح اجلنوب : قال وهب بن منبه 
اخترَت ِعزَّك ، فصار امسه اخليل من هذا الوجه ، وُيمِّي خَْيالً؛ ألن : اختر منها واحدة ، فاختار الفرس ، فقيل له 

من ركبها اختال على أعداء اهللا ، وُسمِّي فرساً؛ ألنه يفترس مسافات اجلو افتراس السبع ، ويقطعها كااللتهام بيديه 
الً ، ومسي َعربيا؛ ألنه جيء به من بعد آدم إلمساعيل؛ جزاء على رفع قواعد البيت ، على الشيء َخطْفاً وتََناو

ال « : وإمساعيل عريب ، فصارت له حنلةً من اهللا ، ومسي عربياً ، ويف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
َخْيُر « :  -عليه السالم  -؛ ألنه ختلص من اهلجانة ، وقال ، وإمنا مسي عتيقاً» َيْدُخلُ الشَّْيطَان دَاراً ِفيَها فََرٌس َعِتيٌق 

  .» الْخَْيلِ األْدَهُم ، األقرُع ، األْرمث مث األقرح احملجل طَلُْق الَيمنيِ 
  .مجع نََعمٍ ، والنعم خمتصة باإلبل ، والبقر ، والغنم } واألنعام { : قوله 

قبل مجعه على  -على اإلبل والبقر والغنم ، وظاهر هذا أنه النعم يذكر ويؤنث ، فإذا ُجِمع أطلق : وقال اهلروي 
اإلبل فقط قال بعضهم : ال يطلق على الثالثة ، بل خيتص بواحد منها ، وقد صرَّح الفراء هبذا ، فقا اللنعم  -أنعام 

أنعام وقعت  :نعم مل يكن إال لإلبل وإذا قلت : إذا قلت : وقال ابن كيسان . لكوهنا تشبه النعام يف جزاء الصرب 
  ]الوافر : [ على اإلبل وكل ما يرعى؛ قال حسان 

  ِخاللَ ُمرُوجَِها نََعٌم َوَشاُء... َوكَاَنْت الَ يََزالُ بَِها أنِْيٌس  - ١٣٦٣
  .هذا نعم وارد ، وهو مجٌع ، ال واحد له من لفظه : وهو مذكر وال يؤنث ، تقول 

، مسيت بذلك؛ » نََعٌم وهو مجع ال واحد له من لفظه : غنم ، واحده اإلبل والبقر وال: األنعام « : وقال ابن قتيبة 
  .لنعومة مشيها ولينها ، وعلى اجلملة فاالشتقاق يف أمساء األجناس قليل جدا 

مصدر واقع موقع املفعول به ، فلذلك ُوحِّد ، ومل ُيْجمع  -هنا  -، احلرث تقدم تفسريه وهو » َوالْحَْرِث « : قوله 
بأنه يلزم اجلمع بني ساكنني ، : أخواته ، وجيوز إدغام الثاء يف الذال ، وإن كان بعض الناس ضعفه  كما ُجِمعت

حيث أدغم الثاء يف الذال؛ النتفاء التقاء الساكنني ، إذ » َيلَْهثْ ذلك « خبالف : واألول ليس حرف لني ، قال 
  .اهلاء قبل الثاء متحركة 

  فصل
حرث ويف : حرث الرجل حرثاً إذا أثار األرض مبعىن الفالحة ، ويقال : ول تق. احلرث هنا اسم لكل ما حيرث 

التفتيش ، ويف احلديث أصدق األمساء : قال ابن األعرايب احلرث » فتشوه : احرثوا هذا القرآن أي « : احلديث 
وتر يف القوس ، احلارث ، ألن احلارث هو الكاسب ، واحترس املال كسبه ، واحملراث مسعر النار واحلراث جمرى ال

وقد تضمنت هذه اآلية الكرمية أنواعاً من الفصاحة والبالغة ، منها . أحْرِثَة ، وأحرث الرجل ناقته أهزهلا : واجلمع 
البداءة باألهم ، فاألهم ، : اإلتيان هبا جمملة ، ومنها جعله هلا نفس الشهوات؛ مبالغة يف التنفري عنها ، ومنها : 

« :  -عليه السالم  -ألهنن أكثر امتزاجاً ، وخمالطة باإلنسان ، وهن حبائل الشيطان ، قال النساء  -أوالً  -فذكر 
َما َرأْيُت ِمْن َناِقصَاِت َعقْلٍ َوِدينٍ أْسلََب ِللُبِّ « : ، وقال » َما َتَركُْت بَْعِدي ِفتَنةً أَضرَّ َعلَى الرَّجَالِ ِمَن النَساِء 

  .احلازم منكن : وُيْرَوى  ،» الرَُّجل الَْحِليمِ مِنكُنَّ 



، وهن سبب يف  -غالباً -فيهن فتنتان ، ويف البنني فتنة واحدة؛ ألهنن يقطعن األرحام والصالت بني األهل : وقيل 
الْوَلُد « : ، واألوالد ُيْجَمع ألجلهم املال ، فلذلك ثىن بالبنني ، ويف احلديث  -غالباً -َجْمع املال من حالل وحرام 

، وألهنم فروع » الَْولُد مَْبَخلَةٌ َمجَْبَنةٌ « : ، وألهنم ألجلهم املال ، فلذلك ثىن بالبنني ، ويف احلديث » َمجَْبَنةٌ َمْبَخلَةٌ 
، وقُدِّمت على األموال؛ ألهنا أَحبُّ إىل املرء » املرء مفتون بولده « : منهن ، ومثراٌت نشأت عنهن ، ويف كالمهم 

  .من ماله 
فإمنا ذلك يف سياق امتنان ، وإنعام أو ُنْصرة ، ومعاونة؛ ألن  -يف بعض املواضع  -على الولد وأما تقدميُ املال 

مث ذكر متاَم اللذِة ، وهو املركوب البهيمي من بنيِ سائر احليوانات ، مث أتى مبا َيحصل  -الرجالَ ُتستمال باألموال 
مث ذكر ما به قوامهم ، وحياة بنيتهم ، وهو  به مجال حني ترحيون وحني تسرحون ، كما تشهد به اآلية األخرى

  .الزروع والثمار 
  .والزينة حمبوبة يف الطباع » زين « : ومنها اإلتيان بلفظ يشعر بشدة حب هذه األشياء ، بقوله 

  .بناء الفعل للمفعول؛ ألن الغرَض اإلعالم حبصول ذلك : ومنها 
  .والنزوع إىل الشيء إضافة احلبِّ للشهوات ، والشهوات هي امليل : ومنها 

  .القناطري املقنطرة : ومنها التجنيس 
  .؛ ألهنما صارا متقابلَْين يف غالبِ العُْرف } الذهب والفضة { : اجلمع بني ما يشبه املطابقة يف قوله : ومنها 
  .الدالة على تكثريها مع كَثْرهتا يف ذاهتا » الُْمقَْنطََرِة « ب » الْقََناِطريِ « وصف : ومنها 
« األفراس ، وكذا قوله : ملا يف اللفظ من الداللة على حتسينه ، ومل يقل » الْخَْيلِ « ذكر هذا اجلنس مبادة : ومنها 
  .اإلبل والبقر والغنم؛ ألنه أخصر : ، ومل َيقُل » األْنَعامِ 
  فصل

ها يتموَّل به ِصْنٌف من الناس أربعة أصناف من املال ، كل نوع من -تعاىل  -ذكر اهللا : قال العلماء : قال القرطيبُّ 
، أمَّا الذهب والفضة فيتموَّل به التُّجَّاُر ، وأما اخليل املسومة فيتمّول هبا امللوُك ، وأما األنعاُم فيتموَّل هبا أهلُ 
نساء البواِدي ، وأما الْحَْرثُ فيتموَّل به أهل البساتني ، فتكون فتنة كل صنفٍ يف النوع الذي يتموَّل به ، وأما ال

  .والبنون ففتنة للجميع 
{ : اإلشارة بذلك للمذكور املتقدم ، فلذلك َوحََّد اسم اإلشارة واملشاُر إليه متعدد ، كقوله } ذلك َمَتاعُ { : قوله 

  .وقد تقدم ] .  ٦٨: البقرة [ } َعَوانٌ َبْيَن ذلك 
  فصل

ألن متاَع الدنيا إمنا ُخِلَق لُيْسَتمَْتَع هبا ،  وهذا يدل على أن هذا التزيني مضاٌف إىل اهللا تعاىل؛: قال القاضي 
  :واالستمتاُع مبتاع الدنيا على وجوه 

  .أن ينفرد به من َخصَّه اهللا تعاىل هبذه النعم ، فيكون مذموماً : منها 
  .فيكون مذموماً  -مع احلاجة إليه  -أن يترَك االنتفاع به : ومنها 
  .غري أن يتوصل بذلك إىل مصاحلِ اآلخرِة ، وذلك ال ممدوح وال مذموم  أن ينتفع به يف وجه مباحٍ ، من: ومنها 
  .أن ينتفع به على َوْجٍه يتوصل به إىل مصاحلِ اآلخرِة ، وذلك هو املمدوُح : ومنها 
وأيبةً ، ومآباً َمفَْعل ، من آب ، يئوب ، إياباً ، وأْوَبةً : الَْمْرجع ، فاملآب : ، أي } واهللا ِعْنَدُه ُحْسُن املآب { : قوله 
 -هنا  -َمأَوب ، فُنِقلَْت حركةُ الواوِ إىل اهلمزةِ الساكنة قبلَها ، فقلبت الواُو ألفاً ، وهو : رجع ، واألصل : ، أي 



: آب َيئُوُب أواباً وإياباً كقوله تعاىل : حسن الرجوع ، وقد يقع اسم مكاٍن ، أو زمان ، تقول : اسم مصدر ، أي 
] .  ٢٢-٢١: النبأ [ } إِنَّ َجهَنََّم كَاَنْت مِْرصَاداً لِّلطَّاِغَني مَآباً { : وقوله ]  ٢٥: الغاشية [ } إِيَابَُهْم إِنَّ إِلَيَْنآ { 

اجلنة ، وهي يف غاية احلُْسن ، والنار ، وهي خالية عن احلُْسن فكيف وصف املآب املطلق : املآب قسمان : فإن قيل 
  باحلسن؟

هو اجلنة ، وأما النار فمقصودة بالعرض ، واملقصود من اآلية التزهيد يف الدنيا  -بالذات  -أنَّ املقصود : فاجلواب 
 -ما يَتمتع به فيها ، مث يذهب وال َيبقَى ، قال : أي } ذلك َمتَاُع احلياة الدنيا { : ، والترغيب يف اآلخرة؛ ألن قوله 

 -يف متاِعها من اجلاِه واملالِ الزائِد على الضَّرورِيِّ واهللا تعاىل  :أي » ازهد ِفي الدُّنيا ِحيبَّك اهللاُ « :  -عليه السالم
  .أعلم 

 خَاِلِديَن ِفيَها َوأَزَْواٌج ُمطَهََّرةٌ قُلْ أَُؤنَبِّئُكُْم بَِخْيرٍ ِمْن ذَِلكُْم ِللَِّذيَن اتَّقَْوا ِعْنَد َربِّهِْم َجنَّاٌت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر
) ١٦(الَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا إِنََّنا آَمنَّا فَاغِْفْر لََنا ذُنُوَبَنا َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ ) ١٥(ِمَن اللَِّه َواللَُّه َبِصٌري بِالِْعبَاِد  َورِضَْوانٌ

  ) ١٧(الصَّابِرِيَن َوالصَّاِدِقَني وَالْقَانِِتَني وَالُْمْنِفِقَني َوالُْمْسَتْغفِرِيَن بِالْأَْسَحارِ 

 -قرأ نافُع وابُن كثري وأبو عمرو بتحقيق األوىل ، وتسهيل الثانية ، والباقون بالتحقيق فيهما ، وَمد هاَتْين اهلمَزَتْين 
قالون عن نافع ، وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر خبالف عنهما والباقون بغري مّد على أصوهلم من  -بال خالف 

  .حتقيق وتسهيل 
  .» قُلْ « ركة اهلمزة األوىل إىل الم وورش على أصله من نقل ح

: وال بد من ذكر اختالف القراء يف هذه اللفظة وشبهها ، وحترير مذاهبهم؛ فإنه موضع عسري الضبط ، فنقول 
هذا : األول  -أعين مهزتني ، أوالُهَما مفتوحةُ ، والثانية مضمومة  -الوارد من ذلك يف القرآن الكرمي ثالثة مواضع 

  .املوضع 
]  ٢٥: القمر [ } أَأُلِْقيَ الذِّكُْر َعلَْيِه ِمن َبْينَِنا { : ، والثالث ]  ٨: ص [ } أَأُنزِلَ َعلَْيِه الذكر ِمن َبْينَِنا { : ثاين وال

  :، والقُرَّاء فيها على مخسِ مراتب 
كذا رواه عن نافع  - خالف بال -مرتبة قالون ، وهي تسهيل الثانية َبْيَن َبْيَن ، وإدخال أِلٍف بني اهلمزتني : أحدها 

.  
بني بني ، من غري إدخال أِلٍف بني اهلمزتني خبالف  -أيضاً  -مرتبة َوْرش وابن كثري ، وهي تسهيل الثانية : الثانية 

  .كذا روى ورش عن نافع 
، كذا  -فمرتبة الكوفيني وابنِ ذكوان عن ابن عامر ، وهي حتقيق الثانيِة ، من غري إدخال ألف بال خال: الثالثة 

  .روى ابن ذكوان عن ابن عامر 
  :مرتبة هشام ، وهي أنه ُروَي عنه ثالثةُ أوجه : الرابعة 
  .التحقيق ، وعدم إدخال ألف بني اهلمزتني يف الثالِث مواِضَع : األول 
  .التحقيق ، وإدخال ألف بينهما يف املواضع الثالثة : الثاين 

  .قِْصر يف هذه السورة ، وُيسَهِّل وميد يف السورتني األْخَرَيْين التفرقة بني السور ، فُيحقق وُي: الثالث 
وتسهيل هذه األوجه تقدم يف أول . مرتبة أيب عمرو ، وهي تسهيل الثانية مع إدخال األلف وعدمه : اخلامسة 

  .البقرة 



  .س ذلك بالَوْجه ولي -بواوٍ خالصةٍ بعد اهلمزِة؛ النضمامها  -أَُؤنَبِّئكم : ونقل أبو البقاء أنه قُرَِئ 
  .إىل اخلطاب ، تشريفاً هلم  -» للنَّاسِ « : يف قوله  -التفاٌت من الغيبة } أَُؤَنبِّئُكُم { : ويف قوله 

تعدى الثنني ، األول تعدى إليه بنفسه ، وإىل » أعلم « متعلق بالفعل ، وهذا الفعل لَمَّا مل يضمن معىن » بَِخْيرٍ « 
  .معناها لتعدَّى إىل ثالثة  الثاين باحلرف ، ولو ُضمَِّن

إىل ما تقدم » ذَِلكُْم « ؛ ألنه على بابه من كونه أفعل تفضيل ، واإلشارة ب » َخْير « متعلق ب » ِمْن ذَِلكُْم « و 
ليست للتفضيل ، ويكون » خري « من ذكر الشهوات وتقدم تسويغ اإلشارة باملفرد إىل اجلمع ، وال جيوز أن تكون 

  .» َخْيرٍ « : صفة لقوله » ِمْن « من اخليور ، ويكون  املراد به خرياً
مبا يفضل من ذلك ، وال جيوز أن يكون صلة خلري؛ ألن [ يف موضع َنْصب خبري ، تقديره » من « : قال أبو البقاء 

يف ذلك أبو مما رغبوا فيه بعضاً ِلَما زهدوا فيه من األموال وحنوها ، وتاَبَعهُ ] ذلك يوجب أن تكون اجلنة وما فيها 
  .حيان 

  فصل
{ : أن منافع اآلخرة خٌري منها كما قال يف آية أخرى  -هنا  -ملا عدَّد نَِعم الدنيا بيَّن  -تعاىل  -كيفية النَّظم أنه 

  .؛ ألن نعم الدنيا مشوَبةٌ باألنكاد ، فانيةٌ ، ونَِعم اآلخرة خالصةٌ ، باقيةٌ ]  ١٧: األعلى [ } واآلخرة خَْيٌر وأبقى 
  :جيوز فيه أربعة أوجٍه } ِللَِّذيَن اتقوا { : ه قول

على خرب مبتدأ حمذوٍف ، تقديره هو جنات ، » جَنَّاٌت « أنه متعلّق َخبْيرٍ ، ويكون الكالم مت هنا ، وُتْرفَع : أحدها 
أَفَأَُنبِّئُكُم بَِشرٍّ مِّن قُلْ { : أي ذلك الذي هو خري مما تقدم جنات ، فاجلملة بيان وتفسري للَخيْريَّة ، ومثله قوله تعاىل 

  :، مث قال ]  ٧٢: احلج [ } ذلكم 
على أهنا بدل  -بكسر التاء  -» َجنَّاٍت « ويؤيد ذلك قراءة ]  ٧٢: احلج [ } النار َوَعدََها اهللا الذين كَفَُرواْ { 

  .فهي بيان للخري » بَِخْيرٍ « من 
 -وإن مل يعتمد  -فاعالً باجلار قبله » جَنَّاٌت « تدأ مؤخر ، أو يكون مب» َجنَّاٌت « أن اجلارَّ خرب مقدم ، و : والثاين 

 -، مث ابتدأ هبذه اجلملة ، وهي } مِّن ذلكم { : عند َمْن َيَرى ذلك ، وعلى هذين التقديرين ، فالكالم مت عند قوله 
  .أيضاً مبينة ومفسِّرة للَخْيرية 

» جنات « يعين أنه مل ُيجِز الوجهني إال إذا جررت  -» َجنَّات « مع َجرِّ  -وأما الوجهان األخريان فذكرمها مكي 
  .» َخْير « بدالً من 

  .» أؤثنَبِّئُكُْم « أنه متعلق ب : الوجه األول 
  .» َخْير « أنه صفة ل : الوجه الثاين 

» جنات « مقدَّم ، و  خرب» لِلَِّذيَن « بعد أن ذكر أن  -رمحه اهللا  -وال بد من إيراد نصه؛ فإن فيه غشكاالً ، قال 
» متعلقةً ب « ِللَِّذيَن » على أن جتعل الالم يف « َخْير » على البدل من « جناٍت » وجيوز اخلفض يف « :  -مبتدأ 

؛ « جنات » ، ولو جعلت الالم متعلقة مبحذوف قامت مقامه مل جيز خفض « َخْير » ، أو جتعلها صفة ل « أُؤَنبِّئُكُمْ 
صار فيها ضمري مقدر مرفوع ، واحتاجت  -لظروف إذا تعلقت مبحذوف ، وقد قامت مقامه ألن حروف اجلر ، وا

َجنَّات » لزيد مال ، يف الدار زيد ، خلفك عمرو ، فال بد من رفع : إىل ابتداء يعود عليه ذلك الضمري ، كقولك 
بفعلها ، وهو « نَّات َج» ، إذا تعلقت الالم مبحذوف ، ولو تعلقت مبحذوف على أن ال ضمري فيها لرفعت « 

مذهب األخفش يف رفعه ما بعد الظروف وحروف اخلفض باالستقرار ، وإمنا حيسن ذلك عند حذاق النحويني إذا 



كانت الظروف ، أو حروف اخلفض صفةً ملا قبلها ، فحينئذ يتمكن وْحيُسن رفُع االسم باالستقرار ، وقد شرحنا 
  .» واالً ذلك وبيناه يف أمثلة؛ وكذلك إذا كانت أح

على » جنات « أو مبحذوف على أهنا صفة خلري ، بشرط أن ُيَجرَّ لفظُ » أُؤَنبِّئُكُْم « فقد جوَّز تعلَُّق هذه الالم ب 
وعلَّل ذلك بأن حروف اجلر تتعلق مبحذوف ، » َجنَّات « وظاهره أنه ال جيوز ذلك مع رفع » خَْير « البدل من 

وهذا الذي قاله من هذه احليثية ال يلزم؛ إذ لقائل أن يقول » جَنَّات « مببتدأ هو حيمل الضمري ، فوجب أن يُؤَتى له 
على أهنا خرب مبتدأ حمذوف ، ال على االبتداء حىت » جَنَّات « أجوز تعلق الالم مبا ذكرت من الوجهني مع رفع : 

ا ذكر مع أنّ جعله صفة خلري يلزم ما ذكرت ولكن الوجهني ضعيفان من جهة أخرى ، وهو أن املعىن ليس واضحاً مب
إهنا عند احلذاق :  -يف الظروف وحروف اجلر  -؛ إذ ال معىن له ، وقوله » أُؤنَبِّئُكُْم « أقوى من جعلها متعلقة ب 

فيه قصور؛ ألن هذا احلكم مستقر هلا يف مواضع  -وكذلك إن كانت أحواالً . . إمنا ترفع الفاعل إذا كانت صفات 
:  

  .اللذان ذكرمها املوضعان : منها 
  .أن يقعا صلة : وثالثها 
  .أن يقعا خرباً ملبتدأ : ورابعها 

  .أن تعتمد على نقي : وخامسها 
  .وقد تقدم حترير هذا . أن تعتمد على استفهام : وسادسها 

  فصل
تقي هو اآليت بالواجبات ، معىن التقوى ، وباجلملة فإن امل]  ٢: البقرة [ } ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني { : قد بيَّنا يف قوله تعاىل 

  .املتحرز عن احملظورات 
وَأَلَْزمَُهمْ { : قال تعاىل . خمتصة باإلميان  -يف ُعْرف القرآن  -التقوى عبارة عن اتقاء الشرك؛ ألن التقوى : وقيل 

صولِ اتقاء ، وظاهر اللفظ يطابق االمتنان حبقيقة التقوى ، وهي حاصلةٌ عند ح]  ٢٦: الفتح [ } كَِلَمةَ التقوى 
  :الشرك وعرف القرآن مطابق لذلك ، فوجب محلُه على َمن اتقى الكفر 

  :فيه أربعة أوجٍه } ِعنَد َربِّهِمْ { : قوله 
  .صفة هلا ، فلما قُدِّم نصب حاالً  -يف األصل  -؛ ألنه » َجنَّات « أنه يف حمل نصب على احلال من : أحدها 
بالفاعلية ، أما إذا » َجنَّاٌت « من االستقرار ، إذَا جعلناه خرباً ، أو رافعاً » لَِّذيَن ِل« أنه متعلق مبا تعلق به : الثاين 

  .فال؛ لعدم تضمينه االستقرار » أؤنَبَّئُكُْم « أو » َخْير « علقته ب 
  .، وهذا ال يساعد عليه املعىن » َتْجرِي « أن يكون معموالً ل : الثالث 
  .، كما تقدم » ِللَِّذيَن « ، كما تعلق به  »خَْير « أنه متعلق ب : الرابع 

على االبتداء  -} ِعنَد َربِّهِمْ َجنَّاتٌ { : مث يُْبَتَدأ بقوله } ِللَِّذيَن اتقوا { : ويضعف أن يكون الكالم قد مت عند قوله 
وفيه  -بكسر التاء » ٍت َجنَّا« وقرأ يعقوب . وتكُون اجلملة مبيِّنة ومفسِّرة للخريية ، كما تقدم يف غريها  -واخلرب 

  :ثالثة أوجٍه 
  .كما تقدم  -فتكون جمرورة ، وهي بيان له » بِخَْير « أهنا بدل من لفظ : أحدها 
  .وهو يف املعىن كاألول  -وحمله النصب  -» بَِخْير « أهنا بدل من حمل : الثاين 



  .على خرب ابتداء مضمر  ، وهو نظري الوجه الصائر إىل رفعه» أعين « أنه منصوب بإضمار : الثالث 
على حسب القراءتني ، والتخاريج  -، فهو يف حمل رفع ، أو نصب ، أو جر » جَنَّات « صفة لِ » َتْجرِي « : قوله 

األهنار « وجوز فيه أبو البقاء أن يتعلق مبحذوٍف على أنه حال من » َتْجرِي « متعلق ب » ِمْن َتْحِتَها « و  -فيهما 
  .األهنار كائنةً حتتها ، وهذا يشبه هتيئة العامل للعمل يف شيء وقطعه عنه جتري : أي : قال » 

  .االستقرار املقدَّر  -حينئذ  -والعامل فيها » لِلَِّذيَن « حال ، وصاحبها الضمري املستكن يف } َخاِلِديَن { : قوله 
إمنا يتمشى على مذهب الكوفيني ،  -، وهذا الذي ذكره » َتْحِتَها : إن شئت من اهلاء يف « : وقال أبو البقاء 

وذلك أن جعلها حاالً من اهلاء يف حتتها يؤدي إىل جريان الصفة على غري من هي له يف املعىن؛ ألن اخللود من 
أوصاف اجلنة ولذلك مجع هذه احلال مجع العقالِء ، فكان ينبغي أن يُؤَتى بضمري مرفوع بارز ، هو الذي كان 

مل جيب بروز الضمري ،  -كهذا  -إن أِمَن اللبس : د هند ضارهبا هو ، والكوفيون يقولون زي: مستتراً يف الصفة حنو 
  .وتقدم البحث يف ذلك . وإال جيب ، والبصريون ال يفرقون 

» و « أْزواٌج » كان عطف  -كما هو املشهور  -« َجنَّاٌت » من رفع « } َوأَزَْواٌج مُّطَهََّرةٌ َورِْضَوانٌ { : قوله 
على قراءته أن يكون مرفوعاً على أنه مبتدأ خربه مضمر ،  -حينئذ  -سَْهالً ، وَمْن كََسر التاء فيجب «  رِضْوانٌ
  .يف البقرة « أْزوَاٌج ُمطَهََّرةٌ » وهلم أزواٌج ، وهلم رضوان ، وتقدم الكالم على : تقديره 
  فصل

حيصل األْنس إالَّ بِهِنَّ وقد وصفهن بصفة واحدةٍ  لن تكمل إال باألزواج اللوايت ال -وإن َعظَُمت  -اعلم أن النعمة 
فيدخل يف ذلك الطهارة من احليض والنفاس واألخالق الدنيئة ، والقُْبح « ُمطَهََّرةٌ » : جامعٍة لكل مطلوب ، فقال 

  .، وتشويه اِخللْقة ، وسوء الِعشرة ، وسائر ما ينفر عنه الطبع 
  :فيه لغتان « َورِضَْوان » : قوله 
َمنِ اتبع { لراء ، وهي لغة متيم وقيس ، وهبا قرأ عاصم يف مجيع القرآن إال يف الثانية من سورة املائدة وهي ضم ا

  .، فبعضهم نقل عنه اجلَْزم بكسرها ، وبعضهم نقل عنه اخلالَف فيها خاصة ]  ١٦: املائدة [ } رِضَْواَنه 
  عىن واحد ، أو َبينهما فرٌق؟وهل مها مب -والكسر ، وهو لغة احلجاز ، وهبا قرأ الباقون 

  :قوالن 
  .كالُعْدوان  -أهنما مصدران مبعىن واحد : أحدمها 

اِحلْرمان ، وبالضم الطُّْغَيان ،  -بالكسر  -َرِضيتُ رِضاً ، ورِضَْواناً وُرْضواناً ، ومثل الرِّضَْوان » : قال الفّراء 
  .« والرُّجحان ، والكُفْران ، والشُّكْران 

  .خازن اجلنة صلّى اهللا على نبينا وعلى أنبيائه ومالئكته : املكسور اسم ، ومنه رِضوان  أن: الثاين 

  .» رِضَْوان « صفة لِ » ِمَن اِهللا « واملضموم هو املصدر ، و 
  فصل

: َجنَِّة ، فََيقُولُونَ إنَّ اَهللا َيقُولُ ألْهلِ الَْجنَّةِ َيا أْهلَ الْ« : روى أبو سعيد اخلدري أن النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم قال 
َوَما لََنا ال نَْرَضى َوقَْد أْعطَْيتََنا َما لَْم ُتْعطِ أَحداً : َهلْ َرِضْيُتْم؟ فََيقُولُونَ : لَبَّْيَك وَسْعَدْيَك ، وَالَْخْيُر ِفي َيدَْيَك ، فََيقُولُ 

أِحلُّ : َيا َربِّ ، َوأيُّ َشيٍء أفَْضلُ ِمْن ذَِلَك؟ فََيقُولُ : ولُونَ أالَ أْعطِيكُْم أفَْضلَ ِمْن ذَِلَك؟ فََيقُ: ِمْن َخلِْقَك؟ فََيقُولُ 
  .» َعلَْيكُْم رِْضوَانِي ، فَالَ أْسَخطْ َعلَْيكُمُ َبْعَدُه أَبداً 

  .عامل مبصاحلهم ، فيجب أن يَْرَضْوا ألنفسهم ما اختاره هلم : ، أي » َواهللاُ َبِصٌري بِالْعِباِد « : مث قال 



  :حيتمل أن يكون حملُّه الرفَع ، والنصَب ، واجلرَّ ، فالرفع من وجهنيِ } الذين َيقُولُونَ { : اىل قوله تع
  .الذين يقولون كذا مستجاب هلم ، أو هلم ذلك اجلزاء املذكور : أنه مبتدأ حمذوف اخلرب ، تقديره : أحدمها 

  .الذين يقولون كيت ، وكيت : تقون؟ فقيل َمْن ُهْم هؤالء امل: أنه خرب مبتدأ حمذوف ، كأنه قيل : الثاين 
والنصب من وجه واحٍد ، وهو النصب بإضمار أعين ، أو أمدح ، وهو نظري الرفع على خرب ابتداء مضمر ، 

  .الرفع على القطع ، والنصب على القطع : وُيَسمََّيان 
  :واجلر من وجهني 

  .النعت : أحدمها 
  :وجهان  -تاً أو َبَدالً يف جعله َنْع -البدل ، مث لك : والثاين 
  .جعله نعتاً ِللَِّذيَن اتَّقَوا ، أو بدالً منه : أحدمها 
  .جعله نعتاً للعباد ، أو بدالً منهم : والثاين 

؛ ألن فيه ختصيصاً لعلم اِهللا ، ] ويضعف أن يكون صفةً للعباد : [ واستضعف ابو البقاء جعله نعتاً للعباد ، قال 
ويكون الوجه فيه إعالمهم بأنه عامل مبقدار مشقتهم يف العبادة ، فهو ُيجازيهم عليها ،  -على ضعفه  -وهو جائز 
  ] . ٢٥: النساء [ } واهللا أَْعلَُم بِإَِميانِكُم { : كما قال 

« لِ  تابعاً» الَِّذيَن َيقُولُونَ « جيوز أن تكون معترضة ، ال حمل هلا ، إذا جعلَت } واهللا َبِصٌري { : واجلملة من قوله 
  .، وإن جعلته مرفوعاً ، أو منصوباً فال  -نعتاً أو بدالً -» الَِّذيَن اتَّقَوا 

  فصل
 -يدل على أهنم توسَّلوا مبجرد اإلميان إىل طلب املغفرة ، واهللا } َربََّنآ إِنََّنآ آَمنَّا فاغفر لََنا ذُُنوبََنا { اعلم أن قولَهم 

يستوجب الرمحةَ واملغفرةَ من  -مبجرد اإلميان  -دلَّ هذا على أن العبد مدحهم بذلك ، وأثَْنى عليهم ، ف -تعاىل 
َنا رَّبََّنآ إِنََّنآ َسِمعَْنا ُمَناِدياً ُينَاِدي ِلِإلَمياِن أَنْ آِمُنواْ بِرَبِّكُْم فَآمَنَّا َربََّنا فاغفر لََنا ذُنُوَب{ : اهللا تعاىل ، ويؤيُِّد هذا قولُه تعاىل 

  ] . ١٩٣: آل عمران [ } َسيِّئَاِتَنا َوَتَوفََّنا َمعَ األبرار َوكَفِّْر َعنَّا 
الصابرين { : أليس أنه تعاىل اعترب مجلة الطاعات يف حصول املغفرة؛ حيث أتبع هذه اآلية بقوله : فإن قيل 

  ؟} والصادقني 
ىل طَلَب املغفرة ، مث ذكر بعده جعل جمرَد اإلمياِن وسيلةً إ -تعاىل  -أن هذه اآليةَ تؤكد ما قلنا؛ ألنه : فاجلواب 

صفاتِ املطيعني ، وهي كوهنم صابرين صادقني ، ولو كانت هذه الصفات شرائطَ للحصول على املغفرة لكان 
ِذكُرها قبل طَلَب املغفرة أوىل ، فلما رتَّب طلب املغفرة على جمرد اإلميان ، مث ذكر بعده هذه الصفاِت ، علمنا أن 

  .ة يف حصول أصل املغفرة ، وإمنا هي ُمعَْتَبَرة يف حصول كمال الدرجات هذه الصفاِت غُري معترب

« كان  -على ما تقدم  -منصوَب احملل ، أو جمروره } الذين َيقُولُونَ { إن قدرت } الصابرين { : قوله تعاىل 
حمل جر ، وإن قدرته  على كال التقديرين ، فيجوز أن يكون يف حمل نصب ، وأن يكون يف -نعتاً له » الصَّابِرِيَن 

  .» أعين « بإضمار » الصَّابِرِيَن « مرفوَع احملل تعني َنْصب 
  فصل

املراد بالصابرين يف أداء املأمورات ، وترك احملظورات ، وعلى البأساء ، والضراء وحني البأس ، والصادقني يف 
  .إمياهنم 

  .» سنتُهم ، فصدقوا يف السر والعالنية هم قوم صدقت نِيَّاُتهم ، واستقامت قلوُبهم وأل« : قال قتادة 



والصدق يف الفعل  -وهو جتنُّب الكذب  -فالصدق جيري على القول والفعل والنية ، فالصدق يف القول مشهور 
صدق فالن يف القتال ، وصدق يف احلكمة ، والصدق يف النية العزم اجلازم حىت يبلغَ الفعلَ : اإلتيان به تاماً ، يقال 

.  
أمواهلم » واملنفقني « عبارة عن الدوام على الطاعة واملواظبة عليها ، : املطيعني ، املَُصلِّني ، والقنوت » َني القانِِت« 

يف طاعة اهللا ، ويدخل فيه إنفاق املرء على نفسه ، وأهله ، وأقاربه ، وصلة رمحه ، ويف الزكاة ، واجلهاد ، وسائر 
  .وجوه الرب 

  .} واملستغفرين باألسحار { 
  .يعين املصلني باألسحار : ال جماهٌد وقتادة والكليبُّ ق

  .هم الذين يصلون الصبَح يف مجاعٍة : وعن زيد بن أسلم 
  .مدوا الصالة إىل السََّحر ، مث استغفروا : وقال احلسُن 

: الصالةَ ، فإذا قلُت ال ، فيعاوُِد : يا ناِفُع ، أْسَحْرَنا؟ فيقول : كان ابن عمر ُيْحيِي الليل ، مث يقول : وقال نافع 
  .َنَعْم ، قعد يستغفر اَهللا ، ويدعو حىت ُيْصبَح 

ِحَني يبقى ثُلُثُ  -يَْنزِلُ اُهللا إلَى السََّماِء الدُّْنَيا كُلَّ لَْيلَةِ « : وعن أيب هريرةَ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
، َمْن ذَا الَِّذي َيْدُعونِي فَأسَْتجِيَب لَُه؟ َمن ذَا الَِّذي َيسْالُنِي فَأُْعِطيُه؟ َمْن ذَا  أََنا الَْمِلُك ، أنا الْمِلُك: فََيقُولُ  -اللَّْيلِ 

  .رواه مسلم » الَِّذي َيْسَتْغِفرُنِي فَأغِْفَر لَُه؟ 
ة وأيب عن أيب هرير -مفسَّراً  -وقد اختلف يف تأويله ، وأْوىل ما قيل فيه ما جاء يف كتاب النسائي : قال القرطيبُّ 

ُيْمهلُ َحتَّى  -عز وجل  -إن اهللا « : قال رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قاال  -رضي اهللا عنهما  -سعيد 
لْ ِمْن َهلْ ِمن َداعٍ ُيسَْتجَاُب لَُه؟ َهلْ ِمْن ُمْسَتْغِفرٍ ُيغْفَُر لَُه؟ َه: َيْمِضيَ َشطُْر اللَّْيلِ األوَّلُ ، ثُمَّ َيأمُر ُمَناِدياً ، َيقُولُ 

، صححه أبو حممد عبُد احلق ، وهو يرفع اإلشكال ، ويوضِّح كلَّ احتمال ، وأن األول من باب » َساِئلٍ ُيعْطَى؟ 
  .وهو ُيَبيِّن ما ذكرنا  -بضمِّ الياءِ  -» ُينَْزلُ « وقد ُروِيَ . ينزل َملَُك رَبَِّنا ، فيقول : حذف املضاف ، أي 

الَ َتكُوَننَّ أْعَجَز ِمْن َهذَا الدِّيِك؛ ُيَصوُِّت باألْسحَارِ وَأْنَت نَاِئٌم َعلَى « : ل البنه وحكي عن احلسن أن لُقْمانَ قا
  .» ِفَراِشَك 

واعلم أن وقت السََّحر أطيُب أوقاتِ النومِ ، فإذا أعرض العبد عن تلك اللذة ، وأقبل على العبوديِة ، كانت 
وأيضاً فإن النوم هو املوت األصغر ، وعند السحر كأنّ األموات تصري أحياءً الطاعة أكملَ ، وأشقَّ ، فيكثر ثواُبها ، 

  .، فيكون وقتاً للوجود العام 
  واختلف أهلُ اللغة يف السََّحرِ ، ايُّ وقت هو؟ -بفتح العني وسكوهنا  -مجع َسَحرٍ » األْسحَار « و 

إذا سافر  -أكل يف ذلك الوقت واسَْتحََر: ، أي  إنه وقٌت قبلَ طلوعِ الفجر ، ومنه تسحر: فقال الّزجّاج ومجاعة 
  . -فيه

  ]الطويل : [ قال ُزَهْير 
  فَُهنَّ ِلَواِدي الرَّسِّ كَالَْيدِ ِللْفمِ... َبكَْرنَ ُبكُوراً ، َواسَْتَحْرنَ بُِسْحَرٍة  - ١٣٦٤

لَِقيُته بأعلى : اً لذلك الوقت ، ويقال اختالط ظالم آخرِ الليل بضياِء النهارِ ، وجُِعل امس: السََّحر « : وقال الرَّاغب 
  .» أكلُه : اسم للطعام املأكول َسحَراً ، والتََّسحُّر : اخلارج َسحَراً ، والّسحور : السحرين ، والُْمْسِحر 

  .الطائر الصيَّاح يف السََّحر : واملُسَْتِحر 



  ]املتقارب : [ قال الشاعر 
  إذَا غَرََّد الطَّاِئُر الُْمسَْتجِْر... ُيَعلُّ بِِه َبْردُ أنَْيابَِها  - ١٣٦٥

صاح ، وحترك يف صياحه ، وأنشد البيت ، وهذا وإن كان مطلقاً فإمنا يريد ما : أْسَحر الطائُر ، أي : وقال بعضهم 
  .دخل يف وقت الظهر : أي  -أْسَحر الرجلُ إذا َدَخل يف وقت السحر كأظهر : ذكر بالصياح يف السَّحر ، ويقال 

  ]املتقارب [ : قال 
  فََجاَء إلَْيَنا َوقَْد أْسحََر... َوأْدجلَ ِمن طَْيَبة ُمْسرِعاً  - ١٣٦٦
  .استحر أيضاً : ومثله 

  .السََّحُر من ثُلُث الليل األخري إىل طلوع الفجر : وقال بعضهم 
لِّه ، يقال له من آخر الليل ، مث يستمر حكمه إىل اإلسفار ك -عند العرب  -السحر :  -أيضاً  -وقال بعضهم 

  .ومسي السحر سحراً؛ خلفائه ، ومنه قيل للسِّْحرِ ِسْحٌر؛ للُطِْفِه وخفائه : سحر قيل 
َماَت َبْيَن َسحْري « :  -رضي اهللا عنها  -منتهى قصبة الرّكبة ، ومنه قول عائشة  -بسكون احلاء  -والسَّْحر 
  .سُمِّي بذلك خلفائه » َوَنْحري 

 -ثري بالنسبة إىل الصْرف وعدمه ، والتصرف وعدمه ، واإلعراب وعدمه ، يأيت تفصيله فيه كالم ك» َسَحر « و 
  . -إن شاء اهللا تعاىل 

  :كيف دخلت الواُو على هذه الصفاِت ، وكلُّها لقبيل واحد؟ ففيه جوابان : فإن قيل 
،  -ن املوصوف هبا واحداً وإن كا -أن الصفاِت إذا تكرََّرت جاز أن ُيْعطَف بعُضها على بعض بالواو : أحدمها 

  .تفخيم؛ ألنه ُيؤِذن بأن كل صفة مستقلة باملدح  -يف مثل هذا  -ودخول الواو 
هذا كالم أيب . أن هذه الصفات متفرقة فيهم ، فبعُضهم صابر ، وبعُضهم صادق ، فاملوصوف هبا متعدِّد : الثاين 
  .البقاء 

  .» للداللة على كماهلم يف كل واحدة منها  الواو املتوسطة بني الصفاِت« : وقال الزخمشريُّ 
  .» وال نعلم أن العطف يف الصفة بالواو يدل على الكمال « : قال ابو حّيان 

قد علمه علماء البيان ، وتقدم حتقيقه يف أول سورة البقرة ، وما أنشدته على ذلك من لسان « : قال شهاب الدين 
  .» العرب 

  .» يف « مبعىن »  بِاألْسحَارِ« : والباء يف قوله 

  ) ١٨(الْعَزِيُز الَْحكِيُم  َشهَِد اللَُّه أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ُهَو وَالَْملَاِئكَةُ َوأُولُو الِْعلْمِ قَاِئًما بِالِْقْسِط لَا إِلََه إِلَّا ُهَو

  .فعالً ماضياً ، مبنيا للفاعل ، ولفظ اجلاللة َرفْع به » َشهَِد « العامة على 
أنَُّه الَ « مبنيا للمفعول ، ولفظ اجلاللة قاِئم مقام الفاعل ، وعلى هذه القراءة يكون » شُهَِد « : بو الشعثاء وقرأ أ

  .وألوهيتُه  -تعاىل  -شُهَِد وحدانيةُ اهللا : بدل اشتمال ، تقديره  -» اُهللا « يف حمل رفع؛ بدالً من اسم » إلََه إالَّ ُهَو 
لقراءة كذلك أشكل عطف املالئكة ، وأويل العلم على لفظ اجلاللة ، فُخرِّج ذلك على وملا كان املعىن على هذه ا

واملالئكة ، وأولو العلم : عدم العطف ، بل إما على االبتداء ، واخلرب حمذوف؛ لداللة الكالم عليه ، تقديره 
وَشهِدَ : ار حمذوف ، تقديره ، وإما على الفاعلية بإضم} شَهَِد اهللا { : يشهدون بذلك ، يدل عليه قوله تعاىل 

، يف ]  ٣٦: النور [ } ُيَسبِّحُ لَُه ِفيَها بالغدو واآلصال { : املالئكةُ ، وأولو العلم بذلك ، وهو قريب من قوله تعاىل 



  .قراءة َمْن بناه للمفعول 
  ]الطويل : [ وقوله 
  ُتطِيُح الطَّوَاِئُح وَُمْخَتبِطٌ ِممَّا... ِلُيْبَك يَزِيدُ ضَارٌع ِلُخُصوَمٍة  - ١٣٦٧

منصوباً ، وُروَِي عنه وعن أيب ُنهَْيك كذلك إال أنه  -كظُرفاَء  -مجعاً على فَُعالَء » شَُهَداَء اِهللا « : وقرأ أبو املهلَّب 
« مرفوع ، ويف كلتا القراءتني مضاف للفظ اجلاللة ، فأما النصب فعلى احلال ، وصاحبها هو الضمري املستتر يف 

  .» غِْفرِيَن الُْمْسَت
  .هم شهداُء اهللا : وأما الرفع فعلى إضمار مبتدأ ، أي : قال ابُن جين ، وتبعه الزخمشريُّ ، وأبو البقاء 

وقرأ أبو . وأن يكون مجع شهيد كظريف وظُرفاء  -كشاعر وُشَعراء  -ُيْحَتمل أن يكون مجع شاهد : وشهداء 
ني واهلاء والتنوين ونصب لفظ اجلاللة وهو منصوب على احلال؛ بضم الش -» ُشُهداً اهللا « :  -أيضاً  -املهلب 

  .وحدانيته : منصوب على التعظيم أي يشهدون اهللا ، أي » اهللا « واسم  -كنذير وُنذُر  -مجع شهيد 
ما بَرفْع الدال ونصبها ، واإلضافة للَفْظ اجلاللة ، فالرفع والنصب على : وروى النقاش أنه قرأ كذلك ، إالّ أنه قال 

، وأما اإلضافة ، فيحتمل أن تكون حمضة ، مبعىن أنك عرفتهم إضافتهم إليه من غري تعرض » ُشَهَداَء « تقدم يف 
  .عباد اهللا ، وأن يكون من نصب كالقراءة قبلها فتكون غري حمضة : حلدوث فعل ، كقولك 

الم جر داخلة على اسم اهللا ، ويف اهلمزة النصب  مجعاً على فَُعالَء ، وزيادة» شَُهَداء هللا « ونقل الزخمشريُّ أنه قُرِئ 
وما بعدها » الَْمالَِئكَِة « والرفع ، وخرجهما على ما تقدم من احلال واخلرب ، وعلى هذه القراءات كلها ففي رفع 

  :ثالثة أوجه 
  .االبتداء ، واخلرب حمذوف : أحدها 
  .أنه فاعل بفعل مقدر : والثاين 
وجاز ذلك لوقوع « : ، قال » َشهَِد اُهللا « وهو النسق على الضمري املستكن يف  - ذكره الزخمشريُّ -: الثالث 

  .» الفاصلِ بينهما 
شهد اهللا بأنه ال إله إال هو : العامة على فَتح اهلمزة ، وإمنا فُِتَحت؛ ألهنا على حذف حرف اجلر ، أي » أنَُّه « : قوله 

  .وأن يكون حملها َجرا ، فلما حذف احلرف جاز أن يكون حملها نصباً ، 

  :وفيها خترجيان  -بكسر اهلمزة  -» إنَُّه « وقرأ ابن عباس 
قال اهللا ، ويؤيَده ما : شهد اهللا اي : ُمْجَرى القولن ألنه مبعناه ، وكذا وقع يف التفسري » شَهَِد « إجراء : أحدمها 

  .لغة قيس بن عيالن » قال « مبعىن » َشهِد « نقله املؤرُِّج من أن 
، « إنَّ الدِّيَن ِعْنَد اِهللا اإلْسالَُم : وهو قوله  -وبني معموله  -وهو َشهِد  -بني العامل  -أهنا مجلة اعتراض : الثاين 

، « أنَّ الدِّيَن » من « أنَّ » وجاز ذلك ِلما يف هذه اجلملِة من التأكيد ، وتقوية املعىن وهذا إمنا يتجه على قراءة فتح 
  .كسر فال جيوز ، فتعيََّن الوجُه األول وأما على قراءة ال

حيتمل العود على الباري؛ لتقدم ذكره ، وحيتمل أن يكون ضمَري األمر ، ويؤيُِّد ذلك قراءةُ عبد « أنَُّه » والضمري يف 
 - يف ضمري الشأن خمفَّفة يف هذه القراءة ، واملخففة ال تعمل إال« أنْ » ف } شَهَِد اهللا أَنَُّه الَ إله إِالَّ ُهَو { : اهللا 

وأدغم أبو عمرو خبالف عنه واو ُهَو يف واو النسق بعدها ، وقد [ وال تعمل يف غريه إال ضرورة  -وُيْحذَف حينئذ 
  ] .« ُهَو وَالَِّذيَن ىَمُنوا َمَعه » : تقدم حتقيق هذه املسألة عند قوله 

  فصل



  .َصَنماً ، فلما نزلت هذه اآلية خََرْرنَ ُسجَّداً  كان حَْولَ البيت ثالمثائٍة وستون: قال سعيدُ بُن ُجَبْير 
  .نزلت هذه اآلية يف نصارى جنران : وقيل 

ما أشبه : قدم َحْبران من أحبار الشام على النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما أْبَصرَ املدينةَ قال أحدمها : وقال الكليبُّ 
أنت حممد؟ قال : زمان؟ فلما دَخالَ عليه عرفاه بالصفة ، فقاال له هذه املدينةَ بصفة مدينِة النّيب الذي خيرج يف آخر ال

فإنا نسألك عن شيء ، فإن أخربتنا به آَمنَّا بك ، : أنا حممد وأمحد ، قال : وأنت أمحد؟ قال : نعم ، قاال : 
ذه اآليةَ ، فأسلم أخربنا َعْن أعظم شهادة يف كتاب اهللا عز وجل ، فأنزل اهللا ه: َسالَ ، فقاال : وصدقناك ، فقال 

  .الرجالن 
  فصل

  .قال : شهد اهللا ، أي : قال بعض املفسرين 
  .َبيَّن اهللا؛ ألن الشهادة تبيني : وقيل 

  .َحكَم اهللا : وقال جماهد 
  .أْعلََم اهللا أنه ال إله إال هو : وقيل 

  فكيف يكون املدَِّعي شاهداً؟ -تعاىل  -املدَِّعي للوحدانية هو اهللا : فإن قيل 
  :اجلواُب من وجوٍه ف

  .« َحكَم » أو « َبيَّن » أو « قال » مبعىن « شَهَِد » ما تقدم من أن : أحدها 
؛ ألنه الذي خلق األشياَء ، وجعلها دالئلَ على توحيده ، فلوال -تعاىل  -أن الشاهَد احلقيقي ليس إال اهللا : الثاين 

تعاىل وفقهم ، حىت أرشدهم إىل معرفة التوحيد ، وإذا  -فهو تلك الدالئلُ مل يتوصل أحد إىل معرفته بالوحدانيِة ، 
  :كان كذلك كان الشاهد على الوحدانيِة هو اهللا تعاىل ، وهلذا قال 

  ] . ١٩: األنعام [ } قُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْبرُ َشَهادةً قُلِ اهللا َشهِيد { 
األزل عدماً ِصْرفاً ، والعدم غائب ، واملوجود وكل ما سواه فقد كان يف  -أزالً وأبداً  -أنه املوجود : الثالث 

حاضر فبشهادته صار شاهداً ، فكان احلق شاهداً  -تعاىل  -غائباً ، وهو  -يف األزل  -حاضر ، وإذا كان ما سواه 
  .} شَهَِد اهللا أَنَّهُ الَ إله إِالَّ ُهَو { : على الكل ، فلهذا قال 

  فصل
 -األنبياء : م ، ومعىن شهادة املالئكة واملؤمنني اإلقرار واملراد بأويل العلم ، قيل تقدم أن شهادة اِهللا اإلخبار واإلعال

  . -عليهم السالم
  .يعين املهاجرين واألنصار : قال ابُن كَْيَسان 

  .علماء مؤمين أهل الكتاب ، كعبد اهللا بن سالم وأصحابه : وقال مقاتل 
بالدالئل القاطعة؛ ألن الشهادة إمنا  -تعاىل  -الذين عرفوا وحدانية اهللا يعين مجيع املؤمنني : قال السُّديُّ والكليبُّ 

إذَا َعِلْمَت ِمثْلَ الشَّْمسِ « :  -عليه السالم  -تكون مقبولة ، إذا كان اإلخبار هبا مقروناً بالعلم ، ولذلك قال 
  .» فَاْشَهْد 

ادة املالئكة ، وأويل العلم عبارة عن اإلقرار ، فكيف إذا كانت شهادةُ اهللا عبارةً عن إقامة الدالئل ، وشه: فإن قيل 
  مجعهما يف اللفظ؟

]  ٥٦: األحزاب [ } إِنَّ اهللا وََمالَِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النيب { : تعاىل  -أن هذا ليس ببعيد ، ونظريه قوله : فاجلواب 



لدعاء ، ومن املؤمنني االستغفار ، وقد مجعهما ومن املالئكة ا -كما ورد  -، ومعلوم أن الصالة من اهللا تعاىل الرمحة 
  .يف اللفظ 

  فصل
دلّت هذه اآليةُ على فَْضل العلم وشرف العلماء؛ فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنه اهللا بامسه واسم مالئكته 

، فلو كان شيء ]  ١١٤: طه [ } َوقُل رَّبِّ زِدْنِي ِعلْماً { :  -لنبيه -، كما قرن اهللا اسم العلماء ، وقال تعاىل 
  .نبيَّه املزيد منه ، كما أمره أن يستزيد من العلم  -تعاىل  -أشرف من العلم ألمر اهللا 

وهذا شرف للعلماء [ » الُعلَماُء أمناء اِهللا َعلَى َخلِْقِه « : ، وقال » الُْعلََماُء َوَرثَةُ األْنبَِياِء « : وقال عليه السالم 
  ] .ين خطري عظيم ، وحمل هلم يف الد

  :يف َنْصبه أربعة أوجه } قَآِئَماً بالقسط { : قوله تعاىل 
شَهِدَ « ، فالعامل فيها » اهللاُ « أنه منصوب على احلال ، واختلفوا يف ذلك؛ فبعضهم جعله حاالً من اسم : أحدها 

 «.  
  ] . ٩١: البقرة [ } ُمَصدِّقا  َوُهَو احلق{ : وانتصابه على أنه حال مؤكِّدة منه ، كقوله تعاىل : قال الزخمشري 
]  ١٥: مرمي [ } َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيْبَعثُ َحياً { وليس من باب احلال املؤكدة؛ ألنه ليس من باب : قال أبو حّيان 
لسابقة يف وليس مؤكداً مضمونَ اجلملة ا» َشهِدَ « مبعىن » قَاِئماً بِالِْقْسِط « أنا عبد اهللا شجاعاً فليس : وال من باب 

أكل زيدٌ : أنا عبد اهللا شجاعاً ، وهو زيد شجاعاً ، لكْن يف هذا التخريج قلٌق يف التركيب؛ يصري كقولك : حنو 
طعاماً وعائشةُ وفاطمةُ جائعاً ، ففصل بني املعطوف عليه ، واملعطوف باملفعول ، وبني احلال وصاحبه باملفعول ، 

  .ولةٌ لعاملٍ واحٍد واملعطوف ، لكن ميشيه كوهنا كلُّها معم

  :غري ظاهرٍة ، وذلك أن احلالَ على قسمني » مؤكِّدة « مؤاخذته له يف قوله : قال شهاب الدينِ 
 -هنا  -فاملبيِّن ةال جائز أن تكون ههنا؛ ألن املبّينة منتقلة ، واالنتقال  -وهي األصل  -إما مؤكدة ، وإما مبيِّنة 

  .يتغري ال  -تعاىل  -حمال؛ إذْ َعْدلُ اهللا 
الزمة « وعن قوله » مؤكِّدة « : فكان للزخمشري مندوحة عن قوله  -وهي احلال الالزمة  -لنا قسم ثالث : وقيل 

 «.  
: وإن كان الشيخ زعم أن إصالح العبارة حيصل بقوله  -أن كل مؤكِّدة الزمة ، فال فرق بني العبارتني : فاجلواب 

قَاِئماً « ليس معىن : تأكيد للحال الالزمة وبالعكس االستقراء وقوله ويدل على ما ذكرته من مالزمة ال -الزمة 
« : مساوٍ لقوله  -} أَنَّهُ الَ إله إِالَّ ُهَو { مع متعلَِّقِه هو » شَهَِد « : ممنوع ، بل معىن » شَهَِد « معىن » بِالِْقْسِط 

  .؛ ألن التوحيد مالزٌم للعدل » قَاِئماً بِالِْقْسِط 
جاءين زيٌد وعمرو : ِلَم جاز إفراده بنصب احلال دون املعطوفَْين عليه ، ولو قلَت : فإن قلَت « :  قال الزخمشريُّ
  راكباً مل َيُجزْ؟

 ٧٢: األنبياء [ } َوَوهَْبَنا لَُه إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َناِفلَةً { : إمنا جاز هذا؛ لعدم اإللباس ، كما جاء يف قوله تعاىل : قلُت 
  .» جاءين زيد وهند راكباً ، جاز؛ لتميزه بالذكورة : حاالً عن يعقوب ، ولو قلت « َناِفلَةً » إن انتصب  -] 

جاءين زيد وعمرو راكباً ، أنه ال جيوز ليس كما ذكر ، فهذا جائز؛ ألن : وما ذَكََر من قوله « : قال أبو حّيان 
» كان قَْيداً فإنه ُيْحَمل على أقرب مذكور؛ ويكون  احلال قَْيٌد فيمن وقع منه أو به الفعل ، أو ما أشبه ذلك ، وإذا

الطويل » جاءين زيد وعمرو الطويل ، لكان : حاالً مما يليه ، وال فرق يف ذلك بني احلال والصفة لو قلت « راكباً 



، ال جتوز هذه املسألة؛ ألنه يلبس ، بل ال لبس يف هذا ، وهو جائز ، فكذلك احلال : صفة لعمرو ، وال تقول « 
» فال يتعني أن يكون حاالً عن يعقوب؛ إذ حيتمل أن يكون « يعقوب » انتصب حاالً عن « َناِفلَة » إن : وأما قوله 

ومعناه زيادة ، فيكون ذلك شامالً إسحاق ويعقوب؛ ألهنما زِيدا إلبراهيم  -كالعاقبة والعافية  -مصدراً « َناِفلَةً 
  .» بعد ابنه إمساعيل وغريه 

مراد الزخمشريِّ مبنع جاءين زيد وعمرو راكباً إذا أريد أن احلال منهما معاً ، أما إذا أُريد أهنا « : ينِ قال شهاب الد
  .» حال من واحد منهما فإمنا ُيجَْعل ِلما يليه؛ لَعْود الضمري على أقرب مذكور 

  .» ُهَو « وبعضهم جعله حاالً من 
ال إلََه « يف » هو « فهل يصح أن ينتصب حاالً عن » شَهَِد « فاعل قد جعلته حاالً من : فإن قلَت : قال الزخمشريُّ 

  ؟» إالَّ ُهَو 
عامل  -اليت هي زيادة يف فائدهتا  -نعم؛ ألهنا حالٌ مؤكِّدةٌ ، واحلال املؤكدة ال تستدعي أن يكون يف اجلملة : قلُت 

 يكون العامل فيها النصب َشْيئاً من اجلملة أن احلال املؤكِّدة ال: ، يعين » أنا عبد اهللا جاعاً « : فيها ، كقولك 
أُحقَّ : السابقة قبلها ، إمنا تنتصب بعامل مضمر ، فإن كان املتكلم ُمْخبِراً عن نفسه ، حنو أنا عبد اهللا شجاعاً قدرته 

: اعاً أي حنو هذا عبد اهللا شج -خمرباً عن الفاعل  -شجاعاً ، وإن كان ُمخرباً عن غريه قدرته  -مبنياً للمفعول  -
أن العامل فيها  -أليب إسحاق  -أحقه ، هذا هو املذهب املشهور يف َنْصب مثل هذه احلال ، ويف املسألة قولٌ ثاٍن 

هو خرب املبتدأ؛ ِلَما ُضمَِّن ِمْن َمْعَنى املشتق؛ إذْ هو مبعىن املَُسمَّى ، وقول ثالث أن العامل فيها املبتدأ؛ ملا ُضمِّن من 
  .ي مسألة طويلة معىن التنبيه وه

وبعضم جعله حاالً من اجلميع على اعتبار كل واحٍد قائماً بالقسط ، وهذا مناقض ملا قاله الزخمشري من أن احلال 
: جاء القوم راكباً ، أي : دون ما ُعِطف عليه ، وهذا املذهب مردود بأنه لو جاز ذلك جلاز  -تعاىل  -خمتصة باهللا 

  .ُب ال تقول ذلك ألبتة ففسد هذا ، فهذه ثالثة أوجهٍ يف صاحب احلال والعر» راكباً « كل واحد منهم 
  .ال إله قائماً بالقسط إال هو : كأنه قيل » ال « نصبه على النعت للمنفي ب : الوجه الثاين من أوجه نصب قائماً 

  بالقسط إالَّ هو؟ال إله قائماً : هل جيوز أن يكون صفةً للمنفي ، كأنه قيل : فإن قلَت « : قال الزخمشريُّ 
وهو أوجه من انتصابه عن « : مث قال » ال َيْبعد؛ فقد رأيناهم يتسعون يف الفصل بني الصفة واملوصوف : قلُت 
  .» ، وكذلك انتصابه على املدح « شَهَِد » فاعل 

د اهللا شجاعاً ال رجل إال عب: وكأن الزخمشريَّ قد مثل يف الفصل بني الصفة واملوصوف بقوله » : « قال أبو حّيان 
واملالئكة { وهذا الذي ذكره ال جيوز؛ ألنه فصل بني الصفة واملوصوف بأجنيب وهو املعطوفان اللذان مها . . . ، 

: ، وهو نظري » شَهَِد « ، بل مها معموالن ل } الَ إله إِالَّ ُهَو { ، وليسا معمولَْين لشيٍء من مجلة } َوأُْولُواْ العلم 
بأجنيب ليس داخالً يف » التميمية « و » هند « اً خَارَِجةٌ وعمرو وَجْعفٌَر التميميَّةَ ، فيفصل بني عرف زيٌد أنَّ ِهْند

على زيد ، وأما  -» عرف « املرفوعان املعطوفان ب » عمرو وجعفر « خرب ما عمل فيها ، وذلك األجنيب هو 
إال عبد اهللا ، : نظري خترجيه يف اآلية؛ ألن قولك  ال رجل إال عبد اهللا شجاعاً ، فليس: املثال الذي َمثَّل به ، وهو 

، فهو تابع على املوضع ، فليس بأجنيب على أنَّ يف جواز هذا التركيب نظراً؛ » ال رجل « بدل على املوضع من 
أنه إذا اجتمع البدل والوصف قُدِّم الوصف على البدل ، وسبب : وصف ، والقاعدة » شجاعاً « ألنه بدل ، و 

  .« فصار من مجلة أْخَرى على هذا املذهب  -على الصحيح  -على نية تكرار العامل ذلك أنه 



  .نصبه على املدح : الوجه الثالث 
إنَّا « احلمُد هللاِ احلميَد ، : أليس من حق املنتصب على املدح أن يكون معرفة ، كقولك : فإن قلت : قال الزخمشري 

  ]البسيط : [ وقوله ، » ال ُنوَرثُ  -َمْعَشَر األْنبَِياءِ  -
  .. .ال ندِعي ألبٍ  -َبنِي َنْهَشلٍ  -إنَّا  - ١٣٦٨

  ]املتقارب : [ قول الُْهذَِلّي  -مما جاء منه نكرة  -قد جاء نكرةً كما جاء معرفةً ، وأنشد سيبويه : قلُت 
  َوشُْعثاً َمرَاِضيَع مِثْلَ السَّعَاِلي... َوَيأوِي إلَى نِسَْوٍة ُعطَّلٍ  - ١٣٦٩

انتهى هذا السؤال وجوابه ، ويف ذلك ختليط؛ وذلك أنه مل ُيفَرُِّق بني املنصوب على املدح ، أو « : ل أبو حيان قا
الذم ، أو الترحم ، وبني املنصوب على االختصاص ، وجعل حكَمها واحداً ، وأْوَرد مثاالً من املنصوب على املدح 

، « ال ُنوَرثُ  -َمْعَشَر األْنبَِياِء  -إنَّا » : على االختصاص ، ومها ، وهو احلمد هللا احلميَد ، ومثالَْين من املنصوب 
والذي ذكره النحويون أن املنصوَب على املدح أو الذم أو الترحُّم ، « ال ندَِّعي ألب  -َبنِي هنشل  -إنَّا » : وقوله 

يكون نكرةً وقبله معرفة ، فال  وقد -يصلح أن يكون تابعاً هلا ، وقد ال يصلح  -قد يكون معرفة ، وقبله معرفة 
  .يصلح أن يكون نعتاً هلا 

  :حنو قول النابغة 
  ُوجُوَه قُُروٍد َتْبتَِغي َمْن ُتجَاِدُع... أقَارُع َعْوٍف ، ال أَحاوِلُ غَْيَرَها  - ١٣٧٠
الختصاص فنصوا ، وأما املنصوب على ا« أقارُع َعْوٍف » على الذم ، وقبله معرفة ، وهي « ُوُجوَه قُُرودٍ » فنصب 

أي » على أنه ال يكون نكرةً ، وال ُمْبَهماً ، وال يكون إال معرَّفاً باأللف والالم ، أو باإلضافة ، أو بالعلميَّة ، أو لفظ 
  .» ، وال يكون إال بعد ضمري متكلم خمتص به ، أو مشارك فيه ، ورمبا أتى بعد ضمري خماطب « 

: واألصل » أل « إنه كان من حقه أن يرتفع؛ نعتاً هللا تعاىل بعد تعريفه ب  َنْصبه على القطع ، أي: الوجه الرابع 
َشهَِد اُهللا القائُم بالقسط ، فلما ُنكِّر امتنع إتباعه ، فقُِطع إىل النصب ، وهذا مذهُب الكوفيني ، ونقله بعضهم عن 

  :، ومنه عندهم قول امرئ القيس  -وحده -الفراء 
  اناً ِمَن الُْبسرِ أْحَمرَاَوَعالَْيَن ِقْنَو..  - ١٣٧١

  .وقد تقدم ذلك حمققاً 
 -برفع القائم؛ تابعاً للفظ اجلاللة  -» القائمُ بالقسط « ويؤيد هذا قراءة عبِد اهللا » من الُبْسر األمحر « : األصل 

  .هو القائم : أو خرب مبتدأ حمذوف تقديره » هو « وخرَّجه الزخمشري وغريه على أنه بدل من 

وال جيوز ذلك؛ ألن فيه فَْصالً بني البدل واملبدل منه بأجنيب ، وهو املعطوفان؛ ألهنما معموالن لغري : حّيان قال أبو 
؛ ألنه إذا اجتمع -أيضاً -العامل يف املبَدل منه ، ولو كان العامل يف املعطوف هو العامل ف ياملعطوف مل جيز ذلك 

جاء زيدٌ « : جاء زيٌد وعائشةُ أخوك ، مل جيز ، إمنا الكالم :  لو قلت. العطف والبدل قُدَِّم البدل على العطف 
  .» أخوك وعائشةُ 

  .النصب ، والبدل ، وخرب مبتدأ حمذوف : ثالثة اوجٍه  -على هذه القراءة  -» القائم « فيحصل يف رفع 
  .َهي البدل ، وخرب املبتدأ بالتنكري ، ورفعه من وْج -» قَاِئٌم بِالِْقسِط « أنه قرأ  -أيضاً  -ونِقل عن عبد اهللا 

  . -بالنصب على ما تقدم -» قَيِّماً « : وقرأ أبو حنيفة 
  .فهذه أربعة أوجه ُمحَرََّرة من كالم القوم 

  .عطٌف على لفِظ اجلاللِة } واملالئكة َوأُْولُواْ العلم { والظاهر أن رفع 



وشهد : بفعل ُمْضَمر ، تقديره » الَْمالَِئكَةُ « وارتفع ، } الَ إله إِالَّ ُهَو { : الكالم مت عند قوله : وقال بعضهم 
املالئكة وأولو العلم بذلك ، وكأن هذا املذهَب يرى أن شهادة اهللا مغايرة لشهادة املالئكة وأويل العلم ، وال جييز 

فه معىن ، وهذا إعمال املشترك يف معنَيْيه ، فاحتاج من أجل ذلك إىل إضمار فعل يوافق هذا املنطوقَ لفظاً ، وخيال
  .كما قدمناه ]  ٥٦: األحزاب [ } إِنَّ اهللا َوَمالَِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النيب { : نظري قوله تعاىل 
هل دخل قياُمه بالقسط يف حكم شهادة اهللا واملالئكة ، وأويل العلم ، كما دخلت : فإن قلت « : قال الزخمشريُّ 

  الوحدانية؟
شهد اهللا واملالئكة : أْوَنصْباً على املدح منه ، أو صفة للمنفي ، كأنه قيل « ُهَو » الً من نعم ، إذا جعلته حا: قلُت 

  .» ، وأولو العلم أنه ال إله إال هو ، وأنه قائم بالقسط 
  فصل
زَّاق ، جمازٍ فالن قائم بأمر فالن ، أي مدبِّر له ، ر: قائماً بتدبري اخللْقِ ، كما يقال : أي » قَاِئماً بِالِْقْسِط « معىن 

  .العدل : باألعمال ، واملراد بالِقْسط 
وهذا العدل منه ما هو متصل بباب الدنيا ، ومنه ما هو متصل بباب الدين أما املتصل بالدنيا : قال ابن اخلطيب 

ختالف أحوال فيها ، مث انظر إىل ا -تعاىل  -يف كيفية َخلِْقه أعضاَء اإلنسان؛ حىت تعرَف عدلَ اهللا  -أوَّالً  -فانظر 
اخللق يف احلُْسن والقُْبح ، والغَِنى والفقر ، والصحِة والسقم ، وطول العمر وقصره ، واللذة واآلالم ، واقطع بأن 
كل ذلك عدل من اهللا ، وحكمة وصواب ، مث انظر يف كيفية خلق العناصر ، وأجرام األفالك ، وتقدير كل واحد 

  .قطع بأن كل ذلك حكمة وصواب منها بقدر معني ، وخاصيٍَّة معينة ، وا
وأما ما يتصل بأمر الدين فانظر إىل اختالف اخللق يف العلم واجلهل ، والفطانة والبالدة ، واهلداية والغواية ، واقطع 

  .بأن كل ذلك عدل وقسط 
  :يف هذه اجلملة وجهان } الَ إله إِالَّ ُهَو { : قوله تعاىل 

 -ذكره : ؟ قلت } الَ إله إِالَّ ُهَو { : ِلَم كرَّر قولَه : فإن قلت « : لزخمشريُّ أهنا مكرَّرة للتوكيد ، قال ا: األول 
بعدما قََرن  -ثانياً  -للداللة على اختصاصه بالوحدانية ، وأنه ال إله إال تلك الذات املتميزة ، مث ذكره  -أوالً 

ال إله إال هذا املوصوف بالصفتني ، : قال  بإثبات الوحدانية إثبات العدل؛ للداللة على اختصاصه باألمرين ، كأنه
  .» ؛ لتضمنها معىن الوحدانيِة والعدلِ } العزيز احلكيم { : ولذلك قرن به قوله تعاىل 

شهادة املالئكة وأويل العلم ، وهذا : والثاين . وحده  -تعاىل  -ليس بتكرير؛ ألن األول شهادة اهللا : وقال بعضهم 
من أنه ال يرى إعمال املشترك ، وأن الشهادتني  -كما ذكرنا  -بفعل آخر مضمر » ةُ الَْمالَِئكَ« عند من يرفع 

  .متغايرتان ، وهو مذهب مرجوح 
؛ ألن صفات التنزيه أشرف من صفات التمجيد؛ ألن أكثرها مشارك } الَ إله إِالَّ ُهَو { إمنا كرَّر « : وقال الراغُب 

  .» ، ولذلك وردت ألفاظ يف حقه أكثر وأبلغ العبيد ، فيصح وصفُهم هبا  -يف ألفاظها  -
يف تكرير هذه الكلمة؛ فإن أشرف  -أبداً  -فائدة هذا التكرار اإلعالم بأن املسلم جيب أن يكون « : وقال بعضهم 

كلمة يذكرها اإلنسان ، هي هذه الكلمة ، فإذا كان يف أكثر أوقاِته مشتغالً بذكرِها ، كان مشتَِغالً بأعظم أنواع 
  .» ادات العب

  :فيه ثالثة أوجٍه } العزيز احلكيم { : قوله 
  .» ُهَو « أنه بدل من : أحدها 



  .أنه خرب مبتدأ ُمْضَمر : الثاين 
  .، وهذا إمنا يتمشَّى على مذهب الكسائي؛ فإن يرى َوْصَف الضمري الغائبِ » ُهَو « أنه نعت لِ : الثالث 
  فصل

لعلم؛ ألن اإلهلية ال حتصل إال معهما؛ ألن كونه قائماً بالقسط ال يتم إال إذا ِذكُْر هاتني الصفتني إشارةٌ إىل كمال ا
؛ ألن العلم » الَْحكِيُم « على » الْعَزِيُز « كان عاملاً مبقادير احلاجات ، وكان قادراً على حتصيل املهمات ، وقد قدَّم 

رفة االستداللية ، فلما كان هذا اخلطاب مع قادراً متقدم على العلم بكونه عاملاً يف طريق املع -تعاىل  -بكونه 
  .» الَْحكِيُم « على » الَْعزِيُز « قدَّم ذكر  -ال جرم  -املستدلني 

َوَمْن َيكْفُْر بِآَياتِ  لُْم َبْغًيا َبْينَُهْمإِنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه الْإِْسلَاُم َوَما اْخَتلََف الَِّذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم الِْع
  ) ١٩(اللَِّه فَإِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحسَابِ 

  .قرأ الكسائي بفتح اهلمزة ، والباقون بكسرها ، فأما قراءة اجلماعِة فعلى االستئناف ، وهي مؤكِّدة للجملة األوىل 
» : توحيد ، وقوله } الَ إله إِالَّ ُهَو { : ه فائدته أن قول: ما فائدة هذا التوكيد؟ قلت : فإن قلَت « : قال الزخمشريُّ 
فقد آذَن أن اإلسالم هو العدل } إِنَّ الدِّيَن ِعنَد اهللا اإلسالم { : تعديلٌ ، فإذا أردفه بقوله « قاِئماً بِالِقْسط 

  .» والتوحيد ، وهو الدين عند اهللا ، وما عداه فليس يف شيء من الدين عنده 
  :أوجه  وأما قراءة الكسائي ففيها

  :فيها وجهان } الَ إله إِالَّ ُهَو { يف أن  -على قراءة اجلمهورِ  -} أَنَُّه الَ إله إِالَّ ُهوَ { أهنا بدل من : أحدها 
يتضمن العدلَ ، والتوحيد ، وهو  -الذي هو اإلسالم  -أنه من بدل الشيء من الشيء ، وذلك أن الدين : أحدمها 

  .هو يف املعىن 
  .بدل اشتمال؛ ألن اإلسالم يشتمل على التوحيِد والعدلِ أنه : والثاين 

  :مث لك اعتباران » بِالِْقْسطِ « بدالً من قوله » إنَّ الدِّيَن « أن يكون : والثاين من األْوُجِه السابقِة 
  .اجلر » إنَّ الدِّيَن « أن جتعله بدالً من لفظه ، فيكون حمل : أحدمها 
وإن كان أبو البقاء  -ال حاجة إليه  -الثاين  -موضعه ، فيكون حملها نصباً ، وهذا أن جتعلَه بدالً من : والثاين 
  .ذَكََره 

من بدل الشيء من  -أيضاً  -ِقْسط وَعْدل ، فيكون  -الذي هو اإلسالُم  -وإمنا صحَّ البدلُ يف املعىن؛ ألن الدين 
  . -ومها لعنيٍ واحدة -الشيء 

وهذه التخاريج أليب علي الفارسي  -وهو العدل  -ين مشتمل على القسط وجيوز أن يكون بدل اشتمال؛ ألن الد
  .، وتبعه الزخمشريُّ يف بعضها 

معتزيلّ ، فلذلك يشتمل كالُمه على لفظ املعتزلة من التوحيد والعدل ، وعلى  -أبو علي _ وهو « : قال أبو حّيان 
َعَرَف زَْيدٌ : يب بعيد أن يأيت يف كالم العرب وهو البدل من أنه خرجه هو وغريه ، وليس جبيد؛ ألنه يؤدي إىل ترك

ِمي ، إنَّ اخلصلةَ احلميدةَ أنَُّه الَ ُشجَاَع إالَّ ُهَو َوَبُنو َتمِيمٍ َوَبُن دَارِمٍ ُمالَِقياً لِلُْحرُوبِ ، الَ ُشجَاَع إالَّ ُهَو الْبَطَلُ الَْحا
» و « زيد » لُعمراِن َحنِقاً أختك ، فَحنقاً ، حال من ضرب زيٌد عائشة ، وا: هي البسالةُ ، وتقريب هذا املثال 

 -واحلال لغري املبدل منه  -وهذا ال جيوز  -ففصل بني البدل واملبدل منه بالعطف « عائشة » بدل من « أختك 
  .» ؛ ألنه فصل بأجنيب بني البدل واملبدل منه -وهو ال جيوز 



وبنو دارم : وقوله } أَنَُّه الَ إله إِالَّ ُهَو { أنه ال شجاع إال هو نظري : ، وقوله » شَهَِد اُهللا « قوله عرف زيد هو نظري 
ال شجاع إال هو نظري : وقوله » قَاِئماً بِالِْقْسِط « : مالقياً للحروب نظري قوله : وقوله » َوالَْمالَِئكَةُ « : نظري قوله 

» الَْعزِيُز الَْحِكيمُ « البطل احلامي نظري قوله : وقوله  -ية كما يف اآل -فجاء به مكرَّراً } الَ إله إِالَّ ُهَو { : قوله 
  .} إِنَّ الدِّيَن ِعنَد اهللا اإلسالم { : إن اخلصلةَ احلميدةَ هي البسالةُ نظري قوله : وقوله 

 عن ليس جبيِّد ، وبعيد أن يأيت: وال يظهر يل منُع ذلك وال عدمُ صحةِ تركيبِه ، حىت يقول « : قال شهاُب الدين 
إن فيه الفصل بأجنيبٍّ فيه نظر؛ إذْ هذه اجلمل صارت كلُّها :  -يف املثال الثاين -العرب مثلُه ، وما ادَّعاه بقوله 

كاجلملِة الواحدِة؛ ملا اشتملت عليه من تقويِة كلمات بعضها ببعض ، وأبو علي وأبو القاسم وغُريمها مل يكونوا يف 
  .» الكالم وفساده  حمل َمْن َيجَْهل صحةَ تركيبِ بعضِ

شهد اهللا أن : وقُرِئََتا مفتوحَتْين على أن الثاين بدل من األول ، كأنه قيل : قال الزخمشريُّ « : مث قال أبو حّيان 
الدين عند اهللا اإلسالم ، واملبَدل هو املبَدل منه يف املعىن ، فكان بياناً صرحياً؛ ألن ديَن اإلسالم هو التوحيد والعدل 

  .فََهذَا َنقْل كَالَمِ أيب َعِليٍّ ُدونَ استيفاس : فقال » 
حذف منه حرف العطف ، } أَنَُّه الَ إله إِالَّ ُهَو { معطوفاً على » إنَّ الدِّيَن « أن يكون :  -من األوجل -الثالث 

  .قاله ابن جرير ، وضعفه ابن عطية ، ومل ُيَبيِّن َوْجَه َضْعفه 
ه متنافر التركيب مع إضمار حرف العطف ، فيفصل بني املتعاطفَني املرفوعني ووجه َضْعِفه أن« : قال أبو حيان 

باملنصوب املفعول ، وبني املتعاطفني املنصوبني باملرفوع املشارك الفاعل يف الفاعلية وجبمليت االعتراض ، وصار يف 
خبزاً » بني زيد وعمرو ب التركيب دون مراعاة الفصل ، حنو أكل زيٌد ُخْبزاً ، وَعْمرو َسَمكاً ، يعين فصلت 

  .« ومسكاً 
شهد اهللا بأن الدين ، فلما حذف حرف اجلر جاز أن حيكم : ، أي } َشهِدَ اهللا { : أن يكون معموالً لقوله : الرابع 

  .على موضعه بالنصب ، أو اجلر 
 -حينئذ  -اجلملة األوىل ، وتكون « أنّ » إمنا يتجه هذا التخريُج على قراءة ابن عباس ، وهي كسر : فإن قلت 

فال  -وهي قراءة العامة  -األوىل » أن « وبني معموله كما تقدم ، وأما على قراءة فتح » اعتراضاً بني طشَهَِد 
  .يتجه ما ذكرَت من التخريج؛ ألن األوىل معمولة له ، استغىن هبا 

شهد اهللا : ىل على حذف الم العلة تقديره مع فتح األوىل ، وهو أن ُيْجَعل األو -أيضاً  -أن ذلك مُتَّجِهٌ : فاجلواُب 
هذا معىن قول الفراء « : أن الدين عند اهللا اإلسالم؛ ألنه ال إله إال هو ، وهذا التخريج ذكره الواحديُّ ، وقال 

على الشرط ، وجعلنا الشهادة واقعة على قوله « أنه » إن شئت جعلت :  -يف االحتجاج للكسائي -حيث يقول 
شهد اهللا لوحدانية أن : األوىل يصلح فيها اخلفض ، كثولك « إنَّ » ، ويكون } يَن ِعنَد اهللا اإلسالم إِنَّ الدِّ{ : 

  .» الدين عند اهللا اإلسالم 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

العلة ، مسَّى العلةَ شرطاً؛ ألن املشروطَ متوقٌف عليه : وهو كالم ُمْشِكلٌ يف نفسه ، ومعىن قوله على الشرط ، أي 
  .نه خالف اصطالح النحويني كتوقف املعلول على علتع ، فهو علة ، إال أ

إن : ، ولكان التركيب » اهللا « مث اعترض الواحدي على هذا التخريج بأنه لو كان كذلك مل َيْحُسن إعادة اسم 
  .الدين عنده اإلسالم؛ ألن االسم قد َسَبق ، فالوجه الكناية 

  ] اخلفيف: [ مث أجاب بأن العربَ ُربَّما أعادت االسم موضعَ الكناية ، وأنشد 
  نَغََّص الْمَْوُت ذَا الِْغَنى َوالفقِريَا... الَ أَرى الَْمْوَت َيْسبُِق الَْمْوَت َشيٌء  -١٣٧٢

  .ُحْسناً أنه يف موضع تعظيم وتفخيم  -هنا  -يعين أنه من باب إيقاع الظاهر موقع املضمر ، ويزيده 
احلاكم بأن : احلكيم بأن ، أي : أنه قيل ، ك» الَْحكِيم « أن تكون على حذف حرف اجلر معمولة للفظ : اخلامس 

املبالغ يف هذه األوصاف ، : مثال مبالغة ، ُمَحوَّل من فاعل ، فهو كالعليم واخلبري والبصري ، أي » َحكِيم « ف 
تكرار : ، ومعىن املبالغة » الَْعزِيز « ؛ ملوافقة -مع زيادة املبالغة -» حكيم « إىل » حاكم « وإمنا َعَدل عن لفظ 

أن الديَن عند اهللا اإلسالم؛ إذْ َحكَم يف كلّ شريعة بذلك ، قاله أبو حّيان ، مث قال  -بالنسبة إىل الشرائع  -كمهِ ح
، » فَعِيال « إىل فعيل؛ للمبالغة ، وَهالَّ جعلته » فاعل « على أنه ُمحوَّل من » الَْحكِيم « مل َحَملَْت : فإن قلَت : 

من قول » مسيع « ويف » مُْؤِلم « إنه مبعىن : » أليم « كما قالوا يف » الُْمحِكم «  فيكون معناه» ُمفِْعل « مبعىن 
  ]الوافر : [ الشاعر 
  .. .أِمْن َرْيَحاَنة الدَّاعي السَّمِيع  -١٣٧٣

  املُْسِمع؟: أي 
، » مفعل « غري  على» مسيع « و » أليم « ، وقد يؤول » مفعل « يأيت مبعىن » فَعِيال « أنا ال نسلم أن : فاجلواُب 

؛ للمبالغة » فاعل « حموَّل من » فعيل « ] وأما [ ولئن سلمنا ذلك ، فهو من الندور والشذوذ ، حبيث ال َيْنقاس ، 
فهو منقاس؛ كثري جداً ، خارج عن احلصر ، كعليم ، ومسيع ، وقدير ، وخبري ، وحفيظ إىل ألفاظ ال ُتْحَصى كَثَْرةً ، 

؛ للمبالغة ، أال ترى » فاعل « إال أنه حموَّل من » حكيم « حَّ ، الباقي على سجيته مل يفهم من وأيضاً فإن العريبَّ الْقُ
واهللا ]  ٣٨: املائدة [ } والسارق والسارقة فاقطعوا أَْيِدَيُهَما َجَزآًء بَِما كََسَبا َنكَاالً مَِّن اهللا { أنه ملا مسع قارئاً يقرأ 

واهللا َعزِيٌز { : التالوة : ، فقيل له } واهللا غَفُوٌر رَِّحيمٌ { التركيب السابق  غفور رحيم أنكر أن تكون فاصلة هذا
، » حاكم « من  -للمبالغة  -أنه حموَّل » حكيم « هكذا يكون ، َعزَّ فََحكَم فقط ، ففَهِم من : ، فقال } َحكِيٌم 

ائغ جداً ، يزيل تلك التكلفات والتركيبات اليت ُينّزه وفَْهم هذا العريبِّ ُحجَّةٌ قاطعةٌ مبا قلناه ، وهذا ختريج َسْهل ، س
كما  -» َشهَِد « معموالً لِ } إِنَّ الدِّيَن { كتاُب اهللا عنها ، وأما على قراءة ابن عباس فكذلك نقول ، وال جنعل 

« معمول : ل نقول ب -يعين بني احلال وصاحبها ، وبني معموله  -اعتراض } أَنَّهُ الَ إله إِالَّ ُهَو { وأن  -فهموا 
كسر ما بعده؛  -ملا كان مبعىن القول  -» شَهَِد « على ختريج من خرج أن  -بالكسر  -» إنَُّه « هو » َشهَِد 

  .إجراًء له ُمجَْرى القول 



: إنه معموله ، وعلقت ، ومل تدخل الالم يف اخلرب؛ ألنه منفي ، خبالف ما لو كان مثبتاً فإنك تقول : أو نقول 
: ، فقلت » إنَّ « مع وجود الالم؛ ألنه لو مل تكن الالم لفتحت » إنَّ « زيداً لَُمْنطَِلٌق ، فتعلق ب  شهدت إنَّ

، فإنه مل َيْنو التعليَق ، ومن كسر فإنه نوى التعليق ، ومل تدخل الالم » أنَّه « شهدت أنَّ َزْيداً منطلٌق ، فمن قرأ بفتح 
  .يف اخلرب؛ ألنه منفي كما ذكرنا 

وأما « : قال ما نصه  -ملا ذكر الفصل واالعتراض بني كلمات هذه اآلية  -وكان الشيخ : هاب الدينِ قال ش
ويكون يف الكالم اعتراضان « َشهَِد » هو معمول } إِنَّ الدِّيَن ِعنَد اهللا اإلسالم { قراءة ابن عباس فتخرج على أن 

:  
خربَ } الْعَزِيُز الَْحكِيُم { وإذا أعربنا } الَّ ُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم الَ إله إِ{ بني املعطوف عليه واملعطوف وهو : أحدمها 

مبتدأ حمذوٍف كان ذلك ثالثة اعتراضات ، انظر هذه التعوجيهات البعيدة ، اليت ال يقدر أحد على أن يأيت هلا بنظريٍ 
  .» كالم العربِ ، وِحفِْظ أشعارِها  من كالم العربِ ، وإمنا محل على ذلك الُعْجَمةُ ، وعدُم اإلمعان يف تراكيب

ونسبة كالمِ أعالم األئمة إىل العجمة ، وعدم معرفتهم بكالم العرب ، ومحلهم كالم اهللا على « : قال شهاب الدينِ 
هو ختريج سهل واضح ، غري مقبول وال ُمَسلَّم ، بل املتبادر إىل الذهن ما  -الذي ذكره  -ما ال جيوز ، وأن هذا 

ُس ، وتلك االعتراضات بني أثناء تلك اآليِة الكرميِة موجوٌد نظُريها يف كالمِ العربِ ، وكيف جيهل الفارسي نقله النا
والزخمشريُّ والفراُء وأضراهبم ذلك؟ وكيف َيتََبجَّجُ باطِّالعه على ما مل َيطلع عليه مثلُ هؤالء؟ وكيف يظن 

له يف علم املعاين والبيان والبديع ، وال َيُشك أحد أنه ال بد ملن  بالزخمشري أنه ال يعرُف مواقَع النظم ، وهو املسلَّم
  .» يتعرض إىل علم التفسري أن يعرَف مجلةً صاحلةً من هذه العلوم 

  .؛ مال تضمنه من معىن الفعل » الدِّين « ظرف ، العامل فيه لفظ } ِعْنَد اهللا { : قوله 
  .» ال تعمل يف احلال «  إنَّ» وال يكون حاالً؛ ألن « : قال أبو البقاء 

  .« أن تعمل يف احلال » كأن « ويف » ليت « قد جوز يف : قال شهاب الدين 

  .أن تعمل يف احلال » كأن « ويف » ليت « قد جوز يف : قال شهاب الدين 
 -يضاً أ -للتأكيد ، فلَْتْعَمل يف احلال » إن « ملا تضمنته هذه األحرف من معىن التمين والتشبيه ، ف : قالوا 

  .اليت للتنبيه » اهلاء « فليست تتباعد عن 
  .ليست بعاملة ، فهي أقرب لشبه الفعل من هاء » هاء « هي أوىل منها ، وذلك أهنا عاملة ، و : قيل 
  فصل

إِلَْيكُمُ  َوالَ َتقُولُواْ ِلَمْن ألقى{ : عبارة عن االنقياد والطاعة والتسليم واملتابعة ، قال تعاىل  -يف أصل اللغة  -الدين 
ملن صار منقاداً لكم ، ومتابعاً ، واإلسالم هو الدخول يف السلم ، : ، أي ]  ٩٤: النساء [ } السالم لَْسَت ُمْؤِمناً 

« : السالمة ، وقال ابن األنباري : أشىت ، وأقحط ، وأصل السِّلم : دخل يف السلم ، كقوهلم : أسلم ، أي : يقال 
إخالص الدين : َخلَص ، فاإلسالم معناه : َسِلم الشيء لفالن ، أي :  عبادته ، من قوهلم معناه املخلص هللا» املُْسِلم 

  .« والعقيدة هللا تعاىل 
  :وأما يف عرف الشرع فاإلسالم هو اإلميان؛ لوجهني 

ليس إال اإلسالم ، يقتضي أن الدين املقبول عند اهللا } إِنَّ الدِّيَن ِعنَد اهللا اإلسالم { : هذه اآلية؛ ألن قوله : أحدمها 
  . -وهو باطل -فلو كان اإلميانُ غَري اإلسالم وجب أن ال يكون اإلميان ديناً مقبوالً عند اهللا 

فلو كان اإلميانُ غريَ ]  ٨٥: آل عمران [ } َوَمن َيْبَتغِ غَْيرَ اإلسالم ِديناً فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه { : قوله تعاىل : الثاين 



  .ن مقبوالً عند اهللا تعاىل اإلسالم لوجب أن ال يكو
اإلسالم هو اإلميان ، مبعىن التداخل ، وهو أن ُيطْلَق أحدمها ويُراد به مسماه يف األصل وُمسمَّى : قال القرطيبُّ 

اإلميانَ َمْعرِفةٌ » :  -عليه السالم -اآلخر ، كما يف هذه اآلية؛ إذ قد دخل فيهما التصديق واألعمال ، ومنه قوله 
  .أخرجه ابن ماجه « ، وقَْولٌ باللَِّسان ، وَعَملٌ باألْركَاِن بالْقَلْبِ 
صريح يف ]  ١٤: احلجرات [ } قَالَتِ األعراب آَمنَّا قُل لَّْم ُتْؤِمنُواْ ولكن قولوا أَْسلَْمَنا { : قوله تعاىل : فإن قيل 

  .أن اإلسالم غري اإلميان 
واملنافقون انقادوا يف الظاهر من خوف السيف  -ا يف أصل اللغة كما بينَّ -أن اإلسالم عبارة عن انقياد : فاجلواب 

 -تعاىل  -كان حاصالً يف حكم الظاهر؛ ألنه  -أيضاً  -كان اإلسالم حاصالً يف الظاهر ، واإلميان  -فال جرم  -
هو  -يف احلكم  واإلميان الذي ُيبيح النكاَح]  ٢٢١: البقرة [ } َوالَ تَْنِكُحواْ املشركات حىت ُيْؤِمنَّ { : قال 

اإلقرار الظاهر ، فعلى هذا ، اإلسالم واإلميان تارةً ُيعتربان يف الظاهر دون الباطن ، وتارة يف الباطن والظاهر ، 
؛ ألن باطن املنافق غري منقاد لدين اهللا تعاىل ، فكان « قَالَِت األعَْرابُ » : فاألول هو النفاق ، وهو املراد بقوله 

  .أسلْمنا يف الظاهر : سلموا يف القلب والباطن ، ولكن قولوا مل ت: تقدير اآلية 
  فصل

، شهادة أال إله إال اهللا ، واإلقرار مبا جاء من عند اهللا } إِنَّ الدِّيَن ِعنَد اهللا اإلسالم { :  -يف قوله تعاىل -قال قتادة 
  .ال يقبلُ غَريه ، وال َيجْزِي إال به ، وهو دين اهللا الذي شرع لنفسه ، وبعث به ُرُسلَه َوَدلَّ عليه أولياءه ، 

أتيتُ الكوفةَ يف جتارة ، فنزلُت قريباً من األعمش ، فكنت أختلف إليه ، فلما كنت : روى غالب القطان ، قال 
ُهوَ  شَهَِد اهللا أَنَُّه الَ إله إِالَّ{ : ذاَت ليلٍة ، أردت أن أحندر إىل البصرة ، قام من الليل يتهجد ، فمرَّ هبذه اآليِة 

وأنا أشهُد : قال األعمش ]  ١٨: آل عمران [ } واملالئكة َوأُْولُواْ العلم قَآِئَماً بالقسط الَ إله إِالَّ ُهَو العزيز احلكيم 
قاهلا  -} إِنَّ الدِّيَن ِعنَد اهللا اإلسالم { وديعة ،  -عند اهللا  -مبا شَهد اهللا به ، وأستودع اهللا هذه الشهادة ، وهي يل 

  . مراراً
واِهللا ال : إين مسعُتكَ ُتَردِّدَُها ، فما بلغك؟ قال : لقد مسع فيها شيئاً ، فصلْيت معه ، وودعته ، مث قلت : قلت 

يا أبا حممد ، قد : أَحدثَُك هبا إىل سنٍة ، فكتَْبُت على بابه ذلك اليوَم ، وأقمُت سنةً ، فلمَّا مضت السنةُ ، قلُت 
« من حدثين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثين : مضت السنةُ ، فقال 

عهداً ، َوأنا أَحقُّ َمْن َوفَى بِالَْعْهِد ،  -عندي  -إنَّ لَِعْبِدي هذا : ُيَجاء بِصَاِحبَها َيْوَم الِْقَياَمِة ، فََيقُولُ اُهللا تعاىل 
  .» أْدِخلُوا عَْبِدي الَْجنَّةَ 

 اهللا َوَما اختلف الذين أُوُتواْ الكتاب إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجآَءُهُم العلم بَْغياً َبيَْنُهْم َوَمن َيكْفُْر بِآيَاِت اهللا فَإِنَّ{ : ىل قوله تعا
  .} َسرِيُع احلساب 

وة حممد وما اختلف الذين أوتوا الكتاَب يف نب: نزلت يف اليهود والنصارى حني تركوا اإلسالم ، أي : قال الكليب 
  .صلى اهللا عليه وسلم إالَّ من بعد ما جاءهم العلم ، يعين بيان نعته يف كتبهم 

ملا حضره املوُت دعا سبعني رجالً من أحبار بين إسرائيل ، فاسَتْوَدَعهم  -عليه السالم  -إن موسى : وقال الربيع 
هرقوا بينهم الدماء ، ووقع الشَّرُّ حىت أ -التوراة ، واستخلف يُوَشَع بن نون ، فلما مضى القرنُ السبعني 

طلباً للملك : أي } بَْغًيا بَْيَنُهمْ { يعين بيان ما يف التوراة ، } ِمن َبْعِد َما َجآَءُهُم العلم { واالختالُف ، وذلك 
  .والرياسة ، فسلط اهللا عليهم اجلبابرةَ 



يعين اإلجنيل } َوَما اختلف الذين أُوتُواْ الكتاب  {: نزلت يف نصارى جنران ، معناها : قال حممُد بُن جفعر بن الزبري 
بأن اهللا واحد ، وأن عيسى عبُد اله ورسوله ، } إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجآَءُهُم العلم { : يف أمر عيسى ، وفرَّقوا القول فيه 

  .املعاداة واملخالفة : ، أي } َبْغًيا َبْينَُهْم { 
املسيح ابُن اهللا ، : ُعَزْيٌر ابُن اهللا ، وقول النصارى : تالفهم هو قولُ اليهوِد املراد اليهود والنصارى ، واخ: وقيل 

  .حنن أحق بالنبوة من قريش ، ألهنم أميُّونَ ، وحنن أهل الكتاب : وأنكروا نبوة حممد ، قالوا 
هلم العلم؛ ألنا لو محلناهم على الدالئل اليت لو نظروا فيها حلصل : أي } إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجآَءُهمُ العلم { : وقوله 

وهذه اآلية وردت يف كل أهل الكتاب ، وهو مجع . [ العلم لصاروا معاندين ، والعناد على اجلمع العظيم ال يصح 
  .عظيم 

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب؛ بغياً بينهم إال من بعد ما : يف الكالم تقدمي وتأخري ، واملعىن : وقال األخفش 
  . جاءهم العلم

اختالف أهل الكتاب أنه كان على علم منهم باحلقائقِ ، وأنه كان ] عن  -تعاىل  -أخرب : وقال ابن عمر وغريه 
  .بغياً وطلباً للدنيا 

  .وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم إال من بعد ما جاءهم العلم : ويف الكالم تقدمي وتأخري ، فاملعىن 
  :جه فيه أو» َبْغياً « : قوله 

وما اختلفوا إال للبغي ال : واالستثناء ُمفَرَّغ ، و التقدير » اْخَتلََف « أنه مفعول من أجله ، العامل فيه : أحدها 
  .لغريه ، قاله األخفش ، ورجحه أبو علي 

اء ما اختلفوا إال يف هذه احلال ، واالستثن: كأنه قيل » الذين « أنه مصدر يف حمل نصب على احلال من : الثاين 
  .ُمفَرَّغ أيضاً 

وما بغى ، : دل على معىن } َوَما اْخَتلَفَ { : أنه منصوب على املصدر ، والعامل فيه مقدَّر ، كأنه ملا قيل : الثالث 
  .وقد تقدم ختريج ذلك » َبْغياً « و » ِمْن َبْعدِ « : مستثنيان ، ومها » إال « فهو مصدر ، قاله الّزجّاُج ، ووقع بعد 

  .وما اختلفوا بغياً بينهم إمنا اختلفوا للبغي : ، واملعىن » اْخَتلَفُوا « : من صلة قوله » َبْغياً « : قوله :  قال األخفش
وهذا أجوُد من األول؛ ألن األولَ ُيوِهُم أنَّ اختالفَهم بسبب جميء العلم ، والثاين يفيد أن اختالفهم : قال القفّالُ 

  .ألجل احلََسِد والبغي 
فعل الشرط وحده ، أو : أعين  -مبتدأ ، ويف خربه األقوال الثالثة » َمْن « } َمن َيكْفُْر بِآيَاِت اهللا َو{ : قوله 

  .سريع احلساب له : وعلى القول بكونه اجلواب وحده ال بد من ضمري مقدَّر ، أي  -اجلواب وحده ، أو كالمها 
  فصل

  :وهذا هتديد ، وفيه وجهان 
  .ُيجازيه على كُفْره :  إىل اهللا تعاىل سريعاً ، فيحاسبه ، أي فإنه سيصري: املعىن : األول 
  .أن اهللا تعاىل سُيْعِلمه بأعماله معاصيه وأنواع كفره ، بإحصاء سريع ، مع كَثَْرِة األعمال : الثاين 

الِْكتَاَب وَالْأُمِّيَِّني أَأَْسلَمُْتْم فَإِنْ أَْسلَُموا فَقَِد اهَْتَدْوا فَإِنْ َحاجُّوَك فَقُلْ أَْسلَْمُت َوجْهَِي ِللَِّه َوَمنِ اتََّبَعنِ َوقُلْ ِللَِّذيَن أُوتُوا 
  ) ٢٠(َوإِنْ َتَولَّْوا فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبلَاغُ َواللَُّه َبِصٌري بِالِْعَباِد 



مرك إىل ما كُلِّفَْت به من خاصموك يا حممد يف الدين باألقاويل املزوَّرة ، املغالطات ، فأْسند أ: أي } فَإنْ حَآجُّوَك { 
لسنا على ما مسيتنا به يا حممد ، إمنا اليهودية : اإلميان والتبليغ ، وعلى اهللا نصرك وذلك أن اليهود والنصارى قالوا 
انقدت : أي } فَقُلْ أَْسلَْمُت َوْجهَِي للَِّه {  -والنصرانية نسب ، والدين هو اإلسالم ، وحنن عليه ، فقال اهللا تعاىل 

  . وحده ، وإمنا خص الوجه؛ ألنه أكرم جوارح اإلنسان هللا
  .أخلصت عملي هللا : معناه : وقال الفّراُء 

  :ويف كيفية إيراد هذا الكالم وجوه 
مراراً ، فإن هذه  -قبل نزول هذه اآلية  -على صدقه  -كان قد أظهر هلم احلجةَ  -عليه السالم  -أنه : أحدها 

هلم املعجزاتِ بالقرآن ، ودعاء الشجرة ، وكالم الذئب ، وغريها مما يدل على  السورة مدنية ، وكان قد أظهر
، وأجاب عن شبه القوم بأسرها ، } احلي القيوم { صحة دينه ، وذكر احلجة على فساد قول النصارى بقوله 

آل [ }  الا إله إِالَّ ُهَو شَهَِد اهللا{ : ومشاهدة يوم بدر وأثبت التوحيد ، ونفى الضدَّ والندَّ والصاحبة والولد بقوله 
أن إعراضهم عن احلق إمنا كان بَْغياً وَحَسداً ، فلما ِلْم َيْبَق حجة على ِفَرق  -تعاىل  -، وبني ]  ١٨: عمران 

، إذا أورد وهذه عادة املُِحقِّ مع املُبِْطلِ } فَإنْ حَآجُّوَك فَقُلْ أَْسلَْمُت َوجْهَِي للَِّه { : الكفار إال أقامها ، قال بعده 
أما أنا فمنقاٌد للحق ، فإن وافقتم ، واتبعتم :  -يف آخر األمر -عليه ُحجَّة َبْعدَ ُحجَّة ، ومل يرجع إليه ، فقد يقول 

  .احلق الذي أنا عليه ، فقد اهتديتم ، وإن اعترضتم ، فاهللا باملرصاد 
هذا : قال هلم  -عليه السالم  -للعبادة ، فكأنه أن القوم كانوا ُمقِرِّيَن بوجود الصانع ، وكونه مستحقاً : ثانيها 

القدر متفق عليه بني الكُلِّ ، فأنا مستمسك هبذا القدر املتفق عليه ، وداعي اخللق إليه ، وإمنا اخلالف يف أمور وراء 
َوآٍء َبْيَنَنا َوبَْيَنكُْم أَالَّ قُلْ ياأهل الكتاب تََعالَْواْ إىل كَلََمٍة َس{ : ذلك ، وأنتم املدعون فعليكم اإلثبات ، ونظريه قوله 

[ } اْ فَقُولُواْ اشهدوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ َنْعُبَد إِالَّ اهللا َوالَ ُنْشرِكَ بِِه َشْيئاً َوالَ يَتَِّخذَ َبْعضَُنا َبْعضاً أَْرَباباً مِّن ُدوِن اهللا فَإِن َتَولَّْو
  ] . ٦٤: أل عمران 

،  -عليه السالم  -اليهود والنصارى وعبدة األوثان كانوا مقرِّين بتعظيم إبراهيم هو أن : قال أبو مسلم : وثالثها 
صلى اهللا عليه وسلم بأن  -حممداً  -وبأنه كان ُمِحقًّا صادقاً يف دينه إال يف زيادات من الشرائع ، فأمر اهللا تعاىل 

، مث أخمر حممداً صلى اهللا عليه ]  ١٢٣: النحل [ } ةَ إِْبَراِهيمَ ثُمَّ أَْوَحيَْنآ إِلَْيَك أَنِ اتبع ِملَّ{ : يتبع ملته ، بقوله تعاىل 
} إِنِّي َوجَّْهُت َوجْهَِي ِللَِّذي فَطََر السماوات واألرض { : وسلم يف هذا املوضع أن يقول كقول إبراهيم حيث قال 

أعرضت عن : ، أي » ُت َوْجهَِي َوجَّْه« : كقول إبراهيم » أْسلَْمُت َوْجهِيَ « : فقل يا حممد ]  ٧٩: األنعام [ 
أنا : فإن نازعوك يف هذه التفاصيل فقل : وقصدته وأخصلت له ، كأنه قال  -تعاىل  -كل معبود سوى اهللا 

وأنتم مقرون بأن طريقته حق ال شبهة فيها ، فكان هذا من باب  -عليه السالم  -متمسك بطريقة إبراهيم 
  .التمسك باإللزامات 

  فصل
  .نافع وابن عامر وجعفر وحفص وسكنها الباقون  -هنا ويف األنعام  -» َوْجهِيَ « من  فََتَح الياَء

  :وجوه » َمْن « يف حمل } َوَمنِ اتََّبَعنِ { : قوله 
، وجاز ذلك؛ لوجود الفصل باملفعول؛ قاله الزخمشريُّ وابن عطية » أْسلَْمُت « الرفع؛ عطفاً على التاء يف : أحدها 

.  
لزم من ذلك « أكلت رغيفاً وزيٌد » : وال ميكن محله على ظاهره؛ ألنه إذا عطف الضمري يف حنو « : قال أبو حيان 



وهو صلى اهللا . أن يكونا شريكني يف أكل الرغيف ، وهنا ال يسوغ ذلك؛ ألن املعىن ليس على أهنم أسلموا هم 
[ هه هللا ، وأهنم أسلموا وجوههم هللا؛ عليه وسلم أسلم وجهه ، بل املعىن على أنه صلى اهللا عليه وسلم أسلم وج

والتقدير « أْسلَْمُت » فالذي يقوى يف اإلعراب أنه معطوف على ضمري حمذوف منه املفعول ، ال مشارك يف مفعول 
أسلموا : ومن اتبعين كذلك ، أي : ومن اتبعين وجهه ، أو أنه مبتدأ حمذوف اخلرب؛ لداللة املعىن عليه ، والتقدير : 

  .» قضى حنبه : عمرو كذلك ، أي : قضى زيد حنبه وعمرو ، أي : ، كما تقول ]  وجوههم هللا
أكلُت رغيفاً وزيٌد؛ إلمكان ذلك ، وأما يف اآلية الكرمية فال : إمنا صحت املشاركة يف حنو « : قال شهاُب الدينِ 

  .» ُيَتَوهَُّم فيه املشاركة 
  .ا تقدم كم -أنه مرفوع باالبتداء ، واخلرب حمذوف : الثاين 

  .أسلمت وجهي هللا مع من اتبعين؛ قاله الزخمشريُّ : أي » مع « أنه منصوب على املعية ، والواو مبعىن : الثالث 
 -إذا ُحِملَ الكالم على ظاهره دون تأويل  -على الضمري « َمْن » ومن اجلهة اليت امتنع عطف « : وقال أبو حّيان 

دل ذلك  -أكلُت رغيفاً وعمرو أي مع عمرو : عول معه؛ ألنك إذا قلَت منصوباً على أنه مف« َمْن » ميتنع كون 
على كل  -ملا ذكرنا  -وهو ال جيوز  -على أنه مشارك لك يف أكل الرغيف ، وقد أجاز الزخمشريُّ هذا الوجَه ، 

  .» ألبتة « مع » حال؛ ألنه ال جيوز حذف املفعول مع كون الواوِ واوَ 
: فقل : املعىن ، وعدم اإللباس يسَوِّغ ما ذكره الزخمشريُّ ، وأي مانع من أن املعىن فهم « : قال شهاُب الدينِ 

  .» أسلمت وجهي هللا مصاحباً ملن أسلم َوْجَههُ هللا أيضاً ، وهذا معىن صحيح مع القول باملعية 
قد يؤول  -ُمْشِكالً  وإن كان ظاهره -، وهذا اإلعراب » اهللا « اخلفض ، نسقاً على اسم » َمْن « أن حمل : الرابع 

  .جعلت مقصدي هللا باإلميان به والطاعة له ، وملن اتبعين باحلفظ له : على معىن 

والباقون حذفُوَها فيهما؛ موافقةً  -وقفاً  -نافع ، وحذفها أبو عمرو وخالد » َمنِ اتَّبََعنِي « وقد أثبت الياَء يف 
: الفجر [ } أَهَاَننِ { و ]  ١٥: الفجر [ } أَكَْرَمنِ { و للرسم ، وحسن ذلك أيضاً كوهنا فاصلةً ورأس آية ، حن

  ]املتقارب : [ وعليه قول األعشى ]  ١٦
  َد ِمْن َحذَر الَْمْوِت أنْ َيأِتَيْن... َوَهلْ َيْمَنَعنِّي أْرتياِدي الْبِالَ  -١٣٧٤

  ]املتقارب : [  -أيضاً  -وقول األعشى 
  إذا َما انَْتَسْبُت لَهْ أْنكَرَنْ...  َوَمْن َشانِىٍء كَاِسٍف َبالُُه -١٣٧٥

  .فإن مل تكن نونٌ فالكثري إثباُتها  -خاّصة  -حذف هذه الياء مع نون الوقاية : قال بعضهم 
مشركو العرب ، ووصفهم : يعين اليهود والنصارى ، واملراد باألميِّيِّني } َوقُلْ لِّلَِّذيَن أُوتُواْ الكتاب { قال : قوله 

؛ ألهنم مل َيدَّعوا كتاباً ، شبههم مبن ال يقرأ وال يكتب ، وإما لكوهنم ليسوا من أهل الكتابة والقراءة ، بكوهنم أميني
  .وإن كان فيهم من يكتب فهو نادر 

ائدة امل[ } فََهلْ أَْنُتْم مُّنتَُهونَ { : أسلموا ، كقوله تعاىل : صورته استفهام ، ومعناه األمر ، أي } أَأَْسلَْمُتْم { : قوله 
 :٩١ . [  

فهل أسلمتم  -ال حمالة  -يعين أنه قد أتاكم من البيِّنات ما يوجب اإلسالم ، ويقتضي حصوله « : قال الزخمشري 
ملن خلَّْصُت له املسألة ، ومل ُتْبقِ من طُُرق البيان والكشف طريقاً إالَّ  -بعُد أم أنتم على كفركم؟ ، وهذا كقولك 

بعد ما ذكر } فََهلْ أَنُْتْم مُّنَتُهونَ {  -عز وجل  -ومنه قوله  -ال أُمَّ لك  - هل فهمتها ، أم ال:  -سلكته
إذا  -الصوارف عن اخلمر وامليسر ، ويف االستفهام استقصار ، وتعبري باملعاندة ، وقلة اإلنصاف؛ ألن املُْنِصفَ 



  .» مل يتوقف إذْعانه للحق  -َتَجلَّْت لَهُ احلجَّةُ 
  .هتديد » أأْسلَْمُتم « : وقال الّزجّاج 
  .» أأْسلَْمُتْم أْم الَ؟ : وهذا َحَسٌن؛ ألن املعىن « : قال القرطيبُّ 

على املاضي؛ مبالغة يف حتقُّق وقوعِ الفعل ، وكأنه قد قَُرب من » قد « دخلت } فَإِنْ أَْسلَُمواْ فَقَِد اهتدوا { : قوله 
  .الوقوع 

أَتَشهُدونَ أنّ : أْسلَْمَنا ، فقال لليهود : رأ هذه اآلية ، فقال أهل الكتاب ُروي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق
أَتَشهُدونَ أنّ ِعيَسى َعْبُد اِهللا َوَرُسولُُه؟ : معاذَ اِهللا ، وقال للنَّصَاَرى : ِعيَسى كَِلَمةُ اِهللا َوَعْبُدُه ، َوَرسُولُُه؟ فقالوا 
تبليغ : ، أي } وَّإِن َتَولَّْواْ فَإِنََّما َعلَْيَك البالغ { :  -ال اهللا عز وجلفقالوا معاذَ اهللا أن يكون عيسى عبداً ، فق

  .الرسالة ، وليس عليك اهلداية 
  . -بتخفيف عني الفعل -» َبلَغَ « مصدر : والبالغ 

  .د والوعيد عامل مبن يؤمن ومن ال يؤمن ، وهذا يفيد الوع} واهللا َبِصٌري بالعباد { . إهنا ُنِسَخت باجلهاد : قيل 

الِْقْسِط ِمَن النَّاسِ فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِآيَاِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بِغَْيرِ َحقٍّ َوَيقُْتلُونَ الَِّذيَن َيأُْمُرونَ بِ
  ) ٢٢(وَالْآِخَرِة َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصرِيَن  أُولَِئكَ الَِّذيَن َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا) ٢١(أَلِيمٍ 

  :ملا ذكر حال من ُيعْرِض ويتولّى وصفهم يف هذه اآليِة بثالثِ صفاٍت 
{ : ملا ضمن هذا املوصول معىن الشرط دخلت الفاء يف خربه وهو قوله } إِنَّ الذين َيكْفُُرونَ { : األوىل قوله 

فجواز دخول الفاء باقٍ؛ ألن املعىن مل يتغري ، » إنَّ « ين أنه إذا ُنِسَخ املبتدأ ب ، وهذا هو الصحيح ، أع} فََبشِّْرُهم 
والسماع ُحجَّةٌ عليه كهذه اآلية ، » إنَّ « بل ازداد تأكيداً ، وخالف األخفش ، فمنع دخوهلا من نسخه ب 

الربوج [ اآلية } لَُهْم َعذَاُب جََهنََّم وَلَُهْم َعذَاُب احلريق إِنَّ الذين فََتُنواْ املؤمنني واملؤمنات ثُمَّ لَْم َيتُوُبواْ فَ{ : وكقوله 
  ]الطويل : [ كقوله » لَِكنَّ « ، وكذلك إذا ُنِسخَ ب ]  ١٠: 

  فََواِهللا َما فَاَرقُْتكُْم َعْن َملَلٍَة َولَِكنَّ َما ُيقَْضى فََسْوَف َيكُونُ -١٣٧٦
: األنفال [ } واعلموا أَنََّما غَنِْمُتْم مِّن َشْيٍء فَأَنَّ للَِّه ُخُمَسُه { : له كقو -املفتوحة  -» أنَّ « وكذلك إذا ُنِسخ ب 

  .امتنعت الفاُء عند اجلميع؛ لتغيُّرِ املعىن » كَأنَّ « و » لََعلَّ « ، و » لَْيَت « أما إذا ُنِسخ ب ]  ٤١
  فصل

  .املراد هبؤالء الكفارِ اليهوُد و النصارى 
، واليهود والنصارى ، كانوا مقرِّين  -تعاىل -آليةِ يقتضي كونَهم كافرين جبميع آيات اهللا ظاهر هذه ا: فإن قيل 

  .بالصانع وعلِمه وقدرته واملعاِد 
إن من : أو حنمله على العموم ، ونقول  -وهو القرآن وحممد  -أن ُتْصَرَف اآلياُت إىل املعهود السابق : اجلواب 

  .لزمه أن ُيكذب جبميع آيات اهللا تعاىل ي -عليه السالم  -كذب بنبوة حممد 
التكثري ، وجاء : قرأ احلسن هذه واليت بعدها بالتشديد ومعناه } َوَيقُْتلُونَ النبيني بَِغْيرِ َحقٍّ { : قوله : الصفة الثانية 

أخرجت خمَرَج الشرط  -هنا  - ألن اجلملة: معرَّفاً قيل } بَِغْيرِ احلَقِّ [ منكَّراً ، ويف البقرة } بَِغْيرِ َحقٍّ {  -هنا  -
  .فلذلك ناسَب أن تذكر يف سياق النفي؛ لتعمَّ  -وهو عام ال يتخصَّص  -

وأما يف البقرة فجاءت اآلية يف ناسٍ معهودين ، خمتصني بأعياهنم ، وكان احلق الذي يُقَْتل به اإلنسان معروفاً عندهم 



  .ا يناسبه ، فلم يقصد هذا العموم الذي هنان فجِيء يف كل مكان مب
  فصل

رجل قتل نبيا ، : يا رسولَ اهللا ، أيُّ الناسِ أَشدُّ عذاباً َيْوَم القيامِة؟ قال : قلت : روى أبو عبيدة بُن اجلراح ، قال 
يا أبا عبيدة ، قتلت بنو إسرائيل ثالثةً وأربعني : أو رجالً أمر باملعروف وهنى عن املنكر ، وقرأ هذه اآلية ، مث قال 

، من أول النهار يف ساعة واحدة ، فقام مائة رجل ، واثنا عشر رجالً من ُعبَّاِد بين إسرائيلَ ، فأَمُروا قََتلَتَُهْم نبيا 
  .تعاىل باملعروِف ، وَنَهوُْهْم عن املنكر ، فقُِتلوا مجيعاً من آخرِ النَّهَارِ ِفي ذِلَك الَْيْومِ ، فَُهم الَّذيَن ذَكَرَُهُم اُهللا 

  .وم قتلوا حيىي بن زكريا ، وزعموا أهنم قتلوا عيسى ابن مرمي وأيضاً الق
يف حكم املستقبل؛ ألنه كان وعيداً ملن كان يف زمن الرسول } إِنَّ الذين َيكْفُُرونَ بِآَياِت اهللا { : قوله : فإن قيل 

  كظصلى اهللا عليه وسلم ومل يقع منهم قتل األنبياء ، وال اآلمرين بالقسط ، فكيف َيِصحُّ ذل
  :فاجلواُب من وجهني 

أن هذه ملا كانت طريقة أسالِفهم صحَّت اإلضافة إليهم؛ إذْ كانوا ُمَصوِّبَِني هلم ، راضني بطريقتهم ، فإن : أحدمها 
  .ُصْنَع األب قد ُيضاف إىل االبن ، إذا كان راضياً به 

َعَصَمه  -تعاىل  -لَ املؤمنني ، إال أن اهللا أن القوم كانوا يريدون قَتلَ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقت: الثاين 
النار ُمْحرِقةٌ ، : كما يقال  -على سبيل اجملاز  -منهم ، فلما كانوا راغبني يف ذلك صحَّ إطالق هذا االسم عليهم 

  .السَّمُّ قاتل 
  ؟} لنبيني بِغَْيرِ َحقٍّ َوَيقُْتلُونَ ا{ : قَْتل األنبياء ال يصح أن يكون إال بغري حق ، فما فائدة قوله : فإن قيل 

  .فاجلواُب تقدم يف البقرة ، وأيضاً جيوز أن يكون قصدوا بقتلهم أهنا طريقة العدل عندهم 
ظاهره ُيْشِعر بأهنم قتلوا كُلَّ النبيِّني ، ومعلوم أهنم ما قتلوا الكل ، وال األكثر } َوَيقُْتلُونَ النبيني { : قوله : فإن قيل 

  .، وال النصف 
  .ب أن األلف والالم هنا للعَْهد ، ال لالستغراق فاجلوا

 -» َوَيقُْتلُونَ « والباقون  -من املقاتلة  -» َويُقَاِتلُونَ « قرأ محزة } َوَيقُْتلُونَ الذين { : قوله : الصفة الثالثة 
  .كاألول 

إال أنه أتى  -من املقاتلة  -» اَتلُوا َوقَ« فأما قراءةُ محزةَ فإنه غاير فيها بني الفعلني ، وهي موافقة لقراءة عبد اهللا 
  .املُِضّي : حلكاية احلال ، ومعناه  -يف قراءته  -بصيغة املاضي ، ومحزة حيتمل أن يكون املضارع 

املراد بأحد القتلَْين : إمنا كرر الفعل؛ الختالف متعلَّقه ، أو كُرَِّر؛ تأكيداً ، وقيل :  -يف قراءهتم -وأما الباقون فقيل 
: الروح ، وباآلخر اإلهانة ، وإماتة الذكر ، فلذلك ذكر كل واحد على حدته ، ولوال ذلك لكان التركيُب إزهاق 

  .ويقتلون النَّبِيَِّني والذين يأمرون ، وهبذا التركيب قرأ أَبّي 
  .ى التأكيد إما بيان ، وإما للتبعيض ، وكالمها معلوم أهنم من الناس ، فهو َجارٍ َمْجَر} ِمَن النَّاسِ { : قوله 
  فصل

دلت هذه اآليةُ على أن األمَر باملعروف والنهي عن املنكر كان واجباً يف األمم املتقدمِة ، وهو « : قال القرطيبُّ 
  .» فائدة الرِّسالِة وخالفة النبوة 

كَرِ ، فَُهَو َخِليفَةُ اهللاِ يف أْرِضهِ َمْن أَمَر بِالَْمعُْروِف ، أو نََهى َعنِ الُْمْن« : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال احلسُن 
  .» ، َوَخِليفَةُ َرسُوِلِه ، َوِخِليفَةُ ِكَتابِهِ 



َمْن خُري الناس : فقال  -جاء رجل إىل النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم وهو على املنرب : وعن ُدرَّةَ بِْنِت أبِي لََهب ، قالت 
  .» ، وأْنَهاُهْم َعنِ الْمُْنكَرِ ، وَأْتقَاُهمْ هللا ، َوأْوَصلُُهْم ِلَرِحِمِه  آَمُرُهمْ بِالَْمْعرُوِف« : يا رسول اهللا؟ قال 
]  ٦٧: التوبة [ } املنافقون واملنافقات بَْعُضُهْم مِّن بَْعضٍ َيأُْمُرونَ باملنكر َوَيْنَهْونَ َعنِ املعروف { : قد ورد يف النزيل 

  ] . ٧١: التوبة [ } أَْولَِيآُء َبْعضٍ َيأُْمُرونَ باملعروف َوَيْنَهْونَ َعنِ املنكر واملؤمنون واملؤمنات َبْعُضُهْم { : ، مث قال 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرقاً بني املؤمنني واملنافقني ، فدل ذلك على أن أَخصَّ أوصاف  -تعاىل  -فجعل 

إلسالم والقتال عليه ، مث إن األمر باملعروف ، املُؤِمن األمر باملعروف ، والنهي عن املنكر ، ورأسها الدعاء إىل ا
والنهي عن املنكر ، ال يليق بكل أحد ، وإمنا يقوم به السلطانُ؛ إذْ كانت إقامةُ احلدوِد إليه ، والتعزير إىل رأيه ، 

ك ، ويُْمِضي واحلبس واإلطالق له ، والنفي والتغريب ، فينصب يف كل بلدة رجالً قويا ، عاملاً ، اميناً ، ويأمره بذل
  :احلدوَد على َوجْهها من غري زيادٍة ، كما قال تعاىل 

  ] . ٤١: احلج [ } الذين إِنْ مَّكَّنَّاُهْم ِفي األرض أَقَاُمواْ الصالة وَآَتُواْ الزكاة َوأََمُرواْ باملعروف وََنَهْواْ َعنِ املنكر { 
  فصل

يف  -تلي منزلته  -عند اخلوف  -املعروف والنهي عن املنكر هذه اآليةُ تدل على أن القائَم باألْمر ب: قال احلسُن 
أيُّ اجلهاد أفضلُ؟ : فقال  -منزلةَ األنبياء ، وُروَِي أنَّ َرُجالً قام إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمبًنى  -العِظَم 

  .» أفَْضلُ الْجَِهاِد كَِلَمةُ َحق ِعْنَد ُسلْطَاٍن َجائرٍ « : فقال عليه السالم 
فيدكُِّرون قوَمهم فُيقْتلون ،  -ومل يكن يأتيهم كتابٌ  -كان الوحي يأيت إىل أنبياء بين إسرائيل : قال ابن جريج 

  .فهم الذين يأمرون بالقسط من الناس  -أيضاً  -فيقوم رجال ممن َتبِعهم وصدَّقهم ، فيذكرون قومَهم ، فُيقَْتلون 
: وهي لغة معروفة ، أي  -بفتح الباء » َحبَطَْت « عباس وأبو عبد الرمحن  قرأ ابُن} أولئك الذين َحبِطَتْ { : قوله 

بإبدال املدح بالذم ، والثناء باللعن ، وقَْتِلهم ، وسَْبيِهم وأخذ أمواهلم ، واسترقاقِهم ، وغري ذلك  -بطلت يف الدنيا 
  .َيْدفَُعونَ َعْنُهم } ْم مِّن نَّاصِرِيَن َوَما لَُه{  -بإزالة الثواب ، وحصول العقاب  -ويف اآلخرة  -من أنواع الذل 

وَلَّى فَرِيٌق ِمْنُهْم َوُهْم ُمعْرُِضونَ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيًبا ِمَن الِْكتَابِ ُيْدَعْونَ إِلَى ِكَتابِ اللَِّه لَِيْحكَُم بَْيَنُهمْ ثُمَّ َيَت
)٢٣ (  

َبيََّن يف هذه اآليِة غايةَ ِعنادِهم ، واعلم أن ظاهر ]  ٢٠: آل عمران [ } فَإنْ حَآجُّوَك  {: ملَّا َنبََّه على ِعناِدهم بقوله 
اآلية يتناول الكُلَّ؛ ألنه ذكره يف معرض الذم ، إال أنه قد َدلَّ دليل آخر على أنه ليس كل أهل الكتاب كذلك ، 

]  ١١٣: آل عمران [ } ونَ آيَاِت اهللا آَنآَء الليل َوُهمْ َيْسُجُدونَ مِّْن أَْهلِ الكتاب أُمَّةٌ قَآِئَمةٌ َيْتلُ{ : لقوله تعاىل 
  .واملراد بالكتاب غري القرآن؛ ألنه أضاف الكتاب إىل الكفار ، وهم اليهود والنصارى 

  فصل
  :يف سبب النزول وجوٍه 

َرٍف ، وكان يف كتاهبم الرَّْجُم ، َزَنَيا وكانا ذََوى َش -من اليهود  -أنَّ رجالً وامرأةً : َرَوى ابُن عباس : أحدها 
فكرهوا َرْجَمُهَما؛ لشرفهما ، فرجعوا يف أمرمها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، رَجاَء أن يكون عنده رخصةٌ يف 

بيين وبينكم «  -عليه السالم  -بالرجم ، فأنكروا ذلك ، فقال  -عليه السالم  -َتْرك الرجم ، فحكم الرسولُ 
ابن صوريا ، فأرسلوا إليه : رجل أعور يسكن فَدك ، يقال له : ؟ قالوا » فيها الرَّجَم ، فَمْن أْعلَُمكم التوراةُ؛ فإن 



« : فقِدَم املدينةَ ، وكان جربيلُ قد وصفه لرسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فأْحِضروا التوراةَ « : كذلك َيْزُعُمونَ ، قال : ؟ قال » لمُ اليهوِد أنت أع« : َنَعْم ، قال : ؟ قال » أنت ابن صُوريا 

قد جاَوَز موِضَعها يا رسول اهللا ، وقام فرفع كَفَّه : ، فلما أتى على آية الرجم وضع يده عليها ، فقال ابُن َسالَم » 
ت اليهوُد لذلك غََضباً شديداً ، فأنزل عنها فوجدوا آيةَ الرجم ، فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم هبما فُرجَِما ، فغضب

  .اهللا تعاىل هذه اآلية 
دخل رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيت : قال  -عن ابنِ عباس  -روى سعيدُ بُن ُجَبْير وعكرمةُ : وثانيها 

على أي : د فقال له نعيم بن عمرو واحلرث بن يزي -عز وجل  -اِملْدرَاس على مجاعة من اليهود ، فدعاهم إىل اهللا 
: إن إبراهيَم كان يهوديا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : على ملة إبراهيم ، قاال : دين أنت يا حممد؟ فقال 

  .، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية » فهلموا إىل التوراة؛ فهي بيننا وبينكم َحكَْم فأتَيا عليه « 
سلم مذكورةٌ يف التوراِة ، والدالئل على صحة نبوته موجودة فيها أن عالمة بعثة حممد صلى اهللا عليه و: وثالثها 

هذه اآليةَ ، ولذلك قال  -تعاىل  -فلما دادلوه يف النبوة والبعثة دعاهم إىل التحاكم إىل كتاهبم ، فأبَْوا ، فأنزل اهللا 
آلية تدل على أن دالئلَ صحِة نبوتِه وهذه ا]  ٩٣: آل عمران [ } فَأُْتواْ بالتوراة فاتلوها إِن كُنُتْم صَاِدِقَني { : 

  .موجودةٌ يف التوراة؛ إذْ لو علموا أنه ليس يف التوراة ما يدل على صحة نبوته لسارعوا إليه ، ولََما ستروا ذلك 
أن هذا احلكم عام يف اليهود والنصارى؛ فإن دالئل صحة نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم كانت موجودة : رابعها 

  .إلجنيل يف التوراة وا

من علم الكتاب؛ ألنا لو أجريناه على ظاهره ، فهم قد أوتوا كل الكتاب ، : أي } َنِصيباً مَِّن الكتاب { : وقوله 
  .واملراد بذلك العلماء منهم ، وهم الذين ُيْدَعْون إىل الكتاب؛ ألن َمْن ال علَم له بذلك ال يدعى إليه 

  .} الذين أُوتُواْ الكتاب { حلال من يف حمل َنْصب على ا» ُيْدَعْونَ « : قوله 
  :هو التوراة؛ لوجوٍه : قال أكثرُ املفسرين » إلَى ِكَتابِ اِهللا « : قوله 

  .ما ذكرنا يف سبب النزول : أحدها 
ي أن اآليةَ ِسيقت للتعجُّب من مترُّدِهم وإعَْراِضهم ، والتعجُّب إمنا حيصل إذا َتَمرَّدُوا على حكم الكتاب الذ: ثانيها 

  .يعتقدون صحته 
مع ظهور  -أن هذا هو املناسب ملا قبل اآلية؛ ألنه ملا َبيَّن أنه ليس عليه إال البالغ وصبَّره على معاندهتم : ثالثها 

بيَّن أهنم استعملوا طريَق املكابرةِ يف نفس كتابِهم الذي أقروا بصحته ، فستروا ما فيه من الدالئلِ  -احلُجَّة عليهم 
  .فهذا يدل على أهنم يف غاية التعصُّب والبُْعِد عن قبول احلق  -عليه السالم  -حةِ نبوِة حممدٍ الدالِة على ص

  .هو القرآن : قال ابُن عباس واحلسُن وقتادةُ 
جعل القرآن َحكَماً فيما بينهم وَبْيَن رسول اهللا  -تعاىل  -أن اهللا  -يف هذه اآلية  -روى الّضحاُك عن ابن عباس 

{ : ه وسلم فحكم القرآن على اليهود والنصارى أهنم على غري اهلَُدى ، فأعرضوا عنه ، وقال تعاىل صلى اهللا علي
َوإِذَا دعوا إِلَى اهللا َوَرُسوِلِه ِلَيْحكُمَ َبْينَُهْم إِذَا { : ، وقال تعاىل ]  ٢٩: اجلاثية [ } هذا ِكتَاُبَنا َينِطُق َعلَْيكُم باحلق 

  ] . ٤٨: النور [ } ونَ فَرِيٌق مِّْنُهْم مُّعْرُِض
  كيف ُدُعوا إىل ُحكْم كتاب ال يؤمنون به؟: فإن قيل 
  .أنه مدعوا إليه بَْعَد ِقَيام احلَُجج الدالَِّة على أنه كتاٌب من عند اهللا : فاجلواب 

  .وإضافة احلكم إىل الكتاب جماز مشهور . » يدعون « متعلق ب » ليحكم « : قوله 



ليقع : والقائم مقام الفاعل هو الظرف ، أي  -مبنيا للمفعول  -» لُِيْحكََم « جلحدري وقرأ احلسن وأبو جعفر وا
  .احلكُم بينهم 

يقتضي أن يكون االختالف واقعاً فيما بينهم ، ال فيما بينهم وبني رسول } لَِيْحكَُم َبيَْنُهْم { : قوله : قال الزخمشريُّ 
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

جيوز أن } وَُهم مُّْعرُِضونَ { : ، وقوله » فَرِيٌق « صفة ل » ِمنُْهُم « و » ُيْدَعْونَ « عطف على } يتوىل ثُمَّ { : قوله 
وأن تكون يف حمل نصب على احلال من الضمري  -فتكون الواو عاطفة  -تكون صفةً معطوفة على الصفة قبلها 

 -وجيوز أن تكون صفةً معطوفة على الصفة قبلها  -احلال فتكون الواو واَو  -؛ لوقوعه صفة » ِمنُْهْم « املستتر يف 
 -؛ لوقوعه صفة » ِمنُْهْم « وأن تكون يف حمل نصب على احلال من الضمري املستتر يف  -فتكون الواو عاطفة 

لتخصيصه  -وإن كان نكرةً  -، وجاز ذلك » فَرِيٌق « وجيوز أن تكون حاالً من  -فتكون الواو واَو احلال 
  .واإلعراض عما دعا إليه ] بله ، وإن كان حاالً فيجوز أن تكون مؤكِّدةً؛ ألن التولِّ بالوصف ق

فكأن املتولَِّي واملعرَض هو ذلك الفريق ، واملعىن أنه ُمَتَولِّ عن استماع احلُجَّة يف ذلك املقام ، « : قال ابُن اخلطيبِ 
  .» وُمْعرٌِض عن استماع سائر احلَُجج 

اجلملة مستأنفة ، ال حمل هلا ، أخرب عنهم بذلك ، فيكون املتولِّي هم الرؤساء والعلماء ،  وحيتمل أن تكون هذه
  .واألتباع ُمعرضون عن القبول؛ ألجل َتوَلِّي علماِئهم 

فَكَْيَف إِذَا َجَمعَْناُهمْ ) ٢٤(وا يَفَْتُرونَ ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا لَْن َتَمسََّنا النَّاُر إِلَّا أَيَّاًما َمْعدُودَاٍت َوغَرَُّهْم ِفي دِينِهِْم َما كَاُن
  ) ٢٥(ِلَيْومٍ لَا َرْيَب ِفيِه َوُوفَِّيْت كُلُّ نَفْسٍ َما كََسَبْت وَُهْم لَا ُيظْلَُمونَ 

  :فيها وجهان » ذَِلكَ « : قوله 
  .ِة ، اليت ال حقيقةَ هلا ذلك التوَلِّي بسبب هذه األقوال الباطل: أهنا مبتدأ ، واجلار بعده خربه ، اي : أصحهما 

متعلق » بأنَُّهْم « : األمر ذلك ، وهو قول الزَّجَّاج وعلى هذا قوله : خُرب مبتدأ حمذوٍف ، اي » ذَِلَك « ان : والثاين 
  . -وهو األمر وحنوه  -بذلك املقدَّر 

من معىن اإلشارة ، أي » ذَا « يف  يف موضع َنْصب على احلال مبا» بأنَُّهْم « فعلى هذا يكون قوله : وقال أبو البقاء 
  .» وهذا ضعيٌف « : ذلك األمر مستحقاً بقوهلم ، مث قال : 

  .بل ال جيوز ألبتة : قلت 
، تفنُّناً يف البالغة ، وذلك أن مجع » َمْعُدوَدةً « ويف البقرة  -، بصيغة اجلمع » َمْعُدودَاٍت «  -هنا  -وجاء 

هذه : َمل معاملةَ الواحدِة املؤنثة تارةً ، ومعاملةَ مجع اإلناث أخَْرى ، فيقال جيوز أن يعا -غري العاقل  -التكسري 
  .ماشيات : ، ومجال ماشية ، وإن شئت  -راسياٌت: وإن شئت  -جبال راسيةٌ 

فأتى بلفظ اجلمع مبالغةٌ يف زجرهم ، وزجر : وخص اجلمع هبذا املوضع؛ ألنه مكان تشنيع عليهم مبا فعلوا وقالوا 
  .ل بعملهم من يعم
  فصل

ألنه : إنَّ أهلَ النار خيرجون من النار ، قال : على ُبطْالن قَْول َمْن يقول ] داللة [ هذه اآلية فيها « : قال اجلبائيُّ 
لو َصحَّ ذلك يف هذه اآلية لصح يف سائر األمم ، ولو ثبت ذلك يف سائر األمم ملا كان املُخْبِر بذلك كاذباً ، وملا 

] قول [ ذلك يف معرض الذمِّ ، علمنا أن القول خبروج أهل النارِ من النار  -تعاىل  -فلما ذكر اهللا  استحق الذمَّ ،



  .» باطل 
كان من حقه أن ال يذكر مثل هذا الكالم؛ ألن مذهبه أن الَعفَْو َحَسٌن ، جائز من اهللا ، وإذا « : قال ابن اخلطيبِ 

: ِة حصولُه يف سائر األمم سلمنا أنه ال يلزم ذلك ، لكن ِلَم قلتم كان كذلك مل يلزم من حصول العفوِ يف هذه األم
  إن القوَم إمنا استحقوا الذمَّ على جمرَّد اإلخبارِ بأن الفاسَق خيرج من النار؟

  :بل ههَُنا ُوُجوٌه أَخر 
م كانوا يقولون لعلهم استوجبوا الذم على أهنم قطعوا بأن مدة عذاب الفاسقِ قصرية ، قليلة؛ فإنه روي أهن: األول 

  . -على قدر ُمدَّة عبادة الَعْجل  -ال ، بل أربعَني ليلةً : إنَّ مدة عذابنا سبعةُ أيام ، ومنهم من قال : 
بتقدير وقوع اخلطأ منا ، فإنَّ عذابنا قليل ، وهذا خطأ؛ : أهنم كانوا يتساهلون يف أصول الدين ، ويقولون : الثاين 

  .والنبوة واملعاد كافر ، والكافر عذابه دائم ألن عندنا املخطئ يف التوهيد 
،  -عليه السالم  -استحقروا تكذيَب حممد } لَن َتَمسََّنا النار إِالَّ أَيَّاماً مَّْعُدوَداتٍ { : أهنم ملا قالوا : الثالث 

فر ، والكافر وذلك كُ -عليه السالم  -واعتقدوا أنه ال تأثريَ له يف تغليظ العقاب ، فكان ذلك تصرحياً بتكذيبه 
  .» املُِصرُّ على كُفره ال شكَّ أن عذاَبه ُمَخلَّد ، فثبت أنَّ احتجاَج اجلبائي هبذه اآلية ضعيف 

  .غَرَُه ، َيُغرُُّه ، غُرُوراً ، فهو غَارٌّ ، ومغرور : اِخلدَاع ، يقال منه : الُغرور } َوغَرَُّهْم ِفى دِينِهِمْ { : قوله 
  .مثال مبالغة كالضَُّروب  -بالفتح  -: والَغرُور 

  الصغرية؛ ألهنما ُيخ: الصغري ، والغِرِّيَرة : والِغرُّ 
بياض يف الوجه ، يقال : تغفُّل وخداعِ ، والُغرَّة : أخذه على ِغرَّة ، أي : مأخوذة من هذا ، قال : عان ، و الِغرَّة 

  .َوْجٌه أغَرُّ ، ورجل أغَّر وامرأة غَرَّاء : منه 
  .غُرٌّ ، و غري القياسي غُرَّانُ : سي واجلمع القيا

  ]الطويل : [ قال 
  َوأْوُجهُُهْم ِعْنَد الَْمَشاِهِد غُرَّانُ... ِثَياُب َبنِي َعْوٍف طَهَاَرى َنِقيَّةٌ  -١٣٧٧

  .» َوجََعلَ ِفي الَْجنِنيِ غُرَّةً ، َعْبداً أوُ أَمةً « : والغرة من كل شيء أنفسه ، ويف احلديث 
إنه ال يكون إال األبيض من الرقيق ،  -يف تفسري هذا احلديث  -اِخليار ، وقال أبو عمرو بن العالء : ة الُغرَ: قيل 

  .كأنه أَخذَه من الُغرَّة ، وهو البياض يف الَوْجه 
لذي ا: ، والعائد حمذوف أي » الذي « جيوز أن تكون مصدريةً ، أو مبعىن » ما « } مَّا كَاُنواْ َيفَْتُرونَ { : قوله 

  .كانوا يفترونه 
  ] . ١٨: املائدة [ } َنْحُن أَْبَناُء اهللا َوأَحِبَّاُؤُه { : قيل هو قوهلم 

  .حنن على احلق وأنت على الباطل : هو قوهلم : وقيل 
كيف يكون حاهلم ، كذا قدَّره احلويفّ وهذا : منصوبة بفعل ُمْضَمر ، تقديره » كَْيَف » « فَكَْيَف إذا « : قوله 
من التشبيه » كَْيَف َتكْفُُرونَ « : الوجهان املتقدمان يف قوله » كيف « أن يكون الكون تاماً ، فيجيء يف  حيتمل

  .خربها » كيف « باحلال ، أو الظرف ، وأن تكون الناقصة فتكون 
إن التامة كانت يف موضع نصب على احلال ، و» كان « فإن أراد [ كيف يصنعون؟ : وقّدر بعضهم الفعل ، فقال 

  .، فكيف على ما تقدم من الوجهني ] » كان « أراد الناقصة كانت يف موضع نصب على خرب 
  فكيف حالُهم؟: خرباً مقدماً واملبتدأ حمذوف ، تقديره » كيف « وجيوز أن تكون 



منصوبة ظرف حمض من غري تضمني شرط ، والعامل فيه العامل ُمْضَمر ، وهي » إذا « } إِذَا َجَمْعَناُهمْ { : قوله 
إهنا اسم غري : ؛ ألهنا كالظرف ، وإن قلنا » كَْيَف « االستقرار العامل يف » إذَا « انتصاب الظروِف كان العامل يف 

  كيف حاهلم يف وقت مجعهم؟: أي  -الذي قدرناه  -ظرف ، بل جملرد السؤال كان العامل فيها نفس املبتدأ 
فكيف لو زارين؟  -ومل يزرين  -كنت أكرمه : ته عليها ، تقول ، لدالل» كيف « مع  -كثرياً  -وُيْحذَف احلال 

كيف حاله إذا زارين؟ وهذا احلذف يوجب مزيد البالغة ، ملا فيه من حترُّك النفي على استحضار كل نوع من : أي 
  . -يف هذه اآلية  -أنواع الكرامة ، وكل نوع من أنواع العذاب 

  .لقضاء يوم ، أو جلزاء يوم : أي » اُهْم َجَمْعَن« متعلق ب » ِلَيْومٍ « : قوله 

  .» َيْومٍ « يف : ومل يقل » ِلَيْومٍ « : ِلَم قال : فإن قيل 
: جلزاء يوم ، أو حلساب يوم ، فحذف املضاف ، ودلت الالم عليه قال الفّراُء : ما ذكرناه من أنّ املراَد : فاجلواُب 

: مجعوا لفعل يوجد يف يوم اخلميس ، وإذا قلت : ميس ، كان املعىن ُجِمُعوا ليوم اخل: الالم لفعل مضمر ، فإذا قلَت 
  .ُجِمُعوا يف يوم اخلميس مل ُتْضِمْر ِفْعالً 

  .وأيضاً فمن املعلوم أن ذلك اليوم ال فائدةَ فيه إال اجملازاة 
  .» يف « الالم مبعىن : وقال الكسائيُّ 

  .صفة للظرف » ال ريب فيه « 
على عمل العبد ، جُِعلَ يف الكالم حذٌف ، » َما كَسََبْت « إن َحَملَْت } لُّ نَفْسٍ مَّا كََسَبتْ َوُوفَِّيْت كُ{ : قوله 

على الثواب والعقاب » َما كََسَبتْ « ووفيت كلُّ نفسٍ جزاَء ما كسبت من ثواب وعقاب ، وإن محلت : والتقدير 
فال ُينْقَص من ثواب حسناهتم ، وال ُيزاد على عقاب }  َوُهمْ الَ ُيظْلَُمونَ{ : استغنيت عن هذا اإلضمار ، مث قال 

  .سيئاهتم 
  فصل

 -ال ُيخَلَّد يف النار؛ ألنه مستحق للعقاب  -من أصحاب الصالة  -استدلوا هبذه اآلية على أن صاحب الكبرية 
َوُوفَِّيْت كُلُّ َنفْسٍ مَّا { : ومستحق ثواب اإلمياِن ، فال ُبدَّ وأن ُيوَفَّى ذلك الثواَب؛ لقوله تعاىل  -بتلك الكبرية 

وإما أن ُيعاقَبَ يف النار ، مث ُينْقَل إىل دار . فإما أن ُيثاب يف اجلنة مث ُينقَل إىل النار ، وذلك باطل باإلمجاع } كََسَبْت 
  .وقد تقدم إبطال متسك املعتزلة بالعمومات . الثواب أَبداً ُمخَلَّداً ، وهو املطلوب 

  إن ثواَب إمياهنم ُيْحَبط بعقاب معصيتهم؟: جيوز أن ُيقال ِلَم ال : فإن قيل 
أن ثواَب  -بالضرورة  -أن هذا باطل ملا تقدم يف البقرة من أن القول باحملابطة حمال؛ وأيضاً فإنا نعلم : فاجلواُب 

القول بصحة احملابطة سنةً أزيد من عقاب شُْربِ َجْرَعٍة من اخلمر واملنازع فيه ُمكابِر ، وبتقدير ] سبعني [ توحيِد 
  .ميتنع سقوط ثوابِ كل اإلمياِن بعقاب شُربِ َجرَعٍة من اخلمر 

ثواب إميان حلظة ُيْسِقط كُفَْر ستني سنةً ، فثواب إميان ستني سنةً كيف : يقول  -رمحه اهللا  -وكان حيىي بن معاذ 
  ُيْعقَل أن ال ُيْحبِطَ ِعقَاَب ذَْنبِ لَْحظَة؟

 بَِيِدكَ الَْخْيرُ كَ الُْملِْك تُْؤِتي الُْملَْك َمْن َتَشاُء وََتنْزُِع الُْملَْك ِممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء وَُتِذلُّ َمْن َتَشاُءقُلِ اللَُّهمَّ َماِل
ُتخْرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُتْخرِجُ تُوِلجُ اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َوُتوِلُج النَّهَاَر ِفي اللَّْيلِ َو) ٢٦(إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 

  ) ٢٧(الَْميَِّت ِمَن الَْحيِّ َوتَْرُزُق َمْن َتَشاُء بَِغْيرِ ِحسَابٍ 



ملَّا بيَّن دالئلَ التوحيِد والنبوَِّة ، وصحة دينِ اإلسالم ، وذكر صفاِت املخالفني ، وشدةَ عنادِهم وغُُرورِهم ، مث ذكر 
  .بدعاٍء ومتجيٍد خيالف طريقةَ هؤالِء املعاندين  -عليه السالم  -قيامة ، أمر رسوله وعيَدهم جبمعهم يوم ال

  .اختلف البصريون والكوفيون يف هذه اللفظِة » اللَُّهمَّ « : قوله 
سم يا اهللا ، فُحِذَف حَْرُف النداِء ، وُعوَِّض عنه هذه امليُم املشددة ، وهذا خاصٌّ هبذا اال: األصل : قال البصريون 

بأهنم مل جيمعوا » يا « الشريف ، فال جيوز تعويُض امليم من حرف النداء يف غريه ، واستدلوا على أهنا عَِوٌض من 
  ]الرجز : [ بينهما إال يف ضرورة الشعر ، كقوله 

  َسبَّْحِت أْو َهلَّلِْت َيا اللَُّهمَّ مَا... َوَما َعلَْيِك أنْ َتقُوِلي كُلََّما  -١٣٧٨
  فَإنََّنا ِمْن َخْيرِِه لَْن نُْعَدمَا... لَْيَنا شَْيَخَنا ُمَسلََّما أُرُْدْد َع

  ]الرجز : [ وقَْولِ اآلخر 
  َيا اللَُّهمَّ ، َيا اللَُّهمَّا: أقُولُ ... إنِّي إذَا َما َحَدث ألَمَّا  -١٣٧٩

أَمْمُت زيداً ، : اقِْصدنا به ، من قولك : ، أي أمََّنا خبري : امليم املشددة َبِقيَّةُ ِفْعل حمذوٍف ، تقديره : وقال الكوفيون 
» يا « قاصديه ، وعلى هذا فاجلمع بني : أي ]  ٢: املائدة [ } والا آمَِّني البيت احلرام { : قصدته ، ومنه : أي 

  .وامليم ليس بضرورٍة عندهم ، وليست عوضاً منها 
اللهم إِن كَانَ هذا ُهَو احلق ِمْن ِعنِدكَ { : مَّنا خبري ، وقال تعاىل اللهمَّ أ: وقد َردَّ عليهُم البصريون هذا بأنه قد ُسِمَع 

لفسد املعىن ، فبان » أمََّنا « فقد صرَّح باملدُعوِّ به ، فلو كانت امليُم بقيةَ ]  ٣٢: األنفالِ [ } فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحجَاَرةً 
  .ُبطْالنُه 

ز أن يقع يف غريه ، وقد وقع يف ضرورة الشعر كونه فاعالً ، أنشد وهذا من األمساء اليت لزمت النداَء ، فال جيو
  ]خملّع البسيط : [ الفّراء 
  َيْسمضُعَها اللَُّهَم الْكَُباُر... كََحلْقٍَة ِمْن أبِي دِثَارٍ  -١٣٨٠

  .يسمعها : فاعالً بقوله  -هاهنا  -استعمله 
  .بتخفيف امليم؛ إذ ال ميكن استقامةُ الوزن إال بذلك  :وال جيوز ختفيُف امليم ، وجوَّزه الفراء ، وأنشد البيت 

فكيف جيوزه الفراء؟ وأجاب  -على رأي الفراء  -» أمََّنا « هذا خطأ فاحٌش ، وذلك ألن امليم بقية : قال بعضهم 
  ]خملّع البسيط : [ عن البيت بأن الرواية ليست كذلك ، بل الرواية 

  كُبَاُرَيْسَمُعَها الَُههُ الْ. . ...  -١٣٨١
  .» وهذا ال يعارِض الرواية األخرى؛ فإنه كما صّحت هذه صحت تلك « : قال شهاُب الدينِ 

:  -يف َويلمِِّه  -يا اهللا آمَّنا للفِْظ به ُمنَبِّهاً على األصل ، كما قالوا : ورد الّزجّاج مذهب الفراء بأنه لو كان األصل 
  .َوْيلٌ ألمِِّه 

يا اللهم ، وملا مل َيُجْز ذلك علمنا فساد قولِ الفراِء ، : بأنه يلزم منه جواز أن تقول  -أيضاً  -وردوا مذهب الفراءِ 
يا اهللا اغفر يل ، وأجاب الفراء عن قول الزَّجَّاجِ : كان جيب أن يكون حرف النداء الزماً ، كما يقال : بل نقول 
؟ وأيضاً فألن كثرياً من األلفاظ ال -التكلم بذلك ومن ُيْنِكر جواَز -يا اهللا أمَّنا : أن يقال  -عندنا  -بأن أصله 

شيء أكرمه ، مث : معناه » ما أكرمه « جيوز فيها إقامةُ الفرع ُمقاَم األصل ، أال ترى أنَّ مذهب اخلليل وسيبويه أن 
  .يف معرض التعجُّب ، فكذا هنا  -الذي زعموا أنه هو األصل  -ال ُيْسَتْعَمل هذا الكالم  -قط  -إنه 



يا اللهمَّ ، وأنشد قول الراجز املتقدم يا : َمن الذي ُيَسلِّم لكم أنه ال جيوز ان يقال : جاب عن الرد الثاين بقوله وأ
هذا الشعر غري معروف ، فحاصله تكذيب النقل ، ولو فتحنا هذا الباَب مل َيْبَق من اللغة : اللّهّم ، وقول البصريني 

  .والنحو شيٌء َسِليماً من الطعن 
: يوسف [ } ُيوُسفُ أَيَُّها الصديق { : كان يلزم ذكر حرف النداء ، فقد ُيْحذَف حرف النداِء ، كقوله : هلم وقو
  .فال يبعد أن ُيَخصَّ هذا االسم بالتزام احلذف ]  ٤٦

  :واحتج الفراء على فساد قول البصريني بوجوه 
اهللا : أجزنا تأخري حرف النداء عن ذكر املنادى فيقال  أنا لو جعلنا امليم قائماً مقام حرف النداء ، لكنا قد: أحدها 

  .يا ، وهذا ال جيوز ألبتة 
زيُدمَّ ، وبكُرمَّ كما جيوز يا زيد ، : لو كان هذا احلرف قائماً مقام النداء جلاز مثلُه يف سائر األمساِء ، فيقال : ثانيها 

  .يا َبكر 
  .جتمعا ، لكنهما اجتمعا يف الشعر الذي رويناه لو كانت امليم بدالً عن حرف النداء ملا ا: ثالثها 

  .اللهم : أي  -ال ُهمَّ : يف قوهلم  -ومن أحكام هذه اللفظة أهنا كثر دورها ، حىت حذفت منها األلف والالم 
  ]الراجز : [ قال الشاعُر 

  أْحَرَم َحجا ِفي ِثَيابٍ ُدْسمِ... الُهمَّ إنَّ َعاِمَر ْبَن جَْهمِ  -١٣٨٢
  ]الرجز : [ ُر وقال آخ
  النَّاُس طُْرٌق َوُهمْ بِالُدكَا... الُهمَّ إنَّ ُجْرُهماً ِعبَاُدكَا  -١٣٨٣

  :فيه أوجه } َماِلكَ امللك { : قوله 
  .» اللَُّهمَّ « أنه بدل من : أحدها 
  .أنه عطف بيان : الثاين 

ك ، وهذا هو البدل يف احلقيقة؛ إذ البدل على يا مالَك املل: أنه مناًدى ثاٍن ، ُحِذف منه حرف النداء ، أي : الثالث 
  .نية تكرار العامل؛ إال أن الفرق أن هذا ليس بتابعٍ 

على املوضع ، فلذلك ُنِصَب ، وهذا ليس مذهَب سيبويه؛ ألنه ال ُيجيز نعَت هذه » اللَُّهمَّ « أنه نعت ل : الرابع 
ا من األمساء ، وأجاز املّربُد ذلك ، واختاَره الّزجّاج ، قاال اللفظة؛ لوجود امليم يف آخرها؛ ألهنا أخرجتها عن نظاِئره

ال ميتنع وصفه ، فكذا مع ما هو عوٌض منها ، وأيضاً فإن االسَم مل » يا « واملنادى مع » يا « ألن امليم بدل من : 
  .» يا « يتغري عن حكمه؛ أال ترى إىل بقائه مبنيا على الضم كما كان مبنيا مع 

، فإذا خالف ما عليه األمساء » اللَُّهمَّ « فارسيّ لسيبويه ، بأنه ليس يف األمساء املوصوفة شيء على حد وانتصر ال
واألمساء املناداة ، املفردة ، املعرفة ، . املوصوفة ، ودخل يف حيِّز ما ال يوَصف من األصوات ، وجب أن ال يُوصف 

ألهنا واقعة موقع ما ال يوصف وكما أنه ملا وقع موقع ما ال كما ذهب إليه بعُض الناسِ؛  -القياس أن ال تُوَصف 
ذهب إليه بعُض الناسِ؛ ألهنا واقعة موضع ما ال يوصف وكما أنه ملا موقع ما ال يعرب مل يعرب ، كذلك ملا وقع 

  ]الرجز : [ موقع ما ال يوصف مل يوصف ، فأما قوله 

  ]الرجز ] : [ وقوله .. [ .يا َحكَمث الْوَارِثُ َعْن َعْبِد الَْمِلْك  -١٣٨٤
  ُسَراِدُق الَْمْجِد َعلَْيَك َمْمُدوْد... َيا َحكَُم ْبنِ الْمُْنِذرِ ْبنِ الَْجارُوْد  -١٣٨٥
  ]الوافر : [ وقوله 



  بِأْجَوَد مِْنَك َيا ُعَمَر اجلَوادَا... فََما كَْعُب ْبُن َماَمةَ َواْبُن ُسْعَدى  -١٣٨٦
  .فإن األول على أنت 

  على نداء ثاٍنوالثاين 
  .على إضمار أعين : والثالث 

أوىل أن ال يوَصف ، ألنه قبل َضمِّ امليم » اللهم « فلما كان هذا االسم األصل فيه أن ال يوَصف؛ ملا ذكرنا ، كان 
إليه واقٌع موقع ما ال يوصف ، فلما ُضمَّت إليه امليم صِيغ معها صياغةً خمصوصةً فصال حكمه حكم األصواب ، 

مبنزلة صوت مضمومٍ إىل صوٍت حنو  -مع ما ُضمَّ إليه من امليم  -ألصوات أن ال توصف حنو غاقٍ ، وهذا وحكم ا
  .َحيََّهلْ ، فحقه أن ال يوَصف ، كما ال يوَصف حيََّهلْ 

  .» هذا ما انتصر به أبو علي لسيبويه ، وإن كان ال ينتهض مانعاً « : قال شهاُب الدينِ 
وجيوز أن } َماِلَك امللك { : ملة ، وما ُعِطَف عليها جيوز أن تكون مستأنفةً ، مبينة لقوله هذه اجل« ُتؤِتي : قوله 

  .تكون حاالً من املنادى 
كما يكون لبيان هيئة الفاعل  -وي انتصاب احلال من املنادى خالف ، الصحيح جوازه؛ ألنه مفعول به ، واحلال 

  ]البسيط : [ ُحذَّاُق قولَ النابغة يكون لبيان هيئِة املفعول ، ولذلك أعَرَب الْ -
  أقَْوْت وَطَالَ َعلَْيَها سَاِلُف األبِد... َيا َدار َميَّة بِالَْعلَْياِء فَالسََّنِد  -١٣٨

  .« أقوت » ، وكذلك « دار مية » حاالً من « بالعلياء » 
كون اجلملة امسية وحينئذ جيوز أن أنت تؤيت ، لت: أن تكون خَرب ُمبتدأ مضمر ، أي : « ُتؤِتي » والثالث من وجوه 

  .تكون مستأنفةً ، وأن تكون حالية 
اجلذب ، : تشاء إيتاَءه ، وتشاء انتزاعه ، فحذف املفعول بعد املشيئة؛ للعلم به ، والنزع : أي « تشاء » : قوله 
نفسه إىل كذا كأن جاذباً جذهبا ، نزعت : وُيَعبَّر به عن املَْيل ، ومنه  -إذا جذََبهُ  -َنَزَعه ، ينزعه ، نزعاً : يقال 

[ } َينزُِع َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما { : ومنه قوله تعاىل  -أزاله : أي  -ويعرب به عن اإلزالة ، يقال نزع اهللا عنك الشر 
  .ومثله هذه اآلية ، فإن املعىن وُتزيل امللك ]  ٢٧: األعراف 

  فصل يف بيان سبب النزول
  :يف سبب النزول وجوٍه 

وعد أمته ملك فارس والروم ،  -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني افتتح مكة : قال ابن عباس وأنس :  أحدها
أمل ! -وهم أعزُّ وأْمَنُع من ذلك -هيهاَت ، هيهاَت ، من أين حملمد ملك فارس والروم : فقال املنافقون واليهود 

  .هذه اآلية  -تعاىل  -زل اهللا يكِف حممداً مكة واملدينة حىت طمع يف ملك فارس والروم؟ فأن

ملا َخطَّ اخلندق عام األحزاب ، وقطع لكل عشرة أربعني ذراعاً وأخذوا  -عليه السالم  -روي أنه : وثانيها 
  .حيفرون ، خرج من وسط اخلندق صخرة كالتل العظيم ، مل تعمل فيها املََعاوِلُ 

ذ املعول من سلمان ، فلما ضرهبا صدعها وبرق منها بَْرٌق فوجهوا َسلَْمان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخ
أضاءت يل « : أضاء ما بني البَتْيها ، كأنه مصباح يف جوف ليل مظلم ، فكرب ، وكرب املسلمون ، وقال عليه السالم 

لثالثة أضاءت يل منها قصور صنعاء ، مث ضرب ا: منها قصور احلرية كأهنا أنياب الكالبِ ، مث ضرب الثانية فقال 
أال تعجبوا من : ، فقال املنافقون » أن أميت ظاهرة على كلها ، فأبشروا  -عليه السالم  -أخربين جربيل : فقال 

نبيكم ، يَِعُدكم الباطل ، خيربكم أنه يبصر من يثرب قصور احلرية ، ومدائن كسرى ، وأهنا تفتح لكم ، وأنتم 



  .، فنزلت هذه اآلية  حتفرون اخلندق من اخلوف ال تستطيعون أن خترجوا
أمر نبيه أن َيسأله أن يعطيه ملك فارس والروم ، ويردَّ ذل العرب عليهما  -تعاىل  -إن اهللا : قال احلسُن : وثالثها 

إذا أِمُروا بدعاء اسُتجِيب دعاؤهم  -، وأمره بذلك دليل على أنه يستجيب له هذا الدعاَء ، وهكذا منازل األنبياء 
.  

لكل صحيح  -إن عيسى هو اهللا ، وذلك أن هذه األوصافَ تبني : ةً لنصارى جنرانَ ، يف قوهلم نزلت دامغ: وقيل 
  .أن عيسى ليس فيه شيٌء منها  -الفطرة 

وإن كان  -عليه السالم  -بعنادهم وكُفْرهم ، وأن عيسى  -يف هذه اآلية  -تعاىل  -أعلم اهللا : قال ابن إسحاق 
هو املنفرُد  -عز وجل  -فإن اهللا  -وغري ذلك  -على نبوته ، من إحياِء املوتى أعطاه آياتٍ تدل  -تعاىل  -اهللا 

  .} َوَتْرُزُق َمن َتَشآُء بَِغْيرِ ِحسَابٍ { : إىل قوله } ُتْؤِتي امللك َمن َتَشآُء { : من قوله  -هبذه األشياءِ 
  فصل
  .مالك العباد وما ملكوا : أي } َماِلكَ امللك { : قوله 
أََنا اُهللا ، مالك امللك وملك امللوك ، قُلُوُب « :  -يف بعض كتبه -السموات واألرض قال اهللا تعاىل  مالك: وقيل 

 املُلُوِك ونواِصيهم بَِيِدي ، فإِن الِعَباُد أطاعوين َجَعلُْتُهم َعلَيهم رمحةً ، وإن عصوين جعلتُُهم عليهم عقوبةً ، فال تشغلوا
  .» وا إيلَّ فأَُعطِّفَُهم َعلَيكُم أنفَسكم بَسبِّ امللوِك ، ولكن توب

  فصل
  .» ميلك جنس امللك ، فيتصرف فيه تصرُّفَ املُالَّك فيما ميلكون : مالك امللك ، أي « : قال الزخمشريُّ 

ْيَنآ آلَ فَقَْد آَت{ : يعين النبوَّة والرسالة ، كما قال تعاىل » ُتؤِتي الُْملَْك « : قال جماهٌد وسعيٌد بُن ُجبَْير والسُّدِّي 
، فالنبوة أعظم مراتب امللك؛ ألن العلماء هلم ]  ٥٤: النساء [ } إِبَْراهِيَم الكتاب واحلكمة َوآَتْيَناُهْم مُّلْكاً َعِظيماً 

أمر عظيم على بواطن اخللقِ ، واجلبابرة هلم أمر على ظواهر اخللق واألنبياء أمرهم نافذ ظاهراً وباطناً ، أما باطناً؛ 
لى كل أحد أن يقبل دينهم وشريعتَهم ، وأن يعتقَد أنه هو احلقُّ ، وأما ظاهراً؛ فألهنم لو خالفوهم فألنه جيب ع

  .الستوجبوا القتلَ 

يدل على أنه قد يَْعزِل عن النبوة َمْن جعله َنبِيا ، } ُتؤِْتي امللك َمن َتَشآُء َوَتنزُِع امللك ِممَّْن َتَشآءُ { : قوله : فإن قيل 
  .وُز وذلك ال جي

  :فاجلواُب من وجهني 
 -إذا جعل النبوة يف نسل رجلٍ ، فإذا أخرجها اهللا تعاىل من نسله ، وشرَّف هبا إنساناً آخَر  -أن اهللا تعاىل : األول 

َنَزَعَها منهم ، واليهود كانوا معتقدين أن النبوةَ ال تكون إال  -تعاىل  -إنه : صح أن يقال  -من غري ذلك النسل 
إنه نزع ُملْكَ النبوِة من بين إسرائيلَ : ائيل ، فلما شرَّف اهللا هبا حممَّداً صلى اهللا عليه وسلم َصحّ أن ُيقَالَ يف بين إسر
  .إىل العرب 

حترمهم ، وال تعطيهم هذا امللك ، ال على : ، أي } وََتنزُِع امللك ِممَّْن َتَشآُء { : أن يكون املراد من قوله : الثاين 
[ } اهللا وَِليُّ الذين آَمنُواْ ُيْخرِجُُهْم مَِّن الظلمات إِلَى النور { : ك بعد إعطائه ، ونظريه قوله تعاىل معىن أنه يسلب ذل

  .مع أن هذا الكالم يتناول َمن مل يكن يف ظلمة الكفرِ قطّ ]  ٢٥٧: البقرة 
وقول األنبياء ]  ٨٨: األعراف [ } ِتَنا أَْو لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَّ{ :  -لألنبياء عليهم السالم  -وحكي عن الكفار قوهلم 

  . -قط -مع أهنم مل يكونوا فيها ]  ٨٩: األعراف [ } َوَما َيكُونُ لََنآ أَن نَُّعوَد ِفيَهآ إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا َربَُّنا { : 



  :وعلى هذا القول تكون اآلية رَدا على أربع فَِرقٍ 
  .شَراً رسوالً الذين استبعدوا أن جيعل اهللا َب: إحداها 
َوقَالُواْ لَْوالَ نُزِّلَ هذا القرآن { إن حممداً فقري : الذين جوَّزوا أن يكون الرسول من البشر ، إال أهنم قالوا : الثانية 

  ] . ٣١: الزخرف [ } على َرُجلٍ مَِّن القريتني َعظِيمٍ 
  .اً ليست أهالً للكتاب والنبوة إن النبوة يف أسالِفَنا ، وإن قريش: اليهود الذين قالوا : الثالثة 
أَْم َيْحُسُدونَ الناس على { : على ما حكى عنهم يف قوله  -املنافقون ، فإهنم ك انوا حيسدونه على النبوة : الرابعة 

  ] . ٥٤: النساء [ } َمآ آَتاُهمُ اهللا ِمن فَْضِلِه 
  :اء املراد ما ُيَسمَّى ُملْكاً يف الُعْرف ، وهو عبارة عن أشي: وقيل 

  .كثرة املال واجلاه : أحدها 
  .أن يكون حبيث جيب على غريه طاعُته ، ويكون حتت أمرِه وهنيِه : الثاين 

  .أن يكونَ حبيث لو نازعه يف ُملْكه أحٌد قََدَر على قهر ذلك املنازع : الثالث 
إال قليل من املال ،  -الكثرية  مع العناء العظيم ، واملعرفة -أما كثرةُ املالِ فقد نرى الرجل اللبيب ال حيصل له 

  .ونرى األْبلََه الغافلَ قد حيصل له من األموال ما ال يعلم كميتها 
فمعلوم أن ذلك ال حيصل إال من  -وهو وجوب طاعة الغري له  -وأما اجلاه ، فاألمر فيه أظهر ، أما القسم الثاين 

  .اهللا 
وم أن ذلك ال حيصل إال من اهللا تعاىل؛ فكم شاهدنا من فمعل -وهو حصول النصرة والظفر  -وأما القسم الثالث 

  .فئٍة قليلٍة غلبت فئةً كثريةً بإذن اهللا تعاىل 
  فصل

باالستحقاق ، فتؤتيه من يقوم به ، وتنزعه من الفاسقِ؛ لقوله : ، أي } تُْؤِتي امللك َمن َتَشآُء { : قوله : قال الكعيبُّ 
  :تعاىل 

إِنَّ اهللا اصطفاه َعلَْيكُْم َوزَاَدُه َبْسطَةً { :  -يف العبد الصاحل  -وقوله ]  ١٢٤: البقرة [ }  الَ يََنالُ َعْهِدي الظاملني{ 
  .فجعله سبباً للملك ]  ٢٤٧: البقرة [ } ِفي العلم واجلسم 

 -تعاىل  - هذا امللك خمتص مبلوك الَعْدل ، فأما ملوك الظلم ، فال جيوز أن يكون ملكُهم بإيتاء اهللا: وقال اجلبائيُّ 
مبا ذكرناه  -وقد ألزمهم أن ال ميتلكوه ، ومنعهم من ذلك ، فقد صح  -تعاىل  -وكيف يصح أن يكون بايتاء اهللا 

ونظُري هذا : وأما الظاملون فال ، قالوا : آتاهم ذلك امللَك  -تعاىل  -أن امللوك العادلني هم املخصوصون بأن اهللا  -
  .عنه ، وأمره بأن يرده على مالكه ، فكذا ههنا  -تعاىل  -احلرام الذي َزَجَر اهللا ما قلنا يف الرزق أنه ال يكون من 

قد ينزع  -كما ينزع امللَك من امللوك العادلني؛ ملصلحة تقتضي ذلك  -وأما النزُع ، فإنه خبالف ذلك؛ ألنه : قالوا 
  :امللَك عن امللوك الظاملني ، ونزع امللك يكون بوجوه 

  .إزالة العقل ، وإزالة القوى ، والقدرة ، واحلواّس باملوت ، و: منها 
  .بورود اهلالِك ، والتلف على األموال : ومنها 
املُِحقَّ بأن يسلَب امللَك الذي يف يد املتغلب املُبِْطل ، ويؤتيه القُوة ، والنُّصرة عليه ،  -تعاىل  -أن يأمر اهللا : ومنها 

ألنه واقع عن أمره ، كما نزع  -تعاىل  -ا السلب ، و النزع إىل اهللا فيقهره ، ويسلب ملكه ، فيجوز أن ُيضاف هذ
  .عليه السالم  -ُملَْك فارسِ ، على يد الرسول  -تعاىل  -اهللا 



حصولُ املُلْكِ للظاِلم إما أن يكون حصل ال َعْن فاعل ، وذلك يقتضي نفي الصانع ، وإما أن : أن تقول : فاجلواُب 
، وذلك باطل؛ ألن كل أحد يريد حتصيل امللك والدولة لنفسه ، وال يتيسر له ألبتة ، يكون حصل بفعل املتغلِّب 

وهذا أمٌر ظاهر؛ فإن الرجلَ قد يكون ُمَهاباً ،  -بأن ملك الظاملني إمنا حصل بإيتاء اهللا تعاىل : فلم يبق إال أن يقال 
جه حصل مقصوده ، وقد يكون على الضد والقلوب متيل إليه ، والنصر قريب له ، والظفر جليس معه ، وأينما تو

  .من ذلك ، ومن تأمل يف كيفية أحوالِ امللوِك اضطر إىل العلم بأن ذلك ليس إال بتقدير اهللا 
  ]الكامل : [ ولذلك قال بعض الشعراِء 

  بِأَجلِّ أسَْبابِ السََّماِء َتَعلُِّقي... لَْو كَانَ بِالْحَِيلِ الِْغَنى لََوَجدتنِي  -١٣٨٨
  ِضدَّاِن ُمفَْترقَاِن أيَّ َتفَرُّقِ... َمْن ُرزَِق الِْحَجا ُحرَِم الغَِنى  لَِكنَّ

  بُؤُس اللَّبِيبِ َوطِيُب َعْيشِ األْحمَقِ... َوِمَن الدَِّليل َعلَى الْقََضاِء َوكَْونِِه 
فيه ملك النبوِة ، وملُك العلمِ  حممول على مجيع أنواع امللِك ، فيدخل} تُْؤِتي امللك َمن َتَشآُء { : قوله تعاىل : وقيل 

، وملُك العقلِ واألخالقِ احلسنِة ، وملُك البقاِء والقدرِة ، وملك حمبة القلوبِ ، وملك األموال؛ ألن اللفظ عام ، 
  .فال جيوز التخصيص من غري دليل 

  .أبا جهل وصناديد قريش } آُء َوَتنزُِع امللك ِممَّْن َتَش{ العرب ، } ُتؤِْتي امللك َمن َتَشآُء { : وقال الكليبُّ 

  .من إبليس وجنده } َوتَنزِعُ امللك ِممَّْن َتَشآُء { آدم وولده ، } تُْؤِتي امللك َمن َتَشآُء { : وقيل 
  .} َوُتِعزُّ َمن َتَشآُء َوُتِذلُّ َمن َتَشآءُ { : قوله 

  .فارس والروم } َمن َتَشآُء  َوُتِذلُّ{ املهاجرين واألنصار ، } َوُتِعزُّ َمن َتَشآُء { : قال عطاء 
} وَُتِذلُّ َمن َتَشآُء { حممداً وأصحابه ، حني دخلوا مكة يف عشرة آالف ظاهرين عليها ، } َوُتِعزُّ َمن َتَشآُء { : وقيل 

  .أبا جهل وأصحابه ، حني حُزَّت رؤوُسهم ، وألْقُوا يف القليب 
  .بالكفر والضاللة } وَُتِذلُّ َمن َتَشآُء { اية ، باإلميان واهلد} َوُتِعزُّ َمن َتَشآُء { : وقيل 
  .باملعصيِة } َوُتِذلُّ َمن َتَشآُء { بالطاعة ، } َوُتِعزُّ َمن َتَشآُء { : وقيل 
  .بالقهرِ } َوُتِذلُّ َمن َتَشآُء { بالنصر ، } َوُتِعزُّ َمن َتَشآُء { : وقيل 

  .بالفقرِ } َمن َتَشآُء وَُتِذلُّ { بالغىن ، } َوُتِعزُّ َمن َتَشآُء { 
  .باحلرص والطمع } َوُتِذلُّ َمن َتَشآُء { بالقناعة والرِّضا ، } َوُتِعزُّ َمن َتَشآُء { 

النحل [ } سََرابِيلَ َتقِيكُمُ احلر { والشَّرُّ ، كقَْوِلِه َتَعاىل : يف الكالم حذف معطوف ، تقديُرُه } بَِيِدَك اخلري { : قوله 
  .لبَْرَد َوا: ، أي ]  ٨١: 

  ]الطويل : [ وكَقَْوِلِه 
  إذَا أْنَجلَْتُه رِْجلَُها َخذُْف أْعَسرَا... كأنَّ الَْحَصى ِمْن َخلِْفَها َوأماِمَها  -١٣٨٩

  .أي ويدها 
  ُدونَ الشَّرِّ؟« بَِيِدَك الَْخْيُر » : كَْيَف قَالَ : فَإن قُلَْت « : قال الزَمْخَشريُّ 

  .َوُهَو الَِّذي أْنكَرتُه الْكَفَرةُ  -ا َوقَعَ يف الَْخْيرِ الَِّذي َيُسْوقُُه اهللاُ إىل الُْمؤِمنني ، ألنَّ الكَالَم إنَّم: قلت 
  .» تؤِتْيه أوِْلياَءَك َعلى َرغْم ِمْن أْعداِئكَ } بَِيِدَك اخلري { : فقال 
  .َخصَّ اخلَري؛ ألنَّه ِفي َمْوِضعِ ُدَعاٍء ، َوَرغَْبٍة ِفي فَْضِلِه : وقيل 
، َوقَْولُهُ » والشر ليس إليك « : َهذَا ِمْن آدابِ الْقُرآِن؛ َحْيثُ لَْم ُيصَرِّح إالَّ بَِما ُهَو َمْحبُوٌب ِلَخلِْقه ، َوِمثْلُه : وقيل 



  ] . ٨٠: الشعراء [ } َوإِذَا مَرِْضُت فَُهَو َيْشِفنيِ { : َتَعاىل 
  فصل

الَ » بَِيِدَك « : بقدرتك ، فَقولُُه ] أنَّ الْخَْيرَاِت َتْحُصلُ : [ الُعُموم ، َوالَْمعَْنى يُوجَِبانِ » الَْخْيرِ « األلف َوالالُم ِفي 
لَكُم ِديُْنكُْم ال لغريكم ، وذَِلَك احلَْصرُ : ، أي ]  ٦: الكافرون [ } لَكُْم ِديُنكُْم وَِلَي ِدينِ { : بَِيِد غَْيرَك ، كَقَْوِلِه 

َيِد غَْيرِه فثبت داللةُ اآليِة َعلَى أنَّ الَْجِميع ِمنُه بَِخلِْقه وتكوينه ، وَإْيَجاِدِه َوفَْضِلِه ، َوأفضلُ مَناٍف ِلُحصُولِ الْخَْيرِ بِ
  .اخلريات هو اإلميان باهللا ، فوجب أن يكون اخلري من ختليق اهللا ال ِمْن َتْخِليق الَْعْبِد ، َوَهذا استداللٌ ظَاهٌر 

فَاِعلَْينِ ِفْعلُ أحِدمهَا أفَْضلُ ِمْن ِفْعلِ اآلَخرِ ، كَانَ ذَِلَك الفَاِعلُ أْشَرَف َوأكْملَ من اآلخرِ ،  كُلُّ: وزاد بَْعضُُهم فَقَالَ 
اىل ال بَِخلْقِ اهللاِ تع -َوالَ َشكَّ أنَّ اإلميانَ أفَْضلُ ِمْن الَْخْيرِ ، وِمْن كُلِّ َما سِوى اإلْيماِن ، فَلَْو كَانَ اإلميانُ بَِخلْقِ العبد 

 -من هذين الوجهني  -َوذَِلَك كفر قبيح ، فدلت اآلية  -َتَعاىل  -لوَجَب كَْونُ العْبِد َزاِئداً يف اخلَْيرِية على اِهللا  -
  .على أنَّ اإلْيَمانَ بَِخلْقِ اِهللا َتعَالَى 

ليس بيدك إال اخلري ، : كان معناه } ري بَِيِدَك اخل{ : َهِذه اآليةُ ُحجَّةٌ َعلَْيكُْم ِمْن َوجٍه آخر؛ ألنه ملا قال : فإن قيل 
  .وهذا يقتضي أن ال يكونَ الكفُر واملعصيةُ بيده 

فهذا ينايف أن يكون اخلري بيد غريه ،  -ال بيد غريك  -ُيفيد أن بيدك اخلري } بَِيِدَك اخلري { : أن قوله : فاجلواُب 
 أنه َخّص اخلري بالذكر؛ ألنه األمر املنتفَع به ، فوقع لكن ال ينايف أن يكون بيده اخلري ، وبيده ما سوى اخلريِ ، إال

  .التنصيص عليه هلذا املعىن 

أقدرهم عليه ، وهداهم إليه ، ملا متكنوا منه ،  -تعاىل  -كل خري حصل من جهة العباد فلوال أنه « : قال القاضي 
  .» فلهذا السبب كان مضافاً إىل اهللا تعاىل 

ويصري أشرف اخلريات مضافاً  -تعاىل  -يٌف؛ ألن بعضَ اخلري يصري مضافاً إىل اهللا وهذا ضع« : قال ابن اخلطيبِ 
  .» إىل العبد ، وهذا خالُف النص 

كالتأكيد ملا تقدم من كونه مالكاً إليتاء امللك وَنْزعه ، واإلعزار ، و اإلذالل } إِنََّك على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { : وقوله 
.  

، واتَّلََج ، » َوْعًدا « ك  -وَولْجاً  -كِعَدة  -َولََج ، َيِلُج ، ُولُوجاً ، وَِلَجةً : يقال } ِفي النهار ُتوِلُج الليل { : قوله 
  .اتََّعَد يتَِّعد اتِّعاداً : اْوتَلج ، َيْوتَِلُج ، اوِتالَجاً ، فقُلبت الواُو تاًء قبل تاء االفتعال ، حنو : يتَِّلُج ، اتِّالجاً ، واألصل 

  ]الطويل : [ اعر قال الش
  َتَضاَيَق َعْنَها أنْ َتوَلََّجَها اإلبَْر... فَإنَّ القََواِفي َيتَِّلْجَن َموَاِلجاً  -١٣٩٠
  .ومعىن اآلية على ذلك  -اإلدخالُ : الدخول ، واإليالج : الولوج 

يف هذا فقد نقص املأخوذ إذا أدخل من هذا  -تبارك وتعاىل  -معناه النقص فإمنا أراد الالزم؛ ألنه : وقول من قال 
  .وليس بشيٍء » على « مبعىن » يف « وزعم بعضهم أن توجل مبعىن ترفع ، وأن . منه املُْدَخل يف ذلك اآلخر 

 -بعد أن كان فيها ضوُء النهارِ  -، فُيلْبس الدنيا ظُلَْمَته  -يأيت بالليل عقيب النهار  -تعاىل  -أنه : املعىن : وقيل 
يب الليل ، فُيلْبس الدنيا َضْوَءه ، فكأن املراد من إيالج أحدمها يف اآلخر إجياد كل واحد منهما مث يأيت بالنهار عق

  .عقيب اآلخر 
والقول بأن معناه النقص أقرب إىل اللفظ؛ ألنه إذا كان النهار طويالً ، فجعل ما نقص منه « : قال ابن اخلطيب 

  .»  زيادٍة يف الليل ، كان ما نقص منه زيادة يف اآلخر



فقرأ ابُن كثري وأبو َعْمرو وابن عامر وأبو » الَْميِِّت « اختلف القراء يف لفظة } وَُتْخرِجُ احلي ِمَن امليت { : قوله 
{ : ُمَخفَّفاً ، يف مجيع القرآن ، سواء وصف به احليوان حنو  -من غري تاء تأنيث » الَْمْيِت « بكر عن عاصم لفظ 

ُمَنكَّراً  -]  ٩: فاطر [ } فَُسقْنَاُه إىل َبلٍَد مَّيٍِّت { : أو اجلماد حنو ]  ٢٧: آل عمران [  }َوُتْخرُِج احلي ِمَن امليت 
َوَما ُهَو { : ، وقوله ]  ٣٠: الزمر [ } إِنََّك مَيٌِّت َوإِنَُّهْم مَّيُِّتونَ { : إال قوله تعاىل  -أو معرفاً كما تقدم ذكره 

{ : يف قوله » امليتة « مما مل ميت بعد ، فإن الكل ثقلوه ، وكذلك لفظ  -إبراهيم يف  -]  ١٧: إبراهيم [ } بَِميٍِّت 
فإن تلك مل يشدِّدْها إال بعُض قُرَّاء الشواذ  -دون امليتة املذكورة مع الدم ]  ٣٣: يس [ } َوآَيةٌ لَُّهمُ األرض امليتة 

  }َوإِن َيكُن مَّْيَتةً { : وكذلك قوله  -

[ } إِالَّ أَن َيكُونَ َمْيَتة { : ، وقوله ]  ١١: الزخرف [ } فَأَنَشرَْنا بِِه َبلَْدةً مَّْيتاً { : وقوله ، ]  ١٣٩: األنعام [ 
وافقوا ابن  -عن نافع  -فإهنا خمَفَّفاٌت عند اجلميع ، وثَقّل نافٌع مجيَع ذلك ، واألخوان وحفص ]  ١٤٥: األنعام 

أَُيِحبُّ { : ، ويف احلجرات ]  ١٢٢: األنعام [ } َمن كَانَ َمْيتاً فَأَحَْيْيَناه أََو { : كثري ومن معه يف األنعام يف قوله 
، ووافقوا ]  ٣٣: يس [ } األرض امليتة { : ، ويف يس ]  ١٢: احلجرات [ } أََحُدكُْم أَن َيأْكُلَ لَْحَم أَِخيِه َمْيتا 

جيوز » فَيِْعل « من القراءتني صحيح ، ومها مبعًنى؛ ألن نافعاً فيما عدا ذلك ، فجمعوا بني اللغتني؛ إيذاناً بأن كالًّ 
َهْين وهيِّن ، لَْين وليِّن ، مْيت وميِّت ، وقد مجع الشاعر بني اللغتني يف : ختفيفه يف املعتل َحبذْف إْحدى ياَءْيه ، فيقال 

  ]اخلفيف : [ قوله 
  ْيُت َميِّتُ األْحَياِءإنََّما الَْم... لَْيَس َمْن َماَت فَاسَْترَاَح بَِمْيٍت  -١٣٩١

  كَاِسفاً بِالُُه قَليلَ الرََّجاِء... إنََّما الَْمْيُت َمْن َيِعيُش كَِئيباً 
ملن وقع به املوت ، وأن املشّدد ُيستعَمل فيمن مات ومن مل َيُمْت ، كقولًه  -بالتخفيف » ميتاً « وزعم بعضهم أن 

  ] . ٣٠: الزمر [ } يُِّتونَ إِنََّك َميٌِّت وَإِنَُّهْم مَّ{ :  -تعاىل  -
إِالَّ { ]  ١٣٩: األنعام [ } َوإِن َيكُن مَّْيَتةً } { امليتة والدم { : وهو ما تقدم يف قوله  -وقسم ال خالف يف ختفيفه 

  ] . ١١: الزخرف [ } فَأَنَشرَْنا بِِه َبلَْدةً مَّْيتاً { : ، وقوله } أَن َيكُونَ َمْيَتة 
َمْيوِت ، فأدغم ، ويف » ميِّت « وتقدم تفصيله وقد تقدم أيضاً أن أصل  -ما عدا ذلك  وهو -وقسم فيه اخلالف 

وأصله  -وهو مذهب الكوفيني  -» فَْعيِل « أو  -وهو مذهب البصريني  -» فَيِْعل « وزنه خالف ، هل وزنه 
ال نظري : ، وأجاب البصريون عن قوهلم ألن فَْيِعالً مفقود يف الصحيح؛ فاملعتل أوىل أن ال يوجد فيه : َمْويٌِت ، قالوا 

مجع قاضٍ » قُضاة « ال نظري له يف الصحيح ، ويدل على َعدم التالزم  -يف مجيع قاضٍ  -له يف الصحيح بأن قَُضاة 
  .خالف طويل ليس هذا موضعه » قضاة « ويف 

: ظائره من ذوات الواو حنو لوجب أن يصح ، كما صحت ن» فَْعيِالً « واعترض عليهم البصريون بأنه لو كان وزنه 
ملخالفة نظائره ، وهو » فَْعيِل « طويل ، وعويل ، وقومي ، فحيث اعتل بالقلب واإلدغام امتنع أن ُيدَّعى أن أصله 

  .ردٌّ حسٌن 
  فصل

والطري من البيضة ،  -وهي ميتة  -ُيْخرُِج احليوانَ من النطفة : قال ابن مسعود وسعيد بن جبري وجماهد وقتادة 
  .لعكس وبا

  .مثل كنعان من نوح  -والكافر من املؤمن  -كإبراهيم من آزر  -ُيْخرِج املؤمن من الكافر : وقال احلسُن وعطاء 
« : ُيْخرِج النبات الغضَّ الطريَّ من احلب اليابس ، وخيرج احلب اليابس من النبات ، قال القفّال : وقال الزَّجَّاج 



  .والكلمة حمتملة للكل 
  ] . ٢٨: البقرة [ } كَْيَف َتكْفُُرونَ باهللا َوكُْنُتمْ أَْموَاتاً فَأَْحَياكُْم { : والنطفة فقال تعاىل أما احليوان 

  .» كافراً فهديناه : ، أي ]  ١٢٢: األنعام [ } أََو َمن كَانَ َمْيتاً فَأَْحَيْينَاُه { : والكافر واملؤمن فقال تعاىل 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل على نسائه ، فإذا بامرأة حسنة النعمة ،  روى معمر عن الزهريِّ: قال القرطيبُّ 

خالدة بنت األسود بن عبد يغوث ، فقال رسول اهللا : وَمْن ِهي؟ قلن : إحدى خاالتك ، قال : َمْن هذه؟ قلن : قال 
  :صلى اهللا عليه وسلم 

  .» سبحان الذي خيرج احلي من امليت « 
  .ن أبوها كافراً وكانت امرأة صاحلة ، وكا

  ] . ٩: فاطر [ } فَُسقْنَاُه إىل َبلٍَد مَّيٍِّت فَأَْحَيْيَنا بِِه األرض َبْعَد مَْوِتَها { : وأما النبات واحلب فقال تعاىل 
أي  ترزقه وأنت مل حتاسبه ،: جيوز أن تكون الباء للحال من الفاعل ، أي } َوتَْرُزُق َمن َتَشآُء بَِغْيرِ ِحسَابٍ { : قوله 

غري ُمَضيِّقٍ عليه وقد تقدم الكالم على مثل هذا مشبعاً يف قوله تعاىل يف : مل ُتَضيِّْق عليه ، أو من املفعول ، أي : 
  .} واهللا يَْرُزُق َمن َيَشآُء بَِغْيرِ ِحَسابٍ { : البقرة 

  :واشتملت هذه اآليةُ على أنواع من البديع 
  .} َماِلكَ امللك ُتؤِْتي امللك َمن َتَشآُء َوَتنزُِع امللك {  :التجنيس املماثل يف قوله تعاىل : منها 

{ : وتعزُّ وُتِذلُّ ويف قوله « و َتنْزُع » ُتؤيت « : يف قوله  -الطباق ، وهو اجلمع بني متضادين أو شبههما : ومنها 
  .« املّيت » و « احلّي » و « َهار النَّ» و « اللَّْيل » : ، ويف قوله  -عند بعضهم  -والشَّرُّ : أي } بَِيِدَك اخلري 

ُتوِلُج الليل ِفي النهار َوُتوِلُج النهار ِفي الليل { : ومنها َردُّ األعجازِ على الصدورِ ، والصدورِ على األعجاز يف قوله 
  .اداِت وحنوه عادات الشاذات شاذات الع} َوُتْخرُِج احلي ِمَن امليت وَُتْخرِجُ امليت ِمَن احلي { : ، ويف قوله } 

ويف جتوُّزه بإيقاع } ُتؤِْتي امللك َمن َتَشآُء { : وتضمنت من املعاين التوكيد بإيقاع الظاهر موقع املُْضَمر يف قوله 
  .احلرف مكان ما هو مبعناه ، واحلذف لفهم املعىن 

  فصل
  :ورد لفظ احلساب يف القرآن على ثالثة أوجٍه : قال أبو العبَّاس املقرئ 

  .} َوتَْرُزُق َمن َتَشآُء بِغَْيرِ ِحَسابٍ { : التعبِ ، قال تعاىل مبعىن : األول 
  .بغري َعدٍد : أي ]  ١٠: الزمر [ } إِنََّما ُيوَفَّى الصابرون أَْجَرُهمْ بَِغْيرِ ِحسَابٍ { : مبعىن العدد ، كقوله : الثاين 

  .بغري مطالبة : أي ] [  ٣٩: ص [ } رِ ِحَسابٍ فامنن أَْو أَْمِسْك بَِغْي{ : مبعىن املطالبة ، قال تعاىل : الثالث 
  فصل

إنَّ فاحتةَ الكتابِ ، وآية » : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 
قَآِئَماً بالقسط الَ إله إِالَّ  َشهِدَ اهللا أَنَُّه الَ إله إِالَّ ُهَو واملالئكة َوأُْولُواْ العلم{ ومها  -الكرسي ، وآيتني من آل عمرانَ 

قُلِ اللهم َماِلَك امللك تُْؤِتي امللك { ، ]  ١٩-١٨: آل عمران [ } ُهَو العزيز احلكيم إِنَّ الدِّيَن ِعنَد اهللا اإلسالم 
نََّك على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر تُوِلُج الليل َمن َتَشآُء َوَتنزُِع امللك ِممَّْن َتَشآُء َوُتِعزُّ َمن َتَشآُء َوُتِذلُّ َمن َتَشآُء بَِيِدكَ اخلري إِ

} سَابٍ ِفي النهار َوتُوِلُج النهار ِفي الليل وَُتخْرُِج احلي ِمَن امليت وَُتخْرُِج امليت ِمَن احلي َوتَْرُزُق َمن َتَشآُء بَِغْيرِ ِح
 -عز وجل -إىل أْرضك ، وإىل َمْن َيْعِصيك؟ قال اهللا  يا ربِّ ، ُتْهبِطُنا: ُمعلَّقاٌت ، ما بينُهنَّ وَبْيَن اِهللا حجاٌب ، قُلَْن 

وألْسكَْنُته  -على ما كان منه  -إنِّي َحلَفُْت ال يقرؤكُنَّ أحٌد من عبادي ُدُبَر كُلِّ َصالٍَة إال َجَعلُْت اجلنةَ مثواُه : 



 -كلَّ يومٍ سبعني حاجةً أدناها املغفرة َحظريةَ القدس ، ولنظرُت إليه بعني مكنونة كلَّ َيْوم َسْبِعَني مرةً ، ولقضيتُ له 
  .« وألعذته من كلِّ عدوٍّ وحاسٍد ، ونصرُته منهم 

قَاةً ِفي َشْيٍء إِلَّا أَنْ َتتَّقُوا ِمْنُهْم ُت لَا يَتَِّخذِ الُْمْؤِمُنونَ الْكَاِفرِيَن أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَلَْيَس ِمَن اللَِّه
  ) ٢٨(َوُيَحذِّرُكُُم اللَُّه َنفَْسُه وَإِلَى اللَِّه الَْمِصُري 

مبعىن ال ينبغي ، أو هو خرب  -نفياً  -برفع الذال » ال يَتَِّخذُ « َنْهياً ، وقرأ الضَّبِّيُّ » ال يَتَِّخذْ « العامة على قراءة 
فيمن رفع  -]  ٢٨٢: البقرة [ } َوالَ ُيضَآرَّ كَاِتٌب { و ]  ٢٣٣: البقرة [ } الَ ُتَضآرَّ َواِلَدةٌ { مبعىن النهي حنو 

  .الراء 
  .» ال ينبغي : على اخلرب ، واملعىن ] رفع الراء [ وأجاز الكسائيُّ فيه « : قال أبو البقاء وغريه 

  .» جاز } آرَّ وَاِلَدةٌ الَ ُتَض{ : كقراءة َمْن قرأ  -ولو َرفَع على اخلرب « : وهذا موافق ملا قاله الفرَّاء ، فإنه قال 
ألن ويل [ أنه َمْن كان مؤمناً ، فال ينبغي أن يتخذ الكافَر ولياً؛  -على الرفع  -ويكون املعىن : قال أبو إسحاق 

  ] .الكافر راضٍ بكُفْره ، فهو كافر 
  .كأهنما مل َيطَِّلَعا على قراءة الضيب ، أو مل تثبت عندمها 

  .حاالً ، وأن يكون متعدياً الثنني ، وأولياء هو الثاين » أوِْلَياَء « اً لواحد ، فيكون جيوز أن يكون متعدي» يتخذ « و 
  :فيه وجهان } ِمن ُدوِن املؤمنني { : قوله 

  .البتداء الغايِة ، وهي متعلقة بفعل االختاذ » ِمن « أن : أظهرمها 
  .» ن مكان املؤمنني ال جتعلوا ابتداَء الواليِة من مكاٍن دو: أي « : قال علي بن عيسى 

  ] . ٢٣اآلية [ يف البقرة } وادعوا شَُهَدآَءكُم مِّن ُدوِن اهللا { : وقد تقدم حتقيُق هذا ، عند قوله تعاىل 
  .فعلى هذا يتعلق مبحذوف » أْوِلَياَء « أن يكون يف موضع نصب ، صفة لِ  -أجاز أبو البقاء  -والثاين 

  .لكسائيُّ الالم يف الذال هنا ، ويف مواضع أَخر تقدم التنبيه عليها يف البقرة أدغم ا} َوَمن َيفَْعلْ ذلك { : قوله 
  .؛ ألنه لو تأخر لكان صفةً له » َشيٍء « الظاهر أنه يف حمل نصب على احلال من } ِمَن اهللا { : قوله 

شيء كائن من اهللا ، وال بد فليس يف : ؛ ألن به تستقل فائدةُ اإلسناِد ، والتقدير » لَْيسَ « هو خرب » ِفي َشيٍء « 
  .فليس من والية اهللا : من حذف مضاٍف ، أي 

  ]الوافر : [ من دين اهللا ، ونظَّر بعُضهم اآليةَ الكرميةَ ببيت النابغِة : وقيل 
  فَإنِّي لَْسُت مِْنَك َولَْسَت ِمين... إذَا َحاَولَْت ِمْن أَسٍد فُجُوراً  -١٣٩٢

وتستقل به الفائدةُ ، ويف اآلية اخلرب « لَْيَس » خرب « مين » و « منك » جبيٍِّد؛ ألن  والتنظري ليس« : قال ابو حّيان 
  .» فليس البيُت كاآليةِ « ِفي َشيٍء » : قوله 

فليس من اهللا يف شيء َمْرِضيِّ على الكمالِ والصوابِ ، : وقد حنا ابن عطية هذا املنحى املذكوَر عن بعضهم ، فقال 
فليس من : ويف الكالمِ حذُف مضاٍف ، تقديره » َمْن غَشََّنا فَلَْيَس ِمنَّا « صلى اهللا عليه وسلم وهذا كما قال النيب 

{ : هو يف موضع نصبٍ على احلالِ من الضمري الذي يف قوله » ِفي َشيٍء « : التقرب إىل اهللا و الثواب ، وقوله 
  .} فَلَْيَس ِمَن اهللا 



ِمَن اهللاِ » يقتضي أن ال يكون « فليس من التقرُّب إىل اهللا » : ن تقديره وهو كالم مضطرب؛ أل« : قال أبو حّيان 
هو يف موضع نصبٍ على احلال يقتضي أن ال يكون « ِفي َشيٍء » : ؛ إذْ ال يستقل ، وقوله « لَْيَس » خرباً لِ « 

كرمية بقوله صلى اهللا عليه ليس هلا خرب ، وذلك ال جيوز ، وتشبيهه اآلية ال -على قوله  -« ليس » خرباً ، فيبقى 
  .» ليس جبيِّد؛ ملا بينَّا من الفرق بني بيت النابغة ، وبني اآلية الكرميةِ « من غشنا فليس منا » : وسلم 

ال يكون خرباً؛ لعدم االستقالل بأن يف الكالم حذَف « ِمَن اِهللا » إن : وقد جياب عن قوله « : قال شهاب الدين 
: ال يكون خرباً؛ لعدم االستقالل بأن يف الكالم حذَف مضاٍف ، تقديره » ن أولياء اِهللا فليس م: مضاٍف ، تقديره 

فليس من التقرُّب ، : ، وكذا قول ابن عطية  -تعاىل  -فليس من أولياء اِهللا؛ ألن اختاذَ الكفار أولياء ينايف والية اهللا 
ديث ، وبيت النابغة مستقيماً بالنسبة إىل ما ذكر ، من أهل التقرب ، وحينئٍذ يكون التنظري بني اآلية ، واحل: أي 

من أشياعي وأتباعي ، وكذا : ، أي ]  ٣٦: إبراهيم [ } فََمن َتبَِعنِي فَإِنَُّه ِمنِّي { : قوله  -ونظري تقديرِ املضاِف هنا 
: أنت مين فرسخني ، أي : عرب من أشياعي وقول ال: أي ]  ٢٤٩: البقرة [ } َوَمن لَّْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه مين { : قوله 

يكون حاالً » ِفي شيٍء « و » ليس « هو خرب » ِمَن اِهللا « من أشياعي ما سرنا فرسخني ، وجيوز أن يكون 
  .« كما ذهب إليه ابن عطية تصرحياً ، وغريه إمياًء ، وتقدم االعتراض عليهما واجلواب  -» لَْيَس « منالضمري يف 

ال يتخذ املؤمنُ : أي « ال يَتَِّخذْ » هذا استثناء ُمفَرَّغ من املفعول من أجله ، والعامل فيه } قُواْ إِالَّ أَن َتتَّ{ : قوله 
يكون مواليه يف الظاهر ، ومعاديه يف الباطن ، وعلى هذا : الكافَر وليا لشيء من األشياء إال للتقيِة ظاهراً ، أي 

التفات من غيبٍة إىل } إِالَّ أَن َتتَّقُواْ { : ني العلِة ومعلوِلها ويف قوله وجوابه معترضٌ ب} َوَمن َيفَْعلْ ذلك { : فقوله 
معىن حسناً ، وذلك أن  -هنا  -خطابٍ ، ولو جرى على سنن الكالمِ األول جلاء الكالم غيبة ، وذكروا لاللتفات 

بل جاء به يف كالم أْسنَد الفعل  عباده خبطاب النهي ، -تعاىل  -مواالةَ الكفارِ ملا كانت مستقبحةً مل يواجه اهللا 
َحُسَن اإلقبال  -وهو اتقاء شرهم  -واحملاسنة جائزة لعذرٍ  -يف الظاهر  -املنهي عنه لغيب ، وملا كانت اجملاملة 

  .إليهم ، وخطاهبم برفع احلرج عنهم يف ذلك 
  ما هي؟«  ُتقَاةً» يف نصبها ثالثة أوجٍه ، وذلك َمْبنِيٌّ على تفسري } ُتقَاةً { : قوله 

واقعة موقع االتقاء ، والعرب تأيت « ُتقَاة » تتقوا منهم اتِّقَاًء ، ف : أهنا منصوبةٌ على املصدرِ ، والتقدير : أحدها 
ولكنهم أتوا باملصدر على حذف  -حنو تقتدر اقتداراً  -أن تتقوا اتقاًء : باملصادر نائبة عن بعضها ، واألصل 

  :الزوائِد ، كقوله 

  .واألصل إنباتاً ]  ١٧: نوح [ } ْم مَِّن األرض َنَباتاً أَنَبَتكُ{ 
  ]الوافر : [ ومثله قول الشاعر 

  َوَبْعَد َعطَاِئَك الْمَائَةَ الرَِّتاعَا. . ...  -١٣٩٣
  ]الوافر : [ قوله  -أيضاً  -اعطائك ، ومن ذلك : أي 

  َولَْيس بِأنْ َتتَبَّعَُ اتَِّباعَا. . ...  -١٣٩٤
  ]الوافر [ : وقول اآلخر 

  ُركَاٌم َيْحِفُر األْرَض اْحِتفَارَا... َوالََح بَِجانِبِ الَْجَبلَْينِ ِمْنُه  -١٣٩٥
وهذا عكس اآلية؛ إذ جاء املصدُر مَُزاداً فيه ، والفعل الناصب له ُمجَرَّد من تلك الزوائِد ، ومن جميء املصدر على 

  ] . ٨: املزمل [ } ْبتِيالً وََتَبتَّلْ إِلَْيهِ َت{ : غري املصدر قوله تعاىل 
  ]الرجز أو السريع : [ وقول اآلخر 



وقية مصدر على فَُعل من » ُتقَاةً « َتطَوِّيَّا ، واألصل يف : واألصل ... َوقَْد َتطَوَّْيُت اْنِطَواَء الِْحْضبِ  -١٣٩٦
اه ، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها ، وقد تقدم تفسري هذه املادة ، مث أبدلت الواُو تاًء مثل ختمة وتكأة وجت. الوقاية 

: قليل ، حنو » فَُعلَة « و » فَُعل « وجميء املصدر على » فعلة « كما ترى بوزن » تقاة « فقُِلَبْت ألفاً ، فصار اللفظ 
 التخمة ، والتؤدة ، والتهمة والتكأة ، وانضم إىل ذلك كوهنا جاءت على غري املصدر ، والكثري جميء املصادرِ جارية

  .على أفعاهلا 
  .تقى يتقى : وحسَّن جميَء هذا املصدر ثالثياً كونُ فعله قد ُحِذفت زوائده يف كثريٍ من كالمهم ، حنو : قيل 

  ]الطويل : [ ومنه قوله 
  َتقِ اَهللا ِفيَنا َوالِْكتَاَب الَِّذي َتْتلُو. . ...  -١٣٩٧

  .وقد تقدم حتقيق ذلك أول البقرة 
مصدراً واقعاً موقَع » ُتقَاةً « مبعىن ختافوا ، وتكون » َتتَّقُوا « لى املفعول به ، وذلك على أن أهنا منصوبة ع: الثاين 

  .» إال أن َتَخافُوا من جهتهم أمراً جيب اتقاؤه « : املفعول به ، وهو ظاهر قول الزخمشريِّ ، فإنه قال 
إال أن : ملضروبه فصار تقديُر الكالمِ  -َضْرب األمري :  ُتقَاة ، وتقية ، كقوهلم:  -للمتقى -وقيل » َتِقيَّةً « وقُرَِئ 

  .ختافوا منهم أْمراً ُمتَّقًى 
وعلى هذا تكون حاالً مؤكدةً ألن معناه مفهوم » َتتَّقُوا « أهنا منصوبةٌ على احلال ، وصاحب احلال فاعل : الثالث 

: البقرة [ } َوالَ َتْعثَْواْ ِفي األرض ُمفِْسِديَن { : ، وقوله ]  ٣٣: مرمي [ } َوَيْوَم أُْبَعثُ حَّياً { : من عاملها ، كقوله 
: فيكون فاعالً وفَُعلَة ، حنو  -من هذه املادة » فاعل « وإن مل ُيلْفَظْ ب  -مجع فاعل ،  -على هذا  -وهو ]  ٦٠

  .عتل الالم الوصف ، امل» فاعل « يطَّرد مجعاً لِ » فَُعلَة « َرامٍ وُرَماة ، وغَازٍ وغَُزاة ، ألن 
  .أجاز ذلك كلَّه أبو علي الفارسي » فَِعيل « بل لعله مجع ل : وقيل 

« أفعالء » الوصف املعتل الالم جيمع على « فَِعيالً » ال جيوز ، فإن « فَُعلَة » مجع فعيل على « : قال شهاب الدينِ 
  .غَنِّي وأغنياء ، وَتِقّي وأتقياء ، وَصِفّي وأصفياء : حنو 

  .كَِمّي وكَُماة : قالوا « فَُلَة » الوصف جمموعاً على « فعيل » قد جاء  :فإن قيل 

  .« أنه من النادر ، حبيثُ ال ُيقاس عليه : فاجلواب 
تتقوا  -يف رواية املعتل عينه  -وقرأ ابُن عباس وجماهٌد ، وأبو رجاء وقتادةُ وأبو َحْيوةَ ويعقوُب وسهلٌ وعاصمٌ 

اتَّقَى يتقي اتقاًء وَتقًْوى وُتقَاةً وَتِقيَّة وتُقًى ، : مبعىن تقاة ، يقال  -أيضاً  -وهي مصدر  - بوزن َمِطيَّة -منهم تقيَّة 
:  -أيضاً -من هذه املادة على االفتعال ، وعلى ما ذكر معه من هذه األوزاِن ، ويقال « افَْتَعل » فيجيء مصدر 

  .ى ، والياء يف مجيع هذه األلفاظ بدل من الواو ملا عرفته من االشتقاق َتِقيَّةً وتقًوى وُتقَاةً وتُقً -ثالثياً  -تقيت أتقي 
هنا؛ ألن ألفَها منقلبةٌ عن ياٍء ، ومل يؤثِّْر حرُف االستعالء يف منع اإلمالة؛ ألن السبب غريُ « تُقَاةً » وأمال األخواِن 

 -هنا  -ادم فإن حرف االستعالء خبالف غالب ، وطالب ، وق -ظاهر ، أال ترى أن سبب الياء اإلمالة املقدرة 
كيف يؤثر مع السبب الظاهر ، ومل يؤثر مع : مؤثِّر؛ لكن سبب اإلمالة ظاهر ، وهو الكسرة ، وعلى هذا يقال 

  .املقدَّر وكان العكس أوىل 
فإهنا  خبالف األلف املنقلبة عن ياء ، -ليس موجوداً فيه  -أن الكسرة سبٌب منفصلٌ عن احلرف املَُمال : واجلواُب 

  .مقتضية لإلمالة ، فلذلك مل يقاوِمها حرُف االستعالء  -نفسها  -
ُتقَاةً » فخرج محزة عن أصله ، وكأن الفرق أن ]  ١٠٢: آل عمران [ } َحقَّ ُتقَاِتِه {  -وحده  -وأمال الكسائي 



 -بوزن مطّية  -« َتِقيَّة  »: ُرِسَمْت بالياء ، فلذلك وافق محزةُ الكسائيَّ عليه ، ولذلك قال بعضهم  -هذه  -« 
  .« تُقَاِتِه » كما تقدم؛ لظاهر الرسم ، خبالف 

وإمنا أمعنت يف سبب اإلمالة هنا؛ ألن بعضهم زعم أن إمالة هذا شاذٌّ؛ ألجل حرف االستعالء : [ قال شهاب الدين 
ِعْرقَى باإلمالة ، وليس هذا من ذلك؛ ملا  رَأْيُت: ، وأن سيبويه حكى عن قوم أنَّهم ُيميلُون َشيْئاً ال جتوز إمالَُه ، حنو 

  .تقدم لك من أن سبب اإلمالة يف كْسرِِه ظاهٌر 
جيوز أن  -يف األصل  -؛ ألنه « ُتقَاةً » أو مبحذوف على أنه حال من « َتتَّقُوا » متعلق ب « ِمْنُهْم » : وقوله 

» حاالً ، فأما إذا جعلناها حاالً تعيَّن أن َيَتعلَّق « قَاةً ُت» يكون صفةً هلا ، فلما قُدِّم ُنِصَب حاالً ، هذا إذا مل جنعل 
  .لفساد املعىن؛ ألن املخاطبني ليسوا من الكافرين « ُتقَاةً » بالفعل قبله ، وال جيوز أن يكون حاالً من « ِمْنُهْم 

  فصل يف كيفية النظم
  :يف كيفية النظمِ وجهان 

ذكر بعده ما جيب أن يكون  -تعاىل  -يكون املؤمن عليه يف تعظيم اهللاِ  ملا ذكر ما جيب أن -تعاىل  -أنه : أحدمها 
  .} الَّ َيتَِّخِذ املؤمنون الكافرين أَْوِلَيآَء ِمن ُدوِن املؤمنني { : املؤمن عليه يف املعاملة مع الناس ، فقال 

 -أن تكون الرغبة فيما عنده وعند أوليائه مالك الدنيا واآلخرة ، بيَّن أنه ينبغي  -تعاىل  -أنه ملا َبيَّن أنه : والثاين 
  . -دون أعدائه 

  فصل
  :يف سبب النزول وجوه 

بنفر من األنصار؛ ] قد بطنوا [ كان احلجاج بن عمرو وابُن أيب احلُقَْيقِ وقيُس بُن زيد : قال ابن عّباسٍ : أحدها 
: بن خيثمة ألولئك النفر من املسلمني  ليفتنوهم عن دينهم ، فقال رفاعة بن عبد املنذر وعبد اهللا بن جبري وسعد

  .اجتنبوا هؤالِء اليهوَد ، واحذروا أن يفتنوكم عن دينكم ، فأىب أولئك النفر إالّ مباطََنتَُهْم ، فنزلت هذه اآلية 
  .نزلت يف حاطب بن أيب بلتعةَ ، وغريه؛ حيث كانوا ُيظْهرون املودةَ لكفار مكة فنهاهم عنها : قال مقاتلٌ : وثانيها 
ك انوا  -عبد اهللا بن أيبِّ وأصحابه  -نزلت يف املنافقني :  -عن أيب صاحل عن ابن عّباس -قال الكليبُّ : ثالثها 

يتولَّون اليهوَد واملشركني ، ويأتوهنم باألخبار ، يرجون هلم الظفر والنصر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .فنزلت اآلية 

يا رسول اهللا ، : يف يوم األحزاب قال  -وكان له حلفاء من اليهود  -دةَ بن الصامتِ أهنا نزلت يف ُعَبا: ورابعها 
  .معي مخسمائة من اليهود ، وقد رأيت أن خيرجوا معي ، فنزلت هذه اآلية يف حترمي مواالة الكافرين 

، ]  ١١٨: آل عمران [ } ن ُدونِكُْم الَ تَتَِّخذُواْ بِطَاَنةً مِّ{ : وقد نزلت آيات أَخرُ يف هذا املعىن ، منها قوله تعاىل 
الَ { : وقوله ]  ٢٢: اجملادلة [ } الَّ َتجُِد قَْوماً ُيْؤِمُنونَ باهللا واليوم اآلخر ُيَوآدُّونَ َمْن حَآدَّ اهللا َوَرسُولَُه { : وقوله 

: املمتحنة [ } اْ َعدُوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْولَِيآَء الَ َتتَِّخذُو{ : وقوله ]  ٥١: املائدة [ } َتتَِّخذُواْ اليهود والنصارى أَْولَِيآَء 
  ] . ٧١: التوبة [ } واملؤمنون واملؤمنات بَْعضُُهْم أَوِْلَيآُء بَْعضٍ { : ، وقوله ]  ١

  فصل
  .مواالة الكافر تنقسم ثالثة أقسامٍ 

  .ضٍ بالكفر وُمَصوٌِّب له أن يَْرَضى بكفره ، وُيصَوَِّبه ، ويوالَيه ألْجِله ، فهذا كافر؛ ألنه را: األول 
  .املعاشرةُ اجلميلةُ َحبَسب الظاهر ، وذلك غري ممنوع منه : الثاين 



املواالة ، مبعىن الركون إليهم ، واملعونة ، والنُّصْرة ، إما بسبب القرابة ، وإما بسبب احملبة مع اعتقاد أن : الثالث 
قد جيره إىل استحسان طريِقه ، والرَِّضى  -هبذا املعىن  - فهذا منهيٌّ عنه ، وال يوجب الكفر؛ ألنه -ديَنه باطل 

َوَمن َيفَْعلْ ذلك فَلَْيَس ِمَن اهللا ِفي َشْيءٍ { : فقال  -بدينه ، وذلك خيرجه عن اإلسالم ، ولذلك هدد اهللا هبذه اآلية 
 {.  

 -مبعىن أن يتولوهم دون املؤمنني  -ِلَم ال جيوز أن يكون املراد من اآلية النهي عن اختاذ الكافرين أولياء : فإن قيل 
الَّ يَتَِّخِذ املؤمنون الكافرين أَوِْلَيآءَ { : فأما إذا تولَّْوهم ، وتولَُّوا املؤمنني معهم ، فليس ذلك مبنهيٍّ عنه ، وأيضاً فقوله 

ه موالياً ال يوجب النهي عن فيه زيادة َمزِيٍَّة؛ ألن الرجلَ قد يوايل غريه ، وال يتخذه موالياً له ، فالنهيُّ عن اختاذ} 
  أصل مواالته؟

إال أن سائر اآليات الدالِة على أنه ال جيوز مواالتُهم دلت  -وإن قاما يف اآلية  -أن هذين االحتمالني : فاجلواُب 
  .على سقوِط هذينِ االحتمالنيِ 

  فصل
: البقرة [ } ا ُشَهَدآَءكُم مِّن ُدوِن اهللا وادعو{ : من غري املؤمنني ، كقوله : أي } ِمن ُدوِن املؤمنني { : معىن قوله 

يف مكان : زيد جلس دون عمرو ، أي : ختتص باملكان ، تقول » دون « من غري اهللا؛ ألن لفظة : ، أي ]  ٢٣
، » غري « مستعمالً يف معىن » دون « أسفلَ منه ، مث إن َمن كان ُمَبايِناً لغريه يف املكان ، فهو مغاير له ، فجعل لفظ 

فليس من والية اهللا يف شيٍء ، يعين : يقع عليه اسم الوالية أي } َوَمن َيفَْعلْ ذلك فَلَْيَس ِمَن اهللا ِفي َشْيٍء { : قال  مث
  .رأساً ، وهذا أمر معقول؛ فإن مواالةَ الويلّ ومواالةَ عدوِّه ضدان  -تعاىل  -أنه ُمْنسَِلخ من والية اهللا 

  ]الطويل : [ قال الشاعر 
  َصِديقَُك ، لَْيَس النَّْوُك َعْنكَ بَِعازِبِ... َودُّ َعُدوِّي ثُمَّ َتْزُعُم أنَّنِي َت -١٣٩٨

وقد . َوَمْن َوالَى َعُدوََّك فَقَْد َعاَداَك ، َوَمْن َعاَدى َعُدوََّك فَقَْد َواالََك : وكتب الشَّعيبُّ إىل صديق له كتاباً ، من مجلته 
  .ن اله يف شيء تقدم القول بأن املعىن فليس من دو

أخذ ُمَسْيلمةَ الكذاُب رجلني من : إال أن ختافوا منهم خمافة ، قال احلسُن : أي } إِالَّ أَن َتتَّقُواْ مِْنُهْم ُتقَاةً { : مث قال 
أفتشهد أين : نعم ، قال : تشهد أن حممَّداً رسولُ اهللا؟ قال : أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال ألحدمها 

فتركه ، ودعا اآلخر  -وكان مسيلمة يزعم أنه رسول بين َحنِيفَةَ ، وحممد رسول قُرَْيش  -نعم : هللا؟ قال رسول ا
 -إين أصم ، ثالثاً : أتشهد أين رسول اهللا؟ قال : نعم نعم نعم ، فقال : أتشهد أن حممداً رسول اهللا؟ قال : قال 

ا املقتولُ فمضى على يقينه وصدقه ، فهنيئاً له ، وأما اآلخر أما هذ: فقدمه ، فقتله ، فبلغ ذلك رسولَ اهللا ، فقال 
  .فقبل رخصة اهللا فال تبعة عليه 

  ] . ١٠٦: النحل [ } إِالَّ َمْن أُكْرَِه َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ باإلميان { : ونظري هذه اآلية قوله تعاىل 
  فصل

  :التَِّقيَّة هلا أحكاٌم 
قومٍ كفارٍ ، وخياف منهم على نفسه ، وماله ، فيداريهم باللسان ، بأن ال ُيظْهِرَ  أهنا جتوز إذا كان الرجلُ يف: منها 

العداوةَ باللسان ، بل جيوز له أن ُيظْهِر الكالَم املوهَم للمحبة واملواالة ، بشرط أن يضمر خالفَه ، وأن ُيعَرِّضَ يف 
 -حيث جيوز له التقية  -لوبِ ، ولو أفصح باإلميان كُلِّ ما يقول؛ فإن التقية تأثريُها يف الظاهر ، ال يف أحوال الق

  .كان أفضل؛ لقصِة مسيلمةَ 



أهنا إمنا جتوز فيما يتعلق بدفع الضرر عن نفسه ، أما ما يرجع ضرره إىل الغري كالقتلِ ، والزنا ، وغصب : ومنها 
  .ني ، فال جتوز البتة األموالِ ، والشهادة بالزور ، وقذف احملصنات ، وإطالع الكفارِ على عورات املسلم

إذا شاكلت حالُهم حال  -إهنا حتل مع املسلمني : أهنا حتل مع الكفار الغالبني ، وقال بعض العلماء : ومنها 
املشركني؛ حماماةً على النفس ، وهل هي جائزة لَصْون املال؟ ُيْحَتمل أن ُيْحكَم فيها باجلواز؛ لقول النيب صلى اهللا 

  :، وقوله صلى اهللا عليه وسلم » َمالِ الُْمْسِلم كَُحْرَمِة َدمِه  ُحْرَمةُ« : عليه وسلم 

، وألن احلاجة إىل املال شديدة ، واملاء إذا بِيَع بالغنب سقط فرُض الوضوء ، وجاز » َمْن قُِتلَ ُدونَ َماِلِه فَُهَو َشهِيٌد « 
  .ى االقتصار على التيمم؛ دفعاً لذلك القدر من نقصان املال ، فهاهنا أوْلَ

  فصل
أما اليوم فال؛  -قبل استحكام الدين ، وقوة املسلمني  -كانت التَِّقيَّةُ يف أول اإلسالم : قال معاذُ بن جبل وجماهٌد 

التقية جائزة : ألن اهللا أَعزَّ اإلسالَم ، فال ينبغي ألهل اإلسالم أن يتقوا من عدوهم ، وروي عن احلسنِ أنه قال 
  .للمؤمنني إىل يوم القيامِة 

  .» وهذا القول أْولَى؛ ألن َدفَْع الضررِ عن النفس واجٌب بقدر اإلمكان « : قال ابن اخلطيبِ 
لكم التقية باللسان ، : إن احلسَن كان يقول :  -يف أيام احلجاجِ -قلت لسعيد بن ُجَبريٍ : وقال حيىي البِكَاِلّي 

  .ة ، إمنا التَِّقيَّة ألهل احلرب ليس يف اإلسالم تَِقيَّ: والقلب مطمئن ، فقال سعيد بن جبريٍ 
؛ ألنه يف األصل ُمَتَعدِّ لواحد ، فازداد » ُيَحذُِّر « مفعول ثان ل » نَفَْسُه « ، } وَُيَحذِّْركُُم اهللا نَفَْسُه { : قوله 

وصرح بعضهم بعدم االحتياجِ إليه ، كذا  -عقاب نفسه : أي  -بالتضعيف آخر ، وقدَّر بعضهم حذَف مضاف 
  .أبو البقاء عنهم  نقله

َتْعلَُم َما ِفي { : وحيذركم اهللا إياه ، مث استغنَْوا عن ذلك بذا ، وصار املستعملَ ، قال تعاىل : أي « : قال الّزجّاج 
تعلم ما عندي ، وما يف حقيقيت ، وال أعلم ما عندك : فمعناه ]  ١١٦: املائدة [ } َنفِْسي َوالَ أَْعلَُم َما ِفي َنفِْسَك 

  .» ما يف حقيقتك وال 
: يف حنو قولك  -وليس بشيٍء؛ إذْ ال بد من تقدير هذا املضاِف ، أال ترى إىل غري ما حنن فيه « : قال شهاُب الدينِ 
كالعقاب والسطوة؛ ألن الذواِت ال يَُتَصوَُّر احلذُر منها نفسها ،  -أنه ال بد من شيٍء حتذر منه  -حذرتك نفسَ زيد 
  .» ها وما َيْصُدُر عنها إمنا يتصور من أفعاِل

  .» أن تعصوه ، فتستحقوا عقابه } وَُيَحذِّرْكُُم اهللا َنفَْسهُ { واملعىن « : قال أبو مسلم 
  ]الكامل : [ بالنفس عن الذات؛ َجْرياً على عادةِ العرب ، كما قال األعشى  -هنا  -َوَعبَّر 
  الَْجَباِن َتَجهَّْمَت ُسؤَّالَهَا َنفُْس... َيْوماً بِأجَْوَد نَاِئالً ِمْنُه إذَا  -١٣٩٩

وحيذركم اهللا نفس : ، أي « الَ يَتَِّخذ » : تعود على املصدر املفهوم من قوله « نَفَْسُه » اهلاء يف « : قال بعضهم 
  .» عبارة عن وجود الشيء وذاته : االختاذ ، والنفس 

  :أربعة أضربٍ  يف القرآن على» النفس « ورد لفظ : قال أبو العباس املُقْرُِئ 
  .، يعين علمه فيكم ، وشهادته عليكم } وَُيَحذِّْركُمُ اهللا َنفَْسُه { : مبعىن العلم بالشيء ، والشهادة ، كقوله : األول 
  ] . ١٨٥: آل عمران [ } كُلُّ نَفْسٍ ذَآِئقَةُ املوت { : مبعىن البدن ، قال تعاىل : الثاين 

  .يعين اهلََوى ]  ٥٣: يوسف [ } إِنَّ النفس َألمَّاَرةٌ بالسواء { : مبعىن اهلََوى ، كقوله : الثالث 
  .أرواحكم : ، أي ]  ٩٣: األنعام [ } أخرجوا أَْنفَُسكُمُ { : مبعىن الروحِ ، قال تعاىل : الرابع 



  فصل
  .خيوفكم اهللا عقوبته على مواالِة الكُفَّار ، وارتكاب املناهي وخمالفة املأمور : املعىن 

وحيذركم اهللا ، فهذا ال ُيفِيد أن الذي أرِيَد التحذيُر منه هو عقاب يصدر من : أنه لو قال : يف ذكر النفس والفائدة 
أو من غريه ، فلما ذَكَر النفسَ زالت هذه األشياُء ، ومعلوم أن العقاَب الصادَر عنه ، يكون أعظَم  -تعاىل  -اهللا 

وإىل اهللا { : له ، وأنه ال قُْدَرةَ ألحد على َدفِْعِه َوَمْنِعه مما أراد ، مث قال أنواع العقابِ؛ لكونه قادراً على ما ال هنايةَ 
  .حيذركم اُهللا عقابه عند مصريكم إليه : ، أي } املصري 

ْرضِ وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر قُلْ إِنْ ُتْخفُوا َما ِفي ُصُدورِكُْم أَْو ُتْبُدوهُ َيْعلَْمُه اللَُّه َوَيْعلَُم َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَ
)٢٩ (  

أتبعه بالوعيد على أن يصري الباطُن  -واستثىن عنه التَِّقيَّة يف الظاهر  -ملا هنى املؤمنني عن اختاذ الكافرين أولياء 
أن علمه بالظاهر  -عاىل ت -؛ لئال جيرَّه ذلك الظاهرُ إىل املواالِة يف الباطن ، فبيَّن -يف وقت التقية  -موافقاً للظاهر 
  .كِعلِْمه بالباطن 

جزاء ، وال شك أن } َيْعلَْمُه اهللا { : شرط ، وقوله } إِن ُتْخفُواْ َما ِفي ُصدُورِكُْم أَوْ ُتْبدُوُه { : قوله : فإن قيل 
  .اجلزاء مترتِّب على الشرط ، متأخٌِّر عنه ، فهذا يقتضي حدوثَ علمِ اِهللا تعاىل 

علق علم اهللا بأنه حصل اآلن ال حيصل إال عند حصوله اآلن ، وهذا التجدُّد إمنا يعرض يف النَِّسب ، أن ت: فاجلواُب 
  .واإلضافات ، والتعلُّقات ، ال يف حقيقة العلم 

 َما ِفي{ : ومل يَقُلْ } إِن ُتْخفُواْ َما ِفي ُصدُورِكُْم { : إن حمل البواعِث والضمائر هو القلب ، فلم قال : فإن قيل 
  ؟} قلُوبِكُْم 

[ } ُيَوسْوُِس ِفى ُصُدورِ النَّاسِ { : ألن القلَب يف الصدر ، فجاز إقامة الصدر مقام القلب ، كما قال : فاجلواُب 
  ] . ٥: الناس 
  فصل
  .} اهللا  أَْو تُْبُدوُه َيْعلَْمُه{ قلوبكم ، من مودة الكفار ومواالهتم } قُلْ إِن ُتْخفُواْ َما ِفي ُصدُورِكُمْ { : قوله 

إن ُتسرُّوا ما يف قلوبكم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من التكذيب ، أو ُتظْهُِروه ، حلَْربِِه وقتاله : وقال الكليبُّ 
  .يعلْمه اهللا ، وجيازكم عليه 

 مستأنف ، وليس منسوقاً على جواب الشرِط؛ ألن علمه مبا يف السموات وما يف األرض غري» َوَيْعلَُم « : قوله 
من باب ذكر } َوَيعْلَُم َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : متوقِّف على شرط ، فلذلك جِيء مستأنفاً ، وقوله 

اإلْخفَاَء على اإلبداء وجعل حملهما الصدور ، خبالف آية  -هنا  -، وقدَّم } َما ِفى ُصدُورِكُمْ { . العام بعد اخلاص 
على اإلخفاء ، وجعل حملهما النفس ، وجعل جواب الشرِط احملاسبة؛ تفنُّناً يف البالغة فإنه قدَّم فيها اإلبداء  -البقرِة 

  ، وذكر ذلك للتحذير؛ ألنه إذا كان ال خيفى عليه شيء فكيف َيخْفَى عليه الضمريُ؟
 -ال حمالة  -كان  وهو متام التحذير؛ ألنه إذا كان قادراً على مجيع املقدورات} واهللا على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { : قوله 

  .قادراً على إيصال حق كل أحد إليه ، فيكون هذا متام الوعِد ، والوعيد ، والترغيب ، والترهيب 



َحذُِّركُمُ اللَُّه ُه أََمًدا َبِعيًدا وَُيَيْوَم َتجُِد كُلُّ نَفْسٍ َما َعِملَْت ِمْن َخْيرٍ ُمْحضًَرا َوَما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ لَْو أَنَّ َبْينََها َوَبْيَن
  ) ٣٠(َنفَْسُه وَاللَُّه َرُءوٌف بِالِْعَباِد 

يلزم من ذلك تقييد قدرته بزمان؛ : قدير يف ذلك اليوم العظيم ، ال يقال : ، أي » قَدِيٌر « أنه منصوب ب : أحدها 
وإىل هذا ذهب ابو . طريق األوىل ألنه إذا قدر يف ذلك اليوم الذي ُيْسلَب فيه كلُّ أحٍد قدرته ، فألنْ يقدرَ يف غريه ب

  .بكر ابن األنباري 
  .خيوفكم عقابه يف ذلك اليوم ، وإىل هذا حنا أبو إسحاق ، ورجحه : ، أي » ُيَحذِّرُكُْم « أنه منصوب ب : الثاين 

  .املتأخرة » ُيَحذُِّركُمْ « وال جيوز أن ينتصب ب 
املذكور يف هذه اآلية؛ ألن واو النسق ال يعمل » ُيَحذِّرُكُْم «  ال جيوز أن يكون اليوم منصوباً ب: قال ابن األنباري 

  .« ما بعدها فيما قبلها 
وعلى ما ذكره أبو إسحاق يكون ما بني الظرِف وناصبه معترضاً ، وهو كالٌم طويلٌ ، والفصل مبثله مستبعد ، هذا 

يف ذلك اليوم؛ ألنه ليس زمانَ تكليف؛ من جهة الصناعة ، وأما من جهة املعىن ، فال يصح؛ ألن التخويف مل يقع 
  ألن التخويف موجود ، واليوم موعود ، فكيف يتالقيان؟

وابن األنباري  -أيضاً  -وإىل اهللا املصري يوَم َتجُِد ، وإليه حنا الّزجّاُج : أن يكون منصوباً باملصري ، والتقدير : قال 
  .وم الفصل بني املصدر ومعموله بكالمٍ طويلٍ ومكيٌّ ، وغُريهم ، وهذا ضعيف على قواعد البصريني؛ للز

  .إن ُجَمل االعتراضِ ال ُيبَالَى هبا يف الفصل ، وهذا من ذاك : وقد يقال 
، « اتَّقُوا » مقدراً ، فيكون مفعوالً به ال ظرفاً ، وقدر الطربيُّ الناصب له « اذكر » أن يكون منصوباً ب : الرابع 

  .خالف األصلِ ، مع االستغناء عنه  ويف التقدير ما فيه من كونه على
حيذركم اُهللا عقاب نفسه يوم جتد ، فالعامل فيه : ، أي « نفسه » أن العامل فيه ذلك املضاف املقدر قبل : اخلامس 

فرار عما أورد على أيب إسحاَق كما تقدم « ال ُيَحذِّرُكُْم » : قاله أبو البقاء ، ويف قوله « حيذركم » ال « عقاب » 
.  

  .« َتَودُّ » أنه منصوب ب : ادس الس
يوم القيامة حني جتد كل : لليوم ، أي « بينه » والضمري يف « َتَودُّ » منصوب ب « َيْوَم َتجُِد » : قال الزخمشريُّ 

  .» نفس خريها وشرها تتمىن لو أن بينها ، وبني ذلك اليوم ، وَهْوله أمداً بعيداً 
ة خالٌف ضعيف؛ مجهور البصريني والكوفيني على جوازها ، وذهب وهذا ظاهر حسٌن ، ولكن يف هذه املسأل

  .األخفُش الفّراُء إىل َمْنِعَها 
ثَوَْبْي أخَْويك يلبسان ، : وضابط هذه املسألة أنه إذا كان الفاعلُ ضمرياً عائداً إىل شيء ُمتَِّصلٍ مبعمولِ الفعلِ حنو 

غالم هندٍ ضرَبْت ، : ومثله » يلبسان « تصلني مبفعول امل» أخويك « فالفاعل هو األلف ، وهو ضمري عائد على 
واآلية من هذا » ضربت « املنصوب ب » غالم « املتصلة ب » هند « ضمري عائد على » ضربت « ففاعل 

ألهنا يف مجلة أِضيفَ الظرُف إىل تلك » َيْوَم « املتصلة ب » نَفْس « ضمٌري عائٌد على » تََودُّ « القبيل؛ فإن فاعل 
  .يوم ُوجدان كل نفس خريها وشرها ُمْحضََرْينِ َتَودُّ كذا : ، والتقدير « ملِة ، والظرف منصوب ب طَتَودُّ اجل

  .احتج اجلمهور على اجلواز بالسماع 
  ]اخلفيف : [ وهو قول الشاعر 



  ري إذَا َيْبتَِغي ًحُصولَ األَمانِي... أَجلَ الَْمْرِء َيْسَتِحثُّ َوالَ َيْد  -١٤٠٠
  .» يستحث « املنصوب ب » أجل « املتصل ب » املرء « ضمري عائد على » يستحثَ « ففاعل 

واحتج املانعون بأن املعمول فضلة ، جيوز االستغناء عنه ، وَعْود الضمري عليه يف هذه املسائل يقتضي لزوم ذكره ، 
ضرب نفسه ، وظنها ، وهو :  فيتناىف هذان السببان ، ولذلك أمجع على منع زيداً ضرب ، وزيداً ظن قائماً ، أي
زيداً : غالَم َزيدٍ ضََرَب ، وبني : دليلٌ واضح للمانع لوال ما يرده من السماع كالبيت املتقدم ويف الفرق ُعْسر بني 

  .ضََرَب ، حيث جاز األول ، وامتنع الثاين ، مبقتضى العلة املذكورة 
على هذا منصوباً على احلال » حمضراً « ، ويكون » تصيب « املتعدية لواحد مبعىن [ جيوز أن تكون » جتد « : قوله 

وليس » ُمْحضَراً « ، والثاين » َما َعِملَْت « ، فتتعدى الثنني ، أوهلما ] ، وهذا هو الظاهر ، وجيوز أن تكون علمية 
  :جيوز فيها وجهان » ما « بالقويّ يف املعىن ، و 

حال ، إما من } ِمْن َخْيرٍ { : ما عملته ، وقوله : مقدَّر ، أي  -ذا على ه -فالعائد » الذي « أهنا مبعىن : أظهرمها 
  .لبيان اجلنسِ » ِمْن « املوصول ، وإما من عائده ، وجيوز أن تكون 

يوم جتد كلُّ نفس : واقعاً موقع مفعول ، تقديره  -حينئذ  -مصدرية ، ويكون املصدر » ما « وجيوز أن تكون 
  ] .عند اجلمهور [ عائد حينئذ  فال -معموهلا : أي  -عملها 

اليت قبلها باالعتبارين » ما « هذه أن تكون منسوقة على » ما « جيوز يف } َوَما َعِملَْت ِمن سواء َتَودُّ { : قوله 
» َتجِدُ « فإن جعلنا . من سوء  -معموهلا : أي  -وجتد الذي عملته ، أو وجتد عملها : أي  -املذكوَرْين فيها 

وجتد الذي عملته من سوء حمضراً ، أو وجتد عملها ُمْحَضراً ، حنو علمت زيداً : ني ، فالثاين حمذوف ، أي متعدياً الثن
وإن جعلناها متعدية . فحذفت مفعوله الثاين؛ للداللة عليه بذكره مع األول  -وبكراً ذاهباً : أي  -ذاهباً وبكراً 

أكرمت : وهذا كقولك  -يف هذه احلال : اي  -ده حمضراً جت: حمذوفة ، أي  -لواحد ، فاحلال من املوصول أيضاً 
، وعلى هذا فيكون  -حذفت حال الثاين؛ لداللة حال األول عليه -وعمراً ضاحكاً : أي  -زيداً ضاحكاً وعمراً 

  :وجهان » َتَودُّ « : يف اجلملة من قوله 
: وما عملته حال كوهنا َوادَّةً ، اي  :، أي » َعِملَْت « أن تكون يف حمل نصب على احلال من فاعل : أحدمها 

  .متمنِّيًَ البعد من السوِء 

أن تكون مستأنفةً ، أخرب اهللا تعاىل عنها بذلك ، وعلى هذا ال تكونُ اآلية دليالً على القطع بوعيد املذنبني : والثاين 
.  

ا يف جانب العقاب فلم ينصّ ووضع الكرم ، واللطف هذا؛ ألنه َنصَّ يف جانب الثوابِ على كونه ُمْحَضراً ، وأم
على احلضورِ ، بل ذكر أهنم يودون الفرار منه ، والبعد عنه ، وذلك َبيٌِّن على أن جانب الوعد أوىل بالوقوع من 

  .جانب الوعيِد 
والذي عملته وعملها تود لو : ، أي » َتَودُّ « : مرفوعة باالبتداء ، واخلرب اجلملة يف قوله » ما « وجيوز أن تكون 

  .ن بينها وبينه أمداً بعيداً أ
  :فيه وجهان » َبْيَنُه « والضمري يف 

  .» الَْيْوم « ، وأعاده الزخمشري على » َما َعِملَْت « عوده على  -وهو الظاهر  -أحدمها 
؛ ألن أحد القسمني اللذين أْحِضروا له يف ذلك اليوم « اليوم » وأبعد الزخمشري يف عوده على « : قال أبو حّيان 

و اخلري الذي عمله ، وال يطلب تباعد وقت إحضار اخلري ، إال بتجوُّز إذا كان يشتمل على اخلري والشر ، فتود ه



؛ ألنه أقرُب } َوَما َعِملَْت ِمن سواء { واألوىل عوده على . تباعده؛ لتسلم من الشرِّ ، ودعه ال حيصل له اخلري 
  .» اليوم التباُعَد منه  مذكورٍ؛ وألن املعىن أن السوء َتَتمَنَّى يف ذلك

  هذه شرطية؟» ما « هل جيوز أن تكون : فإن قيل 
َتَودُّ « أن الزخمشريَّ ، وابن عطية َمَنَعا من ذلك ، َوجََعال علة املنع عدم جزم الفعل الواقع جواباً ، وهو : فاجلواب 

 «.  
علُ الشرِط ماضياً ، واجلزاء مضارعاً جاز يف وهذا ليس بشيٍء؛ ألهنم َنصُّوا على أنه إذا وقع ف« : قال شهاب الدينِ 

  ]البسيط : [ وقد ُسِمَعا من لسان العرب ، ومنه بيت زَُهْير  -اجلزم والرفع  -ذلك املضارع وجهان 
  الَ غَاِئٌب َماِلي َوالَ َحرُم: َيقُولُ ... َوإنْ أَتاهُ َخِليلٌ َيْوَم َمْسألٍة  -١٤٠١

َمن كَانَ ُيرِيدُ َحْرثَ { : ، وقوله ]  ١٥: هود [ } ُيرِيُد احلياة الدنيا َوزِيَنَتَها نَُوفِّ  َمن كَانَ{ ومن اجلزم قوله تعاىل 
فدل ]  ٢٠: الشورى [ } َوَمن كَانَ ُيرِيُد حَْرثَ الدنيا ُنْؤِتِه مِْنَها { : ، وقوله ]  ٢٠: الشورى [ } اآلخرة نَزِْد لَُه 

  .» فَْع تَودُّ ذلك على أن املانع من شرطيتها ليس هو َر
كنت ُسِئلت عن : بل لعلٍَّة أخرى ، قال  -ال ملا ذكر الزخمشريُّ وابن عطّية  -وأجاب ابو حّيان بأهنا ليست شرطية 

إذا كان : ولنذكر هاهنا ما متس إليه احلاجة بعد أن تقدم ما ينبغي تقدميه ، فنقول : فذكره مث قال : قول الزخمشريِّ 
ده مضارع تتم به مجلة الشرط واجلزاء جاز يف ذلك املضارع ، اجلَْزُم ، وجاز فيه الرفُع ، فعل الشرط ماضياً ، وبع

ويقوم عمرو ، فأما اجلزم فعلى جواب الشرط وال نعلم يف جواز ذلك خالفاً ، وأنه  -إن قام زيد َيقُمْ : مثال ذلك 
يء يف الكالم الفصيح ، وإمنا جييء عن بعض النحويني أنه ال جي» اإلعراب « فصيح ، إال ما ذكره صاحب كتاب 

  :كقوله تعاىل » كان « مع 

، ألهنا أصل األفعال ، وال جيوز ذلك مع غريها ، ]  ١٥: هود [ } َمن كَانَ ُيرِيُد احلياة الدنيا َوزِيَنَتَها نَُوفِّ إِلَْيهِمْ { 
  .» كان « األفعال يف ذلك مثل بل سائر » كان « وظاهر كالم سيبويه ، وكالم اجلماعة ، أنه ال خيتص ذلك ب 

  ]البسيط : [ وأنشد سيبويه للفرزدق 
  َعلَْيَك َيْشفُوا ُصُدوراً ذَاَت َتوغِريِ... َدسَّْت َرسُوالً بِأنَّ الْقَْوَم إنْ قََدُروا  -١٤٠٢

  ]الطويل : [ وقال أيضاً 
  ا ذِئُْب َيصْطَجَِباِنَنكُْن ِمثْلَ َمْن َي... َتَعالَ فَإنْ َعاَهدتنِي ال َتخُوُننِي  -١٤٠٣

  .وأما الرفع فإنه مسموع من لسان العرب كثرياً 
  ]الطويل : [ قوله  -أيضاً  -ومثله . هو أحسن من اجلزم ، ومنه بيت زهري السابق : قال بعض أصحابنا 

  رُواَوْيلَكُمْ ال ُتَنفِّ -جَِهاراً  -َنقُولُ ... َوإنْ ُشلَّ َرْيَعانُ الَْجمِيع َمَخافَةً  -١٤٠٤
  ]الطويل : [ وقال أبو صخر 

  إنِّي لَجَازُع -الصَّْبرَ  -َوُيخِْفي  -َيقُول ... َوالَ بِالَِّذي إنْ َبانَ َعْنُه َحبِيُبُه  -١٤٠٥
  ]الطويل : [ وقال اآلخر 

  َتَشوَُّف أْهلِ الَْغاِئبِ الْمَُتَنظَّرِ... َوإنْ َبُعُدوا ال َيأَمُنونَ اقِْترَاَبُه  -١٤٠٦
  ]الطويل : [ آلخر وقال ا
  إلَى قَطَرِيٍّ ال إخَالُكَ رَاِضيا... فَإنْ كَانَ ال ُيْرضِيَك حَتَّى َترُدَّنِي  -١٤٠٧

  ]البسيط : [ وقال اآلخر 



  ِفي اجلَْهدِ أْدَرَك ِمْنُهْم طيُب أْخَبارِ... إنْ ُيسْألُوا الَْخْيَر ُيْعطُوُه َوإنْ ُخبُِروا  -١٤٠٨
 -ساق هذا البيَت يف مجلة األبيات الدالة على رفع املضارع ، ويدل على ذلك أنه قال  هكذا« : قال شهاب الدين 

  .» كثري  -كما رأيت  -فهذا الرفع :  -بعد إنشاده هذه األبيات كلَّها
وعالمة جزمِه سقوط النون فكان ينبغي أن  -وهو ُيْعطُوه  -وهذا البيتُ ليس من ذلك؛ ألن املضارع فيه جمزوم 

  .» تعال فإن عاهدتين « : َدسَّْت َرسُوالً ، وقوله : أنشد  ينشده حني
وإن اختلفت تأويالتُهم كما  -ونصوص األئمة على جوازه يف الكالم  -كما رأيت  -فهذا الرفع كثري : وقال 

رمحه  -وهو مصنف كتاب رصف املباين  -وقال صاحبنا أبو جعفر أمحد بن عبد النور بن رشيد املالقي  -سنذكره 
تقدم املاضي أو  -ال أعلم منه شيئاً جاء يف الكالم ، وإذا جاء فقياسه اجلزم؛ ألنه أصل العمل يف املضارع :  -اهللا

  ]الرجز : [ وتأوَّل هذا املسموَع على إْضَمار الفاء ، ومجلة مثل قول الشاعر  -تأخَّر 
  إنَّكَ إنْ ُيْصَرعْ أُخوكَ ُتصَْرُع..  -١٤٠٩

  .منه حمذوفة  على مذهب من جعل الفاَء
  .وأما املتقدمون فاختلفوا يف ختريج الرَّفعِ 

فذهب سيبويه إىل أن ذلك على سبيل التقدمي ، وأنَّ جواَب الشرط ليس مذكوراً ِعْنَده ، وذهب املربُد والكوفيون 
[ } َعاَد فََيْنتَِقُم اهللا ِمْنهُ  َوَمْن{ : إىل أنه هو اجلواب ، وإمنا ُحِذَف منه الفاُء ، والفاء ُيْرفَع ما بعدها ، كقوله تعاىل 

  .حكَمها يف اإلظهار  -يف اإلضمار  -فأْعِطَيْت ]  ٩٥: املائدة 

لكن : كالقول قبله ، إال أنه ليس معه فاء مقدرة قالوا  -أيضاً  -وذهب غريمها إىل أن املضارَع هو اجلوابُ بنفسه 
عملٌ ظاِهٌر استضعفوا أداةَ الشرط ، فلم ُيْعِملُوها يف  ملا كان فعلُ الشرط ماضياً ، ال يظهر ألداة الشرط فيه

جواب بنفسه من غري نية تقدمي ، وال على إضمار الفاء  -عند هذا القائل  -اجلواب؛ لَضْعِفها ، فاملضارع املرفوع 
  .، وإمنا مل ُيْجَزم ملا ذُِكر ، وهذا املذهب والذي قبله ضعيفان 

وما عملت « َع املضارع ال مينع أن يكون ما قبله شرطاً ، لكن امتنع أن يكون أن َرفْ -وتلخص من هذا الذي قلناه 
مرفوعاً ، وذلك على ما تقرَّر من مذهب سيبويه أن النية باملرفوع التقدمي » َتَودُّ « ال لكون  -شرطاً لعلة أخرى » 

َمنوياً به التقدمي أدَّى إلَى تقدمي »  َتَودُّ« ملا كان : دليل على اجلواب ال نفس اجلواب ، فنقول  -إذ ذاك  -، وأنه 
عائد على اسم » َوَبْيَنه « : املُْضمَ رعلى ظاهرهِ يف غري األبوابِ املستثناة يف العربية ، أال ترى أن الضمري يف قوله 

سوء ، فلزم  َتَودُّ كلُّ نفسٍ لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ما عملت من: فيصري التقدير  -» ما « الذي هو  -الشرط 
  .هذا التقدير تقدمي املضمر على الظاهر ، وذلك ال جيوز 

مل ال جيوز ذلك والضمري قد تأخَّر عن اسم الشرط وإن كانت نيُته التقدَمي فقد حصل َعْوُد الضمري على : فإن قلت 
  تأخريه لصحة عود الضمري؟ ضرب زيداً غالُمه ، فالفاعل رُْتبته التقدُمي ، ووجب: االسم الظاهر قَْبلَه ، وذلك نظري 

أن اشتمال الدليل على ضمري اسم الشرط يوجب تأخريه عنه؛ لعود الضمري ، فيلزم من ذلك اقتضاء : فاجلواب 
أال ترى أهنا ليست بعاملة يف مجلة  -ال دليله  -مجلة الشرط جلملة الدليل ، ومجلة الشرط إمنا تقتضي مجلة اجلزاء 

ة اجلزاء ، ومجلة الدليل ال موضع هلا من اإلعراب ، وإذا كان كذلك تدافَع األمر؛ ألهنا الدليل؟ بل إهنا تعمل يف مجل
من حيث هي مجلة دليل ال يقتضيها فعل شرط ، ومن حيث َعْود الضمري على اسم الشرط اقتضاها ، فتدافََعا ، 

ل معاً ، فكل واحد منهما ضرب زيد أخاه؛ فإهنا مجلة واحدة ، والفعل عامل يف الفاعل واملفعو: وهذا خبالف 
 -املضاف إىل الضمري  -ضرب غالمُها هنداً ، الشتراك الفاعل  -عند بعضهم  -يقتضي صاحبه ، ومن ذلك جاز 



يف العامل ، وامتنع ضرب غالُمها جاَز عنده؛ لعدم االشتراك يف العامل ، ففرق  -واملفعول الذي عاد عليه الضمري 
أَودُّ لو أين أكْرمه أبا ضربُت ِهنٍد؛ ألنه يلزم منه تقدمي املُْضَمر على : من لسان العربِ  ما بني املسألتني ، وال ُيْحفَظ

  .انتهى « فلذلك ال جيوز تأخريه  -يف غري املواضع اليت ذكرها النحويون  -مفسِّره 
» َتَودُّ « هنا شرط وارتفع أ -والثاين » : وقد جوَّز ابو البقاء كوَنها شرطية ، ومل يلتفت ملا َمَنُعوا به ذلك ، فقال 

  .« فهو تود : على إرادة الفاء ، أي 

ماضٍ ، وإذا مل يظهر يف الشرط لفظ اجلزم جاز يف  -هنا  -وجيوز أن يرتفع من غري تقدير حذف؛ ألن الشرط 
  .اجلزم والرفع : اجلزاء الوجهان 

ريج الرفع يف املضارع كما تقدم حتقيقه وقد تقدم حتقيق القول يف ذلك ، فالظاهر موافقته للقول الثالث من خت[ 
  :وجهان » ما « وعلى هذه القراءة جيوز يف  -بلفظ املاضي  -» ودت « : عبد اهللا وابن أيب عبلة . . . ] وقرأ 

  .احتماالن  -حينئذ  -أن تكون شرطية ، ويف حملها : أحدمها 
  .جواب الشرط » َودَّْت « ودت ، ف  أيَّ شيء عملت من سوء: النصب بالفعل بعدها ، والتقدير : األول 
وما عملته ، وهذا جائز يف اسم الشرط خاصة : الرفع على االبتداء ، والعائد على املبتدأ حمذوف ، تقديره : الثاين 

« برفع  -» أيُُّهمْ ضرب أكرمه « : عند افّراء يف فصيح الكالم ، أعين حذف عائد املبتدأ إذا كان منصوباً بفعل حنو 
« : وسيأيت هلذه املسألة مزيد بيان يف قراءة من قرأ [ زيدٌ ضربت ، : وإذا كان املبتدأ غري ذلك َضُعَف حنو »  أيُّهم

  ] .يف احلديد » وكل وعد اهللا احلسىن « : ، ويف قوله » أفحكُم اجلاهلية يبغون 
لو أن بينها وبينه أمدا  الذي عملته من سوء ودت: أن تكون موصولة ، مبعىن : » ما « الوجه الثاين من وجهي 

لكن احلمل « : اخلرب ، وهو اختيار الزخمشريِّ؛ ألنه قال » َودَّْت « رفع باالبتداِء ، و  -على هذا  -بعيداً ، وحملها 
  .انتهى » ألنه حكاية الكائن يف ذلك اليوم ، وأثبت؛ ملوافقة قراءة العامة : على االبتداء واخلرب أْوقَُع يف املعىن 

  شرطية على هذه القراءة ، كما امتنع ذلك فيها على قراءة العامة؟» ما « ِلَم لَْم ميتنع أن تكون : فإن قيل 
فهي مفقودة يف هذه  -كما قال به الزخمشرّي وابن عطية  -أن العلة إن كانت رفَع الفعل ، وعدم َجْزمه : فاجلواب 

عملٌ وإن كانت العلة أن النية به التقدمي ، فيلزم َعْوُد  القراءة؛ ألن املاضَي مبين اللفظ ، ال يظهر فيه ألداة الشرط
  .الضمريِ على متأخِّرٍ لفظاً وُرْتبةًن فهي أيضاً مفقودة فيها؛ إذ ال َداِعَي يدعو إىل ذلك 

  :على باهبا ، من كوهنا حرفاً ملا كان سيقع لوقوعِ غريه ، وعلى هذا ففي الكالم حذفان  -هنا  -قوله 
  .» َتَودُّ « ول حذف مفع: أحدمها 
تود تباُعَد ما بينها وبينه لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً لسُرَّت بذلك : ، والتقدير فيها » لَْو « حذف جواب : والثاين 

بعد فعل الودادة وما مبعناه أهنا تكون مصدرية كما تقدم حتريره يف البقرة » لو « واخلالف يف . ، أو لفرحت وحنوه 
  .» أن « ا؛ ألن بعدها حرفاً مصدرياً وهو ، يبعد جميئه هن

} إِنَُّه لََحقٌّ مِّثْلَ َمآ أَنَّكُْم َتنِطقُونَ { : وال يباشر حرف مصدري حرفاً مصدرياً إال قليالً كقوله تعاىل : قال أبو حيان 
ية اليت أوردها فقد إال قليالً يشعر جبوازه ، وهو ال جيوز ألبتة ، وأما اآل: ، قال شهاب الدين ]  ٢٣: الذاريات [ 

  .مضى النحاة على أن ما زائدة 
كما ذهب  -هذه ، هل حملها الرفع على االبتداء ، واخلرب حمذوٌف » لَْو « الواقعة بعد » أنَّ « وقد تقدم الكالم يف 

وقد زعم  لو ثبت أن بينها وما قال الناس يف ذلك: أو أهنا يف حمل رفع بالفاعلية بفعل مقدَّر ، أي  -إليه سيبويه 



، أي تود تباعد ما بينها » َتَودُّ « مصدرية ، هي وما يف حيزها من معىن املفعول لِ  -هنا  -» لو « بعضهم أن 
وما » لو « وبينه ، ويف ذلك إشكال ، وهو دخول حرف مصدري على مثله ، لكن املعىن على تسلط الوداد على 

فأبِدلَت اهلمزةُ  -جنو أجل وآجال  -الشيء ومنتهاه ، ومجعه آماد غاية : واألمد . يف حيِّزها لوال املانع الصناعي 
  .» أفعال « أِلفاً ، لوقوعها ساكنةً بعد مهزِة 

األَمد واألبد متقاربان ، لكن األبد عبارة عن مدة الزماِن اليت ليس هلا َحدٌّ حمدود ، َوال يتقيد فال « : قال الراغب 
زمان كذا ، : أَمد كذا ، كما يقال : جمهول إذا أطلق ، وقد ينحصر إذا قيل  أَبَد كذا واألمد مدة هلا َحدٌّ: يقال 

املدى : والفرق بني األمد والزمان ، أن األمد يقال العتبار الغايِة ، والزمان عام يف املبدأ والغاية ولذلك قال بعضهم 
  .» واألمد يتقاربان 

  فصل
  .لو أن بني النفس وبني السوء أمداً بعيداً : يعين } َنهُ َتَودُّ لَْو أَنَّ َبْينََها َوَبْي{ : املعىن 

  .مكاناً بعيداً : قال السُّدِّيُّ 
  ] . ٣٨: الزخرف [ } ياليت َبيْنِي َوَبيَْنَك بُْعَد املشرقني { : كما بني املَشرق واملَغْرِب؛ لقوله تعاىل : وقال مقاتلٌ 
  .يسر أحدهم أن ال يلقى عمله أبداً : قال احلسُن 

  .اعلم أن املقصود َتَمين ُبْعِده ، سواء محلنا لفظ األَمد على الزمان ، أو على املكان 
  :وفيه وجوه } واهللا َرُؤوُف بالعباد { : وهو تأكيد للوعيد ، مث قال } َوُيَحذِّرُكُُم اهللا نَفَْسُه { : مث قال 
لِمه وقدرتِه ، وأنه ُيْمهِل وال ُيْهِمل ، ورغبهم أنه رؤوٌف هبم ، حَْيثُ حذَّرهم من نفسه ، وعرفهم كمالَ ع: األول 

  .يف استيجاب رمحته ، وحذَّرهم من استحقاق غضبه 
  .» ومن رأفته هبم أن حذََّرُهم نفسه « : قال احلسُن 

  .أنه رؤوف بالعباد ، حيث أْمَهلَُهْم للتوبة والتدارك والتَّالَِفي : الثاين 
واهللا َرؤُوُف بالعباد { : أتبعه بالوعد ، وهو قوله  -وهو للوعيد  -} كُُم اهللا َنفَْسهُ وَُيَحذُِّر{ : أنه ملا قال : الثالث 

  .، ليعلم العبد أن َوْعَد رمحته غالب على وعيده } 
َوِعَباُد الرمحن الذين َيْمُشونَ على األرض { : يف القرآن خمتص باملؤمنني ، قال تعاىل » العباد « أن لفظ : الرابع 
، فعلى هذا ملا ذكر وعيد ]  ٦: اإلنسان [ } َعْيناً َيْشَرُب بَِها ِعَباُد اهللا { : ، وقال ]  ٦٣: الفرقان [  }َهْوناً 

كما هو منتقم من الكفار : ، أي } واهللا َرُؤوُف بالعباد { : الكفار والفساق ذكر وعد أهل الطاعة ، فقال 
  .والفساق فهو رؤوف بالعباد املطيعني 

قُلْ أَِطيُعوا اللََّه َوالرَّسُولَ ) ٣١(ُتْم ُتِحبُّونَ اللََّه فَاتَّبِعُونِي ُيْحبِْبكُُم اللَُّه َوَيغِْفْر لَكُْم ذُنُوَبكُْم وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم قُلْ إِنْ كُْن
  ) ٣٢(فَإِنْ َتَولَّْوا فَإِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الْكَافِرِيَن 

  .} ُيحْبِْبكُُم اهللا { وكذلك » أَحبَّ « رف املضارعة ، من بضم ح -» ُتِحبُّونَ « قرأ العامة 
 -ومها لغتان ، يقال َحبَّه َيُحبُّه  -من َحبَّ  -بفتح حرف املضارعة » َتِحبُّون ، َيحْبِْبكم « وقرأ ابو رجاء الُعطَارِدّي 

  .وأَحبَُّه ُيحبُُّه  -بضم احلاء وكسرها يف املضارع 
  .، أِحبُّه َحَبْبُتُه : وحكى أبو زيد 

  :وأنشد 



  َوالَ كَانَ أدَْنى ِمْن ُعَويٍف َوُمشرِقِ... فََواِهللا لَْوالَ ثُْمُرُه َما حََبْبُتُه  -١٤١٠
وهو ظاهر ، ألنه مىت سكن املثلني َجْزماً ، أو وقْفاً جاز فيه  -بفتح الياء واإلدغام  -قراءة حيبكم : ونقل الزخمشريُّ 

  .يت حتقيق ذلك إن شاء اهللا يف املائدة وسيأ. الفك واإلدغام : لغتان 
  .ِحباب وِحَبَبة ، حكاه اجلوهريُّ : واجلمع  -فارسّي ُمَعرَّب  -اخلَابَِية : واحلُّب 

  .بتخفيف النون ، وهي للوقاية » فَاتَّبُِعونِي « وقرأ اجلمهور 
مها يف نون الوقاية وكان ينبغي له أن وقرأ الزُّهري بتشديدها ، وخُرَِّجُت على أنه أحلق الفعل نون التأكيد ، وأدغ

وهو توجيه ضعيف ولكن هو يصلح } أحتاجواين { : حيذف واَو الضمري؛ اللتقاء الساكنني ، إال أنه شبَّه ذلك بقوله 
  .لتخريج هذا الشذوذ 

  .» لكم « يف الم » يغفر « وطعن الزجاُج على من روى عن أيب عمرو إدغام الراء من 
وقد تقدم حتقيقه ، وأنه ال خطأ وال غلط ، بل هو لغة للعرب ، نقلها الناس . على أيب عمرو  هو خطأ وغلط: وقال 

  .، وإن كان البصريون ال ُيجِيزون ذلك كما يقول الزجاج 
  فصل

ملا دعاهم إىل اإلميان به وبرسوِله على سبيل التهديِد والوعيد دعاهم إىل ذلك بطريق آخَر ،  -تعاىل  -اعلم أنه 
  .فنزلت هذه اآلية ]  ١٨: املائدة [ } َنْحُن أَبَْناُء اهللا َوأَِحبَّاُؤُه { : اليهود كانوا يقولون وهو أن 

وهم يف املسجد احلرام يسجدون لألصنام وقد  -أن النيب وقف على قريش  -عن ابن عباس  -وروي الضحاك 
  .علقوا عليها بيض النعام وجعلوا يف آذاهنا السيوف 

ِلُيقَرِّبُوَنآ إِلَى { : إمنا نعبدها حباً هللا : قريش ، واهللا لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم ، فقالت قريش يا معشر : فقال  -
فتعبدون األصنام } إِن كُنُتْم ُتِحبُّونَ اهللا { يا حممد » قل « :  -تعاىل -، فقال اهللا ]  ٣: الزمر [ } اهللا زلفى 

  .فأنا رسولُه إليكم ، وحجُته عليكم أي اتبعوا شريعيت وسنيت حيببكم اهللا }  فاتبعوين ُيحْبِْبكُُم اهللا{ لتقربكم إليه 
  .» نزلت يف وفد جنرانَ؛ إذْ زعموا أنّ ما ادََّعْوه يف عيسى ُحبٌّ هللا عز وجل « : وقال القرطيب 

قُلْ إِن كُنُتْم ُتِحبُّونَ اهللا {  -عز وجل  -يا رسول اهللا ، واهللا إنا لنحب َربَّنا ، فأنزل اهللا : وروي أن املسلمني قالوا 
  ] . ٣١: آل عمران [ } فاتبعوين 

  .إرادة الشيء على قَْصٍد له  -عند العرب  -احملبة : قال ابن عرفة 
قُلْ إِن كُنُتْم ُتِحبُّونَ اهللا فاتبعوين { : حمبة العبد هللا ورسوله طاعته هلما ، واتباعه أمرمها ، قال تعاىل : وقال األزهري 

} فَإِنَّ اهللا الَ ُيِحبُّ الكافرين { : وحمبة اهللا للعباد إنعامه عليهم بالغفران ، قال اهللا تعاىل ] [  ٣١: ل عمران آ[ } 
  ] .ال يغفر هلم : ، أي ]  ٣٢: آل عمران [ 

لى اهللا عالمة ُحبُّ اهللا ُحبَّ القرآن ، وعالمة حب القرآن حبُّ النيب ، وعالمة حب النيب ص: قال سهل بن عبد اهللا 
عليه وسلم حب السنة ، وعالمة حب السنة ، حب اآلخرة ، وعالمة حب اآلخرة ، أن ال حيب نفسه ، وعالمة أن 

  .ال حيب نفسه أن يبغض الدنيا ، وعالمة بغض الدنيا أن ال يأخذ منها إال الزاد والُبلَْغة 
إن حممداً : هذه اآلية ، قال عبد اهللا بن أيب ألصحابه إنه ملا نزلت : اآلية قيل } قُلْ أَِطيعُواْ اهللا والرسول { : قوله 

قُلْ أَِطيعُواْ { : فنزل قوله  -عليه السالم  -جيعل طاعته كطاعة اهللا ، ويأمرنا أن حنبه كما أحبت النصاَرى عيسى 
  .علَهم وال يغفر هلم ال يَْرَضى ف} فَإِنَّ اهللا الَ ُيِحبُّ الكافرين { أعَرضوا عنها } اهللا والرسول فإِن تََولَّْواْ 

بل لكوين رسوالً من عند [ ال كما تقول النصارى يف عيسى ،  -إمنا أوجب اهللا عليكم طاعيت ، ومتابعيت : واملعىن 



  ] .اهللا 
  :حيتمل وجهني } فإِن َتَولَّْواْ { : قوله 

وعلى هذا ، فالكالم جارٍ على  فحذف إحدى التاءين كما تقدم ،» َتتََولُّْوا « أن يكون مضارعاً ، واألصل : أحدمها 
  .نسق واحٍد ، وهو اخلطاب 

أن يكون فعالً ماضياص مسنداً لضمري غيب ، فيجوز أن يكون من باب االلتفاِت ، ويكون املراد بالُغيَّبِ : والثاين 
  ] . ٢٢: نس يو[ } حىت إِذَا كُنُتْم ِفي الفلك َوَجَرْيَن بِهِم { : املخاطبني يف املعىن ، ونظريه قوله تعاىل 

  فصل
ومن : قالوا » كُلُّ أميت يدخلونَ اجلنة إال َمْن أَبى « : روي عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .» َمْن أطَاَعين َدَخلَ الَْجنَّةَ ، وَمْن َعصَانِي فَقَْد أَبى « : َيأَبى؟ قال 
إنه نائم ، وقال : فقال بعضهم  -وهو نائم  -صلى اهللا عليه وسلم  جاء املالئكة إىل النيبِّ« : قال جابر بن عبد اهللا 

مثله كمثل : إن لصاحبكم هذا َمثَالً ، فاضربوا له مَثَالً ، فقالوا : إن العني نائمة ، والقلب يقظان ، فقالوا : بعضهم 
وأكل من املأدبِة ، ومن مل جيب  رجل بىن داراً ، وجعل فيها مأُدَبةً ، وبعث داعياً ، فمن أجاب الداعي َدخل الداَر ،

: إنه نائم ، وقال بعضهم : أوِّلُوها له بفقهها ، فقال بعضهم : الداعَي مل يدخل الداَر ، ومل يأكُلْ من املأُدَبِة ، فقالوا 
أطاع  فالدار اجلنة ، والداعي حممد صلى اهللا عليه وسلم من أطاع حممداً فقد: إن العَني نائمة والقلب يقظانُ ، قالوا 

  .» اهللا ، ومن َعَصى حممداً فقد عصى اهللا ، وحممد صلى اهللا عليه وسلم فََرَق بني الناس 
من أراد أن حيبه اُهللا عليه بصدقِ احلديِث ، وأداء األمانة « : روى الترمذي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قال  -عن أيب هريرة  -وروى مسلم » وأن ال يؤِذي جاره 

فيحبه جربيلُ ، مث ينادي يف السماء ، : إنِّي أِحبُّ فالناً ، فأحبه ، قال : إنَّ اهللا إذا أحبَّ عبداً دعا جربيلَ فقال « 
بداً مث يُوَضع له القبولُ يف األرض ، وإذا أبغض ع: إن اهللا ُيحب فالناً فأحبوه ، فيحبه أهلُ الّسماِء ، قال : فيقول 

إن اهللا يبغض فالناً : فيبغضه جربيل ، مث ينادي يف أهل السماء : إين أْبِغُض فالناً فأبِْغْضُه ، قال : دعا جربيلَ فيقول 
  .» فأْبِغُضوه ، قال فيبغضونه ، مث تُوَضع له البَْغَضاُء يف األرض 

ب؛ ألن العرب إذا عظَّمت الشيَء أعادت ذِكْرَه ، أنشد فإنه ال حي: ومل َيقُلْ } فَإِنَّ اهللا الَ ُيِحبُّ الكافرين { : وقال 
  ]اخلفيف ] : [ قول الشاعر [ سيبويه 
  نَغََّص الْمَْوُت ذَا الِْغَنى َوالْفَقِريا... ال أَرى الَْمْوَت َيْسبُِق الَْمْوَت َشْيٌء  -١٤١١

  . يعوَد الضمري على األقَْربِ وحيتمل أن يكون ألجل أنه تقدم ِذكْرُ اهللا والرسول ، فذكره للتمييز؛ لَِئالّ

ذُرِّيَّةً َبْعُضَها ِمْن َبْعضٍ وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم ) ٣٣(إِنَّ اللََّه اْصطَفَى آَدَم َونُوًحا َوآلَ إِبَْراِهيَم َوآلَ ِعمَْرانَ َعلَى الْعَالَِمَني 
)٣٤ (  

» إنَّ اَهللا اصطفى آدم ونوحاً « : درجات الرُُّسل فقال أن حمبته ال تتم إال مبتابعة الرسول بني علو  -تعاىل  -ملا بني 
وهذا كما تقدم . اسم أعجمي ، ال اشتقاق له عند حمققي النحويني ، وزعم بعضهم أنه مشتق من النُّواح » نوح « 

ة خلفّ -العلمية والعجمة الشخصية : هلم يف آدم وإسحاق ويعقوب ، وهو منصرف وإن كان فيه ِعلَّتان فَرعيَّتان 
وباهبا ال مساعاً؛ إذْ مل ُيسَمع إال » هند « بنائه؛ لكونه ثالثياً ساكن الوسط ، وقد جوَّز بعضهم منعَه؛ قياساً على 



  .إن اهللا اصطَفى ديَن آدَم : مصروفاً وادعى الفّراء أن يف الكالم حذَف مضاف ، تقديره 
إذ األصل دين آدم  -باجلر  -ونوحٍ : لقيل  وهذا ليس بشيٍء؛ ألنه لو كان األمر على ذلك« : قال التربيزي 

  .» ودين نوح 
حىت يرد على  -] على جره [ وهذه سقطة من التربيزيُّ؛ إذْ ال يلزم أنه إذا ُحِذَف املضاف ، بقي املضاف إليه 

إعراب املضاف إليه بإعراب املضاف حني حذفه ،  -الذي ال يعرف الفصحاء غريه  -الفراء بذلك ، بل املشهور 
  .ال جيوز بقاؤه على جرِّه إال يف قليل من الكالم ، بَشْرٍط مذكورٍ يف النحو يأيت يف األنفال إن شاء اهللا تعاىل و

؛ » القرية « جبر ]  ٨٢: يوسف [ } واسأل القرية { : أن يكون قوله تعاىل : على رأي التربيزّي  -وكان ينبغي 
  .أهل القرية : مضاف ، تقديره هذا على َحذْف : يقولون  -ألن الكُلَّ هو وغريه 

عليه الصالة  -بعد آدم  -شيُخ املرسلني ، وأول رسول بعثه اهللا إىل أهل األرض  -نوح  -وهو « : قال القرطيبُّ 
من املؤرخني  -بتحرمي البنات ، واألخوات ، والعمات ، واخلاالت ، وسائر القرابات احملرمة ، ومن قال  -والسالم 

  .إن شاء اهللا تعاىل  -على ما يأيت بيانه يف األعراف » ه فقد وهم إن إدريس كان قبلَ -
  .وعمران اسم أعجميٌّ 

عرّيب ، مشتق من الَعْمر ، وعلى كال القولني فهو ممنوع من الصرف؛ للعلمية ، و الُعْجمة الشخصية ، وإما : وقيل 
  .للعلمية ، وزيادة األِلف والنون 

  .» اْصطَفَى « ب متعلق } َعلَى العاملني { : قوله 
  .حنو اصطفيتك ِمن الناس » ِمْن « يتعدى ب » اْصطَفَى « : قوله 

  .فضَّلَُهم باالصطفاء : ، أي » فَضَّل « أنه ُضمَِّن معىن : فاجلواب 
  فصل

وأصناف املكلفني أربعة . مكلَّف ، وغري مكلَّف ، واتفقوا على أن املكلَّف أفضل : اعلم أن املخلوقات على قسمني 
  .املالئكة ، واإلنس ، واجلن ، والشياطني  :

  أما املالئكة فقد روي أهنم ُخِلقوا من الريح ، وهلذا قدروا على الطريان ، وعلى محل العرش ، وُسمُّوا روحانيني
 أبداهنم: وُيْمكن اجلمع بني الروايتني بأن نقول  -تعاىل  -وروي أهنم ُخِلقوا من النور ، وهلذا صَفَْت وأخلصت هللا 

  .من الريح ، وأرواحهم من النور وهؤالء سكان عامل السموات 

وأما ] .  ٣٤: البقرة [ } َوكَانَ ِمَن الكافرين { : أما الشياطني فهم كفرة ، أما إبليس فكُفْره ظاهر؛ لقوله تعاىل 
َجاِدلُوكُْم َوإِنْ أَطَْعُتُموُهمْ إِنَّكُمْ َوإِنَّ الشياطني لَيُوُحونَ إىل أَْوِليَآئِهِْم لُِي{ : سائر الشياطني فكفرة؛ لقوله تعاىل 

  ] . ١٢١: األنعام [ } لَُمْشرِكُونَ 
[ } أَفَتَتَِّخذُوَنُه َوذُرِّيََّتُه أَْوِلَيآَء ِمن ُدونِي َوُهْم لَكُْم َعُدوٌّ { : ومن خواص الشياطني أهنم أعداء للبشر ، قال تعاىل 

  ] . ١١٢: األنعام [ } َنا ِلكُلِّ نِبِيٍّ َعُدّواً َشَياِطَني اإلنس واجلن َوكَذَِلَك َجَعلْ{ : وقال ]  ٥٠: الكهف 
  ] . ١٢: األعراف [ } َخلَقَْتنِي ِمن نَّارٍ { :  -حكاية عن إبليس -وهم خملوقون من النار؛ لقوله تعاىل 

  ] . ١٤: اجلن [ } ا القاسطون وَأَنَّا ِمنَّا املسلمون َوِمنَّ{ : وأما اجلن فمنهم كافر ، ومنهم مؤمن ، قال تعاىل 
إِنَّ َمثَلَ عيسى ِعنَد اهللا كَمَثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمن ُتَرابٍ ِثمَّ قَالَ لَُه كُن { : وأما اإلنس فوالدهم األول آدم؛ لقوله تعاىل 

  ] . ١: النساء [ } زَْوَجَها  الذي َخلَقَكُْم مِّن نَّفْسٍ وَاِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها{ : وقوله ]  ٥٩: آل عمران [ } فََيكُونُ 
واتفق العقالُء على أن البشر أفضل من اجلنِّ والشياطني ، واختلفوا هل البشر أفضل أم الَْملَك؟ كما قدمناه يف 



البقرة ، واستدل القائلون بأن البشر أفضل هبذه اآلية؛ ألن االصطفاء يدل على مزيد الكرامة ، وُعلُوِّ الدرجة ، 
أنه اصطفى آدم وأوالَده من األنبياء على كل العاملني ، وجب أن يكونوا أفضل من املالئكة؛  -ىل تعا -فكما بّين 

  .ألهنم من العاملني 
إن محلنا هذه اآلية على تفضيل املذكورين فيها على كل العاملني أدى إىل التناقض؛ ألن اجلمع الكثري إذا : فإن قيل 

عاملني ، يلزم كون كل واحد منهم أفضل من اآلخر وذلك حمالٌ ، ولو ُوصفُوا بأن كل واحد منهم أفضل من كل ال
وَأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َعلَى {  -يف صفة بين إسرائيل  -محلناه على كونه أفضل املعىن ، دفعاً للتناقض وأيضاً قال تعاىل 

املراد به عاملو زمان كل : قلنا وال يلزم كوهنم أفضل من حممَّد صلى اهللا عليه وسلم بل ]  ٤٧: البقرة [ } العاملني 
  .واحد منهم ، فكذا هنا 
عليه فيندرج فيه » العامل « اْصطَفَى آدم على العاملني ، يتناول كل َمْن َيِصحُّ إطالق لفظ : فاجلواب أن ظاهر قوله 

أن يتركه يف سائر لدليل قام عليه فال جيوز  -يف بعض الصور  -امللك ، غاية ما يف الباب أنه ُترَِك العملُ بعمومه 
  .الصور من غري دليل 

  فصل
جعلهم صفوةَ خلقه متثيالً مبا ُيَشاَهد من الشيء الذي : أي : االختيار فمعىن اْصطَفاُهم  -يف اللغة  -االصطفاء 

  .صفَّاهم َصفَْوةً ، وِصفَْوةً ، وُصفَْوةً : ُيصَفَّى من الكدورة ، ويقال 
  ] . ١٤٤: األعراف [ } نِّي اصطفيتك َعلَى الناس إِ{ :  -ملوسى -ونظري هذه اآلية قوله 

  :ويف اآلية قوالن ]  ٤٧: ص [ } َوإِنَُّهْم ِعنَدَنا لَِمَن املصطفني األخيار { : وقال يف إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
  .كما تقدم  -على حذف مضاف  -املعىن أ ، اهللا اصطفى دين آدَم ودين نوح : أحدمها 

صفَّاهم من الصفاِت الذميمة ، وزينهم بالصفات احلميدة ، وهذا أوىل لعدم : اهم؛ أي أن اهللا اصطف: الثاين 
  ] . ١٢٤: األنعام [ } اهللا أَْعلَُم حَْيثُ َيْجَعلُ رِسَالََتُه { : االحتياج إىل اإلضمار ، وملوافقة قوله 

  فصل
  :اختار اهللا آدم خبمسة أشياٍء : قيل 
  .رة بقدرته أنه خلقه بيده يف أحسن صو: أوهلا 

  .أنه علَّمه األمساء كلَّها : الثاين 
  .أنه أمر املالئكة أن يسجدوا له : الثالث 
  .أنه أسكنه اجلنة : الرابع 

  .أنه جعله أبا البشر : اخلامس 
  :واختار نوحاً خبمسة أشياٍء 

  .اقني ؛ ألن الناس كلَّهم غرقوا ، وصار ذريته هم الب-بعد آدم -أنه جعله أبا البشر : أوهلا 
  .» طوىب ملن طال عمره وحسن عمله « : أنه أطال عمره ، ويقال : الثاين 

  .أنه استجاب دعاءه على الكافرين واملؤمنني : الثالث 
  .أنه محله على السفينة : الرابع 

  .أنه كان أول من نسخ الشرائع ، وكان قبل ذلك مل ُيَحرَّم تزويج اخلاالت والعمات : اخلامس 
  :يم خبمسة أشياٍء واختار إبراه



  .أنه خرج منها جراً إىل ربه لَيْهِديه : أوهلا 
  .أنه اختذه خليالً : الثاين 

  .أنه أجناه من النار : الثالث 
  .أنه جعله للناس إماماً : الرابع 

  .أنه ابتاله بالكلمات فوفقه حىت أمتهن : اخلامس 
رمها على العاملني؛ حيث أنزل على قومهما املن وأما آل عمران فإن كان عمران أبا موسى وهارون فإهنم اختا

والسلْوى ، وذلك مل يكن ألحد من األنبياء يف العامل وإن كان عمران أبا مرمي فإنه اصطفى مرمي بوالدة عيسى من 
  .غري أب ، ولك مل يكن ألحد من العاملني واهللا أعلم 

  فصل
وأن يكونوا خمالفني لغريهم يف القَُوى اجلسمانية ، والقوى ال بد : قال  -املنهاج لألنبياء  -ذكر احلليمي يف كتابه 

الروحانية ، أما القوى اجلسمانية ، فهي إما ُمْدرِكة ، وإمَّا حمرِّكة؛ أما املدركة فهي إما احلواس الظاهرة ، وإما 
  :احلواس الباطنة ، أما احلواس الظاهرة فهي مخسة 

زويت يل األرض ، « : وسلم خمصوصاً بكمال هذه الصفة ، لقوله  القوة الباصرة ، فكان صلى اهللا عليه: أحدها 
ونظري هذه القوة ما » أقيموا صفوفكم وتراصوا؛ فإين أراكم من وراء ظهري « : وقوله » فأريت مشارقها ومغارهبا 

: األنعام [ } ض وَكَذَِلَك نري إِبَْراِهيَم َملَكُوَت السماوات واألر{ : قال تعاىل  -عليه السالم  -حصل إلبراهيم 
  .تعاىل قَوَّى بصره حىت شاهد مجيع امللكوت من األعلى واألسفل  -وذكر يف تفسريها أنه ]  ٧٥

وهذا غري ُمْستبَعد؛ ألن الُبصراء يتفاوتون ، فُيْرَوى أن زرقاء اليمامِة كانت ُتْبِصر الشيء من مسرية : قال احلليمي 
  .يب صلى اهللا عليه وسلم أقَْوى من بصرها ثالثة أيام ، فال يبعد أن يكون َبَصرُ الن

أطت السماء وحق هلا أن « : أقوى الناسِ يف هذه القوة؛ لقوله  -عليه السالم  -القوة السامعة ، فكان : وثانيها 
  .» تئط؛ ما فيها موضع قدم إال وفيه ملك ساجد هللا تعاىل 

  .نم ، فلم تبلغ مقرها إىل اآلن ومسع أطيط السماء ومسع دوياً فذكر أنه هوّي صخرة قذفت يف جه
وال سبيل للفالسفة إىل استبعاد هذا؛ فإهنم زعموا أن فيثاغورث راضَ نفسه حىت مسع حفيف الفلك : قال احلليمي 

  }ياأيها النمل ادخلوا َمَساكَِنكُْم { : يف قصة النملة حيث قالت  -عليه السالم  -ونظري هذه القوة لسليمان . 

أمسع سليمان كالَم النملة ، وأوقفه على معناه وحصل ذلك حملمد صلى اهللا عليه  -تعاىل  - فاهللا]  ١٨: النمل [ 
  .وسلم حني تكلم مع الذئب والبعري والضَّبِّ 

يوسف [ } إِنِّي َألجُِد رِيَح يُوُسَف لَْوالَ أَن ُتفَنُِّدوِن { : حني قال  -تقوية قوة الشَّمِّ ، كما يف حق يعقوب : وثالثها 
  .فأحّس هبا من مسرية ثالثة أيامٍ ]  ٩٤: 

إن هذا الذراع خيربين بأنه مسموم « : تقوية قوة الذوقِ ، كما يف حق نبيَِّنا صلى اهللا عليه وسلم حني قال : ورابعها 
 «.  

حيث ُجِعلَْت له الناُر بَْرداً وسالماً وكيف  -عليه السالم  -تقوية قوة اللمس ، كما يف حق اخلليل : خامسها 
  .يستبعد هذا وُيَشاَهد مثلُه يف السَّمَْنَدل ، والنعامة 

قوة : ، ومنها ]  ٦: األعلى [ } َسُنقْرِئَُك فَالَ تنسى { : قوة احلفظ ، قال تعاىل : وأما احلواس الباطنة فمنها 
واستنبط من  علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألف باب من العلم ،:  -رضي اهللا عنه  -قال عليٌّ : الذكاء 



  فإذا كان حال الويل هكذا فكيف حال النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟. كلّ باب ألف باب 
 -أما القوى احملرِّكة ، فمثل عروج الرسول إىل املعراج ، وعروج عيسى حيا إىل السماء ، وَرفْع إدريس وإلياس 

ٌم مَِّن الكتاب أََناْ آِتيَك بِِه قَْبلَ أَن يَْرَتدَّ إِلَْيَك طَْرفُكَ قَالَ الذي ِعنَدُه ِعلْ{ : قال تعاىل  -على ما وردت به األخبار 
  ] . ٤٠: النمل [ } 

إِنَّ اهللا { : وأما القوة الروحانية العقلية ، فال بد أن تكون يف غاية الكمال ، وهناية الصفاء ، إذا عرفت هذا فقوله 
امللك أفضل : على قول من يقول  -إمَّا من سكان العامل السفلي معناه أن اهللا اصطفى آدم ، } اصطفى آَدَم َوُنوحاً 

مث وضع  -البشر أفضل املخلوقات : على قول من يقول  -أو من سكان العامل العلوّي والسفلّي  -من البشر 
 كمال القوة الروحانية يف شعبة معينة ، من أوالد آدم ، وهم شيث وأوالده ، إىل إدريس ، مث إىل نوح ، مث إىل

إمساعيل وإسحاق فجعل إمساعيل مبدأ لظهور الروح القدسية لنبينا حممد : إبراهيم ، مث حصل من إبراهيم شعبتان 
صلى اهللا عليه وسلم وجعل إسحاق مبدأ لشعبتني يعقوب وعيصو ، فوضع النبوة يف نسل يعقوب ووضع امللك يف 

وسلم فلما ظهر حممد ُنِقل نور النبوة ، ونور امللك  نسل عيصو ، واستمرَّ ذلك غلى زمان نبينا حممد صلى اهللا عليه
  .أعين الدين وامللك ال تباعد بينهما إىل قيام الساعة  -إليه ، وبقيا 

  فصل
 ٤٦: غافر [ } أدخلوا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ العذاب { : املؤمنون ، لقوله تعاىل : املراُد بآل إبراهيم : من الناس من قال 

إمساعيل ، وإسحاق ، ويعقوب ، واألسباط ، وأن حممداً صلى اهللا عليه وسلم : اد هبم األوالد والصحيح أن املر] 
  .من آل إبراهيم 

} َوَبِقيَّةٌ مِّمَّا َتَرَك آلُ موسى َوآلُ هَاُرونَ { : املراد بآل إبراهيم وآل عمران إبراهيم وعمران نفسهما؛ لقوله : وقيل 
  .» لَقَد أعُطَي ِمْزَماراً ِمْن َمزِاِمريِ آله َداُود « هللا عليه وسلم صلى ا: ، وقوله ]  ٢٤٨: البقرة [ 

  ]الطويل : [ وقال الشاعر 
  َعِليٌّ وَعبَّاٌس َوآلُ أبِي َبكْرِ... َوالَ َتْنَس َميْتاً َبْعَد مَْيٍت أَجنَُّه  -١٤١٢

  ]الوافر : [ وقال اآلخر 
  ا َيلْقَى السَّليُم ِمَن الِعَداِدكََم... ُيالَِقي ِمْن َتذَكر آل لَْيلَى  -١٤١٣

  .ألن أمه ابنة عمران  -عليه السالم  -املراد من آل عمران عيسى : وقيل 
  .والد موسى ، وهارون ، وأتباعهما من األنبياء : وأما عمران فقيل 

ولد سليمان املراد عمران بن ماثان ، أبو مرمي ، وقيل امسه عمران بن أشهم بن أمون ، من : وقال احلسن ووهب 
وبني العمرانني ألف : قالوا  -عليهم الصالة والسالم  -وكانوا من نسل يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 

  .ومثامنائة سنة واحتج من قال بأنه والد مرمي بذكر قصة مرمي عقيبه 
  :يف َنصْبها وجهان } ذُرِّيَّةَ { : قوله 

  :ثالثة أوجه  -على هذا  -ا ، ويف املُْبَدل منه أهنا منصوبة على البدل مما قبله: أحدمها 
على اآلباء وعلى » الذُّرِّيَّة « وما ُعِطَف عليه وهذا إنََّما يتأتَّى على قول من ُيطِْلق » آَدَم « أهنا بدل من : أحدها 

  .األبناء وإليه ذََهب مجاعةٌ 
وجاز ذلك؛ ألنه من ذرأ اخللق ، . ناء ذرية لآلباء اآلية توجب أن تكون اآلباء ذرية لألبناء واألب« : قال اجلرجاين 

  .» فاألب ذُرِئ منه الولد ، والولد ذرئ من األب 



]  ٤٠: يس [ } َحَملَْنا ذُرِّيَّتَُهْم { : الذرية يقال للواحد واجلمع واألصل والنسل ، لقوله تعاىل « : قال الراغُب 
مبا عطف » آدم « بَدالً من » ذُرِّيَّةٌ « ذين القولني َصحَّ َجْعل فعلى ه. » الذرارّي : آباءهم ، ويقال للنساء : أي 

  .عليه 
، وهذا ظاهر إن أراد آَدَم وحده دون » ؛ ألنه ليس بذريته « آدم » وال جيوز أن يكون بدالً من « : قال أبو البقاء 

  .از إطالق الذُّرِّيَّة على اآلباء وَمْن ذُِكَر معه فيكون املانع عنده عدم جو» آدم « َمْن ُعِطف عليه ، وإن أراد 
  .وَمْن عطف عليه ، وإليه حنا أبو البقاء » ُنوح « أهنا بدل من  -من وجهي البدل  -الثاين 

  .يريد أن األولني ذرية واحدة . وإليه حنا الزخمشريُّ  -أعين آل إبراهيَم وآل عمرانَ  -أهنا بدل من اآللني : الثالث 
اصطفاهم حال كوهنم بعضهم من : النصب على احلال ، تقديره  -» ذُرِّيَّةً « نصب من وجهي  -الوجه الثاين 

  .وقد تقدم القول يف اشتقاق هذه اللفظة . بعض ، فالعامل فيها اصطفى 
  .» ذُرِّيَّةً « هذه اجلملة يف موضع نصب ، نعتاً لِ } َبْعُضَها ِمن َبْعضٍ { : قوله 
  فصل
  .بعضها من َولَد بعض : أي } بَْعُضَها ِمن َبْعضٍ { : قيل 

  .يف الضاللة } َبْعُضَها ِمن َبْعضٍ { : وقال احلسن وقتادة 
  .يف االجتباء واالصطفاء والنبوة : وقيل 
  .بعضها من بعض يف التناُصر : وقيل 
ضُُهْم مِّن املنافقون واملنافقات َبْع{ يف التوحيد ، واإلخالص ، والطاعة كقوله : أي  -بعضها على دين بعض : وقيل 
  .بسبب اشتراكهم يف النفاق : ، أي ]  ٦٧: التوبة [ } َبْعضٍ 
واهللا مسيع ألقوال العباد ، عليم بضمائرهم ، وأفعاهلم ، يصطفي من يعلم : قال القفَّال } واهللا َسِميٌع َعِليٌم { : قوله 

  ] . ١٢٤: األنعام [ } رِسَالََتُه اهللا أَْعلَُم حَْيثُ َيْجَعلُ { : استقامته قوالً وفعالً ، ونظريه قوله 
حنن من ولد إبراهيم ، وآل عمران ، فنحن أبناء اهللا ، والنصارى كانوا يقولون : إن اليهود كانوا يقولون : وقيل 

املسيح ابن اهللا ، وكان بعضهم عاملاً بأن هذا الكالَم باطل ، إال أنه بقي مصراً عليه ، لُيطَيِّب قلوَب العوامِّ ، فكأنه 
بأغراضكم الفاسدِة من هذه األقوالل ، » عليم « هلذه األقوالِ الباطلِة منكم ، } َسمِيٌع { واهللا : يقول  -تعاىل  -

فيجازيكم عليها ، فكان أول اآلية بياناً لشرف األنبياِء والرسل وهتديداً هلؤالء الكاذبني الذين يزعمون أهنم 
  .مستقرون على أدياهنم 

فَلَمَّا ) ٣٥(ُت ِعْمَرانَ َربِّ إِنِّي َنذَْرتُ لََك َما ِفي َبطْنِي ُمَحرًَّرا فََتقَبَّلْ مِنِّي إِنََّك أَْنَت السَِّميُع الَْعِليُم إِذْ قَالَِت اْمرَأَ
َوإِنِّي َسمَّْيتَُها َمرَْيَم َوإِنِّي أُِعيذَُها َوَضَعْتَها قَالَْت َربِّ إِنِّي َوضَْعُتَها أُْنثَى َواللَُّه أَْعلَُم بَِما َوَضَعْت َولَْيَس الذَّكَُر كَالْأُْنثَى 

فََتقَبَّلََها َربَُّها بِقَُبولٍ َحَسنٍ وَأَْنَبتََها َنبَاًتا َحَسًنا َوكَفَّلََها َزكَرِيَّا كُلََّما َدَخلَ ) ٣٦(بَِك وَذُرِّيَّتََها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ 
 َد ِعْنَدَها رِْزقًا قَالَ َيا مَْرَيُم أَنَّى لَِك َهذَا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه إِنَّ اللََّه يَْرُزُق َمْن َيَشاُءَعلَْيَها َزكَرِيَّا الِْمْحرَاَب َوَج

  ) ٣٧(بَِغْيرِ ِحَسابٍ 

  :أوجه » إذْ « يف الناصب لِ 
قول امرأة عمران كيت وكيت اذكر هلم وقت : مقدَّراً ، فيكون مفعوالً به ال ظرفاً ، أي » اذكر « أنه : أحدها 

  .وإليه ذهب ابو احلسن وأبو العباس 



: األوَّل والتقدير » اْصطَفَى « مقدَّراً مدلوالً عليه ب » اْصطَفَى « : أن الناصب له معىن االصطفاء ، أي : الثاين 
]  ٣٣: عمران  آل[ } َوآلَ ِعْمَرانَ { : وعلى هذا يكون قوله . إذ قالت امرأة عمران  -واصطفى آل عمران 

من باب عطف اجلمل ال من باب عطف املفردات؛ إذ لو ُجِعل من عطف املفردات لزم أن يكون وقُت اصطفاِء آدَم 
وقول امرأِة عمران كيت وكيت ، وليس كذلك؛ لتغاير الزماَنْين ، فلذلك اضطررنا إىل تقدير عامل غري هذا 

  .ه امللفوِظ به ، وإىل هذا ذََهَب الزَّجَّاُج وغري
مسيع عليم لقول : وبه صرح ابن جرير الطربي ، وإليه حنا الزخمشري؛ فإنه قال » مسيع « أنه منصوب ب : الثالث 

  .منصوب به » إذْ « امرأة عمران ونِيَّتها ، و 
فإن » مسيع « : إّما أن يكون خرباً بعد خرب ، أو وصفاً لقوله } َعِليمٌ { : وال َيِصحُّ ذَِلَك؛ ألن قوله : قال أبو حّيان 

َسِميعٌ { كان خرباً فال جيوز الفصل به بني العامل واملعمول؛ ألنه أجنيبٌّ عنهما ، وإن كان َوْصفاً فال جيوز أن َيعَْمل 
أن  -إذ ذاك  -يف الظرف؛ ألنه قَْد ُوِصَف ، واسم الفاعل وما جرى جمراه إذا ُوِصَف قَْبلَ معموله ال جيوز له } 

  .ال يتقيد بذلك الوقت } َسمِيٌع َعِليٌم { الكوفيني يف ذلك؛ ألن اتصافه تعاىل ب  يعمل ، على خالف لبعض
وهذا القدر غُري مانع؛ ألنه يُتََّسع يف الظرف وعديله ما ال ُيتََّسع يف غريه ، ولذلك تقدم على « : قال شهاُب الدين 

  .» املصدرية « أن » املوصولة وما يف خرب « أل » ما يف خرب 
مسيعاً عليماً ال يتقيد بذلك الوقت ، فإن َسْمَعه لذلك الكالم مقيَّد بوجود ذلك الكالم ،  -تعاىل  -ه وأما كون
  .بأهنا تذكر مقيَّد بذكرها لذلك ، والتغيُّر يف السمع والعلم ، إمنا هو يف النسبِ والتعلُّقات  -تعاىل  -وعلمه 
قالت امرأة عمرانَ ، وهذا غلط من النحويني ، : ْيَدةَ ، والتقدير زائدةً ، وهو قول أيب ُعَب» إذْ « أن تكون : الرابع 

من غري ضرورٍة ال جيوز ، وكان  -قال الّزجّاج مل يصنع أبو عبيدة يف هذا شيئاً؛ ألن إلغاء حرٍف من كتاب اهللا تعاىل 
  .أبو عبيدة ُيَضعَّفُ يف النحو 

  .» إذْ قالت امرأة عمران ، ومثله يف كتاب اهللا كثري  أمل تر« : التقدير : قال األخفش واملَُبرِّد : اخلامس 
  فصل

 -عليه السالم  -وجدة عيسى  -باحلاء املهملة والنون  -امرأة عمران هي َحنَّة بنت فاقوذا أم مرمي ، وهي حنة 
  .وليس باسم عريب 

 -البدرّي ، ويقال فيه أبو حبة  ويف العرب أبو حنة -اسم امرأة : « حنة » وال يُْعَرف يف العربية « : قال القرطيبُّ 
  .وهو أصح ، وامسه عامر ، ودير حنة بالشام ، ودير آخر أيضاً يقال له كذلك  -بالباء املوحَّدة 
  :قال أبو نواس 

  َمْن َيْصُح َعْنِك فَإنِّي لَْستُ بِالصَّاِحي... َيا ديَر َحنَّةَ ِمْن ذَاِت األكَيَْراحِ  -١٤١٤
املذكور يف حديث سبيعة األسلمية ، وال  -بو حبة األنصارّي وأبو السنابل بن بْعكك ويف العرب كثري ، منهم أ

باجليم  -« َجنَّة » إال بنت حيىي بن أكثم ، وهي أم حممد بن نصر ، وال يُْعَرف  -باخلاء املعجمة  -« َخنَّة » يعرف 
  . »إالَّ أبو جنة وهو خال ذي الرمة الشاعر ، نقل هذا كله ابُن ماكوال  -

وعمران بن ماثان ، وليس بعمران أيب موسى ، وبينهما ألف ومثامنائة سنة ، وكان بنو ماثان رؤوس بين إسرائيل 
  .وأحبارهم وملوكهم 

عمران بن أشهم ، وكان زكريا قد تزوَّج إيشاع بنت فاقوذ ، وهي أخت حنة أم مرمي ، فكان حيىي بن : وقيل 
  .، ويف كيفية هذا النذر روايات زكريا ومرمي عليهما السالم ولدي خالة 



اللهم إن لك علي نذراً إن رزقتين ولداً ن : إهنا كانت عاقراً ال تلد ، وتغبط النساء باألوالد ، فقالت : قال عكرمةُ 
  .أتصدََّق به على بيتك املقدَّس ، فيكونَ من َسَدَنِتِه 

د ، فلما شاخت جلست يوماً يف ظل شجرة فرأت إن أم مرمي ما كان حيصل هلا ول: قال حممد بن إسحاق : الثانية 
فلما  -ظائراً ُيطِْعم فِراًخاً له فتحركت نفسها للولد ، فدعت رَبَّها أن يََهَب هلا وَلَداً ، فحملت مرمي وهلك عمران 

  .خادماً للمسجد : أي  -عرفت جعلته هللا حمرراً 
عليه السالم  -ولواله ملا فعلت ، كما رأى إبراهيم  -تعاىل  -إمنا فعلت ذلك بإهلام من اهللا : قال احلسن البصري 

وإن مل يكن عن وحي ، وكما أهلم اهللا أمَّ موسى بقَذْفه يف اليم  -ذبَح ابنه يف املنام فعلم أن ذلك أمر اهللا تعاىل  -
ن كان ما ما صنعِت؟ أرأيت إ: وحيِك : ومل تعلم ما هو ، قال هلا زوجها  -وليس بوحي ، فلما حررت ما يف بطنها 

فَلَمَّا َوَضَعْتَها قَالَتْ { يف بطنك أنثَى ال يصح لذلك؟ فوقعوا مجيعاً يف َهمٍّ من ذلك ، فهلك عمران وحنة حامل مبرمي 
  .} َربِّ إِنِّي َوَضْعتَُهآ أنثى 

  :يف َنصبه أوجه » ُمحَرَّراً « : قوله 
  .» نذرت « لعامل فيها فا -} َما ِفي َبطْنِي { وهو  -أهنا حال من املوصول : أحدها 
وهو قريب من األول ، فالعامل االستقرار الذي » ما « أنه حال من الضمري املرفوع باجلار؛ لوقوعه صلة : الثاين 

  .تضمنه اجلار واجملرور 
لى أن ينتصب على املصدر؛ ألن املصدَر يأيت على زَِنِة اسم املفعول من الفعل الزَّائد على ثالثة أحرف ، وع: الثالث 

ما « نذرُت لك ما يف بطين َنذَْر حترير ، وجيوز أن يكون : هذا ، فيجوز أن يكون يف الكالم حذُف مضاف ، تقديره 
حرَّرُت لك ما يف بطين حتريراً ، ومن جميء املصدر بزنة املفعول مما : } َنذَْرُت لََك { انتصب على املعىن؛ ألن معىن » 

  :زاد على الثالثي قوله 

يف قراءة  -]  ١٨: احلج [ } َوَمن ُيهِنِ اهللا فََما لَُه ِمن مُّكْرِمٍ { : وقوله ]  ١٩: سبأ [ } َناُهْم كُلَّ ُمَمزَّقٍ َوَمزَّقْ{ 
  .كلَّ متزيق ، فما له من إكرام : أي  -من فتح الراء 

  ]الوافر : [ ومثله قول 
  هِنَّ َوالَ اْجِتالَبَافَالَ ِعيا بِ... ألَْم َتعْلَْم ُمسَرَِّحَي الْقََواِفي  -١٤١٥

  .أي تسرحيي القوايف 
وجعل ابُن عطية ، يف  -غالماً ُمحَرَّراً ، قاله مكيُّ بن أيب طالب : أن يكون نعتاً ملفعولٍ حمذوٍف ، تقديره : الرابع 

  .هذا القول نظراً 
فلم يتعد إىل } ي َبطْنِي َما ِف{ : وهو قوله  -قد أخذ مفعوله « نذر » وجه النظر فيه أن « : قال شهاب الدين 

  .» مفعول آخَر ، وهو نظر صحيح 
كما  -وعلى القول بأهنا حال جيوز أن تكون حاالً مقارنة إن أريد بالتحرير معىن الِعْتق ومقدرة معىن خدمة الكنيسة 

بالتاء » امرأة « وقد كتبوا  -دون التاء  -باهلاء » امرأة « جاء يف التفسري ، ووقف أبو عمرو والكسائي على 
وامرأة نوح ، وامرأة لوط ، وامرأة فرعون ، وأهل  -موضعني » امرأة العزيز « وقياسها اهلاء هاهنا ويف يوسف 

  .محزت : املدينة يقفون بالتاء؛ إتباعاً لرسم املصحف ، وهي لغة للعرب يقولون يف محزة 
  :وأنشدوا 
  ْعِدَما َوبْعِدَما َوَبْعِدَمْتِمْن َب... َواُهللا َنجَّاكَ بِكَفَّْي َمْسلََمْت  -١٤١٦



  فصل
  .والنذر ما يوجبه اإلنسان على نفسه وهذا النوع من النَّذْر كان يف بين إسرائيل ، ومل يوَجد يف شرعنا 

ال خالف أن امرأة عمران ال يتطرق إىل َحْمِلها نذٌر؛ لكوهنا ُحرَّةٌ ، فلو كانت امرأته أََمة فال « : قال ابن العريب 
وكيفما تصرفت حاله فإنه إن كان الناذُر عبداً فلم يتقرر وله يف ذلك ، . املرء ال يصح له نذر يف ولده خالف أن 

واهللا أعلم  -وإن كان ُحرا ، فال يصح أن يكون ، مملوكاً له ، وكذلك املرأة مثله ، فأي وجه للنذر فيه؟ وإمنا معناه 
واالستنصارِ ، فطلبت هذه املرأة أنساً به ، وُسكوناً إليه ، فلمَّا َمنَّ  أن املرء إمنا يريُد ولَده لألنس به والتسلّي ، -

موقوٌف ، وهذا َنذْر  -تعاىل  -عليها به نذَرْت أن حظها من األنس متروك فيه ، وهو على خدمة اهللا  -تعاىل  -اهللا 
  .األحرار من األبرار ، وأرادت به ُمَحرَّراً من جهيت رق الدنيا وأشغاهلا 

اليت لغري العاقلِ؛ ألن ما يف بطنها ُمْبَهٌم أمُره ، واملُبَْهم أمره جيوز أن ُيعَبَّر عنه « ما » أتى ب } َما ِفي َبطْنِي { : قوله 
  .« ما » ب 

ما هذا؟ ولو عرفته إنساناً وجهلت كونه : ومثاله أن تقول إذا رأيتَ شبحاً من بعيد ال تدري إنسان هو أم غريه 
خمصوصة بغري العاقل ، « ما » ما هو أيضاً؟ واآلية من هذا القبيل ، هذا عند َمْن يرى أن : ت ذكراً أو أنثى ، قل

  .وأما من يرى وقوعها على العقالء ، فال يتأوَّل شيئاً 

  .اليت لغري العُقَالء » ما « إنه ملا كان ما يف البطن ال متييز له وال عقل عرب عنه ب : وقيل 
: وحرَّْرت الكتاب ، أي  -إذا أخلصته من الرق  -حرَّرت العبدَ : ا خالصاً ، يقال الذي ُيجَْعل حُر: احملرر 

  .إذا كان خالصاً لنفسه ، وليس ألحد عليه تعلُّق : أصلحته وخلصته من وجوه الغلط ، ورجل ُحّر 
  .عبادة ، قاله الشعيبُّ ُمْخلصاً لل: ، أي » ُمَحرَّراً « اخلالص من الرمل واحلمأة والعيوب ، فمعىن : والطني احلر 

  .خادماً للبيعة : وقيل 
  .عتيقاً من أمر الدنيا لطاعة اهللا : وقيل 
  .خادماً ملن يدرس الكتاب ، وُيَعلِّم يف البيع : وقيل 

  .واملعىن أهنا نذرت أن جتعلَ الولَد َوقْفاً على طاعة اهللا تعاىل 
رهم جعلَهم أوالدَهم على الصفة اليت ذكرنا؛ وذلك؛ ألنه مل يكن لبين إسرائيل غنيمة وال شيء ، فكان حتري: قيل 

 -بالنذر  -كان األمر يف دينهم أن الولد إذا َصاَر حبيث ميكن استخدامه كان جيب عليه خدمة األبوين ، فكانوا 
  .يتركون ذلك النوَع من االنتفاع ، وجيعلوهنم حمرَّرين خلدمة املسجد وطاعة اهللا تعاىل 

حىت يبلغَ احللم ، مث ُيَخيَّر بني املُقام والذهاب فإن أيب املقام ،  -يقوم خبدمتها  -جيعل يف الكنيسة  كان احملرر: وقيل 
وأراد أن يذهب ذهب ، وإن اختار املقام فليس له بعَد ذلك خيار ، ومل يكن نّيب إال ومن نسله حمرَّر يف بيت املقدس 

.  
ما اجلارية فكانت ال تصلح لذلك؛ ِلَما ُيِصيبها من احليض ، واألذى ، وهذا التحرير مل يكن جائزاً إال يف الغلمان ، أ

: وحنَّةُ نذرت مطلقاً ، إما ألهنا بنت األمر على التقدير ، أو ألهنا جعلت ذلك النذر وسيلةً إىل طلب الذكر ومعىن 
قَبَّلْ ِمنِّي إِنَّكَ أَنتَ السميع فََت{ :  -حاكياً عنها -نذرت لك أي لعبادتك ، وتقدم الكالم على النذر ، مث قال تعاىل 

وأصله من املقابلة؛ ألنه يقاَبل باجلزاِء ، وهذا « : أخذ الشيء على الرضا ، قال الواحديُّ : ، والتقبُّل } العليم 
لتضرعي ودعائي : أي } السميع { واإلخالَص يف عبادته ومعىن  -تعاىل  -كالم َمن مل يرد بفعله إال رضا اهللا 

  .مبا يف ضمريي ونيَّيت } العليم  {وندائي 



؛ ألن الذي يف بطنها أنْثَى -من حيث املعىن -« ما » يعود على « وضعتها » الضمري يف } فَلَمَّا َوَضَعْتَها { : قوله 
  .فعاد الضمري على معناها دون لفظها  -يف علم اهللا  -

  .نفس ، قاله الزخمشريُّ إمنا أنث؛ َحْمالً على مضّي النسمة أو الْجِبلَّة أو ال: وقيل 
  .} َما ِفي َبطْنِي ُمحَرَّراً { يف قوله « ما » محالً على املوجودة ، ورفعاً للفظ : وقال ابُن عطية 

  :فيه وجهان } أنثى { : قوله 
« أنثى » أهنا منصوبة على احلال ، وهي حال مؤكَِّدة؛ ألن التأنيث مفهوم من تأنيث الضمري ، فجاءت : أحدمها 
  .ة مؤكد

وهو كذلك كقولك « َوَضعُْتَها » حاالً من الضمري يف « أنثى » كيف جاز انتصاب : فإن قلت « : قال الزخمشريُّ 
  وضعت األنثى أنثى؟: 

األصل وضعته أنثى ، وإمنا أنث لتأنيث احلال؛ ألن احلالَ وذا احلال لشيء واحد ، كما أنث االسم يف من : قلت 
  ] . ١٧٦: النساء [ } فَإِن كَانََتا اثنتني { : ظريه قوله تعاىل كانت أمك؛ لتأنيث اخلرب ، ون

  .» إين َوَضْعُت النسمةَ أنثى : وأما على تأويل النسمة واجلبلة فهو ظاهٌر ، كأنه قيل 
تكون مبيِّنة ال مؤكِّدة؛ وذلك ألن النسمة واجلبلة تصدق على الذكر وعلى  -يعين أن احلال على اجلواب الثاين 

وآل قوله : ، فلما حصل االشتراُك جاءت احلال مبيِّنةً هلا ، إال أن أبا حّيان ناقشة يف اجلواب األول ، فقال األنثى 
تكون حاالً مؤكِّدة ، وال خيرجه تأنيثه لتأنيث احلال عن أن يكون حاالً » أنثى « إىل أن  -يعين الزخمشري  -

{ فليس ذلك نظري  -» ما « يث عاد الضمري على معىن ح -من كانت أّمك : مؤكِّدة ، وأما تشبيهه ذلك بقوله 
اية امرأة كانت أمك ، أي كانت هي أي أمُّك ، : إذ املعىن » ما « ؛ ألن ذلك َحْملٌ على معىن } َوَضْعتَُهآ أنثى 

يث اخلرب ولو فرضنا أنه من تأنيث االسم لتأن» ما « فالتأنيث ليس لتأنيث اخلربِ ، وإمنا هو من باب احلملِ على معىن 
؛ ألن اخلرب ختصََّص باإلضافة غلى الضمري فاستفيد من اخلرب ما ال ُيستفاد من االسم } َوضَْعُتَهآ أنثى { مل يكن نظري 

. فيعين أنه ثَنَّى االسَم؛ لتثنية اخلرب . } َنَتا اثنتني فَإِن كَا{ : فإنه جملرَّد التأكيد ، وأما تنظريه بقوله » أنْثَى « ، خبالف 
َوضَْعُتَهآ أنثى { يف  -والكالم يأيت عليه يف مكانه إن شاء اهللا تعاىل فإهنا من املشكالت ، فاألحسن أن ُيجعل الضمري 

  .عائداً على النسمة أو النفس ، فتكون احلال مبيِّنة مؤكِّدة  -} 
ُحمل فيه على معىن من ، وهذا أنث لتأنيث اخلرب » ليس نظريها؛ ألن من كانت أمك «  :قوله : قال شهاب الدين 

» كما محل هناك على معىن « ما » ليس كما قال ، بل هو نظريه ، وذلك أنه يف اآلية الكرمية ُحمل على معىن « 
دليل تأنيث اخلرب ، فتأنيث التأنيث ، ب: « من » أي ألن املراَد ب « لتأنيث اخلرب » : ، وقول الزخمشري « من 

َما { : يف قوله « ما » املؤنث كذلك تأنيث احلال وهو أنثى ، بّين لنا أن املراد ب « من » اخلرب َبيََّن لنا أن املراد ب 
فقد استفيد من اخلرب ما ال يستفاد من » : أنه شيٌء مؤنث ، وهذا واضح ال حيتاج إىل فكر ، وأما قوله } ِفي َبطْنِي 
ليس بظاهر أيضاً؛ وذلك ألن الزخمشري إمنا أراد بكونه « ، فإنه جملرد التوكيد } َوَضْعتَُهآ أنثى { خبالف  االسم

نظريه من حيث إن التأكيد يف كلّ من املثالني مفهوم قبل جميء احلال يف اآلية وقَْبل جميء اخلرب يف النظري املأما كونه 
التنظري ، وال خيرجه عن كونه يشبهه من هذه اجلهة ، وقد حتصل يفارقه يف شيء آخر لعارض ، فال يضر ذلك يف 

  :لك يف هذه احلالة وجهان 
  .« ما » عائد على معىن } َوَضَعْتَها { إن الضمري يف : أهنا مؤكِّدة إن قلنا : أحدمها 



صدق كل من هذه األلفاظِ إن الضمري عائد على اجلبلة والنسمة أو النفس أو اِجلبلَّة ل: أهنا مبيِّنة إن قلنا : الثاين 
  .الثالثِة على الذكر واألنثى 

  .قاله أبو البقاء  -بدل كل من كل } َوَضَعْتَها { يف » ها « أهنا بدل من : » أنثى « الوجه الثاين من وجهي 
ه لفظاً ورتبة ، ويكون يف هذا البدلِ بيان ما املراد هبذا الضمريِ ، وهذا من املواضع اليت يُفَسَّر فيها الضمُري مبا بعَد

فالكل  -على أحد األوجِه  -]  ٣: األنبياء [ } وَأََسرُّواْ النجوى الذين ظَلَُموا { : فإن كان الضمري مرفوعاً حنو 
جييزون فيه البدلَ ، وإن كان غري مرفوعٍ حنو ضربته زيداً ومررت به زيٍد فاختِلَف فيه ، والصحيح جوازه كقول 

  ]الطويل : [ الشاعر 
  َعلَى ُجوِدِه لََضنَّ بِالَْماِء َحاِتمِ... َعلَى َحالٍَة لَْو أنَّ ِفي الْقَْومِ َحاِتماً  -١٤١٧

  .» ُجوِدِه « جبر حامت األخري بدالً من اهلاء يف 
  فصل

لى ظَنِّها أنه تقدم منها النذر يف حترير ما يف بطنها ، وكان الغالُب ع} َربِّ إِنِّي َوَضْعتَُهآ أنثى { : والفائدةُ يف قوهلا 
أنه ذَكَر ، فلم تشترط ذلك يف كالمِها ، وكانت عادُتهم حتريَر الذكر ، ألنه هو الذي ُيفَرَّغ خلدمة املسجد دون 

خائفة أن نذرها مل يقع املوقع الذي يُعَتد به ، ومعتذرةً من إطالقها } َربِّ إِنِّي َوضَْعُتَهآ أنثى { : األنثى ، فقالت 
  ] .أن حيتاج إىل إعالمها [ ذلك على سبيل االعتذار ، ال على سبيل اإلعالم؛ تعاىل اهللا عن  النذر املتقدم ، فذكرت

وهو من كالم أمِّ َمْرَيمَ  -بتاء املتكلم » َوَضْعتُ « قرأ ابن عامر وأبو بكر } واهللا أَْعلَُم بَِما َوضََعْت { : قوله 
  .ىل؛ حيث أتت مبولود ال يصلح ملا نذرته من سدانة بيت املقدس خاطبت بذلك نفَسها؛ َتَسلِّياً هلا واعتذاراً ِهللا تعا

فيه ِسرا وحكمةً ، ولعل هذه األنثى خري  -تعاىل  -تعين ولعل اهللا « :  -وقد ذكر هذه القراءة -قال الزخمشريُّ 
  .» من الذكر؛ َتسِلَيةً لنفسها 

فأزالت الشبهةَ بقوهلا هذا وبينت أهنا إمنا قالْت ذلك  -عاىل ت -قالت ذلك؛ خوفاً أن ُيظَنَّ هبا أهنا ُتْخبِر اهللا : وقيل 
التفات من اخلطاب إىل الغيبة؛ إذ لو َجَرْت على } واهللا أَْعلَُم بَِما َوضََعْت { : ويف قوهلا  -لالعتذارِ ال لإلعالم 

  .وأنت أعلم : لقالت » َربِّ « : مقتَضى قوهلا 
على إسناد الفعل لضمري أم مرمي ، وهو من كالم الباري تعاىل ،  -نيث الساكنِة بتاء التأ» َوَضَعتْ « : وقرأ الباقون 

وفيه تنبيه على ِعظَم قَْدر هذا املولود ، وأنَّ له شأناً مل تعرفيه ، ومل تعريف إال كونه أنثى ال غري ، دون ما يئول إليه 
  .من أمور ِعظَامٍ ، وآيات واضحٍة 

} واهللا أَْعلَُم بَِما َوضََعْت { :  -تعاىل  -ذلك على وجه التحسُّر والتحزُّن قال اهللا ولتكلُّمها ب« : قال الزخمشريُّ 
واهللا أعلم بالشيء الذي وضعت ، وما علق به من : تعظيماً ملوضوعها ، وجتهيالً هلا بقدر ما ُوِهَب هلا منه ، ومعناه 
  .» ك ال تعلم منه شيئاً فلذلك حتسرت عظائم األمور ، وأن جيعله وولده آيةً للعاملني ، وهي جاهلة بذل

ولو كان من كالمِ مرمي لكان التركيب « : قال } واهللا أَْعلَمُ { : وقد رجح بعضهم القراءة الثانية على األوىل بقوله 
  .وقد تقدم جواُبه بأنه التفات . » وأنت أعلم : 

أنك ال تعلمني : بذلك ، مبعىن  -تعاىل  -ها اهللا خاطب -بكسر التاء  -» واهللا أعلم بَِما َوَضَعِت « وقرأ ابن عباس 
  .قدَر هذه املولودة ، وال قدر ما علم اهللا فيها من عظائمِ األمورِ 

حيتمل أن تكون معترضةً ، وأن يكون هلا حمل ، وذلك حبسب  -؛ هذه اجلملة } َولَْيَس الذكر كاألنثى { : قوله 
حيتمل أن تكون للعهِد ، » الذكَر « واأللف والالم يف  -يت تفصيله كما يأ -» َوَضَعْت « القراءات املذكورة يف 



  .ليس الذكر الذي طلَبْت كاألنثى اليت َوِهَبْت هلا : واملعىن 
  ؟} َولَْيَس الذكر كاألنثى { : فما معىن قوهلا : فإن قلَت « : قال الزخمشريُّ 

ليس الذكر : من التعظيم للموضوع ، والرفع منه ، ومعناه } ْت واهللا أَْعلَُم بَِما َوضََع{ : هو بيان ملا يف قوله : قلت 
الذي طلبت كاألنثى اليت ُوهَِبْت هلا ، واأللف والالم فيهما حيتمل أن تكون للعهد وأن تكون للجنس ، على أن 

جانب ، أن الذكر ليس كاألنثى يف الفضل واملزية؛ إذ هو صاحل خلدمة املتعبدات والتحرير وملخالطة األ: املراد 
  .خبالف األنثى؛ ِلما يعتريها من احليض ، وعوارض النسوان 

يقتضي أن يدخل النفي على ما استقر ، وحصل عنَدها ، وانتفت عنه صفاُت  -على هذا  -وكان سياُق الكالم 
م ملا وليس األنثى كالذكر ، وإمنا عدل عن ذلك؛ ألهنا بدأت باأله: الكمال للغرض املقصود منه ، فكان التركيُب 

كانت تريده ، وهو املَُتلَجِلج يف صدرها ، واحلائل يف نفسها ، فلم َيْجرِ لساُنها يف ابتداء النطق إال به ، فصار 
وليس جنُس الذكرِ مثل جنس األنثى ، ملا بينهما من التفاوِت فيما ذكر ، ولوال هذه املعاين اليت استنبطها : التقديُر 

مل يكن جملرد اإلخبار باجلملة الليسية معًنى؛ إذ كلُّ أحٍد يعلَمُ أن الذكر لَْيسَ  -اىل تع -العلماء ، وفهموها عن اهللا 
  .كاألنثى 

على قراءة َمْن َضمَّ التاء يف قوله } إِنِّي َوضَْعُتَهآ { هذه اجلملة معطوفة على قوله } َوإِنِّي َسمَّيُْتَها َمرَْيَم { : وقوله 
واهللا أعلم مبا : إين وضعُتها ، وقالت : قالت : صب بالقول ، والتقدير وضعت فتكون هي وما قبلها يف حمل ن

  .إنِّي َسمَّْيُتَها مَْرَيم : وليس الذكر كاألنثى ، وقالت : َوَضْعُت ، وقالت 

كون قد وي} إِنِّي َوضَْعُتَهآ { أيضاً معطوفاً على } وَإِنِّي َسمَّْيُتَها { وأما على قراءة من سكن التاء أو كسرها فتكون 
قاله ]  ٧٦: الواقعة [ } َوإِنَّهُ لَقََسمٌ لَّْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم { : فصل بني املتعاطفَْين جبمليت اعتراض ، كقوله تعاىل 

  .الزخمشريُّ 
} َولَْيسَ الذكر كاألنثى { : وال يتعني ما ذكر من أهنما مجلتان معترضتان؛ ألنه حيتمل أن يكون « : قال أبو حّيان 

» َوَضْعُت « كما كان من كالمها يف قراءة من قرأ  -ويكون املعترض مجلة واحدة » مها يف هذه القراءة من كال
بل ينبغي أن يكون هذا املتعيِّن؛ لثبوت كونه من كالمها يف هذه القراءة ، وألن يف اعتراضِ مجلتني  -بضم التاء 

  .خالفاً ملذهب أيب علي الفارسي من أنه ال يعترض مجلتان 
وَإِنَّهُ { : بني املعطوف واملعطوِف عليه ، بقوله  -على زعمه  -أيضاً تشبيهه هاتني اجلملتني اللتني اعترض هبما و

ليس تشبيهاً مطابقاً لآلية؛ ألنه مل يعترض مجلتان بني طالب ومطلوب ، ]  ٧٦: الواقعة [ } لَقََسمٌ لَّْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم 
{ الذي هو  -وبني جوابه  -]  ٧٥: الواقعة [ } فَالَ أُقِْسُم بَِمَواِقعِ النجوم {  الذي هو -بل اعترض بني القسم 

لكنه جاء  -} َوإِنَُّه لَقََسمٌ لَّْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم { : وهي قوله  -جبملة واحدة  -]  ٧٧: الواقعة [ } إِنَُّه لَقُْرآنٌ كَرِميٌ 
اعتراٌض هبا بني } لَّْو َتْعلَُمونَ { : وهي قوله  -عتراض جبملة بني بعض أجزائها ، وبعض ا -يف مجلة االعتراض 
فهذا اعتراٌض ، فليس فصالً جبمليت اعتراض  -» َعظِيٌم « الذي هو  -وبني نعته  -» لَقََسٌم « املنعوِت الذي هو 

  .} واهللا أَْعلَُم بَِما َوَضَعْت َولَْيَس الذكر كاألنثى { : كقوله 
ممنوع ، بل » ليس فصالً جبمليت اعتراض « : ملشاحَّة مبثل هذه األشياء ليست طائلة ، وقوله وا: قال شهاُب الدين 

مسى » ف « فصل جبملتني : هو فَْصلٌ جبمليت اعتراض ، وكونه جاء اعتراضاً يف اعتراض ال يضر وال يقَدح يف قوله 
بزيٍد ، : مسيت زيداً ، و األصل : ، تقول يتعدى الثنني ، أحدمها بنفسه ، وإىل اآلخر حبرف اجلر ، وجيوز حذفه « 

  ]املتقارب : [ ومجع الشاعُر بني األصل والفرع يف قوله 



  َوكَانَ أُبوَك ُيَسمَّى الَْجَعل... َوُسنِّْيَت كَعباً بَِشرِّ الِْعظَامِ  -١٤١٨
  .وقد تقدم الكالَم يف مرَمي واشتقاقها ومعناها  -أي يسمى باجلَُعل 

  فصل
م يدل على أن عمران كان قد مات قبل َوْضعِ َحنَّة َمْرَمي ، فلذلك تولَّت األم تسميتها؛ ألن العادة ظاهر هذا الكال

أن التسمية يتوالّها اآلباء ، وأرادت هبذه التسمية أن تطلب من اهللا أن يعصمها من آفاِت الدين والدنيا؛ ألن مرمي 
وقوهلا . } وِإِنِّي أُِعيذَُها بَِك َوذُرِّيَّتََها ِمَن الشيطان الرجيم  {: بعد ذلك : العابدة ، ويؤكد ذلك قوله  -يف لغتهم  -
َجَعلت هذا اللفظَ امساً هلا وهذا يدل على أن االسم واملسمى والتسمية أمور ثالثة متغايرة ، } َسمَّْيتَُها َمْرَيمَ { : 

  .وعلى أن تسمية الولد يكون يوم الوضع 
فعالً مضارعاً؛ داللة على طلبها « إنَّ » خبرب  -هنا  -وأتى } َوإِنِّي َسمَّيُْتَها { عطف على  }وِإِنِّي أُعِيذَُها { : قوله 

حيث أتى باخلربين ماضَيْين؛ } َسمَّْيُتَها { و } َوَضعُْتها { : استمرار االستعاذة دون انقطاعها ، خبالف قوله 
  .النقطاعهما ، وقدم املَُعاذَ به على املعطوف؛ اهتماماً به 

وفتح نافع ياَء املتكلم قبل هذه اهلمزة املضمومة ، وكذلك ياء وقع بعدها مهزة مضمومة إال يف موضعني فإن الكُلَّ 
والباقي ]  ٩٦: الكهف [ } آتوين أُفْرِغ { و ]  ٤٠: البقرة [ } بعهدي أُوف { :  -اتفقوا على سكوهنا فيهما

  .عشرة مواضع ، هذا الذي يف هذه السورة أحدها 
  لفص

ملا فاهتا ما كانت تريد من أن يكون رجالً خادماً للمسجد ، تضرعت إىل اهللا تعاىل أن حيفظها من الشيطان ، وأن 
  .جيعلها من الصاحلات القانتات 

{ . َمي مر} وِإِنِّي أُِعيذَُها بَِك {  -بلغتهم  -يعين خادم الرب } وَإِنِّي َسمَّْيُتَها َمرَْيَم { : معىن قوله « : قال القرطيب 
  .» وهذا يدل على أن الذرية قد تقع على الولد خاّصة . عيسى } َوذُرِّيََّتَها 

فاعل به } َربَُّها { و  -بتشديد العنيِ » َتفَعَّل « فعالً ماضياً على } فََتقَبَّلََها { اجلمهور على } فََتقَبَّلََها رَبَُّها { : قوله 
  :، وتفعل حيتمل وجهني 

قبل مرمي  -مبعىن َرِضيها مكان الذَّكر املنذورِ ، ومل يقبل أنثى منذورة  -أي فقبلها  -مبعىن اجملرَّد  أن يكون: أحدمها 
ُمَجرَّداً ، حنو تعجب وَعجب من كذا ، وتََبرَّأ وَبرِئَ » فََعل « يأيت مبعىن » َتفَعَّل «  -كذا ورد يف التفسري ، و  -

  .منه 
  .أخذته أول مرة : استقبلت الشيَء أي : فاستقبلها ربُّها ، يقال : عل ، أي استف: مبعىن » تفعل « أن : والثاين 
  .أن اهللاَ توالَّها من أول أمرها وحني والدهتا : واملعىن 

  ]الوافر : [ ومنه قول الشاعر 
  وَلَْيَس بِأنْ َتَتبََّعُه اتَِّباعا... َوَخْيُر األْمرِ َما اْسَتقَْبلَْت ِمْنُه  -١٤١٩
تعظم ، واستعظم ، وتكرب ، واستكرب ، : كثري ، حنو » استفعل « مبعىن » َتفَعَّل « و . خذ األمر بقوابله :  ومنه املثل

  .وتعجَّل واستعجل 
إن ما كان من باب التفعُّل ، فإنه يدل على شدة اعتناء ذلك الفاعل بإظهار ذلك الفعل ، « : قال بعُض العلماء 

إهنما ُيفيد أن اِجلدَّ يف غظهار الصَْبرِ واجلَلَِد ، فكذا هنا التقبل يفيد املبالغة يف إظهار كالتصبُّر والتجلُّد ، وحنومها ، ف
  .» القبولِ 



  فتقبلها ربُّها بَتقَبُّلٍ َحَسنٍ ، حىت تكُملَ املبالغةُ؟: فِلَم لَْم َيقُلْ : فإن قيل 
َع تكلُِّف خالف الطبعِ ، فذكر التقبلَ ، ليفيد اجلد ُيِفيُد نو -وإن أفاد ما ذكرنا  -أنَّ لفظَ التَّقَبُّل : فاجلواُب 

وإن  -واملبالغة ، مث ذكر القبولَ ، ليفيد أن ذلك ليس على خالف الطبعِ ، بل على وفق الطبعِ ، وهذه الوجوه 
جه على حصول العنايِة العظيمِة يف تربيتها ، وهو و -تدل من حيثُ االستعارةُ  -كانت ممتنعةً يف حق اِهللا تعاىل 

  .مناسٌب 
  :فيها وجهاِن  -» بِقَُبولٍ « : يف قوله  -والباء 

على املصدر الذي جاء على حذف الزوائد؛ إذْ لو » قبوالً « قبوالً ، وعلى هذا فينتصب : أهنا زائدة ، أي : أحدمها 
  .َتقَبُّالً ، حنو َتكَبََّر َتكَبُّراً : لقيل » َتقَبُّل « جاء على 

فَُعول « مخسة مصادر جاءت على : قال سيبويه  -بفتح الفاء  -» فَُعول « ر اليت جاءت على من املصاد: َوقَُبول 
: الضَّّم ، يقال  -إذا كان مصدراً  -قَُبول ، وطَُهور ، وَوقُود ، وَوُضوء ، وولُوع ، إال أن األكثر يف الوقود » 

من قَُبول وهو القياس ، كالدخولِ واخلروجِ ، وحكاها ابُن  قَبلُت الشيَء قَُبوالً ، وأجاز الفرَّاُء والزَّجَّاجُ ضم القاِف
يعين مل ُيقَل  -ال غري  -مساعاً ، وعلى وجهه قُُبول  -بفتح القاِف وضمها  -قبلت قَُبوالً : األعرايب عن األعراب 

  ]السريع : [ هنا إال بالضم ، وأنشدوا 
  الّشرِّ وَالَْوْجُه َعلَْيِه الْقُُبولْب... قَْد ُيْحَمدث الَْمْرُء َوإنْ لَْم ُيَبلْ  -١٤٢٠

  .كذا حكاه بعضهم  -بضم القاف 
هذا ليس منصوباً هبذا الِْفْعلِ حىت يكونَ مصدراً على غري املصدر ، بل هو منصوب » قَُبوالً « إن : قال الزَّجَّاُج 

رضيها ، وفيه : وقَبِلَها قبوالً َحسَناً ، أي فتقبلها بتقبُّلٍ َحَسنٍ ، : والتقدير : قال  -جمرداً : أي  -بفعل موافقٍ له ، 
  .ُبَعٌد 

امساً ملا يقبل به الشيُء ،  -هنا  -أن الياء ليست بزائدة ، بل هي على حاهلا ، ويكون املرادُ بالقبول : والوجه الثاين 
  .واملعىن بذلك اختصاصه هلا بإقامتها مقام الذكرِ يف النذر . حنو اللدود ، ملا ُيلَدُّ به 

  صلف
  :يف تفسري ذلك القبولِ الَْحَسنِ وجوٌه 

  .من الشيطان  -عليه السالم  -استجاب دعاَء أمِّ مرَمي ، وعصمها ، وعصم ولَدَها عيسى  -تعاىل  -أنه : أحدها 
 -ُيولَُد  ِحْيَن -َما ِمْن َمْولُوٍد إالَّ والشَّْيطَانُ َيَمسه « : روى أبو هريرةَ أن رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

وِإِنِّي أُعِيذَُها بِكَ {  -إنْ ِشئُْتمْ  -اقَرأُوا : ، مث قال أبو هريرة » فََيْستَهِلُّ صَارِخاً ِمْن َمسِّ الشَّْيطَاِن إالَّ َمرَْيَم َوابنها 
: ليلِ؛ وإمنا قلنا إنه خرب واحد على خالف الدَّ: ، طعن القاضي يف هذا اخلرب ، وقال } َوذُرِّيََّتَها ِمَن الشيطان الرجيم 

  :إنه على خالف الدليل لوجوٍه 
  .أن الشيطان إمنا يدعو إىل الشَّرِّ َمْن َيعْرف اخلري والشر ، والطفل املولود ليس كذلك : األول 
  .من إهالك الصاحلني ، وإفساد أحوَاهلم  -أن الشيطان لو متكَّن من هذا النخس لفعل أكثر من ذلك : الثاين 

  دون سائر األنبياء؟ -عليهما السالم  -مرمي وعيسى  -هبذا االستثناء  -َخصَّ  ِلَم: الثالث 
  .أن ذلك املس لو ُوجَِد بَِقَي أثَرُه ، ولو بقي أثره لدام الصُّرَاُخ والُبكاُء ، فلمَّا مل يكن كذلك علمنا بُطْالَنُه : الرابع 

لفَّْتها يف ِخْرقٍَة ومحلتها إىل املسجد  -حني ولدت مرَمي  -ةَ ما ُروَِي أن َحنَّ:  -يف معىن القبول احلسن -الوجه الثاين 
خذوا هذه النذيرةَ ، : وقالت  -وهم يف بيت املقدس كاحلجبة يف الكعبة  -ووضعتها عند األحبار أبناء هارون 



ال ، حىت نقترع  :أنا أحق هبا؛ عندي خالتها ، فقالوا : فتنافسوا فيها؛ ألهنا كانت بنت إمامهم ، فقال هلم زكريَّا 
  .إىل هنرٍ جارٍ  -وكانوا سبعةً وعشرين  -عليها ، فانطلقوا 

فألقوا فيه أقالمهم اليت كانوا يكتبون الوحي هبا ، على أن كل من يرتفع قلمه ،  -هو هنر األرُدن : قال السُّدِّيُّ 
ريا فوق املاِء ، وترسب أقالمهم ، فهو الراجُح ، مث ألقوا أقالَمهم ثالثَ مراٍت ، ويف كل مرة كان يرتفع قلم زك

  .فأخذها زكريَّا 
  .جرى قلم زكريا ُمصِْعداً إىل أعلى الَْماِء ، وجرت أقالمهم جبري املاء : قاله حممد بن إسحاق ومجاعة ، وقيل 

فَسَهَمُهم  ثبت قلم زكريا وقام فوق املاء كأنه يف طني ، وجرت أقالُمهم ، فذهب هبا املاء ،: وقال السُّدِّيُّ ومجاعة 
  .فأخذها  -وكان رأس األحبار ونبيهم  -زكريا 

ومل تلتقم ثدياً  -كما تكلم املسيحُ  -إن مرمي تكلمت يف صباها : َرَوى القفّالُ عن احلسنِ أنه قال : الوجه الثالث 
  .قط ، وإن رزقها كان يأتيها من الَْجنَِّة 

ال جيوز إال يف حق الغالم ، وحىت يصري عاقالً قادراً على خدمة أن عادَتهم يف شريعتهم أن التحريرَ : الوجه الرابع 
  .املسجد ، وهنا قبل اهللا تلك الْجَارَِيةَ على صغرَها ، وعدم قدرهتا على خدمة املسجد 

  .التكفُّل يف التربية ، والقيام بشأهنا : معىن التَّقَبُّل : وقيل 
  .من ليل وهنار  معىن التقبل أنه ما عاذ هبا قط ساعة: وقال احلسُن 

بل هو منصوب ُمبْضَمرٍ : مصدر على غري املصدر؛ إذ القايس إنبات ، وقيل : نبات } َوأَنَبَتَها َنَباتاً َحَسناً { : وقوله 
  .فتنبت نباتاً حسناً ، قاله ابُن األنبارّي : موافق له أيضاً ، تقديره 

  .كانت تنبت يف اليوم كما ينبت املولود يف العام : وقيل 
  .تنبت يف الصالح والِعفَِّة والطاعِة : وقيل 

  .َسوَّى َخلْقَها من غري زيادٍة وال ُنقَْصاٍن : أي } وَأَنَبتََها َنبَاتاً َحَسناً { : وقال القرطيب 
، فإنه قرأه  إال أبا بكر -بالقصر  -» َزكَرِيَّا «  -بتشديد الَْعْينِ  -} َوكَفَّلََها { قرأ الكوفيون } َوكَفَّلََها { : قوله 

  .باملد كالباقني ، ولكنه ينصبه ، والباقون يرفعونه 
 -وكَفِّلْها  -بكسر الباء وسكون التاء  -» وأْنَبَتَها « منصوباً ، » َربََّها « بسكون الالم » فََتقَبَّلََها « وقرأ جماهٌد 
  .فعال ماضياً  -َمَها كأكَْر -» وأكْفَلََها « : والتخفيف وقرأ أيب ] وسكون الالم [ بكسر الفاء 

  . -بكسر الفاء والتَّْخِفيفِ  -» َوكَِفلََها « وقرأ عبد اهللا املزين 
 -فأما قراءة الكوفيني فإهنم َعدَُّوا الفعل بالتضعيف إىل مفعولني ، ثانيهما زكريا ، فمن قصره ، كاألَخَوْين وحفص 

ر فيه الفتحة وهكذا أقرأ به ، وأما قراءة بقية السبعة كان عنده ُمقَدَّر النصب ، ومن َمدَّ كأيب بكر عن عاصم أظه
  .وفاعله زكريا  -وهو ضمري مرمي  -خمفف عندهم ، متعد لواحد » كَِفلَ « ف 

ضمن القيام هبا ، وال خمالفة بني القراءتني؛ ألن اهللا ملا كفَّلَها إياه كَِفلَها ، وهو يف قراءهتم ممدود ، : قال أبو عبيدة 
  .ة مرفوع بالفاعلي

فإنه عدَّاه باهلمزة كما عدَّاه غُريه بالتضعيف حنو خرَّْجته وأْخَرجته ، وكرَّمته وأكرمته وهذه » أكْفَلَها « : وأما قراءة 
هو زكريا : ضمري َمرَْيَم والثاين : قراءة الكوفيني يف املعىن واإلْعرَابِ؛ فإن الفاعل هو اهللا تعاىل ، واملفعول األول هو 

.  



وهي الفاشية ،  -كقََتل يقُْتل  -كَفَلَ َيكْفُل : يقال » كَفَل « فإهنا لغة يف  -بكسر الفاءِ  -» َوكِفلها « أما قراءة 
  .فاعالً » زكريا « وعليها هذه الْقَِراءةُ ، وإعراهبا كإعراب قراءة اجلماعة يف كون  -كَعِلَم َيْعلَُم  -وكَِفلَ َيكْفَلُ 

بأن يفعل هلا ما سألته ربََّها منصوب  -تعاىل  -على لفظ الدعاء من أم مرمي هللا » َها كَفِّلْ« وأما قراءة جماهٍد فإهنا 
فََتقَبَّلَْها َيا رَبََّها ، وأنبِْتَها وكَفِّلَْها َيا رَبََّها ، وزكريا يف هذه القراءة مفعول ثان أيضاً كقراءة : على النداء ، أي 

حيث ورد يف القرآن ، وباقي السبعة بالَْمدِّ و املدُّ  -القصر ب -» زكريا « وقرأ حفص واألخواِن . الكوفيني 
ُمنِع من : وهو اسم أعجمي فكان من حقه أن يقولوا فيه . والقَْصُر يف هذا االسم لغتان فاشيتان عن أهل احلجاز 

إما املمدودة :  وإنَّما قالوا منع من الصرف لوجود ألِف التَّأنِيِث فيه -كنظاشره  -الصرف للعلمية ، والُعْجَمة 
فلو : قالوا  -معرفةً ونكرة  -كََحْمَراَء ، وإما املقصورة كُحبْلَى ، وكأن الذي اضطرهم إىل ذلك أهنم رأْوه ممنوعاً 

كان منعه للعلمية والُعجَمِة النصرف نكرة لزوال أحد سبيب املنع ، لكن العرب منعته نكرةً ، فعلمنا أن املانع غري 
وإال فهذا اسم  -َيْعُنون للشبه بألف التأنيث  -يصلح مانعاً من َصْرفِه إال ألف التأنيث  -نا ه -ذلك ، وليس معناه 

  .أعجمي ال ُيْعرَف له اشتقاٌق ، حىت ُيدََّعى فيه أنَّ األلف فيه للتأنيث 
ِة ، لكنهم غلطوه على أن أبا حامت قد ذهب إىل َصْرفه نكرةً ، وكأنه حلظ املانَع فيه ما تقدَم من العلميَّة والُعْجَم

ال خيلو من أن تكون اهلمزة فيه للتأنيث ، أو لإلحلاق أو « : وخطئوه يف ذلك ، وأشبع الفارسيُّ القولَ فيه فقال 
منقلبة ، وال جيوز أن تكون منقلبةٌ؛ ألن االنقالب ال خيلو من أن يكون من حرٍف أصلي ، أو من حرف اإلحلاق؛ 

مُلَْحقاً به ، وإذا ثََبَت ذلَك ثبت أهنا للتأنيث وكذلك القول يف األلف  ألنه ليس يف األصول شيء يكون هذا
  .» املقصورة 

صحيح ، لو كان فيما ُيْعَرُف له اشتقاق ويدخله تصريف ،  -الذي قاله أبو علي  -وهذا « : قال ِشهَاُب الدِّينِ 
  .» َوَردَ يف لسان العرب كيف يكون حكمه  ولكنهم ُيجرون األمساء األعجمّية ُمْجَرى العربية مبعىن أنَّ هذا لَْو

  :لغتاِن أْخَرَياِن  -َبْعَد ذلك  -وفيه 
وهو يف هذه اللغة منصرف ، ووجََّه أبو علي ذلك فقال  -بياء مشددة يف آخره فقط دون ألف  -زكرّي : إحدامها 

وما بعدها ، وأحلق بياء النََّسب ، ويدل  - ممدوداً ومقصوراً -القول فيه أنَُّه ُحِذَف منه الياءان اللتان كانتا فيه « : 
على ذلك صرُف االسم ، ولو كانت اياءان مها اللتان كانتا فيه لوجب أن ال ينصرَف؛ للعجمة والتعريف ، وهذه 

  .» لَُغةُ أهل جند وَمْن واالهم 

  .حكاه األخفُش  -بوزن َعْمرو  -زَكْر : الثانية 
كَفَل َيكْفُل ، وكَِفلَ َيكْفَلُ ، كعلم :  ُيستعار للضَّمِّ واألخذ ، يقال منه مث -يف األصل  -الضمان : والكفالة أي 

هو الذي ينفق على إنسان ويهتم بإصالح حاله ، ويف : كفالةً وكَفْالً ، فهو كاِفل وكفيل ، والكافل  -يعلم 
  ] . ٢٣: ص [  }أَكِْفلْنِيَها { : وقال تعاىل » أنا وكافل اليتيم كهاتني يف اجلنة « : احلديث 

كان ذلك حال طفولتها ، وبه جاءت : إياها ، فقال األكثرون  -عليه الصالة والسالم  -واختلفوا يف كَفَالةِ زكريا 
  .الروايات 

  :بل إمنا كفلها بعد أن طمثت ، واحتجوا بوجهني : وقال بعضهم 
وهذا يوهم أن تكل الكفالة بعد ذلك } َوكَفَّلََها َزكَرِيَّا { : مث قال } وَأَنبََتَها َنبَاتاً َحَسناً { : قوله تعاىل : أحدمها 

  .النباِت احلسنِ 
َوكَفَّلََها َزكَرِيَّا كُلََّما َدَخلَ َعلَْيَها َزكَرِيَّا احملراب َوَجَد ِعنَدَها رِْزقاً قَالَ يامرمي أىن لَِك { : قال  -تعاىل  -أنه : الثاين 



  .وهذا يدل على أهنا كانت قد فارقت الرضاع يف وقت تلك الكفالة  }هذا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد اهللا 
وعن الثاين بأن . وأجيبوا عن األول بأن الواو ال توجب الترتيب ، فلعل اإلنباتَ احلسَن وكفالة زكريا َحَصال معاً 

  .دخول زكريا عليها ، وسؤالَه هلا هذا السؤالَ لعله وقع يف آخرِ زماِن الكفالِة 
  :فيه وجهان » احملراب « } لََّما َدَخلَ َعلَْيَها َزكَرِيَّا احملراب كُ{ : قوله 

خاصَّةً ، يعين أن » َدَخلَ « وهو مذهب سيبويه أنه منصوب على الظرف ، وشذ عن سائر أخواته بعد : أحدمها 
ليت احملراَب ص: وال تقول  -حنو صليت يف احملراب » يف « كل ظرف مكان خمتص ال يصل إليه الفعل إال بواسطة 

وإال . اخل . . . إال مع دخل خاصة ، حنو دخلت السوق والبيت  -السوقَ : وال تقول  -ونِْمُت يف السوقِ  -
  .ألفاظاً أخر مذكورة يف كتب النحو 

دخلت البيت ، : على املفعول به ال على الظرف فقولك » َدَخلَ « والثاين مذهب األخفش وهو َنصب ما بعد 
لو ُسلِّطَ » َدَخلَ « وهو قول مرجوح؛ بدليل أن  -لبيت ، يف نصب كل منهما على املفعول به هدمت ا: كقولك 

 -دخلت األمر : وال تقول  -دخلتُ يف األمر : تقول » يف « على غري الظَّْرِف املختص وجب وصوله بواسطة 
  .فدل ذلك على عدم َتَعدِّيه للمفعول به بنفسه 

  .سَيُِّد اجملالس ومقدَّمها وأشرفها ، وكذلك هو من املسجد  هو: قال ابو عبيدة : واجلواب 
  .هو القصر؛ لُعلُوِّه وَشَرِفِه : وقال أبو عمرو بن العالء 

  .هو الُغْرفَة : وقال األصمعيُّ 
  ]الطويل : [ وأنشد المرئِ القيس 

  حَارِيبِ أقَْيالِكَغِْزالَِن َرْملٍ ِفي َم... َوَماذَا َعلَْيِه أنّ ذَكَْرَت أو أنَِسا  -١٤٢١
  ]السريع : [ لُعَمَر بن أيب ربيعة  -وأنشد غريه . يف غرف أقيال : قالوا معناه 
  لَْم أْدنُ َحتَّى أْرتَِقي ُسلَّما... َربَّةُ ِمحَْرابٍ إذَا ما جِئُْتَها  -١٤٢٢

  .هو احملراب من املسجد املعهود ، وهو األليق باآلية : وقيل 
احملراب من حيث هو ، وأما يف هذه اآلية فال يظهر بينهم خالف يف أنه : ا يَْعُنونَ به وقد ذكرناه عمن تقدم فإمن

: ص [ } إِذْ َتَسوَّرُواْ احملراب { : واستدل األصمعّي على أن احملراب هو الغرفة بقوله تعاىل . احملراب املتعارف عليه 
  . فوجه اإلمالة تقدم الكسرة ، ووجه التَّفِْخيم أنه األصل]  ٢١

« و » رِْزقاً « هذه مبعىن أصاب ولَِقَي وَصاَدَف ، فيتعدى لِواِحٍد وهو » وجد « } َوَجَد عِنَدَها رِْزقاً { : قوله 
  .الظاهر أنه ظرف للوجدان » عندها 

؛ ألنه يصلح أن يكون صفة له يف األصل ، وعلى هذا فيتعلق » رِْزقاً « وأجاز أبو البقاء أن يكون حاالً من 
ألهنا ظرفية ، وأبو البقاء مسَّاه جواهبا؛ ألهنا عنده الشرط كما » كُلََّما « هو الناصب لِ » وجد « ، ف مبحذوف 

  .سيأيت 
  :فيه وجهان } قَالَ يامرمي { : قوله 

  .» ؛ ألنه ليس مبعناه « َوَجَد » وال جيوز أن يكون بدالً من « : أنه مستأنف ، قال ابو البقاء : أحدمها 
{ : كما حذفت يف جواب الشرط يف قوله تعاىل « : معطوف بالفاء ، فحذف العاطف ، قال أبو البقاء  أنه: الثاين 

  ]البسيط : [ ، وكذلك قول الشاعر ]  ١٢١: األنعام [ } َوإِنْ أَطَْعُتُموُهْم إِنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ 
  .. . . .َمْن َيفَْعلِ الَْحسََناِت اُهللا َيْشكُُرَها  -١٤٢٣



  .تشبه الشرط يف اقتضائها اجلواب « كُلََّما » وضع يشبه جواَب الشرط ، ألن وهذا امل
أن جوابَ } َوإِنْ أَطَْعُتُموُهْم { : فيه نظر من حيث إنه ختيَّل أن قوله تعاىل  -الذي قاله  -وهذا : قال شهاب الدين 
إِنَّكُْم {  -لك ، بل جواب الشرط حمذوف ، و ُحِذفَْت منه الفاء ، وليس كذ} إِنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ { الشرط هو نفس 

جواب قسم مقدر قبل الشرط وقد تقدم حتقيق هذه املسألة ، وليس هذا مما ُحِذفَْت منه فاء اجلزاء ألبتة } لَُمْشرِكُونَ 
  ، وكيف َيدَِّعي ذلك ، وُيَشبِّهه بالبيت املذكور ، وهو ال جيوز إال يف ضرورة؟

كُلََّما » ويكون جواب « َدَخلَ » يف حمل نصب على احلال من فاعل « َوَجَد » : ن قوله مث الذي يظهر أن اجلملةَ م
  .كلما دخل عليها زكريا احملراب واجداً عنَدها الرزق : والتقدير « قَالَ » هو نفس « 

  .وهذا َبيِّن : قال 
  .« ما » تعظيماً ، أو ليدل به على نوع « رِْزقاً » ونكر 
من أين؟ كذا فسَّره أبو عبيدة : مبتدأ مؤخر ومعىن أىن هذا « َهذَا » خرب مقدم ، و « أىن » } هذا أىن لَِك { : قوله 

.  
  كيف َتَهيأ لِك هذا؟: وجيوز أن يكون سؤاالً عن الكيفية ، أي : قيل 

  ]املنسرح : [ قال الكميت 
  َوالَ رَِيُبِمْن حَْيثُ الَ َصبْوةٌ ... أنَّى َوِمْن أْيَن َهزَّكَ الطََّرُب  -١٤٢٥

« هذا » رافع ل « لك » و . « ذلك » أن ينتصب على الظرف باالستقرار الذي يف « أنَّى » وجوَّز أبو البقاء يف 
  .يعين بالفاعلية 

  .» البقرة « يف » أىن « وال حاجة إىل ذلك ، وتقدم الكالم على 
  فصل

ها سبعةَ أبوابٍ ، فإذا دخل عليها غُرفتها وجد إن زكريا كان إذا خرج من عندها غلق علي: قال الرَّبيع بن أنس 
فاكهة الصَّْيِف يف الشتاء ، وفاكهة الشتاء يف الصيف ، فيقول يا مرُمي ،  -فاكهة يف غري حينها : أي  -عندها رزقاً 
  أىن لك هذا؟

أّنى للسؤال  معناه من أي جهة لك هذا؛ ألن: معناه من أين لك هذا ، وأنكر بعضهم عليه وقال : قال ابو عبيدة 
  .عن اجلهة ، وأين للسؤال عن املكان 

  فصل
احتجوا على صحة القول بكرامات األولياء هبذه اآلية؛ فإنَّ حصول الرزق عندها إمَّا أن يكون خارقاً للعادة أو ال 

  :يكون ، فإن كان غَري خارقٍ للعادة ، فذلك باطلٌ من مخسة أْوُجٍه 
ون ذلك الرزُق عند مرمي دليالً على ُعلُوِّ شأنَِها ، وامتيازها عن سائر الناس بتلك أنه على هذا التقدير ال يك: األول 

  .اخلاصِّيَِّة ، وهو املعىن املراد من اآلية 
والقرآن دلَّ على أنه كان آيساص من الولد؛ بسبب ]  ٣٨: آل عمران [ } ُهَناِلَك َدَعا َزكَرِيَّا َربَُّه { قوله : الثاين 

ُهنَاِلكَ { ة زوجته ، فلما رأى َخْرَق العادة يف حق مرَمي طمع يف حصول الولد ، فيستقيم قوله شيخوخته وشيخوخ
ولو كان الذي شاهده يف حق مرمي غَري خارق مل تكن مشاهدةُ ذلك سبباص لطمعه يف اخنراق . } َدَعا َزكَرِيَّا َربَُّه 

  .العادة له حبصول الولد من املرأة الشيخة العاقر 
رزق وإنه رزق عديب : فإنه يدل على تعظيم حال ذلك الرزق كأنه قيل » رِْزقاً « : تنكري الرزق يف قوله  :الثالث 



  .فلوال أنه خارق للعادة مل يفد الغرض الالئق بسياق اآلية 
ه ظهر عليها اخلوارق ولوال أن]  ٩١: األنبياء [ } َوَجَعلَْناَها وابنهآ آَيةً لِّلَْعالَِمنيَ { : قال  -تعاىل  -أنه : الرابع 

  .وإال مل يصح ذلك 
كان جيد عندها فاكهةَ الصيف يف الشتاء ، وفاكهة  -عليه السالم  -تواُتر الروايات على أن زكريا : اخلامس 

الشتاء يف الصيف فثبت أن الذي ظهر يف حق مرمي عليها الصالة والسالم كان خارقاً للعادة ، وإذا ثبت ذلك 
معجزةً لبعض األنبياء أو ما كان كذلك ، واألول باطل؛ ألن النيبَّ املوجوَد يف ذلكَ الزماِن  إّما أنه كان: فنقول 
أنَّى » مرمي « ولو كان ذلك معجزةً له لكان عاملاً حباله ، ومل َيْشتبه أمُْره عليه ، ومل َيقُلْ ل  -عليه السالم  -زكريا 

ُمْشِعٌر بأنه ملا سأهلا ذكرت له أن ذلك من عند اهللا ، فهنالك طمع } يَّا َربَّهُ ُهنَاِلَك َدَعا َزكَرِ{ لَِك َهذَا؟ وأيضاً فقوله 
يف اخنراق العادِة يف حصول الولد من املرأة الشيخة العقيم العاقر وذلك يدل على أنه ما وقف على تلك األحوال 

فلم  -عليه السالم  -لزكريا  إال من إخبار مرمي ، وإذا كان كذلك ، وإذا ثبت أن تلك اخلوارق ما كانت معجزةً
َيْبَق إالَّ أهنا كانت ملرمي عليها السالم إما بسبب ابنها أو لعيسى عليه الصالة والسالم كرامة ملرمي ، وعلى التقديرين 

  .فاملقصود حاصل 

  :لوجهني  -عليه السالم  -مل ال جيوز أن يقال تلك اخلوارق كانت معجزات زكريا : قال أبو علي اجلبائي 
أن زكريا دعا هلا على اإلمجال أن يوصل اهللا إليها رزقها ، وأنه كان غافالً عما يأتيها من األرزاق من عند : ألول ا

أنَّى لِك هذا؟ فقالت هو من عند اهللا ، فعند ذلك يعلم أن اهللا : اهللا ، فإذا رأى شيئاً بعينه يف وقت معيَّن قال هلا 
  .أظهر بدعائه تلك املعجزةَ 

حيتمل أن يكون زكريا شاهد عند مرمي رزقاً معتاداً ، إال أنه كان يأتيها من السماء ، وكان زكريا يسأهلا عن : الثاين 
  .هو من عند اهللا ال من عند غريه : ذلك ، َحذَراً من أن يكون يأتيها من عند إنسان يبعثه إليها ، فقالت 

كان قد سبب هلا  -تعاىل  -بل معىن اآلية أن اهللا  وأيضاً ال نسلم أنه كان قد ظهر على مرمي شيء من اخلوارق ،
رزقاً على أيدي املؤمنني الذين كانوا يرغبون يف االنفاق على الزاهداِت العابداِت ، فكأن زكريا عليه الصالة 
  .ال والسالم ملّا رأى شيئاً من ذلك خاف أنه ُربَّما أتاها ذلك الرزق من جهةٍ ال ينبغي ، فكان يسأهلا عن كيفية احل

أنه لو كان معجزاً لزكريا لكان زكريا مأذوناً له من عند اهللا يف طلب ذلك ، ومىت : واجلواب عن األول والثاين 
بأنه حيصل ، وإذا علم ذلك امتنع أن يطلب منها كيفية احلال ،  -قطعاً  -كان مأذوناً له يف ذلك الطلب كان عاملاً 

  .فائدة } ا َربَّهُ ُهنَاِلَك َدَعا َزكَرِيَّ{ : ومل يكن لقول 
  .ال يبقى الختصاص مرمي مبثل هذه الواقعة وجه  -على هذا التقدير  -أنه : واجلواب عن الثالث 

أيضاً فإن كان يف قلبه احتمال أنه رمبا أتاها هذا الرزق من الوجه الذي ال يليق ، فبمجرد إخبارها كيف يعقل زوال 
  .تلك التهمة؟ فسقطت هذه األسئلة 

ملعتزلة على امتناع الكرامات بأهنا دالالت صدق األنبياء ، ودليل النَّبِيِّ ال يوجد مع غري النيب ، كما أن واحتج ا
  .ال يوجد يف َحقِّ غَْيرِ العاملِ  -ملا كان دليالً على العلم ال جرم  -الفعل املُْحكَم 

  :واجلواب من وجوه 
املدَِّعي ، فإن ادََّعى صاحبهُ النبوةَ ، فذلك الفعل اخلارق أن ظهور الفعل اخلارق للعادة دليل على صدق : األول 

  .للعادة يدل على كونه نبيا ، وإن ادََّعى الواليةَ ، فذلك يدل على كونه وليا 
  .» األنبياء مأمورون بإظهارها ، واألولياء مأمورون بإخفائها « : قال بعضهم : والثاين 



  .يقطع به ، والويل ال ميكنه القطع به أن النيب يدَّعي املعجزة و: والثالث 
  .أن املعجزة جيب انفكاكها عن املعارضة ، والكرامة ال جيب انفكاكها عن املعارضة : الرابع 
فيكون  -عليها السالم  -ُيْحَتَمل أن يكون من مجلة كالم مرمي } إنًّ اهللا يَْرُزُق َمن َيَشآُء بِغَْيرِ ِحَسابٍ { : قوله 

  .منصوباً 
  .ل أن يكون مستأنفاً ، من كالم اهللا تعاىل ، وتقدم الكالُم على نظريه وحيتم

فََناَدْتُه الَْملَاِئكَةُ َوُهَو قَاِئٌم ) ٣٨(ُهَناِلَك َدَعا َزكَرِيَّا َربَُّه قَالَ َربِّ َهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك ذُرِّيَّةً طَيَِّبةً إِنََّك َسِميُع الدَُّعاِء 
قَالَ ) ٣٩( بِ أَنَّ اللََّه ُيَبشُِّرَك بَِيحَْيى ُمَصدِّقًا بِكَِلَمٍة ِمَن اللَِّه َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َوَنبِيا ِمَن الصَّاِلِحَنيُيَصلِّي ِفي الِْمْحرَا

قَالَ َربِّ اْجَعلْ ِلي آَيةً ) ٤٠(َشاُء َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم َوقَْد َبلََغنَِي الِْكَبُر َواْمرَأَِتي َعاِقٌر قَالَ كَذَِلَك اللَُّه َيفَْعلُ َما َي
  ) ٤١(الْإِْبكَارِ قَالَ آَيُتكَ أَلَّا ُتكَلَِّم النَّاَس ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَْمًزا وَاذْكُْر َربََّك كَثًِريا َوسَبِّْح بِالَْعِشيِّ َو

وزان » َدَعا « رف املكاين ب هو االسم ، والالم للبعد ، والكاف حرف خطاب ، وهو منصوب على الظ» هنا « 
يف ذلك املكان الذي راى فيه ما رأى من أمر : أي » دعا « ، وهو منصوب على الظرف املكاين ، ب » ذلك « 

  .» إلَى « َو » ِمْن « مرَمي ، وهو ظرف ال يتصرف بل يلزم النصَب على الظرفية ب 
  ]الرجز : [ قال الشاعر 

  ِمْن َهاُهَنا َوِمْن ُهَنْه...  قَْد َوَرَدْت ِمْن أمِكَنْه -١٤٢٦
» ها « وقد َيْصَحبه » ُهَنا « من كونه ُيَجرَّد من حرف التنبيه ، ومن الكاف والالم ، حنو » ذَا « وحكمه حكم 

بتشديد » هنا « وأخوات . التنبيه ، حنو هاهنا ، ومع الكاف قليالً ، حنو ها هناك ، وميتنع اجلمع بينها وبني الالم 
وما ذُِكرَ » ُهَناِلَك « وال يشار ب . » َهنَّت « : وقد يقال  -بفتح الثاء » ثَمَّ « و  -فتح اهلاء وكسرها  النون مع

ُهَناِلَك الوالية ِللَِّه { : وقوله ]  ١١٩: األعراف [ } فَُغِلُبواْ ُهَناِلَك وانقلبوا َصاِغرِيَن { : َمَعُه إال لألمكنة ، كقوله 
  ] . ١٣: الفرقان [ } َدَعْواْ ُهنَاِلَك ثُبُوراً { : وقوله ]  ٤٤: الكهف [ } احلق 

مبعىن الزمان عند بعضهم » هنالك « للزمان ، فمن ورود » هنالك « و » هناك « و » ُهنا « وقد زعم بعضهم أن 
، وقوله ]  ١١: األحزاب [ } ُهَناِلَك ابتلي املؤمنون { : يف ذلك الزمان دعا زكريا ربه ، ومثله : هذه اآلية أي  -
  ]الطويل : [ ومنه قول زهري } فَُغِلُبواْ ُهَناِلَك { : 

  .. . .ُهَناِلَك إنْ ُيسَْتْخَبلُوا الْمَالَ ُيْخبِلُوا  -١٤٢٧
  ]الكامل : [ قوله » هنَّا « ومن 

  وََبَدا الَِّذي كَاَنتْ َنوَاُر أَجنَِّت... َحنَّْت ُنوَاُر َوالََت َهنَّا حَنَِّت  -١٤٢٨
  .ال تعمل إال يف األحيان » الت  «ألن 

يف الزمان ، وهو سهو؛ ألهنا للمكان سواء جتردت ، » هنالك « يف املكان ، و » هناك « ويف عبارة السجاوندي أن 
  .أو اتصلت بالكاف والالم معاً ، أم بالكاف من دون الالم 

  فصل
ة عند مرمي طمع يف خرق العادةِ يف حقه ، فرزقه ملا رأى خََوارَِق العاد -عليه السالم  -ذكر املفّسرون أن زكريا 

  .اهللا الولد من الشيخة العاقر 
ما كان عاملاً بأن اهللا قادر على خَْرق العادة إال عند مشاهدة تلك  -عليه السالم  -إنَّ زكريا : ِلَم قلتم : فإن قيل 



ا ، وإن قلتم بأنه كان عاملاً بقدرة اهللا تعاىل من زكري -تعاىل  -الكرامات عند مرمي ، وهذه النسبة َشكٌّ يف قدرة اهللا 
فلم يكن ملشاهدته لتلك الكرامات أَثٌر يف  -تعاىل  -على ذلك مل تكن املشاهدة سبباً لزيادة علمه بقدرة اهللا 

  السببية؟
علم أنه إذا أنه كان عاملاً قبل ذلك باخلوارق ، أما أّنه هل تقع أم ال؟ فلم يكن عاملاً به ، فلما شاهد و: فاجلواب 

  .وقع كرامة لوَِلّي فبأن جيوز وقوع معجزة لنّيب كان أوىل ، فال جرم قوي طمعه عند ذلك 

  :فيه وجهان } ِمن لَّدُْنَك { : قوله 
وجيوز أن . يا رب َهْب يل من عندك : البتداء الغاية جمازاً ، أي » ِمْن « وتكون » َهْب « أنه يتعلق ب : أحدمها 

  .فلما قُدِّم عليها انَتَصبَ حاالً » ذُرِّيَّة « أنه يف األصل صفة لِ يتعلق مبحذوف على 
  .وأحكامها » لَُدنْ « وتقدم الكالم على 

: ملا مل تكن أسباب الوالدة يف حقه موجودة ، قال } َهبْ ِلي ِمن لَُّدْنَك ذُرِّيَّةً { : وقول زكريا « : قال ابن اخلطيب 
  .» ، من غري شيء من هذه األسباب  أي مبحض قدرتك} ِمن لَّدُْنَك { 

  فصل
« : ولد واحد ، وهو مثل قوله  -هنا  -النسل ، وهو يقع على الواحِد واجلمعِ والذكرِ واألنثى ، واملراد : الذرية 

  .» فهب يل من لدنك وليا 
ار تأنيث اجلماعة ، وإن أريد به باعتب» طيِّبة « اجلنس ، فيكون التأنيث يف » ذُرِّيَّة « إن أريد ب } طَيَِّبةً { : قوله 

  .ذَكر واحد فالتأنيث باعتبارِ اللفِظ 
  ]الوافر : [ كما قال القائل يف ذلك البيت » الذرية « لتأنيث لفظ » طَيَِّبةً « وأّنث : قال الفراء 
  وَأْنَت َخِليفَةٌ ذَاَك الْكَمَالُ... أُبوَك َخِليفَةٌ وَلََدْتهُ أخَْرى  -١٤٢٩

  ]الطويل : [ كان مذكَّراً مل جيز فيه إال التذكُري ، وقد مجع الشاعر بني التذكري والتانيث يف قوله  الشخص ، فإذا
  ُسكَاٍت إذَا َما َعضَّ لَْيَس بِأْدرَدَا... فََما َتْزَدرِي ِمْن َحيٍَّة جَبِليٍَّة  -١٤٣٠

ُمسِْمع؛ لفساد املعىن؛ ألن معناه إنك سامعه ، مثال مبالغة ، ُمحَوَّل من سامع ، وليس مبعىن } َسِميٌع الدعآء { قوله 
َسِمَع اهللاُ : فأجيبوين ، وكقول املصلي : أي ]  ٢٥: يس [ } إين آَمنُت بِرَبِّكُْم فامسعون { : ُمجِيبه ، كقوله : وقيل 

  .ِلَمْن َحِمَدُه ، يريد قبل اهللاُ َحْمَد َمْن َحِمَدُه من املؤمنني 
  فصل

  .هذه اآليةُ على طلب الولد ، وهي ُسنَّةُ املرسلني والصِّدِّيقَني  َدلَّْت: قال القرطيبُّ 
  ] . ٨٤: الشعراء [ } واجعل لِّي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي اآلخرين { :  -حكاية عن إبراهيم  -قال تعاىل 

ودعا النيب صلى ]  ٧٤: الفرقان [ } أَْعُينٍ والذين َيقُولُونَ َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَزَْواجَِنا َوذُرِّيَّاِتَنا قُرَّةَ { : وقال تعاىل 
« : وقال صلى اهللا عليه وسلم » اللُهمَّ أكثر مالَه وولَده ، وبَارِك لَُه ِفيَما أْعطَْيَته « : اهللا عليه وسلم ألنس فقال 

على أن طلب الولَد مندوبٌ إليه؛ ِلما يُْرَجى من فدلَّ » َتَزوَّجُوا الَْولُودَ الَودُوَد؛ فَإنِّي ُمكَاِثٌر بِكُُم األَمَم َيْوَم الِْقَيامِة 
أو « فذكر » إذَا َماَت أَحدُكُم اْنقَطَع َعَملُُه إالَّ ِمْن ثَالَثٍ « : نفعه يف الدنيا واآلخرة ، وقال صلى اهللا عليه وسلم 

  .» ولٌَد َصاحل َيْدُعو لَُه 
  فصل



ة زوجته وولده بالتوفيق ، واهلداية ، والصَّالح ، والَعفَاف يف هداي -تعاىل  -وجيب على اإلنسان أن يتضرَّع إىل اهللا 
  :، وأن يكونا معيَنْينِ له على دينه وُدنياه ، حىت َتعْظُم منفعُتهما قال زكريا 

رِّيَّاِتَنا قُرَّةَ َهْب لََنا ِمْن أَْزوَاجَِنا وَذُ{ : وقال تعاىل } ذُرِّيَّةً طَيَِّبةً { : ، وقال ]  ٦: مرمي [ } واجعله َربِّ َرِضّياً { 
  ] . ٧٤: الفرقان [ } أَْعُينٍ 
 -بتاء التأنيث » فََناَدْتهُ « والباقون  -من غري تأنيث  -» فََناَداُه املَالَِئكَةُ « قرأ األخوان } فََناَدْتُه املالائكة { : قوله 

مع ، والتأنيث باعتبار اجلماعة ، ولتأنيث لفظ باعتبار اجلمع املُكَسَّر ، فيجوز يف الفعل املسند إليه التذكري باعتبار اجل
قَالَِت { : كان التأنيث فيه أحسن؛ كقوله تعاىل  -وهم مجاعة  -مع أن املذكور إذا تقدَّم فعلُهم » املالئكة « 

بالتاء  ُتقْرأ]  ٥٠: األنفال [ } إِذْ َيَتوَفَّى الذين كَفَرُواْ املالائكة { ومثل هذا ] .  ١٤: احلجرات [ } األعراب 
  ] . ٤: املعارج [ } تَْعُرُج املالئكة { : والياء ، وكذا قوله 

تعاىل مجع املالئكة ،  -يلحقها التأنيث للفظ اجلماعة ، وجيوز أن يَُعبَّر عنها بلفظ التذكري؛ ألنه : قال الزجاج 
  ] . ٣٠: يوسف [ } َوقَالَ نِْسَوةٌ { : وهكذا قوله 

  .لفصل بني الفعل وفاعله ل -هنا  -وإمنا َحُسَن احلذُف 
أكره التأنيثَ؛ ملا فيه من موافقة َدْعَوى اجلاهلية؛ ألن اجلاهلية زعمت « : وقد جترأ بعُضهم على قراءة العامة ، فقال 

  .» أن املالئكة إناث 
  .كان عبد اهللا بن مسعود ُيذَكِّر املالئكةَ يف كُلِّ القرآِن : روى إبراهيم قال 

  .» املالئكة بناُت اِهللا : نراه اختار ذلك؛ خالفاً على املشركني؛ ألهنم قالوا « : قال أبو ُعبَْيد 
  .» إذا اختلفتم يف الياء والتاء فاجعلوها ياًء « : وروى الشعيبُّ أن ابن مسعود قال 

بغري » ناداه ف« وكره قوم قراءة التأنيث ملوافقة اجلاهلية ، ولذلك قرأ : وجترأ أبو البقاء على قراءة األخوين ، فقال 
َوإِذْ { : والقراءة غري جيِّدة؛ ألن املالئكة مجع ، وما اعتلوا ليس بشيٍء؛ ألن اإلمجاع على إثبات التاء يف قوله  -تاء 

  ] . ٤٢: آل عمران [ } قَالَِت املالئكة يامرمي 
اترتان ، فال ينبغي أن ترد ليسا جبيَِّدْين؛ ألهنما قراءتان متو -الصادران من أيب البقاء وغريه  -وهذان القوالن 

  .إحدامها ألبتة 
التذكري والتأنيث واجلمهور : أعين  -والرسم حيتمل القراءتني معاً . » فََناَداُه « واألخوان على أصلهما من غمالة 
  .وهو جربيل  -على أن املالئكة املراد هبم واحد 

هذا اجلنس : أي  -فالن يركب السُّفَُن : ، كقولك  أتاه النداء من هذا اجلنس الذين هم املالئكة: قال الزَّجَّاج 
الذين قَالَ { : ومثله قوله . يعين الوحي » بِالرُّوحِ « يعين جربيل ]  ٢: النحل [ } ُيَنزِّلُ املالائكة { : كقوله تعاىل 
: آل عمران [ } لَكُْم  إِنَّ الناس قَدْ َجَمُعواْ{ : وهو نعيم بن مسعود ، وقوله ]  ١٧٣: آل عمران [ } لَُهُم الناس 

  .رئيَس املالئكة أخرب عنه إخبار اجلماعة؛ تعظيماً له  -عليه السالم  -وملا كان جربيل . يعين أبا سفيان ]  ١٧٣
قاله الفضل بن سلمة  -الرئيس ال بدَّ له من أتباع ، فلذلك أخرب عنه وعنهم ، وإن كان النداء قد صدر منه : قيل 

  .فناداه جربيل  -وكذا يف مصحفه  -يل وحده قراءةُ عبد اهللا ويؤيد كون املنادي جرب -

  .ُمؤِذنٌ بأن الدعاء ُمَتعقب بالتبشري  -» فََناَدْتُه « يف قوله  -والعطف بالفاء 
واألكثر يف األصوات جميئها على الضم ، حنو  -بضم النون وكسرها  -ناَدى نَداء : رفع الصوت ، يقال : والنداء 



  .راخ ، والدُّعاء ، والرُّغاء الُبكَاء ، والصُّ
  .ولو ُعِكَس هذا لكان أْبَيَن؛ ملوافقته نظائره من املصادر . املكسور مصدر ، واملصموم اسم : وقيل 

  .إن ضّميت نونه قصرته ، وإن كسرهتا مددته : قال يعقوب بن السكيت 
دار : وقالت قريش . فيهما وارتفاع أصواهتم  وأصل املادة يدل على الرفع ، ومنه املْنَتَدى والنادي؛ الجتماع القوم

هذا أصله يف  -أرفع : أي  -الندوة ، الرتفاع أصواهتم عند املشاورة واحملاورة فيها ، وفالن أْنَدى َصْوتاً من فالن 
َعبَّر به عن اجلود َنِدَي ، َيْنَدى ، وُي: املَطَر ، ومنه : صار ذلك ألحسنها َنَغماً وصوتاً ، والنََّدى : اللغة ، ويف العرف 

  .، كما ُيَعبَّر باملطر والغيث عنه استعارةً 
  :حيتمل أوجهاً » ُيَصلِّي « مجلة حالية من مفعول النداء ، و } َوُهَو قَاِئٌم { : قوله 

  .زيدٌ شاعٌر فقيٌه : حنو  -عند َمْن يرى َتَعدَُّده مطلقاً  -أن يكون خرباً ثانياً : أحدها 
  .عند َمْن جيوِّز تعدَُّد احلال  -أيضاً  -مفعول النداء ، وذلك  أنه حال من: الثاين 

  .فيكون حاالً من حال » قَاِئٌم « أنه حال من الضمري املستتر يف : الثالث 
  .» قَاِئٌم « أن يكون صفة لِ : الرابع 
» صَلِّي حاالً من الضمري يف إذا جعلنا ُي« قَاِئٌم » ُيصَلِّي ، وجيوز أن يتعلق ب « متعلق ب } ِفي احملراب { : قوله 
ويف احلال شيء واحد ، فال يلزم فيه فَْصل ، أما إذا جعلناه خرباً ثانياً أو صفة  -حينئذ  -؛ ألن العامل فيه « قَاِئٌم 

  .هذا معىن كالم أيب حّيان . أو حاالً من املفعول لزم الفصلُ بني العاملِ ومعمولهِ بأجنيبٍّ « قَاِئمٌ » لِ 
« يصلِّي » و « قَاِئٌم » والذي يظهر أنه جيوز أن تكون املسألة من باب التنازع؛ فإن كُالًّ من : ُب الدِّْينِ قال ِشهَا

  .وذلك على أي وجٍه تقدم من وجوه اإلعراب « ِفي الِْمحَْرابِ » يصح أن يتسلَّط على 
  .املسجد :  -هنا  -واحملراب 

والباقون بفتحها ، فالكسر عند الكوفيني؛ إلجراء « إنَّ » عامر بكسر قرأ نافع ومحزة وابن } إِنَّ اهللا { : قوله 
والفتح واحلذف . فنادته ، فقالت : أي  -النداء ُمْجَرى القولِ ، فُيكْسر معه ، وند البصريني ، على إْضمار القول 

  .شهوران يف َمَحلِّها فنادته بأن اهللا ، فلما ُحِذَف اخلافض َجَرى الوجهان امل: على حذف حرف اجلر ، تقديره  -
هو مفعول النداء ، وعلى هذه القراءة يتعني « يا زكريا » : فقوله « فنادته املالئكة يا زكريا » : ويف قراءة عبد اهللا 

  .وال جيوز فتُحها؛ الستيفاء الفعلِ معموليه ، ومها الضمري وما ُنودي به زكريا « إن » كسر 
} أَنَّ اللََّه ُيَبشُِّرَك { بن كثري وأبو عمرو وابن عامر وعاصم اخلمسة يف هذه السورة قرأ نافع وا} يَُبشُِّرَك { : قوله 

  :ويف سورة اإلسراء  -يف موضعني  -

بضم الياء ، وفتح الباء ، وكسر  -} َويَُبشُِّر املؤمنني { : ويف سورة الكهف ]  ٩: اإلسراء [ } َويَُبشُِّر املؤمنني { 
  .ه ، يَُبشُِّره من َبشََّر -الشني مشددة 

ذَِلَك الذي ُيَبشِّرُ اهللا ِعبَاَدهُ { : كذلك يف سورة الشورى ، وهو قوله  -ثالثتهم  -وقرأ نافع وابن عامر وعاصم 
  ] . ٢٣: الشورى [ } الذين آَمُنواْ 
ويف احلجر ]  ٢١: التوبة [  }ُيَبشِّرُُهْم َربُُّهم بَِرْحَمٍة مِّْنُه { : كذلك يف سورة براءة  - -دون محزة  -وقرأ اجلميع 

[ } فَبَِم ُتَبشُِّرونَ { : وهو قوله  -وال خالف يف الثاين  -]  ٥٣: احلجر [ } إِنَّا نَُبشُِّرَك بُِغالمٍ َعِليمٍ { : يف قوله  -
  .أنه بالتثقيل  -]  ٥٤: احلجر 

ِلتَُبشَِّر بِهِ { : وقوله ]  ٧: مرمي [ } َك إِنَّا ُنَبشُِّر{ يف موضعني  -يف سورة مرمي  -دون محزة  -وكذلك قرأ اجلميع 



وكل من مل يذكر من قرأ بالتقييد املذكور فإنه يقرأ بفتح حرف املضارعة ، وسكون الياء ] .  ٩٧: مرمي [ } املتقني 
  .وضم الشني 

والقُرَّاء فيه  وإذا أردت معرفة ضبط هذا الفَضل ، فاعلم أن املواضع اليت وقع فيها اخلالف املذكور تسع كلماٍت ،
  :على أربع مراتبٍ 

  .فنافع وابن عامر وعاصم ثَقَّلُوا اجلميَع 
  ] . ٥٤: احلجر [ } فَبِمَ ُتَبشُِّرونَ { : ومحزة خفّف اجلميع إال قوله 

، والكسائي خفَّف مخساً منها . وابن كثري وأبو عمرو ثقال اجلميَع إال اليت يف سورة الشوَرى فإهنما وافقَا فيها محزة 
وقد تقدم أن يف هذا الفعل . وثقَّل أربعاً ، فخفََّف كلميت هذه السورِة ، وكلمات اإلسراء والكهِف والشوَرى 

  . -بالتخفيف  -وَبَشرَ  -بالتشديد  -بشَّر : ثالث لغاٍت 
  ]الطويل : [ وعليه ما أنشده الفراء قوله 

  ِمَن الَْحجَّاجِ ُيْتلَى ِكَتاُبهَا أتَْتَك... َبَشْرَت ِعيَاِلي إذْ َرأْيتَ َصِحيفَةً  -١٤٣١
  .بضم الياء  -» ُيَبشُِّرَك « وعليه قراءة بعضهم  -رباعياً  -أْبَشَر : الثالثة 

  ]الكامل : [ ومن التبشري قول اآلخر 
  َهالَّ غَِضْبَت لََنا َوأْنَت أِمْيرُ؟... َيا بِْشرُ ُحقَّ ِلَوجْهَِك التَّْبِشُري  -١٤٣٢

فََبشَّْرَناَها بِإِْسحَاقَ { ، ]  ٣٠: فصلت [ } وَأَْبِشُروا { . » فََبشِّرُْهْم « اضع من هذه اللغات حنو وقد أمجع على مو
  .فلم يرد اخلالف إال يف املضارع دونَ املاضي ] .  ٥٥: احلجر [ } َبشَّْرنَاَك باحلق { : قالوا ] .  ٧١: هود [ } 

  .بقرة وقد تقدم معىن البشارة واشتقاقها يف سورة ال
بوالدة حيىي؛ ألن الذوات ليست متعلقة : وال بد من حذف مضاف ، أي } ُيَبشُِّرَك { متعلق ب } بيحىي { : قوله 

بوالدة حيىي منك ومن امرأتك ، دلَّ على : للبشارة ، وال بد يف الكالم من حذف معمول قاد إليه السياُق ، تقديره 
  .ذلك قرينةُ احلالِ وسياُق الكالمِ 

  :فيه قوالن » ىي حي« و 
أنه منقول من الفعل املضارع وقد َسمُّوا باألفعالِ كثرياً ، حنو يعيش ويعمر :  -وهو املشهور عند املفسِّرين -أحدمها
  .وميوت 

  .» ألن اهللا أحياه باإلميان } بيحىي { سُمِّي « : قال قتادة 
للعلميَّة ووزن الفعل ، حنو يزيد ويشكر وتغلب  وعلى هذا فهو ممنوع من الصرف» حيي بالعلم « : وقال الزَّجَّاج 

.  
  .فامتناعه للعلمية والُعْجَمة الشخصية  -وهو الظاهر  -أنه أعجمّي ال اشتقاق له : والثاين 

  .َحبذْف األلف وبقاء الفتحِة تدلّ عليها » َيْحَيْونَ « وعلى كال القولني ُيْجَمع على 
من الفعل فاألمر كذلك ، وإن كان أعجمياً ُضمَّ ما قبل الواو ، وكسر ما  إن كان عربيَّا منقوالً: وقال الكوفيون 

ونقل ابُن . قبل الياء؛ إجراًء له ُمْجَرى املنقوص ، حنو جاء القاُضون ، ورأيت القاِضني ، نقل هذا أبو حّيان هنم 
جاء حبلون ورأيت ُحبِلني : ياِء ، حنو مالك عنم أن االسم إن كانت ألفه زائدةً ُضمَّ ما قبلَ الواو ، وكُِسَر ما قبلَ ال

  .، وإن كانت أصليةً حنو ُدَجْون وجب فتح ما قبل احلرفني 
ويصغر . فإن كان أعجمياً جاز الوجهان؛ الحتمال أن تكون ألفهُ أصليةً أو زائدة؛ إذْ ال ُيْعَرف له اشتقاق : قالوا 



  ]جمزوء الرمل : [ ذلك  وأنشد للشيخ أيب عمرو بن احلاجب يف» ُيحَيَّى « حيىي على 
  يِف ال زِلَْت ُتَحيَّا... أيُّها الْعَاِلُم بِالتَّْصرِ  -١٤٣٣
  إنْ ُيَصغَّْر فَُيَحيَّا... إنَّ َيحَْيى : قَالَ قَْوٌم 

  لَْيَس َهذَا الرَّأيُ َحيَّا... َوأَبى قَْوٌم فَقَالُوا 
  لَْو أجَاُبوا بُِيَحيَّا... إنََّما كَانَ صََواباً 

  أْم تََرى َوْجهاً ُيَحيَّا؟... َف قَْد َردُّوا ُيحَيَّا كَْي
وهذا جارٍ َمْجَرى األلْغاز يف تصغري هذه اللفظة ، وذلك خيتلف بالتصريف والعمل ، وهو أنه ملا اجتمع يف آخر 

« لة تصغري االسم املَصغَّر ثالثُ ياءاتٍ جرى فيه خالٌف بني النحاة بالنسبةِ إىل احلَذْف واإلثبات ، وأصل املسأ
« و  -يف ُحْبلَى  -حنو ُحْبِلّي  -حبذف األلف ، تشبيهاً هلا بالزائد  -» َيحَْيى » « َيحَْيى « وُيْنَسب إىل » أْحَوى 

بزيادة  -» َيْحَياوِّي « و  -بالقلب؛ ألهنا أصل كألف َملَْهوِّي ، أو شبيهة باألصل إن كان أعجمياً  -» َيحَْيوِّي 
  .ِه واواً ألف قبل قَلْبِ ألِف

  .باإلمالة؛ ألجل الياء والباقون بالتفخيم » َيحَْيى « وقرأ محزة والكسائي 
  .َيْحَيى؛ ألن اَهللا أحيا به َعقَْر أمِّه » ُسمَِّي « : قال ابن عباس 

  .ألن اهللا أحيا قلبه باإلميان : وقال قتادة 
  .هِّم مبعصيٍة ألن اهللا أحياه بالطاعة حىت إنه مل َيْعصِ اَهللا ، ومل َي: وقيل 

يسارة ، وتفسريه  -زوجة إبراهيم  -َحَيا ، وكان اسم سارة  -يف الكتاب األول  -كان امسه « : قال القرطيب 
يا إبراهيم : فقالت  -عليه السالم  -سارة ، مسَّاها بذلك جربيل : ال تلد ، فلما ُبشَِّرت بإسحاق قيل هلا : بالعربية 

إن ذلك حرف زيد يف اسمِ ابنٍ هلا : فقال  -عليه السالم  -براهيم ذلك جلربيل ، مل نقص من امسي حرف؟ فقال إ
  .» من أفضل األنبياء ، امسه حيا ، فُسمِّي بَيْحَيى 

  .وهذه حال مقدرة » َيحَْيى « حال من } ُمَصدِّقًا { : قوله 
متعلق ب » بِكِلمٍة « و . » م هي حال مؤكدة حبسب حال هؤالء األنبياء عليهم الصالة والسال« : وقال ابن عطية 

  .» ُمَصدِّقاً « 
وهي لغة صحيحة؛ وذلك أنه أتبع الفاء للعني يف  -بكسر الكاف وسكون الالم  -» بِِكلَْمٍة « وقرأ أبو الّسمال 

  .حركتها ، فالتقى بذلك كسرتان ، فحذف الثانيةَ؛ ألجل االستثقال 

  فصل
ة واإلجنيل وغريمها من كتب اهللا تعاىل املَُنزَّلة فعبَّر عن اجلمع ببعضه ، ومثل املراد هبا اجلمع؛ إذ املقصود التورا: قيل 

  ]الطويل : [ حيثُ قال » أْصَدُق كَِلَمٍة قَالََها َشاِعٌر كَِلَمةُ لَبِيدٍ « : هذا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .. . .أال كُلُّ َشْيٍء َما َخالَ اهللاَ َباِطل  -١٤٣٤

  .يعين قصيدته  -لََعَن اُهللا كلمته : احلُوَْيِدَرة فقال  -ضي اهللا عنه ر -وذكر جابر 
  .هي عيسى عليه السالم : الكلمة : وقال اجلمهور 

أشَعْرتِ : فقالت أم حيىي  -وهذه حامل بعيسى ، وتلك حامل بيحىي  -لقيت أمُّ عيسى ، أمَّ َيحىي : قال السديُّ 
فإين وجدت ما يف بطين يسجد ملا يف : ُحْبلَى ، قالت امرأة زكريا  -أيضاً  -وأنا : مرمي : فقالت : أين ُحْبلَى؟ 

  .} ُمَصدِّقاً بِكَِلَمٍة مَِّن اهللا { : بطنك ، فذلك قوله 



  .» ُروِيَ أهنا أحسَّت جبنينها َيِخرّ برأسه إىل ناحية بطن مرمي « : قال القرطيبُّ 
  .عيسى بستِة أشهر إن حيىي كان أكرب ِسنا من : وقال ابن عبّاسٍ 

  .بثالث سنني ، وكان حيىي أول من آمن به وصدق بأنه كلمة اهللا وروحه : وقيل 
من غري واسطة أب فسمي هلذا } كُْن فََيكُونُ { ألنه ُخِلَق بكلمة من اهللا : قيل . ومسي عيسى عليه السالم كلمة 

وهو باب مشهور يف اللغة  -رجاًء ، واملشتََهى شهوةً  كما يسمى املخلوق َخلْقاً ، واملقدور قُْدرة ، واملرُجوُّ -كلمة 
.  

  .بكالمه على لسان جربيل عليه السَّالم  -هو بشارة اِهللا مرمي بعيسى : وقيل 
ألنه تكلم ف يالطفوليَّة ، وأتاه الكتاب يف َزَمنِ الطفوليَِّة ، فلهذا كان بالغاً مبلغاً عظيماً ، فُسمَِّي كلمة كما : وقيل 
  .إذا كان كامالً فيهما  -فالن جود وإقبال : يقال 
كما إذا أخرب عن  -هذا هو تلك الكلمة : ملا وردت البشارةُ به يف كتب األنبياء قبله ، فلما جاء قيل : وقيل 

 -ما كنت أقول ، وأتكلم به : أي  -قد جاء قويل ، وجاء كالمي : حدوث أمر ، فإذا َحَدث ذلك األمر ، قال 
{ : وقوله ]  ٦: غافر [ } َوكَذَِلَك َحقَّْت كَِلَمةُ رَبَِّك َعلَى الذين كفروا أَنَُّهْم أَْصَحابُ النار { : ىل ونظريه قوله تعا

  ] . ٧١: الزمر [ } ولكن َحقَّْت كَِلَمةُ العذاب َعلَى الكافرين 
  .كلمة اهللا وروح اهللا وكذلك عيسى كان امسه » لطف اهللا « و » فضل اهللا « ألن اإلنسان قد ُيسَمَّى ب : وقيل 

: صفةٌ قدميةٌ قائمةٌ بذاته ويف قول املعتزلة  -على قول أهل السنة  -كالمه ، وكالمه  -تعاىل  -واعلم أن كلمة اهللا 
  .صفة خيلقها اهللا يف جسم خمصوص ، دالة بالوضع على معاين خمصوصة 

إهنا ذات عيسى ، : باقية يستحيل أن يقال وضرورّي حاصل بأن الصفة القدمية ، أو األصوات اليت هي أعراض غري 
  .وملا كان ذلك باطالً يف بداهة العقول ، مل َيْبَق إال التأويل 

َوَسيِّداً َوَحصُوراً { بكلمة كائنة من اهللا : فيتعلق مبحذوف ، أي » كَِلَمٍة « يف حمل جر؛ صفة ل } مَِّن اهللا { : قوله 
، كما تقدم ، » ميت « فَْيِعل ، واألصل َسْيود ، ففُِعلَ به ما فعل ب : والسيد . كمَصدِّقاً  -أحوال أيضاً } َوَنبِّياً 

  .أي فاق نظراءه يف الشرف والسؤدد  -واشتقاقه من َساَد ، َيُسوُد ، ِسَياَدةً ، وُسؤدُداً 
  ]الرجز : [ ومنه قوله 
  قَْدامَاَوَعلََّمْتُه الْكَرَّ واإل... َنفٌْس ِعَصامٍ َسوََّدْت ِعَصاما  -١٤٣٥

  َوَصيََّرْتُه بطالً ُهَمامَا
]  ٦٧: األحزاب [ } إِنَّآ أَطَْعَنا َسادََتَنا َوكَُبَرآَءَنا { : شاذ قياساً ، فصيح استعماالً؛ قال تعاىل » فََعلَة « ومجعه على 

.  
« لِ » فََعلَة « ة ، و واألصل سََوَد. ُمْعظَمهم وُجلَّهم : ُسمي سيِّداً؛ ألنه يسود سََواد الناس أي : وقال بعضهم 

  .حنو كاِفر وكفرة ، وفاجِر وفَجََرة ، وباّر وبررة » فاِعل 
  .احلليم : السَّيِّد : وقال ابن عباس 

  .يف العلم واحللم والعبادة و الورع : أعين  -إنه كان سيداً للمؤمنني ، ورئيساً هلم يف الدين : قال اجلبائي 
  .لى اهللا تعاىل الكرمي ع: السَّيِّد : قال جماهٌد 

  .الفقيه العامل : السيِّد : وقال ابن املَُسيِّبِ 
  .الذي ال يغلبه الغضُب : السيد : وقال عكرمة 



  .هو الرئيس الذي يتبع ، ويُنَتَهى إىل قولِه : وقيل 
  .السيد يف الدين : وقال املفضل 

  .احلسن اخللق : وقال الضحاك 
  .ه هو الذي يُطيع ربَّ: وقال سعيد بن جبري 
  .التِقّي : السيد : ويقول عن الضَّحَّاِك 

  .الذي ال حيسد : وقال سفيان 
  .هو الذي يفوق قوَمه يف مجيع خصال اخلريِ : وقيل 
  .هو القانع مبا قسم اهللا له : وقيل 
  .هو السَِّخّي : وقيل 

وأي « : َجد بن قَْيس على ُبْخِله ، فقال : ؟ قالوا » َمْن سَيُدكُمْ َيا بَنِي َسلمةَ « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ويف اآلية بذلك دليل على جواز تسمية اإلنسان سيداً » دواء أدوى من البخل ، لكن َسيِّدَكم عمرو بن اجلموح 

  .» قوموا إىل سيِّدكم « : وقال صلى اهللا عليه وسلم لبين قريظة . كما جتوز تسميته عزيزاً وكرمياً 
  .» إن ابين هذا سَيٌِّد ، فلعلَّ اَهللا ُيْصِلحُ بِِه َبْيَن ِفئََتْين َعِظْيَمتني من املسلمني «  : -يف احلسن  -وقال 

» الثَّنِيُّ من الضَّأن خري من السَّيِّد ِمن الَْمْعزِ الُْمِسّن « : ويف احلديث ] . الُْمسِّن : [ السّيد من املَْعز : قال الكسائي 
.  

  ]الطويل : [ وقال الشاعر 
  ِلَيذَْبَحَها لِلضَّْيِف أْم َشاةُ َسيِّد... َسَواٌء َعلَْيِه َشاةُ َعامٍ َدَنت لَُه  -١٤٣٦

  .فعول للمبالغة ، ُمَحوَّل من حاصر ، كضروب : واحلصور 
  ]الطويل : [ ويف قوله 
  إذَا َعِدُموا زاداً فَإنَّكَ حَاصُِر... َضُروٌب بَِنْصلِ السَّْيفِ ُسوَق ِسمَانَِها  -١٤٣٧

  .حملوب : مركوب ، وحلوب مبعىن : حمصور ، ومثله ركوب مبعىن : مفعول ، أي : بل هو فَُعول مبعىن : وقيل 
  .الذي يكتم سره : واحلصور 
  ]الكامل : [ قال جرير 
  َحصِراً بِسِرِِّك َيا أَمْيمَ َضنِينَا... َولَقَْد َتَسقَّطَنِي الُْوَشاةُ فََصاَدفُوا  -١٤٣٨

  ]البسيط : [ قال  -اً أيض -وهو البخيل 
  الَ بِالَْحُصورِ َوالَ ِفيَها بَِسئّارِ. ...  -١٤٣٩

إما لطبعه على  -وقد تقدم اشتقاق هذه املادة وهو مأخوذ من املنع؛ وذلك ألن احلصور هو الذي ال يأيت النساء 
الذي : احلصور : ء واحلسن قال ابُن مسعوٍد وابن عبَّاس وسعيد بن جبري وقتادة وعطا -ذلك ، وإما ملغالبته نفسه 

  .مبعىن فاعل ، يعين أنه حيصر نفسه عن الشهوات  -على هذا  -ال يأيت النساء وال يقرُبُهنَّ ، وهو 

  .كأنه ممنوع من النساء » مفعول « قال سعيد بن املُسيِّبِ هو الِعنِّني الذي ال ماء له ، فيكون مبعىن 
واملنع إمنا  -مثل الشروب والظلوم والغشوم  -ال للعجز بل للعفة والزهد  واختيار احملققني أنه الذي ال يأيت النساء

والكالم إمنا خرج خمرج الثناء . حيصل إذا كان املقتضي قائماً ، والدفع إمنا حيصل عند قوة الداعية والرغبة والِغلَْمة 
ذكر صفة النقصان يف معرِض املدحِ والصفة اليت ذكروها صفة نقص ، و -وأيضاً فإنه أبعد من إحلاق اآلفة باألنبياء 



  .، ال جيوز ، وال يستحق به ثواباً وال تعظيماً 
  فصل

مدحه بترك النكاح ، فيكون تركه أفضل  -تعاىل  -على أن ترك النكاح أفضل؛ ألنه  -هبذه اآلية  -احتجَّ بعُضهم 
أولئك الذين { : النص فقوله تعاىل يف تلك الشريعة ، فيجب أن يكون األمر كذلك يف شريعتنا؛ للنص واملعقول أما 

  ] . ٩٠: األنعام [ } َهَدى اهللا فَبُِهَداُهُم اقتده 
  .وأمَّا املعقول فهو أن األصل يف الثابت بقاؤه على ما كان ، والنسخ على خالف األصل 

وقوله عليه الصالة . » اإلسالمِ ال َرْهبَانِيَّةَ ِفي « : وقوله » َتَناكَحُوا َتنَاَسلُوا «  -وأجيبوا بأن هذا منسوخ بقوله 
  .» النِّكَاحُ ُسنَِّتي َوُسنَّةُ األنبَِياِء ِمْن قَْبِلي ، فََمْن َرِغَب َعن ُسنَِّتي فَلَْيَس ِمنِّي « : والسالم 
  .النسخ على خالف األصل : وقوهلم 

  .مسلم إذا مل ُيْعلَم الناسُخ ، وقد علمناه : قلنا 
  :أن السيادةَ إشارة إىل أمرين اعلم } َوَنبِيا { : قوله 

  .القدرة على ضبط مصاحل اخلَلْق فيما يرجع إىل تعليمِ الدين : أحدمها 
  .ضبط مصاحلهم يف تأديبهم ، واألمر باملعروف ، والنهي عن املنكر : والثاين 

  .واحلصور إشارة إىل الزهد التام ، فلما اجتمعا حصلت النبوة؛ ألنه ليس بعدمها إال النبوة 
  :فهو يف حمل نصب ، ويف معناه ثالثة أوجٍه } َوَنبِّياً { : صفة لقوله } مَِّن الصاحلني { : وله ق

  .معناه من أوالد الصاحلني : األول 
  .إنه من الصاحلني : كما يقال للرجل اخلَيِّر  -أنه َخيِّر : الثاين 

َما ِمْن َنبِيٍّ إالَّ َعَصى َوَهّم بِمَْعِصيٍَة « :  -السالم عليه -أن صالحه كان أمتَّ من صالح سائر األنبياء؛ لقوله : الثالث 
  .» إالَّ حيَيى بن زكريا ، فإنه مل َيْعصِ ومل َيهِمَّ مبعصيةٍ 

  إن كان منصب النبوة أعلى من منصب الصالح ، فما الفائدة يف ذكر منصب الصالح بعد ذكر النبوة؟: فإن قيل 
]  ١٩: النمل [ } َوأَْدِخلْنِي بَِرْحمَِتَك ِفي ِعَباِدَك الصاحلني { : قال  -بوة بعد حصول الن -أن سليمان : فاجلواب 

.  
جيري جمرى حفظ  -بالنسبة إليهم  -وحتقيقه أن لألنبياء قدراً من الصالح لو انتقص النتفت النبوة ، فذلك القدر 

يف الزيادة على ذلك القدر ، فكلما  وبعد اشتراكهم يف ذلك القدر تتفاوت درجاتُهم -بالنسبة إلينا  -الواجبات 
  .كان أكثر نصيباً كان أعلى قَْدراً 

  .واهللا أعلم 
  :وجهان  -حينئذ  -جيوز أن تكون الناقصة ، ويف خربها } أىن َيكُونُ ِلي غُالَمٌ { : قوله 

  .تبيني  -على هذا  -» ِلي « ؟ ، و » ِمْن أْيَن « أو مبعىن » كيف « ألهنا مبعىن » أىن { « : أحدمها 
وجيوز أن تكون التامة ، فيكون الظرف . منصوب على الظرف » كيف « أن اخلرب هو اجلار واجملرور ، و : والثاين 
  كيف حيدث يل غالم؟: ، أي » َيكُونُ « متعلقني ب  -كالمها  -واجلار 

  .؛ ألنه لو تأخر لكان صفةً له » غُالٌَم « وجيوز أن يتعلق مبحذوف على أنه حال من 
  .مجلة حالية } َوقَْد َبلََغنِي الكرب { : وله ق

  .» كل شيء صادفَته وبلغَته فقد صادفَك وبلغَك « : قال أهل املعاين 



تلقيت احلائط وتلقاين : بلغَنِي الكَِبُر ، يدل عليه قولُ العربِ : بلغُت الِكَبَر ، وجاز أن تقول : فلهذا جاز أن نقول 
  .احلائط 
  ]البسيط : [ هو من املقلوب ، كقوله : وقيل . لب اإلنسان ألن احلوادث تط: وقيل 
  َنْجرَانَ أْو َبلََغْت َسوْآِتهِْم َهجُر... ِمثْلُ الْقََناِفِذ َهدَّاُجونَ قَْد َبلََغْت  -١٤٤٠
  أجيوز بلغين البلد يف موضع بلغت البلد؟: فإن قيل 
الطالب لإلنسان ، فهو يأتيه حبدوثه فيه واإلنسان أيضاً أنه ال جيوز ، والفرق بينهما أن الكَِبر كالشيء : فاجلواب 

  .مبرور السنني عليه ، أما البلد فليس كالطالب لإلنسان الذاهب ، فظهر الفرُق  -أيضاً  -يأتيه 
  فصل

  .قدم يف هذه السورة حال نفسه ، وأخَّر حالَ امرأته ، ويف سورة مرمي عكس 
ابق هلذا التركيب؛ ألنه قدَّم َوْهَن َعظِْمه ، واشتعالَ شْيبه ، وخوفه مواليه مط -يف مرمي  -ألن َضْرَب اآليات : فقيل 

فلما أعاد ِذكَْرمها يف استفهامه أخر ذِكْر الِكَبر ، ليوافق رؤوس اآلي » َوكَاَنتِ اْمرَأِتي َعاقِراً « : ممن ورائه ، وقال 
  .زمانيا فلذلك مل يبال بتقدمي وال تأخري  والعطف بالواو ال يقتضي ترتيباً -وهي باب مقصود يف الفصاحة  -

  فصل
وإطالقه على الطفل وعلى الكهل جماز؛ أما الطفل  -وهو الذي بَقَلَ شَارُِبه  -الفَِتيُّ السِّنِّ من الناس : الغالم 

  .فللتفاؤل مبا يئول إليه ، وأما الكهل ، فباعتبار ما كان عليه 
  ]الطويل : [ قالت ليلى األخيلّية 

  غُالٌَم إذَا َهزَّ القََناةَ َسقَاهَا... َشفَاَها ِمَن الدَّاِء الُْعضَالِ الَِّذي بَِها  -١٤٤١
: النجم [ } َوإِذْ أَنُتْم أَجِنَّةٌ ِفي ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم { : ما دام الولد يف بطن أمِّه ُسمِّي جَنِيناً ، قال تعاىل : وقال بعضهم 

حم ، فإذا وُِلَد ُسمِّي َصبِيا ، فإذا فُِطَم مسي غُالماً إىل سبع سنني ، مث ُيَسمَّى يافعاً مسي بذلك الجتنانه يف الر]  ٣٢
إىل أن يبلغ عشر سنني ، مث ُيطْلَق عليه َحَزوَّر إىل مخس عشرة سنة ، مث يصري قمراً إىل مخس وعشرين سنةً ، مث 

  .عنطَْنطاً إىل ثالثني 
  ]الطويل : [ قال الشاعر 

  إذَا قَاَم َساَوى غَارَِب الْفَْحلِ غَارِبُْه... الَْمْخضِ حَتَّى َصاَر جَْعداً َعَنطْنَطاً َوبِ -١٤٤٢

مث شيخاً إىل مثانني ، وسيأيت له مزيد بيان إن شاء  -إىل ستني : وقيل  -مث َحلَْحالً إىل أربعني ، مث كَْهالً إىل مخسني 
  .مث هو راغم بعد ذلك ]  ٤٦: آل عمران  [} ِفي املهد َوكَْهالً { : اهللا تعاىل عند قوله 

  .من الِغلَْمة واالغتالم ، وهو طلب النكاح ، ملا كان مسبباً عنه أخذ منه لفظه » الغالم « واشتقاق 
هاج وتالطمت أمواجه ، : اشتدت شهوُته إىل طلب النكاح ، واغتلم البحر ، أي : أي : اغتلم الفَْحلُ : ويقال 

  .مستعار منه 
على ِغلَْمة ، وهل هذه الصيغة مجع  -شذوذاً  -ِغلْمان ، وقد مجع : أغِْلَمةٌ ، ويف الكثرة  - القلة يف -ومجعه 

  تكسري أو اسم مجع؟
والعرب جتعل مصدر كل اسم ليس له فعل : غالم بيِّن الغلومة والغلوِميَّة والُغالمية ، قال : يقال « : قال الفراء 

  .»  -يعين مل تتكلم العرب من هذا بفعل -د َبيُِّن العبودية والُعبَاديَّة عب: معروف على هذا املثال فيقولون 
  .موضع : ذكر السلحفاة ، والَغْيلم : والَغْيلم : قال القرطيب 



  ]الطويل : [ طعن يف السِّنِّ ، قال : وهي مصدر كَبِر َيكَْبر ِكبَراً أي 
  إلَى الَْيْومِ لَْم َنكَْبْر وَلَْم َتكَْبرِ الَبْهُم... ا َصِغَريْينِ َنرَْعى الَْبْهَم َيا لَْيتَ أنََّن -١٤٤٣
  فصل

  .ابن ثنتني وتسعني سنة  -يوم ُبشِّر بالولد  -كان زكريا : قال الكليبُّ 
  .ابن ثنتني وسبعني سنة : وقيل 

  .ةً كان ابن عشرين ومائة سنة ، وكانت امرأته بنت مثان وتسعني سن: قال  -عن ابن عباسٍ  -وروى الضحاك 
خطاب مع اهللا ، أو مع املالئكة ، وليس جائزاً أن يكون مع اهللا تعاىل؛ ألن } َربِّ أىن َيكُونُ { : قوله : فإن قيل 

اآلية املقدمةَ دلَّت على أن الذين ناَدْوه هم املالئكةُ ، وهذا الكالم ، ال ُبدَّ أن يكون خطاباً مع ذلك املناَدى ال مع 
يا رب ، فذكر املفّسرون فيه : ون خطاباً مع امللك؛ ألنه ال جيوز أن يقول اإلنسان للملك غريه ، وليس جائزاً أن يك

  :جواَبْينِ 
  . -تعاىل  -أن املالئكة ملا ناَدوه وَبشَّروه تعجَّب زكريا ، ورجع يف إزالة ذلك التعجُّب إىل اهللا : أحدمها 

فالن يربيين : بِّي ، وجيوز َوْصف املخلوقِ به ، فإنه يقال أنه خطاب مع املالئكة ، و الربُّ إشارة غلى املر: الثاين 
  .وُيْحِسن إيلَّ 

أكان ذلك عنده حمال أو َشكًّا » أىن يكون يل غالم « :  -بعدما وعده اهللا وبشره بالولد  -مل قال زكريا : فإن قيل 
  يف وعد اهللا وقدرته؟

  :من وجوٍه : فاجلواب 
ذا الكالم مل يكن ألجل أنه لو كان ال ُنطْفَةَ إال ِمن َخلْق ، وال َخلَْق إال من نطفة معناه من أين؟ ه: إن قلنا : أحدها 

فعلمنا أنه ال بد من االنتهاء إىل خملوق خلقه اهللا  -وهو حمال  -، لزم التسلسل ، ولزم حدوث احلوادث يف األزل 
  .سان الَ ِمْن إن -تعاىل  -ال من نطفة ، أو من نطفة خلقها اهللاُ  -تعاىل  -

  . -تعاىل -فلو كان ذلك حماالً ممتنعاً لََما طلبه من اهللا  -تعاىل  -حيتمل أن زكريَّا طلب ذلك من اهللا ] : ثانيها [ 
  :كيف ، فحدوث الولد حيتمل وجهني : » أنَّى « وإذا كان معىن 

 ولداً من امرأة أْخَرى ، أي منع شيخوخته ، وشيخوخة امرأته ، أو جيعله وامرأته شابني ، أو يرزقه اهللا: أحدمها 
كيف تعطيين الولد؟ فسأل عن الكيفية على القسم األول ، أّما على : معناه } َربِّ أىن َيكُونُ ِلي غُالٌَم { : فقوله 

  .قاله احلسُن واألصّم . القسم الثاين فقال مستفهماً ال شاكاً 
ه ، إذا اتفق أن حصل له ذلك املقصود ، فرمبا صار أن من كان آيساً من الشيء مستبِعداً حلصوله ووقوع: وثانيهما 

كيف حصل هذا؟ ومن أين وقع؟ كمن يرى إنساناً َوَهَب أمواالً عظيمة ، : كاملدهوش من شدة الفرحِ ، ويقول 
  .كذا هنا . كيف َوَهَب هذه األموالَ؟ ومن أين سََمَحْت نفسك بِهَبِتَها : يقول 

يحىي ، مل يعلم أنه يُرَزق الولد من جهة أنثى ، أو من ُصلْبه ، فذكر هذا الكالم أن املالئكة ملا بشَّروه ب: الثالث 
  .ليزول ذلك االحتمال 

أن العبد إذا كان يف غاية االشتياقِ إىل شيء يطلب من السيد ، مث إن السيد َيِعُده بأنه سيعطيه ، فعند ذلك : الرابع 
لُيِعيَد ذلك اجلواب ، فحينئذ يلتذ بسماع تلك اإلجابة مرة أخرى ، يلتذُّ السائلُ بسماعِ ذلك ، فرمبا أعاد السؤال؛ 

  .فيحتمل أن يكون هذا هو السبب يف إعادة هذا الكالم 
كان دعاؤه قبل البشارة بستني سنة حىت كان نسي ذلك السؤال وقت : نقل عن سفيان بن عيينة قال : اخلامس 



 -تعاىل  -على جمرى العادة ال شكًّا يف قدرة اهللا  -ستبعد ذلك ا -زمان الشيخوخة  -البشارِة ، فلما مسع البشارة 
.  

جاءه الشيطان عند مساع البشارة ، فقال يا زكريا إن  -عليه السالم  -إنَّ زكريا : قال عكرمة والسُّدِّيُّ : السادس 
ر األمور ، ولو كان من اهللا ألوحاه إليك كما يوحي إليك يف سائ -وقد سخر منك  -هذا لصوت من الشيطان 

فقال زكريا ذلك؛ َدفْعاً للوسوسة ، ومقصوده من هذا الكالم أن يُرَِيه اهللا آيةً تدل على ن ذلك الكالَم من الَوْحيِ 
  .واملالئكة ال من إلقاء الشيطاِن 

زنا ذلك الرتفع ال جيوز أن يشتبه كالم املالئكة بكالم الشياطنيِ عند األنبياء عليهم السالم؛ إذْ لَْو جوَّ: قال القرطيب 
  .الوثوق عن كل الشرائع 

وميكن أن ُيجاب بأنه ملَّا قامت املعجزات على صدق الوحي يف كل ما يتعلق بالدين ال جرم حصل الوثوق هناك بأن 
 الوحي من اهللا بواسطة املالئكة ، وال َمْدَخل للشيطان فيه ، أّما ما يتعلق مبصاحل الدنيا أو الولد ، فرمبا ال يتأكد ذلك

يف أن يزيل عن  -تعاىل  -، فرجع إىل اهللا ] بقي احتمال كون ذلك الكالم من الشيطان [ فال جرم . باملعجزات 
  .خاطره ذلك االحتمال 

« وإما من الياء يف  -عند َمْن يراه  -فيتعدد احلال » ِلي « مجلة حالية ، إما من الياء يف } وامرأيت َعاِقٌر { : قوله 
َمْن ال يولد له رجالً كان أو امرأة ، مشتقاً من الَعقْر ، وهو القتل ، كأهنم ختيلوا فيه قتل أوالده : قر ، والعا» َبلََغنِي 

  .فُمَتَعدٍّ » َنحَْرت « مبعىن  -الزم ، وأما َعقَْرُت  -هبذا املعىن  -، والفعل 

  ] . ٧٧: األعراف [ } فََعقَُرواْ الناقة { : قال تعاىل 
  ]ل الطوي: [ وقال الشاعر 

  َعقَْرَت َبِعريِي َيا امَْرأ الْقَْيسِ فَانْزِلِ. . ...  -١٤٤٤
معقورة ، ولذلك مل تلحق تاء التأنيث ، : ذات عقر ، وهي مبعىن مفعول ، أي : أي  -على النسب  -عاقر : وقيل 

غُزَِي قَْوٌم قَطٌّ ِفي  ما« : أصل الشيء ، ومنه عقر الدار ، وعقر احلوض ، ويف احلديث  -والعَُقْر بفتح العني وضمها 
أيضاً  -حنو رأسته ، أي أصبت رأسه ، والعقر  -أصله : أصبت عقره ، أي : وعقرته ، أي » ُعقْرِ َدارِِهْم إالَّ ذَلُّوا 

ويف كالمهم رفع فالن عقريته ،  -جمازاً  -اخلمر ألهنا تعقر العقل : آخر الولد ، وكذلك بيضة الَعقر ، والعقار  -
: وأنشد الفراء : وقال . وذلك أن َرَجالً ُعِقَر رجله فرفع صوته ، فاسُتِعري ذلك لكلّ من رفع صوته  صوته ،: أي 
  ]الرجز [ 

  فََعلَّقَْت ُبَنيََّها َتْسَمامَا... أْرَزاُم َبابٍ َعقَُرْت أْعَواَما  -١٤٤٥
الرجل وَعقَر وَعِقَر إذا مل َتحَْبل زوجته ، فجعل  َعقُر: َعقُرت املرأةُ تعقُر َعقْراً وَعقَاراً ويقال : يقال : وقال بعضهم 

  .الفعل املسند إىل الرجل أوسع من املسند إىل املرأة 
ألن فَُعلْت أمساء الفاعلني منه على فعيل حنو ظريفة ، وكرمية ، وإمنا عاقر : عاقر مبعىن ذات ُعقر قال : قال الّزجّاج 

بضم القاف؛ إذْ لَْو جاز  -املسند للمرأة ال يقال فيه إال َعقَُرتْ وهذا نص يف أن الفعل : على ذات ُعقْر ، قلت 
من غري تأويل على النسب ، ومن ورود عاقر وصفاً للرجل قول عامر بن  -فَْتحها ، أو كسرها جلاء منهما فَاِعل 

  ]الطويل : [ الطفيل 
  ا ُعذْرِي لََدى كُلِّ َمْحضَرَِجَباناً فََم... لَبِئَْس الْفََتى إنْ كُْنُت أعَْوَر َعاِقراً  -١٤٤٦

مهر املرأة إذا وطئت بِشُْبَهٍة وبَْيَضةُ  -أيضاً  -العظيم من الرمل ، ال ُيْنبِت شيئاً ، والُعقْر : والعاقر « : قال القرطيبُّ 



سطها و -أيضاً  -زعموا أهنا بيضة الديك ، ألنه يبيض يف عمره بيضةً واحدةً إىل الطول ، وعقر النار : الُْعقْر 
  .» حيث تقف اإلبل إذا وردت  -ُمؤخِّره : ومعظمها وعقر احلوض 

وقد ذكرنا أنه حيتمل أن } َربِّ أىن َيكُونُ ِلي غُالٌَم { : هذا القائل هو الرب املذكور يف قوله } قَالَ كَذَِلَك { : قوله 
  .عليه السالم  -يكون هو اهللا تعاىل وأن يكون هو جربيل 

  :يف الكاف وجهان } هللا َيفَْعلُ َما َيَشآُء كَذَِلَك ا{ : قوله 
  :أهنا يف حمل نصب ، وفيه التخرجيان املشهوران : أحدمها 
أهنا نعت ملصدر حمذوف ، وتقديره يفعل اهللا ما يشاء من األفعال العجيبة ، مثل :  -وعليه أكثر املعربني -األول 

  .ذاك الفعل ، وهو خلق الولد بني شيخ فَاٍن وعجوز عاقرٍ 

يفعل الفعل حال كونه مثل ذلك وهو مذهب : والثاين أهنا يف حمل نصب على احلال من ضمري ذلك املصدرِ ، أي 
  .سيبويه ، وقد تقدم إيضاحه 

أهنا يف حمل رفع خرب مقدَّم ، ولفظ اجلاللة مبتدأ مؤخر ، فقدره الزخمشري على حنو :  -من وجهي الكاف -الثاين 
  .» كهذه القدرة املستغربة هي قدرة اهللا « : شاء بيان له ، وقدره ابن عطية هذه الصفة هللا ، ويفعل ما ي

َيفَْعلُ { صنع اهللا الغريب مثل ذلك الصنع ، فيكون : وذلك على حذف مضاف ، أي « : وقّدره أبو حّيان ، فقال 
  .» شرحاً لإلهبام الذي يف اسم اإلشارة } َما َيَشاُء 
  .دة ، وعلى الثاين مجلتان مجلة واح -على األول  -فالكالم 

َربِّ على أّي وجه : وحيتمل أن تكون اإلشارة بذلك إىل حال زكريا وحال امرأته ، كأنه قال « : وقال ابن عطية 
يف  -كما أنتما يكون لكما الغالم ، والكالم تام ، على هذا التأويل : يكون لنا غالم وحنن حبال كذا؟ فقال هلما 

  .» مجلة مبيِّنة مقررة يف النفس وقوع هذا األمر املستغرب } اهللا َيفَْعلُ َما َيَشآُء { : ، وقوله « كذلك » قوله 
  .مجلة منعقدة مع مبتدأ وخرب » اُهللا َيفَْعلُ « متعلقاً مبحذوف ، و » كَذَِلَك « وعلى هذا الذي ذكره يكون 

اجلار قبله ، : ، الثاين » آية « أوهلما : ى الثنني جيوز أن يكون اجلعل مبعىن التصيري ، فيتعد} اجعل يل آَيةً { : قوله 
لو احنلت إىل مبتدأ وخرب إال : أي  -وهي آية  -واجب؛ ألنه ال مسوغ لالبتداء هبذه النكرة  -هنا  -و التقدمي 

صري آية من اآليات يل ، وجيوز أن يكون : تقدم هذا اجلار ، وحكمها بعد دخول الناسخ حكمها قبله ، والتقدير 
  :وجهان  -على هذا  -» ِلي « فيتعدى لواحد ، ويف  -أوجد يل آية : أي  -عىن اخللق واإلجياد مب

  .أن يتعلق باجلَْعل : أحدمها 
وجيوز أن يكون للبيان . ؛ ألنه لو تأخَّر جلاز أن يقع صفة هلا » آيةً « أن يتعلق مبحذوف على أنه حال من : والثاين 

.  
  .أبو عمرو ، وسكنها الباقون نافع و -بالفتح  -وحرك الياء 

  فصل
عالمة أعلم هبا وقَت حضْمل امرأيت ، فأزيد يف العبادة شكراً لذلك ، وذكروا يف اآلية : العالمة ، أي : املراد باآلية 

  :وجوهاً 
، وفيه حبس لسانه ثالثة أيامٍ ، فلم يقدر أن يكلم الناس إال رمزاً؛ وهو قول أكثر املفّسرين  -تعاىل  -أنه : أحدها 
  :فائدتان 
  .أن يكون ذلك دليالً على علوق الولد : إحدامها 



حبس لسانه عن أمور الدنيا ، وأقَْدره على الذكر ، والتسبيح ، والتهليل ، فيكون يف تلك  -أنه تعاىل : والثانية 
  .وبالطاعة وبالشكر على تلك النعمة  -تعاىل  -املدِة مشتِغالً بذكر اهللا 

  :تلك الَْواِقَعِة على املعجزة من وجوٍه واعلم أن اشتمالَ 
  .أن قدرته على التكلُّم بالتسبيح والذكر ، وعجزه عن الكالم بأمور الدنيا من أعظم املعجزات : أحدها 

  .معجزة ظاهرة  -مع حصول البنية واعتدال املزاج  -أن حصول تلك املعجزة يف تلك األيامِ املقدرة : وثانيها 
  .بأنه مىت حصلت هذه احلالة ، فقد حصل الولد ، ثُم إنَّ األمر خرج على وفق هذا اخلرب أن إخباره : ثالثها 
آيتك أن تصري مأموراً : إنّ زكريا ملا طلب من اهللا آيةً تدل على علوق الولد ، قال تعاىل : قال أبو مسلم : الثاين 

بالذكر ، والتسبيح ، والتهليل ، معرضاً عن  بأن ال تكلم الناس ثالثة أيامٍ بلياليها مع اخللق ، وأن تكون مشتغالً
على إعطاء مثل هذه املوهبة ، فإن كانت لك حاجة ُدلَّ عليها بالرمز ، فإذا  -تعاىل  -اخللق والدنيا؛ شكراً هللا 

  .أمرت هبذه الطاعة فقد حصل املطلوب 
فلم يقدر  -هة املالئكة له بالبشارة بعد مشاف -أمسك لسانه عن الكالم؛ عقوبة لسؤاله اآلية : قال قتادة : الثالث 

  .على الكالم ثالثة أيام 
. أي آيتك عدم كالمك الناس } آَيُتكَ { : وما يف َحيِّزها يف حمل رفع؛ خرباً لقوله » أن « } أَالَّ ُتكَلِّمَ { : وقوله 

  .بأن املصدرية » ُتكَلَِّم « واجلمهور على نصب 
  :ن وقرأ ابن أيب عبلة برفعه ، وفيه وجها

ضمري الشأن حمذوف واجلملة املنفيَّة بعدها يف حمل  -حينئذ  -خمففة من الثقيلة ، وامسها » أن « أن تكون : أحدمها 
[ } وحسبوا أَالَّ َتكُونَ ِفْتَنةٌ { : وقوله ]  ٨٩: طه [ } أَفَالَ َيَرْونَ أَالَّ َيْرجِعُ { : ومثله » أن « رفع ، خرباً لِ 

والفعل الواقع خربها حرف نفي ، ولكن ُيضعف كوَنها خمفَّفةً عدُم » أن « الفاصل بني ووقع ]  ٧١: املائدة 
  .وقوعها بعد فعل يقني 

: البقرة [ } ِلَمْن أَرَاَد أَن يُِتمَّ الرضاعة { : أختها ، ومثله » ما « الناصبة ُحِملَْت على » أن « أن تكون : والثاين 
  .» آيتك « يف حمل رفع ، خرباً ل  - أيضاً -وما يف حيزها » أن « و ]  ٢٣٣
 -وهو ما كان من األزمنة يستغرق مجيع احلدث الواقع فيه  -الصحيح أن هذا النحو } ثَالَثَةَ أَيَّامٍ { : قوله 

  .منصوب على الظرف ، خالفاً للكوفيني ، فإهنم ينصبونه نصب املفعول به 
]  ٨١: النحل [ } َتقِيكُمُ احلر { : ، فحذف ، كقوله تعاىل  ومث معطوف حمذوف تقديره ثالثة أيام ولياليها: وقيل 

إنه يؤخذ : وقد يقال ]  ١٠: مرمي [ } ثَالَثَ لَيَالٍ َسوِّياً {  -يف سورة مرمي  -ونظائره؛ يدل على ذلك قوله 
قدير معطوف حيتاج إىل ت -اجملموع من اآليتني ، فال حاجة إىل ادعاء حذف؛ فإنه على هذا التقدير الذي ذكرمتوه 

  .يف اآلية األخرىك ثالث ليال وأيامها 
  :فيه وجهان } إالَّ َرْمًزا { : قوله 

أنه استثناء منقطع؛ ألن الرمز ليس من جنس الكالم ، إذ الرمز اإلشارة بَعْين ، أو حاجب أو حنومها ، ومل : أحدمها 
  .يذكر أبو البقاء غريه 

إمنا هو النطق باللسان ال اإلعالم مبا يف  -يف اآلية  -واملراد بالكالم «  :وبه بدأ ابن عطية خمتاراً له ، فإنه قال 
وذهب الفقهاُء إىل أن اإلشارة وحنوها يف حكم الكالم يف : النفس ، فحقيقة هذا االستثناء ، منقطع ، مث قال 
  .» األْيَمان وحنوها؛ فعلى هذا جييء االستثناء متصالً 



  .الرمز واإلشارة من مجلتها : الكالم لغة يطلق بإزاء معاٍن أنه متصل؛ ألن : والوجه الثاين 
  ]الطويل : [ أنشدوا 
  َردَدُت َعلَْيَها بِالدُّمُوعِ الَْبوَاِدرِ... إذَا كَلََّمْتنِي بِالُْعُيونِ الْفََواِترِ  -١٤٤٧

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  ْم َيُك إالَّ َوْمُؤَها بِالَْحوَاجِبِفَلَ... أَراَدْت كَالَماً فَاتَّقَْت ِمْن َرِقيبَِها  -١٤٤٨

  ]البسيط : [ وهو مستعمل ، قال حبيب 
  فَكَانَ ِمْن َردِِّه َما قَالَ حَاجِبُُه... كَلَّْمُتُه بُِجفُوٍن غَْيرِ َناِطقٍَة  -١٤٤٩

م ُسمِّي كالماً ، وجيوز أن ملا أدى مؤدَّى الكالم ، وفُهِم منه ما ُيفَْه« : وهبذا الوجه بدأ الزخمشريُّ خمتاراً له ، قال 
  .» يكون استثناء منقطعاً 

ذكر بعض املفّسرين أن إشارته كانت باملَُسبِّحة ومنه قيل  -اإلشارة واإلمياء بعني ، أو حاجب أو َيدٍ : والرمز 
بضم  -رمزت ترُمز وترِمز  :، يقال منه » َنَهى َعْن كَْسبِ الرَّمَّاَزِة « : الرَّمَّازة ، والرمَّازة ، ويف احلديث : للفاجرة 

  .العني وكسرها يف املضارع 
  .الراموز ، لتحركه واضطرابه : حترَّك ، ومنه قيل للبحر : رمز واْرَتمز أي : التحرك ، يقال : وأصل الرمز 

 أي ما تكلم رمزاً ،: وما ارمَازَّ . اإلشارة بالشفة والصوت اخلفي ، والغمز باحلاجب : الرمز « : وقال الراغب 
  .» مل ُيْسَمع منها إال َرمزاً؛ لكثرهتا : أي : وكتيبه رمَّازة 

  .أنه كان ممنوعاً من رفع الصوت  -على ما قاله الراغب  -ويؤيد كونه الصوت اخلفي 
  .» قد يكون الرمز باللسان من غي أن يتبيَّن ، وهو الصوت اخلفي ، شبه اهلَْمس « : قال الفراء 
  .أيامٍ؛ ألهنم كانوا إذا صاموا مل يتكلموا إال رمزاً  أراد صوم ثالثة: وقال عطاء 
 -بضمها » ُرُمزاً « وقرأ حيىي بن وثَّابِ وعلقمة بن قيس  -بفتح الراء وسكون امليم  -» رمزاً « : وقرأ العامة 

  :وفيه وجهان 
 -، كقوهلم الُيُسر والُعُسر  يف الصل ، مث ُضمَِّت العني؛ إتباعاً -بتسكني العني  -» فُْعل « أنه مصدر على : أحدمها 

  .وقد تقدم كالم أهل التصريف فيه  -يف الُيْسر والُعْسر 
  .ومل يذكر الزخمشريُّ غريه  -كُرُسل يف مجع رسول  -أنه مجع رموز : والثاين 

ن وجيوز أ. وأقر ذلك يف اجلمع  -بضمتني  -وهو مجع ُرُمَزة  -الراء : أي  -وقرئ بضمها « : وقال أبو البقاء 
  .وإمنا أتبع الضمُّ الضَّمَّ  -يف األصل  -يكون مَسكََّن امليم 

  .» وجيوز أن يكون مصدراً غري مجع ، وُضمَّ ، إتباعاً ، كالُيُسر والُيْسر 
  .يف الصل؛ كالم ال يفهم منه معىن صحيح : إىل قوله » مجع رُُمزة « : قوله : قال شهاب الدين 

  .ا بفتحهم» َرمَزاً « : وقرأ األعمش 
وهو  -على احلال من الفاعل  -وانتصابه على هذا  -كخادم وَخَدم  -وخرجها الزخمشري على أنه مجع رامز 

  ]الوافر : [ إال مترامزين ، كقوله : كأنه قال  -وهو الناس  -واملفعول معاً  -ضمري زكريا 

  وَُتْسَتطَارَا َروَانُِف ألَْيتَْيَك... َمَتى َما َتلْقَنِي فَْرَدْينِ َتْرُجْف  -١٤٥٠
  ]الكامل : [ وكقوله 
  أَيِّي وَأيَُّك فَارُِس األحَْزابِ؟... فَلَِئْن لَِقيُتَك َخالَِيْينِ لََتْعلََمْن  -١٤٥١



ِذكْراً : نعت ملصدر حمذوف ، أو حال من ضمري ذلك املصدر ، أو نعت لزمان حمذوف تقديره » كَِثرياً « : قوله 
  .يف العشي واإلبكار : أي » ِفي « مبعىن » بِالَْعِشيِّ « : والباء يف قوله كثرياً ، أو زماناً كثرياً ، 

  .يقال من وقت زوال الشمس إىل َمغيبها ، كذا قال الزخمشريُّ : والعشي 
  .واألول هو املعروف . » العشيُّ من زوال الشمسِ إىل الصباحِ « : وقال الراغب 

  ]الطويل : [ قال الشاعر 
  َوالَ الْفَْيُء ِمْن َبْرِد الَعِشيِّ َتذُوُق... لُّ ِمْن َبْرِد الضَُّحى َتْسَتِطيُعُه فَالَ الظِّ -١٤٥٢

  .» مجع عشية ، وهي آخر النهارِ : الَعِشّي « : وقال الواحديُّ 
 -َبكَرَ : خرج ُبكَْرةً ، ومثله : أي  -بكسر اهلمزة ، وهو مصدر أبكر يُْبِكر إبكاراً » واإلْبكَارِ « : والعامة قرءوا 

  .وابتكر  -بالتخفيف 
  ]الطويل : [ قال عمر بن أيب ربيعة 

  .. . . .أِمْن آلِ ُنْعمٍ أْنَت غَاٍد فَُمْبكر  -١٤٥٣
  ]اخلفيف : [ وقال 
  .. . .أيَُّها الرَّاِئُح املُجِدُّ ابِْتكَاراً  -١٤٥٤

  ]الطويل : [ وقال أيضاً 
  فَُهنَّ ِلوَاِدي الرَّسِّ كَالَْيِد ِللْفَمِ... ٍة َبكَْرنَ ُبكُوراً َواْسَتَحْرنَ بُسحَْر -١٤٥٥

ومىت أريد به هذا الوقت من يوم  -بفتح الفاء والعني  -وهو مجع َبكََر  -بفتح اهلمزة  -» واألْبكَار « وقرئ شاذاً 
َمْنع َصْرفه وسبب . أتيتك يوم اجلمعة َبكَر : بعينه امتنع من الصرف والتصرُّف ، فال ُيستعَمل غَري ظرف ، تقول 

فلو أرِيَد به وقت ُمبَْهم انصرف حنو أتيتك بكراً من األبكار ونظريه سحر وأْسحار . » أل « التعريُف والعدل عن 
  .يف مجيع ما تقدم  -

  .عند من جيعلها مجع َعِشيَّة؛ ليتقابل اجلَْمَعان } بالعشي { : وهذه القراءة تناسب قوله 
  .وقت الضحى ووقت اإلبكار من طلوع الفجر إىل 

 -بكر فالن ُبكُوراً : فاشتقَّ من لفظه لفظُ الفعل ، فقيل  -أول النهار  -أصل الكلمة هي البكرة : وقال الراغب 
معىن التعجيل؛ ] وتصور فيها . [ املبالغ يف البكور ، وَبكَّر يف حاجته ، وابتكر وَباكَر : والَبكور . إذا خرج ُبكَْرةً 

  .َبكَّر : اِت النهار فقيل لكل ُمَتَعجِّل لتقدُّمِها على سائر أوق
وظاهر هذه العبارة أن الَبكَر خمتص بطلوع الشمس إىل الضَُّحى ، فإن أريد به من أول طلوع الفجر إىل الضحى 

  .فإنه على خالف األصلِ 
لضَُّحى إبكاراً كما هذا معىن اإلبكارِ ، مث ُيسَمَّى ما بني طلوعِ الفجر إىل ا« : وقد صرح الواحديُّ بذلك ، فقال 

  .» يسمى إصَْباحاً 
  فصل
  .حممول على الذكر باللسان } َوسَبِّْح بالعشي واإلبكار { : الذكر بالقلب ، وقوله : املراد بالذكر الكثري : قيل 

} َني ُتصْبُِحونَ فَسُْبَحانَ اهللا ِحنيَ ُتْمُسونَ َوِح{ : الصالة؛ ألهنا تسمى تسبيحاً ، قال تعاىل : املراد بالتسبيح : وقيل 
  .صاليت العشّي : ومنه مسي صالة الظهر والعصر ] .  ١٧: الروم [ 



َيا مَْرَيمُ اقُْنِتي ِلرَبِِّك ) ٤٢(َوإِذْ قَالَِت الَْملَاِئكَةُ َيا َمرَْيُم إِنَّ اللََّه اْصطَفَاِك َوطَهََّرِك وَاْصطَفَاِك َعلَى نَِساِء الَْعالَِمَني 
ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيبِ نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما كُْنَت لََديْهِْم إِذْ ُيلْقُونَ أَقْلَامَُهْم أَيُُّهمْ ) ٤٣(ي َمَع الرَّاِكِعَني َواْسُجِدي َواْركَِع

َه ُيَبشُِّرِك بِكَِلَمٍة ِمْنُه اْسُمهُ إِذْ قَالَِت الَْملَاِئكَةُ َيا َمرَْيُم إِنَّ اللَّ) ٤٤(َيكْفُلُ َمرَْيَم َوَما كُْنَت لََديْهِْم إِذْ َيخَْتِصُمونَ 
َوُيكَلُِّم النَّاَس ِفي الْمَْهِد َوكَْهلًا َوِمَن ) ٤٥(الَْمسِيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوجِيًها ِفي الدُّْنَيا َوالْآخَِرِة َوِمَن الُْمقَرَّبَِني 

مْ َيْمَسْسنِي َبَشٌر قَالَ كَذَِلِك اللَُّه َيْخلُُق َما َيَشاُء إِذَا قََضى أَْمًرا قَالَْت َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي وَلٌَد َولَ) ٤٦(الصَّاِلِحَني 
َوَرسُولًا إِلَى بَنِي إِْسرَائِيلَ أَنِّي ) ٤٨(َوُيَعلُِّمُه الْكَِتاَب وَالِْحكَْمةَ وَالتَّْوَراةَ وَالْإِْنجِيلَ ) ٤٧(فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ 

إِذْنِ اللَِّه َوأُْبرُِئ الْأَكَْمَه ُتكُْم بِآَيٍة ِمْن رَبِّكُمْ أَنِّي أَْخلُُق لَكُْم ِمَن الطِّنيِ كَهَْيئَِة الطَّْيرِ فَأَنْفُُخ ِفيِه فََيكُونُ طَيًْرا بِقَْد جِئْ
دَِّخُرونَ ِفي ُبيُوِتكُْم إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً لَكُْم إِنْ كُنُْتْم َوالْأَْبَرَص وَأُْحيِي الَْموَْتى بِإِذِْن اللَِّه وَأَُنبِّئُكُْم بَِما َتأْكُلُونَ َوَما َت

ِمْن َربِّكُْم فَاتَّقُوا  َوُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة وَِلأُِحلَّ لَكُْم بَْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعلَْيكُْم َوجِئُْتكُْم بِآَيٍة) ٤٩(ُمْؤِمنَِني 
  ) ٥١(إِنَّ اللََّه َربِّي َورَبُّكُْم فَاْعُبدُوُه َهذَا صَِراطٌ ُمْستَِقيٌم ) ٥٠(يُعوِن اللََّه َوأَِط

، ]  ٣٥: آل عمران [ } إِذْ قَالَِت امرأة ِعْمَرانَ { : وهو قوله  -نسقاً على الظرف قبله » إذ « إن شئت جعلتَ 
  .وإن شئت جعلته منصوباً مبقّدر ، قاله أبو البقاء 

 -» فناداه املالئكة « دون تاء تأنيث ، وتقدم توجيهه يف  -، } َوإِذْ قَالَِت املالئكة { : مسعوٍد وابن عمَر  وقرأ ابُن
  .وكرر االصطفاء؛ َرفْعاً من شأهنا  -} إِنَّ اهللا اصطفاك { : من قوله  -» إنَّ « ومعمول القول اجلملة املؤكدة ب 

لَِك ِمْن أمِِّك ، وربَّاِك ، واختصك بالكرامة السنية ، واصطفاك آخراً على اصطفاك أوالً حني َتقَبَّ« : قال الزخمشريُّ 
  .» نساء العاملني ، بأن َوَهَب لِك عيسى من غري أبٍ ، ومل يكن ذلك ألحد من النساء 

 من الصفوة أبدلت التاء طاًء؛ ألجل حرف اإلطباق كما تقدم تقريره يف البقرة ، وتقدم سبب» افتعل « : واصطفى 
  .وإن كان أصل تعديته مبن » على « تعديه ب 

  .» وكرر اصطفى إما توكيداً وإما لتبيني من اصطفاها عليهم « : وقال أبو البقاء 
وكرَّر االصطفاء؛ ألنّ كال االصطفاءين خيتلف معنامها ، فاالصطفاء األول عموم يدخل فيه « : وقال الواحديُّ 

  .» ا اختصت به من خصائصها اصطفاٌء مب: صواحل النساِء ، والثاين 
  فصل

: يعين ]  ٢: النحل [ } اْ ؛١٧٦٤يَُنزِّلُ املالائكة بالروح ِمْن أَْمرِِه{ : هنا جربيل وحده كقوله  -املراد باملالئكة 
: جربيل وإمنا عدلنا عن الظاهر؛ ألن سورةَ مرَمي دلت على أن املتكلَم مع مرمي عليه السالم هو جربيلُ؛ لقوله تعاىل 

  ] . ١٧: مرمي [ } فَأَْرَسلَْنآ إِلَيَْهآ ُروحََنا  {
  فصل

[ } َوَمآ أَْرَسلَْنا قَْبلََك إِالَّ رَِجاالً نوحي إِلَْيهِمْ { ما كانت من األنبياء ، لقوله تعاىل  -عليها السالمُ  -اعلم أن مرَمي 
َعى ، وإمنا املدََّعى هو النبوة ، فإنَّ كلَّ رسول ، وهذا االستداللُ فيه نظٌر؛ ألن اإلرسالَ ليس هو املدَّ]  ٧: األنبياء 

وهو مذهب َمْن  -نيبٌّ ، وليس كلُّ نيبٍّ رسوالً ، وإذا كان كذلك كان إرسالُ جربيلَ إليها إمَّا يكون كرامةً هلا 
لزكريا  هو مقدمة تأسيسِ النبوِة ، وإما أن يكون معجزةً: وإرهاصاً لعيسى ، واإلرهاص  -ُيجوز كرامات األولياء 

  .عليه السالم وهو قول مجهور املعتزلة 
إن ذلك كان على سبيل النفث يف الرَّوع ، واإلهلام ، واإللقاء يف القلب ، كما كان يف حقِّ أم : وقال بعضهم 

  ] . ٧: القصص [ } َوأَْوحَْيَنآ إىل أُمِّ موسى { : يف قوله  -عليه السالم  -موسى 



  فصل
  :ألول أمور املراُد باالصطفاء ا: قيل 

  .ومل حيصل هذا لغريها  -مع كوهنا أنثى  -قبل حتريرها  -تعاىل  -أنه : أحدها 
  .إن أمَّها ملا وضعتها ما غذَّهتا طرفة عني ، بل ألقتها إىل زكريا ، فكان رزقُها يأتيها من اجلَنَِّة : قال احلسُن : وثانيها 
  .ا أمر رِزقها فرَّغها لعبادته ، وكفاه -تعاىل  -أّنه : وثالثها 
  .أَْسَمَعها كالم املالئكة ِشفَاهاً ، ومل يتَِّفق ذلك ألُْنثَى غريها  -تعاىل  -أنه : ورابعها 
  فصل

  :ويف التطهري أيضاً وجوه 
  :طهرها عن الكفر واملعصية ، كقوله تعاىل يف أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم  -تعاىل  -أنه : أحدها 

  ] . ٣٣: األحزاب [ } ًريا َوُيطَهِّرَكُْم َتطْهِ{ 
  .طهرها عن مسيس الرجال : وثانيها 
  .طهرها عن احليض والنفاس : وثالثها 
  .طهرها عن األفعال اخلسيسة : ورابعها 

َوَهَب هلا  -تعاىل  -وأما االصطفاء الثاين ، فاملراد منه أنه . طهرها عن مقال اليهود وكذهبم وافترائهم : وخامسها 
م من غري أب ، وأَْنطَق عيسى حني انفصاله منها وحني شَهِد هلا برباءهتا من التهمة ، وجعلها وابنها عيسى عليه السال

خَْيُر نِسَاِئَها مَْرَيمُ اْبَنةُ « : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول  -رضي اهللا عنه  -وقال علي . ىية للعاملني 
  .ه وكيع وأشار وكيع إىل السماء واألرض روا» ِعْمَران ، وَخْيُر نَِساِئَها َخِدَجيةُ 
كَُملَ ِمَن الرَِّجالِ كَِثٌري ، وَلَْم َيكُْملْ ِمَن « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أيب موسى األشعرّي قال 

ى ساِئر النَِّساِء كَفَْضلِ الثَّرِيد َعلَى سَاِئرِ النَِّساِء إِالَّ مَْرَيمُ اْبَنة عمران ، وآِسية امَْرأةُ ِفْرَعْونَ ، َوإِنَّ فَْضلَ َعاِئَشة َعلَ
  .» الطََّعامِ 

َمْرمي بِْنُت ِعْمرانَ ، َوَخِدَجيةُ بِْنتُ : َحْسُبك ِمْن نَِساء العَالَِمني أَْرَبٌع « : وعن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .» أَةُ ِفْرَعْونَ ُخَوْيِلد ، َوفَاِطَمةُ بِْنُت ُمَحمٍَّد ، َوآِسَيةُ امَْر

دلَّ هذا احلديثُ على أن هؤالء األربع أفضلُ من سائر النساء ، وهذه اآلية دلت على أنَّ مرمي عليها السالم : وقيل 
وروى موسى بن . املراد أهنا ُمْصطَفَاةٌ على عاملي زماهنا ، فهذا َترٌك للظاهر « : وقَول َمْن قال . أفضل من الكُلِّ 
َسيَِّدةُ نساِء الَعالَِمَني َمرَْيُم ثُمَّ فَاِطَمة ، » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن ابن عباسٍ قال رسول اهللا عقبة عن كُريب 

  .حديث حسن « ثُمَّ َخدِْيَجةُ ، ثُمَّ آسَيةُ 
خ يف ِدْرعها خصَّ اهللا مرَيم مبا مل يؤتِه أحداً من النساء؛ وذلك أن رُوَح القدس كلَّمها ، وظهر هلا ونف: قال القرطيب 

كما  -، ودنا منها للنفخة ، وليس هذا ألحد من النساء ، وصدَّقت بكلمات ربِّها ، مل َتسأَلْ آيةً عندما ُبشَرت 
{ : وقال « وأُمُّهُ ِصدِّيقَةٌ » ِصدِّيقةً ، قال : يف تنزيله  -تعاىل  -من اآلية ، ولذلك مسَّاها اهللا  -سأل زكريا 

فشهد هلا بالصديقية وشهد هلا بالتصديق ]  ١٢: التحرمي [ } َربََّها َوكُُتبِِه َوكَاَنْت ِمَن القانتني َوَصدَّقَتْ بِكَِلَماِت 
قَالَ { : بكلمات البشرى ، وشهد هلا بالقنوت؛ وملا ُبشَِّر زكريا بالغالم حلظ إىل ِكَبر ِسنِّه ، وعقم رحم امرأته فقال 

وبشرت مرمي بالغالم . ، فسأل آية ]  ٤٠: آل عمران [ } َغنِي الكرب وامرأيت َعاِقٌر َربِّ أىن َيكُونُ ِلي غُالٌَم َوقَْد َبلَ
فلحظت أهنا بكر ، ومل َيْمَسْسها َبَشر ، فقيل هلا كذلك قال رَبُِّك فاقتصرت على ذلك ، وصدَّقت بكلمات رهبا ، 



  املني من بنات آدَم ما هلا من هذه املناقب؟ومل تسأل آية ، فمن َيْعلم كُنه هذا األمر ، ومن المرأة يف مجيع نساء الع
  :تقدم الكالم يف القنوت عند قوله تعاىل } يامرمي اقنيت ِلرَبِِّك واسجدي واركعي َمعَ الراكعني { : قوله 

  .وأنه طول القيام ] .  ٢٣٨: البقرة [ } َوقُوُمواْ للَِّه قَانِِتَني { 
  ِلَم قدم ذكر السجود على الركوع؟: فإن قيل 

  :اجلواب من وجوٍه ف
  .أن الواو تفيد التشريك ال الترتيَب : أحدها 
  .أن غاية قُْرب العبد من ربه إذا كان ساجداً ، فلما اختص السجود هبذه الفضيلة قُدِّم على َباِقي الطَّاَعاِت : الثاين 

{ : ى العموم ، وقوله َبْعَد ذلك أمر بالعبادة عل} اقنيت ِلرَبِِّك { : قوله تعاىل « : قال ابُن األنباري : الثالث 
يعين استعملي السجود يف وقته الالئق به ، وليس املراد أن جتمع بينهم ، مث تقدم السجود على } واسجدي واركعي 

  .» الركوعِ 
إذا « : ويف احلديث ]  ٤٠: ق [ } وَأَْدبَاَر السجود { : كما قيل يف قوله  -أن الصالة تسمى سجوداً : الرابع 
  .» حدكم املسجد فليسجد سجدتني دخل أ

  .فالسجود أفضل أجزاء الصالة ، وتسمية الشيء باسم أشرف أجزائه جماز مشهور : وأيضاً قال 
أمر ظاهر بالصالة حال االنفراد ، } واسجدي { : قومي ، وقوله : معناه } يامرمي اقنيت { : وإذا ثبت ذلك فقوله 

  .اخلضوع ، واخلشوع بالقلب أمر ب} واركعي َمَع الراكعني { : وقوله 
  واركعي مع الراكعات؟: ِلَم لَمْ يقل : فإن قيل . لعلّ السجود يف ذلك الدين كان متقّدماً على الركوع : اخلامس 
  .أفضل من االقتداء بالنساء  -حال االختفاء من الرجال  -ألن االقتداء بالرجل : فاجلواب 

  .ألنه أعم وأمشل : وقيل 
ملرمي قامت يف الّصالة ، حىت تورمت قدماها ،  -شفاهاً  -ملا ذكرت املالئكة هذه الكلمات : قال املفّسرون 

  .وسالت دماً وقَْيحاً 
  .افعلي كفعلهم : معناه : قيل } واركعي َمَع الراكعني { : وقوله 
  .املراد به الصالة اجلامعة : وقيل 
  :أوجه جيوز فيه } ذلك ِمْن أََنَبآِء الغيب ُنوِحيهِ { : قوله 

متعلقاً مبا } ذلك ِمْن أََنَبآِء الغيب { و . األمر ذلك : خَرب مبتدأ حمذوٍف ، وتقديره » ذَِلَك « أن يكون : أحدها 
  .إما ُمَبيَِّنة وشارحة للجملة قبلها ، وإما حاالً  -إذ ذاك  -» ُنوِحيِه « بعَده ، وتكون اجلملة من 

« مستأنفة ، والضمُري من » ُنوِحيِه « خربه ، واجلملة من } ِمْن أَنََبآِء الغيب  {مبتدأ ، و » ذَِلَك « أن يكون : الثاين 
األمر والشأن أنا نوحي إليك الغيب ونعلمك به ونُظهرك على قصص َمْن تقدمك : عائد على الغيب ، أي » نوِحيِه 

« هذا أحسن من َعْوده على و. » نُوِحيِه « مع عدم مدارستك ألهل العلم واألخبار ، ولذلك أتى باملضارع يف 
اختص » ذَِلَك « ؛ ألن َعوده على الغيب يشمل ما تقدم من القصص ، وما مل يتقدم منها ، ولو أعدته على » ذَِلَك 

  .مبا َمَضى وتقدم 
لك ، أو على وجَهْيه املتقدَمْين من كونه حاالً من ذ} ِمْن أَنََبآِء الغيب { هو اخلرب و » ُنوِحيهِ « أن يكون : الثالث 

  .» ُنوِحيه « متعلقاً ب 
نوحيه حال كونه بعض أنباءِ : أي » نُوِحيِه « وهو أن ُيجَْعل حاالً من مفعول  -على هذا  -وجيوز فيه وجه ثالثٌ 



  .الغيبِ 
  فصل

واإلحياء ، ورد بإزاء معاٍن خمتلفٍة ، وأصله إعالم يف خفاء يكون بالرمز  -اإلنباء هو اإلخباُر عما غاب عنك 
  .إلشارة ويتضمن السرعة وا

  ]الطويل : [ كما يف قوله 
  فَأَْوَحْت إلَْيَنا وَاألَناِملُ ُرْسلُهَا..  -١٤٥٦

  ]الطويل : [ ويكون بالكتابة ، قال زهري ] .  ١١: مرمي [ } فأوحى إِلَيْهِْم أَن سَبِّحُواْ ُبكَْرةً َوَعِشّياً { : وقال تعاىل 
  َبِقنيَ َبقَاَء الَْوْحي ِفي الَْحَجرِ األَصْم... ْنُه قََصاِئٌد أَتى الُْعْجَم وَاآلفاَق ِم -١٤٥٧

  ]الكامل : [ ويطلق الوحي على الشيء املكتوب ، قال 
  َخلَقاً كََما َضِمَن الُوِحيَّ ِسالَُمهَا... فََمَداِفُع الرَّياِن ُعرَِّي َرْسُمَها  -١٤٥٨

  .ت احلاُء إتباعاً كُِسَر -كفلس وفلوس  -مجع َوْحي : الُوِحّي : قيل 
  .» إعالم يف خفاٍء : وأصل الوحي يف اللغة « : قال القرطيبُّ 

{ : وتعريفُ الوحي بأمر خفي من غشارة ، أو كتابة ، أو غريها ، وهبذا التفسري يَُعدُّ اإلهلاُم َوحياً ، كقوله تعاىل 
 ١٢١: األنعام [ } لَُيوُحونَ إىل أَوِْليَآِئهِمْ { :  -يف الشياطني  -وقال ]  ٦٨: النحل [ } وأوحى رَبَُّك إىل النحل 

هذه األنباء إىل  -تعاىل  -، فلما ألقى اهللا ]  ١١: مرمي [ } فأوحى إِلَيْهِْم أَن َسبِّحُواْ ُبكَْرةً َوَعشِّياً { : وقال ] 
  . مسَّاه وحياً -حبيث خيفى ذلك على غريه  -بواسطة جربيل عليه السالم  -الرسول عليه السالم 

  :فيه وجهان } إِذْ ُيلْقُونَ { : قوله تعاىل 
  .أنه منصوب باالستقرار العامل يف الظرف الواقع خرباً : أظهرمها 
وهو منه عجيب؛ ألنه يزعم أهنا مسلوبة الداللة على . » كُْنتَ « أنه منصوب ب :  -وإليه ذهب الفارسي -والثاين

  حداث؟احلدِث ، فكيف يعمل يف الظرف ، والظرف وعاء لأل
تامة » كان « والذي يظهر أن الفارسيَّ إمنا جوَّز ذلك بناء على ما جيوز أن يكون مراداً يف اآلية ، وهو أن تكون 

  .وما ُوجدَت يف ذلك الوقت : مبعىن 
  . ؛ ألن السياَق قد دلّ عليهم-وإن مل َيْجرِ هلم ِذكْرٌ  -عائد على املتنازعني يف مرمي » لَدَْيهِْم « والضمري يف 

وُترِك نفي استماع هذه األنباء من ُحفَّاِظها ، وهو أمر  -وانتفاؤها معلوم بالضرورة  -مل ُنِفَيت املشاهدةُ : فإن قيل 
  جموز؟

َوَما كُنتَ { : وقوله ]  ٤٦: القصص [ } َوَما كُْنَت بِجَانِبِ الطور { : أن هذا الكالَم وحنوه ، كقوله : فاجلواب 
: هود [ } َما كُنَت َتْعلَمَُهآ أَنَت َوالَ قَْوُمَك ِمن قَْبلِ هذا { : وقوله ]  ١٠٢: يوسف [ } أَْمَرُهمْ  لََدْيهِْم إِذْ أمجعوا

جار َمجَْرى التهكُّم مبُْنِكري الوحي ، يعين أنه إذا ُعِلَم أنك مل ُتعَاِصر  -وإن كان انتفاؤه معلوماً بالضرورة  -]  ٤٩
  .لم ، فلم يبق اطالعك عليه إال من جهة الَوْحي أولئك ، ومل ُتدارِس أحداً يف الع

من أخبار الغيب نوحيه  -عليهم السالم  -من حديث زكريا وحيىي ومرمي  -الذي ذكرناه  -ذلك : ومعىن اآلية 
وصدَّقه  -ومل يكن قرأ الكتب  -إليك ، وذلك دليلٌ على نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ألنه أخرب عن قصصهم 

  .} إِذْ ُيلْقُون أَقْالَمَُهْم { وما كنت يا حممد حبضرهتم : أي } َوَما كُنتَ لََدْيهِمْ { : مث قال . ذلك أهل الكتاب ب
  .َمقْلُوم : مجع قَلَم ، وهو فََعل مبعىن مفعول ، أي : أقالم 



وهو مجع ِقلَّة  -قالم القبض مبعىن املقبوض ، والنقض مبعىن املنقوض ، ومجع القلم على أ: القَطْع ، ومثله : والقَلُْم 
  .يف الكثرة  -بوزن رِماح  -وحكى ابُن سيَده أنه ُيْجَمع على قالم  -

  .قطعته وسويته : أي  -قَلَم؛ ألنه ُيقْلَم ، ومنه قلمت ظفري : وقيل له 
  ]الطويل : [ قال زهري 
  قَلَّمِلَُه لَِبٌد أظْفَاُرُه لَْم ُت... لََدى أَسٍد َشاِكي السالحِ ُمقَذٍَّف  -١٤٥٩

  .وذلك ألنه ُيرقق فَيْضعف  -وهو َنْبٌت ضعيٌف  -مسي القَلَُم قَلَماً ، تشبيهاً بالقُالمِة : وقيل 
  فصل

  :وجوٌه  -هنا  -يف املراد باألقالم 
اليت ُيكَْتب هبا ، وكان اقتراعهم أن َمْن جرى قلُمه عكس جَْري املاء ، فاحلقُّ معه ، فلما فعلوا ذلك صار : أحدها 
  .زكريا كذلك ، فسلموا األمر له ، وهذا قول األكثرين  قلم

  .ألْْقَوا ِعِصيَّهم يف املاء : قال الربيع : الثاين 
هي السهام اليت كانت األمم يفعلوهنا عند املسامهة ، يكتبون عليها أمساَءُهْم ، فَمْن خرج : قال ابو مسلم : الثالث 

وإمنا مسيت هذه ] .  ١٤١: الصافات [ } فََساَهَم فَكَانَ ِمَن املدحضني  {: له السهم ُسلِّم إليه األمر ، قال تعاىل 
  .السهاُم أقْالَماً؛ ألهنا ُتقْلَم وُتبَْرى ، وكلما قَطَْعَت شيئاً بعد شيء فقد قلمته ، وهلذا ُيَسمَّى ما ُيكَْتب به قَلَماً 

  .احلبار وكُتَّاب الَوْحي هم العلماء و: هم َسَدَنةُ البيت ، وقيل : واختلفوا فيهم ، فقيل 
هذه اجلملة منصوبة احملل؛ ألهنا ُمَعلقة لفعل حمذوف ، ذلك الفعل يف حمل نصب على } أَيُُّهْم َيكْفُلُ مَْرَيمَ { : قوله 

  .أيهم يكفل مرمي  -أو يعلمون  -ُيلْقُون أقالَمهم ينظرون : احلال ، تقديره 
  .قوله ، ُيلْقُون ] على ذلك [ فيكون َمْحكيا به ، ودل » يقولون « أن يقدَّر ب : وجوز الزخمشريُّ 

  .} َوَما كُنَت لََديْهِْم إِذْ ُيلْقُون { : كقوله } َوَما كُْنَت لََديْهِْم إِذْ َيخَْتِصُمونَ { : وقوله 
  فصل

  :اختلفوا يف السبب ، الذي ألجله رغبوا يف كفالتها ، حىت تنازعوا فيها 
  .ان رئيساً هلم ، ومتقدِّماً فيهم ، فألجل َحقِّ أبيها رغبوا يف كفالتها لن أباها عمرانَ ك: قيل 

ألهنم : وقيل . وخلدمة بيته ، فألْجل ذلك حرصوا على التكفُّل هبا  -تعاىل  -ألن أمَّها حرََّرْتها لعبادة اهللا : وقيل 
  .يف كفالتها  وجدوا أمرها وأمر عيسى مبيَّناً يف الكتب اإلهليِة ، فلهذا السببِ اختصموا

  فصل
  .دلت هذه اآلية على إثبات القُْرعة ، وهي أصل يف َشْرِعنا لكل من أراد العدل يف القسمة 

وهي سنة عند مجهور الفقهاء يف املستوين يف احلجة؛ ليعدل بينهم وتطمئن قلوهبم ، وترتفع الظِّنَّةُ : قال القرطيبُّ 
احبه ، وقد ورد الكتاب والسنة بالقرعة ، وقال أبو حنيفة عمن يتوىل قسمتهم ، وال يفضل أحٌد منهم على ص

  .ال معىن هلا ، وزعموا أهنا ُتْشبِه األزالم اليت نََهى اُهللا عنها : وأصحابه؛ 
  .» يونس وزكريا وحممد صلّى اهللا عليهم وسلّم : وقد عمل بالقرعة ثالثة من األنبياء « : قال أبو عبيد 

  .» عمال القرعة كاإلمجاع من أهل العلم فيما يقسم بني الشركاء واست« : قال ابُن املُْنِذرِ 
  فصل



دلَّْت هذه اآلية على أن اخلالةَ أحقُّ باحلضانِة من سائر الْقَرَاَباِت ما عدا اجلَدَّة ، وقد قضى النيب صلى : قال القرطيبُّ 
  :وقال  -وكانت خالتها عنده  -اهللا عليه وسلم بابنة محزة جلعفر 

  .» بَِمْنزِلَةِ األمِّ اخلالة « 
  :يف هذا الظرف أوجٌه } َوإِذْ قَالَِت املالئكة { : قوله تعاىل 

  .» َيخَْتِصُمونَ « أن يكون منتصباً ب : أحدها 
  .وهو قول الزجاج » إذْ َيْخَتِصُمونَ « أنه بدل من : الثاين 

ْول الكالم ، ومل يكن ذلك؛ ألن وقت ويف هذين الوجهني ُبْعٌد؛ حيث يلزم احتاد زمان االختصام ، وزماِن قَ
  .االختصام كان صغرياً جِدا ، ووقت قولِ املالئكِة بعد ذلك بأْحَياٍن 

فإن صحَّ ذلك صحَّ االحتاد ، وقد . إهنا كانت عاقلة يف حال الصَِّغرِ ، وإن ذلك كان من كراماهتا : قال احلسُن 
لقيته سنةَ كذا : ام والبشارة وقََعا يف زمان واسعٍ ، كما تقول استشعر الزخمشريُّ هذا السؤال ، فأجاب بأن االختص

  .، يعين أن اللقاَء إمنا يقع يف بعض السنة فكذا هذا 
وفيه بعد لكثرة  -كاملختار له  -وبه بدأ الزخمشريُّ  -أوالً  -} وَإِذْ قَالَِت املالئكة { أن يكون بدالً من : الثالث 

  .الفاصل بني البدلَ واملبدل منه 
  .نصبه بإضمار فعل : الرابع 

جربيل عليه السالم ملا قررناه وقد : واملراد باملالئكة هنا . » صلة زائدة  -هنا  -إذْ « : قال أبو عبيدة : اخلامس 
  .تقدم الكالم يف البشارة 

  فصل
كوهنا أفضل نساِء العاملني ، وأن دليل على نبوهتا مع ما تقدم من } إِنَّ اهللا يَُبشُِّركِ { : قوله تعاىل « : قال القرطيبُّ 

بالتكليف واإلخبار والبشارة كما بلَّغت سائر األنبياِء ، فهي إذاً  -عز وجل  -املالئكة قد بلّغتها الوحي عن اهللا 
ذلك كرامة هلا؛ إذ ليست نبية؛ خلتصاص النبوِة بالرجال ، : وقال ابُن اخلطيب . » َنبِّية ، والنيبُّ أفضل من الويلّ 

  . -عليه السالم  -مجهوُر املعتزلة؛ ذلك معجزة لعيسى  وقال
  .وهو عندنا إرهاصٌ لعيسى ، أو كرامة ملرمي : قال ابُن الْخَِطيبِ 

 -ليست للتبعيض؛ إذ لو كان كذلك ، لكان اهللا » ِمْن « و » كَِلَمٍة « يف حمل جر؛ صفة ل } بِكَِلَمٍة مِّْنُه { : قوله 
بل البتداء الغاية؛ ألن كلمة اهللا مبدأ لظهوره وحدوثه ، واملراد  -تعاىل اهللا عن ذلك  -ئاً ُمتبعِّضاً مُتجزِّ -تعاىل 

  .كن فهو من باب إطالق السبب على املَُسّبب : لوجوده هبا وهو قوله  -عيسى  -هنا  -بالكلمة 
  أليس كل خملوق ، فهو خيلق هبذه الكلمة؟: فإن قيل 
فكان إضافة حدوثه  -عليه السالم  -السبب املتعاَرف كان مفقوداً يف حق عيسى نََعْم ، إال أن ما هو : فاجلواُب 

إىل الكلمة أكمل وأمت ، فجعل هذا التأويل كأنه نفس الكلمة ، كمن غلب عليه اجلود والكرم ُيقال على سبيل 
  .إنه نفس اجلود وَمْحض الكرم ، فكذا ها هنا :  -املبالغة

إذا أظهر هلم ظل العدل ، ونور اإلحساِن ، فكذا  -أنه ظلُّ اِهللا ، ونور اِهللا وأيضاص فإن السلطان قد يُوَصف ب
بكثرة بياناته ، وإزالة الشبهاِت والتحريفات عنه  -تعاىل  -ملا كان سبباً لظهور كالم اهللا  -عليه السالم  -عيسى 

  .، فُسمَِّي بكلمة اهللا على هذا التأويل 



  فصل
مكن ، أما على اصول املسلمني ، فظاهر؛ ألنّ اهللا تعاىل قادٌر على كل املمكنات حدوث الولد من غري نطفة األب ُم

من غري أب أوىل ، وأما على أصول  -عليه السالم  -، وإذا خلق آدَم من غري أمٍّ وال أبٍ ، فَخلْقُه عيسى 
عناصر األربعة على القدر الذي الفالسفة فإهنم اتفقوا على أنه ال ميتنع حدوث اإلنسان على سبيل التولُّد؛ المتزاج ال

يناسب َبَدنَ اإلنسان ، وعند امتزاجها جيب حدوث الكيفية املزاجية ، وعند حصول الكيفية املزاجية ، جيب تعلُّق 
معقول ممكن ، وأيضاً إنا نشاهد حدوث كثري من  -على سبيل التولد  -النفس ، فثبت أن حدوث اإلنسان 

وإذا كان  -ولُّد الفأر عن املدر ، واحليَّات عن الشعر ، والعقارب عن الباذَروج كت -احليوانات على سبيل التولد 
وأيضاً ، فإن التخيُّالت الذهنية كثرياً ما تكون أسباباً حلدوث . كذلك فتولُّد الولَِد ال َعنِ أبٍ أْولَى أال يكون ممتنعاً 

الغضب ، ويوجب حصول السخونة احلوادث الكثرية كما أن تصور حدوث املنايف ، يوجب حصول كيفية 
الشديدة يف البدن ، وكما أن اللوح الطويل إذا كان موضوعاً على األرض ، قدر اإلنسان على املشي عليه ، ولو 

جعل كالقنطرة على وهدة مل يقدر على املشي عليه ، بل كلما ميشي سقط ، وما ذاك إال ألن تصور السقوط يوجب 
إهنا ملا ختيلت صورةَ جربيل عليه : ة أمثلة كثرية هلذا الباب ، فما املانع أن يقال حصول السقوط ، وقد ذكر الفالسف

من  -الولد يف رمحها ، وإذا كانت هذه الوجوُه ممكنةٌ كان القول حبدوث عيسى ] كفى ذلك يف علوق [ السالم 
  .غري ممتنع  -غري أبٍ 

  .، وعيسى بدل منه ، أو عطف بيان  امسه مبتدأ ، واملسيح خربه} امسه املسيح ِعيَسى { : قوله 
وهو قوله  -وال جيوز أن يكون خرباً آخَر؛ ألن تعدد األخبار يوجب تعدد املبتدأ ، واملبتدأ مفرد « : قال أبو البقاء 

وأما من جييز ذلك فقد » على تأنيث الكلمة  -خرباً آخر لكان أمساؤه أو أمساؤها « ِعيَسى » ولو كان  -امسه : 
  .هو عيسى : اي  -خرباً ثانياً ، وأعربه بعضهم خَرب مبتدأ حمذوفٍ » َسى ِعي« أعرب 

وجيوز على هذا الوجه َوْجهٌ رابٌع ، وهو النَّْصب بإضمار أعين؛ ألن كل ما جاز قطعه رفعاص جاز قطعه نصباً ، 
  :واأللف والالم يف املسيح للغلبة كهي يف الصعق والعيُّوق وفيه وجهان 

  .يل مبعىن فاعل ، فُحوِّلَ منه مبالغةً أنه فَِع: أحدمها 
مسح القسام األرض وعلى هذا املعىن جيوز أن يقالَ : يقطعها ومنه : ألنه ميسح األرض بالسياحة ، أي : قيل 

  .رجل شريب : على املبالغة ، كما يقال  -بالتشديد  -ِمسِّيح : لعيسى 
  .اس قاله ابن عب -ألنه ميسح ذا العاهِة فََيبَْرأُ : وقيل 
  .كان ميسح رأسَ اليتيم : وقيل 

  .يلبس املسح فسمي مبا يئوب إليه : وقيل 
  .إنه فَعِيل مبعىن مفعول؛ ألنه ُمِسَح بالربكة : وقيل 

  .وقيل ألنه ُمِسح من األوزار واآلثام ، أو ألنه َمشِيح القََدم ال أْخَمصَ له 
  ]الرجز : [ قال الشاعر 

  ُمَدْملَُج السَّاقَْينِ َمْمُسوُح الْقَدَْم... كَالزَّلَْم  َباَت ُيقَاِسيَها غُالٌَم -١٤٦٠
  ]الطويل : [ أو ملسح َوْجهِه باملَالحة ، قال 

  .. . .َعلَى َوْجِه َميٍّ ِمْسَحةٌ ِمْن َمالََحٍة  -١٤٦١
وهذا الدهن من مسح : وا أو ألنه كان ممسوحاً بُدْهنٍ طاهرٍ مباَرٍك ، ُتْمَسح به األنبياء ، وال ُيْمَسح به غُريهم ، قال



أو ألنه . به وقَت الوالدة فإنه يكون نبيا ، أو ألنه َمَسَحُه جربيلُ َجبنَاحه وقت الوالدة؛ صوناً له عن َمسِّ الشيطان 
  .خرج من بطن أمه َمْمُسوحاً بالدُّْهن 

ى هذا كلِّه ، فهو منقول من الصفة وعلى هذا تكون امليُم فيه زائدة ، وعل -من السياحة  -أنّ وزنه َمفِْعل : والثاين 
.  

  .امللك : املَسِيح : وق ألبو عمرو بن العالء 
  .الكذَّاب ، وبه سُمِّي الدجال ، واحلرف من األضداد : ويكون املسيح مبعىن . الصديق : املسيح : وقال النَّخَِعيُّ 

  .ومسي الدجَّال َمسِيحاً لوجَهْين 
  . أنه ممسوح إحدى العيَنْين: أحدمها 

َدجَّال؛ لَضْربه األرَض ، وقَطِْعه : وهلذا قيل له : يف املدِة القليلِة ، قالوا  -أي يقطعها  -أنه يَْمَسح األرضَ : الثاين 
  .إذا فعل ذلك  -قد َدَجل الرجلُ : يقال . أكثر نواحيها 

  .ُسمِّي َدجَّاالً من َدجَّل الرجل إذا موَّه ولبَّس : وقيل 
  .َمِشيَحا ، فُغيِّر  -بالعربانية  -أصله : ْيث قال أبو عبيٍد واللَّ

  .» فعلى هذا يكون امساً مرجتالً ، ليس ُمْشتَقاً من املَْسح ، وال من السياحة « : قال أبو حيان 
ليس مشتقاً صحيح ، ولكن ال يلزم من ذلك أن يكون مُْرَتَجالً وال بد ، الحتمال أن : قوله « : قال شهاب الدينِ 

  .» تهم َمْنقُوالً من شيء عندهم يكون يف لغ
  .بالعربانية  -أصله موشى ، أو ميشا : يسوع ، كما قالوا يف موسى : وعيسى أصله 

فيكون من االشتقاق األوسط ألنه ُيشَْترط فيه وجود احلروف ال ترتيبها ، واألكرب ُيشترط فيه أن يكون يف الفرع 
  .حروف األصل مرتََّبةً  حرفان ، واألصغر ُيشَْترط فيه أن يكون يف الفرع

ألنَّ فيه ألَف تأنيث ، ويكون ُمْشَتقاً من عاسه  -يف معرفة وال نكرة  -وعيسى اسم أعجمي ، فلذلك مل َيْنَصرف 
  .يعوسه ، إذا سَاَسه وقام عليه 
  .هبا مذكَّر وإن كان عائداً على الكلمة؛ مراعاةً للمعىن؛ إذ املراد » اْسُمُه « : وأتى الضمري مذكَّراً يف قوله 

بكسر امليم وشد السني ، وبعضهم يقوله كذا باخلاء املعجمة ، وبعضهم يقوله  -ِمسِّيح :  -يف الدَّّجال -وقيل 
ويدخل مجيعَ  -يطوفها : أي  -واألول هو املشهور؛ ألنه ميسح األرض  -ُمَخفَّفاً  -بفتح امليم واخلاء املعجمة 

والدَّجَّال ميسح األرَض حمنة وابُن مرَمي ميسحها مِْنحَةً . قدسِ ، فهو فعيل مبعىن فاعل بلدانِها إال مكةَ واملدينةَ وبيَت امل
  .وإن كان ُسمِّي مسيحاً؛ ألنه ممسوح العني فهو فعيل مبعىن مفعول . 

  ]الرجز : [ قال الشاعر 

  إذَا الَْمسِيُح يَقُْتلُ الَْمسِيحَا. . ...  -١٤٦٢
  فصل

وعيسى خرب ملبتدأ حمذوف ، ويدعو إىل هذا كون : قال ابن عطية » عيَسى « صفة ل  جيوز أن يكون» ابُن مرمي « 
وأما على البدل ، أو عطف البيان فال . صفة لعيسى؛ إذْ قد أمجع الناُس على كَْتبِِه دون ألٍف » ابن مرمي « : قوله 

. هذه النزعة أليب علي . ْد به الشخص مل ُيَر -هنا  -ألن االسم » ِعيَسى « صفة ل » اْبُن َمرَمي « جيوز أن يكون 
  .انتهى . ويف صدر الكالم نظٌر 

» فقد َحتَّم كونه صفة؛ ألجل كَْتبِه بغري ألف ، وأما على البدل ، أو عطف البيان فال يكون « : قال شهاُب الدِّينِ 



ع وجود الدليل الذي ذكره ، بدل عيسى من املسيح ، فجعله غري صفة له م: يعين « ِعيَسى » صفة ل « اْبُن َمرَْيَم 
  .» وهو كتبه بغري ألف 

ليس باالسم أال « اْبن َمْرَيمَ » ألن « : قال » ِعيَسى « بدالً أو صفة ل » اْبُن َمرَْيَم « وقد منع أبو البقاء أن يكون 
  .» إال إذا كان قد ُعلِّق َعلَماً عليه  -اسم هذا الرجل ابن عمرو : ترى أنك ال تقول 

وهذا التعليل الذي ذكره إمنا ينهض دليالً يف عدم كونه بدالً ، وأما كونه صفة ، فال مينع « : الدينِ قال شهاب 
ذلك ، بل إذا كان امساً امتنع كونه صفة؛ إذ يصري يف حكم األعالمِ ، وهي ال ُيوصف هبا ، أال ترى أنك إذا مسيت 

  .» الة هذه صفة واحل« ابن عمرو » امتنع أن يقع « ابن عمرو » رجالً ب 
وهذه ثالثة أشياء ، االسم ِعيَسى ، وأما } امسه املسيح ِعيَسى ابن َمْرَيمَ { : ِلَم ِقيلَ : فإن قلَت « : قال الزخمشريُّ 

  املسيح واالبن فلَقَب ، وصفة؟
واه جمموع هذه الذي ُيعَْرف به ويتميز ممن س: االسم للمسمَّى ُيعَْرف هبا ، ويتميَُّز من غريه ، فكأنه ِقيلَ : قلت 

  .» األلفاِظ الثالثِة 
فظهر من كالمه أن جمموع األلفاِظ الثالثة أخبار عن امسه ، مبعىن أنَّ كُالًّ منها ليس ُمستَِقالً باخلربيَِّة ، بل هو من 

  ] .وهذا أعسر يسرا [ هذا ُحلٌْو َحاِمٌض : باب 
  ]اخلفيف : [ ونظريه قول الشاعر 

  َيْزَرُع الُودَّ ِفي فُؤادِ الْكَرِميِ... َف أْمَسْيَت ِممَّا كَْيَف أصَْبْحَت كَْي -١٤٦٣
  .أي جمموع كيف أصبحت ، وكيف أمسيت 

  .واملعىن على الَْمْجمُوعِ ، فكذلك يف الْخََبرِ  -من غري عاطف  -فكما جاز تعدُّد املبتدأ لفظاً 
  }الرجز : [ وقد أنشدوا عليه أبياتاً كقوله 

  ُمقَيِّظٌ ، ُمَصيٌِّف ، َمَشتِّي... تٍّ فََهذَا بَتِّي َمْن َيُك ذَا َب -١٤٦٤
وعلى هذا ففي : ليس باسم لَقَب له ، بل هو صفة كالّضارِبِ والظريف ، قال » املَسِيح « وقد زعم بعضهم أن 

: جيوز أعين وهذا ال . « امسه عيسى املسيح : والتقدير » ِعيَسى « صفةٌ ل » الَْمسِيُح « الكالم تقدٌمي وتأِخٌري؛ إذ 
أنه صفة له يف األصل ، والعرب إذا قدِّمت ما هو صفة يف األصل جعلوه : لكنه يعين  -تقدمي الصفة على املوصوف 

  ]الرجز : [ مبيناً على العامل قَْبلَُه ، وجعلوا املوصوف بدالً من صفته يف اًألل ، حنو قوله 

  . . ..َوبِالطَّوِْيلِ الُْعْمرِ ُعْمراً حَْيَدَرا  -١٤٦٥
  .وبالعمر الطويل ، هذا يف املعارِف ، وأما يف النِِّكرَاِت ، فينصبون الصفةَ حاالً : األصل 

» على هذا لفظ  -صفة؛ ألن املُخَْبر به  -يف هذا التَّركيبِ  -« الَْمسِيُح » وال يصح أن يكون « : وقال أبو حيَّان 
  .» ليس املسيح « ِعيَسى » لِّ؛ إذ لفظ واملسيح من صفة املدلول ، ال من صفة الدَّا« ِعيَسى 

  .َتقَدََّم املسيُح على عيسى؛ لشهرته : إهنما امساِن ، قال : ومن قال 
وإمنا بدأ بلقبه؛ ألن املسيح أشهُر من عيسى؛ ألنه قَلَّ أن يقع على َسِميِّ ، فيشتبه به ، وعيسى : قال ابن األنبارّي 

، أال ترى أن ألقاب اخللفاء أشهر من أمسائهم ، فهذا يدل على أن املسيح  قد يقع على عدد كثريٍ ، فقدَّمه لشهرته
  .عند ابن األنباري لَقٌَب ، ال اسٌم 

عيسى معرب من أيسوع ، وإن جعلته عربياً مل ينصرفْ يف معرفة وال نكرة؛ ألن فيه ألفَ « : قال أبو إسحاق 
  .» عليه  إذا ساسه وقام: التأنيِث ، ويكون مشتقاً من عاسه يعوسه 



، وقد تقدم الكالم » من املَْسح والعَْيس كالراقم على املاء  -يعين املسيح وعيَسى  -وُمْشَتقُُّهَما « : قال الزخمشريُّ 
  .على عيسى ومرمي واشتقاقهما يف سورة البقرة 

هذه } مَِّن الصاحلني { : وقوله }  وَُيكَلُِّم{ : وقوله } َوِمَن املُقَرَّبِنيَ { : حال ، وكذلك قوله } َوجِيًها { : وقوله 
الولد واملُكَوِّن : وإمنا ذَكَّر احلالَ؛ محالً على املعىن؛ إذ املعىن املراُد هبا . » بِكَِلَمٍة « : أربعة أحوالٍ انتصبت عن قوله 

  .» اْسُمُه « ، كما ذكَّر الضمريَ يف 
جار وجمرور ، وأتى بَِها هكذا؛ : والثانيةُ . ية يف تأويله والباق -امساً صرحياً  -فاحلال األوىل جِيَء هبا على األصل 

والثالثة مجلة فعليَّة ، وعطف الفعل . لوقوعها فاصلةً يف الكالم ، ولو جِيَء هبا امساً صرحياً ، لفات مناسبة الفواصل 
: ، أي ]  ١٩: امللك [ } ٍت َوَيقْبِْضَن أََولَمْ َيَرْوا إِلَى الطري فَْوقَُهْم َصافَّا{ : على االسم؛ لتأويلِه به ، وهو كقوله 

  ]الطويل : [ وقَابضات ، ومثله يف عطِف االسمِ على الفعل؛ ألنه يف تأويله ، قولُ النابغة 
  َوُمْجرٍ َعطَاًء َيْسَتِحقُّ الَْمَعابِرَا... فَأَلْفَْيُتُه َيْوماً يُبِْيُر َعُدوَُّه  -١٤٦٦

  ]الرجز : [ وقال اآلخر 
  يَقِْصدُ يف أَْسُوقَِها َوَجائِرِ... يُغشِّيها بَِغَضبٍ َباِترِ َباَت  -١٤٦٧
  .ُمبِرياً عدوه ، وقاصداً : واملعىن 

وجاء بالثالثة مجلة فعلية؛ ألهنا يف ُرتْبتها ، إذ احلالُ َوْصٌف يف املعىن ، وقد تقدم أنه إذا اجتمعَ صفات خمتلفة يف 
َوجِيًها { وهو  -فكذا فعل هنا ، فقدم االسم . مث اجلملةُ  -أو عديلُه  -ظرفُ الصراحِة والتأويل قُدِّم االسُم ، مثَّ ال

مث اجلار واجملرور ، مث الفعل ، وأتى به مضارعاً؛ لداللته على التجدُّد وقتاً مؤقتاً ، خبالف الوجاهِة ، فإنَّ املراَد  -} 
  .ن املفرد ، فلذلك ثَنَّى به ، إذ املقصوُد ثبوُت تَقْرِيبِِه ثبوهتا واستقرارها ، واالسُم مَُتكَفِّلٌ بذِلك ، واجلار قريٌب م

للتعدية ، ال للمبالغِة؛ مال تقدم من أن التضِعيَف للمبالغة ال ُيكِْسُب الفعلَ مفعوالً ، » الُْمقَرَّبَِني « والتضعيف يف 
  .حاصل قبل ذلك قَطَّْعُت األثواَب ، فإنَّ التعدي : خبالف  -كما ترى  -وهذا قد أكسبه مفعوالً 

  .» الُْمقَرَّبَِني « مراعاةً للفاصلِة ، كما تقدم يف } مَِّن الصاحلني { : بقوله  -وجيء بالرابعة 
  .إنَّ اهللاَ ُيَبشُِّرِك هبذه الكلمِة موصوفةً هبذه الصفاِت اجلميلِة : واملعىن 

ألهنا أخباٌر ، « : قال » اْبن مرَْيَم « أو من  »ِعيَسى « أو من » الَْمِسيحِ « ومنع أبو البقاء أن تكونَ أحواالً من 
  .» والعاملُ فيها االبتداُء ، أو املبتدأ ، أو مها ، وليس شيٌء من ذلك يعملُ يف احلالِ 

  .» للفصل الواقعِ بينهما ، ولعدمِ العاملِ يف احلال « : قال » اْسُمُه « كوَنَها حاالً من اهلاء يف  -ومنع أيضاً 
. ولعدم العامل : أنَّ احلالَ ال جييُء ِمَن املَُضافِ إليِه ، وهو مراُدُه بقوِلِه  -أيضاً  -ومذهبُه « : نِ قال شهاُب الدي

أنَّها جيوز أن  -فيما نقَلُه عن الفرَّاء  -وظاهُر كالم الواحديِّ . وجاءت احلالُ من النكرِة؛ لتخصُِّصها بالصفة بعدها 
عيسى ابن مرمي الوجيه ، قطَع منه : والقرَّاء تسمِّي هذا قَطْعاً ، كأنه قال : قال فإنَّه « ِعيَسى » تكون أحواالً من 

» يف األصلِ ، فقطع عنه ، واحلالُ وصٌف يف املعىن « عِيَسى » من صفِة } َوجِيًها { فظاهُر هذا ُيؤِذنُ بأنَّ . التعريف 
.  

  .ذو اجلاه ، وهو القوةُ ، واملنعةُ ، والشرُف : والوجيه 
إذا صارت له منزلةٌ رفيعةٌ عند  -َوُجَه الرَُّجلُ يوجه وجاهة ، فهو وجيه : ُوَجهاُء ، ووَِجاٌه ، يقال » َوجيه «  ومجع

  .الناسِ 
  .الكرُمي : الوجيُه : وقال بعضهم 



  .واملرأة كهلة  -اكتهلت الدوحة ، إذا َعمَّها النُّْورُ : من قوهلم » كَْهالً « و 
  .» إذا شارف الُيبُوَسةَ مشارفةَ الكهل الشَّْيَب : َمْن َوَخطَه الشَّْيُب ، واكتهل النباُت : والكهل « : وقال الراغب 

  ]البسيط : [  -يف َوْصف رَْوَضٍة بأكمل أحواهلا  -وأنشد قولَ األعشى 
  ُمؤزَّرٌ بَِعِميمِ النَّْبِت ُمكْتَهِلُ... ُيَضاِحُك الشَّْمَس ِمْنَها كَْوكٌَب شَرٌِق  -١٤٦٨

  .» غالم « د تقدم الكالم يف تنقُّل أحوالِ الولِد من لُدنْ كونِه يف البطن إىل شيخوخته ، عند ذِكْر وق
ما دامَ يف بطن أمِّه ، فهو جنني ، فإذا ُوِلَد فوليد ، فإذا مل يستتمّ األسبوع فصديغٌ؛ وما دام يرضع « : وقال بعضهم 

فدراج ، فإذا سقطت رواِضعهُ : مل يرضع؛ فَجْحَوش ، فإذا دبَّ ومنا  وإذا -عند الِفطَام  -فهو رضيع ، مث هو فَِطيٌم 
. فمترعرع ، وناشئ : ، فإذا جاوز العشر ] بالتاء والثاء  -فإذا نبتت أسنانُه بعد السقوط ُمبتَِّغر [ فثَغور ومثغور ، 
عليه يف مجيع أحواله بعد الوالدة ، فإذا والغالم ُيطْلَق . فإذا احتلم فَحَزوَّر . فيافع ، وُمراهق : فإذا َراَهق احلُلم 

ففًتى وشارخ ، فإذا اكتملت حليته؛ فُمْجَتِمع ، مث هو : فباِقل ، فإذا صار ذا ِلْحَيٍة : اخضر شاُربه ، وسال عذاره 
، وألهل اللغة عبارات خمتلفة يف ذلك ، وهذا » من الثالثني إىل األربعني شاّب ، ومن األربعني إىل ستني كهل 

  .ها أشهر

  .املستغرب إمنا هو كالم الطفل يف املَْهد ، وأما كالم الكهول فغري ُمْسَتْغَرب : فإن قيل 
  :فاجلواُب من وجوٍه 

مل يتكلم صيبٌّ يف املهد ، وعاش ، أو مل يتكلْم أصالً ، بل يبقى أخرس أبداً ، فبشَّر اُهللا مرمي بأن هذا : قالوا : أحدها 
  .م الناس يف كهولته ، ففيه َتطِْمٌني خلاطرِها يتكلم طفالً ، ويعيش حىت يكل

يكلم الناس طفالً وكهالً ومعناه يتكلم يف هاتني احلالتني كالَم األنبياِء ، من « : قال الزَّخمْشَريُّ وأبو مسلم : وثانيها 
  .» غري تفاوت بني حال الطفولة وحال الكهولة 

  .هار َبَراءِة أمِّه ، مث عند الكُُهولِة يتكلم بالوحي والنبوة يكلم الناَس مرةً واحدةً يف املهِد؛ إلظ: وثالثها 
  .الكهولة ] الصَِّبا ، إىل [ بيان أنه يبلغ من : املراد منه : قال األَصمُّ : ورابعها 

ا إىل إن عيسى كان إهلاً ، فإنه منقلب يف األحوال من الصَِّب: أنّ املراَد منه الرد على َوفْد جنرانَ يف قوهلم : وخامسها 
  .الكهولة ، والتغيُّر على اإللِه حمال 

كان ثالثاً وثالثني سنةً وأْشهُراً ، وعلى هذا التقدير ، فلم يبلغْ ِسنَّ  -ملا ُرِفع  -قد نقل أن ُعْمر عيسى : فإن قيل 
  .الكهولِة 
اإلنسان ما بني الثالثني إىل  عبارة عن الكامل التام ، وأكمل أحوال -يف اللُّغِة  -قد بيَّنَّا أن الكهلَ : فاجلواُب 
  .فَصحَّ وْصفُه بكونه كَْهالً  -األربعني 

ويكون كهالً بعد أن ينزل من السماء يف آخر الزمان ، ويكلم الناَس ، ويقتل « : وقال احلَُسْين بُن الفَْضل الَبَجِليُّ 
  .» ض سينزل إىل األر -عليه السالُم  -ويف اآلية نص على أنه : الدَّجَّالَ ، قال 

  .» َعفل « واجلاه مقلوب منه ، فوزنه . اشتقاقه من الوجه؛ ألنه أشرف األعضاء » َوجِيهاً « و 
بسبب } َوجِيهاً ِفي الدنيا { ؛ ملا فيه من معىن الِْفْعلِ ، ومعىن كونه » َوجِيهاً « متعلق ب } ِفي الدنيا { : قوله 

  .بسبب ُعلُوِّ املنزلة » يف اآلخرة « النبوة ، و 
بأنه ُمسَْتجَاب الدعاء ، وُيْحيي املوتى ، وُيْبرِئ األكمه واألْبَرصَ بدعائه ، ويف اآلخرة بأنه } ِفي الدنيا { : وقوله 

  .يشفع يف املُِحقِّني من أمته 



  .يف الدنيا؛ ألنه مربأٌ من العيوب اليت َوَصفَْته اليهوُد هبا ، ويف اآلخرة بكثرة ثوابه وُعلُوِّ درجته : وقيل 
  كيف كان وجيهاً يف الدنيا ، واليهود عاملوه مبا عاملوه؟: إن قيل ف

بالوجيه ، مع أن اليهوَد طعنوا فيه ، وآذَْوُه إىل أن برأه اُهللا  -عليه السالُم  -مسَّى موسى  -تعاىل  -أنه : واجلواُب 
  .مما قالوا ، ومل يقدح ذلك يف وجاهته ، فكذا هنا 

كان هذا َمْدحاً عظيماً للمالئكة؛ ألنه ألَْحقَه مبثل َمنْزِلَتِهِْم ، وهو دليل ملن جعل « قيل }  َوِمَن املُقَرَّبَِني{ : قوله 
  .املالئكة أفضل 

  .سُيْرفَع إىل السماء مبصاحبة الَْمالَِئكَِة : معناه : وقيل 

  .ليس كل وجيه يف اآلخرة يكون ُمقَرَّباً؛ ألن أهل اجلنة تتفاوت درجاُتهم : وقيل 
  .وجيهاً وُمكَلَّماً : ، والتقدير » َوجِيًها « : الواو للعطف على قوله } َوُيكَلُِّم النَّاسَ { : وقوله 

] أو لفائدة [ وهذا عندي ضعيٌف؛ ألن عطف اجلملة الفعلية على االمسية غري جائز إال لضرورة : قال ابن اخلطيب 
ة منه امسه املسيح عيسى ابن مرمي ، الوجيه يف الدنيا واآلخرة إن اهللا يبشرك بكلم: تقدير اآليِة : ، واألوْلَى أن يُقال 

عطف } َوُيكَلُِّم النَّاسَ { : فقوله . } وَُيكَلُِّم النَّاَس { : ، املعدود من املقرَّبَِني ، وهذا اجملموع مجلة واحدة ، مث قال 
  .} إِنَّ اهللا ُيَبشُِّرِك { : على قوله 

فهي مجلة امسية فقد عطف الفعلية على } إِنَّ اهللا ُيَبشُِّرِك { د العطف على مجلة وأجيب بأن هذا خطأ؛ ألنه إن أرا
« و  -فهو خطأ؛ ألن املعطوف على اخلرب خرب » يَُبشُِّرِك « وإن أراد العطَف على . االمسية ، فوقع فيما فَرَّ منه 

والصواب ما قالوه من كونه حاالً ، وأن اجلملة إن اهللا يكلم الناسَ يف املهِد ، : فيصري التقدير  -خرب » ُيَبشُِّرِك 
  .احلالية إذا كانت فعالً فهي مقدرة باالسم ، فجاز العطف 

  :جيوز فيه َوْجَهان } ِفي املهد { : قوله 
على » كَْهالً « يكلمهم َصغِرياً ، و : أي } وَُيكَلُِّم { أنه متعلق مبحذوف؛ على أنه حال من الضمري يف : أظهرمها 
  .ق على هذه احلال املؤوَّلة فعلى هذا تكون مخسة أحوال هذا نس
فعلى هذا يكون » َوجِيهاً « على هذا َنَسق على » كَهالً « كسائر املنفصالت ، و » ُيكَلُِّم « أنه ظرف ل : والثاين 

  .َخْمَسةَ أْحوَالٍ 
  .هو َمْن بلغ ِسنَّ الكُهُولة ، وأوهلا ثالثون : والكهل 

  .ون اثنان وثالث: وقيل 
  .ثالث وثالثون : وقيل 
  .مخسون : وآخرها . أربعون : وقيل 
  .ومنه الكاهل  -إذا عال وارتفع  -اكتهل النبات : واشتقاقه من . مث يدخل يف سن الشَّْيخُوَخِة . ستون : وقيل 

  .» َوَخطَُه الشَّْيُب : أكهل الرجل « : وقال صاحُب املُْجَملِ 
  فصل

إِنِّي َعْبُد اهللا آتَانَِي الكتاب َوَجَعلَنِي نَبِّياً َوَجَعلَنِي ُمَباَركاً أَْيَن َما كُنتُ { : املَْهد هو قوله يف  -عليه السالم  -كالمه 
َوَيْوَم أَمُوُت ْوَم ُوِلْدتُّ َوأَْوَصانِي بالصالة والزكاة َما دُْمُت َحّياً وََبّراً بَِواِلدَِتي وَلَْم َيْجَعلْنِي جَبَّاراً َشِقّياً والسالم َعلَيَّ َي

. ٣٣-٣٠: مرمي [ } َوَيْوَم أُْبَعثُ َحّياً   [  
كنت إذا خلوُت أنا وعيسى حدَّثين وحّدثته ، فإذا شغلين عنه إنسان كان : قالت مرمي : وحكي عن جماهٍد قال 



  .ُيسَبُِّح يف بطين وأنا أمسُع 
  فصل

عيسى ابن مرمي ، وصاحب :  يتكلمْ يف الَْمْهِد إال ثالثة مل« : ذكر القرطيبُّ يف تفسريه عن ابن أيب شيبةَ بسنده ، قال 
مل يتكلم يف املهد إال « : ويف صحيح مسلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال . [ » يوسف ، وصاحب ُجرَْيج 

  ] .» ثالثة عيسى ابن مرمي ، وصاحب جريج وصاحب اجلبار 
، وصّيب ماشطة امرأة فرعون ، وعيسى ، وحيىي ، وصاحب تكلم يف املهد ستة شاهد يوسف « : وقال الضَّحَّاُك 

  .ومل يذكر صاحب األخدود ، فأسقط صاحب األخدود ، وبه يكون املتكلمون سبعةً » جريج 

فإنه  -باحلصر « لَْم َيَتكَلَّمْ يف املَْهدِ إالَّ ثَالَثَةٌ » :  -عليه السالم -وال معارضة بني هذا وبني قوله « : قال القرطيبُّ 
  .مبا شاء من ذلك ، فأْخَبَر به  -تعاىل  -أخرب مبا كان يف علمه مما أوِحي إليه يف تلك احلالِ ، مث بعد هذا أعلمه اله 

أحدمها : وفيه احتماالِن  -وطَّأته وليَّنته له : أي  -ما يُُهيَّأُ للصَّبِيِّ أن يرىب فيه ، من َمهَّدت له املكان : واملهُد 
: وقد قرئ . املصدر ، فُسمِّي به املكانُ ، وحيتمل أن يكون بنفسه اسم َمكان غري مصدر ُيحتمل أن يكون أصله 

  .َمْهداً وِمهَاداً يف طه كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 
وكهالً يدل على أنه يكلم الناس بعد الكهولة ، وذلك بعد أن ينزل من السماء يف آخر : قوله [ قال ابن اخلطيب 

  .الزمان 
عليه السالم  -أنكرت النصاَرى كالَم املسيح ] يف اآلية نص على نزوله إىل األرض وقد :  بن الفضل قال احلسني

على صحة قوهلم بأن كالمه من أْعجب األمور وأغرهبا ، وال شك أن هذه الواقعةَ لو  -يف املَْهد ، واحتجوا  -
طع واليقني بقوهلم؛ ألن ختصيَص مثل هذا وقعت لوجب أن يكون وقوُعها يف حضور اجلَْمع العظيم الذي حيصل الق

املُْعجِز بالواحد واالثنني ال جيوز ، ولو حدثت هذه الواقعة لتوفََّرت الدواعي على نقلها ، فيصري ذلك بالغاً َحد 
لتعصُّب وأيضاً فإن النصاَرى بالَغُوا يف املسيح ، حىت ادََّعْوا ألوهيته ، ومن هذا شأنه يف ا. التواُترِ ، ميتنع إخفاؤه 

  .علمنا أنه ما كان موجوداً  -وهم أحق النّاسِ بإظهاره  -ميتنع أن ختفى مناِقُبه ، فلما أنكروه 
إظهار لرباءة أمِّه ، واحلاضرون قليلون جيوز تواطؤهم على اإلخفاء ،  -حينئذٍ  -وأجاب املتكلمون بأن كالمه 

أخرب به حممد صلى اهللا عليه وسلم وذلك يدل على فنسبهم الناس إىل الكذب ، أو خافوا من ذلك األمر إىل أن 
  .معجزته ، وصدقه 

حيتمل التمام والنقصان ، وتقدم إعراب هذه اجلمل يف قصة « يكون » } قَالَْت َربِّ أىن َيكُونُ ِلي َولٌَد { : قوله 
ألن ِقصََّتها أغرُب من قضته؛ ذلك : قيل } َيْخلُُق َما َيَشآُء { وقال هنا } َيفَْعلُ َما َيَشآُء { : زكريا إال أنه قال هناك 

أنه مل ُيْعَهد ولد من عذراَء مل َيْمَسْسها بشٌر ألبتة ، خبالف الولد بني الشيخ والعجوز ، فإنه يستبعد ، وقد ُيعَْهد مبثله 
، وإن  املقتضي لإلجياد واالختراع من غري إحالة على سببٍ ظاهرٍ« َيْخلُُق » فلذلك أتى ب  -وإن كان قليالً  -

  .وإن كان هلا أسباٌب ظاهرة  -كانت األشياء كلها َخبلقه وإجياده 
مصدر كاخلَلق ، ولذلك ُيَسوَّى فيه بني  -يف األصل  -هذه اجلملة َحالٌ ، والبشر } َولَمْ َيْمَسسْنِي َبَشٌر { : قوله 

هؤالء َخلْق : كقولك . َبَشٌر ، وهؤالء َبَشَر  هذه َبَشٌر ، وهذا: املذكَّر وملؤنَّث ، واملفرد ، واملثىن ، واجلمع ، تقول 
.  

واشتقاقه من البشرة ، وهي ظاهر اجللِد؛ ألنه الذي شأنه أن يظهر الفرح والغم يف بشرته ، وتقدم اختالف : قيل 
  .وما ذُِكر يف توجيهه } فََيكُونُ { القرَّاء يف 



  فصل
عجَُّب مما وقع على خالف العادة؛ إذْ مل َتْجرِ عادة بأن يُولَدَ إمنا قالت ذلك؛ ألن البشريةَ تقتضي الت: قال املفّسرون 

  .َولٌَد بال أبٍ 
  فصل

ألنه ملا متثَّل هلا ،  -عليه السالمُ  -يا سيدي ، ختاطب جربيل : أي } قَالَْت َربِّ { : معىن قوله « : قال القرطيبُّ 
فلما مسعت ذلك من قوله استفهمت ]  ١٩: مرمي [ } لَِك غُالَماً زَِكّياً  قَالَ إِنََّمآ أََناْ َرُسولُ رَبِِّك الًَّهَب{ : قال هلا 

ألن العادة اليت : بنكاح ، وذلك : ؟ أي } أىن َيكُونُ ِلي وَلٌَد وَلَْم َيْمَسْسنِي َبَشرٌ { : عن طريق الولد ، فقالت 
  ] .أو سفاح [ أجراها اهللا يف َخلْقه أن الولد ال يكون إال من نكاح ، 

كيف يكون هذا الولد؟ من ِقَبلِ َزْوجٍ يف املستقبل؟ أم : إهنا مل تستبعد من قدرة اهللا شيئاً ، ولكن أرادت :  وقيل
  .خيْلُقُه اهللا ابتداًء 

  .تقدم الكالم فيه . } إِذَا قضى أَْمراً فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ { : قوله 
  .رعها وكُمِّها ، فحملت من ساعتها بعيسى نفخ جربيلُ يف جيب د: قال ابُن جُرَْيجٍ 

  .يف َرِحمَِها ، فعلقت بذلك  -عليه السالم  -وقع نفخ جربيل : وقيل 
ال جيوز أن يكون اخلَلْق من نفخ جربيل؛ ألن الولَد يكون بعُضه من املالئكة وبعضه من اإلنس؛ : وقال بعضهم 

يثاَق من ذريته ، فجعل بعَض املاِء يف أصالب اآلباء ، وبعضه ولكن سبب ذلك ، أن اَهللا تعاىل ملا خلق آدَم وأخذ امل
جعل املاءين مجيعاً يف مرَمي ، بعضه يف رمحها  -تعاىل  -يف أرحام األمَّهَاِت ، فإذا اجتمع املاءان صاَر ولداً ، وإن اهللاَ 

مل حتبل فلما هاجت شهوهتا بنفخ ، وبعضه يف صلبها ، فنفخ جربيلُ ، ليهيَج شهوَتها ، فإن املرأة ما مل هتج شهوهتا 
إِذَا { : يف َرِحِمَها ، فاختلط املاءان ، فعلقت بذلك ، فذلك قوله تعاىل  -الذي كان يف ُصلْبها  -جربيل وقع املاء 

  .} قضى أَمْراً فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ 
والباقون بنون املتكلم املعظم  -بياء الغيبة  -} َعلُِّمُه َوُي{ قرأ نافع وعاصم ويعقوب } َوُيَعلُِّمُه الكتاب { : قوله 

  :نفسه ، وعلى كلتا القراتني ففي حمل هذه اجلملة أوجٌه 
  .أن اهللا يبشرِك بكلمٍة ويعلم ذلك املولود املَُعبَّر عنه بالكلمة : أي « ُيَبشُِّرِك » أهنا معطوفة على : أحدها 
وإىل هذين الوجهني ، ذهب مجاعة . كذلك اهللا خيلق ما يشاء ويعلمه : أي « َيْخلُُق » أهنا معطوفة على : الثاين 

منهم الزخمشريُّ وأبو علي الفارسّي ، وهذان الوجهان ظاهران على قراءة الياء ، وأما قراءة النون ، فال يظهر هذان 
  .فخامة والتعظيم الوجهان عليها إال بتأويل االلتفات من ضمري الغيبة إىل ضمري املتكلم ، إيذاناً بال

، « لطول الفصل بني املعطوف ، واملعطوف عليه » : فقد استبعده أبو حيَّانَ جِدا ، قال « ُيَبشُِّرِك » فأما عطفه على 
خرباً عن اهللا أم تفسرياص ملا » َيْخلُُق « يعين  -هو معطوف عليه سواء كانت » : فقال « َيْخلُُق » وأما عطفه على 
  .« مبتدأ ، وما قبله خرب » اهللاُ « ت لفظ قبلها ، إذا أعرب

  :يف قصة زكريا أوجٍه } كَذَِلَك اهللا { يعين أنه تقدم يف إعراب 
؛ إذْ ال َمانَِع من ذلك ، وعلى ] املذكورين [ باالعتبارين » خيلُُق « معطوف على » ُيَعلُِّمُه « ف  -أحدها ما ذكره 

« لة الشرطية معترضة بني املعطوف واملعطوف عليه ، واجلملة من هذا الذي ذكره أبو حّيان وغريه ، تكون اجلم
  .مرفوعة احملل ، لرفع حمل ما ُعِطفَْت عليه  -يف الوجهني املتقدمني  -» ُنَعلُِّمُه 

تاب ، يَُبشُِّرَك بكلمة ُمكَلِّماً وُمعلِّماً الك: فيكون منصوباً على احلال ، والتقدير » ُيكَلِّمُ « أن يعطف على : الثالث 



  .وهذا الوجه جوزه ابُن َعِطيَّةَ وغريه 
؛ ألنه يف تأويل اسم منصوبٍ على احلال ، وهذا الوجه جوَّزه الزخمشريُّ » َوجِيهاً « أن يكون معطوفاً على : الرابع 

.  
الطول الفصل بني املعطوف « : قال  -أعين الثالث والرابع  -واستبعد أبو حّيان هذين الوجهني األخريين 

  .» عطوف عليه ، وال يقع مثلُه يف لسان العرب وامل
  .} كَذَِلَك اهللا َيْخلُُق َما َيَشآُء { وهي  -: أن يكون معطوفاً على اجلملة احملكية بالقول : اخلامس 

 -هللا ) قال كذلك ( وعلى كلتا القراءتني هي معطوفة على اجلملة املقولة؛ وذلك أن الضمري يف « : قال أبو حّيان 
 -« َيْخلُُق » مبتدأ خربه ما قبله ، أم مبتدأ ، وخربه ) اهللا ( واجلملة بعده هي املقولة ، وسواء كان لفظ  -تعاىل 

فيكون هذا من القول ملرمي على سبيل االغتباط ،  -} قَالَ كَذَِلكَ اهللا َيفَْعلُ َما َيَشآُء { على ما مر إعرابه يف 
  .» نها والتبشري هبذا الولد ، الذي أوجده اُهللا م

  .أن يكون مستأنفاً ، ال حملَّ له من اإلعراب : السادس 
أو « :  -» َوجِيهاً « أو خيلق أو » ُيَبشُِّرِك « بعد أن ذكر فيه أنه جيوز أن يكون معطوفاً على  -قال الزََّمْخشريُّ 
  .يعين مستأنفاً » هو كالم مبتدأ 
فمن حيث ثبوت  -على اختالف القراءتني  - ، أو من اهللا فإن عىن أنه استئناف إخبار عن اهللا« : قال أبو حّيان 

الواو ال بد أن يكون معطوفاً على شيء قبله ، فال يكون ابتداء كالم إال أن ُيدََّعى زيادةُ الواو يف وتعلمه ، فحينئٍذ 
ا عطف عليه ، وأن َيِسحُّ أن يكون ابتداَء كالمٍ ، وإن عىن أنه ليس معطوفاً على ما ذكر ، فكان ينبغي أن يبني م

  .» يكون الذي ُعِطف عليه ابتداء كالم ، حىت يكون املعطوف كذلك 
وهذا االعتراض غري الزم؛ ألنه ال يلزم من جعله كالماً مستأنفاً أن ُيدََّعى زيادة الواو ، وال « : قال شهاب الدين 

لواَو تكون لالستئناف ، بدليل أن الشعراء أنه ال بد من معطوف عليه؛ ألن النحويني ، وأهل البيان َنصُّوا على أن ا
يأُتون هبا يف أوائل اشعارهم ، من غري تقدُّم شيٍء يكون ما بعَدها معطوفاً عليه ، واألشعار مشحونة بذلك ، 

وُيسموهنا واَو االستئناف ، وَمن منع ذلك قدَّر أنّ الشاعَر عطف كالمه على شيء منويٍّ يف نفسه ، ولكن األول 
  .» ني أشهر القول

ُنوِحيهِ { : ، وقراءة النون ، عطف على قوله } َيْخلُُق َما َيَشاُء { : قراءة الياء عطف على قوله : وقال الطربيُّ 
  .} إلَْيَك 

  .ومل يبني أبو حممد وجه إفساد املعىن . » وهذا الذي قاله يف الوجهني مفسد للمعىن « : قال ابن عطيةَ 
من حيث اللفظ ومن حيث املعىن ، أما من « ُنوِحيِه » النون ، فظاهر فساد عطفه عفى أما قراءةُ « : قال أبو حّيان 

حيث اللفظ فمثله ال يقع يف لسان الَْعَربِ؛ لُبْعدِ الفَْصل املُفْرِط ، وتعقيد التركيب وتنايف الكالمِ ، وأما من حيث 
: ، أي } ذلك ِمْن أََنَبآِء الغيب { : املعىن بقوله املعىن فإنَّ املعطوف بالواو شريك املعطوف عليه يف املعىن ، فيصري 

إخبارك يا حممد بقصة امرأة عمرانَ ووالدهتا ملرمي ، َوكَفَالَِة زكريا ، وقصته يف والدة حيىي ، وتبشري املالئكة ملرميَ 
معناه [ تظم نعلم عيسى الكتاب ، فهذا كالم ال ين: نعلمه ، أي  -باالصطفاء والتطهري كل ذلك من أخبار الغيب 

  .مع معىن ما قبله ] 
» فليست ُمفِْسَدةً للمعىن ، بل هو أْولَى وأَصّح ما حيمل عطف « َيْخلُُق » على « َوُيَعلُِّمُه » أما قراءة الياء وعطف 

ياءَ خيلق األش -تعاىل  -ويكون اهللا أخرب مرمي بأنه  -وقد ذكرنا جواَزه قبل  -لقُرب لفظه وصحة معناه « َوُيَعلُِّمُه 



ُيَعلُِّم هذا الولَد الذي خيلقه  -تعاىل  -الغريبةَ اليت مل َتْجرِ العادة بِمثِلَها ، مثلما خلق لك ولداً من غري أبٍ ، وأنه 
لك ما مل ُيَعلِّْمه َمْن قَْبلَه من الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل ، فيكون يف هذا اإلخبار أعظم تبشريٍ هلا هبذا الولد ، 

بل هو خمالف هلم يف أصل النشأة ، وفيما يعلمه  -من بين إسرائيل  -ركته ، وأنه ليس مشبهاً أوالد الناس وإظهار ب
  .اه » من العلم ، وهذا يظهر يل أنه أحسن ما حيمل عليه عطف َوُيَعلُِّمُه  -تعاىل  -

ويقرأ بالياء؛ } َبآِء الغيب ُنوِحيِه إِلَْيَك ذلك ِمْن أََن{ : بالنون ، محالً على قوله  -نعلمه  -يُقَْرأ « : قال أبو البقاء 
  .« َوجِيهاً » وموضعه حال معطوفة على « يَُبشُِّرِك » محالً على 

إن عين باحلمل العطف فال شيء  -« ُنوِحيهِ » محالً على  -بالنون  -« َوُنَعلُِّمُه » : وقال بعضهم : قال أبو حّيان 
  .» ل أنه من باب االلتفات فهو صحيح أبعد من هذا التقدير ، وإن عين باحلم

: حَْمالً؛ االلتفات ليس إال ، وال جيوز أن يعين به العطف لقوله : يتعني أن يعين بقوله « : قال شهاب الدين 
أو على توجيهه مع حكمه « ُيَبشُِّركِ » وكيف يستقيم أن ُيرِيَد عطفه على « َوجِيهاً » وموضعه حال معطوفة على 

  .» ؟ هذا ما ال يستقيم أبداً « َوجِيهاً » وف على عليه بأنه معط

  »الكتاب « فصل يف املراد ب 
والتوراة { : تعليم العلوم ، وهتذيب األخالق » الِْحكَْمة « تعليم اخلط والكتابة ، ومن : » الكَِتاب « املراُد من 
باألسرار العقلية والشرعية ، ويطَّلع على  كتابان إهليان ، وذلك هو الغاية الُعلْيا يف العلم؛ ألنه حييط} واإلجنيل 

  .اِحلكَم الُعلْوِيَِّة والسُّفِْليَِّة 
  :فيه وجهان } َوَرسُوالً { : قوله 

  .كالصَّبور والشَّكُور » فَُعول « على  -مبعىن ُمْرَسل  -أن صفة : أحدمها 
  ]الطويل  : [مصدراً قوله » رسول « مصدر ، ومن َمجِيء  -يف األصل  -أنه : والثاين 
  يِِسرِّ َوالَ أْرَسلْتُُهْم بَِرُسولِ... لَقَْد كَذَبَ الَْواُشونَ َما ُبحُت عِْنَدُهْم  -١٤٦٩

  ]الوافر : [ وقال آخر 
  بِأنِّي َعْن فَُتاَحِتكُْم غَنِيُّ... أالَ أْبِلغْ أَبا َعْمرٍو َرُسوالً  -١٤٧٠

  .أي أبلغه رسالة 
وعلى . إنا ذوا رسالةِ ربِّ العاملَني : أي  -على أحد التأويلني  -» َربِّ العاملني  إنَّا رسُولُ« : ومنه قوله تعاىل 

  :، فعلى األول يكون يف نصبه ستة أوجٍه » َرُسوالً « الوجهني يترتب الكالُم يف إعراب 
ذ التقدير وجيهاً وُمَعلَّماً إ -» َوجِيهاً « إذا أعربناه حاالً معطوفاً على  -» ُيَعلُِّمُه « أن يكون معطوفاً على : أحدها 

  .وُمْرَسالً 
  .قاله الزخمشريُّ وابُن عطيةَ 

؛ للفصل املُفْرِط « َوجِيهاً » معطوف على « َوُيَعلُِّمُه » إن : وقد بيَّنا َضْعفَ إعرابِ َمْن يقول « : وقال أبو حّيان 
  .» ] « ويعلمه » وهو مبين على إعراب [ بني املتعاطفَْين 

يكلم الناَس طفالً : ، أي » َوُيكَلُِّم « الذي هو حال من الضمري املستتر يف » كَْهالً « يكون َنَسقاً على  أن: الثاين 
وكهالً ومُْرَسالً إىل بين إسرائيلَ ، وقد َجوَّز ذلك ابُن عطيةَ ، واستبعده أبو حّيان؛ لطول الفصل بني املعطوف 

  .واملعطوف عليه 
يكلم الناس يف حال كونه : إذْ يصري التقدير  -من حيث املعىن  -ذلك ال جيوز ويظهر أن « : قال شهاب الدين 



  .» رسوالً إليهم وهو إمنا صار رسوالً بعد ذلك بأزمنٍة 
[ } فادخلوها َخاِلِديَن { : مررت برجلٍ معه صقٌر صائداً به غداً ، وقوله : هي َحالٌ مُقَدَّرة ، كقوهلم : فإن قيل 

  ] . ٧٣: الزمر 
  .األصل يف احلال أن تكون مقارنة ، وال تكون مقّدرة إال حيث ال لَْبَس : وقيل 

وجيعله رسوالً ، ملا رأوه ال يصح عطفه على مفاعيل : أن يكون منصوباً بفعل ُمْضَمرٍ الئقٍ باملعىن ، تقديره : الثالث 
]  ٩: احلشر [ } ُءوا الدار واإلميان والذين َتَبوَّ{ : وهذا كما قالوا يف قوله . التعليم أضمروا له عامالً يناسب 

  ]جمزوء الكامل : [ وقوله 
  ُمَتقَلِّداً سيْفاً َورُْمحَا... َيا لَْيَت زَْوَجِك قَْد غََدا  -١٤٧١

  ]الكامل : [ وقول اآلخر 
  .. .فََعلَفُتَها تْبناً َوَماًء َبارِداً  -١٤٧٢

  ]الوافر : [ وقول اآلخر 
  َواجَِب َوالُْعيُونَاَوَزجَّْجَن الَْح. ...  -١٤٧٣

  .واعتقدوا اإلميانَ ، وحامالً رُْمحاً ، وسيقتها ماًء بارداً ، وكحَّلَْن العيون : أي 

  .وهذا على أحد التأويلني يف هذه األمثلة 
هو  -أيضاً  -ويكون ذلك الفعل معموالً لقول ُمْضَمرٍ » رسول « أن يكون منصوباً بإضمار فعل من لفظ : الرابع 
  .عيسى  من قول
وناطقاً بأين قد جئتكم ، ويوضُِّح هذين الوجهني األخريين ، : فيه مبعىن النطق ، فكأنه قيل  -أن الرسول : اخلامس 

أَنِّي { : من املنصوبات املتقدمة ، وقوله « ُمَصدِّقاً » و « َوَرُسوالً » َعالَم َتحِْمل : فإن قلت « : ما قاله الزخمشريُّ 
  يأىب َحمله عليها؟} لَِّما َبْيَن َيَدْيِه {  و} قَْد جِئُْتكُْم 

  :هو من املضايق ، وفيه وجهان : قلت 
أرسلت : ويعلمه الكتاب واحلكمة ، ويقول : تقديره  -على إرادة القول  -« وأرَسلْت » أن ُيضمر له : أحدمها 

  .رسوالً بأين قد جئتكم ، ومصدقاً ملا بني يديَّ 
  .اه . » وناطقاً بأين قد جئتكم ، ومصدقاً ملا بني يدي : ق فيهما معىن النطق ، فكأنه قيل أن الرسول واملصدِّ: الثاين 

إمنا احتاج إىل إضمار ذلك كُلِّه تصحيحاً للمعىن واللفظ ، وذلك أن ما قبله من املنصوبات ، ال يصح عطفه عليه يف 
ين املنصوبني يف ُحكْم املتكلم؛ فاحتاج إىل ذلك الظاهر؛ ألن الضمائر املتقدمة غُيَّب ، والضمرياِن املصاحباِن هلذ

  .التقدير؛ ليناسب الضمائر 
واالستغناء عنهما  -الذي هو أرسلت  -وهذا الوجه ضعيف؛ إذْ فيه إضماُر الْقَْولِ ومعموله « : وقال أبو حيان 

» حال مؤكِّدة  -على هذا  -وأرسلت ، أنه رسول ، فهي : باسمِ منصوبٍ على احلال املؤكِّدة ، إذْ ُيفَْهم من قوله 
.  

أَنِّي قَْد { : ويكون قوله  -إذْ ليس فيه إال إضمار فعل يدل عليه املعىن « : واختار أبو حّيان الوجه الثالث ، قال 
  .» ناطقاً بأين قد جئتكم ، على قراءة اجلمهور : أي « َرُسوالً » معموالً ل } جِئُْتكُْم 
ويعلمه الكتاب ، حال كونه : كأنه قيل  -وذلك على زيادة الواو » َوًيَعلُِّمُه «  أن يكون حاالً من مفعول: الثالث 
  .قاله األخفُش ، وهذا على أصل مذهبه من جتويزه زيادة الواو ، وهو مذهب َمْرجُوٌح . رسوالً 



  :مصدراً كالرسالة يف نصبه وجهان » الرسول « وعلى الثاين وهو كون 
يعلمه : ويعلمه الكتاب والرسالة معاً ، أي : أي  -» ُيَعلُِّمُه « اً على املفعول الثاين لِ عطف -أنه مفعول به : أحدمها 

  .الرسالة أيضاً 
  .َرُجلٌ َعْدل : أنه مصدر يف موضع احلال ، وفيه التأويالت املشهورة يف : الثاين 

يبشرك : أي » بِكَِلَمٍة « : ى قوله وخرجها الزخمشريُّ على أهنا منسوقة عل -باجلر » َوَرُسولٍ « وقرأ اليزيديُّ 
  .بكلمة وبرسول 

  .وفيه ُبْعٌد لكثرة الفصل بني املتعاطفني ، ولكن ال يظهر هلذه القراءة الشاذة غري هذا التخريج 
  :فيه َوجَْهاِن } إىل بين إِْسرَائِيلَ { : قوله 

  .» إِلَى « إذْ فعله يتعدى ب » رسول « أن يتعلق بنفس : أحدمها 
فيكون منصوَب احمللِّ يف قراءة اجلمهور ، جمرورة يف قراءة » َرسُوالً « أن يتعلق مبحذوٍف على أنه صفة ل : ين والثا

  .اليزيديِّ 

  فصل
إنه كان مبعوثاً إىل : كان رسوالً إىل كل بين إسرائيل ، وقال بعض اليهوِد  -عليه السالُم  -هذه اآلية تدل على أنه 

  .قوم خمصوصني 
وقال  -عليهما السالم  -كان رسوالً بعد البلوغ ، وكان أول أنبياء بين إسرائيل يوسف وآخرهم عيسى إمنا : قيل 

  .» َوأولُ أْنبَِياِء بَنِي إْسرَائِيلَ ُمْوَسى ، وآخرُهم ِعيَسى . . . « : ويف حديث أيب ذر الطويل : القرطيبُّ 
  :بفتح اهلمزة ، وفيه ثالثة أوجٍه » ي أنِّ« قرأ العامَّةُ } أَنِّي قَْد جِئُْتكُمْ { : قوله 

وهذا » َرسُوالً « متعلِّقاً ب » بأنَّي « بأين ، فيكون : ، إذ األصل  -بعد إسقاط اخلافض -أن موضعها جر : أحدها 
  .مذهب اخلليلِ والكسائي 

  :أن موضعها نصب ، وفيه ثالثة أوجٍه : والثاين 
  .سيبويه والفّراء : وهذا مذهُب التلميذين  -اء وهو الب -أنه نصب بعد إسقاط اخلافض : األول 
  .ُحِذفَت الصفة ، وبقي معمولُها » َرسُوالً « يذكر ، فيذكر صفة ل : أنه منصوب بفعل مقدَّر ، أي : الثاين 

ويسلمه الكتاب : إذا جعلته مصدراً مفعوالً به ، تقديره : ، أي » َرُسوالً « أنه منصوب على البدل من : الثالث 
  .لمه أين قد جئتكم ويع

  :وقرأ بعضهم بكسر اهلمزة ، وفيها تأويالن 
الذي هو حالٌ يف املعىن ، وأبقي  -إين قد جئتكم ، فُحِذفَ القولُ : أهنا على إضمار القول ، أي قائالً : أحدمها 
  .معموله 
. ناً معىن القول أْعِطَي حكم القول مبعىن ناطق ، فهو ُمَضمَّن معىن القول ، وما ك ان ُمَضمَّ» َرُسوالً « أن : والثاين 

  .وهذا مذهب الكوفيني 
  حيتمل أن يكون متعلقاص مبحذوٍف ، على أنه حال من فاعل} بِآَيٍة { : قوله 

. . جاءتكم اآلية : أن يكون متعلقاً بنفس اجمليء ، أي : والثاين ] . ملتبساً بآية [ جئتكم : ، أي » جِئُْتكُم « 
  .العالمة : واآلية 

  وقد أتى بآياٍت؟» بِآَيٍة « مل قال : إن قيل ف



  .اجلنس : أن املراد باآلية : فاجلواُب 
  .ألن الكل دل على شيء واحٍد ، وهو صدقه يف الرسالة : وقيل 
لالبتداء جمازاً ، » ِمْن « بآية من عند ربكم ، ف : فيتعلق مبحذوف ، أي » آَيٍة « صفة ل } مِّن رَّبِّكُْم { : قوله 
  .أيضاً  -بنفس اجمليء } مِّن رَّبِّكُمْ { أن يتعلق  وجيوز

حمتجاً بآيٍة ، إن عىن من جهة املعىن صح ، وإن عىن من « : بقوله  -» بِآَيٍة « : يف قوله  -وقدر أبو البقاء احلال 
  .» جهة الصناعة مل َيِصّح؛ إذْ مل ُيْضَمرْ يف هذه األماكن ، إال األكوان املُطْلَقَة 

  .يف املوضعني  -مجعاً  -بآياتٍ :  -يف املوضعني ، وابن مسعود -باإلفراد  -» بِآيٍة « ور وقرأ اجلمه
  :قرأ نافع بكسر اهلمزة ، والباقون بفتحها ، فالكسر من ثالثة أوجٍه } أين أَْخلُُق { : قوله 

  .إين أخلق : فقلت : على إضمار القول ، أي : أحدها 
  .أنه على االستئناف : الثاين 
  .وما اآلية؟ فقال هذا الكالم : ، كأن قائالً قال » بِآَيةْ « : على التفسري ، فسر هبذه اجلملة قوله : ثالث وال

آل [ } َخلَقَُه ِمن ُترَابٍ { : مث قال ]  ٥٩: آل عمران [ } إِنَّ مَثَلَ عيسى ِعنَد اهللا كََمثَلِ آَدَم { : ونظريه قوله 
[ } َوَعَد اهللا الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { : أيضاً قوله  -للمثل؛ ونظريه  مفسرة» َخلَقَُه « ف ]  ٥٩: عمران 
وهذا الوجه هو الصائر إىل االستئناف؛ ] .  ٩: املائدة [ } لَُهم مَّْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم { مث فسر الوعد ]  ٩: املائدة 

إنه متعلِّق مبا تقدمه ، مفسِّر له : تضمنه ، ويف الوجه الثالث نقول فإن املستأَنفَ يؤتى به تفسرياً به جملرد اإلخبار مبا 
.  

  :وأما قراءة اجلماعة ففيها أْرَبَعةُ أْوُجٍه 
  .فيجيء ، فيها ما تقدم يف تلك؛ ألن حكمها حكمها } أَنِّي قَدْ جِئُْتكُْم { أهنا بدل من : أحدها 
  .وجئتكم بأين أخلق لكم ، وهذا نفسه آية من اآليات : ّر ، أي فيكون حملُّها اجلَ» بِآَيٍة « أهنا بدل من : الثاين 

وأن يكون بدل بعض من كل إن أريد  -إن أريد باآلية شيء خاصٌّ  -وهذا البدلُ حيتمل أن يكون كُالًّ من كُلٍّ 
  .باآلية اجلنس 

يف  -ا أين أخلق وهذه اجلملة اآلية اليت جئت هب: هي أين أخلق ، أي : أهنا خرب مبتدأ ُمْضَمر ، تقديره : الثالث 
  .وما اآلية؟ فقال ذلك : جواٌب لسؤال مقدر ، كأن قائالً قال  -احلقيقة 
  .أعين أين أخلُُق : جواب لذلك السؤال ، كأنه قال  -أيضاً  -أن تكون منصوبةً بإضمار فعل ، وهو : الرابع 

  .فإهنما استئناف  -وجوه على بعض ال -قراءة نافع  -يف املعىن  -وهذان الوجهان يالقيان 
  :أن اخللق هو التقدير ، ويدل عليه ُوُجوٌه ]  ٢١: البقرة [ } أَْخلُُق لَكُم { : قوله 

املقدِّرين ، وقد ثبت أن العبد ال يكون : أي ]  ١٤: املؤمنون [ } فََتبَاَرَك اهللا أَْحَسُن اخلالقني { : قوله : أحدها 
  .وجب أن يكون بالتقدير والتسوية خالقاً مبعىن التكوين واإلبداع ، ف

وقال ]  ١٣٧: الشعراء [ } إِنْ هذا إِالَّ ُخلُُق األولني { : يطلق على الكذب ، قال تعاىل : أن لفظ اخللق : وثانيها 
والكاذب إمنا ُسمِّي ] .  ٧: ص [ } إِنْ هذا إِالَّ اختالق { : وقال ]  ١٧: العنكبوت [ } وََتْخلُقُونَ إِفْكًا { : 

  .خالقاً ، ألنه يقدِّر الكذب يف خاطره وُيَصوره 
  .هذه اآلية : وثالثها 
» خلق « : إشارة إىل املاضي ، فلو محلنا قوله ]  ٢٩: البقرة [ } َخلََق لَكُْم مَّا ِفي األرض { : قوله تعاىل : ورابعها 



كان قد أوجده يف الزمان املاضي ،  -تعاىل  -أن كل ما يف األرض اآلن فهو : على اإلجياد واإلبداع لكان املعىن 
قدَّر يف املاضي كلَّ ما  -تعاىل  -وهو أنه  -حىت َيِصحّ الكالم  -وذلك َباِطلٌ ، فوجب َحْمل اخللق على التقدير 

  .ُوجَِد اآلن يف األرض 
  ]الكامل : [ قول الشاعر : وخامسها 
  َيْخلُُق ثُمَّ الَ َيفْرِي َوبَْعُض الْقَْومِ... َوألْنَت َتفْرِي َما َخلَقَْت  -١٤٧٤

  ]البسيط : [ وقال اآلخر 
  أْيِدي الْخََواِلقِ إالَّ جَيُِّد األَدمِ... َوالَ َيِئطُّ بِأْيِدي الْخَاِلِقَني َوالَ  -١٤٧٥

املقدار من اخلري ، وفالن خليق بكذا ، : خلق الفعل إذا قدرها وسواها باملقياس ، واخلَالَق : أنه يقال : وسادسها 
امللساء؛ ألن املالسة استواء ويف اخلشونة اختالف ، : له هذا املقدار من االستحقاق ، و الصخرة اخلَلْقاء : ي أ

  .فثبت أن اخللق عبارةٌ عن التقدير والتسوية 

رة يف احلقيقة؛ ألن التقدير والتسوية عبا -تعاىل  -على اهللا » اخلالق « ال جيوز إطالق : وقال أبو عبد اهللا البصريُّ 
  .عن الظن والتخيُّل ، وذلك على اهللا تعاىل ُمحَالٌ 

والتقدير والتسوية عبارة عن العلم والظن ، لكن ]  ٣: فاطر [ } َهلْ ِمْن خَاِلقٍ غَْيُر اهللا { : وأجيب بقوله تعاىل 
  .الظن كان حماالً يف حق اهللا تعاىل فالِْعلُْم ثابٌت 

  .أقَدِّر وأصَوِّر : عناه م} أين أَْخلُُق { : إذا عرفت هذا فقوله 
مبعىن لتحصيل إميانكم ، وَدفْع تكذيبكم إياي  -ألجلكم : والالم للعلة ، أي » أخلُُق « متعلق ب } لَكُْم { : قوله 

البتداء الغاية ، » ِمْن « و  -أيضاً  -متعلق به } مَِّن الطني { و . وإال فالذوات ال تكون ِعلَالً ، بل أحداثها  -
  .إهنا للبيان تساهل؛ إذ مل َيْسبِق ُمبَْهم تبينه : ل وقول من قا

  :يف موضع هذه الكاف ثالثة أوجٍه } كََهْيئَِة { : قوله 
واهليئة إما أن تكونَ يف األصل . أين أخلق لكم هيئة مثلَ هيئة الطري : أهنا نَْعت ملفعولٍ حمذوٍف ، تقديره : أحدها 

املخلوق ، وإما أن تكون امساً حلال الشيء : كاخللق مبعىن  -املَُهيَّأ  :أي  -مصدراً ، مث أطِلقَت على املفعول 
  .والتَّْهيِئَة  -والتََّهيُّؤ  -التَّهْيِيء : وليست مصدراً ، واملصدر 

{ : ويتعدى بالتضعيف ، قال تعاىل  -إذا ترتب واستقر على حال خمصوص  -هاء الشيء َيهِيُء َهْيئاً وهَْيئَةً : ويقال 
بإبدال  -طَاَنهُ اهللا على كذا وطَلََمُه : ، والطني معروف ، يقال ]  ١٦: الكهف [ } ىْء لَكُْم مِّْن أَْمرِكُْم مِّْرفَقاً َوُيهَيِّ

  .جبله عليه ، والنفخ َمْعُروٌف : أي  -النون ميماً 
الكاف امساً حيث وقعت وهذا رأي األْخفَشِ ، حيث جيعل  -أن الكاف مفعول به؛ ألهنا اسم كسائر األمساء : الثاين 

كوقوعها جمرورة حبرف جر ، أو إضافة ، أو وقوعها فاعلةً أو  -وغريه من النحاة ال يقول بذلك إال إذا اضطر إليه 
  .وقد تقدم ذلك . مبتدأ 

ويكون الكاف موضع « : أهنا نعت ملصدر حمذوف ، قاله الواحديُّ نقالً عن أيب عليٍّ بعد كالمٍ طويلٍ : الثالث 
  .» أنِّي أخلق لكم من الطّنيِ خلقاً مثل هيئة الطَّْيرِ : على أنه صفة للمصدر املراد ، تقديره نصب 

ال يف نفس  -وهو ما ينشأ عنه من املخلوقات  -وفيما قاله نظٌر من حيث املعىن؛ ألن التحدِّي إمنا يقع يف أثر اخللق 
  .به فيئول إىل ما تقدم املراد هبذا املصدر املفعول : اخللق ، اللهم إال أن نقول 

» أقدر « : وهذا تصريح منه بأهنا صفة ملفعول حمذوف وقوله . أي أقدِّر لكم شيئاً مثل هيئة الطّريِ : قال الزخمشري 



  . -تعاىل -وليس املراد االختراع ، فإنه خمتص بالباري  -كما تقدم  -التقدير  -تفسري للخلق؛ ألن اخللق هنا 
  .بنقل حركة اهلمزة إىل الياء  -» ْيئَِة كََه« : وقرأ الزهريُّ 

  .» كََهْيئَةِ الطَّاِئرِ « : وقرأ أبو جعفر 
  :يف هذا الضمري ستة أوُجٍه } فَأَْنفُُخ ِفيهِ { : قوله 

  .فأنفخ يف مثل هيئة الطري : أي  -عند َمْن يرى ذلك  -أنه عائد على الكاف؛ ألهنا اسم : أحدها 

 -، ألهنا يف معىن الشيء املَُهيَّأ ، فلذلك عاد الضمُري عليها مذكَّراً وإن كانت مؤنثةً » ئَِة َهْي« أنه عائد على : الثاين 
} فارزقوهم مِّْنُه { مث قال ]  ٨: النساء [ } َوإِذَا َحَضَر القسمة { : اعتباراً مبعناها دون لفظها ، ونظريه قوله تعاىل 

  .ملا كانت مبعىن املقسوم } الِقْسَمةَ { لى ع} ِمْنَها { فأعاد الضمري يف ]  ٨: النساء [ 
  .فأنفخ يف ذلك الشيء املماثل هليئة الطري : أنه عائد على ذلك املفعول احملذوف ، أي : الثالث 
  .ويكون اخللق مبنزلة املخلوق . وهو أين أخلق . أنه عائد على ما وقعت عليه الداللة يف اللفظ : الرابع 

أخلق من الطِّنيِ مثلَ هيئة الطَّري وتكون : َدلَّت عليه الكاف من معىن املثل؛ ألن املعىن أنه عائد على ما : اخلامس 
قاله الفارسي؛ . أين أخلق لكم خلقاً مثل هيئة الطري : الكاف يف موضع نصب على أنه صفة للمصدر املراد تقديره 

  .وقد تقدم الكالم معه يف ذلك 
» وال جيوز أن تعود الكناية على « : و البقاء ، وأفسده الواحديُّ ، قال أنه عائد على الطني ، قاله أب: السادس 

والطني املتقدم ذكُره عام فال تعود إليه  -ألن النفخ إمنا يكون يف طني خمصوص وهو ما كان مهيَّئاً منه « الطِّنيِ 
  .» الكناية ، أال ترى أنه ال ينفخ يف مجيع الطني 

» ِمْن « ولذلك أدخل عليه . ال ُنَسلِّم عموَم الطني املتقدم ، بل املراد بعضه : أن يقول  ويف هذا الرَّد َنظَر؛ إذ لقائلٍ
أين أخلق بعض الطني ، عاد الضَِّمُري عليه من غري إشكال ، ولكنَّ الواحدي : اليت تقتضي التبعيض ، فإذا صار املعىن 

  .يف الطني البتداء الغاية ، وهو الظَّاِهُر » ِمْن « جعل 
هيئة كهيئة : أَعاد الضمري على اهليئة احملذوفة؛ إذ يكون التقدير . « فأْنفََخَها » وقرأ بعض القُرَّاء « : ل أبو حّيان قا

: إذ هي مبعىن مماثلة هيئة الطري ، فيكون التأنيث هنا كما هو يف آية املائدة  -على املعىن  -الطري ، أو على الكاف 
ويكون يف هذه القراءة قد حذف حرف اجلر ، كما حذف يف قوله ]  ١١٠: املائدة [ } يْراً فََتنفُُخ ِفيَها فََتكُونُ طَ{ 

  ]البسيط : [ 
  َوالَ َبكَْتَك جِيَاٌد ِعْنَد أْسالَبِ... َما ُشقَّ َجْيٌب َوالَ قََمْتَك نَاِئَحةٌ  -١٤٧٦

  ]البسيط : [ وقول النابغة 
  ُخ الْفَْحماكَالْهِْبَرِقيِّ تََنحَّى َينْفُ. ...  -١٤٧٧

  .» وهي قراءة شائة ، نقلها الفرَّاء . يريد وال قامت عليك ، وينفخ يف الفَْحمِ 
» : وقرأ : وعجبت منه ، كيف مل َيْعُزها ، وقد عزاها صاحُب الكشَّاف إىل عبد اهللا ، قال « : قال شهاُب الدين 

  .» فأنفخها « أعبُد اهللا 
  :ان وجه» يكون « يف } فََيكُونُ { : قوله 

  .حاالً  -على هذا  -» طرياً « فيوجد ، ويكون : أهنا تامة ، أي : أحدمها 
  .حاالً  -على هذا  -» طَْيراً « أهنا ناقصة ، و : والثاين 



وهذا هو الذي ينبغي أن يكون؛ ألن يف وقوع اسم اجلنس حاالً ال حاجة . خربها » طرياً « أهنا ناقصة ، و : والثاين 
  .اسم مشتق  -حينئٍذ  -؛ ألنه » طَائِراً « يظهر ذلك على قراءة َنافعٍ  إىل تأويل ، وإمنا

  ]الطويل : [ الناقصة ، كقوله » صار « وإذا قيل بنقصاهنا ، فيجوز أن تكون على باهبا ، وجيوز أن تكون مبعىن 
  رَاخاً ُبيُوضُهَاقَطَا الَْحْزِن قَْد كَاَنْت ِف... بَِتْيَهاَء قَفْرٍ َوالْمَِطيُّ كَاَنََّها  -١٤٧٨

  .أي صارت 
: مبعىن « صار » التامة؛ ألن معناها  -هنا « كان » فيجوز أن يكون  -أي فيصري  -فيكون « : وقال أبو البقاء 

  .» َخَبٌر  -حالٌ ، وعلى الثاين  -على األول  -« طَائِراً » انتقل ، وجيوز أن تكون الناقصة ، و 
انتقل » التامة اليت معناها معىن « صار » مبعىن  -يف حال متامها  -إىل جعله إياها  وال حاجة« : قال ِشهَاُب الدِّينِ 

فإمنا يعنون « صار » بل النحويون إمنا يقدرون التامة مبعىن حدث ، ووجد ، وحصل ، وشبهها وإذا جعلوها مبعىن « 
  .» الناقصة « صار » 

  .يف املوضعني » طَيْراً « والباقون  - هنا ويف املائدة -وقرأ نافع وَيْعقُوُب فيكون طاِئراً 
فيكون ما أنفخ فيه طائراً وال يعترض عليه بأن : فأما قراءة نافع فوجََّهَها بعضُهم بأنَّ املعىن على التوحيد ، والتقدير 

ك أنه ألن الرسم ُيجوِّز حذف مثل هذه األلف ختفيفاً ويدل على ذل -دون ألف  -» طَيْراً « الرسَم الكرَمي إمنا هو 
» طائر « ومل يقرأه أحد  -دون ألف  -وال طري ]  ٣٨: األنعام [ } َوالَ طَاِئرٍ َيِطُري بَِجنَاَحْيِه { : رسم قوله تعاىل 

  .فالرسم حممل ، ال ُمَناٍف  -باأللف  -
آخرون  ذهب نافع إىل نوع واحد من الطري؛ ألنه مل خيلق غري اخلفّاشِ ، وزعم:  -قال بعضهم كالشارح ملا تقدم 

: النور [ } فاجلدوهم ثَمَانَِني َجلَْدةً { : كقوله تعاىل : يكون كل واحد مما أنفخ فيه طائراً ، قال : أن معىن قراءته 
  .أي اجلدوا كل واحد منهم وهو كثري من كالمهم ]  ٤

ن ُيرَاد به الواحد فما فوقه وُيْحَتمل أ -جنس الطري : أي  -وأما قراءة الباقني فمعناها حيتمل أن ُيَراد به اسم اجلنس 
، وحيتمل أن يراد به اجلمع ، وال سيما عند من يرى أن طرياً صيغة مجع حنو َركْب وَصْحب وَتْجر؛ مجع راكب 

وأما عند سيبويه فهي عنده أمساء مجوع ، ال مجوع صرحية وتقدم الكالم على  -وهو األخفشُ  -وصاحب وتاجر 
  .وملوافقة الرسم لفظاً ومعىن  -} مَِّن الطري { : يف قوله  -اعة ملوافقتها ملا قبلها وحسن قراءة اجلم. ذلك يف البقرة 

« على قراءة َناِفعٍ ، وأما على قراءة غريه فال يتعلق به؛ ألن  -» طَْيراً « جيوز أن يتعلق ب } بِإِذِْن اهللا { : قوله 
  .بتمكينه وإقداره  -طرياً ملتبساً بإذن اهللا : أي » اً طَيْر« اسم جِْنسٍ ، فيتعلق مبحذوف على أن صفة لِ » طَْيراً 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

تامة ، وأما إذا جعلها ناقصة ففي تعلُّق » كان « وهذا إمنا يظهر إذا جعل . » يكون « متعلق ب : قال أبو البقاء 
  .الظرف هبا اخلالف املشهور 

  فصل
ملا ادََّعى النبوةَ ، وأظهر املعجزات ، طالبوه َخبلْق خفاش فأخذ طيناً ، فصوَّره ،  -عليه السالم  -روي أن عيسى 

  .فنفخ فيه ، فإذا هو يطري بني السماء واألرض 
كان يطري ما دام الناُس ينظرون إليه ، فإذا غاب عن أعينهم سقط ميِّتاً ، ليتميز فعلُ اخللْق من فعل : قال َوْهٌب 

  . اخلالق
خلق اخلُفَّاش ، ألنه أكمل الطري َخلْقاً ، وأبلغ يف القدرة؛ ألن هلا ثَْدياً وأْسَناناً وأذناً ، وهي حتيض وتطهر وتَِلد : قيل 

.  
إمنا طالبوه خبلق ُخفَّاش؛ ألنه أعجب من سائر اخللق ، ومن عجائبه أنه حلم ودم ، يطري بغري ريش ويلد كما : وقيل 

بيض كما يبيض سائر الطُّيور ، ويكون له الضرع خيرج منه اللنب ، وال يُبصر يف ضوء النهار ، َيِلد احليوان ، وال ي
قبل أن ُيْسِفر  -بعد غروب الشمس َساعةً ، وبعد طلوع الفجر َساعةً : وال يف ظلمة الليل ، وإمنا يرى يف ساعتني 

وقال . وم إنه مل خيلق غري اخلفاش قال ق. ويضحك كما يضحك اإلنسان ، وحييض كما حتيض املرأة  -جِدا 
  .إنه خلق أنواعاً من الطّْيرِ : آخرون 
  فصل

دلت اآليةُ على أن الروح جسم رقيٌق ، كأنه الريح؛ ألنه وصفها بالنفخ ، مث هاهنا حبث ، : قال بعض املتكلمني 
، حبيث إذا نفخ يف شيء  خاصية -عليه السالم  -أودع يف نفس عيسى  -تعاىل  -إنه : وهو أنه هل جيوز أن يقال 

  كانت نفخته فيه موجبة لصريورة ذلك الشيء َحيا؟
كان خيلق احلياة يف ذلك اجلسم بصورته ، عند نفخ عيسى على سبيل إظهار املعجزات ،  -تعاىل  -إن اهللا : ويقال 

إبراهيُم عليه السالم ملناظريه  وقال]  ٢: امللك [ } الذي َخلََق املوت واحلياة { : وهذا الثاين هو احلق؛ لقوله تعاىل 
{ : وقوله . فلو حصل لغريه هذه الصفة لبطل ذلك االستدالل ]  ٢٥٨: البقرة [ } رَبَِّي الذي ُيْحيِي َوُيمِيُت { : 

]  ١٤٥: البقرة [ } َوَما كَانَ ِلنَفْسٍ أَنْ َتمُوَت إِالَّ بِإِذِْن اهللا { : بتكوين اهللا وختليقه؛ لقوله تعاىل : معناه } بِإِذِْن اهللا 
  .أي بأن يُوجَِ اُهللا املوَت 

  فصل
يف مرمي وجربيل روح حمض  -عليه السالم  -إمنا تولد من نفخ جربيل  -عليه السالم  -القرآن دل على أنه 

  .وروحاين حمض ، فكانت نفخة عيسى عليه السالم سبباً للحياة والروح 
أبرأت زيد عن العاهة : يقال . » أنِّي « فهو داخل يف خرب » ُق أْخلُ« وأبرئ عطف على » وأبرئ األكمه « : قوله 

وأما برئت من الدَّْينِ ومن  -أيضاً  -وبََرأت من املرض أْبرأ وَبرِئْتُ . بالتضعيف  -ومن الدِّْين ، وَبرَّأتك من الدين 
  .الذَّْنب ، فبَرِئُْت ال غَْيُر 

  .وبََرأُت لَغةُ احلجازِ  برئُت من املرض لغةُ َتمِيم ،: وقال األصمعيُّ 



أعين فتح  -، فالظاهُر من هذا أنه ال يقال الوجهان » َبرَأُت من املرض وََبرئُْت ، وََبرَأت من فالن « : قال الراغُب 
  .وأما الدَّْيُن والذَّْنُب وحنومها ، فالفتح ليس إال . إال يف الرباءة من املرض وحنوه  -الراء وكسرها 

  .من الشيء املكروه جماورته؛ وكذلك التََّبري والرباء  التخلص: والرباءة 
  فصل

  .كَِمه َيكَْمُه فهو أكَْمه : من ُوِلَد أْعَمى ، يقال 
  ]الرجز : [ قال رؤبة 
  .أعميتها : كمهتها ، أي : يقال ... فَاْرَتدَّ َعْنَها كَارِْتدَاِد األكَْمِه  -١٤٧٩

  .، وهو قول ابنِ عباس وقتادة » من ُوِلَد مطموس العينني : مُه األك« : قال الزخمشريُّ والراغُب وغُريمها 
  .» ومل يوجد يف هذه األمة أكمه غري قتادة صاحب التفسري « : قال الزخمشري 

  .» أكمه : وقد يُقال ملن ذََهَبْت عيُنه « : قال الراغب 
  ]الرمل : [ قال ُسوَيد 
  . . ... كَِمَهْت َعْيَناُه َحتَّى ابَْيّضَتا  -١٤٨٠

  .هو األعمى : قال احلسُن والسُّدِّيُّ 
  .هو األعمش : وقال عكرمةُ 
  هو الذي يبصر بالنهار وال ُيْبصر بالليلز: وقال جماهد 

برص : داء معروف ، وهو بياٌض َيْعتَري اإلنسانَ ، ومل تكن العرُب تنْفر من شيء ُنفَْرَتها منه ، وُيقال : والربص 
والوضَّاح من ملوك . » َوكَانَ بَِها َوَضٌح « : الَوَضح ، ويف احلديث : ه ذلك ، ويقال له أصاب: يربص بََرصاً ، أي 

  .أْبَرص؛ لشدة بياِضه : ويقال للقمر . األبرص : العرب هابوا أن يقولوا له 
مٌّ أبرص ، ُسمِّيَ وليس بِظَاِهرٍ ، فَإنَّ النُّكَْتةَ اليت عليه سوداء ، والوزغ سا» وللنكتة اليت عليه « وقال الراغب 

  .الذي َيلَْمع ملعان الربص ويقارب البصيص : بذلك؛ تشبيهاً بالربص ، والربيص 
  فصل

الطبَّ ، فأراهم اهللا  -عليه السالم  -إمنا َخصَّ هذين املرَضْين ألهنما أْعيا األطباء ، وكان الغالب يف زمن عيسى 
  .املعجزة من جنس ذلك 

َخْمُسونَ ألفاً ، من أطاق منهم  -يف اليوم الواحد  -لى عيسى عليه السالم من املرضى ُربَّما اجتمع ع: قال َوَهٌب 
  .وُيْحيي املوَتى  -على شرط اإلميان  -أن يبلغه َبلَغه ، ومن مل ُيِطُق َمَشى إليه عيسى ، وكان يداويهم بالدُّعاء 

وكان صديقاً له ، ودعا سام من نوح من » ، أخي َعاَزَر  يا َحيُّ َيا قَيُّوُم« كان عيسى ُيحْيي املوَتى ب : قال الكليبُّ 
قربه فخرج َحيا ، ومرَّ على ابن عجوز ميت ، فدعا اهللا عيسى ، فنزل عن سريره َحيا ، ورجع إىل أهله وبقي ووُِلَد 

بإذن  -اهللا ، فقام  وأما العازر فإنه كان ُتُوفِّي قبل ذلك بأيام فدعا. لَُه ، وبنت العاشر أحياها ، وولدت بعد ذلك 
وأما ابُن العجوزِ ، فإنه مر به حمموالً على سريره ، فدعا اهللا ، فقام ، . َووَدكُه َيقْطُر ، وعاش ، ووُِلَد له  -اهللا 

ولبس ثيابه ومحل السرير على عنقه إىل أهله ، وأما ابنة العاشر فكان أتى عليها ليلة ، فدعا اهللا ، فعاشت بعد ذلك 
إنك ُتحْيي من كان موُته قريباً ، ولعله مل ميت ، بل أصابتهم سكتة فأَْحيِ لنا سام : فلما رأوا ذلك قالوا  .، وولد هلا 

دلوين على قربه ، فخرجوا وخرج معهم ، حىت انتهى إىل قربه ، فدعا اهللا ، فخرج من قربه ، قد : بن نوح ، فقال 



يا ُروَح اِهللا ، إنك دعوتين ، : يف زمانكم َشْيٌب؟ فقال كيف شاب رأُسك ومل يكن : شاب رأُسُه ، فقال له عيسى 
  .أجِْب رُوَح اِهللا ، فظننت أن القيامة قد قامت ، فمن َهْول ذلك شاب رأسي : فسمعت صوتاً يقول 

وكان قد مر على وقت موته أكثر  -يا روح اهللا ، إن مرارة النزع مل َتذَْهب من حنجريت : فساله عن النزع ، فقال 
  هذا سحرز: َصدِّقُوه؛ فإنه نيبٌّ ، فآمن به بعُضهم ، وكذَّبه بعُضهم ، وقالوا : مث قال للقوم  -بعة آالف سنةٍ من أر
  فصل

بإذن اهللا؛ ألنه خارق عظيم ، فأَتى به؛ دفعاً لتوهُّم اإلهلية ، ومل يأت فيه فيما ُعِطف عليه يف } أين أَْخلُُق { : قَيَّد قوله 
وعطف  -بإذن اهللا؛ ألنه خارق عظيم أيضاً  -أيضاً  -مث قيَّد اخلارَق الثالث } األكمه واألبرص َوأُْبرِىُء { : قوله 

من غري تقييد له ونبهه على ِعظم ما قبلَه ، وَدفْعاً لوهم من يتوهم فيه اإلهلّية ، أو يكون قد } َوأَُنبِّئُكُم { : عليه قوله 
  .األول أحسن حذف القيد من املعطوفني؛ اكتفاء به يف األول و

فعلى األول . و نكرة موصوفة  -امسيَّة أو حرفيَّة  -أن تكون موصولةً » ما « جيوز يف } بَِما َتأْكُلُونَ { : قوله 
حمتملة ملا ذكر } َوَما َتدَِّخُرونَ { : يف قوله » ما « وكذلك  -عند اجلمهور  -والثالث حتتاج إىل عامل خبالف الثاين 

  .األربع بلفظ املضارع؛ داللةً على جتدُّد ذلك كلَّ وقٍت طُِلَب منه وأتى هبذه اخلوارق . 
من الذخر ، وهو التخبية  -تفتعلون  -َتذَتِخُرونَ : قراءة العامة بدال مشدَّدٍة مهملٍة ، وأصله } َتدَِّخُرونَ { : قوله 

  .خبَّأه : أي  -ذََخر الشيء َيذَْخُره ذَْخراً ، فهو ذاخٌر ومذخورٌ : ، يقال 
  ]البسيط : [ قال الشاعر 

  ِمَن الثَّعَالِبِي َوذُْخٌر ِمْن أرَانِيها... لََها أَشارِيُر ِمْن لَْحمٍ ُتَتمُِّرُه  -١٤٨١
 -َووْخزٌ : فُْعل مبعىن املذخور ، حنو األكل مبعىن املأكول ، وبعض النحويني يَصحُِّف هذا البيَت فيقول : الذخر 

  .الثعالب ، وأرانبها ، فأبدل الباء املوحدة باثنتني من حتتها : َعاِلي ، وأرانيها ، يريد من الثَّ: وقوله  -بالواو والزاي 
َتذَْتِخرون ، اجتمعت الذال املعجمة مع تاء االفتعال ، فأبِدلَتْ تاء االفتعال داالً مهملةً ، فالتقى : وملا كان أصله 
: فصال اللفظ  -داالً ، وأدغمها يف الذال املعجمة  -املعجمة  -فأبدل الذال  -الدال والذال  -بذلك متقاربان 

  .َتدَّخرون 
َتذَْدِخُرون بقلب تاء االفتعال داالً مهملة من غري إدغام ، وهذا وإن  -يف رواية عن أيب عمرو  -وقد قرأ السوسيُّ 

  .كان جائزاً إال أن اإلْدغاَم هو الفصيح 
بسكون الذَّال املعجمة ، وفَتح اخلاء جاءوا  -» َتذَْخُرونَ « اين وقرأ الزهري وجماهد وأبو الّسمّال وأيوب السختي

  .خبَّأته : أي  -ذَخَرته : به جمرداً على فََعل ، يقال 
بذال معجمة مشددة  -اذََّخر يذِخر : ذاالً معجمة ، فيقول  -يف هذا النحو  -ومن العرب من يقلب تاء االفتعال 

  .، ومثله اذَّكَر فهو مذّكر 

  .إن شاء اهللا تعاىل وسيأيت 
َتذَتِخرون ، إالَّ أنَّ الذالَ جمهورة ، والتاء مهموسة ، فلم جيتمعا ، فأبدلت » َتدَِّخُرونَ « واألصل يف : قال أبو البقاء 

« متعلق ب » يف بيوتكم « و . التاء داالً؛ ألهنا من َمخَْرجِها؛ لتقرب من الذال ، مث أبدِلت الذال داالً ، وأدغمت 
  .» ُرونَ َتدَِّخ
  فصل



  :يف اآلية قوالن 
: كان عيسى عليه السالم يف الكتّاب ُيَحدِّثُ الِغلَْمانَ مبا يصنع آباؤهم ، ويقول للغالم : قال السُّديُّ : أحدمها 

انطلق فقد أكل أهلُك كذا وكذا ، ورفعوا لك كذا وكذا ، فينطلق الصيبُّ إىل أهله ، ويبكي هلم ، حىت يعطوه ذلك 
ال تلعبوا مع هذا الساحر ، : عيسى ، فحبسوا صبيانَُهْم عنه ، وقالوا : فيقولون َمْن أخَربك هبذا؟ فيقول  الشيَء ،

خنازير ، قال : ما يف هذا البيت قالوا : فقال . ليسوا هاهنا : فجمعوهم يف بيٍت فجاء عيسى ، وطلبهم ، فقالوا 
ففشا ذلك يف بين إسرائيل ، فهمت به بنو إسرائيل ، كذلك يكونون ، ففتحوا عليهم فإذا هم خنازير ، : عيسى 

  .فلما خافت عليه أمُّه ، محلته على محارٍ هلا ، وخرجت هاربةً به إىل مصر 
إمنا كان هذا يف املائدِة ، وكان خواناً ينزل عليهم أينما كانوا كاملَنِّ والسَّلَْوى وأمروا أن ال خيونوا وال : قال قتادةُ 

  .وا وخّبأوا ، فجعل عيسى خيربهم مبا أكلوا من املائدة ومبا ادَّخروا ، فمسخهم اُهللا خنازيَر خيبئوا لغد ، فخان
أخربنا مبا نأكل يف بيوتنا ، ومبا ندخر للغد ، : إنه ملَّا أحيا هلم املوتى طلبوا منه آيةً أخرى ، وقالوا : وقال القرطيبُّ 

خرت كذا وكذا ، وأنت يا فالن ، أكلت كذا وكذا وادَّخرت يا فالن ، أكلَت كذا وكذا ، وادَّ: فأخربهم ، فقال 
  .كذا وكذا 

  فصل
اعلم أن اإلخبار عن الغيب على هذا الوجه معجزة؛ وذلك لن املنجِّمني الذين يدعون استخراج اجلينِّ ال يُمكنهم 

بِ ، مث يعترفون بأهنم ذلك إال عن تقدم سؤال يستعينون عند ذلك بآلة ، ويتوصَّلون هبا إىل معرفة أحوال الكواك
  .يغلطون كثرياً ، فأما اإلخبار عن الغيب من غري استعانة بآلة وال تقدم مسألة فال يكون إال بوحي من اهللا تعاىل 

وإن كانت مجعاً يف  -إشارة غلى مجيع ما تقدم من اخلوارق ، وأِشري إليها بلفظ اإلفْرادِ } إنَّ ِفى ذَِلَك { : قوله 
  .ما ذُِكر بتأويل  -املعىن 

باجلمع؛ مراعاةً ملا ذكرنا من معىن اجلمع ، وهذه اجلملة  -» آلياٍت « وقد تقدم أن مصحَف عبِد اهللا وقراءته 
  .ُيْحتََمل أن تكون من كالم عيسى ، وأن تكون من كالم اهللا تعاىل 

وقدر بعضهم . هبذه اآلية ، وتدبَّرمتوها  إن كنتم مؤمنني انتفعتم: جوابه حمذوف ، أي } إِنْ كُْنُتْم مُّْؤِمنِنيَ { : قوله 
وفيه نظر؛ إذْ َيِصحّ » حىت يتَّجه التعلُّق هبذا الشرط « : قال ابو حّيان . آلية نافعة : أي » آية « صفةً حمذوفةً ل 

  .التعلُّق بالشرط دون تقدير هذه الصفة 
 حمل نصبٍ على احلالِ؛ إذ التقدير وجئتكم متلبساً يف» بآَيٍة « َنَسٌق على حمل بآيٍة ، ألن حمل } ُمَصدِّقًا { : قوله 

  .بآيٍة ومصدقاً 

« وجئتكم ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن َيَديَّ ، وجاز إضمار : على احلال ، املعىن » ُمَصدِّقاً « نصب : وقال الفراء والزَّجَّاُج 
جئته مبا : ومثله يف الكالم  -} بِآَيٍة مِّن رَّبِّكُْم  أَنِّي قَْد جِئُْتكُْم{ : وهو قوله  -، لداللة أول الكالم عليه » جئتكم 

  .ُيِحبُّ وُمكْرِماً له 
أو مصدقاً ملا : ؛ ألنه لو كان كذلك لقال « َوجِيهاً » معطوفاً على « ُمَصدِّقاً » وال جيوز أن يكون « : قال الفراء 

وذكر غري الفّراء ، ومنع . » ، ال بضمري التكلُّم  أنه لو كان معطوفاً عليه؛ ألتى معه بضمري الغيبة: بني يديه ، يعين 
ومصدقاً ملا بني يديك؛ ألنه : ألنه لو كان مردوداً عليه لقال : قال » َرسُوالً « أن يكون منسوقاً على  -أيضاً  -

  .بني يديه : خاطب بذلك مرمي ، أو قال 
بضمري اخلطاب؛ مراعاةً ملرمي ، أو بضمري اخلطاب لكان ينبغي أن ُيؤَتى » َرُسوالً « يعين أنه لو كان معطوفاً على 



  .مراعاةً لالسم الظاهر 
فعلى  -وأرسلت رسوالً : أي  -أن يكون منصوباً بإضمار فعل» َرسُوالً « وقد ذكرنا أنه جيوز يف : قال أبو حّيان 

  .» َرسُوالً « معطوفاً على » ُمَصدِّقاً « هذا التقدير يكون 
  :فيه وجهان  }ِمَن التوراة { : قوله 

الذي بني يدي حال كونه من التوراِة ، فالعامل فيه مصدقاً ألنه عامل : املوصولة ، أي » ما « أنه حال من : أحدمها 
  .يف صاحب احلالِ 

والعامل فيه االستقراُر املُْضَمرُ يف الظرف أو نفس . أنه حال من الضمري املُسَْتِتر يف الظرف الواقع ِصلَةً : الثاين 
  .ف؛ لقيامه مقاَم الفعل الظر
  فصل

اعلم أنه جيب على كل نيبٍّ أن يكون ُمَصدِّقاً جلميع األنبياء؛ ألن الطريق إىل ثبوت نبوهتم هو املعجزة ، فكل َمْن 
  .حصلت له املعجزةُ ، وجب االعتراُف بنبوته 

  :فيه أوُجٌه } َوُألِحلَّ { : قوله 
جئتكم ألَصدَِّق ما بني يديَّ وألِحلَّ لكم ، ومثله من الكالم : إذ املعىن  »ُمَصدِّقاً « أنه معطوف على معىن : أحدها 

كذا قال الواحديُّ ، وفيه نظٌر؛ ألن املعطوف  -دئت ألعتذر وألجتلب : أي  -جئته ُمْعَتِذراً إليه وألْجَتِلَب رِضاُه : 
  .عليه حال ، وهذا تعليلٌ 

وهذا هو العطف على التوهُّم وليس هذا منه؛ ألن معقولية احلال « :  -بعد أن ذكر هذا الَوْجَه  -: قال أبو حّيان 
خمالفة ملعقوليَّة التعليلِ ، والعطف على التوهُّم ال ُبدَّ أن يكون املعىن مُتَِّحداً يف املعطوف واملعطوف عليه ، أال ترى 

  .ىن من حيث الصالحية جلواب التحضيض كيف احتد املع]  ١٠: املنافقون [ } فَأَصَّدََّق َوأَكُن { : إىل قوله تعاىل 
  ]الطويل : [ وكذلك قول الشاعر 

  بِنَْهكَِة ِذي قُرَْبى َوالَ بَِحقَلَِّد... َتِقيٌّ َنِقيٌّ ، لَْم ُيكَثِّْر غَنِيَمةً  -١٤٨٢
  . ليس مبكثر وال حبقلٍد: وال بَِحقلٍَّد ، أي : مل ُيكَثِّْر ، ويف قوله : كيف اختذ معىن النفي يف قوله 

  .« وكذلك ما جاء منه 
بسبب داللته على علٍة : أي » ُمَصدِّقاً « وميكن أن يريد هذا القائلُ أنه معطوف على معىن » : قال شهاُب الّدينِ 

حمذوفٍة ، هي موافقة له يف اللفظ ، فنسب العطف على معناه ، باعتبار داللته على العلة احملذوفة ألهنا تشاركه يف 
  .« وإن كانت داللة احلال غري داللة العقل  -مدلول املادة  أعين -أصل معناه 

جئتكم بآية ، وألوسَِّع عليكم وألِحلَّ ، أو ألخفَِّف عنكم وألِحلَّ ، : انه معطوف على ِعلٍَّة مقدرة ، أي : الثاين 
  .وحنو ذلك 

  .، فحذف العامل بعد الواو  وجئتكم ألِحلَّ: أنه معمول لفعلٍ ُمْضَمرٍ؛ لداللة ما تقدم عليه ، أي : الثالث 
  .وهذا َبعِيٌد جداً أو ُممتنع . واملعىن اتبعوين ألِحلَّ لكم } َوأَِطيُعونِ { : أنه متعلق بقوله : والرابع 
بِآَيةٍ { َردٌّ على قوله } َوُألِحلَّ { : قال الزخمشريُّ . « بِآيٍة » : رداً على قوله } وُألِحلَّ لَكُْم { أن يكون : اخلامس 

  .جئتكم بآية من ربكم وألحلَّ : أي } مِّن رَّبِّكُمْ 
« يف موضع حال و » بِآَيةٍ « ، ألن » بآَيٍة « راَّا على } َوُألِحلَّ لَكُم { وال يستقيم أن يكون » : قال أبو حيان 

ريك يف تعليل ، وال َيِصحُّ عطف التعليل على احلال؛ ألن العطف باحلرف املشرك يف احلكم يوجب التش» ألحل 



جنس املعطوِف عليه ، فإن عطفت على مصدر ، أو مفعولٍ به ، أو ظرٍف ، أو حالٍ ، أو تعليل وغري ذلك شاَركه 
  .« يف ذلك املعطوف 
من حيث داللتها على عمل « بآية » وحيتمل أن يكون جوابه ما تقدم من أنه أراد رداً على : قال شهاب الدين 

  .مقدر 
  .مدلوله يف األصل « بَْعض » املراد ب } َم َعلَْيكُمْ َبْعضَ الذي ُحرِّ{ : قوله 

  .« كل » مبعىن  -هنا  -إهنا : قال أبو عبيدة 
  ]الكامل : [ مستدالًّ بقول لَبِيد 

  أوْ َيْعَتِلُق َبْعَض النُّفُوسِ ِحَماُمهَا... َترَّاُك أْمِكَنٍة إِذَا لَْم أْرَضَها  -١٤٨٣
  .يعين كلّ النفوس 

ُس عليه بأنه كان َيلَْزُم أن ُيِحلَّ هلم الزنا ، والسرقةَ ، والقَْتلَ؛ ألهنا كانت حمرَّمةً عليهم ، فلو كان املعىن وقد يرد النا
  .وألِحلَّ لكم كُلَّ الذي ُحرِّم عليكم ألحلَّ هلم ذلك كلَّه : 

  ]الطويل : [ بقول اآلخر « كُلّ » مبعىن « بَْعضاً » واستدل بعضهم على أن 
  َحنَاَنْيكَ َبْعُض الشَّرِّ أْهَونُ ِمْن َبْعضِ... ا ُمْنِذرٍ أفْنَْيَت فَاْسَتْبقِ بَْعَضَنا أَب -١٤٨٤

  .أهون من كل شر : أي 
  ]البسيط : [ واستدل ىخرون بقول الشَّاِعر 

  ُدونَ الشُُّيوخِ َتَرى ِفي بَْعِضَها َخلَالَ... إنَّ األُمورَ إذَا األْحَداثُ َدبََّرَها  -١٤٨٥
َبْعضَ » يف كلها خلالً ، وال حاجة إىل إخراج اللفظ عن مدلوله مع إمكان صحة معناه؛ إذ مراد لبيد ب : أي 

نفسه هو والتبعيض يف البيت اآلخر واضح؛ فإن الشر بعضه أهون من بعضٍ آخر ال من كُلِّه ، وكذلك « النُّفُوسِ 
  .خرياً من تدبري الشيخ ليس كل أمر دبره األحداث كان َخلَالً ، بل قد يأيت تدبريه 

مبنيا للفاعل وهو اهللا تعاىل ، أو » َحرََّم « وقرأ عكرمة . بالبناء للمفعول ، والفاعل هو اهللا » ُحرَِّم « : وقرأ العامة 
عليه  ؛ ألنه كتاب ُمنزَّل ، أو موسى؛ ألنه هو صاحب التوراة ، فأضمر بالداللة} لَِّما َبْيَن َيَدْيِه { : املوصول يف قوله 

  .بذكر كتابه 
  .وُنِسب الفعل إليه جمازاً للعلم بأن املَُحرِّم هو اهللا  -بوزن شَُرَف وظَُرفَ  -» َحُرَم « : وقرأ إبراهيم الّنخِْعيُّ 

هذه اآلية مناقضةٌ لآلية اليت قبلَها؛ ألهنا صرحية يف أنه جاء لُيِحلَّ هلم بعض الذي كان حمرماً عليهم يف : فإن قيل 
َوُمَصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَديَّ ِمَن { : ، وهذا يقتضي أن يكون حكُمه خبالف حكم التوراة ، وهذا يناقض قوله  التوراة
  .} التوراة 

أنه ال مناقضة بني الكالم؛ ألن التصديق بالتوراة ، ال معىن له إالَّ اعتقاد أن كلَّ ما فيه فهو حق وصواب : فاجلواُب 
كوراً يف التوراة مل يكن حكُم عيَسى بتحليل ما كان حمرَّماً فيه مناقضاً لكونه ُمَصدِّقاً بالتوراة ، فإذا مل يكن التأبيد مذ

  .، كما َيرُِد النسُخ يف الشريعِة الواحدِة 
  فصل

م َوُألِحلَّ لَكُ{ : كان عيسى على شريعة موسى ، يقرِّر السبَت ، ويستقبل بيَت املَقِدس ، مث فَسََّر قوله : قال َوَهٌب 
  :بأمرين } َبْعَض الذي ُحرَِّم َعلَْيكُمْ 

أن األحبار كانوا قد وضعوا من عند أنفسهم شرائَع باطلةً ، ونسبوها إىل موسى ، فجاء عيسى ورفعها ، : أحدمها 



  . -عليهما السالم -وأْبطلها وأعاد األمر إىل ما كان يف زمن موسى 
م بعضَ األشياء؛ عقوبةً هلم على بعض ما صدر عنهم من اجلنايات ، كان قد َحرَّم عليه -تعاىل  -أن اهللا : الثاين 

مث َبِقي ذلك التحرميُ ]  ١٦٠: النساء [ } فَبِظُلْمٍ مَِّن الذين َهاُدواْ َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم طَيَِّباٍت أُِحلَّْت لَُهْم { : كما قال 
  .مستمراً على اليهود ، فجاء عيسى ، ورفع عنهم تلك التشديداِت 

إن عيسى َرفََع كثرياً من أحكام التوراِة ، ومل يقَدْح ذلك يف كونه ُمَصدِّقاً بالتوراة؛ ِلَمأ بينا أن : وقال آخرون 
  .الناسَخ واملنسوَخ كالمها َحقٌّ وِصْدٌق ، فرفع السَّْبَت ، وأقام األحَد ُمقَاَمه 

  .لَى؛ لتقدُّم معناها ولفظها قبل ذلك هذه اجلملة حيتمل أن تكون تأكيداً لألو} َوجِئُْتكُمْ { : قوله 
  .» هذا تكرير للتوكيد؛ ألنه قد سبق هذا املعىن يف اآلية اليت قبلها « : قال أبو البقاء 

  .وحيتمل أن تكون للتأسيس؛ الختالف متعلَّقها ومتعلَّق ما قبلها 
أَنِّي قَْد { : يس ، ال للتوكيد الختالف متعلقها لقوله للتأس} َوجِئُْتكُْم بِآَيٍة مِّن رَّبِّكُمْ { : قوله : قال أبو َحيَّانَ 

، ألن هذا القولَ شاهٌد على صحة } إِنَّ اهللا َربِّي َوَربُّكُْم فاعبدوه { وتكون هذه اآلية هي } جِئُْتكُْم بِآَيٍة مِّن رَّبِّكُمْ 
يةَ وعالمةً؛ ألنه رسول كسائر الرُُّسلِ؛ حيث رسالِته؛ إذ مجيُع الرُُّسلِ كانوا عليه مل خيتلفوا فيه ، وجعل هذا القولَ آ

  ] .وهو صحيح [ هداه للنظر يف أدلَِّة العقل واالستدالل قاله الزخمشريُّ ، 
  .ألن طاعة الرسولِ من لوازم َتقَْوى اِهللا } فاتقوا اهللا َوأَِطيُعونِ { : وقال 
: على اإلخبار املستأنف؛ وهذا ظاهر على قولنا » إنّ « زة قراءة العامة بكسر مه} إِنَّ اهللا رَبِّي َوَربُّكُْم { : وقوله 

  .تأكيد } جِئُْتكُْم { إن 

فال يصُح  -باملعىن املذكور أوالً  -} إِنَّ اهللا َربِّي َورَبُّكُْم { : أما إذا جعلناه تأسيساً ، وُجِعلَت اآلية هي قوله 
وجئتكم بآية من : دلٌ من اآلية ، كأن التقدير االستئناف ، بل يكون الكسر على إضمار القول ، وذلك القول ب

، » قويل « وما يف َحيِّزها معمول » إنّ « بدلٌ من آية ، و » قَوِْلي « ، ف } إِنَّ اهللا َربِّي َوَربُّكُْم { : ربكم قَْويل 
  .اعتراضاً بني البدل واملُْبَدل منه } فاتقوا اهللا َوأَِطيُعوِن { : ويكون قوله 
  :مزة ، وفيه أوُجٌه وقرئ بفتح اهل

  .جئتكم بالتوحيد : وجئتكم بأن اهللا ريب وربكم ، أي : ، كأن التقدير » آية « أنه بدل من : أحدها 
  .اعتراٌض أيضاً } فاتقوا اهللا وَأَِطيُعوِن { : وقوله 
فاعبدوه ألن : التقدير ، و} فاعبدوه { أن ذلك على إضمار الم العلة ، والم العلِة متعلقة مبا بعدها من قوله : الثاين 

إذ التقدير ]  ٣: قريش [ } فَلَْيْعُبُدواْ { : إىل أن قال ]  ١: قريش [ } إلِيالَِف قَُرْيشٍ { : اهللا ريب وربكم كقوله 
ممنوع؛ ألنه مىت كان املعمول أنّ وصلتها ميتنع تقدميها على  -فليعبدوا ، إليالف قريش ، وهذا عند سيبويه وأتباعه 

لفظاً  -للفتح اللفظي ، إذْ َتَصدُُّرها  -تريد عرفت أن زيداً منطلٌق  -أنَّ زيداً منطق عرفت : جييزون عاملها ال 
  .يقتضي كسرها 

وجئتكم بآية : يتعلق بآية بنفسها ، والتقدير » على « و  -وهو على  -أن يكون على إسقاط الَْخاِفضِ : الثالث 
قاله ابُن َعِطيَّةَ ، وعلى هذا فاجلملتان األْمرِيَّتان  -تعاىل  -لى توحيد اهللا بعالمة وداللة ع: على أن اهللا ، كأنه قيل 

  .وفيه ُبْعٌد  -أيضاً  -اعتراض 
أو إىل نفس } إِنَّ اهللا رَبِّي َوَربُّكُْم { إشارة إىل التوحيد املدلول عليه بقوله » هذا « } هذا صَِراطٌ مُّْسَتقِيٌم { : قوله 

  .ار هذا اللفظ هو الصراط املستقيم باعتب} إِنَّ اهللا { 



 آَمنَّا بِاللَِّه وَاشَْهْد بِأَنَّا فَلَمَّا أََحسَّ ِعيَسى مِْنُهُم الْكُفَْر قَالَ َمْن أَْنَصارِي إِلَى اللَِّه قَالَ الَْحوَارِيُّونَ َنْحُن أَْنصَاُر اللَِّه
َوَمكَرُوا َوَمكََر اللَُّه َواللَُّه خَْيُر ) ٥٣(عَْنا الرَّسُولَ فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن َربََّنا آَمنَّا بَِما أَْنَزلَْت وَاتََّب) ٥٢(ُمْسِلُمونَ 
كَ َن اتََّبُعوإِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى إِنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَرافُِعَك إِلَيَّ َوُمطَهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن كَفَرُوا َوَجاِعلُ الَِّذي) ٥٤(الَْماكِرِيَن 

فَأَمَّا الَِّذيَن كَفَُروا ) ٥٥(ْخَتِلفُونَ فَْوَق الَِّذيَن كَفَُروا إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ثُمَّ إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأَْحكُمُ َبيَْنكُْم ِفيَما كُْنُتْم ِفيِه َت
َوأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت فَُيَوفِّيهِمْ ) ٥٦(صِرِيَن فَأَُعذُِّبُهْم َعذَاًبا َشِديًدا ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة َوَما لَُهْم ِمْن نَا

  ) ٥٨(ذَِلكَ َنْتلُوُه َعلَْيَك ِمَن الْآيَاِت َوالذِّكْرِ الَْحكِيمِ ) ٥٧(أُجُوَرُهْم وَاللَُّه لَا ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني 

أحَسْستُ : يقال  -واللمس والسمع والبصر  اإلدراك ببعص احلواّس اخلمس وهي الذوق والشمُّ: اإلحساس 
وأحست حبذف أول  -بإبدال سينه الثانية ياًء  -َحَسْيت : بالشيء وبالشيء وَحَسْسُته وَحَسْسُت به ، ويقال 

  . -ِسينيه
  ]الوافر : [ قال الشاعر 

  وُسأَحْسَن بِِه فَُهنَّ إلَْيهِ ُش... ِسَوى أنَّ الِْعتَاَق ِمَن الَْمطَاَيا  -١٤٨٦
فشبيه بباب أقمت ، وليس وذلك قوهلم أََحْسُت وأََحْسنَ  -يعين يف احلَذْف  -ومما َشذَّ من املضاعف : قال سيبويه 

: أحسست وأحَسْسَن ، وكذلك تفعل به يف كل بناء يبىن الفعل فيه وال تصل إليه احلركة ، فإذا قلت : يريدون  -
  .مل أحس ، مل حتذف 

صاحَبك : والرؤية ، يقال  الوجود: اإلحساس : وقيل    وجدته ، أو رأيته؟: أي  -هل أْحَسسَْ 
  :يف القرآن على أربعة أضربٍ » اِحلّس « ورد لفظ : قال أبو العباس املقرئ 

{ : وقوله تعاىل ]  ٥٢: آل عمران [ } فَلَمَّآ أََحسَّ عيسى مِْنُهُم الكفر { : مبعىن الرؤية ، قال تعاىل : األول 
هل َتَرى : أي ]  ٩٨: مرمي [ } َهلْ ُتِحسُّ ِمْنُهْم مِّْن أََحٍد { وقوله . أي رأوه ]  ١٢: األنبياء [ } أْسََنآ أََحسُّواْ َب
  منهم؟
  .تقتلوهنم : أي ]  ١٥٢: آل عمران [ } إِذْ َتُحسُّوَنُهْم بِإِذْنِهِ { : مبعىن القتل ، قال تعاىل : الثاين 

  ] . ٨٧: يوسف [ } فََتَحسَُّسواْ ِمن ُيوُسَف َوأَِخيهِ {  :مبعىن البحث ، قال تعاىل : الثالث 
  .َصوَْتَها : أي ]  ١٠٢: األنبياء [ } الَ َيْسَمُعونَ َحِسَيَسَها { : مبعىن الصوت ، قال تعاىل : الرابع 
  :فيه وجهان } مِّْنُهمْ { : قوله 

  .ابتداء اإلحساس من جهتهم : البتداء الغاية أي » ِمْن « و » أَحسَّ « أن يتعلق ب : أحدمها 
  .أحس الكفر حال كونه صادراً منهم : أنه متعلق مبحذوف ، على أنه حال من الكفر ، أي : الثاين 
  فصل

  :يف هذا اإلحساس وجهان 
  .أهنم تكلَُّموا كلمةَ الكُفْرِ فأَحسُّوا ذلك بإذنه : أحدمها 
إصرارَهم على الكفر وعزمهم على قتله ، وملا كان ذلك أن ُيْحَملَ على التأويل ، وهو أنه عرف منهم : والثاين 

عرب عنه باإلحساس ، واختلفوا يف السبب  -ال جرم  -العلم ِعلْماً ال ُشْبَهةَ فيه ، مثل العلم احلاصل من احلواس 
  :الذي ظهر فيه كفرهم على ُوجُوٍه 

ودعاهم إىل دينِ اهللاِ تعاىل فتمردوا وعصوا ،  ملا بعثه إىل بين إسرائيل ، -تعاىل  -إنه : قال السُّدِّيُّ : أحدها 
  .فخافهم واختفى عنهم 



نفوه وأخرجوه ، فخرج هو وأمُّه َيِسيَحاِن يف األرض ، فََنَزال يف قرية على رجل ، فأضافهم ، وأحسن إليهم : وقيل 
مي عند امرأته ، فقالت مرمي ما شأن ، وكان بتلك املدينة ملك جَبَّار ، فجاء ذلك الرجل يوماً حَزِيناً ، ُمهْتضما ، ومر

إن لنا ملكاً جيعل : أخربيين ، لعل اهللا يفرِّج كْرَبَته ، قالت : فقالت . ال تسأليين : َزْوجك؟ أراه كئيباص؟ قالت 
على كل رجل منا يطعمه ويطعم جنوده ، ويسقيهم اخلمر ، فإن مل يفعل ، عاقبه ، واليوم نوبتنا ، وليس لذلك 

فقالت مرمي لعيسى يا ولدي ادع . ال يهتم؛ فإين آُمُر ابين فيدعو له ، فُيكفى ذلك : فقويل له : ، قالت  عندنا َسَعةٌ
: قد اْحَسَن إلينا وأكرمنا ، فقال عيسى : يا أمَّه ، إن فعلُت ذلك كان فيه شر فقالت : اهللا أن يكفيه ذلك ، فقال 

  .مث أْعِلْمين ] ماءاً [ بَيك قويل له إذا قَُرب جميء امللك فامأل قُدُوَرك وجوا

فتحوَّل ما يف القدور طبيخاً ، وما يف اجلوايب َخمْراً ، مل يرى الناس مثلَه ، فلما جاء  -ففعل ذلك ، فدعا اهللا تعاىل 
إن مخري من تلك : من أرض كذا ، قال امللك : من اين هذا اخلمر؟ قال : امللك أكل ، فلما شرب اخلمَر ، قال 

أنا أُْخبُِرك ، : هذه من أرض أخرى ، فلما خلط على امللك ، واشتد عليه ، قال : مثل هذه قال األرض وليست 
عندي غالم ال يسأل اهللا شيئاً إال أعطاه وإنه دعا اهللا فجعل املاء مخراً وكان للملك ابن ُيريد أن يستخلفه ، فمات 

اهللا حىت جعل املاء مخراً لُيستجاَبنَّ له حىت ُيْحييَ إنه رجل دعا : فقال  -وكان أحبَّ اخللق إليه  -قبل ذلك بأيام 
إذا رأيته  -ما أبايل ما كان : ال تفعل فإنه إن عاش وقع الشر فقال : ابين ، فدعا عيسى فكلمه يف ذلك فقا لعيسى 

، فلما رآه  فعاش الغالُم -فدعا اهللا تعاىل . نعم : فإن أحَيْيُتُه تتركين وأمي نذهب حيث شئنا؟ قال : قال عيسى  -
أكلنا هذا ، حىت إذا دنا موته يريد أن يستخلَف علينا ابنه فيأكلنا كما : أهل مملكته قد عاش تنادوا بالسالح وقالوا 

: فقال ما تصنعون؟ قالوا  -وهم يصطادون السمكَ  -وذهب عيسى وأمُّه فمروا باحلواريِّني . أكلنا أبوه؟ فاقتتلوا 
عيسى ابن مرمي ، عبد اهللا : َمْن أنت؟ قال : ون حىت تصطادوا الناَس؟ قالوا أفال متش: نصطاد السمك ، قال 

؟ فآمنوا به وانطلقوا معه وصار أمر عيسى مشهوراً يف اخللق ، فقصد اليهودُ } َمْن أنصاري إِلَى اهللا { ورسوله ، 
  .قتلَه ، وأظهروا الطعن فيه 

شَّر به يف التوراة ، وأنه ينسخ ديَنهم ، فكانوا هم أوَّل طاعنني فيه ، أن اليهود كانوا عارفني بأنه املسيح املب: وثانيها 
  .طالبني قَْتلَُه ، فلما أظهر الدعوةَ ، اشتد غضبُهم ، وأخذوا يف إيذائه وطلبوا قتله 

نجع ظّن من قومه الذين دعاهم إىل اإلميان أهنم ال يؤمنون به ، وأن دعوته ال ت -عليه السالم  -أن عيسى : وثالثها 
فما أجابه إال احلواريُّونَ ، } َمْن أنصاري إِلَى اهللا { : فيهم ، فأحب أن ميتحنهم ، ليتحقق ما ظنه هبم ، فقال هلم 

  .فعند ذلك أحس بأن َمْن ِسَوى احلواريني كافرون ، مصرون على إنكار دينه ، وطلب قتله 
  .و شريف وأشراف مجع نصري حن» أْنَصار « ؟ } َمْن أنصاري إِلَى اهللا { : قوله 

على باهبا » إىل « هو مجع َنْصر املراد به املصدر ، وحيتاج إىل حذف مضاف أي َمْن أْصحَاُب ُنْصَريت؟ و : وقال قوم 
  .من أنصاري مضافني إىل اهللا ، كذا قدره أبو البقاء : ، وتتعلق مبحذوف؛ لنها حال ، تقديره 

يف » إلَى « وإمنا جيوز أن جتعل . وهو وجه حسن : ، قال الفرَّاء  مع اهللا: مبعىن مع أي » إلَى « وقال قوم إن 
مع : الذود إىل الذَّْوِد إبل ، أي : إذا َضَمْمَت الشيء إىل الشيء مما مل يكن معه ، كقول العرب » مع « موضع 
  .الذود 

قدم فالن مع أهله ، : له وإليه مال ، وكذا قو: قدم فالن ومعه مال كثري ، فإنه ال يصلح أن يقال : خبالف قولك 
  ] . ٢: النساء [ } َوالَ تأكلوا أَْموَالَُهمْ إىل أَْموَاِلكُْم { : ولو قلت إىل أهله مل يصح ، وجعلوا من ذلك أيضاً قوله 



ال » إلَى « وليس بشيء؛ فإن ] » مع « : هي مبعىن : وقيل : [ فقال » مع « : وقد رد أبو البقاء كوَنها مبعىن 
  .وال قياس يَُعضُِّدُه » مع « ون مبعىن تصلح أن تك

  .، كذا قدره الفارسي } يهدي إِلَى احلق { : مبعىن الالم من أنصاري هللا؟ كقوله » إلَى « إن : وقيل 
متعلقاً بنفس » إلَى اهللا « من يضيف نفسه إىل اهللا يف نصريت ، فيكون : ضمَّن أنصاري معىن اإلضافة ، أي : وقيل 

  .» أنصاري « 
َمْن أنصاري ذَاِهباً إىل اهللا ملتجِئاً إليه ، قاله : أي » أْنصَارِي « متعلق مبحذوف على أنه حال من الياء يف : ل وقي

  .الزخمشريُّ 
: هاهنا غاية؛ كأنه أراد » إلَى « من أنصاري إىل أن أَبيِّن أمر اهللا ، وإىل أن أظهر دينه ، ويكون : التقدير : وقيل 

   أن تتم دعويت ، ويظهر أمُر اهللا؟من يثبت على نصريت إىل
  من أنصاري فيما يكون قربة إىل اهللا ووسيلة إليه؟: املعىن : وقيل 

  .أي تقرّبنا إليك » اللَُّهمَّ ِمْنَك وإلَْيَك « :  -إذا َضحَّى -كان يقول  -عليه السالم  -أنه : ويف احلديث 
  .سبيل اهللا؟ قاله احلسُن من أنصاري يف : تقديره » يف « : مبعىن » إىل « : وقيل 
  فصل

؛ ألن ياء النسب فيه عارضة » مفاعل « وإن ماثل  -واحلواريون ، مجع حواري ، وهو النّاصُر ، وهو مصروفٌ 
قََمارِّي َوخبَاِتّي ، فإهنما ممنوعان من الصرف ، والفرق أن الياء يف : وهذا خبالف  -وهو احملتال  -ومثله َحَوايلّ 

. يف قولك قُْمرّي وُبْخِتّي  -قبل مجعهما  -عارضة ، خبالفها يف قََماري وخبايتّ فإهنا موجودة  -حوارّي وحوايلّ 
حوارياً؛ تسمية له باسم أولئك؛ تشبيهاً هبم ، : وُيَسمَّى كل من تبع نبياً ونصره  -كما تقدم  -الناصر : واحلوارّي 

إنَّ لكل نيب حواريا «  -وفيه أيضاً »  وحوارّي أميت ابن عميت« : ويف احلديث عنه صلى اهللا عليه وسلم يف الزبري 
أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، : إن احلوارّيني كلهم من قريش : ، وقال معمر قال قتادة » وحواريي الزُّبَْير 

اصِ وطلحة ومحزة ، وجعفر ، وأبو عبيدةِ بن اجلراح ، وعثمان بن َمظُْعون وعبد الرمحن بن عوف ، وسعد بن أيب َوقّ
هو صفوة الرجل وخالصته واشتقاقه : احلوارّي : وقيل . رضي اهللا عنهم أمجعني  -بن عبيد اهللا والزبري بن العوامِ 

إن : أخلصت بياَضه بالَغْسل ، ومنه سُمِّي القَصَّار حوارياً؛ لتنظيفه الثياب ، ويف التفسري : من جِرُت الثوب ، أي 
  .أتباع عيسى كانوا قصارين 

  .مسي اصحاب عيسى احلواريون للبياض وكانوا قصارين : ل أبو عبيدة قا
  ]البسيط : [ وقال الفرزدق 

  إذَا َتفَتَّلَْن ِمْن َتْحِت الَْجالَبِْيبِ... إنَّ الْحََوارِيَّاِت َمْعطََبةٌ : فَقُلُْت  -١٤٨٧
: حلواريات ، ولذلك قال الزََّمْخَشريُّ ا: يقال هلن  -وال سيما املترفِّهات  -يعين النساء؛ لبياضهن وصفاء لوهنن 

  .احلواريات؛ خللوص ألواهنن ونظافتهن : صفوته وخالصته ، ومنه قيل للحضريات : وحواري الرَُّجلِ 
  ]الطويل ] : [ وأنشد أليب حلزة اليشكري [ 

  وال تبِكنا إال الكالبُ النوابُح... يبكني غَرينا : فَقُلْ للَحوَارِيَّاِت  -١٤٨٨
  :مسيت احلور العني؛ لبياضهن ونظافتهن ، واالشتقاق من احلور ، وهو تبيض الثياب وغريها ومنه 

  . -باهلاء مكان احلاء -وهواري  -هم الَغسَّالون وهم بلغة النبط : وقال الّضّحاُك 
قاتل بن هذا حرف اشتركت فيه لغة العرب ولغة النبِط وهو قول م: فمن قال هبذا القول قال : قال ابن األنباري 



  .سليمان إن احلواريني هم القصارون 
  .كذا نقله ابُن األنبارّي » هم اجملاهدون « : وقيل 

  ]الطويل : [ وأنشد 
  وََنْحُن احلَوَارِيُّونَ َيْوَم ُنزَاِحُف... َوَنْحُن أَُناسٌ َتْمُأل البِْيُض َهاُمَنا  -١٤٨٩

  الْمَْوِت َنْمِشي لَْيَس ِفيَنا َتَجاُنُف إلَى... َجَماجُِمَنا َيْوَم اللِّقَاِء ُترُوُسَنا 
أن هذا االسم لزمهم للبياض مث ذكر ما تقدم عن أيب  -من هذه األقوال عند أهل اللغة  -واملختار : قال الواحديُّ 

  .عبيدة 
  .أنصار عيسى : بيَّضت ودوَّرته ، ومنه اخلبز احلُوَّاَرى ، واحلواريُّون : حوَّرت الشيء : وقال الراغُب 

أي لن ] .  ١٤: االنشقاق [ } إِنَُّه ظَنَّ أَن لَّن َيُحورَ { : قال تعاىل . َرَجع : أي  -اشتقاقه من حار َيُحور : وقيل 
إذا تردَّد يف مكانه ومنه  -وحار حيور حََوراً  -رجع : أي  -يرجع ، فكأهنم الراجعون إىل اهللا تعاىل حار حيور حََوراً 

حار يف أمره ، وحتيَّر فيه ، وأصله َتَحيَْوَر ، فقُِلَبت الواوُ ياًء ، فوزنه َتفَيَْعل ، ال تفعَّل؛ إذْ لو حار املاء يف القدر ، و: 
ِمحَْور؛ لتردُِّدِه ، وَمَحارة األذُِن ، لظاهره : حتوَّر حنو جتوَّز ومنه قيل للعود الذي ُتَشدُّ عليه البكرة : كان تفّعل لقيل 

يف َتَردُّد إىل : املاء؛ لتردُّد اهلواء بالصوت كتردُّد املاء يف احملارة ، والقوم يف حوارى أي تشبيهاً مبحارة  -املنقعر 
نعوذ باهللا من التردُّد يف األمر بعد : أحدمها : وفيه تفسريان » نعوذ باهللا من احلور بعد الكور « : نقصان ، ومنه 

  .د يف احلال بعد الزيادِة فيها نعوذ باهللا من النقصان والتردُّ: املُِضيِّ فيه والثاين 
} َوُهَو ُيَحاوُِرهُ { : ، وكذلك التحاوُر ، واحلوار ، ومنه ] الكالم [ املرادَّة يف : واحملاورة . َحاَر بعدما كان : ويقال 

اً وحَوِيراً كلمته فما رجع إيلَّ حوار: ومنه أيضاً ]  ١: اجملادلة [ } واهللا َيْسَمُع َتَحاُوَركُمآ { و ]  ٣٤: الكهف [ 
ظهور قَِليلِ َبيَاض يف العني من السواد ، وذلك هناية : واحلور . بعَقْل يرجع إليه : أي  -وَمُحورة وما يعيش حبَْور 
حنو ُحمر  -أحورت عينه ، واملذكر أحور ، واملؤنث حوراء واجلمع فيهما حور :  -منه  -احلُْسنِ يف العنيِ ، يقال 

  . -يف مجع أمحر ومحراء
  .ُسمِّيت احلوراُء حوراء لذلك : ل وقي

اشتقاقهم من نقاء القلب وخلوصه وصدقه ، قاله أبو البقاء والضَّحَّاك ، وهو راجع للمعىن األول من : وقيل 
  .خلوص البياض ، فهو جماز عن التنظيف من اآلثام ، وما يشوب الدين 

  .نورها ُسمُّوا بذلك؛ ملا عليهم من أثر العبادة و: قاله ابن املبارك 
احلواريون : هم الذين َتْصلُح هلم اخلالفةُ ، وعنه أنه قال : سألت قتادةَ عن احلواريِّني ، فقال : وقال َرْوُح بن قَاِسم 

  .هم الوزراء 
بتشديد » الَْحوَارِيُّونَ « ليست للنسب ، بل زيادة كزيادهتا يف كُْرِسيٍّ ، وقرأ العامة » حوارّي وحوايلّ « والياء يف 

  .ألن التشديد ثقيل : اء يف مجيع القرآن ، وقرأ الثَّقَِفي والنخعّي بتخفيفها يف مجيع القرأن ، قالوا الي
احلوارون؛ وذلك أنه يستثقل الضمة على الياء املكسور ما قبلها ، فتنتقل : وكان قياس هذه القراءة أن ُيقال فيها 

كنان ، فيحذفوا الياء؛ اللتقاء الساكنني ، وهذا حنو جا ءالقاضون ضمة الياِء إىل ما قبلها ، فَتْسكُن الياء ، فيلتقي سا
وإمنا أِقرَّت ضمةُ الياء عليها؛ تنبيهاً على أن التشديد ُمراٌد؛ ألن : قالوا . القاضيون ، فَفََعلُوا به ما ذُِكر : ، األصل 

زةَ ياًء مضمومةً ، وإمنا بقيت الضمة؛ إذ أبدل اهلم» َيْستَْهزُِيونَ « التشديد يتحمل الضمة ، كما ذهب األخفُش يف 
  .تنبيهاً على اهلمزة 



  »احلواريني « فصل يف املراد ب 
كانوا صيادين يصطادون السمك وُسمُّوا حواريني؛ لبياض ثياهبم ، : اختلفوا يف احلواريني ، فقال جماهد والسُّدِّيُّ 

فيهم مشعون ويعقوب وُيوحَنَّا بين رودي وهم  وذلك أن عيسى ملا خرج سائحاً َمرَّ جبماعة يصطادون السمك وكان
أنتم تصيدون السمك ، فإن اتبعتموين صرمت حبيث تصيدون : منه مجلة احلواريني االثين عشر ، فقال هلم عيسى 

عيسى ابن مرمي عبد اهللا ورسوله فطلبوا منه املعجز ، وكان مشعون قد : ومن أنت؟ قال : الناَس حبياة األبد ، قالوا 
شبكته تلك الليلة ، فما اصطاد شيئاً ، فأمره عيسى بإلقاء شبكته يف املاء مرة أخرى فاجتمع يف تلك الشبكة َرَمى 

  .ما كادت تتمزق ، واستعانوا بأهل سفينة أخرى وملئوا سفينتني ، فعند ذلك آمنوا بعيسى صلى اهللا عليه وسلم 
  .حيوِّرون الثياَب ، أي يبيِّضوهنا  كانوا قصَّارين ، ُسمُّوا بذلك ألهنم كانوا: وقال احلسُن 

يا روحَ اهللا جعلنا ، : كانوا مالَّحني وكانوا اثين عشر رجالً ، اتَّبعوا عيسى ، وكانوا إذا جاعوا قالوا : وقيل 
عطشنا ، فيضرب بيده األرَض فيخرج : فيضرب بيده األرَض ، فيخرج لكل واحد رغيفاِن ، وإذا عطشوا قالوا 

أفضل منكم : من أفضل منا؛ إذا شئنا أُطِعْمَنا ، وإذا شئنا استقينا ، وقد آمنا بك؟ فقال : ، فقالوا املاء ، فيشربون 
  .فصاروا َيْغِسلُون الثياَب بالكراء ، فُسمُّوا حََواريِّني : َمْن يعمل بيده ، ويأكل من كَْسبه ، قال 

ومجع الناس عليه ، وكان عيسى عليه السالُم على كانوا ملوكاً ، وذلك أن واحداً من امللوك صنع طعاماً ، : وقيل 
نعم فذهبوا ، : أتعرفونه؟ قالوا : قصعة منها ، فكانت القصعة ال تنقص ، فذكروا هذه الواقعة لذلك امللك ، فقال 

وأنا أترك ملكي وأتبعك ، فتبعه ذلك امللك مع : من أنت؟ قال عيسى ابن مرمي ، قال : فجاءوا بعيسى ، فقال 
  .، فأولئك هم احلواريون أقاربه 

إن أمه سلَّمته إىل َصبَّاغ ، فكان إذا أراد أن يعلَِّمه شيئاً كان هو أعلم به منه ، فأراد الصباغ أن يغيب يوماً : وقيل 
هاهنا ثياب خمتلفة ، وقد جعلت على كل واحد عالمةً معينةً ، فاصبغها بتلك األلوان : لبعض ُمهمَّاِته ، فقال له 

قصود عند رجوعي ، مث غاب ، فطبخ عيسى صلى اهللا عليه وسلم جُبا واحداً ، وجعل اجلميع فيه ، حىت يتم امل
: أفسدت عليَّ الثياَب ، قال : كوين بإذن اهللا كما أريد ، فرجع الصباغ ، وسأله ، فأخربه مبا فعل ، فقال : وقال 

إىل أن أخرج اجلميع على  -كما كان يريد  -،  قم فانظر ، فكان خيرج ثوباً أخضر ، وثوباً أصفر ، وثوباً أمحر
  .األلوان اليت أرادها ، فتعجب احلاضرون منه وآمنوا به ، وهم احلواريُّونَ 

وجيوز أن يكون بعُض هؤالء احلواريني االثين عشر من امللوك ، وبعضهم من صيادي السَّمِك ، : قال القفَّال 
عليه السالم  -ني ، والكل مسوا باحلواريني؛ ألهنم كانوا أنصار عيسى وبعضهم من القصَّارين ، وبعضهم من الصبَّاغ

  .وأعوانه ، واملخلصني يف حمبته وطاعته  -
} آَمنَّا باهللا { . حمالٌ  -يف احلقيقة  -أنصار أنبيائه؛ ألن ُنْصَرةَ اهللاِ : أي } قَالَ احلواريون َنْحُن أَْنَصاُر اهللا { : قوله 

أنه جيب علينا أن نكون من أنصار اهللا؛ ألجل أن آمنا به؛ فإن اإلميان باهللا : ة ، واملعىن هذا جيري جمرى ذكر العل
} بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ { يا عيسى } واشهد { : يوجب ُنصَْرةَ دينِ اهللا ، والذَّبَّ عن أوليائه ، واحملاربة ألعدائه ، مث قالوا 

  .منقادون ملا تريد منا من ُنْصرَِتك : أي 
وملا أشهدوا  -عليهم السالم  -أن يكون ذلك إقراراً منهم بأن دينَهم اإلسالم ، وأنه دين كلّ األنبياء  وحيتمل

فاكتبنا َمعَ { عيسى } َربََّنآ آمَنَّا بَِمآ أَنزَلَْت واتبعنا الرسول { : عيسى على إمياهنم تضرَّعوا غلى اهللا ، وقالوا 
  .الذين شهدوا ألنبيائك بالصدق } الشاهدين 

مع النبيني؛ ألن كل نيب شاهد أمته ، وقد أجاب اهللا دعاءهم ، وجعلهم مثل األنبياء والرسل وأحيوا : وقال عطاء 



  . -عليه السالم -املوتى كما صنع عيسى 
ى الناس َوَيكُونَ َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً لَِّتكُوُنواْ ُشَهَدآَء َعلَ{ : مع حممد وأمته ، قال تعاىل : قال ابن عباس 

  ] . ١٤٣: البقرة [ } الرسول َعلَْيكُْم َشهِيداً 
َشهَِد اهللا أَنَُّه الَ إله إِالَّ ُهَو واملالئكة َوأُْولُواْ { : اجعلنا من تلك الفرقة الذين فرنَت ذكرَهم بذكرِك يف قولك : وقيل 
: ويف الكالم حذف ، أي } فاكتبنا { عول حال من مف} َمَع الشاهدين { : قوله ] .  ١٨: آل عمران [ } العلم 

 -تعاىل  -ال جيوز أن يوصف : من باب املقابلة ، أي } َوَمكَرُواْ َوَمكََر اهللا { : قوله . مع الشاهدين لك بالوحدانية 
: وله هكذا قيل ، وقد جاز ذلك من غري مقابلة يف ق. باملكر إالَّ ألْجل ما ذُِكَر معه من لفظ آخر مسند ملن يليق به 

مكر : واملكر يف اللغة أصله الستر ، يقال ]  ٩٩: األعراف [ } أَفَأَِمنُواْ َمكَْر اهللا فَالَ َيأَْمُن َمكَْر اهللا إِالَّ القوم { 
  .اللَّْيلُ ، أي أظلم وستر بظلمته ما فيه 

ضَْرب من النبات : واملكر َخدَالةُ الساق ، : االحتيال واِخلداع ، واملكر : وأصل املكر يف اللغة : قال القرطيب 
واشتقاقه من املكر ، وهو شجر ملقف ، ختيلوا منه أن املكر منه : بل هو املَْغَرة ، حكاه ابُن فارس ، قالوا : ويقال 

  .ملتفة اجلسم ، وكذا ممكورة الَبطْن : أن املكر يلتفّ باملمكور به ويشتمل عليه ، وامرأة ممكورة اخلَلْق ، أي 

لى اخلُْبث واخلداع ، ولذلك عرب عنه بعض أهل اللغة بأنه السعُي بالفساد ، قال الّزجّاُج هو من مث أطلق املكر ع
حممود ، : مكر الليل وأمكر أي أظلم ، وعب ربعضهم عنه فقال هو صرف الغري عما يقصده حبيلٍة ، وذلك ضربان 

ومذموم ، وهو أن يتحرَّى به فعل قبيح . } ملاكرين واهللا خَْيُر ا{ : وهو ان يتحرَّى به ِفْعلَ َجميلٍ ، وعلى ذلك قوله 
  ] ٍ . ٤٣: فاطر [ } َوالَ َيِحيُق املكر السىيء إِالَّ بِأَْهِلِه { : ، حنو 
  فصل

عاد إليهم مع احلواريني ،  -هو وأمه  -فهو أن عيسى ملا خرج عن قومه  -عليه السالم  -أمَّا َمكْرُُهْم بعيسى 
  :وأما مكرُ اهللا هبم ففيه وجوه . وا بقتله ، فذلك مكرهم به وصاح فيهم بالدعوة ، فََهمُّ

سََنْسَتْدرُِجُهْم مِّْن َحْيثُ الَ { أن مكر اهللا استدَراج العبد ، وأخذه بغتةً من حيث ال يعلم ، كما قال : أحدها 
  ] . ٤٤: القلم [ } َيْعلَُمونَ 

اهللا { : مَّى اجلزاَء باسم االبتداء؛ ألنه يف مقابلته ، كقوله جمازاهتم على مكرهم ، فَس» مكر اهللا « : وقال الّزجّاج 
خاصة  -تعاىل  -ومكر اهللا ] .  ١٤٢: النساء [ } َوُهَو َخاِدعُُهْم { : وقوله ]  ١٥: البقرة [ } َيْستَْهزِىُء بِهِْم 

عيسى ، وكان جربيل ال  هبم يف هذه اآلية هو أنه رفع عيسى عليه السالم إىل السماء وذلك أن اليهود أرادوا قتلَ
فلما أرادوا ذلك أمره جربيل ]  ٨٧: البقرة [ } َوأَيَّْدَناهُ بُِروحِ القدس { : يفارقه ساعةً واحدةً ، وهو معىن قوله 

أن يدخل بيتاً فيه رَْوَزَنةٌ ، فلما دخلوا أخرجه جربيل من تلك الروزنة ، وكان قد ألقي شبهه على غريه ، فأِخذ ، 
  :فرَّق احلاضرون ثالث فرقٍ وُصِلب ، فت
كان عبد اهللا ورسوله فأكرمه بأن : والثالثة قالت . ابن اهللا : واألْخَرى قالت . كان اهللا فينا فذهب : فرقة قالوا 

رفعه إىل السماء فصار لكل فرقة مجع ، وظهرت الفرقتان الكافرتان على املؤمنة إىل أن بعث اهللا حممداً صلى اهللا 
  .عليه وسلم 

أن احلواريني كانوا اثين عشر ، وكانوا جمتمعني يف بيت ، فنافق واحٌد منهم ، ودل اليهود عليه فألقى اهللا : اين الث
شبهه عليه ، ورفع عيسى ، فأخذوا ذلك املنافَق الذي كان منهم وقتلوه ، وصلبوه على ظن أنه عيسى عليه السالم 

ه بدن عيسى صاحبنا ، فإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن وجهه ُيْشبِه َوْجه عيسى ، وبدنه يشب: ، مث قالوا 



كان هذا عيسى ، وبدنه يشبه بدن عيسى صاحبنا ، فإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين 
  .عيسى؟ فوقع بينهم قتالٌ عظيٌم ، حىت قتل بعضهم ، فذلك هو مكرُ اِهللا هبم 

إن اليهوَد َعذُبوا احلواريني بعد أن ُرِفع عيسى عليه السالم ، ولَقُوا منهم اجلهد ، : قال حممُد بُن إسحاَق : الثالث 
إن رجالً من بين إسرائيل ممن حتت أمرك كان : فبلغ ذلك ملك الروم ، وكان ملك اليهود من رعيته ، فقيل له 

لو علمُت ذلك ما : فََعل َوفََل ، فقال خيربهم أنه رسول اهللا ، وأراهم إحياء املوَتى ، وإبراء األكَْمِه واألبرصِ ، و
  .َخلَّْيُت بينهم وبينه 

مث بعث إىل احلواريني ، فانتزعهم من أيديهم وساهلم عن عيسى ، فأخربوه وبايعوه على دينهم ، وأنزل املصلوب ، 
ظهر أصل النصرانية يف فغيبه ، وأخذ اخلشبة ، فأكرمها وصاهنا ، مث غزا بين إسرائيلَ وقتل منهم َخلْقاً عظيماً ، ومنه 

الروم وكان اسم هذا امللك طباريس ، وصار نصرانياً إال أنه ما أظَهر ذلك ، مث جاء بعده ملك آخُر يقال طبطيوس 
غزا بيت املقدس بعد رفع عيسى بنحو من أربعني سنة ، فقتل وسىب ، ومل يترك يف مدينة بيت املقدسِ حجراً على 

ضريُ إىل احلجاز ، فهذا كله مما جازاهم اهللا تعاىل به على تكذيب املسيح واهلَمِّ حجر ، فخرج عند ذلك قريظةُ والن
  .بقَْتله 

بََعثَْنا َعلَْيكُْم ِعَباداً لََّنآ أُْوِلي بَأْسٍ { : أن اهللا تعاىل سلَّط عليهم ملك فارس ، فقتلهم ، وسباهم ، وهو قوله : الرابع 
  .هبم  -تعاىل  -فهذا هو مكر اهللا ]  ٥: إلسراء ا[ } َشِديٍد فَجَاُسواْ ِخالَلَ الديار 

حيتمل أن يكون املراد منهم أهنم مكروا يف إخفاء أمره ، وإبطال دينه ، ومكر اهللا هبم ، حيثُ أعلى ديَنُه ، : اخلامس 
  .وهم اليهود  -وأظهر َشرِيَعَتُه ، وقهر بالذل أعداَءه 

ومكروا ومكر اُهللا ، َوُهَو َخريُ : لظاهرِ موقَع املضمر؛ إذ األصل إيقاعُ ا} واهللا خَْيُر املاكرين { : ويف قوله 
  بالْماكِرِيَن

  :يف ناصبه ثالثةُ أوجٍه } إِذْ قَالَ اهللا { : قوله 
  .مكر اهللا هبم يف هذا الوقت : أي } َوَمكَرَ اهللا { : قوله : أحدها 
  .} َخْيرُ املاكرين { : الثاين 

  :، فيه وجهان } َوَراِفُعَك إِلَيَّ  إِنِّي ُمَتَوفِّيَك{ : الثالث 
مبعىن إين مستويف أجلك  -من غري ادعاء تقدمي وتأخري فيه  -أن يكون الكالم على حاله  -وهو األظهر : أحدمها 

ورافعك  -من غري أن ُتقَتل بأيدي الكفار  -ومؤخرك وعاصمك من أن يقتلَك الكفاُر ، إىل أن متوت حتَف أنِفك 
  .إىل مسائي 

رافعك إيلَّ ومتوفيك؛ ألنه ُرِفَع إىل السماء ، مث يتوىف بعد ذلك ، : أن يف الكالم تقدمياً وتأخرياً ، واألصلُ : اين الث
  .واواو للجمع ، فال فرق بني التقدميِ والتأخريِ قاله أبو البقاء 

البقاء محل التويف على املوت وال حاجة إىل ذلك مع إمكان إقرار كل واحد يف مكانه مما تقدم من املعىن ، إال أن أب 
. ، وذلك إمنا هو بَْعَد َرفِْعه ، ونزلوه إىل األرض وُحكِمه بِشريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم كما ثبت يف احلديِث 

  :فعلى األول ففيه وجوٌه 
  .إين متمم عمرك ، وإذا َتمَّ عمُرك فحينئٍذ أتوفَّاك كما قدمناه : أحدها 
وهو مروي عن ابن عبَّاسٍ وحممد بن . واملقصود منه أال يصل أعدؤه من اليهود إىل قتله إين ُمميُتك ، : الثاين 

  :إسحاق ، وهؤالء اختلفوا على ثالثة أوجٍه 



  .ُتوفِّي ثالثَ ساعاٍت ، مث ُرِفع وأحْيَِي : قال َوْهٌب : األول 
  .تويف سبع ساعات ، مث أحياه اهللا ورفعه : قال حممد بن إسحاق : الثاين 

اهللا َيَتَوفَّى األنفس ِحَني ِمْوِتهَا { أنامه حال رفعه إىل السماء ، قال تعاىل  -تعاىل  -إنه : قال الربيع بن أنس : ثالث ال
  ] . ٤٢: الزمر [ } 

أن الواو ال تفيد الترتيب ، فاألمر فيه موقوف على الدليل ، وقد ثبت أنه حي ، وأنه ينزل ويقتل الدجال : وثالثها 
  اهللا بعد ذلكزمث يتوفاه 

] الشهوات [ يف زوال  -إين متوفيك عن شهواتك ، وحظوظ نفسك ، فيصري حاله كحال املالئكة: رابعها 
  . -والغضب واألخالق الذميمة

أن التَّوفَِّي اخذ الشيء وافياً ، وملا علم اهللا أن من الناس من خيطر بباله أن الذي رفعه اهللا هو رُوحُه ، ال : خامسها 
  .بروحه وجسده  -رفع بتمامه إىل السماء  -عليه السالم  -، ذكر ذلك؛ ليدل على أنه  َجَسُدُه

إين متوفيك ، أي جاعلك كاملتوىف؛ ألنه إذا رفع إىل السماء ، وانقطع خربه ، وأثره عن األرض كان : وسادسها 
  .كاملتوىف ، وإطالق اسم الشيء على ما يشاهبه يف أكثر خواصه وصفاته جائز حسن 

فالن وفاين درامهي ، ووافاين ، وتوفيتها منه ، كما يقال سلم فالن درامي : أن التوفِّي هو القبض ، يقال : ابعها وس
تكراراً ، } َوَراِفُعكَ إِلَيَّ { : فعلى هذا يكون التويف يف عني الرفع ، فيصري قوله : فإن قيل . إيل ، وتسلمتها منه 

يدل على ُحصُولِ التَّوفِّي ، وهو جنس حتته أنواع ، بعضها باملوِت وبعضُها } يكَ إِنِّي ُمَتَوفِّ{ أن قوله : فاجلواب 
  .صار تعييناً للنوع ، فلم يكن تكراراً } َوَراِفُعَك إِلَيَّ { : باإلصعاِد ، فلما قال 

عملك إيلّ ورافع : متويف عملك ، مبعىن مستويف عملك ، ورافعك إيلَّ ، أي : أن يقدر حذف مضاف ، أي : ثامنها 
أنه تعاىل بشره بقبول : واملراُد منه ]  ١٠: فاطر [ } إِلَْيِه َيصَْعُد الكلم الطيب والعمل الصاحل َيْرفَُعُه { : ، كقوله 

يف نشر دينه ، وإظهار شريعته من األعداء فهو ال  -طاعاِتِه وأعماله ، وعرَّفه أن ما يصل إليه من املتاعب واملشاق 
  .هدر ثوابُه ُيضيع أجره ، وال ي

َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدهِ لُيوِشكَنَّ أنْ يَْنزِلَ ِفْيكُُم اْبُن َمْرَيَم حكماً « وروى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .» قَْبلُُه أَحٌد عدالً ، َيكِْسُر الصَّلِيَب ، َوَيقُْتلُ الْخِْنزِيَر ، َوَيَضعُ الْجِْزَيةَ ، فََيِفيُض الَْمالُ ، َحتَّى ال َي

َوُيْهلَُك ِفي زََمانِِه الِْملَلُ كُلُّها إالَّ اإلْسالَم « : وروى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف نزول عيسى 
  .» َوُيْهلَُك الدَّجَّال ، فََيْمكُثُ يف األْرضِ أْرَبِعنيَ َسَنةً ، ثُمَّ ُيَتَوفَّى فَُيصَلِّي َعلَْيِه الُْمْسِلُمونَ 

وهو مل يكتهل يف الدنيا } َوكَْهالً { : نعم ، قوله : هل جتُد نزولَ عيسى يف القرآن؟ قال : وقيل للُحَسْين بن الفضل 
  .بعد نزوله من السماء } َوكَْهالً { : ، وإمنا معناه 

  فصل
وهو اختيار  -وابُن زيد  كما قال احلسُن -رفعه من غري وفاةْ وال نومٍ  -والصحيح أن اهللا تعاىل « : قال القرطيبُّ 

  .» الطربيِّ ، وهو الصحيُح عن ابنِ عباس 
وهم اثنا عشرَ  -وكانت القصة أهنم ملا أرادوا قَْتلَ عيسى عليه السالم اجتمع احلواريُّونَ يف غرفة : وقال الضحاك 

ركب منهم أربعة آالف رجلٍ ، َرُجالً ، فدخل عليهُم املسيُح من مشكاِة الغرفِة ، فأخرب إبليس َجميع الَْيُهوِد ، ف
أيُّكُْم خيرج ، ويقتل ، ويكون معي يف اجلنة؟ فقال واحٌد منهم أنا يا : فأخذوا بباب الغرفة ، فقال املسيح للحواريني 

نيبَّ اهللا ، فألقَى إليه مدرعة من صوف ، وعمامة من صوٍف ، وَناَولَه ُعكَّازه ، وألقي عليه شبه عيسى ، فخرج على 



قتلوه ، وصلبوه ، وأما عيسى فكساه اُهللا الرِّيَش ، وألبسه النوَر ، وقطع عنه شهوة املطعم واملشرب ، فَطَارَ اليهود ف
  :مع املالئكة ، مث إن اصحابه تفرقوا ثالث فرق 

  .كان اُهللا فينا ، مث صعد إىل السماء ، وهم اليعقوبية : فقالت فرقة 

  .وهم النسطورية  -مث رفعه اهللا إليه  -اهللا ما شاء  -كان فينا ابن اهللا : وقالت فرقة 
  .وهؤالء هم املسلمون  -مث رفعه اهللا إليه  -ما شاء اهللا  -كان فينا عبُد اهللا ورسوله : وقالت فرقة 

{ فتظاهرت الكافرتان على املسلمة فقتلوها ، فلم َيَزل اإلسالُم طامساً حىت َبَعثَ اُهللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم 
اآلية على ما سيأيت من السورة إن شاء اهللا تعاىل ]  ١٤: الصف [ } ت طَّآِئفَةٌ مِّن بين إِسَْراِئيلَ َوكَفََرت طَّآِئفَةٌ فَآَمَن

.  
  :متسَّك القائلون باالستعالء هبذه اآلية ، وأجيُبوا عنها بوجوٍه } َوَرافُِعَك إلَيَّ { : قوله 

وإمنا ذهب إبراهيم عليه » إنِّي ذاهٌب إلَى رَبِّي َسيَْهِدينِ « : براهيم أن املراد إىل حمل كراميت ، كقول إ: أحدها 
، وُيَسمَّى احلُجَّاجُ ُزوَّاَر اهللا ، واجملاورون جريان اهللا ، واملراد من كل ذلك » الشام « إىل » العراق « السالم من 

  .التفخيم والتعظيم ، فكذا هاهنا 
ال ميلك احلكم عليه فيه غُري اِهللا؛ ألن يف األرض قد يتوىل اخللَق أنواعُ ] رافعك إىل مكان [ أن معناه : وثانيها 

  .إال اُهللا  -يف الظاهر ويف احلقيقة  -احلُكَّامِ ، أمَّا السموات فال حاكم هناك 
ك لو أن القول بأن اهللا يف مكان مل يكن ارتفاع عيسى إىل ذلك املكان سبباً النتفاعه ، بل إمنا ينتفع بذل: وثالثها 

ورافعك إىل حمل : وجد هناك مطلوبُه من الثواب والرَّوح والرحيان والراحة ، فال بد من محل اللفِظ على أن املراد 
  .ثوابك وجمازاتك ، وإذا كان ال بد من إضمار ما ذكرناه مل َيْبَق يف اآلية داللة على ما ذكروه 

ْخرِجك من بينهم ، ومَُنجِّيك ، فكما عظَّم شأَنه بلفظ الرفع ، أخرب معناه ُم} َوُمطَهُِّرَك ِمَن الذين كَفَرُواْ { : قوله 
عن معىن التخليص بلفظ التطهريِ ، وكل ذلك مبالغة يف إعالء شأَنه بلفظ الرفع ، أخرب عن معىن التخليص بلفظ 

  .التطهريِ ، وكل ذلك مبالغة يف إعالء شأنِه وتعظيم منصبه عند اهللا تعاىل 
  :فيه قوالن } الذين اتبعوك  َوَجاِعلُ{ : قوله 

  .أنه خطاب لعيسى عليه السالم : أظهرمها 
تاماً ، واالبتداء مبا } ِمَن الذين كَفَُرواْ { : أنه خطاب لنبينا صلى اهللا عليه وسلم فيكون الوقف على قوله : الثاين 

  .ألنه مبعىن ُمَصيِّر فقط } َوَجاِعلُ { ويل ثاين مفع} فَْوَق الذين كَفَُرواْ { و . بعده ، وجاز هذا؛ لداللة احلال عليه 

وجيوز أن يتعلق االستقرار املقدَّر . متعلق باجلَْعل ، يعين أن هذا اجلعل مستمر إىل ذلك اليوم } إىل َيْومِ القيامة { و 
الكفار بالغلبة يف  جاعلهم قاهرين هلم ، إىل َيْومِ القيامِة ، يعين أهنم ظاهرون على اليهود ، وغريهم من: يف فَْوَق أي 

الدنيا ، فأما يوم القيامة ، فََيْحكُُم اُهللا بينهم ، فيدخل الطائع اجلَنَّةَ ، والعاصي النَّاَر وليس املعىن على انقطاع ارتفاع 
  .املؤمنني على الكافرين بعد الدنيا ، وانقضائها؛ لن هلم استعالٌء آخر غري هذا االستعالء 

« َجاِعل » َوهو املفعول الثاين ل « فَْوَق » تتعلق مبحذوف وهو العامل يف « إىل » أن والظاهر « : قال أبو حّيان 
وهذا على أن الفوقية جماز ، أما إن كانت . هنا ُمصَيِّر ، فاملعىن كائنني فوقهم إىل يوم القيامة « جاعل » إذْ معىن 

» أو من « ُمَتَوفِّيك » حملذوف ، بل مبا تقدم من بذلك ا« إىل » فال تتعلق  -وهي الفوقية يف اجلنة  -الفوقية حقيقة 
فظاهر « ُمطَهُِّرَك » أو ب « َرافُِعَك » إذْ يصح تعلُّقه بكل واحد منها ، أما تعلقه ب « ُمطَهُِّرَك » أو من « َراِفُعَك 



  .» فعلى بعض األقوال « ُمَتَوفِّيَك » ، وأما ب 
[ كاحلسن والكليب  -بضك من األرض من غري موت ، وهو قول مجاعة قا: يعين ببعض األقوال أن التويف يُراُد به 

إين عاصمك من : وهو ُمْسَتْوٍف أجلك ، ومعناه : أو يراد به ما ذكره الزخمشريُّ . وابن زيد وغريهم ] وابن جريج 
كفار ، وإن على قول َمْن أن يقتلََك الكفاُر ، ومؤخُِّرك إىل أجل كتبُتُه لك ، ومميتك َحْتَف أنفكِ ال قَْتالً بأيدي ال

إنه َتَوفٍّ حقيقةً فال يَُتَصوَّر تعلُّقه به؛ ألن القائلَ بذلك مل َيقُل باستمرار الوفاة إىل يوم القيامة ، بل قائل يقول : يقول 
لذي ذكره وعلى هذا ا. إنه ُتُوفِّي ثَالثَ ساعاٍت ، بقدر ما رفع إىل مسائه حّتى ال يلحقَه خوٌف وال ذُْعرٌ يف اليقظة : 

أبو حيان جيوز أن تكون املسألة من اإلعمال ، ويكون قد تنازع يف هذا اجلار ثالثةُ عواملَ ، وإذا َضَمْمَنا إليها كََون 
« وقد تقدم أن أبا عمرو يسكن ميم . » َجاِعل « الفوقية جمازاً تنازع فيها أربعة عوامل ، والظاهر أنه متعلق ب 

  .وحنوه قبل الباء » أحكم 
  فصل

الذي اتبعوه هم أْهلُ اإلسالم الذين صدقوه واتبعوا ديَنه يف التوحيد : قال قتادةُ والربيُع والشعيبُّ ومقاتل والكليبُّ 
  .من أمَِّة حممد صلى اهللا عليه وسلم فهم فوق الذين كفروا ظاهرين بالعزة ، واملنعة ، واحلُجَِّة 

  .يعين احلواريني : قال الضحاك 
  .هم الروم : وقيل 
النصارى ، فَُهْم فَْوقَ اليهود إىل َيْومِ القيامِة ، فإن اليهود قد ذهب ملكُهم ، وملك النصارى يدوم إىل قريب : وقيل 

وإن أظهروا من أنفسهم  -وعلى هذا االتباع مبعىن االدعاء واحملبة ال اتباع الدين ، فإن النصارى . من قيام الساعة 
لفٍة؛ ألن صريح العقل يشهد بأن عيسى ما كان يرضى بشيء مما يقوله هؤالء اجلُهَّالُ موافقته فهم خمالفون له أَشدَّ خما

، ومع ذلك فإنا نرى دولة النصارى يف الدنيا أعظم وأقوى من أمر اليهود ، وال نرى يف طرف من أطراف الدنيا 
لة واملسكنة ، والنصارى خبالف ذلك يف الذ -أْيَنما كانوا  -ملكاً يهوديا وال بلدة مملوءة من اليهود ، بل يكونون 

.  

  فصل
محلت مرمي بعيسى وهلا ثالثَ عْشَرةَ سنةً ، وولدت عيسى ببيت حلم ملضّي مخس وستني سنةً من : قال أهلُ التّاريخِ 

غلبة االسكندر على أهل بابل ، وأوحى اهللا إليه على رأس ثالثني سنةً ورفعه من بيت املقِْدس ليلة القدر يف شهر 
  .وهو ابُن ثالٍث وثالثنيَ سنة ، فكانت نبوته ثالث سنني ، وعاشت أمُّه مرمي بعد رفعه ست سنني  رمضانَ
  فصل

حني رفعه  -تعاىل  -يف مباحث هذه اآلية موضٌع مشكل ، وهو أن َنصَّ القرآن يدل على أنه : قال ابُن الْخَِطيبِ 
واخلبار واردة ]  ١٥٧: النساء [ } ا َصلَُبوُه ولكن ُشبَِّه لَُهْم َوَما قََتلُوُه َوَم{ : ألقى شبهه على غريه ، على ما قال 

أْيضاً بذلك ، إال أن الرواياِت اختلفت ، فتارة يروى أن اهللا تعاىل ألقى َشَبَهُه عليه حىت ُيقَْتل يف مكانه ، وباجلملة 
  :ففي إلقاء شََبهِِه على الغري إشكاالت 

إنسان على إنسان آخر ، لزم السفسطة؛ فإين إذا رأيُت ولدي ، مث زينته ثانياً أنا لو جوَّزنا إلقاء َشَبه : األول 
فحينذئ أجوُِّز أن يكون هذا الذي أراه ثانياً ليس ولدي ، بل هو إنسان آخر أُلِْقي َشَبُهُه عليه وحينئٍذ يرتفع األمانُ 

  .عن احملسوسات 
وسلم يأمرهم ، وَيْنَهاُهْم ، وجب أن ال يعرفوا أنه حممٌد؛ وأيضاً فالصحابة الذين رأْوا ُمَحمَّداً صلى اهللا عليه 



  .الحتمال أنه ألقي شبهه على الغري ، وذلك يُفِْضي إىل سقوط الشرائعِ 
الغلط يف ] جاز [ وأيضاً فمدار األمرِ يف األخبار املتواترِة على أن يكون املُْخرب األول إمنا أخرب عن احملسوس ، فإذا 

اخلرب املتواتر أوىل ، وباجلملة ، فَفَْتُح هذا البابِ أوله السفسطةُ ، وآخره إبطالُ النبوات املبصرات كان سقوط 
  .بالْكُلِّيَِّة 

كان قد أمر جربيل عليه الصالة والسالم بأن يكون معه يف أكثر األحوال ، كذا  -تعاىل  -أن اهللاَ : اإلشكال الثاين 
مث إن طرف جناح واحد من ]  ١١٠: املائدة [ } ذْ أَيَّدتَُّك بِرُوحِ القدس إِ{ : قاله املفّسرون يف تفسري قوله تعاىل 

  .أجنحة جربيل عليه السالم كان يكفي للعامل من البشر ، فكيف مل َيكْفِ يف منع أولئك اليهود عنه 
مل يقدر على إماتة لَمَّا كان قادراً على إحياء املوَتى ، وإبراء األكمه واألبرص ، فكيف  -وأيضاً إنه عليه السالم 

  اليهوِد الذين قصدوه بالسوء ، وعلى إْسقامهم ، وإلقاء الزمانة والفَلَج عليهم حىت يصريوا عاجزيَن عن التعرُّضِ له؟
كان قادراً على ختليصه من أولئك األعداء بأن يدفَعه عنهم ، ويرفعه إىل السماء  -تعاىل  -أنه : اإلشكال الثالث 

  الشبه على الغري؟ وهل فيه إال إلقاء مسكني يف القَْتل من غري فائدة ألبتة؟فما الفائدة يف إلقاء 
أنه إذا ألقي شبهه على الغري ، مث إنه ُرِفَع َبعَد ذلك إىل السماء فالقوُم اعتقدوا فيه أنه عيسى عليه : اإلشكال الرابع 

  .ا ال يليق حبكمة اهللا تعاىل السالم مع أنه ما كان عيسى ، فهذا كان إلقاء هلم يف اجلهل والتلبيس وهذ

على كثرهتم يف مشارقِ األرض ومغارهبا وشدة حمبتهم للمسيح ، وغلّوهم يف  -أن النصاَرى : اإلشكال اخلامس 
أخربوا أهنم شاهدوه مقتوالً ، مصلوباً ، فلو أنكرنا ذلك ، طعَنَّا فيما ثبت بالتواتر ، والطعن يف التواتر  -أمره 

  .حممد صلى اهللا عليه وسلم وكل ذلك باطل يوجب الطعن يف نبوة 
 -بل كان غريه  -أنه ثبت بالتواتر أن املصلوب بقي حيا زماناً طويالً فلو مل يكن ذلك عيسى : اإلشكال السادس 

ولبالغ يف تعريف هذا املعىن ، ولو ذكر ذلك الشتهر  -بل إمنا أنا غريه  -إين لَْستُ بعيسى : ألظهر اجلزع ، ولقال 
  .اخللق هذا املعىن ، فلما مل يوجد شيء من هذا علمنا أنه ليس األمر على ما ذكرمت عند 

قادٌر على أن خيلق إنساناً آخر على صورة  -تعاىل  -أنه كل من أثبت القادَر املختارَ سلَّم أنه : واجلواب ن األول 
  .فيما ذكرمت مث إن هذا التجويز ال يوجب الشك املذكور ، فكذا القول  -مثالً  -زَْيٍد 

أن جربيل عليه السالم لو دفع األعداء عنه ، أو أقدر اهللا عيسى على َدفْع األعداء عن نفسه : واجلواب عن الثاين 
تعلى لو رفعه إىل  -لبلغت معجزته إىل حد اإلجلاء ، وذلك غري جائز ، وهذا هو اجلواب عن اإلشكال الثالث؛ فإنه 

  .الغري لبلغت تلك املعجزةُ إىل َحدِّ اإلجلاء السماء ، وما ألْقَى َشَبَهُه على 
أن تالمذة عيسى كانوا حاضرين ، وكانوا عاملني بكيفية الواقعة؛ وهم كانوا يزيلون ذلك : واجلواب عن الرابع 

  .التلبيس 
أن احلاضرين يف ذلك الوقت كانوا قليلني ، ودخول الشبهة على اجلَْمع القليل جائز ، : واجلواب عن اخلامس 

  .التواتر إذا انتهى يف حد األمر إىل الَْجْمعِ القليلِ ، مل يكن ُمفِيداً للعلم و
أن بتقدير أن يكون الذي أُلِْقَي َشَبُه عيسى عليه كان ُمْسِلماً ، وقَبِل ذلك عن عيسى عليه : واجلواب عن السادس 

  .السالم جاز أن يسكت عن تعريف حقيقِة احلالِ يف تلك الواقعِة 
فاألسئلة املذكورة أمور تتطرق إليها االحتماالت من بعض الوجوِه ، وملا ثبت باملعجز القاِطع صدق حممد وباجلملة 

  .صلى اهللا عليه وسلم يف كل ما أخرب عنه امتنع صريورة هذه األسئلة احملتملِة معارَِضةً للنص القاطع عن اهللا 
من الّدينِ ، وأمر عيسى عليه } كُُم َبْيَنكُْم ِفيَما كُنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ فَأَْح{ يف اآلخرة } ثُمَّ إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم { : قوله 



وهم اليهود  -قدَّم ِذكْر َمْن كَذَّب بعيسى وافترى عليه  -تعاىل  -السالم؛ التفات من غيبة إىل خطابِ؛ وذلك أنه 
وقفَّى بعد ذلك باإلخبار بأنه جيعل مُتَّبِِعي  -م وهم احلواريون رضي اهللا عنه -ِذكَْر َمْن آمن به  -أيضاً  -وقدَّم  -

مث إيلّ مرجعهم ، فأحكم َبيَْنُهم : من غري التفات ، لكان  -عيسى فوق خمالفيه ، فلو جاء النظم على هذا السياق 
  .فيما كانوا ، ولكنه التفت إىل اخلطاب؛ ألنه أبلغ يف البشارة ، وأزجر يف النذارة 

هذا الترتيب معًنى َحَسٌن جِدا؛  -إين ُمَتوفِّيَك َوَراِفُعَك َوُمطَهُِّرَك َوَجاِعلُ : أعين  -األربعة ويف ترتيب هذه األخبار 
بأنه متوفيه ، ومتولّي أمره ، فليس للكفار املتوعِّدين له بالقتل عليه سلطانٌ  -أوالً  -بشَّره  -تعاىل  -وذلك أنه 

إىل مسائه حمل أنبيائه ومالئكته ، وحمل عبادته؛ ليسكن فيها ، : أي  -افعه إليه بأنه ر -ثانياً  -وال سبيلٌ ، مث َبشََّره 
برفعة تابعيه على  -بتطهريه من أوضار الكفرة وأذاهم وما قذفوه به ، مث رابعاً  -ثالثاً  -مث  -ويعبَد ربَّه مع عابديه 

 -ق بنفسه على البشارة مبا يتعلق بغريه؛ ألن وقدم البشارة مبا يتعل. من خالَفهم؛ ليتمَّ بذلك سروره ، ويكمل فرحه 
« : ويف احلديث ]  ٦: التحرمي [ } قوا أَنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم نَارا { : اإلنسان بنفسه أهم ، وبشأنه أعَْنى ، كقوله 

  .» اْبَدأ بِنَفِْسكَ ثُمَّ بَِمَن َتعُولُ 
  :قوالن يف حمل هذا املوصول } فَأَمَّا الذين كَفَُرواْ { : قوله 

  .أنه مرفوع على االبتداء ، واخلرب الفاء وما بعدها :  -وهو األظهر -أظهرمها 
أنه منصوب بفعل مقدَّر ، على أن املسألة من باب االشتغال ، إذ الفعل بعده قد عمل يف ضمريه ، وهذا : الثاين 

امتنع محل االسم بعدها على إضمار فعل ، ومن  ال يليها إال املبتدأ وإذا مل َيِلها إال املبتدأ» أمَّا « وجه ضعيف؛ ألن 
وهي ال  -فعل » أمَّا « لئال يَِلَي : قال . بأنه ُيْضَمر الفعلُ متأخِّراً عن االسم ، وال يضمر قبله : جوَّز ذلك قال 

فأما الذين : هنا ُيقَدَّر  أما زيداً ضربُت فَضرَْبُته ، وكذا -أما زيداً فضربُتهُ : يف قولك  -فَُتقَدِّر  -يليها األفعال ألبتة 
وهذا ينبغي أن ال جيوز؛ . كفروا أَعذُِّب فأَعذِّبُُهم؛ قدر العامل بعد الصلة ، وال تقدره قبل املوصول؛ ملا ذكرناه 

  .لعدم احلاجة إليه مع ارتكابِ وجهٍ ضعيٍف جدا يف أفصح الكالمِ 
  .واستضعافها الناس » مثود « بنصب ]  ١٧: صلت ف[ } َوأَمَّا ثَُموُد فََهَديَْناُهْم { وقد قرئ شاذًّا 

  فصل
َوَما { بالقتل والسيب واجلزية والذلة ، ويف اآلخرة بالنار أيك يف وقت اآلخرة بالنار  -يف الدنيا  -عذاب الكفار 

  .} لَُهْم مِّن نَّاصِرِيَن 
سنا جند األمر كذلك فإن األمر وصف العقاب بالشدة يقتضي أن يكون عقاب الكافر يف الدنيا أشد ، ول: فإن قيل 

  .تارة يكون على الكفار ، وأخرى على املسلمني ، وال جند بني الناس تفاوتاً 
،  -عليه السالم  -أن التفاُوَت يف الدنيا موجود؛ ألن اآلية يف بيان أمر اليهود الذين كذبوا بعيسى : فاجلواُب 

  .َوَنرى الذِّلَّةَ واملسكنةَ الزمةً هلم 
  أليس قد ميتنع على األئمة وعلى املؤمنني قتل الكفار؛ بسبب العهد وعقد الذِّمَّة؟: فإن قيل 
  .أن املانع من القتل هو العهد ، ولذلك إذا زالَ العهُد َحلَّ قَْتلُه : فاجلواب 

  .الكالم فيه كالكالم يف املوصول قبله } َوأَمَّا الذين آَمُنوا { : قوله 
فقراءة حفص على االلتفاِت من . والباقون بالنون  -بياء الغيبة  -» فَُيَوفِّيهِْم « وقد قرأ حفص عن عاصم واحلسن 

التكلُّم إىل الغيبة؛ تفنُّناً يف الفصاحِة ، وقراءة الباقني جاريةٌ على ما تقدم من إتِّسَاق النظم ، ولكن جاء هناك باملتكلم 



  .ني ، ورفْعاً من شأهنم؛ ملَّا كانوا ُمَعظَِّمَني عنَده وحده ، وهنا باملتكلم وحده املعظم نفسه؛ اعتناًء باملؤمن
  فصل

َدلّْت هذه اآلية على أن العملَ الصاحلَ خارٌج عن ُمَسمَّى اإلميان وقد تقدم ذلك ، واستدلوا باآلية على أن العملَ 
  .ابِ باملستأجر يف عبادهتم ألجل طلب الثّو -فشبههم } فَُيَوفِّيهِمْ أُجُوَرُهْم { : علةٌ للجزاء؛ لقوله 

ال يريد  -على أنه تعاىل  -ال يريد ظُلَْم الظاملني : مبنزلة قوله  -} واهللا الَ ُيِحبُّ الظاملني { : واحتج املعتزلة بقوله 
ألن ُمرِيَد الشيء ال بد وأن يكون ُمِحبا له إذا كان ذلك الشيء من األفعال ، وإمنا ختالف : الكفر واملعاصي ، قالوا 

فأما إذا ُعلِّقَتا باألفعال فمعنامها . أريده : أحّب زيداً ، وال يقال : اإلرادة إذا علقنامها باألشخاص ، فقد يقال  احملبةُ
ال يريد ظلم الظاملني : مبنزلة قوله } واهللا الَ ُيِحبُّ الظاملني { : واحد ، إذا اسُتْعِملََتا على حقيقة اللغة ، فصار قوله 

  .كذا قرره القاضي 
وإن أراد كُفَْر الكافرِ إال أنه ال يريد إيصالَ  -تعاىل  -ب بأن احملبةَ عبارة عن إرادة إيصالِ اخلريِ إليه فهو وأجي

  .الثواب إلَْيه 
  .حال أو خرب بعد خرب » ِمَن اآلَياِت « اخلرب » َنْتلُوُه « مبتدأ ، » ذَِلَك « جيوز أن يكون } ذلك َنْتلُوهُ { { : قوله 

» ِمَن اآليَاِت « و  -فاملسألة من باب االشتغال  -منصوباً بفعل مقدَّر يفسِّره ما بعده » ذَِلَك «  وجيوز أن يكون
هو من اآليات ، ولكّن األحسن الرفعُ باالبتداء؛ ألنه ال حيوج إىل إضمار ، : أي [ حال ، أو خرب مبتدأ ُمضَمرٍ 

، يعين األمر ذلك ] ن يكون ذلك خرب مبتدأ مضمر ، وجيوز أ» زيداً ضربته « أحسن من » زيد ضربته « وعندهم 
  .» َنْتلُوُه « حال من مفعول } ِمَن اآلَياتِ { على هذا حال من اسم اإلشارة ، و » َنْتلُوُه « ، و 

: صلة وعائد ، وهو مبتدأ خربه اجلار بعده أي » َنْتلُوهُ « و » الذي « موصوالً مبعىن » ذَِلَك « وجيوز أن يكون 
جوَّز ذلك الزَّجَّاُج وتبعه الزخمشريُّ ، . املعجزات الدالة على نبوتك : وه عليك كائن من اآليات ، أي الذي نتل

  .وهذا مذهب الكوفيني 
خاصةً ، بشروطٍ تقدم ذكرها؛ وجيوز » ذَا « أما البصريون فال ُيجيُزون أن يكون امساً من أمساء اإلشارة موصوالً إال 

مجلة يف موضع نصب على احلال ، والعامل معىن » َنْتلُوُه « خربه ، و » ِمَن اآلَياِت « مبتدأ ، و » ذلك « أن يكون 
  .اسم اإلشارة 

  :فيه وجهان » َنْتلُوُه « : قوله 
الذي قدمناه من قصة عيسى وما جرى له تلوناه عليك : أنه وإن كان مضارعاً لفظاً فهو ماضٍ معًنى ، أي : أحدمها 
  ] . ١٠٢: البقرة [ } ا َتْتلُواْ الشياطني واتبعوا َم{ : ، كقوله 
  .إذْ بقي منها بقية  -عليه السالم  -أنه على بابه؛ ألن الكالم مل يتم ، ومل يفرغ من قصة عيسى : والثاين 

  :فيها وجهاِن » من « و 
. ْوَجُه وأوضُح بعض معجزاته وبعض القرآن وهذا أ -من قصة عيسى  -أهنا تبعيضية؛ ألن املَتلُوَّ عليه : أظهرمها 

  .العالمات الدالة على نبوتك  -على هذا  -واملراُد باآليات 
  .أهنا لبيان اجلنسِ ، وإليه ذهب ابُن َعِطيَّةَ وَبَدأ به : والثاين 

البيانية باملوصول ليس بظاهر؛ إذ لو » من « َوالَ يَتأتَّى ذلك من جهة املعىن إال مبجاز؛ ألن تقدير : قال أبو حّيان 
ذلك تتلوه عليك الذي هو اآليات والذكر احلكيم الحتجت إىل تأويل ، وهو أن جتعل بعض اآليات والذكر :  قلَت

  ] .على سبيل اجملاز [ آياٍت وذكراً 



ووصف الكتاب بذلك جمازاً؛ ألن هذه الصفة احلقيقية ملنزِّله واملتكلم . » فاعل « صيغة مبالغة حمول من : واحلكيُم 
. أو ألنه ناطق باحلكمة أو ألنه أْحِكم يف نظمه  -وهو الباري تبارك وتعاىل  -هو من سببه  به ، فوصف بصفة من

إال ]  ١: هود [ } ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاُتُه ثُمَّ فُصِّلَتْ { : ُمْحكَم ، كقوله : أي » ُمفَْعل « وجوزوا أن تكون مبعىن 
عقدت العسل فهو عقيد ومعقد وحبست : لْيفَاظ ، قالوا قليل ، قد جاءت منه أ» ُمفَْعل « مبعىن » فعيل « أن 

التفات من غيبة إىل تكلُّم؛ ألنه قد تقدمه اسم » َنْتلُوه « : ويف قوله . فهو حبيس وُمحَْبس ] يف سبيل اهللا [ الفرس 
{ : أن يكون قوله  كذا قاله أبو حّيان ، وفيه نظٌر؛ إذ ُيْحَتمل -} واهللا الَ ُيِحبُّ الظاملني { : وهو قوله  -ظاهر 

  .جِيء به اعتراضاً َبْيَن أبعاض هذه القصَِّة } واهللا الَ ُيِحبُّ الظاملني 
  فصل

التالوة والقصص واحد؛ ألن معنامها يرجع إىل شيء ُيذْكَر بعُضه على أثَر بعض مث إنه تعاىل أضاف القصص إىل 
َنْتلُواْ { : كما أضاف التالوة إىل نفسه يف قوله ]  ٣: سف يو[ } َنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن القصص { : نفسه فقال 

، وذلك يدل على تشريف امللك وتعظيمه؛ ألن التايل على النيب إمنا هو ]  ٣: القصص [ } َعلَْيَك ِمن نََّبإِ موسى 
  .امللك ، فََجعلَ ِتالََوةَ الَْملَِك َجارَِيةً َمجَْرى ِتالََوِتِه 

  .القرآن  واملراد بالذكر احلكيم هو
أنَّهُ  -تعاىل  -أخرب  -عليهم السالم  -ُهَو اللَّْوُح الَْمْحفُوظُ الَّذي ِمْنُه ُنِقلَت الْكُُتُب املنزلةُ على األنبياء : وقيل 

  .أنزلَ هذه القَصَص مما كُِتَب هنالك 

الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَلَا َتكُْن ِمَن ) ٥٩(لَ لَُه كُْن فََيكُونُ إِنَّ َمثَلَ ِعيَسى ِعْنَد اللَِّه كََمثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمْن ُتَرابٍ ثُمَّ قَا
  ) ٦٠(الُْمْمتَرِيَن 

وزعم َبْعضُهْم أهنا جواب القسم ، . مجلة مستأنفة ال تعلُّق هلا مبا قبلها تعلقاً صناعياً ، بل معنويا } إِنَّ َمثَلَ عيسى { 
أقسم بالذكر احلكيم أنَّ مثل عيسى ، فََيكُونُ الْكَالَُم قد مت : قيل كأنه } والذكر احلكيم { : وذلك القسم هو قوله 

مث استأنف قسماً ، فالواو َحْرف َجرٍّ ، ال عطف وهذا بَِعيٌد ، أو ُمْمَتنٌع؛ إذ فيه تفكيكٌ } ِمَن اآلَياتِ { : عند قوله 
  .لَنظْم القرآِن ، وإذْهاب لرونقه وفصاحته 

  :يف هذه اجلملة َوْجَهاِن } بٍ َخلَقَُه ِمْن ُتَرا{ : قوله 
  .أهنا مفسِّرة لوجه الشبه بني املثلني ، فال َمَحلَّ لََها حينئٍذ ِمَن اإلعَْرابِ : أظهرمها 

معه مضمرة ، والعامل فيها معىن التشبيه واهلاء » قد « أهنا يف حمل نصب على احلال من آَدَم عليه السالم و : الثاين 
  .ِلفَسَاِد املعىن « ِعْيَسى » وال تعود على « آدم »  عائدة على« يف طَخلَقَُه 

  .« آلدم وال حاالً منه ] صفة [ وال جيوز أن تكون َخلَقَه » : وقال ابن عطية 
إذ املاضي ال يكون حاالً أنت فيهان بل هو كالٌم َمقْطُوٌع منه َمضمَّن تفسري الْمَثَلِ ، كما يقال يف : قال الّزجّاج 

  .فعل كذا وكذا : مثل زيد ، يشبه يف امر من األمور ، مث خيرب بقصة زيد ، فيقول مثلك : الكَالمِ 
  .ومل يَُبيُِّن َوْجَه النظر « َوفيِه َنظٌر » : قال أبو حّيان 

ال يكون حاالً أنت فيها غري الزمٍ؛ إذ : وهو قوله  -والظاهر من هذا النظر أن االعتراضَ » : قال شهاب الدِّينِ 
{ قدره جسداً من طني : وقد يظهر اجلواُب عما قاله الزَّجَّاُج من قول الزخمشريِّ . تُقَرُِّبه من احلال »  قَْد« تقدير 

  .« أنشأه َبشَراً : أي } ثُمَّ قَالَ لَُه كُْن 



قال ؛ ألن ما خلق ال ي« كُْن » : مل يأت بقوله  -ال مبعىن التقدير  -ولو كان اخللق مبعىن اإلنشاء : قال أبو حّيان 
  .ِعَبارةً َعْن َنفْخِ الرُّوحِ ِفيِه } ثُمَّ قَالَ لَُه كُن { : كُْن ، وال ينشأ إال إن كان معىن : له 

لَْيَس بِِصلٍَة آلدم َوالَ ِصفٍَة؛ ألن الصِّلَةَ للمبهمات ، والصفة للنَّكِرِاِت ، } َخلَقَُه ِمْن تَُرابٍ { قوله : وقال الواحديُّ 
  .على وجه التفِسريِ حلال آدَم عليه السالم  ولكنه خرب ُمْستَأَنف
  :فيه وجهان } ِمن تَُرابٍ { : وعلى قول الزّجاج 

  .ابتدأ خلقه من هذا اجلنس : أي « َخلَقَُه » أنه متعلق ب : أظهرمها 
  .خلقه كائناً من تراب ، وهذا ال يساعده املعىن : تقديره « خلقه » أنه حال من مفعول : الثاين 
  .هاهنا منهم من فسَّره مبعىن احلال والشأن  َوالْمَثَلُ

من  -وعلى هذا التفسري فالكاف على باهبا . « إن شأن عيسى وحاله الغريبة كشأن آدَم » : قال الزََّمْخَشريُّ 
]  ٣٥: الرعد [ } مَّثَلُ اجلنة اليت ُوِعَد املتقون { : وفسَّر بعضُهم املثل مبعىن الصفة ، كقوله  -كوهنا حرف تشبيه 

  .صفة اجلنة : ، أي 

أن املثل الذي تتصوره النفوس والعقول من : وهذا عندي خطأٌ وَضْعٌف يف فَْهمِ الكالم ، وإمنا املعىن : قال ابُن َعِطيَّة 
خلقه من تراب ، من غري فحل ،  -تعاىل  -عيسى هو كاملَُتصَوَّر من آدَم؛ إذ الّناس كلهم ُمْجِمُعون على أن اهللا 

  .اسم على ما ذكرناه من املعىن » كَمَثَلِ « والكاف يف . عبارة عن املَُتصَوَّر منها } مَّثَلُ الَْجنَِّة { :  وكذلك قوله
  .» وال يظهر يل فرق بني كالمه هذا وكالم َمْن جعل املثل مبعىن الشأن واحلَال أو مبعىن الصفِة « : قال أبو حّيان 

فَي أوَّلِ الَْبقَرةِ أنَّ الْمَثَلَ قَْد ُيعَبَُّر بِِه َعن الصِّفَِة ، َوقَْد ال ُيَعبَُّر بِِه َعْنهَا؛ فََدلَّ ذَِلكَ  قَد تَقَدََّم: قَالَ ِشَهابُ الدِّينِ [ 
سيّ الَْجميعِ عن الفار» ريِّ الظَّمآنِ « َعلَى َتَغاُيرِِهَما ، َوقَْد تَقَدََّم كَالَُم النَّاسِ ِفيِه ، ويدلُّ َعلَى ذَِلَك َما قَالَهُ َصاِحُب 

املَثَلُ بِمعَنى الصِّفَِة ، ال ميكن َتْصِحيُحُه ِفي اللَُّغِة ، إنََّما الْمثَلُ التشبيه على هذا تدور تصاريفُ الكلمِة ، « : ، وقَالَ 
وتقاَبل هبا  يف كالمهم أهنا كلمة يُْرِسلها قائلُها حلكمة ُتَشبَّه هبا األمور ،] وال معىن للوصفية يف التشابه؛ ومعىن املثل 

  .األحوال وقد فرق بني لفظ املثل يف االصطالح وبني الصفة 
  .إن الكاَف زائدة : قال بعضهم 

  :زائدة فحصل يف الكاِف ثَالَثَةُ أقوالٍ « مَثَالً » إنّ : وقال آخرون 
  .أهنا على باهبا من احلرفية وعدم الزيادة وقد تقدم حتقيقه : أظهرها : قيل 

  كيف ُشبِّه به وقد ُوجِد هو بغري أب وُوجِد آدم من غري أب وال أمٍّ؟: فإن قلَت »  :وقال الزخمشريُّ 
هو مثله يف أحد الطََّرفَْينِ ، فال مينع اختصاصه دونه بالطرف اآلخر من تشبيهه به؛ ألن املماثلة مشاركة يف : قلت 

املستمرِة ، ومها يف ذلك يظهران ، وألن  بعض األوصاف ، وألنه ُشبِّه به يف أنه ُوجِد وجوداً خارجاً عن العادِة
الوجود من غري أب وال أمٍّ أغرب وأخرق للعادِة من الوجود من غي رأب ، فشبَّه الغريبَ باألغرب؛ ليكون أقطعَ 

  .« للَخْصم ، وأحسم ملادة شُْبَهِته ، إذا ُنظِّر فيما هو أغرب مما اْسَتْغَرَبه 
  فصل

والتشبيه واقع على أن عيسى ُخِلَق من غري أب كآدم ، ال . ية على صحِة القياسِ دَلَّت هذه اآل» : قال القرطيبُّ 
بعد أن َيْجَتِمَعا يف وصف  -] كَبٌِري [ وإن كان بينهما فرٌق  -على أنه خلق من ترابٍ ، والشيء قد ُيَشبَّه بالشيء 

  .« واحٍد 
  .ألنه ال أَب لَه : سى؟ قالوا ِلَم تعبدون عي: وعن بعض العلماء أنه أِسر بالروم ، فقال هلم 



فَحزقيل أوْلَى؛ ألن عيسى أْحَيى أربعةَ نفر : فإنه كان ُيْحيي املوَتى؟ قال : فآدم أوْلَى؛ ألنه ال أبوين له ، قالوا : قال 
  .فإنه كان ُيبْرُِئ األكمه واألبرص : ، وحزقيل أحَْيى ثََمانِيةَ آالف ، قالوا 

  .بَخ ، وأحرق ، وخََرَج سَاِلماً فَجْرجيس أْولَى؛ ألنه طُ: قال 
وعلى هذا يقع  -عليه السالم  -كُْن ، فاألكثرون على أنه آدم : اختلفوا يف املقول له } كُْن فََيكُونُ { : قوله 

لَ لَهُ َخلَقَُه ِمن ُتَرابٍ ِثمَّ قَا{ : كن قبل أن خيلقَه ال بعده ، وهاهنا يقول : اإلشكال يف لفظ اآلية؛ ألنه إمنا يقول له 
  .} كُن 

ُيريد أن  -أنه خلق آدم من غري ذَكَرٍ ، وال أنثى ، مث ابتدأ أمراً آخر  -أوالً  -أخربنا  -تعاىل  -أن اهللا : واجلواُب 
ملعىن اخلرب » ثُمَّ « كُن فكان ، فجاء : أين قلُت له  -أيضاً بعد خربي األولِ  -إين ُمخبِرُكم : فقالَ  -ُيخَْربنا به 

أْخبُِرَك أنِّي : وهذا كما تقولُ . » كُْن « : ، واخلرب الذي تأخر يف الذكر؛ ألنَّ اخللَق تقدم على قوله الذي تقدم 
؛ ألنَّ » ثُمَّ « وإمنا جاء ب » اليوم « متقدم على » أمسِ « أعطيَك اليوَم ألفاً مث أخربك أين أعطيتك أمسَ ألفاً ، ف 

َخلَقَكُمْ { : ومثله قوله » اليوم « بعد ُمِضيِّ َخَبر » أمس « يث جاء خُرب ؛ ح» أمس « متقدٌِّم خرب » اليوَم « خَرب 
وقد َخلَقَنا بعد خلق َزْوجِها ، ولكن هذا على اخلرب دون  -]  ١: النساء [ } مِّن نَّفْسٍ َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها زَْوَجَها 

؛ ألن حواَء قد ُخِلقَْت من ِضلِعِه مث أخربكم أين -احدٍةأخربكُْم أين قد خلقُتكُم من نفسٍ و: اخللق؛ ألنَّ التأويلَ 
  .َخلَقُْت َزْوجََها منها 

  ]اخلفيف : [ ومثل هذا قول الشاعر 
  ثُمَّ قَْد َسادَ َبْعَد ذَِلَك َجدُُّه... إنَّ َمْن َساَد ثُمَّ سَاَد أبُوُه  -١٤٩٠

ثُمَّ كَانَ ِمَن { : تيب يعود إىل اخلربِ ال إىل الوجوِد ، كقولِه ومعلوم أن األَب متقدٌِّم له ، واجلدُّ متقدٌم لألبِ ، فالتر
صيَّره خلْقاً سَويا ، مث إين أخُربكم أين إمنا : أي } َخلَقَُه ِمْن ُترَابٍ { : فكذا قوله ]  ١٧: البلد [ } الذين آَمُنواْ 

  .عن ذلك املخرب  فالتراخي يف اخلربِ ، ال يف هذا املخربِ. كُْن : خلقُته بأن قُلُت لَُه 
  .كُْن َبشَراً : وجيوز أن يكون املراُد خلقَُه قالباً من ترابٍ ، مث قال له 

  .راجع إىل آدم ، وحني كان تراباً مل يكن آدم موجوداً } َخلَقَُه { : الضمريُ يف قوله : فإن قيل 
  .لشيء مبا يئول إليه أن ذلك اهليكل ملا كان حبيث يصري آدم عن قريب مساه آدم؛ تسمية ل: فاجلواب 

بكيفية وقوعه ،  -تعاىل  -قد َبيَّنَّا أن خللق هو التقدير والتسوية ، ويرجع معناه إىل علم اهللا « : قال أُبو ُمسِْلم 
كن ، فهو عبارة عن إدخاله يف : وإرادته إليقاعه على الوجه املخصوص ، وكل ذلك ُمتَقدِّم يف األزل ، وأما قوله 

  .» كن : خلق آدم متقدِّم على قوله  الوجود ، فثبت أن
  .كن هو عيسى ، وال إشكال على هذا : املقول له : وقال بعضهم 

فيكون  -تعاىل  -فيكون كما يأمر اهللا : جيوز أن يكون على بابه من كونه مستقبالً ، واملعىن } فََيكُونُ { : قوله 
  .حكاية للحال اليت يكون عليها آدم 

  .كن فإنه يكون ال حمالة : اعلم يا حممد أن ما قال له ربُّك : معناه : قال بعضُُهْم 

وعلى هذا أكثر املفسِّرين ، والنحويني ، وهبذا فَسََّرُه ابُن عبَّاس » فكان « : مبعىن } فََيكُونُ { وجيوز أن يكون 
  .رضي اهللا عنه 

  فصل



قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما  أمجع املفّسرون على أن هذه اآلية نزلت عند حضور وفد جنران وذلك أهنم
أجلْ ، ُهَو َعْبُد اِهللا َوَرُسولُُه ، َوكَِلمُتُه « : إنه عَْبٌد ، قَالَ : تقول : ؟ قالوا » وَما أقُولُ « : لك تشتم صاِحَبَنا؟ قال 

إنَّ َمثَلَ ِعيَسى « من غري أب؟ فقال  - قطُّ -هل رأيت إنساناً : ، فَغِضُبوا ، وقالوا » ألْقَاَها إلَى الَْعذَْراء الَْبُتولِ 
: يا حممد ملا سلمت أنه ال أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو اهللا ، فَقَالَ : كأهنم قالوا » ِعْنَد اِهللا كَمَثَلِ آَدَم 

، فَكَذَا الْقَْولُ ِفي عِيَسى ، » كَونَ ابْناً ِهللا إنَّ آَدَم َما كَانَ لَُه أٌب َوالَ أمٌّ َولَْم َيلَْزْم أن َيكُونَ أُبوُه ُهَو اهللا ، وأنْ َي« 
وأيضاً إذَا جَاَز أن َيْخلَُق اُهللا آَدَم ِمن التراب ، فلم ال جيوز أن خيلَُق عيَسى مْن دمِ َمْرَيَم؟ بل هذا أقرب إىل العقل ، 

  .ليابس فإن تولُّد احليوان من الدم الذي جيتمع يف رحم األم أقرب من تولُّده من التراب ا
  فصل

اعلم أن العقل دل على أنه ال بد للناس من والد أول ، وإال لزم أن يكون كل ولد مسبوقاً بوالد ال إىل أول ، وهو 
  .ُمَحالٌ ، والقرآن دل على أن ذلك الوالد األول هو آدم 

 -ثُم إنه ]  ١: النساء [ } َق ِمْنَها َزْوَجَها ياأيها الناس اتقوا رَبَّكُُم الذي َخلَقَكُْم مِّن نَّفْسٍ َواِحَدٍة َوَخلَ{ : لقوله 
  :ذكر يف كيفية خلق آدَم وجوهاً كثريةً  -تعاىل 

  .كما يف هذه اآلية  -أنه خملوق من التراب : أحدها 
  ] . ٥٤: الفرقان [ } َوُهَو الذي َخلََق ِمَن املآء َبَشراً { : أنه خملوق من املاء ، قال تعاىل : الثاين 

  ] . ٧: السجدة ] [ } َوَبَدأَ َخلَْق اإلنسان ِمن ِطنيٍ { : قال تعاىل [ نه خملوق من الطني ، أ: الثالث 
]  ١٢: املؤمنون [ } َولَقَدْ َخلَقَْنا اإلنسان ِمن ُسالَلٍَة مِّن ِطنيٍ { : أنه خملوق من ساللة من طني ، قال تعاىل : رابعها 

.  
  ] . ١١: الصافات [ } إِنَّا َخلَقَْناُهم مِّن ِطنيٍ الَّزِبٍ { : اىل أنه خملوق من طني الزبٍ ، قال تع: خامسها 
  .أنه خملوق من صلصال من َحَمأ مسنون : سادسها 
  .من َعَجلٍ ] خلق [ أنه : سابعها 
  ] . ٤: البلد [ } لَقَْد َخلَقَْنا اإلنسان ِفي كََبٍد { : قال تعاىل : ثامنها 

  :التراب؛ لوجوٍه  إمنا ُخِلق آدُم من: قال احلكماء 
  .ليكون متواضعاً : األول 
  .ليكون َستَّاراً : الثاين 

إِنِّي َجاِعلٌ { : إذا كان من األرض ليكون أشدَّ التصاقاً باألرض؛ ألنه إمنا خلق خلالفة األرض؛ لقوله تعاىل : الثالث 
  ] . ٣٠: البقرة [ } ِفي األرض َخِليفَةً 

، فخلق الشياطني من النار اليت هي أضوأ األجرامِ ، وابتالهم بظلمات الضاللة ، أراد احلق إظهار القدرة : الرابع 
وخلق املالئكة من اهلواء الذي هو ألطف األجرام ، وأعطاهم كمال الشدة والقوة ، وخلق آدم من التراب الذي 

لبحر ، وأبقاها ُمَعلَّقة يف هو أكثف األجرام ، مث أعطاهم املعرفة والنور واهلداية ، وخلق السموات من أمواج مياه ا
  .هو املدبر بغري احتياج  -تعاىل  -اهلواء ، حىت يكون خلقه هذه األجرام ُبْرهاناً باهِراً ، ودليالً ظاهراً على أنه 

خلق اإلنسان من تراب ، فيكون ُمطِْفئاً لنار الشهوة ، والغضب ، واِحلْرص؛ فإن هذه النريان ال تنطفئ إال : اخلامس 
فرج بني األرض واملاء  -تعاىل  -، وإمنا خلقه من املاء ليكون صافياً ، تتجلَّى فيه صَُوُر األشياء ، مث إنه  بالتراب

مث إنه يف املرتبةِ ]  ٧١: ص [ } إِنِّي َخاِلٌق َبَشراً مِّن ِطنيٍ { : ليمتزَج اللطيُف بالكثيِف ، فيصري طيناً ، وهو قولُُه 



فعالة : والساللةُ مبعىن املسلولِة قال ]  ١٢: املؤمنون [ } قَْنا اإلنسان ِمن ُسالَلٍَة مِّن ِطنيٍ َولَقَدْ َخلَ{ : الرابعة قال 
إِنَّا { : مبعىن مفعولة؛ ألهنا هي اليت من ألطف أجزاء الطني ، مث إنه يف املرتبة اخلامسة جعله طيناً الزباً ، فقال 

  :مث إنَّه يف املرتبِة السادسِة أثبت له ثالثةَ أنواعٍ من الصفاِت ]  ١١: الصافات [ } َخلَقَْناُهم مِّن ِطنيٍ الَّزِبٍ 
  .اليابُس الذي إذا ُحرِّك تصلصلَ ، كاخلزِف الذي ُيْسَمع ِمْن داخلِه صوٌت : أنَّه صلصالٌ ، والصلصالُ : أحدها 
  . احلمأ ، وهو الذي استقر يف املاء ُمدَّةً ، وتغيَّر لوُنه إىل السَّواِد: الثاين 

، ]  ٢٥٩: البقرة [ } فانظر إىل طََعاِمَك َوشََرابَِك لَمْ َيَتَسنَّهْ { : تغُير رائحته ، وهو املسنونُ ، قال تعاىل : الثالث 
  .مل يتغيَّر : أي 

يضمحلّ هو  جيوُز أنْ تكونَ هذه اجلملةُ مستقلةً برأِسَها واملعىن أنَّ احلقَّ الثابت الذي ال} الَْحقُّ ِمن رَّبِّكَ { : قوله 
  .ِمْن ربك ، ومن مجلِة ما جاء ِمْن ربَك قصةُ عيسى وأُمُه ، فهو حقٌّ ثابٌت 

. ما قََصْصَنا عليَك من خربِ عيسى وأمه ، وُحِذَف لكونه معلوماً : خَرب مبتدأ حمذوٍف أي » احلقُّ « وجيوز أن يكونَ 
  :فيِه وجهاِن  -على هذا } مِّن رَّبِّكُْم { و 

  .حال فيتعلق مبحذوف أنه : أحدمها 
  .عند من جيوز ذلك وتقدم نظري هذه اجلملة يف البقرة  -أنه خرب ثان : والثاين 

  .» جاءك احلق : احلق رفع بإضمار فعل ، أي « : وقال بعضهم 
  .من ربك احلق : إنه مرفوع بالصفة ، وفيه تقدمي وتأخري ، تقديره : وقيل 

فكأن  -إذا حلبتهما  -َمَرْيتُ الناقة والشاة : هو مأخوذٌ من قول العرب :  قال ابُن األنباريِّ. الشك : واالمتراء 
  .كاللنب الذي ُيْجَتذَب عند احللب  -الشاك جيتذب بشكِّه َشرا 

ال أماريك : كأنه يستخرج غضبه ، قال ابُن عبّاسٍ لعمر رضي اهللا عنها  -إذا جادله  -ويقال قد مارى فالن فالناً 
  .جيلبه : الشكر َيمَْترِي املزيد؛ أي : يل ومنه ق. أَبداً 
  فصل

  :مع النيب صلى اهللا عليه وسلم واخُتِلفَ يف تأويِلِه  -يف الظاهر  -هذا اخلطابُ 
وإن كان ظاهره مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إال أنه يف املعىن مع األمة؛ ألنه صلى اهللا  -فقيل إن هذا اخلطاب 

  ] . ١: الطالق [ } ياأيها النيب إِذَا طَلَّقُْتُم النسآء { : مر عيسى ، فهو كقوله عليه وسلم مل يكن شاكاً يف أ
وقيل إنه خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ومعناه أنه من باب اإلهلاب والتهييج على الثبات على ما هو عليه من 

  .دم على يقينك وعلى ما أنت عليه من َتْرك االمتراء : احلق أي 

  فصل
  :ية فيه قوالن ومعىن اآل
هو احلقُّ ، ال ما قالت النصارى  -من حرب عيسى  -معناه أن هذا الذي أنزلُت عليك : قال أبو مسلم : أحدمها 

إن مرمي ولدت إلَهاً ، واليهود َرمَْوا مرمي عليها السالم باإلفك ، ونسبوها إىل يوسف بن : واليهود ، فالنصارى قالوا 
  .َبيَّن أن هذا الذي نزل يف القرآن هو احلق ، مث هنى عن الشك فيه  - تعاىل - يعقوب النجار ، فاهللا 

فإنه ال بيان هلذه املسألة ، وال برهان أقوى من التمسُّك هبذه الواقعةِ  -وهو قصة آدم  -ما ذكرنا من املثل : الثاين 
.  



ْوا َنْدُع أَْبَناَءَنا وَأَْبَناَءكُْم وَنَِساءََنا َونَِساَءكُْم وَأَْنفَُسَنا َوأَنْفَُسكُْم فََمْن َحاجََّك ِفيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ فَقُلْ َتَعالَ
  ) ٦١(ثُمَّ نَْبتَهِلْ فََنجَْعلْ لَْعَنَت اللَِّه َعلَى الْكَاِذبَِني 

  :وجهان » َمْن « جيوز يف 
  .ل له كيت وكيت إن حاجََّك أحٌد فقُ: أي  -وهو الظاهرُ  -أن تكونَ شرطية : أحدمها 

واحملاجِة مفاعلة وهي [ وإمنا دخلت الفاُء يف اخلربِ لتضمُّنه معىن الشرِط » الذي « : وجيوز أن تكونَ موصولة مبعىن 
  ] .من اثنني ، وكانَ األمُر كذِلَك 

  :جادلََك يف شأنِِه ، واهلاء فيها وجهان : اي » َحاجََّك « متعلق ب » ِفيِه « 
  .عوُدها على عيسى عليه السالُم  -هرُ وهو األظ: أوهلما 
؛ ألنه أقرُبمذكورٍ ، واألول أظَْهُر؛ ألنَّ عيسى هو احملدَّثُ عنُه ، وهو صاحُب القصة » الَْحقِّ « عودها على : الثاين 

« ففاعل  جيوز أن تكون موصولة امسية ،» ما « و  -أيضاً  -» َحاجََّك « متعلق ب } ِمن َبْعِد َما َجآَءكَ { : قوله . 
  .» َجاَءَك « حال من فاعل } ِمَن الْعِلْمِ { . من بعد الذي جاءك هو : ضمري يعود عليها ، أي » َجاءَََك 

يلزم من ذلك ُخلُوُّ الفعل من الفاعلِ ، أو َعْود الضمري على : وجيوز أن تكونَ موصولةً حرفيَّةً ، وحينئذٍ يقال 
  .وهي حرفية » ما « ل ، وليس معنا شيء يصلح عوده عليه إال ال بد له من فاع» َجاَءَك « احلرف؛ ألن 

وهذا  -من بعد ما جاءك العلم : ي  -مزيدة » من « و } ِمَن الِْعلْمِ { : أنه جيوز أن يكون الفاعل قوله : واجلواُب 
حيتمل أن تكون » عِلْمِ ِمَن الْ« : يف قوله » ِمْن « و . إمنا يتخرج على قول األخفش؛ ألنه ال يشترط يف زيادهتا شيئاً 

 -واملراد بالعلم هو أنَّ عيسى عبد اهللا ورسوله ، وليس املراد . وأن تكون لبيان اجلنس  -وهو الظاهر  -تبعيضيَّة 
بالعلم نفس العلم؛ لن العلمَ الذي يف قلبه ال يؤثر يف ذلك ، بل املراُد بالعلم ، ما ذكره من الدالئل العقلية  -هاهنا 

  .الواصلة إليه بالوحي ، والدالئل 
  فصل

  ] .أضربٍ [ يف القرآن على أربعة » الِْعلْم « ورد لفظ 
  ] . ٦١: آل عمران [ } فََمْن َحآجََّك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجآَءَك ِمَن العلم { : العلم القرآن ، قال تعاىل : األول 
: أي ]  ١٧: اجلاثية [ } إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجآَءُهُم العلم فََما اختلفوا { : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال تعاىل : الثاين 

  .حممد ، ملا اختلف فيه أهلُ الكتاب 
  ] . ٧٨: القصص [ } إِنََّمآ أُوِتيُتُه على ِعلْمٍ عنديا { :  -حكاية عن قارون -الكيمياء ، قال تعاىل : الثالث 
  .أي من الشرك ]  ٨٣: غافر [ } ُهْم مَِّن العلم فَرِحُواْ بَِما ِعنَد{ : الشرك ، قال تعاىل : الرابع 
  فصل

ملا كنت خبوارزم أخربُت أنه جاء نصراينٌّ َيدَِّعي التحقيق والتعمق يف مذهبهم ، فذَهْبتُ إليه ، : قال ابن اخلطيب 
يد موسى وعيسى ما الدليل على ُنُبوَِّة حممد؟ فقلُت كما نقل إلينا ظهورُ اخلوارق على : وشرعنا يف احلديث ، فقال 

إن : وغريمها من األنبياء نُِقل إلينا ظهور اخلوارق على يد حممد صلى اهللا عليه وسلم فإن رَددَْنا التواُتَر ، وقُلَْنا 
وإن اعترفنا بصحةِ التواُترِ ، واعترفنا  -عليهم السالمُ  -املعجز ال يدل على الصدق فحينئذ بطل نبوة سائر األنبياِء 

زِ على الصدقِ ، فُهَما حاصالن يف ُمَحمٍَّد صلى اهللا عليه وسلم فوجَب االعتراُف قطعاً بنبوِة ُمَحمَّد بداللِة املُْعجِ
  .صلى اهللا عليه وسلم ضرورةَ أن عند االستواء يف الدليل ال بّد من االستواء يف حصول املدلول 



الكالُم يف النبوةِ ال بد : فقلُت له . ه كان إهلاً إن: إنه كان نبياً بل أقول  -أنا ال أقول يف عيسى : فقال النصراينُّ 
  :وأن يكونَ مسبوقاً مبعرفة اإللِه وهذا الذي تقولُُه باطلٌ ، ويدلُ عليِه وجوه 

وعيسى  -حبيثُ ال يكون جِسماً وال متحّيزاً وال عرضاً  -أنّ اإلله عبارة عن موجوٍد واجب الوجوِد لذاِتِه : األول 
بعد أن كان  -على قوِلكُمْ  -لبشريِّ اجلسماينِّ الذي ُوجَِد بعد أنْ كانَ معدوماً ، وقُِتلَ عبارة عن هذا الشخص ا

مث صار ُمترعرعاً ، مث صار شاباً ، ويشرُب وُيْحِدثُ ويناُم ويستيقظ وقد تقرََّر يف بداهةِ  -أوالً  -حياً ، وكان طفالً 
  .غَنِيا ، واملمكن ال يكون واجباً واملتغري ال يكون دائماً  العقولِ أن احملدث ال يكونُ قدمياً واحملتاج ال يكون

أنكم تعترفون أنَّ اليهوَد قتلوه وأخذوه ، وصلبوه ، وتركوه حيا على اخلشبة ، وقد مزَّقوا ِضلْعه ، وانه كان : الثاين 
فإن ك ان إهلاً ، و . َزَع الشديَد حيتال يف اهلََربِ منهم ، ويف االختفاء عنهم ، وحني عاملوه بتلك املعامالت أظهر اجل

كان اإلله حاالًّ فيه ، أو كان ُجزٌء من إله حاالًّ فيه ، فِلَم لَْم يدفَعْهم عن نفسه؟ ومل مل يهلكهم بالكلية؟ وأيُّ حاجةٍ 
أن يقولَ إىل إظهار اجلََزع منهم ، واالحتيال يف الفرار منهم؟ وباهللا إين ألتعجَّب جداً من أن العاقلَ كيف يليق به 

  هذا القولَ ، ويعتقد صحته ، وبداهة العقل تكاد أن تشهد بفساده؟
إن اإلله بكليته فيه ، أو حل : إن اإلله إمَّا أن يكونَ هذا الشخُص اجلسماينُّ املَُشاَهُد ، أو يقال : أن يقال : الثالث 

كان هو ذلك اجلسم ، فحني قتله اليهوُد كان  أما األول فإن إله العامل لو: واألقسام الثالثة باطلة . بعُض اإلله فيه 
دُ ذلك قوالً بأن اليهوَد قتلوا إله العالَم ، فكيف بَِقَي العالَم بعد ذلك من غري إلٍه؟ مث إن أَشدَّ الناس ذُالًّ وَدَناَءةً اليهو

فهو أيضاً  -لَّ يف هذا اجلسم وهو أن اإلله بكليته َح -: وأما الثاين . ، فاإلله الذي تقتله اليهوُد إلٌه يف غاية العجز 
فاسد؛ ألن اإلله إن مل يكن جسماً وال عََرضاً امتنع ُحلولُه يف اجلسم ، وإن كان جسماً فحينئذ يكون حلوله يف  -

جسم آخَر ، عبارة عن اختالط أجزائه بأجزاء ذلك اجلسم ، وذلك يوجب وقوع التفرُّق يف أجزاء ذلك اإلله ، 
  .جاً إىل احمللّ ، وحينئذ يكون اإلله حمتاجاً إىل غريه ، وكل ذلك سخٌف وإن كان عرضاً كان حمتا

حمالٌ؛ ألن ذلك اجلزء إن  -أيضاً  -وهو أنُه َحلَّ فيه بعٌض من أبعاض اإلله وجزء من أجزائه ، وذلك : وأما الثالثة 
إن كان معترباً يف حتقق اإلهلية مل يكن و. كان معترباً يف اإلهلية فعند انفصاله عن اإلله ، وجب أن ال يبقى اإلله إهلاً 

  .ُجْزءاً من إله فثبت فساُد هذه األقسام 
ما ثبت بالتواتر أن عيسى عليه السالم كان عظيم الرغبة يف العبادة  -يف بطالن قول النصارى  -الوجه الرابُع 
ما الذي دَلّكَ : ، مث قلت للنصراين ولو كان إهلاً الستحال ذلك؛ ألن اإلله ال َيْعُبدُ نفسه  -تعاىل  -والطاعة هللا 

على كونِِه إهلاً؟ فقال دلَّ عليه ظهورُ العجائبِ عليه من إحياء املوتى وإْبراِء األكمِه واألبرصِ وذلك ال ميكن حصوله 
لِّْم لزمك تسلم أنَّه ال يلزم من عدم الدليل عدم املدلول ، أم ال؟ فإنْ لَْم ُتَس: فقلُت لَُه  -تعاىل  -إال بقدرةِ اإلله 

لَمَّا جوَّْزَت ُحلُولَ : ِمْن نفي العاملِ يف األزلِ نفي الصانع وإن َسلَّْمَت أنَُّه ال يلزُم من عدم الدليل عدم املدلول فأقول 
باٍت اإللَِه يف َبَدِن عيسى عليه السالم فكيف َعَرفَْت أنَّ اإللَه ما حل يف َبدَنِي ويف بدنَِك ، ويف َبَدِن كلِّ حيواٍن ، ون

الفرُق ظاهٌر؛ وذلك أين إمنا حكمت بذلك احللول؛ ألنَّه ظهرْت تلك األفعال العجيبةُ عليه ، : ومجاٍد؟ فقال 
تبني : مفقوٌد ، فقلُت له  -هاهنا  -واألفعال العديبةُ ما ظهرْت على يديَّ وعلى يدْيَك ، فعلمنا أنَّ ذلَك احللولَ 

زُم من عدمِ الدليلِ عدُم املدلول ، وذلك أنَّ ظهوَر تلك اخلوارقِ دالة على إنه ال يل: اآلن أنك ما عرفت معىن قويل 
حلول اإلله يف بدن عيسى ، فعدم ظهور اخلوارقِ مين ومنك ليس فيه إال أنه مل يوجد ذلك الدليل فإذا تبيَّنَّا أنه ال 

دم احللول يف حقي ويف حقك ، يلزم من عدم الدليل عدم املدلول ال يلزم من عدم ظهور تلك اخلوارق مين ومنك ع
إن مذهباص يؤدي إىل جتويز القول حبلول ذات اهللا يف بدن الكلبِ : بل يف حّق الكلب والسِّنَّْور والفأر ، مث قلت 



  .والذبابِ لفي غاية اِخلسَِّة والرَّكاكة 
شاكلة بني بدن احلي وبدن امليت أن قَلَْب العصا َحيَّةً أبعد يف العقل من إعادة امليت حيا؛ ألن امل: الوجه اخلامس 

أكثر من املشاكلة بني اخلشبة وبني بدن اليعباِن ، فإذا مل يوجب قلب العصا حيةً كْون موسى إهلاً ، وال ابناً لإلله ، 
  .فبأن ال يدل إحياُء املوَتى على اإلهلية كان أولَى 

وأصل ألِفِه ياء وأصل هذه  -كترامى يترامى  -لَى َيتَعالَى العامة على فَْتح الالم؛ ألنه أمر من تعا} َتَعالَْواْ { : قوله 
والواو مىت وقعت رابعةً  -وهو االرتفاع كما سيأيت بيانه يف االشتقاق  -واو؛ وذلك أنه مشتقٌّ من الُعلُوّ ] الياء [ 

 -» َتَعالَي « قُِلبت ألفاً فصار َتعَالَي ، فتحرك حرُف العلَّة ، وانفتح ما قبله ، ف» َتعَالَوا « فصاعداً قُلبت ياًء فصار 
وكذا إذا أمرت اجلمع املذكر  -حبذف األلف  -تعالَ يا زيد : فإذا أمرت منه الواحد ، قلَت  -كترامى وتعادى 

  .تَعالَْوا؛ ألنك ملا َحذَفَْت األلف ألجل األمر أبقيَت الفتحة مشعرة هبا : قلت 

مث اسُتثِْقلَت الضمة على الياء ، فُحِذفت  -كما تقدم  -الياء واو تعالَُيوا ، وأصل هذه : األصل : وإن شئت قلَت 
  .اللتقاء الساكنني ونزلت الفتحةُ على حاهلا  -وهو الياء  -ضمُتها ، فالتقى ساكنان ، فحذف أوَّلُهما 

لفاً ، فالتقى فقلب أ -وهو الياُء  -ملا كان األصل تعلَُيوا حترك حرُف الِعلَِّة ، وانفتح ما قبله : وإن شئت قلت 
  .وبقيت الفتحة دالةٌ عليه  -وهو األلف  -ساكنان ، فحذف أوهلما 

وإن مل تتصل به واو  -ُحِذفَت ألجل األمر  -يف الوجه األول  -والفرق بني هذا وبني الوجه األول أن األلف 
  .ضمري ، ويف هذا ُحِذفَْت اللتقائها مع واو الضمري 

تعالَي ، فهذه الياء ، هي ياء الفاعلة من مجلة الضمائر ، والتصريف كما تقدم :  وكذلك إذا أمرت الواحدة تقول هلا
يا زيدان : وأما إذا أمرت املثىن فإن الياء تثبت فتقول . الكسرة على الياء بدل الضمة هناك : ، إال أنك تقول هنا 

: لك أمر مجاعة اإلناث تثبت فيه الياء تقول وكذ -أيضاً يستوي فيه املذكران واملؤنثان  -تعالََيا ، ويا هندان تعالََيا 
؛ إذْ ال مقتضي للحذف ، وال للقلب؛ وهو ]  ٢٨: األحزاب [ } فََتعَالَْيَن أَُمتِّْعكُنَّ { : يا نسوة تعالَْيَن ، قال تعاىل 
  .ظاهٌر مبا متهد من القواعد 

كما تقدم  -تعالَُيوا : هوها على أن األصل ووج -بضم الالم  -َتَعالُوا : وقرأ احلسن وأبو السَّمَّال وأبو واقد 
  .بضم الالم  -فبقي تعالُوا  -بعد سلب حركتها  -فاسُتثِْقلت الضمة على الياء ، فُنِقلت إىل الالم 

  ]الطويل : [ وعلى هذه القراءة قال احلَمَدانِّي : قال الزخمشريُّ يف سورة النساء 
  َتَعاِلي َتَعاِلي أُقَاسِْمِك الُْهُموَم. ...  -١٤٩١

وقد غاب بعُض الناس عليه يف استشهاده بشعر هذا املولَّد املتأخِّر وليس بعْيبٍ؛ فإنه ذكره استئناساً  -بكسر الالم 
.  

  ]الطويل : [ عندما أنشد حلبيب  -وهذا كما تقدم يف أول البقرة 
  ْجِه أْمَرَد أْشَيبِظَالََمْيهَِما َعْن َو... ُهَما أظْلََما َحالَيَّ ثُمََّت أْجلََيا  -١٤٩٢

  واعتذر هو عن ذلك فكيف يعاب عليه بشيء َعَرفَُه ، وَنبَّه عليه ، واعتذر عنه؟
والذي يظهر يف توجيه هذه القراءة أهنم تناَسُوا احلرَف احملذوف ، حىت كأهنم توهَّمُوا أن الكلمةَ بنيت على ذلك ، 

عاملةَ اآلِخر حقيقةً ، فُضمَّْت قبل واو الضمري وكُسَِرت قبل يائه وأنّ الالم هي اآلِخر يف احلقيقة ، فلذلك ُعوِملَْت م
فلما َدَخلَ اجلازُم حذفوا » بالَى « أبايل؛ ألنه مضارع : إن األصل :  -يف مل أَبلْه -: ، ويدل على ما قلناه أهنم قالوا 



؛ ألهنا كاألخري حقيقةً ، فلما مث تناسَْوا ذلك احلرَف ، فسكنوا للجازم الالم -على القاعدة  -له حرَف العلِة 
  .فحذفت األلف؛ اللتقاء الساكنني  -هي واأللف قبلها  -سكنت الالم التقى ساكنان 

األصل تعاليي ، : وهذا التعليل أوْلَى؛ ألنه َيُعمُّ هذه القراءةَ والبيت املذكور ، وعلى مقتضى تعليله هو أن يقال 
  .مث حذفت الياُء؛ اللتقاِء الساكَنْينِ  -بعد َسلْبَِها حركتها  -ىل الالم فاسُتثْقلت الكسرةُ على الياء ، فُنِقلت إ

  .وتعالَ فعل صريح ، وليس باسم فعل؛ التصال الضمائرِ املرفوعِة البارزة به 
ه ، مث ُتُوسَِّع في. وأصله طلب اإلقبال من مكان مرتفع؛ تفاؤالً بذلك وإدناًء للمدعو؛ ألنه من العلو والرِّفَْعة : قيل 

وملن ال يعقل كالبهائم  -تعالَ : كقولك للعدو  -فاستعمل يف جمرد طلب اجمليء ، حىت يقال ذلك ملن تريد إهانته 
  .وحنوها 
  .هو الدعاُء ملكان مرتفع ، مث تُُوسِّع فيه ، حىت اسُتعِمل يف طلب اإلقبال إىل كل مكان ، حىت املنخفض : وقيل 

  .فتعالوا ندع : َيصحُّ أن يقال  جزم على جواب األمرِ؛ إذ» ندع « و 
: األنعام [ } َوِمن ذُرِّيَِّتِه َداوُوَد َوُسلَْيَمانَ { : اراد احلسن واحلسني ويؤيده قوله تعاىل : قيل . » أبْناءنا « : قوله 
 -باألب  ال -ومعلوم أن عيسى إمنا انتسب إىل إبراهيم باألم ]  ٨٥: األنعام [ } َوَزكَرِيَّا وحيىي وعيسى { ]  ٨٤

عين نفسه وعلياً ، والعرب تسمي ابن العم » وَأْنفُسََنا « فاطمة ، » نِساَءَنا « و . فثبت أن ابن البنت قد يسمى ابناً 
  .يريد إخوانكم ]  ١١: احلجرات [ } َوالَ تلمزوا أَنفَُسكُْم { : نفسه كما قال 

  .وقيل هو على العموم جلماعة أهل الدين 
  .نتضرع يف الدعاء : قال ابُن عّباس } تَهِلْ ثُمَّ َنْب{ : قوله 

افتعال ، من الُبْهلَة ، وهي : واالبتهال . َنلتعن : جنتهد ونبالغ يف الداعاء وقال الكسائيُّ وأبو عبيدة : وقال الكليب 
 -والبهلة مث نتباهل بأن نقول لعنة اهللا على الكاذب منا ومنكم : اللعنة ، قال الزخمشريُّ  -بفتح الباء وضمها  -

ال ِصرَاَر : أهبله إذا أمهله ، وناقة باهل : لعنه وأبعده من رمحته من قولك : اللعنة ، وَبَهلَه اهللا  -بالفتح والضم 
وإذا كان البهل هو اإلرسال والتخلية ، فمن هبله اهللا فقد  -كالرجل الطريد املنفي  -مرسلة ُمَخالَّة : عليها ، أي 

كالناقة الباهل اليت ال حافظ هلا ، فمن شاء حلبها ، ال تقدر  -فهو هالك ال شك فيه خاله ، ووكله إىل نفسه ، 
يعين أنه [  -وإن مل يكن التعاناً  -على الدفع عن نفسها هذا أصل االبتهال ، مث اسُتْعِمل يف كل دعاء ُمجَْتَهٍد فيه 

  ] .بتهل يف كشف كربته يف قضاء حاجته ، وي -تعاىل  -فالن يبتهل إىل اهللا : اشتهر يف اللغة 
مبعىن التفاعل؛ ألن املعىن ال جييء إال على ذلك ،  -هنا  -» االفتعال « ما أحسن ما جعل : قال شهاب الّدين 

أخوان يف مواضع ، حنو اجتوروا وجتاوروا ، واشتوروا وتشاوروا ، واقتتل القوم وتقاتلوا ، » افتعل « وتفاعل و 
  .واو اجتوروا واشتوروا واصطحبوا وتصاحبوا ، لذلك صحت 

البعري املَُخلَّى عن قيده والناقة املخلَّى ضرعها عن : كون الشيء غَري مراعى ، والباهل : وأصل البهل : قال الراغُب 
  .أتيتك باهالً غري ذات صِرار : صَِرارٍ ، وأنشد المرأة 

االسترسال فيه والتضرع ، حنو : بتهال يف الدعاء خليته وإرادته؛ تشبيهاً بالبعري الباهل ، والبهل واال: وأهبلت فالناً 
  .ومن فسر االبتهال باللعن فألجل أن االسترسال يف هذا املكان ألجل اللعن } ثُمَّ َنْبتَهِلْ فََنجَْعل { 

  ]الرمل ) : [ وهو لبيد : ( قال الشاعر 
  فَاْبتََهلْ َنظَرَ الدَّْهُر إلَيْهِْم... ِمْن قُُرومٍ َساَدٍة يف قَْوِمهِْم  -١٤٩٣



مث ُخصَّ يف هذه اآلية باللعن ، وظاهر عبارة  -لعناً كان أو غريه  -وظاهر هذا أنَّ االبتهال عام يف كل دعاء 
 -لعناً كان ، أو غريه  -الزخمشري أن أصله خصوصيته باللعن ، مث ُتُجوِّز فيه ، فاسُتعِمل يف كل اجتهاد يف دعاء 

  .ه الراغب والظاهر من أقوال اللغويني ما ذكر
  ]الرجز : [ قال أبو بكر بن ُدرَْيد يف مقصورته 

  لَْم أَر كَالُْمْزِن سََواماً بُهَّال َتْحَسُبَها َمْرِعيَّةً َوْهيَ ُسَدى -١٤٩٤
ثُمَّ « وأتى ب  -أيضاً  -املهمل : والسَُّدى . مهملة ، وفاعلة جتمع على فُعَّل ، حنو ُضرَّب : أي  -هبالً مجع باهلة 

ال تعجلوا ، وَتأنَّْوا؛ لعلَّه أن يظهر لكم احلق ، فلذلك أتى : ، تنبيهاً على خطئهم يف مباهلته ، كأنه يقول هلم  هنا» 
  .حبرف التراخي 

  .هو املفعول الثاين } َعلَى الكاذبني { و  -مبعىن نصري  -هي املتعدية الثنني } فََنجَْعل { : قوله 
  فصل

أورد الداللة على نصارى جنران ، مث إهنم أصرُّوا على جهلهم ، فقال صلى اهللا روي أنه صلى اهللا عليه وسلم ملا 
يا أبا القاسم ، بل نرجع ، فننظر : ، فقالوا » أنْ أبَاِهلَكُْم  -إن لَْم َتقَْبلُْوا الُْحجَّةَ  -إنَّ اهللاَ َيأمُُرنِي « : عليه وسلم 

: يا عبد املسيح ، ما ترى؟ فقال : ا للعاقب وكان ذا رأيهم يف أمرنا ، مث نأتيك غداً ، فخال بعضهم ببعض ، فقالو
أن حممداً نيب مرسل ، ولقد جاءكم بالكالم احلق يف أمر صاحبكم ، واهللا ما  -يا معشر النصارى  -واهللا لقد عرفتم 

ن أبيتم إال فعاش كبُريهم وال صغريُهم ، وألن فعلتم ذلك لنهلكن ، ولكان االستئصال ، فإ -قط  -باهل قوم نبيا 
اإلصرار على دينكم واإلقامة على ما أنتم عليه ، فواِدعوا الرجل ، وانصرِفوا إىل بالدكم ، فأتوا رسول اهللا صلى 

اهللا عليه وسلم وكان قد خرج وعليه مرط من شعر أسود ، وكان قد احتضن احلَُسْين ، وأخذ بيد احلسن ، وفاطمة 
يا معشر النصارى إّني ألرى : إذَا َدَعْوُت فأمِّنُوا ، فقال أسقُف جنران :  متشي خلفه وعلّي خلفهما ، وهو يقول هلم

وجوهاً لو شاء اهللا أن ُيزيل جََبالً من مكانه ألزاله هبا ، فال تباهلوا ، فتهلكوا وال يبقى نصراين على وجه األرض إىل 
رك على دينك ، ونثبت على ديننا ، فَقَالَ َرُسولُ يا أبا القاسم ، قد رأينا أن ال نباهلَك ، وأن نق: يوم القيامة فقالوا 

: فَإنْ أَبْيُتمُ الُْمَباَهلَةَ فَأْسِلُموا َيكُْن لَكُْم َما ِللُْمْسِلِمْيَن َوَعلَْيكُْم َما َعلَْيهْم فأبَْوا ، فقال « اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  »فَإنِّي أَنابِذُكُمْ 

، ولكن نصاِلُحَك على أن ال َتغزَُونا ، وال تُُردَّنا عن ديننا ، على أن نؤدِّي إليك  ، فقالوا ما لنا حبَْربِ الَعَرب طاقةٌ
وثالثني درعاً عادية من حديد ، فَصَالََحُهْم َعلَى ذلك ، َوقَالَ  -ألفاً يف َصفَر وألفاً يف رجب  -يف كل عام ألفَْي ُحلَّة 

َتَدلَّى َعلَى أْهلِ َنجَْرانَ ، َولَْو الَعنُوا لَُمِسُخوا ِقرََدةً َوَخنَازِيَر ، والضْطََرَم  َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدهِ إنَّ الَْعذَاَب قَْد« : 
َولََما َحالَ الَْحْولُ َعلَى النََّصارى  -َحتَّى الطَّْيَر َعلَى الشََّجرِ  -َعلَْيهُِم الَْواِدي َناراً ، َوألْستَأَصلَ اُهللا َنجَْرانَ َوأْهلَُه 

  .» ى َيْهِلكُوا كلِّهِْم َح
ملا خرج يف املرط األسود ، فجاء احلََسن ، فأْدخله ، مث جاء احلَُسْين فأدخله ، ثُّم فَاِطمَةُ  -عليه السَّالُم  -وروي أنه 

  ] . ٣٣: حزاب األ[ } إِنََّما ُيرِيُد اهللا لُِيذِْهَب َعنكُُم الرجس أَْهلَ البيت َويُطَهَِّركُمْ َتطْهِرياً { : ، ثُم عليٌّ ، مث قال 
  فصل

مث : أي } ثُمَّ َنبَْتهِلْ { : إن القول ، بأن االبتهال هو االجتهاد يف الدعاء أْولَى؛ ألنه يكون قوله : قال َبْعُض الُْعلََماِء 
لَْتِعن َن: أي } ثُمَّ َنبَْتهِلْ { : جنتهد يف الدعاء ، وجنعل اللعنة على الكاذب ، وعلى القول بأنه االلتعان يصري التقدير 

  :وهنا سؤاالن . ، فنجعل لعنة اهللا على الكاذب ، هو تكراٌر 



األوالد إذا كانوا ِصَغاراً مل َيُجزْ نزولُ العذابِ هبم ، وقد ورد يف اخلرب أنه صلى اهللا عليه وسلم : السؤالُ األولُ 
  أْدَخل يف املباهلِة احلسَن واحلسَني ، فما الفائدة فيه؟

 جاريةٌ بأن عقوبة االستئصال إذا نزلت بقوم هلك معهم األوالد والنساء ، فيكون ذلك يف أن عادة اهللا: واجلواب 
حق البالغني عقاباً ، ويف حق النساء جارياً جمرى إماتتهم ، وإيصال اآلالم إليهم ومعلوم أن شفقة اإلنسان على 

أحضر  -عليه السالمُ  -وإذا كان كذلك فهو أوالده ، وأهله شديدة جِداً ، وُربَّما جََعل اإلنسانُ نفَسه فداًء هلم 
صبيانه ونساءه معه ، وأمرهم بأن يفعلوا مثل ذلك ، ليكون ذلك أبلغ للزجر ، وأقوى يف ختويف اخلصم ، وأدل 

  .على وثوقه صلى اهللا عليه وسلم بأن احلقَّ معه 
اللهم إِن كَانَ { : ه وسلم حيث قالوا أليس أن بعض الكفار استعمل املباهلة مع نبيه صلى اهللا علي: السؤال الثاين 

مث إنه مل ينزل هبم ]  ٣٢: األنفال [ } هذا ُهَو احلق ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً مَِّن السمآء أَوِ ائتنا بَِعذَابٍ أَلِيمٍ 
َوَما كَانَ اهللا { : ىل وأيضاً فبتقدير نزول العذابِ يكون ذلك مناقضاً لقوله تعا -فكذا ها هنا  -عذاب ألبتة 

  ] . ٣٣: األنفال [ } ِلُيَعذَِّبُهْم َوأَنَت ِفيهِْم 
بنزول العذاب يف هذه القصة على التعيني ،  -عليه السالمُ  -أن اخلاص مقدَّم على العام ، فلما أخرب : اجلواُب 

  .وجب أن تعتقد أن األمَر كذلك 
  فصل

  :من َوْجَهْينِ  -السالم عليه  -دلت هذه الواقعةُ على صحة نبوِتهِ 
خوفهم بنزول العذاب ، ولو مل يكن واثقاً بذلك لكان ذلك منه سعياً يف إظهار  -عليه السالم  -أنه : أحدمها 

كذب نفسه؛ ألن بتقدير أن يرغبوا يف مباهلته ، مث ال ينزل العذاب ، فحينئذ يظهر كذبه ، فلما أصرَّ على ذلك 
  .كونه واثقاً بنزول العذاب عليهم علمنا أنه إمنا أصرَّ عليه؛ ل

لوال أهنم عرفوا من التوراة واإلجنيل ما يدل على نبوته ملا أحجموا عن  -ملا تركوا مباهلته  -أن القوم : وثانيهما 
  .مباهلته 
ل هبم ما ذُِكَر إهنم كانوا شاكِّني ، فتركوا مباهلََته؛ َخْوفاً من أن يكون صادقاً ، فينز: مل ال جيوز أن ُيقال : فإن قيلَ 

  من العذاب؟
  :أن هذا مدفوع من َوْجَهْينِ : فاجلواُب 

أن القوم كانوا َيْبذلون النفوَس واألموالَ يف املنازعة مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم ولو كانوا شاكِّني لََما : األول 
  .فعلوا ذلك 

هو النيب املبشَُّر به يف التوراِة واإلجنيلِ وإنكم لو إنه واهللا : أنه قد نُقل عن أولئك النصاَرى أهنم قالوا : الثاين 
باهلتموه حلصل االستئصالُ ، فكان تصرحياً منهم بأن االمتناع من املباهلة كان ألجل علِْمهم بأنه نيب ُمْرَسل من عند 

  .اهللا تعاىل 
  فصل

ِضيُّ ، وكان معلم االثين عشرية ، وكان كان يف الرِّيِّ رجلٌ يقال له َمْحُمود بن احلسن اِحلْم: قال ابُن الْخَِطيبِ 
والذي يدل : قال  -سوى حممَّد صلى اهللا عليه وسلم  -أفضل من مجيع األنبياء  -رضي اهللا عنه  -يزعم أن عليا 

؛ ألن  نفس حممد صلى اهللا عليه وسلم} َوأَنفَُسَنا { : ، وليس املراد بقوله } وَأَْنفَُسَنا وَأَْنفَُسكُْم { : على ذلك قوله 
اإلنسان ال يدعو نفسه ، بل املراد به غريه ، وأمجعوا على أن ذلك الغري كان علي بن أيب طالب ، فدلت اآلية على 



أن نفس علي هي نفس حممد صلى اهللا عليه وسلم وال ميكن أن يكون املراد منه أن هذه النفس هي عني تلك النفسِ 
لك يقتضي االستواء يف مجيع الوجوه ، ترك العمل هبذا العموم يف أن هذه النفس مثل تلك النفس ، وذ: ، فاملراد 

حق النبوة ويف حق الفضل؛ لقيام الدالئل على أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم كان نبياً ، وما كان َعِليٌّ كذلك ، 
َدلَّ على أنّ حممداً  والنعقاد االمجاع على أن حممداً ك ان أفضل من علي ، فيبقى فيما وراءه معموالً به ، مث اإلمجاع

كان أفضلَ من سائر األنبياء ، فيلزم أن يكون َعِليٌّ أفضلَ من سائر األنبياء ، فهذا وجه االستدالل بظاهر هذه اآلية 
« : وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم  -عند املوافقِ واملخالفِ  -ويؤكد هذا االستداللَ احلديثُ املقبولُ : ، مث قال 

َرى آَدَم ِفي ِعلِمِه ، َوُنوحاً يف طَاَعِتِه ، وإبَْراِهيَم ِفي ُخلَِّته ، َوُموَسى يف َهْيَبِته ، َوِعْيَسى يف َصفَْوِتهِ من أَراَد أنْ َي
  .» فَلَْيْنظُْر إىل َعِليِّ بنِ أيب طالبٍ 

يع األنبياء سوى حممد فاحلديث دل على أنه اجتمع فيه ما كان متفرِّقاً فيهم ، وذلك يدل على أن َعِليا أفضل من مج
  .صلى اهللا عليه وسلم 

يستدلون هبذه اآلية على أن عليا أفضلُ من سائر الصحابة؛ وذلك  -قدمياً وحديثاً  -أما سائر الشيعِة فقد كانوا 
 -الصحابة وكان نفس حممد أفضل من  -إال ما خصه الدليل  -ألنَّ اآلية ملَّا دلَّت على أن نَفَْس َعِليٍّ ِمثْلُ ُمَحمَّدٍ 

  .فوجب أن يكون نفس عليٍّ أفضل من سائر الصحابة ، هذا تقريُر كالمِ الشيعة  -رضوان اهللا عليهم أمجعني 

قَْبلَ  -أنه كما انعقد اإلمجاع َبْيَن املسلمني على أن حممداً أفضلُ من عليٍّ ، فكذلك انعقد اإلمجاع بينهم : فاجلواُب 
يبَّ أفضل ممن ليس بنيبِّ ، وأمجعوا على أن عليا ما كان نبيا ، فلزم القطُع على أن على أن الن -ظُُهورِ هذا اإلنساِن 

  . -عليهم السالم  -ظاهَر اآلية ، كما أنه خمصوص يف حق حممد ، فكذلك خمصوص يف حق سائر األنبياءِ 

فَإِنْ َتَولَّْوا فَإِنَّ اللََّه َعِليٌم ) ٦٢(اللََّه لَُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم إِنَّ َهذَا لَُهَو الْقََصصُ الَْحقُّ َوَما ِمْن إِلٍَه إِلَّا اللَُّه َوإِنَّ 
  ) ٦٣(بِالُْمفِْسِديَن 

فنجعلْ : ، وتقدير اآلية } الكاذبني { : هذا الكالم متصل مبا قبله ، وال جيوز الوقف على قوله : قال أبو ُمسِْلمٍ 
أن تكون مفتوحةً ، إال أهنا » إنَّ « هذا هو القصص احلُق ، وعلى هذا التقدير كان حق لَْعَنةَ اِهللا َعلَى الْكَاِذبِْيَن بأن 

: العاديات [ } إِنَّ َربَُّهم بِهِْم َيْومَِئٍذ لََّخبٌِري { : ، كما يف قوله } لَُهَو الْقََصصُ { : كُِسَرت؛ لدخول الالَّمِ يف قوله 
١١ . [  

{ : وما بعده مجلة أْخَرى مستقلة غري ُمتَعلِّقٍة مبا قبلها ، فَقَْولُُه } َعلَى الكاذبني { : الكالم متّ عند قوله : قال الباقون 
  .الكالم إشارةٌ إىل ما تقدم من الدالئلِ والدعاِء إىل الُْمَباَهلَِة ، وأخبار عيسى } هذا 

  :هذا بوجهني وُضعَف  -} َوَما ِمْن إله إِالَّ اهللا { : وهو قوله  -هو إشارة ملا بعده : وقيل 
  .أنَّ هذا ليس بقصصٍ : أحدمها 

  .أن مقترن حبرف العطف : الثاين 
{ إن اخلرب احلق : إن أراد بالقصص اخلرب ، فيصح على هذا ، ويكون التقدير : واعتذر بعضهم عن األول ، فقال 

  .ولكن االعتراض الثاين باقٍ ، مل ُيَجْب عنه } َوَما ِمْن إله إِالَّ اهللا 
» هو « صفته ، وجيوز أن يكون » الَْحقُّ « ، و » إن « خرب » القصص « جيوز أن يكون فَْصالً ، و »  ُهَو« و 

  .» إنَّ « خربه ، واجلملة خرب » الْقََصُص « مبتدأ و 



فالن خرج : تتبع األثَر ، يقال : قَصَّ فالنٌ احلديثَ ، يَقُصُُّه ، قَصا ، وقََصصاً وأصله : والقصص مصدر قوهلم 
، أي ، ]  ١١: القصص [ } َوقَالَْت ُألْخِتِه قُصِّيِه { : ومنه قوله . يتبعه ، ليعرف أين ذََهَب : يقصُّ أثََر فالن ، أي 

بسكون » هلْو « وقد تقدم التنبيه على قراءيت . اتبعي أثره ، وكذلك القاصّ يف الكالم ، ألنه يتتبع خَرباً بعد خرب 
  .ضد اهلاء وضمها؛ إجراء هلا جمرى ع

  مل جاز دخولُ الالمِ على الفَْصل؟: فإن قلَت : قال الزخمشريُّ 
إذا جاز دخولُها على اخلرب كان دخولُها على الفَْصل أجوَد؛ ألنه أقرب إىل املبتدأ منه وأصلها أن تدخل على : قلت 

  .املبتدأ 
  :جيوز فيه وجهان } َوَما ِمْن إله إِالَّ اهللا { : قوله 

« ما إلٌَه إال اُهللا ، وزيدت : خربه ، تقديره » إالَّ اُهللا « مزيدة فيه ، و » ِمْن « مبتدأ ، و } إله  ِمْن{ أن : أحدمها 
  .لالستغراق والعموم » ِمْن 

يف  -ال إلََه إال اُهللا : مبنزلة البناء على الفتح يف  -} َوَما ِمْن إله إِالَّ اهللا { : يف قوله  -» ِمْن « و : قال الزخمشريُّ 
  .فادة معىن االستغراق إ

» ِمْن « الَ إلَهَ إالَّ اُهللا ، مل نستفده من البناء على الفتح ، بل استفدناه من : االستغراق يف : قال شهاُب الدينِ 
  ]الطويل : [ املقدَّرة ، الدالة على االستغراق ، َنصَّ النحويون على ذلك ، واستدلوا عليه بظهورها يف قول الشاعر 

  أالَ الَ ِمْن َسبيلٍ إلَى ِهْنٍد: َوقَالَ ... َم َيذُوُد النَّاَس َعْنَها بَِسْيِفِه فَقَا -١٤٩٥

، ألن } ِمْن إله { بدل من موضع } إِالَّ اهللا { وما من إله لنا إال اهللا ، و : أن يكون اخلرب ُمْضَمراً ، تقديره : الثاين 
يف الواجب ، وذلك ال جيوز » ِمْن « اللفظ ، لِئَالّ يلزم زيادة موضعه رفع باالبتداء ، وال جيوز يف مثله اإلبدالُ من 

  .عند اجلمهور 
على االستثناء ، ولكن مل ُيقرأ به ، إال أنَّه جائز لَُغةً أنْ ُيقَالَ الَ إلهَ » إِالَّ « وجيوز يف مثل هذا التركيب نصب ما بعد 

على االستثناء من الضمري املستكن يف اخلرب املقدر؛ إذ التقدير برفع لفظ اجلاللة بدالً من املوضع ، ونصبها  -إالَّ اهللاُ 
  .ال إله استقر لنا إال اهللا : 

ما عندي من الناس أحد ، أفاد أن عندك بعض : إلفادة تأكيد النفي؛ ألنك لو قلَت » ِمْن « دخلت : وقال َبْعضُُهم 
ندك بعضهم وإذا مل يكن عندك بعضهم فبأن ال ما عندي من الناس من أحٍد ، أفاد أن ليس ع: فإذا قلَت . الناس 

  .مبالغة يف أنه ال إله إال اهللا الواحدُ احلقُّ } َوَما ِمْن إله إِالَّ اهللا { : يكون عندك كلهم أوْلَى ، فثبت أن قوله 
ىل اجلواب عن شبهات وفيه إشارةٌ إ} إِنَّ هذا لَُهَو القصص احلق { : كقوله } َوإِنَّ اهللا لَُهَو العزيز احلكيم { : قوله 

  :النََّصاَرى ، ألن اعتمادَهم على أمرين 
هذا القدر من القدرة ال يكفي : قال  -تعاىل  -أنه قدر على إحياء املوَتى وإبراء األكَْمِه واألْبَرصِ ، فكأنه : أحدمها 

ما  -عليه السالم  -رفتم بأن عيسى يف اإلهلية ، بل ال ُبدَّ وأن يكون عزيزاً ، غالباً ، ال يدفع ، وال مينع ، وأنتم اعت
  .إنّ اليهوَد قتلوه : كان كذلك ، بل قلتم 

هذا القدُر من العلم ال يكفي يف : قال  -تعاىل  -إنه كان ُيخرب عن الغيوب وغريها ، فكأنه : أهنم قالوا : والثاين 
  .يع عواقب األمورِ عاملاً جبميع املعلومات ، وجبم: اإلهلية ، بل ال بد وأن يكون َحِكيماً ، أي 

إشارةٌ إىل اجلواب عن هاَتْينِ الشبهتني ، ونظري هذه اآلية ما ذكر تعاىل يف أول  -هاهنا  -فَِذكُر العزيز احلكيم 
]  ٦: آل عمران [ } ُهَو الذي ُيَصوِّرُكُْم ِفي األرحام كَْيَف َيَشآُء الَ إله إِالَّ ُهَو العزيز احلكيم { : السورة من قوله 



.  
َتنَزَّلُ { : على َحدِّ قراءة  -ُحِذفَْت منه إحدى التاَءين ، ختفيفاً  -جيوز أن يكون مضارعاً } فَإِنْ َتَولَّْوا { : له وقو

ويؤيد هذا نسق الكالم ، ونظُمه يف خطاب من  -]  ١٥٢: األنعام [ } َتذَكَُّرون { و ]  ٤: القدر [ } املالئكة 
  .فَإن تولّوا : جرى معهم يف اخلطاب إىل أن قال هلم مث } َتَعالَْوا { : تقدم يف قوله 
وهو ضعيٌف؛ ألن َحْرفَ  -ذكره النَّحَّاُس  -تتولوا : وجيوز أن يكون مستقبالً ، تقديره « : قال ابو البقاء 

  .» الُْمَضاَرعَِ ال ُيْحذَف 
وسيأيت . من غري ِخالٍف  -يف هذا النحو  -وهذا ليس بشيء؛ ألن حرف املضارعة ُيْحذَف « : قال شهاب الدين 

  .» من ذلك طائفة كثرية 
  :وقد أمجعوا على احلذف يف قوله 

  ] . ٤: القدر [ } َتنَزَّلُ املالئكة َوالرُّوُح ِفيَها { 
يف الكالم التفات؛  -على ذلك  -فإن َتوَلَّى َوفُْد جنرانَ املطلوب مباهلتهم ، ويكون : وجيوز أن يكون ماضياً ، أي 

  .تقال من خطابٍ إىل غيبٍة إذْ فيه ان
فإن اهللا : من وقوع الظاهر موقَع املُْضَمرِ ، تنبيهاً على العلة املقتضية للجزاِء ، وكان األصل } بِالْمُفِْسِديَن { : قوله 

  .على الثاين  -وهبم  -على األول  -عليم بكم 
  فصل

جيب أن يكون عزيزاً غالباً ، قادراً على مجيع فإن تولوا عما َوَصفَْت هلم من أنه الواحد ، وأنه : ومعىن اآلية 
فاعلم أن تولّيهم وإعراَضهم ليس إالَّ على  -مع أن عيسى ما كان كذلك  -املقدوراِت ، حكيماً ، عاملاً بالعواقب 

 ، ُمطَِّلع على سبيل الِعَناِد ، فاقطع كالَمك َعْنُهم ، وفَوِّْض أمرك إىل اِهللا؛ فإنه عليم باملفسدين الذين يعبدون غَري اِهللا
  .ما يف قلوهبم من األغراض الفاسدة ، قادٌر على جمازاهتم 

اًبا رَِك بِِه شَْيئًا َولَا َيتَِّخذَ بَْعُضَنا بَْعًضا أَْرَبقُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ َتعَالَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا وََبْيَنكُْم أَلَّا َنعُْبَد إِلَّا اللََّه َولَا ُنْش
  ) ٦٤(ِمْن ُدوِن اللَِّه فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُولُوا اْشَهدُوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ 

قبلها ، فإنه مل يذكر مفعوله؛ فإن املقصوَد ُمَجرَّدُ » َتَعالَْوا « فذكر مفعول » َتَعالَْوا « ُمَتَعلِّق ب } إىل كَلََمٍة { : قوله 
  .تعالوا إىل املباهلة : عليه ، تقديره اإلقبال ، وجيوز أن يكون حذفه للداللة 

« بوزن سدرة و » ِكلَْمٍة « وهو األصل ، وقرأ أبو السَّمَّال  -بفتح الكاف وكسر الالم  -» كَِلَمٍة « وقرأ العامة 
  .كََضْرَبة وتقدم هذا قريباً » كَلَْمٍة 

املراُد هبا كَالٌَم كَِثٌري ، وَهذا ِمْن بَاَب إطالق اجلزء ف -» أالّ َنْعُبدَ إالَّ اهللا « : من قوله  -وكلمة مفسَّرة مبا بعدها 
  ]الوافر : [ والقافية جزء منها قال  -واملراد به الكل ، ومنه تسميتهم القصيدة مجيعاً قافيةً 

  فَلَمَّا اشتدَّ َساِعُدهُ َرَمانِي... أَعلُِّمُه الرَِّماَيةَ كُلَّ َيْومٍ  -١٤٩٦
  فَلَمَّا قَالَ قَاِفَيةً َهَجانِي... الْقََواِفي َوكَْم َعلَّمُُْه َنظَْم 

أْصَدُق كَِلَمٍة « : وقال صلى اهللا عليه وسلم  -ال إله إال اهللا ، ُمَحمٌد َرُسولُ اهللاِ : يعنون  -ويقولون كلمة الشهادة 
  .» قَاهلَا شاعٌر كلمة لبِيٍد 



  ]الطويل : [ يريد 
  َزاِئلُ -ال َمَحالَةَ  -َوكُلُّ َنِعيمٍ ... اِطلُ أال كُلُّ َشْيٍء َما َخالَ اهللاَ َب -١٤٩٧

وهو الذي ينظر هلم ما  -وهذا كما يسمون الشيء جبزئه يف األعيان ، ألنه املقصود منه ، قالوا لرئيس القوم 
  .» عيناً « َعْين ، فأطلقوا عليه :  -حيتاجون إليه

  ]لطويل ا: [ ُوِضَع املفرُد موضَع اجلمع ، كما قال : وقال بعضهم 
  فَبِيٌض ، َوأمَّا جِلُدَها فََصلِيُب... بَِها جَِيُف الَْحسَْرى ، فَأمَّا ِعظَاُمَها  -١٤٩٨

إذا اخْتلَّ ُجْزءٌ  -أطلقت الكلمة على الكلمات؛ الرتباط بعضها ببعضٍ ، فصارت يف قوة الكلمة الواحدة : وقيل 
هي كلماٌت ال تتم النسبة املقصودة فيها من حصر  - ال إله إال اهللا -منها اختلت الكلمةُ؛ ألن كلمة التوحيد 

  .إال مبجموعها » اهللا « اإلهلية يف 
إىل كلمة عدل ، وهذا : مبعىن َعْدلٍ ، ويدل عليه قراءة عبد اهللا » كَِلَمٍة « باجلر؛ نعتاً لِ » َسَواٍء « وقرأ العامة 

  .تفسري ال قراءة 
امرأة « يالت الثالثة املعروفة ، ولذلك مل ُيؤنث كما مل تؤنث ب مصدر ، ففي الوصف التأو -وسواء يف األصل 

؛ ألن املصادر ال تُثَنَّى ، وال ُتْجَمع ، وال ُتؤنَّثُ ، فإذا فتحت السني َمدَْدَت ، وإذا كسرَت أو ضممت » عدل 
  ] . ٥٨: طه [ } مكَاًنا ُسًوى { : قصرت ، كقوله 

  :جهان بالنصب ، وفيها و» سََواٌء « وقرأ احلسن 
  .نصبها على املصدر : أحدمها 

  .، وكذا احلويفّ » اْستَْوِت اْسِتَواًء : مبعىن « : قال الزخمشريُّ 
  .أنه منصوب على احلال ، وجاءت احلالُ من النكرِة ، وقد نصَّ عليه سيبويه : والثاين 

كونُ الَوْصِف باملصدر على  - هنا -ولكن املشهور غريه ، والذي حسَّن جميئَها من النكرة « : قال أبو حّيان 
  .» خالف األصل ، و الصفة واحلال متالقيان من حيث املعىن 

واحلال والصفة متالقيان من حيثُ املعىن ، واملصدر « : وكأن أبا حيان غض من ختريج الزخمشريِّ و احلويفّ ، فقال 
  .» مبعىن استواء « سواء » حيتاج إىل إضمار عاملٍ ، وإىل تأويل 

  .ُمْستوٍ : أي  -مبعىن اسم الفاعل » َسَواء « هر استعمال واألش
  .» إىل كَِلَمٍة ُمْسَتوَِيٍة : وبذلك فسَّرها ابن عباس ، فقال « : قال شهاب الدين 

  :فيه ستة أوجٍه } أَالَّ َنْعُبَد إِالَّ اهللا { : قوله 
  .بدل كل من كل  -» كَِلمٍة « أنه بدل من : أحدها 
جوزه أبو البقاء؛ وليس بواضح ، ألن املقصود إمنا هو املوصوف ال صفته فنسبة البدلية » َسَواء « بدل من : الثاين 

  .وما يف حَيِّزها يف حمل َجرٍّ » أنْ « إىل املوصوف أوْلَى ، وعلى الوجهني ف 
َتعَالَْواْ إىل { : أنه ملا قيل أنه يف حمل َرفْع؛ خرباً ملبتدأ ُمْضَمرٍ ، واجلملة استئناف ، جواب لسؤال مقدَّر ، ك: الثالث 
« منصوب ب » َبْيَن « هي أن ال نعبد إال اهللا ، وعلى هذا األوجه الثالثة ف : ما هي؟ فقيل : قال قائل } كَلََمٍة 
  .يقع االستواء يف هذه اجلهة : ظرفاً له ، أي » َسَواٍء 

  ]الوافر : [ ، حيث قال ] الشاعر [ وقد صرَّح بذلك 
  ُيسَوِّي َبيَْنَنا ِفيَها السََّواُء... ُخطَّةً ال َعيَب فيَها  أُرونِي -١٤٩٩



  .؛ الرتباط الكالم معًنى وإعراباً } مِّن ُدوِن اهللا { : عند قوله  -حينئذ  -والوقف التام 
  .الظرُف قبله : وما يف َحيِّزها يف حمل رفع باالبتداء ، واخلُرب » أنْ « أن يكون : الرابع 

  .ابو البقاء أن يكون فاعالً بالظرف قبله ، وهذا إمنا يتأتَّى على رأي األخفش؛ إذا مل يعتمد الظرُف جوَّز : اخلامس 
وهذا فيه بُْعٌد من حيثُ املعىن } بَْيَنَنا وََبْيَنكُْم أَالَّ َنْعُبدَ إِالَّ اهللا { : مث يبتدأ بقوله » سََواٍء « وحينئذ يكون الوقف على 
، وهذا غلط؛ لعدم رابطة بني الصفة واملوصوف ، وتقدير العائد » كَِلمٍة « ملة صفة ل ، مث إهنم جعلوا هذه اجل

  .ليس بالسهل 
، أي } بَْيَنَنا َوبَْيَنكُْم أَالَّ َنْعُبدَ { : ، مث استأنف ، فقال » َسَواٍء « مت الكالُم على : وقيل : وعلى هذا فَقْول أيب البقاء 

، غري » الكلمة « مبتدأ ، والظرف خربه ، واجلملة صفة ل } أَالَّ َنْعُبدَ { ذا يكون بيننا وبينكم التوحيد ، فعلى ه: 
مث استأنف؟ بل كان » َسَواٍء « مت الكالم على : كيف حيسن أن يقول  -من حيث جعلها صفة  -واضح؛ ألنه 

  .كما تقدم  -أن تكون اجلملة استئنافية  -على هذا اإلعراب  -الصواب 
عنده  -، وإىل هذا ذََهب الرُّمَّانِيُّ؛ فإن التقدير » سََواٍء « مرفوعاً بالفاعلية ب } أَالَّ َنعُْبَد { : ن أن يكو: السادس 

  :إىل كلمة مستوٍ فيها بيننا وبينكم عدم عبادةُ غريِ اهللا تعاىل  -
  .» وهو ضعيف  -وهو فيها  -إال أن فيه إضماَر الرابطِ « : قال أبو حّيان 

  فصل
صلى اهللا عليه وسلم على نصارى جنران أنواعَ الدالئل ، دعاهم إىل الْمَُباَهلَِة فخافوا ، وما شرعوا فيها ،  ملا أْوَرد

يا حممُد ، : قال  -تعاىل  -وقبلوا الصََّغاَر بأداء اجلزية ، وكان صلى اهللا عليه وسلم حريصاً على إمياهنم ، فكأنه 
] متني [ منهج آخَر يشهد كلُّ ذي عقل سليم ، وطبع مستقيم أنه ] إىل [ اترك ذلك املنهَج من الكالم ، واعدل 

فيها إنصاٌف لبعضنا من بعض ، وال » قل يا أهل الكتاب هلموا إىل كلمة سواٍء « مبينٌّ على اإلنصاف وَتْرك اجلدال 
  .فهذا َوْجُه النَّظم } اً أَالَّ َنْعُبدَ إِالَّ اهللا َوالَ ُنشْرَِك بِِه شَْيئ{ : ميل فيها ألحٍد على صاحبه ، وهي 

  فصل
  :ويف املراد بأهل الكتاب ثالثة أقوال 

  .نصىَرى جنرانَ : أن املراد : أحدها 
  .اليهود من املدينة : الثاين 

  :أهنا نزلت يف الفريقني ، ويدل على هذا وجهان : الثالث 
  .أن ظاهر اللفظ يتناوهلما : األول 
 -قدم َوفْد جنران املدينة ، فالَتقَْوا مع اليهود ، واختصموا يف إبراهيم :  -زولِ يف سبب الن -قال املفّسرون : الثاين 

فزعمت النصارى أنه كان َنْصرانيا ، وأنه على دينهم ، وأهنم وهم على دينه وأوْلَى الناس به ، فقال  -عليه السالُم 
من إبَْراهِيَم َوِدْينِِه؛ كَانَ َحنيفاً مسِلماً ، َوأَنا َعلَى دِينِِه  ِكالَ الْفَرِْيقَْينِ َبرِيٌء« : هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا حممُد ، ما تريد إال أن نتخذَك َربا كما اختذت النصارى عيسى ربا ، : فقالت اليهوُد » فاتَّبُِعوا ِديَنُه اإلْسالَم 
  .ود يف ُعَزْيرٍ ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية يا حممد ما تريد إال أن نقول فيك ، كما قالت اليه: وقالت النصارى 
الداللة عليهم  -وعندي أن األقرب َحْملُه على النصارى؛ ملا بيَّنَّا يف وجه النَّظْم أنه ملا أورد « : قال ابن اخلطيب 

، وطلبِ اإلقْحام  أوالً ، مث باهلهم ثانياً ، فعدل عن هذا املقام إىل الكالم املبين على غاية اإلنصاف ، وترك اجملادلِة
، وهذا االسم من أحسن األمساء ، وأكمل } ياأهل الكتاب { : بقوله  -هنا  -واإللزام ، ويدل عليه أنه خاطََبُهم 



َحاِملَ كتاب اهللا العزيز ، وللمفسِّر يا ُمفَسَِّر : األلقاب؛ حيث جعلهم أهالً للكتاب ، ونظريه ما يقال حلافظ القرآن 
ذا اللقَب يدل على أن قائله أراد املبالغة يف تعظيم املخاطَب ، وَتطْييب قَلْبِه ، وذلك إمنا ُيقال عند كالم اِهللا ، فإن ه

  .» عدول اإلنساِن مع َخْصمه عن طريقة اللََّجاج والنزاع إىل طريقة طلب اإلْنصَاِف 
. ا لبعض ، ال ميل فيه ألحد على صاحبه فيها إنصاٌف من بعضن} إىل كَلََمٍة َسَوآٍء { َهلُمُّوا } َتَعالَْوا { : قوله 

هو الَعْدل واإلنصاف؛ ألن حقيقةَ اإلنصاف إعطاء النصف ، فإن الواجب يف العقول ترك الظلم على : والسواء 
مث إنه تعاىل ذكر ثالثةَ . النفس وعلى الغري ، وذلك ال حيصل إال بإعطاء النصف؛ لكي ُيَسوِّي بني نفسه وبني الغري 

  :أشياَء 
  .أن ال ُنْشرَك به به شيْئاً : الثاين . أن ال نعبَد إال اَهللا : ول األ

  .أن ال يتخذَ بعُضنا أْرباباً ِمن دوِن اِهللا : الثالث 

  .» غري « : مبعىن  -هذه  -ودون 
هنم وأشركوا باهللا غريه؛ أل -وهو املسيح  -إمنا ذكر هذه الثالثة؛ ألن النصاَرى مجعوا بينها ، فعبدوا غَري اهللا 

أب وابن وروح القدس ، واختذوا أحبارهم أرباباً من دون اهللا؛ ألهنم كانوا يطيعوهنم يف : إنه ثالثة : يقولون 
اختذوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَاَنُهمْ أَْرَباباً { : التحليل والتحرمي ، وكانو يسجدون هلم ، ويطيعوهنم يف املعاصي ، قال تعاىل 

  ] . ٣١:  التوبة[ } مِّن ُدوِن اهللا 
ومذهبهم أن َمن صار كامالً يف الرياضة واجملاهدة ظهر فيه أثَُر الالهوت ، فيقدر على إحياء املوَتى : قال أبو ُمسِْلم 

أثبتوا يف حقه معىن الربوبية ، وهذه  -» الرَّبِّ « وإن مل ُيطْلقوا عليه لفظ  -، وإبراء األكَْمِه واألْبَرصِ ، فإهنم 
  .طلة األقوال الثالثة با

  .فإن قبل املسيح ما كان املعبود إال اهللا ، فوجب أن َيبْقَى األمر بعد ظهور املسيح على ما كان : أما األول 
  .والقول بالشرك باطل باتفاق الكُلِّ : الثاين 

ع يف هو اهللا وجب أن ال يرج -جبميع النعم  -؛ ألنه إذا كان اخلالق والرازق واملُنِْعم -أيضاً باطل -: والثالث 
  .دون األْحبار والرُّهبان  -التحليل ، والتحرمي ، واالنقياد ، والطاعة إال إليه ، 

َوالَ َيتَِّخذَ بَْعُضَنا بَْعضاً أَْربَاباً مِّن { : معىن قوله : قال القرطيب } َوالَ يَتَِّخذَ َبْعضَُنا َبْعضاً أَْربَاباً مِّن ُدوِن اهللا { : وقوله 
اختذوا { : وهو نظري قوله تعاىل  -تعاىل  -تبعه يف حتليل شيء أو حترميه ، إال فيما حلَّلَه اهللا أي ال ن} ُدوِن اهللا 

أنزلوهم منزلةَ رهبم يف قبول حترميهم وحتليلهم ِلما مل : أي ]  ٣١: التوبة [ } أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَاَنُهمْ أَْرَباباً مِّن ُدوِن اهللا 
  .يدل على ُبطْالن القول باالستحسان اجملرِد الذي ال يستند إىل دليلٍ شرعيٍّ حيرْمه اهللا ومل حيللْه ، وهذا 

  .» ] مستندات بينة [ أيب حنيفة يف التقديرات اليت قدرها دون ] استحسانات [ مثل « : قال إلكيا الطربيُّ 
ان نبينا عليه السالُم ال نسجد لغري اهللا ، وكان السجود إىل زم: ، أي » هو سجوُد بعضهم لبعض « : قال عكرمةُ 

  .مث ُنهَِي عنه  -
، قُلَْنا « الَ » : َيا َرُسولَ اِهللا ، أيَنحَنِي َبْعُضَنا ِلبَْعضٍ؟ قال : قُلَْنا « : عن أنس ، قال  -يف سننه  -وروى ابن ماجه 

  .« ال ، َولَِكْن َتَصافَُحوا » : أُيعَانُِق َبْعضَُنا َبْعضاً؟ قَالَ : 
  .داً يف معصية اهللا ال نطيع أح: وقيل 
  .} فَإِن َتَولَّْواْ فَقُولُواْ { : قوله 

فَقُولُواْ اشهدوا { : لفساد املعىن؛ ألن قوله « فإن تتولوا » : هو ماضٍ ، وال جيوز أن يكون التقدير : قال أبو البقاء 



فقولوا هلم : ، والتقدير  للمشركني وعند ذلك ال يبقى يف الكالم جوابُ الشرط« َيتولّوا » خطاب للمؤمنني ، و } 
  .وهذا ظاهر 

  ] .خملصون بالتوحيد [ اشَْهُدوا بأنا مسلمون : إن أبَْوا إال اإلصراَر فقولوا هلم : واملعىن 

  ) ٦٥(َتْعِقلُونَ  لَاَيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلمَ ُتَحاجُّونَ ِفي إِبَْراِهيَم َوَما أُنْزِلَِت التَّْوَراةُ وَالْإِْنجِيلُ إِلَّا ِمْن َبْعِدهِ أَفَ

االستفهامية ، دخل عليها حرف اجلر ، فُحِذفَت ألفُها وتقدم ذلك يف البقرة ، » ما « هي } ِلَم ُتَحآجُّونَ { : قوله 
  .والالم متعلقة مبا بعدها ، وتقدميها على عاملها واجب؛ جلرها ما له َصْدُر الكالم 

  .يف دين إبراهيم وشريعته؛ ألن الذوات ال جمادلة فيها : ٍف ، أي ال بد من مضاٍف حمذو} يف إِبَْراِهيمَ { : قوله 
} ِلَم َتكْفُُرونَ بِآيَاِت اهللا وَأَْنُتمْ َتشَْهُدونَ { : الظاهر أن الواو للحال ، كهي يف قوله } َوَمآ أُنزِلَِت التوراة { : قوله 

  ] . ٧٠: آل عمران [ 
  اإلجنيل متأخران عنه؟أي كيف حتاجون يف شريعته واحلال أن التوراة و

متعلق ب } إِالَّ ِمن َبْعِدِه { : وجوزوا أن تكون عاطفة ، وليس بالبيِّن ، وهذا االستفهام لإلنكار والتعجُّب ، وقوله 
  .، وهو استثناء مفرَّغ » أنزلت « 

  فصل
إبراهيم كان على ديننا ، إن : إن إبراهيم كان على ديننا ، والنصارى كانوا يقولون : اعلم أن اليهود كانوا يقولون 

كيف تقولون ذلك والتوراة واإلجنيل إمنا َنَزالَ من بعده بزمان طويلٍ؟ كان بني إبراهيم وبني موسى ألف : فقيل هلم 
  سنٍة ، وبني موسى وعيسى ألف سنٍة ، فكيف ُيعْقَل أنْ يكون يهوديا أو نصرانياً؟

إن إبراهيم على دين اإلسالم ، واإلسالم إمنا نزل بعده : لون الزم عليكم؛ ألنكم تقو -أيضاً  -فهذا : فإن قيل 
ِلمَ ال : املراد أن إبراهيم كان يف أصول الدين على مذهب املسلمني اآلن ، فنقول هلم : بزمان طويلٍ ، فإن قلتم 

يهود ، وتقول إن إبراهيم كان يهوديا مبعىن أنه كان على الدين الذي عليه ال: أن يقول اليهود  -أيضاً  -جيوز 
إن إبراهيم كان نصرانياً مبعىن أنه كان على الدين الذي عليه النصارى؟ فكون التوراة واإلجنيل نازلني : النصارى 

  .بعد إبراهيم ال ينايف كونه يهودياً أو نصرانياً ، كما أن كون القرآن نازالً بعده ال ينايف كونه مسلماً 
كان حنيفاً مسلماً ، وليس يف التوراة واإلجنيل أن إبراهيم كان يهودياً ، أو أن القرآن أخرب أن إبراهيم : فاجلواب 

  .نصرانياً ، فظهر الفرق 
أما كون النصارى ليسوا على ملة إبراهيَم فظاهر؛ ألن املسيح ما كان موجوداً يف زمان إبراهيَم فما : مث نقول 

 -ال حمالة  -شتغال بعبادة املسيح خمالفة إلبراهيم فكان اال -ال حمالة  -كانت عبادته مشروعة يف زمان إبراهيم 
تكاليف على اخللق قبل جميء موسى  -تعاىل  -وأما كون اليهدود ليسوا على ملة إبراهيم ، فال شك أنه كان هللا 

ما عليه السالم وكان قبله أنبياء ، وكانت هلم شرائُع معيَّنة ، فلما جاء موسى صلى اهللا على نبينا وعليه وسلم ، فإ
إنّ موَسى جاء بتقرير تلك الشرائع ، أو بغريها ، فإن جاء بتقريرها مل يكن موَسى صاحب الشريعِة ، بل : أن يقال 

  .كان كالفقيه املقرِّر لشرعِ َمْن قبله ، واليهود ال يرَضْون بذلك 
كُلِّ األنبياء جواز وإذا كان جاء بشرع سوى شرع َمْن تقدمه فقد قال بالنسخ ، فثبت أنه ال بد وأن يكون دين 

واليهود ُيْنكرون ذلك ، فثبت أن اليهود ليسوا على ملة إبراهيم ، فظهر بُطْالنُ  -القول بالنسخ ، وأن النسخ حق 
  .قولِ اليهود 



َما ) ٦٦(للَُّه َيْعلَُم وَأَنُْتْم لَا َتْعلَُمونَ َها أَنُْتْم َهُؤلَاِء حَاَجْجُتْم ِفيَما لَكُْم بِِه ِعلٌْم فَِلَم ُتَحاجُّونَ ِفيَما لَْيَس لَكُمْ بِِه ِعلٌْم َوا
إِنَّ أَْولَى النَّاسِ بِإِبَْراِهيمَ ) ٦٧(كَانَ إِبَْراِهيمُ َيُهوِديا َولَا َنصَْرانِيا َولَِكْن كَانَ َحنِيفًا ُمْسِلًما َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني 

  ) ٦٨(الَِّذيَن آَمُنوا َواللَُّه وَِليُّ الُْمْؤِمنَِني لَلَِّذيَن اتََّبُعوُه َوَهذَا النَّبِيُّ َو

  :القراء يف هذه على أربع مراِتَب ، واإلعراب متوقٌِّف على ذلك 
  .بألف بعد اهلاء ، ومهزة خمففة بعدها  -ها أنتم : املرتبة األوىل للكوفيني وابن عامر والَبزِّي عن ابن كثري 

  .بألف بعد اهلاء ، ومهزة مسهَّلَة بني بني بعدها : عن نافع املرتبة الثانية أليب عمرو وقالون 
  :املرتبة الثالثة لورش ، وله وجهاِن 

  .هبمزة مسهلة بني بني بعد اهلاء دون ألف بينهما : أحدمها 
  .بألفٍ صرحيٍة بعد اهلاء بغري مهزة بالكلية : الثاين 

  .ن ألف املرتبة الرابعة لقُْنُبل هبمزة ُمَخفَّفَة بعد اهلاء دو
  فصل

اليت للتنبيه الداخلة على أمساء اإلشارة ، وقد كثر الفصلُ » ها « إهنا : فمنهم من قال : اختلف الناُس يف هذه اهلاء 
ها أنت ذا قائماً ، وها حنن ، وها هم ، وهؤالء ، وقد : بينها وبني أمساء اإلشارِة بالضمائر املرفوعة املنفصلة ، حنو 

  ]البسيط : [ دخوهلا على الضمائرِ؛ توكيداً ، كهذه اآلية ، ويقل الفصل بغري ذلك كقوله  ُتعاُد مع اإلشارة بعد
  فَاقِْدْر بِذَرِْعَك َوانْظُْر أْيَن َتْنَسِلُك... ذَا قََسماً  -لََعْمُر اهللاِ  -َتَعلََّمْن َها  -١٥٠٠

  ]البسيط : [ وقول النابغة 
  فَإِنَّ َصاِحَبَها قَْد تَاَه يف الَْبلَِد... كُْن قُبِلَْت ِذي ِعذَْرةٌ إنْ ال َت -إنَّ  -َها  -١٥٠١

أأنتم؟ وهو استفهام إنكار ، وقد كثر إبدال اهلمزة هاء : إهنا ُمْبَدلَةٌ من مهزة االستفهام ، واألصل : ومنهم من قال 
، وأيب احلسن األخفش ،  قالوا َهَرقُْت ، وهََرْحُت ، وَهنَرُت ، وهذا قول أيب عمرو بن العالء -وإن مل ينقس  -

َهَتضْرُِب : ومجاعة ، وأستحسنه أبو جعفر ، وفيه نظٌر؛ من حيث إنه مل يثُبت ذلك يف مهزة االستفهام ، مل ُيْسَمع 
  مبعىن أَتضْرُِب زيداً؟ وإذا مل يثبت ذلك فكيف ُيْحَملُ هذا عليه؟ -زَْيداً 

إذا ثبت إبدال اهلمزة هاٌء هان األمر ، وال نظر إىل كوهنا هذا معىن ما اعترض به أبو حيان على هؤالء األئمِة ، و
ظاهر قراءة قُْنُبلٍ ، وورش؛ ألهنما ال  -أعين كوهنا مهزة استفهام أْبِدلت هاًء  -مهزةَ استفهام ، وال غريها ، وهذا 

، فلما أبدلت اهلمزة هاء  ؛ ألن إدخال األلف ملا كان الستثقال توايل مهزتني» أنتم « ُيْدِخالن ألفاً بني اهلاء ومهزة 
  ]الكامل : [ زال الثقل لفظاً؛ فلم ُيحَتج إىل فاصلٍة ، وقد جاء إبدال مهزة االستفهام ألفاً يف قول الشاعر 

  َمَنحَ الَْمَودَّةَ غَيَْرَنا َوَجفَانَا... َوأَتْت صَوَاِحَبَها ، َوقُلَْن َهذَا الَِّذي  -١٥٠٢
  يريد أذا الذي؟

حبذف  -َهذَا زيد : اليت للتنبيه؛ ألنه مل ُيْحفَظ َحذُْف ألِِفها ، ال يقال » ها «  -ى قراءهتما عل -ويضعف جعلها 
  .كذا قيل  -» ها « ألف 

 -فقرأ  -إال أنه ضم اهلاء الباقية بعد حذف األلف  -وقد حذفها ابُن عامر يف ثالثة مواضع « : قال شهاب الّدينِ 
  }وتوبوا إِلَى اهللا َجِميعاً أَيَُّها املؤمنون { و ]  ٤٩: الزخرف [ } ياأيها الساحر { :  -يف الوصل 



، ولكن إمنا فعل ذلك اتباعاً للرسم؛ ألن ]  ٣١: الرمحن [ } َسَنفُْرغُ لَكُْم أَيَُّها الثقالن { ، و ]  ٣١: النور [ 
. اليت للتنبيه » ها « لف األلَف ُحِذفَتْ يف مرسوم مصحف الشام يف هذه الثالثة ، وعلى اجلملة فقد ثبت حذف أ

فالظاهر أهنا للتنبيه ، ويضعف أن تكون بدالً من مهزة االستفهام؛ » أنتم « وأمَّا من أثبت األلف َبْين اهلاء وبني مهزة 
الذي يقتضيه : ملا تقدم من أن األلف إمنا تدخل ألجل الثقل ، والثقل قد زال بإبدال اهلمزة هاء ، وقال بعضهم 

، للتنبيه؛ ألن األلف يف قراءهتم ثابتة ، وليس  -يف قراءة الكوفيني والَبزِّّي وابن ذكوان  -» ها « النظر أن تكون 
ُمْبَدلَة من مهزة؛ ألن قُنُْبالً يقرأ  -من مذهبهم أن يفصلوا بني اهلمزتني بألف ، وأن تكون يف قراءة قُْنُبل وورش 

أَأَنذَْرتَُهْم { كما َسهَّلَها يف  -لف بعد اهلاء ، وإمنا مل ُيسهِّل اهلمزة للتنبيه ألتى بأ» ها « هبمزة بعد اهلاء ، ولو كانت 
وحنوه من تسهيل } أَأَنذَْرَتُهمْ { : وحنوه ألن إبدال األوىل هاء أغناه عن ذلك ، وألن ورشاً فعل فيه ما فعل يف } 

{ مل على البدل كالوجه الثاين يف احل -أيضاً  -اهلمزة ، وترك إدخال األلِف ، وكان الوجه يف قراءته باأللف 
  .وحنوه } أَأَنذَْرتَُهْم 

للتنبيه ، وأن تكون بدالً من » ها « حيتمل أن تكون  -وهم أبو عمرو وهشام وقالون  -وما عدا هؤالء املذكورين 
  .مهزة االستفهام 

وحنوها ، » هؤالء « حققها يف فَحقَّق هشام اهلمزة كما » أنتم « التنبيه دخلت على » ها « أما الوجه األول فألن 
  .َوَخفَّفََها قالون وأبو عمرو؛ لتوسُِّطها بدخول حرف التنبيه عليها ، وختفيف اهلمزة املتوسطة قَوِيٌّ 

أن تكونَ اهلاُء بدالً من مهزة االستفهام؛ ألهنم َيفِْصلُون بني اهلمزتني بألٍف ، فيكون أبو عمرو وقالون : الوجُه الثاين 
ومل ُيقَْرأ بالوجه  -يف إدخال األلف والتحقيق  -وهشام على أصله  -يف إدخال األلف والتسهيل  -على أصلهما 

  .ألن إبدال اهلمزة األوىل هاًء ُمْغنٍ عن ذلك  -وهو التسهيل  -الثاين 
ه دخلت ُمْبَدلَةً من مهزة ، وأن تكون اليت للتنبي -يف قراءة اجلميع  -» ها « إنه جيوز أن تكون : وقال آخرون 

  .ذكر ذلك ابو علي الفارسي واملَْهَدوِي وَمِكّي يف آخرين » أنتم « على 
فقد تقدم توجيهه ،  -يف قراءة أيب عمرو وقالون عن نافع ، وهشام عن ابن عامر -فأما احتمال هذين الوجهني 

 -عندهم  -» ها « جيه كون وأما احتماهلما يف قراءة غريهم ، فأما الكوفيون والَبزِّيُّ وابُن ذكوان فقد تقدم تو
على لغة َمْن  -أن يكون األصل أنه أأنتم ، ففصلوا باأللف  -عندهم  -للتنبيه ، وأما توجيه كوهنا بدالً من اهلمزة 

  ]الطويل : [ قال 
  أأنِت أْم أمُّ سَاِلمِ..  -١٥٠٣

، وإن مل يكن من مذهبهم الفصل لكنهم ومل يعبئوا بإبدال اهلمزة األوىل هاًء؛ لكَْون البَدلِ فيها عارضاً ، وهؤالء 
  .مجعوا بني اللغتني 

وإن  -فقد تقدم ، وأما توجيه كوهنا للتنبيه يف قراءهتما  -يف قراءة قُْنُبلٍ وورشٍ  -وأما توجيه كوهنا بدالً من اهلمزة 
فت إحدى األلفني؛ أن تكون األلف ُحِذفَْت لكثرة االستعمال ، وعلى قول َمْن أبدل كورشٍ حذ -مل يكن فيها ألف 
  .اللتقاء الساكنني 

للتنبيه؛ ألنا إن جعلناها بدالً » ها « أن تكون  -على مجيع القراءات فيها  -األْولَى يف هذه الكلمة : قال أبو َشاَمةَ 
وال أينما جاءت يف القرآن إمنا جاءت للخرب ، ال لالستفهام ، } هاأنتم { من مهزٍة كانت اهلمزةُ مهزةَ استفهامٍ ، و 

[ } َألْعَنَتكُْم { : مانع من ذلك إال تسهيلُ َمْن َسهَّل ، وَحذُْف َمْن حذف ، أما التسهيل فقد سبق تشبيهه بقوله 
وقد ثبت جواز  -كالمها حرف تنبيه  -» أما « مثل » ها « : وشبهه ، وأما احلذف فنقول ]  ٢٢٠: البقرة 



  .أَم واِهللا ألفَْعلَنَّ : وهلم وعلى ذلك ق» ها « فكذا حذف ألف » أما « حذف ألف 
وهو . } هاأنتم { فكذا » ها « ، مث حذف الف » َهالُمَّ « على أن األصل » َهلُمَّ « : وقد محل البصريون قوهلم 
كانت خرباً ، ال استفهاماً ممنوع ، بل جيوز ذلك ،  -حيث جاءت  -} هاأنتم { إن : كالم َحَسٌن ، إال أنَّ قوله 

  .م ، انتهى وجيوز االستفها
، واعتقدها للتنبيه ، » ها « من أثبت األلَف يف : حبثاً بالنسبة إىل القصر واملد ، فقال  -هنا  -ذكر الفّراُء أيضاً 

وكان مذهُبه أن يقصر يف املنفصل ، فقياسه هنا قَْصر األلف سواء حقَّق اهلمزة ، أو سهلها ، وأّما من جعلها للتنبيه 
 -سواء حقق اهلمزة أو سهلها -فقياسه أن ميد  -صل ، أو جعل اهلاء مبدلة من مهزة استفهام ، ومذهبه املد يف املنف

.  
ألفاً ، وتسهيلها َبْين َبْيَن ، فإذا أبدل َمدَّ ، وإذا  -» أنتم « من  -إبدال اهلمزة : وأما ورش فقد تقدم عنه وجهان 

  :سهَّل قََصر ، إذا ُعرِف هذا ففي إعراب هذه اآليِة أوُجٌه 
يف حمل نصب على احلال يدل } َحاَجْجُتمْ { : خربه ، واجلملة من قوله » َهُؤالَِء « مبتدأ ، و » أنتم « أنَّ : أحدها 

من األحوال  -ها أنا ذا قائماً ، مث هذه احلال عندهم : يف قوهلم  -على ذلك تصريُح العََرب بإيقاع احلال موقعها 
  .ُم َعْنها الالزمة ، اليت ال َيْسَتغْنِي الكال

ولكن َهؤالِء هنا موصول ، ال يتم إال بصلٍة وعائٍد ،  -أيضاً  -على ما تقدم } هاأنتم هؤالاء { أن يكون : الثالث 
  .، ذكره الزخمشريُّ } َحاَججُْتْم { : ومها اجلملة من قوله 

  .ها أنتم الذين حاججتم : وهذا إمنا يتجه عند الكوفيني ، تقديره 
مناًدى ، وهذا إمنا يتَّجِه عند الكوفيني » هؤالء « خربه ، و » َحاَججُْتْم « مبتدأ ، و » أْنُتْم «  أن يكون: الرابع 

  ]البسيط : [ أيضاً؛ ألن حرَف النداء ال ُيْحذَف من أمساء اإلشارة ، وأجازه الكوفيون وأنشدوا 

  ْم َتلَْق َمْن َعاَداَك َمْخذُوالَهذَا اْعَتِص... إنَّ األولَى َوَصفُوا قَْوِمي لَُهْم فَبِهِْم  -١٥٠٤
  ]اخلفيف : [ يريد يا هذا اعتصم ، وقول اآلخر 

  مِ ُجنُوٌح ِللسِّلْمِ فَْهَو ِخدَاُع... ال َيُغرَنَّكُْم أوالَِء ِمَن الْقَْو  -١٥٠٥
  .يا أوالء : يريد 

خربه ، » حَاَجْجُتمْ « مبتدأ ، و »  أنُتْم« و . منصوباً على االختصاص بإضمار فعل » هَؤالِء « أن يكون : اخلامس 
  .ومجلة االختصاص ُمْعتَرَِضةٌ 

ها أنتم مثل هؤالء ، وتكون اجلملة بعَدها ُمَبيَِّنةٌ لوجه الشبه ، : أن يكون على حذف مضاٍف ، تقديره : السادس 
  .أو حاالً 
  .مبتدأ مؤخراً » هَؤالِء « خرباص مقدماً ، و » أْنُتْم « أن يكون : السابع 

وهذه األوجُه السبعةُ قد تقدم ذكُرها ، وذكُر من نسبت إليه والردُّ على بعض القائلني ببعضها ، مبا يغين عند إعادته 
  .فليلتفت إليه ]  ٨٥: البقرة [ } ثُمَّ أَْنُتْم هؤالء تَقُْتلُونَ { : يف سورة البقرِة عند قوله تعاىل 

  .وأن تكونَ نكرةً موصوفةً » الذي « جيوز أن تكون معىن » ما « } ِفيَما لَكُم بِِه ِعلٌم { : قوله 
جيوز أن يكون خرباً » لَكُْم « وال جيوز أن تكون مصدرية؛ لعود الضمري عليها ، وهي حرف عند اجلمهور ، و 

 أو صفة ، وجيوز أن يكون لكم وحده صلة ، أو صفة ،» ما « مبتدأ مؤخراً ، واجلملة صلة لِ » ِعلٌم « مقدماً ، و 
إذ لو تأخَّر عنه لَصحَّ » ِعلٌْم « متعلق مبحذوف؛ ألنه حال من » بِِه « فاعلٌ به؛ ألنه قد اعتمد ، و » ِعلٌْم « و 



ألنه مصدر ، واملصدر ال يتقدم معموله عليه ، فإن جعلته متعلِّقاً » ِعلٌم « َجْعلُه نعتاً له ، وال جيوز أن يتعلق ب 
  .وُسمي بياناً  مبحذوف يفسِّره املصدُر جاز ذلك ،

  فصل
إن الذي هلم به علم هو دينُهم وجدوه يف كتبهم ، وثبَتْت صحُته : وأما املعىن فقال قتادةُ والسُّدِّيُّ والربيُع وغُريهم 

لديهم ، والذي ليس هلم به علم هو شريعةُ إبراهيَم ، وما عليه مما ليس يف كتبهم ، وال جاءت به إليهم ُرُسلُُهْم ، 
  .عَاصِرِيه ، فيعلمون ديَنه ، فجداهلم فيه جمرَّد ِعَناٍد وُمكَاَبرة وال كانوا ُم

الذي هلم به علم هو أمر نبيِّنا صلى اهللا عليه وسلم ألنه موجود عندهم يف كُُتبِهم بنعته ، والذي ليس به علٌم : قيل 
  . -عليه السالم -هو أمر إبراهيم 
حلَمْقَى ، وبيان محاقتكم ، أنكم جادلتم فيما لكم به علم ومما نطق يعين أنتم هؤالء األشخاص ا« : قال الزخمشريُّ 

  .» وال نطق به ِكتَأُبكُْم من إبراهيَم } فَِلَم ُتَحآجُّونَ ِفيَما لَْيَس لَكُْم بِِه ِعلٌْم { به التوراة واإلجنيل ، 
  فصل

} حَاَجْجُتْم ِفيَما لَكُم بِِه ِعلٌم { هو املراد بقوله اعلم أهنم زعموا أن شريعةَ التوراِة واإلجنيل خماِلفَةٌ لشريعة القرآن ، و
وهو ادِّعاؤكم أن شريعةَ إبراهيَم كانت خمالفةً لشريعة حممد صلى } فَِلَم ُتَحآجُّونَ ِفيَما لَْيَس لَكُْم بِِه ِعلٌْم { : مث قال 

} هؤالاء حَاَججُْتْم ِفيَما لَكُم بِِه ِعلٌم  هاأنتم{ : اهللا عليه وسلم وقد تقدم أقوال العلماء فيه مث ُيْحتََمل يف قوله 
كيفية تلك األحوال } واهللا َيْعلَُم َوأَنُْتْم الَ َتْعلَُمونَ { : فكيف حتاجُّونه فيما ال علم لكم به ألبتة؟ مث حقَّق ذلك بقوله 

} كَانَ إِْبَراِهيُم َيُهودِّياً َوالَ َنْصرَانِّياً  َما{ : ذلك مفَصَّالً ، ُمَبيَّناً ، فقال  -تعاىل  -من املخالفِة واملوافقِة ، مث ذكر 
َوالَ َنْصرَانِّياً { : يف قوله  -» ال « َبْدأً باليهود؛ ألن شريعتهم أقدم وكرر  -من موافقته هلما  -فكذَّهبم فيما ادََّعْوه 

  .توكيداً ، وبياناً أنه كان منفيا عن كل واحد من الدينني على حدته  -} 

دلَّت اآليةُ على املنع من جدال َمْن ال علم له ، وقد ورد األمر باجلدال ملن علم وأتقن ، قال تعاىل « : طيبُّ قال القر
، وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أتاه رجل وولده ، ]  ١٢٥: النحل [ } َوَجاِدلُْهم باليت ِهَي أَْحَسُن { : 

« َهلْ لََك ِمْن إِبِلٍ » : َدْت غُالماً أْسَوَد ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا رسولَ اهللا ، إنَّ امرأيت وَلَ: فقال 
ِمْن أْينَ » : نََعْم ، قَال : ؟ قَالَ « فََهلْ ِفيَها ِمْن أَْوَرَق » : ُحْمٌر ، قال : ؟ قال « فََما ألَْواُنَها » : َنَعْم ، قَالَ : ؟ قال 

  .« َوَهذَا الَغالُم لََعلَّ ِعْرقاً َنَزَعُه » : لَّ ِعْرقاً نَزَعه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم لََع: ؟ قَالَ « أَتاَها ذَِلكَ 
  .» وهذه حقيقة اجلدال ، والنهاية يف تبيني االستدالل من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وقع؛ إذْ هي بني نَِقيَضْين بالنسبة إىل اعتقادِ أحسن م -هنا  -استدراك ملا كان عليه ، ووقعت } ولكن { : قوله 
  .احلقِّ والباطلِ 

وملا كان اخلطاب مع اليهود والنصاَرى أتى ُجبْملة تنفي أْخَرى؛ ليدل على أنه مل يكن على دين أحد من املشركني ، 
  .كالعرب عََبَدِة األوثان ، واجملوس َعَبَدةِ النار ، والصابئِة َعَبَدِة الكواكبِ 

َما كَانَ إِبَْراِهيمُ َيُهوِدّياً َوالَ { : بعد قوله } َوَما كَانَ ِمَن املشركني { : أيُّ فائدةٍ يف قوله : ا يطرُح سؤالُ َمْن قال هبذ
بكونه فاصلةً ، ولوال مراعاة ذلك } َوَما كَانَ ِمَن املشركني { : جمموعاً ، فقال » كان « ؟ وأتى خبرب } َنصَْرانِّياً 
  .فيتناسب النفيان } َيُهودِّياً َوالَ َنْصرَانِّياً { : طابقةُ مطلوبةً بينه وبني ما استدرك عنه يف قوله لكاَنِت امل

تعريض بكَْون النصارى مشركني يف قوهلم بإهلية املسيح ، وكون اليهود } َوَما كَانَ ِمَن املشركني { : قوله : وقيل 
  .مشركني يف قوهلم بالتشبيه 



  .ل عن األديان كلِّها إىل الّدينِ املُْستَِقيمِ املائ: واحلنيُف 
  .الذي ُيَوحِّد ، وَيُحد ، وُيَضحِّي ، وَيخَْتِتُن ، وَيْستَِقبِل القبلة وتقدم الكالم عليه يف البقرة : احلنيُف : وقيل 

  إبراهيم على دين اإلسالم ، أتريدون به املوافقة يف األصول ، أو يف الفروع؟: قولكم : فإن قيل 
ذلك الديَن [  -فإن كان األول مل يكن هذا خمتصا بدين اإلسالم ، بل نقطع بأنّ إبراهيَم أيضاً على دين اليهود 

فإنَّ أديانَ األنبياء كلَّها  -أعين تلك النصرانية اليت جاء هبا عيسى ] نصرانياً  -وكان أيضاً  -الذي جاء به موسى 
أردمت به املوافقةَ يف الفروع لزم أن ال يكون حممد صلى اهللا عليه وسلم ال جيوز أن تكون خمتلفة يف األصول ، وإن 

صاحب شرع ألبتة ، بل كان مقرِّراص لدين غريه ، وأيضاً فمن املعلوم بالضرورة أن التعبُّد بالقرآن ما كان موجوداً 
  .يف زمان إبراهيَم ، وتالوة القرآن مشروعة يف صالتنا ، وغري مشروعة يف صالهتم 

أنه جيوز أن يكون املراد به املوافقة يف األصولِ والغرض منه بيانُ أنه ما كان موافقاً يف أصول الدين : واُب فاجل
  .ملذهب هؤالء الذين ُهُم اليهود والنصارى يف زماننا هذا 

ان حممد املراد به املوافقة يف الفروع ، وذلك ألن اهللاَ نسخ تلك الشرائَع بشرع موسى ، مث زم: وجيوز أن يقالَ 
وعلى هذا  -صلى اهللا عليه وسلم نسخ شرع موسى بتلك الشرائع اليت كانت ثابتةً يف زمان إبراهيم عليه السالُم 

صاحب الشريعة ، مث ملَّا كان غالب شرع حممد صلى اهللا عليه وسلم موافقاً لشرع  -عليه السالمُ  -التقدير يكون 
  .عت املخالفةُ يف القليل مل يقَدْح ذلك يف حصول املوافقة إبراهيم ، جاز إطالق املوافقة عليه ، ولو وق

أفعل تفضيل ، من الويل ، وهو » أوْلَى « و » أْولَى « متعلِّق به » إْبراِهيم « ، } إِنَّ أَْولَى الناس بِإِبَْراِهيمَ { : قوله 
وألفه : لكون فائه واواً ، قال أبو البقاء  إنَّ أقَْرَب الناسِ به ، وأخصهم ، فألفه منقلبة عن ياء ،: القُْرب ، واملعىن 

يعين اسم  -منقلبة عن ياء ، ألن فاَءه واٌو ، فال تكون المه واواً؛ إذ ليس يف الكالم ما فاؤه والمه واوان إال واو 
وألهل التصريفِ خالف يف عينه ،  -كواو النسق  -أو اسم حرف املعىن  -كالوسط من قول  -حرف التهجِّي 

  .أو ياء  -أيضاً  -هل هي واو 
، والنيبُّ صلى } والذين آَمُنواْ { : َنَسق على املوصول ، وكذلك } وهذا النيب { و » إن « خرب } لِّلَِّذيَن اتََّبعُوُه { 

وإن كانوا داخلني فيمن اتبع إبراهيَم إال أهنم ُخصُّوا بالذِّكْر؛ تشريفاً  -رضي اهللا عنهم  -اهللا عليه وسلم واملؤمنون 
  ] . ٩٨: البقرة [ } ومالائكته َوُرُسِلِه َوجِبْرِيلَ َومِيكَالَ { : تكرمياً ، فهو من باب قوله تعاىل ، و

فيكون النيب } اتََّبعُوُه { فالنصب َنَسقاً على مفعول  -بالنصب واجلر  -} وهذا النيب { : حكى الزخمشريُّ أنه قُرَِئ 
للذين اتبعوا إبراهيَم وهذا النيبَّ ، ويكون قوله : والتقدير  -اتبع إبراهيمَ كما  -صلى اهللا عليه وسلم قد اتََّبعه غُريه 

  .} لِّلَِّذيَن اتََّبعُوُه { : َنسًقاً على قوله } والذين آَمُنواْ { : 
ظٌر من حيث إنه كان إن أوْلَى الناسِ بإبراهيَم وهبذا النيب ، لَلَِّذيَن اتََّبعُوه ، وفيه ن: أي » إْبَراهِيَم « واجلر َنسَقاً على 

واهللا َوَرسُولُُه أََحقُّ أَن { : هو من باب : اتبعومها ، اللهم إال أن يقال : فُيقَال » اتََّبُعوُه « ينبغي أن ُيثَنَّى الضمُري يف 
  بالنصر واملعونِة والتوفيقِ واإلكرامِ} واهللا وَِليُّ املؤمنني { : ، مث قال ]  ٦٢: التوبة [ } يُْرُضوُه 
  فصل

روى الكليبُّ وابُن إسحاَق حديث هجرة احلبشة ملا هاجر جعفر بن أيب طالب ، وأناس من أصحاب النيب صلى اهللا 
عليه وسلم إىل احلبشة ، واستقرَّْت هبم الدَّاُر ، وهاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة ، وكان من أمر بدر ما 

من أصحاب حممد صلى اهللا عليه  -إن لنا يف الذين عند النجاشي :  كان ، اجتمعت قريش يف دارِ الندوِة ، وقالوا
ثأراً ممن قُِتل منكم ببدر ، فامجعوا ماالً ، وأهدوه إىل النجاِشيِّ؛ لعله يدفع إليكم َمْن عنده من قَْوِمكُْم ،  -وسلم 



يد مع اهلدايا ، فركِبا البحَر ، ولُْينَْتَدب لذلك رجالن من ذوي َرأيكم ، فبعثوا عمرو بَن العاصِ ، وعمارة بن الول
إنَّ قوَمنا لك ناصحون شاكرون ، : وأَتَيا احلبشةَ ، فلما َدَخالَ على النجاشيِّ َسَجَدا له ، وسلما عليه ، وقَاالَ له 

زعم أنه ولِصالَِحك ُمِحبُّونَ ، وإهنم بعثونا لنحذّرك هؤالِء الذين قَِدموا عليك؛ ألهنم قوُم رجلٍ كَذَّابٍ ، خرج فينا ي
ل رسولُ اِهللا ، ومل يتابعه أحٌد منا إالَّ السُّفَهاُء ، وإنا كنا ضيَّقَْنا عليهم األمر ، وأجلأناهم إىل ِشْعبٍ بأرِضَنا ، ال يدخ
عليهم أحٌد ، وال خيرُج منهم أحٌد ، حىت قتلهم اجلوُع والعطُش ، فلمَّا اشتدَّ عليهم األمُر بعث إليك ابن َعمِّه ، 

وآية ذلك أهنم إذا َدَخلوا : ليك ِديَنك وُملْكَك وَرِعيََّتك ، فاْحذَرُْهْم ، واْدفَعْهم إلَْيَنا ، لنكفَِيكَُهْم ، قالوا لُيفِْسد ع
  .عليك ال يسجدون لك ، وال ُيَحيُّوَنك بالتحية اليت ُيَحيِّيك هبا الناُس رغبةً عن ِدينك وسُنَِّتَك 

مروا هذا : يستأذن عليك حزُب اِهللا ، فقال النجاشيُّ : عفُر بالباب فدعاهم النجاشيُّ ، فلمَّا حضروا صاح ج
نعم ، فلَْيْدُخلُوا بأمان اِهللا وذمته ، فنظر عمرو بُن العاصِ إىل : الصائَح فلُْيِعْد كالَمه ، ففعل َجْعفَُر ، فقال النجاشيُّ 

فساءمها ذلك ، مث دخلوا عليه !!! لنجاشيوما أجاهبم به ا» ِحْزبِ اهللاِ « أال تسمع؟ يرطنون ب : صاحبه ، فقال 
ما منعكم : ومل َيْسُجُدوا له ، فقال عمرو بن العاص أال ترى أهنم يستكربون أن يسجدوا لك؟ فقال هلم النجاِشيُّ 

كَك ، وإمنا َنْسُجد هللا الذي َخلَقََك وُملْ: أن تسجدوا ِلي وُتَحيُّونِي بالتحية اليت حيييين هبا َمْن أتاين من اآلفاقِ؟ قالوا 
كانت تلك التحيةُ لنا وحنن نعبدُ األْصَنام ، فبعث اهللا فينا نبيا صادقاً ، وأمرنا بالتحية اليت رضيها اُهللا ، وهي السالُم 

يستأذنُ عليك : أيكم اهلاتف : ، وحتية أهل اجلنَِّة ، فعرف النجاشيُّ أن ذلك َحقٌّ ، وأنه يف التوراة واإلجنيل ، فقال 
إنك َمِلك من ملوك أهل األرض ، ومن أهل الكتاب ، وال : فتكلم ، قال : أنا ، قال : هللا؟ قال َجعْفَر ِحْزُب ا

يصلح عنَدك كثرةُ الكالمِ ، وال الظلُم ، وأنا أحب أن أجيَب عن أصحايب ، فمر هذين الرجلني ، فلَْيَتكَلَّْم أحُدمها ، 
سل هذين الرجلني أعَبيدٌ : َتكَلَّْم ، فقال جعفر للنجاشيُّ : و جلعفر وليُْنِصت اآلخُر ، فيسمع حماورتنا ، فقال َعْمر

أعبيٌد هم أم أحرار؟ فقال ال ، بل : حنن أم أحراٌر؟ فإن كنا عبيداً أَبقَْنا من أْربَابِنا فارُددْنا إليهم ، فقال النجاشيُّ 
َسلْهََُما هل هلم فينا دماء بغري حق ، فيقتّص منا؟ :  َنجَْوا من العبوديَِّة ، مث قال جعفُر: أحراٌر كرام ، فقال النجاشيُّ 

  .ال ، وال قطرة : فقال عمرو 

إن كان قنطاراً فعلي : قال النجاشيُّ  -َسلُْهَما ، هل أخذنا أموالَ الناسِ بغري حق ، فعلينا قضاؤها : قال جعفر 
نهم؟ قال عمرو كنا وهم على دينٍ واحدٍ فما تطلبون م: ال ، وال قرياط ، فقال النجاشيُّ : فقال عمرو  -قضاؤه 

ما هذا الديُن الذي : فتركوا ذلك ، واتََّبُعوا غريه ، فََبَعثََنا إليك قومنا لتدفعهم إلينا ، فقال النجاشيُّ  -دين آباِئنا  -
  كنتم عليه ، الدين الذي اتبعتموه؟

نكفر باهللا ، ونعبد احلجارة ، وأما الدين الذي أما الديُن الذي كنا عليه فتركناه فهو ديُن الشيطاِن ، كنا : قال 
  .حتوَّلنا إليه فديُن اهللا اإلسالُم ، جاءنا به من اهللا رسولٌ ، وكتاب مثل كتاب ابن مرمي ، مواِفقاً له 

يا جعفر ، تكلمت بأمر عظيم ، فعلى رِْسِلك ، مث أمر النجاشيُّ ، فضُرِب بالنَّاقوس ، قد اجتمع : فقال النجاشيُّ 
أنشدكم اله الذي أنزل اإلجنيل على عيسى ، هل : يه كُلُّ ِقسِّيسٍ وَراهبٍ ، فلما اجتمعوا عنده ، قال النجاشيُّ إل

َمْن آمن به فقد : اللهم َنَعْم ، قد بشرنا به عيَسى ، وقال : جتدون بني عيسى وبني يوم القيامة نبيا ُمرَسالً؟ فقالوا 
  .آمن يب ، ومن كَفَر به فقد كفر يب 

كتاب اهللا [ يقرأ علينا : ماذا يقول لكم هذا الرجلُ؟ وما يأمركم به ، وما ينهاكم عنه؟ قال : قال النجاشيُّ جلعفََر 
، ويأمرنا باملعروف ، وينهانا عن املنكر ، ويأمر ُحبْسنِ اجلوار ، وصلة الرَِّحم ، وبِرِّ اليتيم ، وأمرنا أن ال نعبد إال ] 



اقرأ عليَّ مما يقرأ عليكم ، فقرأ سوريت العنكبوت والرُّوم ، ففاضت عينا النجاشيِّ : ، فقال اَهللا وحَده ال شريك له 
زِْدَنا يا جعفُر من هذا احلديِث الطيبِ ، فقرأ عليهم سورة الكهف ، فأراد عمرو أن : وأصحابه من الدّمع ، وقالوا 

ما تقولون يف عيسى وأمِّه ، فقرأ : ه ، فقال النجاِشيُّ إهنم يشتمون عيسى ابن مرَمي وأمَّ: ُيْغِضبَ النجاِشّي ، فقال 
، فلما أتى على ذكر مرمي وعيسى رفع النجاِشيُّ ُنفَاثَةً من سواكه قَْدَر ما يُقِْذي الَعْيَن » مرمي « عليهم جعفر سورة 

أنتم شيوم بأرضي ، آمنون اذهبوا ف: واهللا ما زاَد املسيُح على قول هذا ، مث أقبل على جعفَر وأصحابه ، فقال : قال 
يا : أبشروا ، وال ختافوا ، فال دهورة اليوم على حزب إبراهيَم ، قال عمرو : ، َمْن َسبَّكُْم وآذاكم غَرِم ، مث قال 
هؤالء الرهط وصاحبُهم الذي جاءوا من عنده وَمن اتبعهم ، فأنكر ذلك : جناشيُّ ، وَمْن حِْزَب إبراهيم؟ قال 

إمنا هديَُّتكم : ْوا يف دين إبراهيَم ، مث َردَّ النجاشيُّ على عمرو وصاحبه املالَ الذي محلوه ، وقال املشركون ، وادََّع
فانصرفَْنا ، فكنا يف خري دارٍ ، : ملَّكَين ومل يأخذْ مين رشوة ، قال جعفُر  -تعاىل  -إيلّ رْشَوة ، فاقبضوها؛ فإن اهللا 

{ : عز وجل  -قوله  -وهو يف املدينة  -سوله يف خصومتهم يف إبراهيم وأكرم جوارٍ ، فأنزل اهللا ذلك اليوم على ر
  .} إِنَّ أَوْلَى الناس بِإِْبَراِهيَم لَلَِّذيَن اتبعوه وهذا النيب والذين آَمُنواْ واهللا َوِليُّ املؤمنني 

النَّبِيَِّني ، َوإنَّ وليِّي ِمْنُهمْ أيب ، إنَّ ِلكُلِّ َنبِيٍّ ُوالَةً ِمَن « : وروى ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .} إِنَّ أَْولَى الناس بِإِبَْراهِيَم لَلَِّذيَن اتبعوه وهذا النيب والذين آَمُنواْ واهللا وَِليُّ املؤمنني { : مث قرأ » َوَخِليلُ َربِّي 

  ) ٦٩(ونَ إِلَّا أَنْفَُسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ َودَّْت طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لَْو ُيِضلُّوَنكُْم َوَما ُيِضلُّ

  :وجهان » ِمن « يف 
  .أهنا تبعيضيَّة : أظهرمها 
  .أهنا لبيان اجلين : والثاين 

وهذا بعيد من داللة اللفظ ، : مجيع أهل الكتاب ، قال أبو حّيان » طائفة « ويعين أن املراد ب : قال ابن عطيَّة 
، وعلى القول بأهنا بيانية تعلق مبحذوف » طَاِئفَةٌ « يف حملّ رفع ، صفة لِ  -على القول بأهنا تبعضية  -وهذا اجلار 

.  
  .من كوهنا حرفاً ملا كان سيقع لوقوع غريه  -هبا تقدم أنه جيوز أن تكون مصدرية ، وأن تكون على با: وقوله 

: ورمبا ُجِمع بينهما ، فَُيقَالُ » أن « و » لو « مبعىن َتَمنَّى ، فيستعمل معها » َودَّ « : قال أبو ُمسِْلم األصبهاين 
در املودة ، واملص» أَحب « فيتعدَّى » أَحبَّ « وددت أن لو فعلت ، ومصدره الودادة ، واالسم منه ُوّد ومبعىن 

  .واالسم منه ود وقد يتداخالِن يف املصدر واالسم 
  .» فيه أبداً « لو » ال جيوز إدخال « أحب » إذا كان مبعىن « : وقال الراغب 
واملاضي ، وإذا كان مبعىن اهلمة واإلرادة مل [ مبعىن متنَّى صلُح للحال واالستقبال » إذا كان َودَّ « : وقال الرماينُّ 
، وإذا كان للماضي » لَْو « ضي؛ ألن اإلرادة الستدعاء الفعل ، وإذا كان للحال واملستقبل جاز وجتوز يصلح للما

  ] .للمستقبل » أن « ألن » أنْ « مل جيز 
  .ُتوَصل باملاضي » أن « وفيه نظٌر ، ألن 

  فصل
أهنم ال  -هنا  -ل احلجة بيَّن أن من طريقة أهل الكتاب العدولَ عن احلق ، واإلعراَض عن قبو -تعاىل  -ملا َبيَّن 

إن حممداً صلى اهللا عليه : يقتصرون على هذا القدر ، بل جيتهدون يف إضالل املؤمنني بإلقاء الشبهات ، كقوهلم 



تنبيه املؤمنني على أالَّ َيْغَترُّوا : إن النسخ ُيفِْضي إىل البداء والغرض منه : وسلم ُمقرٌّ مبوَسى وعيَسى ، وكقوهلم 
َودَّ كَِثٌري مِّْن أَْهلِ الكتاب لَْو يَُردُّوَنكُم ِمْن َبْعِد إِميَانِكُْم كُفَّاراً { : ليهوِد ، ونظُريه قولُه تعاىل يف سورة البقرة بكالم ا
  .]  ٨٩: النساء [ } َودُّواْ لَْو َتكْفُُرونَ كََما كَفَُرواْ فََتكُوُنونَ َسَوآًء { : ، وقوله ]  ١٠٩: البقرة [ } َحَسداً 
  فصل
  .نزلت هذه اآلية يف معاذ بن جبلٍ وعمارِ بن ياسرٍ وُحذَيفَةَ حني دعاهم اليهود إىل دينهم ، فنزلت : قيل 

« أن يضلوكم؛ ألن : ، ومل َيقُلْ } لَْو ُيِضلُّوَنكُْم { يعين اليهود } مِّْن أَْهلِ الكتاب { متنَّت طَاِئفَةٌ مجاعة » ودت « 
يََودُّ أََحُدُهْم لَوْ ُيَعمَُّر أَلْفَ َسَنٍة َوَما ُهَو { : لو كان كذا ، يفيد التمين ، ونظريه قوله :  أوفق للتمين؛ فإن قولك» لو 

َوَما ُيِضلُّونَ إِالَّ { : ، مث قال تعاىل ]  ٩٦: البقرة [ } بُِمَزحْزِِحِه ِمَن العذاب أَن ُيَعمََّر واهللا َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ 
  :و حيتمل وجوهاً منها وه} أَْنفَُسُهمْ 

َوَما ظَلَُموَنا ولكن كانوا أَْنفُسَُهمْ { : إهالكهم أنفسهم باستحقاق العقاب على قَْصدِهم إضالل الغري ، كقوله 
و : ، وقوله ]  ١٣: العنكبوت [ } َولََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم وَأَثْقَاالً مََّع أَثْقَاِلهِمْ { : ، وقوله ]  ٥٧: البقرة [ } َيظِْلُمونَ 

  ] . ٢٥: النحل [ } زُِرونَ لَِيْحِملُواْ أَْوزَاَرُهْم كَاِملَةً َيْوَم القيامة َوِمْن أَْوَزارِ الذين ُيِضلُّوَنُهْم بَِغْيرِ ِعلْمٍ أَالَ َسآَء َما َي{ 
  .إخراجهم أنفسهم عن معرفة اهلدى واحلق؛ ألن الذاهب عن االهتداء ضالّ : ومنها 

اجتهدوا يف إضالل املؤمنني ، مث إن املؤمنني مل يلتفتوا إليهم ، فهم قد صاروا خائبني خاسرين؛ حيث أهنم : ومنها [ 
  ] .اعتقدوا شيئاً ، والح هلم أن األمر خبالف ما تصوَّروه 

  .وما يعلمون أن هذا َيُضرُّهم ، وال يضر املؤمنني : ، أي } َوَما َيْشُعُرونَ { : مث قال تعاىل 

  ) ٧٠(ِكتَابِ ِلمَ َتكْفُُرونَ بِآَياتِ اللَِّه َوأَْنُتْم َتشَْهُدونَ َيا أَْهلَ الْ

اليت لالستفهام ، دخلت عليها الالُم ، فُحِذفت األلف؛ لطلب اخلفة ألن حرف » ما « ألهنا » ِلَما « أصلها » مل « 
[ } َعمَّ يََتَسآَءلُونَ { : ه تعاىل اجلر صار كالعَِوضِ عنها ، وألهنا وقعت طرفاً ، ويدل عليها الفتحة؛ وعلى هذا قول

يكون باهلاء حنو فَبَِمْه ، ِلَمْه ] هذه احلروف [ والوقف على ]  ٥٤: احلجر [ } فَبَِم تَُبشُِّرونَ { : وقوله ]  ١: النبأ 
.  

  :فيه ُوُجوٌه } بِآيَاِت اهللا { : قوله 
َتمل أن يكون املراد ما يف هذين الكتابني من البشارة أن املراد هبا ما يف التوراة واإلجنيل ، وعلى هذا ُيْح: أحدها 

  .مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ونَْعِته ، وحيتمل أن يكون املراُد مبا يف هذين الكتابني من أن إبراهيَم كان حنيفاً مسلماً 
إن الكفرَ : وجوه ، يقول وحيتمل أن يكون ما فيهما من أن الدين عند اِهللا اإلْسالَُم؛ وقائل هذا القول احملتمل هلذه ال

  :بآيات اهللا حيتمل وجهني 
أهنم ما كانوا كافرين بالتَّْورَاِة ، بل كانوا كافرين مبا تدل عليه التوراةُ ، فأطلق اْسَم الدليل على املدلول ، : أحدمها 

  .على سبيل الَْمَجازِ 
، وكانوا ُيَنِكرون وجوَد تلك اآلياِت الدالِة على نبوة  أهنم كانوا كافرين بنفس التوراة؛ ألهنم كانوا ُيَحرِّفُوهنا: الثاين 

  .حممد صلى اهللا عليه وسلم 
أن نعته } وَأَْنُتمْ َتشَْهُدونَ { القرآن وبيان نعته صلى اهللا عليه وسلم ] هو [ أن املراد بآيات اهللا : الوجه الثاين 

رآِن معجزةٌ ، مث تشهدون بقلوبكم وعقولكم بكونه مذكور يف التوراة واإلجنيل ، وُتْنِكرون عند العوام كَْونَ الق



  .معجزاً 
: النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى هذا قوله [ أن املراد بآياِت اهللا مجلة املعزات اليت ظهرت على يد : الوجه الثالث 

عليهم الصالة  -األنبياء سائر ] وأنكم ملا اعترفتم بداللة املعجزاتِ اليت ظهرت على : معناه } َوأَْنُتْم َتشَْهُدونَ { 
الدالة على صدقهم ، من حيث إنَّ املعجز قائم مقام التصديق من اهللا وإذا شهدمت بأن املعجز دليل على  -والسالم 

صدق األنبياء عليهم السالم ، وأنتم قد شاهدمت املعجز يف حق حممد صلى اهللا عليه وسلم فكان إصراُركم على 
  . -عليهم السالم -ملا شهدمت حبقيقته من داللِة معجزات سائر األنبياء إنكار نبوته ورسالته مناقضاً 

  ) ٧١(َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلمَ َتلْبُِسونَ الَْحقَّ بِالَْباِطلِ َوَتكُْتُمونَ الَْحقَّ َوأَنُْتْم َتْعلَُمونَ 

رأ حيىي بن وثَّابٍ بفتحها جعله من خلَطه ، وق: بكسر الباء ، من لبس عليه يلبس ، أي } َتلْبُِسونَ { : قرأ العامة 
من  -بضم التاء ، وكسر الباء وتشديدها  -» ُتلبُِّسون « على جهة اجملاز ، وقرأ أبو جملز  -لبست الثوب ألبسه 

  .، ومعناه التكثري » بالتشديد « لبَّس 
  .متلبساً بالباطل : للحال ، أي » الباطل « والباء يف 

  تلبسون احلق: فصل يف معىن 
  .اإلسالم باليهودية والنصرانية } احلق بالباطل { ختلطون } َتلْبُِسونَ { 

  . -وهو الباطل  -بالكفر مبحمد  -وهو احلق  -ختلطون اإلميان بعيسى : وقيل 
  .التوراة اليت أنزل اهللا على موسى بالباطل ، الذي حرَّفتموه ، وكتبتموه بأيديكم ، قاله احلسُن وابن زيد : وقيل 

  .تواضعوا على إظهار اإلسالم أول النهار ، مث الرجوع عنه يف آخر النهار تشكيكاً للناس : عباس وقتادةُ  وقال ابُن
أن يكون يف التوراة ما يدل على نبوته صلى اهللا عليه وسلم من البشارة والنعت والصفة ، ويكون يف : قال القاضي 

  .املتشابه ، فيلبسون على الضعفاء أحد األمرين باآلخر ما يوهم خالف ذلك ، فيكون كاحملكم و -أيضاً  -التوراة 
إنَّ حممداً معترٌف بأن موسى َحقٌّ ، مث إنّ التوراةَ دالة على أن شرع موسى ال ينسخ ، : وقيل إهنم كانوا يقولون 

  .وكل ذلك إلقاء للشبهات 
يف جواب االستفهام ، وقد أجاز » أن « ر مجلة ُمْسَتأَنفةٌ ، ولذلك مل ُيْنَصب بإضما} َوَتكُْتُمونَ احلق { : قوله 

تسقط النون ، فينتصب  -من حيث العربية  -فيه النصب  -من الكوفيني  -والفّراءُ  -من البصريني  -الزجاجُ 
  .عند البصريني » أن « على الصرف عند الكوفيني ، وبإضمار 

فخرب حتم } َيكُْتُمونَ { اللبس فحسب ، وأما  االستفهام واقع على: ومنع ذلك أبو علي الفارسّي ، وأنكََره ، وقال 
، بل هو استئناف ، َخبَّر عنهم أهنم يكتمون احلقَّ } َتلْبُِسونَ { يعين أنه ليس معطوفاً على . ، ال جيوز فيه إال الرفع 

  .مع علمهم أنه َحقٌّ 
» َتكُتُمونَ « ألن » أن « وكذلك إضمار  َيقُْبح ، -هنا  -الصَّْرف : ونقل ابو حممد بن َعِطيَّة عن أيب عليٍّ أنه قال 

معطوف على موجب مقرَّر ، وليس مبستفَهم عنه ، وإمنا استفهم عن السبب يف اللبس ، واللبس موجب ، فليست 
أيقوُم فأقوَم؟ والعطف على املوجب : ال تأكل السمَك وَتْشَرَب اللََّبَن ، وليس مبنزلة قولك : اآليةُ مبنزلِة قوهلم 

  ]الوافر : [ كما ُروِي  -إال يف ضرورة الشعر  -قبيح مىت نصب  املقرَّر
  َوأَلَْحَق بِالِْحجَازِ فَأْسَترِحيَا..  -١٥٠٦

ألن السري مستفهم عنه غُري » تداخلها « ال جيوز إال النَّْصبُ يف :  -أسِْرَت حىت َتْدُخلَهَا: يف قولك  -قال سيبويه 



  .لُها؟ رفعت ألن السَري موجب واالستفهام إمنا وقع عن غريه أيهم سار حىت يدخ: موَجب ، وإذا قلنا 
معارضُته ملا نقل عنه قبله؛ ألن ما قبلَه فيه أن االستفهام رفع عن اللبس  -عنه  -وظاهر هذا النقل : قال أبو حّيان 

معطوف } َيكُْتُمونَ { أنَّ فخرب َحْتماً ، ال جيوز فيه إال الرفع ، وفيما نقله ابن عطية } َيكُْتُمونَ { فَحْسب ، وأما 
على موَجب مقرَّر ، وليس مبستفهم عنه ، فيدل العطُف على اشتراكهما يف االستفهام عن سبب اللبس ، وسبب 

إْخباراً حمضاً ، مل يشترك مع اللبس يف السؤالِ } َيكُْتُمونَ { الكَْتم املوجبني ، وفرق بني هذا املعىن ، وبني أن يكون 
« الذي ذهَب إليه أبو علي من أن االستفهام إذا تضمَّن وقوَع الفعل ، ال ينتصب الفعل بإضمار  عن السببِ ، وهذا

  .» أو الستفهام ال يتضمَّن وقوَع الفعلِ « : يف جوابه وتبعه يف ذلك مجال الدين ابن مالك ، فقال يف تسهيله » أن 

ومل يشترط . زيداً فيجازَِيك؛ ألن الضرب قد وقع ِلمَ ضربَت : فإن تضمن وقوع الفعلِ امتنع النصُب عنَده ، حنو 
إمَّا لعدم تقدُّمِ فعل ، وأما الستحالة سَْبك  -ذلك ، بل إذا تعذر سَْبك املصدر مما قبله  -من النحويني  -غُريمها 

: عىن ، فإذا قلت فإمنا يقدر مصعد مقدَّراً استقبالُه مبا يدل عليه امل -املصدر املراد به االستقبال؛ ألجل ُمِضيِّ الفعل 
ليكن منك إعالم بَضْربِ زيٍد فمجازاة منا ، وأما ما ردَّ به أبو علي الفارسي : ِلَم ضربَت زيداً فاَْضرَِبك؟ فالتقدير 

على الزجَّاج والفرَّاء ليس بالزم؛ ألنه قد منع أن يراد بالفعل املُِضيَّ معىن إذ ليس نصا يف ذلك؛ إذْ قد ميكن 
 -ق صدوره ال سيما على الشخص الذي صدر منه أمثال ذلك ، وعلى تقدير حتقُّق املُِضي فال يلزم االستقبال لتحقي

إذا مل ُيْمكن َسْبك مصدر مستقبل من اجلملة االستفهامية سبكناه من الزمها ، ويدل  -كما تقدم  -ألنه  -أيضاً 
من رفع املضارع بعد فعلٍ ماضٍ ، حمقَّق الوقوع ،  على إلغاء هذا الشرِط ، والتأويل مبا ذكرناه ما حكاه ابُن كَْيَسان

أين ذهب زيد فنتَّبُعه؟ ومن أبوك فنكرمه؟ وكم مالك فنعرفُه؟ كل ذلك متأوَّل مبا ذكرنا من : مستفَهم عنه ، حنو 
، وليكن ليكن منك إعالٌم بذهاب زيد فاتباٌع منا : انسباك املصدر املستقبل من الزم اجلَُمل املتقدمة ، فإن التقدير 

  .منك إعالم بأبيك فإكرام له منا ، وليكن منك تعريف بقدر مالك فمعرفة ِمنَّا 
إال  -ال يف الشاذ وال يف غريه  -وهذا البحثُ الطويلُ على تقدير شيء مل َيقَْع ، فإنه مل ُيقَْرأ « : قال شهاُب الدِّينِ 

  .» للذهن ثابتَ النون ، ولكن للعلماء غرٌض يف تطويل البحث ، تنقيحاً 
ِلَم َتلْبسُوا احلق بالباطل َوَتكُْتُموا حبذف النون من : ووراء هذا قراءة ُمْشِكلَة ، َرَووْها عن ُعَبْيد بن ُعَمري ، وهي 

هي اجلازمة ، فجزم هبا ، وقد نقل » لَمْ « ، كأنه توهم أن ] لَغِط البحث [ وهي قراءة قراءة ال َتْبعد عن  -الفعلني 
نقل ذلك السجاونديُّ وغريه عنهم ، وال  -» مل « أهنم جيزمون بلم محالً على  -هنا  -بعض النَُّحاةِ املفّسرونَ عن 

إنه َيْجزِم؟ هذا ما ال ُيتفَوَُّه به ألبتة وال نطيق مساعه ، : أظن حنوّياً يقول ذلك ألبتة ، كيف يقولون يف جار وجمرور 
فيه نونُ الرفع ختفيفاً؛ حيث ال مقتضى حلَذْفها ، ومن ذلك قراءة فإن ثبتت هذه القراءةُ وال بد فلتكن مما ُحِذف 

  :بعضهم 

تتظاهران ، فأدغم الثاين يف الظاء ، : األصل  -بتشديد الظاء  -]  ٤٨: القصص [ } قَالُواْ ِسْحَراِن َتظَاَهَرا { 
. . وا ، وال تؤمنوا حىت حتابّوا والذي نفسي بيده ال تدخلوا اجلنة حّتى تؤمن« : وحذف النون ختفيفاً ، ويف احلديث 

  .ال تدخلون ، وال تؤمنون؛ الستحالة النهي معًنى :  -عليه السالُم -يريد » 
  ]الرجز : [ وقال الشاعُر 

  َوْجَهكِ بالَْعْنَبر وَالِْمْسِك الذَِّكي... أبِيُت أْسرِي ، َوَتبِيِتي َتدْلُِكي  -١٥٠٧
  .يريد تبيتني وتدلُكني 



  ]الطويل : [ الب ومثله قول أيب ط
  سََتْحَتِلُبوَها الَِقحاً غَْيَر َباِهلِ... فَإنْ َيُك قَْوٌم َسرَُّهْم َما َصَنعُْتُم  -١٥٠٨

  .ستحتلبوهنا : يريد 
أن يكون حذف النون ألجل جواب الشرط ، ألن الفاء مُراَدة وجوباً؛ لعدم  -يف هذا البيت  -وال جيوز أن ُيَتوهَّم 

  .جواباً؛ القترانه حبرف التنفيس » ستحتلبوها « صالحية 
  .اآليات الدالة على نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة : واملراد باحلق 

وأنتم تعلمون : أي  -مجلة حالية ، ومتعلق العلم حمذوف ، إما اقتصاراً ، وإما اختصاراً } َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ { : قوله 
صلى اهللا عليه وسلم أو تعلمون أن عقاَب َمْن يفعل ذلك عظيم ، وتعلمن أنكم  احلق من الباطل ، أو نبوة حممد

  .تفعلون ذلك عناداً وحسداً 
  فصل يف كالم القاضي

يدل على أن ذلك فعلهم؛ ألنه ال } ِلَم َتلْبُِسونَ احلق بالباطل { ؟ و } ِلَم َتكْفُُرونَ { : قوله تعاىل : قال القاضي 
  ِلَم فعلتم؟: يقول  جيوز أن خيلقه فيهم ، مث

أن الفعل يتوقف على الداعية ، فتلك الداعية إن حدثت ال لُِمْحِدث لزم نفي الصانع ، وإن كان حمدثها : وجوابه 
  .لزمكم ما ألزمتموه علينا  -تعاىل  -هو العبد افتقر إىل إرادة أخرى ، وإن كان ُمْحِدثُها هو اهللا 

  ) ٧٢(تَابِ آِمُنوا بِالَِّذي أُْنزِلَ َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَه النََّهارِ َواكْفُُروا آخَِرُه لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ َوقَالَْت طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهلِ الِْك

  .حكي عنهم التلبيُس ، فذكر منه هذا النوع 
مستقبل كل شيء؛  -يف اللغة  -أول النهار؛ ألن الوجه : منصوب على الظرف؛ ألنه مبعىن } َوْجَه النهار { : قوله 

  .وجه الثوب :  -ألول الثوب -ألنه أول ما يواَجه منه ، كما يقال 
أوله وقال الربيع بن زياد العبسي : أتيته بوجه هنارٍ ، وصدر هنار ، وشباب هنار ، أي : روى ثَْعلٌَب عن ابن األعرايب 

  ]الكامل : [ 
  َيأِت نِْسوََتَنا بَِوْجِه َنهَارِفَلْ... َمْن كَانَ َمْسُروراً بَِمقَْتلِ َماِلٍك  -١٥٠٩

  :بأوله ، ويف ناصب هذا الظرف وجهان : أي 
  .أْوقَعُوا إمياَنكم يف أول النهار ، وأوقعوا كُفَْركم يف آخره : أي } آِمُنواْ { أنه فعل املر من قوله : أظهرمها 
واكفروا { : ليس ذلك بظاهر ، بدليل املقابلة يف قوله آمنوا باملَُنزَّل يف أول النهار ، و: أي } َوأَنَْزلَ { أنه : والثاين 
: ، أي } بالذي أُْنزِلَ { فإن الضمَري يعوُد على النهارِ ، ومن جوَّز الوجه الثاين جعل الضمري يعود على . } آِخَرُه 

وذلك أنه من  واكفروا آخر املنزَّل ، وأسباب النزول ُتخالف هذا التأويل ويف هذا البيتِ الذي أنشدناه فائدةٌ ،
  ]الكامل : [ قصيدة يرثي هبا مالك بن زهري بن خَُزْيَمةَ العبسي ، وبعده 

  يَْبِكَني قَْبلَ َتَبلُّجِ األْسحَارِ... َيجِدِ النَِّساَء حََواسِراً يَْندُْبَنُه  -١٥١٠
  ارِفَالَْيْوَم ِحَني َبَدْونَ ِللنُّظَّ... قَْد كُنَّ َيْخَبأنَ الُْوجُوَه َتَستُّراً 

  َسْهلِ الَْخِليقَِة طَيِّبِ األْخَبارِ... َيخِْمْشَن حرَّاِت الُْوُجوِه َعلَى امرئٍ 
ومعىن األبيات حيتاج إىل معرفِة اصطالح العربِ يف ذلك ، وهو أهنم ك انوا إذا قُِتلَ هلم قتيلٌ ال تقوم عليه نائحةٌ وال 

رَّه قَْتلُ مالك ، فليأِت يف أول النهارِ جيدنا قد أخذَْنا بثأره ، فذكر من س: َتْنُدُبه نادبةٌ ، حىت يؤخذَ بثأره ، فقال هذا 



  .الالزم للشيء ، وهو من باب الكناية 
َبدأنَ ، : حني بدأنَ ، أو بَدْيَن؟ فقال األصمعّي : . كيف تنشد قول الربيع : وحكي أن الشيباين سأل األصمعي 

 -بالواو  -بَدْونَ : ، فغضب األصمعيُّ ، وكان الصواب أن يقول  أخطأَت: َبَدْيَن ، فقال : أخطأت ، فقال : فقال 
: كيف ُتَصغِّر ُمْختَاراً؟ فقال : فأتى األصمعي يوماً للشيباين ، وقال له  -ظهر : بدا َيْبدو ، أي : ألنه من باب 

 -بتشديد الياء  -ُمَخيِّر : ُمَخيتري ، فَضِحك منه ، وصفَّق بيديه ، وَشنَّع عليه يف حلقته ، وكان الصواب أن يقولَ 
وامليم أوىل بالبقاء؛ لعلة ذكرها التصريفيُّون ، فأبقاها ، وحذف التاء ،  -، امليم والتاء  -وذلك أنه اجتمع زائدان

وهو حيتمل أن  -كما ترى  -ُمَخيِّراً : األلف ياًء ، وأْدغمها فيها ، فصار  -ألهلا  -وأتى بياء التصغري ، فقلب 
يلبس باسم الفاعل خَيَّر فهو ُمَخيِّر  -أيضاً  -كما كان حيتملها ُمكَبَّرُه ، وهذا  -اعل ، أو اسَم مفعول يكون اسَم ف

  .، والقرائُن تبينه 
: لعلهم يكونون من أهل الرجوع ، أو اختصاراً أي : أي  -اقتصاراً  -أيضاً  -حمذوف } يَْرجُِعونَ { ومفعول 

  .يرجعون إىل دينكم وما أنتم عليه 
  فصل

نفس طائفة ، ومعىن : وقد ُيْسَتْعَمل للواحد على معىن  -من طاف يطوُف  -اجلماعة : والطائفة : قال القرطيبُّ 
  :اآلية حيتمل أن يكون املراد كلَّ ما أنزل ، وأن يكون بعَض ما أنزل أما االول ففيه وجوٌه 

املسلمني يف صحة اإلسالم ، وهي أن يظهروا  أن اليهوَد والنصاَرى استخرجوا حيلةً يف تشكيك َضَعفَِة: األول 
تصديق ما ينزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم من الشرائع يف بعض األوقات ، مث يُظهروا بعد ذلك تكذيبه فإن 

هذا التكذيب ليس ألجل احلََسِد والعناد ، وإال لََما آَمُنوا يف أول األمر ، : الناس مىت شاهدوا هذا التكذيب قالوا 
ا مل يكن َحَسداً ، وجب أن يكون ألجل أهنم أهل الكتاب وقد تفكَّروا يف أمره ، واستَقَْصْوا يف البحث عن فإذ

أنه كذاب ، فيصري هذا الطريق شبهة لَضَعفةِ  -بعد ذلك التأمل التام ، والبحثَ الوايف  -دالئل نبوِتِه ، فالح هلم 
  .املسلمني يف صحة نبوته 

تواطأ اثنا عشر رجالً من أحبار خيرب وقَُرى ُعَرْيَنة ، وقال بَْعضُُهْم ادخلوا يف دين حممٍد أولَ :  قال احلََسُن والسُّدِّيُّ
إّنا نظرنا يف كتابنا ، وشاَوْرنا علماَءنا ، فوجدنا : النهار باللسان دون االعتقاد ، مث اكفروا آِخَر النهار ، وقولوا 

إهنم أْهلُ الكتاب : علتم ذلك َشكَّ أصحاُبه يف دينهم ، واهتموه ، وقالوا حممداً ليس بذلك ، وظهر لنا كذُبه ، فإذا ف
  .، وهم أعلم منا ، فريجعون عن دينهم ، وهذا قول أيب ُمْسِلمِ األصبهاينِّ 

إن كذبتموه يف مجيع ما جاء به فإن عوامكم يعلمون كذبكم؛ ألن كثرياً يعلمون : قال بعضهم لبعض : قال األصمُّ 
حقٌّ ، ولكن َصدِّقُوه يف بعض ، وكَذِّبوه يف بعض ، حىت حيمل الناُس تكذيَبكم على اإلنصاف ، ال على ما جاء به 

  .الِعناد ، فيقبلوا قولكم 
  ففيه وجهان -وهو اإلميان بالبعض  -وأما االحتمال الثاين 

صالة الظهر ، : يعين } روا آِخَرهُ واكف{ أوله ، وهو صالة الصبح ، : » َوْجَه النَّهارِ « : قال ابُن عباسٍ : أحدمها 
ففرح اليهود بذلك ،  -بعد أن قدم املدينة  -أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي إىل بيت املقدس : وتقديره 

قال كعُب بن األشرِف  -وكان ذلك عند صالة الظهر  -وطمعوا أن يكون منهم ، فلمَّا حوله اهللا إىل الكعبة 
يعين آمنوا بالِْقْبلَِة اليت صلى إليها صالةَ الصبح ، » زل على الذين ءامنوا وجه النهار ءامنوا بالذي أن« : وغريه 

إن هؤالء أهل كتاب ، وهم أعلم ، فريجعون إىل : يقولون } لََعلَُّهْم { بالقبلة إىل الكعبة } واكفروا { فهي احلق ، 



  .قبلتنا 
النهار مث اكفروا هبذه القبلِة يف آخر النهار؛ وصلوا إىل الصخرة  َصلُّوا إىل الكعبة أولَ: قال بعُضُهْم لبعض : الثاين 

إن أهل الكتاب أصحابُ العلم ، فلوال أهنم َعرفوا بُطْالنَ هذه الِْقْبلَة لََما تركوها ، فحينئٍذ يرجعون : لعلهم يقولون 
  .عن هذه القبلة 

  فصل يف فوائد كشف حيلتهم
  :ى هذه احليلة فيه فائدةٌ من ُوُجوٍه عن تواطُِئهم عل -تعاىل  -إخبار اهللا 

أن ذلك إخبار عن الغيب ، فََيكون ُمْعجِزاً؛ ألهنا كانت خمفيَّةً فيما بينهم ، وما أطْلعوا عليه أحداً من : األول 
  .األجانب 

وال هذا اإلعالم لكان ملا أطْلع املؤمنني على هذه احليلِة مل َيْبَق هلا أثرٌ يف قلوبِ املؤمنني ، ول -تعاىل  -أنه : الثاين 
  .يف إمياهنم ضعف ] املؤمنني الذين [ ُربَّما أثّرت يف قلوب بعضِ 

  .ملا افتضحوا يف هذه احليلةِ صار ذلك راِدعاً هلم عن اإلقدام على أْمثَاِلها من احلِيل والتلبيس ] أن القوَم : [ الثالث 

نَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه أَنْ يُْؤَتى أََحٌد مِثْلَ َما أُوِتيُتمْ أَْو ُيَحاجُّوكُْم ِعْنَد َربِّكُْم قُلْ إِنَّ َولَا ُتْؤِمنُوا إِلَّا ِلَمْن َتبَِع دِيَنكُْم قُلْ إِ
  ) ٧٤(لَْعظِيمِ َيخَْتصُّ بَِرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ ا) ٧٣(الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه وَاِسٌع َعِليٌم 

  :فيها وجهان » ِلَمْن « الالم يف 
: أي ]  ٧٢: النمل [ } قُلْ عسى أَن َيكُونَ َرِدَف لَكُم { : أهنا زائدة مؤكِّدة ، كهي يف قوله تعاىل : أحدمها 

  ]الوافر : [ ردفكم وقول اآلخر 
  اْرَتميْنَاأَنْخَنا ِللْكَالَِكلِ فَ... فَلَمَّا أنْ َتَواقَفَْنا قَِليالً  -١٥١١

  ]الكامل : [ وقول اآلخر 
  َحتَّى َيكُونَ ِلَي الَْخلِيلُ َخُدوعَا... َما كُْنُت أْخَدُع لِلَْخِليلِ بُِخلٍَّة  -١٥١٢

  ]الطويل : [ وقول اآلخر 
  أفَاوِيَق َحتَّى ما َيِدرُّ لََها فَْضلُ... َيذُمُّونَ ِللدُّْنَيا َوُهمْ َيْحِلبُوَنَها  -١٥١٣

  .يذمون بالدنيا ، بالباء : نا الكالِكلَ ، وأخدع اخلليل ، ويذمون الدنيا ، وُيْرَوى أخن: أي 
وكذا رأيته يف بعض التفاسريِ ،  -فاشتبه اللفظ على السامع  -يذمون ِلي الدنيا : وأظن البيَت : قال شهاُب الدينِ 

  .وهذا الوجه ليس بالقوي 
وال تُِقّروا ، وال تعترفوا إال ملن تبع دينكم ، : َتَرف ، فُعدَِّي بالالم ، أي ُضمِّن معىن أقَرَّ واْع» آمن « أن : الثاين 

]  ١٧: يوسف [ } َوَمآ أَنَت بُِمْؤِمنٍ لََّنا { : وقوله ]  ٨٣: يونس [ } فََمآ آَمَن ملوسى إِالَّ ذُرِّيَّةٌ { : وحنوه قوله 
[ } آَمنُتْم لَُه { : ، وقوله ]  ٨٣: يونس [ } آ آَمَن ملوسى فََم{ : وقد يتعدَّى آمن بالالم يف قوله : وقال أبو علي 

فذكر أنه يتعدى هبا من غري تضمني ، ]  ٦١: التوبة [ } ُيْؤِمُن باهللا َوُيْؤِمُن ِللُْمْؤِمنَِني { : ، وقوله ]  ٧١: طه 
  .وهنا استثناء ُمفَرَّغٌ . والصَّوَاُب التضمني وقد تقدم حتقيقه أول البقرة 

  :فيه وجهان } إِالَّ ِلَمن تَبَِع { : بو البقاء وقال أ
وال َتقرُّوا إال ملن تبع ، فعلى هذا الالم غري زائدة وال جيوز أن تكون زائدة : أنه استثناء مما قبلَه ، والتقديُر : أحدمها 

  .ويكون حمموالً على املعىن ، أي اْجَحدوا كُلَّ أحد إال من تبع دينكم 



وال ُتَصدِّقُوا أن يؤَتى أحٌد مثل ما أوتيتم إال من تبع دينكم؛ فالالم على : ه التأخري ، والتقدير أن النية ب: والثاين 
  .يف موضع نصب على االستثناء من أحد » َمْن « زائدة ، و  -هذا 

: وف من قوله جبارين ، وقد تعلَّق باجلار احملذ -أيضاً  -اإلميان ال يتعدى إىل مفعولني ، فال يتعلق : وقال الفارسيُّ 
إال أن حيمل الالم على معناه ، فيتعدى إىل مفعولني ، } ِلَمن َتبَِع ِديَنكُْم { : فال يتعلق بالالم يف قوله } أَن يؤتى { 

أقررت لزيد بألٍف ، فتكون : وال تُِقرُّوا بأن يَُتى أحٌد مثل ما أوتيتم إال ملن تبع ديَنكم ، كما تقول : ويكون املعىن 
[ } إِن كُنُتْم ِللرُّؤَْيا َتْعُبُرونَ { و ]  ٧٢: النمل [ } رَِدَف لَكُْم { : قة باملعىن ، وال تكون زائدة على حد الالم متعل
  .» أقَرَّ « معىن » آمن « وهذا َتصْرِيٌح من أيب علي بأنه ضمن ]  ٤٣: يوسف 
  فصل

  :اتفق املفّسرون على أن هذا بقية كالمِ اليهوِد ، وفيه وجهاِن 
وال ُتَصدِّقُوا إال بنيب ُيقرِّر شرائَع التوراِة ، وَمْن جاء بتغيري شرع من أحكام التوراة ، فال : أن معناه : ل األو

  .صلة زائدة } ِلَمْن تَبَِع { تصدقوه ، وعلى هذا التفسري تكون الالم يف 
غرُض من اإلتيان بذلك التلبيس إال بقاء ليس ال: ال تأتوا بذلك اإلميان إال ألجل َمْن تبع دينكم ، أي : معناه : الثاين 

  .أتباعكم على دينكم ، فإنّ مقصود كلِّ أحد حفظ أتباعه وأشياعه على متابعته 

  .} قُلْ إِنَّ اهلدى ُهَدى اهللا { : مث قال 
وبيان كيف ]  ٧١: األنعام [ } قُلْ إِنَّ ُهَدى اهللا ُهَو اهلدى { : الدين دين اهللا ، ونظريه : معناه : قال ابن عباسٍ 

  :صار هذا الكالُم جواباً عما حكاه عنهم 
فهذا الكالم إمنا َصحَّ جواباً عنهم من حيثُ إن الذي  -ال ديَن إال ما هم عليه : وهو قوهلم  -أما على الوجه األول 

ديناً جيب أن ألنه أمر به ، وأرشد إليه ، فإذا وجب االنقياد لغريه كان  -تعاىل  -هم عليه ثبت ديناً من جهة اهللا 
ألن الديَن إمنا صاَر ديناً حبكمه وهدايته ، فحيثما كان ُحكُْمه وجب متابعته ،  -وإن كان خمالفاً ملا تقدَّم  -ُيتَّبعَ 

: قوله  -]  ١٤٢: البقرة [ } َما َوالَُّهْم َعن ِقْبلَِتهُِم اليت كَاُنواْ َعلَْيَها { : جواباً هلم عن قوله  -ونظريه قوله تعاىل 
  .اجلهاِت كلَّها هللا ، فله أن ُيَحوِّل القبلةَ إىل أيِّ جهٍة شاء : يعين ]  ١٤٢: البقرة [ } قُل للَِّه املشرق واملغرب { 

  .قد جئتكم به ، فلن ينفَعكم يف دفعه هذا الكيد الضعيُف } إِنَّ اهلدى ُهَدى اهللا { : املعىن : وعلى الوجه الثاين 
  فصل

نقل ابُن عطّية اإلمجاع من أهل التأويل على أن هذا من مقول } منوا إِالَّ ِلَمن َتبَِع ِديَنكُْم َوالَ تؤ{ : قوله تعاىل 
على معىن أن اهللا  -الطائفة ، وليس بسديد ، ملا نقل من اخلالف ، وهل هي من مقول الطائفة أم من مقول اهللا تعاىل 

  جلأشهم؛ لئال يشكُّوا عند تلبيس اليهوِد عليهم وتزويرهم؟ خاطب به املؤمنني ، تثبيتاً لقلوهبم ، وتسكيناً -تعاىل  -
َوالَ تؤمنوا إِالَّ { : إذا كان من كالمِ طائفةِ اليهوِد ، فالظاهر أنه انقطع كالُمهم؛ إذ ال خالف ، وال شك أن قولَه [ 

  ] .من كالم اهللا خماطباً لنبيه صلى اهللا عليه وسلم } ِلَمن َتبَِع ِديَنكُمْ 
: اعلم أن هذه اآلية من املشكالت ، فنقول } أَن يؤتى أََحٌد مِّثْلَ َمآ أُوِتيُتْم أَْو ُيحَآجُّوكُْم عِنَد رَبِّكُمْ { : قوله 

  :اختلف الناس يف هذه اآلية على وجوه 
ِمُنوا وال ُتْؤ: على حذف حرف اجلر ، واًألل } َوالَ تؤمنوا { : متعلق بقوله } أَن يؤتى أََحٌد { : أن قوله : األول 

بأن ُيؤَتى أحٌد مثل ما أوتيتم إال ملن تبع دينكم ، فلما ُحِذَف حرف اجلر جرى اخلالُف املشهور بني اخلليل وسيبويه 
  .مجلةً اعتراضيةً } قُلْ إِنَّ اهلدى ُهَدى اهللا { : ، ويكون قولُه » أن « يف حمل 



كالماً أمر اُهللا نبيه أن يقولَه عند انتهاء احلكاية عن } ى اهللا قُلْ إِنَّ اهلدى ُهَد{ : حيتمل أن يكون قوله : قال القفّالُ 
أدب اهللا رسوله بأن يقابله بقول  -ال جرم  -اليهود إىل هذا املوضع؛ ألنه ملا حكى عنهم يف هذا املوضع قوالً باطالً 

عند بلوغه  -ْوالً فيه كُفْر ، فيقول كما إذا حكى املسلم عن بعضِ الكُفَّار قَ -َحقِّ ، مث يعود إىل حكايِة متامِ كالِمهم 
تعاىل اهللا عن ذلك ، مث يعود إىل متام احلكاية : الَ إلَه إال اُهللا ، أو يقول : آمنت باهللا ، أو يقول :  -إىل تلك الكلمة
  .من هذا الباب } قُلْ إِنَّ اهلدى ُهَدى اهللا { : ، فيكون قوله 

وما بينهما } أَن يؤتى أََحٌد { : َوالَ تؤمنوا ُمَتَعلٌِّق بقوله { :  -دأوبه ب -قال الزخمشريُّ يف تقرير هذا الوجه 
وال تظهروا إميانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إال ألهل دينكم دون غريهم ، وأِسرُّوا تصديقكُمْ : اعتراٌض ، أي 

ن املسلمني؛ لئالَّ يزيدَهم ثباتاً ، دو -وحدهم  -بأن املسلمني قد أوتوا مثل ما أوتيتم ، وال تُفُْشوه إال ألشياعكم 
  .ودون املشركني ، لئال يدعوهم إىل اإلسالم 

ألنه يف معىن اجلميع } أََحدٌ { لِ } ُيحَاجُّوكُمْ { والضمري يف } أَن يؤتى { عطف على } أَْو ُيحَآجُّوكُْم عِنَد رَبِّكُمْ { 
باحلُجَّةِ  -تعاىل  -عند ربكم باحلق ، ويغالبونكم َعْنَد اهللاِ  وال تؤمنوا لغري أتباعكم بأن املسلمني حياجونكم: ، مبعىن 

.  
  ما معىن االعتراضِ؟: فإن قلت 

إن اهلَدى ُهدى اهللا ، من شاء َيلْطُف به حىت ُيسلم ، أو يزيد ثباتاً ، ومل ينفع كيدكم وِحيَلُكم ، : معناه : قلت 
يريد اهلداية } قُلْ إِنَّ الفضل بَِيِد اهللا يُْؤِتيِه َمن َيَشآُء { : وذَبُّكم تصديقكم عن املسلمني واملشركني ، وكذلك قوله 

  .والتوفيق 
مستثَْنى } إِالَّ ِلَمن تَبَِع { : ، وعلى هذا يكون قوله » وهذا كالٌم حَسٌن ، لوال ما ُيريد بباطنه « : قال شهاب الدينِ 

أوتيتم ألحد من الناس إال ألشياعكم دون غريهم ،  وال ُتؤمنوا بأن ُيؤَتى أحد مل ما: من شيء حمذوٍف ، تقديره 
من كالم الطَّاِئفَِة املتقدمة ، أي وقالت طائفةٌ كذا ، وقالت أيضاً } َوالَ تؤمنوا { : أعين قوله  -وتكون هذه اجلملة 

  .« من كالم اِهللا ال غري } قُلْ إِنَّ اهلدى ُهَدى اهللا { : وال تؤمنوا ، وتكون اجلملة من قوله : 
  :وعندي أن هذا التفسري ضعيف من ُوُجوٍه : قال ابن اخلطيبِ 

أن جدَّ القوم يف حفظ أتباعهم عن قبول دين حممَّد صلى اهللا عليه وسلم كان أعظَم من جدهم يف حفِظ غري : األول 
يه وسلم عند أتباعهم عنه ، فكيف يليق أن يوِصيَ بعضُهم بعضاً باإلقرار مبا يدل على صحة دين حممَّد صلى اهللا عل

  .أتباعهم ، وأشياعهم ، وأن ميتنعوا من ذلك عند األجانب؟ هذا يف غاية البعد 
قل إن اهلَُدى ُهَدى اِهللا ، وإنّ الفَْضلَ بَِيِد اِهللا ، َوال ُبدَّ : أن على هذا التقدير ال بد من احلَذْف؛ فإن التقدير : الثاين 

  .} ضل بَِيِد اهللا قُلْ إِنَّ الف{ : ِمْن َحذِْف قَلْ يف قوله 
فيما بني جزأي كالم واحد؟ هذا يف غاية البعد عن } قُلْ إِنَّ اهلدى ُهَدى اهللا { : أنه كيف وقع قوله : الثالث 

  .الكالم املستقيم 
صدقوا أن وال ت: املتأخِّر ، والتقدير « أَحٌد » وهو مستثىن من } ِلَمْن َتبَِع ِديَنكُْم { أن الالم زائدة يف : الوجه الثاين 

، وعلى هذا « أحد » منصوب على االستثناء من } ِلَمْن َتبِعَ { يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إال َمْن َتبَع ديَنكُْم ، ف 
  :ثالثة أوجٍه } أَن يؤتى { الوجه جوَّز أبو البقاء يف حمل 

  .مذهب اخلليل وسيبويه ، وقد تَقَدََّما : األول والثاين 



  .خمافةَ أن ُيؤَتى : ول من أجله ، تقديره النصب على املفع: الثالث 
ال يصح من جهة املعىن ، وال من جهة الصناعة ، أّما املعىن فواضٌح وأما الصناعة فإن فيه  -وهذا الوجه الثالث 

  .تقدمي ما يف صلة أن عليها ، وهو غري جائزٍ  -أيضاً  -تقدمي املستثىن على املستثىن منه ، وعلى عامله ، وفيه 
واملَُعلَّل حمذوف ، تقديره ألن يؤتى أحد  -وهو الالم  -جمروراً حبرف العلة } أَن يؤتى { أن يكون : الثالث الوجه 

وال تؤمنوا هذا : معناه } إِالَّ ِلَمن تَبَِع ِديَنكُمْ { : مثل ما أوتيتم قلتم ذلك ، ودبَّرمتوه ، ال لشيء آخَر ، وقوله 
، إال ملن كانوا تابعني لدينكم ممن أسلموا } إِالَّ ِلَمن َتبَِع ِديَنكُْم {  -َه النَّهَارِ وهو إميانكم َوْج -اإلميانَ الظاهرَ 

إِالَّ ِلَمن { : منكم؛ ألن رجوعَهم كان أْرَجى عندهم من رجوع من سواهم ، وألن إسالمَهم كان أغبط هلم ، وقوله 
ك ، ودبرمتوه ، ال لشيء آخَر ، يعين أن ما بكم من احلسد و ألن يؤتى مثل ما أوتيُتْم قلتم ذل: معناه } َتبَِع دِيَنكُْم 

البغي ، أن يؤتى أَحٌد مثل ما أوتيتم من فَْضل العلم والكتاب دعاكم إىل أن قُلُْتم ما قلتم ، والدليل عليه قراءة ابن 
  يؤتى أَحٌد؟ أألن: مبعىن  -بزيادة مهزة االستفهامِ ، والتقرير ، والتوبيخ  -أأنْ يُؤَتى أَحٌد؟ : كثري 

  على هذا؟} أَْو ُيَحاجُّوكُْم { : ما معىن قوله : فإن قلت 
عند ] لكم [ دبرمت ما دبرمت ألن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ، وملا يتصل به عند كفركم به يف حماجتهم : معناه : قلت 

  .ربكم 
إنكار ألن } ؤمنوا إِالَّ ِلَمن َتبَِع ِديَنكُْم َوالَ ت{ : بفعل مقدَّرٍ ، يدل عليه } أَن يؤتى { أن ينتصب : الوجه الرابع 

  .يؤتى أحد مثل ما أوُتوا 
  .وهذا بعيد؛ ألنه فيه حذَف حرف النهي وحذَف معموله ، ومل ُيْحفظ ذلك من لساهنم : قال أبو حّيان 

  .» مىت دلَّ على العامل دليلٌ جاز َحذْفُه على أي حالٍة كان « : قال شهاب الدين 
} أَن يؤتى أََحٌد { ويكون خرب » إنَّ « الذي هو اسم » الُْهَدى « بدالً من } ُهَدى اهللا { أن يكون :  الوجه اخلامس

، » حىت « مبعىن » أوْ « ، قُلْ إنَّ هدى اهللا أن يؤتى أحد ، أي إن هدى اهللا آتياً أحداً مثل ما أوتيتم ، ويكون 
معطوفاً } أَْو ُيَحاجُّوكُْم { ُحجََّتكم عند اهللا ، وال يكون  حىت حياجوكم عند ربكم ، فيغلبوكم ويدحضوا: واملعىن 

  .وداخالً يف خرب إن } أَن يؤتى { على 
قُلْ بأن اهلدى هدى اهللا ، وهو أن : ويكون املعىن } ُهَدى اهللا { بدالً من } أَن يؤتى { أن يكون : الوجه السادس 

مبعىن فليحاجوكم ، فإهنم يغلبونكم ، قال ابُن عطية } َحاجُّوكُْم أَْو ُي{ : يؤتى أحد كالذي جاءنا حنن ، ويكون قوله 
  .وإبقاء عمله ] النهي [ وفيه نظٌر؛ ألن يؤدي إىل حذف حرف : 

» أو « فحذفت؛ لداللة الكالم عليها ، وتكون } أَن يؤتى { النافية مقدَّرة قبل » ال « أن تكون : الوجه السابع 
وال تؤمنوا ألحد بشيء إال ملن تبع ديَنكم بانتفاء أن يؤتى أَحٌد مثل ما أوتيتم إال من تَبع : والتقدير » إالَّ أن « مبعىن 

  .أللزمنك أو تقضيين حقي : ديَنكُْم ، وجاء مبثله ، فإن ذلك ال يؤتى به غريكم إال أن حياجوكم ، كقولك 
  .غري ظاهر النافية ، وما ذكروه من داللة الكالمِ عليها » ال « وفيه ضعف من حيث حذف 

أَن يؤتى أََحٌد مِّثْلَ َمآ { : مفعوالً من أجله ، وحترير هذا القول أن جيعل قوله } أَن يؤتى { أن يكون : الوجه الثامن 
وال تؤمنوا إال : بل هو من متام قول الطائفة ، متصل بقوله » قل « : ليس داخالً حتت قوله } أُوِتيُتْم أَْو ُيَحآجُّوكُْم 

دينكم خمافةَ أن يؤتى أحد من النُُّبوَّة والكرامة مثل ما أوتيتم ، وخمافةَ أن ُيحاجُّوكم بتصديقكم إياهم  ملن جاء مبثل
مع معرفتهم بنبوة حممد صلى اهللا عليه  -عند ربكم إذا مل تستمروا عليه ، وهذا القولُ منهم مثرة حسدهم وكُفْرهم 

  .وسلم 



مما خالف ديَن : كراهة أن يُؤَتى أحد مثل ما أوتيتم ، أي : قدر املضاف  -هنا  -وملا قدر املُربُد املفعول من أجله 
{ و } أُوِتيُتمْ { اإلسالم؛ ألن اهللاَ ال يهدي من هو كاذٌب كَفَّار ، فُهَدى اهللا بعيد من غري املؤمنني واخلطاب يف 

  .ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم } ُيحَاجُّوكُْم 
حيتاج إىل تقدير عامل فيه  -كراهة : على تقدير  -كونه مفعوالً من أْجلِه  :واستضعف بعُضهم هذا ، وقال 

  .ويصُعب تقديره؛ إذ قبله مجلة ال يظهر تعليل النسبة فيها ، بكراهة اإليتاء املذكور 
» و أ« ، نقله بعضهم أيضاً عن الفراء ، وجعلَ » ال « كما تأيت  -املفتوحة تأيت للنفي » أنْ « أن : الوجه التاسع 

ال يُؤَتى أحد ما أوتيتم إال أن حياجُّوكم ، فإن إيتاءه ما أوتيتم مقرون مبغالبتكم أو : ، والتقدير » إال « مبعىن 
أَْو { : فقوله  -يف كوهنم ال يتبعونه  -حماجتكم عند ربكم؛ ألن من آتاه اهللا الوحي ال ُبّد أن حياجهم عند رهبم 

وهذا قول ساقطٌ؛ إذْ مل . املعىن؛ إذ ال يوحي اُهللا لرسولٍ إال وهو ُيحاجُّ خمالفيه حالٌ الزمةٌ من جهة } ُيحَاجُّوكُْم 
  .يثبت ذلك من لسان العربِ 

  فصل
والفرق » واحد « من األمساء املالزمةِ للنفي ، وأن تكون مبعىن  -يف اآلية الكرمية  -جيوز أن تكون » أحد « 

ي ال يلزم النفي مهزته بدل من واو فعلى جعله مالزماً للنفي يظهر عود بينهما أن املالزمة للنفي مهزته أصلية ، والذ
: احلاقة [ } فََما ِمنكُْم مِّْن أََحٍد َعْنُه حَاجِزِيَن { : الضمري عليه مجعاً؛ اعتباراً مبعناه؛ إذ املراد به العموم ، وعليه قوله 

{ له غري الالزم للنفي يكون مجع الضمري يف وعلى جع -يف معىن اجلميع » أَحٌد « مجع اخلرب ملا كان  -]  ٤٧
  .باعتبار الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأتباِعه } ُيحَاجُّوكُْم 

املالزم للنفي ، وذلك إذا كان الكالم على معىن  -املذكور  -» أحد « وبعض األوجه املتقدمة يصح أن جيعل فيها 
واألمر واضح . يف بعض الوجوه فيمتنع جعفُه املالزم للنفي  كما َمرَّ -اجلَْحد ، وإذا كان الكالم على معىن الثبوت 

  .مما تقدم 
  فصل

وهو على قاعدته من كونه يسهل الثانية بني بني من غري مدة بينهما ،  -هبمزة استفهام  -أأن يؤتى : قرأ ابُن كثري 
  :وُخرَِّجْت هذه القراءةُ على وجوٍه 

أألن يؤتى : واملَُعلَّل حمذوف تقديره  -وهو الم العلة  -اجلر  على حذف حرف} أَن يؤتى { أن يكون : أحدها 
أَن كَانَ { : وهذه اللفظة موضوعة للتوبيخ ، كقوله تعاىل  -وتقدم حتقيقه  -أحٌد مثل ما أوتيتم قلتم ذلك ودبَّرمتوه 

أمن أجل أن ُيؤَتى أحدٌ : ، واملعىن ]  ١٥-١٤:  القلم[ } ذَا َمالٍ وََبنَِني إِذَا تتلى َعلَْيِه آَياُتَنا قَالَ أََساِطريُ األولني 
أن يؤتى أحد مثل ما : شرائَع مثلَ ما أوتيتم من الشرائع ُتْنِكرون اتباعه؟ مث حذف اجلواب ، لالختصارِ ، تقديره 

كثٌري؛ أوتيتم يا معشَر اليهوِد من الكتاب واحلكمة حتسدونه ، وال تؤمنون به ، قاله قتادةُ والربيُع ، وهذا احلذُف 
أِمْن قلة إحساين إليك؟ أمِنْ :  -بعد طول العتاب لصاحبه ، وتعديده عليه ذنوبه بعد قلة إحسانه إليه -يقول الرجل 

أَمَّْن ُهَو قَانٌِت آَنآَء الليل سَاجِداً َوقَآِئماً َيْحذَرُ اآلخرة { : أمن هذا فعلَت ما فعلَت؟ ونظريه : إساءيت إليك؟ واملعىن 
أن « وحينئذ يسوغ يف حمل . ، وهذا الوجه ُيروى عن جماهد وعيسى بن ُعَمَر ]  ٩: الزمر [ } ْحَمةَ َربِِّه َوَيْرجُواْ َر

  .واجلر مذهب اخلليلِ  -مذهب سيبويه  -أعين النصب  -الوجهان » 
من  -معشر اليهوِد  يا -أأن يُؤَتى أَحٌد : يف حمل رفع باالبتداء ، واخلرب حمذوف ، تقديره } أَن يؤتى { أن : وثانيها 

الكتاب والعلم مثل ما أوتيتم تصدقون به ، أو تعترفون به ، أو تذكرونه لغريكم ، أو ُتشيعونه يف الناس ، وحنو ذلك 



أزَْيٌد ضربته؟ وهو وجه مرجوٌح ، كذا قدره الواحديُّ تبعاً للفارسيِّ : مما َيْحُسُن تقديره ، وهذا على قول َمْن يقول 
  .تقدير ألن األصل أإتيان أحد مثل ما أوتيتم ممكن أو مصدق به وأحسن من هذا ال

: أن يكون منصوباً بفعل مقدَّرٍ يُفَسُِّره هذا الفعل املُْضَمر ، وتكون املسألة من باب االشتغال ، التقدير : الثالث 
أزيداً ضربَته؟ مث : األوىل ، على حد » تذكرون « ُمفَسٌِّر ل » تذكرونه « أتذكرون أن يؤتى أَحدٌ تذكرونه؟ ف 

حذف الفعل األخري؛ لداللة الكالم عليه ، وكأنه منطوٌق به ، ولكونه يف قوِة املنطوقِ به َصحَّ له أن ُيفَسِّر ُمْضَمراً 
أزيداً ضربته وهو أرجح ، ألجل الطالب : وهذه املسألة منصوص عليها ، وهذا أرجح من الوجه قبله ، ألنه مثل 

  :الفعل املقدَّر لداللة ما قبل االستفهام عليه حذف الفعل يف قوله تعاىل للفعل ، ومثل حذف هذا 

  .آآلن آمنَت ، ورجعَت وثبت ، وحنو ذلك : تقديره ]  ٩١: يونس [ } آآلنَ َوقَْد َعَصْيَت قَْبلُ { 
تفهام ، وإذا يف هذه القراءة ، وقد انقطع من النفي ، واالس» أَحٌد « كيف جاز دخول : فإن قيل : قال الواحديُّ 
  .» أَحٌد « فال جيوز دخول  -إجياباً وتقريراً  -انقطع الكالم 

أحداً الذي يف حنو أحد وعشرين ، وهذا يقع يف اإلجياب ، أال  -يف هذا املوضع  -« جيوز أن يكون طأَحٌد : قيل 
  .« واحد » ترى أنه مبعىن 

  .مبعًنى « داً َواِح» و « َوَحداً » و « أَحداً » إن : قال أبو العباسِ 
أأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم : ، ومعىن الكالم « حىت » مبعىن  -، أو يف هذه القراءة } أَْو ُيَحاجُّوكُْم { : وقوله 

  .تذكرونه لغريكم حىت ُيحَاجُّوكُْم عند ربكم 
  .َتَعلَّق به أو ُيعْطيك حَقَّك : ومثله يف لكالم » : قال الفراء 

  ]الطويل [  :ومثله قول امرئ القيس 
  ُنَحاوِلُ ُملْكاً أو َنُموَت فُنْعذَرَا... ال َتْبِك َعْيُنَك إنََّما : فَقُلُْت لَُه  -١٥١٤

، ومعىن ]  ١٢٨: آل عمران [ } لَْيَس لََك ِمَن األمر َشْيٌء أَْو َيتُوَب َعلَْيهِْم { : أي حىت ، ومن هذا قوله تعاىل 
فهذا » : ، قال « من الدين واحلُجَّة حىت حياجوكم عند ربكم  -يا أمة حممٍد  -ما أعطي أحد مثل ما أوتيتم : اآلية 

أأن ُيؤَتى أَحد مثل ما أوتيتم أو حياجَّكم أحد عند اهللا : َوْجٌه ، وأجود منه أن جتعله َعطْفاً على االستفهام ، واملعىن 
  .وهذا كله معىن قول أيب علي الفارسي . « تصدقونه؟ 

: منصوباً بفعل ُمقَدَّرٍ ال على سبيل التفسري ، بل جملرد الداللة املعنوية ، تقديره } ن يؤتى أََحٌد أَ{ وجيوز أن يكون 
  .ذكره الفارسي أيضاً ، وهذا هو الوجه الرابع . أتذكرون ، أو أتشيعونه 

ن قول الطائفة مفعوالً من أجله على أن يكون داخالً حتت القول ال م -قراءته  -} أَن يؤتى { أن يكون : اخلامس 
  .، وهو أظهر ِمْن َجْعِله من قَْول الطَّاِئفَِة 

: فقد يُْمكن إيضاحها على معىن االستفهام ، كما قرئ » أنْ « أما قراءة من يقصر األلف من » : قال ابن اخلطيبِ 
أَن كَانَ ذَا مَالٍ { : وكذا قوله تعاىل  -ر باملد والقص -]  ٦: البقرة [ } َسَوآٌء َعلَْيهِْم أَأَنذَرَْتُهْم أَْم لَْم تُْنِذرُْهم { 

  .قرئ باملد والقصر ]  ١٤: القلم [ } َوَبنَِني 
  ]املتقارب : [ وقال امرؤ القيس 

  َوَماذَا َعلَْيَك بِأنْ َتْنَتِظر؟... َتُروُح ِمَن الَْحيِّ أْم َتبَْتِكْر  -١٥١٥
، وإذا ثبت أن هذه القراءةَ ُمْحَتِملَةٌ ملعىن االستفهام كان عليه » أم « أتروح؟ فحذف ألف االستفهام؛ لداللة : أراد 

  .التقدير ما شرحناه يف القراءة األوىل 



وهذا موضع ينبغي أن تَُرجََّح فيه قراءةُ غريِ ابنِ كثري على قراءة « : [ وقد ضعف الفارسيُّ قراءةَ ابن كثريٍ ، فقال 
  .» ستمر فيها أن تدلَّ على الكثرة ؛ ألن األمساء املُفَْردةَ ليس بامل] ابن كثري 

النافية ، » إنْ « وخرَّجها الزخمشريُّ على أهنا  -بكْسر اهلمزة  -إن ُيؤَتى : وقرأ األعمش وشعيب بن أيب محزة 
وال تؤمنوا إال « : النافية ، وهو متصل بكالم أهل الكتاب ، أي » إن « على » إن يؤتى أحد « : وقُرَِئ : فقال 

ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حىت حياجوكم عند ربكم ، يعين ما ُيؤَتْونَ مثلَه فال : وقولوا هلم » م ملن تبع دينك
  .حياجونكم 

أو حياجوكم : وهذه القراءة حتتمل أن يكون الكالم خطاباً من الطائفة القائلة ، ويكون قوهلا « : قال ابُن عطيةَ 
يم على أنه ال يُؤَتى أحٌد مثلَ ما أوتيتم ، أو يكون مبعىن إال أن حياجوكم أو فَلُْيحَاجُّوكُْم ، وهذا على التصم: مبعىن 

« أنه جيوز يف  -على ما ذكره ابن عطية  -، فقد ظهر » ، وهذا على جتويز أن يؤتى أحد ذلك إذا قامت احلجة له 
إال أن فيه » إال « عىن أن تكون على باهبا من كوهنا للتنويع والتخيري ، وأن تكون مب -يف هذه القراءة  -» أْو 

  .» حَتَّى « حذفَ حرِف اجلزمِ ، وإبقاء عمله وهو ال جيوز ، وعلى قول غريه تكون مبعىن 
بفتح  -» أن « وملا نقل بعضهم هذه القراءةَ مل يتعرَّض ل  -على بناء الفعل للفاعل  -أن يُؤِتيَ أَحد : وقرأ احلسن 

وفسَّرها بإن النافية ، والظاهر يف معناه أن » أنْ « َدها بعضُهم بكسر كأيب البقاء ، وابن عطية ، وقيَّ -وال بكسر 
إنعام اهللا تعاىل ال ُيشْبِهه إنعام أحد من خلقه ، وهي خطاب من النيب صلى اهللا عليه وسلم ألمته ، واملفعول احملذوف 

َو أَحٌد؛ لداللة املعىن عليه ، وأبقى الثاين إن يُؤِتيَ أَحٌد أَحداً مثل ما أوتيتم ، فحذف املفعول األول ، وُه: ، تقديره 
يا » قل « : وما بعده من قول اهللا تعاىل ، يقول } إِالَّ ِلَمن َتبَِع ِديَنكُْم { : ، فيكون قول اليهوِد وقد مت عند قوله 

أمة حممد ، أو  ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا: مبعىن اجلحد ، أي » إنْ « } اهلدى ُهَدى اهللا أَن يؤتى { حممُد إن 
حنن أفضل منكم وهذا معىن قول سعيد بن ُجَبريٍ : إال أن جيادلكم اليهودُ بالباطل ، فيقولوا : حياجوكم ، يعين 

  .واحلسن والكليبِّ ومقاتلٍ وهذا ملخَّص كالم الناسِ يف هذه اآلية مع اختالفهم 
؛ ولقد تدبَّْرُت أقْوَالَ أهلِ التفسري ، واملعاين يف وهذه اآليةُ من مشكالت القرآن ، وأصعبه تفسرياً« : قال الواحدي 

  .» هذه اآلية ، فلم أجد قوالً َيطَّرُِد يف اآليِة ، من أوَِّلها إىل آخرَها ، مع بيان املعىن يف النظم 
  فصل

بأن أنزل } هللا إِنَّ اهلدى ُهَدى ا{ : هلم يا حممُد » قل « : ، يقول  -تعاىل  -هذا من قول اهللا : قال بعض املفّسرين 
أَوْ { : وقوله } قُلْ إِنَّ الفضل بَِيِد اهللا يُْؤِتيِه َمن َيَشآُء { كتاباً مثل كتابكم ، وبعث نبيا حسدمتوه ، وكفرمت به ، 

ألهنما حرفا شرط وجزاء ، » إنْ « مبعىن » أْو « رجوع إىل خطاب املؤمنني ، وتكون  -على هذا  -} ُيحَاجُّوكُْم 
عند ربكم فقل يا حممُد ، إنَّ اهلدى هدى اهللا  -يا معشَر املؤمنني  -ا َمْوِضَع اآلخر ، وإن ُيحاجُّوكم ويوضع أحُدمه

  .، وحنن عليه 

 -يا معشَر املؤمنني  -إنْ يُؤَت أحٌد مثلَ ما أوتيتم : وجيوز أن يكون اجلميُع ِخطاباً للمؤمنني ، ويكون نظُم اآليِة 
  .إنَّ الُْهَدى ُهَدى اهللا : بَِيِد اهللا ، وإن حاجُّوكم فقل  إن الفَْضلَ: َيْحسدوكم ، فقل 

من كالم اهللا } َوالَ تؤمنوا { : وقوله } لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ { : وجيوز أن يكون اخلرب عن اليهود قد مت عند قوله تعاىل 
ال : ، وتزويرهم يف دينهم ، ومعناه ثَبَّت به قلوَب املؤمنَني؛ لئال يشكُّوا عند تلبيس اليهود  -كما تقدم  -تعاىل 

 ُتصدِّقوا يا َمْعَشَر الُْمؤمنني إال َمْن َتبَع ِديَنكُْم ، وال تصدقوا أن يُؤَتى أحٌد مثلَ ما أوتيتم من الدين والفَْضلِ ، وال



د اِهللا يؤتيه من تصدِّقُوا أن ُيحاجُّوكم يف دينكم عند ربكم ، أو يقدروا على ذلك؛ فإنَّ اهلدى هدى اِهللا ، والفضل بي
  .مع املؤمنني  -تعاىل  -يشاء ، واهللا واسٌع عليٌم ، فتكون اآلية كلُّها خطاب اهللا 

عبارة عن الزيادة ، وأكثر ما ُيستعَمل يف زيادة اإلحسان ،  -يف اللغة  -الرسالة ، وهو  -هنا  -» الفضل « و 
مال الفَْضل حىت صار لكل نفع قََصد به فاعله يف خصال اخلري ، مث كَثر استع[ الزائد على غريه : والفاضل 

هو تفضُّلٌ موقوف على : أن مالك له ، يؤتيه من يشاُء ، أي : معناه } بَِيِد اهللا { : ، وقوله ] اإلحسانَ إىل الغري 
له أنْ مشيئته ، وهذا يدل على أن النبوةَ حتُصل بالتفضُّلِ ، ال باالستحقاق؛ ألنه جعلها من باب الفَْضل الذي لفاع

  .يفَعلَه ، وأنْ ال يفَعلَه 
الكامل العلم ، فلكمال قُْدَرتهِ يصح أن يتفضل على أيِّ َعْبٍد شاء بأي تفضُّل : الكامل القدرة ، والعليم : الواسع 

  .شاء ، ولكمال علمه ال يكون شيء من افعاله إال على َوْجه احلكمة والصواب 
خيتص بنبوته من َيَشاء ، وهذا كالتأكيد ِلَما َتقَدَّم ، والفرق بني هذه اآلية : أي } آُء َيْخَتصُّ بَِرْحَمِتِه َمن َيَش{ : قوله 

أمٌر أْعلى من  -تعاىل  -واليت قبلها أن الفضل عبارة عن الزيادِة من جنس املزيِد عليه ، والرمحةُ املضافةُ إىل اهللا 
َواللَُّه { جنس ما آتاهم ، بل يكون أْعلى وأجلَّ من ذلك ذلك الفضل ، فُربَّما بلغت هذه الرمحةُ إىل أن ال تكون من 

  .} ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ 

اِئًما ؤَدِِّه إِلَْيَك إِلَّا َما ُدْمَت َعلَْيِه قََوِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ َمْن إِنْ َتأَْمْنُه بِِقْنطَارٍ يَُؤدِِّه إِلَْيَك َومِْنُهْم َمْن إِنْ َتأَْمْنهُ بِِدينَارٍ لَا ُي
  ) ٧٥( ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا لَْيَس َعلَْيَنا ِفي الْأُمِّيَِّني َسبِيلٌ َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهْم َيْعلَُمونَ

  .يف األموال  -ايضاً  -ملا حكى خياَنَتهم يف باب الدِّين ذكرها 
إن تأمنه « و . إما موصولة ، وإما نكرة » َمْن « قُدَِّم عليه ، و  خََبُره ،} َومِّْن أَْهلِ { مبتدأ ، و » َمْن « : قوله 

  .هذه اجلملة الشرطية ، إما صلة ، فال حمل هلا ، وإما صفة فمحلّها الرفع » بقنطار يؤده 
عود بكسر حرف املضارعة ، وكذلك ابن مس] .  ١١: يوسف [ } َما لََك الَ َتأَْمنَّ { ، و } َتأَْمْنُه { : وقرا بعضهم 

  .واألشهب والعقيلي ، إال أهنما أْبَدالَ اهلمزة ياًء 
وجعل ابن عطية ذلك لغة قَُرْيشٍ ، وغلَّطه أبو حّيان وقد تقّدَم الْكَالَُم يف كسر حرف املضارعِة ، وشرطه يف الفاحتة 

  .ع على األمانة مبعىن استيالء املود» على « أمنته بكذا ، وعلى كذا ، فالباُء لإللصاق باألمانة ، و : يقال 
  .جعلته أميناً عليه : أمنته بكذا ، وثقت به فيه ، وأمنته عليه : معىن : وقيل 

أن فيهم َمْن هو يف غاية األمانة ، حىت أنه لو : املراد هبما العدُد الكثُري ، والعدد القليل ، يعين : والقنطاُر والدينار 
ومنهم من هو يف غاية اخليانة ، حىت لو ائُتِمن على الشيء القليل فإنه  ائتِمن على األموال الكثرية أدَّى األمانة فيها ،

  .خيون فيه 
ألف ومائتان أوقية؛ ألن اآلية نزلت يف عبد اهللا بن سالم ، حني استودعه رجل من : واختلف يف القنطار ، فقيل 

  .قريش ألفاً ومائيت أوقية من الذهب ، فردَّه ، ومل َيُخْن فيه 
  .عباس أنه ِملُْء جلد ثور من املال وُروِي عن ابن 

  . -وقد تقدم -ألف ألف دينار ، أو ألف الف درهم : وقيل 
فاستثقل توايل مثلَْين ، فأبدلوا أوهلما حرَف علة ، ختفيفاً؛ لكثرة دوره يف لساهنم  -بنونني  -ِدنَّار : أصله : والدينار 

  .َدنَانري وُدَنْينِري : يف قوهلم  - تكسرياً وتصغرياً -، ويدل على ذلك َردُّه إىل النونني 



: َتظَنَّْيُت ، وقصَّْصُت أظفاري ، يريدون : ِقرَّاط ، بدليل قراريط وقَُريْرِيط ، كما قالوا : ومثله قرياط ، أصله 
ومل خيتلف وزنه أْصالً وهو أربعة : والدِّينار ُمعرَّب ، قالوا  -بثالث نونات وثالث صاداتٍ  -تظّننت وقّصصت 

  .شرون قرياطاً ، كل ِقرياٍط ثالث شعريات معتدالٍت ، فاجملموع اثنان وسبعون شعريةً وع
  .بسكون اهلاء يف احلرفني » يَُؤدِّْه « وقرأ أبو عمرو ومحزة وأبو بكر عن عاصم 

  :بكسر اهلاء من دون صلة ، والباقون بكسرها موصولة بياء ، وعن هشام وجهان » ُيؤَدِِّه « وقرأ قالون 
  .كقالون ، واآلخر كاجلماعة : ا أحدمه

أما قراءة أيب عمرو ومن معه فقد خرَّجوها على أوجه ، أحسنها أنه سكنت هاء الضمري ، إجراًء للوْصل جمرى 
: البقرة [ } أََنا أُحْيِي َوأُمِيت { و ]  ٢٥٩: البقرة [ } َيَتَسنَّْه { : حنو  -الوقف وهو باب واسع مضى منه شيء 

  .منه أشياء إن شاء اهللا تعاىل وسيأيت ]  ٢٥٨
  ]البسيط : [ وأنشد ابُن جماهد على ذلك 

  إالَّ ألنَّ ُعُيوَنهْ سَْيلُ َوادِيهَا... وأشَْرُب الَْماَء َما بِي َنْحَوُه َعطٌَش  -١٥١٦
  ]الطويل : [ وأنشد األخفش 

  قَاِن لَْه أرقَانَوِمطْواَي ُمشَْتا... فَبتُّ لََدى الَْبْيتِ الْعَِتيقِ أِخيلُُه  -١٥١٧

  .إال أن هذا خيصُّه بعضهم بضرورة الشعر ، وليس كما قال ، ملا سيأيت 
هذا اإلسكان الذي ُروَِي عن هؤالء غلط َبيٌِّن؛ وأن الفاء ال : وقد طعن بعضهم على هذه القراءِة ، فقال الزَّجَّاُج 

بو عمرو فأُراه كان خيتلس الكسرة ، فغلط عليه كما ينبغي أن ُتْجَزم ، وإذا مل ُتْجَزم فال تسكن يف الوصل ، وأما ا
أنه كان يكسر كسراً خفياً ، يعين  -وهو ضابط ملثل هذا  -وقد حكى عنه سيبويه . » باريكم « غلط عليه يف 

  .كسراً خفيا ، فظنه الراوي سكوناً ]  ٥٤: البقرة [ } َبارِِئكُْم { يكسر يف 
  :زجَّاج ليس بشيٍء لوجوه وهذا الرد من ال: قال شهاُب الدينِ 

ايضاً  -أنه فَرَّ من السكون غلى االختالس ، والذي نصَّ على أن السكون ال جيوز نص على أنَّ االختالس : منها 
لُيجَْرى الوصلُ جمرى : ال جيوز إال يف ضرورة ، بل جعل اإلسكان يف الضرورة أحسن منه يف االختالس ، قال  -

  ]البسيط : [ قوله الوقف إجراء كامالً ، وجعل 
  إالَّ ألن ُعيُوَنْه سَْيلُ َواِديهَا...  -١٥١٨

  ]البسيط : [ أحسن من قوله 
  َما َحجَّ َربَُّه يف الدُّنَْيا وال اْعَتمََر. ...  -١٥١٩

  .حيث سكن األول ، واختلس الثاين 
الكسائيُّ عن بين عقيل وبين  حكى -ومنها أن هذه لغة ثابتة عن العرب حفظها األئمة األعالم كالكسائي والفراء 

  . -بسكون اهلاء وكسرها من غري إشباع -]  ٦: العاديات [ } إِنَّ اإلنسان لَِربِِّه لَكَُنود { كالبٍ 
  .باإلسكان واالختالس  -لَُه مال ، ولَْه مالٌ : ويقولون 

ضرباً شديداً ، فيسكنون اهلاء كما  حنو َضَرْبُتْه -إذا حترَّك ما قبلَها  -من العرب َمْن جيزم اهلاء : قال الفراء 
  .وأصلها الرفع » قمتم « و » أنتم « يسكنون ميم 

  ]الرجز : [ وأنشد 
  مَالَ إلَى أْرطَاِة ِحقف فالطََدْع... ملَّا َرأى أن ال َدَعْه وال شَِبْع  -١٥٢٠



ض؛ ألن هذه الفاء مبدلة من تاء وهذا عجي من الفرَّاء؛ كيف ُيْنِشد هذا البيت يف هذا املَعْرِ: قال شهاب الدينِ 
التأنيث اليت كانت ثابتةً يف الوصل ، فقلبها هاًء ساكنة يف الوصل؛ إجراًء له ُمْجَرى الوقف وكالمنا إمنا هو يف هاء 
الضمري ال يف هاء التأنيِث؛ ألن هاء التانيِث ال َحظَّ هلا يف احلركة ألبتة ، ولذلك امتنع رومها وإمشاُمها يف الوقف ، 

أشياء أنكرها عن العرب  -يف فصيحه  -صُّوا على ذلك ، وكان الزجاج ُيَضعَّف يف اللغة ، ولذلك رد على ثعلب َن
  .فليكن هذا منها . قالتها العرُب ، فحفظها ثعلب ومل حيفظْها الزجَّاج : ، فردَّ الناُس عليه َردَّه ، وقالوا 

من السكون  -ُء حملّ الِمِه جرى عليها ما َيْجرِي على الم الفعل وزعم بعضهم أن الفعلَ ملا كان جمزوماً ، وحلت اهلا
  .وهو غري سديٍد  -للجزم 

  ]الوافر : [ وأما قراءة قالون فأنشدوا عليها قول الشاعر 
  إذَا طَلََب الَْوِسيقَةَ أْو َزمُِري... لَُه َزَجلٌ كأنَُّه صَْوُت حَاٍد  -١٥٢١

  ]الطويل : [ وقول اآلخر 
  ِقَناُعُه مْغِطيا فَإنِّي لَُمْجَتلى... اْبُن ِكالبٍ واْبُن أْوسٍ فََمْن َيكُْن أَنا  -١٥٢٢

  ]البسيط : [ وقول اآلخر 
  َما َحجَّ َربَُّه ِفي الدُّْنَيا َوال اْعَتمََر... أْو َمْعَبُر الظَّْهرِ ُيْنيب َعْن َوِليَِّتِه  -١٥٢٣

بضم اهلاء بعدها واو » ُيَؤدِّهو « قراءة الباقني فواضحة وقرأ الزهريُّ وقد تقدم أهنا لغة عقيل ، وكالب أيضاً ، وأما 
و » يؤدهي « ، وهذا هو األصل يف هاء الكتابة ، وقرأ َسالَّم كذلك إال أنه ترك الواَو فاختلس ، ومها نظريتا قراءيت 

فعل جمزوم ، أو أمر معتلِّ اآلخر ، باإلشباع واالختالس مع الكسرِ واعلم أن هذه اهلاء مىت جاءت بعد  -} ُيَؤدِّهِ { 
 ١٤٥: آل عمران [ } ُنْؤِتِه ِمْنهَ { : كقوله  -َجَرى فيها هذه األوُجه الثالثة أعين السكون واإلشباع واالختالس 

فَأَلِْقهْ  {: ، وقوله ]  ١١٥: النساء [ } َما توىل وَُنْصِلِه َجهَنَّم { : وقوله ]  ٧: الزمر [ } يَْرَضُه لَكُْم { : وقوله ] 
يف بعض هذه الكلمات  -األوجه الثالثة : أعين  -وقد جاء ذلك يف قراءة السبعة ]  ٢٨: النمل [ } إِلَيْهِم 

وليس فيه أن اهلاء اليت للكناية مىت سبقها . وسيأيت مفصَّالً يف مواضعه إنْ شاء اهللا  -وبعضها مل يأت فيه إال وجه 
سواء كان ذلك  -، وإن سبقها ساكن ، فاألشهر االختالس » إنَُّه ، لَُه ، بِِه «  متحرَّك فالفصيح فيها اإلشباع ، حنو

  .حنو فيه ، منه وبعضهم يفرق بني املعتلْ والصحيح وقد تقدم ذلك أول الكتاب  -الساكن صحيحاً أو معتالً 
متحرِّك ، فحقها أن إن نظرنا إىل اللفظ فقد وقعت بعد  -املشار إليها  -هذه الكلمات : إذا علم ذلك فنقول 

وإن نظرنا إىل . تشبع حركتها موصولةً بالياء ، أو الواو ، وإن سكنت فلما تقدم من إجراء الوصل ُمجرى الوقف 
فلذلك جاز االختالُس ، وهذا أصل نافع مطرد يف  -وهو َحْرُف العلة احملذوف للجزم  -األصل فقد سبقها ساكن 

  .مجيع هذه الكلمات 
  :يف هذه الباء ثالثة أوجٍه }  بِِدينَارٍ{ قوله 

  .أهنا لإللصاق ، وفيه قَلٌَق : أحدها 
  .يف حفظ قنطار ، ويف حفظ دينار : وال بد من حذف مضاف ، أي » يف « أهنا مبعىن : الثاين 

]  ١١: سف يو[ } َما لََك الَ َتأَْمنَّا على ُيوُسف { : وقد ُعدَِّي هبا كثرياً ، كقوله » على « أهنا مبعىن : الثالث 
  .} بِِقنطَارٍ { وكذلك هي يف ]  ٦٤: يوسف [ } َهلْ آَمُنكُْم َعلَْيِه إِالَّ كََمآ أَمِنُتكُْم على أَِخيِه ِمن قَْبلُ { : وقوله 
واألزمنة  ال يؤده إليك يف مجيع املُدِد: استثناء مفرَّغ من الظرف العام؛ إذ التقدير } إِالَّ َما ُدْمَت َعلَْيِه قَآِئماً { : قوله 

هذه هي الناقصةُ ، ترفع وتنصب ، وشرط إعماهلا أن » ُدْمتَ « إال يف مدة دوامك قائماً عليه ، متوكِّالً به و 



» دام « فمضارع » يدوم « : وال ينصرف ، فأما قوهلم [ يتقدمها ما الظرفية كهذه اآلية إذ التقدير إال مدة دومك 
لزم أن يكون حباجة إىل كالم آخر ، ليعمل يف الظرف حنو ] الظرفية »  ما« التامة مبعىن بقي ، ولكوهنا صلة ل 

  .أصحبك ما دمت باكياً ولو قلت ما دام زيد قائماً من غري شيء مل يكن كالماً 

يف حمل نصب  -املنسبك منها ومن دام  -هذه أن تكون مصدرية فقط ، وذلك املصدر » ما « وجوز أبو البقاء يف 
إال يف حال مالزمتك له ، وعلى : من األحوال املقدَّرة العامة ، والتقدير  -أيضاً  -ثناٌء مفرَّغ على احلال ، وهو است

» قَائماً « هنا تامة؛ ملا تقدم من أن تقدُّم الظرفية شرط يف إعماهلا ، فإذا كانت تامة انتصب » َداَم « هذا ، فيكون 
: بضم الفاء وهذه لغة احلجاز ، ومتيم يقولون » قائماً  ُدمت« و  -كقام يقوم  -دام يُدوم : على احلال ، يقال 

وهبا قرأ أبو عبد الرمحن وابن وثّابٍ واألعمُش وطلحة والفياُض بن غزوان وهذه لغة متيم ،  -بكسرها  -ِدْمت 
ْينِ ، أن احلجازيني والتميميني اتفقوا على أن املضارع مضموُم الَْع: يدوم يعين : وجيتمعون يف املضارع ، فيقولون 

وعند التميمني  -بفتح العني  -فيكون وزهنا عند احلجازيني فَعل  -وكان قياُس متيم أن تقول ُيدام كخاف خياف 
  .ِفعل بكسرها هذا نقل الفراء 

نقل ذلك أبو إسحاق وغريه كالراغب  -كِخفت اخاف  -ِدْمُت أدام : وأما غريه فنقل عن متيم أهنم يقولون 
  .األصبهاين والزخمشري 

ال يبولن أحدكم « : ويف احلديث . دام املاء ، أي سكن : الداللة على الثبوت والسكون ، يقل : وأصل هذه املادة 
الذي ال جيري ، وهو تفسري له ، وأدَْمت الِقْدَر ، ودومتها سكنت غلياهنا باملاء : ويف بعضه بزيادة » يف املاء الدائم 

  .إذا وقعت يف كبد السماء : الزمان ، ودوَّمت الشمس داَم الشيء ، إذا امتدَّ عليه : ، ومنه 
  ]البسيط : [ قال ذو الرمة 

  َوالشَّْمُس حْيَرى لََها يف الَْجوِّ َتْدوُِمي. . ...  -١٥٢٤
هكذا أنشد الراغُب هذا الشطر على هذا املعىن ، وغريه ينشده على معىن أن الدوام ُيعَبَّر به عن االستدارة حول 

 -أيضاً  -وأنشد معه . لدوام ، وهو الدَُّوار الذي يأخذ اإلنسان يف دماغه ، فَريى األشياء دائرة الشيء ، ومنه ا
  ]البسيط : [ قول علقمة به َعبَدة 

  َوالَ ُيخَاِلطَُها ِفي الرَّأْسِ َتْدوُِمي... َتْشِفي الصُّدَاَع َوالَ ُيْؤذِيَك سَاِليَها  -١٥٢٥
  .ق ودار دوَّم الطائر ، إذا َحلَّ: ومنها 
  :وجهان  -هنا  -ويف املراد بالقيام » قاِئماً « متعلق ب » َعلَْيِه « : قوله 

  .احلقيقة ، وهو أن يقوم على رأس غرميه ، ويالزمه باملطالبة ، وإن أخَّره أنكر : األول 
وأباه سائر } ْمَت َعلَْيِه قَآِئماً إِالَّ َما ُد{ : استدل أبو حنيفةَ على مذهبه يف مالزمة الغرمي بقوله تعاىل : قال القرطيبُّ 

َوِمنُْهْم مَّْن إِن َتأَْمْنُه بِدِيَنارٍ الَّ ُيَؤدِّهِ إِلَْيَك إِالَّ َما ُدْمَت َعلَْيِه { : العلماء واستدلَّ بعضهم على حَْبس اِملْديان بقوله تعاىل 
  .فإذا كان له مالزمته ، ومنعه من التصرف ، جاز حبسه } قَآِئماً 
بوجهك ، فيهابك ، ويستحيي منك ، فإن احلياء يف العينني أال ترى قول : إال ما دمت عليه قائماً أي : معىن  وقيل

ال تطلبوا من األعمى حاجة فإن احلياء يف العينني وإذا طلبَت من أخيك حاجة فانظر غليه : ابن عباس رضي اهللا عنه 
  .بوجهك ، حىت يستحيي فيقضيها 



  .اجملاز : الثاين 
أصله أن : املراَد من هذا القيام ، اإلحلاح ، واخلصومة ، والتقاضي ، واملطالبة ، قال ابن قَُتْيَبة : ل ابن عباس قا

: آل عمران [ } مِّْن أَْهلِ الكتاب أُمَّةٌ قَآِئَمةٌ { : املطالَب للشيء يقوم فيه ، والتارك له يَبُْد عنه ، بدليل قوله تعاىل 
  .هللا ، غري تاركة عاملة بأمر ا: أي ]  ١١٣

يف  -القيام : أبو علي الفارسي : وقال  -وإن مل يكن ثَمَّ قيام  -قام به : مث قيل لكل َمْن واظب على مطالبة أمر 
: ومنه قوله ]  ٣: النمل [ } الذين ُيِقيُمونَ الصالة { : مبعىن الدوام والثبات ، كما ذكرناه يف قوله تعاىل  -اللغة 

  .دائماً ، ثابتاً يف مطالبتك : دائماً ثابتاً ال ينسخ فمعىن اآلية : ، أي ]  ١٦١: األنعام [ } ِديًنا قَيًِّما { 
  فصل

  .أهل أمانة ، وأهل خيانة : دلَّت اآلية على انقسام أهل الكتاب إىل قسمني 
  .هم الذين مل ُيْسِلموا : اهل األمانة هم الذين أسلموا ، وأهل اخليانة : فقيل 
  .هم اليهود : مانة هم النصارى وأهل اخليانة أهل األ: وقيل 

َوِمْن أَْهلِ الكتاب َمْن إِن َتأَْمْنُه بِِقْنطَارٍ ُيؤَدِِّه إِلَْيَك َوِمنُْهْم مَّْن إِن { يف هذه اآلية  -وروى الضحاك عن ابن عباس 
َومِْنُهمْ { . ه رجل ألفاً ومائيت أوقية من ذهب ، فأداه أودع[ يعين عبد اهللا بن سالم ، } َتأَْمْنُه بِِديَنارٍ الَّ ُيَؤدِِّه إِلَْيكَ 

  .، استودعه رجل من قريش ديناراً ، فخانه ] فنحاص بن عازوراء : يعين } مَّْن إِن َتأَْمْنُه بِِدينَارٍ الَّ ُيؤَدِِّه إِلَْيكَ 
  فصل

وديعة ، وعلى املبايعة ، وعلى املقارضة ، يدخل حتت هذه اآلية الَعْيُن والدَّْيُن؛ ألن اإلنسانَ قد يأمتن غريه على ال
وليس يف اآلية ما يدل على التعيني ، ونُِقل عن ابنِ عباس أنه محله على املبايعة ، فقال ومنهم من تبايعه بثمن القنطار 

ودَع ماالً أن اآلية نزلت يف رجل أ -أيضاً  -، فيؤديه إليك ، ومنهم من تبايعه بثمنِ الدينارِ ، فال يؤديه إليك ونقلنا 
كثرياً عبد اهللا بن سالم فأدَّاه ، وماالً قليالً عند فنحاص بن عازوراء فلم يؤده ، فثبت أن اللفظ حمتمل جلميع 

  .األقسام 
ذكروا يف السبب الذي ألجله اعتقد اليهود هذا } ذلك بِأَنَُّهْم قَالُواْ لَْيَس َعلَْيَنا ِفي األميني َسبِيلٌ { : قوله 

  :هاً االستحالل وجو
حيل لنا قتل املخالف ، وأخذ ماله بأي طريق كان ، : أهنم يبالغون يف التعصُّب لدينهم ، فلذلك يقولون : أحدها 

كَذََب أْعَداُء اِهللا ، َما ِمْن َشْيٍء كَانَ ِفي الَْجاِهِلّيِة إال « : وروي أنه ملا نزلت هذه اآلية قال صلى اهللا عليه وسلم 
  .» إالَّ األمَاَنةَ ، فإنََّها ُمؤدَّاة إىل الَبرِّ والْفَاجِرِ وُهو َتْحَت قدَميَّ ، 

واخللق لنا عبيد ، فال سبيل ألحد علينا ، إذا ]  ١٨: املائدة [ } َنْحُن أَْبَناُء اهللا َوأَِحبَّاُؤُه { : أن اليهود قالوا : الثاين 
  .أكلنا أموال عبيدنا 

األموال كانت كلُّها لنا ، فما يف أيدي العرب منها ، فهو لنا؛ ظلمونا  إن: قالت اليهود : قال القرطيبُّ : الثالث 
  .وغصبونا ، فال سبيل علينا يف أخذنا إياه منهم 

إن اليهوَد إمنا ذكروا هذا الكالَم ملن خالفهم من العرب الذين آمنوا : قال احلسُن وابُن جريجٍ ومقاتلٍ : الرابع 
  .هم بالرسول خاصَّةً ، وليس لكل من خالف

ليس علينا َحقٌّ؛ ألنكم تركتم : وُروي أهنم بايعوا رجاالً يف اجلاهلية ، فلما أسلموا طالبوهم باألموال ، فقالوا 
  .وادَّعَْوا أهنم وجدوا ذلك يف كتاهبم . دينكم 



باطلٍ كان ومن احملتملِ أنه كان من مذهب اليهود ، أن َمن انتقل من دين باطلٍ إىل دين آخَر « : قال ابن اخلطيبِ 
حكموا على  -وإن اعتقدوا أن العرب كُفار ، إال أهنم ملا اعتقدوا يف اإلسالم أنه كُفر  -يف حكم املرتدِّ ، فهم 

  .العرب الذي أسلموا بالرِّدَِّة 
« سبيل » وحينئذ جيوز أن يكون  -وهو امسها  -ضمري الشأِن « ليس » جيوز أن يكون يف } لَْيَس َعلَْيَنا { : قوله 
مرتفع به } َسبِيلِ { وحده هو اخلرب ، و « َعلَْيَنا » وجيوز أن يكون . اخلرب ، واجلملة خرب ليس « َعلَْيَنا » بتدأ ، و م

  .} ِفي األميني { أو } َعلَْيَنا { : واخلرب أحد اجلارين أعين « ليس » اسم } َسبِيلِ { وجيوز أن يكون . على الفاعلية 
نقله « ليس » وجّوز بعضهم أن يتعلق بنفس « َعلَْيَنا » باالستقرار الذي تعلق به } ني ِفي األمي{ وجيوز أن يتعلق 

أبو البقاء ، وغُريه ، ويف هذا النقل نظر؛ وذلك أن هذه األفعال النواقص يف عملها يف الظروف خالف ، َوَبَنُوا 
إعماهلا يف الظرف وشبهه ، ومن  تدل على احلدث جوز: اخلالَف على اخلالف يف داللتها على احلدث ، فمن قال 

ال يدل على حدث ألبتة ، فكيف تعمل؟ هذا « ليس » واتفقوا على أن . ال تدل على احلدث منعوا إعماهلا : قال 
  .ما ال ُيْعقَل 

وجيوز أن يكون . ، ألنه استعمل مبعىن احلرجِ ، والضماِن ، وحنوها « َسبيلٌ » ب } ِفي األميني { وجيوز أن يتعلق 
  . منه فيتعلق مبحذوف حاالً
ألنه كان ال يكتب ، وذلك ألن األمَّ : فاألمي منسوب إىل األم ، وُسمِّي النيب صلى اهللا عليه وسلم أمياً؛ قيل : قال 

  .أصل الشيء فمن ال يكتب فقد َبِقي على أصله يف أن ال يكتب : 
  .نسبة إىل مكة ، وهي أمُّ القَُرى : وقيل 
  :فيه وجوٌه } َعلَى اللَِّه الكذب َوَيقُولُونَ { : قوله 

أن جواز اخليانِة مع املخالف مذكور ف يالتوراة ، وكانوا كاذبني يف ذلك ، وعاملني بكوهنم : هو قوهلم : أحدها 
  .فيه ] ومن كان كذلك كانت خيانته أعظَم ، وجرُمه أفحش . [ كاذبني 
  .أهنم يعلمون كون اخليانة ُمَحرََّمةٌ : وثانيها 
  .أهنم يعلمون ما على اخلائن من اإلمث : ا وثالثه

  فصل يف رد شهادة الكافر
دلَّت هذه اآليةُ على أنَّ الكافَر ال ُيجعل أهالً لقبول شهادته؛ ألن اهللا تعاىل وصفه بالكذب ، ويف » : قال القرطيبُّ 

رميه وجيعلون ذلك من الشرع ، قال ابن العريبّ اآلية َردٌّ على الكَفََرةِ الذين ُيَحلِّلُون وُيَحرِّمون من غري حتليل اهللا وحت
  .« وِمْن هذا خيرج الرَّدُّ على َمْن حيكم باالستحسان ِمن غري دليل ، ولست أعلم أحداً من أهل القبلِة قاله : 

َسع يف ألنه يُتََّسع يف الظرف وعديله ما ال ُيتَّ -وإن كان مصدراً  -جيوز أن يتعلق بالكذب } َعلَى اللَِّه { : قوله 
وجيوز أن يتعلق مبحذوف على أنه . متضمِّناً معىن يفترون ، فُعدِّي تعديته « َيقُولُونَ » غريمها وَمْن منع علَّقه ب 

وهم من : مجلة حالية ، ومفعول العلم حمذوف اقتصاراً ، أي } َوُهْم َيْعلَُمونَ { : ، وقوله « الْكَِذب » حال من 
  .وهم يعلمون كذهبم وافتراءهم ، وهو أقبح هلم : ذوي العلم ، أو اختصاراً ، أي 

  ) ٧٦(َبلَى َمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه وَاتَّقَى فَإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني 

  .وتقدم القول يف نظريه . وإجياب ملا نفوه » لَْيَس « : جواب لقوهلم } بلى { : قوله 
  .مث استأنف »  بلى« وعندي الوقف التام على : قال ابن اخلطيبِ 



ليس علينا فيما نفعل جناٌح قائٌم : كلمة ُتذْكَر ابتداًء لكالم آخَر ُيذكَر بعده؛ ألن قولَهم » بلى « إن كلمة : وقيل 
أن أهل الوفاِء بالعهد والتقى هم الذين  -تعاىل  -فذكر ]  ١٨: املائدة [ } َنْحُن أَْبَناُء اهللا وَأَِحبَّاُؤهُ { : مقام قوهلم 

  .اه » بلى « وعلى هذا الوجه ، فال َيْحُسن الوقف على  -ال غريهم  -م اهللا تعاىل حيبه
وعند من يرى } الُْمتَِّقَني { شرطية ، أو موصولة ، والرابط بني اجلملة اجلزائية ، أو اخلربية هو العموم يف » َمْن « و 

  .الربط بقيام الظاهر مقام املضمر يقول ذلك هنا 
} فَإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقنيَ { : حيبه اهللا ، ودل على هذا احملذوف قوله : و اخلرب حمذوف ، تقديره اجلزاء ، أ: وقيل 

  .وفيه تكلٌُّف ال حاجةَ إليه 
معطوف عليه ، واتقى » واتَّقَى « يف موضع جزم » أوىف « رفع باالبتداء ، وهو شرط ، و » َمْن « : قال القرطيبُّ 

  .أي حيب أولئك } فَإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني { ، ومل يستحل ما حرم عليه  اهللا ، ومل يكذب
أو مضافاً إىل مفعوله على . » َمْن « جيوز أن يكون املصدر مضافاً لفاعله على أن الضمري يعود على » بعهده « و 

مري هللا تعاىل وإىل املفعول وإن كان وجيوز أن يكون املصدر مضافاً للفاعل وإن كان الض» اهللاِ « أنه يعود على 
  .ومعناه واضح عند التَّأمُّلِ » َمْن « الضمري عائداً على 

فإنه يدل على أنه لو وىف أهل الكتاب بعهودهم » َمْن « بتقدير أن يكون الضمُري عائداً إىل الفاعل ، وهو : فإن قيل 
  .وتركوا اخليانةَ ، فإهنم يكتسبونَ حمبة اِهللا 

ن األمر كذلك ، فإهنم إذا وفوا بالعهود ، فأول ما يوفون به العهد األعظم ، وهو ما أخذَ اهللا عليهم يف فاجلواب أ
كتاهبم من اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ومبا جاء به ، وهو املراد بالعهد يف هذه اآلية قال صلى اهللا عليه 

ِلصاً ، َوَمْن كَانْت فيه َواِحَدةٌ ِمْنُهنَّ كَاَنْت ِفيِه خصلَةٌ ِمن النِّفَاقِ َحتَّى َيَدَعَها أْرَبٌع َمْن كُنَّ ِفيِه كَانَ ُمَناِفقاً َخا« وسلم 
  .» إذا ائُتِمَن َخانَ ، وَإذَا حدَّث كَذََب ، َوإِذَا َعاَهَد غََدَر ، َوإذَا خَاَصم فَجَر : 

َمًنا قَِليلًا أُولَِئَك لَا َخلَاَق لَُهْم ِفي الْآِخَرِة وَلَا ُيكَلِّمُُهُم اللَُّه َولَا َيْنظُُر إِلَيْهِْم َيْوَم إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهِد اللَِّه َوأَْيمَانِهِْم ثَ
  ) ٧٧(الِْقَياَمِة َولَا ُيزَكِّيهِْم َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 

  :مما جاء يف تعلق هذه اآلية مبا قبلها وجوٌه 
اليهوَد باخليانة يف أموال النّاس ، فمعلوم أن اخلياَنة يف األموال ، ال تكون باألميان  ملا وصف -تعاىل  -أنه : أحدها 

  .الكاذبِة 
 -تعاىل  -َحكَى عنهم أهنم يقولون على اهللا الكذب ، وهم يعلمون ، وال شك أن عهد اهللا  -تعاىل  -أنه : وثانيها 

  .على كل مكلٍَّف أن ال يكذَب على اهللا 
ذكر يف اآلية األوىل خيانَتهم يف أموال الناس ، وذكر يف هذه اآلية خيانتهم يف عهد اهللا ويف  -تعاىل  -أنه : وثالثها 

  .تعظيم أمساِئِه؛ حيث َيْحِلفون هبا كاذبني 
إن هذه اآلية ابتداء كالم مستقلٍّ يف املنع من األميان الكاذبِة؛ ألن اللفظَ عامٌّ ، والروايات الكثرية : وقال بعضهم 

  .ت على أهنا نزلت يف أقوامٍ أقدموا على األميان الكاذبة دلَّ
  فصل

نزلت يف أحبار اليهود ، كتموا ما عهد اهللا إليهم يف التوراة من أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم وكتبوا : قال عكرمةُ 
  .بأيديهم غَريها ، وحلفوا أهنا من عند اهللا؛ لئال تفوَتهم الرِّشاء اليت كانت من أبناء عمهم 



كتبوا ذلك بأيديهم ، وَحلَفُوا ]  ٧٥: آل عمران [ } لَْيَس َعلَْيَنا ِفي األميني َسبِيلٌ { نزلت يف ادِّعائهم أنه : وقيل 
  .أنه من عند اهللا قاله احلسُن 

نزلت يف األشعث بن قيس وَخْصمٍ له ، اختصما يف أرض إىل رسول اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : وقال ابن جُرَْيجٍ 
إذاً حيلف ، فيذهب مبايل ، فأنزل اهللا عز : احِلْف ، قال : ليس يل بينة ، فقال لليهودي : أقم بيِّنتك ، فقال : ل فقا

  .فنكل األشعث } إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهدِ اهللا وَأَْيَمانِهِمْ { : وجل 
عن النيب صلى اهللا  -رضي اهللا عنه  - ذر نزلت يف رجل حلف مييناً فاجرةً يف تنفيق سلعته ، عن أيب: قال جماهٌد 

: قَالَ . ٌم ثَالَثَةٌ الَ ُيكَلُِّمُهُم اُهللا َيْوَم الِقَياَمِة ، َوالَ َيْنظُُر إِلَيْهِْم ، َوالَ ُيزَكِّيهِْم ، َولَُهْم َعذَابٌ ألِي« : عليه وسلم قال 
: خابوا ، وخسروا َمْن هم يا رسولَ اِهللا؟ قال :  وقرأها رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرات ، فقال أبو ذر

  .» املُسْبِلُ إَزاَرُه ، واملَنَّانُ ، واملُْنِفُق سلَعَتُه باحلَِلف الْكَاِذبِ 
َرُجلٌ َحلََف : أِليٌم  ثَالَثَةٌ الَ ُيكَلُِّمُهمُ اهللاُ َيْوَم القَِياَمِة ، َوالَ َيْنظُرُ إِلَْيهِْم ، وَلَُهْم َعذَاٌب« : وروى أبو هريرة عن النيب 

كْثََر ِممَّا أْعطي َوُهوَ َيِميناً َعلَى َمالِ ُمْسِلمٍ ، فاقتطعه ، َوَرُجلٌ َحلََف َعلَى َيِمنيٍ َبْعَد َصالَِة الَْعْصرِ أنَّهُ أْعِطي بِِسلَْعِتِه أ
أْمَنُعَك فَْضِلي كََما َمَنْعَت فَْضلَ َما لَْم َتْعَملْ َيدَاَك  الَْيوم: َيقولُ  -َتَعالَى  -َوَرُجلٌ َمَنَع فَْضلَ ماٍء ، فَإن اهللاَ  -كَاِذبٌ 

 «.  
يا رسولَ اِهللا ، : جاء رجل من حضرموت ورجل من ِكْندةَ إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال احلضرميُّ : وقيل 

ليس له فيها حق  هي أرضي يف يدي ، أزرعها ،: فقال الكندّي  -كانت أليب  -إن هذا قد غلبين على أرض يل 
  :فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم للَحْضرَِمّي 

يا رسولَ اِهللا ، إن الرجل فاجِرٌ ال يبايل على ما حلف عليه ، قال ليس : فَلََك مييُنُه قال : ألك بيِّنةٌ؟ قال ال ، قَالَ « 
أما لئن َحلََف علَى ما لَْيَس لَهُ »  لك منه إال ذلك ، فانطلق ليحلف ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أدبر

  .« ِلَيأكُلَُه ظُلماً لََيلْقََينَّ اَهللا َوُهَو َعْنُه ُمعْرٌِض 
أما الكندّي فهو عمرو بن القيس بن عابس الكندّي ، وخصمه ربيعة بن عبدان احلضرمّي ، روى أبو : قال علقمة 

َحرَّم اُهللا َعلَْيه الَْجنَّة  -بَِيِمينِِه  -َتطََع َحقَّ امْرِئٍ ُمْسِلم َمن اقْ» : أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .قاهلا ثالث مراٍت « َوإنْ كَانَ قَِضيباً ِمْن أَراكٍ : وإن كان شيئاً يسرياً يا رسولَ اهللا؟ قَالَ : َوأْوَجبَ لَُه النَّاَر ، قَالُوا 

ال نصيَب هلم يف اآلخرِة وتعيمها ، وهذا مشروطٌ باإلمجاع بعد : أي } أولئك الَ َخالََق لَُهْم ِفي اآلخرة { : قوله 
إِنَّ اهللا الَ َيْغِفُر أَن { : وشرط بعضهم عدم العفو؛ لقوله تعاىل  -باإلمجاع  -التوبة ، فإذا تاب عنها سقط الوعيُد 

  .كالماً ينفعهم ، ويسرهم : أي } َوالَ ُيكَلُِّمُهمُ { ، ]  ٤٨: النساء [ } ُيشَْرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشآُء 
  .قاله القفالُ  -إذا كان قد غضب عليه  -إين ال أكلم فالناً : ملعىن الغضب ، كما يقول الرجل : وقيل 

اً ، وليس املقصود منه ال يرمحهم ، وال ُيْحِسن إليهم ، وال ُينِيلُهم خري: أي } َوالَ َينظُرُ إِلَْيهِْم َيْوَم القيامة { : مث قال 
ال يطهرهم من دنس : أي } َوالَ ُيزَكِّيهِمْ {  -تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً  -النظر بتقليب احلََدقَِة إىل املَْرِئيّ 

  .الذنوب باملغفرة 
على ألسنة املالئكة  كثناء املزكِّي للشاهد والتزكية من اهللا قد تكون -ال ُيثْنِي عليهم كما ُيثْنِي على أوليائه : وقيل 

وقد تكون من غري ]  ٢٤-٢٣: الرعد [ } َواملَالَِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم مِّن كُلِّ بَابٍ َسالٌَم َعلَْيكُم { : ، كقوله تعاىل 
ْوالً َسالٌَم قَ{ : وأما يف اآلخرة فكقوله ] .  ١١٢: التوبة [ } التائبون العابدون { : واسطة ، أما يف الدنيا فكقوله 

  :يف هذه الالم قوالن } َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم { : مث قال ] .  ٥٨: يس [ } مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ 



  .يستحقُّون العذاب األليم : أهنا مبعىن االستحقاق ، أي : أحدمها 
  .املال لزيد ، فتكون الم التمليك ، فذكر ملك العذاب هلم ، هتكُّماً هبم : كما تقول : الثاين 

قُولُونَ ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَما إِنَّ ِمْنُهْم لَفَرِيقًا َيلُْوونَ أَلِْسَنتَُهْم بِالْكَِتابِ ِلَتْحَسُبوُه ِمَن الِْكتَابِ َوَما ُهَو ِمَن الْكَِتابِ َوَيَو
  ) ٧٨(ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهمْ َيْعلَُمونَ 

  .اآلية تدل على أن اليت قبلها نزلت يف اليهود  هذه
كالقوم  -فهي يف حمل نصبٍ ، ومجع الضمري اعتباراً باملعىن؛ ألنه اسم مجع « فريقاً » صفة ل « َيلُْوونَ : وقوله 
  . -والرهط

بفتح } َيلُْوونَ { ى القوم جاءين ، والعامة عل: وفيه نظٌر؛ إذ ال جيوز « ولو أفرد على اللفظ جلاز » : قال أبو البقاء 
  .فتل : الياء ، وسكون الالم ، وبعدها واو مضمومة ، مث أْخَرى ساكنة مضارع لوى أي 

 -بضم الياء ، وفتح الالم ، وتشديد األوىل « ُيلَوُّون »  -عن نافع  -وقرأ أبو جعفر وشيبة بن نِصاح وأبو حامت 
لغة ، ال للتعدية؛ إذ لو كان هلا لتعدى آلخَر؛ ألنه ُمَتَعدٍّ لواحد قبل مضعَّفاً ، والتضعيف فيه للتكثري واملبا» من لَوَّى 

  ذلك ، ونسبها الزخمشريُّ ألهل املدينِة ، وهو كما قال ، فإن هؤالء رؤساء قُرَّاء املدينةز
وابنِ كثريٍ  ونسبها الزخمشريُّ جملاهٍد -بفتح الياء ، وضم الالم ، بعدها واو مفردة ساكنة  -» َيلُون « وقرأ ُحَمْيد 

 -مث أبدِلَت الواو املضمومة مهزة ، وهو بدلٌ قباسيٌّ  -كقراءة العامة  -} َيلُْوونَ { ، ووجََّهَها هو بأن األصل 
« وُحِذفَت اهلمزةُ ، فبقي وزن  -مث ُخفِّفَت اهلمزةُ بإلقاء حركتها على الساكن قبلها وهو الالم . كأجوه وأقَِّتْت 

« ُحِذفت اللتقاء الساكنني؛ ألن األصل  -وهي الياء  -وذلك ألن الالم  -ف الالم والعني حبذْ -َيفُون » َيلُون 
فُحِذفت الياء  -الياء وواو الضمري  -كيضربون ، فاسُتثِْقلَت الضمة على الياء فحذفت ، فالتقى ساكنان » يلويون 

  .اللتقائهما ، مث ُحِذفت الواو اليت هي عني الكلمة 
فإنه جيمع  -هذه لسانٌ : فيقول  -مجع لساٍن ، وهذا على لغة من ذكَّره ، وأما على لغة من ُيؤنثه } ْم أَلِْسَنتَُه{ و 

  .حنو ِذراع وأذُرع وكراع وأكرِع  -» ألُْسن « على 
ه ذلك واملراد ب -ويَُعبَّر باللسان عن الكالم؛ ألنه ينشأ منه ، وفيه . مل نسمْعه من العرب إال مذكَّراً : وقال الفّراء 

املطل ، لواه : والليُّ  -أي فتلته  -لَوْيت الثوب ، ولويت عنقه : الفتل ، يقال : ، واللّي  -التذكري والتأنيث -
  .اللَّّي واللّيان : واملصدر . مطله : َدْيَنه ، يلويه لَيا ، وليَّاناً 

  ]الرجز : [ قال الشاعُر 
  َمَخافَةَ إالفْالسِ َواللَّيانا. ..قَْد كُْنُت َدايَْنُت بَِها َحسَّانا  -١٥٢٦

وبابه مث ُيطْلَق اللَّيُّ على اإلراغة واملراوغة يف احلجج » مَيِّت « واألصل لْوٌي ، ولَْوَيان ، فأِعلَّ مبا تقدم يف 
  .» لَيُّ الَْواِحِد ظُلٌْم « : ويف احلديث . واخلصومة؛ تشبيهاً للمعاين باألجرام 

لََوْيت يده والتوى الشيُء : عن َعطْف الشيء ، ورّده عن االستقامة إىل االعوجاج يقال اللَّّي عبارة : وقال بعضهم 
 -إذا غريه  -ولوى لسانه عن كذا . والتوى فالن عليَّ إذا غيَّر أخالقه عن االستواء إىل ضده  -إذا احنرف  -

، وجعله أبو البقاء حاالً من } ُوونَ َيلْ{ متعلق ب } بالكتاب { و  -إذا أماله عنه  -ولوى فالنٌ فالناً عن رأيه 
  .ملتبسة بالكتاب ، أو ناطقة بالكتاب : وتقديره : األلسنة ، قال 



لتحسبوا احملرف من : جيوز أن يعود على ما تقدَّم مما دل عليه ِذكْر اللَّّي والتحريف ، أي } ِلَتْحَسُبوهُ { والضمري يف 
يلوون ألسنتهم بِشْبِه الكتاب؛ لتحسبوا : دل عليه املعىن ، واألصل وجيوز أن يعود على مضاف حمذوٍف ، . التوراة 

{ : مث قال ]  ٤٠: النور [ } أَْو كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ { : ِشْبَه الكتاب الذي حرفوه من الكتاب ، ويكون كقوله 
« وقُرئ . لثاين للُحْسبان هو املفعول ا» من الكتاب « و . احملذوفة » ِذي « يعود على ]  ٤٠: النور [ } َيْغَشاهُ 

: كما أريد باملخاطبني يف قراءة العامة ، واملعىن  -أيضاً  -واملراد هبم املسلمون  -بياء الغيبة  -» ليحسبوه 
  .ليحسب املسلمون أن احملرَّف من التوراة 

عبَّر اهللا عن قراءهتم لذلك ف -وذلك مذموم  -لَيُّ اللسان شبيه بالتشدُّقِ والتنطُّع والتكلُّف « : قال ابن اخلطيبِ 
والعرب تفرِّق بني ألفاظ املدح والذم يف الشيء . الكتاب الباطل بلَيِّ اللسان؛ ذما هلم ، ومل ُيَعبِّر عنها بالقراءة 

تَُهمْ َيلُْوونَ أَلِْسَن{ : ِمكْثَاٌر ، ثَرْثَاٌر فاملراد بقوله : خطيب ِمْصقَع ، ويف الذم :  -يف املدح -الواحد ، فيقولون 
  .» بقراءة ذلك الكتاب الباطل : أي } بالكتاب 

  فصل
أن يعمدوا إىل اللفظة ، فيحرفوهنا عن حركات اإلعراب حتريفاً يتغيَّر } َيلُْوونَ أَلِْسنََتُهمْ { : معىن قوله : قال القفَّالُ 

علون ذلك يف اآلياِت الدالة على نبوة به املعىن ، وهذا كثريٌ يف لسان العرب ، فال يبعد مثله يف العربانية ، فكانوا يف
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة 

إن النفر الذين ال يكلمهم اهللا يوم القيامة ، وال ينظر إليهم ، كتبوا كتاباً شوَّشوا فيه : وروي عن ابنِ عباسٍ قال 
هذا من :  عليه وسلم مث قالوا نعَت حممد صلى اهللا عليه وسلم وخلطوه بالكتاب الذي كان فيه نعت حممد صلى اهللا

  .عند اهللا 
  فصل

كعب بن األشرف ، ومالك بن الصيف ، وحيي بن أخطب ، وأبو ياسر ، : هذا النفر هم : قال مجهور املفّسرين 
هللا يعطفوهنا بالتحريف والتغيري ، وهو ما غّيروا من صفة النيب صلى ا} َيلُْوونَ أَلْسَِنَتُهمْ { . وشعبة بن عمرو الشاعر 

عز  -الذي أنزله اهللا } ِمَن الكتاب { لتظنوا ما حرفوا : أي } ِلَتْحَسُبوهُ { . عليه وسلم وآية الرجم ، وغري ذلك 
ُمونَ ْم َيْعلََوَما ُهَو ِمَن الِْكَتابِ َوَيقُولُونَ ُهَو ِمْن ِعْنِد اللًِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد اهللا َوَيقُولُونَ َعلَى اهللا الكذب َوُه{  -وجل 

  .أنَّهم الكاذبون } 
وروى الضحاُك عن ابن عباسٍ أن اآلية نزلت يف اليهود والنصارى مجيعاً ، وذلك أهنم حرَّفوا التوراة واإلجنيلَ ، 

  .وأحلقوا بكتاب اهللا ما ليس منه 
  كيف ميكن إدخالُ التحريف يف التوراة ، مع ُشْهرهتا العظيمة؟: فإن قيل 
العمل عن نفر قليلٍ ، جيوز تواطؤهم على التحريف ، مث إهنم عرضوا ذلك احملرَّف على  لعله صدر هذا: فاجلواُب 

  .بعض العوامِّ ، وعلى هذا التقدير يكون هذا التحريف ممكناً 

يف اآلية أن اآلياِت الدَّالَِّة على نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم كان  -عندي  -واألصوب « : قال ابن اخلطيب 
ىل تدقيق النظرِ والتأمُّل ، والقوم كانوا ُيورِدون عليها األسئلة املشوشة ، واالعتراضات املظلمة ، ُيحتاج فيها إ

 -مراد اِهللا من هذه اآلياِت ما ذكرناُه : فكانت تصري تلك الدالئل مشتبهةً على السَّاِمِعَني ، واليهود كانو يقولون 
إذا استدل بآيٍة فاملُْبِطل  -يف زمننا  -األلسنِة ، كما أن املُِحقَّ  فكان هذا هو املراد بالتحريف َولَيِّ -ال ما ذكرمت 

ما ذكرت ، بل ما ذكرناه ، فكذا هنا ، واهللا  -تعاىل  -لَْيَس ُمرَاُد اِهللا : يورد عليه األسئلةَ والشبهاِت ، ويقول 



  .» أعلُم 
َوَيقُولُونَ ُهَو ِمْن ِعْنِد { : وبني قوله } ُهَو ِمَن الِْكَتابِ لَِتْحَسبُوُه ِمَن الكتاب َوَما { : ما الفرق بني قوله : فإن قيل 

  ؟} اللًِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد اهللا 
أن املغايرة حاصلة؛ ألنه ليس كل ما مل يكن يف الكتاب مل يكن من عند اهللا تعاىل؛ فإن احلكم الشرعيَّ قد : فاجلواُب 

{ : فقوله  -تارة باإلمجاع ، وثارةً بالقياس ، والكل من عند اهللا تعاىل ثبت تارةً بالكتاب ، وتارةً بالسنَِّة ، و
َوَيقُولُونَ ُهَو ِمْن ِعْنِد { : هذا نفٌي خاصٌّ ، مث عطف النفي العام فقال } ِلَتْحَسُبوُه ِمَن الكتاب َوَما ُهَو ِمَن الِْكَتابِ 

  .فال يكون تكراراً } اللًِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد اهللا 
أنه موجود يف } ُهَو ِمْن ِعْنِد اللًِّه { : أيضاً جيوز أن يكون املراد من الكتاب التوراة ، ويكون املراد من قوهلم و

كتاب سائر األنبياء عليهم السالم مثل شعيب وأرميا؛ وذلك ألن القوَم يف نسبة ذلك التحريِف إىل اهللا تعاىل كانوا 
لُبلْه اجلاهلني بالتوراة نسبوا ذلك احملرَّف إىل أنه من عنده ، وإن من وجدوا متحريين فإن وجدوا قوماً من األغمار وا

  .قوماً ُعقَالَء أذكياء زعموا أنه موجودٌ يف كتب سائر األنبياِء ، الذين جاءوا بعد موسى عليه السَّالَُم 

ثُمَّ َيقُولَ ِللنَّاسِ كُوُنوا ِعَباًدا ِلي ِمْن ُدوِن اللَِّه َولَِكْن كُونُوا  َما كَانَ ِلَبَشرٍ أَنْ ُيْؤِتَيهُ اللَُّه الْكَِتاَب وَالُْحكَْم َوالنُُّبوَّةَ
ُركُمْ َولَا َيأُْمَركُْم أَنْ تَتَِّخذُوا الَْملَاِئكَةَ وَالنَّبِيِّنيَ أَْرَباًبا أََيأُْم) ٧٩(َربَّانِيَِّني بَِما كُنُْتْم ُتَعلُِّمونَ الِْكتَاَب َوبَِما كُنُْتْم َتْدُرُسونَ 

  ) ٨٠(بِالْكُفْرِ بَْعَد إِذْ أَنُْتْم ُمْسِلُمونَ 

إن : وذلك أن نصاَرى جنرانَ كانوا يقولون  -عليه السالم  -يعين عيسى } َما كَانَ ِلَبَشرٍ { قال مقاتل والضَّّحاُك 
  .ربا ، فأنزل اهللا هذه اآلية ] يتخذوه [ عيسى أمرهم أن 

القرآن : أي } أَن ُيْؤِتيُه اهللا الكتاب { يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم } انَ ِلَبَشرٍ َما كَ{ : وقال ابن عباس وعطاء 
يا حممد ، أتريد أن نعبَدك : من نصارى َنْجران ، قاال  -من اليهود ، والرئيس  -وذلك أن أبا رافع القُرِظي 

فأنزل اهللا هذه » اِهللا ، َما بِذَِلَك َبعَثَنِي اُهللا ، َوالَ بِذَِلَك أمََرنِي اهللاُ  َمَعاذَ اهللاِ أنْ َنأُمَر بِعَباَدِة غَْيرِ« : ونتخذك رباً؟ قَالَ 
  .اآلية 

  .املسيح ابُن اِهللا نزلت هذه اآلية : ُعزَْير ابُن اهللا وقالت النصارى : ملا قالت اليهوُد : قال ابن عباسٍ 
ويوضع موضع الواحِد ، واجلمع ، قال القرطيب  -كالقوم واجليش  -والبشر مجيع بين آدم ، ال واحد له من لفظه 

  .» ألنه مبنزلة املصدر « : 
، » ُيؤتيُه « عطف على } ثُمَّ َيقُولَ ِللنَّاسِ { : وقوله . خربها » الَْبَشر « و » كَانَ « اسم } أَن يُْؤِتيُه { : قوله 

قد آتى كثرياً من البشر  -تعاىل  -اهللا  وهذا العطُف الزم من حيث املعىن؛ إذ لو سكت عنه مل يصّح املعىن؛ ألن
يف  -أيضاً  -إهنا الزمة فال غرو :  -يف بعض األحوال واملفاعيل -الكتاَب واحلُكَْم والنبوةَ ، وهذا كما يقولون 

  .لزوم املعطوف 
ما كان لزيد « :  ومعىن جميء هذا النَّفي يف كالم العرب ، حنو -إن شاء اله تعاىل  -وإمنا بينا هذا؛ ألجل قراءة تأيت 

َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَن َيقُْتلَ { : وقوله ] .  ١٦: النور [ } مَّا َيكُونُ لََنآ أَن نََّتكَلََّم هبذا { : ، كقوله تعاىل » أن يفعل 
ما ينبغي لنا ، : أي ]  ٣٥ :مرمي [ } َما كَانَ للَِّه أَن َيتَِّخذَ ِمن َولٍَد { : وقوله ]  ٩٢: النساء [ } ُمْؤِمناً إِالَّ خَطَئاً 

  :وحنوه بنفي الكون واملراد نفي خربه ، وهو على قسمني 
ال ُيْعطي الكتاب  -تعاىل  -ألن اهللا  -كهذه اآلية  -قسم يكون النفي فيه من جهة العقل؛ ويَُعبَّر عنه بالنفي التام 



: وقوله ]  ٦٠: النمل [ } لَكُْم أَن ُتنبِتُواْ َشَجَرَها مَّا كَانَ { : باحلكم والنبوة ملن يقول هذه املقالة الشنعاء ، وحنوه 
  ] . ١٤٥: آل عمران [ } َوَما كَانَ ِلنَفْسٍ أَنْ َتُموَت إِالَّ بِإِذِْن اهللا { 

ما كان البن أيب قحافة أن يتقدم فيصلي بني يدي : وقسم يكون النفي فيه على سبيل االنتفاء ، كقول أيب بكر 
  .عليه وسلم ويُْعَرف القسمان من السياق رسول اهللا صلى اهللا 

« والعامل فيه . ال جيتمع النبوة وهذا القول : والتقدير » يؤتيه « نسقاً على  -بالنصب  -» َيقُولَ « وقرأ العامة 
  .مث أن يقول : وهو معطوف عليه مبعىن » أن 

  . -جلعز و -إمضاء احلكم عن اهللا : وقيل . الفَْهم والعلم : واملراد باحلكم 

  .القرآن } الكتاب { و 
وخرَّجوها  -بالرفع  -» يقولُ « :  -يف رواية حمبوب -وأبو عمرو  -يف رواية شبل بن عباد  -وقرأ ابن كثري 

على القطع واالستئناف ، وهو ُمْشِكلٌ؛ ملا تقدم من أن املعىن على لزوم ذكر هذا املعطوف؛ إذْ ال يستقلّ ما قبله؛ 
  .على القطع واالستئناف : يقولون لفساد املعىن ، فكيف 

أنه لغة مزينة } كُونُواْ ِعَباداً لِّي { : أنه قال يف قوله تعاىل  -عن ابن عباسٍ  -حكى الواحديُّ } ِعَباًدا { : قوله 
  .عباد : ويقولون للعبيد 
  .َعبِيد وِعبِدَّى : ومن مجوعه : قال ابُن عِطية 

  .مبعًنى  هذه اجلموع كلُّها: قال بعض اللغويني 
  .العبادُ ِهللا ، والعبيُد والعِبِدَّى للبشر : وقال بعضهم 
الِعبِدَّى إمنا تقال يف العبد من الَعبيد ، كأنه مبالغة تقتضي اإلغراق يف العبودية ، والذي استقرأت يف : وقال بعضهم 

ى الطاعة دون أن يقترن هبا معىن أنه َجْمع َعْبد مىت سيقت اللفظة يف مضمار الترفُّع والداللة عل» العباد « لفظ 
: وقوله ]  ٢٦: األنبياء [ } َبلْ ِعَباٌد مُّكَْرُمونَ } { واهللا َرُؤوٌف بالعباد { : التحقري ، وتصغري الشأن ، وانظر قوله 

ن إِ{ وقول عيسى يف معىن الشفاعة والتعريض ]  ٥٣: الزمر [ } قُلْ ياعبادي الذين أَْسَرفُواْ على أَنفُِسهِمْ { 
  .، وأما العبيد ، فتستعمل يف حتقريه ]  ١١٨: املائدة [ } ُتَعذِّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك 

  :ومنه قول امرئ القيس 
  َما غَرَّكُْم بِاألَسِد الْبَاِسلِ... قُوالَ ِلُدوَدانَ َعبِيِد الَعَصا  -١٥٢٧

: فصلت [ } َوَما َربَُّك بِظَالَّمٍ لِّلَْعبِيِد { : ؟ ومنه قوله » ي َوَهلْ أنُْتْم إالَّ َعبِيٌد ألبِ« : وقال محزة بن عبد املطلب 
« وملا كانت . ليس بظالمٍ هلم مع ذلك  -تعاىل  -ألنه مكان تشفيق وإعالم بقلة أنصارهم ومقدرهتم ، وأنه ]  ٤٦

[ } ن أَْسَرفُواْ على أَنفُسِهِْم قُلْ ياعبادي الذي{ : تقتضي الطاعة مل تقع هنا ، ولذلك أتى هبا يف قوله تعاىل » العباد 
  .فهذا النوع من النظر يسلك به سبيل العجائب يف فصاحة القرآن على الطريقة العربية ]  ٥٣: الزمر 

ومن مجوعه َعبِيد وِعبِدَّى ، فأما عبيد ، فاألصح أنه مجع ، وقيل : وفيه بعض مناقشة ، أما قوله « : قال أبو حّيان 
  .» ى فإنه اسم مجع ، وألفه للتأنيث وأما ِعبِدَّ. اسم مجع 

  .» ال مناقشة ، فإنه إمنا يعين َجْمعاً معنويا ، وال شك أن اسمَ اجلمع َجْمٌع معنويٌّ « : قال شهاُب الّدينِ 
الترفُّع والداللة على الطاعة ، دون أن يقترن هبا معىن ] مضمار [ يساق يف » ِعباداً « وأما ما استقرأه من أن : قال 

 -وأما العبيد ، فيستعمل يف حتقريه : وأما قوله » العباد « التحقري والتصغري ، وإيراده ألفاظاً يف القرآن بلفظ 
[ } َوَما َربُّكَ بِظَالَّمٍ لِّلْعَبِيِد { : ، وقوله تعاىل » وهل أنتم إال عبيد أيب « : وأنشد بيت امرئ القيس ، وقول محزة 



فَْعل « يف مجع » فعاالً « ألن » عبيد « دون » عباد « يح ، إمنا كثر استعمال فاستقراء ليس بصح]  ٤٦: فصلت 
  .ال يطَّرد » فعيل « غري الياء والعني قياس ُمطَّرٌد ، ومجع فَْعل على » 

« مقيساً يف مجع » ِفَعال « فلما كان . » حنو الكليب والعبيد  -وهو قليل « فعيالً » ورمبا جاء « : قال سيبويه 
وإن مل يكن  -فحسََّن جميئه هنا ]  ٤٦: فصلت [ } َوَما رَبَُّك بِظَالَّمٍ لِّلَْعبِيِد { كثرياً ، وأما » عباد « جاء  »عبد 

]  ٤٤: فصلت [ } أولئك ُينَاَدْونَ ِمن مَّكَاٍن َبِعيدٍ { : أنه جحاء لتواخي الفواصل ، أال ترى أن قبله  -مقيساً 
. فَحسََّن جميئه بلفظ العبيد مؤاخاة هاتني الفاصلتني ]  ٤٧: فصلت [ } ا ِمن َشهِيٍد قالوا آذَنَّاَك َما ِمنَّ{ وبعده 

ق [ } َوقَْد قَدَّْمُت إِلَْيكُم بالوعيد { : ألن قبله ]  ٢٩: ق [ } َوَمآ أََناْ بِظَالَّمٍ لِّلَْعبِيِد {  -يف سورة ق  -ونظري هذا 
« وأما مدلوله فمدلول ]  ٣٠: ق [ } َم َهلِ امتألت َوَتقُولُ َهلْ ِمن مَّزِيٍد َيْوَم َنقُولُ ِلَجهَنَّ{ : وبعده ] .  ٢٨: 

إمنا فُهم من إضافتهم إىل العصا ، ومن » عبيد « سواء ، وأما بيت امرئ القيس فلم يُفَْهم التحقري من لفظ » عباد 
رينة احلال اليت كان عليها ، وأتى يف هل أنتم إال عبيد؟ إمنا فهم التحقري من ق: وكذلك قول محزةَ . جمموع البيت 

  .البيت ويف قول محزة على أحد اجلائزين 
رده عليه استقراءه من غري إثباته ما جيرِّم االستقراء مردود ، وأما ادِّعاؤه أن التحقري مفهوم « : وقال شهاُب الدينِ 

اللفظ وغريه ، فاإلحالة على اللفظ ممنوع؛ ألنه إذا دار إحالة احلكم بني  -« عبيد »  -دون لفظ  -من السياق 
  .» أوْلَى 
ِعَباداً ملا فيه من معىن الفعل ، وجيوز أن يكون « متعلق بلفظ } ِمن ُدوِن اهللا { و . » عباد « صفة ل » يل « : قوله 

  .صفة ثانية ، وأن يكون حاالً؛ لتخصُّص النكرة بالوصف 
، فال بد من إضمار القول هنا ، ومذهب العرب جواز اإلضمار كونوا : ولكن يقول : أي } ولكن كُونُواْ { : قوله 

آل عمران [ } فَأَمَّا الذين اسودت ُوُجوهُُهْم أَكْفَْرُتْم بَْعَد إَِميانِكُمْ { : إذا كان يف الكالم ما يدل عليه ، كقوله تعاىل 
  .يقال هلم ذلك : أي ]  ١٠٦: 

  :مجع رَبَّانِّي ، وفيه قوالن : والربانيون 
رجل إهلّي إذا : إنه منسوب إىل الرَّّب ، يعين كونه عاملاً به ، ومواظباً على طاعته ، كما ُيقال : قال سيبََوْيِه : مها أحد

كان مقبالً على معرفة اإللِه وطاعِتِه ، واأللف والنونُ فيه زائدتان يف النسبِ ، داللةٌ على املبالغة كرقباين وَشعراين ، 
وال ُتفرد هذه الزيادة عن النسب أما إذا نسبوا إىل  -رقبِة ، والكثريِ الشعرِ ، والطويلِ اللحيةِ للغليِظ ال -وِلْحَياين 

  .َرقَّيب وَشْعرِّي وحلوّي : قالوا : من غري مبالغة  -الرقبة والشعر واللحية 
ملَُعلِّم للخري ، وَمن يوسوس للناس هو ا: أرباب العلم ، منسوب إىل َربَّان ، والربان : الربانيون : قال املَُبرُِّد : الثاين 

ويعرِّفُهم أمَر دينهم ، فاأللف والنون والتاء على زيادة الوصف ، كهي يف عطشان وريان وجوعان ووسنان ، مث 
: يف الوصف حنو أمحري ، قال  -على هذا  -وتكون النسبة  -حلياينّ ورقباينّ : كما قيل  -ضمت إليه ياء النسب 

  ]الرجز [ 
  َوالدَّْهُر بِاإلْنَساِن دَوَّارِيُّ... َرباً َوأنَت قِنَّْسرِيُّ أطَ -١٥٢٨

زادوا ألفاً ونوناً ف يالرباينّ؛ ألهنم أرادوا ختصيصاً بعلم الرَّبِّ دون غريه من العلوم ، وهذا كما يقال : وقال سيبويه 
  .شعراينّ وحلياينّ ورقباينّ : 

  .سوب إىل الربِّ مأخوذٌ من التربية فعلى قول سيبويه الرباين من: قال الواحديُّ 



  .قاله عليٌّ وابن عباس واحلسُن . كونوا فقهاء ، علماء ، عاملني : ويف التفسري 
  .فقهاء ، معلمني : حكماء ، علماء وقال سعيد بن جبري عن ابن عباس : وقال قتادةُ 
  .علماء ، حكماء ، نصحاء هللا يف خلقه : وقل عطاٌء 

  .الذي يُربِّي الناَس بصغار العلم قَبل ِكباره :  الرَّبَّانِّي: وقيل 
  .العامل الذي يعمل بعلمه : الرباين : وقال سعيد بن ُجَبريٍ 

الذين مجعوا مع العلم البصارة لسياسة الناس ، : العلماء ، والربانيون : الربانيون فوق األحبار ، واألحباُر : وقيل 
  .اليوم مات َربَّانِيُّ هذه األمة : نفيةَ وملا مات ابُن عبَّاسٍ قال حممُد بُن احل

يف  -أيضاً  -والة األمة والعلماء ، وذكروا هذا : هو الذي يربُّ النَّاَس ، والربانيون هم : الرباينُّ : وقال ابُن زيٍد 
ا الفريقان اللذان الوالة والعلماء ، ومه: أي ]  ٦٣: املائدة [ } لَْوالَ َينَْهاُهُم الربانيون واألحبار { : قوله تعاىل 

  .يطاعان 
ال أدعوكم إىل أن تكونوا عباداً يل ، ولكن أدعوكم إىل أن تكونوا ملوكاً  -على هذا التقدير  -ومعىن اآلية 

  .وعلماء باستعمالكم أمر اهللا تعاىل ، ومواظبتكم على طاعته 
  .، فنسب إليه  حيتمل أن يكون الوايل ، ُسمِّي ربانيا؛ ألنه ُيطاع كالربِّ: قال القفال 

أحسب أن هذه الكلمة ليست بعربيٍة ، إمنا هي عربانية ، أو سريانية ، وسواء كانت عربانية ، أو : قال أبو عبيدة 
  .سريانية ، أو عربية فهي تدل على اإلنسان الذي َعِلَم وَعِملَ مبا َعِلم ، مث اشتغل بتعليم اخلريِ 

  :كونوا علماء بسبب كَوْنِكُْم ، ويف متعلق هذه الباء ثالثة أقوالٍ : أي  الباء سببية ،} بَِما كُْنُتمْ { : قوله 
  .ذكره أبو البقاء ، واخلالف مشهوٌر » كُونُوا « أهنا متعلقة ب : أحدها 
  .ألن فيه معىن الفعل » َربَّانِيَِّني « أن تتعلق ب : الثاين 

» ما « ذكره أبو البقاء ، وليس بواضح املعىن ، و »  َربَّانِيَِّني« أن تتعلق مبحذوف على أهنا صفة ل : الثالث 
اليوم َننَساكُْم كََما َنِسيُتْم { : بسبب كونكم عاملَني ، نظريه قوله : مصدرية ، فتكون مع الفعل بتأويل املصدر ، أي 

ر أهنا مصدرية الظاه» ما « و : وظاهر كالم أيب حيان أنه جيوز أن تكون غري ذلك؛ فإنه قال ] .  ٣٤: اجلاثية [ } 
وهو أن تكون موصولة ، وحينئذ حتتاج إىل عائد وهو مقدر ، أي  -ويف جوازه ُبْعد  -، فهذا يوم جتويز غري ذلك 

« و . بسبب الذي تعلمون به الكتاب ، وقد نقص شرطٌ ، وهو احتاد املتعلَّق ، فلذلك مل يظهر جعلها غري مصدرية 
  .أي َمْن هو يف املهد ]  ٢٩: مرمي [ } ن كَانَ ِفي املهد َصبِّياً َم{ : كقوله » أنتم « معناه » كُْنُتْم 
مفتوح حرف املضارعة ، ساكن العني مفتوح الالم » َتْعلَُمونَ « قرأ نافٌع وابُن كثري وأبو عمرو } َتْعلَُمونَ { : قوله 

عة ، وفتح العني وتشديد الالم تعرفون ، فيتعدى لواحٍد ، وباقي السبعة بضم حرف املضار: من َعِلم َيْعلَم ، أي 
  .ُتَعلُِّمونَ الناَس والطالبني الكتاب : مكسورةً ، فيتعدى الثنني ، أوهلما حمذوف ، تقديره 

أطعم اخلبَز ، املقصود األهم إطعام اخلُْبز من : كنتم من أهل التعليم ، وهو نظري : وجيوُز أن ال يُراد مفعول ، أي 
  .فالتضعيف فيه للتعدية  غري نظرٍ إىل َمْن ُيطْعُمه ،

وقد رجح مجاعة هذه القراءة على قراءة نافع ، بأهنا أبلغ؛ وذلك أن كل ُمَعلِّم عامل ، وليس كُلُّ عاملٍ معلماً ، 
فالوْصف بالتعليم أبلغ ، وبأن قبله ِذكَْر الربانيني ، والرباين يقتضي أن َيعْلَم ، وُيَعلََّم غَريه ، ال أن يقتصر بالعلم على 

  .فسه ن
والتخفيف ُمسوَّغ لذلك ، خبالف  -ورجح بعُضهم األوىل بأنه مل ُيذْكَر إال مفعول واحٌد ، واألصل عدم احلذف 



والقراءتان متواترتان ، فال ينبغي . » َتْدُرُسونَ « وأيضاً فهو أوفق لِ . التشديد ، فإنه ال بّد من تقدير مفعول 
  .ترجيُح إحدامها على األْخرى 

 -بتاءين  -من تعلم ، واألصل تتعلمون  -بفتح التاء والعني ، والالم مشددة  -» َتَعلَُّمونَ « وجماهٌد  وقرأ احلسن
  .فُحِذفَْت إحدامها 

من الدرس ، وهو  -َتْدُرُسونَ بفتح التاء ، وضم الراء « كالذي قبله ، والعامة على } َوبَِما كُْنُتمْ َتْدُرُسونَ { : قوله 
  .ثالثياً  -من علم «  َتْعلَُمونَ» مناسب 

بالتشديد وليس بالزمٍ؛ إذ  -« ُتَدرُِّسونَ » أن يقرأ  -بالتشديد  -« ُتَعلِّمون » كان حق من يقرأ : قال بعضهم 
ِلَتقَْرأَهُ { : تتلونه عليهم ، كقوله : أي  -صرمت ُتَعلِّمون غَريكم ، مث ُتَدرُِّسونَ ، ومبا كنتم تدرسون عليهم : املعىن 
  ] . ٦: اإلسراء [ } الناس َعلَى 

َدَرس العلم : وهي لغة ضعيفة ، يقال  -بكسر الراء  -« َتْدرُِسونَ »  -يف إحدى الرواتني عنه  -قال أبو َحْيَوةَ 
« ُتَدرُِّسونَ » يف رواية  -أيضاً  -وقرأ هو « درس » ومها لغتان يف مضارع  -بكسر العني يف املضارع  -يدرسه 

  :وفيه وجهان  -د بالتشدي -من درَّس 
  .بالتخفيف « َتْعلَُمونَ » أن يكون التضعيف فيه للتكثري موافقاً لقراءة : أحدمها 

: ُتَدرُِّسونَ غريكم العلم ، أي : أن التضعيف للتعدية ، ويكون املفعوالن حمذوفني؛ لغهم املعىن ، والتقدير : الثاين 
 -على أن أفعل مبعىن فعل  -كيكرمون من أكرم  -أدرس من « ُتْدرُِسونَ » وقُرَِئ . حتملوهنم على الدرس 

  .فأدرس ودّرس واحد كأكرم وكّرم ، وأنزل ونّزل  -بالتشديد 
كرر عليه ، : درس زيد الكتاب والقرآن ، يدُرسه ويدرِسه ، أي : ومنه . التكرار واإلدمان على الشيء : والدرس 

. ا كان ذلك مبداومة القرآن عرب عن إدامة القرآن بالدرس تناولت أثره باحلفظ ، ومل: ويقال درست الكتاب ، أي 
  .ذهب أثُره ، وطلَلٌ عاٍف ودارس مبعًنى : وَدَرس املنزلُ 

والباقون بالرفع وأبو عمرو على أصله من » قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة بنصب َيأُمرَكُْم } َوالَ َيأُْمرَكُْم { : قوله 
قراءة واضحة ، سهلة التخريج ، واملعىن ، وذلك أهنا على القطع واالستئناف جواز تسكني الراء واالختالس ، وهي 

.  
  :بأن ذلك األمر ال يقع ، والفاعل فيه احتماالن  -أخرب تعاىل 

  . -تعاىل  -هو ضمري اهللا : أحدمها 

  .هو ضمري املوصوف املتقدم : الثاين 
ال : أمركم حممد أن تتخذوا املالئكة والنبيني أرباباً وقيل وال ي: وال يأمركم اهللا ، وقال ابن جريج ومجاعة : واملعىن 

  .يأمركم عيسى 
حيث قالوا يف املسيح هو  -ال يأمركم األنبياء أن تتخذوا املالئكة والنبيني أرْباباً ، كفعل قريش والصابئني : وقيل 

  .العزير 
به أن َيجَْعل نفسه ربا ، فُيْعَبَد ، وال يأمر  أنه ال يقع من بشر موصوٍف مبا ُوِصَف» َبَشر « واملعىن على عوده على 

 -أن ُتْعَبد املالئكةُ والنبيون من دون اهللا ، فانتفى أن يدعَو الناسَ إىل عبادة نفسه ، وإىل عبادة غريه  -أيضاً  -
وأمر أنبيائه بعبادة غريه أنه تعاىل أْخَبر أنه مل َيأُمْر بذلك ، فانتفى أمر اهللا  -تعاىل  -على َعْوده على اهللا  -واملعىن 
  .تعاىل 



  :وأما قراءة النصب ففيها وجوٌه 
ال « مضمرة بعده وتكون » أن « داللة أن يأمركم ، فقدروا : قول أيب علي وغريه ، وهو أن يكون املعىن : أحدها 

ل واحد منهما عن ما كان من زيد إتيان وال قيام وأنت تريد انتفاء ك: مؤكِّدة ملعىن النفي السابق ، كما تقول » 
  .ما كان من زيد إتيان ، وال منه قيام : للتوكيد ملعىن النفي السابق ، وبقي معىن الكالم » ال « زيد ، ف 

وما كان لَبَشرٍ أن يأمركم أن تتِخذُوا : واملعىن : قال سيبويه } أَن ُيْؤِتيهُ { أن يكون نصبه لَنَسقه على : الثاين 
  .املالئكة 

وُيقوي هذا الوجَه ما ذكرنا من أن اليهود قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم أتريد يا حممُد أن نتخذَك : قال الواحديُّ 
  .َربا؟ فنزلت 

  .قاله الطََّبريُّ  -َيقُولُ يف قراءة العامة « أن يكون معطوفاً على : الثالث 
  .وال عدم التآم املعىن » مٍد َوْجَه اخلَطَأ ، ومل يبني أبو ُمَح« وهذا َخطأ ال يلتئم به املعىن » : قال ابن عطيةَ 
على سبيل التأسيس ال على  -ال للنفي » وجعل « َيقُولَ » وجه اخلطأ أنه إذا كان معطوفاً على « : قال أبو حّيان 
النافية ، وإذا قدرها قبلها انسبك » ال « إال قبل  -» أن « وهو  -فال ميكن أن يُقَدَّر الناصب  -سبيل التأكيد 

ما كان لبشر موصوف مبا ُوِصَف به انتفاء أمره : مصدر منفي ، فيصري املعىن » ال « منها ومن الفعل املنفي ب 
  .وإذا مل يكن له انتفاء األمر بذلك كان له ثبوت األمر بذلك ، وهو َخطَأ بيِّن  -باختاذ املالئكة والنبيني أرباباً 

فال يلزم خَطَأ ، وال عدم التئام املعىن؛ وذلك أنه يصري النفي مستحباً لتأكيد النفي ال لتأسيسه » ال « أما إذا جعل 
. وينتفي أيضاً أمره باختاذ املالئكة والنبيني أرباباً } كُونُواْ ِعَباداً لِّي { : على املصدرين املقدَّرِ ثبوهتما ، فينتفي قوله 

  .لزيد فقٌه وال حنٌو ما : فإذا قلَت » ال « موضع » غري « ويوضِّح هذا املعىن َوْضُع 

فيصري » غري « لتأسيس النفي كانت مبعىن » ال « لتأكيد النفي ، وانتفى عنه الَوْصفان ، ولو جعلت » ال « كانت 
ما لزيد فقه غري حنو ، ك ان يف ذلك إثبات النحو له ، كأنك : املعىن انتفاء الفقه عنه ، وثبوت النحو له؛ إذ لو قلت 

ما جئت : جئت بغري زاد وإذا قلت : جئت بال زاٍد ، كان املعىن : ، أال ترى أنك إذا قلت ما له غري حنو : قلَت 
هنا لتأسيس النفي ، فإطالق ابن عطية اخلطأ وعدم التئامِ املعىن إمنا » ال « بغري زاٍد ، معناه أنك جئت بزاد؛ ألن 

ال « يده ، وأن يكون من عطف املنفي ب لتأسيس النفي ال لتأك» ال « يكون على أحد التقديرين ، وهو أن يكون 
  .« ما أريد أن ال تتعلم : ما أريد أن جتهل وأال تتعلم ، تريد : على املثبت الداخل عليه النفي حنو » 

  :الداخلة عليه وجهني » وجوَّزَ يف طال « َيقُولَ » على « َيأُمرَكُم » وتابع الزخمشريُّ الطربيَّ يف عطف 
  .يس النفي أن يكون لتأس: أحدمها 

  :وفيه وجهان » ثُمَّ َيقُولَ « بالنصب؛ عطفاً على } َوالَ َيأُْمَركُمْ { وقُرِئ : أهنا مزيدة لتأكيده ، فقال : الثاين 
ما كان لبشر أن يستنبئه : واملعىن . } َما كَانَ لَِبَشرٍ { : مزيدة لتأكيد معىن النفي يف قوله » ال « أن جتعل : أحدمها 

ويَُنصِّبه للدعاء إىل اختصاص اهللا بالعبادة وترك األنداد ، مث يأمر الناس بأن يكونوا عباداً هلم ، ويأمركم اهللا تعاىل ، 
  .ما كان لزيد أن أكرمه ، مث يهينين وال يستخف يب : أن تتخذوا املالئكة والنبيني أرباباً ، كقولك 

 صلى اهللا عليه وسلم كان ينَهى قَُريشاً عن عبادة غري مزيدة ، واملعىن أن رسول اهللا» ال « أن ُيْجَعل : والثاين 
ما كان لبشر أن : أنتخذك ربا؟ قيل هلم : املالئكة واليهود والنصارى عن عبادِة ُعَزْيرٍ واملسيح ، فلما قالوا له 

  .يستنبئه اهللا مث يأمر الناس بعبادته ، وينهاكم عن عبادة املالئكة واألنبياء 
لتأسيس النفي « ال » كالم الزخمشري صحيٌح ، ومعناه واضح على كال تقديري كون و« : قال شهاب الدينِ 



وهو كوهنا لتأسيس النفي فقد ظهر صحةُ  -وتأكيده فكيف َيجَْعل الشيُخ كالَم الطربيِّ فاسداً على أحد التقديرين 
  .» كالم الطربيِّ بكالم الزخمشريِّ ، وظهر أن َردَّ ابنِ عطيةَ عليه مردوٌد 

  .رجح الناس قراءةَ الرفعِ على النصبِ  وقد
  .وال يأمركم منقطعة مما قبلها؛ ألن املعىن وال يأمركم اهللا : قال سيبويه 

رفعت كما » لن « موقع » ال « ومما يدل على انقطاعها من النسق ، وأهنا ُمْستأنفة ، فلما وقعت : قال الواحدي 
ويف قراءة ، ]  ١١٩: البقرة [ } رياً وََنذِيراً َوالَ ُتسْأَلُ َعْن أَْصَحابِ اجلحيم إِنَّا أَْرَسلْنَاَك باحلق َبِش{ : قال تعاىل 
  .ولن ُتسْأل : عبد اهللا 

وقد تقدم » ولَْن َيأُمرَكم « : والقراءة بالرفع على ابتداء الكالم أظهر ، ويعضُدَها قراءةُ عبد اهللا : قال الزخمشريُّ 
وأن يعود على البشر املوصوف مبا تقدم واملراد به النيب صلى » اهللا « أن يعود على  جيوز» َيأُمركُمْ « أن الضمري يف 

  .اهللا عليه وسلم أو أعم من ذلك 

ال » بشر « فإن الضمري يعود على » َيقُولَ « و بنصبه إذا جعلناه معطوفاً على } َوالَ َيأُْمَركُْم { وسواء قرئ برفع 
ه القراءة بالنصب أن يكون معطوفاً على الفعل املنصوب قبله ، فيكون ووج: ويؤيد هذا قولُ بعضهم [ غري ، 

  .» ثُمَّ َيقُولَ « ال غري يعين مبا قبله » بشر « الضمري املرفوع لِ 
تعاىل ومل يذكر غري ذلك ، فيحتمل أن يكون هو » اهللا « وملا ذكر سيبويه قراءة الرفع جعل الضمري عائداً على 

  .ل أنه ال جيوز غُريه ، واألول أْولَى األظهر عنده ، وُيْحتََم
خروج من الغيبة إىل اخلطاب على  -على كلتا القراءتني  -» َيأُمرُكُْم « ويف الضمري املنصوب يف : قال بعضهم 

ن كان ينبغي أن يكو} ثُمَّ َيقُولَ ِللنَّاسِ { : يف قوله  -طريق االلتفات ، فكأنه توهم أنه ملا تقدم يف قوله ذكر النايف 
  .النظم وال يأمرهم؛ جرياً على ما تقدم ، وليس كذلك ، بل هذا ابتداء خطابٍ ، ال التفات فيه 

  .اهلمزة لالستفهام مبعىن اإلنكار ، يعين أنه ال يفعل ذلك } أََيأُْمُركُم بالكفر { : قوله 
وبعد ظرف زمان مضاف لظرف زمان ماضٍ وقد » َيأُمُركُمْ « متعلق ب » َبْعَد « } َبْعَد إِذْ أَْنُتْم مُّْسِلُمونَ { : قوله 

» إذْ « يف حمل خفض باإلضافة؛ ألن } أَْنُتْم مُّْسِلُمونَ { و . تقّدم أنه ال يضاُف إليه إال الزمان ، حنو حينئٍذ ويومئٍذ 
  .تضاف إىل اجلملة مطلقاً 

 كانوا مسلمني ، وهم الذين استأذنوا الرسول دليلٌ على أن املخاطبني» َبْعَد إذ أنُْتْم ُمْسِلُمونَ « : قال الزخمشريُّ 
  .صلى اهللا عليه وسلم أن َيْسُجُدوا له 

ا َمَعكُمْ لَُتْؤِمُننَّ بِِه َولََتْنُصُرنَّهُ َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق النَّبِيَِّني لََما آتَْيُتكُْم ِمْن ِكَتابٍ َوِحكَْمٍة ثُمَّ َجاءَكُْم َرسُولٌ ُمَصدِّقٌ ِلَم
فََمْن َتَولَّى بَْعَد ) ٨١(يَن الَ أَأَقَْررُْتْم َوأََخذُْتْم َعلَى ذَِلكُْم إِصْرِي قَالُوا أَقَْرْرَنا قَالَ فَاشَْهُدوا َوأََنا َمَعكُْم ِمَن الشَّاِهِدقَ

  ) ٨٢(ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الْفَاِسقُونَ 

  :وجوه » إذْ « العامل يف 
  .للنيب صلى اهللا عليه وسلم  إن كان اخلطاب» اذكر « : أحدها 
  .إن كان اخلطاب ألهل الكتابِ » اذكروا « : الثاين 

  .املتقدمة قبلها ، وفيه ُبْعٌد؛ بل امتناع؛ لبُْعده » إذْ « اصطفى ، فيكون معطوفاً على : الثالث 



  .وهو واضح } قَالَ أَأَقَْررُْتْم { : يف قوله » قَالَ « أن العامل فيه : الرابع 
ِميثَاَق الذين أُوتُواْ { : ، جيوز أن يكون مضافاً لفاعله ، أو ملفعوله ، ويف مصحف أّيب وعبد اهللا وقراءهتما  وميثاق

  .أخطأ الكاتب : وعن جماهد ، وقال ] .  ١٨٧: آل عمران [ } الكتاب 
عليه مثل ابن كثري  وال أظنه عن جماهد؛ فإنه قرأ -كائناً َمْن كان  -وهذا خطأٌ من قائله « : قال شهاُب الدين 

  .» وأيب عمرو بن العالء ، ومل َينْقُلْ عنه واحٌد منهما شيئاً ِمْن ذلك 
  :واملعىن على القراءة الشهرية صحيح ، وقد ذكروا فيها أوجهاً 

أخذ على األنبياء مواثيق أهنم ُيَصدِّقون بعضهم بعضاً وينصر  -أن الكالم على ظاهرِه ، وأن اهللا تعاىل : أحدها 
أنه يوصي قومه أن ينصروا ذلك النيب الذي يأيت بعده ، وال خيذلوه وهذا قول سعيد بن جبريٍ : ضُهم بعضاً ، مبعىن بع

  .واحلسن وطاووس 
وقيل هذا امليثاُق خمتص مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وهذا مرويٌّ عن عليٍّ وابن عباس وقتادةَ والسدي ، واحتج 

هو اهللا [ وهذا يدل على أن اآلخذ ]  ٨١: آل عمران [ } إِذْ أََخذَ اهللا ِميثَاقَ النبيني َو{ : القائلون هبذا بقوله تعاىل 
  ] .واملأخوذ منهم هم النبيون ، وليس يف اآلية ذكر األمة ، فلم حيسن صرف امليثاق إىل األمة  -تعاىل  -

إليهم إضافة الفعل إىل [ على قولنا إضافته و. وأجيب بأن على الوجه الذي قلتم يكون امليثاُق مضافاً إىل املوثَقِ عليه 
إىل املفعول؛ فإن مل يكن فال أقل من املساواة ، ] وإضافة الفعلِ إىل الفاعل أقوى من إضافته  -وهو املوثق  -الفاعل 

  .وإذ أخذ اُهللا امليثاق الذي وثقه األنبياء على أَمِمهم : ميثاُق اِهللا وعهجه ، فيكون التقدير : وهو كما يقال 
فعل بكر بن « : وهو كما يقال [ على حذف مضاٍف  -وهم بنو إسرائيلَ  -وميكن أن يُراد ميثاق أوالد النبيني 

  ] .، واملراد أوالدهم وقومهم ، فكذا ههنا » فعل معد بن عدنان كذا « ، و » وائل كذا 
عليهم؛ هتكُّماً هبم على زعمهم؛ » لنَّبِيَِّني ا« أهل الكتاب ، فأطلق لفظ » النَّبِيَِّني « وحيتمل أن يكون املراد من لفظ 

حنن أوىل بالنبوة من حممد صلى اهللا عليه وسلم ألنا أهل الكتاب ، ومنا النبيون ، قاله : ألهنم كانوا يقولون 
  .الزخمشريُّ 

  ] . ١: الطالق [ }  ياأيها النيب إِذَا طَلَّقُْتُم النسآء فَطَلِّقُوُهنَّ{ : وميكن أنه ذكر النيب واملراد أمته كقوله 
لَقَْد جِئُْتكُْم بَِها بَْيَضاَء َنِقيَّةٌ ، أَما وَاِهللا لَْو كَانَ ُموَسى « : مبا روي أنه صلى اهللا عليه وسلم قال  -أيضاً  -واحتجوا 

  .» ْبُن عْمرانَ َحيا لََما َوسعهُ إالَّ اتَِّباِعي 

ما بعث آدم َوَمْن بعده من األنبياء عليهم  -تعاىل  -ن اهللا إ« : أنه قال  -رضي اهللا عنه  -ومبا روي عن علي 
  .» السالم إال أخذ العهد عليه لئن ُبِعث حممٌد وهو َحيٌّ ليؤمننَّ به ، ولينصرنه 

ميثاق النبيِّني على أممهم : أن امليثاق مضاف لفاعله ، واملوثق عليه غري مذكور؛ لفهم املعىن ، والتقدير : القول الثاين 
واملراد من ]  ٨٢: آل عمران [ } فََمْن توىل َبْعَد ذلك { : قوله  -أيضاً  -ؤيده قراءة أَبّي وعبد اهللا ، ويؤيده ، وي

اآلية أن األنبياء كانوا يأخذون امليثاق من أمهم بأنه إذا ُبِعث حممٌد صلى اهللا عليه وسلم أن ُيؤِمنوا به وينصروه وهو 
: آل عمران [ } ثُمَّ َجآَءكُمْ َرسُولٌ مَُّصدٌِّق لَِّما مََعكُْم لَُتؤِْمُننَّ بِِه َولَتَنصُُرنَُّه { : ه قول جماهٍد والربيع ، واحتجوا بقول

  .وإمنا كان حممد صلى اهللا عليه وسلم مبعوثاً إىل أهل الكتابِ دون النبيني ]  ٨١
ب عليهم اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه ظاهر اآلية يدل على أن الذين أخذ اُهللا امليثاق منهم ، جي: وقال أبو مسلم 

وسلم عند مبعثه وكل األنبياِء يكونون عند مبعثه عليه السَّالُم من زمرة األموات وامليت ال يكون مكلفاً ، فعلمنا أن 
أهنم حكم على َمْن أِخذ عليهم امليثاُق  -تعاىل  -املأخوذ عليهم امليثاق ليسوا هم النبيني بل أممهم ، ويؤكِّد هذا أنه 



  .لو تولوا كانوا فاسقني ، وهذا الوصف ال يليق باألنبياء ، وإمنا يليق باألمم 
قال القفال عن هذا االستدالل بأنه ال جيوز أن يكون املراد من اآلية أن األنبياء لو كانوا يف احلياة لوجب عليهم 

وقد ]  ٦٥: الزمر [ } َت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك لَِئْن أَشَْركْ{ : اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم بل يكون هذا كقوله 
َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا َبْعضَ { : علم اهللا تعاىل أنه ال ُيشرك قط ، ولكن خرج هذا على سبيل الفَْرض والتقدير ، وكقوله 

َوَمن يَقُلْ { : كقوله يف صفة املالئكة و]  ٤٦-٤٤: احلاقة [ } األقاويل َألَخذَْنا ِمْنُه باليمني ثُمَّ لَقَطَْعَنا ِمْنُه الوتني 
وكل ذلك على سبيل الفرض ]  ٢٩: األنبياء [ } ِمْنُهْم إين إله مِّن ُدونِِه فذلك َنجْزِيِه َجهَنََّم كَذَِلَك َنْجزِي الظاملني 

 -الفسق إنه مساهم فاسقني فهو على تقدير التويل ، واسم الشرك أقبح من اسم : وقوله  -فكذا هنا  -والتقدير 
  ] . ٦٥: الزمر [ } لَِئْن أَْشَركْتَ لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك { : على سبيل الفرض يف قوله  -تعاىل  -وقد ذكره 
بأن املقصود من اآلية أن يؤمن الذين كانوا يف زمان الرسول صلى اهللا عليه وسلم فإذا كان  -أيضاً  -واحتجوا 

صيل هذا املقصود من أن يكون مأخوذاً على األنبياء وأجيب عن ذلك امليثاق مأخوذاً عليهم كان ذلك أبلغ يف حت
بأن درجاتِ األنبياء أعلى وأشرف من درجات األمم ، فإذا دلت اآليةُ على أن اَهللا أوجب على مجيع األنبياء أن 

، فألن يكون  وأهنم لو تركوا ذلك لصاروا من زمرة الفاسقني -يؤمنوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم لو كانوا أحياءً 
  .اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم واجباً على أممهم كان أوىل 

اذكروا نِْعَمِتيَ { : وبقوله تعاىل . إمنا أخذ اهللا ميثاَق النَّبِيِّني على قومهم : واحتجوا أيضاً مبا روي عن ابن عباس قال 
َوإِذَ أََخذَ اهللا ِميثَاَق الذين أُوُتواْ { : وبقوله ]  ٤٠: البقرة [ } ْم اليت أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َوأَْوفُواْ بعهدي أُوفِ بَِعْهدِكُ

  ] . ١٨٧: آل عمران [ } الكتاب 
أن اهللا أخذ ميثاق النبيني أن يأخذوا امليثاق على أممهم أن يؤمنوا مبحمد : املعىن : وقال بعض أصحاب القول األول 

  .دركوه إن أ -صلى اهللا عليه وسلم وينصروه ، ويصدقوه 
يف أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم فاكتفى بذكر  -مجيعاً  -إن اهللا أخذ امليثاق على النبيني وأِممهم : قال بعضهم 

  .األنبياء؛ ألن العهد مع املتبوع َعْهد مع التابع ، وهذا معىن قول ابن عباسٍ 
وقرأ احلسن . على كسر الالم  -وحده  - وختفيف امليم ، ومحزة» ملا « بفتح الم » ملا آتيتكم « : قرأ العامَّة 

  .بالفتح والتشديد » لَمَّا « وسعيد بن جبري 
  :فأما قراءة العامة ففيها مخسة أوجه 

موصولة مبعىن الذي ، وهي مفعولة بفعل حمذوف ، ذلك الفعل هو جواب القسم » ما « أن تكون : أحدها 
ألن الَم القَسم إمنا تقع على الفعل فلما دلت هذه : قال هذا القائلُ . اب واهللاِ لَُتَبلُِّغنَّ ما آتيناكم من كت: والتقدير 

وعلى هذا : وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم قال } ثُمَّ َجآَءكُْم َرُسولٌ { : مث قال تعاىل . الالم على الفعل ُحِذف 
  .التقدير يستقيم النَّظُْم 

» واهللا لزيداً « : لبتة؛ إذ ميتنع أن تقول يف نظريه من الكالم وهذا الوجه ال ينبغي أن جيوز أ: وقال شهاب الدينِ 
  .واهللا لنضربن زيداً : تريد 

ألنه جارٍ } ِميثَاقَ النبيني { : جواب قوله  -» لََما « يف  -أن تكون الالم : وهو قول أيب علي وغريه : الوجه الثاين 
فهي الم االبتداء املتلَقَّى هبا القسم وتسمى الالم املتلقية  لزيٌد أفضل من عمرو ،: َمْجَرى القسم ، فهي مبنزلة قولك 

آتيناكموه فحذف الستكمال : صلتها ، والعائد حمذوف ، تقديره » آتيتكم « مبتدأة موصولة و » ما « و . للقسم 
عطف على } ولٌ ثُمَّ َجآَءكُْم َرُس{ : وقوله  -إما من املوصول ، وإما من عائده  -حال } مِّن ِكَتابٍ { و . شرطه 



  .الصلة ، وحينئٍذ فال بد من رابط يربط هذه اجلملةَ مبا قبلها؛ فإن املعطوَف على الصلة ِصلة 
لطول الكالم » به « جاءكم رسول به ، فحذف : واختلفوا يف ذلك ، فذهب بعضهم إىل أنه حمذوف ، تقديره 

وزعم هؤالء أن [  ُيْحذَف إال بشروط ، وهي مفقودةٌ هنا ، وهذا ال جيوز؛ ألنه مىت ُجرَّ العائُد مل. وداللة املعىن عليه 
وهو  -بالظاهر ، ألن الظاهر  -هنا  -الربط حصل : قال ] هذا مذهب سيبويه ، وفيه ما قد عرفت ، ومنهم من 

أبو سعيد الذي رويت عن اخلدري ، واحلجاج : فهو نظري » ملا آتيناكم « : صادق على قوله » ملا معكم « قوله 
  .ذي رأيت أبو يوسف ال

  ]الطويل : [ وقال 
  وَأْنَت الَِّذي ِفي َرْحمِة اِهللا أطْمَُع... فََيا َربَّ لَْيلَى أْنتَ يف كُلِّ َمْوِطنٍ  -١٥٢٩

فأقام الظاهر مقام املضمر ، وقد وقع ذلك يف املبتدأ واخلرب ، حنو قوله تعاىل . يريد رويت عنه ، ورأيته ، ويف رمحته 
إنا ال : ومل يقل ]  ٣٠: الكهف [ } ذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات إِنَّا الَ ُنضِيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً إِنَّ ال{ : 

ال يضيع : ومل يقل ]  ٩٠: يوسف [ } إِنَُّه َمن َيتَّقِ َويِْصبِْر فَإِنَّ اهللا الَ ُيِضيُع أَْجَر احملسنني { : نضيع ، وقال تعاىل 
  .وقد تقدم البحث فيه . ي أيب احلسن واألخفش أجره وهذا رأ

جواُب قسمٍ مقدرٍ ، وهذا » لتؤمنن به « و » َمَع « إن العائد يكون ضمري االستقرار العامل يف : ومنهم من قال 
د على تعود على املبتدأ ، وال تعو -» بِِه « يف  -واهلاء » ملا آتيناكم « القََسم املقدَّر وجوابه خرب للمبتدأ الذي هو 

  .لئالَّ يلزم خلُّو اجلملة الواقعة خرباً من رابط يربطها باملبتدأ » َرسُولٌ « 
« ويف . الم التوطئة؛ ألن اخذ امليثاق يف معىن االستخالف » لََما « كما تقدم ، إال أن الالم يف : الوجه الثالث 

حتتمل أن تكون املتضمنة ملعىن الشرط ، و » ما « و : مث قال . الم جواب القسم ، هذا كالم الزخمشريِّ » لتؤمنن 
وهذا الذي قاله فيه نظٌر؛ من حيثُ . ساّد َمَسّد جواب القََسم والشرط مجيعاً ، وأن تكون مبعىن الذي » لَُتؤِمُننَّ « 

ن أما مع املوصول فال جيوُز يف الالم أن تكو» إن « مع  -غالباً  -إن الم التوطئة تكون مع أدوات الشرط ، وتأيت 
  .الوجهني ، حلملنا كل واحد على ما يليق به » ما « مث ذكر يف . موطئةً وأن تكون لالبتداء 

بعدها شرطية ، وحملها النصب على املفعول به بالفعل الذي بعدها » ما « أن الالم هي املوطئة ، و : الوجه الرابع 
واِهللا ألي : الشرط ، وحمله اجلزم ، والتقدير  ، وهذا الفعل مستقبل معًنى؛ لكونه يف جزاء» آتْيَناكُْم « وهو  -

: البقرة [ } َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة { : ، كقوله } مِّن ِكتَابٍ { : شيء آتيتكم من كذا وكذا ليكونن كذا ، وقوله 
ط يربطه عطف على الفعل قبله ، فيلزم أن يكون فيه راب} ثُمَّ َجآءَكُْم َرسُولٌ { : وقوله . وقد تقدم تقريره ]  ١٠٦

وجواب الشرط حمذوف ، َسدَّ جواُب } أََخذَ اهللا ِميثَاَق النبيني { : جواب لقوله » لَُتؤِمُننَّ « مبا ُعِطف عليه ، و 
  .، كذا قال أبو حّيان » َرسُولٌ « عائد على » بِِه « القسم َمَسدَّه ، والضمري يف 

  .» عن تقديره رابطاً  -حينئذٍ  -لشرط ، وُيستغَنى وفيه نظر؛ ألنه ميكن عوُده على اسم ا« : قال شهاب الدين 
أحلف باهللا أليهْم رأيت ، مث ذهب إليه رجل : وهذا كما تقدم يف الوجه الثاين ونظري هذا من الكالم أن نقول 

  .وهذا الوجه هو مذهب الكسائي  -تريد إىل الرجل  -قرشي ألحسنن إليه 

كما دخلت » ما « مبنزلة الذي ، ودخلت الالم على » ما « ب بأن وقد سأل سيبويه اخلليل عن هذه اآلية ، فأجا
والالم اليت يف الفعل » إن « كهذه اليت يف » ما « واهللا لئن فعلت ألفعلن ، فالالم اليت يف : حني قلت » إن « على 

  .هذا نصُّ اخلليلِ . كهذه الالم اليت يف الفعل هنا 



اسم وإما أن » الذي « ا مبنزلة الذي كوهنا موصولة ، بل إهنا اسم كما أن إمن: مل يرد اخلليل بقوله : قال أبو علي 
َوإِن كُلُّ ذَِلكَ { : وقوله ]  ١١١: هود [ } َوإِنَّ كُالًّ لَّمَّا لَُيَوفَِّينَُّهمْ رَبَُّك { : تكون حرفاً كما جاءت حرفاً يف قوله 

  ] . ٣٥: الزخرف [ } لَمَّا َمَتاعُ احلياة الدنيا 
إمنا دخلت الالم على نية اليمني ]  ١٨: األعراف [ } لََّمن َتبَِعَك ِمنُْهْم ألَْمَألنَّ جََهنََّم { ومثل ذلك : سيبويه وقال 

  .وإىل كوهنا شرطية ذهب مجاعة كاملازين والزجَّاج والفارسّي والزخمشري . 
تفسري املعىن فيمكن أن يقال ، وإن  أهنم إن أرادوا: وحاصل ما ذكر » وفيه خدش لطيف جدا « : قال أبو حّيان 

بطلب جواباً على حدة ، وال ميكن  -الشرط والقسم : أعين  -أرادوا تفسري اإلعراب فال يصح؛ ألن كالَّ منهما 
أن يكون هذا حمموالً عليهما؛ ألن الشرط يقتضيه على جهة العمل ، فيكون يف موضع جزمٍ ، والقسم يطلبه على 

به من غري عملٍ ، فال موضع له من اإلعراب ، وحمال أن يكون الشيُء له موضع من اإلعراب جهة التعلُّق املعنوّي 
  ] .وتقدم هذا اإلشكال وجوابه . [ وال موضع له من اإلعراب 

فُخفِّفَْت ، وهذا قول أيب إسحاق وسيأيت يف قراءة التشديد ،  -بالتشديد  -» لَّما « أن أصلها : الوجه اخلامس 
  :وفيها أربعة أوجه  -أيضاً  -بكسر الالم ، خفيفة امليم  - وقرأ محزة ملا

  .» بَْعد « أن تكون الالم مبعىن  -وهو أغرهبا : أحدها 
  ]الطويل : [ كقول النابغة 

  ِلِسّتِة أْعَوامٍ َوذَا الَْعاُم َسابُِع... َتَوهَّْمُت آَياٍت هلا فَعرفُْتَها  -١٥٣٠
  .ا منقول عن صاحب النَّظْم فعرفتها بعد ستة أعوام ، وهذ: يريد 

وإذْ أخذ اهللا ميثاق : وال أدري ما محله على ذلك؟ وكيف ينتظم هذا كالماً؟ إْ يصري تقديره « : قال شهاب الدين 
  .» النبيني بعدما آتيتكم ، وَمن املخاطب بذلك؟ 

 -حينئذٍ » ما « و » لتؤمنن « وهي متعلِّقة ب  -وهذا الذي ينبغي أن ال ُيَحاد عنه  -أن الالم للتعليل : الثاين 
  .مصدرية 

ألجل إيتائي إياكم بعض الكتاب واحلكمة ، مث جمليء رسول مصدق لتؤمنن به على أن : ومعناه « : قال الزخمشري 
يف معىن املصدرين ، والالم داخلة  -« جاءكم » و « آتيناكم » : أعين  -مصدرية ، والفعالن معها « ما » 

أخذ اُهللا ميثاقهم ليؤمنن بالرسول ، ولينصرنه ، ألجل أن آتيتكم الكتاَب واحلكمةَ ، وأن : للتعليل ، واملعىن 
  .» الرسول الذي آمركم باإلميان به وُنصَْرِتِه موافق لكم ، غري خمالف لكم 

ا الظاهر وظاهر هذا التعليل الذي ذكره ، والتقدير الذي قدره أنه تعليلٌ للفعل املقَسم فإن عىن هذ: قال أبو حّيان 
فالالم  -وهو اإلميان  -، فهو خمالٌف لظاهر اآلية؛ ألن ظاهر اآلية يقتضي أن يكون تعليالً ألْخذ امليثاق ، ال ملتعلِّقه 

وميتنع ذلك من حيث إن } لَُتْؤِمُننَّ بِهِ { : وعلى ظاهر تقدير الزخمشريِّ تكون متعلقة بقوله » أَخذَ « متعلقة ب 
واهللا زيداً ألضربن ، : واهللا ألضربن زيداً ، وال جيوز : لقسم ال يعمل ما بعدها فيما قبلها تقول الالم املتلَقَّى هبا ا

  .» لتؤمنن « : بقوله » لََما « فعلى هذا ال جيوز أن تتعلق الالم يف 
َعمَّا قَِليلٍ  {: َتقَدَُّمه ، وجعل من ذلك قوله  -إذا كان ظرفاً أو جمروراً  -وأجاز بعض النحويني يف معمول اجلواب 

  ] . ٤٠: املؤمنون [ } لَُّيصْبُِحنَّ نَاِدِمَني 
  ]الطويل : [ وقوله 
  بِأْسَحم َداجٍ عَْوُض ال نتفَرَُّق. . ...  -١٥٣١



  .} لَُتْؤِمُننَّ { : فعلى هذا جيوز أن يتعلق بقوله 
فلم َيْبقَ « أخذ » إنه أظهر من تعلُِّقها ب ف -من حيث املعىن  -} لَُتْؤِمُننَّ { أما تعلُّق الالم ب « قال شهاب الدين 

  .» إال ما ذكر من منع تقدمي معمول اجلواب املقترن باالم عليه ، وقد يكون الزخمشريُّ ممن يرى جوازه 
، أي ألجل إيتائي إياكم كيت وكيت ، أخذت عليكم امليثاَق ، ويف الكالم » أَخذَ « أن تتعلق الالم ب : والثالث 

  .رعاية ما آتيتكم : قديره حذُف مضاف ، ت
  .توثقنا عليهم لذلك : ، ألنه مصدر ، أي » اِمليثاق « أن تتعلق ب : الرابع 

  :ففيها ثالثة أوجٍه » ما « هذه األوجه بالنسبة إىل الالم ، وأما 
  .أن تكون مصدرية كما تقدم عن الزخمشريِّ : أحدها 
، عطف على الصلة ، والرابط } ثُمَّ َجآَءكُْم { ذوف ، و وعائدها حم» الذي « أهنا موصولة مبعىن : والثاين 

به ، وإما قيام الظاهر مقام املضمر ، وهو رأي األخفشِ ، وإما ضمري االستقرار : باملوصول إما حمذوف ، تقديره 
  .» َمَعكُمْ « الذي تضمنه 

عطف على الصفة ، } َجآَءكُْم  ثُمَّ{ أهنا نكرة موصوفة ، واجلملة بعدها صفتها ، وعائدها حمذوف ، : والثالث 
مررت برجل : والكالم يف الرابط كما تقدم فيها وهي صلة ، إال أن إقامة الظاهر ُمقَامه يف الصفة ممتنع ، لو قلت 

مل  -على أن يكون قام أبو عبد اهللا صفة لرجل ، والرابط أبو عبد اهللا ، إذ هو الرجلُ يف املعىن  -قام أبو عبد اهللا 
َوإِذْ أََخذَ { : فيتعني عود ضمري حمذوف وجواب قوله  -عند من يرى ذلك  -وإن جاز يف الصلة واخلرب  جيز ذلك ،
وجيوز الفصل بني القسم واملقسم عليه » َرُسولٌ « عائد على » بِِه « والضمري يف } لَُتؤِْمُننَّ بِِه { : قوله } اهللا ِميثَاقَ 

  .لَلَْخرب الذي بلغين عن عمرو ألْحِسَننَّ إليه ، جاز  مبثل هذا اجلار واجملرور ، فلو قلت أقسمت

إما حالٌ من املوصول ، أو من عائده ، وإّما بيانٌ له فامتنع يف قراءة محزة أن تكون } مِّن ِكَتابٍ َوِحكَْمةٍ { : وقوله 
  .أن تكون مصدرية  -يف قراءة اجلمهورِ  -شرطية ، كما امتنع » ما « 

  :ها أوجٌه وأما قراءة التشديد ففي
مث القائل بظرفيتها اختلف تقديره يف جواهبا ، فذهب الزخمشري » حني « ظرفية ، مبعىن  -هنا » لَمَّا « أن : أحدها 

أي حني آتيتكم » حني « مبعىن  -بالتشديد  -» لَمَّا « : إىل أن اجلواب مقدَّر من جنس جواب القسم ، فقال 
  .عليكم اإلميان به ، وُنصَْرُته الكتاب واحلكمة ، مث جاءكم رسول ، وجب 

ملا كنتم هبذه احلال رؤساء الناس وأمثاهلم أخذ عليكم : هذه هي الظرفية ، أي » لَمَّا « ويظهر أن : وقال ابن عطية 
امليثاق؛ إذ على القادة ُيؤَخذ ، فيجيء على هذا املعىن كاملعىن يف قراءة محزةَ فقدر ابن عطية جواهبا من جنس ما 

  .وهذا الذي ذهب إليه مذهٌب مرجوٌح ، قال به الفارسيُّ واجلمهور وسيبويه وأتباعه واجلمهور سبقها ، 
أخذ عليكم امليثاق وتكون ملا يؤول إىل اجلزاء ، كما تقول : ملا ىتاكم الكتاب واحلكمة ، أي : أي : وقال الزجَّاُج 

  .ملا جئتين أكرمتك : 
رفية ، وال غري ذلك ، إال أن فيها عاضداً لتقدير ابن عطية جواهبا من ظ» ملا « وهذه العبارة ال يؤخذ منها كون 

  .جنس ما تقدمها ، خبالف تقدير الزخمشريِّ 
حرف وجوب لوجوب ، وهو مذهب سيبويه ، وجواهبا كما تقدم من تقديري ابن عطيةَ » لَمَّا « أن : الثاين 

نظر؛ إذ قراءة محزة فيها تعليل ،  -املعىن يف قراءة محزةَ فيجيء على هذا املعىن ك: والزخمشري ، ويف قول ابن عطيةَ 
حتتاج إىل جواب أشبه ذلك العلة ومعموهلا؛ » لَمَّا « ملا كانت : وهذه القراءة ال تعليل فيها ، اللهم إال أن يقال 



  .محزة أكرمتك ألجل جميئي إليه ، فهي من هذه اجلهة كقراءة : ملا جئتين أكرمتك؛ يف قوة : ألنك إذا قلت 
واجٌب ، وملا اجتمع  -هنا  -ملن ما ، فأدغمت النون يف امليم ، ألهنا تقارهبا ، واإلدغام : أن األصل : والثالث 

فحصل ثقل يف اللفظ ،  -من أجل اإلدغام  -وامليم اليت انقلبت من نون » ما « وميم » من « ميم : ثالث ميمات 
  .» فحذفوا إحداها « : قال الزخمشريُّ 

وفيه إهبام ، وقد عيَّنها ابُن جين بأن احملذوف هي األوىل ، وفيه نظٌر؛ ألن الثقل إمنا حصل مبا بعد : بو حّيان قال أ
وقد ذكر ]  ٤: القدر [ } َتنَزَّلُ املالئكة { األوىل ، ولذلك كان الصحيُح يف نظائره إمنا هو حذف الثاين ، يف حنو 

هذه اليت يف ملن » ِمْن « و » لضعفها بكوهنا بدالً ، وحصول التكرير هبا « :  أبو البقاء أن احملذوفة هي النافية ، قال
، فإن » من « وهذا ختريج أيب الفتح ، وفيه نظر بالنسبة إىل ادِّعائه زيادة  -ما زائدة يف الواجب على رأي األخفشِ 

  .التركيب يقلق على ذلك ، ويبقى املعىن غري ظاهر 

ليست » من « ِلَمْن ما ، ففُِعل به ما تقدم من القلبِ واإلدغامِ ، مث احلذف ، إال أن  -أيضاً  -أن األصل : الرابع 
ملن أجل ما آتيتكم لتؤمنن به ، وهذا حنو من قراءة محزة يف : ومعناه « : زائدة ، بل هي تعليلية ، قال الزخمشريُّ 

  .» املعىن 
  .ولوضوح معناه » من  «وهذا الوجه أوجه مما تقدمه؛ لسالمته من ادِّعاء زيادة 

{ : وقوله ]  ٥٥: اإلسراء [ } َوآتَْيَنا َداُوودَ َزبُوراً { : بضمري املعظم نفسه ، كقوله » آتيناكم « وقرأ نافع 
وهو موافق ملا قبله وما بعده  -بضمري املتكلم وحده  -» آتيتكم « : ، والباقون ]  ١٢: مرمي [ } َوآَتْيَناهُ احلكم 

  .} إِصْرِي { و } َجآَءكُْم { و } َوإِذْ أََخذَ اهللا { : يف قوله  من صيغة اإلفراد
  :التفاتان  -على كلتا القراءتني » آتيناكم « و » آتيتكم « : ويف قوله 

{ : ألن قبله ذكر اجلاللة املعظمة يف قوله » آتيت « أو » آتينا « : اخلروج من الغيبة إىل التكلم يف قوله : األول 
  .} اهللا  َوإِذْ أََخذَ
إذ لو } النبيني { ألنه قد تقدمه اسم ظاهر ، وهو » آتيناكم « : اخلروج من الغيبة إىل اخلطاب يف قوله : والثاين 

كذا قال . وإذْ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتاهم من كتاب : جرى على مقتضي تقدُّم اجلاللة والنبيني لكان الترتيب 
: ال ُيَسمَّى التفاتاً يف اصطالحهم ، وإمنا يسمى حكاية احلال ، ونظريه قولك  بعضهم ، وفيه نظٌر؛ ألن مثل هذا

واآلية الكرمية . حلف زيد ليفعلن ، وألفعلن ، فالغيبة مراعاة لتقدم االسم الظاهر ، والتكلُّم حكاية لكالم احلالف 
به ولتنصرونن ، فالنون األوىل عالمة الرفع ، و املشدَّدة  ، لَُتؤِمُنوَننَّ} لَُتْؤِمُننَّ بِِه َولََتنصُُرنَُّه { : وأصل . من هذا 

 -بعدها للتوكيد ، فاستثقل توايل ثالثة أمثالٍ ، فحذفوا نون الرفع؛ ألهنا ليست يف القوة كاليت للتوكيد ، فالتقى 
  .ساكنان ، فحذفت الواو ، اللتقاء الساكنني  -حبذفها 

ال من النكرة ، وقد قاَسه سيبويه ، وإن كان املشهور عنه خالفه ، نصب على احل» ُمَصدِّقاً « وقرأ عبد اهللا 
وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم  -َوَحسََّن ذلك هنا كونُ النكرة يف قوة املعرفِة من حيث إنَّها أريد هبا شخص معني 

  .واألصل مصدق ما معكم  -» مصدِّق « وهو  -زائدة؛ ألن العامل فرع  -» لََما « والالم يف 
  صلف

وإذ أخذ : تقدير اآلية : يف اآلية إضمار آخَر ، وأراح نفسه من تلك التكلُّفات املتقدمة ، فقال : قال بعُض العلماِء 
لداللة الكالم عليه؛ ألن الم » لتبلغن « اُهللا ميثاق النبيني لُتَبلُِّغنَّ الناَس ما آتيتكم من كتاب وحكمة إال أنه حذف 

ثُمَّ َجآءَكُْم { : فلما َدلَّت هذه الالم على هذا الفعل جاز حذفه اختصاراً ، مث قال بعده  القسم إمنا تقع على الفعل ،



وعلى هذا التقدير يستقيم } لَُتْؤِمُننَّ بِِه َولَتَنُصُرنَّهُ { وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم } َرسُولٌ مَُّصدٌِّق لَِّما َمَعكُْم 
ن ال بد من التزام اإلضمار ، فهذا اإلضمار الذي ينتظم به الكالم نظماً جلياً النظم ، وال حيتاج إىل تكلُّف ، وإذا كا

  .أوىل 

  فصل
واملراد من الكتاب هو املنزَّل ، املقروء ، واحلكمة هي الوحُي الوارد بالتكليف املفصَّلة اليت مل يشتمل الكتاب عليها 

.  
  .ما عندي من الَورِقِ دانقان : كقولك »  ما« تبيني ل } مِّن ِكَتابٍ { : يف قوله  -» ِمْن « وكلمة 
هذا اخلطاُب إما أن يكون مع األنبياء ، فجميع األنبياِء ، ما أوتوا الكتاب ، وإمنا أويت بعُضهم ، وإن كان : وقيل 

  .مع األمم فاإلشكال أظهر 
  :واجلواب من وجهني 

  .اعياً إىل العمل به ، وإن مل ينزل عليه أن مجيع األنبياء أوتوا الكتاب مبعىن كونه مهتدياً به ، د: األول 
  .أشرف األنبياء هم الذين أوتوا الكتاب ، فوصف الكل بوصف أشرفهم : الثاين 

  والرسول ال جييء إىل النبيني ، وإمنا جييء إىل األمم؟} ثُمَّ َجآَءكُمْ { : ما َوْجه قوله : فإن قيل 
على أخذ ميثاق أممهم ، فالسؤال قد زال ، وإن } أََخذَ اهللا ِميثَاَق النبيني  َوإِذْ{ : أما إن َحَملْنا قوله تعاىل : فاجلواب 

  .مث جاءكم يف زمانكم : أي } ثُمَّ َجآَءكُْم { : محلناه على أخذ ميثاق النبيني من أنفسهم ، كان قوله 
  ؟-م مع خمالفة شرعه لشرعه -كيف يكون حممد صلى اهللا عليه وسلم ُمَصدقاً ملا معهم : فإن قيل 
أن املراد به حصول املوافقة يف التوحيد والنبوات وأصول الشرائعِ ، أما تفاصيلها فإن وقع خالف فيها : فاجلواب 

فذاك يف احلقيقة ليس خبالف؛ ألن مجيع األنبياِء متفقون على أن احلق يف زمان موسى ليس إال شرعه ، وأنّ احلقَّ يف 
  .رعه ، فهذا وإن كان يوهم اخلالف فهو يف احلقيقة وفاق زمان حممد صلى اهللا عليه وسلم ليس إال ش

هو أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم مصدٌق ملا معهم من صفته ، وأحواله } مَُّصدٌِّق لَِّما َمَعكُْم { : وأيضاً فاملراد بقوله 
فس جميئه تصديقاً ملا املذكورة يف التوراة واإلجنيل ، فلما ظهر على أحوال مطابقٍة ملا ذكر يف تلك الكتب كان ن

  .معهم 
  :وامليثاق حيتمل وجهني 

هو أن يكون ما قُرر يف عقوهلم من الدالئل الدالة على أن االنقيادَ ألمر اِهللا واجٌب ، فإذا جاء الرسول فهو : أحدمها 
لق باإلميان به عرفوا إمنا يكون رسوالً عند ظهور املعجزاِت الدَّالَِّة على صدقه ، فإذا أخربهم بعد ذلك أن اهللا أمر اخل

  .وجوبه ، فتقرير هذا الدليل يف عقوهلم هو املراد من امليثاق  -عند ذلك  -
شرح صفاِته يف كتب األنبياء املتقدِّمني ، وإذا صارت مطابقة ملا يف  -تعاىل  -وحيتمل أن املراد بأخذ امليثاق أنه 

يدل على هذين } َجآَءكُْم َرُسولٌ مَُّصدٌِّق لَِّما َمَعكُمْ  ثُمَّ{ : كتبهم املتقدمة ، وجب االنقياد له ، فقوله تعاىل 
  .} مَُّصدٌِّق لَِّما َمَعكُْم { ، وأما على الثاين فقوله » رسولٌ « : الوجهني ، أما على األول فقوله 

أن يكون ضمري النيب و -وهو الظاهر  -تعاىل  -جيوز أن يكون ضمري اهللا » قَالَ « فاعل } قَالَ أَأَقَْررُْتْم { : قوله 
على  -أقررمت بذلك كله؟ واالستفهام : الذي هو واحد النبيني ، خاطب بذلك أمَّته ، ومتعلَّق اإلقرار حمذوف ، أي 

هو استفهام : جماز؛ إذ املراد به التقرير والتوكيد عليهم؛ الستحالته يف حق الباري تعاىل ، وعلى الثاين  -األول 



  .حقيقة 
  .وعلى الثاين للنّيب صلى اهللا عليه وسلم  -تعاىل  -الياء هللا  -ألول على ا» إصري « و 

بضمها » أُْصرِي «  -يف رواية  -بكسر اهلمزة ، وهي الفصحى ، وقرأ أبو بكر عن عاصم » إصري « وقرأ االمة 
له أُزر يف مجيع وحيتمل أن يكون مجع إصار ومث -وهو الظاهرُ  -مث املضموم اهلمزة حيتمل أن يكون لغة يف املكسور 

سُمِّي العهُد إصْراً؛ ألنه « : الثقل الذي يلحق اإلنسان؛ ألجل ما يلزمه من َعَملٍ ، قال الزخمشري : إزار ، واإلصر 
  .وتقدم الكالم عليه يف آخر البقرة » ُيَشّد ، وُيْعقَد ، ومنه اإلصار الذي ُيْعقَد به : مما يؤصر ، أي 

  فصل
أأقررمت باإلميان به ، : معناه } أَأَقَْرْرُتمْ { هو الذي أخذ امليثاق على النبيني كان قوله  -ىل تعا -إن اهللاَ : إذا قلنا 

  .والنَّْصرِ له 
وأخذ عليهم امليثاق يف أمر حممد صلى اهللا  -وذلك حني استخرج الذرية من صلب آَدَم واألنبياء فيهم كاملصابيح 

  .؟ أي قبلتم على ذلك عهدي } ذُْتْم على ذلكم إِْصرِي أَأَقَْررُْتْم َوأََخ{ : عليه وسلم مث قال 
العهد الثقيل؛ واإلقرار يف اللغة منقول باأللف من قَرَّ الشيء َيِقرُّ إذا ثبت ولزم مكانه ، وأقره غريه ، : واإلصر 

  .يثبته : واملقرُّ بالشيء ، يُِقرُّه على نفسه ، أي 
  .ال ُتقَْبل ِفْدَيةٌ : أي ]  ٤٨: البقرة [ } َوالَ ُيْؤَخذُ ِمْنَها َعْدلٌ { : عاىل واألخذ مبعىن القبول كثري يف كالمهم ، قال ت

  .يقبلها : أي ]  ١٠٤: التوبة [ } َويَأُْخذُ الصدقات { : وقال 
قدير باإلميان به ، وبنصرته ، ويف الكالم حذف مجلة ، ُحِذفَت لداللة ما تقدم عليها؛ إذ الت: أي } أَقَْرْرَنا { : وقوله 

  .أقررنا ، وأخذنا إصرك على ذلك كلِّه : قالوا : 
: أأقررمت؟ فاشهدوا ، ونظري ذلك : قال : هذه الفاء عاطفة على مجلة مقدَّرة ، و التقدير } فاشهدوا { : وقوله 

بعض املقول ، القيت زيداً ، فأحسن إليه ، فما فيه الفاء : التقدير . فأْحِسْن إليه : لقيته ، قال : ألقيت زيداً؟ قال 
  .} قالوا أَقَْررَْنا { : وقوله } قَالَ أَأَقَْررُْتْم { : وال جائز أن يكون كل املقول؛ ألجل الفاء ، أال ترى قوله 

  .لو كان كلّ املقول مل تدخل الفاء ، قاله أبو حيان 
  فصل

  :وجوه } فاشهدوا { : يف معىن قوله 
{ وأنا على إقراركم ، وإشهاد بعضكم بعضاً : أي } َوأََناْ مََعكُمْ { فليشهد بعضكم على بعض باإلقرار ، : األول 

  .وهذا توكيد وحتذير من الرجوع إذا علموا شهادةَ اهللا ، وشهادة بعضهم على بعض } مَِّن الشاهدين 
  .أن هذا خطاب للمالئكة بأن يشهدوا عليهم ، قاله سعيدُ ْبُن الُْمسَيَّبِ : الثاين 

  :إشهاد على نفسه ، ونظريه قوله } فاشهدوا {  :أن قوِله : الثالث 

  .وهذا باب من املبالغة ]  ١٧٢: األعراف [ } َوأَْشَهدَُهْم على أَنفُِسهِمْ أَلَْسَت بَِربِّكُْم قَالُواْ بلى شَهِدَْنآ { 
ل به ، وأصله أن الشاهد بيِّنوا هذا امليثاَق للخاّص والعاّم؛ لكي ال يبقى ألحد عذٌْر يف اجلَْه: فاشهدوا ، أي : الرابع 

  .ُيَبيِّن ِصْدقَ الدَّْعَوى 
فاعلموا ، واستيِقنوا ما قررته عليكم من هذا امليثاق ، وكونوا فيه : أي } فاشهدوا { : قال ابُن َعبّاسٍ : اخلامس 

  .كاملشاهد للشيء املعاين له 
خطاب لألنبياء بأن يكونوا شاهدين } اشهدوا ف{ : إنَّ أْخذَ امليثاقِ كان من األمم ، فقوله : إذا قلنا : السادس 



فيجوز أن يكون حاالً ، } َمَعكُمْ { : وأما قوله . هذا هو اخلرب؛ ألنه حمط الفائدة } مَِّن الشاهدين { : قوله . عليهم 
يزَ ظرفاً له عند َمْن يرى جتو» الشَّاهديَن « وأنا من الشاهدين مصاحباً لكم ، وجيوز أن يكون منصوباً ب : أي 

  .وميتنع أن يكون هذا هو اخلُرب؛ إذ الفائدة به غري تامٍة يف هذا املقامِ  -ذلك 
وجيوز أن تكون يف حمل نصب . جيوز أال يكون هلا حمل؛ الستئنافها } َوأََناْ َمَعكُْم مَِّن الشاهدين { : واجلملة من قوله 

جيوز } فََمْن توىل { : قوله . د ، وتقوية اإللزام واملقصود من هذا الكالم التأكي} فاشهدوا { على احلال من فاعل 
وأن . والفعل املاضي ينقلب مستقبالً يف الشرط . جواهبا » فَأولَِئكَ « يف  -شرطية ، فالفاء » َمْن « أن تكون 

 يف حمل جزم ، وعلى الثاين -تكون موصولةً ، ودخلت الفاء لشبه املبتدأ باسم الشرِط ، فالفعل بعدها على األول 
هم « على األول ، ورفع الثاين ، لوقوعه خرباً و  -ففي حمل جزم أيضاً » فأولئك « ال حمل له؛ لكونه صلة ، وأما 

  .جيوز أن يكون فَْصالً ، وأن يكون مبتدأ » 
اخلارجون عن } فأولئك ُهُم الفاسقون { من أعرض عن اإلميان هبذا الرسولِ ، وبنصرته ، واإلقرار له : ومعىن اآلية 

  .اإلميان 

  ) ٨٣( أَفََغْيَر ِدينِ اللَِّه َيْبُغونَ َولَُه أَْسلََم َمْن ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ طَْوًعا َوكَْرًها وَإِلَْيِه يُْرَجُعونَ

اجلمهور جيعلون اهلمزة مقدَّمةً على الفاء ، للزومها الصدر ، والزخمشري يقرها على حاهلا ، وُيقدِّر حمذوفاً قبلها ، 
  :هنا جوَّز وجهني و

فأولئك هم الفاسقون ، فغري دين اهللا يبغون ، مث توسطت : أن تكون الفاء عاطفةً مجلة علىجملة ، واملعىن : أحدمها 
  .اهلمزة بينهما 

أن تعطف على حمذوف ، تقديره أيتولون ، فغري دين اهللا يبغون؟ ألن االستفهام إمنا يكون عن األفعال : والثاين 
على فعله؛ ألنه أهم من حيث أن  -» غري « الذي هو  -هو استفهام استنكار ، وقدم املفعول واحلوادث ، و

  .ُمَتَوجِّه إىل املعبود الباطل ، هذا كالم الزخمشريِّ  -الذي هو معىن اهلمزة  -اإلنكار 
، وإمنا يتوجه إىل  ال يتوجه إىل الذوات -الذي هو معىن اهلمزة  -وال حتقيق فيه؛ ألن اإلنكار « : قال أبو حيان 

األفعال اليت تتعلق بالذوات ، فالذي أنكر إمنا هو االبتغاء ، الذي متعلقه غري دين اهللا ، وإمنا جاء تقدمي املفعول من 
  .» بالفاصلة ، فأخََّر الفعلُ « يبغون » باب االتساع ، ولشبه 

 ٨٢: آل عمران [ } ُهُم الفاسقون { :  نسقاً على قوله -من حتت » َيْبُغونَ « وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم 
{ : ولقوله ]  ٨١: آل عمران [ } لََمآ آَتيُْتكُم مِّن ِكَتابٍ َوِحكَْمٍة { : والباقون بتاء اخلطاب ، التفاتاً لقوله ] 

  ] . ٨١: آل عمران [ } أَأَقَْررُْتْم َوأََخذُْتْم 
أفغري دين اهللا تبغون مع علمكم أنه أسلم له َمْن يف : وأيضاً فال يبعد أن يُقال للمسلم والكافر ، ولكل أحد 

َوكَْيَف َتكْفُُرونَ َوأَْنُتْم تتلى َعلَْيكُْم آيَاُت اهللا َوِفيكُْم َرسُولُهُ { : السموات واألرض وأن َمْرجعكم إليه؟ ونظريه قوله 
  ] . ١٠١: آل عمران [ } 

الكتاب اختصموا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر املفّسرون يف سبب النزولِ أن أهل : قال ابن اخلطيب 
ِكالَ الْفَرِيقَْينِ َبرِيٌء ِمْن إبَْراهِيَم « فادََّعى كلّ واحٍد من الفريقني أنه على دين إبراهيم ، فقال صلى اهللا عليه وسلم 

  .} أَفََغْيَر ِدينِ اهللا َيْبُغونَ {  :، فنزل قوله » واهللا ال نَْرَضى بقضاِئك ، وال نأخذ بِدِينَِك : ، فََغِضُبوا وقالوا 
اآلية منقطعة عما قبلها  -ويبعد عندي حَْملُ هذه اآليِة على هذا السبب؛ ألن على هذا التقدير : قال ابن اخلطيب 



يف ، واالستفهام على سبيل اإلنكار يقتضي تعلُّقَها مبا قبلها ، وإمنا الوجه يف اآلية أن هذا امليثاق ملا كان مذكونراً 
كُُتبِهِم ، وهم كانوا عارفني بذلك ، وعاملني بِصدق حممد صلى اهللا عليه وسلم يف النبوة ، فلم يبق كفرهم إال جمرَد 

أهنم مىت كانوا كذلك  -تعاىل  -عناٍد وَحَسٍد وعداوٍة ، فصاروا كإبليس حني دعاه احلسُد إىل الكُفر ، فأعلمهم 
مث بيَّن هلم أن التمرَُّد على اهللا ، واإلعراَض عن حكمه مما ال يليق بالعقل ،  -ىل تعا -كانوا طالبني ديناً غري دين اهللاِ 

  .} َولَُه أَْسلََم َمن ِفي السماوات واألرض طَْوعاً َوكَْرهاً َوإِلَْيِه يُْرَجُعونَ { : فقال 
طوعاً « : هذه ، ويف قوله  كيف يبغون غري دينه ، واحلال: مجلةٌ حاليةٌ ، أي » وله أسلم من يف السموات « : قوله 

  :وجهان » وكرهاً 
  .طائعني وكارهني : أهنما مصدران يف موضع احلال ، والتقدير : أحدمها 

وتابعه أبو حيان » مبعىن انقاد ، وأطاع « أْسلَمَ » ألن « : أهنما مصدران على غري املصدر ، قال ابو البقاء : الثاين 
  .على هذا 

، كيف يقال فيه ذلك؟ » كَْرهاً « ملوافقته معىن الفعل قبله ، وأما » طَْوعاً « ماشٍ يف وفيه نظٌر؛ من حيث إن هذا 
  .والقول بأنه ُيغتفر يف التوايل ما ال يُْغَتفَر يف األوائل ، غري نافع هنا 

: أي  انقاد له ، وأطاعه ،: طاعه يطوعه : ويقال يطاع يطوع ، وأطاع ُيطيع مبعىن ، قاله ابن السِّكيِت ، وقول 
  .وافقه : رضي ألمره ، وطاوعه ، أي 

  .وسيأيت أهنا قراءة األخوين يف سورة النساء  -بالضم  -» َوكُْرهاً « : قرأ األعمش 
أسلم من يف السموات طوعاً ، وأسلم من يف األرض بعضهم طَْوعاً ، وبعضهم خوفاً من السيف : قال احلسُن 

  .والسِّْبي 
َوللَِّه َيْسُجُد َمن ِفي السماوات واألرض { : ظل الكافر ، بدليل قوله » كْرهاً « ن ، و املؤم» طوعاً « : وقال جماهد 

  ] . ١٥: الرعد [ } طَْوعاً َوكَْرهاً َوِظاللُُهم بالغدو واآلصال 
، فقال بعضهم طوعاً ]  ١٧٢: األعراف [ } أَلَْسَت بَِربِّكُْم قَالُواْ بلى { : وقيل هذا يوم امليثاق ، حني قال 

  .وبعضهم كرهاً 
فَلَْم َيكُ { : املؤمن أسلم طوعاً فنفعه ، والكافر أسلم كرهاً يف وقت اليأس ، فلم ينفعه ، قال تعاىل : قال قتادة 

  ] . ٨٥: غافر [ } َينفَُعُهمْ إِميَانُُهْم لَمَّا َرأَْواْ بَأَْسَنا 
[ } ا َرِكُبواْ ِفي الفلك َدعَُواْ اهللا ُمْخِلِصَني لَهُ الدين فَإِذَ{ : وهو استعاذهتم به عند اضطرارهم ، كقوله : قال الشعيب 
  ] . ٦٥: العنكبوت 
  .الذين أْجبِروا على اإلسالم » َوكَرْهاً « الذي وُِلد يف اإلسالم » طَْوعاً « : قال الكليبُّ 

يتعلق بالّدينِ ، ومنقادون فاملسلمون منقادون هللا طوعاً فيما  -طوعاً أو كرهاً  -كل أحد منقاد : قال ابن اخلطيب 
وأما الكافرون ، فهم منقادون هللا كرهاً على كل حال؛ . له فيما خيالف ِطباعَهم من الفقر واملرض واملوت وأشباهه 

كرهاً ، ال ميكنهم دفع قضائه  -سبحانه  -ألهنم ال ينقادون هللا فيما يتعلق بالدِّين ، ويف غري ذلك مستسلمون له 
  .وقدره 
} َولَِئن سَأَلْتَُهْم مَّْن َخلََق السماوات واألرض لََيقُولُنَّ اهللا { : اخللق منقادون لإلهلية طوعاً ، بدليل قوله كل : وقيل 

  .ومنقادون لتكاليفه وإجياده لآلالم كرهاً ]  ٢٥: لقمان [ 
إمنا سيقت لإلخبار بذلك؛ لتضمنها جيوز أن تكون هذه اجلملةُ مستأنفةً ، فال حمل هلا ، و} َوإِلَْيِه يُْرَجُعونَ { : قوله 



فتكون } َولَُه أَْسلََم { : وجيوز أن تكون معطوفة على اجلملة من قوله . معىن التهديد العظيم ، والوعيد الشديد 
طائعني  -أنه َنَعى عليهم ابتغاء غري دين من أسلم له مجيع من يف السموات واألرض : ويكون املعىن  -أيضاً  -حاالً 

  .ومن مرجعهم إليه  -ومكرهني 
  :وحيتمل ذلك وجوهاً  -بياء الغيبة » ُيْرَجُعونَ «  -عن عاصم  -قرأ حفص 

  .} َمْن أَْسلََم { أن يعود الضمري على : أحدها 
  .يف قراءة من قرأ بالغيبة ، وال التفات يف هذين » َيْبُغونَ « أن يعود على من عاد عليه الضمري يف : الثاين 

وقرأ . فيكون التفاتاً حينئذ  -يف قراءة اخلطاب  -» َتْبُغونَ « د على من عاد عليه الضمري يف أن يعو: والثالث 
  .وهو واضح ، ومن قرأه بالغيبة كان التفاتاً منه  -باخلطاب  -» تبغون «  -الباقون 

  .} َمن ِفي السماوات واألرض { : وجيوز أن يكون التفاتاً من قوله 

مُوَسى َوِعيَسى َما أُْنزِلَ َعلَْيَنا َوَما أُنْزِلَ َعلَى إِبَْراهِيَم َوإِْسَماعِيلَ وَإِْسَحاَق َوَيْعقُوَب وَالْأَْسَباِط َوَما أُوِتَي قُلْ آَمنَّا بِاللَِّه َو
  ) ٨٤(َوالنَّبِيُّونَ ِمْن َربِّهِْم لَا نُفَرِّقُ َبْيَن أََحٍد ِمْنُهْم َوَنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

  :احتماالن ويف هذه اآلية 
هو حممد صلى اهللا عليه وسلم مث يف ذلك  -إىل آخره » آَمنَّا « وهو  -أن يكون املأمور هبذا القول : أحدمها 
  :معنيان 
قل يا حممد أنت وأمتك : أن يكون هو وأمته مأمورين بذلك ، وإمنا ُحِذَف معطوفُه؛ ِلفَْهم املعىن ، والتقدير : أحدمها 

  .ره ابُن عطية آمنا باهللا ، كذا قدَّ: 
  .أن املأمور بذلك نبينا وحده ، وإمنا خوطب بلفظ اجلمع؛ تعظيماً له : والثاين 

  .» لقدر نبيِّه  -تعاىل  -وجيوز أن ُيؤَمر بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم امللوك؛ إجالالً من اهللا « : قال الزخمشري 
منصوب » آَمنَّا « آمنا ، ف : قولوا : قل هلم : م ، والتقدير أن يكون املأمور هبذا القول َمْن تقد: واالحتمال الثاين 

املقدَّر على االحتمال الثاين ، وذلك القول املُْضمر منصوب احملل » قُولُوا « على االحتمال األول ، وب » قُلْ « ب 
.  

  .» إىل « عدَّاه ب  وهناك» َعلَى « ب » أُنْزِلَ « وهذه اآلية شبيهة باليت يف البقرة ، إال أنَّ هنا َعدَّى 
لوجود املعنيني مجيعاً؛ ألن الوحي ينزل من فوق ، وينتهي إىل الرسل ، فجاء تارة بأحد املعنيني ، : قال الزخمشري 
  .وأخرى باآلخر 
  .وهذا ليس بطائل بالنسبة إىل طلب الفرق » اإلنزال على نَبِّي األمة إنزال عليها « : قال ابن عطيةَ 
، ألن ذلك ملا كان خطاباً للنّيب صلى اهللا عليه وسلم وكان واصالً إليه « َعلَى »  -هنا  -ا قال إمن« : قال الراغب 

املختص بالُعلُوِّ أوْلَى به ، وهناك ملا كان خطاباً لألمة ، وقد « َعلَى » من املأل األعلى بال واسطٍة بشريٍة ، كان لفظ 
  .املختص باالتصال أوْلَى « إلَى » فظ وصل إليهم بواسطة النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ل

وأنزل إليه ، ُيْحَمل على ما . ، إمنا ُيْحَمل على ما أُِمر املنزَّل عليه أن ُيَبلَِّغه غَريه « أنزل عليه » : وجيوز أن يقال 
َنا َعلَْيَك الكتاب يتلى َعلَْيهِمْ أَوَلَْم َيكِْفهِمْ أَنَّآ أَنَزلْ{ : ُخصَّ به يف نفسه ، وإليه هناية اإلنزال ، وعلى ذلك قال تعاىل 

خص هنا ب ]  ٤٤: النحل [ } َوأَْنَزلَْنا إِلَْيَك الذكر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَيْهِْم { : وقال ]  ٥١: العنكبوت [ } 
  .» ملاكان خمصوصاً بالذكر الذي هو بيان املنزل ، وهذا كالم يف األوىل ال يف الوجوب « إىل » 



« إلينا » و « قُلْ » : لقوله « َعلَْيَنا » : إمنا قيل : ومن قال « : هذا الذي ذكره الراغب ردَّه الزخمشريُّ ، فقال و
، تفرقة بني الرسول واملؤمنني؛ ألن الرسول يأتيه الوحي عن طريق االستعالم ، ويأتيهم على وجه « قُولُوا » : لقوله 

[ } َوأَنَزلَْنآ إِلَْيَك الكتاب { : وقوله ]  ٤: البقرة [ } بَِمآ أُنْزِلَ إِلَْيكَ { : قوله  االنتهاء ، فقد تعسَّف؛ أال ترى إىل
  }َوقَالَْت طَّآِئفَةٌ مِّْن أَْهلِ الكتاب آِمنُواْ بالذي أُنْزِلَ َعلَى الذين آَمُنواْ َوْجَه النهار { : وقوله ]  ٤٨: املائدة 

، ألن اليت يف » َوالنَّبِيُّونَ « : وهنا ]  ١٣٦: البقرة [ } َما أُوِتَي النبيون َو{ : ويف البقرة ]  ٧٢: آل عمران [ 
البقرة لفظ اخلطابِ فيها عام ، ومن حكم خطاب العام البسط دون اإلجياز ، خبالف اخلطاب هنا ، ألنه خاص ، 

  .« فلذلك اكتفى فيه باإلجياز دون اإلطناب 
 على اإلميان باألنبياء؛ ألن اإلميان باهللا أصل اإلميان بالنبوة ، مث يف املرتبة الثانية قدَّم اإلميانَ باهللا: قال ابن اخلطيب 

قدم ذكر اإلميان مبا أنزِل عليه؛ ألن كتب سائر األنبياء حرَّفوها وبدَّلوها ، فال سبيلَ إىل معرفة أحواهلا إال باإلميان مبا 
ل على حممَّد صلى اهللا عليه وسلم كاألصل ملا أُْنزِل على سائر أُنْزِل على حممَّد صلى اهللا عليه وسلم فكأن ما أنز

األنبياء ، فلذا قدَّمه ، ويف املرتبة الثالثة ذكر بعض األنبياء ، وهم األنبياء الذين يَْعَترُِف أهلُ الكتاب بوجودِهم ، 
هم االثنيت عشرة يف سورة أمم -تعاىل  -هم أسباط يعقوبَ الذين ذكر اهللا : وخيتلفون يف نبوِتهِْم ، واألسباط 

  .األعراف 
  فصل
  .من باب عطف العامِّ على اخلاص } َوَما أُوِتَي موسى وعيسى { : بعد قوله } والنبيون { : قوله 

وحقيقة اخلالف أن شرعه ملا صار . اختلف العلماء يف كيفية اإلميان باألنبياء املتقدِّمني الذين ُنِسَخْت شرائُعهم 
ُنْؤمن بأهنم كانوا أنبساَء َوُرُسالً ، وال : إهنا تصري منسوخة قال : ُنبُوَُّته منسوخةً؟ فمن قال  منسوخاً ، فهل تصري

نؤمن بأهنم أنبياء : إن نسَخ الشريعة ال يقتضي نسخ النبوة ، قال : وَمْن قال . نؤمن بأهنم أنبياء ورسل يف احلال 
  .ورُسل يف احلال ، فتنبَّه هلذا املوضع 

  فصل
كما فرَّقت  -بأن نؤمن ببعضٍ دون بعضٍ } الَ ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد مِّنُْهْم { : اختلفوا يف معىن قوله : اخلطيب قال ابن 

  .اليهود والنصاَرى 
: آل عمران [ } واعتصموا بِحَْبلِ اهللا َجِميعاً َوالَ تَفَرَّقُواْ { : ال نفرق ما مجعوا ، وهو كقوله تعاىل : وقال أبو مسلم 

 ٩٤: األنعام [ } لَقَد تَّقَطََّع َبْيَنكُْم َوَضلَّ َعنكُم مَّا كُنُتْم َتْزُعُمونَ { : وذَمَّ قوماً ووصفهم بالتفرُّق ، فقال  ] ١٠٣
. [  

  :فيه وجوٌه } وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ { : قوله 
مستسلمون حلُكِْمه ، وفيه تنبيه على أن  -ىل تعا -أن إقرارنا بنبوَّة هؤالء األْنبِياء إمنا كان ألننا منقادون هللا : األول 

آل [ } أَفَغَْيَر ِدينِ اهللا َيْبُغونَ َولَُه أَسْلََم َمن ِفي السماوات واألرض { : حاله على خالف الذين خاطبهم اهللا بقوله 
  ] . ٨٣: عمران 

رك املخالفة ، وتلك صفة املؤمنني باهللا مستسلمون ألْمره بالرضا ، وت: أي } وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ { : قال أبو مسلم 
: املائدة [ } إِنََّما َجَزآُء الذين ُيَحارُِبونَ اهللا َوَرُسولَُه { : ، وهم أهل السلم ، والكافرون أهل احلربِ ، لقوله تعاىل 

٣٣ . [  



لغرض آخَر من مسعة ، ورياء ، له أسلمنا ال : ُيفيد احلَْصر ، والتقدير } وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ { : قال ابن اخلطيب 
  .وطلب مالٍ ، وهذا تنبيه على أن حالَهم بالضِّدِّ من ذلك 

  ) ٨٥(َوَمْن َيْبَتغِ غَْيَر الْإِْسلَامِ ِديًنا فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه َوُهَو ِفي الْآِخَرِة ِمَن الَْخاسِرِيَن 

َما فاصالً فلم يلتقيا يف احلقيقِة ، وذلك الفاصل هو الياء اليت ألن بينُه} َيْبَتغِ غَْيَر { العامة يظهرون هذين املثلني يف 
  .حذفت للجزم 

  :وروي عن أيب عمرو فيها الوجهان 
  .اإلظهار على األصل ، وملراعاة الفاصل األْصِلّي 

  .واإلدغام؛ مراعاةً للفظ؛ إذ َيْصُدق أهنما التقيا يف اجلملة ، وألن ذلك مستِحّق احلَذْف لعامل اجلَْزم 
وليس هذا خمصوصاً هبذه اآلية ، بل كل ما التقى فيه مِثْالَِن بسبب حذف حرف لعلٍة اقتضت ذلك َجَرى فيها 

 ٢٨: غافر [ } َوإِن َيُك كَاِذباً فََعلَْيِه كَِذُبُه { : وقوله ]  ٩: يوسف [ } َيْخلُ لَكُْم َوْجُه أَبِيكُْم { : الوجهان ، حنو 
. [  

: هود [ } وياقوم َمن َينُصرُنِي { : وحنو ]  ٤١: غافر [ } وياقوم َما يل أَْدُعوكُْم { وقد استشكل على هذا حنو 
فإنه مل ُيْرَو عن أيب عمرو خالف يف إدغامها ، وكان القياس يقتضي جواز الوجهني ، ألن ياء املتكلم فاصلة ]  ٣٠

  .تقديراً 
  :فيه ثالثة أوجٍه » ِديناً « : قوله 

  .حالٌ؛ ألهنا يف األصل صفةٌ له ، فلما قُدَِّمْت ُنِصَبت حاالً » غَْيَر اإلْسالَمِ « و » بَْتغِ َي« أنه مفعول : أحدها 
وأخواهتما ، وُسِمع من » ِشبُه « و » مِثْلُ « إلهبامها ، فُميَِّزْت كما ُميِّزت » غَْيَر « أن يكون متييزاً لِ : الثاين 

  .إن لنا غَريها إبالً وشاًء : العرب 
  .» يبتغ « هو املفعول به ل } غَْيَر اإلسالم { وعلى هذين الوجهني ف . » غَْيَر « أن يكون بدالً من :  والثالث
جيوز أن ال يكون هلذه اجلملة حملٌّ؛ الستئنافها ، وجيوز أن تكون يف حمل } َوُهَو ِفي اآلخرة ِمَن اخلاسرين { : وقوله 

ويكون قد ترتب على ابتغاء غري اإلسالم ديناً  -} ُيقَْبلَ ِمْنُه  فَلَْن{ وهو  -َجْزم؛ َنسَقاً على جواب الشرط 
  .اخلُسران وعدُم القبول 

  فصل
بيَّن أن الديَن ليس إال اإلسالم ، وأن كل دين ]  ٨٤: آل عمران [ } وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ { : ملا تقدم قوله تعاىل 

إِنََّما َيَتقَبَّلُ {  ذلك العملَ ، ويثيب فاعله عليه ، قال تعاىل غريه ليس مبقبولٍ؛ ألن معىن قبول العمل أن يرضى اُهللا
وما مل يكن مقبوالً كان صاحُبه من اخلاسرين يف اآلخرة حبرمان الثواب ، ]  ٢٧: املائدة [ } اهللا ِمَن املتقني 

  .يف ذلك الدين الباطل وحصول العقاب ، مع الندامة على ما فاته من العمل الصاحل ، مع التعب واملشقة يف الدنيا 
  فصل

نزلت هذه اآليةُ يف اثين عشر رجالً ارتدُّوا عن اإلسالم ، وخرجوا من املدينة ، وأتوا مكةَ كُفَّاراً : قال املفسرون 
ُه َوُهَو ِفي َوَمن َيْبَتغِ غَْيرَ اإلسالم ِديناً فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْن{ : منهم احلَْرث بن سَُوْيد األنصاريُّ ، فنزل قول اهللا تعاىل 

واخلُسْران يف اآلخرة يكونُ حبرماِن الثَّوابِ ، وحصول العقاب ، والتأسُّف على ما فاته يف } اآلخرة ِمَن اخلاسرين 
  .الدنيا من العملِ الصاحلِ ، والتحسُّر على ما حتمَّلَه من التعب واملشقة يف تقرير دينه الباطلِ 



: اإلسالم؛ إذْ لو كان غريه لوجب أن ال يكون اإلميان مقبوالً؛ لقوله تعاىل وظاهر هذه اآلية يدل على أن اإلميان هو 
قَالَتِ األعراب آَمنَّا قُل لَّْم ُتْؤِمنُواْ ولكن { : إال أن ظاهر قوله تعاىل } َوَمن َيْبَتغِ غَْيَر اإلسالم ِديناً فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه { 

التغاير بينهما ، ووجه التوفيق بينهما أن ُتحْمل اآلية األوىل على العُْرف  يقتضي]  ١٤: احلجرات [ } قولوا أَْسلَْمَنا 
  .الشرعّي ، واآلية الثانية على املوضع اللغوّي 

ِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمنيَ ُه لَا َيْهكَْيَف َيْهِدي اللَُّه قَْوًما كَفَُروا بَْعَد إَِميانِهِْم َوشَهُِدوا أَنَّ الرَّسُولَ َحقٌّ َوَجاَءُهمُ الَْبيَِّناُت َواللَّ
)٨٦ (  

  ] . ٢٨: البقرة [ } كَْيَف َتكْفُُرونَ باهللا { : االستفهام فيه كقوله 
  ]اخلفيف : [ معناه النَّفْي كقوله  -هنا  -االستفهام : وقيل 
  َتشَملِ الشَّاَم غَاَرةٌ َشعَْواُء؟... كَْيَف َنْومي َعلَى الْفِرَاش َولَمَّا  -١٥٣٢
  ]الطويل : [ خر وقول اآل
  كَِثٌري ، َولَِكْن كَْيَف بِالسَّْيِف ضَارِبُ؟... فََهِذي ُسُيوٌف َيا ُصَدبُّ ْبَن َماِلٍك  -١٥٣٣

  أين بالسيف؟: يعين 
  :يف هذه اجلملة ثالثة أوجٍه } وشهدوا { 

كيف يهدي من مجع بني : أي  »قوماً « يف حمل َنْصب؛ نعتاً لِ » كَفَرُوا « و » كَفَُروا « أهنا معطوفة على : أحدها 
» َشهِدُوا « ال جيوز عطف : هذين األمرين ، وإىل هذا ذهب ابُن عطيةَ واحلَْوِفيُّ وأبو البقاء ، وردَّه مكّي ، فقال 

ومل ُيَبيِّن جَهةَ الفساد ، فكأنه فهم الترتيب بني الكفر والشهادة ، فلذلك فََسد املعىن . لفساد املعىن « على كَفَُروا 
املعىن مفهوم أن الشهادة قبل الكُفْر » : وهذا غري الزم؛ فإن الواو ال تقتضي ترتيباً ، ولذلك قال ابن عطيةَ . ده عن

  .« ، والواو ال تَُرتِّب 
مضمرة معها « قد » فالعامل فيها الرافع لصاحبها ، و « كَفَُروا » أهنا يف حمل نصب على احلال من واو : الثاين 

  .ا وقد شهدوا ، وإليه ذهب مجاعةٌ كالزخمشريِّ ، وأيب البقاء وغريمها أي كفرو -على رأي 
  .« ؛ ألنه يهدي من َشهَِد أن الرسولَ حق » َيْهِدي « وال جيوز أن يكون العامل » : قال أبو البقاء 

  .ملعىن ملا ذكر من فساد ا« َيْهِدي » والعاملُ يف احلالِ « قَْوماً » يعين أنه ال جيوز أن يكون حاالً من 
بعد أن آمنوا وشهدوا : ملا تضمَّنه من االحنالل جلملة فعلية؛ إذ التقدير « إَميانِهِْم » أن يكون معطوفاً على : الثالث 

  .، وإىل هذا ذهب مجاعة 
قَ فَأَصَّدَّ{ : بعد أن آمنوا ، كقوله : من معىن الفعل؛ ألن معناه « إمياهنم » أن ُيْعطَف على ما يف : قال الزخمشريُّ 

  ]الطويل : [ وقول الشاعر ]  ١٠: املنافقون [ } َوأَكُن 
  َوالَ َناِعبٍ إالَّ بَِبْينٍ غَُرابُهَا... َمَشائِيُم لَْيُسوا ُمصِْلِحَني َعِشَريةً  -١٥٣٤

جزم على التوهم أي : وجه تنظريه ذلك باآلية والبيت يوهم ما يسوِّغ العطف عليه يف اجلملة ، كذا يقول النحاة 
  .توهَّم وجودَ الباء فََجرَّ : قوط الفاء؛ إذْ لو سقطت الجنزم يف جواب التحضيض ، ولذا يقولون لس

  .سوء أدبٍ ، ولكنهم مل يقصدوا ذلك  -بالنسبة إىل القرآن  -ويف العبارة 
: احلديد [ } َحَسنا  إِنَّ املصدقني واملصدقات َوأَقَْرضُواْ اهللا قَْرضاً{ : وكان تنظري الزخمشري بغري ذلك أوىل ، كقوله 

١٨ . [  



  .إن الذين تصدقوا وأقرضوا : إذ هو يف قوة 
كفروا باهللا بعد أن آمنوا ، فهو : عطف الفعل على املصدر؛ ألنه أراَد باملصدر الفعلَ ، تقديره » : وقال الواحدي 

  ]الوافر : [ عطف على املعىن ، كقوله 
  أَحبُّ إلَيَّ ِمْن لُْبسِ الشُّفُوِف.. .لَلُْبُس َعَباءٍة َوَتقَرُّ َعيْنِي  -١٥٣٥

  .« ألن ألبس عباءةً وتقرَّ عيين : معناه 

وظاهر عبارة الزخمشري والواحدي أن األول مؤوَّل ألجل الثاين ، وهذا ليس بظاهر؛ ألنا إمنا حنتاج إىل ذلك لكون 
فعلية ، فاحتجنا أن نتأول اسم الفاعل ألن املوصول يطلب مجلة } إِنَّ املصدقني { : املوضع يطلب ِفْعالً ، كقوله 

، فليس االسم حمتاجاً إىل ِفعل ، » للبس عباءة « : وقوله » بعد إمياهنم « وأما » أقرُضوا « بفعله ، وعطفنا عليه و 
» أن « فالذي ينبغي هو أن نتأوَّل الثاين باسم؛ ليصحَّ عطفه على االسم الصريح قبله ، وتأويله بأن تأيت معه ب 

: للُْبُس عباءة وتقرَّ : بعد إمياهنم وأن شهدوا أي وشهادهتم ، وهلذا تأول النحويون قوله : ريَّة مقدَّرةً ، تَقْدِيُرُه املصد
بعد أن آمنوا وأن شهدوا ، : التقدير « : وقرة عيين ، وإىل هذا ذهب أبو البقاء ، فقال : وأن َتقَرَّ ، إذ التقدير 

  .» ى تأويل مصدر معطوف على املصدر الصحيح اجملرور بالظرف فيكون يف موضع جر ، يعين أنه عل
منسوق على ما ُيْمكن » َوَشهِدُوا « قوله : وكالم اجلرجاين فيه ما يشهد هلذا ، ويشهد لتقدير الزخمشرّي؛ فإنه قال 

مع الفعل مبنزلة اخلفيفة » أن « بعد أن آمنوا ، و : ميكن أن يكون » بعد إمياهنم « : يف التقدير ، وذلك أن قوله 
  .والصوم : ، أي ]  ١٨٤: البقرة [ } َوأَن َتُصومُواْ َخْيرٌ لَّكُم { : املصدر ، كقوله 

} َوَما كَانَ لَِبَشرٍ أَن ُيكَلَِّمُه اهللا إِالَّ َوْحياً أَْو ِمن َوَرآِء ِحَجابٍ أَْو ُيْرِسل { : ومثله مما ُحِمل فيه على املعىن قوله تعاىل 
إال « : إالَّ أن يُوِحيَ إليه ، فلما كان قوله : وميكن فيه » إال وحياً « : فهو عطف على قوله ]  ٥١: الشورى [ 

  .إال أن ُيوِحي إليه ، محله على ذلك : مبعىن » وحياً 
  ]الطويل : [ ومثله من الشعر 

  ُمَعجَّلِ َصِفيفَ شواٍء أْو قَِديرٍ... فَظَلَّ طَُهاةُ اللَّْحمِ ِمْن َبْينِ مُْنِضجٍ  -١٥٣٦
منضج؛ ألنه أمكن أن يكون مضافاً إىل الصفيف ، فحملَه : قدير؛ ألنه عطف على ما ميكن يف قوله : خفض قوله 

هنا  -» قدير « على ذلك ، فإتيانه هبذا البيت نظري إتيان الزخمشريِّ هبذه اآليِة الكرميِة والبيت املتقدمْين؛ ألنه جر 
افة اسم الفاعل إىل مفعوله؛ ختفيفاً ، فَجرَّ على التوهُّم كما توهم اآلخر وجود الباء على التوهُّم ، كأنه توهَّم إض -

  .» ليس « ليسوا مصلحني؛ ألهنا كثرياً ما تزاد يف خرب : يف قوله 
كيف يهدي اُهللا قوماً كفروا بعد اإلمياِن وبعد الشهادِة بأن الرسول حق ، وبعد أن : إذا كان تقدير اآلية : فإن قيل 

  .اَءهم البيِّنات ، فعطف الشهادة بأن الرسول َحقٌّ يقتضي أنه مغاير لإلميان ج
  .أن اإلميان هو التصديق بالقلب ، والشهادة هي اإلقرار باللسان ، فهما متغايران : فاجلواب 

مصدراً ، وقد هو مبعىن الرسالِة ، فيكون : اجلمهور على أنه َوْصف مبعىن املُْرَسل ، وقيل » أن الرسول « : وقوله 
  .تقدم 
  فصل

  :يف سبب النزول أقوالٌ 
نزلت يف عشرة رهط ، كانوا آمنوا ، مث ارتدُّوا ، ولَِحقُوا مبكةَ ، مث اخذوا يتربصون به : قال ابُن عباسٍ : األول 

  :ريب املنون ، فأنزل اُهللا فيهم هذه اآليةَ ، وكان منهم َمْن آمن ، فاستثىن التائَب منهم بقوله 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  ] . ١٦٠: البقرة [ } إِالَّ الذين تَاُبواْ { 
نيب صلى عن ابن عباسٍ أهنا نزلت يف يهود قَُرْيظَةَ والنضري ، ومن دان بدينهم ، كفروا بال -أيضاً  -ُروِيَ : الثاين 

اهللا عليه وسلم بعد أن كانوا مؤمنني به قبل َبْعثه ، وكانوا يشهدون له بالنبوِة ، فلما ُبعثَ ، وجاءهم بالبينات 
  .واملعجزات كفروا َبغياً َوَحَسداً 

؟ هل يل من توبة: نزلت يف احلرث بن سَُوْيد األنصاري حني ندم على رِدَّته ، فأرسل إىل قومه أن َسلُوا : الثالث 
للناس : قال القفال . فأرسل إليه اخوه باآلية ، فأقبل إىل املدينة ، وتاب ، وقبل الرسولُ صلى اهللا عليه وسلم توبته 

  :يف هذه اآلية قوالن 
وأولئك { وما بعده إىل قوله ]  ٨٥: آل عمران [ } َوَمن يَْبَتغِ غَْيَر اإلسالم ِدينا { : إنَّ قوله تعاىل : منهم من قال 

إال « ابتداء القصة من قوله : نزل مجيعه يف قصة واحدة ، ومنهم من قال ]  ٩٠: آل عمران [ } الضآلون ُهُم 
  :قوالن  -أيضاً  -على التقديرين ففيها » إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار « إىل » الذين تابوا 

  .أهنا يف أهل الكتاب : أحدمها 
  .، آمنوا مث ارتدوا أهنا يف قوم مرتدين عن اإلسالم : والثاين 
  فصل

التعريف ووضع الدالئل وفعل األلطاف ، : أصولنا تشهد بأن اهللا هدى مجيَع اخللقِ إىل الدِّينِ؛ مبعىن : قالت املعتزلةُ 
 بد حكم بأنه مل َيْهِد هؤالء الكفاَر ، فال -فلو مل َيُعّم الكُلَّ هبذه األشياء لصار الكافُر والضالُّ معذوراً ، مث إنه تعاىل 

  :من تفسري هذه اهلدايِة بشيء آخرَ سوى َنْصب الدالئل ، مث ذكروا فيه وجوهاً 
والذين { : أن املراد من هذه اهلداية منع األلطاف اليت يؤتيها املؤمنني؛ ثواباً هلم على إمياهنم ، كقوله : األول 

]  ١٧: حممد [ } والذين اهتدوا َزادَُهْم ُهًدى { : وله وق]  ٦٩: العنكبوت [ } َجاَهدُواْ ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا 
فهذه اآليات تدل على أن املهتدي قد يزيده اهللا هًدى ]  ١٦: املائدة [ } يَْهِدي بِِه اهللا َمنِ اتبع رِْضوَاَنه { : وقوله 

.  
فَُرواْ َوظَلَُمواْ لَْم َيكُنِ اهللا ِلَيْغِفَر لَُهمْ إِنَّ الذين كَ{ : ال يهديهم إىل اجلنة ، قال تعاىل  -تعاىل  -أن املراد أنه : الثاين 

يَْهِديهِْم َربُُّهمْ بِإَِميانِهِْم َتْجرِي ِمن َتْحتِهُِم { : وقال ]  ١٦٩-١٦٨: النساء [ } َوالَ ِليَْهِديَُهْم طَرِيقاً إِالَّ طَرِيَق َجَهنَّم 
  ] . ٩: يونس [ } األهنار 

يلزم أن يكون الكفر  -على هذا التّقْدِيرِ  -املراُد من اهلداية خلق املعرفة فيه؛ ألنه  أنه ال ميكن أن يكون: والثالث 
إذا خلق املعرفةَ فيه كان مؤمناً مهتدياً ، وإذا مل خيلقها كان كافراً ضَاالً ، وإذا  -تعاىل  -من اهللا؛ ألنه  -أيضاً  -

على الكفر ، ومل َيِصحّ أن ُيضاف الكفرُ إليهم ،  -تعاىل  -مل َيِصّح أن يذُمَّهم اهللا  -تعاىل  -كان الكفر من اهللا 
كَْيَف َيْهِدي اهللا قَْوماً كَفَُرواْ { : لكن اآلية ناطقة بأهنم مذمومون بسبب الكفر ، وكوهنم فاعلني للكفر ، فإنه قال 

  .؟ فأضاف الكفر إليهم ، وذمَّهم عليه } َبْعَد إَِميانِهِمْ 
من اهلداية خلق املعرفة ، وقد جََرت ُسنَّة اهللاِ يف دار التكليِف أن كلِّ فِْعلٍ يقصد العبد إىل  املراُد: وقال أهل السنة 
كيف خيلق اهللا فيهم املعرفةَ : قال  -تعاىل  -خيلقه عقيب القصد من العبد ، فكأنه  -تعاىل  -حتصيله ، فإن اهللا 



  واهلدايةَ وهم قصدوا حتصيلَ الكفر وأرادوه؟
واهللا ال يهدي القوم « : وقوله يف آخرها } كَْيَف َيْهِدي اهللا قَْوماً كَفَُرواْ { :  -يف أول اآلية - قال: فإن قيل 
  .يقتضي التكرار » الظاملني 

أن األولَ خمصوص باملرتد ، والثاين عّم ذلك احلكم يف املرتد والكافر األصلي ، ومسي الكافر ظاملاً؛ لقوله : فاجلواب 
والسبب فيه أن الكافر أْورد نفَسه موارَد البالء والعقاب؛ بسبب ]  ١٣: لقمان [ } ظُلٌْم َعِظيمٌ إِنَّ الشرك لَ{ : 

  .ذلك الكفر ، فكان ظاملاً لنفسه 
ظاهر اآلية يقتضي أن َمْن كفر بعد إسالمه ال يهديه اُهللا ، ومن كان ظاملاً ال يهديه اهللا ، : فإن قيل « : قال القرطيب 

  .من املرتدين أسلموا وهداهم اُهللا ، وكثرياً من الظاملني تابوا عن الظُّلْم وقد رأينا كثرياً 
أن معناه ال يهديهم اهللا ما داموا مقيمني على طُفْرِهم وظُلْمهم وال ُيقبِلون على اإلسالم ، فأما َمْن أسلموا : فاجلواب 

  .» وتابوا فقد َوفَّقَُهُم اُهللا لذلك 

َخاِلِديَن ِفيَها لَا ُيَخفَُّف َعْنُهُم الَْعذَاُب َولَا ُهمْ ) ٨٧(َعلَيْهِْم لَْعَنةَ اللَِّه َوالَْملَاِئكَِة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني أُولَِئَك جََزاُؤُهْم أَنَّ 
  ) ٨٩(إِلَّا الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك وَأَصْلَُحوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم ) ٨٨(ُيْنظَُرونَ 

  :وجهان } َجَزآُؤُهْم { :  ويف قوله
« واجلملة خرب ل » َجَزاؤُُهْم « يف حمل رفع؛ خرباً ل } أَنَّ َعلَْيهِمْ لَْعَنةَ اهللا { أن يكون مبتدأ ثانياً ، و : أحدمها 
  .» أولئك 
  .» أولئك « خرب } اهللا  أَنَّ َعلَْيهِْم لَْعَنةَ{ بدل اشتمال ، و » أولَِئَك « بدالً من » جََزاُؤُهْم « أن يكون : والثاين 

دون ]  ١٦١: البقرة [ } أُولَِئَك َعلَْيهِْم لَْعَنةُ اهللا { :  -هناك -وقال } َجَزآؤُُهْم أَنَّ َعلَْيهِْم لَْعَنةَ اهللا { : وقال هنا 
الفه هنا ، فإن ألن هناك وقع اإلخْبار عمن توفَِّي على الكُفْر ، فمن ثَمَّ حتم اهللا عليه اللعنة ، خب: قيل » جزاؤهم « 

جزاء كفرهم وارتدادهم ، وتقدم : أي » َجَزاؤُُهْم « : سبب النزول يف قوم ارتدوا مث رجعوا لإلسالم ، ومعىن 
  .وخترجيها » النَّاس أمجعون « القول يف قراءة احلسن 

يامه مقام الفعلِ ، والضمري والعامل فيها االستقرار؛ أو اجلاّر؛ لق» َعلَْيهِْم « حال من املضري يف » خالدين « : قوله 
  :للَّعنة ، ومعىن اخللود يف اللعن فيه وجهان » ِفيَها « يف 

أهنم يوم القيامة ال تزال تلعنهم املالئكةُ واملؤمنون ، وَمْن معهم يف النار ، وال خيلو حالٌ من أحواهلم من : األول 
  .اللعنة 
مَّْن أَعَْرَض َعْنُه فَإِنَُّه { : د أثر اللعن خبلود اللعنِ ، ونظريه قوله أن اللَّْعَن يوجب العقاَب ، فعبَّر عن خلو: الثاين 

« أي يف » خالدين فيها « : قوله : وقال ابن عباس ]  ١٠١-١٠٠: طه [ } َيحِْملُ َيْوَم القيامة وِْزراً خَاِلِديَن ِفيِه 
استثناء } إِالَّ الذين { حالية أو مستأنفة ، و مجلة } الَ ُيَخفَُّف { و . ، فعلى هذا الكناية عن غري مذكور » جهنم 
  .متصل 
  فصل

اعلم أن لعنة اهللا خمالفة للعنة املالئكة؛ ألن لعنته باإلبعاد من اجلنة ، وإنزال العذاب ، واللعنة من املالئكة ، ومن 
  .الناس هي بالقول ، وكل ذلك مستحق هلم بسبب ظلمهم وكفرهم 



  :اس ، وَمْن ُيواِفقُه ال َيلَْعُنُه؟ فَاجلواُب ِمن ُوجوٍه مل َعمَّ َجِميع النَّ: فإن قيل 
  .لَُه ان َيلَْعَنُه ، َوإن كَانَ الَ َيلَْعُنُه : قال أبو ُمْسِلمٍ : أحدها 
]  ٣٨: األعراف [ } ْخَتَه كُلََّما َدَخلَْت أُمَّةٌ لََّعَنْت أُ{ : أنَُّهم ِفي اآلخرِة َيلَْعُن َبْعضُُهْم َبْعضاً ، ِلقَْوِلهِ َتعالَى : الثاين 
وعلى َهذا فَقَْد َحَصلَ ]  ٢٥: العنكبوت [ } ثُمَّ َيْوَم القيامة َيكْفُُر َبْعُضكُمْ بَِبْعضٍ َوَيلَْعُن َبْعُضكُْم َبْعضا { : وقال 

  .اللَّْعُن للكفارِ ومن يوافقهم 
  .النَّاس  كأن الناَس ُهُم الُْمْؤِمُنونَ ، والْكُفَّار لَْيُسوا ِمن: الثالث 
رٍ أنَّ مجيَع الَْخلقِ َيلَْعُنونَ املُْبِطلَ والكَاِفَر ، وَلَِكنَُّه َيْعتَِقُد ِفي َنفِْسهِ أنَُّه لَْيَس ُمبْبِطلٍ َوال بكاف -وهو األصح : الرابع 

  .ْعلَم ذَلَك فَقَْد لََعَن َنفَْسه ، َوُهَو ال َي -َوكَانَ ُهو ِفي ِعلم اِهللا كَافراً  -فَإذا لََعن الكاِفرَ 
[ } فََنِظَرةٌ إىل مَْيَسَرة { : التَّأِخْيُر ، قَالَ َتعاىل : َمعَْنى اإلْنظَار » ال خيفف عنهم العذاب وال هم ينظرون « : قوله 

مثَ َبيَّن أن } إِالَّ الذين تَاُبواْ { : الَ ُيَخفَُّف ، َوال يُؤخَّر من َوعٍت إىل َوقٍْت ، ثُم قَال : واملَْعَنى ]  ٢٨٠: البقرة 
أصلحوا باطنهم مع احلق : أي } وَأَْصلَحُواْ { : التوبة وحَدها ال َتكِْفي ، َحتَّى ُيضاَف إليها العملُ الصاحلُ ، فَقالَ 

قومه أن َسلُوا بِاملُراقَباِت ، َوَمَع الَْخلْقِ بالِعَباَداِت ، وَذَِلكَ أنَّ احلَارثَ بن سُويد لَمَّا لَِحق بالكُفَّار َنِدم ، وأرسل إىل 
إِالَّ الذين َتابُواْ ِمن َبْعِد ذلك وَأَْصلَحُواْ فَإِنَّ اهللا { َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َهلْ ِلي ِمْن َتْوَبٍة؟ فَفََعلُوا فَأنَْزلَ اُهللا 

لََصدُوٌق ، َوإنَّ  -إنك واِهللا ما َعِلْمُت : ارثُ فََحَملََها إليه َرُجلٌ ِمْن قَْوِمِه ، َوقَرأها َعلَيِه ، فَقَالَ الَْح} غَفُوٌر رَّحِيٌم 
ألْصَدقُ الثالثة ، فرجع احلارثُ إىل املَِديَنِة ،  -َعزَّ وجل  -َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصدُق منك؛ وإنَّ اهللاَ 

  .َوأْسلََم ، وحسن إسالمه 

  :وجهان } غَفُوٌر رَّحِيٌم { : ويف قوله 
  .ور لقبائحهم يف الدنيا بالستر ، رحيم يف اآلخرة بالعفو أن اهللا غف: األول 
قُل لِلَِّذيَن كفروا إِن َينَتهُواْ ُيَغفَرْ لَُهْم مَّا قَدْ { : غفور بإزالة العقاب ، رحيم بإعطاء الثواب ، ونظريه قوله : الثاين 
إن : ء؛ إذ الكالم قد تضمَّن معىن لشبه اجلزا» فإن اهللا « : ودخلت الفاء يف قوله ] .  ٣٨: األنفال [ } َسلَف 

  .تابوا فإن اهللا يغفر هلم 

  ) ٩٠( إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َبْعَد إِميَانِهِمْ ثُمَّ ازَْداُدوا كُفًْرا لَْن ُتقَْبلَ تَْوَبُتُهْم َوأُولَِئَك ُهُم الضَّالُّونَ

هم ، والدال األوىل بدل من تاء االفتعال؛ مث ازداد كفُر: متييز منقول من الفاعلية ، واألصل » كفراً « : قوله 
لوقوعها بعد الزاي ، كذا أعربه أبو حيان ، وفيه نظر؛ إذ املعىن على أنه مفعول به ، وهي أن الفعل املتعدي الثنني 

زدت زيداً خرياً فازداده ، وكذلك أصل اآليةِ : إذا جُِعل مطاوعاص نقص مفعوالً ، وهذا من ذاك؛ ألن األصل 
الثانية ، ألن الفاَء » لَْن « وأيت هبا يف » لَْن « زادهم اهللا كُفراً فازدادوه ، فلم يؤت هنا بالفاء داخلةً على :  الكرميِة

األوىل ، فإنه مل » لَنِ « ألنه قد َصرََّح بقَْيد َموِْتهِم على الكُفْر ، خبالف  -ُمؤِذَنةً باالستحقاق بالوصف السابق 
  . يُؤَت بالفاء ُيصَرِّْح ممعها به فلذلك مل

الفاء مل يفهم من » عدم « دخول الفاء يدل على أن الكالم مبين على الشرط واجلزاء ، وعند : قال ابن اخلطيب 
الذي جاءين له درهم ، فهذا ال يُفيد أن الدرهم حصل له بسبب اجمليء ، : الكالم كونه شرطاً وجزاء ، تقول 

  .علل باملوت على الكفر وذكر التاء يدل على أن عدم قبول الفدية م



بالنصب » فلن نقبل من أحدهم ملء « وكذلك قرأ » توبََتهم « بنون العظمة ، ونصب » لن َنقَْبلَ « وقرأ عكرمة 
.  

  فصل
نزلت هذه اآلية يف اليهود ، كفروا بعيسى عليه السالم ، واإلجنيل بعد إمياهنم : قال قتادة واحلسن : قال القرطيب 

  .ادوا كفراً بكفرهم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم والقرآن بأنبيائهم ، مث ازد
نزلت يف اليهود والنصارى ، كفروا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ملا رأوه بعد إمياهنم بنعته وصفته : وقال أبو العالية 

  .يف حال كفرهم : ذنوباً ، يعين : يف كتبهم ، مث ازدادوا كفراً يعين 
أقاموا : كفار؛ أشركوا بعد إقرارهم بأن اهللا تعاىل خالقُهم ، مث ازدادوا كُفْراً ، أي نزلت يف مجيع ال: وقال جماهد 

  .على كُفْرهم حىت هلكوا عليه 
  .ازدادوا كُفْراً كلما نزلت آية كفروا هبا ، فازدادوا كُفْراً : وقيل 
  .نتربص مبحمد ريب النون : ازدادوا بقوهلم : وقيل 

عشر أصحاب احلَْرث بن ُسوَْيد ، ملا رجع إىل اإلسالم ، أقاموا هم على الكفر مبكة ، نزلت يف األحد : وقال الكليب 
نقيم على الكفر ما بدا لنا ، فمىت أردنا الرجعة ينزل فينا ما نزل يف احلَْرث ، فلما افتتح رسول اهللا صلى : وقالوا 

إِن الَِّذيَن كَفَُروا { : ت فيمن مات منهم كافراً اهللا عليه وسلم مكةَ ، فمن دخل منهم يف اإلسالم قُبِلَت توبته ، ونزل
  .اآلية ]  ١٦١: البقرة [ } َوَماُتوا َوُهْم كُفَّار 

  ؟» فلن تقبل توبتهم « : قد وعد اُهللا بقبول توبة َمْن تاب ، فما معىن قوله : فإن قيل 
وبة ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السيئات حىت إِذَا َحَضرَ وَلَْيَستِ الت{ : لن تقبل توبُتهم إذا وقعوا يف احلشرجة ، كما قال : قيل 

  }أََحَدُهُم املوت قَالَ إِنِّي تُْبُت اآلن 

  .قاله احلسُن وقتادة وعطاء ]  ١٨: النساء [ 
نتربَّص مبحمد ، فإن ساعده : هذا خمصوص بأصحاب احلرث بن سُويد حني أمسكوا عن اإلسالم ، وقالوا : وقيل 

  .ه ، لن يقبل ذلك منهم الزمان نرجع إىل دين
ملا قدَّم ِذكْر َمْن كفر بعد اإلميان ، وبيَّن أنه أهل اللعنة إال أن  -تعاىل  -إنه : وقال القاضي والقفال وابُن األنباري 

يتوب ، ذكر يف هذه أنه لو كفر مرةً أخَْرى بعد تلك التوبة األوىل ، فإن تلك التوبة األوىل تعترب غري مقبولة ، 
  .هنا مل تكن وتصري كأ

إال الَّذين تابوا وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم ، : وهذا الوجه أليق باآلية من سائر الوجوه ، ألن تقدير اآلية : قال 
  .فإن كانوا كذلك ، مث ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم 

قَْبل توبُته من الكفار هو كناية عن املوت على الكفر؛ ألن الذي ال ُت» لن تقبل توبتهم « : قوله : وقال الزخمشري 
إن اليهود واملرتدين الذين فعلوا ما فعلوا ، ميتون على الكفر داخلون يف مجلة : الذي ميوت على الكفر ، كأنه قيل 

  .من ال ُتقَْبل توبتهم 
  .لعلّ املراد ما إذا تابوا عن تلك الزيادة ، وال تصري مقبولة ما مل حتصل التوبة عن األصل : وقيل 
على « إن الذين كفروا مث ازدادوا كفراً » : وهذه اجلوابات إمنا تتمشى على ما إذا محلنا قوله « : بن اخلطيب قال ا

املعهود السابق ، ال على االستغراق ، وإال فكم من مرتد تاَب عن ارتداده توبةً صحيحةً ، مقرونة باإلخالص يف 
مطرد ، سواء محلنا اللفظ على املعهود السابق ، أو على  زمان التكليف ، فأما جواب القفال والقاضي ، فهو جواب



  .» االستغراق 
  :يف هذه اجلملة ثالثة أوجه » وأولئك هم الضالون « : قوله 

إن الذين كفروا لن ُتقَْبلَ توبُتهم ، وإهنم أولئك هم : ، أي » إنَّ « أن تكون يف حمل رفع؛ َعطْفاً على خرب : أحدها 
  .الضَّالُّون 

، وحينئذ فال حمل هلا من اإلعراب ، لَعطِْفها على ما ال » إنَّ « أن ُتجعل معطوفةً على اجلملة املؤكَّدة ب : الثاين 
  .حمل له 
لن تقبل توبتهم من : هو إعراهبا بأن تكون الواو للحال ، فاجلملة بعدها يف حمل نصب على احلال ، واملعىن : الثالث 

  .توبة والضالل متنافيان ، ال جيتمعان ، قاله الراغب الذنوب ، واحلال أهنم ضالُّون ، فال
  .وهو بعيد يف التركيب ، وإن كان قريب املعىن 

  .» وينبو عن هذا املعىن هذا التركيب إذْ لو أريد هذا املعىن مل ُيؤتَ باسم اإلشارة « : قال أبو حيان 
ضاالً ، وليس األمر كذلك؛ بل كل كافر  ظاهره ينفي عدم كون غريهم» وأولئك هم الضالون « : قوله : فإن قيل 

هذا حممول على أهنم هم الضالون على سبيل : ضال ، سواء كفر بعد اإلميان ، أو كان كافراً يف األصل ، فاجلواب 
  .الكمال 
لة ، بالضالل ، والكفر أقبح أنواع الضال -ثانياً  -بالكفر والُغلُوِّ فيه ، مث وصفهم  -أوالً  -إنه وصفهم : فإن قيل 

  .والوصف إمنا يراد للمبالغة ، واملبالغة إمنا حتصل بوصف الشيء مبا هو أقوى منه حاالً ، ال مبا هو أضعف حاالً منه 
  .أهنم هم الضالُّون على سبيل الكمال ، وحينئذ حتصل املبالغة : قد ذكرنا أن املراد منه : فاجلواب 

اٌر فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْن أََحِدِهْم ِملُْء الْأَْرضِ ذََهًبا َولَوِ افَْتَدى بِهِ أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم َوَما إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َومَاُتوا وَُهْم كُفَّ
  ) ٩١(لَُهْم ِمْن نَاصِرِيَن 

  :اعلم أن الكافر على ثالثة أقسام 
 الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إال« : الذي يتوب عن الكفر توبةً صحيحةً مقبولةً ، وهو املراد بقوله : األول 

 «.  
  .} لَّن ُتقَْبلَ َتوَْبُتُهم { : الذي يتوب عن الكفر توبةً فاسدةً ، وهو املذكور يف اآليِة املتقدمِة ، وقال : الثاين 

  :الذي ميوت على الكفر من غري توبٍة ، وهو املذكور يف هذه اآلية ، وقد أخرب عن هؤالء بثالثة أشياء : الثالث 
بالنون مفعوالً » نقبل ملء « : قد تقدم أن عكرمة يقرأ » فلن يقبل من أحدهم ملء األرض ذهباً « : قوله : أحدها 

  به
  .بالنصب كما تقدم » ِملَْء « بالياء من حتت مبنيا للفاعل وهو اهللا تعاىل ،  -» فلن يقبل « وقرأ بعضهم 

  .، نقل حركتها إىل الساكن قبلها » ملء « ح مهزة بطر» مل األرض « وقرأ ابو جعفر وأبو السَّمَّال 
  .بعروض التقائهما  -» األرضِ « يف الم » ملء « أي الم  -وبعضهم يدغم حنو هذا 

مألت القدر ، أملؤها ، َمأل ، واملالءة : هو املصدر ، يقال  -بفتح امليم  -مقدار ما ُيْمأل الوعاء ، واملَلْء : وامللء 
  .مللَحفة ا: بضم امليم واملد 

  .العامة على نصبه ، متييزاً » ذهباً « و 
إىل » ملء « واحتاجت » من « على إسقاط اخلافض ، وهذا كاألول؛ ألن التمييز مقدر ب : وقال الكسائي 



  . -كالقفيز والّصاع -تفسري؛ ألهنا دالة على مقدار 
  . -بالرفع  -» ذهب « : وقرأ األعمش 
عندي عشرون َنفْساً رجال ، يعين الرّد البدل ، ويكون بدل نكرة : كما يقال » ِملُْء « ردا على : قال الزخمشريُّ 

« بالرفع ، على أنه نعت لِ » لك احلمد ملء السموات « : ولذلك ضبط احلذّاق قوله : قال أبو حيان . من معرفة 
  .واستضعفوا نصبه على احلال ، لكونه معرفة . » الَْحْمد 

تعني نصبه على احلال ، حىت يلزم ما ذكره من الضعف ، بل هو منصوب على الظرف ، أي ي« : قال شهاب الدين 
  .» إن احلمد يقع ِملْئاً للسموات واألرض : 

من املعلوم أن الكافر ال ميلك يوم القيامة نقرياً وال قطمرياً ، وبتقدير أن ميلك الذهب فال َنفَْع فيه ، فما : فإن قيل 
  فائدة ذكره؟
  :وجهني  فاجلواب من

أمواالً ، فإهنا ال تكون مقبولة _ مع الكفر  -أهنم إذا ماتوا على الكُفْر ، فلو أهنم كانوا قد أنفقوا يف الدنيا : أحدمها 
.  

لو أن الكافر يوم القيامة : أن هذا على سبيل الفْرض والتقدير ، فالذهب كناية عن أعز األشياء ، والتقدير : الثاين 
، مث قدر على َبذْله يف غاية الكثرة ، فعجز أن يتوسل بذلك إىل ختليص نفسه من العذاب ،  قدر على أعز األشياء

  .واملقصود أهنم آيسون من ختليص النفس من العقاب 
  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  -روى أنس 

َك َما ِفي األْرضِ ِمْن َشيٍء ، أكُْنَت تَفَْتِدي بِِه؟ فََيقُولُ لَْو أنَّ لَ -ألْهَون أْهلِ النَّارِ َعذَاباً َيوَم الِقَياَمةِ  -َيقُولُ اهللاُ « 
  »أنْ ال ُتْشرَِك بِي شَْيئاً ، فأَبْيتَ إالَّ أنْ ُتْشرِكَ بِي : أرَدتُّ ِمْنك أْهَونَ ِمْن َهذَا َوأَْنَت ِفي ُصلبِ آَدَم : َنَعْم ، فََيقُولُ 

  .او ، وهي واو احلال اجلمهور على ثبوت الو» ولو افتدى به « : قوله 
  ؟» ولو افتدى به « : كيف موقع قوله : فإن قلت : قال الزخمشرّي 

انتهى . فلن يقبل من أحدهم فدية ، ولو افتدى مبلء األرض ذهباً : هو كالم حممول على املعىن ، كأنه قيل : قلت 
.  

فراً ال يُقَْبل منه ما ميأل األرض من ذهب على أخرب أن َمنْ  مات كا -تعاىل  -أن اهللا : والذي ينبغي أن ُيحَْمل عليه 
كل حال يقصُدها ، ولو يف حال افتدائه من العذاب ، وذلك أن حالة االفتداء حالة ال مييز فيها املفتدي عن املفتدى 

  .منه؛ إذ هي حالة قهر من املفتدى منه للمفتدي 
تأيت منبهة على أن ما قبلها جاء على سبيل  »لَْو « أن  -يف حنو هذا التركيب  -وقد قررنا : قال أبو حيان 

: االستقصاء ، وما بعدها جاء تنصيصاً على احلالة اليت يظن أهنا ال تندرج فيما قبلها ، كقوله صلى اهللا عليه وسلم 
ء مما ينبغي أن كأن هذه األشيا» ُردُّوا السَّاِئلَ ولَو بِِظلْف حمرق « : وقوله » أْعطُوا السَّاِئلَ ولو جاء َعلَى فََرسٍ « 

يؤتى هبا؛ ألن كون السائل على فرس ُيْشعر بغناه ، فال يناسب أن ُيعْطَى ، وكذلك الظلف احملرق ، ال غناء فيه ، 
  .فكان يناسب أن ال ُيَردَّ به السائل 

جعل  معناه أنه -دون واو  -« زائدة ، وقد يتأيد هذا بقراءة ابن أب يعبلة طلو افتدى به  -هنا  -الواو : قيل 
  .االفتداء شرطاً يف عدم القبول ، فلم يتعمم النفي وجود القبول 

ال اليت معناها ملا كان سيقع لوقوع غريه؛ ألهنا متعلقة مبستقبل « إن » شرطية؛ مبعىن  -هنا  -هي : قيل « لو » و 



  .، وتلك متعلّقة باملاضي « فلن تقبل » : ، وهو قوله 
لو تقرب إىل اهللا مبلء األرض ذهباً لن يقبل منه ، ولو افتدى به مل تقبل منه ، : ير إهنا للعطف ، والتقد: قال الزجاج 

دخلت الواو : وقيل . وهذا آكد يف التغليظ؛ ألنه تصريح بنفي القبول من وجوه : وهذا اختيار ابن األنباري ، قال 
حيتمل الوجوه الكثرية ، فنص } اً فلن يقبل من أحدهم ملء األرض ذهب{ : لبيان التفصيل بعد اإلمجال؛ ألن قوله 

  .على نفي القبول جبهة الفدية 
إن َمْن غضب على بعض عبيده ، فإذا أحتفه ذلك العبد بُتحفٍَة وهدية مل يقبلْها البتة ، إال أنه قد : وقال ابن اخلطيب 

واملبالغة إمنا حتصل بذكر ما هو كان ذلك غاية الغضب ،  -أيضاً  -ُيقَْبل منه الفدية ، فأما إذا مل ُتقَْبل منه الفدية 
بأنه ال يقبل منهم ملَء األرض ذهباً ، ولو كان واقعاً على سبيل الفداء تنبيه على أنه إذا  -تعاىل  -الغاية ، فحكمه 

  .مل يكن مقبوالً ال بالفدية فبأن ال يقبل منهم بسائر الطرق أوىل 

َشَوى : نه مبعىن فدى ، فيكون افتعل فيه وفعل مبعىن ، حنو وهو متعدٍّ لواحد؛ أل -من لفظ الفدية  -وافتدى افتعل 
  :فيها أقوال  -» به « واهلاء يف . افْتَدى نفسه : ، واْشَتَوى ، ومفعوله حمذوف ، تقديره 

  .ولو افتدى مبلء األرض : ؛ ألنه مقدار ميألها ، أي » ملء « عودها على  -وهو األظهر  -: أحدها 
  .، قاله أبو البقاء » ذَهَباً « أن يعوج على : الثاين 

غلط » أو على الذهب « : ويوجد يف بعض التفاسري أهنا تعود على امللء ، أو على الذهب ، فقوله : قال أبو حيان 
.  

  .» كأن وجه الغلط فيه أنه ليس حمدَّثاً عنه ، إمنا جيء به بياناً وتفسرياً لغريه ، فضلة « : قال شهاب الدين 
  .حمذوف » ِمثْل « على  أن يعود: الثالث 

[ } لَْو أَنَّ لَُهْم مَّا ِفي األرض َجِميعاً َوِمثْلَُه َمَعه { : ولو افتدى مبثله ، كقوله : وجيوز أن يُراد « : قال الزخمشريُّ 
: وقولك  -مثل ضربه : تريد  -ضربت ضرب زيد : ، واملثل حيذف يف كالمهم كثرياً ، كقولك ]  ١٨: الرعد 

  . -مثله: أي  -و حنيفة أبو يوسف أب
  ]الرجز : [ وقوله 
  َوالَ فََتى إالَّ اْبُن َخْيبَرِّي... ال َهْيثََم اللَّْيلَةَ ِللَْمِطيِّ  -١٥٣٧

مثلك ال يفعل كذا ، : ال مثل هيثم ، وال مثل أيب حسن ، كما أنه يزاد قوهلم : يريد « قضية وال أبا حسن هلا » و 
  .» ذلك أن املثلني يسد أحدمها مسد اآلخر ، فكانا يف حكم شيء واحد أنت ال تفعل كذا ، و: يريدون 

، وكأن الزخمشريَّ ختيَّل انَّ قّدر أن « ولو افتدى به » : يف قوله « مثل » وال حاجةَ إىل تقدير « : قال أبو حيان 
بولُه وبني ما يفتدى به ، وليس حىت يغاير ما ُنِفي ق« مثل » : ُيقَْبل ال ُيمكن أن ُيفَْتَدى به ، فاحتاج إىل إضمار 

أن أحداً ميلك ِملَْء األرض  -عادةً  -على سبيل الفرض والتقدير؛ إذ ال ميكن  -ما ذكرناه  -كذلك؛ ألن ذلك 
؛ « مثل » مل ُيقَْبل منه ، بل لو كان ذلك ممكناً مل َيحَْتج إىل تقدير  -على أيِّ جهٍة بذله  -ذهباً ، حبيث أنه لو َبذَلَهُ 

وليس ما قدر يف اآلية نظري ما مثل به ، ألن هذا التقدير ال حيتاج إليه ،  -حىت يف حالة االفتداء  -نفى قبوله  ألنه
  .وال معىن له ، وال يف اللفظ ، وال يف املعىن ما يدل عليه ، فال يقدر 

عْلَم أنه ال بد من تقدير فبضرورة العقل ُي -ضربت ضرَب زيٍد ، وأبو يوسف أبو حنيفةَ : من حنو  -وأما ما مثل به 
  .مثل إذ ضربك يستحيل أن يكون ضرَب زيد ، وذات أيب يوسف ، يستحيل أن تكون ذاتَ أيب حنيفة 



اليت لنفي اجلنس ، ال » ال « ما تقرر يف اللغة العربية أن » مثل « ، فدل على حذف » ال هيثم الليلة للمطي « وأما 
لتبقى على ما تقرر فيها؛ إذ تقرر أهنا ال تعمل إال » مثل « : ج إىل إضمار تدخل على األعالم ، فتؤثر فيها ، فاحتي

  .يف اجلنس؛ ألن العلمية تنايف عموَم اجلنس 
فهذا قول قد قيل ، ولكن املختار عند ُحذَّاق النحويني  -أنت : تريد  -مثلك ال يفعل : كما يزاد يف : وأما قوله 

  .« أن األمساء ال تزاد 
واللغوي وإن  -يف خطبة كشافه  -جوابه ما قاله أبو القاسم  -على طوله  -وهذا االعتراض :  قال شهاب الدين

ال يتصدى أحد لسلوك تلك الطرائقِ ، وال يغوص [  -وإن كان أحنَى من سيبويه  -علك اللغة بلحييه والنحوي 
ومتهَّل يف ارتيادمها آونةً  - والبديع على شيء من تلك احلقائقِ ، إال رجل قد برع يف علمني خمتصَّني بالقرآن املعاين

  ] .، وتعب يف التنقري عنهما أزمنةً 
خرباً : « هلم » وجيوز أن يكون . هذا هو النوع الثاين من وعيده الذي توعَّدَهم به « أولئك مل عذاب أليم » : قوله 

وأن . ولئك استقر هلم عذاب أ: فاعل به ، وعمل العتماده على ذي خربه ، أي « َعذَاٌب » السم اإلشارة ، و 
مبتدأ مؤخر ، واجلملة خرب عن اسم اإلشارة ، واألول أحسن؛ ألن « َعذَاٌب » خرباً مقدَّماًن و « لَُهْم » يكون 

  .اإلخبار باملفرد أقرب من اإلخبار باجلملة ، واألول من قبيل اإلخبار باملفرد 
  :ن الوعيد ، وجيوز يف إعرابه وجهان هذا هو النوع الثالث م} وما هلم من ناصرين { : قوله 

وما استقر هلم : فاعالً ، وجاز عمل اجلاّر؛ العتماده على حرف النفي ، أي : } مِّن نَّاِصرِيَن { أن يكون : أحدمها 
  .من ناصرين 

لوجود الشرطني يف مزيدة على اإلعراَبْين؛ « ِمْن » مبتدأ مؤخر ، و : } مِّن نَّاصِرِيَن { أنه خرب مقدَّم ، و : والثاين 
  .زيادهتا 

  .مجعاً؛ لتوافق الفواصل « ناصرين » وأتى ب 
ختم وعيد الكفار بعدم النصرة والشفاعة ، فلو حصل هذا  -تعاىل  -واحتجوا هبذه اآلية على إثبات الشفاعة؛ ألنه 

  .املعىن يف حق غري الكافر بطل ختصيص هذا الوعيد بالكفر 

  ) ٩٢(ى ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم لَْن َتَنالُوا الْبِرَّ َحتَّ

  .إدراك الشيء وحلوقه : النيل 
  .هو العطية : وقيل 
: التوبة [ } ال َوالَ َيَنالُونَ ِمْن َعُدوٍّ نَّْي{ : نِلُْته ، أناله ، نَْيالً ، قال تعاىل : هو تناول الشيء باليد ، يقال : وقيل 
١٢٠ . [  

نِلُته ، أنوله ، أي تناولته ، وأنلْته زيداً ، وأنوله إياه ، أي ناولته إياه : فمعناه التناول ، يقال  -بالواو  -وأما النول 
  .إذا ناولته إياه  -تناولته ، وأعطيته إياه : عطوته ، أعطوه ، مبعىن : ، كقولك 

بعض ما حتبون : تبعيضية يدل عليه قراءة عبد اهللا » مما حتبون « يف » ِمن « ن ، و مبعىن إىل أ» حىت تنفقوا « : قوله 
.  

  .» ليست قراءة ، بل تفسري معىن  -عندي  -وهذه « : قال شهاب الدين 
  .» إهنا للتبيني « : وقال آخرون 



ق ، فإن جعلت احملبة مبعىن أو نكرة موصوفة وال تكون مصدرية؛ ألن احملبة ال تتف« : وجوز أبو البقاء ذلك فقال [ 
من الشيء احملبوب ، وهذان الوجهان ضعيفان واألول : يعين َيبْقى التقدير » املفعول ، جاز على رأي أيب علي : 

  ] .أضعف 
  فصل

 :ما ينفع ، فإن من أنفق مما ُيِحبُّ كان من مجلة األبرار املذكورين يف قوله  -هنا  -ملا بيَّن أن نفقتهم ال تنفع ذكَر 
  .، وغريها ]  ١٣: االنفطار [ } إِنَّ األبرار لَِفي نَِعيمٍ { 

ولكن الرب َمْن آَمَن باهللا واليوم { :  -قال يف سورة البقرة -تعاىل  -ويف هذا لطيفة ، وهي أنه « : قال ابن اخلطيب 
لو فعلتم ذلك : واملعىن } ُتِحبُّونَ لَن َتَنالُواْ الرب حىت ُتْنِفقُواْ ِممَّا {  -هنا  -وقال ]  ١٧٧: البقرة [ } اآلخر 

  .املتقدم كله ، ال تفوزون بالرب حىت ُتْنفقوا مما ُتِحبُّون ، وذلك يدل على أن النفقة من أفضل الطاعات 
النتهاء الغاية ، فتقتضي اآلية أن من أنفق مما حيب ، صار من مجلة األبرار ، ونال الرب وإن مل « حىت » : فإن قيل 

  .طاعات يأت بسائر ال
أن احملبوب إمنا ُينفق إذا طمع املنِفق فيما هو أشرف منه ، فال ينفق املرُء يف الدنيا إال إذا أيقن سعادة : فاجلواب 

اآلخرة ، وذلك يستلزم اإلقرار بالصانع ، وأنه جيب عليه االنقياُد ألوامره وتكاليفه ، وذلك يعتمد حتصيل مجيع 
  .» اخلصال احملمودة يف الدين 

  فصل
  .اجلنة : الّرب : قال ابُن َعبَّاسٍ وابُن َمْسعُوٍد وُمَجاِهٌد 

  .الّرب التقوى : وقال مقاتل بن حيان 
البقرة [ } وأولئك ُهُم املتقون { : إىل قوله ]  ١٧٧: البقرة [ } ولكن الرب َمْن آَمَن باهللا واليوم اآلخر { : كقوله 

 :١٧٧ . [  
  .الطاعة « الرب : وقيل 

  .معناه لن تنالوا ثواب الرب : إن الرب هو اجلنة قال بعضهم : وا فالذين قال
َبرَّين فالن بكذا أو بِرُّ فالن ال : املراد بر اهللا أولياءه ، وإكرامه إياهم ، وتفضله عليهم ، من قوهلم : ومنهم من قال 

  .ينقطع عين 
  .إنه نفس املال : قال بعضهم « مما حتبون » : وقوله 

  ] . ٢٦٧: البقرة [ } َوالَ َتَيمَُّمواْ اخلبيث ِمْنُه ُتْنِفقُون { : تكون اهلبة رفيعة جيدة لقوله تعاىل  أن: وقال آخرون 

يف أحد  -]  ٨: اإلنسان [ } َوُيطِْعُمونَ الطعام على ُحبِّه { : ما يكون حمتاجاً إليه القوم؛ قال تعاىل : وقال آخرون 
  ] . ٩: احلشر [ } نَ على أَنفُِسهِْم َولَْو كَانَ بِهِْم َخَصاَصة َوُيْؤِثُرو{ : وقوله  -تفاسري احلُبِّ 

» أفَْضلُ الصََّدقَِة َما َتَصدَّقَْت بِِه وَأْنتَ َصِحيٌح ، َشحِيٌح ، َتأُملُ الغَِنى وَتْخَشى الْفَقَْر « : وقال صلى اهللا عليه وسلم 
.  

  .الزكاة : أن املراد به : روى الضحاك عن ابن عباس 
لو خصصنا اآلية بغري الزكاة لكان أوْلَى؛ ألن اآلية خمصوصة بإيتاء األَحّب ، والزكاة الواجبة ال : ْبُن اخلَطِيبِ قال ا

جيب على املزكِّي أن ُيخرج أشرف أموال ، أو أكرمها ، بل الصحيح أن هذه اآلية خمصوصة بإيتاء املال على سبيل 
  .النَّْدب 



أن هذه اآلية منسوخة بإيتاء الزكاة ، وهذا يف غاية الُبْعد؛ ألن إجياب الزكاة ونقل الواحدي عن جماهد والكليب ، 
  .كيف ينايف الترغيب يف َبذْل احملبوب لوجه اهللا 

  .تقدم نظريه يف البقرة } وما تنفقوا من شيء { : قوله 
  ى كل حال؟على جهة جواب الشرط ، مع أن اهللا يعلمه عل} فإن اهللا به عليم { : ِلَم قيل : فإن قيل 

  :فاجلواب م نوجهني 
، ألنه عليم به ، ال  -قَلَّ أم كَثر -وما ُتْنِفقُوا من شيء فإن اهللا جمازيكم به : أن فيه معىن اجلزاء ، تقديره : األول 

يف مثل هذا املوضع  -َيخْفَى عليه شيء منه ، فجعل كونه عاملاً بذلك اإلنفاق كناية عن إعطاء الثواب ، والتعريض 
  .ون أبلغ من التصريح يك -

يعلم الوجه الذي ألجله تفعلونه ، ويعلم أن الداعي إليه هو اإلخالص أم الرياء ، ويعلم أنكم  -تعاىل  -أنه : الثاين 
 ١٩٧: البقرة [ } َوَما َتفَْعلُواْ ِمْن َخْيرٍ َيْعلَْمُه اهللا { : تنفقون األحب األجود أم األخّس األرذل ، ونظريه قوله تعاىل 

يبينه وجيازيكم على : أي ]  ٢٧٠: البقرة [ } َوَمآ أَنفَقُْتْم مِّن نَّفَقٍَة أَْو َنذَْرُتْم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اهللا َيْعلَُمه { : ، وقوله  ]
  .قدره 

أَنْ ُتنَزَّلَ التَّْوَراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّْوَراِة فَاْتلُوَها  كُلُّ الطََّعامِ كَانَ ِحلًّا ِلبَنِي إِْسرَاِئيلَ إِلَّا َما َحرََّم إِسَْراِئيلُ َعلَى نَفِْسِه ِمْن قَْبلِ
  ) ٩٤(فََمنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه الْكَِذَب ِمْن َبْعِد ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ ) ٩٣(إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 

عز يعز عزا ، مث يطلق على : ، كقولك » َيِحلُّ َحلَّ « مصدر لِ  -يف األصل  -احلَاللَ ، وهو : اِحللّ مبعىن 
الَ ُهنَّ ِحلٌّ { : األشخاص ، مبالغة ، ولذلك َيْسَتوي فيه الواحُد واملثنَّى واجملموُع ، واملذكَُّر واملؤنثُ ، كقوله تعاىل 

تُ أطيُِّب َرسُولَ اهللا صلى اهللا عليه كُْن« : ، ويف احلديث عن عائشة ]  ١٠: املمتحنة [ } لَُّهْم َوالَ ُهْم َيِحلُّونَ لَُهنَّ 
وقال ابن عباس  -احلرام واللباس : مبعىن  -، أي إلحالله وإلحرامه ، وهو كاحلرم واللبس » وسلم ِلِحلِّه وِلَحَرِمِه 

متعلق : »  ِلَبين« و . َحملَّل : رواه سفيان بن ُعَيْيَنة ، فسئل سفيان ، ما ِحلّ؟ فقال . هي ِحلٌّ وبِلٌّ :  -يف زمزم  -
  .» ِحالًّ « ب 

  .» كَانَ « مستثىن من اسم } إِالَّ َما َحرََّم { : قوله 
: والعامل فيه » كَانَ « فقال ألنه استثناء من اسم » ِحالًّ « وجوَّز أبو البقاء أن يكون مستثًنى من ضمري مستتر يف 

الستثناء منه؛ ألن ِحالًّ وحالالً يف موضع اسم ، ويكون فيه ضمري يكون ا» ِحالًّ « ، وجيوز أن يعمل فيه » كان « 
  .الفاعل مبعىن اجلائز واملباح 

  :ويف هذا االستثناء قوالن 
إال ما حرَّم إسرائيل على نفسه ، فحرم عليهم يف التوراة ، فليس فيها ما زادوه من : أنه متَّصل ، والتقدير : أحدمها 

  .حمرمات ، وادََّعْوا صحةَ ذلك 
  .لكن حرم إسرائيلُ على نفسه خاصَّةً ، ومل حيرمه عليهم ، واألول هو الصحيح : ُمْنقَِطع ، والتقدير  أنه: والثاين 

  :فيه وجهان } ِمن قَْبلِ أَن ُتنَزَّلَ التوراة { : قوله 
  .إال ما حرَّم من قبل ، قاله أبو البقاء : أي » َحرَّم « انه متعلق ب : أحدمها 

؛ إذ هو من اإلخبار بالواضح؛ ألنه معلوم أن الذي َحرَّم إسرائيل على نفسه ، هو من ويبعد ذلك« : قال أبو حيان 
  .» قبل إنزال التوراة ضرورةً؛ لتباعد ما بني وجود إسرائيل وإنزال التوراة 



  .} كَانَ ِحالًّ { : أنه يتعلق بقوله : والثاين 
من قبل أن ُتنَزل التوراة ، وفصل : ، أي } بين إِسَْرائِيلَ كَانَ ِحالًّ ل{ : ويظهر أنه متعلّق بقوله « : قال أبو حيان 

فيما « إال » باالستثناء؛ إذْ هو فَْصل جائز ، وذلك على مذهب الكسائي وأيب احلسن ، يف جواز أن يعمل ما قبل 
ما جاء إال زيد حنو ما جلس إال زيد عندك ، ما أَوى إال عمرو إليك ، و -بعدها إذا كان ظرفاً أو جمروراً أو حاالً 

  .ضاحكاً 
وأجاز الكسائي ذلك يف املنصوب مطلقاً ، حنو ما ضرب إال زيٌد عمراً؛ وأجاز ذلك هو وابن األنباري يف املرفوع ، 

حنو ما ضرب إال زيداً عمرو ، وأما خترجيه على غري مذهب الكسائي وأيب احلسن ، فَُيقدَّر له عامل من جنس ما قبله 
  .» من قبل أن ينزل أي تنزل التوراة جل  -هنا  -، تقديره 

» تنَزَّل « بتخفيف الزاي وتشديدها ، وكالمها مبعىن واحد ، وهذا يرد قولَ من قال بأن } ُتنَزَّلَ التوراة { : وقرئ 
  .يدل على أنه نزل مَُنجَّماً؛ ألن التوراة إنَّما نزلت ُدفَْعةً واحدة بإمجاع املفسرين  -بالتشديد  -

  فصل
ت اآليات الدالةُ  على نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، واإللزامات الواردة على أهل الكتاب ، بني يف هذه ملا تقدم

  :اآلية اجلواَب عن ُشُبهاهتم ، وهي حتتمل وجوهاً 
 -تعاىل  -روي أن اليهود كانوا ُيَعوِّلُونَ يف إنكار شرع حممد صلى اهللا عليه وسلم على إنكار النسخ ، فأبطل اهللا 

عليهم ذلك بأن كل الطعام كان ِحالًّ لبين إسرائيل ، إال ما حرم إسرائيل على نفسه ، فذلك الذي حرمه على نفسه 
النسخ غري جائز ، فلما توجَّه على : كان حالالً ، مث صار حراماً عليه وعلى أوالده ، فحصل النسُخ ، وبطل قولكم 

لطعام الذي ُحرِّم بسبب أن إسرائيلَ حرَّمه على نفسه ، بل زعموا اليهود هذا السؤالُ أنكروا أن تكون حرمةُ ذلك ا
أن ذلك كان حراماً من زمان آدم إىل زماهنم ، فعند هذا طلب الرسول صلى اهللا عليه وسلم منهم أن ُيْحِضروا 

، فخافوا من  التوراةَ؛ فإن التوراةَ ناطقة بأن بعض أنواع الطعام إمنا ُحرِّم بسبب أن إسرائيلَ حرَّمه على نفسه
الفضيحة ، وامتنعوا من إحضار التوراة ، فحصل عند ذلك أمور كثرية ُتقَوِّي القولَ بنبوة حممد صلى اهللا عليه 

  .وسلم 
  .أن النسخ قد ثبت ال حميَص عنه ، وهم يُْنِكرُونه : منها 

  .ظهور كذهبم للناس ، فيما نسبوه إىل التوراة : ومنها 
وسلم كان أمِّيا ، ال يقرأ وال يكتب ، فدل على أنه مل يعرُف هذه املسألةَ الغامضةَ إال  أنه صلى اهللا عليه: ومنها 

  .بوحي من اهللا تعاىل 
إنك تدَّعي أنك على ملة إبراهيم ، فكيف تأكل حلوم اإلبل وألباَنها مع أن ذلك : أن اليهود قالوا له : الوجه الثاين 

لى ملة إبراهيم ، فجعلوا ذلك شبهةً طاِعنةً يف صحة دعواه ، فأجاهبم كان حراماً يف دين إبراهيم ، فلست أنت ع
إن ذلك كان حالالً إلبراهيَم وإمساعيلَ وإسحاق ويعقوَب ، إال : النيب صلى اهللا عليه وسلم على هذه الشبهة وقال 

: اليهوُد ذلك ، وقالوا أن يعقوَب حرَّمه على نفسه ، لسبب من األسباب ، وبقيت تلك احلُْرَمةُ يف أوالده ، فأنكر 
ما حنرمه اليوم كان حراماً على نوح وإبراهيَم حىت انتهى إلينا ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ، فأمرهم النيب صلى اهللا 
عليه وسلم بإحضار التوراِة ، وطالََبُهْم بأن يستخرجوا منها آيةً تدل على أن حلوَم اإلبل وألبانَها كانت حمرمةً على 

  .، فعجزوا عن ذلك ، وافتضحوا ، فظهر كذُبهم إبراهيم 
، ]  ١٤٦: األنعام [ } َوَعلَى الذين َهاُدواْ َحرَّْمَنا كُلَّ ِذي ظُفُرٍ { : ملا أنزل قوله  -تعاىل  -أنه : الوجه الثالث 



فدل ذلك على أنه إمنا ]  ١٦٠: النساء [ } ْم فَبِظُلْمٍ مَِّن الذين َهادُواْ َحرَّمَْنا َعلَْيهِْم طَيِّبَاٍت أُِحلَّْت لَُه{ : قال تعاىل 
وأنه مل يكن شيء من الطعام حراماً ، غري الذي حرا  -جزاًء هلم على بَغيهم  -حرم على اليهود هذه األشياء 

  :إسرائيل على نفسه ، فشقَّ ذلك على اليهود من وجهني 
  .يقتضي النسخ ، وهم ينكرونه أن ذلك يدل على حترمي هذه األشياِء بعد اإلباحة ، وذلك : أحدمها 

أن ذلك يدل على أهنم كانوا موصوفني بقبائح األفعال ، فلما َشقَّ ذلك عليهم من هذين الوجهني ، أنكروا : والثاين 
ةِ كَْونَ ُحْرَمِة هذه األشياء متجدَِّدةً ، وزعموا أهنا كانت ُمَحرََّمةً أبداً ، فطالبهم النيبُّ بآية من التوراة تدل على ِصحَّ

  .قوِلهم فعجزوا وافتضحوا فهذا وجه النظم وسبب النزول 
  فصل

  .كل املطعومات ، أو كل أنواع الطعام » كُلُّ الطََّعامِ « : قال الزخمشري 
  واختلف الناس يف اللفظ املفرد احمللَّى باأللف والالم ، هل يفيد العموم أم ال؟

  :فذهب قوم إىل أنه يفيده لوجوه 
قائم مقام املطعومات ، « فلوال أن لفظ الطََّعامِ » الطََّعامِ « على لفظ » كُلّ « أْدخل لفظ  -اىل تع -أنه : األول 

  .وإال ملا جاز ذلك 
أنه استثىن ما حرم إسرائيلُ على نفسه ، واالستثناء ُيْخرِج من الكالم ما لواله لدخل فلوال دخول كل : والثاين 

والعصر إِنَّ اإلنسان لَِفى ُخْسرٍ إِالَّ { : ال مل َيِصْح االستثناء ويؤيده قوله تعاىل ، وإ« الطََّعام » : األقسام حتت لفظ 
  ] . ٣-١: العصر [ } الذين آَمُنواْ 

والنخل بَاِسقَاتٍ لََّها طَلٌْع نَِّضيدٌ { وصف هذا اللفظ املفرد مبا يُوصف به لفظ اجلمع ، فقال  -تعاىل  -أنه : الثالث 
  .ى هذا ال حيتاج إىل اإلضمار الذي ذكره الزخمشريُّ ، فعل]  ١٠: ق [ } 

  .إنه ال يفيد العموَم ، حيتاج إىل اإلضمار : ومن قال 
  فصل

  .اسم لكل ما ُيؤكَل وُيطَْعم : الطعام 
رم ما ح: « الطََّعامِ » أنه اسم للُبرِّ خاصَّةً ، وهذه اآلية ُحجَّة عليهم؛ ألنه استثىن من لفظ : وزعم بعض احلنفيَّة 

إسرائيل على نفسه ، وأمجع املفسرون على أن ذلك الذي حرَّمه على نفسه كان غري احلنطة وما يُتََّخذ منها ، 
َوطََعاُم الذين { : ، وقوله ]  ٢٤٩: البقرة [ } َوَمن لَّْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه مين { :  -يف صفة املاء -ويؤكد ذلك قوله 

َما لََنا طََعاٌم إالَّ » : ، وأراد الذبائح ، وقالت عائشة ]  ٥: املائدة [ } َعاُمكُْم ِحلٌّ لَُّهْم أُوتُواْ الكتاب ِحلٌّ لَّكُْم َوطَ
  .التمر واملاء : واملراد « األسودان 

  فصل يف املراد بالذي حرم إسرائيل على نفسه
  :اختلفوا يف الذي حرَّمه إسرائيل على نفسه ويف سببه 

إنَّ يعقوَب مَرَِض » : روى ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : ل والكليبُّ قال أبو العالية وعطاء ومقات
  .« إلبلِ وألباهنا َمَرضاً شديداً ، فََنذََر لَِئْن َعافَاُه اُهللا لُيَحرَِّمنَّ أَحبَّ الطعامِ والشََّرابِ إلَْيِه ، َوكَانَ ذَِلَك لُْحَمانَ ا

هي العروق ، وكان السبب فيه ، أنه اشتكى عرق النسا ، : لسُّدِّيُّ والضَّحَّاُك قال ابن عباس وجماهد وقتادةُ وا
أن يعقوب كان قد نذر إن وهبه اهللا اثَْني عشر وَلداً  -فيما روى جويرب ومقاتلٌ عن الضحاك  -وكان أصل وجعه 

يا يعقوُب ، إنك رجل قويٌّ ، : ، وأَتى بيَت ملقدس صحيحاً ، أن يذبح آخَرهم ، فتلقاه ملٌَك من املالئكة ، فقال 



فهل لك يف الصِّراع؟ فصارعه فلم يصرع واحٌد منهما صاحبه ، فغمزه امللك غمزةً ، فعرض له عرق النسا من 
ألنك كنَت نذرَت إن [ أما إين لو شئُت أن أصرعك لفعلت ، ولكن غمزتك هذه الغمزة؛ : ذلك ، مث قال له امللك 

خمرجاً ، فلما قدم يعقوب بيت املقدسِ ] تذبح آخر ولِدك ، فجعل اهللا له هبذه الغمزة أتيَت بيَت املقدس صحيحاً أن 
إمنا غمزمت للمخرج ، وقد وىف نذرك ، فال سبيل لك إىل : أراد ذَْبَح ولده ، وَنِسي قولَ املَلَك ، فأتاه امللك ، وقال 

  .ولِدك 

يريد بيت املقدس ، حني هرب من أخيه » حَرَّان « : قوب من أقبل يع: وقال عباسٍ وُمَجاِهٌد وقَتَاَدةُ والسُّدِّيُّ 
عيصو ، وكان رجالً بطيشاً ، قويا ، فلقيه ملك ، فظنَّ يعقوب أنه ِلّص ، فعاجله ليصرعه فلم يصرع واحد منهما 

ي من صاحبه ، فغمز امللك فَْخذَ يعقوب ، مث صعد إىل السماء ، ويعقوب ينظر إليه ، فهاج به عرق النسا ، ولق
أي صياح ، فحلف لئن شفاه اهللا أن ال يأكل : ذلك بالًء وِشدَّةً ، وكان ال ينام الليل من الوجع ويبيت وله زقاء 

  .َيتَّبعون العروق ، وخيرجوهنا من اللحم  -بعد ذلك  -ِعْرقاً وال طعاماً فيه ِعْرق ، فحرَّمه على نفسه ، فكان بنوه 
ملا أصاب يعقوَب عرُق النسا ، وصف له األطباء أن جيتنب لُْحمانَ اإلبل  :وروى جبري عن الضحاك عن ابن عباس 

  .، فحرَّمها يعقوب على نفسه 
حرَّم يعقوب على نفسه حلم اجلزور ، تعبُّداً هللا تعاىل ، فسأل ربه أن ُيجِيز له ذلك ، ومنعها اهللا على : وقال احلسن 

  .َولَِدِه 
وظاهر اآلية يدل على أن إسرائيلَ حرم ذلك على  -تعاىل  -خبطاب اهللا  التحرمي والتحليل إمنا يثبت: فإن قيل 

  نفسه ، فكيف صار ذلك َسَبباً حلصول احلُْرَمة؟
  :فاجلواب من وجوه 

أنه ال يبعد أن اإلنسانَ إذا حرَّم شيئاً على نفسه ، فإن اهللا ُيَحرُِّمه عليه كما أن اإلنسانَ حيرم امرأته بالطالق : األول 
أَحرُِّمه عليك  -أيضاً  -إن حرَّْمتَ شيئاً على نفسك فأنا : جاريته بالِعْتق ، فكذلك جيوز أن يقول اهللا تعاىل  ، وحيرم

.  
أنه صلى اهللا عليه وسلم رمبا اجتهد ، فأدَّى اجتهاده إىل التحرمي ، فقال بتحرميه ، واالجتهاد جائز من : الثاين 

النساء [ } لََعِلَمُه الذين َيسَْتْنبِطُوَنهُ { : ، ولقوله ]  ٢: احلشر [ }  األبصار فاعتربوا ياأويل{ : األنبياء؛ لعموم قوله 
، فدل على ]  ٤٣: التوبة [ } َعفَا اهللا َعنَك ِلَم أَِذنَت لَُهْم { :  -حملمد صلى اهللا عليه وسلم  -، ولقوله ]  ٨٣: 

  .أنه كان باالجتهاد 
يدل على أنه إمنا حرَّمه على نفسه باالجتهاد؛ إذْ لو كان بالنصِّ } ْسرَائِيلُ على َنفِْسِه إِالَّ َما َحرََّم إِ{ : وقوله تعاىل 

  .إالَّ ما حرَّمه اهللا على إسرائيل : لقال 
وهو بإجياب العبد على  -ُيْحتََمل أن التحرمي يف شرعه كالنذر يف شرعنا ، فكما جيب علينا الوفاةُ بالنذر : الثالث 
  . شرعه الوفاُء بالتحرمي كان جيب يف -نفسه 

لعل نفسه كانت مائلةً إىل تلك االنواع كُلِّها ، فامتنع من أكلها؛ قَهْراً للنَّفْس ، وطَلَباً ملرضاة : قال األصم : الرابع 
  .اهللا ، كما يفعله كثري من الزُّهَّاِد 

  فصل
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : لك قال وروى بسنده عن أنس بن ما» دواء عرقِ النساء « ترجم ابُن ماجه يف سننه 



ُتذاُب ، ثُمَّ ُتجَزَّأ ثَالثَةَ أجَْزاٍء ، ثُمَّ ُتشَْرُب َعلَى الرِّيق ] أعرابية [ ِشفاُء عِْرقِ النَِّسا ألَْيةُ َشاٍة ، « : عليه وسلم يقول 
  .» يف كُلِّ َيْومٍ ُجْزًءا 

ال  -ُتؤَخذُ ألَْيةُ كَْبشٍ عََربِيٍّ « :  -يف عرق النسا  -سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: ويف رواية عن أنس قال 
: قال أنس » فَُتقَطَّع ِصَغاراً ، فُتخَْرُج إهَالُته ، فتقسَّم ثالثة أقسام ، ِقْسٌم ِفي كُلِّ َيْومٍ َعلَى الرِّيقِ  -َصِغريٍ َوالَ كَبِريٍ 

يف زمن احلجَّاج بن  -حدثين شيخ : وروى شعبة قال ،  -بإذن اهللا عز وجل  -فوصفته ألكثر من مائة ، فربئوا 
يف عرق النسا ، ميسح على ذلك املوضع ، ويقول أقسم لك باهللا األعلى ، لئن مل َتْنَتِه ألكَوينَّك بنارٍ ، أو  -يوسف 

  .ألْحِلقَنَّكَ ُمبوسى 
  .ومتسح على ذلك املوضع : قد جرَّبته ، لقوله : قال شعبة 

  فصل
لى جواز االجتهاد لألنبياء؛ وألنه إذا شُرع االجتهاد لغريهم ، فهم أوىل؛ ألهنم أكمل من غريهم ، دلّت هذه اآلية ع

: التحرمي [ } ياأيها النيب ِلَم ُتَحرُِّم َمآ أََحلَّ اهللا لَكَ { : ومنع بعضُهم ذلك؛ ألهنم متمكنون من الوحي ، وقال تعاىل 
١ . [  

  فصل
كُلُّ { : إسرائيل على نفسه ، قد حرَّمه اهللا على بين إسرائيلَ؛ لقوله تعاىل  ظاهر اآلية يدل على أنَّ الذي حرمه

، فحكم حبلِّ كل أنواع املطعومات لبين إسرائيلَ ، مث استثىن منها ما حرمه إسرائيلُ } الطعام كَانَ ِحالًّ لبين إِسَْراِئيلَ 
  أن يكون ذلك حراماً عليهمز -حبكم االستثناء  -على نفسه ، فوجب 

  فصل
قبل نزول التوراة كان حالًّ لبين إسرائيل كلُّ املطعومات سوى ما : أي } ِمن قَْبلِ أَن ُتَنزَّلَ التوراة { : ومعىن قوله 

  .عليهم أنواعاً كثرية  -تعاىل  -حرمه إسرائيلُ على نفسه ، أما بعد نزول التوراة ، فلم َيْبَق كذلك بل حرم اهللا 
  .يف التوراة ما كانوا ُيَحرِّمونه قبل نزوهلا  حرم اهللا عليهم: وقال السدي 
إن عافاين اهللا ال يأكله يل ولد ، ومل يكن : إمنا كان ُمَحرَّماً عليهم بتحرمي إسرائيل؛ فإنه كان قد قال : قال ابن عطية 

  .حمرَّماً عليهم يف التوراة 
فَبِظُلْمٍ مَِّن { : يهم بعد التوراة بظُلْمهم ، كما قال تعاىل مل ُيَحرِّمه اهللا عليهم يف التوراة ، وإمنا ُحرِّم عل: وقال الكليب 

َوَعلَى الذين َهادُواْ َحرَّْمَنا كُلَّ ِذي { : ، وقال ]  ١٦٠: النساء [ } الذين َهاُدواْ َحرَّْمَنا َعلَيْهِْم طَيِّبَاٍت أُِحلَّتْ لَُهمْ 
أتوا بذنب عظيم ، حرَّم اهللا عليهم نوعاً من أنواع  روي أن بين إسرائيل كانوا إذا]  ١٤٦: األنعام [ } ظُفُرٍ 

  .الطعام ، أو سلط عليهم سبباً هلالك أو َمَضرٍَّة 
مل يكن شيئاً من ذلك ُمَحرَّماً عليهم ، وال َحرَّمه اهللا يف التوراة ، وإمنا حرموه على أنفسهم؛ اتباعاً : وقال الضحاُك 

} فَأُْتواْ بالتوراة فاتلوها { يا حممد : » قُلْ « : فكذهبم اهللا ، فقال  -جل عز و -ألبيهم ، مث أضافوا حترميه إىل اهللا 
فََمنِ افترى َعلَى اهللا { :  -اهللا عز وجل -، فلم يأتوا هبا ، فقال } إِن كُنُتْم صَاِدِقَني { حىت يتبني أنه كما قلتم 

فوحَّد الضمري ، » افَْتَرى « : لفظها يف قوله جيوز أن تكون شرطيَّةً ، أو موصولة ، ومحل على » َمْن « ، } الكذب 
، واالفتراء مأخوذ من الفَْري ، وهو القطع ، والظامل هو } فأولئك ُهمُ الظاملون { : وعلى معناها فجمع يف قوله 

  .الذي يضع الشيء يف غري َمْوِضِعه 



  .املستحقون لعذاب اهللا } ظاملون فأولئك ُهُم ال{ من بعد ظهور احلجة ، : أي } ِمن َبْعِد ذَِلَك { : وقوله 
  :فيه وجهان } ِمْن َبْعِد { : قوله 

  .» افَْتَرى « أن يتعلق ب :  -وهو الظاهر -: أحدمها 
  .الكذب الواقع من بعد ذلك : جيوز أن يتعلق بالكذب ، يعين : قال أبو البقاء : الثاين 

  :ويف املشار إليه ثالثة أوجه 
إال ما حرم إسرائيلُ على نفسه ، مث حرم يف التوراة؛ : ذكور يف التوراِة عليهم؛ إذ املعىن استقرار التحرمي امل: أحدها 

  .عقوبةً هلم 
  .التالوة ، وجاز تذكري اسم اإلشارة؛ ألن املراد هبا بيان مذهبهم : الثاين 

 -} ى َعلَى اهللا الكذب فََمنِ افتر{ : قوله : أعين  -احلال بعد حترمي إسرائيل على نفسه ، وهذه اجلملة : الثالث 
فَأْتُواْ { : جيوز أن تكون استئنافيةً ، فال حمل هلا من اإلعراب ، وجيوز أن تكون منصوبة احملل؛ نسقاً على قوله 

  .، فتندرج يف املقول } بالتوراة 

  ) ٩٥( قُلْ َصَدَق اللَُّه فَاتَّبُِعوا ِملَّةَ إِْبَراِهيَم حَنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني

  .أي قل هلم 
  .مع الصاد » قُلْ « والعامة على إظهار الم 

وسيأيت ]  ١١: األنعام [ } قُلْ ِسريُواْ { : وقرأ ابُن بن تغلب بإدغامها فيها ، وكذلك أدغم الالم يف السني يف قوله 
  ] . ١٨: يوسف [ } مْ َبلْ سَوَّلَْت لَكُ{ : أن محزةَ والكسائيِّ وهشاماً أْدغموا الالم يف السني يف قوله 

ِعلَّةُ ذلك فُُشوُّ هذين احلرفَْين يف الضم ، وانتشار الصوت املُنَْبثّ عنهما ، فقاربتا بذلك خمرج « : قال أبو الفتح 
إدغام الالم : واإلدغام ، يعين « : ، وهو مأخوذ من كالم سيبويه ، فإن سيبويه قال » الالم ، فجاز إدغامها فيهما 

ء وأخواهتما ، جائز ، وليس ككثرته مع الراء؛ ألن هذه احلروَف تراخني عنها ، وهن من الثنايا؛ مع الصاد والطا
  .انتهى . » وجواز اإلدغام أنّ ىخر خمرج الالم قريب من خمرجها : قال 

قى طرفامها ألن الصاد فيها انبساط ، ويف الالم انبساط ، حبيث يتال« : قال أبو البقاء عبارة تَُوضُِّح ما تقدم ، وهي 
  .ملة إبراهيم حنيفاً : وقد تقدم إعراب قوله . » ، فصارا متقاربني 

  فصل
  :حيتمل وجوهاً } قُلْ َصَدقَ اهللا { 

صدق اهللاُ يف أن ذلك النوَع من الطعام ، صار حراماً على بين إسرائيلَ ، وأوالِده بعد أن كان حالالً : قل : أحدها 
  .ت ُشْبَهةُ اليهود هلم ، فصحَّ القولُ بالنسخ ، وبطل

صدق اُهللا يف أن حلوم اإلبل ، وألباهنا كانت ُمَحلَّلَةً إلبراهيَم ، وإمنا ُحرَِّمْت على بين إسرائيلَ؛ ألن : قل : وثانيها 
  .إسرائيلَ َحرَّمها على نفسه ، فثبت أن حممداً ملا أفىت بِحلِّ حلوم اإلبل ، وألبانِها ، فقد أفىت مبلة إبراهيَم 

صدق اهللا يف أن سائرَ األطعمة ، كانت ُمَحلَّلَةً لبين إسرائيلَ ، وإمنا ُحرَِّمْت على اليهود؛ جزاًء على قبائح : ا وثالثه
  .أفعاهلم 
  .اتبعوا ما يدعوكم إليه حممد صلى اهللا عليه وسلم من ملة إبراهيَم : أي } فاتبعوا ِملَّةَ إِْبَراِهيَم { : وقوله 

  .؛ ألن احلال والصفة يف املعىن سواء » ملة إبراهيم احلنيف « : أو قال } ْبَراهِيَم حَنِيفاً ِملَّةَ إِ{ : وسواء قال 



مل يْدُع مع اهللا إهلاً آخَر ، كما فعله العرب من عبادة األوثان ، أو كما : أي } َوَما كَانَ ِمَن املشركني { : وقوله 
  .لنصارى من ادِّعاء أن املسيح ابن اهللا فعله اليهوُد من أن ُعَزيراً ابن اهللا ، أو كما فعله ا

مل يكْن من الطائفة املشركِة يف وقت من األوقاِت ، والغرض منه بيان أن  -عليه السالم  -إن إبراهيم : واملعىن 
حممداً صلى اهللا عليه وسلم على دين إبراهيم يف الفروع واألصول؛ ألن ُمحَمَّداً صلى اهللا عليه وسلم ال يدعو إال 

  .لتوحيِد ، والرباءة عن كل معبوٍد سوى اِهللا تعاىل إىل ا

ِفيِه آيَاٌت بَيَِّناٌت َمقَاُم إِْبَراِهيَم َوَمْن َدَخلَُه كَانَ ) ٩٦(إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ لَلَِّذي بَِبكَّةَ مَُباَركًا وَُهًدى ِللَْعالَِمَني 
  ) ٩٧(ْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيلًا َوَمْن كَفََر فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َعنِ الْعَالَِمَني آِمًنا َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْب

  :يف اتصال هذه اآلية مبا قبلها وجوه 
اجلواب عن شبهٍة أْخَرى من ُشَبِه اليهود يف إنكار نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وذلك : أن املراَد منه : األول 

إنَّ بيَت املقدس أفضل من الكعبة : اهللا عليه وسلم ملَّا ُحوِّل إىل الكعبِة ، طََعَن اليهوُد يف نبوَِّتِه ، وقالوا  ألنه صلى
وأحق باالستقبال؛ ألنه ُوِضع قبل الكعبة ، وهو أرُض احملَشر ، وقبلةُ ُجملة األنبياء ، وإذا كان كذلك فتحويل 

  .هو الكعبة ، فكان َجْعلُه ِقْبلَةً أْولَى } إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ { : اهللا بقوله  القبلِة منه إىل الكعبة باطل ، وأجاهبم
على جوازه ، بأن  -عليه السالم  -أن املقصود من اآليِة املتقدمِة بيان النسخ ، هل جيوز أم ال؟ واستدلَّ : الثاين 

تعاىل حرَّم بعَضها ، والقوم نازعوه فيه ، وأعظم األمور اليت أظهر األطعمة كانت ُمباحةً لبين إسرائيلَ ، مث إن اهللا 
بيان ما ألجله ُحوِّلَت القبلة إىل  -يف هذه اآليات  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نسخه هو القبلة ، فذكر اهللا 

  .الكعبة ، وهو كَْونُ الكعبة أفضلَ من غريها 
، وكان من أعظم ]  ٩٥: آل عمران [ } فاتبعوا ِملَّةَ إِبَْراهِيَم { : املتقدمِة ملا قال يف اآلية  -تعاىل  -أنه : الثالث 

  .ذكر يف هذه اآلية فضل البيت؛ لُيفَرَِّع عليه إجياَب احلَجِّ  -شعائر ملة إبراهيَم احلَجُّ 
 كذهبم يف هذه اآلية من أنه ملا تقدَّم مناظرة اليهود والنصارى ، وزعموا أهنم على ملة إبراهيم ، فبّين اهللا: الرابع 

  .حيث إن َحجَّ الكعبِة كان ملةَ إبراهيَم ، وهم ال َيُحجُّون ، فدل ذلك على كِذهبم 
  .» بَْيٍت « هذه اجلملة يف موضع خفض؛ صفة ل } ُوِضعَ ِللنَّاسِ { : قوله 

  .لفاعل مبنيا ل» وَضَع « وعكرمة وابن السميفع . مبنيا للمفعول » ُوِضعَ « وقرأ العامة 
  :ويف فاعله قوالن 

  .أنه ضمري إبراهيم؛ لتقدُّم ِذكْرِه؛ وألنه مشهور بعمارته  -وهو األظهر  -: أحدمها 
  .متعلق بالفعل قبله ، والالم فيه للعلة » ِللنَّاسٍ « أنه ضمري الباري تعاىل ، و : والثاين 

 -« أول بَْيٍت » وهو  -عن النكرة  -وهو املوصول  -باملعرفة  -هنا  -وأخرب « إنَّ » خرب « بَِبكَّة » للذي « و 
إن : ، ومن عبارة سيبويه « إن » اإلضافة ، والوصف باجلملة بعده ، وهو جائز يف باب : لتخصيص النكرة بشيئني 

» كونه امساً ل  -هنا  -بوصفه باجلار بعده ساغ ما ذكرناه ، وزاده ُحسْناً « قريباً » قريباً منك زيٌد ، ملا ختصص 
  ]الطويل : [ كقوله  -وإن مل يكن ختصيص  -« إنَّ » ، وقد جاءت النكرة امساً ل « إنَّ 

  بِآَباِئَي الشُّمِّ الْكَِرامِ اخلَضَارِمِ... َوإنَّ َحَراماً أن أُسبَّ ُمجَاِشعاً  -١٥٣٨
  .يف مكة : وببكة صلة ، و الباء فيه ظرفية ، أي 

  :وبكة فيها اربعة أوجه 



هذا : والعرب تَُعاِقب بني الباء وامليم يف مواضع ، قالوا : فأبدلت ميمها باًء ، قالوا « مكة » مرادفة ل أهنا : أحدها 
على ضربة الزم ، والزب ، وهذا أمر راتب ، ورامت ، والنبيط والنميط وسبد رأسه وَمسَدها ، وأغبطت احلمى ، 

  .وأغمطت 

  .إهنا اسم لبطن مكة ، ومكة اسم لكل البلد : وقيل 
  .إهنا اسم ملكان البيت : وقيل 
تباكَّ : االزدحام إمنا حيصل عند الطواف ، يقال : إهنا اسم للمسجد نفسه ، وأيدوا هذا بأن التباّك وهو : وقيل 
اْزَدمحوا ، وُيفِْسد هذا القولَ أن يكون الشيء ظرفاً لنفسه ، كذا قال بعضهم ، وهو فاسد ، ألن : أي  -الناسُ 

  .د حقيقةً البيت يف املسج
فدل على أن } لَلَِّذي بَِبكَّةَ { : اسم البلد ، لقوله تعاىل : اسم للمسجد واملطاف ، ومكة : بكة : وقال األكثرون 

  .البيت مظروف يف بكة ، فلو كان بكة امساً للبيت لبطل كون بكةَ ظرفاً له 
  .ي الباقر ومسيت بكة؛ الزدحام الناس ، قاله جماهد وقتادة ، وهو قول حممد بن عل

دعها ، فإهنا : رأيت حممد بن علي الباقر يصلي ، فمرت امرأة بني يديه ، فذهبت أْدفَعها ، فقال : وقال بعضهم 
ُسمَِّيْت بكةَ ، ألنه يبكُّ بعضُهم بعضاً ، متر املرأة بني يدي الرجل وهو يصلي ، والرجل بني يدي املرأة وهي تصلي ، 

  .وال بأس بذلك هنا 
  .تدقها : أي  -ا تبكُّ أعناق اجلبابرة ألهن: وقيل 

  .َبكَكْتُه ، أُبكُُّه ، َبكًّا ، إذا وضعت منه : تقول العرب : قال قطرب 
  .َمكَكُْت املخ من العظم ، إذا تستقصيته ومل تترك فيه شيئاً : من قوهلم  -ومسيت مكة 

  .» ال ُتَمكِّكُوا َعلَى غَُرمَاِئكُْم « : ورُوَي أنه قال إذا مل يترك فيه لبناً ،  -َمكَّ الفصيل ما يف َضْرعِ أمِّه : ومنه 
  .ُتزيلها كلَّها : ألهنا َتُمكُّ الذنوَب ، أي : وقيل 

وُسمَِّيْت مكة ِلقلَِّة ماِئها وزرعها ، وقلة ِخْصبها ، فهي مأخوذة من مكَكْت الَعظْم ، إذا مل تترك : قال ابن األنباري 
  .فيه شيئاً 

  .استقصاه باهلالك : ظَلَم فيها َمكَُّه اُهللا ، أي ألن َمْن : وقيل 
إذا استقصى ما يف  -امتّك الفصيلُ : ُسمِّيت بذلك؛ الجتالهبا الناَس من كل جانب من األرض ، كما يقال : وقيل 

  .الضَّْرع 
  .ألهنا وسط األرض كاملخ وسط العظم : وقال اخلليل 

كأس يشرب به ، : ، فاألرض كلها متك من ماء مكة ، واملكوك ألن العيونَ واملياه تنبع من حتت مكة : وقيل 
  .» الصَُّواع « ك  -وُيكال به 

ألن الناس : قال جماهد  -بضم الراء وإسكان احلاء  -هلا أمساء كثرية ، مكة ، وبكة ، وأّم ُرْحم ، : قال القفال 
ُتَحطِّمه وُتْهلكه ، قال تعاىل : تبس من الَْحد فيها ، أي ألهنا : والباسَّة؛ قال املاَورِْدي  -يترامحون فيها ، ويتواَدُعون 

  ] . ٥: الواقعة [ } َوُبسَِّت اجلبال َبّساً { : 
ألهنا تنس من أحلد : قال املاَوْرِديُّ .  -بالنون -الناسَّة : ويقال : قال صاحُب املطالع  -بالنون  -الناسَّة : ويروى 

  .تطرده وَتْنِفيه : أي  -فيها 
  .الناسَّة؛ لقلة مائها : جاءنا خبُْبَزة ناسَّة ، ومنه قيل ملكةَ : اليبس ، ُيقال : النَّّس :  -عن األصمعي -جلوهري ونقل ا



مبنيا على  -بفتح الصاد وكسر احلاء  -وَصالَحِ  -من التقديس  -والرأس ، والعرش ، والقادس ، و املقدَّسة 
مة؛ ألهنا حتطم من استَخفَّ هبا ، وأم القرى؛ ألهنا أصل كل بلدة ، ومنها الكسر كقَطَامِ وَحذَامِ ، والبلد ، واحلاط

  .دحيت األرض ، وهلذا املعىن ُتزَار من مجيع نواحي األرض 
  فصل

أوَّلُ عبد أشتريه فهو ُحّر ، فلو اشترى عبَدْين يف املرة األوىل مل ُيْعَتْق واحدٌ : هو الفرد السابق ، فإذا قال : األوَّلُ 
  .ألن األول هو الفرد ، مث لو اشترى بعد ذلك ما شاء مل يعتق؛ ألن شرط األوَّليَّة قد ُعِدَم  منهما؛

ال يدل على أنه أوَّلُ َبْيتٍ خلقه اهللا تعاىل ، وال أنه أول بيت } إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ { : إذا ُعرَِف هذا ، فقوله 
ت ُوِضَع للناس ، فكونه موضوعاً للناس يقتضي كونه مشتركاً فيه بني ظهر يف األرض ، بل يدل على أنه أول بي

مجيع الناس ، وكونه مشتركاً فيه بني كل الناس ، ال حيصل إال إذا كان البيت موضعاً للطاعات ، وِقْبلَةً للخلق ، 
ه ِقْبلَةً للصلوات ، للطاعات والعبادات ، فيدخل فيه كون -تعاىل  -فدلَّت اآلية على أن هذا البيت َوَضعه اهللا 

  .وموِضعاً للحجِّ 
كونه أوالً يف هذا الَوْصف يقتضي أن يكون له ثاٍن ، فهذا يقتضي أن يكون بيُت املقدس يشاركه يف هذا : فإن قيل 

  .الصفات ، اليت منها وجوُب َحجِّه ، ومعلوم أنه ليس كذلك 
  :فاجلواب من وجهني 

اسم للشيء الذي يُوَجد ابتداًء ، سواء حصل بعده شيء آخُر ، أو مل  - يف اللغة -» األول « أن لفظ : األول 
أول عبٍد أملكه فهو ُحرٌّ ، فملك عبداً : هذا أول قدومي مكة ، وهذا أول مال أَصْبُته ، ولو قال : حيصل ، يقال 

  .فكذا هنا  -وإن مل ميلك بعده آخر  -ُعِتق 
عات الناس وعباداهتم ، وبيت املقدس ُيشاركه يف كونه موضوعاً أول بيت ُوِضع لطا: أن املراد منه : الثاين 

املَْسجِد الْحََرامِ ، : ال ُتَشدُّ الرَِّحالُ إالَّ لِثَالَثَِة َمسَاجَِد « : للطاعاِت والعباداِت ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
الكعبِة أول بيٍت وضع للناس ، فأما أن  ، وهذا القدر يكفي يف صدق كَْوِن» واملْسجِِد األقَْصى ، وَمْسجِِدي َهذَا 

  .يكون بيُت املقدسِ مشاركاً له يف مجيع األمور ، حىت يف وجوبِ احلَجِّ ، فهذا غري الزم 
  فصل

أنه أول يف املوضع والبناء ، وأن يكون أوالً يف كونه : حيتمل أن يكون املراد } إِنَّ أَوَّلَ بَْيٍت ُوِضعَ { : قوله تعاىل 
  .ًدى ، وفيه قوالن للمفسرين مباركاً وُه

  :فعلى األول فيه أقوال 
  .خلق اهللا البيت قبل أن خيلَق شيئاً من األرضني : روى الواحدي يف البسيط عن جماهد أنه قال : أحدها 

، َوإنَّ قََواِعَده لَِفي األْرضِ َخلََق اُهللا َمْوِضَع َهذَا البَْيِت قَْبلَ أنْ َيْخلُق َشيْئاً ِمَن األرِضَني بِألْفي َسَنٍة « : ويف رواية 
  .» السَّابَِعِة السُّفْلَى 
إن هذا البيَت أحد أربعة عشر : عن جماهد قال  -يف كتاب مكة  -عن األْزَرِقي  -يف مناسكه  -وروى النووي 

  .بيتاً ، يف كل مساء بيٌت ، ويف كل أرض بيت ، بعضهن مقابل بعض 

عن  -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنهم  -علي بن أيب طالب وروى أيضاً عن علي بن احلَُسْين بن 
اْبُنوا ِلي ِفي األْرضِ َبيْتاً َعلَى ِمثَالِ الَبْيتِ املَْعُمورِ ، فبنوا له بيتاً : إنَّ اَهللا َبَعثَ َمالَئكةً ، فَقَالَ « : قال  -تعاىل  -اهللا 

أنْ َيطُوفُوا بِهِ  -الَِّذيَن ُهْم ُسكَّانُ األْرضِ  -ُهللا َمْن ِفي األْرضِ ِمَن الَْمالَِئكَةِ على مثاِله ، واْسُمه الضُّرَاح ، َوأَمَر ا



 ، فَلَمَّا َحجَّه آَدُم ، كََما َيطُوُف أْهلُ السََّماِء بِالَْبْيِت املَْعُمورِ َوَهذَا كَانَ قَْبلَ َخلْقِ آَدَم بِألفَْي َعامٍ َوكَاُنوا َيُحجُّوَنُه
: وُروِي عن عبد اهللا بن عمر وجماهد و السُّدِّّي » َبرَّ َحجُّك ، َحَجْجَنا َهذَا البَْيَت قَْبلََك بِألْفَي َعامٍ : املَالَِئكَةُ  قَالَِت

أنه أول بيت ُوِضَع على وجه املاء ، عند خلق األرض والسماء ، وقد خلقه اهللا قبل خلق األرض بألفي عام ، وكان 
  .ملاء ، مث ُدِحَيت األرض من حتته زََبَدةً بيضاء على ا

يف املقام ، أو حتت املقام  -روى حَبيب بن أيب ثابت عن ابن عباس ، قال ، ُوجِدَ يف كتاب : قال القفال يف تفسريه 
بعة أنا اهللا ، ذو بكَّةَ ، وضعتُها يوَم وضعتُ الشمَس والقمَر ، وحرَّمُْتها يوم َوضَْعُت هذين احلجَرْين وحفَفُْتها بس -

  .أمالك ُحَنفَاء 
ببناء الكعبِة ، وطاف هبا وبقي ذلك إىل  -تعاىل  -أن آدم ملا أْهبِط إىل األرض شكا الوحشةَ ، فأمره اهللا : روي 

تتعبد  -حيال الكعبة  -زمان نوح صلى اهللا عليه وسلم فَلَمَّا أرسلَ اُهللا الطوفانَ ، رفع البيت إىل السماء السابعة 
دخله كلَّ يوم سبعون ألف َملَك ، سوى َمْن دخل قبلُ فيه ، مث بعد الطوفان اندرس موضُع الكعبِة عنده املالئكة ، ي

  .، وبقي ُمْخَتِفياً إىل أن بعث اهللا جربيلَ إىل إبراهيم ، ودلَّه على مكان البيت ، وأمره بعمارته 
موِضَع التشريف هو تلك اجلهة املعينة ، إىل السماء بعيد؛ ألن  -زمانَ الطوفان  -القول بأنه ُرِفع : قال القاضي 

وُنِقلت احلجارة بعد االهندام ،  -والعياذ باهللا  -واجلهة ال ميكن رفعها إىل السماء ، أال ترى أن الكعبة لو اهندمت 
وجيب على كل مسلم أن ُيَصلَِّي إىل تلك اجلهِة بعينها ، وإذا كان كذلك ، فال فائدة يف رفع تلك اجلدراِن إىل 

  .ماء الس
  .انتهى 

ويؤيده أن الصلوات  -عليه السالم  -فدلت هذه األقوال املتقدمة على أن الكعبة ، كانت موجودةً يف زمان آدم 
ن أَْنَعمَ اهللا َعلَْيهِم مَِّن النبيني ِمن ذُرِّيَِّة ءاَدَم َوِممَّْن َحَملَْنا َمَع ُنوحٍ َوِم{ : كانت الزمةً يف مجيع أديان األنبياء ، لقوله 

  ] . ٥٨: مرمي [ } ِكّياً ذُرِّيَِّة إِبَْراِهيَم َوإِسَْراِئيلَ َوِممَّْن َهدَْيَنا واجتبينآ إِذَا تتلى َعلَْيهِْم آيَاُت الرمحن َخرُّواْ ُسجَّداً وَُب
وملا كانوا يسجدون هللا ، فالسجود ال بد له من ِقْبلٍَة ، فلو كانت قبلة شيث وإدريس ونوح موضعاً آخر سوى 

  .، فدلَّ ذلك على أن قبلةَ أولئك األنبياء هي الكعبةُ } إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ لَلَِّذي بَِبكَّةَ { : قبلة لبطل قوله ال

ألنه ُروِي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سُِئلَ عن : كونه مباركاً وهًدى ، قالوا : أنَّ املراَد باألوليَِّة : القول الثاين 
أْرَبُعونَ َسَنةً ، : كَْم بَْيَنُهَما؟ قال : املَْسجِدُ احلََراُم ، ثُمَّ َبْيتُ املَقْدسِ ، فَِقيلَ « : سجد ُوِضَع للنَّاس ، فقال أول م

  .» وأينما أْدَركَْتك الصالةُ فََصلِّ فهو مسجٌد 
ت ُوِضَع للناس ، مباركاً ، فيه ال ، كان قبلَه بيوٌت ، أول بي: هو أول بيٍت؟ قال : أن رجالً قال له : وعن علي 

اهلَُدى والرمحةُ والربكةُ ، أول َمْن بناه إبراهيم ، مث بتاه قوم من العرب من ُجرُْهم ، مث ُهِدم ، فبنته العمالقةُ ، وهم 
وداللة اآلية على األولية يف الشرف أمر ال بد منه؛ . ملوك من أوالد عمليق بن سام بن نوح ، مث هدم فبناه قريش 

ن املقصود األصلي من هذه األولية ترجيحه على بيت املقدس ، وهذا إمنا يتم باألوليةِ يف الفضيلِة والشرِف ، وال أل
  .تأثريَ لألوليَّة يف البناء يف هذا املقصوِد ، إال أن ثبوتَ األوليِة بسبب الفضيلِة ال ينايف ثبوَت األولية يف البناء 

  فصل يف بيان فضيلته
 -عليه السالم  -وباين بيت املقدس سليمان  -عليه السالم  -على أن باين هذا البيت هو اخلليل  اتفقِت األَمُم

فمن هذا الوجه ، تكون الكعبة أشرف ، فكان اآلمر بالعمارة هو اهللا ، واملبلغُ واملهندُس جربيل ، والبانِي هو اخلليلَ 
  .عامل بَِناٌء أشرف من الكعبة ليس يف ال: ، والتلميذُ املُِعُني هو إمساعيل؛ فلهذا قيل 



وأيضاً مقام إبراهيم ، وهو احلََجر الذي َوَضع إبراهيُم قدمه عليه ، فجعل اهللا ما حتت قدم إبراهيم من ذلك احلجر 
كالطني ، حىت غاَص فيه قدُم إبراهيم من ذلك احلََجر ، وهذا مما ال يقدر عليه إال اهللا ، وال  -دون سائر أجزائه  -

إال على األنبياء ، مث ملَّا رفع إبراهيُم قدمه عنه ، خلق اُهللا فيه الصالبة احلجريَّةَ مرةً أخرى ، مث إنه أْبقَى ذلك ُيظْهِره 
  .احلجَر على سبيل االستمرار والدوام ، فهذه أنواع من اآليات العجيبة ، واملعجزات الباهرِة 

الف السنني ، وقد يبلغ من يرمي يف كل سنة مخسمائة ألف وأيضاً قلّة ما جيتمع من َحَصى اجلمار فيه ، فإنه منذ آ
إنسان كل واحد منهم سبعني حصاةً ، مث ال ُيَرى هناك إال ما لو اجتمع يف سنٍة واحدٍة لكان غري كثري ، وليس 

بِلَْت َحجَُّتهُ أن َمْن قُ: املوضع الذي ُترَْمى إليه اجلمرات َمسِيل ماء ، وال َمَهبَّ رِياحٍ شديدٍة ، وقد جاء يف األثر 
  .ُرِفَعْت َجَمرَاُتُه إىل السََّماِء 

  .وأيضاً فإن الطيور ال متر فوَق الكعبِة عند طرياهنا يف اهلواء بل تنحرف عنه إذا وصلت إىل ما فوقه 
وال يصطاد فيه الظباَء الكالب  -كالكالب والظباء  -وأيضاً فالوحوش إذا اجتمعت عنده ال ُيؤذي بعُضهم بعضاً 

  :لوحوُش ، وتلك خاصِّيَّةٌ عظيمةٌ ، ومن سكن مكة أِمن من النهب والغارة ، بدعاء إبراهيَم وقوله وا

أََولَْم َيَرْواْ أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً آِمناً َويَُتَخطَُّف الناس ِمْن { : ، وقال ]  ٣٥: إبراهيم [ } َربِّ اجعل هذا البلد آِمناً { 
قريش [ } َربَّ هذا البيت الذي أَطَْعَمُهم مِّن جُوعٍ َوآَمَنُهم مِّْن َخْوفٍ { : ، وقال ]  ٦٧: العنكبوت [ } َحْولِهِْم 

 :٤-٣ . [  
ملا قاد اجليوش والفيل إىل الكعبة ، وعجز قريش عن مقاومته ، وفارقوا مكةَ  -صاحب الفيل  -وأيضاً فاألشرم 

هم اجلماعة من الطري بعد : بابيلَ ، ترميهم حبجاٍة ، واألبابيل عليهم طرياً أ -تعاىل  -وتركوا له الكعبة ، فأرسلَ اهللا 
مع أهنا كانت يف  -اجلماعة ، وكانت صَِغاراً ، حتمل أحجاراً ترميهم هبا ، فهلك امللك والعسكر بتلك األحجار 

  .وهذه آيةٌ باهرةٌ دالةٌ على شرف الكعبة  -غاية الصَغر 
  َوَضَعها بواٍد غريِ ِذي زرع؟ - تعاىل -ما احلكمة يف أن اهللا : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجوه 
  .قطع بذلك رجاَء أهل َحَرمه وَسَدَنِة بيته َعمَّْن سواه ، حىت ال يتكلوا إال على اهللا تعاىل  -تعاىل  -أنه : أحدها 
دوها هناك تركوا ذلك أنه ال يسكنها أحد من اجلبابرة واألكاسرة ، فإهنم ُيحبُّونَ طيبات الدنيا ، فإذا مل جي: وثانيها 

  .املوِضَع ، واملقصود تنزيه ذلك املوضع عن لوث وجود أهل الدنيا 
  .أنه فعل ذلك؛ لئال يقصدها أحٌد للتجارة ، بل يكون ذلك حملض العبادة والزيارة : وثالثها 
واضع نصيباً من أظهر بذلك َشَرف الفَقْر ، حيث َوَضَع أشرف البيوت ، يف أقل امل -تعاىل  -أن اهللا : ورابعها 

جعلت أهل الفقر يف الدنيا أهل البلد األمَني ، فكذلك أجعلهم يف اآلخرة أهل املقام األمني ، : الدنيا ، فكأنه قال 
  .هلم يف الدنيا بيُت األْمن ، ويف اآلخرة داُر األْمن 

  فسل
  :للكعبة أمساء كثرية 

، وهذا االسم يدل ]  ٩٧: املائدة [ } يت احلرام ِقَياماً لِّلنَّاسِ جََعلَ اهللا الكعبة الب{ : الكعبة ، قال تعاىل : أحدها 
على اإلشراف واالرتفاع ، ومسي الكعب كعباً؛ إلشرافه على الرسغ ، ومسيت املرأة الناهدة الثديني كاعباً الرتفاع 

  .ثدييها ، فلما كان هذا البيت أشرف بيوت األرض ، وأقدمها زماناً ، ُسمي هبذا االسم 
وُسمي العتيَق؛ ألنه أقدم ]  ٣٣: احلج [ } ثُمَّ َمِحلَُّهآ إىل البيت العتيق { : البيت العتيق ، قال تعاىل : نيها وثا



  .بيوت األرض 
  .أْعَتقَه من الَغَرق  -تعاىل  -ألن اهللا : ألنه ُخِلق قبل األرض والسماء؛ وقيل : وقيل 
  .إذا قَوِي يف َوكْرِه  -عتق الطائر : أخوذ من قوهلم م -ألن كُلَّ من قََصد ختريبه أهلكه اهللا : وقيل 
  .ألن كل من زَاَره أعتقه اُهللا من النار : وقيل 

[ } ُسْبَحانَ الذي أسرى بَِعْبِدهِ لَْيالً مَِّن املسجد احلرام إىل املسجد األقصى { : املسجد احلرام ، قال تعاىل : وثالثها 
أالَ إنَّ اَهللا حرَّم « :  -يوم فتح مكة  -يب صلى اهللا عليه وسلم قال يف خطبته وُسمَِّي بذلك؛ ألن الن]  ١: اإلسراء 

لى خالؤها ، مكّة َيْوَم َخلََق السَّمواِت واألْرَض ، فَهِيَ َحَراٌم بُِحْرَمةِ اِهللا إىل َيْومِ القَِياَمِة ، ال ُيْعَضد َشَجُرها وال خيت
  .» وال ُتلَْتقَطُ لُقَطَتَُها إال ملُْنِشدها 

إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ { : ، وقوله ]  ٢٦: احلج [ } َوطَهِّرْ َبيِْتَي ِللطَّآِئِفَني { : كيف اجلمع بني قوله : فإن قيل 
  فهناك أضافه إىل نفسه ، وهنا أسنَده إىل الناس؟]  ٩٦: آل عمران [ } 

  .للناس  البيت يل ، ولكن وضعته ليكون قبلة: كأنه قال : فاجلواب 

كذا أعربه أبو البقاء وغريه ، وفيه نظر؛ من حيث » ُوِضَع « حاالن ، إما من الضمري يف } ُمَباَركاً وَُهًدى { : قوله 
فإن أضمرت » إنَّ « وذلك غري جائز؛ ألن اخلرب معمول ل  -» إنَّ « وهو خرب  -إنه يلزم الفصل بني االل بأجنيبّ 
أول بيت ُوِضَع للناس للذي ببكة ُوِضَع مباركاً ، والذي : يف احلال ، وكان تقديره عامالً بعد اخلرب أمكن أن يعمل 

  .محل على ذلك ما ُيعْطيه تفسري أمري املؤمنني من أنه ُوِضَع أوالً بقيد هذه احلال 
. ر اجلواز أي استقر ببكة يف حال بركته ، وهو وجه ظاه» بَِبكَّةَ « وإما أن يكون العاملُ يف احلال هو العامل يف 

  .واملعطوف على احلال حال » ُمَباَركاً « معطوف على » َوُهًدى « : والظاهر أن قوله 
وال حاجة إىل تكلف هذا  -وهو هدى : أي  -وجوز بعضهم أن يكونَ مرفوعاً ، على أنه خرب مبتدأ حمذوف 

  .اإلضمار 
أَن بُورَِك َمن { : و ُمتََعدٍّ ، ويدل عليه قوله تعاىل زادك خرياً ، وه: بارك اهللا لك ، أي : الزيادة ، يقال : والربكة 

يف  -ال يَتصَرف ، وال ُيستعمل إال ُمسْنداً هللا تعاىل ، ومعناه » تبارك « و ]  ٨: النمل [ } ِفي النار َوَمْن َحْولََها 
  .تزايد خُريه وإحسانه :  -حقه تعاىل

  . الربكة ثبوت اخلري ، مأخوذ من َمْبَرك البعري: وقيل 
لوقوعه صلة ، والعامل فيها اجلار ومبا تضمنه من االستقرار أو » ببكة « وإما من الضمري املستكن يف اجلار وهو 

العامل يف اجلار وجيوز أن ينصب على إضمار فعل املدح أو على االختصاص ، وال يضر كونه نكرة وقد تقدم دالئل 
  .بقرة أول ال» للمتقني « : كقوله » للعاملني « و . ذلك 
  فصل

  .الربكة هلا معنيان 
  .النمو والتزاُيد : أحدمها 
  .تبارك اهللا؛ لثبوته ومل يزل وال يزال : البقاء والدوام ، يقال : والثاين 

شبه احلوض؛ لثبوت املاء فيها ، وبََرَك البعري إذا وضع َصْدَره على األرض وثَبت واستقرَّ ، فإن فسرنا : والربكة 
  :زايد ، فهذا البيت مباَرك فيه من وجوه الربكة بالنمو والت

فَْضلُ املَْسجِِد احلََرامِ َعلَى َمْسجِِدي فَْضلُ « : أن الطاعات يزداد ثواُبها فيه؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم : أحدها 



هذا يف » َصالٍَة ِفيَما سَِواُه  َصالةٌ ِفي َمْسجِِدي َهذَا أفَْضلُ ِمْن ألِْف« : ، ثُمَّ قال » َمْسجِِدي َعلَى سَاِئرِ املََساجِِد 
َمْن َحجَّ َهذَا البَْيَت ، ولَمْ َيْرفُثْ ، ومل َيفُْسق ، خََرَج ِمْن « : الصالة ، وأمَّا يف احلج فقد قال صلى اهللا عليه وسلم 

، ومعلوم أنه ال أكثر بركةً » الَّ اجلَنَّةَ احلَجُّ املَبُْروُر لَْيَس لَُه َجَزاٌء إ« : ، ويف حديث آخر » ذُُنوبِِ كََيْوم وَلََدْتُه أمُّهُ 
  .مما جيلب املغفرة والرمحة 

  :وجيوز أن يكون بركته ، ما ذكر يف قوله تعاىل : قال القَفَّالُ : ثانيها 

َحْولَهُ  إىل املسجد األقصى الذي بَاَركَْنا{ : فيكون كقوله ]  ٥٧: القصص [ } جيىب إِلَْيهِ ثََمرَاُت كُلِّ َشْيٍء رِّْزقاً { 
  ] . ١: اإلسراء [ } 

أن العاقل جيب أن يستحضَر يف ذهنه أنَّ الكعبةَ كالنقطة ، وليتصور أن صفوف املتوجهني يف الصلوات : وثالثها 
كالدوائر احمليطة باملركز ، وليتأمل كم عدد الصفوف احمليطة هبذه الدائرة حال اشتغاهلم بالصالة ، وال شكَّ أنه 

ء املصلني أشخاص أرواحهم ُعلْويَّة ، وقلوهبم قدسية ، وأسرارهم نورانية ، وضمائرهم ربانية ، حيصل فيما بني هؤال
مث إن تلك األرواح الصافية إذا توجهت إىل كعبة املعرفة ، وأجسادهم توجَّهت إىل هذه الكعبة احلسية ، فمن كان 

األنوار اإلهلية يف قلبه ، وَيْعظُم ملعان األضواء يف الكعبة يتصل أنوار أرواح أولئك املتوجهني بنور روحه ، فتزداد 
وإن فسرنا الربكةَ . الروحانية يف ِسرِّه ، وهذا َبْحٌر عظيم ، ومقام شريف ، وهو ينبهك على معىن كونه مباركاً 

 وأيضاً فاألرض كرة ، وإذا كان كذلك. بالدوام فالكعبة ال تنفك من الطائفني والراكعني والساجدين والعاكفني 
فكل زمان ُيفَْرض فهو صُْبح لقوم ، وظهر آلخرين ، وَعصر لثالث ، ومغرب لرابع ، وعشاء خلامس ، وإذا كان 

األمر كذلك ، مل تنفك الكعبةُ عن توجُّه قوم إليها من طَرٍف من أطراف العامل؛ ألداء فرض الصالة ، فكان الدوام 
  . -أيضاً  -حلالة ألُوفاً من السنني دوام حاصالً من هذه اجلهة ، وأيضاً بقاء الكعبة على هذه ا

  .ألنه قبلة يهتدون به إىل جهة صالهتم : وأما كونه هًدى للعاملني ، فقيل 
داللة على وجود الصانع املختار ، وصدق حممد صلى اهللا عليه وسلم يف النبوة ، مبا فيه من : ُهًدى ، أي : وقيل 

  .اآليات والعجائب اليت ذكرناها 
  .ى للعاملني إىل اجلنة؛ ألن من أقام الصالة إليه استوجب اجلنة ُهًد: وقيل 
وفيه ما » ُوِضعَ « جيوز أن تكون هذه اجلملة يف حمل نصب على احلال ، إما من ضمري } ِفيِه آَياٌت َبيَِّناتٌ { : قوله 

  .تقدم من اإلشكال 
  .احلال الذي حالٍ واحٍد  وهذا على رأي َمْن ُيجِيز تعدد» بَِبكَّةَ « وأمَّا من الضمري يف 
، وجاز ذلك لتخصُِّصه بالَوْصف ، وجيوز أن يكون حاالً من » ُهًدى « ، وإما من » للعاِملَني « وإما من الضمري يف 

  .» ُمبَاَركاً « الضمري يف 
ملة مستأنفةً وجيوز أن تكون هذه اجل. بعد نعته باجلار قبله » ُهًدى « وجيود أن تكون اجلملة يف حمل نصب؛ نعتاً لِ 

، ال حمل هلا من اإلعراب ، وإمنا جِيء هبا بياناً وتفسرياً لربكته وُهداه ، وجيوز أن يكون احلال أو الوصف على ما مر 
مرفوع هبا على سبيل الفاعلية ألن اجلار مىت اعتمد على أشياء » آياتٌ « تفصيله هو اجلار واجملرور فقط ، و 
: وهذا أرجح ِمْن َجْعِلها مجلةً من مبتدأ وخرب؛ ألن احلالَ والنعَت واخلَرب أصلها تقدمت أول الكتاب رفع الفاعل ، 

أن تكون مفردة ، فما قَُرب منها كان أوىل ، واجلار قريب من املفرد ، ولذلك تقدَّكم املفرُد ، مث الظرُف ، مث اجلملة 
  :فيما ذكرنا ، وعلى ذلك جاء قوله تعاىل 



، وثَنَّى مبا » ُمؤِمٌن « ، فقدم الوصف باملفرد ]  ٢٨: غافر [ } مِّْن آلِ ِفْرَعْونَ َيكُْتُم إِميَاَنُه  َوقَالَ َرُجلٌ مُّْؤِمٌن{ 
وقد جاء يف الظاهر } َيكُْتُم إَِمياَنهُ { ، وثلَّث باجلملة وهي ]  ٤٩: البقرة [ } مِّْن آلِ ِفْرَعْونَ { قَُرَب منه وهو 

  ] . ٤٥: املائدة [ } بِقَْومٍ ُيِحبُُّهْم وَُيِحبُّوَنُه أَِذلَّةٍ { : عند قوله  -إن شاء اهللا  -عكس هذا ، وسيأيت الكالم عليه 
  :فيه أْوُجه } مَّقَاُم إِبَْراِهيَم َوَمن َدَخلَُه كَانَ آِمناً { : قوله 

 ذكر َجمع ال يُْبَدل إن النحويني َنصُّوا على أنه مىت: وعلى هذا يقال » آيَاٌت « بدل من : » َمقَام « أن : أحدها 
ثالثة ، فإن  -على الصحيح  -مررت برجال زيد وعمرو وبكر؛ ألن أقل اجلمع : منه إال ما ُيَوفِّي باجلمع ، فتقول 

وجب القطع عن البدلية ، إما إىل النصب بإضمار ِفْعل ، وإما إىل الرفع ، على مبتدأ حمذوف اخلرب : مل ُيَوفِّ ، قالوا 
منهم زيد وعمرو : أعين زيداً وعمراً ، أو زيد وعمرو ، أي : زيداً وعمراً ، أي  -ملثال املتقدم يف ا -، كما تقول 

.  
  ]الطويل : [ ولذلك أعربوا قول النابغة الذبياين 

  ِلِستَِّة أعَْوامٍ َوذَا الَعاُم سَابُِع... َتَوهَّْمُت آَياٍت لََها فََعَرفُْتَها  -١٥٣٩
  َوُنؤٌي كَجِذْمِ الْحَْوضِ أثْلَُم َخاشُِع... ْألياً أبيُنُه  َرَماٌد كَكُْحلِ الَْعْينِ

[ } َهلُ أَتَاَك َحِديثُ اجلنود ِفْرَعْونَ َوثَُموَد { : فمنها رماٌد ونؤي ، وكذا قوله تعاىل : على القطع املتقدم ، أي 
إن املراد بفرعون : يُقال  أعين فرعون ومثود ، أو أذُّم فرعونَ ومثوَد ، على أنه قد: أي ]  ١٨-١٧: الربوج 

  .ومثوَد؛ مها وَمْن تبعهما من قومهما ، فذكرمها واٍف باجلمعيَِّة 
  املقام ، وأمن داخله ، فكيف يكون َبَدالً؟: مل ُيذْكَر بعد اآليات إال شيئان  -هنا  -ويف اآلية الكرمية 
هي مقام إبراهيم ، فكيف ُيْخبِر عن : ، أي وارد على قول َمْن جعلَه خَرب مبتدأ حمذوٍف  -أيضاً  -وهذا اإلشكال 
  اجلمع باثنني؟
  :وفيه أجوبة 

  .كما ذهب إليه بعضهم  -أن أقلَّ اجلمع اثنان : أحدها 
فيه آيات مقام إبراهيم ، وأمن من دخله؛ ألن االثنني نَْوٌع من اجلَْمع ، كالثالثة : وجيوز أن يُراد : قال الزخمشري 

  .» االثَْناِن فََما فَْوقَُهَما َجَماَعةٌ « : اهللا عليه وسلم  واألربعة ، وقال النيب صلى
التحرمي [ } إِن َتُتوَبآ إِلَى اهللا فَقَْد صََغْت قُلُوُبكَُما { : ولفظ اجلمع قد ُيستعمل يف االثنني ، قال تعاىل : قال الزجَّاج 

 :٤ . [  
مقام إبراهيم ، وأن من دخله : وتقدير الكالم } البيت  َوللَِّه َعلَى الناس ِحجُّ{ : متام الثالة قوله : وقال بعضهم 

[ } قُلْ أََمَر َربِّي بالقسط { : اختصاراً ، كما يف قوله » أن « كان آمناً ، وأن هللا على الناس َحجَّ البيت ، مث حذف 
  .أمر ريب أن اقسطوا : أي ]  ٢٩: األعراف 

  :فرداً لفظاً إال أنه يشتمل على آياٍت كثريٍة ، مبعنيني وإن كان م} مَّقَاُم إِْبَراهِيَم { أن : الثاين 
أن أثر القدمني يف الصخرة الصَّمَّاء آية ، وغَوَصهما فيها إىل الكعبني آية أْخَرى؛ وبعض الصخرة دون : أحدمها 

ياء خال نبينا بعض آيةٌ ، وإبقاؤه على مر الزمان ، وحفظه من األعداء الكثرية آية ، واستمراره دون آيات سائر األنب
  .صلى اهللا عليه وعلى سائرهم آية ، قال معناه الزخمشري 

مبنزلة آيات كثرية؛ ألن كل ما كان معجزةً لنيبٍ فهو دليل على وجود الصانع } مَّقَاُم إِْبَراِهيَم { أن : وثانيهما 
دثات ، فمقام إبراهيم وإن كان شيئاً وعلمه وقدرته وإرادته وحياته ، وكونه غنيا ُمَنزَّهاً ، مقدَّساً عن مشاهبة احمل



إِنَّ إِبَْراِهيَم كَانَ أُمَّةً قَانِتاً ِللَّهِ { : واحداً إال أنه ملا حصل فيه هذه الوجوه الكثرية كان مبنزلة اآليات ، كقوله تعاىل 
  .، قاله ابُن اخلطيب ]  ١٢٠: النحل [ } َحنِيفاً 

و أن ُيذْكَرَ َجْمٌع ، مث ُيؤَتى ببعضه ، وُيْسكَت عن ِذكْر باقيه لغرض أن يكون هذا من باب الطَّّي ، وه: الثالث 
  .للمتكلم ، وُيَسمَّى طَيا 

  ]البسيط : [ وأنشد الزخمشري عليه قول جرير 
  ِمَن الَْعبِيِد ، َوثُلْثٌ ِمْن َمَواِليهَا... كَاَنْت َحنِيفَةُ أثْالَثاً فَثُلْثُُهُم  -١٥٤٠

الطيُب والنَِّساُء ، وُجِعلَت قُرَّةُ َعينِي ِفي : حُبَِّب إيلّ ِمْن ُدْنَياكُم ثَالثٌ « : هللا عليه وسلم وأورد منه قوله صلى ا
  .وطََوى ِذكْر الثالثة  -ومها الطيب والنساء  -ذكر اثنني » الصالة 

هنا ليست من دنياهم ، إمنا هي من أل» جعلت قُرَّةُ َعيْنِي ِفي الصَّالِة « : ال يقال إن الثالثة قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .األمور األخروية 

وكثري سوامها : تكثري ذلك الشيء ، كأنه تعاىل ملا ذكر من مجلة اآليات هاتني اآليتني قال  -عندهم  -وفائدة الطَّيّ 
.  

من  -تعاىل  -أن املاقم ، وأمن الداخل ، جُِعالَ مثاالً مما يف حرم اهللا  -عندي  -واألرجح « : وقال ابُن عطية 
» م اآليات ، وُخصَّا بالذِّكْر؛ ِلِعظَِمهَِما ، وأهنما تقوم هبما احلُجَّةُ على الكفَّار؛ إذْ هم مدركون هلاتني اآليتني بِحََواسِّه

.  
  .عطف بيان ، قاله الزخمشري } مَّقَاُم إِْبَراهِيَم { أن يكون : الوجه الثاين 

وقوله خمالف إلمجاع البصريني والكوفيني ، فال : هما تعريفاً وتنكرياً ، فقال وَردَّ عليه أبو حيان هذا من جهة ختالف
يلتفت إليه ، وُحكْم عطف البيان عند الكوفيني حكم النعت ، فُيْتبعون النكرة نكرة ، و املعرفة معرفة ، ويتبعهم يف 

فتني ، وال جيوز أن يكونا نكرتني إال أن يكونا معر -عندهم  -وأما البصريون ، فال جيوز . ذلك أبو علي الفارسي 
، وكل شيء أورده الكوفيون مما ُيوِهم جواَز كونه عطَف بيان جعله البصريون َبَدالً ، ومل َيقُْم دليل للكوفيني؛ 

ةٍ ِمن َشجََرٍة مَُّباَركَ{ : وقوله ]  ١٦: إبراهيم [ } ِمن مَّآٍء َصدِيٍد { : عند قوله  -وستأيت هذه املسألة إن شاء اهللا 
اعترض على نفسه  -بالتأويل املذكور  -، وملا أّول الزخمشريُّ مقام إبراهيم وأمن داخله ]  ٣٥: النور [ } َزْيتُوَنٍة 

على نفسه بأنه كيف تكون  -أيضاً  -وأجاب مبا تقدم ، واعترض  -مبا ذكرناه من إبدال غري اجلمع من اجلمع 
كيف أَجْزت أن يكون مقام إبراهيم واألمن عطف بيان : فإن قلَت « : اجلملة عطف بيان لألمساء املفردِة؟ فقال 

  مجلة مستأنفة ، إما ابتدائية وإما شرطية؟} َوَمن َدَخلَُه كَانَ آِمناً { : وقوله . لآليات 
فيه :  دل على أْمن َمْن دخله ، وكأنه قيل} َوَمن َدَخلَُه كَانَ آِمناً { : أَجْزت ذلك من حيث املعىن؛ ألن قوله : قلت 

فيه آية بينة ، َمْن دخله كان آمناً َصحَّ؛ ألن : ىيات بيِّنات مقام إبراهيم وأمن من دخله ، أال ترى أنك لو قلت 
  .» فيه آية بينة أمن َمْن دخله : املعىن 

 وفسر« َمقَام إبراهيم » هو مرفوع ، عطفاً على  -وأمَن الداخل  -وليس بواضح؛ ألن تقديره « : قال أبو حيان 
ال موضع هلا من اإلعراب ، فتدافعا ، إال إن اعتقد أن } َوَمن َدَخلَُه كَانَ آِمناً { : هبما اآليات ، واجلملة من قوله 

يف } َوَمن َدَخلَُه كَانَ آِمناً { : ذلك معطوف على حمذوف ، يدل عليه ما بعده ، فيمكن التوجيه ، فال جيعل قوله 
  .» فسري املعىن ، ال تفسري اإلعراب وأمن داخله ، إال من حيث ت: معىن 

وهي ُمَشاحَّةٌ ال طائلَ حتَتها ، وال تدافع فيما ذكر؛ ألن اجلملة مىت كانت يف تأويل املفرد صح « : قال شهاب الدين 



  .» عطفُها عليه 
[ } بِهْم وعلى َسْمِعهِمْ خََتَم اهللا على قُلُو{ : مصدر ، فلم ُيْجَمع ، كما قال » َمقَاُم « : قال املربد : الوجه الثالث 

مقامات إبراهيم ، وهي ما أقامه إبراهيم من أمور احلج ، وأعمال املناسك ، وال شك أهنا : واملراد ]  ٧: البقرة 
  ] . ٣٢: احلج [ } َوَمن ُيَعظِّمْ َشَعاِئرَ اهللا { : شعائر احلج ، كما قال تعاىل : كثرية ، وعلى هذا ، فاملراد باآليات 

أحد تلك اآليات البينات : أحدها ، أي : خرب مبتدأ مضمر ، تقديره } مَّقَاُم إِْبَراِهيَم { : أن قوله : رابع الوجه ال
  .» مقام إبراهيم « من اآليات البيِّنات : منها ، أي : مقام إبراهيم ، أو مبتدأ حمذوف اخلرب ، تقديره 

ِفيِه آَياتٌ { : قال  -تعاىل  -، فكأنه } ِفيِه آَياٌت َبيِّنَاٌت { : بقوله ال تعلَُّق له } مَّقَاُم إِْبَراِهيمَ { : وقال بعضهم 
وَمقَرُّه ، واملوضع الذي اختاره ، وَعَبَد اهللا فيه؛ ألن كل ذلك من اِخلالل } مَّقَاُم إِْبَراهِيَم { ومع ذلك فهو } َبيِّنَاٌت 

  .اليت هبا َتَشرَّف وَتعَظَّم 
» َمقَاُم « بالتوحيد ، وختريج  -آية بيِّنة  -يف رواية قتيبة  -اس وُمَجاِهٌد وأبو جعفر املديين وقرأ أَبّي وُعَمر وابُن عب

أو خرب مبتدأ حمذوف وهذا البدل  -عند الزخمشري  -َسْهل ، من كونه بدالً ، أو بياناً  -على األوجه املتقدِّمة  -
  .لكوفيون ال يبدلون منها إال بشرط َوصْفها ، وقد ُوِصفَْت متفق عليه؛ ألن البصريني ُيْبِدلون من النكرة مطلقاً ، وا

  فصل
اآليات منها مقام إبراهيم ، وهو احلََجر الذي وضعه إبراهيم حتت قدميه ، ملَّا ارتفع بنيان الكعبة ، : قال املفسرون 

  .وَضُعَف إبراهيم عن َرفْع احلجارة ، قام على هذا احلجر ، فغاصت فيه قدماه 
جاء زائراً من الشام إىل مكة وكان قَدْ حلف المرأته أن ال ينزلَ مبكة حىت يرجع ، فَلَمَّا رجع إىل مكة إنه : وقيل 

انزل حىت تغسل رأسك ، فلم ينزل ، فجاءته هبذا احلجر ، فوضعته على اجلانب األمين ، : قالت له أم إمساعيل 
انب األيسر ، حىت غسلت اجلانَب اآلخَر ، فبقي فوضع قدمه عليه حىت غسلت أحد جانيب رأسه ، مث حولته إىل اجل

  .أثُر قدميه عليه ، فاندرس من كَثَْرِة املَْسحِ باأليدي 

  .عند األذان باحلج  -عليه السالم  -هو احلجر الذي قام عليه إبراهيم : وقيل 
  .» وجيوز أن يكون إبراهيم قام على ذلك احلجر يف هذه املواضع كلِّها « : قال القفّال 

  .مقام إبراهيم؛ هو مجيع احلرم ، كما تقدم عن املربد : قيل و
  .احلجر األسود ، وزمزم ، واحلطيم ، واملشاعر كلها  -أيضاً  -ومن اآليات 

ومن اآليات ما تقدم ذكره من أمر الطري والصيد ، وأنه بلد صدر إليها األنبياء واملرسلون ، واألولياء واألبرار ، 
  .، ُيضاعف ثواُبها مبائة ألف  وأن الطاعة والصدقة فيه

  .واملقام هو يف املسجد احلرام ، قُبالَة باب البيت 
  .احلجر األسود ، واملقام من اجلنة : وروي عن ابن عباس وعبد اهللا بن عمرو بن العاص أهنما قاال 

من أسفله مثل ذلك ، ويف ذرع املقام ذراع ، وسعة أهاله أربعة عشر إْصبَعاً يف أربعة عشر إصبعاً ، و: قال األزرقي 
طوقان من ذهب ، وما بني الطوقني من احلجر من املقام بارز ، ال ذهب عليه ، طوله  -من أعاله وأسفله  -طرفيه 

من نواحيه كلها ِتسعة أصابع ، وعرضه عشر أصابع يف عشر أصابع طوالً ، وعرض حجر املقام من نواحيه ، إحدى 
قدمان داخلتان يف احلجر سبع أصابع ، ودخوهلما منحرفتان ، وبني القدمني وعشرون إصبعاً ، ووسطه مربع ، وال

من احلجر أصبعان ، ووسطه قد استدق من التمسُّح به ، واملقام يف حوض من ساج مربع ، حوله رصاص ، وعلى 
يف احلوض صفائح رصاص ليس هبا ، وعلى املقام صندوق ساج مسقف ، ومن وراء املقام ملنب ساج يف األرض ، 



ظهره سلسلتان يدخالن يف أسفل الصندوق ، فيقفل عليهما قفالن ، وهذا املوضع فيه املقام اليوم ، وهو املوضع 
الذي كان فيه يف زمن اجلاهلية ، مث يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبعده ، ومل ُيَغيَّر موضعه ، إال أنه جاء 

ل أم هنشل؛ ألنه ذهب بأمِّ َنْهَشلٍ بِْنِت ُعبَْيَدةَ ْبنِ أبِي ُرجَْيَحة ، فماتت سي: يقال له  -َسْيل يف زمن عمر بن اخلطاب 
يف  -، فاحتمل ذلك السيل املقام من موضعه هذا ، فذهب به إىل أسفل مكة فأيت به ، فربطوه يف أستار الكعبة 

ر رمضان ، وقد غُبَِّي موضُعه ، وكتبوا بذلك إىل عمر ، فأقبل عمر من املدينة فزعاً ، فدخل بعمرة يف شه -وجهها 
وعفاه السيل ، فجمع عمر الناس ، وسأهلم عن موضعه ، وتشاوروا عليه حىت اتفقوا على موضعه الذي كان فيه ، 

  .فجعله فيه ، وعمل عمر الردم ، ملنع السيل ، فلم يعله سيل بعد ذلك إىل اآلن 
مث أَمَر املتوكل أن جيعل عليه ذهب  -وكان قد انثلم  -ملقام مث بعث أمري املؤمنني املهدي ألف دينار ليضّببوا هبا ا

فعمل يف مصدر احلاج سنة ست وثالثني ومائتني ، فهو الذهب الذي  -أْحِسْن بذلك العمل  -فوق ذلك الذهب 
  .عليه اليوم ، وهو فوق الذي عمله املهدي 

  فصل
  .} َوَمن َدَخلَُه كَانَ آِمناً { : قوله 

يقتل بعضهم بعضاً ، وُيغري بعضهم على بعض ، ومن دخل  -يف اجلاهلية  -كانت العرب : قال احلسن وقتادة 
أََولَْم َيَرْواْ أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً آِمناً وَُيَتَخطَّفُ { احلرم أِمَن ِمن القتل والغارة ، وهذا قول أكثر املفسرين ، لقوله تعاىل 

  .]  ٦٧: العنكبوت [ } الناس ِمْن َحوِْلهِمْ 
{ : أراد به أن َمْن دخله عام عمرة القضاء مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان آِمناً ، كما قال تعاىل : وقيل 

  ] . ٢٧: الفتح [ } لََتْدُخلُنَّ املسجد احلرام إِن َشآَء اهللا آِمنِنيَ 
  .من َحجَّه كان آمناً من الذنوب اليت اكتسبها قبل ذلك : وقال الضَّحَّاُك 

  .كان آمناً يوم القيامة من العذاب  -عز وجل  -معناه من َدَخلَه ُمَعظِّماً له ، متقرِّباً إىل اهللا :  وقيل
فَالَ َرفَثَ َوالَ فُسُوَق َوالَ جَِدالَ ِفي { : ومن دخله فأمِّنوه ، كقوله تعاىل : هو خرب مبعىن األمر ، تقديره : وقيل 
  .وا ، وال تفسقوا ، وال جتادلوا ال ترفث: ، أي ]  ١٩٧: البقرة [ } احلج 
  فصل

موجودة يف مجيع } إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ { : ملا كانت اآليات املذكورة عقيب قوله : قال أبو بكر الرازي 
ل يف احلرم ، ، وجب أن يكون مراده مجيع احلرم ، وأمجعوا على أنه لو قََت} َوَمن َدَخلَُه كَانَ آِمناً { : احلرم ، مث قال 

فإنه ُيْسَتوْفَى القصاص منه يف احلرم ، وأمجعوا على أن احلَرم ال يفيد األمان فيما سوى النفس ، إمنا اخلالف فيما إذا 
  وجب القصاص عليه خارج احلرم ، فالتجأ إىل احلرم ، فهل ُيستوىف منه القصاص يف احلرم؟

  .يستوىف : فقال الشافعي 
ىف ، بل مينع منه الطعام ، والشراب ، والبيع والشراء ، والكالم حىت خيرج ، مث يستوىف ال يستو: وقال أبو حنيفة 

ظاهر اآلية اإلخبار عن كونه آِمناً ، وال ُيمكن محله على اخلرب؛ إذْ قد ال : منه القصاُص ، واحتج هبذه اآلية فقال 
دون النفس ، فوجب محله على األمر ، وتركنا  يصري آِمناً يف حق َمْن أتى باجلناية يف احلََرم ، ويف القصاص فيما

العمل به يف اجلناية اليت دون النفس؛ ألن الضرر فيها أخف من ضرر القتل ، ويف القصاص باجلناية يف احلرم؛ ألنه 
  .هو الذي هتك ُحْرمة احلََرم ، فيبقى يف حمل اخلالف على مقتضى ظاهر اآلية 

ثبات ملُسَمَّى اآلية ، ويكفي يف العمل به ، يف إثبات األمن من بعض الوجوه ، إ} كَانَ آِمناً { : وأجي ببأنَّ قوله 



  :وحنن نقول به ، وبيانه من وجوه 
َمْن « أن من دخله للنُُّسِك ، تقرُّباً إىل اهللا تعاىل ، كان آِمناً من النار يوم القيامة ، قال صلى اهللا عليه وسلم : األول 

َمْن َحجَّ « ، وقال صلى اهللا عليه وسلم » من َنَهارِ َتَباَعَدْت َعْنُه النَّاُر َمِسَريةَ ِمائََتْي َعامٍ  َصَبَر َعلَى َحرِّ مكةَ َساعةً
  .» فَلَْم َيْرفُثْ َولَْم يفْسْق خََرَج من ذُُنوبِِه كََيْومِ َولََدْتُه أمُّه 

شفقة على كل من التجأ إليه ، ودفع املكروه عنه ما أودعه اهللا يف قلوب اخلَلْق من ال: حيتمل أن يكونَ املراد : الثاين 
أخرب بوقوعه على هذا الوجه مطلقاً ، وهذا أوىل مما قالوه ،  -يف األكثر  -، وملا كان املر واقعاً على هذا الوجه 

  :لوجهني 
  .ر ال جنعل اخلرب قائماً مقاَم األمر ، وهم جعلوه قائماً مقاَم األم -على هذا التقدير  -أنا : األول 

إمنا ذكر هذا ، لبيان فضيلِة البيِت ، وذلك إمنا حيصل بشيٍء كان معلوماً للقوم حىت يصريَ  -تعاىل  -أنه : الثاين 
ذلك حجةً على فضيلة البيت ، فأما احلكم الذي بينه اهللا يف شرع حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فإنه ال يصري ذلك 

  .الكعبة حجةً على اليهود والنصارى يف إثبات فضيلة 
  .قد تقدم أن هذا إمنا ورد يف عمرة القضاء : الوجه الثالث 

  .عن الضَّحَّاكِ أنه يكون آِمناً من الذنوب اليت اكتسبها  -ايضاً  -ما تقدم : الرابع 
أنه حكم بثبوت األمن ، ويكفي يف العمل به إثبات األمن من َوْجٍه َواحٍد ، ويف صورة واحدة ، : وملّخص اجلواب 

محلناه على بعض هذه الوجوه فقد عملنا مبقتضى هذا النَّّص ، فال يبقى يف النص داللة على قوهلم ، ويتأكد هذا  فإذا
بأن محل النَّصِّ على هذا الوجه ، ال يفضي إىل ختصيص النصوص الدالة على وجوب القصاص ، ومحله على ما قالوه 

  .ُيفِْضي إىل ذلك ، فكان قولُنا أوْلَى 
  .ملَّا ذكر فضائلَ البيت ومناقبه ، أردفه بذكر إجياب احلج إليه »  على الناس حج البيت وهللا« : قوله 

بكسر احلاء يف هذا احلرف خاصة ، وتقدم يف البقرة  -» ِحّج البيت « : وقرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم 
ة أهل احلجاز والعالية والكسر لغة وهي لغ -والباقون بفتحها  -وتقدم هنا اشتقاق املادة  -يف الشاذ بكسر احلاء 

  .جند؛ ومها جائزان مطلقاً يف اللغة مثل َرطل ورِطل ، وَبذْر وبِذْر ، ومها لغتان فصيحتان مبعىن واحٍد 
  .املكسور اسم للعمل ، واملفتوح املصدر : وقيل 

  .مصدراً كالذِّكر والِعلْم  -أيضاً  -جيوز أن تكون املكسورة : وقال سيبويه 
  فصل
َشَهاَدة أنْ الَ إله إالَّ : ُبنِيَ اإلسالُم َعلَى َخْمسٍ « : ج أحد أركان اإلسالم؛ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احل

 اَع إليه سبيالًاُهللا ، وأنَّ ُمَحمَّداً َرسُولُ اِهللا ، وإقَامِ الصَّالِة ، وإيَتاِء الزَّكَاِة ، َوَصْومِ رمضانَ ، وَحجَّ البيِت ملن اْسَتطَ
 «.  

  .اإلسالم ، والبلوغ ، والعقل ، واحلُرِّيَّة ، واالستطاعة : ويشترط لوجوبه مخسة شروط 
  فصل

} َوللَِّه َعلَى الناس ِحجُّ البيت { احتجوا هبذه اآلية على أن الكُفَّاَر خمطبون بفروع اإلسالم؛ ألن ظاهر قوله تعاىل 
رضاً ، وخمصِّصاً ، هلذا العموم؛ ألن الدهرّي مكلَّف باإلميان مبحمد يعم املؤمَن والكافَر ، وعدم اإلميان ال يصلح معا

صلى اهللا عليه وسلم مع أن اإلميان باهللا الذي هو شرط لصحة اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ، غري حاصل ، 



الشرط مانعاً واملُْحِدث مكلَّف بالصالة ، مع أن الوضوء الذي هو شرط لصحة الصالة ، غري حصل ، مل يكن عدم 
  .من كونه مكلَّفاً باملشروط 

  .فكذا هاهنا 
  فصل

دلَّ الكتاب والسنة على أن احلَجَّ على التراخي ، وهو أحد قويل مالك ، والشافعي ، وحممد بن : قال القرطُيب 
اود ، احلسن ، وأيب يوسف يف رواية عنه ، وذهب بعض املتأخرين من املالكية إىل أنه على الفَْور ، وهو قول د

، ]  ٢٧: احلج [ } َوأَذِّن ِفي الناس باحلج يَأُْتوَك رَِجاالً { :  -والصحيح األول؛ ألنَّ اهللا تعاىل قال يف سورة احلج
وهذه السورة نزلت عام أحد باملدينة ، سنة } َوللَِّه َعلَى الناس ِحجُّ البيت { : وسورة احلج مكّية ، وقال هاهنا 

رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل سنة عشر ، وأمجع العلماء على ترك تفسيق القادر  ثالٍث من اهلجرة ، ومل حيّج
  .على احلج ، إذا أخََّرُه عامداً 

  فصل
يا رسولَ اِهللا ، أكتَب علينا احلَدُّ يف كل عام؟ ذكروا ذلك ثالثاً ، فسكت رسول : روي أنه ملا نزلت هذه اآليةُ قيل 

َنَعمْ لََوجََبْت ، َولَْو َوجََبْت َما قُمتُم هبا ، َولَو لَمْ َتقُوُموا : لَْو قُلُت « :  قال يف الرابعة اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث
ْنَتهُوا َعْنُه ، ْيُتكُْم َعْن أْمرٍ فَابَِها لَكَفَرُْتْم ، أال فََواِدعونِي ما َواَدعُْتكم وَإذَا أمَْرُتكُْم بِأْمرٍ فَأُتوا ِمْنُه ما اْسَتطَعُْتْم ، َوإذَا َنَه

  .» فَإنََّما َهلََك َمْن كَانَ قَْبلَكُْم بِكَثَْرِة َمسَاِئِلهِْم ، وَاخِْتالَِفهِْم على أْنبِيَاِئهِمْ 
  فصل

  :احتج العلماء هبذا اخلرب ، على أن األمر ال يفيد التكرار من وجهني 
  .أن األمر ورد باحلج ، ومل ُيِفد التكرار : األول 
الصحابة استفهموا ، هل يوجب التكرار أم ال؟ ولو كانت هذه الصيغة تفيد التكرار ملا استفهموا مع أن : والثاين 

  .علمهم باللغة 
  :فيه ستة أوُجه } َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه سَبِيالً { : قوله 

كل منهما من بدل بعض من كل ، وبدل البعض وبدل االشتمال ال بد يف » النَّاس « بدل من » َمْن « أن : أحدها 
هو : فقيل . أكَلُْت الرَِّغيَف ثُلُثَه ، وُسِلب زيدٌ ثوُبه ، وهنا ليس من ضمري : ضمريٍ يعود على املُْبَدل منه ، حنو 
  .حمذوف تقديره من استطاع منهم 

ي قبله ، أن الذي خاصٌّ ، والفرق بني هذا الوجه ، والذ: أنه بدلُ كُلٍّ من كُلٍّ ، إذ املراد بالناس املذكورين : الثاين 
  .عامٌّ أريد به اخلاص ، وهو فرق واضح وهاتان العبارتان للشافعي : عام خمصوص ، وهذا يقال فيه : قبله يقال فيه 

  .هم من استطاع : أهنا خرب مبتدأ ُمْضَمر ، تقديره : الثالث 
مأخوذان من وجه  -احلقيقة يف  -وهذان الوجهان . أعين من استطاع : أهنا منصوبة بإضمار فعل ، أي : الرابع 

» َمْن « أن : اخلامس . البدل؛ فإنَّ كل ما جاز إبداله مما قبله ، جاز قطعه إىل الرفع ، أو إىل النصب املذكورين آنفاً 
وهللا على الناس أن حيج من استطاع منهم سبيالً : ، واملصدر مضاف ملفعوله ، والتقدير » َحدُّ « فاعل باملصدر وهو 

  .البيت 
ذا الوجه قد َردَّه مجاعةٌ من حيث الصناعة ، ومن حيث املعىن؛ أما من حيث الصناعة؛ فألنه إذا اجتمع فاعل وه



يعجبين ضَْرُب زيٍد عمراً : فيقال  -دون منصوبة  -ومفعول مع املصدر العامل فيهما ، فإمنا ُيَضاف املصدر ملرفوعه 
  ]البسيط : [ ضرورة ، كقوله َضْرُب عمرٍو زيٌد ، مل جيْز إال يف : ، ولو قلَت 

  قَْرُع الْقََواِقيزِ أفَْواُه األبَارِيقِ... أفَْتى ِتالَِدي َوَما َجمَّْعُت ِمْن َنَشبٍ  -١٥٤١
وقد . إىل فاعله ، وبالرفع على إضافته إىل مفعوله  -» قَْرع « وهو  -على إضافة املصدر » أفواه « يروى بنصب 

َضْعٍف ، والقرآن ال ُيْحَمل على ما يف الضرورة ، وال على ما فيه ضعف ، أمَّا من جوََّز ، بعُضهم يف الكالم على 
بأن حيج مستطيعهم ، فيلزم من  -مستطيعهم وغري مستطيعهم  -حيث املعىن؛ فألنه يؤدي إىل تكليف الناس مجيعهم 

نعم ، نقول مبوجبه ، وأن : ، وقال  وقد التزم بعُضهم هذا -ذلك تكليف غري املُْسَتطِيعِ بأن َيُحجَّ ، وهو غري جائز 
كلَّف الناَس ذلك ، حىت لو مل حيج املستطيعون لزم غري املستطيعني أن يأمروهم باحلج حسب  -تعاىل  -اهللا 

موصولة  -على هذه األوجه اخلمسة  -» َمْن « و . اإلمكان؛ ألن إحجاج الناس إىل الكعبة وعرفة فرٌض واجب 
  .الذي : مبعىن 

وال بد من ضمري  -على رأي  -هنا شرطية ، واجلزاء حمذوف ، يدل عليه ما تقدم ، أو هو نفس املتقدم أ: السادس 
  .من استطاع منهم إليه سبيالً فلله عليه : ، تقديره » النَّاسِ « يعود من مجلة الشرط على 

  .} َعنِ العاملني  َوَمن كَفََر فَإِنَّ اهللا غَنِيٌّ{ : ويترجح هذا مبقابلته بالشرط بعده ، وهو قوله 
و  -» هللا « : وهو قوله  -وخرب  -} ِحجُّ البيت { وهو  -مجلة من مبتدأ } َوللَِّه َعلَى الناس ِحجُّ البيت { : وقوله 

متعلق مبا تعلق به اخلرب ، أو متعلق مبحذوف؛ على أنه حال من الضمري املستكن يف اجلار ، والعامل » َعلَى النَّاسِ « 
متعلق مبا تعلق به اخلرب ، » ِهللا « ذلك االستقرار احملذوف ، وجيوز أن يكون على الناس هو اخلرب ، و  - أيضاً -فيه 

  . -كما تقدم -َوإنْ كان العكس جائزاً » َعلَى النَّاسِ « وميتنع فيه أن يكون حاالً من الضمري يف 
خبالف الظرف  -يتقدم على العامل املعنوي والفرق أنه يلزم هنا تقدمي احلال على العامل املعنوي ، واحلال ال 

وحرف اجلر ، فإهنما يتقدمان على عاملهما املعنوي؛ لالتساع فيهما ، وقد تقدم أن الشيخ مجال الدين بن مالك ، 
إذا كانت هي ظرفاً ، أو حرف جر ، والعامل كذلك ، ومسألتنا يف اآلية  -جيوز تقدميها على العامل املعنوي 

  .وقد جيء يف هذه اآليات مببالغاٍت كثرية . القبيل الكرمية من هذا 
أنه حق واجب عليهم هللا يف رقاهبم ، ال ينفكون عن أدائه : يعين } َوللَِّه َعلَى الناس ِحجُّ البيت { : منها قوله 

  .واخلروج عن ُعهدته 
  .، وفيه ضربان من التأكيد } َمنِ استطاع إِلَْيِه َسبِيالً { ، مث أبدل منهم » النَّاَس « أنه ذكر : ومنها 

  .أن اإلبدال تثنية املراد وتكرير له : أحدمها 
أن التفصيل بعد اإلمجال ، واإليضاح بعد اإلهبام ، إيراد له يف صورتني خمتلفتني ، قاله الزخمشري ، على : والثاين 

لتقدم ذكره ، وهو أعلم بالغلبة  للعهد؛» الَبْيتِ « عادة فصاحته ، وتلخيصه املعىن بأقرب لفظ ، واأللف والالم يف 
  .زار البيَت ، مل َيَتبَادر الذهن إال إىل الكعبة شرفها اهللا : فإذا قيل . كالثريا والصعيد 

  ]الطويل : [ وقال الشاعر 
  َوأقُْعُد ِفي أفْيَاِئِه بِاألَصاِئلِ... لََعْمرِي ألْنتَ الَْبْيُت أكْرُِم أْهلَُه  -١٥٤٢

  .يان يف هذا املعرض أنشد هذا البيت أبو ح
  .» وفيه نظر ، إذْ ليس يف الظاهر الكعبة « : قال شهاُب الدين 



  .الظاهر عوده على احلَجِّ؛ ألنه حمدَّث عنه » إلَْيِه « : الضمري يف 
من : كانت شرطاً ، وأسقط الْجَزاء لداللة ما قبله عليه ، والتقدير » َمْن « إن نويت االستئناف ب : قال الفراء 

  .طاع إىل احلج سبيالً ، فللَّه عليه حجُّ البيت است
مفعول به؛ ألن استطاع متعدٍّ ، » َسبِيالً « ، و » اْستَطَاعَ « متعلق ب » إلَْيهِ « ، و » الَْبْيتِ « يعود على : وقيل 

  . ، إىل غري ذلك من اآليات]  ١٩٧: األعراف [ } الَ َيْسَتِطيُعونَ َنْصرَكُْم { : ومنه قوله تعاىل 
  فصل

  :ورد لفظ االستطاعة بإزاء معنيني يف القرآن : قال أبو العباس املقرئ 
: أي ]  ٩٧: آل عمران [ } َوللَِّه َعلَى الناس ِحجُّ البيت َمنِ استطاع إِلَْيهِ َسبِيالً { : َسَعِة املال ، قال تعاىل : األول 

  .لو وجدنا سعة يف املال : أي ]  ٤٢: التوبة [ } َمَعكُْم  لَوِ استطعنا لَخََرْجَنا{ : سعة يف املال ومنه قوله تعاىل 
فاتقوا { : ، وقال ]  ١٢٩: النساء [ } َولَن تستطيعوا أَن تَْعِدلُواْ َبْيَن النسآء { : مبعىن اإلطاقة ، قال تعاىل : الثاين 

  ] . ١٦: التغابن [ } اهللا َما استطعتم 
  فصل

: غافر [ } فََهلْ إىل ُخُروجٍ مِّن َسبِيلٍ { : إمكان الوصول إليه ، قال تعاىل عبارة عن : استطاعة السبيل إىل الشيء 
  ] . ٤٤: الشورى [ } َهلْ إىل َمَردٍّ مِّن َسبِيلٍ { : ، وقال ]  ١

الزاد « : يا رسول اهللا ، ما ُيوجب احلَجَّ؟ فقال : سأل رجلٌ النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم فقال : قال عبد اهللا بن عمر 
  .الشعث ، التَِّفل : يا رسول اهللا ، فما احلاّج؟ قال : الراحلة ، قال و

يا رسول ما السبيلُ؟ فقال : احلج والثج ، فقام آخر فقال : يا رسول اهللا ، أيُّ احلج أفضل؟ فقال : فقام آخر فقال 
  .« زاٌد ورَاِحلةٌ » : 

ن سبع ، أو عدو ، أو فُقْدان الطعام والشراب ويعترب يف حصول هذا اإلمكان صحة البدن ، وزوال َخوف التلف م
، والقدرة على املال الذي يشتري به الزاد ، والراحلة ، ويقضي مجيع الديون اليت عليه ، وَيُرّد ما عنده من الودائع 

  .، ويضع عند َمْن جتب عليه نفقته من املال ، ما يكفيه لذهابه وجميئه ، هذا قول األكثرين 
إذا كان شاباً صحيحاً ليس له مال ، فعليه أن يؤاجر نفسه حىت : ُجَويْبِر عن الضحاك أنه قال عن : وروى القفال 

لو كان لبعضهم مرياث مبكة أكان : أكلَّف اهللا الناس أن ميشوا إىل البيت؟ فقال : يقضي حجه ، فقال له قائل 
  .البيت  فكذلك جيب عليه حّج: ال ، بل ينطلق إليه ولو حبواً ، قال : يتركه؟ قال 

صحة البدن ، وإمكان املشي إذا مل جيد ما يركبه؛ ألن الصحيح : االستطاعة هي : أنه قال  -أيضاً  -وعن عكرمة 
البدن ، القادر على املشي إذا مل جيد ما يركبه يصدق عليه أنه مستطيع لذلك الفعل ، فتخصيص االستطاعة بالزاد 

يل منفصل ، واألخبار املروية أخبار آحاد ، فال ُيتَْرك هلا ظاهُر الكتاب ، والراحلة تَْرك لظاهر اآلية ، فال بد من دل
  :وال سيما وقد طُِعَن فيها من وجوه 

  .من جهة السند : األول 
أن حصول الزاد والراحلة قد ال يكفي ، فال بد من اعتبار صحة البدن ، وعدم اخلوف ، وهذا ليس يف : الثاين 

  .ال يكون شيء من ذلك ُمْعترباً األخبار ، فظاهرها يقتضي أن 
  .اعتبار وفاء الدين ، ونفقة عياله ، ورد الودائع : الوجه الثالث 

{ : وقوله ]  ٧٨: احلج [ } َوَما جََعلَ َعلَْيكْم ِفي الدين ِمْن َحَرجٍ { : وأجيبوا بأنه يُفِْضي إىل معارضة قوله تعاىل 



  فصل] .  ١٨٥: البقرة [ } ُم العسر ُيرِيُد اهللا بِكُُم اليسر َوالَ يُرِيدُ بِكُ
ألنه لو كانت االستطاعة مع الفعل لكان من : احتج مجهورُ املعتزلِة هبذه اآليِة على أن االستطاعة قبلَ الفعل ، فقالوا 

مل حيج مل يكن مستطيعاً للحج ومن مل يكن مستطيعاً ال يتناوله التكليف املذكور يف هذه اآلية ، فيلزم منه أن كل من 
  .مل حيج ال يصري مأموراً باحلَجِّ هبذه اآلية ، وذلك باطل 

يلزمهم؛ ألن القادر إما أن يصري مأموراً بالفعل قبل حصول الداعي إىل الفعل ، أو بعد  -أيضاً  -وأجيبوا بأن هذا 
به  حصوِله ، أما قبل حصول الداعي ، فمحال؛ ألن قبلَ حصولِ الداعي ميتنع حصول الفعل ، فيكون التكليف

تكليفاً مبا ال ُيطاُق ، وأما بعد حصولِ الداعي ، فالفعل يصُري واجب احلصول ، فال يكون يف التكليف به فائدةٌ ، 
  .وإذا كانت االستطاعةُ منفيةً يف احلالتني ، وجب أال يتوجه التكليُف املذكوُر يف هذه اآليِة على أحٍد 

  فصل
وجب  -وله مال ُيْمِكن أن يستأجر َمْن َيُحجُّ عنه  -ريضاً ال يُْرَجى ُبْرؤه إذا كان عاجزاً بنفسه؛ لكونه َزِمناً ، أو م

كان الفضل بن عباس ردف النيب صلى اهللا عليه وسلم فجاءته : عليه أن يستأجر ، ملا روى عبد اهللا بن عباس ، قال 
 صلى اهللا عليه وسلم يصرف امرأة من خثعم ، تستفتيه ، فجعل الفضلُ ينظر إليها ، وتنظر إليه ، فجعل رسول اهللا

يا رسول اهللا ، إن فريضة اهللا على عباده يف احلجِّ أدركَْت أيب شيخاً كبرياً ، : َوْجَه الفضل إىل الشق اآلخرِ ، فقالت 
  .َنَعم : ال يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحجُّ عنه؟ قال 

لقطع ، وبه ُسمِّيَ السيف َعْضباً ، فكأن من انتهى ا: ال جيب عليه ، وهذا هو املعضوب ، والَعْضب : وقال مالك 
  .إىل أال يقدر أن يستمسك على الراحلة ، وال يثبت عليها مبنزلة من قطعت أعضاؤه ، أو ال يقدر على شيء 

إذا كان يعتمد ] أن يأمره [ وإن مل يكن له مال لكن بذل له ولُده ، أو أجنيب ، الطاعةَ يف أن حيج عنه ، فهل يلزمه 
  دقه؟ص

يف  -ألن وجوب احلج معلق باالستطاعة ، وهذا مستطيع ، ألنه يقال : ويف املسألة خالف ، فالقائل بالوجوب قال 
  . -فالن مستطيع لبناء دارٍ ، وإن كان ال يفعله بنفسه ، وإمنا يفعله مباله ، وبأعوانه:  -العُْرف

يَّة يدل على أنه من باب التطّوعات؛ وإيصال الرب وحديث اخلثعم: ال جيب ببذل الطاعة ، قال : وقال أبو حنيفة 
لألموات ، أال ترى أنه َشبَّه فعل احلج بالدَّْين؟ وباإلمحاع لو مات ميِّت وعليه دين مل جيب على وليِّه قضاؤه من ماله 

أيب ال إن : ، فإن تطوع بذلك تأدَّى عنه الدين ، ويدل على أن احلج يف حديث اخلثعمية ما كان واجباً لوقُها 
  .ومن ال يستطيع ال جيب عليه ، وهذا تصريح بنفي الوجوب  -يستطيع 

وجيوز أن تكون املوصولة ، ودخلت الفاء؛ شبهاً  -وهو الظاهر  -جيوز أن تكون الشرطية } َوَمن كَفََر { : وقوله 
وال بد من رابط بني للموصول باسم الشرط كما تقدم ، وال خيفى حال اجلملتني بعدها باالعتبارين املذكورين ، 

غَنِيٌّ َعنِ العاملني { : الشرط وجزائه ، أو املبتدأ وخربه ، ومن جوَّز إقامة الظاهر مقام املضمر اكتفى بذلك يف قوله 
  .غين عنهم : كأنه قال } 

  فصل
  :يف هذا الوعيد قوالن 

  .ر باهللا وال تعلُّق له مبا قبلَه هال كالم مستقلٌّ بنفسه ، ووعيد عام يف َحقِّ َمْن كَفَ: قال جماهد : األول 
  .َمْن َجَحد فرض احلَج : قال اْبُن عباس واحلََسُن وَعطَاء : الثاين 

َمْن َمات ومل َيُحجَّ َحجَّة اإلْسالمِ فَلَْيُمْت إن شاء « : من ترك احلج ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم : وقال آخرون 



َولَمْن َتْمَنْعُه َحاَجةٌ  -َمْن َمات ومل َيُحجَّ َحجَّة اإلْسالمِ « : صلى اهللا عليه وسلم وقوله » َيُهوِديا وإن شاء َنصَْرانِيا 
  .» َيُهوِديا أو َنْصرَانِيا  -فَلَْيُمْت على أي حالٍة شاء  -ظَاِهَرةٌ أْو مََرٌض حَابٌِس ، أو ُسلْطَانٌ جائر 

  .مل أَصلِّ عليه  -رة وله ميس -إن مات جاٌر يل مل حيج : وقال سعيد بن جبري 
  كيف جيوز احلكم عليه بالكفر بسبب تَْرك احلج؟: فإن قيل 

َوَبلََغِت { : قد قارب الكُفْر ، وعمل ما يعمله َمْن كفر باحلج كقوله : فاجلواب قال القفال املراد منه التغليظ ، أي 
  .كادت تبلغ : أي ]  ١٠: األحزاب [ } القلوب احلناجر 

َمْن أَتى َحاِئضاً أو « : وقوله صلى اهللا عليه وسلم » َمْن َتَرك الصالة متعمِّداً فقد كَفَر « :  -موكقوله عليه السال
  .» امرأة يف دبرها فقد كَفَر 

  .وأما األكثرون فهم الذين َحَملُوا هذا الوعيَد على تارك اعتقاد احلج 
املسلمني ، : يه وسلم أهلَ األديان الستة ، مجع الرسولُ صلى اهللا عل» احلج « ملا نزلت آية : قال الضحاك 

إن اهللا كتب عليكم احلج فحجوا « : والنصارى ، واليهود ، والصابئني ، واجملوس ، واملشركني ، فخاطبهم ، وقال 
ال نؤمن به ، وال نصلي إليه ، وال حنجه ، فأنزل اهللا تعاىل : فآمن به املسلمون ، وكفرت به امللل اخلمس ، وقالوا » 
  .} َوَمن كَفََر فَإِنَّ اهللا غَنِيٌّ َعنِ العاملني  {: 

قُلْ َيا أَْهلَ الِْكَتابِ ِلَم َتُصدُّونَ َعْن ) ٩٨(قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلمَ َتكْفُُرونَ بِآَياتِ اللَِّه وَاللَُّه َشهِيٌد َعلَى َما َتْعَملُونَ 
  ) ٩٩(أَنُْتْم شَُهَداُء َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ َسبِيلِ اللَِّه َمْن آَمَن َتْبُغوَنَها ِعَوًجا َو

ملا أْوَرد الدالئلَ على نبوَِّة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، مما ورد يف  -تعاىل  -أنه : األول : يف كيفية النظم وجهان 
الكعبة يف الصالة ، ووجوب َحجِّها ، التوراة ، واإلجنيل ، عقَّب ذلك بشبهات القوم من إنكار النَّْسخ ، واستقبال 

آل [ } كُلُّ الطعام كَانَ ِحالًّ لبين إِْسرَائِيلَ إِالَّ َما َحرََّم إِسَْراِئيلُ على نَفِْسِه { وأجاب عن هاتني الشُّْبهََتْين بقوله 
فلما َتمَّ االستدالل ]  ٩٦: عمران  آل[ } إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ لَلَِّذي بَِبكَّةَ { : وبقوله ]  ٩٣: عمران 

  بعد ظهور البينات؟» مل تكفرون بآيات اهللا « : بالكالم اللَّيِّن ، وقال  -بعد ذلك  -خاطبهم 
قال هلم  -والقوم كانوا عاملني بأن هذا هو الدين احلق  -ملا بيَّن فضائلَ الكعبة ووجوَب احلَجِّ  -تعاىل  -أنه : الثاين 

  بعد أن علمتم كوهنا َحقًّا صحيحةً؟} يات اهللا مل تكفرون بآ{ : 
أن املُْبطل قد يكون َضاالً مفالًّ فقط ، وقد يكون ضاالً مضالً ، والقوم كانوا موصوفني باألمرين مجيعاً ، : واعلم 

ات يا أهل الكتاب مل تكفرون بآي{ : فقال  -على سبيل الرفق  -باإلنكار على أهل الصفة األولَى  -تعاىل  -فبدأ 
  ؟} اهللا 

  .» وأنتم شهداء « : هم العلماء من أهل الكتاب ، الذين علموا صحة نبوته؛ لقوله : قال احلسن 
  .أهل الكتاب كلهم : املراد : وقال آخرون 

  ملاذا َخصَّ أْهل الكتاب دون سائر الكفار؟: فإن قيل 
  :فاجلواب من وجهني 

لَ عليهم من التوراة واإلجنيل على صحة نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، أورد الدلي -تعاىل  -أنا َبيَّنَّا أنه : األول 
  .» يا أهل الكتاب « : مث أجاب عن ُشبْهتهم يف ذلك ، فلمَّا متَّ ذلك خاطبهم ، فقال 

من  أن معرفتهم بآيات اهللا أقَْوى؛ لتقدُّم اعترافهم بالتوحيد ، وأصل النبوة ، وملعرفتهم مبا يف كُُتبِهم: والثاين 



  .الشهادة بصدق الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، والبشارة بنبوته 
على نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، واملراد بكُفْرهم هبا  -تعاىل  -اآليات اليت نصبها اهللا : واملراد بآيات اهللا 

  .كفرهم بداللتها على نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم 
  فصل

حىت َيِصْح هذا التوبيُخ ، ولذلك ال يصح توبيخهم على  -على أن الكُفَْر من ِقَبِلهِم  هذه اآلية تدل: قالت املعتزلة 
  .طوهلم ، وِصحَِّتهم ، ومََرضِهم 

  .وأجيبوا باملعارضة بالعلم والداعي 
م على صحة صدق ِلَم تكفرون بآيات اهللا اليت دلَّتك: الواو للحال ، واملعىن } واهللا َشهِيٌد َعلَى َما َتْعَملُونَ { : قوله 

] عليهم يف ضالهلم ذكر ذلك اإلنكار [ حممد ، واحلال أن اهللا شهيد على أعمالكم ، وجمازيكم عليها؟ مث ملا أنكر 
  ؟} قل يا أهل الكتاب مل تصدون عن سبيل اهللا من آمن { : عليهم يف إضالهلم لَضَعفَِة املسلمني ، فقال 

 -من َصدَّ َيُصدُّ  -بفتح التاء  -» ُتِصدُّون « مفعوله والعامة على » من آمن « متعلق بالفعل بعده ، و : » مل « 
  .وُيسَتْعَمل الزماً ومتعدياً  -ثالثياً 

الالزم باهلمزة » َصدَّ « ووجهه أن يكون عدى  -مثل أعد  -من أَصدَّ  -بضم التاء  -» ُتِصدُّونَ « وقرأ احلسن 
  ]الطويل : [ كقول ذي الرمة 

  .. .دُّوا النَّاَس بِالسَّْيِف َعنُْهْم أناٌس أَص -١٥٤٣
  .وأْصدَدتُه ، إْصداداً . َصَددُته ، أُصدُّه ، َصدا : يقال : قال الفراء 

  .وكان صدهم عن سبيل اهللا بإلقاِء الشَُّبه يف قلوب الضَّعفَة من املسلمني ، وكانوا ُيْنِكرون كَْونَ صفته يف كتاهبم 
وأن تكون يف حمل َنْصب على احلال ، وهو  -أن تكون مجلةً مستأنفةً ، أخرب عنهم بذلك  جيوز} َتْبغُوَنَها { : قوله 

واهللا َشهِيٌد َعلَى { : وهي قوله  -أيضاً  -أظهر من األول؛ ألن اجلملةَ االستفهاميةَ السابقة جِيء بعدَها جبملة حالية 
  ] . ٨٤: البقرة [ } َوأَْنُتْم َتْشَهدُونَ { . } َما َتْعَملُونَ 

  :فتتفق اجلملتان يف انتصاب احلال عن كل منهما ، مث إذا قُلْنا بأهنا حال ، ففي صاحبها احتماالن 
  .» َتُصدُّونَ « أنه فاعل : أحدمها 
  .} َسبِيلِ اهللا { أنه : والثاين 

  .اشتملت على ضمري كل منهما  -وإن جاز الوجهان ألن اجلملة 
{ : فالسبيل يذَكَّر ويؤنث كما تقدم ومن التأنيث هذه اآلية ، وقوله } َسبِيلِ { لى يعود ع} َتْبُغونََها { والضمري يف 

  ] . ١٠٨: يوسف [ } قُلْ هذه سبيلي 
  ]الوافر : [ وقول الشاعر 

  سَُيصْبُح سَاِلكاً ِتلَْك السَّبِيال... فَالَ َتبَْْد فَكُلُّ فََتى أنَاسٍ  -١٥٤٤
  :فيه وجهان ) عوجاً ( قوله 

  .تطلبون » َتْبُغونَ « أنه مفعول به ، وذلك أن يُراد ب  :أحدمها 
  .تطلبون هلا اعوجاجاً : قال الزجَّاج والطربّي 

أِعنِّي على طلبه : أي  -بقطع ، األلف  -أطْلُبه يل ، وأْبِغين كذا : أي  -بوصل األلف  -اْبِغين كذا : تقول العرب 
.  



بغيت املال واألجر والثواب : ل واحد إذا مل يكن معه الالم ، كقولك البغي يقتصر له على مفعو: قال ابُن األنباري 
.  

وههنا أريد يبغون هلا عوجاً ، فلما سقطت الالم عمل الفعل فيما بعَدها ، كما قالوا وهبتك درمهاً ، يريدون وهبت 
  .صدت لك : ِصدُْتك ظبياً ، أي : لك ، ومثله 
  ]اخلفيف : [ قال الشاعر 

  أِظليماً أصِيُدكُمْ أْم ِحَمارا... غُالَمُُُهْم ثُمَّ َناَدى فََتَولَّى  -١٥٤٥
  أصيد لكم ظليماً؟: يريد 
  .« ، واألصل جنيت لك ، فحذف ونصب » جنيتك كمأة وجنيتك ِطبا « : ومثله 

  .دِّي التََّع: معىن تتعّدون ، والبغي « تبغون » وذلك أن يُراد ب « َتْبغُونَََها » أنه حال من فاعل : والثاين 
  .تبغون عليها ، أو فيها : واملعىن 

املَْيل ، ولكن العرب فرَّقوا بينهما ،  -كأنه قال تبغوهنا ضالني ، والعوج بالكسر ، والعوج بالفتح : قال الزجاج 
 بالكسر ، ويف اجلدار والقناة -يف دينه ويف كالمه ِعَوج : فَخصُّوا املكسور باملعاين ، واملفتوح باألعيان تقول 

  .بالفتح  -والشجر َعَوٌج 
  .املَْيل يف الدِّين والكالمِ والعملِ ، وبالفتح يف احلائط واِجلذْع . بالكسر  -الِعَوج : قال أبو عبيدة 

  .الكسر فيما ال َتَرى له َشْخصاً ، وبالفتح فيما له َشْخٌص : وقال أبو إسحاق 
ما كان يف بساط ، أو دين ،  -بالكسر : يعين  -لعَوج بالفتح يف كل منتصب كاحلائط ، وا: وقال صاحب املُْجَمل 

  .أو أرض ، أو معاش ، فجعل الفرق بينهما بغري ما تقدم 

: أي  -ُعْجُت البعري بزمامه ، وفالن ما يعوج به : العطف من حال االنتصاب ، يقال : الِعَوُج : وقال الراغب 
بالبصر كاخلشب املتِصب ، وحنوه ، و العَِوُج يقال فيما ُيْدَرك  يقال فيما ُيْدَرك -بالفتح : يعين  -يرجع ، والعََوج 

بِفكْر وبصرية ، كما يكون يف أرض بسيطة عوج ، فُيْعَرف تفاوُته بالبصرية ، وكالدين واملعاش ، وهذا قريب من 
  .قول ابن فارس؛ ألنه كثرياً ما يأخذ منه 

سؤاالً ، حاصله  -]  ١٠٧: طه [ } رى ِفيَها ِعَوجاً والا أَمْتاً الَّ ت{ : وقد سأل الزخمشريُّ يف سورة طه قوله تعاىل 
  يف األعيان ، وإمنا يقال يف املعاين؟ -بالكسر  -عوج : أنه كيف قيل : 

  .يأيت إن شاء اهللا  -وأجاب هناك جبواب َحَسنٍ 
لراغب فال يرد ، ومن جميء والسؤال إمنا َيجيء على قول أيب عبيدة والزجَّاج املتقدم ، وأما على قول ابن فارس وا

  ]الوافر : [ العَِوج مبعىن امليل من حيث اجلملة قول الشاعر 
  كَالَُمكُُم َعلَيَّ إذَنْ حََراُم... َتُمرُّونَ الدِّيَاَر َولَمْ َتُعوجُوا  -١٥٤٦

  ]الكامل : [ وقول امرئ القيس 
  الدَِّياَر كََما َبكَى اْبُن ِحذَامِنَْبِكي ... ُعوَجا َعلَى الطَّلَلِ الُْمحِيلِ ألنََّنا  -١٥٤٧

  .ومل متيلوا ، ومِيالَ : أي 
  .فمن مادة أخرى ومعىن آخر  -ما ينتفع به : أي  -ما َيعوج زيد بالدواء : وأما قوهلم 

: بان العَظْم ، ألفه جمهولة ال ُيْعلم منقلبة عن واوٍ أو عن ياٍء؟ ويف احلديث أنه صلى اهللا عليه وسلم قال لثو: والعاُج 
  .» اشَْترِ ِلفَاِطَمةَ سَِواراً ِمْن َعاج « 



  ]الطويل : [ العاُج الذَّْبل؛ وقال أبو خراش اهلذيلّ يف امرأة : قال القتييب 
  َوالَ جَاَجةً ِمْنَها َتلُوُح َعلَى َوْشمِ... فََجاَءْت كَخَاِصي الِْعريِ لَْمَتْحلَ َعاَجةً  -١٥٤٨

  .َخَرزةَ ما تساوي فلساً  -جبيمني  -بلة ، واجلاجة الذ: العاجة : قال األْصَمِعّي 
  .جاء كخاصي العري : كَخَاِصي العري ، هذا َمثَل تقوله العرب ملن جاء ُمسَْتحياً ِمْن أْمرٍ ، فيقال : وقوله 
مساعيلَ أقام وقَطَن ، ويف حديث إ: أي  -عاج باملكان ، وعوَّج به : ويقال . احلمار ، يعنون جاء مستحياً : والعري 

  .أي مقيمون » ها أنتم عائجون « :  -على نبينا وعليه السالم -
  ]الوافر : [ وأنشدوا للفرزدق 

  َنَرى الْعََرصَاِت أْو أثََر الْخَِيامِ؟... َهلَ أنُْتْم َعاِئُجونَ بَِنا لََعنَّا  -١٥٤٩
: يف البيت » عائجون « ل املراد ب ب -وليس بظاهر  -كذا أنشد هذا البيت اهلرويُّ ، مستشهداً به على اإلقامة 

  .سائلون وُملْتفتون 
  .التفت إليها : أي » مث عاج رأسه إليها « : ويف احلديث 

واألعوج من اخليل . والعوج من اخليل اليت يف رجلها َتْجنيب . السّيئ اخلُلُق ، وهو َبيِّن الَعَوج : والرجل األعوج 
فرس ُمَجنَّب إذا كان بعيد ما بني الساقني غري فََحجٍ ، وهو َمْدح : ، ويقال منسوبة إىل فرس كان يف اجلاهلية سابقاً 

  .اعوجاج : احلنبة : ويقال 
، وإما مستأنف وليس » َتْبُغوهنَا « ، وإما من فاعل » َتُصدُّونَ « حال ، إما من فاعل } َوأَْنُتْم ُشَهَداُء { : قوله 

  .دم مجع شهيد أو شاهد كما تق» شهداء « بظاهر و 

  فصل
النسخ يدل على : ومعىن اآلية أهنم يقصدون الزيغَ والتحريفَ لسبيله بالشَُّبِه اليت ُيوردوهنا على الضََّعفَة كقوهلم 

  .أن شريعةَ موسى باقيةٌ إىل األبد : إن يف التوراة : البداء ، وقوهلم 
  .يبغوهنا َضالَني : يف موضع احلال واملعىن » جاً ِعَو« وقيل كانوا َيدَّعون أهنم على دينِ اهللا وسبيله ، وهذا على أنَّ 

. أن ديَن اهللا الذي ال يقبل غريه هو اإلسالم : شهداء أن يف التوراة : أي : قال ابن عباس } َوأَْنُتْم ُشَهَدآُء { : قوله 
  .وأنتم تشهدون ظهوَر املعجزاِت على نبوته صلى اهللا عليه وسلم : وقيل 
  .ه ال جيوز الصَّدُّ عن سبيلِ اِهللا وأنتم تشهدون أن: وقيل 
ُعدول بني أهل دينكم ، يثقون بأقوالكم ، وُيعّولون على شهادتكم يف عظائم املور وَمْن } وَأَْنُتمْ ُشَهَدآُء { : وقيل 

  كان كذلك ، فكيف يليق به اإلصرار على الباطلِ والكذبِ ، والضاللِ واإلضاللِ؟
؛ ألهنم } واهللا َشهِيدٌ { : التهديد ، وختم اآلية األوىل بقوله : واملراد منه } َعمَّا َتْعَملُونَ َوَما اهللا بَِغاِفلٍ { : مث قال 

{ : قال فيما أظهره  -فال جرم  -كانوا يُظهرون إلقاء الشَُّبه يف قلوب املسلمني ، وحيتالون يف ذلك بوجوه اِحلَيل 
؛ ألن ذلك فيما أضمروه من اإلضالل للغري } اهللا بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ َوَما { : ، وختم هذه اآليةَ بقوله } واهللا َشهِيدٌ 

.  
؛ ألن املقصوَد التوبيُخ على ألْطَف الوجوه ، وهذا اخلطاب أقرب } قل يا أهل الكتاب { : وكرر يف اآليتني قوله 

  .إىل التلطف يف َصْرفهم عن طريقتهم 



َوكَْيفَ َتكْفُُرونَ ) ١٠٠(يعُوا فَرِيقًا ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب َيُردُّوكُْم بَْعَد إِميَانِكُْم كَاِفرِيَن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ ُتِط
  ) ١٠١(َتقِيمٍ َوأَنُْتْم ُتْتلَى َعلَْيكُْم آيَاُت اللَِّه َوِفيكُْم َرُسولُُه َوَمْن َيْعَتِصْم بِاللَِّه فَقَْد ُهِدَي إِلَى صَِراٍط ُمْس

ملَّا حذَّر أْهلَ الكتاب عن اإلغواء واإلضالل ، حذََّر الُْمؤمنني يف هذه اآلية عن إغوائهم وإضالهلم ، ومنعهم عن 
  .االلتفات إىل قوهلم 

ُروِي أن شأَس بن قيس اليهودّي كان عظيمَ الكُفْر ، شديد الطعن على املسلمني ، شديد احلََسد ، فاتفق أنه مرَّ على 
وهم يف جملسٍ َجَمَعهم يتحدثون ، وكان قد زال ما بينهم من الشحناء والتباغُض ،  -وس واخلزرج نفر من األ

قد اجتمع َمأل : فغاظه ما رأى من ألْفتهِْم ، وصالح ذاِت بينهم يف اإلسالم بعد الذي كان بينهم يف اجلاهليِة ، فقال 
: فقال  -كان معه  -من قرارٍ ، فأمر شابا من اليهود  -هبا بين قيلة هبذه البالد ، ال واهللا ما لنا معهم إذا اجتمعوا 

اعمد إليهم ، فاجلس معهم ، مث ذكرهم يوم ُبعاث وما كان قبله ، وأنشدهم بعَض ما كانوا تقاولوا فيه من األشعار 
فتكلم القوم : ففعل  -، وكان بعاث يوماً اقتتلت فيه األوس مع اخلزرج ، وكان الظَّفَُر فيه لألوس على اخلَْزَرج 

أوس بن قيظي ، أحد بين حارثة ، من  -عند ذلك ، وتنازعوا وتفاخروا حىت تواثَبَ رجالن من احلَيَّْينِ على الرُّكَب 
إن شئتم واهللا رددهتا : فتقاوال ، مث قال أحدمها لصاحبه  -األوس وجبار بن َصْخر ، أحد بين سلمة من اخلزرج 

 -وهي َحرَّة  -قد فعلنا ، السالَح السالَح ، موعدكم الظاهرة : عاً ، وقاال اآلن َجذَعة ، فغضب الفريقان مجي
فخرجوا إليها ، وانضمَّت األوس واخلزرج بعضُها إىل بعض على دعواهم اليت كانوا عليها يف اجلاهليِة ، فبلغ ذلك 

َيا َمْعَشَر املُْسِلِمنيَ « : ال حىت جاءهم فق -فيمن معه من املهاجرين  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرج إليهم 
ِهِليَِّة ، َوألََّف َبْيَنكُْم ، ، أبَدعَْوى اجلَاِهِليَِّة وَأَنا َبْيَن أظُْهرِكم َبْعَد إذْ أكْرََمكُُم اُهللا باإلْسالَمِ وقَطََع بِِه َعْنكُْم أْمَر اجلَا

قوُم أهنا نزغة من شيطان ، وكيٌد من عدوِّهم ، فألْقَوا السالَح من فعرف ال» فََتْرجُِعونَ إلَى َما كُنُْتْم كُفَّاراً؟ اَهللا اهللا 
أيديهم ، وَبكَْوا ، وعانق بعضهم بعضاً ، مث انصرفوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سامعني مطيعني ، فأنزل اهللا 

  .هذه اآلية ، فما كان يوم أقبح أوالً وأحسن آخراً من ذلك اليوم 
أن املؤمنني إذا  -تعاىل  -مجيع ما حياولونه من أنواع الضاللة ، فبيَّن : حيتمل أن يكون املراد هبا واعلم أن هذه اآلية 

إىل أن يعودوا كفاراً ، واكلفر يوجب اهلالك يف الدُّْنَيا بالعداوة  -حاالً بعد حال  -قَبِلوا منهم قولَهم أدَّى ذلك 
  .ليم الدائم واحملاربة ، وسفك الدماء ، ويف اآلخرة بالعذاب األ

  .فينصب مفعولَْين » َصيَّر « : َردَّ ، جيوز أن ُيَضمَّن معىن } َيُردُّوكُم { : قوله 
  ]الوافر : [ ومنه قول الشاعر 

  بِمِقْدَارٍ َسَمْدنَ لَهُ ُسُموداً... َرَمى احلََدثَانُ نِْسَوةَ سَْعٍد  -١٥٥٠
  ُجوَهُهنَّ البِيضَ ُسودَاَوَردَّ ُو... فََردَّ ُشُعوَرُهنَّ السُّوَد بِيضاً 

  .وجيوز أال يتضمن ، فيكون املنصوُب الثاين حاالً 

، ويصري املعىن كاملعىن » كَاِفرِيَن « ، وأن يتعلق ب » يَُردُّوكُْم « جيوز أن يكون منصوباً ب } َبْعَد إِميَانِكُْم { : قوله 
  ] . ٨٦: آل عمران [ } كَفَرُواْ َبْعَد إِميَانِهِمْ { : يف قوله 

حمال ، واملراد منه التغليظ واملنع؛  -تعاىل  -كلمة تعجُّب ، وهو على اهللا » كَْيَف « } َوكَْيَف َتكْفُُرونَ { : قوله 
ُتزيل الشَُّبه ، وتُقَرِّر  -مع كون الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيهم  -ألن تالوة آيات اهللا عليهم ، حاالً بعد حال 

هم يف الكُفْر ، فكان صدور الكفر عن هؤالِء احلاضرين للتالوة والرسول معهم أبعد من احلُجج ، كاملانع من وقوع



  .هذا الوجه 
« : قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم خطيباً ، فحمد اهللا ، وأثىن عليه ، مث قال : قال زيد من أرقم 

أوَّلُُهَما كتَاُب : يُوِشُك أن َيأتَِينِي َرُسولُ رَبِّي فأجِيَبه ، وإنِّي َتارٌِك فيكُمُ الثَّقَلَْينِ  أمَّا َبْعُد ، أيَُّها النَّاسِ ، إنََّما أَنا َبَشٌر ،
َواْهل َبْيِتي ، أذكِّرُكُُم اَهللا ِفي أْهلِ : اِهللا ، ِفيِه اهلَُدى والنُّور ، فََتمسَّكُوا بِكَِتابِ اِهللا ، َوّخذُوا بِِه ورغب فيه مث قال 

  .» َبيِتي 
  .» َتكْفُُرونَ « : مجلة حالية ، من فاعل } َوأَْنُتْم تتلى َعلَْيكُْم آيَاُت اهللا { : قوله 

  كيف ُيوَجد منكم الكفُر مع وجود هاتني احلالتني؟: أي } َوِفيكُْم َرسُولُُه { : وكذلك قوله 
  .هيَّأ له ما َيعْتِصمُ به : َصَم َزْيٌد َعْمراً ، أي اْعَتَصَم واْسَتْعَصَم مبعًنى واحٍد ، واعَْت: االمتناع ، يقال : واالعتصام 

  .استمسك به : االستمساك ، واستعصم بكذا ، أي : االعتصام : وقيل 
وقيل . ومن يؤمن باهللا : وقيل . ومن يتمسك بدينِ اهللا وطاعته فقد ُهِدي وأْرِشد إىل صراٍط مستقيمٍ : ومعىن اآلية 

  .ن ومن يتمسك حببل اهللا وهو القرآ: 
ما ُيشدُّ به القربة ، وبه يسمَّى األشخاص ، والِعْصمة مستعملة باملعنَيْين؛ ألهنا مانعةٌ من اخلطيئة وصاحبها : والِعصام 

موضع الِعْصَمة ، وُيَسمَّى البياض الذي يف الرسغ : ِشْبه السوار ، واِملْعَصم  -أيضاً  -والعصمة  -متمسك باحلق 
البياض يكون يف أيدي اخليل والظباء : أهنم جعلوا ضمةَ العنيِ فارقةً ، وأصل الُعْصمة ُعْصَمة؛ تشبيهاً هبا ، وك -

  .ما يف معاصمها بياٌض ، وهي أشدُّها َعْدواً : والوعول ، واألْعَصم من الوعول 
  ]الكامل : [ قال 

  َعاالمسَعا َحِديثََك أنَْزالَ األْو... لَْو أنَّ ُعْصَم َعَماَمَتْين َوَيذُْبلٍ  -١٥٥١
  .منعه من اجلوع : َعَصَم فالناً الطعاُم ، أي : منع اجلوع منه ، تقول العرب : وعصمه الطعام 

  .العرب ُتَسمِّي اخلبز عاِصماً ، وجابراً : وقال أمحد بن حيىي 
  ]الرجز : [ قال 

  فَجَابٌِر كَلَّفَنِي الْهََواجِرَا... فَالَ َتلُوِمينِي َولُوِمي جَابِرا  -١٥٥٢
  ]الطويل : [ ونه عامراً ، وأنشد ويسم
  يِجِيُء فَُيلِْقي َرْحلَُه ِعْنَد َعامِرِ... أُبو َماِلٍك َيْعتَادُنِي بِالظََّهاِئر  -١٥٥٣

  .وأبو مالك كنية اجلوع 
  . وهو األبيض الرجلني» الَ َيْدُخلُ اجلَنَّةَ مِْنُهنَّ إالَّ كَالُْغرَابِ األْعَصمِ « : يف النساء  -ويف احلديث 

  .األبيض اجلناَحني : وقيل 
  .» املَْرأةُ الصَّاِلَحةُ ِفي النَِّساِء كَالُْغرَابِ األْعَصمِ يف الِغْرَبانِ « : قال صلى اهللا عليه وسلم 

  .» الَِّذي ِفي أحدِ َجنَاَحْيه َبيَاٌض « يا رسولَ اهللا ، وما الغراب األعصم؟ قال : قيل 

، فدخلنا شِْعباً ، فإذا حنن بغربان ، وفيهن غُرابٌ أمحُر املنقار أمحر الرِّجلني ،  كنا مع عمرو بن العاص: ويف احلديث 
واملراد » الَ َيْدُخلُ اجلَنَّةَ ِمَن النَِّساِء إالَّ بِقَْدرِ َهذَا ِمَن الغِْرَباِن « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال َعمرو 

  .التقليل : منه 
داللةً على التوقُّع؛ ألن املعتصم متوقع اهلداية » قد « الشرط ، وجيء ف ياجلواب ب  جواب» فقد هدي « : قوله 

.  



وفسره ابن جرير . ومن ميتنع بدينِ اهللا ، ويتمسك بدينه ، وطاعتِه ، فقد ُهِدي إىل صراِط مستقيم واضح : واملعىن 
  .يؤمن باهللا : ومن يعتصم باهللا أي 

  فصل
العبِد خملوق هللا تعاىل؛ ألنه جعل اعتصامهم هداية من اهللا تعاىل ، واملعتزلة ذكروا فيه احتجوا هبذه اآلية على أن فعل 

  :وجوهاً 
َيْهِدي بِِه اهللا َمنِ اتبع { : أن املراَد هبذه اهلداية الزيادة يف األلطاف املرتبة على أداء الطاعات ، كقوله تعاىل : أحدها 

  .وهذا اختيار القفال ]  ١٦: املائدة [ } رِضَْواَنهُ ُسُبلَ السالم 
  .ومن يعتصم باهللا فنعم ما فعل؛ فإنه إمنا ُهِدي إىل الصراط املستقيم ، ليفعل ذلك : أن التقدير : الثاين 

  .ومن يعتصم باهللا فقد ُهِدَي إىل طريقِ اجلنة : أن التقدير : الثالث 
إذا جئَت فالناً فقد : كما تقول  -ال حمالة  -دى فقد حصل له اهل: أي » فقد هدي « : قال الزََّمْخَشرِيُّ : الرابع 

أفلحَت ، كأن اهلدى قد حصل ، فهو خيرب عنه حاِصالً؛ ألن املعتصم باهللا متوقّع للهدى ، كما أن قاصد الكرمي 
  .متوقع للفالح عنده 

َواعَْتِصُموا بِحَْبلِ اللَِّه َجِميًعا َولَا تَفَرَّقُوا ) ١٠٢(وَأَْنُتْم ُمْسِلُمونَ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه وَلَا َتُموُتنَّ إِلَّا
 وَاًنا َوكُنُْتْم َعلَى َشفَا ُحفَْرٍة ِمَنَواذْكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ كُنُْتْم أَْعَداًء فَأَلََّف َبْيَن قُلُوبِكُْم فَأَصَْبحُْتْم بِنِْعَمِتِه إِْخ

َولَْتكُْن ِمْنكُْم أُمَّةٌ َيْدُعونَ إِلَى الْخَْيرِ َوَيأُْمُرونَ ) ١٠٣(النَّارِ فَأَنْقَذَكُْم ِمنَْها كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم آيَاِتِه لََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ 
َولَا َتكُوُنوا كَالَِّذيَن تَفَرَّقُوا وَاْخَتلَفُوا ِمْن َبْعِد َما  )١٠٤(بِالَْمْعرُوِف َوَيْنَهْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 

  ) ١٠٥(َجاَءُهُم الَْبيَِّناُت َوأُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم 

بتقوى اهللا ، وثانياً  -أوالً  -ملا حذر املؤمنني من إْضالل الكفَّارِ ، أمرهم يف هذه اآلياِت مبجامع الطاعات ، فأمرهم 
} واذكروا نِْعَمةَ اهللا َعلَْيكُمْ { : بالترغيب بقوله  -باالجتماع والتأليف ، ورابعاً  -العتصاب حببل اهللا ، وثالثاً با -
.  

والسبب يف هذا الترتيب أن ِفْعلَ اإلنسان ، ال بد وأن يكون ُمعَلَّالً إما بالرهبة ، وإما بالرغبة ، والرهبة مقدمة على 
إشارة إىل التخويف من عقاب اهللا } اتقوا اهللا َحقَّ تُقَاِتِه { : مقدٌَّم على َجلْب النَّفْع ، فقوله الرغبة؛ ألن َدفْع الضرر 

فكأنه } واذكروا نِْعَمةَ اهللا َعلَْيكُْم { : ، مث جعله سبباً للتمسك بدين اهللا واالعتصام حببله ، مث أْرَدفَه بالرغبة ، فقال 
نعم اهللا توجب ذلك ، فلم َتْبَق جهة من اجلهات املوجبة للفعل إال وهي َخْوف اهللا يوجب ذلك ، وكثرة : قال 

  .حاصلة يف وجوب انقيادكم ألمر اهللا تعاىل ، ووجوب طاعتكم حلكمه 
  فصل

هذه اآلية منسوخة؛ ملا روي عن ابن عباس أنه ملَّا نزلت هذه اآلية شق ذلك على املسلمني؛ ألن : قال بعض العلماء 
والعباد ال طاقة هلم بذلك  -اَع فال يُْعَصى طرفة عني ، وأن ُيْشكَر فال ُيكفر ، وأن يذكر فال ينسى حقَّ تقاته أن ُيطَ

: ، فنسخت أول هذه اآليِة ، ومل ينسخ آخرها ، وهو قوله ]  ١٦: التغابن [ } فاتقوا اهللا َما استطعتم { : ، فنزل 
إن القول هبذا النسخ باطلٌ؛ ملا روي عن معاذ أنه صلى اهللا : وقال مجهور احملقِّقني } َوالَ َتُموُتنَّ إِالَّ وَأَْنُتْم مُّْسِلُمونَ { 

: قال . اُهللا ورسولُه أْعلَُم : ؟ فقلت » أَتْدرِي َما َحقُّ اِهللا َعلَى الِعَباِد ، َوَما َحقُّ الِعبَاِد على اهللا « : عليه وسلم قال 
قلت » الَ ُيْشرِكُوا بِِه شَْيئاً ، وَحقُّ الِعَباِد على اِهللا أال ُيَعذَِّب َمْن ال ُيشْرُِك بِِه َشيْئاً َحقُّ اهللا على الِعبَاِد أن َيعُْبُدوُه َو« 



{ : وهذا ال جيوز أن ُيْنسَخ؛ وألن معىن قوله » ال تبشرهم فيتَّكلوا « : يا رسول اهللا ، أفال أَبشر الناَس؟ قال : 
ومثل هذا ال جيوز أن ُيْنسخ؛ ÷ يتقى ، وذلك بأن ُتْجتََنَب مجيع معاصيه ، كما حيق أن : أي } اتقوا اهللا حق تقاته 

واحداً؛ } فاتقوا اهللا ما استطعتم { : ألنه إباحة لبعض املعاصي ، وإذا كان كذلك صار معىن هذه اآلية ومعىن قوله 
وى؛ ألن اهللا ال يكلف نفساً إال ألن من اتقى اهللا ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته؛ وألن حق تقاته ما استطاع من التق

  ] . ٧٨: احلج [ } َوَجاِهدُوا ِفي اهللا َحقَّ جِهَاِدِه { : وسعها والوسع دون الطاقة ، ونظري هذه اآلية قوله 
  ؟]  ٩١: األنعام [ } َوَما قََدُرواْ اهللا َحقَّ قَْدرِهِ { : أليس قد قال تعاىل : فإن قيل 
ثالثة مواضع يف القرآن ، وكلها يف صفة الكفار ، ال يف صفة املسلمني ، وأما  أن هذه اآلية وردت يف: فاجلواب 

إن املراد هو أن ُيطاع فال يُعصى فهذا صحيح ، والذي يصدر عن اإلنسان كان َسْهواً ، أو نِسَْياناً فغري : الذين قالوا 
فال يكفر؛ ألن ذلك واجب عليه أن يشكر : قادح فيه؛ ألن التكليف مرفوع عنه يف هذه األحوال ، وكذلك قوله 
أن يذكر فال ُيْنَسى ، فإن ذلك واجب عند : عند حضور نعم اهللا بالبال ، فأما عند السهو فال جيب ، وكذلك قوله 

  .الدعاء والعبادة ، وكل ذلك مما يطاق ، فال َوْجَه للقول بالنسخ 

كما أن اهلَُدى اسم  -اتقيت : من قولك  -اسم للفعل  كما جيب أن ُيتَّقَى ، والتقى: أي } َحقَّ ُتقَاِتهِ { : وقوله 
  .اهتديت : الفعل من قولك 

دوامهم على : َنْهي يف الصورة عن موهتم إال على هذه احلالة ، واملراد } َوالَ َتُموُتنَّ إِالَّ وَأَْنُتْم مُّْسِلُمونَ { : قوله 
: لى اإلسالم غلى املوت ، وقريب منه ما َحكَى سيبويه دوموا ع: اإلسالم؛ وذلك أن املوت ال بّد منه ، فكأنه قال 

يف حمل نصب } َوأَنُْتْم ُمْسِلُمونَ { : ال تكن باحلضرة ، فتقع عليك رؤييت ، واجلملة من قوله : ال أَرَينََّك هَُهنا ، أي 
حوال إال على هذه احلال ال متوتن على حالة من سائر األ: على احلال ، واالستثناء ُمفَرَّغ من األحوال العامة ، أي 

إال مسلمني مل ُيِفْد هذا التأكيد : احلسنِة ، وجاء هبا مجلةً امسيةً؛ ألهنا أبلغ وآكد؛ إذْ فيها ضمري متكرر ، ولو قيل 
} ْسِلُمونَ إِنَّ اهللا اصطفى لَكُُم الدين فَالَ َتُموُتنَّ إَالَّ َوأَنُْتم مُّ{ : وتقدم إيضاح هذا التركيب يف البقرة عند قوله تعاىل 

  .بل دل على االقتران باملوت ال متقدِّماً وال متأخراً ]  ١٣٢: البقرة [ 
السبب ، وكل ما وصلك إىل شيء فهو حبل ، : هو  -يف األصل  -احلبل } واعتصموا بَِحْبلِ اهللا َجِميعاً { : قوله 

من باب االستعارة ، وجيوز أن  -حينئذٍ  -ن وجيوز أن يكو. وأصله يف األجرام واستعماله يف املعانِي من باب اجملاز 
يا رسولَ اهللا ، إنَّ بيننا وَبْيَن القوم حباالً وحنن : يكون من باب التمثيل ، ومن كالم األنصار رضي اهللا عنهم 

  .يْعُنون العهود واِحللْف  -قاطعوها 
  ]الكامل : [ قال األعشى 

  أَخذَْت ِمَن األْخَرى إلَْيكَ ِحَبالَهَا ...َوإذَا ُتَجوِّزَُها ِحبَالُ قَبِيلٍَة  -١٥٥٤
  .يعين العهود 

والسبب فيه أن الرجل كان إذا سافر خاف ، فيأخذ من القبيلة َعهداً إىل األخرى ، وُيعْطَى َسْهماً وَحْبالً ، : قيل 
حبالً للتوصُّل به إىل  ويكون معه كالعالمة ، فُسمَِّي العهُد حَْبالً لذلك ، وهذا املعىن غري طائل ، بل ُسمِّي العهد

  .الغرض 
  ]الكامل : [ وقال آخر 
  َمْن َحلَّ سَاَحَتكُْم بِأْسبَابِ َنجَا... َما زِلُْت ُمْعَتِصماً بَِحْبلٍ مِْنكُُم  -١٥٥٥

عها اخلفارة للقافلة ، وهو من ُيرَسلُ م: عصمة ، والبذرقة : املََنَعة ، ومنه يقال للَبذَْرقة : الِعْصمة : قال القرطيب 



: البذرقة ليست بعربيٍة ، وإنَّما هي كلمة فارسية عرَّبتها العرب ، يقال « : حيميها ممن يؤذيها ، قال ابُن خالويه 
السبب الذي يُوصل به إىل البغية : يف اللغة  -واحلبل لفظ مشترك ، وأصله . » بعث السلطان َبذَْرقَةً مع القافلة 

واَهللا َما َتَركَُت ِمْن َحْبلٍ إالَّ َوقَفُْت َعلَْيه ، فََهلْ ِلي ِمْن « : ل ، ومنه احلديث املستطيل من الرم: واحلاجة ، واحلبل 
  .الداهية : الرََّسن ، واحلبل : ؟ واحلبل » َحجٍّ 

  ]الطويل : [ قال كثري 
  بُنْصحٍ أَتى الوَاُشونَ أْم بُِحبُولٍ... فَالَ َتْعَجِلي َيا َعزَّ أنْ تتفهمي  -١٥٥٦
  .حبالة الصائد ، وكلها ليس مراداً يف اآلية إال الذي مبعىن العَْهد : ة واحلبال

  .» هو َحْبلُ اهللا املتني « :  -يف احلديث الطويل -القرآن؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم :  -هنا  -واملراد باحلبل 
{ : لقوله تعاىل ]  ٤٠: البقرة [ } مْ َوأَْوفُواْ بعهدي أُوِف بِعَْهِدكُ{ : هو العهد املذكور يف قوله : وقال ابن عباس 

بعهد ، وُسمَِّي العَْهُد حبالً ملا تقدم من إزالة : أي ]  ١١٢: آل عمران [ } إِالَّ بِحَْبلٍ مِّْن اهللا َوَحْبلٍ مَِّن الناس 
  .اخلوف 

  .دين اهللا : وقيل 
  .هو اإلخالص : طاعة اهللا ، وقيل : وقيل 
  .} َوالَ َتفَرَّقُوا { : ه اجلماعة؛ ألنه عقبه بقول: وقيل 

أن النازل يف البئر ملا كان يعتصم باحلبل ، حترُّزاً من السقوط فيها ، وكان كتاب اهللا وعهده ودينه وطاعته : وحتقيقه 
  .جعل ذلك حبالً هللا ، وأمروا باالعتصام به  -، وموافقة مجاعة املؤمنني ِحرزاً لصاحبه من السقوط يف جهنم 

  .جمتمعني عليه ، فهو حال من الفاعل : أي } ًعا َجِمي{ : وقوله 
» وال تيمموا « قراءة البَزِّيِّ بتشديد التاء وصالً وقد تقدم توجيهه يف البقرة عند قوله } َوالَ َتفَرَّقُوا { : قوله 

  .والباقون بتخفيفها على احلذف 
  فصل

  :يف التأويل وجوه 
{ : احلق ال يكون إال واحداً ، وما عداه جهلٌ وضالل ، قال تعاىل  أنه َنْهي عن االختالف يف الدين؛ ألن: األول 

  ] . ٣٢: يونس [ } فََماذَا َبْعَد احلق إِالَّ الضالل 
  .أنه َنْهي عن املعاداِة واملخاصمِة؛ فإهنم كانوا يف اجلاهلية مواظبني على ذلك ، فنهوا عنه : الثاين 

َسَتفَْترُِق أمَِّتي َعلَى َنيٍِّف َوَسْبِعنيَ « ل األلفة ، قال صلى اهللا عليه وسلم أنه نَْهي عما يوجب الفُرقة ، ويزي: الثالث 
  .» اجلََماَعةَ « : ومن هي يا رسول اهللا؟ قال : قيل » ِفْرقَةً الناجِي ِمنُْهْم َواِحَدةٌ 

  .» السواد األعظم « : وروي 
  .» َما أَنا َعلَْيِه َوأْصحَابِي « : ويروى 

  .َي عن االختالف ، واألمر باالتفاق ، يدل على أن احلق ال يكون إال واحداً واعلم أن النْه
  فصل

نصب عليها دالئل  -إن اهللا سبحانه : األحكام الشرعية إما أن يقال : استدلت نفاة القياس هبذه اآلية ، فقالوا 
ن الدليل ال يكتفى به يف موضع يقينية ، أو ظنية ، فإن كانت يقينية فال يكتفى فيها بالقياس الذي يفيد الظن؛ أل

آل [ } َوالَ تَفَرَّقُوا { : اليقني ، وإن كانت ظنّية أدى الرجوع إليها إىل االختالف والنزاع وقد هنى اهللا عنه بقوله 



  ] . ٤٦: األنفال [ } َوالَ َتَناَزعُواْ { : وقوله ]  ١٠٣: عمران 
  .العمل بالقياس واجلواب بأن هذا العموم خمصوص باألدلة الدالة على 

وليس يف اآلية دليل على حترمي االختالف يف الفروع؛ فإن ذلك ليس اختالفاً؛ إذ االختالف يتعذر : قال القرطيب 
معه االئتالف واجلمع ، وأما حكم مسائل االجتهاد ، فإن االختالف فيها بسبب اتسخراج الفرائض ودقائق معاين 

متآلفون وقال صلى اهللا عليه وسلم  -مع ذلك  -حكام احلوادث ، وهم الشرع ، وما زالت الصحابة خمتلفني يف أ
  »اخِْتالَفُ أمَِّتي َرْحَمةٌ « : 

تَفَرَّقَت الَيُهوُد َعلَى إْحَدى َوَسْبِعنيَ « : وإمنا منع اهللا االختالف الذي هو سبب الفساد ، قال صلى اهللا عليه وسلم 
  .» َوالنَّصَاَرى مِثْلَ ذَِلَك ، َوَتفْتَرُِق أمَِّتي ثالثاً وسبعني فْرقَةً  - أْو اثنتني َوَسْبِعَني ِفْرقَةً -ِفْرقَةً 
  .} واذكروا نِْعَمةَ اهللا َعلَْيكُمْ { : قوله 

؛ ألن } نِْعَمَت { ، وجيوز أن يكون متعلقاً بنفس } َعلَْيكُْم { مصدر مضاف لفاعله؛ إذ هو املُنِْعم ، } نِْعَمةَ اهللا { 
  ] . ٣٧: األحزاب [ } َوإِذْ َتقُولُ للذي أَنَعَم اهللا َعلَْيِه { : قال تعاىل » على « تعدى ب هذه املادةَ ت

  .مستقرة ، وكائنة عليكم : ، فيتعلق مبحذوف ، أي » نِْعَمةَ « وجيوز أن يكون متعلقاً مبحذوف على أنه حال من 
{ اً هلا وجيوز أن يكون متعلِّقاً باالستقرار الذي تضمنه ظرف» نِْعَمةَ « ب  -منصوبة » إذْ « } إِذْ كُنُْتْم { : قوله 

  .تعيَّن الوجه األول » نِْعَمةَ « ب » َعلَْيكُمْ « حال من النعمة ، وأما إذا علقنا » َعلَْيكُمْ « إن : إذا قلنا } َعلَْيكُْم 
» اذْكُرُوا « لفساد املعىن؛ إذْ  مفعوالً به ، ال أنه ظرف له؛: يعين » اذْكُروا « وجوز احلويف أن يكون منصوباً ب 

  .ماضٍ » إذْ « مستقبل ، و 
  فصل

  .} كُْنُتمْ أَْعَدآًء فَأَلََّف َبْيَن قُلُوبِكُْم { 
 -كان الوس واخلزرج أخوين ألب وأمٍّ ، فوقعت بينهما عداوةٌ : قال حممد بن إسحاق وغريه من أهل األخبار 

نهم مائة وعشرين سنة ، إىل أن أطفأ اهللا تعاىل ، ذلك باإلسالم ، فتطاولت تلك العداوة واحلرب بي -بسبب قتيل 
كان  -أخا بين عمرو بن عوف  -وكان سبب ألفتهِْم أن سويدَ بن الصامت  -عليه السالم  -وألَّف بينهم برسوله 
 صلى اهللا عليه حاجا أو معتمراً ، وكان رسول اهللا» مكة « الكامل ، جللده ونسبه ، قدم : شريفاً ، ُتسمِّيه قومه 

فلعلَّ الذي : وسلم قد ُبِعثَ وأِمَر بالدعوة ، فتصدَّى له حني مسع به ، فدعاه إىل اهللا وإىل اإلسالم ، فقال له سَُوْيٌد 
ِحكَْمةُ لقمان فقال له : َوَما الَِّذي َمَعَك؟ قال « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . معك مثل الذي معي 
إنَّ هذا الكالم َحَسٌن معي أفَْضلُ ِمنْ : فعرضها عليه ، فقال « أعْرِضَْها َعِليَّ » : هللا عليه وسلم رسول اهللا صلى ا

إنَّ َهذَا : ال قُْرآنٌ أْنَزلَُه اُهللا َعلَيَّ ُنوراً وُهًدى ، فََتالَ عليِه القرآنَ ، َوَدَعاُه إلَى اإلْسالم ، فَلَْم َيبُْعْد ِمْنُه ، وق -َهذَا 
قد قتل وهو : فإن قومه يقولون » أْحَسُن ، ثُمَّ اْنصَرَف إىل املدينِة ، فَلَْم َيلَْبثْ أنْ قََتلَُه اخلَْزَرجُ َيْوَم ُبَعاث القولَ 

يلتمسون احللف من  -فيهم إياس بن معاذ  -مسلم ، مث قدم أبو اجليسر أنس بن رافع معه فتية من بين األشهل 
َهلْ « : ع هبم رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم أاهم ، فجلس إليهم ، فقال قريش على قومهم من اخلزر ، فلما مس

أَنا َرسُولُ اِهللا َبعَثَنَِي اُهللا إىل الِعبَاِد ، أْدُعوُهمْ إىل أالَّ ُيْشرِكُوا بِهِ : وَما ذَاَك؟ قال : لَكُْم إلَى خري مما جِئُْتْم لَُه؟ قالوا 
  »، ثُمَّ ذكر هلم اإلسالم  َشْيئاً ، وأنَْزلَ َعليَّ الِكَتاَب



أي قوم ، هذا واهللا خري مما جئتم له ، فأخذ أبو : ، وتال عليهم القرآن ، فقال إياس بن معاذ وكان غالماً حدثاً 
َدْعنا منك؛ فلعمري لقد جئنا لغري هذا ، فصمت إياس : اجليسر َحفَنةً من البطحاء ، فضرب هبا وجه إياس ، وقال 

، فكانت وقعة بعاث بني األوس واخلزرج ، » املدينة « ى اهللا عليه وسلم عنهم مث انصرفوا إىل ، وقام رسول اهللا صل
إظْهاَر دينِه ، وإعزاَز نبيه ، خرج رسول اهللا صلى  -عز وجل  -مث مل يلبث إياس بن معاذ أن هلك فلما أراد اهللا 

كما كان يصنع يف  -فسه على قبائل العرب اهللا عليه وسلم يف املوسم الذي لقي فيه النفر من األنصار ، يعرض ن
وهم أسعد بن زرارة ، وعوف ابن احلارث  -أراد اهللا هبم خرياً  -فلقي عند العقبة َرْهطاً من اخلزرج  -كل موسم 

ورافع بن مالك العجالين وقطبة بن عامر بن خريدة ، وعقبة بن عامر ، وجابر بن عبد اهللا ،  -وهو ابن عفراء  -
نعم ، : أِمْن َمَواِلي َيهُود؟ قالوا : نفر من اخلزرج فقال : َمْن أنُْتْم؟ قالوا « ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هلم رسو

بلى ، فجلسوا معه ، فدعاهم إىل اهللا ، وعرض عليهم اإلسالم ، وتال : ؟ قالوا » قال أفَالَ َتْجلُسوا حَتَّى أكلَِّمكُْم 
هلم به يف اإلسالم أنّ يهود كانوا معهم ببالدهم ، وكانوا أهل كتاب وِعلْم ، عليهم القرآن ، وكان مما صنع اهللا 

إن نبيا اآلن مبعوثاً قد أظَلَّ زمانه نتبعه ، : يقولون  -إذا كان بينهم شيء  -وهم كانوا أهل أوثان وِشْرك ، وكانوا 
ئك النفر ، ودعاهم إىل اهللا قال بعضهم ونقتلكم معه قتل عاد وإرَم ، فلما كلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أول

أنه النيب الذي توعََّدكم به اليهود ، فال تسبقنكم إليه ، فأجابوه وصدقوه ،  -واهللا  -يا قوم ، تعلمون : لبعض 
إنا قد تركنا قومنا وال قوم بينهم من الَعَداوِة والشر ما بينهم ، وعسى اهللا أن جيمعهم بك ، : وأسلموا ، وقالوا 

م عليهم ، وندعوهم إىل أمرك ، فإن جيمعهم اهللا عليك فال َرُجلَ أعزُّ منك ، مث انصرفوا عن رسول اهللا صلى وسنقد
ذكروا هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » املدينة « فلما قَِدُموا  -قد آمنوا  -اهللا عليه وسلم راجعني إىل بالدهم 

َق دار من األنصار إال وفيها ِذكٌْر من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ودعوهم إىل اإلسالم حىت فََشا فيهم ، فلم َتْب
ابنا عفراء ،  -أسعد بن زرارة ، وعوف ومعاذ : حىت إذا كان العام املقبل وافَى املوسم من األنصار اثنا عشر َرُجالً 

ثعلبة ، وعباس بن عبادة ،  ورافع بن مالك بن العجالين ، وذكوان بن عبد القيس ، وعبادة بن الصامت ، ويزيد بن
من األوس  -وأبو اهليثم بن التَّيَِّهاِن ، وعومي بن ساعدة  -وهؤالء خزرجيُّون  -وعقبة بن عامر ، وقُطَْبةُ بن عامر 

فبايعوا َرسُولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بيعة النساء ، على أال  -وهي العقبة األوىل  -» العقبة « فلَقَْوه يف  -
  . .كوا باهللا شيئاً ، وال يسرقوا وال يزنوا ُيْشر

إىل آخر اآلية ، فإن وفَّْيُتم فلكم اجلنة ، وإن غشيتم شيئاً من ذلك ، فَأِخذمت بِحدِِّه يف الدنيا فهو كَفَّارة له ، وإن 
م احلرب ، وذلك قبل أن يفرض عليه: َسَترُه اهللا عليكم فأمركم إىل اهللا إن شاء عذبكم ، وإن شاء غفر لكم ، قال 

فلما انصرف القوم بعث معهم َرسُولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم مصعب بن عمري بن هاشم بن عبد مناف : قال 
وأمره أن يُقْرئهم القرآن ، ويعلمهم اإلسالم ، وُيفقههم يف الدين ، فنزل مصعب على أسعد بن زرارة ، مث إن أسعد 

ط بين ظفر ، فجلسا يف احلَاِئِط ، واجتمع إليهما رجال من أسلم بن زرارة خرج مبصعب ، فدخل به حائطاً من حوائ
 -ِلُيَسفَِّها ضعفاءنا  -انطلق إىل هذين الرجلني اللذين قد أتيا دَاَرَنا : ، فقال سعد بن معاذ ألسيد بن حضري 

بن معاذ وأسيد بن فازجرمها واْنَههما عن أن يأتيا داَرنا ، فإن أسعد ابن خاليت ، ولوال ذلك لكفيتك ، وكان سعد 
حضري َسيَِّدي قومهما من بين عبد األشهل ومها مشركان ، فأخذ أسيد بن حضري َحرَْبَتُه ، مث أقبل إىل مصعب 

هذا سيد قومه قد جاءك ، فاصدق اهللا : فلما رآه أسعد بن زراَرةَ قال ملصعب  -ومها جالسان يف احلائط  -وأسعد 
  .فيه 

ما جاء بكما إلينا ، تسفِّهان ضعفاَءنا؟ اعتزال إن : ، فوقف عليهما متشتماً ، فقال  إن جيلس أكَلِّْمُه: قال مصعب 



  .كانت لكما بأنفسكما حاجة 
  .أو جتلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته ، وإن كرهته كّف عنك ما كرهت : فقال مصعب 

واهللا لعرفنا يف : يه القرآن ، فقاال أنصفت ، مث ركز حريته وجلس إليهما ، فكلَّمه مصعب باإلسالم ، وقرأ عل: قال 
ما أحسن هذا وأمجله ، كيف تصنعون إذا أردمت : وجهه اإلسالم قبل أن نتكلم يف إشراق وجهه وتسهُّهله ، مث قال 

  أن تدخلوا يف هذا الدين؟
  .تغتسل ، وُتطهِّر ثوبك ، مث تشهد شهادةَ احلق ، مث تصلي ركعتني : قال 

إن ورائي رجالً إن اتبعكما مل : ، وتشهد شهادة احلق ، وصلى ركعتني ، مث قال هلما  فقامل واغتسل ، وغسل ثوبه
يتخلف عنه أحد من قومه ، وسأرسله إليكما اآلن ، مث أَخذَ َحْرَبَتُه ، وانصرف إىل سعد وقومه ، وهم جلوس يف 

بغري الوجه الذي ذهب به من عندكم ،  أحلف باهللا لقد جاءكم أسَْيٌد: فلما نظر إليه بن معاذ ُمقْبِالً قال  -ناديهم 
  ما فعلت؟: فلما وقف على النَّادي قال له سعد 

تفعل ما أحببت ، وقد حدثت أن من بين : كلمت الرجلني ، فواهللا ما رأيت هبما بأساً ، وقد هنيتهما ، فقاال : قال 
  .بن خالتك ، ليخفروك حارثة أناساً خرجوا إىل أسعد بن زرارة ، ليقتلوه ، وذلك أهنم عرفوا أنه ا

واهللا ما أراك أغنيت شيئاً ، فلما : فقام سعد ُمْغَضباً مبادراً ختوُّفاً للذي ذُِكَر له من بين حارثة ، فأخذ احلربة ، مث قال 
واهللا : رآمها مطمئنني عرف أن أسيداً إمنا أراد أن َيْسَمَع منهما ، فوقف عليهما متشتماً ، فقال ألسعد بن زرارة 

  ما بيين وبينك من القََرابة ، ما رمت هذا مين ، أتغشانا يف دارنا مبا َنكَْرُه؟لوال 
سيد َمْن وراَءه من قومه ، إن يتبعك مل  -واهللا  -أي مصعب ، جاءك : فقال أسعد بن زرارة ملصعب بن عمري 

  .يتخلف عنك منهم أحد 
  .لته ، وإن كرهته ، َعَزلَْنا عنك ما تكره أفتقعد وتسمع؟ فإن رضيت أمراً ، ورغبت فيه ، قب: فقال له مصعب 

  .أْنصَفَْت ، مث ركز احلَْرَبةَ ، فجلس ، فعرض عليه اإلسالم ، وقرأ عليه القرآن : قال سعد 
كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم يف هذا : فعرفنا واهللا يف وجهه اإلسالم قبل أن َيَتكَلََّم به ، مث قال : قاال 
  الدين؟

تسل وتطهر ثوبك ، مث تشهد شهادة احلق ، مث تصلي ركعتني ، فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد شهادة تغ: قاال 
  .احلق وركع ركعتني ، مث أخذ حربته ، فأقبل عامداً إىل نادي قومه ومعه أسيد بن حضري 

  .ب به من عندكم حنلف باهللا لقد َرَجَع سعد إليكم ، بغري الوجه الذي ذه: فلما رآه قومه ُمقْبِالً ، قالوا 
  يا بين عبد األشهل ، كيف تعلمون أمري فيكم؟: فلما وقف عليهم قال 

  .سيدنا وأفضلنا رأياً ، وأميننا نقيبة : قالوا 
  .فإن كالم رجالكم ونسائكم عليَّ حراٌم ، حىت تؤمنوا باهللا ورسوله : قال 
لمة ، ورجع أسعد بن زرارة ومصعب إىل فما أمسى يف دار عبد األشهل رجل وال امرأة إال مسلم أو مس: قال 

منزل أسعد بن زرارة ، فأقام عنده يدعو الناس إىل اإلسالم ، حىت مل َتْبَق دار من دور األنصار إال وفيها رجال 
ونساء مسلمون ، إال ما كان من دار بين أمية بن زيد ، وخطمة ، ووائل ، وواقف؛ وذلك أنه كان فيهم أبو قيس 

، وكانوا يسمعونه ويطيعونه ، فوقف هبم عن اإلسالم ، حىت هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه  بن األسلت الشاعر
وخرج معه من » مكة « مث إن مصعب بن عمري رجع إىل : قال . ومضى بدر وأحد واخلندق » املدينة « وسلم إىل 

اعدوا رسولَ اهللا صلى اهللا عليه ، فو» مطة « األنصار سبعون رجالً مع ُحجَّاج قومهم من أهل الشرك ، حىت قدموا 



  .وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق ، وهي بيعة العقبة الثانية 
فلما فرغنا من احلج وكانت الليلة اليت واعدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعنا عبد اهللا : قال كَْعُب ْبُن َماِلك 

وكلمناه ، وقلنا له ، يا أبا  -ْن معنا من املشركني أمرنا بن عمرو بن حرام أبو جابر أخربناه ، وكنا نكتم على َم
جابر إنك سيد من ساداتنا ، شريف من أشرافنا ، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون َحطَباً للنار غداً ، ودعوناه 

فَبِْتَنا  -نقيباً فيها وكان  -إىل اإلسالم ، فأسلم ، وأخربناه مبيعاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشهد معنا العَقََبة 
تلك الليلة مع قومنا يف رِحَالنا حىت إذا مضى ثلث الليل خرجنا مليعاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نََتَسلَّلُ 

، وحنن سبعون رجالً ومعنا امرأتان من نسائنا ، » العقبة « ُمْسَتْخِفني َتَسلُّلَ القَطَا ، حىت إذا اجتمعنا يف الشِّْعب عند 
بة بنت كعب ، أم عمارة إحدى نساء بين النجَّار ، وأمساء بنت عمرو بن َعِديِّ ، أم منيع ، إحدى نساء بين نسي

سلمة ، فاجتمعنا يف الشِّْعب ننتظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت جاءنا ومعه عمه الَعبَّاُس بن عبد املطلب ، 
ر ابن أخيه ، ويتوثّق له ، فلما جلسنا كان أول من تكلم وهو يومئذ على دين قومه ، إال أنه أحب أن حيضر أم

  .العباس بن عبد املطلب 

إن حممداً منا حيث  -وكانت العرب إمنا يسمون هذا احلي من أنصار خزرجها وأوسها  -يا معشر اخلزرج : فقال 
، وَمَنَعٍة يف بلده ، وإنه قد أَبى قد علمتم ، وقد منعناه من قومنا ، ممن هو على مثل رأينا فيه ، وهو يف ِعزٍّ من قومه 

إال االحنياز إليكم ، واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم َوافُونَ له مبا َدعْوُتُموُه إليِه ، ومَانُِعوُه ممن خالفه ، فأنتم وما 
؛ فإنه يف ِعزٍّ فمن اآلن فََدُعوُه -بعد اخلروج إليكم  -َتَحمَّلْتم من ذلك ، وإن كنتم ترون أنكم ُمْسِلموه ، وخاذلوه 

  .وَمَنعٍة 
  .قد مسعنا ما قلَت ، فََتكَلَّْم يا رسولَ اهللا ، وُخذْ لنفسك ولربك ما ِشئَْت : فقلنا : قال 
أبايُِعكُْم َعلَى أنْ : وَرغََّب يف اإلسالم ، مث قال  -عز وجل  -فتكلَّم رسولُ اهللا ، فتال القرآن ودعانا إىل اهللا : قال 

  . -ا َتْمَنُعونَ ِمْنُه نَِساءَكُْم َوآْبَناَءكُْمَتْمَنُعونِي ِممَّ
والذي بعثك باحلق نبيا ، لنمنعنَّك مما مننع منه أَْزَرنا ، فبايِْعنا يا رسول اهللا ، : فأخذ الرباء بن َمْعرُورٍ بيده ، مث قال 

الرباء ُيكَلِّم رسولَ اهللا صلى و -فاعترض القول : فنحن أهل احلرب ، وأهل احللقة ، ورثناها كابراً عن كابرٍ ، قال 
  .أبو اهليثم بن التَّيْهان  -اهللا عليه وسلم 

وإنا قاطعوها ، فهل عسيت إن فعلنا ذلك ، مث  -يعين العهود  -يا رسول اهللا إن بيننا وبني الناس حباالً : فقال 
  أظهرك اهللا ، أن ترجع إىل قومك وتدعنا؟

ال ، بل األبَد األبَد ، الدََّم الدََّم ، اهلدَم اهلدَم ، أْنُتْم ِمنِّي َوأَنا « : مث قال فتبسَّم رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخْرُِجوا إيلَّ منكم اثين َعَشرَ « : مث قال صلى اهللا عليه وسلم » ِمْنكُْم ، أحَارُِب َمْن حَاَربُْتُم ، وأَساِلُم َمْن َسالَمُْتُم 

يهم ككفالة احلََواريَني ِلعِيَسى اْبنِ َمرَْيَم ، فأخرجوا تسعة من اخلزرج ، وثالثة من َنِقْيباً ، كُفالء على قومهم مبا ف
  .» األوس 

إن القوم ملا اجتمعوا لبيعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال العباس بن عبادة : قال عاصم بن عمرو بن قتادة 
تبايعون هذا الرجل إنكم تبايعونه على حرب األمحر  يا معشَر اخلزرج ، فهل تدرون َعالََم: بن نضلة األنصارّي 

واألسود ، فإن كنتم َتَرونَ أنكم إذا أنْهِكَْت أموالكم مصيبةً ، وأشرافكم قتلى أسلمتموه فمن اآلن ، فهو واهللا 
قَْتلِ األشْراف ِخْزٌي يف الدنيا واآلخرِة ، وإن كنتم َتَرْونَ أنكم وافون له مبا َدعوُتُموه إليه على هتلكة األموال ، و

  .خري الدنيا واآلخرة  -واهللا  -فُخذوه ، فهو 



  فإنا نأخذه على مصيبة األموال ، َوقَْتل األشراف ، فما لنا بذلك يا رسول اهللا إن حنن َوفَّْيَنا؟: قالوا 
  .» اجلَنَّةُ « : قال 

  .َبَراُء بن معرور ، مث بايع القوُم ال: اْبُسطْ يدك ، فبسط يده ، فبايعوه ، وأول َمْن َضَرَب على يده : قالوا 
: فلما بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صرخ الشَّْيطان من أعلى رأس العَقَبة بأنفذ صوت ما مسعته قط : قال 

يا أهل اجلباجب ، هل لكم يف ُمذَمَّم والصُّبَاة معه ، قد اجتمعوا على َحرْبكم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
: مث قال صلى اهللا عليه وسلم . أَما َواهللاِ ألفُْرغَنَّ لََك  -َهذَا َعُدوُّ اِهللا ، أَزبُّ العَقََبة ، امسْع أْي َعُدوَّ اهللاِ «  :وسلم 

  .» اْرفَضُّوا إلَى رَِحاِلكُمْ 
ا ، فقال صلى والذي بعثك باحلق ، لئن شئَت لنميلن غداً على أهل مًِنى بأسيافن: فقال العباس بن عبادة بن َنْضلة 

فرجعنا إىل مضاجعنا ، فنمنا عليها ، حىت أصبحنا » لَْم ُنْؤَمرْ بذلك ، وَِلِكْن اْرجُِعوا إلَى رَِحاِلكُْم « : اهللا عليه وسلم 
يا معشرَ اخلزرج ، بلغنا أنكم جئتم : ، فلما أصبحنا ، غدت علينا ُجلَّةُ قريش ، حىت جاءونا يف منازلنا ، فقالوا 

ما حي من العرب أبغض إلينا ،  -واهللا  -، تستخرجونه من بني أظْهُرنا ، وتبايعونه على َحرْبَِنا ، وإنه صاحبنا هذا 
  .أن تنشب احلرب بيننا وبينهم منكم 

وَصَدقُوا ، مل  -فانبعث َمْن هناك من مشركي قَْوِمَنا ، حيلفون هلم باهللا ، ما كان من هذا شيء وما علمناه : قال 
وعليه َنْعالَن  -ا ينظر إىل بَْعضٍ ، وقام القوم ، وفيهم احلارث بن هشام بن املغرية املخزومّي وبعضن -يعلموا 

وأنت  -يا أبا جابر ، أما تستطيع أن تتخذ  -كأين أريد أن أشرك القوم هبا فيما قالوا  -فقُلت له كلمة  -جديدان 
ها احلارثُ ، فخلعهما من رِْجلَْيه ، مث رمى هبما إيلَّ ، مثل َنْعلَْي هذا الفىت من قُرَيش؟ قال فسمع -سيد من سادتنا 

  .واهللا لتنتعلّنهما : وقال 
واهللا يا أبا صاحلٍ : واهللا ال أردُّمها ، قال : َمْه واهللا لقد أحفظت الفىت ، فاردد إليه نعليه ، قال : فقال أبو جابر : قال 

  .، لئن َصَدق الفال ألسلبنَّه 
فلما قدموها أظهر اهللا اإلسالم هبم وبلغ ذلك  -وقد شدوا الَعقْد  -» املدينة « إىل  مث انصرف األنصار: قال 

  :قريشاً ، فآذوا أصحابَ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه 

، واللحوق بإخواهنم من »  املدينة« ، فأمرهم باهلجرة إىل » إن اهللا قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون فيها « 
أبو سلمة بن عبد األسد املخزومّي ، مث عامر بن ربيعة ، ثُم عبد اهللا بن : » املدينة « األنصار ، فأول من هاجر إىل 

 -» املدينة « ، فجمع اهللا أْهلَ » املدينة « جحش ، مث تابع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أْرسَاالً إىل 
{ : باإلسالم ، وأصلح اهللا ذات بينهم بنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا معىن قوله تعاىل  -َرَجها أْوَسَها وَخْز

فَأَلََّف َبْينَ { يا معشر األنصار قبل اإلسالم ]  ١٠٣: آل عمران [ } واذكروا نِْعَمةَ اهللا َعلَْيكُْم إِذْ كُْنُتْم أَْعَدآًء 
فإذا كانت ناقصة ، كانت » كان « من أخوات » أصبح « و . فصرمت : أي } حُْتْم فَأَصَْب{ باإلسالم } قُلُوبِكُْم 

يف رفع االسم وَنْصب اخلرب ، وإذا كانت تامة رفعت فاعالً ، واستغنت به ، فإن وجد منصوب بعدها » كان « مثل 
يف  -لصباح ، ومثلها أصبح زيد ، أي دخل يف ا: فهي حال ، وتكون تامة إذا كانت مبعىن دخل يف الصباح ، تقول 

وَإِنَّكُمْ { : وقال ]  ١٧: الروم [ } فَُسْبَحانَ اهللا ِحَني ُتْمُسونَ َوِحَني ُتْصبُِحونَ { قال تعاىل » أمسى «  -ذلك 
  ] . ١٣٧: الصافات [ } لََّتُمرُّونَ َعلَْيهِْم مُّصْبِِحنيَ 

رمبا قلَّت صناعته يف أحياء  -وهو احلداد  -القني  ؛ ألن» إذا مسعت بسرى القني فاعلم أنه مصبح « : ويف أمثاهلم 
أنا غداً مسافر ، فيأتيه الناس حبوائجهم ، ويقيم ، ويترك السفر ، فأخرجوه مثالً ملن يقول قوالً : العرب ، فيقول 



  ]اخلفيف : [ كقوله . عمالً ومعًنى » صار « ويكون مبعىن . فاعلم أنه مقيم يف الصباح : واملعىن . وخيالفه 
  َف فَألَْوتْ بِِه الصََّبا َوالدَّبُوُر... فَأْصَبحُوا كَأنَُّهْم َوَرٌق َجْف  -١٥٥٧

  .صاروا : أي 
من داللتها على اتصاف املوصوف بالصفة يف  -أن تكون على باهبا  -هنا  -خربها ، وجوَّزوا فيها » إخواناً « و 

دخلتم يف الصباح ، فإذا كانت ناقصة على باهبا : أي وأن تكون تامة ،  -» صار « : وقت الصباح ، وتكون مبعىن 
تآخيتم بنعمته ، : متعلق به ملا فيه من معىن الفعل ، أي » بنعمته « خربها ، و » إْخناناً « فاألظهر أن يكون  -

  .والباء للسببية 
تعلق مبحذوف على أنه وجّوز غريه أن ت. ، وقد ُعرف ما فيه من خالف » أصَْبحْتم « وجوَّز أبو حيان أن تتعلق ب 

 -؛ ألنه يف األصل » إخواناً « فأصبحتم إخواناً ملتبسني بنعمته ، أو حال من : ، أي » أصَْبحُْتْم « حال من فاعل 
  .صفة له 

» صار « : حال والباء مبعىن الظرفية ، وإذا كانت مبعىن » إخواناً « هو اخلرب ، و » بِنِْعَمِتِه « وجوَّزوا أن تكون 
فيه ما تقدم من األوجه » بِنِْعَمِتِه « ا ما تقدم من مجيع هذه األوجه ، وإذا كانت تامة ، فإخواناً حال ، و جرى فيه

  .خال اخلربية 

وإمنا ُخصَّت هذه  -وإن كانت اللفظة خمصوصة بوقت  -عبارة عن االستمرار » فأصَْبحُْتْم « : قال ابن عطية 
، وفيه مبدأ األعمال ، فاحلال اليت حيبها املرء من نفسه فيها هي اليت يستمر اللفظة هبذا املعىن من حيث مبدأ النهار 

  .عليها يوَمه يف األغلب 
  ]املنسرح : [ ومنه قول الربيع بن َضبع 

  أْملُِ رَأَس الَبِعريِ إنْ نَفَرَا... أصَْبْحُت الَ أحِْملُ السِّالََح َوالَ  -١٥٥٨
مل أر أحداً من النحويني ذهب  -لالستمرار وعلله مبا ذكره » أصبح «  من أن -وهذا الذي ذكره : قال أبو حيان 

  .إليه ، إمنا ذكروا أهنا ُتْسَتعَْمل بالوجهني اللذين ذكرنامها 
معىن َحَسٌن ، وإذا مل يَُنّص عليه النحويون ال ُيْدفَع؛ ألن  -الذي ذكره ابن عطية  -وهذا : قال شهاب الدين 

حدثون مبا يتعلق باأللفاظ ، وأما املعاين املفهومة من فَْحوى الكالم ، فال حاجة إىل الكالم إمنا يت -غالباً  -النحاة 
  .عليها غالباً 
  .مجع أخ ، وإخوة اسم مجع عند سيبويه ، وعند غريه هي مجع : واإلخوان 

، هذا أغلب » إخوان « : ، ويف الدين ُيْجَمع على  »إخوة « : ُيْجَمع على  -إن األخ يف النسب : وقال بعضهم 
 -ونفس هذه اآلية تَُردُّ ما قاله؛ ألن املراد ]  ١٠: احلجرات [ } إِنََّما املؤمنون إِخَْوةٌ { : استعماهلم ، وقال تعاىل 

  .ليس أُخوَّة النسب إمنا املراد أخوة الدين والصداقة  -هنا 
وهذا غلط؛ يقال لألصدقاء : اإلخوة يف النسب ، واإلخوان يف الصداقة ، قال : قال أهل البصرة : قال أبو حامت 

ومل َيْعنِ النسب ، وقال ]  ١٠: احلجرات [ } إِنََّما املؤمنون إِْخَوةٌ { : إخوة ، وإخوان ، قال تعاىل : واألنسباء 
  .وهذا يف النسب ]  ٦١: النور [ } أَْو ُبُيوِت إِْخوَانِكُْم { : تعاىل 
الرد من أيب حامت إمنا يّتجِه على هذا النقل املُطْلق ، وال يرد على النقل األول؛ ألهنم قيدوه باألغلب يف  وهذا

  .االستعمال 
وهو الطلب؛ فإن األخ مقصده مقصد أخيه ، والصديق  -من التوخي  -يف اللغة  -أصل األخ : قال الزجاج 



  .، وال ُيْخِفي عنه شيئاً مأخوذ من أن يصدق كل واحد من الصديقني ما يف قلبه 
: طرفه وحرفه ، وهو مقصور من ذوات الواو ، وُيثَنَّى بالواو حنو : َشفَا الشيء } َوكُْنُتْم على َشفَا ُحفَْرٍة { : قوله 

 َشفَا{ : َشفََوْين ويكتب باأللف ، وُيْجَمع على أشفاء ، وُيْسَتْعَمل مضافاً إىل أعلى الشيء وإىل أسفله ، فمن األول 
  .هذه اآلية : ومن الثاين ]  ١٠٩: التوبة [ } ُجُرٍف َهارٍ 

يقال للرجل عند موته ، وللقمر عند : قال يعقوب . أشفى املريض على املوت : قاربه ، ومنه : وأشْفَى على كذا 
ملا بني الليل  يقال: وقال بعضهم . إال قليل : ما بقي منه ، أو منها ، إال َشفاً ، أي : حماقه ، وللشمس عند غروهبا 

  .َشفاً : والنهار ، وعند غروب الشمس إذا غاب بعضها 
  ]الرجز : [ وأنشد 
  وَالشَّْمُس قَْد كَاَدتْ تكونُ َدنفَا... أْدَركُْتُه بِالَ شَفاً ، أْو بِشَفَا  -١٥٥٩

  .بقيت منه بقية : أو بشفا ، أي : غابت الشمُس ، وقوله : أي : قوله بال بشفا 

  .موافاة شفا السالمة ، وصار امساً للُبْرء والشفاء : والشفاء من املرض : قال الراغب 
  .» َشفٌَو ، وهلذا ُيكَْتب باأللف ، وال ميال  -األصل يف شفا « : قال النحاس : قال البخاري 

  .؛ ألن اإلمالةَ من الياء » ملا مل َتُجز فيه اإلمالة ُعرَِف أنه من الواو « : وقال األخفش 
  .» وهذا متثيل يُراد به خروجُهم من الكفر إىل اإلميان « : وّي قال املهد

  :يف َعود هذا الضمري وجوه } فَأَنقَذَكُم مِّْنَها { : قوله 
  .» ُحفَْرٍة « أنه عائد على : أحدها 
  .» النَّارِ « أنه عائد على : والثاين 

: [ الشفا مضافاً إىل مؤنث ، كما قال جرير إن بعض الناس ُيعيده على الشفا ، وأنث من حيث كان : قال الطربّي 
  ]الوافر 
  كََما أَخذَ السِّرَاُر ِمَن الْهِالَلِ... أَرى َمرَّ السِّنِنيَ أَخذْنَ ِمنِّي  -١٥٦٠

إىل مثل هذه الصناعة ، إال لو مل جيد  -يف اآلية  -وليس األمر كما ذكروا؛ ألنه ال ُيحتاج « : قال ابن عطية 
ال الشفا ، أما ومعنا لفظ مؤنث يعود الضمُري عليه ، وُيَعذِّده املعىن املتكلَّم فيه ، فال حيتاج إىل تلك للضمري ُمَعاداً إ

  .» الصناعة 
ال حيسن َعْوُده إال على الشفا؛ ألن كينونتهم على الشفا هو أحد جزأي اإلسناد ، : وأقول « : قال أبو حيان 

كان : فرة ، فإمنا جاءت على سبيل اإلضافة إليها ، أال ترى أنك إذا قلت فالضمري ال يعود إال عليه ، وأما ِذكُْر احل
زيد ضرب غالَم هند ، مل : زَْيٌد غالَم َجْعفَر ، مل يكن جعفر حمدِّثاً عنه ، وليس أحد جُْزأي اإلسناد ، وكذا لو قلَت 

فإمنا ذُِكرَ « النَّارِ » : أما ذكر ُتَحدِّث عن هند بشيء ، وإمنا ذكرت جعفراً وهنداً؛ ختصيصاً للمحدَّث عنه ، و
أحد جزأي اإلسناد ، وليست أيضاً حمدَّثاً عنها ، فاإلنقاذ من الشفا أبلغ من  -أيضاً  -لتخصيص احلُفْرة ، وليست 

اإلنقاذ من احلفرة من النار؛ ألن اإلنقاذ منه يستلزم من احلُفْرة ومن النار ، واإلنقاذ منهما ال يستلزم اإلنقاذ من 
  .» شفا ، فَعْوُده على الشفا هو الظاهر من حيث اللفظ ومن حيث املعىن ال

الكناية راجعة إىل النار ، ال إىل الشَّفَا؛ ألنَّ القصد اإلجناء من النار ال من شفا « ِمْنَهأ » : وقوله « : قال الزجَّاج 
  .» احلفرة 

  .» فَْرِة فقد أنقذهم من َشفَا احلفرة؛ ألن شفاها منها الضمري عائد إىل احلُفَْرِة؛ وملا أنقذهم من احلُ« : وقال غريه 



دون املضاف ، كقول  -على أنه جيوز أن يذكر املضاف إليه ، مث تعود الكناية إىل املضاف إليه : قال الواحدّي 
  ]الوافر : [ جرير 
  الَلِكََما أَخذَ السِّرَاُر ِمَن الْهِ... أَرى َمرَّ السِّنِنيَ أَخذْنَ ِمنِّي  -١٥٦١

  ]الرجز : [ كذلك قول العجاج 
  طََوْيَن طُوِلي َوطََوْيَن َعرِضي... طُولُ اللَّيَاِلي أْسَرَعْت ِفي َنقِْضي  -١٥٦٢

وهذا إذا كان املضاف من جنس املضاف إليه ، فإن َمرَّ السنني هو املسنون ، وكذلك شفا احلُفْرة من احلفرة ، : قال 
  .ة إىل احلفرة فذكَّر الشَّفَا ، وعادت الكناي

وهذان القوالن َنصٌّ يف َردِّ ما قاله أبو حيان ، إال أن املعىن الذي ذكره أولَى؛ ألنه إذا أنقذهم من طَرف احلفرة فهو 
  .من الصناعة واضح  -أيضاً  -أبلغ من إنقاذهم من احلفرة ، وما ذكره 

  .» نها بالتذكري والتأنيث طرفها ، فجاز أن خيرب ع: شَفَا احلُفْرة ، وشفتها « : قال بعضهم 
  .التخليص والتنِحية : واإلنقاذ 

فرس نقيذ ، إذا كان مأخوذاً من : أنقذته ، ونقذته ، واستنقذته ، وتنقَّذُْته مبعًنى ويقال : يقال « : قال األزَهريُّ 
  .» قوم آخرين؛ ألنه اسُتنِْقذَ منهم 

  .مغروفة  :مفعولة ، كُغْرفة مبعىن : فُْعلَة مبعىن : واحلفرة 
  فصل

إنكم كنتم ُمْشرِفني على جهنمَ بكُفْركم؛ ألن جهنم مشبهة باحلُفْرة اليت فيها النار ، فجعل استحقاقهم : قيل معناه 
أنه أنقذهم من هذه احلُفرة  -تعاىل  -النار بكفرهم ، كاإلشراف منهم على النار ، واملصري منهم إىل َحْرفها ، فبيَّن 

  .قوع فيها ، بعد أن قربوا من الو
  .لطف هبم بالرسول صلى اهللا عليه وسلم وسائر ألطافه حىت آمنوا  -تعاىل  -ومعىن ذلك أن اهللا : قالت املعتزلة 

مجيع األلطاف مشترك بني املؤمن والكافر ، فلو كان فاعل اإلميان وموجده هو العبد لكان العبد : وقال أهل السنة 
حكم بأنه هو الذي أنقذهم من النار ، فدل هذا على أنه خالق  -تعاىل  -هو الذي أنقذ نفسه من النار ، واهللا 

  .أفعال العباد 
يبني اهللا لكم تَْبييناً مثل تبيينه : نعت ملصدر حمذوف ، أو حال من ضمريه ، أي } كذلك ُيَبيُِّن اهللا { : قوله تعاىل 

  .لكم اآليات الواضحة ، لكي هتتدوا هبا 
  .» ُيريد منهم االهتداء  -تعاىل  -على أنه  اآلية تدل« : قال اجلبائي 

وهذا فيه َضْعٌف؛ ألن على هذا التقدير يلزم أن يريد اهللا . لتكونوا على َرجاء هدايته : إن املعىن : قال الواحدي 
  .منهم ذلك الرجاء ، وعلى مذهبنا قد ال يريده 

  .فعالً يشبه فعل من يترجى ذلك أنا فعلنا : للترجي ، واملعىن » لََعلَّ « وأجاب غريه بأن كلمة 
ملا عاب على أهل الكتاب كفرهم وسعيهم يف  -تعاىل  -اعلم أنه } َولَْتكُن مِّْنكُْم أُمَّةٌ َيْدُعونَ إِلَى اخلري { : قوله 

 وَأَنُْتْم مُّْسِلُمونَ اتقوا اهللا َحقَّ ُتقَاِتِه َوالَ َتمُوُتنَّ إِالَّ{ : تكفري الغري خاطب املؤمنني بتقوى اهللا واإلميان به ، فقال 
} َولَْتكُن مِّْنكُْم أُمَّةٌ َيْدُعونَ { : مث أمرهم بالسعي يف إلقاء الغري يف اإلميان والطاعة ، فقال } واعتصموا بَِحْبلِ اهللا 

رفع صفة  مجلة يف حمل: » َيْدُعونَ « فاعالً ، و : » أمَّةٌ « ولتوجد منكم أمة ، فتكون : جيوز أن تكون التامة ، أي 
  .على أهنا تبعيضية » تكن « متعلق ب » ِمْنكُْم « ، و » أمة « ل 



. إذْ كان جيوز جعله صفةً هلا لو تأخر عنها » أمَّةٌ « متعلِّقاً مبحذوف على أنه حال من » ِمْنكُْم « : وجيوز أن يكون 
  .م رتبة فهو متقد -وإن تأخر لفظاً  -للبيان؛ ألن املبيَّن » ِمْن « وجيوز أن تكون 

متعلق إمَّا بالكون ، وإمَّا » ِمْنكُْم « خربها ، و » َيْدُعونَ « امسها ، و » أمةٌ « وجيوز أن تكون الناقصة ، ف 
  .» أمةٌ « مبحذوف على احلال من 

  .، وفيه ُبعد » أمة « صفة ل » َيْدُعونَ « هو اخلرب ، و » ِمْنكُْم « وجيوز أن يكون 
  .بسكون الالم » ْن َولَْتكُ« : وقرأ العامة 

  .وقرأ احلسن والزهرّي والسلمّي بكسرها ، وهو األصل 
{ : كقوله  -من باب ذكر اخلاص بعد العام؛ اعتناء به } َوَيأُْمُرونَ باملعروف َويَْنَهْونَ َعنِ املنكر { : وقوله 

  .يقع عليهما ، بل مها أعظم اخليور » خَْير الْ« ؛ ألن اسم -]  ٩٨: البقرة [ } ومالائكته َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ 
  فصل

  :ليست للتبعيض ، لوجهني  -هنا  -» ِمْن « : قال بعض العلماء 
  .أنه أوجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر على كل األمة : األول 
فيكون معىن  -ه ، أو بقلبه إما بيده ، أو لسان -أنه جيب على كل مكلَّف األمر باملعروف والنَّْهي عن املنكر : الثاين 
  .كونوا أمةً ُدعاةً إىل اخلري ، آمرين باملعروف ، ناهني عن املنكر : اآلية 

لفالن من : ويقال ]  ٣٠: احلج [ } فاجتنبوا الرجس ِمَن األوثان { : إمنا هي للتبيني ، كقوله : » ِمْن « : وكلمة 
مث إذا قلنا بأنه . فكذا هنا  -مجيع األوالد والغلمان ال بعضهم : د أوالده جند ، ولألمري من ِغلْمانه َعْسكَر ، واملرا

إِالَّ { : ، وقوله ]  ٤١: التوبة [ } انفروا ِخفَافاً َوِثقَاالً { : جيب على الكُلِّ ، فيسقط بفعل البعض ، كقوله تعاىل 
، مث إذا قام به َمْن يكفي ، سقط التكليف عن الباقني فاألمر عامٌّ ]  ٣٩: التوبة [ } َتنِفرُواْ ُيَعذِّْبكُْم َعذَاباً أَِليماً 

  :والقائلون بالتبعيض اختلفوا على قولني 
  .كاملرضى والعاجزين  -أن يف القوم َمْن ال يقدر على الدعوة ، واألمر باملعروف ، والنَّْهي عن املنكر : أحدمها 

 ، واألمر باملعروف ، والنَّهي عن املنكر مشروطة أن هذا التكليف خمتّص بالعلماء؛ ألن الدعوة إىل اخلري: الثاين 
وليس كل الناس ]  ٤١: احلج [ } الذين إِنْ مَّكَّنَّاُهْم ِفي األرض أَقَاُمواْ الصالة { : بالعلم هبم ، ونظريه قوله تعاىل 

  .ُيَمكنون 
: التوبة [ } ُهواْ ِفي الدين َوِليُنِذرُواْ قَْوَمُهْم إِذَا رجعوا إِلَيْهِْم فَلَْوالَ َنفََر ِمن كُلِّ ِفْرقٍَة مِّْنُهْم طَآِئفَةٌ لَِّيَتفَقَّ{ : وقوله 
  .ليقُْم بذلك بعُضكم : ، وأيضاً اإلمجاع على أن ذلك واجب على الكفاية ، وإذا كان كذلك كان املعىن ]  ١٢٢

هنم كاوا يتعلمون من الرسول أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ أل: املراد هبذه اآلية : وقال الضَّحَّاك 
  .صلى اهللا عليه وسلم ويعلّمون الناس 

ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر : وقرأ ابُن الزبري « : قال القُْرطُبِيُّ 
  .» ويستعينون باهللا على ما أصاهبم 

، وكالم من كالمه ، غلط فيه بعض الناقلني ، فأحلقه بألفاظ هذه الزيادة تفسري من ابن الزبري « : قال ابن األنباري 
ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويستعينون باهللا على ما : القرآن ، يدل على ذلك أن عثمان بن عفان قرأ 

  .أصاهبم 



  .« م املسلمني فما يشك عاقل يف أن عثمان ال يعتد هذه الزيادة من القرآن؛ إذْ مل يكتبها يف مصحفه الذي هو إما
  فصل

واألمر باملعروف ، وهو الترغيب يف فعل ما ينبغي ، والنهي  -إال اإلسالم : أي  -الدعوة إىل اخلري : قال املفسرون 
العاملون هبذه األعمال هم املفلحون : أي } وأولئك ُهُم املفلحون { عن املنكر هو الترغيب يف َتْرك ما ال ينبغي ، 

  .فسريه الفائزون ، وقد تقدم ت
َمْن أَمَر بالَْمْعرُوِف ، َونََهى َعنِ املُْنكَرِ ، كَانَ َخِليفَةَ اِهللا ، َوخِليفَةَ َرُسوِلِه ، َوَخِلْيفَةَ ِكتَابِهِ » :  -عليه السالم -قال 

ْنكَرِ ، أْو لَيُوِشكَنَّ اُهللا أنْ َيْبَعثَ َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه ، لََتأُمرنَّ بِالَْمْعرُوِف ، ولتَْنَهُونَّ َعنِ املُ» :  -أيضاً  -وقال « 
  .« َعلَْيكُْم َعذَاباً ِمْن ِعْنِدِه ثُمَّ لَتْدُعنَُّه فَالَ ُيْسَتَجاَب لَكُمْ 

  .} َوالَ َتكُونُواْ كالذين َتفَرَّقُواْ واختلفوا ِمن َبْعِد َما َجآءَُهُم البينات { : قوله 
  .هم املُبَْتِدَعةُ من هذه األمة : ى ، وقال بعضهم هم اليهود والنصار: قال أكثر املفسرين 

  .هم احلرورية بالشام : وقال أبو أمامةُ 
كالب النار كانوا : على رؤوس احلرورية بالشام فقال  -وأنا معه  -وقف أبو أمامة : وقال عبد اهللا بن شداد 

  .اآلية } َتفَرَّقُواْ واختلفوا  َوالَ َتكُوُنواْ كالذين{ : مؤمنني ، فكفروا بعد إمياهنم ، ثُمَّ قرأ 
َمْن سرَّه َبْحُبوَحةُ اجلَنَِّة فََعلَْيِه بِالَْجَماَعِة؛ فإنَّ » : وروى عمر بن اخلطاب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .« الشَّْيطَانَ َمَع الواِحِد ، َوُهَو ِمَن االثْننيِ أبَْعُد 
  .للفصل ولكونه غَري حقيقيِّ؛ ألنه مبعىن الدالئل } البينات وَجآءَُهُم { : وذكر الفعلَ يف قوله 

  .إذا كان فعل املؤنث متقدِّماً  -جلواز حذف عالمة التأنيث من الفعل : وقيل 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، قال  -يف حديث بيع الفرس -والتفرق واالفتراق واحد ، مال رََوى أبو برزة 

فجعل التفرَُّق واالفتراَق مبعًنى واحٍد ، وهو « ِخيَارِ َما لَْم َيَتفَرَّقَا ، وَإنِّي ألَراكُما قَِد افَْتَرقُْتَما الَبْيَعانِ بِالْ» وسلم 
  .أعلم بلغة الصحابة ، وبكالم النيبّ صلى اهللا عليه وسلم 

يف الكالم ،  -لتخفيف با -وفرَّقت مشدداً ، فجعلوه  -خمففاً  -وأهل اللغة فرَّقوا بني فََرقْت : قال القرطيب 
  .» وبالتثقيل يف األبدان 

فافترقا ، وفرَّقْت بني االثنني  -خمففاً  -فَرقُْت بني الكالمني : يقال : أخَبَرين ابن األعراّيب ، قال « : قال ثعلب 
  .فجعل االفتراق يف القول ، والتفرق يف األبدان ، وكالم أيب برزة يرد هذا . » بالتشديد فتفرقا 

  .معنامها خمتلف } تَفَرَّقُواْ واختلفوا { : بعضهم وقال 
  .تفرقوا بالعداوة ، واختلفوا يف الدين : فقيل 
تفرقوا بسبب استخراج التأويالتِ الفاسدِة لتلك النصوصِ ، واختلفوا يف أن حاول كلُّ واحٍد منهم ُنْصَرةَ : وقيل 

  .َمذَْهبِِه 
  .من أولئك األخيار رئيساً يف بلٍد بأن صار كل واحد  -تفرقوا بأبداهنم : وقيل 
  .بسبب تفرُّقهم : يعين } وأولئك لَُهْم َعذَاٌب َعِظيمٌ { : قوله 

كْفُُرونَ قُوا الَْعذَابَ بَِما كُْنُتْم َتَيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه وََتْسَودُّ ُوُجوٌه فَأَمَّا الَِّذيَن اسَْودَّْت ُوُجوُهُهْم أَكَفَرُْتْم َبْعدَ إِميَانِكُْم فَذُو
  ) ١٠٧(َوأَمَّا الَِّذيَن ابَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم فَِفي َرْحَمِة اللَِّه ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ) ١٠٦(



  :أوجه » َيْوَم « يف ناصب 
  .وأولئك استقر هلم عذاب يوم تبيضُّ وجوه : والتقدير » لَُهْم « أنه االستقرار الذي تضمنه : أحدها 
  .ُيَعذَُّبونَ يوم تبيض وجوه : ر ، تدل عليه اجلملة السابقة ، والتقدير إن العامل فيه مضم: وقيل 
  .وُضعَِّف هذا بأنه يلزم تقييد ِعظَِمِه هبذا اليوم » َعِظيمٌ « اعاملَ فيه : وقيل 

  .وهذا التضعيف ضعيف؛ ألنه إذا عظم يف هذا اليوم ففي غريه أْولَى 
  .» وأيضاً فإنه مسكوت عنه فيما عدا هذا اليوم « : ، قال » وهذا غري الزم « : قال شهاُب الدين 

  .وهذا ممتنع؛ ألن املصدر املوصوف ال يعمل بعد وصفه . » َعذَابٌ « إن العامل : وقيل 
  .» اذكر « إنه منصوب بإضمار : وقيل 

  .وهي لغة متيم  -كسر التاء ب -» ِتْسَودُّ « و » تِْبَيضُّ « : وقرأ حيىي بن وثاب ، وأبو نَُهيك ، وأبو ُرَزْين العقيلّي 
وهي أبلغ؛ فإن البياض أدلُّ  -بألف فيهما  -ِتبياّض وتسواّد : وقرأ احلسن والزهري وابن ُمَحْيِصن ، وأُبو اجلَْوَزاِء 

مع األلف ، إال أنه مل ينقل قراءةً  -أيضاً  -على اتصاف الشيء بالبياض من ابيضَّ ، وجيوز كسر حرف املضارعة 
  .ألحٍد 
  فصل

، وقوله ]  ٦٠: الزمر [ } َوَيْوَم القيامة َتَرى الذين كَذَبُواْ َعلَى اهللا ُوُجوُهُهم مُّسَْودَّةٌ { : نظري هذه اآلية قوله تعاىل 
َرةٌ وَُوُجوهٌ ُوُجوهٌ َيْوَمِئٍذ نَّاِضَرةٌ إىل َربَِّها َناِظ{ : ، وقوله ]  ٢٦: يونس [ } َوالَ َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم قََتٌر َوالَ ِذلَّةٌ { : 

، وإذا عرفت هذا ، ففي هذا البياض والسواد ]  ٢٥-٢٢: القيامة [ } َيْوَمِئٍذ َباسَِرةٌ َتظُنُّ أَن ُيفَْعلَ بَِها فَاِقَرةٌ 
  :وجهان 
إن البياض عبارة عن االستبشار ، و السواد عبارة عن الغم ، وهذا جماز مستعمل قال تعاىل : قال أبو مسلم : األول 

  .لفالن عندي َيٌد بيضاء : ويقال ] .  ٥٨: النحل [ } إِذَا ُبشَِّر أََحُدُهْم باألنثى ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّداً َو{ : 
  ]اخلفيف : [ وقال بعضهم يف الشيب 

  ِعْندَ بِيضِ الُْوُجوِه ُسودِ الْقُُرون... َيا َبيَاَض الْقُُروِن َسوَّْدَت َوجْهِي  -١٥٦٣
  َعْن َعَيانِي ، وَعْن َعَياِن الُْعُيوِن... كَ َجْهِدي فَلََعْمرِي ألْخِفَينَّ

  َوسََواٌد لَِوْجهِكَ املَلُْعوِن... بِسََواِد ِفيِه َبيَاٌض لَِوْجهِي 
ملن وصل  -االستبشار والتهلل ، ويقال : ابيضَّ وجهه ، ومعناه :  -ملن نال بغيته ، وفاز مبطلوبه -وتقول العرب 
إن املؤمن مستبشر حبسناته ، : وجهه ، واغربَّ لوُنه ، وتغريت صورته ، فعلى هذا معىن اآلية  ارَْبدَّ:  -إليه مكروه

  .وبنعيم اهللا ، والكافر على ضد ذلك 
أن البياض والسواد حيصالن حقيقة؛ ألن اللفظ حقيقة فيهما ، وال دليل يصرفه ، فوجب املصري إليه ، وأليب : الثاين 

ُوُجوهٌ َيْوَمِئٍذ مُّْسِفَرةٌ َضاِحكَةٌ مُّْستَْبِشَرةٌ وَُوُجوٌه َيْومَِئذٍ { : ل يصرفه ، وهو قوله تعاىل بل معنا دلي: مسلم أن يقول 
، فجعل الَغبَرةَ والقََتَرة يف مقابلة الضحك واالستبشار فلو مل يكن ]  ٤١-٣٨: عبس [ } َعلَْيَها غََبَرةٌ َتْرَهقَُها قََتَرةٌ 
  .ملا صح جعله مقابالً له  املراد ما ذكرنا من اجملاز

  فصل
فلو كان  -قسم ثالث كما قاله املعتزلة  -هنا  -احتجوا هبذه اآلية على أن املكلَّف إما مؤمن ، وإما كافر ، وليس 

  :ويؤيده قوله تعاىل : ثَمَّ ثالث لذكره ، قالوا 



[ } مَِئٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ َتْرَهقَُها قََتَرةٌ أولئك ُهمُ الكفرة الفجرة ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ مُّسِْفَرةٌ ضَاِحكَةٌ مُّْستَْبِشَرةٌ َوُوجُوٌه َيْو{ 
  ] . ٤٢-٣٨: عبس 

، } َيْوَم َتبَْيضُّ ُوُجوٌه وََتْسَودُّ ُوجُوٌه { : بأن ترك القسم الثالث ال يدل على عدمه؛ ألنه تعاىل قال : وأجاب القاضي 
ضاً فاملذكور يف اآلية هم املؤمنون والذين كفروا بعد إمياهنم ، ومعلوم فذكرمها منكرين ، وذلك ال يفيد العموم ، وأي

  :وأجيب بوجهني . أن الكافر األصليَّ من أهل النار ، مع أنه مل يدخل يف هذا التقسيم ، فكذلك الفساق 
ط بإسناده عن أن املراد منه كل َمْن أسلم وقت استخراج الذريَّة من ُصلْب آدم ، رواه الواحدي يف البسي: األول 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم فيدخل الكل فيه 
، فجعل موجب العذاب هو الكفر ، سواء كفر بعد اإلميان } فَذُوقُواْ العذاب بَِما كُنُْتْم َتكْفُُرونَ { : أنه قال : الثاين 

  .أو كان كافراً أصليا 
  .وهبم هم املنافقون ، آمنوا بألسنتهم ، وأنكروا بقل: قال الزخمشري 

هم أهل الكتاب ، آمنوا بأنبيائهم ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم قبل أن ُيْبَعث ، فلما ُبِعثَ كفروا به : وقال عكرمة 
.  

 -أيضاً  -مع فاء مضمرة  -هذه اجلملة يف َمَحلِّ نصب بقول ُمْضَمرٍ ، وذلك القول املضمر } أكَفَْرُتْم { : قوله 
َواملَالَِئكَةُ { : ع القول مطرد ، وذلك أن القول ُيْضَمر كثرياً ، كقوله تعاىل ، وحذف الفاء م» أما « هو جواب 

  ] . ٢٤-٢٣: الرعد [ } َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم مِّن كُلِّ َبابٍ َسالٌَم َعلَْيكُم 
َوإِذْ َيْرفَُع إِْبَراهِيمُ { : ، وقوله ]  ٣: الزمر [ } والذين اختذوا ِمن ُدونِِه أَْولَِيآَء َما َنْعُبدُُهْم إِالَّ ِلُيقَرُِّبوَنآ { : وقوله 

، وأما حذفها دون إضمار القول فال جيوز إال يف ]  ١٢٧: البقرة [ } القواعد ِمَن البيت َوإِْسَماعِيلُ َربََّنا تَقَبَّلْ مِنَّآ 
  .ضرورة 
  ]الطويل : [ كقوله 
  َسْيراً يف ِعرَاضِ الَْمَواِكبِوَِلِكنَّ ... فأمَّا الِْقتَالُ ال قَتالَ لَدْيكُُم  -١٥٦٤

  .فال قتال : أي 
ُحِذفت الفاء؛ بقوله : ملا حذف يقال : يف قوهلم  -إنّ النحاة اعترض عليهم : » أسرار التنزيل « وقال صاحب 

حيذف الفاء ،  ، فحذف يقال ، ومل]  ٣١: اجلاثية [ } َوأَمَّا الذين كفروا أَفَلَْم َتكُْن آيَاِتي تتلى َعلَْيكُمْ { : تعاىل 
، فوقع ذلك جواباً له ، } فَذُوقُواْ العذاب بَِما كُْنُتمْ َتكْفُُرونَ { : فلما بطل هذا تعيَّن أن يكون اجلواب يف قوله 

أن يكتفوا عن جوابه حىت يذكروا  -إذا ذكروا حرفاً يقتضي جواباً له  -ومن نظم العرب } أَكَفَرُْتم { : ولقوله 
فَإِمَّا يَأِْتيَنَّكُم مِّنِّي ُهًدى فََمن َتبَِع ُهدَاَي فَالَ { : اً ، مث جيعلون له جواباً واحداً ، كما يف قوله حرفاً آخر يقتضي جواب

« جواب للشرطني معاً ، وليس } فال خوف عليهم { : ، فقوله ]  ٣٨: البقرة [ } َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهمْ َيْحَزُنونَ 
  أأمهلتكم ، فلم أتل عليكم آيايت؟: بل الفاء عاطفة على مقدَّر ، والتقدير »  إما« جواب » أفلم تكن آيايت 
قد اعترض على النحاة ، فيكفي يف بُطْالن هذا : وهو كالم أديب ال كالم حنوّي ، أما قوله : قال أبو حيان 

أكفرمت ، وقالوا : فُيقال هلم  :االعتراض أنه اعتراض على مجيع النحاة؛ ألنه ما من حنويٍّ إال خرَّج اآليةَ على إضمار 
هذا هو فَْحَوى اخلطابِ ، وهو أن يكون يف الكالم شيء مقدَّر ال يستغين املعىن عنه ، فالقول خبالفه خمالف : 

  .لإلمجاع ، فال التفات إليه 



: فيقال هلم : هنم قدروه وأ]  ٣١: اجلاثية [ } َوأَمَّا الذين كفروا أَفَلَمْ َتكُْن آيَاِتي { : وأما ما اعترض به من قوله 
فليس بصحيح ، بل هذه الفاء  -أفلم تكن آيايت ، فحذف فيقال ومل حتذف الفاء ، فدل على بطالن هذا التقدير 

وبقيت » يقال « حذف : حىت يقال  -» أما « اليت هي جواب » فيقال « ليست فاء » أفَلَْم « اليت بعد اهلمزة يف 
  :حيتمل وجهني » أفلم « حمذوف ، وفاء  -بعدها » يقال « و » أما « الفاء ، بل الفاء اليت هي جواب 

  .أن تكون زائدة : أحدمها 
  ]الطويل : [ وقد أنشد النحويون على زيادة الفاء قول الشاعر 

  َوَيْحُدثُ نَاٌس ، والصَِّغُري ِفَيكْبُُر... َيُموُت أناٌس أوْ َيشِيُب فََتاُهُم  -١٥٦٥
  ]الكامل : [ اآلخر صغري يكرب ، وقول : أي 

  فََتَركْتُ َضاِحَي جِلِْدَها َيَتذَْبَضُب... لَمَّا اتَّقَى بَِيٍد َعظِيمٍ جِزُمَها  -١٥٦٦
  ]الطويل : [ تركت ، وقول ُزهري : أي 

  فَثُمَّ إذَا أْصَبْحُت أصَْبْحُت غَاِديَا... أرَانِي إذَا ما بِتُّ بِتُّ َعلَى َهًوى  -١٥٦٧
  .يريد مث إذا 

  .» أخوك وجد : أخوك فوجد ، يريدون : وزعموا أهنم يقولون « : األخفش  وقال
تكن آيايت ، مث اعتين حبرف » أفلم « فيقال هلم ما يسوؤهم ، : أن تكون الفاء تفسريية ، والتقدير : والوجه الثاين 

أَفَلَْم َيِسُريواْ ِفي األرض { :  االستفهام ، فتقدمت على الفاء التفسريية ، كما تتقدم على الفاء اليت للتعقيب يف قوله
إىل آخر . . وهذا على َرأي من يثبت أن الفاء تفسريية ، حنو توضأ زيد فغسل وجهه ويديه ]  ١٠٩: يوسف [ } 

أفلم تكن آيايت تتلى { ليت مرتِّبة ، وإمنا هي مفسِّرة للوضوء ، كذلك تكون يف  -هنا  -أفعال الوضوء ، فالفاء 
  .ول الذي يسوؤهم مفسرة للق} عليكم 
تعيَّن بطالن حذف ما قدَّره النحويون ، من : ، أي » تذوقوا « : فلما بطل هذا تعني أن يكون اجلواب : وقوله 
، وقد بيَّنَّا أن ذلك التقدير مل يبطل؛ وأنه سواء يف » أفلم تكن « ؛ لوجود هذه الفاء يف » فيقال هلم « : قوله 

: ومعىن الكالم عليه ، وأما تقديره  -يف املوضعني  -هو فيقال » أما « : اآليتني ، وإذا كان كذلك فجواب 
أأمهلتكم فلم تكن آيايت تتلى عليكم؟ فهذه نزعة زخمشرية ، وذلك أن الزخمشريَّ يقدِّر بني مهزة االستفهام وبني 

أصلهن  -ت عليها اهلمزة إذا دخل» مث « الفاء ِفْعالً يصح عطف ما بعدها عليه ، وال يعتقد أن الفاء والواو ، و 
كما ذهب إليه سيبويه وغريه من النحويني  -التقدمي على اهلمزة ، لكن اعتين باالستفهام ، فقدم على حرف العطف 

يف هذا  -وقد رجع الزخمشرّي إىل مذهب اجلماعة يف ذلك ، وبطالن قول األول مذكور يف النحو وقد تقدم  -
أأمهلتكم فلم تكن آيايت ، ال بّد من  -، وعلى تقدير قول هذا الرجل  حكاية مذهب اجلماعة يف ذلك -الكتاب 

، وهو الذي يدل » أما « أامهلتكم؛ ألن هذا املقدَّر هو خرب املبتدأ ، والفاء جواب : فيقال : إذمار القول ، وتقديره 
  .عليه الكالم ، ويقتضيه ضرورة 

» أما « جواب ل » فذوقوا العذاب « أن : يعين » رمت أكف« : فوعق ذلك جواباً له ولقوله : وقول هذا الرجل 
  .ال جواب له إمنا هو استفهام على طريق التوبيخ واإلرذال هبم  -هنا  -واالستفهام » أكفرمت « : ولقوله 

ومن نظم العرب إىل آخره ، فليس كالم العرب على ما زعم ، بل ُيجَْعل لكُلٍّ جواٌب ، إن : وأما قول هذا الرجل 
  .ن ظاهراً فمقدَّر ، وال جيعلون هلما جواباً واحداً ال يك

فَالَ َخْوفٌ { : وزعمه أن قوله تعاىل ]  ٣٨: البقرة [ } فَإِمَّا َيأْتَِينَّكُم مِّنِّي ُهًدى { : وأما دعواه ذلك يف قوله تعاىل 



  .انتهى ] .  ٣٨: البقرة [ } َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ 
  .لإلنكار عليهم ، والتوبيخ هلم ، والتعجُّب من حاهلم » ْرُتْم أكَفَ« واهلمزة يف 
{ : نوع من االلتفات ، وهو املُسَمَّى عند علماء البيان بتلوين اخلطاب ، وذلك أن قوله » أكَفَْرُتمْ « : ويف قوله 

  .طاب مواجهة خ» أكَفَْرُتمْ « بعد ذلك  -يف حكم الغيبة ، وقوله } فَأَمَّا الذين اسودت ُوُجوُهُهمْ 
من باب االستعارة ، جعل العذاب شيئاً ُيْدَرك حباسَِّة األكْل ، والذوق؛ تصويراً له بصورة ما } فَذُوقُوا { : قوله 

  .ُيذَاق 
الذي؛ الحتياجها إىل العائد ، وتقديره : مصدرية ، وال تكون مبعىن » ما « الباء سببية ، و } بَِما كُْنُتمْ { : وقوله 

  .لعدم الشروط اجملوِّزة حلَذِْفه  غري جائز ،
على الذين اسودَّت وجوُهُهم وكان حق  -يف التقسيم  -قدَّم الذين ابيضَّت وجوهُُهْم  -تعاىل  -إنه : فإن قيل 

  .الترتيب أن يقدَِّمهم يف البيان 
، فابتدأ بذكر أهل  أن الواو للجمع ال للترتيب ، وأيضاً فاملقصود إيصال الرمحة ، ال ابتداء العذاب: فاجلواب 

{ : الثواب ، ألهنم أشرف ، مث ختم بذكرهم ، تنبيهاً على أن إرادة الرمحة أكثر من إرادة الغضب ، كما قال 
جيب أن يكون مطلع الكالم ومقطعه شيئاً يسر الطبع ، : ، وأيضاً فالفصحاء والشعراء قالوا } سبقت رمحيت غضيب 

{ : قوله . فال جرم ابتدأ بذكر أهل الثواب ، وختم بذكرهم  -كذلك وذكر رمحة اهللا تعاىل  -ويشرح الصدر 
  .} َوأَمَّا الذين ابيضت ُوُجوهُُهْم فَِفي َرْحَمِة اهللا ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 

  .هي اجلنة : قال ابُن عباس 
؛ وذلك ألن العبد ما ال يدخل اجلنة إال برمحة اهللا -وإن كثرة طاعاُته  -هذا إشارة إىل أن العبد : قال احملققون 

دامت داعيته إىل الفعل ، والترك سواء ، ميتنع منه الفعل ، فإذا مل حيصل ُرْجحان داعية الطاعة ، مل حتصل منه الطاعة 
فإذن صدور تلك الطاعة من العبد نعمة من اهللا تعاىل يف حق  -تعاىل  -، وذلك الرُّْجحان ال يكون إال خبلق اهللا 

 -ك موجباً على اهللا شيئاً كما تقوله املعتزلة؟ فثبت أن دخول اجلنة ال يكون إال بفضل اهللا العبد ، فكيف يصري ذل
  .وبرمحته ، وبكرمه ، ال باستحقاقنا  -تعاىل 

تبياض ، وتسوادُّ ، وهذا : وقد تقدمت قراءهتما  -بألف  -اسَْوادَّْت ، وابياضَّْت : قرأ أبو اجلزاء ، وابُن َيْعُمَر 
وأن ال يكون من  -» اعورَّ واسود واْحَمرَّ « ك  -هذا أن يكون داالً على َعْيبٍ ِحسِّيٍّ » افَْعلَّ « ل قياسها ، وأْص

مضعف كأَجمَّ ، وال معتل الالم كألَْمى ، وأن يكون للمطاوعة ، وندر حنو انقضَّ احلائط ، واْبَهارَّ الليل ، واشعارَّ 
اْرَعَوى ، فإنه معتل الالم ، مطاوع  -أيضاً  -على َعْيبٍ ، وال لون ، وندر  إذْ ال داللةَ فيه -تفرَّق َشْعُره  -الرجل 
فدالٌّ على  -هذا » افَْعلَّ « وليس داالًّ على عيب ، وال لون ، وأما دخول األلف يف  -مبعىن ، كففته  -لرعوته 

وْجُهه ، دلَّ على اتصافه بالسواد من اسوادَّ : ُعُروضِ ذلك املعىن ، وعدمها دالٌّ على ثبوته واستقراره ، فإذا قلَت 
ُمْدَهامََّتانِ { : اسوادَّ ، دل على حدوثه ، هذا هو الغالب ، وقد يُْعكَس ، قال تعاىل : غري ُعروض فيه ، وإذا قلت 

[ } تََّزاَوُر َعن كَْهِفهِْم { : وقال  -فالقصد الداللة على لزوم الوصف بذلك للجنتني  -]  ٦٤: الرمحن [ } 
وفيه نظر؛ ألن  -كذا قيل  -القصد به العروض الزورار الشمس ، ال الثبوت واالستقرار ]  ١٧: ف الكه

  .املقصود َوْصف الشمس هبذه الصفة الثابتة بالنسبة إىل هؤالء القوم خاصَّة 
  فصل

ملؤمنني بياض الوجوه وسوادها ، إمنا حيصل عند قيامهم من قبورهم للبعث ، فتكون وجوه ا: قال بعض املفسرين 



  .مبيضة ، ووجوه الكافرين مسودة 
  .عند امليزان ، إذا رجحت حسناته اْبَيضَّ وجهه ، وإذا رجحت سيئاته اسَودَّ وجهه : وقيل 
إن ذلك عند قراءة الكتاب ، إذ قرأ املؤمن كتابه ، فرأى حسناته استبشر ، ابيضَّ وْجُهه ، وإذا قرأ الكافر : قيل 

  .دَّ وجهه كتاَبه ، فرأى سيئاته اسَو
  ] . ٥٩: يس [ } وامتازوا اليوم أَيَُّها اجملرمون { : إن ذلك عند قوله تعاىل : وقيل 
  .ُيؤَمُر كلُّ فريق بأن جيتمع إىل معبوده ، فإذا انتَهوا إليه حزنوا واسودَّْت وجوُهُهْم : قيل 
  :فيها وجهان } فَِفي َرْحَمِة اهللا { : قوله 

فهم خالدون يف رمحة : تأكيد لفظي للحرف ، و التقدير » ِفيَها « ، و » خاِلُدونَ « ب أن اجلارَّ متعلق : أحدمها 
 -كهذه اآلية  -وقد تقرر أنه ال يؤكد احلرف تأكيداً لفظياً ، إال بإعادة ما دخل عليه ، أو بإعادة ضمريه . اهللا فيها 

  .إال يف ضرورٍة  -وْحَده  -وال جيوز أن يعود 
  ]الرجز : [ كقوله 
  أْعَناقََها ُمَشدََّداٌت بِقَرَنْ... َحتَّى تََراَها وكَأنَّ وكأنْ  -١٥٦٨

  .كذا ينشدون هذا البيت 
  ]الوافر : [ قول الشاعر  -وأصرح منه يف الباب 

  َوالَ ِلِلَما بِهِْم أَبداً َدَواُء... فَالَ َواِهللا ال ُيلْقَى ِلَما بِي  -١٥٦٩
  .وحيسن ذلك إذا اختلف لفظهما 

  ]الطويل : [  كقوله
  أصَعََّد يف ُعلُوِ الَْهَوى أْم َتصَوَّيَا... فَأْصَبْحَن ال َيسْألْنين َعْن بَِما بِِه  -١٥٧٠

َنَعْم نََعْم ، وبلى بلى : كحروف اجلواب ، مثل  -وحده  -للهم إال أن يكون ذلك احلرُف قائماً مقام مجلة ، فُيكَرَّر 
  .، وال ال 
فهم : والتقدير » أما « : جواب  -بأْسرها  -خرب ملبتدأ ُمْضَمر ، واجلملة : } ِفي َرْحَمِة اهللا فَ{ : أن قوله : والثاين 

مجلة مستقلة من مبتدأ وخرب ، } ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ { : من قوله  -بعده  -مستقرون يف رمحة اهللا ، وتكون اجلملة 
  .تعلُّق هلا باجلملة قبلها من حيث اإلعراب دلت على أن االستقرار يف الرمحة على سبيل اخللود ، فال 

  ؟} فَِفي َرْحَمِة اهللا { : بعد قوله } ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ { : كيف موقع قوله : فإن قلَت : قال الزخمشريُّ 
  .هم فيها خالدون ، ال يظنعون عها ، وال ميوتون : كيف يكونون فيها؟ فقيل : موقع االستئناف ، كأنه قيل : قلت 
الكُفَّار خملَّدون يف النار ، كما أن املؤمنني خملَّدون يف اجلنة ، فما احلكمة يف ذكر خلود املؤمنني ومل يذكر : ن قيل فإ

  خلود الكافرين؟
أن ذلك ُيْشِعر بأنَّ جانَب الرمحِة أغْلَب؛ ألنه ابتدأ بذكر أهل الرمحة ، وختم هبم ، ملَّا ذكر العذاَب مل : فاجلواب 
، وملا } فَِفي َرْحَمِة اهللا { : ، وأضاف ذكر الرمحة إىل نفسه ، فقال } فَذُوقُواْ العذاب { : نفسه ، بل قال ُيِضفْه إىل 

فَذُوقُواْ { : ذكر العذاب ما نصَّ على اخللود ، ونصَّ عليه يف جانب الرمحة ، وملا ذكر العذاب علله بفعلهم ، فقال 
:  -يف آخر اآلية -مث قال } فَِفي َرْحَمِة اهللا { : ذكر الثواب علَّلَه برمحته ، فقال  وملا} العذاب بَِما كُْنُتمْ َتكْفُُرونَ 

  .، وكل ذلك ُيْشِعر بأن جانَب الرمحة ُمَغلَّب ]  ١٠٨: آل عمران [ } َوَما اهللا ُيرِيُد ظُلْماً لِّلَْعالَِمَني { 



َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ ) ١٠٨(اللَُّه يُرِيُد ظُلًْما ِللْعَالَِمَني ِتلَْك آيَاُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ َوَما 
  ) ١٠٩(َوإِلَى اللَِّه تُْرَجُع الْأُمُوُر 

  .مجلة حالية » نَْلُوَها « خربه ، و } آَياتُ اهللا { مبتدأ ، » تلَْك « : قوله 
« حال من فاعل » بِاحلَقِّ « مجلة واقعة خرب املتبدأ ، و » َنْتلُوها « ، و » ِتلْكَ « بدل من } آيَاُت اهللا { : وقيل 

  .ال ينزهلا إال على هذه الصفة  -تعاىل  -، أو مفعولة ، وهي حال مؤكدة؛ ألنه » نتلُوَها 
  .» تلك آيات القرآن ُحَججُ اهللا ودالئله : يف الكالم حذف ، تقديره « : وقال الزَّجَّاج 
فعلى هذا الذي قدَّره يكون خرب املبتدأ حمذوفاً؛ ألنه عنده هبذا التقدير يتم معىن اآلية ، وهذا التقدير : ن قال أبو حيا

  ] .إذ الكالم ُمْسَتْغنٍ عنه ، تامٌّ بنفسه [ ال حاجة إليه؛ 
مقام » تلك « إقامة إىل اآليات املتقدمة املتضمنة تعذيب الكفار ، وتنعيم األبرار ، وإمنا جاز » ِتلْكَ « واإلشارة ب 

  .» تلك « : هذه؛ ألن هذه اآليات املذكورة قد انقضت بعد الذكر ، فصارت كأهنا بعدت ، فقيل فيها 
وعده أن ُينزل عليه كتاباً مشتمالً على ما ال بّد منه يف الدين ، فلما أنزل هذه اآليات  -تعاىل  -ألن اهللا : وقيل 
  .لوها عليك تلك اآليات املوعودة هي اليت نت: قال 

  .وفيه التفات من الغيبة إىل التكلَّم  -بنون العظمة  -» َنْتلُوها « وقرأ العامة 
  :وفيه احتماالن  -من حتت  -بالياء » يتلوها « : وقرأ أبو ُنَهْيك 

ا التقدير وال التفات يف هذ} آيَاُت اهللا { : لتقدُّم ذكره يف قوله  -تعاىل  -أن يكون الفاعل ضمري الباري : أحدمها 
  .، خبالف قراءة العامة 

  .أن يكون الفاعل ضمري جربيل : الثاين 
  :فيه وجهان } باحلق { : قوله 

  .ملتبسة باحلق والعدل من جزاء احملسن واملسيء مبا يستوجبانه : ألول 
  .باملعىن احلق؛ ألن معىن املتلُوِّ َحّق : باحلق ، أي : الثاين 
ال تعلُّق هلا بشيء ، زيدت يف مفعول  -زائدة  -» ِللْعَالَِمَني « يف  -الالم } لْماً لِّلَْعالَِمَني َوَما اهللا ُيرِيُد ظُ{ : قوله 

وما اهللا يريد أن يظلم العاملني : ضمري الباري ، و التقدير  -يف التقدير  -املصدر وهو ظلم والفاعل حمذوف ، وهو 
  ] . ١٦: الربوج [ } فَعَّالٌ لَِّما ُيرِيُد { :  ، فزيدت الالم ، تقوية للعامل؛ لكونه فرعاً ، كقوله

  فصل
وما اهللا يريد ظلم العاملني بعضهم لبعض ، وُردَّ هذا بأنه لو كان املراد هذا لكان التركيب ب : معىن الكالم : وقيل 

؛ ألنه يف » ماً ظل« ونكر . ظلماً من العاملني ، فهذا معىن ينبو عنه اللفظ : أوىل منه بالالم ، فكان يقال » من « 
، ألنه تقدم ذكر العقوبة الشديدة ، وهو  -هنا -سياق النفي ، فهو يعم كل أنواع الظلم ، وحسن ذكر الظلم 

  .إهنم إمنا وقعوا يف هذا العذاب بسبب أفعاهلم : تعاىل يعتذر عن ذلك ، فقال  -تعاىل أكرم األكرمني ، فكأنه 

  فصل
ال يريد شيئاً من القبائح ، ال من أفعاله ، وال من أفعال عباده وال  -تعاىل  - هذه اآلية تدل على أنه: قال اجلبائي 

أو من العبد ، وصدوره من العبد إما أن  -تعاىل  -يفعل شيئاً من ذلك ، ألن الظلم إما أن يُفَْرض صدوره من اهللا 
َوَما اهللا يُرِيُد ظُلْماً { : لم ، وقوله أو يظلم غريه ، فهذه األقسام الثالثة هي أقسام الظ -يظلم العبد نفسه بعصيانه 



نكرة يف سياق النفي ، فوجب أال يريد شيئاً يكون ظلماً ، سواء كان منه أو من غريه ، وإذا ثبت ذلك } لِّلَْعالَِمَني 
، ويلزم منه أن يكون فاعالً ألعمال العباد؛ ألن من مجلة أعماهلم ظلمهم ألنفسهم  -وجب أن ال يفعل الظلم أصالً 

غري فاعل للظلم ، وغري فاعل ألعمال العباد ، وغري مريد  -تعاىل  -وظلم بعضهم لبعض ، فثبت هبذه اآلية أنه 
آل [ } َوللَِّه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { :  -بعد ذلك -ويؤيده قوله : للقبائح من أفعال العباد ، قالوا 

  :لوجهني  -تقدم  عقيب ما -وإمنا ذكر هذه اآلية ]  ١٠٩: عمران 
نه ملا ذكر أنه ال يريد الظلم والقبائح ، استدل عليه بأن فاعل القبيح ، إمنا يفعل القبيح إما للجهل ، أو : األول 

حمال؛ ألنه مالك لكل ما يف السموات وما يف األرض وهذه املالكية  -على اهللا  -للعجز ، أو للحاجة ، وكل ذلك 
  .اجة ، فامتنع كونه فاعالً للقبيح تنايف الَعْجَز واجلَْهلَ واحل

إنا نشاهد وجوَد الظلم يف العامل ، : أنه ملا ذكر أنه ال يريد الظلم بوجٍه من الوجوه ، كان لقائل أن يقولَ : الثاين 
ك ان على خالف إرادته ، فيلزم منه كونه ضعيفاً عاجزاً مغلوباً ، وذلك  -تعاىل  -فإذا مل يكن وقوعه بإرادة اهللا 

  .ال حم
أنه تعاىل قادر على أن مينع الظلم : أي } َوللَِّه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : بقوله  -تعاىل  -فأجاب اهللا 
 -تعاىل  -وإذا كان قادراً على ذلك ال يكون عاجزاً ، ضعيفاً؛ إال أنه  -على سبيل اإلجلاء والقَْهر  -عن الظامل 

  .ليستحقوا الثواب ، فلو قهرهم على الترك لبطلت هذه الفائدة  - اختياراً -أراد منهم ترك املعصية 
  .ال يريد أن يظلم أحداً من عباده  -تعاىل  -وأجيب بأن املراد من اآلية أنه 

يدل على كونه خالقاً ألفعالِ العباِد؛ ألن أفعالَ العباِد من مجلة } َوللَِّه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : وقوله 
  .يف السموات وما يف األرض ما 

ويريدون . هذا البناء لفالن : إضافة ملك ، ال إضافة فعل ، أال ترى أنه يقال » وهللا « : بأن قوله : وأجاب اجلبائي 
لنفسه ، وَتمدُّحه إلهلية نفسه ، وال جيوز  -تعاىل  -أنه مملوكه ، ال أنه مفعوله ، وأيضاً فاملقصود من اآلية تعظيم اهللا 

، إمنا } َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : مدح بأن ينسب غلى نفسه األفعال القبيحة ، وأيضاً فقوله أن يت
يتناول ما كان مظروفاً يف السموات واألرض ، وذلك من صفات األجسام ، ال ِمْن صفات األفعال اليت هي 

  .أعراض 
يح ، ال يرجح احلََسن على القبيح إذا حصل يف قلبه ما وأجيب بأن هذه إضافة الفعل؛ ألن القادر على احلََسن والقب
َدفْعاً للتسلسل ، وملَّا كان املؤثِّر يف حصول  -تعاىل  -يدعوه إىل الفعل احلََسن ، وتلك الداعية حاصلة بتخليق اهللا 

  .ثبت أن فعل العبد خملوق هللا تعاىل  -تعاىل  -فعل العبد هي جمموع القدرة والداعية خبلق اهللا 
  .املراد منه رجوع اخللق إىل ُحكمه وقضائه ، ال حلكم غريه } وإىل اهللا تُْرَجُع األمور { : وله وق

 َولَْو آَمَن أَْهلُ الِْكتَابِ لَكَانَ كُْنُتْم خَْيَر أُمٍَّة أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ َتأُْمُرونَ بِالَْمْعرُوِف َوَتْنَهْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ َوُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه
  ) ١١٠(َخيًْرا لَُهْم مِْنُهُم الُْمْؤِمُنونَ َوأَكْثَُرُهُم الْفَاِسقُونَ 

  :ستة أقوال  -هذه » كان « يف 
: وإذا كانت كذلك ، فال داللة هلا على ُمِضيٍّ وانقطاع ، بل تصلح لالنقطاع حنو  -أهنا ناقصة على باهبا : أحدها 

َوالَ َتقَْرُبواْ { : ، وقوله ]  ٩٦: النساء [ } كَانَ اهللا غَفُوراً رَِّحيماً َو{ : كان زيٌد قائماً ، وتصلح للدوام ، كقوله 
  .مل يزل ، وهذا حبسب القرائن : مبنزلة  -هنا  -، فهي ]  ٣٢: اإلسراء [ } الزىن إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً 



وليس فيه دليل على عدم كان عبارة عن وجود الشيء يف زمنٍ ماضٍ ، على سبيل اإلهبام ، « : وقال الزخمشري 
كُنُْتْم َخْيرَ أُمٍَّة أُْخرَِجتْ { : ، وقوله } َوكَانَ اهللا غَفُوراً رَِّحيماً { : سابق ، وال على انقطاع طارئ ، ومنه قوله تعاىل 

  .» ُوجِدمت خَري أمة : كأنه قيل ] .  ١١٠: آل عمران [ } ِللنَّاسِ 
» صار « : ، فإذا كان مبعىن » صار « : ، هذا إذا مل يكن مبعىن » سابق مل يدل على عدم « : قوله : قال أبو حيان 

دل على أنه نقل من حالة اجلَْهل إىل  -صار زيٌد عاملاً : مبعىن  -كان زيٌد عاملاً : دلت على عدم سابق ، فإذا قلَت 
  .حالة العلم 

ا كسائر األفعال ، يدل لفظ املُِضيّ أن الصحيح أهن -قبل  -، قد ذكرنا » وال على انقطاع طارئ « ؛ : وقوله 
هذا « : منها على االنقطاع ، مث قد يستعمل حيث ال انقطاع ، وفرق بني الداللة واالستعمال؛ أال ترى أنك تقول 

  .مث قد يستعمل حيث ال يراد العموم ، بل يراد اخلصوص » اللفظ يدل على العموم 
؛ ألن } َوكَانَ اهللا غَفُوراً رَِّحيماً { : إهنا مثل قوله : ارض قوله ، هذا يع» وجتم خري أمة « : كأنه قيل : وقوله 

ال } وكان اهللا غفوراً رحيماً { : حال ، وقوله } َخْيَر أُمَّةٍ { وجدمت خري أمة يدل على أهنا التامة ، وأن : تقديره 
  .الناقصة ، فتعارضا  -هنا  -شك أهنا 

  .» تفسري معًنى ، ال إعراب  ال تعُرَض؛ ألن هذا« : قال شهاُب الدين 
  .كثرياً » صار « : تأيت مبعىن » كان « ، و » صرمت « : أهنا مبعىن : الثاين 
  ]الطويل : [ كقوله 
  قَطَا الَْحْزِن قَْد كَاَنْت ِفرَاخاً ُبيُوضُهَا... بَِتْيَهاَء قَفْرٍ َوالْمَِطيُّ كأنََّها  -١٥٧١

  .صارت فراخاً : أي 
وجدمت على هذه : على هذا منصوب على احلال ، أي  -} َخْيَر أُمَّةٍ { ، و » وجدمت « : ة ، مبعىن أهنا تام: الثالث 
  .احلال 
  :أنتم خري أمة ، وهذا قول مرجوح ، أو غلط ، لوجهني : ؛ أهنا زائدة ، والتقدير : الرابع 

  .أهنا ال تزاد أوالً ، وقد نقل ابُن مالك االتفاق على ذلك : أحدمها 
  .مع زيادهتا » خري « أهنا ال تعمل يف :  الثاين

  ؟» وما لنا أال نقاتل يف سبيل اهللا « : ويف الثاين نظر ، إذ الزيادة ال تنايف العمل ، ملا تقدم عند قوله 
 كنتم يف علم اهللا ، أو يف اللوح احملفوظ ، أو يف األمم السالفة ، مذكورين بأنكم: أهنا على باهبا ، و املراد : اخلامس 
  .خري أمة 

، » كنتم خري أمة « : فيقال هلم يوم القيامة : ، أي » ففي رمحة اهللا « : أن هذه اجلملة متصلة بقوله : السادس 
  .وهو بعيد جِدا 

وأن تكون يف  -وهو الظاهر  -» أمٍة « جيوز يف هذه اجلملة أن تكون يف َمَحلِّ َجرٍّ؛ نعتاً ل } أُْخرَِجتْ { : قوله 
، وحينئذ يكون قد روعي لفظ االسم الظاهر بعد وروده بعد ضمري اخلطاب ، ولو » َخْير « تاً ل حمل نصب؛ نع

 -متكلِّماً كان أو غائباً أو ماطباً  -وذلك أنه إذا تقدم ضمُري حاضرٍ  -أيضاً  -روعي ضمري اخلطاب لكان جائزاً 
يصلح أن يكون وصفاً له كان للعرب فيه طريقان  مث جاء بعده خربه امساً ظاهراً ، مث جاء بعد ذلك االسم الظاهر ما

:  
  .مراعاة ذلك الضمري السابق ، فيطابقه مبا يف تلك اجلملة الواقعة صفة لالسم الظاهر : أحدمها 



أنت رجل يأمر باملعروف ، : مراعاة ذلك االسم الظاهر ، فيبعد الضمري عليه منها غائباً ، وذلك كقولك : الثانية 
« باملتكلم؛ مراعاة ل  -، وأنا امرؤ أقول احلق » رجل « ، وبالغيبة ، مراعاة للفظ » أنت « ل  باخلطاب ، مراعاة

َبلْ أَنُتْم قَْوٌم { : ويقول احلّق ، مراعاة ملرئٍ ، وبالغيبة مراعة للفظ امرئ ، ومن مراعاة الضمري قوله تعاىل » أنا 
« : ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم ]  ٤٧: النمل [ } قَْوٌم ُتفَْتُنونَ  َبلْ أَنُتْم{ : ، وقوله ]  ٥٥: النمل [ } َتْجَهلُونَ 

  .» إنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهِليَّةٌ 
  ]الطويل : [ وقول الشاعر 

  كَأنََّك مِْنَها قَاِعٌد يف جَُوالِقِ... َوأْنَت اْمُرٌؤ قَْد كَثَّأْت لََك ِلْحَيةٌ  -١٥٧٢
ولكن ال جيوز أن  -من حيث اللفظ  -لكان جائزاً » كُْنُتمْ « أخْرِْجُتْم؛ مراعاة ل :  -يف اآلية الكرمية -: ولو قيل 

ن لتناسب اخلطاب يف » َخْيَر « ، ال ل » أمٍَّة « ُيقْرأ به؛ ألن القراءةَ سنَّة ُمتََّبَعةٌ ، فاألولَى أن ُتجَْعل اجلملة صفة ل 
  .} َتاُْمُرونَ { : قوله 
  :وجه فيه أ} ِللنَّاسِ { : قوله 

ما أخرج اهللا أمة خرياً من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ويف : ومعناه } أُخْرَِجْت { أن تتعلق ب : أحدها 
  .» أال َوإنَّ َهِذه األمة ُتوفِّي سبعني أمة ، أنتم َخْيرَُها َوأكَْرُمَها َعلَى اِهللا تََعالَى « : احلديث 

  .م خري الناس للناس أنت: أي » خَْيَر « أنه متعلق ب : الثاين 
  .؛ كنتم خري الناس للناس؛ جتيئون هبم يف السالسل ، فُتْدخلوهنم يف اإلسالم : معناه : قال أبو هريرة 

هم أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم مل يؤمر نيبٌّ قبله بالقتال ، فهم يقاتلون الكفار ، فُيْدخلوهنم يف : وقال قتادة 
  .اإلسالم ، فهم خري أمٍة للناس 

من هذا اللفظ بل من  -يف الوجه الثاين  -أنه ال يلزم أن يكونوا أفضلَ األمم  -من حيث املعىن  -والفرق بينهما 
  .موضع آخَر 

على أن جمروَرها مفعول به ، فلما » َتأُمُرونَ « من حيث املعىن ، ال من حيث اإلعراب ، ب  -أنه متعلِّق : الثالث 
إن كنتم : أي ]  ٤٣: يوسف [ } إِن كُنُتْم ِللرُّؤَْيا َتْعُبُرونَ { : بزيادة الالم ، كقوله  تقدم َضُعَف العامل ، فَقُوَِّي

  .تعربون الرؤيا 
  :يف هذه اجلملة أوُجٌه } َتأُْمُرونَ { : قوله 

: لقال ، ولو راعى اخلرب » كُْنُتمْ « يف  -، ويكون قد راعى الضمري املتقدم » كُنُْتْم « أهنا خرب ثان لِ : األول 
  .بالغيبة ، وقد تقدم حتقيقه  -يأمرون 
  .أهنا يف حمل نصب على احلال ، قاله الراغب وابن عطية : الثاين 

  .، وأتى باخلطاب ملا تقدم ، قاله احلويف } َخْيَر أُمَّةٍ { أهنا يف حمل نصب؛ نعتاً لِ : الثالث 
السبب يف كونكم خري األمم هذه اخلصال احلميدة ، : ل أهنا مستأنفة ، بيَّن هبا كوهنم خري أمة ، كأنه قي: الرابع 

ألن ِذكَْر احلكم مقروناً بالوصف  -زيد كرمي؛ ُيطِعم الناَس ويكسوهم : كقولك  -واملقصود بيان علة تلك اخلريية 
املنكر ، أوجب أن  أْمَرهم باملعروف ، وَنْهيَُهم عن -عقيب اخلريية  -املناِسب له ُيشِْعر بالعلِّيَِّة ، فها هنا ملا ذكر 

  .تكون تلك اخلريية هلذا السبب ، وهذا أغرب األوجه 
  فصل

  :يف كيفية النظم وجهان 



يف التفرُّق واالختالف ، وذكر ثواب املطيعني ،  -أنه ملا حذَّر املؤمنني من أن يكونوا مثل أهل الكتاب : أحدمها 
االنقياد والطاعة ، أْرَدفه بطريق آخر يقتضي احلمل وعقاب الكافرين ، وكان الغرض من ذلك حَْملَ املؤمنني على 

، فالالئق بكم أال ُتْبِطلوا على أنفسكم هذه } كُنُْتْم َخْيرَ أُمٍَّة أُْخرَِجتْ ِللنَّاسِ { : على االنقياد والطاعة ، فقال 
  .الفضيلة احملمودة ، وإن كنتم منقادين للطاعات 

َوَما اهللا يُرِيُد ظُلْماً { : ونبَّه على السبب بقوله  -شقياء ، وتسويد وجوههم ملا ذكر وعيَد األ -تعاىل  -أنه : الثاين 
أهنم إمنا استحقُّوا ذلك بأفعاهلم القبيحِة؛ نبَّه يف هذه اآلية على سبب وعد : يعين ]  ١٠٨: آل عمران [ } لِّلَْعالَِمَني 

لسعدات اليت فازوا هبا يف اآلخرة؛ ألهنم كانوا خري أمٍة أْخرَِجتْ أن تلك ا: يعين } كُنُْتْم خَْيَر أُمٍَّة { : السعداء بقوله 
  .للناس 

نزلت يف ابن مسعود ، وأَبي بن كعب ، وُمَعاِذ بن جبلٍ ، وسامل مويل أيب حذيفة ، وذلك أن : قال عكرمة ، وُمقَاِتلٌ 
فأنزل . [ نا خري مما تدعوننا إليه حنن أفضل منكم ، ودين: مالك بن الصيف ، ووهب بن يهوذا اليهوديَّْين قاال هلم 

  ] .اهللا هذه اآلية 
يف قوله  -أنه مسع النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم يقول  -عن َبْهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده  -وروى الترمذيُّ 

هذا حديث : قال » ا َوأكْرَُمَها َعلَى اِهللا َتَعالَى أنُْتْم ُتِتمُّونَ َسْبِعنيَ أمَّةً ، أْنُتْم خَْيُرَه« : قال } كُنُْتْم َخْيرَ أُمٍَّة { : تعاىل 
هم الذين هاجروا مع رسول اهللا صلى اهللا : قال } كُْنُتْم َخْيَر أُمٍَّة { وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس . حسن 

  .عليه وسلم إىل املدينة 
لدعاة والرواة الذين أمر اهللا هم أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم خاصَّة ا:  -عن الضَّحَّاك -وقال جويرب 

  .املسلمني بطاعتهم 

  .تكون ألولنا ، وال تكون آلخرنا } كُنُْتْم َخْيَر أُمَّةٍ أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ { : وروي عن عمر بن اخلطاب ، قال 
قال عمران بن  -لَِّذيَن َيلُوَنُهْمخَْيُركم قَرْنِي ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم ، ثُمَّ ا« : وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

مث إن بعدكم قوماً خيونون وال  -ال أدري ، أذَكَر النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم بعد قرنه قرنني أم ثالثة؟ : حصني 
  .» ُيؤَتَمُنون ، وَيشهدون وال ُيستشَهدون ، ويَْنِذرون وال ُيوفون ، ويظهر فيهم السمن 

  فصل
الطائفة اجملتمعة على الشيء الواحد ، فأمة نبينا صلى اهللا عليه وسلم ، هم اجلماعة : أصل األمة : قال القفال 

» األمة « : إهنم أمته ، إال أن لفظ  -لكل من مجعته الدعوة  -املوصوفون باإلميان به ، واإلقرار بنبوته ، وقد ُيقال 
مة على كذا ، فهم منه األول ، قال النيب صلى أمجعت األ: إذا أطِْلقَت َوْحدَها ، وقع على األول ، إال أنه إذا قيل 

أميت ، « :  -يوم القيامة -وروي أنه صلى اهللا عليه وسلم يقول » أمَِّتي ال َتْجَتِمُع َعلَى َضاللٍَة « : اهللا عليه وسلم 
دعوته فإهنم إمنا ُيقال هلم ُيفَْهم منه املُِقرُّون بنبوته ، فأما أهل  -يف هذه املواضع وأشباهها » األمة « ، فلفظ » أمَِّتي 

  .إال هبذا الشرط » األمة « أمَّة الدعوة ، وال يطلق عليهم لفظ : 
  فصل

  :احتج بعض العلماء هبذه اآلية على أن إمجاَع األمة حجة من وجهني 
يف  -مث قال ]  ١٥٩: راف األع[ } َوِمن قَْومِ موسى أُمَّةٌ َيْهُدونَ باحلق َوبِِه َيْعِدلُونَ { : قال  -تعاىل  -أنه : األول 

هذه األمة أفضل من تلك األمة ، الذين  -حبكم هذه اآلية  -، فوجب أن تكون } كُنُتْم خَْيَر أُمٍَّة { : هذه اآلية 
يف  -يهدون باحلق من قوم موسى ، وإذا كان كذلك وجب أن تكون هذه األمة ال حتكم إال باحلق ، إذْ لو جاز 



يس َحبقٍّ ، المتنع كوهنم أفضل من األمة اليت هتدي باحلق؛ ألن املبطل ال يكون خرياً من أن حتكم مبا ل -هذه األمة 
  .احلَقِّ ، وإذا ثبت أن هذه األمة ال حتكم إال باحلق كان إمجاعهم حجة 

 ، يفيدان االستقرار ، وهذا يقتضي كوهنم آمرين» املنكر « ، و » املعروف « : أن األلف والالم يف لفظ : الثاين 
  .فكان ُحجَّةً  -ال حمالة  -بكل معروف ، وناهني عن كل منكرٍ ، ومىت كانوا كذلك كان إمجاعهم حقًّا ، وصدقاً 

األمر باملعروف ، و النهي عن املنكر ، واإلميان باهللا ، هذه الصفات الثالث كانت حاصلة يف سائر األمم : فإن قيل 
  ، فمن أي َوْجٍه كانت هذه األمة خري األمم؟

إن تفضيلهم على سائر األمم الذين كانوا قبلهم إمنا حصل ألجل أهنم يأمرون باملعروف ، : قال القفال : جلواب وا
ألن األمر باملعروف قد يكون بالقلب وباللسان ، واليد ، :  -وهو القتال -وينهون عن املنكر بآكد الوجوه 

عروفات الدين احلق ، واإلميان بالتوحيد والنبوة ، وأقواها القتال؛ ألنه إلقاء للنفس يف خطر القتل ، وأعرف امل
وأنكر املنكرات الكفر باهللا ، فلما كان اجلهاد يف الدين حتمالً ألعظم املضاّر؛ لغرض إيصال الغري إىل أعظم املنافع ، 

 -ئع وختليصه من أعظم املضار ، وجب أن يكون اجلهاد أعظم العبادات ، وهو يف شرعنا أقوى منه يف سائر الشرا
صار ذلك  -فال جرم  -صار ذلك موجباً لفَْضل العبادات ، وهو يف شرعنا أقوى منه يف سائر الشرائع  -فال جرم 

  .موجباً لفَْضل هذه األمة على سائر األمم 

مروهنم أن تأ} كُْنُتمْ َخْيَر أُمٍَّة أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ { : وهذا معىن ما روي عن ابن عباس أنه قال يف تفسري هذه اآلية 
أعظم املعروف ، والتكذيب » ال إله إال اهللا « يشهدوا أن ال إله إال اهللا ، ويُِقرُّوا مبا أنزل اهللا ، وتقاتلوهنم عليه ، و 

  .هو أنكر املنكر 
القتال على الدين ال ُينكره ُمْنصف ، ألن أكثر الناس حيبون أدياهنم بسبب اإللف والعادة ، : فائدة : مث قال القفال 

على الدخول يف الدين ، دخل فيه ، مث ال  -بالتخويف بالقتل  -وال يتأملون يف الدالئل الواردة عليهم ، فإذا أكره 
يزال َيْضُعف يف قلبه ما كان من حب الباطل ، ويقوى ُحبُّ الدين احلقِّ يف قلبه إىل أن ينتقل من الباطل إىل احلّق ، 

  .الثوابِ الدائم ، والنعيم املقيم  ومن استحقاق العذاب األليم إىل استحقاقِ
ال بد وأن  -مع أن اإلميان باهللا  -مل قدم األمر باملعروف ، والنهي عن املنكر على اإلميان باهللا ، يف الذكر : فإن قيل 

  .يكون ُمقَدَّماً على كل الطاعات 
ذكر أن فَْضل هذه األمَّة أقوى حاالً  -تعاىل  -أن اإلميان باهللا مشترك فيه بني مجيع األمم املُِحقَِّة ، مث إنه : فاجلواب 

يف هذه اخلريية هو األمر باملعروف ،  -إذَنْ  -من سائر األمم ، فاملؤثر  -يف األمر باملعروف ، والنَّْهيِ عن املنكر  -
ميان مل يصر شيء و النهي عن املنكر ، وأما اإلميان باهللا فهو شرط لتأثري هذا املؤثر يف هذا احلكم؛ ألنه ما مل يوجد اإل

  .من الطاعات وْصفاً من صفات اخلريية 
  مل اكتفى بذكر اإلميان باهللا ، ومل يذكر اإلميان بالنبوة ، مع أنه ال ُبدَّ منه؟: فإن قيل 
أنّ اإلميان باهللا يستلزم اإلميان بالنبوة ، ألن اإلميان باهللا ال حيصل إال إذا حصل اإلميان بكونه صادقاً ، : فاجلواب 

اإلميان بكونه صادقاً ال حيصل إال إذا كان الذي أظهر املعجزة ، على وفق دعواه صادقاً؛ ألن املعجز قائم مقام و
التصديق بالقول ، فلما شاهد ظهور املعجز على وفق دعوى حممد صلى اهللا عليه وسلم كان من ضرورة اإلميان باهللا 

  .تصار على ِذكْر اإلميان باهللا تنبيهاً على هذه الدقيقة اإلميان بنبوَّة حممد صلى اهللا عليه وسلم فكان االق
  :فيه وجهان } َولَْو آَمَن أَْهلُ الكتاب لَكَانَ َخْيراً لَُّهمْ { : قوله 



لو آمن أهل الكتاب هبذا الذي حصلت به صفة اخلرييَّةِ ألتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم ، حلصلت هذه : أحدمها 
  .هلم  -أيضاً  -اخلريية 

أن أه اللكتاب إمنا آثروا دينهم ، ُحبا للرياسة ، واستتباع العوام ، ولو آمنوا حلصلت هلم الرياسة يف الدنيا : الثاين 
  .مع الثواب العظيم يف اآلخرة ، فكان ذلك خرياً مما قَنُِعوا به 

، والتقدير لكان اإلميان خرياً هلم ضمري يعود على املصدر املدلول عليه بفعله » كان « اسم } لَكَانَ َخيًْرا { : قوله 
[ } اعدلوا ُهَو أَقَْرُب للتقوى { : كان الكذب شراً له ، كقوله تعاىل : أي » من كذب كان شراً له « : كقوهلم 
  ] . ٨: املائدة 

  ]الوافر : [ وقول الشاعر 
  الَِفَوَخالَف ، َوالسَِّفيةُ إىل ِخ... إذَا نُهَِي السَِّفيةُ َجَرى إلَْيِه  -١٥٧٣

  .جرى إليه السفه : أي 
  .خرياً هلم من كُفْرهم ، وبقائهم على َجْهلهم : واملفضل عليه حمذوف ، أي 

صيغة تفضيل ، وال مشاركة بني كُفْرهم وإمياهنم يف اخلري ، وإمنا جاز ذلك ملا يف » خري « ولفظة : وقال ابن عطية 
  .وما جرى جمراها » أحب « ، و » أفضل « ظة من الشياع وتشعب الوجوه ، وكذلك هي لف» خري « لفظه 

وقد أمكن ذلك؛ إذ اخلريية مطلقة ،  -إذا أمكن ذلك  -وإبقاؤها على موضوعها األصلي أوْلَى « : قال أبو حيان 
  .» فتحصل بأْدىن مشاركة 

  .مجلة مستأنفة ، ِسيقت لإلخبار بذلك } مِّْنُهُم املؤمنون َوأَكْثَرُُهُم الفاسقون { : قوله 
 -مها كالمان واردان على طريق االستطراد ، عند إجراء ِذكْر أهل الكتاب ، كما يقول القائل « : قال الزخمشرّي 
  .» ولذلك جاء من غري عاطف  -من شأنه كيت وكيت  -إذا ذكر فالناً 

، » الليهود « ورهطه من  للعهد ، ال لالستغراق ، واملراد عبد اهللا بن سالم} الُْمْؤِمُنونَ { : األلف والالم يف قوله 
  .» النصارى « والنجاشي وَرْهطه من 

  الوْصف إمنا ُيذْكَر للمبالغة ، فأي مبالغة حتصل يف وصف الكافر بأنه فاسق؟: فإن قيل 
أن الكافر قد يكون َعْدالً يف دينه ، وفاسقاً يف دينه ، فالفاسق يف دينه يكون مردوداً عند مجيع الطوائف؛ : فاجلواب 

منهم َمْن : أهل الكتاب فريقان : ملسلمني ال يقبلونه لكفْره ، والكفّار ال يقبلونه لِفْسِقه عندهم ، فكأنه قيل ألن ا
  .آمن ، والذين مل يؤمنوا فهم فاسقون يف أدياهنم ، فليسوا ممن ُيقَْتَدى هبم ألبتة عند أحٍد من العقالء 

ُضرَِبْت َعلَيْهُِم الذِّلَّةُ أَْيَن َما ثُِقفُوا إِلَّا ) ١١١(ْم يَُولُّوكُُم الْأَْدَبارَ ثُمَّ لَا يُْنَصُرونَ لَْن َيُضرُّوكُْم إِلَّا أَذًى َوإِنْ ُيقَاِتلُوكُ
َيكْفُُرونَ بِآيَاتِ ُهْم كَانُوا بِحَْبلٍ ِمَن اللَِّه َوحَْبلٍ ِمَن النَّاسِ َوَباُءوا بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه َوُضرَِبْت َعلَيْهُِم الَْمْسكََنةُ ذَِلكَ بِأَنَّ

  ) ١١٢(اللَِّه َوَيقُْتلُونَ الْأَْنبَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ ذَِلكَ بَِما َعَصْوا َوكَاُنوا َيعَْتُدونَ 

، ]  ١١٠: آل عمران [ } كُْنُتْم َخْيَر أُمَّةٍ { : ملَّا رغَّب املسلمني يف َتْرك االلتفات إىل أقوال الكُفَّار وأفعاهلم بقوله 
من َوْجه آخر ، وهو أنه ال قُْدَرةَ هلم على إضرار املسلمني ، إال بالقليل من القول الذي ال عربة  -أيضاً  -رغَّبهم 

  .به ، ولو أهنم قاتلوا املسلمني الهنزمت الكفار ، فلذلك ال يلتفت إىل أقواهلم وأفعاهلم 
فآذَْوهم ، فنزلت هذه  -م وأصحابه عبد اهللا بن سال -إن رؤوس اليهود عمدوا إىل َمْن آمن منهم : قال مقاتل 



  .اآلية 
  :فيه وجهان } إِالَّ أَذًى { : قوله 

لن يضروكم ضرراً ألبتة إال ضرر أذى ال : أنه متصل ، وهو استثناء مفرَّغ من املصدر العام ، كأنه قيل : أحدمها 
 -َوإمَّا بإظهار كلمة الكفر  -م عليهما السال -إمَّا بالطعن يف حممد وعيسى  -من كلمة سوء وحنوها  -يباىل به 
عيسى ابُن اهللا ، وُعَزْير ابن اهللا ، وإن اهللا ثالث ثالثة ، وإما بتحريف نصوص التوراة واإلجنيل ، وإما : كقوهلم 

  .بتخويف ضعفِة املسلمني 
  .لن يضروكم بقتال وغَلََبة ، لكن بكلمة أذًى وحنوها : أنه منقطع ، أي : الثاين 

. وهذا بعيد ، ألن الوجوه املذكورة توجب وقوع الَغمِّ يف قلوب املسلمني ، والغم ضرر : ء قال بعض العلما
  .ال يضروكم إال ضََرراً َيِسرياً : ال يضروكم إال الضرر الذي هو األذى ، فهو استثناء صحيح ، واملعىن : فالتقدير 

ثُمَّ الَ يُنَصُرونَ { ر بأهنم لو قاتلوا املسلمني الهنزموا ، وُخذلوا ، هذا إخْبا} َوإِن ُيقَاِتلُوكُْم يَُولُّوكُُم األدبار { : قوله 
َولَِئن قُوِتلُواْ الَ { : ، ونظريه قوله تعاىل  -ألبتة -إهنم بعد صريورهتم منهزمني ال حيصل هلم شوكة ، وال قوة : أي } 

قُلْ لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ َسُتْغلَُبونَ وَُتْحَشُرونَ إىل { : ، وقوله ]  ١٢: احلشر [ } َينُصُرونَُهْم َولَِئن نََّصُروُهْم لَُيَولُّنَّ األدبار 
القمر [ } َنْحُن َجِميٌع مُّنَتِصرٌ َسُيْهَزُم اجلمع َويَُولُّونَ الدبر { : ، وقوله ]  ١٢: آل عمران [ } َجهَنََّم َوبِئَْس املهاد 

  .، وهذه اآلية اشتملت على اإلخبار عن غيوب كثرية  ، وكل ذلك َوْعد بالفتح ، والنصر ، والظفر]  ٤٥-٤٤: 
  .أن املؤمنني آمنون من ضررهم : منها 

  .أهنم لو قاتلوا املؤمنني الهنزموا : ومنها 
  .أنه ال حيصل هلم شوكة بعد االهنزام : ومنها 

دموا على حماربة ، وطلب وكل هذه األخبار وقعت كما أخرب اهللا عنها ، فإن اليهود مل يقاتلوا إال اهنزموا ، وما أق
  .رئاسة إال ُخِذلوا ، وكل ذلك إخبار عن الغيب ، فيكون معجزاً 

  .َهْب أن اليهوَد كذلك ، لكن النصارى ليسوا كذلك ، وهذا يقدح يف صحة هذه اآليات : فإن قيل 
  .أهنا خمصوصة باليهود ، ملا ُروَِي يف سبب النزول : فاجلواب 

  .كالم مستأنف } ُرونَ ثُمَّ الَ ُيْنَص{ : وقوله 
  مستأنفاً ، ومل ُيْجَزم ، عطفاً على جواب الشرط؟} ثُمَّ الَ ُينَصُرونَ { : ِلَم كان قوله : فإن قيل 
فلو عطفناه على جواب  -مطلقاً  -أخربهم بعدم ُنْصرهتم  -تعاىل  -أنه لو ُجزِم لتغيَّر املعىن؛ ألن اهللا : فاجلواب 

  .قاتلوا ، أو مل يقاتلوا  -م لنا ، بينما هم غري منصورين مطلقاً الشرط لزم تقييده مبقاتلته

ألن املعطوف على اجلواب : ال جيوز جزمه ألبتة ، قال » مث « وزعم بعضهم أن املعطوف على جواب الشرط ب 
يقتضي التراخي ، فكيف يتصور وقوعه عقيب الشرط؟ » مث « جواب ، وجواب الشرط يقع بعده وعقيبه ، و 

  .» مث « مل ُيْجَزم مع فلذلك 
« ، ف ]  ٣٨: حممد [ } َوإِن َتتََولَّْواْ َيْستَْبِدلْ قَْوماً غَْيرَكُْم ثُمَّ الَ يكونوا أَْمثَالَكُم { : وهذا فاسد جدا؛ لقوله تعاىل 

  .» ثُمَّ « الواقع جواباً للشرط ، والعاطف » يستبدل « جمزوم نسقاً على » ال يكونوا 
  .؛ ألنه تعدَّى بالتضعيف إىل مفعولٍ آَخَر » ُيَولُّوكُْم « فعول ثان لِ م» األدبار « و 

  ؟} الَ ُينَصُرونَ { : ما الذي عطف عليه قوله : فإن قيل 
. أخربكم أهنم إن يقاتلوكم ينهزموا ، مث أخربكم أهنم ال يُنصرون : هو مجلة الشرط واجلزاء ، كأنه قيل : فاجلواب 



، إلفادة معىن التراخي يف املرتبة ، ألن اإلخبار بتسليط اخلذالن عليهم أعظم من اإلخبار  »ثُمَّ « وإمنا ذكر لفظ 
  .بتوليتهم األدبار 

أن الذلة ُجِعلَْت ملَصقَة ، هبم ، كالشيء الذي ُيضرب على الشيء فيلصق : يعين } ضُرَِبْت َعلَْيهُِم الذِّلَّةُ { : قوله 
  .هي الذل ، ويف املراد هبا أقوال : والذلة . ة الزب ومنه تسمية اخلراج ضريبة ما هذا عليَّ بضرب: به ، ومنه قوهلم 

  .إهنا اجلزية؛ وذلك؛ ألن ضَْرب اجلزية عليهم يوجب الذلة والصَّغَار : فقيل 
م َحْيثُ واقتلوه{ : كقوله  -أن ُيحاَرُبوا ، ويقَْتلوا ، وتقسَّم أموالُهم ، وُتسَْبى ذَراريهم ، وُتملك أراضيهم : وقيل 

إالَّ بعهد من اهللا ، وِعْصمة ، وذمام : واملراد } إِالَّ بِحَْبلٍ مِّْن اهللا { : ، مث قال تعاىل ]  ١٩١: البقرة [ } ثَِقفُْتُموُهم 
  .من اهللا ومن املؤمنني؛ ألن عند ذلك تزول هذه األحكام 

اً ، بل هم ُمْسَتْخفُون يف مجيع البالد ، ذليلون ، إن املراد هبا أنك ال ترى فيهم ملكاً قاهراً وال رئيساً معترب: وقيل 
  .مهينون 

يف حمل » ثُِقفُوا « مزيدة فيها ، ف » ما « اسم شرط ، وهي ظرف مكان ، و » أْيَنَما « ، } أَْيَن َما ثُِقفُوا { : قوله 
} ُضرَِبْت َعلَْيهِمُ الذِّلَّةُ { : وله أينما ثُِقفُوا غلبوا وذُلّوا ، دلَّ عليه ق: أي  -جزم هبا ، وجواب الشرط إما حمذوف 

 -ال حمل له } ُضرَِبْت َعلَْيهِمُ الذِّلَّةُ { ، عند َمْن ُيجيز تقدمي جواب الشرط عليه ، ف » ضُرَِبْت « ، وإما نفس 
  .على األول ، وحمله جزم على الثاين 

  .ستثناء مفرَّغ من األحوال العامة هذا اجلار يف حمل َنْصب على احلال ، وهو ا} إالَّ بِحَْبلٍ { : قوله 
ُضرَِبْت عليهم الذلة يف عامة األحوال ، إال يف : وهو استثناء من أَعمِّ عاّمة األحوال ، واملعىن « : قال الزخمشري 

  .» حال اعتصامهم حببل اهللا ، وحبل الناس ، فهو استثناء متصل 
  .إال أن يعتصموا حببل من اهللا ، فحذف ما يتعلق به اجلار : راء هو استثناء منقطع ، فقدره الف: قال الزجّاج والفرَّاء 

  ]الطويل : [ كقول محيد بن ثور اهلاليل 
  َوِفي الْحَْبلِ َرْوَعاُء الْفَُؤاِد ، فَرُوُق... َرأتْنِي بَِحْبلَيَْها ، فََصدَّْت َمَخافَةً  -١٥٧٤

  .أقبلت حببليها ، فحذف الفعل؛ للداللة عليه : أراد 
ألن بادئ « : قال ]  ٩٢: النساء [ } َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَن َيقُْتلَ ُمْؤِمناً إِالَّ َخطَئاً { : ره ابُن عطية بقوله تعاىل ونظَّ

الرأي يعطي أن له أن يقتل خطأ ، وأن احلبل من اهللا ومن الناس يزيل ضرب الذلة ، وليس األمر كذلك ، وإنَّما يف 
  .» فال جناة من املوت إال حببل  -يف أمتنا  -: السامع الناظر يف األمر ، وتقديره  الكالم حمذوف ، يدركه فَْهُم

فال جناة من املوت : وعلى ما قدره ال يكون استثناًء منقطعاً؛ ألنه مستثًنى من مجلة مقدَّرة ، وهي « : قال أبو حيان 
منه ما ميكن أن : على قسمني  -النحاة  كما قرره -، وهو متصل على هذا التقدير ، فال يكون استثناء املنقطع 

لكن : إذ التقدير  -على تقدير االنقطاع  -ومنه هذه اآلية  -يتسلط عليه العامل ، ومنه ال ميكن فيه ذلك 
اعتصامهم حببل من اهللا وحَْبل من الناس يَُنجيهم من القتل ، واألسر ، وَسيب الذراري ، واستئصال أمواهلم؛ ويدل 

َوضُرَِبْت َعلَْيهُِم الذلة واملسكنة وََبآُءوا بَِغَضبٍ { :  -يف سورة البقرة -إلخبار بذلك يف قوله تعاىل على أنه منقطع ا
  .» ، فلم يستثنِ هناك ]  ٦١: البقرة [ } مَِّن اهللا 

ال قد ضُرَِبت الذلة على اليهود ، سواء كانوا على عهد من اهللا أو مل يكونوا ، و« : قال حممد بن جرير الطربي 
لكن يعتصمون حببل من اهللا : تقديره } إِالَّ بِحَْبلٍ مِّْن اهللا { : خيرجون هبذا االستثناء من الذلة إىل العزة ، فقوله 

  .» وحبل من الناس 



إذا محلنا : خالف الظاهر ، وأيضاً « لكن » على « إالَّ » وهذا ضعيف؛ ألن َحْملَ لفظ « : قال ابن اخلطيب 
لكن قد يعتصمون حببل من اهللا ، وحبل من الناس ، مل يتم هذا القدر إال بإضمار الشيء : د الكالم على أن املرا

الذي يعتصمون هبذه األشياء ألجل احلذر عنه ، واإلمشار خالف األصل ، فال ُيصار إىل هذه األشياء إال عند 
، بل هاهنا وجه آخر ، وهو أن  إىل ذلك ، كان املصري إليه غري جائز -هاهنا  -الضرورة ، فإذا كان ال ضرورةَ 

القتل ، واألْسر ، وسَْبي الذراري ، وأخذ املال ، وإحلاق الصغار ، : أعين  -ُتحَْمل الذِّلَّةُ على كل هذه األشياء 
واملهانة ، ويكون فائدة االستثناء هو أنه ال يبقى جمموع هذه األحكام ، وذلك ال ينايف بقاء بعض هذه األحكام ، 

  .» وبقاء املهانة والصغار فيهم  -املَُسمَّى باجلزية  -ليل من أمواهلم وهو أخذ الق
معنا ، : أي  -اخرج بنا نفعل كذا : ، كقولك » مع « : مبعىن  -» حببل « : يف قوله  -وقال بعضهم الباء 

  .إال مع حبل من اهللا : والتقدير 
  فصل

  .العهد : تقدم الكالم يف أن املراد باحلبل 
  .ه عطف على حبل اهللا حبالً من الناس ، وذلك يقتضي املغرية إن: فإن قيل 
حبل اهللا هو اإلسالم ، وحبل الناس هو العهد والذمة ، وهذا بعيد؛ ألنه لو كان املراد : قال بعضهم : فاجلواب 

  .أو حبل من الناس : ذلك ، لكان ينبغي أن يقال 

احلَْبلَْين؛ ألن األمان املأخوذ من  -تعاىل  -مان ، وإمنا ذكر العهد والذمة واأل: املراد بكال احلبلني : وقال آخرون 
  .املؤمنني ، هو األمان املأخوذ بإذن اهللا تعاىل 

  :شعيف ، والذي عندي فيه أن األمان للذمّي قسمان  -أيضاً  -وهذا عندي : قال ابن اخلطيب 
  .الذي نصَّ اهللا عليه ، وهو أْخذ اجلزية : أحدمها 

هو املَُسمَّى حببل اهللا ، : فُوض إىل َرأي اإلمام ، فيزيد فيه تارة ، وينقص حبسب االجتهاد ، فاألول الذي : الثاين 
  .هو املسمى حببل املؤمنني : والثاين 

وهو  -َمكَثُوا ، ولبثوا ، وداموا يف غضب اهللا ، مأخوذ من البوء : تقدم أن معناه } َوَبآءُوا بَِغَضبٍ مَِّن اهللا { : قوله 
  ] . ٩: احلشر [ } والذين َتَبوَُّءوا الدار { : ومنه قوله تعاىل  -تبوأ فالن منزل كذا : ان ومنه املك

  .} َوضُرَِبْت َعلَْيهُِم الَْمْسكََنةُ { : قوله 
اجلزية؛ ألنه مل يستثنها ، فدلَّ ذلك على بقائها عليهم ، والباقي عليهم : املسكنة : قال احلسن ، وأكثر املفسرين 

  .ال اجلزية ليس إ
  .هي أن اليهودي يُظهر من نفسه الفقر ، وإن كان موسراً : املسكنة : وقال آخرون 
  .هذا إخبار من اهللا بأنه جعل أموال اليهود رزقاً للمسلمني ، فيصريوا مساكني : وقال آخرون 

بيَّن العلة يف إلصاق هذه األمور املكروهة } ء بَِغْيرِ َحقٍّ ذلك بِأَنَُّهْم كَاُنواْ َيكْفُُرونَ بِآَياِت اهللا َويَقُْتلُونَ األنبيآ{ : قوله 
  .هبم ، وتقدم الكالم على مثل ذلك يف سورة البقرة 

، وال جيوز أنْ يكونَ هذا التكرير للتأكيد؛ ألن التأكيد جيب } ذلك بَِما َعصَْواْ { : فما احلكمة يف قوله : فإن قيل 
  فال ُيؤكَّد الكفر بالعصيان؟ -صيان أقل حاالً من الكفر والع -أن يكون بشيء أقَْوى من املؤكد 

  :فاجلواب من وجهني 
: الكُفر ، وقتل األنبياء ، وعلة الكُفْر وقتل األنبياء هي : أن علة الذلة ، والغضب ، واملسكنة ، هي : األول 



فحاالً ، ضعف نور اإلميان حاالً  حاالً -املعصية؛ ألهنم ملا توغَّلوا يف املعاصي والذنوب ، وتزايدت ظلمات املعاصي 
كَالَّ َبلْ َرانَ على قُلُوبِهِْم مَّا كَاُنواْ { : إىل أن بطل نور اإلميان ، وحصلت ظلمة الكُفْر ، وإليه أشار بقوله  -فحاالً 

  .إشارة إىل العلة } ذلك بَِما َعَصْواْ { : ، فقوله ]  ١٤: املطففني [ } َيكِْسُبونَ 
ذلك رجل سوء؛ ألنه إذا : قال  -وقد ُسئل عن تارك السنن ، هل ُتقَْبل شهادته؟  -اإلمام أمحد وهلذا املعىن قال 

وقع يف ترك السنن أدَّى ذلك إىل َتْرك الفرائض ، وإذ وقع يف َتْرك الفرائض ، وقع يف استحقار الشريعة ، ومن 
  .ابتلي بذلك وقع يف الكُفْر 

يف احلاضرين } ذلك بَِما َعَصْواْ { : على أسالفهم ، وقوله } فرون بآيات اهللا كانوا يك{ : أن ُيْحَمل قوله : الثاين 
بيَّن عقوبة َمْن تقدَّم ، مث بيَّن أن املتأخر  -تعاىل  -يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، فال يلزم التكرار ، فكأنه 

تهم ، حىت يظهر للخلق ما أنزل اهللا صار ألجل معصيته ، وعداوته متسوجِباً ملثل عقوب -ملا تبع من تقدم  -
  .بالفريقني 

ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ ) ١١٣(لَْيسُوا َسَواًء ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ َيْتلُونَ آيَاِت اللَِّه آَناَء اللَّْيلِ َوُهْم َيْسُجُدونَ 
َوَما َيفَْعلُوا ) ١١٤(َعنِ الُْمْنكَرِ َوُيَسارُِعونَ ِفي الَْخْيرَاِت َوأُولَِئَك ِمَن الصَّاِلِحَني الْآِخرِ َوَيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف وََيْنَهْونَ 

  ) ١١٥(ِمْن َخْيرٍ فَلَْن ُيكْفَُروُه َواللَُّه َعِليٌم بِالُْمتَِّقَني 

، والواو تعود على أهل  خرب» سواء « و » ليس « تام؛ فإن الواو اسم » سََواٌء « الظاهر يف هذه أنّ الوقف على 
  .الكتاب املتقدم ذكرهم 

]  ١١٠: آل عمران [ } مِّْنُهُم املؤمنون َوأَكْثَرُُهُم الفاسقون { : أهنم منقسمون إىل مؤمن وكافر؛ لقوله : والمعىن 
  .، فانتفى استواؤهم 

  .مصدر ، ولذلك ُوحَِّد ، وقد تقدم حتقيقه أول البقرة  -يف األصل  -» سواء « و 
« و » أمة «  -على هذا  -» ليس « عالمة مجع ، وليست ضمرياً ، واسم » لَْيُسوا « الواو يف : ال أبو عبيدة ق

  .» أكلوين الرباغيث « ، وهذا على لغة » َيْتلُونَ « صفتها ، وكذا » قَاِئَمةٌ 
  ]املتقارب : [ كقول اآلخر 

  ِلي ، فَكُلُُّهمْ بَعذْلِ أَلُوُملِ أْه... َيلُوَموَننِي ِفي اْشتَِراِء النَِّخي  -١٥٧٥
وهي لغة ضعيفة ، ونازع السَُّهيِْلّي النحويني يف كوهنا ضعيفةً ، ونسبها بعضُهم إىل شنوءة ، وكثرياً ما جاء : قالوا 

  .وسيأيت حتقيقها يف املائدة . عليها احلديث ، ويف القرآن مثلُها 
أُمَّةٌ { هو » ليس « ردوٌد ، ومل يبيِّن َوْجَه اخلطأ ، وكأنه توهم أن اسم وما قاله أبو أبو عبيدةَ خطأٌ م: قال ابُن عطية 

حمذوف مل يكن  -ثَمَّ  -فقط ، وأنه ال حمذوَف ثَمَّ؛ إذ ليس الغرض تفاوت األمة القائمة التالية ، فإذا قُدِّر } قَآِئَمةٌ 
والتقدير الذي يصح به املعىن . وقد تقدم ما فيها قول أيب عبيدةَ خطأً مردوداً إال أن بعضهم رد قوله بأهنا لغة ضعيفة 

ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة ، موصوفة مبا ذُِكَر ، وأمة كافرة ، فبهذا التقدير يصح به املعىن الذي : أي : 
  .حنا إليه أبو ُعَبْيَدةَ 

كما قال  -خربها » َسَواًء « و ، » ليس « فجعل الواو اسم » َسَواًء « إن الوقَف ال يتم على : وقال الفرَّاُء 
ليس أهل الكتاب مستوياً ، من أهل الكتاب أمة : ارتفاع الفاعل ، أي » سََواًء « مرتفعة ب » أمَّةٌ « و  -اجلمهور 

  .قائمة ، موصوفة مبا ذُِكر ، وأمة كافرة ، فبهذا التقدير يصح به املعىن الذي حنا إليه أبو ُعبَْيَدةَ 



كما قال  -خربها » َسَواًء « ، و » ليس « فجعل الواو اسم » َسَواًء « الوقَف ال يتم على  إن: وقال الفرَّاُء 
ليس أهل الكتاب مستوياً ، من أهل الكتاب أمة : ارتفاع الفاعل ، أي » سََواًء « مرتفعة ب » أمَّةٌ « و  -اجلمهور 

ملعادلة؛ لداللة القسم األول عليها؛ فإن مذهب قائمة ، موصوفة مبا ذُِكر ، وأمة كافرة ، فُحِذفَت هذه اجلملةُ ا
  .العرب إذا ذُِكَر أحد الضدين ، أغَْنى عن ِذكر الضِّدِّ اآلَخر 

  ]الطويل : [ قال أبو ذُؤيب 
  َسِميٌع ، فََما أْدرِي أُرْشٌد ِطالَُبها؟... َدَعانِي إلَْيَها الْقَلُْب إنِّي ألْمرَِها  -١٥٧٦

  .َغّي؛ لداللة ِضدِّه عليه أم غي ، فحذف ال: والتقدير 

  ]الطويل : [ ومثله قول اآلخر 
  َوذُو الَْهمِّ ِقْدماً َخاِشٌع ُمَتضَاِئلُ... أَراَك ، فََما أْدرِي أَهمٌّ َهَمْمُتُه  -١٥٧٧

  .أي أهم مهمته أم غريه؟ فحذف؛ للداللة ، وهو كثري 
{ : ، وقوله ]  ٢٥: احلج [ } آًء العاكف ِفيِه والباد َسَو{ : ، كقوله » ألن املساواة تقتضي شيئني « : قال الفراء 

  ] . ٢١: اجلاثية [ } َسَوآًء مَّْحَياُهْم َوَمَماتُُهْم 
منهم أمة قائمة ، : وقد ُضعَِّف قَْولُ الفراء من حيث احلذف ، ومن حيث َوضع الظاهر مَْوِضَع املُضَْمر؛ إذ األصل 

  .فوضع أهل الكتاب موضع املضمر 
} َيْتلُونَ { : مجلة برأسها ، وقوله } مِّْن أَْهلِ الكتاب أُمَّةٌ { : مجلة تامة ، وقوله } لَْيُسواْ َسَوآًء { يكون  والوجه أن

]  ١١٠: آل عمران [ } َتأُْمُرونَ باملعروف { : كما جاءت اجلملة من قوله  -مجلة أخرى ، مبينة لعدم استوائهم 
  .مبيِّنة للخرييَِّة 

  .» أمَّةٌ « يف حمل رفع ، صفة ل } َيْتلُونَ  {وجيوز أن يكون 
  .؛ لتخصُِّصها بالنعت » أمَّةٌ « وجيوز أن يكون حاالً من 

يكون العامل فيها االستقرار الذي » أمَّةٌ « ، وعلى كوهنا حاالً من » قَاِئمة « وجيوز أن يكون حاالً من الضمري يف 
  .تضمنه اجلار 

  .» أمَّة « املستكن يف هذا اجلار ، لوقوعه خرباً ل وجيوز أن يكون حاالً من الضمريِ 
  فصل

ما آمن مبحمد صلى : اليهود . َمْن آَمَن مبوسى وعيسى عليهما السالم : املراد بأهل الكتاب : قال مجهور العلماء 
هذه اآلية؛ لبيان اهللا عليه وسلم إال شِراُرنا ، ولوال ذلك ما تركوا ديَن آباِئهم ، لقد كفروا ، وخسروا ، فأنزل اهللا 

  .فضلهم 
أن كل أهل  -يف هذه اآلية  -بالصفات املذمومة ، ذَكَر  -يف اآليات املتقدمِة  -ملا َوَصَف أهلَ الكتاب : وقيل 

  .الكتاب ليسوا كذلك ، بل فيهم َمْن يكون موصوفاً بالصفات احملمودة املرضية 
  . املغرب والعشاء بلغين أهنا نزلت يف قوم كانوا ُيصلون بني: قال الثورّي 

وعن عطاء ، أهنا نزلت يف أربعني رجالً من أهل جنرانَ ، واثنني وثالثني من احلبشة ، وثالثة من الروم ، كانوا على 
قبل قدوم النيب صلى اهللا عليه  -دين عيسى ، وصدقوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وكان من األنصار فيهم عدة 

لرباء بن معرور ، وحممد بن مسلمة ، وأبو قيس ِصْرمة بن أنس ، كانوا موحِّدين وسلم ، منهم أسعد بن زرارة ، وا
، يغتسلون من اجلنابة ، ويقومون مبا عرفوا من شرائع احلنيفية ، حىت بعث اهللا هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  .فصدَّقوه ، ونصروه 
قال تعاىل  -واملسلمون من ُجْملتهم  -األْديان  كل من أويت الكتاَب من أهل: املراد بأهل الكتاب : وقال آخرون 

أن النيب : ، ويؤيِّد هذا ما رََوى ابُن مسعود ]  ٣٢: فاطر [ } ثُمَّ أَْوَرثَْنا الكتاب الذين اصطفينا ِمْن ِعَبادَِنا { : 
أما إنه ليس « : ل صلى اهللا عليه وسلم أخَّر صالة العشاء ، مث خرج إىل املسجد ، فإذا الناس ينتظرون الصالة ، فقا

  .وقرأ هذه اآلية » َهِذِه السَّاعِة غَْيركُمْ  -َتَعالَى  -أَحٌد ِمْن أْهلِ األْدَيانِ َيذْكُرُ اهللاَ 
أولئك احلاضرون كانوا نفراً من مؤمين أهل الكتاب الذين آمنوا مبحمد صلى اهللا : وال يبعد أن يقال : قال القفال 

  .ة يف الساعة اليت ينام فيها غُريهم من أهل الكتاب الذين مل يؤمنوا عليه وسلم ، فأقاموا صالة العتم

كلّ َمْن آمن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم فسمَّاهم اهللا بأهل الكتاب ، كأنه : املراد : أن يقال  -أيضاً  -وال يبعد 
لمون الذين مساهم اهللا أولئك الذين مسوا أنفسهم بأهل الكتاب حاهلم وصفتهم تلك اخلصال الذميمة ، واملس: قيل 

تقرير فضيلة أهل اإلسالم  -من هذه اآلية  -بأهل الكتاب حاهلم وصفتهم هكذا ، فكيف يستويان؟ فيكون الغرض 
أَفََمن كَانَ { : ونظريه قوله ]  ١١٠: آل عمران [ } كُْنُتمْ َخْيَر أُمَّةٍ أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ { : ، تأكيداً ملا تقدم من قوله 

قائمة يف : قيل } أُمَّةٌ قَآِئَمةٌ َيْتلُونَ آيَاِت اهللا { ، منهم ]  ١٨: السجدة [ } كََمن كَانَ فَاِسقاً الَّ َيْسَتُوونَ  ُمْؤِمناً
  .الصالة يتلون آياِت اهللا ، فعبَّر بذلك عن هتجُّدِهم 

  .مل يضيِّعوه ، ومل يتركوه  -تعاىل  -مهتدية ، قائمة على أمر اهللا : وقال ابن عباس 
إِالَّ َما ُدْمَت َعلَْيِه قَآِئماً { : ثابتة على التمسُّك بالدين احلق ، مالزمة له ، غري مضطربة ، كقوله تعاىل : قال احلسن 

  ] . ٧٥: آل عمران [ } 
  .استقام : فقام مبعىن  -أقمت العود : من قولك  -مستقيمة ، عادلة : أي » قَاِئَمةٌ « : قال جماهد 

ذو طريقة مستقيمة ، : ذو أمة ، ومعناه : أي } مِّْن أَْهلِ الكتاب أُمَّةٌ { : الطريقة ، ومعىن اآلية  :األمَّة : وقيل 
األول : القرآن ، وقد يُراد هبا أصناف خملوقاته الدالة على ذاته ، وصفاته ، واملراد هاهنا : } آيَاِت اهللا { واملراد ب 

.  
بفتح اهلمزة والنون ، بزنة عصا  -أَنى : الساعات ، واحده : ، واآلناء » يتلون « ظرف ل } آَنآَء الليل { : قوله 

بالكسر  -بالفتح والسكون بزنة ظَْبي ، أو إْني  -أو إَنى بكسر اهلمزة ، وفتح النون ، بزنة ِمًعى ، أو أْني -
منقلبة عن ياء ، » اء آن« فاهلمزة يف  -بالكسر والسكون مع الواو ، بزنة جرو  -أو إْنو  -والسكون ، بزنة نِْحي 

  .وعن واو على القول األخري ، حنو كساء  -كرداء  -على األقوال األربعة 
كأن التأنَِّي مأخوذ منه ، ألنه انتظار الساعات واألوقات ، ويف احلديث أن النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم : قال القفال 

وستأيت بقية هذه املادة يف . دافعت األوقات : ي أ» آذيت وآنيت « :  -قال للرجل الذي أخر اجمليء إىل اجلمعة
  .مواضعها 

  .» قَاِئَمةٌ « ظرفاً لِ » آناء الليل « وال جيوز أن يكون 
« ، وهذا على تقدير أن يكون » قد ُوصِفَْت ، فال جيوز أن تعمل فيما بعد الصفة « قَاِئَمةٌ » ألن « : قال أبو القباِء 

، وفيه نظر؛ ألن املعَنى ليس على جَْعل هذه اجلملِة صفة ملا قبلها ، بل على االستئناف »  قائمة« َوْصفاً لِ » َيْتلُونَ 
؛ ألن الصفة ال توَصف » قَاِئَمةٌ « ، ال لِ » أمَّةٌ « للبيان املتقدم ، وعلى تقدير َجْعلها صفة ملا قبلها ، فهي صفة ل 

مررت برجل ناطقٍ فصيح ، ففصيح صفة لناطق؛ ألن معناه : إال أن يكون معىن الصفة الثانية الئقاً مبا قبلها ، حنو 
  .الئق به ، وبعضهم جيعله َوصْفاً لرجل 



  .ما ذكرناه من استئناف مجلته » قَاِئَمةٌ « وإمنا املانع من تعلُّق هذا الظرف ب 
قرآن ، وهم ساجدون ، وهذا قد َيْتلُونَ ال: أي » َيْتلُونَ « جيوز أن يكون حاالً من فاعل } َوُهْم َيْسُجُدونَ { : قوله 

أالَ إنِّي ُنهِيُت أن أقرأ « خبالف شرعنا ، قال عليه السالم  -مشروعية التالوة يف السجود  -يكون يف شريعتهم 
  .، وهبذا يرجح قول من يقول إهنم غري أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم » القُرآنَ َراِكعاً ، أو َساجِداً 
  .قاله أبو البقاء » قَاِئَمةٌ « ضمري يف وجيوز أن يكون حاالً من ال

  .وفيه ضعف؛ لالستئناف املذكور 
أهنم يصلون ، والصالة تسمى سجوداً ، وركوعاً ، وتسبيحاً ، قال تعاىل : } َوُهْم َيْسُجُدونَ { : املراد بقوله : وقيل 

الروم [ } ِحَني ُتْمُسونَ َوِحَني ُتصْبُِحونَ فَُسْبَحانَ اهللا { : ، وقال ]  ٤٣: آل عمران [ } واركعي َمَع الراكعني { : 
  .الصالة : ، واملراد ]  ١٧: 

َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفي { : خيضعون هللا؛ ألن العرب تسمِّي اخلضوَع سجوداً ، قال تعاىل : أي } َيْسُجُدونَ { : وقيل 
  ] . ٤٩: النحل [ } السماوات َوَما ِفي األرض 
أهنم يقومون تارةً ، ويسجدون تارةً ، يبتغون الفضل والرمحة بأنواع ما يكون يف : واملعىن  وجيوز أن تكون مستأنفة ،

  ] . ٦٤: الفرقان [ } وَالَِّذيَن يِبِيُتونَ ِلَربِّهِْم ُسجَّداً َوِقَياماً { : الصالة من اخلضوع هللا ، ونظريه قوله 
إمَّا استئناف ، وإما أحوال ، وجيء } املعروف َويَْنَهْونَ َعنِ املنكر ُيْؤِمُنونَ باهللا واليوم اآلخر َوَيأُْمُرونَ ب{ : قوله 

باجلملة األوىل امسيةً؛ داللةً على االستقرار ، وُصدَِّرْت بضمريٍ ، وثَنَّى عليه مجلة فعلية ، ليتكرر الضمري ، فيزداد 
  .بتكراره توكيداً 

  .قت ، وكذلك جيء باجلَُمل اليت بعدها أفعاالً مضارعة وجيء باخلرب مضارعاً؛ داللةً على جتدُِّد السجود يف كل و
، ولذلك ترك العاطف ولو ذكره » ُهمْ « : خرباً ثانياً ، لقوله } ُيْؤِمُنونَ باهللا واليوم اآلخر { وحيتمل أن يكون 

  .لكان جائزاً 
  فصل

ؤمنني بالتهجد وقراءة القرآن أردف اعلم أن اليهود كانوا يقومون يف الليل للتهجُّد ، وقراءة التوراة ، فلما مدح امل
، وقد تقدَّم أن اإلميان باهللا يستلزم اإلميان جبميع أنبيائه وُرُسِلِه ، } ُيْؤِمُنونَ باهللا واليوم اآلخر { : ذلك بقوله 

عن معاصي واإلميان باليومِ اآلخرِ يستلزم احلذَر من املعاصي ، وهؤالء اليهود كانوا ينكرون أنبياء اهللا ، وال حيترزون 
  .اهللا ، مل حيصل هلم اإلميان باملبدأ أو املعاد 

  .} َوَيأُْمُرونَ باملعروف َويَْنَهْونَ َعنِ املنكر { : قوله 
  .يؤمنون بتوحيد اهللا ، ونبوة صلى اهللا عليه وسلم ، وينهون عن الكفر : قال ابن عباس 

  .يأمرون مبا ينبغي ، وينهون َعمَّا ال ينبغي : وقيل 
  :فيه وجهان } َوُيَسارُِعونَ ِفي اخلريات {  :وقوله 

  .يتبادرون إليها خوف الفَْوِت باملَْوِت : أحدمها 
فما » الَْعَجلَةُ من الشَّْيطَاِن ، والتأنِّي من الرَّْحَمنِ « : أليس أن العجلة مذمومةٌ لقوله صلى اهللا عليه وسلم : فإن قيل 

  الفرق بني السرعة والَعَجلَة؟
ن السرعة خمصوصة بأن يقدم ما ينبغي تقدميه ، والعجلة خمصوصة بأن يقدم ما ال ينبغي تقدميه فاملسارعة أ: فاجلواب 

  :خمصوصة بفرط الرغبة فيما يتعلق بالدين ، ألن من رغب يف اآلخرة آثر الفَْوَز على التراخي ، قال تعاىل 



ليست مذمومة على االطالق؛  -أيضاً  -، والعجلة  ] ١٣٣: آل عمران [ } وسارعوا إىل َمْغِفَرٍة مِّن رَّبِّكُمْ { 
  ] . ٨٤: طه [ } َوَعجِلُْت إِلَْيكَ َربِّ لترضى { : لقوله تعاىل 
  .يعملوهنا غَْيَر متثاقلني : الوجه الثاين 

املوصوفون هبذه الصفات من مجلة الصاحلني ، الذين صلحت أحواهلم عند : أي } وأولئك ِمَن الصاحلني { : قوله 
  : ورضيهم ، وهذا غاية املدح من وجهني اهللا

{ : بعد ذكر إمساعيل ، وإدريس ، وذي الكفل وغريهم  -أن اهللا مدح هبذه الصفة أكابر األنبياء ، فقال : األول 
الَُه َوجِبْرِيلُ َوَصاِلحُ فَإِنَّ اللََّه ُهَو َمْو{ : ، وقال ]  ٨٦: األنبياء [ } َوأَْدَخلَْناُهْم ِفي َرْحَمِتَنا إِنَُّهْم مَِّن الصاحلني 

  ] . ٤: التحرمي [ } الُْمْؤِمنَِني 
أن الصالح ِضدُّ الفساد ، فكل ما ال ينبغي أن يكون فهو فساد ، سواء كان ذلك يف العقائد ، أو يف : الثاين 

  .جات وإذا كان كذلك كان كل ما ينبغي أن يكون صالحاً ، فكان الصَّالُح داالًّ على أكمل الدر -األعمال 
  . -وهو الظاهر -أن تكون للتبعيض » من « جيوز يف } ِمَن الصاحلني { : قوله 

  .وجعلها ابن عطية لبيان اجلنس ، وفيه نظر؛ إذْ مل يتقدم ُمْبَهٌم ، فتبينه هذه 
  .} َوَما َيفَْعلُواْ ِمْن َخْيرٍ فَلَْن ُيكْفَروهُ { : قوله 

  . -بالغيبة -» ُيكْفروُه « و » َيفَْعلُوا « : قرأ األخوان وَحفْص 
  .والباقون باخلطاب 

أن ما يفعلونه  -تعاىل  -، فجرى على لفظ الغيبة ، أخربنا } مِّْن أَْهلِ الكتاب أُمَّةٌ قَآِئَمةٌ { : الغيب مراعاة لقوله 
{ : م يف قوله من خري يبقى هلم غري مكفور؛ وقراءة الباقني بالتاء الرجوع إىل اخلطاب ألمة حممد صلى اهللا عليه وسل

  .} كُْنُتْم خَْيَر أُمٍَّة 
إىل آخره؛ إىل خطاهبم ، وذلك أنه آنسهم هبذا اخلطاب ، } أُمَّةٌ قَآِئَمةٌ { : وجيوز أن يكون التفاتاً من الغيبة يف قوله 

كالنص ويدل على ذلك قراءة األخوين؛ فإهنا . ويؤيد ذلك أنه اقتصر على ذكر اخلري دون الشر؛ ليزيد يف التأنيس 
  .} أُمَّةٌ قَآِئَمةٌ { : يف أن املراد قوله 

  فصل
بل فازوا : إنكم خسرمت بسبب إميانكم ، قال اهللا تعاىل : اعلم أن اليهوَد ملا قالوا لعبد اهللا بن سالم وأصحابه 

على  -بالدرجات الُعظَْمى ، فاملقصود تعظيمهم؛ ليزول عن قلبهم أثر كالم أولئك اجلهال ، وهذا وإن كان لفظه 
  .ملؤمين أهل الكتاب ، فسائر اخللق يدخلون فيه نظراً إىل العلّة  -قراءة الغيبة 

[ } َوَما َتفَْعلُواْ ِمْن خَْيرٍ َيْعلَْمُه اهللا { : ونظريه قوله  -أما على قراءة املخاطبة فهذا ابتداء خطاب جلميع املؤمنني 
َوَما تُقَدُِّمواْ { : ، وقوله ]  ٢٧٢: البقرة [ } َخْيرٍ ُيَوفَّ إِلَْيكُْم َوَما ُتْنِفقُواْ ِمْن { : ، وقوله ]  ١٩٧: البقرة 

  .أنه كان يقرأها بالقراءتني : ، ونقل عن أيب عمرو ]  ٢٠: املزمل [ } َألنفُِسكُْم مِّْن َخْيرٍ َتجُِدوُه عِنَد اهللا 
  :وُسمَِّي منع اجلزاء كفراً لوجهني 

، ومسى ]  ١٥٨: البقرة [ } فَإِنَّ اهللا َشاِكٌر َعِليمٌ { : صال اجلزاء ُشكْراً ، فقال َسمَّى إي -تعاىل  -أنه : األول 
  .منعه كفراً 

  .فسمي منع اجلزاء كُفْراً؛ ألنه مبنزلة اجلَْحِد والستر . الستر :  -يف اللغة -أن الكفر : الثاين 



 -هنا  -فكيف تعّدى  -ر النعمة ، وكفرها شك: ال يتعديان إال إىل واحد ، يقال » كفر « و » شكر « : فإن قيل 
  .؟ » يكفروه « اهلاء يف : الثنني أوهلما قام مقام الفاعل ، والثاين 

  .فلن ُيْحَرموه ، ولن ُيْمَنعُوا جزاءه : كحرم ومنع ، فكأنه قيل  -إنه ُضمِّن معىن فعل يتعدى الثنني : فقيل 
يدل على عدم العجز ، والبخل ، واحلاجة؛ ألنه إله مجيع احملدثات ، »  اهللا« واسم } واهللا َعِليمٌ باملتقني { : مث قال 
يدل على عدم اجلَْهل ، وإذا انتفت هذه الصفاُت ، امتنع املنع من اجلزاء؛ ألن منَع احلق ال بد » َعِليٌم « : وقوله 

  .وأن يكون ألحد هذه األمور 
  .شارة للمتقني جبزيل الثواب ب -مع أنه عامل بالكلِّ  -} بِاملُتَِّقَني { : وقوله 

  ) ١١٦(النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْن ُتْغنَِي َعنُْهْم أَمَْوالُُهْم َولَا أَْولَادُُهْم ِمَن اللَِّه شَْيئًا َوأُولَِئَك أَْصحَاُب 

  .يجمع بني الوعُد والَْوعيد ، والترغيب والترهيب ملَّا وصف املؤمنني بالصفاِت احلََسنة ، أتبعه بوعيد الكُفَّار ، ل
َتْشَتُرواْ { يف سورة البقرة : يريد قريظة والنضري؛ ألن معاندهتم كانت ألجل املال ، لقوله تعاىل : قال اْبُن َعبَّاسٍ 

  ] . ٤١: البقرة [ } بِآَياِتي ثََمناً قَِليالً 
  . االفتخار مباله نزلت يف مشركي قريش؛ فإن أبا جهل كان كثري: وقيل 
  .نزلت يف أيب سفيان؛ فإنه أنفق ماالً كثرياً على املشركني يوم َبدر وأحد : وقيل 
إهنا عامة يف مجيع الكفار؛ ألهنم كانوا يتعززون بكثرة األموال ، ويعُريون الرسول صلى اهللا عليه وسلم : وقيل 

  .ركه ربه يف الفقر والشدة لو كان حممد على احلق ، ملا ت: وأتباعه بالفقر ، ويقولون 
إن اللفظ عام ، وال دليلَ يوجب التخصيص ، وخص األوالد ، : إن اآلية خمصوصة ، وهؤالء قالوا : فاألولون قالوا 

  .ألهنم أقرب أنساباً إليهم 
لصالة ال َيبقون يف النار َعلَى أن فُسَّاق أهل ا} وأولئك أَْصَحاُب النار ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ { : واحتجَّ أهلُ السنة بقوله 

ثبت » احلصر « : أولئك أصحاب زيد ، ال غريهم ، وملا أفادت معىن : أبداً؛ ألن هذه الكلمة تفيد احلصر ، فيقال 
  .» الكفار « أن اخللوَد يف النار ليس إالَّ ل 

أََصاَبْت حَْرثَ قَْومٍ ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم فَأَْهلَكَْتُه َوَما ظَلََمُهمُ  َمثَلُ َما ُيْنِفقُونَ ِفي َهِذِه الْحََياِة الدُّْنَيا كََمثَلِ رِيحٍ ِفيَها ِصرٌّ
  ) ١١٧(اللَُّه َولَِكْن أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ 

ملَّا بيَّن أن أمواهلم ال تغين عنهم شيئاً ، فرمبا أنفقوها يف وجوه اخلري ، فيخطر بباهلم أهنم يبتغون بذلك وجه اهللا ، 
  .ذلك اخلاطر ، وَبيَّن أهنم ال ينتفعون بشيء من تلك النفقات  -هبذه اآلية  -عاىل فأزال اهللا ت

جيوز أن تكون موصولة امسية وما بعدها » ما « و . الشبه الذي يصري كالعلم؛ لكثرة استعماله فيما يشبه به : واملثل 
ب نفقتهم ، كما أن الريح وحاصل الكالم أن كفرهم يبطل ثوا. » ينفقونه « حمذوف الستكمال الشروط أي 

  .الباردة هتلك الزرع 
استشكل التشبيه؛  -تشبيه الشيء املنفق بالريح : أعين  -خرب املبتدأ ، وعلى هذا الظاهر } كََمثَلِ رِيحٍ { : قوله 

  :ال بالريح ، وقد أجيب عن ذلك بوجوه  -الزرع : أي  -ألن املعىن على تشبيهه باحلرث 
شبيه املركب ، مبعىن أنه تقابل اهليئة اجملتمعة باهليئة اجملتمعة ، وليس تقابل األفراد باألفراد أنه من باب الت: أحدها 

  .وهذا اختيار الزخمشري } َمثَلُُهْم كََمثَلِ { : كما مر يف أول سورة البقرة عند قوله تعاىل 



ذكر اآلخر وذكر أحد املشبهني به ،  أنه من باب التشبيه بني شيئني بشيئني ، فذكر أحد املشبَّهني ، وترك: ثانيها 
[ } َوَمثَلُ الذين كَفَُرواْ كَمَثَلِ الذي َيْنِعُق { : فقد حذف من كل اثنني ما يدل عليه نظريه ، كما مر يف قوله تعاىل 

  .» وهذا غاية البالغة واإلعجاز « : ، وهو اختيار ابن عطية ، قال ]  ١٧١: البقرة 
كمثل : مثل مهلك ما ينفقونه ، وإما من الثاين ، تقديره : ، إمَّا من األول ، تقديره أنه على حذف مضاف : وثالثها 

بالريح ، وليس  -املُْهلَك  -إىل تشبيه الشيء املُْنفَق  -يف األول  -مهلك ريح ، وهذا الثاين أظهر؛ ألنه يؤدِّي 
ا فُرَّ منه    .املعىن عليه ، ففيه َعْوٌد مل

مثل إهالك : اسم مصدر ، أي » مهلك « شار إليه ، ومل ينبه عليه اللهم إال أن يريد ب وذكر أبو حيان التقدير امل
مثل إهالك ما ينفقون كمثل : تقديره » رِيح « قبل  -أيضاً  -ما ينفقون ، ولكن حيتاج إىل تقدير مثل هذا املضاف 

  .إهالك ريح 
  .ح املهلكة للحرث كمثل الري -يف إهالك ما ينفقون  -مثل الكفر : التقدير : وقيل 

إىل ما أنفقوا يف إنذار رسول اهللا صلى اهللا عليه } َمثَلُ َما ُيْنِفقُونَ { : لعل اإلشارة يف قوله « : وقال ابن اخلطيب 
وسلم يف َجْمع العساكر عليه ، فكان هذا اإلنفاق مهلكاً جلميع ما أَتْوا به من أعمال الرب واخلري ، حينئذ يستقيم 

قبل ذلك  -مثل ما ينفقون يف كونه مبطالً ملا أتوا به : حاجة إىل إضمار ، وتقدمي وتأخري ، والتقدير  التشبيه من غري
  .» من أعمال الرب كمثل ريح فيها صر يف كوهنا مبطلة للحرث  -

  :وهذا فيه نظر؛ ألن الكفار ال يثبت هلم عملُ برٍّ ، حىت حتبطه النفقة املذكورة ، قالتعاىل 

  ] . ٢٣: الفرقان [ } إىل َما َعِملُواْ ِمْن َعَملٍ فََجَعلَْناُه َهَبآًء مَّنثُوراً َوقَِدْمَنآ { 
أهل الكتاب ، فقد كانت هلم أعمال بر قبل بعثة النيب : وقد ميكن أن جياب عنه بأنه إن كان املراد بالذين كفروا 

  .صلى اهللا عليه وسلم 
[ } َوَما كُنَّا ُمَعذِّبَِني حىت َنبَْعثَ َرسُوالً { : إال بعد البعثة ، قال تعاىل املشركني ، فال ُيْحكَم عليهم : وإن كان املراد 

  ] . ١٥: اإلسراء 
وأن تكون ما مصدرية ،  -مثل ما ينفقونه : أي  -أن تكون موصولة امسية ، وعائدها حمذوف » ما « وجيوز يف 

هبذه الصفة ، وهو من باب تشبيه املعقول  بالريح املوصوفة -يف عدم نفعه  -وحينئذ يكون قد شبه إنفاقهم 
  .باحملسوس 

  فصل
لَن { : هو مجيع أعماهلم اليت يرجون االنتفاع هبا يف اآلخرة ، قال تعاىل : فقيل  -هاهنا  -اختلفوا يف هذا اإلنفاق 

  .ل اخلري مجيع أعما: واملراد به ]  ٩٢: آل عمران [ } َتَنالُواْ الرب حىت ُتْنِفقُواْ ِممَّا ُتِحبُّونَ 
  .إنفاق األموال ، لآلية املتقدمة : املراد به : وقيل 
  فصل
  .إنفاق األموال ، لآلية املتقدمة : املراد به : وقيل 
  فصل

  .مجيع الكفار ، أو بعضهم؟  -هبذه اآلية  -اختلفوا هل املراد 
 اآلخرة يف حق املسلم فضالً عن مجيع الكفار؛ وذلك ألن إنفاقهم إن كان ملنافع الدنيا ، مل يبق له أثر يف: فقيل 

كبناء الرباطات ، والقناطر ، واإلحسان إىل الضعفاء واأليتام واألرامل ، ووجوه  -الكافر ، وإن كان ملنافع اآلخرة 



يرجو بذلك اإلنفاق خرياً ، مل ينتفع به يف اآلخرة؛ ألن كفره يبطله ، فكان كمن زرع زرعاً ، وتوقع منه  -الرب 
َوقَِدمَْنآ إىل َما َعِملُواْ ِمْن { : ، فأصابته الريح ، فأحرقته ، فال يبقى معه غري األسف واحلزن ، قال تعاىل  تقطعاً كثرياً

  ] . ٢٣: الفرقان [ } َعَملٍ فََجَعلَْناُه َهَبآًء مَّنثُوراً 
  .بعض الكفار : املراد : وقيل 
  .ى عداوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم عل -أراد نفقات أيب سفيان ، وأصحابه يوم بدر وأُحد : فقيل 

  .أراد نفقات اليهود على علمائهم؛ ألجل التحريف : وقال مقاتل 
إن املنافقني كانوا ُينفقون أموالَهم يف سبيلِ اهللا ، لكن على سبيل التَِّقيَّة ، واخلوف من املسلمني ، مداراةً هلم : وقيل 

.  
مجلة من مبتدأ وخرب ، وجيوز : } ِفيَها ِصرٌّ { ، وجيوز أن يكون » ريح « ل  يف حمل جر ، نعتاً} ِفيَها ِصرٌّ { : قوله 

 -وجاز ذلك؛ العتماد اجلار على املوصوف  -فاعل له » ِصرٌّ « هو الصفة ، و  -وحده  -» فيها « أن يكون 
  .اإلفراد ، وهذا قريب منه : وهذا أحسن؛ ألن األصل يف األوصاف 

  .إنه الربد الشديد ، احملْرِق : اسٍ ، وقََتاَدةُ ، والسُّدِّيُّ ، واْبُن زَْيٍد ، وأكثر أهل اللغة قال اْبُن عبَّ: والصِّّر 
  ]البسيط : [ قال الشاعر 

  َنكَْباُء ِصرٌّ بِأْصحَابِ الُْمِحالَِّت... ال َتْعِدِلنيَ أَتاوِيَِّني َتْضرُبُهْم  -١٥٧٨
  . -وهو الربد -الصرصر : الصِّرُّ مبعىن : وقيل 

  ]الطويل : [ قالت ليلى األخيلية 
  جِفَانَ َسرِيعاً َيْوَم َنكَْباَء صَْرصَرِ... َولَْم َيْغِلبِ الَْخْصمَ األلَدَّ َويَْمأل الْ  -١٥٧٩

  .لَزَِمه : وأَصرَّ على كذا  -للُعقْدة  -مأخوذ من الشد والتعقيد ، ومنه الصُّرَّة 

  .هي السَُّموُم احلَارَّة : بَارِي وقال أُبو َبكْرٍ األَصمُّ ، واْبُن األْن
َصوَّت هبذا : أي  -من َصرَّ الشيُء ، َيِصرُّ ، َصريراً  -يف الريح  -صوت هليب النار : الصَّْرَصر : وقال الزجاج 

: ات الذاري[ } فَأَقَْبلَِت امرأته ِفي َصرَّةٍ { : الصيحة ، قال تعاىل : اِحلسِّ املعروف ، ومنه صرير الباب ، والصرة 
٢٩ . [  

وعلى القولني ، . فيها نار : قال } ِفيَها ِصرٌّ { : عن اْبنِ َعبَّاسٍ ، يف قوله  -بإسناده  -وروى اْبُن األْنَبارِيِّ 
يبطل احلرث والزرع ، وإذا ُعرِف  -سواء كان َبرْداً ُمْهِلكاً ، أو َحرا ُمْحرِقاً  -فاملقصود من التشبيه حاصل؛ ألنه 

الَبْرد الشديد ، أو هو صوت النار ، أو هو صوت الريح ، فَظَْرِفيَّة الريح له واضحة ، وإن : الصِّّر : ا هذا ، فإن قلن
وُحِذَف الوصوف ،  -برد بارد : كما تقول  -فيها ِقرَّة صر : فاملعىن  -كالصرصر  -كان الصِّرُّ صفة الريح 

  .ظرفاً للصفة  وقامت الصفة مقامه ، أو تكون الظرفية جمازاً جعل املوصوف
  ]الوافر : [ كقوله 
  َوِفي الرَّْحَمنِ ِللضَُّعفَاِء كَاِفي..  -١٥٨٠

  .الرمحن كاٍف ، اهللا كاٍف ، وهذا فيه ُبْعد : إن ضيعين فالن ، ففي اهللا كاٍف ، املعىن : ومنه قوله 
  .» رِيح « صفة ل  -أيضاً  -هذه اجلملة يف حمل َجّر » أَصاَبتْ « : قوله 

؛ ألنه مذكَّر ، وبدأ أوالً بالَوْصف باجلار؛ ألنه قريب من املفرد ، مث باجلملة ، » صر « أن يكون صفة ل  وال جيوز
مبتدأ ، » ِصرٌّ « ، أما إذا أعربناه خرباً مقدماً ، أو » ِصرٌّ « صفة ، ورفعنا به  -وحده  -» ِفيَها « هذا إن أعربنا 



  . -أيضاً -فهما مجلة 
ما ظلمهم اهللا : يعود على القوم ذوي احلرث ، أي } ظَلََمُهمُ { ، والضمري يف » قوم « صفة ل } ظَلَُموا { : قوله 

بإهالك حرثهم ، ولكنهم ظلموا أنفسهم بارتكاهبم املعاصي اليت كانت سبباً يف إهالكهم؛ أو ألهنم زرعوا يف غري 
 -وهبذا يتأكد َوْجه الشبه؛ ألن الزرع  وضع الشيء يف غري موضعه ،: موضع الزرع ، أو يف غري وقته؛ ألن الظلم 

الكفار ملا  -هاهنا  -يضيع ، مث أصابته الريح الباردة ، فكان أوىل بالضياع ، وكذا  -ال يف موضعه ، وال يف وقته 
  .أتَْوا باإلنفاق ال يف موضعه وال يف وقته مث أصابه شؤُم كُفْرِهم ، فصار ضائعاً ، واهللا أعلم 

أن يعود الضمري على املنفقني ، وإليه َنَحا اْبُن َعِطيَّةَ ، ورجحه بأن أصحاب احلرث مل : رِيُّ وغريه وجوََّز الزََّمْخَش
  .ُيذْكَروا للرد عليهم ، وال لتبيني ظلمهم ، بل جملرد التشبيه 

مفعول مقدَّم » َسُهمْ أنْفُ« ، وهي استدراكية ، و » لكن « العامَّة على ختفيف } ولكن أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ { : وقوله 
  . -أيضاً  -مل يقع وبالُ ظلمهم إالَّ بأنفسهم خاصَّة ، ال يتخطاهم ، وألجل الفواصل : ، قُدِّم لالختصاص ، أي 

اخلرب ، والعائد من اجلملة اخلربيَّة » َيظِْلُمونَ « امسها ، و » أنْفَُسُهمْ « وقرأها بعُضهم مشدَّدة ، ووجهها أن تكون 
ولكن أنفسهم يظلموهنا ، فحذف ، وحسََّن حذفَه كَْونُ الفعلِ فاصلة ، فلو ذكر : ذوف ، تقديره على االسم حم

  .مفعوله ، لفات هذا الغرض 

« مفعول مقدم ل » أنْفَُسُهْم « ُحِذَف للعلم به ، و  -وقد خرجه بعضهم على أن يكون امسها ضمري األمر والقصة 
  .ا كما تقدم واجلملة خرب هل» َيظِْلُمونَ 

  .وقد ُردَّ هذا بأن حذف اسم هذه احلروف ال جيوز إال ضرورة 
  ]اخلفيف : [ كقوله 
  َيلَْق ِفيَها َجآِذراً وَِظَباَء... إنَّ َمْن َيْدُخلِ الْكَنِيَسةَ َيْوماً  -١٥٨١

اسِ َعذَاباً َيْومَ إنَّ ِمْن أَشدِّ النَّ« :  -عليه السالم -على أن بعضهم ال يُقصره على الضرورة ، مستشهداً بقوله 
  .» الِقَياَمةِ املَُصوِّرون 

  .إنه ، ويعزى هذا للكسائي : تقديره : قال 
  .إن أشد الناس : والتقدير » من « وقد ردَّه بعُضهم ، وخرَّج احلديثَ على زيادة 

  .يف مثل هذا التركيب ملا تقدم وإمنا ُيجيزها األخفش » من « والبصريون ال ُيجِيزون زيادة 

َدتِ الْبَْغَضاُء ِمْن أَفَْواهِهِْم َوَما ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا بِطَاَنةً ِمْن ُدونِكُْم لَا َيأْلُوَنكُْم خََبالًا َودُّوا َما َعنِتُّْم قَْد َبَي
َها أَْنُتمْ أُولَاِء ُتِحبُّونَُهْم َولَا ُيِحبُّوَنكُْم َوُتْؤِمُنونَ ) ١١٨(ُتخِْفي ُصُدورُُهْم أَكَْبُر قَْد َبيَّنَّا لَكُُم الْآيَاِت إِنْ كُنُْتْم َتْعِقلُونَ 

وُتوا بَِغْيِظكُْم إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِالِْكتَابِ كُلِِّه َوإِذَا لَقُوكُْم قَالُوا آمَنَّا َوإِذَا َخلَْوا َعضُّوا َعلَْيكُُم الْأََناِملَ ِمَن الْغَْيِظ قُلْ ُم
  ) ١١٩(ُدورِ بِذَاِت الصُّ

ملا شرح أحوالَ املؤمنني والكافرين ، شرع يف حتذير املؤمنني عن خمالطة الكافرين ، وأكد الزجر عن الركون إىل 
  ] . ١٠٠: آل عمران [ } إِن ُتِطيعُواْ فَرِيقاً مَِّن الذين أُوُتواْ الكتاب { : الكُفار ، وهو ُمتَّصل مبا سبق من قوله 

  .كائنة من غريكم : ، فيتعلق مبحذوف ، أي » بِطَاَنةً « جيوز أن يكون صفةً ل } ْم مِّن ُدونِكُ{ : قوله 
  .من غري أبناء جنسكم وهم املسلمون : وقدره الزخمشرّي 



  .دونكم يف العمل واإلميان : زائدة ، واملعىن » من « وجيوز أن يتعلق بفعل النهي ، وجوَّز بعُضهم أن تكون 
لذين ُيَباطنهم يف األمور ، وال ُيظْهِر غَريهم عليها ، مشتقة من البطن ، والباطن دون خاصَّته ا: وبطانة الرجل 

النَّاُس دثار ، واألْنَصاُر شَِعار « : الظاهر ، وهذا كما استعاروا الشعاَر والدِّثار يف ذلك ، قال صلى اهللا عليه وسلم 
 «.  

  .النٌ بفالٍن ، ُبطُوناً ، وبِطَانة َبطََن ف: ويقال . ما يلي اجلسد من الثياب : والشَعاُر 
  ] .الطويل : [ قال الشاعر 

  َوُهْم َعْيبَِتي ِمْن ُدوِن كُلِّ قَرِيبِ... أولَِئكَ ُخلْصَانِي ، نََعْم َوبِطَاَنِتي  -١٥٨٢
  .بطانة الثوب غري ظهارته : فالبطانة مصدر ُيسمَّى به الواحد واجلمع ، وأصله من البطن ، ومنه 

نكرة يف سياق النفي ، فيقتضي العموم يف النهي عن مصاحبة الكفار ، وقد } الَ تَتَِّخذُواْ بِطَاَنةً { : قوله : فإن قيل 
]  ٨: املمتحنة [ } الَّ َيْنَهاكُُم اهللا َعنِ الذين لَْم يُقَاِتلُوكُْم ِفي الدين َولَمْ ُيْخرُِجوكُْم مِّن ِدَيارِكُْم { : قال تعاىل 

  .فكيف اجلمع فيهما 
  .أن اخلاص مقدَّم على العام : فاجلواب 

  :ملا منع املؤمنني من أن يتخذوا بطانة من الكافرين ذَكَر علَّة النهي ، وهي أمور } الَ يَأْلُوَنكُمْ { : قوله 
فأصله أن  -حنو غزا يغزو  -قصَّر : أال يف األمر ، َيألُو فيه ، أي : يقال } الَ َيأْلُوَنكُْم َخبَاالً { : قوله : أحدها 

  :على وجوه » خََباالً « واختلف يف نصب . يتعدى حبرف اجلر كما ترى 
  .أنه مفعول ثاٍن ، وإمنا تعدَّى الثنني؛ للتضمني : أحدها 

ال آلوك : مث اسُتْعِمل ُمَعدى إىل مفعولني يف قوهلم  -قصَّر : أي  -أال يف األمر ، يألو فيه : يقال : قال الزخمشري 
  .ال أمنعك ُنْصحاً وال أنقُُصكَُه :  آلوك جُْهداً ، على التضمني ، واملعىن ُنْصحاً ، وال

ال يألونكم يف خبال ، أو يف ختبيلكم ، أو باخلبال ، كما يقال : أنه منصوب على إسقاط اخلافض ، واألصل : الثاين 
  .خالٌف واٍه أوجعته ضرباً ، وهذا غري منقاسٍ ، خبالف التضمني؛ فإنه ينقاس ، وإن كان فيه : 

: ال يألون خبالكم ، أي : متييز منقول من املفعولية ، واألصل  -حينئذ  -أن ينتصب على التمييز ، وهو : الثالث 
 -الذي كان مضافاً  -مفعوالً بعد إسقاط اخلافض فُنِصَب اخلبال  -املضاف إليه  -يف خبالكم ، مث جعل الضمري 

بدل بعض من كل ، وفيه » ُعُيوناً « على أن ]  ١٢: القمر [ } ا األرض ُعُيوناً َوفَجَّْرَن{ : متييزاً ، ومثله قوله 
» كم « يدل اشتمال من » َخَباالً « عيوناً منها ، وعلى هذا التخريج ، جيوز أن يكون : حذف العائد ، أي 

  .وهذا َوْجه رابع » خباالً منكم « : والضمي ر أيضاً حمذوف أي 

  .متخبلني : ضع احلال ، أي أنه مصدر يف مو: اخلامس 
  .ال يقصرون لكم فيما فيه الفساد عليكم : معناه : قال اْبُن َعِطيَّةَ : السادس 

منصوبني على إسقاط اخلافض ، وهو الالم ، وهذه اجلملة » َخبَاالً « يكون املضمر ، و  -الذي قدره  -فعلى هذا 
  :فيها ثالثة أوجه 

ال حمل هلا من اإلعراب ، وإمنا جِيَء هبا ، وباجلَُمل اليت بعدها ، لبيان حال الطائفة أهنا ُجْملة استئنافية ، : أحدها 
  .الكافرة ، حىت ينفروا منها ، فال يتخذوها بطانة ، وهو وجه حسن 

  .على أن اجلار صفة لبطانة » ُدونِكُمْ « أهنا مجلة يف موضع نصب؛ حال من الضمري املستكن يف : الثاين 
  . -أيضاً -» بِطَانةً « يف حمل نصب؛ نعتاً ل أهنا : الثالث 



  . -كما تقدم -التقصري  -بزنة الغزو  -واأللْو 
  ]الطويل : [ قال زهري 
  فَلَْم َيفَْعلُوا ، َولَم ُيليمُوا ، َولَْم َيأْلُوا... َسَعى َبْعدَُهْم قَْوِمي ِلكَْي ُيْدرِكُوُهُم  -١٥٨٣

  ]الطويل : [ وقال امرؤ القيس 
  بُِمذْرِكِ أطَْراِف اخلُطُوبِ َوالَ آِلي... َما املَْرُء َما َداَمْت ُحشَاَشةُ نَفِْسِه َو -١٥٨٤

  .بزنة أكرم ، فأبِدلَت اهلمزةُ الثانية ألفاً  -آلَى ، ُيوِلي : يقال 
  ]الوافر : [ وأنشدوا 
  فََما آلَى َبنِيَّ َوالَ أَساءُوا..  -١٥٨٥
  . -ب يكتسببزنة اكتس -ائتلَى ، يأتلي : ويقال 

  ]الطويل : [ قال امرؤ القيس 
  َنِصيحٍ َعلَى تَْعذَاِلِه غَْيرِ ُمْؤَتِلي... أالَ ُربَّ َخْصمٍ ِفَيِك ألَْوى رََدْدُتُه  -١٥٨٦

وإن كان الفرق بينهما ثابتاً من حيث املادة؛ ألن المه من معىن  -فيتحد لفظ آىل مبعىن قصَّر ، وآىل مبعىن َحلَف 
  .ن معىن التقصري واو احللف ياء ، وم

ما : وما ألوته جهداً ، أي  -أْوليته كَْسباً : حنو كسبته ، أي  -أْوليته تقصرياً : وألَْوُت فالناً ، أي : قال الراغب 
  .جهداً ، متييز : أوليته تقصرياً حبسب اجلهد ، فقولك 

قَصِّرون يف طلب اخلبال ، وال يدعون جهدهم يف ال ُي: أي ]  ١١٨: آل عمران [ } الَ يَأْلُوَنكُْم َخَباالً { : وقوله 
  ] . ٢٢: النور [ } َوالَ َيأَْتلِ أُْولُواْ الفضل ِمنكُْم { : مضرتكم ، قال تعاىل 

  .من ألوت » يفتعل « هو : قيل 
  .حلفت : هو من آليت ، أي : وقيل 

خبله وَخبَّله : داً واضطراباً ، يقال منه الفساد ، وأصله ما يلحق احليوان من َمَرض ، وفتور ، فيورثه فسا: واخلبال 
لَْو خََرُجواْ فِيكُم { : الناقص العقل ، قال تعاىل : بالتخفيف والتشديد ، فهو خابل ، وُمخَبَّل ، وخمبول ، واملخبل  -

َمْن َشرَِب الَْْمَر ثَالَثاً « : َخْبل ، وَخَبل ، وَخبَال ويف احلديث : ، ويقال ]  ٤٧: التوبة [ } مَّا َزاُدوكُْم إِالَّ َخبَاالً 
  .» كَانَ َحقًّا على اهللاِ أن َيسقيه ِمْن ِطيَنةِ اخلََبالِ 

  ]الطويل : [ وقال زهري بن أيب ُسلْمى 
  َوإنْ ُيْسألُوا ُيْعطُوا ، َوإن يُْيِسُروا ُيْغلُوا... ُهَناِلَك إنْ ُيسَْتْخَبلُوا الْمَالَ ُيْخبِلُوا  -١٥٨٧

  .أهنم إذا طُِلب منهم إفساد شيء من إبلهم أفسدوه ، وهذا كناية عن كرمهم : يت واملعىن يف هذا الب
  فصل

كان رِجَالٌ من املُْسِلِمَني ُيوَاِصلُونَ الَيُهوَد؛ ملا بينهم من القَرَابِة ، والصداقة ، واِحللْف ، واجلوار ، : قال ابُن عبَّاسٍ 
  .ا عن مباطنتهم والرضاع ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ينهاهم فيه

نزلت يف قوم من املؤمنني ، كانوا يواصلون املنافقني ، فنهاهم اهللا عن ذلك ، ويؤيِّد هذا القولَ ما ذكره : قال جماهد 
ه وهذ]  ١١٩: آل عمران [ } َوإِذَا لَقُوكُْم قالوا آَمنَّا وَإِذَا َخلَْواْ َعضُّواْ َعلَْيكُُم األنامل ِمَن الغيظ { : بعد يف قوله 

  .صفة املنافقني 
  .أراد مجيع الكفار : وقيل 



  .، وقد تقدم اشتقاقه ]  ٢٢٠: البقرة [ } َولَْو َشآَء اهللا َألْعَنَتكُْم { : شدة الضرر واملشقة ، قال تعاىل : والعنت 
  :هذه العلة الثانية ، ويف هذه اجلملة ثالثة أوجه } َودُّواْ َما َعنِتُّمْ { : قوله 

  .كما هو الظاهر يف اليت قبلها  -أن تكون مستأنفة ، ال حمل هلا من اإلعراب  -ظهر وهو األ: أحدها 
  .فمحلُّها نصب » بِطَاَنةً « أهنا نعت ل : والثاين 

 -، ولو كان هذا صفة } الَ يَأْلُوَنكُْم َخَباالً { : وال يصح هذا؛ ألن البطانة قد ُوِصفَت بقوله « : قال الواحدي 
  .» ال حرف العطف بينهما ، لوجب إدخ -أيضاً

صلتها ، وهي وصلتها مفعول » َعنِتُّمْ « مصدرية ، و » ما « ، و » يَألوَنكُْم « أهنا حال من الضمري يف : والثالث 
  .مقتكم : عنتكم ، أي : الودادة ، أي 
أن يتحرى مع املمانعة املشقة : املعاندة ، واملعانتة ، يتقاربان ، لكن املعاندة هي املمانعة ، واملعانتة « : وقال الراغب 

 «.  
  :، يف املعىن من وجوه } َودُّواْ َما َعنِتُّْم { : ، وقوله } الَ يَأْلُوَنكُْم َخَباالً { : والفرق بني قوله 

  .ال يقصرون يف إفساد دينكم ، فإن عجزوا عنه ، ودُّوا إلقاءكم يف أشد أنواع الضرر : األول 
  .أموركم ، فإن مل يفعلوا ذلك؛ ملانعٍ ، فُحّبه يف قلوهبم  ال يقصرون عن إفساد: الثاين 

  .ال يقصرون يف إفساد أموركم يف الدنيا ، فإن عجزوا عنه ملانع مل يزل عن قلوهبم حب إعناتكم : الثالث 
وَّدوا بذلك عند وقد انقلبت هذه األحوال يف هذه األزمان باختاذ أهل الكتاب كََتَبةً وأَمَناَء ، وتس« : قال القُْرطُبِيُّ 

  .» اجلهلة األغبياء من الوالة واألمراء 
ما بََعثَ اُهللا ِمْن َنبِيٍّ ، َوالَ اسَْتْخلََف « : وروى البخاري عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

، وَتُحضُُّه َعلَيِه ، وبِطَاَنةٌ َتأمُُرُه بِالشَّرِ ، وََتُحضُُّه َعلَيِه ،  بِطَاَنةٌ َتأمُُرُه بِالَْمْعُروِف: ِمْن َخِلْيفٍَة إِالَّ كَاَنتْ لَُه بِطَاَنَتاِن 
  .» فَالَْمْعُصوُم َمْن َعَصَم اهللاُ تعاىل 

الَ َتسَْتِضيئُوا بِنَارِ املُْشرِِكَني ، َوالَ َتنْقُُشوا ِفي خَواِتيمكُمْ « : قال صلى اهللا عليه وسلم : وروى أنس بن مالك قال 
  .» غريباً 

أراد صلى اهللا عليه وسلم ال تستشريوا املشركني يف شيء من أموركم ، وال : وفسره احلََسُن ْبُن أبِي احلََسنِ ، فقال 
  .تنقشوا يف خواتيمكم حممداً 

اآلية } ْم ياأيها الذين آَمُنواْ الَ تَتَِّخذُواْ بِطَاَنةً مِّن ُدونِكُ{ :  -عز وجل -وتصديق ذلك يف كتاب اهللا : قال احلََسُن 
.  

ألن  -من غري تاء  -» َبَدا « هذه اجلملة كاليت قبلها ، وقرأ عبد اهللا } قَْد َبَدِت البغضآء { : قوله : العلة الثالثة 
بَُغَض الرجل ، : يقال منه  -كالسراء والضراء  -مصدر : الفاعل مؤنَّث جمازّي؛ وألهنا يف معىن البغض ، والبغضاء 

  .هو ظَرِيٌف فهو بغيض ، كظَُرَف ف

: البتداء الغاية ، وجوَّز ابو البقاء أن يكون حاالً ، أي » ِمْن « و » َبَدْت « متعلق ب } ِمْن أَفَْواِههِمْ { : قوله 
مجع فَم ، وأصله فوه ، فالمه هاء ، يدل على ذلك مجعه على أفواه ، وتصغريه : خارجة من أفواههم ، واألفواه 

؟ خالف -بفتح العني -» فََعل « أو  -بسكون العني -ليه على فوهي ، وهل وزنه فَْعل ، والنسب إ» فَُوْيه « على 
للنحويني ، مث حذفوا المه ختفيفاً ، فبقي آخرُه حرف علة ، فأبدلوه ميماً؛ لقُْربِه منها؛ ألهنما من الشفة ، ويف امليم 

  .ُهوِيٌّ يف الفم يضارع املد الذي يف الواو 



  .ن اإلضافة ، فإن أضافوه لَمْ ُيْبدلوا حرَف العلة وهذا كله إذا أفردوه ع
  ]البسيط : [ كقوله 
  أَسكُّ َما َيْسَمُع األْصَواَ َمضلُوُم... فَوٌه كَشقِّ الَْعَصا ْألياً تَُبيُِّنُه  -١٥٨٨

  ]الرجز [ : فمن األول قوله . عكس األمر يف الطرفني ، فأتى بامليم يف حال اإلضافة ، وحبرف العلة يف القطع عنها 
وخصَّه الفارسيُّ ومجاعة بالضرورة ، وغريهم جوَّزه سعة ، وجعل منه ... ُيصْبُِح ظَْمآنَ َوِفي الَْبْحرِ فَُمُه  -١٥٨٩

  .» خللوف فم الصائم عند اهللا أطيب من ريح املسك « : قوله 
  ]الرجز : [ ومن الثاين قوله 

  .وفاها ، وإمنا جاز ذلك؛ ألن اإلضافة كاملنطوق هبا : أي ... َخالَطَ ِمْن َسلَْمى َخيَاِشيَم َوفَا  -١٥٩٠
  .إذا كان واسَع الفم : وأَفَْوه  -إذا كان جييد القولَ  -رجل مفوَّه : وقالت العرب 

  ]الوافر : [ قال لبيد 
  َوَما فَاُهوا بِِه أَبداً ُمقِيُم. . ...  -١٥٩١

ف م م؛ بدليل أفواه ، وفموين ، وفميني ، . ف م ي . ف م و . ف م ه : ويف الفم تسع لغات ، وله أربع مواد 
  .وأفمام 
  فصل

  .ظهرت عالمة العداوة من أفواههم : أي } قَْد َبَدِت البغضآء { 
{ : فإن محلناه على املنافقني ، فمعناه أن جيري يف كالمه ما يدل على نفاقه ، وعدم الود والنصيحة ، كقوله 

، أو بدت البغضاء ألوليائهم من املنافقني ، والكفَّار ، إلطالع بعضهم ]  ٣٠: حممد [ } لقول َولََتْعرِفَنَُّهْم ِفي لَْحنِ ا
  .بعضاً على ذلك 

. أهنم ُيظهرون تكذيب النيب صلى اهللا عليه وسلم والكتاب ، وينسبونه إىل اجلهل : وإن محلناه على اليهود فمعناه 
  .شتيمة و الوقيعة يف املسلمني وإن َحَملْناه على الكُفَّار ، فمعىن البغضاء ال

  فصل
ويف هذه اآلية دليل على أن شهادةَ العدو على عدوِّه ال جتوز ، وبذلك قال أهل املدينة وأهل « : قال القُْرطُبِيُّ 

  .احلجاز ، وُروَِي عن أيب حنيفةَ جواُز ذلك 
دة العدو على عدوه يف شيء ، وإن أمجع العلماء على أنه ال جتوز شها: وحكى ابن بطّال عن ابن شعبان أنه قال 

  .» والعداوة ُتزيل العدالة ، فكيف بعداوة الكافر  -كان َعْدالً 
ختفيه فحذف : أي  -الذي ، والعائد حمذوف : مبعىن » ما « جيوز أن تكون } َوَما ُتخِْفي ُصُدورُُهْم أَكَْبُر { : قوله 

خربه ، » أكرب « مبتدأ و » ما « التقديرين ، ف وعلى كال  -وإخفاء صدورهم : أي  -وأن تكون مصدرية  -
  .أكرب من الذي أبَدْوُه بأفواههم : واملفضَّل عليه حمذوف ، أي 

 -عند من يرى جوازه -شرط ، حذف جوابه ، لداللة ما تقدم عليه ، أو هو ما تقدم } إِنْ كُْنُتمْ َتْعِقلُونَ { : قوله 
.  

  .هم ، والدراية إن كنتم من أهل العقل ، والف: واملعىن 
استعمال العقل يف تأمل هذه اآليات : إن كنتم تعقلون الفَْصل بني ما يستحقه الوِلّي والعُدّو ، واملقصود منه : وقيل 

  .، وتدبُّر هذه البينات 



  .قد تقدم نظريه } هَآأَنُْتْم أوالاء ُتِحبُّوَنُهمْ { : قوله تعاىل 
يف موضع نصب على » ُتِحبُّونَُهْم « خربه ، و » أوالِء « مبتدأ و » أنُْتْم « ، و للتنبيه » ها « : قال الزََّمْخَشرِيُّ 

  .احلال من اسم اإلشارة 
  .صلة له ، واملوصول مع الصلة خرب » ُتِحبُّوَنُهمْ « الذي ، و : مبعىن » أوالء « وجيوز أن يكون 

  .خرب بعد خرب » حيبوهنم « خرب ، و » أوالَِء « : قال الفرَّاء 
أنا زيداً ضربته : يف موضع نصب بفعل حمذوف ، فتكون املسالة من باب االشتغال ، حنو » أوالء « وجيوز أن يكون 

.  
  .حيتمل أن يكون استئناف إخبار ، وأن يكون مجلة حالية } َوالَ ُيِحبُّوَنكُْم { : قوله 
  فصل

، فإهنم يريدون بقاءكم } َوالَ ُيِحبُّوَنكُْم { ياء ، و تريدون هلم اإلسالم ، وهو خري األش» حتّبوهنم « : قال املُفَضَّل 
  .على الكفر ، وهو يوجب اهلالك 

ألجل } َوالَ ُيِحبُّوَنكُمْ { بسبب ما بينكم وبينهم من القرابة ، والرضاع ، و املصاهرة ، } ُيِحبُّوَنُهمْ { : وقيل 
  .اإلسالم 

  .بسبب أن الكفر مستغرق يف قلوهبم } َوالَ ُيِحبُّوَنكُمْ { م بسبب إظهارهم لكم اإلسال} ُتِحبُّوَنُهمْ { : وقيل 
تصافوهنم ، وال  -أيها املؤمنون  -أنتم : املصافاة ، أي : مبعىن  -هاهنا  -احملبة : وقال أُبو العَاِلَيِة ، وُمقَاِتلٌ 

  .يصافونكم؛ لنفاقهم 
أهنم : مبعىن } َوالَ ُيِحبُّوَنكُْم { اءهم يف اآلفات ، واحملن ، أنكم ال تريدون إلق: مبعىن } ُتِحبُّوَنُهمْ { : وقال األصّم 

  .يريدون إلقاءكم يف اآلفات واِملَحن ، ويتربصون بكم الدوائر 
بسبب أهنم ُيظهرون لكم حمبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهم يبغضون الرسول ، وحمب } ُتِحبُّوَنُهمْ { : وقيل 

  .املبغوض مبغوض 
ال يفعلون : أي } َوالَ ُيِحبُّوَنكُمْ { ختالطوهنم ، وتُفشون إليهم أسراَركم يف أمور دينكم : أي } بُّوَنُهمْ ُتِح{ : وقيل 

  .ذلك بكم 
بالكتب كلها ، : للجنس ، واملعىن  -يف الكتاب  -جيوز أن تكون األلف والالم } َوُتْؤِمُنونَ بالكتاب كُلِِّه { : قوله 

  .فاكتفى بالواحد 
  .رد الكتاب؛ ألنه مصدر ، فيجوز أن ُيسَمَّى به اجلمع أف: وقيل 
، وإن كان لو قاله جلاز ،  -بدالً من الكتاب -الكتب : إن املصدر ال ُيْجَمع إال على التأويل ، فلهذا مل َيقُل : وقيل 

  .توسعاً 
  .كتاب خمصوص : وجيوز أن يكون للعهد ، واملراد به 
، وهم ال يؤمنون بكتابكم ، وَحسُنَ } َوُتْؤِمُنونَ بالكتاب كُلِِّه { : ق ، والتقدير وهنا مجلة حمذوفة ، يدل عليها السيا

أنكم تؤمنون بكتبهم كلها ، : العطُف ، ملا تقدم من أن ذكر أحد الضدين ُيْغين عن ِذكْر اآلخر ، وتقدير الكالم 
  .نون بشيء من كتابكم؟ حتبوهنم ، وهم ال يؤم -مع ذلك  -يبغضونكم ، فما بالكم  -ممع ذلك  -وهم 

  .أصلب منكم يف حقكم  -يف باطلهم  -وفيه تنبيخ شديد بأهنم 
إذا َخالَ بعضهم ببعض : ومعناه } َوإِذَا لَقُوكُْم قالوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَْواْ َعضُّواْ َعلَْيكُمُ األنامل ِمَن الغيظ { : قوله 



إذا  - تبلغ الشدة إىل َعضِّ األنامل ، كما يفعل اإلنسان أظهروا شدة العداوة ، وشدة الغيظ على املؤمنني ، حىت
على فَْوت مطلوبه ، وملَّا كَثُر هذا الفعلُ من الغضبان صار ذلك كناية عن الغضب ،  -اشتد غيظه ، وَعظُم ُحزنه 

  .وإن مل يكن هناك عض 
فيه البتداء الغاية ، وجيوز أن يكون »  ِمْن« و } ِمَن الغيظ { ، وكذلك » َعضُّوا « متعلق ب } َعلَْيكُْم { : قوله 

  . -من أجل الغيظ: اي  -مبعىن الالم ، فيفيد الِعلِّيَّةَ 
: وجيوز أن يكون حاالً ، أي « : أن يكونا حالني ، فقال  -} ِمَن الغيظ { ، ويف » َعلَْيكُمْ « يف  -وجوز أبو البقاء 

من أجل : البتداء الغاية ، أي « ِمْن » أيضاً ، و « َعضُّوا » متعلق ب } و ِمَن الغيظ { . حنقني عليكم من الغيظ 
  .انتهى . » مغتاظني : الغيظ ، وجيوز أن يكون حاالً ، أي 

من أجل « : من أجل الغيظ كالم متنافر؛ ألن اليت لالبتداء ال تفسَّر مبعىن : أي  -البتداء الغاية » من « و : وقوله 
ال يظهر معناها ، وتقديره  -فيهما  -بتداء متغايران ، وعلى اجلملة ، فاحلالية ، فإنه معىن العلة ، والعلة واال» 

  .احلال ليس تقديراً صناعيا؛ ألن التقدير الصناعي إمنا يكون باألكوان املطلقة 
  ]الطويل : [ َعِضْضُت قال امرؤ القيس : األزم باألسنان ، وهو حتاُمل األسنان بعضها على بعض ، يقال : والَعّض 
  كَفَْحلِ الْهَِجانِ َينَْتِحي ِللَْعضِيضِ. ...  -١٥٩٢

  .يعضون خلفنا األنامل : جعل الباء زائدة يف املفعول؛ إذ األصل 
  ]املتقارب : [ وقال آخر 
  فَأْضَحى يََعضُّ َعلَيَّ الَْوِظيفَا... قََد افَْنى أَناِملَُه أْزُمُه  -١٥٩٤

  ]الطويل : [ وقال احلارث بن ظامل املري 
  َيُعذُّونَ ِمْن غَْيٍظ ُرُءوسَ األَباِهمِ... َوأقُْتلُ أقَْواماً ِلئاماً أِذلَّةً  -١٥٩٥

  ]البسيط : [ وقال آخر 
  َعضُّوا ِمَن الَْغيظِ أطَْراَف األَباِهيمِ... أطَالَ اُهللا غَْيظَُهُم  -إذَا َرأوْنِي  -١٥٩٦

  . -أخت الطاء -وعظت احلرب ، فإهنما بالظاء  -اشتد : أي  -َعظَّ الزمان : والَعّض كله بالضاد ، إال يف قوهلم 
  ]الطويل : [ قال الشاعر 

  ِمَن الْمَالِ إالَّ ُمْسَحتاً أْو ُمَجلَُّف... َيا ْبَن َمْرَوانَ لَْم َيَدْع  -َوَعظُّ َزَماٍن  -١٥٩٧
  .» بالضاد  -وعضُّ زمان : وقد رأيته خبط مجاعة من الفضالء « : قال شهاب الدين 

كأنه منسوب إليه  -مسني : أي  -َبعري ُعضَاِضيّ : َعلَف من نًوى مرضوض وغريه ، ومنه  -بضم الفاء  -والُعضُّ 
  .الرجل الداهية ، كأهنم تصوروا َعضَّه وشدته  -بكسر الفاء  -إذا أكلت إبلُهم ذلك ، والِعضّ  -، وأَعضَّ القومُ 
  .ن التمر ، ُسمِّيَ بذلك لشدة مضغه وصعوبته نوع م: جدب ، والتَّْعضوض : أي  -وزمن عضوض 

  .وهي رؤوس األصابع  -مجع أمنلة : واألنامل 
شبهت به لدقتها ، وسرعة تصرفها وحركتها ، ومنه  -هذا احليوان املعروف  -واشتقاقها من النمل : قال الرُّماين 
  .لذلك » منل ومنمل « : قالوا للنمام 

  ]املتقارب : [ قال الشاعر 
  َوالَ ُمنِْمشٍ فيهُِم ُمْنِملِ... َولَْسُت بِِذي نَْيَربٍ ِفيهُِم  -١٥٩٨

  .ويف ميمها الضم والفتح 



وهو احلرارة اليت : وفسره الراغب بأنه أشد الغضب ، قال .  -أغضبه : أي  -مصدر غاظه ، يغيظه: والغيظ 
إظهار الغيظ ، وقد : والتغيظ . اد به االنتقام وإذا وصف به اهللا تعاىل ، فإمنا ير. جيدها اإلنسان من ثوران َدمِ قلبه 

{ : ، واجلملة من قوله ]  ١٢: الفرقان [ } َسِمُعواْ لََها َتَغيُّظاً َوَزِفرياً { : يكون مع ذلك صوت ، قال تعاىل 
  .، ففيها ما فيها من األوجه املعروفة } ُتِحبُّونَُهْم { معطوفة على } َوُتْؤِمُنونَ بالكتاب كُلِِّه 

ال حيبونكم واحلال أنكم : أي } َوالَ ُيِحبُّوَنكُْم { للحال ، وانتصاهبا من } َوُتؤِْمُنونَ { والواو يف : ال الزخمشري ق
  .يبغضونكم ، فما بالكم حتبوهنم ، وهم ال يؤمنون بشيء من كتابكم  -مع ذلك  -تؤمنون بكتابكم كله ، وهم 

} َوُتْؤِمُنونَ { لصناعة النحوية ما خيدشه ، وهو أنه جعل الواو يف وهو حسن ، إال أن فيه من ا« : قال أبو حيان 
: ال تدخل عليه واو احلال ، تقول  -إذا وقع حاالً  -واملضارع املثبت } َوالَ ُيِحبُّوَنكُمْ { للحال ، وانتصاهبا من 

وذ ، وقد أوِّل على قمت وأُصكُّ عينه ، ففي غاية الشذ: ويضحك ، فأما قوهلم : جاء زيد يضحك ، وال جيوز 
وال حيبونكم وأنتم تؤمنون : وأنا أُصّك عينه ، فتصري اجلملة امسية ، وحيتمل هذا التأويل هنا : إضمار مبتدأ ، أي 

  .» بالكتاب كله ، لكنَّ األولَى ما ذكرنا من كوهنا للعطف 
  .صل فإنه ال ُيْحوِج إىل َحذْف ، خبالف تقديره مبتدأ ، فإنه على خالف األ: يعين 
موتوا ملتبسني بغيظكم ال يزايلكم ، وهو كناية : جيوز أن تكون الباء للحال ، أي } قُلْ ُموُتواْ بَِغْيِظكُْم { : قوله 

بسبب غَْيظكم ، : عن كثرة افسالم وفُشوِّه؛ ألنه كلما ازداد اإلميان ازداد غيظهم ، وجيوز أن تكون للسببية أي 
  .وليس بالقوّي 

صورته أمر ومعناه الدعاء ، فيكون ُدَعاًء عليهم بأن يزداد غَْيظُهم ، حىت يهلكوا به ، واملراد من }  ُموُتواْ{ : وقوله 
ازدياد ما يوجب هلم ذلك الغيظ من قوة اإلسالم ، وِعزِّ أْهِله ، وما هلم يف ذلك من الذُّلِّ ، واخلِْزي : ازدياد الغيظ 

  .، والعار 
  .مر كذلك أن األ: معناه اخلرب ، أي : وقيل 

الدعاء؛ ألنه لو كان أمره بأن يدعو عليهم بذلك ملاتوا مجيعاً على : إنه ال جيوز أن يكون مبعىن : وقد قال بعضهم 
؛ ألنه لو كان خرباً لوقع ] وليس خبرب [ هذه الصفة؛ فإنَّ دعوته ال ترد ، وقد آمن منهم كثريون بعد هذه اآليِة ، 

بعُد ، وإذا انتفى هذان املعنيان فلم َيْبَق إال أن يكون معناه التوبيخ ، والتهديد ،  على حكم ما أخربه ، ومل يؤمن أحٌد
  .» إذَا لَمْ َتسءَتْحي فاصَْنْع َما ِشئَْت « و ]  ٤٠: فصلت [ } اعملوا َما ِشئُْتمْ { : كقوله تعاىل 

وال حتت اخلرب  -ِصد به الدعاء إن قُ -ليس بشيء؛ ألن َمْن آمن منهم مل يدخل حتت الدعاء  -الذي قاله  -وهذا 
  .، إن قُِصد به اإلخبار 

بذلك؛ ألهنم كانوا  -تعاىل  -حيتمل أن تكون هذه اجلملة مستأنفة ، أخرب } إِنَّ اهللا َعِليٌم بِذَاتِ الصدور { : قوله 
: قُلْ هلم : أي  ُيخفون غيظَهم ما أمكنهم ، فذكر ذلك هلم على سبيل الوعيد ، وحيتمل أن يكون من مجلة املقول ،

« باملُْضَمرات ، ذوات الصدور ، ف : أي } بِذَاِت { : كذا ، وكذا ، فيكون يف حمل نصب بالقول ، ومعىن قوله 
َعِليٌم باملضمرات : مبعىن صاحب؛ فُحِذف املوصوف ، وأقيمت صفته مقامه ، أي » ذي « تأنيث  -هنا  -» ذَات 

لصدور ملالزمتها هلا ، وعدم انفكاكها عنها ، حنو أصحاب النار ، جعلت صاحبة ل» ذو « صاحبة الصدُور ، و 
  .وأصحاب اجلنة 

  .اخلواطر القائمة بالقلب من الدواعهي ، و الصوارف املوجودة فيه : واملراد بذات الصدور 
  .واختلفوا ف يالوقف على هذه اللفظة ، هل يوقف عليها بالتاء ، أو باهلاء؟ 



  .الوقف عليها بالتاء اتباعاً لرسم املصحف : ، وابن كيسان  فقال األخفش ، والفَرَّاُء
يوقف عليها باهلاء ، ألهنا تاء تأنيث ، كهي يف صاحبة ، وموافقة الرسم أْولَى؛ فإنَُّه قد : وقال الكسائي ، واجلَْرِمّي 

ك اللغة ، والرسم ، خبالف بالتاء ، وافقنا تل -هنا  -ثبت لنا الوقف على تاء التأنيث الصرحية بالتاء ، فإذا وقفنا 
  .عكسه 

ْم كَْيدُُهْم َشْيئًا إِنَّ اللََّه بَِما إِنْ َتْمَسْسكُمْ َحَسَنةٌ َتُسؤُْهْم َوإِنْ ُتِصْبكُْم سَيِّئَةٌ َيفَْرُحوا بَِها َوإِنْ َتْصبِرُوا َوَتتَّقُوا لَا َيُضرُّكُ
  ) ١٢٠(َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ 

  .» َحَسَنةٌ « التأنيث؛ مراعاةً للفظ ، ب} َتُسؤُْهْم { قرأ العامة 
أيضاً  -بالتذكري » َوإن يصبكم َسيئةٌ « وقرأ أُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ بالياء من حتت؛ ألنّ تأنيثها جمازّي ، وقياسه أن يقرأ 

  .لكن مل يبلغنا عنه يف ذلك شيء  -
فالن مسَّه العصب : سبيل التشبيه ، يقال أصله باليد ، مث ُيسَمَّى كل ما يصل غلى الشيء ماسا ، على : واملس 

  ] . ٣٨: ق [ } َوَما َمسََّنا ِمن لُّغُوبٍ { : والنصب ، قال تعاىل 
إِن ُتِصْبَك َحَسَنةٌ َتُسْؤُهْم َوإِن ُتصِْبَك ُمصِيَبةٌ { : اإلصابة ، قال تعاىل : املّس مستعار هاهنا مبعىن : وقال الزخمشري 

  ] . ٥٠: التوبة [ } َيقُولُواْ 
  ] . ٧٩: النساء [ } مَّآ أَصَاَبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اهللا َوَمآ أََصاَبَك ِمن َسيِّئٍَة فَِمن نَّفِْسكَ { : وقال 

منفعة الدنيا ، من صحة البدن ، وحصول اِخلْصب والغنيمة ، واالستيالء على األعداء ، : هنا  -واملراد باحلسنة 
  .منني وحصول األلْفَة واحملبة بني املؤ

قبح ، ومنه قوله : أي  -فهو سيٌِّء ، واألنْثَى سيئة  -من ساء الشيء َيسيءُ : اضدادها ، والسيئة : واملراد بالسيِّئَة 
  .، و السوء ضد احلسن ، وهذه اآلية من متام َوْصف املنافقني ]  ٦٦: املائدة [ } َسآَء َما َيْعَملُونَ { تعاىل 
  فصل

  :سنةُ على مخسِة أوُجه وردت احل: قال ابو العباس 
َنْصر : أي ]  ١٢٠: آل عمران [ } إِن َتْمَسْسكُمْ َحَسَنةٌ َتُسؤُْهْم { : النصر والظفَر ، قال تعاىل : مبعىن : األول 
  .َوظفَر 
  .بالتوحيد : أي ]  ١٦٠: األنعام [ } َمن َجآَء باحلسنة { : التوحيد ، قال تعاىل : مبعىن : الثاين 

  .رخاء : أي ]  ٧٨: النساء [ } َوإِن ُتِصْبُهمْ َحَسَنةٌ َيقُولُواْ هذه ِمْن ِعنِد اهللا { : قال تعاىل : َخاء الرَّ: الثالث 
أي بالعذاب قبل العاقبِة ]  ٦: الرعد [ } َوَيْستَْعجِلُوَنَك بالسيئة قَْبلَ احلسنة { : العاقبة ، قال تعاىل : مبعىن : الرابع 

.  
  .بالقول املعروف : أي ]  ٢٢: الرعد [ } وََيْدَرُءونَ باحلسنة السيئة { : ف ، قال تعاىل القول باملعرو: اخلامس 
  فصل

  :على مخسة أوجه  -أيضاً  -والسيئة 
: أي ]  ١٢٠: آل عمران [ } َوإِن ُتصِْبكُْم َسيِّئَةٌ َيفَْرُحواْ بَِها { : كقوله  -كما تقدم  -اهلزمية : مبعىن : األول 
  .هزمية 
  .بالشرك : أي ]  ١٦٠: األنعام [ } َوَمن َجآَء بالسيئة { : الشرك ، قال تعاىل :  الثاين



قحط ، ومثله : أي ]  ٧٨: النساء [ } َوإِن ُتِصْبُهمْ َسيِّئَةٌ َيقُولُواْ هذه ِمْن ِعنِدَك { : القحط ، قال تعاىل : الثالث 
  ] . ١٣١: األعراف [ } َوَمن مََّعُه َوإِن ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ يَطَّيَُّرواْ مبوسى { : قوله 

  ] . ٦: الرعد [ } َوَيْستَْعجِلُوَنَك بالسيئة { : العذاب ، قال تعاىل : الرابع 
  ] . ٢٢: الرعد [ } َوَيْدَرُءونَ باحلسنة السيئة { : القول الرديء ، قال تعاىل : اخلامس 

كلَّ ما هناكم عنه } َوَتتَّقُواْ { ا ينالكم فيها من شدة ، وغَمٍّ ، على طاعة اهللا ، وعلى م: أي } َوإِن َتْصبِرُواْ { : قوله 
  .} الَ َيُضرُّكُْم كَْيُدُهمْ { ، 

بكسر الضاد ، وجزم الراء يف جواب الشرط ، من ضاره يضريه » َيُضْركُمْ « : قرأ نافع وابُن كثري وأبو عمرو 
: ل ضاره يضريه ضَْيراً ، فهو ضائر ، وهو مضري ، حنو ضاره يضوره ، ففي العني لغتان ، ويقا:  -أيضاً  -ويقال 

  .قلته أقوله ، فأنا قائل ، وهو مقول 
  :بضم الضاد ، وتشديد الراء مرفوعة ، ويف هذه القراءة أوجه } َيُضرُّكُمْ { : وقرأ الباقون 

أنه على نية التقدمي؛ أن الفعل مرتفع ، وليس جبواب للشرط ، وإمنا هو دالٌّ على جواب الشرط ، وذلك : األول 
ال يضركم إن تصربوا وتتقوا ، فال يضركم ، فحذف فال يضركم الذي هو اجلواب ، لداللة ما تقدم : إذ التقدير 

عليه ، مث أخر ما هو دليل على اجلواب ، وهذا ختريج سيبويه وأتباعه ، إمنا احتاجوا إىل ارتكاب ذلك ، ملا رأوا من 
  :انع من إعمال اجلزم ، ومثله قول الراجز عدم اجلزم يف فعل مضارع ال م

  إنََّك إنْ ُيصَْرع أُخوَك ُتصَْرُع... يا أقَْرعُ ْبَن َحابسٍ َيا أقَْرُع  -١٥٩٩
  . -األخري» تصرع « برفع 

  ]البسيط : [ وكذلك قوله 
  الَ غَاِئٌب َماِلي َوالَ َحرُِم: َيقُولُ ... َوإنْ أَتاهُ َخِليلٌ َيْوَم َمْسألٍَة  -١٦٠٠

فإن  -كون فعل الشرط واجلزاء مضارعني : أعين  -إالَّ أن هذا النوع مطّرد ، خبالف ما قبله  -» يقول « برفع 
  .املنقول عن سيبويه ، وأتباعه وجوب اجلزم ، إال يف ضرورة 

  ]الرجز : [ كقوله 
  إنَّك إنْ ُيْصَرعْ أُخوكَ ُتصَْرُع..  -١٦٠١

  يدل على أن ذلك ال ُيَخصُّ بالضرورةزوخترجيه هذه اآلية على ما تقدم عنه 
أن الفعل ارتفع لوقوعه بعد فاء مقدَّرة ، وهي وما بعدها اجلواب يف احلقيقة ، والفعل مىت وقع بعد : الوجه الثاين 

  ] . ٩٥: املائدة [ } َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اهللا ِمْنُه { : الفاء ُرِفع ليس إالَّ كقوله تعاىل 
  .يضركم ، والفاء حذفت يف غري حمل النزاع فال : والتقدير 

  ]البسيط : [ كقوله 
  وَالشَّرُّ بِالشَّرِّ عِْنَد اِهللا ِمثْالِن... َمْن َيفَْعلِ الَْحسََناِت اُهللا َيْشكُُرَها  -١٦٠٢

ذكور ، فاهللا يشكرها ، وهذا الوجه نقله بعضهم عن املربد ، وفيه نظر؛ من حيث إهنم ، ملا أنشدوا البيت امل: أي 
إمنا : وينقلون عنه أنه يقول  -ال ضرورة ، وال غريها  -ألبتة  -نقلوا عن املربد أنه ال ُيجَوَّز َحذَْف هذه الفاء 

  ]البسيط : [ الرواية يف هذا البيت 
ا غُريها ، ونقله وردوا عليه بأنه إذا صحَّت روايةٌ ، فال يقدح فيه... َمْن َيفَْعلِ الَْخْيَر فَالرَّْحمُن َيْشكُُرُه  -١٦٠٣

  .بعضُهم عن الفراء والكسائي ، وهذا أقرب 



بالفك وسكون الثاين َجزْماً ، . » الَ َيضُْرْركُمْ « : أن احلركة حركة إتباع؛ وذلك أن األصل : الوجه الثالث 
  : فللعرب فيه مذهبان -َجْزماً ، أو َوقْفاً  -وسيأيت أنه إذا التقى مِثْالن يف آخر فعل سكن ثانيهما 

  .وهو لغة متيم : اجلزم 
  .وهو لغة احلجاز : والفك 

لكن ال سبيل إىل اإلدغام إال يف متحرك ، فاضطررنا إىل حتريك اِملثْل الثاين ، فَحرَّكْناه بأقرب احلركات إليه ، وهي 
يف احلقيقة  -حلركة الضمة اليت على احلرف قبله ، فحرَّكناه هبا ، وأْدغمنا ما قبله فيه ، فهو جمزوم تقديراً ، وهذه ا

  .حركة إتباع ، ال حركة إعراب ، خبالفها يف الوجهني السابقني ، فإهنا حركة إعراب  -
 -واعلم أنه مىت أدغم هذا النوع ، فإما أن تكون فاُؤه مضمومةً ، أو مفتوحةً ، أو مكسورةً ، فإن كانت مضمومة 

  .كاآلية الكرمية 
  :ة اإلدغام ففيه ثالثة أوجه حال -ُمدَّ : وقوهلم 

  .ُمدَّ وُمدُّ وُمدِّ : الضم لإلتباع ، والفتح للتخفيف ، والكسر على أصل التقاء الساكنني ، فتقول 
  ]الوافر : [ وينشدون على ذلك قول الشاعر 

  فَالَ كَْعباً َبلَْغَت َوالَ ِكالَبَا... فُغّض الطَّْرَف إنََّك ِمْن ُنَمْيرٍ  -١٦٠٤

  .وسيأيت أن اآلية قُرَِئ فيها باألُوجه الثالثِة  -على ما تقرر  -رها بضم الضاد ، وفتحها ، وكس
الفتح ، والكسر؛ إذ ال َوْجهَ : وإن كانت فاؤه مفتوحةً ، حنو َعضَّ ، أو مكسورة ، حنو ِفرَّ ، كان يف الالم وجهان 

قاء الساكنني ، وكذلك لك يف إما اإلتباع ، وإما الت: الكسر من وجهني : للضمِّ ، لكن لك يف حنو ِفرَّ أن تقول 
  .إما اإلتباع ، وإمَّا التخفيف :  -أيضاً -وجهان  -حنو َعضَّ  -الفتح 

ففيه تفصيل ولغات ليس  -حنو ُردَُّه  -هذا كله إذا مل يتصل بالفعل ضمري غائب ، فأما إذا اتصل به ضمري الغائب 
  .هذا موضعها 
وهي  -على ما تقدم من التخفيف  -، وتشديد الراء مفتوحة  بضم الضاد:  -فيما رواه املفضَّل -وقرأ عاصم 

  .عندهم أوجه من ضم الراء 
على ما تقدم من التقاء  -بضم الضاد ، وتشديد الراء املكسورة » ال َيُضرِّكُمْ « : وقرأ الضحاك بن مزاحم 

  .عرفه قراءةً فأما الكسر فال أ: وكأن اْبُن َعِطيَّةَ مل حيفظها قراءةً؛ فإنه قال . الساكنني 
  .وعبارة الزجَّاج يف ذلك متجوَّز فيها؛ إذْ يظهر من روح كالمه أهنا قراءة وقد بينا أهنا قراءة 

  .بالفّك ، وهي لغة احلجاز » ال َيضُْرْركُْم « : وقرأ أّيب 
  .املكر واالحتيال : والكيد 

موماً ، وإن كان استعماله يف املذموم هو نوع من االحتيال ، وقد يكون ممدوحاً ، وقد يكون مذ: وقال الراغب 
  .أكثر 

  .جيود هبا يف غمرات املوت ، ومشقاته : فالن يكيد بنفسه ، أي : وأصله من املشقة ، من قوهلم : قال اْبُن قَُتْيَبةَ 
  .كبعته أبيُعه  -ِكْدُت فالناً ، أكيده : ويقال 

  ]اخلفيف : [ قال الشاعر 
  كَالشََّجى َبْيَن َحلِْقِه َوالَْورِيِد... ْنُت ِمْنُه َمْن َيِكدْنِي بَسيٍِّء كُ -١٦٠٥

  .شيئاً من الضرر ، وقد تقدم نظريه : منصوب نصب املصادر ، أي » َشْيئاً « و 



أن كل من صرب على أداء أوامر اهللا تعاىل ، واتقى عما هنى اهللا عنه ، كان يف ِحفْظ اهللا ، فال يضره : ومعىن اآلية 
  . حَِيلُ احملتالني كيد الكائدين ، وال

  .بالغيبة ، وهي واضحة  -} َيْعَملُونَ { قراءة العامة } إِنَّ اهللا بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ { : قوله 
إنه عامل ، حميط مبا تعملونه من الصرب والتقوى ، فيفعل بكم : وقرأ احلسن باخلطاب ، إما على االلتفات ، والتقدير 

  .قُل هلم يا حممد : مار ما أنتم أهله ، وإما على إض
إنَّ اَهللا حميط مبا يعملونَ؛ ألهنم يُقدِّمون األهم ، والذي ُهْم : ومل يقل } إِنَّ اهللا بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ { : وإمنا قال 

جمازيهم بيان كونه تعاىل عاملاً ، بل بيان أن مجيع أعماهلم معلومة هللا تعاىل ، و -هنا  -بشأنه أْعَنى ، وليس املقصود 
  .عليها ، فال جرم قّدم ذكر العمل 

  ) ١٢١(َوإِذْ غََدْوَت ِمْن أَْهِلَك ُتَبوُِّئ الُْمْؤِمنَِني َمقَاِعَد ِللِْقتَالِ َواللَُّه َسمِيٌع َعِليٌم 

واذكر إذْ غدوت ، فينتصب املفعول به ال على الظرف ، وجوَّز أبو مسلم أن : مضَمر ، تقديره » إذْ « العامل يف 
قد كان لكم : أي ]  ١٣: آل عمران [ } قَْد كَانَ لَكُْم آَيةٌ ِفي ِفئََتْينِ { : يف قوله } ِفئََتْينِ { كون معطوفاً على ي

  .آية يف فئتني ، ويف إذْ غََدْوَت ، وهذا ال ينبغي أن يعرَّج عليه 
  .ْوَت مبا يعملون حميط إذْ غََد: تقديره » حميط » « إذْ « العامل يف : وقال بعضهم 
  .فيها ) ُمِحيطٌ ( مينع يف عمل ) َوإِذْ ( وهذا ال َيصّح؛ ألن الواو يف : قال بعضهم 

خرج غدوة ، ويف هذا دليل على جواز صالة اجلمعة قبل : غدا يغدو ، أي : اخلروج أول النهار ، يقال : والُغدّو 
  .معة الزوال؛ ألن املفسِّرين أمجعوا على أنه إمنا خرج بعد أن َصلَّى اجل

عند بعضهم ، فيكون ناقصاً ، يرفع االسم ، وينصب اخلرب ، وعليه قوله صلى اهللا عليه » صار « : وُيْسَتعَْمل مبعىن 
  .» لَْو َتَوكَّلُْتْم َعلَى اهللاِ َحقَّ توكُِّلِه لََرزَقكُْم كََما يَْرُزُق الطَّْيَر ، َتْغُدو ِخَماصاً ، وَترُوُح بِطَاناً « : وسلم 
  :وجهان » ِمْن « ، ويف » غََدْوَت « متعلق ب » من أهلك «  :قوله 

  .من بني أهلك : أهنا البتداء الغاية ، أي : أحدمها 
  .» وموضعه نصب ، تقديره فارقت أهلَك « : قال أبو البقاء 

  .» ذكر  وهذا الذي قاله ليس تفسري إعراب ، وال تفسري معىن؛ فإن املعىن على غري ما« : قال شهاُب الدِّْينِ 
  .مع أْهلك ، وهذا ال يساعده لفظ ، وال معىن : أي » مع « : أهنا مبعىن : الثاين 
قاصداً َتْبوئةَ : ، وهي حال مقدرة ، أي » غََدْوتَ « : جيوز أن تكون اجلملة حاالً من فاعل » تبوئ « : قوله 

  . مقارنة؛ ألن الزمان متسع املؤمنني؛ ألن وقت الغدو ليس وقتاً للتبوئة ، وُيْحَتَمل أن تكون حاالً
كهذه  -أي ُتنزل ، فهو يتعدى ملفعولني ، إىل أحدمها بنفسه ، وإىل اآلخر حبرف اجلر ، وقد ُيْحذَف » تبوئ « و 

 -وأصله من املباءة ]  ٢٦: احلج [ } وَإِذْ َبوَّأَْنا ِإلْبَراِهيَم َمكَانَ البيت { : ومن عدم احلذف قوله تعاىل  -اآلية 
  . -ملرجعوهي ا

  ]الطويل : [ قال الشاعر 
  بَِشْرقيٍّ أْجيَاِد الصَّفَا وَالُْمَحرَّمِ... َوَما َبوَّأ الرَّْحَمُن َبيَْتَك ُمنْزِالً  -١٦٠٦

  ]جمزوء الكامل : [ وقال آخر 
  َبوَّأُتُه بَِيَديَّ لَْحدَا... كَْم َصاِحبٍ ِليَ صَاِلحٍ  -١٦٠٧



  .وقد تقدم اشتقاقه 
  .مزيدة ، فعلى هذا يكون متعدياً الثنني بنفسه » إلبراهيم « يف قوله الالم : وقيل 

يف املثل خاصة » صار « : قد يكون مبعىن » قعد « مكان القعود ، و  -هنا  -مجع َمقَْعد ، واملراد به » مقَاِعَد « و 
.  

  .» وقد اتُِّسَع يف قَاَم ، وقََعَد ، حىت أْجرَِيا ُمْجَرى صار « : قال الزخمشري 
إمنا جاء ذلك يف لفظة واحدة شاذة يف املثل : أما إجراء قََعَد ُمْجَرى صار ، فقال بعض أصحابنا : قال أبو حيان 

  :َشَحذَ َشفَْرَته حتَّى قََعَدْت كأنََّها َحْرَبةٌ ، ولذلك نُِقد على الزخمشري خترُجيه قوله تعاىل : قوهلم 

  .مبعىن تصري؛ ألنه ال َيطَّرِد إجراء قََعَد ُمجَْرى صار  ] ٢٢: اإلسراء [ } فََتقُْعَد َمذُْموماً { 
صار يف غري ما أشار إليه : صحيح ، من كون قََعد مبعىن  -الذي ذكره الزخمشري  -وهذا « : قال شهاُب الدين 

اً ، قعد فالن أمرياً بعد أن كان مأمور: أن العرب تقول  -عن ابن األعرايب  -هذا القائل؛ حكى أبو عمر الزاهد 
  .» صار : أي 

« ، وال جعلها مبعىن » كان « وأما إجراء قام ُمجَْرى صار ، فال أعلم أحداً عدَّها يف أخََواِت : مث قال أبو حيان 
  ]الوافر : [ يف قول الشاعر  -إال ابن هشام اخلَضْراوي ، فإنه ذكر » صار 

  مَرَّغَ ِفي َرَماِدكَِخنْزِيرٍ َت... َعلَى َما قَاَم َيْشِتُمنِي لَئِيٌم  -١٦٠٨
  .أهنا من أفعال املقاربة 

  .» وغُريه من النحويني من جيعلها زائدةً ، وهو شاذٌّ ، أيضاً « : قال شهاُب الدين 
، بسكون الباء فعدَّاه باهلمزة ، فهو مضارع » ُتبْوِئ « : بعدَّْوه بالتضعيف ، وقرأ عبد اهللا » تبّوئ « : وقرأ العامة 

  .كأكرم  -أبَْوأ 
  .ُيحيي : كقراءة عبد اهللا ، إال أنه َسهَّل بإبداهلا ياًء ، فصار لفظه كلفظ » ُتْبوِي « وقرأ حيىي بن وثَّاب 

وقد تقدم أن يف هذه الالم » وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت « : كقوله  -بالم اجلر  -للمؤمنني : وقرأ عبد اهللا 
 -هنا  -وحيتمل أن يكون قد ضمَّنه . ف ، واهلمزة غُري متعدٍّ بنفسه قولني ، والظاهر أهنا معدية؛ ألنه قبل التضعي

  .هتيِّئ ، وترتِّب 
  :فيها وجهان  -يف قراءة اجلمهور  -» ِللِْقَتالِ « والالم يف  -بإضافتها للقتال  -» مقاعد القتال « وقرأ األشهب 

  .علة على أهنا الم ال» تبوئ « أهنا متعلقة ب :  -وهو أظهر  -: أّوهلما 
« مقاعد كائنة ، ومَُهيَّأة للقتال ، وال جيوز تعلقها ب : أي » َمقَاِعَد « أهنا متعلقة مبحذوف؛ ألهنا صفة لِ : والثاين 
  .، وإن كانت مشتقة؛ ألهنا مكان ، واألمكنة ال تعمل » مقاعد 
  فصل

أتبعه ]  ١٢٠: آل عمران [ } َيُضرُّكُْم كَْيُدُهْم َشْيئاً  َوإِن َتْصبِرُواْ َوَتتَّقُواْ الَ{ : ملا قال  -تعاىل  -كيفية النظم أنه 
: ببيان أن الصرب يؤدي إىل النُّصْرة ، واملعونة ، وَدفْع ضرر العدو ، وأن عدم الصرب يؤدي إىل خالف ذلك ، فقال 

ا خالفوا أمر الرسول صلى اهللا يوم أُُحد ، كانوا كثريين ، مستعدِّين للقتال ، فلم: يعين } َوإِذْ غَدَْوَت ِمْن أَْهِلَك { 
عليه وسلم اهنزموا ، ويوم بدر كانوا قليلني ، غري مستعدين للقتال ، فلما أطاعوا أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  .غَلَُبوا 



العلة يف ذلك ، وهي أن انكسارَكم يوم  -هنا  -وفيه وجه آخر ، وهو أنه ملا هنى عن اختاذ املنافقني بطانة ، بيَّن 
  .ُحد ، إمنا حصل بسبب ختلُّف عبد اهللا بن أَبيِّ اْبن َسلُول ، املنافق أ

  فصل
  .اختلفوا يف هذا اليوم 

  .إنه يوم أُُحد : فقال ابن عباس ، والسُّدِّّي ، وابُن إْسَحاَق ، والرَّبِيُع ، واألصم ، وأبو مسلم ، وأكثر املفسرين 
  .هو يوم بدر : وقال احلسُن 

  :هو يوم األحزاب ، واحتج األولون بوجوه :  وقال جماهد ومقاتل
  .أن أكثر العلماء باملغازي ذكروا أن هذه اآلية نزلت يف واقعة أُحد : األول 
، والظاهر أنه ]  ١٢٣: آل عمران [ } َولَقَْد َنصََركُُم اهللا بَِبْدرٍ { : قال بعد هذه اآلية  -تعاىل  -أنه : والثاين 

املعطوف أن يغاير املعطوَف عليه ، وأما يوم األحزاب فالقوم إمنا خالفوا أمر الرسول معطوف على ما تقدم ، وحقُّ 
صلى اهللا عليه وسلم يوم أُحد ، ال يوم األحزاب ، فكانت قصة أُحد ألَْيَق هبذا الكالم ، ألن املقصود من ذكر هذه 

  ] . ١٢٠: آل عمران [  }َوإِن َتْصبُِرواْ َوَتتَّقُواْ الَ َيُضرُّكُْم { : القصة تقرير قوله 
أن االنكسار كان يف يوم أُُحد أكثر منه يف يوم األحزاب ، ألن يف يوم أُُحد قََتلُا َجْمعاً كثرياً من أكابر : الثالث 

  .الصحابة ، ومل يتفق ذلك يف يوم األحزاب ، فكان محل اآلية على يوم أُحد أْولَى 
  .تعلق حبرب أحد أن ما بعده إىل قريب من آخر السورة م: الرابع 
  فصل

غََدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من منزل عائشة ، فمشى على رجليه إىل : قال ُمَجاِهٌد ، والكَلْبِيُّ ، والَواِقِدي 
أحد ، َيُصفُّ أصحاَبه للقتال ، كما يقوم القداح ، وروي أن املشركني نزلوا بأُحد يوم األربعاء ، فلما مسع رسول 

،  -ومل يدعه قط قبلها -عليه وسلم بنزوهلم ، استشار أصحابه ، ودعا عبَد اهللا اْبن أّيب اْبَن سلول اهللا صلى اهللا 
يا رسول اهللا أقم باملدينة ، ال خترج إليهم ، فواهللا ما خرجنا : فاستشاره ، فقال عبد اهللا بن أَبّي ، وأكثر األنصار 

إال أصْبَنا منه ، فدعهم ، فإن أقاموا أقاموا بَِشرِّ موضع ، عنها إىل عدو قط إال أصاب منا ، وال دخل عدو علينا 
وإن دخلوا قاتلهم الرجالُ يف وجوههم ، ورماهم النساء والصبيان باحلجارة من فوقهم ، وإن رجعوا رجعوا خائبني 

  .، فأْعَجَب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا الرأُي 
« : لئال يظّنوا أنا قد خفناهم وضعفنا ، فقال صلى اهللا عليه وسلم  اخرج بنا إىل هؤالء األكْلُب؛: وقال آخرون 

لُْته هَزَِميةً ورايت كأنِّي إنِّي رَأْيُت ِفي َمَناِمي َبقََرةً ُتذَْبحُ َحوِْلي ، فأوَّلُْتها َخيْراً ، َورَأْيُت ِفي ذَُباَبِة َسْيِفي ثَلْماً ، فَأوَّ
َوكَانَ ُيْعجُِبُه أنْ  -أوَّلُْتها املَدِيَنةَ ، فَإنْ َرأْيُتْم أن ُتِقيُموا بِالَْمِديَنِة ، وتدعوُهمْ أْدَخلُْت َيِدي ِفي ِدْرع َحصِيَنة ، ف

ِة َيْومَ فَقَالَ رِجالٌ ِمَن املُْسلمني فَاتَُهْم َيْوَم َبْدرٍ ، وأكَْرمَُهُم اُهللا بِالشََّهاَد -َيْدُخلُوا َعلَْيِه الَْمِديَنةَ ، ِفُيقَاَتلُوا يف األزقَّة 
أْوُه قَْد اخُْرْج بَِنا إلَى أْعداِئَنا ، فَلَْم َيزَالُوا برسول اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحتَّى َدَخلَ ، فَلََبس ألَمتُه ، فَلَمَّا َر: أُحٍد 

فَقُامُوا ، !!! وسلم والَوْحُي يَأِتيِهبِئَْس ما صنعنا ، ُنِشُري َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه : لَبِسَ السِّالََح َندُِموا ، َوقَالُوا 
اْصَنْع ما رأيت ، فَقَالَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ال َيْنبَِغي ِلنَبِيٍّ أنْ َيلَْبَس ألَمَتُه ، : واْعَتذَُروا إلَْيِه ، َوقَالُوا 

فََراَح َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه  -األْربَِعاِء ، َوَيْوَم اخلَمِيسِ  َوكَانَ قَْد أقَاَم املُشرِكُون بأُحٍد َيْوَم -فََيَضَعَها حَتَّى ُيقَاِتلَ 
لَْيِه َرسُولُ اهللاِ وسلم َيْوَم اجلُُمَعِة َبْعدََما َصلى بِأْصحَابِِه اجلمعة ، وقد َماَت ِفي ذَِلَك الَيْومِ َرُجلٌ ِمَن األْنَصارِ ، فََصلَّى َع

هِْم ، فَأصَْبَح بالشِّْعب من أُحد يوم السَّْبِت للنصف من َشوَّال سنة ثالٍث من صلى اهللا عليه وسلم ثُمَّ َخَرجَ إلَْي



أخَّر ، وكان اهلجرة ، فََمَشى َعلَى رْجلَْيِه ، َوَجَعلَ يُصفُّ أصحاَبه ِللِْقَتالِ كََما ُتقَوَُّم الِقَداُح ، إنْ َرأى صْدراً َبارِزاً ت
ادفعوا عنا : ه إىل أحد ، وأمََّر عبد اهللا بن جبري على الرُّماة ، وقال نزوله يف جانب الوادي ، وجعل ظهره وعسكر

اثُْبُتوا ِفي َهذَا املَقَامِ ، فَإذَا عاينوكم َولَّوْكم : بالنبل حىت ال يأتونا من ورائنا ، وقال صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه 
  .» األدبار ، فال تطلبوا املدبرين ، وال خترجوا من هذا املقام 

أطاع الولدان وعصاين :  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا خالف رأي عبد اهللا بن أيب شق ذلك عليه ، وقال مث
إن حممداً إمنا يظفر بعدوه بكم ، وقد واعد أصحابه أن أعداءهم إذا عاينوهم اهنزموا ، فإذا : ، مث قال ألصحابه 

على خالف ما قاله حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فلما التقى رأيتم أعداءه فاهنزموا ، فيتبعوكم ، فيصري األمر 
الفريقان اهنزم عدو اهللا باملنافقني ، وكان مجلة عسكر املسلمني ألفاً ، فاهنزم عبد اهللا بن أيب بثالمثائة ، وبقيت 

  ] . ١٢٢: آل عمران [ » إِذْ َهمَّْت طَّآِئفََتاِن مِنكُْم أَن َتفَْشالَ « : سبعمائة ، فذلك قوله تعاىل 
  .أن تضعفا ، وجتُبنا ، وتتخلفا : أي 

بنو سلمة من اخلزرج ، وبنو حارثة من األوس ، وكانا جناحي العسكر ، وكان عليه السالم قد خرج : والطائفتان 
فتبعهم أبو جابر السُّلِمي ، ! نقتل أنفسنا وأوالدنا: يف ألف رجل ، فاخنزل عبد اهللا بن أيب بثلث اجليش ، وقال 

: آل عمران [ } لَوْ َنْعلَُم ِقَتاالً الَّتََّبعَْناكُْم { : أنشدكم اهللا يف نبيكم ، ويف أنفسكم ، فقال عبد اهللا بن أَبّي : ل وقا
، ومهت بنو سلمة وبنو حارثة باالنصراف مع عبد اهللا بن أّيب ، فعصمهم اهللا ، فلم ينصرفوا ، فذكرهم اهللا ]  ١٦٧

]  ١٢٢: آل عمران [ } إِذْ َهمَّْت طَّآئِفََتاِن ِمنكُْم أَن تَفَْشالَ واهللا َوِليُُّهَما {  -عز وجل  -فقال . عظيم نعمته 
ناصرمها ، وحافظهما ، مث قواهم اهللا ، حىت هزموا املشركني ، فلما رأى املؤمنون اهنزام القوم ، طلبوا املدبرين ، 

ة أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وليعلموا أن نصرهم فأراد اهللا أن يعظهم عن هذا الفعل؛ لئال يقدموا على خمالف
غنما حصل بربكة طاعتهم هللا ولرسوله ، ومىت تركهم اهللا مع عدوهم مل يقوموا هلم ، فنزع اهللا الرُّعب من قلوب 

 إِذْ{ : املشركني ، فكَرَّ عليهم املشركون ، وتفرق العسكر ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما قال تعاىل 
، وُشجَّ َوْجه الرسول صلى ]  ١٥٣: آل عمران [ } ُتصِْعُدونَ َوالَ َتلُْوونَ على أَحٍد والرسول َيْدُعوكُْم يف أُخَْراكُمْ 

َرت َرَباعَِيتُه ، وَشلَّْت يد طلحة دونه ، ومل َيْبَق معه إال أبو بكر ، وعلّي ، والعباُس ، ~اهللا عليه وسلم ، وكُس
يحة يف العسكر بأن حممداً صلى اهللا عليه وسلم قد قُِتل ، مث نودي على األنصار بأن وطلحة وسعد ، ووقعت الص

هذا رسول اهللا ، فرجع إليه املهاجرون واألنصار ، وكان قد قُِتل منهم سبعون ، وأكْثر فيهم اجلراح ، فقال صلى 
  :اهللا عليه وسلم 

، وكان » ن معه حىت كشفهم عن القتلى واجلرحى رحم اهللا رجالً ذَبَّ عن إخوانه ، وشدَّ على املشركني مب« 
رجع عبد اهللا بن أيب يف ثالمثائة ، وبقي مع الرسول صلى اهللا عليه  -أو أقل  -الكفار ثالثة آالف ، واملسلمون ألفاً 

وا بطلب وسلم سبعمائة ، وأعاهنم اهللا حىت هزموا الكفاَر ، مث ملَّا خالفوا أمَر الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، واشتغل
  .الغنائم انقلب األمر عليهم ، واهنزموا 

بضمائركم؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم ملا شاور » عليم « مسيع ألقوالكم ، : أي } واهللا َسِميٌع َعِليٌم { : قوله 
اخرج إليهم ، فكان لكل أحد غرض يف : أقم باملدينة ، وقال آخرون : أصحابه يف تلك احلرب ، فقال بعضهم 

  .} أنا مسيع ملا تقولون عليم مبا تسرون { : فمن موافق ومن منافق ، فقال تعاىل نفسه ، 



  ) ١٢٢(إِذْ َهمَّْت طَاِئفََتاِن ِمْنكُْم أَنْ َتفَْشلَا َواللَُّه َولِيُُّهَما َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 

  :يف هذا الظرف أوجه } إِذْ َهمَّْت { : قوله 
  .} غَدَْوَت { نه ظَْرف ل أ: أحدها 
  .، فالعامل ، فيه هو العامل يف املُْبَدل منه } وَإِذْ غََدْوَت { أنه بدل من : الثاين 

  .} ُتبَوِّىُء { أنه ظرف ل : الثالث 
  .وهذه األوجه حتتاج إىل نقل تارخيي يف احتاد الزمانني 

  .ذكره أبو البقاء  -وحده » َعليٌم « أن الناصب له : الرابع 
من إعمال  -حينئذ  -على سبيل التنازع ، وتكون املسألة » َعِليٌم « ، وإما » َسمِيٌع « أن العامل فيه إما : اخلامس 

  .الثاين ، إذ لو أعمل األول ، ألضمر يف الثاين 
  .} َسِميٌع َعِليمٌ { : أو عمل فيه معىن : قال الزخمشري 
عمل فيه معىن مسيع : ل ال يكون مركباً من وصفني ، فتحريره أن يقال وهذا غري حمرَّر؛ ألن العام« : قال أبو حيان 

  .» ، أو عليم ، وتكون املسألة من التنازع 
عمل فيه هذا : مل يرد الزخمشري بذلك إال ما ذكرناه من إرادة التنازع ، ويصدق أن يقول « : قال شهاب الدين 

أنه لو قيل به مل يكن مبتدعاً قوالً؛ إذ الفراء يرى ذلك ، ويقول  وهذا باملعىن املذكور؛ ال أهنما عمال فيه معاً ، على
  .» إن زيداً منصوب هبما ، وإهنما ُسلِّطَا عليه معاً : ضربُت وأكرمتُ زيداً : يف حنو  -

 -وذلك معصية  -إذا كان اهلمُّ العزم فظاهر اآلية يدل على أن الطائفتني عزمتا على الفشل ، والترك : فإن قيل 
  ؟} واهللا َولِيُُّهَما { : يليق أن يقال  فكيف

ما يظهر من القول الدالِّ على : حديث النفس ، وقد يراد به : أن اهلَمَّ قد ُيرادُ به الكفر ، وقد يراد به : فاجلواب 
قوة العدو وكثرة عدده ، وأيُّ شيء ظهر من هذا اجلنس صح أن يوصف صاحبه بأنه َهمَّ أن يفشل ، من حيث 

ما يوجب َضْعف القلب ، وإذا كان كذلك ، فال يدل على أن املعصية وقعت منهما ، وبتقدير أن يقال ظهر منه 
  .} واهللا وَِليُُّهَما { : ذلك ، فيكون من باب الصغائر؛ لقوله 

فسٍ ، حديث ن: خاطراً ، فإذا قوَي سُمَِّي : اهلَّم دون العّزم ، وذلك أن أول ما مير بقلب اإلنسان ُيسَمَّى : وقيل 
  .عزماً ، مث بعده إما قول ، أو فعل : َهما ، فإذا قَوَِي ُسمَِّي : فإذا قَوَِي ُسمَِّي 

مبيم واحدة  -مهت : ويقال  -بضم اهلاء  -مهمت بكذا ، أُهَم به : وبعضهم ُيَعبِّر باهلَم عن اإلرادة ، تقول العرب 
وهو غري  -يف َمِسْسُت وظَِللُْت وَحِسْنتُ  -، وحست  ِمْست وظلت: حذفوا إحدى امليمني ختفيفاً ، كما قالوا  -

  .مقيس 
أذبته ، واهلم الذي يف : أي  -مهت الشحم : احلُْزن الذي ُيِذيب صاحبه ، وهو مأخوذ من قوهلم :  -أيضاً -واهلم 

  .النفس قريب منه ، ألنه قد يؤثر يف نفس اإلنسان ، كما يؤثر احلُْزن 
  ]ل الطوي: [ ولذلك قال الشاعر 

  ...َوَهمَُّك َما لَْم ُتْمِضِه لََك ُمْنِصٌب  -١٦٠٩

  .إنك إذا مهمت بشيء ، ومل تفعله ، وجال يف نفسك ، فأنت يف تعب منه حىت تقضَيه : أي 
» أن « بأن تفشال ، فيجري يف حمل : ؛ ألنه يتعدى بالباء ، واألصل » َهمَّْت « متعلق ب } أن َتفَْشالَ { : قوله 



  .هوران الوجهان املش
  .اجلنب واخلََور : والفشل 

اإلعياء ، وعدم النهوض ، ويف احلرب اجلُْبن واخلََور ، : العجز ، ويف البدن : الفشل يف الرأي : وقال بعضهم 
  . -إذا سال  -وتفاشل املاء  -بكسر العني  -والفعل منه فَِشل 

  ] . ٩: احلجرات [ } َن املؤمنني اقتتلوا َوإِن طَآِئفََتاِن ِم{ : واهللا وليهم ، كقوله : وقرأ عبد اهللا 
وتقدم القول يف حنو . ، قدم لالختصاص ، ولتناسب رؤوس اآلي } فَلَْيَتَوكَّلِ { : متعلق بقوله } َوَعلى اهللا { : قوله 

  .هذه الفاء 
  .» ألمر فتوكلوا إن فشلوا فتوكلوا أنتم ، أو إنْ صعب ا: دخلت الفاء فمعىن الشرط ، واملعىن « : قال أبو البقاء 

بين سلمة ، وبين حارثة وما أحب  -فينا  -} إِذْ َهمَّْت طَّآِئفََتاِن مِنكُْم أَن َتفَْشالَ {  -نزلت هذه اآلية : قال جابر 
  .} واهللا َوِليُُّهَما { : أهنا مل تنزل ، واهللا يقول 

ف بثناء اهللا تعاىل ، وإنزاله فيهم آية ناطقة ومعىن ذلك فرط االستبشار مبا حصل هلم من الشر« : قال ابُن اخلَطِيبِ 
  .» بصحة الوالية ، وأن تلك اهلمَّة ، ما أخرجتهم عن والية اهللا تعاىل 

وإمَّا  -تفويض األمر إىل من يوثق ُحبْسن تدبريه ، ومعرفته يف التصرُّف : وهي  -تفعُّل ، إمَّا من الوكالة : والتوكُّل 
  .ز عنه من وكل أمره إىل فالن ، إذا عج

عاجز يكلُ أمره : فالن وكله َيِكلُه ، أي : ، يقال » هو إظهار الَعْجز ، واالعتماد على غريك « : قال ابُن فارس 
  .إىل غريه ، والتاء يف ُتكَلَة بدل من الواو ، كتخمة وجتاه وتراث 

  فصل
هو الرضا بالضمان وقطع : فرقة قالت : اختلف العلماء يف حقيقة التوكل ، فسئل عنه َسْهل بن عبد اهللا ، فقال 

  .الطمع من املخلوقني 
ترك األسباب ، والركون إىل ُمَسبِّب األسباب ، فإذا شغله السبب عن املسبب ، زال عنه : التَّوكُّل : وقال قوم 

  .اسم التوكُّل 
لم ؛ ألن اهللا التوكل يكون بَترك السبب ، فقد طعن يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: من قال : قال سهل 

« : ، والغنيمة اكتساب ، وقال صلى اهللا عليه وسلم ]  ٦٩: األنفال [ } فَكُلُواْ ِممَّا غَنِْمُتْم َحالَالً طَيِّبا { : يقول 
  .» إنَّ اهللاَ ُيِحبُّ الَْعْبَد الُْمْحَترَِف 

إِذْ َتقُولُ ِللُْمْؤِمنَِني أَلَْن َيكْفَِيكُْم أَنْ يُِمدَّكُمْ ) ١٢٣(َه لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ َولَقَْد َنَصرَكُُم اللَُّه بَِبْدرٍ َوأَنُْتْم أَِذلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّ
ْم بَلَى إِنْ َتْصبِرُوا َوَتتَّقُوا َوَيأْتُوكُْم ِمْن فَْورِِهْم َهذَا ُيْمِددْكُْم َربُّكُ) ١٢٤(رَبُّكُْم بِثَلَاثَِة آلَاٍف ِمَن الَْملَاِئكَِة ُمنَْزِلَني 

َوَما َجَعلَُه اللَُّه إِلَّا ُبشَْرى لَكُْم َوِلَتطَْمِئنَّ قُلُوُبكُْم بِِه َوَما النَّْصُر إِلَّا ِمْن ) ١٢٥(بِخَْمَسِة آلَاٍف ِمَن الَْملَاِئكَِة ُمَسوِِّمَني 
  ) ١٢٧(َيكْبِتَُهْم فََيْنقَِلُبوا َخاِئبَِني  ِلَيقْطََع طََرفًا ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا أَْو) ١٢٦(ِعْنِد اللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ 

  :يف كيفية النظم وجهان 
ملَّا ذكر قصةَ أُحد أتبعها بقصة بدر؛ ألن املشركني كانوا يف غاية القوة ، مث سلط املسلمني  -تعاىل  -أنه : أحدمها 

على اهللا ، ويكون ذلك تأكيداً عليهم ، فصار ذلك دليالً على أن العاقل جيب أن ال يتوسل إىل غرضه إال بالتوكل 
َوَعلَى اهللا فَلَْيَتوَكَّلِ { : ، وقوله ]  ١٢٠: آل عمران [ } َوإِن َتْصبُِرواْ َوَتتَّقُواْ الَ َيُضرُّكُْم كَْيدُُهْم شَْيئا { : لقوله 



  ] . ١٢٢: آل عمران [ } املؤمنون 
} واهللا وَِليُُّهَما َوَعلَى اهللا فَلَْيَتَوكَّلِ املؤمنون { : ، مث قال حكى عن الطائفتني أهنما مهتا بالفشل  -تعاىل  -أنه : الثاين 

  ] . ١٢٢: آل عمران [ 
من كان اهللا ناصراً له ومعيناً له فكيف يليق به الفشل؟ مث أكَّد ذلك بقصة بدر؛ فإن املسلمني كانوا يف غاية : ثعين 

: والنصر . مبطلوهبم ، وقهروا خصومهم ، فهذا وجه النظم الضعف ، ولكن ملَّا كان اهللا تعاىل ناصراً هلم ، فازوا 
العون ، نصرهم اهللا يوم بدر ، وقتل فيه صناديد املشركني ، وعلى ذلك اليوم ابتين اإلسالم ، وكان أول قتال قاتله 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  :ن قوال -حينئذ  -، ويف الباء } َنَصرَكُُم { متعلق ب } بَِبْدرٍ { : قوله 

  .يف مكة : زيد مبكة ، أي : يف بدر ، كقولك : أهنا ظرفية ، أي :  -وهو األظهر  -: أحدمها 
» بدر « مصاحبني لبدر ، و : أن تتعلق مبحذوف على أهنا باء املصاحبة ، فمحلُّها النصب على احلال ، أي : الثاين 

  .اسم ملاء بني مكة وامليدنة ، ُسمِّي بذلك لصفائه كالبدر : 
بدر ، وهو بدر بن كلدة ، قاله الشعيب ، وأنكر عليه بذكر اهللا : اسم بئر لرجل يقال له : الستدارته وقيل : يل وق
إنه اسم للبئر كما يسمى البلد باسم من غري أن ينقل إليه اسم : ِمنََّته عليهم بالنُّصَْرِة يوم بدر وقيل  -تعاىل  -

  .قاله الواقدي وشيوخه . صاحبه 
  .واٍدن وكان يوم بدر السابع عشر من رمضان وكان يوم اجلمعة ، لثمانية وعشرين شهراً من اهلجرة اسم : وقيل 
مجع ذليل وهو مجع قلة؛ } أَِذلَّةٌ { و } َنصََركُُم { : يف حمل نصب على احلال من مفعول } َوأَْنُتْم أَِذلَّةٌ { : قوله 

قياس مجعه على فعالء ، كظريف وظرفاء ، وشريف  -الوصف » فعيل « إشعاراً بقلتهم مع هذه الصفة ، و 
  وشرفاء ، غال أنه ُترِك يف املضعَّف؛ ختفيفاً أال ترى إىل ما يؤدي إليه مجع ذليل وخليل على ذُلالء وُخلالء من الثقل؟

؟ } َوأْنُتْم أَِذلَّةٌ { : معىن قوله فما ]  ٨: املنافقون [ } َوِللَِّه العزة وَِلَرسُوِلِه َوِللُْمْؤِمنِني { : قال اهللا تعاىل : فإن قيل 
  :فاجلواب من وجوه 

القلة وضعف احلال ، وقلة السالح واملال ، وعدم القدرة على مقاومة العدو ، وأن نقيضه الِعز : أنه مبعىن : األول 
  .، وهو القوة والغلبة 

س واحد ، وأكثرهم َرجَّالة ، ورمبا كان ُروَِي أن املسلمني كانوا ثالمثائة وبضعة عشر رجالً ، ومل يكن فيهم إال فر
اجلمع منهم يركبون جََمالً واحداً ، والكفار كانوا قريبني من ألف مقاتل ، ومعهم مائة فرس ، مع األسلحة الكثرية 

  .، والُعدَّة الكاملة 

بتهم إىل عدوهم ، واسم الذل يف هذا املوضع مستعار ، ومل يكونوا يف أنفسهم إال أعزَّة ، لكن نس: قال القرطيبُّ 
  .وإىل مجيع الكفار يف أقطار األرض ، تقتضي عند التأمل ِذلّتَُهْم ، وأهنم يغلبون 

أهنم كانوا أذلة يف زَْعم املشركني ، واعتقادهم؛ ألجل قلة عددهم ، وسالحهم وهو مثل ما : لعل املراد : الثاين 
  ] . ٨: املنافقون [ } عز مِْنَها األذل لَُيخْرَِجنَّ األ{ : عن الكفار قوهلم  -تعاىل  -حكى اهللا 

أن الصحابة كانوا قد شاهدوا الكفار مبكة يف قوهتم ، وثروهتم ، وثروهتم ، إىل ذلك الوقت ، ومل َيْبقَ : الثالث 
  .للصحابة عليهم استيالء ، فكانت هيبتهم باقية يف قلوهبم ، فلهذا السبب كانوا يهابوهنم وخيافوهنم 

  .يف الثَّباِت مع رسوله : أي } ا اهللا فاتقو{ : مث قال 
بتقواكم ما أنعم اهللا به عليكم ممن نصرته ، أو لعل اهللا ينعم عليكم نعمة أخرى تشكروهنا ، } لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ { 



  .فوضع الشكر موضع اإلنعام؛ ألنه سبب له 
  :فيه ثالثة أوجه } إذْ َتقُولُ { : قوله 

  .اذكر أنه منصوب بإضمار : أحدها 
إذ نصركم : والتقدير } َنَصرَكُُم اهللا { : قوله » إذْ « إن هذا الوعد حصل يوم َبْدر ، فالعامل يف : إن قلنا : الثاين 

  .اهللا ببدر ، وأنتم أذلة إذ تقول للمؤمنني 
، ]  ١٢٢: آل عمران [ } إِذْ َهمَّْت طَّآِئفََتانِ { : إن هذا الوعد حصل يوم أُُحد ، فيكون َبَدالً من قوله : وإن قلنا 

  .فهذه ثالثة أوجه 
  فصل

  :أنه يوم أُُحد ، لوجوه : ُروِي عن ابن عبَّاسٍ والكَلْبِيِّ والواِقِديِّ وُمقَاِتلٍ وُمَحمَّدِ ْبنِ إْسحَاَق 
نَ َربَّكُمْ إِذْ َتْسَتِغيثُو{ : أن يوم بدر إمنا أِمدَّ الرسولُ صلى اهللا عليه وسلم بألف من املالئكة لقوله : أحدها 

، فكيف يليق به ما ذكر فيه ثالثة آالف ، ومخسة ]  ٩: األنفال [ } فاستجاب لَكُمْ أَنِّي ُمِمدُّكُْم بِأَلٍْف مَِّن املالائكة 
  آالف؟
أن الكفاَر كانوا يوم بدر ألفاً ، وما يقرب منه ، واملسلمون كانوا على الثلث منهم؛ ألهنم كانوا ثالمثائة : وثانيها 
ة عشر ، فأنزل اهللا تعاىل يوم بدر ألفاً من املالئكة ، فصار عدد الكُفَّار مقابالً بعدد املالئكة مع زيادة عدد وبضع

املسلمني ، فال جرم ، وقعة اهلزمية على الكفار ، فكذلك يوم اُُحد ، كان عدد املسلمني ألفاً ، وعدد الكفار ثالثة 
الكفار يف هذا اليوم ، فوعدهم اهللا يف هذا اليوم أن ينزل ثالثة  آالف ، فكان عدد املسلمني على الثلث من عدد

آالف من املالئكة؛ ليصري عدد الكفار مقابالً لعدد املالئكِة ، مع زيادة عدد املسلمني ، فيصري ذلك دليالً على أن 
لمني يف هذا اليوم املسلمني يهزموهنم ، كما هزموهم يوم بدر ، مث جعل الثالثة آالف مخسة آالف لتزداد قوة املس

  .ويزول اخلوف عن قلوهبم 
[ } وََيأُْتوكُْم مِّن فَْورِِهْم هذا ُيْمِددْكُْم رَبُّكُمْ بِخَْمَسِة آالاف مَِّن املالائكة ُمَسوِِّمنيَ { : أنه قال يف هذه اآلية : وثالثها 

  ] . ١٢٥: آل عمران 
يوم الذي كان يأتيهم األعداء ، فأما يوم بدر ، فإهنم مل ويأتيكم أعداؤكم من فورهم ، ويوم أُحد هذا ال: واملراد 

  .يأتوهم ، بل هم ذهبوا إىل األعداء 
إنه صلى اهللا عليه وسلم وعدهم خبمسة آالف يوم أُُحد ، فحصول اإلمداد بثالثة آالف يلزم منه اخللف : فإن قيل 
  يف الوعد؟

  :فاجلواب من وجهني 
ن مشروطاً بأن يصربوا ، ويتَّقوا يف املغامن ، فَخَالَفُوا أمر الرسول صلى اهللا أن إنزال اآلالف اخلمسة ، كا: األول 

عليه وسلم فلما فات الشرط ، فات املشروط ، وأمَّا إنزال اآلالف الثالثة ، فقد َوَعَد املؤمنني هبا حني بوَّأُهم مقاعدَ 
  .القتال 

  .أنا ال نسلم أنَّ املالئكة ما نزلت : الثاين 
حضرت املالئكة يوَم أُُحد ، ولكنهم مل يقاتلوا ، وُروَِي أن الرسول صلى اهللا عليه : ي عن جماهد قال روى الواقد

وسلم أعطى اللواَء ُمْصَعبَ بن ُعَمْير ، فقُِتل ُمْصَعٌب ، فأخذه ملك يف صورة ُمْصَعب ، فقال رسول اهللا صلى اهللا 
صَعب ، فعرف الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه َملَك لسُت ُمب: ، فقال امللك » تقدم يا مصعب « : عليه وسلم 



  .أِمدَّ به 
كنت أرمي السهمَ يومئٍذ ، فريد علي رجل أبيض ، حسن الوجه ، وما كنت : وعن سعد بن أيب وقاص أنه قال 

  .أعرفه ، وظننت أنه َملَك 
  .عَْترِضاً بني الكالمني ُم} َولَقَْد َنَصرَكُُم اهللا بَِبْدرٍ { : فعلى هذا القول يكون قوله تعاىل 

فاستجاب لَكُمْ أَنِّي ُمِمدُّكُْم بِأَلٍْف مَِّن املالائكة { : أمدَّهم اهللا يوم بدر بألٍف من املالئكة ، على ما قال : وقال قتادة 
َتتَّقُواْ بلى إِن َتْصبِرُواْ َو{ : ، مث صاروا ثالثة آالف ، مث صاروا مخسةَ آالف ، كما قال هاهنا ]  ٩: األنفال [ } 

، فصربوا يوم بدر واتقوا ، ]  ١٢٥: آل عمران [ } َوَيأُْتوكُْم مِّن فَْورِِهْم هذا ُيْمِددْكُْم رَبُّكُمْ بِخَْمَسِة آالاف 
فأمدم اهللا خبمسة آالف كما وعد ، ويدل على ذلك أنَّ قلة الَعَدد والُعَدد كانت يوَم بدر أكثر ، فكان االحتياج إىل 

أكثَر ، فَصْرف الكالم إليه أوْلَى؛ وألن الوعدَ بإنزال ثالثة آالف من املالئكة  -يف ذلك اليوم  -القلب املََدد يقوي 
كان مطلقاً ، غري مشورط بشرٍط ، فوجب أن حيصل ، وإنَّما حصل يوم بدر ، ال يوم أُُحد ، وليس ألحد أن يقول 

ومبجرد اإلنزال ال حيصل اإلمداد ، بل ال بّد من اإلعانة ، إهنم نزلوا ، لكن ما قاتلوا؛ ألهنم ُوِعدوا باإلمداد ، : 
  .واإلعانة حصلت يوم بدر ، ال يوم أُُحد 

إنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ، إمنا أِمدَّ َيْوَم بدر  -يف احلُجَّة األوىل  -وأما اجلواب عن أدلة األولني ، فأما قوهلم 
  :بألف ، فاجلواب من وجهني 

أمد أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم بألف ، مث زاد فيهم ألفني ، فصاروا ثالثةَ آالف  -اىل تع -أنه : األول 
ألن يكفيكم أن ُيِمدَّكُم رَبُّكم « : ، مث زاد ألفني آخرين ، فصاروا مخسةَ آالف فكأنه صلى اهللا عليه وسلم قال هلم 

  .» ِددْكُْم رَبُّكُْم خبمسة آالٍف إن تصربوا وتتقوا ُيْم: بلى فقال هلم : بثالثة آالف؟ فقالوا 
على ما ذكر يف سورة اطألنفال مث بلغهم أن بعض املشركني يريد إمداد  -أن أهل بدر إنَّما أِمدُّوا بألْف : الثاين 

قَُرْيش بعدد كثري ، فخافوا ، وَشقَّ عليهم ذلك ، لِقلَّة عددهم ، فوعدهم اهللا بأن الكفار إن جاَءهم مدد ، فأنا 
كم خبمسة آالف من املالئكة ، مث إنه مل يأِت قريشاً ذلك املدد بل انصرفوا حني بلغهم هزمية قَُريشٍ ، فاصتغىن أِمدُّ

  .إمداد املسلمني عن الزيادة على األلف 
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يف علوم الكتاب: كتاب    تفسري اللباب 
بلي الدمشقي النعماين: املؤلف  احلن بن عادل  سراج الدين عمر بن علي   أبو حفص 

ألْفاً ، فأنزل اهللا تعاىل ألفاً من املالئكة ، ويوم أُُحد كانوا ثالثة آالف  -يوم َبْدرٍ  - إن الكفاَر كانوا : وأما قوهلم 
ال يوجب أن يكون األمر كذلك ، بل يفعل اهللا ما يشاء من زيادٍة وَنقْصٍ حبسب فأنزل اهللا ثالثةَ آالف ، فهذا 
ا مسعوا أن الرسول عليه : فاجلواب } َوَيأُْتوكُْم مِّن فَْورِِهْم { : ما يريد ، وأما التمسك بقوله  أن املشركني ملّ

، وقصدوا النيبَّ صلى اهللا عليه  الصالة والسالم وأصحابه قد تعرَّضوا للعري ثار الغضب يف قلوهبم ، واجتمعوا
وسلم ، مث إن الصحابةَ ملا مسعوا ذلك ، خافوا فأخرب اهللا تعاىل أهنم إن يأتوكم من فَْورِهم ُيْمِددكم خبمسِة آالف 

  .من املالئكة 
  فصل

إليه املخلوق ، نزول املالئكة سبب من أسباب النصر ، ال حيتاج إليه الرَّبُّ تعاىل ، وإمنا حيتاج « : قال القرطيبُّ 
إِنََّمآ أَْمُرُه إِذَآ أََراَد شَْيئاً أَن َيقُولَ لَُه كُن { فلَْيْعلَق القلُب باهللا ، ولَْيِثْق به ، فهو الناصر بسبب وبغري سبب 

ا أمرهم به من األسباب اليت قد خلت من قبل ]  ٨٢: يس [ } فََيكُون  { ، لكن أخرب بذلك ليمتثل اخلَلُْق م
إن : ، وال يقدح ذلك يف التوكُّل ، وهو َردٌّ على َمْن قال ]  ٦٢: األحزاب [ } ِلُسنَِّة اهللا تَْبدِيال  َولَن َتجَِد

األسباَب إمنا ُسنَّْت يف َحقِّ الضعفاء ، ال األقوياء؛ فإنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه كانوا أقوياَء ، 
، وهذا واضح    .» وغريهم هم الضعفاء 

  فهم يف عدد املالئكةفصل يف اختال
الوعد بإمداد الثالثة ال : اختلفوا يف عدد املالئكة ، فمن الناس َمْن َضمَّ العدد الناقص إىل العدد الزائد؛ فقالوا 

شرط فيه ، والوعد بإمداد اخلمسة مشروط بالصرب والتَّقَْوى ، وجميء الكفار من فورهم ، فال بد من التغاير ، 
، أن تكون الثالثة اليت هي جزؤها مشروطة  وهذا القول ضعيف ، ألنه ال يلزم من كون اخلمسة مشروطة 

  .بذلك الشرط 
  .ومنهم من أدخل العدد الناقص يف العدد الزائد 

ذكر األلف وذكر  فعلى القول األول إن َحَملْنا اآلية على قصة بدر ، كان عدد املالئكة تسعة آالف؛ ألنه تعاىل 
  .ف ، فاجملموع تسعة آالف ثالثة آالف ، وذكر مخسة آال

  .وإن محلناها على ِقصَّة أُُحٍد ، فإمنا فيها ذكر الثالثة واخلمسة ، فيكون اجملموع مثانية آالف 
: عدد املالئكة : وهو إدخال الناقص يف الزائد ، فإن محلنا اآلية على قصة بدر ، فقالوا : وعلى القول الثاين 

 ُضمَّ إليه األلفان ، فصاروا ثالثةً ، مث ُضمَّ إليه ألفان ، فال جرم ، وعدوا مخسة آالف؛ ألهنم ُوِعدوا باأللف ، مث
  .خبمسة آالف 

إن كُْرز بن جابر احملارّيب يريد ان ُيِمدَّ املشركني ، فَشقَّ ذلك على : وقد ُروَِي أن أْهلَ َبْدر أِمدُّوا بألْف ، فقيل 
، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم هلم    :املسلمني 

بثالثة آالف ومخسة  -أيضاً  -ميدكم  - تعاىل  - يعين بتقدير أن جييء املشركني َمَدٌد ، فاهللا » ألَْن َيكِْفَيكُْم « 
ا جاءهم املََدُد    .« آالف ، مث إن املشركني م



وإن محلناها على قصة أُُحد ، فيكون عدد املالئكة ثالثة آالف؛ ألن اخلمسةَ ، وعدوا هبا بشرط أن َيْصربوا 
  .يتقوا ، ويأتوهم من الفور 

  فصل
  .أنزل املالئكةَ يوم بدر ، وأهنم قاتلوا الكفاَر  -تعاىل  -أمجع املفسرون وأهلُ السِّري على أن اهللا 

مل تقاتل املالئكة يف املعركة إال يوم بدرٍ ، وفيما سوى ذلك يشهدون القتال ، وال : قال ابن عباس وجماهد 
  .ومدداً وهذا قول األكثرين  يقاتلون ، إمنا يكونون عدداً

  .هؤالء اخلمسة آالٍف ردء املؤمنني إىل يوم القيامة يف املعركة : وقال احلسن 
  :وأنكر ابو بكر األصم ذلك أشد اإلنكار ، واْحَتجَّ عليه بوجوه 

ل جناحه أدخ - عليه السالم  -أن امللك الواحد يكفي يف إهالك أهل األرض؛ فإنَّ املشهور أنَّ جربيل : األول 
، فجعل عاليها سافلَها ،  حتت املدائن السبع لقوم لوط ، وبلغ جناُحه إىل األرض السابعة ، مث رفعها إىل السماء 

ِة الناسِ مع الكفار؟ مث بتقدير حضوره ، فأي فائدة يف إرسال سائر  فإذا حضر هو يوم بدر ، فأيُّ حاجة إىل مقاتل
  املالئكة؟

، وإذا كان كذلك امتنع أن أكابر الكفار كان: الثاين  وا مشهورين ، وكل واحد منهم مقابله من الصحابة معلوم 
  .إسناد قتله إىل املالئكة 

أن املالئكة لو قاتلوا لكانوا إما أن يصريوا حبيث يراهم الناس ، أْو ال ، فإن رآهم الناس ، فإما أن : الثالث 
ْم يف صورة الناس ، صار املشاَهد من عسكر الرسول يروهم يف صورة الناس ، أو يف صورة غريهم ، فإنْ َرأْوُه

]  ٤٤: األنفال [ } َوُيقَلِّلُكُْم يف أَْعُينِهِم { : ثالثة آالف أو أكثر ، ومل َيقُلْ بذلك أحٌد؛ ألنه خمالف لقوله تعاىل 
جلن ، ال وإن شاهدوهم يف صور غري صور الناس ، لزم وقوع الرُّْعب الشديد يف قلوب اخللق؛ ألن من شاهد ا

وإن مل َيَرْوُهم ، فعلى هذا التقدير إذا حاربوا ، وحزوا الرؤوس ،  -ومل ينقل ذلك ألبتة  - شك أنه يشتد فََزُعه 
وشقُّوا البطون ، وأسقطوا الكفار عن األفراس ، فحينئذ إذا شاهد الكفار هذه األفعال مع أهنم مل يشاهدوا أَحداً 

ا مل يوجد شيء من الفاعلني ، وهذا يكون من أعظم امل عجزات ، فيجب أن ال يبقى منهم كافر وال متمرد ، ومل
  .من ذلك ُعرَف فساُده 

أن املالئكة الذين نزلوا ، إما أن يكونوا أجساماً لطيفةً أو كثيفة ، فإن كانت كثيفةً وجب أن يراهم : الرابع 
مل يكن فيهم صالبة وقوة  - ل اهلواء الكل كرؤية غريهم ، ومعلوم أن األمر ما ان كذلك ، وإن كانت لطيفةً مث

  .، وميتنع كوهنم راكبني على اخليول 
ر ملا رجعت : واجلواب  أن نص القرآن ناطق بِها ، وقد وردت يف األخبار قريب من التواتر قال عبد اهللا بن ُعَمْي

لْق ، وال الرجالَ البيَض مل َنَر اخليل الُب: قريش من أحد ، جعلوا يتحدثون يف أْنِدَيتِهم مبا ظفروا ، ويقولون 
  .الذين كُنَّا نراهم يوَم بدر 

و

رأيُت عن ميني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن مشاله يوم أحد رجلني عليهما : وقال سعُد بن أيب وقاص 
  .ثياب بِيٌض ، ما رأيتهما قبل ، وال بعد 

  .جربيل وميكائيل : يعين : قال سعُد بن إبراهيَم 



تليق مبن ُينكر القرآن والنبوة ، فأما من ُيِقرُّ هبما ، فال يليق به شيٌء من هذا ، وهذه الشبهة  وهذه الشبهة إمنا
  .يفعل ما يشاء؛ ألنه قادر على مجيع املمكنات  -تعاىل  -زالت؛ فإنه  - تعاىل  - إذا قابلناها بكمال قدرة اهللا 

  فصل
  .اختلفوا يف كيفية ُنْصرة املالئكة 

  .ل مع املؤمنني بالقتا: فقال بعضهم 
  .بل بتقوية نفوسهم ، وإشعارهم بأن النُّْصرة هلم ، وإلقاء الرعب يف قلوب الكفار : وقال بعضهم 

  .إهنم مل يقاتلوا يف غري بدر : وقال أكثر املفسرين 
  .هو َسدُّ اخللة ، والقيام باألمر : معىن الكفاية } أَلَْن َيكِْفيكُْم { : قوله 
  .َسدَّ خلته : ذا ، أي كَفَاُه أمر ك: يقال 

  .إعانة اجليش باجليش ، وهو يف األصل إعطا ءالشيء حاالً بعد حال : واإلمداد 
: أَمدَّه ُيِمدُّه ، وما كان على جهة الزيادة ، قيل فيه : ما كان على جهة القوة واإلعانة ، قيل فيه : قال املفضَّل 

. ٢٧: لقمان [ } ِمن َبْعِدِه َسْبَعةُ أَْبُحر  والبحر َيُمدُُّه{ : َمدَّه َيُمدُّه َمدا ومنه   [  
]  ١٥: البقرة [ } َوَيُمدُُّهْم ِفي طُْغَيانِهِْم َيْعَمُهونَ { : املَدُّ يف الشر ، واإلمداد يف اخلري؛ لقوله تعاىل : وقيل 
ُه ِمَن العذاب َمّداً { : وقوله  ]  ٩: األنفال [ } ُمِمدُّكُْم بِأَلْف  أَنِّي{ : وقال يف اخلري ]  ٧٩: مرمي [ } َوَنُمدُّ لَ
. ٦: اإلسراء [ } َوأَْمَدْدَناكُم بِأَْمَوالٍ َوَبنِني { : وقال   [  
ألن يكفيكم إمداُد ربكم ، واهلمزة ملا دخلت على النفي : أي } أَلَْن َيكِْفيكُْم { فاعل ، } أَن ُيِمدَّكُْم { : قوله 

» اال « ؛ ألهنا أبلغ يف النفي ، ويف مصحف أّيب » ال « دون »  لن« قررته على سبيل اإلنكار ، وجيء ب 
  .وكأنه قصد تفسري املعىن » لن « بدون 

ب » بثالثة « و    .} ُيِمدَّكُْم { متعلق 
كأنه أْجَرى » خبمسة آالٍف « وكذلك  -ساكنة يف الوصل  -هباء  -» ثالثة آالٍف « وقرأ احلسن البصرّي 

  .ضعيفة؛ ألهنا يف متضايفني تقتضيان االتصال  الوصل ُمْجَرى الوقف ، وهي
ووْجه هذه القراءة ضعيف؛ ألن املضاف واملضاف إليه كالشيء الواحد يقتضيان االتصال إذْ : قال ابن عطية 

مها كاالسم الواحد ، وإمنا الثاين كمال األول ، واهلاء إمنا هي أمارة وقف ، فيتعلق الوقف يف موضع إمنا هو 
 - أكلت حلما شاٍة : قد جاء حنو هذا للعرب يف مواضَع ، من ذلك ما حكاه الفرَّاء من قوهلم  لالتصال ، لكن

، كما قالوا يف الوقف قاال  -يريدون حلم شاة  مث  -يريدون قال  - فََمطلُوا الفتحةَ ، حىت نشأت عنها أِلٌف 
  .َمطَلُوا الفتحة يف القوايف ، وحنوها من مواضع الرؤية والتثبيت 

  ]الكامل : [ ك يف الشعر قوله ومن ذل
  َزيَّافٍَة ِمثْلِ الْفَنِيقِ املُكَْدمِ... َيْنَباُع ِمْن ِذفَْرى غَُضوبٍ َجْسَرٍة  -١٦١٠

  ]الرجز : [ ، فمطل ومثله قول اآلخر » ينبع « : يريد 

  َيا َناقََتا َما ُجلُْت ِمْن َمَجالِ... أقُولُ إذْ َخرَّْت َعلَى الْكَلْكَالِ  -١٦١١
  ]الوافر : [ ، فمطل ومثله قول الشاعر » الكلكل « : ريد ي



ذَمِّ الرَِّجالِ بُِمْنَتَزاحِ... فَأْنَت ِمَن الَْغَواِئلِ ِحَني ُتْرَمى  -١٦١٢   َوَمْن 
  .مبنتزح : يريد 

بني  والتمادي بني أثناء الكلمة الواحدة ، جاز التمادي] الفتور [ فإذا جاز أن يعترض هذا « : قال أبو الفتح 
  .» املضاف واملضاف إليه ، إذ مها اثنان 

وهو تكثري وتنظري بغري ما يناسب ، والذي يناسب توجيه هذه « :  -بعد نقل كالم ابن عطية - قال أبو حيان 
القراءة الشاذة أهنا من إجراء الَوْصل ُمْجَرى الَوقْف ، وإجراء الَوقْف ُمْجَرى الوصل والوصل جمرى الوقف 

لكن قد جاء حنو هذا للعرب يف مواضع ، ومجيع ما ذكر إمنا هو من باب إشباع : هم وأما قوله موجود يف كالم
ثالثة اربعة ، أبدل التاء : احلركة ، وإشباع احلركة ليس حنو إبدال التاء هاء يف الَوْصل ، وإمنا نظري هذا قوهلم 

ل ُمْجَرى الوقف يف اإلبدال ، وألجل هاء ، مث نقل حركة مهزة أربعة إليها ، وحذف اهلمزة ، فأْجَرى الوص
  .» الوصل نقل فأجرى الوصل ُمْجرى الوقف؛ إذْ ال يكون هذا النقل إال يف الَوْصل 

بتاء ساكنة ، وهي أيضاً من إجراء الوصل جمرى الوقف من حيث  -بثالثةْ آالف :  - أيضاً  - وقرئ شاذًّا 
أهي تاء التأنيث اليت كانت ، فسكنت فقط ، أو هي بدل  السكون واختلفوا يف هذه التاء املوقوف عليها اآلن ،

  .من هاء التأنيث املبدلة من التاء؟ وال طائل حتته 
، وأن تكون » ِمْن « جيوز أن تكون } مَِّن املالائكة { : قوله  « وجمرورها يف موضع اجلر صفة ل » ِمْن « للبيان 

  .» آالٍف « أو لِ » لَثَالثَِة 
ل }  ُمْنَزِلَني{ : قوله  وقرأ ابن . واألول أظهر » الَْمالَِئكَِة « ، وجيوز أن يكون حاالً من » ثالثة آالف « صفة 
إِنَّا ُمنزِلُونَ على أَْهلِ هذه القرية { : وكذلك شدد قوله يف سورة العنكبوت  - بالتضعيف  - » ُمنزَّلني « عامر 

  .سم مفعول ، وهناك اسم فاعل ا -إال أنه هنا ]  ٣٤: العنكبوت [ } رِْجزاً مَِّن السمآء 
ْبلَة    .بالتشديد مكسور الزاي ، مبنياً للفاعل  -ُمَنزَّلني  -هنا  -والباقون خفَّفوها وقرأها ابن أيب َع

والتضعيف واهلمزة كالمها للتعدية ،  - كأكرم  -وبعضهم قرأه كذلك ، إال أنه خفف الزاي ، جعله من أنزل 
أن الزخمشري جعل التشديد داالًّ على التنجيم وتقدم البحث معه يف ذلك ويف  ففعَّل وأفْعل مبعًنى ، وقد تقدم

  .منزلني النصر على املؤمنني ، والعذاب على الكافرين : القراءتنني األخريتني يون املفعول حمذوفاً ، أي 
لكالم عليه وجواب وقد تقدم ا} أَلَْن َيكِْفَيكُْم { : حرف جواب ، وهو إجياب للنفي يف قوله } بلى { : قوله 

  .} ُيْمِدْدكُْم { : الشرط قوله 
فارت الِقْدُر ، إذا اشتد غلباهنا وسارع ما فيها إىل اخلروج ، و الفوز مصدر : العجلة والسرعة ، ومنه : والفوز 
  :فَار يفُوُر فَْوراً ، قال تعاىل : ، يقال 

جاء : ، مث جعلوا هذه اللفظة استعارة يف السرعة ، يقال ]  ٤٠: هود [ } حىت إِذَا َجآَء أَْمُرَنا َوفَاَر التنور { 
فالن من فوره وفيه قول األصوليني األمر للفور ويعّبر به عن الغضب واِحلدة؛ ألن الغضبان يسارع إىل البطش 

مصدر ، مث ُيَعبَّر به عن احلالة اليت ال ريث فيها وال تعريج على :  -يف األصل  - مبن يغضب عليه ، فالفَْوز 
  .من وجههم هذا : » ِمْن فَورِهم َهذَا « معىن : شيء سواها وقال ابن عباس واحلسن وقتادة وأكثر املفسرين 

  .من غضبهم هذا؛ ألهنم إنَّما رجعوا للحرب يوم أُُحد من غََضبِهم ليوم بدر : وقال جماهد والضَّحَّاُك 



كَثريٍ وأُبو َعْمروٍ وَعاِصٌم بكسر الواو ، على اسم الفاعل ،  ، وقرأ اْبُن} ُمنَزِلَني { : كقوله } ُمَسوِِّمَني { : قوله 
ا القراءة األوىل ، فيحتمل أن تكون من السوم  وهو ترك املاشية  -والباقون بفتحها على اسم املفعول ، فأم

، وتركوها كذل: واملعىن  -ترعى  ، أي أعطوها َسْوَمها من اجلَْري واجلََوالن  ك ، كما يفعل أهنم َسوَّموا َخْيلَهم 
  .من يسيم ماشيته يف املرعى 

  .على معىن أهنم سوموا أنفسهم ، أو خيلهم  -وهي العالمة  -وحيتمل أن تكون من السومة 
، عليهم عمائُم بِيٌض ، قد : روي أهنم كانوا على َخْيلٍ ُبلْقٍ ، قال عروة بن الزبري  كانت املالئكة على َخْيل ُبلْقٍ 

  .أرسلوها بني أكتافهم 
  .عمائم صفر : وقال هشام بن عروة 

  .وروي أهنم كانوا بعمائم بيضٍ ، إال جربيل فبعمامة صفراء ، على مثال الزبري بن العوام 
  .كانوا قد علموا بالعهن يف نواصي اخليل وأذناهبا : قال قتادةُ والضَّحَّاُك 

وموا ، فإنَّ املالئكة قد تسومت بالصوف تس« : وُروَِي أنَّ النَّيب صلى اهللا عليه وسلم قال ألصحابه يوم بدر 
أن اهللا : وأما القراءة الثانية ، فواضحة باملعنيني املذكورين ، فمعىن السوم فيها » األبيض يف قالنسهم ومغافرهم 

  .أرسلهم ، إذ املالئكة كانوا مرسلني من عند اهللا لُنْصرة نبيه واملؤمنني 
  .سلها سوم الرجل َخْيلَه ، أي أر: قال أبو زيد 

  .ُمْرَسِلني » ُمَسوَِّمَني « معىن : أرسلته ، وهلذا قال األخفش : سومت غالمي ، أي : وحكى بعضهم 
سومهم ، أي جعل عليهم عالمة ، وهي العمائم ، أو أن املالئكة جعلوا  -تعاىل  -أن اهللا : ومعىن السومة فيها 
  .فقد سوموا خيلهم  -وهي البلق  -خيلهم نوعاً خاصاً 

  فصل
ويف اآلية داللة على اختاذ الشارة ، والعالمة للقبائل ، والكتائب ، جيعلها السلطان هلم؛ لتتميز « : قال القُْرطُبِيُّ 

، وعلى فضل اخليل الُبلْق؛ لنزول املالئكة عليها    .» كل قبيلة وكتيبة من غريها عند احلرب 
، ومل يكن له فرس غريه ، فنزلت ولعلها نزلت على البلق موافقة لفرس املقد« : قال القرطيب  اد؛ فإنه كان أبلق 

  .» املالئكة على اخليل الُبلْق ، إكراماً للمقداد ، كما نزل جربيل معتماً بعمامة صفراء على مثال الزبري 
ا َجَعلَُه اهللا إِالَّ بشرى { : قوله  ال بشرى ما جعل اإلمداد إ: عائدة على املصدر ، أي » َجَعلَُه « الكناية يف } َوَم

  :لكم بأنكم ُتنصرون ، وهذا االستثناء فيه ثالثة أوجه 
وما جعله لشيء من األشياء إال للُبْشَرى ، : أنه مفعول من أجله ، وهو استثناء مفرغ؛ إذ التقدير : أحدها 

  .وشروط نصبه موجودة ، وهي احتاد الفاعل ، والزمان ، وكونه مصدراً سبق للعلة 

  .على أهنا تصيريية » َجَعل « ٍن لِ أنه مفعول ثا: والثاين 
ُه « أنه بدل من اهلاء يف : والثالث    .قاله احلويفّ وجعل اهلاء عائدةً على الوعد باملدد » َجَعلَ

  .كالرُّْجَعى » فُْعلَى « مصدر على : والبشرى 
الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ  َوَبشِّرِ{ : اسم من اإلبشار ، وتقدَّم الكالم يف معىن الُبْشَرى يف قوله تعاىل : وقيل 

. ٢٥: البقرة [ } الصاحلات   [  



ِئنَّ { : قوله    :فيه وجهان } َوِلَتطَْم
هذا إذا جعلناها مفعوالً من أجله ، وإمنا ُجرَّ بالالم؛ الختالل شرط من » ُبْشَرى « أنه معطوف على : أحدمها 

،  -تعاىل  -هو اهللا فإن فاعل اجلَْعل  -وهو عدم احتاد الفاعل  -شروط النصب  وفاعل االطمئنان القلوب 
فلذلك نصب املعطوف عليه الستكمال الشروط ، وجر املعطوف بالالم الختالل شرطه ، وقد تقدم ، والتقدير 

  .وما جعله إال للبشرى وللطمأنينة : 
  .ولتطمئن قلوبكم ، فعلى ذلك ، أو كان كيت وكيت : أهنا متعلقة مبحذوف ، أي : والثاين 

، فهو من عطف االسم على توهم » كي « بعد الم » أن « منصوب بإضمار » تطمئن « و : قال أبو حيان و
  .موضع اسم آخر 

: ومعىن اآلية « َجَعلَُه » متعلقة بفعل مضمر يدل عليه } َوِلَتطَْمِئنَّ { الالم يف « : مث نقل عن ابن عطية أنه قال 
  .ولتطمئن به قلوبكم  وما كان هذا اإلمداد إال لتستبشروا به ،

، على املوضع؛ } بشرى { على } َوِلَتطَْمِئنَّ { أن ُيعطف  -عنده  -وكأنه رأى أنه ال ميكن » : قال أبو حيان 
أن يكون ثَمَّ ُمْحرِز للموضع ، وال حمرز هنا؛ ألن عامل  -عند أصحابنا  -ألن من شرط العطف على املوضع 
  .« رز ، فيجوز ذلك على مذهبه وسيكون من باب العطف على التوهُّم اجلَرِّ مفقود ، وَمْن مل يشترط احمل

زائدة ، وهو الئق مبذهب األخفش ، وعلى هذا } َوِلَتطَْمِئنَّ { وقد جعل بعضهم الواو يف » : قال شهاب الدين 
  .« العلة  أن البشرى ِعلَّة للَجْعل ، والطمأنينة علة للُبْشَرى ، فهي علة: فتتعلق الالم بالبشرى ، أي 

  :يف ذكر اإلمداد مطلوبان وأحدمها أقوى يف املطلوبية من اآلخر : قال اْبُن اخلَِطيبِ 
  .} إالًَّ بشرى : إدخال السرور يف قلوهبم ، وهو املراد بقوله : فأحدمها 

ني تنبيهاً حصول الطمأنينة بالنصر ، فال جينبون ، وهذا هو املقصود األصلي ، ففرق بني هاتني العبارت: الثاين 
، فعطف الفعل على االسم ، وملا كان األقوى حصول الطمأنينة  على حصول التفاوت بني األمرين يف املطلوبية 

واخليل والبغال واحلمري { : ونظريه قوله } َوِلَتطَْمِئنَّ { : ، أدخل حرف التعليل على فعل الطمأنينة ، فقال 
ا كان املقصود األصلي هو الركوب ، أدَخل عليه حرف التعليل ، فكذا مل]  ٨: النحل [ } ِلَتْركَُبوَها َوزِيَنةً 

  .هاهنا 
: عطف الفعل على االسم؛ إذْ ليس من عطف الفعل على االسم ويف قوله : ويناقش يف قوله » : قال أبو حيان 

  .« أدخل حرف التعليل ، وليس ذلك كما ذكره 

  .انتهى 
نه مل يدخل حرف التعليل ألبتة ، فهذا ال ميكن إنكاره ألبتة ، وإن عىن أنه إن عىن الشيخ أ« : قال شَهاُب الدِّينِ 

  .» مل يدخله باملعىن الذي قصده اإلمام فَسْهل 
 -وما جعله اهللا إال ليبشركم ولتطمئن ، ومن أجاز إقحام الواو : هذا على تأويل « : وقال اجلُْرَجانِيُّ يف نظمه 

وما جعله اهللا إال بشرى لكم؛ لتطمئنَّ : فيكون التقدير } َوِلَتطَْمِئنَّ {  جعلها مقحمة يف - وهو مذهب الكوفيني 
  .» قلوبكم به 

، وهو قوله » بِِه « ، و } َوَما َجَعلَُه { والضمريان يف قوله  « : يعودان على اإلمداد املفهومِ من الفعل املتقدم 



  .» ميددكم 
  .يعودان على النصر : وقيل 
  .على التسومي : وقيل 
  .على التنزيل : وقيل 
  .على املدد : وقيل 
  .على الوعد : وقيل 
  فصل

ا -وتركها يف سورة األنفال؛ ألن تيك خمتصر هذه ، فكان اإلطناب » لَكُْم « : قال يف هذه اآلية  أْولَى؛  -هن
ا ، فناسب إيناسهم باخلطاب املواجه ، وأخر  نفال؛ وقدمه يف سورة األ» به «  - هنا  - ألن القصة مكملة هن

{ : فأتبع اخلطاب اخلطاب ، وهنا جاء بالصفتني تابعتني يف قوله » لَكُْم « موجود يف  -هنا  -ألن اخلطاب 
: األنفال [ } إِنَّ اهللا َعزِيٌز َحِكيٌم { : وجاء هبما يف مجلة مستأنفة يف سورة األنفال ، يف قوله } العزيز احلكيم 

ال يغالب ، وأن أفعاله كلها : جيل بشارهتم بأنه عزيز حكيم ، أي حسن تع -هنا  -؛ ألنه ملا خاطبهم ]  ١٠
  .فاستعينوا به ، وتوكلوا عليه؛ ألن العز واحلُكْم له ÷ متقنة حكمة وصواب ، فالنصر من عند

  :يف متعلق هذه الالم سبعة أوجه } ِلَيقْطََع { : قوله 
  .قاله احلويفّ ، وفيه ُبْعٌد؛ لطول الفَْصل  }َولَقَْد َنَصَركُُم اهللا { : أهنا متعلقة بقوله : أحدها 
أن املقصود من نصركم ، هو أن : واملعىن } َوَما النصر إِالَّ ِمْن ِعنِد اهللا { : أهنا متعلقة بالنصر يف قوله : الثاين 

قد  متلكوا طائفة منهم ، وتقتلوا قطعة منهم ، ويف هذا نظر من حيث إنه: تقطعوا طرفاً من الذين كفروا ، أي 
، وهو اخلرب    .فصل بني املصدر ومتعلقه بأجنّيب 

، وهو قوله : الثالث  وما النصر إال كائن ، أو إال : ، والتقدير } ِمْن ِعنِد اهللا { : أهنا متعلقة مبا تعلَّق به اخلرب 
  .مستقر من عند اهللا ليقطع 

  .ليقطََع  أَمدَّكُم ، أو َنَصَركُم ،: أهنا متعلقة مبحذوف ، تقديره : والرابع 
حذف حرف لعطف لفهم املعىن؛ ألنه إذا كان البعض قريباً من » ولتطمئن « : أهنا معطوفة على قوله : اخلامس 

أكرمتك لتخدمين ، لتعينين : وقول السيد لعبده } ثالثة رابعهم كلبهم { : البعض جاز حذف العاطف ، كقوله 
{ : عض ، فكذا هنا وعلى هذا فتكون اجلملة يف قوله ، لتقوم خبدميت ، فحذف العاطف لقُْرب البعض من الب

  .اعتراضية بني املعطوف واملعطوف عليه ، وهو ساقط االعتبار } وما النصر إال من عند اهللا 

  .أهنا متعلقة باجلَْعل قاله ابن عطية : السادس 
  .وفيه ُبْعٌد؛ للفواصل بينهما } ُيْمِدْدكُْم { : أهنا متعلقة بقوله : السابع 

، وإمنا َحسَُ ِذكْر الطرف : املراد به : الطرف و ومل حيسن ذكر الوسط؛ ألنه ال وصول  - هنا -مجاعة ، وطائفة 
]  ١٢٣: التوبة [ } قَاِتلُواْ الذين َيلُوَنكُْم { : إىل الَوَسِط إال بعد األخذ من الطرف ، وهذا يوافق قوله تعاىل 

. ٤١: الرعد [ } األرض َننقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَها أََولَْم َيَرْواْ أَنَّا َنأِْتي { : وقوله   [  
البتداء الغاية ، وجيوز أن يتعلق مبحذوف » ِمْن « جيوز أن يكون متعلِّقاً بالقَطْع ، فتكون } مَِّن الذين { : قوله 



  .للتبعيض » ِمْن « وتكون » طََرفاً « ، على أنه صفة ل 
  .» ِلَيقْطََع  «عطف على } أَْو َيكْبَِتُهْم { : قوله 

  .ليقطع طرفاً من البعض ، ويكبت بعضاً آخرين : على باهبا من التفصيل ، أي : ؛ قيل » أو « و 
  .جيمع عليهم الشيئني : بل هي مبعىن الواو ، أي : وقيل 

  .اإلصابة مبكروه : والكبت 
، ليست بدالً من: وقيل  ، بل هي مادة مستقلة  هو الصَّرع للوْجه واليدين ، وعلى هذين فالتاء أصلية    .شيء 
أصبت رأسه ، ويدل : رأسته ، أي : أصله من كبده ، إذا أصابه مبكروه أثر يف كبده َوَجعاً ، كقولك : وقيل 

َهَرَت الثوَب : والعرب ُتْبِدل التاء من الدال ، قالوا  -بالدال  -أو يكبَدهم : على ذلك قراءة الحق بن ُحَميد 
  . -إذا َحلَقَه -ه ، وَسَبَده ، وهرَده ، وَسَبَت رأَس

سبد رأسه ، وهرد الثوب ، واألصل : إنّ قراءة الحق أصلها التاء ، وإمنا أُبِدلت داالً ، كقوهلم : وقد قيل 
  .فيهما التاء 

  فصل
ا { : معىن قوله    .لُيْهِلَك طائفة : أي } ِلَيقْطََع طََرفً

،  -شرك بالقتل واألسر ، فقُِتل من قادهتم وسادهتم يوم بدر ِلَيْهِدَم ُركْناً من أركان ال: وقال السُّدِّيُّ  سبعون 
، حىت  وأُِسر سبعون ، وَمْن َحَمل اآليةَ على أُحد ، فقد قُِتل منهم يومئذ ستة عشر ، وكانت النُّصرة للمسلمني 

  .خالفوا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانقلبت عليهم 
  .} أَْو َيكْبَِتُهْم { 

  .يهزمهم : ليب قال الك
  .يلعنهم : وقال السُّدي 

  .ُيْهِلكهم ويصرعهم على وجوههم : وقال أبو عبيدة 
  .ُيْخزِيهم واملكبوت احلزين : وقيل 
  .َيِغيظهم : وقيل 
  .ُيذهلم : وقيل 
  .لن ينالوا خرياً مما كانوا يرجون من الظفر بكم } فََينقَِلُبواْ َخآِئبَِني { : قوله 

، فنقيض اليأس الرجاء ، ونقيض واخليبة ال تكون  إال بعد التوقُّع ، وأما اليأس فإنه يكون بعد التوقُّع وقبلَه 
  .َخاَب َيِخيُب َخْيَبةً : الظفر يقال : اخليبة 

  .ُنِصَب على احلال } َخآِئبَِني { و 

  ) ١٢٨(ُهْم ظَاِلُمونَ لَْيَس لََك ِمَن الْأَْمرِ َشْيٌء أَْو َيُتوَب َعلَْيهِْم أَْو ُيَعذَِّبُهْم فَإِنَّ

  .اختلفوا يف سبب النزول 
  :نزلت يف قصة أُُحد ، وهؤالء اختلفوا على ثالثة أقوالٍ : فقيل 

  :أنه صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يدُعَو على الكفار ، فنزلت هذه اآليةُ ، وهؤالء ذكروا أقواالً : أحدها 



، وسامل موىل أيب حذيفة أن ُعْتَبةَ بن أيب وقاص شجَّه ، وكسر َر: أحدها  ، فجعل ميسُح الدَم عن وجهه  َباِعَيَتُه 
فِْلح قوٌم خضَّبوا َوْجه نبيهم بالدم ، وهو يدعوهم إىل رهبم؟ مث أراد : يغسل عن وجهه الدم ، وهو يقول  كيف ُي
، فنزلت هذه اآلية    .أن يدُعَو عليهم 

، فقال وروى سامل بن عبد اهللا عن أبيه عبد اهللا بن عمر أن النيب اللهم العن « :  صلى اهللا عليه وسلم لََعَن أقوماً 
  .، فنزلت هذه اآلية » أبا سفيان ، اهلم العن احلارثَ بن هشام ، اللهم العن صفوانَ بن أَميَّة 

  .فتاَب على هؤالِء ، وَحُسَن إسالمهم } أَْو َيُتوَب َعلَْيهِْم { 
ا فعلوا به من املُثْلَة ، قال نزلت يف َحْمَزةَ بن عبد املطلب ملا ر: وقيل  ألَمثِّلَنَّ : أى النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم م

ثّلوا به    .فنزلت هذه اآلية . هبم كما م
  .فتاَب على هؤالِء ، وَحُسَن إسالِمهم } أَْو َيُتوَب َعلَْيهِْم { 

ا : وقيل  ألَمثِّلَنَّ : فعلوا به من املُثْلَة ، قال نزلت يف َحْمَزةَ بن عبد املطلب ملا رأى النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم م
ثّلوا به    .فنزلت هذه اآلية . هبم كما م

  .وكل هذه األشياء حصلت يوُم أُُحد ، فنزلت اآليةُ عند الكل ، فال مينع محلها على الكل : قال القفال 
لفوا أمره والذين اهنزموا ، أهنا نزلت بسبب أنه صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يلعَن املسلمني الذين خا: الثاين 

  .فمنعه اهللا من ذلك قاله ابُن عباس 
أنه صلى اهللا عليه وسلم أراد أنْ يستغفَر للمسلمني الذين اهنزموا ، وخالفوا أمره ، ويدعَو هلم ، : الثالث 

  .فنزلت اآلية 
وهم  -اً من خيار أْصحَابه أهنا نزلت يف واقعٍة أخرى ، وهي أنه صلى اهللا عليه وسلم بعث َجْمع: القول الثاين 

، يف صفر سنة أربع من اهلجرة ، على رأس أربعة أشهر من أحد ، لُيَعلِّموا  سبعون رجالً من القُرَّاء إىل بِئْر معونة 
، فَوجَِد  الناَس القرآن والعلم ، أمريهم املنذر بن عمرو ، فذهب إليهم عامر بن الطفيل مع عسكره فقتلهم 

عليه وسلم من ذلك َوْجداً شديداً ، وقََنَت شهراً يف الصلوات كلِّها يدعو على مجاعة من رسولُ اهللا صلى اهللا 
  .تلك القبائلِ باللعن والسنني ، فنزلت اآلية ، قاله مقاتل وأكثر العلماء متفقون على أهنا يف قصة أحد 

، وذلك  ظاهر هذه اآلية يدل على أهنا وردت للمنع من أمرٍ كان صلى اهللا عليه: فإن قيل  وسلم يريد أن يفعلَه 
  :الفعل إن كان بأمر اهللا ، فكيف مينعه منه؟ وإن كان بغري أمر اهللا ، فكيف يصح هذا مع قوله تعاىل 

؟ وأيضاً فاآلية دالة على عصمة األنبياء ، فاألمر املمنوع منه يف هذه ]  ٣: النجم [ } َوَما َينِطُق َعنِ اهلوى { 
  ِلَم منعه اُهللا؟ وإن كان قبيحاً ، فكيف يكون فاعله معصوماً؟اآلية ، إن كان َحَسناً ف

  :فاجلواب من وجهني 
قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم  - أن املنَع من الفعل ال يدل على أن املمنوع كان ُمْشَتَغالً به؛ فإنه تعاىل : األول 

َك {  يا أيها « : صلى اهللا عليه وسلم مل ُيْشرِك قط ، وقال ، وإنه ]  ٦٥: الزمر [ } لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملُ
، ]  ١: األحزاب [ } َوالَ ُتِطعِ الكافرين { : وهذا ال يدل على أنه ما كان يتقي اهللا ، مث قال » النيب اتق اهللا 

العظيم ، وهذا ال يدل على أنه أطاعهم ، والفائدة يف هذا املنع أنه ملا حصل ما يوجب الَغمَّ الشديد ، والغضب 
ال ينبغي من القول . وهو قَْتل عمه محزةَ ، وقتل املسلمني  والظاهر أن هذا الغضب َيْحِمل اإلنسان على ما 



  .والفعل ، فنصَّ اهللا على املنع؛ تقويةً ِلعْصَمته ، وتأكيداً لطهارته 
فضل ، واألْولَى ، فال جرم ، لعله صلى اهللا عليه وسلم همَّ أن يفعلَ ، لكنه كان ذلك من باب َتْرك األ: والثاين 

ا ُعوِقْبُتْم بِِه َولَِئن َصَبْرُتْم { : أرشده اهللا تعاىل إىل اختيار األْولَى ، ونظريه قوله تعاىل  َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبواْ بِِمثْلِ َم
إن كان ال : قال  - تعاىل  - فكأنه ]  ١٢٧- ١٢٦: النحل [ } لَُهَو َخْيٌر لِّلصَّابِريَن واصرب َوَما َصْبُرَك إِالَّ باهللا 

، مث قال ثانياً  وإن تركته كان ذلك أْولَى ، مث أمره أمراً جازِماً بَتْرِكه ، : بد أن تعاقب ذلك الظاملَ فاكتِف باملثل 
. ١٢٧: النحل [ } واصرب َوَما َصْبُرَك إِالَّ باهللا { : فقال   [  

، فنزلت اآلية بالنص وهو أنه صلى اهللا عليه وسلم ملا ما: ووجه ثالث  ل قلبه إىل اللعنة عليهم ، استأذن ربه فيه 
  .وعلى هذا التقدير ، فال يدل هذا النهي على القدح يف الِعْصمة . على املنع 

  فصل
  :يف معىن اآلية قوالن 

  .ليس لك من مصاحل عبادي شيء إال ما أُوِحي إليك : األول 
وال يف أن يعذَبهم شيء غال إذا كان على وفق أمري ، وهو كقوله  ليس لك يف أن يتوَب اهللا عليهم ،: وثانيها 

  ، واختلفوا يف هذا املنع من اللعن ، ألي معًنى كان؟]  ٦٢: األنعام [ } أَالَ لَُه احلكم { : 
رمبا علم من حال بعض الكفار أنه يتوب ، وأنه سيولد له َولٌَد ، يكون مسلماً  -تعاىل  -احلكمة فيه أنه : فقيل 

َبرا ، تقيا ، فإذا حصل دعاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم عليهم باهلالك ، فإن قُبلت دعوُته فات هذا  ،
املقصود ، وإنْ مل ُتقَْبلْ دعوُته كان ذلك كاالستخفاف بالرسول صلى اهللا عليه وسلم ، فألجل هذا املعىن منعه 

، وأمره بأن ُيفَوَِّض الكل  -اهللا تعاىل    .إىل علم اهللا سبحانه وتعاىل من اللَّْعن 
  .وقيل املقصود منه إظهار عجز العبودية وأال خيوض العبد يف أسرار اهللا تعاىل 

  :يف نصبه أوجٌه } أَْو َيُتوَب { : قوله 
  .ِليقطََع ، أو يتوَب عليهم ، أو يكبتهم ، أو يعذهبم : أنه معطوف على األفعال املنصوبة قبلَه ، تقديره : أحدها 

إن اهللا تعاىل هو : مجلة معترضة بني املتعاِطفَْين ، واملعىن } لَْيَس لََك ِمَن األمر َشْيٌء { : هذا فيكون قوله وعلى 
املالك ألمرهم ، فإن شاء قطع طرفاً منهم ، أو هزمهم ، أو يتوب عليهم إن أسلموا ورجعوا ، أو يعذهبم إن 

، وإىل هذا التخريج ذهب مجاع   .ة من النحاة كالفراء ، والزجاج متاَدْوا على كُفْرهم 
  .إال أن تقتضينه : أللزمنك أو تقضني حقي أي : كقوهلم » إال أن « هنا مبعىن » أو « أن : الثاين 

ليس لك من األمر شيء حىت يتوب وعلى هذين القولني فالكالم : ، أي » حىت « : مبعىن » أْو « : الثالث 
ليس لك من األمر شيء إال أن يتوب عليهم باإلسالم ، : ، واملعىن } ليس لك من األمر شيء { : متصل بقوله 

فيحصل لك سرور هبدايتهم إليه ، أو يعذهبم بقتل ، أو نار يف اآلخرة ، فتشقى هبم ، وممن ذهب إىل ذلك الفراء 
ن ُتعطيين أللزمنك أو تعطيين ، على معىن إال أ: ومثل هذا من الكالم : ، وأبو بكر بن األنباري ، قال الفراء 

  ]الطويل : [ وحىت تعطيين وأنشدوا يف ذلك قول امرئ القيس 
  ُتَحاوِلُ ُملْكاً ، أْو َتُموَت ، فَُْعذََرا... الَ َتْبِك َعْيُنَك إنََّما : فَقُلُْت لَُه  -١٦١٣

  .إال أن متوت : حىت متوت ، أو : أراد 



ظر؛ إذ ليس املعىن عليه؛ ألنه مل يفعل ذلك ن« حىت » ويف تقدير بيت امرئ القيس ب « : قال شهاب الدين 
  .» إال أنْ : ألجل هذه الغاية ، والنحويون مل يقدروه إال مبعىن 

ليس لك من األمر أو من توبته : ، كأنه قيل » األمر « : عطفاً على قوله » أنْ « : منصوب بإضمار : الثالث 
، فهو من باب قوله عليهم ، أو تعذيبهم شيء ، فلما كان يف تأويل االسم ُعِط   ]الطويل : [ َف على االسم قبلَه 

ا... فَلَْوالَ رَِجالٌ ِمْن رَِزامٍ أِعزَّةٌ  -١٦١٤ َك َعلْقََم   َوآلُ ُسَبْيعٍ ، أْو أُسوَء
  ]الوافر : [ وقوله 
ٍة ، َوَتقَرَّ َعْينِي  -١٦١٥   أَحبُّ إيلَّ ِمْن لُْبسِ الشُّفُوِف... لَلُْبُس َعَباَء
ليس لك من األمر شيء ، أو توبة اهللا : ، والتقدير » َشيٌء « على  - بالتأويل املذكور  -معطوف  أنه: الرابع 

  .توبتهم وال تعذيبهم ، إمنا ذلك راجع إىل اهللا عز وجل  - أيضاً  - ليس لك : عليهم ، أو تعذيبهم ، أي 
هو يتوُب ، : ة ، أْضِمر مبتدُؤها ، أي أو يتوُب ، أو يعذهبم ، برفعهما على االستئناف يف مجلة امسي: وقرأ أَبّي 
  .ويعذُبهم 

  فصل
وأن يكون عذاَب اآلخرة ،  -بالقَْتل واألْسر  -هو عذاب الدنيا : حيتمل أن يكون املراد من هذا العذاب 

  .وعلى التقديرين فِعلُْم ذلك ُمفَوٌَّض إىل اهللا تعاىل 
إن يعذهبم : تعليل حسن والتعذيب ، واملعىن : قصود من ذكرها مجلة مستقلة ، وامل} فَإِنَُّهْم ظَاِلُمونَ { : قوله 

  .فبظلمهم 
واعلم أنه إذا كان الغرض من اآلية منعه من الدعاء على الكفار َصحَّ ذلك ، ومسَّاهم ظاملني؛ ألن الشرك ظلم ، 

. ١٣: لقمان [ } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعِظيٌم { : بل هو أعظم الظلم؛ ألن اهللا تعاىل قال   [  
؛ ألن من -أيضاً  -وإن كان الغرُض منها منعه من الدعاء على املسلمني الذين خالفوا أمره ، صح الكالم 

  .عصى اهللا ، فقد ظلم نفسه 

ُه غَفُوٌر َرِحيٌم   ) ١٢٩( َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َواللَّ

ا ذكره أوالً من قوله : واملقصود منه  ، واملعىن ]  ١٢٨: آل عمران [ } لَْيَس لََك ِمَن األمر َشْيٌء { : تأكيد م
  .إمنا يكون ذلك ملن له امللك ، وليس هو ألحد إال اهللا : 

هيات ، فدخل الكُلُّ َمْن؛ ألن اإلشارة إىل احلقائق واملا: ومل يقل } َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : وقال 
  .فيه 

ُحبكْم إهليته  -له أن ُيْدِخلَ اجلنة  -احتجوا بذلك على أنه سبحانه } َيْغِفُر ِلَمن َيَشآُء َوُيَعذُِّب َمن َيَشآُء { : قوله 
، وال اعتراض عليه؛ ألن فعلَ العبد -حبكم إهليته  -مجيَع الكُفَّار ، وله أن ُيْدِخلَ النارَ  - متوقف  مجيع املقربني 

فإذا خلق اهللا تلك اإلرادة أطاع ، وإذا خلق النوع اآلخر من  - تعاىل  - على اإلرادة ، وتلك اإلرادة خملوقة هللا 
ألبتة  - وفعل اهللا ال يوجب على اهللا شيئاً  -من اهللا  -أيضاً  -اإلرادة عصى ، فطاعة العبد من اهللا ، ومعصيته 

 -حبكم إهليته وقهره وقدرته  -ة توجب العقاب ، بل الكل من اهللا ، فال الطاعة توجب الثواب ، وال املعصي -
  .فصح ما ادعيناه 



  .عليهم السالم  -أليس ثبت أنه ال ُيْغفَُر ِللْكُفَّارِ ، وال ُيَعذَُّب املَالَِئكَةُ واألْنبَِياُء : فإن قيل 
  .يقتضي أنه يفعل ، أو ال يفعل مدلول اآلية أنه لو أراد فعل ، وال اعتراض عليه ، وهذا القدر ال : قلنا 

، » واهللا غفور رحيم « : مث قال  واملقصود منه أنه وإن َحُسَن كل ذلك منه إال أن جانب الرمحة واملغفرة غالب 
  .ال على سبيل الوجوب ، بل على سبيل الفضل واإلحسان 

َواتَّقُوا النَّاَر الَِّتي أُِعدَّتْ ) ١٣٠(فَةً َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتأْكُلُوا الرَِّبا أَْضَعافًا ُمَضاَع
  ) ١٣٢(َوأَِطيُعوا اللََّه َوالرَُّسولَ لََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ ) ١٣١(ِللْكَاِفرِيَن 

األصلح يف أمر الدين إنه تعاىل ملا شرح عظيم نعمه على املؤمنني ، فيما يتعلق بإرشادهم إىل : قال بعضهم 
واجلهاد ، اتبع ذلك مبا يدخل يف األمر والنهي ، والترغيب والتحذير ، وعلى هذا التقدير ، فيكون ابتداء كالم 

  .، ال تعلُّق له مبا قبله 
ُيحتمل أن يكون متصالً مبا قبله من أن املشركني إمنا أنفقوا على تلك العساكر أمواالً مجعوها : وقال القفال 

، وُيْنِفقُوه على العساكر  بسبب الربا ، فلعل ذلك يصري داعياً للمسلمني على اإلقدام على الربا ، فيجمعوا املالَ 
  .، فيتمكنون من االنتقام منهم ، فنهاهم اهللا عن ذلك 

أتبعه مبا يدل على الكثرة وهو  - الكثرة : واملقصود  -مجع ضعف ، وملا كان مجع قلة } أَْضَعافاً { : قوله 
  .} مَُّضاَعفَةً { : لوصف بقوله ا

{ مضاعفاً ، وتقدم الكالم على : ، تقديره » الرِّبا « مصدر يف موضع احلال من } أَْضَعافاً { : وقال أبو البقاء 
  .ومفرده يف البقرة } أَْضَعافاً 

  .مشددة العني ، دون ألف  -» مضعَّفة « : وقرأ ابُن كثري وابُن عامر 
  .تخفيف ، وتقدم الكالم على ذلك يف البقرة والباقون باأللف وال

  فصل
ملا كان الرجل يف اجلاهلية ، إذا كان له على إنسان مائة درهم إىل أجل ، ومل يكن املديون واجداً لذلك املال 

، مث إذا َحلَّ األَجلُ الثاين ، فعل مثل ذل: فقال  ك ، مث زدين يف املال َحتَّى أزيَدك يف األَجلِ ، فرمبا جعله مائتني 
  .} أَْضَعافاً مَُّضاَعفَةً { : إىل آجالٍ كثريٍة ، فيأخذ بسبب تلك املائة أضعافها ، فهذا هو املراد بقوله 

، وهذا يدل على أن الربا من } واتقوا اهللا لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ { : قوله  فإن اتقاء اهللا واجب ، والفالح يقف عليه 
  .» البقرة « ربا يف الكبائر ، وقد تقدم الكالم على ال

  .يف هذه اآلية سؤاالن } واتقوا النار اليت أُِعدَّْت ِللْكَاِفرِيَن { : قوله تعاىل 
أن النار اليت أعدت للكافرين تكون بقدر كفرهم؛ وذلك أزيد مما يستحقه املسلم بفسقه ، فكيف قال : األول 

  ؟} واتقوا النار اليت أُِعدَّْت ِللْكَاِفرِيَن { : 
  .اتقوا أن جتحدوا حترَمي الربا ، فتصريوا كافرين : أن التقدير : اب واجلو

يقتضي أهنا ما أعدت لغريهم ، وهذا يقتضي القطع بأن } أُِعدَّْت ِللْكَاِفرِيَن { : أن ظاهر قوله : السؤال الثاين 
  .أحداً من املؤمنني ال يدخل النار ، وهو خالف سائر اآليات 

  :واجلواب عليه من وجوه 



أنه ال يبعد أن يكون يف النار دركات ، أِعدَّ بعُضها للكفار ، وبعضها للفُسَّاق ، فتكون هذه اآلية : حدها أ
  .إشارة إىل الدركات املخصوصة بالكفار ، وهذا ال َيْمَنُع ثبوت دركات أْخَرى أِعدَّت لغري الكفار 

ؤمنني فيها؛ ألن أكثر أهل النار الكفار ، فذكر أن تكون النار ُمَعدَّة للكافرين ، وال مينع دخول امل: وثانيها 
هذه الدابة أعددَتها ِلِلقَاِء املُْشرِِكَني ، وال مينع من ركوهبا حلوائجه ، ويكون : األغلب ، كما أن الرجل يقول 

  .صادقاً يف ذلك 
وباقي اآليات دلَّت  أن القرآن كالسورة الواِحَدِة ، فهذه اآلية دلت على أن النار معدة للكافرين ،: وثالثها 

، وزىن ، وقذف ، ومثله قوله تعاىل    :أيضاً على أهنا معدة ملن سرق ، وقتل 

، وليس مجيع الكفار قال ذلك ، وقوله ]  ٨: امللك [ } كُلََّما أُلِْقَي ِفيَها فَْوٌج َسأَلَُهْم َخَزَنُتَهآ أَلَْم َيأِْتكُْم َنِذيٌر { 
: الشعراء [ } إِذْ ُنَسوِّيكُْم بَِربِّ العاملني { : إىل قوله ]  ٩٤: الشعراء [ } لغاوون فَكُْبِكُبواْ ِفيَها ُهْم وا{ : 
 -هاهنا - ، وليس هذا صفة مجيعهم ، ملا كانت هذه الصفات مذكورة يف سائر السور كانت كاملذكورة ]  ٩٨

.  
{ : يف اجلنة  -ال يدل على احلصر ، كقوله إثبات كوهنا معدة هلم ، و} أُِعدَّْت ِللْكَاِفرِيَن { : أن قوله : الرابع 

، وال يدل ذلك على أنه ال يدخلها سواهم من الصبيان واجملانني ، ]  ١٣٣: آل عمران [ } أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني 
  .واحلور العني 

ن املؤمنني خماطبني باتقاء تعظيم الزَّْجرِ؛ أل: } أُِعدَّْت ِللْكَاِفرِيَن { بكوهنا  -أنَّ املقصود ِمْن َوْصفها : وخامسها 
املعاصي ، إذا علموا بأهنم مىت فارقوا التقوى ، دخلوا النار املعدة للكافرين ، وقد تقرَّر يف عقوهلم عظم عقوبة 

الكافرين ، انزجروا عن املعاصي أَتمَّ االنزجار ، كما ُيخوُف الوالُد ولَده بأنك إن عصيتين أدخلتك داَر السباع 
  .لى أن تلك الداَر ال يدخلها غريهم ، وال يدل ذلك ع

إخبار عن املاضي ، فال بد وأن يكون » أِعدَّْت « : وهذه اآلية تدل على أن النار خملوقة يف األزل؛ ألن قوله 
  .ذلك الشيء دخل يف الوجود 

على عادته املستمرَّة  - لوعد ملا ذكر الوعيد ذكر بعده ا} َوأَِطيُعواْ اهللا والرسول لََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ { : قوله تعاىل 
  .يف القرآن 

هذه اآلية معاتبة للذين َعَصْوا رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حني أمرهم مبا : قال حممُد بن إسحاق بن يسار 
  .أمرهم يوم أُُحٍد 

الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ ِفي ) ١٣٣(ِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني َوَسارُِعوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َوالْأَْرُض أُ
  ) ١٣٤(السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َوالْكَاِظِمَني الَْغْيظَ َوالَْعاِفَني َعنِ النَّاسِ َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني 

  .م وكذلك هي يف مصاحف املدينة والشا -بدون واو  -سارعوا : قرأ نافُع ، واْبُن َعاِمرٍ 
  .والباقون بواو العطف ، وكذلك هي يف مصاحف مكةَ والعراقِ ومصحف عثمانَ 

فمن أسقطها استأنف األمر بذلك ، أو أراد العطف ، لكنه حذف العاطَف؛ لقُْرب كل واحد منهما من اآلخر 
{ : ، وقوله } وسارعوا { :  ، فإن قوله]  ٢٢: الكهف [ } ثَالثَةٌ رَّابُِعُهْم كَلُْبُهْم { : كقوله تعاىل  -يف املعىن 



  .كالشيء الواحد ، وقد تقدم ضعف هذا املذهب } وأطيعوا 
، وبعد إتباع األثر يف التالوة ، أتبع كل رسم مصحفه    .ومن أثبت الواو عطف مجلة أمريةً على مثلها 

ُنَسارُِع لَُهْم ِفي { ، و ]  ٦١ :املؤمنون [ } أولئك ُيَسارُِعونَ { ، و } وسارعوا { اإلمالة يف : وَرَوى الِكَساِئيُّ 
  .وذلك ملكان الراء املكسورة ]  ٥٦: املؤمنون [ } اخلريات 

  .لالبتداء جمازاً » ِمْن « ، و » َمْغِفَرٍة « صفة لِ } مِّن رَّبِّكُْم { : قوله 
  فصل

  .وسارعوا إىل ما يوجب مغفرة من ربكم : يف الكالم حذف ، والتقدير : قال بعضهم 
؛ ألن املوجب للمغفرة ، ليس إال افعال املأمورات ، وترك املنهيات ، فكان هذا أمراً باملسارعة إىل فعل وفيه نظر

  .املأمورات ، وترك املنهيات 
ومتسك كثٌري من األصوليني هبذه اآلية ، يف أن ظاهر األمرِ يوجب الفور؛ ألنه ذكر املغفرة على سبيل التنكري ، 

  .يمة املتناهية يف الِعظَم ، وذلك هو املغفرة احلاصلة بسبب اإلسالم املغفرة العظ: واملراد منه 
  فصل

  .إىل اإلسالم : قال اْبُن َعبَّاسٍ 
  .وبادروا ، وسابقوا : واملعىن  -وهو قول عكرمة  -وُروَِي عنه إىل التوبة 

يُّ ْبُن أبِي طَاِلب  ، فيعم كل امل: وقال َعِل   .فروضات إىل أداء الفرائض؛ ألن األمر ُمطْلَق 
َوَمآ أمروا إِالَّ ِلَيْعُبُدواْ { : إنه اإلخالص؛ ألنه املقصود من مجيع العبادات؛ لقوله تعاىل : وقال عثمان بن عفان 
. ٥: البينة [ } اهللا ُمْخِلِصَني لَُه الدين   [  

  .إىل اهلجرة : وقال أبو العالية 
َك { : إىل اجلهاد؛ ألن من قوله : وقال الضحاك وحممد بن إسحاق   ١٢١: آل عمران [ } َوإِذْ غََدْوَت ِمْن أَْهِل

  .إىل متام ستني آية نزل يف يوم أُُحد ، فكان كل هذه األوامر والنواهي خمتصَّة مبا يتعلق باجلهاد ] 
  .إنه الصلوات : وقال ميان . إىل التكبرية األوىل ، وهو مروي عن أنس : وقال سعيد بن جبري 
  .إنه مجيع الطاعة؛ ألن اللفظ عام ، فيتناول الكُلَّ : ِتل وقال ِعكْرَمةُ وُمقَا

: هنى أوَّالً عن الربا ، مث قال  -تعاىل  -بادروا إىل التوبة من الربا والذنوب؛ ألنه } وسارعوا { : وقال األَصمُّ 
  .ك ما تقدم النَّْهُي عنه املسارعة يف َتْر: وهذا يدل على أن املراد منه } وسارعوا إىل َمْغِفَرٍة مِّن رَّبِّكُْم { 

واألْولَى ما تقدم من وجوب َحْمله على أداء الواجبات ، والتوبة عن مجيع احملظورات ، « : قال ابُن اخلَِطيبِ 
َبيَّن أنه كما جتب املسارعةُ واملغفرة ، فكذلك جتب  -تعاىل  -ألن اللفظ عاّم ، فال َوْجَه لتخصيصه ، مث إنه 

وإمنا فصل بينهما؛ ألن الُغفْران معناه إزالة العقاب ، واجلنة معناها حصول الثواب ، فجمع املسارعة إىل اجلنة ، 
  .» بينهما؛ لإلشعار بأنه ، ال ُبدَّ للمكلف من حتصيل األمرين 

ال تكون عرضاً للجنة ، ] ال بد فيه من َحذْف؛ ألن نفس السموات [ } َعْرُضَها السماوات واألرض { : قوله 
، واجلملة يف حمل جر » كعرض « : عرضها مثل عرض السموات واألرض ، يدل على ذلك قوله : فالتقدير 
  .» َجنٍَّة « صفة لِ 



  فصل
  :وجوه } َعْرُضَها السماوات واألرض { : يف معىن قوله 

لو ُجِعلَت السمواُت واألرُض طبقاٍت طبقاٍت ، حبيث تكون كل واحدٍة من تلك الطبقات : أن املراد : أحدها 
  .طاً مؤلفاً من أجزاء ال ُتَجزَّأ ، مث ُوِصل البعض بالبعض طبقاً واحداً ، لكان مثل عرض اجلنة َخ

أن اجلنة اليت يكون عرُضها كعرض السموات واألرض ، إنَّما تكون للرجل الواحد؛ ألن اإلنسان إمنا : وثانيها 
  .يرغب فيما يصري ملْكاً له 

و ُعرِضت بالسموات واألرض على سبيل البيع ، لكانت مثناً للجنة ، يقول إن اجلنة ل: قال أبو مسلم : وثالثها 
يه وعارضته به فصار العرض يوضع موضع املساواة بني الشيئني يف القدر : إذا بعت الشيء بالشيء :  عرضته عل

منهما القيمة؛ ألهنا مأخوذة من مقاومة الشيء للشيء حىت يكون كلُّ واحٍد : يف معىن  -أيضاً  -، وكذلك 
  .ِمثْالً لآلخر 

َخاِلِديَن { : أن املقصود املبالغة يف َوْصف سعة اجلنة؛ ألنه ليس شيء عنده أعرض منها ، ونظريه قوله : ورابعها 
هو  - عندنا  -فإن أطْول األشياء بقاًء ]  ١٠٨-١٠٧: هود [ } ِفيَها َما َداَمِت السماوات واألرض 

  .عرفناه  السموات واألرض فخوطبنا على قَْدر ما
  .ِلَم ُخصَّ الَعْرُض بالذكْر : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجهني 
، : األول  أنه ملا كان الغرض تعظيم سعتها ، فإذا كان َعْرُضها هبذا الِعظَم ، فالظاهر أن الطول يكون أعظم 

الظاهَر أنَّها أقل من الظِّهارة ، ، فذكر البطائن؛ ألن ]  ٥٤: الرمحن [ } َبطَآِئُنَها ِمْن إِْسَتْبَرقٍ { : ونظريه قوله 
  .فإذا كانت البطائن هكذا ، فكيف الظهارة 

املخالف للطول ، بل هو عبارة عن السعة ، كما تقول  -هاهنا  -ليس املراد بالَعرض : قال القفّال : الثاين 
  .هذه دعوى عريضة ، واسعة عظيمة : بالد عريضة ، ويقال : العرب 

  ]الطويل : [ قال الشاعر 
  َعلَى الَْخاِئِف الَْمطْلُوبِ ِكفَّةُ َحابِلِ...  - َوْهَي َعرِيَضةٌ - كَأنَّ بِالََد اِهللا  -١٦١٦

  .واألصل فيه أن ما اتسع َعْرُضه مل َيِضْق وما ضاق عرضه َدقَّ ، فجعل الَعْرَض كنايةً عن السعة 
  فصل

تدعو إىل جنة عرُضها السموات واألرض أعدت  إنك: ُروَِي أن يهوديا سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وقال 
  .للمتقني ، فأين النار 

  .» فأين الليلُ إذا جاَء النهار !! سبحان اهللا« : فقال صلى اهللا عليه وسلم 
أرأيتم : فقالوا  -وعنده أصحابه  -وُروَِي عن طارق بن شهاب أن ناساً من اليهود سألوا عمر بن اخلطاب 

  .وات واألرض؟ فأين النار وجنة عرضها السم: قولكم 
ُر    .أرأيتم إذا جاء النهار ، أين يكون الليل؟ وإذا جاء الليل ، أين يكون النهار : قال ُعَم
ُر    .أرأيتم إذا جاء النهار ، أين يكون الليل؟ وإذا جاء الليل ، أين يكون النهار : قال ُعَم
  . إنه ملثلها يف التوراة ، ومعناه حيث شاء اهللا: فقالوا له 



  .ُسِئلَ أنس بن مالك عن اجلنة ، أيف السماء ، أم يف األرض 
  .وأي أرض ومساء تسع اجلنة : فقال 
  .فأين هي : قيل 

  .فوق السماوات السبع ، حتت العرش : فقال 
  .كانوا َيَرْونَ أن اجلنة فوَق السموات السبع ، وأن جهنََّم حتت األرضني السبع : وقال قتادة 

، وأراد بالذي ُوِعدنا ]  ٢٢: الذاريات [ } َوِفي السمآء رِْزقُكُْم َوَما ُتوَعُدونَ { :  تعاىل قال اهللا: فإن قيل 
  .اجلنة ، وإذا كانت اجلنة يف السماء ، فكيف يكون َعْرُضها السمواُت واألرض 

  .أن باب اجلنة يف السماء ، وعرضها كما أخرب : فاجلواب 
، فعلى هذا ال يبعد أن ُتْخلَق اجلنة يف مكان السموات ، و النار  إن اجلنة والنار ُتْخلقان بعد: وقيل  قيام الساعة 

  .يف مكان األرض 
، وجيوز أن يكون حملها النصب على » َجنٍَّة « جيوز أن يكون حملها اجلَّر ، صفة ثانية لِ } أُِعدَّْت { : قوله 

، فقَُرَب» َجنٍَّة « احلال من  ا ُوِصفَْت ختصَّصت    .ت من املعارف ؛ ألهنا مل
  :وجيوز أن يكون مستأنفاً ، وال جيوز أن يكون حاالً من املضاف إليه؛ لثالثة أشياء « : قال أبو حيان 

  .أنه ال عامل ، وما جاء من ذلك متأوَّل على َضْعفه : أحدها 
  .املسافة : املصدر احلقيقي ، بل يراد به : ال يراد به  -هنا  -أن العرض : والثاين 
  .» أن ذلك يلزم منه الفصل بني احلال ، وصاحبه باخلرب : الثالث 

  .، وهو َردٌّ صحيح } السماوات { : قوله : يعين باخلرب 
  .وظاهر اآلية يدل على أن اجلنة والنار خملوقتان اآلن ، وهو نص حديث اإلسراء يف الصحيحني وغريمها 

هذا ، وإن اهللا تعاىل إذا طوى السماوات واألرض ابتدأ إن اجلنة والنار غري خملوقتني يف وقتنا : وقالت املعتزلة 
خلق اجلنة والنار حيث شاء؛ ألهنما دار جزاء بالثواب والعقاب ، فُخِلقتا يف وقت اجلزاء؛ ألنه ال جيتمع دار 

ا يف اآلخرة    .التكليف ، ودار اجلزاء يف الدنيا ، كما مل جيتمع
  .» يها يوم القيامة اجلنة يف السماء ، ويزاد ف« : وقال ابن فورك 

جيوز يف حمله األلقاب الثالثة ، فاجلر على النعت ، أو البدل ، أو البيان ، والنصب } الذين ُينِفقُونَ { : قوله 
والرفع على القطع املشعر باملدح ، وملا أخرب بأن اجلنة ُمَعدَّة للمتقني وصفهم بصفات ثالث ، حىت ُيقَْتَدى هبم يف 

  .تلك الصفات 
  .} الذين ُينِفقُونَ ِفي السَّرَّآِء والضرآء { : قوله : األوىل فاصفة 
  .يف الُعْسر والُيْسر : معناه : فقيل 
  .سواء كانوا يف سرور ، أو ُحْزن ، أو يف ُعْسر ، أو يف ُيْسر : وقيل 
 -بأن كان على خالف طبعهم  -أو ساءهم  -بأن كان على وفق طبعهم  -سواء سرهم ذلك اإلنفاق : وقيل 

  .فإهنم ال يتركونه 
، قَرِيٌب « : روى أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  السَِّخيُّ قَرِيٌب ِمَن اِهللا ، قَرِيٌب ِمَن اجلَنَِّة 



ِة ، َبِعيٌد ِمَن النَّ اسِ ، قَرِيٌب ِمَن النَّارِ ، وجلاهل ِمَن النَّاسِ ، َبِعيٌد ِمَن النَّارِ ، َوالَبِخيلُ َبعِيٌد ِمَن اِهللا ، َبِعيٌد ِمَن اجلَنَّ
  .» سِخيٌّ أحبُّ إلَى اِهللا ِمَن عابد خبيل 

  .وُروي أنَّ َعاِئَشةَ تصدَّقَْت َحببَّة ِعَنبٍ 
  .جيوز فيه اجلر والنَّصب على ما تقدم قبله } والكاظمني الغيظ { : قوله : الصفة الثانية 

، وكَظَم القربة والسقاء كذلك ، والكظم : كظم غيظه ، أي : احلبس ، يقال : والكَظْم   -يف األصل  -حبسه 
  .أخذ مبجرى نفسه : أخذ بكظمه ، أي : خمرج النفَس ، يقال 

، يقال : احتباس النفس ، وُيَعبَّر به عن السكوت ، قال املربد : والكُظوم  : تأويله أنه كتمه على امتالء به منه 
، إذا مألته وسددت  ، كَظَْمُت السِّقَاَء  ، أو باب ، أو طريق ، فهو كَظْم  عليه ، وكل ما سددت من جمرى ماء 

كظامة ، المتالئها باملاء : الكظامة والسدادة ، ويقال للقناة اليت جتري يف بطن األرض : والذي ُيَسّد به يقال له 
تكلم ، وال ُيخرج نفسه ، لغيظه ال يستطيع أن ي -املمتلئ غيظاً ، وكأنه : كامتالء القربة املكظومة ، واملَكْظُوم 

  .املمتلئ أَسفاً : والكظيم 
  ]الكامل : [ قال أبو طالب 

، َواْحَتَسْبُت ِقَتالَُهْم  -١٦١٧ ُز... فََحَضْضُت قَْوِمي    َوالْقَْوُم ِمْن َخْوِف املََناَيا كُظَّ
  .وكظم البعُري جِرََّته ، إذا َردَّها يف َجْوفه ، وترك االجترار 

  ]الكامل : [  ومنه قول الراعي
ْضَن َبْعَد كُظُوِمهِنَّ بِجِرَِّة  -١٦١٨   ِمْن ِذي األَباِطحِ إذْ َرَعْيَن َحِقيال... فَأفَ

  .نبت : احلقيل ، قيل 
؛ ألنه » يف « موضع ، فعلى األول هو مفعول به ، وعلى الثاين هو ظرف ، ويكون قد شذ جره ب : وقيل 

اً  ، ويكون املفعول حمذوف إذْ رعني الكأل يف حقيل ، وال تقطع اإلبلُ جِرََّتها إال عند : ، أي ظرف مكان خمتص 
  .اجلهد والفزع فال جتتّر 

  ]البسيط : [ ومنه قول أعشى باهلة يصف رجالً يكثر حنر اإلبل 
  َحتَّى َتقَطََّع ِفي أْجَواِفَها الْجَِرُر... قَْد َتكِْظُم الُبْزلُ ِمْنُه ِحَني ُتْبِصُرُه  -١٦١٩
، وهي : والكظامة . مجع جِرَّة واجلرر   -أيضاً  -حلقة من حديد تكون يف طرف امليزان جتمع فيها خيوطه 

  .السري الذي ُيوَصل بوتر القَْوس 
  .خروق بني البئرين جيري منها املاء إىل األخرى ، كل ذلك تشبيه مبجرى النفَس وترّدده فيه : والكظائم 

  فصل
ه أمناً َوإَمياناً  -َوُهَو َيقِْدُر َعلَى إْنفاِذِه  -ظََم غَْيظاً َمْن كَ« : قال صلى اهللا عليه وسلم  ، وقال » َمأل اُهللا قَلَْب

َو َيقِْدُر َعلَى أن ينفذه  -َمْن كَظََم غَْيظاً « : صلى اهللا عليه وسلم  َيْوَم الِقَياَمِة  -َعزَّ َوَجلَّ  -َدَعاُه اُهللا  -َوُه
  .» ُيَخيَِّرُه ِمْن أيِّ احلُورِ َشاَء  َعلَى ُرؤوسِ اخلَالِئقِ ، َحتَّى

[ } َوإِذَا َما غَِضُبواْ ُهْم َيْغِفُرونَ { : الذين َيكُفُّونَ عيظهم عن اإلمضاء ، ونظريه قوله : } والكاظمني الغيظ { 
ْمِلُك َنفَْسُه ِعْنَد لَْيَس الشَّدِيُد بِالصَُّرَعِة ، لَِكنَُّه الَِّذي َي« : ، وقال صلى اهللا عليه وسلم ]  ٣٧: الشورى 



  .» الَغَضبِ 
  .} والعافني َعنِ الناس { : قوله : الصفة الثالثة 

ُيْحَتَملُ أن يكون هذا راجعاً إىل ما ذم من فعل املشركني يف أكل الربا ، فنهي املؤمنني عن ذلك ، : قال القفال 
َوإِن كَانَ ذُو ُعْسَرٍة فََنِظَرةٌ إىل { :  -والتداينعقب قصة الربا  -وُندبوا إىل العفو عن املُْعسرين ، فإنه تعال قال 

  وقال]  ٢٨٠: البقرة [ } َمْيَسَرٍة 

. ٢٨٠: البقرة [ } َوأَن َتَصدَّقُواْ َخْيٌر لَّكُْم {   [  
، وقال   ألَمثلنَّ: وُيْحَتَملُ أنْ يكون هذا بسبب غضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حني َمثَّلُوا بَعمِّه محزة 

  .بِهِْم فندب إىل كَظْم هذا الغيظ 
  .العافني عن اململوكني سوَء األدب : وقال الكليب 

ظلمهم وأساء إليهم ، قال صلى اهللا عليه وسلم : وقال َزْيُد ْبُن أْسلََم َوُمقَاِتلٌ  الَ َيكُونُ الَعْبُد ذَا فْضل « : عمن 
ظَلََم ، وَيْعفَُو َعمَّْن  ُه َحتَّى َيِصلَ َمْن قَطََعُه    .» ُه وُيْعطَِ َمْن َحَرَم

لَْيَس اإلْحَسانُ أنْ ُتْحِسَن إىل َمْن أْحَسَن إلَْيَك ، ذَاَك ُمكَافَأةٌ ، إنَّما « : وُروِي عن عيسى ابن مرمي أنه قال 
  .» اإلْحَسانُ أنْ ُتحِسَن إىل َمْن أَساَء إلَْيَك 

تكون للجنس ، فيدخل كل ُمْحسن ، وأن تكون للعهد ،  هذه الالم حيتمل أن} واهللا ُيِحبُّ احملسنني { : مث قال 
  .فتكون إشارة إىل هؤالء 

يعفو عن الُعَصاة ، ألنه قد مدح الفاعلني هلذه اخلصال ،  - تعاىل  - وهذه اآلية من أقَْوى الدالئل على أن اهللا 
، والعفو والغفور احلليم ، واآلمر باإلحسان ، فكيف ميدح هبذه األفعال ،  وأَحبَّهم ، وهو أكرم األكرمني 

  .ويندب إليها ، وال يفعلها؟ إن ذلك ملمتنع يف العقول 

 الذُُّنوَب إِلَّا اللَُّه َولَْم َوالَِّذيَن إِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم ذَكَُروا اللََّه فَاْسَتْغفَُروا ِلذُُنوبِهِْم َوَمْن َيْغِفُر
َع ْعلَُمونَ ُيِصرُّوا َعلَى َما فَ أُولَِئَك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرةٌ ِمْن َربِّهِْم َوَجنَّاٌت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ ) ١٣٥(لُوا َوُهْم َي

  ) ١٣٦(َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني 

، ففيه ما فيه من األوجه السابقة ، وتك بله  واهللا { : ون اجلملةُ من قوله جيوز أن يكون معطوفاً على املوصول ق
  .مجلة اعتراض بني املتعاطفني ]  ١٣٤: آل عمران [ } ُيِحبُّ احملسنني 

« مبتدأ ثالث ، و » َجَزاؤُهْم « مبتدأ ثاٍن ، و » أولَِئَك « مرفوعاً باالبتداء ، و » والذين « وجيوز أن يكون 
  .والثاين وخربه خرب األول خرب الثالث ، والثالث وخربه خرب الثاين ، » َمْغِفَرةٌ 
َعلُواْ { : وقوله    .} ذَكَُرواْ { : شرط ، وجوابه } إِذَا فَ
« عطف على اجلواب ، واجلملة الشرطية وجواهبا صلة املوصول ، واملفعول األول ل } فاستغفروا { : قوله 

، وأنه تعدى الثنني ، » ستغفر ا« استغفروا اهللا لذنوهبم ، وقد تقدم الكالم على : حمذوف ، أي » اْسَتْغفَُروا 
  .وقد ُيْحذَف » من « ثانيهما حبرف اجلر ، وليس هو هذه الالم ، بل 

  فصل يف سبب النزول



يا رسولَ اهللا ، كانت بو إسرائيل اكرَم على اهللا ِمنَّا؛ كان أحدهم إذا أذنب : قال املؤمنون : قال ابن مسعود 
  .به ، اجدع أنفك ، افعل كذا ، فأنزل اهللا هذه اآلية اصبحت كفارةُ ذَْنبِه مكتوبةً على عتبة با

إن هذا : أتته امرأة حسناء ، تبتاُع منه َتْمراً ، فقال هلا  -وكُنيته أبو مقبل  -نزلت يف نبهان التمار : قال عطاء 
بَّلها ، ف ، وقَ أتَّقِ اهللا : قالت له التمر ليس جبيِّد ، وإن يف البيت أجوَد منه ، فذهب هبا إىل بيته ، فضمها إىل نفسه 
  .، فتركها ، وندم على ذلك ، وأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وذكر له ذلك فنزلت هذه اآلية 

آخى رسولُ اهللا بني رجلني ، أحدمها من األنصار ، واآلخر من ثقيٍف ، فخرج الثقفيُّ يف : وقال ُمقَاِتلٌ والكَلْبِيُّ 
م بالقُْرعة يف السفر ، وخلف األنصارّي على أهله ، َيَتَعاَهُدُهم ، غزاٍة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

واشترى هلم اللحَم ذات يوم ، فلما أرادت املرأةُ أن تأخذ منه ، دخل على أثرها ، وقَبَّل َيَدَها ، فوضعت كَفََّها 
رجع الثقفيُّ مل  على َوْجهها ، مث ندم الرجل وانصرف ، ووضع التراَب على رأسه ، وهام على وجهه ، وملا

ال أكثر اُهللا يف اإلخوان مثله ، ووصفت له احلال ، : يستقبله األنصاريُّ ، فسأل امرأته عن حاله ، فقالت 
واألنصاري يسيح يف اجلبال تائباً مستغفراً ، فطلب األنصاريَّ الثقفيُّ حىت وجده ، فأتى به أبا بكر؛ رجاء أن 

أما علمت أن اهللا ! وحيك: هلكت ، وذكر القصة ، فقال أبو بكر : صاريُّ َ عنده راحةً وفرجاً ، وقال األن\جيد
، فقال هلما  يغار للغازي ما ال يغار للمقيم؟ مث لقيا ُعَمَر ، فقال له مثل ذلك ، فأتيا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .مثل مقالتهما ، فأنزل اهللا هذه اآلية 
  .ِفْعلَةً فاحشةً  فعلوا: نعت حمذوف ، تقديره  - هنا  - الفاحشة 

  .قبيحة ، خارجة عما أذن اهللا فيه : يعين } فَاِحَشةً { : القُْبح اخلارج عن احلد ، فقوله : وأصل الفُْحش 
  }والاليت َيأِْتَني الفاحشة ِمن نَِّسآِئكُْم { : الزنا؛ لقوله تعاىل : الفاحشة : قال َجابِر 

. ٣٢: اإلسراء [ } الزىن إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً  َوالَ َتقَْرُبواْ{ : ، وقوله ]  ١٥: النساء [   [  
ظلموا أَْنفَُسُهْم { : قوله    .} أَْو 

ما كان فعله كامالً يف القُْبح ، وظُلُْم النفس هو أي ذَْنب كان ، مما يؤاخذُ : الفاحشة « : قال الزخمشري 
  .» اإلنسانُ به 

  .رية هي الكبرية ، وظلم النفس هو الصغ: الفاحشة : وقيل 
  .هو القُْبلة واللَّْمَسة والنظرة : الفاحشة ، هي الزنا ، وظلم النفس : وقيل 

ال حيل : وقال ُمقاِتلٌ والكَلْبِيُّ    .الفاحشة ما دون الزنا من قُْبلَة أو لَْمَسٍة ، أو نظرة ، فيما 
ظلموا أنفسهم قوالً : وقيل    .فعلوا فاحشة ِفْعالً ، أو 
  .ذكروا وعيَد اهللا وعقابه ، فيكون من باب حذف املضاف : أي } رذَكَُرواْ اهللا : قوله 

  .ذكروا العرض األكرب على اهللا : قال الضحاك 
  .تفكروا أن اهللا سائلهم : وقال ُمقاِتلٌ والَواِقِديُّ 

،  ذكر اهللا بالثناء والتعظيم واإلجالل؛ ألن من أراد أن يسأل اهللا تعاىل مسالةً: املراد هبذا الذكر : وقيل 
االستغفار من الذنوب : فالواجب أن يقدم على تلك املسألة الثناء على اهللا تعاىل ، فهاهنا ملا كان املراد منه 

ندموا على ِفْعل ما مَضى مع العزم : أي } فاستغفروا ِلذُُنوبِهِْم { قدَّموا عليه الثناء ، مث اشتغلوا باالستغفار ، 



ا االستغفار باللسان ، فال أثر له يف إزالة الذنب ، بل جيب على َتْرك مثله يف املستقبل ، وهذا حقي قة التوبة ، فأم
  .إظهار هذا االستغفار ، إلزالة التهمة 

  .ألجل ذنوهبم : أي } ِلذُُنوبِهِْم { : وقوله 
َمْن َيْغِفُر { : قوله    .النفي ، ولذلك وقع بعده االستثناء : استفهام مبعىن } َو
ال يغفر أحد الذنوب إال اهللا تعاىل ، : ، والتقدير » َيْغِفُر « دل من الضمري املستكن يف ب} إالَّ اهللا { : قوله 

َوَمن { : وقد تقدم حتقيقه عند قوله تعاىل . الرفع على البدل ، لكَْون الكالم غَري إجياب  -هنا  - واملختار 
ِة إِْبَراِهيَم إِالَّ َمن َسِفَه َنفَْسُه  . ١٣٠: لبقرة ا[ } َيْرغَُب َعن مِّلَّ  [  

، أو بدل من املضمر فيه ، وهو » َيْغِفُر « فاعل } إالَّ اهللا { خربه ، و » َيْغِفُر « مبتدأ ، » َمْن « وقال أبو البقاء 
  .وَمْن يغفر الذنوب له غري اهللا : فاعالً ، احتْجَت إىل تقدير ضمري ، أي » اُهللا « الوجه؛ ألنك إذا جعلت 

هنا  -يقرب من الغلط؛ فإن االستفهام  -جعله اجلاللة فاعالً : أعين  -وهذا الذي قاله « : قال شَهاُب الدين 
، والوجه ما تقدم من كون اجلاللة بدالً من ذلك الضمري املستتر ، « النفي » ال ُيراد به حقيقته ، إمنا يراُد  -

  ز» االستفهامية « من » والعائد على 
إال من اهللا؛ ألنه القادر على عقاب العبد يف الدنيا واآلخرة ، فكان هو القادر ومعىن الكالم أن املغفرة ال ُتطْلب 

  .على إزالة العقاب عنه 
ترتب على فعلهم الفاحش : أي } فاستغفروا { جيوز أن تكون مجلة حالية من فاعل } َولَْم ُيِصرُّواْ { : قوله 

ُر الذنوب { : ، وتكون اجلملة من قوله  ذكر اهللا تعاىل ، واالستغفار لذنوهبم ، وعدم إصرارهم عليها َوَمن َيْغِف
على هذين الوجهني معترضة بني املتعاطفني على الوجه الثاين ، وبني احلال وذي احلال على الوجه  -} إِالَّ اهللا 
  .األول 

  فصل
  .الثبات على الشيء : وأْصل اإلصرار 

  .وب إتيان العبد ذَْنباً َعْمداً إصرار ، حىت يت: قال احلسن 
  .السكوت وَتْرك االستغفار : اإلصرار : وقال السُّدِّي 

  أَسِمْعَت من أيب بكر شيئاً؟: لقيت مولّى أليب بكر ، فقلُت له : وعن أيب ُنصرية قال 
 َما أَصرَّ َمنِ اْسَتْغفََر ، َوإنْ َعاَد ِفي الَْيْومِ« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : نعم ، مسعته يقول : قال 

املداومة على الشيء ، وَتْرك اإلقالع عنه ، وتأكيد العزم على أال يتركه ، من : اإلصرار : وقيل . » َسبِِعني َمرَّةً 
  . -ملا يربط منها -ُصرَّة الدراهم : صر الدنانري ، إذا ربط عليها ، ومنه : قوهلم 

  ]الطويل : [ يصف خيالً : قال احلُطََْيئة 
  ُعالَلََتها بِالُْخْحَصدَاِت أَصرَِّت... ْعِث الْكَُماِة إذَا اْبَتَغْوا َعَوابُِس بِالشُّ -١٦٢٠

ا محلت عليه : أي    .ثبتت ، وأقامت ، مداغومة على م
  ]البسيط : [ وقال الشاعر 

  َيا َوْيَح كُلِّ ُمِصرِّ القَلْبِ َختَّارِ... ُيِصرُّ بِاللَّْيلِ َما ُتْخِفي َشوِاِكلُُه  -١٦٢١



َعلُواْ { : قوله  يف» ما « و  ا فَ   .الذي ، وجيوز أن تكون مصدرية : جيوز أن تكون امسية مبعىن } على َم
ْعلَُمونَ { : قوله  { ، وأن يكون حاالً من فاعل } فاستغفروا { جيوز أن يكون حاالً ثانية من فاعل } َوُهْم َي

ل ما كانوا عاملني بكوهنا حمرمة؛ ألنه قد ُيْعذَر َمْن ومل ُيِصرُّوا على ما فعلوا من الذنوب حبا: ، والتقدير } ُيِصرُّوا 
  .ال يعلم حرمة الفعل ، أما العامل باحلرمة ، فإنه ال يعذر 

  .حمذوف للعلم به } َيْعلَُمونَ { ومفعول 
  .يعلمون أن اهللا يتوب على َمْن تاب ، قاله جماهد : تقديره : فقيل 
  .عباس واحلسن  يعلمون أن َتْركه أْولَى ، قاله ابُن: وقيل 
  .يعلمون املؤاخذة هبا ، أو عفو اهللا عنها : وقيل 

  .وهم يعلمون أهنا معصية : وقال اْبُن َعبَّاسِ ، وُمقَاِتلٍ ، واحلََسُن ، والكَلْبِيُّ 
  .وهم يعلمون أن اإلصراَر ضار : وقيل 

وهم يعلمون أن هلم رباً : ن الفضل وهم يعلمون أن اهللا ميلك مغفرةَ الذنوب ، وقال احلسن ب: وقال الضَّحَّاُك 
  .يغفر الذنوب 

  . -وإن كثرت -وهم يعلمون أن اهللا تعاىل ، ال يتعاظمه الَْعفْو عن الذنوب : وقيل 
  .وهم يعلمون أهنم إن استغفروا غُِفَر هلم : وقيل 
  :توبة أمران أن املطلوب بال: ، واملعىن } أولئك َجَزآُؤُهْم مَّْغِفَرةٌ مِّن رَّبِّهِْم { : قوله 

  .} مَّْغِفَرةٌ مِّن رَّبِّهِْم { : األمن من العقاب ، وإليه اإلشارة بقوله : األول 
  .} َوَجنَّاٌت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األهنار َخاِلِديَن ِفيَها { : إيصال الثواب إليه ، وهو املراد بقوله : والثاين 

ْغِفَرةٌ « يف حمل رفع؛ نعتاً لِ } ِمن رَّبِّهِْم { : قوله  ، أي » ِمْن « ، و » َم   .من مغفرات رهبم : للتبعيض 
جيزيهم اهللا : ؛ ألنه مفعول به يف املعىن؛ ألن املعىن } َجَزآُؤُهْم { حال من الضمري يف } َخاِلِديَن ِفيَها { : قوله 

، وهي يف » َجنَّاٌت « جنات يف حال خلودهم ويكون حاالً مقدراً ، وال جيوز أن تكون حاالً من  اللفظ 
{ : ألصحاهبا يف املعىن؛ إذْ لو كان ذلك لربز الضمري ، جلََريان الصفة على غري َمْن هي له ، واجلملة من قوله 

  .وتقدم إعراب نظري هذه اجلمل . » َجنَّاٌت « يف حمل رفع؛ نعتاً لِ } َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األهنار 
  .ونِْعَم أجر العاملني اجلنة : ص باملدح حمذوف ، تقديره املخصو} َونِْعَم أَْجُر العاملني { : قوله 
  فصل

  .دلَّْت هذه اآلية على أن الغفران واجلنات يكون أجراً لعملهم ، وجزاًء عليه 
  .إن الثواب تفضُّل من اهللا ، وليس جبزاٍء على عملهم : وهذا ُيْبِطل قولَ َمْن قال : قال القَاِضي 

ظلموا أَْنفَُسُهْم { أن إبليَس بكَى حني نزلت هذه اآلية بلغين : قال ثابت الُبنَانِي  والذين إِذَا فََعلُواْ فَاِحَشةً أَْو 
  .اآلية } ذَكَُرواْ اهللا 

ةُ الُْمكَذِّبَِني  َوُهًدى  َهذَا َبَيانٌ ِللنَّاسِ) ١٣٧(قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلكُْم ُسَنٌن فَِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فَاْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَب
  ) ١٣٨(َوَمْوِعظَةٌ ِللُْمتَِّقَني 



ملا وعد على الطاعة والتوبة باملغفرة واجلنة ، أتبعه بذكر ما حيملهم على فعل الطاعِة والتوبِة ، وهو تأمل أحوال 
  .القروِن اخلوايل ، وهذا َتْسِلَية من اهللا تعاىل للمؤمنني 

 -اد ، واملكان اخلايل هو املنفرد عمن يسكن فيه ، وُيستعمل االنفر - يف اللغة  -أصل اخللُّو : قال الواحدي 
  .املُِضّي؛ ألن ما مضى انفرد عن الوجود ، وخال عنه ، وكذا األمم اخلالية : يف الزمان مبعىن  - أيضاً 
ْبِلكُْم { : قوله  ؛  }ُسَنٌن { ، وجيوز أن يتعلق مبحذوف على أنه حال من » َخلَْت « جيوز أن يتعلق ب } ِمن قَ
  .جيوز أن يكون َوْصفاً ، فلما قُدَِّم ُنصَب حاالً  - يف األصل  -ألنه 

  .مجع ُسنَّة ، وهي الطريقة اليت يكون عليها اإلنسان ويالزمها ، ومنه ُسنَّة األنبياء : والسَُّنن 
  ]الطويل : [ قال خالد اهلُذَِلي خلاله أيب ذُؤيب 

ِة أْنَت  -١٦٢٢ ا... ِسْرَتَها فَالَ َتْجَزَعْن ِمْن ُسنَّ   فَأوَّلُ َراضٍ ُسنَّةً َمْن َيِسُريَه
  ]الطويل : [ وقال آخر 
  َتأسَّْوا ، فََسنُّوا ِللِْكَرامِ التَّآِسيَا... َوإنَّ اُأللَى بِالطَّفِّ ِمْن آلِ َهاِشمٍ  -١٦٢٣

  ]الكامل : [ وقال لبيد 
اَوِلكُلِّ قَ... ِمْن أمٍَّة َسنَّْت لَُهْم آَباُؤُهْم  -١٦٢٤   ْومٍ ُسنَّةٌ َوإماُمَه

  ]البسيط : [ األمة ، وأنشد : السُّنَّة : وقال املفضَّل 
  َوالَ َرأْوا ِمثْلَكم ِفي َساِلِف السَُّننِ... َما َعاَيَن النَّاُس ِمْن فَْضلٍ كَفَْضِلكُُم  -١٦٢٥

  .أهل السنن : وال دليل فيه؛ الحتمال أن يكون معناه 
إٍ مَّْسُنوٍن { : صوره ، ومنه : مبعىن َسنَّ الشيء : وقال اخلليل  : ُمَصوَّر وقيل : أي ]  ٢٨: احلجر [ } مِّْن َحَم

، ولكن نسبة الصب إىل الطني } مِّْن َحَمإٍ مَّْسُنوٍن { : سن املاء والدرع إذا صبهما ، وقوله  جيوز أن يكون منه 
  .بعيدة 
، أي : وقيل    .متغري : مسنون 

، يسنه ، إذا واىل َصبَّه ، والسَّنُّ هي فُ: وقال بعض أهل اللغة  اء والعرق حنومها : ْعلة من َسنَّ املاء    .َصبُّ امل
  ]الوافر : [ وأنشد لزهري 

  ُتَسنُّ َعلَى َسَنابِِكَها الْقُُرونُ... ُنَعوُِّدَها الطراد كُلَّ َيْومٍ  -١٦٢٦
يتواىل جْرُي املاء فيه على َنْهج واحد ، فالسُّنَّة ُيصب عليها من العرق ، شبَّه الطريقة باملاء املصبوب ، فإنه : أي 

ِة : مبعىن    .مفعول ، كالُغْرفَ
أن الطريقةَ احلسنةَ ، : ، واملعىن ] على اِملَسن [ اشتقاقها من سننت النَّْصل ، أسّنه ، سنا ، إذا حددته : وقيل 

  .ُيْعَتَنى هبا ، كما ُيْعَتَنى بالنَّْصل وحنوه 
أن صاحب السنة يقوم على أصحابه ، كما يقوم الراعي : اإلبل ، إذا أحسن رعايتها ، واملعىن من َسنَّ : وقيل 

وقد . أنه صلى اهللا عليه وسلم أحسن رعايته وإدامته : على إبله ، والفعل الذي َسنَّه النيب ُسمَِّي ُسنَّةً مبعىن 
  .مضى من ذلك مجلة صاحلة يف البقرة 

  فصل
ةُ املكذبني { : سنن اهلالك؛ لقوله تعاىل : املراد ] : أكثر املفسرين [ قال  ْيَف كَانَ َعاِقَب : الزخرف [ } فانظر كَ



؛ ألهنم ملا خالفوا الرُُّسلَ؛ حلرصهم على الدنيا ، مث انقرضوا ، ومل َيْبَق من دنياهم أثر وبقي اللعن يف ]  ٢٥
مد صلى اهللا عليه وسلم يف اإلميان بالتداخل يف الدنيا ، والعقاب يف اآلخرة عليهم ، فرغَّب اهللا تعاىل أمَّةَ حم

أحوال هؤالء املاضني ، ليصري ذلك داعياً هلم إىل اإلميان باهللا وُرُسله ، واإلعراض عن الرياسة يف طلب الدنيا 
  .واحلياة 

  .أهل سنن ، فحذف املضاف : املعىن : قال الزجاج 
ن واملؤمنني ، فإن الدنيا مل َتْبَق ، ال مع املؤمن ، وال مع الكافر ، بل املراد ، سنة اهللا تعاىل يف الكافري: قال جماهد 

ولكن املؤمن يبقى له بعد موته الثناُء اجلميل يف الدنيا ، والثواب اجلزيل يف الُعقَْبى ، والكافر يبقى اللعن عليه 
  .يف الدنيا والعقاب يف اآلخرة 

ا قبلها ،} فَِسُريواْ { : قوله  سبب األمر بالسري : و التسبُّب يف هذه الفاء ظاهر ، أي  مجلة معطوفة على م
  .ُخلُوَّ َمْن قبلكم من األمم وطرائقهم  -َنظََر اعتبار  -لتنظروا 

  .» إن شككتم فسريوا : ؛ ألن املعىن على الشرط ، أي « فَِسُريوا » ودخلت الفاء يف « : وقال أبو البقاء 
ةُ املكذ{ : وقوله  ْيَف كَانَ َعاِقَب ، » االستفهام « خرب مقدم ، واجب التقدمي ، لتضمُّنه معىن » كيف « } بني كَ

  .انظروا يف كذا : قبله ، فاجلملة يف حمل نصب بعد إسقاط اخلافض؛ إذ األصل » اْنظُُروا « وهو معلق ل 
  فصل

َولَقَْد َسَبقَْت { : َزْجر الكفار عن الكفر بتأمل أحوال املكذبني ، ونظريه قوله تعاىل : والغرض من هذا الكالم 
: ، وقوله ]  ١٧٣-١٧١: الصافات [ } كَِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا املرسلني إِنَُّهْم لَُهُم املنصورون َوإِنَّ ُجنَدَنا لَُهُم الغالبون 

]  ١٠٥: اء األنبي[ } أَنَّ األرض َيرِثَُها ِعَباِدَي الصاحلون { : ، وقوله ]  ٨٣: القصص [ } والعاقبة ِللُْمتَِّقَني { 
تعرف أحواهلم ، فإن حصلت املعرفة بغري السري حصل : بل املقصود  -ال حمالة  - وليس املراد منه األمر بالسري 

  .إنَّ مشاهدة آثار املتقدمني هلا ، أثر أقوى من أثر املساع :  -أيضاً - املقصود ، وحيتمل أن يقال 
  ]اخلفيف : [ قال الشاعر 

  فَاْنظُُروا َبْعَدَنا إلَى اآلثَارِ... لُّ َعلَْيَنا إنَّ آثَاَرَنا َتُد -١٦٢٧
  فصل

فأنا أمهلهم ، وأْستدرجهم ، حىت يبلغ أجلي الذي أَجأللُْت يف : وهذا يف حرب أحد ، يقول : قال املفسرون 
  .ُنْصَرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأوليائه وهالك أعدائه 

  .القرآن :  أي} هذا َبَيانٌ لِّلنَّاسِ { : قوله تعاىل 
  .} قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلكُْم ُسَنٌن { : ما تقدم من قوله : وقيل 
  .ما تقدم من أمره وهنيه ووعده ووعيده : وقيل 

  .الوعظ وقد تقدم : واملوعظة 
، وجيوز أن يتعلق مبحذوف على أنه َوْصف له » للناس « : قوله    .جيوز أن يتعلَق باملصدر قبلَه 
وجيوز أن يتعلق مبا قبله ، وهو حمتمل ألن يكونَ من التنازع  -أيضاً  -جيوز أن يكون َوْصفاً } ِقَني لِّلُْمتَّ{ : قوله 

  .، وهو على إعمال الثاين للمحذوف من األول 



  فصل
  :يف الفرق بني اإلبانة وبني اهلَُدى ، وبني املوعظة؛ ألن العطَْف يقتضي املغايرة ، وذكروا فيه وجهني 

ان هو الداللة اليت تزيل الشبهة ، واهلَُدى بيان الطريق الرشيد؛ لُيْسلَك دون طريق الَغّي ، أن البي: األول 
  .واملوعظة هي الكالم الذي ُيِفيد الزَّْجر عما ال ينبغي يف الدين 

  .أن البيانَ هو الداللة ، وأما اهلدى فهي الداللة بشرط إفَْضائها إىل االهتداء : الثاين 
  .» هدى للمتقني « : هنم املنتفعون به ، وتقدَّم الكالم يف ذلك يف قوله وخصَّ املتقني؛ أل

، مث قوله } هذا َبَيانٌ لِّلنَّاسِ { إن قوله : وقيل  ْوِعظَةٌ لِّلُْمتَِّقَني { : َعاّم  خمصوص باملتقني؛ ألن اهلَُدى } َوُهًدى َوَم
  .حقِّ املتقني اسم للداللة املوصِّلة إىل االهتداء ، وهذا ال حيُصل إال يف 

  ) ١٣٩(َولَا َتهُِنوا َولَا َتحَْزُنوا َوأَنُْتُم الْأَْعلَْونَ إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني 

ُتْوِهنوا ، فُحِذفت الواو؛ لوقوعها بني تاء وكسرة يف األصل ، مث أْجريت حروف املضارعة ُمْجراها يف : األصل 
  .بالكسر يف املضارع  - َيهُِن -بالفتح يف املاضي  -َوَهَن : ذلك ، ويقال 
: ُيستعمل الزماً ومتعدياً ، تقول » َوَهَن « و  -بضم اهلاء وكسر يف املاضي  -َوُهن ، وَوِهَن : وُنِقلَ أنه ُيقال 
َهَن العظم ِمنِّي { : َضُعَف ، قال تعاىل : َوَهَن زيٌد ، أي  : ، وَوَهْنُته وأضعفته ، ومنه احلديث ]  ٤: مرمي [ } َو

  .بفتح اهلاء وسكوهنا  -، واملصدر على الوَهن » ُتُهْم ُحمَّى َيثْرَِب َوَهْن« 
  ]البسيط : [ وقال زهري 
  فَأْصَبَح الَْحْبلُ ِمْنَها َواِهناً َخلَقَا...  -١٦٢٨

  .ضعيفاً : أي 
{ تئناف فيها غري ظاهر ، و ، واالس} َتْحَزُنوا { ، أو } َتهُِنوا { مجلة حالية من فاعل } َوأَْنُتُم اَألْعلَْونَ { : قوله 

، فقُلَبت ألفاً فُحِذفت اللتقاء : مجع أْعلَى ، واألصل } اَألْعلَْونَ  أْعلََيْونَ ، فتحرَّكت الياء ، وانفتح ما قبلها 
  .الساكنني ، وبقَيت الفتحةُ لتدلَّ عليها 

فُحِذفَت الياء؛  -الياء والواو  - استثقلت الضمةُ على الياء ، فُحِذفت ، فالتقى ساكنان أيضاً: وإن شئت قُلَْت 
، أو تقديراً  اً ، لفظاً  بلها إال مضموم . اللتقاء الساكنني ، وإنَّما احتجنا إىل ذلك؛ ألن واو اجلمع ال يكون ما ق

  .وهذا من مثال التقدير 
  فصل

ملاضية ، علمتم أن أهل إن حبثتم عن أحوال القرون ا: اعلم أن اآلياِت املتقدمة ، كاملقدمة هلذه اآلية ، كأنه قال 
، فمآل أْمرهم إىل الضَّْعف ، ومآل أهل احلق إىل الُعلُو والقوة ، فال ينبغي ] الصَّولة [ الباطل ، وإن اتفقت هلم 

أن تصري َصولَةُ الكفَّار عليكم يوم أحد سبباً لضعف قلوبكم ، وهذا َحثٌّ ألصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ال تضُعفوا وال جتبُنوا : أي } َوالَ َتهُِنوا { : م من القتل ، واجلراح يوم أُُحد ، يقول على اجلهاد على ما أصاهب

تكون لكم العاقبة بالنصر : أي } َوالَ َتْحَزُنواْ َوأَْنُتُم اَألْعلَْونَ { عن جهاد أعدائكم مبا نالكم من القتل واجلرح ، 
، ألن القوَم انكس رت قلوُبهم بذلك الَوْهن ، فكانوا حمتاجني إىل ما ُيقَوِّي قلوهبم والظَّفَر ، وهذا مناسب ملا قبله 

.  



أن حالكم أعلى من حاهلم يف القتل ، ألنكم أصَْبُتم منهم يوم بدر أكثر مما : أي } َوأَْنُتُم اَألْعلَْونَ { : وقيل 
أو ]  ١٦٥: آل عمران [ } أََصْبُتْم مِّثْلَْيَها  أََو لَمَّا أََصاَبْتكُْم مُِّصيَبةٌ قَْد{ : أصابوا منكم يوم أُُحد ، وهو كقوله 

، وقتاهلم للدين الباطل ، فكل ذلك ُيوجِب  ألن قتالكم هللا تعاىل ، وقتاهلم للشيطان؛ أو ألن قتالكم للدين احلق 
  .أن تكونوا أْعلَى حاالً منهم 

  .» وأنتم األعلون باحلجة « : وقيل 
  .جوابه حمذوف } إِنْ كُْنُتْم مُّْؤِمنَِني { : قوله 
  .فال َتهُِنوا وال حتزنوا : تقديره : فقيل 
  .إن كنتم مؤمنني علمتم أن هذه املوقعةَ ال َتْبقَى حباهلا ، وأن الدولة تصري للمسلمني : تقديره : وقيل 
  فصل
  .بقيتم على إميانكم : أي } َوأَْنُتُم اَألْعلَْونَ إِنْ كُْنُتْم مُّْؤِمنَِني { : معىن 
  .نتم األعلون فكونوا مصدِّقني مبا َيِعُدكم اهللا ، وُيَبشِّركم به من الَغلََبة وأ: وقيل 
  .ألنكم مؤمنون : إذا كنتم مؤمنني ، أي : إن كنتم مؤمنني ، معناه : وقيل 

اهنزم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الشعب ، فأقبل خالُد بن الوليد خبيل : وقال ابُن عباس 
، اللُهمَّ ال قُوَّةَ « : د أن َيْعلَُو عليهم اجلبلَ ، فقال النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم املشركني يري اللهم ال َيْعلُونَّ َعلَْيَنا 

، حىت هزموهم ، فذلك قوله » إالَّ بَِك  ، ُرماة ، فصعدوا اجلبل ورموا َخْيلَ املشركني  ، وثاب َنفٌَر من املسلمني 
  .} َوأَْنُتُم اَألْعلَْونَ { : 

مع  -َنَزلَْت هذه اآلية بعد يوم أُُحد ، حني أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه بطلب القوم : وقال الكليبُّ 
َوالَ َتهُِنواْ ِفي { : فاشتدَّ ذلك على املسلمني ، فأنزل اهللا هذه اآلية؛ دليله قوله تعاىل  - ما أصاهبم من اجلراح 

. ١٠٤: النساء [ } ابتغآء القوم   [  

اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَيتَِّخذَ نْ َيْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ الْقَْوَم قَْرٌح ِمثْلُُه َوِتلَْك الْأَيَّاُم ُنَداوِلَُها َبْيَن النَّاسِ َوِلَيْعلََم إِ
  ) ١٤١(آَمُنوا َوَيْمَحَق الْكَاِفرِيَن  َوِلُيَمحَِّص اللَُّه الَِّذيَن) ١٤٠(ِمْنكُْم ُشَهَداَء َواللَُّه لَا ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني 

  .معرَّفاً » القُْرُح « وكذلك  - بضم القاف  - قُْرح : قرأ األخوان ، وأبو بكر 
  .والباقون بالفتح فيهما 

  .مها مبعىن واحد ، مث اختلف القائلون هبذا : فقيل 
َح : املراد هبما املصدر ، يقال  -منهم األخفش  -اجلُْرح نفسه ، وقال بعضهم: املراد هبما : فقال بعضهم  قَرِ

  .اجلُرح ، َيقْرُح ، قَْرحاً ، وقُْرحاً 
  ]الطويل : [ قال امرؤ القيس 

  لََعلَّ َمَناَياَنا َتَحوَّلَْن أْبُؤسَا... َوُبدِّلُْت قَْرحاً َداِمياً َبْعَد ِصحٍَّة  -١٦٢٩
، والكَْره والكُْره ، والَوْجد والُوْجد والفتح لغة احلجاز ، والضم لغة متيم ، فهما كالضَّْعف والضُّ   .ْعف 

  .ألَُمه ، وهو قول الفراء : اجلُْرح ، واملضموم : املفتوح : وقال بعضهم 



  .وقرأ ابن السميفع بفتح القاف والراء ، كالطْرد والطَرد 
  .»  َدِمَي: وهو مصدر قَرَِح َيقْرح ، إذا صار له قُْرَحة ، وهو مبعىن « : وقال أبو البقاِء 

  . -بضمهما - وقُرَِئ قُُرح 
  .وذلك على اإلتباع كالُيْسر والُيُسر ، والطُّْنب والطُُّنب : قيل 

،  - » إن متسسكم قروح « : وقرأ األعمش  : ، وأصل املادة ] وصيغة اجلمع يف الفاعل [ بالتاء من فوق 
  .الداللة على اخلُلُوص ، ومنه املاء القََراح ، الذي ال كُُدورةَ فيه 

  ]الوافر : [ قال الشاعر 
  أكَاُد أغَصُّ بِالَْماِء الْقََراح... فََساغَ ِلَي الشََّراُب ، َوكُْنُت قَْبالً  -١٦٣٠

  . -خالص طَْبعه: اي  -ومنه قرحية الرجل  -خالصة الطني : اي  -وأرض قرحة 
أثرها من  -بالضم : يعين  - ح القَْرح األثر من اجلراحة من شيء ُيصيبه من خارج ، والقُْر« : وقال الراغب 

  .قََرْحته ، حنو َجَرْحته : يقال  - كالبشرة وحنوها -شيء داخل 
  ]البسيط : [ قال الشاعر 

ا... ال ُيْسِلُمونَ قَرِحياً َحلَّ َوَسطَُهُم  -١٦٣١   َيْوَم اللِّقَاِء ، وال ُيْشُوونَ َمْن قََرُحو
  .خرج به قرح : وقرح . جرحوا : أي 

اقترح : االبتداع واالبتكار ومنه : واالقتراح  -فََعل وأفَْعل فيه مبعًنى : يعين  -َح قلُبه ، وأقرحه اهللا قََر: ويقال 
املكان الذي جيمتع فيه  -يف األصل  -والقرحية . استخرجت منها ماًء قََراحاً : عليَّ فالنٌ كذا ، واقترْحُت بِئراً 

وفرس قارح ، إذا أصابه أثٌَر من ظُهور َنابِِه ، واألْنثَى قارحة ،  -سان ومنه اسُتِعريت قرحيةُ اإلن -املاء املستنبط 
  .» وروضة قرحاء ، إذا كان يف وسطها َنْور؛ وذلك لتشبيهها بالفرس القرحاء 

ْد َمسَّ القوم قَْرٌح { : قوله  تأويل ، وهو أن ُيقَدُِّروا شيئاً مستقبالً؛ ألنه ال  -يف مثل هذا  -للنحويني } فَقَ
وذلك التأويل هو التبيني  -ماضٍ ُمَحقَّق } فَقَْد َمسَّ القوم قَْرٌح ِمثْلُُه { : وقوله  -ون التعليق إال يف املستقبل يك

انَ قَِميُصُه قُدَّ ِمن قُُبلٍ فََصَدقَْت { : فقد َتَبيَّن َمسُّ القرح للقوم وسيأيت له نظائر ، حنو : ، أي  يوسف [ } إِن كَ
. ٢٧: يوسف [ } انَ قَِميُصُه قُدَّ ِمن ُدُبرٍ فَكَذََبْت َوإِنْ كَ{ و ]  ٢٦:   [  

  .فتأسَّوا ، وحنو ذلك : جواب الشرط حمذوف ، تقديره : وقال بعضهم 
  .» ، فهو ذاهل « فَقَْد َمسَّ » وَمْن زعم أن جواب الشرط هو « : وقال أبو حيان 

  .»  له مبا ذكرت غالب النحويني جعلوه جواباً ، متأولني« : قال شهاُب الدين 

  فصل
يوم أحد فقد َمسَُّهْم } إِن َيْمَسْسكُْم قَْرٌح { : هذا خطاب للمسلمني حني انصرفوا من أُحد مع الكآبة ، يقول 

ْوَم َبْدرٍ ، وهو كقوله تعاىل  . ١٦٥: ان آل عمر[ } أََو لَمَّا أََصاَبْتكُْم مُِّصيَبةٌ قَْد أََصْبُتْم مِّثْلَْيَها { : قَْرٌح ِمثْلُُه ي  [  
إن الكفار قد ناهلم يوم أُُحد مثل ما نالكم من اجلُرح ، والقتل؛ ألنه قُِتل منهم نيٌف وعشرون رجالً ، : وقيل 

َر عامةُ َخْيلهم بالنبل ، وكانت اهلزمية عليهم يف أول  وقتل صاحُب لوائهم ، واجلراحات كَثَُرْت فيهم ، وُعِق
  .النهار 



  .، وما كان قَرءُحهم يوَم أُُحد مثل قَْرح املشركني } ٌح مِّثْلُُه قَْر{ : كيف قال : فإن قيل 
  .مبجرد االهنزام ، ال بكَثْرة القَْتلَى  -يف هذا التأويل  -أن تفسري القرح : فاجلواب 

مجلة » ُنَداوِلَُها « و » ِتلَْك « أن تكون خرباً لِ » األيَّاُم « جيوز يف } َوِتلَْك األيام ُنَداوِلَُها َبْيَن الناس { : قوله 
بدالً ، » األيَّاُم « إشُري إليها حال كوهنا مداَولةً ، وجيوز أن تكون : حالية ، العامل فيها معىن اسم اإلشارة ، أي 

ِتلَْك { : وقد مر حنوه يف قوله } ُنَداوِلَُها { : أو َعطَْف بيان ، أو َنْعتاً السم اإلشارة ، واخلرب هو اجلملة من قوله 
إال أن هناك ال جييء القول بالنعت؛ ملا عرفت أنَّ اسم اإلشارة ال ]  ١٠٨: أل عمران [ } اُت اهللا َنْتلُوَها آَي

» ُنَداوِلَُها « ، وَجوََّز أُبو البقاِء أن يكون حاالً من مفعول » ُنَداوِلَُها « متعلق ب » َبْيَن « ينعت إال بذي أل و 
  .ولَْيَس بَِشيٍء 

َداَولُْت بينهم الشيء فتداولوه ، : ناَوبة على الشيء ، واملَُعاودة ، وتعهَّده مرةَ بعد أْخَرى ، يقال امل: واملداَولة 
اَعل « كأن    .» فََعل « : مبعىن » فَ

  ]الكامل : [ قال الشاعر 
  يف النَّاسِ َبْيَن َتَمثُّل َوَسَماعِ... َترُِد الِْمَياَه ، فَالَ َتَزالُ َتَداُوالً  -١٦٣٢
  .جعل له دولة : ل فالنٌ فالناً وأدا

: إذا تناولته ومنه قوله تعاىل  - تداولته األيدي : َنقْل الشيء من واحد إىل آخر ، يقال : املداولة : وقال الفقَّال 
،  تتداولوهنا ، وال جتعلون للفقراء منها نصيباً: أي ]  ٧: احلشر [ } كَْي الَ َيكُونَ ُدولَةً َبْيَن األغنيآء ِمنكُْم { 

  .تنتقل من قوم إىل آخرين : الدُّنيا دول ، أي : ويقال 
  .إذا انتقل إليه  -ويقال دال له الدهُر بكذا 

  .وقد قُرَِئ هبما يف سورة احلشر كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل  -بفتح الفاء وضمها  - ُدولة ، وَدْولة : ويقال 
  .واختلفوا ، هل اللفظتان مبعًنى ، أو بينهما فَْرٌق 

، فيكون يف املصدر لغتان « : فقال الراغب    .» إهنما ِسيَّاِن 
  .وفرَّق بعُضهم بينهما ، واختلف هؤالء يف الفرق 

يف املال ، وهذا تردُّه القراءتان يف سورة احلشر : يف احلرب واجلاه ، وبالضم  - بالفتح  -الدَّْولَة : فقال بعُضهم 
.  

  .الفتح نفس املصدر ، وهذا قريب بالضم اسم الشيء املتداَول ، وب: وقيل 
  .يف َدْولة فالن؛ ألهنا مرة يف الدهر : بالضم هي املصدر ، وبالفتح الفَْعلة الواحدة ، فلذلك يقال : وقيل 

  .والدَّْور والدَّْول متقاربان يف املعىن ، ولكن بينهما عموم وخصوص؛ فإن الدولة ال تقال إال يف احلظ الدنيوّي 

  .لداهية ، واجلمع الدآليل والدُّؤالت ا: والدَّؤلُولُ 
  .وهو موافق ملا قبله ، وملا بعده  - بياء الغيبة  -» ُيَداوِلََها « : وقرئ شاذًّا 

  .وقرأ العامةُ على االلتفات املفيد للتعظيم 
  فصل

والغّم  ومعىن مداولة األيام بني الناس أن مسارَّها ال تدوم ، وكذلك مضارُّها ، فيوم يكون السرور إلنسان



لعدوه ، ويوم آخر بالعكس ، وليس املراد من هذه املداولة أن اهللا تعاىل تارةً ينصر املؤمنني ، وأْخَرى ينصر 
أنه تارة ُيَشدَّد : الكافرين؛ ألن َنْصر اهللا َمْنِصب شريف عظيم ، فال يليق بالكافر ، بل املراد من هذه املداولة 

نني ، وتشديد احملنة على املؤمن أَدٌب له يف الدنيا ، وتشديد اِملْحنِة على احملنة على الكفار ، وتارة على املؤم
  .الكافر غضب من اهللا تعاىل عليه 

أين ابن أيب كبشة؟ أين ابن أيب قحافة؟ أين ابن اخلطاب؟ فقال : وُروَِي أن أبا سفيان صعد اجلََبل يوم أُُحد ، قال 
، فقال أبو سفيان َهذَا رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمر  يوم بيوم واأليام : وهذا أبو بكر ، وهذا أنا عمر 

إن كان : ال سواء؛ قتالنا يف اجلنة ، وقتالكم يف النار ، فقال أبو سفيان : ُدَولٌ واحلرب سجال ، فقال عمر 
  .إذَنْ وَخِسْرنا  -كما تزعمون فقد ِخبنا 

 -وكانوا مخسني رجالً  -وسلم على الرُّماة يوم أحد  جعل النيب صلى اهللا عليه: وروى الرباء بن عازب قال 
إن رأيتمونا َتَخطَّفَُنا الطري فال تربحوا مكانكم هذا حىت أْرِسل « : عبَد اهللا بن جبري ، فقال صلى اهللا عليه وسلم 

ني خالد ابن إليكم ، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فال تربحوا حىت أُْرِسل إليكم ، وكان على مينة املشرك
الوليد ، وعلى ميسرهتم عكرمة بن أيب جهل ، ومعهم النساء يضرْبَن بالدفوف ، ويقُلَْن األشعاَر ، فقاتلوا حىت 

َمْن يأخذ هذا السيف حبقه ، وَيْضرب به : محيت احلرُب ، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيفاً ، فقال 
بن َخْرَشة األنصاري ، فلما أخذه اعَتمَّ بعمامة محراء ، وجعل يتبختر العدو حىت ينحين؟ فأخذه أبو ُدجانة مساك 

فَفلََق به َهاَم » إنَّها ِملْشَية يبغُضَها اُهللا ورسولُه إال ِفي َهذَا املَْوِضعِ : فقال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - ، 
رأيُت  -واهللا  -فأنا : ، فهزموهم ، قال املشركني ، ومحل النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم وأصحابُه على املشركني 

، فقال أصحاب عبد اهللا  - النساء يشتّدون  الغنيمةَ ، أي قوم : قد بدت خالِخلُهن وأْسُوقُهن رافعات ثياهبن 
أنسيتم ما قال لكم رسولُ اهللا صلى اهللا عليه : الغنيمة ، ظهر أصحابكم ، فما تنتظرون؟ فقال عبد اهللا بن ُجَبْير 

، : الوا وسلم ؟ فق َبلُوا منهزمني  ، فأقْ ، فلما أَتْوُهم ُصرِفَْت ُوجوُههم  واهللا لنأِتَينَّ الناَس فلنصينب من الغنيمة 
فذاك إذْ تدعوهم ، والرسول يف أخراهم ، فلم َيْبَق مع النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم غُري اثين َعَشَر َرُجالً ، 

 -اهللا عليه وسلم وأصحابه أصابوا من املشركني يوَم بدر أربعني ومائة  فأصابوا ِمنَّا َسْبِعَني ، وكان النيبُّ صلى
أيف القوم حممٌد؟ فنهاهم النيبُّ صلى اهللا عليه : فقال أبو سفيان ثالثَ مرات  -سبعني أسرياً ، وسبعني قتيالً 

مرات؟ فرجع إىل  أيف القوم ابن أيب قَُحافَةَ ثالث مرات؟ أيف القوم ُعَمر ثالث: وسلم أن ُيجيبوه ، فقال 
َك عمُر نفسه؛ فقال : أْصحَابه ، فقال  ، فما َملَ يا عدّو اهللا؛ إن الذين  -واهللا  -كذبَت : أما هؤالء فقد قُِتلوا 

، قال  يوم بيوم بدر ، واحلرب ِسَجال ، إنكم ستجدون يف : عددت ألحياء كلهم ، وقد بقي لك ما يسوؤك 
ْر هبا ومل َتُس ، اْعلُ ُهَبلُ ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : ؤنِي ، مث جعل يزجمر القوم ُمثْلَةً لَْم آُم   :اْعلُ ُهَبلُ 

إنَّ لََنا الُعزَّى وال ُعزَّى لَكُْم ، : ، قال » اُهللا أْعلَى وأَجلُّ : قُولُوا : أجِيُبوُه ، قالوا يا رسول اهللا ما نقول؟ قال « 
وروي هذا » اُهللا َمْوالََنا َوالَ َمْولَى لَكُْم : قُولُوا : وا ما نقول؟ قال أجِيُبوه ، قال« : فقال صلى اهللا عليه وسلم 

  .املعىن عن ابن عباس 
  :ذكر أبو بكر بن األنباري يف تعلُّق هذه الالم وجهني » وليعلم اهللا « : قوله 

  .ن آمنوا ُنَداوِهلا وليعلم اهللا الذي: أن الالم صلة لفعل ُمْضَمر ، يدل عليه أول الكلم ، تقديره : أحدمها 



نداوهلا بني الناس ليظهر أمرهم ، ولنبني أعماهلم ، وليعلم : املذكور ، بتقدير ) ُنَداوِلَُها ( أن العامل فيها : الثاين 
جرت جمرى الظاهرة ، فجاز » لتتبني « ، و » ليظهر « اهللا الذين آمنوا ، فلما ظهر معىن الالم املضمر يف 

  .العطف عليها 
من غري تقدير شيء ، ولكن ) ُنَداوِلَُها ( ز أبو البقاء أن تكون الواو زائدة ، وعلى هذا ، فالالم متعلقة ب َوَجوَّ

  .هذا ال حاجة إليه 
  .ووافقه بعض الكوفيني على ذلك  - ليس هذا منها  -ومل َيْجَنْح إىل زيادة الواو إال األخفش يف مواضع 

فقدر عامالً ، وعلق به علة حمذوفة ، . » ك ليكون كيت وكيت ، وليعلم فعلنا ذل« : وقدََّره الزََّمْخَشرِيُّ 
  .عطف عليها هذه العلة 

ب « : قال أبو حيان  ، إمنا كَنَّى عنه  ، وال ُيكَنَّى عن الشيء حىت « كيت وكيت » ومل ُيَعيِّن فاعل العلة احملذوفة 
، وإهبام ف اعلها ، فالوجه األول أظهر؛ إذْ ليس فيه غري ُيْعَرف ، ففي هذا الوجه حذف العلة ، وحذف عاملها 

 -وهو املداولة ، أو َنْيل الكفار منكم - وليعلم اهللا فعلنا ذلك : ويعين بالوجه األول أنه قَدَّره . » حذف العامل 
.  

اهللا الذين وليعلَم : الالم املتعلقة بفعل ُمْضَمر ، إما بعده ، أو قبلَه ، أما اإلضمار بعده فبتقدير « : وقال بعضهم 
ا هذه املداولةَ ، وأما اإلضمار قبلَه فعلى تقدير  ليعلم : منها : وتلك األيام نداوهلا بني الناس ألمور : آمنوا فعلن

. ليمحق الكافرين : ليمحص اهللا الذي آمنوا ، ومنها : ليتخذ منكم شهداء ، ومنها : اهللا الذين آمنوا ، ومنها 
َعَرَف : ألنه مبعىن : جيوز أن يتعدَّى لواحد ، قالوا  -والعلم هنا . » ك املداولة فكل ذلك كالسبب والِعلَِّة يف تل

أو أنَّها متعلقة  -وهو مشكل؛ ألنه ال جيوز َوْصف اهللا تعاىل بذلك ملا تقدم أن املعرفة تستدعي َجْهالً بالشيء  -
  .بالذات دون األحوال 

  .وليعلم اهللا الذين آمنوا مميزين باإلميان من غريهم : تقديره وجيوز أن يكون متعدياً الثنني ، فالثاين حمذوف ، 
 ٧٥: األنعام [ } َوِلَيكُونَ ِمَن املوقنني { : هلا نظائر كثرية يف القرآن ، كقوله } َوِلَيْعلََم اهللا { : والواو يف قوله 

. ١١٣: األنعام [ } ولتصغى إِلَْيِه أَفِْئَدةُ الذين الَ ُيْؤِمُنونَ { : وقوله ]   [  
  فصل

وتلك األيام نداوهلا بني الناس ، ليكون كيت وكيت ، وليعلم اهللا ، وإمنا ُحِذف املعطوف عليه ، : تقدير الكالم 
لإليذان بأن املصلحة يف هذه املداولة ليست بواحدة؛ لُيَسلَِّيهم عما جرى ، لُيَعرِّفَهم تلك الواقعة ، وأن شأهنم 

  .عرفوه لسرَّهم فيها فيه من وجوه املصاحل ما لو 
إمنا فعل تلك املداولة ، ليكتِسَب  -تعاىل  -ُمْشِعر بأنه } َوِلَيْعلََم اهللا الذين آَمُنواْ { : ظاهر قوله تعاىل : فإن قيل 

، ونظري هذه اآلية  أَْم َحِسْبُتْم أَن َتْدُخلُواْ { : قوله تعاىل  -يف اإلشكال  -هذا العلم ، وذلك يف حقه تعاىل حمال 
َولَقَْد فََتنَّا الذين { : وقوله ]  ١٤٢: آل عمران [ } ة َولَمَّا َيْعلَمِ اهللا الذين َجاَهُدواْ ِمنكُْم َوَيْعلََم الصابرين اجلن

ْبِلهِْم فَلََيْعلََمنَّ اهللا الذين َصَدقُواْ َولََيْعلََمنَّ الكاذبني  َبْينِ ِلَنْعلََم أَيُّ اِحلْز{ : وقوله ] .  ٣: العنكبوت [ } ِمن قَ
[ } َولََنْبلَُونَّكُْم حىت َنْعلََم اجملاهدين ِمنكُْم والصابرين { : وقوله ]  ١٢: الكهف [ } أحصى ِلَما لَبِثُواْ أََمداً 

ِلَيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن { : وقوله ]  ١٤٣: البقرة [ } إِالَّ ِلَنْعلََم َمن َيتَّبُِع الرسول { : وقوله ]  ٣١: حممد 



.  ٧: هود [ } الً َعَم ولقد احتج هشام بن احلكم بظواهر هذه اآلياِت على أن اهللا تعاىل ال يعلم حدوثَ ] 
، فقال  إمنا صار عاملاً حبدوث هذه األشياء  - تعاىل  - كل هذه اآليات دالة على أنه : احلوادث إال عند وقوعها 

  .عند حدوثها 
يعلم احلوادث قبل وقوعها فثبت أن التغيري  -تعاىل  -ْت على أنه وأجاب املتكلمون عنه بأن الدالئل العقليةَ دلَّ

، يقال  ، والقُْدرة على املقدور جماز مشهور  هذا ِعلْم : يف الِعلْم حمال ، إال أن إطالَق لفظ العلم على املعلوم 
دُّد العلم ، مقدوره ، فكل آية ُيْشعر ظاهرها بتج: واملراد  -وهذه قدرة فالن  -معلومه : واملراد  -فالن 

  .جتدُّد املعلوم : فاملراد 
  :يف هذه اآلية وجوه : إذا ُعرَِف هذا فنقول 

  .ِلَيظَْهَر اإلْخالَُص من النفاق ، واملؤمُن من الكافر : أحدها 
  .لَيْعلَم أولياء اهللا ، فأضاف العلم إىل نفسه تفخيماً : وثانيها 
  .كم باالمتياز؛ ألن احلُكْم ال حيصل إال بعد العلم ليحكم باالمتياز فُوِضع العلم مكان احل: وثالثها 
  .ليعلم ذلك واقعاً كما كان يعلم أنه سيقع؛ ألنَّ اجملازاة تقع على الواقع ، ُدونَ املعلوم الذي مل ُيوَجد : ورابعها 

ه أن يتعلق مبحذوف ، على متعلِّق باالختاذ ، وجوزوا في» ِمْنكُْم « الظاهر ان } َوَيتَِّخذَ ِمنكُْم ُشَهَدآَء { : قوله 
  .صفة له  - يف األصل  -؛ ألنه » ُشَهَداَء « أنه حال من 

  فصل
شهداء على النَّاس مبا صدر منهم من الذنوب واملعاصي ، فإن : أي } َوَيتَِّخذَ ِمنكُْم ُشَهَدآَء { : واملراُد بقوله 

  .كوهنم شهداء على الناس منصب عالٍ ، ودرجة عالية 

اً بالشهادة؛ وذلك : منه املراد : وقيل  ألن قوماً من املسلمني فاهتم يوُم بدر ، وكانوا يتمنَّْون لقاء : وُيكرِم قوم
العدو ، وأن يكونن هلم يوم كيوم بدر؛ يقاتلون فيه العدو ، ويلتمسون فيه الشهادة ، و القرآن مملوٌء من تعظيم 

{ : وقوله ]  ٦٩: الزمر [ } بالنبيني والشهدآء  َوجِيَء{ : حال الشهداء ، فإنه قرهتم مع النبيني يف قوله 
وهذه اآليات ]  ٦٩: النساء [ } فأولئك َمَع الذين أَْنَعَم اهللا َعلَْيهِم مَِّن النبيني والصديقني والشهدآء والصاحلني 

  .تدلُّ على أن مجيع احلوادث بإرادة اهللا تعاىل 
  .مجع شهيد كالكَُرماء ، والظَُّرفَاء : والشُّهداء 

  فصل
  :وجوه » شهداء « يف تسميتهم 

: آل عمران [ } َبلْ أَْحَياٌء ِعنَد َربِّهِْم ُيْرَزقُونَ { : الشهداء أحياء ، لقوله تعاىل : قال النَّْضر بن مشيل : أحدها 
  .فأرواحهم حية ، وقد حضرت دار السالم ، وأرواح غريهم ال تشهدها ]  ١٦٩
: مبعىن » فعيل « اهللا تعاىل ومالئكته شهدوا هلم باجلنة ، فالشهداء مجع شهيد ، ألن : قال ابن األنبارّي : الثاين 

  .» مفعول « 
  .ألهنم يشهدون يوم القيامة مع النبيِّني والصِّدِّيقني ، فيكونون شهداَء على الناسِ : الثالث 
{ : ر ملا ماتوا أدِخلوا النار؛ قال تعاىل ُسمُّوا شهداء ، ألهنم ملا ماتوا أْدِخلوا اجلنة ، بدليل أنَّ الكُفَّا: الرابع 



. ٢٥: نوح [ } أُغْرِقُواْ فَأُْدِخلُواْ َناراً   [  
  .فهذا اعتراض بني بعض التعليل وبعض } واهللا الَ ُيِحبُّ الظاملني { : فأما 

  .]  ١٣: لقمان [ } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعِظيٌم { : املشركني؛ لقوله تعاىل : أي : قال ابن عباس 
  .التخليص من الشيء : التمحيص } َوِلُيَمحَِّص اهللا الذين آَمُنواْ { : قوله 
: املَْحص كالفَْحص ، لكن الفَْحص يقال يف إبراز الشيء من أثناء ما خيتلط به وهو منفصل ، واملَْحص : وقيل 

، يقال  نه ما يشوبه من َخَبث ، إذا أزلْت ع - َمَحْصُت الذهب ، وحمَّصته : يقال يف إبرازه عما هو متصل به 
. عدا : إذا أخلق حىت ذهب عنه زئربه ، وحمص الظَّْبُي  - إذا زال عنه زئربه وَمَحَص احلَْبل : وَمَحص الثوب 

ورواها  -احلبل  -يكون قاصراً ومتعدياً ، هكذا روى الزجاج هذه اللفظةَ  - بالتخفيف  -» حمص « ف 
  .واملعنيان واضحان  -وامَّلََس إذا ذهب َوَبُره  -َمَحص اجلمل : النقاش 

  .التخليُص من الشيء املعيب : التمحيص : وقال اخلليل 
  .هو االبتالء واالختبار : وقيل 

  ]الطويل : [ قال الشاعر 
اً  -١٦٣٣   فَكَشَّفَُه التَّْمِحيُص َحتَّى َبَدا ِليَا... َرأْيُت فَُضْيالً كَانَ َشْيئاً ُملَفَّف

إذا ذهب زئربه حىت يتملص ، وحبل  -َمَحَص احلبلُ ميحص َمْحصاً : ربد بسند متصل وروى الواِحديُّ عن امل
  .ُتَخلَّص من الرََّهل : ويستحب يف الفرس أن ُتَمحََّص قوائُمه أي : حميص ومليص مبعًنى واحٍد ، قال 

  ]البسيط : [  -يصف فرساً -] وأنشد ابن األنبارّي على ذلك [ 
  ُركِّْبَن ِفي َمِحَصاٍت ُملَْتقَى الَعَصبِ... ِصحَاٌح ، غَْيُر َعاِثَرٍة ُصمُّ النُُّسورِ ،  -١٦٣٤

  .يف قوائم متجرِّدات من اللحم ، ليس فيها إال العظم واجللد : أي 
ا تعلَّق من الذنوب : ومعىن قول الناس َمحِّْص عنا ذُنوَبَنا : قال املربد    .أذِهب عنا م

بسكون  - وهو واقع ، واملَْحص  -بفتح احلاء  -تأويل احملَص  -املربُد  الذي قاله -وهذا « : قال الواحديُّ 
  .» إذا أخلصته من كل عيب  -َمَحْصت الشيء أحمصه َمْحصاً : يقال : وقال اخلليل  - « مصنوع »  -احلاء 

. ثي مصنوعاً نظر؛ ألن أهل اللغة نقلوه ساكنها ، وهو قياس مصدر الثال - بتسكني احلاء  -ويف جعله ْحمصاً 
  .َجلَوُتهما حىت ذهب صدأمها : وَمَحْصت السيف والسنان 

  ]الطويل : [ قال أسامة اهلذيلّ 
  لَُهْم قُُتَراٌت قَْد ُبنِْيَن َمَحاِتد... َوَشقُّوا بَِمْمُحوصِ السِّفَاِن فُؤاَدُه  -١٦٣٥

  .مبجلُوٍّ ، ومنه اسُتِعري ذلك يف َوْصف احلبل باملالسة والربيق : أي 
  ]الرجز : [ عجاج قال ال
  كَالْكَرِّ ، ال َشْخٌت َوالَ ِفيِه لََوى... َشِديُد َجلْزِ الصُّلْبِ َمْمُحوُص الشََّوى  -١٦٣٦

ه حىت انقطع َشَواي ، أي : الظهر ، قََصره ضرورةً ، ُسِمع : والشوى   - يف اللغة  - واحملق . ظَْهري : فعلُت
  .النقصان 

، ومنه قوله تعاىل  هو أن يذهب الشيُء: وقال املفضَّل  ، حتَّى ال ُيَرى منه شيء  [ } َيْمَحُق اهللا الربا { : كلُّه 



  .يستأصله ، وقد تقدم الكالم عليه يف البقرة : أي ]  ٢٧٦: البقرة 
أن اهللا تعاىل جعل األيام مداولةً بني املسلمني والكافرين ، فإن حصلت الغلبة : معىن اآلية : قال الزجاج 

َمْحق : وإن كانت الغلبة للمؤمنني كان املراد  -تطهريها : أي  - متحيص ذنوب املؤمنني : راد للكافرين كان امل
آثار الكافرين ، وَمْحَوهم ، فقابل متحيص املؤمنني مبحق الكافرين؛ ألن متحيص هؤالء باهالك ذنوهبم نظري َمْحق 

 -طائفة خمصوصة منهم  - هنا  - كافرين أولئك بإهالك نفوسهم ، وهذه مقابلة لطيفة ، واألقرب أن املراد بال
وهم الذين حاربوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أُُحد ، ألن اهللا تعاىل مل َيْمَحق كل الكافرين ، بل َبِقي 

  .كثري منهم على كُفره 

َولَقَْد كُْنُتْم َتَمنَّْونَ ) ١٤٢(كُْم َوَيْعلََم الصَّابِرِيَن أَْم َحِسْبُتْم أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْن
  ) ١٤٣(الَْمْوَت ِمْن قَْبلِ أَنْ َتلْقَْوُه فَقَْد َرأَْيُتُموُه َوأَْنُتْم َتْنظُُرونَ 

لك ، فقال ملا بيَّن يف اآلية األوىل األسباب املوجبة يف مداولة األيام ، ذكر يف هذه اآلية ما هو السبب األصلّي لذ
  بدون حتمُّل املشاق؟} أَْم َحِسْبُتْم أَن َتْدُخلُواْ اجلنة { : 

  :أوجه  -هذه  -» أم « ويف 
، مقدَّرة ب : أظهرها    .، ومهزة االستفهام ويكون معناه اإلنكار عليهم » بل « أهنا منقطعة 

  .مبعىن اهلمزة وحدها ، ومعناه كما تقدم التوبيخ واإلنكار » أْم « : وقيل 
  .هذا االستفهام معناه النهي : وقيل 

ال حتسبوا أن تدخلوا اجلنة ، : إنه هني وقع حبرف االستفهام الذي يأيت للتبكيت ، وتلخيصه « : قال أبو مسلم 
 :العنكبوت [ } أََحِسَب الناس أَن يتركوا أَن يقولوا آَمنَّا َوُهْم الَ ُيفَْتُنونَ { : ومل يقع منكم اجلهاد ، وهو كقوله 

اليت هي أكثر ما تأيت يف كالمهم واقعة بني ضربني يشك يف أحدمها ، ال يعينه « أم » وافتتح الكالم بذكر ]  ٢
وعادة العرب أن يأتوا هبذا اجلنس : أزيد ضربت أم عمراً؟ مع تيقُّن وقوع الضرب بأحدمها ، قال : ، يقولون 

أفتعلمون أن : كأنه قال ]  ١٣٩: آل عمران [ } الَ َتْحَزُنوا َوالَ َتهُِنوا َو{ : من االستفهام توكيداً ، فلما قال 
  .» ذلك كما ُتؤَمرون به أم حتسبون أن تدخلوا اجلنة من غري جماهدٍة َوَصْبر؟ 

  .هي متصلة : وقيل 
، وذلك أن قوله « : قال ابُن َبْحر  آل [ } إِن َيْمَسْسكُْم قَْرٌح { : هي عديلة مهزة تقدر من معىن ما تقدم 

إىل آخر القصة يقتضي أن ]  ١٤٠: آل عمران [ } َوِتلَْك األيام ُنَداوِلَُها َبْيَن الناس { و ]  ١٤٠: مران ع
نتبع ذلك أتعلمون أن التكليف يوجب ذلك أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة من غري اختبار وحتمُّل مشقة ، وأن 

  .» جتاهدوا ، فيعلم اهللا ذلك منكم واقعاً 
على رأي  - ساد مسد املفعولني } أَن َتْدُخلُواْ { على باهبا من ترجيح أحد الطرفني ، و  - هنا  - » أحسب « و 

  .على رأي األخفش  -حمذوف : ومسد األول ، والثاين  -سيبويه 
ْعلَمِ اهللا { : قوله    .مجلة حالية } َولَمَّا َي

، فدلَّ على نفي اجلهاد فيما مضى ، ، إال أنَّ فيه ضرباً « مل » مبعىن « ملا » و « : قال الزََّمْخَشرِي  من التوقُّع 
يما يستقبل ، وتقول  ا ، تريد : وعلى توقُّعه ف ، وأنا أتوقَّع ِفْعلَه : وعدتين أن تفعل كذا وملَّ   .» ومل تفعل 



لم ال أع -من أهنا تدل على توقُّع الفعل املنفي هبا فيما يستقبل  - « ملا » وهذا الذي قاله يف « : قال أبو حيان 
ملا خيرج زيد ، دل ذلك على انتفاء اخلروج فيما مضى ، : أحداً من النحويني ذكره ، بل ذكروا أنك إذا قلت 

متصالً نفيه إىل وقت االخبار ، أما أهنا تدل على توقُّعه يف املستقبل فال ، لكنين وجدت يف كالم الفراء شيئاً 
  .« مل » وجود خبالف لتعريض ال« ملا » : ُيقارب ما قاله الزخمشري ، قال 

ب » لَْم « والنحاة إمنا فرَّقوا بينهما من جهة أن املنفي ب : قال ِشَهاُب الدين  ، » قد « هو فعل غري مقرون 
تدل على التوقُّع ، فيكون كالم الزخمشري صحيحاً من هذه » قد « فعل مقرون هبا ، و » ملا « واملنفي ب 

ته  ا قل نصُّ سيبويه فمن دونه  -لنفي قد فعل » ملا « لنفي فعل فالن ، و » مل « من كون  -اجلهة ، ويدل على م
.  

، فجوابه  ، وإذا قيل : قال الزجاج إذا قيل فعل فالن  ا أُكِّد يف : مل يفعل  قد فعل فالن ، فجوابه ملا يفعل؛ ألنه مل
البقرة «  هذه اآلية يف ، وقد تقدم نظري» ملا « ال جرم أنه أكد يف جانب النفي بكلمة » قد « جانب الثبوت ب 

أم حسبتم أن : وقوعه على نفي املعلوم ، والتقدير : وظاهر اآلية يدل على وقوع النفي على العلم ، واملراد » 
  تدخلوا اجلنةَ ، وملَّا يصدر اجلهاُد عنكم؟

، فلما َحَصلَْت هذه املطابقة : وتقريره  َحُسن إقامة كلِّ  - ال جرم  -أن العلم متعلق باملعلوم ، كما هو عليه 
  .واحٍد منهما مقاَم اآلخر 

  فصل
أحسبتم يا من اهنزم يوم أحد أن تدخلوا اجلنة ، كما دخل الذين قُِتلوا ، وصربوا على : واملعىن : قال القرطّيب 

أمل اجلراح والقتل ، من غري أن تسلكوا طريقهم ، وتصربوا َصْبَرهم؟ ال؛ حتَّى يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ، 
، واملعىن : أي  ا « ومل جتاهدوا ، فيعلم ذلك منكم ، ف : علم شهادة ، حىت يقع عليه اجلزاء  » مل « : مبعىن » مل

.  
  .» الَِّذيَن « حال من » ِمْنكُْم « : قوله 

  .على أصل التقاء الساكنني  -بكسر امليم} َولَمَّا َيْعلَمِ اهللا { وقرأ العامة 
  :، وفيها وجهان وقرأ النخعي وابن وثاب بفتحها 

  .قبلها » الالم « أن الفتحة فتحة إتباع امليم ل : األول 
، واملنفي ب : أنه على إرادة النون اخلفيفة ، واًألصل : الثاين  قد جاء مؤكداً هبا ، كقول » ملا « وملا يعلمن 

  ]الرجز : [ الشاعر 
اَشْيخاً َع... َيْحَسُبُه الَْجاِهلُ َما لَْم َيْعلََما  -١٦٣٧   لَى كُْرِسيِِّه ُمَعمََّم

  ]اخلفيف : [ فلما حذفت النون بقي آخر الفعل مفتوحاً ، كقول الشاعر 
ْه... ال ُتهَِني الْفَِقَري َعلََّك أن َتْر  -١٦٣٨ َع   كََع َيْوماً َوالدَّْهُر قَْد َرفَ

  . -بفتح احلاء - ]  ١: الشرح [ } أَلَم َنْشَرَح { : وعليه ُتَخرَّج قراءةُ 
  ]الرجز : [ اآلخر  وقول

ْر... ِمْن أيِّ َيْوَميَّ ِمَن الَْمْوِت أفْر  -١٦٣٩ ْومِ لَْم ُيقَْدَر أْو َيْوم قُِد   ِمْن َي



َم « : قوله    :العامة على فتح امليم ، وفيها خترجيان » وَيْعلَ
ة للجمع كهي مقدَّرة بعد الواو املقتضي» أن « أن الفعل منصوب ، مث هل نصبه ب  - وهو األشهر : أحدمها 

أو بواو الصرف  -وهو مذهب البصريني  -ال جتمع بينهما : ال تأكل السمك وتشرب اللنب ، أي : يف قولك 
، فلما جاءت الواو صرفته  -وهو مذهب الكوفيني  - يعنون أنه كان من حق الفعل أن ُيْعَرب بإعراب ما قبله 

  .إىل وجٍه آخَر من اإلعراب 

، احتيج إىل حتريك آخرِه  أن الفتحةَ فتحةُ: الثاين  التقاء الساكنني ، والفعل جمزوم ، فلما وقع بعده ساكٌن آخر 
َولَمَّا « ، فكانت الفتحة أْولَى؛ ألهنا أخف ، ولإلتباع حلركة الالم ، كما قيل ذلك يف أحد التخرجيني يف قراءة 

  .واألول هو الوجه  - بفتح امليم » َيْعلََم اُهللا 
َر وقرأ احلسُن وأبو حي   .» لَمَّا « اجملزوم ب » َيْعلَم « بكسر امليم؛ عطفاً على : وةَ وابُن َيْعُم

  :بالرفع ، وفيها وجهان » َويْعلَُم «  - عن أيب َعْمرو ْبنِ الَعالَِء  -وقرأ َعْبُد الَوارِِث 
  .بذلك  -تعاىل  -أنه مستأنف ، أخرب : أظهرمها 

  .» وملا جتاهدوا وأنتم صابرون : حال ، كأنه قيل على أن الواو لل« : وقال الزََّمْخَشرِيُّ 
 -جاء زيد ويضحك : وال يصح ما قال؛ ألن واو احلال ال تدخل على املضارع ، ال جيوز « : قال أُبو َحيَّانَ 

جاء زيد وضاحكاً ، كذلك : جاء زيد يضحك ، ألن املضارع واقع موقع اسم الفاعل ، فكما ال جيوز : تريد 
، أمكن ذلك ، التقدير جاء : ال جيوز  وهو يعلم : زيد ويضحك فإن أولَ على أن املضارع خرب ملبتدأ حمذوف 

  .الصابرين 
  ]املتقارب : [ كما أولوا قول الشاعر 

  َنَجْوُت َوأْرَهُنُهْم َماِلكا...  -١٦٤٠
  .» وأنا أرهنهم : أي 

، بل ينبغي أن يقول ال تدخل على املضارع ، هذا ليس على إطال: قوله « : قال شهاُب الدين  على : قه 
ا » ؛ ألهنا تدخل على املضارع املنفي ب « ال » املضارع املثبت ، أو املنفي ب  وقد ُعرِف ذلك مراراً . « مل وملَّ

 «.  
، وترك املصابرة على اجلهاد مما ال جيتمعان : ومعىن اآلية    .أن دخول اجلنة 
، وال ميكن ذلك إال يف الوصل ، » َتَمنَّْونَ « بتشديد تاء : قرأ البزي } املوت  َولَقَْد كُْنُتْم َتَمنَّْونَ{ : قوله تعاىل 
} َوالَ َتَيمَُّمواْ اخلبيث ِمْنُه ُتْنِفقُونَ { : أنه يصل ميم اجلمع بواو ، وقد تقدم حترير هذا عند قوله تعاىل : وقاعدته 

. ٢٦٧: البقرة [   [  
  .وصلتها » أنْ « لالم؛ ألهنا ُمْعربة؛ إلضافتها إىل اجلمهور على كسر ا» ِمن قَْبلِ « : قوله 

ِه األمر ِمن قَْبلُ { : بضم الالم ، وقطعها عن اإلضافة ، كقوله تعاىل } ِمْن قَْبلُ { : وقرأ جماهد وابُن جبري  ِللَّ
: ل نصب ، أي يف حم» الَْمْوَت « َوِصلَُتها بدل اشتمال من » أنْ « وعلى هذا َف ]  ٤: الروم [ } َوِمن َبْعُد 

ُه « َرِهْبُت الَعُجوَّ لقاَءه ، والضمري يف : َتَمنَّْونَ لقاء املوت ، كقولك    :فيه وجهان » َتلْقَْو
  .» الَْمْوَت « عوده على : أظهرمها 



  .لداللة احلال عليه  -عوده على العدو ، وإن مل جير له ِذكْر : والثاين 
 -يستدعي أن يكون بني اثنني » لقي « ؛ ألن » َتلْقَْوه « ، ومعناه معىن » ه ُتالَقُو« وقرأ الزَُّهرِيُّ ، والنخعّي 

  .وإن مل يكن على املفاعلة  -مبادته 

ْد َرأَْيُتُموُه { : قوله    .الظاهر أن الرؤية بصرية ، فيكتفى مبفعول واحد } فَقَ
 - املوت: أي  - علمتموه حاضراً فقد : وجوَّزوا أن تكون علمية ، فتحتاج إىل مفعولٍ ثاٍن ، هو حمذوف ، أي 

.  
: ليس بالسَّْهل ، حىت إن بعضهم َيُخصُّه بالضرورة ، كقول عنترة » ظن « إال أن َحذْف أحد املفعولني يف باب 

  ]الكامل [ 
  ِمنِّي بَِمْنزِلَِة الُْمَحبِّ الُْمكَْرمِ... َولَقَْد َنَزلِْت ، فَالَ َتظُنِّي غَْيَرُه  -١٦٤١

اً مين فال تظين : أي    .غريه واقع
ا حتتمله الرؤية من اجملاز ،  -وهي حال مؤكِّدة  - جيوز أن تكون مجلة حالية } َوأَْنُتْم َتنظُُرونَ { : قوله  رفعت م

بعد  -اآلن  -وأنتم تنظرون يف فعلكم : أو االشتراك بينها وبني رؤية القلب ، وجيوز أن تكون مستأنفة ، مبعىن 
  ُتْم ، أو خالفتم؟انقضاء احلرب ، هل َوفَّْي

بعيونكم ، وهلذه العلة ذكر النظر بعد } َوأَْنُتْم َتنظُُرونَ { قابلتموه : ، أي » َرأْيُتُموُه « : وقال ابُن األْنَبارِي 
، والثاين مبعىن : الرؤية حيث اختلف معنامها؛ ألن األول مبعىن    .رؤية العني : املقابلة واملواجهة 

غري معروف عند أهل اللسان ، وعلى تقدير صحته ،  -ية على املقابلة واملواجهة إطالق الرؤ: أعين  -وهذا 
ألهنا أفادت معًنى زائداً على معىن  - ال مؤكِّدة  -مجلة حالية مبيِّنة } َوأَْنُتْم َتنظُُرونَ { : فتكون اجلملة من قوله 

  .عاملها 
  .وأنتم من أهل النظر : ُيقَدَّر؛ إذ املعىن مفعوالً ، وجيوز أن ال » َتْنظُُرونَ « وجيوز أن يقدَّر لِ 

  فصل
اً من املسلمني َتَمنَّوا يوماً كيوم بدر؛ ليقاتلوا ، وليستشهدوا ، فأراهم اهللا يوَم أُُحد : قال املفسرون    .إنَّ قوم

أسبابه : يعين } أَْيُتُموُه ِمن قَْبلِ أَن َتلْقَْوُه فَقَْد َر{  -وهو اجلهاد  -سبب املوت : أي } َتَمنَّْونَ املوت { : وقوله 
ه -، وذكر النظر بعد الرؤية؛ تأكيداً    . -كما قدمنا

  .هي البصرية : ليعلم أن املراد بالرؤية } َوأَْنُتْم َتنظُُرونَ { : العلم ، فقال : ألن الرؤية قد تكون مبعىن : وقيل 
  .وأنتم تنظرون إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم : وقيل 

ِلْب َعلَى َعِقَبْيِه إِلَّا َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ أَفَإِنْ َماَت أَْو قُِتلَ اْنقَلَْبُتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم َوَمْن َيْنقَ َوَما ُمَحمٌَّد
  ) ١٤٤(فَلَْن َيُضرَّ اللََّه َشْيئًا َوَسَيْجزِي اللَُّه الشَّاِكرِيَن 

 -على لغة احلجازيني والتميميِّني؛ ألن التميميني ال يعملوهنا : أعين  - اً نافية ، وال عمل هلا هنا مطلق» ما « 
إذْ يزول السبب الذي َعِملَْت ألجله » إال « أال َيْنَتقَض النفي ب : واحلجازيني ُيْعملوهنا بشروط ، منها  - ألبتة 

  .خرب » لٌ َرُسو« مبتدأ ، و » ُمَحمٌَّد « فيكون  - يف نفي احلال » ليس « وهو شبهها ب  -



إال « مذهب اجلمهور ، وقد أجاز يونس إعماهلا ُمْنَتقََضةَ النَّفْيِ ب  - ] إمهاهلا إذا ُنِقَض نفُيها : أعين [  -هذا 
 «.  

  ]الطويل : [ وأنشد 
  َوَما َصاِحُب الَْحاَجاِت إالَّ ُمَعذَّبا... َوَما الدَّْهُر إالَّ َمْنَجُنوناً بِأْهِلِه  -١٦٤٢
  . -» إال « ومها بعد  - » ما « على خرب » ُمَعذَّباً « ، و » ناً منجنو« فنصب 

  ]الوافر : [ ومثله قول اآلخر 
َحقُّ الَِّذي َيْعثُو َنَهاراً  -١٦٤٣   َوَيْسرُِق لَْيلَُه إالَّ َنكَاال... َوَما 

  .خربها » نكاال « و » ما « اسم » حق « ف 
: حمذوف ، وهذا املنصوب َمْعُمولٌ لذلك اخلرب احملذوِف ، والتقدير وتأول اجلمهوُر هذه الشواهَد على أنَّ اخلرب 

مث ُحِذَف املضاُف ، وأقيَم املضاُف » َدَوَرانَ « وما الدَّهر إال يدور دورانَ منجنوٍن ، فُحذف الفعلُ الناصُب لِ 
مقام » معذَّباً « ِذف الفعلُ ، وأقيم ُيَعذَُّب تعذيباً ، فُح: تقديره » إال ُمَعذَّباً « : إليه مقامه يف اإلعراب ، وكذا 

» إال َنكَاالً « : وكذا . كل متزيق : أي ]  ١٩: سبأ [ } َوَمزَّقَْناُهْم كُلَّ ُمَمزَّقٍ { : ، كقوله تعاىل » َتْعِذيب « 
ا ترى    .، وفيه من التكلُّف م

ال يستوجبه إال ا» ُمَحمٌَّد « و  لكامل ، و التحميد فوق احلمد ، فال هو املستغرق جلميع احملامد؛ ألن احلَْمد 
ومها حممد  -جل جالله  -وأكرم اهللا نبيه بامسني مشتقَّْين من امسه . يستحقه إال املُْسَتْويل على األَمد يف الكمال 

  .وأمحد 
  .» حممدا « كل جامع لصفات اخلري ُيَسمَّى : قال أهل اللغة 

َخلَْت { : قوله    :يف هذه اجلملة وجهان } قَْد 
  .» َرُسولٌ « أهنا يف حمل رفع؛ صفة لِ : ظهرمها أ

، وفيه نظر؛ جلريان هذه الصفة جمرى » َرُسولٌ « أهنا يف حمل نصب على احلال من الضمي راملستكن يف : الثاين 
  .اجلوامد ، فال تتحمل ضمرياً 

  : -أيضاً  -فيه وجهان » من قبله « : قوله 
  .» خلت « أنه معلق ب : أظهرمها 
َر  -حينئذ  -مقدَّماً عليها ، وهي » الرُُّسلُ « أنه متعلق مبحذوٍف؛ حال من :  والثاين حال مؤكِّدة؛ ألن ِذكْ

  .اخلُلُوِّ ُمْشِعٌر بالقَْبِليَّة 
  . -بالتنكري  - » ُرُسلٌ « وقرأ ابُن َعبَّاسٍ 
مر احلياة ومكان تسوية بينه وبني ووجها أنَّه موضع تيسري ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أ: قال اُبو الفَْتحِ 

  :البشر يف ذلك ، وكذلك يفعل يف أماكن االقتصاد ، كقوله 

  ] . ١٣: سبأ [ } َوقَِليلٌ مِّْن ِعَباِدَي الشكور { 
ُه إِالَّ قَِليلٌ { : وقوله  . ٤٠: هود [ } َوَمآ آَمَن َمَع  [  

، فالنكرة قريب » اجلنس « يريد أن املراد بالرسل  كأنه. املعرفة » وهو قريب من معىن « : وقال أُبو الَبقَاِء 



  .« منه هبذه احليثية 
  .وقراءة اجلمهور أوىل؛ ألهنا تدل على تفخيم الرسل وتعظيمهم 

  :والرسول جاء على ضربني : قال أبو علي 
  .أن يراد به املرسل : أحدمها 
: وقوله ]  ٣: يس [ } إِنََّك لَِمَن املرسلني { : ىل ، كقوله تعا« املُْرَسل » الرسالة ، وهاهنا املراد منه : واآلخر 

املفعول ، كالرَّكُوب واحلَلُوب ملا ُيْركَب : قد يراد به « فعول » و ]  ٦٧: املائدة [ } ياأيها الرسول َبلِّغْ { 
  .وُيْحلَب ، والرسول مبعىن الرسالة 

  ]الطويل : [ كقوله 
  بِِسرٍّ ، وال أْرَسلُتُهْم بَِرُسولِ... ِعْنَدُهم  لَقَْد كَذََب الَْواُشونَ ما ُبحُت -١٦٤٤
  فصل

ملا رأى خالد بن الوليد الرَُّماةَ يوم أحد قد اشتغلوا بالغنيمة ، ورأى ظهوَرهم : قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ وأْصَحاُب املََغازِي 
،  -وسلم من خلفهمصلى اهللا عليه  -خاليةً ، صاح يف َخْيله من املُْشرِِكني ، مث محل على أصحاب النيب

، ورمى عبد اهللا بن قمئة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َحبَجر ، فكسر أنفه ورباعيته ،  فهزموهم ، وقتلوهم 
، وتفرق عنه أصحاُبه؛ وهنض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل َصْخَرٍة ليعلوها   - وُشجَّ يف وجهه ، فأثقله 

، فنهض حىت استوى عليها فقال صلى اهللا عليه فلم ي -وكان قد ظاهر َبْين ِدْرَعْين  ، فجلس حتته طلحة  ستطع 
وسلم أْوَجَب طَلَْحةُ ، ووقعت هند والنسوةُ معها ُيَمثِّلَْن بالقَْتلَى من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم جيدعن 

، فالكتها ، فلم اآلذان واألنوف ، حىت اختذت هند قالئَد من ذلك ، وأعطتها َوْحِشيا ، ونقرت عن كبد  محزة 
َتستسغها ، فلفظَْتها ، وأقبل عبُد اهللا بن قمئة يريد قَْتلَ النيب صلى اهللا عليه وسلم فذَبَّ مصعب بن عمري وهو 

صاحب راية النيب صلى اهللا عليه وسلم عنه ، فقتله ابُن قَِمئة ، وهو يرى أنه قتل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
تلُت حم: فرجع ، وقال  إن ذلك الصارخ كان إبليس : قيل  -أال إن حممداً قد قُِتل : مداً ، وصاح صارخ إين ق

إيلَّ عباد اهللا ، إيلَّ عباد اهللا ، فاجتمع : وانكف الناُس ، وجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو الناَس  -
، إليه ثالثون رجالً ، فَحَمْوه حىت كسفوا عنه املشركني ، ورمى سعُد بن أيب وق اص حىت اندقت ِسَيةُ قوسه 

طلحةَ رجالً رامياً ، : ومثل له رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنانته فقال  ، وكان أبو  اْرمِ فداَك أيب وأمي 
ٍة من النَّْبلِ ، فيقول  انثرها أليب طلحة : شديد النزع ، كسر يوَم أُُحد قوسني أو ثالثة ، فكان الرجل مير معه َجبْعَب

ِه ، وأَصيبت َيُد طلحةَ بن عبيد اهللا ، وكان إذ  رمى ُيْشرُِف النيب صلى اهللا عليه وسلم فينظر إىل موضع َنْبِل
، حىت وقعت على  ، وأِصيبْت َعْيُن قتادةَ بن النعمان يومئذ  فيبست ، وقى هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

، فلما انصرف رسولُ اهللا  وجنته ، فردها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكاَنها ، فعادت كأحسن ما كانت 
يا رسولَ اهللا : ال جنوُت إن َنَجا ، فقال القوم : صلى اهللا عليه وسلم أْدَركَُه أَبّي بن خلف اجلَُمِحّي ، وهو يقول 

وكان أَبّي كُلَّما لقي  - َدُعوه ، حىت إذا دنا منه : صلى اهللا عليه وسلم : ، أال يعطف عليه رجل منا؟ فقال 
عندي دمكة أعلفها كل يوم فََرق ذُرة؛ أقتلك عليها ، : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قَْبل ذلك ، قال له ر

َبلْ أنا أقُْتلَُك إنْ َشاَء اُهللا ، فَلَمَّا َدَنا ِمْنُه َتَناَولَ َرُسولُ اُهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال صلى اهللا عليه وسلم 
، وخدشه خدشة ، فتدأدأ عن فرسه احلَْرَبة من احلارث بن الصِّمَّ وهو خيور كما  -ة ، مث استقبله فطعنه يف عنقه 



: أليس قال يل : ليس بك من بأس ، فقال : قتلين حممد ، ومحله أصحابه ، وقالوا : وهو يقول  -خيور الثور 
  .سرف : أقتلك؟ فلم يلبث إال يوماً حىت مات مبوضع يقال له 

:  على َمْن قتل نبيه ، واشتد غضب اهللا على من رمى َوْجَه رسول اهللا قال اشتد غضب اهللا: قال ابن عباس 
يا ليت لنا رسوالً غلى عبد اهللا بن أيب فيأخذ لنا أماناً من : وفشا يف الناس أن حممداً قد قُِتل فقال بعُض املسلمني 
  .أيب سفيان ، وبعض الصحابة جلسوا وألقوا بأيديهم 

عم أنس بن  -إن كان حممٌد قد قُِتل فاحلقوا بدينكم األول ، فقال أَنس بن النضر : وقال أناس من أهل النفاق 
ا تصنعون باحلياة بعد رسول اهللا ، قوموا ، : مالك  ، إن كان حممد قد قُِتل فإن ربَّ حممد مل ُيقَْتل ، وم يا قوم 

، وموتوا على ما مات عليه ، مث قال  : يعين  - أعتذر إليك مما يقول هؤالء اللهم إين : فقاتلوا على ما قاتل عليه 
افقني : يعين  -وأبرأ إليك مما جاء به هؤالء  - املسلمني  مث شد بسيفه ، فقاتل حىت قُِتلَ مث إن رسول اهللا  - املن

: صلى اهللا عليه وسلم انطلق إىل الصخرة وهو يدعو الناس ، فأوَّل من عرف رسول اهللا كعب بن مالك ، وقال 
، أبشروا؛ هذا رسول اهللا صلى اهللا : ِملْغفر تزهران ، فناديت بأعلى صويت عرفت عينيه حتت ا يا معشر املسلمني 

يا : فقالوا . عليه وسلم فأشار إيلَّ أن أْسكَُت ، فاْنَحاَزْت إليه طائفة من أصحابه ، فالمهم النَّيبُّ على الفرار 
: قُِتلَْت فََرَعبْت قلوبنا ، فولَّيَنا ُمْدبِرِين ، فأنزل اهللا قوله  أتانا اخلرب بأنك -فديناك بآباِئَنا وأمهاتنا  -رسولَ اهللا 

ِه الرسل {    .} َوَما ُمَحمٌَّد إِالَّ َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمن قَْبِل
، وإمنا } أَفإِنْ مَّاَت { : قوله  ، ورتبتها التقدمي؛ ألهنا حرف عطف  اهلمزة الستفهام اإلنكار ، والفاء للعطف 

زة؛ ألن هلا َصدر الكالم ، وقد تقدم حتقيقه وأن الزخمشري يقدِّر بينهما فعالً حمذوفاً تعطف الفاء عليه قُدِّمت اهلم
  .ما بعدها 

أن يقدر حمذوف بعد اهلمزة ، وقبل الفاء ، تكون الفاء : األوجه « : قال ابن اخلطيب كََمالُ الدِّينِ الزََّملْكَانِيُّ 
، ولو ُصرَِّح به لقيل أتؤمنون به مدة حياته فإن مات ارتددمت ، فتخالفوا ُسَنَن أتباع األنبياء قبلكم :  عاطفة عليه 

  .يف ثباهتم على ِملَلِ أنبيائهم بعد وفاهتم 

عرب بعبارة ال تقتضي مذهبه الذي هو حذف مجلة  - هنا  -وهذا هو مذهب الزََّمْخَشرِيِّ ، إال أنَّ الزخمشريَّ 
ْبلَها على معىن الفاء مع: بعد اهلمزة؛ فإنه قال  ، واهلمزة إلنكار أن » التسبيب « لقة للجملة الشرطية باجلملة قَ

ُخلُوَّ الرُُّسلِ  -مبوٍت أو قَْتل  - جيعلوا ُخلُوَّ الرُُّسلِ قبله سبباً النقالهبم على أعقاهبم بعد هالكه  مع علمهم أن 
، وبقاء دينهم متمسكاً به جيب أن جيعل سبباً للتمسُّك بدين  « حممد صلى اهللا عليه وسلم ال لالنقالب عنه قبله 

.  
ْد َخلَْت { : فظاهر هذا الكالم أن الفاء عطفت هذه اجلملة املشتملة على اإلنكار على ما قبلها من قوله  من } قَ

  .غري تقدير مجلة أخرى 
على تعلُّق الشرِط مبا اهلمزة عند سيبويه يف موضعها ، والفاء تدل » : وقال أبو البقاء قريباً من هذا؛ فإنه قال 

  .« قبله 
إنه جعل اهلمزة يف موضعها ، فيوهم هذا أن الفاء ليست مقدمة عليها؛ ألنه جعل هذا مقابالً ملذهب : ال يقال 

داخلة على جواب الشرط ، فهي يف مذهبه  -يف مثل هذا التركيب  -يونس؛ فإن يونس يزعم أن هذه اهلمزة 



  .يف غري موضعها وسيأيت حتريره 
، ودخول اهلمزة على أداة الشرط ال ُيَغيِّر سبباً من « اْنقَلَْبُتْم » و « َماَت » شرطية ، و « إن »  و شرط وجزاء 

  .حكمها 
، وأن  - الذي هو جزاء الشرط  - وزعم يونس أن الفعل الثاين  ليس هو جزاء للشرط ، وإمنا هو املستفَْهم عنه 

إذ ذاك  - قرير ، وحينئذ ال يكون جواباً ، بل اجلواب حمذوف ، وال بد اهلمزة داخلة عليه تقديراً ، فينوى به الت
من أن يكون فعل الشرط ماضياً ، إذْ ال ُيْحذَف اجلواب إال والشرط ماضٍ ، وال اعتبار بالشعر؛ فإنه ضرورة  -

الشرط مضارع إن تكرمين أكرمك وال جيزهنما ، وال جبزم األول ورفع الثاين ، ألن : ، فال جيوز عنده أن تقول 
» جبزم أكرمك؛ ألنه ليس اجلواب ، بل دال عليه ، والنية به التقدمي ، فإن رفعت  -وال أإن أكرمتين أكرمك . 

، صح عنده : وقلت « أكرمك    .أإن أكرمتين أكرمك 
؛ ألن الغرض إنكار انقالهبم: فالتقدير عند يونس  يه وسلم   أانقلبتم على أعقابكم إن مات حممد صلى اهللا عل

ألف االستفهام دخلت يف غري : على أعقاهبم بعد موته ، وبقول يونس قال كثري من املفسِّرين؛ فإهنم يقولون 
  موضعها؛ ألن الغرض إمنا هو أتنقلبون إن مات حممد؟

أتنقلبون : اهلمزة يف مثل هذا حقها أن تدخل على جواب الشرط ، تقديره : وقال يونس » : وقال أبو البقاء 
  .« ن الغرض التنبيه ، أو التنبيخ على هذا الفعل املشروط إن مات؟ أل

  :ومذهب سيبويه احلقُّ؛ لوجَهْين 
ومنه قوله . أتزوروين فإن زرتك : أنك لو قدمَت الدجواب ، مل يكن للفاء وجه؛ إذ ال يصح أن تقول : أحدمها 

. ٣٤: األنبياء [ } أَفَإِنْ مِّتَّ فَُهُم اخلالدون { :   [  
هلا صدر الكالم ، وقد وقعا يف موضعهما ، واملمعىن يتم بدخول » إنْ « نَّ اهلمزة هلا صدر الكالم ، و أ: والثاين 

  .اهلمزة على مجلة الشرط واجلوابِ؛ ألهنما كالشيء الواحد 
عني أن ت» فَُهْم « : ، فإنَّ الفاء يف قوله } أَفَإِنْ مِّتَّ فَُهُم اخلالدون { : وقد رد النحويون على يونس بقوله 

اليت تقتضي الشك ، واملوت أمر حمقق ، إالَّ أنه أورده مورد » إن « ب  -هنا  - يكون جواباً للشرط ، وأتى 
  .املشكوك فيه؛ للتردد بني املوت والقتل 

ُهْم مَّيُِّتونَ إِنََّك َميٌِّت َوإِنَّ{ : َبيَّن يف آيات كثرية أنه صلى اهللا عليه وسلم ال ُيقَْتل ، قال  - تعاىل  - إنه : فإن قيل 
ِه { : وقال ]  ٦٧: املائدة [ } واهللا َيْعِصُمَك ِمَن الناس { : وقال ]  ٣٠: الزمر [ }  } ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدين كُلِّ
  ؟) أو قتل : ( ، وإذا ُعِلم أنه ال يقتل ، فِلَم قال ]  ٣٣: التوبة [ 

  :فاجلواب من وجوه 
إن كانت اخلمسة زوجاص كانت : تضي صدق ُجْزأيها؛ فإنك تقول أن صدق القضية الشرطية ال تق: أحدها 

، وقال تعاىل  ، وجزآها كاذبان  } لَْو كَانَ ِفيهَِمآ آِلَهةٌ إِالَّ اهللا لَفََسَدَتا { : مقسمة مبتساويني ، فالشرطية صادقة 
، وليس فيهما فساد ]  ٢٢: األنبياء [  ، مع أنه ليس فيهما آهلة    .فهذا َحقٌّ 

، والنصارى  -عليه السالم  -أن هذا ورد على سبيل اإللزام؛ فإن موسى : الثاين  مات ومل ترجع أمُته عن دينه 
، ومل يرجعوا عن دينه ، فكذا هنا    .زعموا أن عيسى قُِتل 



، فكذا القتل وجب أال يوجب الرجوع عن دينه ، ألنه ال : وثالثها  أن املوت ال ُيوجب رجوع األمة عن دينه 
ألمرين ، فلما رجع إىل هذا املعىن ، كان املقصود منه الرد على أولئك الذين شكوا يف صحة الدين ، فارق بني ا

  .وَهمُّوا باالرتداد 
  .حمال  - على اهللا تعاىل  -شكٌّ ، وهو } أَفإِنْ مَّاَت أَْو قُِتلَ { { : قوله : فإن قيل 
  .أثري له يف َضْعف الدين ووجوب االرتداد أنه َسَواًء وقع هذا أو ذاك ، فال ت: أن املراد : فاجلواب 

  فصل
ا كان عليه : أي } انقلبتم على أَْعقَابِكُْم { : قوله  رجع : صرمت كُفاراً بعد إميانكم ، يقال لكل من عاد إىل م

، وذلك أن املنافقني قالوا لَضَعفَِة املسلمني  ، ونكص على عقبيه  إن كان حممد قد : وراءه ، فانقلب على عقبه 
ِتل فاحلقوا بدينكم ، فقال بعض األنصار إن كان حممد قد قُِتل فاحلقوا بدينكم ، فقال بعض األنصار إن كان قُ

ا قاتل عليه حممد صلى اهللا عليه وسلم    .حممد قد قُِتل ، فإن َربَّ حممد مل ُيقَْتل ، فقاِتلوا على م
تله ال يوجب ضعفاً يف دينه بدليلني  -تعاىل  -فقد بيَّن    :أن ق
  .القياس على موت سائر األنبياء : أحدمها 
أن احلَاَجةَ إىل الرسول إمنا هي لتبليغ الدين ، وبعد ذلك ال َحاَجة إليه ، فلم يلزم من قَْتِله فََساُد الدين : والثاين 

.  

  :فيه وجهان } على أَْعقَابِكُْم { : قوله 
  .» اْنقَلَْبُتْم « أنه متعلق ب : أظهرمها 
  .انقلبتم راجعني : ، كأنه قيل » اْنقَلَْبُتْم « حال من فاعل أنه : والثاين 

ِه { : قوله    .} َوَمن َينقَِلْب على َعِقَبْي
شيئاً من الضرر ، ال قليالً : نصب على املصدر أي » َشْيئاً « باإلفراد ، و  -» على عقبه « قرأ ابُن أيب إسحاق 

  .املنقلب بارتداده ال يضر اهللا شيئاً ، وإمنا يضر نفسه تأكيد الوعيد ، وأن : واملراد منه . وال كثرياً 
أن تلك اهلزمية ملا أوقَعْت ُشْبَهةً يف قلوب بعضهم ، ومل تقع يف : واملعىن } َوَسَيْجزِي اهللا الشاكرين { : مث قال 

مدحهم اهللا قلوب العلماء األقوياء من املؤمنني ، فهم شكروا اهللا على ثباهتم على اإلميان وشدة متسكهم به ف
  .تعاىل 

: } َوَسَيْجزِي اهللا الشاكرين { : أنه قال املراد بقوله تعاىل  -رضي اهللا عنه  -َرَوى ابُن جرير الطََّبرِيُّ عن علي 
  .أبو بكر أمني الشاكرين ، وأمني اهللا تعاىل : وروى عنه أيضاً أنه قال . أبو بكر وأصحابه 

ِتهِ ا بِإِذِْن اللَِّه ِكَتاًبا ُمَؤجَّلًا َوَمْن ُيرِْد ثََواَب الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَمْن ُيرِْد ثََواَب الْآِخَرِة ُنْؤَوَما كَانَ ِلَنفْسٍ أَنْ َتُموَت إِلَّ
  ) ١٤٥(ِمْنَها َوَسَنْجزِي الشَّاِكرِيَن 

} إِالَّ بِإِذِْن اهللا { حذوف ، و خرب مقدَّم فيتعلق مب» ِلَنفْسٍ « ، و » كان « يف حمل رفع؛ امساً ل } أَنْ َتُموَت { 
وما كان هلا أن متوَت إال : ، فيتعلق مبحذوف ، وهو استثناء مفرَّغ ، والتقدير » َتُموَت « حال من الضمري يف 

  .مأذوناً هلا ، والباء للمصاحبة 



  .» ان ك« اخلرب ، والالم للتبيني ، متعلِّقة ب } إِالَّ بِإِذِْن اهللا { : وقال أُبو الَبقَاِء 
تبيني للمحذوف ، وال جيوز أن تتعلق » أنْ َتُموَت « املوت لنفس ، و : هي متعلقة مبحذوف ، تقديره : وقيل 

يه من تقدمي الصلة على املوصول » َتُموَت « الالم ب    .ملا ف
  .خربه » لنفس « مبتدأ ، و » أن متوت « زائدة ، فيكون » كَانَ « إن : وقال بعضهم 
» كان « الالم منقولة ، تقديره وما كانت نفس لتموَت مث قدمت الالم ، فجعل ما كان امساً ل : وقال الزجاج 

ا كان خرباً  -) أن َتموَت ( وهو  - : امساً هلا ، فهذه مخسة أقوال ، أظهرها  -» ِلَنفْسٍ « وهو  -خرباً هلا ، وم
  .األول 

، فتتعلق مبحذوف ، : أما قول أيب البقاء    :ففيه نظر من وجهني والالم للتبيني 
الناقصة ال تعمل يف غري امسها وخربها ، ولئن ُسلِّم ذلك ، فالالم اليت للتبيني إمنا تتعلق » كان « أنَّ : أحدمها 

  .َسقْياً لك : مبحذوف ، وقد َنصُّوا على ذلك يف حنو 
  .إن فيه حذف املصدر وإبقاء معموله ، وهو ال جيوز : وقيل 

ال جيوز؛ : تقديره  -متعلقة مبحذوف » سٍ ِلَنفْ« أما َمْن جعل  املوت لنفس ، ففاسٌد ، ألنه ادََّعى حذف شيء 
، ألن الفاعل ال ُيْحذَف » كَانَ « ألنه إن جعل  ، أو ناقصة ، امتنع حذُف مرفوعها  وكذلك قول َمْن . تامة 

  .زائدة » كان « جعل 
  .أما على قول الزجاج فإنه تفسري معًنى ، ال تفسري إعراب 

  فصل
  :يف تعلُّق هذه اآلية مبا قبلَها وجوه 

مثل  -أيضاً  -ال متوت نفس إال بإذن اهللا ، فقتله : إن حممداً قُِتل ، فقال تعاىل : أن املنافقني حني قالوا : أحدها 
يؤثر  موته ال حيصل إال يف الوقت املقدَّر له ، فكما أن موته يف داره ال يدل على فساد دينه ، كذلك إذا قُِتل ال

  .ذلك يف فساد دينه 
  .إن كان حممٌد قُِتل فارجعوا إىل دينكم األول : واملقصود منه إبطال قول املنافقني لَضَعفَِة املسلمني 

حتريض املسلمني على اجلهاد بإعالمهم أن احلذَر ال يدفَع القدر ، وأن أحداً ال ميوت قبل : أن املراد : والثاين 
  .يندفع ، فال فائدة يف اجلُْبن واخلوف األجل ، وإذا جاء األجل ال 

أن املراد ِحفْظ اهللا للرسول صلى اهللا عليه وسلم من تلك الواقعة املخوفة؛ فإنه مل َيْبَق سبب من : والثالث 
أسباب اهلالك إال وقد حصل ، ولكن ملا كان اهللا حاِفظَه وناِصَره ما َضرَّه شيٌء من ذلك ، وفيه تنبيه على أن 

  .روا يف الذَّبِّ عنه الصحابة قصَّ

لَّْو كَاُنواْ { أن املقصود منه اجلواب عن كالم املنافقني للصحابة ، حني رجعوا وقد قتل منهم من قتل : ورابعها 
  .أنَّ املوت والقتل ال يكونان إال بإذن اهللا  -تعاىل  -فأخرب ]  ١٥٦: آل عمران [ } ِعْنَدَنا َما َماُتواْ َوَما قُِتلُواْ 

ا كَانَ ِلَنفْسٍ أَنْ َتُموَت إِالَّ بِإِذِْن اهللا {  :قوله  ، فليس يف إرجاف من أرجف مبوت ]  ١٤٥: آل عمران [ } َوَم
، أو يعني يف تقوية الكُفْر ، بل ُيْبقيه اهللا إىل أن َيظَْهَر على الدِّين  ا حيقق ذلك فيه  النيب صلى اهللا عليه وسلم م

  .كله 



  فصل
، ال بد منه لكل إنسان وأن كل إنسان هذا « : قال القُْرطُبِي  مقتوالً  -حضٌّ على اجلهاد ، وإعالم بأن املوت 

: } بِإِذِْن اهللا { إىل أجل ، ومعىن } مَُّؤجَّالً { َميِّت إذا بلغ أجله املتكوَب له؛ ألن معىن  - كان أو غَري مقتول 
  .واختلفوا يف اإلذن . » بقضاء اهللا وقدره 

  .يأمر ملك املوت بقبض األرواح  -تعاىل  -مر ، أي أن اهللا هو األ: قال أبو مسلم 
  .التكوين واإلجياد ، ألنه ال يقدر على اإلماتة و اإلحياء إال اهللا تعاىل : املراد منه : وقيل 
ِمْن  َوَما ُهم بَِضآرِّيَن بِِه{ : هو التخلية واإلطالق ، وَتْرك املنع بالقهر واإلجبار ، كقوله تعاىل : اإلذن : وقيل 

  .بتخليته بينه وبني قاتله : أي ]  ١٠٢: البقرة [ } أََحٍد إِالَّ بِإِذِْن اهللا 
، واملعىن : اإلذن مبعىن : وقيل    .موهتا فيه  - تعاىل  - أن نفساً لن متوَت إالَّ يف الوقت الذي علم اهللا : العلم 

اُء اهللا وقدره؛ فإنه ال حي: اإلذن : وقال اْبُن َعبَّاسٍ    . -سبحانه وتعاىل -دث شيء إالَّ مبشيئته وإرادته هو قََض
  :يف نصبه ثالثة أوجه } ِكَتاباً مَُّؤجَّالً { : قوله 

كتب اهللا ذلك كتاباً ، حنو قوله : أنه مصدر مؤكِّد ملضمون اجلملة اليت قبله ، فعامله ُمْضَمر ، تقديره : أظهرها 
َد اهللا { : وقوله ]  ٨٨: النمل [ } ُصْنَع اهللا { : تعاىل  [ } ِكَتاَب اهللا َعلَْيكُْم { : ، وقوله ]  ٦: الروم [ } َوَع

. ٢٤: النساء   [  
، : الثاين  ، وهذا غري مستقيم؛ ألن التمييز منقول وغري منقول  أنه منصوب على التمييز ، ذكره ابُن عطية 

  حتتاج إىل تفسري؟ وأقسامه حمصورة ، وليس هذا شيئاً منها ، وأيضاً فأين الذات املُْبَهمة اليت
الزموا كتاباً مؤجَّالً ، وآمنوا بالقدر ، وليس املعىن على ذلك : أنه منصوب على اإلغراء ، والتقدير : والثالث 

.  
  .بالواو بدل اهلمزة ، وهو قياس ختفيفها » ُموجَّالً « : وقرأ ورش 

  فصل
كتب لكل نفس أجالً ال : وح احملفوظ ، أي إنه الل: الكتاب املؤجَّل هو الكتاب املشتمل على اآلجال ، ويقال 

ا هو كائن إىل يوم : يقدر أحٌد على تقدميه وتأخريه ، جاء يف احلديث أنه تعاىل قال للقلم  ، فكتب م اكتب 
  .القيامة 
  فصل

، فكل أما األجل والرزق ، فهما مضافان إىل اهللا تعاىل ، وأمَّا الكُفُْر والِفْسُق واإلميان والطاعة : قال القاِضي 
ذلك مضاف إىل العبد ، فإذا كتب اهللا ذلك ، فإمنا يكتب ما يعلمه من اختيار العبد وذلك ال ُيْخرج العبد عن 

  .االختيار 

أنه إذا علم اهللا من العبد الكفر ، وكتب يف اللوح احملفوظ منه الكفر ، فلو أَتى باإلميان كان ذلك : وجوابه 
مجع بني النقيضني ، وهو  -مع عدم الكفر  - كفر ، واخلرب والصدق عن الكفر مجعاً بني املتنافيني؛ ألن العلم بال

  .حمال ، وهذا موِضُع اإللزام 
  فصل



أن روح احليِّ تفارق جيده فيه ، ومىت قُِتل  -تعاىل  -أجل املوت هو الوقت الذي يف معلوم اهللا : قال املفسرون 
آل [ } ِكَتاباً مَُّؤجَّالً { :  ُيقَْتل لعاش ، بدليل قوله تعاىل لو مل: العبُد علمنا أن ذلك أجله ، وال يصح أن يقال 

وقوله ]  ٤٩: يونس [ } إِذَا َجآَء أََجلُُهْم فَالَ َيْسَتأِْخُرونَ َساَعةً َوالَ َيْسَتقِْدُمونَ { : ، وقوله ]  ١٤٥: عمران 
. ٣٨: الرعد [ } ِلكُلِّ أََجلٍ ِكَتاٌب { : له ، وقو]  ٤: نوح [ } إِنَّ أََجلَ اهللا إِذَا َجآَء الَ ُيَؤخَُّر { :   [  

يتقدَّم األجل ويتأّخر ، وأن َمْن قُِتل فإمنا يهلك قبل أجله ، وكذلك كل ما ذبح من احليوان : واملعتزيلّ يقول 
  .كان هالكه قبل أجله ، ألنه جيب على القاتل الضمان والدَِّية ، وهذه اآلية َردٌّ عليهم 

وأدغم أبو . ويف خرب هذا املبتدأ اخلالف املشهور . مبتدأ ، وهي شرطية } رِْد ثََواَب الدنيا َوَمن ُي{ : قوله 
  .يف الثاء » ُيرِد « دال  -عمرو ومحزة والكسائي وابن عامر خبالف عنه 

  .والباقون باإلظهار 
  .يف املوضعني َوْصالً ووقفاً » ُنؤِتِه « وقرأ أبو عمرو باإلسكان يف هاء 

  .باالختالس وصالً  -خبالف عنه  -وهشام 
  .والباقون باإلشباع َوْصالً 

ا كان يستحقه من السكون ، وأما : فأما السكون فقالوا  إن اهلاء ملا حلت حملّ ذلك احملذوف أعطيت م
نؤتيه ، فُحِذفَت الياء : االختالس ، فالستصحاب ما كانت عليه اهلاء قبل َحذْف الم الكلمة؛ فإن األصل 

  .مل ُيْعَتّد هبذا العارض ، فبقيت اهلاء على ما كانت عليه للجزم ، و
وهو الياء  -وأما اإلشباع فنظراً إىل اللفظ؛ ألن اهلاء بعد متحرٍِّك يف اللفظ ، وإن كانت يف األصل بعد ساكن 

يل وبين إنَّ االختالس واإلسكان بعد املتحرك لغة ثابتة عن بين عق: واألْوىل أنْ يقال  - اليت ُحِذفَت للجزم 
  .كالب 

إسكان : وهبذا َيَتَبيَّن أن َمْن قال  -بسكون اهلاء ، واختالس حركتها  -لَْه مالٌ ، وبِْه داء : حكى الكسائي 
، وبين كالب ، فنعم  -يف هذا النحو  -اهلاء واختالسها  ال جيوز إال ضرورةً ، ليس بشيٍء ، أمَّا غري بين عقيل 

  .ة ال يوجد ذلك عندهم ، إال يف ضرور
  ]الوافر : [ كقوله 
ُري -١٦٤٥   لَُه َزَجلٌ كَأنَُّه َصْوُت َحاٍد إذَا طَلََب الَوِسيقَةَ أْو َزِم

.كأنه ( باختالس هاء   (  
  ]البسيط : [ ومثله قول اآلخر 

  إالَّ ألنَّ ُعُيوَنْه َسيل َواِديَها... َوأْشَرُب الَْماَء َما بِي َنْحَوُه َعطٌَش  -١٦٤٦
ألنه : ، قال » البيت األول « أحسن منها يف » البيت الثاين « ابن عصفور الضرورة يف وجعل . بسكوهنا 

كامالً ، وإمنا ذكرنا هذه التعليالت لكثرة ورود ] إجراًء [ إذهاب للحركة وِصلَِتها ، فهي َجْري على الضرورة 
. ٩٠: األنعام [ } اُهُم اقتده فَبُِهَد{ : ، وحنو ]  ٧: الزمر [ } َيْرَضُه لَكُْم { : هذه املسالة ، حنو   [  

  .بالنون والياء » وسنجزي الشاكرين « : والضمري هللا تعاىل ، وكذلك  -بياء الغيبة  -ُيؤِته : وقُرِئ 
  فصل



الغنيمة ، : يعين } َوَمن ُيرِْد ثََواَب اآلخرة ُنْؤِتِه ِمْنَها { نزلت يف الذين تركوا املركز يوم أُُحد؛ طلباً للغنيمة ، 
، : قيل } َوَمن ُيرِْد ثََواَب اآلخرة ُنْؤِتِه ِمْنَها { : له قو أراد الذين ثبتوا مع أمريهم عبد اهللا بن ُجَبري حىت قُِتلوا 

عامة يف مجيع األعمال؛ ألن املؤثر يف جلب الثواب والعقاب هو  -وإن وردت يف اجلهاد خاصة  -وهذه اآلية 
  .القصد والدواعي ، ال ظواهر األعمال 

  .املؤمنني املطيعني : أي » وسنجزي الشاكرين « : قال مث 
ِه « : عن أنس بن مالك ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  َمْن كَاَنْت نِيَُّته طَلََب اآلِخَرِة َجَعلَ اُهللا ِغَناُه ِفي قَلْبِ

، َوأَتْتُه الدُّْنَيا َوِهَي َراِغَمةٌ  نِيَُّته طَلََب الدُّْنَيا َجَعلَ اُهللا الفَقَْر َبْيَن َعْيَنْيِه ، َوَشتََّت  َوَمْن كَاَنْت. ، َوَجَمَع له َشْملَُه 
ُه  ، َوالَ َيأِتيِه ِمْنَها إالَّ َما كُِتَب لَ قال رسول اهللا : قال  - رضي اهللا عنه  -وروى عمر بن اخلطاب » َعلَْيِه أْمَرُه 

َما ِلكُلُ امرئٍ ما َنَوى ، فَمْن كَاَنْت ِهْجَرُتُه إىل اِهللا َوَرُسوِله إنَّما األعمالُ بالنياِت ، وإنَّ« : صلى اهللا عليه وسلم 
» َما َهاَجَر إلَْيه فَهِْجَرُته إلَى اِهللا َوَرُسوِله ، َوَمْن كَاَنْت ِهْجَرُته إلَى ُدْنَيا ُيصيُبها ، أو اْمَرأة َيْنِكُحَها ، فهِْجَرُته إىل 

.  

ا اْسَتكَاُنوا َواللَُّه ُيَوكَأَيِّْن ِمْن َنبِيٍّ قَاَتلَ  ا أََصاَبُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوَما َضُعفُوا َوَم ٌري فََما َوَهُنوا ِلَم ِحبُّ َمَعُه رِبِّيُّونَ كَِث
  ) ١٤٦(الصَّابِرِيَن 

، وقد حدث فيهما بعد التركيب معىن التكثري » أيِّ « هي مركبة من كاف التشبيه ، ومن : هذه اللفظة ، قيل 
له عندي كذا درمهاً ، : يف قوهلم » كذا « : اخلربية ، ومثلُها يف التركيب وإفهام التكثري » كَْم « فهوم من ، امل

ا حَدثَ فيهما معىن التكثري ، ف » ذا « كاف التشبيه و : واألصل  » كم « الذي هو اسم إشارة ، فلما ُركََِّب
» لوال «  التركيب إحداث معىن آخر؛ أال ترى أن اخلربية وكأيِّن وكذا كلها مبعًنى واحد ، وقد عهدنا يف

أو ُيوقََف عليها بغري نون؛ ألن التنوين ُيْحذَف وقفاً ، إال  - على هذا  -حدث هلا معًنى جديٌد ، وكان من حقها 
، فمن مث وقف عليها مجهور القراء بالنون؛ اتَِّباعاً لرسم  -بثبوت النون -» كَأيِّْن « أن الصحابة كتبتها 

  .صحف امل
  .على القياس  - من غري نون  - » كأي « ووقف أبو عمرو وسورة بن املبارك عن الكسائي 

ا ُركَِّبْت خرجت عن نظائرها ، فجعل التنوين كأنه : واعتل الفارسيُّ لوقف النون بأشياء ، منها  أن الكلمة مل
  .حرف أصلي من بنية الكلمة 

  .وفيها لغات مخس 
  .وهبا قرأ اجلماعة ، إالَّ ابن كثري  -األصل  وهي -» كَيِّْن « : أحدها 

  ]الوافر : [ وقال الشاعر 
  أُخوُهْم فَْوقَُهْم ، َوُهُم ِكَراُم... كَأيِّْن ِفي الَْمَعاِشرِ ِمْن أَناسٍ  -١٦٤٧
كانت وإن » كأيِّْن « وهبا قرأ ابن كثري ومجاعة ، وهي أكثر استعماالً من  -بزنة كاِعن  -» كاِئْن « : الثانية 

  . -تلك األصل
  ]الوافر : [ قال الشاعر 

  َيَرانِي لَْو أِصْبُت ُهَو املَُصابَا... َوكَائْن بِاألَباِطحِ ِمْن َصِديقٍ  -١٦٤٨



  ]الطويل : [ وقال اآلخر 
.َوكَاِئْن َرَدْدَنا َعْنكُُم ِمْن ُمَدجَّجٍ  -١٦٤٩  ..  

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  الَْحيِّ ِمْن ِذي قََراَبٍة َوكَاِئْن َتَرى ِفي -...  ١٦٥٠

اً ..    .أنشده املفضل ممدوداً ، مهموزاً ، خمفف
، واستبعده مكِّّي  ، يكون ، فهو كائن  واختلفوا يف توجيه هذه القراءة ، فُنِقل عن املربد أهنا اسم فاعل من كان 

وهو بعيد الصحة؛ ألنه لو «  :وكذلك أبو البقاء ، قال . بعده ، ولبنائه على السكون » ِمْن « إلتيان : ، قال 
  .» كان كذلك لكان معرباً ، ومل يكن فيه معىن التكثري 

ألن  -أيضاً  -فإن البناء ، ومعىن التكثري عارضان  -أيضاً  -هذا حتاُمل على املربد؛ فإن هذا الزم له : ال يقال 
، وأما لفظٌ مفرٌد ُينقل غلى معىن  ، وحنومها» لوال « ، و » كذا « كما تقدم يف  -التركيب ُعهِد فيه مثل ذلك 

  .، وُيْبَنى من غري سبب ، فلم ُيوجد له نظري 
» كائن « إال أن الكلمة دخلها القلب ، فصارت  -كقراءة اجلماعة  -» كَأيِّْن « هذه القراءة أصلها : وقيل 

  :واختلفوا يف تصيريها بالقلب كذلك على أربعة أوجه  - مثل كاعن 
، إال أنك قدمَت العَني والسالم ، ومها الياء أنه قُدِّم: أحدها  ت الياُء املشددةُ على اهلمزة ، فصار وزهنا كََعلف 

، مث قلبت الياء الساكنة » أيُّها « : مث حذفت الياء الثانية لثقلها باحلركة والتضعيف ، كما قالوا يف  -املشددة 
كَأيِْن « فصار اللفظ  -طَيئ : واألصل  -طاِئّي : الوا وكما ق -أيَّة : واألصل  - ألفاً ، كما قلبوها يف حنو آية 

، ألن الفاء أخرت إىل موضع الالم ، والالم قد ُحذفَْت »    .ووزنه كَْعف 

فتأخرت اهلمزة  -اليت هي الم  -وقُدَِّمت املتحركة  -اليت هي عني -أنه حذفت الياء الساكنة : الوجه الثاين 
اء  -   .ووزنه كلف » كائن « ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصار وقلبت الياء ألفاً -اليت هي ف

وهي  -أنه قُدَِّمت إحدى الياءين يف موضع اهلمزة ، فتحركت حبركة اهلمزة  -وُيْعَزى للخليل : الوجه الثالث 
، فقُِلَبْت ألفاً ، فال - الفتحة  تقى وصارت اهلمزة ساكنة يف موضع الياء ، فتحركت الياُء ، وانفتح ما قبلها 

فكُِسَرت اهلمزة على أصل التقاء الساكنني ،  -األلف املنقلبة عن الياء ، واهلمزة بعدها ساكنة  - الساكنان 
  .كياء قاضٍ وغازٍ  -بعد سلب حركتها  -وبقيت إحدى الياءين متطرفة ، فأذهبها التنوين 

مثل قاضٍ  -خرى ساكنة ، فحذفها التنوين أنه قُدَِّمت الياء املتحركةُ ، فانقلبت ألفاً ، وبقيت األ: الوجه الرابع 
، وتأخري الفاء ، وإمنا األعمال ختتلف  -   .ووزنه على هذين الوجهني أيضاً كلف؛ ملا تقدم من حذف العني 

، واألشهُب  -بياء خفيفة بعد اهلمزة  - » كَأْيِْن « : اللغة الثالثة  على مثال كَْعيِن ، وهبا قرأ ابُن ُمَحْيِصن 
فُحِذفَت الياُء الثانية ، استثقاالً ، فالتقى  -كقراءة اجلماعة  -» كَأيِّْن « : وجهها أن األصل العقيلي ، و

فكُِسر الياء؛ اللتقاء الساكنني ، مث سكنت اهلمزة ختفيفاً لثقل الكلمة بالتركيب ،  - الياء والتنوين  - ساكنان 
  .» فهي « و » فهو « فصارت كالكلمة الواحدة كما سكنوا 

بياء ساكنة ، بعدها مهزة مكسورة ، وهذه مقلوب القراءة اليت قبلها ، وقرأ هبا » كَْيإن « : الرابعة  اللغة
  .بعضهم 



  .ونقلها الداين قراءة عن ابن ُمَحْيِصن أيضاً  -على مثال كَعٍ  -» كإنْ « : اللغة اخلامسة 
  ]الطويل : [ وقال الشاعر 

  ِء أَبانَ اْخِتَباري أنَُّه ِلي ُمَداِهُن... َق اإلَخا كَِئْن ِمْن َصِديقٍ ِخلُْتُه َصاِد -١٦٥١
  :وفيها وجهان 

  .أنه حذف الياءين ُدفَعةً واحدةً المتزاج الكلمتني بالتركيب : أحدمها 
، مث حذف األخرى اللتقائها ساكنةً مع التنوين  -على ما تقدم تقريره  -أنه حذف إحدى الياءين : والثاين 
  .ٍف؛ حلذف العني والالم منه كَ -على هذا  -ووزنه 

  هل هي مصدر يف األصل ، أم ال؟» أي « واختلفوا يف 
، اليت هي » أيٌّ « : األصل فيه » كَأيِّْن « فذهب مجاعة إىل أهنا ليست مصدراً ، وهو قول أيب البقاء؛ فإنه قال 

، أدخلت عليها كاُف التشبيه    .بعض من كل 
بعض من كل ، نعم إذا أضيفت إىل معرفة : ن كل ، نظر ألهنا ليست مبعىن بأهنا بعض م» أّي « ويف عبارته عن 
، وعود الضمري ، حنو » بعض « فُحكْمها ُحكم  ، فليست : أيُّ الرجلني قائم وال نقول : يف مطابقة اجلُْزء  قاما 

  .اصالً » بعض « هي اليت 

أْوٌي ، حنو : واألصل  -، واجتمع  إذا انضم -مصدر أَوى يأوِي  -يف األصل  -وذهب ابُن جين إىل أهنا 
، وأدغمت يف الياء ،  -طََوى َيطْوي طيا  فاجتمعت الياء والواو ، وسبقت إحدامها بالسكون ، فقلبت الواو ياء 

فإهنا للعموم ، والعموم يستلزم » أي « وكأن ابن جنِّي ينظر إىل أن معىن املادة من االجتماع الذي يدل عليه 
  .االجتماع 
  تتعلق بغريها من حروف اجلر ، أم ال؟» أي « ه الكاف الداخلة على وهل هذ

فلم تتعلق بشيء  -» كم « وهي  -صارتا مبنزلة كلمة واحدة » أي « والصحيح أهنا ال تتعلق بشيء؛ ألهنا مع 
  . -وهو التشبيه - ، ولذلك ُهجِر معناه األصلي 

ا العامل« : وزعم احلويفّّ أهنا تتعلق بعامل ، فقال  يف الكاف ، فإن جعلناها على حكم األصل ، فمحمول  أم
إصابتكم كإصابة من تقدَّم من األنبياء وأصحاهبم ، وإن محلنا احلكم على االنتقال إىل : على املعىن ، واملعىن 

، و « كم » معىن  متعلقة « ِمْن » اخلرب ، و « قاتل » ، كان العامل بتقدير االبتداء ، وكانت يف موضع رفع 
، مبا جيب من اخلفض يف « االستقرار »  مبعىن » ، والتقدير األول أوضح؛ حلمل الكالم على اللفظ دون املعىن 
، ف « أي » ، وإذا كانت « أي  متعلقة مبا تعلقت به الكاف من املمعىن « من » على باهبا من معاملة اللفظ 

  .وهو كالم غريب . اه » املدلول عليه 
ال  - هي من نفس الكلمة  -وأن آخرها نون  - غري مركبة  -كلمة بسيطة  »كأين « واختار أبو حيان أن 

تنوين؛ ألن هذه الدعاوى املتقدمة ال يقوم عليها دليل ، وهذه طريق سهلة ، والنحويون ذكروا هذه األشياء؛ 
لتركيب ، هذا ما يتعلق هبا من حيث ا. حمافظةً على أصوهلم ، مع ما ينضم إىل ذلك من الفوائد ، ومترين الذهن 

  :فموضعها رفع باالبتداء ، ويف خربها أربعة أوجه 
  .كثري من األنبياء قاتل : فإن فيه ضمرياً مرفوعاً به ، يعود على املبتدأ ، والتقدير » قاتل « أنه : أحدها 



ائة؛ إذ مائة نيب قُِتل ، فالضمري للم: ، كما تقول » كأين « واجليد أن يعود الضمري على لفظ : قال ابو البقاء 
  .هي املبتدأ 

ِتلَْت؟: لو كان كذلك ألنثت ، فقلت : فإن قيل    قُ
  .كثري من الرجال قُِتل : هذا حممول على املعىن؛ ألن التقدير : قيل 

مجلة يف حمل نصب على احلال } َمَعُه رِبِّيُّونَ { ، فعلى هذا مجلة » َنبِّي « كأنه يعين بغري اجليد عوده على لفظ 
  .» قُِتل « من الضمري يف 

استقر معه : على الفاعلية بالظرف ، ويكون الظرف هو الواقع حاالً ، التقدير » ربيون « وجيوز أن يرتفع 
  .ربيون 

  .وهو أوىل؛ ألنه من قبيل املفردات ، وأصل احلال واخلرب والصفة أن تكون مفردة 
َعُه « وجيوز أن يكون  إىل واو احلال؛  -هنا  -اعل به ، وال حيتاج ف» رِبِّيُّونَ « هو احلال ، و  -وحده  -» َم

ُه « الضمري يف : أعين  -ألن الضمري هو الرابط    .» َمَع
وعمل الظرف . لتخصيصه بالصفة حينئذ؛ ذكره مكي  -وإن كان نكرة  -» َنبِّي « وجيوز أن يكون حاالً من 

  .العتماده على ذي احلال  -هنا  -
وإن كان العامل ماضياً ، ألنه حكى  - بالظرف » ربيون « لك ارتفع وهي حال حمكية ، فلذ: قال أبو حيان 

، وذلك على مذهب البصريني ]  ١٨: الكهف [ } َوكَلُْبُهْم َباِسطٌ ِذَراَعْيِه بالوصيد { : احلال املاضية ، كقوله 
  .مطلقاً » أل « ، وأما الكسائي فيعمل اسم الفاعل العاري من 

ظرف يتعلق باسم فاعل ، حىت يلزم عليه ما قال من تأويله اسم الفاعل حبال ماضية وفيه نظر؛ ألنا ال نسلم أن ال
  .استقر معه ربيون : ، بل يدعى تعلُّقه بفعل ، تقديره 

ُه رِبِّيُّونَ { ، و » َنبِّي « مجلة يف حمل جر؛ صفة لِ » قَاَتلَ « أن يكون : الوجه الثاين  هو اخلرب ، لكن } َمَع
اً ، و » َمَعُه « إن شئت أن جتعل : أعين  - يف جعله حاالً الوجهان املتقدمان  مبتدأ مرخراً » ربِّيُّونَ « خرباً مقدم

َعُه « ، وأن جتعل » كَأيِّْن « ، واجلملة خرب  ، و  -وحده  -» َم فاعل به؛ العتماد الظرف » ربِّيُّونَ « هو اخلرب 
  .على ذي خرب 
اً ، ت: الوجه الثالث  « : صابر ، وعلى هذا ، فقوله : يف الدنيا ، أو مضى ، أو : قديره أن يكون اخلرب حمذوف

ُه ربِّيُّونَ « ، و » َنبِيٍّ « يف حمل جر؛ صفة لِ » قَاَتلَ  ا تقدم تقريره  - » قَاَتلَ « حال من الضمري يف » َمَع على م
ُه ربِّيُّونَ « وجيوز أن يكون  -   .بكونه قاتل ، وبكونه معه ربيون  :، ُوِصف بصفتني » َنبِيٍّ « صفة ثانية ل » َمَع

 -حينئذ  -ويف هذه اجلملة » رِبِّيُّونَ « فارغاً من الضمري ، مسنداً إىل » قَاَتلَ « أن يكون : الوجه الرابع 
  :احتماالن 

  .» كأيِّْن « أن تكون خرباً ل : أحدمها 
وادَِّعاء حذف اخلرب ضعيف  - على ما تقدم -واخلرب حمذوف » َنبِيٍّ « ان تكون يف حمل جر ل : الثاين 

  .الستقالل الكالم بدونه 
« ، فال ضمري فيه على هذا ، واجلملة صفة » رِبِّيُّونَ « مسنداً لِ » قَاَتلَ « وجيوز أن يكون : وقال أبو البقاء 



  .» َنبِيٍّ 
واخلرب حمذوف على ما  »َنبِيٍّ « وجيوز أن يكون خرباً ، فيصري يف اخلرب أربعة أوجه ، وجيوز أن يكون صفةً لِ 

  .ذكرنا 

ل : وقوله  ، وقوله : يعين » َربِّيُّونَ « صفة  يعين » فيصري يف اخلرب أربعة أوجه « : أن القتل من صفتهم يف املعىن 
يه : ما تقدم له من أوجه ذكرها ، وقوله :  غلط؛ ألنه يبقى » نيب « واجلملة صفة  - على هذا  -فال ضمري ف

  .املبتدأ بال خربٍ 
  إمنا يزعم هذا ألنه يقدر خرباً حمذوفاً؟: إن قلَت ف

ا ذكرنا  - واخلُرب حمذوٌف « َنبِيٍّ » وجيوز أن تكون صفة ل « : قد ذكر أوجهاً أَخر؛ حيثُ قال : قلت  » على م
.  

داً قد إن حمم: ورجَّح كونَ قَاَتلَ مسنداً إىل ضمري النيب أن القصة بسبب غزوِة أُحٍد ، وختاذل املؤمنني حني قيل 
ْو قُِتلَ { : ماَت مقتوالً؛ ويؤيُد هذا الترجيح قوله  وإليه ذهب ابُن عباسٍ ]  ١٤٤: آل عمران [ } أَفإِنْ مَّاَت أَ

ا كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيُغلَّ { : يف قوله  -وعن ابن عباسٍ . والطربيُّ ومجاعة  : قال  -]  ١٦١: آل عمران [ } َوَم
  النيب ُيقتل فكيف ال ُيَخان؟

ألنه مل ُيقَْتل نيبٌّ يف َحْرب قط ونصر الزخمشري : وذهب احلسُن وابن ُجَبريٍ ومجاعة إىل أن القتلَ للرِّبِّيَِّني ، قالوا 
الذي ذكره  -وهذا  -وهو النيب  - يعين أنّ التكثَري ال يتأتى يف الواحد  -بالتشديد  -هذا بقراءة قُتِّل 

  . -أيت تأويلهوسي -سبقه إليه ابُن جين  -الزخمشريُّ 
وقتادة كذلك ، إال أنه شدد التاء ، وباقي  -مبنياً للمفعول  -قُِتل : وقرأ ابن كثريٍ ، ونافع ، وأبو عمرو 

كما تقدم  -» رِبِّيُّونَ « وأن يرفع » َنبِّي « قاتل ، وكل من هذه األفعال يصلح أن يرفع ضمري : السبعة 
  . -تفصيلُُه

 -» رِبِّيُّونَ « : أعين  - يتعني أن يسند الفعل فيها إىل الظاهر  -بالتَّْشديد  -قُّتل  :إنَّ قراءة : وقال ابُن جين 
  .ألنَّ الواحَد ال تكثري فيه : قال 

  .» وال ميتنع أنْ يكونَ فيه ضمري األول؛ ألنه يف معىن اجلماعِة « : قال أبو البقاء 
لنسبة لكثرة األشخاص؛ ال بالنسبة إىل كل فَْرد؛ إذ القتل ال املراد به اجلنس ، فالتكثري با» ِمْن َنبِيٍّ « يعين أن 

  .يتكثر يف كلِّ فرٍد 
فهالَّ جاز : فإن قيل : استشعر به أبو الفتحِ ، وأجاب عنه ، قَالَ  -الذي أجاَب به أبو البقاِء -وهذا اجلواُب 

  ؟» كَْم « فُعِّل؛ َحْمالً على معىن 
َعُه » ودلَّ الضمري املفرد } ِمْن َنبِيٍّ « : إلفراد يف قوله أن اللفظ قد مشى على جهة ا: فاجلواب  على أن « َم

يف هذه القراءِة داللةٌ على أنَّ من : قال . « كم » املراد إمنا هو التمثيلُ بواحٍد واحٍد ، فخرج الكالُم على معىن 
ب « يُّونَ ربِّ» فإن « قَاَتل َمَعُه رِبِّيُّونَ » أو « قُِتلَ » قرأ من السَّْبَعِة  « قَاَتل » أو « قُِتل » مرفوٌع يف قراءته 

  .« َمَعه » وليس مرفوعاً باالبتداء ، وال بالظرف ، الذي هو 



، : وأنَت خبٌري إذا قلَت « كَْم » مثل « كأين » وليس بظاهر؛ ألن « : قال أبو حّيان  كم من عاٍن فككته 
، فإذا قلت« كم » فأفردت ، راعيت لفظ  ، وليس معىن مراعاة اللفظ :  ومعناها مجع  فككتهم ، راعيت املعىن 

بني فككته وفككتهم ، كذلك ال فرق  -فال فرق من حيثُ املعىن . إال أنك أفردت الضمري ، واملراد به اجلمع 
، وإمنا جاز مراعاة اللفظ تارةً ، ومراعاة املعىن تارة؛ ألن مدلول  ، وقتل معهم ربيون  كم » بني قتل معه ربيون 

مجع كثري ، وإذا أخربت عن مجع كثريٍ فتارةً تفرد؛ مراعاةً للفظ ، وتارة جتمع؛ : كثري ، واملعىن « كأين » و « 
 ٤٤: القمر [ } أَْم َيقُولُونَ َنْحُن َجِميٌع مُّنَتِصٌر َسُيْهَزُم اجلمع َوُيَولُّونَ الدبر { : مراعاة للمعىن ، كما قال تعاىل 

أفرد يف « َوُيَولُّونَ » : وقال « ر ُمْنَتِص» : ، فقال ]  ٤٥و    .« ُيَولُّونَ » ومجع يف « ُمْنَتِصٌر » ف
تلوا ، فكيف يوصفون : قال } فََما َوَهُنواْ { :  -بعد ذلك  -لقوله « قَاَتلَ » ورجح بعضهم قراءة  وإذا ق

  بذلك؟ إمنا يوصف هبذا األحياء؟
  .لَ بنو فالٍن يف وقعة كذا ، مث انصرفوا قُِت: قتل بعضهم ، كما تقول : أن معناه : واجلواُب 

 -أعم يف املْدحِ؛ ألنه يدخل فيها من قتل ومن بقي ، وحيسن عندي « قَاَتلَ » قراءة من قََرأ : وقال ابن عطية 
  .« نيب » إسناده إىل  -قتل : إسناُد الفعل إىل الربيني ، وعلى قراءة  -على هذه القراءة 

، وهي أبلغ يف مقصود اخلطاب؛ ألهنا َنصٌّ يف وقوع القتل ، ويستلزم يظه« قتل » : قال أبو حّيان  ر أهنا مدح 
  .ال تدلُّ على القتل؛ إذ ال يلزم من املقاتلة وجود القتل؛ فقد تكون مقاتلة وال يقع قتل « قَاَتل » و . املقاتلة 

  .اخلربية « كم » ألهنا مثل « كَأيِّْن » متييز ل } مِّن نَّبِيٍّ { : قوله 
قال وقد . وهلذا مل جيئ يف التنزيل إال كذلك ، وهذا هو األكثُر الغالب « من » وزعم بعضهم أنه يلزم جره ب 

  ]اخلفيف : [ جاء متييُزها منصوباً ، قال الشاعُر 
  آِلماً ُحمَّ ُيْسُرُه َبْعَد ُعْسرِ... أطُْرِد الَْيأَس بِالرََّجاِء فَكَاِئن  -١٦٥٢

  ]الطويل : [ وقال آخر 
مِ... فَكَاِئْن لََنا فَْضالً َعلَْيكُْم َوَرْحَمةً  -١٦٥٣   قَِدمياً ، َوالَ َتْدُرونَ َما َمنُّ ُمْنِع

ال يثبت مع اإلضافة  ، وهو    .وأما جره فممتنع؛ ألن آخَرها تنوين 
، منسوب إىل الرَّّب ، وإمنا كُِسرت راؤه؛ تغيرياً يف ا: « ربيون » و  إْمِسّي : لنسب ، حنو مجع رِبِّّي ، وهو العامل 
  .كُِسر لإلتباع : وقيل  -يف النسبة إىل أمس  -

ّي ، وابُن  -وهي اجلماعة  -ال تغيري فيه ، وهو منسوب إىل الرُّبة : وقيل  وقرأ اجلمهور بكسر الرَّاِء ، وقرأ عل
هو منسوب إىل : إذا قلنا وهو من تغيري النسبِ ،  -بضم الراء  -« ُربِّيُّونَ » مسعوٍد ، وابن عّباسٍ ، واحلسُن 

  .ال تغيري ، وهو منسوب إىل الربة ، وهي اجلماعة : الربِّ ، وقيل 

  .» بكسر الراء وضمها  - واحدهم ربِّيّ « قال القرطيبُّ 
منسوب إىل الرَّبِّ ، وإال فمن : َربِّيُّونَ ، بفتحها على األصل ، إن قلنا  - يف رواية قتادة  -وقرأ ابُن عباسٍ 

  .إنه منسوب إىل الربة : نسب ، إن قلنا تغيري ال
  .والفتح لغة متيم : قال ابن جين 
وهذا َسْهٌو منه؛ الختالف  - إذا كَثر  -َرَب الشيء يربو : من قوهلم » هم املكثرون العلم « : وقال النقاُش 



ٌد. املادتني؛ ألن تلك من راء وياء وواو ، وهذه من راء وباء مكررة  اجلماعات : وقتادةُ  قال ابن عبَّاسٍ وجماه
  .األلوف : والربيون : الكثرية وقال ابُن مسعوٍد 

  .عشرة آالف : الرِّبِّيَّة الواحدة : وقال الكلّيب 
  .فُقَهاء وُعلَماء : رِبِّيُّون : الرَّبِّيَّة الواحدة ألف ، وقال احلسُن : وقال الضَّحَّاك 

: الربانيون  -عن الفّراِء  -وحكى الواحديُّ . الرعية : بانيون الوالة ، و الر: هم األتباع ، فالربانيون : وقيل 
  .األلوف 

ٌري « : قوله    .رِبِّيُّونَ وإن كان بلفظ اإلفراِد؛ ألن معناه اجلمع « صفة لِ » كَِث
  فصل

، والذين َبقُوا بعدهم ما َوَهنوا يف د -على القراءة األوىل  - معىن اآلية  ينهم ، بل أن كثرياً من األنبياء قُِتلوا 
  .هكذا  -يا أمة حممٍد  -عدوِّهم ، فينبغي أن يكون حالُكُم ] وقتال [ استمرُّوا على ُنْصَرة ِدينهم 

ٌري { وقوله « قُِتل » : على قوله  -يف هذا التأويل  -والوقف : قال القفالُ  َعُه رِبيُّونَ كَِث قُِتل : حال ، مبعى } َم
وكأين من نيب معه ربيون كثٌري ، فما : على معىن التقدمي والتأخري أي  أو يكون. حال ما كان معه ربيون كثري 

  .وهن الربيون على كثرهتم 
وكأين من نيب قُِتل ممن كان معه وعلى دينه ربيون كثٌري ، فما َضُعَف الباقون ، وال استكانوا؛ : املعىن : وقيل 

  .كان ينبغي أن يكون حالكم كذلك لقَْتل من قُِتل من إخواهنم ، بل مضوا على جهاد عدوهم ، فقد 
واملعىن . وُحجَّة هذه القراءة أنّ املقصوَد من هذه اآلية حكاية ما جرى لسائر األنبياِء؛ لتقتدي هذه األمة هبم 

وكم من نيب قاتل معه العدُد الكثُري من أصحابه ، فأصاهبم من عدوهم قروح ، فما :  -على القراءة الثانية
صاهبم إمنا هو يف سبيل اِهللا وطاعته ، وإقامة دينه ، ونصرة رسوله ، فكذلك كان ينبغي أن َوَهُنوا؛ ألن الذي أ

  .تفعلوا مثل ذلك يا أمةَ ُمَحمٍد 
أن املراد من هذه اآلية ترغيب الذين كانوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف القتال ، : وحجة هذه القراءة 

. ما مسعنا بنيب قُِتل يف القتال : ُروِي عن سعيد بن جبريٍ أنه قال  فوجب أن يكون املذكوُر هو القتال ، وأيضاً
، إن كان قُِتل مسنداً إىل ضمري النيب « َوَهُنوا » الضمري يف } فََما َوَهُنواْ { : قوله  يعود على الربِّيِّني ُجبْملتهم 

لنيب ، أو إىل الربِّيني ، فالضمري يعود سواء كان مسنداً إىل ضمري ا« قَاَتلَ » صلى اهللا عليه وسلم وكذا يف قراءة 
  .« قاتل » على بعضهم وقد تقدم ذلك عند ترجيح قراءة 

َوَعَد  -َوَهَن َيهُِن : واألعمش وأبو السَّمَّال بكسرها ، ومها لغتاِن  -بفتح اهلاء  -» َوَهُنوا « واجلمهوُر على  كَ
َهَن َيْوَهُن  -َيِعُد  نوا : وِعكْرمة  -أيضاً  - عن أيب السَّمَّال وروي  -كَوَجلَ َيْوَجلُ  -َوَو  - بسكون اهلاء  -وْه

، حنو نعم وَشْهد  حلق    . - يف َنِعم وَشهِد - وهو من ختفيف فََعل؛ ألنه حرف 
أسفل : ضعَّفته ، والواهنة : َوِهَن الشيء َيهُِن َوْهناً ، وأْوهنته أنا ووهَّْنُته « :  - عن أيب زيد  -: قال القرطيبُّ 

، وأوَهنَّا : الكثيف ، والَوْهن : ع وقصاَراها ، والَوْهن من اإلبل األضال ساعة متضي من الليل ، وكذلك املَْوِهن 
  .» ِصْرنا يف تلك الساعة : 
ا « و » َوَهُنوا « متعلق ب } ِلَمآ أََصاَبُهْم { و  جيوز أن تكون موصولة امسية ، أو مصدرية ، أو نكرة » م



  .موصوفة 
اْ { وقرأ اجلمهور    .وحكاها الكسائي لغة  -بفتحها  -َضَعفُوا : وقرئ  -بضم العني  - } َوَما َضُعفُو

ا استكانوا { : قوله    :فيه ثالثةُ أقوالٍ } َوَم
استكون ، فُنِقلَْت حركة الواو على الكاِف : وأصله  -الذُّلّ : والكَْون  -من الكَْون » استفعل « أنه : أحدها 

  . ، مث قُِلَبت الواو ألفاً
ة  -َباَت فُالن بكَْيَنِة سوء : هو من قول العربِ : وقال األزهريُّ وأبو علي  حبالة سوء ، : أي  -على وزن َجفَْن

، واألصل  -فألفه    ] .وهو القول الثاين . [ استكَْين ، ففُِعل بالياء ما فُِعل بأختها : على هذا من ياء 
  .ون ، وإمنا أُْشبَِعت الفتحة ، فتولَّد منها ألف من السك» افتعل « وزنة : قال الفّراء : الثالث 

  ]الرجز : [ كقول الشاعر 
  الشَّاِئالَِت ُعقَِد األذَْنابِ... أُعوذُ باِهللا ِمَن الَْعقَْرابِ  -١٦٥٤

  .العقرب الشائلة : يريد 
، فهو مستكٌني  استكان ، يستكني: وُردَّ على الفّراء بأن هذه األلف ثابتة يف مجيع تصاريف الكلمِة ، حنو 

  .وبأنَّ اإلشباَع ال يكون إال يف ضرورٍة . وُمستكان إليه استكانةً 
  . - كما سيأيت -السبع  -وكالمها ال يلزمه؛ أما اإلشباع فواقع يف القراءات 

ْنَدل يف َتَم - ألن الزائَد قد َيلَْزم؛ أال ترى أنَّ امليم  -أيضاً  -وأما ثبوت األلف يف تصاريف الكلمِة فال يدلُّ 
َتَمْنَدلَ ، َيَتَمْنَدلُ ، َتَمْنُدالً ، فهو ُمَتَمْنِدل : زائدة ، ومع ذلك ثابتة يف مجيع تصاريِف الكلمة ، قالوا  - وَتَمْدَرع 

  .وكذلك َتَمْدَرع ، ومها من الندل والدرع . ، وُمَتَمْنَدل به 
استكان ، : بتت عينها يف مجيع تصاريفها تقول ألن الكلمة ث« : وعبارة أيب البقاِء أحسن يف الرَّدِّ؛ فإنه قال 

، وُمْستكان له واإلشباع ال يكون على هذا احلد    .» يستكني ، استكانة ، فهو مستكني 
للعلم ، أو  -فما َضُعفُوا عن كذا ، وما استكانوا لكذا : فلم َيقُلْ  -ومل يذكر متعلق االستكانة والضعف 

ا يصلح هلما ]  ٢٤: احلاقة [ } اْ واشربوا كُلُو{ حنو  -لالقتصار على الفعلني    .ليعم كُلَّ م
  .ما َوَهُنوا عند قَْتل النّيب : وقال الزخمشري 

  .ما َوَهُنوا لقتل من قتل منهم : وقيل 
  فصل
ا استكانوا للعدو: املعىن  ِد مبا ناهلم من اجلراح ، وم ا َجُبُنوا ملا أصاهبم يف سبيل اِهللا ، وما َضُعفُوا عن اجلها   . م

، وما خضعوا لعدوهم : وقال مقاتلٌ    .وما استْسلَموا 
وهذا تعريض مبا أصاهبم من الَْوَهنِ ، واالنكسار عند اإلرجاف بقَْتل رسول اهللا صلى . وما ذلوا : وقال السُّدِّيُّ 

وا اهللا عليه وسلم وبضعفهم عند ذلك عن جماهدة املشركني ، واستكانتهم للكافرين ، حىت أرادوا أن يعتضد
  .باملنافقِ َعْبِد اِهللا بنِ أَبيٍّ؛ ليطلب هلم األمان من أيب سفيان 

أن ُيفَسَّر الوهن باستيالء اخلوِف عليهم ، وُيفَسَّر الضعف بأن يضعف إمياُنهم ، وتقع  -أيضاً  -وحيتمل 
  .هي االنتقال من دينهم إىل دين عدوهم : الشكوك والشبهات يف قلوهبم ، واالستكانة 



َمْن َصَبر على حتمُّل الشدائِد يف طريق اِهللا ومل ُيظْهِر اجلزَع والعجزَ : أي } واهللا ُيِحبُّ الصابرين {  :مث قال 
للعبد عباة عن إرادة إكرامه وإعزازه وتعظيمه ، واحلكم له بالثواب  - تعاىل  - وحمبة اهللا . واهللع؛ فإنَّ اَهللا حيبه 

  .واجلنة 

الْكَاِفرِيَن  نْ قَالُوا َربََّنا اغِْفْر لََنا ذُُنوَبَنا َوإِسَْرافََنا ِفي أَْمرَِنا َوثَبِّْت أَقَْداَمَنا َواْنُصرَْنا َعلَى الْقَْومَِوَما كَانَ قَْولَُهْم إِلَّا أَ
  ) ١٤٨(فَآَتاُهُم اللَُّه ثََواَب الدُّْنَيا َوُحْسَن ثََوابِ الْآِخَرِة وَاللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني ) ١٤٧(

، تقديره » أنْ « خرباً مقدَّماً ، واالسم } قَْوِلهِْم { مهور على نصب اجل إال [ وما كان قوهلم : وما يف حيزها 
.هو دأهبم وديدهنم : هذا الدعاء ، أي   [  

ا يف » أن « واخلرب » كان « على أنه اسم » قولُهم « برفع  - يف رواية عنهما  - وقرأ ابن كثريٍ وعاصم  وم
وما يف » أن « جلمهور أْولَى؛ ألنه إذا اجتمع معرفتاِن فاألوىل أن َتْجَعل األعرف امساً ، و وقراءة ا. حيزها 

قوهلم « ألهنا ُتْشبِه املُْضَمر من حيثُ إهنا ال ُتْضَمر ، وال ُتوَصف ، وال ُيوَصف هبا ، و : حيزها أْعر أْعَرف؛ قالوا 
َو يف ُرْتَبِة الَعلَمِ ، »  ، فَُه   .فهو أقلُّ تعريفاً مضاٌف ملُْضَمرٍ 

  :وَرجََّح أبو البقاء قراءة اجلمهور بوجهني 
ربََّنا اغِْفْر لََنا َدأَبهم يف الدعاء ، : كان قولَُهْم : ُمثَبت ، واملعىن » إالَّ « أن ما بعد : هذا ، واآلخر : أحدمها 

  .وهو َحَسٌن 
  .ّص وما كان قوهلم شيئاً من األقوالِ إال هذا القول اخلا: واملعىن 
  فصل

َربََّنا اغِْفْر لََنا ذنوبَنا ، والغرض ِمْنُه حتريُض هذه األمة : وما كان قوهلم عند قَْتل نبيِّهم إال أن قالوا : معىن اآلية 
  .باالقتداء هبم 
، فإذا مل  -تعاىل  -إمنا قدموا طلب املغفرة للذنوب واإلسراف؛ ألنه : قال القاضي  ملا َضِمن النُّصرةَ للمؤمنني 

،  -حتصل النصرة ، وظهر أمارات استيالء العدو ، دلَّ ذلك ظاهراً  على صدور ذنب وتقصري من املؤمنني 
أهنم بدءوا بالتوبة عن كل  -تعاىل  -فلهذا املعىن جيب عليهم تقدَمي التوبِة واالستغفارِ على طلب النُّْصَرة ، فبيَّن 

الكبائر؛ ألن اإلسراف يف : أي } َوإِْسَرافََنا يف أَْمرَِنا { الصغائر : أي } ا ربََّنا اغفر لََنا ذُُنوَبَن{ : املعاصي ، فقالوا 
{ وقال ]  ٥٣: الزمر [ } قُلْ ياعبادي الذين أَْسَرفُواْ على أَنفُِسهِْم { : كل شيء هو اإلفراط فيه؛ قال تعاىل 

]  ٣١: األعراف [ } ُه الَ ُيِحبُّ املسرفني َوالَ تسرفوا إِنَّ{ : وقال ]  ٣٣: اإلسراء [ } فَالَ ُيْسرِف فِّي القتل 
  .إذا كان مكثراً يف النفقة  -فالن ُمْسرِف : ويقال 

  :َيُجوز فيه وجهاِن } يف أَْمرَِنا { : قوله 
  .أسرفُت يف كذا : أنه متعلق باملصدر قبله ، يقال : األول 
 -مث سألوا . واألول أوجُه . ستقراً يف أمرنا حال كونه م: أن يتعلق مبحذوف على أنَّه َحالٌ منه ، أي : الثاين 

أن يثبت أقدامهم ، وذلك بإزالة اخلوِف عن قلوهبم ، وهذا يدلُّ على أن فعل العبد خملوٌق ِهللا ،  -بعد ذلك 
ذه النصرة ال بد فيها من أمر مث سألوا أن ينصرهم على القوم الكافرين ، وه. واملعتزلة حيملونه على األلطاف 

  .زائٍد على ثبات أقدامهم 



يف كيفية الطلب باألدعية عند النوائب واِملَحن ، سواء كان يف  -تعاىل  -وهذا تأديٌب من اهللا : قال القاضي 
  .اجلهاِد أو غريه 

النصرة و الغنيمة ، : لدُّْنَيا فَُهَو أما ثواُب ا] األْمَرين [ أعطاهم  -َتَعالَى  -يقتضي أن اَهللا » فآتاهم اهللا « : قوله 
  .وقهر العدو ، والثناء اجلميل ، وانشراح الصدرِ بنور اإلميان ، وأما ثواُب اآلخرة فال شك أنه ثواب اجلنة 

ثواب اآلخرة باحلُْسنِ؛ تنبيهاً على جاللِة ثوابِهِم  -تعاىل  -وَخصَّ  -من لفظ الثواب  -وقرأ اجلَْحَدرِيُّ فأثاهبم 
  .ذلك ألنّ ثواَب اآلخرِة كُلَّه يف غاية احلُْسنِ ، و

: النحل [ } أتى أَْمُر اهللا فَالَ َتْسَتْعجِلُوُه { : على أنه سيؤتيهم ، كقوله تعاىل » فآتاهم « : وجيوز أن ُيْحَمل قوله 
  .سيأيت أمُر اِهللا : أي ]  ١

عن بعضهم أهنم أحياٌء ، عند ربِّهِم  -َتَعالَى  -  وقد أخَرب - وال ميتنع أن تكون هذه اآلية خمتصة بالشهداِء : قيل 
  .كذلك  - أيضاً  - فيكون حالُ هؤالء  - يرزقونَ 
  فصل

الدالة على » من « فأتى بلفظ ]  ١٤٥: آل عمران [ } َوَمن ُيرِْد ثََواَب الدنيا ُنْؤِتِه ِمْنَها { : قال فيما تقدم 
ألن الذين » من « ومل يذكر كلمة } الدنيا َوُحْسَن ثََوابِ اآلخرة  فَآَتاُهُم اهللا ثََواَب{ : التبعيض ، وقال هنا 

ُيريدون ثواَب اآلخرِة إمنا اشتغلوا بالعبادة لطلب الثوابِ ، فكانت مرتبتهم يف العبودية نازلةً عن مرتبة هؤالء؛ 
انة إال من رّبهم ، فكان ألهنم مل يذكروا من أنفسهم إال الذنَب والتقصَري ، ومل يذكروا التدبَري والنصرةَ واإلع

  .مقامهم يف العبودية يف غاية الكمالِ؛ ألنَّهم أرادوا خدمة موالهم ، وأما أولئك فإمنا أرادوا الثواب 

اللَُّه َمْولَاكُْم  َبلِ) ١٤٩(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ ُتِطيُعوا الَِّذيَن كَفَُروا َيُردُّوكُْم َعلَى أَْعقَابِكُْم فََتْنقَِلُبوا َخاِسرِيَن 
ي قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَُروا الرُّْعَب بَِما أَْشَركُوا بِاللَِّه َما لَْم ُيَنزِّلْ بِِه ُسلْطَاًنا ) ١٥٠(َوُهَو َخْيُر النَّاِصرِيَن  َسُنلِْقي ِف

  ) ١٥١(َوَمأَْواُهُم النَّاُر َوبِئَْس َمثَْوى الظَّاِلِمَني 

وذلك أنّ الكفار ملا  -يعين مشركي العرب  -قتداء بأنصار األنبياِء حذَّر عن طاعة الكفار ملا أمر اُهللا َتَعالَى باال
َع املسلمني هبذه  ِة املُْسِلِمني ، َمَن أرجفوا بقوهلم إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قُِتل ودعا املنافقونَ بعَض َضَعفَ

  .اآلية عن االلتفات إىل كالم أولئك املنافقني 
ارجعوا إىل إخوانكم ، : عبد اهللا بن أيب وأتباعه يف قوهلم للمؤمنني عند اهلزمية  -بالذين كفروا  -راُد امل: وقيل 

، وإمنا هو رجل كسائر الناسِ ، : وادخلوا يف دينهم ، وقالوا  لو كان حممٌد رسولَ اِهللا ما وقعت له هذه الواقعةُ 
  .َيْوٌم لَُه ، َوَيوٌم عليه 

  .اليهود الذين كانوا باملدينة ُيلْقُون الشُّبَهاِت  -بالذين كفروا  - املراد : وقال آخرون 
  .املراُد أبو سفيان؛ ألنه كان شجرة الفنت : وقيل 

واألقرب أنه يتناول كُلَّ الكفار؛ ألن اللفظ عامٌّ ، وخصوص السببِ ال مينع من عموم « : قال ابُن الَْخِطيبِ 
  .» اللفِظ 
ال ُيْمكن محله على طاعتهم يف } إِن ُتِطيُعواْ الذين كَفَُرواْ { : وقوله } إِن ُتِطيُعواْ { اب جو} َيُردُّوكُم { : قوله 



  .كل ما يقولونه ، بل ال ُبدَّ من التخصيصِ 
  .إن تطيعوهم فيما يأمرونكم به يوم أُحٍد من ترك اإلسالمِ : وقيل 
  .إن تطيعوهم يف كل ما يأمرونكم به من الضالل : وقيل 

ِتلُواْ { : وقيل يف َتْرك احملاربة ، وهو قوله .  املشورة وقيل يف : آل عمران [ } لَّْو كَاُنواْ ِعْنَدَنا َما َماُتواْ َوَما قُ
يعين يردوكم إىل الكُفْر بعد اإلميان؛ ألن قبولَُهم يف الدعوة إىل } َيُردُّوكُْم على أَْعقَابِكُْم { : مث قال ]  ١٥٦

  .فلما كان اللفظ عاماً دخل فيه ُخسران الدنيا وُخْسران اآلخرة } نقَِلُبواْ َخاِسرِيَن فََت{ : الكفر ، مث قال 
وأما . أما خسران الدنيا فالن أَشقَّ األشياء على الُعقالء يف الدنيا االنقياد إىل الَعُدوِّ ، وإظهار احلاجة إليه 

  .حالٌ » َخاِسرِيَن « اب املخلَّد و ُخْسران اآلخرة فاحلرمان من الثواب املؤبَّد ، والوقوع يف العق
مبتدأ وخرب ، وقرأ احلسُن بنصب اجلاللِة؛ على إضمار ِفْعل يدل عليه الشرط األول } َبلِ اهللا َمْوالَكُْم { : قوله 

  .صفة » َمْوالَكُْم « ال تطيعوا الذين كفروا ، بل أطيعوا اهللا ، و : ، والتقدير 
  .كأنه مل يطلع على أهنا قراءة »  -بالنصب  -بل اهللا  :وأجاز الفرَّاء « : وقال َمكِّي 

  فصل
أنكم إن تطيعوا الكفار لينصروكم وُيعينوكم فهذا َجْهل ، ألهنم عاجزون متحريون ، والعاقل يطلب : واملعىن 

  :ٍه النُّْصَرةَ من اهللا تعاىل؛ ألنه هو الذي ينصركم على الَعُدوِّ ، مث بيَّن أنه خري الناصرين ، وذلك لوجو
هو القادُر على نصرتك يف كلِّ ما تريُد والعامل الذي ال َيخْفَى عليه دعاؤك وتضرُّعك ،  -تعاىل  -أنه : أوهلا 

  .والكرمي الذي ال يبخل يف جوده ونصرة العبيد بعضهم لبعض خبالف ذلك يف كل هذه الوجوه 
  .أنه ينصرك يف الدُّْنَيا واآلخرة ، وغريه ليس كذلك : ثانيها 
  :أنه ينصرك قبل ُسؤالك ومعرفتك باحلاجة ، كما قال : ثها ثال

  .وغريه ليس كذلك ]  ٤٢: األنبياء [ } قُلْ َمن َيكْلَُؤكُم بالليل والنهار { 
يقتضي أن يكون من جنس سائر الناصِرِيَن ، وهو منزَّه ، عن } َوُهَو َخْيُر الناصرين { : واعلم أن ظاهر قوله 

  }َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه { : على حسب تعارفهم ، كقوله  ذلك ، وإمنا ورد الكالُم
ا تقدم من وجوه الترغيبِ يف اجلهاد وعدم } َسُنلِْقي ِفي قُلُوبِ الذين كَفَُرواْ الرعب { : قوله  هذا من متامِ م

  .املباالِة بالكفارِ 
، وهو التفات من الغيبة } َسُنلِْقي { : قوله  وذلك } َوُهَو َخْيُر الناصرين { : وله يف ق -اجلمهور بنون العظمة 

  . -تعاىل  -للتنبيه على عظم ما يلقيه 
وقدم اجملرور على املفعول به؛ اهتماماً بذكر احمللّ . بالغيبة؛ َجْرياً على األصل » َسُيلِْقي « وقرأ أيوب السَّْخِتياينّ 

َري هنا ، كقول الشَّاعر جماز؛ ألن أصلَه يف األجرام ،  -هنا  -واإللقاء : قبل ذكر احلَال    ]الطويل : [ فاسُتِع
يء ِمْن فََموْيهَِما  -١٦٥٥ ا َنفَثَا ِفي ِف   َعلَى النَّابِحِ الَْعاوِي أَشدَّ رَِجامِ... ُهَم

والباقون  -بضم العني  -» ُرْعباً « و » الرُّْعب « : وقرأ ابُن عامرٍ والكسائيُّ ، وأبو جعفرٍ ، ويعقوُب 
  .ا لغتان مه: باإلسكان فقيل 

  .األصل الضم ، وُخفِّف ، وهذا قياس مطرٌد : وقيل 



  .األصلُ السكون ، وُضمَّ إتباعاً كالصْبح والصُبح ، وهذا عكس املعهود من لغة العربِ : وقيل 
، أي : رعيته ، فهو مرعوب ، وأصله من االمتالء ، يقال : اخلوف ، يقال : والرُّْعب  مألته : َرَعْبُت احلوض 
  .مأل الوادي : راعب ، أي  وَسْيل
  فصل
والقائلون هبذا ذكروا يف . هذا الوعُد خمصوٌص بيوم أُحد؛ ألن اآلياِت املتقدمة إمنا وردت يف هذه الواقعة : قيل 

  :كيفية إلقاء الرعبِ يف قلوب املشركني وجهني 
، وفّروا منهم من غري سبب ، حىت أن الكفاَر ملا هزموا املسلمني أوقع اُهللا الرعب يف قلوهبم ، فتركوهم : األول 

أين ابُن أيب كبشةَ؟ أين ابن أيب قُحافةَ؟ أين ابن اخلطابِ؟ فأجابه عمر ، : ُروَِي أن أبا سفيان صعد اجلبل ، وقال 
  .ودارت بينهم كلماٌت ، وما جتاَسر أبو سفيان على النزول من اجلبل ، والذهاب إليهم 

ا صنعنا شيئاً ، : ندموا ، وقالوا  -وكانوا يف بعض الطريقِ  - ني إىل مكة أن الكفار ملا ذهبوا متوجه: والثاين  م
، ارجعوا حىت نستأصلهم بالكُلية ، فلما  قتلنا أكثرهم ومل يبق منهم إال الشديد ، مث تركناهم وحنن قاهرون 

  .عزموا على ذلك القى اُهللا الرُّْعَب يف قلوهبم 
  .م أُُحد ، بل هو عام إنَّ هذا الْوَعد غري خمتصٍّ بيو: وقيل 

َسُيلْقي الرُّعب منكم  - إنه وإن وقعت لكم هذه الواقعة يف ومي أُُحٍد ، إال أنّ اَهللا تعاىل : كأنه قيل : قال القفالُ 
بعد ذلك يف قلوب الكُفَّار حىت يقهر الكفار ، وُيظْهَِر دينكم على ساِئرِ األديان ، وقد فعل اهللا ذلك ، حىت صار 

  .» نصرت بالرعب مسرية شهر « : ونظري هذه اآلية قوله . قاهراً جلميع األديان وامللل دين اإلسالم 
  فصل

إن هذا العموم على ظاهره ، ألنه ال أحد خيالف ديَن اإلسالم إال يف قلبه َضْرب من الرُّْعب : قال بعض العلماِء 
وقوع هذه احلقيقة يف قلوهبم من بعض  ، وال يقتضي وقوع مجيع أنواع الرُّعب يف قلوب الكافرين ، إمنا يقتضي

  .الوجوِه ، وذهب مجاعة من املفّسرين إىل أن خمصوص بأوائل الكفار 

وال يضر تعلُّق } بَِمآ أَْشَركُواْ { متعلق باإللقاء ، وكذلك ]  ١٥٦: آل عمران [ } ِفي قُلُوبِهِْم { : قوله 
ا « مصدرية ، و » ما « و . للسببية  للظرفية؛ الباء» يف « احلرفني؛ الختالف معنامها ، فإن  الثانية مفعول » م

وال جيوز أن تكون » به « اهلاء يف : وهي موصولة مبعىن الذي ، أو نكرة موصوفة ، والراجع » أْشَركُوا « به لِ 
واملقصود نفي السلطان  -لفظاً  -لعود الضمري عليها ، وتسلط النفي على اإلنزال  -عند اجلمهورِ  - مصدرية 

  .ال ُسلطان على اإلشراك فينزل : كأنه قيل  -احلجة : أي  -
  ]السريع : [ كقول الشاعر 

  َوالَ َتَرى الضَّبَّ بَِها َيْنَجحِْر...  -١٦٥٦
  .أي ال ينجحر الضَّبُّ هبا ، فُيَرى 

  ]الطويل : [ ومثله قول الشاعر 
  .. .َعلَى الَِحبٍ ال ُيْهَتَدى بَِمَنارِِه  -١٦٥٧

املعىن على َنفْي السلطان واإلنزال معاً  ال منار: أي    .» ُيَنزِّلُ « مفعول به لِ » ُسلْطَاناً « و . فيهتدى به ، ف



أن الدعاء إمنا يصري يف : بسبب إشراكهم باِهللا ، وتقريره : مصدرية ، واملعىن » ما « } بَِمآ أَْشَركُواْ { : قوله 
ومن اعتقد أن هللا ]  ٦٢: النمل [ } جِيُب املضطر إِذَا َدَعاُه أَمَّن ُي{ : حمل اإلجابة عند االضطرار ، كقوله 

إذا كان هذا املعبوُد ال ينصرين ، فاآلخر ينصرين ، وإذا مل حيصل يف : شريكاً مل حيصل له االضطرار؛ ألنه يقول 
يف قلبه قلبه االضطراُر مل حتصل له األجابةُ وال النصرة وإذا مل حيصل ذلك وجب أن حيصل الرعُب واخلوُف 

  .فثبت أن الشرَك باِهللا يوجب الرعَب 
ا -السُّلْطَان } َما لَْم ُيَنزِّلْ بِِه ُسلْطَاناً { : قوله    :احلجة والربهان ، ويف اشتقاقه وجوٌه :  -هن
  .قاله الزجاُج . من سليط السراج الذي يوقَد به ، ُشبِّه إلنارته ووضوحه : فقيل 

  .، وهي اِحلدَّة والقَْهر من السالطة : وقال ابن ُدَرْيٍد 
قوته وقدرته ، ويسمى الربهان : القدرة؛ ألن أصل بنائه من التسليط ، فسلطان امللِك : السلطان : وقال الليثُ 

  .ُسلْطَاناً ، لقوته على َدفْعِ الباِطلِ 
  ما أنزله؟ -تعاىل  -إن هذا الكالَم يوهم أنّ فيه سلطاناً إال أنَّ اَهللا : فإن قيل 
  .أن تقدير الكالمِ أنه لو كان ألنزل اهللا به سلطاناً ، فلما مل ينزل به سلطاناً وجب عدمه : اُب فاجلو

، فلم َيُجْز إثباُته : وحاصل الكالم فيه ما يقوله املتكلمون  ال : وبالغ بعضهم ، فقال . إن هذا ال دليلَ عليه 
  .دليلَ عليه ، فيجب َنفُْيه 

  فصل
، فوجب أن يكونَ القولُ به استدلوا هبذه اآلية على فس اد التقليد؛ ألن اآليةَ دلَّت على أنَّ الشِّرَك ال دليلَ عليه 

  .باطالً ، فكذلك كل قولٍ ال دليلَ عليه 
أَْواُهُم النار { : وقوله  بني تعاىل أنَّ أحوالَ املشركني يف الدنيا هو وقوع اخلوِف يف قلوبِهِم وأحواهلم يف } َوَم

  .مسكنهم النار : م اآلخرة هي أن مأواه
، أي } َوبِئَْس مثوى الظاملني { : قوله    .مثواهم ، أو النار : املخصوُص بالذَّمِّ حمذوٌف 

، من ثََوْيُت : املثوى  دم املأوى  - أقمت : أي  - َمفَْعل   -وهو املكان الذي يأوي إليه اإلنسان  - فالمه ياء وق
يَب الوجوديَّ أن يأوي ، مث يئوي ، وال يلزم املأوى اإلقامة ، ألن الترت -وهو مكان اإلقامِة  - على املَثَْوى 

  .خبالف عكسه 

ا أََراكُْم َما َولَقَْد َصَدقَكُُم اللَُّه َوْعَدُه إِذْ َتُحسُّونَُهْم بِإِذْنِِه َحتَّى إِذَا فَِشلُْتْم َوَتَناَزْعُتْم ِفي الْأَْمرِ َوَع َصْيُتْم ِمْن َبْعِد َم
َواللَُّه ذُو فَْضلٍ  َمْن ُيرِيُد الدُّْنَيا َوِمْنكُْم َمْن ُيرِيُد الْآِخَرةَ ثُمَّ َصَرفَكُْم َعْنُهْم ِلَيْبَتِلَيكُْم َولَقَْد َعفَا َعْنكُْم ُتِحبُّونَ ِمْنكُْم

  ) ١٥٢(َعلَى الُْمْؤِمنَِني 

  .َصَدَق يتعدى الثنني ، أحدمها بنفسه ، واآلخر باحلرِف ، وقد ُيْحذَف ، كهذه اآلية 
ه يف احلديث وصدقته احلديث و : صدقكم يف وعده ، كقوهلم : والتقدير  « معمول لِ } إِذْ َتُحسُّوَنُهْم { َصدقُت
  .قَْتلهم : صدقكم يف ذلك الوقِت ، وهو وقُت َحسِّهِم ، أي : أي » َصَدقَكُْم 

ألن الوعد متقدٌِّم على هذا الوقت وفيه نظٌر؛  -» َوْعَده « : وأجاز أبو البقاء أن يكون معموالً للوعد يف قوله 
.  



  .أذهبتم ِحسَّهم بالقتل : أي  - رباعياً  -ُتِحسُّوَنُهم : َحَسْسُته ، أَحسُّه ، وقرأ ُعَبْيد بن ُعَمري : يقال 
  .االستئصال بالقَْتل : احلَسُّ : قال أبو عبيدةَ ، والزَّجَّاُج 

  ]الطويل : [ قال الشاعر 
  َبِقيَُّتُهْم قَْد ُشرُِّدوا َوَتَبدَُّدوا... ْيِف َحسا فأْصَبَحْت َحَسَناُهُم بِالسَّ -١٦٥٨

  ]الوافر : [ وقال جرير 
  َحرِيُق النَّارِ ِفي األَجم الَْحِصيِد... َتُحسُُّهُم السُُّيوُف كََما َتَساَمى  -١٦٥٩
: وسنة َحُسوٌس . ذاهبته حمرقة له ، : أي  -: والربد حمسة للنبت  -إذ قتله الربُد  - جراد حمسوس : ويقال 

  .جدبة ، تأكل كلَّ شيٍء : أي 
  ]الرجز : [ قال رؤية 
  َتأكُلُ َبْعَد األْخَضرِ الَْيبِيسَا... إذَا َشكَْوَنا َسَنةً َحُسوَسا  -١٦٦٠

  . -الذي هو اإلدراك باحلاسة - وأصله من اِحلّس 
، َحسَّه االستئصال بالقتل واشتقاقه من اِحل: احلَسُّ : قال أبو عبيٍد  ألنه ُيْبطل ِحسَّه بالقتل ،  -إذا قتله  -ّس 

  .إذا أصاب بطنه ، َوَرأَسُه ، إذا أصاب رأسه  - َبطََنُه : كما يقال 
  .تقتلوهنم مأذوناً لكم يف ذلك : ، أي » َتُحسُّوَنُهْم « متعلق مبحذوف؛ ألنه حالٌ من فاعل » بإذْنِِه « و 

، أو بقضائه وأمره : أي « إذْنه ب» : ومعىن قوله « : قال القرطيبُّ    .» بعلمه 
  فصل

ُد بن كَْعب القَُرظّي : وجه النظم  ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحاُبه إىل املدينة من : قال حمم
 من أين أصابنا هذا ، وقد وعدنا اُهللا بالنصرِ؟ فأنزلَ اُهللا: قال ناٌس من أصحابه  -وقد أصاهبم ما أصاهبم  - أحدٍ 

  .هذه اآلية؛ ألنَّ النصَر كان للمسلمني يف االبتداِء 
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى يف املنام أنه يذبح كَْبشاً ، فََصَدَق اُهللا ُرؤَياُه بِقَْتلِ طَلَْحةَ بن عثمان : وقيل 

، فذلك قوله تعا -صاحب لواء املشركني يوم أُُحٍد  - َولَقَْد َصَدقَكُُم { : ىل وقُِتل بعده تسعةُ نفر على اللواء 
  .تصديق الرسول صلى اهللا عليه وسلم : يريد } اهللا َوْعَدُه 

إِن َتْصبُِرواْ َوَتتَّقُواْ َوَيأُْتوكُْم مِّن فَْورِِهْم هذا { : جيوز أن يكون هذا الوعد ما ذكره يف قوله تعاىل : وقيل 
  .بشرط الصربِ والتقوى إال أن هذا مشروطاً ]  ١٢٥: آل عمران [ } ُيْمِدْدكُْم 

 ١٥١: آل عمران [ } َسُنلِْقي ِفي قُلُوبِ الذين كَفَُرواْ الرعب { : جيوز أن يكون هذا الوعد هو قوله : وقيل 
. [  

ال تربحوا عن هذا املكانَ؛ فإنا ال نزال غالبني ما : الوعد هو قول النيب صلى اهللا عليه وسلم للرُّماة : وقيل 
  . ُدْمتم يف هذا املكان

ا وَعدهم اُهللا : قال أبو مسلم  بإلقاء الرعب يف قلوب الكفارِ ، أكد ذلك بأن  -يف اآلية املتقدمة  -تعاىل  -مل
ا وعدهم بالنصر  بشرط أن يتقوا ويصربوا فحني  - ذكرهم ما أجنزهم من الوعِد بالصرب يف واقعة أُُحٍد ، فإنه مل

  .وِط أَتْوا بذلك الشرِط ، وىف اهللا تعاىل هلم باملشر



  فصل
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل أُُحداً َخلَْف ظَْهره ، واستقبل املدينة ، وأقام الرماةَ  -وقد تقدم يف قصة أُُحد 

فلما أقبل  -سواء كانت النُّْصَرة للمسلمني أو عليهم  -عند اجلبلِ ، وأمرهم أن يثبتوا هناك ، وال يربحوا 
ن خيلها ، والباقون يضربوهنم بالسيوِف ، حّتى اهنزموا ، واملسلمون على آثارهم املشركونَ جعل الرَُّماة َيْرُشقُو

  .يقتلوهنم قتالً كثرياً : حيسوهنم ، أي 
  :قوالن » َحتَّى « يف } حىت إِذَا فَِشلُْتْم { : وقوله 

  :ثالثةُ أوجٍه  -حينئذ  -ويف متعلقها » إىل « أهنا حرف جر مبعىن : أحدمها 
  .تقتلوهنم إىل هذا الوقت : اي » َتحسُّوَنُهْم « علقة ب أهنا مت: أحدها 
ب : الثاين  صدقكم اُهللا : وجيوز أن يكونَ املعىن « : وهو ظاهر قول الزخمشرّي ، قال » َصَدقَكُْم « أهنا متعلقة 

  .» َوْعَده إىل وقت فََشِلكم 
  .أّنها متعلقة مبحذوف ، َدلَّ عليه السياُق : الثالث 

َشِلكُم : تقديره « : ء قال أبو البقا   .» دام لكم ذلك إىل وقِت فَ
ويف  - من كوهنا شرطية  -على باهبا » إذَا « أنَّها حرف ابتداٍء داخلة على اجلملة الشرطية ، و : القول الثاين 

  :ثالثةُ أوجٍه  -حينئٍذ  -جواهبا 
ُه ِللَْجبِنيِ َوَناَدْيَناُه { : كقوله  وتكون الواو زائدة ،» َوَتَناَزْعُتْم « جواهبا : قال الفّراء : أحدها  } فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَّ

الفشل والتنازع صار موجباً للعصيان ، فكأنَّ  - هنا  - واملعىن ناديناه ، كذا ]  ١٠٤-١٠٣: الصافات [ 
  .حىت إذا فَِشلُْتم ، وتنازعتم يف األمر عصيتم : التقدير 

الزمر } { حىت إِذَا َجآُءوَها َوفُِتَحْت أَْبَواُبَها { : كقوله » َحتَّى « ب ومذهب العرب إدخال الواو يف جوا: قال 
معصية ، فلو جعلنا الفشل والتناُزع علةً للمعصية لزم كونُ } فَِشلُْتْم َوَتَناَزْعُتْم { : قوله : فإن قيل ]  ٧٣: 

  .الشيء علةً لنفسه ، وذلك فاسٌد 
ومل َيقَْبل . خروجهم عن ذلك املكاِن ، فلم يلزم تعليلُ الشيء بنفسه  -  هنا - أن املراد من العصيان : فاجلواب 

  .البصريون هذا اجلواَب؛ ألن مذَهبهْم أنه ال جيوُز َجْعلَ الواو زائدة 
  .زائدة » مث « و } ثُمَّ َصَرفَكُْم { : قوله 

حىت إذا فشلتم : ئدة ، والتقدير زا» ثُمَّ « و } َصَرفَكُْم َعْنُهْم { وجيوز أن يكون اجلواب : قال أبو علي 
  ]الطويل : [ وقد أنشد بعُض النحويني يف زيادهتا قول الشاعر . وتنازعتم وعصيتم صرفكم عنهم 

  فَثُمَّ إذَا أْصَبْحُت أصَْبْحُت غَاِدَيا... أَرانِي إذَا َما بِتُّ بِتُّ َعلَى َهًوى  -١٦١
حىت إِذَا َضاقَْت َعلَْيهُِم األرض بَِما َرُحَبْت َوَضاقَْت َعلَْيهِْم { : وجوز األخفُش أن تكون زائدةً يف قوله تعاىل 

  .وهذان القوالن ضعيفاِن جداً ]  ١١٨: التوبة [ } أَنفُُسُهْم وظنوا أَن الَّ َملَْجأَ ِمَن اهللا إِالَّ إِلَْيِه ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِْم 
، واختلفت عبارهتم  -وهو الصحيحُ  -والثالث  اهنزمتم وقدَّره : يف تقديره ، فقدََّره ابُن عطيةَ أنه حمذوف 

  .منعكم نصَره : الزخمشريُّ 



آل [ } مَّن ُيرِيُد الدُّنَْيا َوِمنكُم مَّن ُيرِيُد اآلخرة { : ودلّ على ذلك قوله تعاىل . بأن أمركم : وقدَّره ابو البقاء 
. ١٥٢: عمران   [  

  .امتحنتم : وقدره غريه 
، وتقديره وقيل فيه تقدٌمي وتأ   .حّتى إذا تنازعتم يف األمر وعصيتم فشلتم : خٌري 
فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الرب فَِمْنُهْم { : انقسمتم إىل قسَمْين ، ويدلُّ عليه ما بعده ، وهو نظُري قوله : وقدَّره أبو حيان 

إىل مريِد الدُّْنَيا ، وإىل مريِد اآلخرةِ انقسمتم : كيف يقالُ : ال يقال : قال أبو حيان ]  ٣٢: لقمان [ } مُّقَْتِصٌد 
، بل من بعِضهِْم    .فيمن فشل وتنازع وعصى؛ ألن هذه األفعالَ مل تصدر من كُلِّهم 

؟ والصحيح األول ، سواء قلنا إهنا شرطية أم » إذْ « هل هي على باهبا أم مبعىن  -هذه  -» إذا « واختلفوا يف 
  .ال 

  فصل
  .هو الضعف : الفشلُ 

: أي ]  ٤٦: األنفال [ } َوالَ َتَناَزُعواْ فََتفَْشلُواْ { : اجلُْبن ، وليس بصحيح؛ لقوله تعاىل : الفشل : وقيل 
  .فتضعفوا ، وال يليق أن يكونَ املعىن فتجبنوا 

، فما مقامنا؟ : واملراد من التناُزع اختالف الرُّماِة حني اهنزم املشركون ، فقال بعُضهم لبعض  اهنزم القوُم 
  .قبلوا على الغنيمة وأ

فلما  - ال نتجاوز أمر رسولِ اِهللا وثبت عبد اهللا بن جبري يف َنفَرٍ يسري من أصحابه دون الَعَشرة : وقال بعضهم 
بلوا على املسلمني ، وحالت الريحُ  رآهم خالد بن الوليد وعكرمةُ بن أيب جهلٍ محلوا على الرَُّماة فقتلوهم ، وأق

، واختلطوا فجعلوا يقتتلون على غري ِشَعارٍ ، ، فصارت دبوراً بعد أن كا نت َصباً ، وانتقضت صفوف املسلمني 
إن حممداً قد قُِتل ، فكان ذلك سبب هزمية : َيْضرُِب بعضهم بعضاً ما َيْشعرون من الدهش ، ونادى إبليُس 

  .املسلمَني 
مِّن َبْعِد َمآ { تم أمره مبالزمة ذلك املكان أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم اي خالف: يعين } َوَعَصْيُتْم { : قوله 

  .من الظفر والغنيمة } أََراكُْم مَّا ُتِحبُّونَ 
َر الفشل على التنازع واملعصية؟: فإن قيل    ِلَم قدم ِذكْ
اً من : فاجلواُب  أن القوم ملا رأوا هزمية الكفارِ ، وطمعوا يف الغنيمة ، فشلوا يف أنفسهم عن الثبات ، طمع
  .بطريق القولِ يف أنَّا هل نذهب لطلب الغنيمة ، أم ال؟ مث اشتغلوا بطلب الغنيمة  -، مث تنازعوا  الغنيمِة

، فِلَم جاء العقاُب عاماً؟: فإن قيل    إمنا عصى البعض مبفارقة ذلك املكاِن 
  .} ُيرِيُد الدُّْنَيا ِمنكُم مَّن { : قد جاء املخصِّص بعده ، وهو قوله  -وإن كان عاماً  -أنَّ اللفظَ : فاجلواُب 

تعاىل  -املقصوُد منه التنبيُه على ِعظَمِ املعصية؛ ألهنم ملَّا شاهدوا أن اهللا } مِّن َبْعِد َمآ أََراكُْم مَّا ُتِحبُّونَ { : قوله 
، سلبهم اُهللا ذلك اإلك. أكرمهم بإجناز الَوْعد كان من َحقِّهم أن ميتنعوا عن املعصية  - رام ، فلما أقدموا عليها 

  .وأذاقهم وبالَ أْمرِهم 
} َوِمنكُم مَّن ُيرِيُد اآلخرة { الذين تركوا املركز ، وأقبلوا على النهبِ : يعين } ِمنكُم مَّن ُيرِيُد الدُّْنَيا { : قوله 



ِتلوا : يعين  ا شعرت أن أحداً م: قال عبُد اهللا بن مسعوٍد . الذين ثبتوا مع عبد اهللا بن ُجَبْيرٍ ، حىت قُ ن وم
  .أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يريد الدنيا ، حىت كان يوُم أحٍد ، ونزلت هذه اآلية 

، واجلملتان من قوله } ثُمَّ َصَرفَكُْم { : قوله  ِمنكُم مَّن ُيرِيُد الدُّْنَيا َوِمنكُم مَّن ُيرِيُد { : عطٌف على ما قبله 
  .معطوف على الفعل احملذوف } ثُمَّ َصَرفَكُْم { : اعتراض بني املتعاطفني ، وقال أبو البقاء } اآلخرة 

ب » ِلَيْبَتِلَيكُْم « يعين الذي قدره جواباً للشرط ، وال حاجة إليه ، و  مضمرة » أن « و » َصَرفَكُْم « متعلق 
  .بعد الالم 

  فصل
فقال مجهوُر  اختلفوا يف تفسري هذه اآلية؛ وذلك ألن َصْرفَهم عن الكفار معصية ، فكيف أضافه إىل نفسه؟

اخلُري والشر بإرادة اِهللا َتعَالَى وختليقه ، ومعىن هذا الصَّْرِف أنَّ اَهللا تعاىل َردَّ املسلمَني عن الكفارِ : املفّسريَن 
  .وألقى اهلزميةَ عليهم ، وسلَّط الكفاَر عليهم 

إِنَّ الذين َتَولَّْواْ ِمنكُْم َيْوَم { : اىل هذا التأويل غري جائز؛ للقرآن والعقل ، أم القرآنُ فقوله تع: وقالت املعتزلةُ 
فأضاف ما كان منهم إىل فعل ]  ١٥٥: آل عمران [ } التقى اجلمعان إِنََّما استزهلم الشيطان بَِبْعضِ َما كََسُبواْ 

  الشيطان فكيف ُيضيفه بعد هذا إىل نفسه؟
كان ذلك بفعل اِهللا مل َتجْز ُمَعاَتَبَتُهم عليه ، كما وأما املعقولُ فإن اَهللا تعاىل عاَتَبهم على ذلك االنصراف ، ولو 

ذكروا وجوهاً من التأويل  ، مث    :ال جيوز معاتبتهم على طُوِلهِْم وِقَسرِهم 
إنَّ الرُّماةَ افترقوا ِفْرقََتْين ، فبعضهم فارق املكان لطلب الغنائم ، وبعضهم بقي هناك ، : قال اجلبائيُّ : أحدها 

ط هبم الَعُدوُّ ، فلو استمروا هناك لقتلهم العُدوُّ من غري فائدٍة أْصالً ، فلهذا السبب جاز هلم أن فالذين َبقُوا أحا
كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم حني ذهب إىل اجلبل  -يتنحوا عن ذلك إىل موضع يتحرزون فيه عن العدو 

نصراف جائزاً أضافه إىل نفسه ، مبعىن أنه ومل يكونوا ُعَصاةً بذلك ، فلما كان ذلك اال -يف مجاعة من أصحابه 
ملا صرفهم إىل ذلك املكاِن ، وحتصَُّنوا به ،  - تعاىل  - أنه : واملراُد } ِلَيْبَتِلَيكُْم { : كان بأمره وإذنه ، مث قال 

مِ ، وبعد أن باجلهاِد ، والذَّبِّ عن بقية املسلمَني ، وال شك أن اإلقداَم على اجلهاِد بعد االهنزا -هناك  -أمرهم 
  .شاهدوا قَْتل أقارهبم وأِحبَّائهم من أعظم أنواع االبتالء 

ا { : فعلى هذا التأويل ، هؤالء الذين صرفهم اهللا عن الكفار ما كانوا ُمذْنِبِني ، فلم قال : فإن قيل  َولَقَْد َعفَ
  .} َعْنكُْم 

وَمْن مل يكن معذوراً ، أو هم الذين بدءوا باهلزمية  اآلية مشتملة على ِذكْر َمْن كان معذوراً يف االنصراِف ،: قلنا 
راجٌع إىل املعذوريَن؛ ألنَّ اآلية ملا اشتملْت على قسمنيِ ، وعلى ُحكمني ، َرَجَع } ثُمَّ َصَرفَكُْم َعْنُهْم { : ، فقوله 

َيقُولُ ِلَصاِحبِِه الَ َتْحَزنْ إِنَّ اهللا ثَانَِي اثنني إِذْ ُهَما ِفي الغار إِذْ { : كلُّ حكم إىل القسم الذي يليق به ، ونظريه 
 -وهو أبو بكر  -ال حتزن إن اَهللا َمَعَنا : واملراُد الذي قال له ]  ٤٠: التوبة [ } َمَعَنا فَأَنَزلَ اهللا َسِكيَنَتُه َعلَْيِه 

وعىن » بُِجُنوٍد لَْم َتَرْوَها  َوأيََّدُه« : ألنه كان خائفاً قبل هذا القولِ ، فلما َسِمَع هذا القولَ َسكََن ، مث قال 
  .بذلك الرسول صلى اهللا عليه وسلم دون أيب بكرٍ؛ ألنه قد جرى ذكرمها مجيعاً ، هذا قول اجلبائي 



أزال ما  -تعاىل  -أنه } ثُمَّ َصَرفَكُْم َعْنُهْم { : وهو أنَّ املراَد من قوله : ما ذكره أبو مسلم األصفهاين : الثاين 
َشِلهم ، مث قال كان يف قلوب الك : أي } ِلَيْبَتِلَيكُْم { : فارِ من الرُّْعبِ من املسلمَني؛ عقوبةً منه على عصياهنم وفَ

ليجعل ذلك الصَّْرف حمنةً عليكم؛ لتتوبوا إىل اِهللا ، وترجعوا إليه ، وتستغفروه من خمالفة أمرِ النيب صلى اهللا 
، مث أعلمهم أنُه   .قد عفا َعْنُهم  -تعاىل  - عليه وسلم وَمْيلكم إىل الغنيمِة 

بكثرة اإلنعام } ِلَيْبَتِلَيكُْم { بأ ، مل يأمركم مبعاودهتم من فورهم } ثُمَّ َصَرفَكُْم َعْنُهْم { : قال الكَْعيب : الثالثُ 
  .عليكم 

  .ظاهره يقتضي تقدُّم ذَْنب منهم } َولَقَْد َعفَا َعْنكُْم { : قوله 
من الصغائر صحَّ أن يصف نفسه بأّنه عفا عنهم من غري توبة ، فإن كان من  قال القاضي إنْ كان ذلك الذنُب

الداللِة على أن أصحاب الكبائر إذا مل يتوبوا مل يكونوا من أهل ] اإلقامة [ الكبائرِ ، فال بد من إضمار توبتهم؛ 
  .العفو واملغفرِة 

يَح َنصَّ الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأجيب بأنَّ هذا الذنَب ال شك أنه كان كبرية ، ألهنم خالفوا صر
وصارت تلك املخالفة سبباً الهنزام املسلمَني ، وقُِتلَ َجْمٌع كبٌري من أكابرهم ، ومن املعلوم أن ذلك كله من باب 

  .الكبائرِ 
، ويضعف قول يدل على كونه كبري]  ١٦: األنفال [ } َوَمن ُيَولِّهِْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه { : وأيضاً ظاهر قوله تعاىل  ة 

إنه خاص يف َبْدر؛ ألن اللفظَ عامٌّ ، وال تفاوت يف املقصوِد ، فكان التخصيُص ممتنعاً ، مث إن ظاهَر : من قال 
قد  -تَعالَى  -عفا عنهم من غري توبٍة؛ ألنه مل يذكر التوبة ، فدلَّ على أنه  -تَعالَى  -هذه اآلية يدل على أنه 

وهو راجٌع إىل ما َتقَدََّم من ذكر النعم؛ } واهللا ذُو فَْضلٍ َعلَى املؤمنني { : قال  يعفو عن أصحاب الكبائرِ ، مث
ا عنهم  -أوالً  -فإنه نصرهم    .وهذا يدل على أن َصاِحَب الكبريِة ُمؤِمٌن  -ثانياً  -مث عف

فَأَثَاَبكُْم غَما بَِغمٍّ ِلكَْيلَا َتْحَزُنوا َعلَى َما فَاَتكُْم  إِذْ ُتْصِعُدونَ َولَا َتلُْوونَ َعلَى أََحٍد َوالرَُّسولُ َيْدُعوكُْم ِفي أُْخَراكُْم
  ) ١٥٣(َولَا َما أََصاَبكُْم وَاللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ 

  .اذكروا : ُمْضَمر ، أي : قيل » إذْ « العامل يف 
  .» ِلَيْبَتِلَيكُْم « أْو » َصَرفَكُْم « : وقال الزخمشريُّ 

  .أو فَِشلُْتْم » َتَناَزْعُتْم « أْو » َعَصْيُتْم « وجيوز أن يكون ظرفاً لِ : بقاء وقال أبو ال
ا عنكم إذْ ُتْصِعُدون هاربني : أي » َعفَا َعْنكُْم « هو ظرف لِ : وقيل    .عف

اً لِ  جهة جيٌد من » َعفَا « جيٌد من جهِة املعىن ، ولِ » َصَرفَكُْم « وكل هذه الوجوِه سائغةٌ ، وكونه ظرف
القُْربِ ، وعلى بعض هذه األقوالِ تكون املسألةُ من باب التنازعِ ، ويكون على إعمال األخريِ منها ، لعدم 

  .اإلضمارِ يف األول ، ويكون التنازُع يف أكثرِ من عاملنيِ 
اهلمزةُ و. أْصَعَد يف األرض ، إذا ذهب فيها : من  -بضم التاء وكسر العني  -} ُتْصِعُدونَ { واجلمهور على 

إذ تدخلون يف الصعود ، وُيبيِّن ذلك قراءة أيبٍّ : دخل يف الصباح ، فاملعىن : فيه للدخول ، حنو أصبح زيٌد ، أي 
  .» تصعدون يف الوادي « 

، وقتادةُ  رقي ، : صعد يف اجلبل ، أي : من  - بفتح التاء والعني » َتْصَعُدونَ « : وقرأ احلسُن ، والسُّلمي 



صعدوا يف اجلبل ، وهذا على  -أصعدوا يف الوادي ، مث ملا هزمهم العدو  -أوالً  -اءتني أهنم واجلمع بني القر
َتَتَصعَُّدونَ ، حذفت : وأصله  - بالتشديد » َتَصعَُّدون « : َرأى َمْن ُيفَرِّق بني صعد وأْصعد ، وقرأ أبو َحْيَوةَ 

، أو تاء    .جلمع بني قراءِتِه وقراءة غريه كما تقدم وا» َتفَعَّل « إحدى التاءين ، إما تاء املضارعة 
بياء الغيبة ، على االلتفاِت ،  -وُيْرَوى عن ابن كثريٍ  -بتاء اخلطاب ، وابن ُمَحْيصن } ُتْصِعُدونَ { واجلمهوُر 

  .وهو حسٌن 
» « إذْ « فالعاملُ يف  }واهللا ذُو فَْضلٍ َعلَى املؤمنني إِذْ ُتْصِعُدونَ { : وجيوز أن يعوَد الضمري على املؤمنني ، أي 

إذا أْبَعد يف الذهاب ، وأمعن فيه ، فكأن : أبعد يف الذهاب ، قال القَُتبِيُّ أصعد : أْصَعَد : ويقال » فَْضلٍ 
  .اإلصعاَد إبعاٌد يف األرض كإبعاد االرتفاعِ 

  ]الطويل : [ قال الشاعُر 
افَ... أالَ أيَُّهذَا السَّاِئِلي ، أْيَن أْصَعَدْت؟  -١٦٦٢   إنَّ لََها ِمْن َبطْنِ َيثْرَِب ِمْوِعد

  ]الرجز : [ وقال آخُر 
  فَالَْيْوَم ُسرِّْحِت ، َوَصاَح الَْحاِدي... قَْد كُْنِت َتْبِكَني َعلَى اإلضَعاِد  -١٦٦٣

إىل رقي من ُسفْلٍ : مصدر َصَعَد : يف ابتداء السفر واملخارج ، والصعود : اإلصعاد : وقال الفرَّاُء وأبو حامت 
، ففرَّق هؤالء بني َصَعد وأْصَعد    .ُعلُو 

  .وْجُه األرضِ : وقال املفضَّلُك صعد وأصعد مبعًنى واحٍد ، والصعيد 
  .» وكلتا القراءتني صواٌب ، فقد كان يومئذ من املهزمني ُمْصِعد وصاعد « : قال بعُض املفّسرين 

وقُرَِئ بإبدال األوىل مهزة؛ كراهية اجتماع واوين  -بواوين  -} َتلُْوونَ { اجلمهور على } َوالَ َتلُْوونَ { : قوله 
  .» البقرة « ، وليس بقياسٍ؛ لكون الضمة عارضة ، والواو املضمومة ُتْبَدل مهزة بشروط تقدمت يف 

  .أال تكون الضمة عارضة ، كهذه ، وأن ال تكون مزيدة ، حنو ترهوك : منها 

سور ونور ، فيخف اللفظ : ألنه ميكن تبكيُنها فتقول  - ع سوار ونوار مج -وأال ميكن ختفيفها ، حنو ُسور ونور 
  .هبا 

  .مصدر تعوذ  -وأال ُيْدغم فيها ، حنو تعوَّذ 
  .عطف : ذهب به ، ولََوى عليه : لََوى به : وال ترجعون ، يقال } َوالَ َتلُْوونَ { ومعىن 

  ]الطويل : [ قَالَ الشاعُر 
  لْوِي َعلَى َمْن َتَعذََّراأُخو الَْجْهِد ال َي..  -١٦٦٤

، مث : قيل  -ومل يعرِّج  -وأصله أن املعرَِّج على الشيِء يلوي عليه عنقه ، أو عنان دابته ، فإذا مضى  لن يلوي 
ال يلتف إليه ، : فالنٌ ال يلوي على كذا أي : استعمل يف ترك التعريجِ على الشيء وترك االلتفاِت إليه ، يقال 

أِعلَّ حبذِف الالم ، وقد تقدم يف قوله  }َتلُْوونَ { وأصل  ]  ٧٨: آل عمران [ } َيلُْوونَ أَلِْسَنَتُهْم { : تلويون ، فَ
من ألوى وهي لغةٌ يف لوى  -بضم التاء » ُتلوون « ورويت عن عاصم  - وقرأ األعمُش ، وأبو بكر بُن َعيَّاشٍ 

.  
  .وى من ألوى وهي لغةٌ يف ل - بضم التاء » َتلُون « وقرأ احلسن 



وخرجوها على أنه أبدل الواو مهزةً ، مث نقل حركة اهلمزة على الالم  -بواو واحدة  -» َتلُون « وقرأ احلسن 
وحذفت « : وقال ابُن عطيةَ  - وهي الالم  -، مث حذف اهلمزة ، على القاعدة ، فلم يبق من الكلمة إال الفاء 

ة هي قراءة مركبةٌ على لغة من يهمز الواَو ، وينقل إحدى الواوين للساكنني ، وكان قد تقدم أن هذه القراء
  .» احلركة 

حذفت إحدى الواوين : وهذا عجيٌب ، بعد أن جيعلها من باب نقل حركِة اهلمزِة ، كيف يعوُد ويقول 
  :للساكنني؟ وُيمكن ختريُج هذه القراءة على وجعني آخرينِ 

ا أختها ، فكأنه اجتمع ثالثُ واواٍت ، فُنِقلت الضمةُ إىل اسُتثقلت الضمةُ على الواو؛ ألهن: أن يقالَ : أحدمها 
فُحذفت األوىل؛ اللتقاء  -الواو اليت هي عُني الكلمِة ، والواو اليت هي ضمٌري  -الالمِ ، فالتقى ساكناِن 

  .الساكنني ، ولو قال ابن عطيةَ هكذا لكان أوىل 
. ألنه ُضمِّن معىن العطف » على « وإمنا ُعدِّي ب  - من الوالية -مضارع َوِلي » َتلُونَ « أن يكون : الثاين 

وال تلوون على َمْن ِفي جبل أُُحد ، : يريد اجلََبل ، واملعىن  -بضمتني  -» على أُُحٍد « : وقرأ ُحميد بن قيس 
يكن  والقراءة الشهرية أقْوى؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل: وهو النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ابن عطية 

  .إمنا كانت وهو يدعوهم  -من إصعادهم  - على اجلبل إال بعدما فَرَّ الناُس عنه ، وهذه احلالُ 
  .تعرجون ، وال يلتفت بعٌض إىل بعضٍ : ومعىن اآليِة 

، العامل فيها » والرسول يدعوكم « : قوله    .» تلوون « ، مبتدأ وخرب يف حمل نصب على احلالِ 
إيلَّ ِعَبادَ اهللا؛ فأنا رسولُ اِهللا ، من يكر فله اجلنَّةُ « : راكم ومن ورائكم ، يقول والرسول يدعوكم يف أخ: أي 
 «.  

آخر الناس كما يقال يف » أخراهم « و . وحيتمل أنه كان يدعوكم إىل نفسه ، حىت جتتمعوا عنده ، وال تتفرقوا 
  .جاء فالنٌ يف أخريات الناس : أوهلم ، ويقال 

  :فيه وجهان }  فَأَثَاَبكُْم{ : قوله 
، وال يضر كوهنما مضارعني؛ ألهنما ماضيان يف املعىن؛ » تلوون « و » تصعدون « أنه معطوف على : أحدمها 

  .املضافة إليهما صريهتما ماضيني ، فكأن املعىن إذا صعدمت ، وألويتم » إذ « ألن 
  .» صرفكم « أنه معطوٌف على : الثاين 

  :عطف على صرفكم ، وفيه ُبْعٌد؛ لطول الفصل ويف فاعله قوالن }  فَأَثَاَبكُْم{ قال الزخمشريُّ 
  .أنه الباري تعاىل : أحدمها 
  .» صرفكم « أنه معطوف على : والثاين 

  :عطف على صرفكم ، وفيه ُبْعٌد؛ لطول الفصل ويف فاعله قوالن } فَأَثَاَبكُْم { قال الزخمشريُّ 
  .أنه الباري تعاىل : أحدمها 
  .ه النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم أن: والثاين 

فآساكم من االغتمام ، وكما غمكم : للرسول أي } فَأَثَاَبكُْم { وجيوز أن يكون الضمري يف : قال الزََّمْخَشرِيُّ 
  .ما نزل به من كسر رباعيته غمه ما نزل بكم من فوت الغنيمة 



  .مفعول ثاٍن » غماً « و 
جماز كأنه جعل الغم قائماً مقام الثواب الَِّذي كان حيصل : ة أو جماز فقيل هل هو حقيق} فَأَثَاَبكُْم { : وقوله 

  ]الطويل : [ لوال الفراُر فهو كقوله 
  أَداِهم ُسوداً أْو ُمَحْدَرَجة ُسْمرَا... أَخاُف زَِياداً أنْ َيكُونَ َعطَاُؤُه  -١٦٦٥

  :وقول اآلخر 
  .ط مبنزلة العطاء ، والضرب مبنزلة التحية جعل القيود والسيا... حتية بينهم ضرب ومجيع  -١٦٦٦

  .وهو يرجع إىل اجملاز؛ ألن اإلثابة أصلها يف احلسنات » مبعىن املعاقبة  -هاهنا  -اإلثابة « : وقال الفّراُء 
  :جيوز يف الباء أوجٌه } بَِغمٍّ { : قوله 

ومتعلق الَغمِّ الثاين قيل املشركني يوم  أن تكون للسببيِة ، على معىن أن متعلِّق الَغْم األول الصحابة ،: أحدها 
  .بدرٍ 

فأثابكم غماً بالغم الذي أوقعه : يريد غَم يوم أحٍد للمسلمني بغّم يوم بدرٍ للمشركَني ، واملعىن : قال احلََسُن 
  .على أيديكم بالكفار يوم بدرٍ 

الذي أدخلتموه على الرسول واملؤمنني أذاقكم اهللا غما بسبب الَغمِّ : وقيل متعلَّق الَغمِّ الرسول ، واملعىن 
بفشلكم وخمالفتكم أمره ، أو فأثابكم الرسول غماً بسبب غفم اغتممتموه ألجله ، واملعىن أن الصحابة ملا رأوا 

، والنيبُّ صلى اهللا عليه وسلم  النيب صلى اهللا عليه وسلم ُشجَّ وكُِسرت َرَباِعَيُته ، وقُِتل َعمه ، اغتممتموه ألجله 
  .وقِتلَ أقارُبهم ، اغتم ألجلهم  - مث َبقَْوا حمرومَني من الغنيمِة  -آهم قَد َعَصْوا َربَُّهم ألجل الغنيمة ملا ر

غماً مصاِحباً لغم ، ويكون الغمَّان للصحابة ، مبعىن غَما مع غم أو غماً : أن تكون الباء للمصاحبة ، أي : الثاين 
قتل الرسول صلى : ، والثاين إشراف خالد خبيل الكفار ، أو بإرجافهم اهلزمية والقتل : على غم ، فالغم األولُ 

  .} فَأَثَاَبكُْم { اهللا عليه وسلم فعلى األول تتعلق الباء ب 
  .املعىن بسبب غم ، فيكون مفعوالً به : قال أبو البقاء وقيل 

و ملتبساً بَغمٍّ ، وأجاز أبو البقاء غماً مصاحباً لغم ، أ: أي » غَّم « وعلى الثاين يتعلُق مبحذوٍف؛ ألنه صفة لِ 
  .» غماً « صفة ل  - يف هذين الوجهني  -وجعلها » بدل « أو مبعىن » بعد « أن تكون الباُء مبعىن 

مٍّ » بدل « و » بعد « وكوهنا مبعىن  واعلم . بعيٌد ، وكأنه يريُد تفسري املعىن ، وكذا قَالَ الزخمشريُّ غماً َبْعَد غَ
  :انت كثرية أن الغموم هناك ك

  .غَمُّهم مبا ناهلم من العدوِّ يف األنفس واألموال : أوالً 
  .غمُّهم مبا لَِحق املسلمني من ذلك : ثانياً 
  .غمُّهم مبا وصل إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم : ثالثاً 
  .غمُّهم مبا وقع منهم من املعصية وخوف عقاهبا : رابعاً 

صارت واجبةً عليهم؛ ألهنم إذا تابوا عن تلك املعصية مل تتم توبتهم إال بتركِ  غمُّهم بسبب التوبة اليت: خامساً 
،  -اهلزميِة والَعْوِد إىل احملاربة بعد االهنزامِ ، وذلك من أشق األشياء؛ ألن اإلنسانَ بعد اهنزامه  َيضُعف قلُبه وجينب 

  .وهذا الَغمُّ أعظمها  -الكُفَْر وِعقَاَب اآلِخَرِة فإذا أِمَر باملعاودِة ، فإن فعل خاف القتلَ ، وإنْ مل يفعلُ خاَف 



  .غمُّهم حني مسعوا أن حممداً قُِتلَ : سادسها 
  .غمُّهم حني أشرف خالد بن الوليد عليهم َخبْيل املشركني : سابعها 
اَس غمُّهم حني أشرف أبو سفيان ، وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انطلق يومئٍذ يدعو الن: ثامنها 

أنا رسولُ : حىت انتهى إىل أصحاب الصخرِة ، فلما َرأْوُه وضع رجلٌ َسْهماً يف قوسه ، وأراد أن َيْرِمَيه ، فقال 
اِهللا ، ففرحوا حني وجدوا رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفرح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني رأى َمْن 

، ويذكرون أصحاهبم الذين قُِتلوا ، فأقبل أبو ميتنع به ، فأقبلوا على املشركني ، يذكرون ا لفتح وما فاهتم منه 
سفيان وأصحابه ، حىت وقفوا بباب الشِّْعب ، فلما نظر املسلمون إليهم مهَّهم ذلك ، وظنوا أهنم مييلون عليهم ، 

، اللهم إن ُتقَْتل  فيقتلوهنم ، فأنساهم هذا ما ناهلم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس هلم أن َيْعلونا
  .هذه العصابةُ ال ُتْعَبد يف األرض ، مث بدأ أصحابه ، فرَمْوهم باحلجارة حتَّى أنزلوهم 

وعندنا أن اهللا : وإذا عرفت هذا فكلُّ واحٍد من املفّسرين فسَّر هذين الغمني بغمني من هذه الغموم وقال القفّال 
، أي  }غُّماً بَِغمٍّ { : ما أراد بقوله  -تعاىل  - أن اَهللا عاقبكم بغموم : اثنني ، وإمنا أراد مواصلة الغموم وطوهلا 

كثرية ، مثل قتل إخوانكم وأقاربكم ، ونزول املشركني من فوق اجلبلِ عليكم ، حبيث مل تأمنوا أن يهلك 
يصري ذلك زاجراً أثابكم هذه الغموَم املتعاقبةَ؛ ل: قال  - تعاىل  - أكثركم ، ومثل إقدامكم على املعصيِة ، فكأنه 

  .لكم عن اإلقدام على املعصية ، واالشتغال مبا خيالف أمَر اهللا تعاىل 
، وليلة غَمَّةٌ : التغطية ، يقال : والَغّم  إذا لَْم ُيَر ، وغَمَّ  - غُمَّ اهلالل : ومنه  -إذا كانا ُمظِْلَمْين  -يوم غَمٌّ 

  .إذا مل ُيَتَبيَُّن  - األمُر ، َيْغَمى 
، والنصب » كي « هذه الم } كَْيالَ َتْحَزنُواْ لِّ{ : قوله  لئالَّ يلزم دخول » كي « ب  -هنا  -وهي الم جرٍّ 

، ويف متعلَّق هذه الالم قوالِن  ثله    :حرِف جرٍّ على م
  :على هذا وجهاِن » ال « ويف } فَأَثَاَبكُْم { أنه : أحدمها 
، واملعىن أهنا زائدةٌ؛ ألنه ال يترتب على االغتمام ان: األول  أنه غمهم لُيْحزِهنم؛ عقوبةً هلم على : تفاء احلُْزن 

  .تركهم مواقفهم ، قاله أبو البقاء 

لتتمرَّنوا على جترُّع الغمومِ ، وتتضرروا } لِّكَْيالَ َتحَْزُنواْ { معىن : أهنا ليست زائدة ، فقال الزخمشريُّ : الثاين 
  .فائٍت من املنافع ، وال على ُمِصيبٍ من املضاّر باحتمال الشدائد ، فال حتزنوا فيما بعُد على 

ا وقع بكم إمنا هو جبنايتكم ، فأنتم ورَّطتم أنفسكم ، وعادة البشر أن : املعىن « : وقال ابن عطية  لتعلَُموا أن م
  .» جاين الذنب يصرب للعقوبة ، وأكثر قلق املعاقب وحزنه إذا ظن الرباءة من نفسه 

  .ألن َعفْوه ُيذِْهب كُلَّ ُحْزن ، وفيه ُبْعٌد؛ لطول الفَْصلِ » َعفَا « ق ب أن الالم تتعل: ثانيهما 
ْعَملُونَ { : مث قال  عامل جبميع أعمالكم وقصودكم ودواعيكم ، قادٌر على جمازاهتا ، وهذا : أي } واهللا َخبٌِري بَِما َت

  .َزْجٌر للُبْعِد َعنِ اإلقَْدامِ َعلَى الَْمْعِصَيِة 

ظُنُّونَ بِاللَِّه غَْيَر الَْحقِّ لَ َعلَْيكُْم ِمْن َبْعِد الَْغمِّ أََمَنةً ُنَعاًسا َيْغَشى طَاِئفَةً ِمْنكُْم َوطَاِئفَةٌ قَْد أََهمَّْتُهْم أَْنفُُسُهْم َيثُمَّ أَْنَز
ِه ُيْخفُونَ ِفي أَْنفُِسهِْم َما لَا ُيْبُدونَ لََك َيقُولُونَ ظَنَّ الَْجاِهِليَِّة َيقُولُونَ َهلْ لََنا ِمَن الْأَْمرِ ِمْن َشْيٍء قُلْ إِنَّ الْأَْمَر كُلَّ ُه ِللَّ



ي ُبُيوِتكُْم لََبَرَز الَِّذيَن كُِتَب َع ِتلَْنا َهاُهَنا قُلْ لَْو كُْنُتْم ِف لَْيهُِم الْقَْتلُ إِلَى َمَضاجِِعهِمْ لَْو كَانَ لََنا ِمَن الْأَْمرِ َشْيٌء َما قُ
  ) ١٥٤(ُه َما ِفي ُصُدورِكُْم َوِلُيَمحَِّص َما ِفي قُلُوبِكُْم َواللَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ َوِلَيْبَتِلَي اللَّ

  .» أْنَزلَ « أهنا مفعول : األول 
  .صفةٌ ، فلما قُدَِّمْت ُنِصبت حاالً  -ألهنا يف األصل » ُنَعاساً « أها حال من : الثاين 

غري » أْنَزلَ « فإنّ فاعل  - وهو احتاُد الفاعلِ  -هو فاسٌد؛ الختالل َشْرِطِه أهنا مفعولٌ من أْجله ، و: الثالث 
  .فاعلِ األَمَنِة 

  :تأويالِن  -وفيه حينئٍذ » َعلَْيكُْم « أنه حالٌ من املخاطبني يف : الرابع 
  .ة ، وكافر وكَفََرة مجع آمن ، حنو بار وَبَرَر» أَمَنةً « وإما أن يكون  - اي ذور أَمَنٍة  - إما على َحذْف مضاٍف 

مفعوالً به كان بدالً ، وهو بدل اشتمالٍ؛ ألن كُالًّ من األَمَنِة والنَُّعاسِ » أَمَنةً « فإن أْعَرْبنا » ُنَعاساً « وأألما 
يشتملُ على اآلخر ، أو عطف بيان عند غري اجلمهورِ؛ فإهنم ال يشترطون جريانه يف املعارِِف ، أو مفعوالً من 

» أْنَزلَ « و » أنَزلَ « مفعوالً ب » ُنَعاساً « حاالً ، كان » أَمَنةً « هو فاسٌد؛ ملا تقدم وإن أعربنا أجِلِه ، و
للعهد؛ لتقدُّم ِذكْره ورد أبو حيان » الَْغمِّ « يف » أل « وفاعله ضمري اِهللا َتَعاىل ، و » فأثَاَبكُْم « عطف على 

، وفيه نظٌر ، فإن الزخمشريَّ قال أو مفعوالً له مبعىن نعستم مفعوالً به » أَمَنةً « على الزخمشريِّ كون  مبا تقدم 
ةً « فقدر له عامالً يتحد فاعله مع فاعل . أمنة  فكأنه استشعر السؤال ، فلذلك قدَر عامالً على أنه قد » أَمَن
  .يكم النعاس لُيؤمَِّنكُْم به أنزلَ عل: إن األَمَنةَ من اِهللا َتَعالَى ، مبعىن أنُه أوقعها هبم ، كأنه قيل : ُيقال 

  .كما يكون مصدراً ملن وقع به األمن يكون مصدراً ملن أُوِقع به » أَمَنةً « و 
، على ما تقدم تفصيله  -بفتح امليم  -أَمَنةً : وقرأ جلمهور  والنََّخِعيُّ . إما مصدراً مبعىن األمن ، أو مجع آمن 
واألْمن واألَمنة مبعًنى واحٍد ، وقيل األْمُن يكون مع زوالِ بسكون امليم وهو مصدٌر فقط ،  - وابن حميصن 

  .سببِ اخلَوِف ، واألَمنة مع بقاء سببِ اخلوِف 
  فصل يف بيان كيفية النظم

  :يف كيفية النَّظْمِ َوْجَهاِن 
اللة على أنه ملا وعد املؤمنني بالنصر ، فالنصر ال بّد وأن ُيسبق بإزالة اخلوف عنهم؛ ليصري ذلك كالد: أحدمها 

  .أنه تعاىل منجٌز َوْعَدُه يف َنْصر املؤمنَني 
  .فلما عصى بعضهم سلط عليهم اخلوَف  -أوالً  - بيَّن َنْصَر املؤمنني  -تعاىل  -أنه : الثاين 

  .مث ذكر أنه أزال ذلك اخلوف عن قلوب َمْن كان صادقاً يف إميانه ، مستِقرا على دينه حبيث غلب النعاس عنه 
  :الذين كاُنوا مع رسولِ اهللا يوم أُُحٍد فريقاِن واعلم أن 

اجلازمونَ بنبوَّة حممٍد صلى اهللا عليه وسلم فهؤالء كانوا قاطعَني بأنَّ اَهللا َيْنُصُر هذا الديَن ، وأن هذه : أحدمها 
نَُّعاُس فإن النوم الواقعةَ ال تؤدي إىل االستئصالِ ، فال َجَرَم كانوا مؤمنني ، وبلغ ذلك األمن إىل حيثُ غشَيهم ال

وقال يف } ثُمَّ أَنَزلَ َعلَْيكُْم مِّن َبْعِد الغم أََمَنةً نَُّعاساً { : يف قصة أُُحٍد  -هاهنا  -ال جييء مع اخلوِف ، فقال 
  :قصة بدرٍ 



. ١١: األنفال [ } إِذْ ُيَغشِّيكُُم النعاس أََمَنةً مِّْنُه {   [  
، فكانوا شاكِّني يف نبوِتِه صلى اهللا عليه وسلم وما حضروا إال لطلب الغنيمِة ، وأما الفريُق الثاّنِي فهم املنافقونَ 

  .فهؤالء اشتد جزُعُهْم ، وعظم خوفُُهْم 
  فإن قيلك مل قدم ذكر األَمَنة على النَُّعاسِ يف قصة أُُحٍد ، وأخرها يف قصة بدرٍ؟

  .ودليلٌ على إجناز الَوْعِد أنه ملا وعدهم بالنصر ، فاألمن وزوال اخلوف إشارةٌ : فاجلواُب 
، والباقون بالباء؛ ردا إىل النَُّعاسِ ، وخرَّجوا قراءة محزة } يغشى { : قوله  قراءة محزة والكسائي بالتاء من فوق 

، وال ُبّد من تفصيل ، وهو إن أعربوا » اَمَنةً « والكسائي على أهنا صفة ل  بدالً ، أو » ُنَعاساً « ؛ مراعاة هلا 
، أشكل قوهلم من َوْجَهْين َعطَْف    :بياٍن 
، : األول  أن النُّحاة َنصُّوا على أنه إذا اجتمع الصفةُ والبدلُ أو َعطُْف البياِن ، قدِّمت الصفة ، وأخر غريها 

  .وهنا قد قدَّموا البدلَ ، أو عطف البياِن عليها 
، وال : بَدل منه ، تقول أن املعروَف يف لغة العرب أن ُيَحدَّث عن البدل ، ال عن امل: الثاين  ِهْند ُحْسُنها فاِتٌن 

ةً « بدالً من » ُنَعاساً « فََجْعلُهم  -إال قليالً  -جيوز فاتنة    .يضعف هلذا » أَمَن
  ]الكامل : [ قد جاء مراعاة املبَدل منه يف قول الشاعر : فإن قيل 
  ِه ُمَعيٌَّن بَِسَواِدَما َحاجَِبْين... َوكَأنَُّه لَهُِق السَّرِاِة كَأَنَُّه  -١٦٦٧

يٌَّن « : فقال    ]الكامل : [ ومثله قول اآلخر  -حاجبيه  -ومل ُيَراعِ البدل » كأنه « ؛ مراعة للهاء يف » ُمَع
  َتَركَْت َهَوازِنَ ِمثْلَ قَْرِن األعَضبِ... إنَّ السُُّيوَف غُُدوَّها َوَرواَحَها  -١٦٦٨

  .تركا : البدل لقال  تركت؛ مراعاة للسيوف ، ولو راَعى: فقال 
خرب » معني « ُمؤوَّلٌ بأن  - وإن كان قد قَالَ به بعُض النحويَني؛ مستنداً إىل هذين البيتني  -أنَّ هذا : فاجلواُب 

على الظرف » غُُدوََّها َوَرَواَحَها « جلرياهنما َمْجَرى الشيء الواحدِ يف كالم الَْعَربِ ، وأنَّ نصب » حاجبيه « لِ 
: البقرة [ } َعلَى امللكني بَِبابِلَ َهاُروَت َوَماُروَت { : وقد تقدم شيء من هذا عند قوله . لبدل ، ال على ا

١٠٢ .  [  
حينئٍذ  -ويف جوازه نظر ، واألحسُن  -أيضاً  -حالٌ يلزم الفصل » أَمَنةً « مفعوالً به و » ُنَعاساً « وإن اعربوا 

» تغشى « : ما حكم هذه األَمَنة؟ فأخرب بقوله : مقدَّر ، كأنه قيل أن تكون هذه مجلة استئنافية جواباً لسؤال  -
.  

، و » ُنَعاساً « ومن قرأ بالياء أعاد الضمري على  « متعلق مبحذوف ، صفة لِ » ِمْنكُْم « وتكون اجلملة صفة له 
  .» طَاِئفَةً 
  فصل

ُف يسقط من أَحِدنا فيأخذه ، مث يسقط غشينا النعاس وحنن يف مصافِّنا يوم أُُحٍد ، فكان السي: قال أبو طلحة 
ا أرى أحداً من القوم : عن أنسٍ عن أيب طلحةَ قال : فيأخذه ، وقال ثابٌت  رفعت رأسي يوَم أُُحٍد ، فجعلت م

  .إال وهو مييل حتت جحفته من النُّعاس 



 علينا النوَم ، واِهللا إنِّ كنت مع رسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني اشتدَّ اخلوُف ، فأنزلَ اُهللا: وقال الزبُري 
ِتلَْنا َهُهَنا « : يقول  - ما أمسعه إالّ كاحللم  -ألمسع قول ُمَعتِّب بن قَُشْير    .» لَْو كَانَ لََنا ِمَن األْمرِ شيٌء َما قُ

  فصل
تال ال يكون إال النَُّعاُس يف القتال أمنة ، والنعاس يف الصالة من الشَّْيطَاِن ، وذلك أنه يف الق: قال ابُن مسعوٍد 

واعلم أنّ ذلك . من الوثوق باِهللا ، والفراغ عن الدنيا ، وال يكون يف الصَّالة إال من غاية البعد عن اِهللا تَعالَى 
  :النعاَس فيه فوائٌد 

فكان معجزة ظاهرة للنيب صلى اهللا عليه وسلم وال  -ال على احلد املعتاد  -أنه َوقََع على كافة املؤمنني : األوىل 
شكَّ أن املؤمنني مىت شاهدوا تلك املعجزةَ اجلديدة ازدادوا إمياناً مع إمياهنم ، ومىت صاروا كذلك ازداد أحدهم 

  .يف حماربة العدو 
أن األرق والسهر يوجبان الضعف والكالل ، والنوم يفيد عود القوِة والنشاِط ، واشتداَد القوِة : الثانية 

  .والقدرِة 
ملا اشتغلوا بقَْتل املسلمني ألقى اُهللا النوَم على عني من بقي منهم؛ لئالّ يشاهدوا قتل أعزهتم  أنَّ الكفاَر: الثالثة 

  .فيشتد اخلوُف واجلُْبُن يف قلوبِهْم 
 -أن األعداَء كانوا يف غاية احلرصِ على قتلهم ، فبقاؤهم ف يالنوم مع السَّالمِة يف مثل تلك املعركِة : الرابعةُ 

، ويورثهم مزيَد الوثوق من أدلِّ الدَّالِئ لِ على أنَّ ِحفْظ اِهللا وعصمته معهم ، وذلك مما ُيزِيل اخلوَف عن قلوهبم 
  .بوعد اهللا تعاىل 

  :يف هذه الواو ثالثة أوجٍه } َوطَآِئفَةٌ قَْد أََهمَّْتُهْم أَْنفُُسُهْم { : قوله 
،: األول    .» َيْغَشى « والعامل فيها  أهنا واو احلالِ ، وما بعدها يف حمل َنْصبٍ على احلال 
  .أهنا واو االستئناف ، وهي اليت عرب عناه َمكيٌّ بواو االبتداء : الثاين 

  .ذكره َمكي ، وأبو البقاِء ، وهو ضعيٌف » إذْ « أهنا مبعىن : الثالث 
إما لالعتماِد على واو : شيئني  وجاز االبتداء بالنكرة ألحِد} قَْد أََهمَّْتُهْم أَْنفُُسُهْم { مبتدأ ، واخلرب » طائفة « و 

  . - وإن كان األكثُر مل يذكره -احلالِ ، وقد عده بعضهم مسوغاً 
  ]الطويل : [ وأنشدوا 
  ُمَحيَّاِك أْخفَى َضْوءُه كُلَّ َشارِقِ... َسَرْيَنا َوَنْجٌم قَْد أَضاَء فَُمذْ َبَدا  -١٦٦٩

  .، وطائفة مل يغشهم يغشى طائفةً : وإما ألن املوضَع تفسيلٌ؛ فإن املعىن 
  :فهو كقوله 
  بِِشقٍّ َوِشقٌّ ِعْنَدَنا لَْم ُيَحولِ... إذَا َما َبكَى ِمْن َخلِْفَها اْنَصَرفَْت لَُه  -١٦٧٠

مل يكن ممتنعاً إال من جهة النقلِ؛ فإنه  -على أن تكون املسألةُ من باب االشتغالِ  -» طَاِئفَة « ولو قُرِئ بنصب 
، و   :يف خرب هذا املبتدأ أربعة أوجٍه مل ُيْحفظ قراءة 

  .كما تقدم } أََهمَّْتُهْم أَْنفُسُُهْم { أنه : أحدها 
  .» طَاِئفَة « واجلملة قبله صفة لِ » َيظُنُّونَ « أنه : الثاين 



و أ» طَاِئفَةٌ « ومنكم طائفة وهذا ُيقَوِّي أنَّ معناه التفصيل ، واجلملتان صفة لِ : أنه حمذوٌف ، أي : الثالث 
لتخصُّصه بالَوْصف ، أو خرباً بعد خرب إن قلنا » طَاِئفَةٌ « أو من » أَهمَّْتُهْم « حاالً من مفعول » َيظُنُّونَ « يكون 

  .وفيه من اخلالف ما تقدم . خر أول } قَْد أََهمَّْتُهْم { : 
ا تقّدم من كوهنما صفتني ،} َيقُولُونَ { أن اخلرب : الرابع  بله على م ، أو إحدامها خرب ،  واجلملتان ق أو خربين 

  .واألْخَرى حالٌ 
، أو قلنا : إن قلنا  - أيضاً  - صفة أو حاالً } َيقُولُونَ { وجيوز أن يكون  بله  إن اخلرب : إن اخلَرب هو اجلملة اليت ق

  .ُمْضَمٌر 
باِهللا « ، أي أمراً غري احلق ، و املفعولُ األولُ } غَْيَر احلق { : له مفعوالن ، فقال أبو البقاِء } َيظُنُّونَ { : قوله 

  .هو املفعول الثاين » 
يظنون باِهللا غري الظن احلق الذي جيب أي ُيظَنَّ به : يف حكم املصدر ، ومعناه } غَْيَر احلق { : وقال الزخمشريُّ 

  .بدل منه } ظَنَّ اجلاهلية { و . 
هذا القول : كقولك } َيظُنُّونَ { تأكيداً لِ } حلق غَْيَر ا{ يظنون باهللا ظن اجلاهلية و : وجيوز أن يكون املعىن 

  .غري ما يقول 
ا قال ال يتعدى  جعلته : ظننت بزيد ، أي : إىل مفعولني ، بل تكون الباء ظرفية ، كقولك » ظن « فعلى م

  ]الطويل : [ مكان ظين ، وعلى هذا املعىن محل النحويون قولَ الشاعر 
  َسَراُتُهُم ِفي الْفَارِِسيِّ الُْمَسرَِّد... بِألْفَْي ُمَدجَّجٍ ظُنُّوا : فَقُلُْت لَُهْم  -١٦٧١

  .اجعلوا ظنكم يف الفي ُمَدجَّجٍ : أي قلُت هلم 
  :وجهان } غَْيَر احلق { وحيصل يف نصب 

  .» َيظُنُّونَ « أنه مفعول أول لِ : أحدمها 
بله باملعنيني اللذين ذ: والثاين    .كرمها الزخمشريُّ أنه مصدٌر مؤكٌِّد للجملة اليت ق

  .} َيظُنُّونَ { أو أنه مصدر مؤكِّد لِ } غَْيَر احلق { البدل من :  -أيضاً  -وجهان } ظَنَّ اجلاهلية { ويف نصب 
وإضافة الظنِّ إىل  - على ما تقدم  -إما متعلِّق مبحذوف على َجعله مفعوالً ثانياً ، وإما بفعل الظنِّ » باهللا « و 

، : حامت اجلود ، ورجل صدقٍ ، يريد : كقولك « : شريُّ اجلاهلية ، قال الزخم الظنَّ املختص بامللة اجلاهلية 
  .» وجيوز أن يراد ظن أهل اجلاهلية 

  ] ٢٦: الفتح [ } َحِميَّةَ اجلاهلية { القدمية قبل اإلسالمِ ، حنو : املدة اجلاهلية ، أي : املعىن : وقال غريه 
  فصل

: كان مهتهم خالص أنفسهم ، يقال  -هللا بن أيبٍّ ، وُمَعتب بن قَُشْيرٍ ، وأصحاهبما عبد ا -هؤالء هم املنافقونَ 
وذلك أن اإلنسان إذا اشتدَّ انشغاله بالشيء صار غافالً عما سواه  -إذا كان من مهي وقصدي  -مهين الشيء 

عن كل ما سواها ، فهذا  ، فلما كان أَحبُّ األشياء إىل اإلنسان نفَسه ، فعند اخلوِف على النفس يصري ذاهالً
  :، ويف هذا الظنِّ احتماالِن } أََهمَّْتُهْم أَْنفُُسُهْم { : هو املراُد من قوله 

 - لو كان حممٌد ُمِحقًّا يف دعواه ملا ُسلِّطَ الكفار عليه : أهنم كانوا يقولون يف أنفسهم :  -وهو األظهُر -أحدمها 
ا يريُد ، ال اعتراض عليه  - تعاىل  - نَِّة فألنه وهذا ظنٌّ فاسٌد ، أما على قول أهلِ السُّ   .يفعل ما يشاُء ، وحيكُم م



وأما على قول من يعترب املصاحل يف أفعال اِهللا وأحكاِمِه ، فال يبعد أن يكون ِهللا حكٌم خفيَّةٌ ، وألطاٌف َمْرِعيَّةٌ يف 
، فإنَّ الدنيا داُر امتحاٍن وابتالء   .، ووجوه املصاحلِ مستورةٌ عن العقول  ختلية الكافر حبيثُ يقهر املسلم 

لو كان كون املؤمنِ حمقاً يوجب زوال هذه املعاين لوجب أن يضطر الناُس إىل معرفة كون املُِحّق : قال القفال 
ت ، ُمِحقًّا ، وذلك ينايف التكليَف ، واستحقاق الثوابِ والعقابِ ، واملُِحقُّ إمنا ُيْعَرف مبا معه من الدَّالئل والبيِّنا

  .فأّما القَْهُر فقد يكونُ من املُْبِطل للمحقِّ ومن اِحملقِّ للُمْبِطلِ 
ما  -فال َجَرَم  - أن ذلَك الظنَّ هو أهنم كانوا ُينِكرون إلَه الَْعالَمِ ، وينكرون النبوةَ والبعثَ : االحتمالُ الثاين 

  .وِّيهم َوَيْنُصُرُهْم وثقوا بقول النيبِّ صلى اهللا عليه وسفم يف أنَّ اَهللا تَعاىل ُيقَ
وفائدة هذا الترتيب أنَّ غَْيَر } غَْيَر احلق { : بدل من قوله } ظَنَّ اجلاهلية { و . ظنوا أن حممداً قد قُِتل : وقيل 

ية ، فذكر أهنم يظنون باهللا غري احلق مث بيَّن أهنم اختاروا من أقسامِ  احلقِّ أديانٌ كثريةٌ ، وأقبُحَها مقالة أهل اجلاهل
ظنُّ أهل اجلاهلية    .األدياِن اليت هي غُري َحقٍَّة أقبحها وأكثرها بطالناً ، وهو 

زائدة يف املبتدأ ، ويف اخلرب  -} ِمن َشْيٍء { يف  -» من « } َيقُولُونَ َهل لََّنا ِمَن األمر ِمن َشْيٍء { : قوله 
  :وجهاِن 
ألنه نعُت » َشيٍء « يف حمل نصبٍ على احلالِ من } ر ِمَن األم{ فيكون » لََنا « أنه :  -وهو األصحُّ -أحدمها 

  .نكرة ، قدم عليها ، فنصب حاالً ، وتعلق مبحذوٍف 
، و } ِمَن األمر { أن يكون  -أجازه أبو البقاء  -: الثاين  ، وبه تتم الفائدةُ كقوله » لنا « هو اخلرب  { : تبيني 

  ] . ٤: اإلخالص [ } َولَْم َيكُْن لَُّه كُفُواً أََحٌد 
من مجلة » لََنا « وهذا ليس بشيء؛ ألنه إذا جعله للتبيني فحينئٍذ يتعلق مبحذوٍف ، وإذا كان كذلك فيصري 

ٍة بالفائدِة ، وليس نظرياً لقوله  } َولَْم َيكُْن لَُّه كُفُواً أََحٌد { : أخرى ، فتبقى اجلملةُ من املبتدأ واخلرب غري مستقل
لبكر « ف . مل يكن أحٌد قاتالً لبكرٍ : ال مبحذوٍف ، وهو نظُري قولَك » كُفُواً « فيها متعلق بنفس » لَُه « فإن 
، أم ال؟ فيه وجهاِن . متعلق بنفس اخلرب »    :وهل هنا االستفهام عن حقيقته 

  .النصر والغلبة : َنَعْم ، ويعنون باألمر : أظهرمها 
شيء ، وإليه ذََهَب قتادةُ وابُن ُجَرْيجٍ  -أي النصر  -مر ليس لنا من األ: أنه مبعىن النفي ، كأهنم قالوا : والثاين 

.  
ُه للَِّه { : ولكن يضعف هذا بقوله  فإن من َنفَى عن نفسه شيئاً ال جياب بأنه ثبت لغريه؛ ألنه } قُلْ إِنَّ األمر كُلَّ

ليس لنا من األمر شيٌء ، َبلْ :  ُيِقرُّ بذلك ، اللهم إالَّ أن يقدر مجلة أخرى ثبوتية مع هذه اجلملة ، فكأنَّهم قالوا
ِه { : ملن أكرهنا على اخلروج وَحَملَنا عليه ، فحينئذ ْحيُسن اجلواُب بقوله  لقوهلم هذا ، } قُلْ إِنَّ األمر كُلَُّه للَّ

} ِسهِم ُيْخفُونَ يف أَْنفُ{ : فإن قوله » وطائفة « : وهذه اجلملةُ اجلوابيةُ اعتراض بني اجلَُمل اليت جاءت بعد قوله 
  .أو حال مما قبلها » طَاِئفَةٌ « إما خرب عن  -الثانية  - } َيقُولُونَ { وكذا 

  فصل
  :حكايةٌ للشبهة اليت متسَّك هبا املنافقون ، وهي حتتمل وجوهاً } َهل لََّنا ِمَن األمر ِمن َشْيٍء { : اعلم أنَّ قولَُه 

ا شاوره النيبُّ صل: األول  ى اهللا عليه وسلم يف هذه الواقعِة أشار عليه بأن ال خيرج من أنَّ عبد اهللا بن أيبٍّ مل



املدينِة ، ثُمَّ إنَّ الصحابةَ ألَحُّوا على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أن خيرج إليهم ، فغضب عبد اِهللا بُن أيب من 
قُِتل بنو : ن أيب قيل له عصاين وأطاع الوِلْدان ، فلما كثر القتل يف بين اخلزرج ، ورجع عبُد اهللا ب: ذلك ، فقال 

« أن حممداً مل يقبل قويل حني أمرُته بأن ال خيرج من : ؟ يعين » هل لنا من األمر من شيء « : فقال !! اخلَزرج
  .» املدينة 
  .هل لنا أمٌر ُيطاع؟ وهو استفهام على سبيل اإلنكار : واملعىن 
لنا من الشيء الذي كان َيِعُدنا به حممد صلى اهللا عليه  هل: ما تقدم يف اإلعرابِ أنَّ معناه النفي ، أي : الثاين 

  .شيء؟ وهذا استفهاٌم على سبيل اإلنكار  -وسلم وهو النصر والقوة 
أنطمع أن تكون لنا الغلبة على هؤالء؟ ويكون املراد منه الطعن يف نبوة حممد صلى اهللا : أن التقدير : الثالث 

ُه من  ، ويكون املراُد منه إظهار الشَّفَقَة ، أنه مىت يكون الفرُج عليه وسلم وحيتمل أن يكونَ قائلُ املؤمنني 
  .شيء؟ وهذا استفهاٌم على سبيل اإلنكار  - هو النصر والقوة : بقوله  - أيضاً  - والنُّصرة؟ وهو املراُد 

  .} ُيْخفُونَ يف أَْنفُِسهِم مَّا الَ ُيْبُدونَ لََك { الثا 
لْ إِنَّ األمر كُلَّ{ : وقوله    :وفيه وجهان  - رفعاً  -» كُلُُّه « قرأ أبو عمرو } ُه للَِّه قُ
إن مال زيد كله عنده : حنو » إنَّ « خربه واجلملة خرب » هللا « أنه رفع باالبتداء ، و  -وهو األظهر  -: األول 

.  
جَّاجِ واجلَْرمي ، مرفوٌع باالبتداء ، وهذا مذهُب الزَّ -يف األصل  -أنه توكيد على احملل ، فإن امسها : الثاين 

  .أيضاً » إنَّ « خرباً لِ » ِهللا « ُيْجُرون التوابَع كلَّها ُمْجَرى عطف النسق ، فيكون 
 -وليس بواضح  - وَحكَى مكي عن األخفش أنه بدل منه » إنَّ « وقرأ الباقون بالنصب ، فيكون تأكيداً السم 

  .» إنَّ « خرب » ِهللا « و 
، فكانت كلفظة » كُلّ «  وقيل على النعت؛ ألنَّ لفظة   .» أمجع « للتأكيد 

  فصل
إن حممداً لو قبل ِمنَّا : هذه اآلية تدل على أن مجيع احملدثات خلق هللا تعاىل بقضائه وقدره؛ ألن املنافقني قالوا 
إمنا ينتظم إذا ] اجلواب [  َرأَيَنأ وُنْصَحنا ، مال وقع يف هذه اِملْحنِة ، فأجاهبم اُهللا َتَعالَى بأن األمَر كُلَّه ِهللا ، وهذا

كانت أفعالُ العباِد بقضاء اِهللا وقَدرِِه؛ إذ لو كانت خارجة عن مشيئته مل يكن هذا اجلواب دافعاً لشبهة املنافقني 
.  

حيتمل هذينِ } َيقُولُونَ { : وقوله  - كما تقدم  - وإما حال مما قبله } طَآِئفَةً { إما خرب لِ } ُيْخفُونَ { : قوله 
  .فال حملَّ له حينئٍذ } ُيْخفُونَ { : نيِ ، وحيتمل أن يكون تفسرياً لقوله الوجه
وقد عرف الصحيح من الوجهني } َهل لََّنا ِمَن األمر ِمن َشْيٍء { : كقوله } لَْو كَانَ لََنا ِمَن األمر َشْيٌء { : قوله 

.  
ا ههنا « : وقوله  ا قُِتلْن ا « جواهبا إذا كان منفياً ب  وجاء على األفصح ، فإن» لَْو « جواب » م فاألكثر » م

إعراباً » وطائفة « : عدم الالم ، ويف اإلجياب بالعكس ، وقد أعرب الزخمشريُّ هذه اجلَُملَ الواقعة بعد قوله 
  .« وطائفة » : كيف مواقُع هذه اجلَُملِ الواقعة بعد قوله : فإن قُلَت « : أفْضى إىل خروج املبتدأ بال خرب فقال 



، مبعىن } َيظُنُّونَ { و } طَآِئفَةٌ { َصفة ل } قَْد أََهمَّْتُهْم { : ُت قُلْ قد أمهتهم أنفسهم : صفة أخرى ، أو حالٌ 
  .} َيظُنُّونَ { بدلٌ من } َيقُولُونَ { ظَانِّني ، أو استئناٌف على وجه البياِن للجملة قبلها و 

ا هو مسألة عن األمر ب: فإن قلَت    دالً من اإلخبار بالظنِّ؟كيف َصحَّ أن يقع م
لْ { و } َيقُولُونَ { حال من } ُيْخفُونَ { كانت مسألتهم صادرة عن الظن ، فلذلك جاز إبداله منه ، و : قلُت  قُ

ِه  واألجود أن يكون } ُيْخفُونَ { بدلٌ من } َيقُولُونَ { اعتراض بني احلالِ وذي احلالِ ، و } إِنَّ األمر كُلَُّه للَّ
  .انتهى . » استئنافاً 

ومنكم طائفةٌ ، : أي } َوطَآِئفَةٌ { : وهذا من أيب القاسم بناًء على أنَّ اخلَرب حمذوٌف ، كما تقدم تقريره يف قوله 
  .فإنه موضُع تفصيلٍ 

وقد } ٌء لَْو كَانَ لََنا ِمَن األمر َشْي{ : وبني قوله } َهل لََّنا ِمَن األمر ِمن َشْيٍء { : ما الفرق بني قوله : فإن قيل 
  :وأجاب ههنا بغري ذلك؟ فاجلواُب من وجهني } قُلْ إِنَّ األمر كُلَُّه للَِّه { : أجاب عن األول بقوله 

ا : أن املنافقَني قال بعضهم لبعض : األول  ، وما قُِتلَْنا هاهن ٍد إىل قتالِ أهلِ مكةَ  لو كان لنا عقولٌ مل خنرج مع حمم
، وهذا كاملناظرِة الدائرِة بني أهلِ السُّنَِّة ، وهذا يدلُّ على أنَّ األمر ليس  كما قلتم من أنَّ األمَر كلَّه ِهللا 

ليس : يف الطَّاِعِة واملعصيِة ، واإلمياِن والكُفْرِ بيد اِهللا ، واملعتزيل يقول  - األمر كُلُُّه : واملُْعَتزلَِة؛ فإنَّ السُّنِّي يقولُ 
، فَعلى هذا الوجه ال يكون هذا األمر كذلكح فإن اإلنسانَ خمتاٌر ، وميتق لٌّ بالفعل ، إن شاء آمن وإن شاء كَفَر 

  .الكالم شبهة مستقلة بنفسها ، بل يكون الغرض منه الطعن فيما جعله اهللا تعاىل جواباً عن الشُّْبَهِة األوىل 
ْصَرة اليت َوَعَدَنا هبا حممد صلى هل لنا من النُّ: أي } َهل لََّنا ِمَن األمر ِمن َشْيٍء { : أن املراد من قوله : الثاين 

ا « : اهللا عليه وسلم شيء؟ ويكون املراد من قوله  هو ما كان بقوله » لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ههن
ا خرج عن  ا ههنا » املدينة « عبد اهللا بن أيب من أن حممداً لو أطاعين م ا قُِتلْن   .، وم

  :من ثالثة أوجٍه ] شُّْبَهةَ ال[ أجاب عن هذه  - تعاىل  - واعلم أنه 
أن احلَذََر ال : ومعناه } قُل لَّْو كُنُتْم ِفي ُبُيوِتكُْم لََبَرَز الذين كُِتَب َعلَْيهُِم القتل إىل َمَضاجِِعهِْم { : قوله : األول 

نَّ اَهللا َتَعاىل ملا أخربه أنه يقتل ، يدفع القََدَر ، فالذين قَدَّر اهللا عليهم القَْتلَ ، ال ُبدَّ وأن ُيقَْتلُوا على كل تقديرٍ؛ أل
  .فلو مل ُيقَْتلْ ، الْنقَلََب علمه جهالً 

لو جلستم يف بيوتكم خلرج منكم َمْن كََتَب اُهللا عليهم القَْتلَ إىل مضاجعهم ومصارعهم ، حىت : وقال املفسِّرون 
لو جلستم يف بيوتكم ، وَتَخلَّفُْتْم عن : قني كأنه قيل للمناف: تقديُر الكالم : ُيوَجَد ما علم اهللا أنه ُيوجد وقيل 

اجلهاد ، خلرج املؤمنون الذين كُِتَب عليهم قتال الكفار إىل مضاجعهم ، ومل يتخلَّفوا عن هذه الطاعة بسبب 
  .ختلُّفكم 

خمفَّفاً } َبَرَز لَ{ وقراءة اجلمهور . مثبتاً » لو « جاء على األفصح ، وهو ثُُبوُت الالمِ يف جواب } لََبَرَز { : قوله 
مبنياً » كََتَب « وقرئ . مشدَّداً ، مبينيا للمفعول ، عدَّاه بالتضعيف » لَُبرَِّز « مبنياً للفاعل ، وقرأ أبو َحْيَوة 

  .مفعول به » القَْتلَ « للفاعل ، و 
  .َرفعاً } كُِتَب َعلَْيهُِم القتال { : وقرأ احلسُن 

  :فيه مخسة أوُجٍه » وليبتلي « : قوله  اجلواُب الثاين عن هذه الشُّْبَهِة



بله ، وتقديره : فقيل  فََرَض اُهللا عليكم القَتالَ ، ومل َيْنُصْركُْم يوم أُُحٍد ، ليبتلي ما يف : إنه متعلق بفعل ق
  .ضمائركم : صدوركم ، أي 

  .ليبتلي فََعلَ هذه األشياء : بفعل بعده ، أي : وقيل 
  .علقة مبا قبلها الواو زائدة ، والالم مت: وقيل 
قاله } َوِلُيَمحَِّص { األول وإمنا كُرِّرت لطول الكالم ، فعطف عليه » ليبتلي « عطف على » وليبتلي « : وقيل 

  .ابُن حبرٍ 
  .ليقضي اُهللا أمَره وليبتلي : هو عطف على علٍة حمذوفة تقديره : وقيل 

ي قُلُوبِكُْم  َوِلُيَمحَِّص{ : اجلواب الثالث عن هذه الشُّْبَهِة قوله    :فيه َوْجَهاِن } َما ِف
  .أن هذه الواقعة خترج ما يف قلوبكم من الوساوس والشبهات ، وتطهرها : أحدمها 

  .أهنا تصريه كَفَّارةً لذنوبكم ، فتمحصكم عن تبعات املعاصي والسيئات : الثاين 
ِذكُْر االبتالء يف قوله : فإن قيل    فلم أعاَده؟]  ١٥٢: آل عمران [ } ْم ِلَيْبَتِلَيكُْم ثُمَّ َصَرفَكُْم َعْنُه{ : قد سبق 
أنه أعادُه؛ لطول الكالم بينهما ، وألن االبتالء األول هزمية املؤمنني ، واالبتالء الثاين سائر األحوال : فاجلواب 

.  
[ } القلوب اليت ِفي الصدور { : املراُد منه القلب؛ لقوله } َوِلَيْبَتِلَي اهللا َما ِفي ُصُدورِكُْم { : قوله : فإن قيل 

ا يف القلب من النِّيَِّة  -فجعل متعلق االبتالء ما انطوى عليه الصَّْدُر ]  ٤٦: احلج  وجعل متعلق  -وهو م
  فلم خالف بني اللفظني يف املتعلِّق؟ -وهو النيات والعقائد  -التمحيص ما يف القلب 

: أي } واهللا َعِليٌم بِذَاِت الصدور { : مث قال . لفظَْيهما  أنه ملا اختلف املتعلَّقان حسَن اختالُف: فاجلواُب 
األسرار والضمائر؛ ألهنا حالَّةٌ فيها ، مصاحبة هلا ، وذكر ذلك ليدل به على أن ابتالءه مل يكن ألنه َيْخفَى عليه 

  .وإمنا ابتالهم ملَْحض اإلهلية  -ألنه عامل جبميع املعلومات  - ما يف الصدور وغريه 

َعفَا اللَُّه َعْنُهْم إِنَّ اللََّه  لَِّذيَن َتَولَّْوا ِمْنكُْم َيْوَم الْتَقَى الَْجْمَعاِن إِنََّما اْستََزلَُّهُم الشَّْيطَانُ بَِبْعضِ َما كََسُبوا َولَقَْدإِنَّ ا
  ) ١٥٥(غَفُوٌر َحِليٌم 

ألنه أريد  -أنه ال ُيثَنَّى وال ُيْجَمع إال شذوذاًوقد َنص النَُّحاةُ على  - وإن كان اسم مجع-» الَْجْمَعان « إمنا ثُّني 
  ]الطويل : [ به النوع؛ فإن املعىن َجْمع املؤمنني وَجْمع املشركني ، فلما أريد به ذلك ثُنِّي ، كقوله 

ا أَخَواِن... َوكُلُّ َرِفيقَْي كُلِّ َرْحلٍ َوإنْ ُهَما  -١٦٧٢ اً ُهَم   َتَعاطَى الْقََنا قَْوم
  فصل

مجع املسلمني ومجع املشركني يوم أُُحٍد ، وكان قد اهنزم أكْثَُر } َيْوَم التقى اجلمعان { تنهزموا } ْواْ َتَولَّ{ 
، ومل َيْبَق مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، إال ثالثةَ عشر رجالً ، ستةٌ من املهاجرين  أُبو َبكْرٍ ، : املسلمني 

، وطَلَْح ، وعبد الرمحن بن َعْوٍف ، وسعد بن ايب َوقَّاصٍ وأبو ُعّبْيَدةَ بن اجلراح وعليٌّ   - وسبعة من األنصار- ة 
حباب بن املنذر وأو ُدَجاَنة ، وعاصم بن ثابت ، واحلارث بن الصِّمَّة ، وسهل بن ُحَنْيف ، وأَسْيد بن ُحَضْير ، 

ٍذ ، وسبعةٌ من األنصار أْرَبَعةَ عَشَر؛ سبعةٌ من املهاجرين ، فذكر الزبري بن ال: وقيل  -وسعد بن ُمّعا   .عّوام معهم 
طلحة ، والزبري ، وعلي ، : ثالثة من املهاجرين : إن مثانية من هؤالء كانوا بايعوه يومئٍذ على املوت : وقيل 



أبو ُدَجانة ، واحلارث بن الصِّمَّة ، وحباب بن املُْنِذرِ ، وعاصم بن ثابٍت ، وسهل بن : ومخسة من األنصار 
  .منهم أحد  حنيف ، مث مل يقتل

: وُروي أنه أصيب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنو ثالثَني ، كلهم جييء ، وَيْجثو بني يديه ، ويقول 
  .وجهي لوجهك الفداء ، ونفسي لنفسك الفداء ، وعليك السَّالُم غَري ُمودَّعٍ 

مبعىن أفَْعل؛ ألن - ر أن استفعل ها هنا للطلب ، والظاه} استزهلم { السني يف } إِنََّما استزهلم الشيطان { : قوله 
واستزلَّ مبعىن َواِحٍد ، قال تعاىل » أَبلَّ « و » اْسَتلَّ « َحَملَة على الزلة ، فيكون ك : القصة تدلُّ عليه ، فاملعىن 

. ٣٦: البقرة [ } فَأََزلَُّهَما الشيطان { :   [  
طلبت عجلته ، واستعملته طلبت : أي : استعجلته : ال طلب زلََّتُهْم ، كما يق} استزهلم { : وقال ابن قتيبةَ 

  .عمله 
  فصل

نسبها هنا إىل الشِّْيطَاِن ، فهو كقوله  - تعاىل- اآلية تدلُّ على أن املعاصَي ال ُتْنَسب إىل اهللا؛ فإنه : قال الكعيبُّ 
:  -عن ُيوسَف حكاية-وكقوله ]  ١٥: القصص [ } هذا ِمْن َعَملِ الشيطان { :  -حكاية عن موسى- تعاىل 

{ :  - حكاية عن صاحب موسى-وقوله ]  ١٠٠: يوسف [ } ِمن َبْعِد أَن نَّزغَ الشيطان َبْينِي َوَبْيَن إخويت { 
. ٦٣: الكهف [ } َوَمآ أَْنَسانِيُه إِالَّ الشيطان أَنْ أَذْكَُرُه   [  

  :فيه وجهاِن } بَِبْعضِ َما كََسُبواْ { : قوله 
أنه قد صدرت عنهم : كتبت بالقَلَم ، وقطعت بالسِّكِّني ، واملعىن : ق ، كقولك أن الباء لإللصا: األول 

  :جنايات ، فبواسطتها قدر الشَّيطان على لستزالهلم ، وعلى هذا التقدير اختلفوا 
م الشيطانُ ذنوباً إهنم مل يتولَّْوا عناداً ، وال فراراً من الزَّْحف ، رغبة منهم يف الدنيا ، وإمنا ذكَّره: فقال الزَّجَّاُج 

  .فكرهوا البقاء إلال على حالٍ َيْرَضْوَنَها  -كانت هلم-
أزهلم الشيطانُ هبذه املعصيِة  -مبفارقة املركز ، أو برغبتهم يف الغنيمة ، أو بفشلهم عن اجلهاد-ملا أذنبوا : وقيل 

  .، وأوقعهم يف اهلزمية 
  .ذه الزَّلَّةَ وقعت هلم يف بعض أعماهلم أنَّ ه: أن تكونَ الباء للتبعيض ، واملعىن : الثاين 

هذه اآلية تدل على أن تلك الزَّلَّة ما كانت بسبب الكُفْرِ؛ فإن العفو عن الكفر } َولَقَْد َعفَا اهللا َعْنُهْم { : قوله 
  .ائر والكبائر جائز فالعفو عن الصغ]  ٤٨: النساء [ } إِنَّ اهللا الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَرَك بِِه { : ال جيوز؛ لقوله تعاىل 

ذلك الذنب إن كان من الصغائر ، جاء العفو عنه من غري توبٍة ، وإن كان من الكبائر مل َيُجز : قالت املعتزلة 
وإن كان ذلك غري مذكور يف -العفو عنه من غيب توبٍة ، وإن كان من الكبائر مل َيُجز العفو عنه من غري توبة 

  .اآلية 
  :ذلك الذنب كان من الصغائر ، لوجهني والقرُب أن : قال القاضي 

  .، إمنا يقال ذلك يف الصغائر ] إهنا َزلَّة : [ يقال  -يف الكبائر- أنه الل يكاد : أحدمها 
-ان القوم ظنوا أنَّ اهلزميةَ ملا وقعت على املشركني ، مل َيْبَق إىل ثباهتم يف ذلك املكاِن حاجة فال جرم : الثاين 

ا لطلب الغنيمة ، ومثل هذا ال يبعد أن يكون من باب الصغائر ألن لالجتهاد يف مثله انقلبوا عنه ، وحتوَّلو



  .َمْدَخالً 
وهذه تكلُّفات ال حاجة إليها ، وقد بينَّا كوهنا من الكبائر ، واالجتهاد ال مدخل له مع النص : قال ابُن اخلَِطيبِ 

  .الصريح بلزوم املركز ، سواء كانت الغلبة هلم ، أو عليهم 
ال يعجل بالعقوبة ، وهذا يدل على أن } َحِليٌم { ملن تاب ، } غَفُوٌر { أي } إِنَّ اهللا غَفُوٌر َحِليٌم { : مث قال 

ولو كان العفو  - على قول املعتزلة-ذلك الذنب كان من الكبائر؛ ألن لو كان من الصغائر لوجب ان يعفو عنه 
  .اناً ال حيُسن ان يتمّدح بأنه عفا عنه ، وغفر له واجباً ملا َحُسَن التمدُّح به؛ ألن من يظلم إنس

كَاُنوا غُزى لَْو كَاُنوا  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتكُوُنوا كَالَِّذيَن كَفَُروا َوقَالُوا ِلإِْخَوانِهِْم إِذَا َضَرُبوا ِفي الْأَْرضِ أَْو
) ١٥٦(ُه ذَِلَك َحْسَرةً ِفي قُلُوبِهِْم َواللَُّه ُيْحيِي َوُيِميُت َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري ِعْنَدَنا َما َماُتوا َوَما قُِتلُوا ِلَيْجَعلَ اللَّ

ا َيْجَمُعونَ  ِتلُْت) ١٥٧(َولَِئْن قُِتلُْتْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْو ُمتُّْم لََمْغِفَرةٌ ِمَن اللَِّه َوَرْحَمةٌ َخْيٌر ِممَّ ْم لَإِلَى اللَِّه َولَِئْن ُمتُّْم أَْو قُ
  ) ١٥٨(ُتْحَشُرونَ 

لَّْو كَاُنواْ ِعْنَدَنا َما َماُتواْ َوَما { : وجه النظم أن املنافقني كانوا يعّيرون املؤمنني يف اجلهاد مع الكفار ، بقوهلم 
فا اُهللا بفضله مث إنه ظهر عند بعض املؤمنني فتوٌر وفشلٌ يف اجلهاد ، حىت وقع يوَم أُحٍد ما وقع ، وع} قُِتلُواْ 

، ملن يريد اخلروج إىل اجلهاِد ، فقال  ملن -ال تقولوا : عنهم ، فنهاهم يف هذه اآلية عن القول مبثل مقالة املنافقني 
ِتلُْتم ، فإن اهللا هو املُْحيي واملميت ، فمن قُدِّر له البقاُء مل :  -يريد اخلروَج إىل اجلهاد لو مل خترجوا ملا متم ، وما قُ

  .} واهللا ُيْحيِي َوُيِميُت { : يف اجلهاد ، ومن قُدِّر له املوُت مات وإن مل جياهد ، وهو املراد بقوله ُيقَْتل 
وأيضاً فالذي ُيقَْتل يف اجلهاد ، لو مل خيرج إىل اجلهاد ، لكان ميوت ال حمالة ، فإذا كان ال بد من املوت فألن 

{ : خٌري له من أي ميوت من غري فائدة ، وهو املراُد بقوله  -حىت يستوجب الثواَب العظيَم-ُيقَْتلَ يف اجلهاد 
ا َيْجَمُعونَ    .} َولَِئْن قُِتلُْتْم ِفي َسبِيلِ اهللا أَْو ُمتُّْم لََمْغِفَرةٌ مَِّن اهللا َوَرْحَمةٌ َخْيٌر مِّمَّ

  .هل هو كافر يقول هكذا : فقيل } الذين كَفَُرواْ { واختلفوا يف 
  .نافقني؛ ألن هذه اآليات يف شرح أحواهلم إنه خمصوٌص بامل: وقيل 
، وسائر أصحاهبما : وقيل    .خمتصة بعبد اهللا بن أّيب ابن مسلول ومعتب بن قَُشري 
وهذا يدل على أن أولئك اإلخوان كانوا َميِّتني . » ألجل إخوانكم « : قال الزخمشريُّ } ِإلْخَوانِهِْم { : قوله 

[ } وإىل َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً { : ملراد منه األخوة يف النسب ، كقوله تعاىل عند هذا القول وُيْحتمل ان يكونَ ا
، فقال املنافقونَ هذا الكالم ، بعد ]  ٦٥: األعراف  ويكون املقتولون من املسلمني كانوا من أقارب املنافقني 

  .أن قُِتلَ بعضهم يف بعض الغزوات 
من حيثُ إن العامل  -هنا-ل ، فلذلك اضطربت أقوالُ املعربني ظرف مستقب» إذا « } إِذَا َضَرُبواْ { : قوله 
؟ قلت « قالوا » مع } إِذَا َضَرُبواْ { : كيف قيل : فإن قُلَْت « : فقال الزخمشريُّ  - وهو ماضٍ- } قَالُواْ { فيها 

  .» حني يضربون يف األرض : هو حكاية حال ماضية ، كقولك : 
ماضيني ، ُيراد } قَالُواْ { و } كَفَُرواْ { وجيوز أن يكون « : ول الزخمشريِّ وقال أبو البقاء بعد قول قريب من ق

  .انتهى . » يكفرون ، ويقولون إلخواهنم : هبما املستقبل احملكي به احلال فعلى هذا يكون التقدير 
هذه من - ففي كال الوجهني حكاية حال ، لكن يف األول حكاية حال ماضية ، ويف الثاين مستقبلة ، وهو 



وجيوز أن يراد هبا ] .  ٢١٤: البقرة [ } حىت َيقُولَ الرسول والذين آَمُنواْ َمَعُه { : كقوله تعاىل  -احليثية
إذا وقع صلة -االستقبال ، ال على سبيل احلكاية ، بل لوقوعه صلة ملوصول ، وقد نصَّ بعضهم على أن املاضي 

.  ٣٤: املائدة [ } َتاُبواْ ِمن قَْبلِ أَن َتقِْدُرواْ َعلَْيهِْم إِالَّ الذين { : صلح لالستقبال ، كقوله  -ملوصول وإىل ] 
اسم فيه إهبام ، يعم « الذين » من حيثُ -وهي حرُف استقبالٍ « إذا » دخلت « : هذا حنا ابُن عطيةَ ، وقال 

: يعين » الزمان  َمْن قال يف املاضي ، وَمْن يقول يف االستقبال ، ومن حيثُ هذه النازلة تتصور يف مستقبل
  .فتكون حكاية حالٍ مستقبلة 

  :إمنا َعبََّر عن املستقبل بلفظ املاضي لفائدتني : قال ابن اخلَِطيبِ 
أن الشيء الذي يكون الزم احلصول يف املستقبل ، قد ُيَعبَّر عنه بأنه َحَدث ، أو هو حادث ، قال : إحدامها 

فهنا لو وقع التعبري عنه بلفظ ]  ٣٠: الزمر [ } إِنََّك َميٌِّت { : قال و]  ١: النحل [ } أتى أَْمُر اهللا { : تعاىل 
املستقبل مل يكن فيه ذلك املعىن ، فلما وقع التعبري عنه بلفظ املاضي ، دلَّ على أن جِدَّهم واجتهادهم يف تقرير 

  .الشبهة قد بلغ الغاية ، فصار بسبب ذلك اجلد ، هذا املستقبل كالواقع 
ا عرب عن املستقبل بلفظ املاضي ، دلَّ ذلك على أنه ليس املقصود اإلخبار عن صدور  -تعاىل-ه أن: الثانية  مل

  .« هذا الكالم ، بل املقصود اإلخبار عن جِدِّهم واجتهادهم يف تقرير هذه الشُّْبَهِة 
خمافة أن يهلك : أي  وقالوا هلالك إخواهنم ،: تقديره « إذا » مضافاً حمذوفاً وهو عامل يف : وقدَّر أبو حّيان 

: واملضارع ، حىت يكون مستقبالً ، قال « أن » إخواهنم إذا سافروا ، أو غََزْوا ، فقدَّر العامل مصدراً ُمْنَحالًّ لِ 
: أي -لفظاً ، وعلى غريهم معىن } ِإلْخَوانِهِْم { عائداً على } لَّْو كَاُنواْ ِعْنَدَنا { : لكن يكون الضمري يف قوله 

، وهم الذين َتقَدََّم موُتهم بسبب سفرٍ ، أو غزو ، وقَْصُدُهْم بذلك تثبيطُ الباقني يعود على وهو  - إخوان آخرين 
رٍ َوالَ ُينقَُص ِمْن ُعُمرِِه { : مثل قوله تعاىل  ُر ِمن مَُّعمَّ عندي درهم : وقول العربِ ]  ١١: فاطر [ } َوَما ُيَعمَّ

  .ونِْصفُه 
  ]البسيط : [ وقول الشاعرِ 

اُم لََنا : قَالَْت  -١٦٧٣   إلَى َحَماَمِتَنا ، أو نِْصفُُه فَقَِد... أالَ لَْيَتما َهذَا احلََم
، ونصف محام آخَر : املعىن    .من معمر آخر ، ونصف درهم آخر 

اَم األْخَرى ، فيكون « إذا » و « إذْ » كلة : وقال قُطرٌب  » هنا مبعىن « إذا » جيوز إقامة كل واحد منهما ُمقَ
  .« إذْ 

  .وهذا ليس بشيء : قال بعضهم 
كالٌم حسٌن ، وذلك ألنا جوَّْزنا إثبات اللغة بشعرٍ  -الذي قاله قُطُْرٌب-هذا : أقول » : قال ابن اخلَِطيبِ 

جمهولٍ ، فنقول عن قائل جمهول ، فألنْ ُيَجوََّز إثباهتا بالقرآن العظيم كان ذلك اوىل ، أقصى ما يف الباب أن 
ال جيوز استعماله يف املاضي على سبيل اجملازِ ، ملا بينه وبني كلمة » ا إذ« : يقال  « حقيقة يف املستقبل ، ولكن مل 

من املشاهبة الشديدة ، وكثرياً أرى النحويني يتحيَّرون يف تقرير األلفاظ الواردة يف القرآن ، فإذا » إذْ 
لتعجُّب منهم؛ فإهنم إذا جعلوا وروَد القرآِن به دليالً استشهدوا يف تقريره ببيت جمهولٍ فَرِحوا به ، وأنا شديُد ا

  .« على صحته كان أوىل 



غَُزاة : وقياسه  -مجع راكع وساجد - كالرُّكَّع والسُّجَّد- مجع غازٍ  -بالتشديد-} أَْو كَاُنواْ غُزى { : قوله 
  .ئم وُصوَّم ولكنهم مجلوا املعتل على الصحيح ، يف حنو ضارب وُضرَّب ، وصا - كرام وُرَماة

  :وفيها وجهاِن  -بالتخفيف-» غًُزى « وقال الزَّهريُّ واحلسُن 
  .أنه خفف الزاي ، كراهية التثقيل يف اجلمع : األول 
ولكنه حذف تاء التأنيث؛ ألن نفس الصيغة دالَةٌ على اجلمع فالتاء  -كقُضاة وُرماة-غُزاة : أن أصله : الثاين 

  .ُمستغًنى عنها 
  .وهذا احلذُف كثٌري يف كالمهم « : ةَ قال ابُن َعِطيَّ

  ]الطويل : [ ومنه قول الشاعر ميدح الكساِئي 
  بِِه املَْجُد أْخالََق األُبوِّ السَّوابِقِ... أَبى الذَّمَّ أْخالَُق الِْكَساِئيِّ ، َواْنَتَحى  -١٦٧٤

  .» ابن ، وبنو : وقد قالوا كما أن العمومة مجع عم ، والُبُنوَّة مجع ابن  - مجع أب-األُبوَّة : يريد 
: حذف التاء من عمومة ، ليس كذلك ، بل األصل : ورد عليه أبو حّيان بأن احلذف ليس بكثري ، وأن قوله 

هو األصل  -من غري تاء-» فعول « مث أدخلوا عليها التاء لتأكيد اجلمع ، فما جاء على  -من غري تاء-عموم 
ا جاء فيه الت: ، حنو  ، واجلمع مل ُيْبَن على هذه التاء ، عموم وفحول ، وم اء ، فهو الذي حيتاج إىل تأويله باجلمع 

حىت ُيدََّعى َحذْفُها ، وهذا خبالف قَُضاة وبابه؛ فإنه بين عليها ، فيمكن ادعاء احلذف فيه ، وأما أبوة وُبنوة 
، فيقول فهو شاذّ عند النحاة من ج -يف البيت-فليسا َجْمَعْين ، بل مصدرين ، وأما أُبّو  علَّه  هة أنه من حقِِّه أن ُي

، ويقال غُزَّاء باملد أيضاً ، وهو شاذ : بقلب الواوين ياءين ، حنو » أَبّي « :    .ُعِصّي 
غَُزاة كقُضاة ، وغًُزى كصوَّم ، وغُزَّاء كُصوَّام ، ومجع رابع ، وهو : فتحصَّل يف غازٍ ثالثة مجوع يف التكسري 

  .يف حمل نصب بالقول  مجع سالمة ، واجلملة كلُّها
متأخِّرةُ النَِّتاجِ ، مث تنتج وأغَْزت الناقة إذا : املرأة اليت غزا زوجها ، وأتانٌ ُمْغزِية : واملغزية « : قال القرطيبُّ 

  .» غََزوِّي : يف النسب إىل الغزو - : املَقِْصد ، ويقال : قصد الشيء ، واملَْغَزى : عسر ِلقَاُحها ، والَغْزو 
يه الكالم ، والتقدير « : احديُّ قال الو أَْو { فماتوا } إِذَا ضََرُبواْ ِفي األرض { : يف اآلية حمذوف ، يدل عل

ا قُِتلُواْ { فقتلوا ، } كَاُنواْ غُزى  ا قُِتلُواْ { : فقوله } لَّْو كَاُنواْ ِعْنَدَنا َما َماُتواْ َوَم يدل على قتلهم } َما َماُتواْ َوَم
  .» وموهتم 
  فصل

إذا -هم الُغَزاة اخلارجون للجهاد ، فكان املنافقونَ يقولون » غُزى « : السفر البعيد ، وقوله : املراد بالضَّْربِ 
  .إمنا ماتوا ، أو قتلوا بسبب السفر والغزو ، وقصدهم بذلك تنفري الناس :  -َرأْوا َمْن مات يف سفر أو غزو

  وهو داخل فيه؟-مل ذكر الغزو بعد الضرب يف األرض : فإن قيل 
أن الضرب يف األرض يراُد به السفر البعيد ، ال القريب ، إذ اخلارج من املدينة إىل جبل أحٍد ال : فاجلواُب 

يوصف بأنه ضارب يف األرض ، ويف الغزو ال فرق بينه وبني قريبه وبعيده ، فلذلك أورد الغزو عن الضرب يف 
  .األرض 

  :لالم قوالن يف هذه ا} ِلَيْجَعلَ اهللا { : قوله 



  .» كَْي « إهنا الم : قيل 
  :إهنا الم العاقبة والصريورة ، فعلى القول األول يف تعلُّق هذه الالم وجهاِن : وقيل 
ليجعله َحْسَرةً ، أو ندَمهم ، كذا قدره أبو البقاء وأجاز  -القول ، أو املعتقد: أي -أوقع ذلك : التقدير : فقيل 

  .باعتبار ما يراد باسم اإلشارة  - لنفي ، وذلك على معنينيالزخمشريُّ أن تتعلق جبملة ا

يعين ال تكونوا مثلهم يف النطق بذلك القول واعتقاده ليجعله اُهللا َحْسرةً يف « : أما االعتبار األول ، فإنه قال 
  .، فجعل ذلك إشارة إىل القول واالعتقاد » قلوبكم خاصَّةً ، ويصون منها قلوبكم 

ال تكونوا مثلهم؛ : وجيوز أن يكون ذلك إشارة إىل ما دلَّ عليه النَّْهيُّ ، أي « : اين فإنه قال وأما االعتبار الث
  .» ليجعلَ اُهللا انتفاء كونكم مثلهم حسرة يف قلوهبم؛ ألن خمالفتهم فيما يقولون ويعتقدون مما يغمُّهم ويغيظهم 

«  -: بعد ما حكى عنه املعىن األول - هو ، فقال ورّد عليه أبو حيان املعىن األول باملعىن الثاين الذي ذكره 
وهو كالم شيخ ال حتقيق فيه؛ ألن َجْعلَ احلسرة ال يكون سبباً للنهي ، إمنا يكون سبباً حلصول امتثال النهي ، 

ا يغيظهم ويغمهم ،  وهو انتفاء املماثلة ، فحصول ذلك االنتفاء واملخالفة فيما يقولون ويعتقدون ، حيصل عنه م
، ال تضربوا يف األرض وال تغزو ، فالتبَس على الزخمشريِّ استدعاء انتفاء  إذ مل توافقهم فيما قالوه واعتقدوه 

اٌء ودقةٌ    .» املماثلة حلصول االنتفاء ، وفَْهم هذا فيه خف
  وال أدري ما وجه تفنيد كالم أيب القاسم ، وكيف رد عليه على زعمه بكالمه؟: قال شهاب الدين 

، ليجعل : وقال ابُن ِعيَسى وغريه ، الالُم متعلِّقة بالكون ، أي « :  -أيضاً- انَ وقال أبو َحيَّ ال تكونوا كهؤالء 
اهللا ذلك َحْسَرةً يف قلوهبم دونكم ، ومنه اخذ الزخمشريُّ قوله ، لكن ابن عيسى َنصَّ على ما تتعلق به الالم ، 

  .» وذاك مل ينص ، وقد بينَّا فساد هذا القول 
ا متعلق : فإن قُلَْت : ذاك مل ينص ، بل قد َنصَّ ، فإنه قال و: وقوله  الَ { أو } قَالُواْ { َ: ؟ قلت } ِلَيْجَعلَ { م

لفساد املعىن؛ ألهنم } قَالُواْ { ب  -ومعناها التعليل-وأيُّ َنصٍّ أظهُر من هذا؟ وال جيوز تعلق الالم . } َتكُوُنواْ 
  .عن اجلهاد مل يقولوه لذلك ، بل لتثبيط املؤمنني 

ب : أعين - وعلى القول الثاين  أهنم قالوا ذلك لغرض من أغراضهم ، : واملعىن } قَالُواْ { كوهنا للعاقبة تتعلق 
، والندامة ، كقوله تعاىل  ، ومصريه إىل احلسرة  فالتقطه آلُ ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَ لَُهْم َعُدّواً { : فكان عاقبة قوهلم 

ولكن كوهنا للصريورة مل يعرفه . وهم مل يلتقطوه لذلك ، ولكن كان مآله لذلك  ] ٨: القصص [ } َوَحَزناً 
{ : أكثر النحويني ، وإمنا هو شيُء ينسبونه لألخفش ، وما ورد من ذلك يؤولونه على العكس من الكالم ، حنو 

ِلَيكُونَ لَُهْم َعُدّواً { وهذا رأي الزخمشري؛ فإنه شبه هذه الالم بالالم يف ]  ٢١: آل عمران [ } فََبشِّْرُهم 
  .مبعىن التَّْصيريِ  -هنا- بالتأويل املذكور واجلَْعلُ -ومذهبه يف تلك أهنا للعلة ]  ٨: القصص [ } َوَحَزناً 
  فصل

  .فعن الزَّجاجِ هو الظَّنُّ ، ظنوا أهنم لو مل حيضروا مل ُيقَْتلُوا : » ذَِلَك « اختلفوا يف املشار إليه ب 
  .اإلشارة إىل النطق واالعتقاد بالقول : ما معناه وقال الزخمشريُّ 

  .» اإلشارة بذلك إىل هذا املعتقد الذي هلم « : وقريب منه قول ابن عطيةَ 
  .« أن تكونَ اإلشارةُ إىل النهي واالنتهاء معاً ، فتأمله -وحيتمل عندي :  -أيضاً-وقال ابُن َعِطيَّة 



جيوز أن يتعلق باجلَْعل } ِفي قُلُوبِهِْم { مفعول ثاٍن ، و } َحْسَرةً { ، و  }قَالُواْ { هو املصدر املفهوم من : وقيل 
بله  -وهو أبلغ-   .أو مبحذوف على أنه صفة للنكرة ق

  فصل
  :وجوهاً -يف بيان ذلك القول َحْسَرةً يف قلوهبم -ذكروا 
ألن أحدهم يعتقد أنه لو بالغ أن أقارب ذلك املقتول إذا مسعوا هذا الكالم ازدادت احلسرة يف قلوهبم؛ : األول 

يف َمنعه عن ذلك السفر ، او الغزو ، لبقي ، فذلك الشخص إمنا مات ، أو قُِتلَ بسبب أن هذا اإلنسان قَصَّر يف 
َمْنعه ، فيعتقد السامُع هلذا الكالم أنه هو الذي تسبب يف َمْوت ذلك الشخص العزيز عليه ، أو قتله ، ومىت 

شك أنه يزداد حسرته وتلهُّفُه ، أما املسلم املعتقد أن احلياةَ واملوت بتقدير اهللاِ  اعتقد يف نفسه ذلك ، فال
  .وقضائه ، مل حيصل يف قلبه شيء من هذا النوع من احلسرة البتة 

أن املنافقني إذا القوا هذه الشبهة إىل إخواهنم ، تثبطوا ، وختلَّفوا عن اجلهاد ، فإذا اشتغل املسلمون : الثاين 
د ، ووصلوا بسببه إىل الغنائم العظيمة ، واالستيالء على األعداء ، والفوز باألماين ، بقي املتخلف عن باجلها

  .ذلك يف احلََسد ، واحلَسرة 
أن هذه احلسرة ، إمنا حتُصل يوَم القيامِة يف قلوب املنافقني ، إذا َرأوا ختصيص اهللا للمجاهدين مبزيد من : الثالث 

  .رجات ، وختصيص هؤالء املنافقني مبزيد اِخلْزي واللَّْعن والعقاب الكرامات وُعلُوِّ الد
، فرحوا بذلك؛ : الرابع  ، ووجدوا منهم قبوالً هلا  أن املنافقني إذا أوردوا هذه الشبهة على َضَعفَة املسلمني 

إذا علموا أهنم إنه يصري ذلك حسرةً يف قلوهبم : يقول  -تعاىل- لرواج كيدهم ، ومكرهم على الضََّعفَة ، فاهللا 
  .كانوا على الباطل 

أن اجتهاَدُهْم يف تكثري الشبهاِت ، وإلقاء الضالالت ُيْعِمي قلوهبم ، فيقعون عند ذلك يف احلسرة ، : اخلامس 
: نعام األ[ } َوَمن ُيرِْد أَن ُيِضلَُّه َيْجَعلْ َصْدَرُه َضيِّقاً َحَرجاً { : واخليبة ، وضيق الصدر ، وهو املراد بقوله تعاىل 

١٢٥ .  [  
أهنم إذا ألْقَْوا هذه الشبهةَ على األقوياء ، مل يلتفتوا إليهم ، فيضيع سعُيهم ويبطل كيُدهم ، فتحصل : السادس 

  .احلسرة يف قلوهبم 
  :فيه وجهان } واهللا ُيْحيِي َوُيِميُت { : قوله 

، وتقريره : األول  إن احمليي واملميت هو اُهللا تعاىل ، وال تاثري  :أن املقصود منه بيان اجلواب عن ُشْبَهة املنافقني 
ال يتبدَّل ، فكيف  لشيء آخر يف احلياِة واملوِت ، وأن علَم اِهللا ال يتغري ، وأن ُحكَْمه ال ينقلب ، وأن قضاءه 

  ينفع اجللوس يف البيت من املوت؟
الجتهاد مفيداً يف احلذر عن القتل واملوت أن كان القولُ بأنّ قضاَء اِهللا ال يتبدل مينع من كون اِجلدِّ وا: فإن قيل 

، فكذا القول بأن قضاَء اِهللا يتبدَّل ، وجب أن مينع من كون العمل مفيداً يف االحتراز عن عقاب اآلخرة ، وهذا 
واملقصود من اآلياِت تقرير األمر باجلهاد والتكلف ، وإذا كان كذلك ، كان هذا . مينع من لزوم التكليِف 

  .ثبوته إىل نفيه  الكالم ُيفْضي



ِعلَّة ورعاية  -عندنا- أن ُحْسَن التكليف : فاجلواُب  ، بل اُهللا يفعل ما يشاُء ، وحيكُم ما ] مصلحة [ غري ُمَعلَّل بِ
  .يريد 
أنه ُيْحيي قلوَب أوليائه وأهل طاعته بالنور والفرقان ، } واهللا ُيْحيِي َوُيِميُت { : بقوله ] املقصود [ أن : الثاين 
  .يُت قلوَب أعدائه من املنافقني بالضالل وُيم

الذين كَفَُرواْ { بالغيبة؛ َردَّا على » يعملون « قرأ ابن كثري ومحزة والكسائي } واهللا بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري { : قوله 
  .وهو خطاٌب للمؤمنَني } الَ َتكُوُنواْ { و : والباقون باخلطاب؛ ردَّا على قوله } 

ال فعالً َمْرِئيا ، فِلَم علَّقه بالبصر دون السمع؟ الصادر: فإن قيل    منهم كان قوالً مسموعاً ، 
، خص البصر بذلك ، : قال الراغُب : فاجلواُب  ملا كان ذلك القول من الكفار قصداً منهم إىل عمل حياولونه 
  .أنا أرى ما تفعله :  -ملن يقول شيئاً ، وهو يقصد فعالً حياوله- كقولك 

ا { : الالم هي املوطئة لقسم حمذوف ، وجوابه قوله } لَِئْن قُِتلُْتْم َو{ : قوله  ةٌ مَِّن اهللا َوَرْحَمةٌ َخْيٌر مِّمَّ لََمْغِفَر
وُحِذَف جواُب الشرط؛ لَسدِّ جواب القسم مسده؛ لكونه داالً عليه وهذا ما عناه الزخمشريُّ بقوله } َيْجَمُعونَ 

  .يعين بذلك أنه من غري حذف وال . وهو ساد مسدَّ جواب الشرط : 
والباقون بضمها ، فالضَّمُّ ِمْن َماَت َيُموُت  -بكسر امليم- » ِمتُّْم « قرأ نافع ومحزة والكسائي } أَْو ُمتُّْم { : قوله 
، مثل : مثل -ُمتُّ  َيَخاُف  َهاَب َيَهاُب ِهْبُت ، وَخاََف: قَالَ َيقُولُ قُلُْت ، ومن كسر ، فهو من َماَت َيَماُت ِمتُّ 

  .روى املربُِّد هذه اللغة . ِخفُْت 
كَخوَِف ، فجاء  -بكسر العني-َمْوَت : وهو الصحيُح من قول أهل العربية ، واألصل : قال شهاُب الدينِ 

  . -بفتح العني- مضارعه على َيفَْعل 
  ]الرجز : [ قال الشاعر 

يِعيشي ، َوالَ ... ُبَنيَِّتي َيا أْسَعَد الَْبَناِت  -١٦٧٥   نأَمُن انْ َتَماِت
فعلى هذه اللغة يلزم أن يقال يف املاضي املسند إىل التاء ، أو إحدى أخواهتا  - بالفتح-فجاء مبضارِعِه على َيفَْعل 

وهو انا نقلنا حركة الواو غلى الفاء بعد سلب حركتها ، داللة على بنية الكلمة يف  -بالكسر ليس إال-ِمتُّ : 
بالضم يف -مأخوذة من لغة من يقول ميوت  - بالكسر-إن ِمتُّ : من يقول  األصل ، هذا أْولَى من قول

وجعلوا ذلك شاذاً يف القياس كثرياً يف االستعمال ، كاملازين وأيب علي الفارسي ، ونقله بعُضُهْم عن  -املضارع
  .سيبويه صرحياً ، وإذا ثبت ذلك لغةً ، فال معىن إىل ادَّعاء الشذوذ فيه 

ةٌ لََمْغِف{ : قوله    :وفيها وجهان  -كما تقدم-الالم الُم االبتداِء ، وهي ما بعدها جواب القسم } َر
الم االبتداء ، والعطف عليها يف : كثرية  -هنا- اهنا مرفوعة باالبتداء ، واملسوِّغات :  -وهو األظهر: األول 

  .خرب عنها » خٌري « و  - حينئٍذ-صفة هلا ، ويتعلق } مَِّن اهللا { ووصفها ، فإن قوله } َوَرْحَمةٌ { : قوله 
إذا أُرِيَد باملغفرة والرمحة القتل ، أو املوت يف سبيل اهللا؛ -أن تكون مرفوعةً على خرب ابتداٍء ُمْضَمرٍ : والثاين 

مغفرة ورمحة -املوت أو القتل يف سبيل اهللا : فلذلك ، أي : فيكون التقدير  -ألهنما مقترنان باملوت يف سبيل اهللا
{ : وحتتمل اآلية أن يكون قوله : صفة ال خرباً ، وإىل هذا حنا ابُن عطيةَ؛ فإنه قال » خٌري « كون خري ، وي
إشارة إىل املوت ، أوالقتل يف سبيل اهللا ، فسمى ذلك مغفرة ورمحة؛ إذ مها مقترنان به ، وجييء } لََمْغِفَرةٌ 



صفة ال خرب ابتداء » خري « : بتداء املقدر ، وقوله لذك مغفرةٌ ورمحةٌ ، وترتفع املغفرةُ على خرب اال: التقديُر 
  .انتهى ، واألول أظهر 

  .خري من طالع األرض ذهبة محراء : على باهبا من كوهنا للتفضيل وعن ابن عباسٍ  - هنا-» خري « و 
إن :  للتأكيد ، فيكون املعىن« املغفرة » إن هذه الالم يف : أن يقال  -عندي-واألصوب « : قال ابن اخلطيبِ 

، فكذلك وجب أن تفوزوا باملغفرة  فلماذا  -أيضاً-وجب أن متوتوا ، أو ُتقَْتلوا ، يف سفركم أو غزوكم 
إن املوت والقتل غري الزم احلصولِ ، مثَّ بتقدير أن يكون الزماً ، فغنه يستعقب لزوم : َتْحَترزون عنه؟ كأنه قيل 

  ؟» املغفرِة ، فكيف يليق بالعاقل ان حيترز عنه 
ورمحة من اهللا ، فحذف صفتها لداللة األوىل عليها ، وال ُبدَّ من حذف آخر ، مصحِّح : أي } َوَرْحَمةٌ { : وله ق

، وتقديره    .ملغفرةٌ لكم من اهللا ، ورمحة منه لكم : للمعىن 
، فِلَم كرَّرها ، ونكََّرها؟: فإن قيل    املغفرة هي الرمحة 
مما « : بأن أدىن خري أقل شيٍء خري من الدنيا وما فيها ، وهو املراد بقوله أما التنكري فإن ذلك إيذان : فاجلواُب 
والتنكري قد يشعر بالتقليل ، وأما ]  ٧٢: بالتوبة [ } َورِْضَوانٌ مَِّن اهللا أَكَْبُر { : ونظريه قوله تعاىل » جتمعون 

  .التكرير فال نسلمه؛ ألن املغفرة مرتبة على الرمحة ، فريحم ، مث يغفر 
  .موصولة امسية ، والعائُد حمذوٌف ، يوجوز أن تكون مصدرية » ما » « مما جيمعون « : وله ق

، أي  املفعول به حمذوف    .من مجعكم املال وحنو : وعلى هذا ف
إما على  -بالغيبة-وحفص » ولئن قتلتم « : َجرياً على قوله  -باخلطاب-» جتمعون « وقراءة اجلماعة 

  .مني ، وإما على االلتفات من خطاب املؤمنني الرجوع على الكفار املتقد
ههنا ثالثة مواضع ، تقدم املوت على القتل يف األول واألخري ، وقدِّم القتل على املوت يف املتوسط : فإن قيل 

  فما احلكمةُ يف ذلك؟
فرجع املوت ملن } غُزى  إِذَا َضَرُبواْ ِفي األرض أَْو كَاُنواْ{ : ان األولَ ملناسبة ما قبله ، من قوله : فاجلواُب 

ضرب يف األرض ، والقتل ملن غزا ، وأما الثاين فألنه َمَحلَّ حتريض على اجلهاِد ، فقُدَِّم األهّم األشرف ، وأما 
  .األخري فألن املوت أغلب 

  .كيف تكون املغفرة موصوفة بأهنا خري مما جيمعون وال خري فيما جيمعونه أصالً : فإن قيل 
الذي جيمعونه يف الدُّنيا قد يكون من احلالل الذي ُيَعدُّ خرياً ، وأيضاً هذا وارٌد على حسب قوهلم  أنَّ: فاجلواُب 

  .وُمْعَتقَدهم أن تلك األموال خريات 
  .املغفرة خري من هذه األشياء اليت تظنوهنا خريات : فقيل 
{ : هذا الترتيب يف غاية احلُْسنِ؛ فإنه قال يف اآلية األوىل  }َولَِئْن مُّتُّْم أَْو قُِتلُْتْم ِإللَى اهللا ُتْحَشُرونَ { : قوله 

، مث قال } لََمْغِفَرةٌ مَِّن اهللا  اً من عقابه  وهو إشارة إىل َمْن عبده } َوَرْحَمةٌ { : وهذه إشارةٌ إىل َمْن َعَبَده خوف
عبده جملرِد جملرِد العبوديِة والربوبيِة ،  وهو إشارة إىل َمْن} ِإللَى اهللا ُتْحَشُرونَ { : لطلب ثوابه ، مث ختمها بقوله 

َمرَّ باَقوامٍ ُنِحفَْت أْبَدانُُهْم ، واْصفَرَّْت ُوُجوُهُهْم ، ورأى  - عليه السَّالُم-وهذا أعلى املقاماِت ، يروى أن عيسى 
  .ن أن مينعكم رمحته هو أكرُم م: خنشى عذاَب اِهللا ، فقال : ماذا َتطْلُُبون؟ فقالوا : عليهم آثاَر العبادة ، فقال 



نعبده ألنه إهلَُنا ، وحنن عبيُدُه ، ال لرغبة وال : فقالوا : مث مرَّ بقوم ، فرأى آثار العبودية عليهم أكثر ، فسأهلم 
  .أنتم العبيد املخلصونَ ، واملتعبدون احملقون : لرهبة ، فقال 

متعلٌق به ، وإمنا قُدِّم } َوإِلَى اهللا { و } َشُرونَ ُتْح{ الالم جواب القسم ، فهي داخلة على } ِإللَى اهللا { : قوله 
، وحسنه كوُنه فاصلة ، ولوال  -ال إىل غريه-إىل اهللا : لالختصاص ، أي  يكون حشركم ، أو لالهتمام به 

، مع الالم ] بالنون [ الفصل لوجب توكيد الفعل بالنون؛ ألن املضارع املثبت إذا كان مستقبالً وجب توكيده 
  .فاً للكوفيني؛ حيث ُيجيزون التعاقَُب بينهما ، خال

  ]الكامل : [ كقول الشاعر 
.َوقَِتيلِ ُمرَّةَ أثأَرنَّ  -١٦٧٦  . .  

  .فجاء بالنون دون الالم 
  ]الطويل : [ وقول اآلخر 

ْد َضاقََْت َعلَْيكُْم ُبُيوُتكُْم  -١٦٧٧   لََيْعلَُم َربِّي أنَّ َبيِْتَي َواسُِع... لَِئْن قَ
  .بالالم دون النون ، والبصريون جيعلونه ضرورة فجاء 

  .واهللا لقد أقوُم : أو بقَْد ، حنو  -كهذه اآلية-فإن فُِصلَ بني الالم باملعمول 
  ]الطويل : [ وقوله 
  .. كَذَْبِت لَقَْد أُْصبِي َعلَى املْرِء ِعْرَسُه  -١٦٧٨

- فال جيوز توكيده ]  ٥: الضحى [ } بَُّك فترضى َولََسْوَف ُيْعِطيَك َر{ : أو حبرف التنفيس ، كقوله تعاىل 
، والم االبتداِء ، والم االبتداء ال « : بالنون ، قال الفارسيُّ  -حينئذ األصل دخولُ النُّوِن ، فَْرقاً بني الم اليمنيِ 

» على تدخل على الفضالِت ، فبدخول الم اليمني على الفضلة حصل الفرُق ، فلم ُيْحَتْج إىل النون وبدخوهلا 
فال حاجةَ إىل النُّوِن والم االبتداء ال تدخل على الفعل إال إذا كان حاالً ، أما  - أيضاً- حصل الفرق « سوف 

  .» مستقبالً فال 
  .وإمنا مل يصرح به ، تعظيماً  - مع أن فاعل احلشرِ ُهَو اُهللا-وأتى بالفعل مبنيا ملا مل يسم فاعله 

ِه ِلْن َت لَُهْم َولَْو كُْنَت فَظًّا غَِليظَ الْقَلْبِ لَاْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَّ
  ) ١٥٩(َوَشاوِْرُهْم ِفي الْأَْمرِ فَإِذَا َعَزْمَت فََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمَتَوكِِّلَني 

أهنا زائدة للتوكيد ، والداللة على أن ِليَنُه لَُهْم ما كان إال برمحة من اِهللا ، نظريه : ا أحدمه: وجهان » ما « يف 
بَِما َنقِْضهِم مِّيثَاقَُهْم { : قوله  ا قَِليلٍ { : وقوله ]  ١٣: املائدة [ } فَ ُجنٌد { : وقوله ]  ٤٠: املؤمنون [ } َعمَّ

- والعرُب قد تريد يف الكالم ] .  ٢٥: نوح [ } خطيائاهتم أُغْرِقُواْ  مِّمَّا{ : وقوله ]  ١١: ص [ } مَّا ُهَناِلَك 
أن « فزاد ]  ٩٦: يوسف [ } فَلَمَّآ أَن َجآَء البشري أَلْقَاُه على َوْجهِِه { : ما يستغىن عنه ، قال تعاىل  -للتأكيد

  .للتأكيد » 
غُري جائزٍ ، بل تكون غري مزيدة ، وإمنا -دخول اللفظ املهمل الوضع يف كالم أحكم احلاكمني : وقال احملققون 

  :هي نكرة ، وفيها وجهان 
ٍة « أهنا موصوفة ب : األول    .فبشيء رمحة : أي » َرْحَم



  .بدل منها ، نقله مكيٌّ عن ابن كَْيَسان » َرْحَمٍة « أهنا غري موصوفة ، و : الثاين 
، : ونقل أبو البقاِء عن األخفش وغريه    .بدل منها ، كأنه أهبم ، مث بني باإلبدال » ْحَمٍة َر« أهنا نكرة موصوفة 

ٍة ِمَن اِهللا ِلْنَت لَُهْم ، : استفهاماً للتعجب ، تقديره « َما » جيوز أن تكون « : وقال ابن اخلطيب  فبأي َرْحَم
- تغليظاً يف القول ، وال خشونة يف الكالم  -ألبتة- مث إنه ما أظهر -وذلك؛ ألن جنايتهم ملا كانت عظيمة 

  .» علموا أن هذا ال يتأتى إال بتأييد رباينٍّ وتسديٍد إهليٍّ فكان ذلك موضع التعجب 
ا « ورد عليه أبو حّيان بأنه ال خيلو إما أن جيعل  « فيلزم إضافة  -وهو ظاهر تقديره- » َرْحَمٍة « مضافة إىل » م

عند » كم « اتفاقاً و » أي  «االستفهامية ، وقد نصوا على أنه ال يضاف من أمساء االستفهام إال » ما 
بدالً منها ، وحينئٍذ يلزم إعادة حرف االستفهام يف » َرْحَمٍة « وإما أن ال جيعلها مضافة ، فتكون  -الزَّجَّاج

ا تقرر يف علم النحو من « : مث قال . البدل ، كما قرره النحويون  وهذا الرجلُ الحظ املعىن ، ومل يلتفت إىل م
ما » يف - يغنيه عن هذا االرتباك ، والتسلق إىل ما ال حيسنه والتصوُّر عليه قول الزجاج  أحكام األلفاظ ، وكان

، فيها معىن التأكيِد بإمجاع النحويَني : هذه «    .إهنا صلة 
ٍة ، وال جيعل : وليس لقائل أن يقولَ  حاال يلزم إعادة حرف -بدالً « َرْحَمٍة » له أن جيعلها غري مضاف

االستفهامية ال توصف وكأن من يدعي فيها أهنا غري مزيدة يفر من « ما » ها صفة ، ألن بل جيعل - االستفهام
هذا :  -يف القرآن-هذه العبارة يف كالم اهللا تعاىل ، وإليه ذهب أبو بكر الزبيديُّ ، فكان ال ُيَجوُِّز أن يقال 

  .زائد أصالً 
: نه جيوز سقوطه ، وال أنه ُمْهَملٌ ال معىن له بل يقولون وهذا فيه نظٌر؛ ألن القائلني يكون هذا زائداً ال َيْعنون أ

ا » و . زائد للتوكيِد ، فله أسوةٌ بشائرِ ألفاِظ التوكيِد الواقعة يف القرآن  كما ُتزاد بني الباء وجمرورها ، « م
  .والكاف وجمرورها « َعْن » و « من » تزاد أيضاً بني 

رفع « : قال مكيٌّ  ا » جتعل على أن « رمحة » وجيوز  يف الصلة وحتذفها ، « ُهَو » مبعىن الذي ، وتضمر « م
وجيوُز يعين من حيث الصناعِة ، وأما : فقوله ] .  ١٥٤: األنعام [ } َتَماماً َعلَى الذي أَْحَسَن { : كما قرئ 

، فال حنفظها    .كوهنا قراءة 
  فصل
سهلت هلم أخالقك ، وكثر احتمالك ، ومل :  فربمحة من اهللا لنت هلم ، أي. ومعىن الكالم . الرفق : اللْيُن 

على مسألة القضاء والقدر ، ألن اَهللا بني أن  -هبذه اآلية- واحتجوا . تسرع إليهم فيما كان منهم يوم أُُحٍد 
  .حسن اخللق إمنا كان بسبب رمحة اهللا تعاىل 

اً غَِليظَ القلب الَْنفَضُّواْ ِمْن َحْوِلَك { : قوله  اجلفوة يف املعاشرة قوالً وفعالً ، قال : الفظاظةُ } َولَْو كُْنَت فَظّ
  ]البسيط : [ الشَّاعُر 
مٍّ ، أْو َجفَاَء أخ  -١٦٧٩   َوكُْنُت أْخَشى َعلَْيَها ِمْن أذَى الْكَلم... اخَشى فَظَاظَةَ َع
، وكثرة القسوِة يف القلب : والغلظُ    .كرب اإلجرام ، مث جتوز به يف عدم الشفقة 

  ]البسيط [  :قال الشاعُر 
  وَنْحُن أغْلَظُ أكَْباداً ِمَن اإلبِلِ... ُيْبكَى َعلَْيَنا َوالَ َنْبِكي َعلَى أَحٍد  -١٦٨٠



الغليظُ اجلانبِ ، السيِّء اخلُلُق وهو مستعاٌر : الفَظُّ : هو الكريه اخلُلُق ، وقال الواحديُّ : الفَظَّ : وقال الراغُب 
  .مكروه ُشربه إال يف ضرورة من الفَظِّ ، وهو ماء الكرش ، وهو 

  .غلظ بالكسر والضم وعن الِغلْظة تنشأ الفظاظة : ضد الرِّقَِّة ، ويقال : الَغِلظ : وقال الراغُب 
  إذا كانت الفظاظةُ تنشأُ عن الغلظة ، فلم قُدََِّمْت َعِلْيَها؟: فإن قيل 
ا خاٍف يف القلب؛ ألن الف: فاجلواُب  كما - اجلفوة يف الِعْشَرة قوالً وفعالً : ظاظة قُدِّم ما هو ظاهر للحس على م

، وهذا أحسن من قول من جعلهما مبعىن ، ومجع بينهما تأكيداً : والغلظة  -تقدم وأما . قساوة القلب 
ومنه فضَّ ختم الكتاب ، مث اسُتِعري منه انفضاض الناس ، . االنفضاض والغّض فهو تفرُّق األجزاء وانتشارها 

  .ال يفضض اُهللا فاك : ومنه يقال ]  ١١: اجلمعة [ } ذَا َرأَْواْ ِتَجاَرةً أَْو لَْهواً انفضوا إِلَْيَها َوإِ{ : قال تعاىل 
  فصل يف معىن اآلية

، قليل االحتمالِ : ومعىن الكالمِ  اً ، َسّيء اخلُلُقِ    .لو كنَت جافي
ولك تفرَّقوا عنك وذلك أن املقصود من فظاً يف القول ، غليظ القلبِ يف الفعلِ ، النفضوا من ح: وقال الكليبُّ 

البعثة أن يبلِّغ الرسولُ تكاليَف اِهللا تعاىل إىل اخلَلْق ، وذلك ال يتم إال مبيل قلوهبم إليه ، وسكون نفوسهم لديه ، 
 وهذا املقصوُد ال يتم إال إذا كان رحيماً هبم ، كرمياً ، يتجاوز عن ذنوهبم ، ويعفو عن سيئاهتم ، وخيصهم بالربِّ

والشفقة ، فلهذه األسباب وجب أن يكون الرسولُ ُمَبرَّءاً عن سوء اخللق ، وِغلْظة القلبِ ، ويكون كثري امليلِ 
  .إىل إعانة الضعفاء ، وكثري القيام بإعانة الفقراء 
بَِما َرْحَمٍة مَِّن اهللا ِلنَت لَُهْم { : ومحل القفَّال هذه االيةَ على واقعة أُُحد ، فقال  أُحد ، حني عاُدوا إليك يوم } فَ

افَْهُتُهْم باملالمة على ذلك االهنزام } َولَْو كُْنَت فَظّاً غَِليظَ القلب { يعد االهنزام  هيبة } الَْنفَضُّواْ ِمْن َحْوِلَك { فَش
  .منك وحياًء ، بسبب ما كانوا منهم من االهنزام ، فكان ذلك مما ُيطَْمع العدو فيك وفيهم 

أُِمر بالعفو عنهم فيما يتعلق خباصَِّة نفسه ،  -أوالً-جاء على أحسن النسق ، وذلك أنه } ُهْم فاعف َعْن{ : قوله 
فإذا انتَهْوا إىل هذا املقام أمر أن يستغفَر هلم ما بينهم وبني اهللا تعاىل ، لتنزاح عنهم التبعاُت ، فلما صاروا إىل هنا 

  .التبعتني ، ُمَصفَّْيَن منهما  أُِمَر بأن يشاوروهم يف األمرِ إذا صاروا خالصني من
اً- واألمُر هنا  جنس ، وهو عامٌّ يراد به  -هنا-األمر : قال أبو البقاء . املراد به اخلصوص  -وإن كان عام

  .يف بعض األمر وهذا تفسٌري ال تالوةٌ : اخلاصُّ؛ ألنه مل ُيؤَمر مبشاورهتم يف الفرائض ، ولذلك قرأ ابن عباسٍ 
  فصل

-تدل على التعقيب ، وهذا يدل على أنه } فاعف َعْنُهْم { : يف قوله » الفاء « جوب ، و ظاهر األمر الو
، بل  -تعاىل أوجب عليه صلى اهللا عليه وسلم أن يعفو عنهم يف احلال ، وملا آل األمُر إىل األمة مل يوجبه عليهم 

واستغفر { : وقوله ]  ١٣٤: آل عمران [ } والعافني َعنِ الناس واهللا ُيِحبُّ احملسنني { : ندهبم إليه ، فقال 
يعفو عن أصحاب الكبائر ، ألن االهنزام يف وقت احملاربة كبرية ،  - تعاىل- يدل على داللة قوية على أنه } لَُهْم 

قَْد َبآَء بَِغَضبٍ مَِّن اهللا َوَمأَْواُه َجَهنَُّم َوَمن ُيَولِّهِْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه إِالَّ ُمَتَحرِّفاً لِِّقَتالٍ أَْو ُمَتَحيِّزاً إىل ِفئٍَة فَ{ : لقوله تعاىل 
» والتويل يوم الزحف « :  -وقوله صلى اهللا عليه وسلم حني عد الكبائر]  ١٦: األنفال [ } َوبِئَْس املصري 

على العفو عنهم ، وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم -يف هذه اآلية  -حّض-وإذا ثبت أنه كبرية ، فاهللا تعاىل 



ستفغار هلم ، وإذا أمره باالستغفار هلم ال جيوز أن ال جييبه إليه؛ ألن ذلك ال يليق بالكرمي ، وإذا دلت اآلية باال
  .شفع حممداً يف أصحاب الكبائر يف الدنيا فألنه يشفعه يوم القيامة كان أوىل  -تعاىل-على أنه 

اً َوَمشورة ، والقوم شورى ، وهي مصدر ، مسي يقال شاورهم مشاورة وِشَوار} َوَشاوِْرُهْم ِفي األمر { : قوله 
ُشرُت العسل ، : مأخوذة من قوهلم : املشاورة : قيل ]  ٤٧: اإلسراء [ } َوإِذْ ُهْم جنوى { : القوم هبا ، كقوله 

  .إذا أخذته من موضعه واستخرجته : أشوُره 
الذي يعرض فيه الدواّب يسمى إذا عرضتها واملكان -شربت الداّبة ، شوراً : مأخوذة من قوهلم : وقيل 

  .يعلم خريه وشرهن فكذلك باملشاورة يعلم خري األمور وشرها  -مشواراً ، كأنه بالعرض
  :الفائدة يف أمر اِهللا لرسوله باملشاورة من وجوه 

، ورفعة درجتهم ، وذلك يقتضي : األول  أن مشاورة الرسول صلى اهللا عليه وسلم إياهم توجب علو شأهنم 
  .م له ، فلو مل يفعل ذلك لكان ذلك إهانة هبم ، فيحصل سوء اخللقِ والفظاظة شدة حمبته

اخللق غري متناهية ، فقد خيطر ] عقول [ أنه صلى اهللا عليه وسلم وإن كان أكملَ الناس عقالً ، إال أن : الثاين 
أَنتم أعرف « : دنيا ، قال ما ال خيطر ببال آخَر ، ال سيما فيما يتعلق بأمور ال-ببال إنساٍن من وجوه املصاحل 

  .» ما تشاور قوم قط إال ُهُدوا ألرشد أمورهم « : وهلذا السبب قال » بأمور دنياكم 

  .قال احلسُن وسفيانُ بن عيينة إمنا أمر بذلك ليقتدي به غريه يف املشاورة ويصري ذلك سنة يف أمته : الثالث 
واقعة أُُحد ، فأشاروا عليه باخلروج ، وكان ميله إىل أال أن النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم شاورهم يف : الرابع 

، فلو ترك مشاورهتم بعد ذلك لكان ذلك يدل على أنه بقي يف قلبه منهم  - خيرج ، فلما خرج وقع ما وقع 
ٌر مبشاورهتم بعد تلك الواقعِة ، ليدل على أنه مل َيْبَق يف قلبه أث - تعاىل-بقية أثرٍ ، فأمره اهللا  - بسبب مشاورهتم
  .من تلك الواقعة 

أنه صلى اهللا عليه وسلم أمر مبشاورهتم ، ال ليستفيد منهم رأياً وِعلْماً ، بل ليعلم مقادير عقوهلم ، : اخلامس 
  .وحمبتهم له 

وذكروا . مقدار عقوهلم وعلمهم ، فينزهلم منازهلم على قدر عقوهلم وعلمهم ] ليعلم [ أمر باملشاورة : وقيل 
  .أَُخَر ، وهذا كاٍف ُوُجوهاً  -أيضاً-

  فصل
، ألن  ا نزل فيه وحي من عند اهللا مل جيز للرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يشاوَر األمةَ فيه  اتفقوا على أنَّ كلَّ م

، فهل جيوز املشاورةُ فيه يف مجيع األشياء ، أم ال؟ قال  النصَّ إذا جاء بطل الرأي والقياس ، أما ما ال نصَّ فيه 
، قالوا : العلماء الكليبُّ وأكثر  ليسا » األمر « يف لفظ -ألن األلف والالم : األمر باملشاورة إمنا هو يف احلروبِ 

على  -هنا-لالستغراق؛ ملا بينَّا أن الذي نزل فيه الوحي ال جتوز املشاورة فيه ، فوجب محل األلف والالم 
َوَشاوِْرُهْم ِفي { : ب ولقاء العدو ، فكان قوله املعهود السابق ، واملعهوُد السابُق يف هذه اآلية ما يتعلق باحلر

وأشار . على النيب بالنزول على املاء ، فقبل منه  -خمتصاً بذلك وقد أشار احلُباُب بُن املنذر يوم أُُحٍد} األمر 
يوم اخلندق بترك مصاحلة غطفان على بعض مثار املدينة  - سعد بُن معاٍذ وسعد بن عبادةَ- عليه السعدان 

  .وا ، فقبل منهما ، وخرق الصحيفةُ لينصرف



يه وحٌي ، فتبقى حجته يف الباقي : وقال بعضهم    .اللفظ عام ، خص منه ما نزل ف
  .هذه اآلية تدل على أن القياَس ُحجَّةٌ : قال بعضهم 

  فصل
هذه الذي أمر النيب مبشاورته يف : عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال » البسيط « روى الواحديُّ يف 

وعندي فيه إشكالٌ؛ ألن الذين اَمَر « : واستشكلته ابن اخلطيب ، قال  -رضي اهللا عنهما- اآلية أبو بكر وعمر 
فََهْب ان عمر  -وهم املنهزمون-اُهللا رسولَه مبشاورهتم يف هذه اآلية هم الذي أمره بأن يعفو عنهم ويستغفر هلم 

  .» ر ما كان منهم ، فكيف يدخل حتت هذه اآلية؟ كان من املنهزمني فدخل حتت اآليِة إال أن أبا بك
ُر على فتح التاِء؛ خطاباً له صلى اهللا عليه وسلم وقرأ عكرمة وجعفر الصادق } فَإِذَا َعَزْمَت { : قوله  -اجلمهو

  .فإذا ارشدتك إليه ، وجعلتك تقصده : على اهنا هللا تعاىل ، على معىن . بَضمِّها  - وُرويت عن جابر بن زيد

  .فتوكل عليَّ : من االلتفات؛ إذ لو جاء على نسقِ هذا الكالم لقيل : قوله  وجاء
  .وذلك على سبيل اجملاز » مث عزم اهللا يل « : فقد ُنِسب العزُم إليه تعاىل يف قول أم سلمة 

  فصل
} هللا ُيِحبُّ املتوكلني إِنَّ ا{ قم بأمر اِهللا ، وثق به ، : فإذا عزمَت على اِهللا ال على مشاورهتم ، أي : معىن الكالمِ 

وهذا جارٍ جمرى العلِة الباعثِة على التوكُّل عند األخذ يف كل األمورِ ، وهذه اآلية تدل على أنه ليس التوكُّلُ أن 
، بل التوكلُ هو أن ] لألمر بالتوكل [ وإال لكان األمُر باملشاورة منافياً  - كقول بعض اجلُهَّال-ُيْهِمل نفسه 

  .األسباَب الظاهرةَ ، ولكن ال يعوِّل بقلبه عليها ، بل يعوِّل على عصمة احلقِّ يراعَي اإلنسانُ 
  فصل

اتكلت عليه يف أمري : التُّكْالن ، يقال منه : االعتماد على اهللا تعاىل مع إظهار العجزِ ، واالسم : التوكلُ 
، مث أُْبِدلت  منها التاء ، وأدغمت يف تاء االفتعال ، وأصله ، اوَتكَلُْت ، قُِلبت الواو ياء ، النكسار ما قبلها 

  . -بكسر الواو وفتحها-الوكَالة : وكَّلْته بأمري توكيالً ، واالسم : ويقال 

الُْمْؤِمُنونَ ِه فَلَْيَتَوكَّلِ إِنْ َيْنُصْركُُم اللَُّه فَلَا غَاِلَب لَكُْم َوإِنْ َيْخذُلْكُْم فََمْن ذَا الَِّذي َيْنُصُركُْم ِمْن َبْعِدِه َوَعلَى اللَّ
)١٦٠ (  

} َوإِن َيْخذُلْكُْم فََمن ذَا الذي { : شرطٌ وجوابه ، وكذلك قوله } إِن َينُصْركُُم اهللا فَالَ غَاِلَب لَكُْم { : قوله 
{ : وقوله } ِلنَت لَُهْم { : يعين من الغيبة يف قوله . كذا قوله أبو حيان  -وهذا التفات من الغيبة إىل اخلطاب

وفيه نظر : قال شهاب الدين } فاعف َعْنُهْم واستغفر لَُهْم َوَشاوِْرُهْم ِفي األمر { : وقوله } واْ ِمْن َحْوِلَك الَْنفَضُّ
وهو -} فََمن ذَا الذي { : جواباً للشرِط ، وهو نفٌي صريٌح ، وقوله } فَالَ غَاِلَب لَكُْم { : وجاء قوله . 

باملؤمنني ، حيث صرح هلم بعدم الغلبة يف األول ، ومل يصرح هلم جواٌب للشرط الثاين ، تلطفاً  -متضمن للنفي
  .وإن كان معناه نفياً -بأنه ال ناصر هلم يف الثاين بل أتى به يف صورة االستفهام 

  .قد تقدم مثله يف البقرة } فََمن ذَا الذي { : وقوله 
  :فيها وجهان  - } مِّْن َبْعِدِه { : يف قوله - واهلاء 



  :تعاىل ، وفيه احتماالِن » اهللا « أهنا تعود على :  -ظهروهو األ-أحدمها 
، أي : األول    .من بعد خذالنه : أن يكون ذلك على حذف مضاف 
فمن جياوزه  -وقد خذلكم-إنكم إذا جاوزمتوه إىل غريه ، : إنه حيتاج إىل ذلك ، ويكون معىن الكالمِ : الثاين 

  إليه وينصركم؟
َو أَقَْرُب للتقوى { : ن املفهوم من الفعلن وهو نظُري قوله أن يعود على اخلذال: ثانيهما   ٨: املائدة [ } اعدلوا ُه

. [  
} َوإِن َيْخذُلْكُْم { مثل يوم بدر } فَالَ غَاِلَب لَكُْم { يعنكم ومينعكم من عدوكم } إِن َينُصْركُُم اهللا { : قوله 

بفتح -} َيْخذُلْكُْم { قراءة اجلمهور . قعود عن النصرة ال: واخلذالن . مل ينصركم أَحٌد  -يترككم كما أن بأُُحٍد
  . - ثالثياً-من َخذَله  - الياء

إن : واهلمزة فيه جلعل الشيء ، أي  -رباعياً- من أْخذَلَ  - بضم الياء- » ُيْخِذلْكُم « : وقرا عمرو بن عبيد 
، واخلّذْل واخلُذالن  رة ، وأصله من َخذَلَت الظبيةُ وهو ترك من يظن به النُّص -ضد النصر-جيعلكم خمذولني 

خاذل ، وهذا النََّسبِ ، :  -أيضاً-خاذل ويقال للولِد املتروك : وهلذا قيل هلا  - إذا تركته منفرداً-ولَدها 
  .أنَّها خمذولة : واملعىن 

  ]البسيط : [ قال الشاعُر 
  َشاِدناً َخرِقاً ِمَن الظَِّباِء ُتَراِعي... بِجِيِد ُمْغزِلٍَة أْدَماَء َخاِذلٍَة  -١٦٨١

  .خذول ، فعول مبعىن مفعول :  - أيضاً-ويقال له 
  ]الطويل : [ قال الشاعر 

  َتَناَولُ اطَْراَف الْربيرِ وتَْرَتِدي... َخذُولٌ ُتَراِعي َرْبَرباً بَِخِميلٍَة  -١٦٨٢
  .ختاذلَْت رجال فالن : ومنه يقال 

  ]الرمل : [ قال األعشى 
ْغلوبٍ كَر -١٦٨٣ ْح... ميٍ َجدُُّه َبْيَن َم   وَخذُولِ الَرْجلِ ِمْن غَْيرِ كََس
ليخص املؤمنون َربَُّهم بالتوكل : فقدم اجلاّر إيذاناً باالختصاص ، أي } َوَعلَى اهللا فَلَْيَتَوكَّلِ املؤمنون { : مث قال 

ذكره الزخمشريُّ . عليه والتفويض له؛ لعلمهم أنه ال ناصَر هلم سواُه    .وهو معىن َحَسٌن ، 
  فصل

على اإلميانَ ال حيصل إال بإعانة اهللا ، والكفر ال حيصل إال خبذالنه؛ ألن اآلية دالةٌ على أن  - هبذه اآلية-احتجوا 
  .األمر كلَُّه ِهللا 

َمْن َيْغلُلْ َيأِْت بَِما غَلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ َنفْسٍ َم   ) ١٦١(ا كََسَبْت َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ َوَما كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيُغلَّ َو

، أي » لنّيب « يف حمل رفع ، اسم كان و } أَنْ َيُغلَّ {  ما كان له غلول أو إغالل على حسب : خٌرب مقدٌَّم 
  .القراءتنيِ 

، ومعناه  -من غل-وقرا ابُن كثريٍ ، وأبو عمرو ، وعاصم ، بفتح الياء وضم الغني  صح أنه ال ي: مبنياً للفاعل 
، فال جيوز أن يتوهََّم ذلك فيه ألبتة    .أن يقع من النيب غلول؛ لتنافيهما 



  :مبنياً للمفعول ، وهذه القراءة فيها احتماالِن » ُيَغلَّ « وقرأ الباقون 
، فهو نفٌي يف معىن الن: ثالثياً ، واملعىن » غَلَّ « أن يكون من : أحدمها  هي ، ما صح لنيبٍّ أن خيونه غريه وَيُغلَُّه 

  .ال َيُغلَُّه أحٌد : أي 
  :رباعياً ، وفيها وجهاِن » أغَلَّ « أن يكون من : ثانيهما 
ُه « أن يكون من : أحدمها  ، كقوهلم : أي » أغَلَّ وهذا يف  -أكذبته إذا نسبته إىل الكذب: نسبه إىل الُغلُولِ 

  .إىل الغلولِ  ال َيْنسبه أحٌد: نفي يف معىن النهي ، أي : املعىن كالذي قبله ، أي 
، وُيَخوَّن ، وُيفَجَّر ، واألوىل أن يقال : ُيَغلَّلُ كما يقال : ولو كان الرماُد هذا املعىن لقيل : قال ابن قتيبة  ُيفَسَّق 

، كما يقال : أي » أغللته « إنه من :    .» أَخبلُْتُه « : وجدته غاالً 
  .وخبيالً  َوَجدتُه حمموداً: أي » أغلَُّه « أن يكون من : الثاين 

ال ُيقَدَّر فيها مفعول حمذوف؛ ألن الغرض نفي هذه الصفِة عن النيبِّ -بالبناء للفاعل » َيُغلَّ « والظاهر أن قراءة 
تريد إثبات هاتني الصفتني ، وقدر له أبو البقاء  - وهو ُيْعِطي ومينع: من غري نظر إىل تعلق مبفعول ، كقولك 

  .املال أو الغنيمة تقديره أن يغل : مفعوالً ، فقال 
أكثر « ما كان لكذا أن يفعل » ألن الفعل الوارد بعد « : واختار أبو عبيدة والفارسي قراءة البناء للفاعل قاال 

ا كَانَ ِلَنفْسٍ أَنْ َتُموَت { : ما جييء منسوباً إىل الفاعل حنو  ا كَانَ اهللا ِلَيذََر { ، ]  ١٤٥: آل عمران [ } َوَم } مَّ
يوسف [ } َما كَانَ ِلَيأُْخذَ أََخاُه { ]  ٣٨: يوسف [ } َما كَانَ لََنآ أَن نُّْشرَِك باهللا { و ]  ١٧٩: آل عمران [ 
آل عمران [ } َوَما كَانَ اهللا ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الغيب { ]  ١١٥: التوبة [ } َوَما كَانَ اهللا ِلُيِضلَّ قَْوماً { ]  ٧٦: 
ا كان ليضرب ،: ويقال ]  ١٧٩:  فوجب إحلاق هذه اآلية باألعم األغلب ويأكده ما حكى أبو عبيدة عن  م

بضم التاء ، وأيضاً فهذه -ليس يف الكالم ما كان لَك أن ُتقرب : يونس أنه كان خيتار هذه القراءة ، وقال 
دون قتله كان النيبُّ يقص: ُيغل فقال ابُن عباس : إن ابن مسعوٍد يقرأ : القرءة اختيار ابن عباسٍ ، فقيل له 

  .فكيف ال ينسبونه إىل اخليانة 
لْ َيأِْت بَِما غَلَّ { : قال شهاب الدين ، ورجحها بعضهم بقوله  فهذا يوافق هذه القراءة ، وال حجة } َوَمن َيْغلُ

  .يف ذلك؛ ألهنا موافقة لألخرى 
  ]الوافر : [ قال  َتْدرُّع الشيء وتوسطه ،« الغلل » يف األصل تدرع اخليانة وتوسطها و « الغلول » و 

ُر... َتَغلَْغلَ َحْيثُ لَْم َيْبلُغْ َسَراٌب  -١٦٨٤   َوالَ ُحْزنٌ َولَْم َيْبلُغْ ُسُرو

  .َتَغلَْغلَ الشيء إذا ختلل خبفية : قيل 
  ]الوافر : [ قال 

الذي هو األخذُ  الثوب الذي يلبس حتت الثياب ، والغلول: والغاللة ... َتَغلَْغلَ ُحبُّ َميَّةَ ِفي فُؤاِدي  -١٦٨٥
  .يف خفية مأخوذةٌ من هذا املعىن 

وفرَّقت العرب بني األفعال واملصادر ، فقالوا . إذا سرق وترك يف اإلهاب شيئاً من اللحم -أغل اجلازر : ومنه 
: ل تعاىل احلقد قا -بالكسر فيهما-وغَلَّ َيِغلُّ ِغالًّ . إذا خان  - بالضم يف املصدر واملضارع-غَلَّ َيَغلُّ غلوالً : 
  .ِحقْد : أي ]  ٤٣: األعراف [ } َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهم مِّْن ِغلٍّ { 



- : والغال . غال : أرض مطمئنة ، ذات شجرٍ ، ومنابت الساج والطلح ، يقال هلا : والغالّ « : قال القرطيبُّ 
  .» بالضم  -غُالَّن: نبت ، واجلمع : أيضاً 
  فصل

فُروَِي أنه صلى اهللا عليه وسلم غنم يف بعض الغزوات ، ومجع الغنائم ، وتأخرت : لِ اختلفوا يف أسباب النزو
لَْو كَانَ لَكُْم ِمثْلُ أُحِد ذََهباً « : أال تقسم غنائمنا؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم : القسمةُ؛ لبعض املوانع ، وقالوا 

  .فانزل اهللا تعاىل هذه اآلية » كُْم َمْغَنَمكُم َما َحَبْسُت َعْنكُْم ِدْرَهماً ، أََتْحَسُبونَ أنِّي أغُلُّ
اآلية نزلت يف أداء الوحي ، كان صلى اهللا يقرأ القرآن ، وفيه َعْيُب دينهم وَسبُّ آهلتهم ، فسألوه أن : وقيل 

  .يترك ذلك ، فنزلت 
لعل : لناس أن اآلية نزلت يف قطيفة محراء ، فقدت يوم بدر ، فقال بعض ا: وروى عكرمة وسعيد بن جبري 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم أخذها ، فنزلت اآلية 
أن أشراف الناس طمعوا أن خيصهم النيب صلى اهللا عليه وسلم من : عن ابن عباسٍ  -من طريق آخَر- وُروَِي 

  .الغنائم بشيء زائد ، فنزلت اآلية 
  .فنزلت اآليةُ وُروَِي أنه بعض طالئع ، فغنموا غنائم ، فقسمها ومل ُيقسَّم للطالئع ، 

، وقالوا : وقال الكليبُّ ومقاتل  خنشى : نزلت هذه اآليةُ يف غنائم أحٍد ، حني ترك الرُّماة املركز؛ طلباً للغنيمة 
 -كما مل يقسِّْمها يوم بدرٍ- َمْن أخذ شيئاً فهو له ، وأن ال يقسم الغنائم : أن يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أمل أقل لكم أن ال تتركوا املركز حىت « : الغنائم ، فقال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم فتركوا املركز ووقعوا يف 
بل ظننتم أن َنُغلَّ ، فال نقسم « : تركنا بقية إخوانِنا وقوفاً ، فقال صلى اهللا عليه وسلم : قالوا » يأتيهم أمري؟ 

  .فنزلت اآلية » ، 
فُيْعطي قوماً ، ومينع آخرين } َوَمن َيْغلُلْ { : املَْغَنم ، فأنزل اهللا تعاىل إن األقرباء أحلُّوا عليه يسألونه من : وقيل 

  .، بل عليه أن يقسم بينهم بالسَّوِيَِّة 
  .هذه األقوال موافقة للقراءة األوىل 

ا وقعت غنائُم هوازن يف يده يوم ُحَن ْين ، غَلَّ وأما ما يوافق القراءة الثانية فُروَِي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل
  .َرُجلٌ مبخيط ، فنزلت هذه اآليةُ 

  .ذكر لنا أهنا نزلت يف طائفة غلت من أصحابه : وقال قتادة 
الظاهر أن هذه اجلملة الشرطية مستأنفةٌ ال حمل هلا من اإلعرابِ ، وإمنا هي للردع عن } َوَمن َيْغلُلْ { : قوله 

  .يف حال علم الغالِّ بعقوبة الغلول : االً ، ويكون التقدير اإلغاللِ ، وزعم أبو البقاء أهنا جيوز أن تكون ح

  .بعيٌد  -وإن كان حمتمالً-وهذا 
غَلَّه ، ويدل على ذلك احلديث ، أنّ أحدهم يأيت بالشيء : موصولة مبعىن الذي ، فالعائد حمذوف أي » ما « و 

  .الذي أخذه على رقبته 
 ،   .بإمث غُلوله : أي وجيوز أن تكون مصدرية ، ويكون على حذف مضاف 

  فصل



، قالوا : قال أكثر املفّسريَن  ي { : وهو نظري قوله يف مانع الزكاة : إن هذه اآلية على ظاهرها  َيْوَم حيمى َعلَْيَها ِف
:  ويدل عليه قوله صلى اهللا عليه وسلم]  ٣٥: التوبة [ } َنارِ َجَهنََّم فتكوى بَِها جَِباُهُهْم َوُجنوبُُهْم َوظُُهوُرُهْم 

ٌري لَُه ُرغَاٌء ، أْو َبقََرةٌ لََها ُخَواٌر ، أو َشاةٌ لَ«  ، فَُيَناِدي َيا ُمَحمَُّد ال أُلِْفَينَّ أَحَدكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى َرقََبِتِه َبِع َها ثَُغاٌء 
ْد َبلَّْغُتَك : ، َيا ُمَحمَُّد ، فأقُولَ  ُك لََك ِمَن اِهللا َشْيئاً ، قَ   .» الَ اْمِل

أنزل إليه فُخذْه ، فينزل إليه ، فإذا : ميثِّلُ له ذلك الشيء يف قَْعرِ جهنَم ، مث يقال له : وعن ابن عباس أنه قال 
  .انتهى إليه محله على ظهره ، فال ُيقْبل منه 

  .وفائدته أنه إذا جاء يوم القيامِة ، وعلى رقبته ذلك الغلول ازدادت فضيحُته : قال احملققونَ 
ليس املقصوُد من اآلية ظاهَرها ، بل املقصود تشديُد الوعيِد على سبيل التمثيلِ ، كقوله تعاىل : سلم وقال أبو م

لقمان [ } إِنََّهآ إِن َتُك ِمثْقَالَ َحبٍَّة مِّْن َخْرَدلٍ فََتكُْن ِفي َصْخَرٍة أَْو ِفي السماوات أَْو ِفي األرض َيأِْت بَِها اهللا { : 
د نفس هذا الظاهرِ ، بل املقصود إثبات أن اَهللا ال يغرب عن علمه وعن حفظه مثقالُ فإنه ليس املقصو]  ١٦: 

أن اهللا حيفظ عليه هذا الغلول ، : ذرٍة يف األرضِ ، وال يف السماِء ، فكذا هنا املقصود تشديُد الوعيد ، واملعىن 
  .ويعزره عليه يوم القيامة وجيازيه؛ ألنه ال ختفى عليه خافية 

  .املراُد أنه يشتهر بذلك مثل اشتهار من حيمل ذلك الشيء :  وقال الكعيبُّ
  .واألول أوىل؛ ألنه محل الكالم على حقيقته : قال ابن اخلطيبِ 

  .يشهد عليه يوَم القيامِة بتلك اخليانِة والغلولِ : أي } َيأِْت بَِما غَلَّ { : معىن : وقيل 
  فصل

غلولَ من الغنيمة كبريةٌ من الكبائرِ ، ويؤيده ما ورد من قوله صلى اهللا دلَّْت هذه اآلية على أن ال: قال القرطيبُّ 
َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه إنَّ الشَّْملَةَ الَِّتي أخذَ َيْوَم َخْيَبرِ ِمَن الَْمَغانِمِ ومل ُتِصْبَها « :  -يف مدعم-: عليه وسلم 

ُس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكني إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه فلما مسع النا» لَتْشَتِعلُ َعلَْيِه َناراً  - املَقَاِسُم
لَّ دليلٌ على تعظيم الغلولِ ، » َشرِاٌك أو َشرِكَاِن ِمْن َنارٍ « : وسلم ، فقال  وامتناعه من الصالة على َمْن غَ

سنات والسيئات وتعظيم الذنب فيه ، وأنه من الكبائر ، وهو من حقوق اآلدميني ، وال ُبدَّ فيه من القصاص باحل
أدُّوا الِْخَياطَ « : مثل قوله » َشرِاٌك أو َشرِاكَاِن ِمْن َنارٍ « : ، مث صاحبه يف املشيئة وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

وهذا يدل على أن القليلَ والكثري ال حيلّ أخذُه يف الَغْزو قبل املقاسم ، إال ما أمجعوا عليه من أكل » َوالَْمِخيطَ 
  .رض الغزو واالحتطابِ واالصطياِد املطاعم يف أ

  فصل
أمجع العلماُء على أنه جيب على الغالِّ أن يرد ما غله إىل صاحب املقاسم قبل أن ينصرف الناسُ : قال القرطيبُّ 

واختلفوا فيما ُيفَْعل به إذا افترق أهلُ العسكر ومل يصل إليه ، فقال مجاعة من أهل . فذلك توبته  - إذا أمكنه-
وقال  - وكذا كل مال ال يعرف صاحبه فإنه ُيَتصدق به-يدفع إىل اإلمام مخسه ويتصدق بالباقي : العلمِ 

  .ليس له الصدقة مبال غريه : الشاافعيُّ 
  فصل

  .ال حيرق متاعه : اختلفوا هل يعاقب الغلّ بإحراق متاعه؟ قال مالك والشافعيُّ وأبو حنيفة وأصحاهبم والليث 



  .ملاً بالنهي عوقب إن كان عا: وقال الشافعيُّ 
ُيْحَرق متاع الغال كلُّه إال سالحه وثياَبه اليت عليه وسرجه ، وال ُيْنَزع منه دابُته ، وال ُيْحَرقُ : وقال األوزاعيُّ 

  .إال أن يكون حيواناً أو مصحفاً : الشيُء الذي غَلَّ ، وهذا قول أمحد وإسحاق ، وقال احلسن 
  فصل

مِ-  يف العقوبة باملال ، قال مالك ْسِلمِ ، وُيْنَزع الثمن  -يف الذَّمِّّي الذي يبيع اخلمَر من املُْسِل يراق اخلمر على املُ
، وقد أراق عمر    .لبناً ِشَيَب بِماء  -رضي اهللا عنه- من الذمّي؛ عقوبةً له؛ لئال يبيَع اخلمر بني املسلمني 

  فصل
َي إلْيه ، وكان بعضه على الصدقة ، فأْهِدَي إليه من الغلول هدايا العمال؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم للذي أْهِد

َهذَا لَكُْم ، : َما َبالُ الَْعاِملِ َنْبَعثُُه ، فََيجِيُء ، فََيقُولُ « : هذا لكم ، وهذا أْهِدَي إيلَّ فقال عليه السالم : فقال 
  .» ، فََيْنظَُر أُيْهَدى إِلْيِه أَْم الَ  َهذَا لَكُْم ، وَهذَا أْهِدَي إيلَّ ، أالَ َجلََس ِفي َبْيِت أُمِِّه َوأبِيِه

  فصل
  .َحْبس الكتبِ عن أصحاهبا ، وما يف معناها  - أيضاً- ومن الغلول 
يف -وقد قيل . وما غلول الكتب؟ قال حبسها عن أصحاهبا : إياك وغلول الكتبِ ، فقيل له : قال الزهريُّ 

انَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيُغ{ : تأويل قوله تعاىل  ، أو ُمَداَهَنةً : أي } لَّ َوَما كَ   .يكتم شيئاً من الوحي؛ رغبةً ، أو رهبةً 
هذه اجلملة معطوفة على اجلملة الشرطية ، وفيها إعالٌم أن الغالَّ وغريه من مجيع الكاسبني } ثُمَّ توىف { : قوله 

  . فكأنه ذُِكَر مرَتْين -أيضاً-ال بد وأن ُيَجازوا ، فيندرج الغالُّ حتت هذا العموم 
  مث ُيَوفَّى ما كسب؛ ليتصل به؟: هالَّ ِقيلَ : فإن قلَت : قال الزخمشريُّ 

  .جيء بعامٍّ دخل حتته كلُّ كاسب من الغالِّ وغريه ، فاتصل به من حيث املعىن ، وهو أثبُت وأبلغ : قلت 
  فصل

  .متسك املعتزلة هبذا يف إثبات كون العبد فاعالً ، ويف إثبات وعيد الفساق 
وأثبت ]  ٩٣: النساء [ } فََجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلداً ِفيَها { :  - يف القاتل املتعمد -قال -تعاىل-فألنه : ل أما األو

  .القطع بوعيد الفساق  -من جمموع اآليتني- يف هذه اآلية أن كلَّ عاملٍ يصل إليه جزاؤه ، فيحصل 
لعموم خمصوص يف صورة التوبِة فكذلك جيب أن أن هذا ا: املعارضة بالعلم ، وعن الثاين : واجلواب عن األول 

ْم الَ ُيظْلَُمونَ { : مث قال تعاىل . يكون خمصوصاً يف صورة العفو ، للدالئل الدالة على العفو    .} َوُه

  ) ١٦٢(أَفََمنِ اتََّبَع رِْضَوانَ اللَِّه كََمْن َباَء بَِسَخٍط ِمَن اللَِّه َوَمأَْواُه َجَهنَُّم َوبِئَْس الَْمِصُري 

، فقال } ثُمَّ توىف كُلُّ َنفْسٍ مَّا كََسَبْت { :  -يف اآلية األوىل-ملا قال  أَفََمنِ اتبع { : أتبعه بتفصيل هذه اجلملة 
مثله قد تقدم من أن الفاء النية هبا التقدمي على اهلمزة ، وأن مذهب الزخمشريِّ ] يف [ والكالم } رِْضَوانَ اهللا 

  .تقدير فعل بينهما 
  .متكلِّف جدا  - يف هذا التركيب-وتقديره : بو حّيان قال أ

أجعل لكم متييزاً بني الضالِّ واملهتدي ، فمن اتبع رضوان اهللا واهتَدى ليس كََمْن : والذي يظهر من التقديرات 
  .للنفي  - باء بسَخِطه؛ وغل؛ ألن االستفهام هنا



وال جيوز أن « : واجلار واجملرور اخلرب ، قال أبو البقاء موصولة مبعىن الذي يف حمل باالبتداء ،  -هنا-» َمْن « و 
. ألنه كان جيب اقترانه بالفاء؛ ألن املعىن يأباه : يعين . » ال يصلح أن يكون جواباً « كََمْن » يكون َشْرطاً؛ ألن 

حذوف ، رجع بسخطه ، وجيوز أن يكون حاالً ، فيتعلق مب: جيوز أن يتعلق بنفس الفعل ، أي » بَِسَخٍط « و 
، و    .صفته } مَِّن اهللا { أي رجع مصاحباً لسخطه ، أو ملتبساً به 

بضم السني ،  -ُسْخط: وهو مصدر قياسي ، ويقاأل  -بفتحتني-َسَخط : الغضُب الشديُد ، ويقال : والسََّخط 
  .أي يف كرهه منه له  -بالتاء-هو ُسْخطةُ امللك : ويقال . وهو غري مقيس  -وسكون اخلاء

والباقون بكسرها ، ومها مصدران ، فالضم  -بضم الراء - ُرْضوان -يف إحدى الروايتني عنه- اصم وقرأ ع
  .كالكُفْران ، والكسر كاِحلْسبان 

، والتقدير  « : أفمن اتقى فابتع رضوان اهللا وقوله : فصل اهلمزة فيه لإلنكارِ ، والفاء ، للعطف على حمذوف 
  .رجع ، وقد تقدم : أي » َباَء 

كََمن َبآَء بَِسْخٍط { يف ترك الغلول } أَفََمنِ اتبع رِْضَوانَ اهللا { : املفّسرون ، فقال الكليبُّ والضحَّاك  واختلف
  .يف ِفْعل الُغلول؟ } مَِّن اهللا 
شتغال بالكفر به واال} كََمن َبآَء بَِسْخٍط مَِّن اهللا { باإلميان به والعمل بطاعة } أَفََمنِ اتبع رِْضَوانَ اهللا { : وقيل 

  .وهم املنافقون؟ } كََمن َبآَء بَِسْخٍط مَِّن اهللا { وهم املهاجرون } أَفََمنِ اتبع رِْضَوانَ اهللا { : مبعصيته؟ وقيل 
ملا محل املشركون على املسلمني َدَعا النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم أصحابه إىل أن َيْحملوا على : وقال الزَّجَّاُج 

كََمن { وهم الذين امتثلوا أمره } أَفََمنِ اتبع رِْضَوانَ اهللا { : وتركه آخرونَ ، فقوله  املشركني ، ففعله بعضهم ،
  وهم الذين مل يقبلوا قَْولَه؟} َبآَء بَِسْخٍط مَِّن اهللا 

كُلُّ َواِحٍد من هذه الوجوِه صحيٌح ، ولكن ال جيوز قصر اللفظ عليه؛ ألن اللفظ عام؛ فيجب « : قال القاضي 
  .الكُلُّ ، وإن كانت اآليةُ نزلت يف واقعة معينة لكن عموَم اللفِظ ال ُيْبِطلُ بُِخصوصِ السبب أن يتناول 

أَْواُه َجَهنَُّم { : وقوله    :يف هذه اجلملة احتماالن } َوَم
ع أن تكون مستأنفة ، أخرب أن َمْن َباَء بَِسَخطه أَوى إىل جهنَم ، وتفهم منه مقابله ، وهو أن من اّتب: أحدمها 

الرضوانَ كان مأواه اجلنة ، وإمنا سكت عن هذا ، ونص على ذلك ليكون أبلغ يف الزَّْجر ، وال بد من حذف 
  أفمن أتبع ما يؤول به إىل رضا اهللا فباء برضاه كمن أتبع ما يؤول به إىل سخطه؟: يف هذه اجلَُملِ ، تقديره 

فيكون قد وصل املوصول « َباَء بَِسَخٍط ِمَن اهللا » ى أهنا داخلة يف َحيِّز املوصول ، فتكون معطوفة عل: الثاين 
  .امسية وفعلية ، وعلى االحتمالني ، ال حملَّ هلا من اإلعراب : جبملتني 

  .املخصوص بالذم حمذوف ، أي وبئس املصُري جهنُم } َوبِئَْس املصري { : قوله 
« بسخطه » و } رِْضَوانَ اهللا { : وقوله } كُْم َيْخذُلْ{ و } َينُصْركُُم { : واشتملت اآلية على الطباق يف قوله 

  .} بَِما غَلَّ { و } َيُغلَّ { : والتجنيس املماثل يف قوله 

  ) ١٦٣(ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد اللَِّه َواللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ 

ألهنا ليست إياهم ، »  هم« بالدرجات عن ] باإلخبار [ مبتدأ وخرب ، وال بد من تأويل } ُهْم َدَرَجاٌت { 
أهنم متفاوتون يف اجلزاء على كَْسبهم ، كما أن : فيجوز أن يكون ُجُعلوا َنفَْس الدرجات مبالغةً ، واملعىن 



  .هم مثل الدرجات يف التفاوت : الدرجات متفاوتة واألصل على التشبيه ، أي 
  ]الوافر : [ ومنه قوله 
  رَِجاِلي أْم ُهُم َدَرُج السُّيُولِ.. .أنْصٌب ِللَْمنِيَِّة َتْعَتريهم  -١٦٨٦

، أي  أصحاب منازل وُرَتب يف الثواب والعقاب : هم ذوو درجات ، أي : وجيوز أن يكون على َحذْف مضاف 
مبتدأ ، » درجات « وعلى هذا يكون  -فُحِذفت الالُم-هلم درجاتٌ : وأجاز ابُن اخلطيب أن يكون يف األصل 

: بلسان العرب ، وقَالَ  -من املفسرين- هذا من جهله وجهل متبوعيه : عضهم ، وقال وما قبلها اخلُرب ، وردَّه ب
ال مساغ حلذف الالم ألبتة؛ ألهنا إمنا ُتَحذَف يف مواضع يضطر إليها ، وهنا املعىن واضٌح ، مستقيم من غري 

  .تقدير َحذْف 
وقد ُنِقلَ عن املفسرين هذا ، ونقل عن ابن وادِّعاء حذف الالم َخطَأٌ ، واملخطئ معذوٌر؛ « : قال شهاُب الدينِ 

عبَّاسٍ واحلسنِ لكل درجات من اجلنة والنار ، فإن كان هذا القائل أخذ من هذا الكالم بأن الالم حمذوفة فهو 
  .» يفسَِّرون املعىن ال اإلعراب اللفظي  -رضي اهللا عنهم-خمطئ؛ ألن هؤالء 

  . باإلفراد على اجلنس» هم درجة « وقرأ النخعي 
  :فيه وجهان } ِعنَد اهللا { : قوله 

ب : أحدمها    .فيكون يف حمل رفع » درجات « أن يتعلق 
  فصل

ونظريه قوله . معناه اجلمع » كم « ولفظ } أَفََمنِ اتبع رِْضَوانَ اهللا { : يف قوله » من « عائد إىل لفظ » هم « 
بصيغة اجلمع ، » ال يستوون « : مث قال ] .  ١٨: السجدة  [} أَفََمن كَانَ ُمْؤِمناً كََمن كَانَ فَاِسقاً { : تعاىل 

  .» من « وهو عائد إىل 
من اتبع رضوان اهللا ، ومن باء بسخٍط من اهللا : واعلم أنه ملا عاد إىل املتقدم ذكره ، والذي تقّدم ذكره نوعان 

 - إليهما ، فإن عاد إىل األول َصحَُّيحتمل أن يعوَد إىل األول ، وحيتَمل أن يعوَد إىل الثاين ، وحيتمل أن يعوَد -
  :لوجوه  -إنّ أهلَّ الثَّواب درجات على حسب أعماهلم: ويكون التقديُر 

  .استعمال الدرجاتِ يف أهل الثّوابِ والدركات يف أهل العقاب  -يف الُعْرف- ان الغالب : األول 
كان من العقاب ال يضيفه إىل نفسه قال  أن ما كان من الثّواب والرمحة فإن اهللا ُيضيفه إىل نفسه وما: الثاين 
: حيث قال - فلما أضاف هذه الدرجات إىل نفسه ]  ٥٤: األنعام [ } كََتَب َربُّكُْم على َنفِْسِه الرمحة { : تعاىل 

 انظر كَْيَف فَضَّلَْنا َبْعَضُهْم على َبْعضٍ{ : علمنا أن املراد أهل الثواب ويؤكده هذا قوله تعاىل  -» عند اهللا « 
. ٢١: اإلسراء [ } َولَآلِخَرةُ أَكَْبُر َدَرَجاٍت َوأَكَْبُر َتفِْضيالً   [  

فوجب أن يكون  -وهو أن مأواهم جهنم وبئس املصريِ-وصف َمْن باء بَِسَخٍط من اهللا  - تعاىل-أنه : الثالث 
  .وصفاً ملَن اتبع رضوان اهللا » هم درجات « : قوله 

إن املراد به أن أهل النارِ متفاوتون : خط فألنه أقرب ، وهو قول احلسن ، قال وإن أعدنا الضمري إىل َمْن باء بس
« وقال صلى اهللا عليه وسلم ]  ١٩: األحقاف [ } َوِلكُلٍّ َدَرَجاٌت مِّمَّا َعِملُواْ { : يف مراتب العذاب ، كقوله 

  .» ِفي َضْحَضاِحَها  إنَّ ِفيَها َضْحَضاحاً وغَْمراً ، وأَنا أَرْجو أنْ َيكُونَ أُبو ِطاِلبٍ



ُه « : وقال صلى اهللا عليه وسلم    .» إنَّ أْهَونَ أْهلِ النَّارِ رُجلٌ لَُه َنْعالِن ِمْن َنارٍ َيْغِلي ِمْن َحرِِّهَما ِدَماغُ
{ : وإذا أعدنا الضمري إليهما فألن درجات أهل الثواب متفاوتة ، وكذلك درجات أهل العقاب ، قال تعاىل 

» َعْنَد اِهللا « : وقوله ] .  ٨،  ٧: الزلزلة [ } ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيراً َيَرُه َوَمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َشّراً َيَرُه  فََمن َيْعَملْ
، كما يقال : أي  واُهللا « : مث قال . هذه املسألة عند الشافعّي كذا ، وعند أيب حنيفة كذا : يف حكم اهللا وعلمه 

  .عامل جبميع أفعال العباد على التفصيل « أي » لُونَ َبصٌري بَِما َيْعَم
  فصل

بن إسحاق  وجهاً آخر  -]  ١٦١: آل عمران [ } َوَما كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيُغلَّ { : يف تأويل قوله تعاىل -ذكر حممُد 
أَفََمنِ اتبع رِْضَوانَ { : ما كان لنيب ان يكتَم الناس ما بعثه اهللا به إليهم ، رغبةً أو رهبةً ، مث قال : أي : ، فقال 

فرجَّح } كََمن َبآَء بَِسْخٍط مَِّن اهللا { يعين رجَّح رضوانَ اهللا على رضوان اخلَلْق وَسَخط اهللا على اخلَلْق } اهللا 
  سَخط اخللق على سخط اهللا ، ورضوان اخلَلْق على رضوان اهللا؟

آل [ } ف َعْنُهْم واستغفر لَُهْم َوَشاوِْرُهْم ِفي األمر فاع{ : أنه تعاىل ملا قال  -على هذا التقدير-ووجه النَّظم 
بيَّن أنَّ ذلك إمنا يكون معترباً إذا كان على وفق الدين ، فأما إذا كان على ِخالف الّدينِ فإنه ]  ١٥٩: عمران 

  لقِ؟غُري جائزٍ ، فكيف ُيِمُن التسويةُ بَني من اتبع رضوانَ اهللا وطاعته وَبْيَن من اتبع رضوانَ اخل
وهذا الذي ذكره ُمْحَتَمل ، ألنا بيَّنَّا أنَّ الغلولَ عبارةٌ عن اخليانة على سبيل اخلفية ، فأما » : قال ابُن اخلَِطيبِ 

  .« اختصاص هذا اللفظ باخليانة يف الغنيمة ، فهو ُعْرٌف حاِدثٌ 

ْن أَْنفُِسهِْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتِه َوُيَزكِّيهِْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب لَقَْد َمنَّ اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمنَِني إِذْ َبَعثَ ِفيهِْم َرُسولًا ِم
  ) ١٦٤(َوالِْحكَْمةَ َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلُ لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

شديد بالت - » منِّ « اجلارة ، و » من « ب -لَِمْن َمنَّ اهللا : جواٌب لقسم حنذوٌف ، وقُرِئ » لقد من اهللا « 
  :وخرَّجه الزخمشريُّ على وجهنيِ  - جمرورها
ملن من اهللا على املؤمنني َمنُُّه ، أو بعثه إذ : أن يكون هذا اجلارُّ خرباً مقدماً واملبتدأ حمذوٌف ، تقديره : أحدمها 

  .َبَعثَ فيهم ، فحذف لقيامِ الدَّاللِة 
ملن من اهللا على املؤمنني : ا اجلارُّ قبلها ، وتقديره وخربه: وقٍت : مبعىن » إذ « أنه جعل املبتدأ نفس : الثاين 

، ونظره بقوهلم  ا يكون األمُري إذا كان قائماً : وقت َبْعِثِه    .أخطب م
ِه يف هذا العلمِ  -يف هذه القراءة-وهذان وجهاِن    .مما يدالن على رسوخ قدِم

، أو » إذ « ن إال أن أبا حيان قد ردَّ عليه الوجه الثاين بأ: قال شهاُب الدينِ  ، ال تكون إال ظرفاً  غُري متصرفٍة 
أهنما مل » إذا « فيها ويف  -ونقل قول أيب علي -على قول-» اذكر « مضافاً إليها اسم زمان أو مفعولة ب 

  .يردا يف كالم العربِ إال ظرفني ، وال يكونان فاعلني ، وال مفعولني ، وال مبتدأين 
: وبأن تنظريه القراءة بقوهلم  -وقت قيامه طويل: يريد -ام زيد طويل إذْ ق: وال حيفظ من كالمهم : قال 

، خطأ؛ من حيث أن املشبه مبتدأ ، واملشبُه به ظرف يف موضعِ اخلربِ  -أخطب ما يكون األمري إذا كان قائماً 
دِّ احلال الذي قد أبرزه ظاهراً واجب احلذف؛ لَس-ومن حيثُ إنَّ هذا اخلَرب  - عند من ُيْعرِب هذا اإلعراَب

  َمَسدَّه ، نص عليه النحويونَ الذين يعربونه هكذا ، فكيف يربزه يف اللفظ؟



وجواب هذا الردِّ واضٌح وليت أبا القاسم مل يذكر ختريج هذه القراءة؛ لكي نسمع ما « : قال شهاُب الدين 
  .» يقول هو 

عائشةُ ، وفاطمةُ والّضّحاُك ، من مجلتهم وجنسهم ، وقرأت : أي  - من أنفسهم- واجلمهوُر على ضم الفاء 
من أشرفهم نسباً وَخلْقاً : أي  -وهي الشرف-ورواها أنس عنه صلى اهللا عليه وسلم بفتح الفاء ، من النَّفاسة 

  .، وُخلُقاً 
وهذا اجلارُّ حيتمل » أنا أنفسكم نسباً ، وحسباً ، وصهراً « : وعن علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  :وجهني 
  .» بعث « أن يتعلق بنفس : ول األ

فيكون منصوب احملل ، ويقوي هذا الوجه قراءة » رسوالً « أن يتعلق مبحذوف ، على أنه وصف ل : الثاين 
  .فتح الفاء 

  »أنفسهم « فصل يف املراد ب 
، إال  أراد به العرب؛ ألنه ليس َحّي من أحياء االعرب إال وقد ولد صلى اهللا عليه وسلم ولد فيهم نسب: قيل 

َو الذي َبَعثَ ِفي األميني َرُسوالً مِّْنُهْم { : بين تغلب ، لقوله تعاىل    ] . ٢: اجلمعة [ } ُه
  .أراد به مجيع املؤمنني : وقال آخرون 

لَقَْد َجآَءكُْم َرُسولٌ مِّْن { : باإلميان والشفقة ، ال بالنسب ، كقوله تعاىل : أي » من أنفسهم « : ومعىن قوله 
  }ْم أَنفُِسكُ

. ١٢٨: التوبة [   [  
أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يدعوهم إىل ما ُيَخلُِّصهم من عقابِ اهللا ، ويوصلهم إىل : ووجه هذه اِملنَّة 

وأيضاً كونه من أنفسهم ]  ١٠٧: األنبياء [ } َوَمآ أَْرَسلَْناَك إِالَّ َرْحَمةً لِّلَْعالَِمَني { : ثواب اهللا ، كقوله تعاىل 
  .لو كان من غري جنسهم مل َيْركَنوا إليه ألنه 

. ٢: البقرة [ } ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني { : وخص هذه املنة باملؤمنني ألهنم املنتفعون هبا ، كقوله   [  
  فصل

  :بإزاء َمَعاٍن  -يف كالم العرب- املَّن : قال الواحدي 
. ٥٧: البقرة [ } كُُم املن والسلوى َوأَنَزلَْنا َعلَْي{ : الذي يسقط من السماء ، قال تعاىل : أحدها   [  
. ٢٦٤: البقرة [ } الَ ُتْبِطلُواْ َصَدقَاِتكُم باملن واألذى { : أن ُتَمنَّ مبا أعطيَت كقوله : ثانيها   [  
ْيَر َمْمُنوٍن َوإِنَّ لََك َألْجراً غَ{ : وقوله ]  ٢٥: االنشقاق [ } لَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن { : القَطْع ، كقوله : ثالثها 

. ٣: القلم [ }   [  
هذا َعطَآُؤَنا فامنن أَْو أَْمِسْك بَِغْيرِ ِحَسابٍ { : اإلنعام واإلحسان إىل َمْن يطلب اجلزاء منه ، ومنه قوله : رابعها 

.  ٦: املدثر [ } َوالَ َتْمُنن َتْسَتكِْثُر { : وقوله ] .  ٣٩: ص [ }  املُْعِطي ابتداً :  -يف صفة اهللا تعاىل- واملنَّان ] 
أنعم عليهم ، : أي ]  ١٦٤: آل عمران [ } لَقَْد َمنَّ اهللا َعلَى املؤمنني { : من غري طلب ِعَوضٍ ، ومنه اآلية 
  .وأْحَسن إليهم ببعِثِه هذا الرسول 



  .يف حمل نصب حال ، أو مستأنف ]  ٢: اجلمعة [ } َيْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتِه { : قوله 
َوُيَزكِّيهِْم { . وقد تقدم نظريها يف البقرة  -» رسوالً « يف موضع نصب ، نعت ل » يتلو «  :وقال القرطيب 

يبلغهم الوحي ، ويطهرهم ، ويعلمهم : معىن اآلية ]  ١٦٤: آل عمران [ } َوُيَعلُِّمُهُم الكتاب واحلكمة 
َوإِن كَاُنواْ { : مث قال  -نافعهاأسرارها وِعلَلَها وم: أي  -واحلكمة-معرفة األحكام الشرعية : أي  -الكتاب

  .وهذا َوْجه النعمة؛ ألن ورود العلم عقيب اجلهل من أعظم النعم } ِمن قَْبلُ لَِفي َضاللٍ مُّبِنيٍ 
، والالم فارقة » إن « هي } َوإِن كَاُنواْ ِمن قَْبلُ لَِفي َضاللٍ مُّبِنيٍ { : قوله  إال أن  -وقد تقدم حتقيقه- املخففة 

  .حني جعالها خمففة قدََّرا هلا امساً حمذوفاً  -هنا- ومكيا  الزخمخشري
وأما سيبويه فإنه « : وقال مكي . » إن الشأن ، وإن احلديث كانوا من قبل : وتقديره « : فقال الزخمشري 

، وامسها مضمر ، والتقدير « إن » قال  » وإهنم كانوا من قبل لفي ضالل مبني :  -على قوله-خمففة من الثقيلة 
وال عمل هلا يف املضمر وال  -على غري األفصح- املخففة إمنا تعمل يف الظاهر » إن « وهذا ليس جبّيد؛ ألن 

مع أن الزخمشريَّ مل ُيَصرِّْح بأن امسها حمذوف  -على ما تقدم-يقَدَّر هلا اسٌم حمذوٌف ألبتة ، بل ُتْهَمل ، أو تعمل 
وإن الشأن واحلديث : ، والالم فارقة بينها وبني النافية ، وتقديره  هي املخففة من الثَِّقيلَِة» إن « : ، بل قال 

  .كانوا؛ وهذا تفسُري معىن ال إعراب 
  :ويف هذه اجلملة وجهان 

  .أهنا استئنافية ، ال حملَّ لََها ِمَن األْعَراب : أحدمها 
  . وهو األظهر» يعلمهم « : يف  -والثاين أهنا حمل َنْصب على احلال من املفعول به

اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر  أََولَمَّا أََصابَْتكُْم ُمِصيَبةٌ قَْد أََصْبُتْم ِمثْلَْيَها قُلُْتْم أَنَّى َهذَا قُلْ ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسكُْم إِنَّ
)١٦٥ (  

  .مزة اهلمزة لإلنكار ، وجعلها ابُن عطية للتقرير ، والواو عاطفة ، والنية هبا التقدمي على اهل
: إليه ، وتقديره » ملا « يف حمل اجلر ، بإضافة » أصابتكم « و » قلتم « نصب ب » ملا « و : وقال الزخمشري 

  .نصب؛ ألنه مقول ، واهلمزة للتقرير والتقريع » أىن هذا « و . أقلتم حني أصابتكم 
َولَقَْد َصَدقَكُُم { : من قوله -على ما مضى من قصة أُحد : عالَم عطفت الواو هذه اجلملة؟ قلُت : فإن قلَت 
أفعلتم كذا ، ] : كأنه قيل [ وجيوز أن تكونَ معطوفة على حمذوف ، ]  ١٥٢: آل عمران [  -} اهللا َوْعَدُه 

  .وقلتم حينئذ كذا؟ انتهى 
ا « أّما جعله  « : فهو مذهب الفارسيِّ وقد تقدم تقرير املذهبني وأما قوله  - أي ظرفاً-» حني « مبعىن » مل

ا بعد الواو » عطف على قصة أحد  فهذا غري مذهبه ، ألن اجلاري من مذهبه إمنا هو تقديُر مجلة ، يعطف م
  .كما قرره هو يف الوجه الثاين  -» مث « أو الفاء ، أو -عليها 

ويدل  -]  ٣٧: آل عمران [ } أىن لَِك هذا { : كما تقدم يف قوله -مبعىن من أين » أىن » « أىن هذا « و 
  .قاله الزخمشري } ِمْن ِعْنِد اهللا { : وقوله } ِمْن ِعنِد أَْنفُِسكُْم { : قوله  عليه

أما أن . » يف « ورد عيله أبو حّيان بأن الظرف إذا وقع خرباً للمبتدأ ال يقدَّر داخالً عليه حرف جر ، غري 
ضِمر الظرف تعدى إليه الفعل ولذلك إذا أ» يف « فال؛ ألنه إمنا انتصب على إسقاط » من « يقدر داخالً عليه 



إال أن يتسع يف الفعل فينصبه نصب التشبيه باملفعول به ، فتقدير الزخمشريُّ غُري سائغٍ ، » يف « بواسطة 
وقوف مع مطابقة اجلواب للسؤال يف } ِمْن ِعْنِد اهللا { : وقوله } ِمْن ِعنِد أَْنفُِسكُْم { : واستدالله بقوله تعاىل 
  .هذه القاعدة اليت ذكرناها اللفظ ، وذهول عن 
- وال يناسب أن يكون  - هنا-سؤالٌ عن احلال » أىن « و : قال » كيف « مبعىن » أىن « واختار أبو حيان أن 

، وال عن الزمان ، إمنا وقع عن احلال اليت » مىت « أو » أين « مبعىن  -هنا ألن االستفهام مل يقع عن املكان 
يف  -وجاء اجلواب من حيث املعىن ال من حيثُ اللفظ-سبيل التعجُّب  اقتضت هلم ذلك ، سألوا عنها على

سؤال عن تعيني كيفية حصول هذا األمرِ ، واجلواب » أىن « والسؤال ب - } ِمْن ِعنِد أَْنفُِسكُْم { : قوله 
-حيثُ املعىن لو قيل يتضمن تعيني الكيفية؛ ألنه بتعيني السبب تتعني الكيفيةُ من } ِمْن ِعنِد أَْنفُِسكُْم { : كقوله 

لعدم استطاعته ، حلصل : كيف ال حيج زيد الصَّاحلُ؟ وأجيب ذلك بأن يقال :  -على سبيل التعجُّبِ واإلنكارِ
  .اجلواُب ، وانتظم من املعىن أنه ال حيج وهو غري مستطيعٍ 

« أن » مع « يف » مل يقدر  فالزخمشريُّ« يف » ال يقدِّر الظرف حبرف َجّر غري : أما قوله « : قال شهاُب الدينِ 
ا قال ، إمنا جعل  ا عدوله عن اجلواب املطابق لفظاً . يف املعىن « من أين » مبنزلة « أىن » حىت يلزمه م وأم

  .» فالعكُس أوىل 
ل } قَْد أََصْبُتْم { : قوله  » ملا « جواب  -على مذهب سيبوبه-» قلتم « و . » مصيبة « يف حمل رفع؛ صفة 

ا تقدم من مذهبيهما وعلى مذهب الف   .ارسّي ناصب هلا على حسب م
، وجيوز أن يكونَ حذُف مضاٍف مراعى » املصيبة « هذا الضمري راجع على } قُلْ ُهَو { : قوله  من حيثُ املعىن 

  .ألن املراد املصيبة } أىن هذا { : وكذلك اإلشارة لقوله  -سببها: أي -
  فصل

ملنافقني بأهنم نسبوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل الغلول حكى عنهم ملا أخرب عن ا -تعاىل-أنه : وجه النظم 
لو كان رسوالً من عند اهللا ملا اهنزم عسكرُه من الكفار يف يوم أُحٍد ، : ُشْبَهةً أخرى يف هذه اآلية ، وهي قوهلم 

  أىن هذا؟: وهو املراُد من قوهلم 
َو ِمْن ِع{ : وأجاب اهللا تعاىل عنه بقوله    .هذا االهنزاُم إمنا حصل بشؤم عصيانكم : أي } نِد أَْنفُِسكُْم قُلْ ُه

يوم -سبعني ، وقتل املسلمون منهم  - يوم أُحٍد- أن املشركني قتلوا من املسلمني } قَْد أََصْبُتْم مِّثْلَْيَها { : ومعىن 
: } قُلُْتْم أىن هذا { . أراد سبعني ، وأسروا سبعَني ، واألسُري يف حكم القتيلِ ، ألن اآلسر يقتل أسريه إن  -بدر

قُلْ ُهَو ِمْن ِعنِد { من أين لنا هذا القتلُ واهلزمية ، وحنن مسلمونَ ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينا؟ 
  }أَْنفُِسكُْم 

، إن  يا ُمَحمَُّد: جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر ، فقال : روى عبيدة السَّلَْماين عن علي قال 
وقد أمرك أن ختريهم بني أن يقدموا األسارى ،  - من أخذهم الفداء من األسارى-اهللا قد كَرَِه ما صنع قومك 

، فذكر ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه  فتضرب أعناقهم ، وبني أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم ِعدَّهتم 
خواننا ، ال ، بل نأخذ منهم الفداء ، فتتقّوى به على قتال يا رسولَ اهللا ، عشائرنا ، وإ: وسلم للّناسِ ، فقالوا 

سبعونَ ، عدد أسارى أهل بدر ، فهذا معىن  -يوم أحٍد-العدو ، ونرضى أن يستشهد منا عشدَّهتم ، فقُِتلَ منهم 



  .بأخذ الفداء ، واختياركم القتلَ : أي } قُلْ ُهَو ِمْن ِعنِد أَْنفُِسكُْم { : قوله 
  .تم يف هذه املصيبة بُشؤم معصيتكم يف األمور املتقدم ِذكرها إمنا وقع: وقيل 
  فصل

ٍة هللا تعاىل من وجوٍه } قُلْ ُهَو ِمْن ِعنِد أَْنفُِسكُْم { : استدل املعتزلةُ بقوله    :على أن أفعال العبد غري خملوق
} قُلْ ُهَو ِمْن ِعنِد أَْنفُِسكُْم { : كان قوله  - وال تأثري للعبد فيه-أنه لو كان ذلك حاصالً َخبلْق اهللا تعاىل : أحدها 
  .كذباً 
إمنا وقعتم يف هذا : أهنم تعجبوا كيف سلط اهللا الكافَر على املؤمن؟ فأزال اهللا ذلك التعجب بقوله : ثانيها 

، فلو كان خلقاً هللا مل يصح اجلواُب    .املكروه بُشؤم فعلكم 

َهذَا؟ وهذا طلٌب لسبب احلدوِث ، فلو مل يكن احملدث هلا  من أيَن: أي } أىن هذا { : أن القوم قالوا : ثالثها 
  .هو العبُد مل يكن اجلواُب مطابقاً للسؤال 

وأجيبوا عن األولْين باملعارضة باآليات الدالة على كون أفعال العبِد بإجياد اهللا تعاىل ، وعن الثالث بأنه لو كانوا 
  .ببه هم الذين أوجدوا الفعل مل حيسن منهم السؤالُ عن س

-كما قدر على التخلية  -لو صربمت وثبتُّم-قادر على نْصركم : أي } إِنَّ اهللا على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { : مث قال 
ألن فعل العبد شيء ، فيكون اهللا : وهذا يدل على أن فعل العبد خملوق هللا تعاىل ، قالوا  -إذ خالفتم وعصيتم

قادراً على إجياده؛ ألنه ملا أوجده العبد امتنع من اهللا  -تعاىل-تنع كونه العبد ام ٠قادراً على إجياده ، فلو أوجده
  .إجياده ، ألن إجياَد املوجوِد ُمَحالٌ ، واملُفِضي إىل املَُحالِ ُمَحالٌ 

الَِّذيَن َنافَقُوا َوِقيلَ لَُهْم َتَعالَْوا قَاِتلُوا  َوِلَيْعلََم) ١٦٦(َوَما أََصاَبكُْم َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن فَبِإِذِْن اللَِّه َوِلَيْعلََم الُْمْؤِمنَِني 
ا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَوِ اْدفَُعوا قَالُوا لَْو َنْعلَُم ِقَتالًا لَاتََّبْعَناكُْم ُهْم ِللْكُفْرِ َيْوَمِئٍذ أَقَْرُب ِمْنُه ْم ِللْإَِمياِن َيقُولُونَ بِأَفَْواِههِْم َم

  ) ١٦٧(للَُّه أَْعلَُم بَِما َيكُْتُمونَ لَْيَس ِفي قُلُوبِهِْم َوا

: اخلرب ، وهو على إضمار مبتدأ ، تقديره » بإذن اهللا « موصولة مبعىن الذي ، يف حمل رفع باالبتداء ، و » ما « 
على ما -الذي يأتيين فله درهم ، وهذا : فهو بإذن اهللا ، ودخلت الفاء يف اخلرب؛ لِشْبه املبتدأ بالشرط ، حنو 

  .ُمْشِكل؛ وذلك أهنم قرروا أنه ال جيوز دخول هذه الفاِء زائدةً يف اخلرب إال بشروط  - جلمهوُرقرره ا
أن تكون الصلةُ مستقبلةً يف املعىن؛ وذلك ألن الفاَء إمنا دخلت للشِّْبه بالشَّرط ، والّشرط إمنا يكون يف : منها 

، مل يصّح ، الذي أتاين أمس فله در: االستقبال ، ال يف املاضي ، لو قلت  ماضٍ يف  -هنا-» وأصابكم « هم 
  .املعىن؛ ألن القصة ماضية ، فكيف جاز دخول هذه الفاِء زائدةً يف اخلرب إال بشروط 

أن تكون الصلةُ مستقبلةً يف املعىن؛ وذلك ألن الفاَء إمنا دخلت للشِّْبه بالشَّرط ، والّشرط إمنا يكون يف : منها 
، مل يصّح ، : لو قلت االستقبال ، ال يف املاضي ،  ماضٍ يف  -هنا-» وأصابكم « الذي أتاين أمس فله درهم 

  املعىن؛ ألن القصة ماضية ، فكيف جاز دخول هذه الفاء؟
َوإِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمن { : كما تأولوا قوله  -وما تبني إصابته إياكم: أي -أجابوا عنه بأنه ُيْحمل على التبيُّن 

شرطاً  -هنا- » ما « وهذا شرطٌ صريٌح ، وإذا صحَّ هذا التأويل فلَْنْجَعل  - أي تبني- ]  ٢٦: يوسف [ } ُدُبرٍ 



  .صرحياً ، وتكون الفاء داخلة وجوباً؛ لكوهنا واقعة جواباً للشرط 
وما أذن : حيسن دخولُ الفاء إذا كان سبَب اإلعطاء ، وكذلك ترتيُب هذه ، فاملعىن إمنا هو « : وقال ابُن عطية 

التمكُني من الشيء : واإلذن .  فيه فهو الذي أصابكم ، لكن قدم األهم يف نفوسهم ، واألقرب إىل حّسهم اهللا
  .» مع العلم به 

األهم واألقرب ، : وهذا حسٌن من حيثُ املعىن؛ فإن اإلصابة مرتبة على اإلذْن من حيث املعىن ، وأشار بقوله 
  .إىل ما أصاهبم يوم التقى اجلَْمَعاِن 

  فصل
، وهو أن يتميز املؤمُن  ذكر يف اآلية األوىل أن الذي أصاهبم كان من عند أنفسهم ، وذكر هذه اآلية وجهاً آخَر 

، واملراد باجلمعنيِ هو مجُع املؤمنَني ، ومجُع املشركَني يف يوم أُحٍد    .عن املنافقِ 
ا ِمنَّا ِمن َشهِيٍد { : قوله و]  ٣: التوبة [ } َوأَذَانٌ مَِّن اهللا { : واختلفوا يف املراد بقوله  : فصلت [ } آذَنَّاَك َم

وطعن الواحدي يف هذا بأن اآلية إمنا هي ]  ٢٧٩: البقرة [ } فَأْذَُنواْ بَِحْربٍ مَِّن اهللا َوَرُسوِلِه { : وقوله ]  ٤٧
  .مجيع املعلومات  لتسلية املؤمنني مما أصاهبم ، وال حتصل التسلية إذا كان ذلك واقعاً بِعلة؛ ألن علمه عام يف

ملا أمر  - تعاىل-أنه : واملعىن ]  ١٥٢: آل عمران [ } ثُمَّ َصَرفَكُْم َعْنُهْم ِلَيْبَتِلَيكُْم { : فبأمر اهللا؛ لقوله : وقيل 
  .حصل ذلك بأمره : أن يقال  -على سبيل اجملاز- باحملاربة ، مث أدت تلك احملاربة إىل ذلك االهنزام صح 

  .أن املراَد من اإلذن قضاُء اهللا بذلك وحكمه به  - عن ابن عباسٍ-وُنِقل 

  .وهذا أوىل؛ ألن اآلية تسلية للمؤمنني مما أصاهبم ، وهبذا حتصل التسلية 
  :يف هذه الالم قوالن } َوِلَيْعلََم املؤمنني { : قوله 

  .مبا تتعلق به الباء عطف سبب على سبب ، فتتعلق } فَبِإِذِْن اهللا { : أهنا معطوفة على معىن قوله : أحدمها 
: وقد تقدم أن معىن  - واألول أوىل -أصابكم: أي -وليعلم فعل ذلك : أهنا متعلقة مبحذوف ، أي : الثاين 

، أي : وليعلم اهللا كذا  ليعلم إميان : أي ُيَبيِّن ، أو يظهر للناس ما كان يف علمه ، وزعم بعضهم أن ثَمَّ مضافاً 
  .ال حاجة إليه املؤمنني ، ونفاق املنافقني ، و

افٌق-َنافََق الرَُّجلُ : يقال « : قال الواحدي } َولَْيْعلََم الذين َنافَقُواْ { : قوله  إذا أظهر كلمة اإلميان ،  -فهو من
  :وأضَمر خالفَها ، والنفاق اسم إسالمي ، اختِلف يف اشتقاقه على وجوٍه 

طلب من : بوع هلا بابان من نافقاء الريبوع؛ ألن حجر الري: قال أبو عبيد : أحدها  القاصعاء ، والنافقاء ، فإذا 
إظهار اإلسالم ، وإضمار الكُفْرِ ، : إنه منافق ألنه وضع لنفسه طريقني : أيهما خرج من اآلخر ، فقيل للمنافق 

  .فمن أيهما طُِلب خرج من اآلخر 
أنه يتسّتر باإلْسالمِ كما يتستَّر الرُجلُ يف :  املنافق من النَّفَق ، وهو السرُب ، ومعناه: قال ابُن األنباري : الثاين 

  .السِّْربِ 
أنه مأخوذٌ من النافقاء ، ولكن على غري الوجه الذي ذكره أبو عبيٍد ، وهو أن النافقاء جثْحر حيفره : الثالث 

أسه وخرج ، فقيل الريبوُع يف داخل األرضِ ، مث إنه ُيرقِّق ما فوَق اجلُحر ، حىت إذا رابه َرْيٌب ، رفع التراب بر
  .» منافق؛ ألنه أضمر الكُفَْر يف باطنه ، فإذا فتشته رمى عنه ذلك الكفر ، ومتسَّك باإلسالم : للمنافق 



  :هذه اجلملة حتتمل وجهني } َوِقيلَ لَُهْم َتَعالَْواْ قَاِتلُواْ { : قوله 
  .تكثري سواد املسلمني : وإما بالدَّفْع ، أي  أنْ تكونَ استئنافية ، أخرب اهللا أهنم مأمورونَ إما بالقتال ،: األول 
ليعلم الذين حصل منهم : فتكون داخلة يف صلة املوصول ، أي » نافقوا « أن تكون معطوفة على : الثاين 

قال أبو . ألنه هو املقول » قيل « كالمها قام مقام الفاعل ل » قاتلوا « و » تعالوا « النفاُق والقول بكذا و 
ألنه أراد أن جيعل كل واحدٍة من -» قاتلوا « و » تعالوا « يعين بني -مل يأيت حبرف العطف  إمنا: البقاء 

ذكر ما لو سكت عنه » تعالوا « إن املقصوَد هو األمر بالقتال ، و : اجلملتني مقصودة بنفسها ، وجيوز أن يقال 
  .لكان يف الكالم دليل عليه 

  .األمر الثاين حال : وقيل 
قاتلوا « ذكر ما لو سكت ، أن املقصود إمنا أمرهم بالقتال ، ال جميئهم وحده ، وجعله » تعالوا  «: يعين بقوله 

  .فاسد؛ ألن اجلملة احلالية ُيْشَترط أن تكونَ خربية ، وهذه طلبية » تعالوا « حاالً من » 
ا « : قوله    .على باهبا من التخيري واإلباحة  - هنا-» أو » « أو ادفعو
  .لواو؛ ألنه طلب منهم القتال والدفع ، واألول أصح مبعىن ا: وقيل 
  فصل

  .إنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان َيْدُعوُهْم إىل القتال : اختلفوا يف القائل ، فقال الصمُّ 

مل ُنلْقي أنفَسنا يف القتل؟ فرجعوا ، : إن عبد اهللا بن أّيب ابن أيب سلول ملا خرج بعسكره إىل أُحد قال : وقيل 
نوا ثالمثائٍة من مجلة األلف الذي خرجوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هلم عبد اهللا بن عمرو بن وكا

  .أذكركم اهللا أن ختذلوا نبيكم وقومكم عند حضور الَعَدوِّ :  - أبو جابر بن عبد اهللا األنصارّي-حرام 
  فصل
إن كان يف قلوبكم ُحبُّ الدين واإلسالم فقاتلوا للدين واإلسالم : يعين } قَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اهللا أَوِ ادفعوا { معىن 

  .، وإن مل تكونوا كذلك ، فقاتلوا دفعاً عن أنفسكم وأهليكم وأموالكم 
ألن الكثرة أحد أسباب  - إن مل تقاتلوا معنا-ادفعوا عنا العدو بتكثري سوادنا : وابُن ُجَرْيج : وقال السُّدَّيُّ 

  .اهلَْيبة 
ْعلَُم ِقَتاالً { : وقوله  حبرف عطف؛ ألهنا جواب لسؤال سائل كأنه قيل  -يف هذه اجلُْملة-إمنا مل َيأِت } قَالُواْ لَْو َن

معناه املُِضّي؛ ألن  -وإن كان مضارعاً-» نعلم « و . ؟ فأجيب بأهنم قالوا ذلك -ملا قيل هلم ذلك- فما قالوا : 
لو علمنا بعض قتال : للتقليل ، أي » قتاالً « غريه ، ونكَّر ختص املضارع ، إذا كانت ملا سيقع لوقوع » لو « 
ُهْم ِللْكُفْرِ { : فقال تعاىل } َتَعالَْواْ قَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اهللا أَوِ ادفعوا { : وهذا جواب املنافقني حني قيل هلم . ما 

  .} َيْوَمِئٍذ أَقَْرُب ِمْنُهْم ِلِإلَمياِن 
، وكذلك » للكفر « ربه ، وهو أفعل تفضيل ، و خ» أقرب « مبتدأ ، و » هم «    .» لإلميان « متعلق به 

بعامل واحد ، إال أن يكونَ أحدمها معطوفاً على اآلخر ،  -متحدان لفظاً ومعًىن-ال يتعلق حرفا جر : فإن قيل 
  ؟» أقرب « أو بدالً منه ، فكيف تعلقا ب 

، أل: أن هذا خاصٌّ بأفعل التفضيل ، قالوا : فاجلواُب  ، فإنّ قوة قولك زيٌد أفضلُ ِمْن َعْمرو  نه يف قوة عاملني 



  .يزيد فضله على فضل عمرو : معناه 
يف قوهلم « أطيب » فيهما؛ ألهنما يشبهان الظرف ، وكما عمل « أقرب » وجاز أن يعمل « : وقال أبو البقاء 

 -على أصل الفعلِ وزيادتِه- على معنيني  يدل« أفعل » هذا بسراً أطيب منه ُرطباً ، يف الظرفني املقدرين ألن : 
  .» يزيد قُْرهبم إىل الكفر على قرهبم إىل اإلميان : فيعمل يف كل واحد منهما مبعىن غري األخر ، فتقديره 

وال حاجة إىل تشبيه اجلارين بالظرفني؛ ألن ظاهره أن املسوغ لتعلقهما بعامل واحد تشبيههما بالظرفني وليس 
  .هذا يف أواِن ُبْسَريته أطيب منه : رفني املقدَّرين ، يعين أن املعىن الظ: كذلك ، وقوله 

» من « و » إىل « الالم ، و : ويتعدى بثالثة حروف  - الذي هو ضد البعِد- من القُْرب  -هنا-» أقرب « و 
ألصل الوىل املعدية » من « زيد أقرب من العلم من عمرو ، ف : قربت لك ومنك إليك ، فإذا قلت : تقول . 

  .» إىل « معىن القرب ، والثانية هي اجلارة للمفضول ، وإذا تقرر هذا فال حاجة إىل ادعاء أن الالم مبعىن 

وليست » أفعل « هذه هي اجلارةُ للمفضول بعد » من « و » منهم « ومذا » أقرب « متعلق ب » يومئذ « و 
  .هي املعدية ألصل الفعل 

كامتني للنفاق ، فكانوا يف  - قبل هذا الوقت-أهنم كانوا } ٍذ أَقَْرُب ِمْنُهْم ِلِإلَمياِن ُهْم ِللْكُفْرِ َيْوَمِئ{ : ومعىن 
الظاهر أبعد من الكفر ، فلما ظهر منهم ما كانوا يكتمونه صاروا أقرب للكفر؛ ألن رجوعهم عن معاونة 

  .املسلمني َدلَّ على أهنم ليسوا من املسلمني 
أقرب ُنْصَرةً منهم ألهل اإلميان؛ ألن تقليلَهم سواَد املسلمني يؤدي إىل تقوية املعىن أهنم ألهل الكفر : وقيل 

  .املشركني 
، ُعوَِّض منها التنوين ، وتقدير هذه اجلملة » إذ « و  ْعلَم : هم للكفر يوم إذ قالوا : مضافةٌ جلملٍة حمذوفٍة  لو َن

  .قتاالً التبعناكم 
على  -هنا-هل الكفر أقرب منهم ألهل اإلميان ، وفُضِّلُوا هم أل: املعىن على حذف مضاف ، أي : وقيل 

زيٌد قاعداً أفضل منه قائماً ، أو زيد قاعداً اليوم : أنفسهم باعتبار حالني ووقتني ، ولوال ذلك مل َيُجْز ، تقول 
  .مل َيُجْز . زيد اليوم قاعداً أفضل منه اليوم قاعداً : ولو قلت . أفضل منه قاعداً غداً 

-الذي هو ضد الُبْعدِ -ليست من معىن القُرب  -هنا-» أقرب « أن  - عن بعض املفّسرين-لنقاش وحكى ا
، وليلةُ القُْرب  - بفتح القاف والراء -وإمنا هي من القََرب ليلة الورود ، : وهو طلُب املاِء ، ومنه قارب املاء 

  .زيد أضرُب لعمرو : قولك  على َحدِّ -هم أطلب للكفر ، وعلى هذا تتعني التعدية بالالم: فاملعىن 
  فصل

  .هذا تنصيصٌُ من اهللا تعاىل على أهنم كفار : قال أكثُر العلماِء 
ِمئَِة أَلٍْف أَْو َيزِيُدونَ { : فهو اليقني بأهنم مشركون ، وهو مثل قوله » أقرب « : إذا قال اهللا تعاىل : قال احلََسُن 

، وأيضاً فاملكَلَّف ال ميكن أن ينفك عن اإلميان والكُفْرِ فلما  فهذه الزيادة ال شك فيها]  ١٤٧: الصافات [ } 
هذه اآلية دليلٌ على : » البسيط « يف -وقال الواحديُّ . دلَّت اآلية على القُْرب من الكفر لزم حصول الكفر 

مع أهنم  - ريهممل يطلق القول بتكف -تعاىل- أن َمْن اتى بكلمة التوحيد مل يكفر ، ومل يطلق القول بتكفريه؛ ألنه 
  .إلظهارهم كلمة التوحيد  - كانوا كافرين



  :يف هذه اجلملة وجهاِن } َيقُولُونَ بِأَفَْواِههِم { : قوله 
  .أهنا مستأنفةٌ ، ال حملَّ هلا من اإلعرابِ : أحدمها 

{ : وقوله - لة قربوا للكفر قائلني هذه املقا: أي » أقرب « أهنا يف حمل َنْصب على احلال من الضمري يف : الثاين 
والظاهُر أن القولَ ُيطْلق ] .  ٣٨: األنعام [ } َوالَ طَاِئرٍ َيِطُري بَِجَناَحْيِه { : تأكيد ، كقوله : قيل } بِأَفَْواِههِم 

إن إطالقه : تقييد ألحد ُمْحَتَملَْيه ، اللهم إال أن ُيقَال } بِأَفَْواِههِم { : على اللساين والنفساين ، فتقييده بقوله 
وذكر األفواه مع القلوب؛ تصويراً لنفاقهم ، وأن إمياهنم موجود يف « : على النفساينّ جماز ، قال الزخمشري 

  .» أفواههم ، معدوم يف قلوهبم 
أن لساهنم ُمَخاِلٌف : ومعىن االية  - ينتفي كوُنه للتأكيد؛ لتحصيله هذه الفائدة - الذي قاله الزخمشريُّ-وهبذا 

  .نوا ُيظْهرون اإلميانَ باللساِن ، لكنهم ُيْضِمرون يف قلوهبم الكُفَْر لقلوهبم ، فهم وإن كا
ُم بَِما َيكُْتُمونَ { : قوله تعاىل    .عامل مبا يف ضمائرهم : أي } واهللا أَْعلَ

ا{ : املعلوم إذا علمه عاملاِن مل يكن أحُدمها أعلَم به من اآلخرِ ، فما معىن قوله : فإن قيل  َيكُْتُمونَ  واهللا أَْعلَُم بَِم
  ؟} 

  .يعلم من تفاصيل تلك األحوال ما ال يعلمه غريه  -تعاىل-أنّ اهللا : فاجلواب 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  ) ١٦٨(كُنُْتْم َصاِدِقَني الَِّذيَن قَالُوا ِلإِخَْوانِهِْم َوقََعدُوا لَْو أَطَاُعوَنا َما قُِتلُوا قُلْ فَاْدَرءُوا َعْن أَْنفُِسكُُم الَْمْوَت إِنْ 

  :الرفع والنصب واجلر ، فالرفُع من ثالثِة أوجٍه : األلقاب الثالثة » الذين « جوَّزوا يف موضع 
  .هم الذين : أن يكون مرفوعاً على خرب مبتدأ حمذوٍف ، تقديره : أحدمها 

  .» يكتمون « أنه بدل من واو : ثانيها 
  .قُلْ لَُهْم : دَّ من حذف عائٍد ، تقديره وال ُب» قل فاْدرءوا « : أنه مبتدأ ، واخلرب قوله : ثالثها 

  : -أيضاً-والنصُب من ثالثة أوجه 
  .أذم الذين قالوا : النصُب على الذَّم ، أي : أحدها 
  .» الذين نافقوا « أنه بدل من : ثانيها 
  .أنه صفة : ثالثها 

  ]الطويل : [ كقول الفرزدق »  قلوهبم« أو من الضمري يف » بأفواهم « البدل من الضمري يف : واجلر من وجهنيِ 
  َعلَى ُجوِدِه لََضنَّ بِالَْماِء َحاِتمِ... َعلَى َحالٍَة لَْو أنَّ ِفي الْقَْومِ َحاِتماً  -١٦٨٧

وجوَّزوا يف : وقد تقدم اخلالُف يف هذه املسألِة وقال أبو حيان  -» جوده « على أنه بدل من اهلاء يف » حامت « جبر 
  :وهاً ُوُج» الذين « إعراب 

  .فذكره إىل آخره . . . أو على أنه خرب ملبتدأ حمذوف والنصب » الذين نافقوا « الرفع ، على النعت ل 
 -يف احلقيقة-وهم » وليعلم « : منصوب بقوله » الذين نافقوا « وهذا عجيٌب منه؛ ألنَّ : قال شهاُب الدينِ 

لشيخُ ال خيفَى عليه ما هو أشكلُ من هذا فيحتمل أن يكون وإنََّما كرر العاملَ توكيداً ، وا» املؤمنني « عطف على 
ومل ينظر يف اآلية ، اتكاالً على ما رآه منقوالً ، وكثرياً ما يقع  -وهو الظاهر من كالمه -تبع غَريه يف هذا السهو

ملؤمنني ، وليعلم فعل اهللا ذلك ليعلم هو ا: أي » وليعلم « : فاعل بقوله » الذين « الناس فيه ، وأن يُْعَتقََد أنّ 
  .املنافقون ، ولكن مثل هذا ال ينبغي أن جيوز ألبتة 

  :جيوز يف هذه اجلملة وجهاِن » وقعدوا « : قوله 
قد « وقد قعدوا ، وجميء املاضي حاالً بالواو و : مرادة أي » قد « و » قالوا « أن تكون حالية من فاعل : أحدمها 

  .لسان العربِ أو بأحدمها ، أو بدوهنما ، ثابٌت من » 
  .» لو أطاعونا « ومعموهلا ، وهو » قالوا « أهنا معطوفة على الصلة ، فتكون معترضة بني : الثاين 

  »الذين « فصل يف املراد ب 
هذا ال جيوُز؛ ألن عبد اهللا بن أيب خرج : وقال األَصم . عبدُ بُن أَبيٍّ وأصحاُبُه » الذين « قال املفّسرون املراد ب 

الذين قَالُواْ { : ى اهللا عليه وسلم يف اجلهاِد يوم أُحٍد ، وهذا القول واقع ممن ختلَّف ، ألنه قال مع النيب صل
فهو كالُم متأخرٍ عن اجلهاد قاله ملن خرج إىل اجلهاِد » ما قتلوا « أي يف القعود } ِإلخَْوانِهِْم َوقََعُدواْ لَْو أَطَاُعوَنا 

  .ْبَهةً فيما بعد ، صارفاً هلم عن اجلهاد وملن هو قوي النية يف ذلك؛ ليجعله ُش



القعود عن القتالِ ، ال عن اخلروج إىل القتال؛ فإن عبد اهللا » وقعدوا « : وهذا فيه نظٌر؛ ألنه حيتمل أنه أراد بقوله 
  .هو القائلُ هذا الكالم بن أَبيّ َخَرجَ إىل الِْقَتالِ ، ومل ُيقَاِتل ، بل َهَربَ مبن معه ، وُيطْلَق عليه أنه قََعد عن القتال و

األخوة يف النسب ، أو  -من هذه األخوة -هل املراُد: وقد تقدم -ألجل إخواهنم : أي } ِإلخَْوانِهِْم { : وقوله 
  األخوة بسبب املشاركة يف الدَّارِ ، أو يف عدداوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو يف عبادة األوثان؟

{ : ذكر ذلك على سبيل اجلوابِ لقوهلم } َعْن أَْنفُِسكُُم الَْمْوَت إِن كُْنُتمْ َصاِدِقَني { وا ادفع} قُلْ فَاْدَرُءوا { : قوله 
  .} لَْو أَطَاُعوَنا َما قُِتلُوا 

ما وجه هذا االستداللِ مع أن الفرَق ظاهٌر؛ فإن التحرُّز عن القتل ممكن ، وأما التحرُز عن املوِت فغري : فإن قيل 
  ممكن ألبته؟

إنّ الكُلَّ بقضاء اهللا وقََدرِه ، فحينئٍذ ال يبقى بني القتلِ وبني املوِت : أن هذا الدليلَ ال يتمشى إال إذا قلنا : ُب فاجلوا
بأن فعل العبد ليس بتقدير اهللا وقضائه ، كان الفرق بني القتل واملوِت : فرق ، فيصح االستداللُ ، أما إذا قلنا 

  .ظاهراً 
  .يف كونكم مشتغلني باحلذر عن املكاره ، والوصول إىل املطالب : أي } اِدِقنيَ إِن كُْنُتمْ َص{ : وقوله 

فَرِِحَني بَِما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه ) ١٦٩(َولَا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْمَواًتا َبلْ أَحَْياٌء ِعْنَد رَبِّهِْم يُْرَزقُونَ 
  ) ١٧٠(نَ بِالَِّذيَن لَْم َيلَْحقُوا بِهِْم ِمْن َخلِْفهِْم أَلَّا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيحَْزُنونَ َوَيْستَْبِشُرو

مفعول ثاٍن ، والفاعلُ إما ضمري كل خماطب ، أو ضمري الرسول صلى اهللا » أمواتاً « مفعول أول ، و » الذين « 
بياء الغيبة ، ويف الفاعل » حيسنب «  -خبالف عنه-قَْيس وهشام عليه وسلم كما تقدم يف نظائره وقرأ ُحَمْيد بن 

  :وجهان 
  .حاسب : أي  -أنه ُمْضَمر ، إما ضمري الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو ضمري َمْن َيصْلح للحسبان: أحدمها 

: اعالً والتقديُر ف» الذين قتلوا « وجيوز أن يكون : قال » الذين قتلوا « وهو أن يكون : قاله الزخمشري : الثاين 
  .وال حيسنب الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً : وال حيسبنهم الذين قتلوا أمواتاً ، أي 

: مبتدأ ، فحذف كما حذف املبتدأ يف قوله  -يف األصلِ-هو : كيف جاز حذف املفعول األول؟ قلُت : فإن قلت 
  .هم أحياٌء؛ لداللة الكالم عليهما : أي » بل أحياء « 

أبو حيان بأن هذا التقديَر يؤدي إىل تقدمي الضمري على مفسره ، وذلك ال جيوز إال يف أبواب حمصورٍة ،  وردَّ عليه
وَعدَّ منه باب ُربُُّه َرُجالً ، نعم رجالً زيد ، والتنازع عند إعمال الثاين يف رأيه سيبويه ، والبدل على خالف فيه ، 

» ظن « وبأن حذف أحد مفعويل » يكون املفَسُِّر خرباً للضمري  وزاد بعُض أصحابَِنا أن« : وضمري األمرِ ، قال 
  .اختصاراً إمنا يتمشى له عند اجلمهور مع أنه قليل جِداً ، نص عليه الفارسيُّ ، ومنعه ابُن ملكون ألبتة 

زخمشريُّ مل إىل آخره ، فال. . . يؤدي إىل تقدمي املضمر : وهذا من حتمالته عليه ، أما قوله « : قال شهاُب الدينِ 
« أنفسهم » يقدره صناعةً ، بل إيراداً للمعىن املقصود ، ولذلك لَّما أراد أن يقدر الصناعة النحوية قدَّره بلفظ 

ومل ينتبه أنه إمنا قدرها « قتلوا » املنصوبة وهي املفعول األول ، وأظن الشيخ يتوهم أهنا مرفوعة ، تأكيداً للضمري يف 
ا َتْمِشية قوله على مذهب اجلمهور فيكفيه ذلك وما عليه من ابن ملكون ، وستأيت مفعوالً أول منصوبة ، وأم

  .مواضُع يضطر هو وغريه إىل َحذْف أحِد املفعولنيِ ، كما ستقف عليه قريباً 
قاله الزخمشريُّ وقرأ ابن  -بفتح السني-« حتسنب » ولغاهتا ، وقراءاهتا ، وقُرَِئ « حسب » وتقدم الكالُم على مادة 



والباقون بالتخفيف ، فالتشديد للتكثري ، » ماتوا وما قتلوا « ما » وهشام وحده يف  -بالتشديد-« قّتلوا » عامر 
» أحياًء « بل ُهمْ أحياٌء ، وقرأ ابُن ايب َعْبلَة : رفعاً ، على تقدير » أحياٌء « والتخفيفُ صاحل لذلك ، وقرأ اجلمهوُر 

  :وخرَّجها أبو البقاء على وجهني 
  .» ما ظننت زيداً قائماً بل قاعداً : كما تقول « : قال » أمواتاً « : قال » أمواتاً « دمهاك أن يكون عطفاً على أح

َبلِ احسبهم أحياًء ، وهذا الوجُه سبق : أن يكون بإضمار فعل ، تقديره  -أيضاً -وإليه ذهب الزخمشري-: الثاين 
وقال ، ألن األمر يقٌني ، فال جيوز أن يؤمر فيه  -يف اإلغفال-ردَّه عليه إليه أبة إسحاق ، الزجاجِ ، إال أن الفارسيَّ 

مبحسبة ، وال يصح أن ُيضمَر فيه إال فعلُ احملسبة ، فوجه قراءة ابن أيب عبلة أن يضمر فعالً غري احملسبة ، اعتقدهم ، 
  .أو اجعلهم ، وذلك ضعيٌف؛ إذ ال َدالَلَةَ يف الكالمِ على ما ُيْضَمر 

إن األمر يقٌني ، يعين أن كوهنم أحياء أمر متيقن ، فكيف : وهذا حتاُمل من أيب عليٍّ أما قوله : اُب الدينِ قال شه
  .قد تأيت لليقني » حسب « وهذا غري الزم؛ ألن  -بفعل يقتضي الشك-أحسبهم : يقال فيه 

  ]الطويل : [ قال الشاعر 
  َرَباحاً إذَا ما املَْرُء أصَبحَ ثَاِقال... ٍة َحِسْبُت التُّقَى َواملَْجَد خَْيَر ِتَجاَر -١٦٨٨

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  فَقرياً إىل أن َيْشَهدُوا َوَتِغييب... َشهِْدت َوفَاُتونِي َوكُْنُت َحِسْبتُنِي  -١٦٨٩

لذلك ضعيف ، يعين من حيث عدم : وقوله . لليقني؛ ألن املعىن على ذلك  -يف هذين البيتني-» حسب « ف 
من غري  -لداللة املعىن عليه-ة اللفظية ، وليس كذلك ، بل إذا أرَشَد املعىن إىل شيء ُيقَدَّر ذلك الشيءُ الدالل
هذا ال يصح ألبتة : اعتقدهم أو جعلهم ، قال الشيخ : وأما تقديره هو  -وإن كانَ داللةُ اللَّفِظ أحسَن -َضْعٍف

  .هم ، أو الْقهم اجعلهم مبعىن اخلقهم ، أو صيِّرهم أو مسِّ: سواٌء جعلت 
  :فيه مخسةُ أوجٍه } ِعنَد َربِّهِمْ { : قوله 

  .على قراءة اجلمهورِ » أحياء « أن يكون خرباً ثانياً ل : أحدها 
  .حييون عند رهبم : ألن املعىن » أحياء « أن يكون ظرفاً ل : الثاين 

  .الشريِف  يقع رزقهم يف هذا املكاِن: أي » يرزقون « أن يكون ظرفاً ل : الثالث 
  .فيكون يف حمل رفع على قراءة اجلمهور ، ونصب على قراءة ابن أيب عبلة » أحياء « أن يون صفة ل : الراع 

اجملاز عن : واملراد بالعندية . حييون مرزوقني : أي . » أحياء « أن يكون حاالً من الضمري املستكن يف : اخلامس 
  .قرهبم بالتكرمة 

  .هذه املسألةُ عند الشافعي كذا ، وعنده غريه كذا : يف حكمه ، كما تقول : أي }  ِعنَد َربِّهِْم{ : وقيل 
  .وال حاجةَ إليه؛ ألن األولَ أليق . » عند كرامة رهبم : وهو على َحذف مضاف ، أي « قال ابُن عطية 

  :فيه أربعةُ وجٍه } يُْرَزقُونَ { : قوله 
  .إذا مل جنعل الظرَف خرباً  -ثانياً  أو» أحياء « ان يكون خرباً ثالثاً ل : أحدها 
فيكون هذا جاء على -أيضاً  -فإن أعربنا الظرف وصفاً -باالعتبارين املتقدمني-» : أحياء « أهنا صفة ل : الثاين 

  .وعديله؛ ألنه أقرب إىل املفرد 
  .حييون مرزوقني : أي » أحياء « أنه حال من الضمري يف : الثالث 
وليس ذلك خمتصاً جبعله صفة فقط ، بل . من الضمري املستكن يف الظرف ، إذا جعلته صفة  أن يكون حاالً: الرابع 



  .« وهذه ُتسمى احلالَ املتداخلة ، ولو جعلته خرباً كان كذلك  -أيضاً-لو جعلته حاالً جاز ذلك 
  فصل

  .تة من املهاجرين هذه اآلية نزلت يف شهداء بدرٍ ، وكانوا أربعةَ عشرَ رجالً ، مثانية من األنصارِ ، وس

محزة بن عبد املطلب ومصعب بن عمريٍ ، -نزلت يف شهداء أُُحٍد ، وكانو سبعَني رجالً ، أربعة من املهاجرين : وقيل 
  .وباقيهم من األنصار -وعثمان بن مشاسٍ ، وعبد اهللا َجْحشٍ 

  فصل
، أو جمازاً ، فإن كان حقيقةً ، فإما أن  ظاهُر هذه اآلية يدل على كون هؤالء املقتولني أحياء ، فإما أن يكون حقيقةً

وبتقدير أن يكونوا أحياًء يف احلال ، فإما أن يكون . يكون مبعىن أهنم سيصريون يف اآلخرة أحياء ، أو يف احلال 
فقد ذهب  -وهو أهنم سيصريون أحياء يف اآلخرة-املراُد احلياةَ الروحانيةَ ، أو اجلسمانيةَ ، فأما االحتمال األولُ 

أورده هذه اآلية تكذيباً للمنافقني يف َجْحدِِهم البعثَ  -تعاىل-ألن اهللا : ليه مجاعةٌ من املعتزلِة ، منهم الكَعْبِيِّ ، قال إ
  .إن أصحاب ُمَحمٍَّد يُعَرِّضون أنفسهم للتقل ، فَُيقَْتلون ، وخيسرون احلياة ، وال يصلونَ إىل خريٍ : واملعاَد ، وقوهلم 
{ : هذا القول؛ ألن ظاهَرها يدل على كوهنم أحياًء حال نزول هذه اآلية ، وأيضاً فإنه تعاىل قال  وهذه االية تردُّ

النار ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها { : وقال . والفاء للتعقيب ، والتعذيب مشروط باحلياة ]  ٢٥: نوح [ } أُغْرِقُواْ فَأُْدِخلُواْ َناراً 
ألجل الثواب أوىل؛ ألن جانب  -قبل القيامة-إذا جعل اهللا أهل العذاب أحياءً و]  ٤٦: غافر [ } غُُدّواً َوَعِشّياً 

اإلحسان والرمحِة أرجح من جانب العذاب ، وأيضاً لو كان املراد أنه سيجعلهم أحياًء يف القيامة ملَا قال للنيبِّ صلى 
  .مع علمه بأن مجيع املؤمنني كذلك } َوالَ َتْحَسَبنَّ { اهللا عليه وسلم 

إنه صلى اهللا عله وسلم كان عاملاً بأهنم سيصريون أحياًء عند البعِث ، لكنه غري عامل أهنم من أهلِ اجلَنَِّة ، : قيل  فإن
  باهنم سيصريون أحياًء ، ويصلون إىل الثواب؟ -تعاىل-فجاز أن ييشِّره اهللا 

َوالَ َتْحَسَبنَّ الذين قُِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اهللا أَمَْواتاً { :  وإمنا يتناول املوَت؛ ألنه قال} َوالَ َتْحَسَبنَّ { : أن قوله : فاجلواُب 
  .يف صريورهتم أحياء يوم القيامة  -هناك-فالذي يُزيل هذا احلسبان هو كونُهم أحياًء يف احلال؛ ألنه ال حسبان } 

وََيْستَْبِشُرونَ { : ضاً فقوله تعاىل خرب مبتدأ ، وال تعلُّق له بذلك احلسبان ، فزال السؤالُ ، وأي} يُْرَزقُونَ { : وقوله 
فالقوم الذيَن مل يلحقوا هبم ال بد وأن يكونوا يف الدُّْنيا ، واستبشارهم مبن يكون } بالذين لَْم َيلَْحقُواْ بِهِم مِّْن َخلِْفهِْم 

أحياًء قبل يوم  يف الدنيا وال بد وأن يكون قبل القيامة ، واالستبشار ال يكون إال مع احلياِة ، فدل على كوهنم
  .القيامة 

أَرَْواُحُهمْ يف أَجَْواِف طَْيرٍ ُخْضرٍ ، « : يف صفة الشهداء -وأيضاً روى ابن عباسٍ أن النَّيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
؛ فلمت رأوا طِيَب َترُِد أَهناَر اجلَنَِّة ، َوَتأْكُلُ ِمْن ِثمَارَِها ، َوَتْسَرُح حيثُ شاءْت ، وتأوي إىل قَنَاديلَ حتت الَعْرشِ

َيا لَْيَت قوَمَنا َيْعلَُمونَ بَِما َنْحُن ِفيِه ِمَن النَِّعيم ، كَْي َيْرغَُبوا ِفي اِجلَهاِد ، فَقَالَ : َمْسكَنِهِْم وَمطَْعِمهِْم وَمْشَربِهِْم قَالُوا 
  .، فَأَنَْزلَ اُهللا َتعَالَى هذه اآلية » ذَِلَك َواْستَْبَشرُوا اُهللا تََعالَى أََنا ُمخْبٌِر َعْنكُْم ، َوُمَبلِّغٌ إْخوَانِكُم ، فَفَرِحُوا بِ

. إن الشهداء على هنر بباب اجلّنة يف قُبٍَّة خضراَء : سألنا عنها ، فقيل لنا : وُسِئلَ ابُن مسعود عن هذه اآلية ، فقال 
  .يف روضةٍ خضراء : ويف رواية 

-َحْيثُ أِصيَب بأُحدٍ -أالَ أَبشُركَ أنَّ أباكَ « ى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صل: وعن جابرٍ بن عبد اهللا ، قال 
َيا َربِّ ، أِحبُّ أن َترُدَّنِي إىل الدُّنَْيا فأقَْتلَ فيك : َما ُترِيُد يا عبدَ اهللاِ بَن َعمرو أن أَفَْعلَ لََك؟ قَالَ : أْحيَاُه اُهللا ، ثُمَّ قَالَ 



  .» مرةً أخَْرى 
والقائلون هبذا القولِ ، منهم من أثبت احلياةَ للروح ، ومنهم من أثبتها  -هو أهنم أحياٌء يف احلالِو-االحتمالُ الثاين 

ياأيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل رَبِِّك رَاِضَيةً مَّْرِضيَّةً فادخلي ِفي { : لقوله تعاىل : للبدِن ، فمن أثبتها للروح قال 
  .الروح : واملراد ]  ٣٠ -٢٧: الفجر [ } ِعَباِدي وادخلي جَنَِّتي 

[ } فََهلْ َوَجدتُّم مَّا َوَعَد َربُّكُْم َحقّاً { : وروي انه صلى اهللا عليه وسلم يوم بدرٍ كان ينادي املقتولني ، ويقول 
إهنم أمسع « : يا رسول اهللا ، إهنم أمواٌت ، فكيف ُتناديهم؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم : فقيل ]  ٤٤: األعراف 

  .» أنبياء اهللا ال ميوتون ولكن ينتقلون من دار إىل دار « : وقال صلى اهللا عليه وسلم » منكم 
ُيْصعد أجساَد الشهداءِ  -تعاىل-أنه : من أثبت احلياة لألجساد ، وهؤالء اختلفوا ، فقال بعضهم : االحتمالُ الثالثُ 

  .إىل السموات ، وإىل قناديل حتت العرش ، ويوصل إليها الكرامات 
إنا نرى الشهداء تأكلهم السباع ، ونرى املقتول يبقى أياماً إىل أن تتفّسخ وتنفصل : طعنوا يف هذا ، وقالوا  وقد

  .لزم القول بالسفسطة : أعضاؤه ، فََعْوُد احلياة إليها ُمْستبعٌد ، وإن جوزنا كوهنا حية عاقلة ، متنعمة عارفة 
  .از إن كوهنم أحياء من طريق اجمل: االحتمالُ الرابُع 

إذا كان امليُِّت عظيم املنزلِة يف الدينِ ، وكانت عاقبته يوَم القيامةِ إىل السعادة والكرامة ، صحَّ : قال األصمُّ البلخيُّ 
-إنه ميٌت ، وكما يقال :  -يف اجلاهلِ الذي ال ينفع نفسه وال غريه-أنه َحّي ، وليس مبيٍت ، كما يقال : أن يقالَ 
:  -ملا رأى الزُّهريَّ ، وعلم فقهه وحتقيقه-وللمؤذي إنه سبع ، كما قال عبد امللك بن مروان إنه محار ، :  -للبليد

أنه َما : على سبيل اجملاز -وإذا َماتَ اإلنسانُ ، وخلف ثناء مجيالً ، وذكراً َحَسناً ، يقال . َما َماَت َمْن َخلْفَُه ِمثْلَُك 
  .َماَت 

جساَدهم ال َتْبلى حتت األرضِ ، كما روي أن معاوية ملا أراد أن ُيجري العَني إىل جماُز هذه اآلية أن أ: وقال آَخرونَ 
فخرجنا إليهم ، : َمن كان له قَتيل فليْخرجه من هذا املوضع ، قال جابٌر : قبور الشهداء ، أمر أن ينادى 

  .فأخرجناهم رِطاب األبدان فأصاَب املسحاةُ أصبَع َرُجلٍ َمنُْهْم ، فانفطرت دماً 
  .أهنم ال ُيَغسَّلون كما ُيَغَسل األموات  -بكوهنم أحياء-املراد : وقيل 

  .فال ُيَصلَّى عليه ، كاحلَيِّ ِحسا  -حكماً-إذا كان الشهيُد حيا : قال القرطيب 
  :فيه مخسة أوجٍه } فَرِِحَني { : قوله 

  .» أحياء « أن يكون حاالً من الضمري يف : أحدها 
  .الً من الضمري يف الظرف أن يكون حا: ثانيها 

  .} ُيْرَزقُونَ { أن يكون حاالً من الضمري يف : ثالثها 
  .أنه منصوٌب على املَْدح : رابعها 

  .» أحياء « أنه صفة ل : خامسها 
  .» فرحني « يتعلق ب » مبا « وهذا خمتص بقراءة ابن أيب عبلة و 

  :ثالثة أوجٍه » من « يف } ِمن فَْضِلِه { : قوله 
  .الذي آتاهم اهللا متسبب عن فضله : أن معناها السببية ، أي بسببب فضله ، أي : ا أحده
  .» آتاهم « أهنا البتداء الغايِة ، وعلى هذين الوجهني تتعلق ب : الثاين 

بعض فضله ، وعلى هذا فتتعلق مبحذوف ، على أنه حال من الضمري العائِد على : أهنا للتبعيض ، أي : الثالث 



  .مبا آتامهوه كائناً من فَْضلِه : كنه ُحِذف ، والتقدير املوصول ول
  :فيه أربعة أوجٍه » ويستبشرون « : قوله 

كأنه » فرحني « أن يكون من باب عطِف الفعلِ على االسم؛ لكون الفعل يف تأويله ، فيكون عطفاً على : أحدها 
  ] . ١٩: امللك [ } ْم َصافَّاٍت َوَيقْبِْضَن فَْوقَُه{ : فرحني وُمْستَْبشِرِين ، ونظَّروه بقوله تعاىل : قيل 

يكون من باب عطف الفعل على االسم ، ولكن ال ألن االسم يف تأويل الفعل ، قال أبو البقاء  -أيضاً-أنه : الثاين 
مبنزلة يفرحون ، » فرحني « ُيْشبه الفعل املضارع يعين أن  -هنا-ألن اسم الفاعل » فرحني « هو معطوف على 

والتقديُر األولُ أوىل ، ]  ١٨: احلديد [ } إِنَّ املصدقني واملصدقات َوأَقَْرُضواْ اهللا { : جعله من باب قوله وكأنه 
والفعل  -حىت يتأول االسم به-ال ضرورة بنا إىل أن جنعله يف حمل رفع فعل مضارع » فرحني « وهو  -ألن االسم 

  .فَْرع فينبغي أن ُيَردَّ إليه 
ال يُوَصل إال جبملة أو شبهها ، وذلك » الذي « الذي و : املوصولة مبعىن » أل «  اآلية؛ ألن وإمنا فعلنا ذلك يف

  .يتأول جبملة  -يف احلقيقة-الشبُه 
  .أن يكون ُمستأنفاً ، والواو للعطف ، عطفت فعلية على امسية : الثالث 
  :جيوز وجهان  وهم يستبشرون ، وحينئٍذ: أن يكون خرباً ملبتدأ حمذوٍف ، أي : الرابع 

وإمنا » آتاهم « أو من العائد احملذوف من » فرحني « أن تكون اجلملة حاليةً من الضمري املستكن يف : أحدمها 
  .احتجنا إىل تقدير مبتدأ عند جعلنا إياها حاالً؛ ألن املضارعَ املثبت ال جيوز اقترانه بواو احلال ملا تقدم مراراً 

  .كون استئنافية ، عطف مجلة امسية على مثلها ان ت: الثاين من هذين الوجهني 
غَنَِي ، وقد ُسِمع َبِشر : مبعىن -استغىن اهللا : ليست للطلب ، بل تكون مبعىن اجملرد ، حنو  -هنا-» استفعل « و 

أكاَنُه : وجيوز أن يكون مطاوع أبَشَر ، حنو . فيكون استبشر مبعناه ، قاله ابُن عطية  -بكسر العني-الرجل 
وجعله أبو حّيان أظهر؛ من  -وهو كثٌري-ان ، وأراحه فاستراح ، وأشاله فاستشلى ، وأحكَمه فاستحكم فاستك

حيث إن املطاوَعة تدل على االستفعال عن الغريِ ، فحصلت هلم الُبشرى بإبشار اهللا تعاىل ، وهذا ال يلزم إذَا كان 
  .مبعىن اجملرِد 

  :وجهان  يف هذا اجلاّر} مِّْن َخلِْفهِْم { : قوله 
  .على معىن أهنم قد َبقُوا َبْعدَهم ، وهم قد تقدموهم » مل يلحقوا « أنه متعلق ب : أحدمها 

على معىن أهنم قد َبقُوا َبْعدَهم ، وهم قد » مل يلحقوا « أن يكون متعلقاً مبحذوٍف على أنه حال من فعل : الثاين 
  .تقدموهم 

مل يلحقوا هبم حال كوهنم : ، أي » يلحقوا هبم « ال من فاعل أن يكون متعلقاً مبحذوٍف على أنه ح: الثاين 
  . -يف احلياة: أي -متخلِّفني عنهم 

  فصل
ويفرحون بالذين مل يلحقوا هبم ، من إخواهنم الذين تركوهم أحياًء يف الدنيا على : ويستبشرون : معىن الكالم 

  .ا هبم ، ونالوا من الكرامِة ما نَالوا ُهْم؛ فلذلك يستبشرون مناهج اإلميان واجلهاد؛ ِلُيْعِلَمهم اهنم إذَا استشهدوا حلقو
ولكنهم ملا  -وإن مل يقتلوا-ىل مجيع املؤمنني -باالستبشار للذين مل يلحقوا هبم -اإلشارة : وقال الزَّجَاج وابن فورك 

فهم فرحون ألنفسهم مبا آتاهم اهللا من عاَيُنوا ثوابَ اهللا وقع اليقُني بأن دين افسالم ُهَو احلقُّ الذي يُِثيُب اهللا عليه ، 
  .فضله ، مستبشرون للمؤمنني بأن ال خوف عليهم وال هم حيزنون 



  :فيه وجهان } أَالَّ َخْوٌف َعلَْيهِْم { : قوله 
يستبشرون بعد خوفهم : بدل اشتمال ، أي » بالذين « وما يف حيِّزِها يف حمل َجّر ، بدالً من » أن « أن : أحدمها 
  .، فهو املستبَشر به يف احلقيقة ، ألن الذواَت ال ُيسَْتْبَشُر هبا  وُحْزهنم
  .ألهنم ال خوف عليهم : أهنا يف حمل َنْصبٍ؛ على أهنا مفعول من أجله ، أي : الثاين 

الذوات ال : فإن قيل . هي املخفَّفة ، وامسها ضمري الشأن ، ومجلة النفي بعدها يف حمل اخلرب  -هذه-» أن « و 
  .} وََيْستَْبِشُرونَ بالذين لَْم يَلَْحقُواْ { : فكيف قال  -كما تقدم-شر هبا ُيْستب

  .وَيْستبشرون بسالمةِ الذين ، أو حلوقهم هبم يف الدرجة : فاجلواُب أن ذلك على َحذِْف ُمضَاٍف مناسبٍ ، تقديره 
هو -بأن ال وهذا : ، على معىن وجيوز أن يكون يف موضع َنْصب :  -بعد أن حكى أهنا بدلُ اشتمالٍ-وقال مكيٌّ 

وإن كانت  -وجه البدل املتقّدم ، غاية ما يف الباب أنه أعاد مع البدل العامل يف تقديره اللُهّم إال أن يعين أهنا -بعينه
بان ال ، وإذا : ليست يف حمل َجرٍّ ، بل يف حمل َنْصبٍ ، ألهنا سقطت منها الباء؛ فإن األصل  -» الذين « بدالً من 

  .وهو بعيٌد  -ف منها حرفُ اجلرِ كانت يف حمل نصبٍ على رأي سيبويه والفرَّاءُحِذ

الَِّذيَن اْسَتجَاُبوا ِللَِّه َوالرَُّسولِ ِمْن بَْعِد َما ) ١٧١(َيْستَْبِشُرونَ بِنِْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوفَْضلٍ َوأَنَّ اللََّه لَا ُيِضيُع أَْجَر الُْمْؤِمنَِني 
  ) ١٧٢(ْرُح لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا ِمنُْهْم َواتَّقَْوا أَْجٌر َعِظيٌم أَصَابَُهُم الْقَ

أهنم يستبشرون ألنفسهم مبا ُرزِقوا من النعيم  -هنا-أهنم يستبشرون بالذين مل يلحقوا هبم ، بيَّن  -تعاىل-ملا بيََّن 
  .ولذلك أعاد لفظَ الستبشارِ 

  :فلزم التكراُر؟ فاجلواُب من وجهني  -هم والفرُح عُني االستبشارِأليس الذي ذكر فََرَحهم بأحوالِ أنفس: فإن قيلَ 
  .أن االستبشاَر هو الفرُح التامُّ ، فال يلزم التكراُر : أحدمها 

لََعلَّ املراَد حصولُ الفرحِ مبا حصل يف احلالِ ، وحصولُ االستبشارِ مبا عرفوا أنّ النعمةَ العظيمةَ حتصيل هلم : الثاين 
  .يف اآلخرِة 

  ما الفرُق بني النعمِة والفَْضلِ ، فإنَّ العطَف يقتضي املغايرةَ؟: فإن قيلَ 
  .هو التفضُّل الزائد : أن النعمةَ هي الثواب ، والفَْضل : فاجلواب 

  .الثواب الزائد : املغفرة ، والفَْضل : النعمة : وقيل 
  .للتأكيد : وقيل 

ِللشَّهِْيِد ِعْنَد اِهللا ِستُّ « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : روى الترمذّي عن املقدام بن معد يكرب قال 
عٌُ َعلَى َرأِسِه َتاجُ ُيْغفَُر لَُه ، وَيَرى َمقَْعَدُه َمَن الَْجنَِّة ، وُيجاُر ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ ، َوَيأَْمُن الْفََزَع األكَْبَر ، َويُوَض: َخصَالٍ 

رِبِه ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها ، وُيَزوَّج اثننيِ َوَسْبِعَني زَْوَجةً ِمَن احلُورِ الِعنيِ ، َوَيْشفَُع ِفي َسْبِعَني ِمْن أقاالْوقارِ ، الَْياقُوَتةُ ِمْنُه 
هذا حديثٌ َحَسٌن ، صحيٌح ، غريٌب ، وهذا تفسريُ النعمِة والفضلِ ، وهذا يف الترمذيِّ وابن ماجه ستٌّ : ، قال » 

  .عةٌ ، وهي يف العدد سب
  فصل

أمت من استبشاره بسََعادِة نَفِْسِه ، -بصالحِ حالِ إخوانِهِ -وهذه اآلية تدلُّ على أنَّ اإلنسانَ يكون فَرُحُه واستبشاُرُه 
استبشارهم بأنفسهم ،  -بعده-َمَدحهم على ذلك بكوهنم أوَّلَ ما استبشروا فرحا بإخواهنم ، مث ذكر  -تعاىل-ألنهُ 

  .} ونَ بِنِْعَمٍة مَِّن اهللا َوفَْضلٍ َيْسَتْبِشُر{ : فقال 



  .على االستئناِف » أن « قرأ الِكسائيُّ بِكَْسرِ } َوأَنَّ اهللا الَ ُيِضيعُ { : قوله 
  .إن قراءة الكسرِ اعتراٌض : وقال الزخمشري 

  .واستشكلَ كوهنا اعتراضاً؛ ألهنا مل تقع بني شيئن متالزمني 
نعتاً ، أو بدالً ، على ما -» الذين مل يلحقوا « جيوز أن يكون تابعاً ل » ستجابوا الذين ا« وميكن أن ُيجاب عنه بأن 

  .فعلى هذا ال يتصور االعتراض  -سيأيت
« : واهللا ال يضيع ، وقرأ باقي السبعِة بالفتحِ؛ َعطْفاً على قوله : ويؤيُد كوهنا االستئناف قراءةُ عبد اهللا ومصحفُه 

  .يستبشرون بنعمٍة من اهللا وفضل منه وعدم إضاعِة اهللا أْجَر املؤمنني : أي ألهنا بتأويل مصدر ، » بنعمة 
  من غري عطف؟» يستبشرون « : مل قال : فإن قيل 

  :فاجلواُب فيه أوجٌه 
  .الختالِف متعلِّقٍ البشارتني » الذين مل يلحقوا هبم « أنه استئناٌف متعلٌِّق هبم أنفسهم ، دون : أحدها 
  .األولِ؛ ألنه قصد بالنعمة والفضل ُمَتَعلِّقِ االستبشارِ األولِ ، وإليِه ذََهبَ الزخمشري  أنه تأكيٌد: الثاين 

بدل : أنه ملا كان متعلقه بياناً ملتعلق األول َحُسن أن يقال : انه بدلٌ من الفعل األول ، ومعىن كونه بدالً : الثالثُ 
  .عًنى؟ وهذا يف املعىن يئول إىل وجه التأكيد منه ، وإال فكيف يبدل فعلٌ من فعل موافقٍ له لفظاً وم

وال هم حيزنون حال كوهنم مستبشرين : عاملٌ فيه ، أي » حيزنون « و » حيزنون « أنه حال من فاعل : الرابُع 
  :وهو بعيٌد ، لوجهني . بنعمة 

  .أن الظاهر اختالُف َمْن نفي عنه احلُْزن ومن استبشَر : أحدمها 
  .ليس مقيَّداً ليكون أبلغ يف البشارة ، واحلال قَْيٌد فيه ، فيفوت هذا املعىن  أن نفي احلزن: الثاين 
  فصل

أن أيصال الثواب العظيم إىل الشهداء ليس خمصوصاً هبم ، بل كل مؤمنٍ يستحق شيئاً  -من هذا الكالم-واملقصودُ 
  .من األجر والثوابِ ، فإن اهللا تعاىل يوصِّل ثوابه إليه ، وال ُيضيعه 

  :فيه ستة أْوُجٍه » الذين استجابوا « :  قوله
  .} ِللَِّذيَن أَْحسَُنواْ ِمنُْهْم واتقوا أَْجٌر َعِظيٌم { : أنه مبتدأ ، وخربه قوله : أحدها 

» من بعد « وهذا غلطٌ؛ ألن هذا ليس مبفيد ألبتة ، بل » من بعدما أصاهبم القرح « ابتداء وخربه : وقال َمكيٌّ 
  .»  استجابوا« متعلٌق ب 

  .هم الذين : أنه خرب مبتدأ ُمْضَمر ، أي : الثاين 
  .القطع : وهذاِن الوجهانِ يشملهما قولك » أعين « أنه منصوب بإضمار : الثالث 
  .» املؤمنني « أنه بدل من : الرابع 

  .قَالَه َمكّيٌّ » الذين مل يلحقوا « أنه بدلٌ من : اخلامس 
قياساً » الذين مل يلحقوا « : جيوُز فيه وجٌه سابٌع ، وهو أن يكون نعتاً لقوله و» املؤمنني « أنه نعٌت ل : السادُس 

  .على َجْعِلِه بدالً منهم عند مكيٍّ 
  :ِفيِه َوْجَهان » منهم « َخَبٌر مقدٌَّم ، و » الذين أحسنوا « مصدرية ، و } ِمن َبْعِد َمآ أََصابَُهُم { : يف قوله » ما « و 

  .تكون تبعيضية » من « وعلى هذا ف » أحسنوا « الضمري يف أنه حالٌ من : أحدمها 
  .أهنا لبيان اجلنسِ : الثاين 



]  ٢٩: الفتح [ } َوَعَد اهللا الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات ِمنُْهم مَّْغِفَرةً { : مثلها يف قوله تعاىل « : قال الزخمشري 
مبتدأ مؤخَّر ، واجلملة من هذا املبتدأ » أجر « و . » ال بعضهم ألن الذين استجابوا هللا والرسولِ قد أحسنوا كلهم 

كما تقدم  -إنْ أعربناه مبتدأ -وإما خٌرب-مبتدأ » الذين استجابوا « إن مل ُيْعَرب -وخربه ، إما ُمستأنفة ، أو حالٌ 
  .تقريره 
  .ن املنهيات أحسنوا فما أتوا به من طاعة الرسول صلى اهللا واتقوا ارتكاَب شيٍء م: واملراُد 
  فصل

  يف بيان سبب النزول
  :يف سبب نزول هذه اآلية وجهان 

أن أبا سفيان وأصحابه ملا انصرفوا من أُحٍد ، فلما بلغوا الرَّوحاء ندموا وتالوموا ، وقالوا :  -وهو األصح-أحدمها 
لشريد تركتموهم ، ارجعوا فاستأصلوهم ال حممداً قََتلُْتْم ، وال الكواعَب أردفتم ، قتلتموهم حىت مل َيْبَق منهم إال ا: 

، فهمُّوا بالرجوع فبلغ ذلك الرسول صلى اهللا عليه وسلم فأراد أن ُيرِْهب الكُفَّاَر ، ويُرَيهم من نفسه وأصحابه قوةً 
ال أريد أن خيرَج اآلن إال من كان يف القتالِ ، فانتدبَ : ، فندب أصحابه للخروج يف طلب أيب سفيانَ ، وقال 

ونادى منادي رسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -ما هبم من أمل اِجلراح والقَْرح الذي أصاهبم يوم أُحد-منهم  عصابةً
يا رسولَ اهللا إن أيب كان : أال ال خيرجنَّ معنا أََحٌد ، إال َمْن حضر يومنا باألمس ، فكلمه جابر بن عبد اهللا ، فقال : 

يا ُبَنيَّ ال َيْنبَِغي ِلي َوالَ لََك أن َنتْرك هؤالء النسوةَ وال َرُجلَ ِفيهنَّ ، : قد خلَّفين على أخواٍت يل َسْبع ، وقال 
ولسُت بالذي أوثرك على نفسي باجلهاد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتخلَّْف على أخواتك فتخلفُت عليهن 

.  

هللا صلى اهللا عليه وسلم ُمْرِهباً للعدو ، فأذن له رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم فََخَرَج َمَعُه ، وخرج رسول ا
فخرج رسول اهللا صلى . وليبلغهم أنه َخَرجَ يف طلبهم ، فيظنوا به قوةً ، وأن الذي أصاهبم مل يوِهنهم ، فينصرفوا 

عيٌد ، اهللا عليه وسلم يف َسْبِعَني َرُجالً ، منهم أبو بكرٍ وعمُر ، وعثمانُ ، وعليٍّ ، وطلحةُ ، والزبُري ، وسعٌد ، س
وعبد الرمحن بُن عوٍف ، وعبُد اهللا بُن مسعوٍد ، وحديفةُ بُن الَيماِن ، وأبو عبيدةَ بُن اجلراح ، حىت بلغوا محراء 

-ابَن أخيت ، أما : لعبِد اهللا بن الزُّبَْير  -روي عن عائشةً أنَّها قالْت-وهي من املدينة على مثانية أميال  -األسد
الذين استجابوا للَِّه { : فيهم  -عز وجل-لَِمَن الذين قال اهللا  -ين أبا بكر والزبريتع -إن أباك وَجدَّك -واهللا

  .} والرسول 
وروي أنه كان فيهم َمْن حيمل صاحبه على عنقه ساعةً ، مث كان احملمولُ حيملَ احلاملَ ساعةً أخرى ، وذلك لكثرة 

يتوكأ عليه صاحبه ساعة أخرى فمر برسول اهللا اجلراحاِت فيهم ، وكان منهم من يتوكأ على صاِحبِه ساعةً ، و
َعْيَبة رسول اهللا صلى اهللا  -مسلمهم وكافرهم-صلى اهللا عليه وسلم َمْعَبٌد اخلَُزاِعيُّ حبمراء األسِد ، وكانت خزاعةُ 

حممُد واهللا يا : مشرك ، فقال  -يومئذ-عليه وسلم بتهامة ، َصفْقَُتُهْم معهم وال ُيخفونَ عنه شيئاً كان هبا ، ومعبد 
  .لقد َعزَّ علينا ما أصابك يف أصحابك ، ولوددنا أن اهللا قد أعفاك منهم 

قد أمجعوا الرجعة إىل  -بالروحاء-مث خرج من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت لقي أبا سفيان وَمْن معه 
كرَّنَّ على بقيتهم ، فلنفرغن منهم فلما قد أصبنا ُجلَّ أصحابه وقادهتم ، لن: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالوا 

حممد وقد خرج يف أصحابه يطلبكم يف مجع مل أر مثلَه قط ، : ما وراءك يا معبُد؟ قال : رأى أبو سفيان معبداً قال 
يتحرقون عليكم حترُّقاً ، قد اجتمع معه َمْن كان ختلف عنه يف يومكم ، وندموا على صنيعكم وفيهم من احلَنقِ 



واهللا : قال . واهللا ما أراك ترحتل حىت ترى نواصي اخليل : مل أَر ِمثْلَه قط ، قال ويلك ما تقول؟ قال  عليكم شيء
فإين أهناك عن ذلك ، فواهللا لقد محلين ما رأيُت على أن قلت فيه : قال . لقد أمجعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم 

  ]البسيط : [ أبياتاً 
  إذْ َسالَتِ األْرضُ بِاجلُْردِ األَبابِيلِ... ْصوَاِت رَاِحلَِتي كَاَدت تَُهدُّ ِمَن األ -١٦٩٠

: أين تريدون؟ قالوا : وَمرَّ به َركٌْب من بن عبد القيسِ ، فقالوا . ففَتََّر ذلك أبا سفيان وَمْن معه « . وذكر أبياتاً 
» ن حممداً عين رسالةً وأمحِّلُ لكم إِبلَكم زبيباً ب نريد اِملَرية ، قال فهل أنتم مبلِّغو: وِلَم؟ قالوا : نريد املدينةَ قالوا 

َنَعْم ، قال فإن جئتموه فأخربوين فأخربوه أنا قد مجعنا إليه وإىل أصحابه؛ : غداً إذا وافيتمونا؟ قالوا « عكاظ 
محراء »  ومرَّ الركب برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ب. لَنسَْتأِْصلَ بقيته ، وانصرف أبو سفيان إىل مكةَ 

َحْسُبَنا اهللا ونِْعَم الوكيلِ ، مث : فأخربوه بالذي قال أبو سفيان ، فقال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم « األسد 
  .هذا قولُ أكثرِ املفسّرين » . انصرف رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة 

ا رجع الناس إليه صلى اهللا عليه وسلم بعد اهلزمية ، فشّد هبم نزلت هذه اآلية يف يوم أُحٍد ، مل: قال األصمُّ « : الثاين 
على املشركني حىت كشفهم وكانوا قد مهوا هم باملُثْلة ، فدفعهم عنها بعد أن مثَّلوا حبمزةَ ، فقذف يف قلوهبم الرُّْعبَ 

نظَر إىل أخيها محزةَ ، وذكروا أن صفيةَ جاءت لت. ، فاهنزموا ، وصلى عليهم صلى اهللا عليه وسلم ودفنهم بدمائهم 
قد بلغين ما فُِعلَ به ، وذلك يسريٌ يف : ُردَّها؛ لئال جتزع من ُمثْلَِة أخيها ، فقالت : فقال صلى اهللا عليه وسلم للزبري 

. فََدْعها ، لتنظَر إليه ، فقالت خرياً ، واستغفرت له : َجْنب طاعِة اهللا تعاىل ، فقال صلى اهللا عليه وسلم للزَُّبْير 
: فلما رأت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو َحيٌّ قالت -قُِتل َزْوجُها وأبوها وأخوها وابُنها -وجاءت امرأة 

  ». كل مصيبةٍ بعدك هدر 

) ١٧٣(ُه َونِْعَم الْوَِكيلُ للَّالَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعوا لَكُْم فَاْخَشوُْهْم فََزادَُهْم إَِمياًنا َوقَالُوا َحْسُبَنا ا
  ) ١٧٤(ظِيمٍ فَاْنقَلَُبوا بِنِْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوفَْضلٍ لَمْ َيْمَسْسُهْم ُسوٌء وَاتََّبُعوا رِضَْوانَ اللَِّه َواللَُّه ذُو فَْضلٍ َع

  .قبله ، إال يف رفعه باالبتداء » الذين « : ما تقدم يف » الذين « : يف قوله 
روى ابن عباسٍ أن أبا سفيانَ ملا عزم على أن ينصرف من املدينة إىل « لت يف غزوة بدر الصُّغَْرى ، وهذه اآلية نز

: قُلْ : فقال صلى اهللا عليه وسلم لعمر  -إن ِشئَْت-يا حممُد موعدنا موسم بدر الصغرى ، فنقتتل هبا : قال -َمكَّةَ 
من « جمنة » ن العام املقبل ، خرج أبو سفيان يف أهل مكةَ ، حىت نزل فلما كا -إنْ َشاَء اهللا-َبْيَنَنا َوَبيَْنَك ذَِلَك 

وقد قَِدم -فألقى اهللا تعاىل الرُّعب يف قلبه ، فبدا له أن يرجَع فلقي ُنَعيم بن مسعود الْشَجِعيّ « َمرَّ الظهران » ناحية 
مبوسم بدرٍ ، وإن هذا عام َجْدبٍ ، وال يا نعيُم ، إين واعدُت حممداً وأصحابه أن نلتقي : فقال أبو سفيان  -معتمراً

ومل -ُيْصِلُحنا إال عام َنْرَعى فيه الشجر ونشرب فيه اللَنب ، وقد بدا يل أن ال أخرج إليها ، ولكن إن َخَرَج ُمَحّمدٌ 
ملدينة فَثَبِّطُْهم ، زاد بذلك ُجرْأةً ، َوألنْ يكونَ اخلُلُْف من ِقَبِلهِْم أَحبُّ من أن يكون من ِقَبلي ، فالَْحق با -أخُرْج

يا أبا : فجاء ُسهَيلٌ ، فقال له نعيٌم : قال . ولك عندي عشرةٌ من اإلبل ، أضعها على يد ُسَهْيلِ ْبنِ عمرو ويضمنها 
نََعْم ، فخرج ُنعَْيٌم ، حىت أتى املدينة ، فوجد : يزيَد أتضمُن يل هذه القالئصِ ، فأنطلق إىل ُمحَمٍَّد فأثبطه؟ قال 

واَعدََنا أبو سفيان ملوسم بدر الصُّْغَرى أن نقتتل : أين تريدون؟ فقالوا : يتجهَّزون مليعاد أيب سفيان ، فقال  املسلمني
بئس الذي رأيتم ، أَتوْكُْم يف دياركم وقراركم ، فلم يفلت منكم إال الشريد ، أفترجيون أن خترجوا : هبا ، فقال 



  .وقد مجعوا لكم عند املوسم إليهم؟ فإن ذهبتم إليهم مل يرجع منكم أحد ، 
والذي نفُس حممدٍ » : فوقع هذا الكالم يف قلوب بعضهم ، فلما عرفوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك قال 

حسبنا اهللا » فأما اجلبان فإنه رجع ، وأما الشُّجَاُع فإنه تأهََّب للقتالِ ، وقالوا . « بيده ألخرجّن إليهم ولو وحدي 
فيهم ابُن مسعود حىت وافَْوا بدر -مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه حنو سبعني رجالً . « ونعم الوكيل 

 -ومل َيلَْق رسولُ اهللا-وهي ماء ِلَبين كنانةَ ، وكانت موضعٍ سوقٍ هلم ، جيتمعون فيه كل عام مثانية أيام  -الصغرى
فقاٌت وجتاراٌت ، فباعوا واشتروا أدماً وزبيباً ، وأصحابه أحداً من املشركني ووافقوا السوق ، وكانت معهم ن
ورجع أبو سفيان إىل مكة ، وَسمَّى أهل مكة جيشه . وأصابوا بالدرهم درمهني ، وانصرفوا إىل املدينة ساملني غامنني 

  .هذا سبب نزول اآلية » . إمنا خرجتم لتشربوا السويق : جيش السويق ، وقالوا 
فهو من العامِّ الذي أرِيَد به اخلاّص ، كقوله تعاىل  -يف قول جماهد وعكرمة-بن مسعود ُنعَيم » الناس « واملراد ب 

:  

على الواحد؛ ألن » الناس « يعين حممداً وحده ، وإمنا جاز إطالُق لفِظ ]  ٥٤: النساء [ } أَْم َيْحُسُدونَ الناس { 
إضافة ذلك الفعل إىل  -حينئٍذ-نَ بقوله فإنه حيسن اإلنسانَ الواحدَ إذا كان له أتباع يقولون مثل قوله ، أو يَْرَضو

َوإِذْ قُلُْتْم ياموسى لَن نُّْؤِمَن لَكَ { : وقال ]  ٧٢: البقرة [ } َوإِذْ قََتلُْتْم َنفْساً فادارأمت ِفيَها { : الكل ، قال تعاىل 
فهم ، إال اهنم ملا تابعوهم وصوَّبوا وهم مل يفعلوا ذلك ، وإمنا فعله أسال]  ٥٥: البقرة [ } حىت َنَرى اهللا َجْهَرةً 

  .ِفْعلَُهْم ، َحُسن إضافة ذلك إليهم 
يعين » قد مجعوا لكم « الرَّكَْب من بين عبد القيسِ : أراد بالنَّاسِ : وقال ابُن َعبَّاس ، وحممد بن إسحاَق ، ومجاعة 

  .أبا سفيان وأصحابه 
القوم قد أََتْوكُمْ يف :  -حني جتهزوا للمسري إىل بدر مليعاد أيب سفيان- هم املنافقون ، قالوا للمسلمني: وقال السُّدِّيُّ 

فاخشوهم « دياركم ، فقتلوا أكثركم ، فإن ذََهبُْتْم إليهم مل َيْبَق منكم أحٌد ، ال سيما وقد مجعوا لكم َجْمعاً عظيماً 
  .فخافوهم : أي » 

  :الثة أوجٍه ث» فزادهم « يف فاعل } فََزادَُهْم إِميَاناً { : قوله 
أي فزادهم القول بكيَت وكيَت إمياناً ، » قال « أنه ضمٌري يعود على املصدر املفهوم من :  -وهو األظهُر-األول 
  ] . ٨: املائدة [ } اعدلوا ُهَو أَقَْرُب للتقوى { : كقوله 
قالوا هلم هذا الكالم : كأنه قيل } م إِنَّ الناس قَدْ َجَمُعواْ لَكُْم فاخشوه{ الذي هو -أنه يعود على املقول : الثاين 

  .فزادهم إمياناً 
وهو نعيم بن مسعود  -كما ُنِقلَ يف سبب النزول-إذا أريد به فَْرٌد واحد » الناس « أنه يعود على : الثالث 

  .األْشجَِعّي 
إمياناً إال النطُق به ، ال  ومها ضعيفاِن؛ من حيثُ إنّ األولَ ال يزيد« : واستضعف أبو حّيان الوجهني األخَريْينِ ، قال 

هو يف نفسه ، ومن حيثُ إنّ الثاين إذا أطلَق على املفرد لفظ اجلمع جمازاً فإن الضمائر جتري على ذلك اجلمع ، ال 
» َمفْرِقُُه شَاَب : باعتبار  -مفارقة شاب: وال جيوز  -باعتبار اإلخبار عن اجلمع-مفارقة شابت : تقول . على املفرد 

.  
جتري : وأما قولُُه  -وفيما قاله نَظَر؛ ألن املقولَ هو الذي يف احلقيقة حصل به زيادة اإلميان« : الّدين  قال شهاُب

على اجلمع ، ال على املفرد ، فغري ُمَسلَّم ، ويعضده أهنم َنصُّوا على أنه جيوز اعتبار لفظ اجلمع الواقع موقع املُثَنَّى 



رؤوس الكبشنيِ قطعتهن ، وقطعتهما ، وإذا ثبت ذلك يف اجلمع الواقع موقع : ا تارةً ، ومعناه تارةً أْخَرى ، فأجازو
املعرب عنها -ولقائلٍ أن يفرق بينهما ، وهو أنه إمنا جاز أن يراعى معىن التثنية . املثىن ، فلَيجز يف الواقع موقع املفرد 

خبالف املفرد ، فإنه بعيٌد من اجلمع؛ لعدم . لقرهبا منه؛ من حيثُ إنّ كالً منهما فيه ضم شيء إىل مثله  -بلفظ اجلمع
  .الضمِّ ، فال يلزُم من مراعاة معىن التثنية يف ذلك مراعاة معىن املفرِد 

  فصل
  :يف القرآن على وجهني « الوكيل » لفظ : قال أبو الَعبَّاس املُقْرئ 

  :ومثله قوله  -كهذه اآلية-مبعىن املائع : األول 

  .مانعاً : أي ]  ١٠٩: النساء [ } ْنُهْم َيْوَم القيامة أَْم مَّن َيكُونُ َعلَْيهِْم َوكِيالً فََمن ُيَجاِدلُ اهللا َع{ 
شهيداً ، : أي ]  ١٧١،  ١٣٢،  ٨١: النساء [ } وكفى باهللا َوِكيالً { : الشاهِد ، قال تعاىل : مبعىن : الثاين 

فَالَ ُعْدَوانَ { : شاهد ، ومثله : أي ] .  ١٢: هود [ } ٍء َوكِيلٌ إِنََّمآ أَنَت َنذِيٌر واهللا على كُلِّ َشْي{ : ومثله قوله 
  .شهيد : أي ]  ٢٨: القصص [ } َعلَيَّ واهللا على َما َنقُولُ َوكِيلٌ 

واجلملة بعد القول يف حمل » فزادهم « على » قالوا « عطف ]  ١٧٣: آل عمران [ } َوقَالُواْ َحْسبَُنا اهللا { : قوله 
  .َنْصب به 

  .اهللا تعاىل : املخصوُص باملدحِ ، أي } َونِْعمَ الوكيل { : له قو
  :وجهاِن » بنعمة « يف متعلق باء } فانقلبوا بِنِْعَمٍة { : قوله 

  أهنا متعلقة بنفس الفعل على أهنا باء التعدية؟: أحدمها 
: على هذه املصاحبة ، كأنه قيل  والباء» انقلبوا « أهنا تتعلَّق مبحذوف ، على أنَّها حال من الضمري يف : الثاين 

وخرجوا فانقلبوا ، وحذف اخلروُج؛ ألن االنقالَب يدل عليه ، : والتقدير . فانقلبوا ملتبسني بنعمة ومصاحبني هلا 
» فانقلبوا « : فضرب فتنفلق ومعىن اآلية : أي ]  ٦٣: الشعراء [ } أَِن اضرب بَِّعَصاَك البحر فانفلق { : كقول 

  .جتارة وربح ، وهو ما أصابوا من السوق » وفضل « لقوا عدواً بعافية ، مل ي
  :ويف ذي احلال وجهان  -أيضاً-هذه اجلملة يف حمل نصب على احلال } لَّْم يَْمَسسُْهْم سواء { : قوله 

  .انقلبوا ساملني من السوء : أي » انقلبوا « أنه فاعل : أحدمها 
والعاملُ . فانقلبوا منعَّمَني بريئَني من السوء : إذا كانت حاالً ، والتقدير » بنعمة « أنه الضمري املستكن يف : الثاين 
وفيها ضمري ذي احلال » مل « العامل يف بنعمة فهما حاالن متداخالن ، واحلال إذا وقعت مضارعاً منفياً ب : فيها 

]  ٩٣: األنعام [ } لَْم يُوَح إِلَْيِه َشْيٌء أَْو قَالَ أُْوِحَي إِلَيَّ َو{ : جاز دخول الواو وعدمه فمن األول قوله تعاىل 
  ]البسيط : [ وقول كعب 

  أذْنِْب َولَْو كَثَُرْت ِفيَّ األقَاوِيلُ... ال َتأُخذَنِّي بِأقْوالِ الُوشَاِة َولَْم  -١٦٩١
قيس [ وقول ]  ٢٥: األحزاب [ } ْيراً َوَردَّ اهللا الذين كَفَُرواْ بَِغْيِظهِمْ لَْم َيَنالُواْ َخ{ : ومن الثَّاين هذه اآلية ، وقوله 

  :بن األسلت ] 
  بِالسَّْيِف لَمْ َيقُْصرْ بِِه َباِعي... َوأضْرُِب الْقَوَْنَس َيْوَم الْوَغَى  -١٦٩٢

وهبذا ُيعَْرف غَلَط األستاذ ابن خروف؛ حيث زعم أنّ الواَو الَزمةٌ يف مِثْلِ َهذَا ، سواء كان يف اجلملة ضمري ، أو لَمْ 
  .كُْن َي

  :جيوز يف هذه اجلملة وجهاِن } واتبعوا { : قوله 



  .» انقلبوا « أنا عطف على : األول 
  .وقد اتبعوا : أي » قد « ويكون على إضمار  -أيضاً-» انقلبوا « أهنا حال من فاعل : الثاين 
  فصل

لعقيدة يف هذا على أن نفس اإلميان وقد اختلف العلماء يف زيادة اإلميان ونُقْصانه على أقوال ، وا« : قال القرطيبُّ 
واحٌد ، وتصديق واحد بشيء ما إمنا هو معىن مفرد ، ال يدخل معه زيادة إذا حصل ، وال يبقى  -الذي هو تاج-

زادهم قولِ : ومعىن اآلية . منه شيء إذا زال ، فلم َيْبَق إال أن تكون الزيادة والنقصان يف متعلقاته ، دون ذاِتِه 
هي  -على هذا-وُنْصَرةً ويقيناً يف دينهم ، وإقامة على ُنْصَرته ، وقوةً وجرأةً واستعداداً ، فزيادة اإلميان  الناسِ إمياناً

  .» يف األعمال 

املراُد بالزياَدِة يف اإلميان أهنم ملا مسعوا هذا الكالَم املخوِّف مل يلتفتوا إليه ، بل حدث يف قلوهبم : قال ابُن اخلطيب 
ثقل ذلك -حماربة الكفار وعلى طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف كل ما يأمر به وينهى عنه َعْزم متأكد على 

ألنه قد كان فيهم َمْن به جراحاٌت عظيمةٌ ، وكانوا حمتاجني إىل املمداواِة ، وحدث يف قلوهبم وثوق بأنَّ  -أو َخفَّ
  .} فََزاَدُهمْ إِميَاناً { : راد من قوله اهللا ينصره على أعدائهم ويؤيدهم يف هذه احملاربة ، فهذا هو امل

  فصل
هذه الواقعةُ تدل داللة ظاهرةً على أن الكل بقضاء وقََدره؛ وذلك ألن املسلمني كانوا قد اهنزموا من املشركني يوم 

، ويف أُحٍد ، والعادة جارية بأنه إذا اهنزم أحد اخلصمنيِ عن اآلخر ، فإنه حيصل يف قلب الغالب قوة وشدة استيالء 
وهم -قَلََب القضية ها هنا ، فأودع قلوَب الغالبني  -سبحانه وتعاىل-قلب املغلوب انكسار وضعف ، مث إنه 

اخلوَف والرعَب ، وأودع قلوب املغلوبني القوةَ واحلميةَ والصالبةَ ، وذلك يدل على أن الدواعي  -املشركونَ
َوقَالُواْ َحْسُبَنا { : مث قال تعاىل . وقعت األفعال على وفقتها  والصوارَف من اهللا تعاىل ، وأهنا مىت حدثت يف القلوبِ

َحسُْبَنا اهللا َونِْعَم الوكيل { : أهنم كلما زادوا إمياناً يف قلوهبم أظهروا ما يطابقه ، فقالوا : واملعىن } اهللا َونِْعَم الوكيل 
  .كافينا اهللا : أي } َحْسُبَنا اهللا { : قال ابن األْنَبارِّي } 

  ]الوافر : [ ومثله قوله امرئ القيس 
  َوَحسُْبَك ِمْن غًَنى ِشَبٌع َورِّي... فََتمأل بِْيَتَنا أِقطاً َوَسْمناً  -١٦٩٣

  .يكفيك الشََّبُع والرَّيُّ : أي 
  :ففيه أقوالٌ » الوكيل « وأما 

  .أنه الكفيل : أحُدَها 
  ]الطويل : [ قال الشاعر 

  بَِردِّ األُمورِ الْمَاِضيَاِت َوِكيلُ... تُّ كَأَنَّنِي ذَكَْرُت أَبا أرَوى فَبِ -١٦٩٤
سبيلها أن يكن الذي بعدها » نِْعَم « الكايف ، والذي يدل على صحة هذا القول أن : الوكيل : قال الفّراء : الثاين 

خالقنا : قول َمْن يقول  رازقنا اهللا ونعم الرازق ، وخالقنا اهللا ونعم اخلالُق ، وهذا أحسُن من: موافقاً قبلها ، تقول 
  .يكفينا اهللا ونعم الكايف : اهللا ونعم الرازُق ، فكذا ههنا تقدير اآلية 

والكايف والكفيل جيوز أن ُيسَمَّى وكيالً؛ ألن الكايفَ . فعيل مبعىن مفعول ، وهو املوكول إليه » الوكيل « : الثالث 
  .موكوالً إليه يكون األمُر موكوالً إليه ، وكذا الكفيلُ يكون األمر 

  .التجارة : العافية ، والفَْضل  -هنا-النعمة : قال جماهٌد } فانقلبوا بِنِْعَمٍة مَِّن اهللا َوفَْضلٍ { : مث قال 



  .ثواب اآلخرة : منافع الدنيا ، والفَْضل : النعمة : وقيل 
طاعة اهللا } واتبعوا رِضَْوانَ اهللا {  -اجلميع يف قول-مل يصبهم قَْتلٌ وال جَِراحٌ : أي } لَّْم يَْمَسسُْهْم سواء { : قوله 

  .قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما فعلوا } واهللا ذُو فَْضلٍ َعظِيمٍ { ، وطاعة رسوله ، 
  .هل يكن هذا غَْزواً؟ فأعطاهم اهللا ثواَب الَغْزوِ : روي أهنم قالوا 

  .» بدر الصغرى « والثانية ب » محراء السد « واختلف أْهلُ املغازي ، ذهب الواقديُّ إىل ختصيص اآلية األوىل ب 
[ } ِمن َبْعِد َمآ أَصَاَبُهمُ القرح { : ومنهم َمْن َجَعل اآليتني بني واقعة بدرٍ الصُّْغَرى ، واألول أْولَى؛ ألن قوله تعاىل 

  .يدل على قُْرب عهدهم بالقَْرح ]  ١٧٢: آل عمران 

َولَا َيحُْزْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ ِفي ) ١٧٥(أَْولَِياَءُه فَلَا َتَخافُوُهْم َوَخافُوِن إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني إِنََّما ذَِلكُمُ الشَّْيطَانُ ُيَخوِّفُ 
  ) ١٧٦( اٌب َعِظيٌمالْكُفْرِ إِنَُّهْم لَْن َيُضرُّوا اللََّه َشْيئًا يُرِيدُ اللَُّه أَلَّا َيْجَعلَ لَُهمْ َحظًّا ِفي الْآِخَرِة َولَُهْم َعذَ

ويف إعراب هذه اجلملة مخسةُ . عن العمل وقد تقدم الكالم فيها أول الكتاب » ما « حرف مكفوف ب » إمنا « 
  :أوجٍه 
حال؛ بدليل وقوع احلالِ الصرحيةِ » خيوف أولياءه « خربه ، و » والشيطان « مبتدأ ، » ذلكم « أن يكون : األول 

النمل [ } فَِتلَْك ُبُيوتُُهْم َخاوَِيةً { : وقوله ]  ٧٢: هود [ } َبْعِلي شَْيخاً  وهذا{ : يف مثل هذا التركيب ، حنو قوله 
 :٥٢ . [  

  .اخلرب ، ذكره أبو البقاء » خيوف « بدالً ، أو عطف بيان ، و » الشيطان « أن يكون : الثاين 
نعيم ، أو أبو » الشيطان « على أن يرادَ ب » خيوف « نعتاً السم اإلشارة ، و » الشيطان « أن يكون : الثالث 
نعيم ، أو أبو سفيان؛ ألنه ال « الشيطان » واملراد ب : وإمنا قال « : ذكره الزخمشري قال أبو حّيان -سفيان 

مث غلب على إبليس  -كالعيُّوق-يكون علماً بالغلبة ، إذ أصله صفة  -ألنه إذ ذاك -واملراد به إبليس-يكون نعتاً 
  .وفيه نظٌر » نَّْجمِ الَِّذي ينطلق عليه كما غلب العيُّوق على ال

مجلةٌ مستأنفةٌ ، بيان لشيطنته ، واملراد » خيوف « خرب ، و » الشيطان « مبتدأ ، و » ذلكم « أن يكون : الرابع 
  .بالشَّْيطاِن هو املثبط للمؤمنني 

الثاين ، والثاين وخربه خربُ خرب » خيوف « مبتدأ ثاٍن ، و » الشيطان « مبتدأ ، و » ذلكم « أن يكون : اخلامس 
ذلكم » خرب « الشيطان » من أن يكون  -يف تناسق املعىن-وهذا اإلعراُب خري « : األول؛ قاله ابُن عطيةَ ، وقال 

  .» ألنه جييء يف املعىن استعارة بعيدة « 
خلُلُوِّ اجلملة الواقعة »  الشيطان« عائداً على » أولياءه « إن كان الضمري يف -وَردَّ عليه أبو حّيان هذا اإلعراب 

ِهجِّريى أبِي بكر ال إلَه إال اهللا وإن كان عائداً : وليست نفس املبتدأ يف املعىن ، حنو -خرباً عن رابط يربطها باملبتدأ 
، واملعىن ] يضرب غالمها [ إمنا هند زيد : غري الشيطان جاز ، وصار نظري » ذلكم « ويراد ب -» ذلكم « على 

-أولياء الركب ، أو أولياء أيب سفيان : الركب ، أو أبو سفيان الشيطان خيوفكم أنتم أولياؤه ، أي إمنا ذلكم : 
  :هل هو عني أو معىن؟ فيه احتماالن » ذلكم « واملشار إليه ب 

  .على ما تقدم -كَُنَعْيم وأبيب سفيانَ وأشياعهما -أنه إشارةٌ إىل ناسٍِ خمصوصني : أحدمها 
وعلى هذا التقدير فال ُبدَّ -مجيع ما جرى من أخبارِ الركبِ وإرسال أيب سفيان وجزع من جزع إشارة إىل : الثاين 

إِنَّ { : قوله السابق ، وهو : قول الشيطاِن ، أي : فعل الشيطان ، وقدَّره الزخمشري : من حذف مضاٍف ، أي 



أعين كون اإلشارة ألعيان أو  -قديرينوعلى كال الت]  ١٧٣: آل عمران [ } الناس قَْد َجَمعُواْ لَكُْم فاخشوهم 
جماز؛ ألن األعيان املذكورين واملعاين من األقوال واألفعال » ذلكم « عن » الشيطان « فاإلخبار ب -معان 

  .ليست نفس الشيطان ، وإمنا ملا كانت بسببه ووسوسته َجاَز ذلك -الصادرة من الكفار 

والتضعيُف فيه للتعدية ، فإنه قَْبلَ التَّضْعيف متعدٍّ إىل . ا حمله من اإلعراب قد تقدم م} ُيَخوُِّف أَْوِلَياَءُه { : قوله 
، فيجوز حذف مفعوليه ، أو أحدمها اقتصاراً » أعطى « واحٍد ، وبالتضعيف يكتسب ثانياً ، وهو من باب 

  :واختصاراً ، وهو يف اآلية الكرمية حيتمل أوُجهاً 
خيوفكم أولياءه ، ويقوِّي هذا التقديَر قراءة ابن عبَّاسٍ وابن : ذوفاً ، تقديره أنْ يكون املفعولُ األولُ حم: أحدها 

شر أوليائه؛ : الكفاُر ، وال ُبدَّ من حذف مضاٍف ، أي  -هنا-» أولياءه « مسعود هذه اآلية كذلك ، واملراد ب 
  .ألن الذوات ال خياف منها 

خيوف أولياءه َشرَّ الكفار ، : هو األول ، والتقدير » أولياءه « أن يكون املفعول الثاين هو احملذوف ، و : الثاين 
املنافقني وَمْن يف قلبه مرٌض ممن ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا  -على هذا الوجه-» أولياءه « ويكون املراد ب 

  .عليه وسلم يف اخلروج 
أنتم فال يصل إليكم ختويفه قاله احلسُن  أن ختويفه بالكفار إمنا حيصل للمنافقني الذين هم أولياؤه ، وأما: واملعىن 

  .والسُّدِّي 
. خيوفكم الشر بأوليائه : والتقدير  -على إسقاط حرف اجلر-نعٌت » أولياءه « أن املفعولني حمذوفان ، و : الثالث 

  .بسبب أوليائه فيكونون هم كآلِة التخويف لكم : والباء للسبب ، أي 
فإذا : أي ]  ٧: القصص [ } فَإِذَا خِفِْت َعلَْيِه فَأَلِْقيِه ِفي اليم { : له تعاىل ومثل حذف املفعول الثاين قو: قالوا 

معناه ]  ٢: الكهف [ } لُِّيْنِذَر بَأْساً َشِديداً مِّن لَُّدْنُه { : ومثال حذف اجلاّر قوله تعاىل . ِخفِْت عليه فرعونَ 
: وهذا قول الفّراء والّزجّاج وأيب علّي ، قالوا ] .  ١٥: غافر  [} ِلُينِذَر َيْوَم التالق { : لينذركم ببأسٍ ، وقوله 

  .خيوفكم بأوليائه : ويدل عليه قراءة أَبيٍّ والنَّخَِعيِّ 
فظن أنَّ قراءة اجلمهورِ مثلها يف » خيوف بأوليائه « فكأن هذا القائل رأى قراءة أَبّي والنخعّي : قال شهاُب الّدينِ 

، وليس كذلك ، بل ُتَخرَّج قراءةُ اجلمهورِ على ما تقدم؛ إذ ال حاجةَ إىل ادِّعاء ما ال األصل ، مث ُحِذفَت الباء 
  .ضرورة له 

  ]البسيط : [ وأما قراءة أَبّي فيحتمل أن تكون الباء زائدة ، كقوله 
  ُسوُد الَْمحَاجِرِ ال يَقَْرانَ بِالسَُّورِ..  -١٦٩٥

  .فتكون كقراءة اجلمهور يف املعىن 
  .كما تقدم  -تكون للسبب ، واملفعوالن حمذوفان وحيتمل أن

  :يف الضمري املنصوب ثالثةُ أوجٍه } فَالَ َتَخافُوُهمْ { : قوله 
فال ختافوا أولياَء الشيطان ، هذا إن أريد باألولياء كفار : أي » أولياءه « أنه يعود على :  -وهو األظهر-األول 
  .قريش 
إن كان املراد ب ]  ١٧٣: آل عمران [ } إِنَّ الناس قَدْ َجَمُعواْ لَكُمْ { : قوله  من» الناس « أنه يعود على : الثاين 

  .املنافقني » أولياءه « 



« : والياء يف قوله » إمنا مجع الضمري؛ ألن الشيطان جنس « : قال أبو البقاء » الشيطان « أنه يعود على : الثالث 
  .والباقون حيذفوهنا مطلقاً  -على قاعدته-، وَحذَفَها وقفاً  من الزوائد ، فإثبتها أبو عمرو وصالً» وخافوين 

  فصل يف ورود اخلوف يف القرآن الكرمي
  :ورد اخلوف على ثالثةِ أوجٍه 

  .اخلوُف بعينه ، كهذه اآلية : األول 
إذا : أي ]  ١٩: األحزاب [ } فَإِذَا ذََهَب اخلوف َسلَقُوكُْم بِأَلِْسَنٍة ِحَداٍد { : القتال ، قال تعاىل : اخلوف : الثاين 

  .ذهب القتال 
َوأَنِذْر بِهِ { : وقوله ]  ٢٢٩: البقرة [ } فَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهللا { : العِلْم ، قال تعاىل : اخلوف : الثالث 

[ } إِنْ ِخفُْتْم ِشقَاَق بَْينِهَِما َو{ : يعلمون وقوله : أي ] .  ٥١: األنعام [ } الذين َيَخافُونَ أَن حيشروا إىل َربِّهِْم 
  .علمتم : أي ]  ٣٥: النساء 
. وهذا من باب اإلهلاب والتهييج  -عند َمْن يرى ذلك-جوابه حمذوف ، أو متقدم } إِن كُنُتْم مُّْؤِمنِنيَ { : وقوله 

  .إال فهم ملتبسون باإلميان 
يف سائر  -رباعياً-» أحزن « من  -بضم حرف املضارعة-» ُيحزنك « قرأ نافع } َوالَ َيحُْزنَك الذين { : قوله 

 -والباقون بفتح الباء. فإنه كاجلماعة ]  ١٠٣: األنبياء [ } الَ َيْحزُُنُهُم الفزع األكرب { : القرآن إال اليت يف قوله 
  .مها من باب ما جاء فيه فََعل وأفَْعل مبعىن : فقيل  -ثالثياً» حزنه « من 

إذا : وأحزنته -جعل فيه دهناً وكحالً : دهنه وكحله ، أي : حنو  -َجَعل فيه حُْزناَ: ، فََحَزَنه باختالف معىن : وقيل 
: أحزنت له احلُْزن ، وأحزنته : وقال بعُض العربِ « : ومثل َحَزَنه وأحَْزَنه فََتَنه وأفَتَنه ، قال سيبويه . جعلته حزيناً 

  .« البقرة » اشتقاق هذه اللفظة يف قاله أبو البقاء وقد تقدم . عرَّضته للُحْزن 
إن أحزن لغة : وإن كان أبو البقاء قال -واحلق أن حزنه لغتان فاشيتان ، لثبوهتما متوازتني » : قال شهاُب الدينِ 

 -كما تقدم-إال اليت يف األنبياء » أحزن « يقرأ هذه املادة من  -رمحه اهللا-قليلة ، ومن عجيب ما اتفق أن نافعاً 
إال اليت يف األنبياء ، وهذا من اجلمع بني  -ثالثياً-» حزنه « أبا جعفر يزيد بن القعقاع يقرأها من  وأن شيخه

  .« اللغتني ، والقراءة سنة ُمتََّبَعة 
يف مجيع القرآن ، قال  -من أسرع-« يسرعون » بالفتح واإلمالة ، وقرأ النحوي « يسارعون » : وقرأ اجلماعة 

  .« ماعة أبلغ؛ ألن َمْن يسارع غَريه أشد اجتهاداً من الذي ُيسرع وحده وقراءة اجل» : ابن عطيةَ 
  :َوْجَهاِن « شيئاً » يف نصب } إِنَُّهْم لَن َيُضرُّواْ اهللا َشْيئاً { : قوله 

  .ال يضرونه شيئاً من الضرر : أنه مصدر ، أي : أحدمها 
  .وهكذا كل موضع أشبهه ففيه الوجهان . لن يضروه بشيء : أنه منصوب على إسقاط اخلافض ، أي : الثاين 
  فصل

هم املنافقون؛ يسارعون يف الكفر : هم كفار قريش ، وقال غريه : اختلفوا يف هؤالء املسافرين فقال الضَّحَّاك 
  .ُمبسارعتهم يف الكُفْر « إهنم لن يضروا اهللا » مظاهرةً للكفار 

من قريش ، فوقع الغمُّ يف قَلْبِ الرسول صلى اهللا عليه وسلم  إن قوماً من الكفار أسلموا ، مث ارتدوا؛ خوفاً: وقيل 
أن ردَّتَهم ال  -تعاىل-بذلك السبب فإنه صلى اهللا عليه وسلم ظن أهنم بسبب تلك الرِّدَّة يُلِحقون به َمضَرَّة ، فبيَّن 

  .تؤثر يف لُُحوقِ ضررٍ بك 



وَصُف بأنه يسارُع يف الكفرِ ، وإمنا ُيوَصف بذلك َمْن ويقوى هذا الوجه بأن املستمر على الكفر ال ي: قال القاضي 
  .يكفر بعد اإلميان 

  .وأيضاً فإن إرادته أال جيعل هلم َحظَّاً يف اآلخرة ال تليق إال مبن قد آمن واستوجب ذلك ، مث أحبط 
مث -م االنتفاع بإمياهنم وأيضاً فإن احلُْزن إمنا يكون على فوات أمرٍ مقصوٍد ، فلما قدَّر النيبُّ صلى اهللا عليه وسل

َحزنَ صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك؛ لفوات التكثري هبم ، فآمنه اهللا من ذلك ، وعرَّفه أن وجوَد إمياهنم  -كفروا
  .كعدمه يف أن أحوالَه ال تتغري 

. يا كتموا صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم ملتاع الدن -كعب بن األشرف وأصحابه-املراد رؤساء اليهود : وقيل 
ياأيها الرسول الَ َيحُْزنَك الذين ُيسَارُِعونَ { : قال القَفَّال وال يبعد محل اآلية على مجيع أصناف الكفار؛ لقوله تعاىل 

حلُْزن ا: فإن قيل ] .  ٤١: املائدة [ } ِفي الكفر ِمَن الذين قالوا آَمنَّا بِأَفَْواهِهِْم وَلَْم ُتْؤِمن قُلُوُبُهْم َوِمَن الذين ِهادُواْ 
  على كُفر الكافر ، ومعصية العاصي طاعة ، فكيف هناه اهللا عن الطاعة؟

  :فاجلواُب من وجهني 
أنه كان يفرط يف اُحْزن على كُفْر قومه ، حتَّى كاد يؤدي ذلك إىل حلوق الضرر به ، فنهاه اهللا تعاىل عن : األول 

  ] . ٨: فاطر [ } ْم َحَسرَاٍت فَالَ َتذَْهْب َنفُْسَك َعلَْيهِ{ : اإلسراف فيه ، كما قال 
: يعين } لَن َيُضرُّواْ اهللا شَْيئاً { : أن املعىن ال ُيحْزنوَك خبوف أن يضروك ، ويعينوا عليك؛ أال ترى إىل قوله : الثاين 

  .غري أنفسهم ، وال يعود وبال ذلك على غريهم ألبتة  -مبسارعتهم يف الكفر -أهنم ال يضرون 
وهذا تنصيٌص وردٌّ على املعتزلة بأنَّ اخلَري والشر بإرادة اهللا } هللا أَالَّ َيْجَعلَ لَُهْم حَظّاً ِفي اآلخرة ُيرِيُد ا{ : مث قال 

على أنَّ النكرةَ يف سياق النَّفي تعم؛ إذ لو مل حيصل العموم مل حيصل يف هتديد الكفار  -أيضاً-تعاىل ، وتدل اآلية 
أنه كما ال َحظَّ هلم ألبتة من منافع اآلخرة ، : وهذا كالم مبتدأ واملعىن } اٌب َعِظيمٌ وَلَُهْم َعذَ{ : هبذه اآلية ، مث قال 

  ] .مضارِّها [ فلهم احلَظُّ العظيُم من 

  ) ١٧٧(إِنَّ الَِّذيَن اْشَترَُوا الْكُفَْر بِالْإَِمياِن لَْن َيُضرُّوا اللََّه شَْيئًا َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 

} اشتروا الكفر باإلميان { : ومعىن . ْملَ اآلية األوىل على املرتدين ، ومحل هذه اآلية على اليهود اعلم أنه ال يبعد َح
أهنم كانوا يعرفون النيب صلى اهللا عليه وسلم ويؤمنون به قبل َمْبَعِثه ، فلما ُبِعثَ كفروا به ، وتركوا ما كانوا عليه ، 

  .ه ، كما يفعلُ املشتري من إعطاء شيء وأْخذ غريه بدالً عنه فكأهنم أعطوا اإلميان ، وأخذوا الكفر بدالً عن
َحْملُ هذه اآليِة على املنافقَني؛ ألهنم مىت كانوا مع املؤمنني أظهروا اإلميان ، فإذا خلوا إىل شياطينهم -وال يبعد أيضاً 

  .كفروا ، وتركوا اإلميان ، فكان ذلك كأهنم اشتروا الكفر باإلميان 
  ؟} لَن َيُضرُّواْ اهللا شَْيئاً { : دة التكرار يف اآليتني يف قوله ما فائ: فإن قيل 
  :أن فائدةَ التكرارِ أموٌر : فاجلواُب 
أن الذين اشتروا الكفرَ باإلمياِن ال شك أهنم كانوا كافرين أوالً ، مث آمنوا ، مث كفروا بعد ذلك ، وهذا : أحدمها 

وِقلَِّة الثباِت ، ومثل هذا اإلنسان ال خوف منه ، وال هيبةَ له ، وال  يدلُّ على شدَّة االضطرابِ ، وَضْعفِ الرأي ،
  .قدرةَ له على إحلاق الضََّرر بالغري 

 -على الفعل ، أو على التَّرِك-أهّم األمورِ وأعظمها ، ومثل هذا مما ال يقدم اإلنسان فيه ] الّدينِ [ أن أمر : ثانيها 



ِفكْر ، وهؤالء يُقِْدمون على الفعل ، أو على الترك يف هذا املهم بأهوِن األسبابِ إال بعد إمعاٍن الّنظَرِ ، وكَثْرة ال
  .وأضعفِ املوجباِت ، وهذا يدلُّ على ِقلَِّة عقوهلم ، وشدة محاقتهم ، وأمثال هؤالء ال َيلَْتِفُت العاقلُ إليهم 

ت ، بل بناًء على احلََسِد واملنازعة يف منصب الدُّْنَيا ، أن أكثرهم إمنا ينازعونك يف الّدينِ ال بَِناًء على الشُُّبها: ثالثها 
كان يف غاية  -وهو بيع السعادة العظيمة األخروية بالقليل الفاين من سعادة الدنيا-وَمْن كان َعقْلَه هبذا القَْدر 

  .احلماقة ، وِمثْلُه ال يقدر على إحلاق ضرر بالغري ، واهللا أعلم 

  ) ١٧٨( كَفَُروا أَنََّما ُنْمِلي لَُهْم خَْيٌر لِأَْنفُسِهِْم إِنََّما ُنْمِلي لَُهْم ِليَْزَدادُوا إِثًْما َولَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني َولَا َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن

« بالغيبة ، ومحزة باخلطاب ، وحكى الّزجّاج عن خلق كثري كقراءة محزة إال أهنم كسروا » حيسنب « قرأ اجلمهور 
. » إمنا « وقرأ حيىي بن وثاب بالغيبة وكسر  -وسيأيت إيضاح ذلك-وأنكرها ابن جماهدٍ »  خري« ونصبوا » أمنا 

  .األوىل وفتح الثانية مع الغيبة ، فهذه َخْمُس قراءاٍت » أمنا « أنه قرأ بكسر  -أيضاً-وحكى عنه الزخمشري 
وما اتصل هبا » أن « و » الذين « إىل فأما قراءة اجلمهور ، فتخرجيها واضح ، وهو أنه جيوز أن يكون الفعل مسنداً 

وجيوز أن يكون مسنداً إىل  -أو مسدَّ أحدمها ، واآلخر حمذوف عند األخفش -عند سيبويه-سادَّة مسد املفعولني 
« فعلى هذا أن يكون . ضمري غائب ، يراد به النيب صلى اهللا عليه وسلم أي ال حيسنب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 -على هذا الوجه-فعوالً أول ، وأما الثاين فسيأيت الكالم عليه يف قراءة محزة ، لتتحد هذه القراءة م» الذين كفروا 
  .مع قراءة محزة رمحه اهللا ، وسيأيت خترجيها 

الذي منليه وجيوز أن : جيوز أن تكون موصولة امسية ، فيكون العائد حمذوفاً ، الستكمال الشروط ، أي » ما « و 
  .خربها » خري « و » إن « وهي اسم  -إمالءنا: أي -تكون مصدرية 
واحتاجت « منلي » ب « خري » وال جيوز أن تكون كافةً ، وزائدة؛ إذ لو كان كذلك النتصب « : قال أبو البقاء 

. وهي من الواضحات . انتهى » زائدة ، أو قدر الفعل يليها ، وكالمها ممتنع « ما » إىل خرب ، إذا كانت « أن » 
  .متصلة ، وكان من حق األوىل الفصل؛ ألهنا موصولة  -يف املوضعني-أمناط « وكتبوا 

  .وأما قراءة محزة فاضطربت فيها أقوال الناس وختارجيهم ، حىت أنه نُقل عن ابن أيب حامت أهنا حلن 
  :أوُجٍه  وهذا ال ُيلتفت إليه ، لتواترها ، ويف هنا خترجيها ستة] مجاعة [ وتاَبَعُه على ذلك : قال النحاس 

أمنا » مفعول أول ، و « الذين كفروا » ضمري النيب صلى اهللا عليه وسلم و « حتسنب » أن يكون فاعل : أحدها 
وال حتسنب : من َحذِْف مضاٍف ، إما من األول ، تقديره  -على هذا التخريج-مفعول ثان ، وال ُبدَّ « منلي هلم خري 

  .أصحاب أن إمالءنا خري هلم : شأنَ الذين ، وإما من الثَّاين ، تقديره 
الذين » بتأويل مصدر ، واملصدر معىن من املعاين ال َيْصُدُق على « أمنا منلي » وإمنا احتْجَنا إىل هذا التأويل؛ ألن 

  .واملفعول الثاين يف هذا البابِ ُهَو األولُ يف املعىن « كفروا 
وإىل هذا ذهب الكسائي ، والفّراء ، وتبعهما مجاعة . « فروا الذين ك» بدالً من « أمنا منلي هلم » أن يكون : الثاين 

وجه هذه القراءة التكرير والتأكيد ، والتقدير : ، منهم الزَّجَّاج والزخمشري ، وابُن الباذش ، قال الكسائي والفّراء 
  .وال حتسنب الذين كفروا ، وال حتسنب أمنا منلي : 

. ما ينظرون إال أن تأتيهم « أي ]  ٦٦: الزخرف [ } إِالَّ الساعة أَن تَأِْتيَُهْم  َهلْ َينظُُرونَ{ : ومثله : قال الفّراُء 
  .انتهى 



وهذا الردُّ . ال جيوز عند أحد  -يف هذه األفعالِ-ورد بعضهم قولَ الكسائيِّ والفَراِء ، بأن َحذَْف املفعولِ الثاين 
  .م حتقيق ذلك وقد تقد-ليس بشيٍء؛ ألن املمنوعَ إمنا هو حذف االقتصارِ 

وال حتسنب الذين كفروا : ويكون املفعول الثاين قد ُحِذف؛ لداللة الكالمِ عليه ، ويكون التقدير : وقال ابُن الباذش 
  .َخيْريَّةَ إمالءنا هلم ثابتة ، أو واقعة 

القتصارُ بفعل كيف صح َمجِيُء البدلِ ، ومل يذكر إال أحد املفعولني ، وال جيوز ا: فإن قلت : قال الزخمشريُّ 
  احلسباِن على مفعولٍ واحٍد؟

َجَعلُْت متاَعك : صحَّ ذلك من حيثُ إنّ التعويلَ على البدل واملبدل منه يف حكم املَُنحَّى ، أال تراك تقول : قلُت 
  .متاعك : بعَضه فوَق بَْعضٍ ، مع امتناع سكوتك على 

وال حتسنب : كُلٍّ ، ويكون على َحذْف مضاٍف ، تقديره  أو يدل كُلٍّ من -وهو الظاهُر-وهذا البدلُ بدلُ اشتكالٍ 
  .قوالن مشهوران « أمنا منلي » : وأبدل منه « إمالء » إمالء الذين ، فحذف 

على تأويل أن تكون التاء يف الفعل « حتسنب » فاعالً ب « الذين كفروا » أن يكون :  -وهو أغرهبا: الثالثُ 
» وال حتسنب القوم الذين كفروا ، و : أي ]  ١٠٥: الشعراء [ } ُم ُنوحٍ املرسلني كَذََّبْت قَْو{ : للتأنيث ، كقوله 

فعلى هذا تتحدد ] .  ١٣٧: األعراف [ } َوأَْوَرثَْنا القوم الذين كَاُنواْ { : وضْصف للقوم ، كقوله تعاىل « الذين 
« اللُّباب » الكرماين يف تفسريه املُسمَّى ب هذه القراءة مع قراءة الغيبة ، وخترجيها كتخرجيها ، ذك ذلك أبو القاسم 

-جارٍ َمْجَرى مجع املذكر السامل ، واجلمع املذكر السامل ال جيوز تأنيث فعله « الذين » وفيه نظر؛ من حيث إن . 
صفة للقوم « الذين » وأما اعتذاره عن ذلك بأن . تقوم الزيدون : قامت الزيدون ، وال : ال جيوُز  -عند البصريني

وإمنا حذف ، فال ينفعه؛ ألن االعتبارَ إمنا هو بامللفوظ ال باملقدَّر ، ال جييز أحٌد من البصريني  -اجلائز تأنيث ِفعلهم-
  .ألبتة  -القوم املسلمون: على إرادة  -قامت املسلمون: 

ل األول ، املفعو« الذين » وما عملت فيه من موضع نصب على البدل ، و « أن » : وقال أبو احلسن احلويفُّ 
  .والثاين حمذوف 

  .وهو معىن قول الزخمشريَّ املتقدم 
« خري » و  -إمالءنا: أي -بدل اشتمال « الذين كفروا » : بدالً من « أمنا منلي هلم » : أن يكون : الرابع 
بعضهم هو خري ألنفسهم ، واجلملة هي املفعول الثاين ، نقل ذلك أبو شامة عن : خرب مبتدأ حمذوف ، أي  -بالرفع

  .ومثل هذه القراءة بيت احلماسِة : قُلُْت : ، مث وقال 
  أَنَّا بِطَاٌء ، َوِفي إبْطَائَِنا سََرُع... ِفيَنا األَناةُ ، َولبَْعُض الْقَْومِ َيْحَسُبَنا  -١٦٩٦

: ئم ، أي حسبت زيداً أنه قا: بعد ذكر املفعول األول ، فعلى هذا جيوز أن تقول « أنا » كذا جاءت الرواية بفتح 
  .حسبته ذا قيام 

  .انتهى » حسبت « فوجه الفتح أهنا وقعت مفعوالً ، وهي ما عملت فيه من موضع مفرد ، وهو املفعول الثاين ل 
إذا وقعت مفعوالً ثانياً ، واألول اسم عني ، وأنشدوا » إن « وفيما قاله نظٌر؛ ألن النحاة نصُّوا على وجوب كسر 

، وعلَّلوا وجوب الكسر بأنا لو فتحنا لكانت يف حمل مصدر ، فيلزم منه االخبار باملعىن البيَت املذكوَر على ذلك 
  .عن العني 
يف موضع املفعول الثاين ، و } إِنََّما ُنْمِلي لَُهْم ليزدادوا إِثَْماً { مفعوالً به ، و » الذين كفروا « ان يكون : اخلامس 

ففي الكالم تقدمي وتأخري ، ُنِقل ذلك عن » حتسنب « خرب اعترض به بني مفعويل مبتدأ و} أَنََّما ُنْمِلي لَُهمْ َخْيرٌ { 



  .األخفشِ 
وجيعله على التقدمي -حيتج به ألهل القََدر لنه كان منهم -» أن « ومسعتُ األخفَش يذكر فتح : قال أبو حامت 

. اً ، إمنا منلي هلم إال ما هو خري ألنفسهم وال حتسنبَّ الذين كفروا أمنا نثْملي هلم ليزدادوا إمث] : أي [ والتأخري ، 
  .انتهى 

املفتوحة مبتدأ هبا أول الكالم؛ ألن مذهَب األخفش ذلك ، وغريه مينع ذلك ، فإن تقدم » أن « وإمنا جاز أن تكون 
. التفصيلية ، حنو أما أنك منطلق فعندي ، جاز ذلك إمجاعاً » أما « ظين أنك منطلق ، أو : حنو -خربها عليها 

ووجه متسُّك القدرية أن اهللا تعاىل . » أمنا منلي هلم خري « : يعين هبا اليت يف قوله » أن « يذكر فتح : وقول أيب حامت 
  .رعاية األصلح  -عندهم-ال جيوز أن ُيْمِلي هلم إال ما هو خري ألنفسهم ، ألنه جيب 

رداً » أمنا منلي هلم « : ، مث حاهلم ، من قوله  توكيداً» الذين كفروا « قدم : وقال قوم : قال املهدوّي : السادس 
  .وال حتسنب أن إمالءنا للذين كفروا خٌري ألنفسهم : عليهم ، والتقديُر 

أو إىل ضمريٍ غائبٍ » الذين « فال ختلو إما أن ُيْجَعلَ الفعلُ مسنداً إىل  -مع الغيبة» إنَّما « بكسر -وأما قراءة حيىي 
وإن مل تكن الالم يف خربها لفظاً ، فهي مقدرة » حتسنب « وما يف حيِّزها معلقة ل » أمنا  «، فإن كانت األوىل كانت 

يف موضع َنْصبٍ؛ ألهنا معلقة لفعل احلسبان من نية الالم ، ونظري ذلك تعليق أفعال  -بالكسر-» إّنما « ، فيكون 
  ] :سيط الب[ يف قوله  -بتقدير الم االبتداء-القلوبِ عن املفعولنيِ الصرحيني 

  أَنِّي َوَجْدُت ِمالَُك الشَّْيَمِة األَدُب... كَذَاَك أدَّبُت َحتَّى َصاَر ِمْن ُخلُِقي  -١٦٩٧
  .» إمنا « وكذلك يف اآلية لوال تقدير الالم لوجب فتح . » األدب « و » مالك « فلوال تقدير الالمت لوجب نصب 

وقد قيل بذلك يف البيت ، وهو األحسُن فيه  -مرِ والشأِنوهو ضمري األ-وجيوز أن يكون املفعول األول قد ُحِذف 
.  

يف موضع املفعول الثاين ، وهي املفسرة للضمري وإن كان » إمنا منلي هلم « و  -أي األمر-ال حتسبنه : واألصلُ 
  .يف موضع املفعول الثاين » أمنا منلي « مفعوالً أول ، و » الذين « الثاين كان 

وال حتسنب الذين كفروا أن إمالءنا : على معىن : ا عنه الزخمشريُّ ، فقد خرََّجها هو ، فقال وأما قراءته اليت حكاه
} أَنََّما ُنْمِلي لَُهمْ َخْيٌر َألْنفُِسهِْم { : وإمنا هو ليتوبوا ، ويدخلوا يف اإلميان ، وقوله  -كما يفعلون-الزدياد اإلمث 

نا خٌري ألنفسهم إن عملوا فيه ، وعرفوا إنعام اهللا عليهم ، بتفسيح إن إمالء: اعتراض بني الفعل ومعموله ، ومعناه 
  .انتهى . املُدَِّة ، وترك املعاجلِة بالعقوبة 

 -على اخلالف-سادة مسد املفعولني ، أحدمها  -املفتوحة-» أمنا « فاعالً ، و » الذين « فعلى هذا يكون 
 -فيهما مجيعاً » إن « بكسر -قراءة حيىي بن َوثَّابٍ : اُس قال النَّحَّ. واعترض هبذه اجلملة بني الفعل ومعموله 

  .حسبت عمراً أبوه خارٌج : حسنة ، كما تقول 
على الظاهر من كالمه ، فقد ذكر خنرجيها ، » خري « عن خلق كثري ، وهو نصب  -قراءةً-وأما ما حكاه الّزجّاج 

مفعول ثاٍن ، وال بد من إيراد » خرياً « و » الذين كفروا « بدل من  }أَنََّما ُنْمِلي لَُهمْ َخْيٌر َألْنفُِسهِْم { على أن 
ال : واملعىن » إن « بالياء ، مل َيُجْز عند البصريني إال كسر » وال حيسنب « : َمْن قرأ :  -رمحه اهللا-َنصِّه ، قال 

وزال يبسحنب الذين :  مؤكِّدةً ، فإذا فتحت صار املعىن» إن « جيسنب الذين كفروا إمالءنا خري هلم ، ودخلت 
وال حيسنب : واملعىن » الذين « وهو عندي جيوز يف هذا املوضع على البدل من : كفروا إمالءنا خري هلم ، قال 

  ]الطويل : [ إمالءنا للذين كفروا خرياً هلم ، وقد قرأ هبا خلٌق كثري ، ومثل هذه القراءة من الشعر قول الشاعر 



  وَلَِكنَُّه ُبْنَيانُ قَْومٍ َتَهدَّمَا... لَْك َواِحٍد فََما كَانَ قَْيٌس ُه -١٦٩٨
  .ه ١فما كان هلك قيس هلك واحٍد ، : واملعىن » قيس « بدالً من » هلكه « جعل 
« : كذلك » ما كان « منصوباً ، خرباً ل » هلك واحد « بدل من املرفوع ، فبقي  -األول-» هلك « : يعين 

يف حمل نصب ، بدالً » لَُهم « وهو  -وصلتها ، واخلرب -املوصولة» ما « وهي -وامسها » أن » « أنََّما ُنْمِلي لَُهْم 
إال أن الفارسي قد رد هذا . » تضْحَسَبنَّ « منصوباً على أنه مفعول ثاٍن ل » َخيْراً « فبقي » الَِّذيَن كَفَُروا « من 

ال يصح البدل : قال أبو علي الفارسي  -» يْراً َخ« أعين نصب -على أيب إسحاَق بان هذه القراءة مل يقرأ هبا أحد 
ملا -يف البيت » هلَك واحٍد « فكما انتصب » حسبت « من حيثُ كان املفعول الثاين ل » َخْيٌر « ، إال بنصب 

الَِّذيَن « إذا أُْبِدل االمالء من » خَْيٌر لَُهْم « كذلك ينتصب » كان « بأنه خرب ل  -» قيس « أبدل األول من 
  .» َتْحَسَبنَّ « بأنه مفعول ثاٍن ل » ُروا كَفَ

هذا أبا بكر بن جماهد اإلمام » أمحد « وسألت أمحد بن ُموَسى عنها ، فزعم أن أحداً مل يقرأ هبا يعين ب : قال 
ول يف موضع نصب؛ بأهنا املفعول األول ، واملفعول الثاين هو األ» الَِّذيَن كَفَُروا « :  -يف احلجة-املشهور ، وقال 

ألن إمالءهم ال يكون } إِنََّما ُنْمِلي لَُهْم { : يف قوله » إن « فتح  -إذَنْ-يف املعىن ، فال جيوزُ  -يف هذا الباب-
َوَمآ أَْنَسانِيهُ إِالَّ { : كقوله تعاىل » الَِّذيَن كَفَُروا « وجعلها بدالً من » أن « ِلَم ال جيوز الفتح يف : فإن قُلَْت . إياهم 

َوإِذْ يَِعُدكُمُ اهللا إِْحَدى الطائفتني أَنََّها { : من قوله تعاىل » أن « وكما كان ]  ٦٣: الكهف [ } أَنْ أَذْكَُرُه الشيطان 
  ؟]  ٧: األنفال [ } لَكُْم 
» إْحَدى الطَّاِئفََتْينِ « من » أنَّ « كما أبدلت » الذين كفروا « من » أن « ال جيوز ذلك؛ ألنك إذا أبدلت : قيل 
« الَ َتْحَسَبنَّ إمالء الذين كفروا خرياً ألنفسهم ، من حيثُ كان املفعولُ ل : على تقدير » خَْيراً « مك أن تنصب لز

  .» َتْحَسَبنَّ 
  .انتهى ما رد به عليه ، فلم َيْبَق إال الترجيح بني َنقْل الزجَّاج وابنِ جماهد 

قرأ به خلٌق كثٌري وهذا : راءات ، إال أن الزَّجَّاجَ ثقةٌ ، ويقول طوال شك أن ابَن جماهٍد أَعَْنى بالق: قال شهاب الدين 
-اخل » إن « وإذا مل جيز ال كسر : من قوله -يبعد غلطه فيه ، واإلثبات مقدم على النفي ، وما ذكره أبو علي 

  .« أيضاً مما مل يقرأ به أحد  -هذا
فتكون اجلملة يف موضع املفعول » إنَّما « أن يكسر  -طابيعين بتاء اخل-وجه القراءة ملن قرأ بالتاء » : قال َمكِّي 

وقد قرَئ شَاذَّاً : قراءة شاذة قال « َخيْراً » وقد نقل أبو البقاء أن نصب . « الثاين ، ومل يقرأ به أحٌد علمته 
  .« َخْير » تبيني ، أو حال من « لَُهْم » و « أن » خرب « َألْنفُِسهِْم » بالنصب ، على أن يكون 

أعين هلم وإما حاالً من النكرة املتأخرة ، : لَُهمط إما تبييناً ، تقديره » اخلرب ، جعل « َألْنفُسِهِم » أنه ملا جعل : عين ي
« هو اخلرب ، ويكون » لَُهْم « ما تقدم من كون  -على هذه القراءة-والظاهر . ألنه كان يف األصل صفة هلا 

  .كما كان صفة له يف قراءة اجلمهور -» ْيٌر َخ« يف حمل نصب؛ صفة ل » َألْنفُِسهِْم 
وهي قراءة حيىي ، وخرجها على أهنا جواب قسم حمذوف ، والقسم وجوابه » أن « قراءة كسر  -أيضاً-ونقل 

  .يسد َمَسدَّ املفعولنيِ ، وال حاجة إىل ذلك ، بل خترجيها على ما تقدم أَْولَى؛ ألن األصل عدم احلذِف 

َملَْوُت من الدهر َملَْوةً وِملَْوةً وُملَْوةً : يقال  -للمدة الطويلة-واملَدُّ يف العمرِ ومنه َمالََوةُ الدهر األمهالُ : واإلمالء 
  .وَمالوةً وِمالََوةً وُمالََوةً مبعًىن واحد 



:  ومه: قال أبو عبيدة -طوَّل له وأمهله : أي  -وأملى له -طال: أي  -يقال أملى عليه الزمان : قال األصمعيُّ 
  . -َمَنَحكَها ُعْمراً طَوِيالً: َمالََّك اهللا بِنَعِمه أي : الليل والنهار ، وقوهلم : واملَلََوان  -لألرض الواسعة -املال 

  ]الطويل : [ تكرُّر الليل والنهار وامتداُدمها ، بدليلِ إضافتهما إليهما يف قول الّشاعرِ : املَلََواِن : وقيل 
  َعلَى كُلِّ َحلِ املَْرِء َيْخَتِلفَاِن... اِئٌم َملََواُهَما َنَهاٌر وَلَْيلٌ َد -١٦٩٩

أصل الياء واٌو ، » أمنا منلي هلم « : فقوله . فلو كانا الليلَ والنَّهارِ ملا أُِضيف إليهما؛ إذ الشيُء ال ُيضاف إىل نفسه 
  .مث قُِلَبت لوقوعها رابعة 

قد تقدم أن حيىي بن وثَّاب قرأ بكسر األوىل وفتح هذا فيما نقله الزخمشريُّ } َماً إِنََّما ُنْمِلي لَُهمْ ليزدادوا إِثْ{ : قوله 
إنه مل َيْحِكها عنه غري الزخمشريِّ بل الَِّذيَن نقلوا قراءةَ حيىي إمنا نقلوا كسر : وتقدم خترُجيها ، إال أن أبا حّيان قال 

  .يروم رد كل شيء إليه  -لولوعه بْنصرة مذهبه-وإمنا الزخمشريُّ : األوىل فقط ، قال 
  :وأما على قراءة كسرها ففيها وجهان . وهذا حتاُملٌ عليه؛ ألنه ثقةٌ ، ال ينقل ما مل ُيْرَو : قل شهاُب الدِّينِ 

إِنََّما ُنْمِلي { « ما بالُُهْم حيسبون اإلمالء خرياً؟ فقيل : أهنا مجلة مستأنفة ، تعليلٌ للجملة قبلها ، كأنه قيل : األول 
على األصل وال جيوز أن تكون  -ولذلك كُتَِبْت متصلة« ما » هنا مكفوفة ب -« إنّ » و } ُهْم ليزدادوا إِثَْماً لَ

  .ال يصح وقوعها خرباً للمبتدأ وال لنواسخه « كي » ألن الم  -امسية وال حرفية-موصولة 
  .أنّ هذه اجلملة تكريرٌ لألوىل : الثاين 

« هو املفعول الثاين ل » ِلَيزَْدادوا « تكريٌر لألول ، و » تكريٌر لَُهْم « َما ُنْمِلي لَُهمْ إنَّ» : وقيل : قال أبو البقاء 
. وال حتسنبّ يا حممد إمالء الذين كفروا ليزدادوا إمياناً ، بل ليزدادوا إمثاً : على قراءة التاء ، والتقدير » َتْحَسَبنَّ 

  .وُيْرَوى عن بعض الصحابة أنه قرأها كذلك 
» كي « هو املفعول الثاين ، وقد تقدم أن الم » ِليَْزَدادوا « ويف هذا نظر ، من حيث إنه جعل : ل ِشهَاُب الدينِ قا

ال تقع خرباً للمبتدأ وال لنواسخه ، وألن هذا إمنا يتم له على تقدير فتح الثانيِة ، وقد تقدم أنّ أحداً مل ينقلها عن 
  .ال يفتحها ألبتة  -بتاء اخلطاب-» َسَبنَّ َتْح« حيىي إال الزخمشرّي والذي يقرأ 

  :فيها وجهان » ليزدادوا « والالم يف 
  .» كي « أهنا الم : أحدمها 
  .أهنا الُم الصَّْيُروَرِة : والثاين 

  :يف هذه الواو قوالن » َولَُهم َعذَاٌب ُمهِنيٌ « : قوله 
  أهنا للعطف؟: أحدمها 
ما : فإن قلت : لزخمشريُّ أهنا للحالِ يف قراءة َيْحىي بن وثَّاب فقط؛ فإنه قال أهنا للحالِ ، وظاهُر قول ا: والثاين 

  قراءة حيىي اليت نقلها هو عنه؟: يعين -معىن القراءة 
ليزدادوا إثْماً ُمَعدا هلم : وال حتسبوا أن إمالءه لزيادة اإلمث والتعذيب ، والواو للحال ، كأنه قيل : معناه : قلُت 

  .عذاٌب مهٌني 

وملا قَرََّر يف هذه القراءة أن « :  -بعد ما ذكر من إنكاره عليه َنقْل فَْتح الثانية عن حيىي كما تقدم: قال أبو حيَّان 
وَلَْهمُ { : اخلري ، كان قوله ] لزيادة [ املعىن على َنْهي الكافر أن حيسب أمنا ُيملي اُهللا لزيادة اإلمث ، وأنه إمنا ميلي 

يدفع هذا التفسري ، فخرج ذلك على أن الواو للحالِ ، حىت يزول هذا التدافُع الذي بني هذه } َعذَاٌب مُّهِنيٌ 
  .القراءة ، وبني ظاهر آخر اآلية 



  فصل
ألنه افتعال من الزيادة ، ولكن تاء االفتعال تقلب داالً بعد ثالثة أحرف  -بالتاء-ليزتادوا : « ليزدادوا » أصل 

كقوله  -متعدياً الثنني ،  -يف األصل-متعدٍّ لواحٍد ، وكان  -ادكروا والفعل هنا حنو -الزاي ، والذال ، والدال 
قبل بنائه -ولكنه باالفتعالِ ينقص أبداً مفعوالً ، فإن كان الفعلُ ]  ١٠: البقرة [ } فََزادَُهُم اهللا مََرضاً { : تعاىل 
اوعِة ، حنو مددتُ احلبلَ فامتدَّ ، وإن كان متعدياً ُمَتعدياً لواحٍد ، صار قاصراً بعد املط-للمطاوعة « افتعل » على 

  .متعدياً لواحٍد ، كهذه اآلية  -بعد االفتعال-الثنني صار 
وُخِتَمْت كل وحدة من هذه اآليات الثالث بصفة للعذاب غري ما ُخِتَمتْ به األْخَرى؛ ملعًنى مناسب ، وهو أن 

، واملسارعةُ يف الشيء واملبادرة يف حتصيله تقتضي جاللته وعظمته  األوىل تضمنت اإلخبار عنهم باملسارعة يف الكُفْرِ
وأما الثانية فتضمنت . مقابالً هلم ، ويدل ذلك على خساسة ما سارعوا فيه } َعذَاٌب َعِظيٌم { ، فُجِعل جزاؤه 

فُخِتَمت هذه اآلية بأمل  اشتراءهم الكُفْر باإلميان ، والعادة سروُر املشتري واغتباطه مبا اشتراه ، فإذا خسر تألَّم ،
  .العذابِ ، كما جيد املشتري املغبون ألََم خسارته 

وذلك يقتضي التعزَُّز والتكبَُّر واجلربوَت فختمت  -وهو اإلمتاع باملال وزينة الدنيا-وأما الثالثة فتضمنت اإلمالء 
  .هذه اآليةُ مبا يقتضي إهانتهم وِذلَّتهم بعد ِعزِّهم وتكبُّرهم 

  فصل
-يف إثبات القضاء والقدر؛ ألن اإلمالء عبارة عن تأخريه مدة  -هبذه اآلية-احتج أصحاُبنا : بُن اخلطيبِ قال ا

  .واآلية دلَّت على أنَّ هذا اإلمالء ليس خبري هلم ، فهو سبحاَنُه خالُق اخلريِ والشرِ  -والتأخُري من فعلِ اِهللا تعاىل
{ : يزدادوا إمثاً ، فدل على أن املعاصَي والكُفْر بإرادته وأكَّد بقوله  ودلَّت على أن املقصوَد من هذا اإلمالء هو أن

  .} َولَْهُم َعذَاٌب مُّهِنيٌ 
وأيضاً أخرب عنهم بأهنم ال خري هلم يف هذا اإلمالء؛ ألهنم ال حيصلون إال زيادة البغي والطغيان ، واإلتيان خبالف خرب 

على اخلري  -مع ذلك اإلمالء-وإذا مل يكونوا قادرين . وهو حمالٌ مجع بني النقيضني ،  -مع بقاء ذلك اخلرب-هللا 
  .لزم يف نفسه بُطْالن مذهب املعتزلة  -مع أهنم مكلَّفُون بذلك -والطاعة

ليس خرياً هلم بأن ميوتوا كما مات الشهداُء يوَم أُُحٍد؛ ألن هذه اآليات يف : وأجب املعتزلة عن األول بأنّ املراَد 
  . يلزُم من كَْونه ليس خرياً من القتل يوم أحد إال أن يكونَ يف نفسه خرياً شأن أُُحٍد ، وال

[ } َوَما َخلَقُْت اجلن واإلنس إِالَّ ِلَيْعُبُدونِ { : وعن الثاين بأنه ليس املراُد ليقدموا على الكفرِ والعصياِن؛ لقوله تعاىل 
أو -]  ٨: القصص [ } لَِيكُونَ لَُهْم َعُدّواً َوَحزَناً { : له كقو-فُيْحَتَملُ أن تكونَ الالُم للعاقبة ]  ٥٦: الذاريات 

. ال حيسنب الذين كفروا أمنا ُنملي هلم ليزدادوا إمثاً ، إمنا ُنْملي هلم خري ألنفسهم : يكون فيه تقدمي وتأخري ، تقديره 
م ُيحيلون تعليل أفعاله َتَعالَى باألغراض ، أشبه حال َمْن فعل أهلِ السُّنَِّة فألهن -بإمهاله-أو ألهنم ملا ازدادوا طغياناً 

  .وأما على قولنا فألنَّا إمنا ُنَعلِّلُ بغرض اإلحساِن ، ال بالتعب فسقط ما ذكروه 
ما املراُد هبذه اآلية؟ ال ُيلَْتفَُت إليه؛ ألن املستدلَّ َنفَى االستدالل على أن الالم للتعليلِ ، فإذا بَطَلَ : وقول القائل 
  .ستداللُُه ذلك سقط ا

  .وعن الثالث ، وهو مسألةُ العلمِ واخلرب ، أنه معارض بأنه يلزم أنه تعاىل موجب ال خمتار ، وهو باطلٌ 
واجلواُب عن األول أنَّ املنفيَّ هو اخلري يف نفس األمر ال مبعىن املفاضلِة؛ ألن الذي للمفاضلة ال بد وأن ُيذِْكر ُمقابِلُه 

[ } َوَما َخلَقْتُ اجلن واإلنس إِالَّ ِليَْعُبُدوِن { : ومتسُّكهم بقوله تعاىل . نفيَّ هو اخلُري مطلقاً ، فلما ُيذَْك دلَّ على امل



أن ما متسَّكوا به عام ، : جوابه ]  ٦٤: النساء [ } َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن رَّسُولٍ ِأالَّ ِلُيطَاَع { : وقوله ]  ٥٦: الذاريات 
مع أن الربهان العقلّي ُيْبطله؛ ألنه تعاىل ملا علم ذلك -خالف الظاهر : للعاقبة ، قلنا  الالم: وقوهلم . ودليلنا خاّص 

وجب حصولُُه؛ ألن حصولَ معلوِمِه واجٌب ، وعدم حصوله ُمحالٌ ، وإرادة احملالِ ُمحَالٌ فوجب أن يرد ما هو 
أن ذلك على خالف األصل؛ ألن ذلك : ُه وأما التقدُمي والتأخُري ، فجواُب. الواقع ، فثبت أن املقصود هو التعليلُ 

: ال ميكن َحْمل الالم على التعليل ، قلنا : األوىل مكسورة والثانية مفتوحة وقوهلم » أَنََّما « إمنا يتم لو كانت 
بغرض يصدر عن العباد ، فأما أنه يفعل فعالً ليحصل منه شيء آخَر ، فغري  -تعاىل-تعليل أفعاله  -عندنا-املمتنع 

  .ع ممتن
وأيضاً فاآلية نصٌّ على أنه ليس املقصود من اإلمالء إيصال اخلري هلم ، والقوم ال يقولونَ به ، فهي حجةٌ عليهم ، 

متقدٌم على تعلُّق علمه بعدمه ، فلم يكن أن  -يف إجياد املُْحِدثَات-أن تأثَري قدرة اِهللا َتعَالَى : وأما املعارضة فجواهبا 
درة ، وأما العبُد فتأثري قدرته يف إجياد الفعل متأخر عن تعلُّق علم اهللا تعاىل بعدمه ، فصحَّ يكون العلم مانعاً من الق

  .كَْونَ هذا العلمِ مانعاً للعبِد عن الفعل 
اتفق أصحاُبنا ، على أنه ليس هللا تعاىل على الكافر نعمةٌ دينيةٌ ، واختلفوا يف الدنيوية فتمسك : قال ابن اخلطيبِ 

دلت على إطالة ُعْمره ليس خبري له ، والعقل يُقَرِّه لك؛ ألن من أطعم إنساناً طعاماً : اآليِة ، وقالوا النافون هبذه 
مسموماً ال يعد ذلك إنعاماً ، فإذا كان القصُد من نعم الدنيا عذاب اآلخرة فليست بنعمة ، ومما ورد من النعم يف 

  .نه نقم يف حمض احلقيقة حقِّ الكافرِ حممولٌ على ما هو نعمةٌ يف الظَّاهر لك

للَُّه ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الَْغْيبِ وَلَِكنَّ َما كَانَ اللَُّه ِلَيذََر الُْمْؤِمنَِني َعلَى َما أَنُْتْم َعلَْيِه َحتَّى َيمِيَز الْخَبِيثَ ِمَن الطَّيِّبِ َوَما كَانَ ا
  ) ١٧٩(لَِّه َوُرُسِلِه َوإِنْ ُتْؤِمنُوا َوَتتَّقُوا فَلَكُْم أَْجٌر َعِظيٌم اللََّه َيْجتَبِي ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيَشاُء فَآِمُنوا بِال

والفرق بني الم . وال جيوز إظهارها » أن « ُتسمَّى الَم اجلحوِد ، ويُْنَصب بعدها املضارع بإضمار » ليذر « الالم يف 
يشترط مضي الكوِن ، ومنهم من شرطها أن تكون بعد كون منفي ، ومنهم من  -على املشهور-أن هذه » كي « 

  .مل يشترط الكون 
  :وما أشبه قوالن  -هنا-» كان « ويف خرب 
ما كان اهللا : أنه حمذوٌف ، وأن الالَم مقوية لتعدية ذلك اخلربِ املقدَّر ِلَضْعفه ، والتقدير -قولُ البصريَني : أحدمها 

  .ما كان اُهللا ُمريداً ترك املؤمنني : تقديُر وال» مريداً « هو مفعول » أن يذر « ُمريداً ألن َيذَر ، و 
أن الالَم زائدةٌ لتأكيدِ النفي ، وأن الفعل بعدها هو خُرب كانَ والالُم عندهم هي العاملةُ  -قول الكوفيني: الثاين 

  .ما كان اهللا ليذَر املؤمنني : والتقدير عندهم » أن « النْصَب يف الفعل بنفسها ، ال بإضمار 
البقاء مذهَب الكوفيني بأنّ النصب قد ُوجِد بعد هذه الالمِ ، فإن كان النصُب هبا نفسها فليست زائدةً وضعَّف أبو 

« وما يف حيزها بتأويل مصدر ، واخلرب يف باب » أن « فَسد من جهة املعىن ألن » أن « ، وإن كان النصُب بإضمار 
  .صادقاً على امسها ، وهو ُمحَالٌ  -و معىن من املعاينالذي ه-هو االسم يف املعىن ، فيلزم أن يكون املصدر » كان 

إن كان النصُب هبا فليست زائدةً ممنوع؛ ألن العملَ ال مينع الزيادةَ ، أال ترى انَّ حروف اجلَرِّ : أما قوله : وجوابه 
  ]الوافر : [ يف قول الشاعر » كان « عند األخفشِ ، و » أن « ُتزاد ، وهي عاملة وكذلك 

  َوجَِريان لََنا كَانُوا ِكَرام... .  -١٧٠٠
« وُحِذفت الواو من  -] مرادفه [ استغناء عنه بتصرُّف  -كََيَدُع-فعل ال يتصرف » يذر « كما تقدم حتقيقه و 



ُحِذفت منه الواُو ملوجب ، » يدع « ألهنا مبعناها ، و » يدع « من غري موجب تصريفي ، وإمنا ُحِملَت على » يذر 
وقد تقدم حتقيقه عند . فوقعت بني ياء وفتحٍة أصليٍة » يذر « بني ياٍء وكسرٍة مقدرة وأما الواو يف  وهو وقوع الواو

  ] . ٢٧٨: البقرة [ } َوذَرُواْ َما بَِقَي ِمَن الربا { : قوله تعاىل 
  فصل

من القتل  -ثِةأن األحوالَ اليت وقعْت يف تلك احلاد -تعاىل-أن هذه اآلية من بقية أُحد ، فأخرب : وجه النظم 
واهلزمية ، مث دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل اخلروج إىل العدو مع من كان هبم من اجلراحاِت ، مث دعاهم مرة 

 -بأنه ال جيوُز -تعاىل-دليلٌ على امتيازِ املؤمنني من املنافقني ، فأخرب -أخَْرى إىل بدرٍ الصُّغَْرى ، ملوعد أيب سفيانَ 
بل جيب يف حكمته أن  -م على ما أنتم عليه من اختالط املنافقني بكم ، وإظهارهم أهنم منكمأن يتركك -يف حكمته

  . -وهو املؤمن-من الطيب  -وهو املنافق-ُيَميِّز اخلبيث 

  فصل يف سبب النزول
وأن من اتبعك ، يا حممُد ، تزعم أن من خالفك ، فهو يف النَّارِ ، واُهللا عليه غَْضَبانُ ، : قالت قريُش : قال الكليبُّ 

  .فأْخبِْرنا مبن ُيؤمُن بك ، وَمن ال ُيؤمُن؛ فأنزل اهللا هذه اآلية . وهو على دينك ، فهو يف اجلَنَِّة ، واُهللا َعْنُه راضٍ 
َضتْ عُرَِضْت عليَّ أمَِّتي ِفي صُورَِتَها يف الِعلِّيَِّني ، كََما ُعرِ« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال السُّديُّ 

زعم حممٌد أنه يعلم من يؤمن به :  -استهزاًء: فبلغ ذلك املنافقني ، فقالوا » َعلَى آَدَم وأْعِلمُت َمْن ُيْؤِمُن وَمْن َيكْفُُر 
، وَمْن يكفُر ، ممن مل ُيْخلَْق َبْعُد ، وحنن معه ، وما يعرفنا ، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام على املنرب 

ِفيَما َبْيَنكُم وَبْيَن -َما َبالُ أقْوامٍ طََعُنوا ِفي ِعلمي ، ال َتْسأَلُونِي َعْن َشْيءٍ « : َهللا ، وأَثَْنى عليه ، مث قال فحمد ا
فقام » ُحذَافة « : َمْن أيب ، يا رسول اِهللا؟ فقال : فقام عبد اهللا بن حذافة السهمّي ، وقال » إالَّ َنبَّأُتكمُ بِِه  -السَّاَعِة

يا رسول اهللا ، رضينا باهللا َربَّاً ، وباإلسالمِ ديناً ، وبالقرآن إماماً ، وبك نبيا ، فاعُف عنا ، عفا اهللا : َمُر ، فقال ُع
  .فأنزل اُهللا هذه اآلية « مث نزل عن اِملْنَبرِ  -مرتني-» فََهل أْنُتْم ُمْنَتٌهونَ « : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . عنك 
« أن » والفعل بعدها منصوب بإضمار « إىل » هي الغائية اجملرَّدة ، مبعىن : قيل  -هنا-حىت }  َيِميزَ حىت{ : قوله 

  .« البقرة » وقد تقدم حتقيقه يف 
أنه تعاىل ال يترك املؤمنني على ما أنتم عليه : ألنه يصري املعىن  -على ظاهر اللفظ-مشكلة  -هنا-فإن قيل الغاية 
  .ومفهومه أنه إذا ُوجَِدت الغاية ترك املؤمنني على ما أنتم عليه  -التمييز بني اخلبيِث والطَّيِّبِ وهي-إىل هذه الغاية 

ال أكَلِّم زيداً حىت : هذا ظاهُر ما قالوه من كوهنا للغاية ، وليس املعىن على ذلك قَطْعاً ، ويصُري هذا نظُري قولَك 
  .يقدم عمرو ، فالكالم منتٍف إىل قدوم عمرو 

خيلص ما بينكم باالبتالء  -تعاىل-أنه : غاية ملن يفهم من معىن هذا الكالم ، ومعناه « حَّتى » : واُب عنه فاجل
  .واالمتحان إىل أن مييز اخلبيثَ من الطيبِ 

 -أيضاً-والباقون بالتخفيف ، وعن ابن كثريٍ  -بالتشديد« ُيَميَِّز »  -هنا ويف األنفال -] والكسائي [ وقرأ محزة 
-والتشديد واهلمزة ليسا للنقل؛ ألنّ الِفْعلَ . َماَزه وميَّزه وأمازه : فهذه ثالث لغاٍت ، يقال « أماز » من « يز ُيم» 

مبعًنى واحٍد ، » َميَّز « و » ماز « وهل . اجملرد : مبعىن » أفعل « و  -بالتشديد-» فّعل » « ُمَتَعد ، وإمنا  -قبلهما
ماز ، إال يف كثري ، فأما واحٌد من : ال يقال : لقائلونَ بالفرق اختلفوا ، فقال بعضهم مث ا. أو مبعنيني خمتلفني؟ قوالن 

  .يقال ميَّزُت بني الشيئني َتْمييزاً ، ومِْزت بني األشياء َميْزاً : واحٍد فميَّزت ، ولذلك قال أبو ُمعاٍذ 



وهذا هو القياس ، فإنَّ التضعيَف  -متييزاً مزت بني الشيئني َمْيزاً ، وميَّزت بني األشياء-وقال بعضُُهْم عكس هذا 
: ومنه  -بالتخفيف-: فََرقْت : يؤذن بالتكثري ، وهو الئٌق باملتعددات ، وكذلك إذا جعلَت الواحد شيئني قلت 

  .فرَّقْتها َتفْرِيقاً : فرق الشعر ، وإن جعلته أشياء ، قلت 
التمييز ، ومل :  ، ولذلك مل يستعملوا املصدر إال منه ، قالوا بأنه أكثر استعماالً -بالتشديد-» مَيَّز « ورجَّح بعُضهم 

  .يعين مل يقولوه مساعاً ، وإال فهو جائز قياساً  -املَيْز: يقولوا 
  فصل

حىت مييز املنافق من املخلصِ ، وقد ميَّزهم َيْوَم أُحٍد؛ حيث أظهروا النفاق ، وختلَّفوا عن رسول اهللا : ومعىن اآلية 
  .ه وسلم صلى اهللا علي

إنَّ التمييَز إنْ ظََهَر وانكشَف ، فقد ظهر كُفُْر املنافقَني ، وظهور كُفْرِهم ينفي كوهنم منافقني ، وإن مل : فإن قيل 
  .حيصل الَوْعُد 

  .أنه ظهر حبيث ُيفيد االمتياَز القَطِْعّي : فاجلواُب 
  .حّتى مييز املؤمن من الكافر باهلجرة واجلهاِد : قال قتادة 

يف أصالب الرََِّجالِ ، وأرحام النِّساِء ، يا معشرَ » َما كَانَ اُهللا لَِيذَرَ املُْؤِمنَِني َعلَى َما أنُْتْم َعلَْيِه « : الضَّحَّاك قال 
  .املنافقَني ، حّتى يفرق بينكم وبني َمْن يف أْصالبكم ، وأرحام نسائكم من املؤمنَني 

  حَتَّى َيِميَز الَْخبِيثَ« : وقيل 
  .وهو املؤمُن ، يعين َيُحطُّ األوزار عن املؤمنني مبا ُيصيبهم من نكبٍة وحمنٍة ومصيبٍة « ِمَن الطَّيِّبِ » لذنب وهو ا
  .أذلَّه اهللا وأخَْمَده ، وأعلى اإلسالَم وأظهره ، فهذا هو التمييُز : هو الكُفْر : اخلبيث : وقيل 
إنَّ : أنه ال جيوز أن يطلعكم على أصل ذلك التمييزِ ، فيقول : ومعناه } يب َوَما كَانَ اهللا ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الغ{ : قوله 

فالناً منافق ، وإن فالناً مؤمٌن؛ فإن سنَّة اِهللا جارية بأنه ال ُيطِْلع عوامَّ الناس على غَْيبه ، وال سبيلَ لَكُمْ إىل معرفة 
وأما معرفة ذلك على سبيل االطالعِ على  -ا ذكرناكم-ذَِلَك االمتيازِ إال باالمتحاناِت ووقوع اِملَحن واآلفاتِ 

فيخصهم بإعالم أن هذا } وَلَِكنَّ اهللا َيْجتَبِي ِمن رُُّسِلِه َمن َيَشآُء { : الغيب ، فذلك من خواصِّ األنبياء ، فلهذا قال 
اً إِالَّ َمنِ ارتضى ِمن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ َعاِلُم الغيب فَالَ ُيظْهُِر على غَْيبِِه أََحد{ : مؤمن ، وهذا منافق ، نظريه قوله تعاىل 
  ] . ٢٧،  ٢٦: اجلن [ } َيْسلُُك ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َرَصداً 

وما كان اهللاُ ليجَعلَكم كلَّكم عاملَني بالغيب كعلم الرسول ، فتنشغلوا عن الرسول ، بل : وحيتمل أن يكون املعىن 
  .، مث ُيكَلِّف الباقَني طاعة هذا الرسولِ  اُهللا خيص من يشاُء من عباِدِه

أَوَْهَم } َوَما كَانَ اهللا ِلُيطِْلَعكُمْ { : ملا قال  -هذا استدراٌك من معىن الكالمِ املتقدمِ؛ ألنه تعاىل« َولِكنَّ » : قوله 
أي يصطفي } ِكنَّ اهللا َيجَْتبِي َولَ{ : واملعىن . فاستدرك الرُُّسلَ -ذلك أنه ال ُيطِْلعُ أحداً على غيبه؛ لعموم اخلطابِ 

فََيطِْلُعُه على الغيبِ ، فهو ِضدٌّ ملا قبله يف املعىن ، وقد تقدم أهنا بني ِضدَّْينِ ونقيَضْين ، ويف } ِمن رُُّسِلِه َمن َيَشآُء { 
  .اخلالفني خالٌف 

ياء يف جيتيب ُيْحَتَمل أن تكون على أصلها فال -لغتان-َجَبْوت املال واملاء ، وجبيتهما : يصطفي وخيتار ، من : َيجَْتبِي 
  .، وُيْحتَمل أن تكون منقلبةً عن واوٍ؛ النكسارِ ما قبلها 

  .يشاُء إطالعه على الغيب : حمذوٌف ، وينبغي أن يقدر ما يليق باملعىن ، والتقدير » َيَشاُء « ومفعول 
صلى اهللا عليه وسلم  -ذي ذكرمتوها يف الطعن يف نبوة حممد يعين أن هذه الشبهة ال» فَآِمُنوا بِاِهللا َوُرُسِلِه « : قوله 



« : وإمنا قال . من وقوع احلوادث املكروهة يف قصة أُُحد ، وقد أجْبنا عنها ، فلم َيْبَق إال أن ُتؤِمنوا باهللا وُرُسله  -
ليس إال املُْعجِز ، وهو حاصل يف حقِّ  ورسوله؛ ألن الطريقةَ املوصلةَ إىل اإلقرار بنبوَّة األنبياء: ومل َيقُلْ » َوُرُسِلِه 

ألن طريقة إثبات نبوة مجيع » َوُرُسِلِه « : فوجب اإلقرار بنبوة األنبياء ، فلهذا قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -حممَّْد 
َوإِنْ « : قال األنبياِء واحٌد ، فمن أقر بنبوة واحدٍ لزمه اإلقرار بنبوَّة الكُلِّ ، مث ملَّا أمرهم بذلك وعدهم بالثواب ف

  .» ُتْؤِمُنوا وََتتَّقُوا فَلَكُمْ أَْجٌر َعظِيم 

وَّقُونَ َما َبِخلُوا بِِه َيْوَم الْقَِياَمِة َولَا َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُونَ بَِما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه ُهَو َخْيًرا لَُهْم َبلْ ُهَو َشرٌّ لَُهْم َسُيطَ
  ) ١٨٠(السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري  َوِللَِّه ِمَرياثُ

  .حرضهم على بذل املال يف اجلهاد ، وبيَّن الوعيد ملن يبخل  -فيما تقدم-ملَّا حرَّضهم على بذل النفس يف اجلهاد 
هو » َخيْراً « مفعول أول ، و » َن الِّذي« والباقون بالغيبة فأما قراءة محزة ف » َتْحَسَبنَّ « قرأ محزة باخلطاب يف 

  .وال حتسنب ُبْخل الّذين يبخلون : املبتدأ ، وتقديره « املفعول الثّاين ، وال بد من َحذْف مَضاف؛ ليصدقَ اخلُرب على 
  .« وهو ضَِعيٌف؛ ألن فيه إضمار البخلِ قبل ِذكْر ما يدل عليه » : قال أبو البقاء 

د تكون متقدمةً ، وقد تكون متأخرة ، وليس هذا من بابِ اإلضمارِ يف شيٍء ، حتَّى وفيه نظر؛ ألن داللة احملذوِف ق
  .يشترطَ فيه تقدُّم ما يدل على ذلك الضمري 

  :فيه وجهان « هو » و 
  .« َيْحَسَبنَّ » أنه فَصل بني مفعويل : األول 
واملفعولُ األولُ اسم مظهٌر ، . ؤكِّد املظهر أنه توكيٌد ، وهو خطأٌ؛ ألنَّ املضَمَر ال ي:  -قاله أبو البقاء-والثاين 

يعين حذف فال يعرب عنه هبذه  -أُْضِمر املفعولُ األولُ: وبعضُهم ُيعَبِّر عنه ، فيقول  -كما تقدم-ولكنه ُحِذف 
  .العبارة 

اً ، واألول ُمْنَتٍف؛ تتعُني فصيلُته ألنه ال خيلو إّما أن يكونَ مبتدأً ، أو بدالً ، أو توكيد -يف هذه املسألة-« هو » و 
: وكذلك الثاين؛ ألنه كان يلزُم أن يوافَق ما قبله يف اإلعراب ، فكان ينبغي أن يقال  -وهو خري -لَنْصب ما بعده

  .كما تقدم  -وكذلك الثالثُ« ُهَو » إياه ، ال 
وجيوز أن يكونَ  -أو حاسب ماإما الرسولُ ، -أما قراءة اجلماعة ، فيجوز أن يكونَ الفعلُ ُمسَْنداً إىل ضمريِ غائبٍ 

مفعول أولٌ ، على حذف مضاٍف ، ما تقّدم يف « الِذيَن » مسنداً إىل الذين فإن كان مسنداً إىل ضمري غائب ، ف 
و . ُبْخلَ الذين يبخلون خرياً ألنفسهم  -أو أحد-وال حيسنبَّ الرسولُ : ُبْخل الذين ، والتقدير : قراءة محزة ، أي 

ففي املفعول األول « الِذيَن » وإن كان مسنداً إىل . فتتحد القراءتان معىن وخترجياً  -كما تقدم-فَْصل « ُهَو » 
  :وجهان 
« هو » وال حيسنب الباخلون ُبْخلَهم هو خرياً هلم و : عليه ، كأنه قيل « يَْبَخلُونَ » أنه حمذوف؛ لداللة : أحدمها 

  .فَْصل 
  :على السَّفهِ يف قول الشاعر » السَّفيه « كما َدلَّ » ْبَخلون َي« ودل على هذا البخل » : قال ابن عطية 

  َوَخالََف َوالسَِّفيُه إىل ِخالَِف... إذَا نُهَِي السَِّفيهُ َجَرى إلَْيِه  -١٧٠١
  .جرى إىل السفه : أي 

  :وليست الداللةُ فيهما سواء ، لوجهني : قال أبو حّيان 



، ويف البيِت ُهَو اسم الفاِعل ، وداللةُ الفعلِ على املصدرِ أقوى من داللة اسم  أن الدالَّ يف اآلية هو الفعلُ: أحدمها 
ومل يؤثر داللةُ اسم الفاعل  -يف القرآن وكالم العربِ-الفاعل ، ولذلك كَثر إضمار املصدرِ؛ لداللة الفعل عليه 

» خبلهم « فاً لظاهرٍ؛ إذ قدَّروا احملذوف على املصدر ، إمنا جاء يف هذا البيِت ، أو يف غريه أن ُوجد أن يف اآلية َحذ
  .وأما فهو إضماٌر ال حذٌف 

اعدلوا ُهوَ { : كقوله -» َيْبَخلُونَ « وهو ضمري البخل الذي دلَّ عليه » ُهَو « أن املفعول نفس : الوجه الثاين 
نبغي أن يأيت به بصيغة املنصوب ، وهو غلطٌ أيضاً ، ألنه كان ي. قاله أبو البقاء  -]  ٨: املائدة [ } أَقَْرُب للتقوى 

وال ضرورة بنا إىل أن َندَِّعيَ أنه من باب استعارة الرفع مكان » َيْحَسَبن « لكونه منصوباً ب » إياه « : فيقول 
  .ما أنا كأنت ، وال أنَت كأنا : النصب كقوهلم 

من باب اإلعمال ، إذا جعلنا الفعل مسنداً وهو أن تكون املسألة « : ويف اآلية وجٌه غريٌب ، خرَّجه أبو حيَّان ، قال 
« ما أتاهم » يطلب مفعوالً حبرف َجر فقوله « يَْبَخلُونَ » يطلب مفعولني ، و « َيْحَسْبنَّ » وذلك أن « الِذيَن » لِ 

» ين ، ويطلبه املفعول الثا« َخْيراً » فَْصالً ، و « ُهَو » على أن يكون املفعول األول ، ويكون « َيْحَسَبنَّ » َيطْلبه 
» وهو -على الفصح يف لسان العرب ، وعلى ما جاء يف القرآن -بتوسُّط حرف اجلَر ، فأعمل الثاينَ « َيْبَخلونَ 
األول ، وبقي معموله الثاين؛ ألنه مل « َيْحَسَبنَّ » فعدي حبرف اجلر ، وأخذ معمواه ، وحذف معمول « َيْبَخلونَ 

كما ساغ حذف املفعولني يف  -وحده-لنسبة إىل املفعول األولِ ، وساغ حذفه يتنازع فيه ، إمنا جاء التنازع با
تنازعا يف زيٌد منطلٌق ، ويف  -يف هذه املسألة-زيد منطلٌق؟ ألن رأيت وقلت : مىت رأيت أو قلت : مسألة سيبويه 

ه هو خرياً هلم الناس الذين يبخلون به وال حيسنب ما آتاهم اُهللا من فَْضِل: اآلية مل يتنازعا إالَ يف األولِ ، وتقدير املعىن 
  .احملذوف ، ال لبخلهم املقدَّر يف قول اجلماعة « ما آتاهم » فصالً ل « ُهَو » ، فََعلَى هذا التقدير يكون 

ظن هند الشخص الذي مر هبا هي املنطلقة ، فالذي : ظَنَّ الذي َمرَّ هبند هي املنطلقة ، املعىن » ونظري هذا التركيبِ 
عه الفعالن هو املفعول األولُ ، فأعمل الفعل الثاينَ فيه ، وبقي األول يطلب حمذوفاً ، ويطلب الثاين مثبتاً ، إذ مل تناز

  .يقْع فيه التنازُع 
ومع غرابة هذا التخريج ، وتطويله بالتنظري والتقدير ، فيه نظر؛ وذلك أن النحويني نصوا على أنه إذا أعملنا الفعل 

األول إىل ضمري املتنازع فيه ، فإن كان يطلبه مرفوعاً أضمر فيه ، وإن كان يطلبه غَري رفوع ُحِذف الثاينَ ، واحتاج 
فال حيذف ، بل ُيْضَمر ويُؤخر وعللوا ذلك بأنه لو حذف لبقي خرب دون خمرب » ظن « ، إال أن يكون أحد مفعويل 

ُحِذف اختصاراً ، ال اقتصاراً ، وأنتم : أن يقول وهذا مذهبُ البصريني ، وفيه حبثٌ ، ألن لقائلٍ  -أو بالعكس-عنه 
جتيزون حذف أحدمها اختصاراً يف غري التنازع ، فلَيُجزْ يف التنازع؛ إذْ ال فارق ، وحينئذ َيقَْوى َتخْرِيُج الشَّْيخِ هبذا 

  .البحِث ، أو يلتزم القول مبذهب الكوفيني ، فإهنم ُيجِيزون احلّذْف فيما حنن فيه 

فإنه جعل املخاطب هو  -وهي قراءة محزة -فأما القراءة بالتاء« : ترجيَح كُلٍّ من القراءتني ، فقال وذكر مكيٌّ 
على تقدير َحذْف مضاف ، وإقامة املضاف إليه -مفعول أول « الِذيَن » الفاعل ، وهو النيب صلى اهللا عليه وسلم و 

ةال حتسنب يا حممد ُبخلل الذين َيْبَخلُون : تقديره  مفعول ثاٍن ،« َخْيراً » فصل ، و « هو » و  -ُمقامه -الذين-
َخيْراً هلم ، وال بد من هذا اإلضمار ، ليكون املفعول الثاين هو األول يف املعىن ، وفيها نظٌر؛ جلواز ما يف الصلة 

اَف إليه يقوم تفسري ما قبل الصلة ، على أن يف هذه مزية على القراءة بالياء؛ ألمك إذا حذفْتَ املفعول أبقيَت املض
مزية على القراءة بالتاء  -أيضاً-ويف القراءة بالياء . مقامه ، ولو حذفت املفعولَ يف قراءة الياء مل َيْبَق ما يقوم مقامه 



وجعلْتَ « يَْبَخلونَ » ويف القراءة بالتاء حذفَت الُبْخلَ قبل إتيان « يَْبَخلُونَ » ، وذلك أنك حذفت الُبْخلَ بعد تقدُّم 
  .» تفسَري من قبل الصلة ، فالقراءتان متوازيتان يف القوة والضَّعف « الِذيَن » صلة  ما يف

ألهنا من الوراثة كامليقات  -وهي ساكنةٌ-مصدر كامليعاد ، وياؤه منقلبة عن واو ، النكسار ما قبلها : واملرياثُ 
} الذين يَْبَخلُونَ { : الغيبِة ، َجْرياً على قوله ب» َيْعَملُونَ « وقرأ أبو عمرو وابن كثري  -من الوقت والوزن -وامليزان

  :والباقون باخلطابِ ، وفيها وجهاِن -
  .الذين يبخلون : انه التفات ، فاملراد : أحدمها 

  .} َوإِن ُتْؤِمنُواْ َوَتتَّقُواْ { : أنه َردَّ على قوله : الثاين 
  فصل

  .ء كان ماالً أو علماً اآلية دالَّة على ذَمِّ الُبْخل بشيء من اخلرياِت سوا
ال حيسنب البخالُء أن ُبْخلَهم هو خري هلم ، بل هو شرٌّ هلم ، ألن املالَ يزول ، : فإن كان على الُبْخلِ باملال فاملعىن 

َوللَِّه { : وهذا هو املراد من قوله } َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُواْ بِِه َيْوَم القيامة { : ويبقى عقابُ ُبْخلِهم عليهم ، كما قال 
ُيجَْعل ما منعه من : قال أُبو مسعوٍد وابن عباسٍ ، وأبو وائل والشعيبُّ والسُّدَّي } ِمَرياثُ السماوات واألرض 

  .الزكاة َحيَّةً ُيطَوَُّق هبا يف عنقه يوم القيامة تنهشه من رأسه إىل قََدِمِه 
نعت حممد صلى اهللا عليه وسلم فكان ذلك الكتمانُ ُبْخالً وإن كان املرادُ الُبْخلَ بالعلم؛ فألنّ اليهود كانوا يكتمون 

  .، وال شك أن العلم فَْضل من اهللا 
وإذا فسَّرنا اآلية بالِعلْم احتجنا إىل حتمُّل } َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُواْ بِِه َيْوَم القيامة { : والقول األول أْولَى؛ لقوله تعاىل 

  .حَْتْج إىل اجملازِ اجملاز ، وإذا فسَّرنا باملال مل َن
وأيضاً فاحلَْمل على الُبْخل باملال تكون اآلية ترغيباً يف َبذْل املالِ يف اجلهاِد ، فيْحُسن نظم اآلية مع ما قبلها ، 

  .وَحبْملها على الُبْخل بالعلم ينقطع النَّظُْم إال بتكلٍُّف بعيٍد 
  فصل يف اختالفهم يف البخل يف اآليات

  :املراد به َمْنع الواجب ، واستدلُّوا بوجوٍه : لِ ، فقال أكثُر العلماِء اختلفوا يف هذا البخ
  .أن اآلية دالةٌ على الوعيِد الشديِد يف الُبْخل ، وذلك الوعيُد ال يليق إال بالواجبِ : أحدها 

  .وأن ُيَعاَب به ذَمَّ الُبْخل وعابه ، َوْنُع التطوُّعِ ال جيوز أن ُيذَمَّ فاِعلُه  -تعاىل-أن اهللاَ : ثانيها 
أنه لو كان تارك التفضُّل خبيالً لوجب على َمْن ملك املالَ العظيَم أن ُيخْرج الكلَّ ، وإال مل يتخلَّص من الذم : ثالثها 

.  
ومعلوم أن تارك التطوُّع ال يليق به هذا » َوأيُّ َداٍء أْدَوأُ ِمَن الُبْخلِ « : أنه صلى اهللا عليه وسلم قال : رابعها 
  .ف الوص

ال ينفك عن ترك التفضُّل؛ ألنه ال هنايةَ ملقدوراته يف التفضُّل ، وكل ما يدخل يف الوجود ،  -تعاىل-أنه : خامسها 
تاركاً للتفضُّل فلو كان ترك التفضُّل ُبْخالً لزم أنْ يكونَ اُهللا موصوفاً بالُبْخل ، تعاىل -فهو متناٍه ، فيكون ال حمالة 

  .اً اهللا عن ذلك ُعلوا كبري
  فصل

  :اعلم أنَّ إنفاقَ الواجبِ أقساٌم 
  .إنفاقه على نفسه ، وعلى أقاربه الذين تلزمه نفقتهم : منها 



ما إذا احتاج املسلمونَ إىل َدفْع َعُدوٍّ يقصد قَْتلَُهم وماهلم ، فيجب عليهم إنفاق املالِ : الزكوات ، ومنها : ومنها 
  .على َمْن يدفع عنهم 

  .د َرَمَق املضطر ، فهذه االتفاقات واجبة َدفْع ما يس: ومنها 
إنَّ هذه : اختلفوا يف هذا الوعيد ، فقال ابُن مسعوٍد وابُن عباس } َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُواْ بِِه َيْوَم القيامة { : قوله 

َمْن آَتاهُ « سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: وعن أيب هريرة قال  -كما تقدم-األموالَ تصري حّياٍت يطوقون هبا 
يعين  -الِقَياَمةِ ثُمَّ يأُخذُ بِلهزمتيِهاُهللا مَاالً ، فَلَْم ُيؤدِّ َزكَاَتُه ُمثِّلَ لَهُ َيْوَم الْقَِياَمِة ُشَجاعاً أقَْرَع ، لَُه َزبيبتاِن ، ُيطَوِّقُه َيْوم 

  .} َوالَ َيْحَسَبنَّ الذين َيْبَخلُونَ { : عاىل مث تال قوله ت» أَنا مَالَُك ، أَنا كَنُزكَ : ثُمَّ َيقُولُ : ِشدقيِه : 
ُيؤمرون بأداء ما منعوا ، فال : سَُيكَلَّفون أن يأتوا مبا َبِخلوا يه يوَم القيامِة ، أي » َسُيطَوَّقُونَ « معىن : وقال جماهٌد 

  .ميكنهم اإلتيان به ، فيكون توبيخاً 
: فالنٌ كالطَّوق يف رقبة فالن ، كما يقال : التمثيلِ ، يقال  سيلَزمون إمثه يف اآلخرة ، وهذا على طريق: وقيل 

: اإلسراء [ } َوكُلَّ إِْنَساٍن أَلَْزْمَناُه طَآِئَرُه ِفي ُعُنِقِه { : قلدتك هذا األمر ، وجعلت هذا األمر يف عنقك ، قال تعاىل 
١٣ . [  

جيعل يف أعناقهم طوقاً من نار ، قال صلى اهللا عليه  أنَ اَهللا تعاىل: وإن محلنا البخل على الُبْخل بالعلم كان معناه 
  .» َمْن ُسِئلَ َعْن ِعلْم َيْعلَُمُه ، فَكََتَمُه ، ألْجَِم َيْوَم الِْقَياَمِة بِلجامٍ ِمْن َنارٍ « : وسلم 
  :فيه وجهاِن } َوللَِّه ِمَرياثُ السماوات واألرض { : قوله 

وَأَنِفقُواْ ِممَّا { : هما من مالٍ وغريه ، فما هلم يبخلون عليه مبلكه ، كقوله أن له ما فيهما مما يتوارثه أهلُ: أحدمها 
  ] . ٧: احلديد [ } َجَعلَكُم مُّْسَتْخلَِفَني ِفيِه 

أنه ُيفىن أهلَ السموات واألرض ، وُيْبقى األمالك ، وال مالك هلا إال اهللا ، فجّرى :  -وهو قول األكثرين-: ثانيهما 
  .وراثة هذا َمْجَرى ال

  :َورِثَ فالنٌ ِعلَْم فُالن ، إذا انفرد به بعد أن كانَ مشاركاً فيه ، وقال تعاىل : يقال : قَال ابن األنبارّي 

  .ألنه انفرَد بذلك األمر بعد أن كان داوُد مشاركاً له فيه ]  ١٦: النمل [ } َوَورِثَ ُسلَْيَمانُ َداُوودَ { 
ه ودوام ُملِْكه ، وأنه يف األبد كهو يف األزلِ ، غّين عن العاملني ، فريث األرَض ببقائ -تعاىل-أخرب : قال القرطيبُّ 

بعد فناِء َخلِْقه ، وزوال أمالكِهِم ، فتبقى األمالكُُ واألموالُ ال مدعى فيها ، فجرى هذا جمرى الوراثِة يف عادة اخللقِ 
سبحانه -شيئاً مل يكن ملكَُه من قبل ، واهللا ، وليس مبرياث يف احلقيقة؛ ألن الوارث يف احلقيقة هو الذي يرث 

مالك السمواِت واألرضِ وما بينهما ، وكانت السَّمواُت وما فيها له ، وأن األموالَ كانت عارية عند  -وتعاىل
  .} واهللا بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري { : أرباهبا ، فإذا ماُتوا العاريةُ إىل صاحبها الذي كانت له يف األصل مث قال 

الْأَْنبَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ َوَنقُولُ ذُوقُوا  لَقَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه فَِقٌري َوَنْحُن أَغْنَِياُء َسَنكُْتُب َما قَالُوا َوقَْتلَُهُم
  ) ١٨٢(بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد  ذَِلكَ بَِما قَدََّمْت أَْيِديكُْم َوأَنَّ اللََّه لَْيَس) ١٨١(َعذَاَب الْحَرِيقِ 

  :يف كيفية النظم وجهاِن 
وبالغ يف تقريرِ ذلك ، قالت  -فيما تقدم-ملا أمر املكلَّفني بَبذْلِ النفسِ واملالِ يف سبيل اهللاِ  -تعاىل-أنه : األول 
لى اِهللا ُمَحالٌ ، فَطَلَُبه للمال ملا طلب اإلنفاقَ يف حتصيلِ مطلوبِِه كان فقرياً عاجزاً ، والفقر ع -تعاىل-إنه : الكفاُر 



  .من عبيده ُمحَالٌ ، وذلك يدل على كذب ُمَحمٍَّد يف إسناد هذا الطلب إىل اهللا 
أن أمة موسى كانوا إذا أرادوا التقرَُّب إىل اهللاِ تعاىل بأمواهلم ، كانت جتيء ناٌر من الّسماء فتحرقها ، فلما : الثاين 

لو كنت نبياً ملا طلبَت األموال هلذا الغرض؛ : منهم بذْلَ املال يف سبيل اهللا قالوا له  طلب النيبّ صلى اهللا عليه وسلم
إىل أموالنا ، فلو كان يطلب أموالَنا جلاءت ناٌر من السماء  -يف إصالح دينِِه-ليس بفقريٍ َحتَّى حيتاجَ  -تعاىل-فإنه 

  .فتحرقها ، فلما مل تفعل ذلك عرفنا أنك لسَت بنيبٍّ 
ال بالقول ، « قَالُوا » وما يف حيِّزها منصوب احملل ب « إنَّ » ف « قاَلُوا » إنَّ هو « العامل يف } قالوا إِنَّ { : قوله 

« قَالُوا » وبني الفعلِ وهو « قَْولَ » وأجاز أبو البقاء أن تكون املسألة من باب التنازع ، أعين بني املصدر ، وهو 
وهذا ُيخَرَّج على قول الكوفيني يف إعمال األول ، وهو قولٌ ضعيٌف ، ويزداد هنا  ألنه مصدر ،« إنَّ » َتَنازَعا يف 

  .» َضعفاً بأنَّ الثاين ِفْعل ، واألول مصدٌر ، وإعمال الفعل أَقَْوى 
منا الضعف عنده من جهة إعمالِ األولِ ، فلو قدَّْرنا إعمال الثاين لكان 'وظاهر كالمه أن املسألة من التنازع ، و

ي أن جيوز عنده ، لكنه منع من ذلك مانع آخر ، وهو أنه إذا احتاج الثاين إىل ضمري املتنازع فيه أخذه ، وال ينبغ
غري مذكور ، فدلَّ على أهنا ليسْت عنده من التنازع على قول الكوفيني ، وهو ضعيفٌ  -هنا-جيوز حذفه ، وهو 

  .كما ذكر 
وإىل عدم ذلك فيما أسندوه ألنفسهم كأنه عند  -تعاىل-ندوه إليه وانظر كيف أكَّدوا اجلملةَ املشتملة على ما أس

  .الناس أمر معروف 
  فصل

: قالت اليهوُد ] .  ٢٤٥: البقرة [ } مَّن ذَا الذي ُيقْرُِض اهللا قَْرضاً َحَسناً { : ملا نزل قوله : قال احلسُن وجماهٌد 
  .نَّ قائل هذه املقالة هو ُحَييّ بن أْخطََب وذكر احلسن أ. إنَّ اَهللا فقٌري يستقرض منا ، وحنن أغنياء 

كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أيب بكر الصديق إىل يهود : وقال عكرمةُ والسدِّيُّ ومقاتلٌ وحممُد بُن إسحاَق 
، فدَخلَ أبو بكر  بين قَْيُنقَاع؛ يدعوهم إىل اإلسالم ، وإىل أقام الصالة وإيتاء الزَّكَاِة ، وأن ُيقْرِضوا اهللا قَْرضاً حسناً

فنحاص بن عازوراء ، : بيت ِمْدراسهم ، فوجد كثرياً من اليهود قد اجتمعوا إىل رجل منهم ، يقال له  -ذات يومٍ-
اتَّقِ اَهللا وأَسِْلم؛ فواهللا إنك لَتعلم : أشيع ، فقال أبو بكرٍ لفنحاصٍ : وكان من علمائهم ، ومعه َحْبٌر آَخُر ، يقال له 

لُ اهللا ، قد جاءكم باحلق من عند اهللا ، جتدونه مكتوباً عندكم يف التوراة ، فآِمْن وَصدِّْق ، وأَقْرِض اهللاَ أن حممداً رسو
يا أبا بكر ، تزعم أن ربنا يستقرض من أموالنا : قَْرضاً َحَسناً ُيْدخِلَْك اجلَنَّةَ ، ويضاعْف لك الثَّواَب ، فقال فنحاص 

فقٌري وحنن أغنياء ، وأنه ينهاكم عن  -إذَنْ-ّين ، فإن كان كما تقول حقاً فإن اهللا ، وما يستقرض إال الفقُري من الغ
  :يعين يف قوله  -الرَِّبا وُيْعطِينا ، ولو كان غنياً ما أعطانا الربا

: وقال  فغضب أبو بكرٍ ، وضرب َوْجه فنحاص ضربةً شديدةً ،]  ٢٤٥: البقرة [ } فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْضَعافاً كَِثَريةً { 
فذهب فنحاص إىل رسول اهللا صلى . والذي نفسي بيده لوال العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا َعُدوَّ اهللا 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا أبا بكر ، ما . يا حممُد ، انظر ما صنع يب صاحُبك : اهللا عليه وسلم فقال 
عدّو اهللا قال قوالً عظيماً ، زعم أن اهللا فقري وهم أغنياء ، فغضبت هللا ، محلك ما صنعَت؟ قال يا رسولَ اِهللا ، إن 

  .هذه اآلية َردا على فنحاصٍ ، وتصديقاً أليب بكر  -عز وجل-وضربت وجهه ، فجحد ذلك ِفْنحاٌص ، فأنزل اهللا 
وأما ما روي عن } ين قالوا الذ{ : واعلم أنَّ ظاهرة اآلية يدل على أن قائل هذا القول كانوا مجاعةً؛ لقوله تعاىل 

  .ِفْنحاص فال يدل على أن غريه مل َيقُل ذلك ، والكتاب يشهد بأن القائلني مجاعة ، فيجب القطع بذلك 



-» قَْتلُهم « وصلتها قائم مقام الفاعل ، و » ما « قرأ محزة بالياء ، مبنياً ملا مل ُيَسمَّ فاعله ، و } سََنكُْتُب { : قوله 
والباقون بالنون للمتكلم . سيحفظ عليهم : واملعىن  -بياء الغيبة-» َيقُولُ « على املوصول ، و  َعطْفاً -بالرفع

سنأمر : واملعىن -بالنون » َنقُولُ « بالنصب َعطْفاً عليها ، و » قَْتلَُهمْ « منصوبة احملل ، و » ما « العظيم ، ف 
  .احلفظةَ بالكتابِة 

وقرأ ابن مسعود . » َمقَالَُتُهْم « ب » َما قَالُوا « على تأويل  -بتاء التأنيث-» بُ سَُتكَْت« وقرأ طلحة بن ُمصَرَِّف 
مبنياً للفاعل ، أي  -بالغيبة-» َسَيكُْتب « واحلسُن والعرج . سنكتب ما يقولون ويقال  -وكذلك هي يف مصحفه-
  .أو امللك : اهللا تعاىل : 
وحذف العائُد الستكمال شروِط الَْحذْفِ  -وهو الظاهر-ية جيوز أن تكون موصولة امس -يف مجيع ذلك-» ما « و 

: املفعول به ، أي  -إذ ذاك-ويراد به -قوهلم : وجيوز أن تكون مصدرية ، أي -سنكتب الذي يقولونه : ، تقديره 
  .َضْرب األمري : مقولتهم ، كقوهلم 

رضاهم بالقتل ، واملراد قتل أسالفهم األنبياء ، : ، أي ونكتب قتلهم : أي } َوقَْتلَُهُم األنبياء بَِغْيرِ َحقٍّ { : قوله 
قد شركت يف : ولكن ملا رضوا بذلك صحت اإلضافة إليهم ، حّسَن رجل عند الشعيب قتلَ عثمانَ ، فقال الشعيب 

وهذه مسألة عظمى ، حيثُ يكون الرضا باملعصية معصية ، وقد : دمه ، فجعل الرضا بالقتل قتالً ، قال القرطيبُّ 
  :وى أبو داود عن العُرس بن ُعَمْيرة الِكندّي ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ر

كََمْن غَاَب َعْنَها ، وَمْن غَاَب فََرِضَيها  -أو فَأْنكََرهَا-إذَا ُعِملَِت الَْخطِيئَةُ ِفي األْرضِ كَانَ ِمْن َشهَِدَها فَكَرَِهَها « 
  .إضافة قتل األنبياء إىل هؤالء احلاضرين  وتقدم الكالم على» كَانَ كََمن َشهَِدها 

والفائدةُ يف َضمِّ أهنم قتلوا األنبياء إىل وصفهم اهللا تعاىل بالفقر بيان أن َجْهلهم ليس خمصوصاً هبذا الوقت ، بل هم 
  .ُمِصرُّون على اجلهاالت واحلماقات  -منذ كانوا-

وهذا القول حيتمل  -كاألليم مبعىن املُؤمل-نار ، وهو مبعىن املُْحَرق ال: أي } َوَنقُولُ ذُوقُواْ َعذَابَ احلريق { : مث قال 
  .أن يقال هلم عند املوت ، أو عند احلشر ، إن مل يكن هناك قَْولٌ 

إهنم أوردوا سؤاالً ، وهو أن من طلب املالَ من غريه كان فقرياً ، فلو طلب اُهللا املالَ من عبيده لكان : فإن قيل 
إنه مل َيطْلبِ املال من وعبيده ، وذلك قادحٌ يف كونه صلى اهللا عليه وسلم : لٌ ، فوجب أن يقال فقرياً ، وذلك ُمحا

  .صادقاً يف ادِّعاء النُّبوِة ، فهذا هو ُشبَْهُتهم ، فأين اجلواُب؟ وكيف حيسن ِذكر الوعيد قبل ذلك اجلوابِ َعْنَها؟ 
يفعل اهللا ما يشاء ، وحيكم ما يريد ، فال يبعد أن يأمر اهللاُ : اعة قلنا إن فرَّْعنا على قول أهل السُّنَِّة واجلم: فاجلواُب 

فال َيبْعد أن  -فإنه تعاىل ُيراعي املصاحل -وأما على قول املعتزلة. عبيده ببذل األموال ، مع كونه تعاىل أغىن األغنياء 
ل يوجب زوال ُحبِّ املالِ عن القلب ، يكون يف هذا التكليف أنواع من املصاحل العائدة إىل العباد؛ فإن إنفاق املا

  :وذلك من أعظم املنافع ، وتتفرع عليه مصاحلُ كثريةٌ 
  .أن إنفاقه سبٌب للبقاء املخلد يف دار الثَّوابِ : منها 

  .فارغاً من ُحبِّ ما سوى اِهللا َتعَالَى  -بذلك اإلنفاقِ-أن يصري القلبُ : ومنها 
  .املالِ يف قلبه ، فتتأمل روحه ملفارقته  أنه لو ترك اإلنفاق لبقي ُحبُّ: ومنها 
« و . ذلك مستحق مبا قدمت ، كذا قدره أبو البقاء ، وفيه نظر : مبتدأ وخرب ، تقديره } ذلك بَِما قَدََّمْت { : قوله 

  : إشارةٌ إىل ما قدَّم من عقاهبم ، وهذه اجلملة حتتملُ وجهنيِ» ذلك « جيوز أن تكون موصولة ، وموصوفة ، و » ما 
ذلك مبا قدمت  -أيضاً-ونقول هلم : كأنه قيل » ذُوقُوا « أن تكون يف حملِّ َنْصبٍ بالقول؛ َعطْفاً على : أحدمها 



  .أيديكم ، وُبُِّخوا بذلك ، وذكر هلم السبب الذي أوجب العقاب 
هللا عليه وسلم يوم نزولِ أن ال تكونَ داخلةً يف حكاية القولِ ، بل تكون خطاباً ملعاصري رسول اهللا صلى ا: الثاين 
وخص األيدي بالذكر؛ ليدل على َتَويل « : وذكرت األيدي؛ ألن أكثرَ األعمال ُتزاَول هبا ، قال القرطيبُّ . اآليِة 

]  ٤: القصص [ } ُيذَبِّحُ أَبَْنآَءُهْم { : الفعل ومباشرته؛ إذ قد يضاف الفعلُ إىل اإلنسان مبعىن أنه أمر به ، كقوله 
  .أْيِدُيكُم ، فُحِذفت الضمةُ؛ لثقلها « ِديكُْم أْي» وأصل 

ذلك العقاب حاصل بسبب : اجملرورة بالباء ، أي « ما » عطف على } َوأَنَّ اهللا لَْيَس بِظَالَّمٍ لِّلَْعبِيدِ { : قوله 
  .كَْسبكم ، وعدم ظُلْمه لكم 

، وال يلزم من نفي األخص نفي » ظامل « صيغة مبالغة ، تقتضي التكثري ، فهي أخص من » ظالماً « إن : فإن قيل 
ليس بظامل ، : مع جواز أن يكون ظاملاً وإذا قُلَْت -ليس كثري الظُّلم : زيد ليس بظالمٍ ، أي : األعم ، فإذا قلت 

  :؟ فاجلواُب من وجوٍه } لَْيَس بِظَالَّمٍ لِّلَْعبِيِد { : انتفى الظلم من أصله فكيف قال تعاىل 
  ]الطويل : [ ، كقول طَرفة ] التكثري [ قد ال ُيراد به » االً فَعَّ« أن : األول 
  َولِكْن َمَتى َيسَْتْرِفِد الْقَْوَم أْرِفِد... َولَْسُت بَِحالَّلِ التِّالَعِ َمَخافَةً  -١٧٠٢
،  أنه قد حيل التالع قليالً؛ ألن ذلك يدفعه آخر البيت الذي يدل على نَفْي البخل على كل حالٍ -هنا-ال يريد 

  .وأيضاً متام املدح ال حيصل بإرادة الكثرة 
  .ناسب أن يقابلَ الكثريَ بالكثريِ  -وهم كثريون-أنه للكثرة ، ولكنه ملا كان مقابالً بالعباد : الثاين 

أنه إذا نفي الظلم الكثري انتفى الظلم القليلُ ضرورة؛ ألن الذي يظلم إمنا يظلم إمنا يظلم النتفاعه بالظلم : الثالث 
  .كان للظلم القليل املنفعة أترك  -فإذا ترك الظلم الكثري مع زيادة نفعه يف حق َمْن جيوز عليه النفع والضر

ليس بذي : ال ُينَسب إليه ظُلم ، فيكون من باب َبزَّازٍ وَعطَّارٍ ، كأنه قيل : أن يكون على النسب ، أي : الرابع 
  .ذكر هذه األربعة أبو البقاء . ظلم ألبتة 

العذاب الذي توعد أن يفعلَه هبم ، لو كان ظُلْماً لكان عظيماً ، فنفاه على َحدِّ ِعظِْمه لو : القاضي أبو بكرٍ  وقال
  .كان ثابتاً 

: ق [ } وََمآ أََناْ بِظَالَّمٍ لِّلْعَبِيِد { : أعم من العباد ، وهلذا قال  -إذا أُضيف إىل اهللا تََعالَى-العبيد « : وقال الراغُب 
نبَّه على أنه ال يظلم من ختصص بعبادته ، ومن انتسب إىل غريه من الذين ُيَسمَّون بعبد الشمس وعبد ف]  ٢٩

  .» الالت وحنو ذلك 
: عبيد وقيل  -الذي هو مسترق-ومجع الَعْبد : فقال » عباد « و » عبيد « وكأن الراغَب قد قّدم الفرق بني 

، وقد تقدم اشتقاُق هذه اللَّفْظَِة ومجوعها وبقية الوجوه مذكورة يف عباد  -الذي هو العابد-ِعبِدَّى ومجع العَبدْ 
  .» ق « سورة 
  فصل

هذه اآلية تدل على أنَّ أفعال الِعبَاِد خملوقة لَُهْم ، وإال مل تكن مما قدمت أيديهم ، وأجيبوا مبسألة : قالت املعتزلةُ 
  .العلمِ والداعي على ما تقدم 

ْن قَْبِلي بِالْبَيَِّناتِ َه َعهِدَ إِلَيَْنا أَلَّا ُنْؤِمَن لَِرُسولٍ َحتَّى يَأِْتيََنا بِقُْرَباٍن َتأْكُلُُه النَّاُر قُلْ قَْد َجاَءكُْم ُرُسلٌ ِمالَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللَّ
  ) ١٨٣(َوبِالَِّذي قُلُْتْم فَِلَم قََتلُْتُموُهْم إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 



  :لقاب الثالثة ، فاجلَّر من ثالثة أوجٍه األ» الِذيَن « جيوز يف حل 
  .» قول الذين قالوا « : يف قوله -إليه » قَْولَ « أنه صفة للفريق املخصوصني بإضافة : األول 
  .أنه بدل منه : الثاين 

« : ابُن عطيَّة ليس بظالَّم للعبيد الذين قالوا كيَت وكيَت ، قاله الزَّجَّاُج قال : أي » الَْعبِيد « أنه صفة ل : الثالث 
  .» وهذا مفسد للمعىن والوصف 

بإضمار فعلٍ الئقٍ ،  -أيضاً-هم الذين ، وكذلك النصب على القطع : أي  -بإضمار مبتدأ-والرفُع على القطع 
  .أذم الذين : أي 

  :وجهان » أنْ « يف » أن ال نؤمن « : قوله 
 نؤمَن ، وحينئذ جييء فيها املذهباِن املشهوراِن أهي يف يف أن ال: أهنا َعلَى َحذْف حرف اجلرِّ ، واألصل : أحدمها 

  .حملِّ َجرٍّ ، أو َنْصبٍ 
 -فهي-ألزمته إياه : أي  -عهدت إليه كذا : معىن ألزم ، تقول » عَهَِد « أهنا مفعول هبا ، على َتْضمني : الثاين 

  .يف حمل نصب فقط  -على هذا
ونقل أبو البقاء أن منهم من َيحذفُها يف اخلط . باألصل ، أو باإلدغام  ُتكَْتب متصلة ، ومنفصلة ، اعتباراً» أن « و 

ونُِقل عن . أنَّها إن أُدِغَمْت بغري غنة كتبت متصلة ، إال فمنفصلة  -عن املربد-، اكتفاًء بالتشديد ، وحكى مكي 
  .بعضهم أهنا كانت خمففة كتبت منفصلة وإن كانت ناصبة كتبت متصلة 

:  -يف مثل هذا-َمَعَها ضمري مقدر ، فكأنه فاصل بينهما ، خبالف الناصبة ، وقول أهل اخلط  والفرق أن املخففةَ
، ويثبتون هلا ] متصلة [ تكتب متصلة ، عبارة عن َحذْفها يف اخلط بالكلية؛ اعتباراً بلفظ اإلدغام ، ال أهنم يكتبون 

وحنوه باالتصال ، إمنا » أم ما « و » أم من « الوا يف أْنالَ ، والدليل على ذلك أهنم ملا ق: بعضَ صورهتا ، فيكتبون 
يعنون به كتابة حرف واحٍد ، فيكتبون أمَّن ، وأما ، وفَهم أبو البقاء أن االتصالَ يف ذلك عبارة عن كتابتهم هلا يف 

اءً ومنهم َمْن حيذفها يف اخلط؛ اكتف: ، والدليل على أنه فهم ذلك أنه قال » ال « بعض صورهتا ملتصقة ب 
  .بالتشديد 

  .فجعل احلذف قسيماً للفصل والوصل ، وال يقول أَحٌد هبذا 
  .» البقرة « وقد تقدم يف أول . بالالم؛ لتضمُّنه معىن االعتراف » نؤمن « وتعدى 

  . -بضمتني-» بقُُربان « وقرأ عيسى بن عمر 
  .» حجرات  -ظلمات ويف حجرة -يف مجع ظُلْمة -كما قيل « : قال القرطيبُّ 

  . -بضم الفاء والعني-إتباعاً لضمة القاف ، وليس بِلَُغٍة؛ ألنه ليس يف الكالم فعالن : قال ابن عطيةَ 
  .إنّ ذلك على اإلتباع : وقال -بضمِّ اللمِ -السُّلُطان : وحكى سيبويه 
الن وال ِفُعالن ، وال وال نعلم يف الكالمِ ِفِع: إن ذلك على اإلتباع ، بل قال : ومل َيقل سيبويه « : قال أبو حيان 

: السلطان ، وهو اسم ، وقتل الشَّارحُ لكالم سيبويه : قالوا  -وهو قليل-شيئاً من هذا النحو ، ولكنه جاء فُُعالَن 
فيما حلقه زيادتاِن بعد الالمِ : صاحُب هذه اللغِة ال يسكن وال يُتبع ، وكذا ذَكَر التصرفيونَ أنه بناء ُمْستقل ، قالوا 

  .» ومل جييء فُُعالن إال امساً ، وهو قليلٌ ، حنو ُسلُطان -الن ، وعلى فع

» خاصةٌ ، ولكن قوله يف « سلطان » أما ابن َعِطّيةَ فمسلم أنه وَِهم يف النقل عن سيبويه يف « : قال شهاب الدِّينِ 
  .» صحيح وألن أهل التصريف مل يستثنوا إال السُّلُطان « قُرَباٍن 



مصدر ، مث ُسمِّي به املفعول ، كالرَّْهن ، فإنه يف األصل مصدر ، وال حاجة إىل حذف  -يف األصل-والقُْربان 
  .» ُيشَْرع لنا ذلك : أي « : قال  -تقريب قُْربان: أي -مضاف ، وزعم أبو البقاء أنه على َحذْف مضاف 

  .َر َعْن إفنائها األشياء باألكل وإسناد األكل إليها جماز ، عبَّ» قُْرَبانٌ « صفة لِ } َتأْكُلُُه النار { : وقوله 
  .مصاحبني لآليات : والباُء حتتمل املعية والتعدية ، أي » َجاءَكُم « كالمها متعلق ب } مِّن قَْبِلي بالبينات { : قوله 

  فصل يف رد شبهة الطاعنني يف النبوة
مل تفعل كذلك ، فوجب أال -يا حممد  أنك: هذه شبهةٌ ثانية طعن هبا الكفار يف نبوته صلى اهللا عليه وسلم وتقريرها 

نزلت هذه اآلية يف كعب بن األشرِف ، ومالك بن الصَّيف وكعب بن أسٍد ، ووهب : تكون نبياً ، قال ابن عباسٍ 
يا : بن يهوذا وزيد بن التابوت ، وفنحاص بن عازوراء ، وُحَييّ بن أخطب ، أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا 

اَهللا بعثك إلينا رسوالً ، وأنزل عليك كتاباً ، وقد َعهَد اُهللا إلينا يف التوراة أن ال نؤمن لرسول يزعم حممُد تزعم أن 
  .أنه جاء من عند اهللا ، حىت يأِتيََنا بقُْربان تأكله النار ، فإن جئتنا به صدَّقَْناك ، فأنزل اهللا هذه اآلية 

  .من نسيكة ، وصدقة ، وَعَملٍ صاحل  -تعاىل- كل ما َيَتقَرَّب به العبُد إىل اهللا: والقُْربان 
مث مسي به نفس املتقرَّب  -كالكُفْران والرُّجحان واخلُسْران-قرب قُرَْباناً : وأصله املصدر من قولك : قال الواحديُّ 

  .» بانٌ َيا كَْعُب ، الصَّْوُم ُجنَّةٌ ، والصَّالةُ قُْر« :  -به ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم لكعب بن ُعجْرة
السُّلْطان والُبْرهان ومثال : فمثال االسم . ويكون امساً ، ومصدراً  -من القربة-وهو فُْعالن « : قال القرطيبُّ 

  .» الُعدوان واخلُسْران : املصدر 
  فصل يف بيان ادعاء اليهود

  .واختلفوا فيما ادَّعاه اليهود 
من جاءكم : قال يف التوراة  -تعاىل-ولكنه مع َشْرط ، وذلك أنه إن هذا الشرط جاء يف التوراة ، : فقال السُّدَّيُّ 

يزعم أنه رسول اهللا ، فال تصدقوه ، حىت يأتيكم بقرباٍن تأكله النار ، إال املسيُح وحممد ، فإهنما إذا أتيا فآِمنوا هبما؛ 
فلما ُبِعثَ  -عليه السَّالم-املسيحِ وكان هذه العادة باقية إىل مبعث : فإهنما يأتيان بقُْربانٍ ال تأكله الّنار ، قال 

  .املسيح ارتفعت وزالت 
-إن ادعاء هذا الشرِط كذب على التَّوراة ، ألن القربانَ مل يكن يف معجزات موسى وعيسى : وقال آخرونَ 
صها وأيضاً فإنه إذا كانت هذه معجزةً ، فال فرَق بينها وبني باقي املعجزاِت ، فلم يكن لتخصي -عليهما السَّالُم
  .بالذكر فائدةٌ 

قَْد َجآَءكُْم ُرُسلٌ مِّن قَْبِلي بالبينات وبالذي قُلُْتْم فَِلَم { : أجاب عن هذه الشُّبهة ، فقال  -تعاىل-واعلم أنه 
ت ، ال أهنم إمنا يطلبونَ ذلك على سبيل التعنُّ -هبذا الكالم-واملراُد أسالفهم ، فبيَّن } قََتلُْتُموُهْم إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني 

  .على َوْجه االسترشاد ، إذ لو مل يكن كذلك ملا َسَعْوا يف قَْتلهم 
  جاءتكم ُرسل؟: ومل َيقل } قَْد َجآَءكُْم ُرُسلٌ { : مل قال : فإن قيل 
  .أن فعل املؤنث ُيذَكَّر إذا تقدمه مجُع تكسري : فاجلواُب 

  .القُْربان هو ما طلبوه منه ، وهو } وبالذي قُلُْتْم { : واملراد بقوله 
} قَدْ َجآَءكُمْ ُرُسلٌ مِّن قَْبِلي بالبينات { : إن القوم إمنا طالبوه بالقُْربان ، فما احلكمة يف أنه أجاهبم بقوله : فإن قيل 

  وهو القربان؟} وبالذي قُلُْتْم { : مث أضاف إىل قوله 
تقدمني أتوا بالقُربان مل يلزم من ذلك وجوب إن األنبياء امل: أن النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم لو قال هلم : فاجلواب 



االعتراف بنبوهتم؛ الحتمال أن اإلتيان هبذا القُْرباِن شرطٌ للنبوة ، ال موجب هلا ، والشرط هو الذي يلزم من عدمه 
عليهم عدم املشروط لكن ال يلزُم من وجوده وجود املشروط ، فثبت أنه لو اكتفى هبذا القَْدرِ ملا كان اإللزام وارداً 

كان اإللزام وارداً عليهم؛ ألهنم ملا أتوا بالبينات } قَْد َجآَءكُْم ُرُسلٌ مِّن قَْبِلي بالبينات وبالذي قُلُْتْم { : ، فلما قال 
  .فقد أَتوا باملوجب للصدق ، وملا أتَوا بالقُْربان فقد أتوا بالشرط ، فعند اإلتياِن هبما وجب اإلقراُر بالنبوة 

ُرُسلٌ مِّن قَْبِلي بالبينات وبالذي { يا معشَر اليهود » قَد َجاَءكُمْ « يا حممد » قُلْ « :  -يف معىن اآلية :قال القرطيبُّ 
ومل  -عليهم السالم-يعين زكريا وحيىي وشعيباً وسائر َمْن قََتلوا من األنبياء » فلم قتلتموهم « من القُرْبان } قُلُْتْم 

  .يؤمنوا هبم 
رضي اهللا -وهذه اآلية هي اليت تالها عامر الشعيبُّ ، واحتج هبا على الذي َحسَّن قَتلَ عثمان . أراد بذلك أسالفهم 

  .وإن كان بينهم حنٌو من سبعمائة سنٍة  -لرضاهم بفِْعل أسالفهم-وأن اَهللا تعاىل مسي اليهودَ  -عنه

  ) ١٨٤(اِت َوالزُُّبرِ وَالِْكَتابِ الُْمنِريِ فَإِنْ كَذَُّبوَك فَقَْد كُذَِّب ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك َجاُءوا بِالْبَيَِّن

فقل ، وحنوه؛ ألن هذا قد مَضى وحتقَّق ، : ليس جواباً ، بل اجلواُب حمذوف ، أي } فَقَْد كُذَِّب ُرُسلٌ { : قوله 
بِالَبيِّنَاتِ « ء يف والبا» كُذَِّب « متعلق ب » ِمْن قَْبِلَك « و » ُرُسلٌ « يف حمل رفع ، صفة لِ » َجاُءوا « واجلملة من 

  .حتتمل الوجهني ، كنظريهتا » 
  .إنَّ األنبياء املتقدمني أتَْوا بالقُْربان : فإن كذبوك يف قولك : ومعىن اآلية 

  .واملراُد بالبيناِت املعجزاِت  -وهو أوىل-فإن كذبوك يف أصل النبوة : وحيتمل أن يكون املعىن 
وهشام وحده عنه  -بإعادهتا-» َوبِالزُُّبرِ « وقرأ ابُن عامر  -من غري باء اجلر-» َوالزبر والكتاب « : وقرأ اجلمهوُر 

وهي يف مصاحف الشاميني كقراءة ابنِ عامر ، فََمْن مل يأِت هبا اكتفى بالعطِف ،  -بإعادهتا أيضاً-» َوبِالِكتَابِ « 
  .ومن أتى هبا كان ذلك تأكيداً 

إن -وهل مها مبعًىن واحد أو خمتلفان؟ سيأيت الكالم عليهما  -بالضم أيضاً: ويقال  -بالفتح-مجع َزُبور : والزُّبر 
: أي : واشتقاقه من َزَبْرُت ] .  ١٦٣: النساء [ } وَآَتْيَنا َداُووَد َزُبوراً { : يف النساء يف قوله  -شاء اهللا تعاىل

-فَُعول مبعىن مفعول  -بالفتح-فزبور . رته َزَج: حسَّنت كتابَته ، وَزبَْرته : قرأتُه ، َوَزبْرته : كتبُت وزََبْرته 
مجع : املكتوبة ، والزُُّبر : الكُُتب املزبورة ، أي : واملعىن  -مبعىن احمللوب -واحللوب-املركوب : كالركوب مبعىن 

  .زبور ، وهو الكتاب 
  ]الطويل : [ قال امرؤ القيس 

  ورٍ يف َعِسيبِ َيَمانِيكََخطِّ َزُب... ملَْن طَلَلٌ أبَصْرُتُه فََشجانِي  -١٧٠٣
طويتها : أي : وزبرت البئر . هنرته : أي : زبرت الرجل : تقول : الزجر : مبعىن -اشتقاق من الزَّْبر : وقيل 

  .باحلجارة 
  مع أن الكتاب املنري من الزُُّبر؟» الزُُّبرِ « على » الِْكتَابِ املُنِريِ « ِلَم عطف : فإن قيل 
َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النبيني { : نري أشرف الكتب ، وأحسن الزبر ، فحُسن العطف ، كقوله ألن الكتاب امل: فاجلواُب 

ومالائكته َوُرُسِلهِ { : وقوله ] .  ٧: األحزاب [ } ِميثَاقَُهْم َومِْنَك َوِمن نُّوحٍ وَإِْبَراِهيَم وموسى َوِعيَسى ابن َمرَْيَم 
كونه مشتمالً على مجيع الشريعة ، أو كونه باقياً على َوْجه : ووجه شرفه . ]  ٩٨: البقرة [ } َوجِبْرِيلَ َومِيكَالَ 

  .الدَّْهر 



  .التوراة واإلجنيل والزبور » الِْكَتابِ الُْمنِريِ « الصُُّحف ، واملراد ب » الزُُّبر « املراد ب : وقيل 
صلى اهللا  -تسلية قلب الرسول-ه اآلية واملراد هبذ. أضاء ، وهو الواضح : اسم فاعل من أنار ، أي » الُْمنِري « و 

  .عليه وسلم مبا جرى على األنبياء قبله 

لَ الَْجنَّةَ فَقَْد فَاَز َوَما الْحََياةُ كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت َوإِنََّما ُتَوفَّْونَ أُُجورَكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة فََمْن ُزْحزَِح َعنِ النَّارِ َوأُْدِخ
  ) ١٨٥(لَّا َمتَاُع الُْغرُورِ الدُّْنَيا إِ

زيادة تأكيد التسليِة واملبالغِة يف إزالة احلُْزِن عن قلبه؛ ألن َمْن علم أن عاقبته املوت زالت عن -واملراُد هبذه اآلية 
  ] .ل واملُِحقُّ من املُْبِط[ قلبه الغموم واألحزان ، وألن بعد هذه الدار داراً يتميز فيها املُْحِسن من املُِسيء ، 

  .مبتدأ وخرب ، وسوَّغَ االبتداء بالنكرة العموم واإلضافة } كُلُّ نَفْسٍ ذَآِئقَةُ املوت { : قوله 
  .على األصل » الْمَْوِت « بالتنوين والنَّْصب يف » ذَاِئقَةٌ املَْوتَ « واجلمهور على 

اللتقاء الساكنني وإرادته وهو كقول وذلك على َحذْف التنوين؛ » الْمَْوت « وقرأ األعمشُ بعدم التنوين وَنْصب 
  ]املتقارب : [ الشاعرِ 
  َوالَ ذَاِكَر اَهللا إالَّ قَِليال... فأَلْقَْيُتُه غَْيَر ُمْسَتعَْتبٍ  -١٧٠٤

» أَحٌد « حبذف التنوين من  -]  ٢،  ١: اإلخالص [ } قُلْ ُهَو اهللا أََحٌد اهللا { وقراءة َمْن قرأ  -بنصب اجلاللة-
  .اكنني اللتقاء الس

ذَاِئقُُه الْمَْوُت على جعل  -أيضاً-وتقرأ شاذاً « : قراءةً غريبةً ، وخترجياً غريباً ، قال  -فيها-أبو البقاء ] ونقل [ 
« ذَاِئقُُه » مبتدأ ، و « كل » على اللفظ ، وهو مبتدأ وخٌرب ، وإذا صحت هذه قراءةٌ فتكون « كل » اهلاء ضمري 

باعتبار لفظها « كل » إىل ضمري « ذائق » وأضيف « كُلّ » مبتدأ مؤخٌر ، واجلملة خرب «  الَْمْوُت» خرب مقدَّم ، و 
، ويكون هذا من باب القلب يف الكالم؛ ألن النفس هي اليت تذوق املوت وليس املوت يذوقها ، وهنا جعل املوت 

َوَيْومَ { : اقة على احلوض ، ومنه قوله َعَرْضتُ الن: هو الذي يذوق النفس ، قَلْباً للكالمِ؛ لفهم املعىن ، كقوهلم 
  .أدخلت القلنسوة يف رأسي : وقولك ]  ٣٤: األحقاف [ } ُيعَْرُض الذين كَفَُرواْ على النار 

  ]البسيط : [ وقول الشَّاعرِ 
  َنْجرَانَ ، أْو َبلََغْت َسوْآِتهِْم َهجَُر... ِمثْلُ القََناِفِذ َهدَّاُجونَ قَْد َبلََغْت  -١٧٠٥

عرضت احلوض على الناقة ، ويوم ُتعَْرض النار على الذين كفروا ، وأدخلت رأسي يف القلنسوة ، وبلغت : صل األ
  . -تعاىل-وسيأيت خالُف النّاسِ يف القلب يف موضعه إن شاء اهللا . سوآهتم َهَجَر ، فقلبت 

ألن كل نفس نفوس ، » : قال « كلٍّ » ىن إمنا هو باعتبار مع« ذائقة » وكان أبو البقاء قد قَدَّم قبل هذا التأنيث يف 
[ جاز ، وقد َتقَدََّم أول البقرة أنه جيب } كُلُّ َنفْسٍ ذَآِئقَةُ { : جاز ، يعين أنه لو قيل » كل « فلو ذكر على لفظ 

  .وحتقيق هذه املسألِة هناك » كل « لفظ ما ُيضاُف إليه إذا كان نكرة وال جيوز أن يعترب ] اعتبار 
  فصل
هذه اآلية من متام التسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إما بأن غموم الدنيا يقطعها املوُت ، : ُن اخلطيبِ قال اب

وإما ألن بعد هذه الدار داراً يتميز فيها املُْحِسن من املُِسيء ، فال . وما كان كذلك ال ينبغي للعاقل أن َيلَْتِفَت إليه 
  .ها ُيلَْتفَت إىل غَمِّ الدنيا وبُْؤِس

  }َتْعلَُم َما ِفي نَفِْسي َوالَ أَْعلَُم َما ِفي َنفِْسَك { : قوله تعاىل : فإن قيل 



يقتضي االندراج ، وأيضاً فالنفس والذات واحد ، فتدخل اجلمادات ألهنم ذوات ، ويقتضي ]  ١١٦: املائدة [ 
  .موت أهلِ اجلَنَِّة؛ ألهنم نفوس 

} فََمن ُزحْزَِح َعنِ النار َوأُْدِخلَ اجلنة فَقَْد فَاَز { : ون يف دار التكليف ، لقوله ، عقبيها املكلَّف: أنّ املَُراَد : فاجلواُب 
  .وذلك ال يتأتَّى إال فيهم 

  فصل
املوت واجب لألجسامِ؛ ألن احلياةَ اجلسمانيةَ إمنا حتصل بالرطوبِة واحلرارِة الغريزيتني ، مث إن : قالت الفالسفةُ 

واآلية تدل على أن النفوس ال متوت؛ ألنه جعلها : الرطوبة إىل أن تفىن ، فيحصل املوُت قالوا احلرارةَ تستمد من 
على أنَّ النفَس غري  -أيضاً-ذائقة موت البدِن ، وبدل ذلك : ذائقة ، والذائق ال بد أن يبقى حال الذوق واملعىن 

  .البدن 
مبعىن الذي « ما » وال حيسنب أن تكون « : عن العمل ، قال مكيٌّ » إن « كافة لِ » ما « } َوإِنََّما ُتَوفَّْونَ { : قوله 

إنّ : وأن الذي توفَّْوَنُه أجوركم ، كقولك : ومل يقرأ به أَحٌد ، وألنه يصري التقدير « أجوُركم » ، ألنه يلزم رفع 
  .» الذي أكرمته عمرو ، وأيضاً فإنك تفرق بني الصلة واملوصول خبرب االبتداء 

على أنه خربها ، كقوله » أجوركم « رفع  -حينئٍذ-فيلزم » إن « موصولة لكانت اسم » ما « انت يعين لو ك
جيوز أن تكون مبعىن الذي ، أو مصدرية ،  - هنا-» ما « ف ]  ٦٩: طه [ } إِنََّما َصَنعُواْ كَْيدُ َساِحرٍ { : تعاىل 

، . . . وأيضاً فإنك تفرق : وقوله . ، خربها » ْيُد ِك« إنَّ الذي صنعوه ، أو إن ُصْنَعهم ، ولذلك رفع : تقديره 
وال ُيخَْبر عن موصول -اليت هي الفعل ومعموله -فهو من متام الصلة » ُتَوفَّْونَ « متعلق ب » َيْوَم الِْقَياَمة « يعين أن 

  .إال بعد متام صلته ، وهذا وإن كان من الواضحات ، إال أن فيه تنبيهاً على أصول العلم 
  فصل

ألهنا ُعْرَضةٌ  -أجراً وجزاء-أجر املؤمنِ الثواُب ، وأجُر الكافر العقاُب ، ومل يعتد بالنعمة يف الدنيا : ال املفّسرون ق
  .للفناء 
لطول الكلمة ، وتكرير احلاء ، دون قوله : أدغم أبو عمرو احلاء يف العني ، قالوا } فََمن ُزْحزَِح َعنِ النار { : قوله 

وُنِقل عنه اإلدغاُم مطلقاً ]  ٤٥: آل عمران [ } املسيح ِعيَسى { : وقوله ]  ٣: املائدة [ } النصب ذُبَِح َعلَى { : 
ألن : ، وعدمه مطلقاً والنحويون مينعون ذلك ، وال ُيجيزونه إال بعد أن يقلبوا العني حاء وُيْدِغموا احلاء فيها ، قالوا 

هذه ، : إحدامها : امِ ، أن تقلب فيه األول للثاين إال يف مسألتني األقوى ال ُيْدغَم يف األْضَعف ، وهذا عكس اإلدغ
ولذلك طعن بعضهم على قراءِة أيب عمرو ،  -بقلب اهلاء حاء أيضاً-امدح حالالً : احلاء يف اهلاء ، حنو : والثانية 

  .أدخل اجلنة فقد فاز ُنحِّي وأزيل عن النار و: أي } فََمن ُزْحزَِح { ومعىن الكالم ، . . وال ُيلَْتفَت إليه 
مث  -والقصعة] كالِقْدرِ [  -به الناُس [ ما يَتمَتَّع به ، وينتفع : املتاع } َوما احلياة الدنيا إِالَّ َمتَاُع الغرور { : قوله 

  .يزول وال يبقى قاله أكثرُ املفسّرين 
  .هو كخضرة النبات ، ولعب البنات ، وال حاصل له : وقال احلََسن 
ما  -تعاىل-يوشك أن يضمِحلَّ ، فينبغي لإلنسان أن يأخذ من هذا املتاع بطاعة اهللا : هي متاع متروك : وقال قتادة 

  .استطاع 
غََرْرَت فالناً غُُروراً ، شبه باملتاع الذي ُيَدلس به على : جيوز أن يكون مصدراً من قولك » الُْغرور « : وقوله 

وجيوز أن يكون َجْمعاً » هنى عن بيع الغرر « : َساُدُه لَُه ، ومنه احلديث املستام ، ويغر عليه حىت يشتريه ، مث يظهر فَ



.  
: املخدوع : متاع الُغُرور ، أي : وقرأ عبد اهللا لفتح الغني وفسرها بالشيطان أن يكون فَُعوالً مبعىن مفعول ، أي 

  .اخلدع : وأصل الَغَرر 
  .ى اآلخرة ، وأما َمْن طلب اآلخرة هبا فإهنا متاع بالغ هذا يف حق من آثر الدنيا عل: قال سعيدُ بن ُجَبْيرٍ 

يَن أَْشَركُوا أَذًى كَثًِريا َوإِنْ لَُتْبلَُونَّ ِفي أَْموَاِلكُْم وَأَْنفُِسكُْم وَلََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب ِمْن قَْبِلكُْم َوِمَن الَِّذ
  ) ١٨٦(ْن َعْزمِ الْأُُمورِ َتصْبُِروا َوَتتَّقُوا فَإِنَّ ذَِلَك ِم

وهذه اآلية زيادة يف َتْسلية الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألنه َبيَّن له أنّ الكفار بعد أن آذَُوا الرسولَ صلى اهللا عليه 
  .يف املستقبل يف النفسِ واملالِ  -أيضاً  -وسلم واملسلمني يوم أُحٍد ، فسيؤذوهنم 

هم على الْصرب؛ فإن العامل بنزول البالء عليه ال يعظم َوقْعه يف قَلْبِِه خبالف غريِ العامل فإنه واملراُد منه أن ُيَوطِّنوا أنفَس
  .يعظم عنده وَيُشقُّ َعلَْيِه 

واهللا لَُتْبلَُونّ ، وهذه الواو هي واو الضمري ، والواو اليت هي : هذا جواُب قََسم حمذوف ، تقديره } لَُتْبلَُونَّ { : قوله 
لَُتْبلَوَُّننَّ ، فالنون األوىل للرفع ، ُحِذفَْت ألجل نوِن التوكيد ، : ُحذَفَْت ألمر تصريفيِّ ، وذلك أن أصله الم الكلمة 

األلف وواو  -وانفتح ما قبلََها فقُِلَبْت ألفاً ، فالتقى ساكنان  -اليت هي الُم الكلمِة  -] األوىل [ وحترَّكت الواُو 
  .يلتقيا ، وُضمَّْت الواو؛ داللةً على احملذوف فُحذَفَْت األلف؛ لئال  -الضمري 

اسُتقْبِلَْت الضمةُ على الواو األوىل ، فُحِذفَت ، فالتقى ساكنان ، فُحِذفَْت الواُو األوىل وُحرِّكت : وإنْ شئَت قلت 
ولذلك مل ] عارضةٌ  ألن حركتها[ وال جيوز قَلُْب مثل هذه الواوِ مهزةً؛ . الثانية حبركة جمانسٍة ، داللةً على احملذوف 

  .أِلفاً ، وإن حترَّكَْت وانفتح ما قبلَها ] ُتقلَب [ 
« وأصل . لتبلُونَّ : لتبليانِّ يا رجالِن ، وجلماعة الرجال : لُتْبلََونَّ يا رجلُ ولالثنني : ويقال للواحِد من املذكَّر 

  .ِذفَْت واُو الضمري؛ ألن قَْبلََها َحْرفاً صحيحاً لََتْسَمُعوَننَّ ، ففعل فيه ما تقدم ، إال أن هنا ُح: » لَتْسمعنَّ 
  فصل يف املراد باالبتالء

االختبار وطلب املعرفِة ، ومعناه يف َوْصف اهللا تعاىل به معاملةُ العبد معاملةَ املخترب ، واختلفوا يف هذا : معىن االبتالء 
  .جلرح من الكفار ، ومن حيثُ أُلزموا الصرب يف اجلهاد املراد ما ناهلم من الشدة والفَقْرِ والقتل وا: االبتالء ، فقيل 

االبتالء يف األموال باملصائب ، وباإلنفاق يف سبيل اِهللا وسائر تكاليف الشَّْرع ، واالبتالء يف األنفس باملوت : وقيل 
  .وبدأ بذكر األموال لكثرة املصائب هبا . واألمراض وفَقْد األْحباب 

  .شديَدةُ املتعلقة بالدينِ واملالِ ، كالصالة والزكاة واجلهاد التكاليُف ال: وقال احلسُن 
  .والظاهُر حيتمل الكُلُّ : وقال القاضي 

املراُد منه أنواع األذى } َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الذين أُوُتواْ الكتاب ِمن قَْبِلكُْم َوِمَن الذين أشركوا أَذًى كَِثرياً { : قوله 
 ٣٠: التوبة [ } ُعَزْيٌر ابن اهللا { : واملشركني للمسلمني ، وذلك أهنم كانوا يقولون احلاصلة من اليهود والنصاَرى 

وكانوا يطعنون يف الرسول بكل ما يقدرون عليه ، » ثالث ثالثة « و ]  ٣٠: التوبة [ } املسيح ابن اهللا { و ] 
معون الناس حملاربته ، وُيثَّبطون وهجاه كعُب بن األشرِف ، وكانوا ُيحَرِّضون النَاس على خمالفة الرسول ، وجي

  .} َوإِن َتصْبُِرواْ وََتتَّقُواْ فَإِنَّ ذلك ِمْن َعْزمِ األمور { : املسلمني عن ُنْصَرِته ، مث قال 
قد : بََعثَ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر إىل فنحاص اليهوديِّ ، يستمده ، فقال فنحاٌص : قال املفّسرونَ 



ال :  -حني أرسله  - أن منده فََهمَّ أبو بكر أن َيضْرَِبه بالسيف ، وكان صلى اهللا عليه وسلم قال له احتاج ربكم إىل
  .تغلنب على شيء حىت ترجع إيلَّ ، فتذكَّر أبو بكر ذلك ، وكفَّ عن الضرب ، فنزلت اآلية 

  فصل
  :يف اآلية تأويالن 

لم باملصابرة على االبتالء يف النفسِ واملالِ ، وحتمُّلِ األذَى ، أن املراَد منه أمر الرسول صلى اهللا عليه وس: أحدمها 
فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّيِّناً لََّعلَُّه { : وَترك املعارضة واملقابلة ، وذلك ألنه أقرب إىل دخول املُخالف يف الدين ، كقوله تعاىل 

وقوله ]  ١٤: اجلاثية [ } آَمُنواْ َيْغِفُرواْ ِللَِّذيَن الَ َيْرُجونَ أَيَّاَم قُل لِّلَِّذيَن { : وقوله ]  ٤٤: طه [ } َيَتذَكَُّر أَْو خيشى 
[ } فاصرب كََما َصَبَر أُْولُواْ العزم ِمَن الرسل { : وقوله ]  ٧٢: الفرقان [ } َوإِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ َمرُّوا كِراماً { : 

: فصلت [ } فَإِذَا الذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ كَأَنَُّه وَِليٌّ َحمِيٌم  ادفع باليت ِهيَ أَْحَسُن{ : وقوله ]  ٣٥: األحقاف 
٣٤ . [  

  .كان هذا قَبلَ نزولِ آية السيف : قال الواحديُّ 
أهنم اِمرُوا بالصَّرب : والذي عندي أنّ هذا ليس مبنسوخ ، والظاهر أهنا نزلت عقب قصة أُحٍد ، واملعىن : قال القفّال 

يؤذون به الرسولَ صلى اهللا عليه وسلم على طريقِ األقوالِ اجلارية فيما بينهم ، واستعمال مداراهتم يف كثري على ما 
  .من األحوالِ ، واألمر بالقتالِ ال ينايف األمر باملُصابرة 

فالصربُ . ار عليهم الصرب على جماهدة الكفار ومنابذهتم واإلنك: أن يكونَ املراُد من الصَّربِ والتقوى : التأويل الثاين 
فَإِنَّ ذلك ِمْن َعْزمِ { : وقوله . عبارة عن احتمال األذى واملكروه ، والتقوى عبارة عن االحتراز عما ال ينبغي 

  .من صواب التدبري والرشدِ الذي ينبغي لكل عاقلٍ أن ُيقِْدَم عليه : أي } األمور 
  .ريها من حق األمورِ وَخ: أي } ِمْن َعْزمِ األمور { : وقيل 

  .من حقيقة اإلميان : وقال عطاٌء 

 ظُُهورِِهْم وَاْشَترَْوا بِِه ثََمًنا قَِليلًا فَبِئْسَ َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتابَ لَُتبَيُِّننَُّه ِللنَّاسِ َولَا َتكُْتمُوَنُه فََنَبذُوُه َوَراَء
  ) ١٨٧(َما َيْشَتُرونَ 

  :لنظمِ وجهان يف كيفية ا
ملا حكى عنهم الطَْعَن يف نبوَِّتهِ صلى اهللا عليه وسلم وأجاب عن ذلك ، بيَّن يف هذه اآلية  -تعاىل  -أنه : أحدمها 

  .التعجُّب من حاهلم 
كيف يليق بكم الطعن يف نبوَّته صلى اهللا عليه وسلم وكتبكم ناطقة بأنه جيب عليكم ِذكُْر الدالئل الدالة : واملعىن 

  ى ِصدقه ونبوته؟عل
وكان من ُجْملَة أذاهم كتمانُ ما يف التوراة واإلجنيل  -أنه ملا أوجب عليه احتمال األذَى من أهل الكتاب : ثانيهما 

  .بيَّن أن هذا من تلك اجلملِة اليت جيُب فيها الصرب  -من الدالئلِ الدالِة على نبوَِّته ، وحتريفها 
وقرأ أبو عمرو ، وابن كثريٍ ، وأبو بكر بالياء ، . هذا جواب ملا تضمنه امليثاق من القسم } سِ لَُتبَيُِّننَُّه ِللنَّا{ : قوله 

والباقون بالتاء؛ خطاباً » فََنَبذُوُه « :  -بعده  -وَحسَّن ذلك قوله  -وهو كالغائب  -جرياً على االسم الظاهر 
]  ٨٣: البقرة [ } َخذَْنا ِميثَاَق بين إِسَْرائِيلَ الَ تَْعُبُدونَ َوإِذْ أَ{ : وقلنا هلم ، وهذا كقوله : على احلكاية ، تقديره 



  .بالتاء والياء كما تقدم حتريره 
  :حيتمل وجهني } َوالَ َتكُْتُموَنُه { : قوله 

 أهنا للَعطْف ، والفعل: الثاين . لتبيُننَّه غَري كامتني : واو احلال ، واجلملة بعدها نصب على احلال ، أي : أحدمها 
 -من غري نون  -واِهللا ال يقوُم زيٌد : وإمنا مل ُيَؤكِّْد بالنون؛ ألنه منفّي ، كما تقول  -أيضاً  -بعدها ُمقَْسم عليه 

  .» توكيد « َتكُْتُموَنُه » اكتفاًء بالتوكيد يف األول؛ « َتكُْتُمونَ » ومل يأِت هبا يف « : وقال أبو البقاء 
ألنه توكيٌد ، يعين أن : وقوله . مؤكَّد بالنون لزم توكيده ، وليس كذبك؛ ملا تقدم وظاهر عبارته أنه لو مل يكْن بعد 

  .توكيداً يف املعىن } َوالَ َتكُْتُموَنهُ { : فجاء قوله } لَُتبَيُِّننَُّه ِللنَّاسِ { : نفي الكتمان فُهَم من قوله 
أْعرَب  -عندي  -وهذا الوجه « : قال  -ليةً َجْعل الواو عاطفةً ال حا: أعين  -واستحسن أبو حيَّان هذا الوجه 

  .» ال تدخل عليه واُو احلال « ال » وأفصح؛ ألن األول حيتاج إىل إضمار مبتدأ قبل 
  .إنه ميتنع إذا كانَ مضارعاً ُمثَْبتاً ، فُيفهم من هذا أن املضارَع املنفيَّ بكُلِّ نافٍ ال ميتنع دخولُها عليه : وغريه يقول 
  .» وقد ال تلزم هذه النونُ الَم التوكيد قال سيبويه « : قال ابُن عطيَّة  -من غري توكيد  -لَيَُبينوَنه :  وقرأ عبد اهللا

  .لزومهما معاً ، والكوفيون جييزون تعاقَُبهما يف سعةَ الكالَم  -من مذهب البصريني  -واملعروفُ 
  ]الطويل : [ وأنشدوا 
  ِلَما شِئِْت ُمسْْتلٍ ، َولَْو أنَّهُ الْقَْتلُ... أنَّين  ألوِقُن -يا َسلَْمى  -َوَعْيِشِك  -١٧٠٦

  ]املتقارب : [ وقال اآلخُر 
  ُيَزْخرُِف قَْوالً َوالَ َيفَْعلُ... َيِميناً ألبَْغُض كُلَّ اْمرِئٍ  -١٧٠٧

  .وقد تقدم حتقيُق هذا . فأتى بالالم وحدها 
املبيَّن هلم؛ } الناس { يعود على } فََنَبذُوُه { : مري يف قوله ميثاق النبيني لتبيننه للناس ، فالض: وقرأ ابُن عباس 

  :الستحالة َعْوِدِه على النبيني ، وكان قد تقدم يف قوله تعاىل 

على  -يف أحد األوجه  -أنه ]  ٨١: آل عمران [ } َوإِذْ أََخذَ اهللا ِميثَاقَ النبيني لََمآ آَتْيُتكُم مِّن ِكَتابٍ َوِحكَْمٍة { 
لَُتَبيُِّننَّهُ ِللنَّاسِ { واهلاء يف .  -قراءة ابن عباس: أعين  -أوالد النبيني ، فال بُْعَد يف تقديره هنا : ف ، أي حذف مضا

قال سعيُد بُن ُجَبْير والسُّدِّيُّ تعود إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى هذا يكونُ الضمُري عائداً إىل } َوالَ َتكُْتمُوَنُه 
  .معلوم غري مذكور 

يبينون للناس ما يف التوراة واإلجنيل من الداللة على صدق نبوة : أي » الِكتَابِ « تعود على : وقال احلسُن وقتادةَ 
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم 

البيانُ يضادُّ الكتمان ، فلما أمر بالبيان كان األمر به هنياًَ عن الكتمان فما الفائدة يف ذِكْرِ النَّهي عن : فإن قيل 
  كتمان؟ال

أن املراَد من البيان ِذكُْر اآلياِت الدالِة على نبوِة حممد صلى اهللا عليه وسلم من التوراة واإلجنيل واملراد : فاجلواُب 
  .من النهي عن الكتمان أن ال يلقوا فيها التأويالت الفاسدة ، والشبهات املعطلة 

قال . ْن َعِلَم شيئاً فلُْيَعلِّْمه ، وإياكم وكتمانَ الِعلْمِ ، فإنه َهلَكَه هذا ميثاٌق أخذه اهللا على أهلِ العِلْمِ ، فَم: قال قتادةُ 
  .» َمْن ُسِئلَ َعْن ِعلْمٍ َيْعلَُمُه فَكََتَمُه ألْجَِم َيْوَم الِْقيامِة بِِلَجامٍ ِمْن نارٍ « : صلى اهللا عليه وسلم 

والنبذ وراء الظهر مثَل للطَّْرح . ، ومل ُيراعوه ، ومل يلتفتوا إليه  طرحوه ، وضيَّعوه} فََنَبذُوُه َوَرآَء ظُهُورِِهمْ { : قوله 
  .جعله ُنْصَب عينيه : ، ونقيضه 



{ : أهنم أخفوا احلقَّ؛ ليتوسلوا بذلك إىل وجدان شيء من الدنيا ، مث قال : معناه } واشتروا بِِه ثََمناً قَِليالً { : وقوله 
  .} فَبِئَْس َما َيْشَتُرونَ 

ٍة ِمَن الَْعذَابِ وَلَُهْم َعذَابٌ َسَبنَّ الَِّذيَن َيفَْرُحونَ بَِما أََتْوا وَُيِحبُّونَ أَنْ ُيحَْمُدوا بَِما لَْم َيفَْعلُوا فَلَا َتْحَسَبنَُّهْم بَِمفَاَزلَا َتْح
  ) ١٨٨(أَلِيٌم 

َضَعفَِة الُْمْسِلِمني وُيِحبُّونَ أنْ  هذا أيضاً من مجلة أذاهم؛ ألهنم يفرحون مبا أتوا به من أنواع اخلُْبث والتلبيس على
ُيحَْمُدوا بِأنَُّهم أهلُ البِرِّ والصدقة والتقَوى ، وال شك أن اإلنسانَ يتأذّى مبشاهدة مثل هذه األْحوالِ ، فأمر النيبَّ 

  .صلى اهللا عليه وسلم باملصابرة عليها 
« بالياء فيهما ، ورفع ياء -» فَالَ َيْحَسَبنَُّهْم « و » َبنَّ َيْحَس« قرأ ابُن كثري وأبو عمر } الَ َتْحَسَبنَّ { و : قوله 

وقرأ الكوفيونَ بتاِء اخلطابِ ، وفتح الباء فيهما معاً ، ونافع وابن عامر بياء الغيبة يف األول ، وتاء » َتْحَسَبنَُّهم 
الباء فيهما معاً ، وقرئ فيه أيضاً بياء اخلطاب يف الثاين ، وفتح الباء فيهما معاً ، وقُرَِئ شاذاً بتاء اخلطاب وَضمِّ 

الغيبة فيهما ، وفتح الباء فيهما أيضاً فهذه َخْمس قراءاٍت ، فأما قراءة ابن كثريٍ وأيب عمرو ففيهما مخسةُ أوجٍه ، 
داً إىل ألنه ال خيلو إما أن ُيجَْعلَ الفعل األول مسنداً إىل ضمريٍ غائبٍ ، أو إىل املوصولِ ، فإنْ جعلناه مسن: وذلك 

  :ِ ففي املسألة وجهان  -ضمريٍ غائبٍ ، الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو غريه
بَِمفَاَزٍة « مفعول أّول ، والثاين حمذوٌف؛ لداللة املفعول الثاين للفعل الذي بعده عليه ، وهو » الَِّذيَن « أنَّ : أحدمها 

» الَِّذيَن « ة ، فأسند الفعل الثاين لضمريِ الذين يفرحون مبفاز -أو حاسب-ال حيسنب الرسول : والتقدير » 
  .» بَِمفاََزٍة « ومفعواله الضمري املنصوب ، و 

امللفوظ به بعد الفعل الثاين ، ومفعول » بَِمفَاَزٍة « ومفعوله الثاين هو  -أيضاً-مفعول أول » الَِّذيَن « أن : الثاين 
ال حيسنب الرسول الذين يفرحون مبفازة فال حيسبنهم : دير الفعل الثاين حمذوف؛ لداللة مفعول األول عليه ، والتق

كذلك ، والعمل كما تقدم ، وهذا بعيد جِداً ، للفصل بني املفعول الثاين للفعل األول لكالمٍ طويلٍ من غري حاجٍة ، 
  .عاطفة؛ والسببية فيها ظاهرة  -على هذين الوجهني-والفاء 

  :ة أوجٍه وإن جعلناه مسنداً إىل املوصول ففيه ثالث
وال حيسنب : أن الفعل األول ُحِذَف مفعواله ، اختصاراً؛ لداللة مفعويل الفعل الثاين عليهما ، تقديره : أوهلا 

  .الفارحون أنفَسهم فائزين فال حيسبنهم فائزين 
  ]الطويل : [ كقول اآلخر 

  لَيَّ َوحتَْسُبتََرى ُحبَُّهْم َعاراً َع... بأيِّ ِكَتابٍ ، أّم بِأيَِّة ُسنٍَّة  -١٧٠٨
وحتسب حبهم عاراً ، فحذفت مفعويل الفعل الثاين؛ لداللة مفعويل األول عليهما ، وهو عكس اآليِة الكرميِة ، : أي 

  .حيث حذف فيها من الفعلِ األولِ 
  .أن الفعل األول مل حيتج إىل مفعولني هنا : ثانيها 

رفع به ، وقد جتيء هذه األفعال لَْغواً ، ال يف ُحكْمِ اجلَُمل » يَِن الَّذ« مل يقع على شيء و » َتْحَسَبنَّ « قال أبو علي 
  ]الطويل : [ املفيدة ، حنو قوله 

  ِعرَاُض الَْمذَاِكي املُْسنِفَاِت الْقَالِئصا... َوَما ِخلُْت أْبقَى بِْيَنَنا ِمْن َمَودٍَّة  -١٧٠٩



: ُمذَك مثل املَُخلف من اإلبل ويف املثل : ان ، الواحد اخليل اليت قد أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنت: املذاكي 
  .جرُي املذكيات ِغالب 

سنفت البعري أسنفه ، سنفاً ، إذا كففته بزمامه وأنت راكبه وأسنف البعري لغة يف : اسم مفعول ، يقال : واملُْسنفات 
: ب اإلبلَ ، وجتنب اخليل ، تقول سنفه وأسنف البعري بنفسه إذا رفع رأسه ، يتعدى وال يتعدى وكانت العرُب ترك

  .ما رأيته يقول ذلك إال زيٌد ، وما ظننته يقول ذلك إال زيٌد : العرُب تقول : احلرب ال تبقى مودة وقال اخلليلُ 
  .يعين أبو علي أهنا يف هذه األماكن ُملَْغاة ، ال مفعول هلا 

» فَالَ َيْحَسبَنُهْم « ويكون » بَِمفَاَزٍة « ين هو نفس أن يكون املفعول األول للفعل األول حمذوفاً ، والثا: ثالثها 
الذين { على أن الفعل لِ « :  -توكيداً للفعل األول ، وهذا رأي الزخمشريِّ؛ فإنه قال بعد ما حكى هذه القراءة

م أنفسهم ال حيسبنه: ال حيسبنهم الذين يفرحون مبفازة مبعىن : واملفعول األول حمذوف ، على معىن } َيفَْرُحونَ 
  .» تأكيد « فال حيسبنهم » الذين يفرحون فائزين ، و 

َوالَ َيْحَسَبنَّ الذين { : ال حيسبنهم الذين يف قوله تعاىل : وتقدم لنا الرَّدُّ على الزخمشرّي يف تقديره « : قال أبو حّيان 
  .» وأن هذا التقدير ال يصح ]  ١٧٨: آل عمران [ } كَفَُرواْ أَنََّما ُنْمِلي 
َوالَ َيْحَسَبنَّ الذين كَفَُرواْ أَنََّما ُنْمِلي { : قد تقدَّم ذلك واجلواب عنه ، لكن ليس هو يف قوله : قال شهاُب الدِّينِ 

ال و{ : بل يف قوله ]  ١٧٨: آل عمران [ } لَُهْم َخْيٌر َألْنفُسِهِْم إِنََّما ُنْمِلي لَُهْم ليزدادوا إِثَْماً َولَْهُم َعذَاٌب مُّهٌِني 
من قراءة من قرأ بياء الغيبة ، فهناك ردَّ عليه مبا قال ، وقد أجيب عنه واحلمد هللا } َيحسّنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا 

  .، وإمنا نبهت على ذلك لئال يطلب هذا البحث من املكان الذي ذكره فلم يوجد 
« لني ما أثبت نظريه يف اآلخر وذلك أن أنه حذف من إحدى الفع:  -يف تقرير هذا الوجه الثالث: وجيوز أن يقالَ 

مفعول أول للفعل » فال حيسبنهم « يف » ُهْم « مفعول ثاٍن للفعل األول ، حذفت من الفعل الثاين ، و » بَِمفَاَزٍة 
  .الثاين ، وهو حمذوٌف من األولِ 
  .تأكيٌد لألول  -على هذه األوجه الثالثة-وإذا عرفت ذلك فالفعلُ الثاين 

  .إن الفعل الثاين بدلٌ من األولِ :  وقال مكِّيٌّ
وكذلك قال . ويف تسمية مثل هذا بدالً نظر ال خيفى ، وكأنه يريد أنه يف حكم املكرر ، فهو يرجع إىل معىن التأكيد 

  .والثاين ُمَعاد على طريق البدل ، مشوباً مبعىن التأكيِد : بعضهم 
  .فالفاء زائدة ، ليست عاطفة وال جواباً  -أعين كونه تأكيداً ، أو بدالً-وعلى هذين القولني 

وكتصريفه ال خيفى  -األوىل نون الرفع ، والثانية للتوكيد -حتسبوَننَّهم ، بنونني: أصله } فَالَ َتْحسََبنَُّهمْ { : قوله 
قد وتعدى هنا فعل املضمر املنفصل إىل ضمريه املتصل ، وهو خاص بباب الظن ، وبعدم وف. من القواعد املتقدمة 
  .مل جيز » أكرمت أنا نفسي « : ، أي » أكرمُتين « : لو قلت . دون سائر األفعال 

وأما قراءة الكوفيني فالفعالِن فيها مسندان إىل ضمري املخاطب إما الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو كل من يصلح 
كثريٍ ، على قولنا إن الفعلَ األولَ والكالم يف املفعولني للفعلني كالكالم فيهما يف قراءة أيب عمرو وابن  -للخطاب

مسنٌد لضمريٍ غائبٍ ، والفعل الثاين تأكيٌد لألولِ ، أو بدلٌ منه ، والفاء زائدة ، كما تقدم يف توجيه قراءة أيب عمرو 
إن الفعلني مسندان للموصول؛ ألن الفاعل فيهما واحد ، واستدلوا على أن الفاء زائدة : وابن كثري ، على قولنا 

  ]الكامل : [ الشاعر بقول 



  فَإذَا َهلَكُْت فَِعْنَد ذِلَك فَاْجَزِعي... ال َتْجزَِعي إنْ ُمْنِفساً أْهلَكُْتُه  -١٧١٠
  ]الكامل : [ وقول اآلخر 

  فََتَركْتُ َضاِحَي جِلِْدَها َيَتذَْبذَُب... لَمَّا اتَّقَى بَِيٍد َعظِيمٍ جِْرُمَها  -١٧١١
  ]الكامل : [ وقول اآلخر 

  اْبَعِد: ال َتبَْعْد ، َوقُلُْت لَُه : فََيقُلَْن ... َحتَّى َترَكُْت الَعاِئدَاِت َيُعْدَنُه  -١٧١٢
  .إال أنَّ زيادةَ الفاِء ليس رأي اجلمهورِ ، إمنا قال به األخفش 

 ، والكالم فوجهها أهنما غايرا بني الفاعلني -بالغيبة يف األولِ ، واخلطاب يف الثاين-وأما قراءة نافع وابن عامرٍ 
فيهما يؤخذ مما تقدم ، فيؤخذ الكالم يف الفعل األول من الكالم على قراءة أيب عمرو وابن كثري ، ويف الثاين من 

أن يكون الفعل الثاين تأكيداً لألول ، أو بدالً منه؛  -هنا-الكالم على قراءة الكوفيني مبا يليق به ، إال أنه ممتنع 
إن الفاَء زائدة ، والثاين :  -عاطفةً ليس إال ، وقال أبو علي يف احلُجة -هنا-اء الختالف فاعليهما ، فتكون الف

  .» وليس هذا موضع العطف ألن الكالَم مل يتم ، أال ترى أن املفعول الثاين مل ُيذْكَر بَْعُد « : بدلٌ من األولِ ، قال 
  .وفيه نظٌر؛ الختالف الفعلني باختالف فاعليهما 

فيهما مع ضم الباء فيهما فالفعالن مسندان لضمري املؤمنني املخاطبني ، والكالم يف املفعولني وأما قراءة اخلطاب 
  .كالكالم فيهما يف قراءة الكوفيَني 

  .ال حيسنب الرسولُ ، أو حاسٌب : وأما قراءةُ الغيبِة وفتح الباء فيهما فالفعالن مسنداِن إىل ضمريٍ غائبٍ ، أي 
-علنيِ ، كالكالم يف القراءة اليت قبلها ، والثاين من الفعلني تأكيٌد ، أو بدلٌ ، والفاُء زائدةٌ والكالمُ يف املفعولنيِ للف

  .الحتاِد الفاعلِ  -على هاتنيِ القرائتنيِ
مبنياً » أوتوا « أْعطُوا ، وقرأ علي بن أيب طالبٍ : ممدوداً ، أي » مبا آتوا « وقرأ النَّخِعيُّ ، ومروان بن احلكمِ 

  .للمفعول 
  فصل

هم اليهوُد ، حرَّفوا التوراةَ ، وفرحوا بذلك ، وأحبوا أن يوَصفُوا } َيفَْرُحونَ بَِمآ أَتَْواْ { : قوله : قال ابُن عبّاسٍ 
  .بالديانِة والفَْضلِ 

صلى اهللا عليه وسلم اليهوَد عن شيء من التوراة ، فأخربوه خبالفه ، وفرحوا بذلك  -سأل رسولُ اِهللا : وقيل 
  .سِ وطلبوا أن يثىن عليهم بذلك التلبي

فرحوا بكتمان النصوص الدالة على نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم وأحبوا أن ُيحَْمُدوا بأهنم متبعون دين : وقيل 
  .إبراهيم 

  .إلمياِن ُهم املنافقونَ ، فرحوا بِنفَاقِهِْم للمسلمَني ، وأحبُّوا أن َيْحَمدَهم النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم على ا: وقيل 
هم بعض املنافقَني ، ختلفوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الَغْزو ، وفرحوا بقعودهم ، واعتذروا ، : وقيل 

وطمعوا أن ُيثََنى عليهم باالعتراف بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم وفَرِحوا بذلك الكتمان ، وزعموا أهنم أبناُء اهللاِ 
  .وأحباؤُه 

  فصل
فََعلِْت ، : أي ]  ٢٧: مرمي [ } لَقَْد جِئِْت شَْيئاً فَرِّياً { : مبا فعلوا ، كقوله : أي » َيفَْرُحونَ بَِما أَتْوا « :  قال الفّراُء

أتى وجاء ُتْسَتْعمالن مبعىن فََعل قال تعاىل « : قال الزخمشريُّ ] .  ١٦: النساء [ } واللذان يَأِْتيَانَِها مِنكُمْ { : وقوله 



  .» ويدل عليه قراءة أَبي يفرحون مبا فََعلوا ]  ٦١: مرمي [ } ُه كَانَ َوْعُدُه مَأِْتّياً إِنَّ{ : 
مبنجاة : أي } فَالَ َتْحَسَبنَُّهْم بَِمفَاَزٍة { قد تقدم معناه يف كيفية النظم } وَُّيِحبُّونَ أَن ُيْحَمدُواْ بَِما لَْم َيفَْعلُواْ { : قوله 

  .ليسوا بفائزين : أي  -إذا جنا-از فالن ف: من العذاب ، من قوهلم 
  . -إذا مات-فوَّز الرجل : ألهنا موضع تفويز ومظنة هالك ، تقول العرب : وقيل 

َولَُهْم َعذَاٌب { : ببعيد من العذاب؛ ألن الفوز معناه التباُعد من املكروه ، مث حقَّق ذلك بقوله : أي : وقال الفّراُء 
  .} أَلِيٌم 
  :فيه وجهاِن } العذاب مَِّن { : قوله 

» َمفَاَزٍة « مبفازة كائنٍة من العذاب على َجْعِلَنا : أي » َمفَاَزٍة « أنه متعلق مبحذوف ، على أنه صفة لِ : أحدمها 
  .مكاناً ، أي مبوضع فَْوز 

  .» ألن املفازةَ مكان ، واملكانُ ال يعملُ « : قال أبو البقاء 
ذوف ، على أنه صفة هلا ، إال أن جعله صفة مشكل؛ ألن املفازة ال تتصف بكوهنا يعين فال يكون متعلقاً هبا ، بل حم

مبفازة : اللهم إال أن يُقَدَّر ذلك احملذوف الذي يتعلق به اجلارُّ شيئاً خاصاً حىت ُيصبح املعىن تقديره } مَِّن العذاب { 
  .إال كَْوناً مطلقاً  -يف مثله-ُف ، وهو أنه ال يُقَدَّر احملذوف منجيٍة من العذابِ ، وفيه اإلشكالُ املعرو

َنَجْوت ، وال يضر كوهنا : فزت منه أي : على أهنا مصدر مبعىن الفَْوز ، تقول » مفازة « أن يتعلق بنفس : الثاين 
  .مؤنثة بالتاء؛ ألهنا مبنيةٌ عليها ، وليست الدالة على التوحيد 

  ]الطويل : [ كقوله 
  ِعقَاَبَك قَْد كَاُنوا لََنا كَاملََوارِِد... فَلَْوالَ َرَجاُء النَّْصرِ مِنَك َوَرْهَبةٌ  -١٧١٣
  .وهو مفعول صريح ، فهذا أوىل » عقابك « يف » رهبة « فأعمل 

  .» فال حتسبنهم فائزين ، فاملصدر يف موضع اسم الفاعلِ : ويكون التقدير « : قال أبو البقاء 
يصح التعلُّق ، فال حاجة إليه؛ إذ املصدر مستقل بذلك -عىن فذاك ، وإن أراد أنه هبذا التقدير فإن أراد تفسري امل

  .لفظاً ومعًىن 

  ) ١٨٩(َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

  .» حنن أغنياء ، وتكذيب هلم إنّ اهللا فقٌري و: هذا احتجاٌج على الذين قالوا « : قال القرطيبُّ 
ال تظنَّنَّ الفرحني ينجون من العذاب ، فإنّ ِهللا كُلّ شيء ، وهم يف قبضة القدير ، فيكون معطوفاً : املعىن : وقيل 

  .إهنم ال ينجون من عذابه ، يأخذهم مىت شاء : على الكالم األولِ ، أي 
ليٌم ممن له ملك السموات واألرض ، فكيف يرجو النجاة من كان هلم عذاٌب أ: أي } واهللا على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { 

  معذبه هذا املالك القادر؟

الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياًما ) ١٩٠(إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َواْخِتلَاِف اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاٍت ِلأُوِلي الْأَلْبَابِ 
ذَاَب النَّارِ ُجُنوبِهِْم َوَيتَفَكَُّرونَ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َربََّنا َما َخلَقَْت َهذَا َباِطلًا سُْبحَاَنَك فَِقَنا َعَوقُُعوًدا َوَعلَى 

  ) ١٩٢(َربََّنا إِنََّك َمْن ُتْدِخلِ النَّاَر فَقَْد أَْخَزْيَتُه َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍ ) ١٩١(



  .ملا قرَّر األحكام ، وأجاب عن ُشَبه املُْبِطلني ، عاد إىل ِذكْر ما يدل على التوحيد فذكر هذه اآلية  -تعاىل-ه اعلم أن
أخربيين بأعجب ما رأيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  -رضي اهللا عنها-قال ابُن عبيد قلت لعائشة 
اين يف ليليت ، فدخل يف حلايف ، حىت ألصق جِلَده جبلدي ، مث قال كُلُّ أمره َعَجبٍ ، أت« : فبكَْت وأطالت ، مث قالت 

يا رسولَ اِهللا ، إنِّي ألحبَُّك وأِحبُّ مَُراَدَك ، فَقَد : َيا َعاِئَشة ، َهلْ لَِك أن َتأذَنِي ِلي اللَّْيلةَ يف ِعبَاَدِة َربِّي؟ فقلُت : يل 
البيِت ، فََتَوضَّأ ، ومل ُيكِْثْر من َصبِّ الَْماِء ، ثُمَّ قَاَم ُيصلِّي ، فَقَرأ ِمَن الْقُْرآِن ، أذِْنُت لََك ، فَقَاَم إىل ِقْرَبٍة ِمْن َماٍء يف 

 بَِصالَِة الَْغَداةَ ، فََرآُهوَجَعلَ َيْبِكي ، ثُمَّ َرفَعَ َيَدْيِه ، فََجَعلَ َيْبِكي حَتَّى َرأَْيُت ُدُموَعه قَْد َبلَِّت األْرض فأتاه باللٌ ُيؤذُنهُ 
َيا بِالَلُ ، أفَال أكثونُ : َيا َرُسولَ اِهللا ، أتَْبِكي َوقَْد غَفََر اُهللا لََك َما َتقَدََّم ِمْن ذَنْبَِك َوَما تَأخََّر؟ فَقَالَ : َيْبِكي ، فَقَالَ 

اآليات ، } نَّ ِفي َخلْقِ السماوات واألرض إِ{ : َما ِلَي ال أبكي َوقَْد أنَْزلَ اُهللا يف َهِذهِ اللَّْيلَِة : َعْبداً َشكُوراً ، ثُمَّ قَالَ 
  ». ويلٌ ِلَمْن الَكَها َبْيَن فَكَّْيِه َولَمْ َيَتأمَّلْ ِفيَها « : وروي . » وَْيلٌ ِلَمْن قََرأَها وَلَْم َيتَفَكَّْر ِفيَها : ثُمَّ قَالَ 

من الليلِ يتسوُك ، مث ينظر إىل  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قاَم -رضي اهللا عنه-وروي عن َعِليٌّ « 
  .» } إِنَّ ِفي َخلْقِ السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليَاٍت ألُْوِلي األلباب { : السماء ويقول 

]  ١٦٤: البقرة [ } آلَياتٍ لِّقَْومٍ َيْعِقلُونَ { : ذكر هذه اآلية يف سورة البقرة ، وختمها بقوله  -تعاىل-واعلم أنه 
مخسة أنواعٍ أخر  -مع هذه الدالئل الثالثة-وذكر يف سورة البقرة } آليَاٍت ُألوِْلي األلباب { : بقوله -ا هنا وختمه

فأّما  -وهي السموات واألرض والليل والنهار-حىت كان اجملموع مثانية أنواع من الدالئل ، وهنا اكتفى بذكر ثالثٍة 
أولِ األمرِ يكون عقْالً ، ويف كمالِ احلالِ يكون لُبا ، ففي حالِة كماِلهِ  األول فألن العقلَ له ظاهٌر ، وله لُبٌّ ، ففي

ال حيتاُج إىل كَثرة الدالئلِ ، فلذلك ذكر له ثالثةَ أنواعٍ من الدالئلِ ، وأسقط اخلمسةَ ، واكتفى بذكر هذه الثالثة؛ 
  .ألن الدالئل السماوية أقَْهر وأبَْهر ، والعجائب فيها أكثر 

  :فيه مخسة أوجٍه } الذين َيذْكُُرونَ اهللا  {: قوله 
  .فهو جمرور } ألُْوِلي األلباب { أنه نعت لِ : أحدمها 

  .هم الذين : أنه خرب مبتدأ حمذوف ، أي : ثانيها 
  .وهذان الوجهان ُيَسمَّيان بالقطع كما تقدم . أنه منصوب بإضمار أعين : ثالثها 
  .قاله أبو البقاء . ربنا : يقولون : ديره أنه مبتدأ ، وخربه حمذوف ، تق: رابعها 

  .ذكره مكِّيٌّ ، واألول أحسنها } ُألوِْلي األلباب { أنه بدل من : خامسها 
: فيتعلق مبحذوف ، واملعىن  -أيضاً-حال } وعلى ُجنُوبِهِْم { و } َيذْكُُرونَ { حاالِن من فاعلٍ } ِقَياماً َوقُُعوداً { و 

  :وهي قوله تعاىل -مضطجعني ، فعطف احلال املؤوَّلة على الصرحية ، عكس اآلية األخَْرى يذكرونه قياماً وقعوداً و

  .حيث عطَف الصرحيةَ على املؤولة  -]  ١٢: يونس [ } َدَعاَنا ِلجَنبِِه أَْو قَاِعداً أَْو قَآِئماً { 
ذوي قيام وقعود : ، وحينئذ يتأوَّالن على معىن َجْمعان لقائمٍ وقاعٍد ، وأجِيز أن يكونا مصدَرْين } ِقَياماً َوقُُعوداً { و 

  .، وال حاجة إىل هذا 
  فصل

هذا يف الصالة ، ُيصلي قائماً ، فإن مل يستطْع فعلى : قال عليُّ بُن أيب طالبٍ ، وابُن عباس ، والنَّخعّي ، وقتادة 
  .َجْنبٍ 

ألن اإلنسانَ قلما خيلو من إحدى هذه  أراد به املداومة على الذكر يف مجيع األحوال ،: وقال سائر املفسّرين 
  .احلاالت 



  :فيه وجهان } َوَيتَفَكَُّرونَ { : قوله 
  .أهنا عطف على الصلة ، فال حملَّ هلا : أظهرمها 
  .يذكرونه متفكِّرين : أي } ِقَياماً { أهنا يف حمل نصبٍ على احلالِ ، عطفاً على : والثاين 

  .ت عليه الواو؟ هذا مضارع مثبت ، فكيف دخل: فإن قيل 
  .أن هذه واو العطف ، واملمنوع إمنا هو واو احلال : فاجلواُب 

  :فيه وجهان » َخلْق « و 
  .أنه مصدر على أْصله ، أي يتفكرون يف صفة هذه املخلوقات العجيبة ، ويكون مصدراً مضافاً ملفعوله : أحدمها 

يتفكرون : رض وتكون إضافته يف املعىن إىل الظرف ، أي يف خملوق السموات واأل: أنه مبعىن املفعول ، أي : الثاين 
  .فيما أودع اُهللا هذين الظرفني من الكواكب وغريها 

  .» وأن يكون مبعىن املخلوق ، ويكون من إضافة الشيء إىل ما هو يف املعىن « : وقال أبو البقاء 
  .» نفسه ، وما أوهم بذلك ُيَؤوَّل وهذا كالٌم متهافٌت؛ إذ ال ُيضاف الشيء إىل « : قال ِشهَاُب الّدينِ 

  فصل
أن هلال ] ويعرفوا [ وما أبدع فيهما؛ ليدهلم ذلك على قدرة الصانع ، } َوَيتَفَكَُّرونَ ِفي َخلْقِ السماوات واألرض { 

  .ُمَدبِّراً َحِكيماً 
للزرع والنبات ، وال الفكرة ُتذِْهب الغفلة ، وُتْحِدث للقلب خشية ، كما ُيْحدث املاء : وقال بعض العلماِء 

  .أجليت القلوب بِمثل األحزان ، وال استنارت مبثل الِفكْرة 
  :واعلم أن دالئلَ التوحيِد حمصورةٌ يف قسمني 

لََخلُْق السماوات { : دالئل اآلفاق ، ودالئل األنفس ، وال شك أن دالئلَ اآلفاق أَجلُّ وأعْظَُم ، كما قال تعاىل 
فلذلك أمر بالتفكر يف خلق السموات واألرض؛ ألن داللتها ]  ٥٧: غافر [ } الناس  واألرض أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ

أعجب ، وكيف ال تكون كذلك لو أنَّ اإلنسانَ نظَر إىل ورقٍة صغريٍة من أوراقِ شجرٍة رأى يف تلك الورقِة ِعْرقاً 
انبني ، مث بتشعَّب منها عروق دقيقة ، وال واحداً ُمْمتداً يف َوسَطها ، مث يتشعَّب من ذلك العرق عروٌق كثريةٌ من اجل

يزال يتشعب من كل عرقٍ عروٌق أْخَرى ، حىت تصَري يف الورقة حبيثُ ال يراها الَبَصر ، وعند هذا يعلم أن للحق يف 
لغذائها من  تدبري هذه الورقة على هذه اخللقة ِحكََماً بَاِلَغةً ، وأسراراً عجيبةً ، وان اهللا تعاىل أوَدَع فيها قوةً جاذبةً

قََْعر األرض ، مث إنّ ذلك الغذاء جيري يف تلك العروق حىت يتوزَّع على كل جزٍء من أجزاء تلك الورقِة ُجْزٌء من 
ولو أراد اإلنسان أن يعرف كيفية خلقه على تلك الورقة ، وكيفية  -بتقدير العزيز العليم-أجزاء ذلك الغذاء 

غذائية والنامية فيها لعجز عنه ، فإذا عرف أن عقله قاصٌر عن الوقوف على التدبري يف إجيادها ، وإيداع القوى ال
مع ما فيها من الشمس والقمر -كيفية خلقه تلك الورقة الصغرية ، فحينئذ يقيس تلك الورقة إىل السموات 

بالنسبة  -قةعرف أن تلك الور-مع ما فيها من البحار واجلبال واملعادن والنبات واحليوان  -وإىل األرض -والنجوم
 -ألبتة-كالعدم ، فإذا اعترف بقصور عقله عن معرفة ذلك الشيء احلقري ، عرف أنه ال سبيل لَُه  -إىل هذه األشياء

إال االعتراُف بأنَّ اخلالَق أَجلّ  -مع هذا-إىل االطالع على عجائب ِحكمته يف َخلْقِ السََّمواِت واألرض فلم َيْبَق 
وإن كان -الواصفَني ومعارُف العارفني ، بل يسلّم أن كل ما خلق ففيه ِحكٌَم بالغة  وأعظم من أن ُيِحيط به َوْصُف

واملراُد منه االشتغال بالتهليل والتسبيح والتحميد ، } سُْبحَاَنكَ { : فعند ذلك يقول  -ال سبيلَ له إىل معرفتها
  .} فَِقَنا َعذَابَ النَّارِ { : ويشتغل بالدعاء ، فيقول 



  :يقولون ، واجلملة القولية فيها وجهان : هذه اجلملة يف حمل نصب بقول حمذوف ، تقديره } َنآ رَبَّ{ : قوله 
-حاالً » َيَتفَكَُّرونَ « يتفكرون قائلني قائلني ربنا ، وإذا أعربنا : أي » َيَتفَكَُّرونَ « أهنا حال من فاعل : أظهرمها 
  .فيكون احلاالن متداخلني  -كما تقدم

» هذا « حال اإلشارة إليه ب -إشارة إىل اخللق ، إن أريد به املخلوق ، وأجاز أبو البقاء » َهذَا « :  والوجه الثاين
  .أن يكون مصدراً على حاله ، ال مبعىن املخلوق ، وفيه نظٌر  -

يف  ألهنما بتأويلِ هذا املخلوق العجيب ، أو ألهنما-وإن كانا شيئني ، كل منهما مجع -أو إىل الّسموات واألرض 
  .معىن اجلَْمعِ ، فأشري إليهما كما ُيشار إىل لفِظ اجلمعِ 

  :يف نصبه مخسةُ أوجٍه » َباِطالً « : قوله 
َخلْقاً باطالً ، وقد تقدم أن سيبويه جيعل مثل هذا حاالً من ضمري ذلك : أنه نعت ملصدر حمذوف ، أي : أحدها 
  .املصدر 
  .» ذَا َه« أنه حالٌ من املفعولِ به ، وهو : الثاين 

  .ما خلقتهما بباطلٍ ، بل َحبقٍّ وقُْدَرٍة : واملعىن  -وهو الباء-أنه على إسقاِط حرفٍ خافضٍ : الثالث 
  .قد جييء مصدراً ، كالعاقبة ، والعافية » فاعل « أنه مفعول من أجله ، و : الرابع 

اليت تتعدى الثنني ، تعّدت » َجَعلَ  «إذا كانت مبعىن » خلق « و : قالوا » خلق « أنه مفعولٌ ثاٍن ل : اخلامس 
تعدت لواحدٍ » خلق « إذا كانت مبعىن » جعل « وهذا غُري معروٍف عند أهلِ العربيِة ، بل املعروف أن . الثنني 
  .فقط 

ُم ، وهي حالٌ ال ُيْسَتغَنى َعْنهَا؛ ألهنا لو ُحِذفَْت الختلَّ الكال» َهذَا « وأحسن هذه األعاريب أن تكون حاالً ِمْن 
  ] . ٣٨: الدخان [ } َوَما َخلَقَْنا السماوات واألرض َوَما بَْيَنُهَما الَِعبَِني { : وهي كقوله تعاىل 

  .} فَِقَنا { : وبني قوله } َربََّنآ { : تقدم إعرابه ، وهو معترض بني قوله } سُْبَحاَنَك { : قوله 
  .» إذا َنزهناك ، أو وحَّْدناك فقنا : ير دخلت الفاء ملعىن اجلزاِء ، والتقد« : وقال أبو البقاء 

طلبهم } رَبََّنآ َما َخلَقَْت َهذا بَاِطالً سُْبَحاَنَك { : وهذا ال حاجةَ إليه ، بل التسبب فيها ظاهٌر؛ تسبب عن قوهلم 
  .وقاية النار 

وأبَْعد َمْن ذََهب . نا سبحانك فق: من معىن الفعل ، أي } سُْبَحاَنَك { هي لترتيب السؤالِ على ما تضمنه : وقيل 
  .إىل أهنا للترتيب على ما تضمنه النداء 

  فصل
دلَّْت هذه اآليةُ على أنَّ كلَّ ما يفعله اهللا تعاىل ، فهو إمنا يفعله لغرض اإلحسان إىل العبيد ، وألجل : قالِت املعتزلةُ 

مواِت واألرَض لغرض كان خلقهما باطالً ، ألنه لو مل خيلق الس: احلكمة ، واملراد منها رعاية مصاحل العباد ، قالوا 
  .تنزيٌه له عن َخلِْقه هلما باطالً } سُْبحَاَنكَ { : وقوله : وذلك ضد هذه اآلية ، قالوا 

بأنّ الباطل هو الذاهبُ الزائلُ؛ الذي ال يكون له قوةٌ وال صالبةٌ وال بقاٌء ، وَخلْق السمواِت : وأجاَب الواحدي 
مَّا ترى ِفي َخلْقِ الرمحن ِمن َتفَاُوِت فارجع البصر َهلْ ترى ِمن { : قٌَن ، أال ترى إىل قوله تعاىل واألرض ُمْحكٌَم ، ُمْت

رَبََّنآ َما { : فكان املراُد من قوله ] .  ١٢: النبأ [ } َوَبَنْيَنا فَْوقَكُْم َسْبعاً ِشَداداً { : ؟ وقوله ]  ٣: امللك [ } فُطُورٍ 
  .هذا املعىن ، ال ما ذكره املعتزلة }  َخلَقَْت َهذا َباِطالً

  :هذا الوجُه مدفوٌع بوجوٍه : فإن قيل 



تنزيهاً لُه أنْ خيلق مثل اخللق ، وذلك } سُْبحَاَنَك { : الرخو ، املتالشي؛ لكان قوله : لو كان املراُد بالباطلِ : األول 
  .باطلٌ 
ما : به إذا محلناه على املعىن الذي ذكرناه؛ ألن التقدير } ارِ فَِقَنا َعذَاَب النَّ{ : أنه إمنا حيسن وصل قوله : الثاين 

فعلى قولنا حيسن النظم ، وعلى قولكم بشدة التركيب مل حيسن . خلقته باطالً بغري حكمٍة ، بل خلقته حبكمٍة عظيمٍة 
  .النَّظُم 

آء واألرض َوَما بَْيَنُهَما َباِطالً ذَِلَك ظَنُّ َوَما َخلَقَْنا السم{ : ذكر هذا يف آيٍة أْخرى ، فقال  -تعاىل-أنه : الثالثُ 
َوَما َخلَقَْنا السماوات واألرض َوَما َبْيَنُهَما الَِعبَِني َما { : وقال يف آية أخرى ]  ٢٧: ص [ } الذين كَفَُرواْ 

اكُْم َعَبثاً َوأَنَّكُْم إِلَْيَنا الَ تُْرَجُعونَ أَفََحِسبُْتْم أَنََّما َخلَقَْن{ : وقال ]  ٣٩ -٣٨: الدخان [ } َخلَقَْناُهَمآ إِالَّ باحلق 
فتعاىل امللك احلقُّ على أنْ يكونَ خلقه َعَبثاً ، وإذا مل : أي ] .  ١١٦و  ١١٥: املؤمنون [ } فََتَعالَى اهللا امللك احلق 

  .يكن عبثاً فامتناُع كونِِه باطالً أولَى 
وَد إما واجٌب لذاته ، وإما ممكن لذاته ، وشاهدة بانّ كلَّ ممكنٍ لذاته أنّ بديهةَ العقلِ شاهدةٌ بأنّ املوج: فاجلواب 

فإنه ال بد وأن ينتهي يف رجحانه إىل الواجب لذاته ، وإذا كان كذلك وجب أن يكونَ اخلري والشر بقضاء اِهللا ، 
لو كان كذلك لكان : أما قوله باملصاحل و -تعاىل-وإذا كان كذلك امتنع أن يكونَ املراُد من اآلية تعليلُ أفعالِ اهللاِ 

ِلَم ال جيوز أن يكون املرادُ : تنزيهاً عن فعل ما ال شدة فيه وال صالبة ، وذلك باطلٌ ، فجواُبُه } سُْبَحاَنَك { : قوله 
أنك إن خلقت : معناه } سُْبَحاَنَك { : ربنا ما خلقت هذا رخواً فاسَد التركيب ، بل خلقته صلباً حمكماً؟ وقوله : 
  .مواِت واألرضَ صلبةً ، شديدةً ، باقيةً ، فأنت منزٌه عن االحتياج إليه واالنتفاع به الس

ال نسلم بل وجه النظم : به إذا فسَّرناه بقولنا ، فاجلواُب } فَِقَنا َعذَاَب النَّارِ { : إمنا حيسن وصل قوله : وأما قوهلم 
ا سواه ، وإذا وصفه بالغىن يكون قد اعترف لنفسه بالعجز اعتراف بكونه غنياً عن كل م} سُْبحَاَنكَ { : أنّ قوله 

  .وهذا الوجه أحسن يف النظم } فَِقَنا َعذَاَب النَّارِ { : واحلاجة إليه يف الدنيا واآلخرة ، فقال 
 وأما سائر اآليات اليت ذكروها فهي دالةٌ على أن أفعاله منزهة عن اتصافها بالعبث ، واللعب ، والبطالن وحنن نقولُ

  .مبوجبه ، وأنّ أفَعالُه كُلَّها حكمةٌ وصواٌب 
يعين أنَّ اخللَق إذا . إقراٌر بعجز العقولِ عن اإلحاطة بآثار اِهللا يف خلق السمواِت واألرضِ } سُْبحَاَنَك { : وقوله 

  .تفكروا يف هذِه األجسامِ العظيمِة مل يعرفوا منها إال هذا القدر 
ة الدعاء وآدابه ، وذلك أنّ من أراد الدعاء فليقدم الثناَء ، مث يذكر بعده الدعاء ، واملقصود منه تعليم العباِد كيفي

  .كهذه اآليِة 
« شرطية ، مفعول مقدم ، واجب التقدمي ، ألن له صدَر الكالم ، و » من « } رَبََّنآ إِنََّك َمن ُتْدِخلِ النار { : قوله 

  .جواٌب هلا } فَقَْد أَْخَزْيَتهُ { جمزوم هبا ، و » ُتْدِخل 
  :وحكى أبو البقاِء عن بعضهم قولني غريبني 

وهذا غلطٌ؛ ألن َمْن شرط . } فَقَْد أَخَْزْيَتُه { : منصوبة بفعل مقدَّر ، ُيفَسِّره قوله » من « أن تكون : األول 
يتقدم على  االشتغال صحة تسلط ما يفسَّر على ما هو منصوب ، واجلوابُ ال يعمل فيما قبل فعل الشرط؛ ألنه ال

  .الشرط 
وعلى . وهذان الوجهان غلط ، واهللا أعلم . مبتدأ ، والشرطُ وجواُبهُ خرب هذا املبتدأ » َمْن « أن تكون : الثاين 

واألكثر -خزيته وأخزيته ثالثياً ورباعياً : ويقال . » إنَّ « األقوالِ كُلِّها فهذه اجلملةُ الشرطيةُ يف حمل رفع؛ خرباً لِ 



  .فالفعلُ واحٌد ، وإمنا يتميز باملصدرِ -إذا استحيا  -وخزايةً -إذا افتضح -َخزَِي الرجلُ َيخَْزى ِخزْياً الرباعي ، و
  .َيرُِد على معاٍن يقرب بعُضها من بعض  -يف اللغو-اإلخزاء : قال الواحديُّ 
  .أبعده : أي : أْخَزى اهللا العُدوَّ : قال الزَّجَّاُج 
  .أهانه : أي : أخزاه اُهللا : وقال غريه 
  ] . ٧٨: هود [ } َوالَ ُتْخُزوِن ِفي َضْيِفي { : فضحه ، ويف القرآن : أي : أخزاه اُهللا : وقال مشر 

  .أهلكه : أي : أخزاه اهللا : وقال املفضَّلُ 
اهلالك بتلف أو انقطاع حجة ، أو وقوع يف بالء ، وكل هذه الوجوه  -يف اللغة-اِخلْزي : وقال ابُن األنباري 

  .قاربة مت
  .أبلغت يف إخزائه : أي » فَقَدْ أخَْزْيَتُه « : وقال الزخمشريُّ 

  فصل
ليس مبؤمن؛ ألن صاحب الكبرية إذا  -من أهل الصَّالِة-هذه اآليةُ دالةٌ على أن صاحب الكبريةِ : قالت املعتزلةُ 

َيْوَم الَ ُيْخزِى اهللا النيب والذين آَمنُواْ { :  دخل النار فقد أخزاُه اُهللا؛ لداللة هذه اآلية ، واملؤمن ال خيزى؛ لقوله تعاىل
  .اآليتني أال يكن صاحب الكبريِة مؤمناً ] جمموع هاتني [ فوجب من ]  ٨: التحرمي [ } َمَعُه 

ْحُصلَ ال يقتضي نفي اإلخزاء مطلقاً ، وإمنا يقتضي أال َي} إِنََّك َمن ُتْدِخلِ النار فَقَْد أَخَْزْيَتُه { : واجلواب أن قوله 
  .اإلخزاُء يف وقٍت آَخَر 
  .بثالثة أجوبٍة أَُخَر » البسيط « وأجاب الواحديُّ يف 

خمصوٌص مبن يدخل النّارَ » فَقَْد أْخَزْيَتهُ « : أنه نقل عن سعيد بن املَُسيَّبِ ، والثوري ، وقتادة ، أن قوله : أحدها 
  .كلَّ فاسقٍ دخل النَّاَر ، فإنَّما يدخلها للخلوِد فيها  وهذا اجلواُب ضعيٌف؛ ألن مذهَب املعتزلِة أنّ. للخلوِد 
ضعيٌف؛ ألنَّ  -أيضاً-وهذا . أن املُْدَخل يف النار خمًزى يف حال دخوله ، وإن كان عاقبته أن خيرج منها : وثانيها 

، فحصل ُحبكم نفي اخلِْزي عن املؤمنني على اإلطالق ، وهذه اآليةُ دلت على حصول اِخلْزي لكل من دخل النّاَر 
  .منافاةٌ  -من يدخل النار-بني كونه مؤمناً ، وبني كونه كافراً -هاتني اآليتني 

  :« أنّ اإلخزاَء حيتمل َوْجَهْين : وثالثها 
إذا عمل به : إذا استحيا ، وأخزاُه غُريه : خَزَِي خَِزايةً : التخجيل ، يقال : وثانيهما . اإلهانة واإلهالك : أحدمها 
  .جله ويستحيي منه عمالً ُيْخ

أنَّ لفظَ اإلخزاِء مشترٌك بني التخجيلِ وبني اإلهالِك ، واللفظُ : واعلم أنّ حاصلَ هذا اجلوابِ » : قال ابُن اخلطيبِ 
َيْوَم الَ { : ال ميكن َحْمله يف طريف النفي واإلثبات على معنييه مجيعاً ، وإذا كانَ كذلك جاز أن يكون املنفي بقوله 

} إِنََّك َمن ُتْدِخلِ النار فَقَْد أَْخزَْيَتُه { : غري املثبت يف قوله ]  ٨: التحرمي [ }  النيب والذين آَمنُواْ َمَعُه ُيْخزِى اهللا
وعلى هذا يسقط االستداللُ ، إال أنّ هذا اجلواَب إمنا يتمشى إذا كان لفظُ اإلخزاء مشتركاً بني هذين املفهومني ، 

، مفيداً ملعًنى واحٍد وكان املعنيان اللذان ذكرمها الواحديُّ نوعني حتت جنس واحٍد ، أما إذا كان لفظاً متواطئاً 
لنفي اجلنس ، وقوله ]  ٨: التحرمي [ } َيْوَم الَ ُيْخزِى اهللا النيب والذين آَمُنواْ َمَعُه { : سقط هذا اجلواُب؛ ألن قوله 

  .« بينهما إلثبات النوع ، وحينئذ حتصل املنافاةُ » فقد أخزيته « : 
َخزَِي َيْخَزى خزايةً إذا استحيا ، فهو : اخلِزي أن يكون مبعىن احلياء ، يقال : وقال أهل املعاين » : قال القرطيبُّ 

  .َخْزيان 



  ]البسيط : [ قال ذو الرمة 
  ِمْن َجانِبِ احلَْبلِ َمْخلُوطاً بَِها الَْغَضُب... َخَزاَيةً أْدرَكَْتُه ِعْنَد جُْرأِتِه  -١٧١٤

استحياؤهم يف دخول النَارِ من سائرِ أهلِ األْدَياِن إىل أن خيرجوا ِمْنَها ، واخلِْزي للكافرين  -يومئٍذ-فِخْزي املؤمننيَ 
هو إهالكهم فيها من غري موٍت ، واملؤمنون ميوتون ، فافترقوا ، كذا ثبت يف صحيح السنة ، من حديث أيب سعيدٍ 

  .« اخلُْدريِّ ، أخرجه مسلٌم 
  فصل

احتجت املرجئة هبذه اآليِة يف القطعِ بأنَّ صاحَب الكبريِة ال ُيخَْزى ، وكل َمْن دخل النَّار فإنه ُيْخَزى ، فيلزم القطع 
صاحُب الكبريةِ ال ُيْخَزى؛ ألن صاحَب الكبريِة مؤمٌن ، واملؤمُن ال : بأنَّ صاحَب الكبريِة ال يدخل الناَر ، وإمنا قُلْنا 

َوإِن طَآئِفََتاِن ِمَن املؤمنني اقتتلوا فَأَصِْلُحواْ َبْيَنُهَما فَإِن بََغْت إِْحَداُهَما { : إنه مؤمٌن؛ لقوله تعاىل : ا ُيْخَزى ، وإمنا قلن
مؤمناً ،  -حال كونِهِ باغياً-مسي الباغي ]  ٩: احلجرات [ } على األخرى فَقَاِتلُواْ اليت َتبِْغي حىت تفياء إىل أَْمرِ اهللا 

: البقرة [ } ياأيها الذين آَمُنواْ كُِتَب َعلَْيكُُم القصاص ِفي القتلى { : لكبائر باإلمجاع ، وأيضاً قال تعاىل والبغي من ا
إن املؤمن ال ُيْخَزى؛ : مؤمناً ، فثبت أنَّ صاحَب الكبريِة مؤمٌن ، وإمنا قلنا  -بالَعْمد العدوان-مسى القاتلَ ]  ١٧٨

  :ولقوله ]  ٨: التحرمي [ } ى اهللا النيب والذين آَمُنواْ َمَعُه َيْوَم الَ ُيْخزِ{ : لقوله تعاىل 

]  ١٩٥: آل عمران [ } فاستجاب لَُهْم رَبُُّهْم { : ، مث قال ]  ١٩٤: آل عمران [ } َوالَ ُتخْزَِنا َيْوَم القيامة { 
ُيْخَزى وكل َمْن دخل النار ال خيزي املؤمنني ، فثبت أن صاحَب الكبريِ ال  -تعاىل-وهذه االستجابة تدل على أنه 

أن صاحب الكبرية ال  -هباتني املقدمتني-فثبت } إِنََّك َمن ُتْدِخلِ النار فَقَْد أَْخَزْيَتهُ { : فإنه ُيْخَزى؛ لقوله تعاىل 
  .يدخل النار 

إمنا يدل على َنفْي ]  ٨: حرمي الت[ } َيْوَم الَ ُيخْزِى اهللا النيب والذين آَمُنواْ َمَعُه { : ما تقدم من أن قوله : واجلواُب 
  .اإلخزاء مع النَّبِّي ، وذلك ال ينايف حصول اإلخزاء يف وقٍت آخَر 

ثُمَّ { : مث قال ]  ٧١: مرمي [ } َوإِن مِّنكُْم إِالَّ َوارُِدَها { : عموم هذه اآلية خمصوٌص يف مواضع ، منها قوله تعاىل 
  .الثَّوابِ مصونونَ عن اِحلْزي وأهل ]  ٧٢: مرمي [ } ُنَنجِّي الذين اتقوا 

{ : مصونونَ َعنِ اخلزي ، قال تعاىل  -أيضاً-الذين هم َخَزَنة َجَهنَّم يكونون يف النَّارِ ، وُهمْ -أنَّ املالئكةَ : ومنها 
  ] . ٦: التحرمي [ } َعلَْيَها َمالَِئكَةٌ ِغالَظٌ ِشدَاٌد الَّ يَْعُصونَ اهللا َمآ أََمرَُهْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ 

  :زائدة ، لوجودِ الشَّْرطَْينِ ، ويف جمرورها وجهاِن » ِمْن « } َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍ { : قوله 
جائٌز ال واجٌب؛ ألنَّ النفي مسوَّغٌ وَحسَّن تقدميه كونُ  -هنا-أنه مبتدأ ، وخربه يف اجلاّر قبله ، وتقدميه : أحدمها 

  .مبتدئه فاصلةً 
  .أنه فاعل باجلارِّ قبله ، العتماده على النفي ، وهذا جائٌز عند اجلميعِ : الثاين 
  فصل

متسَّك املعتزلةُ هبذه اآليةِ يف َنفْي الشفاعِة للفسَّاق؛ وذلك ألن الشفاعة ، نوع ُنصَْرٍة ، وَنفْي اجلنس يقتضي نَفَْي 
  :النَّوعِ ، واجلواُب من وجوٍه 

[ } والكافرون ُهُم الظاملون { : هم الكفَّاُر ، قال تعاىل  -باإلطالقِ-على أنّ الظاملنيَ أن القرآنَ دلَّ : أحدها 
فََما لََنا ِمن َشاِفِعَني َوالَ { : ويؤكّده ما حكى عن الكفار من نفيهم الشفعاء واألنصار يف قوهلم ]  ٢٥٤: البقرة 

. ١٠١ -١٠٠: الشعراء [ } َصِديقٍ َحِميمٍ   [  



[ } َمن ذَا الذي َيْشفَُع ِعْنَدهُ إِالَّ بِإِذْنِهِ { : الشفيع ال ميكنه أن يشفع إال بإذن اهللاِ َتَعالَى ، قال تعاىل أنَّ : ثانيها 
وإذا كان كذلك مل يكن الشفيُع قادراً على النُّصَرِة إال بعد اإلذن ، وإذا حصل اإلذن ففي احلقيقة ]  ٢٥٥: البقرة 

أَالَ لَهُ { : ُيفيد أنه ال حكَم إال هللا ، كما قال } َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍ { : ى ، فقوله إمنا ظهر العفو من اِهللا َتعَالَ
  ] . ١٩: االنفطار [ } واألمر َيْومَِئٍذ ِللَِّه { : وقال ]  ٦٢: األنعام [ } احلكم 

  .دةٌ فائ -هبذا احلكمِ-فعلى هذا التقديرِ ال يبقى لتخصيص الظاملنيَ : فإن قيل 
بل فيه فائدةٌ ، ألنه وعد املؤمنَني املتقنيَ يف الدُّْنَيا بالفوزِ بالثَّوابِ ، والنجاِة من العقابِ ، فلهم يوَم القيامِة : فاجلواُب 

  .هذه املنزلةُ ، وأما الفُسَّاُق فليس هلم ذلك ، فَصحَّ ختصيصهم بَنفْي األنصارِ على اإلطالقِ 
  .، واألحاديثُ الواردةُ بثبوِت الشفاعِة خاصةٌ ، واخلاصُّ مقَدَّم على العاّم  أن هذه اآليةَ عامةٌ: ثالثها 

َع الْأَْبرَارِ وَبَنا َوكَفِّْر َعنَّا َسيِّئَاتَِنا َوَتَوفََّنا َمَربََّنا إِنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي ِللْإَِمياِن أَنْ آِمنُوا بَِربِّكُْم فَآَمنَّا َربََّنا فَاغِْفْر لََنا ذُُن
  ) ١٩٤(َربََّنا َوآِتَنا َما َوَعْدَتَنا َعلَى ُرسُِلَك َولَا ُتخْزَِنا َيْوَم الِْقَياَمِة إِنَّكَ لَا ُتْخِلُف الِْميعَاَد ) ١٩٣(

َتَعدَّْت لواحٍد ، فإن دخلت على ما -مسعُت كالمَك وقراءتك : حنو -إن دخلت على ما يصح أن ُيْسَمعَ » مسع « 
فال يصحُّ االقتصاُر عليه َوْحَده ، بل ال بد من الداللة على شيء ُيْسَمع ، حنو مسعتُ  -بأن كان ذاتاً-اعهُ يصح مس

  :قوالِن  -يف هذه املسألة-رجالً يقول كذا ، ومسعت زيداً يتكلم ، وللنحويني 
صفة إن كان قبلها نكرة ، أو  إىل مفعولٍِ واحٍد ، واجلملة الواقعة بعد املنصوب -أيضاً-أهنا تتعدى فيه : أحدمها 

  .حاالً ، إن كان معرفة 
« أهنا تتعدى الثنني ، واجلملة يف حملِّ الثاين منهما ، فعلى قول اجلمهورِ يكون :  -قول الفارسيُّ ومجاعة-: والثاين 
  .ى أنه مفعولٌ ثاٍن يف حمل َنْصبٍ ، ألنُه صفةٌ ملنصوبٍ قبلُه ، وعلى قول الفارسيِّ يكون يف حمل نْصبٍ عل» ُيَناِدي 

مسعت رجالً يقولُ كذا ، ومسعت زيداً يتكلُم ، فتوقع الفعل على الرجل ، وحتذف : تقول « : وقال الزخمشريُّ 
املسموع؛ ألنك وصفته مبا يسمع ، أو جعلته حاالً منه ، فأغناك عن ِذكْره ، ولوال الوصف أو احلالُ مل يكن منه ُبدٌّ 

  .» فالنٍ أو قَْولَُه مسعُت كالَم : ، وأن تقول 
  .وهذا قولُ اجلمهورِ املتقدم ِذكره 

إىل آخره ، ليس كذلك ، بل ال يكونُ . . . ولوال الوصُف أو احلالُ : وقوله « إال أن أبا حّيان اعترض عليه ، فقال 
وإن -ملسموع على ذات على مسموع ، وذلك إذا كان يف الكالم ما ُيْشِعر با« َسِمَع » َوْصٌف وال حالٌ ، ويدخل 

فأغىن ذكر ]  ٧٢: الشعراء [ } قَالَ َهلْ َيْسَمُعوَنكُْم إِذْ َتْدُعونَ { : ومنه قوله تعاىل  -مل يكن َوْصفاً وال حاالً
  .» طرف الدعاء عن ذكر املسموع 

ما : فإن قيل . »  ُمَناِدياً« أن تكون يف حمل َنْصبٍ على احلال من الضمري املستكن يف » يَُناِدي « وأجاز أبو البقاء يف 
  ؟» ُينَاِدي « و » ُمَنادِياً « الفائدة يف اجلمع بني 

فأجاب الزخمشريُّ بأنه ذَكَر النداء مطلقاً ، مث مقيَّداً باإلمياِن ، تفخيماً لشأن املَُناِدي؛ ألنه ال مناديَ أعظُم من مناٍد 
ن املناِدَي إذا أطلق ذهب الَوهم إىل منادٍ مررت هباٍد يهدي لإلسالم ، وذلك أ: ينادي لإلميان ، وحنوه قولك 

للحرب ، أو إلطفاء الثائرة ، أو إلغاثة املكروبِ ، أو لكفاية بعض النوازلِ ، أو لبعض املنافعِ وكذلَك اهلادي ُيطلق 
فَْعَت ينادي لإلميان ، ويهدي لإلسالم فقد َر: على َمْن يهدي للطريق ، ويهدي لسداِد الرأي ، وغري ذلك فإذا قُلَْت 

  .من شأن املناِدي واهلادي وفّخمته 



  :وأجاب أبو البقاء بثالثة أجوبٍة 
  .قُم قَاِئماً : التوكيد ، حنو : أحدها 
  .أنه وصل به ما حسَّن التكرير ، وهو اإلميان : الثاين 

« : ، فلمَّا قال  مقروناً بالنداء بذكر ما ليس بنداٍء» َسِمعَ « أنه لو اقتصر على االسم جلاز أن يكون : الثالث 
  .أمات وأحيا : ينادي يف الناس ، وجبوز أال يُراَد مفعول ، حنو : حمذوٌف ، أي » ُيَنادي 

  .أخرى ، وكذلك َنَدَب » إىل « ونادى ودعا يتعديان بالالم تارةٌ ، وب 
موضعها وال حاجةَ إىل أن  وذلك أن معىن انتهاِء الغايِة ومعىن االختصاص واقعان مجيعاً ، فالالم يف: قال الزخمشريُّ 

كما ذهب إليه بعضهم ووجه  -ألجل اإلميان: أي -وال أهنا مبعىن الباء ، وال أهنا الم العلة » إىل « إهنا مبعىن : يقالَ 
صار كأن  -إذا وفَّقه اهللا لذلك-اجملاز فيه أنه ملا كان مشتمالً على الرشد وكان كل َمْن تأمَّلَه َوَصلَ به إىل اهلدى 

: املعارج [ } َتْدُعو َمْن أَْدَبَر وتوىل { :  -يف جهنم-إىل اهلَُدى ، وينادي ميا فيه من أنواعِ الدالئلِ ، كما قيل  يدعو
  .إذْ كان مصريهم إليها ]  ١٧
  فصل

لم يعين حممداً صلى اهللا عليه وس: فقال ابُن مسعود ، وابُن عباسٍ ، وأكثُر املفّسرين : اختلفوا يف املراد باملناِدي 
-يعين القرآن؛ إذ ليس كلهم َسِمَع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودليلُ هذا القولِ ما أخرب اُهللا : وقال القرطيبُّ 

: قوله ] .  ٢ -١: اجلن [ } إِنَّا َسِمْعَنا قُرْآناً َعَجباً يهدي إِلَى الرشد فَآَمنَّا بِهِ { : عن مؤمين اِجلنِّ إذْ قالوا  -تعاىل
  :قوالن » أن « يف » وا أَنْ آَمُن« 

  .أهنا تفسريية؛ ألهنا وقعت بعد فعل مبعىن القول ال حروفه ، وعلى هذا فال موضع هلا من اإلعرابِ : أحدمها 
أهنا مصدرية ، وصلت بفعل األمرِ ، ويف َوْصِلها به نظٌر ، من حيثُ إهنا إذا انسبك منها وما بعدها مصدر : ثانيهما 

ليس [ مصدرية  -هنا-كتبت إليه بأن قُْم فهي . ية ، واستدلوا على َوْصِلها باألمر بقوهلم تفوت الداللة على األمر
بأن آمنوا ، : فاألصل التعدي إليها بالباء ، أي ] إال ، وإال يلزم عدم تعلُّق حرف اجلر ، وإذا قيل بأهنا مصدرية 

  .اجلرُّ والنصُب -فيكون فيها املذهباِن املشهورانِ 
والعطف بالفاء مؤذن بتعجيل القبولِ وتسبب اإلمياِن على السَّماع من » َسِمْعَنا « عطف على ما » نَّا فآَم« : قوله 

  .فآمنا بربنا : غري ُمْهلَة ، واملعىن 
اهللا يف هذا الدعاِء ثالثةَ  اعلم أهنم قد طلبوا من} رَبََّنا فاغفر لََنا ذُُنوَبَنا َوكَفِّْر َعنَّا َسيِّئَاِتَنا َوَتَوفََّنا َمَع األبرار { : قوله 

  :أشياٍء 
  .هو الستر والتغطية : غفران الذنوب ، والغفران : أحدَها 
  -أيضاً -ومنه الكُفْر-ُمَغطَّى : أي -رجل ُمكَفَّرٌ بالسِّالح : يقال  -أيضاً-التكفري ، وهو التغطية : ثانيها 

  ]الكامل : [ قال الشاعُر 
  نُُّجوَم ظَالَُمهَاِفي لَْيلٍَة كَفََر ال...  -١٧١٥

املراُد هبما شيٌء واحٌد ، وإمنا : معنامها شيء واحد ، وأما املفسرون فقال بعضهم  -حبسب اللغة-فاملغفرة والتكفري 
  .أعيد ذلك للتأكيد؛ ألن اإلحلاَح واملبالغة يف الدعاء أمٌر مطلوٌب 

  .املراُد باألول ما تقدم من الذنوب ، وبالثاين املستأنُف : وقيل 
  .املراُد بالغُفْران ما يزول بالتوبة ، وبالتكفري ما تكفِّره الطاعةُ العظيمةُ : وقيل 



  .ما أتى به اإلنسانُ مع العلمِ بكونِه معصية ، وبالثاين ما أتى به مع اجلَْهل : املراُد باألولِ : وقيل 
: ُصْحَبتِهم ، فيكون الظرُف متعلِّقاً مبا قَْبلُه ، وقيل توفَّنا معدودين يف : أي } َوَتَوفََّنا َمَع األبرار { : قوله : ثالثها 

  .ُتجَوََّز به عن الزمان وجيوز أن يكون حاالً من املفعول ، فيتعلق مبحذوف 

  ]الوافر : [ أبراراً مع األبرارِ ، كقوله : أن يكون صفة ملوصوف حمذوف ، أي : وأجاَز َمكِّيٍّ ، وأبو البقاِء 
  ُيقَعْقَُع َخلَْف رِْجلَْيهِ بِشَّن... َمالِ َبنِي أقَْيشٍ كأنََّك ِمْن جِ -١٧١٦

  .كأنك مجل من مجال : أي 
-واألبرار جيوز أن يكونَ مجع بارّ . » حالٌ  -على هذا-أبراراً مع األبرار ، وأبراراً ] تقديره [ « : قال أبو البقاء 

  .، وَرّب وأْربَاب  كَِتف وأكتاف: كصاحب وأصحاب ، وجيوز أن يكون مجع َبرٍّ ، بزنة 
  :يف تفسري هذه املعية وجهاِن : قال القفّالُ 

أّنا : هي أن ميوتوا على مثل أعماهلم ، حىت يكونوا يف درجاهتم يوَم القيامِة ، كما تقول : أن وفاهتم معهم : أحدمها 
  .مساوٍ له يف ذلك االعتقاِد : مع الشافعي يف هذه املسألة ، أي 

فأولئك َمَع الذين أَْنَعمَ اهللا َعلَْيهِم مَِّن النبيني { : منه كونُهم يف ُجملة أتباع األبرار ، كقوله  أنّ املراَد: ثانيهما 
  ] . ٦٩: النساء [ } والصديقني 

  فصل
  :احتجوا هبذه اآلية على حصول العفو بدون التوبة من وجهني 

]  ١٩٥: آل عمران [ } فاستجاب لَُهْم َربُُّهْم { : ه أهنم طلبوا املغفرةَ مطلقاً ، مث أجاهبم اهللا تعاىل بقول: األول 
  .قد يغفُر الذنَب وإنْ مل توجد التوبةُ  -تعاىل-وهذا صريٌح يف أنه 

فأتى بفاء اجلزاء وهذا يدلُّ على } فاغفر لََنا ذُنُوَبَنا { : حكى عنهم إخباَرهم بإمياهنم ، مث قالوا  -تعاىل-أنه : الثاين 
} فاستجاب لَُهْم َربُُّهْم { : بب حلسن طلب املغفرة من اهللاِ َتَعالَى ، ثُمَّ إنَّ اَهللا َتعَالَى أجاَبُهْم بقوله أنّ جمرَد اإلميان س

بأن يعفَو عنه ، -فدلت هذه اآليةُ على أنَّ جمرَد اإلميانِ سبٌب حلصول الُغفْراِن ، إما ابتداء ]  ١٩٥: آل عمران [ 
  .م مدةً ، مث يعفَو عنهم ، وُيخْرِجَهم من النار بأن ُيَعذِّهب-وال ُيدخلَهم النار 

  :يف هذا اجلاّر ثالثة أوجٍه } َربََّنا َوآتَِنا َما َوَعدتََّنا على ُرُسِلكَ { : قوله تعاىل 
  .» وعدتنا « أنه متعلق ب : أحدها 

ما وعدتنا : اَعِة ، واملعىن وعد اهللا الَْجنَّةَ على الطَّ: صلة للوعد ، كما يف قولك  -هذه-على « : قال الزخمشريُّ 
النور [ } فَإِنََّما َعلَْيِه َما ُحمِّلَ { : ُمَنزَّالً على رسلك ، أو حمموالً على رسلك؛ ألنَّ الرُُّسلَ ُمَحمَّلون ذلك قال تعاىل 

 :٥٤ . [  
الظرَف واجلارَّ إذا وقَعا حالَْين ، بأنَّ الذي قدَّره حمذوفاً كون مقّيد ، وقد ُعِلم من القواعد أنَّ : وردَّ عليه أبو حّيان 

وقع حاالً ، فكيف يقدر متعلقه كوناً مقيَّداً ،  -هنا-أو َوْصفَْين ، أو َخَبَرْين ، أو ِصلََتْين تعلُّقاً بكون مطلق ، واجلار 
  وهو منزَّل ، أو حممول؟

. على ألِْسنة رُسلك وهو حسن : ل وقدر مضافاً ، فقا« آِتَنا » ب « على » أن يتعلق  -ذكره أبو البقاء-: ثالثها 
  .بسكون الّسنيِ -على ُرُسِلكَ : وقرأ األعمُش 

  حمالٌ ، فكيف طلبوا ما علموا أنه واقع ال حمالة؟ -تعاىل-إن اخلُلْف يف َوْعد اِهللا : فإن قيل 
  :فاجلواُب من وجوٍه 



اخلضوعِ والذَّلَّة والعبودية ، وقد أِمرْنا  أنه ليس املقصود من الدعاء طلب الفعلِ ، بل املقصود منه إظهاُر: األول 
  :وقوله ]  ١١١: األنبياء [ } قَالَ َربِّ احكم باحلق { : بالدعاء بأشياء نقطع بوجودها ال حمالة كقوله 

  ] . ٧: غافر [ } فاغفر ِللَِّذيَن تَاُبواْ واتبعوا سَبِيلََك { 
وعد املتقني بالثوابِ ،  -تعاىل-اهنم ، بل حبسب أوصافهم ، فإنه أنَّ وعَد اِهللا ال يتناول آحاد األمة بأعي: الثاين 

وفَّقْنا لألعمال اليت نصري هبا أهالً لوعدك ، واعصْمنا : معناه } َوآِتَنا َما َوَعدتََّنا { : ووعد الفُسَّاقَ بالعقاب ، فقوله 
  .من األعمال اليت نصري هبا أهالً للعقابِ واخلِْزي 

  .وعد املؤمنَني بأن ينُصَرُهمْ يف الدُُّنَيا على أعدائِهِم ، فُهم طلبوا تعجيل ذلك  -َعالَىَت-أن اهللاَ : الثالث 
  فصل

َوآِتَنا َما َوَعدتََّنا على { : دلَّت اآلية على أنَُّهم إنََّما طلبوا منافَع اآلخرِة ُحبكْم الوعِد ال ُحبكْم االستحقاق؛ لقوهلم 
وهذا يدلُّ على أنَّ املقتضي حلصول منافع اآلخرِة ُهَو الَوْعُد ال }  ُتْخِلُف امليعاد إِنََّك الَ{ : مث قالوا } ُرُسِلكَ 

  .االستحقاُق 
كيف } َوآِتَنا َما َوَعدتََّنا { : مىت حصل الثواُب لزم اندفاعُ العقابِ ال حمالةَ ، فلما طلبوا الثَّواَب بقوهلم : فإن قيلَ 

مث طلب الثَّواَب بعده  -أوالً-بل لو طلب ترك العقاب } ُتْخزَِنا َيْوَم القيامة َوالَ { : طلبوا ترك العقاب بقوهلم 
  الستقام الكالمُ؟

  :فاجلواُب من وجهنيِ 
املراد منه املنافعُ } َوآِتَنا َما َوَعدتََّنا { : أن الثَّواَب شرطه أن يكون منفعة مرونة بالتعظيم والسرور ، فقوله : األول 
  .املراُد منه التعظيُم } خْزَِنا َوالَ ُت{ : وقوله 
وفقنا للطاعات ، : ما تقدم من أنَّ املقصوَد طلب التوفيق إىل الطاعة ، والعصمة عن املعصية ، كأنه قيل : الثاين 

  .مصدر مبعىن الَوْعد » امليعاد « و . وعلى هذا حيسن النظم . وإذا وفقتنا فاعصمنا عما يبطلها ، ويوقعنا يف اخلزي 
  :فيه وجهان } َيْوَم القيامة { : قوله 

  .} َوالَ ُتْخزِنَ { أنه منصوب ب : األول 
َوآِتَنا { وب } َوالَ ُتْخزِنَ { أنه أجاز أبو حيَّان أن يكونَ من باب اإلعمالِ؛ إذ يصلح أن يكون منصوباً ب : والثَّاين 

  .إذا كان املوعود به اجلنة } َما َوَعدتََّنا 

خْرُِجوا ِمْن بُُّهْم أَنِّي لَا أُضِيُع َعَملَ َعاِملٍ ِمْنكُْم ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى بَْعُضكُْم ِمْن َبْعضٍ فَالَِّذيَن َهاَجُروا وَأُفَاْسَتَجاَب لَُهْم َر
َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ ثَوَاًبا ِمْن ِدَيارِِهْم َوأُوذُوا ِفي سَبِيِلي َوقَاَتلُوا َوقُِتلُوا لَأُكَفَِّرنَّ َعْنُهمْ َسيِّئَاِتهِْم َولَأُْدِخلَنَُّهمْ 

  ) ١٩٥(ِعْنِد اللَِّه وَاللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الثََّوابِ 

لَُهْم َربُُّهمْ أَنِّي الَ أُِضيُع َعَملَ َعاِملٍ مِّْنكُْم مِّن ذَكَرٍ أَْو أنثى َبْعُضكُم مِّن بَْعضٍ فالذين َهاَجرُواْ } فاستجاب { 
ُهمْ َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها خْرُِجواْ ِمن ِديَارِِهْم َوأُوذُواْ ِفي َسبِيِلي َوقَاَتلُواْ َوقُِتلُواْ ُألكَفَِّرنَّ َعنُْهْم َسيِّئَاتِهِْم َوألُْدِخلَنََّوأُ

بنفسه وبالالم ، وتقدم حتقيقه يف  أَجاَب ويتعدى: مبعىن { } ( * ) األهنار ثَوَاباً مِّن ِعنِد اهللا واهللا ِعنَدُه ُحْسُن الثواب 
  .} فَلَْيْسَتجِيُبواْ ِلي { : قوله 

  .خاص يف حصول املطلوب » اْسَتَجاَب « عام ، و » أَجاَب « ونقل تاج القراء أن 



« من حزبه أمٌر فقال مخس مرات : وقال جعفر الصادق . ما زالوا يقولون ربنا ربنا حىت استجاب هلم : قال احلسن 
[ } الذين َيذْكُُرونَ اهللا ِقَياماً َوقُُعوداً { : وكيف ذلك؟ قال اقرءوا : اه مما خياف ، وأعطاه ما أراد ، قيل جنّ» رَبنا 

  ] . ١٩٤: آل عمران [ } إِنََّك الَ ُتْخِلُف امليعاد { : إىل قوله ]  ١٩١: آل عمران 
بأين ، فيجيء فيها املذهبان ، وقل أن يأيت على : صل واأل» أن « اجلمهور على فتح } أَنِّي الَ أُِضيُع { : قوله تعاىل 

  :هذا األصل ، وقرأ عيسى بن عمر بالكسر ، وفيها وجهان 
  .إين : فقال : على إضمار القول أي : أحدمها 
  .؛ ألن فيه معىن القول ، وهو رأي الكوفيني » استجاب « أنه على احلكاية ب : والثاين 

: من أضاع ، وقرئ بالتشديد والتضعيف ، واهلمزة فيه للنقل كقوله » أضيع «  اجلمهور على» ال أضيع « : قوله 
  ]الطويل [ 

  َبنِي بَطْنَِها َهذَا الضَّاللُ َعنِ الْقَْصِد... كُمْرِضَعٍة أْوالََد أخَْرى َوَضيََّعْت  -١٧١٧
  .كائناً منكم : ، أي » عامل « : يف موضع جر صفة ل » منكم « : قوله 
  :فيه مخسة أوجٍه » ذكر وأنثى من « : قوله 

الذي هو ذكٌر أو أنثى ، وإن كان بعضهم قد : لبيان اجلنسِ ، بيِّن جنس العامل ، والتقدير » ِمْن « أن : أحدها 
  .اشترطَ يف البيانيةِ أن تدخلَ على معرَّفٍ بالمِ اجلنسِ 

: ، كأنه قيل » َعاِملٍ « بدالً من نفس } مِّن ذَكَرٍ  {أنََّها زائدةٌ ، لتقدم النفي يف الكالم ، وعلى هذا فيكون : ثانيها 
  .» من « عامل ذكر أو أنثى ، ولكْن فيه نظٌر؛ من حيثُ إنَّ البدلَ ال يُزاد فيه 

؛ ألنه ملا وقع صفة حتمَّل ضمرياً ، » مِْنكُمْ « أهنا متعلقة مبحذوف؛ ألهنا حالٌ من الضمري املستكن يف : ثالثها 
  .عامل كائن منكم كائناً من ذكر : أي » مِْنكُمْ « العامل يف والعامل يف احلال 

وهو بدلُ الشيء من الشيء ، ومها لعني « : ؛ قال أبو البقاء » ِمْنكُْم « بدالً من » ِمْن ذكرٍ « أن يكون : رابعها 
  .» واحدة 

وقوله ]  ٧٥: األعراف [ } ْن آَمَن ِمْنُهْم ِللَِّذيَن استضعفوا ِلَم{ : يعين فيكون بدالً تفصيليا بإعادة العامل ، كقوله 
  :وفيه إشكالٌ من وجهنيِ ]  ٣٣: الزخرف [ } لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُرُ بالرمحن ِلُبيُوِتهِمْ { : 

أنه بدل ظاهر من حاضر يف بدل كل من كل ، وهو ال جيوز إال عند األخفش ، وقيَّد بعُضهم جوازه بأن : األول 
  ]الطويل : [ ه يفيد إحاطة ، كقول

  ثَالَثَُتَنا حَتَّى أريَنا الَْمنَاِئيَا... فََما َبرَِحْت أقْداُمَنا ِفي َمكَانَِنا  -١٧١٨
فلما أفاد اإلحاطةَ والتأكيدَ جاز ، واستدل ]  ١١٤: املائدة [ } َتكُونُ لََنا عِيداً ألَوَِّلَنا َوآِخرَِنا { : وقوله تعاىل 

  ]البسيط  : [األْخفَش بقول الشَّاعرِ 
  َوأمَّ َنْهَج الُْهَدى َمْن كَانَ ِضلِّيال... بِكُْم قُرَْيشٍ كُِفيَنا كُلَّ ُمْعِضلٍَة  -١٧١٩

  ]الطويل : [ وقول اآلخرِ 
  بُِمْسَتلِئمٍ مِثْلِ الْفَنِيقِ املَُدجَّلِ... َوَشْوَهاَء َتْعُدو بِي إلَى َصارِخِ الْوَغَى  -١٧٢٠

بإعادة حرف اجلر ، وايس ثَمَّ إحاطة وال تأكيد ، » يب « بدل من » مبستلئم « و » كم « بدلٌ من » قريش « ف 
  .فمذهبه يتمشى على رأي األخفشِ دون اجلمهورِ 

  .إمنا يكون بالواو؛ ألهنا للجمع » أو « أن البدلَ التفصيليّ ال يكون ب : الثاين 



  ]الطويل : [ كقولِ الّشاعرِ 
  َورِْجلٍ َرَمى ِفيَها الزََّمانُ فََشلَِّت... رِْجلٍ َصحِيَحٍة  َوكُْنُت كَِذي رِْجلَيِنِ -١٧٢١

  .قد تأيت مبعىن الواو » أو « وُيمكن أن جياَب عنه بأن 
  ]الكامل : [ كما يف قول الّشاعرِ 

  َما َبْيَن ُملْجِمِ ُمْهرِِه أوْ َسافِعِ... قَْوٌم إذَا َسِمُعوا الصَّرِيخَ رَأََتُهْم  -١٧٢٢
عاماً أْبِدلَ منه على » عامل « ال تدخل إال على متعدد ، وكذلك هنا ملا كان » بني « عىن الواو ، ألن مب» أو « ف 

  .سبيل التوكيِد ، وعطف على أحد اجلزأين ما ال بد له منه؛ ألنه ال يؤكَّد العموم إال بعموم مثله 
  .وضيح ، فيتعلق مبحذوف كاليت قبلها قصد هبا الت» عامل « صفة ثانية لِ } مِّن ذَكَرٍ { أن يكون : خامسها 

  :مبتدأٌ وخٌرب ، وفيه ثالثةُ أوجٍه } َبْعُضكُم مِّن بَْعضٍ { : قوله 
أنَّ هذه اجلملةَ استئنافيةٌ ، جيء هبا لتبيني شركة النساء مع الرجالِ يف الثَّواب الذي َوَعَد اهللا به عباده : األولُ 

َيا َرسُولَ اِهللا إين ألْسَمع اهللا يذكر الرِّجَالَ : أمَّ سلمة رضي اهللا عنها قالت  العاملني؛ ألنه روي يف سبب النزولِ ، أنَّ
  .يف اهلجرة ، وال يذكر النََِّساَء ، فنزلت اآلية 

كما أنكم من أصلٍ واحٍد ، وأن بعضكم مأخوذٌ من بعضٍ ، كذلك أنتم يف ثواب العملِ ، ال ُيثاُب عامل : واملعىن 
وهذه مجلةٌ معترضةٌ ثبت هبا شركة النساءِ « : وعبَّر الزخمشريُّ عن هذا بأهنا مجلة معترضة ، قال . دون امرأٍة عاملٍة 

  .» مع الّرجال فيما وعد اُهللا عباده العاملَني 
واْ فالذين َهاَجُر{ : وبني ما فُصِّل به عملُ العاملِ من قوله } َعَملَ َعاِملٍ { : ويعين باالعتراض أهنا جيء هبا بني قوله 

  .تفصيل لعمل العاملِ منهم على سبيل التعظيمِ لَُه } فالذين َهاَجُرواْ { : ولذا قال الزخمشريُّ } 
  .أنَّ هذه اجلملَة ِصفَةٌ : الثاين 

  .أنَّها حالٌ ، ذكرمها أبو البقاِء ، ومل ُيعيِّن املوصوف وال ذا احلال ، وفيه نظٌر : الثالث 
  .يف الدين والنصرة واملواالة » بَْعضٍ  َبْعُضكُْم ِمْن« : قال الكليب 

شكب نسائكم ، ونساؤكم شكل رجاِلكم يف ] رجالكم : [ كلكم من آدم وحوَّاء ، وقال الّضّحاك : وقيل 
  ] . ٧١: التوبة [ } واملؤمنون واملؤمنات بَْعضُُهْم أَوِْلَيآُء بَْعضٍ { : الطاعات؛ لقوله 

  .بعضكم لبعض ومثل بعض يف الثّواب على الطاعة والعقاب على املعصية : مبعىن الالمِ ، أي » ِمْن « : وقيل 
[ } فََمن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس ِمنِّي { : قال تعاىل . َعلَى خلقي وسرييت : فرن مين ، أي : هذا من قولكم : قال القفَّالُ 

بعضكم شبه : أي } بَْعُضكُم مِّن َبْعضٍ { : قوله ف» َمْن غَشََّنا فَلَْيَس ِمنَّا « : وقال عليه السَّالُم ]  ٢٤٩: البقرة 
  .بعض يف استحقاق الثوابِ على الطَّاعة والعقاب على املعصية 

  فصل
تالشى وفين ، بل املراُد أنه ال ُيضِيع ثواَب العملِ ،  -كما وجد-ليس املراُد أنه ال ُيِضيع نفس العمل؛ ألن العملَ 

إين أَوصِّل ثوابَ : نفي للنفي ، فيكون إثباتاً ، فيصري املعىن » الَ أِضيُع « ،  عبارة عن َتْركِ اإلثابِة: واإلضاعة 
أعماِلكم إليكم ، وإذا ثبت ذلك فاآلية دالَّةٌ على أن أَحداً من املؤمنني ال ُيخَلَّد يف النار؛ ألنه بعلمه الصاحل استحق 

واجلمع بينهما ُمَحالٌ ، فإما أن يقدم  -م هذه اآليةحبك-ثواباً ، ومبعصيته استحق عقاباً ، فال بد من وصوهلما إليه 
  .وهو املطلوب . الثواب ، مث يعاقب ، وهو باطلٌ باإلمجاعِ ، أو يقدم العقاب ، مث ينقل إىل الثّوابِ 

ِملٍ مِّْنكُْم أَنِّي الَ أُضِيُع َعَملَ َعا{ : إعطاء الثواب ، فقوله : غفران الذنوب ، وثانياً  -أوالً-القوم طلبوا : فإن قيلَ 



  .إجابة هلم يف إعطاء الثواب ، فأين اجلوابُ يف طلب غُفْران الذنوب } مِّن ذَكَرٍ أَْو أنثى 
فاجلواب أنه ال يلزم من إسقاط العذاب حصول الثواب ، لكن يلزم من حصول الثّوابِ إسقاط العذاب فصار قوله 

  .بةً لدعائهم يف املطلوَبْين إجا} أَنِّي الَ أُضِيُع َعَملَ َعاِملٍ مِّْنكُْم { : 
} أَنِّي الَ أُِضيُع َعَملَ َعاِملٍ مِّْنكُمْ { : َوْجه آخر ، وهو أن املراد من قوله  -يف اآلية-وعندي « : قال ابُن اخلطيبِ 

وعدم إضاعة الدعاء عبارة عن إجابة الدعاء ، فكان املراد منه أنه حصلت إجابة دعائكم يف . أي ال يضيع ُدعاءكم 
  .» ل ما طلبتموه وسألتموه ك

واهللا ألكَفَِّرنَّ ، وهذا : جواب قسم حمذوف ، تقديره } ُألكَفَِّرنَّ { : مبتدأ ، وقوله } فالذين َهاَجرُواْ { : قوله 
[ } ُسُبلََنا  والذين َجاَهدُواْ ِفيَنا لَنَْهدَِينَُّهْم{ : ويف هذه اآلية ونظائرها من قوله تعاىل . القسم وجوابه خرب هلذا املبتدأ 

  ]الكامل : [ وقولِ الشاعر ]  ٦٩: العنكبوت 
  َوإذَا أَتاِك فَالََت ِحَني َمَناصِ... َجَشأْت فَقُلُْت اللَّذْ َجَشأِت لََيأِتَيْن  -١٧٢٣

-هذه معمولة لقول ُمْضَمر هو اخلربُ : َردٌّ على ثعلبٍ؛ حيث زعم أن اجلملةَ القسميةَ ال تقع خرباً ، وله أن يقول 
  .وله نظائر 

: كُلَّها ِصالت له ، فال يكون اخلُرب إال ملن مجع بني هذه الصفاِت  -اليت بعد املوصولِ-والظاهُر أن هذه اجلَُمل 
  .املهاجرة ، والقَْتل ، والقتال 

وجيوز أن يكون ذلك على التنويع ، ويكون قد َحذف املوصوالت لفَْهم املعىن وهو مذهب الكوفيني كما تقدم ، 
عمن اتصف بواحدٍة } ُألكَفَِّرنَّ { : فيكون اخلرب بقوله : فالذين هاجروا والذين أخْرِجوا ، والذين قاتلوا : تقدير وال

ببناء للفاعلِ من املفاَعلِة ، والثاين للمفعول ، وهي قراءة » َوقَاَتلُوا َوقُِتلوا « : وقرأ مجهوُر السبعة . من هذه 
للتكثري ، ومحزة والكسائي بعكس » قُتلوا « كذلك ، إال أهنما شدََّدا التاء من  وابُن عامرٍ ، وابن كثريٍ. واضحة 

  :هذا ، ببناء األولِ للمفعول ، والثاين للفاعلِ ، وتوجيه هذه القراءة بأحِد معنينيِ 
  :أنّ الواو ال تقتضي الترتيب ، كقوله : األول 

ا هو متأخٌر عنها يف املعىن ، هذا إن َحَملْنا ذلك فلذلك قدم معها م]  ٤٣: آل عمران [ } واسجدي واركعي { 
  .على احتاد األشخاصِ الِذيَن صدر منهم هذاِن الفعالِن 

قُِتلْنا وَربِّ الكعبة إذا ظهرت : منهم َمْن قُِتلَ ، ومنهم ِمْن قاتل كقوهلم : أن حتمل ذلك على التوزيع ، أي : الثاين 
واخلالفُ يف ]  ١٤٦: آل عمران [ } قَاَتلَ َمَعُه رِبِّيُّونَ كَِثريٌ { : عىن كقوله أماراُت القتلِ فيهم وهذه اآليةُ يف امل

وقرأ عمر بن عبد . والتوجيُه هناك كالتوجيِه هنا ]  ١١١: التوبة [ } فََيقُْتلُونَ َويُقَْتلُونَ { : هذه كاخلالِف يف قوله 
ثالثياً ، وهي كقراءة اجلماعة ، وقرأ » فعل « من -للمفعول  ببناء األولِ للفاعل ، والثاين-العزيز وقََتلوا وقُِتلوا 

وقُتِّلوا وقاتلوا ، كقراءة محزة : وقرأ طلحة بن ُمصرِّف  -ببنائهما للفاعل-وقََتلوا وقَاَتلُوا : حمارب بن دثار 
قاتلوا  -جاءعن احلسنِ وأيب ر-ونقل أبو حّيان . والكسائي ، إال أنه شدد التاء ، والتخريج كتخريج قراءهتما 

وكأنه مل يعرف أهنا قراءهتما  -كما تقدم-وهذه هي قراءة ابن كثريٍ وابن عامرٍ » قُّتلوا « وقّتلوا ، بتشديد التاِء من 
.  

  فصل
  .يف طاعيت وديين : أي } َوأُوذُواْ ِفي َسبِيِلي { : هذه يف املهاجريَن الذين أخرجهم املشركون من ديارهم ، فقوله 

  :يف نصبه مثانية أوجٍه » ثواباً « : قوله } َعنُْهْم َسيِّئَاتِهِْم َوألُْدِخلَنَُّهمْ َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األهنار ثَوَاباً  ُألكَفَِّرنَّ{ 



« ألثيَبنَّهم إثابة أو تثويباً ، فوضع : أنه نصب على املصدر املؤكد؛ ألن معىن اجلملِة قبله تقتضيه ، والتقدير : أحدها 
مث قد  -اسم ملا ُيْعطَى-اسم ملا يُثَاُب به ، كالعطاء  -يف األصل-موضع أحد هذينِ املصدرينِ؛ ألن الثواَب » اً ثَوَاب

يف ]  ١٣: القصص [ } َوْعَد اهللا { و ]  ٨٨: النمل [ } ُصْنَع اهللا { : يقعان موضع املصدر ، وهو نظري قوله 
  .كوهنما مؤكدينِ 

  .وجاز ذلك وإن كانت نكرة؛ لتخصصها بالصفة  -مثاباً هبا : أي » َجنَّاتٍ « أن يكون حاالً من : ثانيهما 
  .مثابني : أهنا حالٌ من ضمري املفعول ، أي : ثالثها 
وخصَّص أبو البقاء كونه حاالً َجبْعله مبعىن » َجنَّات « العائد على » َتْجرِي « أنه حالٌ من الضمري يف : رابعها 

هذا الدرهم ثوابك ، فعلى هذا جيوز أن يكونَ : وقد يقع مبعىن الشيء املثاب به ، كقولك : الشيء املُثَاب بِِه ، قال 
  .» ألْدِخلَنَُّهم « ضمري املفعول به يف ] مثاباً هبا ، وجيوز أن يكون حاالً من : ضمري اجلنّاِت ، أي [ حاالً من 
  .نعطيهم ثواباً : نصبه بفعل حمذوف ، أي : خامسها 
ألْعِطيَنَُّهْم ، ملا رأوا أنَّ الثواَب ال يصح أن » ألْدِخلَنَُّهْم « على تضمني : وقالوا » َجنَّاٍت « دل من أنه ب: سادسها 

  .ينسب إليه الدخولُ فيه ، احتاجوا إىل ذلك 
  ] . ٩: احلشر [ } َتَبوَُّءوا الدار واإلميان { : جعل الثواب ظرفاً هلم ، مبالغة ، كما قيل يف قوله : ولقائل أن يقول 

  .أنه نصب على التمييز ، وهو مذهب الفّراء : سابعها 

أنه منصوٌب على القطعِ ، وهو مذهُب الكسائّي ، إال أن مكِّياً ملا نقل هذا عن الكسائي فَسَّر القطع بكونه : ثامنها 
  .على احلالِ ، وعلى اجلملة فهذاِن وجهاِن غريباِن 

: وهذا يدل على كون ذلك الثَّوابِ يف غايِة الشرف ، كقول السلطاِن العظيم صفةٌ له ، } مِّن ِعنِد اهللا { : وقوله 
  .أخلع عليك خلعة من عنِدي 

على الفاعلية بالظرف قبله؛ العتماده } ُحْسُن الثواب { األحسن أن يرتفع } واهللا ِعنَدُه ُحْسُن الثواب { : قوله 
  .ْسُن الثَّوابِ واهللا استقر عنده ُح: على املبتدأ قَْبله ، والتقدير 

  .وجيوز أن يكون مبتدأ ، والظرف قبله خربه ، واجلملة خُرب األولِ 
خبالف الثّانِي ، فإنَّ اإلخبار فيه جبملة وهذا  -وهو األصل-وإمنا كان الوجه األول أحسَن؛ ألنّ فيه اإلخبار مبفرد 

  .تأكيد لكونه ذلك الثوابِ يف غايِة الشرِف 

  ) ١٩٧(َمَتاٌع قَِليلٌ ثُمَّ َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئْسَ الِْمهَاُد ) ١٩٦(بُ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي الْبِلَاِد لَا َيغُرَّنََّك َتقَلُّ

  .على خالف ما جيب  -عند التفتيش-غََرْرت الرجل مبا يستحسنه يف الظاهر ، مث جيده : مصدر قولك : الغرور 
إنَّ أعداَء اِهللا فيما : ولنيٍ من العيش وتنعم ، فقال بعض املؤمنَني  نزلت يف املشركَني ، وذلك أهنم كانوا يف رخاٍء

» ِفي الْبِالِد « يف َضْرهبم } الَ َيغُرَّنََّك َتقَلُّبُ الذين كَفَُرواْ { : نرى من اخلري ، وحنن يف اجلَْهد ، فأنزلَ اُهللا هذه اآليةَ 
  .مع النيب صلى اهللا عليه وسلم واملراُد منه غريه  فاخلطاب. وتصرُّفهم يف األرض للتجارات وأنواع املكاسب 

سبب عدم إغراره هو تواُتر اآليات : واِهللا ما غروا نيبَّ اهللا قط ، حىت قبضه اُهللا َتعَالَى ، وميكن أن يقالَ : قال قتادةُ 
  .فسقط قولُ قتادةَ ]  ٧٤: اإلسراء [ } َولَْوالَ أَن ثَبَّْتَناَك { : عليه ، لقوله 

واملخصوص . تقلبهم ، أو تصرفهم متاع قليل : خرب مبتدأ حمذوف ، َدلَّ عليه الكالم ، تقديره » َمَتاعٌ «  :قوله 



  .ُبلْغة فانية ، وُمْتعة زائلة : أي » َمتَاٌع قَِليلٌ « ومعىن . بئس املهاد جهنم : بالذم حمذوف ، أي 
طع ، وكيف ال يكون قليالً وقد كان معدوماً من األزل إىل وإمنا وصفه بالِقلَّة؛ ألن نعيم الدنيا مشوب باآلفات مث ينق

كان  -وهو األزل واألبد-اآلن ، وسيصري معدوماً من األزل وإىل األبد فإذا قابلت زمان الوجود مبا مضى وما يأيت 
 أنه مع قلته يؤول إىل املََضرَّة يعين} ثُمَّ َمأَْواُهْم جََهنَُّم وَبِئَْس املهاد { : أقل من أن جيوز وصفه بأنه قليل ثُّم قال بعده 

  .العظيمِة ، ومثل ها ال ُيَعدُّ نِْعَمةً 

 اللَِّه َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْيرٌ ِللْأَبَْرارِ لَِكنِ الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم لَُهْم جَنَّاٌت َتجْرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَنَْهاُر خَاِلِديَن ِفيَها نُُزلًا ِمْن ِعْنِد
)١٩٨ (  

وأبو جعفر بتشديدها ، فعلى القراءة األوىل املوصول رفع باالبتداء ، وعند يونس » لكن « قرأ اجلمهوُر بتخفيف 
  .جيوز إعمال املخففة ، وعلى الثانية يف حمل نصب 

 -اليت بعدها واليت قبلها-هنا أحسن موقع؛ فإهنا وقعت بني ِضدَّْين ، وذلك أن معىن اجلملتنيِ » لِكن « ووقعت 
ووجه االستدراك أنه ملا وصف الكفار بقلة َنفْع تقلبهم يف التجارة . آيلٌ إىل تعذيب الكفار ، وتنعيم املؤمنني املتقني 

متصفة بذلك ، فاستدرك أنَّ  -من حيث هي-، وتصرُّفهم يف البالد ألْجِلها ، جاز أن يتوهَّم ُمَتوَهٌِّم أن التجارة 
  . يضرهم ذلك ، وأنَّ هلم ما وعدهم به ال -وإن أخذوا يف التجارة-املتقَني 
  :هذه اجلملة أجاز مكيٌّ فيها وجهنيِ } َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األهنار { : قوله 

  .» َجنَّاٌت « الرفع ، على النعت لِ : أحدمها 
ال من وإن شئت يف موضع نصب على احل« : قال » لَُهْم « النصُب ، على احلال من الضمري املستكن يف : والثاين 

باالبتداء ، فإن رفعتها « َجنَّاٌت » إذْ هو كالفعل املتأخر بعد الفاعل إن رفعت « لَُهْم » املضمر املرفوع يف 
جيوز فيها » َجنَّاٌت « يعين أنّ . » ضمٌري مرفوٌع؛ إذ هو كالفعل املتقدِّم على فاعله « لَُهْم » باالستقرار مل يكن يف 

  :رفعها من وجهني 
  .» الَِّذيَن اتَّقوا « بتداء ، واجلار قبلها خربها ، واجلملة خرب اال: أحدمها 
وقد تقدم أن هذا أوْلَى ، لقُربه من املفرد . » الَِّذيَن اتَّقَْوا « الفاعلية؛ ألن اجلارَّ قبلها اعتمد بكونه خرباً لِ : ثانيهما 

.  
الرفع على النعت ، والنصب : وجهان : وجهان } ار َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األهن{ فإنْ جعلنا رفعها باالبتداء جاز يف 
  .ضمرياً  -حينئٍذ-لتحمُّله » لَُهْم « على احلال من الضمري املرفوع يف 

وإن جعلنا رفعها بالفاعلية تعيَّن أن يكون اجلملة بعدها يف موضع َرفْع؛ نعتاً هلا ، وال جيوز النصُب على احلال ، ألن 
  .ضمري؛ لرفعه الظاهر  -حيئٍذ-ليس فيه » لَُهمْ « 
  .والعاملُ فيه معىن االستقرارِ » لَُهْم « ُنِصَب على احلالِ من الضمري يف » َخاِلِديَن « و 

  .وهو الضيف -ما يَُهيَّأ للنزيل : النُُّزل » ُنُز الً « : قوله 
  ]الطويل : [ قال أبو العشراء الضيب 

  َجَعلَْنا الْقََنا والُْمْرهَفَاِت لَُه ُنُزال... َنا وكُفَّا إذَا الَْجبَّارُ بِالْجَْيشِ َضافَ -١٧٢٤
} فَنُُزلٌ مِّْن َحِميمٍ { : ومنه قوله تعاىل  -وإن مل يكن لضيف-هذا أصله ، مث اتُِّسع فيه ، فأطلق على الرزق والغذاء 

  ]البسيط : [ وفيه قوالِن ، هل هو مصدرٌ أو مجع نازل ، كقول األعشى ]  ٩٣: الواقعة [ 



  أو َتنْزِلُونَ فَإنَّا َمْعَشرٌ ُنُزلُ..  -١٧٢٥
  :إذا تقرَّر هذا ففي َنْصبه ِستَّةُ أوجٍه 

ُننْزِلُهم جنات نزالً ، وقدَّره الزخمشريُّ : » لَُهمْ َجنَّاٌت « أنه منصوب على املصدر املؤكّد ، ألنه معىن : أحدمها 
  .» رزقاً ، أو عطاًء من عند اِهللا : كأنه قيل « : بقوله 

  .جعلنا هلم ُنُزالً : نصبه بفعل ُمْضَمر ، أي : ثانيها 
  .ألهنا ختصََّصت بالَوْصف » َجنَّات « َنصبه على احلال من : ثالثها 
مصدر مبىن املفعول نقله أبو البقاءِ » ُنزالً « إذا قيل بأنّ -أي ُمنّزلةً » ِفيَها « أن يكون حاالً من الضمري يف : رابعها 

.  
  .قاله الفارسيُّ يف التذكرة  -إنه مجع نازل: إذا قُلَْنا -» َخاِلِديَن « الٌ من الضمري املستكن يف أنه ح: خامسها 
هو لك هبةً ، أو صدقةً وهذا هو القولُ : كما تقول  -أي التمييز -نصبه على التفسري-وهو قول الفّراء : سادسها 

  .بكونه حاالً 
. عمُش ، والنََّخِعيُّ ، بسكوهنا ، وهي لغةٌ ، وعليها البيُت املتقدم واجلمهور على ضم الزاي ، وقرأ احلسُن ، واأل

  .وقد تقدم أن مثل هذا يكون فيه املسكَّن خمففاً من املثقل أو بالعكس ، واحلق األول 
 مصدراً ، كان الظرفُ صفةً له ، فيتعلق» ُنُزالً « فيه ثالثة أوجه ، ألنك إن جعلت } مِّْن ِعنِد اهللا { : قوله 

  :على سبيلِ التكرميِ ، وإنْ جعلته مجعاً كان يف الظرف وجهاِن : نزالً كائناً من عند اِهللا أي : مبحذوف ، أي 
  .نُُزالً إياها : َجْعله حاالً من الضمري احملذوِف ، تقديره : أحدمها 
  .ذلك من عند اهللا؛ نقل ذلك أبو البقاِء : أنه خُرب مبتدأ حمذوٍف ، أي : ثانيهما 
« صفة لِ » لألْبرَارِ « و » َخْيٌر « موصولة ، وموضعها رفع باالبتداء واخلرب » ما « } َوَما ِعنَد اهللا َخْيرٌ { :  قوله
« و : فإنه قال » َخْيرٍ « فهو يف حمل رفع ، ويتعلق مبحذوٍف ، وظاهر عبارة أيب حّيان أنه يتعلق بنفس » خري 

  .» َخْيٌر « متعلق ب » لألبرارِ 
الوجه : أي  -والثاين« : خرب ثاٍن ، قال أبو البقاء » َخْيٌر « هو اخلرب ، و » ِلألبَْرارِ « ضهم أن يكون وأجاز بع
على -« خَْيٌر » والذي عند اِهللا مستقرٌّ لألبرارِ ، و : والنية به التقدُمي ، أي « ِلألْبرَارِ » أن يكون اخلرب :  -الثاين
  .» خٌرب ثاٍن  -هذا

دميِ والتأخريِ نظٌر؛ ألن األصلَ يف اإلخبار أنْ يكونَ باالسمِ الصريحِ ، فإذا اجتمَع خٌرب مفردٌ صريٌح ، ويف ادِّعاء التق
فإذا وقعا يف اآلية على الترتيبِ املذكور ، فكيف ُيدََّعى  -كالصفة-وخٌرب مؤوَّلٌ به ُبِدَئ بالصريحِ من غري عكس 

  .فيها التقدُمي والتأخُري؟ 
« : خرب املبتدأ ، قال » ّخْيٌر « حاالً من الضمري يف الظرف ، » ِلألْبرَارِ « أنه جعل  -ن بعضهمع-ونقل أبو البقاء 

وهذا بعيٌد؛ ألن فيه الفصل بني املبتدأ واخلرب حبالٍ لغريه ، والفصلُ بني احلالِ وصاحب احلالِ خبرب املبتدأ ، وذلك ال 
  .» جيوُز يف االختيار 

الذي عند اهللا لألبرار خري هلم ، وهذا ذهولٌ عن قاعدِة العربية : ه تقدٌمي وتأخٌري ، أي في: وقيل « : قال أبو حّيان 
يتعلق مبا تعلَّق به الظرف الواقع صلة للموصوف ، فيكون اجملروُر داخالً يف حيِّز الصِّلَِة ،  -إذ ذاك-من أن اجملرور 

  . »وال ُيْخَبر عن املوصول إال بعد استيفائه ِصلته ومتعلقاهتا 



حاالً من الضمري يف الظرف فصحيٌح ، ألنَّ » ِلألْبرَارِ « أعين جعل -فإن عىن الشيُخ بالتقدمي والتأخري على الوجه 
االستقرارُ الذي هو عاملٌ يف الظرِف الواقع ِصلةً ، فيلزم ما قاله ، وإن عىن به الوجهَ  -حينئذ-العاملَ يف احلالِ 

التأخري كما ذكر أبو البقاِء ، فال يلزم ما » َخْيٌر « خرباً ، والنية به التقدمي وب » ِلألبَْرارِ « جعل : أعين -األول 
  .يتعلَّق مبحذوٍف آخَر غري الذي تعلُّق به الظرُف  -حينئٍذ-» ِلألْبرَارِ « قال؛ ألنّ 

ند اهللا خريٌ وما ع: جيوز أن يكون للتفضيل ، وأن ال يكون ، فإن كان للتفضيل كان املعىن  -هنا-» َخْيٌر « و 
  .لألبرار مما هلم يف الدنيا ، أو خٌري هلم مما ينقلب فيه الكفاُر من املتاعِ القليلِ الزائلِ 

اللَِّه ثََمًنا قَِليلًا  ِه لَا َيْشَتُرونَ بِآَياِتَوإِنَّ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لََمْن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوَما أُنْزِلَ إِلَْيكُْم َوَما أُْنزِلَ إِلَيْهِْم خَاِشِعَني ِللَّ
  ) ١٩٩(أُولَِئَك لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْندَ َربِّهِْم إِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحَسابِ 

 -بالعربية-وامسه أْصَحمة ، وهو  -ملك احلبشة-نزلت يف النجاشي : قال جابٌر ، وابُن عبّاسٍ ، وقتادةُ ، وأنٌس 
لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اليوم الذي مات فيه ،  -ليه الّسالمع-وذلك أنه ملا مات نعاه جربيلُ « عطية ، 

َمْن : اخرجوا ، فصلُّوا على أخ لكم مات بَِغْير أْرِضكم ، فقالوا : فقال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه 
لنجاشي ، وَصلَّى عليه أربعَ هو؟ قال النجاشيُّ ، فخرج إىل البقيع ، وكُِشَف له إىل أرض احلبشِة ، فأبصر سريَر ا

انظروا إىل هذا ُيصلي على ِعلجٍ حبشيٍّ ، نصراينٍّ ، مل َيَره قطّ ، وليس : تكبرياٍت ، واستغفر له ، فقال املنافقون 
  .فأنزل اهللا هذه اآلية » . على دينه 
مثانيٍة من الرُّوم ، كانوا على دينِ نزلت يف أربعَني رجالً من أهل جنرانَ ، واثنَني وثالثَني من احلبشة ، و: قال عطاٌء 

  .عيسى فآمنوا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .نزلتْ يف مؤمين أهل الكتاب كُلِّهم : وقال ُمَجاهٌد . نزلت يف عبد اهللاِ بن سالم وأصحابه : قال ابن جُرَْيحٍ 

« خٌرب مقدٌَّم و » ِمْن أْهلِ « رِه عنها ، و لتأخُّ» إنَّ « الالم الم االبتداء ، دخلت على اسم } لََمن ُيْؤِمُن { : قوله 
 -على األول-صلة » يؤمن « ، و » قوماً « ل : وموصوفة ، أي  -وهو األظهر-جيوز أن تكونَ موصولةً » من 

داللة -وإن كان ذلك قد مضى  -بالصلة مستقبلة -هنا-فمحله النصب ، وأتى  -على الثاين-فال حملَّ له ، وصفة 
  .والدميومة  على االستمرار

إن من أْهلِ الكتابِ َمْن ُيؤِمن باِهللا وما أنْزِل إليكم ، وهو القرآنُ ، وما أنْزِلَ إلَْيَهم ، وهو التوراة واإلجنيل : واملعىن 
.  

  :فيه أربعةُ أوجٍه } خَاِشِعَني { : قوله 
وبدأ » إلَيْهِْم « : كما مجع يف قوله » َمْن « وَجَمَعه ، َحْمالً على معىن » يؤمن « أنه حالٌ من الضمري يف : أحدها 

  .مث باحلَْملِ على املعىن؛ ألنه األوىل » ُيْؤِمن « باحلمل على اللفظ يف 
  .» أنْزِلَ « فالعامل فيه » إلَْيهِمْ « أنه حال من الضمري يف : ثانيها 
جائز على الصحيح وتقدم شيء من  عليها» ال « وتقدمي ما يف حيِّز » َيْشَتُرون « أنه حال من الضمري يف : ثالثها 

  .ذلك يف الفاحتة 
وأما األوجه الثالثة السابقة فجائزة ، سواء كانت . إذا قيل بأهنا نكرة موصوفة » من « أنه صفة لِ : رابعها 

  .موصولةٌ ، أو نكرة موصوفة 
  :فيه وجهان » ِهللا « : قوله 



  .ألجل اهللا : أي » خَاِشِعَني « أنه متعلق ب : أحدمها 
ال يشترون بآيات اهللا : وهو يف نية التأخري ، أي « : ذكره أبو البقاء ، قال » الَ َيشَْتُرونَ « أنه متعلق ب : ثانيهما 

  .» مثناً قليالً ألجل اهللا 
إال يف الوجه الثالث ، لتعذره ، ويزيد عليها وجهاً آخر ، وهو أن } خَاِشِعَني { : كقوله } الَ َيْشَتُرونَ { : قوله 

  .غري مشترين : أي » َخاِشعَني « كون حاالً من الضمري املستكن يف ي

  .وتقدم معىن اخلشوع واالشتراء وما قيل يف البقرة 
أهنم ال ُيَحرِّفُونَ كُُتبَهم ، وال يكتمون صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم ألجل الرياسة واملأكلة ، كفعل : ومعناه 

  .غريهم من رؤساِء اليهوِد 
  .أنَّ ِمْن آمَن منهم فإن َمصَريه إىل الثَّوابِ  -هنا-ملا بيَّن أنَّ مصري الكفار إىل العقاب ، بيَّن  -تعاىل-واعلم أنه 

  :وقد وصفهم بصفات 
  .اإلميان باهللا : أوهلا 
  .اإلميان مبا أُْنزِلَ على حممد صلى اهللا عليه وسلم : ثانيها 

  .ْبلَه اإلميان مبا أُْنزِلَ على األنبياء قَ: وثالثها 
  .كوهنم َخاِشِعنيَ هللا : ورابعها 

أهنم ال يشترون بآيات اهللا ثََمناً قَِليالً ، كما يفعله أهلُ الكتابِ ممن كان يكتم أمَر الرسول صلى اهللا : وخامسها 
  .عليه وسلم 

  :أوجه  ففيه ثالثة» لَُهْم أْجرُُهْم « مبتدأ ، وأما » أولئك « } أوالائك لَُهْم أَْجُرُهمْ { : قوله 
مبتدأ مؤخر ، واجلملة خرب األول ، وعلى هذا فالظرفُ » أْجرُُهْم « خرباً مقدَّماً ، و » لَُهْم « أن يكون : أحدها 

  :فيه وجهاِن 
  .» أْجرُُهْم « أنه متعلق ب : األول 
  .وهو ضمري األجر ، ألنه واقع خرباً » لَُهْم « أنه حال من الضمري يف : الثاين 
لَُهمْ « الظاهر؛ ألن » أْجُرُهْم « باجلارِّ قبله ، ويف الظرف الوجهان ، إال أنّ احلال من » أْجرُُهْم « رتفع أن ي: ثانيها 

  .ال ضمري فيه حينئذ » 
ومن . متعلق مبا تعلَّق به من هذا الظرف من الثبوت واالستقرار » لَُهْم « و » أْجُرُهْم « أن الظرف هو خرب : ثالثها 

  .ورة تقدم إعراب نظائره هنا إىل آخر الس

  ) ٢٠٠(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصبِرُوا َوصَابِرُوا َورَابِطُوا َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 

: ختم هذه السورة هبذه اآلية املشتملة على مجيع اآلدابِ ، وذلك ألن أحوال اإلنسان قسمان « : قال ابُن اخلطيبِ 
لق به وحده ، ومنها ما يكون مشتركاً بينه وبني غريه ، أما القسم األول فال ُبدَّ فيه من الصَّْبر ، وأما منها ما يتع

  .» القسم الثاين فال بد فيه من املصابرة 
  .اصربوا على دينكم ، فال تدعوه لِشدٍَّة ال َرَخاٍء : قال احلسن 
  .اللة ، ورابطوا يف سبيل اهللا اصربوا على طاعِة اهللا ، وصابروا أهل الض: وقال قتادة 



: وقال زيد بن أسلم . على فرائض اهللا : وقال مقاتلُ بن حيان . على أمر اِهللا : وقال الضحاُك ، ومقاتل بُن سليمان 
  .وقال الكلّيب على البالء . على اجلهاد 

، وعلى االحتراز عن الصرب على مشقّة النظر واالستدالل على الطاعات : واعلم أن الصرب يدخل حتته أنواع 
املنهيَّات ، وعلى شدائد الدُّْنيا من الفَقْر ، والقحط واخلوف ، وأما املصابرة فهي َتحَمُّل املكاره الواقعة بينه وبْينَ 

[ } َوأَعْرِْض َعنِ اجلاهلني { : غريه ، كتَحمُّل األخالق الردئيِة من أهله وجريانه وترك االنتقام كقوله تعاىل 
  .وإيثار الغري على نفسه ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ]  ١٩٩: األعراف 

 ٣٨: التوبة [ } اثاقلتم إِلَى األرض أََرِضيُتْم { : من اجلناس اللفظي ، وكذلك قوله } اصربوا َوَصابُِرواْ { : وقوله 
  .يعين املشركني » ورابطوا « يعين الكفار ، » وصابروا « ] 

أن يربط هؤالء خيوهلم وهؤالء خيوهلم : الشد ، وأصل املرابطة : والربطُ » اثبتوا وَداوُِموا  :أي « : قال أبو عبيدة 
مرابط ، وإن مل يكن : حبيث ميون كل من اخلصمني مستعداً لقتال اآلخرِ مث قيل لكل مقيم يف ثَْغرٍ يدفع َعمَّْن وراءه 

  .له مركوٌب مربوطٌ 
سبيل اهللا خري من الدنيا وما فيها وما عليها ، وموضع سَْوِط أَحِدكم من اجلنة رِباط َيْوم يف « :  -عليه السالم-قال 

  .» خري من الدنيا وما فيها وما عليها ، والروحة يروحها العبد يف سبيل اهللا أو الغدوة خري من الدنيا وما عليها 
، وصابروا على البأساء والضراء ، ورابطوا يف اصربوا على النَّْعماء : قال بعضهم } واتقوا اهللا لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ { 

  .دار األعداء ، واتقوا إله األرض والسماء ، لعلكم تفلحون يف دار البقاء 
مل يكن يف زمنِ رسول اهللا : انتظار الصالة بعد الصالة ملا روى أبو سلمةَ بن عبد الرمحن ، قال : املرابطة : وقيل 

واحتج أبو سلمة بقوله . وإمنا نزلت هذه اآلية يف انتظار الصالة بعد الصالة صلى اهللا عليه وسلم غزو يرابط فيه ، 
أالَ أدلُّكم َعلَى َما َيْمُحو اُهللا بِِه الَْخطَاَيا ، وَيْرفَُع بِِه الدََّرَجاِت؟ إْسبَاغُ الُْوُضوِء َعلَى « : صلى اهللا عليه وسلم 

وقيل -ثالث مراتٍ » فَذِلكُمُ الرَِّباطُ : ، واْنِتظَاُر الصَّالَِة بَْعَد الصَّالِة ثُمَّ قَالَ الَْمكَارِِه ، َوكَثْرةُ الُْخطَا إىل املَسَاجِِد 
  .اللزوم والثبات ، وهذا املعىن يعم ما تقدم : الرباط 

رانَ َيوَم َمْن قرأ السُّوَرةَ الَِّتي ُيذكر ِفيَها آل ِعْم« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى ابُن عباسِ ، قال 
  .» الُْجُمَعِة َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَمالَِئكتهُ َحتَّى ُتْحَجب الشَّمس 

َمْن قرأ آلِ عمرانَ أْعطي بكل آيٍة منها أمَاناً على جِْسر « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أَبيٍّ قال 
  .» َمْن قََرأ آلَ ِعْمَرانَ فَُهَو غَنِيٌّ « : ه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا علي: وعن ابن مسعود قال » َجهَنََّم 

َتَعلَُّموا البَقََرةَ َوآلَ ِعْمَرانَ؛ فَإنَُّهَما « : َسِمْعُت َرسُولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وعن العرس بن ُعَمْيَرةَ قال 
  .» ِة َملَكَْينِ َيْشفََعاِن لََصاِحبِهَما حَتَّى ُيْدِخالَُه الَْجنَّةَ الزَّْهَراَواِن ، َوإنَُّهَما َيأِتَياِن َيْوَم الِقَياَمِة ِفي صُوَر

  .ُسمِّيَت الَبقََرةُ وآل عمران بالزَّهَْراَوْينِ؛ ألهنما ُنوَران ، مأخوذ من الزَّهر والزَّهرة : قيل 
  .لِهِدَاَيِتهَِما قَارِئُهَما مبا ُيْزِهُر له من ُنورِمها ، أي َمَعانيهما : وقيل 
  .ملا ُيِثيُب على قراءهتا من النُّورِ التَّامِّ يوم القيامة : وقيل 
ملا َتَضمََّنتَاُه من اْسمِ اهللا األعظمِ ، كما َرَوى أبو َداُوَد وغريه عن أْسَماَء بنت َيزيَد؛ أن رسول اهللا صلى اهللا : وقيل 

البقرة [ } وإهلكم إله وَاِحٌد الَّ إله إِالَّ ُهَو الرمحن الرحيم { :  اْسُم اِهللا األعْظَُم ِفي َهاَتْينِ اآلَيَتْينِ« : عليه وسلم قال 
  »] .  ٢: آل عمران [ } اهللا الا إله إِالَّ ُهوَ { : ، واليت يف آل عمران ]  ١٦٣: 



َها وََبثَّ ِمْنُهَما رَِجالًا كَِثًريا وَنَِساًء َواتَّقُوا َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها زَْوَج
  ) ١(اللََّه الَِّذي َتَساَءلُونَ بِِه َوالْأَْرَحاَم إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَْيكُمْ َرِقيًبا 

كثرية  ابتدأ اهللا سبحانه وتعاىل هذه السورة بالعطف على النساء واأليتام ، ذكر فيها أحكاماً« : قال بعض املفسرين 
، وبذلك ختمها ، وملا كانت هذه التكاليف شاقة على النفوس والطَِّباع ، افتتحها باألمر بالتقوى املشتملة على كل 

  .» خري 
  فصل

  .أن هذا اخلطاب ألهل مكة } ياأيها الناس { : روى الواحدي عن ابن عباس يف قوله 
فْسٍ َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها زَْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما رِجَاالً كَِثرياً وَنَِسآًء واتقوا اهللا ياأيها الناس اتقوا رَبَّكُُم الذي َخلَقَكُْم مِّن نَّ

  الذي َتَسآَءلُونَ بِِه واألرحام إِنَّ اهللا كَانَ َعلَْيكُْم َرِقيباً
ألن لفظ الناس مجع  وأما األصوليون من املفسرين فاتفقوا على أن اخلطاب عام جلميع املكلّفني ، وهذا هو األصحُّ؛

دخله األلف والالم فيفيد االستغراق ، وألنه علّل األمر باالتِّقَاِء لكونه تعاىل خالق هلم من نفس واحدة ، وهذه العلة 
  .موجودة يف مجيع املكلفني 

عاماً ،  وأيضاً فالتكليف بالتقوى غري خمتص بأهل مكة ، بل هو عام ، َوإذَا كان لفظ الناس عاماً ، واملر بالتقوى
واتقوا اهللا الذي َتَسآَءلُونَ بِهِ { : وعلة هذا التكليف عامةً ، فال وجه للتخصيص ، وحجة ابن عباس أن قوله 

أسألك باهللا « : خمتص بالعرب؛ ألن املناشدة باهللا وبالرحم عادة خمتصة هبم ، فيقولون ]  ١: النساء [ } واألرحام 
[ } واتقوا اهللا الذي َتَسآَءلُونَ بِِه واألرحام { : كان كذلك ، كان قوله  ، وإذا» وبالرحم ، أنشدك اهللا والرحم 

خمتصاً هبم ، ألن اخلطابني متوجهان إىل خماطب } ياأيها الناس { : ، خمتصاً بالعرب ، فيكون قوله ]  ١: النساء 
  .واحد 

  .وميكن اجلواب عنه بأن خصوص آخر اآلية ال مينع من عموم اآلية 
  فصل

  :ه تعاىل جعل االفتتاح لسورتني يف القرآن اعلم أن
هذه وهي السورة الرابعة من النصف األول من القرآن ، وعلل األمر بالتقوى فيهما مبا يدل على معرفة : أحدمها 

  .املبدأ بأنه خلق اخللق من نفس واحدة ، وهذا يدل على كمال قدرة اخلالق وكمال علمه وحكمته 
لرابعة أيضاً من النصف الثاين من القرآن وعلَّلَ األمر بالتقوى فيها مبا يدل على معرفة سورة احلج وهي ا: والثانية 

  .املعاد 
فََجَعلَ صدر هاتني السورتني دليالً على معرفة املبدأ واملعاد ، وقّدم السورة الدالة على املبدأ على السورة الدالة على 

  .املعاد ، وهذا سر عظيم 
منها زوجها وبتَّ « البتداء الغاية ، وكذلك » من « فهو يف حمل نصب ، و » خلقكم «  متعلق ب} مِّن نَّفْسٍ { 

آدم عليه ] هاهنا [ واجلمهور على واحدة بتاء التأنيث ، وأمجع املسلمون على أنَّ املراد بالنفس الواحدة » منهما 
  ] . ٧٤: الكهف [ } فْساً َزِكيَّةً بَِغْيرِ نَفْسٍ أَقََتلَْت َن{ : السالم ، إال أنه أنث الوصف على لفظ النفس لقوله تعاىل 

  :تأنيث وله وجهان ] تاء [ وابن أيب عبلة واحٍد من غري 
  .مراعاة املعىن؛ ألنه املراد بالنفس آدم عليه السالم : أحدمها 
  ]الوافر : [ وعليه قوله . أن النفس تذكر وتؤنث : والثاين 



  لَقَْد جَاَر الزََّمانُ َعلَى ِعَياِلي... ْوٍد ثَالَثَةُ أنْفُسٍ وَثَالَثُ ذَ -١٧٢٦
  :فيه ثالثة أوجه } َوَخلََق { : قوله 

انفردت ، : أي » من نفس وحدت « : ملا فيه من معىن الفعل ، كأنه قيل » واحدة « أنه عطٌف على معىن : أحدها 
  .انفرد » رجل َوُحد َيِحُد َوْحداً َوِحَدة « : ُيقال 
  .ٌف على حمذوف انه َعطْ: الثاين 

من نفسٍ واحدٍة أنشأها أو ابتدأها وخلق منها ، وإمنا حذف لداللة املعىن عليه ، : كأنه قيل « : قال الزََّمْخشرِيُّ 
بصفة هي بيان وتفصيل لكيفية خلقكم منها ، وَإنَّما محل الزخمشري » واملعىن َشعَّبكم من نفس واحدٍة هذه صفتها 

 -وهي املعرب عنها بالزوج-الذي قبله على ذلك مراعاةُ الترتيب الوجودي؛ ألن خلق حواء رمحه اهللا تعاىل والقائل 
  .قبل خلقنا وال حاجة إىل ذلك ، ألن الواو ال تقتضي ترتيباً على الصحيح 

إال أن  ، فهو داخل يف حيز الصلة والواو وال ُيَبالَى هبا ، إذ ال تقتضي ترتيباً؛» َخلْقَكُْم « أنه عطف على : الثالث 
ملعاصري الرسول عليه } ياأيها الناس { يف ] للمؤمنني [ الزََّمخشريَّ رمحه اهللا تعاىل َخصَّ هذا الوجه بكون اخلطاب 

خلقكم : ويكون اخلطاب للذين ُبِعثَ إليهم الرسول ، واملعىن » خلقكم « والثاين أنه ُيْعطَُف على : السالم فإنه قال 
  .وخلق منها أُمَّكم حواء ] منه [ نس املفّرع من نفس آدم؛ ألنه من مجلة اجل

أي » منها « فظاهر هذا خصوصيَّةُ الوجه الثاين أن يكون اخلطاب للمعاصرين ، وفيه نظر ، َوقَدََّر بعضهم مضافاً يف 
[ } كُْم أَْزوَاجاً واهللا َجَعلَ لَكُْم مِّْن أَْنفُِس{ : وهو كقوله : ، وهو قول أيب مسلم ، قال » ِمْن جِْنِسها زوَجها « : 

لَقَدْ { : وقوله ]  ١٦٤: آل عمران [ } إِذْ بََعثَ ِفيهِْم َرُسوالً مِّْن أَنْفُسِهِْم َيْتلُواْ َعلَْيهِمْ { وقال ]  ٧٢: النحل 
  ] . ٢٨: التوبة [ } َجآَءكُمْ َرسُولٌ مِّْن أَنفُِسكُْم َعزِيٌز 

  .نة فََضلَْت من طينة آدم وحواء مل ختلق من آدم ، وإمنا خلقت من طي: قال 
  .} َخلَقَكُْم مِّن نَّفْسٍ َواِحَدٍة { : واألول أقوى لقوله : قال الْقَاِضي 

البتداء الغاية ، فَلمَّا كان ابتداء الغاية وهو ابتداء التخليق « ِمن » ميكن أن جياب بأن كلمة « : قال ابن اخلَطِيُب 
كان [ وأيضاً فالقادر على خلق آدم من التراب ، } قَكُْم مِّن نَّفْسٍ وَاِحَدةٍ َخلَ{ : واإلجياد وقع بآدم صّح أن ُيقَالَ 

  .» ، َوإذا كان كذلك فأّي فائدة يف خلقها من ضلع من أضالعه ] قادراً أيضاً على خلق حواء من التراب 
وهو خاِلقٌ : حمذوف ، أي  بلفظ اسم الفاعل ، وخَرََّجُه الزخمشريُّ على أنه خرب ملبتدأ» وخاِلُق وباثٌّ « وقرئ 
  .وباثٌّ 
  .ثالثياً ورباعياً » فَرََّق « َبثَّ وأَبثَّ ومعناه : َوُيقَالُ 

  .» البثُّ َتفْرِيقََك األشياء « : قال ابن املظفر 
بسطة إذا نشتريها َبثَُّهْم يف األرض ، وبثثت ال: َبثَّ اخليلَ يف الغارة ، وَبثَّ الصَّياُد ِكالََبُه ، وخلق اهللا اخللق : يقال 

  ] . ١٦: الغاشية [ } َوَزرَابِيُّ مَْبثُوثَةٌ { : قال تعاىل . 
ملا ذكر أنَّه َخلَقََنا من نفس واحدة ، : ما املناسبةُ بني األمر بالتقوى وما ذكر معه من الوصف؟ فاجلواب : فإن قيل 

جيب على العبد االنقياد ملواله؛ وألنه أنعم وذلك علة لوجوب االنقياد علينا لتكاليفه؛ ألنا عبيدة وهو موالنا ، و
وَمنَّ بوجوه اإلنعام واالمتنان ، فأوَجَد وأَْحَيا وَعلََّم وَهَدى ، فعلى العبد أن ُيقَابِلَ تلك النَِّعم بأنواع اخلضوع 

اهيه ، ويلزم من ذلك واالنقياد؛ وألنه بكونه موجداً وخالقاً وِرِبَّاً جيُب علينا عبادته ، وامتثال أوامره ، واجتناب نو
أال نوجب لتلك األفعال ثواباً؛ ألن أداء احلق ملستحقه ال يوجب ، وثواب هذا إن َسلَّْمَنا أن العبد أتى بتلك 



القدرة عليها ،  -تعاىل  -الطاعات من عند نفسه ، فكيف وهذا حمال؛ ألن الطاعات ال حتصل إالَّ خبلق اهللا 
جمموعهما موجباً لصدور الطاعة ، فتكون تلك الطاعة إنعاماً ] والداعي كان  ومىت حصلت القدرة[ والداعية إليها 

  .آخر 

وأيضاً أنَّهُ خلقنا ِمْن نفسٍ واحدٍة ، ذلك أيضاً يوجُب َعلَْيَنا طَاَعَتُه ألنَّ ذلك َيُدلُّ على كمالِ القدرة؛ ألن ذلك لو 
ه يف الِْخلْقَِة والطبيعِة ، ولَمَّا اختلف الناس يف الصفات كان بالطبيعة ملا تولد عن اإلنسان إالَّ إنسان يشاكله ويشاهب

واأللوان ، َدلَّ على أن اخلالق قَاِدٌر خمتاٌر َعاِلٌم ، جيب االنقياد لتكاليفه؛ وألن اهللا َتعاىل َعقََّب األمر بالتقوى باألمر 
وذلك ألن األقارب ال [ ث على ذلك بكونه باإلحسان إىل الَْيَتاَمى والنساِء والضَُّعفَاء وكوهنم من نفْس واحدة باع

يكون بينهم مواصلة وقرابة ، وذلك يزيد يف احملبة ، ولذلك يفرح اإلنسان مبدح أقاربه وحيزن بذمهم فقدََّم ] بد أن 
  .ليؤكد شفقة بعضنا على بعض } مِّن نَّفْسٍ َواِحَدةٍ { : ذكرهم ، فقال 

  .جال والنَِّساَء وَبثَّ منها الرِّ: ِلَم لَْم يقل : فإن قيل 
وََبثَّ ِمْنُهَما { : ألن ذلك يقتضي كوهنما مبثوثني من نفسيهما ، وذلك حمال ، فلهذا عدل إىل قوله : فاجلواب 

  .} رِجَاالً كَِثرياً َونَِسآًء 
  :فيه وجهان » كثرياً « : وقوله 

  .» رَِجاالً « أنه َنْعتٌ ل : أظهرمها 
مبعىن عدد أو مجع أو جنس كما ذَكَّر الفعل املسند إىل » رجاالً « الً على املعىن؛ ألن ومل يؤنثه َحْم: قال أبو البقاء 

  ] . ٣٠: يوسف [ } َوقَالَ نِْسَوةٌ ِفي املدينة { : مجاعِة ملؤنِث لقوله تعاىل 
  .لى حلالِ وبث منهم بثاً كثرياً؛ وقد تقدم أن مذهب سيبويه يف مثله النصُب ع: أنه نعت ملصدر تقديره : والثاين 

  :مل َخصَّ لّرجالَ بوصِف الكثرِة دون النساء؟ ففيه جوابان : فإن قيل 
  .ونساًء كثرية : أنه َحذَفَ ِصفََتُهّن لداللة ما قبلها عليها تقديره : أحدمها 
  .خلمولُ واإلخفاء ُينَاِسبُهم ذلك خبالف النَِّساء ، فإنَّ األليَق بِهِنَّ ا] وبروزهم [ أنَّ الرِّجال لشهرهتم : والثاين 

« : بتخفيف السني على حذف إحدى التاءين ختفيفاً ، واألصل » َتَساَءلُونَ « قرأ الكوفيون } َتَسآَءلُونَ { : قوله 
َهلْ احملذوُف األوىل أو الثانية وقرأ الباقون بالتشديد على إدغام تاء التفاعل يف : به ، وقَْد تَقَدََّم اخلالُف » تتساءلون 
« : وقرأ عبد اهللا » ِسْدٌس « واألصل » ست « : ن مقاربتها يف اهلمس ، وهلذا تُْبَدلُ من السني ، قالوا السني؛ أل
على التفاعل فيه » َتَساءلون « بنقل حركة اهلمزة على السني ، و » َتَسلون « من سأل الثالثي ، وقُرَِئ » َتسْاَلُون 
  :وجهان 
  .املشاركة يف السؤال : أحدمها 

  .أنه مبعىن فََعلَ ، ويدلّ عليه قراءة عبد اهللا :  والثاين
إىل » تسألون « يعين أن األصل تعدية : تتخالفون » : وََدَخلَ َحْرُف اجلرِّ يف املفعول؛ ألن املعىن « : قال أُبو الَبقَاِء 

  .« ُعدِّي تَْعِدَيَته » تتخلفون « الضمري بنفسه ، فلما ُضمِّن 
  :ور نصبوا امليم ، وفيه وجهان اجلمه} واألرحام { : قوله 

قَطَْع : ال تقطعوها ، وقَدََّر بعضهم مضاًف أي : واتقوا األرحام أي : أنه عطف على لفظ اجلاللة ، أي : أحدمها 
  .األرحام 



رحام إنَّ هذا يف احلقيقِة من عطف اخلاصِّ عال العام ، وذلك أن معىن اتقوا اهللا؛ اتقوا خمالَفََته ، وقَطُْع أل: ويقال 
  .مندرج فيه ، وهذا قول جماهد وقتادة والسَّدي والضحاك والفّراء والّزجّاج 

األسدَ األسَد ، : واألرحام احفظوها وصلوها كقولك : وجيوز أن يكون منصوباً باإلغراء ، أي : قال الواحدي 
  .وهذا َيُدلُّ على حترمي قطعيِة الرحم ووجوب صلته 

مررت بزيد وعمراً ، وملَّ مل َيْشَركه يف اإلتباع على اللفظ : ، حنو « به » رور يف أنه معطوف على حمل اجمل: والثاين 
  .« وباألرحام » تبعه على املوضع ، وه يؤيده قراءة عبد اهللا 

  ،» ُتَعظِّمُونه واألرحام ، ألنَّ احلَلَْف به َتْعظِيم له : وقال أبو البقاء 
  .وقد رويت هذه القراءة عن جماهد وغريه ، وفيها قوالن : ال باجلر ، قال القف» واألرحامِ « وقرأ محزة 

من غري إعادة اجلار ، وهذا ال جييزه البصريون ، وقد تَقَدَّم حتقيُق » به « أنه َعطََف على الضمري اجملرور يف : أحدمها 
 ٢١٧: البقرة [ } د احلرام َوكُفٌْر بِِه واملسج{ : ذلك ، وأن فيها ثالثةَ مذاهب ، واحتجاج كل فريق يف قوله تعاىل 

: وقد طََعَن َجَماَعةٌ يف هذه القراءة ، كالزجاج وغريه ، حىت حيكى عن الفراء الذي مذهبه جواُز ذلك أنه قال ] 
« : هو كقوهلم ] األرحام [ خبفض } واألرحام { : حدثين شريك بن عبد اهللا عن األعمش عن إبراهيم ، قال 

وهذا قبيح؛ ألنَّ العرب ال تُردُّ خمفوضاً على خمفوضٍ قَْد كُنِي به ، َوَضعَّفَُه بَْعضُهُم « :  قال» أسألك باللَِّه والرحمِ 
  .بأنه عطف للمظهر على الضمري ، وهو ال جيوز 

» و « اذهب وزيد » : إهنم مل يستحسنوا عطف املظهر على الضمري املرفوع ، فال جيوز أن يقال : قال ابن عيس 
: املائدة [ } فاذهب أَنَت َوَربَُّك { : اذهْب أنت وزيد وذهبت أنا وزيد ، قال تعاىل : يقولون ، بل « ذهبت وزيدا 

مع أن الضمري املرفوع قد ينفصل ، فإذا مل جيز عطف املظهر على الضمري املرفوع مع أنه أقوى من الضمري ]  ٢٤
  .ينفصل أَلَْبتَّةَ أوىل ] ال [ اجملرور ، مع أنه اجملرور ، بسبب أنه قد ينفصل؛ فألن ال جيوز عطف املظهر على الضمري 

أنه ليس معطوفاً على الضمري اجملرور ، بل الواو للقسم وهو خفض حبرف القسم مقسم به ، وجواُب : والثاين 
  :وُضعَِّف هذا بوجهني } إِنَّ اهللا كَانَ َعلَْيكُْم َرِقيباً { القسمِ 
  .مينعان من ذلَك ، واألصلُ توافق القراءات « األرحام » جلر يف ب أن قراءيت النصبِ وإظهار حرِف ا: أحدمها 

  .أنَُّه ُنهَِي أن ُيْحلََف بغريِ اهللا تعاىل ، واألحاديثُ ُمَصرَّحةٌ بذلك : والثاين 
  .» وَربِّ األرحام « : َوقَدََّر بَْعضهم مضافاً فراراً من ذلك فقال 

  .احللف باهللا تعاىل : يعين « وهذا قد أغىن عنه ما قبله : قال أبو البقاء 
بالشمس والنجم والليل ، وإن ] كما أقسم [ وميكن اجلواب عن هذا بأن َهللا تعاىل أن ُيقسَم مبا يشاء من خملوقاته 

كنا َنْحُن منهيني عن ذلك ، إال أنَّ املقصود من حيث املعىن ، ليس على القسم ، فاألوىل محل هذه القراءات على 
  .، وال التفات إىل طَْعنِ َمْن طََعَن فيها  العطف على الضمري

أسألك باهللا وبالرحم ، : وأجاب آخرون بأن هذا حكاية عن فعل كانوا يفعلونه يف اجلاهلية؛ ألهنم كانوا يقولون 
فمجيء هذا الفعل عنهم يف املاضي ال ينايف ورود النهي عنه يف املستقبل؛ وأيضاً فالنهي ورد عن احللف باآلباء فقط 

  .وهاهنا ليس كذلك ، بل هو حلف باهللاِ أوالً ، ثُمَّ قرن بِِه بَْعَد ذكر لرحم ، وهذا ال ينايف مدلول احلديث ، 
أيضاً فحمزة أحد القراءة السبعة ، الظاهر أنه مل يأِت هبذه القراءة من عند نفسه ، بل رواها عن رسول اهللا صلى اهللا 

 التفات إىل أقيسة النحاة عند وجود السماع ، وأيضاً فلهذه عليه وسلم وذلك يوجب القطع بصحة اللغة ، وال
  :القراءة وجهان 



  .ما تقدم من تقدير تكرير اجلر ، وإن مل جيزه البصريون فقد أجازه غريهم : أحدمها 
  ]البسيط : [ فقد ورد يف الشعر وأنشد سيبويه : والثاين 
  فَاذَْهْب فََما بَِك واأليَّامِ ِمْن َعَجب. ..فالَيْوَم قَرَّْبَت تَْهُجوَنا وَتْشُتْمَنا  -١٧٢٧

  ]الطويل [ وقال اآلخر 
  َوَما َبْيَنَها والْكَْعبِ غَْوطٌ َنفَانُِف... ُتَعلَُّق يف ِمثْلِ السَّوَاري ُسُيوفَُنا  -١٧٢٨

  ]الوافر [ وقال آخر 
  اهَاأِفيَها كَانَ َحْتِفي أْم سَِو... أكُرُّ على الِكتيَبِة ال أُباِلي  -١٧٢٩

  .ومحزة بالرتبة السَّنيَّة املانعِة له من نقلِ قراءة ضعيفة 
أهنم يستحسنون إثبات هذه اللغة هبذين البيتني اجملهولني ، وال ] النحاة [ والَعَجُب من َهؤالء » : قال بن اخلطيبِ 

  .« يستحسنوها بقراءة محزة وجماهد ، مع أهنما كانا من أكابر علماء السلف يف علم القرآن 
أهلٌ أنْ توصل ، وقَدََّرهُ : رفعاً على االبتداء ، واخلُرب حمذوف فقدََّرُه ابن عطية « واألرحاُم » وقرأ عبد اهللا أيضاً 

  .« مما يتساءل به » أو « واألرحام ِممَّا يتقي » : الزخمشري 
واألرحام : قط ، وقَدََّرُه أبو البقاء وهذا أحسُن للداللة اللفظية ، واملعنوية ، خبالف األول فإنَّه للداللة املعنوية ف

  .واجٌب حرمتها : حمترمة ، أي 
  .« واتقوا اهللا » : مث قال بعده . « اتقوا اهللا الذي خلقكم » : ما فائدةُ هذا التكرير يف قوله أوالً : فإن قيل 

  :فاجلواب فائدته من وجوه 
  .فائدته تأكيد األمر واحلث عليه : األول 
واألمر الثاين خاص فيما يلتمس البعض من البعض ، . مر األول عاّم يف التقوى بناء على الترتيب أن األ: والثاين 

  .ويقع التساؤل به 
} واتقوا اهللا { َيَدلُّ على التربية واإلحسان ، وقوله ثانياً « الرَّبِّ » ولفظ } اتقوا رَبَّكُُم { : قوله أوالً : الثالث 
والقهر ، فاألمر األول بالتقوى بناء على الترغيب ، واألمر الثاين يدل على  يدل على الغلبة« اإلله » ولفظ 

  .اتقِ اهللا إنه رّباك ، وأحسن إليك ، واتق خمالفته؛ ألنه شديُد العقاب عظيم السطوة : الترهيب ، فكأنَُّه قيل 

  .} إِنَّ اهللا كَانَ َعلَْيكُْم َرِقيباً { : وقوله تعاىل 
ألمر يريد [ فَعيل للمبالغة من َرقََب َيْرقُُب َرقْباً ، وُرقوباً ، ورِقْباناً إذا أحدَّ النَّظََر : رقيب جارٍ جمرى التعليل وال

: [ ، والرقيب هو املراقب الذي حيفظ مجيع أفعالك ، واستعماله يف صفات اهللا تعاىل مبعىن احلفيظ قال ] حتقيقه 
  ]جمزوء الكامل 

  ضَُرَباِء أْيِديهمْ َنَواِهْد... لْض كََمقَاِعِد الرُّقََباِء ل -١٧٣٠
  ]الكامل : [ وقال 
  ِلي َعقْلَُه الُْحسَّاُد وَالرُّقَباُء... َوَمَع احلَبيبِ بَِها لَقَْد نِلْتَ املَُنى  -١٧٣١

من احليات ، والرقيب السهم ] ضرب [ املكان العايل املشرف يقف عليه الرقيب ، والرقيب أيضاً : والَْمْرقَُب 
  .االنتظار : ث من سهام امليسر ، وقد تقدمت من البقرة ، واالرتقاب الثال
  فصل

  .َدلَّْت اآليةُ على تعظيم حق الرحم وتأكيد النهي عن قطعه 



  ] . ٢٢: حممد [ } فََهلْ َعَسْيُتمْ إِن َتوَلَّْيُتمْ أَن ُتفِْسُدواْ ِفي األرض وتقطعوا أَْرَحاَمكُمْ { : قال تعاىل 
وقضى َربُّكَ { : إنَّ اإللّ القرابة ، قال : قيل ]  ١٠: التوبة [ } الَ َيْرقُُبونَ ِفي ُمْؤِمنٍ إِالًّ َوالَ ِذمَّةً { : وقال تعاىل 

أنا الرمحن وهي « : قال اهللا تعاىل : وقال عليه السالم ]  ٢٣: اإلسراء [ } أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِيَّاُه وبالوالدين إِْحسَاناً 
  .» ا امساً من امسي ، من َوَصلَها َوَصلُْته ، ومن قطعها قطعته الرحم اشتققُت هل

  فصل
وأبو حنيفةَ يعترب الرَّحم احملرم يف منع . اسم لكافة األقارب من غري فرق بني احملرم وغريه : الرحم : قال القرطيبُّ 

، والقرابة حاصلة ولذلك تعلّق هبا الرجوعِ يف اِهلَبِة ، وجيوز الرجوع يف حق بين األعمام ، مع أنَّ القطيعة موجودة 
[ اإلرث ، والوالية ، وغريمها من األحكام ، فاعتبار احملرم زيادة على نصِّ القرآن من غري دليل ، وهم يرون ذلك 

  .، سيما وفيه إشارة بالتعليل إىل القطيعة قد جوَّزها يف حق بين األعمام ، وبين األخوال واخلاالت ] نسخاً 
  فصل

على أنَّ صلة الرَّحم واجبة ، وأن قطيعتها حمرَّمة ، وقد صحَّ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  أمجعت األمةُ
فأمرها بصلتها وهي كافرة فلتأكيدها دخل الفضل يف صلة الكافرة » ِصِلي أمَِّك « أأِصلُ أمِّي؟ : ألْسَماَء وقد سألته 

 توارث ذوي األرحام ، إذا مل يكن عصبة ، وال ذو فرض حىت انتهى حلل بأيب حنيفة وأصحابه ومن وافقهم إىل
َمْن َملََك ذَا رحمٍ « ويعتقون على من اشتراهم من ذوي رمحهم حلرمة الّرحم ، ويؤيده قوله عليه الصالة والسالم 

 وهذا قول أكثر أهل العلم ، وروي ذلك عن عمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا» حمرمٍ فَُهَو ُحرٌّ 
  .عنهما وال يعرف هلما من الصحابة خمالف 

  فصل
  .ال يدخلون يف مقتضى احلديث : واختلفوا يف ذَوِي املَحَارمِ من الرَِّضاعِة ، فقال أكْثَرُ أهلِ العلمِ 

  .يُْعَتقُونَ : وقال شريك القاضي 
  .يعتق على االبن إذا ملكه ] ال [ وذهب أهل الظاهر وبعض املتكلمني إىل أن األب 

  ) ٢( إِنَُّه كَانَ حُوًبا كَبًِريا آُتوا الَْيَتاَمى أَمَْوالَُهْم َولَا َتَتَبدَّلُوا الَْخبِيثَ بِالطَّيِّبِ َولَا َتأْكُلُوا أَمَْوالَُهْم إِلَى أَْموَاِلكُْمَو

لَ هلم وال ُمْشِفَق فيهم ملا َوصَّى يف اآلية السابقة باألرحام وصَّى يف هذه اآلية باأليتام؛ ألهنم قد صاروا حبيثُ ال كاِف
إن اليتيم من ال أب له وال : قالوا . أسوأ حالً ممن له رحم ، فإنه عطفه عليه ، وهذا خطاب األولياء واألوصياء  -

  .أَتْوُت الرجلَ آتُوه إتاَوةٌ ، وهي الّرشوة : اإلعطاء قال أبو زيد : جد ، واإليتاء 
  .االنفراد ، ومنه الرملة اليتيمة ، والدُّرة اليتيمة : ، وَاالُيْتُم  األيتام الذين مات آباؤهم: وقال الزخمشري 

  .يف األناسي من قبل اآلباء ويف البهائم من قبل األمهات ] اليتيم : [ وقيل 
وحق هذا االسم أن يقع على الضعفاء والكبار ملن يبقى معىن االنفراد عن اآلباء ، إال أنَّ يف العرف اختصّ : قال 

مبن مل يبلغ ، فإذا صار مستعًني بنفسه يف حتصيل مصاحله عن كافله ، زال عنه هذا االسم؛ وكانت قريش  هذا االسم
يَِتيم أيب طَاِلبٍ ، إمَّا على القياس ، وإما حكاية للحال اليت كان عليها حني : تقول لرسول اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  .صغره ناشئاً يف حجر عمه توضيعاً له 

  .فهو تعليم للشريعة ال تعليم للغة » الَ يتم بَْعَد ُبلُوغ « : له عليه السالم وأما على قو
وروى أبو بكر الرازي يف أحكام القرآن أن جده كتب إىل ابن عباس يسأله عن اليتيم مىت ينقطع يتمه؟ فكتب إليه 



  .إذا أونَِس منه الرشد انقطع يتمه : 
أن اسم اليتيم يلزمه ] فأخرب ابن عباس [ ته ومل ينقطع عنه يتمه بعُد إن الرجل ليقبض على حلي: ويف بعض الروايات 

  .» واسم اليتم قد يقع على املرأة املفردة عن زوجها « : بعد البلوغ ، إذا مل يؤنس منه الرُّْشُد ، مث قال أبو بكر 
  .وهي ال تستمر إالَّ وهي بالغة » تستأمر اليتيمة يف نفسها « : قال عليه السالم 

  ]الرجز : [ الشاعر  قال
  النِّْسَوةَ وألرَِملَ الَْيَتاَمى... إنَّ الْقُبٌوَر تَْنِكحُ األَيامى  -١٧٣٢

  .فاحلاصل أنّ اسم اليتيم حبسب اللُّغة يتناول الصغري والكبري 
فيجمع على فعلى ، كمريض ومرضى وقتيل وقتلى ، : كيف ُجِمَع اليتيُم على يتامى؟ واليتيم فعيل : فإن قيل 

  .فيه وجهان : وجريح وجرحى؟ فقال الزََّمْخَشرِيُّ 
  .إن مجع اليتيم ، َيْتاَمى ، مثّ جيمع فعلى على فََعالَى كأسري وأَسارِى : أن يقال : أحدمها 
اليتائم « مث تنقلب » فارس « و » صاحب « مجع اليتيم يتائم؛ ألن اليتيم جار جمرى االسم حنو : أن نقول : والثاين 

  .» يتامى » « 
  .» وجيوز يتيم ويتامى كندمي وندامى ، وجيوز أيضاً يتيم وأيتام كشريف وأشراف « : قال القفّال 

  .} َوآتُواْ اليتامى أَمَْوالَُهْم { : إن اسم اليتيم خمتص بالصغري فما دام يتيماً ، فكيف قال : فإن قيل 
  :فاجلواُب من وجهني 

يتامى ، إما على أصل اللغة ، وإما  -تعلى  -ن بلغوا وكربوا ، ومسَّاهم هللا املراد من اليتامى الذي: أن يقال : األول 
  :لقرب عهدهم باليُْتم ، وإن كان قد زال من هذا الوقت كقوله تعاىل 

  ] . ١٢٠: األعراف [ } َوأُلِْقَي السحرة َساجِِديَن { 
فَإِذَا { : ة انقضاء العدة بلوغ األجل يف قوله الذين كانوا سحرة قبل السُّجود ، وأيضاً مسَّى اهللاُ تعاىل مقارب: أي 

واملعىن مقاربة األجل ، ويدل على أن املراد من اليتامى يف هذه اآلية ]  ٢: الطالق [ } َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ 
واإلشهاد عليهم ال يصح قبل ]  ٦: النساء [ } ْم فَإِذَا َدفَعُْتْم إِلَْيهِْم أَمَْوالَُهْم فَأَْشهِدُواْ َعلَْيهِ{ : البالغون قوله تعاىل 

  .البلوغ 
  :املراد باليتامى الصِّغار ، وعلى هذا ففي اآلية وجهان : أن يقال : الوجه الثاين 

أن هؤالء الذين هم يتامى يف احلال آتوهم : أمر ، واألمر يتناول املستقبل فيكون املعىن » َوآَتَوا « أن قوله : أحدمها 
  .فتزول املناقضة . صفة اليتم عنهم أمواهلم  بعد زوال

أنه كان جيوز : وآتوا اليتامى حال كوهنم َيَتاَمى ما حيتاجونه ِمْن نفقتهم وكسوهتم ، والفائدة فيه : أنَّ املُرَاد : والثاين 
أنه لو كان املراد : ذلك ، وفيه إشكال وهو  -تعاىل  -أن يظّن أّنه ال جيوز إنفاق ماله عليه حال صغره ، فباح اهللاُ 

  .وآتوهم من أمواهلم ، واآلية َتُدلُّ على إيتائهم كل ماهلم : ذلك لقال 
  فصل

ملا نزلت هذه اآلية يف أموال اليتامى كرهوا أن خيالطوهم : نقل أبو بكر الرازيُّ يف أحكام القرآن عن احلسن أنه قال 
َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ { نيب صلى اهللا عليه وسلم فنزل اُهللا تعاىل ، وعزلوا أمواهلم عن أموال اليتامى ، فََشكَوا ذلك إىل ال
فخلطوا عند ذلك طعامهم بطعامهم ] .  ٢٢٠: البقرة [ } اليتامى قُلْ إِْصالَحٌ لَُّهمْ َخْيٌر َوإِنْ ُتَخاِلطُوُهْم فَإِْخوَاُنكُْم 

  .وشراهبم بشراهبم 



ن ، كان معه كثري البن أخ له يتيم ، فلما بلغ اليتيم طلب نزلت يف رجل من غطفا« الصحيح أهنا : قال املفسرون 
أطَْعَنا لرَّسُولَ ، نعوذ : ماله فمنعه عمُُّه فترافعا إىل النَّيبِّ صلى هللا عليه وسلم فنزلت هذه اآلية ، فلما علمها الَعمُّ قال 

َمْن يُوَق ُشحَّ َنفِْسِه َويطْع َربَُّه هكذا فإنَّهُ َو» باهللا من احلُوب الكبري ، ودفع إليه ماله فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ثََبَت األْجرُ » َجنَّتُه ، فلما قبض الصَّبِيُّ ماله أنفقه يف سبيل اهللا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم : أي « َيِحلُّ دَاَرُه 

  .« َوَبِقَي الوِْزُر 
  :وإيتاء اليتامى أمواهلم يكون من وجهني : قال القرطيبُّ 

إجراء الطَّعام والكسوة ما دامت الوالية ، إذْ ال ميكن إال ذلك ملن ال يستحق األخذ الكلي كالصغري : حدمها أ
  .والسفيه الكبري 

: اإليتاء بالتمكني وتسليم املال إليه ، وذلك عند ابتالء واإلرشاد وتكون تسميته حينئذ يتيماً جمازاً مبعىن : والثاين 
أي الذين كانوا سحرة ]  ٤٦: الشعراء [ } فَأُلِْقَي السحرة َساجِِديَن { باً لالسم ، كقوله الَّذي كان يتيماً استصحا

  .فإذا حتقََّق الويلّ رشده َحُرَم عليه إمساك ماله عنه « يتيم أيب طالب » ، وكان يقال للنيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .حال؛ ألنَّه يصري جداً  إذا بلغ مخساً وعشرين سنة ، أعطي ماله على كل: قال أبو حنيفة 

  }فََبدَّلَ الذين ظَلَُمواْ قَْوالً غَْيَر الذي ِقيلَ لَُهْم { : وقد تقدَّم يف البقرة قوله } َوالَ َتتََبدَّلُواْ { : قوله 

و أنَّ اجملرور بالباء هو املتروك ، واملنصوب هو احلاصل ، وتفعل هنا مبعىن استفعل ، وهو كثري ، حن]  ٥٩: البقرة [ 
  ]الطويل : [ َتَعجَّل َوتََأَخََّر مبعىن استعجل واستأخر ومن جميء تبدَّلَ مبعىن اسَْتْبَدلَ قولُ ذي الرمة 

  َعنِ الدَّارِ َواملُسَْتْخلَِف الْمَِتَبدِّلِ... فََيا كََرَم السَّكْنِ الَِّذيَن َتَحمَّلُوا  -١٧٣٣
  .املستبدل : أي 

  .» يء إذا أخذ مكانه تبدل الشَّيء بالش« : قل الواحدي 
  .» بالطّيب « : قوله 

  .» تتبدلوا « هو املفعول الثاين ل 
  :ويف معىن هذا التبدُّل وجوه 

  .ال تستبدلوا احلرام ، وهو مال اليتامى باحلالل وهو مالكم الذي ألبيح لكم : قال الفّراء والزَّجَّاج : األول 
وكان ولياء اليتامى يأخذون اجليد من مال اليتم وجيعل : األسُّدِّيُّ قل سعيد بن املسيب والنخعي والزْهري و: الثاين 

  .درهم بدرهم ، فَُنُهوا عن ذلك : مكاهنا املهزولة ، ويأخذ الدرهم اجليد ، وجيعل مكانه الزيف ، يقول 
  .ليس هذا تََبدُّالً ، إمنا هو تبديل : يف هذا الوجه فقال : وطعن الزخمشريُّ 

  .ديقه فيأخذ منه نعجة عجفاء مكان مسينة من مال الصيب أن يكون ص: الثالث 
  .معناه ال تأكلوا مال اليتيم سلفاً مع التزام َبَدِلِه بعد ذلك : الرابع 
  فصل

  :يف القرآن على أربعة أوجه » الطيِّب « ورد لفظ : قل أبو العباس املقرئ 
  .احلالل كهذه اآلية : األول 
  .ظاهراً : أي ]  ٤٣: النساء [ } َصعِيداً طَيِّباً { : عاىل مبعىن الظَّاهر كقوله ت: الثاين 

احلسن : أي ]  ١٠: فاطر [ } إِلَْيِه َيصَْعُد الكلم الطيب والعمل الصاحل َيْرفَُعُه { : مبعىن احلََسن قال تعاىل : الثالث 
  .الكالم احلسن للمؤمنني : أي ]  ٢٦: النور [ } والطيبات ِللطَّيِّبَِني { ، ومثله 



الكافر من : يعين ]  ١٧٩: آل عمران [ } حىت َيِميَز اخلبيث ِمَن الطيب { : املؤمن قال تعاىل : الطيَِّب : الرابع 
  .املؤمن 
  :يف قوله ثالثة أوجه } َوالَ تأكلوا أَْموَالَُهمْ إىل أَْموَاِلكُْم { : قوله 

  .، وهذا رأي الكوفيني ]  ٦: املائدة  [} إِلَى املرافق { : كقوله » مع « مبعىن » إىل « أن : أحدها 
  .مضمومة ، أو مضافة إىل أموالكم : أهنا على باهبا وهي وجمرورها متعلّقة مبحذوف على أنَّه حال ، أي : الثاين 

  .وال َتضمُّوها إىل أموالكم آكلني : كأنه قيل » تضموا « مبعىن » تأكلوا « أن يضمَّن : الثالث 
قد َحرََّم عليهم أكل مال اليتامى ، فدخل فيه أكله وحده ومع أمواهلم ، فَِلَم ورد : ت فإن قل« : قال الزخمشري 

  النهي عن أكلها معها؟
من احلالل ، وهم من ذلك َيطْعمون  -تعاىل  -ألهنم إذا كانوا مستغنني عن أموال اليتامى مبا رزقهم اهللا » : قلت 

  .« نوا يفعلون كذلك فنعى عليهم فعلهم ، َونََّع هبم ليكون زجر هلم منها ، كان القبُح أبلغ والذمُّ أحلق ، وألهنم ك
واعلم أنه تعاىل ، َوإن ذكر األكل ، فاملراُد به سائر التصرفات اململكة للمال ، وإمنا ذكر األكل ألنه معظم ما يقع 

  .التصرف ألجله 
  :يف اهلاء ثالثة أوجه } إِنَُّه كَانَ حُوباً { : قوله 
  .« ال تأكلوا » عود على األكل املفهوم ، من أهنا ت: حده 
  .« ال َتَتَبدَّلُوا اخلبيث » على التبدُّلِ املفهوم من : الثَّاين 

  :عليهما ذهاباً به مذهب اسم اإلشارة حنو : الثالث 

  ]الرجز : [ ومنه ]  ٦٨: البقرة [ } َعَوانٌ َبْيَن ذلك { 
  .وقد تقدم ذلك يف البقرة ، واألول أوىل ألنه أقرب مذكور ... ْق كأَنَُّه يف اِجللِْد َتْولِيُع الَبَه -١٧١٤

باأللف ، وهي لغت يف املصدر ، » حَباً « : بضم احلاِء ، وحلسن بفتحها ، وبعضهم » ُحوًب « وقرأ اجلمهور 
  .والفتح لغة متيم 

واملفتوح [ املضموم اسم مصدر ،  :وقيل  -وهو إلمث  -ونظري احلْوب واحلاب ، والقول والقال ، والطُّرد والطَّْرد 
وصله من حوب األبل ، وهو زجرها فسُمِّي به إلمث؛ ألنه يزجر به ، ويطلق على الذَّنب أيضاً؛ ألنه يزجر ] مصدر 

واحلوبُ : وقل القرطيب . لذنب عظيم : أي » إنَّ طَالَق أمِّ أيُّوَب لَحُوْب « : عنه ، ومنه قول عليه السالم 
  .» إن طالق أم أيوب حلوب « له عليه السَّالم أيب أيوب الوحشة ، ومنه قو

: وكأن أصل لكلمِة من لتَّحوُّبِ وهو التَّوجُُّع ، فاحلوُب هو ارتكاب ما يتوجَُّع ملرتكُب منه ، يقال : قال القفال 
  .َحاَب َيحُوب ، َحوْباً ، وَحاباً وِحيابة 

  ]الطويل : [ قال املخبل السعدي 
  فَإنَّكَ َتلْقَاُه َعلَْيَك َحِسيُب... نَّ الدَّْهَر قَبَْرَك ُحوُب فال َيْدُخلَ -١٧٣٥

  ]الوافر [ وقال آخر 
  غََداتَِئٍذ لَقَْد َخِطئَا َوَحابَا... وإنّ ُمَهاجَِرْينِ َتكَنَّفَاُه  -١٧٣٦
« ، وأوقَْع اُهللا الْحَْوَبة ، و » ي إليكَ أرفع حَْوبَِت« احلاجة ، ومنه يف الدعاء : املرة الواحدة ، واحلَْوَبةُ : واحلَْوبةُ 

هبمزة بعد الواو املكان » احلَوِأب « إذا خرج من احلَْوب كتحرَّج وتَأَثََّم ، والتضعيف للسَّلْبِ ، و » حتوَّب فالن 
يبة واحلاجة ، واملسكنة ومنه قوهلم باب حب] املسألة : [ أحلق اُهللا به احلوبةَ ، أي : الواسع واحلوب احلاجة ، يقال 



تعبد وألقى احلوب عن نفسه ، والتحوُّب أيضاً التحزُّن ، وهو أيضاً : سوء ، وأصل الياء الواو ، وحتوَّب فالن أي 
  .الصياحُ الشديد كالزَّْجرِ 

بَاَع فَإِنْ ِخفُْتْم أَلَّا َتْعِدلُوا فَوَاِحَدةً َوإِنْ ِخفُْتمْ أَلَّا ُتقِْسطُوا ِفي الَْيَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمثَْنى َوثُلَاثَ َوُر
  ) ٣(أَْو َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم ذَِلَك أَْدَنى أَلَّا َتعُولُوا 

  :شرط ، ويف جوابه وجهان } َوإِنْ ِخفُْتْم { : قوله 
ون حبقوقهن ، فلمَّا نزلت وذلك أهنم كانوا يتزوجون الثمانَ ، والعشر ، وال يقوم} فانكحوا { : أنه قوله : أحدمها 

إن خفتم من اجلورِ يف حقوق اليتامى : أخذوا يَتحّرجونَ من والية اليتامى ، فقيل هلم } َوالَ تأكلوا أَْموَالَُهْم { 
األجنبيات ] النساء مثىن وثالث ورباع من [ فخافوا أيضاً من اجلور يف حقوق النساء ، فانكحوا ما طاب لكم من 

  .يف نكاح يتامى النساء : ت واليتكم ، فعلى هذا حيتاج إىل تقدير مضاف ، أي الاليت لسن حت: أي 
أنَّهُ : فكيف يكون جواباً لألول؛ فاجلواب } فَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ َتْعِدلُواْ فَوَاِحَدةً { : جواب لقوله » فواحدة « : فإن قيل 

واخلوف هنا على . صل بني األول وجوابه وفيه نظر ال خيفى أََعاَد الشرط الثاين ألنه كاألول يف املعىن ، ملا طالَ الف
  .بابه فاملراد به احلذر 

  ]الطويل : [ وقال أبو عبيدة إنه مبعىن اليقني وأنشد الشاعر 
  سََراُتُهمُ يف الفَارِِسي الُْمسَرَِّد... فَقُلُْت هلُْم َخافُوا بأَلْفَْي ُمَدجَّجٍ  -١٧٣٧

: البقرة [ } إِالَّ أَن َيَخافَآ أَالَّ يُِقيَما ُحدُوَد اهللا { : َتْحِقْيُق ذلك والردُّ عليه عند قوله تعاىل  أيِقُنوا ، وقد تَقَدََّم: أي 
٢٢٩ . [  
يف : ففيها اخلالف املشهور أي » ِمْن أن ال « : إنْ قَدََّرْت أهنا على حذف حرف اجلر ، أي } أَالَّ ُتقِْسطُواْ { : قوله 

فهي يف حمل » فَإنْ َحذَْرمت « : نْ مل تقّدر ذلك بل وصل الفعل إليها بنفسه ، كأنك قلت أو جر ، وإ[ حمل نصب 
  .فقط كما َتقَدََّم يف البقرة ] نصب 

: إذا عدل ، فتكون ال على هذه القراءة نافيةُ ، والتقديُر : بضم التاء ، من أقَْسط » تقسطوا « : وقرا اجلمهور 
  .العدل  :وإنْ ِخفُْتْم عدم اإلقساط أي 

  :وفيها تأويالن » قسط « وحيىي بن وثَّاب بفتحها من : وقرأ إبراهيم النخعي 
، وهذا هو املشهور يف اللغة ، أعين أن الرباعي مبعىن َعَدلَ ، والثالثي مبعىن » جار « مبعىن » قََسطَ « أن : أحدمها 

على هذا القول زائدة » ال « ط وهو اجلور ، و أزال القس: أي » أقسط « جار ، وكأنَّ اهلمزة فيه للسَّلْبِ مبعىن 
  ] . ٢٩: احلديد [ } لِّئَالَّ َيْعلََم أَْهلُ الكتاب { : ليس إال ، وإال يفسد املعىن كهي يف قوله 

غري » ال « الرباعي ، فعلى هذا تكون » أقسط « الثالثي يستعمل استعمال » قسط « حكي الزجاج أن : والثاين 
  .راءة الشهرية؛ إالَّ أنَّ التَّفْرِقَةَ هي املعروفةُ لغة زائدة ، كهي يف الق

  .على بناء ظلم وجار وغلب » قسط « قاسطته إذَا غَلَْبَتُه على ِقْسِطِه ، فبنوا : قالوا 
رِِه ، أن يأخذ ِقْسطَ غريه ، وذلك جَْوٌر ، وأَقَْسطَ غريه ، واإلقَساطِ أن ُيْعِطَي ِقْسطَ غَْي» الِقْسط « : وقال الراغب 

َوأَمَّا القاسطون فَكَاُنواْ { : قََسطَ الرَُّجلُ إذَا َجار ، وأَقَْسطَ إذَا عَدلَ ، قال تعاىل : وذلك إنصاف ، ولذلك يقال 
  ] . ١٥: اجلن [ } ِلَجَهنََّم حَطَباً 

  ] . ٩: احلجرات [ } وأقسطوا إِنَّ اهللا ُيِحبُّ املقسطني { : وقال تعاىل [ 



فأعجب احلاضرون ، » قَاِسطٌ عاِدلٌ « : ما تقول يفَّ؟ قال : جَّاَج ملا أحضر سعيد بن جبري ، قال له َوُحِكَي أنَّ احلَ
  :ويلكم مل تفهموا عنه إّنه جعلين جائراً كافراً ، أمل تسمعوا قوله تعاىل : فقال هلم احلجاج 

  ] . ١٥: اجلن [ } َوأَمَّا القاسطون فَكَانُواْ ِلَجهَنََّم َحطَباً { 
  ] . ١٨: آل عمران [ } قَآِئَماً بالقسط { : ملادة من قوله ا

  :هذه أوجه » ما « يف } َما طَابَ { : قوله 
و » ما « تكون للعاقل ، وهي مسألة مشهورة ، وذلك أن » ما « أهنا مبعىن الذي وذلك عند من يرى أن : أحدها 

} َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َمآ أَْعُبدُ { : وقال ]  ٥: الشمس [ } ا والسمآء َوَما َبَناَه{ : ومها يتعاقبان ، قال تعاىل » من « 
  ] . ٤٥: النور [ } فَِمْنُهْم مَّن َيْمِشي على َبطْنِهِ { وقال ]  ٣: الكافرون [ 

  .سبحان من سبح الرعد حبمده : وحكى أبو عمرو بن العالء 
 ٦: املؤمنون [ } إِالَّ على أَزَْواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم  {: نَزَّلَ اإلناث منزلة غري العقالء كقوله : وقال بعضهم 

. [  
هي لصفات من : وبعضهم يقول . َوَحسن وقوعها هنا أهنا واقعة على النساء ، وهن ناقصات العقول : قال بعضهم 

  .يعقل 
فلذلك مل نعّدها . ات متقاربة النوع الطيب من النساء ، وهي عبار: لنوع من يعقل كأنه قيل : وبعضهم يقول 

  .أوجهاً 
  .انكحوا جنساً طيباً أو عدداً طيِّباً : أهنا َنِكَرةٌ موصوفة ، أي : الثاين 

  .الطَّيَِّب [ فاحنكوا : أهنا مصدرية ، وذلك املصدر واقع موقع اسم الفاعل ، تقديره : الثالث 
  .واألول أظهر . النكاح الذي طاب لكم ]  فانكحوا واملصدر مقدر هنا باسم الفاعل ، واملعىن: وقال أبو حيان 

إذا تقرر هذا ، . فاحنكوا ما طاب مدة يطيب فيها النكاح لكم : أهنا ظرفية تستلزم املصدريَّة ، والتقدير : الرابع 
 ب مفعوالً» ما « إهنا موصولة امسية أو نكرة موصوفة ، أو مصدرية ، واملصدُر واقع اسم الفاعل كانت : فإن قلنا 

  :فيه وجهان » من النساء « ويكون » انكحوا « 
  .عند َمْن يثبت هلا ذلك » ما « أهنا لبيان اجلنس املبهم يف : أحدمها 
إهنا : وإن قلنا » ما طاب « بعض النساء ، وتتعلق مبحذوف على أهنا حال من : أهنا تبغيضية ، أي : والثاين 

من « قوله » فانكحوا « اسم فاعل كما قال أبو حيان كان مفعول  مصدرية ظرفية حمضة ، ومل ُيوقع املصدر موقع
  .شيئاً من الرغيف وشيئاً من العسل : أكلت من الرغيِف ، وشربُت من العسل أي : حنو قولك » النساء 

فانكحوا هذا العدد؟ فاجلواب : أي » فانكحوا « وما بعدها هو مفعول » مثىن « ِلَم ال جيعل على هذا : فإن قيل 
  .ن هذه األلفاظ املعدولة ال تلي العوامل أ

مبعىن الذي للعاقل ، ويف مصحف أيب بن كعب بالياء ، » ما « وهو يرجُح كون » َمْن طَاَب « وقرأ ابن أيب عبلة 
  .وهذا ليس مببين للمفعول؛ ألنه قاصر ، وإمنا كُِتَب كذلك داللة على اإلمالة وهي قراءة محزة 

  فصل
{ ما معىن قول اهللا تعاىل : قلت لعائشة : فية تعلق هذا اجلزاء هبذا الشرط فروى عروة قال اختلف املفسرون يف كي

  .} َوإِنْ خِفُْتْم أَالَّ تُقِْسطُواْ ِفي اليتامى } { فانكحوا َما طَاَب لَكُْم مَِّن النسآء 



إالَّ أنَُّه يريد أن ينكحها بأدىن من يا ابن أخي هي اليتيمة تكون يف حجر وليِّها فَريغَُب يف ماهلا ومجاهلا ، : فقالت 
صداقها ، مث إذا تزوج هبا عاملها معاملة رديئة لعلمه بأنه ليس هلا من َيذُبُّ عنها ويدفع شر ذلك الزوج عنها ، فقال 

 -فانكحوا من غريهن ما طاب لكم من النساء ، قالت عائشة } وإن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى { : تعاىل 
{ : مث إن الناس استفتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد هذه اآلية فيهن ، فانزل اُهللا تعاىل  -نها رضي اهللا ع

الاليت الَ تُْؤُتوَنُهنَّ َما [ َوَيْسَتفْتُوَنَك ِفي النسآء قُلِ اهللا يُفِْتيكُْم ِفيهِنَّ َوَما يتلى َعلَْيكُْم ِفي الكتاب ِفي َيَتاَمى النسآء 
  .} وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى { فاملراد منه هذه اآلية ، وهن قوله ]  ١٢٧: النساء [ }  كُِتَب لَُهنَّ

لَمَّا نََزلَْت هذه اآلية املتقدمة يف اليتامى وأكل أمواهلم خاف األولياء من حلوق احلوبِ بترِك اإلقَْساطِ يف : وقيل 
مبا كان عنده العشرة من األزواج أو اكثر ، وال يقوم حقوق اليتامى فتحرجوا من أمواهلم ، وكان الرجل منهم ر

إن خفتم ترك العدل يف حقوق اليتامى فتحرجتم منها ، فكونوا خائفني من ترك : فقيل هلم . حبقوقهنَّ يف العدل 
العدل يف النساء ، فقللوا عدد املنكوحات؛ ألن من حترج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله ، فكأنه مل يتحّرج 

  .وهذا قول سعيد بن جبري ، وقتادة والضحاك والسدي  ،
إن خفتم يف حق اليتامى فكونوا خائفني من الزنا ، فانكحوا ما حل لكم : ملا حتّرجوا من والية اليتامى فقيل : وقيل 

  .من النساء وال حتوموا حول احملرمات ، قاله جماهد 
م ، فإذا أنفق ماله على النسوة ، وصار حمتاجاً أخذ يف هو الرجل عنده النسوة ويكون عند األيتا: وقال عكرمة 

عند كثرة الزوجات فقد حرمت } َوإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُتقِْسطُواْ ِفي اليتامى { : إنفاق مال اليتامى عليهن ، فقال تعاىل 
  .أكثر من أربع ليزول هذا اخلوف ، وهذه رواية لطاوس عن ابن عباس ] نكاح [ عليكم 
  فصل

أي ما حلَّ لكم من النساء ألن منهن من حيرم نكاحها وهي } َما طَاَب لَكُْم { : قوله : احدي والزخمشري قال الو
  ] . ٢٣: النساء [ } ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم وََبَناُتكُمْ { : األنواع املذكورة يف قوله 

هو أمر إباحة ، فلو كان املراد ما حل لكم } َب لَكُْم فانكحوا َما طَا{ : وهذا فيه نظر؛ ألن قوله : قال ابن اخلطيب 
لنزلت اآلية منزلة قوله ، أَبْحَنا لَكُْم نِكَاَح من يكون نكاحها مباحاً لكم ، وذلك خيرج اآلية من الفائدة ، وأيضاً 

يف هذه اآلية صارت جمملة ال  على التقدير الذي ذكره تصري اآلية جمملة؛ ألنَّ أسباب اِحللِّ واإلَباَحِة ملَّا لَمْ ُتذْكَْر
حمالة ، وإذا محلنا الطيب على استطابة النفس وميل القلب كانت اآلية عامة دخلها التخصيص ، وقد ثبت يف أصول 
الفقه أنه مىت وقع التعارض بني التخصيص واإلمجال كان رفع اإلمجال أوىل؛ ألن العام املخصوص حجة يف غري حمل 

  .ون حجة أصالً التخصيص ، واجململُ ال يك

فأجاز هو وابن عطية أن » النساء « وجعله أبو الَبقاء حاالً من » طَابَ « منصوب على احلال من » َمثَْنى « قوله 
  ] .ضعيفان [ وهذان الوجهان » ما « يكون بدالً من 

  .كالتبيني } النسآء { فألنَّ الُْمْحدَّث عنه إمنا هو املوصول وأتى بقوله : أمَّا األول 
  .فألنَّ البدل على نِيَِّة تكرار العامل ، وقد تقدم أن هذه األلفاظ ال تباشر العوامل : أما الثاين و

  :واعلم أن هذه األلفاظ املعدولة فيها خالف ، وهل جيوز فيها القياس أم يقتصر فيها على السماع؟ قوالن 
  .جوازه : وقول الكوفيني وأيب إسحاق 

أُحاد ، َوَمْوَحد ، وثَُناء ، َوَمثَْنى ، وَثُالَثَ ، َوَمثْلَث ، وُرباع ، َوَمرَْبع ، : لفظاً أحد عشر ] من ذلك [ واملسموع 
  .ومل يسمع ُخماس وَمْخمس ، وَعشار وَمْعَشر 



  :واختلفوا أيضاً يف سبب منع الصرف فيها على أربعة مذاهب 
أمَّا الوصف فظاهر ، َوأَمَّا العدل فلكوهنا  مذهب سيبويه ، وهو أهنا ُمنَِعْت من الصرف للعدلِ والوصِف: أحدها 

  .معدولة من صيغة إىل صيغة وذلك أهنا معدولة عن عدد مكرر 
جاءوا واحداً واحداً وثالثةً ثَالثَةً ، : جاء القوم أحاد أو َمْوَحَد أو ثُالثَ أو َمثْلَثَ ، كان مبنزلة قولك : فإذا قلت 

  .علمته احلساب باباً باباً : ا ُيرادُ به تكرار العدد لقوهلم وال ُيراُد باملعدولِ عنه التوكيد ، إمن
مذهب الفراء ، وهو العدل والتعريف بنية األلف والالم ولذلك ميتنع إضافتها عنده لتقدير األلف والالم ، : والثاين 

  .وامتنع ظهور األلف والالم عنده ألهنا يف نِيَّة اإلضافة 
  .هلا عن عدد مكرر وعدهلا عن التأنيث وهو عد: مذهب أيب إسحاق : الثالث 
َنقَلَُه األخفش عن بعضهم ، أنه تكرار العدل ، وذلك أنه َعَدلَ عن لفظ اثنني اثنني ، وعن معناه؛ ألنه قد : والرابع 

جاءين َمثَْنى « : جاءين اثنان وثالثة ، وال تقول : ال يستعمل يف موضع تستعمل فيه األعداد يف املعدولة بقوله 
، أَفَاَد أنَّ » َجاَء الْقَْوُم َمثَْنى « : حىت يتقدم قبله مجع؛ ألن هذا الباب جعل بياناً لترتيب الفعل ، فإذا قلت » ث وثال

جميئهم وقع من اثنني اثنني ، خبالف غري املعدولة ، فَإنَّها تفيد اإلخبار عن مقدارِ املعدوِد ُدونَ غريه؛ فقد بان مبا 
  .انتهى  - فلذلك جاز أن تقوم الِعلَّةُ َمقَاَم العلتني إلجياهبما حكمني خمتلفني ذكرنا اختالفهما يف املعىن

إنََّما منعت الصرف ملا فيها من الَعْدلَْين؛ عدهلا من صيغتها ، وعدهلا عن تكررها ، وهن نكرات « : وقال الزخمشري 
  .» فالن ينكح املثَْنى والثالث : ُيَعرَّفَْن بالم التعريف ، يقال 

ذكرها كما تقدم ، » ما ذهب إليه من امتناعها لذلك ال اعلم أحداً قاله ، بل املذهب فيه أربعة « : ل أبو حيان قا
أيضاً يف ] أبو حيان [ إنَّ هذا هو املذهب الرابع وعبَّر عن العدل يف املعىن بعدهلا عن تكررها وناقشه : وقد يقال 

  :ينكح املثىن من وجهني : مثاله بقوله 
  »وهذا مل يذهب إليه أحد َبلْ لَْم ُتْسَتعَْملْ يف لسان العرب إالَّ نكرات « : عليها ، قال » أل « دخول :  أحدمها
أنه أوالها العوامل ، وال تلي العوامل بل يتقدمها شيء يلي العوامل ، وال تقع إال أخباراً كقوله عليه السالم : الثاين 

:  

أويل أَْجنَِحٍة مثىن َوثُالَثَ { : و أحواالً كهذه اآلية الكرمية أو صفات حنو قوله تعاىل أ» صالةُ اللَّْيلِ َمثَْنى َمثَْنى « 
  ]الطويل : [ وقوله ]  ١: فاطر [ } َوُربَاَع 
  ِذئَابٌ َتَبغَّى النَّاَس َمثَْنى َوَمْوَحُد..  -١٧٣٨

  ]الطويل : [ وقد وقعت إضافتها قليالً كقوله 
  قِ املُْتَرَعاِت َوبِاجلُُزْربَِمثَْنى الزُّقَا...  -١٧٣٩

  ]الوافر : [ وقد استدلَّ بعضهم على إيالئها الَعَوامل على ِقلٍَّة بقوله 
  أذاُر ُسدَاس أالَّ َيْسَتِقيمَا... َضرَْبُت ُخَماسَ ضَْرَبةَ َعْبَشِميٍّ  -١٧٤٠

  .ضربتهم مخاس : وميكن تأويله على حذف املفعول لفهم املعىن تقديره 
بل َتْجرِي على املذكر واملؤنث » ثُالثة « وال » مثناة « : ذه األلفاظ أال تؤنث بالتاِء ، ال تقول ومن أحكام ه
  .َجَرياناً واحداً 

« أيضاً ، وغريه عنه » وثُلَثَ « : من غري ألف ، وزاد الزخمشري عن النخعي » وُرَبعَ « وقرأ النخعي وابن وثّاب 
  ]الرجز : [ األلف من ذلك كله حتقيقاً ، كما حذفها اآلخر يف قوله  َحذَفوا» ثُناء « مقصوراً من » ثَُنى 



  يريد بارداً َوصلَّياناً بَرِدَا. ...  -١٧٤١
: للتخيري كقوله تعاىل » أو « أي اثنني وثالثاً وأربعاً أربعاً ، والواو مبعىن » َمثَْنى َوثُالَثَ َوُربَاَع « : فصل معىن قوله 

]  ١: فاطر [ } أويل أَجْنَِحٍة مثىن وَثُالَثَ َوُربَاَع { : وقوله ]  ٤٦: سبأ [ } مثىن وفرادى  أَن َتقُومُواْ ِللَِّه{ 
وأمجعت األمة على أنه ال جيوز ألحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة ، وكانت الزيادة من خصائص النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم 
  فصل

ال يتناول العبد؛ ألن اخلطاب إمنا يتناول إنساناً } كحوا َما طَاَب لَكُْم فان{ : ذهَب أكْثُر الفقهاء إىل أن قوله تعاىل 
{ : مىت طلب امرأة قَِدَر على نكاحها ، والعبد ليس كذلك؛ ألنه ال يتمكن من النكاح إال بإذن مواله لقوله تعاىل 

  .مستقالًّ بالنكاح  ، فََيْنِفي كونه]  ٧٥: النحل [ } َعْبداً مَّْملُوكاً الَّ َيقِْدُر على َشْيٍء 
  .» أيُّما عَْبٍد َتزَوََّج بَِغْيرِ إذِن َمْوالَُه فَُهَو َعاِهٌر « : وقال عليه السالم 

  .جيوز للعبد أن يتزوج أربعاً لظاهر اآلية : وقال مالك 
خمتص باألحرار؛ ألن } َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم فَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ َتْعِدلُواْ فَوَاِحَدةً أَْو َما { : وأجيب بأن قوله تعاىل بعد هذه اآلية 

والعبد ال ]  ٤: النساء [ } فَإِن ِطْبَن لَكُْم َعن َشْيٍء مِّْنُه نَفْساً فَكُلُوُه َهنِيئاً مَّرِيئاً { : العبد ال ملك له ، وبقوله تعاىل 
  .يأكل ما طابت عنه نفس امرأته من املهر ، بل يكون لسيده 

  .عمومان مستقالن فدخول التقييد يف اآلخر ال يوجب دخوله يف السابق إذا ورد : قال مالك 
  .وأجيب بأن هذه اخلطابات وردت متوالية على نسق واحد ، فلما ذكر يف بعضها األحرار علم أن الكل كذلك 

  فصل
ا هبذه اآلية من جيوز التزويج بأّي عدد شاء ، واحتجوا بالقرآن واخلرب ، أمَّا القرآن فتمسكو: ذهبت طائفة فقالوا 

  :ثالثة أوجه 
إطالق يف مجيع األعداد ، بدليل أنه ال عدد إالّ ويصح } فانكحوا َما طَاَب لَكُْم مَِّن النسآء { أن قوله : األول 

  .استثناؤه منه 

  .وحكم االستثناء إخراج ما لواله لدخل 
؛ ألن ختصيص بعض األعداد يدخل على ال يصلح خمصصاً لذلك العموم» مثىن وثالث ورباع « : أن قوله : الثاين 

افعل ما شئت ، اذهب إىل السوق وإىل املدرسة ، وإىل : رفع احلرج؛ واحلجر مطلقاً ، فإن اإلنسانَ إذا قال لولده 
البستان ، مل يكن تنصيصاً لإلذن بتلك األشَْياء املذكورة فقط ، بل يكون ذلك إذناً يف املذكور ، وغريه ، هكذا هنا 

.  
ال يدخل هذا اجملموع ، وهو تسعة ، بل } مثىن َوثُالَثَ َوُربَاَع { : أن الواو للجمع املطلق ، فقوله تعاىل : الثالث 

  .يفيد مثانية عشر؛ ألن قوله مثىن ليس عبارة عن اثنني فقط ، بل عن اثنني اثنني ، وكذا البقية 
  :وأما اخلرب فمن وجهني 

[ } فاتبعوه { : ة والسالم مات عن تسع ، وأمرنا اهللا باتباعه بقوله تعاىل أنه ثبت بالتواتر أنه عليه الصال: األول 
  .األمر اإلباحة ] مراتب [ وأقل ]  ١٥٣: األنعام 
  .أن التزويج بأكثر من أربع طريقة عليه الصالة والسالم ، فيكون سنةً له : الثاين 

وهذا » اَألنْبَِياِء ِمْن قَْبِلي ، فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي فَلَْيَس ِمنِّي النِّكَاُح ُسنَِّتي َوُسنَّةُ « : وقال عليه الصالة والسالم 



  .يقتضي الذم ملن ترك التزويج بأكثر من أربع ، فال أقل من أن يثبت أصل اجلواز 
اً َوفَارِقْ أْمِسْك أربع« : أجاب القدماء مبا ُروَِي أن غَْيالَنَ أسلم وحتته عشر نسوة فقال له عليه الصالة والسالم 

  :وهذا ضعيف من وجهني » َباِقيهنَّ 
  .أن هذا نسخ للقرآن خبرب الواحد ، وذلك ال جيوز : الول 
أن هذه واقعة حال ، فلعله عليه الصالة والسالم إنَّما أمره بإرسال أربع ومفارقة البواقي؛ ألن اجلمع بني : الثاين 

ضاع ، أو اختالف دين حمرم ، وإذا قام االحتمال فال ميكن نسخ األربع وبني البواقي غري جائز ، إمَّا لنسب أو ر
  .القرآن إال مبثله 

  :واستدلوا أيضاً بإمجاع فقهاء األمصار على أنه ال جيوز الزيادة على الربع ، وهذا أيضاً فيه نظر من وجهني 
  اإلمجاع نسخ هذه اآلية؟: أن اإلْجمَاَع ال يُْنَسُخ به فكيف يقال : أحدمها 

أن هؤالء الذين قالوا جبواز الزيادة على األربع من مجلة فقهاء األمصار ، واإلمجاع ال ينعقد مع خمالفة : ين الثا
  .الواحد واالثنني 

وأجيب عن األول بأن اإلمجاع يكشف عن حصول الناسخ يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وعن الثاين أن هذا 
  .الفته املخالف من أهل البدعة ، فال عربة مبخ

[ فلم جاء بواو العطف » مثىن او ثالث أو رباع « : إذا كان املر على ما قلتم فكان األوىل أن يقال : فإن قيل 
  ] .» أو « دون 

لكان يقتضي أنه جيوز ذلك إال أحد هذه األقسام ، وأالَّ جيوز هلم أن » أو « أنه لو جاء بالعطف ب : فاجلواب 
ىن أن بعضهم يأيت بالتثنية ، وبعضهم بالتثليث ، والفريق الثالث بالتربيع ، فلما ذكره جيمعوا بني هذه األقسام ، مبع

اقتسموا : حبرف الواو أفاد ذلك أنه جيوز لكل طائفة أن خيتاروا قسماً من هذه األقسام ، ونظريه أن يقال للجماعة 
« يأخذوا أربعة أربعة ، فكذا ها هنا يف ترك هذا املال وهو ألف ، درمهني درمهني ، وثالثة ثالثة ، ولطائفة ثالثة أن 

  .وذكر الواو » أو 

  فصل
  .» إذا تزوج خامسة وعنده أربع عليه احلد إن كان عاملاً «  -رمحهما اهللا تعاىل -: قال مالك والشافعيُّ 

وهو مهرها ، ويفرِّق يرجم إذا كان عاملاً ، وإذا كان جاهالً عليه أدىن احلدين ، الذي هو اجللد « : وقال الزُّْهرِيُّ 
  .» بينهما وال جيتمعان أبداً 

  .» ال حّد عيه يف شيء من ذلك « : وقال النُّْعَمانُ 
حيدُّ يف ذات احملرم ، وال حيدّ يف غري ذلك من النكاح ، مثل أن يتزوج جموسية ، أو مخساً يف عقد ، « : وقالت طائفة 

  .» ة بغري إذن موالها أم] تزوج [ أو تزّوج معتدة ، أو بغري شهود ، أو 
[ ما أنتج ]  ١٢٩: النساء [ } َولَن تستطيعوا { : شرط ، إذا أنتج من اآليتني هذه وقوله } فَإِنْ ِخفُْتمْ { : قوله 
الداللة اقتضى أنه ال جيوز أن يتزّوج غري واحدة ، أو يتسرَّى مبا ملكت ميينه ، ويبقى الفصل جبملة االعتراض ] من 

  .لْ يكون لغواً على زعمه ال فائدة له ، َب
فانكحوا واحدة وطؤوا ما ملكت أميانكم ، وإمنا قّدرنا ناصباً : بإضمار فعل أي » فواحدة « واجلمهور على نصب 

آخر مللك اليمني؛ ألن النكاح ال يقع يف ملك اليمني ، إال أن يريد به الوطء يف هذا ، والتزويج يف األول ، فيلزم 
  ]الرجز : [ نيني أو اجلمع بني احلقيقة واجملاز ، وكالمها مقول به ، وهذا قريب من قوله استعمال املشترك يف مع



  .. . . .َعلَفُْتَها ِتْبَناً َوَماًء َبارَِداً  -١٧٤٢
  .وبابه 

  :بالرفع ، وفيه ثالثة أوجه » فواحدةٌ « : وقرأ احلسن وأبو جعفر 
  .فواحدة كافية : ة اعتمادها على فاء اجلزاء ، واخلرب حمذوف أي الرفع باالبتداء ، وسوَّغ االبتداء بالنكر: أحدها 
  .أنه خرب مبتدأ حمذوف أي فاملقنع واحدة : الثاين 

  .يكفي واحدة : أنه فاعل بفعل مقّدر أي : الثالث 
: قيل  فإن[ » َما طَاَب « ] : يف قوله [ كهي » ما ملكت « و . على باهبا من كوهنا لإلباحة أو التخيري » أو « و 

  .ألهنا حمل احملاسن ، وهبا ُتَتلَقَّى رايات اجملد ] فاجلواب [ أضاف اِمللْك لليمني ] املالك هو نفسه ال ميينه ، فِلَم 
  .إن مل يعدل يف ِعْشَرِة واحدة فما ملكت ميينه : ، واملعىن » فما ملكت أميانكم « : وروي عن أيب عمرو 

  .» نكم أو من ملكت أميا« وقرأ ابن أيب عبلة 
إن خفتم أال تعدلوا بني هذه األعداد كما خفتم ترك العدل فيما فوقها فاكتفوا بزوجة واحدة ، أو : ومعىن اآلية 

  .باململوكة 
  .إشارة إىل اختيار الواحدة أو التسرِّي » ذلك « مبتدأ وخرب ، و » ذلك أدىن « : قوله 

  .م العول قُرب إىل عد: أفعل تفضيل من دنا يدنو أي » أدىن « و 

  :ورد لفظ أدىن يف القرآن على وجهني « : قال أبو العباس املقرئ 
  .} ذلك أدىن أَالَّ َتعُولُواْ { : مبعىن أحرى قال تعاىل : األول 
يعين الرديء ]  ٦١: البقرة [ } أََتسَْتْبِدلُونَ الذي ُهَو أدىن بالذي ُهَو َخْيرٌ { : قال تعاىل « دون » مبعىن : والثاين 

  .» جليد با
بعد حذف حرف اجلر ، ويف ذلك » أن « يف حمل نصب أو جرٍّ على اخلالف املشهور يف } أَالَّ َتُعولُواْ { : قوله تعاىل 

  :احلرف احملذوف ثالثة أوجه 
  .أدىن إىل أال تعولوا : أي » إىل « : أحدها 
  .أدىن لئال تعولوا : والتقدير » الالم « : والثاين 

هو به ] تعدى [ الزخمشريُّ من أال متيلوا؛ ألن أفعل التفضيل جيري جمرى فعله ، فما تعدى به فعله وقّدره : والثالث 
  .دنوت إليه ، وله ، ومنه : تقول » من « ، و » الالم « و » إىل « يتعدى ب » دنا « و » دنا « ، وأدىن من 

  .جار : ول والعيالة ، وعال احلاكم أي من عال يعول إذا مال وجار ، واملصدر الع» تعولوا « : وقرأ اجلمهور 
  .أتعول عليَّ : حكي أن أعرابياً حكم عليه حاكم فقال له 

  ]الطويل [ وقال أبو طالب يف النيب عليه السالم 
  لَُه َحاِكٌم ِمْن َنفِْسِه غَْيُر َعاِئلِ...  -١٧٤٣

[ } ذلك أدىن أَالَّ َتعُولُواْ { : يف قوله  مرفوعاً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم -رضي اهللا عنها  -وروي عن عائشة 
  .» الَ َتُجورُوا « : قال ]  ٣: النساء 

  .» أال متيلوا « ويف رواية أخرى 
كال اللفظني مروّي؛ وعال الرجل عيالَهُ َيُعوهلم إذا ماَنُهْم من املؤونة ومنه أْبَدأ بَِنفِْسَك « : قال الواحدي رمحه اهللا 

  .» ثُمَّ َمبْن َتعُول 



» عال « كثر عياله ، َوَعالَ يِِعيلُ افتقر وصار له عائلة ، واحلاصل أن : عال الرجل يعول : وحكى ابن العرايب 
  .» عال امليزان « مال وجار ، واملتعدي ومنه : يكون الزماً ومتعدياً ، فالالزم يكون مبعىن 

  ]الطويل : [ قال أبو طالب 
  َوَوزَّان ِصْدقٍ َوْزُنُه غَْيُر َعاِئلِ... عَِريةً بِِميزاِن ِقْسٍط ال يَِغلُّ َش -١٧٤٤

وعالت الفريضة إذا زارت سهامها ، ومعىن كثر عياله ، ومبعىن تفاقم األمر ، واملضارع من هذا كله َيُعولُ ، وعال 
عىن مانَ ذهب فيها ، واملضارع من هذين َيعِيل ، واملتعدي يكون مبعىن أثقل ، ومب: الرجل افتقر ، وعالَ يف األرض 
أعجزين األمُر ، : ، ومضارع هذا كله َيُعول ، ومبعىن أعجز ، تقول » عيل صربي « من املؤونة ، ومبعىن غَلََب ومنه 
الالزم يكون تارة من » عال « ، فقد تلخص من هذا أن » َمِعيل « و » عَْيل « ومضارع هذا َيعيل ، واملصدر 

  ]الطويل : [ ومنه . الف املعىن ، وكذلك عال املتعدي أيضاً ذوات الواو ، وتارة من ذوات الياء ، باخت
  .مبعىن يكثر عيالُكُم } َتعُولُواْ { وفسَّر الشافعي رمحه اهللا ... َوَوزَّانُ ِصْدقٍ َوْزُنُه غَْيُر َعاِئلِ  -١٧٤٥

  .وردَّ هذا القول مجاعة كأيب بكر بن داود الرازي والزجاج وصاحب النظم 

ا غلط من جهة املعىن واللفظ ، أما املعىن فلإلباحة السراري صح أنه مظنة كثرة العيال هذ« : قال الرازي 
« جار » كالتزويج ، وأما اللفظ؛ فألن مادة عال مبعىن كثر عياله من ذوات الياء؛ ألنه من الَعْيلَِة ، وأما عال مبعىن 

  .» فمن ذوات الواو ، واختلفت املادتان ، وأيضاً فقد خالف املفسرين 
  .فوجب أن يكون ضده اجلور » أالَّ تعدلوا « قال أوالً : وقال صاحُب النظم 

وأجيب عن األول وهو أنَّ التَّْسَترِي أيضاً يكثر معه العيال ، مع أنه مباح ممنوع؛ ألن األمة ليست كالزوجة؛ ألنه 
  . يعزل عنها بغري إذهنا ، ويؤجرها ويأخذ أجرهتا ينفقها عليه وعلى أوالده وعليها

أْنفََق عليهم؛ : ماَنهم ُيُموهنم أي : َعالَ الرجلُ عياله يعوهلم كقولك : وجهُه أن ُيجَْعلَ من قولك « : قال الزخمشري 
» ألن من كثر عياله لَزَِمُه أن َيعُوهلم ، ويف ذلك ما يصعب عليه احملافظة من كسب احلالل واألخذ من طيب الرزق 

ولكن للعلماء طُرق وأساليُب ، فسلك يف تفسري هذه اآلية مسلك : ، وقال  مث أثىن على الشافعي ثناًء مجيالً
  .الكنايات ، انتهى 

  .فليس بصحيح ، بل قاله زيد بن أسلم وابن زيد » خالف املفسرين « : وأما قولُهم 
عال الرجل : ب فليس بصحيح أيضاً؛ ألنه قد تقدَّم حكايةُ ابن األعرايب عن العر» اختلفت املادتان « : واما قوهلم 

  .عالَ الرَّجل َيُعولُ ، وأعال يعيل كثر عياله : يقالُ : يعول كثر عياله ، وحكاها الِْكَساِئيُّ أيضاً قال 
ونقلها أيضاً الدَّْورِيُّ » محري « هي لغة : كان الشَّاِفِعيُّ أْعلَمَ بلساِن العرب مشنَّا ، ولعلّه لغة ، ويقال : قال أبو حامت 
  ] :الوافر [ ِعْن ِحْمَيَر وأنشد  املقرُِئ لغةً
  بِالَ َشكٍّ َوإنْ أْمِشي َوَعاال... َوإنَّ الْموَت يأُخذُ كُلَّ َحيٍّ  -١٧٤٦
من ذَوَاِت الياء ، وهم » عال « كثرت ماشيته ، وَعالَ كَثَُر عياله ، وال حجَّةَ يف هذا؛ الحتمال أن يكون : أمشى 

« عىن كثر عياله ، ورُوَِي عنه أيضاً أنَُّه فَسََّر تعولوا مبعىن تفتقروا ، وال ُيريُد به أنَّ يكون مب» عال « ال ُيْنِكُرونَ أنَّ 
  .وتعيلوا مبعىن ، بل قصد الكَِناَية أيضاً؛ ألن كثرةَ العيالِ َسَبٌب للفقر » تعولوا 

  ]الوافر : [ بفتح تاء املضارعة من عال يعيل افتقر قال » تَعيلوا « : وقرأ طلحة 
  َوَما َيْدرِي الْغَنِيُّ َمَتى َيِعيلُ... فََما َيْدرِي الفَِقُري َمىت ِغَناُه  -١٧٤٧



  .كثر عياله ، وهي ُتَعضَُّد تفسري الشَّافعيِّ املتقدِّم من حيث املعىن : بضمها من أعَالَ » ُتعيلوا « : وقرأ طاوس 
  .فيما ُيهلك والَعْول فيما ُيثِْقلُ : َعالَُه ، َوغَالَُه يتقاربان ، لكن الغَْولَ : وقال الرَّاغُب 

  ) ٤(َوآُتوا النَِّساَء َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً فَإِنْ ِطْبَن لَكُْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نَفًْسا فَكُلُوُه َهنِيئًا مَرِيئًا 

هر وهذه هي القراءة امل: ، واملراُد هبا » َسُمرة « بفتح الصَّاد وضمَّ الدَّال بزنة » َصُدقة « مفعول ثاٍن ، وهي مجع 
  .املشهُوَرةُ ، وهي لَُغةُ احلجاز 

  .بضمِّ الصَّاِد وإسكان الدَّال ، مجُع ُصْدقٍَة بزنة غُْرفٍَة » ُصْدقاهتن « : وقرأ قتادةُ 
  .وقرأ جماهٌد وابن أيب عبلة بضمهما وهي مجع صدقة بضم الصاد والدال ، وهي تثقيل الساكنة الدَّال لالتباع 

  .بضمهما مع اإلفراد » ُصُدقََتُهنَّ « اب والنخعي وقرأ ابن وث
، وقد تقدم اخلالف ، هل جيوز تثقيل الساكن » ظُلُمة » « ظُلْمة « قال الزَّخمشريُّ وهي تثقيل ُصْدقة كقوهلم يف 

  املضموم الفاء؟
  .َعْضد : م يف َعُضد بفتح الصَّاِد وإْسكَاِن الدَّالِ وهي ختفيف القراءة املشهورة ، كقوهل» صدقاهتن « : وقرئ 

ولفظ الصَّاد والدَّال والقاف موضوع للكمال والصحة ، يسّمى املهر صداقاً وصدقة وذلك ألنَّ « : قال الَواِحِديُّ 
  .عقد النكاح به يتم 

  :أربعةُ أوجٍه « حنلة » ويف نصب 
مبعىن احنلوُهنَّ ، فهي مصدر على « آتوهن » أنَّها منصوبِة على املصدر ، والعامل فيها الفعل قبلها؛ ألن : أحدها 

  .« قََعْدت جلوساً » : غري الصدر حنو 
  :أهنا مصدٌر واِقٌع موقع احلال ، ويف صاحب احلال ثالثة احتماالت : الثاين 

  .فآتوهن ناِحلني : أي « فآتوهن » أنَّهُ الفاعل من : أحدها 
  .النَِّساُء : أنَُّه املفعول األوَّل وهو : الثاين 
  .منحوالت : أي . « صدقاهتن » أنه املفعول الثاين وهو : لث الثا

  .ِشْرعة : أنَّها مفعول من أجله ، إذا فُسَِّرتْ مبعىن : الوجه الثَّالثُ 
  .َشَرَعةُ ِشْرعة وديناً : حنل اهللا ذلك نِحلة ، أي : شََرَع أي : انتصاهبا بإضمار فعل مبعىن : الوجه الرابع 
أي : نِْحلة اإلسالم َخري النحل ، وفالن ينتحل بكذا : الشِّْرَعة ، ومنه : ةُ َعْن ِطيبِ النَّفْسِ ، والنَّْحلَة والنِّْحلَةُ العَِطيَّ

  .الفَرِيضةُ : َيِديُِن به ، والنَّْحلَةُ 
بة حنلة من غري عكس الْعَِطيَّةُ على سبيل التربع ، وهي أخصُّ من اِهلَبةَ ، إذ كُل ه: والنِّْحلَة والنَّْحلَةُ : قال الراغب 

وجيوز أن : أْعطَْيَتُه َعِطيةَ النحل ، مث قال « َنَحلْتُه » ، واشتقاقُه فيما أَرى من النَّْحلِ ، نظراً منه إىل فعله ، فكأن 
  .تكون النِّْحلةُ أصالً فَُسمَّى النَّْحلُ بذلك اعتباراً بفعله 

 -اه ووهبه له عن طيب نفسه ، نِْحلَةً وََنْحالً ، ومنه حديث أيب بكر أعطاه إيَّ: ِمْن َنَحلَه كذا أي : وقال الزَّخمشريُّ 
  .« غّني َنَحلُْتَك جِدَاَد ِعْشرِيَن وِسْقاً » :  -رضي اهللا َعْنُه
مضاف إىل غري قائله ، : هذا شعر منحول ، أي : وأصله إضافة الشيء إىل غري من هو له ، يقال : قال القَفَّالُ 

  .عََْتُه وَأََضفَْتهُ إىل َنفِْسَك وانتحلت كذا إذا ادَّ
  فصل من املقصود باخلطاب يف اآلية



  :يف هذا اخلطاب قوالن 
؛ ألنَّ العرَب كانت يف اجلاهليَِّة ال تعطي النساء من مهورهن شيئاً ، وكذلك ] النساء [ « ألولياء » أنه : أحدمها 

أنَّك تأخذ مهرها إبالً فََتُضمََّها إىل إبلك فتنفج مالك : ناه هنيئاً لك النافجة ، ومع: كانوا يقولون ملن ولدت له بنت 
النافجة ما يأخذه الرَّجلُ من احللواِن إذا زوج ابنته ، فََنهى اهللا عن ذلك ، وامر : تعظمه ، وقال ابن العرايب : اي 

  .بدفع احلقِّ إىل أهله ، وهذا قول الكليبِّ وأيب صاحل واختيار الفرَّاء وابن قتيبةَ 

وكان أولياء النساء ُيعطى هذا أُْخَته على أن يعطيه اآلخرُ أخته ، وال مهر بينهما ، فَُنهوا عن ذلك : وقال احلضرمّي 
، وهو أن يزوج الرَّجل ابنته على أن يزوجه اآلخر ابنته ، » وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الشِّغَار « ، 

  .وال صداق َبيَْنُهَما 
اخلطاب لألزواج ، أِمرُوا بإيفاء مهور النساء ، وهذا قول علقمة ، والَنَخِعّي وقتادة ، واختيار الزجَّاج ،  أنَّ: الثاين 

  .ألنه ال ذكر لألولياء ها هنا ، واخلطاب قبله لألزواج 
  .حنلة فريضة : قال قََتاَدةُ 

  .فريضة مسمَّاة : وقال ابن جريج 
حيتمل أن يكون املراد من اإليتاء املناولة ، : قال القَفَّال .  ُمَسمَّاة ومعلومة ال تكون النِّْحلَةُ إالَّ: قال أبو عبيدة 

يضمنوها : أي ]  ٢٩: التوبة [ } حىت ُيْعطُواْ اجلزية َعن َيدٍ { : وحيتمل أن يكون املراد منه االلتزام كقوله تعاىل 
املراد بيان أن الفروج ال ُتستباح إال بعوض يلتزم سواء ويلتزموها ، فعلى الول املراد دفع املَُسمَّى ، وعلى الثاين أن 

  .مسَّي أو مل يسمَّ ، إال ما ُخصَّ به النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املوهوبة 
عن شيء كائن منه : فيتعلق مبحذوف أي » شيء « يف حمل جر؛ ألنه صفة ل » منه » « فإن طنب لكم منه « : قوله 

.  
  :فيها وجهان » ِمْن « و 
  .أهنا للتبغيض ، ولذلك جيوز أن َتَهَبُه كُلَّ الصَّداق : دمها أح

على التبغيض ملا ] وقعت [ لبيان اجلنس ها هنا ولذلك جيوز أن هتب املهر كله ، ولو » ِمْن « و : قال ابن عطيَّة 
  .َجاَز ذلك انتهى 

  :لضمري أقوال وقد َتقَدََّم أن الليث مينع ذلك ، وال يشكل كوهنا للتَّبغيض ، ويف هذا ا
  .} َصُدقَاِتهِنَّ { أنه يعود على الصَّداق املدلول عليه ب : أحدها 
: َصداقَُهنَّ مل خيتلَّ املعىن ، وهو شبيٌه بقوهلم : لسدِّ الواِحِد َمَسدَّها ، لو قيل » الصَُّدقات « أنه يعود على : الثاين 

  .لََصحَّ املعىن » فًىت  هو أحسُن« : هو أحسُن الفتيان وأْجَملُُه؛ وألنه لو قيل 
  ]الرجز : [ ومثله 
أنه : الثالث . مسدَّها » لنب « لسدِّ » ألبان « ضمري يعود على » برد « يف ... َوطَاَب ألَْبانُ اللِّقَاحِ َوبََرْد  -١٧٤٨

بِِه مفرداً مذكراً إىل أيضاً ، لكن ذهاباً بالضمري مذهب اإلشارة فَإنَّ اسم اإلشارة قد ُيشاُر » الصَُّدقات « يعود على 
بعد ذكر أشياء قبله ، وقد تقدم ما ]  ١٥: آل عمران [ } قُلْ أَؤَُنبِّئُكُْم بَِخْيرٍ مِّن ذلكم { : أشياء تقدمت ، كقوله 

  ]الرجز : [ روي يف البقرة ما حكي عن رؤية ملا قيل له يف قوله 
  ِفي اِجللِْد تَْوِليُع الَبهَْق كَأَنَُّه... ِفيَها ُخطُوطٌ ِمْن َسَواِد َوَبلَْق  -١٧٤٩



  .أردت ذلك فأجَْرى الضمري جمرى اسم اإلشارة : فقال 
  .أنه يعود على املال ، وإنْ مل َيْجرِ له ِذكٌْر؛ ألنَّ الصَُّدقاِت تُدلُّ عليه : الرابع 

  .، قاله الرَّاغب وابن عطيَّة » آتوا « أنه يعود على اإليتاء املدلول عليه ب : اخلامس 
وجيوز أن ُيذَكَّر الضمري؛ لينصرف إىل الصَّداق الواحد ، فيكون متناوالً بَْعَضُه ، ولو « قال الزخمشريُّ : لسَّادس ا

  .» أَّنثَ لتناول ظاهرة هبةَ الصَّداق كُلِّه؛ ألنَّ بعض الصُّدقات واحد منها فصاعداً 
» منه « : فإن طاَبْت كُلُّ واحدٍة فلذلك قال » ِطْبَن  فَإنْ« وأقولُ َحسَّن تذكري الضمري أن معىن : وقال أبو َحيَّان 

؛ أي لكلّ واحدة منهن ، ولذلك ]  ٣١: يوسف [ } َوأَعَْتَدتْ لَُهنَّ ُمتَّكَئاً { : ِمْن َصداِقها ، وهو نظري قوله : أي 
  .» متكأ « أفرد 
{ فإنْ طاَبْت أنفُسُهنَّ ، ومثله : ذ األصل منصوب على التَّمييز ، وهو هنا منقولٌ من الفاعل؛ إ» َنفَْساً « : قوله 

  ] . ٤: مرمي [ } واشتعل الرأس َشْيباً 
وهذا منصوب عن متام الكالم ، وجِيء بالتمييز هنا مفرداً ، وإن كان قبلَه مجٌع لعدم اللَّْبسِ ، إذْ من املعلوم أنَّ الكُلَّ 

وقيل ]  ٧٧: هود [ } َوضَاَق بِهِْم ذَْرع { : عيناً ، كقوله قَرَّ الزيدون : لَْسَن مشتركاتٍ يف نفسٍ واحدٍة ، ومثله 
َوالَ ُبدَّ ِمَن التعرُّض لقاعدٍة يَُعمُّ نفعها ، وهي أنَّه إذا وقع » وأعيناً » « انفساً « لَفْظثَها واحد ومعناها مجع ، وجيوز : 

كَُرَم الزيدون رجاالً ، كما يطابقُه : ملا قبله حنو إمَّا أن يكون موافقاً : متييز بعد مجع منتصبٍ عن متام الكالم فال خيلو 
  .خرباً وصفةً وحاالً 

فإمَّا أن يكونَ مفرد املدلول أو خمتلفة ، فإن كان مفرَد املدلول َوَجبَ إفرادُ التمييز كقولك يف أبناء : وإن كان الثاين 
كَرم التقياء سَْعياً « واحداً متصفاً بالكرمِ ، ومثله  إنَّ هلم مجيعهم أباً: كَُرَم بنو زيٍد أباً أو أصالً ، أي : رجل واحد 

فإما أن ُيلبَِس إفراُد التمييز لو : ، إذا مل تَقصْد باملصدر اختالَف األنواع الختالف حمالَّه ، وإنْ كَانَ خمتلَف املدلول » 
لكل واحد أباً غري أب اآلخر يتصفُ أن : كَُرَم الزيدون آباء ، أي : أُفرد أوالً ، فإن ألَْبَس َوَجَبت املطابُق حنو 

بالكرمِ ، ولو أفردت هنا لَتُُوهِّم أهنم كلَّهم بنو أبٍ واحد ، والغرُض خالفه ، وإنْ مل ُيلبس جاز األمران املطابقة 
هنا واإلفراد ، وهو األْوىل ، ولذلك جاءت عليه اآلية الكرميةُ ، وحكمُ التثنية يف ذلك كاجلمع ، َوَحسََّن اإلفراَد ها 

  .فإن طابت كُلُّ واحدة نفساً : ، وهو أنَّ املعىن » منه « أيضاً ما تقدَّم ِمن ُمَحسِّنِ تذكري الضمري وإفراده يف 
  .» إنَّما أفرد؛ ألن املراد بالنفس هنا اهلوى ، واهلوى مصدر ، واملصادر ال ُتثَنَّى وال جتمع « : وقال بعض البصريني 

وحنا أبو الَبقاِء . متييٌز ، وتوحيدثها؛ ألن الغرَض بيانُ اجلنس والواحد يدل عليه » َساً نَفْ« و : وقال الزَّخمشريُّ 
  .عشرون درمهاً : يف قولك » درمهاً « َنحَْوُه ، وَشبََّهُه ب 

 واختلف النحاةُ يف جوازِ تقدميِ التمييزِ على عامله إذا كان متصرفاً فمنعه سيبويه ، وأجازه املربد ومجاعة مستدلني
  ]الطويل : [ بقوله 

  َوَما كَانَ َنفْساً بالفراقِ َتطِيُب... أتَْهُجُر لَيْلَى بِالفُرَاقِ حَبيَبها  -١٧٥٠
  ]الطويل : [ وقوله 
  كَمِيشٍ إذَا ِعطْفَاُه َماًء َتَحلَّبَا... َرَدْدُت بِمِثْلِ السَّيِد نَْهٍد ُمقَلَّصٍ  -١٧٥١

يف البيتني كالٌم طويل ليس هذا حملَّه ، وحجةُ سيبويه يف منع ذلك انَّ التَّمييز واألصل تطيُب نفساً ، وحتلَّبا ماء ، و
زيداً ، من قولك أخرْجُت : فاعل يف األْصلِ ، والفاِعلُ ال َيتضقَدَّم ، فكذلك ما يف قوته ، واعترَض على هذا بنحو 



الفرق الئح فالتمييز أقسام كثرية مذكورة يف خرج زيٌد و: زيداً ، فإن زيداً يف األصل فاعل قبل النَّقْل ، إذ األصل 
متعلقان بالفعل قبلهما متضمناً معىن االعراض ، ولذلك } فَإِن ِطْبَن لَكُْم َعن َشْيٍء { واجلاّران يف قوله . كتب القوم 

جواب الشرط »  فَكُلوه« فَإن أعَْرْضَن لَكُْم ِعن شيء منه طيبات النفوس ، والفاء يف : كأنَُّه قيل » عن « ُعدِّي ب 
  .» شيء « عائدة على » فُكلوه « وهي واجبة ، والفاء يف 

  َوَهْبَن لَكُْم أْو سَمضْحَن لَكُمْ؟: ومل يقل } فَإِن ِطْبَن لَكُمْ { : ِلَم قال : فإن قيل 
  ] .فاجلواب أنَّ املراعى وهو جتايف نفسها عن باملوهوب طيبة 

  .» فكلوه هنيئاً مريئاً « : قوله 
  :أربعةُ أقوال » َهنِيئاً «  يف نصب
  .أكْالّ هنّيئاً : أنَُّه منصوٌب على أنه صفة ملصدر حمذوف تقديره : أحدها 
  .ُمَهنِّئاً ، أي سهالً : أي » فَكُلُوُه « أنه منصوب على احلال من اهلاء يف : الثاين 

أقائماً « : ذه احلالِ النيابةُ عن فعلها حنو أنه منصوب على احلال بفعل ال جيوز إظهاره ألبتة؛ ألنَُّه قصد هب: والثالث 
  .» َسقْياً لَُه َوَرْعياً « ، كما ينوب املصدر عن فعله حنو » َوقَْد قََعَد النَّاُس 

  .أهنما صفتان قامتا مقام املصدر املقصود به الدعاُء النائب عن فعله : الرابع 
على الدعاء وعلى أهنما صفتان أقيمتا « هنيئاً مريئاً » تدأ ب ويب« فَكُلُوُه » وقد يوقف على « : قال الزََّمخشرِيُّ 

  .« َهْنئاً ًمْرءاً » : مقام املصدرين؛ كأنه قيل 
وهذا حتريف لكالم النُّحاة ، وحتريفه هو َجْعلهما أُِقيما ُمقام املصدر ، فانتصاهبما انتصباَ املصدرِ ، : قال أبو حيان 
، وََيُدلُّ على حتريفه « َرْعياً لك » و « ٌسقْياص لك » ، فصار كقولك « ئاً َمرْءاً َهْن» : كَأَنَُّه قيل : ولذلك قال 

رعياً اهللا » : ، وال « سقياً اَهللا لك » : َوِصحَِّة قول النحاة انَّ املصادرَ املقصوَد هبا الدعاء ال ترفع الظاهر ، ال تقول 
  ]الطويل : [ ، يرفعان الظاهر بدليل قوله « مرئياً هنيئاً » ، وإنْ كانَ ذلك جائزاً يف أفعاهلا ، و « لك 

  ِلعِزَّةَ ِمْن أْعرَاِضَنا َما اسَْتَحلَِّت... َهنِيئاً َمرِيئاً غَْيَر َداٍء ُمخاِمرٍ  -١٧٥٢
ٍف وال على اإلعمال ، وجاز ذلك َوإنْ لَمْ َيكُْن َبْيَن الَْعاملني َرْبطٌ بَِعطْ« مريئاً » أو « هنيئاً » مرفوع ب « ما » ف 

  .فكأنَّهما عاملٌ واحد « هنيئاً » ال يستعملُ إالَّ تابعاً ل « مريئاً » غريه؛ ألن 

  .انتهى . مل يكن من اإلعمال إالَّ على نِيَّة حرف العطف » قام قعد زيد « : ولو قلت 
يئاً ِصفََتانِ نصبهما نصب املصادر املدعو هنيئاً َمرِ: إالَّ أن عبارة سيبويه فيها ما ُيْرِشُد ِلما قاله الزَّخمشريُّ ، فإنه قال 

ثبت ذلك هنيئاً مريئاً ، فَاَوَّلُ : هبا بالفعل املذكور غري املستعمل إظهاُرُه املختزل لداللة الكالم عليه ، كأهنم قالوا 
يه ، فعلى القولني الوَّلني ثََبَت هنيئاً ، يَُعكُِّر عل: كأهنم قالوا : البعارة ُيَساِعدُ الزخمشري ، وآخرها وهو تقديره بقوله 

متعلقني باجلملة قبلهما لفظاً ومعىن ، وعلى اآلخرين مقتطعني لفظاً؛ ألنَّ عاملهما ُمقَدَّر من » َهنيئاً َمريئاً « يكُون 
  .ُجملٍة أخرى كما تقدم تقريره 

مرفوع بالفعل املقدر ، » ذلك « هل . أصاب فالن خرياً هنيئاً مريئاً له ذلك : واختلف النحويون يف قولك ملن قال 
» هنيئاً « مقامه الذي هو حال أو مرفوع ب » هنيئاً « وقام » ثبت « ثبت له ذلك هنيئاً ، فحذف : وتقديره 

ضمري كان » يف الدَّارِ » « َزْيدٌ يف الدَّارِ « : نفسه؛ ألنه ملَّا قَاًم مقاَم الفعلِ َرفََع ما كان الفعل يرفعه ، كما أن قولك 
الذي كان فيه ، وقد ذهب ] املستتر [ يف االستقرار فلما حذف االستقرار ، وقام اجلار مقامه رفع الضمري  مستتراً

« وَلَْم َتقُلْ » َهنِيئاً « : فارغاً من الضمري لرفعه االسمَ الظاهر ، َوإذا قُلَْت » هنيئاً « إىل األول السريايف وجعل يف 



ضمري عائٌد على ِذي الْحَالِ ، وهو ضمري الفاعل الذي استتر يف » نِيئاً َه« فعلى مذهب السريايف يكون يف » ذلك 
  .قد قام مقام الفعل احملذوف فارغاً من الضمري » هنيئاً « احملذوِف ، وعلى مذهب الفارسي يكون يف » ثبت « 

  .حلويف وإليه ذََهَب ا» هنيئاً « أنَُّه ِصفَةٌ ل : أحدها : ففيه مخسة أوجه » مريئاً « وأما نصب 
: قال » هنيئاً « وقد تقدَّم ما فيه من األوجه ، ومنع الفارسي كونه صفة ل » هنيئاً « أنَُّه انتصب انتصاب : والثاين 

ألنَّ هنيئاً قام مقام الفعل ، والفعل ال يوصف ، فكذا ما قام َمقَاَمُه ، ويؤيد ما قاله الفارسيُّ انَّ اسم الفاعل واسم 
، » هنيئاً « إال تابعاً ل » مريئاً « غة واملصادر إذا ُوِصفَت مل َتْعَمل عمل الفعل ، ومل تستعمل املفعول وأمثلة املال

يف األصل » َهنِيئاً « تابع وهو مردود؛ ألن العرب مل َتسَتْعِمله إالَّ تابعاً ، وهل ] غري [ ونقل بعضهم أنه قد جييء 
نقل أُبو حَيَّان القول . ءا على وزن فَِعيلٍ ، كالصَّهيلِ واهلدير؟ خالف امسا فاعل على زنة املَبَالََغة؟ أم مها مصدران جا

، كالصَّهيل واهلدير » فعيل « وأجاز أبو البقاء أن يكونا مصدرين جاءا على خالف وزن : الثاين عن أيب الَبقَاِء قال 
  .انتهى . ، وليسا من باب ما يطرد فيه فعيل يف املصدر 

« مصدر جاء على وزن » هنيئاً « : ْشكَالٌ ، فال بد من التعرض إليها ليُعرف ما فيها ، قال وأبو البقاء يف عبارته إ
هو مصدر يف موضع احلال من اهلاء والتقدير ُمَهنَّأً ، : أكْالً هنيئاً ، وقيل : ، وهو نعت ملصدر حمذوٍف ، أي » فَِعيل 

، ووجه ملصدر حمذوف؟ وكيف » أمَْرأَنِي الشَّْيء « : تقول مثله ، وتلمريء فعيل مبعىن ُمفِْعل ، ألنَّك » مريئاً « و 
  املصدر مبعىن اسم الفاعل؟» مريئاً « يفسر 

فإنَّ اهلينَء والَْمريءَ صفتان من َهُنء الطعام وَمُرؤ إذا كان سائغاً ال « : ذهب الزخمشري إىل انَُّهَما وصفان قال 
  .» تنغيص فيه 

  .انتهى 
، بتشديد الياء فيهما من غري مهزة ، » هنّياً مرّياً « : وقرأ أبو جعفر  -لغة ثانية أيضاً  - َوَهَنا يضْهَنا بغري مهز

، وهذا كما » َمرَأنِي « َهَنأَين الطعاُم ومرأين ، وإن أفردت : ، ويقال » بريَّا « و » بريون « و » بري « كذلك 
، ولو أُفرد مل يستعمل إالَّ مفتوح » قَُدَم « مشاكلة ل » حدث « أَخذَُه ما قَُدَم َوَما َحُدثَ ، بضم الدَّال من : قالوا 

واشتقاق اهلينء من . أعطيته : َهَنأتُ الرجل أْهنِئُُه بكسر العني يف املضارع أي : الدال ، وله نظائر أخر ، ويقال 
  ]الطويل : [ اِهلناء ، وهو ما ُيطْلَى به الَبعري للجرب كالقطران قال 

  َيَضُع الَْهَناَء َموَاِضعَ النُّقْبِ... َتْبُدو َمَحاِسُنُه  ُمَتَبدِّالً -١٧٥٣
  .َمرِيء : واملريُء َما سَاغَ َوسَُهلَ من احلق ، ومنه ِقيل جملرى الطََّعام من احلُلْقُوم إىل فم املعدة 

  فصل يف داللة اآلية على أمور
  :َدلَّت اآلية الكرمية على أمور 
  .يل فيه منها انَّ املهر هلا وال حق للو

  .ومنها جواز هبتها للمهر قبل القبضِ؛ ألن اهللا تعاىل مل يفرق بني احلالني 
يتناول ما إذا كان املهر عيناً ، أما إذا كان ديناً فاآلية غري متناولة له ألنَُّه ال » فكلوه هنيئاً مريئاً « : قوله : فإن قيل 

  .يقال ملا يف الذمة كُلُْه مريئاً 
ليس نفس الكل ، بل املراد منه كل التصرفات ، وإمنا َخصَّ األكل بالذكر » هنيئاً مريئاً « بقوله  فاجلواب أن املراد

الَ تأكلوا { : وقوله ]  ١٠: بالنساء } إِنَّ الذين َيأْكُلُونَ أَمَْوالَ اليتامى ظُلْماً { ، ألنَُّه معظم املقصود من املال لقوله 
  ] . ٢٩: النساء [ } أَْموَالَكُْم َبيَْنكُْم بالباطل 



  فصل
أن امرأة جاءت مع : إن وهبت مث طلبت بعد اهلبة ، علم أهنا مل تطب عنه نفساً ، وعن الشعيب : قال بعض العلماء 

أليس قد : ُردَّ َعلَْيَها ، فقال الرجل : زوجها إىل شُريح يف َعِطيَّة أْعطَْتَها إيَّاُه ، وَِهَي تطلب الرجوع ، فقال ُشرَْيح 
  .لو طابت نفسها عنه ما رجعت فيه : ، فقال } فَإِن ِطْبَن لَكُْم َعن َشْيٍء {  تعاىل قال اهللا

  .أقيلها فيما وهبت وال أقليه؛ ألهنن خيدعن : وروي عنه أيضاً 
َوُروَِي أنَّ رجالً من آل أيب معيٍط أعطته امرأته ألف دينار صداقاً كان هلا عليه ، فلبثت شهراً مث طلقها ، فخاصمته 

فَالَ { فإن اآلية اليت َبْعَدَها : أْعطَْتنِي طيبة به نفسها ، فقال عبُد امللك : إىل عبد امللك بن مروان ، فقال الرَُّجلُ 
  .أردد عليها ]  ٢٠: النساء [ } َتأُْخذُواْ ِمْنُه َشْيئاً 

غَْبةً ورهبة ، َوأَيَُّما امرأة أعطته إن النساَء ُيْعطني َر: أنه كتب إىل قُضاِته  -رضي اهللا عنه  -وعن عمر بن اخلطاب 
  .مث أرادت أن ترجع فذلك هلا 

  ) ٥(لَُهْم قَْولًا َمْعُروفًا  َولَا ُتْؤتُوا السُّفََهاَء أَْموَالَكُُم الَِّتي جََعلَ اللَُّه لَكُْم ِقَياًما َواْرُزقُوُهْم ِفيَها وَاكُْسوُهْم َوقُولُوا

  .فاستثقلت الضمةُ على الياِء وواو الضمري فحذفت الياء لئال يلتقي ساكنان ُتكْرِموا : أصل تُْؤُتوا تُؤتيوا 
النَِّساِء َمْن كُنَّ أزواجاً ، أو بنات ، أو أمهات ، وَضعَّفَُه » املراد بالسُّفَهاِء « : سفيه ، وعن جماهد : والسُّفَهاء مجع 

وابن عطية ، وقد نقل بعضهم أنَّ َسفَيهةَ ] أبو البقاء [ يالت ، قاله َبْعضُُهم بأنَّ فَِعيلة إنَّما ُتْجَمع على فََعائلِ أْو فَِع
ومجُع فَِعيلٍَة ابن عطية مجع فَِعيلة بِفََعاِئلٍ ، . كاملُذكَّر ، وعلى هذا ال َيْضُعُف قول ُمَجاِهٍد » سُفََهاَء « على : ُتْجَمُع 

كرميٍة ، َوكرامٍ ، وظريفةً ، وظِراف ، وكذلك : حنو » ال ِفَع« أْو فَِعيالت ليس بظاهر ، ألنََّها َيطَّرد فيها أْيضاً 
  .َمفُْعولٍة ، َتَحرُّزاً من قتيلة فَإنَّها ال ُتْجَمُع على فََعاِئل : إطالقُه فَِعيلة ، َوكَانَ ِمْن َحقِّه أنْ يقيَِّدها بأالَّ تكون مبعىن 

وإنْ كانت َجْمعاً؛ ألنَُّه َتقَدَّم أنَّ مجع ما ال يعقل من الكثرة ، بلفِظ اإلفراد صفةً لألْموالِ ، ) الَِّتي ( واجلمهوُر قرؤوا 
مجُع ما أو مل يكن له إال مجٌع واحٌد ، األحسُن فيه أنْ ُيَعاَمل ُمَعاملةَ الَواِحَدِة املؤنَّثة ، واألمْوالِ من هذا القبيل ، ألنََّها 

  .فِظ الِقلَِّة؛ ألن املراَد هبا الكثرة ال ُيْعقل ، ومل ُتْجَمع إالَّ على أفْعال ، وإنْ كانت بل
إال ما يوصُف مفرده » الاليت « مطابقةٌ للفظ اجلمع ، وكان القياسُ أالَّ يوصف ب » الاليت « وقرأ احلسن والنخعي 

  .» اليت « ب » مال « واألموال ال يوصف مفردها وهو » اليت « ب 
  .نفسها » اليت « أو مجع » الاليت « العرب تقول يف النِّساِء : وقال الفراء 

مفعول ثاٍن ، واألول حمذوف ، وهو عائد » قياماً « مبعىن َصيََّر ف » جََعلَ « أن : إن قلنا » قياماً « : قوله 
حال ، » قياماً « ف » خلق « إهنا مبعىن : َصيََّرها لكم قياماً ، َوإنْ قُلَْنا : الَِّتي جعلها اُهللا ، أي : املوصول والتقدير 

  .خلقها وأوجدها يف حال كوهنا قياماً : جعلها أي : ذلك العائد على احملذوف ، والتقدير من 
بكسر القاف ، واحلسن وعيسى بن » ِقواماً « وابن عمر » قياماً « ، وباقي السبعة » قيماً « وقرأ نافع وابن عامر 

  .» ِعنب « زنة ب» ِقَوماً « بفتحها وَُيْرَوى َعْن أيب عمرو ، وقرئ » قَواماً « عمر 
  :فَأَمَّا قراءة نافع وابن عامر ففيها ثالثة أوجه 

فهو مصدر مبعىن القيام . مصدر كالقيام وليس مقصوراً منه قال الكساِئيُّ واألخْفُش والفراء » ِقيماً « أن : أحدها 
حَّ الواو لتحُضنها بَِتوسُِّطها ، كما َصحَّت الذي يُراُد به الثباُت والدَّواُم ، وقد ُردَّ هذا القولُ بأنه كان َيْنبَِغي أن َتِص



، وقد أجيَب عنه بأنه َتبَع فعله من اإلعالل وكما أُِعلَّ فعله أُِعلَّ هو ، وألنه مبعىن الِقيام » وِحَول » « ِعَوض « واو 
  .فَُحِملَ عليه يف اإلعالل 

: لواو ، وإمنا اعتلت على وجه الشُّذُوِذ كقوهلم والقياُس تصحيُح ا: قال » ِقَوماً « و » ِقيماً « : َوَحكَى األخفش 
» ِدَيماً « يف مجع جواد ، وإذا أعلّوا » جِياد « يف مجع طويل ، وقول اجلميع » ِطيال « وقول بين ضبة » ِثَرية « 

رده يف معيشة ، ، فاعتاللُ املصدر العتالل فعِله أْوىل ، أال َتَرى إىل ِصحَِّة اجلمع مع اعتاللِ ُمفْ» ِدْيمة « إلعالل 
  .ومعايش ، ومقامة ، وَمقَاوِم ، ومل ُيَصححوا َمْصدراً أعلُّوا ِفْعلُه 

أنَّ األموال كالقيم للنفوس؛ ألنَّ بقاءها هبا ، وقد : ، واملعىن » ِدْيَمة « يف مجع » ِدَيم « ك » ِقيمة « أنه مجع : الثاين 
ِديناً ِقَيماً مِّلَّةَ { : ني غري األخفشِ ، بأنه قد قرئ قوله تعاىل َردَّ الفارسيُّ هذا الوجه ، وإنْ كان هو قول البصري

وال يصحُّ معىن ] .  ٩٧: املائدة [ } البيت احلرام ِقَياماً لِّلنَّاسِ { : وقوله ]  ١٦١: األنعام [ } إِبَْراهِيَم َحنِيفاً 
اه يف اآليتني املذكورتني أال يصح هنا ، إذ معناه القيمة فيهما ، وقد َردَّ عليه الناس بأنَّه ال يلزم من عدم صحَّة معن

  .الئق ، وهناك معىن آخر يليق باآليتني املذكورتني كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 
اليت : ، فأبدلت الواُو ياًء للقاعدِة املعروفة ، واملعىن » ِقوام « واألصلُ » قام « وأما قراءة باقي السَّبعة فهو مصدُر 

  .بقائها : ب قيام أبدانكم أي جعلها اُهللا سب
  .» تقومون هبا وتنتعشون هبا : أي « : وقال الزَّخمشريُّ 

  :وأما قراءة عبد اهللا بن عمر ففيها وجهان 
  .صحَّت الواُو يف املصدرِ كما صحَّت يف الفعل » الَوذَ ، ِلواذاَ « أنه مصدُر قَاَوَم ك : أحدمها 

  .ما ميلك به األمر : أي » هذا مالك األمر « : ، وليس مبصدر كقوهلم  أنه اسم ملا يقوم به الشَّيء: الثاين 
  :َوأمَّا قراءة احلََسن ففيها وجهان 

  .أنَّه اسم مصدر كالكالم ، والدَّوام ، والسَّالم : أحدمها 
جارية َحَسنةُ : يقال  اليت جعلها اهللا سببُ بقاِء قاماتكم ،: أنَُّه لغة من القوام املراد به القامة ، واملعىن : والثاين 

  .القِوام ، والقَوام ، والقمة كله مبعىن واحد 
: ألنَّ القوام امتداد القامة ، وقد تقدَّم تأويلُ ذلك على أنَّ الكسائيَّ قال : وقال أبو حامت قوام بالفتح خطأ ، قال 

الصَّحِيَح العني : اء على األصلِ ، أعين فهو مصدر ج» ِقَوماً « هو مبعىن الِقوام أي بالكسر ، يعين أنه مصدر ، َوأمَّا 
  .كالِعَوض ، واِحلَول 

  فصل
إنََّما أمرتكم بذلك إذا كانوا : ملا أمر يف اآلية األوىل بإيتاء اليتامى أمَْوالَهم ، وبدفع صدقات النساء إليهنَّ فَكَأنَُّه قال 

لغني ، أو غري عقالء ، أو كانوا بالغني عقالء؛ إالَّ عاقلني بالغني ، متمكنني من حفظ أمواهلم ، فأمَّا إذا كانوا غري با
  .أنَّهم ُسفهاء ، فال تدفعوا إليهم أمواهلم ، واملقصود منه االحتياطُ يف حفظ أموال الضُّعفاء العاجزين 

  :واختلفوا يف السُّفَهاء 
عليه ما روى أبو أمامة أن النيب صلى  هم النَِّساَء كما قَدَّْمَنا ، وهذا مذهب ابن عمر ويدلُّ: فقال جماهد والضَّحَّاك 

  :اهللا عليه وسلم قال 



  ] .» إالّ امرأة أطاعت قّيمها [ أال وإن السُّفهاء النِّساء ، ] ثالثاً [ أال إنَّما ُخِلقَت النَّاُر للسُّفَهاء ، يقوهلا « 
] الذي هو قيامك [ ال تعط مالك : والسُّفهاء ههنا السفهاء عن من األوالد ، ويقول : وقال الزَّخمشريُّ وابن زيد 

إذا علم الرجل ] والصبيان [ هم النِّساء : وقال ابن عباس واحلسن وقتادة وسعيد بن جبري . ولدك السَّفيه فيفسده 
  .أنَّ امرأته سفيهةٌ ُمفِْسدةٌ ، َوأنَّ ولده سفيه مفسد ، فال يسلط واحداً منهما على ماله 

مل حيفظ املال للمصلحة من النَِّساِء والصبيان واأليتام ، وكلُّ من اتَّصف هبذه الصفة؛ املراُد بالسُّفهاء كل من : وقيل 
أنَّ السَّفه خفة العقل ولذلك ُسمِّي الفاسق سفيهاً ، ألنه » البقرة « ألنَّ التَّخصيص بغري دليل ال جيوز ، وقد تقدَّم يف 

  .سفيهاً خلفة عقله ال وزن له عند أهل العلم والدين ، ويسمى النَّاقص العقل 
  فصل يف داللة اآلية يف احلجر على السفيه

{ : ، وقوله } َوالَ تُْؤُتواْ السفهآء أَْموَالَكُُم { : دلت هذه على جواز احلجر على السَّفيه لقوله تعاىل : قال القرطيبُّ 
الوالية على السَّفيه كما أثبتها على الضَّعيف فأثبت ]  ٢٨٢: البقرة [ } فَإن كَانَ الذي َعلَْيِه احلق َسِفيهاً أَْو ضَِعيفاً 

  .، واملراد بالضَّعيف يف اآلية الضَّعيف الَْعقْلِ لصغرِ أو مرض 
  فصل يف حال السفيه قبل احلجر عليه

مره إنَّ فعل السَّفيه وأ: واختلفوا يف حال السَّفيه قبل الَْحْجرِ َعلَْيِه ، فقال مالك وأكثر أصحابه ] : قال القرطيبُّ [ 
  .كُلُّه جائز ، حىت حيجر عليه اإلماُم ، وهو مذهب الشَّافعيِّ وأيب يوسف 

  .أفعاله غري جائزة ، وإن مل يضرب اإلمام على َيِدِه : وقال ابن القَاِسم 
  يف احلجر على الكبري: فصل 

  .حيجر عليه : واختلفوا يف احلجر على الكبري ، فقال مالك ومجهوُر الفقهاء 
ال حيجر على من بلغ عاقالً إال ان يكون ُمفسداً ملاله ، فإذا كان كذلك منع من تسلميهم املالَ : يفَةَ وقال أبو َحنِ

، ُسلَِّم إليه املال بكل حالٍ ، سواء كان ُمفِْسداً ، أو غري مفسد؛ ألنَّه ] مخساً وعشرين سنة ، فإذا بلغها [ حىت يبلغ 
ِلستَِّة أشهرٍ فيصري َجدَّاً وأباً ، وأنا أستحي أن أحجر على َمْن يصلح أن ُيحَبلُ منه الثنيت عشرة سنة ، مث ُيولد له 

  .يكون َجدَّاً 
  فصل يف اخلطاب يف اآلية
  :يف هذا اخلطاب قوالن 

وارزقوهم ِفيَها { : أنَُّه خطاب األولياء بأن يُؤُتوا السُّفهاء الذين حتت واليتهم أمواهلم لقوله تعاىل : األوَّلُ 
  .وبه يصلح نظُم اآليِة مع ما قَبلها ]  ٥: النساء  [} واكسوهم 

  .وال يؤتوا السُّفََهاء أمواهلم : فكان ينبغي على هذا ان يقال : فإن قيلَ 
  :فاجلواُب من وجهني 

أنَّه تعاىل أضاف املال إليهم ، ال ألنَّهم ملكوه ، لكن من حيث ملكوا التصرف فيه ، ويكفي يف اإلضافة : أحدمها 
  .بأدىن سبب  املالبسة

لَقَْد َجآءَكُْم { : إنَّما َحسًَنِت هذه اإلضافَةُ إجراءاً للوحدة بالنَّوع جمرى الوحدة بالشخص كقوله تعاىل : وثانيهما 
[ } فاقتلوا أَنفَُسكُمْ { ]  ٢٥: النساء [ } فَِمْن مَّا َملَكَْت أَْيَماُنكُم { ]  ١٢٨: التوبة [ } َرسُولٌ مِّْن أَنفُِسكُمْ 

ومعلوم أنَّ الرَّجل منهم ما كان يقتل ]  ٨٥: البقرة [ } ثُمَّ أَنُْتْم هؤالء َتقُْتلُونَ أَنْفَُسكُْم { : وقوله ]  ٥٤: لبقرة ا



نفسه ، وإنََّما كان يقتل بعضهم بعضاً ، وكان الكلُّ من َنْوع واحٍد ، فكا ها هنا ملا كان املال ينتفع به نَْوع اإلنسان 
  .فألجل هذه الَوْحَدة النَّوعيَّة حسنت إضافة أموال السُّفهاء إىل األولياء ، وحيتاج إليه ، 

أنَّه خطاب لآلباء بأالَّ يدفعوا ماهلم إىل أوالدهم إذا كانوا ال حيفظون املال سفهاُء ، وعلى هذا فإَضافَةُ : القول الثاين 
التحرمي ، وأمجعوا على انَّهُ ال حيرم عليه أن يهب من  األموال إليهم حقيقة ، والقول األوَّلُ أرجُح؛ ألنَّ ظاهر النَّهي

أوالده الّصغار ، ومن النِّسوان ما شاء من ماله ، وأمجعوا على أنه حيرم على الويل أن يدفع إىل السُّفهاء أمواهلم؛ ألنه 
، ألنَّ املرء مشفق بطبعه على ولده ، وهذه الوصّية باأليتام أشبه } َوقُولُواْ لَُهْم قَْوالً مَّْعُروفاً { : قال يف آخر اآلية 

  .فال يقولُ له إال املعروَف ، وإنَّما حيتاج إىل هذه الوصيَّة مع األيتام األجانب 
  .» محل اآلية على كال الوجهني ] أيضاً [ وال ميتنع « : قال ابُن اخلطيب 

واجملاز مجيعاً ، وميكن اجلواُب عنه بأن  على احلقيقة» أمْوالُكم « : هذا بعيد؛ ألنه يقتضي محل قوله : قال القاضي 
يفيُد كون تلك األموال خمتصة هبم ، اختصاصاً ميكنه الّتصرف فيها ، مث إنَّ هذا االختصاص } أَْموَالَكُُم { : قوله 

م خارج من حاصل يف املال اململوك له ويف املال اململوك للصَّيب ، إالَّ أنَّه حتت تصرُّفه ، فهذا التَّفاوت واقع يف مفهو
معىن ] أفاد [ وإذا كَانَ كذلك مل يبعد محل اللَّفظ عليهما من حيث إن اللفظ } أَمَْوالَكُمُ { املفهوم املستفاد من قوله 

  .واحداً مشتركاً بينهما 
  .} وارزقوهم ِفيَها واكسوهم { : قوله 

  :فيه وجهان » فيها « وقوله . أن أنفقوا عليهم : ومعىن الرزق 
  .على باهبا من الظرفية ، أي اجعلوا رزقهم فيها » يف « نَّ أ: أحدمها 
  .أرباحها بالتجارة ] من : [ بعضها واملراد : ، أي » ِمْن « أهنا مبعىن : والثاين 

هلم [ ِمْنَها ، لئال يكون ذلك أمراً بأن جيعلوا بعض أمواهلم رِْزقاً : ومل يقل « فيها » وإنََّما قال « : قال ابن اخلطيب 
، بل أمرهم أن جيعلوا أمواهلم مكاناً لرزقهم ، بأنْ يََتجُِروا فيها ، فيجعلوا أرزاقهم من األْرَباحِ ال من أصول ] 

  .واألمر بالِكْسَوِة ظاهر . » األموال 
  فصل يف تفسري القول املعروف

  .} َوقُولُواْ لَُهْم قَْوالً مَّْعُروفاً { : قوله تعاىل 
  :املعروف  اختلف املفسِّرون يف القول

  .إنه العدة اجلميلة من الربِّ والصِّلة : قال ابن جُرْيجٍ وجماهد 
إذا رحبت يف َسفْرِتي هذه فعلت بك ما أنت أهله ، وإن غنمت يف غَزَاِتي : هو مثل أن يقول : وقال ابُن عباس 
  .جعلت لك حظاً 

  . وإيَّاك ، وبارك اُهللا فيك عافانا اهللا: إن مل يكن ممن جيب عليك نفقته ، فقل له : وقال ابن زيد 
  .قوالً لَيَِّناً َتِطيُب بهِ أنفسهم : وقيل 

  .» علموهم مع إطعامهم وكسوهتم أمر دينهم « : وقال الزَّجَّاُج 
 هو أنه إن كان املوىل عليه صبياً فيعرفه الويل أنَّ املال ماله ، وهو خازن له ، وأنه إذا زال صباه َيردُّ« : وقال القَفَّالُ 

ال تعاشره بالتَّسلُِّط عليه كمعاشرة ] و ] [  ٩: الضحى [ } فَأَمَّا اليتيم فَالَ تَقَْهْر { : إليه املال ، ونظريه قوله تعاىل 
 ٢٨: اإلسراء [ } َوإِمَّا ُتعْرَِضنَّ َعْنُهُم ابتغآء َرْحَمٍة مِّن رَّبَِّك َتْرُجوَها فَقُل لَُّهْم قَْوالً مَّْيُسوراً { : العبيد ، وكذا قوله 

وإن كان املوىل عليه سفيهاً ، َوَعظَُه ونصحه وحثه على الصالة ، وَرغََّبهُ يف ترك التبذير واإلسراف ، وَعرَّفَُه عاقبة ] 



  .» التبذير الفقر واالحتياج إىل اخللق ، إىل ما يشبه هذا النوع من الكالم 
  .وهذا أحسن من سائر الوجوه : وقال ابن اخلطيب 
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يف علوم الكتاب: كتاب    تفسري اللباب 
بلي الدمشقي النعماين: املؤلف  احلن بن عادل  سراج الدين عمر بن علي   أبو حفص 

ْسَرافًا َوبِدَاًرا ْم َولَا َتأْكُلُوَها إَِواْبَتلُوا الَْيَتاَمى حَتَّى إِذَا َبلَُغوا النِّكَاَح فَإِنْ آَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشًدا فَاْدفَُعوا إِلَْيهِْم أَْموَالَُه
لَْيهِْم أَْمَوالَُهْم فَأَْشهُِدوا أَنْ َيكَْبُروا َوَمْن كَانَ غَنِيا فَلَْيْسَتْعِفْف َوَمْن كَانَ فَِقًريا فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعُروِف فَإِذَا َدفَْعُتْم إِ

  ) ٦(َعلَْيهِْم َوكَفَى بِاللَِّه َحِسيًبا 

  :بيَّن هنا مىت يؤتيهم أمواهلم ، وشَرطَ يف دفع أمواهلم إليهم شرطني ملا أمر بدفع مال اليتيم إليه ، 
  .بلوغ النكاح : أحدمها 
  .إيَناسِ الرُّشد : والثًَّاين 

  :قوالن » إذا « هذه وما أشبهها أعين الداخلة على » حىت « يف 
، : أنَّها حرف غاية ، دخلت على اجلملة الشَّرطيَّة وجواهبا ، واملعىن : أشهرمها  وابتلوا اليتامى إىل وقت بلوغهم 

: واستحقاقهم دفع أمواهلم إليهم ، بشرط إيناس الرُّشد ، فهي حرف ابتداء كالدَّاخلة على ساِئرِ اجلمل كقوله 
  ]الطويل [ 

ْجلَةَ أْشكَلُ... فََما َزالَِت القَْتلَى َتُمجُّ ِدَماَءَها  -١٧٥٤   بِدْجلَةَ َحتَّى َماُء َد
  ]الطويل : [ وقول امرئ القيس 

  َوَحتَّى الْجَِياُد َما ُيقَْدنَ بأْرَساِن... َسَرْيُت بِهِْم َحتَّى َتِكلَّ َمِطيُُّهْم  -١٧٥٥
أنَّها حرف جر ، وما بعدها جمرور هبا ، وعلى هذا ف : وهو قول مجاعة منهم الزَّجَّاج وابن دُرْسَتوية : والثاين 

ما » إذَا « ون فيه معىن الشَّرط ، وعلى القول األوَّلِ يكون العامل يف تتمحَّّض للظَّْرِفيَِّة ، وال يك» إذا « 
ليست » إذا « وظاهُر العبارة لبعضهم أنَّ . إذا بلغوا النِّكاح راشدين فادفعوا : َتَخلَّص من معىن جواهبا تقديره 

، وإمنا » فعلوا ذلك مضطرين  «: بشرطيَّة ، حلُُصولِ ما بعدها ، وأجاز سيبويه أن جيازي هبا يف الشِّعر ، وقال 
ُجوزي هبا ألنَّها حتتاج إىل جواب ، وبأنَّه يليها الفعلُ ظاهراً ، أو مضمراً ، واحتجَّ اخلليلُ على عدم َشرطيَِّتها 

  .إن أمحر : أجيئك إذا امحر الُبسر ، وال تقول : حبصولِ ما بعِدها ، أال ترى أنك تقول 
لى أهنا تكون ظرفاً جمرداً ، ليس فيها معىن الشَّرط ، وهو خمالف للنَّحويني ، وكالُمه ُيدلُّ ع: قال أُبو حيان 

فيها معىن الشِّرط غالباً ، وإن ُوجَِد يف عبارِة بعضهم ما َيْنفَى كوهنا أداة ] ظرف [ فإنَّهم كاجملمعني على أهنا 
تقديره يبلغوا َحدَّ النكاحِ أو : بعضهم مضافاً قال شرٍط ، فإنَّما أهنا ال جيزم هبا ، إالَّ أهنا ال تكون شرطاً ، وقَدََّر 

  .َصلَحوا للنكاح : وقته ، والظَّاهُر أهنا ال حتتاج إليه ، واملعىن 
  فصل يف معىن االبتالء وكيفيته

نزلت يف ثابت بن رفاعة ، . االختياُر ، أي اختربوهم يف عقوهلم وإدراكهم ، ، وحفظهم أمواهلم : واالبتالُء 
إن ابن أخي : رفاعةُ وتركه صغرياً عند عمه ، فجاء عمُّه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال  مات أُبوُه

، ومىت أدفع إليه ماله؟ فنزلت هذه اآلية    .يتيم يف حجري ، فما َيِحلُّ يل ِمْن ماله 
، فاالبتالُء » س رشده ال يدفع إليه ماله ، وإنْ كان شيخاً حىت يؤن« : قال سعيد بن جبري وجماهد والشَّعيبُّ 

باختالف أحواهلم ، فإن كان ِممَّْن يتصرف يف السوق فيدفع الويل إليه شيئاً من املال ، وينظر يف َتَصرُّفه ، وإن 



كان ممَّن ال يتصرف فيختربه يف نفقة داره ، واإلنفاق على عبيده وأجرائه وُتْخترب املرأة يف أمر بيتها وحفظ 
  .ا فإذَا رأى حسن تصرُّفه وتدبريه مراراً حيث يغلب على الظن رشده دفع إليه املال متاعها وغزهلا واستغزاهل

  فصل فيما إذا عاد إىل السَّفه بعد اخذ املال
: دليلنا قوله تعاىل . إذا ُسلِّم إليه املال لوجود الرشد ، مث عاد إىل السَّفه عاد احلجُر والقصاص « : قال القرطيبُّ 

. ٥: النساء [ } سفهآء أَْمَوالَكُُم َوالَ ُتْؤُتواْ ال{   [  
وجيوز للوصّي أن يصنع يف مال اليتيم ما كان لألب أن يصنعه من جتارٍة وإبضاع وشراء وبيع ، وعليه أنْ يؤّدى 

، ويؤّدي عنه أُروش اجلنايات ، وقيم املُْتلَفَاِت ، ونفقِة  الزَّكاة من سائر أمواله عنيٍ وحرث وماشية وفطرة 
وسائر احلقوق الالزمة ، وجيوز ان يزوجه ، ويؤّدي عنه الصداق ، ويشتري له جارية يتسّرى هبا ،  الوالدين ،

  .ويصاحل له وعليه على وجه النَّظر 
  فصل املراد من بلوغ النكاح

وعند ]  ٥٩: النور [ } َوإِذَا َبلَغَ األطفال ِمنكُُم احللم { : واملراد من بلوغ النِّكاح هو االحتالم ، لقوله تعاىل 
  .هذا احلّد جيري على صاحبه قلم التَّكليف ، وإنَّما مسي االحتالم بلوغ النَّكاح مبعىن اجلماع 

االحتالُم ، والسنُّ املخصوص ، : واعلم أن للبلوغ مخس عالمات ثَالثَةٌ منها ُمْشَتَركةٌ بني الذكور واإلناث وهي 
  .وَنبضاُت الّشعر اخلشن على العاَنِة 

الشَّعر اخلشن بلوغ يف أوالد املشركني ، وال يكون ألوالد املسلمني؛ ألن أوالد املسلمني ميكن  إنبات: وقيل 
الوقوف على مواليدهم بالرُّجوع إىل آبائهم ، وأوالد الكفار ال يوقف على مواليدهم ، وال ُيقَْبلُ قول آبائهم 

  .هم فيه لكفرهم ، فجعل اإلنبات الذي هو أَمارةُ البلوغ بلوغاً يف حقِّ
  .الَْحْيُض والْحَِبلُ : واثنان منها ختّتص بالّنساء ومها 

  فصل
العاقل املميز بإذن الويلّ صحيحة هلذه اآلية ، وألنه يصّح االستثناء فيه ] الصَّيب [ تصرفات » : قال أُبو حنيفةَ 

  .« ابتلوا اليتامى إالَّ يف الَبْيع والشِّراء : فيقال 
قله يف أنه هل له فَْهم وَعقْلٌ يف معرفة املصاحل واملفاسد؟ بأن يبيع الويلُّ ويشتري له اختبار ع: قال الشَّافعيُّ 

حبضوره ، مث يستكشُف من الصيبِّ أحوال ذلك البيع والشِّراء ، وما فيها من املصاحل واملفاسد ، وهبذا القَْدر 
إنَّ هذا القدر : ه شيئاً ليبيع أو يشتري ، فَِلَم قلَت حيصل االبتالء واالختبار ، وأيضاً َهْب أنَّا َسلَّْمَنا أنه يدفع إلي

} فادفعوا { : ويف قوله « إذا » والفاُء جواب . } فَإِنْ آَنْسُتْم { : يدل على ِصحَِّة ذلك البيع والشِّراء؟ قوله 
  .« إن » جواب 

تكون العَني أو الالم ،  واألْصلُ أحسْسُتم فحذف إحدى الّسينني ، وحيتمل أن« فإن أحستم » وقرأ ابن مسعود 
  ]الوافر : [ ومثله قول أيب زبيد 

  َحِسَني بِِه فَُهنَّ إلّْيِه ُشوُس... ِسَوى أنَّ الِْعَتاَق ِمَن الَْمطَاَيا  -١٧٥٦
وهذا خالف ال ينقاُس ، ونقل بعضهم أنَّها لغةُ ُسلَيم ، َوأنََّها ُمطَّردة يف عني كل فعلٍ مضاعفة اتصل به تاُء 

  .دالّلةُ على التنويعِ ، واملعىن أّي نوعٍ َحَصلَ من الرُّشِد كان كافياً « ُرْشداً » أو نونه وَنكَّر  الضَّمري



، وسيأيت الكالُم « ُرْشداً » وقرأ اجلمهور  بضمة وسكون ، وابن مسعود والسُّلميُّ بفتحتني ، وبعضهم بضمتني 
  ]اخلفيف : [ به وَشَعَر ، قال  وآنس كذا أحسَّ. على ذلك يف األعراف إن شاء اهللا تعاىل 

ا القُْن  -١٧٥٧   َناُص َعْصراً َوقَْد َدَنا اإلْمَساُء... آنَسْن َنْبأةً َوأفَْزَعَه

  .عن الفراء » وجد « : وقد قيل 
  .أبصر : وقيل 
  .رأيتم : وقيل 
  .آنست وأحسست ووجدت مبعىن واحٍد : وقيل 

 ٢٩: القصص [ } آَنَس ِمن َجانِبِ الطور َناراً { بصار ، ومنه قوله وأْصلُ اإليناس يف اللُّغة اإل: وقال القرطيب 
. [  

هو : ، والغيُّ ]  ٢٥٦: البقرة [ } قَد تََّبيََّن الرشد ِمَن الغي { : هو إصابة اخلري ، قال تعاىل : قال أهل اللُّغة 
{ : يه هو الرشد ، وقال تعاىل يكون نقض]  ١٢١: طه [ } وعصى َءاَدُم َربَُّه فغوى { : قال تعاىل : العصيان 

. ٩٧: هود [ } َوَمآ أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرِشيٍد   [  
ا الصَّالح يف املال فقط « : وقال أبو حنيفة  ، وينبين على هذا أن أبا حنيفة ال يرى احلجر على » ال يعترب هن

  .الفاسق ، والشافعي يراه 
  فصل

  .رجالً كان أو امرأة ، تزوج أو مل يتزوج  إذا بلغ الرُّْشد زال عنه احلجر ، ودفع إليه ،
وعند مالك إن كانت امرأة ال يدفع املال إليها ما مل تتزوج ، فإذا تزّوجْت دفع املال إليها ، ولكن ال ينفذ 

إنْ ] ُنِظَر [ تصرفها إالَّ بإذن الزَّوج ما مل تكرب َوُتَجرَّْب ، فإذا بلغ الصيب رشيداً وزال احلجر عنه مث عاد سفيهاً 
ال ُيَعاُد؛ ألن حكم الدوام أقَْوى : مبذراً ملاله ُحجَِر عليه ، كما يستدام احلجر َعلَْيِه إذا بلغ هبذه الصفة ، وقيل 

  .من حكم االبتداء ، وعند أيب حنيفة ال َحْجَر على الَباِلغِ العاِقلِ حبال 
  .} َوالَ َتأْكُلُوَهآ إِْسَرافاً َوبَِداراً { : قوله 

  :وجهان يف نصبهما 
ِه أي : أحدمها    .ألجل اإلسراف والبَِدارِ : أهنما منصوبان على املفعولِ من أْجِل

  .» كان األولياء يستغنمون أكل مال اليتيم ، لئال يكرب فينزع املال منهم « : ونقل عن ابن عباس أنه قال 
  . ُمْسرِفَني َوُمباِدرِيَن: أنَّهما مصدران يف موضع احلالِ أي : والثَّاين 

، مبعىن ان الويلَّ يبادُر ليتيم إىل أْخِذ مالِه ،  وبداراً مصدُر بادَر واملفاعلة هنا جيوز أن تكون من اثنني على باهبا 
  .سافر وطارق : أنَّ فاعل مبعىن فعل حنو : واليتيُم يَُباِدُر إىل الكرب ، وجيوز أن يكون من واحد مبعىن 

  :فيه وجهان . » أن تكربوا « : قوله 
ٍة َيِتيماً { : وبداراً كربهم ، كقوله : أنه مفعول باملصدر أي : دمها أح : البلد [ } أَْو إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمْسَغَب
  .ويف إعمال املصدر املَُنوِِّن اخلالف املشهور ]  ١٥،  ١٤

حمذوف ، وهذه » بَِداراً « خمافة أن يكربوا ، وعلى هذا فمفعولُ : أنَّه مفعول من أجله على حذف أي : والثَّاين 



  :اجلملة النَّْهييَّةُ فيها وجهان 
ا قبلها : أصحهما    .أهنا استئنافية ، وليست معطوفةً على م

، وهو جواُب الشرط ب : والثَّاين  فادفعوا وال تأكلوها ، وهذا فاسٌد؛ : أي » إن « أنَّها عطف على ما قبلها 
فََيلَزُم منه َسْبقُه } َوبَِداراً أَن َيكَْبُرواْ { : نِّكاح وهو معارٌض لقوله ألن الّشرط وجوابه ، مترتِّبان على بلوغ ال

، وذلك ممتنع    .على ما ترتَّب َعلَْيِه 
، : أي » إْسرافاً « وال تأكلوها يا معشَر األولياِء : واملعىن  ا َيِحلُّ : أي » وبداراً « بغري حقٍّ  ومبادرة ، مث َبيََّن َم

َمْن كَانَ غَنِياً فَلَْيْسَتْعِفْف « : هلم من ماهلم فقال  يمتنع من مال اليتيم فال يرزؤه قليالً وال كثرياً ، : أي » َو فل
  .والعفة االمتناع مما ال حيل 

ُه : استعفف عن الشيِء وَعفَّ : قال الواحديُّ    .إذا امتنَع منه وَتَركَ
  .» دة الِعفَِّة استعفف أبلغ ِمْن َعفٍّ كأنَّه طالب زيا« : قال الزخمشريُّ 

  .} َوَمن كَانَ فَِقرياً { : قوله 
  .} فَلَْيأْكُلْ باملعروف { حمتاجاً إىل مال اليتيم ، وهو حيفظه ويتعمَّده 

إنِّي فَِقٌري « : ُروَِي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أن رجالً أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
َر ُمْسرٍِف َوال ُمَبذِّرٍ َوالَ ُمَتأثِّل : تيٌم ، فقال َولَْيَس ِلي َشْيٌء َوِلي َي   .» كُلْ ِمْن َمالِ َيِتيمَك َعْي

} فَلَْيأْكُلْ باملعروف { : يقضي إذا أيسر لقوله : واختلفوا ، هل يلزمُه القضاُء؟ فقال جماهٌد وسعيُد بن جبري 
  .أْيَسَر قََضاُه  هو ان يقترض من مال اليتيم إذا احتاج إليه ، فإذا: واملعروف 

إنِّي أْنَزلُْت نفسي من مال اهللا مبنزلة مال اليتيم ، إن استغنيُت استعففُت ، وإنْ « : قال عمُر بن اخلطّاب 
  .» افترقُت أكَلُْت باملعروِف ، فَإذا أْيَسْرُت قضيُت 

هب والفضَّة وأكثر الروايات عن ابن عباس ، وبعض العلماء أنّ القرض خمصوص بأصول األموال من الذَّ
ا التَّناول من ألبان املواشي ، واستخدام العبيد ، وركوب الدَّواب ، فمباح له إذا مل يضرَّ باملال ،  وغريمها ، فأمَّ

  .وهذا قول أيب العالية؛ ألنه أمر بدفع أمواهلم إليهم 
  .» ال يأكله إال أن يضطر كما يضطر إىل امليتة « : قال الشَّْعيبُّ 

الَ َتأْكُلُوَهآ إِْسَرافاً َوبَِداراً { : قضاء عليه لقوله تعاىل  ال: وقال قوم  وهذا ُيْشِعُر بأن له أن يأكل بقدر احلاجة } َو
إِنَّ الذين َيأْكُلُونَ أَْمَوالَ اليتامى { أن للوصي أن ينتفع مبقدار احلاجة ، وقوله } فَلَْيأْكُلْ باملعروف { ، وقوله 

ظلم ، وإالَّ مل ]  ١٠: النساء [ } َسِعرياً  {]  ١٠: النساء [ } ظُلْماً  يدل على أن مال اليتيم قد يؤكل وغري 
  .معىن } ظُلْماً { يكن لقوله 

، فكذا ها هنا  وأيضاً احلديث املتقدم ، وأيضاً فيقاُس على السَّاعي فإنَُّه ُيْضَرُب له من الصَّدقات على قدر عمله 
.  

رفه من مذهب أصحابنا أنه ال يأخذ على سبيل القرض ، وال على سبيل الَّذي نع: وقال أُبو بكرٍ الرازيُّ 
، لقوله تعاىل  ُحوباً { إىل قوله ]  ٢: النساء [ } َوآُتواْ اليتامى أَْمَوالَُهْم { : االبتداء سواء كان غنياً أو فقرياً 

{ إىل قوله ]  ١٠: النساء [ } امى ظُلْماً إِنَّ الذين َيأْكُلُونَ أَْمَوالَ اليت{ : ، وقوله ]  ٢: النساء [ } كَبِرياً 



. ١٢٧: النساء [ } َوأَن َتقُوُمواْ لليتامى بالقسط { : وقوله ]  ١٠: النساء [ } َسِعرياً   [  
  فصل

ُروَِي « كما على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه كذلك عليه حفظ الصيبِّ يف بدنه وتأديبه ، : قال القرطيبُّ 
غري متأثل ماالً وال « نعم » : يِّ صلى اهللا عليه وسلم إنَّ يف حجري يتيماً أآكل من ماله؟ قال أنَّ رجالً قال ِللنبِ
  .» َما كُْنت َضارًِب منه َولََدَك « : يا رسول اهللا أفأضربه ، قال : قال » واقٍ مالك مباله 

  .} فَإِذَا َدفَْعُتْم إِلَْيهِْم أَْمَوالَُهْم فَأَْشهُِدواْ َعلَْيهِْم { 
وهذا أمر رشاد ، وليس بواجب ، أمر الويل باإلشهاد على دفع املال إىل اليتيم بعد البلوغ ليزول عنه التهمة 

  .وتنقطع اخلصومة 

  واختلفوا فيما إذا ادَّعى الوصيُّ بعد بلوغ اليتيم أنَّه دفع املال إليه هل يصدَّق؟
  .ال يصدَُّق : عيُّ أو قال أْنفَقُْت عليه املالَ يف صغر؟ فقال مالٌك والشَّاف

  .» يصدَُّق « : وقال أبو حنيفة 
  .} وكفى باهللا َحِسيباً { : قوله 

  :قوالن » كفى « يف 
  .أنَّها اسم فعل : أحدمها 
اعلها قوالن  - وهو الصَّحيح : والثاين    :إهنا فعلٌ ، ويف ف
[ } أََولَْم َيكِْف بَِربَِّك { : مضارعه حنو وهو الصَّحيح أنَُّه اجملرور بالباء ، والباء زائدة فيه ويف فاعل : األول 
اكتف باهللا ، وهذا القول : زيدت لتدلَّ على معىن األمر إذ التقدير : باطِّراد فقال أُبو البقاء ]  ٥٣: فصلت 

ئدة ، الباء ليست بزا: َدَخلَْت الباُء يف الفاعل؛ ألن معىن الكالم األمُر أي : سبقه إليه َمِكي والزَّجاُج فإنه قال 
متعلّق به ، » باهللا « وهو كالٌم غُري صحيح؛ ألنه من حيث املعىن الذي قدَّره يكون الفاعل هم املخاطبني ، و 

ويف كالم ابن عطية حنو . دخلت يف الفاعل يكون الفاعل هو اُهللا تعاىل ، فيتناقض » الباء « ومن حيث كون 
قدير زيادة اخلافض ، وفائدة زيادته تبيَّن معىن األمر يف يف موضع رفع بت» باهللا « : من قوله أيضاً فإنه قال 

تدل على املراد من ذلك ، ويف هذا ما ُردَّ به على الزَّجَّاجِ ، وزيادة » فالباء « اكتفوا باهللا ، : صورة اخلََبرِ أي 
  .َجْعلِ احلرف زائداً وغري زائٍد 

، » هللا با« كفى االكتفاء و : أنَّه مضمر والتَّقديُر : والثاين  على هذا يف موضع نصب؛ ألنه مفعول به يف املعىن 
: [ وهذا رأي ابن السَّراج ، َوُردَّ هذا بأن إعمال املصدر احملذوف ال جيوز عند البصريني إال ضرورة كقوله 

  ]البسيط 
ُصلَْبكُْم َرْحَمانُ قُ... َهلْ َتذْكُُرونَ إلَى الدَّيَْرينِ هْجَرَتكُْم  -١٧٥٨   ْرَباناًَوَمْسَحكُمْ 

كفى هو أْي : الفاِعلُ مضمر ، وهو ضمري االكتفاء أي : وقيل : يا رمحان قرباناً ، وقَالَ أبو حيان : أي قولكم 
ليست زائدة ، فيكون يف موضع نصب ويتعلق أنذاك بالفاعل ، وهذا الوجه ال يسوغ » الباء « االكتفاء ، و : 

الُ املصدر مضمراً ، وإن عين باإلضمار احلذف امتنع عندهم على مذهب البصريني ، ألنه ال جيوز عندهم إْعَم
إذا قلنا : حذف الفاعل ، وإعمال املصدر حمذوفاً وإبقاء معموله ، وفيه نظٌر؛ إذْ لقائل أن يقول : أيضاً لوجهني 



  .َم بالفاعل حّتى يلزم ما ذكر بل نعلقه بنفس الفعل كما تقدَّ» باهللا « مضمر ال نعلق » كفى « بأن فاعل 
] وبدخول الباء اتصل [ ؛ ألنَُّه كان يتصل اتَّصال الفاعل » كفى باهللا « إنَّما دخلت الباء يف : وقال اْبن عيسى 

اتصالَ املضاِف ، واتَّصال الفاعل ، ألنَّ الكفاية منه ليست كالكفاية من غريه فضوِعَف لفظها ملضاعفة معناها ، 
  .وحيتاج إىل فكر 

  :فيه وجهان } َحِسيباً { : قوله 
  .عليه ، وهي عالمة التمييز » ِمْن « أنه متييز يدلُّ على ذلك صالحيَّة دخول : أصحهما 

  .أنه حال : والثَّاين 
  .» وكفاكم اهللا « : ها هنا متعّدية لواحد ، وهو حمذوف تقديره » كفى « و 

ا هنا تقديره» وكفى « : وقال أُبو الَبقَاِء  { : كفاك اُهللا شرَّهم بدليل قوله :  يتعدَّى إىل مفعولني ُحِذفَ
  .والظاهر أن معناها غُري معىن هذه ]  ١٣٧: البقرة [ } فََسَيكِْفيكَُهُم اهللا 

فََسَيكِْفيكَُهُم اهللا { : وتأيت بغري هذا املعىن متعدية إىل اثنني كقوله : قال أبو حّيان بعد أن ذكر أهنا متعدية لواحد 
  .نظر وهو حمل ]  ١٣٧: البقرة [ } 

حيتمل أن يكون احلَِسيُب مبعىن احملاسب ، وأن يكون مبعىن الكايف ، فمن األول : قال ابن األنباري واألزهري 
ا يفعل من الظُّلم ، ومن الثَّاين قوهلم ] حياسبه : ومعناه [ َحْسُبُه اُهللا ، : قوهلم للرَّجل هتديداً  حسبك : اهللا على م

  .د سواء فسَّرنا احلسيب باحملاسب ، أو بالكايف كافيك اهللا وهذا وعي: اهللا ، أي 

َر ِللرَِّجالِ َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك الَْواِلَداِن َوالْأَقَْرُبونَ َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك الَْواِلَداِن َوالْأَقَْر ُبونَ ِممَّا قَلَّ ِمْنُه أَْو كَثُ
  ) ٧(َنِصيًبا َمفُْروًضا 

اليتامى ، وصله بذكر املواريِث ، وهذا هو النَّْوع الرَّابع من األحكام املذكورة يف هذه السورة ملا ذَكََر تعاىل أمر 
  .، ويكون ما يتعلق باملواريث 

سبب نزول هذه اآلية أن أوس بن ثابت األنصاري تويف عن ثالث بنات وامرأة ، فجاء رجالن : قال ابن عباس 
ْرفَجة فأخذا ماله ، ومل يعطيا امرأته وال بناته شيئاً وكانوا يف : من َبنِي عّمه ومها وصّيان له يقال هلما  ُسَويٌد وَع

اجلاهليَِّة ال يورثون النِّساء وال الصغار ، وإنْ كان الصغري ذكراً إمنا كانوا يورثون الرِّجال ، ويقولون ال يعطي 
 ، يا رسول اهللا إن : أت أمُّ كُّحة فقالت فج« إال من قاتل ، وطاعن بالرُّمح ، وحاز القسمة وذبَّ عن احلَْوَزِة 

ّي بنات ، وأنا امرأته ليس عندي ما أنفق عليهن وقد ترك أبوهّن ماالً حسناً ،  أوس بن ثابت مات ، وترك عل
وهو عند سويد وعْرفجة ، ولكم يعطياين وال بنايت شيئاً وهن يف حجري ال يطمْعَن وال يسقني ، فقال رسول اهللا 

صلى اهللا  - فدعامها رسول اهللا . « ارجعي إىل بيتك حىت أنظر فيما حيدثُ اهللا يف أمرك » م صلى اهللا عليه وسل
{ : يا رسول اهللا ولدها ال يركب فرساً ، وال حيمل كالًّ ، وال َيْنكَأُ َعُدّواً فأنزل اهللا تعاىل : فقاال  -عليه وسلم 

{ حظّ } َنصيٌِب { يعين للذُّكور مما ترك أوالد امليِّت وأقربائه  }لِّلرَِّجالِ َنصيٌِب مِّمَّا َتَرَك الوالدان واألقربون 
نصيب ، ولكنه تعاىل مل ُيَبيِّن املقدار يف هذه اآلية ، } َوِللنَِّسآِء { من املرياث ، } مِّمَّا َتَرَك الوالدان واألقربون 

ا ِمْن َمالِ أْوسِ ْبنِ» فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  زَّ َوَجلَّ َجَعلَ ِلَبَناِتِه َنِصيباً  ال ُتفَرِّقَ ثَابِْت شيئاً فَإنَّ اَهللا َع
ْم ُهَو َحتَّى أْنظُر َما َيْنزِلُ ِفيهِنَّ  ُيوِصيكُُم اهللا يف أَْوالَِدكُمْ { :  -عّز وجلّ- فأنزل اُهللا « ِممَّا ِتَرَك ، ولَْم يبيِّن كَ



فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل ُسَوْيٍد َوُعْرفُجة أن ]  ١١: النساء [ } ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ األنثيني 
 ،   .فهذا هو الكالم يف سبب نزول هذه اآلية » ادفعا إىل أّم كُحة الثمن وإىل بناته الثلثني ، ولكما باقي املال 

ُمْجمالً أوالً مث َبيََّنُه بعد ذلك على بني اهللا تعاىل أن للنَِّساء حقاً يف املرياث خالفاً لعاَدِة العرب يف اجلاهليَِّة وذكره 
  .» ادفعا إليها نصيب بناهتا الثُّلثني ولَكَُما باقي املال « : سبيل التدريج؛ ألنَّ النَّقل عن العادة يشق ، فقال هلما 

بله أْي } مِّمَّا َتَرَك { : قوله  ، وجيوز أن َنِصيٌب كائن أو مستقر : هذا اجلارُّ يف حمل رفع؛ ألنه صفة للمرفوع ق
اً بلفظ  ا قَلَّ { وقوله . ألنه من متامه » نصيب « يكون يف حملّ نصبٍ متعلِّق يف هذا اجلاّر أيضاً ] و [ } ِممَّ

  :وجهان 
عائد » منه « بإعادة حرف اجلّر يف البدل ، والضمري يف » مما ترك « األخرية يف » ما « أنه بدل من : أحدمها 

ا « على  بدل مراٌد أيضاً يف اجلملة األوىل ُحِذَف للداللة عليه ، وألن املقصود بذلك األخرية ، وهذا ال» م
ا َتَرَك { التأكيد؛ ألنه تفصيلٌ للعموم املفهوم من قوله    .فجاء هذا البدل مفّصال حلالتيه من الكثرة والِقلَِّة } مِّمَّ

، أو مستقراً مما قلّ مما تركه قل: أي » ترك « أنه حال من الضَِّمريِ احملذوف من : والثاين    .يالً ، أو كثرياً 
  فصل

استدلّ علماؤنا هبذه اآلية على قسم املتروك على الفرائض ، فإن كانت الِقْسَمةُ لغري املتروك عن : قال القُْرِطبِيُّ 
 يقسم ذلك ، وإن مل: حاله كاحلمام الّصغري ، والّدار اليت تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها فقال مالك 

َر َنِصيباً مَّفُْروضاً { ينتفع أحدهم بنصيبه لقوله تعاىل  وبه قال الشَّافعيُّ وأبو ]  ٧: النساء [ } ِممَّا قَلَّ ِمْنُه أَْو كَثُ
  .حنيفة 

  .يف الدِّار الصَّغرية يكون بني اثنني فطلب أحدمها القسمة ، وأىب َصاِحُبه قُسمْت له : قال أبو حنيفة 
إن كان فيهم من ال َيْنَتِفُع بقسمه ، فال يقسم ، وكل قسم يدخل فيه الّضرر على أحدمها ،  :وقال ابن أيب ليلى 

  .دون اآلخر فإنَّه ال يقسم ، وهو قول أيب ثَْورٍ 
  .وهو أصحُّ القولني : وقال اْبُن املُْنِذرِ 

  :فيه أوجه } َنِصيباً مَّفُْروضاً { : قوله 
ُه واقع موقع املصدر ، والعامل فيه معىن ما تقدَّم إذ التَّقدير عطاًء أو ينتصب على أنَّ» نصيباً « أن : أحدها 

  .استحقاقاً ، وهذا معىن قول َمْن يقول منصوب على املصدر املؤكد 
قسمة مفروضة ، وقد َسَبقه الفرَّاُء : كأنه قيل ]  ١١: النساء [ } فَرِيَضةً مَِّن اهللا { : كقوله : قال الزَّخمشريُّ 

{ له َعليَّ كذا حقّاً الزماً ، وحنوه : ُنِصَب؛ ألنه أخرج ُمْخَرَج املَْصَدر؛ ولذلك وّحده كقولك : ، قال إىل هذا 
  .لك علّي حق درمهاً : ، ولو كان اْسماً صحيحاً مل ينصب ، ال تقول ]  ١١: النساء [ } فَرِيَضةً مَِّن اهللا 

وُيحتمل أن » كَثر « أو » قَلَّ « احُب احلال الفاعل يف أنَّه منصوٌب على احلالِ وُيحتمل أن يكون ص: الثاين 
، وإن كان نكرة لتخّصصه إمَّا بالَوْصِف ، وإمَّا بالعمل والعامل يف احلال االستقرار الَّذي يف » َنِصيب « يكون 
ا ذكرناها املعىن هلؤالء أ: ، وإىل نصبه حاالً ذهب الزَّجَّاج ومكيٌّ قاال } لِّلرَِّجالِ َنصيٌِب { : قوله  ْنِصباء على م

  .يف حالِ الفرض 
  .أعين َنصيباً ، قالَُه الزََّمْخَشرِيُّ : أنَُّه منصوٌب على االختصاص مبعىن : الثالث 



  .إن عىن االْخِتصاص املصطلَح عليه فهو مردود بكونه نكرةً ، وقد َنصُّوا على اشتراط تعريفه : قال أبو حيَّان 
  .أو ُجِعلَت هلم نصيباً : ي النصب بإضمار فعل أ: الرابع 

  .أنه مصدر صريح أي َنصَّْبُتُه َنصيباً : اخلامس 
  فصل داللة اآلية على توريث ذوي األرحام

هذه اآلية َتُدلُّ على توريث ذوي األْرَحام ألنَّ العمَّاِت واألخوالِ ، واخلاالِت ، وأوالَد : قال أُبو بكرٍ الرازي 
أقصى ما يف } لِّلرَِّجالِ َنصيٌِب مِّمَّا َتَرَك الوالدان واألقربون { ولُُهم َتْحَت قوله النبات من القريبني ، فوجب ُدُخ

الباب أنَّ قدر ذلك النَّصيب غري مذكور يف هذه اآلية إالَّ أنَّا نثبت كوهنم مستحقني ألصل النَّصيب هبذه اآلية ، 
  .َوأَمَّا املقدار فنستفيده من سائر الدالئل 

  فصل
احلز والتأثري ، ولذلك ُسِمَي احلّز الَّذي يف سية القوس ، فرضاً : َمقْطُوَعاً واجباً الفرضِ : أي » روضاً مف« معىن 

، واحلزُّ الَّذي يف القداح يسمَّى أيضاً فرضاً ، وهو عالمة لتمّيز بينها وبني غريها ، والفرضة عالمة يف مقسم املاء 
، فهذا أصلُ الفرض يف اللُّغِة ، وهلذا َسمَّى أصحاُب أيب حنيفة الفرض يعرُف هبا كل ذي حقٌّ حقَّه من الشُّْربِ 

ا ثبت بدليل قَطِْعيٍّ ، والواجب عبارة عن السقوط يقال ] به [  إذا َسقَطَت ومسعُت وجبةٌ : َوَجَبِت الشَّْمُس : م
، قال تعاىل : يعين  َسقَطَْت ، وتأثري القَطْعِ أقوى من  :أي ]  ٣٦: احلج [ } فَإِذَا َوَجَبْت ُجُنوُبَها { : َسقْطَة 

  .تأثري السُّقوط 
ألن توريث ذوي األرحام [ وهذا التقرير يقضي عليهم بأن اآلية ما تناولت ذوي األرحام : قال ابن اخلطيب 

وريث قاطع بإْجَماعِ األمَِّة ، فلم يكن توريثهم فَْرَضاً ، واآلية إنََّما تناولت التَّ] ليس من باب ما عرف بدليل 
  .املفروض فَلَزَِم القَطُْع بأنَّ هذه اآلية ما َتَناولت ذوي األرحام 

  ) ٨(ُروفًا َوإِذَا َحَضَر الِْقْسَمةَ أُولُو الْقُْرَبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكُني فَاْرُزقُوُهْم ِمْنُه َوقُولُوا لَُهْم قَْولًا َمْع

  :أقوال  اختلفوا يف املَُراِد هبذه القسمة على ثَالثَِة
أن املَُراَد هبا يف قسمة املرياث ، واختلَف القائلون هبذا القول ، هل املراُد به لوجوُب أو النَّْدُب؟ : القول األوَّلُ 

كانت هذه قَْبلَ آية املواريث ، فَلَمَّا َنَزلَْت : فالقائلون بالُوُجوبِ اختلفوا ، فقال سعيُد بُن املَُسيَّبِ والضَّحاك 
وهي : يث جعلت املواريثُ ألْهلَها ونسخت هذه اآلية وقال ابُن َعبَّاسٍ والشَّْعبِيُّ والنََّخِعيُّ والزُّْهرِيُّ آيةُ املوار

  .حمكمة 
  .وهي واجبةٌ على أهل املرياِث ما طالت به أنفسهم : قل ُمَجاِهٌد 
ذي ُيْسَتْحَيا من قسمته ، وإن كان كانوا ُيْعطون التابوت واألواين ورثّ الثياب واملتاع والشيء ال: قال احلََسُن 

إن كانت الورثة كباراً رضخوا هلم ، وإن كانت : َبْعُض الَوَرثَة صغاراً فقد اختلفوا فيه ، قل ابن عبَّاسٍ وغريه 
إين ال أملك هذا املال إنََّما هو الصغار ، ولو كان يل منه شيء : الَوَرثَِة صغاًر اعتذروا إليهم ، فََيقُولُ الويل 

  .عطيتكم أل
ذلك حقٌّ واجب يف أموال الصغار والكبار ، فإن كاُنوا ِكَباراً َتَولوا إعطاَءهم وإن كانوا ِصغاراً : وقال بعضهم 



أعطى وليهم ، وروى ُمَحمَُّد ْبُن ِسرييَن أنَّ عبيدة السَّلَْمانِي قسم أموال أيتام ، وأمر بشاة فذحبت فصنع هلم 
  .لوال هذه اآلية لكان هذا من مايل  :طعاماً ألجل هذه اآلية ، وقال 
{ ثالث آياٍت حمكمات مذنيات تركهن النَّاُس ، هذه اآلية ، وآية االستئذان : وقَالَ قََتاَدةُ عن َيْحَيى بن معمر 

َخلَقَْناكُم مِّن ياأيها الناس إِنَّا { : وقوله ]  ٥٨: النور [ } ياأيها الذين َءاَمُنواْ ِلَيْسَتأِْذنكُُم الذين َملَكَْت أميانكم 
. ١٣: احلجرات [ } ذَكَرٍ وأنثى   [  

ذلك على سبيل النَّْدبِ إذا كان الورثة كباراً ، فإن كَاُنوا صغاراً فليس إالَّ القول املعروف ، : وقال آخرون 
ولو كان  كسائر احلقوق ، -تعاىل-وهذا هو الَّذي عليه فقهاُء األمصار ألنَّه لو كان هلم َحقٌّ معني لبينه اُهللا 

واجباً لتوفّرت الدَّواعي على نقله لشدَّة حرص الفقراء واملساكني على تقريره ، ولو كان كَذَِلَك لنقل على 
  .سبيل التََّواُترِ 
: من األقرباء اليتامى واملساكني أي ] حضرها منة ال يرث [ أنَّ املراد بالقسمة الوصيَّة فَإذَا : القول الثَّاين 

أنَُّه راجع إىل أويل القرىب } واليتامى واملساكني } َوإِذَا َحَضَر القسمة أُْولُواْ القرىب { :  قال الذين ال يرثون مث
وهذا القَْولُ حمكيٌّ ] . راجع إىل اليتامى واملساكني الذين ال يرثون } فارزقوهم مِّْنُه { : وقوله . [ الذين يرثون 

كني ، ألنَّ ضعفهم أكثُر وحاجاهتم أَشدُّ فكان وضع الصدقات عن سعيد بن ُجَبْيرٍ ، وقدم اليتامى على املسا
  .أفضل وأعظم يف األجر 

  .} فارزقوهم مِّْنُه { : قوله 
  :يف هذا الضمري ثَالَثَةُ أْوجٍه 

  .أنه يعود على املال ، ألنَّ القسمة َتُدلُّ عليه بطريق االلتزام : أحدها 
ا « أنَُّه يعود على : الثَّانِي    .} مِّمَّا َتَرَك { :  يف قوله» م

أنَُّه يعود على نفس الِقْسَمِة ، وإن كان مذكراً مراعاة للمعىن إذ املراد بالقسمة الشيء املقسوم ، وهذا : الثَّاِلثُ 
القسمة من االقتسام كاخلربة من االختبار أو مبعىن القََسم فال يتأتى : على رأي من يرى ذلك ، َوأمَّا َمْن يقول 

  .ذلك 

  ) ٩(ا َسِديًدا ْخَش الَِّذيَن لَْو َتَركُوا ِمْن َخلِْفهِْم ذُرِّيَّةً ِضَعافًا َخافُوا َعلَْيهِْم فَلَْيتَّقُوا اللََّه َولَْيقُولُوا قَْولًَولَْي

، وقرأ احلََسُن وعيسى ْب ُن قرأ اجلمهور بسكون الالَّم يف األفعال الثَّالَثَِة وهي الم األمر ، والفعل بعدها جمزوٌم هبا 
ُعَمَر بكسر الالمِ يف األفَْعالِ الثَّالثة وهو األصل ، واإلسكان ختفيٌف إجراًء للمنفصل ُمْجرى املتصل ، فإهنم 

  .يف أول البقرة » لَْهي « و » وْهَي « : وهذا ما َتقَدََّم الكالم يف حنو » كَيف « ب » وليخش « َشبَّهوا 
للجزم باألمر ، وال جيوز عند ِسيَبوْيه إضمار الم األمر قياساً } َولَْيْخَش { حذفت األولف من : قال القرطيب 

  .على حروف اجلّر إالّ ضرورة شعر ، وأجاز الكوفيون حذف الالم مع اجلزم 
  ]الوافر : [ وأنشدوا 
  إذَا َما ِخفَْت ِمْن َشيٍء َتَباالَ... ُمَحمَُّد َتِفُد َنفَْسَك كُلُّ َنفْسٍ  -١٧٥٩

، و » خيشى « أراد لتفد وهو مفعل    :هذه فيها احتماالن » لو « حمذوف لداللة الكالم عليه 
اً ملا كان سيقع لوقوع غريه أو حرف امتناع المتناع على اختالف : أحدمها  أنََّها على باهبا من كوهنا حرف



  .العبارتني 
  .ة والزَّخمشري الشَّرطية وإىل االحتمال األوَّل ذهب اْبُن عطّي» إن « أنََّها مبعىن : والثَّانِي 

وليخش : معناه : قلت » الذين « وجوابه صلة ل } لَْو َتَركُواْ { فإن قلت ما معىن وقوع : قال الزَّخمشريُّ 
الَِّذيَن صفتهم وحاهلم أنَّهم لو شارفوا أن يتركوا َخلْفَُهْم ذرّية ِضعافاً ، وذلك عند احتضارهم َخافُوا عليهم 

  ]الوافر : [ سبهم كما قال القائل الضياع بعدهم لذهاب كافلهم وكا
  َبَناِتي إنَُّهنَّ ِمَن الضَِّعاِف... لَقَْد َزاَد احلََياةَ إيلَّ ُحّباً  -١٧٦٠

  َوأنْ َيْشَرْبَن َرْنقاً َبْعَد َصاِفي... أَُحاِذُر أنْ َيَرْيَن الُبؤَس َبْعِدي 
ووجه التمسك هبذه العبارة » لو « من جواب لو تركوا خلَافُوا ، وجيوُز حذف الالم : وقال ابن عطية تقديره 

لَْو « جواُب » َخافُوا « ميتنع هبا الشَّيء المتناع غريه ، و » لَْو « أنَُّه جعل الالَم مقدََّرةً يف جواهبا ، ولو كانت 
 «.  

ملاضي إىل معىن فتقلب ا» إنْ « هنا شرطية مبعىن » لو « : وإىل االحتمال الثَّانِي ذهب أبو البقاِء وابُن َماِلٍك 
هذه مضارع كان مستقبالً كما يكونُ » لو « وليخش الذين إنْ تركوا ولو وقع بعد : االستقبال ، والتَّقدير 

  ]الكامل : [ وأنشد » إنْ « َبْعَد 
  ُخلَُق الِكَرام َولَْو َتكُونُ َعِدمياً... الَ ُيلِْفَك الرَّاُجوَك إالَّ ُمظْهِراً  -١٧٦١

  ]البسيط : [ اً ، ومثلُ هذا البيت قول اآلخر وإنْ تكن عدمي: أي 
ْوٌم إذَا َحاَرُبوا َشدُّوا َمآزَِرُهْم  -١٧٦٢   ُدونَ النََّساِء َولَْو َباَتْت بأطَْهارِ... قَ

اً يف املاضي ، َوإِنََّما محل اْبُن مالك ، َوأَبا البقاء على َجْعِلها مبعىن «  والَّذي ينبغي أن تكون على باهبا كوهنا تعليق
واألمُر مستقبل ومتعلُِّق األمر موصول مل يصّح أن تكون الصِّلةُ ماضية على -توهُُّم أنَُّه لَمَّا أمر باخلشيِة » إنْ 

وألجل هذا التوهُّم مل » إنْ « لفظ » لو « تقدير داللته على العدم الذي ينايف امتثالَ األمر ، وَحسََّن مكانَ 
وليخش « : مستقبل ، بل أتى بفعل ماضٍ مسنٍد للموصول حالةَ األمر فقال  على فعل» لَْو « ُيْدخل الزخمشري 

  .» الذين صفتهم وحاهلم أهنم لو شارفوا أن يتركوا 

لو » وهو الَّذي َتوهَّموه ال يلزم ، إالَّ كانت الصِّلةُ ماضيةً يف املعىن واقعةً بالفعل ، إذا معىن « : قال أُبو َحيَّان 
، فلو كان كذلك للزم التَّأويلُ يف  :أي « تركوا من خلفهم  » أن تكون مبعىن « لَْو » ماتوا فتركوا من خلفهم 

إذ ال جيامع األمر بإيقاع فعل َمْن مات بالفعل ، فَإذَا كَانَ َماضياً على تقدير فََيِصحُّ أن يقع ِصلَةً وأن يكون « إنْ 
  .انتهى . » ي لو مات أمسِ لبكيناه ليزْرَنا الذ: العاملُ يف املوصول الفعل املستقبل حنو قولك 

أنْ تكن يف اآلية كذلك؛ ألنَّا يف البيتني » إنْ « َوأمَّا البيتان املتقّدمان فال يلزُم من ِصحَِّة َجْعِلَها فيهما مبعىن 
يه بقوله » لو « نضطر إىل ذلك ، أمَّا البيُت األوَّلُ فألن جواب  ، وهو َنْهٌي » ال يلفك « : حمذوف مدلولٌ عل

  .تعليقاً يف املستقبل » لَْو « والنْهُي مستقبلٌ فلذلك كانت 
حمذوٌف أي } َولَْيْخَش { ومفعول . للمستقبل » إذا « ، و » إذا « وأمَّا البيت الثَّاين فلدخول ما بعدها يف َحيزِ 

  .وليخش اهللا : 
فيكون من } فَلَْيتَّقُواّ { اجلاللة ، وكذلك  يطلُب} َولَْيْخَش { وجيوز أن تكون املسألةُ من باب التََّناُزع فإنَّ 



  .إعمال الثَّاين للحذف من األوَّلِ 
  :فيه وجهان } ِمْن َخلِْفهِْم { : قوله 

اً له » َتَركُوا « أنَُّه متعلٌِّق ب : أظهرمها    .ظرف
  .رة قُدَِّمْت عليها فَُجِعلَْت حاالً ؛ ألنَّه يف األصل صفة نك» ذرية « أنَّه ُمتعلٌِّق مبحذوٍف؛ ألنَّه حالٌ من : والثَّاين 

ومل يبال حبرف االستعالء النكساره ففيه احنداٌر فلم ينافِِ } ِضَعافاً { ألف : ، أمال محزة } ِضَعافاً { : قوله 
  .اإلمالَة 

الضاد بضم » ضعفاء « بضمِّ الَضاِد والعني وتنوين الفاء ، والسُّلمي وعائشة » ُضُعفاً « وقرأ ابن ُمَحْيِصنٍ 
اء وكَرِمي وكرماء ، وقرئ : وفتح العني واملد ، وهو مجع َمِقيٌس يف فعيل صفةً حنو  » َضعافَى « ظَرِيٍف َوظَُرف

بضمِّ الضَّاِد مثل ُسكارى فَإِنَُّه قال » ُضعاىف « َسكَارى ، وظاهر عبارِة الزَِّمشري أنَّه قُرَِئ : بالفتح واإلمالة حنو 
فيحتمل أنْ يريد أنَّه قُرَِئ بضّم الضَّاِد وفتحها ، » َضعاىف وُضعاىف حنو َسكارى وُسكارى وقُرَِئ ُضَعفَاء ، و« : 

كََسكارى [ بفتحها مع اإلمالة » َضعافَى « بفتح الضَّاد دونً إَمالٍَة ، و » َضعاىف « وحيتمل أن ُيرِيَد أنََُّه قُرَِئ 
والظَّاِهُر األوَّلُ ، والغالب على الظَّنِّ أنََّها مل ُتْنقل ، ] بفتح اسلني دون إمالة ، وسكارى بفتحها مع اإلمالة 

  .قراءة 
بكسر » َخوَِف « للكسرة املقدََّرِة يف األلف ، إذ األصل » َخافُوا « أَمالَ محزةُ ألف . } َخافُواْ َعلَْيهِْم { : قوله 

  .» َيَخاُف « : العني؛ بدليلِ فتحها يف املَُضارعِ حنو 
قَاِء وغريه ذلك بأنَّ الكَْسَر قد َيْعرِض يف حال من األحوال وذلك إذَا أُْسنَِد الِفْعلُ إىل َضِمريِ املَُتكَلِّم وعلَّل أبو الَب

  .» الَّذيَن « وجواهبا صلةُ » لَْو « ِخفْت وِخفَْنا ، واجلملةُ من : ، أو إحدى أخواته 

  فصل
  :اختلفوا يف املعينِّ على أقَْوالٍ 

انظر لنفسك فَإنَّ أوالدك ورثتك ال يغنون عنك : الرَُّجلِ حيضره املوت فيقول َمْن يف حضرته أنََّها يف : أحدها 
، . من اهللا شيئاً  ، وتصدَّْق ، وأْعِط فالناً كَذَا ، وفالناً كذا ، حتَّى يأيت على عامَّة ماله  قَدِّم لنفسك ، أعِتْق 

ر لولده وال يزيد يف وصيَِّتِه على الثُّلُِث فيكون خطاباً فنهاهم اُهللا تعاىل عن ذلك ، وأمرهم أن يأمروه بأن ينظ
كما أنَّكم تكرهون بقا أوالدكم الضُّعفاء ماله ، ومعناه كما أنَّك ال ترضى : فقيل هلم . للحاضرين عند امليت 

  .لنفسك مثل هذا الفعل فال تَْرَضاُه ألخيك املسلم 
اتَّق اهللا وأمسك : ريد الوصيَّة لألجانب ، فيقول له من حيضره أنَُّه ِخطَاٌب للمريض حبضرة املوت وي: وثانيها 

  .مالك على ولدك مع أنَّ القَاِئلَ لَُه جيب أنْ ُيوِصَي لَُه 
أنَُّه ِخطَاٌب ملن قرب أجله ويكون املقصود هنيه عن تكثري الوصيَّة ، لئال تضيع ورثته بعد َمْوِتِه ، فَإنْ : وثالثها 

ل َتقِْديرِ الوصيَّة بالثُّلُِث ، كان املراُد هبا أال يستغرق التركةَ بالوصيَِّة ، َوإن كانت كانت هذه اآلية نزلت قب
نزلت بعد تقدير الوصيَّة بالثُّلُِث كان املراُد منها أال يوصي أيضاً بالثُّلُث بل ينقص إذا خاف على ذُرِّيته ، وهذا 

  .َمْرويٌّ عن كثري من الصََّحاَبة 
كَأَنَُّه يقول من كان يف ِحْجرِِه فليحسن إلْيه مبا جيب أن : خطاٌب ألولياء اليتيم ، قال الكَلْبِيُّ  أنَّ هذا: رابعها 



  .ُيفَْعلَ بذريته من بعده 
  .وهذا أليُق مبا َتقَدََّم وتأخََّر من اآليات الواردة يف األْيَتام : قال القاضي 

  .} َسِديداً  فَلَْيتَّقُواّ اهللا َولَْيقُولُواْ قَْوالً{ : قوله 
أي فليتقوا اهللا يف األمر الذي تقدم ذكره ، واالحتياط فيه ، وليقولوا قوالً سديداً ، والقولُ السديُد هو العدل 

  .والّصواب من القول 
القولُ السَّديُد من األوصياء أن ال يؤذوا اليتامى ويكلموهم كما يكلمون أوالدهم بالترحيب : قال الزخمشريُّ 

ال تسرف يف وصيتك : يا بين ، ويا ولدي ، والقول الّسديد من اجلالسني إىل املريض أن يقولوا : وخياطبوهنم 
والقول السَّديد من الَوَرثَة حال قسمة ] مثل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلَسْعٍد [ وال جتحف بأوالدك 

  .باإلكرام املرياث للحاضرين الذين ال يرثون أن يلطفوا إليهم القول وخيصوهم 

  ) ١٠( إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَْمَوالَ الَْيَتاَمى ظُلًْما إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِْم َناًرا َوَسَيْصلَْونَ َسِعًريا

نزلت يف رجل من غَطَفَانَ يقال له مرثُد ْبُن َزْيٍد َوِلي مالَ ابن أخيه وهو يتيٌم صغٌري ، : قال مقاتل بن حّيان 
  .كَلَُه فأنزل اُهللا هذه اآلية فَأ

  :فيه وجهان } ظُلْماً { : قوله 
  .أنَّه مفعول من أجله ، وشروط النصب موجودة : أحدمها 

هذه } إِنََّما َيأْكُلُونَ { : يأكُلُوَنُه ظاملني واجلملة من قوله : أنَُّه مصدٌر يف حملِّ َنْصب على احلَالِ أي : الثاين 
  .، ويف ذلك خالف » إنَّ « اجلملة يف حمل رفع ل 

موصوالً فطال الكالُم بصلة املوصول فلما تباعد ما بينهما » أن « ] اسم [ َوَحسََّنه هنا وقوُع : قال أُبو حيان 
ليس فيها داللة على : ، ولقائلٍ أن يقول » إنَّ زيداً إنَّ أَباُه منطلق « : مل ُيَبالِ بذلك ، وهذا أْحَسُن من قولك 

» إنَّ زيداً ما انطلق إالَّ أبوه « : ومعناها احلصُر فصارت مثل قولك ، يف املعىن » ما « كفوفة ب ذلك؛ ألهنا م
  .وهو حمل نظر 

ةٌ للنَّارِ ، إمَّا َحِقيقَةً : أي } َيأْكُلُونَ { انَُّه ُمَتَعلٌِّق ب : أحدمها : فيه وجهان } ِفي ُبطُونِهِْم { : قوله  بطوُنهم أْوِعَي
اُهللا هلم ناراً يأكلوَنَها يف ُبطُونِهِم ، أْو َمَجازاً بِأنْ أطِْلَق املَُسبَِّب وأراَد السبب لكونه ُيفِْضي إلَْيِه بأنْ َيخلق : 

ا { : ويستلزمه ، كما ُيطْلَُق اْسُم أَحِد املتالزمني على اآلَخرِ كقوله   ٤٠: الشورى [ } َوَجَزآُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ مِّثْلَُه
. [  

  .وهذا أْولَى؛ ألن اإلشارةَ فيه إىل كُلِّ واِحٍد : ي قال القاِض
  .وكان يف األصل صفة للنكرة فَلَمَّا قُدَِّمِت اْنَتَصَبْت َحاالً » نارا « أنَُّه متعلٌِّق مبحذوٍف؛ ألنَّه حال ِمْن : َوالثَّاين 

} َيأْكُلُونَ { نه أنَُّه منع أنْ يكون ظرفاً ل ، وحكى ع» َتذِْكَرِتِه « وذكر أُبو الَبقَاِء هذا الوجه عن أبِي َعِليٍّ يف 
ي ُبطُونِهِْم َناراً { : فَإنَُّه قال  ذكره } َيأْكُلُونَ { َناٌر كَاِئَنةٌ يف ُبطُونِهِْم ، وليس بِظَْرٍف ل : حال من نار ، أي } ِف

  .« يف التَّذِْكَرِة 
َوالَّذي َيُخصُّ » : َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِْم َناراً َوَسَيْصلَْونَ َسِعرياً ويف قوله  إِنَّ الذين َيأْكُلُونَ أَْمَوالَ اليتامى ظُلْماً إِنََّما

هنا جيوُز أن يكون حاالً من « َنار » حاالً من } ِفي ُبطُونِهِْم { فيه َنظٌَر ، فَإنَُّه كما جيوُز أن يكونَ « هذا املَْوِضع 



ظرفاًَ لألكْلِ } ِفي ُبطُونِهِْم { منع أيب عليٍّ كَْونَ [ ُعْسٌر ، ومل يظهر  الفرقِ] إبداء [ يف البقرة ، ويف « النَّار » 
  .؟ } إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِْم َناراً { : يف الَبطْنِ فما فائدةُ قوله ] األكل ال يكون إال : وجه ظاهر فإن قيل 

والقول ال يكون ]  ١٦٧: آل عمران [ } َيقُولُونَ بِأَفَْواِههِم { : فاجلواُب أنَّ املراَد به التَّأِكيُد واملبالغةُ كقوله 
والقلُب ال يكونُ إالَّ يف الصَّْدرِ ]  ٤٦: احلج [ } ولكن تعمى القلوب اليت ِفي الصدور { : إال بالفم ، وقوله 

  .الَّ بالنََّجاحِ والطّريانُ ال يكون إ]  ٣٨: األنعام [ } َوالَ طَاِئرٍ َيِطُري بَِجَناَحْيِه { : ، وقوله 
  فصل يف جواز األكل من مال اليتيم

هذه اآليةُ توكيٌد للوعيِد املَُتقَدِّمِ ألكل مال اليتيم ، وَخصَّ األكل بالظلم ، فأخرج األكل بغري الظُّلْمِ مثل أكْلِ 
  .الويلّ باملعروف من مال اليتيم ، وإالَّ مل يكن هلذا التَّخصيص فائدة 

  تالفات ملال اليتيمفصل يف حرمة مجيع اإل
ذكر تعاىل األكل إال أنَّ املراد منه كُلّ أنواع اإلتالفات فإنَّ ضرر اليتيم ال خيتلُف بأن يكون إتالف مال باألكْلِ 

ذكر األكْلَ ، وأراد به كُلَّ التَّصرفات املُْتِلفَِة ِلُوُجوٍه    :، أو بطريقٍ آَخَر ، وإنََّما 
َتاَمى يف ذلك الوقت هو األنعام الَّيت يؤكل حلومها وَيْشَرُب ألباهنا فخرَج الكَالَُم على أنَّ عامَّة أموال الَي: أحدها 
  .عاداهتم 
  .إنَُّه أكل ماله : أنَُّه َجَرِت العَاَدةُ فيمن أْنفََق َمالَُه يف وجوه مراداته خرياً كانت أو شراً أنَُّه يقال : وثانيها 
  .بتغي من التَّصرفات أنَّ األكل هو املعظم فما ي: وثالثها 

، قرأ اجلمهور بفتح الياء والالم ، وابن عامر وأبو بكرٍ بضمِّ الَياِء َمْبنِّياً من الثُّالَِثيِّ } َوَسَيْصلَْونَ َسِعرياً { : قوله 
ا ُبنَِي للمفعول قَاَم األوَّلُ مقام الفَاِعلِ ، وابن أيب عبلة بضمه ما مبنياً للفاعل ، وَيْحتمل أنْ يكون من أصليٍّ فَلَمَّ

َسُيْصلون من أصلي مثل يكرمون من أكرم ، فاستثقلت الضَّمَّةُ على الياء : الرَُّباعي ، واألصل على هذه القراءة 
ُيحتمل أنْ تكون » أْصلَى « فحذفت ، فالتقى السَّاكنان فَُحِذَف أولُهما وهو الياُء َوَضمُّ ما قبل الواو ليصح و 

املفعول حمذوف أي } َسِعرياً { الشَّيِء ، فََيَتَعدَّى لواحٍد وهو  اهلمزةُ فيه للدُّخول يف : ، وأن تكون للتَّعدية ، ف
  .ُيْصلَونَ أنفْسهم سعرياً 

  .وأبو َحْيَوةَ بضم الياء وفتح الصَّاِد والالَّم ُمَشدََّدة مبنياً للمفعول من َصلَّى مضعفاً 
  .والّتضعيُف للتكثري : قال أُبو الَبقَاِء 

  .َيْصلَى هبا : أي } الَ َيْصالََهآ { وقوله  -بكسر العني-َصِلَي بكذا : اإليقاد بالنَّارِ ، يقال : صَّلْي وال
وظاهُر . قَاَسى َحرَّها وصاله النَّاَر َوأْصالَُه غريُه ، هكذا قال الرَّاِغُب : َصِلَي الكافُر النَّاَر أي : وقال اخلليلُ 

  .، يتعدَّيان إىل اثنني ثانيهما حبرِف اجلرِّ ، وقد ُيْحذَف ] مبعىن [ َعل الِعَباَرِة أنَّ فَِعلَ َوأفْ
َوَيُدلُّ . على هذا منصوٌب على إسقاط اخلَافض } َسِعرياً { ف » َتَسخََّن بقرهبا : َصِلَي بالنَّارِ أي « : وقال غريه 

  ]الطويل : [ َيْصلَى هبا قول الشاعر » َيْصالها « على أنَّ أْصلَ 
ا... إذَا أْوقَُدوا َناراً ِلَحْربِ َعُدوِِّهْم  -١٧٦٣   فَقَْد َخاَب َمْن َيْصلى بَِها َوَسِعريَِه

  .أْدَنْيُته منها ، فيجوُز أنْ يكونَ منصوباً ِمْن غري إسقاِط خافضٍ : َصلَْيُته النَّاَر : وقيل 
فتحت قُِصَرْت ، ومن َضمِّ الياء فهو اسم الوقود وهو الّصالء إذا كسرت مّدت ، وإذا : الصلى : قال الفرَّاُء 



َسأُْصِليِه { : وقال ]  ٣٠: النساء [ } فََسْوَف ُنْصِليِه َناراً { : أْصالَُه اهللا َحرَّ النَّار إصالء ، قال : من قوهلم 
. ٢٦: املدثر [ } َسقََر   [  

، وُهَو َصاِلي النَّارِ ، وقوم صالون وصالء ، قال  َصِلَي الرَّجلُ النَّاَر َيْصالََها َصلًى وصالًء: يقال : وقال أبو َزْيٍد 
والّسعري ]  ٧٠: مرمي [ } أوىل بَِها ِصِلّياً { : وقال ]  ١٦٣: الصافات [ } إِالَّ َمْن ُهَو َصالِ اجلحيم { : تعاىل 

اآللةُ الَّيت : واِملْسَعُر  ُمْسِعُر َحْربٍ ، على التشبيه ،: يف األصل اجلمر املشتعل ، وَسَعْرُت النَّاَر أوقدهتا ، ومنه 
  .ُتَحرَُّك هبا النَّاُر 

  فصل
روي أنَُّه ملا أنزلت هذه اآلية ثقل ذلك على النَّاسِ فاحترزوا عن خمالطة اليتامى بالكليَِّة ، فصعب األمر على 

بعضهم أنَّ هذه اآلية  وزعم]  ٢٢٠: البقرة [ } َوإِنْ ُتَخاِلطُوُهْم فَإِْخَواُنكُْم { : اليتامى ، فنزل قوله تعاىل 
صارت منسوخة بتلك وهو بعيد؛ ألنَّ هذه اآلية يف املنع من الظُّلْمِ وهذا ال يصري منسوخاً ، بل املقصود أنَّ 

خمالطة أموال اليتامى إن كان على وجه الظُّلْم فهو إمث عظيم كما يف هذه اآلية ، َوإنْ كان على وجه اإلحسان 
. ٢٢٠: البقرة [ } َوإِنْ ُتَخاِلطُوُهْم فَإِْخَواُنكُْم { : الّرب ، لقوله ] اب أبو[ والّتربية فهو من أعظم   [  

ُهنَّ ا َتَرَك َوإِنْ كَاَنْت ُيوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْولَاِدكُْم ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ الْأُْنثََيْينِ فَإِنْ كُنَّ نَِساًء فَْوَق اثَْنَتْينِ فَلَ  ثُلُثَا َم
َولٌَد َوَورِثَُه أََبَواُه  َها النِّْصُف َوِلأََبَوْيِه ِلكُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّا َتَرَك إِنْ كَانَ لَُه َولٌَد فَإِنْ لَْم َيكُْن لَُهَواِحَدةً فَلَ

انَ لَُه إِْخَوةٌ فَِلأُمِِّه السُُّدُس ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي بِ َها أَْو َدْينٍ آَباُؤكُْم َوأَْبَناُؤكُْم لَا َتْدُرونَ أَيُُّهْم فَِلأُمِِّه الثُّلُثُ فَإِنْ كَ
ا َحِكيًما  َه كَانَ َعِليًم   ) ١١(أَقَْرُب لَكُْم َنفًْعا فَرِيَضةً ِمَن اللَِّه إِنَّ اللَّ

  :يف تعلق هذه اآلية مبا قبلها وجهان 
ا على األولياء فيه ، َبيََّن يف هذه اآلية كيفية متلك األيتام املال أنَُّه تعاىل لَمَّا َبيَّن احلكم يف مال األيتام وم: األوَّلُ 

  .باإلرث 
فذكر هنا } لِّلرَِّجالِ َنصيٌِب مِّمَّا َتَرَك الوالدان واألقربون { : أنَُّه ملَّا بني حكم املرياث جممالً يف قوله : الثَّاين 

  .تفصيل ذلك اجململ 
  فصل

يَِّة بالذُّكورة والقَوة ، وكانوا يورثون الّرجال دون النَِّساء والّصبيان ، فأبطل اهللا اعلم أنَّ الوراثة كانت يف اجلاهل
وكانت . اآلية ]  ٧: النساء [ } لِّلرَِّجالِ َنصيٌِب مِّمَّا َتَرَك الوالدان واألقربون َوِللنَِّسآِء َنِصيٌب { : ذلك بقوله 

النساء [ } والذين َعقََدْت أَْيَماُنكُْم فَآُتوُهْم َنِصيبَُهْم { : قال تعاىل أيضاً يف اجلاهليَّة وابتداء اإلسالم باملخالطة ، 
 :٣٣ .  [  

األنفال [ } والذين آَمُنواْ َولَْم ُيَهاجُِرواْ َما لَكُْم مِّن َوالََيِتهِم مِّن َشْيٍء { : مث صارت الوراثة باهلجرة ، قال تعاىل 
]  ٧٥: األنفال [ } ْولُواْ األرحام َبْعُضُهْم أوىل بَِبْعضٍ ِفي ِكَتابِ اهللا َوأْ{ : فنسخ اُهللا ذلك كله بقوله ]  ٧٢: 

  .الّنسب ، أو النكاح ، أو الوالء : وصارت الوراثة بأحد األمور الثَّالثة 
من النَّسب كانت الوراثة أيضاً بالتَّبنِّي ، فإنَّ الرَّجل منهم كان يتبنَّى ابَن غَْيره فَُيْنَسُب إليه دون أبيه : وقيل 

، وكذلك باملؤاَخاِة    .فريثه ، وهو نوع من املعاهدة املتقدَِّمِة 



َوِلكُلٍّ َجَعلَْنا َمَواِلَي ِممَّا َتَرَك { : مل ينسخ شيء من ذلك بل قررهم اهللا عليه فقوله : وقال بعض العلماء 
،] [  ٣٣: النساء [ } الوالدان واألقربون  بل املراد فآتوهم نصيبهم من  ليس املراد منه النصيب من املال 

  .والنصيحة وحسن املعاشرة ] النصرة 
  سبب نزول اآلية: فصل 

استشهد سعُد ْبُن الرَّبِيع النَّقيب ، وترك ابنتني وامرأة وأخاً ، فأخذ األخ املال كُلَُّه ، فأتت : روى عطاء قال 
هاتان ابنتا َسْعٍد ، وإن سعداً قتل ، وأن عمهما  يا رسول اِهللا: املرأةُ إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالت 

مث إهنا عادت إليه بعد مدة وبكت ، » ] فيه [ ارجعي فَلََعلَّ اَهللا َسَيقِْضي « : أخذ ماهلما ، فقال عليه السالم 
، وقال له  ٍد الثُّلُثَْينِ ، أْعِط اْبَنَتْي َسْع« : فأنزل اهللا هذه اآلية ، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمَّهما 

ا َبقي فَُهَو لََك    .فهذا أوَّلُ مرياث قُسَِّم يف اإلسالم » َوأمَُّهَما الثُُّمَن َوَم
  .ننزل يف أم كُحَّة امرأة أوس ْبنِ ثَابٍت وبناته : وقال مقاتلٌ والكَلْبِيُّ 

يَّ من وضوئه جاء َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا مريض ال أعِقلُ فت: وروى جابر قال  وّضأ فََصبَّ َعلَ
  .يا رسول اهللا ملن اِملَرياثُ ، َوإنََّما يرثُنِي كَالَلَةٌ فنزلت آية الفرائض : فقلُت 
  فصل

يقول لكم قوالً يوصلكم إىل إيفاِء حقوق : أي } ُيوِصيكُُم اهللا يف أَْوالَِدكُْم { : قوله تعاىل : قال القَفَّالُ 
أوصاين ، فمعناه : وصى يصي إذا َوَصلَ ، فإذا قيل : إليصاء هو اإليصَالُ يقال أوالدكم بعد موتكم ، وأصل ا

  .أوصلين إىل علم ما أحتاج إىل علمه ، وكذلك َوصَّى وهو على املبالغة : 
صِّه َيفْرُِض عليكم؛ ألنَّ الوصية ِمَن اهللا إجياٌب لقوله بعد َن: أي } ُيوِصيكُُم { معىن قوله هاهنا : وقال الزَّجَّاج 
  على احملرمات

. ١٥١: األنعام [ } ذلكم َوصَّاكُْم بِِه {   [  
  .بالتَّشديد ، وقد َتقَدََّم أنَّ أْوَصى ووصَّى لغتان } ُيوِصيكُُم { وقرأ احلسن وأيب عبلة 

  .يف أوالد موتاكم : ثَمَّ مضاف حمذوف أي : قيل } يف أَْوالَِدكُْم { : قوله 
  .ُيَخاِطَب احليُّ بقسمِة املرياِث يف أوالده ، وُيفَْرَض عليه ذلك  ألنَُّه ال َيُجوُز أنْ: قالوا 

ا إنَّ معىن : وقال بعضهم  { : مل حيتج إىل هذا التقدير ، وقَدَّر َبْعُضُهم قبل » يبني لكم « } ُيوِصيكُُم { إن قلن
  .يف شأن أوالدكم ، أو يف أمر أوالدكم : مضافاً ، أي } أَْوالَِدكُْم 

؛ ألنَّ املعىن » يوصي « هذه اجلملة من مبتدأ وخرب ، ُيْحَتمل أن تكونَ يف حملِّ َنْصبٍ ب } لذَّكَرِ ِمثْلُ ِل{ : قوله 
َيفْرُِض لكم ، أو ُيَشرِّع يف أْوالدَكُْم ، كذا قاله أُبو الَبقَاِء ، وهذا يقرب من مذهب الفرَّاء ، فإنَُّه ُيْجرٍي ما : 

  .» يوصيكم « ية اجلملِ ، فاجلملةُ يف موضع َنْصب ب كان مبعىن القول ُمْجراه يف حكا
  .ابتداُء وخرب يف موضع نصب َتْبيٌني ِللَْوِصيَِّة َوَتفِْسٌري لََها } ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ { : وقال َمكِّيٌّ 

بن ابيب عبلة ، أنَّ للذكرِ مثلُ حظّ ، وبه قرأ ا: تقديره « أنَّ » على حذف « مثل » ارتفع « : وقال الِكَساِئيُّ 
وحيتمل أالَّ يكون هلا حملٌّ من اإلعراب ، بل جيء هبا للبيان والتَّفسري فهي ُجملةٌ مفسِّرةٌ للوصيَِّة ، وهذا أحسن 

ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ { وهذا إمجالٌ تفصيلُه : وجار على مذهب البصريني ، وهو ظاهر عبارة الزخمشريِّ ، فَإنَُّه قال 



  .} األنثيني 
: من هذه اجلملة ، فيحتمل أن يكون جمذوفاً أي } أَْوالَِدكُْم { ال ُبدَّ من ضمري يعود على } ِللذَّكَرِ { : وله وق

ام مقام األلف والالم عند َمْن « السَّْمُن َمَنواِن بدرهم » : للذكر منهم حنو  قاله الزخمشريُّ ، وحيتمل أن يكون ق
  .للذَّكَر منهم َحظٌّ مثلُ َحظِّ األنثيني : فة ملوصوٍف حمذوٍف أي ص« مثل » لذكرهم و : يرى ذلك ، واألصل 

  .؟ } ُيوِصيكُُم اهللا يف أَْوالَِدكُْم ِللذَّكَرِ { : أوصيك لكذا ، فكيف قال هنا : ال يقال يف اللَُّغِة : فإن قيل 
{ : قوالً مستأنفاً وهو قوله }  ُيوِصيكُُم اهللا{ : أنَُّه ملا كانت الوصية قوالً ، فلهذا قال بعد قوله : فاجلواُب 

[ } َوَعَد اهللا الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات ِمْنُهم مَّْغِفَرةً { : ونظريه قوله تعاىل } ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ األنثيني 
  .قال هلم مغفرة؛ ألن الوعد قولٌ : أي ]  ٢٩: الفتح 
  فصل

؛ ألنَّ تعلُّق اإلنسان بولده أشّد الّتعلقات ، ولألوالد حال من انفراد اعلم أنه تعاىل بدأ بذكر مرياث األْوالَِد
  .وحال اجتماع مع الوالدين 

إمَّا أن َيكُوُنوا ذكوراً و إناثاً ، أو ذكوراً فقط ، أو إناثاً فقط ، فإنْ كانوا ذكوراً وإناثاً ] ثالثة [ فحال االنفراد 
  .فبني تعاىل أن للذكر مثل ما لألنثى مرتني } لذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ األنثيني ِل{ : فقد َبيََّن اُهللا تعاىل حكمهم بقوله 

  .} يف أَْوالَِدكُْم { : يعوُد على اإلناِث الالَّيت َشَملَُهنَّ قوله « كُنَّ » الضمري يف } فَإِن كُنَّ نَِسآًء { : قوله 
ُري على أحد ِقسمي األوالِد ، وإذا عاد الضَِّمُري على يف أوالدكم الذُّكور واإلناث ، فعاَد الضَِّم: فإنَّ التَّقدير 

  مجع التكسري العاقل املراد به َمْحَض الذُّكور ، ويف قوله عليه السَّالم

لعوده على مجاعة اإلناث ، فَألنْ يعوَد كذلك على مجع التكسري املشتمل على » ورب الشياطني ومن أضللن « 
وفيه َنظٌَر ألن عوده هناك كضمري اإلناث إمنا : وهذا معىن قول أيب حيَّان ، ] واألحرى [ اإلناث بطريق األْوىل 

طلب املشاكلة ألنَّ قبله  » اللهم رب السموات ومن أضللن األرضني وما أقللن « كان ملعىن مفقوٍد هنا وهو 
  .ذَكَر ذلك النحويون 

ِذكُْر األوالد عليه ، قاله أُبو البقاء  فإن كانت املتروكات ، َوَدلَّ: الضَّمري يعود على املتروكات أي : وقيل 
  .فإنْ كانت البنات أو املولودات : ومكيٌّ وقدَّره الزخمشريُّ 

، و » نَساٌء « كان واُمسها و » كُنَّ « فإذا تقرر هذا ف  ظرف يف فائدةٌ ، أال ترى أنَّه لو » فوق اثنتني « خربها 
  .كُْن فيه فائدةٌ مل َي» إنْ كان الزيدون رجاالً كان كذا « : قيل 

  :وأجاز الزَّخمشريُّ يف هذه اآلية َوْجهني غريبني 
، و » كُنَّ « أن يكون الضمري يف : أحدمها  متييزاً ، : منصوٌب على أنَُّه تفسٌري له يعين » نساء « ضمرياً مبهماً 

والوجه . َتامَّةٌ » كن « على أنَّ }  َوإِن كَاَنْت َواِحَدةً{ : من قوله » كَاَنْت « وكذلك قال يف الضَِّمري الَّذي يف 
» كانَ « فألنَّ : أمَّا األوَّلُ : َوَردَّمها عليه أبو حّيان » كُنَّ « خرباً ثانياً ل » فوق اثنتني « أن يكون : اآلخر 

ا َبْعَدُه بل هذا خمتصٌّ من األفعال ب  » بئس « و » م نع« لْيَسْت من األفعالِ الَّيت يكونُ فاعلُها مضمراً ُيفَسِّره م
ا َتقََّدَم من االحتياج إىل هذه الصفِة؛ ألنَّ اخلَرب ال ُب دَّ َوَما َجَرى َمْجَراُهَما وَباُب التنازع عند إْعَمالِ الثاين ، فَِلَم

  .ألنَُّه َمْعلُوٌم  مل ُيِفْد شيئاً؛» فإن كن نساء « أنْ َتْسَتِقلَّ به فَاِئدةُ اإلسناد ، َوقَْد َتقَدََّم أنَُّه لو اقتصر على قوله 



  .بضمِّ الالم ، وهي لغة احلجاز وبين أسد » ثلُثا « قرأ اجلمهور } فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما َتَرَك { : قوله 
  .من الثُّلث إىل العشر : قال النَّحَّاُس 

كلُّ ذلك » ثُّْمُن ال« و » الرُّْبع « و » النِّْصُف « و » الثُّلْثُ « و » ثُلْثا « وقرأ احلسن ونعيُم بن ميسرةَ 
  .بإسكان الوسط 

  .هي لغة واحدة ، والسُّكونُ ختفيف : وقال الزَّجَّاُج 
  فصل

فَإِن كُنَّ نَِسآًء فَْوَق اثنتني فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما َتَرَك َوإِن كَاَنْت { : َبيََّن يف هذه اآلية ما إذا كانوا إناثاً فقط ، فقال 
: فعن ابن عبَّاسٍ أنَُّه قال : أنَّه تعاىل مل َيبيِّن ُحكَْم الْبِْنَتني تصرحياً ، واختلفوا فيه ، إال } َواِحَدةً فَلََها النصف 

يف اللُّغة » إن « الثُّلثان فرض الثالث من البنات فصاعداً ، وأمَّا فرض البنتني فهو الّنصف؛ هلذه اآلية؛ ألنَّ لفظة 
  .اً بكوهنن فوق االثنتني وهو الثالث فصاعداً لالشتراط ، وذلك يدلُّ على أن أخذ الثُّلثي مشروط

  :واجلواب من وجوه 
فجعل حصول الّنصف مشروطاً بكوهنا واحدةً ، } َوإِن كَاَنْت َواِحَدةً فَلََها النصف { : قوله تعاىل : األول 

  .وذلك ينفي حصول الّنصف نصيباً للبنتني وقد جعل الّنصف نصيَب البنتني ، فهذا الزم لَُه 

َتُدلُّ على انتفاء احلكم عند انتفاء الوصف ، ألنَُّه لو كان اآلمر كذلك لزم » إن « ال ُنَسلُِّم أنَّ كلمة : اين الثَّ
التناقض بني هاتني اآليتني؛ ألن اإلمجاع َدلًّ على أنَّ َنِصيَب البنتني إمَّا النِّْصُف ، وإمَّا الثُّلثان ، وبتقدير أن تكون 

ب القول بفسادمها ، فثبت أنَّ القول بكلمة االشتراط يفضي إىل الباطل فيكون لالشتراط وج» إن « كلمة 
فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح { : وقال ]  ٢٨٣: البقرة [ } َولَْم َتجُِدواْ كَاِتباً فَرَِهانٌ مَّقُْبوَضةٌ { : باطالً وألنَُّه تعاىل قال 

  .وال ميكن أن يفيد معىن االشتراط يف هذه اآليات ]  ١٠١: ساء الن[ } أَن َتقُْصُرواْ ِمَن الصالة إِنْ ِخفُْتْم 
ا فلهن الثُّلثان : أنَّ يف اآلية تقدمياً وتأخرياً والتقدير : الثَّالث    .فإن كُنَّ نَِساًء اثنتني فما فَْوقَُهَم

  .َوأمَّا َساِئُر األمَِّة ، فأمجعوا على أنَّ فرض البنتني الثلثان 
فإذا كان نصيب الذكر مثل } ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ األنثيني { : عرفناه من قوله تعاىل : ين قال أبو مسلم األصفها

  .حظ األنثيني ، ونصيُب الذكر هاهنا الثُّلثان وجل ال حمالةَ أن يكون نصيب البنتني الثلثني 
ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ األنثيني { : له إذا مات وخلف ابناً وبنتاً فهاهنا نصيب البنِت الثّلث لقو: وقال أبو بكر الرَّازي 

فإذا كان نصيب البنت مع الولد الذّكر هو الثُّلث ، فأن يكون نصيبها مع ولد آخر أنثى هو الثلث كان } 
أوىل؛ ألنَّ الذكر أقوى من األْنثَى ، وإذا كان حظ البنتني أزيد من حظ الواحدة ، َوَجَب أن يكون ذلك هو 

 قائل بالفرق ، وأيضاً فلما ذكرنا من سبب النُّزول أنه عليه السالَّم أعطى بنيت سعد بن الرَّبيع الثُّلثان؛ ألنَُّه ال
الثّلثني ، وألنَّه تعاىل ذكر يف هذه اآلية حكم الواحدة من البنات وحكم الثالث فما فوقهن ، ومل يذكر حكم 

ا نِْصُف َما َتَرَك َوُهَو َيرِثَُهآ إِن لَّْم  إِن امرؤ َهلََك لَْيَس لَُه{ البنتني ، وقال يف مرياث األخوات  َولٌَد َولَُه أُْخٌت فَلََه
فذكر مرياث األخت واألختني ، ومل ]  ١٧٦: النساء [ } َيكُْن لََّهآ َولٌَد فَإِن كَاَنَتا اثنتني فَلَُهَما الثلثان ِممَّا َتَرَك 

، فنقول يذكر مرياث الكثري فصار كل واحدة من هاتني اآليتني ُمْجَم ملا كان : الً من وجه ومبيناً من وجه 
نصيُب األخوات الكثرية على ذلك؛ ألنَّ البنت لَمَّا كانت أشد اتِّصاالً بامليت؛ امتنع جعل األضعف زائداً على 



  .األقَْوى 
ِللذَّكَرِ { تعاىل وهو أن يكون األوالد ذكوراً فقط ، فللواحد املنفرد أخذ املال كلّه ، لقوله : وأما القسم الثَّاِلثُ 

فلزم من جمموع اآليتني أن نصيب } َوإِن كَاَنْت َواِحَدةً فَلََها النصف { مث قال يف البنات } ِمثْلُ َحظِّ األنثيني 
رٍ « : االبن املنفرد مجيع املال ، وقال عليه السَّالم  َوإذَا أَخذَ كل ما يبقى » ما أْبقَِت السَِّهاُم فلألْولَى َعَصبٍة ذَكَ

  .عد السَِّهام ، وجب أن يأخذ الكلَّ إذا مل يكن سهام ب
يقتضي أن يكون حظُّ الذَكر مطلقاً هو الثُّلث } ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ األنثيني { حظُّ األنثيني الثُّلثان فقوله : فإن قيل 

  .، وذلك ينفي أن يأخذ املال كله 

يقتضي } ُيوِصيكُُم اهللا يف أَْوالَِدكُْم { فراد؛ ألن قوله أنَّ املراد منه حال االجتماع ال حال االن: فاجلواُب 
َه إذا كان } ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ األنثيني { : حصول األوالد ، وقوله  يقتضي حصول الذكر واألنثى هناك ، هذا كلُّ

املال بينهم ابناً واحداً فقط ، فلو كان أكثر من واحد تشاركوا يف جهة االستحقاق؛ وال رجحان ، فوجب قسم 
  .بالسَّويَِّة ، واهللا أعلم 

إنَّ املرأة أكثر عجزاً من الرجل ، وأقل اقتداراً من الرَُّجل لعجزها عن اخلروج والربوز ، فإنَّ زوجها : فإن قيل 
وأقارهبا مينعوهنا من ذلك ، ولنقصان عقلها وكثرة اختداعها واغترارها ، وإذا ثبت أنَّ عجزها أكمل ، وجب 

نصيبها من املرياث أكثر ، فإن مل يكن أكثر فال أقل من املساواة ، فما احلكمة يف أنَّه تعاىل جعل أن يكون 
  .نصيبها نصف نصيب الرجل؟ 

ألن خرج املرأة أقل ، ألن زوجها ينفق عليها وخرج الرَّجل أكثر ، ألنَُّه هو املنفق على زوجته ومن : فاجلواب 
وألنَّ الرَُّجلَ أكملُ حاالً من املرأة يف اخللقِة ويف العقل واملناصب الدينيَّة كان خرجه أكثر فهو إىل املال أحوج؛ 

، مثل صالحية القضاء واإلمامة ، وأيضاً شهادة املرأة نِْصُف شهادة الرَُّجلِ ، ومن كان كذلك؛ وجب أن يكون 
اف إليها املال الكثري عظم الفساُد ، وهلذا اإلنعام إليه أكثر؛ وألنَّ املرأة قليلةُ العقل كثريةُ الشَّْهَوِة ، فإذا انض

  ]الرجز : [ قال الشَّاعُر 
ُه... إنَّ الفََراغَ َوالشَّبَابِ َوالْجِْده  -١٧٦٤   َمفَْسَدةٌ ِللَْمْرِء أيُّ َمفَْسَد

إنَّ حواء أخذت حفنة من احلنطة وأكلتها وأخذت حفنة « : وروي أنَّ جعفر الصادق ُسِئلَ عن هذه اآلية فقال 
خرى وخبأهتا مث أخذت حفنة أخرى ودفعتها إىل آدم ، فلما جعلت نصيبها ضعف نصيب الرجل أقلب اهللا أ

  .» األمر عليها فجعل نصيب املرأة نصَف نصيب الرَّجل 
  ِلَم مل َيقُل لألنثيني مثل حظ الذَّكر ، أو لألنقى مثالً حظ الذَّكر؟: فإن قيل 

من األنثى قدََّم ِذكَْرُه على كر األنثى كما جعل نصيبه ضعف نصيب األنثى ، فاجلواب أنَّه ملَّا كان الذَّكر أفضل 
يدلُّ على فضل الذكر باملطابقة ، وعلى نقص األنثى بااللتزام ، ولو قال } ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ األنثيني { وألنَّ قوله 

فرجح الطرف األوَّل تنبيهاً على أنَّ السَّعي  كما ذكرمت لََدلَّ على نقص األنثى باملطابقة وفضل الذَّكر بااللتزام ،
إِنْ أَْحَسْنُتْم أَْحَسْنُتمْ { يف تشهري الفضائل جيب أن يكون راجحاً على السعي يف تشهري الرَّذائل ، وهلذا قال 

أيضاً فألهنم كانوا فذكر اإلحسان مرتني واإلساءة مرَّة واحدة ، و]  ٧: اإلسراء [ } َألْنفُِسكُْم َوإِنْ أَسَأُْتْم فَلََها 
كفى للذكر أن جعل نصيبه ضعف نصيب األنثى فال : يورثون دون اإلناث ، وهو سبب نزول اآلية ، فقيل 



  .ينبغي أن يطمع يف ِحْرَماِن األْنثَى بالكليَِّة 
  .؟ }  فَْوَق اثنتني{ : مجع ، وأقلُّ اجلمع ثالثة فما فائدة قوله } فَإِن كُنَّ نَِسآًء { : قوله : فإن قيل 
  }إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِْم َناراً { : للتأكيد كقوله : فاجلواب 

. ٥١: النحل [ } الَ َتتَِّخذُواْ إهلني اثنني إِنََّما ُهَو إله َواِحٌد { : وقوله ]  ١٠: النساء [   [  
  فصل

  .جمازاً؟ خالف اسم الولد يقع على ولد الّصلب حقيقة ، وهل يستعمل يف ولد االبن حقيقة أو 
، فنقول : فإن قلنا  ثَبَت يف أصول الفقه أنَّ اللَّفظ الواحد ال جيوز أن يستعمل دفعةً واحدةً يف حقيقته : إنَُّه جماز 

ولد الّصلب ، وولد االبن معاً } ُيوِصيكُُم اهللا يف أَْوالَِدكُْم { ويف جمازه معاً ، فحينئذ ميتنع أنْ يكون املراد بقوله 
، وذلك ] بل [ إنَّا ال َنْسَتِفيُد ُحكَْم ولد االبن من هذه اآلية ، : ُع هذا اإلشكال بأن يقال ، وُيْدفَ من دليل آخر 

أن أوالد االبن ال يرثون إال عند عدم الولد ، وإذا مل يستغرق ولد الّصلب كلِّ املرياث ، وإن ثبت أنَّه حقيقة 
اً ، فيهما فيكون مشتركاً بينهما فيعود اإلشكال ، إلنَّ ه ثبت أنَُّه ال جيوُز استعمال اللَّفظ املشترك إلفادة معينية مع

يدلّ على ] والذي [ بل الوَاجُِب أنَّ اللفظ يكون متواطئاً فيهما كاحليوان بالنِّسبِة إىل اإلنسان ، والفرص ، 
وأمجعوا على أنه يدخل فيه ابن ]  ٢٣ :النساء [ } َوَحالَِئلُ أَْبَناِئكُُم الذين ِمْن أَْصالَبِكُمْ { صحَِّة ذلك قوله 

وقد وقع . الّصلب ، وأوالد االبن ، فعلمنا أنَّ لفظ االبن يتواطأ بالنسبة إىل ولد الّصلب وولد االبن واجلّدات 
ر أنَُّه واألظه]  ١٣٣: البقرة [ } َنْعُبُد إهلك وإله آَباِئَك إِْبَراهِيَم َوإِْسَماِعيلَ َوإِْسحَاَق { : ذلك يف قوله تعاىل 

ليس على سبيل احلقيقة ، فإن الصََّحاَبِة اتَّفقوا على أنه ليس للجّد حكم مذكور يف القرآن ، ولو كان اسم 
  .األب يتناول اجلد ملا صحَّ ذلك 

  فصل
ال يتوارث احلرّ : أحدها : خمصوص بأربع صور } ُيوِصيكُُم اهللا يف أَْوالَِدكُْم { : قالوا إن عموم قوله تعاىل 

  .بد والع
  .أنه إذا قتل مورثه عمداً ال يرث : وثانيها 
  .اختالف الّدين : وثالثها 
ملا طلبت املرياث ومنعوها  -رضي اهللا عنها  - أنَّ األنبياء عليهم السَّالم ال يورثون ، وروي أنَّ فاطمة : ورابعها 

فعند هذا أشارت إىل » وَرثُ َما َتَركَْناُه َصَدقَة َنْحُن َمَعاِشَر األْنبَِياء ال ُن« : ، احتجَّوا عليها بقوله عليه السالم 
  .أن عموم القرآن ال جيوز ختصيصه خبري الواحد 

وإن ُوجَِدْت واحدةٌ ، : تامة أي » كَانَ « رفعاً على أن » َواِحَدةٌ « قرأ نافع » وإن كانت واحدة « : وقوله 
« مستتر فيها يعوُد على الوارثة أو املتروكة و  ناقصة واُمسها» كَانَ « نصباً على أن » واحدة « والباقون 
ضمري مبهٌم مفسَّر » كان « ، َوقَْد َتقَدََّم أنَّ الزََّمخشريَّ أجاز أن يكون يف » كان « َنْصٌب على خرب » واحدة 

 -مارضي اهللا عنه-بضم النون ، وهي قراءةُ عليِّ وزيد بن ثابت » النُّصف « : وقرأ السُّلمي . باملنصوبِ بعد 
ا فََرْضُتْم { : وقد تقدَّم شيء من ذلك يف البقرة يف قوله  كون البنت : ويعين ]  ٢٣٧: البقرة [ } فَنِْصُف َم



الواحدة هلا الّنصف؛ ألن االبن الواحد له مجيع املال إذا انفرد ، فكذلك البنت إذا انفردت هلا نصف ما للذكر 
  .إذا انفرد؛ ألنَّ الذَّكر له مثل حظ األنثيني 

  .} َوَألَبَوْيِه ِلكُلِّ َواِحٍد مِّْنُهَما السدس { : قوله 
، وهذا نص الزخمشريِّ } َوَألَبَوْيِه { بدل من } ِلكُلِّ َواِحٍد { خٌرب مقدٌَّم ، و } َوَألَبَوْيِه { مبتدأ و } السدس { 

« : العامل ، وفائدة هذا البدل أنَُّه لو قيل  بتكرير} َوَألَبَوْيِه { بدل من } ِلكُلِّ َواِحٍد مِّْنُهَما { : فإنَّه قال 
ألْوَهَم ِقْسَمةَ السدسني » ألبويه السدسان « : لكان ظاهرةُ اشتراكهما فيه ، ولو قيل » وألبويه السدس 

  .عليهما بالسويِة وعلى خالفهما 
أوال مث يف اإلبدال منهما؟ وأيُّ فائدٍة يف ذكر األبوين » ولكل واحد من أبويه السدس « : فهال قيل : فإن قُلَْت 

.  
  .ألنًّ يف اإلبدال والتفصيل َبْعَد اإلمجال تأكيداً وتشديداً كالذي تراه يف اجلمع بني املفسَّر والتفسري : قلت 

  .انتهى . والبدلُ متوسط بينهما للبيان } َألَبَوْيِه { مبتدأ ، وخربه } السدس { و 
ِه  ألنه ينبغي أن يكون البدل هو « : قال } ِلكُلِّ َواِحٍد { : اخلرب دون قوله } َوْيِه َألَب{ وَناقََشُه أبو حيان ِفي َجْعِل

: أنَّ البدل هو املعتمد عليه ، واملبدل منه صار يف حكم املُطَّرح ، وَنظَّره بقولك : يعين » اخلرب دونَ املبدل منه 
يف حكم املُطَّرح فكذلك هذا ، » زيد « دون » ه عين« خرب عن » َحَسَنةٌ « فكما أنَّ » إنَّ زيداً عينُه حسنةٌ « 

  .خرب عن كل واحد منهما » يصنع « أبواك لكل واحد منهما يصنع كذا ف : [ وَنظَّره أيضاً بقولك 
  .لَْم َيُجْز » أبواك كُلُّ واحٍد منهما يصنع كذا « : ولو قلت 

ا َمَحلُّ ألبويه: ويف هذه املناقشة َنظٌَر ، ألنه إذا قيل لك  يف َمَحلِّ رفع : من اإلعراب؟ ُتضطر إىل أن تقول  م
{ : وقال بعضهم : قال } َألَبَوْيِه { دون } ِلكُلِّ َواِحٍد مِّْنُهَما { خرباً مقدماً ، ولكنه نقل نسبة اخلريّية إىل 

نعت لواحد ، » هما من« َبَدلٌ من األبوين ، و } ِلكُلِّ { اخلُرب و } ِلكُلِّ َواِحٍد { رفع باالبتداء ، و } السدس 
وهذا البدلُ هو بدلُ بعضِ من كُلِّ ، ولذلك أَتى معه بالضَّمري ، وال ُيَتَوهَُّم أنَُّه بدلُ شيٍء من شْيٍء ومها لعني 

  .انتهى . يصنع : واحدٍة جلوازِ أبواك َيْصنعان كذا وامتناع أبواك كل وجتد منهما يصنعان كذا ، بل تقول 
، وهو امليُت املدلولُ عليه بقوة الكالم ، » ترك « عائد على ما عاد عليه الضَّمري يف » ألبويه « والضَّمري يف 
القمران ، « : ألبيه وأمه َوإِنَّما غَلََّب املذكر على املؤنث كقوهلم : من التَّغليب ، واألصل » أبويه « والتثنية يف 
  .وهي تثنية ال تنقاس » والعمران 

  فصل
و أكثر كان ِلكُلِّ واحد منهما السُّدس وسوى اُهللا بني األب واألّم يف هذا املوضع؛ إذا كان مع األبوين ولد أ

ألنَّ األَب وإن كان يستوجب التفضيل ملا كان ينفقه على االبن ، وبنصرته له والذب عنه صغرياً ، فاألم أيضاً 
، وِحْج ؛ وكان بطنها له وعاًء ، وثديها له سقاء  ُرَها له فناء فتكافأت احلجتان ، محلته كُرهاً ووضعته كُْرهاً

فلذلك سوَّى بينهما ، فإن كانت بنتاً واحدةً وبنت ابن فللبنت النصف ولألمِّ السُّدس ولألب ما بقي ، وهو 
حقُّ األبوين على اإلنسان أعظُم من حقِّ : وباقيه بالتَّعصيب فإن قيل ] نصف بفرضه ، وهو السُّدس [ الثلثُ 

  .تعاىل قرن طاعته بطاعتهما فما اِحلكَْمةُ يف َجْعلِ نصيب األوالِد أكرب؟  ولده عليه ، ألنَّ اهللا



أن الوالدين ما بقي من عمرمها إالّ القليل ، فكان احتياجهما إىل املال قَِليالً ، وأمَّا األوالد فهم يف : فاجلواب 
.فظهر الفرق [ زمن الصِّبا ، فكان احتياجهم إىل املال أكثر   [  

  }ن لَّْم َيكُْن لَُّه َولٌَد َوَورِثَُه أََبَواُه فَُألمِِّه الثلث فَإِ{ : قوله 
. ٤: الزخرف [ } يف أُمِّ الكتاب { : وقوله } فَُألمِِّه { قرأ اجلمهور   [  

. ٥٩: آية [ يف القصص } حىت َيْبَعثَ يف أُمَِّها { : وقوله   [  
  . ] ٧٨: النحل [ } مِّن ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم { : وقوله 
« بضم اهلمزة من ]  ٣٢: النجم [ } ِفي ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم { و ]  ٦١: النور [ } أَْو ُبُيوِت أُمََّهاِتكُْم { : وقوله 

  .وهو األصلُ » أّم 
  .وقرأ محزة والكسائيُّ مجيَع ذلك بكسر اهلمزة 

  . فإنَُّه ال خالف يف َضمِّها» إمِّهات « وانفرد محزة بزيادة كسر امليم من 
  .أمَّا وجُه قراءة اجلمهور فظاهٌر ، ألنَُّه األصل كما َتقَدََّم 

ملناسبة الكسرة أو الياء الّيت قبل اهلمزة ، فكسرت اهلمزةُ : َوأمَّا قراءة محزة والكسائي بكسر اهلمزة فقالوا 
، والستثقاهلم اخلروج من كَْسرِ أو شبه إىل ضم    .إتباعاً ملا قَْبلَها 

بكسر الفاء وضمِّ العني ، فال َجَرَم ُجِعلَْت الضمةُ كسرةً ، » ِفُعل « وليس يف كالم العرب :  قال الزَّجَّاُج
يف املواضع » إمَّهات « ولذلك إذا ابتدآ باهلمزة َضمَّاها لزوال الكسر أو الياء ، وأمَّا كسر محزة امليم من 

ةُ امليم َتَبُع التََّبع ، ولذلك إذا ابتدأ هبا ضم اهلمزة املذكورة فلإلْتَباع ، أتبَع حركة امليم حلركِة اهلمزِة ، فكسر
  .وفتح امليم؛ ملا تقدََّم من زوال موجب ذلك 

هوازن « بعد الكسرة أو الياء حكاه سببوْيِه لَُغةً عن العرب ، وَنَسَبها الِكساِئي والفرَّاء إىل » أم « وكَْسُر مهزة 
  .» هذيل « و » 

  فصل
إنَّ األم تأخذ الثُّلث ، ويأخذ األُب ما بقي وهو  ذكر ها هنا أنَّ األبوين ا ، ف إذا مل يكن معهما َوارِثٌ غَُريُهَم

الثُّلثان ، وإذا ثبت أنَُّه يأخذُ الباقي بالتَّْعِصيبِ ، وجب أن يأخذ املال كُلَُّه إذا انفرد؛ ألنَّ هذا شأن التَّعصيب ، 
ا فإن كان مع األبوين أحد الزَّوجني ، فذهب أكثر الصَّ َحابة إىل أنَّ الزَّْوَج يأخذ فَْرَضُه ، مث تأخذ األم ثُلْثَ م

  .بقي ، ويأخذ األب ما بقي 
  .يأخذ الزوج فَْرَضُه ، وتأخذ األم الثلث كامالً ، ويأخذ األب ما بقي : وقال ابن عباس 

  .ثلث ما بقي  - تعاىل-ال أجد يف كتاب اِهللا : وقال 
عبَّاس يف الزَّْوَجة واألبوين ، وَخالَفَُه يف الزَّْوجِ واألبوين ، ألنَُّه ُيفِْضي إىل أن يكون وعن ابن سرييَن أنَُّه وافق ابن 

  .لألنثى مثل َحظِّ الذكرين 
  .َوأمَّا الزَّْوَجةُ ، فال يفضي إىل ذلك 

رِ مثل َحظِّ  األنثيني ، وحجَّةُ اجلمهور أنَّ قاعدة املرياث مىت اجتمع ذكر وأنثى من جنس واحد ، كان للذَّكَ
كاألبوين مع البنت ، واألخ مع األخت ، وابن االبن مع بنت االبن ، واألم مع األب كذلك إذا مل يكن للميِِّت 

  .وارث سوامها كما َتقَدََّم 



وإن كان كذلك ، فإنَّ الزَّْوَج يأخذ نصيبه ، ويقسَُّم الباقي بني األبوين للذَّكر مثل حظ األنثيني؛ وألن الزَّوج 
  .نصيبه حبكم َعقِْد النِّكَاحِ ال حبكم القرابة ، فأشبه الوصيَّة يف قسمة الباقي يأخذ 

ا ثلث مجيع املال لألم والسدس إىل األب ، يلزم منه أن يكون  وأيضاً فإنَّ الزَّْوَج إذا أخذ النصف ، فلو دفعن
  .} ثيني ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ األن{ : لألنثى مثل حظِّ الذكرين ، وهذا خالف قوله 

  .} فَإِن كَانَ لَُه إِْخَوةٌ فَُألمِِّه السدس { : قوله 
أعم من أن يكونوا ذكورا أو إناثاً ، أو بعضهم ذكورا وبعضهم إناثاً ، ويكون هذا من باب التغليب » إخوة « 

« ألن : سُّدس ، فقالوا ، وزعم قوٌم أن اإلخوة خاصٌّ بالذُّكور ، وأنَّ األخوات ال َيْحُجْبَن األم من الثُّلِث إىل ال
، واجلمهور على أنَّ اإلخوة وإن كانوا بلفظ اجلمع يقعون على االثنني ، فيحجب األخوان » أخ « مجع » إخوة 

  .أيضاً األم من الثُّلث إىل السُّدس خالفاً البن عبَّاسٍ ، فإنَُّه ال حيجُب هبما والظاهر معه 
{ : خوان َيرُّدان األم من الثُّلث إىل السُّدس ، َوإنََّما قال اهللا تعاىل روي أنَّ ابن عباس قال لعثمان بَِم صار األ

ال أستطيُع أنْ أُردَّ قضاًء قُِضَي به : واألخوان يف ِلسان قومك ليس بإخوة؟ فقال عثمان } فَإِن كَانَ لَُه إِْخَوةٌ 
  .قبلي ، ومضى يف األمصار 

ة ، واملوجب لذلك هو القياس خيص هذه املسألة بأنَّ األختني مرياثهما وهذه املسألة مبنيَّةٌ على أنَّ أقل اجلمع ثالث
مرياث الثَّالث ، كما أنَّ مرياث البنتني مثل مرياث الثالثة فكذلك نصيُب األختني من األمِّ مثل نصيب الثالثة ، 

بوته يف األخوين؛ ألنَّهُ وإذا كان كذلك؛ وجب أن َيْحُصلَ احلَْجُب باألختني ، وإذا وجب احلَْجُب باألختني لزم ث
إجراء القياس يف التقديرات ] فهذا أحسن ما ميكن أن يقال يف هذا املوضع وفيه إشكال ألن [ ال قَاِئلَ بالفرق 

يمونُ ذلك جمرَُّد تشبيه من غري جامعٍ    .صعب ألنَُّه غري معقول ، ف
  .قة االستقراء ، ألنَّ الكثرة أمارة العموم ال ُيَتَمسَُّك به على طريقة القياس بل على طري: فاجلواُب أن يقال 

  فصل
بل يأخذ األب باقي ] ألبتة [ إذا حجبوا األم من الثُّلُِث إىل السُُّدسِ ، فال يرثون مع األب شيئاً ] واألخوة [ 

سَ اإلخوة يأخذون السُُّد: املال ، وهو مخسة أْسَداسٍ ، سدس بالفرض ، والباقي بالتَّعصيب ، وقال ابن عبَّاسٍ 
ا بقي فلألب ، وحجته االستقراء َدلَّ على أن َمْن ال يرث ال حيجب ، فهؤالء  الذي حجبوا األم عنه ، وم

اإلخوة ملا حجبوا وجب أن يرثوا ، وهذا خيتص باإلخوة لألم إذا اجتمعوا مع األبوين فإنَُّهْم حيجبون األم من 
  .م الثُّلث إىل السُّدس ، وال يرثون شيئاً؛ ألن األب يسقطه

  :فيه ثالثة أوجه } ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة { : قوله 
، كأنَُّه قيل : أحدها  ا ال مبا يليه وحده  قسمةُ هذه األنصباء من : أنَُّه متعلٌق مبا تقدمه من قسمة املواريث كُلَِّه

  .وما بعده } ُيوِصيكُُم اهللا { : بعد وصية قاله الزََّمْخَشرِيُّ ، يعين أنه متعلٌِّق بقوله 

  .َيْسَتِحقُّون ذلك كما فُصِّلَ من بعد وصية : قاله أُبو حيَّان أنَُّه ُمَتَعلٌِّق مبحذوٍف ، أي : والثاين 
، والعاملُ الظرُف قاله أُبو الَبقَاِء ، َوَجوََّز ] مستحقاً من بعد وصيَّة : أنَُّه حال من السُّدس ، تقديره : والثالث [ 

، قال  يستقر هلم ذلك بعد إخراج الوصّيِة ، وال ُبدَّ من تقدير : أي ] أن يكون ظرفاً  وجيوُز: [ فيه َوْجهاً آخر 
، وهذان » الفريضة « َمْصدراً مثل » الوصيَّةُ « حذف املضاف ألنَّ الوصيَّةَ هنا املالُ املُوَصى به ، وقد تكون 



  .الوجهان ال َيظَْهُر هلما َوْجٌه 
ِه السدس { : اجلارَّ واجملرور يف قوله تعاىل : رف والعاملُ الظَّرف ، يعين بالظَّ: وقوله  فإنه شبيه بالظرفية ، } فَُألمِّ

ا تضمنه من الفعل لوقوعه خرباً ، و  وصية : فعل مضارع املراُد به املضمر ، أي » يوصي « وعمل يف احلال مل
ل » هبا « أْوَصى هبا و    .» وصية « متعلق به ، واجلملة يف حملِّ َجرِّ صفةً 

مبنّياً للمفعول يف املوضعني ، ووافقهم حفص يف األخري ، » ُيوَصى « ابُن كثري وابُن عامرٍ وأُبو بكرٍ  وقرأ
  .والباقون مبنياً للفاعل 

يف قراءة البناء للفاعل يف َمَحلِّ نصب ، ويف قراءة » هبا « بالتشديد مبنياً للمفعول ، ف » ُيوصَّى « وقُرَِئ شاذاً 
اَم الفاعل البناء للمفعول يف َم   .َحلِّ رفعٍ لقيامه مق

َوال َتُدلُّ على ترتيب ، إذْ ال فرَق بني « : هنا ألحِد الشيئني ، قال أبو البقاء » أو « ، » أو دين « : قوله 
ألحد الشيئني ، « أو » ؛ ألنَّ « جاءين عمرو أو زيد » : ، وبني قولك « جاءين زيد أو عمرو » : قولك 

لَ  والواحُد ال ترتيب فيه وإنََّما َيقَُع الترتيُب فيما إذا « من بعد دين أو وصية » : ، وهبذا يفسد قولُ َمْن قَا
  .» اجتمعا ، فَُيقَدَُّم الدَّْيُن على الوصيَِّة 

معناها اإلباحةُ ، وأنَُّه إن كان أحدمها ، أو كالمها قُدَِّم : فما معىن أو؟ قلت : فإنْ قُلَْت « : وقال الزَّخمشريُّ 
ْسَمِة املرياِث ، كقولك  على مل قُدَِّمِت الوصّية على الدَّْينِ : ، فإن قلت « جالس احلسَن أو ابن سريين » : ِق

  .والدَّْيُن ُمقَدٌَّم عليها يف الشَّريعِة؟ 
لى الوَرثِة ملا كانت الوصّيةُ ُمْشبَهةً للمرياِث يف كونِها َمأخوذةً ِمْن غري عوضٍ ، كان إخراُجها ِممَّا َيُشقُّ ع: قلت 

، خبالف الدَّْين ، فإن نفوسهم مطمئنَّةٌ إىل أدائه ، فلذلك قُدَِّمْت على الدَّْينِ َبْعثاً على وجوهبا ، واملسارعة إىل 
إنَّ كلمة : وقال ابن اخلَِطيبِ . » للتَّْسوَِيِة بينهما يف الوجوب « أو » إخراجها مع الدَّْينِ ، ولذلك جيَء بكلمِة 

: اإلنسان [ } َوالَ ُتِطْع ِمْنُهْم آِثماً أَْو كَفُوراً { : لت على النفي صارت يف معىن الواو ، كقوله إذا دخ» أو « 
َحَملَْت ظُُهوُرُهَما أَوِ احلوايآ أَْو َما اختلط بَِعظْمٍ { : وقوله ]  ٢٤ : األنعام [ } َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم ُشُحوَمُهَمآ إِالَّ َما 
ا مبعىن الواو ، وكذلك قوله تعاىل ها» أو « فكانت ]  ١٤٦ ملا كان } ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي بَِهآ أَْو َدْينٍ { : هن

ْو دين فيكون املراد بعدمها مجيعاً : يف معىن االستثناء صار كأنه قال    .إالّ أن يكون هناك َوِصية أ

  .ا يف َحيِّزه يف حملِّ الرفع خرباً له وم} الَ َتْدُرونَ { مبتدأ ، و } آَبآُؤكُْم َوأَبناُؤكُْم { : قوله 
  :فيه وجهان } أَيُُّهْم { و 

َخَبُرُه ، واجلملة من » أقرُب « مبتدأ وهو اسم استفهام ، و } أَيُُّهْم { أين كونَ ] عند املعربني : [ أشهرُهَما 
، فَ» تدرون « هذا املبتدأ وخربه يف حملِّ نصب ب  َعلَّقَها اسُم االستفهامِ َعْن أنْ َتْعَملَ ؛ ألنََّها من أفَْعالِ القُلُوبِ 

بله يف غري االستثبات    .يف لفظه؛ ألنَّ االستفهاَم ال يْعَملُ فيه ما ق
خُرب مبتدأ مضمر ، وهو عائُد } واألقربون { و } الَِّذي { موصولةً مبعىن } أَيُُّهْم { أنَُّه جيوُز أن يكون : والثَّاين 

اً » أي « ه جيوز ذلك مع املوصولِ ، وجاَز حذفه؛ ألن أيُّهم : أطالت الصِّلَةُ أم مل َتطُل ، والتَّقدير : أي : مطلق
، وإنََّما ُبنَِي لوجوِد } َتْدُرونَ { هو أقرُب ، وهذا املوصول َوِصلَُتُه يف حملِّ نصب على أنَُّه مفعول به ، َنَصَبه 

{ : ُيْحذََف َصْدُر ِصلَِتَها ، وصارت اآليةٌ نظَري قوله تعاىل  لفظاً ، َوأنْ» أي « أنْ ُتضاَف : َشْرطَي البناء ، ومها 



  .ال تدرون الذي هو أقرُب : ، فصار التقدير ]  ٦٩: مرمي [ } ثُمَّ لََننزَِعنَّ ِمن كُلِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم أََشدُّ 
ال من جهة ا» ومل أرهم ذكروه « : قال أبو حيَّان  ملعىن ، وال من جهة الصَِّناعة ، يعين هذا الوجه ، وال مانع منه 

.  
، وال حاجة إىل تقدير حذف    .فعلى القول األوَّلِ تكونُ اجلملةُ َسادَّةً َمَسدَّ املفعولني 

اً ، وبعدم االحتياج إىل َحذِْف  وعلى الثَّاين يكونُ املوصولُ يف حملِّ نصبٍ َمفُْعالً أوَّلَ ، ويكون الثَّاين حمذوف
  .ُح الوجه األوَّلُ املفعول الثَّاين ، يترجَّ

  .ال حملَّ هلا من اإلعراب ، ألنَّها مجلة اعتراضية } آَبآُؤكُْم َوأَبناُؤكُْم الَ َتْدُرونَ { : مث هذه اجلملةُ ، أعين قوله 
ألنَّ هذه اجلملةَ اعتراضّية ، ومن حقِّ : قال الزخمشريُّ ، بعد ان َحكَى يف معانيها أقواالً اختار منها األوَّلَ 

  .عتراض أن يؤكِّد ما اْعَتَرَض بينه وبني ما يناِسُبه اال
أنََّها واقعةٌ بني قصة املواريث ، إالَّ أنَّ هذا االعتراض غُري مراِد النحويني ، ألنَُّهْم ال َيْعُنون : يعين باالعتراض 

بتدأ وخربه ، والشرط وجزائه باالعتراضِ يف اْصِطالحِهِْم إالَّ ما كان بني شيئني ُمَتالَزَِمْينِ كاالعتراض بني امل
  .والقََسمِ وجوابه ، والصِّلَِة وموصوهلا 

  }آَبآُؤكُْم َوأَبناُؤكُْم الَ َتْدُرونَ { فصل يف معاين 
  :ذكر الزَّخمشريُّ يف معانيها أقواالً 

 - ام بالوصيَّةيعين االهتم- مث أكََّد ذلك : أن َجْعلَها متعلَِّقة بالوصيَّة ، فقال  -وهو الذي اختاره-: أحدها 
ال تدرون َمْن أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم الذين َيُموتون ، : أي } آَبآُؤكُْم َوأَبناُؤكُْم { : وَرغََّب فيه بقوله 

أنَّ َمْن أوصى ببعض ماله فعرَّضكم لثواب اآلخرة بإمضاء وصيته فهو : أَمْن أْوَصى منهم أم َمْن مل يوص ، يعين 
دوى ممن ترك الوصية فوفَّر عليكم َعَرَض الدُّنيا ، وجعل ثََواَب اآلخرة أقرب أقرب لكم نفعاً وأحضر ج

اقٍ وأحضر من َعَرضِ الدُّنيا ذهاباً إىل حقيقة األمر؛ ألنَّ َعَرَض الدُّنيا ، وإن كان قريباً َعاجِالً يف الصُّوَرِة إالَّ أنَُّه َب
  .، ويف احلقيقة األقرُب األدىن 

ملا ذكر أنصباء األوالد ، وأنصباء األبوين ، وكانت العقول ال تدرك معاين تلك  -اىلتع-إنَّ اهللا : وقيل 
التَّقديرات ، فربَّما خطر ببال اإلنسان أنَّ القسمةَ لو وقعت على غري هذا الَوْجِه كانْت أنفع له وأصلح ال سيما 

إنَّ : هذه الشُّْبَهة بأن قال  -اىلتع-وقد كانت قسمة املواريث عند العرب على غري هذا الَوْجه فأزال اهللاُ 
، وربََّما اعتقدمت يف شيء  عقولكم ال حتيط مبصاحلكم ، فَُربََّما اعتقدمت يف شيء أنَُّه صاحل لكم ، وهو عني املضرة 

اتركوا  :أنَُّه َمَضرَّة ، ويكون عني املصلحة ، وأمَّا اإلله الرَّحيم فهو يعلُم مغيبات األمور وعواقبها ، وكَأنَُّه قال 
{ تقديرات املواريث باملقادير اليت تستحسنها عقولكم وانقادوا للمقادير اليت قَدََّرَها اُهللا تعاىل عليكم بقوله 

  .إشارة إىل ترك ما مييل الطبُع إليه من قسمة املواريث } آَبآُؤكُْم َوأَبناُؤكُْم الَ َتْدُرونَ أَيُُّهْم أَقَْرُب لَكُْم َنفْعاً 
  .إشارة إىل وجوب االنقياد إىل املقادير الشَّرعيَّة } يَضةً مَِّن اهللا فَرِ{ : قوله 

من اآلباء واألبناء أرفع - عزَّ وجلَّ - أطوعهم اهللا : أي » ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً « : وقال ابن عباس 
ع درجة يوم القيامة يف اجلنة واهللا تعاىل ُيَشفّع املؤمنني بعضهم يف بعض ، فإذا كان الوالد أرف[ درجة يوم القيامة 

  .رفع إليه والده لتقر بذلك أعينهم ] رفع إليه ولده وإن كان الولد أرفع درجة 



، واجب النَّصب؛ ألنَُّه مىت وقع » أقرب « ُنِصَب على التَّمييز من } َنفْعاً { : قوله  ، وهو منقول من الفاعلية 
أنْ ُيَصاغَ منها ُمْسنٌد إىل ذلك التمييز على جهِة الفاعليَّة وجل النَّصب  التفضيل ، فَإن َصحَّ» أفَْعلِ « متييٌز َبْعَد 

زيد أحسن فقيه « : أيُّهم أقَْرُب لكم َنفُْعُه ، وإن مل َيصّح ذلك وجب َجرُّه حنو : كهذه اآلية ، إذْ َيِصحُّ أن ُيقَالَ 
  .» أقرب « متعلق ب » لكم « ، وهذه قاعدة مفيدة و » زيد أحسن فقهاً « خبالف » 

  :فيها ثالثة أوجه } فَرِيَضةً { : قوله 
فََرَض عليكم ذلك ، : » يوصيكم « أنَّها مصدٌر مؤكد ملضمون اجلملة السَّابقة من الوصية؛ ألن معىن : أظهرها 

  .، فهو مصدر على غري الصَّْدرِ » يوصيكم اهللا وصية فرض « : فصار املعىن 
  .حمذوف من لفظها ] عل منصوٌب بف[ أنَّها مصدر : والثاين 

  .فرض اُهللا ذلك فريضة : مصدر لفعل حمذوف ، أي } فَرِيَضةً { و : قال أبو الَبقَاء 
أنََّها حال؛ ألنَّها ليست مصدراً ، وكالُم الزخمشريُّ حمتمل للوجهني األوَّلَْين ، فإنَُّه : قاله َمكيٌّ وغريه : والثالث 

إن اهللا كان « : مث قال . » فرض اهللا ذلك فرضاً « : املؤكد ، أي نصبت َنْصَب املصدر » فريضة « : قال 
  .بنصب األحكام » حكيما « بأمور العباد : أي » عليماً 

  .ِلَم قال كان عليماً حكيماً مع أنَُّه مل يزل كذلك؟ : فإن قيل 
بال؛ ألنَُّه تعاىل ُمَنزٌَّه عن الدخول اخلُرب عن اهللا تعاىل هبذه األلفاظ ، كاخلرب باحلال واالستق: فاجلواُب قال اخلليلُ 

  .حتت الزمان 
ا شاهدوا علماً وحكمةً وفضالً وإحساناً تعجبوا ، فقيل هلم : قال سيبويه  إنَّ اَهللا كذلك ، ومل يزل : القوُم مل

  .موصوفاً هبذه الصفات 

نْ كَانَ لَُهنَّ َولٌَد فَلَكُُم الرُُّبُع ِممَّا َتَركَْن ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة َولَكُْم نِْصُف َما َتَرَك أَْزَواُجكُْم إِنْ لَْم َيكُْن لَُهنَّ َولٌَد فَإِ
لَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا َتَركُْتْم ِمْن ُيوِصَني بَِها أَْو َدْينٍ َولَُهنَّ الرُُّبُع ِممَّا َتَركُْتْم إِنْ لَْم َيكُْن لَكُْم َولٌَد فَإِنْ كَانَ لَكُْم َولٌَد فَ

ِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِصيٍَّة ُتوُصونَ بَِها أَْو َدْينٍ َوإِنْ كَانَ َرُجلٌ ُيوَرثُ كَلَالَةً أَوِ اْمَرأَةٌ َولَُه أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكُلِّ َواَبْعِد َو
َر ُمَضارٍّ َوِصيَّةً ِمَن اللَِّه َواللَُّه  فَإِنْ كَاُنوا أَكْثََر ِمْن ذَِلَك فَُهْم ُشَركَاُء ِفي الثُّلُِث ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوَصى بَِها أَْو َدْينٍ غَْي

  ) ١٢(َعِليٌم َحِليٌم 

  :اعلم أنَّ أقسام الوراثة ثالثة 
اآلباء واألوالد واألزواج قسمان ، والثَّاِلثُ هو املسمى بالكاللة وهذا القسم متأخر : قسم ال يسقط حبال وهم 

سُّقوط بالكليَّة ، وألنَّهم يدلون إىل امليِِّت بواسطة ، والقسمان األوَّالن عن القسمني األوَّلني ألنه قد يعرض هلم ال
يدلون بأنفسهم فقدََّم اُهللا تعاىل الوارث بالنَّسب؛ ألنَُّه أعالها مثَّ ثىن بذكر الوارث بالسَّبب الَّذي ال يسقط حبال 

ا جعل نصيب الذَّكر مثل حظ ، ألنَُّه دون األوَّلِ وهو الزوجان مث ذكر القسم الثَّالث بعدمها؛  ألنَُّه دوهنما ، ومل
َولَكُْم نِْصُف َما { األنثيني يف الوارث الّنسيب كذلك جعل حظّ الرَُّجلِ مثل حظِّ األنثيني يف الوارث السبيب فقال 

وسواء كان الولد ذكراً أو أنثى } مَّا َتَركَْن َتَرَك أَْزَواُجكُْم إِنْ لَّْم َيكُْن لَُّهنَّ َولٌَد فَإِن كَانَ لَُهنَّ َولٌَد فَلَكُُم الربع ِم
  .، وال فرق بني األوَّالِد وأوالد األوالد 

  اخلالف يف غسل الزوج زوجته بعد موهتا: فصل 



فسمَّاها } َولَكُْم نِْصُف َما َتَرَك أَْزَواُجكُْم { ذهب الشافعيُّ وأمحُد إىل أنَُّه جيوُز ِللرَُّجلِ أن يغسل زوجته لقوله 
  .جة بعد املوت زو

  .ال َيُجوُز؛ ألنََّها ليست زوجة؛ ألنَُّه ال حيلًّ وطؤها بعد املوت : قال أبو حنيفة 
جمازاً ، وقد ثبت أنَّ التَّْخصيص } َولَكُْم نِْصُف َما َتَرَك أَْزَواُجكُْم { وأجيب بأنَّها لو مل تكن زوجة لكان قوله 
قد َحُرَم الوطء يف صورٍ كَِثَريٍة مع وجود الزوجيَّة كزمن احليض والنفاس اوىل من اجملاز عند التَّعاُرضِ ، وأيضاً ف

  .هنار رمضان ، وعند الّصلوات املفروضة ، واحلج املفروض 
وسواء كانت واحدة أو أربعاً » فلهن الربع مما تركتم إن مل يكن لكم فإن كان لكم ولد فلهن الثمن « : مثَّ قال 

دلُّ على فضل الرَّجل على املرأة لتفضيلهم يف النَِّصيبِ ، وألنَّه ذكر الرَِّجالَ على فهم فيه سواء ، وهذه اآلية ت
  .سبيل املخاطبة وذكر النساء على سبيل املغايبة 

اْضطََرَبْت أقوال العلماء يف هذه وال ُبدَّ قبل التعرُّض لإلعراب من ذكر » وإن كان رجل يورثه كاللة « : قوله 
  }الكاللة { اختلف الناس يف معىن : تقاقها ، فإنَّ اإلعراب متوقف على ذلك ، فتقول واش} الكاللة { معىن 

  .إنَّه امليت الَّذي ال َولََد لَُه وال والد ، وهو قول عليٍّ وابن مسعوٍد : فقال مجهور اللغويني وغريهم 
  .الَّذي ال والد له فقط ، وهو قول عمر : وقيل 
  .وهو قول عمر  الَّذي ال والد له فقط ،: وقيل 
  .الَّذي ال ولد له فقط : وقيل 
  .هو من ال يرثه أٌب وال أم ، وعلى هذه األقوال كلِّها قالكاللةُ واقعة على امليت : وقيل 
ومسوا  - َرِضَي اُهللا َعنُْه-الورثة ما عدا األبوين والولد ، قاله قُطْرب ، وهو اختيار أيب بكر : الكَالَلَةُ : وقيل 

أحاطوا به من مجيع نواحيه ، وُيَؤيَُّد هذا القول بأنَّ اآلية : امليِّت بذهاب طرفيه ُتكَلِّلُُه الورثة ، أي بذلك؛ ألنَّ 
  .نزلت يف َجابِرٍ ، ومل َيكُْن له َيْوَم نزلت أٌب وال ابن 

إذا تباعد ، كلت الرحم بني فالن وفالن إذا تباعدت القرابة وحلم فالن على فالن مثَّ كَلَّ عنه : وأيضاً يقال 
  .فسميت القرابةُ البعيدةُ كاللة من هذا الوجه 

إذا أعيا وذهبت قوَّته ، فاستعاروا هذا اللفْظ عن القرابة احلاصلة : كَلَّ الرَُّجلُ َيِكلُّ كَالًّ وكَالَلَةً : وأيضاً يقال 
  .، من غري أوالد لبعدها 

َو قُلِ اهللا ُيفِْتيكُْم ِفي { وأيضاً فإنَُّه تعاىل قال  ا َتَرَك َوُه الكاللة إِن امرؤ َهلََك لَْيَس لَُه َولٌَد َولَُه أُْخٌت فَلََها نِْصُف َم
وهذه اآلية َتُدلُّ على أنَّ الكاللة من ال ولد له وال والد؛ ألنَُّه ]  ١٧٦: النساء [ } َيرِثَُهآ إِن لَّْم َيكُْن لََّهآ َولٌَد 

  .ا ال يرِثان مع وجود األب شرط عدم الولد َوورَّثَ األخت واألخ ، ومه
يا : َمرِْضُت َمَرضاً شديداً أشرفُت منه على املوت ، فأتاين النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلُت : وروى جابر قال 

يه رسول اهللا إنِّي َرُجلٌ ال يَرِثُنِي إالَّ كَالَلَة ، َوأَراَد به أنَُّه ليس له والد وال ولد ، وهو قول سعيد بن ُجَبْيرٍ وإل
  .ذهب أكثُر الصََّحاَبةَ 

ا أغلظ : وروي عن عمر أيضاً أنَُّه قال  سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الكاللة فما أغلظ يف شيء م
، وهي اآلية األخرية من سورة النساء مسيت » َيكِْفيك آَيةُ الصَّْيِف « يل فيها ، ضرب بيده صدري وقال 



ا ومل يقل فيها شيئاً بذلك؛ ألهنا نزلت يف الصَّْيِف    .، ومات ومل َيفَْهْمَه
  .املالُ املوروث ، وهو قول النَّْضرِ ْبنِ ُشَمْيلٍ : } الكاللة { : وقيل 
  .الوراثة : القرابة ، وقيل } الكاللة { : وقيل 

  .، أو القرابة  امليُِّت املوروث أو الوارثُ ، أو املال املوروثُ ، أو اإلْرث] إمَّا [ فقد تلخص مما تقدم أنَّها 
ُه الشَّيء ، أي : فقيل : وأما اشتقاقها  أحاط به ، وذلك أنَُّه إذا مل يترك ولداً وال والداً : هي مشتقة من َتكَلَّلَ

ُه َنَسُبُه ، أي  ُه ، ومها َعُموَدا َنَسبِِه وبقي مال املوروثُ ِلَمْن َيَتكَلَّلُ   .حييط به كاإلكْليلِ : فقط انقطع طََرفَا
  ]الطويل : [ بالزَّْهرِ ، وعليه قول الفرزدق : أي » الروضة املكللة  «ومنه 

مٍ... َورِثُْتْم قََناةَاملَْجِد الَ َعْن كَالَلٍَة  -١٧٦٥   َعنِ اْبَنْي َمَناٍف َعْبِد َشْمسٍ َوَهاِش
  .ياء وهو اإلْعَياء ، فكأنه يصري املرياث إىل الوارث من َبْعِد إع» الكالل « اشتقاقها من : وقيل 

  .مصدر مبعىن الكالل وهو ذهاب القوَِّة من اإلعياء : يف األصل » الكاللة « و : وقال الزََّمْخَشرِيُّ 
  ]الطويل : [ قال األعشى 

  َوالَ ِمْن َوًحى َحتَّى ُتالَِقْي ُمَحمَّداً... فَآلَْيَت الَ أْرِثي لََها ِمْن كَالَلٍَة  -١٧٦٦
د والوالد ، وألنََّها باإلضافة إىل قرابتهما كأهنا كالَّةٌ ضعيفة ، وأجاز فيها أيضاً فاستعري للقرابة من غري جهة الول

  .» كاهلََجاَجِة والفَقَاقَِة لألْحَمقِ « : ، قال » فََعالة « أن تكون صفة على وزن 
  .الَوكَالة رجل كاللة ، وامرأةٌ كاللة ، وقوم كاللة ، ال يثىن وال جيمع؛ ألنَُّه مصدر كالّداللة و: ويقال 

  :وجهان » كان « جيوز يف : إذا تقرََّر هذا فَلَْنعد إىل اإلعراب بَعْوِن اهللا ، فتقول 
  :امسها ، ويف اخلرب احتماالن » رجل « ان تكون ناقصة و : أحدمها 
، وإن قيل : إن قيل » كاللة « أنه : أحدمها  مضاف ،  إنَّها الوارث ، أو غري ذلك ، فَُتقَدَّر حذف: إهنا امليت 

وهو ِفْعلٌ مبينٌّ للمفعول ، ويتعّدى يف » رجل « حينئٍذ يف حملَِّ رفع صفة ل » يورث « ذَا كاللة ، و : أي 
  .األصل الثَْنْينِ أقيم األوَّلُ مقاَم الفاعلِ ، وهو ضمري الرَُّجلِ 

، َوَهلْ هذا الِفعلُ من : حمذوف تقديره : والثَّاين    .الرَُّباعيُّ؟ » أورث « الثي أو الثُّ» ورث « يورث هو َمالَُه 
من « األوَّلِ من املفعولني ب ] املفعول [ فيه خالٌف ، إالَّ أنَّ الزََّمْخَشرِيُّ لَمَّا َجَعلَهٌُ ِمَن الثُّالثي جعله يتَعدَّى إىل 

يف األْصلِ  يورث فيه يعين أنَُّه: من َورِثَ أي » يورث « و ] وإن كان رجل يورث من كاللة [ فإنَُّه قال » 
ُه الرَُّجلَ : أي » َورِثُْت َزْيداً َمالَُه « : وقد ُتْحذَُف ، تقولُ : ] قال . [ » ِمْن « يتعدَّى ب  ِمْن َزْيد ، ولَّما َجَعلَ

إنْ قلَت « : وارثاً ال موروثاً ، فإنَُّه قال    .» فما َوْجُهُه « أورث » فإن َجَعلَْت ُتوَرثُ على البناء للمفعول من : ف
  .« الرَُّجلُ حينئٍذ الوارثُ ال املوروثُ : قلُت 

، َولَْم ُيقَيِّْدُه باملعىن الذي قيده به الزََّمْخَشرِيُّ « أورث » إنَِّه من : وقال أُبو حيَّان    .الرُّباِعيِّ املبينِّ للمفعول 
  .« يورث » أن يكون اخلُرب اجلملة من : االحتمالُ الثَّاين 

  :أربعةُ أْوُجٍه }  كَالَلَةً{ ويف َنْصبِ 
، إنْ أُرِيَد هبا امليُِّت ، أو الوارثُ ، إالَّ أنَُّه َيْحتاج يف َجْعلها مبعىن « يورث » أنَُّه حال من الضمري يف : أحدها 

ُيوَرثُ { ُيورث ذا كَالَلٍَة؛ ألنَّ الكاللة حينئٍذ ليست نفس الضَّمري املستكن يف : الوارث إىل تقدير مضاٍف ، أي 



 {.  
{ بالرَّفع على أنََّها صفةٌ أو بدلٌ من الضَّمريِ يف « كاللةٌ » على جعلها مبعىن امليت ولو قُرَِئ : ال أُبو الَبقَاِء ق

َرُجل » أنََّها صفةٌ ل : يعين بكوهنا صفةً . جلاز ، غري أنِّي مل أعرف أحداً قََرأ به ، فال ُيقْرأنَّ إال مبا ُنِقلَ } ُيوَرثُ 
 ».  

، إنْ قيل : الثَّاين    .ُيْوَرثُ ألجل الكاللة : إنََّها مبعىن القرابة ، أي : أنََّها مفعولٌ من أجله 
  .إنَّها مبعىن املال املَْوُروِث : إن قيل } ُيوَرثُ { أنَُّه مفعول ثَاٍن ل : الثَّالثُ 
  .ُيوَرثُ وَِراثَةَ كَالَلٍَة : إنََّها مبعىن الوَِراثَِة ، أي : أنَّها نعٌت ملصدر حمذوٍف ، إن قيل : الرَّابُع 

  .« ذَات كَالَلٍَة » : وقدََّر َمكِّيٌّ يف هذا الوجه َحذَْف مضاٍف تقديره 
يف } ُيوَرثُ { و . وإن ُوجَِد رجل : أن تكون َتامَّةً ، فُيكَْتفى باملرفوع ، أي « كان » الوجه الثَّاين من وجهي 

، } كَالَلَةً { و « َرُجل » حملِّ رفع ِصفٍَة ل  منصوبةٌ على ما َتقَدََّم من احلال ، أو املفعول من أجله أو املفعول به 
كَالَلَةً { أو النَّعت ملصدرٍ حمذوف َعلَى ما قُرَِّر من معانيها ، َوخيُصُّ هذا وجه آخر ذكره َمكيٌّ ، وهو أن َتكُونَ 

  .منصوبة على التمييزِ } 

} كَالَلَةً { و » كان « رفع ب » رجل « نعت للرَُّجل و } َرثُ ُيو{ وقع ، و : أي » كان « : قال َمكِّيٌّ [ 
.نصب على التفسري   [  

 -متييزاً: أي -هو نصٌب على احلال على أنَّ الكَالَلَةَ هو امليِّت على هذين الوجهني ، ويف جعلها َتفْسرياً : وقيا 
  .نظٌر ال َيْخفى 
  .َتقَدََّم توجيهه مبنّياً للمفعولِ كما } ُيوَرثُ { : وقرأ اجلمهور 
يورث مبنّياً للفاعل ، وُنِقلَ عنه أيضاً ، وعن أيب َرَجاَء كذلك ، إالّ أنَُّهما شدَّدا الراء ، وتوجيه : وقرأ احلسن 

َنْصٌب } كَالَلَةً { القراءتني واضح ِمّما تقدَّم ، وذلك أنَُّه إنْ أُريد بالكاللة امليُِّت ، فيكون املفعوالن حمذوفني ، و 
  .َوإنْ كان رجلٌ ُيورِثُ َوارثَُه ، أْو أْهلَُه مالَه يف حال كَْونِِه كَاللَةً : ى احلال ، أي عل

َوإِنْ أُرِيَد هبا القرابة ، فتكون منصوبةً على املفعول ِمْن أْجله ، واملفعوالن أيضاً حمذوفان على ما َتقَدََّم تقريره ، 
ُه َمالَُه ، َوإنْ أُريَد هبا الوارثُ فبالعكس ، : ، واألوَّلُ حمذوٌف أي  َوإنْ أُرِيَد هبا املالُ كانت مفعوالً ثانياً ُيورِثُ أْهلَ

  .ُيورِثُ مالَُه أهلَه : أي 
وُحِذَف منها ما أُثْبَِت يف املعطوف عليه للداللة على ذلك ، التَّقديرُ } َرُجلٌ { عطف على } أَو امرأة { : قوله 

َزُم من تقييد املعطوف عليه تقييُد املعطوِف وال العكس ، إالّ أنَُّه هو  أو امرأةٌ ُتوَرثُ كَالَلَةً ،:  وإنْ كان ال َيلْ
  .الظَّاِهُر 
مجلة ِمْن مبتدٍأ وخربٍ يف حملِّ نصبٍ على احلال ، والواو الدَّاخلة عليها واُو احلال ، } َولَُه أٌَخ { : وقوله 

َوَوحََّد } ُيوَرثُ { صفةً له ، وإمَّا الضَّمُري املستتر يف } وَرثُ ُي{ إنْ كان : أي } َرُجلٌ { وصاحُب احلال إمَّا 
ب » وله « : الضمري يف قوله  ا ورد على خالف ذلك أوَّلَ عند اجلمهور كقوله » أو « ؛ ألنَّ العطف  { : وم

ا  . ١٣٥: النساء [ } إِن َيكُْن غَنِّياً أَْو فَقَرياً فاهللا أوىل بِهَِم  [  
فهي عن الرَُّجلِ ، وما هي } َولَُه أٌَخ { مث قال } َوإِن كَانَ َرُجلٌ ُيوَرثُ كَالَلَةً أَو امرأة { : عاىل قوله ت: فإن قيل 



  .عن املرأة ، فما السََّبُب فيه؟ 
مذكر ومؤنَّث كنَت باخليار ، َبْيَن أنْ تراعي املتقدم أو » أو « إذا تقدََّم متعاطفان ب : قال النَُّحاةُ : فاجلواُب 

اَم « : تأخَِّر ، فتقول امل   .» قَاَمْت « : َوإنْ شئت » زيٌد أو هنُد ق
  :وأجاب أُبو الَبقَاِء عن تذكريه بثالثة أوجه 

  .أنَُّه يعود على الرَُّجلِ وهو مذكر مبدوء به : أحُدها 
} فَِلكُلِّ َواِحٍد مِّْنُهَما { : يف قوله  أنَُّه يعود على امليِّت ، أو املوروِث ِلَتقَدُّمِ ما يدلُّ عليه ، والضَّمري: والثَّاِلثُ 

  :فيه وجهان 
  .أنَُّه يعود على األخ واألخت : أحُدُهَما 
َوإِن كَانَ َرُجلٌ ُيوَرثُ كَالَلَةً { : أنَُّه يعوُد على الرَُّجلِ ، وعلى أخيه وأخته ، إذا أُريُد بالرَُّجلِ يف قوله : والثَّانِي 

  .كما َتقَدََّمْت حكايته يف قول الزََّمْخَشرِيِّ أنَُّه وارثٌ ال موروثٌ ، } 
إىل َمْن « فلكل واحد منهما » : فالضَِّمُري يف قوله : فإن قلَت « :  - بعد ما حكيناه عنه  -قال الزَّخمشريُّ 
  .يرجُع حينئٍذ؟ 

  .على الرَُّجلِ ، وعلى أخيه ، أو أخته ، وعلى األوَّل إليهما : قلت 

ِة الذَّكر لألنثى ، فهلْ تبقى  إذا رجع: فإن قُلَْت  الضَِّمُري إليهما أفاد استواَءُهَما يف حيازِة السُُّدسِ من غري ُمفَاَضلَ
  .هذ الفائدةُ قائمةً يف هذا الوجه؟ 

السُّدس له أو لواحد ِمن األخِ أو األخت على التخيري ، فقد َسوَّْيَت بني الذَّكر : َنَعْم ، ألنك إذا قلَت : قلُت 
  .انتهى . «  واألنثى

وأمجع املفسِّرونَ على أنَّ املراد باألخ واألخت هاهنا اإلخوة من األمِّ؛ ألنَّ ما يف آخر السُّورة يدلُّ على ذلك ، 
وهو كون لألخت الّنصف ، ولألختني الثُّلثان ولإلخوة الذُّكور واإلناث للذَّكَر مثلُ حظِّ األنثيني ، ولقراءة أبِي 

  .« أخ أو أخت من األم » وقرأ أيبٌّ . َسِعيٍد 
  .بغري أداة التَّعريف « من أم » وقرأ سعد بن أيب وقاص 

واملراُد الذُّكوُر } أٌَخ أَْو أُْخٌت { : الواو ضمري اإلخوة من األمِّ املدلول عليهم بقوله } فَإِن كانوا { : قوله 
» تغليباً للمذكَّر على املؤنَِّث ، و } هِْم َخلِْف{ : وقوله } كانوا { : واإلناث ، وأتى بضمري الذُّكور يف قوله 

فإنْ كان َمْن َيرِثُ زائداً على الواحد؛ ألنَُّه ال َيِصحُّ : أكثر من الواحد ، يعين : إشارةٌ إىل الواحد ، أي « ذلك 
، « هذا أكثُر من واحد » : أن يقال  وتقدََّم هبذا املعىن لتنايف معىن كثري وواحد ، وإالّ فالواحُد ال كثرة فيه 
  .« من بعد وصية يوصى هبا » إعراب 

  -رضي اهللا عنه-يف أثر عن أيب بكر : فصل 
يف أوَّل سورة النَِّساِء يف  -تعاىل- أال إنَّ اآليةَ اليت أنزل اللُّه : يف خطبته  -رضي اهللا عنه-قال أبو بكر الّصديق 

الثَّانية يف الزَّْوجِ واإلخوة من األمِّ ، واآلية الَّيت ختم هبا بيان الفرائضِ أنزهلا يف الَولَِد ، والوالد واألمِّ ، واآلية 
. ٧٥: األنفال [ } َبْعُضُهْم أوىل بَِبْعضٍ ِفي ِكَتابِ اهللا { سورة األنفالِ أنزهلا يف أويل األرحام   [  

َر ُمَضآرٍّ { : قوله  د على الرجل يف ، وهو ضمري يعو« يوَصى » َنْصٌب على احلال من الفاعل يف « غري » } غَْي



، هذا إنْ أُريد بالرَّجل املوروث ، وإن أُرِيَد به الوارثُ كما َتقَدََّم ، فيعود على امليِّت } َوإِن كَانَ َرُجلٌ { : قوله 
ا َما َتَرَك { : املوروث املدلول عليه بالوارِث ِمْن طريقِ االلتزام ، كما دلَّ عليه يف قوله  كَُه َتَر: ، أي } فَلَُهنَّ ثُلُثَ

  .الزََّمْخَشرِيُّ وغريه : يوَصى هبا املوروثُ ، وهكذا أْعَرَبُه الناس فجعلوه حاالً : املوروث ، فصار التقدير 
} يوصى { َوردَُّه أبو حيَّان ، بأنَُّه ُيؤدِّي إىل الفَْصلِ بَني هذه احلال وعاِملها بأجنيبِّ منهما ، وذلك أنَّ الَعاِملَ فيها 

  .كما تقرََّر 
  .املوصوفة بالعامل يف احلال } َوِصيٍَّة { أجنيب؛ ألنَُّه معطوف على } أَْو َدْينٍ { : وله وق

  .« من بعد وصية يوصى هبا غري مضار أو دين » : ولو كانَ على ما قالوه من اإلعراب لكانَ التركيب : قال 
، أو املفع: وهذا الوجه مانع يف كلتا القراءتني  ، وتزيُد عليه قراءة البناء للمفعول أعين ناء الفعلِ للفاعل  ول 

َوْجهاً آَخر ، وهو أن صاحب احلال غُري مذكور؛ ألنَُّه فاِعلٌ يف األصل ، ُحِذَف وأُِقيَم املفعول مقامه ، أال ترى 
فحذفت الفاعل « يرسل اهللا الرياح مبشراً هبا » بكسر الشني يعين « ترسل الرياح مبشراً هبا » : أنََّك لو قلت 

ُه ، وجئَت باحلال من الفاعل مل َيجْز ، فكذلك هذا ، مث َخرَّجه على أحد وجهني ، و   :أقمت املفعولَ ُمقاَم
يلزُم : إما بفعل َيدُّلُ عليه ما قبله من املعىن؛ ويكون عاماً ملعىن ما يتسلَّط على املال بالوصية أو الدِّْين ، وتقديره 

  .رٍّ بورثته بذلك اإللزامِ أو اإلجياب غَري ُمَضا] فيه [ ذلك مالَُه ، أو يوجبه 

، أي  ُيَسبُِّح لَُه { : يوصي غري ُمضارٍّ ، فيصُري نظري قوله : وإمَّا بفعلٍ َمْبين للفاعل لداللَِة املبين للمفعول عليه 
  .على قراءة من قرأ بفتح الباء ]  ٣٧،  ٣٦: النور [ } ِفيَها بالغدو واآلصال رَِجالٌ 

  فصل
  :رار يف الّوِصيَِّة يقُع على وجوٍه اعلم أنَّ الّض

أن يوصي بأكثر من الثُّلُِث ، أو ُيِقرَّ بكلِّ ماله ، أو ببعضه آلخر ، أو ُيِقرَّ على نفسه بدين ال حقيقةَ له : منها 
ئاً َدفْعاً للمرياث عن الورثة ، أو ُيِقرَّ بأنَّ الّدين الذي كان له على فالن قد استوفاه ووصل إليه ، أو يبيع شي

، كلُّ ذلك لغرض أالّ يصلَ املالُ إىل الورثة ، أو يوصي بالثُّلُث ال  بثمن رخيص ، أو يشتري شيئاً بثمن غالٍ 
- ، وعن َشْهر بنِ َحْوَشب عن أيب هريرة » اإلْضَراُر يف الَوِصيَِّة ِمَن الكََباِئرِ « : لوجه اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

إنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ بَِعَملِ أْهلِ اجلَنَِّة َسْبِعَني َسَنةً « : اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قال رسول : قال  - رضي اهللا عنه
؛ فَيدُخل النَّاَر ، وإنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ بِِعملِ  أْهلِ النَّارِ َسْبِعَني فَإذَا ألْوصى َوَجاَر ِفي َوِصّيِته َخَتَم اللَُّه لَُه بِشرِّ َعَمِلِه

َمْن قَطََع « : ، وقال عليه الصالة والسالم » فََيْعِدلُ ِفي َوِصيَِّتِه فََيْخِتُم اللَُّه لَُه بَِخْيرِ َعَمِلِه فََيْدُخلَ الَْجنَّةَ  َسَنةً
  :ذه اآلية ، ويدلُّ على ذلك قوله تعاىل بعد ه» ِمرياثَُه ِمَن الَْجنَِّة  - تعاىل- قَطََع اللَُّه  -تعاىل- ِمرياثاً فََرَضُه اللَُّه 

 ١٤: النساء [ } َوَمن َيْعصِ اهللا َوَرُسولَُه { يف الوصيَِّة : قال ابُن عبَّاسٍ ]  ١٣: النساء [ } ِتلَْك ُحُدوُد اهللا { 
  .يف الوِصيَِّة : قال ] 

  فصل هل جيب إخراج الزكاة واحلج من التركة؟
  .ب إخراجهما من التَّركة إذَا أخََّر الزَّكاةَ واحلج حتَّى مات جي: قال الشَّاِفِعيُّ 

  .» ال جتب « : وقال أبو َحنِيفَةَ 
  .} ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة يوصى بَِهآ أَْو َدْينٍ { : حجَّةُ الوجوب أنََّها ديٌن ، وقال تعاىل 



ِه أَحقُّ أنْ ُيقَْضى ديُن اللَّ« : وقال عليه السالم » أَرأْيَت لَْو كَانَ َعلَى أبِيَك َدْيٌن « : وقال عليه الصَّالة والسَّالُم 
 «.  

  :يف نصبها أربعة أوجه } َوِصيٍَّة { : قوله 
  .َوِصيَّة ] بذلك [ يوصيكم اللَُّه : أنَُّه مصدٌر مؤكَّد ، أي : أحدها 
  .قاله ابُن َعِطيَّةَ } ُيوِصيكُُم اهللا { أهنا مصدر يف موضع احلال ، والعامل فيها : الثَّاين 

ِلَك فَُهْم { : ، أو من قوله } فَِلكُلِّ َواِحٍد مِّْنُهَما السدس { : بةٌ على اخلروج إمَّا ِمْن قوله أهنا منصو: والثَّاِلثُ 
  .، وهذه عبارةٌ تشبه عبارة الكوفيني } ُشَركَآُء ِفي الثلث 

ة ، لكنَّه لَمَّا ّوصَّى اللَُّه واملَُضارَّة ال تقع بالوصيَِّة بل بالورث} ُمَضآرٍّ { أنَّها منصوبةٌ باسم الفاعل وهو : والرَّابُع 
بالوَرثَة َجَعلَ املَُضارَّة الواقعة هبم كأهنا واقعة بنفس الوصّية ُمَبالَغةً يف ذلك ، َوُيؤيَُّد هذا التخريج قراءة  -تعاىل-

از ، َوَصاَر نظري بإضافة اسم الفاعل إليها على ما ذكرناه من اجمل} غَْيَر ُمَضآرٍّ َوِصيَّةً مَِّن اهللا واهللا { : احلسن 
غري مضار يف وصية من اهللا ، فاتُّسَع يف هذا إىل أنَّ ُعدََّي بنفسه من غري : ، التقدير » يا سارَِق الليلةَ « : قوهلم 

واسطٍة ، ملا ذكرنا من قَْصد املبالغة ، وهذا أْحَسُن خترجياً من ختريج أيب الَبقَاِء فإنَُّه ذكر يف ختريج قراءة احلََسنِ 
  : وجهني

  .غري مضارِّ أهل وصيٍَّة ، أو ذي َوِصيَّة : أي » ذي « أو » أهل « أنَُّه على حذف : أحدمها 

وقت وصيَّة ، قال وهو ِمْن إضافَِة الصِّفة إىل الزَّماِن ، ويقرب من ذلك قوهلم : على حذف وقت ، أي : والثَّاين 
فارس يف زمانه ، كذلك تقدير : زمانه ، أي  هو فارُس: فارس يف احلرب ، وتقولُ : هو فارُس حربٍ ، أي : 

  .غري مضارٍّ يف وقت الوصيَّة : القراءة 
  .غري مضارٍّ َوَرثِتِه بوصيَِّة : مفعولةً ، أي } َوِصيَّةً { حمذوٌف إذا مل ُتجَعلْ } ُمَضآرٍّ { ومفعول 
حليم فريضة من اهللا« : ما احلكمةُ يف أنَُّه ختم اآلية األوىل بقوله : فَإنْ قيل  وختم هذه اآلية بقوله »  واهللا عليم 

أنَّ لفظ الفرض أقوى وأؤكد من لفظ الَوِصيَِّة ، فختم شرح مرياث األوالد : ؟ فاجلواُب » وصية من اهللا « : 
بذكر الفريضة ، وختم شرح مرياث الكاللة بالوصيَِّة ليُدلَّ بذلك على أنَّ الكلَّ ، وإن كان واجب الرِّعاية ، إالَّ 

» حليم « عليم مبن جار أو عدل يف وصيته » واهللا عليم حليم « : رعاية حال األوالد أوىل وأقوى ، مث قال  أن
  .على اجلائر ال يعاجله بالعقوبة وهذا وعيٌد 

اِلِديَن ِفيَها َوذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَُه ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر َخ
َمْن َيْعصِ اللََّه َوَرُسولَُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخلُْه َناًرا َخاِلًدا ِفيَها َولَُه َعذَاٌب ُمهٌِني ) ١٣(   ) ١٤(َو

  .ملا َبيََّن سهام املواريث ذكر الوعد والوعيد ، ترغيبا يف الطَّاعة وترهيباً عن املعصية 
َك { : وقوله تعاىل    .إشارة إىل ما ذكر من املواريث؛ ألنَّ الضَّمري يعود إىل أقرب مذكورٍ } ِتلْ

إشارة إىل كلِّ ما ذكر من أوَّلِ السُّورة إىل هنا من أحكام أموال اليتامى ، واألنكحة ، وأحكام املواريث : وقيل 
: األبعد وجب عوده إىل الكُلِّ؛ وألنَّ املراد حبدود اللِّه ، قاله األصمُّ؛ ألنَّ األقرب إذا مل مينع من عوده إىل 

  .األحكام اليت ذكرناها وبيَّنها ، ومنه حدود الدّار؛ ألنَّها متيزها من غريها 



  .} َوَمن َيْعصِ اهللا َوَرُسولَُه { : وقوله } َوَمن ُيِطعِ اهللا َوَرُسولَُه { : قوله 
  .لتَّكاليف املذكورة يف هذه السُّورة خمتصٌّ مبن أطاع أو عصى يف هذه ا: قيل 

  .بل هو عام؛ ألنَّ اللَّفظَ عامٌّ فيتناول الكُلَّ : وقال احملقِّقُون 
وعلى } ُيْدِخلُْه { و } َوَمن ُيِطعِ اهللا { : ، فَأفَْرَد الضَّمَري يف قوله » َمْن « َحَملَ على لفظ } ُيْدِخلُْه { : قوله 

، أعين } اِلِديَن َخ{ : معناها ، فجمع يف قوله  ، مث على املعىن ، وجيوز : وهذا أحسُن احلَْملَْينِ  احلمل على الَّلفظ 
العكس ، وإن كان ابن عطيَّة قد منعه وليس بشيء لثبوته عن العرب ، َوقَد َتقَدََّم ذلك ِمَراراً ، وفيه تفصيلٌ ، 

  .وه شروط مذكورة يف كتب النحوِ 
  :جهان يف نصبه و} َخاِلِديَن { : قوله 

َوالَ َيُضرُّ َتَغاُيُر احلال وصاحبها من حيث كانت مجعاً } ُيْدِخلُْه { أنَُّه حال من الضمري املنصوب يف : أظهرمها 
  .وصاِحُبها مفرداً ، ملا تقدَّم من اعتبار الَّلفِْظ واملَْعَنى وهي مقّدرة؛ ألنَّ اخللود بعد الدُّخول 

، حنو } اٍت َجنَّ{ أن يكون َنْعتاً ل : والثَّاين  مررت : من باب ما َجَرى على موصوفه لَفْظاً ، وهو لغريه معًىن 
بلهما لَفْظاً فهما ِلما » قائمة « برُجلٍ قائمٍة أمُّه ، وبامرأة َحَسنٍ غُالُمها ، ف  وحسن وإن كانا َجارِينيِ على ما ق

تربِيزيُّ ، إالَّ أنَّ الصِّفة إذا َجَرْت على غري َمْن هي له َبْعَدمها معًىن ، وأجاَز ذلك يف اآلية الكرمية الزَّجَّاُج وتبعه ال
  .وجب إبراُز الضَّمري مطلقاً على مذهب البصريني ألْبَس أو مل ُيلَْبْس 

إنْ ألْبَس َوَجَب إبراُز الضمري ، : َوأمَّا الكوفيني فيفصِّلون ، فيقولون  إذا جرت الصِّفة على غري َمْن هي له ، ف
، فإن » زيٌد عمرو ضارُبه هو « : بصريني؛ حنو كما هو مذهُب ال ، إذا كان الضرُب واقعاً من زيد على عمرو 

، إذا َتقَرََّر هذا فَمذَهُب الزَّجَّاجِ يف اآلية إنََّما يتمشَّى على » زيٌد هنُد ضارُبها « : مل ُيلْبْس مل َيجِبِ اإلبراُز ، حنو 
  .رأي الكوفيني ، وهو مذهب َحَسٌن 

امٍ غَْيَر َناِظرِيَن إَِناُه { َمْن َنَصَر مذهب الكوفيني بالسََّماعِ ، فمنه قراءة َمْن قرأ واستدلَّ  : األحزاب [ } إىل طََع
  .غري ناظرين إناه أنتم : مع عدم بروز الضمري ، ولو أْبَرَزُه لقال » غري « جبر ]  ٥٣

  ]البسيط : [ ومنه قول اآلخر 
  بِكُْنِه ذَِلَك َعْدَنانٌ وقَْحطَانُ... ُنوَها َوقَْد َعِلَمْت قَْوِمي ذَُرا املَْجِد َبا -١٧٦٧
  .َباُنوَها ُهْم : ومل يقل 

مبتدأ » ذُرا « مبتدأ أوَّلٌ ، و » قومي « هم بتنوها ف : وقد َخرَّج بعضهُم البيت على حذف مبتدأ ، تقديره 
  .ثُ وخربه خرب الثَّاين والثاين وخربه خرب األوَّل خرب الثَّالث والثَّاِل« بانوها » ُهْم مبتدأ ثالث ، و « ثان ، و 

ال ألنَّهما َجَرَيا : ؟ قلت « ناراً » و « َجنَّاِت » صفةٌ ل « َخاِلداً » و « َخاِلديَن » وقد منع الزخمشريُّ كون 
  .« فيها خالداً هو » ، و « خالدين هم فيها » : على غري َمْن ُهَما له ، فال ُبدَّ ِمَن الضَّمريِ يف قولك 

وال فرق « خالدين » ومل يتعرض لذلك مع « خالداً » ومنع أُبو الَبقَاِء ذلك أيضاً بعدم إبراز الضمري لكن مع 
، وهذا املنع على مذهب البصريني كما تقدََّم    .َبْيَنُهما ، مث حكى جواز ذلك عن الكوفيني 

رٍ هنا   ٩اآلية [ ويف سورة التغابن ]  ١٧اآلية [ ويف سورة الفتح يف املوضعني ، « ُنْدِخلُْه » وقرأ نافٌع وابُن َعاِم
  .بنون العظمة ، والباقون بالياء ، والضمُري للَّه تعاىل ]  ١١اآلية [ والطالق ] 



  .يف الطائعني ، وأفرد خالداً يف العاصني؟ } َخاِلِديَن { كيف مجع : فإن قيل 
اعة ، فلمَّا كانوا َيْدُخلون هو واملشفُوُع هلم ناشب ذلك اجلمع ، ألنَّ أهلَ الطَّاعة أهلُ الشَّف: قالوا : فاجلواب 

  .والعاصي ال َيْدُخلُ به غريُه الناَر ، فناَسَب ذلك اإلفراُد 
، وقد تقدم مراراً أن « جنات » هذه اجلملةُ يف حمل نصبِ صفٍة ل } َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األهنار { : قوله 

  من الظروف هل َنْصُبُه نصُب الظُّروف ، أو َنْصُب املفعول به؟« دخل » املنصوب بعد 
  .قول اجلمهور : األوَّل 
  .} َناراً { ، و } َجنَّاٍت { قول األخفش ، فكذلك : والثاين 
  فصل

اهللا َوَمن َيْعصِ { هذه اآلية دلَّت على أنَّ العصاة من أهل الصَّالة خيلدون يف الّنار؛ ألنَّ قوله : قالت املعتزلةُ 
إمَّا أن خيتص مبن تعدَّى احلدود املتقدمة ، وهي حدود املواريث أو يدخل فيها ذلك } َوَرُسولَُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه 

وغريه ، وعلى هذا يلزُم دخول من َتَعدَّى يف املواريث يف هذا الوعيد ، وذلك عام فيمن َتعدَّى ، وهو ِمْن أهل 
ة فدلّت هذه اآلية على القطع بالوعيد وعلى اخللود ، وال يقال على هذا الصَّالة ، أو ليس من أهل الصال

الوعيد خمتص مبن َتَعدَّى حدوَد اللَِّه ، وذلك ال يتحقَّق إالَّ يف حقِّ الكافر ، فإنَُّه هو الَّذي تعّدى مجيَع حدوَد اللَّه 
  :هذا مدفوع من وجهني : ، فَإنَّا نقولُ 

ذه اآلية على تعدي مجيع حدود اللَّه خرجت اآلية عن الفائدة ، ألنَّ اللَّه تعاىل هنى عن أنَّا لو محلنا ه: األوَّلُ 
اليهوديَِّة والنَّصرانية ، واجملوسيَّة ، فتعدي مجيع هذه النَّواهي وتركها إمنا يكون بأن يأيت اليهودية والنصرانية 

، فثبت أن تعدي مجيع حدود اللَّه  ، وإذا كان كذلك علمنا أنَّ املراد منه أي واجملوسية معاً ، وذلك حمال  حمالٌ 
  .حدٍّ كان من حدود اللَّه 

أنَّ هذه اآلية مذكورة عقيب قسمة املواريث فيكونُ املراد فيها الّتعدي يف احلدود املذكورة يف قسمة : الثَّاين 
  .املوارث 

نَّ الدَّليل َدلَّ على أنَُّه إذا تاَب مل يبق هذا الوعيد وأجيب بأنَّا أمجعنا على أنَّ هذا الوعيد خمتصٌّ بعدم التَّْوَبِة؛ أل
فكذلك جيوز أن يكون مشروطاً بعدم الَعفْوِ ، فإنَّ بتقدير قيام الداللة على حصول العفو ميتنع بقاء هذا الوعيد 

موم خمصوٌص هذا الع: عند حصول العفوِ ، وَنْحُن قَْد ذَكَْرَنا الدالئل الّدالة على حصول العفو ، مثَّ نقول 
  :بالكافر لوجهني 

ألنَُّه يصحُّ : يف معرض الشَّرط تفيد العموم؟ قلتم » من « ما الدَّليلُ على أنَّ كلمة : أنا إذا قلنا لكم : األوَّلُ 
إنْ صح هذا الدَّليل فهو َيُدلُّ : خيرج من الكالم ما لواله لدخل فيه ، فنقول ] منه ، واالستثناء [ االستثناء ، 

خيتص بالكافرِ؛ ألن مجيع املعاصي َيِصحُّ استثناؤها من هذا اللفِْظ ، } َوَمن َيْعصِ اهللا َوَرُسولَُه { قوله  على أنَّ
ومن يعص اهللا ورسوله إالَّ ِفي الكُفْرِ ، وإالَّ يف الفسق ، وحكم االستثناء إخراج ما لواله لدخل ، فهذا : فَُيقَالُ 

يف مجيع أنواع املعاصي والقبائح ، وذلك ال يتحقَّق إالَّ ِفي َحقِّ }  َوَرُسولَُه َوَمن َيْعصِ اهللا{ : يقتضي أن قوله 
ةذلك ألنَّ اإلتيان باليهوديَّة والنصرانيَّة واجملوسية معاً حمال ، : اإلتيان جبميع املعاصي حمال قال : الكاِفرِ ، وقوله 

  .ٌص عقلّي أو شرعّي ، وعلى هذا التقدير يسقط سؤاهلم ظاهر اللَّفظ يقتضي العموم إالَّ إذَا قَاَم ُمَخصَّ: فنقول 



يفيد كونه فاعالً } َوَمن َيْعصِ اهللا َوَرُسولَُه { : يف بيان ختصيص العموم بالكافر ، أنَّ قوله : والوجه الثاين 
األْصلِ  لو كان املراُد منه عُني ذلك للزم الّتكرار ، وهو خالُف» ويتعد حدوده « : للمعصية والذّنب ، فقوله 

  .حتمل هذه اآلية على تعّدي احلدود املذكورة يف املواريث : فوجب محله على الكفر ، وقوهلم 
َهْب أنَّ األمَر كذلك إالَّ أنَُّه يسقط ما ذكرناه من السُّؤال هبذا الكالم؛ ألنَّ التَّعدي يف حدود املواريث : قلنا 
] يكون [ واألحكام حقٌّ وواجبة القبول ، إالَّ أنَُّه يتركها ، وتارة بأن يعتقد أنَّ تلك التَّكاليف ، ] يكون [ تارة 

بأن يعتقد أنََّها واقعة ال على وجه احلكمة والصَّواب ، فيكون هذا هو الغاية من تعدي احلدود وأمَّا األوَّلُ فال 
ا  أنَّ هذا الوعيد خمتّص بالكافر الذي يكاد يطلُق يف َحقِِّه أنه تعدى حدود اِهللا ، َوإالَّ لزم وقوع التَّكرار ، فعلمن

  .ال يرضى مبا قسمه اُهللا من املواريث 
  فصل

  .اإلضرار يف الوصيَّة من الكبائر؛ ألنَُّه َعقََّب هذه اآلية بالوعيد : قال ابن عبَّاسٍ 
بشر عمله ] اُهللا [ َوِصيَِّتِه فيختم له  إنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملَ بَعَملِ أْهلِ الَْجنَِّة َسْبِعَني َسَنةً فََيِحيُف ِفي« ويف احلديث 

  .» فيدخل النار ، وإنَّ الرَّجل ليعمل بعمل أهل النَّار سبعني سنةً فيعدلُ يف وصيَِّته فيختم له خبري فيدخل اجلنة 
ك من والزيادة يف الوصيَّة تدل على احلسرة وذل» َمْن قَطََع ِمرياثاً فرضه اُهللا مرياثه من اجلنة « : ويف احلديث 
  .أكرب الكبائر 

وُهنَّ ِفي الُْبُيوِت َحتَّى َواللَّاِتي يَأِْتَني الْفَاِحَشةَ ِمْن نَِساِئكُْم فَاْسَتْشهِدُوا َعلَْيهِنَّ أَْرَبَعةً ِمْنكُْم فَإِنْ َشهُِدوا فَأَْمِسكُ
  ) ١٥(َيَتَوفَّاُهنَّ الَْمْوُت أَْو َيْجَعلَ اللَُّه لَُهنَّ َسبِيلًا 

يما يأتينه من الفاحشِة فإن ذلك ملا أمر تع اىل يف اآلية املتقّدمة باإلحسان إىل النساء أَمَر هنا بالتَّغليظ عليهن ف
  .إحسان إليهن يف احلقيقة 

  .وأيضاً وكما يستوىف خللقه فكذلك يستويف عليهم وليس يف إحكامه حماباة 
دود عليهن فيصُري ذلك سبباً لوقوعهن يف أنواع وأيضاً فال جيعل أمر اهللا باإلحسان إليهنَّ سبباً لترك إقامة احل

  .املفاسد 
، ألنَّ هذه صيغٌ » اليت « مجع } والاليت { : قوله  موضوعة للّتثنية واجلمع ، وليس بتثنية [ يف املعىن ال يف اللَّفِْظ 

  .وال مجع حقيقةً 
  .على غري قياس » اليت « مجع » الاليت « : وقال أُبو الَبقَاِء 

ثالثة عشَر لفظة : موضوعة للجمع ، ومثل هذا ال ينبغي أن َيُعدَّه خالفاً ، وهلا مجوٌع كثرية ] صيغة  هي: وقيل 
الاليت واللَواِتي ، والالِئي ، وبال ياءات فهذه ستٌّ ، والالي بالياء من غري مهز ، والالء من غري ياء : ، وهي 

  ]الطويل : [ كقوله » اُألىل « وال مهز ، واللَّواء ، باملدِّ ، واللَّوا بالقَْصر و 
  فَكُلُّ فََتاٍة َتْتُرُك الِْحْجلَ أفَْصَما... فَأمَّا الُلَى َيْسكُنَّ غَْوَر ِتَهاَمٍة  -١٧٦٨

مكسوراً ُمطْلَقاً أْو ُمْعرباً إعراَب مجع املؤنَّث السَّامل كقوله » الالَّاِت « و » الَّذي « إالَّ أنَّ الكثري أن تكون مجع 
  ]ويل الط: [ 

  وأخّداُنَك الالََّءاُت ُزيَِّن بِالكََتْم... الَِّذيَن َعَرفُْتُهْم ] أولَِئَك إْخَواِن  -١٧٦٩



  .برفع الالَّءات 
أَْمَوالَكُُم { : الاليت ، كقوله : العرب تقولُ يف اجلمع من غري احليوان ، الّيت ، ومن احليوان : قال ابن األنباريِّ 

. ٥: النساء [ } ِقَياماً اليت َجَعلَ اهللا لَكُْم   [  
الاليت ، والالئي ، والفرق هو أن اجلمع من غري احليوان سبيله سبيل الشيء الواحد وأمَّا : وقال يف هذه اآلية 

افترقا ، ومن الَعَربِ من  مجع احليوان ليس كذلك بل كلُّ واحدٍة منهما غري متميزة عن غريها خبواص وصفات ف
ا فعلت األثواب اليت من قصتهن كذا : ولُ يسوِّي بني البابني ، فيق كما فعلت اهلندات اليت من أرمها كذا ، وم

  :قوالن » الاليت « ، واألوَّلُ هو املختار ويف حملِّ 
وجاز دخول الفاء زائدة يف اخلرب ، وإن مل َيُجْز زيادهتا يف } فاستشهدوا َعلَْيهِنَّ { : اجلملة من قوله : أحدمها 

على رأي اجلمهور؛ ألن املبتدأ أشبه الشرك يف كونه موصوالً عاّماً صلته ِفْعلُ مستقبل ، » رِْب زيٌد فاض« : حنو 
  .واخلُرب مستحقٌّ بالّصلة 

فحذف اخلرب واملضاف إىل املبتدأ » فيما يتلى عليكم حكم الاليت « : أنَّ اخلرب حمذوف ، والتقدير : الوجه الثاين 
َعلَُه سيبويه يف حنو للداللة عليهما ، وأقيَم املضاُف  [ } الزانية والزاين فاجلدوا { : إىل ُمقاَمه ، وهذا نظُري ما فَ

، أي فيما ُيتلى عليكم ُحكُْم الزانية ، ويكون ]  ٣٨: املائدة [ } والسارق والسارقة فاقطعوا { ]  ٢: النور 
  .نه بيان له داالًّ على ذلك احلكم احملذوف أل» فاجلدوا » « فاستشهدوا عليهن « : قوله 

: أنَّه منصوٌب بفعل مقدر لداللة السِّياق عليه ال على جهة االشتغال ملا نذكره ، والتقدير : والقولُ الثاين 
فتكون املسألةُ » فاستشهدوا « : اقصدوا الاليت يأتني ، أو تعمَّدوا وال جيوز أن ينتصب بفعل مضمر يفسره قوله 

أشَبَه اْسَم الّشرِط ، كما تقدَّم تقديره ، واسم الشرط وال جيوز أن  من باب االشتغال؛ ألنَّ هذا املوصولَ
بله هذا ماق اله  ينتصب على االشتغال ، ألنَُّه ال يعنمل فيه ما قبله فلو نصبناه بفعل فقد لزم أن يعمل فه ما ق

 ُحكْمِ الشَّْرِط مل حيسن كونه يف: وإذا كان كذلك ، أي : بعضهْم ، ويقُرب منه ماق اله أُبو الَبقَاِء فإنَُّه قال 
« النَّصب ، ألنَّ تقدير الفعل قبل أداء الشرط ال جيوز وتقديره بعد الصِّلةَ حيتاج إىل إضمار فعل غري قوله 

ا » الاليت « ال َيِصحُّ أن يعمل النصب يف » استشهدوا « ؛ ألن » فاستشهدوا  ، ويف عبارته مناقشةٌ يطولُ ذكُرَه
.  

ا قبله جوابه أنَّا ُنقَدُِّر الفعلَ ال قَْبلَُه أنَُّه : والثَّاين  منصوب على االشتغال ، وَمَنَعُهْم ذلك بأنَّه َيلَْزُم أن يعمل فيه م
  .، وهذا خالٌف مشهور يف أمساِء الشَّْرِط واالستفهام ، هل َيْجرِي فيها االشتغال أم ال؟ 

وكوُنُه منصوباً على االشتغال هو . الشَّْرِط واالستفهامِ  فمنعه قَْوٌم ِلَما تقدم وأجازه آخرون مقدَِّرين الفعل بعد
فاآليتانُ من ]  ١٦: النساء [ } واللذان َيأِْتَيانَِها ِمنكُْم فَآذُوُهَما { : ظاهر كالم مكِّيٍّ ، فإنَُّه ذكر ذلك يف قوله 

]  ١٦: النساء [ } اللذان َيأِْتَيانَِها و{ :  - رمحه اهللا-واٍد واحد وال ُبدَّ من إيراد َنصِّه ِليتَِّضَح لك قوله؛ قال 
الرفع ، وإن كان معىن الكالم األْمَر؛ ألنَّه ملَّا َوَصلَ بالفعلِ متكََّن معىن » اللذان « االختيار عند سيبويه يف 

ا متكََّن معىن الشَّرط واإلهبام جرى َمْجَرى الشَّرِط يف كو ْعمل الشَّرط فيه ، إذْ ال يقع على شيء بعينه ، فلمَّ نه مل َي
بله من ُمْضَمر أو مظهر ، مث قال  ، كما ال يعمل يف الشَّرط ما ق والنَّْصُب جاِئٌز على إضمار فعلٍ « : فيه َما قَْبلَُه 

فائدة « ألنه إمنا أشبه الشرط إىل آخره » : مدلولٍ عليه كما َتقَدََّم نقله عن بعضهم ، ألنه مل يكُْن لتعليله بقوله 



  .ال حيتاج إىل هذا االعتذار  ، إذ النصُب كذلك
  فصل

الفعلة القبيحة وهي مصدر كالَعاِقَبِة والَعاِفَيِة ، : الفاحشة يف هذا املوضع الزنا ، فاملراُد بالفاحشة : قال القرطيبُّ 
» يف حملِّ النصب على احلال من الفاعل يف « من نسائكم » : بباء اجلرِّ وقوله « بالفاحشة » وقرأ ابن مسعود 

  .ياتني كائناٍت من نسائكم : ، فهو يتعلق مبحذوٍف أي « ني يأت
  :ففيه وجهان « منكم » : وأما قوله 

  .« فاستشهدوا » : أن يتعلَّق بقوله : أحدمها 
فاستشهدوا عليهنَّ أربعةً : فيكون يف حمل نصبٍ تقديره « أربعة » أن َيَتَعلَّق مبحذوٍف على أنَُّه صفة ل : والثاين 

  .كائنة منكم 
  فصل

[ } لَقَْد جِئِْت َشْيئاً فَرِّياً { : فعلته قال تعاىل : أتيت أمراً قبيحاً ، أي : معىن يأتني الفاحشة أي يفعلنها يقال 
هي الفعلة « بالفاحشة » وقال ابن مسعود ]  ٨٩: مرمي [ } لَقَْد جِئُْتْم َشْيئاً إِّداً { : وقوله تعاىل ]  ٢٧: مرمي 

  .القبيحة 
، وُيقَالُ قال أهل ال فحش الرَُّجلُ مبعىن تفحش فحشاً وفاحشة وأفحش إذا : لَُّغِة هي مصدر كالعاقبة والعافية 

َجاَء بالقبيح من القول والفعل ، وأمجعوا على أنَّ املراد بالفاحشة هنا الّزنا ، وإنَّما تطلق الفاحشةُ على الزِّنت 
  .لزيادهتا يف القُْبحِ على كثري من القََباِئحِ 

، وقتل النفس أقبح منه ، وال يسمَّى ذلك فاحشة؟: ن قيل فإ   الكفُر أقَْبُح منه 
  :فاجلواُب من وجهني 

أنَّ الكفَر ال يستحقه الكافر من نفسه وال يعتقده قبحاً ، بل يعتقده صواباً ، وكذلك املقبل على : األوَّلُ 
ُم قُْبَحُه  الشجاعة ُيقِْدُم عليها من يراها حسنةً وأمَّا الزَِّنا ففاعله   .َوُيَواِفق على فحشه ] وُيقِْدُم َعلَْيِه [ يعل

قال ابن اخلطيب إنَّ القَُوى املَدبرة لقوى اإلنسان ثالثة القَُوى الّناطقة ، والقوَّةُ الغضبية ، والقّوة : الثاين 
لغضبية هو القتل وما يشبهه الشَّهوانيةُ وفساد القوَّة النَّاطقة هو الكفر والبدعة وما يشبههما ، وفساد القوَّة ا

وأخس هذه القوى الثالثة القوة الشَّهوانية فال َجَرَم كَانَ فََساُدَها أخس أنواع الفساد ، فلهذا السبب ُخصَّ هذا 
  .العمل بالفاحشِة 

  فصل يف شهود الزنا
هِنَّ أَْرَبعةً مِّْنكُْم { : قوله  ادةَ على الزنا خاصة بأربعة تغليظاً من املسلمني فجعل اهللا الشه: أي } فاستشهدوا َعلَْي

  .على املدَّعي وستراً على العباد 
{ : وتعديل الشهود بأربعة يف الزّنا حكم ثابت يف الّتوراة واإلجنيل والقرآن؛ قال اهللا تعاىل : وقال القرطيبُّ 

ا ]  ٤: النور  [} والذين َيْرُمونَ احملصنات ثُمَّ لَْم َيأْتُواْ بِأَْرَبَعِة ُشَهَدآَء فاجلدوهم  فاستشهدوا { : وقال هن
جاءت اليهوُد برُجلٍ وامرأٍة زنيا ، فقال عليه : وروى أبو داود عن جابر بن عبد اهللا } َعلَْيهِنَّ أَْرَبعةً مِّْنكُْم 

جَِداِن أْمَر َهذَْينِ يف التَّْوَراِة؟ كَْيَف َت: ، فَأَتْوُه ياْبَني ُصورَِيا فََنَشدُهَما » ائُْتونِي بأْعلََم َرُجلَْينِ ِمْنكُم « : السَّالم 



فما َيْمَنُعكَُما : َنجُِد يف التَّوراِة إذَا شَهَِد أْرَبعةٌ أنَّهُم رأوا ذكََرُه يف فَْرجَِها َمثْلَ الْميلِ ِفي املُكْحلِة ُرجَِما قَال « قَاال 
؛ فََدَعا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الشُُّهوَد فََشهشدُوا ذََهَب ُسلْطَاُنَنا فَكَرِْهَنا الْقَْتلَ: أن َتْرُجُموُهَما؟ قَاالَ 

َر َرسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِر » ْجِمهَِما أنَُّهم َرأوا أنَُّهم َرأوا ذَكََرُه فِقي فَْرجَِها ِمثْلَ الْميلِ ِفي املُكْحلِة فَأَم
.  

اهدان على كل واحد من الزانيني كسائر احلقوق؛ إذْ هو إَنما كان الشهود فالزِنا أربعة ليترتب ش: وقال قوٌم 
حقٌّ يؤخذ من كلِّ واحد منهما ، وهذا ضعيف؛ فإنَّ اليمني تدخل من األموال والَّلْوثُ يف القسامة وال يدخلُ 

  .لواحد منهما هنا 
  فصل

َعلَْيَها أربعةُ رجال أحرار عدول أنَّها  املراد من هذه اآلية أن املرأةَ إذا أَتت الزَِّنا فإن َشهَِد: قال مجهوُر املفسرين 
املراُد من هذه الفاحشة : زنت؟ أْمِسكَْت يف بيت حمبوسة ، إىل أن متوت أو جيعل اُهللا هلا سبيالً ، وقال أُبو ُمْسِلمٍ 

أهل ]  ١٦: اء النس[ } واللذان َيأِْتَيانَِها ِمنكُْم { : السَّحاقات َوَحدُّهن احلبس إىل املوِت ، واملراُد من قوله 
الزنا بني الرَّجل واملرأة َوَحده يف : اللواطُ َوَحدُّها األذى بالقول والفعل ، واملراد باآلية املذكورة يف سورة النُّورِ 

  :البكر اجللد ، ويف احملصن الرَّجم ، وَيُدلُّ على ذلك وجوه 
  :خمصوص بالّنسوان وقوله  }والاليت َيأِْتَني الفاحشة ِمن نَِّسآِئكُْم { : أن قوله : أحدها 

  .تثنية املذكر » اللذان « َمْخُصوٌص بالرِّجال؛ ألنَّ قوله ]  ١٦: النساء [ } واللذان َيأِْتيَانَِها ِمنكُْم { 
  .الذّكر واألنثى إالَّ أنَّه غلب لفظ الذَّكر } واللذان { : مل ال جيوُز أن يكونَ املراد من قوله : فإنْ قيل 
ذكر النِّساء من قبل فلما أفرد ذكرهن مث ذكر بعده قوله لو كا: فاجلواُب  واللذان َيأِْتَيانَِها { : ن كذلك ملا أفرد 

  .سقط هذا االحتمال ]  ١٦: النساء [ } ِمنكُْم 
أنَّ على هذا التقدير ال حيتاج إىل التزام النسخ يف شيء من اآليات بل يكون حكم كلِّ واحد مهما : وثانيها 

ا ذكر مث يلزُم النسخ يف هاتني اآليتني والنَّسخ خالُف األصل باقياً مقرراً    .وعلى م
واللذان { : يف الزنا ، وقوله } والاليت َيأِْتَني الفاحشة { : أنَّ على التقدير الَّذي ذكرمت يكون قوله : ثالثها 

ء الواحد يف املوضع الواجد مرتني ، يف الزَِّنا أيضًت فيفضي إىل تكرار الشي]  ١٦: النساء [ } َيأِْتيَانَِها ِمنكُْم 
  .وإنَُّه قبيح ، وعلى قولنا ال يفضي إىل ذلك فكان أوىل 

باجللد والتغريب } أَْو َيْجَعلَ اهللا لَُهنَّ َسبِيالً { : أنَّ القائلني بأنَّ هذه اآلية نزلت يف الزِّنَ فسروا قوله : رابعها 
لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما { : كون عليهّن ال هلُنَّ ، قال تعاىل والّرجم ، وهذا ال يصحُّ؛ ألنَّ هذه األشياء ت

  .وأمَّا حنن فنفسُِّر ذلك بتسهيل اهللا هلا قضاء الشَّهوة بطريق النِّكاح ]  ٢٨٦: البقرة [ } اكتسبت 
ذكرنا قوله صلى اهللا عليه وسلم : قال أُبو ٌمْسِلمٍ  الرَُّجلُ الرَُّجلَ فَُهَما َزانَِياِن ، إذَا أَتى « : َيُدلُّ على ِصحَِّة ما 

  :واحتجُّوا على إبطال كالم أيب مسلم بوجوه . » َوإذَا أَتت الْمَْرأةُ الَْمْرأةَ فَُهَما َزانَِيَتان 
  .أنَّ هذا قول مل يقله أحٌد من املفّسرين املتقّدمني : األوَّلُ 
وهذا » قَْد َجَعلَ اُهللا لَُهنَّ َسبِيالً الثَّيُِّب ُتْرَجُم َوالْبِكُْر ُتْجلَُد « : قال أنَّه روي يف احلديث أنَُّه عليه السَّالم : الثَّاين 

  .يدلُّ على أنَّ هذه اآلية نازلة يف حقِّ الزَُّناِة 



أنّ الصحابة اختلفوا يف حكم اللِّواط ، ومل يتمّسك أحد منهم هبذه اآلية ، فعدم متسكهم هبا مع شدَِّة : الثَّالث 
  .جهم إىل َنصٍّ يدلُّ على هذا احلكم من أقوى الدَّالئل على أنَّ هذه اآلية ليست يف اللواطة احتيا

وأجاب أبو مسلم عن األوَّل بأنَّ هذا اإلمجاع ممنوع ، فلقد قاتل هبذا القول جماهدق ، وهو من أكابر املفسرين 
  .ره املتقدمون جائز ، وقد ثبت يف أصول الفقه أنَّ استنباط تأويل جديد يف اآلية مل يذك

  .واجلواُب عن الثَّاين أنَّ هذا يفضي إىل نسخ القرآن خبرب الَواِحِد ، وإنَُّه غري جائز 
وعن الثَّاِلِث أن مطلوب الصَّحابة أنَُّه هل ُيقام احلدُّ على اللوطي وليس يف هذه اآلية داللة على نفي وال إثبات 

  .فلهذا مل يرجعوا إليها 
  فصل

]  ٣: اجملادلة [ } والذين ُيظَاِهُرونَ ِمن نَِّسآِئهِْم { : زوجاتكم لقوله : أي } ِمن نَِّسآِئكُْم { : وله املراُد من ق
إِن لَّْم َتكُوُنواْ َدَخلُْتْم بِهِنَّ { : وقوله  « : وقوله . من الثيب : أي : وقيل ] من نسائكم ] [  ٢٣: النساء [ } فَ

، واحلكمة فيه أنَّ املرأة إنََّما تقع يف الزَِّنا عند اخلروج والربوز ، فإذا أي احبسوهّن يف بيوتكم » فأمسكوهن 
  .ُحبَِسْت يف البيت مل تقدر على الزَِّنا ، وتعتاد العفاف عن الّزنا 

كان هذا يف ابتداء اإلسالم حىت نسخ باإلذى الّذي بعده ، مثَّ نسخ : قل عبادة بن الّصامت واحلسن وجماهد 
  .الثّيب  ذلك بالّرجم يف

  .بل كان لإليذاء أوالً مثَّ نسخ باإلمساك ، ولَِكنَّ التالوة أخرت : وقيل 
فلما كثروا . هذا اإلمساك واحلبس يف البيوت كأنَّ يف صدر اإلسالم قبل ان يكثر اجلناة : وقال ابن فورك 

أو : احد ، فيصري التَّقدير التويف واملوت مبعىن و: وخشي قوهتم اختذوا هلم سجناً ، قال ابن العريب فإن قيل 
  .مييتهن املوت 

أو ]  ٢٨: النحل [ } الذين َتَتَوفَّاُهُم املالئكة ظَاِلِمي { : فاجلواُب ، جيوز أن يريد يتوفاهن مالئكة املوت بقوله 
  .حّتى يأخذن املوت 

ثَّيُِّب تُْرَجُم والْبِكُْر جتلد ، وهذا بعيد؛ ألنَّ ال} أَْو َيْجَعلَ اهللا لَُهنَّ َسبِيالً { : إنكُْم تفسِّرون قوله تعاىل : فإن قيل 
  .هذا السبيل عليها ال هلا ، فإنَّ الرَّجم أغلظ من احلبس 

خذوا عين خذوا عين قَد جعل اُهللا هلن « : فََسَر الّسبيل بذلك يف قوله  - عليه السَّالم-أنَّ النَّيب : فاجلواُب 
فلما فَسََّر الرسول » ورجم باحلجارة ، والبكُر بالبكر جلد مائة وتغريب عام سبيالً ، الثَّيُِّب بالثَّيب جلد مائٍة 

  .عليه السالم السبيل بذلك وجب القطع بِِصحَّته 
  .وأيضاً فله وجه يف اللُّغة ، ألنَّ املخلص من الشَّيء هو سبيله ، سواء كان أخّف أو أثقل 

وهي متعلقة » أن « فالفعل بعدها منصوب بإضمار » إلَى « مبعىن » َحتَّى » « حىت يتوفاهن املوت « : قوله 
  .غاية له » فأمسكوهن « بقوله 
  :فيه وجهان } أَْو َيْجَعلَ اهللا { : وقوله 

{ بالعطف على » جيعل « عاطفة ، فيكون الدعل غايةً إلمساكهن أيضاً ، فينتصُب » أْو « أن تكون : أحدمها 
  .} َيَتَوفَّاُهنَّ 



على أحد املعنيني ، » ألزمنك أو تقضيين حقي « : كالَِّتي يف قوهلم » إالَّ « مبعىن » أو « تكون أن : والثَّاين 
  ]الطويل : [ كقوله » أنْ « والفعل بعدها منصوب أيضاً بإضمار 

  َتِعْش ذَا َيَسارٍ أْو َتُموَت فَُتْعذَرَا... فَِسْر يف بِالَِد اِهللا َوالَْتِمسِ الِْغىن  -١٧٧٠
  .أن متوت ، والفرق بني هذا الوجه والّذي قبله أنَّ اجلَْعلَ ليس غاية إلمساكهنَّ يف البيوت  إال: أي 

  :فيه وجهان } لَُهنَّ { : قوله 
  .} َيْجَعلَ { أنَُّه ُمَتِعلٌُّق ب : أظهرمها 
قُدََِّم عليها فَُنِصَب حاالً ،  إذ هو يف األصل صفةُ نكرٍة} َسبِيالً { أنَُّه متعلِّق مبحذوف ، ألنَُّه حال من : والثَّاين 

مفعوالً ثانياً قُدَِّم على } لَُهنَّ { هذا إنْ ُجِعلَ اجلَْعلُ مبعىن الشِّْرع أو اخلَلْق ، وإنْ ُجِعل مبعىن التصيري ، فيكون 
رب لكونه جاّراً ، ، وتقدُميه هنا واجب؛ ألهنما لو اْنَحالَّ ملبتدأ وخربٍ َوَجَب تقدمي هذا اخل} َسبِيالً { األوَّلِ وهو 

  .واملبتدأ نكرة ال مسوغ هلا غري ذلك 
  فصل

جلدهتا بكتاب اهللا : روي عن علي أنَُّه َجلََد َشَراَحةَ اهلمدانية يوم اخلميس مائة مثَّ رمجها يوم اجلمعة ، وقال 
د مع الّرجم؛ ألنَّ النَّبِي صلى ورمجتها بسنَّة رُسول اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وعامَّة العلماء على أنَّ الثَّيِّب ال جتل

  :اهللا عليه وسلم رجم ماعزاً والغامدية ومل جيلدمها ، وقال 

، وعند أيب حنيفة الّتغريب أيضا منسوخ » َيا أنيُس اْمضِ إلَى اْمرأٍة َهذَا فَإِن اْعَتَرفَْت فَاْرْمجَها «  ومل يأمره باجللد 
ابت ، وروى نافع عن ابن عمر أنَّ النَّيب صلى اهللا عليه وسلم َضَرَب يف حقِّ البكر ، وأكثر أهل العلم على أنَُّه ث

  .وغَرََّب وأن أبا بكر َضَرَب وغَرََّب 
  :واختلفوا يف اإلمساك يف البيت هل كان َحداً فنسخ أم كان حبساً ليظهر الَْحدُّ؟ على قولني 

  .هو توعد باحلد : فقيل 
وزاد ابن زيد أنَُّهْم منعوا من النِّكاحِ حّتى ميوتوا عقوبة هلم ، ألهنم طلبوا  إنَُّه َحدٌّ ،: وقال ابن عبَّاسٍ واحلسن 

، وهذا َيُدلُّ على أنَُّه كان حّداً ، بل أشد غري أنَّ ذلك احلكم ثابت حمدود إىل غاية ، وهو  النكاح من غري وجهه 
، وهو قول عليه السَّالم األذى يف اآلية األخرى على اختالف التأويلني يف أّيهما قبل ، وكالمها مم دود إىل غاية 

ثُمَّ أَِتمُّواْ الصيام إِلَى { : احلديث وهذا كقوله تعاىل » ُخذُوا عضنِّي ُخذُوا َعنِّي قَْد َجَعلَ اُهللا لَُهنَّ سبيالً « : 
حملقِّقني املتأخِّرين فإذا جاء اللَّْيلُ ارتفع حكُم الصِّيام إىل غايته ال لنسخه ، هذا قول ا]  ١٨٧: البقرة [ } الليل 

، فإنَّ النَّسخ إنََّما يكون بني القولني املتعارضني اللَّذين ال ميكن اجلمع بينهما واجلمع ممكن َبْيَن احلبس والّتغريب 
  .واجللد والرَّجم 

 إن األذى والتغريب باقٍ مع اجللد؛ ألنَُّهَما ال يتعارضان فيحمالن على شخص واحد: وقد قال بعُض العلماء 
  .فأمَّا احلبس فمنسوخ باإلمجاع ، وإطالق املتقدمني الّنسخ على مثل هذا ال جيوز 

املراد } فَأَْمِسكُوُهنَّ ِفي البيوت حىت َيَتَوفَّاُهنَّ املوت أَْو َيْجَعلَ اهللا لَُهنَّ َسبِيالً { : إن املراد بقوله تعاىل : وقيل [ 
كهن األجل باملوت ، أو يتبني احلمل فيجري عليهما حينئذ أن حيبس كل من الرجل واملرأة يف مكانه حىت يدر

  ] .واهللا أعلم . القصاص انتهى 



  ) ١٦(ا َرِحيًما َواللَّذَاِن َيأِْتيَانَِها ِمْنكُْم فَآذُوُهَما فَإِنْ َتاَبا َوأَْصلََحا فَأَْعرُِضوا َعْنُهَما إِنَّ اللََّه كَانَ َتوَّاًب

ا يوهُم جواز االشتغال فيه فإنه » الاليت « م على الكالم عليه كالكال} واللذان {  إالَّ أن يف كالم أيب البقاء م
إالَّ أنَّ َمْن أجاز النَّصب َيِصحُّ أن يقدَِّر فعالً من جنس » الاليت « كالكالم يف » اللذان « الكالم يف : قال 

ب: املذكور ، تقديره  يما ق ، ولو َعرَِي من الضَّمري ، ألنَّ أذُوا اللذين وال جيوز أن يعمل ما بعد الفاء ف لها هاهنا 
من أجاز « : الفاء هنا يف حكم الفاء الواقعة يف جواب الشرط ، وتلك يقطع ما بعدها عما قبلها ، فقوله 

بإضمار فعلٍ ال على سبيل االشتغال كما قدَّره هو » الاليت « حيتملُ من أجازه النَّصب املتقدِّم يف » النصب 
، إالَّ ان هذا بعيٌد؛ ألنَّ اآليتني من » اقصدوا « بنحو  وحيتمل من أجاز النَّصب على االشتغال من حيث اجلملة 

وادٍِ واحٍد ، فال ُيظَنُّ به أنَُّه مينع يف إحدامها وجييُز يف األخرى ، وال ينفع كون اآلية فيها الفعل الذي يفّسر متعّد 
، إذ ال أثر لذلك يف باب االشتغال حبرف جر والفعلُ الَّذي يف هذه اآلية ُمَتَعدٍّ ب والضمري . نفسه ، فيكون أقوى 

  .للفاحشة » يأتياهنما « املنصوب يف 
  .» َيْغَشْيَنها وخيالطنها « َيجئَْن ، ومعىن قراءة اجلمهور : ، أي » يأتني بالفاحشة « وقرأ عبد اهللا 
  .بتخفيف النُّون » واللذان « وقرأ اجلمهور 
بتشديد النون ، ووجهها جعل إحدى ]  ٢٩آية [ يف السجدة » واللذينِّ « هنا » لذانِّ وال« وقرأ ابن كثري 

القاضي « ، و » القاضي « مثل » الَّذي « النونني عوضاً من الباء احملذوفة الَّيت كان ينبغي أن تبقى ، وذلك أن 
تثبت يف التثنية ، ولكنهم َحذَفُوها ، إمَّا أن » الَّيت « و » الَّذي « ] » ياء « [ تثبت ياؤه يف التثنية فكان حّق » 

ا ُيَنكَّر ، واملبهمات ال تنكر ، فجعلوا  ألنَّ هذه تثنيةٌ على غَْيرِ القياس؛ ألنَّ املبهماِت ال ُتثَنَّى حقيقةً ، إذ ال يثىن م
  .احلذف منبهةً على هذا ، وإمَّا لطولِ الكالَمِ بِالصِّلَِة 

  .نُّون ال جيوُز إالَّ مع األلِف كهذه اآلية ، وال جيوز مع الياء يف اجلّر والّنصب وزعم ابُن عصفور أنَّ تشديد ال
  .حجةٌ عليه ]  ٢٩: فصلت [ } أَرَِنا اللذين أََضالََّنا { السجدة » حم « وقراءة ابن كثري يف 

  :إنَّما شّدد ابن كثري هذه الّنونات ألمرين : قال ابن مقسم 
مبنيان على حرٍف واحٍد » الّذي وهذا « أن : مساء املتمكنة وغري املتمكنة ، واآلخر الفرق بني تثنية األ: أحدمها 

  .وهو الذّال ، فأرادوا تقوية كل واحد منهما ، بأن زادوا على نوهنا نوناً أخرى من جنسها 
  .ن التثنية سبب الّتشديد فيها أنّ النون فيها ليست نون الّتثنية فأرادوا أن يفرِّقوا بينها وبني نو: وقيل 
  .زادوا النُّون تأكيداً كما زادوا الالم : وقيل 

هبمزة وتشديد النون ، َوَوْجُهَها أنه لَمَّا َشدََّد النون الَْتقَى ساكنان ، فَفَرَّ من ذلك بإبدال » اللَّذَأَنِّ « : وقرئ 
. ٧: اآلية [ األلف مهزةً ، وقد تقدَّم حتقيق ذلك يف الفاحتة   [  

ْد » والذين يفعلونه منكم « :  وقرأ عبد اهللا وهذه قراءة مشكلة؛ ألنََّها بصيغة اجلمع ، وبعدخا ضمري تثنية َوقَ
لَمَّا كان شامالً لصنفي الذّكورِ واإلناِث َعاَد الّضمُري عليه مثىن اعتباراً مبا » الذين « ُيَتكَلَُّف ختريٌج هلا ، وهو أنَّ 

َوإِن { : جلمع على املُثَنَّى الّشامل ألفراٍد كثرية مندرجٍة حتَْته ، كقوله تعاىل اْنَدَرَج حتته ، وهذا كما عاج َضِمُري ا
كذا قاله ]  ١٩: احلج [ } هذان َخْصَماِن اختصموا { ، و ]  ٩: احلجرات [ } طَآِئفََتاِن ِمَن املؤمنني اقتتلوا 

  .أبو حيان 



، وكذلك » الطَّائفة « ك ألن وفيه نظر ، فإنَّ الفَْرَق ثابٌت ، وذل: قال شهاب الدِّينِ  ؛ » َخْصم « اسم جلماعة 
  .ألنَُّه يف األصل مصدٌر فأطِلَق على اجلمع 

، فالتقى ساكنان ، فَُحِذفَت الياء الّيت هي » فآذومها « وأصل  فآِذُيومها ، فاستثقلت الضَّمَّةُ على الياء فحذفت 
  .الم الكلمة وُضمَّ ما قبل الواوِ ِلَتِصحَّ 

  فصل
اآلية األوىل يف النساء وهذه يف الّرجال ، َوُخصَّ احلبُس يف البيتِ : وا يف وجِه هذا الّتكرير ، فقال ُمَجاِهٌد اختلف

باملرأة ، وُخصَّ اإليذاء بالرجال؛ ألنَّ املرأة إَنما تقع يف الّزنا عند اخلروج والربوز ، وإذا حبست يف البيت 
ا الرَّج ل فال ميكن حبسه يف البيت؛ ألنَُّه حيتاج إىل اخلروج إلصالح معاشه ، انقطعت ماّدة هذه املعصية ، وأمَّ

  .ومهماته ، وقوت عياله 
  .إنّ اإليذاء مشترك بني الّرجل واملرأة ، واحلبس كان من خواّص املرأة : وقيل 

  :ه املراُد هبذه اآلية البكُر من الرِّجال والنِّساء وباآلية األوىل للثيب لوجو: وقال السُّدِّيُّ 
  .فأضافهن إىل األزواج } والاليت َيأِْتَني الفاحشة ِمن نَِّسآِئكُْم { : قوله : األوَّل 
  .أنَُّه مساهنَّ نساء ، وهذا االسم أليق بالثَّيب : الثَّاين 

  .أنَّ اإليذاء أحّق من احلبس يف البيت ، واألخف للبكر دون الثّيب : الثالث 
  .ّسحاقات ، وهذه يف أهل اللّواط ، وقد َتقَدََّم اآلية الوىل يف ال: وقال أبو مسلم 

إنَُّه َبيََّن يف اآلية األوىل أنَّ الشهداء على الزَِّنا ال بّد وأن يكونوا أربعة ، وبني يف هذه اآلية أنَّهم لو كانوا : وقيل 
  .شاهدين فآذومها بالّرفع إىل اإلمام واحلّد ، فإن تابا قبل الرفع إىل اإلمام فاتركومها 

  فصل
  .أما ِخفَْت اَهللا؟ أما استحييت من اهللا حني زنيت : يعين فعريومها باللسان » فآذومها « قوله : قال عطاء وقتادة 

  .سبومها واشتمومها : وقال ُمَجاِهٌد 
  .وخالفتما أمر اهللا » بئس ما فعلتما « : يقال هلما : وقيل 

  .وضرب النعال هو باللسان واليد ُيؤذي بالتعيري : وقال ابن عبَّاس 
، فاتركومها وال } فَأَْعرُِضواْ َعْنُهَمآ { العمل فيما بعد } َوأَْصلََحا { من الفاحشة : أي } فَإِن َتاَبا { : قوله تعاىل 
ومعىن التواب أنه يعود على عبده بفضله ومغفرته إذا تاب إليه من ذنبه } إِنَّ اهللا كَانَ َتوَّاباً رَِّحيماً { تؤذومها ، 

  .هللا أعلم وا. 

وُب اللَُّه َعلَْيهِْم َوكَانَ اللَُّه إِنََّما التَّْوَبةُ َعلَى اللَِّه ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السُّوَء بَِجَهالٍَة ثُمَّ َيُتوُبونَ ِمْن قَرِيبٍ فَأُولَِئَك َيُت
ا    ) ١٧(َعِليًما َحِكيًم

  .وما قيل فيها ]  ١١آية [ يف أول البقرة } إِنََّما { قد تقدََّم الكالم على 
  :، مبتدأ ويف خربها وجهان » التوبة « و 

متعلقاً مبا َتَعلََّق به » للذين « إنََّما التَّْوَبةُ مستقّرة على فضل اِهللا ، ويكون : ، أي » على اهللا « أنَُّه : أظهرمها 
  .اخلرب 



اً » للذين « عند ِذكْرِِه هذا الوجه أن يكون : وأجاز أُبو البقاء  فعلى أن : مبحذوف على أنه حال ، قال متعلق
، والعاملُ فيها الظّرُف أو » على اهللا « حاالً من الّضمري يف الظّرف وهو } ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السواء { يكون 

باخلرب ،  ؛ ألنَّه قَْد فُِصلَ َبْيَنُهَما» التوبة « كائنةً ِللَّني ، وال جيوز أن يكون العاملُ يف احلال : االستقرار ، أي 
  .وهذا فيه تكلٌُّف ال حاجِة إليه 

: متعلّق مبحذوف على أنَُّه حال من شيٍء حمذوف ، والتقديُر » على اهللا « و » للذين « أن يكون اخلرب : الثّاين 
ألن » الذين « معموالن ل » إذ « و » إذا « على اِهللا للذين يعملونَ ف  -أو إذْ كانت-إمنا التَّوبة إذا كانت 

{ هذه هي التَّامَّة ، وفاعلها هو صاحب احلالن وال جيوز أن يكون » كان « ْرف يتقَدَُّم على عامله املعنوي و الظَّ
، واحلال ال تتقدَُّم } ِللَِّذيَن { والعامل فيها } ِللَِّذيَن { حاالً من الضَّمري املستتر يف } َعلَى اهللا  ألنَُّه عاملٌ معنويٌّ 

أنَّ : يعين » هذا ُبْسراً أطَْيُب منه ُرطَباً « : ذا ما قاله أُبو البقَاِء َوَنظَّر هذه املسألة بقوهلم على عاملها املعنوي ، ه
  .إذا كان ُبْسراً أطيُب منه إذا كان ُرطباً : التَّقدير 

واخلرب ، ويف هذه املسألة أقَْوالٌ كثرية مضطربة ال حيتملها هذا الكتاب وقدر أبو حيان مضافني ُحذفا من املبتدأ 
  باقية على باهبا يعين من االستعالء» على « اِهللا ف ] فضل [ إنََّما قَُبولُ التوبة مترتب على : التَّقدير : فقال 
  :فيه وجهان } بَِجَهالٍَة { : قوله 

وء يعملون السُّ: ، ومعناها املصاحبة أي } َيْعَملُونَ { أنْ يتعلّق مبحذوف على أنَُّه حال من فاعل : أحدمها 
ملتبساً جبهالة ، وفيه ُبْعٌد وَتَجوٌُّز : مصاحبني هلا ، وجيوز أن يكون حاالً من املفعول ، أي : متلبسني جبهالٍة ، أي 

.  
ب : والثاين    .على أنَّها باء الّسببية } َيْعَملُونَ { أن يتعلق 

عاملني مبا يترتَّب على املعصية  أي احلامل هلم على عمل السُّوء هو اجلهالة ، إذْ لو كانوا: قال أُبو حيَّان 
ألنَّ العقل حينئذ » ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن « : متذكرين له حال عملها مل ُيقِْدُموا عليها كقوله 

  .يكون مغلوباً أو َمْسلُوباً 
  فصل

على اإلطالق أّنه ملا ذكر يف اآلية األوىل أن املرتكبني للفاحشة إذا تابا وأصلحا زال عنهما اإليذاء ، وأخرب 
  :تواٌب رحيٌم ، ذكر هنا وقت الّتوبةة وشرطها بشرطني 

  :وفيه إشكاالن } ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السواء بَِجَهالٍَة { قوله : أحدمها 
أن من عمل ذنباً ومل يعلم أنَُّه ذنب مل يستحق عقاباً؛ ألنَّ اخلطأ مرفوع عن األمَِّة ، فعلى هذا : اإلشكال األوَّلُ 

  .الَّذين يعملون السُّوء جبهالة ال حاجة هبم إىل التَّوبة 

للحصر ، فظاهره يقتضي أن َمْن أقدم على السوء مع العلم بكونه سوءاً ال » إنََّما « أن كلمة : اإلشكال الثَّاين 
  .يقبل توبته ، وذلك باطل باإلمجاع 

  .يعلم كوهنا ذنباً مع أنَُّه يستحقُّ العقاب عليها  فاجلواب عن األوَّلِ أنَّ اليهوديَّ اختار اليهوديَّة وهو ال
أنَّ من أتى معصية مع اجلهل بكوهنا معصية يكون حاله أَخفُّ ممَّْن أتى هبا مع العلم بكوهنا : واجلواُب عن الثَّاين 

لثَّاين فلّما معصية ، فال جرم َخصَّ األوَّل بوجوب قبول الّتوبة وجوباً على سبيل الوعد والكرم ، وأمَّا القسم ا



كان ذنبهم أغلظ ال جرم مل يذكر فيهم هذا الّتأكيد يف قبول الّتوبة فتكون هذه اآلية دالّة من هذا الوجه على أن 
  .قبول الّتوبة غري واجب على اِهللا تعاىل 

  :ومعىن اآلية حيتمل وجهني 
ا لزوم الكرم والفضل واإلحسان وإخبار بأنَّه إعالم ، فَإنَُّه جيب على اهللا قبوهل} َعلَى اهللا { : أن قوله : األوَّلُ 

  .سيفعل ذلك 
إنَّما اهلداية إىل التَّْوَبِة واإلعانة عليها على اِهللا يف حقِّ من أتى بالذَّنب على سبيل اجلهالة ، مثَّ تاب قريباً : والثَّاين 

  .، وترك اإلصرار ، وأتى باالستغفار 
  فصل

، وقيل » على « ليت يقبلها اُهللا ، فيكون الّتوبة ا: معىن اآلية : قال احلسن  ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ { من اهللا : مبعىن عند 
  .} السواء بِجََهالٍَة 

، : قال قتادةُ  أمجع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنَّ ما ُعِصَي اهللا به فهو جهالة عمداً كان أو مل يكن 
  .ولك من عصى اهللا فهو جاهل 

[ } فاستجاب لَُه َربُُّه [ أَْصُب إِلَْيهِنَّ َوأَكُن مَِّن اجلاهلني { :  - عليه السالم-اراً عن يوسف قال تعاىل إخب
. ٣٤،  ٣٣: يوسف   [  

َعلُْتم بُِيوُسَف َوأَِخيِه إِذْ أَنُتْم َجاِهلُونَ { : وقال  ا فَ  -عليه السالم-وقال لنوح ]  ٨٩: يوسف [ } َهلْ َعِلْمُتْم مَّ
  ] ٤٦: هود [ } َك أَن َتكُونَ ِمَن اجلاهلني إين أَِعظُ{ : 

} أَُعوذُ باهللا أَنْ أَكُونَ ِمَن اجلاهلني { ]  ٦٧: البقرة [ } أََتتَِّخذَُنا ُهُزواً { : وقال موسى لبين إسرائيل حني قالوا 
م بالثواب والّسبب يف إطالق اسم اجلاهل على العاصي؛ ألنَُّه لو استعمل ما معه من العل]  ٦٧: البقرة [ 

، فصار كأنَّنه ال علم له    .والعقاب ملا أقدم على املعصية 
  .املراد من اآلية العمد : وقال جماهٌد 

، إالَّ أنه يكون جاهالً بقدر عقابه : وقيل    .أن يأيت باملعصية مع العلم بكوهنا معصية 
تمكناً من حتصيل العلم يكون اليهودية ذنباً أن يأيت باملعصية مع أنه ال يعلم كوهنا معصية إالَّ أنَُّه كان م: وقيل 

ومعصية ، وكفى ذلك يف ثبوت استحقاق العذاب ، وخيرج من هذا النَّائم والّساهي ، فإنَّه لو أتى بالقبيح لكنَّه 
  .من العلم بكونه قبيحاً ] ما كان متمكناً [ 

  فصل
للوجوب؛ وألنَّا لو محلنا » َعلَى « التَّْوَبِة؛ ألنَّ كلمة استدلَّ القاضي هبذه اآلية على أنَُّه جيب على اِهللا عقالً قبول 

فرق؛ ألن } فأولئك َيُتوُب اهللا َعلَْيهِْم { : على جمرد القبول مل يبق بينه وبني قوله } إِنََّما التوبة َعلَى اهللا { : قوله 
ا األوَّلَ إخباراً عن الوجوب ، [ قوله هذا أيضاً إخبار عن الوقوع ،  ظهر ] والثَّاين إخباراً عن الوقوع فإذا جعلن

  .الفرق بني اآليتني وزال التكرار 

  :واجلواُب أنَّ القول بالوجوب على اهللا تعاىل باطلٌ لوجوه 
أنَّ الزم الوجوب استحقاق الذّم عند الترك ، فهذه املالزمة إمَّا ان تكون ممتنعة الثبوت يف حقِّ اِهللا تعاىل : األوَّلُ 



ثُُّبوِت يف حقِّه ، واألوَّلُ باطلٌ ، ألنَّ ترك الواجب ملا كان مستلزماً هذا الذّم حمال الثّبوت يف حقِّ أو غري ممتنعة ال
اِهللا تعاىل وجب أن يكون ذلك الترك ممتنع الثبوت يف حقِّ اهللا تعاىل ، وإذا كان الترك ممتنع الثبوت عقالً كان 

جباً بالذَّاِت ال فاعالً باالختيار وذلك باطل ، وإنْ كان الفعل واجب الثُّبوت ، فحينئذ يكون اهللا تعاىل مو
يلزم أن يكون  استحقاق الذَّمِّ غري ممتنع احلصول يف حقِّ اِهللا تعاىل ، فكلُّ ما كان ممكناً ال يلزم من فرضه حمال ، ف

ول بالوجوب على اإلله مع كونه إهلاً يكون موصوفاً باستحقاق الذّم وذلك حمال ال يقوله عاقل ، فثبت أنَّ الق
  .اِهللا تعاىل حمال 

أنَّ قادرية العبد بالنِّسبة إىل فعل التَّْوَبِة وتركها إمَّا أن يكون على السَّويَِّة ، أْو ال ، فإن كان على : وثانيها 
، السَّويَِّة مل يترجح فعل التَّوبة على تركها إال مبرجِّح ، وذلك املرجح إن حدث ال عن حمدث لزم نفي الّصانع 

وإن حدث علىال العبد عاد الّتقسيم ، وإن حدث عن اهللا تعاىل فحينئٍذ إنَّما أقبل العبد على التَّوبة مبعونة اهللا 
وتقويته ، فتكون تلك العقوبة إْنَعاماً َمَن اِهللا تعاىل على عبده ، وإنعام املوىل على عبده ال يوجب أنْ ينعم عليه 

العبد ال يوجب على اهللا القبول ، وإن كانت قادرية العبد ال تصلح مرة أخرى فثبت أنَّ صدور الّتوبة عن 
  .للتّرك وللفعل ، فيكون القول بالوجوب أظَْهُر بطالناً 

التّوبة عبارة عن النَّدم على ما مضى ، والعزم على الّترك يف املستقبل والّندم والعزم من باب الكراهات : ثالثها 
العبد وإالَّ افتقر يف حتصيلهما إىل إرادة أخرى ولزم الّتسلسل ، وإذا كان  واإلرادات ومها ال حيصالن باختيار

كذلك كان حصول هذا الّندم ، وهذا العزم مبحض ختليق اهللا تعاىل ، وفعل اهللا ال يوجب على اهللا فعالً آخر 
  .فكان القولُ بالُوُجوبِ باِطالً 

م ، فلو صار ذلك علة للوجوب على اِهللا تعاىل وفعل اهللا أنَّ التوبة فعل حيصل باختيار العبد على قوهل: ورابعها 
  .تعاىل ، لصار فعل العبد مؤثّراً يف ذات اهللا تعاىل ويف صفاته ، وذلك ال يقولُُه عاقل 

، وإذا وعد اُهللا بشيء ، وكان اخللُف يف : واجلواُب عن حجتهم  أنَّ اهللا تعاىل وعد قبول الّتوبة من املؤمنني 
وهبذا يظهر الفرق بني قوله } َعلَى { ان ذلك شبيهاً بالواجب ، فبهذا التأويل صح إطالق كلمة وعده ُمحاالً ك

  .} فأولئك َيُتوُب اهللا َعلَْيهِم { وبني قوله } إِنََّما التوبة َعلَى اهللا { 

ا أخرب اهللا تعاىل وقوعه واجب الوقوع لزم منه أالَّ : فإن قيل  يكون فاعالً خمتاراً ملا أخرب عن قبول الّتوبة وكان م
.  

أنَّ اإلخبارِ عن الوقوع تبع للوقوع والوقوع تبع لإليقاع ، والتبع ال يغري األصل ، فكان فاعالً خمتاراً : فاجلواُب 
يف ذلك اإليقاع ، وأمَّا قولكم بأن وقوع التَّوبة من حيثُ إنََّها هي مؤثرة يف وجوب القبول على اهللا وذلك ال 

  .فرق يقوله عاقل فظهر ال
أولئك { : قوله    .فهذا هو الّشرطُ الثّاين } ثُمَّ َيُتوُبونَ ِمن قَرِيبٍ ف

  .القريب أن يتوب يف صحته قبل مرض موته : قال السدي والكليب 
  .قبل املوت : وقال عكرمة 

} ِمن قَرِيبٍ { : قوله . قبل ُمَعاينة ملك املوت : وقال الضَّحَّاُك . قبل أنْ حييط الّسوء حبسناته فيحبطها : وقيل 
  :فيه وجهان 



تبتدئ التَّوبة من زمان قريب من زمان املعصية لئالّ يقع يف : البتداء الغاية ، أي » من « أن تكون : أحدمها 
، وأما البصريون فال جييزون أن تكون  البتداء الغاية يف » من « اإلصْرارِ ، وهذا إنَّما يتأتَّى على قول الكوفيني 

يتأوَّلون ما جاء منه ، ويكون مفهوم اآلية أنَّه لو تاب من زمان بعيٍد مل يدخل يف َمْن ُخصَّ بكرامِة الزََّماِن ، و
[ } َعَسى اهللا أَن َيُتوَب َعلَْيهِْم { قَُبولِ الّتوبة على اِهللا املذكورة يف هذه اآلية ، بل يكون داخالً فيمن قال فيهم 

. ١٠٢: التوبة   [  
بعض زماٍن قريب يعين أي ُجْزء من أجزاء هذا الزمان أتى بالّتوبة فيه ، فهو تائٌب : بعيض أي أنََّها للّت: والثاين 

  .من قريب 
، كما تقدم تقريره ، إالَّ » قريب « ، و » يتوبون « متعلقة ب » ِمْن « وعلى الوجهني ف  ِصفَةٌ لزمان حمذوف 

  .بقياسٍ ، إذ ال َيْنقَاُس احلَذُْف إالَّ يف صور أنَّ ّحذَْف هذا املوصوف وإقَامةَ هذه الصفِة ُمقَامة ليس 
منها أن تكون الصفةُ َجَرْت َمْجرى األمساء اجلوامد ، كاألْبطَحِ واألبرق ، أو كانت خاصةً جبنس املوصوف ، 

، حنو : حنو  ُر موصوفها    .ذلك  اسقين ماًء ولَْو َبارِداً ، وما حنن فيه ليس شيئاً من: مررت بكاتبٍ ، أو تقدَّم ِذكْ
، حيثُ أتى حبرف الّتراخي والفاء يف قوله } ثُمَّ َيُتوُبونَ { : ويف قوله  ُمْؤِذَنةٌ } فأولئك { : إعالٌم بَِسَعِة َعفْوِِه 

  .» على « ب ] َعدَّى [ معىن َيْعِطُف فلذلك } َيُتوُبونَ { بَتَسبُّبِ قَُبولِ اهللا َتوبتهم إذا تابوا من قريب ، وَضمََّن 
إنَّما قبولُ التَّوَبِة على اِهللا ، كذا : فَراَعى املضاف احملذوف ، إذا الّتقدير } إِنََّما التوبة َعلَى اهللا { :  وأما قوله

  .قال الشَّيخ وفيه َنظٌَر 
  فصل

راد يعين أنّ العبد الَّذي هذا شأنه إذا أتى بالتَّوبة قبلها منه ، فامل} فأولئك َيُتوُب اهللا َعلَْيهِْم { : معىن قوله 
  .باألوَّل الّتوفيق إىل التوبة ، وبالثَّاين قبول الّتوبة 

يماً َحِكيماً { : وقوله  أنَُّه إنَّما أتى بتلك املعصية الستيالء الّشهوة والغضب واجلهالة عليه : أي } َوكَانَ اهللا َعِل
  .ه بأن العبد ملا كان من صفته ذلك إنَّه تاب عنها من قريب فإنه يقبل توبت» حكيماً « 

نَ َولَا الَِّذيَن َيُموُتونَ َوُهْم َولَْيَسِت التَّْوَبةُ ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت َحتَّى إِذَا َحَضَر أََحَدُهُم الَْمْوُت قَالَ إِنِّي ُتْبُت الْآ
  ) ١٨(كُفَّاٌر أُولَِئَك أَْعَتْدَنا لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

املعاصي ، ملا ذكر َشَراِئطَ التَّْوَبِة املقبولة ، أْرَدفََها : يعين } لَِّذيَن َيْعَملُونَ السيئات َولَْيَسِت التوبة ِل{ : قوله 
حرف ابتداء ، واجلملةُ » حتَّى « } حىت إِذَا َحَضَر أََحَدُهُم املوت { : بَِشْرحِ التَّوبة اليت ال تكونُ مقبولة ، قوله 

، أي الشَّْرِطيَّةُ َبْعَدَها غايةٌ ملا قَ ليست التَّْوَبةُ لقوم َيْعَملُونَ السََّيئاِت ، وغايةُ عملهم إذَا َحَضَر أحَدُهُم : ْبلَََها 
يعملون : أي » إذا « جاّرة ل » حىت « هذا وجه َحَسٌن ، وال جيوُز أنْ تكُونَ » كيت وكيت « املَْوُت قالوا 

» حتَّى « ، والشَّْرطُ ال يعمل فيه ما قبله ، وإذا جعلنا  السَّيِّئاِت إىل وقت حضور املوِت من حيثُ إنََّها شرطيَّةٌ
ا ، أال ترى أنَُّه جيوُز » يعملون « جارَّةً تعلَّقت ب  ا قَْبلََه ، » َمبن مترر أْمُرْر « وأدوات الشَّْرِط ال يعملُ فيها م

َتَتَصرَُّف على املَْشُهورِ كما َتقَدََّم يف ال » إذا « َمَرْرُت مبن يقم أكرْمه ، ألنَّ له َصدر الكالم ، وألنَّ : وال جيوز 
  :أوَّل الَبقََرِة؛ واستدلَّ اْبُن َماِلك على تصرُِّفَها بوُجوٍه 

وفيه ]  ٢٢: يونس [ } حىت إِذَا كُنُتْم { ]  ٧١: الزمر [ } حىت إِذَا َجآُءوَها { : حنو » حتَّى « منها جرها ب 



. ٦: النساء [ } حىت إِذَا َبلَُغواْ { تقرير ذلك عند قوله ،  وقد َتقَدَم] ما ذكرته لك [ من اإلشكال   [  
  فصل

فَلَْم َيُك { : دلت هذه اآلية َعلَى أنَّ من َحَضَرُه املَْوُت وشاهد أهواله ال تقبل توبته ، وُيؤيُِّدُه أيضاً قوله تعاىل 
. ٨٥: غافر [ } َينفَُعُهْم إَِمياُنُهْم لَمَّا َرأَْواْ َبأَْسَنا   [  

أَنَُّه الا إله إِالَّ الذي آَمَنْت بِِه بنوا إِْسَراِئيلَ َوأََناْ ِمَن املسلمني آآلنَ َوقَْد َعَصْيَت قَْبلُ { وقال يف صفِة ِفْرَعونَ 
حىت إِذَا َجآَء أََحَدُهُم املوت قَالَ َربِّ ارجعون لعلي { : وقوله ]  ٩١،  ٩٠: يونس [ } َوكُنَت ِمَن املفسدين 

ا { وقوله ]  ١٠٠ -٩٩: املؤمنون [ } قَآِئلَُها ] ِفيَما َتَركُْت كَالَّ إِنََّها كَِلَمةٌ ُهَو [ اِلحاً أَْعَملُ َص َوأَنِفقُواْ ِمن مَّ
لصاحلني مَِّن اَرَزقَْناكُْم مِّن قَْبلِ أَن َيأِْتَي أََحَدكُُم املوت فََيقُولُ َربِّ لوالا أخرتين إىل أََجلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدََّق َوأَكُن 

. ١١،  ١٠: املنافقون [ } َولَن ُيَؤخَِّر اهللا َنفْساً إِذَا َجآَء أََجلَُهآ   [  
  .ولو قبل موته بفواق النَّاقَِة : وعن عطاٍء » َيقَْبلُ َتْوَبة الَْعْبِد َما لَْم ُيَغْرِغْر  -تعاىل-إنَّ اهللا « وقال عليه السالم 

  .إىل األرض وِعّزِتَك ال أفارق اْبن آدم ما َداَم روحه يف َجَسده أنَّ إبليس قال حني أْهبِطَ : وعن احلسن 
  .َوِعزَِّتي ال أُغِْلُق عليه َباَب التَّْوَبِة ما مل يغرغر : فقال 
  فصل

عندها قُْرَب املوِت ال مينُع من قَُبولِ التَّْوَبِة ، بل املانع من قبول التَّْوَبِة مشاهدة األهوال الَّيت : قال املَُحقِّقُونَ 
ألنَّ مجاعة أماهتم اهللا تعاىل ثُمَّ أحياهم مثل قوم من بين : وقالوا . حيصل العلم باِهللا تعاىل على َسبِيل االضطرار 

مثَّ إنَّه تعاىل كلَّفهم بعد ذلك اإلحياء ، فََدلَّ ذلك على أنَّ ُمَشاَهَدِة  -عليه السَّالَُم- إسرائيل ، وأوالد أيُّوب 
ليف وألنّ الشَّداِئَد اليت يلقاها من يقرب موته تكون مثل الشَّدائد احلاصلة عند مانعة من املوت ال ختلّ بالتك

  .بقاء التكاليف فكذا القول يف تلك الّشدائد 

أَمَّن ُيجِيُب املضطر { صار اضطراُر العبد أَشدُّ ، واُهللا تعاىل يقول [ وأيضاً فالقرب من املوت إذَا َعظَُمِت اآلالمِ 
يف ذلك الوقت بأن يكون سبباً ِلقَُبولِ التَّوبة أوىل ِمْن أن يكون ] فتزايد اآلالم ]  ٦٢: النمل [ } اُه إِذَا َدَع

  .سبباً لعدم قَُبولِ التَّْوَبة 
  فصل

اين ملا بّين تعاىل أنَُّه يقبل التَّوبةَ من القسم األوَّل ، وهم الذين يعملونَ السُّوَء جبهالة ، وَبيََّن يف هذا القسم الثَّ
يعملون السَّيِّئاِت أنَُّه ال يقبل توبتهم فبقي حبكم التَّقسيم العقلي ِقْسٌم ثَاِلثٌ َمَتَوسط بني هذين القسمني ، وهم 
الَِّذيَن يعملون السُّوَء على سبيل الَعْمِد مث َيُتوُبونَ فلم خيرب عنهم أنَُّه َيُردُّ توبتهم ، بل تركهم يف املَِشيئَِة حيث 

ا ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشآُء َوَي{ : قال    ] . ٤٨: النساء [ } ْغِفُر َم
اً على قوله » الذين « } َوالَ الذين َيُموُتونَ َوُهْم كُفَّاٌر { : قوله  ْعَملُونَ السيئات { جمرور احملل عطف } ِللَِّذيَن َي
، فََسوَّى بني َمْن َماَت كافر: أي  اً وبني من مل َيُتْب إالَّ عند معاينة املوِت يف لَْيَست التَّْوَبةُ هلؤالء ، وال هلؤالء 

، واملراد بالعاملني السيئات املنافقون    .عدمِ قَُبولِ َتْوَبِته 
وما َبْعَدُه ُمْعَتِقداً أنَّ الالَم » أولئك « أن يكون مرفوع احمللّ على االبتداء وخربه } الذين { وأَجاَز أُبو الَبقَاِء يف 

النَّافية ، وهذا الَّذي قاله من كون الالم الم االبتداء ال يصحُّ أن يكونَ قد » ال  «الم االبتداء وليست ب 



وليس املرسوم كذلك ، وإنََّما هو الم وألف » وللذين « فيصري } الذين { ُرِسَمْت يف املُْصَحِف الٌم داخلة على 
  .وال الذين : ، وألف الم التَّعريف الدَّاخلة على املوصول وصورته 

  فصل
الذي ميوت كافراً؛ ألنَّ » الذين ميوتون وهم كفّار « العصاة وب » الذين يعملون السيئات « املراد ب : قيل 

، وبالثاين : املراُد باألوَّل : وقيل . املعطوف يكون مغايراً للمعطوف عليه    .الكفَّار : املنافقون 
ٌر فيدخل: قال ابُن اخلطيب  يف الثَّاين وميكن أن جياب بأنَّ املنافق ملا أظهر اإلميان  وهذا ال يصحُّ؛ ألنَّ املنافَق كاف

ْعلَْم حاله يعتقد أنَّ حكمه حكم املُؤمن ،  افقون [ } واهللا َيْشَهُد إِنَّ املنافقني لَكَاِذُبونَ { فََمْن مل َي « و ]  ١: املن
اسم اإلشارِة جيري جمرى الضَّمري  وهم كفَّار؛ ألنَّ} َوالَ الذين َيُموُتونَ { جيوُز أن تكون إشارة إىل » أولئك 

ُز أن ُيَشار بِه إىل الّصنفني الذين َيْعَملُونَ السَّيِّئاِت ، والذين ميوتون وهم كفار  . فيعود إىل أقرب مذكور ، وجيو
قد أخرب عنه أْحضَرَِنا وهذا َيُدلُّ على أنَّ النَّار خملوقة؛ ألنَّ العذاب األليم ليس إالَّ جهنم و: أي } أَْعَتْدَنا { 

  .بصيغة املاضي ، واُهللا أعلم 

َما آَتْيُتُموُهنَّ إِلَّا أَنْ َيأِْتَني  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َيِحلُّ لَكُْم أَنْ َترِثُوا النَِّساَء كَْرًها َولَا َتْعُضلُوُهنَّ ِلَتذَْهُبوا بَِبْعضِ
  ) ١٩(ْعُروِف فَإِنْ كَرِْهُتُموُهنَّ فََعَسى أَنْ َتكَْرُهوا َشْيئًا َوَيْجَعلَ اللَُّه ِفيِه َخْيًرا كَِثًريا بِفَاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ بِالَْم

  .هذا ُمتَِّصلٌ مبا َتقَدََّم ِذكُْرُه يف الزوجاِت 
لرَُّجلُ وله امرأة جاء ابنه نزلت يف أهل املدينة كانوا يف اجلاهليَّة ، ويف أوَّلِ اإلْسالمِ إذا مات ا: قال املُفَسُِّرونَ 

َورِثُْت اْمرأَتُه كما َورِثُْت ماله ، فصار أحقُّ هبا : من غريها أو قريبه من عصبته فألْقَى ثوبه على تلك املرأة وقال 
وإن شاء  من َساِئرِ النَّاسِ ومن نفسها فإن َشاَء َتَزوََّجَها بغري َصَداق ، إالَّ الّصداق األّول الّذي أْصَدقََها امليت ،

َضلها ومنعها من األْزَواج ُيضَارها  َزوََّجَها من إنسان آخر ، وأخذ صداقها ، ومل يعطها منه شيئاً ، وإن شاء َع
ذهبت املَرأةُ إىل أهلها قبل أنْ يلقي عليها ويل زوجها  لتفتدي منه مبا أخذت من امليت أو متوت هي فريثها ، وإنْ 

لى هذا حىت مات أبو قيس األْسلَِت األْنَصارِي وترك امرأته كُبيشة بنت معن ثوبه فهي أحق بَِنفِْسَها فكانوا ع
امسه قيس ْبُن أبِي قَْيسٍ ، وطرح ثَْوَبُه : األنصارّية فقام اْبٌن من غريها يقال له حمصن ، وقال مقاتل ْبُن حيَّان 

فأَتْت كبيشةُ َرُسولَ « نه مبا ورثت ، عليها فََورِثَ نكاحها وتركلها فلم يقرهبا ومل ينفق عليها يضارها لتفتدي م
َيا َرُسولَ اِهللا إنَّ أَبا قَْيسٍ ُتُوفِّي َوَورِثَ نكاحي ابنه فال هو ينفق َعلَيَّ َوالَ : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت 

  .َزلَ هِذِه اآليةَ فأْن» اقَْعِدي ِفي َبْيِتِك َحتَّى َيأِت ِفيِك أمُر اِهللا ، : يدخل يب وال خيلي سبيلي فَقَالَ هلا 
كان يكون عند الرَّجل عجوز وهلا مال ونفسه تتشوق إىل الّشاّبة فيكره ِفراق العجوز ملاهلا ، فيمسكها ، : وقيل 

وال يقرهبا حتَّى تفتدي منه مباهلا أو متوت فريثُ ماهلا فنزلت اآلية تأمر الزَّْوَج أن يطلِّقََها إن كره صحبتها ، وال 
ا كانوا عليه يف اجلاِهِليَِّة وإالَّ » ال حيل لك أن ترثوا النساء كرهاً « ك قوله يرثها كرهاً فذل واملقصود إذهاب م

ب ] النساء [ أن ترثوا : قوله . جيعل النِّساء كاملال يورثن عن الرِّجال  رفع على الفاعليَّة  : أي » حيل « يف حملّ 
  .ال حيل لَكُْم إرثُ النساء 

ثُمَّ لَْم { بالوراثة ، وهي مؤنَّثة ، وهي كقراءة : » أن ترثوا « اء من فوق على تأويل بالت» ال حتل « : وقرئ 
بتأويل مث مل تكن فتنتهم إال « ونصب فتنتهم » تكن « بتأنيث ]  ٢٣: األنعام [ } َتكُْن ِفْتَنُتُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ 



مفعولٌ به ، إمَّا } النسآء { بار عنه مبؤنث كما سيأيت ، و مقالتهم ، إالَّ أنَّ يف آية األْنَعامِ مسوغاً ، وهي اإلخ
أن َترثُوا مال النَِّساِء إن كان اخلَطَاُب لألْزَواجِ ، ألنَُّه روي أنَّ الرَُّجلَ منهم كان إذا مل : ى حذف مضاف أي عل

يكن له غرض يف املرأة أمسكها حىت متوَت؛ فريثها ، أو َتفَْتِدَي منه مباهلا إنْ مل َتُمت ، وإمَّا من غري حذف على 
، وقد َتقَدََّم املعنياِن يف سبب النُُّزولِ أن يكون مبعىن الشَّيِء املوروث  إنْ كان اخلطاب لألولياء ، أو ألقرباء املّيت 

؛ فال حيتاج إىل َحذِْف أحد املفعولني إّما األوَّلُ أو الثَّانِي على َجْعلِ  متعّدياً الثنني كما } أَن َترِثُواْ { على ما َتقَدََّم
  .فعل أُبو الَْبقَاِء 

  :فيه وجهان } النسآء { : قال 
ة ترث نساء آبائهم َوَيقُولُونَ : أحدمها  : ُهنَّ املفعول األوَّل ، والنساء على هذا ُهنَّ املوروثاُت ، وكانت اجلاهلّي

  .حنُن أحقُّ بنكاحهنَّ 
أ أن ترثوهن كَارِهات ، أو مكروهات ، وقر: أن ترثوا من الّنساء أي : أنه املفعول الثّاين ، والّتقدير : والثاين 

بضمِّ الكَاِف ، وافقهما عاصم وابن عامر يف رواية ابن » األحقاف « و » براءة « هنا ويف » كرهاً « األخوان 
  .ذكوان عنه على ما يأيت يف األحقاف ، والباقون بالفتح 

يعين فيجوز أن } كَْرهاً { وال مفهوم لقوله . وقد َتقَدََّم يف الكُره والكَره مبعىن واحد أم ال؟ يف أوَّلِ الَبقََرِة 
  .يرثوهن إذا مل َيكَْرْهن ذلك خلروجه َمْخرج الغالب 

  :فيه وجهان } َوالَ َتْعُضلُوُهنَّ { : قوله 
الناهية عطف مجلة هني على مجلة خربيَّة فإنْ مل تشترط املناسبةُ بني اجلَُملِ كما » ال « أنَُّه جمزوم ب : أظهرُهَما 

فألن اجلُْملَةَ قبلها يف معىن النهي إذ  -كما هو رأي بعضهم -اشترطنا ذلك  فواضٌح ، َوإن-هو مذهب ِسيَبوْيه 
وجعله أُبو البقاِء على هذا الوجه مستأتفاً يعين أنَّه . فإنَُّه غري حالل لكم » وال ترثوا النساء كرهاً « : التَّقْديُر 

بله    .ليس مبعطوٍف على الفعلِ ق
اً على الِفْعلِ قبله أجازه ابن عطية َوأَبو ال: والثَّانِي    .َبقَاِء أن يكون منصوباً عطف

فتكون الواو مشتركةً عاطفةً } َترِثُواْ { نصباً عطٌف على } َتْعُضلُوُهنَّ { وُيحتمل أن يكونَ : وقال ابُن َعِطيَّةَ 
  .ِفْعالً على فعلٍ 

  .وأن الَعْضلَ َممَّا ال َيِحلُّ بالنص  فهذه القراءة تقّوي احتمال الّنصب ،» وال تعضلوهن « : وقرأ اْبُن َمْسُعوٍد 
اً ب  على مثبت وكانا منصوبني فَإنَّ النَّاصَب ال » ال « وردَّ أبو حيَّان هذا الوجه بأنََّك إذا عطفت فعالً منفي

 أريد أن: أريد أن أتوب وال أدخل النار ، قال التقدير : ، فإذا قلت » ال « ُيقَدَّر إالَّ بعد حرف العطف ال بعد 
؛ ألن الفعل يطلب األول على سبيل الثبوِت ، والثاين على سبيل النفي واملعىن « ال أدخل النار ] أنْ [ أتوَب و 

أريُد التوبةَ انتفاء دخويل النار ، فلو كان املتسلط على املتعاطفني نفياً فكذلك ، ولو قدَّْرَت هذا التقدير يف : 
زائدة ال نافيةً ، وهو خالف « ال » ، مل يصح إالَّ أن جتعل « لوهن ال حيل أن ال تعض» : اآلية مل يصح لو قلت 

كان من عطف « الَ » بعد « أن » النافية فال َيِصحُّ ، وإذا قَدَّرَت « ال » بعد « أنْ » الظاهر ، وأما أن تقدِّر 
َعِطيَّة العطفان ، وظَنَّ  املصدر املقّدر على املصدر املقدر ، ال من باب عطف الفعل على الفعل ، فالتبس على اْبنِ

ال أريد أن تقوم » يكونُ ِمْن َعطِْف الفعل على الفعل وفَْرٌق بني قوِلك « ال » بعد « أن » أنَُّه بصالحية تقدير 



أرِيُد أنْ َتقُوم وال أنْ َتْخُرَج ، ففي األول َنفَى إرادةَ وجوِد قيامه ، وإرادة انتفاء خروجه ، : وقولك « إال خترج 
، فال يريد ال القيام ، وال اخلروج فقد أ   .راَد خروجه ، ويف الثَّانية َنفَى إرادةَ وجوِد قيامه ووجوَد خروجه 

رَّنَ يف علم العربيَِّة؛ انتهى ما رّد بِِه    .وهذا يف فهمه بعُض غموضٍ على َمْن َتَم
فَإنَّ » ريد أن أتوب وال أدخل النار أ« : وفيه نظر من حيث إنَّ املثال الّذي ذكره يف قوله : قال شهاُب الدِّينِ 

» أن « واجب من حيثُ إنَُّه لو قُدَِّر بعدها لفسد التركيب ، وأما يف اآلية فتقدير » ال « تقديَر النَّاصب فيه قبل 
، : صحيح ، فَإنَّ التقدير يصري » ال « بعد  َوَما ال َيِحلُّ لكم إرث النساء كَْرهاً وال َعْضلُهن ، وَيؤيُِّد ما قلته 

اً على : َتْعضُُلُوُهنَّ ما وجه إعرابه؟ قلت : فإن قلت : ذََهَب إليه ابن عكيَّةَ قولُ الزخمرشيِّ فإنَُّه قال  النَّصُب عطف
فَقَِد َصرََّح : ال حيل لكم أن ترثوا النساء وال أن تعضلوهن « : لتأكيد الّنفي أي » ال « و } أَن َترِثُواْ { 

» : اليت َجَعلَها الشيخ خالف الظاهر ، ويف الكالم حذف تقديره « ال » َصرََّح بزيادة الزخمشري هبذا ااملعىن و
ال تعضلوهن من الطالق ، إن كان اخلطاب : أو : إن كان الطاب لألولياء « وال تعضلوهن من النكاح 

  .لألزواج 
  .وهو قول أكثر املفسرين 

  . َتُردَّ املرياث خطاُب الوارث الزَّوج حببس الّزوجة حىت] هو : [ وقيل 
هذا يف الرَُّجلِ تكون له املرَْأةُ وهو كاره لصحبتها ، وهلا عليه مهر فيضارها لتفتدي وترد إليه ما : قال ابُن َعِطيَّة 

  .ساق إليها من املهر فنهاه اُهللا عن ذلك 
  .اِخلطَاُب عامٌّ يف الكلِّ : وقيل 
  :فيها وجهان « ببعض » والباء يف } الَ َتْعُضلُوُهنَّ َو{ الالم متعلّقةُ ب } ِلَتذَْهُبواْ { : قوله 

  .لِتذِْهُبوا مبا آتيتموهن : أنَّها باء التعدية املرادفةُ هلمزهتا أي : أحدُهَما 
لتذهبوا مصحوبني : أهنا للمصاحبِة ، فيكون اجلارُّ يف حملِّ نصبٍ على احلال ، ويتعلَُّق مبحذوٍف أي : والثاين 

موصولة مبعىن الذؤي ، أْو نكرة موصوفة ، وعلى التقديرين فالعائُد حمذوف ، ويف تقديره « ما » ببعض ، و 
  ] . ٣: البقرة [ } َوممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ { : إْشكَالٌ َتقَدََّم الكالم عليه يف البقرة عند قوله 

  :يف هذا االستثناء قوالن } إِالَّ أَن َيأِْتَني { : قوله 
  .يف حملِّ نصب } إِالَّ أَن َيأِْتَني { أنه منقطٌع فيكونُ : أحُدُهَما 
  :أنه متَِّصلٌ وفيه حينئٍذ ثالثة أوجه : والثَّاين 
وال تعضلوهن يف وقت من األوقات إالّ يف حال إتياهنن » : أنَّه مستثىن من ظرف زمان عام تقديره : أحدها 

  .« بفاحشة 
وال تعضلوهن يف وقٍت من الوقات إالَّ يف حال إتياهنن بفاحشة : امَّة ، تقديره والثَّاين أنَّه مستثىن من األحوال الع

، واملعىن ال حيل له أن حيبسها ضراراً حىت تفتدي منه إالّ إذا َزَنْت ، والقائلون هبذا منهم من قال بقي هذا احلكم 
  .نسخ بآية اجللد : ومل ينسخ ومنهم من قال 

  .ال تعضلوهن لعلٍة من العلل إال إلتياهنن بفاحشة : لعامة تقديره أنه مستثىن من العلة ا: الثالث 
إتياهنن [ إالَّ يف حال : هو يف موضع احلال تقديره : والثاين « : وقال أبو البثاء بعد أن حكى فيه وجه االنقطاه 



  .انتهى » لفاحشة إتيان ا] وال َتْعُضلوهن يف حال إال يف حال : هو استثناء متصل ، تقديره : بفاحشٍة ، وقيل 
وهذان الوجهان مها يف احلقيقة وجٌه واحد ، ألنَّ القائلَ بكونه منصوباً على احلال ال ُبدَّ أن يقدِّر شيئاً عاماً جيعل 

  .هذا احلال مستثناةً منه 
، أي َبيََّنها يف» مبيَّنة « : وقرأ ابُن كثري وأبو بكر عن عاصم  { :  قوله اسم ملفعول بفتح الياء يف مجيع القرآن 

والباقون بكسر الياء من اسم الفاعل وفيه ]  ٣٦: إبراهيم [ } َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثرياً مَِّن الناس فََمن َتبَِعنِي 
  :وجهان 
، فعلى هذا : أحدمها    .مبينة حال مرتكبها [ املفعول َمْحذُوفاً تقديره ] يكون [ أنَُّه من بيَّن املتعدي 
بانَ الشَّْيء وأبان واستبان ، وبني تبني ، : ] ا من َبيَّن االزم ، فإن َبيََّن يكون متعديا والزماً يقال أهن: والثاين 

أظهر ، وإذا ظهرت صارت أسباباً للبيان ، وإذا َصاَرْت سبباً للبيان جاز إسناد البيان إليها ، : مبعىن واحد أي 
. سناد اإلضالل إليها ألنَّ الفاحشة ال فعل هلا يف احلَِقيقَِة كما انذَ األصنام ملا كانت شسبباً للضالل حُسَن إ

  .وأيضاً الفاحشة تتبني فإن يشهد عليها أربعة صارت مبينة 
املتقّدمان يف ] مها [ وهذان الوجهان » أبان « بكسر الياء وسكون الياِء اسم فاعل من » ُمَبيَنة « وقرأ بعضهم 

مبيناتط مجعاً فقرأهن االخوان وابن عامر « اً يكون متعدياً والزماً وأما أيض» أبان « املشددة املكسورة ، ألن 
  .وحفص عن عاصم بكسر الياء اسم فاعل ، والباقون بفتحها اسم مفعول ، وَتقَدََّم وجه ذلك 

  فصل
من جهتهن فقد  الفاحشة هي النُّشوز ، وإيذاء الزَّوج ، واملعىن إذا كان سوء العشرة: قال ابُن َمْسُعوٍد َوقََتاَدةُ 

عِ وُيَؤيُِّدُه قولُ أيبٍّ بن كعب ، إالَّ أن يفحشن عليكم    .عذرمت يف طلب اخلُلْ
هي الزىن واملعىن ، إذَا َنَشَزِت الَْمرأةُ ، أْو َزَنْت َحلَّ للزَّْوج أنْ يسأهلا : وقال احلََسُن ، وأبو قالََبةَ والسُّدِّيُّ 

  .اخلُلَْع 
  .إذا أصابت امرأته فَاِحَشةً أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها فنسخ اُهللا ذلك كان الرَُّجلُ : وقال عطاء 

  .} َوَعاِشُروُهنَّ باملعروف { : قوله 
  .وهو النصفة يف املبيت والنفقة واإلمجال يف القول : وقال الزَّجَّاُج 

  .أن يتصّنع هلا كما َتَتَصنع له : وقيل 
  :هلا وجهان } باملعروف { : ] قوله [ 
من الفاعل ُمَصاحبني هلن باملعروف ، أو من املفعول أي مصحوبات باملعروف : أنََّها باُء احلالش ، أي : ظهرمها أ
.  

  .أهنا باء التعدية : والثَّاين 
  .باملعروف مفعول ، أو حال : قال أُبو الَبقَاِء 

  فصل
أنّ املرأة إذا مل يكفيها خادم واحد أنَّ } املعروف َوَعاِشُروُهنَّ ب{ : استدل علماؤنا بقوله تعاىل : قال القُْرطُبِيُّ 

عليه أن يكفيها قدر كفايتها كابنة اخلليفة وامللك وشبههما ممن ال يكفيها خادم واحد ، وأنَّ ذلك هو املعاشرةُ 
  .باملْعُروِف 



يس يف العامل امرأة إال ال يلزمه إال خادم واحد ، وذلك يكفيها خدمة نفسها ول: وقال الشَّاِفِعيُّ وأُبو َحنِيفَةَ 
ويكفيها خادم واحد ، وهذا كاملقاتل تكون له أفراس فال ُيْسهُم لَُه إالَّ بفرس واحد؛ ألنه ال يقاتل إال على فرس 

وهذا التشبهي غلط؛ ألن مثل بنات امللوك الاليت هلن خدمة كثرية ال يكفيها خادم واحد : واحد ، قال علماؤنا 
  .ا ، وغسيل ثياهبا ال يكفيها خادم واحد يقوم بذلك ، ألن إصالح شأهنا ومطبخه

  .أي إن كرهتم عشرهتن باملعروف وآثرمت فراقهن ] } فعسى [ فَإِن كَرِْهُتُموُهنَّ { : قوله 
  .الفاء جواب الشرط ، وإنََّما اقترنت هبا عسى؛ ألهنا جامدة } فعسى { : قوله 

  يكون فعسى جزاء للشرط؟ فإن قلت من أي وجه صح أن: قال الزََّمْخَشرِيُّ 
من حيث املعىن فإن كرهتموهن فاصربوا عليهن مع الكرامة ، فلعلَّ لكم فيما تكرهون خرياً كثرياً ليس : قلت 

  .فيما حتبون 
فإنه فسر اخلري الكثري بودٍّ حيصل فتنقلب الكراهة حمبة ، فلعلَّ لكم فيما تكرهون خرياً كثرياً : وهلذا قال قََتاَدةُ 

  .ا حتبون ليس فيم
  .ولد صاحل : وقيل 

  .وقرئ َوَيْجَعلُ برفع الالم 
ويكون خرب املبتدأ حمذوف لئال يلزم دخول الواو على مضارع مثبت ، و : قال الزََّمْخَشرِيُّ على أنه حال يعين 

ا بعدها ، والتقدير » عسى «  ،  فقد قربت كراهيتكم فاستغنت عن تقدير خرب: هنا تامة؛ ألهنا رفعت انَّ وم
  .يف ذلك الشيء املكروه : يعود على شيء ، أي » فيه « والضمري يف 

، فرمبا جعل يف } فَإِن كَرِْهُتُموُهنَّ { يعود على الكره املدلول عليه بالفعل ، واملعىن : وقيل  ورغبتم يف مفارقتهن 
  .تلك املفارقة هلن خرياً كثرياً ، وذلك بأن تتزوج غريه خرياً منه 

ِه { : ونظريه قوله  وهذا قول األَصمِّ ، قال القاضي ، ]  ١٣٠: النساء [ } َوإِن َيَتفَرَّقَا ُيْغنِ اهللا كُالًّ مِّن َسَعِت
  .وهذا بعيد؛ ألنه تعاىل حث مبا ذكر على استمرار الصحبة فكيف يريد املفارقة 

  .الضمري يعود على الصرب ، وإن مل جير له ذكر : وقيل 

ثًْما ُمبِيًنا الَ َزْوجٍ َمكَانَ َزْوجٍ َوآَتْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاًرا فَلَا َتأُْخذُوا ِمْنُه َشْيئًا أََتأُْخذُوَنُه ُبهَْتاًنا َوإَِوإِنْ أََرْدُتُم اْسِتْبَد
ا ) ٢٠(   ) ٢١(َوكَْيَف َتأُْخذُوَنُه َوقَْد أَفَْضى َبْعُضكُْم إِلَى َبْعضٍ َوأََخذْنَ ِمْنكُْم ِميثَاقًا غَِليظً

اذن يف مضارة الزوجات إذَا أتبين بفاحشة مبينة بني يف هذه االية حترمي املضارة يف غري حال اإلتيان بالفاحشة؛  ملا
وذلك ألن الرجل إذا مال إىل التََّزوُّج بامرأة أخرى ، وزمى زوجته بنفسه بالفاحشة حىت ُيلْجِئَها إىل االفتداء 

قوله . } َوإِنْ أََرْدتُُّم استبدال َزْوجٍ مَّكَانَ َزْوجٍ { يريدها ، فقال تعاىل  منه مبا أْعطاَها ليصرفه يف تزوج املرأة اليت
فإن أردمت استبدال أزواج : ظرف منصوب باالستبدال ، واملراد بالزوج هنا اجلمع ، أْي } مَّكَانَ َزْوجٍ { : 

طبني يف زوج واحد مكان زوج مجع املستبدلني ، إذ ال يتوهم اشتراك املخا] لداللة [ مكان أزواج وجاز ذلك 
اليت هنى عن األخذ ] و . [ مجعاً » زوج « على } إِْحَداُهنَّ { واحد ، وإلرادة معىن اجلمع عاد الضمري من قوله 

} َوكَْيَف َتأُْخذُوَنُه َوقَْد أفضى َبْعُضكُْم إىل َبْعضٍ { : منها يف املستبدل مكاهنا؛ ألهنا آخذة منه بدليل قوله تعاىل 
} َوآَتْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً { ليدل على أنه قوله } إِْحَداُهنَّ { : إنََّما هو يف القدمية ال يف املستحدثة ، وقال  وهذا



على [ آتيتموهن قنطاراً ، فَدلَّ « : ومل يقل [ إحدى األزواج : وآتى كل واحد منكم إحداهن أي : املراد منه 
، لداللة على أنَّ الضمري. » لفظ إحداهن ]  َوإِنْ {  املراد استبدال أزواج مكان أزواج فأرِيَد باملفرد هنا اجلمع 

وهي -لداللة إحداهن » وآتيتم كل واحد واحد « : ، واُرِيَد بقوله } أََردْتُُّم استبدال َزْوجٍ مَّكَانَ َزْوجٍ 
هذا التركيب ، وقد تقدم معىن على ذلك ، وال َيُدلُّ على هذا املعىن البليغ بأوجز ، وال أفصح من  -مفردة

  .عائد على قنطار » منه « والضمري يف » آل عمران « القنطار واشتقاقه يف 
، حذف اهلمزة » إهنا إلحدى الكرب « بوصل ألف إحدى ، كما قرأ » آتيتم إحداهن « وقََرأَ اْبُن ُمَحْيِصنٍ 

  ]الرجز : [ حتقيقاً كقوله 
، ومل يأِت بطائلٍ فقال ... ونِي ُبْرقَُعا إنء لَمٍ اُقَاِتلْ فَالْبُِس -١٧٧١ { : ويف قوله : وقد طول أُبو الَبقَاِء هنا 

  :إشكاالن } َوآَتْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً 
  .أنه مجع الضمري واملتقدم زوجان : أحدمها 
خذه ، فَأَمَّا اليت يريد أن أن اليت يريد أن يستبدل هبا هي اليت تكون قد أعطاها ماالً ، فََنَهاُه عن أ: والثاين 

َوكَْيَف َتأُْخذُوَنُه َوقَْد أفضى { يستحدث هبا فلم يكن أعطاها شيئاً َحتَّى ينهى عن خذه ، ويتأيد ذلك بقوله 
  .} َبْعُضكُْم إىل َبْعضٍ 

يريد ] قد [ أنَّ املراد بالزوج اجلمع؛ ألن اخلطاب جلماعة الرجاال ، وكل منهم : واجلواب عن األول 
يريد ] أن [ الستبدال ، وجيوز أنْ يكون مجع؛ ألن اليت يريد أنْ يستحدثها يفضي حاهلا إىل أن تكون زوجاً و ا

  .أن يستبدل هبا كما استبدل باألوىل فجمع على هذا املعىن 
  :وأمَّا اإلشكال الثاين ففيه جوابان 

  .» وآتومتوهن « انَّه وضع الظاهر موضع املضمر ، واألصل : احُدُهَما 
إذْ مل يتعني حىت يرجع الضمري إليها ، وقد ذكرنا حنواً من » إحداهن « أن املستبدل هبا مبهمة فقال : والثاين 

  .انتهى » فتذكر إحدامها األخرى « هذا يف قوله 

نظر؛ ألنَُّه لو كان األصل كذلك ألوَهَم أنَّ » وضع الظاهر موضع املضمر « ويف قوله : قال شهاُب الدِّينِ 
  .يع آتوا األْزَواَج قنطاراً كما مل تقدم وليس كذلك اجلم

  ]حكم املغاالة يف املهر [ فصل 
  .َدلَِّت اآلية على جواز املغاالة يف املهر : قالوا 

يا ابن : فقامت امرأة فقالت » أالَ الَ ُتَغالُوا يف مهور نَِسائكُم « : ُروَِي أنَّ عرم بن اخلطاب قال على اِملْنَبرِ 
  .كلّ الناس أفْقَُه ِمْنَك يا عكُر ، ورجع عن ذلك :  يعطينا َوأْنَت متنع ، وتلت اآلية فقال عمر اخلطاب اهللا

ْنطَاراً { وعندي أنَّ اآلية ال داللة فيها على جواز املغاالة؛ ألن قوله : قال ابن اخلطيب  ال يدل على } إِْحَداُهنَّ ِق
ال يدل على ]  ٢٢: األنبياء [ } ِفيهَِمآ آِلَهةٌ إِالَّ اهللا لَفََسَدَتا  لَْو كَانَ{ جواز إيتاء القنطار ، كما أن قوله 

حصول اآلهلة فاحلاصل أنَُّه ال يلزم مكن جعل الشيء شرطاً لشيء آخر كون ذلك الشرط يف نفسه جائز 
  .الوقوع 

لقتل ، وقد يقول الرجل ومل يلزم منه جواز ا» من قُتل له قتيلٌ فأهله بني خريتني « : قال عليه الصالة والسالم 



  .اإلله جسم حق ] قولنا [ لو كان اإلله جسماً لكان حمدثاً ، وهذا حق ، وال يلزم منه أن : 
  فصل

  يدخل يف اآلية ما إذَا كان آَتاَها مهرها ، وما إذا مل يؤهتا؛ ألنه
آتاها الصداق حساً ، إذَا أوقع العقد على الصداق فقد آتاها ذلك الصداق يف حكم اهللا فال فرق بني ما إذا 

  .وبني ما إذا مل يؤهتا 
  ]يف اخللوة الصحيحة هل تقرر املهر؟ [ فصل 

  .احتج اُبو بكر الرازي هبذه اآليةَ على أنَّ اخللوة الصحيحة تقرر املهر 
وة؛ ألنَّ اَهللا تعاىل منع الزوج من أنْ يأخذ منها شيئاً من املهر ، وهذا املنع مطلق ترك العمل قبل اخلل: قال 

  .فوجب أن يكون معموالً به بعد اخللوة 
َوإِن طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرْضُتْم لَُهنَّ { : وال جيوز أن يقال إنَّه خمصوص بقوله تعاىل : قال 

  .سيس ألن الصحابة اختلفوا يف تفسري امل]  ٢٣٧: البقرر [ } فَرِيَضةً فَنِْصُف َما فََرْضُتْم 
  .اخللوة : املراد من املسيس :  -رضي اهللا عنهما-فقال عمر وعلي 

  .هو اجلماع إذَا صار خمتلفاً فيه امتنع جعله خمصصاً لعموم اآلية : وقال عبد اهللا 
ْيَف َتأُْخذُوَنُه َوقَْد أفضى َبْعُضكُْم إىل َبْعضٍ { : وأجيب أنَّ هذه اآلية هنا خمتصة بعد اجلماع لقوله  وإفضاء  }َوكَ

ا سيأيت    .بعضهم إىل بعض ، هو اجلماع على م
  ]سوء العشرة هل يوجب العوض [ فصل 

َوالَ َتْعُضلُوُهنَُّ ِلَتذَْهُبواْ بَِبْعضِ َمآ آَتْيُتُموُهنَّ { : ُسوُء العشرة إنْ كان من ِقَبلِ الزوجة َحلَّ أخذ بدل اخلُلْعِ؛ لقوله 
وإن كان من ِقبل الزوج ، كثرَِه له أن يأخذ من مهرها شيئاً؛ ألنه هنى يف هذه اآلية } يَِّنٍة إِالَّ أَن َيأِْتَني بِفَاِحَشٍة مَُّب

  .عن األخذ ، مث إن خالف وفعل ملك بدل اخلُلْعِ كما أنَّ البيع وقت النداء منهي عنه ، مث إنه يفيد امللك 

ُبْهَتاناً َوإِثْماً مُّبِيناً { اتفعلونه مع قبحه ، ويف نصب : م إنكاري أي استفها} أََتأُْخذُوَنُه ُبْهَتاناً وَإِثْماً مُّبِيناً { : قوله 
  :وجهان } 

  .أهنا منصوبان على املفعول من أجله أي لبهتانكم وإمثكم : أحدمها 
  .قعد عن القتال جبناً : فإن مل يكن َعَرضاً كقولك : قال الزخمشريُّ 

  .انتصب ينزع اخلافض أي ببهتان : وقيل 
  :أنَُّهَما مصدران يف موضع احلال ، ويف صاحبهما وجهان :  والثاين

  .باهتني وآمثني : أنَّه الفاعل يف أتأخذونه أي : أظهرُهَما 
تصيبون يف أخذه هبتاناً : أتأخذونه مبهتاً حمرياً لشنعته ، وقبح األحدوثة عنه ، والتقدير : أنَُّه املفعول أي : والثاين 

الكذب الذي يواجه به اإلنسان صاحبه على وجه املكابرة ، : الُبْهِت ، وهو يف اللغة  ، والُبْهَتانُ فُْعالن من
وأصله من هبت الرَُّجلُ إذا حتيَّر فالبهتان كذب حيري اإلنسان لعظمه مث ُجِعلَ كُلُّ باطل يتحري من بطالنه هبتاناً ، 

  .تقدم الكالم عليه يف البقرة  ولقد» إذا واجهت أخاك مبا ليس فيه فقد َبَهتَُّه « : ومنه احلديث 
  :وجوه » هبتانا « ويف تسمية هذا األخذ 



  .ليس ذلك بفرض فيكون ُبْهَتاناً : انَُّه َتَعاىل ملا فرض هلا ذلك املهر فأخذُه؛ كَأنَُّه يقول : أحدها 
ار ذلك القول الذي أنَّ العقد يستلزم مهراً وتكفل بالعقد تسليم ذلك املهر إيلها وال يأخذه منها ، ص: وثانيها 

  .عقد به العقد هبتاناً 
أنا ذكرنا أنه كان من عادهتم إذا أرادوا تطليق الزوجة رموها بفاحشة ، حىت ختاف وتشتري نفسها : وثالثها 

.وإمثاً [ منه بذلك املهر ، فلما كان ذلك واقعاً على هذا الَوْجِه يف األغلب جعل كأنه أخذه هبتاناً   [  
إِنَّ الذين َيأْكُلُونَ أَْمَوالَ اليتامى ظُلْماً إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفي { : عقاب البهتان واإلمث املبني فهو كقوله أنَّه : رابعها [ 

. ١٠: النساء [ } ُبطُونِهِْم َناراً   [  
. ٢٨: بقرة ال[ } كَْيَف َتكْفُُرونَ باهللا { : تقدََّم الكالم يف كيف عند قوله } َوكَْيَف َتأُْخذُوَنُه { : وقوله   [  
ْد أفضى َبْعُضكُْم { : قوله  ، وأتى ب : الواو للحال ، واجلملة بعدها } َوقَ ليقرب املاضي » قد « يف حمل نصب 

، وأصل أفَْضى ذهب إىل فضاه أي ناحية سعته ، » أخذن « من احلال ، وكذلك  وقد مقدرة معه لتقدم ذكرها 
  .اء أصلها واو عن ي: فََضى َيفُْضو فَْضواً ، وأفضى : يقال 

  .وصل إليه ، وأصله أنه صار يف فضائه وفرجته : أفَْضى فالن إىل فالن أي : وقال اللَّْيثُ 
  .اصل اإلفَْضاِء الوصول إىل الشيء من غري واسطة : وقال غريه 

  :وللمفسرين يف هذا اإلفضاء قوالن 
ع وهو اختيار الزجاج ، وابن قتيبة ، ومذهب وجماهد ، والسدي أنَُّه كناية عن اجلما: قال ابن عباس : أحدُهَما 

  .الشافعّي؛ ألنَّ عنده أن الزوج إذا أطلق قبل املسيس فله أن يرجع يف نصف املهر ، وإنْ خال هبا 
  .أنَّ اإلفضاء هو اخللوة وإن مل جيامعها : والثاين 

، : وقال الكليب  وهذا اختيار الفراء ، ومذهب اإلفضاء ان يكون معها يف حلاف واحد ، جامعها أو مل جيامعها 
  :أيب حنيفةَ؛ ألن اخللوةَ يف األنكحة الصحيحة تقرر املهر ، واْسَتَدلُّوا على القول األوَّّلِ بوجوٍه 

  .أنه يصري يف فرجته وفضائه ، وهذا املعىن إنََّما حيصل يف احلقيقة عند اجلماع : ما َتقَدََّم عن الليث : أحدها 

والتعجب } َوكَْيَف َتأُْخذُوَنُه َوقَْد أفضى َبْعُضكُْم إىل َبْعضٍ { ر يف معرض التعجب فقال انه تعاىل ذك: وثانيها 
إمنا يتم إذا كان هذا اإلفضاء سبباً قوياً يف حصول األلفة واحملّبة ، وذلك ال حيصل مبجرد اخللوة وإنََّما حيصل 

  .باجلماع ، فيحمل عليه 
النتهاء الغاية ، » إىل « ن يكون مفسراً بفعل منه ينتهي إليه؛ ألن كلمة أن اإلفضاء إليها ال بد وأ: وثالثها 

{ : وجمرد اخللوة ليبس كذلك؛ ألن عند اخللوة احملضة مل يصل كل واحد منهما إىل اآلخر فامتنع تفسري قوله 
  .مبجرد اخللوة } أفضى َبْعُضكُْم إىل َبْعضٍ 

فقد اإلفَْضاء ِمْن بعضهم إىل بعض؛ فوجب أن يكون ذلك  إذا اضطجعها يف حلاٍف واحد مالمساً: وإنْ قيل 
  .كافياً وأنتم ال تقولون به 

يتقرَّر مبجرد اخللوة : املهر ال يتقرر إالَّ باجلماع ، وآخر يقول : قائل يقول : فاجلََواُب أنَّ القائل بذلك قائالن 
قول باإلمجاع ، ومل يبق يف تفسري اإلفضاء إالَّ أحد وال يقولُ أَحٌد إنَّه يتقرر باملالمسة واملضاجعة فََبطَلَ هذا ال

  .إمَّا اجلماع ، وإمَّا اخللوةَ ، وقد أبطلنا القول باخللوة مبا بيناه فلم يبق إالَّ أن املراد باإلفَْضاِء اجلماع : أمرين 



ا كان ُمَتقَرِّراً ، وقدو علَّق الشَّرع تقريره: ورابعها  على إفضاء البعض إىل البعض ، وقد  أنَّ املهر قَْبلَ اخلُلَْوِة م
اشتبه يف املَُراِد هبذا اإلفضاء هل هو اخلُلوة ، أو اجلماع ، وإذَا وقع الشكُّ وجب بقاء ما كان على ما كان 

  .واألصل براءة الذمة 
اَرقُطْنِيُّ عن بأن اخللوة الصحيحة تقرر املهر وُتوجُِب العدةَ دخل هبا أْو مل يدخل هبا مبا َرَوى الدَّ: احتج من قال 

» َمْن كََشَف ِخَماَر اْمَرأٍة وَنظََر إلَْيَها َوَجَب الصََّداُق « : ثوبان ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ] ابن [ 
إذَا أغْلََق باباً وأرخى ستراً وأرى عورة فقد وجب الصداق ، وقضى اخللفاء الراشدون أنَّ من : وقال عمر 

  .راً فقد وجب الصداق وعليها العدة أغلق باباً ، وأرخى ست
  :يف منكم زوجان } َوأََخذْنَ ِمنُك { قوله 

اً قّدم عليه كأنه ملا رأى أنَّه » أخذن « أنه متعلق ب : أظهرمها  ، وأجاز فيه أُبو الَْبقَاِء أن يكون حاالً من ميثاق
  .جيوز أن يكون صفة لو تأخر أجاز ذلك وهو ضعيف 

املراد بامليثاق هو قول الويل : ، والضحاك ، وقتادة ، والسدي ، وعكرمة ، والفراء  قال احلسن ، وابن سريين
  .زّوْجُتكَها على ما أخذ للنساء على الرجال من إمساك مبعروف ، أو تسريح بإحسان : عند العقد 

: وقال عليه الصالة والسالم يف كلمة النِّكَاحش املعقود عليها على الصداق : وقال الشَّْعبِيُّ َوِعكْرَِمةُ وُمَجاِهٌد 
  .» اتَّقُوا اَهللا يف النَِّساِء فَإنَّكُْم أَخذُْتُموُهنَّ بأَماَنِة اِهللا واْسَتْحلَلُْتْم فُُروَجُهنَّ بِكَِلَمِة اِهللا « 

ا حيدث بني الزوجني من االحتا: وقيل املراد بامليثاق الغليظ هو  د إفَْضاُء بعضهم إىل بعض وصفه بالغلظة لعظمة م
  .واأللفة واالمتزاج 

  ) ٢٢(لًا َولَا َتْنِكُحوا َما َنكََح آَباُؤكُْم ِمَن النَِّساِء إِلَّا َما قَْد َسلََف إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً َوَمقًْتا َوَساَء َسبِي

الَ َتنِكُحواْ َما َنكََح آَباُؤكُْم مَِّن النسآء إِالَّ َما قَْد َسلََف { : قوله تعاىل  .سبيال : [ ه إىل قول} َو  [  
قال األشعث بن َسّوار تويف أبو قيس وكان من صاحلي األنصار فخطب ابنه امرأة أبيه فقالت إنِّي أعّدك ولداً 
وأنت من صاحلي قومك ، ولكين آيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استأمره ، فأتته فأخربته فأنزل اهللا هذه 

  .اآلية 
. ذلك [ ان أهل اجلاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم فنهوا هبذه اآلية عن ك: قال ابن عباس ومجهور املفسرين 

:هذه قوالن » ما « يف » ما نكح « قوله   [  
النساء [ } َما طَاَب لَكُْم مَِّن النسآء { أهنا موصولة امسية واقعة على انواع من يعقل كما تقدم يف قوله : أحدمها 

ا من جييز ذلك فيقول هذا عند من ال جييز وقوعها على آحا]  ٣:  ما « إهنا واقعة موقع من ف : د العقالء فأم
  .وال تتزّوُجوا من تزوج آباؤكم : والتقدير » وال تنكحوا « مفعول به بقوله » 

وال تنكحوا مثل نكاح آبائكم الّذي كان من اجلاهليَّة وهو النكاح الفاسد كنكاح : أهنا مصدرية أي : والثاين 
ولو : ار هذا القول مجاعة وغريه ، واختار هذا القول مجاعة منهم ابن جرير الطربي وقال الشغار وغريه ، واخت

وتبني كونه . انتهى » من » « ما « وال تنكحوا النساء اليت نكح آباؤكم لوجب أن يكون موضع : كان معناه 
  .تقدم نظريه أول السورة } َن النسآء مِّ{ قوله . } إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً َوَمقْتاً { حراماً ، أو فاسداً من قوله 

  ]حكم نكاح مزنية األب [ فصل 



، واحتج األولون هبذه : حيرم على الرجل ان يتزوج مبزنية أبيه وقال الشافعي : قال أبو حنيفة وأمحد  ال حيرم 
  :اآلية ، ألنه تعاىل هنى الرجل أن ينكح منكوحة أبيه ، والنكاح عبارة عن الوطء لوجوه 

فأضاف الّنكاح إىل ]  ٢٣٠: البقرة [ } فَالَ َتِحلُّ لَُه ِمن َبْعُد حىت َتْنِكَح َزْوجاً غَْيَرُه { قوله تعاىل : أحدها 
نفسه؛ ألن ] زوجة [ الّزوج ، والّنكاح املضاف إىل الّزوج هو الوطء ال العقد؛ ألن اإلنسان ال يتزوج من 

 هذه اآلية العقد حلصل التحليل مبجرد العقد وحيث مل حيصل ذلك يف حتصيل احلاصل؛ وألنَُّه لو كان املراد به يف
. علمنا أن املراد من النكاح يف هذه اآلية ليس هو العقد ، فتعني أن يكون هو الوطء؛ ألنه ال قائل بالفرق 

العقد؛ ألن أهلية  واملراد به الوطء ال]  ٦: النساء [ } وابتلوا اليتامى حىت إِذَا َبلَُغواْ النِّكَاَح { قوله : وثانيها 
  .العقد كانت حاصلة 

  .ولو كان املراد العقد لزم الكذب } الزاين الَ َينِكُح إِالَّ َزانَِيةً { : قوله : وثالثها 
وليس املراد العقد فثبت هبذه الوجوه أنَّ » ناكح اليد ملعون « والسالم ] الصالة [ قوله عليه : ورابعها 

ا نكح آباؤكم « يكون املراد من قوله النكاح عبارة عن الوطء فلزم أن  وطئن آباؤكم ، فيدخل فيه : أي » م
  .املنكوحة واملَْزنِيُّ هبا 

  مبعىن العقد ، قال تعاىل» النكاح « فإن قيل قد ورد أيضاً لفظ 

.  ٣: النساء [ } فانكحوا َما طَاَب لَكُْم مَِّن النسآء { ]  ٣٢: النور [ } َوأَْنِكحُواْ األيامى ِمْنكُْم {  إذا ] 
  .نكحتم املؤمنات 

فلم كان محل اللفظ على الوطء » ولدت من نكاح ومل أولد من سفاح « : والسالم ] الصالة [ وقال عليه 
  أْولَى من محله على العقد؟

 ألنَّ لفظ النكاح يف أْصلِ اللغة عبارة عن الضَّمِّ ،. حقيقة يف الوطء جماز يف العقد » النكاح « فاجلواب أن لفظ 
ومعىن حاصل يف الوطء ال يف العقد ، فكان حقيقة يف الوطء وإنََّما ُسمَِّي العقد هبذا االسم؛ ألنه سبب الوطء ، 

اسم للشِّْعرِ الذي يكون على رأس الصغري : فيكون من باب إطالق اسم املسبب على السبب كما أنَّ العقيقة 
: هذا على قول من يقول . فكذا ها هنا [ الشِّْعر عقيقة  حال ما يولد مث ُتَسمَّى الشاة اليت تذبح عند خلق ذلك

املستفاد من هذه اآلية : وجمازه فال جرم نقول ] ال جيوز استعمال اللفظ الواحد باالعتبار الواحد يف حقيقته 
عماله ذهب إىل اللفظ املشترك جيوز است] من [ حكم الوطء أمَّا حكم العقد فَإنَُّه يستفاد من دليل آخر ، فأمَّا 

، فكان قوله  اً ، فإنه يقول دلت اآلية على لفظ النكاح حقيقة الوطء ، ويف العقد معاً  الَ { : يف مفهومْيه مع َو
اً محالً للفظ على مفهوميه ولو سلمنا أنَّه ال } َتنِكحُواْ َما َنكََح آَباُؤكُْم مَِّن النسآء  هني عن الوطء وعن العقد مع

ه معاًً ، لكن ثبت بالدالئل املذكورة أنَّ لفظ النكاح قد اسُتعِملَ يف جيوز استعمال اللفظ املشترك  يف مفهومْي
الوطء تارةً ، ويف العقد أخرى ، والقول باالشتراِك واجملاز خالف األصل ، فال بّد من جعله حقيقة يف القدر 

وال تنكحوا ما « : كان قوله املشترك بينهما ، وهو معىن الضّم حتَّى يندفع االشتراك واجملاز ، فإذا كان كذلك 
ال حمالة ، فإنّ النهي عن التزويج يكون هنياً عن العقد » نكح أباؤكم من النساء  هنياً عن كل واحد من القسمني 

اً ، وأجيبوا عن هذا االحتجاج بوجوه    :، وعن الوطء مع
  :ارضة بوجوه ال نسلم أنَّ النكاح يقع على الوطء ، والوجوه الَّيت احتجوا هبا مع: األوَّل 



اً ليس سنة » النِّكَاُح ُسنَِّتي « قوله عليه الصالة والسالم : األول  ] له [ وال شك أنَّ الَْوطَْء من حيث كونه َوطْئ
وإال لزم أنْ يكون الوطء بالسفاح ُسنَّةًَ فلما ثبت أنَّ النِّكاح سنة ، وثبت أن الوطء ليس بسنة ثبت أنَّ النكاحَ 

ولو كان الوطء مسمى » َتَناكَُحوا َتكَاثَُروا « : وكذلك قوله عليه الصالة والسالم ليس عبارة عن الوطء 
{ ]  ٣٢: النور [ } َوأَْنِكُحواْ األيامى ِمْنكُْم { بالنكاح لكان هذا إذناً يف مطلق الوطء ، وكذا التمسك بقوله 

. ٣: النساء [ } فانكحوا َما طَاَب لَكُْم مَِّن النسآء   [  
ملا وقع التعارض بني هذه الّدالئل فالترجيح معنا ، وذلك ألنَّا لو قلنا الوطء مسمى بالنكاح على : ال يقال 

سبيل احلقيقة لزم دخول اجملاز يف دليلنا ، ومىت وقع التعارض بني اجملاز والتخصيص كان التزام التخصيص أوىل 
.  

إنَّ النكاح حقيقة يف الوطء لزم : ل يف العقد ، فلو قلنا أْنُتم تساعدونا على أنَّ لَفْظَ النِّكاح مستعم: ألنَّا نقول 
دخول التخصيص يف اآليات اليت ذكرناها ولزم القول باجملاز يف اآليات اليت ذكر النِّكَاح فيها مبعىن الوطء وال 

  .يوجب اجملاز فقط ، فكان قولنا أْولَى : يوجب اجملاز والتخصيص معاً وقولنا : يلزمنا التخصيص فقولكم 
ُوِلَدْت « والسالم ] الصالة [ الوجه الثَّاين من الوجوه الدَّالة على أنَّ النِّكاح ليس حقيقة يف الوطء قوله عليه 

  .وهذا يقتضي أن ال يكون الوطء نكاحاً » ِمْن نِكَاحٍ َولَْم أُولد ِمْن ِسفَاحٍ 
ْحَنثْ ، ولو كان الوطء نكاحاً لوجب أن من حلف يف أوالد الزنا أهنم ليسوا أوالد نكاح لَْم َي: الوجه الثالث 

  .حينث 
  .سلمنا أنَّ الوطء يسمى نكاحاً لوجب أن حينث 

ا  ذكرمت أوىل من محلها [ سلمنا أنَّ الوطء يسمى نكاحاً لكن العقد أيضاً يسمى نكاحاً فلم كان محل اآلية على م
ذكرنا  .على ما   [  

إطالق املسبب جمازاً فكذا حيتمل أن ُيقَالَ النِّكاح اسم للعقد  وأمَّا قوهلم إنَّ الوطء مسبب للعقد ، فكما حيسن
مث أُطِْلَق هذا االسم على الوطء ِلكَْوِن الوطء مسبباً له ، فلم كان أحدمها أْولَى من اآلخر ، بل ما ذكرناه أوىل؛ 

حصول احلقيقة الواحدة  ألن استلزام السبب للمسبب أوىل وأمت من استلزام املسبب للسبب املعني ، فإنَُّه ال مينع
بأسباب كثرية كاِمللْك ، فَإنَُّه حيصل بالبيع واهبة والوصية واإلرث ، وال شك أنَّ املالزمة شرط جلواز اجملاز ، 

  .فَثََبَت أنَّ القول بأنَّ اسم النِّكاح حقيقة يف الوطء جماز يف العقد أوىل من عكسه 
أنَُّه جيوز استعمال اللفظ الواحد يف حقيقته وجمازه معاً فحينئذ يلزم أال  أنَُّه ثبت يف أصول الِفقِْه: والوجه الثاين 

تكون اآلية دالة على حكم العقد ، وهذا وإن كانوا قد التزموه لكنه مدفوع بإمجاع املفسرين على سبب ُنُزولِ 
تلك اآلية ال بد َوأنْ  هذه اآلية هو أنَُّهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم ، وأمجع املسلمون على أنَّ سبب نزول

] حتت اآلية ، بل اختلفوا يف أنَّ غريه هل يدخل حتت اآلية أم ال؟ فَأمَّا أنَّ سبب النُّزول يكون [ يكون داخالً 
داخالً فيها فذلك جممع عليه ، وإذَا ثبت أنَّ سبب النزول ال بّد وأن يكون مراداً ثبت باإلمجاع أنَّ النهي عن 

  .ية فيكون قوهلم مضاد للدليل القاطع ، فيكون مردوداً العقد مراد من هذه اآل
َوأمَّا استدالهلم بالضم فضعيف؛ ألنَّ الضم احلاصل يف الوطء عبارة عن احتاد األجسام وتالصقها ، والضم 

احلاصل يف العقد ليس كذلك؛ ألنَّ اإلجياب والقبول أصوات غري باقية ، فمعىن الضّم والّتالقي والّتجاور فيها 



يقال إنَّ لفظ النكاح حقيقة فيه ، فإذا [ ال ، َوإذَا كان كذلك فليس بني الوطء والعقد مفهوم مشترك حىت حم
إنه حقيقة يف أحدمها جماز يف : ويقال ] بطل ذلك مل يبق إال أنْ ُيقَالَ لفظ النكاح مشترك بني الوطء والعقد 

  .اآلخر ، ويرجع الكالم إىل الوجهني األوَّلني 

املراد منه املنكوحة بل } َما َنكََح آَباُؤكُْم { سلمنا أنَّ النِّكاح مبعىن الوطِء ولكن مل قلتم إن قوله : ثالث الوجُه ال
حقيقة يف غري العقالء ، فلو كان املراد منه املنكوحة لزم هذا » ما « املراد منه املصدر إلمجاعهم على أنَّ لفظ 

ا  اجملاز ، وهو خالف األصل ، بل أهل العربية مع ما بعدها يف تقدير املصدر فتقدير » ما « اتفقوا على أن م
، ويكون املراُد منه النَّهي على أن ينكحوا نكاحاً مثل نكاح آبائهم فإن » وال تنكحوا نكاح آبائكم « : اآلية 

، وكانت ُمؤقتة ، وكان على سبيل القهر واإلجلاء ، فنهاهم اُهللا  تعاىل عن أنكحتم كانت بغري َويل وال شهود 
  .مثل هذه األنكحة هبذه اآليِة؛ وهذا الوجه َمْنقُولٌ عن ابن َجرِيرٍ وغريه كما تقدََّم 

َما َنكََح { وال تنكحوا ما نكح آباؤكم ، ولكن قوله : َسلَّْمَنا أنَّ املراد املنكوحة ، والتقدير : الوجه الرابع 
يقالُ  ليس صرحياً يف العموم بدليل أنَُّه يصحُّ} آَباُؤكُْم  وال تنكُحوا بعض : إدخال لفظ الكلِّ يف البعض عليه ، ف

ولو كان هذا صرحياً يف العموم لكان إْدَخالُ لفظ الكلِّ عليه تكراراً ، وإدخال لفظ البعض [ ما نكح آباؤكم ، 
لو مل يفد : يقال عليه نقصاً ، ومعلوم أنَُّه ليس كذلك ، وإذَا ثبت أنه ال يفيد العموم مل يتناول حمل النزاع ، ال 

ال ُنَسلُِّم أن التقدير ال يفيد العموم مل يكن صرفه : يصري جممالً غري مفيد واألصل أال يكون كذلك؛ ألنا نقول 
إىل البعض أوىل من صرفه إىل غريه ، وذلك ألن املفسرين أمجعوا على أنَّ سبب نزوله إمنا هو التزّوج بزوجات 

  ] .أوىل ، وهبذا التقدير يزول اإلمجال  اآلباء ، فكان صرفه إىل هذا القسم
إنَُّه يفيد التحرمي ، أليس أن كثرياً من : سلمنا أن هذا النهي يتناول حمل النِّزاع لكن مل قُلُْتْم : الوجُه اخلامس 

، ولكن هذا على خالف األصل : أقسام النَّهي ال ُيِفيُد التَّْحرمي ، بل يفيُد التنزيه ، أقصى ما يف الَباب أن يقال 
  .وسنذكره [ النكاح ] هذا [ جيب املصري إذا دلّ الّدليل على صّحة 

إال أن ههنا ما يدلُّ على صحَّة هذا النكاح ] هب أن ما ذكرمت يدل على فساد هذا النكاح : الوجه السادس 
  :وهو من وجوه 

ُه منهي عنه هبذه اآلية ، ومذهب أيب هذا النِّكاح منعقد؛ فوجب أن يكون صحيحاً ، بيان أنَُّه منعقد ألنَّ: األوَّلُ 
َحنِيفَةَ أنَّ النَّْهَي عن الشَّيء َيُدلُّ على كونه يف نفسه منعقداً ، وهذا أْصلُ مذهبه يف َمْسأَلَِة البيع الفَاِسِد وصوم 

يب حنيفة ، وإذا كان يوم النَّْحرِ ، فيلزُم من جمموع هاتني املُقَدَِّمَتْينِ ، أن يكون هذا النِّكاح منعقداً على أصل أ
  .منعقداً يف هذه الصُّورة؛ َوَجَب القولُ بالصِّحَّة؛ ألنَُّه ال قائل بالفَْرقِ 

وهذا هني إىل غاية إميانِهنَّ ]  ٢٢١: البقرة [ } َوالَ َتْنِكُحواْ املشركات حىت ُيْؤِمنَّ { قوله ] أنَّ : [ وثانيها 
حصل اجلواز ، فهذا يقتضي جواز ] املنع [ تلك الغاية ، وإذا انتهى واحلكُم املدود إىل غاية ينتهي عند ُحُصولِ 

ا يف هذا الباب أنَّ هذا العموم  إنكاحهن على اإلطالق ، ويدخل يف هذا العموم مزنّية األب وغريها ، أقصى م
ب النكاح ُخصَّ يف مواضع ، فََيْبقَى حجة يف غري حمل التخصيص ، ولذلك يستدل جبميع املعلومات الواردة يف با

  :كقوله تعاىل 



]  ٣: النساء [ } فانكحوا َما طَاَب لَكُْم مَِّن النسآء { وقوله ]  ٣٢: النور [ } َوأَْنِكحُواْ األيامى ِمْنكُْم { 
ا َوَراَء ذَِلكُْم{ وليس ألحد أن يقول إن قوله ]  ٢٤: النساء [ } َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراَء ذَِلكُْم { : وكذلك قوله   مَّ

ا َوَراَء ذَِلكُْم { : ضمري عائد إىل املذكور السابق ، ومن مجلة املذكور السابق قوله ]  ٢٤: النساء [ }  [ } مَّ
ضمري عائد إىل املذكور ]  ٢٤: النساء [ } مَّا َوَراَء ذَِلكُْم { وليس ألحد أن يقول إن قوله ]  ٢٤: النساء 

ألن الضمري جيب عوده } َوالَ َتنِكُحواْ َما َنكََح آَباُؤكُْم مَِّن النسآء { : السابق ، ومن مجلة املذكور السابق قوله 
َوالَ َتنِكُحواْ { وكان قوله ]  ٢٣: النساء [ } ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم { : إىل أقرب املذكورات إليه هو قوله 

} َوالَ َتنِكُحواْ َما َنكََح آَباُؤكُْم مَِّن النسآء { قوله  عائداً إليه ، وال يدخل فيه} َما َنكََح آَباُؤكُْم مَِّن النسآء 
زوجوا « وقوله » إذَا َجاَءكُم مضْن َتْرَضْونَ ِديَنُه فََزوُِّجوُه « وكذلك عموم األحاديث كقوله عليه السالم 

قدير أن يثبت وهذه العمومات تتناول حمل النزاع ، والترجيح يكون بكثرة األدلة ، وبت» ] األكفاء [ بناتكم 
ا اآلية على العقد مل يلزمنا إالَّ جماز واحد ، وبتقدير  هلم أن النكاح حقيقة يف الوطء جماز يف العقد ، فيكون محلن

ا هذه التخصيصات الكثرية ، فكان الترجيح من جانبنا لكثرة الدالئل  أن حتلم تلك اآلية على حرمة الوطء تلزمن
.  

: أقصى ما يف هذا الباب أن يقال » احلرام ال حيرم احلالل « له عليه السالم احلديث املشهور وهو قو: وثالثها 
، فههنا احلرام حّرم احلالل ،  وإذا اختلطت املنكوحة باألجنبيات [ إن قطرة من اخلمر إذا وقت يف كوز ماء 

، وال مينع من دخول التخصيص فيه يف بعض الصور : إال أنَّا نقول ] واشتبهت هبن فههنا احلرام حرم احلالل 
  .االستدالل به 

املقتضي جلواز النِّكاح قائم ، والفَارُِق َبْيَن َمَحلِّ اإلمجاع وبني َمَحلِّ النَّزاع ظاهر؛ فََوَجَب : أن يقول : ورابعها 
تفق القولُ باجلوازِ أمَّا املقتضي فهو أن يقيس نكاح هذه املرأة على نكاح سائر الّنسوان عند ُحُصولِ الشَّرائط امل

فهو أنَّ هذه احلرمة إنََّما حكم الشَّارع بثبوهتا سعياً يف : عليها؛ جبامع ما يف النِّكاح ِمَن املصاحل ، وأمَّا الفارق 
  .إبقاء الوصلة احلاصلة بسبب النكاح ، ومعلوم أنَّ هذا ال يليق بالزَِّنا 

وابنه ، ومل تدخل على املرأة أم املرأة وبنتها  من تزوج بامرأة فلم يدخل على املرأة أبو الرجل: بيان املقام األول 
، لبقيت املرأة كاحملبوسة يف البيت ، ولتعطل على الزوج والزوجة أكثر املصاحل ، ولو أذنَّا يف هذا الدخول ، ومل 

حنكم باحملرمية فرمبا امتد على البعض إىل البعض ، وحصل امليل والرغبة ، وعند حصول التزوج بأمها وابنتها 
ل النفرةَ الشديدة بينهن؛ ألنَّ صدور اإليذاء عن األقارب أقوى وقعاً ، وأشد إيالماً وتأثرياً ، وعند حصول حتص

النفرة الشَّديدة حيصل التَّطِْليُق والفراق ، أمَّا إذا حصلت احملرمية انقطعت األطماع واحنبست الشهوة ، فال 
، فثبت أن املقصود من حكم الّشرع حيصل ذلك الضرر فيبقى النكاح بني الّزوجني سليماً ع ن هذه املفسدة 

هبذه احملرمية السعي يف تقريرِ االتصال احلاصل بني الزوجني ، وإذَا كان املقصود من احملرمية إبقاء ذلك االتِّصال 
وأما [ ، فمعلوم أنّ االتصال احلاصل عند النكاح مطلوب البقاء ، فناسب حكم الشرع بإثبات هذه احملرمية 

حكم الشرع بإثبات هذه احملرمية ، وهذا وجه ] صال احلاصل بالزنا فهو غري مطلوب البقاء ، فلم يتناسب االت
  .مقبول 



  :يف هذا االستثناء قوالن } إِالَّ َما قَْد َسلََف { قوله 
ا حرَّم عليهم نكاح ما نكح آب: أحدمها  من [ اؤهم أنه منقطع؛ إذ املاضي ال جيامع االستقبال ، واملعىن أنَُّه مل
ِه : تطرق الوهم إىل ما مضى يف اجلاِهِليَِّة ما حكمه؟ فقيل ] النِّساء    .إالَّ ما قد َسلََف ، فال إثَْم َعلَْي

إِالَّ َما قَْد َسلََف { إنَّ املَُراَد بالنِّكَاحِ العقُد بالنِّكَاحِ العقُد الصَِّحيُح ، وَحَملَ : وقال اْبُن َزْيٍد يف معىن ذلك أيضاً 
بالنَِّساِء ، فَذَِلَك ] إال ما سلف من اآلباء يف اجلاهلية من الزنا : فقال [ على ما قد يتعاطَاُه بعضهم من الزَِّنا  }

وال َتْعِقُدوا َعلَى َمْن عقد آباؤكم عليه إالَّ ما قد َسلََف من َزَناُهم : جائز لكم زواجكم يف اإلْسالَمِ ، وكأنَُّه قيل 
  .ن َتَتَزوَُّجوُهْم ، فهو استثناٌء منقطٌع أيضاً ، فَإنَُّه جيوز لكم أ

  :أنَُّه استثناٌء ُمتَِّصلٌ وفيه معنيان : والثاين 
أنَُّه هنى أنْ َيطَأَ الرَُّجلُ اْمَرأةً َوطَئََها أُبوه ، إال ما قد َسلََف من : أن حيمل النِّكَاح على الَوطِْء ، واملعىن : أحدمها 

زَِّنا باملرأِة ، فإنَّه جيوز لالبن تزوجيها ُنِقلَ هذا املَْعَنى عن ابن َزْيٍد أيضاً إالّ أنَُّه ال بّد من األبِ يف اجلاهليَِّة من ال
  :يف شيئني ] أيضاً [ الّتخصيص 

الَ َتنِكُحواْ َما َنكََح آَباُؤكُْم { : قوله : أحدُهَما    .وال َتطَئُوا وطئاً مباحاً بالتَّزويج : أي } َو
] َوطْئاً [ بوطء الزَِّنا وإال فَالَوطُْء فيما قَْد َسلََف قد يكون } إِالَّ َما قَْد َسلََف { : تَّْخصيُص يف قوله ال: والثَّاين 

وال تطئوا ما وطئ آباؤكم َوطْئاً مباحاً بالتزويج إالَّ من كان وطؤها : غري زنا ، وقد يكون زنا فيصري التقدير 
  .فيما مضى وطء زنا يف اجلاهليَِّة 

وال َتْنِكُحوا ِمثْلَ نكاح آبائكم يف اجلاهليَِّة إالَّ ما َتقَدََّم منكم من تلك الُعقُوِد الفَاِسَدِة فَُيَباُح لكم : ملعىن الثَّاين وا
مصدرّية ، وقد » ما « اإلقامة عليها يف اإلْسالَمِ ، إذا كان ّمما يقرر اإلسالم عليه ، وهذا على َرأي من َيْجَعل 

مما نكح آباؤكم؟ قلتك } إِالَّ َما قَْد َسلََف { كيف استثىن : فإن قلت : وقال الزََّمْخَشرِيُّ . ذلك َتقَدََّم مذل 
إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف : يعين » وال عيب فيهم « من قوله » غري أن سيوفهم « كما استثىن 

، والغرض املبالغة يف حت رميه ، وسّد الطريق إىل إباحته كما َتَعلََّق فانكحوه ، فال حيل لكم غريه ، وذلك غري ممكن 
  و» حىت يبيّض القار « : باحملال يف التأبيد يف حنو قوهلم 

  .انتهى ]  ٤٠: األعراف [ } حىت َيِلَج اجلمل ِفي َسمِّ اخلياط { 
  ]الطويل : [ أشار رمحُه اُهللا إىل بيت النَّابَِغِة يف قوله 

  بِهِنَّ فُلُولٌ ِمْن ِقَراعِ الْكََتاِئبِ... أنَّ ُسُيوفَُهْم َوالَ َعْيَب ِفيهِْم غَْيَر  -١٧٧٢
يعين إن وجد فيهم عيباً فهو هذا ، وهذا ال يعّده عيباً فانتفى الَعْيُب َعْنُهْم بدليل ، ولكن هذا االستثناء على هذا 

وال َتْنكَُحوا َما َنكََح : متصل ألن املعىن  املعىن الَّذي أباه الزََّمْخَشرِيُّ ، من قبيل املنقطع ، أو املتصل؟ واحلقُّ أنَُّه
الاليت مضني وفنني ، وهذا حمالٌ ، وكونه حماالً ال خيرجه عن االتَّصال ، وأمَّا البيُت ففيه َنظٌَر؛ ] إال [ آَباُؤكُْم 

] فلول من قراع هبن [ غري أن سيوفهم « : والظَّاِهُر أنَّ االستثناء فيه متصل أيضاً ألنه جعل العيب شامالً لقوله 
باملعىن الَّذي أراده وللبحث فيه جمال ، فتلخَّص ِممَّا َتقَدََّم أنَّ املراد بالنِّكَاحِ يف هذه اآليِة العقُد الصَّحِيُح ، أو » 

وزعَم . الفاسد أو الوطء ، أو يراُد باألوَّلِ العقد ، وبالثَّانِي الَوطُْء وقد َتقَدََّم الكَالَُم على ذلك يف الَبقََرِة 
وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتاً « : بعضهم أنَّ يف اآلية تقدمياً وتأخرياً ، واألصل 



« ، وهذا فاسٌد من حيث اإلعراب ومن حيث املعىن ، أمَّا األوَّل فألنَّ ما يف حيز » وساء سبيالً إال ما قد سلف 
ثىن يتقدَُّم على اجلملة الَّيت هو من متعلِّقاهتا سواًء كان متصالً أو منقطعاً وإن ال يتقدَُّم عليها ، وأيضاً فاملست» إن 

  .كان يف هذا خالف ضعيف 
، فال يصحُّ أن يستثىن منه املاضي؛ » كان « بقوله [ وأمَّا الثَّاين فألنَُّه أْخَبَر أنه فاحشة ومقت يف الزَّمان املاضي 

إال « إن : وقيل . إال ما وقع منه يف الزََّمان املاضي فليس بفاحشة ] املاضي  إذ يصُري املعىن هو فاحشة يف الّزمان
]  ٥٦: الدخان [ } ] َوَوقَاُهْم [ الَ َيذُوقُونَ ِفيَها املوت إِالَّ املوتة األوىل { كقوله تعاىل » َبْعَد « هاهنا مبعىن » 

َسلََف { أْي بعد املَْوَتِة األَوىل وقيل  فإنكم مقرون } إِالَّ َما قَْد َسلََف { قيل نزول آية التحرير وقيل } إِالَّ َما قَْد 
، قالوا  ألنَُّه عليه السَّالَُم أقَرَّ مبا عليهنَّ مدة مث أمر مبفارقتهن وإنََّما فعل ذلك ليكون إخراجهم عن العادة : عليه 

  .الرَّديئة على سبيل التَّدرُّجِ 
الُم ما أقَرَّ أحداً على نكاح امرأة أبيه ، َوإنْ كان يف اجلاهليَِّة ، ملا روى الرباء إنَّ هذا خطأ؛ ألنَّه عليه السَّ: وقيل 

َبَعثَنِي َرُسولُ اهللا صلى : ومعه لواء قلت أْيَن َتذَْهُب؟ قال ] ابن نيار [ َمرَّ بِي َخاِلي أُبو ُبْرَدة : بُن َعازِبٍ قال 
  .بعده آتيه برأسه وآخذ ماله اهللا عليه وسلم إىل رجل تزوََّج امرأة أبيه ِمْن 

  فصل
الرَُّجل على امرأِة أبيه ، وكانت ] ابن [ أنْ خيلف ] قد اعتادت [ قال القُْرطُبِيُّ ، وقد كان يف الَعَربِ قبائل 

هذه السِّرية يف األنصار الزمة ، وكانت يف قريش مباحة مع التَّراضي ، أال ترى أنَّ عمرو ْبُن أميَّة خلف على 
[ ه بعد موته فولدت له مسافراً وأبا معيط ، وكان هلا من أمية أبو العيص وغريه؛ فكان بنو أمية إخوة امرأة أبي

، وأيضاً صفوان بن أميَّةَ تزوَّج بعد أبيه امرأته ، فاختة بنت األسود بن املطلب ] ُمَساِفر وأيب ُمَعيط  وأعمامها 
ان خلف على ُملَْيكة بِْنِت َخارَِجةَ ، وكان حتت أبيه زبَّان بن أَسد ، وكان أمّية قتل عنها ومن ذلك منظور بن زبَّ

بن أبِي قَْيسٍ تزوََّج امرأة أبيه  ، واألسود بن خلف تزوَّج امرأة ] كَُبْيَشة [ بن سيار ومن ذلك ِحْصن  بنت معن 
  .أبيه 

وجيوز أن يعود على الزَِّنا } ِكُحواْ َوالَ َتن{ : إن هذا الضمري يعود على النِّكَاح املفهوم من قوله } إِنَُّه { : قوله 
مل يزل ، : هنا تدلُّ على املاضي فقط؛ ألنَّ معناها هنا » كان « من الزَِّنا و } إِالَّ َما قَْد َسلََف { إذا أرِيَد بقوله 

اً هبذا الوصف ، وهذا املعىن هو الذي َحَملَ املربد على قوله  ، » ة إهنا زائد« : أي يف حكم اِهللا وعلمه موصوف
بوجود اخلرب والزَّائدة ال خرب هلا ، وكأنه يعين بزيادهتا ما ذكرناه من قوله ال َتُدلُّ على ] أُبو َحيَّان [ وردَّ عليه 

  .املاضي فَقَطْ ، فََعبَّر عن ذلك بالزَِّياَدِة 
  فصل

  :وصف تعاىل هذا النِّكَاَح بأُمورٍ ثَالَثٍَة 
تشبه األّم ، فكان مباشرهتا من ] األب [ ةُ أقبُح املعاصي ، وذلك أنَّ زوجة أنَُّه فاحشةٌ ، والفَاِحَش: األوَّلُ 

أفَْحشِ الفواحش ألنَّ نكاح األّمهات من أقبح األْشَياِء عند الَعَرب قال أُبو العبَّاس سالت ابن األعرايب عن 
الضَّْيَزن وقال : ال هلذا الرَُّجل هو أن يتزوج الرَّجل امرأة أبيه إذا طلَّقها أو مات عنها ويق: نكاح املقت فقال 

  .املقِتّي : كانت العرب إذا تزوََّج الرَُّجلُ امرأة أبيه فأولدها ، قيل للولد : اْبُن َعَرفَة 



، وهو من اللَّه تعاىل يف حقِّ العبد يدلُّ على غاية : والثَّاين  اَمقُْت هو بغٌض مقرون باستحقار ، فهو أخصُّ منه 
، وكان لذلك أخص قبل النَّْهي منكراً يف قلوهبم ، ممقوتاً عندهم ، وكانت الَعَرُب تقولُ لولد اخلْزي واخلََسارِ 

  .وكان منهم األْشَعثُ بُن قَْيسٍ ، أبو معيط بن أيب عمرو بن أميةَ » مقيٌت « : الرَُّجلِ من امرأة أبيه 
  :ثَالثَة  وأعلم ألنَّ مراتب القبح} َوَسآَء َسبِيالً { : قوله : والثَّاِلثُ 

َوَمقْتاً { إشارة إىل القُْبحِ العقلي ، وقوله » فاحشة « : الْقُْبُح الَعقِْليُّ ، والقبح الشَّْرِعيُّ ، والقبح الَعاِديُّ ، فقوله 
إشارةً إىل القبح يف العرف والعادِة ، ومن اجتمع فيه هذه } َوَسآَء َسبِيالً { إشارةً إىل القبح الشَّرعي ، وقوله } 
  .جوه فقد بلغ الغاية يف القبح الو

  :قوالن » ساء « يف } َوَسآَء َسبِيالً { قوله 
ا بعده وهو : أحدمها  واملخصوص } َسبِيالً { أهنا جارية جمرى بئس يف الذَّمِّ والعمل ، ففيها ضمري مبهم يفسِّره م

  .ذلك املاء :  أي» بئس الشراب « : كقوله » وساء سبيل هذا النكاح « بالذَّمِّ حمذوف تقديره 
، و [ فعل الزم وفاعله » ساء « : قال الَّلْيثُ  منصوب تفسرياً لذلك الفاعل احملذوف كما » سبيالً « ] مضمر 

  قال

. ٦٩: النساء [ } َوَحُسَن أولئك َرِفيقاً {   [  
وُد على ما عاد أنََّها ال جتري جمرى بِئَْس يف العمل ، بل هي كسائر األفعال ، فيكونُ فيها ضمري يع: الثاين 

  :على كال التَّقِْديَرْينِ متييز ويف هذه اجلملة وجهان } َسبِيالً { ؛ و } إِنَُّه { الضَِّمُري يف 
َوَسآَء { ومقتاً ، مث يستأنف : أهنا ال حمل هلا من اإلعراب بل هي ُمْسَتأَنفَةٌ ويكون الوقف على قوله : أحدمها 
  .من نكاح َمْن نكحهن من اآلباء وساء هذا السَّبِيلُ : أي } َسبِيالً 
، ذلك القول هو املعطوف على : والثاين  اً على خرب كان ، على أنَّه جيعل حمكياً بقول مضمر  أن يكون معطوف

اً . فهكذا قدََّرُه أُبو الَبقَاِء } َوَسآَء َسبِيالً { ومقوالً فيه : اخلرب ، والتقدير  ولقائل أن يقول جيوز أنْ يكون عطف
زيد : كان من غري إضمار قول؛ ألنَّ هذه اجلملةَ يف قوة املفرِد ، أال ترى أنه يقع خرباً بنفسه ، بِقَْولِ  على خرب

إنَّ هذه : َساَء َرُجالً ، فغاية ما يف الَبابِ أنََّك أتيَت بِأخَبارٍ كان أحُدَها مفرد واآلخر مجلة ، اللَُّهمَّ إالَّ أن يقالَ 
  .فاحتاج إىل إضمار القول ، وفيه حبث » كان « ائيَّة ال تقع خرباً ل اجلملة إنشاِئيَّة ، واإلنش

لْأُْخِت َوأُمََّهاُتكُُم اللَّاِتي ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم َوَبَناُتكُْم َوأََخَواُتكُْم َوَعمَّاُتكُْم َوَخالَاُتكُْم َوَبَناُت الْأَخِ َوَبَناُت ا
ِمَن الرََّضاَعِة َوأُمََّهاُت نَِساِئكُْم َوَرَباِئُبكُُم اللَّاِتي ِفي ُحُجورِكُْم ِمْن نَِساِئكُُم اللَّاِتي َدَخلُْتمْ  أَْرَضْعَنكُْم َوأََخوَاُتكُْم

أَنْ َتْجَمُعوا َبْيَن الْأُْخَتْينِ ْم َوبِهِنَّ فَإِنْ لَْم َتكُوُنوا َدَخلُْتْم بِهِنَّ فَلَا ُجَناَح َعلَْيكُْم َوَحلَاِئلُ أَْبَناِئكُُم الَِّذيَن ِمْن أَْصلَابِكُ
  ) ٢٣(إِلَّا َما قَْد َسلََف إِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما 

ْرقاً َبْينِ الُعقَالَِء وغريهم ، ُيقَالُ يف الُعقَالَِء أمََّهات ، ويف غريهم أمات  أمهات مجع أمِّ واهلاء زائدةٌ يف اجلمع ، فَ
  :كقوله 
يف غريهم » أمهات « يف العقالء و » أمَّات « : هذا هو املشهور ، وقد يقال ... الٍَء صغار َوأمَّاِت أطْ -١٧٧٣

  ]املتقارب : [ ، وقد مجع الشَّاِعُر بني االستعمالني يف الُعقَالَِء فقال 



  فََرْجَت الظَّالََم بِأُمَّاِتكَا... إذَا األمَّهاُت قََبْحَن الُوُجوَه  -١٧٧٤
  ]الزجر : [ بزياَدِة هاء بعدها تاء تأنيث ، قال » أم « يف  »أمهة « وقد ُسِمَع 
، » أمهة « فعلى هذا َيُجوُز أنْ تكون أمَّهات مجع ... أُمََّهيت ِخْنَدٌف َوالْياُس أبِي  -١٧٧٥ املزيد فيها اهلاء 

  .ِهْبلَع ، وِهْجَزع من الَبلْعِ َواجلَْزع : واهلاُء قد أَتْت َزاِئدةً يف مواضع قالوا 
تأنيث ابن ، وتقدََّم الكالم عليه وعلى : وبَناُت مجع بِْنٍت ، َوبِْنٌت } أُمََّهاُتكُْم { عطف على } َوَبَناُتكُْم { : وله ق

الفرَّاِء أنَّ ] عن [ إال أنَّ أَبا البقاء حكى ]  ٤٠: البقرة [ } َياَبنِي إِْسرَاِئيلَ { : اشتقاقه ووزنه يف البقرة يف قوله 
وكُِسَرِت الَْباِء : بفتحها قال : يعين » َبَنة « بكسر الَباِء بل مجع : ، يعين » بِْنٍت « يس مجعاً ل ل» َبَنات « 

  .تنبيهاً على احملذوف 
، وقد َتقَدََّم اخلالُف يف ذلك ، وأنَّ الصَِّحيَح أنََّها : قال شهاُب الدِّينِ  هذا إنََّما َيجيُء على اعتقاِد أنَّ المها ياء 

، قال » َبَنوة « : كَى عن غريه أن أصلها واو ، َوَح وهو مذهب : وعلى ذلك َجاَء ْمجُعَها ومذكرها ، وهو بنون 
  .البصريني 

بنات مجع : ال خالف بني القْولْينِ يف التَّْحِقيقِ؛ ألنَّ من قال بنات مجُع التأنيث ، والَّذي قال : قال شَهاُب الدِّينِ 
  .ف لفظ باألْصلِ فَالَ ِخال» بنوة « 

تاُء تعويضٍ عن الالمِ احملذوفَِة ، كما َتقََّدَم تقريره ، وليست للتَّأنِيِث؛ » أْخت « َو » بِْنٍت « وأْعلَْم أنَّ َتاء 
  :لوجهني 
بلها لفظاً أْو تقديراً : أحُدُهما  ا قَْبلََها : حنو : أنَّ َتاَء التَّأنيِث َيلَْزُم فتح ما ق   .َتْمَرٍة وفتاة ، وهذه ساكٌن م
: فإن قيل « : قال أُبو الَبقَاِء . أنَّ َتاَء التأنيث تبدل يف الوقف هاء ، وهذه ال ُتْبَدلُ ، بل ُتقَرُّ على حاهلا : والثَّاين 

ِه ، ] ُحِملَ : [ ؟ قيل « َبَنات » ومل ُيَردُّ يف « أخوات » ِلَم ُردَّ احملذوف يف  كلُّ واحد من اجلَْمَعْينِ على مذكَّرِ
ُردَّ فيه حمذوفة قالوا يف مجع « أَخوات » ، ومذكر « َبُنون » مل ُيَردُّ إليه احملذوف بل قالوا فيه « ت بنا» فمذكر 

  .» أخ ، إْخَوة وإخوان 
أخوات « وهذا الذي قاله ليس بشيء؛ ألنَُّه أخذ مجع التَّكسري وهو إخوة وإخوان مقابالً ل : قال شَهاُب الدِّينِ 

ُردَّ يف أخوات كما ُردَّ يف إخوة ، وهذا أْيضاً موجوٌد يف بنات؛ ألنَّ مذكَّره يف :  مجع التَّْصحِيحِ ، فقال» 
، فردُّوا » أُخون « ابن وأبناء ، وملّا مجعوا أخاً مجع السَّالمة قالوا فيه : التكسري ُردَّ إليه احملذوُف قالوا  باحلذف 

ا قال ] فبان [ يف تكسري ابن وأخ حمذوفهما ، ومل َيُردُّوا يف تصحيحهما ،    .فََساُد م

  :فصل 
[ اعلم أنَّ اَهللا تعاىل َنصَّ على حترمي أْرَبَعةَ َعَشَر ِصْنفاً من النِّْسَواِن ، سبعة من جهة النََّسبِ ، وُهنَّ األمَّهات 

والبنات ، واألخوات ، والعمات ، واخلاالت ، وبنات األخ وبنات األخت ، وسبعة من غري النسب ، وهن 
واألخوات من الرِّضاعة وأمهات النِّساء ، وبنات النِّساء املدُخول بأمَّهاِتهِنَّ ، وأزواج ] املرضعات األمهات 

  .األْبَناِء ، وأزواج اآلباء ، وقد ذُِكُروا يف اآلية املتقدمة ، واجلمع بني األختني 
  فصل

هاِت والبنات ، والتحرمي ال ميكن إضافَُته إىل هذه اآلية جمملة؛ ألنَُّه أضيَف التَّحرمي فيها إىل األمَّ: قال الكرِخيُّ 



رٍ يف اآلية فليس إضافة هذا التحرمي إىل بعض  األْعَياِن ، وإنََّما يضاف إىل األفْعالِ ، وذلك الفعل غري مذكُو
، فصارت اآلية جمملة على هذا الوجه    .األفْعالِ اليت ال ميكن إيقاعها يف ذوات األمهات والبنات أْوىل من بعض 

  :واجلواب من وجهني : قال ابن اخلطيب 
حرمت عليكم « : يدل على أنَّ املراد من قوله } َوالَ َتنِكُحواْ َما َنكََح آَباُؤكُْم { أنَّ تقدَمي قوله : األول 

راد منه أنَّ من املعلوم بالضَُّروَرِة من دين ُمَحمٍَّد صلى اهللا عليه وسلم أنَّ امل: الثاين . حترمي نكاحهن » أمهاتكم 
حترمي نكاِحهِنَّ ، واألصل فيه أن احلرمة واإلباحة إذا أضيفتا إىل األعيان فاملراد حترمي الفعل املطلوب منها يف 

فهم كل أحد أنَّ املراد حترمي نكاحهن ، وملا قال عليه } ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم َوَبَناُتكُْم { العرف فإذا قيل 
فهم كل أحد أنَّ املراد ال حيلُّ إراقة دمه َوإذَا كان ذلك » م امرئ ُمْسِلمٍ إالَّ بإحدى ثالث ال حيل د« السَّالم 

  .معلوماً بالضَُّروَرِة ، كان إلْقَاُء الشُّبهات فيها جارياً َمْجَرى القَْدحِ يف البديهيَّاِت وشبه السُّفُْسطَاِئيَِّة 
  :بلى عندي فيه حبثٌ من وجوه أخرى 

، فليس فيه تصريح بأنَّ فَاِعلَ } ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم { : وله أن ق: أحدها  ا لَْم ُيَسمَّ فاعله  مذكور على م
، وما مل َيثُْبْت ذلك مل ُتِفد اآلية شيئاً آخر ، وال سبيل إليه إال بإمجاع ، فهذه اآليةُ  هذا التحرمي هو اللَُّه تعاىل 

  .معها من اإلمجاع على هذه املقدمة  وحدها ال تفيد شيئاً ، بل ال بد
نصاً يف ثبوت التحرمي على سبيل التأبيد فَإنَّ القدر املذكور ] ليس [ } ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم { أنَّ قوله تعاىل : وثانيها 

، فإنَُّه يقال تارة  [ وحرمت عليكم « مؤقتاً } ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم { يف اآلية ميكن تقسيمه إىل املُؤقَِّت 
مؤبداً ، وإذا كان ذلك صاحلاً للتَّقِْسيمِ مل يكن نصاً يف التَّأبيد فإذنْ ال ُيْسَتفاد التأبيد إالَّ من دليل » ] أمهاتكم 
  .منفصل 
، وظاهر إخبار عن ثبوت هذا التحرمي يف املاضي } ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم َوَبَناُتكُْم { : أنَّ قوله : وثالثها 

  .اللفظ غري متناول للحاضر واملستقبل ، فال يعرف ذلك إالَّ بدليل منفصل 
يقتضي أنَُّه قد حرَّم على كُلِّ أحٍد مجيع أمََّهاِتهم » ] أمهاتكم [ حرمت عليكم « أنَّ هذه ظاهر قوله : ورابعها 

بل الدمع باجلمع ، فيقتضي مقابلة الفَْرِد ، ومجيع َبَناِتهِْم ، ومعلوم أنَّه ليس كذلك ، بل املقصود أنه تعاىل قا
بالفَْرِد ، فََهذَا يقتضي أن اله تعاىل قَدَّ حرََّم على كُلِّ أَحٍد أّمه خاصة ، وأخته خاصة ، وهذا فيه نوع عدول عن 

  .الظاهر 

، إذ لو كَانَ أبداً موصوف} ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم { : أنَّ قوله : خامسها  ، لكان يشعر ظاهره بسبق احلل  اً باحلرمة 
ا هو يف نفسه حرام ، فيكونُ ذلك إْيَجاد املوجود ، وهو حمالٌ؛ فثبت أنَّ املراد من قوله } ُحرَِّمْت { قوله  حترمياً مل

ليس جتديد التحرمي ، حىت يلزم اإلشكال ، بل املراد اإلْخَبار عن ُحُصولِ التحرمي فثبت هبذه } ُحرَِّمْت { : 
  .وحده غري كاف يف ثبوت املطلوب  الوجوه أن ظاهر اآلية

  ]حرمة األمهات ثابتة من زمن آدم [ فصل 
إىل زماننا ومل يثبت حل نكاحهن يف شيء من  -عليه السالم-حرمة األمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم 

وا على أنَُّه كان كذاباً ، األْدَيان اإلهلَّة إال ما نقل عن زرادشت رسول اجملوس أنَُّه قال حبله ، وأكثر املسلمني اتفق
أنَُّه كان ُمَباحاً يف َزَمنِ آدم عليه السالم ، َوإنََّما أَباَحُه اهللا للضرورة ، وأنكر : وأما نكاح األخََواِت فقد ُنِقلَ 



ِة ليتزّوج هبنَّ أبناء آدم عليه السَّالمِ: َبْعُضُهْم ذلك ، وقال  ، ويبعث أيضاً  إنَُّه تعاىل كان َيْبَعثُ اجلواري من اجلنَّ
، وهذا بعيد؛ ألنَُّه إذا كان زوجات أبنائه وأزواج بناته من اجلنة فحينئٍذ ال  لبنات آدم من يتزوج هبن من احلور 

  .يكون هذا النسل من أْوالِد آدم فقط ، وذلك باطل باإلمجاع 
  ]سبب التحرمي [ فصل 

انةٌ ، فإنَّ اإلنسان يستحي من ذكره ، وال يقدُم عليه إالَّ ذكر العلماُء أنَّ سبب التحرمي منه أنَّ الوطَء إذاللٌ وإه
[ يف املوضع اخلايل ، وأكثر أنواع الشتم ال يكون إال بذكره ، وإذَا كان األمر كَذَِلَك؛ َوَجَب صونُ األمَّهات 

مبنزلة جزء من  على الولد أعظم وجوه اإلنعام؛ فوجب صوُنَها عن هذا اإلذالَلِ ، والبنُت] عنه؛ ألنَّ إنعام األم 
فيجُب صوهنا عن هذا اإلذالل ، وكذا القول يف » فَاِطَمةُ بْضَعةٌ ِمنِّي « : اإلنسان وبعض منه ، قال عليه السَّالم 

  .البقية 
  فصل

كلُّ امرأٍة يرجع نسبك إلَْيَها بالوالدة من جهة أبيك أو من جهة أمَِّك بدرجة أو درجات سواَء رجعت إليها 
ث فهي أمُّك ، مثَّ هنا حبث ، وهو أنَّ لفظ األم إن كان حقيقة يف األم األصلية ويف اجلدات ، بذكور ، أو بإنا

فَإمَّا أنْ يكون لفظ األّم متواطئاً أو مشتركاً فإن كان متواطئاً أْعنِي أن يكون موضوعاً بإَزاِء قَْدرٍ ُمْشَترٍك بني األّم 
األّم « صاً يف حترمي األمِّ األصليَّة ويف اجلدَّات ، وأمَّا إن كان لفظ األصليَّة ، وبني سائر اجلّدات ، فتكون اآلية َن

وحينئذ يكون حترمي [ مشتركاً يف األم األصليَّة ويف اجلّدات فهذا تفريع على أنَّ اللَّفظ هنا على الكُلِّ ، » 
  :لَوْضعِ من مل جيوزه ، والقائلون بذلك هلم طريقان يف هذا ا] اجلدات منصوصاً عليه ، ومنهم 

أنَّ لفظ األمِّ إنْ أُريد به ههنا األم األصليَّة فتحرُمي نكاحها هنا مستفاٌد بالنّص ، َوأمَّ حترُمي نكاح : أحُدُهما 
  .اجلدَّاِت فَُمْسَتفاٌد ِمَن اإلمجاع 

  .أنَُّه تعاىل تكلم هبذه اآلية مرَّتني ، يريُد يف كلِّ مرٍَّة مفهوماً آخر : الثاين 
حقيقة يف األّم األصليَّة ، جمازاً يف اجلدَّات ، فقد ثبت أنَُّه ال َيُجوُز استعمال اللَّفِْظ » األمِّ « لفظ َوإنْ كان 

اً ، وحينئٍذ يرجع الطريقان املذكوران  ، َوكُلُّ أنثى رجع ] لألول [ الَواِحِد دفعةً واحدةً يف حقيقته وجمازه مع
اٍث ، أو بِذُكُورٍ ، فهي بنُتَك ، وهل بِْنُت االْبنِ وبِْنُت البِْنِت نسبها إليك بالوالدة بدرجة أو بدرجات ، بإَن

  .تسّمى هنا حقيقة أْو جمازاً؟ فيه البحث كما يف األمِّ 
  فصل هل زواج الرجل بأمه يوجب احلد

  .إذا تزوَّج الرَُّجل بأمِِّه ودخل هبا ، لزمه احلدُّ : قال الشَّاِفِعّي 
يلزمه ال ي: وقال أُبو َحنِيفَةَ  لزم ، حجة الشَّاِفِعيِّ أنَّ وجود هذا النكاح وعدمه سواء ، فَكَانَ هذا الَْوطْء زنا ، ف

وقد علم من دين حممد } ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم { إنَّ وجوده وعدمه سواًء؛ ألنَُّه تعاىل قال : احلّد ، َوإنََّما قلنا 
املوجوُد ليس إال صيغة : اآلية حترمي نكاحها ، وإذَا ثبت ذلك فنقولُ  صلى اهللا عليه وسلم أنَّ املراد من هذه

إنَُّه حصل يف احلقيقة أو يف حكم : اإلجياب والقَُبولِ ، فَلَْو حصل هذا االنعقاد ، لكانَ هذا االنعقَاُد إمَّا أنْ يقالَ 
قى ، والقبول ال يوجُد إال بعد الشَّرع ، واألوَّلُ باطل؛ ألنَّ صيغة اإلجياب والقبول كالم وهو عرض ال يب

  .اإلجياب ، وحصولُ االنعقاد َبْيَن املوجود واملعدوم حمال 



، وإذا كان هذا العقد َباِطالً قطعاً ] قطعاً [ بيََّن يف هذه اآلية بطالن هذا العقد  -تعاىل-والثَّاين باطلٌ؛ ألنَّ اللَّه 
  .نعقٌد َشْرعاً؟ فَثََبَت أنَّ وجود هذا العقد وعدمه مبثابة واحدة يف حكم الشَّْرعِ ، فكيف ميكُن القَْولُ بِأنَُّه م

  ]حكم نكاح البنت من الزنا [ فصل 
  .البنت املخلوقة من ماء الزنا ال حترم على الزاين :  -رضي اهللا عنه-قال الشَّاِفِعيُّ 

  :ليست بنتاً لوجوه : رم ، وإمنا قلنا حجَّةُ الشَّاِفِعيِّ أنََّها ليست بنتاً فال حت. حترم : وقال أبو حنيفة وأمحد 
إمَّا أن يثبت كوهنا بنتاً له بناء على احلقيقِة ، وهي كوهنا خملوقة من مائه  - رضي اهللا عنه-أنَّ أبا حنيفة : أحدها 

فهو  على حكم الشَّرعِ بثبوت هذا النََّسبِ ، واألوَّلُ باطلٌ على مذهبه طرداً أو عكساً ، وأمَّا الطرد] بناء [ أو 
ال يثبت ولدها إال عند االستلحاق ، ولو كان النَّسب هو كون : أنَُّه خملوق من َماِئِه ، مع أن أَبا حنيفة قال 

  .ثبوت هذا النسب على االستلحاق ] أبو حنيفة يف [ الَولَِد خملوقاً من مائه ، ملا توقّف 
هناك ولد فَأُبو َحنِيفَةَ أثَْبَت النسب ههنا مع القطع  َوأمَّا العكس فهو أنَّ املشرقي إذَا تزوََّج باملغربية ، وحصل

بأنَُّه غري خملوق من َماِئِه ، فثبت أنَّ القول جبعله الَتخليق من مائه سبباً للنَّسب باطل ، طرداً أْو عكساً على قول 
ن أنَّه ال نسب لولد الزِّىن من إنَّ النَّسب إنََّما يثبت حلكم الشرع فههنا أمجع املسلمو: أبِي حنيفة ، وأمَّا إذا قلنا 

الزَّاين ، ولو انتسب إىل الزَّاين لوجب على القَاِضي منَعه من ذلك االنتساب ، فَثََبَت أنَّ انتساهبا إلَْيِه غري ممكن ، 
  .ال على احلقيقة ، وال على حكم الشرع 

  .فحصر النسب يف الفراش » احلََجُر الَْولَُد ِللِْفَراشِ وِللَْعاِهرِ « : قوله عليه السَّالَُم : وثانيها 
أنَُّه ال والية له عليها ، وال َيرِثَُها وال ترثه ، وال جيب هلا عليه نفقة وال حضانة ، وال َيِحلُّ له اخللوةُ هبا : وثالثها 

  .لتََّزوُُّج هبا ، ولَمَّا مل يثبت َشْيء من ذلك علمنا انتفاء النََّسبِ بينهما ، َوإذَا انتفى النََّسُب بينهما حلَّ ا
  .ويدخل فيه األخوات لألبوين واألب ولألم } َوأََخَواُتكُْم { قوله 
  .} َوَعمَّاُتكُْم َوَخاالَُتكُْم { قوله 

، وهي أْخُت أيب أمَِّك : قال الواِحِديُّ  كلُّ ذكر رجع نسبك إلَْيِه فأخته َعمَُّتك ، وقد تكون العمة من جهة األم 
لَْيَها بالوالدة فأختها خالتك ، وقد تكونُ اخلالةُ من جهة األبِ ، وهي أخُت أمِّ أبيَك ، ، وكل أنثى رجع نسبك إ

َوَبَناُت األخ َوَبَناُت { : قال تعاىل » أْخَوالٍ « منقلبة عن َواوٍ بدليل مجعه على » خال « و » خالة « فألف 
  .الصلب  وقوله وبنات األخ واألخت ، والقول فيهنَّ كالقول يف بنات} األخت 

قال املفسُِّرون كُلُّ امرأٍة حرم اللَُّه نكاحها ابتداًء فهنَّ املذكورات يف اآلية األوىل وكلُّ امرأة كانت حالالً مثَّ طََرأَ 
  .حترميها فهن الاليت ذكرن يف باقي اآلية 

  .} َوأُمََّهاُتكُُم الالَِّتي أَْرَضْعَنكُْم َوأََخَواُتكُم مَِّن الرضاعة { قوله 
َسمَّاُهن أمهات ألجل احلرمة ، كما أنَُّه تعاىل َسمَّى أزواج النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم أمهات : ال الواِحِديُّ ق

. ٦: األحزاب [ } َوأَْزَواُجُه أُمََّهاُتُهْم { : ] يف قوله [ املؤمنني   [  
وأخواتكم كائنات من  :يف موضع نصب على احلال ، يتعلق مبحذوف تقديره } مَِّن الرضاعة { : قوله 

  .الرضاعة 
  .وقرأ أبو حيوة من الرِّضاعة بكسر الرَّاِء 



  ]حرمة األمهات واألخوات من الرضاعة : [ فصل 
ُنصَّ يف هذه اآلية على حرمة األمََّهاِت واألخوات من الرِّضاعة كما حيرمن من النََّسبِ ، وقد نبَّه اهللا تعاىل يف 

وذلك ألنَُّه تعاىل حرم [ أماً واملرضعة أختاً فأجرى الّرضاع جمرى النََّسبِ ،  اآلية على ذلك بتسميته املرضعة
األخواُت : سبعاً اثنان بطريق الوالدِة ومها األمهات والبنات ، ومخٌس بطريق األخوة؛ وهنَّ ] بسبب الّنسب 

ا شرع يف أحوال الرِّضاَعِة ذكر من كل واحد من هذين  والعماُت واخلاالُت وبنات األخ ، وبنات األخت ، مثَّ مل
القسمني صورة واحدة تنبيهاً هبا على الباقي ، فذكر من قسم قرابة الوالدة األمَّهات ، ومن قسم قرابة األخوة 

األخوات ، وَنبَّه بذكر هذين املثالني من هذين القسمني على أنَّ احلال يف باب الرضاع ، كما هو يف باب 
  .» حيرم من الرضاع ما حيرم بالنسب « لصالة والسالم أكََّد ذلك البيان بقوله النََّسبِ ، ثُمَّ إّنُه عليه ا

  ]من هي األم من الرضاع؟ : [ فصل 
األمُّ من الّرَضاعِ هي املرضعةُ ، وكذلك كلُّ امرأٍة انتسبت إليها باألمومة إّما من جهة النََّسبِ ، أو من جهة 

  .ت األم واألب عرفت البنت أيضاً بذلك الطريق الرضاع ، وكذلك القَْولُ يف األب َوإذَا عرف

َوأمَّا األخوات فاألخت لألبوين هي الصغرية األجنبية اليت أرضعتها أمك بلنب أبيك سواًء أرضعتها معك ، أو 
، واألخت لألب  هي اليت : هي الَّيت أرضعتها زوجة أبيك بلنب أبيَك ، واألخت لألمِّ : مع ولد قبلك أو بعدك 

  .ك بلنب رجل آخر ، وكذلك تعرف العمَّات واخلاالت ، وبنات األخت أرضعتها أم
  ]شرطا حرمة الرضاع : [ فصل 

  :إنََّما َتثُْبُت حرمة الرضاعة بشرطني 
} والوالدات ُيْرِضْعَن أَْوالََدُهنَّ َحْولَْينِ كَاِملَْينِ { أن يكون قبل استكمال املولود حولني ، لقوله تعاىل : أحدُهَما 

ال حيرم من الَْعظَْم وأْنَبَت اللَّْحَم « قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم : وقالت أمُّ سلمة ]  ٢٣٣: رة البق[ 
  ] .ال يف حال الكرب [ َوإنََّما يكون هذا يف حال الصغر » 

] [  ١٥: األحقاف [ } ْهر َوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثَالَثُونَ َش{ وعند أيب َحنِيفَةَ مدة الرضاع ثالثون شهراً؛ لقوله تعاىل 
.وهو عند األكثرين ألقلِّ هذه احلمل وأكثر مدة الرضاع ، وأقَلُّ مدة احلمل ستة أشهر   [  

أن توجد مخس رضعات متفرِّقات ، ُيْرَوى ذلك عن عائشة ، وبه قال عبُد اللَّه بُن الزَُّبْيرِ؛ وإلَْيهِ : الشَّرط الثَّاين 
أنزل يف القرآن عشر رضعات حيرمن فنسخ من ذلك : قالت عاِئَشةُ رضي اهللا عنها ذهب الشَّاِفِعيُّ وأْحَمُد ، 

  .مخس ، وصار إىل مخس رضعات معلوماٍت حيرمن وتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واألمر على ذلك 
ابن عباس وابن عمر إىل أن  وذهب[ » ال ُتَحرُِّم املَصَّةُ ِمَن الرَِّضاعِ َوالَ املَصَّتان « وقال عليه الصالة والسالم 

وإليه ذهب سفيانُ الثَّْورِيُّ ومالٌك واألوزاعيُّ ، وعبُد اللَِّه بُن ] قليله وكثريه حمرم ، وبه قال سعيد بن املسيب 
  .املبارِك وأصحاُب الرأي 

واألم كما بينا يف فيدخل فيه أمها األصلية ومجيع جّداهتا من قبل األب } َوأُمََّهاُت نَِسآِئكُْم { : قوله تعاىل 
النَّسب ومذهب أكثر الصحابة والتَّابعني أنَّ أمَّ الزَّْوَجِة حترم على زوج بنتها سواء دخل بالبنت أو مل يدخل ، 
،  َهاوذهَب بعُض الصََّحاَبِة إىل أنَّ أمَّ املرأِة ال حترم إال بالدُّخول بالبنت ، كما أنَّ الرَّبيبة ال حترُم إالَّ بالدُّخول بأمِّ

وهو قول علي وزيد وابن عمر وابن الزبري وجابر ، وأظهر الروايات عن ابن عبَّاسٍ والسََّبُب يف هذه االستعارة 



فالن يف حَضاّنِة فالن ، وأصله من : أن َمْن ريب طفالً أجلسه يف حجره فصار احلجُر عبارة عن التَّربية كما يقالُ 
  .يف بيوتكم : أي } ِفي ُحُجورِكُْم { : َبْيَدةَ الَّذي هو اإلْبطُ ، وقال أُبو ُع: احلْضنِ 

مسيا بذلك؛ ألن . َربِيٌب : بنُت الزوج أو الزوجة ، واملذكر : مجع ربيبة ، وهي : الرََّبائب } َوَرَباِئُبكُُم { : قوله 
  .أحد الزوجني ُيَرّبيه كما يرّبي ابنه 

مجع حجر بفتح اخلاء ، : خمرج الغالب ، واحلجور ال مفهوم له خلروجه } الاليت ِفي ُحُجورِكُْم { : قوله 
  .وكسرها ، وهو ُمقَدَُّم ثوب اإلنسان مثَّ استعملت اللَّفْظَةُ يف اِحلفِْظ والسَّْترِ 

تزوَّج ] هبا [ إذا طلق الرَُّجلُ امرأَتُه قبل الدُُّخولِ : وروى قََتاَدة عن سعيد ْبنِ املَُسيَّبِ أنَّ زيد بن ثابت قال 
ال جيب عليها  بأمِّها ، وإذا ماتت مل يتزّوج بأمَِّها ، والفرُق بينهما أنَّ الطَّالق قبل الدُّخول مل يتعلق به شيء؛ ألنَُّه 

  .عّدة ، واملوُت يف حكم الدُّخول يف وجوب العدة 

  :فيه وجهان } مِّن نَِّسآِئكُُم { : قوله 
  .ت من نسائكم وربائبكم كائنا: أنَُّه حال من ربائبكم تقديره : أحدمها 
الاليت : ألنه ملا وقع صلة َتَحمَّل ضمرياً أي } ِفي ُحُجورِكُْم { : أنَُّه حال من الضَِّمريِ املستكن يف قوله : والثاين 

  .استقررن يف حجوركم 
  فصل
بأمها ، وال اشترط يف حترمي الّربيبة أنَّ يدخل » من « صفة لنسائكم اجملرور ب } الاليت َدَخلُْتْم بِهِنَّ { : قوله 

  :األوىل والثانية لوجهني » نسائكم « جائز أن تكون صفة ل 
من جهة الّصناعة ، وهو أنَّ نسائكم األوىل جمرورة باإلضافة ، والثَّانية جمرورة مبن فقد احتمل العامالن : أحدمها 

، ع: ، وإذا اختلفا امتنع النعت ال تقولُ    .لى أن يكون العاقلني صفة هلما رأيُت زيداً ، ومررت بَِعمروٍ الَعاِقلني 
من جهة املعىن ، وهو أن أم املرأة َتْحُرُم مبجرد العقد على البنت دخل هبا أو مل يدخل هبا عند اجلمهور : والثَّاين 

ف ، والرَّبيَبةُ ال حترم إال بالدُُّخولِ على أمَِّها ، ويف كالم الزخمشريِّ ما يلزم منه أنَُّه جيوُز أن يكون هذا الوص
ب : راجعاً إىل األوىل يف املعىن ، فإنه قال  أنَّ الرَّبيبة من املرأة : ومعناه } َوَرَباِئُبكُُم { ِمْن نَِساِئكُْم متعلق 

  .املدخول هبا حمّرمة على الرَُّجلِ حالل له إذَا مل يدخل هبا 
ال خيلو إمَّا أنْ يتعلَّق هبن ، وبالرَّبائب فتكونُ : قلُت } َوأُمََّهاُت نَِسآِئكُْم { هل يصحُّ أن يتعلَّق بقوله : فَإن قُلَْت 

مع أحد املتعلّقني خالف معناها » ِمْن « حرمتهنَّ غري مبهمة وحرمةُ الرَّبائب مبهمة ، فال جيوز األوَّلُ؛ ألن معىن 
لبياِن » ْن ِم« وأمهات نسائكم من نسائكم الاليت دخلتم هبن ، فقد جعلت : مع اآلخر ، أالَ ترى أنََّك إذا قلت 

وربائبكم من نسائكم اليت دخلتم هبن ، : َوإذَا قلت ] من غري املدخول هبن [ النِّساء ، ومتييزاً للمدخول بِهِنَّ 
، وليس ] من خدجية [ البتداء الغاية ، كما تقول َبَناُت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » من « فَإنََّك جاعل 

، وال جيوز الثَّاين؛ ألن الذي يليه هو الذي  بصحيحٍ أنْ يعىن بالكلمة الواحدة يف خطاب واحٍد معنيني خمتلفني 
ُه بالنِّساء والرََّباِئبِ ، وأجعل ] به [ يستوجُب التعليق  » ِمْن « ، ما مل َيْعرِْض أمر ال ُيَردُّ إالَّ أن تقول أَعلِّقُ

  ]الوافر : [ وقال ]  ٦٧: التوبة [ } ضٍ املنافقون واملنافقات َبْعُضُهْم مِّن َبْع{ لالتصال كقوله تعاىل 
  فإين لست منك ولست مين...  -١٧٧٦



ا أَنا ِمَن الدَِّد َوالَ الدَُّد ِمنِّي « : وقوله  وأمهات النِّساء متصالت بالنِّساء؛ ألنَُّهنَّ أمهاهتن كما أنَّ الرَّبائب » َم
  .لى أنَّ التحرمي ألمهات النساء مبهم ، انتهى متَّصالت بأمهاتَن؛ ألنَُّهنَّ بناهتنَّ ، هذا وقد اتفقوا ع

، وابن الزُّبري أنَُّهم قرؤوا : مثَّ قال  ا روي عن عليِّ ، وابن عباَّسٍ ، وزيد بن عمر  وأمهات نسائكم الاليت « إال م
ائب إىل آخره ، واللَّه ما أنزل إالَّ هكذا ، فقوله أعلّقه بالنِّساء والرَّب: ، وكان ابُن عبَّاسٍ يقول » دخلتم هبن 

يٍّ وابن عباس    .يقتضي أنَّ القيَد الذي يف الربائب ، وهو الدُُّخول يف أمَّهات نسائكم كما َتقَدَّم حكايته عن عل

  .معىن االتصال ، وأمَّا اآلية والبيت واحلديثُ فمؤَّولٌ » ِمْن « وال نعلم أَحداً أثبت ل : قال أبو َحيَّان 
  فصل

الّربيبة إذَا مل تكن يف حجر الزَّْوجِ؛ وكان يف بلد آخر مثَّ فارق األمَّ : أنَُّه قال  -عنه رضي اللَُّه-روي عن علي 
شرط يف حترميها } الاليت ِفي ُحُجورِكُْم { بعد الدُّخول فإنَُّه جيوُز له أن يتزوَّج الربيبة ، واحتجَّ على ذلك بقوله 

: َوأمَّا سائر العلماء فَإنَّهُم قالوا . حجره فقد فات الشَّْرطَاِن  كوهنا ربيبة يف حجره فإذا مل تكن يف تربيته ، وال يف
فَإِن لَّْم َتكُوُنواْ َدَخلُْتْم بِهِنَّ فَالَ { إذا دخل باألم حرمت بنتها عليه سواء كانت يف تربيتها أْو مل تكن لقوله تعاىل 

، وهذا يقتضي أنَّ املقتضي حلصول اجلناح هو ُمجرَُّد َعلََّق رفع اجلناح مبجرَِّد عدم الدُُّخولِ } ُجَناَح َعلَْيكُْم 
ال أن تفيد شرطاً يف التحرمي    .الدُُّخولِ ، وإنََّما ذكر التّربية واحلجر محالً على األَعمِّ األغلب 

، وهي الزوجة مسيت بذلك؛ ألهن} َوَحالَِئلُ أَْبَناِئكُُم الذين ِمْن أَْصالَبِكُْم { : قوله  ا حتل مع احلالئل مجع حليلة 
اعلة ، والزوج حليل كذلك قال الشاعر    ]الكامل : [ زوجها حيث كان فهي فعيلة مبعىن ف

  َوإذَا غََزا ِفي الَْجْيشِ ال أغَْشاَها... أغَْشى فتاة احلَيِّ ِعْنَد َحِليِلَها  -١٧٧٨
 حلاف واحد ، ويف منزل إنه لشّدة اتِّصال كل واحد منهما باآلخر كَأنَُّهَما حيالن يف ثواب واحد ويف: وقيل 

  .واحد ، وعلى هذا فاجلارَيةُ كذلك فال جيوز لألب أنْ يتزوَّج جبارية ابنه 
وقيل . ألنَّ كل واحد منهما كَأنَُّه حالٌّ يف قلب صاحبه ويف روحه لشدَِّة ما بينهما من املََحبَِّة واأللفة : وقيل 

  .لصاحبه اشتقاقها من لفظ احلالل إذْ كُلُّ واحد منهما حالل 
، فَفَِعيلٌ مبعىن  حليلة  : َمفُْعول ، أي : فاحلليلةُ تكون بَِمْعَنى احمللَّة أْي احملللة ، واجلارية كذلك؛ فََوَجَب كوهنا 

، إالَّ أنَّ هذا ُيْضِعفُه دخول تاء التَّأنِيِث اللَُّهمَّ إالَّ أن يقال  إنَّه جرى جمرى اجلوامد : ُمَحلَّلَةٌ ، وهو حملل هلا 
  .لنَِّطيحِة ، والذَّبيحة كا

  .ضد العقد؛ ألنَّ كُالًّ منهما حيل إزار صاحبه » احلَلّ « مها من لفظ : وقيل 
صفة مبنية؛ ألنَّ االبن قد يطلق على املتبىن به ، وليست امرأته حرام على من تبّنى ، » الذين من أصالبكم « و 

األسدّية ، وهي بنت أميمةَ بنت عبد املطلب فكانت  فإنَّ النَّيبَّ صلى اهللا عليه وسلم نكح زينب بنت جحش
زينب ابنة عّمة النَّيب صلى اهللا عليه وسلم ، وكان زوجها زيد بن حارثة وكان زيد تبناه رسولُ اللَّه صلى اهللا 

األحزاب [ } َنآَءكُْم َوَما َجَعلَ أَْدِعَيآَءكُْم أَْب{ : عليه وسلم فقال املشركون إنَُّه تزوج امرأة ابنه فأْنَزلَ اهللا تعاىل 
، َوأمَّا االبن من ]  ٣٧: األحزاب [ } ِلكَْي الَ َيكُونَ َعلَى املؤمنني َحَرٌج يف أَْزَواجِ أَْدِعَيآِئهِْم { وقال ]  ٤: 

  .الّرضَاع فإنَُّه وإن كان حكمه حكم ابن الصَّلب يف ذلك فمبني بالسُّنَِّة ، فال َيرُِد على اآلية الكرمية 



بضمِّ » ُصلْب « مجع صلب ، وهو الظّهر ، مسِّي بذلك لقوَِّتِه اشتقاقاً من الصَّالبة ، وأفصح لَغَتْيه  :وأصالب 
بفتحها حكى ذلك الفرَّاء عنهم يف » َصلَباً « الفاء وسكون العني ، وهي لغة احلجاز ، وبنو متيم وأسد يقولون 

  ]الرجز : [ وأنشد عن بعضهم » لغات القرآن « كتاب 
إذْ أقُوم أشتكي َصلَيب ، وُصلٌُب بضم الّصاد والالم : وحكى عنهم ... ِفي َصلَبٍ ِمثْلِ الِْعَناِن املُؤَدمِ  -١٧٧٩

  .وَصاِلٌب ومنه قول العبَّاس رضي اهللا عنه ينقل من َصالبٍ إىل َرِحمٍ 
  ]اخلالف يف حل جارية االبن لألب [ فصل 

جيوز استدلّ الشافعيُّ مبا : لألب أنْ يتزوج جارية ابنه وقال أُبو حنيفة  ال جيوز -رمحه اهللا تعاىل-قال الشَّاِفِعيُّ 
  .انتهى . فال يلتفُت إلْيه » ال « إنَُّه ليس كذلك فهو شهادةٌ على الّنفي ب : تقدََّم من االشتقاق فمن قال 

يلة االبن بالعقد [ فصل    ]حرمة حل
يلة االبن َتْحُصلُ بنفس الَْعقِْد كما حتصل حرمة حليلة األب بنفس العقد ، ألنَّ عموم  اتَّفَقُوا على أنَّ ُحْرَمةَ حل

  .اآلية يقتضي ذلك سواء كان مدخوالً هبا أو مل يكن 
أنَُّه تعاىل مل يبني أنَّ هذا احلكم خمصوص مبا } َوَحالَِئلُ أَْبنَاِئكُُم الذين ِمْن أَْصالَبِكُْم { سئل اْبُن َعبَّاسٍ عن قوله 

أهبموا ما أهبمه اللَّه ، فليس املراد من هذا اإلهبام كوهنا : هبا أو غري خمصوص ، فقال ابن عبَّاس إذا دخل االبن 
جمملة مشتبهة ، بل املراُد من هذا اإلهبام التأبيد ، أال ترى أنَُّه قال يف الّسبعة احملرمة من النَّسب إنَّها من املبهمات 

  .ييد فَكَذَا ُهَنا اللّوايت تثبت حرمتهن على سبيل الّتأ] أي [ 
  ]هل حيرم النكاح باللواط؟ [ فصل 

: قال القرطيب [  اْخَتلَفُوا يف الالِئِط فقال َماِلٌك والشَّاِفِعيُّ وأبو حنيفة وأصحاهبم ال حيرم النِّكاح باللواط ، ] 
ُه وقال اإلمام أْحَمُد : وقال الثَّْورِيُّ  ذا تلوَّطَ بابن امرأته أو أخيها ، أو أبيها إ: إذا لَِعَب بالصَّبِيِّ َحُرَمْت عليه أمُّ

إذَا الَطَ بُِغالَمٍ وُوِلَد للمفجور به بنٌت مل جيز للفَاجِرِ أن يتزوَّجها ، ألنََّها : َحُرَمْت عليه اْمرأُتُه وقال األوزاعيُّ 
  .بنت من قد دخل به 

  فصل
اجلدِّ ، وهذا يدلُّ على أنَّ ولد الولد يطلق أنَُّه من اتَّفَقُوا على أنَّ هذه اآلية تقتضي حترمي حليلة ولد الولد على 
  .صلب اجلّد ، وكذلك ولد الولد منسوب إىل اجلّد بالوالدة 

وحرم عليكم اجلمُع بني األختني ، « أي } ُحرَِّمْت { يف حملّ رفع عطف على مرفوع } َوأَن َتْجَمُعواْ { قوله 
  .واملراد اجلمع بينهما يف النِّكَاحِ 

  .اِمللْك فجائز اتفاقاً ، وأمَّا الوطء مبلك اليمني ففيه خالف  أما يف
، أي } إَالَّ َما قَْد َسلََف { قوله  ِة : استثناء منقطع فهو منصوب احمللّ كما َتقَدََّم يف نظريه  ا مضى يف اجلاهليَّ لكن م

، وقيل  ُه بعد اإلسالم يبقى الّنكاح على صحَِّتِه ، ولكن املعىن إالَّ ما عقد عليه قبل اإلْسالَمِ ، فإنَّ: فَإنَّ اللََّه يغفره 
َسلََف { خيتار واحدة منهما ويفارق األخرى ، وتقدَّم قريب من هذا املعىن يف  األوَّل ، ويكون } إَالَّ َما قَْد 

  .االْسِتثَْناء عليه متصالً ، وهنا ال يتأتى االتصال عليه ألَْبتَّةَ لفساد املعىن 



ا كان من يعقوب عليه السَّالم فإنه مجع بني ليَّا أمِّ يهوذا ، : يِّ وقال عطاء والسُّدِّ إال ما قَْد سلف ، إال م
  .} إِنَّ اهللا كَانَ غَفُوراً رَِّحيماً { وراحيل أمِّ يوسف عليهما السَّالُم وكانتا أختني 

  فصل
، فَإذَا َوِطئَ إْحَداُهَما  ال جيوُز أنْ جيمع بني أختني يف عقد النكاح ، وال يف عقدين ، وجيوز أن جيمع بينهما بامللك 

  .مل ُتَبْح لَُه األخرى حّتى حترم املوطوَءة بتزويج ، أو إخراج عن ملكه ويعلم أنََّها غري حامل 
جيوُز اجلمع بني األختني مبلك اليمني يف الَوطِْء ، كما جيوز اجلمُع : وشذّ أهلَ الظَّاِهرِ فقالوا : قال القُْرطُبِيُّ 

حرمتهما آية : ، قال ] اليمني يف الوطء [ ما يف امللك ، واحتجوا مبا روي عن عثمان يف األختني مبلك بينه
، قال  وأحلتهما آية فال آمرك وال أْنَهاَك فََخَرَج السَّاِئلُ فلقي رجالً من أصحابِ النَّيبِّ صلى اهللا عليهما وسلم 

لكنِّي أْنَهاَك ، ولو كان يل : أخربه مبا سأله ومبا أفتاه فقالَ لَُه َمَعَمٌر أحسبه قال علّي قال ما سألَت عنه عثمان ف
  .عليك سبيل مث فعلت جلعلتك نكاالً 

  فصل
ا « : وحيرم اجلمع بني املرأِة وعمتها وبينها وبني خالتها لقوله عليه الصالة والسالم  الَ ُيْجَمُع َبْيَن الَْمْرأِة َوَعمَِّتَه

َوالَ َيُجوُز ِللُْحرِّ أنْ َيْجَمَع َبْيَن أكْثَرِ ِمْن أْرَبعِ نِْسَوٍة ، َوالَ ِللَْعْبِد أنْ َيْجَمَع َبْيَن اثَْنَتْينِ . » َخالَِتَها الَ َبْيَنَها َوَبْيَن !َو
حُّ الثَّانِي ِمْنُهَما َواُهللا فَإنْ َجَمَع َبْيَن مضْن الَ َيُجوُز اجلَْمُع بِْيَنُه ِفي َعقٍْد َواِحٍد فََسَد َوإنْ كَانَ ِفي َعقَْدْينِ لَْم َيِص

  «. أْعلَُم 

ِلكُْم أَنْ َتْبَتُغوا بِأَْموَاِلكُمْ َوالُْمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء إِلَّا َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِكَتاَب اللَِّه َعلَْيكُْم َوأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَ
ْعُتْم بِِه ِمْنُهنَّ فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ فَرِيَضةً َولَا ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفيَما َتَراَضْيُتْم بِِه ِمْن ُمْحِصنَِني غَْيَر ُمَساِفِحَني فََما اْسَتْمَت

ا َحِكيًما    ) ٢٤(َبْعِد الْفَرِيَضِة إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًم

بفتح الصاد سواء كانت معرفة } ت واحملصنا{ قرأ اجلمهور } واحملصنات ِمَن النسآء إِالَّ َما َملَكَْت { قوله تعاىل 
أما } واحملصنات { بأل أم نكرة والكسائي بكسرها يف اجلميع إالَّ يف قوله  يف هذه اآلية فَإنَُّه وافق اجلمهور ف

  :الفتح ففيه وجهان 
رأته أي يعفها ، أنَُّه أْسَنَد اإلحصان إىل غريهن ، وهو إما األْزَواُج أو األولياء ، فَإنَّ الزَّوج حيصن ام: أشهرمها 

  .والويل حيصنها بالتَّزويج أيضاً واُهللا حيصنها بذلك 
أنه اسم فاعل ، َوإنََّما شذ فتح عني اسم الفاعل يف : أنَّ َهذَا املفتوح الصاد مبنزلة املكسور منها ، يعين : والثَّاين 

، َوألقح فهو ُملَقٌَّح ، وأْسَهَب فهو ُم ، َوأمَّا الكسُر فَإنَُّه أسند اإلحصان ثالثة ألفاظ أحصن ، فهو ُمْحَصٌن  ْسَهُب 
إليهن؛ ألنَُّهنَّ حيصن أنفسهن بعفافهن ، أو حيصن فروجهن باحلفظ ، أو حيصن أزواجهن ، َوأمَّا استثناء الكسائي 

لى أحد فاملعىن أنَّ أزواجهن أحصنوهن فهنَّ مفعوالت ، وهذا ع[ ألن املراد هبن املَُزوََّجات ، : اآلية ليت هنا قال 
؛ ] وإنْ أُرِيَد هبن املزَوجات : األقوال يف احملصناِت هنا منهنَّ على أنَُّه قد قُرَِئ شاذاً بالكسر يف هذا أيضاً قال 

  .ألنَّ املراد أحصن أزواجهن ، و فروجهن وهو ظاهر 
ُتن « : للميم كقوهلم  بضّم الّصاد كأنَُّه مل يعتد بالساكن فاتبع الّصاد» واملُْحُصنات « : وقرأ يزيد بن قطيب  َمْن

بالكَْسرِ للفرس من ذلك ، » حصان « ، وأصل هذه املادة الدَّاللة على املنع ومنه احلصن؛ ألنَُّه مينع به ، و » 



ةَ لَُبوسٍ لَّكُْم { َمانَِعةٌ صاحبها من اجلراح ، قال تعاىل : ومدينة حصينةٌ ودرع حصينة أي  َوَعلَّْمَناُه َصْنَع
، واحلََصانُ : أي ]  ٨٠: األنبياء [ }  ِلُتْحصَِنكُْم بالفتح املرأة العفيفة؛ ملنعها فرجها من الفََساِد ، : لتمنعكم 
ِه { : قال تعاىل  أْحَصَنِت املرأةُ َوَحُصَنْت ، : ، ويقال ]  ١٢: التحرمي [ } اليت أَْحَصَنْت فَْرَجَها فََنفَْخَنا ِفي

عن الِكَسائيِّ ، وأيب عبيدةَ ، واسُم الفاعل من » حصانة « و عن سيبويه ، » حصن « : ومصدر َحُصَنْت 
  ]الرجز : [ أْحَصَنْت ُمْحَصَنةٌ ، ومن َحُصَنت َحاِصٌن ، قال الشاعر 

  ِمن األذى َوِمْن قراِف الَْوقْسِ... َحاِصنٍ ِمْن َحاِصَناٍت ُملْسِ  -١٧٨٠
  ]الطويل : [ يصف عائشة رضي اهللا عنها ] ان َحسَّ[ قال ] بفتح احلاء [ كما تقدم » حصان « ويقالُ هبا 
  َوُتْصبُِح غَْرثَى ِمْن لُُحومِ الَْغَواِفلِ... َحَصانٌ َرَزانٌ َما َتزِنُ بِرِيَبٍة  -١٧٨١

  ]معىن اإلحصان [ فصل 
ت ، فال التّزوج كهذه اآلية ألنَُّه عطفت احملصنات على احملّرما: أربعة معان ] بإزاء [ واإلْحَصان ورد يف القرآن 

بّد وأنْ يكون اإلحصان سبباً للحرمة ، ومعلوم أن احلرية والعفاف ، واإلسالم هلا تأثري هلا يف ذلك ، واملْرأةُ 
  .املزّوجة حمرمة على الَْغْيرِ 

اِفِحَني  ُمْحِصنَِني غَْيَر{ وقوله ]  ٢٥: النساء [ } ُمْحَصَناٍت غَْيَر ُمَساِفَحاٍت { : الِعفَّةُ قال تعاىل : الثَّاين  [ } ُمَس
  .أَعفَّْتُه : أي ]  ٩١: األنبياء [ } واليت أَْحَصَنْت فَْرَجَها { ]  ٥: املائدة 
َر حرٍَّة مل ]  ٤: النور [ } والذين َيْرُمونَ احملصنات { : احلرية يف قوله : الثالث  يعين احلرائر؛ ألنَُّه لو قَذََف غَْي

َعلَْي{ جيلد مثانني جلدة ، وكذا قوله  { : وقوله ]  ٢٥: النساء [ } هِنَّ نِْصُف َما َعلَى احملصنات ِمَن العذاب فَ
  }َوَمن لَّْم َيْسَتِطْع ِمنكُْم طَْوالً أَن َينِكَح احملصنات املؤمنات 

. ٢٥: النساء [   [  
عرفته يف االستثناء الواقع قيل يف تفسريه فإذا أْسلَْمَن ، وهذا يقع م} فَإِذَآ أُْحِصنَّ { : اإلسالم قال تعاىل : الرَّابع 

وحرمت عليكم احملصنات أي املتزوجات : بعده ، وهو قول بعض العلماء ، فإنْ أُرِيَد به هنا التَّزوج كان املعىن 
، قال أُبو َسِعيٍد اخلُْدرِيُّ نزلت يف نساء كُنَّ يهاجرن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهلنَّ أزواج فيتزّوْجَن 

، مث يقدم أزواجهن مهاجرين فََنهى اُهللا عن نكاحهن بعض املسلمني ا َملَكَْت { : فقال ] مث استثىن [   إِالَّ َم
يرتفع ] وهلن أزواج يف دار احلرب حيل ملالكهن وطؤهّن بعد االسترباء؛ ألنَّ بالّسيب [ يعين بالّسيب ، } أَْيَماُنكُمْ 

  .النِّكاح بينها وبني زوجها 
بعث رسول اَهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني جيشاً إىل أوطاس فأصابوا سبايا لَُهنَّ : رِيُّ قال أُبو َسعيٍد اخلُْد

  .أْزَواج من املشركني فكرهوا غشياهنن وحترجوا ، فأنزل اهللا هذه اآلية 
  .يريد أن تكون أمته يف نكاح عبده جيوز أن ينزعها منه : وقال عطاٌء 

اجلارية املزّوجة فتقع الفرقة بينها وبني زوجها ، ويكون بيعها طالقاً فيحل أَراَد أنْ يبيع : وقال ابن مسعود 
، وابن عبَّاسٍ ، وجابر ، وأنس  وقال  -رضي اهللا عنهم-للمشتري وطؤها وهذا قول أّيب بن كعب وابن مسعود 

وعليه إْجَماُع إنَّ األمة املزوجة إذَا بيعت ال يقع عليها الطَّالق ، : علي ، وعمر ، وعبد الرمحن بن عوف 
ملا اشترت بريرة وأعتقتها خريها النَّيب صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنها-الفقهاء اليوم؛ ألنَّ عائشة 



وكانت متزوجة فلو وقع الطالق بالبيع ملا كان يف ذلك فائدة ، وحجة األوَّلني ما روي يف قصة َبريرةَ أنَّه عليه 
فَإذَا ملكت األمة َحلَّ وطؤها سواء ملكت بشراء ، أو هبة : قالوا » ة طالقها بيع األم« : الصالة والسَّالُم قال 

  ]الطويل : [ أْو إرث ويدل على أنَّ ُمَجرَّد الّسيب حيلُّ األمة قول الْفََرْزَدق 
  َحالَلٌ ِلَمْن َيْبنِي بَِها لَْم ُتطْلَّقِ... وذَاِت َحِليلٍ أْنكََحْتَها رَِماحَُنا  -١٧٨٢

أنَّ املسلمات العفيفات : جمرد سبائها أَحلََّها بعد االسترباء ، وإنْ أُريد به اإلسالم ، أو العفّة فاملعىن  أنَّ: يعين 
 ، فال يزىن هبن إال َما ُمِلَك منهّن بتزويج نكاح جديد بعد وقوعه الَبْيُنوَنِة بينهن وبني ] يعين [ حرام كلهنَّ 

مملوكة ، فيكون املراد مبا ملكت أميانكم الّتسلط عليهن ، وهو قدر أزواجهم أو ما ملكت ميني إن كانت املرأة 
أميانكم [ مشترٌك ، وعلى هذه األوجه الثَّالثة يكون االستثناء متصالً ، وإذا أريد احلرائر ، فاملراُد إال مبا ملكت 

يه قوله بعد ذلك ]  َينِكَح احملصنات املؤمنات فَِمْن مَّا َوَمن لَّْم َيْسَتِطْع ِمنكُْم طَْوالً أَن { مبلك اليمني ويدل عل
، وعلى هذا ففي قوله ] باحملصنات هنا هو املراد [ فكان املراد ]  ٢٥: النساء [ } َملَكَْت أَْيَماُنكُم  إِالَّ { هناك 

  :وجهان } َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم 
  .كم وهو األربع أنَّ املراد منه إالَّ العقد الذي جعله اهللا تعاىل ملكاً ل: األوَّلُ 
أنَّ احلرائَر حمرمات عليكم إال ما أثبت اُهللا لكم ملكاً عليهنَّ حبضور الويل والشُّهود والشُّروط املعتربة : والثَّاين 

  .يف النِّكاح ، يف حملِّ نصب على احلال كنظريه املتقّدم 

يرفع ذلك } ِمَن النسآء { : األنفس فقوله  أنَّ احملصنات يقع على} ِمَن النسآء { ] قوله [ فائدةُ : وقال َمكِّيٍّ 
]  ٤: النور [ } والذين َيْرُمونَ احملصنات { األنفس قوله » احملصنات « االحتمال ، والدَِّليلًُ على أنَُّه يراد ب 

  .انتهى . ص فلو أُرِيَد به النِّساء خاصَّةً مل ُحدَّ ِمْن قذف رجالً بنّص القرآن ، وقد أمجعوا على أنَّ حدَّه هبذا النَّ
وهذا كالم عجيٌب؛ ألنَُّه بعد تسليم ما قاله يف آية النُّور كيف يتوهَّم ذلك هنا أحد من : قال شَهاُب الدِّينِ 

  .النَّاس 
  ]يف سيب أحد الزوجني [ فصل 

، فإنْ ُسبَِيا معاً ، اتَّفَقُوا على أنَُّه إذَا سيب أحد الزَّْوَجْينِ قبل اآلخر وأخرج إىل دار اإلسالم وقعت الفرقة بينهم ا 
  .تزول الزَّوجّية ويستربئها املالك : قال الشَّاِفِعيُّ 

  .وقال أبو َحنِيفَةَ ال تزول الزَّوجيَِّة 
إِالَّ َما َملَكَْت { فيقتضي حترمي ذوات األزواج مث قال } واحملصنات ِمَن النسآء { واستدلَّ الشافعيُّ بقوله 

  .طريان امللك ترتفع احلرمة وحيصل احلل يقتضي أن عند } أَْيَماُنكُمْ 
[ إن حصلت الفُْرقَةُ مبجرد طريان امللك فوجب أن تقع الفرقة بشراء األمة واهتاهبا : قال أُبو َبكْرٍ الرَّازِيُّ 

وليس ذلك واجب ، فإنَّ العام بعد التَّخصيص حجة يف الباقي ، وأيضاً فاحلاصل عن السَّيب إحداث ] وإرثها 
  .ند البيع نقل امللك من شخص إىل شخص ، فكان األوَّل أقوى امللك ، وع

  :يف نصبه ثالثة أوجه ] } ِكَتاَب اهللا { [ قوله 
} ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم { أنَُّه منصوٌب على أنَُّه مصدر مؤكّد مبضمون اجلملة املتقدِّمة قبله ، وهي قوله : أظهرها 

ذكره من : يكم كتاباً ، واملعىن كتب اهللا ذلك عل] تقديره [ ونصبه بفعل مقدر  كتب اُهللا عليكم حترمي ما تقدََّم 



َوَتَرى اجلبال َتْحَسُبَها َجاِمَدةً { قال تعاىل . احملرمات كَتاباً ِمَن اِهللا ، وجميء املصدر من غري لفظ الفعل كثري 
اين يف جعله هذا املصدر مؤكداً ، وأبعد عبيدة السلم]  ٨٨: النمل [ } َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ السحاب ُصْنَع اهللا 

  ] .« من النساء » [ فانكحوا ما طاب لكم « ملضمون اجلملة من قوله تعاىل 
{ ألزموه كقوله تعاىل : عليكم كتاب اهللا ، أي : والتقدير « عليكم » أنه منصوب على األغراء ب : الثاين 

وهذا رأي الِكَسائيِّ ومن تابعه أجازوا تقدَمي ]  ١٠٥: ئدة املا[ } َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُْم الَ َيُضرُّكُْم مَّن َضلَّ 
  ]الرجز : [ املنصوب يف باب اإلغراء مستدلََّني هبذه اآلية ، وبقول الشَّاِعرِ 

  إنِّي رأْيُت النَّاَس َيْحَمُدوَنكَا... َيأيَُّها املَاِئُح َدلْوِي ُدوَنكَا  -١٧٨٣
[ ألنَّ العامل ضعيف ، وتأوَّلُوا اآلية : البصريون مينعون ذلك ، قالوا منصوٌب بدونك تقَدََّم ، و« َدلْوِي » ف 

  .الَِّذي َماَح دلوي : منصوب باملاِئحِ أي « َدلْوِي » والبيَت على أنَّ ] على ما َتقَدََّم 
  .وهذا قريب من اآلخر [ الزموا كشَتاَب اِهللا : أنَُّه منصوٌب بإْضْمارِ فعل أي : والثَّالثُ 
أنَّ مفعوله قد ُحِذَف للدالَلَِة : إغراء يعين : وعليكم ] الزموا ِكَتاب اِهللا : هذا الوجه تقديره : و الَْبقَاِء وقال أُب

إنََّها على القَْولِ : أْي عليكم ذلك فيكون أكثر تأكيداً ، وأمَّا عليكم فقال أُبو الَْبقَاِء . عليه } ِكَتاَب اهللا { ب 
ا فَْضلة ، : يتعلَُّق بذلك الفعل املقدر النَّاصب لكتاب ، وال يتعلَّق باملصدر وقال بأنَّ ِكَتاَب اِهللا مصدٌر  ألنَُّه هن

مروراً بَِزْيٍد ، قلت : يتعلَّق بنفس املصدر؛ ألنَُّه ناب عن الفعل حيثُ مل يذكر معه فهو كقولك : وقيل : قال 
] نه واقع موقع فعل األمر وأما على القول بأنَّه إغراء فال حمل له من اإلعراب أل[ َوأمَّا على القول بأنَُّه 

  .منصوٌب بإْضَمارِ فعل أي الزموا فََعلَْيكُْم متعلٌِّق بنفس كتاب ، أو حمذوف على أنَُّه حالٌ منه 

ُب هذه كُُت: جعله َجْمعاً مرفوعاً مضافاً ِهللا تعاىل على أنَّه خرب مبتدأ حمذوف تقديره » كتب اهللا « وقرأ أُبو َحْيَوةَ 
  .اِهللا عليكم 

، مبيِّنا للمفعول والباقُونَ مبنيا للفاعل ، } َوأُِحلَّ { قرأ األخواِن وحفٌص عن عاصمٍ } َوأُِحلَّ لَكُْم { : قوله 
- هو اُهللا: ، واملَُحرَُّم واملَُحلَّلُ } ُحرَِّمْت { وِكلَْتا القراَءَتْينِ الفعل فيما معطوف على اجلملة الفعليَِّة من قوله 

، وادَّعى الزََّمْخَشرِيُّ أنَّ  -تعاىل يف املوضعني سواء صرَّح بإسناد الفعل إىل ضمريه ، أو حذف الفاعل للعلم بِِه 
، ] ليعطف فعالً مبنياً للمفعول } ُحرَِّمْت { عطف على [ مبنياً للمفعول } َوأُِحلَّ لَكُْم { قراءة  أي [ على مثله 

اً على الفعل املقدَّر النَّاِصبِ لكتاب َوأمَّا ع] حرمت املبين للمفعول  كأنه [ لى قراءة بنائه للفاعل فََجَعلَُه معطوف
  .كتب اُهللا عليكم حترمي ذلك ، وأَحلَّ لكم ما وراء ذلكم : قيل 

مجلة مؤكّدة ] وما اختاره يعين من التَّفْرِقَِة بني الِقَراَءَتْينِ غري خمتار؛ ألنَّ النَّاصب لكتاب اهللا : قال أُبو َحيَّان 
فال يناسب أنْ تعطف [ مجلة تأسيسية ، } َوأُِحلَّ لَكُْم { إىل آخره ، وقوله } ُحرَِّمْت { ملضمون اجلُْملَة من قوله 

مجلة مؤكدة ، واجلملتان هنا متقابلتان إذْ إْحَداُهَما للتحرمي ، واألخرى ] إالَّ على تأسيسية مثلها ال على 
، وقد فعل هو مثل ذلك يف للتحليل فاملناسب أن تعطف إْح َداُهَما على األخرى ال على مجلة أخرى غري األوىل 

، فليكن هذا مثله    .قراءة البناء للمفعول 
ا ذكره أمر استحساين [ ويف هذا الرد : قال شهاب الدِّينِ  ألنَّ حتليل ما سوى ذلك مؤكد لتحرميه معىن وم

  .ْخَشرِيَّ يف التفرقة فتأمل رعاية ملناسبة ظاهره وقد تبع البيضاويُّ الزََّم



ا وراء ذلكم « ] قوله  ا منصوب احملل أْو مرفوع على حسب القراءتني يف » م   .» أحل « مفعول به إم
  فصل

يقتضي ِحلَّ كُلِّ من سوى األصناف املذكورة إال أنَُّه َدلَّ الدَِّليلُ على } َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراَء ذَِلكُم { ظاهر قوله 
ال ُتْنكَُح املَْرأةُ َعلَى َعمَِّتَها َوالَ « : املذكورين ، لقوله عليه السالم ] األصناف [ أصناف أخرى سوى حترمي 

  :، وزعم اخلوارُج أنَّ هذا خرب واحد ، فال جيوُز أن خيصَّ به القرآن لوجوه » َعلَى َخالَِتَها 
، فَكَانَ أضعف فترجيُحُه يقتضي تقدمي األضعف أنَّ عموم الكتاب مقطوع وخرب الواحد مظنون املنت : أَحُدَها 

، وهو ال جيوز    .على األقوى 
بِِكَتابِ اِهللا قَالَ فَإنْ لَْم َتجِْد قَالَ بُِسنَِّة َرُسول : بَِم َتْحكُم؟ قال « : حديث معاٍذ حني قال عليه السَّالم : وثانيها 

« وعلق جواز التمسك بالسُّنَّة على عدم الكتاب بكلمة [ السُّنَِّة فقدََّم التََّمسَُّك بالكتاب على التََّمسُِّك ب» اِهللا 
  .واملتعلَّق على شرط عدم عند عدم الشِّرط » إن 

ُه َوإالَّ فَُردُوُه « : قوله عليه السَّالم : وثالثها    .» إذَا ُروَِي لَكُم َعنِّي فاعرُِضوُه َعلَى كتابِ اِهللا فَإنْ َوافََق فَاقَْبلُو
  .ي إالَّ يقبل خرب الواحد إال عمد موافقة الِكَتابِ هذا يقتض
الَ ُتْنكَُح الَْمْرأةُ َعلَى َعمَِّتَها َوالَ « مع قوله عليه السالم } َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراَء ذَِلكُم { أنَّ قوله تعاىل : ورابعها 

لت َبْعَد اخلرب فتكون اآلية ناسخة له؛ ألنَّ العام إمَّا أن تكون اآلية نز: ال خيلو من ثَالثَِة أوجه » َعلَى َخالَِتَها 
، وهذا أيضاً َباِطلٌ؛ ألنَّ  هذا التَّقِْديرِ تكون ] على [ نسَخ القرآن خبرب الَواِحِد ، وإنه ال جيوز وإمَّا أنْ يردا معاً 

ُز لِل. اآلية َوْحَدَها غري َمْبنِيٍَِّة ، وتكونُ احلجَّةُ جمموع اآلية واخلرب  رَُّسولِ أنْ يسعى يف تشهري الشُّْبَهِة ، وال جيو
، ويوجب على ] هذا [ وال يسعى يف تشهري احلجَّة ، فكان جيب عليه أالَّ يسمع أَحٌد هذه اآلية إالّ مع  اخلرب 

األمَِّة أالَّ يبلغوا هذه اآلية أحداً إال مع هذا اخلرب ، ولو كان كذلك لزم أن يكون اشتهار هذا اخلرب مساوياً 
  .ار هذه اآلية ، وملا مل يكن كذلك ُعِلَم فساد َهذَا القسم الشته

  :أنَّ بتقدير صحَِّة هذا اخلرب قطعاً إال أنْ التَّمسَُّك باآلية راجٌح عليه لوجهني : وخامُسَها 
ْت َعلَْيكُْم ُحرَِّم{ : نص صريح يف التحليل كما أن قوله } َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراَء ذَِلكُم { أنَّ قوله : األوَّلُ 

  .نص صريح يف التحرمي } أُمََّهاُتكُْم 
الَ َعلَى َخالَِتَها { ال ُتْنكَُح املَْرأةُ َعلَى َعمَِّتَها « : وأما قوله  فليس نصاً صرحياً؛ ألنَّ ظاهره إخبار ، ومحل » ] َو

] اإلْحالَل [ عف من داللة لفظ اإلخبار على النَّهي جماز ، وإن سلّمنا كونه هنياً فداللة النَّهي على التحرمي أض
  .على معىن اإلَباَحِة 

أنَّ اآلية صرحية يف حتليل كُلِّ ما سوى املذكورات واحلديثُ ليس صرحياً يف العموم بل احتماله للمعهود : الثَّانِي 
  .السَّابق أظهر 

منها َخْمَسةَ َعشَر صنفاً ، ثُمَّ بعد هذا أنَُّه تعاىل اْسَتقَْصى يف هذه اآليةَ شرح أْصَناِف احملرَّمات فعدَّ : وسادسها 
فلو مل َيثُْبت احللُّ يف كُلِّ من سوى هذه } َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراَء ذَِلكُم { الّتفصيل التَّام واالستقصاء الّشديد قال 

  :ُوُجوٍه  واجلواُب من. األصناف املذكورة ، لكانَ هذا االستقصاء عبثاً ، ولغواً ، وذلك ال يليق باحلكيم 
ال يقتضي إثبات احلل على التأبيد؛ } َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراَء ذَِلكُم { قال احلََسُن وأبو َبكْرٍ األَصم إنَّ قوله : األول 



اً ، أبد} َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراَء ذَِلكُم { هذا املفهوم إىل املؤبد ، وإىل غري املؤبَّد ، فيقال ] تقسيم [ ألنَُّه يصحُّ 
إىل الوقت الفالنِيِّ ، ولو كان صرحياً يف التَّأبيد ملا كان هذا التقسيم ممكناً } َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراَء ذَِلكُم { ويقال 

إحالل من سوى املذكورات ، والعقلُ يشهد بأنَّ اإلحالل أعّم من اإلحالل ] إالَّ [ يف اآلية ، فاآلية ال ُتِفيُد 
ا ثبوُت حكمهم املؤبد ، ومن اإلحال ل املؤقّت ، فاآليةُ ال تفيد إال حلّ َمْن عدا املذكورات يف ذلك الوقت ، فأمَّ

يف سائر األوقات فََمْسكُوٌت عنه ، وقد كان ِحلُّ من سوى املَذْكُوراِت ثَابِتاً يف ذَِلَك الوقت ، وطريان حرمة 
  ال نسخاً له ، وهبذا الطَّرِيق يظهر أنَّ قولهبعضهم َبْعَد ذَِلَك الَ َيكُونُ َتْخِصيصاً لذلك النَّصِّ و

ليس نّصاً يف تأبيد هذا التَّحرميِ ، َوإنََّما عرفنا ذلك التَّأبيد ]  ٢٣: النساء [ } ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم { 
  . - عليه الصالة والسالم-بالتَّواتر من دين حممد 

ْينِ ِلكَْونِهِما أْخَتْينِ يناسُب هذه احلرمة؛ ألنَّ األْختيَّة قَريَبةٌ فناسبت مزيد أنَّ حرمة اجلمع َبْيَن األْخَت: الثَّانِي 
الوصلة والّشفقة والكرامة ، فكون إحدامها ضرَّة األْخَرى موجٌب الَوْحَشةَ العظيمةَ والنُّفَْرةَ الشَِّديَدةَ كاألختية 

أنَّ ِذكَْر احلُكْمِ مع الَوْصِف املَُناِسبِ ُمْشِعٌر : الِْفقِْه  تناسب حرمة اجلمع بينهما يف النِّكَاحِ ملا ثبَت يف أُصول
، وخالَِتَها ، بل أوىل؛ ألنَّ العّمة    .تشبهان األمِّ ] واخلالَة [ بالِعلّيِة ، وهذا املعىن َمْوُجوٌد ِفي املْرأِة وعمَِّتَها 

اِء ، ولفظُ األمِّ قد ينطلُق على الَعمَِّة واخلَالَِة ، أمَّا العمَّةُ فلقوله أنَُّه تعاىل َنصَّ على َتْحرِميِ أمََّهاِت النَِّس: والثَّاِلثُ 
: البقرة [ } َنْعُبُد إهلك وإله آَباِئَك إِْبَراهِيَم َوإِْسَماِعيلَ َوإِْسحَاَق { تعاىل خمرباً عن أْوالَِد يعقوب عليه السَّالُم 

، وأمَّا مع أنَُّه ك» إمساعيل « فأطلق لفظ األبِ على ]  ١٣٣ ان َعّماً وإذا كان الَعمُّ أباً لزم أن تكون الَعمَّة أما 
واملراد أبوه ]  ١٠٠: يوسف [ } َوَرفََع أََبَوْيِه َعلَى العرش { على اخلالة فقوله تعاىل » األمِّ « إطالق لفظ 

يتناولُ العمَّةَ واخلَالَةَ من } نَِسآِئكُْم َوأُمََّهاُت { وخالته ، فإنَّ أمَّه كانت ُمَتَوفَّاة يف ذلك الوقِت فثبت أن قوله 
متناوالً له ، َوإنََّما تناولتهم آية } َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراَء ذَِلكُْم { بعض الُوُجوِه وإذا كان كذلك فلم يكن قوله 

  .فية إمَّا بالداللة الصَّرحية ، أو اجللّية ، أو اخل} َوأُمََّهاُت نَِسآِئكُْم { التحرمي يف قوله 
جيوز ختصيُص عموم الِكَتاب خبرب الَواِحِد الّصنف الثَّاين من احملرَّمات ، واخلارجة من هذا : أنْ تقولَ : الرَّابُع 
، : العموم  املطلقة ثالثاً ، ونكاح املُْعَتدَّة ، ومن كان متزّوجاً حبّرة مل جيز له أن َيَتَزوَّج أَمةً ، وحترمي اخلامسة 

  .» املَُتالَِعَناِن ال َيْجَتِمَعان أَبداً « : قوله عليه الصالة والسالم وحترمي املالعنة ل
  :يف حملّه ثالثة أْوجٍِه } أَن َتْبَتُغواْ { قوله 

ا َوَراَء ذَِلكُْم { الرَّفُُع ، والنَّْصُب ، واجلَرُّ فالرَّفُْع على أنَُّه بدل من  ا  «ألنّ [ على قراءة أِحلَّ مْبنِيَّاً للمفعول } مَّ م
« حينئٍذ قاِئَمة مقاَم الفَاعلِ؛ وهذا بدل منها بدل اشتمال ، َوأمَّا النَّْصُب فاألجود أن يكون على أنَّه بدل من » 
وأحل لكم ابتغاء أموالكم من تزويج أو ملك ميني : كأنه قال ] مبنّياً للفاعل » أََحلَّ « املتقّدمة على قراءة » َما 

ِه ، قال ، وأجاز الزََّمْخَشرِيُّ أن  حيرم إرادة أنْ ] ما َيِحلُّ مما [ مبعىن َبيََّن لكم : يكونَ نصبه على املفعول من أجِل
َيكُونَ ابتغاؤكم بأموالكم الَّيت جعل اُهللا لَكُْم ِقَياماً يف حال كونكم ُمْحِصنَِني ، وأحنى عليه أُبو َحيَّانَ وجعله إنََّما 

هَِمُه إذ الظِّاِهُر أنَُّه تعاىل أَحلَّ لنا ابتغاء ما سوى : قََصَد بِذَِلَك دسيسة االعتزال مث قال  ا فَ اِهُر اآلية غري م فَظَ
أَن { املَُحرَّماِت السَّابق ذكرها بأْمَواِلَنا َحالَةَ اإلْحَصاِن؛ ال حالةَ السِّفَاح ، وعلى هذا الظَّاِهرِ ال جيوز أن يعرب 

، وهو اتِّحاد الفاِعلِ يف العامل واملفعول له؛ ألنَّ مفعوالً له ، ألنَّه فات شرط من } َتْبَتُغواْ  ُشُروِط املفعول له 



ا أحّس } َتْبَتُغواْ { ، والفاعل يف  -تعاىل-هو اُهللا » أحل « الفاِعلَ ب  ضمري املخاطبني ، فقد اْخَتلَفَا ومل
يف } َوأُِحلَّ {  على حذف إرادة حّتى يتحد الفاعل يف قوله» أن تبتغوا « الزخمشريُّ إن كان أحس جعل 

ُه خروٌج عن } أَن َتْبَتُغواْ { املفعول له ، ومل جيعل  مفعوالً له إالّ على حذف مضاف ، َوإقامتِه ُمقَامُه ، وهذا كُلُّ
  .الظَّاِهر انتهى 

ملفعولِ وال أْدرِي ما َهذَا التَّحمل ، وال كيف خيفى َعلَى أيب القاسم شرط احتاد الفاعلِ يف ا: قال شهاُب الدِّينِ 
ا « يف : قال أُبو الَبقَاِء . إنْ كان أحّس ، وأجاز أُبو البقاِء فيه النَّْصَب على حذف َحْرِف الَْجرِّ : لَُه حّتى يقول  م

  :وجهان } َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراَء ذَِلكُْم { من قوله » 
يف موضع جرٍّ أو نصبٍ ] } بِأَْمَواِلكُْم مُّْحِصنَِني  [أَن َتْبَتُغواْ { فعلى هذا يكون قوله » ِمْن « هي مبعىن : أحُدمهَا 

  .على تقديرِ بأن تبتغوا؛ أو ألنْ تبتغوا ، أي أبيح لكم غري ما ذكرنا من النِّساء باملُُهورِ 
وأحلّ لكم حتصيل ما وراء ذلك الفعل احملرم ، : مبعىن الذي ، والذي كناية عن الفعلِ ، أي » ما « أنَّ : والثَّاين 

فيكونُ : يف هذا الَوْجِه مثله يف الوجه األوَّلِ ، يعين » أن تبتغوا « بدلٌ منه ، وجيوُز أن يكون } أَن َتْبَتُغواْ { و 
ال خيفى ، وأمَّا اجلرُّ فعلى ما قاله أُبو الَبقَاِء ، وقد َتقَدَّم ما ف يما قاله نظٌر  يه أصله بأن َتْبَتُغوا ، أو ألن تبتغوا ، وف

.  
حال ثانية ، وجيوُز أن يكون حال من الضََّمريٍ يف } غَْيَر ُمَساِفِحَني { حال من فاعل تبتغوا ، و } نَِني مُّْحِص{ و 
حمصنني فُُروَجكُْم غري مسافحني الزََّوانِي ، وكأنَّها : ، ومفعول ُمحصنَني وُمسافحَني حمذوف ، أي } مُّْحِصنَِني { 

، ومل يقرأ أحٌد بفتح الصَّاِد من حمصنني فيما نعلم يف احلقيقِة حال مؤكدة؛ ألنَّ احملصن غري  والسَّفَاُح . مسافح 
  .الزَِّنا 

  .دموع َسَواِفُح ومْسفُوحةٌ : الفجور ، وأصله الصَّبُّ ، يقال : السَّفَاُح واملَُسافحةُ : قال اللَّيث 
اً مَّْسفُوحاً { : قال تعاىل  ، ومسي الزََّنا سفاحاً؛ ألنَُّه ال غرض وفالن َسفَّاٌح لل]  ١٤٥: األنعام [ } أَْو َدم دَِّماء 

ا ذَمَّنِي واملسافُح من يظاهر بالزَِّنا ، ومّتخذ األْخَدان من تستر  للزَّاين إال صب منيه ، وكانوا َيقُولُونَ صافحين وَم
  .فاتََّخذَ واحدة خفية 

  ]اخلالف يف قدر املهر [ فصل 
جيوُز بالقليل والكثري ، واحتج أُبو حنيفة هبذه : اهم ، وقال غريه ال مهر أقلَّ من عشرة در: قال أُبو حنيفة 

والدرمهان ال يسّمى أمواالً ، فال يصحُّ جعلها ] الدِّرهم [ اآلية؛ ألنَُّه تعاىل قَْيد التحليل باالبتغاء باألموال و 
  .مهراً 

ظاهر اآليِة يقتضي أالَّ : ا َمْهراً قلنا وَمْن عنده عشرة دراهم ، ال يقال عنده أموال ع أنَّكُم جتوزوهن: فإن قيل 
يكون العشرة كافية ، إال أنَّا أنزلنا العملَ بظاهر هذه اآلية لإلْجَماعِ على جوازه ، ويتمسَّك يف األقل من 

العشرة بِظَاِهرِ اآلية وهذا استدالل على أنَّ االبتغاء بغري األموال غري جائز ، إالّ على سبيل املفهوم وأنتم ال 
  :ولُونَ به ، واستدلّ املخالف بوجوه تق

فقابل اجلَْمُع باجلَْمعِ فيقتضي توزع الفَْرد على الفَْرِد ، وهذا يقتضي أنْ } أَن َتْبَتُغواْ بِأَْمَواِلكُْم { قوله : أحدها 
  .ا االسم سواء يتمكَّن كلُّ واحٍد من ابتغاء النِّكَاح مبا يسمى ماالً ، والقليل والكثري يف هذه احلقيقِة ، ويف هذ



[ } َوإِن طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرْضُتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً فَنِْصُف َما فََرْضُتْم { قوله تعاىل : وثانيها 
، وهذا يقتضي أنَُّه لو وقع العقُد يف أوَّلِ ]  ٢٣٧: البقرة  األْمرِ فََدلَّْت اآلية على سقوط النصف من املذكور 
  .مل جيب إال نصُف درهمٍ ، وأْنُتْم ال تقُولُونَ به : بِدْرهمٍ 
« ما ُروَِي أنَّ اْمَرأةً جيء إىل النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم و تزّوج هبا رجل على نعلني فقال عليه السَّالم : وثالثها 

والظاهُر أنَّ قيمة النَّعلني أقلُّ «  عليه وسلم نعم؛ فأجازه النيب صلى اهللا: ، فقالت » َرضيت ِمْن َنفِْسَك بَِنْعلَني 
نعلهما تكون  من عشرِة دراهم ، فإنَّ مثل هذا الرجل واملرأِة اللذين تزوََّجا على نعلني يكونان يف غَاَيِة الفَقْرِ ف

  .قليلة الِقيَمِة جّداً 
، أو َمْن أْعطَى اْم» : وروى َجابِر عن النَّيب صلى اهللا عليه وسلم أنَُّه قال  ، أو سويق  دقيق  رأةً من نِكَاح كَفَّ 

قال ِللَّذي أَراَد أن يتزوََّجَها الَْتِمْس َولَْو »  - عليه السَّالُم-، وحديث الواهبة نفسها أنَُّه « طعاماً فقد استحلّ 
  .وذلك ال يساوي عشرة دراهم « َخامتاً ِمْن َحِديٍد 

  ]يف اخلالف يف املهر باملنافع [ فصل 
ْعليمِ سورة من القُْرآِن مل يكن ذلك مهراً ، وهلا مهر مثلها ولو تزوََّجَها على : حنيفةَ قال أُبو  لو تزوََّجَها على ت

ثلها ، وإنْ كان عبداً فلها خدمة سنة وقال غريه  جيوُز جعل ذلك مهراً ، : خدمة َسَنٍة ، فإنْ كان حّراً فلها َمْهُر م
  .واحتجَّ أُبو حنيفةَ هبذه اآلية 

{ : ألنَُّه تعاىل شرط يف حصول احلل ذلك االبتغاء باملال ، واملال اسٌم لألعيان ال للمنافع وأيضاً قال  :قال 
ُه َنفْساً فَكُلُوُه { وذلك صفة لألعيان ال للمَناِفعِ ، وأيضاً قال } فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ  فَإِن ِطْبَن لَكُْم َعن َشْيٍء مِّْن

  ] . ٤: ساء الن[ } َهنِيئاً مَّرِيئاً 
وأجيب عن األوَّل بأن اآلية َدلَّت على أنَّ االبتغاء باملال جائز ، وليس فيه بيان أنَّ االبتغاء بغري املال َجاِئٌز أم ال 

.  
َع امللتزمة : وعن الثاين    .بأنَّ لَفْظَ االيتاء كما يتناولُ األعيان املناِف

  .غلب أنَُّه خرج اخلطاب على األعمِّ األ: وعن الثَّالث 
  :واستدلَّ املُخالُف بوجهني 

} إين أُرِيُد أَنْ أُنِكَحَك إِْحَدى ابنيت َهاَتْينِ على أَن َتأُْجَرنِي ثََمانَِي ِحَججٍ { قصة شعيب يف قوله ملوسى : أحدمها 
  .وشرعهم شرع لَنا ما مل يرد َناِسٌخ ]  ٢٧: القصص [ 

  .« َمَعَك ِمَن القُْرآِن  َزوَّْجُتَك بَِما» قوله عليه السالم : وثانيهما 
  ]} مُّْحِصنَِني { يف تفسري قوله [ فصل 

  :يف قوله ُمحصنَني وجهان 
  .أنَّ املراد أنْ يصريوا ُمْحصنَني بسبب َعقِْد النِّكَاحِ  - : أحُدُهما 

واألوَّلُ أوىل؛ } اَء ذَِلكُْم َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَر{ أنْ يكون االحصانُ َشْرطاً يف اإلحاللِ املذكور يف قوله  -: الثَّاين 
  .ألنَّ اآلية َتْبقى عامَّةً معلومة املعىن 

تكونُ اآليةُ جمملةً؛ ألنَّ اإلْحصانَ املذكور فيها غري ُمَبّين ، واملعلَّق على اجململ يكون جممالً ، ومحل : وعلى الثَّاين 



  .اآلية على َوْجٍه معلوم أْولَى من محلها على وجه جممل 
ا « جيوُز يف } فََما استمتعتم بِِه { : قوله    .أنْ تكون شرطّية : وجهان أحدُهَما » م

أن تكونَ َمْوصولةً ، وعلى كال التقديرين فيجوُز أن يكون املراد هبا النساء املُْستمتَع بِهِنَّ ، أي النَّوع : والثَّاين 
ع األوجِه املُتقدَِّمِة ، فهي يف حملِّ رفع املستمتع به ، وأن يراد هبا االستمتاع الَّذي هو احلدث ، وعلى مجي

باالبتداء ، فإنْ كانت شرطيَّة ففي خربها اِخلالُف املشهور هل هو فعل الّشرط وجوابه ، أو كالمها وقد تقدََّم 
ودخلت الفاُء لشبه املوصول باسم الشرط كما » فآتوهن « حتقيقُه يف البقرة ، وإن كانت موصولة؛ فاخلَبُر قوله 

[ َم ، مث إنْ أريد هبا النَّوع املستمتُع به فالَعاِئُد على املبتد سواء كانت ما شرطية أو موصولة الضمري تقدَّ
ِه « تارة فأفرد يف قوله » َما « ويكون قد راعى لفظ » فآتوهن « يف ] املنصوب  ، ومعناها أخرى ، فجمع » بِ

فأيُّ : هبا االستمتاع ، فالعاِئُد حينئٍذ حمذوف ، تقديره  أي أُرِيَد: فيصُري املعىن » فآتوهن » « منهن « يف قوله 
  :حتتمل وجهني » منهن « يف » من « و . نوع من االستمتاعِ استمتعتم به من النساء فآتوهّن أجورهن ألجله 

  .أن تكون للبيان : أحدمها 
، من اهلاء يف : والثاين  أنْ تكون » ما « وال جيوُز يف  ،» به « أنْ تكون للّتبعيض ، وحملها الّنص على احلال 

  .عليها » بِِه « مصدرّية لفساد املعىن ولعود الضَّمريِ يف 
  ]يف تفسري االستمتاع [ فصل 

استمتع الرَُّجلُ بولده ، ويقال فيمْن َماَت : االْنِتفَاُع ، وكلُّ َما انتفَع به فهو َمَتاٌع ، يقالُ : االستمتاُع يف اللَُّغِة 
فاستمتعوا { وقال ]  ١٢٨: األنعام [ } َربََّنا استمتع َبْعُضَنا بَِبْعضٍ { تَّع بَشَبابِِه ، قال تعاىل مل َيتم: شاّباً 

، أو مهورهن عليه ، وإنَّما ُسمَِّي : يعين ]  ٦٩: التوبة [ } بَِخالِقهِْم  حبظِّكُْم عليهّن؛ فآُتوهّن أجورهّن عليه 
  .كما ُسمِّي َبَدلُ منافع الدَّارِ والدَّابَِّة أْجراً املهُر أجراً؛ ألنَُّه َبَدلُ املََناِفعِ 

  ]يف اخلالف يف تقرير ملهر باخللوة [ فصل 
  .اخللوةُ الصَّحيحةُ ال ُتقرُِّر املَْهَر : قال الشَّافعيُّ 

} فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ  فََما استمتعتم بِِه ِمْنُهنَّ{ تقرره ، واحتجَّ الشَّاِفِعيُّ بقوله تعاىل : وقال أُبو حنيفةَ وأْحَمُد 
اعِ فجعل ُوُجوَب إتياهنّن ألجل االستمتاع هبنَّ ، فلْو تقرَّر باخلُلَْوِة قبلَ االستمَتاعِ ملنع من َتَعلُّقِ النُّقُوِد باالْسِتمَت

  .وهو خالف اآلية 
  فصل

  .على طريق النِّكاحِ الصحيح  واملراد هبذه اآلية ابتغاء باألْمَوالِ: قال احلََسُن وُمجاهٌد وأكثُر العلماِء 
أي } فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ { فجعل ُوُجوَب إتياهنّن بالدُُّخول أي } فََما استمتعتم بِِه ِمْنُهنَّ فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ { وقوله 

  .مهورهن بالتَّمام 
املرأة ، أو منفعة الُبْضعِ ، أو اِحللّ على  اختلف النَّاس يف املعقود عليه يف النِّكَاحِ هل هو َبَدنُ: قال القُْرطُبِيُّ 

والظَّاِهُر اجملموع؛ ألنَّ الَعقَْد يقتضي كُلَّ ذلك فإنَّ عقد النِّكاح آتاها نصف املهر ، وقال : ثالثة أقوال ، قال 
ك املدَّة باتت منه هو نِكَاُح املُْتَعِة ، وهو أن يستأجر امرأةً مبالٍ َمْعلوم إىل أجل معنيٍ ، فإذا انقضت تل: آخرونَ 

بال طالق وتستربئ رمحها ، وليس بينهما مرياث ، وكان ذلك مباحاً يف ابتداء اإلْسالمِ مث َنَهى عنه َرُسولُ اهللا 



، روى الّربيع بن سربة اجلهين أنَّ أباه حدَّثه أنَُّه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  صلى اهللا عليه وسلم 
  :فقال 

إين كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء فإنَّ اللََّه قد حرَّم ذلك إىل يوم القيامة فََمْن كان  يا أيها الناس« 
أنَّ رسول اهللا « وروى علي بن أيب طالب » عنده منهن شيء فَلُْيَخلِّ سبيله ، وال تأُخذُوا مما آتيتموهن شيئاً 

وعاّمة أهل العلم على أنَّ » وعن أكل لُُحومِ احلُُمرِ اإلنسّية عليه الصالة والسالم هنى عن متعة النَِّساِء َيْوَم خيرب 
، ويرّخص يف نكاح  .املُْتَعِة [ نكاح املتعة حرام منسوخ وذهب ابن عباس إىل أنَّ اآلية حمكمة   [  

ُهنَّ فََما اس{ : أما تقرأ سورة النِّساء : سألُت اْبن َعبَّاسٍ عن متعة الّنساِء فقال : روى أبو َنْضَرةَ قال  تمتعتم بِِه ِمْن
هكذا أنزل اللَُّه ثالث : ال أقرؤها هكذا ، فقال ابن عبَّاس : قلت } فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ { إىل أجل مسمى } 

وهذا القول » اْسَتْمِتُعوا ِمْن َهِذه النَِّساِء « مرات ، وروي أنَّ النَّيبَّ صلى اهللا عليه السالم طول العزوبة فقال 
، أمَّا ابن عبَّاسٍ فعنه ثالث روايات أحدها أنََّها مباحة مطلقاً ، وقال مروي عن اب ن عبَّاسٍ وعمران بن احلَُصْينِ 

ُمْتَعةٌ : فما هي قال : ال ِسفَاَح وال نِكَاَح ، قلُت : ِعَمارة سألت ابن عباس عن املتعة أِسفَاٌح هي أم نِكَاٌح قال 
ُه تعاىل قلت  ، قلت : ةٌ؟ قال هل هلا ِعدَّ: كما قال اللَّ الثانية أنَّ النَّاَس ملا . ال : هل يتوارثان ، قال : نعم حيضةٌ 

قَاَتلُهُم اللَُّه ما أفتيت بإباحتها على اإلطالق ، لكين قلت إنَّها حتلُّ : ذكُروا األسفار يف املتعة ، قال ابن عبَّاس 
، والدَّم ، وحلُم اخلنزير له    .للمضطر كما حتلُّ امليتةُ 

  .أنَُّه أقرَّ بأنََّها صارت َمْنُسوَخةً : اِلثَةُ الثَّ
قال صارت هذه اآليةُ منسوخة } فََما استمتعتم بِِه ِمْنُهنَّ { عن ابن عبَّاسٍ يف قوله تعاىل : روى َعطَاٌء اخلُراَسانِيُّ 

وروى أيضاً أنَُّه قال عند موته ]  ١: الطالق [  }ياأيها النيب إِذَا طَلَّقُْتُم النسآء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ { بقوله تعاىل 
اللَُّهمَّ إين أتوُب إليك من قويل يف املتعة والصرف ، وأمَّا عمرانُ ْبُن احلَُصْينِ فإنَُّه قال نزلت هذه املتعة يف : 

هبا ، ومات ومل ينهنا كتاب اللَِّه ومل ينزل بعدها آية تنسخها ، وأمرنا هبا رسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ومتتعنا 
رضي اهللا -عنه ، مثَّ قال رجلٌ برأيه ما شاء ، وروى ُمَحمُِّد ْبُن جريرٍ الطربي يف تفسريه عن علي بن أيب طالب 

  .ما زنا إال شقي [ لوال أنَّ عمر هنى عن املتعة : أنَُّه قال  - عنه

قال يف  - رضي اهللا عنه-أنَّ عمُر ْبُن اخلَطَّاب واجلمهور على حترمي نكاح املتعة ملا روى سامل بن عبد اهللا بن عمر 
وقد هنى رسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم عنها ال أجُِد أحداً نكحها ] خطبته ما بال رجال ينكحون هذه املتعة 

ْجَمعٍ من هذه املُْتعة النِّكَاُح والطَّالق والعّدةُ واملرياث فذكر هذا الكالم يف َم: إالَّ رمجُتُه باحلجارة ، وقال 
عِة فََسكُتوا ، أو كانوا عاملني بإباحتها  ، فاحلالُ ال خيلو من أن يكوُنوا عاملني حبرمة املُْت الصََّحاَبِة ، ومل ينكروا عليه 

  .فسكتوا مداهنة ، أو ما عرفوا حكمها فسكتوا َتَوقُّفاً 
  .هو املطلوب : واألوَّلُ 
صَّحابِة ، ألنَّ من علم أنَّ رسول اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم حكم بإباحة ُيوجُب تكفَري ُعَمَر وتكفَري ال: والثَّاين 

إنََّها حمرَّمة من غري نسخ هلا فهو كافر ، ومن صدقه مع علمه بكونه خمطئاً كافر ، وهذا يقتضي : املُْتَعِة مثَّ قال 
يضاً باطلٌ؛ ألنَّ كون املتعة مباحة يقتضي كوهنا وإن مل يكونوا عاملني باإلباَحِة وال باحلرمة ، فهذا أ. َتكِْفري األمَِّة 

كالنِّكَاح ، واحتياج النَّاس إىل معرفة حكمها عام يف حقِّ الكُلِّ ، ومثل هذا ميتنع خفاؤه بل جيُب أن ُيْشَتَهر 



كَُتوا عن اإلنكار العلم حبكمه كاشتهار علمهم حبلِّ النِّكاح ، وملا بطل هذان القسمان ثََبَت أنَّ الصََّحاَبةَ إنََّما َس
  .على ُعَمَر لعلمهم بأنَّ املتعة صارت منسوَخةً يف اإلْسالَمِ 

ذكر ذلك ، وملا سكَت اْبَن عباسٍ عنه يف : فإن قيل  الرَّْجُم غري جائز مع أنَّ الصَّحابةَ ما أنكروا عليه حني 
َر ، فقال : من شاء باهلته فقيل له : مسألة املَُباَهلَة مث ذكرها بعد موت عمر وقال  : هالّ قلت هذا يف زمن ُعَم

  .ِهْبُته ، وكان أْمَرأً ُمهاباً 
عند املصلحةَ كقوله ] لإلمام [ فاجلواُب لعلَُّه ذكر ذلك على سبيل الزَّْجرِ والتهديِد والسِّيَاسة ، ومثلُ هذا جائز 

ِه َمْن َمَنَع الزَّكاةَ فإنَّا َنأُخذَُها ِمْنُه َوَشطْر ما« عليه السَّالُم  وأخذ َشطْرِ املالِ غري جائز لكنَّه قال ذلك للزَّجر » ِل
فكذا ههنا ، وأمَّا سكوت ابن عباس ، فكَانَ سكوت رجل واحد يف خالئق عظيمة ، فال ُيْشبُِه سكوت اخلَالَِئقِ 

وَّل الفَْصلِ العظيمة عند رجل واحد ، ويدلُّ على التَّحرمي حديثُ الربيعِ ْبنِ سربة ، وحديث َعِليٍّ املذكوران أ
َعِة : مسعت الشَّاِفِعيِّ يقول : قال الرَّبيُع ْبُن ُسلْيَمانَ    .ال أعلم يف اإلْسالَمِ شيئاً أِحلَّ مث حرم غري املُْت

  :واحتجَّ من قال بإباَحِة املتعة بوجوٍه 
ومل ينكر » جورهن فما استمتعتم به منهن إىل أجل مسمى فآتوهن أ« أحُدَها قراءة أيبِّ بنِ كَْعبٍ وابن عباس 

، فيقابل اإلمجاع الَّذي كان حاضراً عند خطبة ُعَمَر    .عليهما هذه القراءة فكان إمجاعاً 
أنَّ املذكور يف اآلية إنََّما هو ُمَجرَُّد االبتغاء باملالِ ، ثُمَّ إنَُّه تعاىل أمر بإتياهننَّ أجورهنَّ بعد االستمتاع هبنَّ : الثَّاين 

ا ، وذلك يُدلُّ على  َد االبتغاِء باملال جيوُز الوطء ، وجمرَّد االبتغاء باملالِ ال يكونُ إالَّ يف نِكَاحِ املُْتَعِة ، فأمَّ أنَّ جمرَّ
، فاحلل إنََّما حيصل بالَعقِْد والويل والشُّهود ، وال يفيد فيه ُمجرَُّد االبتغاء باملال    .يف النِّكَاحِ املطلق 

تاء األجور مبجرََّد االستمتاع ، واالستمتاُع عبارةٌ عن التَّلذُِّذ واالنتفاع ، وأمَّا يف النِّكَاحِ أنَُّه َواجٌِب إي: الثَّاِلثُ 
أال َتَرى انَّ مبجرد النِّكَاحِ يلزم نصُف املهر . املطلق فإيتاء األجور ال يتوقَُّف على االستمتاع ألَْبتَّةَ بل على العقد 

.  
أنَّ نِكَاَح املتعة كَانَ َجاِئزاً يف اإلْسالمِ ، وإنََّما اخلالُف يف النَّْسخِ ، فََنقُولُ لو كان أن األمَّةَ جممعة على : الرَّابُع 

يٍّ ، واب ن النَّاِسُخ موجوداً ، لكان إمَّا معلوماً بالتَّواُترِ أو اآلحاد ، ومل يعلم بالتَّواُترِ؛ ألنَّه كان يلزُم منه كونُ عل
كرين ملا عرف ثبوته بالتَّواُترِ يف دين حممٍَّد عليه السالُم ، وذلك يوجب تكفريهم عباس ، وعمران بن احلَُصْينِ من

، ويكون باطالً قطعاً ، وإنْ كان ثابتاً باآلحاد لزم نسخ الثابت املتواتر املقطوع به خبرب الَواِحِد املظنون ، وهذا 
رِّوايات أنَّ النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم هنى عن أيضاً باطل ، ومما يدلُّ على بطالن هذا النَّسخ أيضاً أنَّ أكثر ال

، وأكثر الرِّوايات أنَُّه عليه السالُم أباح املتعةَ يف حجَّة الوداع ويف يوَم الفَْتحِ ، وهذان اليومان  املتعة يوم خيرب 
 ، ألنَّ النَّاِسَخ متأخراِن عن يوم خيرب ، وذلك يدلُّ على فساد ما روي أنَُّه عليه السالُم نسخ املتعة يوم خيرب

قول ضعيف مل يقل ] والنسخ مرارا [ من قال إنَُّه حصل التحليل مراراً ] وقول [ ميتنع تقدُّمُه على املنسوخ ، 
  .املعتربين ، إال الذين أرادوا إزالة التَّناقُضِ عن هذه الرِّوايات ] املُتقدِّمَني [ به أحٌد من 

ل على املنرب متعتان كانتا مشروعتني يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه قا - رضي اهللا عنه-أنَّ عمر : اخلامس 
ُمْتَعةُ احلَجِّ ، ومتعةُ النِّكَاحِ وهذا تنصيص منه على أنَّ متعة النِّكاحِ كانت موجودةً يف : وسلم ، وأنا أهنى عنهما 

ا  يدلُّ على أنَّ رسول» وأنا أْنهى « عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقوله  اهللا صلى اهللا عليه وسلم م



نسخة ، َوإنَّما عمر هو الذي َنَسَخُه وإذَا كانت كذلك؛ وجب أن ال يصري منسوخاً بنسخ ُعمَر ، وهذا هو 
، مث : احلجةُ اليت احتجَّ هبا عمران بن احلصني حيث قال  ومل تنزل آية بنسخ آية املتعة ، ومل َيْنَهَنا عنها حىت مات 

  .شاء ، يريد أنَّ عمر هنى عنها قال رجلٌ برأيه ما 
أنَُّه : األوَّلُ : إن هذه اآليةَ مشتملة على أنَّ املراد منها حترمي نكاح املتعة من ثالثة أوُجٍه : واجلواُب أنْ يقال 

ِحلَّ لَكُْم مَّا َوأُ{ مث قال يف آخر اآلية } ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم { تعاىل ذكر احملرمات بالنِّكاح أوالً يف قوله 
كانَ املراُد هبذا التحليل ههنا ما هو املراد هناك بالتَّحرمي هو النِّكاح ، فاملراُد بالتحليل هنا أيضاً } َوَراَء ذَِلكُْم 

  .جيب أنْ يكون هو النِّكاح 
  .واإلْحَصانُ ال يكون إالَّ يف نكاحٍ صحيح } مُّْحِصنَِني { قوله تعاىل : الثّاين 

يه الولد وسائر } غَْيَر ُمَساِفِحَني { قوله : الثالثُ  مسَّى الزَِّنا ِسفَاحاً؛ ألنَُّه ال مقصود فيه إال سفح املاء وال يطلب ف
  .مصاحل النِّكاح ، واملتعة ال يراد منها إالَّ سفح املاء فكان سفاحاً ، هذا قول أبِي بكر الرَّازي ، وفيه مناقشة 

أي وأحل لكم } َوأُِحلَّ لَكُْم مَّا َوَراَء ذَِلكُْم { أْصنافاً ِممَّْن َيْحُرُم َوطْؤُهنَّ مث قال  فإنَُّه تعاىل ذكر: أمَّا األولُ 
  .َوطُْء ما وراء هذه األصناف ، فأيُّ فساد يف هذا الكالم 

يست كذلك فإنَّ املقصود وهو أنَّ الزَِّنا إنََّما مسي سفاحاً؛ ألنَُّه ال يراد منه إال سفح املاء فاملتعةُ ل: وأمَّا الثَّاين 
  .منها سفح املاء بطريق مشروع مأذون فيه من قبل اللَّه ، مل قلتم إنَّ املتعة حمرمة 

إنَّها : إنَّا ال ُنْنِكُر أنَّ املتعةَ كانت مباحة إنََّما الذي نقوله : َوإنََّما اجلواب املعتمُد أن نقول : قال اْبُن اخلطيبِ 
مل يكن ذلك قادحاً ] [ هذه اآلية دالة على أهنا مشروعة [ لتقدير ، فلو كانت صارت منسوَخةً ، وعلى هذا ا

يف غرضنا ، وهذا هو اجلواب أيضاً عن متسكهم بقراءة أّيب وابن عباس ، فإن تلك القراءة بتقدير ثبوهتا ال تدل 
ا ذكرمت من الدالئل  إنَّ النْسَخ طرأ عليه: لكن نقول ] إال على أن املتعة كانت مشروعة ، وحنن ال ننازع  ، وم

مث إن عمر [ لعلَّ بعضهم مسعه مث نسيه : ال يدفع قولنا ، وقوهلم إنَّ النَّاسَخ إمَّا أن يكون متواتراً ، أو آحاداً قلنا 
  .ملّا ذكر يف اجلمع العظيم تذكروه وعرفوا صدقه فيه وسلموا األمر له  -رضي هللا عنه-

  .املتعة إىل نفسه إنَّ عمر أضاف الّنهي عن : ] وقوهلم 
قد َبيََّنا أنَُّه لو كان مراده أنَّ املتعة كانت مباحة يف شرع حممٍَّد صلى اهللا عليه وسلم ، وأنا أهنى عنه؛ لزَم : قلنا 

تكفريه ، وتكفري كلّ َمْن ال حياربه وينازعه ، ويفِْضي ذلك إىل تكفري مجيع املؤمنني ، وكلُّ ذلك باطل فلم يبق 
كان مراده أنّ املتعة كانت مباحة يف زمن الرَُّسولِ صلى اهللا عليه وسلم ، وأنا أهنى عنها ملا ثبت : إال أن يقال 

  .أنَُّه صلى اهللا عليه وسلم نسخها ، فهو ناقل للنَّْسخِ ، ال أنَُّه نسخ من عنده 
  فصل

كُنَّا « : اهللا قال  ]عبد [ عن » صحيح مسلم « اختلف العلماُء كم مرة أبيحت ونسخت؛ ففي : قال القرطيبُّ 
أال َنْسَتْخِصي؟ فنهانا عن ذَِلَك ، ثُمَّ َرخَّص لنا : َنْغُزو مع رسول اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ليس لنا نَِساء ، فقلنا 

يه و: قال أُبو َحاِتم الُبْسِتيُّ يف صحيحه » أنْ َنْنِكَح املَْرأةَ بالثَّْوبِ إىل أَجلٍ  أال « سلم قوهلم للنيبِّ صلى اهللا عل
دليل على أنَّ املتعة كانَت َمْحظُوَرةً قبل أنْ يبيح هلم االستمتاع ، ولو مل تكن حمظورة مل يكن » َنْسَتْخِصي 



، مث َرخَّص هلم يف الَغْزوِ أن ينكحوا املرأة بالثَّوب إىل أَجلٍ مثَّ هنى عنها عام خيرب مث أذن  لسؤاهلم عن هذا معًىن 
  .بعد ثالث فهي حمّرمة إىل يوم القيامة فيها عام الفتح مث حرمها 

وأمَّا متعة الَنساء فهي من غرائب الشَّريعة؛ ألنََّها أبيحت يف صدر اإلْسالمِ مثَّ حرمت َيْوَم : وقال ابن الَعَربِّي 
خيرب ، مث أبيحت يف غزوة أْوطَاسٍ ثُمَّ حرِّمت بعد ذلك ، واستقر األمر على التَّحرمي ، وليس هلا أخٌت يف 

وقال غريه ِممَّْن مجع طرق . مث استقرَّْت بعد ذلك ] مرتني [ لشَّريعة إالَّ مسألة القبلة ، فإنَّ النَّْسَخ طرأ عليها ا
  .أنَّها كانت يف صدر اإلسالم : إنَّها تقتضي التَّحليلَ والتَّْحرَِمي سبع مرات فروى ابن أيب عمرة : األحاديث فيها 

، ومن رواية الرَّبِيعِ ْبنِ أنَّ: وروى سلمةُ ْبُن األكوع  ها كانت عام أْوطَاسٍ ، ومن رواية عليٍّ حترميها يوَم خيرب 
  .سربة إباحتها َيْوَم الفَْتحِ 

وغريه عن علي َنْهَيُه عنها يف غزوة َتُبوَك ويف مصنف أيب » صحيح مسلم « قال القرطيبُّ وهذه الطرق كُلَُّها يف 
  .النَّهي عنها يف حجَِّة الوََداعِ  داود من حديث الرَّبيعِ ْبنِ سربةَ

ما حلَِّت املتعةُ قطُّ إالّ ثالثاً يف عمرة الفََضاِء ما حلَّت قبلها ، وال بعدها : سربة أيضاً ] ابن [ وروى احلسن عن 
.  

  .فهذه سبعةُ مواطن أحلت فيها املتعة وحرمت 
ُه ذل» فريضة « قوله  أو مصدر على ] أو فرضاً [ ك فريضة حال من أجورهن ، أو مصدر مؤكد أي فرض اللَّ

وال جناح عليكم فيما « قوله . » فآتوهن أجورهن إيتاء مفروضاً « غري املصدر؛ ألنَّ اإليتاء مفروض فَكَأنَُّه قال 
من محل اآلية على النِّكاح الّصحيح قال املراد منه اإلبراء من املهر ، أو احلط » تراضيتم به من بعد الفريضة 

[ } فَإِن ِطْبَن لَكُْم َعن َشْيٍء مِّْنُه َنفْساً فَكُلُوُه َهنِيئاً مَّرِيئاً { فتداء ، أو االعتياض وهو كقوله تعاىل عنه ، أو اال
[ } إَالَّ أَن َيْعفُونَ أَْو َيْعفَُواْ الذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النكاح { وقوله ] فإن قبضها ملكت بالقبض ] [  ٤: النساء 
أراد إذا اْنقَطََع زمانُ املتَعِة مل يبق للرَُّجلِ على املرأة سبيل : ل اآلية على نِكَاحِ املتعة قال من مح]  ٢٣٧: البقرة 

  .، فإنْ شاءت املرأة زادت يف األجل وزاد الرجل يف األجر وإن مل يتراضيا تفارقا 
  ]حكم إحلاق الزيادة بالصداق [ فصل 

طلقها قبل الدُّخولِ إحلاق الزَِّياَدِة بالصََّد: قال أُبو حنيفة  اقِ جائز ، وهي ثابتة إن َدَخلَ هبا ، أو مات عنها وإن 
َوالَ { بطلت الزَِّيادة ، وكانت مبنزلة اهلبة فإن قبضتها ملكتها بالقبض ، وإن مل تقبضها بطلت ، واحَتجُّوا بقوله 

بالصداق ، قال [ مومه يدلُّ على جواز إحلاق الزَِّيادة وهذا بع} ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفيَما َتَراَضْيُتْم بِِه ِمن َبْعِد الفريضة 
بل هذه بالزيادة أخص منها بالنقصان؛ ألنه تعاىل علقه بتراضيهما والرباءة واحلط ال حيتاج إىل رضا الزوج ، : 

ه ال اجلواب أن. والزيادة ال تصح إال بقبوله ، فإذا علق ذلك بتراضيهما مجيعاً ، دل على أن املراد هو الزيادة 
ذكره الزَّجَّاُج ، وهو أنَُّه إذا طلقها قبل الدُّخول ، فإن شاءت أبرأته من ] جيوز أن تكون الزيادة عبارة  عما 

ا َوَجَب عليه؛ وألنَّ هذه الزيادة لو  النَّصف ، وإن شاء الزَّوج سلّم إليها كلَّ املال ، فيكون قد زادها على م
وَّلِ ، أْو بعد زواله ، واألوَّلُ باطل؛ ألنَّ العقد ملا انعقد على القدر األوَّلِ التحقت باألصل لكان إمَّا مع العقد األ

  .، فلو انعقد مرَّةً أخرى على القدر الثَّاين؛ لكان ذلك تكويناً لذلك العقد بعد ثبوته ، وهو حتصيلُ احلاصلِ 



  .فُع العقُد األوَّلُ ، ففسد قوهلم والثَّاين باطل؛ النعقاِد اإلمجاع على أنَّ عند إحلاق الزَّياَدِة ال يرت
  ]يف استحباب قلة املهر [ فصل 

]  ٢٠: النساء [ } َوآَتْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً فَالَ َتأُْخذُواْ ِمْنُه َشْيئاً { اعلم أنَُّه ال تقدير ألكثر الّصداق لقوله تعاىل 
ةً يف  «: قال ُعَمُر ْبُن اخلطَّاب . واملستحّب أن ال يغايل فيه  أالَ الَ تغالوا يف صدقة النِّساء ، فإنََّها لو كانت ُمكرَم

ا علمت رسول اهللا صلى اهللا عليه  الدُّْنَيا وتقوى عند اللَِّه ، لكان أوالكم هبا رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، م
  .ة وسلم َنكََح شيئاً من نَساِئِه ، وال أنكح شيئاً من بناته بأكثر من اثَْني عشر أوقي

كَانَ َصَداقُُه ألْزَواجِِه : سألُت َعاِئَشة كم كان صداق النَّيب صلى اهللا عليه وسلم قال : وعن أبِي َسلََمةَ قال 
نصف أوقية فتلك َخمسمائة ِدرهم ، َوأمَّ : ال قالت : أتدري ما النشُّ؟ قلُت : اثَْنيت َعْشَرةَ أوِقيةً َونشاً وقالت 
أنَُّه ال تقدير فيه ، بل ما جاز أنْ يكونَ مبيعاً أو مثناً جاز أن يكون صداقاً ، وهو  أقل الصَّداق فذهب بعضهم إىل

  .قول ربيعةَ ، وسفيانَ الثَّورَي ، والشَّافعيِّ ، وأمحد وإسحاَق 
لو أصدقها سوطاً جاو » : ، وقال سعيُد بن املسيِّبِ « يف ثالث قبضات مهر زينب » : وقال عمُر ْبُن اخلَطَّابِ 

، وأيب حنيفَةَ ، غري أنَّ نصاب السَّرقِة عند مالك ثَالثَةُ : وقال قوم  ،«  تقدر بنصاب الّسرقة ، وهو قول َماِلٍك 
« الَْتِمْسَ لَْو َخاَتماً ِمْن َحِديِد ، زوجتك مبا معك من القرآن » دراِهَم ، وحجَّةُ الشافعي وأمحد قوله عليه السالم 

ْين    .، وزّوج اْمَرأةً على َنْعلَ
  ]يف حكم جعل القرآن وحنوه صداقاً [ فصل 

، وقال أصحاُب الرَّأي ال جيوُز ، « جيوُز أن جيعل تعليم القرآن َصَداقاً للحديث » : قال الشافعيُّ ، وأمحُد 
ُز االستئجار عليه مثل البَِناِء ، واخلياطة وغريمها جيوز أن جيعل صداقاً للحديث ، ولقول  وكذلك كلُّ َعَملٍ جيو

يه السَّالُم ُشع القصص [ } إين أُرِيُد أَنْ أُنِكَحَك إِْحَدى ابنيت َهاَتْينِ على أَن َتأُْجَرنِي ثََمانَِي ِحَججٍ { يب ملوسى عل
  .ال جيوز أن جيعل منفعة احلّر صداقاً : وقال أبو حنيفة ] .  ٢٧: 

الُْمْؤِمَناِت فَِمْن َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِمْن فََتَياِتكُُم الُْمْؤِمَناِت َواللَُّه َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع ِمْنكُْم طَْولًا أَنْ َيْنِكَح الُْمْحَصَناِت 
ْحَصَناٍت غَْيَر ُمَساِفَحاٍت أَْعلَُم بِإَِميانِكُْم َبْعُضكُْم ِمْن َبْعضٍ فَاْنِكُحوُهنَّ بِإِذِْن أَْهِلهِنَّ َوآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ بِالَْمْعُروِف ُم

ابِ ذَِلَك ِلَمْن تَِّخذَاِت أَْخَداٍن فَإِذَا أُْحِصنَّ فَإِنْ أََتْيَن بِفَاِحَشٍة فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى الُْمْحَصَناِت ِمَن الَْعذََولَا ُم
  ) ٢٥(َخِشَي الَْعَنَت ِمْنكُْم َوأَنْ َتْصبُِروا خَْيٌر لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

شرطية وهو الظَّاِهُر ، » من « اآلية } ْم َيْسَتِطْع ِمنكُْم طَْوالً أَن َينِكَح احملصنات املؤمنات َوَمن لَّ{ قوله تعاىل 
إما جواب الشَّرط ، وإمَّا خرب املوصول ، } فَِمْن مَّا َملَكَْت أَْيَماُنكُم { وجيوز أن تكون موصولة ، وقوله 

ويف نصب } َيْسَتِطْع { لِّ نصب على احلال من فاعل يف حم} ِمنكُْم { وشروط دخول الفاء يف اخلرب موجودة و 
  :ثالثة أْوُجٍه } طَْوالً { 

  :على هذا ثالثة أوجه » أنْ ينكح « ويف قوله » يستطيع « أنَّه مفعول ب : أظهُرَها 
نلُتُه ، :  على أنَُّه مفعول باملصدر املنون؛ ألنَّه مصدر؛ وطلت الشيء أي» طوالً « أنَّه يف حملِّ نصبٍ ب : أحدها 

ثله قول الفََرْزَدقِ ] املؤمنات [ ومن مل يستطع أنْ ينال نكاح احملصنات : والتَّقدير    ]الكامل : [ ، وم
  طَالَْت فَلَْيَس َيَنالَُها األْوَعاالَ... إنَّ الْفََرْزَدَق َصْخَرةٌ َملُْموَمةٌ  -١٧٨٤



، وإعمالُ التصدر املن: أي    ]الوافر : [ وَّن كثيثر قال الشَّاِعُر طالت األْوَعالُ فلم َتْنلها 
  أَزلَْنا َهاَمُهنَّ َعنِ املَِقيلِ... بَِضْربٍ بِالسُُّيوِف ُرُؤوَس قَْومٍ  -١٧٨٥

وهذا الوجه ذهب إليه ]  ١٥،  ١٤: البلد [ } أَْو إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمْسَغَبٍة َيِتيماً ذَا { وقول اهللا تعاىل 
  .الفارسي 

بدل الشَّْيِء من الشَّْيِء؛ ألنَّ الطول هو القدرة ، أو الفضل ، والنِّكَاحُ } طَْوالً { بدل من } أَن َينِكَح { : الثاين 
  .قدرة وفضل 

طوالً إىل أن ينكح : أي » إىل « أنَُّه على حذف حرف اجلَرِّ ، مث اختلف هؤالء ، فمنهم َمْن قَدََّرُه ب : الثَّالثُ 
ألن ينكح ، وعلى هذين التَّقديرين ، فاجلاّر يف حملِّ الصِّفَِة لطوالً ، : قَدََّرُه بالالمِ أي  املُْحَصَناِت ، ومنهم من

  .أنصٌب هو أم جرٌّ؟ » أن « فيتعلَّق مبحذوف ، ثُمَّ ملا ُحِذَف حرف اجلرِّ فاخلالف املشُهوُر يف حمل 
  .ألجل نِكاِحهنَّ  :هي الم املفعول من أجله ، أي » أنْ « الالُم املقّدرة مع : وقيل 

ومن مل يستطع منكم لعدم : أي ] مضاف [ أن يكون مفعوالً له على حذف : } طَْوالً { الوجه الثَّاين من نصب 
ومن مل يستطع نكاح املُْحَصَنات : أي » يستطع « مفعول » ان ينكح « طول نكاح احملصنات ، وعلى هذا ف 

  .لعدم الطُّْولِ 
  .ْنُصوباً على املصدر أن يكون َم: الوجه الثالثُ 
أَن َينِكَح { ألنَّهما مبعىن و [ ويصحُّ أن يكون طَْوالً نصباً على املَْصَدرِ ، والعاِملُ فيه االستطاعة : قال اْبُن َعطيَّة 

، فَكَأنَُّه قيل ] ، على هذا مفعول باالستطاعة ، أو }  ومن مل : باملصدر يعين أنَّ الطولَ هو الطاعة يف املعىن 
: غافر [ } ِذي الطول { التطول وهو التَّفضل قال تعاىل ] الفضل ومنه : [ طع منكم استطاعة ، والطَّْولُ يست
يد فالن مبسوطة ، وأصل هذه الكلمة من الطُّولِ الّذي : تطاولَ هلذا الشَّيِء أي تناوله كما يقالُ : ويقال ]  ٣

، فسمى [ دة هو ضّد القصر؛ ألنَُّه ذَا كان طويالً ففيه كمال وزيا كما أنه إذا كان قصرياً ففيه قصور ونقصان 
  .كما أنَّ بالطول ينال ما ال ينال بالقصر ] الغىن طوالً ألنه ينال به املراد ما ال ينال عند الفقر 

: قيل » الطَّول هو السَّعة ، والغىن « : قال ابُن عبَِّاس وُمجاهٌد وسعيُد بُن جبريٍ والسُّديُّ وابُن زيٍد ، ومالٌك 
، وإن َعدَم السََّعةَ ، وخاف الَعَنَت؛ ألنَّه ] أمة [ أنَّ من عنده حرَّة ال جيوز له نكاح : احلرة ، ومعناه : والطَّْولُ 

.وبه قال الطَّربِيُّ [ طالب شهوة وعنده امرأة ، وهو قول أبِي حنيفَةَ   [  
، وقيل : وقال أُبو ُيوسَف  ، وهويها ا: الطَّْولُ هو وجود احلرَّة حتته  لطَّْولُ هو التَّجلد والصرب كمن احبَّ أمةً 

، فإنَّ له أن يتزّوج األَمةَ إذا مل ميلك مهرها ، وخاف أن ] عليها [ حتَّى صار لذلك ال يستطيع أن يتزوج  غريها 
، وسفيان والثَّْورِي نقله  وهذا قول قََتاَدةَ والنََّخِعيِّ وعطاٍء. يبغي هبا ، وإن كان جيد َسَعةً يف املال ِلنِكَاحِ حرٍَّة 

  .القُْرطُبِيُّ 
  ]تفسري املراد باحملصنات : [ فصل 

ألنه تعاىل أثبت نكاح اإلماء عند تعذر نكاح احملصنات ، فال بد أين يكون [ واملراد باحملصنات ههنا احلرائر 
اءة من فتح الصَّاد أنَّهن ؛ ألنه ذكرهن كالّضد األَماء ووجه تسميتهن باحملصنات على قر] املراد هبن احلرائر 

أحصن حبريتهن عن أحوال اإلَماِء فإنَّ األَمةَ تكونُ خراجةً ُمْمتهَنةً ُمْبَتِذلَةً يف الظَّاِهرِ ، واحلرةُ مصونة عن هذه 



  .القََضاَيا ، وأمَّا على قراءة كسر الصاد فاملعىن أهنن أحصن أنفسهن حبريتهنَّ 
  ]يف شرط نكاح األمة [ فصل 
آلَيةُ على أنَُّه ال جيوُز للحرِّ نكاُح األَمِة إالَّ بشرطني؛ ومها أالَّ جيد مهر حرة ، وال مثن أمة ، وأنْ خياف دلَِّت ا

الَعَنَت ، وهو قولٌ جائٌز ، وبه قال طاوس وعمرو ْبُن ديَنار ، وإليه ذهب مالٌك والشَّافعيُّ وأْحَمُد ، وجّوز 
  .أصحاُب الرَّأي للحر نكاح األَمِة 

، أو مهرها وّبْيَن نكاح احلرَّة الفقرية : قيل  فإنْ   .أيُّ تفاوت بني مثن األمة 
  .أنَّ العادة كانت يف اإلماء التخفيف الشتغاهلن خبدمِة السَّيِّد فظهر التَّفَاُوُت : فَاجلواُب 

  ]يف حكم نكاح األمة الكتابية [ فصل 
م نكاُح األَم فَِمْن مَّا َملَكَْت أَْيَماُنكُم مِّن فََتَياِتكُُم املؤمنات { : ِة الكتابيَِّة لقوله دلَّت اآليةُ على أنَُّه ال جيوز للُمْسِل

وألن األَمةَ الكافرةَ ناِقَصةٌ ِمْن ]  ٥: املائدة [ } واحملصنات ِمَن الذين أُوُتواْ الكتاب ِمن قَْبِلكُْم { : ولقوله } 
  :َوْجَهْينِ 

والولُد تابع لألمِّ يف احلريِة والرق ، فيتعلَُّق الولُد رقيقاً على ِملِْك الكاِفرِ وجوز أُبو  َنقُْص الرِّقِّ ، وَنقُْص الكُفْرِ ،
َوأَْنِكُحواْ األيامى { : وقوله ]  ٣: النساء [ } فانكحوا َما طَاَب لَكُْم مَِّن النسآء { : حنيفة ذلك لعموم قوله 

واحملصنات ِمَن الذين أُوُتواْ الكتاب { : وقوله } ْم مَّا َوَراَء ذَِلكُْم َوأُِحلَّ لَكُ{ : وقوله ]  ٣٢: النور [ } ِمْنكُْم 
  .واملراد هبذا اإلحصان العفّة ]  ٥: املائدة [ } 

، َواتَّفَقُوا ' واجلََواُب أنَِّ آيتنا خاصةٌ ، واخلاص ُمقَدٌَّم على العام؛ وألهنا دخلها التخصيص فيما إذا كان حتته حّر
  .انتهى . جيوُز وطؤها مبلك اليمني ] ال [ على أنَُّه 

  ]يف شرط اإلميان [ فصل 
ا ملكْت أميانكم من فتياتكم « : ظاهر قوله  َوَمْن مل يستِطع منكُم طوالً أن ينكح املُحصناِت املُْؤمنِات فِمْن م
مل يقدر على طول يقتضي كون اإلميان معترباً من احلرَّة فعلى هذا لو قدر على طول حّرة كتابيَّة ، و» املؤمنات 

ُز له أن يتزّوج باألمِة ، وأكثُر الُعلماء على أنَّ ذكر اإلميان نذب يف احلرائرِ ، وال فرق بني  [ أمٍة مسلمٍة فإنَُّه جيو
  .املؤمنة والكتابيَّة يف كثرة املؤمنة وقلتها ] األمة 

  فصل
  .احلريَّة والرِّق فيصري الولد رقيقاً  الولد ينبع األمِّ يف-: يف التَّحذيرِ من نكاح األَماِء وجوٌه منها 

ُر  ، فقد َرّق نِْصفُُه ، يعين :  -رضي اهللا عنه-قال ُعَم   .يصري َولَُدُه رقيقاً : أي ُحرٍّ َتزوََّج بأَمٍة 
أي } لَّكُْم  ِمْنكُْم َوأَن َتْصبُِرواْ َخْيٌر{ : ما نكاح األمة من الزَِّنا إال قريب ، قال اهللا تعاىل : وقال سعيُد ْبُن ُجبري 

  .عْن نِكَاحِ اإلَماِء 
، والربوَز واملخالطةَ للرَِّجالِ وصارت يف غاية الوقَاحِة ، وُربََّما َتَعوََّدت  ومنها أنَّ األَمةَ تكون قد تعّودت اخلروَج 

  .الفجوَر 
، وربَّما احتاج الزَّْوُج إليها  ومنها أن حّق املوىل عليهم أعظم من حقِّ الزَّْوجِ ، وال ختلص للزَّْوج كخلوص احلُرَِّة 

  ] .حلبس السّيد هلا [ جداً ، وال جيد إليها سبيالً 



ومنها أنَّ املوىل قد يبيعها من إنسان آخر ، فعلى قول من يقول بيع األَمِة ُيوجُِب طالقها تصري مطلَّقَة شاء 
  .دها ، وذلك من أْعظَمِ املََضاّر الزَّْوُج أم أىب ، وعلى قول من ال يرى ذلك فقد ُيَساِفر املوىل هبا وبول

ومنها أن مهرها ملك ملوالها ، فال َتقِْدُر على هبته ِلزوجَها ، وال إبرائه خبالف احلرَِّة ، فلهذه الوجوه مل ُيْؤذَنْ يف 
  .نِكَاحِ األمِة إال على سبيل الرُّخصِة 

صالح البيت واإلماء هالك ] احلرائر [ ول َسِمْعُت رسولَ اَهللا صلى اهللا عليه وسلم يق: وروى أُبو هريرة قال 
  .ذكره القرطيب » فساد البيت « البيت أو قال فساد 

ا « : قوله  » من « الفاء قد تقّدم أنَّها إمَّا جواب الشَّرط ، وإمَّا زائدة يف اخلََبرِ على َحْسبِ القولني يف » فمّم
  :ويف هذه اآلية سبعة أْوُجٍه 

على هذا موصولة مبعىن » ما « فينكُح ِممَّا ملكت أميانكم و : ل مقّدر بعد الفاء تقديُرُه أنَّها متعلّقة بفع: أحدها 
فََيْنِكُح امرأة ، أو أَمةً مما ملكته : نوع الّذي ملكته ، ومفعولُ ذلك الفعل املقّدر حمذوٌف تقديرُه : الذي أي 

: للتَّبعيضِ ، حنو » من « ك املفعولِ احملذُوِف و يف احلقيقة متعلق مبحذوف ألنَُّه صفة لذل» ِممَّا « أميانكم؛ ف 
العائد على » ملكت « يف حملِّ نصب على احلال من الضَّمري املقّدر يف } مِّن فََتَياِتكُُم { أكلُت ِمَن الرَّغيِف ، و 

  .صفة لفتياتكم } املؤمنات { املوصولة و ] » َما « [ 
  .فلينكح ما ملكته أميانكم : هي املفعولة بذلك الفعل املقدَّر أي  »ما « زائدة و » ِمْن « أن تكون : الثَّاين 

فلينكح : هو مفعولُ ذلك الفعل املقدَّرِ أي } فََتَياِتكُُم { زائدة و } مِّن فََتَياِتكُُم { يف » ِمْن « أنَّ : الثَّالثُ 
« حذوف على أنَُّه حال من البتداء الغاية ، أو مب» من « متعلق بنفس الفعل و » مما ملكت « فتياتكم ، و 

  .للتَّبعيضِ » من « قدم عليها و » فتياتكم 
ا تقدَّم » مما ملكت « املؤمنات الفتيات و ] فلينكح : هو املؤمنات أي [ » فلينكح « أن مفعول : الرَّابُع  على م

  .حال من ذلك العائد احملذوف » من فتياتكم « يف الوْجِه قبله و 

  ] .أميانكم [ فاملنكوَحةُ ِممَّا ملكت :  َحملِّ رفع خرباً ملبتدأ حمذوف تقديره أنَّ مما يف: اخلاِمُس 
فلينكح من ملك أميانكم ، وال بدَّ أن يكون هذا املصدر واقعاً : مصدريَّةٌ أي » ِممَّا « يف » ما « أن : السَّادس 

.عليه [ النكاح ] وقوع [ ليصّح ]  ١١: لقمان [ } هذا َخلُْق اهللا { : موقع املفعولِ حنو   [  
ومْن لَْم يستطْع : وهو أغربها ونقل عن مجاعة منهم ابن جرير أنَّ يف اآلية تقدمياً وتأخرياًَ وأنَّ التقدير : السَّابُع 
الفعل [ أنْ ينكَح املُْحصَناِت املُْؤِمَناِت فلينكح بعضكم من بعض الفتيات ، فبعضكم فاعل ذلك ] طوالً [ منكْم 

، ومثل هذا ال } واهللا أَْعلَُم بِإَِميانِكُْم { على هذا يكون قوله املقّدر ، ف]  معترضاً بني ذلك الفعل املقدَّر وفاعله 
  .ينبغي أن يقال 

  فصل
فليتزّوج جاريةَ أخيه ، فإنَّ اإلنسانَ ال جيوز له أن : أي } فَِمْن مَّا َملَكَْت أَْيَماُنكُم { ُيريُد بقوله : قال ابن عباس 

فىت ، قال عليه السالَم : فتاة ، وللعبد : ارية نفسه ، والفتيات اململوكات مجع فتاٍة تقُولُ العرُب لألمة يتزّوج جب
فتاة ، والغالم ، : ويقالُ للجارية احلديثة » ال َيقُولَنَّ أحدكُم َعْبِدي ، وال أَمِتي ، َولِكْن ِلَيقُلْ فََتاي وفََتاِتي « : 

ة  فىت ، والغالم ، فىت ، واألمة   .تسمى فََتا



لتفيد أنَّ اإلميان } مِّن فََتَياِتكُُم املؤمنات { مجلة من مبتدأ وخرب جيء هبا بعد قوله » واهللا أعلم بإميانكم « : قوله 
الظَّاهر كاٍف يف نكاحِ األَمِة املؤمنة ظاهراً وال يشترط يف ذلك أن يعلم إمياهنا يقيناً ، فإنَّ ذلك ال يطلع عليه إال 

  .ىل ، وفيه تأنيس أيضاً بنكاح اإلماِء ، فإنَّهم كانوا يفرون من ذلك اهللا تعا
  .» امحلوا فتياتكم على ظاهر اإلمياِن ، واُهللا أعلُم بالسَّراِئرِ : املعىن « : قال الزَّجَّاُج 

كما تقدَّم ، [ األمة مبتدأ وخرب أيضاً ، جيء هبذه اجلملة أيضاً تأنيساً بنكاح } َبْعُضكُْم مِّن َبْعضٍ { : قوله تعاىل 
ا : واملعىن  أنَّ بعضكم من جنس بعض يف النَّسب والدين ، فال يدفع احلر عن نكاح األمَِّة ، عند احلاجة إليه ، وم

  ]البسيط ] : [ أحسن قول أمري املؤمنني َعِليٍّ رضي اهللا عنه 
  األمُّ َحوَّاُءأبوُهُم آَدٌم و... والنَّاُس ِمْن جَِهِة التَّْمثيلِ أَكْفَاُء  -١٧٨٦

ِة أنَّ الَعَرَب كانوا َيتفاَخُرونَ باألْنَسابِ ، فأخرب تعاىل أن ذلك ال يلتفت إليه؛ ألنَّ  واحلكَمةُ يف ِذكْرِ هذه الكَِلَم
  .اإلميان أعظم الفضائل ، وإذا حصل االشتراك فيه فال يلتفت إىل ما وراء ذلك 

إِنَّ أَكَْرَمكُْم َعنَد اهللا { : وقال ]  ٧١: التوبة [ } أَْوِلَيآُء َبْعضٍ واملؤمنون واملؤمنات َبْعُضُهْم { : قال تعاىل 
وكان أهلُ اجلاهلّية يضعون من أين اهلجني فذكر تعاىل هذه الكلمة زجراً هلم من ]  ١٣: احلجرات [ } أَْتقَاكُْم 

  .أخالق أهل اجلاهليَِّة 
ب » بإذن أهلهن « قوله  ، وأهل : هم مضافاً حمذوفاً أي وقّدر بعض» انكحوهّن « متعلق  بإذِن أهل واليتهن 

  .والية نكاحهن هم املُالَّك 
  فصل يف نكاح األمة بإذن سيدها

اتَّفَقُوا على أنَّ نكاَح األَمِة بدون إذن سيِّدَها باطلٌ هبذه اآلية فإهنا تقتضي كون اإلذن شرطاً يف جواز النِّكاحِ ، 
ي   :السالم ] الصَّالة و [ ه وإن مل يكن النكاح واجباً كقوله عل

ْعلُومٍ إلَى أَجلٍ َمعلُوم «  ي كَْيلٍ معلُومٍ وَوْزٍن َم فالسلم ليس بواجب ، ولكنَُّه إذا اختار أن » َمْن أْسلََم فَلُْيْسِلْم ِف
ا؛ فوجب أالّ ُيْسِلَم فعليه استيفاء هذه الشَّرائط ، وألنَّ األمَّةَ ملك للسيِّد ، وبالّتزوج تبطل عليه أكْثَُر منافعه

يه السَّالُم    .» إذَا َتَزوََّج الَعْبُد بَِغْيرِ إذِْن السّيد فهو عاِهٌر « : جيوز ذلك إال بإذنِِه ، وأمَّا العبد فلقوله عل
  فصل يف اشتراط إذن الويل يف النكاح

{ ألنَّ الضَِّمَري يف قوله : يل ، قالوا استدلُّوا هبذه اآلية على أنَّه ال يصحُّ نِكَاُح احلرَّة البالغة العاقلة إالَّ بإذن الو
عائد إىل اإلماِء واألمة ذات موصوفة بالرِّق ، وصفة الرِّقِّ صفة َزاِئلَةٌ ال تتناول } فانكحوهن بِإِذِْن أَْهِلهِنَّ 

َحَنثَ؛ فثبت أن اإلشارة بتلك الّصفة ، إال َترى أنَُّه لَْو حلف ال َيتكلَُّم مع هذا الشاب فصار شيخاً مث َتكَلََّم معه 
اإلشارة إىل الذَّاِت املوصوفة بصفٍَة ، عرضية زائلة باقية بعد زوال تلك الصِّفِة العرضية ، وإذَا كان كذلك ، 
فوجب أن تكون اإلَشاَرة إىل اإلَماِء باقيةً بعد َزَوالِ الرِّقِّ ، وحصول صفة احلرّية هلّن ، وإذا ثبت أنَّ ذلك يف 

  .ب ثبوته يف سائر الصُّورِ ، ألنَُّه ال قائل بالفرق الصُّوَرِة الباقية؛ وج
ال ِعَباَرةَ للمرأة يف النِّكاح ، فإذا ملكت املرأةُ جارية : هذه اآلية ترد على الشافعيِّ ، فإنَُّه يقول : قال الرازيُّ 

اً فقد ترك  ٍه واجلواُب من ] الظاهر [ وكلْت َمْن يزوجها ، واُهللا تعاىل شرط إذن أهلهّن مطلق   :ُوُجو
  .املراُد باإلذن الرَِّضا وال بدَّ ِمْنُه : األوَّلُ 



  .أنَّ املراَد بأهلهّن من يقدر على نكاحهن ، فإن كانت امرأةً فمْوالََها : الثَّاين 
ا خاّصة ، أنَّ األْهلَ يتناولُ الذكوَر واإلناثَ ، لكنَُّه عام واألدلَّةُ الدَّالَّةُ على املرأة ال تنكح نفسه: الثَّاِلثُ 

نفسها ، ] حّق [ ولذا كانت مسلوبةَ العبارة يف » الَعاِهر هي اليت تنِكُح َنفَْسَها « : واخلاصُّ مقدٌَّم ويف احلديِث 
  .فهي يف حّق مملوكها أوىل 

، قال : قال بعضهم » فآتوهن أجورهن « قوله تعاىل  } باملعروف { : واملُراَد به مهر املثل لقوله تعاىل : هو املهر 
يما كان مبنياً على االجتهاد وغالب الظنِّ يف املعتاد واملتعارف كقوله  وعلى الوارث مثل « : وهذا إنَّّما ينطلق ف

. ٢٣٣: البقرة [ } َوعلَى املولود لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ باملعروف { » ذلك   [  
، فال معىن الشتراط املعروف فيه : قال النَّفَقةُ عليهّن : ] األُجورِ [ املراُد من « : وقال القاضي  ألنَّ املهر مقّدر 

ةً ال يقدُح يف ُوُجوبِ نفقتها ، وكفايتها كما يف حّق احلرة ، وأكثر املفسَِّريَن محلوا  ، فكأنَُّه تعاىل بيَّن أنَّ كوهنا أَم
  .اجلميلَِة  على َتْرِك املطْلِ ، والتَّأخريِ عند املطالبة على الَعاَدِة} باملعروف { : قوله 

  فصل يف من املستحق لقبض مهر األمة؟
نقل أُبو بكرٍ الرَّازِي يف أحكام القرآن عن بعض أْصَحابِ مالٍك ، أنَّ األمة هي املستحقّة لقبض مهرها هبذه اآليِة 

.  
  :واجلواُب من ُوجوٍه 

  .األجور على النَّفَقَِة ، زال متسكهم ] قوله [ أنَّا إذا محلنا : أحُدَها 

ما يوجب كون املَْهرِ » وآتوهن « إنََّما أضاف إيتاء املهور إليهن ، ألنَُّه مثن بعضهم ، وليس يف قوله : انيها وث
  .ملكاً هلنَّ 
، ولكنَُّه عليه السالُم قال : وثاِلثَُها  هلُنَّ   ملوالُه] مِلٌك [ الَعْبُد َوَما ِفي َيِدِه « : ثبت أنََّها تقتضي كَْونَ املَْهرِ ملكاً 

  .فنفى امللك عنه ]  ٧٥: النحل [ } َضَرَب اهللا َمثَالً َعْبداً مَّْملُوكاً الَّ َيقِْدُر على َشْيٍء { : وقال تعاىل » 
  .أنَّ ِعَوٌض عن مناِفع الُبْضعِ ، وهي مملوكةٌ للسيِِّد : وراُبعَها 

  :فيه ثالثةُ أوُجٍه » باملعروف « : قوله 
  .آتوهن مهورهن باملعروف : أي } وُهنَّ َوآُت{ أنَّه متعلِّق ب : أحدها 
  .غري ممطولة : ملتبسات باملعروف ، يعين : أنَُّه حالٌ من أجورهن أي : الثَّاين 

بإذن أهلهن ومهر مثلهن ، واإلشهاد [ فانكحوهن باملعروف : أي } فانكحوهن { أنَُّه ُمَتَعلٌِّق بقوله : الثاِلثُ 
، وهذا هو املعروُف  وآتوهنَّ أجورهن بإذن أهلهنَّ فحذف من الثَّاين :  الكالمِ حذف تقديره يف: وقيل ] عليه 
  .أي الذاكرات اهللا ] .  ٣٥: األحزاب [ } والذاكرين اهللا كَِثرياً والذاكرات { لداللة األوَّلِ عليه ، حنو 

  .املهر  وآتوا مواليهن أجورهن؛ ألنَّ األمة ال يسلّم هلا شيٌء من: ثُمَّ ُمَضاف مقدر أي : وقيل 
  .وحمصنات على هذا ، مبعىن مزوجات } فَآُتوُهنَّ { حاالن من مفعول } ُمْحَصَناٍت غَْيَر ُمَساِفَحاٍت { قوله تعاىل 

، } فانكحوهن { حال من مفعول } ُمْحَصَناٍت { : وقيل  ، وحمصنات على هذا مبعىن عفائف ، أو مسلمات 
» حمصنات « سفاحهن واتَِّخاِذِهنَّ لألخدان ، وقد تقدم أن فانكحوهن حال كوهنن حمصنات ال حال : واملعىن 

اِفِحَني { بكسر الصَّاد وفتحها وما معناها ، وأن  عطف على } َوالَ ُمتَِّخذَات { و . حال مؤكدة } غَْيَر ُمَس



: واِخلْدنُ  .كِعْدل وأْعَدال » ِخْدن « احلال قبله ، واألخدان مفعول مبتخذات ، ألنَُّه اسم فاعل ، وأخدان مجع 
  .الصَّاحب 

: األصدقاء على الفاحشة ، واحدُهْم ِخْدنٌ وخدين وهو الّذي خيادنك ، ورجل ُخْدَنةٌ : األخدانُ : قال أبو زيد 
، ] به [ أصحاباً وقد تقدََّم أنَّ املَُسافح هو اجملاهر بالزَِّنا ، ومتخذ األْخَدان هو املستتر : إذا اتََّخذَ أخداناً أي 

، ومل حيكموا على ذاِت اخلدن بكوهنا زانية وكان ال   .زَِّنا يف اجلاهليَّة منقسماً إىل هذين القسمني 
بضّم اهلمزة } أُْحِصنَّ { قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم » فإذا أحصن « : قوله 

، فمعىن األوَّلِ أحصن بالتزويج فاحملصن وكسر الصَّاِد على البَِناِء للمفعول والباقون بفتحها على البَناِء للف اعل 
  .هبن هو الزوَج ، هكذا قاله ابُن عباسٍ ، وسعيُد ْبُن ُجبريٍ واحلََسُن وُمجاِهد 

  .» وأحصن فروجهن أو أزواجهن « : ومعىن الثَّانية 
ُر وابُن مسعوٍد والشعيبُّ والنخعيُّ والسديُّ  أنَُّه تعاىل وصف اإلماء وطعنوا يف هذا الوجه بِ. أسلمن : وقال ُعَم

فإذا آمن فإن حاهلن كذا : فتياتكم املؤمنات ، مث يقال : ويبعد أن يقال } فََتَياِتكُُم املؤمنات { باإلميان يف قوله 
  :وكذا ، وميكن جوابه بأنَُّه تعاىل حكم حكمني 

  .} ؤمنات فََتَياِتكُُم امل{ : حال نكاح األَماِء فاعترب اإلميان فيه بقوله : األوَّلُ 
إمياهننَّ أيضاً يف هذا احلكم وهو قوله ] حال [ ما جيُب عليهنَّ عند إقدامهن على الفاحَشِة ، فذكر : والثَّاين 

  .} فَإِذَآ أُْحِصنَّ { تعاىل 

فالشَّرط » إن « جواب » فعليهن « ويف » إذَا « جواب » فإنْ « الفاء يف » فإن أتني بفاحشة فعليهن « : قوله 
ال ُيعتق حىت يأكل :  وجوابه مترتٌِّب على وجود األوَّلِ ، ونظريه الثَّاين إن أُكلت فإن ضربت عمراً فأنت حرٌّ ، 

يف مثل هذا الّتركيب انعكس احلكم ، ولزم » إن « أوالً ، مث يضرب عمراً ثانياً ولو أسقطت الفاء الّداخلة على 
قواعد النَّْحوِ ، وهو أن الشَّْرطَ الثَّاين ُيْجعل حاالً ، فيجب أن َيْضرب أوالً ثُمَّ يأكل ثانياً ، وهذا ُيْعرف من 

  .التَّلبُُّس به أوالً 
، » على « وهو » ما « متعلق مبحذوف؛ ألنَُّه حال من الضَّمريِ املستكن يف صلة » من العذاب « : قوله 

ا تعلََّق به هذا اجلر ، وال جيوز أن  ، وهو يف احلقيقة م ا « يكون حاالً من فالعامل فيها معنوي  اجملرورة بإضافة » م
ا يعمل [ إليها؛ ألنَّ احلال ال بدَّ أن يعمل فيها » نصف «  هو العامل يف » نصُف « و ] إن [ يف صاحبها ] م

من السماء العاملة إال أنَّ بعضهم يرى أنَُّه ] ليس [ صاحبها اخلفض باإلضافة ، ولكنه ال يعمل يف احلال ، ألنَُّه 
  .زءاً من املضاف جاز ذلك فيه ، والنصُف جزء فيجوز ذلك إذا كان ج

  فصل
َعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى احملصنات { : يف اآلية إشكال ، وهو أنَّ احملصنات يف قوله  إمَّا أن يكون املراُد منه } فَ

، واألول ُمْشِكلٌ؛ احلراِئر املتزّوجات ، أو احلرائر األبكار ، والسََّبُب يف إطالق اسم احملصنات عليهن حر يتهن 
ألن الواجَب على احلرائر املتزوجات يف الزَِّنا الرَّجم ، فهذا يقتضي أن جيب يف زَِنا اإلماء نصُف الرَّْجمِ وذلك 

  .باطل 
والثَّاين وهو أن يكون املراد احلرائر األبكار ، فنصف ما عليهنَّ مخسون َجلَْدةً وهذا القدر واجب يف زَنا األَمِة ، 



ء كانت ُمْحَصَنةً أو مل تكن ، فحينئذ يكون هذا احلكُم معلقاً مبجرَِّد ُصُدورِ الزَِّنا عنهنَّ ، وظاهر اآلية سوا
شرط بعد } فَإِذَآ أُْحِصنَّ فَإِنْ أََتْيَن بِفَاِحَشٍة { اإلحصان والزِّنا ، ألنَّ قوله : يقتضي كونه معلقاً مبجموع األمرين 

  .وطاً هبما نصاً فيقتضي كون احلكم مشر. شرط 
ليس املراُد منه جعل هذا اإلْحَصاِن شرطاً ألن جيب } فَإِذَآ أُْحِصنَّ { : فاجلواُب أن ُيْختاَر القسم الثَّاين ، وقوله 

سون يف َزَناَها مخُسونَ َجلَْدةً ، بل املعىن أنَّ حدَّ الزَِّنا يغلظ عند التَّزوُّجِ فهذه إذَا َزَنْت ، وقد تزوَّجت فحدَُّها مخ
املفهوم ] فيه جمرى [ أوىل ، وهذا مما َيْجرِِي ] أيضاً [ جلدة ، ال يزيد عليه فبأن يكون قبل التَّزوُّجِ هذا القدر 

بالنَّصِّ ألنَُّه ملا خفف احلدَّ ملكان الّرق عند حصول ما ُيوجُب التَّغليظَ فبأن جيب هذا القدر عندما ال يوجد 
فَإِذَآ أُْحِصنَّ { : ُه ال جلد على من مل يتزّوج من املماليك إذَا َزَنا لقوله تعاىل املغلظ أوىل ، وذهب بعضهم إىل أنَّ

ا َعلَى احملصنات ِمَن العذاب  َعلَْيهِنَّ نِْصُف َم   .وهذا مرويٌّ عن ابن عباسٍ وبه قال طاووس } فَإِنْ أََتْيَن بِفَاِحَشٍة فَ

راُد منه التزويج ، فليس املراد منه أنَّ التزويج شرط ومعىن اإلحصان عند اآلخرين اإلسالُم ، وإن كان امل
لوجوب احلّد عليه ، بل املراُد منه الّتنبيه على أنَّ املْملُوَك إذا كان حمصناً بالتَّزويج؛ فال رجم عليه ، إنََّما حده 

إذا َزَنْت أَمةُ أحدكُمْ « اجللد خبالف احلر ، فحدُّ األمِة ثابت هبذه اآلية ، وبيان أنَّه اجللد قوله عليه السالُم 
رٍ فلَيْجِلْدَها ثُمَّ إنْ َزَنْت فَلَْيْجِلْدَها وال ُيثْرِْب علْيَها ، ثُمَّ إن َزَنْت الثَّاِلثَةُ؛ فَلَْيبِْعها َولَْو بَِحْب   .» لٍ ِمْن َشِع

  فصل يف من يقيم احلد على اإلماء؟
مضت السُّنَّةُ أن َيُحدَّ الَعْبَد واألَمةَ أهلُوُهم : َزَنَيا ، قال بن شهاب  اختلفوا فيمن يقيُم احلدَّ على الَعْبِد واألَمِة إذَا

إذَا َزَنْت أَمةُ « يف الزَِّنا ، إالَّ أنْ ُيْرفَع أمُرُهْم إىل السَّلطان ، فليس ألَحٍد أن يفتات عليه قوله عليه السالُم 
  .» أحدكُْم فلَيْجِلْدَها ِمْنُهْم ، وَمْن لَْم ُيْحَصن 

َيُحدَّ املوىل عبده يف الزَِّنا وشرب اخلمر ، والقَذِْف إذا شهد عنده الشُُّهوُد ، وال يقطُعُه يف السَّرقَِة : ال َماِلٌك ق
  .إالَّ اإلمام 

  .» ال يقيُم احلُُدوَد عليهم إالَّ السُّلْطَان « : وقال أُبو حنيفةَ 
  فصل مىت حيد األمة السلطان؟

ا إال السُّلْطَان ، فإنْ َزَنْت مث تزوََّجْت مل  إذَا زنِت: قال القُرطيبُّ  األَمةُ ثُمَّ ُعِتقَْت قَْبلَ أن حيدَّها سيُِّدَها مل حيدََّه
سَّيِِّد؛ يكُْن لسيِِّدَها أن جيلَدَها حلقِّ الزَّْوجِ؛ إذ قد َيُضرُُّه ذلك ، إذَا مل يكن الزَّْوُج ملكاً للسَّيِِّد ، فلو كان ملكاً لل

  .ن حقَُّهَما َحقُُّه جاَز ذلك أل
  فصل

يُِّد إذا أقرَّ الَعْبُد بالزَِّنا ، وأْنكََرُه املوىل فاحلدُّ جيُب على العبد إلقرارِِه ، وال يلتفت إلنكار السَّيِّد ، فلو عفا السَّ
ُه إالَّ إقا: له أن يغفر وقال غُريُه : عن َعْبِدِه ، أو أمته إذا َزَنَيا ، فقال احلََسُن  ال يسع ال ينفَُع َمةُ احلدِّ ، كما 

  .السُّلطانَ أنْ يعفو عن حدٍّ إذا َعِلَمُه 
، واملشاُر إليه ] خربه [ جارٌّ وجمروٌر : مبتدأ وملن خِشَي : » ذلك « } ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي العنت ِمْنكُْم { : قوله 
ْصلِ انكساُر الَعظْمِ بعد اجلَْبرِ؛ فاستعري لكلٍّ إىل نكاح األمة املؤمنة ملْن َعِدَم الطَّْولَ ، والَعَنُت يف األ» ذلك « ب 

  .َمَشقٍَّة 



لشدََّد األمَر عليكم ، وأُريَد بِِه به ُهَنا ما جيرُّ : أي ]  ٢٢٠: البقرة [ } َولَْو َشآَء اهللا َألْعَنَتكُْم { : قال تعاىل 
  .إليه الزَِّنا مَن العذاب الدُّْنَيوِيِّ ، واألخرويِّ 

إنَّ الشَّبق الشَّديَد يف حقِّ النساء قد يؤدِّي إىل اختناق الرَّحم ، وأمَّا يف حقِّ الرِّجالِ فقد : ريَن وقال بعُض املفسِّ
  .يردي إىل أوجاعِ الوركني والظهر واألوَّل هو الالِئُق ببيان القرآن 

  .للبيان » من « تكون  يف حال كَْونِِه ِمْنكُْم ، وجيوُز أن: أي » خشيِ « حالٌ من الضَّمريِ يف » منكم « و 
[ } َوأَن تعفوا أَقَْرُب للتقوى { مبتدأ وخرب لتأوله باملصَدرِ وهو كقوله . } َوأَن َتْصبُِرواْ َخْيٌر لَّكُْم { : قوله 

واملعىن وأنْ َتْصبُِروا عن نكاح اإلماء متعفِّفَني خٌري لكم ملا َبيََّنا من املفاسِد احلاصلة يف هذا ]  ٢٣٧: البقرة 
  .نَّكَاحِ ال

  .» احلََراِئُر َصالَُح الَبْيِت ، واإلَماُء َهالَكُُه « : قال عليه الصالة والسالم 
  :وقال الشاعر 

َمْن لَْم َيكُْن ِفي َبْيِتِه قَْهَرَماَنةٌ  -١٧٨٧   فَذِلَك َبْيٌت ال أَبالََك َضائُِع... َو
  ]الطويل : [ وقال اآلخر 

  ُتَدبُِّرُه َضاَعْت َمَصاِلُح َدارِِه... لِ املَْرِء ُحرَّةٌ إذَا لَْم َيكُْن ِفي َمْنزِ -١٧٨٨
  فصل

أنَّ االشتغال بالنِّكاح أفضل من االشتغال بالنَّافلة ، فإن قالوا هبذا سواء كان نكاح : مذهب أيب حنيفة وأمحد 
ح األمة على النَّافلة ، فحينئٍذ إنَّا ال نرجِّح نكا: حرٍَّة أو نكاح أمٍة فهذه اآلية نصَّ يف بطالن قوهلم ، وإن قالوا 

  .يسقط استدالهلم 
وهذا كاملؤكّد ملا ذكره؛ ألنَّ األوىل ترك هذا النِّكاح يعين أنَُّه وإنْ حصل ما } واهللا غَفُوٌر رَِّحيٌم { : مث قال 

  .فرة والرَّْحَمِة يقتضي املَْنَع من هذا النِّكَاحِ إال أنَُّه تعاىل أباحه الحتياجكم إليه ، فكان ذلك من باب املغ

  ) ٢٦(يٌم ُيرِيُد اللَُّه ِلُيَبيَِّن لَكُْم َوَيْهِدَيكُْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم َوَيُتوَب َعلَْيكُْم َواللَُّه َعِليٌم َحِك

حرَّم حمذوف تقديره يريد اُهللا حترمي ما » يريُد « للنَّاس يف مثل التركيب مذاهب ، فمذهُب البصريني أنَّ مفعول 
ا حلَّل ، وتشريَع ما تقدَّم ألجلِ التَّبيني لكم ، ونسبه بعضهم لسيبويه ، فتملَُّق اإلرادة غري ] عليكم [  وحتليل م

الّتبيني وما عطف عليه ، َوإِنَّما تأوَّلوُه بذلك؛ لئالَّ يلزم تعّدي الفعل إىل مفعوله املَُتأَّخر عنه بالالَّمِ ، وهو ممتنع 
  .بعد الالم الزائدة » إن « وإىل إضمار 

أن ُيقَدََّر الفعل الَّذي قبل الالَّم مبصدر يف حملِّ رفع باالبتداء :  -وُيْعَزى أيضاً لبعض البصريّني -واملذهُب الثَّانِي 
  ]الطويل ] [ شعر : [ يريُد اُهللا ليبيِّن إرادة اَهللا تعاىل للّتبيني وقوله : ، واجلاُر بعده خربه ، فيقدر 

  ]ُتَمثَّلُ ِلي لَْيلَى بِكُلِّ َسبيلِ ... فَكَأَنََّما [ يُد ألْنسى ِذكَْرَها أُرِ -١٧٨٩
أُِمْرَنا مبا أُِمْرَنا لنسلم ، ويف هذا القول : أي ]  ٧١: األنعام [ } َوأُِمْرَنا ِلُنْسِلَم { إراديت ، وقوله تعاىل : أي 

: قالوا » َتْسَمُع باملعيديِّ خٌري من أن تراه  «: تأويل الفعل مبصدر ، من غري حرف مصدر ، وهو ضعيٌف حنو 
] فكذلك هذا [ رفعِ الفعل وهو من تأويل املصدر ألجل احلرف املُقدَّر » أن « أن تسمع فلما حذف : تقديره 



ب    .وعلى الثَّاين يف حملِّ رفع لوقوعها خرباً » ُيريُد « فالم اجلرِّ على األوَّل يف حملِّ نصب لتعلقها 
ا بعدها مفعول اإلرادة » انْ « وهو مذهُب الكوفّيني أنَّ الرَم هي النَّاصبة بنفسها من غري إضمار : الثالث  ، وم

أردُت أن تذهب ، وأردت لتذهب ، وأمرتك : أردت وأمرت ، فيقال : يف » أنْ « ، ألنَّها قد ُتقَاُم الالُم مقام 
: [ ، وقال يف موضع آخر ]  ٨: الصف [ } نَ ِلُيطِْفئُواْ ُنوَر اهللا ُيرِيُدو{ : لتقُوَم ، وأمرُتَك أن َتقُوَم ، قال تعاىل 

.  ٣٢: التوبة ] [ } ُيرِيُدونَ أَن ُيطِْفئُواْ ُنوَر اهللا {  ]  ٧١: األنعام [ } َوأُِمْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَربِّ العاملني { : وقال ] 
 ١٥: الشورى [ } َوأُِمْرُت َألْعِدلَ َبْيَنكُُم { : ال وق]  ٦٦: غافر [ } َوأُِمْرُت أَنْ أُْسِلَم { : ويف موضع آخر 

أنْ أعدل بينكم ، ومنع البصريُّون ذلك؛ ألنَّ الالم ثبت هبا اجلرُّ يف األمساء ، فال جيوُز أن ينصب هبا : أي ] 
  .كما َتقَدََّم » أنْ « فالنَّصب عندهم بإضمار 

، والتَّْبيُني مفعول « أنَّ : أنَّ الالَم زائدةٌ ، و : اِء الرَّابُِع ، وإليه ذهب الزَّخمشريُّ ، وأُبو البق [ مضمرة بعدها 
  .اإلرادة 

« ال أبا لك » زيدت يف ] يريُد اُهللا أن ُيبيَِّن ، فزيدت الالُم إلرادة التبيني ، كََما } ُيرِيُد اهللا { : قال الزخمشري 
تضمر بعد الالم الزَّائدة ، « أنْ » والكوفيني ، وفيه أن  لتأكيد إضافة األبِ وهذا خارج عن أقوال الَبْصرِيِّيَِن ،

  .وهي ال تضمر فيما نصَّ النحويون بعد الم إالَّ وتلك الالُم للتعليل ، أو للُجُحوِد 
ومل ]  ٨: القصص ] [ } َوَحَزناً [ ِلَيكُونَ لَُهْم َعُدّواً { العاقبة كهي يف قوله تعاىل « الم » الالُم : وقال بعضهم 

ليبيِّن لكم ما يقّر رَبكم ، ومنه قول بعضهم إنَّ الصرب : كر مفعل التبيني ، بل حذفه للعلم به فقدَّره بعضهم يذ
  .عن نكاح اإلماء خري 

  .فاألوَّلُ قاله عطاء 
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يف علوم الكتاب: كتاب    تفسري اللباب 
بلي الدمشقي النعماين: املؤلف  احلن بن عادل  سراج الدين عمر بن علي   أبو حفص 

ما فصَّلَ من الشَّرائع ، وبعضهم أمر دينكم ، وهي متقاربة ، وجيوز يف اآلية : وبعضهم . والثَّاين قاله الكليبُّ 
سنن الذين « يف » َيهدي « و » يبيِّن « : من باب اإلعمال تنازع  ؛ وهو أن تكون املسألَةُ] َحَسٌن [ وجه آخر 
بلكم  ، ألنَّ كالَّ منهما يطلبه من جهة املعىن ، وتكونُ املسألة من إعمال الثَّاين ، وحذف الضَّمري من » من ق

  .ليبينها لكم ويهديكم ُسنَن الَّذين من قبلكم : األوَّلِ تقديره 
؛ ألنَّ املفّسرين نقلوا أن كلَّ ما َبيَّن لنا حترميه وحتليله من النساء يف اآليات املتقدمة فقد كان الطَّريقَةُ: والسُّنَّةُ 

احلكم كذلك أيضاً يف األمم السَّالفِة ، أو أنه بني لَكُْم املصاحل؛ ألنَّ الشََّراِئَع ، وإن كانت خمتلفة يف نفسها إال 
  .أنَّها متَِّفقَةٌ يف املصلحة 

  فصل
  .معنامها واحد وقال آخرون هذا ضعيٌف } ِلُيَبيَِّن لَكُْم َوَيْهِدَيكُْم { املفسَّريَن  قال بعُض

  .مييَِّز احلاللَ من احلرامِ ، واحلسن من القبيح : أي } ِلُيَبيَِّن لَكُْم { : واحلقُّ أنَّ قوله 
يله لنا يف اآليات املتقّدمة وقد أن الذ: أي } َوَيْهِدَيكُْم ُسَنَن الذين ِمن قَْبِلكُْم { : وقوله تعاىل  ، وحتل ي بيَّن حترميه 

بلنا ، أو يكون املراد منه ] اإلسالم [ كان كذلك يف شرائع  ] يف [ } َوَيْهِدَيكُْم ُسَنَن الذين ِمن قَْبِلكُْم { من ق
. املصاحل فإنَّ الشَّرائَع ، وإن اختلفت يف نفسها إالَّ أنََّها متفقة يف[ بيان ما لكم فيه من املصلحة   [  

ضَم بيََّنها وأزال \معناه أنَُّه تعاىل كما أراد مّنا نفس الطّاعة ، فال َجر: قال القاضي } َوَيُتوَب َعلَْيكُْم { : قوله 
الشُّْبَهةَ عنها وإذا وقع التَّقصُري والتَّفريط منَّا؛ فرييد أن يتوَب علينا؛ ألنَّ املكلف قد يطيع فيستحق الثَّواَب ، 

يع فيستحّق الثَّواَب ، وقد يعصي فيْحَتاج إىل التاليف يف التَّوَبِة ويف التَّْوَبِة ويف اآلية إشكالٌ ، وهو أنَّ وقد يط
من أنَّ فعلَ : َوإمَّا أن احلقَّ قولُ املعتزلة [ خملوٌق ِهللا ] من أنَّ فعل العبِد [ احلَقَّ إمَّا أن يكون قول أهل السُّنَِّة 

[ كلِّ َما يريده اهللا تعاىل ] فالنّ [ أمَّا على األوَّلِ ]  تعاىل؛ واآليةُ ُمْشكَلَةٌ على القَْولَْينِ العبِد ليَس خملوق اِهللا
حيصلُ ، فإذا أَراد أن يتوَب علينا وأحبَّ أن حتصل التَّْوَبةَ لكلنا ، ومعلوٌم أنَُّه ليس لذلك ، وأمَّا على ] فَإنَُّه 

ا وقوله فهو تعاىل يريُد : القول الثَّاين  مشعر بأنَُّه ] ظاهره [ } َوَيُتوَب َعلَْيكُْم { ِمنَّا أن نُتوَب باختيارنا ، وفعلن
  .تعاىل هو الَّذي خيلق التَّْوَبةَ فينا 

َبةَ صريٌح يف أنَُّه تعاىل هو الذي يقبلُ التَّْوَبةَ فينا والعقل يؤكُِّدُه؛ ألنَّ التَّْو} َوَيُتوَب َعلَْيكُْم { فاجلواُب أن قوله 
عبارةٌ عن النَّدمِ يف املاضي ، والعزم على التَّْرِك يف املستقبل ، والنَّدم والعزم من باب اإلراداِت ، واإلرادةُ ال 

ميكن إرادهتا وإال لزم التَّسلسل؛ فإذن اإلرادةُ ميتنع أن تكونَ فعل اإلنسان فعلمنا أن هذا النَّدم والعزم ال 
، وهو أنَُّه تعاىل حيصالن إال بتخليق اِهللا تعاىل فَ الذي ] هو [ َدلَّ الربهانُ العقليُّ على صحَِّة ما أشعر به القرآن 

  .يتوُب علينا 
  ] .هلم فزاد هذا اإلشكال واُهللا أعلم [ لو تاب علْيَنا حلصلْت هذه التَّْوَبةُ : وإن قالوا 

ِة ، و} َوَيُتوَب َعلَْيكُْم { : قوله تعاىل : فنقولُ  قد تاَب عليهم يف نكاح األمهات والبنات وسائر خطاٌب مع األمَّ
  .املنهيَّات املذكورة يف هذه اآليات وحصلت هذه التَّْوَبِة هلم فََزالَ اإلشكالُ واُهللا أعلم 



مبصاحل عبادة حكيم يف أمر دينهم ودنياهم وحكيم فيما دبََّر من ] عليم : [ أي } واهللا َعِليٌم َحِكيٌم { مث قال ] 
  .أمورهم 

يًما َوا   ) ٢٧(للَُّه ُيرِيُد أَنْ َيُتوَب َعلَْيكُْم َوُيرِيُد الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الشََّهَواِت أَنْ َتِميلُوا َمْيلًا َعِظ

} واهللا ُيرِيُد أَن َيُتوَب َعلَْيكُْم { قوله ] يف [ زعم بعضهم أنَّ } واهللا ُيرِيُد أَن َيُتوَب َعلَْيكُْم { : قوله تعاىل 
  .املعطوف على الّتبيني } َوَيُتوَب َعلَْيكُْم { له تكريراً لقو
وتكرار إرادة اهللا تعاىل التَّوبة على عباده تقوية لإلخبار األوَّل وليس القصد يف اآلية إال اإلخبار عن : قال عطيَّةُ 

هََواِت ، وهذا الذي قاله إرادة الذين يتبعون الشَّهوات فقدمت إرادة اهللا َتْوِطئة ُمظْهَِرةً لفساِد إرادة ُمبتغي الشَّ
مفعول به لإلرادة ال على كونه علّةً ، وقد تقدََّم أنَّ ذلك } ِلُيَبيَِّن { إنََّما يتمّشى على أنَّ اجملرور بالالمِ يف قوله 

، وقد ضعَّفه هو أيضاً ، إذا تقرر هذا فنقول  ال تكرار يف اآلية؛ ألن تعلّق اإلرادة : قول الكوفيِّني ، وهو ضعيٌف 
، ويف الثَّاين على جهة املفعوليَّة ، فقد اختلف املتعلقان    .بالتَّوبة يف األَّولِ على جهة الِعلِّيَّة 

عطف مجلة على مجلة امسّية ، وال جيوز أن } واهللا ُيرِيُد { بالرَّفع عطفاً على } َعلَْيكُْم َوُيرِيُد الذين { وقوله 
أنَّ الواو :  يريُد أن يتوب ، ويريد أن يريد الذين ، واختار الرَّاِغُب واُهللا: ينصب لفساد املعىن؛ إذ يصري التَّقدير 

للحال تنبيهاً على أنَُّه يريُد التَّْوَبةَ عليكم يف حال ما تريدون أن متيلوا فخالف َبْيَن اإلخبارين يف تقدمي املخرب عنه 
، وتأخريه يف الثَّانية؛ ليبّين أنَّ الثَّاين لي س على العطف ، وقد ُردَّ عليه بأنَّ إرادة اِهللا باجلملة يف اجلملة األوىل 

  .األوىل امسّية داللة على الثَّبوت ، وبالثَّانية فعلية داللة على احلدوث 
  فصل يف حتليل اجملوس ملا حرم اهللا تعاىل

 قالوا إنَّك حتلُّون إنَّ اجملوَس كانوا حيلُّون األخوات ، وبنات اإلخوة واألخوات ، فلما حرمهنَّ اُهللا تعاىل: قيل 
  .بنت اخلالة والعمَِّة ، واخلالةُ والعمةُ حرام عليكم فانكحوا بنات األخ واألخت فنزلْت هذه اآلية 

  .املراُد بالَّذيَن يتبعونَ الشَّهوات هم اليهوُد والنَّصارى : وقال السُّدِّيُّ 
  .ما يزنون وقال جماهٌد هم الزُّناةُ يريدون أن مييلوا عن احلقِّ فيزنون ك

  .هم مجيع أهل الباطل : وقيل 
  فصل

  .يدلّ على أنه تعاىل يريد التوبة من الكلِّ والطَّاعة من الكُلِّ } واهللا ُيرِيُد أَن َيُتوَب َعلَْيكُْم { قالت املعتزلة قوله 
ال يتوب مع توبته ضدان ،  وقال أهل السُّنَِّة ، هذا حمال؛ ألنَُّه تعاىل علم من الفاسق أنَُّه ال يتوب ، وعلمه بأنَُّه

وذلك العلم ممتنٌع الزَّوال مع وجود أحِد الضِّدَّين ، وكانت إرادة ضّد اآلخر إرادة ملا علم كونه حماالً ، وذلك 
، مث حيصلُ مراد  حمالٌ ، وأيضاً فإنَُّه إذَا كان يريُد التَّْوَبةَ من الكُلِّ ، ويريد الشَّْيطَانُ أن متيلوا ميالً عظيماً 

لشَّيطان ال مراد الرمحن ، فحينئٍذ نفاذ الشيطان يف ملك الرمحن أمتُّ من نفاذ الرمحنِ يف ملك َنفِْسِه ، وذلك ا
  .خطاب مع قوم معنيني حصلت هذه التَّوبة هلم } واهللا ُيرِيُد أَن َيُتوَب َعلَْيكُْم { ُمحالٌ؛ فثبت أن قوله 

  ) ٢٨(َق الْإِْنَسانُ َضِعيفًا ُيرِيُد اللَُّه أَنْ ُيَخفَِّف َعْنكُْم َوُخِل



  :يف هذه اجلملة احتماالن 
واُهللا يريد أن يتوَب عليكم : العامل فيها يريد أي } واهللا ُيرِيُد أَن َيُتوَب َعلَْيكُْم { أنَّها حال من قوله : أصحُّهما 

  :يريد أن خيفف عنكم ، ويف هذا اإلعراب َنظٌَر من وجهني 
 الفصل بني احلال ، وبني عاملها جبملة معطوفة على مجلة العامل يف احلال ضمري تلك أنَُّه يؤدِّي إىل: أحدمها 

، واجلملةُ املعطوفة وهي    .مجلة أجنبية من احلال وعاملها } َوُيرِيُد الذين َيتَّبُِعونَ { اجلملة املعطوف عليها 
رفع اسم اهللا ، وكان } ُيرِيُد { ط بالظاهرِ؛ ألن أنَّ الفعل الذي وقع حاالً رفع االسم الظَّاهر فوقع الرَّب: والثَّاين 

، والرَّْبطُ بالظَّاِهرِ إنََّما وقع باجلملة الواقعة خرباً أو وصلة ، أمَّا الواقعة حاالً وصفة فال  من حقِّه أن يرفع ضمريه 
ر مفعول ومل يذك» بكر خيرج يضرُب بكر خالداً « : ، إال أن َيرَد به مساع ، ويصري هذا اإلعراب نظري 

إمث ما يرتكبون ، : خيفف عنكم تكليف النظر ، وإزال احلرية ، وقيل : التخفيف فهو حمذوف ، فقيل تقديره 
واألغالل اليت [ َوَيَضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم { عام يف مجيع أحكام الشرع وقد سهل علينا كما قال تعاىل : وقيل 

ُيرِيُد اهللا بِكُمُ { وقال » بعثت باحلنفية السمحة « : عليه السالم  وقال]  ١٥٧: األعراف ] [ } كَاَنْت َعلَْيهِْم 
ا َجَعلَ َعلَْيكْم ِفي الدين ِمْن َحَرجٍ { وقال ]  ١٨٥: البقرة [ } اليسر َوالَ ُيرِيُد بِكُُم العسر   ٧٨: احلج [ } َوَم

  .نكاح األمة عند الضرورة ] إباحة [ املراد به : وقال جماهد ومقاتل ] 
ُخِلَق اإلنسان َضِعيفاً { : تعاىل  قوله واملعىن أنه بضعفه خفف تكليف ، واألقرب أن حيمل هذا الضعف على } َو

لو قوى اهللا داعيته إىل ] ألن ضعيف اخللقة [ كثرة الدواعي إىل اتباع الشهوة واللذة ال على ضعيف اخللقة 
اعي إىل الطاعة صار يف حكم الضعيف ، الطاعة كان يف حكم القوي والقوي يف اخللقة إذا كان ضعيف الدو

  .فالتأثري يف هذا الباب لضعف الداعية وقوهتا ال لضعف البدن 
  .يف أمر النساء ال يصرب عنهن : قال طاوس والكليب وغريمها 

  .خلق اهللا اإلنسان ضعيفاً أي بأن تستميله شهوته : وقال ابن كيسان 
اهللا الذي َخلَقَكُْم مِّن َضْعٍف { وقال تعاىل . من ماء مهني ] لقه خ[ املراد ضعيف اخللقة وهو أنه : وقال احلسن 

.  ٥٤: الروم [ }    فصل] 
  :ويف نصب ضعيفاً أربعة أوجه 

  .أنه حال من اإلنسان وهي حال مؤكدة : أظهرها 
  .وهذا غلط » ِمْن « ألنه يصلح لدخول : كأنه متييز قالوا  -: والثاين 
من ماء مهني ، أو من نطفة ، : خلق من شيء ضعيف ، أي : رِ ، واألصل أنه على حذف حرف اجل: الثالث 

  .فلما ُحِذَف املوصوف وحرف اجلر َوَصلَ الفعل إليه بنفسه فنصبه 
ويصح أن يكون خلق : قالوا » خلق « وإليه أشار ابن عطية ، أنه منصوب على أنه مفعول ثاٍن ب  -: الرابع 
مفعوالً ثانياً ، وهذا الذي ذكره » ضعيفاً « التعدي إىل املفعولني فيكون قوله فيكسبها ذلك قوة » ُجِعلَ « مبعىن 

فيتعدى الثنني مع حصرهم األفعال املتعدية لالثنني ، » جعل « غريب مل نرهم َنصُّوا على أن خلق يكون ك 
  .تعدت لواحد » َخلََق « إذا كان مبعىن » َجَعلَ « إن : ورأيناها يقولون 



  فصل
مثاين آيات يف سورة النساء خري هلذه األمة مما طلعت عليه الشمس وغربت قوله : عباس أنه قال  روي عن ابن

} ُيرِيُد اهللا أَن ُيَخفَِّف َعْنكُْم } { واهللا ُيرِيُد أَن َيُتوَب َعلَْيكُْم { ]  ٢٦: النساء [ } ُيرِيُد اهللا ِلُيَبيَِّن لَكُْم { تعاىل 
{ ]  ٤٨: النساء [ } إِنَّ اهللا الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَرَك بِِه { ]  ٣١: النساء [ } َر َما ُتْنَهْونَ َعْنُه إِن َتْجَتنُِبواْ كََبآِئ{ و 

و ]  ١١٠: النساء [ } َوَمن َيْعَملْ سواءا أَْو َيظِْلْم َنفَْسُه { ، ]  ٤٠: النساء } ِمثْقَالَ ذَرٍَّة ] اهللا الَ َيظِْلُم [ إِنَّ 
. ١٤٧: النساء [ }  بَِعذَابِكُْم مَّا َيفَْعلُ اهللا{   [  

 ِمْنكُْم َولَا َتقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم إِنَّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتأْكُلُوا أَْمَوالَكُْم َبيَْنكُْم بِالَْباِطلِ إِلَّا أَنْ َتكُونَ ِتَجاَرةً َعْن َتَراضٍ
  ) ٢٩(اللََّه كَانَ بِكُْم َرِحيًما 

  :لنظم وجهان يف كيفية ا
  .أنه تعاىل ملا ذكر كيفية التصرف يف النفوس بسبب النكاح ذكر كيفية التصرف يف األموال : أحدمها 

ملا ذكر ابتغاء النكاح باألموال وأمر بإبقاء املهور بيَّن بعد ذلك كيفية التصرف يف األموال ، وخص : الثاين 
إِنَّ الذين َيأْكُلُونَ { ألعظم من األموال؛ لقوله تعاىل األكل بالذكر دون غريه من التصرفات ألنه املقصود ا

، واختلفوا يف تفسري الباطل فقيل هو الربا والغضب والقمار والسرقة ]  ١٠: النساء [ } أَْمَوالَ اليتامى ظُلْماً 
ال تأكلوا : ير واخليانة وشهادة الزور وأخذ املال باليمني الكاذبة ، وعلى هذا تكون اآلية جمملة ألنه يصري التقد

أموالكم اليت حصلتموها بطريق غري مشروع ، ومل يذكر ههنا الطريقة املشروعة على التفصيل فصارت اآلية 
  .جمملة 

وروي عن ابن عباس واحلسن أن الباطل هو ما يؤخذ من اإلنسان بغري عوض وعلى هذا ال تكون اآلية جمملة 
ذه اآلية حتّرج الناس من أن يأكلوا عند أحد شيئاً وشق ذلك قال ملا نزلت ه: إهنا منسوخة : لكن قال بعضهم 

لَّْيَس َعلَى األعمى َحَرٌج َوالَ َعلَى األعرج َحَرٌج َوالَ { فنسخ اهللا تعاىل ذلك بقوله يف سورة النور . على اخللق 
 ٦١: النور [ } آَبآِئكُْم أَْو ُبُيوِت أُمََّهاِتكُْم  َعلَى املريض َحَرٌج َوالَ على أَنفُِسكُْم أَن َتأْكُلُواْ ِمن ُبُيوِتكُْم أَْو ُبُيوِت

هذه اآلية : وأيضاً إمنا هو ختصيص وهلذا روى الشعيب عن علقمة عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال ] 
ا نسخت وال تنسخ إىل يوم القيامة    .حمكمة م

يدخل فيه أكل [ } أَْمَوالَكُْم َبْيَنكُْم بالباطل الَ تأكلوا { العقود الفاسدة ، وقوله ] هو [ املراد بالباطل : وقيل 
يدل } َوالَ تقتلوا أَْنفَُسكُم { : وأكل مال نفسه بالباطل فيدخل فيه القسمان معاً كقوله ] مال الغري بالباطل 

ال على النهي عن قتل غريه وقتل نفسه أما أكل مال نفسه بالباطل فهو إنفاقه يف معاصي اهللا تعاىل ، وأما أكل م
  .غريه بالباطل فقد عددناه 

  :يف هذا االستثناء قوالن } إِالَّ أَن َتكُونَ ِتَجاَرةً { : قوله 
  :أنه استثناء منقطع لوجهني : أصحهما 

أن التجارة مل تندرج يف األموال املأكولة بالباطل حىت يستثىن عنها سواء فسرنا الباطل بغري عوض ، أو : أحدمها 
  .بغري طريق شرعّي 

  .أن املستثىن كون ، والكون ليس ماالً من األموال : ثاين وال



  .ألن املعىن ال تأكلوها بسبب إال أن تكون جتارة : أنه متصل قيل : الثالث 
بالباطل ، والتجارة ليست من جنس الباطل ، ويف الكالم حذف : وهو ضعيف؛ ألنه قال : قال أبو البقاء 

تكون يف حمل نصب على » أن « ف . أو يف وقت كوهنا جتارة انتهى  مضاف تقديره؛ إال يف حال كوهنا جتارة ،
  .االستثناء وقد تقدم حتقيقه 

، وامسها مستتر فيها يعود على األموال ، وال بد من حذف  وقرا الكوفيون جتارة نصباً على أن كان ناقصة 
سر الضمري بالتجارة بعدها أي إال أن تكون األموال أموال جتارة ، وجيوز أن يف: تقديره » جتارة « مضاف من 

  ]الطويل : [ إال أن تكون التجارةُ جتارةً كقوله : 

اً ذَا كَواِكَب أْشَنَعا. ...  -١٧٩٠   إذَا كَانَ َيْوَم
» كان « رفعاً على أهنا » جتارةٌ « أي إذا كان اليوم يوماً ، واختار أبو عبيدةَ قراءة الكوفيني ، وقرأ الباقون 

يف هذا االستثناء بغري ضمري فيها يعود على « إال أن تكون » أكثر كالم العرب أن قوهلم و« التامة قال مكي 
  .حيدث ويقع ، وقد تقدم الكالم على ذلك يف البقرة : معىن 

فموضعه رفع أو نصب على حسب القراءتني ، « جتارة » متعلق مبحذوف ألنه صفة ل } َعن َتَراضٍ { : وقوله 
ألنه مصدر تراضي َتفَاَعلَ من َرِضَي ، وَرِضَي من ذوات الواو بدليل [ بالواو؛ «  تراِضٌو« » تراض » وأصل 

صفة لتراضٍ ، فهو حمل « منكم » تراضياً ، و : فقلبت ياء فقلت ] الرُّضوان ، وإمنا تطرفت الواو بعد كسرة 
  .البتداء الغاية « من » جر و 
  فصل

  .ر الذي يعطيه اهللا تعاىل للعبد عوضاً من األعمال الصاحلة والتجارة يف اللغة عبارة عن املعاوضة ومنه اجل
{ وقال ]  ١٠: الصف [ } ياأيها الذين آَمُنواْ َهلْ أَُدلُّكْم على ِتَجاَرٍة ُتنجِيكُم مِّْن َعذَابٍ أَِليمٍ { : قال تعاىل 

: التوبة [ } املؤمنني أَنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم إِنَّ اهللا اشترى ِمَن { وقال ]  ٢٩: فاطر [ } َيْرُجونَ ِتَجاَرةً لَّن َتُبوَر 
ُه بيعاً وشراًء على َوْجِه املََجازِ ، تشبيهاً بُِعقُود املبيَعاِت الّيت حتصلُ هبا األغْراُر ]  ١١١   .، فسمَّى ذلك كُلَّ
  كل معاوضة جتارة: فصل 

أخرج منها كُلَّ عوضٍ ال } بالباطل { أنَّ قوله تعاىل اعلم أنَّ كُلَّ ُمَعاَوَضٍة جتارةٌ على أّي وْجٍه كان العوض ، إال 
جيوُز َشْرَعاً من رباً وغريه أو عوض فَاِسٍد كاخلمرِ ، واخلَْنزِيرِ ، وغري ذِلَك ، وخيرج أيضاً كُلُّ عقٍد جائزٍ ال 

ٍة أَخر ، وَخَرَج منها ٌدعاُء عوض فيه كالقرض والصََّدقَِة ، واِهلَبِة ، ال للثَّوابِ ، وجازت ُعقُوُد التَّربُّعاِت بأدلَّ
ا سيأيت إن شاء اهللا    . -تعاىل -أخيك إيَّاَك إىل طََعاِمِه ، بآيِة النُّورِ ، على م

  فصل
لَوِ اْشَتَرْيَت ِفي السُّوقِ َشْيئاً فقالَ لََك ًصاِحُبُه قبل الشَِّراِء ذُقُْه ، وأنت يف حلٍّ ، فال َتأكُلْ منه؛ : قال القرطيبُّ 

ُه يف األكْلِ ألْجلِ الشِّراِء ، فرمبا ال يقُع بيٌع ، فيكونُ ذلك ُشْبَهة ، لكن لو وصف لََك فاْشَتَرْيَت ، فلم ألن إذْن
  .جتده على تلك الصفة فأنت باخلَيار 

  فصل
  .بطيبة َنفْسِ كلِّ َواحٍد على الَوْجه املَْشُروعِ : أي } َعن َتَراضٍ مِّْنكُْم { قوله 



َواحٍد من املُتابِعْيَن صاِحَبُه َبْعَد الَْبْيع ، فيلزُم وإال فلهما اِخلَياُر ما مل َيَتفَرَّقَا لقوله عليه  وقيل هو أن خيري كُلُّ
أو خيري كُلّ واحد منهما صاحَبُه متبايعاً على ذلك ، فَقَْد َوَجَب الَبْيُع ، « الَْبْيعاِن باخليارِ َما لَْم َيَتفَرَّقَا » : السالُم 
ا حيلُّ املستفاد مَن التِّجاَرة ، فقد َيِحلُّ أيضاً املالُ املستفاد ِمَن اِهلَبِة ، والوصيَِّة واإلرث ، أنَّ: واعلم  ُه كََم

  .والصََّدقَِة ، واملهر ،ِ  وأُروشِ اجلناَياِت ، فإنَّ أْسباب املالِ كثريةٌ سوى التِّجارة 
، فال إْشكالٌ؛ ألنَُّه: فإن قُلَْنا  ، ومل يذكره  االستثناُء ُمنقِطٌع  تعاىل ذَكََر َهاُهنا شيئاً واحداً ، من أْسَبابِ اِمللِْك 

  .غريُه بنفي ، وال إثَْباٍت 

االْستثناء ُمتَِّصلٌ كان ذلك حكماً بأنَّ غَري التَِّجارِة ال يفيد احللّ ، وعلى هذا ال ُبّد ِمَن النَّْسخِ ، : وإن قلنا 
  .والتَّْخصيصِ 

  فصل
ال َيُدلُّ عليه واحتّج األوَّلُونَ : ِء إىل أنَّ النَّْهَي يف املعامالت َيقَْتِضي البُطْالَنَ ، وقال أُبو حنيفَةَ ذهب بعُض الُْعلََما

  :بوجوٍه 
أنَّ مجيَع األْموالِ مملوكةٌ ِهللا تعاىل ، فإذا أذن لبعض عبيده يف بعض التََّصرُّفَاِت ، مث إنَّ الوِكيلَ َتَصّرَف : أحُدَها 

، فإذا كان التَّصرُف الواقع على خالف قول اِملاِلِك اجملازي ال  على ِخالِف قَولِ املوكل ، فذلك غري ُمنعقٍد 
ٍد بِطَرِيقِ األْولَى    .َيْنَعقُد ، فالتصرُف الواِقُع على ِخالَِف قَْولِ املاِلِك احلقيقّي غري ُمْنَعِق

َتلَْزَمةً ِلُدُخولِ املُحرَّم املنهّي يف الُوُجوِد أو ال ، فإن كان األول أنَّ التصرُّفات الفَاِسَدة؛ إمَّا أن تكُونَ ُمْس: وثانيها 
وجب القول ببطالهنا قياساً على التصرفات الفاسدة ، واجلاِمُع السعي يف أال َيدُخلَ منشأ النَّهي يف الُوُجوِد ، 

حيحِة ، واجلامُع كوُنَها َتصرُّفَاٍت خالية عن وإنْ كانَ الثَّانِي؛ َوَجَب القَْولُ بصحَّتها قياساً على التصرُّفَاِت الصَّ
ا القَْولُ بتصرف ال يكُونُ صحيحاً ، وال  املفَْسَدة ، فثبت أنَُّه ال ُبدَّ من ُوقُوعِ التَّصرُِّف على هذين الوْجَهْينِ ، فأمَّ

  .باطالً ، فهو حمال 
فكما أن هذا هني يف » ال تبيعوا احلر بالعبد « : كقوله »  ال َتبِيُعوا الدِّْرَهَم بالدِّْرَهَمْين« : أنَّ قوله : وثالثها 

  .، بطل كوُنُه ُمفيداً للحكم ] فكذا األوَّلُ ، وإذا كان َنْسخاً للشَّْرعيَِّة [ اللفِْظ ، لكنَُّه َنْسٌخ للشَّرعيِة 
ْشديِد على التكثري ، واملعىن ال َيقْتلُ بالتَّ» ُتقْتَّلُوا « :  -رضي اُهللا عنه- قرأ َعِلي } َوالَ تقتلوا أَْنفَُسكُْم { قوله 

وألن الَعَرَب » املُْؤِمُنونَ كَنفْسٍ َواِحَدٍة « : لقوله عليه الصَّالةُ والسَّالم } أَْنفَُسكُْم { َبعُضكُم بعضاً ، وإنَّما قَالَ 
  .ْجَرى قَْتِلهِْم إذا قتل بعضهم؛ ألنَّ قتل بعِضهِم ، جيري َم» قُلَْنا َوَربِّ الكَْعَبِة « َيقُولُونَ 
املُؤِمُن مع إميانِِه ال ُجيوُز أن ينهى َعْن قَْتلِ َنفِْسِه ، ألنه ملجأ إىل أالَّ َيقُْتلَ َنفَْسُه ، ألنَّ الصَّارَِف عنه : فإن قيل 

  .ابِ الَعِظيمِ قائٌم ، وهو األلَُم الشَّديُد ، والذَّمُّ الَعِظيم ، والصَّارف عنه يف اآلخرة قَاِئٌم وهو استحقاُق الَعذَ
ا يع تقُدُه أْهلُ إذا كان كذلك ، مل َيكُْن للنَّْهيِ َعْنُه فائدة ، وإنََّما ُيْمِكُن َهذَا النهي ، ِفيَمْن َيْعَتِقُد يف قَْتلِ َنفِْسِه م

  .اِهلْنِد ، وذَِلَك ال َيَتأتَّى ِمَن املُْؤِمنِ 
ِمَن مع إميانِِه ، قد َيلْ: فَاجلََواُب  َحقُُه ِمَن الَغمِّ ، واألِذيَِّة ما يكُونُ القَْتلُ عليه أْسَهل ِمْن ذلك ، ولذلك َنَرى أنَّ املُْؤ

َعلُوا ما َتْسَتِحقُّونَ به  كَثرياً ِمَن الُْمْسِلِمَني َيقَْتلُونَ أْنفَُسُهم ، مبثل السََّببِ الذي ذَكَْرَناُه ، وحيتمل أنَّ َمْعَناُه ال َتفْ
َصاِن والرِّدَِّة ، وقتلِ النَّفْسِ املعصومة ، مثَّ بيََّن تعاىل أنَُّه رحيٌم بعباده ، وألْجلِ رمحته هناهم القتل كالزَِّنا بعد اإلْح



هم كُلِّ ما يستوجبون به َمَشقَّة ، أو ِمْحَنة َحْيثُ مل يأمرهم بقتلهم أنفَسُهم كما أَمَر به بين إسرائيل لَيكُونَ َتْوَبةُ 
د رحيماً ، حيث مل يكلفكم تلك التَّكاليف الصَّْعَبة هلم وكان بكُم َيا أمَّة حم   .مَّ

  ) ٣٠(َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك ُعْدَواًنا َوظُلًْما فََسْوَف ُنْصِليِه َناًرا َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسًريا 

هنا واجبة ِلَعَدمِ صالحيَِّة  والفاُء» فََسْوَف « ، واخلرب ] مبتدأ [ شرطيَّة » َمْن « } َوَمن َيفَْعلْ ذلك { : قوله 
َيُعوُد إىل قَْتلِ األْنفُسِ ، وأكل املالِ : إشارةٌ إىل قتل األنفُسِ قال الزَّجَّاُج » ذٍَلَك « اجلََوابِ للشَّْرِط ، و 

  .بالَباِطلِ؛ ألنَُّهَما مذكوران يف آية واحدة 
» ذلك « : ه من أوَّلِ السُّورِة إىل هذا املَْوضعِ ، وقال الطَّربيُّ إنَُّه يعوُد على كُلِّ ما هنى اُهللا عن: وقال اْبُن َعبَّاسٍ 

َيا أَيَُّها الذين آَمُنواْ الَ َيِحلُّ لَكُْم أَن َترِثُواْ النسآء { : عائد على ما هني عنه من آخر وعيد وذلك قوله تعاىل 
َيا أَيَُّها الذين { : قرن به وعيد ، إال ِمْن قوله  ؛ ألنَّ كل ما ينهى عنه من أوَّلِ السُّورِة]  ١٩: النساء [ } كَْرهاً 

َوَمن َيفَْعلْ ذلك { : فإنَُّه ال وعيَد َبْعَدُه إال قوله ]  ١٩: النساء [ } آَمُنواْ الَ َيِحلُّ لَكُْم أَن تَرِثُواْ النسآء كَْرهاً 
لْمِ ، ليخرج منه فعل السَّْهوِ والغلط ، وقيل الوعيد بذكر الُعْدَواِن والظُّ. اآلية ]  ٣٠: النساء [ } ُعْدَواناً 

وقوله يعقوب » ُسْحقاً « و » ُبْعداً « : وذكر العًُْدَواِن ، والظُّلْمِ مع تقارب معنامها الختالِف ألفاِظهِما كقوله 
  ]الوافر : [ وقوله ]  ٨٦: يوسف [ } إِنََّمآ أَْشكُو َبثِّي َوُحْزنِي إِلَى اهللا { : عليه السالم 

ا..  -أ ١٧٩١   وألْفَى قَْولََها كَِذباً َوَمْيَن
اً أو مفعول من أجلها وشروط النصب متوفرة وقُرَِئ : حاالن أي » عدواناً وظلماً « و  ِعْدواناً « : متعدياً ظامل
} ِليِه َناراً ُنْص{ وضع الشَّْيءِِ يف غري َمَحلِّه ، ومعىن : ُمجاَوَرةُ احلَّد ، والظُّلُْم : » العدوان « و . بكسر العني » 

ِه { : وقرأ اجلمهور . ميسُّه َحرَُّها : ، أي  » ُنْصلِّيه « : وقرأ األْعَمُش . من أْصلَى ، والنون للتعظيم } ُنْصِلي
  .ُمَشّدداً 
  .» شاة مصلية « : ومنه . بفتح النُّوِن من َصلَْيُته النَّار » َنْصليه « : وقرئ 

  :لفاِعلِ احتماالن ويف ا. بياء الَغْيَبِة » يصليه « و 
  .أنَُّه ضمُري الباري تعاىل : أحدُهَما 
  .تعظيماً » ناراً « أنَُّه ضمٌري عائٌد على ما أُشري به إلَْيِه ِمَن الْقَْتلِ؛ ألنَُّه َسَبٌب يف ذلك ونكر : والثًَّاين 

  .هيناً : أي } َوكَانَ ذلك َعلَى اهللا َيِسرياً { 

  ) ٣١(ا ُتْنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّْر َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َوُنْدِخلْكُْم ُمْدَخلًا كَرًِميا إِنْ َتْجَتنُِبوا كََباِئَر َم

» ويدخلكم « ، » ُيكَفِّر « : باإلفراد واملراُد به الكُفُْر وقرأ املفّضلُ » كَبَِري « : قرأ اْبن ُجَبْيرٍ ، وابُن َمْسُعود 
  .بياء الَغْيَبِة ِهللا تعاىل 

ٌع وحده هنا ويف احلج . » من « بزيادة » من سيئاتكم « : َعبَّاسٍ وقرأ اْبُن  بفتح امليم ، » َمْدَخالً « : وقََرأَ َناِف
ْضُموُم امليم ، فإنَُّه حيتملُ وجهني . والباقُونَ بضمها ، ومل َيْخَتِلفُوا يف َضمِّ اليت يف اإلسراء    :فأمَّا َم

نَّ اْسَم املْصَدرِ من الرَُّباِعّي فما فَْوقَُه كاْسمِ املفُعولِ ، واملدخول فيه على هذا أنَُّه َمْصدٌر وقد َتقَرَّر أ: أحدُهَما 



  .» ويدخلكم اجلنة إدخاالً « : َمْحذُوٌف أي 
  «أنَُّه اسُم َمكَاِن الدُُّخولِ ، ويف نصبه حينئٍذ احِتَماالَِن : والثَّانِي 
  .ذَْهُب سيبَوْيِه أنَُّه منصوٌب على الظَّْرِف ، وهو َم: أحدُهَما 
فإنَّ فيه هذين املذَْهَبْينِ « دخل » أنَّه مفعولٌ به ، وهو َمذَْهُب األْخفَشِ ، وهكذا كُلُّ مكان خمتص بعد : والثَّاين 

  .، وهذه الِقَراَءةُ واضحةٌ ، ألنَّ اسم املْصَدرِ ، واملكان َجارَِياِن على فعليهما 
تأويل ، وذلك ألنَّ امليَم املفتوحة إنَّما هو من الثُّالِثيُّ ، والفعل السَّابُق هلذا ُرباِعيّ  َوأمَّا ِقَراءةُ ناِفع ، فتحتاُج إىل

  .يدخلكم ، فتدخلون مدخالً : إنَُّه منصوٌب بفعل مقّدر مطاوع هلاذ الِفْعلِ ، والتقِديُر : فقيل 
  .كَانِيَّة بوجهيها إمَّا املصدرّية ، وإما املَ: َمْنُصوٌب على ما تقدََّم « َمْدَخالً » و 

َو مْصَدٌر َعلَى َحذِْف الزَّواِئِد حنو : وقيل    .على أحد القَْولَْينِ ]  ١٧: نوح [ } أَنَبَتكُْم مَِّن األرض َنَباتاً { : ُه
  فصل

ُق الواِلَدْينِ ، الكََباِئُر اإلشَْراُك باِهللا عزَّ وجلَّ وعقو» : روى اْبُن عمرو عن النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم أنَُّه قال 
  .« وقَْتلُ النَّفْسِ ، والَيِمُني الَغُموُس 

اإلْشَراُك باللَِّه ، » : قال . َبلَى يا رُسولَ اللَِّه : فقالوا . ثالثاً « أالَ أنبِئُكُْم بأكَْبرِ الكَبَاِئر؟ » : وقال عليه السَّالم 
  .فما زال ُيكَرُِّرَها ، َحتَّى قُلْنا لَْيَتُه َسكََت « أالَ َوقَْولُ الزُّورِ :  َوقَالَ -َوكَانَ ُمّتكئاً فََجلََس-َوُعقُوُق الَواِلدْينِ 

َر ْبنِ شراحيل عن َعْبِد اللَِّه قال  أنْ َتْجَعلَ للَِّه نِدَّاً » : قال . أيُّ الذَّْنبِ أْعظَُم : قُلُْت يا َرُسولَ اللَِّه : وعن ُعَم
أنْ » قال . مثَّ أْي : قُلُْت . « ألنْ َتقَْتلُ َولََدَك َمَخافَةَ أنْ َيأكُلَ َمَعَك » : قال . ثُمَّ أي : قال « َوُهَو َخاِلقَُك 

والذين الَ { : َتصديَق قَْولِ النَّيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل  -تعاىل-فأنزلَ اللَُّه « ُتَزانَِي َحليلَةَ َجارِك 
وعن أيب ]  ٦٨: الفرقان [ } ُتلُونَ النفس اليت َحرََّم اهللا إِالَّ باحلق َوالَ َيْزُنونَ َيْدُعونَ َمَع اهللا إهلا آَخَر َوالَ َيقْ

: اْجَتنُِبوا السَّْبَع املُوبقَاِت قالُوا يا َرُسول اللَِّه ، وما ُهنَّ؟ قال » : هريرةَ عنِ النَّبِي صلى اله عليه وسلم قال 
لنَّفْسِ الَّيت َحرََّم اللَُّه إالَّ باحلقِّ وأكْلُ الرََِّبا ، وأكْلُ َمالِ اليتيمِ ، والتَّوَلِّي َيْوَم الشِّْرُك باللَِّه ، والسِّْحُر ، وقَْتلُ ا

  .« الزَّْحِف ، َوقَذْف املُحصَناِت الَغاِفالَِت 
وط من رمحة اللَّه ، واليأُس من أكَْبُر الكََباِئرِ الشِّْرُك باللَِّه ، واألمن من َمكْرِ اللَّه والقن: وقال عبُد اهللا ْبُن مسعوِد 

  .روح اللَِّه 

قالَ َوكَْيَف َيُسبُّ الرَُّجلُ : ِمْن أكَْبر الكَباِئر يسبُّ الرَُّجلِ َوالدْيِه « : وعن النََّبيِّ صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .» فََيُسب أباُه َويُسبُّ أمَُّه ] َيُسبُّ الرُجل أَبا الرجل َوأمه : [ َوالَدْيِه قال 

أنه ] غري [ هي إىل السبعمائة أقرب : وعن سعيد ْبنِ ُجَبْيرٍ أنَّ َرُجالً سألَ اْبَن عباس عن الكباِئرِ أَسْبٌع هي قال 
، فمن عمل : الَ كبَريةَ مع االستْغفَارِ ، وال صغَريةَ مَع اإلْصَرارِ ، وقال  كُلُّ شْيٍء عصي اللَّه به ، فهو كبرية 

ر اللََّه فإنَّ اللَّه ال خيلد يف النَّارِ من هذه األمَِّة إالَّ من كان راجعاً عن اإلسالمِ ، أو جاحداً شيئاً منها ، فَلَْيْسَتْغِف
يكفر ، وما ال : وهذا القول ضعيف؛ ألنَُّه ال فرَق بينهما كقولِه : قال اْبُن اخلطيبِ . فريضته ، أو مكذباً بقدره 

وُعقوُق الوالدين ، ] والرِّبا [ الشرُك ، واليمَني الَغُموُس : منها  تعيني أشَياء من الكبائرِ: يكفرون يف احلديث 
َه إِلَْيكُُم الكفر والفسوق والعصيان { : والقَْتلُ ، وغريمها ولقوله تعاىل  فالكباِئُر هي ]  ٧: احلجرات [ } َوكَرَّ



ترب املعاصي بالنِّْسَبِة إىل جالل احتّج ابُن عبَّاس ما إذا اع. الفُُسوُق والصغائر هي العصيان حىت يصّح العطف 
  .اللَّه تعاىل ، وعظمته كانت كبائر بالنِّْسَبِة ِلكثَِة نعمه تعاىل ، فذلك لعدم تناهيها ، فَكُلُّ ذنبٍ كبرية 

واجلواُب كما أنَُّه سبحانه وتعاىل أجلُّ املوجودات ، وأشرفهم ، وهو أرحُم الراِحمَني ، وأغىن األغنياِء عن 
  .وذلك يوجُب خفة الذنب مث إنََّها وإن كان كبرية فبعضها أكرب ِمْن بعض الطَّاعات 

  فصل
فاألولون هلم ] حال فاعليها [ إنَّما تتميُز حبسب : لتمييز الكبريِة عن الصَّغرية بذاهتا ، وقيل : قال بعضهم 

ا قرن بذكر الوعيد ، فهو كبريةٌ ك: قال اْبُن عبَّاسٍ : أقوال ، أوَّلَُها    .القَْتلِ ، والقذف كلُّ م
إِن َتْجَتنُِبواْ { : كلّ ما هني عنه من أوَّلِ النَِّساِء إىل ثالثة وثالثني آية فهو كبرية لقوله : عن اْبنِ مسُعوٍد : الثَّاين 

  .} كََبآِئَر َما ُتْنَهْونَ َعْنُه 
ذٍن ال ُبّد أن يكون مت: الثالث  علّق الذَّم عاجالً ، والعقاب آجالً قتل كل عمد فهو كبريةٌ على األوَّل ألنَّ كل 

وهذا يقتضي أنَّ كُلَّ ذْنبٍ كبرية ، وعلى الثَّانِي أنَّ الكباِئَر مذكورة يف سائر السور ، فال معىن لتخصيصها هبذه 
، وإ نْ السُّورة ، وعن الثَّالث إنْ أراَد بالَعْمِد أنَُّه ليس بساٍه فهذا هو الذي هني عنه ، فيكونُ كُل ذنب كبرية 
، فإنَُّه معصيةٌ فمعلوٌم أنَّ الَيُهوَد والنََّصاَرى يكفُُرونَ مبحمٍَّد صلى اهللا عليه وسل م وال أَراد انه َيفَْعلُُه مع الِعلْمِ به 

، فبطلت هذه الوجوه الثالثةُ  ٌر وكبريةٌ    .يعلمون أنه معصيةٌ ، وذلك كف
ِة قدر من الثواب  وأما القولُ الثَّاين أنَّ الكبائر متتُز عن الّصَغاِئرِ باْعِتَبارِ فاعلها ، فهو قَْولُ َمْن يقولُ للطَّاَع

وللمعصية قدر من العقاب فالِقْسَمةُ العقِْليَّةُ تقتضي أقَْساَم التَّساوي والتعادل ، وُرْجَحان الثَّوابِ ، ورجحان 
فَرِيٌق ِفي اجلنة َوفَرِيٌق { : قوله تعاىل الِعقَابِ فاألوَّلُ ممكٌن عقالً إال أن الدليل السمعي دلل على أنه ال يوجد ل

  .ولو وجد ذلك مل يكن يف اجلنَِّة ، وال يف السَّعريِ ]  ٧: الشورى [ } ِفي السعري 

  .ينحبط العقاُب مبا ُيساويه ِمَن الثَّوابِ ، واملعصية هي الصَّغرية تسمى االحنباط بالتَّكفري : والثَّاين 
مبا يساويه من العقاب ، ويسمى الكبرية ، ومسي االحنَباط باإلحباط ، فَظََهَر الفرُق بني  ينحبطُ الثَّواُب: والثَّالثُ 

  :الكبريِة والصغريِة ، وهذا قول مجهور املُعتزِلَِة ، وهو َمْبنِيٌّ على أصولٍ باطلٍة 
نَّ الفعل يتوقَُّف على َداِعَيٍة ِمن أنَّ الطَّاعةَ توجُب ثواباً واملعصية توجب عقاباً ، وهو َباِطلٌ ملا تقدَّم من أ: األول 

  .اللَّه تعاىل ، وذلك َيْمَنُع اإلجياب 
وألنَّ من اْشَتَغلَ بالِعَباَدِة والتَّوحيِد مثانني سنة ، مث َشرَِب قطرة مخر ، فإنْ قالوا باإلْحَباِط خالف الضرورة 

  .لتحسني والتقبيح الَعقِْليَّْين فتبطل قواعدهم واإلمجاع ، وإن خالف وقالوا بترجيح الثَّوابِ نقضوا أْصلَُهم ِمَن ا
ال يستحّق ثواباً ، فيكون ِعقَاب ] فأوَّلُ واجب [ وموجبة هلا ] على الطاعة [ وألنَّه مسى اهللا تعاىل كبرية لسابقه 

بإبطال  كُلّ معصية أن ال بد ِمْن ثََواب فاعلها ، فتكون مجيع املعاصي كبائر ، وهو َباِطلٌ ، وقد تقدَّم القول
  .القَْولِ باإلْحَباط 

  فصل
ألنَّ متييزها وتعيينها مع : األكثُرونَ على أنَّ اللَّه تعاىل مل ُيميِّز الكباِئَر ، ومل ُيَعيِّْنَها ، قالوا : قال ابُن اخلطيبِ 

كمة ، أمَّا إذَا مل مييِّْزَها إخباره بأن اجتناهبا يكفِّر الصََّغاِئَر إغراء باإلقدام على الصغائر ، وذلك قَبيٌح ال يليُق باحل



، كتحرير كَْوِن املْعصَيِة كبرية زاجراً غن اإلقدام عليها كإخفاء ليلة القدر وساعة اجلمعة والصالة الوسطى 
ووقت املوت مع جتوز تعيني بعض الكبائر كما ورد يف احلديث واآليات كما ذكر عن ابن عباس أهنا َسْبَعةٌ فقال 

  .رب هي إىل الّسبعمائة أق
  فصل

ألنَُّه تعاىل َبيَّن أنَّ من اجتنب الكبَاِئَر يكفر عنه : احتج الكعيبُّ هبذه اآلية على القَطْعِ بوعيد أْصَحابِ الكبائرِ قال 
، ولو َجاَز أنْ يغفَر الكباِئَر ، والصَّغاِئَر ، مل َيِصحَّ  هذا الكالُم سيئاته ، فََدلَّ على أنَّ َمْن لَْم َيْجتنبها مل تكفَّْر َعْنُه 

.  
  :واجلواُب ِمْن ُوُجوٍه 

إنكم إما أن تستدلوا بأن ختصيص الشيء بالذكر يدل على نفي احلكم عما عداه ، فذلك باطل ِعنْد : األوَّلُ 
  .املُعتزِلَِة ، وِعْنَدَنا داللُتُه ظَنيَّةٌ ضعيفةٌ 

ند عدم ذلَك ، فهذا أيضاً ضعيٌف عدم ع» إن « وإما أن تستدلوا به من حيث أنَّ املعلق على الشيء بكلمة 
اً ولقوله ]  ١١٤: النحل [ } واشكروا نِْعَمةَ اهللا إِن كُْنُتْم إِيَّاُه َتْعُبُدونَ { : لقوله تعاىل  والشكر واجب مطلق

اجب مطلقاً ولقوله وأداء األمانة و]  ٢٨٣: البقرة [ } فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُم َبْعضاً فَلُْيَؤدِّ الذي اؤمتن أََماَنَتُه { تعاىل 
{ : جيوُز شهاَدُتُهم مع ُوُجوِد الرَِّجالِ وقوله ]  ٢٨٢: البقرة [ } فَإِن لَّْم َيكُوَنا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ وامرأتان { تعاىل 

} بغآء إِنْ أََرْدنَ َتَحصُّناً َوالَ ُتكْرُِهواْ فََتَياِتكُْم َعلَى ال{ ، ]  ٢٨٣: البقرة [ } َولَْم َتجِدُواْ كَاِتباً فَرَِهانٌ مَّقُْبوَضةٌ 
. ٣: النساء [ } َوإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُتقِْسطُواْ ِفي اليتامى فانكحوا َما طَاَب لَكُْم مَِّن النسآء { ، ]  ٣٣: النور [   [  

. ١٠١: ساء الن[ } أَن َتقُْصُرواْ ِمَن الصالة إِنْ ِخفُْتْم أَن َيفِْتَنكُُم الذين كفروا إِنَّ الكافرين { وقوله   [  
ا َما َتَرَك {  [ } إِن ُيرِيَدآ إِْصالَحاً ُيَوفِّقِ اهللا َبْيَنُهَمآ { ]  ١١: النساء [ } فَإِن كُنَّ نَِسآًء فَْوَق اثنتني فَلَُهنَّ ثُلُثَ

. ١٣٠: النساء [ } َوإِن َيَتفَرَّقَا ُيْغنِ اهللا كُالًّ مِّن َسَعِتِه { ، ]  ٣٥: النساء   [  
« َيُدلُّ على العدمِ هبذا الكالمِ ، والَعَجُب أنَّ القَاِضي َعْبَد اجلبَّارِ ال يرى أنَّ املعلّق على الشَّيِء كلمة  وهذا كُلُُّه

  .عدٌم عنه العدمِ ، واْسَتْحسَن يف التَّفْسري استدالله على الكفر هبذه اآلية » إنْ 

عقيَب نِكَاحِ احملرَّمات ، وعضل النَِّساء ، وأخذ أْموالِ اليتامى َجاَءت هذه اآليةُ : قال أُبو ُمْسِلمِ : اجلواُب الثَّاين 
[ غري ذلك فاملُراُد إن جتتنبوا هذه الكبائرِ اليت هنيناكم عنها ، كَفرَنا عنكم َسيِّئاِتكُْم ] وأكل املال بالباطل و [ 

  :ةُ ، واعترضه القاضي بوجهني من ارتكاهبا وإذا اْحتملَ هذَا؛ مل َيَتعيَّن ما ذكرُه املعتزِلَ] ما سلف : أي 
  .أنَّ اآلية عامَّة ، فال ختْصيَص بِذَِلَك : أحدُهَما 

أن اجتناهبم إّما أنْ يكُونَ مع التَّْوَبة ، والتَّْوَبةُ قد أزالت العقاب أو بدوهنا ، فمن أْيَن أنَّ اجتناَب هذه : الثَّانِي 
  .الكباِئر ، ُتوجُِب تكفَري تلك السَّّيئَاِت 

  .هو حيتمل ، فال َيتعيَّن ما ذكرمتوه : أّنا ال َنْدفَُع القَطَْع بذلك ، بل َنقُولُ : واب عن األوَّلِ واجل
.هنا [ أنَّ ما ذكروه ال َيقَْدُح يف االحتمال املذكور : وعن الثَّاين   [  

، وكذلك  قد تكُونُ كبَرية بالنِّْسَبِة إىل شيء ، صغرية: أنَّ املََعاِصي : اجلواُب الثَّانِي  بالنسبة إىل َشْيٍء آخر 
، فلمَّا مل يكن املراد إن جتتنبوا الكُفَْر ] كثرية [ العكُس ، فليس مثّة ما يكونُ كبريةً مطلقاً ، إال الكُفْر ، وأنواعه 



أَن ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما  إِنَّ اهللا الَ َيْغِفُر{ : بأنواِعِه ، يغفر لكم ما َوَراَءُه ، وهذا اْحِتَمالٌ ظاهٌر ُمطابٌق لقوله تعاىل 
  .، سقط استدالهلم بذلك ]  ٤٨: النساء [ } ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشآُء 

  فصل
ٍة : قال األصوِليُّونَ : قال القرطبِيُّ  ال َيجُِب القَطُْع بِتكْفريِ الصَّغاِئرِ باجتناب الكبائر ، وإنََّما حممل ذلك على غلَب

ِة الرََّج أنا لو قَطَْعَنا جملتنب الكباِئرِ ، وممتثلِ الفراِئضِ ، تكفَري : اِء ، واملشيئة ثابتةٌ ، ودلَّ على ذلك الظَّنِّ ، وقوَّ
، وذلك َنقٌْض لُعَرى الشَّريعة ، وال صغريةَ  َصَغاِئرِه قطعاً؛ لكانت لَُه يف ُحكْمِ املَُباحِ الذي يقطع بأن أتباعه عليه 

  .ِعْنَدَنا 
الصَّحيُح أهنا كََباِئر ولكن بعُضَها أْعظُم وقعاً من بعضٍ ، واحلكمة يف عدم التمييز أن جيتنب و: قال القَُشْيرِيُّ 

  .العبد مجيع املعاصي 
ال تنظر إىل صغر الذَّْنبِ ، ولكن انظُْر َمْن : وأيضاً َمْن نظر إىل بعض املُخالفَِة كما قالَ بعضُهُم : قال القرطيب 

كانت الذنوب هبذه النِّْسَبِة كُلِّها كبائر ، وعلى هذا النَّْحوِ ُيخَرَُّج كالُم ] َك فإن كان األْمُر كذِل[ َعصيَت 
وإنَّما يقالُ لبعضها صغرية باإلَضافَةِ : القَُشْيرّي ، وأيب إْسحَاَق اإلسفراييين والقاضي أيب َبكْرِ ْبنِ الطَّيِّب قالوا 

فته إىل الكفر ، والقُْبلَةُ احملرََّمةُ صغَريةٌ بالنِّْسَبة إىل الزَِّنا ، وال الزنا صغرية بإضا: إىل ما هو أكُْرب منها كما يقالُ 
إِنَّ اهللا { ذنَب ِعْنَدَنا ُيْغفَُر باْجِتَنابِ ذنبٍ آخر ، بل كُلُّ ذْنبٍ كبريةٌ ومرتكُبُه يف املشيئِة ، غري الكُفْرِ لقوله تعاىل 

هذه اآلية يردُّ إليها مجيع اآليات : قالوا ]  ٤٨: النساء [ } ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشآُء الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما 
، يزيُد عليها قوله عليه السالم  ُه لَُه النَّاَر وحرََّم « : املُطلقةُ  مٍ بيمينه فقْد أْوَجَب اللَّ من اقْتطَع َحقَّ اْمرِىٍء ُمْسِل

  »َوإنْ كَانَ قَِضيباً ِمَن أراك : ولَ اهللا ، وإنْ كَانَ شيئاً َيِسرياً فقَالَ يا رُس: َعلَْيِه اجلَنَّةَ فقال َرُجلٌ 

  .، فقد جاء الَوِعيُد الشَّديُد على الَيسريِ ، كما َجاَء على الكثري 
ا َنَهى اللَّه عْنُه يف تلَك السُّوَرِة إىل قوله « : مسعود [ وقال عبُد اللَِّه ْبُن  } َبآِئَر َما ُتْنَهْونَ َعْنُه إِن َتْجَتنُِبواْ كَ{ : م

  .فهو كبرية 
ٍة ، أو َعذابٍ : الكبرية : أيب طلحة ] بن ] علي [ وقال  أو آثامٍ [ كلُّ ذنب ختمه اللَُّه بَِنارٍ ، أو غَضبٍ ، أو لَْعَن

 «.  
  .» البرية ما أوعد اهللا عليه َحدَّا يف الدُّنَْيا ، وَعذَاباً يف اآلخرة « : وقال الضحاك 

إِنَُّه كَانَ ُحوباً كَبِرياً { : ما ّمساه اللَُّه يف القرآن كَبرياً ، أو عظيماً حنو قوله تعاىل ] : بُن الفضل [ ل احلَُسْيُن وقا
ْتلَُهْم كَانَ ِخطْئاً كَبِرياً { ، ]  ٢: النساء [ }  لقمان [ } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعِظيٌم { ، ]  ٣١: اإلسراء [ } إنَّ قَ
: األحزاب [ } إِنَّ ذلكم كَانَ ِعنَد اهللا َعِظيماً { ، ]  ١٦: النور [ } ُسْبَحاَنَك هذا ُبْهَتانٌ َعِظيٌم { ، ]  ١٣: 
٥٣ .  [  

 ما كان َبْيَنَك وَبْيَن اللَِّه ، إن اللَّه: الكََباِئُر هي املظاِلُم َبيْنَك وَبْيَن الِعباِد ، والصََّغاِئُر « : وقال ُسفْيانُ الثَّورِيُّ 
  .» ] ويصفح [ كَرٌمي َيْعفُو 

  .« ] الصََّغاِئر [ ذُُنوُب أْهلِ الّسنة : ذُُنوُب أْهلِ البَِدعِ ، والّسيئات » الكَباِئُر « : وقال مالك بن مغول 
ِه ، وحديث النَّفْسِ املرفوعة» : وقيل  َعْن  الكََباِئُر ذُُنوب الَعْمِد ، والسيئات اخلَطأ والنِّسيان ، وما أكْره َعلَْي



  .« هذه األمَِّة 
الكبائر والسَّيِّئات مقّدماُتها وتوابعها ، وما َيْجَتِمُع فيه ] الذُُّنوب [ الكَبَاِئُر ما هنى اللَّه عنه من : وقال السُّدِّيُّ 

، وأشباهها  َناِن َتْزنياِن ، والَيَداِن الَْعْي» : قال عليه السالُم . الصَّاحلُ والفاسُق مثل النَّظَْرِة ، واللَّْمَسِة ، والقُْبلَِة 
  .« َتْزنياِن ، والرِّْجالِن َتْزنياِن ، َوُيصدُِّق ذلك الفَْرُج ، أو ُيكذُِّبُه 

إِنَّ اهللا الَ َيْغِفُر { : قال تعاىل . الكََباِئُر الشِّْرُك ، وما يؤدِّي إلْيِه ، وما ُدونَ الشِّْرِك ، فهو من السَّيِّئاِت : وقيل 
. ٤٨: النساء [ } بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشآُء أَن ُيْشَرَك   [  

  .} ُنكَفِّْر َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم { : قوله 
َعِة ، ومن َرمَضان إىل رمَضان ، لقوله عليه : قال املفسُِّرون  ِة إىل اجلُْم أي من الصَّالة إىل الصَّالِة ، ومن اجلُْمَع

اخلمُس واجلمعةُ إىل اجلُمعِة وَرمَضانُ إىل َرمَضان ُمكَفِّراٌت لَِّما َبْينُهنَّ إذَا اْجُتنَِبِت ]  الصَّلََواُت[ » : السالُم 
  .« الكَبَاِئرِ 

  .أي حسناً وهو اجلنة } َوُنْدِخلْكُْم مُّْدَخالً كَرِمياً { 

ا اكَْتَسُبوا َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا اكَْتَسْبَن َواْسأَلُوا  َولَا َتَتَمنَّْوا َما فَضَّلَ اللَُّه بِِه َبْعَضكُْم َعلَى َبْعضٍ ِللرَِّجالِ َنِصيٌب ِممَّ
ا    ) ٣٢(اللََّه ِمْن فَْضِلِه إِنَّ اللََّه كَانَ بِكُلِّ َشْيٍء َعِليًم

  :يف كيفية النظم وجهان 
بالباطل ، وعن قْتلِ النُّفُوسِ ، أمرهم يف  ملا َنهاُهم يف اآلية املُتقدَِّمةَ عن أكل األْمَوالِ« : قال القفَّالُ : أحدمها 

، فإنَُّه إذا مل َيْرض ، َو قََع هذه اآليِة مبا سهَّلَ عليهم َتْرَك هذه املنهيَّاِت ، وهو أن َيْرَضى كُلُّ واحد بَِما قَسَم اللَُّه 
  .» ، ويف قتل النُّفُوسِ  يف احلََسِد ، وإذا وقع يف احلََسِد َوقَع ال َمَحالَة يف أْخِذ األْمَوالِ بالَباطلِ

أنَّ أْخذ األْمَوالِ بالَباطلِ ، وقتلَ النُّفُوسِ من أعمال اجلََوارِحِ ، فأمر أوَّالً بتركها ليصَري الظَّاِهُر طاهراً : الثَّانِي 
على َسبيلِ احلََسِد ، ليصَري  عن األفعال القبيحة ، ثُمَّ أَمَرُه بْعَدَها بترك التََّعرُّضِ ِلُنفُوسِ النَّاسِ ، وأمواهلم بالقَلْب

  .الَباِطُن أيضاً طاهراً عن األخالق الذَِّميَمِة 
  فصل يف سبب نزول اآلية

سلمةَ « : قال ُمجاِهٌد  ، : قالت أمُّ  ا لََنا ِمَن اِملرياِث  يا رُسولَ اللَِّه ، إنَّ الرَِّجالَ َيْغُزونَ وال َنْغُزو ، وهلم ِضْعُف َم
  .» ْوَنا كما غََزوا ، وأخذَْنا ِمَن اِملرياِث مثلما أخذُوا؟ فنزلت هذه اآلية فلو كُنَّا رجاالً غََز

ُه للذَّكر ِمثْلُ َحظِّ االنثيني يف املرياِث ، قالِت النَِّساُء : وقيل  َنْحُن أْحوُج إىل الزَِّيادِة ِمَن الرَِّجالِ؛ : ملّا َجَعلَ اللَّ
، وأقدر منا على   .املََعاشِ فنزلت اآلية  ألنا ضعفاء ، وهم أقْوَياء 

إنَّ : ؛ قال الرِّجالُ ]  ١١: النساء [ } ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ األنثيني { : ملا نزل قوله تعاىل : وقال قَتاَدةُ والسُّدِّيُّ 
َنا عليهنَّ لنرجو أن ُنفَضَّل على النَِّساِء حبسناتنا يف اآلخرة ، فيكون أجرنا على الّضعف من أجر النَِّساِء كما فُضِّلْ

النساء [ } لِّلرَِّجالِ َنِصيٌب مِّمَّا اكتسبوا َوِللنَِّسآِء َنِصيٌب مِّمَّا اكتسنب { : يف املرياِث يف الدُّْنَيا ، فقال اللَُّه تعاىل 
 :٣٢ .  [  

وأنَت الرَُّسول إليَْنا ،  َربُّ الرَِّجالِ والنَِّساِء واِحٌد ،: أَتِت اْمَرأةٌ إىل النَّيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت : وقيل 
: قالَْت وإليهم ، وأبونا آَدُم ، وأمُّنا َحوَّاُء ، فما السََّبُب يف أنَّ اللَّه َيذكُُر الرَِّجالَ ، وال َيذْكُُرَنا؛ فنزلت اآلية ، ف



كُنَّ أْجُر الصَّاِئمِ القَاِئم ، فإذَا إنَّ ِللَْحاِملِ ِمْن« : وقد َسَبقََنا الرَِّجالُ باجلهاِد فَما لََنا؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم 
  .» َضَرَبَها الطَّلُْق مل يْدر أحٌد َما لََها ِمَن األْجرِ ، فَإذَا أْرَضَعْت كَانَ لََها بِكُلِّ َمصَّة أَجر إحَياء َنفْسٍ 

مفعول » بعضكُم «  ، و» بِِه « موصولة ، أو نكرة موصوفة ، والعائُد اهلاء يف » ما « } َما فَضَّلَ اهللا { : قوله 
  .متعلّق به » َعلَى َبْعضٍ « ، و » فَضَّلَ « ب 
  فصل

التَّمين نوع من اإلراَدِة َيَتعلَُّق باملستقبلِ ، واْعلَم أنَّ اإلنسان إذَا َشاَهَد أنواع الفََضاِئلِ حاصلة : قال القرطبِيُّ 
  :ٍذ يتألَُّم قلبه ، ثُمَّ يعرض ها هنا حالتان إلنسان ، ووجد َنفَْسُه خالياً عن مجلتها ، أو عن أكثرها ، فحينئ

  .زوال ِتلَْك السعادات عن ذلك اإلْنَساِن ] أن يتمىن : [ إحدامها 
  .ال َيتَمنَّى ذلك ، َبلْ َيَتمنَّى حصول مثلها له : واألخرى 

ا كون احلسد مذموماً؛ ا َدبَّر هذا الَعالَم ،  فاألوَّلُ هو احلََسُد املذُْموُم ، والثَّانِي هو الِغْبطَةُ ، فأّم فألن اللَّه تعاىل ملّ
، َوُربََّما  وأفاض أنواع الكََرمِ عليهم ، فمن متىن زوال ذلك؛ فكأنه اْعَتَرَض على اللَّه يف فعله ، ويف ِحكَْمِتِه 

، فيما يلقيه من الكُفْرِ ،  اْعَتقََد يف نفسه ، أنَُّه أَحقُّ بتلك النَِّعمِ من ذِلَك اإلْنَساِن ، وهذا اْعِتَراٌض على اللَِّه
ِة ، واملََحبَِّة ، َوَيْنقَِلُب ذلك إىل أضداده    .وفساد الدِّين ، وقطَع املََودَّ

الَ { ، ]  ١٦: الربوج [ } فَعَّالٌ لَِّما ُيرِيُد { وأما سبب املنع من احلََسِد ، فعلى مذَهبِ أْهلِ السُّنَّة ، فألنه تعاىل 
ه يف فعله ، وعلى مذَْهبِ املُعتزِلَِة ، فألنه ]  ٢٣: األنبياء [ } َوُهْم ُيْسأَلُونَ  ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ ، وال اْعتراَض علَْي

َخلِْقِه بوجوِه املََصاِلح ، وهلذا  َولَْو َبَسطَ اهللا الرزق { : قال تعاىل ] املعىن [ تعاىل عالَّم الغيوب ، فهو أعرف من 
، فال بد ِلكُلِّ عاقل من الرَِّضا بقضاء ]  ٢٧: الشورى [ } رض ولكن ُيَنزِّلُ بِقََدرٍ مَّا َيَشآُء ِلِعَباِدِه لََبَغْواْ ِفي األ

الَ َيْخطُب الرَُّجلُ علَى ِخطَبِة أخيه ، وال َيُسوُم َعلى َسْومِ أخيِه ، « : اللَِّه ، وممَّا يؤكُِّد ذلك ، قوله عليه السالُم 
واملقصوُد من كُلِّ ذِلَك املَُبالَغة » ُهو َرازِقَُها  - تعاىل-َها لتلقي َما ِفي إَناِئَها ، فإنَّ اهللا وال َتْسألِ املرأةُ طالَق أْخِت

  .يف املَْنعِ ِمَن احلََسِد 
مفسدة يف ألنَُّه ُربََّما كانت تلك النِّْعَمةُ : َوأمَّا الثَّاين ، وهو الِغْبطَةُ ، فَِمَن النَّاسِ من َجوََّزُه ، ومنعه آخرون قالوا 

اللَُّهمَّ أعطين َداراً مثلَ َدارِ فُالٍن ، وزوجةً « : دينِِه ، ومضّرة عليه يف الدُّْنَيا ، ولذلك ال ُجيوُز لإلْنَساِن أنْ َيقُولَ 
» َعاشي اللَُّهمَّ أْعِطنِي ما َيكُون َصالَحاً يف ِديين ودنياي ، َوَمعادي وَم: ِمثْلَ زْوَجِة فُالٍن ، بل ينبِغي أنْ يقُولَ 

يماً ِلعَباِدِه ، وهو قوله تعاىل  ا ذكرُه اللَُّه يف القُرآِن تْعِل َربََّنآ آِتَنا ِفي { : وإذا تأمَّلَ اإلْنَسانُ مل جيد ُدَعاًء أْحَسَن ِممَّ
ِه واسألوا اهللا{ : ، وهلذا قال ]  ٢٠١: البقرة [ } الدنيا َحَسَنةً َوِفي اآلخرة َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النار   ِمن فَْضِل

. ٣٢: النساء [ }   [  
الَ َحَسد إالَّ يف اثَْنَتْين ، َرُجلٍ آَتاُه اللَُّه الْقُرآنَ ، فَُهو يقُوُم بِِه آَناَء « : وأّما من جّوزه فاْسَتَدلَّ بقوله عليه السالُم 

ال « : فمعىن قوله » ِمْنُه آَناَء اللَّْيلِ ، وأطراَف النََّهارِ  اللَّْيلِ ، وأطراَف النََّهارِ ، َوَرُجلٍ آَتاُه اللَُّه َماالً ، فُهَو َيُنِفُق
  .ال غبطة أعظم وأفضل ِمَن الغْبطَِة يف هذين األْمَرين : ، أي » حسد 

التَّمنِّي املذكورِ يف هذِه اآلية ، هو ما ال جيوُز متنِّيه من َعَرضِ الدُّْنَيا ، ] عن [ النَّهي « : قال بعُض الُعلََماِء 
[ اللَُّهمَّ َودْدُت أنِّي أْحَيى ، ثُمَّ أقَتلُ » : أشباهها ، وأما التَّمين يف األْعَمالِ الصَّاِلَحِة ، فَحَسٌن قال عليه السَّالُم و



متنَّاَها دون  -عليه السالُم-، وذلك َيُدلُّ على فَْضلِ الشََّهادِة على َساِئر أْعَمالِ البِّر؛ ألنَُّه ] « مث أحيي مث أقتل 
أوان ] كُل عامٍ ، حىت كان هذا [ َما َزالَْت أكْلةَ خيربٍ تعاودين » : غريها فرزقه اللَُّه إيَّاَها لقوله عليه السالُم 

  .« انقطاع أْبهري 
َمرَّة أْخَرى  أَتَمنَّى أنْ أرجَع إىل الدُّْنَيا ، فأقَتل يف َسبيلَك: َتَمنَّ ، فَيقُولُ : إنَّ الشَّهيد ُيقالُ لَُه » : ويف الصَِّحيح 

  .وكان عليه السَّالُم يتمىن إميانَ أيب طالب وأيب هلب ، وَصَناِديد قَُرْيشٍ ، مع علمه بأنَُّه ال يكونُ « 

  .ِمَن اِجلَهاِد : قيل } َبْعضٍ لِّلرَِّجالِ َنِصيٌب { : قوله 
ِة أزواجهن : ، أي } َوِللنَِّسآِء َنِصيٌب مِّمَّا اكتسنب {  .ُروجهِنَّ وحفظ فُ[ من طَاَع  [  

عن التَّمنِّي على  - عزَّ وجلَّ-ما قدر هلن من املرياث ، جيُب أن يرضوا به ، ويتركوا االعتراض هنى اللَُّه : وقيل 
أعلم مبصاحلهم منهم؛ فوَضَع الِقْسَمةَ بينهم  -عّز وجلّ-هذا الوجه ملا فيه من َدَواِعي احلََسِد ، وألنَّ اللَّه 

  .اإلَصاَبِة : بِ ما علم ِمْن مصاِلِحهْم ويكونُ االكتساب مبعىن ُمَتفَاوَِتةً على َحْس
  .ما َيْسَتِحقُّوُه من الثَّواب يف اآلِخَرِة : وقيل 
  .الكلُّ؛ ألنَّ اللَّفْظَةَ حمتملة وال منافاة ] املراُد : [ وقيل 
  إثبات اهلمزة يف األمر من السؤال: فصل 

فَاْسأَلِ { : مرِ من السُّؤالِ املوجه حنو املخاطب ، إذا َتقدََّمُه واو ، أو فاء حنو اجلمهوُر على إثْباِت اهلْمَزِة يف األ
، والكَساِئي ]  ٣٢: النساء [ } واسألوا اهللا ِمن فَْضِلِه { ، ]  ٩٤: يونس [ } الذين َيقَْرُءونَ  ، وابن كثري 

، فالكًُلُّ على النقل حنو فإن مل تت. بنقل حركة اهلْمَزة إىل السِّني ختفيفاً لكثرة استعماله  { : قدَّمه واو ، وال فاء 
[ } َولَْيْسأَلُواْ َمآ أَنفَقُواْ { : ، وإن كان لغائب ، فالكُلُّ على اهلمز حنو ]  ٢١١: البقرة [ } َسلْ بين إِْسرَاِئيلَ 

. ١٠: املمتحنة   [  
، وليس ]  ١٠: املمتحنة [ } َواْسأَلُواْ َمآ أَنفَقُْتْم { : حنو  َوَوِهَم اْبُن َعطيَّة ، فنقل اتِّفَاَق القُرَّاِء على اهلَْمزِ يف

  .كما تقدَّم » وليسألوا ما أنفقوا « اتفاقهم يف هذا ، بل يف 
بألف َمْحَضٍة ، وقد تقدََّم » َسالَ َيَسالُ « وختفيف اهلَْمَزِة لغةُ اِحلَجازِ ، وحيتملُ أن يكونُ ذلك من لغة من يقُولُ 

، فال َيَتأتَّى فيه ذلك؛ ألنَُّه كان ينبغي » وَسألوا « وأّما » فََسلْ « ، و » َسلْ « هذا إنََّما يتأتى يف حتقيق ذلك ، و
َسلْ بين { إنَُّه التزم احلذف لكثرة الورود ، وقد تقّدم يف الَبقَرة عند : سالوا كََخافُوا ، وقد ُيقَالُ : أنْ ُيقَالَ 
. ٢١١: البقرة [ } إِْسرَاِئيلَ   [  

، ويف الثَّاين قوالن    :وهو َيتَعدَّى الثَْنْينِ ، واجلاللة مفعول أّول 
شيئاً ِمْن فَْضِله ، : وقّدره أُبو عليِّ الفارِسيُّ وغريه » أمانيَّكم « : أنَُّه ْحمذُوٌف ، فقدَّره اْبُن عطيَّة : أحدمها 

  .تبعيضيَّة » ِمْن « شيئاً منه ، و : أي  ،» أطعمته من اللحم « : فحذَف املَْوُصوف ، وأْبقَى ِصفََتُه حنو 
، وهذا إنَّما َيَتَمشَّى على َرأي األْخفَشِ لفقدان » واسألوا اهللا فَْضلَُه « : زائدة ، والتَّقديُر » ِمْن « أن : والثَّاين 

.غري موجب [ الشَّْرطَْينِ ، ومها تنكُري اجملُْرورِ ، وكون الكالم   [  
  فصل

ْضِله ، فإنَُّه ِحيُب أنْ ُيْسألَ ، وأفَْضلُ الِعَباَدِة اْنِتظَاُر الفََرج  «: قال عليه السالُم  عليه -، وقال » َسلوا اللَّه ِمْن فَ



ِه « :  -السالُم   .» َمْن لَْم َيْسألِ اللََّه َيْغَضْب علْي
وهذه اآلية َتُدلُّ على أنَّ اإلنَسانَ ال وهذا َيُدلُّ على أنَّ األْمَر بالسُّؤالِ للَِّه تعاىل واجٌب ، « : وقال القُْرطُبِيُّ 

ما يكُونُ سبباً لصالحِ دينِه  -تعاىل-جيوُز له أنْ يعيِّن شيئاً يف الدَُّعاِء ، والطَّلب ، ولكن َيطْلُُب ِمْن فَْضلِ اللَِّه 
يماً { ثُمَّ قَالَ . » وُدْنَياُه    .امل مبا يكونُ صالحاً للسَّاِئلَني أنَُّه الع: ومعناه } إِنَّ اهللا كَانَ بِكُلِّ َشْيٍء َعِل

يَبُهْم إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َوِلكُلٍّ َجَعلَْنا َمَواِلَي ِممَّا َتَرَك الَْواِلَداِن َوالْأَقَْرُبونَ َوالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَماُنكُْم فَآُتوُهْم َنِص
  ) ٣٣(َشْيٍء َشهِيًدا 

َو أنّ فيه ِستَّةُ أْوُجٍه ، و» جعلنا «  ، َوُه   .ال بدَّ لََها ِمْن َشْيٍء ُتَضاُف إلْيِه » كُلّ « ذلك َيْسَتْدِعي مقدَِّمةً قبله 
اإلَحاطَةُ والعموم ، فإذا َجاَءْت ُمفَْرَدة ، فال بدَّ وأن يكُونَ يف : يف كالم العربِ َمْعناَها » كُلّ « : قال القُْرطُبِيُّ 

  .« الكَالَمِ َحذٌْف عند مجيع النحويني 
  .ولكلِّ إنسان : فقيل تقِديُرُه : واختلفوا يف تقديرِه 

  :لكل إنسان ، ففيه ثالثة أوجه : ِلكُلِّ قوم ، فإنْ كانَ التَّقْديُر : ِلكُلِّ مال ، وقيل : وقيل 
، أي : أحُدَها  ، « كُلّ » ئد على ضمٌري عا« َتَرَك » ُورَّاثاً ِممَّا َتَرَك ، ففي : َوِلكُلِّ إنساٍن موروٍث جعلنا موايل 

  .وهنا متّ الكالم 
» َمفُْعولٌ أوَّ ل : « موايل » ملا فيه من معىن الوراثة ، و « َمَوايل » ب « ِممَّا َتَرك » ويتعلق : َتقِْديُرُه : وقيل 
ِه ، جار وجمرور هو املفعول الثَّاين ، قُدِّم على « ِلكُلّ » ، و « َصيَّر » : مبعىن « َجَعلَ » ، و « َجَعلَ  عاِمِل

وَمْن : ، كأنه قيل ] ترك [ يرثون مما : على خرب مبتدأ حمذوف ، أو بفعل مقّدر ، أي « الوِلَْدان » ويرتفع 
وجعلنا لكل ميت وراثاً يرثون مما تركه هم الوالدان » : هم الَواِلَدان واألقَْرُبون ، واألصل : الوارثُ؟ فقيل 

  .« واألقربون 
ثُمَّ بني اإلْنَسان املضاف إليه . ولكلِّ إْنَساٍن موروث ، جعلنا وراثاً مما ترك ذلك اإلنسان : قديَر أنَّ التَّ: والثَّانِي 

الوالدان واألقرُبونَ ، : ومن هو َهذَا اإلنسان املوروث؟ فقيل : ، كأنه قيل } الوالدان { : بقوله « كُلّ » 
ُه ، إنََّما ال فرُق بينهما أنَّ الواِلَدْينِ يف األوَّلِ وارثون ، ويف الثانِي مورثون ، واإلعراب كما تقدََّم يف الَوْجِه قَْبلَ

، حمذُوف يف  » مفعول أول ، و « موايل » ، و « جعلنا » وعلى هذْينِ الوْجَهْينِ فالكالُم ُجْملََتاِن ، وال ضمَري 
  .مفعول ثان « لكل 

، : ن ترُك الوِلَداِن واألقَْرُبون جعلنا موايل ، أي ولكل إنسان وارِث ممَّ: أن يكُونَ التَّقِديُر : الثَّاِلثُ  موروثني 
، ويرتفع : فَُيراد باملَوىل  ، « َمْن » مبعىن « َما » ، وتكون « ترك » : ب « الوالدان » املْوُروثُ  ، واجلاّر 

  .ٌد كبري ، والكالُم على هذا ُجْملَةٌ واِحَدةٌ ، ويف هذا ُبْع« كُلّ » واجملروُر ِصفَةٌ للمضاف إليه 
ُه والُدهم وأقربوهم ، : إذا كان التَّقديُر َوِلكلِّ قْومٍ ، فاملعىن : الرَّابُع  ولكل قوم جعلنهم َمَوايل نصيٌب ِممَّا َتَركَ

، و « لكل » ف  صفة لقوم ، والضَِّمُري الَعاِئُد عليهم « جعلناهم » ُمْبَتَدأٌ ُمؤخٌَّر ، و « َنِصيب » خرب مقّدم 
صفةٌ « مما ترك » ، و « خلقنا » إما ثاٍن وإّما حالٌ ، على أنََّها مبعىن : « موايل » ، و « عل ج» : مفعولُ 

، وُحذف ] وبقيت صفته أيضاً « كُلّ » وُحِذَف املَُضاُف إليه [ للمبتدأ ، مث ُحذف املُْبَتَدأ ، وبقيت صفته ، 
  .الَعاِئُد على املَْوُصوِف 



  .ِلكُلِّ أحٍد خلقه اللَّه إْنَساناً َنِصيٌب من رزقِ اللَِّه : ه إْنَساناً ِمْن رِْزقِ اللَّه ، أي ِلكُلِّ َخلَقَُه اللَّ: ونظريه 
ولكلِّ مال ِممَّا تركه الوالداِن واألقربون جعلنا : يكون املعىن : ولكلِّ مالٍ ، فقالوا : إنْ كَانَ التَّقِديُر : اخلَاِمُس 

« صفة ل » ِممَّا ترك « ، و » َجَعلَ « ب : متعلقة » ِلكُلّ « وزونه ، وجعلوا ُورَّاثاً يلونه ، وحي: موايل ، أي 
بله كالماً واحداً ، وهذا » َتَرَك « ، والوالدان فَلِعلٌ ب » كُلّ  ، فيكونُ الكالُم على هذا ، وعلى الوجهني ق

ٍة يف املْوُصوِف  وإنْ كَانَ َحَسناً ، إالّ أنَّ فيه الفَْصلَ بني الصِّفَِة واملْوُصوِف جبملٍة   .عاِملَ
  .» بكلِّ َرُجلٍ َمَرْرُت متيميٍّ ويف جواز ذلك َنظٌَر : وهو نظري قولك « : قاتل أُبو َحيَّان 

وال حيتاُج إىل َنظَرٍ؛ ألنَُّه قد ُوجَِد الفصلُ َبْيَن املْوُصوِف والصِّفَِة باجلملِة الَعاِملَِة يف املَُضاِف « : قال شَهاُب الدِّينِ 
{ ف ]  ١٤: األنعام [ } قُلْ أَغَْيَر اهللا أَتَِّخذُ َوِلّياً فَاِطرِ السماوات واألرض { :  املَوُصوِف ، كقوله تعاىل إىل

  .» فهذا أوىل } أَغَْيَر { العامل يف } أَتَِّخذُ { ب ] بينهما [ ، وقد فُِصلَ } اهللا { صفة ل } فَاِطرِ 
مفعول أوَّل ، » َمَوايل « على أنَّها تصيريية ، و » جَعلَ « فعوالً ثانياً ل م] مال [ أنْ يكُونَ لكلِّ : السَّادُس 

  .واإلعراُب على ما تقدََّم 
  فصل

  :لفظ ُمْشَتَرٌك بْيَن َمَعاٍن » املَوىل « 
الِ والَيِة َمْوالَُه الَْعْبُد املُْعَتُق التَِّص: ثانيها . املعِتُق؛ ألنَُّه ويل نعمة من أعتقه ، ولذلك مسي موىل النعمة : أحدها 

، وهذا كما ُسمَِّي الطَّاِلُب غرِمياً؛ ألنَّ له اللُُّزوم واملطالبة حبقِّه ، ويسمَّى املطلوب غرمياً ،  به يف إْنَعاِمه عليه 
  .ِلكوِن الدِّينِ الزِماً له 

  .احلليُف؛ ألنَّ احملالف يلي أْمَرُه بَِعقِْد الَيمنيِ : وثالثها 
  .الَعمِّ؛ ألنَُّه يليه بالنُّْصَرِة  اْبُن: ورابُعَها 

} ذَِلَك بِأَنَّ اهللا َمْولَى الذين آَمُنواْ َوأَنَّ الكافرين الَ موىل لَُهْم { : املوىل ألنَّ يليه بالنُّْصَرِة ، قال تعاىل : وخامسها 
. ١١: حممد [   [  

أنا أْولَى باملؤمنَني ، َمْن َمات وَتَرَك ماالً ، « :  الَعَصَبةُ ، وهو املُراُد هبذه اآلية؛ لقوله عليه السالُم: سادُسَها 
  .» فََمالُُه ملََواِلي الَْعَصَبِة ، وَمْن ترك ديناً؛ فأَنا َوِليُّه 

  .» ألِْحقُوا الفََراِئَض بأْهِلَها ، فََما َبِقَي فلألْولَى عصَبٍة ذكر « : وقال عليه السالُم 
  :بعة أوجٍه يف حملِّه أر} والذين َعقََدْت { قوله 

.ودخلت الفاء يف احليز لتضمن الذي معىن الشرط [ » فآتوهم « : أنَُّه ُمْبتدأ واخلرب قوله : أحُدَها   [  
  .أنَُّه منصوٌب على االْشِتغالِ بإضمار فعلٍ ، وهذا أرجُح ِمْن َحْيثُ إنَّ َبْعَدُه طلباً : الثَّاين 

، فإن أريَد بالوالدين أنَُّهم موروثون ، عاَد الضَّمُري من } دان واألقربون الوال{ أنَُّه مرفوٌع عطفاً على : والثَّاِلثُ 
وعلى الوالَدْينِ وما ُعِطَف عليهم » موايل « وإن أُريد أنَُّهم َوارِثُون جاَز عوُده على » موايل « على » فآتوهم « 
.  

  .» موايل « أنَُّه منصوب عطفاً على : الرَّابُِع 
ا الذين عاقدْت ُوّراثاً؛ وكان ذلك ونسخ « : ] أي [  :قال أُبو الَبقَاِء  ، ورّد عليه أُبو َحيَّان بِفََساِد » وجعلن



جعلنا : فإن ُجِعل من عطِْف اجلَُمل ، وُحِذَف املفعولُ الثَّاين لداللة املعىن عليه أمكن ذلك أْي : العطِْف ، قال 
  .وَجعلَنا الِذيَن عاقََدْت أميانكم وراثاً وفيه بعد ذِلَك َتكَلٌُّف  ُورَّاثاً لكلِّ َشْيٍء من املال ، أو ِلكُلِّ إنسان ،

  .انتهى 
« بألف وروي عن محزة التَّشديد يف » عاقدت « : والباقون » عقدت « : وقرأ عاصٌم وْمحَزةُ والكَساِئيُّ 

  .، واملفاعلة هنا ظَاِهَرةٌ؛ ألنَّ املََراَد املخالفة » عقدت 
، أو الَعقِْد إىل : كُلٍّ من الِقَراءاِت ، أي  واملفعولُ حمذوٌف على عاقْدَتهم أو َعقَْدَت ِحلْفهم ، ونسبة املُعاقََدِة 

  .األميان جماز ، سَواٌء أُريد باألْيَماِن اجلَارَِحة ، أم القَسُم 
  .عقدت ذَُوو أْيَمانِكُم : مثَّ ُمضاٌف حمذوٌف ، أي : وقيل 

  »معىن املعاقدة واألميان « : فصل يف 
َبْعضٍ ،  املَُعاقََدةُ املُحالَفَةُ ، واألْيَمانُ مجع َيمنيٍ من اليد والقَسمِ ، وذلك أنَُّهم كاُنوا عند املُحالَفَةُ يأخذُ بعضُهُم يَد

  .بالعهد ] والتمسك [ على الوفَاِء 
  فصل اخلالف يف نسخ اآلية

  :بوجوه إنَّ هذه اآلية َمْنُسوَخةٌ ، واْستدلُّوا على ذلك : قال بعضهم 
َدمَي دُمَك وِسلِْمي ِسلُْمك ، َوَحْربِي َحْرُبَك ، « : أنَّ الرَُّجلَ كان يف اجلاهِليَِّة ُيَعاِقُد غْيَرُه ، فيقُولُ : أحدها 

« : املرياِث ، فذلك قوله ] من [ ، فَيكُونُ هلذا احلليف الّسدس » وترثُنِي َوأرِثُك ، َوَتْعِقلُ َعنِّي ، وأْعِقلُ عنك 
 ٧٥: األنفال [ } َوأْْولُواْ األرحام َبْعُضُهْم أوىل بَِبْعضٍ ِفي ِكَتابِ اهللا { : ، فُنِسخ ذلك بقوله » هم نصيبهم فآتو

. ١١: النساء [ } ُيوِصيكُُم اهللا يف أَْوالَِدكُْم { : ، وبقوله ]   [  
ْم { : ملَُسمُّْونَ باألْدِعَياء يف قوله تعاىل أنَّ الرَُّجلَ كانَ يتَِّخذُ أجنبياً فيجعله اْبناً له ، َوُهُم ا: وثانيها  أَْدِعَيآَءكُ

  .، وكانوا يتوارثون بذلك ، مث ُنِسَخ } أَْبَنآَءكُْم 
أنَّ النَّيبَّ صلى اهللا عليه وسلم كان ُيثْبُِت املؤاخاة بْيَن الرَّجلني ِمْن أصحابِِه ، وكان ذلك َسَبباً لِلتََّواُرِث : وثاِلثَُها 

  .، مث نسخ 
  .اآليةُ غري َمْنُسوَخٍة : وقال آخُرونَ 

  .» فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة وال مرياث « : أراَد : وقال إْبراهيُم وُمجاِهٌد 
» والذين عاقدت أميانكم « ، » ولكل شيء مما ترك الوالدان واألقربون « : تقدير اآلية : وقال اجلبَّاِئيُّ 

ال َتدفُعوا املالَ إىل : ، ومسى اللَُّه تعاىل الوارث موىل ، واملعىن » قربون الوالدان واأل« : معطوف على قوله 
  .احلليِف ، بل للموىل ، والَْوارِِث 

َوالَ { الزَّْوُج ، والزَّْوَجةُ ، فأراد عقد النِّكاح قال تعاىل » الذين عاقدت أميانكم « املُراُد ب : وقال آخرون 
ونظريه آية املواريث ، ملا َبيََّن : وهو قول أبِي ُمْسِلم األصفهاينَّ قال ]  ٢٣٥: ة البقر[ } تعزموا ُعقَْدةَ النكاح 

  .آية مرياث الوالَدْينِ ، ذكر معهم مرياثَ الزَّْوجِ ، والزَّْوَجِة 
ي بكرٍ نَزلَِت اآليةُ يف أبِ« : وقيل ] الَوالَء [ املرياث بَِسَببِ : » الذين عاقدت أميانكم « : أراد بقوله : وقيل 

  .» الصِّدِّيق ، وابنه عبد الرَّْحمن ، أمره اللَّه أن يؤتيه َنِصيَبُه 



املُراُد هبذا النَِّصيب على سبيل اِهلَبِة ، واهلديَّة بالشيِء القَِليلِ كأمره تعاىل ملن َحَضَر الِقسَمةَ أن : وقال األصمُّ 
  .جيعل لَُه نصيباً كما تقّدم 

  سفل من األعلىفصل اخلالف يف إرث املوىل األ
  .» ال َيرثُ املَوىل األْسفَل من األعلى « : قال مجهور الفُقََهاِء 

أنَّ رُجالً أعتق  -رضي اهللا عنه-، ملا روى ابن عباس » َيرِثُ « : وحكى الطََّحاوِيُّ عن احلسن بنِ زياٍد أنَُّه قال 
ول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم مرياثه للغالم املعتق وألنَُّه عبداً له؛ فََماَت املُْعِتق ، ومل يترك إال املُعَتق ، فجعل رُس

  .» والذين عاقدت أمياهنم فآتوهم نصيبهم « : داخلٌ يف عموم قوله 
، وفقره؛ ألنه كانَ  وأجيب بأنه لََعلّ ذلك ملا صار لبيت املال دفعه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الُغالمِ حلاجته 

  .بيلُُه أن ُيصرف إىل الفُقََراِء ماالً ال وارث لَُه ، فََس
إِنَّ اهللا كَانَ على كُلِّ َشْيٍء َشهِيداً { ] مث قال ]  ٤٨: النساء [ } إِنَّ اهللا الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَرَك بِِه { [ مث قال تعاىل 

، ووعيد ِللُْعَصاِة ، والشَّهِيُد الشَّاهد ، واملراُد إّما علمه }  ، ، وهذه كلمة وعد للمطيعني  تعاىل جبميع املَْعلُوَماِت 
  .فيكونُ املَُراُد بالشَّهيِد العامل ، وإّما شهادته على اخللق َيْوَم الِقياَمِة ، فاملَُراُد بالشَّهيِد املخرب 

اِلهِْم فَالصَّاِلَحاُت قَانِتَاٌت الرِّجَالُ قَوَّاُمونَ َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّلَ اللَُّه َبْعَضُهْم َعلَى َبْعضٍ َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَو
َواْضرُِبوُهنَّ فَإِنْ َحاِفظَاٌت ِللَْغْيبِ بَِما َحِفظَ اللَُّه َواللَّاِتي َتَخافُونَ ُنُشوَزُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي الَْمَضاجِعِ 

  ) ٣٤(يا كَبًِريا أَطَْعَنكُْم فَلَا َتْبُغوا َعلَْيهِنَّ َسبِيلًا إِنَّ اللََّه كَانَ َعِل

الرِّجال عليهن يف املرياِث؛ بيَّن يف هذه اآلَيِة أنَُّه إنََّما فضَّل ] اهللا [ أنَّ النَِّساَء ملّا َتكلَّْمَن يف َتفْضيل : وجه النَّظْم 
ِتْمَتاعِ كُلّ واحدٍ الرِّجَال على النَِّساِء يف املرياث؛ ألنَّ الرِّجالَ قوَّامون على النساء؛ فهم وإن اْشتَركُوا يف اْس

  .منهم باآلخر ، فاللَُّه أَمَر الرَِّجالَ بالْقَِيامِ عليهنَّ والنفقة ، ودفع املَْهرِ إليهنَّ 
  .فِْظ َوالْقَوَّاُم ، والقَيُِّم مبعىن واحد ، والقوام أْبلَغُ ، وهو القيم باملصاحل ، والتَّْدبِريِ ، والتَّأِديبِ ، واالهتمام بالِْح

َزْيِد اْبنِ خارجة بن أيب زهري [ نزلت يف َسْعد ْبنِ الرَّبيعِ ، وكان من النقباء ويف امرأته حبيبةَ بِْنِت « : اِتلٌ قال ُمقَ
. [  

ْسلَمةَ ، وذلك أنَّها َنَشَزْت عليه ، فَلَطََمَها فاْنطلَق » : وقال اْبُن َعبَّاس ، والكلْبِيُّ  ةُ بِْنُت حممد ْبن َم امرأته َعمَري
أفَْرْشُتُه كرَميِتي فلطَمَها ، وإنَّ أثََر اللَّطَْمِة َباقٍ يف َوْجهَِها ، فقال : معها إىل النَّيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أُبوها 

اصربي حىت أنظر ، فنزلت هذه اآلية ، فقال النيب عليه السالم : اقتصِّي منه مث قال : النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .« اللَُّه أْمراً ، والَِّذي أَراَد اللَُّه َخْير ، وَرفََع الِْقَصاَص  أرْدَنا أمراً ، وأَراَد: 

والباء للسََّببيَِّة ، وجيوز أن تكُونَ ِللَْحالِ ، فتَتعلَّق « مبا » وكذا } قَوَّاُمونَ { متعلق ب } َعلَى النسآء { : قوله 
َمْصَدريَّةٌ ، « َما » ُمْسَتِحقَِّني بتفضيل اللِِّه إيَّاُهْم ، و : يره تقد} قَوَّاُمونَ { بِمحذُوٍف؛ ألنََّها َحالٌ من الضَّمريِ يف 

  .مبعىن الَِّذي ، وهو ضعيٌف حلذف العاِئِد من غَْيرِ ُمَسوِّغ : وقيل 
لَهم اللَُّه مبا فَضَّ: النَساُء ، وَعدلَ َعنِ الضَّمريْين فلم َيقُل : والبعُض األوَّلُ ملُراُد به الرِّجالُ ، والَبْعُض الثَّاين 

  .َعلَْيهِنَّ ، لإلهبام الذي يف َبْعض 



  فصل يف داللة اآلية على تأديب النساء
، وبعضها أْحكَاٌم شْرعيَّةٌ ،  َدلَّت اآليةُ َعلَى تأديبِ الرِّجَالِ على النَِّساِء من ُوُجوٍه كثريٍة؛ بعضها صفات حقيقيَّة 

لِ الشَّاقَّة أكَْمل ، وفيهم كذَِلَك ُعقُولَ الرَِّج] أن [ فالصِّفَاُت احلقيقيَّة  الِ وُعلُوَمُهم أكْثَر ، وقُْدَرهتم على األْعَما
، ] والصغرى [ من الَْعقْلِ والْقُوَِّة والِكَتاَبِة يف الغالب والفُُروسيَِّة ، والرَّْمي ، وفيهُم الُعلََماُء ، واإلَماَمةُ الكُْبَرى 

، واالْعِتكَاُف ، والشََّهاَدةُ على احلدود والِقَصاص ، ويف األْنِكَحِة عند واجلهاُد واألذانُ ، واخلطبةُ ، واجلمع ةُ 
بعِضهِم ، وزيادة نصيب املرياث ، والتَّْعصيب ، وحتمل الدِّية يف قتل اخلَطَأ ، ويف القََساَمِة ، ويف واليِة النِّكَاحِ ، 

  .نتساب والطَّالقِ ، والرَّْجَعِة ، وَعَدِد األْزَواجِ ، وإليهم اال
، والنَّفَقَة عليها ، وكُلُّ : واملراُد } َوبَِمآ أَْنفَقُواْ ِمْن أَْمَواِلهِْم { : وأّما الصِّفَاُت الشَّرعيَّةُ فقوله تعاىل  عطية املَْهرِ 

  .ذلك َيُدلُّ على فَْضل الرَِّجالِ على النَِّساِء 
من غري « الِّذي » َيُجوُز أنْ تكُونَ مبعىن « َما » لَّق به األوَّلُ ، و َيَتَعلَُّق مبا َتَع} َوبَِمآ أَْنفَقُواْ { : قوله تعاىل 

، أي    .« ومبا أنفقوه من أمواهلم » : َضْعٍف؛ ألنَّ للحذف مسوِّغاً 
  .، أو مبحذوف على أنَُّه حال من الضَّمري احملذُوف } أَْنفَقُواْ { متعلّق ب } ِمْن أَْمَواِلهِْم { 

  فصل
[ يدلُّ على أنَُّه مىت عجز عن َنفَقَِتَها ، مل َيكُن قوَّاماً عليها } َوبَِمآ أَْنفَقُواْ ِمْن أَْمَواِلهِْم { : قوله : قال القُْرطبِيُّ 

كان هلا فَْسُخ الَعقِْد؛ لزوال املَقُْصوِد الَّذي ُشرع ألْجِلِه النِّكَاُح ، فدلَّ ذلك على ثبوت ] وإذا مل يكن قّواماً 
  .عند اإلعسار بالنَّفَقَِة ، والِكْسَوِة ، وهذا َمذَْهُب َماِلٍك والشَّافعّي ، وأْحمَد فَْسخِ النِّكَاحِ 

. ٢٨٠: البقرة [ } َوإِن كَانَ ذُو ُعْسَرٍة فََنِظَرةٌ إىل َمْيَسَرٍة { : ال ُيفَْسُخ لقوله تعاىل : وقال أبو حنيفة   [  
مبتدأ ، وما َيْعَدُه خربان لَُه ، و » الصَّاحلات « ] } بَِما َحِفظَ اهللا  فالصاحلات قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِّلَْغْيبِ{ : قوله 

ب » للغيب «  { : عوض من الضَّمريِ عند الكُوفييَِّن كقوله » الغيب « يف » أل « و » َحافظاٌت « ُمتعلِّق 
  ]البسيط : [ رأسي وقوله : ، أي ]  ٤: مرمي [ } واشتعل الرأس َشْيباً 

  َوِفي اللِّثَاِت وِفي أْنَيابَِها َشَنُب... يف َشفََتْيَها ُحوَّةٌ لََعٌس  ملَياُء -ب -١٧٩١
  .لثاهتا : أي 

  :على هذه القراءة ثالثَةُ أْوُجه » َما « ويف } َحِفظَ اهللا { واجلمهور على رفع اجلاللةَ من 
  .هلن ، أو بالوصيَِّة منه تعاىل عليهنَّ  بتوفيقه: حبظ اللَّه إيَّاُهنَّ أي : أحُدَها أنََّها َمْصَدريَّةٌ ، واملعىن 

بالَّذي حفظه اللَُّه لَُهنَّ ِمْن ُمُهورِ أزواجهِنَّ ، والّنفقة : أن تكُونَ مبعىن الذي ، والَعاِئُد حمذوٌف ، أي : والثاين 
  .عليهن ، قاله الزَّجَّاُج 

  .ضاً ، كما تقرََّر يف املَْوُصولَِة ، مبعىن الَِّذي نكرة موصوفة ، والَعاِئُد حمذوٌف أي» َما « أن تكُونَ : والثَّاِلثُ 
  :ثالثة أوجه أيضاً » َما « ويف . وقرأ أُبو َجْعفَرٍ بنصب اجلَالَلَِة 

  .أنَّها مبعىن الَِّذي : أحُدَها 
ا « [ ضمري يُعوُد على } َحِفظَ { نكرةٌ موُصوفَةٌ ، ويف ] أهنا : [ والثَّانِي   والطَّاَعِة مبا حفظ من الربِّ: أي ] » م

، أو أمر اللَّه؛ ألنَّ الذَّات املقدَّسة ال حيفظها أَحٌد : ، وال بّد من َحذِْف مضاٍف تقديره    .مبا َحِفظَ دين اللَّه 



على  مبا حفظن اللَّه يف امتثال أمره ، َوَساغَ َعْوُد الضَِّمريِ ُمفَْرداً: َمْصدريَّة ، واملعىن » َما « أنْ تكُونَ : والثَّاِلثُ 
فََعاد الضَّمريِ ُمفْرداً هبذا االعتبارِ ، وُردَّ هذا » فمن صلح « : َجْمعِ اإلَناِث؛ ألنَُّهنَّ يف معىن اجلنس كأنه قيل 

  ]املتقارب : [ الوجه بَِعَدمِ ُمطَاَبقَِة الضَّمريِ ملا يعوُد عليه وهذا جوابه ، وجعله اْبُن جِّني مثل قول الشَّاِعرِ 
  احلََواِدِث اْوَدى بَِهافإنَّ ..  -١٧٩٢

األْصلُ مبا حفظت اهللا ، واحلوادث أْوَدْت ، ألنََّها َيُجوُز انْ َيُعوَد الضَّمُري َعلَى : أْوَدْيَن ، َوَيْنَبِغي أن ُيقَالَ : أي 
، إالَّ أنَُّه َش: اإلَناِث كََعْوِدِه َعلَى الَواِحَدِة ِمْنُهنَّ ، تقول ] مجع [  ذَّ حذُف َتاِء التَّأنيِث ِمَن الِْفْعلِ النَِّساُء قَاَمْت 

  .املُْسنِد إىل َضمريِ املُؤنَِّث 
  .بالتكسري » فالصاحل قوانت حوافظ «  -وهي يف ُمْصَحِفِه كَذَِلَك- وقرأ َعْبُد اِهللا ْبُن َمْسُعوِد 

من ُجُموعِ » فََواِعل « أن : َنا ، يعين وهي أْشَبُه باملَْعَنى إلعطاِئَها الكَثَْرة ، َوِهَي املَقُْصوَدةُ ُه: قال اْبن جين 
، ما مل َتقَْترِنْ باأللف والالَّمِ  وظاِهُر ِعَباَرةَ أبِي الَبقَاِء أنه ِللِقلَِّة ، َوإنْ اقَْتَرنَ . الكَثَْرِة ، ومجع التَّصحيح مجع قلٍَّة 

َوُهْم ِفي { : تعمل فيها كقوله تعاىل ومجع التَّصحيح ال يدلّ على الكثرة بوضِعِه ، وقد اس: فإنَُّه قال » أل « ب 
. ٣٧: سبأ [ } الغرفات آِمُنونَ   [  

يف القراءِة املَْشُهوَرِة ُمَعرَّفَةٌ بِأل ، وقَد َتقَدََّم أنَّه » الصَّاِلحات « وأُبو البقاِء َنظٌَر ، فإنَّ ] أُبو الفتح [ وفيما قالُه 
، بل ِمْن تكُونُ ِللُْعُمومِ ، إالَّ انَّ العموم املفيد ل « ، وإذا ثََبَت أن » ألْ « لكثرة ، ليس ِمْن صيَغِة اجلَْمعِ 

، فَُيِفييُد » َحاِفظَات « و » قَانَِتات « مجع كَثَْرٍة ، لَزَِم أنْ يكُونَ » الصَّاِلَحاِت  للكثرة؛ ألنَُّه خٌرب عن اجلميعِ 
، لَزَِم أنْ َيكُونَ كُلُّ َواِحٍد ِمَن الرَِّجالِ قَاِئماً ، وال جيوز أن الرَِّجالُ قَاِئُمونَ : الكَثَْرةَ ، أال َتَرى أنََّك إذا قلت 

.املقصود [ يكُونَ بعُضهم قاعداً ، فإذاً القراءةُ الشَّهريةُ وافيةٌ بالْمعىن   [  

  فصل
اَعِة اِهللا ، وطاعة األْزَواجِ: لفظ القُنوِت ُيفيُد : قال الواحديُّ  ِة  الطَّاَعةَ ، َوُهَو َعامٌّ يف طَ ، وما َحالُ املرأِة ِعْنَد غَْيَب

: ، واْعلَْم أنَّ الغيب ، خالف الشََّهاَدِة ، واملعىن } قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِّلَْغْيبِ { : الزَّْوجِ فقد وصفها اُهللا بقوله 
ْوج الغَائب عار الزَِّنا ، ويلحق كَْوُنهنَّ حاِفظَاٌت مبوجب الَغْيب ، وهو أنْ َتْحفَظَ َنفَْسَها عن الزَِّنا؛ لئال يلحق الزَِّ

ا ال َيْنَبِغي ، قال عليه السَّالُم  « : به الَولَد املتكون من ُنطْفَِة غريِِه ، وحتفظ ماله لئال يضيع ، وحتفظ َمْنزِلَُه َعمَّ
» ْنَها َحِفظَْتَك يف َماِلَك ونفسها َخْيُر النَِّساِء امرأةٌ إن َنظََرْت إلَْيَها َسرَّْتَك ، َوإنْ أمرهتا أطاَعْتَك ، وإنْ ِغْبَت َع

  .وتال هذه اآلية 
ا ذكر الصاحلات ذكر بعده غري الّصاحلات فقال } والاليت َتَخافُونَ ُنُشوَزُهنَّ { : قوله  والاليت ختافون « : مل

  .ٍه يف املُْسَتقْبل واخلَْوُف ِعَباَرةٌ َعن َحالٍَة َتْحُصلُ يف القَلْبِ ، عند ُحُدوِث أمر َمكُْرو» نشوزهن فعظوهّن 
َداللَةُ النُّشُوزِ قَْد تكُونُ قَْوالً ، وقد تكُونُ ِفْعالً ، فالقول مثل أن تلبيه إذا :  -رضي اهللا عنه-قال الشَّاِفعيُّ 

َعلَْيَها ، أْو ُتسارُع إىل َدَعاَها ، وختَْضُع لَُه بالقَْولِ إذَا َخاطََبَها ثُم تغيَّرْت ، والِفْعلُ إن كَاَنْت َتقوُم إلَْيِه إذَا َدَخلَ 
، فهذه إماَراٌت دالةٌ على ] إهنا [ أمره وتبادر إىل فراشه باستبشار إذا التمسها ، مث  تغريت َعْن كل ذلك 

النُّشوزِ ، فحينئٍذ ظنَّ ُنُشوزَها ، فهذه املقدَماُت ُتوجُِب َخْوَف النُُّشوزِ ، وأّما النشوز فهو مغصية الزَّْوج ، 
َنَشَز : ، ُيقَالُ » َنَشٌز « : َنَشَز الشَّْيئُ إذا ارتفع ، ومنه ُيقالُ لألرضِ املرتفعة : ، وأْصلُُه ِمْن قوهلم  ُوَخالَفََتُه



} َوإِذَا ِقيلَ انشزوا فَانُشُزواْ َيْرفَعِ اهللا { : إذا كان قاعداً فََنهض قَاِئماً ، ومنه قوله تعاىل ] وينُشز [ الرَُّجلُ ينِشز 
  .ارتفعوا أو اهنضوا إىل حرب أو أمر من أمور اِهللا تعاىل ]  ١١ :اجملادلة [ 

َنَشَزْت َتْنَشُز ، فهي َناِشٌز : النُُّشوُز كَراِهَيةُ كُل واحد من الزَّْوَجْينِ صاِحَبُه ، يقال « : وقال أُبو مْنُصورٍ اللَُّغويُّ 
، وهي السَّيِّئَةُ الِعْشَرِة    .» بغري هاء 

  .» َنَشَزْت املْرأةُ ، َوَنَشَسْت ، وَنَشَصْت مبعىن واحد « :  وقال اْبُن ُدَرْيٍد
اتَّقي اهللا فإنَّ عليك حقًّا يل ، وارجعي عّما أنت : بالتخويف من اهللا تعاىل ، فَُيقَالُ : ، أي » فعظوهّن « : قوله 

، فإن أصرَّت على النُّشوزِ ، فيهجرها يف ا ، واْعلَمِِي أنَّ طاعيت فرٌض عليك    .ملَْضَجعِ عليه 
  .» يوليها ظَْهَرُه يف الِفَراشِ ، وال ُيكَلُِّمها « قال اْبُن َعبَّاسٍ 

  .» َيْعَتزِلُ َعْنَها إىل ِفَراشٍ آخر « : وقال غريه 

وال يزيد يف هجره يف الكالم على ثَالٍث ، فإذَا هجرها يف املَْضَجع ، فإن كانت َتْبَغُضه ، « : قال الشَّافعيُّ 
  .» اهلجران ، فيكونُ ذلك دليالً على كمال النُّشوزِ وافقها ذلك 

  .ومنهم من َحَملَ اِهلْجَرانَ يف املََضاجِعِ على َتْرِك املَُباَشَرِة 
غلظُوا علْيهِنَّ ِفي القَْولِ ، : اْهجُروُهنَّ ِمَن اهلُْجرِ ، وهو القَبيُح من الكَالَمِ ، أي : وقيل : وقال القرطيب 

  .، وروي عن اْبن َعبَّاسٍ ] الثَّْورِي [ معناه سفيان ] قال [ ه و ضاجعوهن للجماع وغري
، من قوهلم ] وثاقاً [ شّدوهن : وقيل  ربطه باهلجار ، وهو َحْبلٌ ُيَشدُّ به البعُري ، : هجر البعَري ، أي : يف بيوهتن 

يا هلا من َهفَْوة « : كْرٍ ْبن العََربِّي وقال وهذا اخِتياُر الطَّربي ، وقدح يف سائر األقْوالِ ، وَردَّ عليه القاِضي أُبو َب
ُه على  أنَّ أْسَماَء : التأويلِ حديثٌ غريٌب ، رواه اْبُن وهب عن مالٍك ] هذا [ عاملٍ بالقرآن والسُّنَِّة ، والَّذي محلَ

حدة باألْخَرى مث َضَرَبَها بنَت أيب بكر الّصديق امرأةَ الزَُّبْيرِ بنِ الَعّوامِ كانت قد َنَشَرْت على زوجها فقد شعر وا
  .احلديث » 

  .« فرأى الرَّبط والعقد ، مع اْحِتَمالِ اللَّفِْظ ، مع فعل الزَُّبْيرِ ، فأقدم على هذا التَّفْسريِ 
َصة وهذا اهلَْجُر غَاَيُتُه ِعْنَد الُعلََماِء شهر ، كما فعل النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم حني أَسرَّ إىل َحفْ: قال القرطيبُّ 

  . -رضي اهللا عنها-حديثاً ، فأفشته إىل َعاِئَشةَ 
  :فيه وجهان } ِفي املضاجع { : قوله 

النَّْوَم َمَعُهنَّ : اتركوا مضاجعتهن ، أي : أي } اهجروهن { على باهبا من الظرفيَِّة متعلّق ب « يف » أنَّ : أحدها 
  .دون كالِمهِنَّ ومؤاكلتهنَّ 

ةٌ ، : بسبب املضاجع ، كما َتقُولُ } واهجروهن { : قال أُبو البقاِء .  أهنا لِلسََّببِ: والثَّاين  يف هذه اِجلَناَيِة ُعقُوَب
ي املضاجع { ليس : وجعل مكي هذا الوجه ُمَتَعيِّناً ، ومنع األول ، قال  ظرفاً للهجران ، وإنََّما هو َسَبٌب } ِف

  .ختلفهن عن املُضاَجَعِة معكم ، وفيه َنظٌَر ال خيفى فاهجروهّن من أجل : ِلهِْجَراِن التََّخلُِّف ، ومعناه 
واملعىن :  - بعدما حكى عن اْبنِ َعبَّاسٍ كالماً- ، فإنه قال } ُنُشوَزُهنَّ { وكالم الوِحِدي ُيفْهِم أنَُّه جيوُز تعلُّقه ب 

هذا كُلُُّه : و قوله ، والكالُم الذي َحكاُه عن ابن عباس ه« والاليت ختافون نشوزهن يف املضاجع » : على هذا 
يف املَْضَجعِ ، إذا هي َعَصْت أن َتْضطَجَِع َمَعُه ، ولكن ال جيوُز ذلك؛ لئالّ يلزَم الفَْصلُ بني املَْصَدرِ ومعموله 



  .بأجنّيب 
، كأنَُّه يريد : ، أي « والاليت ختافون » : وقّدر بعضهم َمْعطُوفاً بعد قوله  أنَُّه والاليت ختافون نشوزهن ، وَنَشْزنَ 

، وما بعده بُِمَجرَِّد اخلَْوِف . ُ ال جيُوز    .اإلقدام على الَوْعِظ 
: البقرة [ } فََمْن َخاَف ِمن مُّوصٍ َجَنفاً { قال تعاىل [ ال َحاَجةَ إىل ذلك؛ ألنَّ اخلَْوَف مبعىن اليقني : وقيل 
ةٌ  غلبة الظنِّ: ، وقيل ] ختافون مبعىن تتيقّنون : ، قال ابن عباسٍ ]  ١٨٢   .يف ذلك كاِفَي
مل ينزعن مع اهلجران فاضرُبوُهنَّ ، يعين ضرباً غَْيَر ُمَبرَّحٍ ، وال َشاِئنٍ ] إن [ أنَُّهّن : يعين } واضربوهن { : قوله 

.  
  .« َضْرب بالسِّواِك ] هو [ » : قال َعطَاٌء 

  :وقال عليه السَّالُم يف حّق املْرأِة 

  .» ، وتكسوها إذا اكَْتَسيت ، وال تضرب الَوْجُه ، وال هتجر إالَّ يف الَبْيِت أنْ ُتطِْعَمَها إذَا طَِعَمْت « 
  .يكُونُ دون األْرَبعَني : قال الشَّاِفعيُّ 
ال َيْبلغُ به ِعْشرِيَن ، ألنَُّه حدٌّ كاِملٌ يف َحقّش العبد ، ويكونُ حبيث ال ُيفْضي إىل اهلَالَِك ، وَيكُونُ : وقال بعُضُهم 
  .بدهنا ، وال جتوُز املواالة يف َمْوِضعٍ واحٍد ، ويتقي الوجه  مفرقاً على

، أو بَِيِدِه ، وال َيْضرُِبَها بالسِّياِط ، وال بالَعَصا ، وباجلملة : قال بعُض الُعلََماِء  يكُونُ الضَّْرُب مبنديلٍ َملْفُوٍف 
  .فالتَّخفيُف مراعى يف َهذَا الَبابِ 

  .» ُمَباٌح وتركُُه أفَْضلُ الضَّْرُب « : قال الشَّافعيُّ 
َيِعظَُها بِِلَسانِِه ، :  -رضي اهللا عنه-هل هذا احلُكُْم على الترتيبِ ، أم ال؟ قال َعِليُّ ْبُن أيب طالبٍ : واختلفوا 

.ِلِه ِمْن أْه[ ، فإن مل َتتَِّعظْ بالضَّْربِ َبَعثَ احلكم ] فإن أبْت َضَرَبَها [ فإنْ أَبْت َهَجَرَها ِفي املَْضَجعِ   [  
  .هذا الترتيب مراعى عند َخْوف النُُّشوزِ أّما عند حتقق النشوز ، فال بأس باجلمع بني الكُلِّ : وقال آخرون 

  :وْجَهاٍن » سبيالً « يف َنْصبِ » فال تبغوا عليهن سبيالً ] فإن أطعنكم [ « : قوله 
  .أنه مفعول به : أحدمها 
هو الظٌّلُْم من : اِفضِ ، وهذان الَوْجَهاِن مبنيان على تفِسري الَبْغي هنا ما هو؟ فقيل أنَُّه على إْسقَاِط اخلَ: والثَّانِي 

منصوب بإْسقَاِط اخلَاِفضِ » سبيالً « ، فعلى هذا َيكُونُ الزِماً ، و ]  ٧٦: القصص [ } فبغى َعلَْيهِْم { : قوله 
  .كسبيل : أي 

، ويف  :َبَغْيُته ، أي : هو الطَّلب ، من قوهلم : وقيل    :وجهان } َعلَْيهِنَّ { طلبته 
ب : أحدمها    .} َتْبُغواْ { أنه متعلّق 
  .، ألنه يف األصلِ صفة النكرة قُدِّم عليها } َسبِيالً { أنَُّه ُمَتَعلِّق مبحذوٍف على أنَُّه حالٌ من : والثَّاين 
  فصل

اْبُن عييَنةَ ال تكِّفوُهنَّ حمبتكم ، فإنَّ القلب ليس  قال. ال تتجّنوا عليهنَّ بقولٍ ، أو ِفْعلٍ : معناه : قال بعُضُهم 
اً كَبِرياً { : بأيديهن ، مث قال تعاىل  اً عن أنْ يكلّف العباَد ما ال ُيطيقُوَنُه ، فلذلك ال } إِنَّ اهللا كَانَ َعِلّي ُمتعلي

  .ُتكلفوهّن ِحمَبَتكُم ، فإهنن ال يطقَن ِذلَك 



، وكرب: وقيل  يائه ال ُيؤاِخذُ الَعاصي إذَا َتاَب ، فأنتم أوىل إذا تابت املرأةُ من ُنُشوزَِها بأن تقبلوا إنَُّه مع ُعلُوِِّه 
ظلمكم فاُهللا سبحانه كبٌري عليٌّ قاهر َيْنَتِصُف لَُهنَّ ِمْنكُْم : َتْوَبَتَها ، وقيل    .إنَُّهنَّ إن وضعن عن َدفْعِ 

ْهِلَها إِنْ ُيرِيَدا إِْصلَاًحا ُيَوفِّقِ اللَُّه َبْيَنُهَما إِنَّ اللََّه كَانَ َوإِنْ ِخفُْتْم ِشقَاَق َبْينِهَِما فَاْبَعثُوا  َحكًَما ِمْن أَْهِلِه َوَحكًَما ِمْن أَ
  ) ٣٥(َعِليًما َخبًِريا 

  .ملا ذكر الضرَب ذَكََر هذه احملاكمة؛ ألنَّ هبا يتبّني املظلوُم من الظَّاِلمِ 
، فإنَّ } والاليت َتَخافُونَ ُنُشوَزُهنَّ { : َوَهذَا بِِخالِف قوله تعاىل : علمتم قال : أي } ِخفُْتْم { : قال اْبُن َعبَّاسٍ 

، والفرق َبْيَن املوِضَعْينِ يف االْبِتَداِء يظهُر له أمارات النُُّشوزِ ، فعند ذِلك حيصل اخلَْوُف  ذلك حممول على الظَّنِّ 
إن أصّرت على النُُّشوزِ ، فقد َحَصلَ الِعلُْم بالنُُّشوزِ ، فََوَجَب محلُ اخلَْوِف  ، وأّما َبْعَد الوْعِظ ، واهلجر والضَّْربِ

  .ههنا على الِعلْمِ 
ِة مل حيتج إىل احلُكمِ : وقال لزَّجَّاُج  القول بأن اخلَْوَف ها هنا مبعىن الَيِقيِنِ خطأ ، فإّنا لو ِعِلْمَنا الشقاق َعلَى احلَقيقَ

، ذلك ، وأُجيَب بأن وجود الش ْعلُوماً ، إالَّ أنا ال َنْعلم أن ذلك الشِّقاق صدر َعْن َهذَا ، أو َعْن  قاق وإن كانَ َم
ْينِ ملَْعرِفَِة هذا املَْعَنى    .، فاحلَاَجة إىل احلَكَِم

، ومثل هذا ال َيْحُصلُ منُه : وميكُن أن ُيقالَ : قال اْبُن اخلَطيبِ  َخْوٌف ، إنََّما ُوجود الشِّقَاقِ ف باحلَالِ َمْعلُوٌم 
ذلك اخلَْوُف يف أنَُّه هل َيْبقَى ذلك الشِّقَاُق أم ال ، فالفَاِئَدةُ يف بعث احلكمني ِلْيَسْت إزالة الشِّقَاقِ الثَّابِت ، فإنَّ 

  .ُمَحالٌ ، بل الفاِئَدةُ إزالة ذلك الشِّقاق يف املُْسَتقَْبلِ 
  :فيه وجهان } ِشقَاَق َبْينِهَِما { : قوله 
، واألْصلُ » َبْيَن « أنَّ الشِّقَاَق مضاف إىل : ا أحدمه ، ولكنَُّه اتَّسع فيه ، » شقاقاً بينهما « : ومعناها الظَّْرِفيَّةُ 

َسرَّنِي مسري اللَّْيلَِة : فأضيف احلََدثُ إىل ظَْرِفِه وإضافة املصدر إىل الظرف جائزة حلصوله فيه ، وظرفيته باقية حنو 
. ٣٣: سبأ [ } َبلْ َمكُْر الليل والنهار { : م َعَرفَةَ ، ومنه ، ويعجبين َصْوُم َيْو  [  

أنه َخَرَج عن الظَّرفيَِّة ، وبقي كََساِئرِ األْسَماِء ، كأنه أُريد به املَُعاشرة ، واملصاحبة بني الزَّْوَجْينِ ، وإىل : والثَّاين 
  :وللشقاق تأويالن « الزوجني والَبْيُن هنا الَوْصلُ الكائُن بني : َمْيلِ أيب البقاء قال 

  .أن كل واحد منهما يفعل ما َيُشقُّ على صاحبه : أحدمها 
  .أن كل واحد منهما صار يف شق بالعداوة واملباينة : والثاين 
  ]معاين الشقاق [ فصل 

  :وقد ورد الشِّقاُق على أربعة أْوُجٍه 
  .خالف بينهما : مبعىن اِخلالَِف كهذه اآلية ، أي : األوَّلُ 
  .يف ضالل : أي ]  ٥٣: احلج [ } َوإِنَّ الظاملني لَِفي ِشقَاقٍ َبِعيٍد { : الضَّاللُ ، قال تعاىل : الثَّاين 

[ عداويت ، و : أي ]  ٨٩: هود } وياقوم الَ َيْجرَِمنَّكُْم شقاقي { : العداوة قال تعاىل : أن الشِّقَاَق : الثَّالث 
  .وّمما يشق على صاحبه ] العداوة 

  .أنّ كُلَّ واحٍد منها صار يف شّق بالعداوة ، واملباينة : رابع ال
  ]هل البعث خطاب لإلمام أم آلحاد الناس [ فصل 



َهذَا خطاٌب عامٌّ للجميع ، وليس : هذا ِخطَاٌب لإلمام ، أو نائبة وقال آخرون : قال بعضهم } فابعثوا { قوله 
ِة ، فََوَجَب محلُُه على الكُلِّ ، فعلى هذا يكونُ أمراً آلحاد األمة سواء محله على الَبْعضِ أوىل من َحْمِلِه على الَبِقيَّ

ا لإلصالح ، وألنَّ هذا  ، وحكماً من أْهِلَه وجد اإلمام ، أم مل ُيوَجْد ، فللصَّاحلني أنْ َيْبَعثُوا حكماً من أهِلِه 
  .َيْجرِي َمْجَرى َدفْع الضََّرر ، ولكل أحد أنْ َيقُوَم به 

ِه  {: قوله    :فيه وجهان } مِّْن أَْهِل
ب : أحُدُهَما    .فهي البتداء الغاية } فابعثوا { أنه متعلِّق 

  .كائناً من أهله فهي للتَّْبغيضِ : أن يتعلَّق مبحذُوف؛ ألنََّها صفة للنِكَرِة ، أي : والثَّاين 
  فصل

، وواحد من [ ْينِ ، واألوىل أنْ يكُونَ َشْرطُ احلَكََمْينِ أن يكوَنا َعْدلَْينِ ، وجيعلهما احلَاِكُم َحكََم واحد من أْهِلِه 
.َجاَز [ أجنبّيني ] أْهِلَها ، ألنَّ أقارهبما أعرف حباهلما من األَجانِبِ ، وأشّد طلباً للصالح ، فإن كانا   [  

َرغَْب َتُه يف اإلقَاَمِة معه وفائدة احلكمني أن خيلو كُلّ واحد منهما بَِصاِحبِه ، ويستكشف منه حقيقةَ احلَالِ ، ليعرَف 
ْصلََحةُ من طالقٍ ، أو َخلْع  ا هو املَ   .على النِّكَاحِ ، أو املُفَاَرِقِة ، مثَّ َيجتمُع احلكمان ، فََيفَْعالَِن م

ْرأِة أن يطلق َحكَُم الرَّجل ، أو يفتدي َحكَُم امل: وهل للحكمني َتْنِفيذُ أْمرٍ ُيلْزُِم الزَّوَِجْينِ دون إذْنِهَِما ، مثل 
  بشيٍء من ماِلَها؟

  .الَ َيُجوُز : قال أُبو َحنِيفَةَ 
  .َيُجوُز : وقال غريه 

إن ُيرد : على الزَّْوَجْينِ ، أي } َبْيَنُهَمآ { و } إِن ُيرِيَدآ { َيُجوُز أن َيُعوَد الضمريان يف } إِن ُيرِيَدآ { : قوله 
، والثَّانِي  الزَّوجان إصالحاً ُيوفِّق اُهللا َبْيَن الزوجني ، وأنْ ْينِ ، وأن ُيعوَد األوَّلُ على احلَكََمْينِ  َيُعودا على احلَكََم

. ا على الزَّْوَجْينِ ، وأنْ َيكُونَ بالعكس وأُْضِمَر الزَّوجان وإن مل جير هلما ذكٌر لدالَلَِة ِذكرِ الرَِّجالِ والنَِّساِء عليهم
عائداً } ُيرِيُد اهللا { ائداً على الزَّْوَجنيِ فقط ، َسَواٌء قيل بأن ضمري ع} َبْيَنُهَمآ { وجعل أُبو البقاِء الضَّمَري يف 
  .على احلكمني ، او الزوجني 

  فصل
حكم يف الزنا بأربعة شهود ، مث أرسل النيب  -تعاىل  -ألن اهللا : وجيزي إرسالُ الوَاِحِد قال : قال القُْرطُبِيُّ 

وإذا َجاَز إرسال : قال » إن اْعَتَرفَْت فَاْرُجْمَها « : ْيساً وحده ، وقالَ له صلى اهللا عليه وسلم إىل املرأة الزَّانية أَن
الواحد فلو َحكََّم الزوجان واحداً أجَْزأ إذَا َرِضَيا بذلك ، وإمنا خاطب اهللا احلكام دون الزوجني ، فإن أرسل 

فعلُ احلكم يف كل مسألة ، إذا كان الزوجان َحكََمْينِ وَحكما نفذ حكمهما؛ ألن التحكيم عندنا جائز ، وينفذ 
  .كل واحد منهما عدالً 

يق اللُّطف الذي يتفق عنده فعل الطاعة  ، وهي املَُساَواة يف أْمرِ من األمور ، فالتَّْوِف مث . وأصل التوفيق املُوافَقَةَ 
  .ْينِ يف طريق ُسلُوك املَُخالِف احلق الوعيد للزَّْوَجْينِ واحلَكََم: واملراد } إِنَّ اهللا كَانَ َعِليماً َخبِرياً { : قال 



نيِ َوالَْجارِ ِذي الْقُْرَبى َواْعُبُدوا اللََّه َولَا ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحسَاًنا َوبِِذي الْقُْرَبى َوالْيََتاَمى َوالَْمَساِك
لِ َوَما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ َمْن كَانَ ُمْخَتالًا فَُخوًرا َوالْجَارِ الُْجُنبِ َوالصَّاِحبِ بِالَْجْنبِ َواْبنِ السَّبِي

)٣٦ (  

مع اآلخر ، أرشد يف َهذِه اآلية إىل َساِئرِ األْخالَق احلََسنة [ ملَّا أرشد كُلَّ َواِحٍد من الزَّْوَجْينِ إىل املَُعاملة احلسنة 
  :َواع َعْشَرة أْن] َهُهنا [ وذكر منها ] 

َوحِّدُوُه ، واعلم أن الِعَبادة عبارةٌ عن كل َعَمل ُيْؤَتى : قال ابن عبَّاس } واعبدوا اهللا {  -تعاىل  -قوله : األول 
  .} َوالَ ُتْشرِكُواْ بِِه َشْيئاً { فقال : بذلك ، وملا أَمر بالعَباَدِة ، أمر باإلخالصِ فيها  -تعاىل  -به جملَرَّد أْمر اهللا 

اء أن من تطهَّر : قرطُيب قال ال ِلمعَدِتِه ، ويرى مع ذَِلَك التَّقرُّب مل ُيْجزِه؛ ] محيَّة [ أو صام ] َتَبرُّداً [ ذكر الُعلََم
، ألنه ُيْخرِج ذكر ] نية [ ألنه َمَزج  [ التَّقرُّب بنيَّة ُدْنَيويَّة ، ولذا إذا أحسَّ اإلمام بداِخلٍ وهو َراِكٌع مل َيْنَتِظْره 

  .تعاىل  -هللا  - بانتظاره عن كَْونِه خالصاً  ]اهللا 
ا َمْحذوفاً ، } وبالوالدين إِْحسَاناً { مث قال  وتقدم الكالم على نظري هذا يف الَبقََرِة ، واتَّفقوا على أن ههن

ْبلَة فاْضرُبوها ، وقرأ ابن أيب َع: أي » فضرب الرقاب « : ؛ كقوله » وأحسنوا بالوالدين إحساناً « : والتَّقْدير 
ُه ] واجملرور [ بالرَّفع على أنَّه ُمْبَتدأ ، وخربه اجلَاّر » إحسان « :    .قَْبلَ

. ١٨: يوسف [ } فََصْبٌر َجِميلٌ {  -تعاىل -األمر باإلحسان وإن كانت خربيةً؛ كقوله: واملراد هبذه اجلُملَِة   [  
، وإعادة الباء تدل فأعاد الباء ، وذلك ألهنا يف حق هذه ا} َوبِِذي القرىب { : قوله  ألمَّة ، فاالعتناء هبا أكثر 

على زيادة تأكيد فنتسب ذلك هنا ، خبالف آية الَبقََرة ، فإنَّها يف حقِّ بين إْسرائيل ، واملراد األْمر بصلَة الرَّحم ، 
. ١: النساء [ } واألرحام { : كما ذكر يف أول السُّورة بقوله   [  

ابة أيضاً ، إال أنَّهما ملّا َتَخصََّصت قرابتهما بكَْونِهَما أقرب القََرابات ، ال جرم واعلم أن الَواِلَدْينِ من القََر
  .خّصهما بالذِّكْر 

  :فاليتيم َمْخُصوص بنوِعْين من الَعْجز } واليتامى { 
  .الصِّغر : أحدمها 
ِفق ، ومن هذا َحالُه كان يف غَاَية الَعْجزِ واسِتْحقَاقِ : والثاين    .الرمحة َعَدم املُْن

فاملْسكني وإن كان عِدمي املالِ ، إال أنَّه لكربه ميكنه أن َيْعرض حالَ َنفَْسه على الَغْيرِ؛ } واملساكني { قوله 
فيجتلب به َنفَْعاً أو يدفَع به ضرراً ، وأما اليتيُم ، فال قُدرة له؛ فلهذا املعىن قدَّم اهللا اليتيم يف الذِّكر على اِملْسِكني 

: الضحى [ } َوأَمَّا السآئل فَالَ َتْنَهْر { : ن إىل اِملْسِكني إما باإلْجَمالِ إلَْيِه ، وإّما بالرَّدِّ اجلميل ، لقوله ، واإلْحَسا
١٠ .  [  

لبعيد : اجلمهور على خفض اجلاّر ، واملراد به القَرِيب النَِّسيب ، وباجلار اجلُُنب } واجلار ِذي القرىب { : وقوله 
  .النَِّسيب 
وهذا خطأ؛ ألنَّه على : واجلار ِذي القُْرَبى ، أُريد به اجلارِ القريب ، قال ابن عطيَّة : ْيُمون بن َمْهَران وعن َم

، وميكن جواُبه على ] اجلار القريب [ وجار ذي القُْرَبى : تأويله مجع بني ألَ واإلضافة ، إذ كان َوْجه الكَالَمِ 
، أي ان ِذي القُْرَبى ، بدل من اجلارِّ على َح .اخلفيف : [ واجلار ِذي القُْرَبى؛ كقوله : ذِْف ُمَضاٍف   [  



ا  -١٧٩٣   بسجِْسَتانَ طَلحة الطَّلَحاِت... َنَصَر اُهللا أْعظُماً َدفَُنوَه
علم الكبرية سّنه ، فحذف الَبدل : لو يعلُمون الِعلْم الكبرية سنة ، أي ] : ومن كالمهم [ أْعظُم طَلَْحة ، : أي 

  .م عليه لداللة الكال

َحاِفظُواْ { :  -تعاىل  -نصباً ، وخرجه الَزَمْخَشرِي على االْخِتَصاص لقوله : واجلار ذا القرىب « : وقرأ بعضهم 
، « ناقة ُسُرح » : واجلُُنب ِصفَة على فُُعل ، حنو ]  ٢٣٨: البقرة [ } َعلَى الصلوات والصالة الوسطى 
َوإِن كُنُتْم { :  -تعاىل -وقال « رجال جنب » : ُموع ، مذكراً أو مؤنثاً ، حنو وَيْسَتوي فيه املُفَْرَد واملثّنَّى واجلُ

ثله ]  ٦: املائدة [ } ُجُنباً  واجلَار اجلَْنبِ ، بفتح اجليم : ُشلُل ، وعن َعاِصم : ، وبعضهم يثنيه وجيمعه ، وم
جتاوُروا : ، وألُف اجلَار عن واو؛ لقوهلم  رجل َعْدل: وُسكُون النون وهو َوْصٌف أيضاً مبعىن املَُجانِب ، كقوهلم 

  ]الطويل [ ، وَجاَوْرُته ، وُيْجَمع على جرية وجَِيران ، واجلََناَبِة الُبْعد؛ قال 
  فَإنِّي اْمُرٌؤ َوْسطَ القبابِ غَريُب... فَالَ َتْحرَمنِّي َنائالً َعْن َجَناَبٍة  -١٧٩٤

، وأصله من اجلََناَبة ]  ٣٥: إبراهيم ] [ } نَّْعُبَد األصنام [ ين َوَبنِيَّ أَن واجنب{ ألن اإلْنَسان ُيترُك َجانباً ، ومنه 
، وَرُجل أْجَنبِيٌّ ، وهو : ، ِضّدها القَرَاَبة ، وهو الُبْعُد ، يقال  َرُجلٌ ُجُنٌب ، إذا كان غريباً ُمَتَباِعداً عن أهله 

؛ لتباعده عن الطََّهاَرِة وعن الصَّالة َحتَّى َيْغَتِسل ، وهذان الَبعيد منك يف القََرابة ، ومنه اجلََناَبة من اِجلَماع
  .اجلنباِن؛ لُبْعد كلِّ واحٍد منهما عن اآلخر 

  يف اإلحسان إىل اجلار: فصل 
إىل أقربِهَِما منِك : يا رسولُ اهللا ، إن يل جاَرْين ، فإىل يهما أُْهِدي ، قال » :  - رضي اهللا عنها -قالت َعاِئَشة 

ما زال جِْبريلُ ُيوِصيين باجلَارِ ، َحتَّى » : قال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، وعن اْبن ُعمر؛ قال  «باباً 
ال َيأَمْن َجاَرُه َبواِئقَُه ، أالَ َوإنَّ اجلَواَر » :  -عليه السالم  -، وقال « ظََنْنُت أنَُّه َسُيورِّثُُه  ال َيْدُخلُ اجلَنَّة من 

  .أْرَبُعون َيْمَنة ، وأربعون َيْسَرة ، وأربعون أَماَمه ، وأْرَبُعون َخلْفه : الزهري يقول  وكان« أْرَبُعون 
يا رسولُ اهللا ، إن فُالَنة َتُصوم النَّهار وتصلي بالَّْيلِ ، ويف ِلَسانِها : قيل » :  - رضي اهللا عنه  -وعن يب ُهَرْيَرة 

، أتدرون ما َحقَّ اجلَارِ ]  ال َيْحفَظُ« : فقال [ َشيٌء يؤذي جِرياَنَها ،  حق اجلَاَر إال َمْن َرحم اهللا ، وقليل ما ُهم 
،  إن افَْتقَر أغَْنْيَته ، وإن استقَْرَض أقَْرْضَته ، وإن أصابه خري َهنَّْيَته ، وإن أَصابه َضرٌّ َعزَّيته ، وإن َمرَِض ُعْدَته: 

  .» وإن ماَت َشيَّْعت َجَنازته 
  .الَيُهودي والنَّصَراين : اجلُُنب ] واجلار [ املُْسِلم ، } واجلار ِذي القرىب {  :وقال َنوف الشَّاِمي 

وعلى هذه فالوصاية باجلارِ ، مأموٌر هبا َمْنُدوب إليها ، مسِلماً كان أو كَاِفراً ، وهو الصَّحيح ، : قال القرطيب 
  .ن الِعْشَرِة ، وكَّف األذَى ، واملَُحاَماة ُدوَنه واإلْحَسان قد يكون بَِمْعَنى املُواَساة ، وقد يكون بَِمْعَنى ُحْس

فجاٌر له ثالثة ُحقُوقٍ ، وجار له َحقَّان وجاٌر له َحقٌّ : ] ثالثة [ اجلَريان « :  - عليه الصالة والسالم -وقال 
  .» واحد 

  .وحق القََراَبة ، وَحّق اإلْسالم  فاجلار القَريب املُْسِلم ، له حقُّ اِجلوار ،: فأما اجلار الَِّذي له ثالَثَةُ ُحقُوقٍ 
  .فهو اجلَار املُْسِلم فله حق اإلسالم ، وحق اِجلوارِ : واجلاُر الذي له َحقَّان 

  .هو الكَاِفر ، له حق اِجلَوار : واجلار الذي له َحقٌّ واحد 



هو البعيد املَْسكَن } اجلنب واجلار { هو القريب املَْسكَن منك ، } واجلار ِذي القرىب { : وقال َبْعُض الُعلََماِء 
  .منك 

، حىت الكَاِفر ويف اخلرب : قال القَْرطُبِي  يا رسولُ اهللا ، : قالُوا « وأَحاديثُ إكرامِ اجلَارِ جاءت ُمطْلَقَةٌ غري ُمقَيَّدة 
  أنطعمهم من لُُحوم النُُّسك؟

طَْعام املُْشرِكني من ُنُسك املُْسِلمِ عن إ -عليه السالم  - فنهيه « ال تطعم املشركني من نسك املسلمني » : قال 
ا غري الَواجِبِ الذي  ُه األغْنَِياء ، فأم ، حيتمل النُُّسك لَواجب الذي ال ُجيوُز للنَّاِسك أن َيأكُل ِمْنُه ، وال أن ُيطِْعَم

رضي اهللا عنها  -اِئَشةَ ِلَع - عليه الصالة والسالم  -قال » ُيْجزِيه إطعام األغنياء ، فيجوز أن ُيطِعَمُه أْهل الذِّمَّة 
  .» أْهِدي َجاَرَنا الَيُهوِدّي « : عند تفريقِ لَْحمِ األضِحَية  -

الرفيق يف السَّفَر ، وقال : يعين : قال ُمجاهد ، وابن عبَّاس ، وِعكرمة ، وقتادة } والصاحب باجلنب { : قوله 
  . وهو املْرأة تكون إىل جِْنبِِه: َعِلّي وعبد اهللا ، والنَّخِعي 

هو الَِّذي صحبك إما رفيقاً يف َسفَرٍ ، : هو الذي َيْصَحُبك رجاء َنفِعك ، وقيل : وقال ابن ُجَرْيج ، وابن زِْيد 
وإما ًجاراً ُمالِصقاً ، وإما شريكاً يف َتَعلُّم أو حْرفَة ، وإما قاعداً إىل َجْنبِك يف َمْجلس َواِحٍد أو َمْسجِد أو غري 

  .التأَمت بينك وَبْيَنُه ذلك ، من أدىن ُصْحَبة 
  :يف الباء وْجَهان } باجلنب { : وقوله 

  .» يف « أن تكون مبعىن : أحدمها 
  .أن تكون على َبابِها وهو األْولَى ، وعلى كال التَّقِْديَرْين تتعلّق مبحذُوف؛ ألهنا َحالٌ من الصَّاِحبِ : والثاين 

رِ الذي: قيل } وابن السبيل { : قوله  ، وقيل  هو املُساِف :  -عليه السَّالم - هو الضَّْيف ، قال : اْنقَطع عن بلده 
  .» من كان ُيؤِمن باهللا والَيْومِ اآلخر فلُيكْرِم َضْيفَُه « 

ا َملَكَْت أَْيَماُنكُمْْ { : وقوله  غري الَعبِيد واإلَماء َحْمالً على » ما « جيوز أن ُيَراد ب ]  ٣: النساء [ } أَْو َم
من ] اإلنسان [ وأن يكون أُريد مجيع ما َملَكَُه ]  ٣: النساء [ } َما طَاَب لَكُْم {  -تعاىل  -له األْنوَاع؛ لقو

ا « احلََيوانات ، فاختلط الَعاِقلُ بغريه ، فأتى ب    .» م
  فصل

صَّالة وما ال» : كان النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم يقولُ يف َمَرِضه : قالت « :  -رضي اهللا عنها  -روت أّم َسلَمة 
هم إْخَوانكُم َجَعلهم اهللا َتْحَت أْيديكم ، فمن جعل اهللا أَخاه » :  -عليه السالم  - ، وقال « ملكت أميانكم 

ُه َمن الَعَمل َما يغلبه [ حتت َيده ، فَلُْيطِْعْمه ّمما يأكُل ، وليلبسه مما َيلْبِس ، وال ُيكَلِّفْه من الَعَمل ما يغلبه  فإن كَلَّفَ
ُه عليه فَلُْي]    .« ِعْن

  .املُْخَتال هو ذُو اخلَُيالَء والِكْبر : } إِنَّ اهللا الَ ُيِحبُّ َمن كَانَ ُمْخَتاالً فَُخوراً { : مث قال 
َتكَبَّر وأْعجِب بَنفِْسِه ، وألفُه عن ياٍء؛ : هو التيَّاه ، واملُْخَتال اسم فاِعلٍ من اْخَتال َيْخَتال ، أي : قال أهل اللغة 

، وُسِمع أيضاً :  كقوهلم َخالَ الرَُّجل خيال َخْوالً باملعىن األوَّل ، فيكون هلذا املَْعَنى َمادََّتان َخْيلَ : اخلَُيالَُء واملَِخيلَة 
  .َوَخَولَ 

  .« يريد املُْخَتال الَعِظيم يف َنفِْسِه ، الذي ال َيقُوم حبقُوُق أَحد » : قال ابن عبَّاس 



، وقال ابن عبَّاس والفَُخور صيغة املَُبالََغ الفَُخور الذي َيفَْخر على ِعَباد : ة ، وهو الَِّذي يعد َمَناِقَب َنفِْسه وحماسنه 
  .اهللا مبا أْعطَاه من أْنواع نَِعِمِه 

، خسف اهللا به األْرض ، فهو » :  -عليه السالم  -وقال  بينما رجل يتبختر يف بردين ، وفد أْعجَِبْته َنفُْسه 
  .«  َيْوم الِقيِاَمِة يتْجلَجل فيها إىل

  .« ال َيْنظُر اهللا إلَى َمْن َجرَّ ثَْوَبُه ُخْيالَء يوم الِقياَمة » :  -عليه السالم-وقال 

  ) ٣٧(ا ُمهِيًنا اِفرِيَن َعذَاًبالَِّذيَن َيْبَخلُونَ َوَيأُْمُرونَ النَّاَس بِالُْبْخلِ َوَيكُْتُمونَ َما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوأَْعَتْدَنا ِللْكَ

  :َسْبَعة أوجه } الذين َيْبَخلُونَ { : يف 
َع َحْمالً على املَْعَنى » َمْن « أن يكُون َمْنُصوباً بدالً ِمْن : أحدها    .، وُجِم
  .وُجِمَع أيضاً ملا تقَدَّم } ُمْخَتاالً { أنه َنْصب على الَبَدل من : الثاين 

  .أنه ُنِصَب على الذَّمِّ : الثالث 
« و » َمْن « وال جيوز أن يكون ِصفَة؛ ألن : ، وقالَ » أْعنِي « وجيوز أن يكُون َمْنصوباً بإْضَمار : ل القرطبِي قا

  .ال يوصفان وال ُيوَصُف هبما » ما 
  :أنه ُمْبَتدأ ويف َخَبره قوالن : الرابع 

؛ » معذبون « : ] وبعضهم [ » إن اهللا ال حيب « لداللة » مبغضون « : حمذوف فَقَدَّرُه بعُضهم : أحُدُهما 
  .» وأعتدنا للكافرين عذاباً « : لقوله 

  .أُولَِئَك أْوِلَياُؤُهم الشَّْيطَان : ، وقدره أبو الَبقَاء » أحقَّاء بكل َمالََمة « وقدَّره الزخمشري 
والذين ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم { : [ قوله  ويكون]  ٤٠: النساء [ } إِنَّ اهللا الَ َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة { : أن قوله : والثاين 

الذين َيْبَخلُون ، والَّذين : عطفاً على املُْبتدأ والَعاِئد َمْحذُوٌف ، والتقدير ]  ٣٨: النساء ] [ } رِئَآَء الناس 
لَُهم ، ] أو مثقال ذرة [ ، ]  ٤٠: النساء [ } إِنَّ اهللا الَ َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة { ] رئاء النَّاسِ [ ُيْنِفقُون أمواهلم ، 

  .وإليه ذََهب الزَّجَّاج وهذا متكَلَّف جدا؛ لكثرة الفَواِصل ولقَلَقِ املَْعَنى أيضاً 
  .هم الذين : أنه خرب ُمْبَتَد ُمْضَمر ، أي : اخلامس 
  .ذكره أبو الَبقَاء ، وهو قلق } فَُخوراً { أنه َبَدلٌ من الضَّمريِ املستكن يف : السادس 
  .ال ُيِحبُّ املختالَ الفَْخور الَبِخيل : ؛ كأنه قيل » َمْن « أنه ِصفَة ل : السابع 

  :ويف البخل أْرَبع لُغاٍت 
فتح اخلَاِء والَباء مثل الكََرم ، وهبا قرأ َحْمَزةُ والكسائي ، وبِضمَِّها ذكره املُربِّد ، وهبا قرأ احلََسُن وِعيَسى بن 

. كُون اخلَاء ، وهبا قرأ قتادةُ وابن الزبري ، وبضم الباء وسكون اخلاء ، وهبا قرأ اجلمهور ُعَمر ، وبفتح الَباِء وُس
  .والُبْخلُ والَبَخلُ؛ كاحلُْزِن واحلََزن ، والُعْربِ والَعَربِ 

  :فيه وْجَهان } بالبخل { : قوله 
ب : أحدمها    .رتك بِكَذَا ، فالَباء للتَّْعِدية على َحّد أم» َيأُمُرونَ « أنه مَتعلِّق 
ويأمرون النَّاَس بشكرهم مع التباِسهِم بالُبخل ، فيكون : أهنا باء احلالّية واملأمور َمْحذُوف ، والتَّقْدير : والثَّاين 

  ]البسيط : [ يف املعَنى؛ لقوال الشَّاعر 



  ملََماِليِكِتيَه املُلُوِك وأفَْعالَ ا... أْجَمْعَت أْمَرْينِ َضاَع احلَْزُم َبْيَنُهَما  -١٧٩٥
  فصل

  .الُبْخلُ يف كالمِ الَعَرب عبارة عن َمْنع اإلْحَسان ، ويف الشَّرِيَعِة عبارة عن َمْنعِ الَواجِبِ : قال الواحدي 
وقال سعيد بن جبري . نزلت يف الَيُهود ، خبلوا بَِبَيان ِصفَة حممَّد صلى اهللا عليه وسلم وكَتُموها : قال ابن عبَّاس 

  .َمان الِعلْمِ َهذَا يف ِكْت: 
َنَزلَْت يف كردم بن يزيد ، وُحَييٍّ بن أْخطَب ، ورِفَاعة بن التَّاُبوت وأَسامة بن َحبِيبٍ : وقال ابن عبَّاسٍ وابن زيد 

ال ُتْنِفقُوا : ، وَناِفع بن أبِي نافع ، وحبري بن عمرو ، وكاُنوا يأُتون رجاالً من الْنَصارِ ُيَخاِلطُونَُهم ، فيقولون 
  .لكُم ، فإّنا َنْخَشى عليكم الفَقَْر وال َتْدُرون َما َيكُون ، فأنزل هذه اآلية أموا

  .ألن البخل َمذُْموٌم واللفظ عامٌّ : إهنا َعامَّة يف الُبْخلِ بالِعلْم والدِّين واملَالِ : وقيل 

ُعوا بني االختيال والتَّفاخر ، والبخل الَيُهود؛ ألهنم َمج: واملراد هبذه اآلَيِة يف قَْول ابن عبَّاس وغريه : قال القرطيب 
املَُنافقُون الذي كان : باملَالِ ، وِكْتَمان ما أْنَزل اهللا يف التَّْوَرأة من ِصفَِة حممَّد صلى اهللا عليه وسلم ، وقيل املراد 

  .إْنفاقهم وإمياهنم تقية 
ْضِلِه { : َيْبَخلُون بالصََّدقَة ، وقوله : ، وقيل  يعين املال} َوَيكُْتُمونَ َمآ آَتاُهُم اهللا ِمن فَْضِلِه { : قوله  ، } ِمن فَ

ا « أو َمبْحذُوف على أنه حالٌ من } آَتاُهُم { جيوز أن يتعلَّق ب    .، أو من الَعاِئد َعلَْيها » َم
الَباِخلني من َتَوعُّد الكَاِفرِين ، بأن  َتوعَُّد املؤمنني - تعاىل-فصَّل اهللا } َوأَْعَتْدَنا ِللْكَاِفرِيَن َعذَاباً مُّهِيناً { قال تعاىل 

  .جعل األوَّل عدم املَحبَّة ، والثّضاين عذاباً ُمهِيناً 

قَرِيًنا  لشَّْيطَانُ لَُه قَرِيًنا فََساَءَوالَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم رِئَاَء النَّاسِ َولَا ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َولَا بِالَْيْومِ الْآِخرِ َوَمْن َيكُنِ ا
)٣٨ (  

  :فيه ثالثة أْوُجه } والذين ُيْنِفقُونَ { : قوله 
اً على : أحدها    .أن اهللا ال َيظِْلم كما تقدم وصفه : ، واخلرب } الذين َيْبَخلُونَ { أن يكون َمْرفُوعاً عطف
ن أمواهلم رئاء النَّاسِ ، قاله ابن أْعَتْدنا للكاِفرِين ، والذين ُيْنِفقُو: أي } االكافرين { جمرور َعطْفاً على : والثاين 
  .َجرِير 

معذَُّبون أو قَرِيُنهم الشَّْيطَان ، فعلى األوَّلَْين يكون من َعطْف : أنه ُمْبَتدأ ، وخربه َمْحذُوف ، أي : الثالث 
  .املُفردات ، وعلى الثالث من َعطِْف اجلَُمل 

  :فيه ثالثة أْوُجه } رِئَآَء الناس { : قوله 
  .نه َمفُْعول من أْجِله ، وُشُروط النَّْصبِ متوفِّرة أ: أحُدها 
  .مرائني : مْصدراً واقعاً َمْوقع احلالِ ، أي : يعين » ينفقون « أنه َحالٌ من فَاعل : الثاين 

  .مصدر ُمَضاٌف إىل املَفُْعول » رئاء « أنه َحالٌ من َنفْس املَْوُصول ، ذكره املَْهَدوي ، و : والثالث 
  فصل

نزلت يف املَُناِفِقني وهو الَوْجه لذكر الرَِّياء ، وهو ضْرب من اإلْنفَاقِ ، وهو قول السدي ، وقيل : اِحِدي قال الَو



  . -عليه السالم- نزلَْت يف ُمْشرِِكي مكَّة املُْنِفِقني على َعداَوة الرَُّسول : نزلْت يف الَيُهود وقيل : 
ملَّا أمر باإلْحَسان إىل املُْحَتاجِني ، بني أن املُْمَتنِعِ من ذَِلَك  -تعاىل-إنه : واألْولَى أن ُيقَال : قال ابن اخلَِطيب 

  :ِقْسَمان 
  .إما بأالّ ُيْعطي شيئاً ، وهو الُبْخل فَذَكََرُه 

  .وإما بأن ُيْعِطي رياًء وُسْمَعةً؛ فهذا أيضاً مذموٌم ، فلم َيْبَق إال اإلْنفَاق لإلْحَسان 
  :فيه ثالثة أوجه } نَ باهللا َوالَ ُيْؤِمُنو{ : وقوله 

  .أنه ُمْستأنف : أحدها 
، وعلى هذين الَوْجَهْين ، فال َمَحلَّ له من اإلْعَرابِ : والثاين    .أنه َعطْف على الصِّلة 

، إال أن هذين الَوْجَهْين األخريْين ، أعين : والثالث  العطف على الصِّلة ، واحلالية : أنه حالٌ من فاعل ُيْنِفقُون 
، وهو كون ُمْم حاالً من َنفْسِ املَْوُصول؛ لئال َيلَْزم الفَْصل بني » رئاء « َتنعان على الوْجه املَْحِكّي عن املَْهَدوي 

؛ ألنه َحالٌ من املَْوُصول ال تعلُّق له بالصِّلَة ، » رِئَاَء « أبعاض الصِّلة ، أو بني الصِّلة ومعموهلا بأْجَنبِّي ، وهو 
اِعل ] له [ َناه َمفُْعوالً خبالف ماع إذا َجَعلْ ل } ُيْنِفقُونَ { أو َحاالً من فَ } ُيْنِفقُونَ { فإنَّه على الَوْجَهني معمول 

حاالً َنظٌر؛ من َحْيث أن َبْعضهم َنصَّ على أنَّ } َوالَ ُيْؤِمُنونَ { فليس أْجَنبِّياً ، فلم ُيَبالَ بالفَْصل به ، ويف َجْعلِ 
-كاملُثبت؛ يف أنَّه ال َيْدخل َعلْيه واو احلَال ، وهو َمَحلُّ َتَوقُّف ، وكرِّرت ال يف قوله »  ال« املَُضارع املُنِفّي ب 

[ ؛ وكذا الباء إشعاراً بأنَّ اإلميان ُمنتٍف عن كلِّ على حدته } باليوم اآلخر ] باهللا َوالَ [ َوالَ ُيْؤِمُنونَ { :  -تعاىل
ا ، اْحتمل يف الضَّْرب عن املَْجُموع ، وال َيلَْزم منه َنفْي الضَّْرب عن ال أضرب زيداً أو َعْمًر: لو قُلت ] كما 

  ] .واحتمل َنفْيه عن كُلِّ واِحٍد بالقرآِن [ كل َواِحٍد على اْنِفَراِده ، 
  .وإذا قُلْت وال َعْمراً ، تعيَّن هذا الثَّاين 

  :} رِيناً َوَمن َيكُنِ الشيطان لَُه قَرِيناً فََسآَء ِق{ :  -تعاىل-قوله 
أن الشَّْيطَان قَرين ألْصَحاب : صاِحباً وَخليالً ، واملَْعىن : أي } َوَمن َيكُنِ الشيطان لَُه قَرِيناً فََسآَء ِقرِيناً { : قوله 

  .هذه األفَْعالِ 

َوَمن { م الشَّْيطَان فَقَريُنُه} َوالَ ُيْؤِمُنونَ باهللا َوالَ باليوم اآلخر { : يف الكالم إْضَمار ، تقديره : قال القرطيب 
  .} َيكُنِ الشيطان لَُه قَرِيناً فََسآَء ِقرِيناً 

  :هذه احتماالن » فساء « ويف } فََسآَء ِقرِيناً { : قوله 
{ ، ففيها َضمٌري فاعلٌ هلا ُمفَسِّر بالنِكَرة بعده ، وهو » بِئَْس « أنَّها نقلت إىل الذَّمِّ ، فجرت ُمْجرى : أحدمها 

، وهو عائد : واملخُصوص بالذَّمِّ َمْحذُوف ، أي } ِقرِيناً  على الشَّْيطَان ، وهو الظَّاِهر ، ] إما [ فََساَء قريناً ُهَو 
  .، وقد َتقَدَّم كم نِْعم وبِئْس » َمْن « وإمَّا على 

فُْعوهلا َمْحذُوف ، و : الثاين  ى احلَالِ أو على القَطْعِ على هذا َمْنُصوب عل» قريناً « على باهبا ، فهي ُمَتَعدِّية ، وَم
  فساء الشَّْيطَان ُمَصاَحَبة؟: فساَءُه ، أي : ، والتَّقدير 

« َمْنصوب على التَّمييز ، واحتجُّوا للوْجه األوَّل بأنَّه كان َيْنَبِغي أن حيذف الفَاَء من } ِقرِيناً { : قال القُْرطُبِي 
ِفْعل ُمَتصرِّف ماض ، وما كان كذِلك ووقع جواباً للشَّْرط ، َتَجرَّد  ، ألنه حينئٍذ» قَْد « ، أو َتقَْترِن به » فََساَء 



  .، هذا معىن كَالَم أبِي حيَّان » قد « من الفَاِء أو اقَْتَرن ب 
َما َوَمن َجآَء بالسيئة فَكُبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفي النار َهلْ ُتْجَزْونَ إِالَّ { :  -تعاىل-وفيه َنظَر؛ لقوله : قال شهاب الدين 

مما ُيؤّول به هذا ]  ٢٧: يوسف [ } َوإِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمن ُدُبرٍ فَكَذََبْت { ]  ٩٠: النمل [ } كُنُتْم َتْعَملُونَ 
يَّة ، ولكن ُيْحَتمل أن يكُون قَاِئالً } ِقرِيناً { وحنوه َيَتأّول به هذا ، وممَّن ذََهب إىل أن  منصوب على احلالِ ابن َعِط

على احلَالِ » بِئَْس « و ] نِْعَم [ متعدَِّية ، وأن يكون قَاِئالً برأي الكُوفيِّني ، فإنَّهم َيْنُصُبون ما َبْعَد » اَء َس« بأن 
.  

يِط واجلَليسِ ، والقََرنُ : وهو فعيل بَِمْعَنى ُمفَاِعل ] املالزِم [ املَُصاِحب : والقَرِين  احلَْبل؛ ألنه ُيقَْرنَ به : كاخلَل
  ]البسيط : [ البعريْين قال َبْيَن 

َرٍن. ...  -١٧٩٦   َواْبُن اللََّبون إذَا َما لُزَّ ِفي قَ

ُنوا بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَُهُم اللَُّه َوكَانَ اللَُّه بِهِْم   ) ٣٩(َعِليًما  َوَماذَا َعلَْيهِْم لَْو آَم

  .» وماذا عليهم « : قوله 
  .استفهام مبعىن اإلنكار » ماذا عليهم « الكالم على َنِظريِتها ، و  قد تقدم

، و » ذا « يف موضع رفع باالبتداء ، و : » ما « : قال القرطيب  ، و » ذا « خربه  مبعىن الَِّذي ، » ذا « خربه 
وأيُّ : ن املَعىن أي امساً واحداً ، ويكو» وماذا « وهذا حيتمل أن يكُون الكالم قد َتمَّ هنا ، وجيوز أن يكونُ 

  .شيء عليهم يف اإلمياِن باِهللا ، أو ماذا َعلَْيهم من الَوَبال والَعذَابِ َيْوم الِقَياَمة 
متام [ حصلت هلم السََّعادة ، وحيتمل أن َيكُون : ويكُون َجَواُبَها َمْحذُوفاً ، أي } لَْو آَمُنواْ { : مث استأنف بقوله 

وماذا عليهم : مصدريَّة عند من ُيثْبُِت هلا ذلك ، أي » لو « َدها ، وذلك على َجْعل وَما َبْع» لو « الكَالَمب ] 
، فإن أراد من » لَْو « جواباُ ل } َوَماذَا َعلَْيهِْم { يف اإلميان ، وال َجواب هلا حينئٍذ ، وأجاز ابن عطيَّة أن َيكُون 

اِسٌد؛ ألن اجلواب الصَِّناعي ال يتقّدم عند الَبْصرِيِّني ، وأيضاً جهة املَْعَنى فُمسلٌَّم وإن أراَد من جهة الصَِّناعة فَفَ
الشَّرطّية؛ كما جاء يف » إن « أن تكُون مبعىن » لو « ، وأجاز أُبو الَبقَاء يف » لو « فاالستفهام ال ُيَجاب ب 

  . وأيُّ شيٍء عليهم إن آَمُنوا: أي ]  ٢٢١: البقرة [ } َولَْو أَْعَجَبْتكُْم { : قوله 
ال ُيقالُ ملن ُهو يف النَّار ُمَعذِّب : قال اجلبائي  ، مل جيز أن يقُول اهللا ذِلك؛ كما  ماذا : ولو كانوا غَْيَر قَاِدرين 

ال ُيقال للَجاِئع الذي ال َيقِْدر على الطَّعام  ه لو : عليهم لَْو َخَرُجوا ِمْنها ، وَصاُروا إىل اجلَنَّة ، وكما  ماذا َعلَْي
عه القُْدرة ، مث َيقُول ] ل الكعيب وقا. [ أكَل  ه لو آَمَن ، كما : ال جيوز أن َيْمَن يقال ملن بِه َمَرٌض ] ال [ ماذا َعلَْي

ه لو كان مجيالً : ماذا عليها لو كَاَنت َرُجالً ، وللقَبيح : ماذا عليه لَْو كَانَ َصِحيحاً ، وال ُيقَال للمرأة :  ماذا َعلَْي
  . - تعاىل -ل من الَعاِقل ، كذلك ال َيْحُسن من اهللا كما ال َيْحُسن هذا القَْو

ال ُيجوز أن يأمر العاقل وكيله بالتَّصرُّف يف الصَّفَقَة ، وَيْحبِسُه حبيث ال يتمكَُّن من : وقال القَاِضي عبد اجلَبَّار 
، وإذا كان من َيذكر مثل هذ: ُمفارقة احلَْبس ، مث يقولُ لَُه  دل ذلك ] سفيهاً [ ا الكالم َماذَا عليك لو تَصرَّفْت 

غري َجاِئزٍ واعلم أن ِممَّا متسَّك به املُْعَتزِلة من املَْدح والذَّمِّ والثَّواب والِعقَاب ،  -تعاىل  -على أنَّه على اهللا 
  .معارضتهم مبسْألة الِعلْم والدَّاِعي 

ا من غريه؛ ألن املُلْك ُملْكُه : قال ابن اخلَِطيب    .قد َيْحُسن منه م



يماً { : مث قال  عليم ببواطنِ األُمور كما هو َعليٌم بِظَاِهرِها ، وهذا كالرَّْدع للمكلَّف : أي } َوكَانَ اهللا بِهِم َعِل
  .عن القََبائح من أفْعال القُلُوبِ؛ مثل النِّفاق والرَِّياء والسُّْمَعة 

  ) ٤٠(ُيَضاِعفَْها َوُيْؤِت ِمْن لَُدْنُه أَْجًرا َعِظيًما  إِنَّ اللََّه لَا َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َوإِنْ َتُك َحَسَنةً

  .ملّا بيَّن أنه َعِليم بَبواِطنِهم وظَواِهرِهم ، بيَّن أنَّه كما علمها ، ال َيظِْلم مثقال ذرَّة منها 
  :فيها َوْجَهان } ِمثْقَالَ ذَرٍَّة { : قوله 

ال َيظِْلم أَحداً ظُلَْماً َوْزن ذَرَّة ، فحذف املفُْعول : وف ، أي أنه َمْنُصوب على أنه َنعءت ملْصدر َمْحذُ: أحدمها 
، قال تقِْديره  ظلماً : واملَْصدر ، وأقام َنْعَته َمقَامه ، وملّا ذكر أبو البقاء هذا الَوْجه ، قَدَّر قبله ُمَضافاً َمْحذُوفَاً 

، وال حاجة إىل ذلك؛ ألن املثْقال نفسه هو قَْدر ِمثْقال ذرَّة ، فحذَف املَْصدر وِصفََته ، وأقَام املَُضا ف إلَْيه َمقَاَمه 
  .قََدٌر من األقَْدار ، ُجِعل ِمْعَياراً هلذا القََدر املَْخُصوص 

« معىن » يظلم « ، واألّول ، َمْحذُوف؛ كأهنم َضمَُّنوا » يظلم « أنه َمْنُصوب على أنه مفعول ثاٍن ل : والثاين 
  .وُه الثنني ، واألْصل أن اهللا ال َيظِْلُم أَحَداً ِمثْقَالَ ذَرَّة فَعدُّ» ينقص « أو » يغضب 

ال َيظْلَمِ أحداً  -تعاىل  -أنه : َوْزنه ، ومعىن اآلَيِة : هذا على مثال َهذَا ، أي : واِملثْقَال ِمفَْعال من الثِّقَل ، ُيقال 
، وإمنا أْخَرَجُه على أْصَغر ما يتعاَر إِنَّ اهللا الَ َيظِْلُم { :  -تعاىل  -فَه النَّاس ، وُيؤيِّده قوله ال قَِليالً وال كَِثرياً 

الذَّرَّة : َرأُْسها ، وقيل : هي النَّْملَة احلمراء ، وقيل : والذَّرَّة ، قال أهل اللَُّغة ]  ٤٤: يونس [ } الناس شَْيئاً 
  .ُجْزء من أْجَزاء اهلََباء يف الكوة ، وال َيكُون هلا َوْزن 

  .كل َواِحٍد من َهِذه األْشَياء : اْبن عبَّاس أْدَخل َيَده يف التَُّراب ، مث َرفََعها ، مث َنفََخ فيها ، مث قال  وروي أن
، وقالوا : واألول هو املَْشُهور  ألنَّها : ألن النَّْملَةَ ُيْضرب هبا املثل يف الِقلَّة ، وأصغر ما َيكُون إذا مّر عليها َحْول 

  .دَّاً حينئٍذ َتْصُغُر جِ
  ]اخلفيف : [ قال َحّسان 
  رِ َعلَْيَها ألنَدَبْتها الكُلُوُم... لَْو َيِدبُّ احلَْويلُّ ِمْن َولَِد الذَّْر  -١٧٩٧

  ]الطويل : [ وقال اْمُرُؤ القَْيس 
  اِمَن الذَّرِّ فَْوَق اإلْتبِ ِمْنَها ألثََّر... ِمَن القَاِصَراِت الطَّْرِف لَْو َدبَّ ُمْحوِلٌ  -١٧٨٩
  فصل

يف [ ال َيظِْلُم اُهللا ُمْؤِمناً َحَسَنة ، ُيْعطَى هبا « : قال رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روي ُمْسِلم عن أنس؛ قال 
وُيْجَزى هبا يف اآلِخَرة ، وأما الكَاِفر فَُيْعطى حسناٍت ما عامل اهللا بَِها يف الدُّنَْيا ، حىت إذا َمَضى إىل ] الدُّْنَيا 
  .» ِة ، مل َيكُن له َحَسَنة ُيْجَزى َعلَْيَها اآلِخَر
  دليل أهل السنة على خروج املؤمنني من النار: فصل 

ألن ثََواب اإلميان واملُداَوَمة : واحتج أْهل السُّنَّة هبذه اآلية ، على أنَّ املُؤمنني َيْخرُجون من النَّار إىل اجلَنَّة؛ قالوا 
، فإذا حضر هذا على التَّْوحيد ، واإلقَْرار بالُع ُبوِديَّة مائة َسَنة ، أْعظَم ثواباً من ِعقَابِ ُشْرب َجْرَعة من اخلَْمر 

قدر ِعقَاب هذه املَْعِصية من ذلك الثَّواب الَعظيم ، فَُضل له من الثَّواب قَْدر ] عنه [ الشَّارُِب القياَمة وأْسِقط 
، فوجب القَطْع بأنه َيْخُرج َعظيم ، فإذا دخل النار بسبب القَْدر من الِعقَابِ ، فل ، لكان ذَِلَك ظُلَْماً  و َبقي ُهَناك 



  .إىل اجلَنَّة 
حذفت النَّون َتْخِفيفاً ، لكثرة االستعَمال ، وهذه قَاِعَدةٌ كُلِّية ، وهو أنه جيوز } َوإِن َتُك َحَسَنةً { : وقوله 

ل؛ حنو مل َيكُْنه ، وأالَّ ُتحرِّك النٌّون اللتقاء الساكَنني ْجمزُومة ، بشرط أالَّ يِليَها ضمٌري متَّص» تكُون « حذْف ُنون 
  :، حنو 

  ]الطويل : [ خالفاً لُيوُنس؛ فإنه أَجاَز ذلك مستدالً بقوله ]  ١: البينة [ } لَْم َيكُنِ الذين كَفَُرواْ { 
  َجْبَهةَ َضْيَغمِ] اِملْرآةُ [ فَقَْد أْبَدْت ... فَإنْ لَْم َتُك اِملْرآِة أْبَدْت َوَساَمةً  -١٧٩٩

وهذا عند سيبويه ضُرورةٌ ، وإمنا ُحِذفَت النَّون لُغّنتها وُسكُونِها ، فأْشبهت الواو ، وهذا بِخالف سَاِئرِ األفْعال 
، وكان ينبغي أن َتُعوَد الواو عند حذف هذه النُّون؛ ألهنا » كَانَ « مل َيِضنَّ ، ومل َيهِنَّ؛ لكثرة اْسِتْعمال : ، حنو 

  .ما ُحِذفَت اللتقاء الساكنني ، وقد زالَ ثانيهما وهو النُّونُ؛ إالَّ أنَّها كامللفوظ بَِها إنَّ
اً َسقَطت للجزم  ، وُحُروف اللِّني إذا وقعت طرف واعلم أن النُّون السَّاِكَنة ، إذا وقعت طرفاً تشبه ُحُروف اللِّني 

  :، وقد جاء القُْرآن باحلَذْف واالثبات 
  .فهذه اآلية  :أما احلَذْف 

. ١٣٥: النساء [ } إِن َيكُْن غَنِّياً أَْو فَقَرياً { : فكقوله ] وأما اإلثبات [   [  
نصباً على َخَبر كان النَّاِقصة ، واْسُمَها مسَتِتٌر فيها َيْعود على ِمثْقَال ، وإنَّما أْنت } َحَسَنةً { وقرأ اجلمهور 

وإن َتكُن زِنة ذَرَّة َحَسنة ، أو إلضافته إىل ُمؤنَِّث ، فاكَتسَب منه التَّأنِيث :  ضمريه َحْمالً على املَْعَنى؛ ألنه مبْعَنى
.  

اً على أنَّها التَّامَّة ، أي » َحَسَنةٌ « : وقرأ ابن كثري ونافع  وإن تقع أو ُتوجد َحَسنةٌ وقرأ ابن كثري وابن : رفع
ُه يقتضي ِمَراراً كثرية ، وَضعََّف قال أ» يضاعفها « : بالتضعيف ، والباقون » يضعفها « عامرٍ  بو عبيدة ضاَعفَ

يقتضي َمرََّتْين ، وهذا عكس كَالَم الَعرب ، ألن املَُضاَعفَة تقَتِضي زيادة اِملثْل ، فإذا ُشدِّدت ، َدلَّت البنية على 
ا يكون من الَعَدِد    .التكثري ، فيقَْتضي ذلك َتكْرِيُر املُضاعفة ، حبسبِ م

{ ]  ٣٠: األحزاب [ } ُيَضاَعْف لََها العذاب ِضْعفَْينِ { : فيها لغتان مبعىن يُدلُّ عليه قوله :  وقال الفَارِِسّي
ةً  ز ]  ٢٤٥: البقرة [ } فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْضَعافاً كَِثَري ، وقرأ ابن ُهْرُم بالنون ، [ » نضاعفها « : وقد تقدَّم ذلك 

  .ه مثل أكَْرَم بالتَّْخفيف من أْضَعفَ] » يضعفها « وقُرئ 
  فصل

َبلََغين أنك تقول إن : إن اهللا بعِطي عبده املُؤِمن فقلت : بلغين عن أيب ُهَرْيَرة؛ أنه قال : قال أبو ُعثَْمان لنَّْهدي 
، ولَِكن قُلُْت : اهللا ُيْعِطي عبده املُؤِمن باحلسنة ألف ألف حسَنة ، قال أبو هريرة  إن احلََسَنة : مل أقُلْ ذلك 

ملن َيقْدر } َوُيْؤِت ِمن لَُّدْنُه أَْجراً َعِظيماً { : تعاىل  -قال اهللا : بألفي ِضْعف ، مث تال هذه اآلية؛ وقال ُتضاعف 
  .قَْدَره 
  :فيه وجهان } ِمن لَُّدْنُه { : قوله 

ب : أحدمها    .لالْبِتَداِء َمَجازاً » من « و » يؤت « أنه ُمَتَعلِّق 
  .، فإنه ِصفَة نكرة يف األْصلِ ، قُدِّم عليها فاْنَتَصب حاالً » أجراً « أنه َحالٌ من  متعلٌّق ْمبذُوف على: والثاين 



ببلٍَد آخر ] َمالِه [ عندي َمالٌ ، إذا كان : أكثر متكيناً ، يقول الرَُّجل » لدن « مبعىن ِعْند ، إال أن » لدن « و 
  .كان َحاَضراً  لََدّي مالٌ يف حالٍ ، وال لََدّي إالَّ ملا: ، وال ُيقَال 

ٍة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤلَاِء َشهِيًدا    ) ٤١(فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمَّ

  :فيها ثالثة أقَْوال » فكيف « 
إذَا « حاهلم أو ُصْنُعهم ، والَعاِمل يف ] تكُون [ فكيف : أنَّها يف َمَحلِّ رفْع َخَبراً ملْبَتدأ َمْحذُوف ، أي : أحدها 

  .هو َهذَا املُقَدَّر » 
، وَيْجزِي فيها الَوْجَهان النَّْصب : أهنا يف َمَحلِّ َنْصب بِِفْعلٍ َمْحذُوف ، أي : والثاين  فكيف تكُونونُ أو َتْصَنُعون 

، وهو الَعاِمل  على التَّْشبِيه باحلَالِ؛ كما هو َمذَْهب َسيبوْيه ، أو على التَّْشبِيه بالظَّرفّية؛ كما هو مذهب األْخفَش
  .أْيَضاً » إذَا « يف 

  .، وهذا غَلَطٌ فاِحٌش } جِئَْنا { حكاه ابن َعطّية عن َمكِّي أهنا معمولة ل : والثالث 
  :فيه وْجَهان } ِمن كُلِّ { قوله 

ب : أحدمها    .} جِئَْنا { أنه ُمتعلِّق 
، وذلك على َرأي من ُيَجوُِّز تقدمي حالِ اجملُرور } اً َشهِيد{ مبحذوٍف على أنَّه َحالٌ من ] أنه متعلٌِّق : [ والثاين 

، كما تقدَّم ، واملشهود َمْحذُوف ، أي    .شهيد على أمَِّته : باحلَْرِف علْيِه 
  }فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا { معىن : فصل 

كَْيَف : ذَا ، ومعىن الكالم كيف بك إذا كان كَذَا وكَ: من َعاَدى العرب أنَّهم يقُولُون يف الشَّيء الذي يتوقَُّعوَنُه 
َوجِئَْنا بَِك على { إذا اْسَتْشَهد اهللا على كُلِّ أمَّة برُسوِلَها يشهد عليهم مبا َعِملُوا ، : القيامة ] َيْوَم [ يرون 
  .شاهداً على مجيع األَمم : أي } هؤالء 

يا رُسول اهللا ، اَقَْرأ َعلَْيَك : فقلت . « لَيَّ اقَْرأ َع» : قال النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم : قال « روى أبو َمْسُعود؛ 
ُه من غَْيرِي » : ، وَعلَْيَك أْنزِلَ؟ قال  ، فقرأت ُسورة النَِّساء حىت أتْيُت إىل هذه اآليِة ، « َنَعم ، أِحبُّ أن أْسَمَع

  .» َحْسُبك اآلن ، فالَتفَتُّ إلَْيه فإذا َعْيَناُه َتذْرِفان : قال 
  :يف هذه اجلُْملَة ثالثة أوجه } بَِك  َوجِئَْنا{ قوله 

  .فكيف تصنعون يف َوقِْت اجمليئني : األوىل ، أي } َوجِئَْنا { أهنا يف َمَحلِّ جرِّ عطفاً على : أظهرها 
، والَعاِملُ فيها » قَْد « أهنا يف َمَحلِّ نصب على احلَالِ و : والثاين  ، أي [ } َوجِئَْنا { ُمَرادةٌ معها  ] نا جئ: األوىل 

  .من كُلِّ أمَّة بشهيٍد وقد جِئَْنا؛ وفيه َنظَر 
، ويكون املَاِضي مبعىن املُْسَتقَْبل انتهى : الثالث  أهنا ُمْستأَنفَة فال َمَحل هلا قال أُو الَبقَاء وجيوز أن تكون ُمْستأَنفَة 

.  
م  ؛ ألن املَجِيَء بعد لَْم َيقَع فاّدعى ذلك ، واهللا] إىل ذلك [ وإمنا اْحَتاج    .أْعلَ

ب } على هؤالء { : قوله  ، وقيل » َعلَى « و } َشهِيداً { متعلِّق  وأجيز أن [ مبْعَنى الالم ، وفيه ُبْعٌد : على باهبا 
تعلِّقَة مبحذُوٍف على أنَّها حالٌ من » َعلَى « يكُونَ  حالٌ من الكَاِف يف } َشهِيداً { ، و ] وفيه ُبْعٌد } َشهِيداً { م

  .» بَِك « 



  ) ٤٢(َمِئٍذ َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَعَصُوا الرَُّسولَ لَْو ُتَسوَّى بِهُِم الْأَْرُض َولَا َيكُْتُمونَ اللََّه َحِديثًا َيْو

  :فيه ثالثة أوُجه } َيْوَمِئٍذ { : قوله 
  .َيَودُّ الذين كَفَروا َيْوَم إذ جِئَْنا : أي } َيَودُّ { أنه َمْعُمولٌ ل : أحدها 
، والعائد » يوم « صفة ل » يود « ، قاله أبو الَبقَاء؛ قال وعلى هذا يكُون } َشهِيداً { أنه َمْعُمول ل : ين والثا

، وفيما قاله ]  ٤٨: البقرة [ } واتقوا َيْوماً الَّ َتْجزِي { : فيه ، وقد ذكر ذلك يف قوله : َمْحذُوٌف ، تقديره 
  .نظر 

ألنَّ الظرف إذا ضيَف إىل غري ُمَتمكِّنٍ ، : قاله احلُويفّ ، قال » إذْ « إلضافته إىل َمْبنِيٌّ ، » يوم « أن : والثَّالث 
هنا اْسٌم؛ ألن الظروف إذا أُِضيَف إليها ، َخَرَجْت إىل َمْعَنى االمسيَّة ، من أجل » إذْ « َجاَز بناؤُه معه ، و 

ها اجلّر ، واجلرُّ ليس من عالَماِت الظُّروف ، َتْخِصيص املَُضاِف إلْيها ، كما ختَّصص األْسَماء مع استحقَاِق
} جِئَْنا ِمن كُلِّ { : ِعوٌض من اجلُْملَة األوىل ، يف قوله : تنوين عوض على الصَّحيح ، فقيل » إذْ « والتَّْنويِن يف 

اْسم جِْنسٍ ،  على هذا» الرسول « يومئٍذ جِئَْنا من كُلِّ أمَّة بشهيٍد ، وجئنا بَِك على هؤالء شهيداً ، و : أي 
حممد صلى اهللا عليه : » الرسول « ، ويكون املُراد ب } َوجِئَْنا بَِك { ِعَوٌض عن اجلُْملَة األخريةَ وهي : وقيل 

  .وسلم ، وكأن النَّظْم وَعَصْوك ، ولكن أبرز ظاهراً بضفة الرِّسَالة َتْنوِيهاً بقدره وشرِفه 
  :فيه ثالثة أْوُجه } َوَعَصُواْ { : وقوله 

رٍ وَمْعِصَية؛ ألن الَعطَْف } كَفَُرواْ { أهنا ُجْملَة معطوفة على : أحدها  ، فيكونون َجاِمِعني بني كُفْ فتكون ِصلَةً 
يقتضي املَُغاَيَرة ، وإذا كان ذَِلَك ، فَُيْجمل عصيان الرَُّسول على املَعاِصي املغايرة للكُفْر ، وإذا ثبت ذلك ، 

  .فَّار خماطُبون بفُُروع اإلسالم فاآلَيةُ دالَّة على أنَّ الكُ
« ، و } كَفَُرواْ { إهنا يف َمَحلِّ نصبٍ على احلال من : هي ِصلَةٌ ملوصول أَخر ، فيكون طَاِئفََتْين ، وقيل : وقيل 

  .وقد َعَصوا : ُمَراَدة ، أي » قد 
: حمذوٌف ، أي } َيَودُّ { َمفُْعول على باهبا كما هو قَْول اجلُْمُهور ، فَ» لو « إن قيل إن } لَْو تسوى { : قوله 

: ، وجواهبا حينئٍذ َمْحذُوف ، أي } لَْو تسوى بِهُِم األرض { يودُّ الَِّذين كَفَُروا َتْسوية األْرض هبم ، ويدل عليه 
  .لُسرُّوا بذلك 

ا حينئذ ، وقد تقدَّم ، وال جواب هل} َيَودُّ { إهنا مصدريَّة ، كانت وهي وما َبْعَدها يف حملّ َمفُْعول : وإن قيل 
. ٩٦: البقرة [ } َيَودُّ أََحُدُهْم لَْو ُيَعمَُّر أَلَْف َسَنٍة { حتقيق ذلك يف   [  
وبني » يود « مًَُرادةٌ ، وهي مْعَترَِضة بني » قد « يف موضع احلالِ ، و » وعصوا الرسول « : قال أبو البقاِء 
  .صدريَّة انتهى مبعىن امل» لو « و » لو تسوى « َمفُْعوهلا ، وهي 

ويف َجْعلِ اجلنلة احلَاليَّة معترضة بني املَفُْعول وعاِمله َنظٌَر ال َيْخفَى؛ ألهنا من ُجْملَة متعلِّقات العاِمل الذي هو 
إن ُمْسرِعني ُمْعَترض : َضَرب الذين َجاُءوا ُمْسرِعني َزْيداً ، فكما ال ُيقال : ِصلَة للَمْوُصول؛ وهذا نظري قولك 

  .فكذلك هذه اجلملة به ، 

بضم التَّاِء ، وختفيف الّسني مبنياً للمفُعول ، وقرأ محزة والِكسائي [ ُتَسوَّى : وقرأ أبو عمرو وابن كثري وعاصم 
  .بالتَّثِْقيل : بفتح التَّاء والتخفيف ، ونافع وابن عامر ] » َتَسوَّى « : 



إّما على أن األْرض : ُيَسوِّي هبم األرض  - سبحانه وتعاىل- أنَّهم يودُّون أن اهللا: فأما القراءة األولَى ، فمعناها 
، وإما على أنَّهم يودُّون أن لو صاُروا ُتَراباً كالَبهَاِئمِ ، واألْصل » َعلَى « َتْنَشقُّ وتبتِلُعهم ، وتكون الَباُء مبعىن 

أْدَخلُْت القََلُْنُسَوة يف َرأِسي ، وإمذا على : ُيَسوِّي هبم األرض ، فَقٌِلَبت إىل َهذَا؛ كقوهلم  - تعاىل-يودُّون أن اهللا 
ُيْؤَخذ ما َعلَْيها منهم : لو ُتْعَدلُ هبم األْرُض ، أي : وقيل . أنَّهم يودُّون لو ُيْدفَُنون فيها ، وهو كالقَْولِ األوَّل 

  .ِفْدَية 
  .أدغمت يف الّسني لقرهبا منها ، فحذفت إحدامها ، و] بتاَءْين [ » تتسوى « فأصلها : وأما الِقَراءة الثانية 

ويف الثَّاِلثَة حذفت إحدامها ، ومعىن القراءتني ظاهٌر ممَّا تقدَّم؛ فإن األقوال اجلاريةَ يف القراءة األوىل ، جاريةٌ يف 
  .القراءتني األخريَتْين غاية ما يف الَبابِ أنه َنَسب الِفْعل إىل األْرض ظاهراً 

، وأن تكون للحالِ : }  َوالَ َيكُْتُمونَ اهللا{ : قوله    .وذلك أن هذه الواو َتْحَتِمل أن تكون ِللَْعطْف 
، اْحتمل أن تكُون من عطف املفرداِت ،  ، ] وأن تكون من عطف اجلَُملِ ، إذا تقرر هذا [ فإن كانت للَعطْف 

يودذُون تسوية األْرضِ هبم ، : أي } َيَود { جيوُز أن يكون َعطْفاً على َمفُْعول } َوالَ َيكُْتُمونَ اهللا { : فقوله 
، ويكون و » لو « وانتفاء كتمان احلدُي ، و  ا سَيقَع لُوقُوع غَْيرِه  « على هذا َمصدريَّة ، ويبعد َجْعلُها حرفاً مل

اً على َمفُعول » ال يكتمون    .احملذُوف ، فهذان َوْجَهان على تقِدير كَوِنِه من عطف املفردات » يود « عطف
  :عنهم خبربين  -تعاىل-أخرب » يود « َعطْفاً على ُجْملة  وجيوز أن سكون

  .الودادةُ ِلكَذَا : أحدمها 
على هذا َمصدريَّة ، وجيوز أن » لو « ، و ] َمَواِطن [ أهنم ال يقدُرون على الكضْتمِ يف مواِطنِ دون : والثاين 
اً ملا سيقع لوقُوع غريه ، وجواُبَها َمْحذوف ، ومفع] لو [ تكون  « أيضاً َمْحذُوف ، ويكون » يود « ول حْرف

الَوَداَدة ، ] : مجل [ قد أخرب َعْنُهم بثالِث  -تعاىل- وما يف حيزها ، ويكون » يود « عطفاً على » وال يكتمون 
، وإن » لو « وُجْملَة الشرط ب  ، وانتفاء الِكْتَمان ، فهذان أيضاً َوْجَهان على تقدير كونِه من عطفة اجلَُمل 

حينئٍذ » لو « ، وجيوز يف » تسوى « ، والعاِمل فيها » هبم « الِ ، جاز أن تكُون حاالً من الضمري يف كانت للح
ْو ُتَسوَّى هبم : ان تكون مصدريَّة ، وأن تكون امتناعيَّة ، والتقدير  ُيريُدون َتْسوَِية األْرض هبم غري كَاِتمني ، أو لَ

ويكون » يود « ، والعامل فيها » الذين كفروا « تكون حاالً من  غري كَاِتمني لكان ذلك ُبْغَيتهم ، وجيوز أن
َيودُّ الذين ] يومئٍذ [ مفُعول الَوَداَدة ، واملْعَنى ] حمل [ على هذا مصدريَّة يف » لو « احلالُ قيداً يف الَوَداَدِة ، و 

لى هذا الوجه امتناِعيَّة ، للزوم ع» لو « كفُروا تسوية األْرض هبم غّري كامتني اهللا َحديثاً ، وَيْبعد أن تكون 
يتعدى الثَْنْين ، والظَّاِهر أنه َيِصل إىل أحدمها باحلَْرف ، » يكتمون « الفَْصل بني احلَالِ وعاِمِلها باجلُْملَة ، و 

  .وال يكُتمون من اهللا حديثاً : واألصل 

  فصل
ْو ُتسوَّى هبم األْرُض ، وأهنم مل يكُونوا: قال َعطَاء  ، وقال  َودُّوا لَ امر ُمَحمٍَّد صلى اهللا عليه وسلم وال نعته 

  .وال يكتثمون اهللا حديثاً؛ لن جضَوارَحُهم َتشَْهد عليهم : بل هو كالٌم ُمْستأنٌف ، يعين : آخُرون 
، قال : قال َرُجل البن عبَّاس : قال سعيد بن ُجَبْير   َهاِت ما اْخَتلََف: إين أجد يف القُْرآن أشياء ختتلُف علّي 

َوأَقَْبلَ َبْعُضُهْم { ]  ١٠١: املؤمنون [ } فَالَ أَنَساَب َبْيَنُهْم َيْوَمِئٍذ َوالَ َيَتَسآَءلُونَ { : قال تعاىل : عليك ، قال 



الَ َيكُْتُمونَ اهللا َحِديثاً { : وقال ]  ٢٧: الصافات [ } على َبْعضٍ َيَتَسآَءلُونَ  ا قَالُواْ واهللا َربَِّنا َما كُنَّ{ ، و } َو
{ : إىل قوله ]  ٢٧: النازعات [ } أَمِ السمآء َبَناَها { : فقد كتُموا ، وقال ]  ٢٣: األنعام [ } ُمْشرِِكَني 

أَإِنَّكُْم { ، فذكر َخلْق السَّماء قبل خلق األْرضِ ، مث قال ]  ٣٠: النازعات [ } واألرض َبْعَد ذَِلَك َدَحاَها 
فذكر يف هذه اآلية َخلْق األرض . » طاِئعني « إىل ]  ٩: فصلت [ } ي َيْوَمْينِ لََتكْفُُرونَ بالذي َخلََق األرض ِف

، وقال    .فكأنه كان مث َمَضى » عزيزا حكيماً « و » وكان اهللا غفوراً رحيماً « : قبل َخلْق السَّماء 
يف الصور فصعق من يف ونفخ « :  - تعاىل-فال أْنَساَب َبْيَنهم يف النَّفَْخة األوىل ، وقال : فقال ابن عباس 

فال أنساب عند ذلك وال يتساَءلُون ، مث يف النَّفَْخة األخَرية » ] إال أن شاء اهللا [ السموات ومن يف األرض 
  .أقَْبل بعضهم على َبْعض يتساَءلُون 

ا كنا مشركني و : وأما يف قوله  م فيقول فإن اهللا َيْغِفر ألْهل اإلْخالَص ذُُنوهب» ال يكتمون اهللا حديثا « م
ما كُنا ُمشركني ، فيختم على أفواههم ، وتنطُق أيديهم وأْرُجلهم ، فَِعْنَد ذلك َعَرفُوا : تَعالَْوا نقل : املُْشرِكُون 

  .» يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى هبم األرض « أنَّ اهللا ال َيكُْتم َحديثاً ، وعنده 
ء ، مث اْسَتَوى إىل السََّماء فََسوَّاُهن يف َيْوَمْين آخَرْين ، مث َدَحى األرض وخلق اهللا األْرَض يف يومني مث خلق السَّما

، وخلق اِجلَبال واآلكَاَم ، وما بينُهَما يف يومني آخرْين؛ فقال  خلق « ، َوَدْحُيها أن أْخَرج منها املَاَء واملَْرَعى 
فيها من شيء يف أربعِة أيام ، وخلقت مث َدَحى األرض يف يومني؛ فخلقت األْرُض وما [ األرض يف يومني 

مل َيَزلْ كَذَِلك ، فال خيتلف عليك القُْرآن؛ فإن كُالًّ : أي « وكان اهللا غفوراً رحيماً » ] السماوات يف يومني 
  .» من عَِْند اهللا 

، وال َتْسَم إال َهْمساً ، ويف موطنٍ : إهنا مواِطٌن : وقال احلسن  ال يتكلَُّمون  عترفون على أنفسهم ي[ ففي َمْوطن 
اعترفوا بِذَنبِهِْم { : فهو قوله  واهللا َربَِّنا { : يف موطن يتكلّمون ويكذبون ، ويقولون [ ، و ]  ١١: امللك [ } ف

ْعَملُ ِمن سواء { ، و ]  ٢٣: األنعام [ } َما كُنَّا ُمْشرِِكَني  ، ويف مواطن ال ]  ٢٨: النحل ] [ } َما كُنَّا َن
وآخر تلك املََواِطن ، أن ُيْخَتَم على أفَْواِههم ، وتتكلَّم ] ويف َمْوِطن يتساءلُون الرْجَعة [ جعة ، ُيتساَءلُون الرَّ

  .» وال يكتمون حديثاً « : جوارحُهم ، وهو قوله 
: قوهلم : [ وقال آخرون  منا يف على َحْسبِ ما توهَّ: أي ]  ٢٣: األنعام [ } واهللا َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني { ] 

  .أْنفُِسَنا ، بل كُنَّا ُمصيبني يف ظُُنونَِنا حىت َتحقَّقْنا اآلن 

لَّا َعابِرِي َسبِيلٍ َحتَّى َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتقَْرُبوا الصَّلَاةَ َوأَْنُتْم ُسكَاَرى َحتَّى َتْعلَُموا َما َتقُولُونَ َولَا ُجُنًبا إِ
َي َتْغَتِسلُوا َوإِنْ كُْنُتْم رٍ أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن الَْغاِئِط أَْو لَاَمْسُتُم النَِّساَء فَلَْم َتجُِدوا َماًء فََت مَُّموا َمْرَضى أَْو َعلَى َسفَ

  ) ٤٣(َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيِديكُْم إِنَّ اللََّه كَانَ َعفُوا غَفُوًرا 

ذكر بعض اإلميان » واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً « : ملا قال  - تعاىل-أنه : ية مبا قَْبلَها وجه اتِّصال هذه اآل
  .الصَّالة اليت ِهَي رأُس الِعَبادات ، ولذلك ُيقَْتل تارِكُها ، وال َيْسقُط فرُضَها 

كانوا َيْشَرُبوَنها مث يأُتون املَْسجِد نزلت يف َجَماعٍة من أكابر الصَّحَاَبة ، قبل َتْحرِمي اخلَْمرِ ، : قال ابن عباس 
  .للصَّالة مع النَّيب صلى اهللا عليه وسلم فنهوا هلذه اآلية 

ا من  -حني كانت اخلَْمر ُمَباحة - إن عبد الرَّْحمن بن َعْوف صنع طََعاماً وشراباً : وقال مجاعة من املفسرين  وَدَع



« : ثَِملُوا ، جاء وقت َصالَة املَْغرِب ، فقدموا أحدهم ِلُيَصلِّي هبم ، فقرأ أكَابِرِ الصََّحابة ، فأكَلُوا وَشرُِبوا ، فلما 
هذه اآلية  -تعاىل-هكذا ، إىل أخر السُّورة ، فأنزل اهللا » الَ « وحذف » قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون 

، فال ُيْصبُِحون إال وقْد ذََهب ] شربوها [  ، فكَاُنوا َيْجَتنُِبونَ السُّكْر أْوقات الصَّلوات ، فإذا َصلُّوا العشاء ،
  .عنهم السُّكْر ، حىت َنَزل َتْحرِمي اخلَْمرِ على اإلطْالَقِ يف سورة املَاِئدة 

اللهم إنَّ اخلَْمر تضر بالُعقُولِ واألْمَوال « : ؛ أنه ملا بلَغُه ذلك قال ]  -رضي اهللا عنه: بن اخلطاب [ وعن عمر 
  .فََصبَّحهم الَوْحي بآَيِة املاِئَدِة : قال » ، فأنزل فيها أْمَرَك 

  :فيه وجهان » ال تقربوا الصالة « : قوله 
مواضع الصَّالِة واملراد مبواضعها املََساجد ، ويؤيُِّده قوله بعد : أن يف الكَالَمِ حذف ُمضاٍف ، تقديره : أحدمها 

  .يف أحد التَّأويلَْين » إال عابري سبيل « : ذلك 
  .أنه ال َحذْف ، والنَّْهي عن قُْرَبان نفس الصَّالِة يف هذه احلالِة : والثاين 
  فصل

] واجلُْنب [ ملنع السَّكَْران : إن هذا يكون من باب إطْالَق اسم احلَالِ على املََحلِّ ، وعلى األوَّل : قال َبْعُضهم 
  .من املْسجِد إال عابري سبيل ، فيجوز للُجُنب الُعُبور يف املْسجِد 

  .أنه َنْهي للجنب عن الصَّالة ، إال إذا كان َعابِر سبيلٍ وهو املَُساِفر عند الَعْجزِ عن املَاِء : ى الثاين وعل
ورجح أْصَحاب الشَّافعي األول؛ بأن القُْرب والبعد حقيقةٌ يف املْسجِد ، َجماٌز يف الصَّالة ، واحلقيقة أْولَى من 

، والتََّيمُّم  اجملَاز؛ ألن االْسِتثَْناء َيِصحُّ عليه ، وال َيِصحُّ على الثَّاين؛ ألن غري الَعابِري سبيل والَعاجَِز عن املَاِء 
» وإن كنتم مرضى « مث يْستأنف » حىت تغتسلوا « :  -تعاىل-عقبيها ، وقد استحب القُرَّاُء الوقُوَف عند قوله 

  .ألنه ُحكم آخر 
  .ضاً سبب النُُّزول يرجُِّحه وُرجِّح ليس فيه قَْول َمْشُروع مينع الشكْر ، وأْي

« ، وقرأ اجلُْمُهور » تقربوا « ُمْبَتدأ وخرب يف َمَحلِّ نصب على احلَالِ من فاعل » وأنتم سكارى « : قوله 
  :بضم الّسني وألف بعد الكَاِف ، وفيه قوالن » ُسكارى 
؛ وذَِلك كقول » فَُعلَى « ْعَض هذا وقد ُيكَسُِّرونَ َب: قال : أنه َجْمع تكسري َنصَّ عليه سيبوْيه : أصحهما 

  .بعضهم ُسكَاَرى وُعَجالَى 
وهو القياس؛ ألنه مل َيأِت من أْبنَِية اجلمع : أنه اسم َجْمع ، وزعم ابن الَباذش أنه مذْهب سيبوْيه؛ قال : والثاين 

  .َشْيٌء على هذا الَوْزِن ، وذكر السََِّرياِفي اِخلالف ، ورجََّح كونه َتكِْسرياً 

؛ كحبلى ، » فُْعلَى « بضم السِّني وسكُون الكَاِف ، وَتْوجِيهها أنَّها ِصفَة على » ُسكَْرى « : قرأ األْعَمش و
، بضم الكَاِف ، : وقعت ِصفَة جلماعِة ، أي  وأنُتم مجاَعةٌ ُسكْرى ، وحكى جناح بن حبيش كُْسلَى وكَْسلَى 
  وَتْوجِيهها أنَّها ِصفَة على

وأنُتم مجاَعةٌ ُسكْرى ، وحكى جناح بن حبيش كُْسلى وكَْسلَى : وقعت ِصفَة جلماعة ، أي  ؛ كحبلى ،« فُْعلَى 
  .، بضم الكَاِف وفتحها؛ قاله الزخمشري 

  :بفتح السِّني وسكون الكَاِف ، وهذه َتْحَتِمل َوْجَهْين « َسكَْرى » وقرأ النَّْخعي 



، وهو أنََّه ِص: أحدمها  ؛ كامرأة َسكَْرى ، وصف هبا اجلَماعة « فَْعلَى » فَة ُمفَْردة على ما تقدَّم يف القراءة قبلها 
.  

محالً على هذه؛ ملا « فَْعلَى » أنَّها َجْمع تكسري؛ كَجْرحى ، وَمْوتى ، وَهلْكى ، وإمنا مجع َسكَْران على : والثَّاين 
. ٨٥: البقرة [ } َوإِن َيأُتوكُْم أسارى { : فيه من اآلفَِة الالَِّحقَة للِفْعل ، وقد تقدَّم َشْيء من َهذَا يف قوله   [  

َنْدَمان وَنَدامى ، وَعطَْشان ، وَعطَاَشى ، : بفتح السني واأللف ، وهذا مجع تكسري ، حنو « َسكارى » : وقرئ 
قِْله ، وأكثر ما لَُغة السَّدِّ ، ومنه قيل ملا َيعرض للمرِء من ُشْربِ املُْسِكر ، ألنَّه يسد ما بني املَْرء وَع: والسُّكُْر 

  ]الكامل : [ ُيقَال ذلك إلزالَِته بغضب وحنوه ، من عشق وغريه قال 
  أنَّى ُيفيُق فًَتى به ُسكَْراِن... ُسكَْراِن ُسكُْر َهَوى وُسكُْر ُمَداَمٍة  -١٨٠٠

، وبكسر السِّني : بالفتح وسكون اكَاِف « السكر » و  « السَّكَر  »نفس املوضع الْسُدود ، وأما : حبس املاِء 
بضم : وقيل السُّكْر ]  ٦٧: النحل [ } َسكَراً َورِْزقاً َحَسناً { : بفتحيهما فما يسكر به من املشروب ، ومنه 

  ]اهلزج : [ احلَاجِز بني الشَّْيئَْين ، قال : أي ] الّسّد [ السني وسكون الكاف 
  كْرُِنَداوِي السُّكْر بالسُّ... فَما زِلَنا َعلَى السُّكْرِ  -١٨٠١

َسكرت عني الَبازِي ، إذا َخالَطََها نوم ، وسكر النَّهر؛ : أنَّ أصل املادة الدَّاللة على االْنسداد ، ومنه : واحلاصل 
غُشيت ، : ، أي ]  ١٥: احلجر [ } إِنََّما ُسكَِّرْت أَْبصَاُرَنا { :  - تعاىل-إذا مل َيْجرِ ، وَسكَْرُته أنا ، وقال 

، وهو أن َيْنقَِطع عما َعلَْيه من النَّفَاذ حال الصَّْحو ، فال ينفذ رأيه كَنفَاذَه َحال الصَّْحو ، والسُّكْر من الشراب 
إذا » :  -عليه الصالة والسالم-أراد به ُسكْر الّنوم هنى عن الصَّالة عند غَلََبة النَّْوم ، قال : وقال الضحَّاك 

د َح ُه َيذَْهُب َنعَس أحُدكُْم َوُهَو ُيَصلِّي ، فَلَْيْرقُ إنَّ أَحَدكُم إذا َصلَّى وهو َيْنَعُس ، لََعل تَّى َيذَْهَب َعْنُه النَّْوُم؛ ف
  .« يسَتْغِفُر فََيسب َنفَْسه 

والصحيح األوَّل؛ ألن السكر َحقيقةً هو من ُشْرب اخلَْمرِ ، فأّما الّسكر من الَغَضبِ أو الِعْشقِ أو النَّْومِ فََمَجاٌز ، 
َوَتَرى الناس سكارى { ، ]  ٩: ق [ } َوَجاَءْت َسكَْرةُ الَْمْوِت بِالَْحقِّ { :  -تعاىل-مقَيداً؛ قال  إمنا اْسُتعِِْمل

  ]الطويل : [ قال الفرْزَدق ]  ٢: احلج } َوَما ُهم بسكارى 
  َسقَاُه الََرى ِفي َمْنزِلٍَة َخْمراً... ِمَن السَّْيرِ َواإلْسآِد حَتَّى كَأنََّما  -١٨٠٢
، فال ينفذ الروح للَباِصر وألن ع   .ند النَّْوم متتلئ َمَجاري الرُّوح من األخبرة الغليظَة 

، فهي ُمتعلِّقَةٌ بفعل النَّْهي ، والفعل َبْعَدها َمْنصوب « حىت « » حىت تعلموا » :  -تعاىل-قوله  جارَّة مبعىن إىل 
: ، واملَْعَنى « َتْعِليِليَّة » فهي ] « كَْي » [ نا مبعىن إن َحتَّى ه: وتقّدم َتْحِقيقُه ، وقال َبْعُضهم « أن » بإضمار 

ا َتقُولُون    .كي َتْعلَُموا م

أن تكون بَِمْعَنى الَِّذي ، أو نكرة َمْوُصوفة ، والَعاِئد على َهذَْين القَْولَْين : جيوز فيها ثَالَثَة أْوُجه » ما « و 
  .ذْف إال َعلَى رأي ابن السَّرَّاج ومن َتبَِعُه َيقُولُوَنُه ، أو مصدرية ، فال َح: َمْحذُوف ، أي 

  فصل قول البعض بنسخ اآلية
  .هذه اآلية َمْنُسوخة بآية املائدة : قال َبْعضهم 

َنَهى عن قُْرَبان الصَّالِة َحالَ السُّكْر َمْمُدوداً إىل غَاَية  -تعاىل-والَّذي ميكن النَّْسُخ فيه ، أنَّه : قال ابن اخلَِطيب 



 بَِحْيث َيْعلَم ما َيقُول ، واحلكم املَْمُدود إىل غاية ، َيقَْتِضي انتهاء ذَِلك احلُكْم عند تلك الَغاَيِة ، وهذا أن َيصري
ملا حرَّم اخلَْمر بآية  -تعاىل- َيقَْتِضي جواز قُْرَبان الصَّالة مع السُّكْر الذي َيْعلَُم ِمْنُه ما َيقُول ، ومعلوم أنَّ اهللا 

  .َرفَع هذا اجلواَز ، فثبت أن آية املاِئَدة ناِسَخةٌ َمْدلُوالت هذه اآلية املائَدة ، فقد 
أن َهذَا َنْهي عن قُْرَبان الصَّالة َحال السُّكْرِ ، وختصيُص الشيء بالذِّكْرِ ال َيُدلُّ على َنفي الُْحكم عما : واجلواب 

  .ْسخاً عداه ، إال على سبيل الظَّنِّ الضَّعيف ، ومثل َهذَا ال َيكُون َن
  التكليف مبا ال يطاق: فصل 

وال تقربوا الصالة وأنتم « : قال  - تعاىل- هذه اآلية َتُدلُّ على جواز التَّكْليف مبا ال ُيطَاق؛ ألنه : قال َبْعُضهم 
ال ُتَصلِّ وأْنت َسكَْران ، وهذا خطاب : قَالَ للسَّكَْران  -تعاىل-، وهذه مجلة حاليَّة ، فكأنه » سكارى 
  .ن للسكرا

يأيَُّها الذين آَمُنوا ال : بأن هذا لَْيس ِخطَاباً للسَّكَْران ، َبلْ هو ِخطَاب للَِّذين آَمُنوا؛ فكأنه قال : واجلواب عنه 
ُتنَّ إِالَّ َوأَْنُتْم مُّْسِلُمونَ { :  -تعاىل-َتْسكَُروا ، فقد هنى عن السُّكْر؛ ونظريه قوله  : آل عمران [ } َوالَ َتُمو

  .ليس َنْهياً عن املَْوت ، وإمنا هو أْمر باملَُداَوَمِة على اإلْسالمِ ، حىت َيأتيُه املَْوت وهو يف تلك احلَالِ  وهو]  ١٠٢
، وهو قوله » وال جنباً « : قوله  بله  عطف املُفَْرد » وأنتم سكارى « : نصب على أنه َمْعطُوف على احلَالِ ق

، وأع َتْنبيهاً على أنَّ النَّْهي عن قُْرَبان الصَّالة مع كل واحٍد من » ال « اد معها على اجلُْملَة ملّا كَاَنْت يف تأويله 
وهو  َهذَْين احلَالَْين على اْنِفَداَدَهما ، فالنَّهي عنها مع اْجِتَماعِ احلَالَْينِ آكََد وأْوىل ، واجلُُنُب مشتقٌّ من اجلََناَبة

  ]الطويل : [ الُبْعُد؛ قال 
  فَإنِّي اْمُرٌؤ َوْسطَ الِقَبابِ غَريُب... ي َناِئالً َعْن َجَناَبٍة فَال َتْحرَِمنِّ -١٨٠٣

لبعده عن الطََّهارِة؛ أو ألنهَّ َضاَجع بَِجْنبِه َومسَّ به ، واملْشُهور أنه يستعمل بِلَفٍْظ واحٍد : ومسي الرَُّجل ُجُنباً 
  .نه اآلية الكَرِمية كاملُفْرد واملُثَنَّى واملَْجُموع ، واملُضكَّر واملُؤنَّث ، وم

جلريانه َمْجَرى املصَدرِ الذي هو اإلْجَناُب ، ومن الَعَرب من ُيثَنِّيه فَيقول ُجُنَبان وجيمعه مجع : قال الزخمشري 
، وتكِْسرياً فيقول : َسالَمة فيقول    .أْجَناب ، ومثله يف ذلك ُشلُل ، وقد تقدَّم حتقيق ذلك : ُجُنُبون 

  :فيه وجهان » ل إال عابري سبي« : قوله 
ال تقربوا الصالة « : أنه َمْنُصوب على احلَالِ فهو استثْناء ُمفَرَّغ ، والعاِمل فيها ِفْعل النَّْهي ، والتَّقْدير : أحدمها 
  .أو ُعُبور املَْسجِد على َحَسب القَْولَْين ] اجلنابة إال يف حال السفر [ يف حالة 

  .استثَناء من عامَّة أحوال املَُخاطبني ، وانتَصابه على احلال » ل إال عابري سبي« : وقال الزََّمْخَشرّي 
  .كيف َجَمع بني هذه احلَال ، واحلَالِ اليت قَْبلَها « فإن قُلْت 

السَّفَر وُعُبور : إال وَمَعكُم حالٌ أْخَرى َتعَْتِذرون فيها : ال َتقَْرُبوا الصَّالة يف حال اجلَنابة : كأنه قيل : قلت 
  .ل عبارة َعْنه السبِي

، فظهر اإلْعَراب فيما َبْعَدَها ، « غرب » مبعىن « إالَّ » ب « جنباً » أنه َمْنُصوب على أنه ِصفَةٌ لقوله : والثَّاين 
ل كأن قي]  ٢٢: األنبياء [ } لَْو كَانَ ِفيهَِمآ آِلَهةٌ إِالَّ اهللا لَفََسَدَتا { :  -تعاىل-وسيأيت هلذا مزيد َبَياٍن عند قوله 

، وهذا معىن َواِضٌح على َتفْسري : ، أي « ال تقربوها جنباً غري عابري سبيل » :  ُجُنباً ُمِقيمني غري َمْعذُورين 



، وَسعيد بن ُجَبْيرٍ ، وُمَجاِهد قالوا  َمْعَناه إالَّ أن تكُوُنوا ُمَسافرين : الُعُبور بالسَّفر ، وهذا قَْول َعِلّي وابن عبَّاس 
حىت َيْغَتِسل ، إال أن َيكُونَ يف َسفَر وال جيدَها فيصلّي [ َء فََتَيمَُّموا؛ َمَنع اجلُُنب من الصَّالة وال َتجُدون املَا

ال َتقَْرُبوا املَساجِد ُجُنباً إال ُمْجَتازين؛ لكونه ال َمَمرَّ سواه : فاملعىن عنده ] بالتيمم وأمَّا من قدَّر َمَواِضَع الصَّالة 
َمْسُعود ، وسعيد بن املسيَّب ، واحلسن ، وِعكْرَِمة ، والنَّخِعي ، والزُّهري ، وذلك أن ، وهو قول عبد اهللا بن 

قَْوماً من الْنصار ، كانت أبواُبهم يف املَْسجِد ، فُتصيبهم اجلََنابة ، وال َماء عندهم ، وال َمَمرَّ هلم إال يف املَْسجِد ، 
]  ٤٠: احلج [ } َوبَِيٌع َوَصلََواٌت { :  - تعاىل-الصَّالِة؛ لقوله  واملُراد من: فَُرخَِّص هلم يف الُعُبور ، قالوا 

، مثل أن َيَنام يف املَْسجِد ، فََيْجُنُب أو : واملعىن  ال َتقَْرُبوا املسجد وأنتم ُجُنب ، إال ُمْجتازين فيه للُخُروجِ منه 
  ]الكامل : [ قال « َناقَةٌ ُعْبُر اهلََواجِر » : ُتِصيُبه َجَنابة واملاُء يف املَْسجِد ، والُعُبور اجلََواز؛ ومنه 

  ُعْبُر اهلََواجِرِ كاِهلَزفِّ اخلَاِضبِ... َعْيَراَنةُ ُسُبُح الَيَدْينِ ِشِملَّةٌ  -١٨٠٤
  .فهي ُمتعلَّقة بفعل النَّهِي « حىت تعلموا » : ؛ كقوله « حىت تغتسلوا » : وقوله 
  حكم عبور املسجد للجنب: فصل 

ُبور املَْسجِد للُجُنب ، فأَباح احلََسُن وَماِلٌك والشَّاِفِعيُّ املُرور فيه على األطالقِ ، وهو قَْول أْصَحاب اختلفوا يف ُع
اء؛ لقول النَّبِي صلى اهللا عليه : الرأي ، وقال َبْعُضهم  َيَتَيمَُّم للمرور فيه ، وأما املُكْثُ فال جيوز عند أكْثرِ الُعلََم

وجّوز أْحَمُد املُكْثَ فيه « فَإنِّي ال أُِحلُّ املَْسجَِد حلائضٍ وال ُجُنبٍ ] الُبُيوت عن املَْسجِد  هذه[ َوجَُّهوا » وسلم 
  .، وضعَّف احلديث؛ ألن َراويه َمْجُهول 

مجع َمريض ، وأراد به َمَرضاً َيُضرُّه أساس املاء كاجلَُدرِي والقُُروح الَعظيَمة ، أو « وإن كنتم مرضى » : قوله 
، أو زيادة املََرضِ ، فإنه ُيَصلِّي بالتََّيمُّمِ وإن كان كان ع لى َمْوِضع طََهارته جَِراح خياف من اْسِتْعَمال املاء التَّلف 

َمْوُجوداً ، وإن كان َبْعض أعضاء طهارته صحيحاً والَبْعض َجرحياً ، غسل الصَّحيَح ، وتَيمَّم عن اجلَرِيح؛ ملا 
يف َسفَرٍ ، فأَصاَب َرُجالً منا َحَجٌر ، فََشجَُّه يف َرأِسِه فاْحَتلَم ، فَسال أْصَحاَبُه هلْ َخَرْجَنا : َرَوى َجابر؛ قال 

ما َنجُِد لك ُرْخَصة يف التََّيمُّم ، وأنت قََتلَُهم اُهللا إال َسألُوا إذ لَْم َيْعلَُموا ، فإمنا : جتُدون ُرْخَصة يف التََّيمُّم؟ قَالُوا 
، مث  - شك الراوي-، إمنا كان يكفيه أن يتيمم ، ويْعِصر أو َيْعِصب  ِشفَاء العيِّ السُّؤالُ على ُجْرِحِه ِخْرقَة 

  .َيْمَسح عليها وَيْغِسل َساِئر َجَسده 

إن كَانَ أكْثَر أْعَضائه وَصِحيحاً ، غسل الصَّحيحَ : ومل جيوِّز أْصَحاب الرَّأي اجلمع بني التََّيممُّم والُغْسل ، وقالوا 
  .، وإن كان األكْثَر َجرحياً ، اقَْتصر على التََّيمُّم ، واحلديث ُحجَّةٌ عليهم وكَفَاُه 

أو جاء أحد « : يف حملِّ نصبٍ عطفاً على َخَبر كان ، وهو املَْرَضى؛ وكذلك قَولُه » أو على سفر « : قوله 
، وادِّعاء » قَْد « من غَْير  كان ِفْعالً َماضياً] خرب [ ، وفيه دليلٌ على جميء » أو المستم النساء » « منكم 

َعطْفاً » أو جاء « َحذْفها تكلٌُّف ال َحاَجة إلَْيه؛ كذا اْسَتَدلَّ به أبو حيان ، وال دليل فيه؛ الْحِتَمال أن َيكُون 
  .وإن َجاَء أَحٌد ، وإليه ذَهب أُبو الَبِقاء ، وهو أظَْهر من األوَّل واهللا أعلم : َتقْديره » كنتم « على 
  فصل

ِدَم املَاَء فإنه ُيَصلِّي بالتََّيمُّم ، وال إعادة َعلَيه؛ ملا روي عن أبِ ي أراد ُمطْلق السَّفَر طويالً كان أو قَصرياً ، إذا َع
َر ِسنِني ، « : قال النَّيب صلى اهللا عليه وسلم : ذرٍّ؛ قال  إنَّ الصَّعيد الطَّيَِّب وُضوء املْسِلمِ ، وإن مل َيجد املَاَء َعْش



اَء يف َمْوِضع ال ُيْعَدم فيه فإذ ، ولكنه َعِدم املَ ُه َبَشرتُه فإن مل َيكُن َمرِيضاً وال يف َسفَرِ  اُء ا َوَجد املَاَء ، فَلَْيُمسَّ املَ
ة ال إَعاد: ، وقال آَخُرون » كقرية انقطع َماُؤَها فقال َبْعُضهم يصلِّي بالتََّيمُّم ، وُيعيُد إذا قدر على املَاِء : غَاِلباً 

ه [  أو جاء أحد « : وقوله . يؤخِّر الصَّالة حىت جيد املَاَء : وهو قول األْوَزاِعي وَماِلٍك ، وقال أبو َحنيفَة ] َعلَْي
يدل على االنتقال من َمكَان الغاِئط » أو جاء أحد « : إذا أْحَدث ، وقوله : أراد به » منكم من الغائط 

  .واالنتقَال عنه 
فهو » َجاَء « متعلِّق ب » من الغائط « رفع؛ ألنه ِصفَة ألحد فََيتعلَّق مبحذوف ، و يف َمَحلِّ » منكم « و 

اِعل « بزنة » الغائط « : َمفُْعوله ، وقرأ اجلُْمُهور  ِئن من األْرضِ » فَ وَجْمُعه الغيطان مث َعبَّر [ وهو املكان املُطَْم
، وفرَّقت  : غَاطَ يف األرض ، أي : العرب بني الِفْعلَْين منه ، فقالت ] َعن احلََدِث ِكناية؛ لالستْحَياء من ِذكْره 

  .إذا أْحَدث : ذََهب وأْبَعد إىل َمكَاِن ال َيراُه فيه إال من َوقَف عليه ، وَتَغوَّط 
  :وفيه قَْوالَن » من الغيط « : وقرأ ابن َمْسُعود 

يِّن وَميِّت [ ن ، وَمْيت ؛ كَهْي» فَْيِعل « أنه ُمَخفَّف من : وإليه ذهب ابن جين : أحدمها  .يف َه  [  
  .غَاطَ َيغيطُ غَْيطاً ، وغَاطَ َيُغوطُ غَْوطاً : قالوا » فََعل « أنه َمْصدر على َوْزن : والثاين 

ُسكِّنت واْنفتح ما ] إن [ فقلبت الَواُو ياًء ، و » غوطاً « فكان القياس » يغوط « هو َمْصدَر : وقال أبو الَبقَاء 
  .ها كأنه مل يطَِّلع على أنَّ فيه لَُغة أْخَرى من ذََوات الَياِء حىت اّدعى ذَِلك قبلها ِلخفَِّت

] فقيل [ » المستم « : ، والباقون » ملستم « : قرأ األخوان هنا ، ويف املَاِئَدة » أو المستم املساء « : قوله 
  .ِلما ُدون اِجلَماع « جامع ، والَمس : فَاَعلَ مبعىن فََعل ، وقيل ملس 

كُنِّي باللَّْمس عن اِجلماع؛ ألن اللَّْمَس ُيوِصل إىل اِجلَماع ، وألن : قال ابن عباس واحلسن وُمَجاِهد وقَتاَدة 
{ ، و ]  ٣: اجملادلة [ } مِّن قَْبلِ أَن َيَتَمآسَّا { : قوله ] يف [ اللَّْمس واملَسَّ ورَدا يف القُْرآن ِكناية عن اجلَماع 

أو جاء أحد منكم من » : وألن احلََدثَ األْصغر َمذْكُور يف قوله ]  ٢٣٧: البقرة [ } وُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّ
، وقال ابن َمْسُعود ، وابن ُعَمر ، « الغائط  فلو ُحَمل اللمس على األْصغر ، مل َيْبق للحدث األكْرب ِذكٌْر 

» : اع أو غري جَِماع؛ ألن ُحكْم اجلََناَبة تقدَّم يف قوله والشعيب ، والنَّخِعي ، مها التقاء الَبَشرَتْين سواٌء كان بِجِم
  .فلو َحَملَْنا اللَّمس على اجلََنابِة ، لزم الّتكَْراُر « وال جنباً 

« َجاء » ألنه َجَعل « َجاء » على : الفَاء َعطَفت ما َبْعَدها على الشَّْرط ، وقال أُبو الَبقَاِء « فلم جتدوا » : قوله 
» هي َجَواب الشَّرط ، والضَِّمري يف « فتيمموا » : ، فهو شْرط عنده ، والفاُء يف قَْوله « كنتم » عطفاً على 

، وفيه َتْغليٌب للخطاب على الَغْيَبة؛ « تيمموا  ِلكُلِّ من َتقَدَّم؛ من مريض وُمَسافرٍ وُمتغوِّط وُمالِمس أْو المسِ 
، يف قوله « ملستم » ، و « كنتم » وخطاب يف « د أو جاء أح» : وذلك أنَُّه تقدَّم غَْيَبة يف قوله  فغلَّب اخلطاب 

ا أيت ُهنا بالَغْيَبة ، ألنه ِكَناية عما ُيْسَتْحَيا منه فَلَم ُيَخاِطْبهم به ، وهذا « كنتم » :  ، وما أْحَسن م وما َبْعده عليه 
َو َيْشِفنيِ{ : من َمَحاِسنِ الكَالمِ؛ وحنوه قوله  ا مبعىن « وَجد » و ] [  ٨٠: الشعراء [ }  َوإِذَا َمرِْضُت فَُه » هن

  .اقْصُدوا : أي « تيمموا » مفعول به لقوله « صعيداً » فتعدت ِلَواِحٍد و ] « لِقَي 
مبعىن الصَّاعد ، « فَِعيلٌ » بصعيٍد ، وليس بشيٍء لعدم اقِْتَياسه ، والصَّعيد : هو على إْسقَاِط َحْرٍف ، اي : وقيل 

  .َوْجه األْرضِ تراباً كَانَ أْو غريه ] : د الصَّعي: قيل [ 



  اخلالف يف وجوب تكرار طلب املاء يف الصالة الثانية: فصل 
، مث َدَخل وقُْت الصَّالِة الثَّانية ، : قَال الشَّاِفِعي  إذا دخل َوقُْت الصالة فَطَلَب املَاَء ومل جيد الَناَء ، وتيمم وصلَّى 

  .وهذا يشعر بَسْبق الطَّلَب « فلم جتدوا  »جيب عليه الطلب ثانياً؛ لقوله 
 -تعاىل-ال ُيْشعر بسبق الطلب؛ قال « فلم جتدوا » : ال جيب ، واْعَترض على اآليِة بأن قوله : وقال أبو حنيفَة 

الضحى [ }  َوَوَجَدَك َضآالًّ فهدى َوَوَجَدَك َعآِئالً{ ]  ١٠٢: األعراف [ } َوَما َوَجْدَنا َألكْثَرِِهم مِّْن َعْهٍد { : 
  }َولَْم َنجِْد لَُه َعْزماً { ، ]  ٨،  ٧: 

طَلٌَب؛ السِتَحالَِته على اهللا ]  ١١٥: طه [    . - تعاىل- وهذا ال َيْسبِقُه 
  فصل

: أي » فتيمموا صعيداً طيِّباً « التيمم هو القَْصد ، والصَّعيد وهو ما َيْصَعد من األْرض؛ فقوله : قال أبو حنيفَة 
وكلمة ]  ٦: املائدة [ } مِّْنُه { : هذه اآليةُ مطْلَقَة ، وآية املائدة ُمقيَّدة بقَْوله : اً ، وقال الشَّافعي اقُْصدوا أْرض

، وهذا ال َيَتأتَّى يف الصَّْخر الذي ال تَُراَب علَْيه ، فوجب محل املُطْلَقِ على املُقَيَّد » ِمْن «    .للتَّبعيض 
: تداء الَغاَية ، قال َصاِحب الكَشَّاف ال َيفَْهم أحٌد من العرب من قَْول القاِئل الْب» ِمْن « إن كَِلَمة : فإن قيل 

  .َمَسْحُت برأِسِه من الدُّْهن ومن املَاِء ومن التَُّراب ، إال َمْعىن التَّْبعيض 
  .واإلذَْعان للَحقِّ أحقُّ من اِملَراء : مث قال 

والبلد { :  - تعاىل-واألْرض الطَّيَِّبة اليت ُتْنبُِت؛ لقوله » يباً صعيداً ط« : قال  -تعاىل- إنه : وقال الَواِحدي 
التُّراُب طَُهور املُْسلمِ « :  -عليه الصالة والسالم- ، وقال ]  ٥٨: األعراف [ } الطيب َيْخُرُج َنَباُتُه بِإِذِْن َربِِّه 

  .» إذَا لَْم جيِد املَاَء 
وهذه الباء ُيْحَتَمل أن تكون َزاِئدة ، وبه قال » امسحوا « تعلِّق ب هذا اجلَارُّ م» فاحمسوا بوجوهكم « : قوله 

َمَسْحُت َراسه وبِرأسه ، فيكون من َبابِ َنَصْحُته : أُبو الَبِقاء ، وحيتمل أن تكُون ُمتعدِّية؛ ألن سيبوْيه حكى 
ُه مِّ{ : وَنَصْحُت له ، وحذف املَْسُموح به ، وقد ظََهر يف آية املَاِئدة ، يف قوله  ه ]  ٦: املائدة [ } ْن فُحِملَ َعلَْي

  .هذا 
وهو ِكناية عن التَّرخيص والتَّْيِسري ألن من غَفَر للمذْنِبني ، » إن اهللا كان غفوراً رحيماً « :  -تعاىل-مث قال 

  .فبِأن ُيَرّخص للَعاجِزين أْولَى 
  فصل

، عاد أْجَمع العلماُء على أن التََّيمُّم ال َيْرفَع ا: قال القرطيب  جلََناَبة ، وال احلََدث ، وأن املَُتيِّمم لَُهما إذا وجد املَاَء 
جِلَْدَك « : ُجُنباً أو ُمْحِدثاً كما كان؛ لقوله عليه السالم أليب ذر  ، فأِمسَُّه    .» إذَا َوَجْدت املَاَء 

  فصل
: ُجل املَْرأة ، إذا َجاَمعَها ، واملَْسُح َمَسح الرَّ: واملَْسُح لفظ ُمْشَتَرك يكون مبعىن اجلماع ، يقال : قال القرطيب 

مْسح الشيء بالسَّْيف وقَطْعه به ، وَمَسَحت اإلبل َيْوَمها إذا َساَرت ، واملْسَحاُء املرأة الرمساء اليت ال أْست هلا ، 
، واملُراُد ُهنا باملَْسحِ    .عبارة عن َمرِّ اليد على املَْمُسوح : وِلفُالن َمْسَحة من مجالٍ 



َواللَُّه أَْعلَُم ) ٤٤(ْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن الِْكَتابِ َيْشَتُرونَ الضَّلَالَةَ َوُيرِيُدونَ أَنْ َتِضلُّوا السَّبِيلَ أَلَ
  ) ٤٥(بِأَْعَداِئكُْم َوكَفَى بِاللَِّه َوِليا َوكَفَى بِاللَِّه َنِصًريا 

يف من أوَّل السُّورة إىل هنا ، ذكر أقَاصيص املُتقدِّمني؛ ألن االْنَتقال من َنْوع من أْنوَاع التَّكَاِل - تعاىل-ملا ذكر 
، وقد تقدَّم الكالم يف قوله  } أَلَْم َتَر إِلَى الذي َحآجَّ إِبَْراِهيَم {  -تعاىل- الُعلُومِ إىل َنوع آخر كأنه ُيَنشِّط اخلَاِطر 

  .« هم الَيُهود » يباً من الكتاب الذين أوتوا نص« واملراد ب ]  ٢٥٨: البقرة [ 
ابن َسلُول [ نزلت هذه اآليةُ يف َحْبرٍ من أْحبار الَيُهود ، كانا يأِتَيان َرأس املَُناِفِقني عبد اهللا أّيب : وقال ابن عبَّاس 

، ُيثَبِّطُوهنُم عن اإلْسالَم ]    .وَرْهطه 
الك بن دخشم ، كَاَنا إذا َتكَلم رُسول اهللا صلى اهللا نزلَْت يف رفاعة بن َزْيٍد ، وم: وعن ابن عباس أيضاً؛ قال 

  .هذه اآلية  - تعاىل- عليه وسلم لوياً ِلَساَنُهَما ، وَعاَباه ، فأنزل اهللا 
  :فيه َوْجَهان « من الكتاب » : قوله 

  .فهو يف َمَحلِّ نصبٍ « نصيباً » أنه ُمَتعِّق مبْحذُوٍف ، إذ هو ِصفَة ل : أحدمها 
  :حالٌ ، ويف صاحبها َوْجَهان : « يشترون » أي أُوتوا من الِكتاب نصيباَ ، و « أوتوا » ق ب متعلَِّ: والثاين 
  .« ] أوتوا [ » أنه واو : أحدمها 
باهلَُدى ، كما صرح به يف : أنه املَْوُصول وهي على هذا َحالٌ ُمقَدرة ، واملُْشَتري به َمْحذُوف ، أي : والثاين 

  .يستبِدلون الضَّاللة باهلَُدى : « ون يشتر» َمَواِضع ، ومعىن 
  .« يشترون » عطف على « ويريدون » : قوله 

ُترِيُدون أيها املؤمنون أن تدَّعو الصَّواب ، وقرأ : بتاء اخلطاب ، واملَْعَنى « وتريدون أن تضلوا » : وقال النَّْخِعي 
بضم التَّاِء وفتح الضَّاِد على ما لَْم ُيَسّم فَاِعلُه  «أن ُتَضلُّوا السبيل » وقرئ . من أضل « أن َتِضلُّوا » : احلسن 

ضلَلْت : ؛ تقول « عن » يتعدى ب : أخطأ الطَّريَق ، وليس بِظَْرف ، وقيل : ، والسَّبيل مفعول به؛ كقولك 
َعَداوة أْعلَم مبا يف قُلُوهبم وصدورهم من ال: أي « واهللا أعلم بأعدائكم » : السَّبيل ، وعن السَّبيل ، مث قال 

  .والَبْغضاء 
-أنه : تقدم الكالم عليه أّول السُّورة ، وكذا الكالم يف املَْنُصوب َبْعده ، واملعىن « وكفى باهللا ولياً » : قوله 
  .ويلُّ املؤِمنني وَناِصرُُّهم  -تعاىل-ملا بيَّن ِشدَّة عداوِتهم للمْسِلمني ، بني أنه  -تعاىل

ر النَِّصري بعد ِذكر الَوِلي تكَْراٌر والية اهللا لعبده ِعَب: فإن قيل    .ارةَ عن ُنْصَرته ، فَذَكْ
  .أن الَوِليَّ هو املَُتصرِّف يف الشَّْيء ، واملتصرِّف يف الشَّيء جيب أن يكُونَ َناِصراً : فاجلواب 
  .« وكفى باهللا » : ما الفَاِئدة من تكْرار قوله : فإن قيل 
  .ا املقَام يكون أَشد َتأِثرياً يف القَِلب ، وأكْثَر ُمَبالََغة أن التِّكَْرا يف ِمثْل هذ: فاجلواب 
  :فذكروا وجوهاً « باهللا » : ما فائدة تكرار الباء يف قوله : فإن قيل 
كفى اهللا ، يتصل الِفْعل بالفَاِعل مث هُهنا زيَدت الَباء إيذَاناً بأن الكفاية مناهللا لَْيَست كالِكفَاَية : لَْو قيل : أحدها 

  .غَْيره  من
دلَّ على االكتفاِء؛ كما « كفى » كفى اكِْتفَاُؤه باهللا َوليا ، وملا ذكرت : تقديره : قال ابن السَّرَّاج : وثانيها 



  .كان الكَِذُب شرا له ، فأضمرته لداللة الِفْعل عليه : من كذب كان َشّراً له ، أي : تقول 
ْصل لإللْصَاقِ ، وإمنا َيْحُسن يف املؤثِّر لذي ال َواِسطَة َبْيَنُه وبني التَّأِثري ، الَباُء يف األ: قال ابُن اخلَطيب : وثالثها 
َه فاعالً هلذه الِكفَاَيِة ، ولكن ال َيُدلُّ : فلو قيل  بِواِسطَة أو ] ذَِلك على أنَُّه فعل [ كَفَى اُهللا ، دلَّ ذلك على كَْوَن

، فإذا ذَكَْرت الَباء ، دلَّ عل ، بل هو  -تعاىل-ى أنه غري َواِسطَة  يتكفَّل به ابتداء من  -تعاىل-َيفَْعل بغري واِسطَة 
. ١٦: ق [ } َوَنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الوريد { : غري واسطَة؛ كقوله   [  

ا َوَعَصْيَنا َوا ْسَمْع غَْيَر ُمْسَمعٍ َوَراِعَنا لَيا بِأَلِْسَنِتهِمْ ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم َعْن َمَواِضِعِه َوَيقُولُونَ َسِمْعَن
 َولَِكْن لََعَنُهُم اللَُّه بِكُفْرِِهْم َوطَْعًنا ِفي الدِّينِ َولَْو أَنَُّهْم قَالُوا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا َواْسَمْع َواْنظُْرَنا لَكَانَ َخْيًرا لَُهْم َوأَقَْوَم

ا فَلَا ُيْؤِمُنونَ إِلَّا قَِلي   ) ٤٦(لً

  .اآلية ] } مَِّن الذين َهاُدواْ ُيَحرِّفُونَ الكلم َعن مََّواِضِعِه { : [ قوله تعاىل 
  .ملا حكَى عنهم أنَّهم َيْشترون الضاللة ، بيَّن تلك الضَّاللَةَ ما هي 

  :فيه َسْبَعةُ أْوُجه » من الذين هادوا « : قوله 
ُجْملَة يف حملِّ رفع ِصفَة ملوُصوف َمْحذوف هو » حيرفون « و خرب ُمقدم ، » من الذين « أن يكُون : أحدها 

التَّبِِعيضيَّة َجاِئٌز ، وإنْ كانت » ِمَن « ِمَن الذين َهاُدوا قوٌم ُيَحرِّفون ، وَحذْف املْوُصوف َبْعد : ُمْبَتدأ ، تقديره 
َعَن ، وَمنَّا أقَاَم « الصِّفَة ِفْعالً؛ كقوهلم  : [ أقام ، وهذا َمذَْهب سيبويه والفارِسي؛ ومثله  فريٌق: ، أي » ّمنَّا ظَ

  ]الطويل 
  أُموُت وأخرى أْبَتِغي الَعْيَش أكدُح... َوَما الدَّْهُر إال تارتاِن فَِمْنُهَما  -١٨٠٥

  .فمنهما َتارةٌ أُموت ِفيها : أي 
: ْبتدأ احملذُوف يقدره َموصوالً ، تقديره قول الفرَّاء ، وهو أن اجلَارَّ واجملرور َخَبر مقدَّم أيضاً ، ولكن املُ: الثاين 

ثْله : قال الفرَّاء » حيرفون « ، ويكون قد محل على املَعىن يف » من الذين هادوا من حيرفون «  قول ذي [ وِم
  ]الطويل ] [ الرِّمَّة 
ُه َسابٌِق لَُه  -١٨٠٦   ِدوآَخُر َيثْنِي َدْمعه الَعْينِ بِالَي... فَظَلُّوا َوِمْنُهْم َدْمُع

َدْمعه َسابٌِق لَُه ، والَبْصرِيُّون ال ُيَجوُِّزونَ حذف املوُصولِ؛ ألنه ُجْزُء كلمة ، وهذا ] َمْن [ تقديره ، ومنهم : قال 
، وهو  آخر وأْخَرى يف : ِعْنَدهم مؤولٌ على َحذِْف موصوٍف كما َتقَدََّم ، وتأويلُُهم أوىل لعطِف النكرة عليه 

َدْمعه لَُه وآَخر : يف ذلك داللةٌ على املَْحذُوِف ، والتقدير الَبْيت قَْبلَه ، فيكون    .فمنهم َعاِشٌق َسابٌِق 
على هذا َحالٌ » حيرفون « ، و » هم الذين هادوا « : َخَبر ُمْبَتدأ َمْحذُوف ، أي » من الذين « أن : الثالث 

  .» نصرياً « : عند قوله وعلى هذه األْوُجه الثَّالثة يكون الكالم قم َتمَّ » هادوا « من ضمري 
من ] قاله أبو البقاء ، ومنع أن يكُون حاالً » يريدون « من فاعل [ َحاالً » من الذين « أن يكون : الرابع 

ألنَّ احلال ال : قال : أمل تر إىل الذين أوتوا « :  -تعاىل- يف قوله : أعنِي » الذين « ومن » أوتوا « الضَّمري يف 
  .ٍد ، إال بعطف َبْعِضها على َبْعضٍ تكُون ِلَشْيٍء واِح

، وهو الصَّحيح : يف هذه املْسألة خالٌف بني النحويني : قال شهاب الدين  َع ، َوِمْنهم من َجوََّز    .منهم من َمَن
فََبْيَنُهم  ألهنم يُهود وَنَصاَرى ،} أَلَْم َتَر إِلَى الذين أُوُتواْ { : بيان للموصول يف قوله } مَِّن الذين { أن : اخلامس 



وكفى { ، } واهللا أَْعلَُم { : باليُهوِد ، قاله الزخمشري ، وفيه نظر من َحْيث إنَّه قد فُِصلَ بينهما بثالثة مجل هي 
  .} وكفى باهللا { ، } باهللا 

جلَُمل هنا وإذا كان الفَارِسّي قد منع االعتراض ُجبْملَتْين ، فما بالك بِثالٍث ، قاله أبو حيان ، وفيه َنظٌَر؛ فإن ا
  .ُمَتَعاِطفَة ، والَعطُْف يصري الشَّْيئْين شيئاً واِحداً 

ا فيه : السادس    .أنه َبَيانٌ ألْعَداِئكُم ، وما َبْيَنهما اْعتراض أيضاً ، وقد ُعرِف م
ب : السابع    : -تعاىل-؛ قال « ِمن » وهذه املادَّة تتَعدَّى ب } َنِصرياً { أنه متعلِّق 

  :على أحد تأويلَْين ]  ٢٩: غافر [ } فََمن َينُصُرَنا ِمن َبأْسِ اهللا { ]  ٧٧: األنبياء [ } َن القوم َوَنَصْرَناُه ِم{ 
، وكذلك : إمَّا على َتْضِمني النَّْصر معىن املَْنع ، أي    .كَفَى باهللا َمانِعاً بِنْصره من الذين َهاُدوا : َمَنْعَناُه من القَْوم 

ُه ، } مَِّن الذين { ، واألوَّل َمذَْهب الَبْصريني ، فإذا َجَعلَْنا » َعلَى « مبعىن » ِمْن « على جعل : وإمَّا  بياناً ملا قَْبلَ
، إنه ُمتعلِّق مبحذوف ألنه ] أنَّه يتعلَُّق مبحذُوٍف؛ ويدل على ذَِلك أنَُّهم قالوا يف سقيا لك [ فبَِم يتعلَّق والظاهر 

كائنني من الذين ] واهللا أعلم بأْعَداِئكُم : [ وهو َحالٌ من أْعَداِئكُم ، أي ]  وقيل: [ َبَيانٌ له ، وقال أبو البقاء 
هاُدوا ، والفَْصل بينهما ُمَسدَّد ، فلم مينع من احلَالِ ، فقوله هذا ُيْعطي أنه َبَيانٌ ألْعَداِئكُم مع إْعَرابه له حاالً ، 

ا تقدم أن فيتَعلَّق أيضاً مبحذُوٍف ، لكن ال على ذلك احلَذْف املَ ، } ُيَحرِّفُونَ { قُْصود يف الَبَيان ، وقد ظهر ِممَّ
: وقُرئ » الكَالَم « : إما ال َمَحلَّ له ، أو لَُه َمَحلُّ َرفْع أو َنْصبٍ على َحَسب ما تقدَّم وقال أبو َرَجاٍء والنَّْخعي 

، ومع» كَِلم « بكسر الكاف وسكون الالم ، مجع » الِكلْم «    .انيها ُمَتقَارَِبة خمففة من كلمة 
، ألنَّها } الكلم { محالً على } مََّواِضِعِه { وذكر الضمري يف } ُيَحرِّفُونَ { متعلِّق ب } َعن مََّواِضِعِه { : قوله 

  .جِْنس 
  .هذا مجع ُحُروفه أقَلُّ من ُحروف واِحده ، وكل َجْمع يكون كذِلك ، فإنه جيوز َتذِْكُريه : وقال الَواِحِدي 

، فكان التَّذكري : ميكن أن ُيقال : غريه وقال  كون هذا اجلَْمعِ مؤنَّثاً ليس أْمراً حقيقيَّا ، بل هو أمر لَفِْظيٌّ 
. ٤١: املائدة [ } ِمن َبْعِد َمَواِضِعِه { : ويف املائدة » عن مواضعه « وجاء ُهَنا . والتَّأنِيث فيه َجاِئزاً   [  

ا فَسَّْرناه من إزالَِته عن مواِضِعه ، اليت أْوَجَبت ِحكَْمة اهللا َوْضُعه } اِضِعِه َعن مََّو{ أما : قال الزََّمْخَشرِي  فعلى م
أنه كَاَنت له مواضُع هو : ، فاملَْعَنى » من بعد مواضعه « ِفيَها مبا اقَْتَضت َشَهَواُتهم من إْبّدال غريه َمكَاَنه ، وأما 

، تركُوُه    .كالَغرِيب الذي ال َمْوِضع له َبْعد َمَواِضِعه وَمقَاّره واملعنيان ُمَتقَارَِبان فِمٌن بأن يكُون فيها فحني َحرَّفوه 
من بعد مواضعه؛ ألن ]  ١٣اآلية [ إهنما ِسيَّان لكنه حذف ُهَنا ويف أول املائدة : وقد ُيقَال : قال أبو حيَّان 

؛ ألن التَّْحرِيف » من مواضعه « انِي املَاِئدة يدل على اسِتقَْرار مواِضع له ، وحذف يف ثَ} َعن مََّواِضِعِه { قوله 
. ُيَحرِّفون الكَِلم من بعد َمواِضِعه عنها : يدل على أنَّه حتريٌف عن َمَواِضِعه ، فاألصل » من بعد مواضعه « 

ألنه أخصر ، وفيه ؛ » عن مواضعه « : فحذف هنا الَبْعِديَّة ، وهناك َتَوسُّعاً يف الِعَبارة ، وكانت الَبْدأة هنا بِقَْوله 
  .وعلى املََواِضع ، وإشارة إىل الَبْعِدّية » َعْن « َتْنِصيٌص باللَّفْظ على 

والظَّاِهر أهنم َحْيثُ ُوِصفُوا بشدة التََّمرُّد والطُّْغَيان ، وإظَْهار الَعَداوة ، واْشتراء الضَّاللة ، ونقص : وقال أْيضاً 
كأنَّهم َحرَّفُوها من أوَّل وْهلَة قبل اْسَتقَْرارِها يف َمَواِضِعها ، » ضعه حيرفون الكلم عن موا« اِمليثَاقِ ، جاء 

وباَدُروا إىل ذلك ، ولذلك جاء أّول املَاِئدة كهذه اآلية؛ َحيث َوَصفَهُم بَِنقْض اِمليثَاقِ ، وقْسوة القُلُوب ، وحيث 



كأهنم مل ُيَباِدُروا إىل التَّحرِيف ، بل َعَرَض » ضعه من بعد موا« ُوِصفوا باللّني وترديد احلُكْم إىل الرَُّسول ، جاء 
  .هلم َبْعد اسِتقْرَار الكَِلمِ يف مواِضِعَها ، فهما ِسَياقان ُمْخَتِلفَان 

  .وقد َتقَدَّم ، وما بعده يف حملِّ َنْصب به } ُيَحرِّفُونَ { َعطٌْف على } َوَيقُولُونَ { : ] وقوله [ 
  ريفاخلالف يف كيفية التح: فصل 

موِضَعُه ] ووضُعوا [ كانوا ُيْبدِّلُون اللَّفْظَ بلفظ آَخَر؛ كتحريفهم الرَّْجم : اْخَتلَفُوا يف كْيِفيَّة التَّحريف ، فقيل 
  .]  ٧٩: البقرة [ } فََوْيلٌ لِّلَِّذيَن َيكُْتُبونَ الكتاب بِأَْيِديهِْم ثُمَّ َيقُولُونَ هذا ِمْن ِعْنِد اهللا { اجلَلَْد؛ ونظريه 

ْبلَغَ التََّواُتر ، واشتهر يف الشَّْرق : فإن قيل  كيف ُيْمكن َهذَا يف الكتاب الَّذي َبلََغْت آَحاُد ُحُروفه ، وكلماته َم
  .والَغْرب 
اء بالِكَتاب كانوا يف غَاَيِة من الِقلَّة فَقََدُروا على ذَِلك : فاجلواب    .لعل القَْوم كانوا قليلني ، والُعلََم

فهي دالَّة : إلْقاء الشَُّبه والتَّأويالَِت الفاسَدِة لتلك النًُّصوصِ ، وأما اآلَيةُ اليت يف املَاِئدة : اد بالتَّْحرِيِف املَُر: وقيل 
  .على اجلَْمع بني األْمَرْينِ ، فكانوا َيذْكُُرون التَّأوِيالَت الفاِسَدِة ، وكانوا ُيَحرِّفُون اللَّفْظَ أيضاً من الِكَتابِ 

  .إشارة إىل التَّأويل الباطل } ُيَحرِّفُونَ الكلم { : فقوله 
  .إشارة إىل إخراجه عن هذا الِكَتابِ » من بعد مواضعه « : وقوله 
  .تغيري صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم : املراد بالتَّْحرِيف : وقيل 

عن األْمر ، فُيْخبِرهم ، فريى  كانت الَيُهود يأتون رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويْسألُونه: قال ابن عبَّاس 
، حرِّفوا كالمه  } َوَعَصْيَنا { منك قولك } َوَيقُولُونَ َسِمْعَنا { أنَُّهم يأُخذُون بِقَْوِلِه ، فإذا انصرفوا من عِِْنِده 

  .} َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا { : أْمَرك ، وهو املَُراُد بقوله 
ْسَمعٍ { : قوله    :وْجَهان » غَري « ، يف نصبِ } وامسع غَْيَر ُم

  .أنه َحالٌ : أحدمها 
َسْمُعك عنه َنابٍ : والثاين    .أنه َمفُْعول به ، واملعىن ، اْسَمع غري ُمْسَمعٍ كالماً ترضاه ، فَ

غري مسمع « وجيوُز على َهذَا أن يكون : قال الزََّمْخَشرّي ، بعد حكايته َنْصبه على احلَالِ ، وذكرُه املعىن املتقّدم 
اْسَمع كالماً غري ُمْسَمع إيَّاك؛ ألن أذَُنك ال تعيه نُبّواً عنه ، وهذا الكالم ذُو ُمْسَمع : اْسَمع ، أي  مفعول» 

ام الفَاِعل    .مكُْروهاً ، فيكون قد َحذََف املَفُْعول الثَّاين؛ ألن األّول قَاَم َمقَ
كانوا َيقُولُون للنَّبِي صلى اهللا : واملعىن [ ضاً أي: وحذف املفعول الثاين » غري مسمع خرياً « وبإرادة الذَّمِّ تقّدر 

.ال َسِمْعَت : عليه وسلم اْسمع ، ويقُولون يف أْنفُِسهم   [  
ة عن الطََّبرِي ، وقال : وقيل : وقال أبو البقاء  ْسُموع ِمْنَك ، وهذا القَْول نقله ابن عطّي إنه : أراُدوا غري َم

  .ِحكَايةٌ عن احلََسن وُمَجاِهد 
وإمنا تقول [ أنّ الَعَرب ال تقُولُ أْسَمْعُتَك مبعىن قَبِلُْت منك ، : وال ُيَساِعده التَّْصريف ، َيْعين : بن عطيَّة وقال ا

َسَبْبُته ، ومسعت منه مبعىن قَبِلُْت ويعربون بالسماع ال باإلمساع عن القبول جمازاً ، وتقدم القولُ : أْسَمْعُته مبعىن 
  :، وفيها وجوه ]  ١٠٤:  البقرة[ } َراِعَنا { يف 

: أرِْعَنا ْمسَعك ، أْي : أن هذه كلمةٌ كانت جتري بينهم على جهة اهلزء والسخريِة ، وقيل معناها : أحُدها 



، وُيوِهُموَنُه يف ظاهر األْمر أهنم ُيرِيُدونَ َراِعَنا َسْمَعك : كانوا يقولُونَ : اصرف ْمسَعك إىل كالمَنا ، وقيل  راِعناً 
  .هم التشبيُه بالرُعونِة يف لَُغتِهم ، ومراُد

أنَّك كُْنَت َتْرَعى أغَْناماً لََنا : َراِعيَنا ، وُيريُدون : } َوَراِعَنا { : كانوا َيلُْوون ألِْسَنتهم ، حىت يصَري قولُهم : وقيل 
.  

] نَ َسْمَعك ، ومراُدهم التشبيُه بالرُعونة وُيهُِموَنُه يف ظاهر األْمر أهنم ُيرِيُدو[ َراِعَنا : كانوا َيقُولُونَ : قال الفراُء 
ْسَمعٍ { : ويريدون الشَّْتَم ، فذاك هو اللَّيُّ ، وكذلك قوهلم    .أَرادوا به ، ال َسِمْعَت فهذا هو اللَّيُّ } غَْيَر ُم

أنه قال بعُض : جلواُب َسِمْعَنا وَعَصْيَنا؟ فا: كَْيَف جاُءوا بقولٍ حيتملُ الوجهْينِ بعد َتْصرحيهم بقوهلم : فإنْ قيلَ 
كان بعُضهم يقولُه ِسرا ، وبعضهم يقول : وقيل . سراً يف نفوسهم » وعصينا « إهنم كانوا يقولون : املفسَّرين 

  .َجْهراً 
  :فيهما وجهاِن » لَيا بألسنتهم وطعناً « قوله 

  .» ويقولونَ « أنَُّهَما مفعول ِمْن أْجلِه ناصُبهما : أحدمها 
، » ] لَْوٌي « [ الوين وطاعنَني ، وأْصلُ لَيا : أنَُّهَما َمْصَدَراِن يف موضع احلَالِ ، أْي  :والثَّاين  من لََوى يلْوي 

  .مصدر طََوى ، َيطْوِي » طَيٍّ « فأدِغَمِت الواُو يف الياِء بعد قلبها ياًء ، فهو ِمثْلُ 
» ولو أهنم قالوا « : بلهما ، وتقدَّم يف الَبقَرة على قَْوله متعلّقان باملَْصَدَرْينِ ق» يف الدين « ، و » بألسنتهم « و 
.  

  :فيه قَْوالَن » لكان خرياً هلم « : قوله 
، أي « أن يكُون مبعىن أفَْعل ، ويكون املُفَضَّل َعلَْيه : أظهرمها  لو قالُوا هذا الكالم ، لكان َخْيراً من : حمذوفاً 

  .ذَِلك الكَالَمِ 
  .للسََّببية « بكفرهم » بل َيكُون مبعىن جّيد وفَاِضل ، فال َحذْف حينئٍذ ، والباُء يف ] ِضيل فيه أنه ال َتفْ: والثاين 

  :فيه ثالثة أوُجه « إال قليالً » : قوله 
  .م لعنهم اهللا إال قليالً منهم ، فإنَّهم آمُنوا فلم َيلَْعْنُه: ، أي } لََّعَنُهُم { أنه َمْنُصوب على االستثَناء من : أحدها 
، واملراد بالقَِليلِ عبد اهللا بن َسالَم وأضرابه ، ومل َيْسَتحسن « فال يؤمنون » أنه مستثْىن من الضَِّمري يف : والثاين 

  :َمكِّي هذْين الَوْجَهْين 
َر َملُْعونٌ ال ُيْسَتثَْنى منهم أحد : قال : أما األّول    .ألنَّ َمْن كَفَ
  .على الَبَدل؛ ألن الكَالَم غري ُموجِبٍ فألن الوْجه الرَّفع : وأما الثاين 

إال إمياناً قَِليالً؛ وتعليله هو أنَُّهم آمنوا بالتَّوحيد وكَفَُروا مبحمَّد صلى : أنَّه ِصفَةٌ ملصدر حمذُوف ، أي : والثالث 
  .اهللا عليه وسلم وَشرِيَعته 

  ]الطويل : [ أنَُّهم ال يؤِمُنون ألَْبتَّةَ كقوله : وعبَّر الزََّمْخَشري وابن عطّية عن هذا التَّقليل بالَعَدم ، يعين 
  كَثُري اهلََوى َشتَّى النََّوى واملََساِلك... قَِليلُ التََّشكِّي للُمهِمِّ ُيِصيُبُه  -١٨٠٧

، فإذا  وما ذكراُه من أنَّ التقْليل ُيراُد به الَعَدم َصِحيٌح ، غري أن َهذَا التَّْركيب االستثنائي يأباه: قال أبو حيان 
املعىن اْنتفَاء الِقَيامِ إال القَِليل ، فيوجد منك إال أنَّه دالٌّ على اْنِتقَاِء الِقَيام ألَْبتَّ: قُلت  ، ] ةَ مل أقُْم إالَّ قَِليالً ، ف



كثريِ ، وحيتمل قلَّما يقُول ذلك أَحدٌّ إال َزْيد ، وقَلَّ َرُجلٌ يفعل ذلك ، فإنه َيْحَتِمل التَّقْليل املُقَابل للت: خبالف 
وما « إالَّ » النَّفْي املَْحض ، أما أنك َتْنِفي مث ُتوجِب ، مث ُتريد باإلَجابِ بعد النَّفْي َنفْياً فال؛ ألنه َيلَْزم أن َتجيء 

ثَْناٍء ُمثَْبٍت يراُد به لَْم أقُْم ، فأيُّ فَاِئدٍة يف اسِت: َبْعَدَها لَْغواً من غري فائدٍة؛ ألن اْنِتفَاء الِقَيام قد فُهَِم منَ ْوِلَك 
، « إالَّ » اْنِتفَاء َمفُْهوم من اجلُْملَة السَّابِقة ، وأْيضاً فإنَّه ُيؤدِّي إىل ان يكُون ما َبْعَد  اً ملا قبلها يف املَْعَنى  ُموافق

ِه  بلها في   .واالسِتثَْناء َيلَْزم أن يكُون ما بعد إال ُمخالفاً ملا ق

  ارد يف اآليةاخلالف يف القليل الو: فصل 
  :فال ُيؤِمن إالَّ أقْواٌم قَِليلُون ، واْخَتلَفُوا يف ذلك القليل « معىن الكَالَم 
  .هو َعْبد اهللا بن َسالَم ، ومن أْسلَم معه ِمْنُهم : فقال بعُضهم 

موسى [ ِمُنون باهللا والتَّْوَراة فال يؤِمنُون إال إمياناً قليالً ، فإنَّهم كَاُنوا ير: القَِليل صفة لإلميان ، والتَّقدير : وقليل 
فال ُيؤِمُنون إال بُِموَسى ، ولكنَّهم كانوا َيكْفُرون بساِئر األنبياِء ، َوَرجََّح أبو َعِليٍّ الفَارِِسّي هذا : ، والتَّقِْدير ] 

، قال } قَِليالً { ألن : القَْول؛ قال  [ } َن أولئك َرِفيقاً َوَحُس{ :  -تعاىل  -لفظ ُمفَْرد ، واملَُراُد به اجلَْمع 
فدلَّ َعْود الذكر ]  ١١،  ١٠: املعارج [ } َوالَ َيْسأَلُ َحِميٌم َحِميماً ُيَبصَُّروَنُهْم { : ، وقال ]  ٦٩: النساء 

  .َمْجُموعاً إىل اآليتْين على أنَّه أريد هبما الكَثْرة 
  االستدالل باآلية على جواز تكليف ما ال يطاق: فصل 

أْخَبَر َعْنُهم  -تعاىل  -الُعلماء هبذه اآليِة مع اآليِة اليت َبْعَدَها ، على َجوازِ تكِْليِف ما ال ُيطَاق؛ ألنه استدل َبْعُض 
: ِصْدق وَحقٌّ ، مث أمرهم يف اآليِة اليت َبْعَدها باإلمياِن ، فقال  -تعاىل  -يف هذه اآلية بأنَُّهم ال ُيؤِمُنون ، وخُربُه 

أمرهم باإلميان مع إْخَبارِه بأنَّهُم ال ُيؤِمُنون ]  ٤٧: النساء [ } أُوُتواْ الكتاب آِمُنواْ َيا أَيَُّهآ الذين {    .ف

أَْو ا فََنُردََّها َعلَى أَْدَبارَِها َيا أَيَُّها الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب آِمُنوا بَِما َنزَّلَْنا ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َنطِْمَس ُوُجوًه
  ) ٤٧(َنلَْعَنُهْم كََما لََعنَّا أَْصَحاَب السَّْبِت َوكَانَ أَْمُر اللَِّه َمفُْعولًا 

: ِعْبد اِهللا بن صوريا ، وكَْعب بن األْشَرف ، فقال : وذلك أن النَّيب صلى اهللا عليه وسلم كَلَّم أْحَباَر الَيُهود « 
ما َنْعرُِف ذلك ، : واهللا إنكُم َتْعلَُمون أن الَِّذي جِئُْتم به احلَّق ، قالوا  يا َمْعَشر الَيُهود ، اتَّقُوا اهللا وأْسِلُموا ،

  .فََنَزلَت هذه اآلية » وأَصرُّوا على الكُفْرِ؛ 
 كان َيجُِب أن يأُمرُهم بالنَّظَرِ والتفكُّر يف الدَّالَِئل ، حىت يكُون إميانُُهم اسِتْداللّياً ، فلما أمرُهم باإلميان: فإن قيل 

  .أَمَرُهم باٌَميان على َسبِيل التَّقْليد  -تعاىل  -اْبِتداًء؛ فكأنه 
} ُمَصدِّقاً لَِّما َمَعكُْم { : أن هذا ِخطاٌب مع أْهلِ الكتاب ، وكاُنوا َعاِلمني بَِها يف التَّْوراة؛ وهلذا قال : فاجلواُب 

  . - عليه الصالة والسالم -وَّة حممد من اآلَياِت املْوُجوَدة ِفي التَّْوَراة الدَّالة على ُنُب: أي 
ونطِمُس يكون متعدِّياً ومنه هذه اآلية؛ ومثلها } آِمُنواْ { : متعلِّق باألْمرِ يف قوله } مِّن قَْبلِ أَن نَّطِْمَس { : قوله 

، يقال َجرٍّ ، ويكُون ال] َحْرف [ لبنائه للَمفُْعول من غري ]  ٨: املرسالت [ } فَإِذَا النجوم طُِمَسْت { :  : زِماً 
  .طََمَس املَطَُر األعالَم ، وطََمَست األْعالُم 

  ]البسيط : [ قال كعب 



  ُعْرَضُتَها طَاِمُس األعالمِ َمْجُهولُ... ِمْن كُلِّ َنضَّاَخِة الذَّفَْرى إذَا َعرِقَْت  -١٨٠٨
َغَتان يف املَُضارِع ، وقدَّر بعضهم ُمضافاً أي بكسر امليم ، وأبو َرَجاء بَِضمِّها ، ومها لُ} نَّطِْمَس { : وقرأ اجلُْمُهور 

. ٦٦: يس [ } لَطََمْسَنا على أَْعُينِهِْم { :  -تعاىل  -ويقوَّيه أن الطَّْمس لألْعُين؛ قال » عيون وجوه « :   [  
  فصل يف معىن الطمس واخلالف فيه

ألعالمِ ، وطَمس الطَّرِيق إذا َدَرَس ، وقد طََمَس إهنا طَاِمَسةُ ا: املَْحُو؛ تقول العرب يف وصف املفَاَزِة : الطَْمُس 
إذا َمَحْوَته ، واْخَتلَفُوا يف : إذا َمَحْتُه ، وطََمْست الِكَتاب : اهللا على َبَصرِه؛ إذا أَزالَُه ، َوطََمست الرِّيُح األثَر 

  .املراد بالطَّْمسِ ُهَنا 
  .َنْجَعلَُها الَبِعري : فقال ابن عباس 
  .ُنْعميها « ضَّحَّاك وقال قتادة وال

، وأنُف ، َوفَم ، وَحاجِب : وقيل    .منحو آثاَرَها وما فيها من أْعُين 
: جيعلُ َعْيَنْيِه يف القَفَا؛ فََيْمِشي القَْهقَرِى ، وقيلَ : جنعل الُوُجوه منابَِت الشََّعر ، كُوُجوِه الِقَرَدِة ، وقيل : وقيل 

  .والرؤَساُء  الوَجَهاُء ،: « الوجوِه » املراُد ب 
ا َسِمَع هذه اآلية؛ جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل أنْ يأِتَي أْهلُُه ، : وُروَِي  ، وملّ أنَّ عبد اهللا ْبَن سالمٍ 

يا رُسولَ اهللا ، ما كنُت أَرى أنْ أِصلَ إلْيك؛ َحتَّى يتحولَ َوْجهِي إىل قَفَاَي؛ : ويَدُه على َوْجهِِه ، وأْسلَم ، وقال 
، فقال وك يا َربِّ ، آَمْنُت ، يا َربِّ ، أسلمُت؛ : ذلك كعُب األْحَبارِ ، لَمَّا َسِمَع هذه اآليةَ ، أْسلََم يف َزَمنِ ُعَمَر 

  .اآلية  -وعيُد هذه -خمافَةَ أنْ ُيِصيَبه
  قد أوعدهم بالطْمسِ إنْ مل ُيؤِمُنوا ، ولَْم َيفَْعلْ ذلك بِهم؟: فإن قيلَ 
، وَمسٌخ يف اليهود ، قَْبلَ ِقَيامِ السَّاَعِة ، وقيل أنَّ ال: فاجلواُب  : إنَّه َجَعل الوِعيَد : َوِعيَد باقٍ ، ويكونُ طَْمٌس 

، وقد فََعلَ أَحَدُهَما ، وهو اللَّْعُن    .إمَّا الطمَس ، وإمَّا اللَّْعَن 
أَراَد بِِه : ع ذلك عن الباقَني ، وقيل كان هذا َوعيداً بشرٍط فلما أْسلََم عبد اهللا بن سالم ، وأصحاُبه ، رف: وقيل 

  .يف القيامِة 

ِه القَلْبِ ، : ، أْي } نَّطِْمَس ُوُجوهاً { أراد بقوله : وقال ُمَجاِهٌد  يتُركُهم يف الضَّالَلَة ، فيكون املراُد طَْمَس َوْج
  .والردَّ عن اهلَُدى 

، وَن: وقال ابُن َزْيٍد  ، وتأويل ذلك يف َنْمُحو آثَاَرُهْم ِمْن وُجوِههِم  َواصيهم اليت هم هبا وقد حلَق اليهوَد ، ومضى 
لشامِ إْجالِء قَُُرْيظَةَ والنَِّضريِ إىل الشَّام ، فردَّ اُهللا ُوُجوَهُهم على أْدَبارِهم ، حني عادوا إىل أذْرَِعاٍت ، وأرحياء من ا

.  
  :فيه َوْجَهاِن } على أَْدَبارَِهآ { : قوله 

ا { متعلٌق ب أنَُّه : أظهرُهَما    .} فََنُردََّه
َيُعوُد على الُوُجوِه ، على َحذِْف ُمَضاف إلَْيِه » نلعنهم « أن يتعلََّق مبحذوٍف؛ ألنه حالٌ من املفعولِ يف : والثَّاين 

اَب ، ويطونُ الُوَجَهاَء والرؤساَء ، أو يعوَد على الَّذين أوُتوا الِكَت: ُوُجوم قَْوم ، أْو َعلَى أن ُيراَد بِهُم : أْي : 
م بكْونِهم ِمْن ذلك الِتفاتاً ِمْن َخطَابٍ إىل غَْيَبٍة ، وفيه اْسِتْدعاؤُهم لإلمياِن؛ حيثُ مل ُيَواجِْهُهْم باللَّْعَنِة َبْعَد أن َشرَّفَُه



  .أْهل الكتابِ 
  فصل يف املراد باللعن
قد كان اللَّْعُن َحاِصالً قبل هذا : ، وَخَنازِير ، فإنْ قيل  َمْسُخُهْم ِقَرَدةً: املراُد باللَّْعنِ : قال ُمقَاِتلٌ ، وغَْيرُه 

[ املراُد هبذا اللَّْعن ، الطَّْرُد ، واإلْبَعاُد : إنَّ اللَّْعَنةَ بعد الوعيد ، أْزَيُد تأثرياً يف اِخلْزيِ ، وقيل : فاجلواُب . الوعيد 
: هو مصدٌر واقٌع موقَع املفعولِ به ، أْي : األُموُر ، وقيل أمٌر واحٌد أُريَد به : } َوكَانَ أَْمُر اهللا { قولُه ] و 

  .ما أْوَجَده كاِئٌن ال َمَحالَة : َمأُموره ، أي 
أن ] ُيريُد [ أنه ال َيْبُعُد عليه َشيٌء ] َمْعَنى [ يريُد ال َرادَّ ِلُحكَْمه ، وال ناِقَض ألْمرِه ، وعلى : قال ابُن عبَّاس 

إخباراً عن جريان عادِة اِهللا يف األْنبِياِء املتقدَِّمَني ، أنَّه َمَتى أْخَبَرهم بإْنَزال الَعذَابِ } َوكَانَ { :  َيفَْعلُه ، وإنَّما قال
  .علْيهم فعل ذلك ال َمَحالة 

  دفع شبهة اجلبائي: فصل 
  .احتجَّ اجلُبَّاِئيُّ هبذه اآليِة على أنَّ كالَم اِهللا ُمْحَدثٌ؛ ألنَّ املفعولَ َمْخلُوٌق 

[ } َوَمآ أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرِشيٍد { : أنَّ األْمَر يف اللَُّغِة ، جاَء مبعىن الشَّأِن ، والطَّريقَِة ، والِفْعلِ؛ قال تعاىل : فاجلواُب 
. ٩٧: هود   [  

َمْن ُيْشرِ ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء َو يًما إِنَّ اللََّه لَا َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما  ِد افَْتَرى إِثًْما َعِظ   ) ٤٨(ْك بِاللَِّه فَقَ

ِه ، َيْعنِي  أنَّ ذلك إنَّما هو ِمْن َخواص الكُفْرِ ، أمَّا َساِئُر : ملا توعََّد الكُفُْر ، وبني أنَّ ذلك التقديَر ال ُبدَّ من ُوقُوِع
، إن شاَء    .الذُُّنوبِ غَري الشِّْرِك ، فإنه َيْغِفُرها 

نزلْت يف َوْحِشّي بن َحْربٍ ، وأصحابه؛ وذلك أنَّه ملا قُِتل َحْمَزةُ ، كان قد ُجِعلَ له على قَْتِله أنْ :  قال الكَلْبِيُّ
، َنِدَم على ُصْنِعِه ، ُهَو ، وأصحاُبُه؛ فكََتُبوا إىل رسولِ اهللا صلى اهللا دَم َمكَّةَ   ُيْعَتَق ، فلم ُيوفَّ له بذلك ، فلما قَ

{ : ْد َنِدْمَنا على الذي َصَنْعَنا ، وإنَّه لَْيَس َيْمَنُعَنا عن اإلسالمِ إالَّ أنَّا َسمعناَك َتقُولُ بَِمكَّةَ إنَّا قَ: عليه وسلم 
اآلياِت ، وقد دعونا مع اهللا إهلاً أخر ، وقتلنا النفس ]  ٦٨: الفرقان [ } والذين الَ َيْدُعونَ َمَع اهللا إهلا آَخَر 

} إِالَّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َعَمالً َصاِلحاً { : ، فلْوال هذه اآلياُت ، التََّبْعَناك؛ فنزلت اليت حرم اهللا قتلها وزنينا 
، كتبوا إلْيِه ] رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم [ ، اآليتني ، فبعثَ هبما ]  ٧٠: الفرقان [  : إليهم فلما قرُءوا 

إِنَّ اهللا الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن { : َعَمالً صاحلاً فنزلَ إنَّ هذا َشْرطٌ َشِديٌد َنَخاُف إالَّ َنْعَملَ 
ياعبادي الذين أَْسَرفُواْ { : إنَّا َنَخاُف أالَّ نكون ِمْن أْهلِ املشيئِة؛ فنزلْت : ، فََبَعثَ هبا إليهْم ، فَبَعثُوا إليه } َيَشآُء 

ِة اهللا على أَنفُِسهِْم الَ َت فبعث هبا إليهم؛ فََدَخلُوا يف اإلسالمِ ، ورجُعوا إىل ]  ٥٣: الزمر [ } قَْنطُواْ ِمن رَّْحَم
كَْيَف قََتلَْت : أْخبِْرنِي « : ِلَوْحِشي ] عليه الصالة والسالم [ النيب صلى اهللا عليه وسلم فَقَبِل ِمْنهم ، مث قال 

، فَلَِحَق َوْحِشيٌّ بالشَّامِ ، وكانَ بَِها إىل أنْ ماَت » غَيِّْب َوْجَهَك َعنِّي ! َوْيَحَك «: ؟ فلَمَّا أْخَبَرُه ، قال » َحْمَزةَ 
.  

ا نزلت « : وروى أُبو ِمْجلَز ، عن اْبنِ ُعَمر  اآلية ، قام َرُجلٌ ، « يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم » : ملَّ
، أو ثالثاً؛ فنزلْت والشِّْرك يا رُسولَ اهللا ، فََسكََت ، مث ق: فقال  « إن اهللا ال يغفر أن يشرك به » : ام إلَْيِه َمرََّتْينِ 

كُنَّا على عهِد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذَا َماَت الرجلُ : قال ابُن ُعَمَر : اآلية ، قال ُمطْرُِّف بُن الشَّخِّري 



ٍة ، َشهًِدَنا أنَّه ِمْن أْهلِ النَّارِ ، حىت نز   .لْت هذه اآليةُ ، فأْمَسٍكَنا عن الشََّهاَداِت على كَبَِري
  .أنَّ هذه اآليةَ أَْرَجى آيٍة يف القُْرآٍن  - رضي اهللا عنه  -ُحِكَي َعْن َعِليٍّ 

، ولَْيَس َعطْفاً على } َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك { : قوله  لُ األوَّلِ؛ لفساِد املعىن ، والفَاِع} َيْغِفُر { َ، كالٌم ُمْستأنٌف 
ألنَّ « ملْن » أنَُّه ضمٌري عاِئٌد على َمْن يف : ضمٌري َعاِئٌد على اهللا تعاىل ، وُيفَْهُم ِمْن كالم الَزخمْشرّي } َيَشآُء { يف 

، ويغف: املعىن ِعْنَده  ُر ما إنَّ اهللا ال يغفُر الشِّْرَك ملن ال يشاء أن يغفر له؛ ِلكَْونِه َماَت على الشِّْرِك ، غَْير تاِئب ِمْنه 
  .} َيْغِفُر { َمتعلٌِّق ب } ِلَمن َيَشآُء { ُدونَ ذَِلك ِلَمْن يشاُء أنْ يغفَر له ، بكونه ماَت َتائباً ِمَن الشِّْرِك ، و 

  .اختلق ذَْنبًت غَري َمْغفُورٍ : أْي } َوَمن ُيْشرِْك باهللا فَقَِد افترى إِثْماً َعِظيماً { : قوله 
ُه ، وأْصلُه افَْتَرى فُالنٌ الكَ: ُيقالُ    .من الفَْري ، مبعىن القَطْعِ : ِذَب ، إذا اْعَتَملَُه ، واْخَتلَقَ

يا رسولُ اهللا ، ما املُوجِبتان؟ قال َمْن َماَت ال : أتى النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم َرَجلٌ ، فقال « : َرَوى َجابٌر قال 
  .» رُِك باِهللا َشْيئاً ، َدَخلَ النَّاَر ُيْشرُِك باهللا شيئاً ، َدَخلَ اجلَنَّة ، وَمْن َماَت ُيْش

ال َيْنفَُع َمَع الشِّْرِك َعَملٌ؛ كَذِلَك ال َيُضرُّ َمَع التَّوِحيد ذَْنٌب ، ذَكََر ذلك : وقال ابُن عبَّاسٍ  إنَّي ألْرُجو ، كََما 
ُر    .ِعْنَد ُعَمر ْبَن اخلطَّابِ؛ فََسكََت ُعَم

، وعليه ثَْوٌب أْبَيض ، وهو َناِئٌم ، ثُمَّ أَتْيُتُه ، وقد أَتْيُت : قالَ « وروى أُبو ذَرٍّ ،  النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم 
  َما ِمْن َعْبٍد قَالَ ال إله إال اُهللا ، ثُمَّ َماَت على ذَِلَك؛ إالَّ َدَخلَ اجلنَّة» : اسَتْيقَظَ؛ فقال 

  .« وإنْ َسَرَق وإنْ َزَنا ، » : قَال ! َوإنْ َزنا ، وإنْ َسَرَق: قُلُْت . « 
وإنْ » : قَال ! َوإنْ َزنا ، وإنْ َسَرَق: ، قُلُْت « وإنْ َزَنا ، وإنْ َسَرَق » : قَال ! َوإنْ َزَنا ، وإنْ َسَرَق: قُلُْت [ 

  .، وكانَ أُبو ذَرٍّ إذا حدث هبذا ، وإنْ َرغم أْنُف أبِي ذَرٍّ « أبِي ذَرٍّ ] أْنِف [ ، َعلَى ] َزَنا ، وإنْ َسَرَق 
  فصل

من املُْحكَمِ املتفقِ عليه ، الذي ال خالف فيه َبْيَن } إِنَّ اهللا الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَرَك بِِه { : قوله تعاىل : قال القُرطُبِيُّ 
  .، من املَُتَشاَبِه ، الَّذي قد َتكَلََّم العلماُء فيه } َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشآُء { : األمِة ، وقوله 

عفَا [ قد أَباَنْت هذه اآليةُ كُلَّ صاِحبِ كَبريٍة ، فَِفي َمِشيئِة اهللا عز وجل إن شاء : قال ُمَحمُد بن َجريرٍ الطَّربّي ف
، َما لَْم َتكُْن كَبِريُتُه ِشْركاً ، وقالَ بعُضُهم ] لَُه ، َوإنْ َشاَء  إِن { : قد بني اهللا تعاىل ، بقوله عز وجل : ، عاقََبه 

. ٣١: النساء [ } بُواْ كََبآِئَر َما ُتْنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّْر َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َتْجَتنِ  [  
  .ُيكَفُِّر الصََّغاِئَر ملن اْجَتَنَب الكََباِئَر ، ملْن يشاُء ، وال َيْغِفُر الصَغاِئَر ملْن أَتى الكََباِئَر : فأْعلََم أنَُّه 

  .لليت يف آخرِ الفُْرقَاِن هذه اآليةُ ناِسَخةٌ : وقال بعُضهم 
  .نزلْت ُسورةُ النَِّساِء َبْعَد ُسوَرِة الفُرقَاِن بِِستَِّة أْشُهرٍ : قال َزْيُد بُن ثَابٍِت 

والصحيح أنَُّه ال َنْسَخ ، ألنَّ النَّْسَخ ِفي األْخَبارِ ُمْسَتحِيلٌ ، وسيأيت اجلمُع َبْيَن اآلي ، يف هذه : قال القُرِطُبِيُّ 
  .ِة؛ َوِفي الفُْرقَاِن ، إنْ َشاَء اُهللا تعاىل السُّور

  فصل هل يسمى اليهودي مشركاً يف الشرع؟
دلْت هذه اآليةُ على أنَّ الَيُهوِديِّ ُيَسمَّى ُمْشرِكاً يف الشَّْرعِ؛ ألهنا دالَّةٌ على أنَّ َما ِسَوى : قال ابُن اخلطيب 

َمْغفُوَرةً حبكم اآلية ، وهو ِخالَُف ] ليهوديَّةُ ُمَغايِرة للشِّْرِك ، كَاَنْت الشرِك من الكََباِئرِ ُيْغفَُر ، فَلَْو كَاَنِت ا



  .االلتئاُم اإلْجَماعِ ، وألنَّ هذه اآليةَ ُمتَِّصلَةٌ بوِعيِِد الَيُهوِد ، فَلَْوالَ ُدُخُول اليهوديِة حتَت اْسمِ الشِّْرِك ، مل ْحيُصل 
  }إِنَّ الذين آَمُنواْ والذين َهاُدواْ { : يف قوله « الذين هادوا »  على« الذين أشركوا » َعطُْف : فإنْ قيلَ 

  .َيقَْتِضي املَُغاَيَرةَ » والذين أشركوا « ] : بعده [ ثُمَّ قَالَ ]  ١٧: احلج [ 
، واالتِّحاد يف الشرعي؛ َدفَْعاً للتََّناقُضِ ، ويتفرَُّع عليه : قُلَْنا  أنَّ املسلَم ال ُيقَْتلُ املغايرةُ يف املفهومِ اللَُّغويِّ 

، وُمَباُح الدَّمِ ال ُيقَْتصُّ ِمْن ]  ٥: التوبة [ } فاقتلوا املشركني { : بالذِّمي؛ ألنَّ املشرَك ُمَباُح الدَِّك؛ لقوله تعاىل 
والً به يف ُسقُوِط الِقَصاصِ َعْن قَاِتِلِه ، وال يتوجَُّه النَّْهُي عن قَْتِله ، ترك الَعَملِ هبذا الدليلِ يف حقِّ النهي فََبِقَي َمْعُم

  .قَاتله 
  فصل يف داللة اآلية على العفو عن أصحاب الكبائر

  :هذه اآليةُ أقَْوى الدالئلِ على ِصحَّة الَعفْوِ عن أْصَحابِ الكََباِئرِ ، من وجوه 
فُرُه فَْضالً مَع عدمِ التوبِة؛ ألنَُّه ُيْغفَُر ُوُجوباً أْي ال يغ} إِنَّ اهللا الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَرَك بِِه { : أنَّ قوله تعاىل : األوَّلُ 

ا ُدونَ ذَِلَك { : عند التوبِة باإلمجاع؛ فيكون قوله  على َسبِيلِ الفَْضلِ ، َحتَّى يتوارَد النَّفُْي واإلثباتُ } َوَيْغِفُر َم
: ْضلِ الُوُجوبِ ، كان َرِكيكاً ، وحينئٍذ إنَّ فُالناً َشاَء ال ُيْعِطي على سبيلِ فَ: على َمْعَنى واحٍد؛ كما لو قال 

 - َبْعَد التَّْوبَِةَيجُِب أنْ يكُونَ املراُد أْصحاَب الكََباِئرِ ، قَْبلَ التَّْوَبِة؛ ألنَّ عند املعتزِلَِة ، غُفَْرانَ الصَّغاِئرِ ، والكباِئرِ
ِه ، فلم َيْبَق إ   .الَّ الكََباِئُر قَْبلَ التَّْوَبِة َواجٌِب َعقْالً ، فال ُيْمكن َحْملُ اآليِة َعلَْي

،  أنَّ ما ِسَوى الشِّْرِك ، َيْدُخلُ فيه الكبائُر قَْبلَ التوبِة ، وبعَدَها ، ثُمَّ َحكََم على الشِّْرِك بأنَُّه غُري َمْغفُورٍ: الثّاين 
  .ةُ قَْبلَ التوبِة َمْغفُورةٌ َوَعلَى غَْيرِ الشِّْرِك بأنَُّه َمْغفوٌر ملْن يشاُء ، فََوَجَب أنْ تكونَ الكبري

أنَّه علََّق الُغفَْران باملشيئَِة ، وغُفَْرانُ الكَبِريِة بعد التوبِة والصَِّغَريِة َمقْطُوٌع به ، فوجب أنْ يكونَ املعلَّق : الثالثُ 
  .الكبرية قبلَ التوبِة 

ُه على املِشيئَِة ، ال ُيَناِفي ُوُجوَبُه ، : فإن قيلَ  ، ثُمَّ إنَّا َنْعلَُم أنَّه } َبلِ اهللا ُيَزكِّي َمن َيَشآُء { : كقوله تعاىل إنَّ َتْعِلقَ
  .ال ُيَزكِّي إالّ َمْن يكونُ أْهالً للتَّزِكية ، وإالَّ فكاَنْت كَِذباً 

  ] .يِد إال املَعاَرَضة بآياِت الوِع[ أنه ليس للمعتزلِة يف ُمقَابلة هذه الُوُجوِه كالٌم ُيلْتفُت إليه ، : واعلْم 

ا    ) ٤٩(أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُيَزكُّونَ أَْنفَُسُهْم َبلِ اللَُّه ُيَزكِّي َمْن َيَشاُء َولَا ُيظْلَُمونَ فَِتيلً

، إْضَراٌب َعْن تزكيتهم أنفَُسُهم ، وقّدر أُبو البقاء » بل « : ، وقوله » أمل تر « : قد تقدََّم الكالُم على ِمثْل قوله 
  .} َبلِ اهللا ُيَزكِّي َمن َيَشآُء { أْخطؤوا ، : تقديرُه : ضراب ُجْملَةً؛ قال قبل هذا اإل

» يظلمون « ، جيوُز أنْ يكونَ َحاالً ممَّا تقدَّم ، وانْ يكون ُمْسَتأنفاً ، والضمُري يف » وال يظلمون « : وقوله [ 
« يئاً ، وإنَّما َجَمَع الضمَري؛ َحْمالً على َمْعَنى ال ُيْنِقُص ِمْن تزكيتهم ش: أْي ] » من يشاء « جيوُز أنْ يعود على 

ُص وأنْ َيُعوَد على الذين ُيَزكونَ ، وأنْ يُعوَد على القَبِيلْين َمْن َزكَّى َنفَْسُه ، َوَمْن َزكَّاُه اهللا ، فَذَاَك الَ ُيْنِق» من 
» بل « أقَْرُب َمذْكُورٍ ، وألنَّ » من « أظَْهُر؛ ألن  من عقابه َشْيئاً ، وهذا ال ُيْنِقُص ِمْن ثََوابِِه َشْيئاً ، واألوَّلُ

  .إضراٌب ُمْنقطٌع ما َبْعَدَها عمَّا قَْبلََها 
  .انتهى . مْن َزكَّى َنفَْسه ، وَمْن َزكَّاُه اُهللا : وجيوُز أن يكُونَ ُمْستأَنفاً ، أْي : وقال أُبو الَبقَاِء 



جيوُز عودُه َعلَْيهَِما ، ] بل [ على َوْجِه االْسِتئْناِف ، وهذا غُري الزِمٍ  فجعل عوَد الضمريِ على الفَريقَْينِ؛ بِناًء
  .واجلملةُ َحاِليَّةٌ 

َمفُعولٌ ثاٍن؛ ألن األولَ قاَم َمقَاَم الفاِعلِ ، وجيوُز أنْ يكونَ َنْعت َمْصدرٍ َمْحذُوٍف ، كما تقدََّم } فَِتيالً { و 
ِشقِّ النَّواة : ، والفَِتيلُ ]  ٤٠: النساء [ } ِمثْقَالَ ذَرٍَّة { : تقديره يف  َيْضَرُب به املَثلُ يف الِقلَِّة ، [ َخْيطٌ َرقيٌق يف 

  .قالَُه ابُن الّسكيِت ، وغُريُه 
د حني َتفُْتلُُهَما ، فهو فَِعيلٌ مبعىن َمفُْعولٍ ، وق] هو َما َخَرَج ِمْن بْين إْصَبَعْيَك ، أو كَفَّْيَك ِمَن الَوَسخ : وقيل 

وهو النُّقَْرةُ اليت : الفَِتيلُ ، والنَِّقُري : ضرب الَعَرُب املثلَ يف الِقلِّة التاِفَهِة بأرَبعِة أْشَياء ، اجتمْعَت يف النواِة ، وهي 
: ق وهذه الثالثةُ وارَدةٌ يف الكتابِ العزيز ، والثُّفْرو[ فوقها ] الرقيُق [ هو الِقْشُر : يف ظهر النَّواِة ، والِقطْمُري 
  .الَِّذي يكُونُ يف َرأسِ التَّمرة كالعالقَِة َبْيَنُهَما ] وهو ما بْيَن النواِة والِقْمع 

  فصل
  .لَْسَنا مَن املشركَني ، بل حنُن َمْن َخوَّاصِّ اِهللا : ملا َهّدد اليهود بأنه تعاىل ال يغفُر أنْ يشرَك به ، قالوا 

َر » منهم : لٍ ِمْن اليهود نزلت هذه اآليةُ يف رَِجا« : قال الكَلْيبُّ  ، و « النُّْعمانُ بُن أْوفَى » ، و « َبْحرى بُن ُعَم
على َهؤالِء ِمْن ذْنبٍ؟ ] َهلْ [ يا حممُد : أَتْوا بأطْفاهلم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقَالُوا « َمْرَحُب بُن َزْيٍد » 

ا ما َنْحُن إالَّ كََهْيئتهم ، ما َع: الَ ، قالوا : فقال  ِملَْنا بالنهار ، ُيكَفِّر عّنا بالليل ، وما علمنا بالليل ، يكفُر عنَّ
ا بالنهارِ    .، فنزلت هذه اآليةُ » بالنهار ، ُيكَفِّر عّنا بالليل ، وما علّمنا بالليل ، يكفُر عنَّ

  .م ال ذُُنوَب لَُهم ، فِتلَْك التزكيةُ كاُنوا ُيقدُِّمونَ أطْفَالَُهم يف الصالِة ، َيْزعُمَون أنَّه: وقال ُمجاِهٌد ، وعكْرمة 
َنْحُن أَْبَناُء اهللا { : نزلت يف اليهود ، والنصارى ، حَني قَالُوا : وقال احلَسُن ، والضحاُك ، وقتادةُ ، ومقاتلٌ 

انَ ُهوداً أَْو نصارى { ]  ١٨: املائدة [ } َوأَِحبَّاُؤُه  . ١١١: البقرة [ } َوقَالُواْ لَن َيْدُخلَ اجلنة إِالَّ َمن كَ  [  
  .هو تزكيةُ بعِضهم لَبعضٍ : قال عبُد اهللا بُن مسعوٍد 

  فصل
  .ِعبارةٌ عْن َمْدح اإلْنَساِن َنفَْسُه  -ها هنا  -التَّْزِكَيةُ 

ُم حقيقَتها: والتَّقَْوى ]  ٣٢: النجم [ } فَالَ تزكوا أَنفَُسكُْم ُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اتقى { : قال تعاىل  إالَّ اهللا  ال َيْعلَ
  .تعاىل 

  .» واِهللا ، إّني ألِمٌني يف السَّماِء ، وأِمٌني يف األْرضِ « :  - عليه الصالة والسالم -ألَْيَس قد قال : فإن قيل 
جزِة ، اعِدلْ يف الِقْسَمة؛ وألنَّ اهللا تعاىل ملَّا زكَّاه أوَّالً بِِقيامِ املْع: إنَّما قال ذلك حني قال املناِفقُون له : فاجلواُب 

  .جاز له ذَِلَك ، خالِف غريِه 

  ) ٥٠(اْنظُْر كَْيَف َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوكَفَى بِِه إِثًْما ُمبِيًنا 

وتقدم اِخلالُف فيه ، واجلملةُ يف حملِّ َنْصبِ ، بعد إسقاط اخلَاِفضِ؛ ألنَّها } َيفَْتُرونَ { منصوٌب ب } كَيَف { 
ل  ، } َيفَْتُرونَ { ُمتعلٌِّق ب » على اهللا « ليسْت َبصريَّةً ، و  -هنا - ؛ ألهنا » يف « يتعدى ب » انظر « ُمعلقةٌ 

، قال : وأجاز أُبو الَبقَاِء  وال جيوز أن يتعلق « : أنْ يتعلََّق مبحذوٍف ، على أنه حالٌ من الكذبِ ، قُدَِّم عليه 
« أن يكون : ، وجّوز ابن عطيةَ » جعل على التَّبيني َجاَز  بالكذب؛ ألن معمولَ املْصَدرِ ال يتقدَُّم عليه ، فإن



، وهذا فاسٌد ، ألن } َيفَْتُرونَ { ُمْبتدأ ، واجلملةُ ِمْن قوله » كيف  ال ُتْرفَُع باالبتداِء ، وعلى » كَْيَف « اخلََبُر 
ِة الَواقَعِة خرباً عنها ومل تك ن نفس املُْبتدأ ، حىت ِتْستْغنِي َعْن َرابٍِط ، و تقدير ذلك ، فأْين الرَّابِطُ بينها وَبْيَن اجلمل

على االفِْتَراِء وجعلُه الزخمشريُّ َعاِئداً على : عائٌد على الكذبِ ، وِقيلَ » به « متييٌز ، والضمُري يف } إِثْماً { 
  .من َحْيثُ التقديُر : َزعمهْم ، يْعنِي 

  فصل يف تعجيب النيب صلى اهللا عليه وسلم من اليهود
{ : ا َتْعجيٌب للنّيب صلى اهللا عليه وسلم ِمْن فْريتهم على اهللا ، وهو َتْزكيتُهم أْنفَسُهمِ وافْتراؤهم ، وهو قوهلم هذ

. ١٨: املائدة [ } َنْحُن أَْبَناُء اهللا َوأَِحبَّاُؤُه   [  
  فصل يف معىن الكذب

، َس: الكَِذُب  ال َيْعلَُم ، وقال هو اإلْخَباُر َعنِ الشيء على خالِف املُخربِ َعْنُه  واٌء َعِلَم قَاِئلُه كَْوَنُه كذلك ، أْو 
َشْرطُ كَْونِِه كَِذباً ، أنْ يعلَم القاِئلُ كَْوَنه بِخالِف ذلِك ، وهذه اآليةُ دليلٌ عليه؛ ألنَّهم كاُنوا َيْعَتقٌدون : اجلَاِحظُ 

  .وكذهبم اهللا فيه : يف أْنفسهم الزِّكاَء ، والطََّهاَرةَ 
، فكقوله } وكفى بِِه إِثْماً مُّبِيناً { : وقوله  واهللا أَْعلَُم بِأَْعَداِئكُْم { يقالُ يف املْدحِ ، ويف الذَّمِّ ، أمَّا ِفي املْدحِ 

  .وأمَّا يف الذَّمِّ ، فكما يف هذا املوضع ]  ٤٥: النساء [ } وكفى باهللا َوِلّياً وكفى باهللا َنِصرياً 

وُتوا َنِصيًبا ِمَن الِْكَتابِ ُيْؤِمُنونَ بِالْجِْبِت َوالطَّاغُوِت َوَيقُولُونَ ِللَِّذيَن كَفَُروا َهُؤلَاِء أَْهَدى ِمَن أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُ
  ) ٥١(الَِّذيَن آَمُنوا َسبِيلًا 

ي َسْبِعَني َراِكباً من الَيُه: قال املُفسِّرون  َعِة خرج كَْعُب بُن األْشَرِف ، وُحَيّي بن أْخطََب ، ِف وِد إىل َمكَّةَ بعد َوقْ
وَينقُُضوا العهَد الذي كان بيَنُهم وبني  - عليه الصَّالة والسالم-أُحد؛ لُيحالفُوا قَُرْيَشاً ، على ُمَحاَرَبِة الرَُّسول 

شٍ ، فقال النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فنزل كَْعٌب علَى أيب ُسفْيانَ؛ فأْحَسن َمثَْواه ، ونزلت اليهوُد يف ُدورِ قَُرْي
إنكم أهل كتاب ، وُمَحمٌَّد صاحب ِكتابٍ ، وال نأَمُن أن يكُونَ هذا َمكراً ِمنكم ، فإن أَرْدَت : » مكةَ « أْهلُ 

ُيْؤِمُنونَ باجلبت { : أن خنرَج َمَعَك ، فاْسُجْد هلذين الصََّنَمْينِ وآمنوا هبما ، فَفَعلُوا ذلك؛ فذلك قوله تعاىل 
  .} والطاغوت 

ثالثُونَ وِمنَّا ثالثُونَ فنلْزق أكَْبادنا بالكعبِة؛ فنعاهد َربَّ هذا ] اآلن [ ليجيء منكم : كَْعٌب ألْهلِ َمكَِّة مث قال 
إنَّك امرٌؤ َتقَْرأُ الِكَتاَب ، وَتْعلَُم ، وحنُن : البيِت ، لنجهدنَّ على ِقَتالِ ُمَحمٍَّد؛ فَفَعلُوا ، ثُمَّ قال أُبو ُسفْيانَ ِلكَْعبٍ 

، فَأَُّنا أْهَدى طَريقاً أُمُّ   َنْحُن أم ُمَحمٌَّد؟: يُّون ، وال َنْعلَُم 
[ حنن َنْنَحُر للَحجِيج الكُوَماء ، وَنْسقيهُم : اعرُضوا علَي دينكم ، فقال أُبو ُسفَْيانَ : فقال كَْعٌب أليب ُسفْيان 

ونَعمُِّر بني َربَِّنا ، ونطوُف به ، وحنُن أْهلُ احلََرم ، وحممٌد وَنقْري الضَّْيَف ، وُنِقلُّ الَعاِن ، وَنِصلُ الرَِّحَم ، ] املاء 
أْنُتْم واِهللا : فارق ديَن آَباِئِه ، وقطَع الرَّحَم ، وفارَق احلََرُم ، وديُنَنا القَدُمي ، وديُن حممٍد احلديثُ ، فقال كَْعٌب 

  .أْهَدى َسبِيالً َممَّا عليه حممٌد؛ فنزلْت هذه اآليةُ 
  :فيه وجهاِن } ُيْؤِمُنونَ  {: قوله 

» يقولون « ُمتعلٌِّق به ، و » باجلبت « ، و » أوتوا « وإمَّا ِمْن واوِ » الذين « : انه َحالٌ إمَّا من : أحُدُهَما 
هؤالء « ، والالُم؛ إمَّا للتبيلغِ ، وإمَّا ِللِْعلِة؛ كنظائرها ، و » يقولون « ُمتعلٌِّق ب » الذين « عطٌف عليه ، و 



  .َتميِيٌز » سبيالً « ُمْبَتَدأٌ وَخَبٌر يف حمل َنْصبٍ بالقول و » هدى أ
، وكأنَّه تعجََّب ِمْن َحاِلهم؛ إذْ كَانَ َيْنَبِغي ِلَمْن أوِتَي َنصيباً من الكتاب؛ إالَّ » يؤمنون « أنَّ : والثَّانِي  ُمْستأَنٌف 

إالَ َتْعَجُب ِمْن َحالِ الِذين أوُتوا َنِصيباً من : لٍ ُمقَدَّرٍ؛ كأنَُّه قيلَ َيفَْعلَ َشْيئاً ِممَّا ذُِكَر ، فَيكُونُ جواباً ِلُسؤا
  .منافيان حلاهلم ] ويقولونَ ، وهذان [ يؤِمُنون : وما حالُهم؟ فقالَ : الكتاب؟ فقيل 

املُْهَملَِة ، أُبدلْت تاًء ، كالنَّات  وهو اِجلْبسُُ ، بِالسِّنيِ: َحكَى القَفّضالُ ، وغريُه ، َعن َبْعضِ أهلِ اللَُّغِة : واِجلْبُت 
  ]الرجز املشطور [ ، واألكَْياِت ، وست؛ يف النَّاسِ ، واألكياسِ ، وسدس ، قال 

  ِشَراَر النَّاِت لَْيسُوا بِأْجَواٍد والَ أكَْياِت..  -١٨٠٩
  .هو الذي ال خري عنده : واجلبس 

ةَ :  َرذْلٌ ، ِقيلَ: ُيقالُ َرجِلٌ جِبس ، وجِبٌت ، أْي  ت ( وإمنا ادََّعى قلَب السِّني تاًء؛ ألنَّ َماَد . ُمْهَملَةٌ ) ج ب 
الكَاِهُن ، : الّسضاِحُر بلَُغِة احلََبَشِة ، والطَّاغُوُت : اِجلْبُت : وغريُه َيْجَعلُها َمادَّةً ُمْسَتِقلَّةً ، وِقيل : قَالَ قُطُْرٌب 

ُهما كُلُّ َمْعُبوٍد ُيْعَبُد ِمْن : مها َصَنماِن ، وقال أُبو ُعَبْيَدةَ : ، وقال ِعكْرَمةُ قاهلث سعيُد بُن ُجَبْير ، وأُبو الَعاِلَيِة 
  .ُدوِن اِهللا 

الشَّْيطَانُ؛ وهو قَْولُ الشَّْعبِيِّ ، وُمجاِهٍد ، وقال ُمحمُد بُن سريينََ ، : السِّْحُر ، والطاغُوُت : اِجلْبُت : وقال ُعَمر 
:  - بلساِن احلَبَشِة-: اِجلْبُت : السَّاِحُر ، وُروَِي َعْن ِعكْرَِمةَ : الكاهُن ، والطَّاغُوُت  :اِجلْبُت : وَمكُْحولٌ 

اجلبُت كُلُّ َما : كَْعُب بُن األْشَرف ، وِقيل : ُحَييُّ بُن أْخطب ، والطَّاغُوُت : اجلبُت : َشْيطَانٌ ، وقال الضَّحَّاُك 
ا : َحرََّم اُهللا ، والطاغوُت    .ُيطْغي اإلْنسانَ كُلُّ م

  .ِمَن اِجلْبِت : والطَّْرُق ، والطِّريةُ : الِعَيافَةُ : أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : وَروى قَبيصةُ 
  .احلط : الزَّْجُر ، والِعَيافَة : الطَّْرُق 

َعنِ اللَُّه فَلَْن َتجَِد لَُه َن   ) ٥٢(ِصًريا أُولَِئَك الَِّذيَن لََعَنُهُم اللَُّه َوَمْن َيلْ

ْعَن من اهللا ، وهو اِخلذْالنُ ، واإلْبَعاُد ، لقوله  ]  ٦١: األحزاب [ } مَّلُْعونَِني أَْيَنَما ثقفوا { : َبيََّن أنَّ عليهم اللَّ
  .وإنَّما اسَتحقُّوا هذا اللَّْعن ، لتفْضيلهْم َعَبَدةَ األْوثَاِن على املؤِمنَني مبحمٍد صلى اهللا عليه وسلم 

ِه فَقَْد ) ٥٣(ُهْم َنِصيٌب ِمَن الُْملِْك فَإِذًا لَا ُيْؤُتونَ النَّاَس َنِقًريا أَْم لَ أَْم َيْحُسُدونَ النَّاَس َعلَى َما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِل
بِِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنُه َوكَفَى  فَِمْنُهْم َمْن آَمَن) ٥٤(آَتْيَنا آلَ إِْبَراِهيَم الِْكَتاَب وَالِْحكَْمةَ َوآَتْيَناُهْم ُملْكًا َعِظيًما 

  ) ٥٥(بَِجَهنََّم َسِعًريا 

اليهوَد باجلَْهلِ يف اآلية املتقدمة؛ لتفضيلهم ِعَباَدةَ األْوثَاِن على عباَدِة اهللا تعاىل ، وصفَُهم يف ] تعاىل [ ملَّا وصف 
  .هذه اآلية بالُبْخلِ واحلََسِد ، وهذا على َسبيلِ اإلْنكَارِ 

] أنْ يتمَنى أالَّ ُيْعِطي اُهللا غَريُه َشْيئاً من النَِّعم : واحلََسُد [ أالَّ يدفَع إىل أحٍد َشْيئاً مما أوِتَي ِمن النعمِة ، : البخلُ و
اجلهل  فها َيْشترِكَاِن يف إرادِة َمْنعِ النعَمِة من الَغْيرِ ، وإمنا قّدم َوْصَف اجلَْهلِ علَى وصِف الُبْخلِ ، واحلََسِد؛ ألن

  .َسَبُبَها؛ وذلك ألنَّ الَبِخيلَ ، واحلَاِسَد جيهالِن أنَّ اهللا تعاىل هو الذي أْعطَى هذا ، وَمَنَع هذا 



ِن؛ واعلْم أنَُّه تَعالَى َجَعل ُبْخلَهم كاملانع ِمْن ُحُصولِ امللِْك لَُهم ، وهذا يدلُّ على أنَّ امللَك والُبْخلَ ال َيْجَتِمَعا
باإلحساِن احلسن؛ كما ] للغري مكروٌه ِلذَاته ، وإمنا ُيْحَملُ اإلْنَسانُ على االنقياِد ِللَْغْير [ ياَد وذلك ألنَّ االنق

، فمىت مل ُيوجد اإلْحسانُ ، لَْم ُيوجد االنقياُد ، ثُمَّ قْد يكونُ املُلُْك على الظَّاِهرِ » بالرب يستعبد احلر « : قيل 
؛ وهو  فَقَطْ؛ وهو ُملُْك املُلُوِك ، وقد اِء وقد يكون امللُك َعلَْيهَما يكونُ امللُك على الَباِطنِ فقط؛ وهو ُملُْك الُعلََم

، والشَّفَقَِة؛ َحتَّى حيصلَ  االنقيادُ ُملُْك األْنبَِياِء ، فوجب يف األنبياء أنْ يكُوُنوا يف غَاَيِة اجلُوِد ، والكََرمِ ، والرَّْحَمِة 
  .هذه الصفاِت كان َحاِصالً حملمٍد صلى اهللا عليه وسلم بالَباطنِ والظَّاِهرِ ، وكمالُ 

، واهلمزة اليت ُيراُد هبا » َبلْ « ُمنقطعةٌ؛ ِلفواِت َشْرِط االتِّصال ، كما تقدم أوَّل البقرِة فُتقَدر ب » أم « و 
ألَُهْم؛ ألنَّ : يره امليُم صلة ، وتقد: وقال بعُضهم } أَْم َيْحُسُدونَ الناس { : اإلْنكار ، وكذلك ُهو يف قوله 

 -هاهنا-هنا ُمتصلةٌ ، وقد سبقه » أْم « : إذَا لَْم َيْسبِقُْه استفهاٌم ، كانِت امليُم ِصلَةً فيه ، وقيل » أْم « َحْرَف 
أَْم { َف عليه قوله استفهاٌم على َسبيلِ املْعَنى؛ ألنَُِّه ملَّا َحكَى قَْولَُهْم ِللمشرِكَني بأنَّهم أْهَدى َسبِيالً ِمَن املؤمنَِني عط

ٌك ، : فكأنَُّه قال } لَُهْم َنِصيٌب  أْمنِ ذلك يتعجَُّب؟ أْم ِمْن كَْونِهِم لَُهم َنِصيٌب من امللك؛ مع أنَُّه لَْو كَانَ لَُهْم ُملْ
  »امللك « فصل يف معىن . لََبِخلُوا بأقلِّ القَِليلِ؟ 

حنُن أْولَى بامللِك ، والنُّبوِة؛ فكَْيَف َنْتَبُع الَعَرَب؟ : ا يقُولُونَ إنَّ اليهوَد كانو: ، فقيل } امللك { اختلفوا يف هذا 
  .فأبطل اُهللا ذلك ، هبذه اآليِة 

كانوا َيْزُعُمونَ أنَّ امللَك يعوُد إليهم ، يف آخرِ الزماِن ، فيخرُج ِمَن اليهوِد َمْن ُيَجدُِّد ُملْكَُهم؛ فَكَذَّهبم اهللا : وقيل 
  .يِة هبذه اآل] تعاىل [ 

دفعِ ُنُبوَِّتَك؛ لو كان التمليُك إليهم ، : َيْعنِي : التَّمليُك  -هاهنا-باملُلِْك ] املراُد [ وقيل  أنَّهم إنَّما َيقِْدُرونَ على 
  .فكيَف َيقِْدُرونَ على النَّفْيِ واإلثَْباِت . لو كان التمليُك إلَْيهْم؛ لبخلوا بالنَِّقري ، والِقطِْمريِ ] و [ 

، وكانوا َيْبَخلُونَ على الفُقَراِء : و َبكْرٍ األَصّم قال أُب كَاُنوا أْصحَاَب َبَساِتَني وأْمَوالٍ ، وكانوا يف ِعزٍَّة ، وَمَنَعٍة 
  .بأقل القَِليلِ؛ فنزلت هذه اآليةُ 

نوهنا نوناً  وحذاق النحويِّني على كتب[ وُنوُنها أصلية ، قال َمكي ] وَجَزاء [ َحْرُف َجَواب ، » فإذن « : قوله 
؛ ألنه َمْبينٌّ على الَوقِْف ]  والوقف على ُنوهنا [ وأجاز الفرَّاُء أن ُتكَْتَب ألفاً ، وما قاله الفرَّاُء هو ِقَياُس اخلَطِّ

، فاألْحَسُن اإلمهالُ ] باأللف ، وهي حرٌف َيْنِصُب املضارع بُِشُروٍط تقدََّمْت  ، ولكْن إذَا َوقََعْت بعد َعاِطٍف 
  .} الَّ ُيْؤُتونَ { : بإْعَماِلَها ، فََحذََف النُّونَ ِمْن قَْوِله  -هنا- أ ابُن َمْسُعوٍد ، وابُن َعبَّاسٍ وقد قر

، وجيوُز يف غَْيرِ القُْرآِن ، أنْ َيعملَ مع  -هنا-ولَْم َيْعملْ : وقال أُبو الَبقَاِء  من أْجلِ َحْرِف الَعطْف وُهَو الفَاء 
أنَّ املانَِع َحْرُف الَعطِْف ، وليس : يتخطَّاَها العاِملُ ، فظاِهُر هذه العباَرِة » ال « ؛ ألنَّ الفَاِء ، وليس املبطل ال

  .وجيوُز يف غَْيرِ القُْرآِن : كذلك ، بل املانُِع التالوةُ ، ولذلك قال آخراً 
َع أوَّلَ : ِء ، وتقريرُه يف َعَواِملِ األْسَما» أظن « يف أصل األفعالِ مبنزِلَِة » إذن « : قال ِسيَبوْيِه  أنَّ الظنَّ إذَا َوقَ

َزيٌد ظنْنُت : أظُنُّ َزْيداً قائماً ، وإنْ َتَوسَّطَ َجاَز إلَْغاؤه ، وإْعَمالُه تقول : َنَصَب ، ال غَْيَر؛ كقوِلَك - الكالم 
  .ُمْنطِلٌق ، ومنطلقاً ، وإنْ تأخَّر ، ألِْغَي 

، َضِعيفةٌ يف العملِ؛ ألهنا ال ُتؤثُِّر يف َمفُْعوالِتَها ، فإذا وأخواِتَها » ظن « والسبُب يف ذلك؛ أن  ، َعِلَم ، وَحِسَب 



، ال يكون يف َمَحلِّ العنايِة ِمْن كُلِّ الُوُجوِه ، وال [ َتقَدََّمْت دلَّ تقدُمَها على ِشدَِّة الِعَناَيِة فلغى ،  وإنْ توسَّطَْت 
، واإلْعمالُ يف َحالِ التوسِط أحسُن ] َجَرَم أْوَجَب توسُّطُها اإلْعمالَ  يف َمَحلِّ اإلْهَمالِ من كل الوجوه ، فَالَ

نقول ] ذلك [ واإللغاُء َحالَ التأخُّرِ ، أْحَسُن ، وإذا عرفَت  فإن تقدمَّْت [ على هذا الترتيبِ ، » إذن « : ف
  ] .َنَصَبِت الفعلَ ، وإنْ توسَّطَْت ، أْو تأخرْت جاز اإللَْغاُء 

هو َنقُْد الرجلِ : ُنقْطَةٌ يف ظَْهرِ النواِة ، ومنها َتْنُبُت النخلةُ ، وقال أُبو الَعاِلَية : النَِّقُري : قال أهلُ اللغِة :  والنَِّقُري
إنَُّه َنِقٌري؛ : فيه أنَُّه ِفْعلٌ ِمَن النَِّقرِ ، ُيقالُ للخشبِ الذي ُيْنقَُر : الشَّْيِئ بِطَرِف إْصَبِعِه ، كما ُيْنِقُر الدِّْرَهَم ، وأْصلُه 

َحِديَدةٌ : األْصلِ ، واِملْنِقاُر : فالنٌ كَرُِمي النَِّقريِ ، أي : َضْرُب احلََجرِ وغَْيرِه باِملْنِقارِ ، ُيقَالُ : ألنه ُيْنقَُر ، والنَّقُْر 
ا َتْمِثيلٌ ، والَغَرُض منه ، أنَّهم ِمْنِقاُر الطاِئرِ؛ ألنه َيْنقُُر بِِه ، وذ: كالفأسِ ُتقْطَُع هبا اِحلَجاَرةُ ، وِمْنُه  كُْر النَّقريِ ُهَن

  .َيْبَخلُونَ بأقلِّ القَِليلِ 
  .} أَْم َيْحُسُدونَ الناس { : قوله 

عليه الصالة  -املراُد أنَّ اليهوَد َيْحُسُدونَ الَعَرَب على النُّبوِة ، وما أكَْرَمُهُم اُهللا تعاىل بُِمَحمٍَّد : قال قََتاَدة 
  . -موالسال

اَعةٌ { وقال ابُن َعبَّاسٍ ، واحلََسُن ، وُمَجاهٌد  رسول اِهللا صلى اهللا عليه وسلم » الناس « املراد ب ] : وَجَم
على ما آتاهم « : وهو املراُد بقوله » ما له هم إال النكاح « : َحَسُدوُه على ما أَحلَّ اُهللا له من النِّساِء ، وقالوا 

  .دوُه على النُّبوِة ، والشَّرِف يف الدينِ والدنيا ، وهذا أقْرُب ، وأْولَى ، وقيلَ َحَس» اهللا من فضله 
ِه [ تعاىل أنَّ كثرةَ نَِعمِ اِهللا ] اُهللا [ حممٌد وأصحابه ، وملّا بيََّن } الناس { املراُد ب : وقيل  َصاَر سبباً حلََسِد ] علي

ا يدفع ذلك احلََسَد ،  ْد آَتْيَنآ آلَ إِْبَراِهيَم الكتاب واحلكمة َوآَتْيَناُهْم مُّلْكاً { ]  فقال[ هؤالِء اليهوِد ، َبيََّن م فَقَ
، مجُعوا َبْيَن النبوِة ، وامللِْك واحلكمة ، وأْنُتم ال ] إبراهيم [ ، أْي أنَُّه َجَعلَ ِفي أْوالِد } َعِظيماً  مجاعةً كثريين 

} آلَ إِْبَراِهيَم { ُبونَ من حالِ حممد وِلَم َتْحُسُدونُه؟ واملراُد ب َتْعَجُبونَ من ذلك ، وال َتْحُسُدوهنم ، فَِلَم َتَتَعجَّ
  .النبوةُ } احلكمة { َما أْنَزلَ عليهم وب } الكتاب { وب  -عليهما السالم  - َداُوُد ، وُسلَْيمانُ 

ْيَمانَ أوتيا ُملْكاً َعِظيماً ، وكان أنَّ َداُوَد : بِكّثْرِة النساِء ، واملُلِْك الَعظيمِ ، واملعىن : } الفضل { فمن فَسَّر  وُسلَ
عليه السالم  -ثالثُمائٍَة ُمْهرِيَّة ، وَسْبُعمائة ُسرِّيَّة ، وكان لداود : لُسليمانَ صلوات اهللا وسالمه عليه ألُف امرأٍة 

ا قَ -   .الَ لَُهْم ذَِلَك ، َسكُتوا مائةُ اْمَرأٍة ، ومل يكُْن لرسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إالَّ ِتْسُع نِْسوٍة ، فلمَّ
 - أْو على الرَُّسولِ » القرآن « أْو على » إبراهيم « ، الضمُري يف به َعاِئٌد على » فمنهم من آلمن به « : وقوله 

، فاملراُد بالذين  -عليه السالم  -، أْو َعلَى ما أُوتيه إبراهيم  -عليه الصالة والسالم  فإنْ َعاَد غلى ُمَحمٍد 
به ، الذين أُوُتوا الكتاَب؛ آمن بعُضهم كعبِد اِهللا بنِ سالم ، وأْصَحابه ، وَبِقَي بعضهم على الكُفْرِ آمُنوا 

» عنه « و » بِِه « اهلاُء يف : قال السديُّ  -علّيه السالم  - واإلْنكارِ ، وكذلك إنْ عاَد إلَى َما أُوِتيه إبراهيم 
َهلََك َزْرُع الناسِ ، َوَزكَا ] ِفي ِتلَْك السََّنِة [ َع ذَاَت َسَنة ، وزرع الناُس َراجَِعةٌ إىل إْبَراهِيم ، وذلك أنَُّه َزَر فَ

ه » من آمن يب أعطيته « : فاحتاج الناُس إلَْيه ، فكان يقولُ  -عليه السالمِ -َزْرُع إْبراهيمَ  فمن آَمَن ، أْعطَاُه ِمْن
َمْن لَْم ُيؤِمْن ، منعه ِمْنه [ ،  ، فاملعىن ، وإنْ عاد إ] َو  -عليهم الصالة والسالم  -أنَّ األنبياَء : ىل القُْرآِن 

أولِئَك األنبياَء ] أنَّ [ املراُد : واْتباَعهُم معهم ، َصدَّقُوا مبحمٍد صلى اهللا عليه وسلم ومبا جاء به ، وقال آُخرون 



، َجَرْت عاَدةُ أِممهْم  آَمَن بعُضهم ، وكَفََر بعُضهم ، فَالَ َتَتَعجَّب يا حممُد  أنْ: مع ما ُخصُّوا به ِمَن النُّبوِة ، واملُلِْك 
، فإنَّ أْحواَلَ َجميعِ األَممِ هكذا ، وذلك َتْسِليةٌ له    . -عليه السالم -، ِمْن أمِتَك 

ةُ بفتح الصَّاِد ، وقرأ ابُن مسعوٍد ، وابُن عباسٍ ، وعكرم» َصدَّ « قََرأ اجلُْمُهوُر » ومنهم من صد عنه « : قوله 
 : » بِكَْسرَِها ، وكلتا الِقَرائتني على البَِناء للمفعولِ ، إال أنَّ : بضمها ، وقرأ أُبو َرَجاء ، وأبو اجلَْوَزاِء » ُصد

املضاَعَف الثُّالِثيَّ ، كاملْعَتلِّ الَعْينِ منه ، فيجوُز يف أوله ثالثُ لغاٍت ، إْخالَُص الضَّمِّ ، وإخالُص الكَْسرِ ، 
  .واإلمشاُم 

الوقوُد ، وهو َتميِيٌز : عذابِ الكُفَّارِ سعرياً والسَّعُري ] يف [ كَفَى جبهنََّم : ، أْي } وكفى بَِجَهنََّم َسِعرياً { : قوله 
  .ُمَسعَّرِ ، فال َيْحَتاُج إىل َحذٍْف : ، فإنْ كان بَِمْعَنى 

لََّما َنِضَجْت ُجلُوُدُهْم َبدَّلَْناُهْم ُجلُوًدا غَْيَرَها ِلَيذُوقُوا الَْعذَاَب إِنَّ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِآيَاِتَنا َسْوَف ُنْصِليهِْم َناًرا كُ
  ) ٥٦(اللََّه كَانَ َعزِيًزا َحِكيًما 

َنْصُب و: قال القَْرطُبِيُّ . بِفَْتِحَها ِمْن َصلَْيُت ثُالِثيَّا : بَِضمِّ النوِن ِمْن أْصلَى ، وُحَمْيٌد » نصليهم « : قرأ اجلمهوُر 
بَضمِّ اهلَاِء ، » نصليُهم « : وقَرأ َسالَّم ، وَيْعقُوُب . بنارٍ : على هذه القراءِة ، بَِنْزعِ اخلَاِفضِ تقديرُه » ناراً « : 

  .َوِهَي لَُغةُ اِحلَجازِ ، وقد َتقَدََّم َتقْرِيرُه 
، َوينوُب َعْنَها حرُف : ُيقَالُ :  ُتذكَُر ِللتَّهديِد ، والَوِعيِد] كَِلَمةٌ [ » سوف « : وقال ِسيبوْيِه  َسْوَف أفَْعلُ 

قال : يف الَوْعِد أْيضاً : » السُِّني « و » سوف « وقد يرُد ]  ٢٦: املدثر [ } َسأُْصِليِه َسقََر { : السني؛ كقوله 
[ } ْسَتْغِفُر لََك ريب َسالٌَم َعلَْيَك َسأَ{ : ، وقال ]  ٥: الضحى [ } َولََسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك فترضى { : تعاىل 
، ِقيلَ ، أخََّرُه إىل وقِْت السَّحر؛ َتْحِقيقاً ]  ٩٨: يوسف [ } َسْوَف أَْسَتْغِفُر لَكُْم ريب { : ، وقال ]  ٤٧: مرمي 

ِة ، فالسَُّني ، وَسْوَف    .َمْخُصوَصَتاِن باالْسِتقْبَالِ : للدعاِء ، وباجلمل
  »بآياتنا « فصل يف معىن قوله 

، واملالئكِة ، والكُُتبِ ، ] وأْسَماِئه [ لُ يف اآليات كُلُّ َما َيُدلُّ على ذاِت اِهللا تعاىل وصفته ، وأفْعاِلِه ، َيْدُخ
والرُسلِ؛ وكُفُْرُهم قْد يكونُ باجلَْحِد ، وقد يكونُ بَِعَدمِ النَّظْرِ فيها ، وقد يكونُ بإلقاِء الشكُوِك والشُُّبَهاِت فيها 

  .ْنكَارَِها؛ ِعَناداً ، أو َحَسَداً ، وقَْد يكونُ بإ
يه زَِياَدةٌ على ذلك ، فإنَُّه مبنزلَِة َشَويُتُه } ُنْصِليهِْم { : ُنْدِخلُهم الناَر ، لكن قولُه : أْي » َنْصِليهم « : وقوله  ف

  .َمْشوِيَّةٌ : بالنارِ ، ُيقالُ َشاةٌ َمْصليَّةٌ ، أْي 
، واجلملةُ يف َمَحلِّ } َبدَّلَْناُهْم { ظَْرُف َزَماٍن ، والَعاِملُ فيها : } كُلََّما { ، } ْم كُلََّما َنِضَجْت ُجلُوُدُه{ : قوله 

والعاِئُد حمذوٌف ، » ناراً « ، وجيوُز أنْ يكونَ ِصفَةً ل } ُنْصِليهِْم { نصبٍ على احلَالِ ، ِمَن الضمريِ املْنُصوبِ يف 
  .» بدلناهم « ٌق ب ُمتعلِّ» ليذوقوا « ولَْيَس بالقَوِيِّ ، و 

  .ُمْحكَُمُه : أْي : َنِضَج الشَّْيُء ُنْضجاً وَنضجاً ، وفالنٌ َنِضيُج الرَّأي : ُيقالُ : قال القُْرطُبِيُّ 
  }كُلََّما َنِضَجْت ُجلُوُدُهْم { فصل يف معىن قوله 

، َبدلَناُه: ] أْي } ُجلُوُدُهْم [ كُلََّما َنِضَجْت {  ِة كلما اْحترقَْت ُجلودهم    .م ُجلُوداً غْيَر اجللوِد املُْحترقَ
رضي اهللا عنه  -ُروي أنَّ هذه اآليةَ قُرِئَْت عند ُعَمَر . ُيَبدِّلُونَ ُجلُوداً بِيضاً ، كأمثالِ القََراِطيسِ : قال ابُن َعبَّاسٍ 



، وكان ِعْنَدُه ُمَعاذُ ابُن َجَبلٍ ، فقا: فقال ُعمُر للقارئ  - ذُ بُن َجَبل أِعْدَها ، فأَعاَدَها   -رضي اهللا عنه -ل ُمَعا
  .هكذا َسِمْعُت رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ُتبدَّلُ يف الساَعِة مائةَ مرٍَّة ، فقال عمُر : ِعندي َتفِْسُريها 

ا كَاُنوا ُع: تأكُلُهُم الناُر كُلَّ يومٍ َسْبِعَني ألَْف مرٍَّة ، كُلَّما أكَلَْتُهم ، ِقيلَ لَُهْم : قال احلََسُن    .وُدوا ، فيُعوُدونَ كََم
ا َبْيَن ِمْنكيب الكاِفرِ َمِسريةُ ثالثَِة « : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - رضي اهللا عنه  -َرَوى أُبو ُهَريَرة  م

  .» أيَّامٍ ، للّراِكبِ املًْسرِعِ 
[ ِفر ، أو ناُب الكَافر ، ِمثْلُ أُحٍد وِغلَظُ ِضْرُس الكَا« : وعن أيب ُهَرْيرة ، قال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» َمِسريةُ ثالثَةَ أيَّامٍ ] جِلِْده 
لنْضجِ ، إنَُّه تعاىل قاِدٌر على إْبقَاِئهِْم أْحياء يف النَّارِ أَبَد اآلَباِد فَِلَم لَْم ُيْبقِ أْبداهنُم يف النَّارِ َمُصونةً عن ا: فَإنْ ِقيل 

إنَُّه قَاِدٌر على : أنَُّه ال ُيْسألُ عما يفعلُ ، بل نقولُ : إليها ، ِمْن غْيرِ َتْبِديلٍ لََها؟ فاجلواُب مع إيصالٍ األمل الشديد 
كَْيَف ُيَعذَُّب : أنْ ُيوِصلَ إىل أْبدانِهم آالماً عظيمةً ، من غريِ إْدَخالِ النَّارِ ، مع أنه تعاىل أْدخلَهم النَّارِ ، فإنْ ِقيلَ 

  :يف الدنيا ومل َتْعِصِه؟ فاجلواُب من ُوُجوٍه ُجلُوداً مل تكن 
َصَنْعُت ِمن َخاَتِمي َخاَتماً : أنه ُيَعاُد األولُ يف كُلِّ َمرٍَّة ، وإنَّما قال غَريها ، لتبدل صفتها ، كما تقولُ : األوَّلُ 

  . غَريُه ، فاخلَاَتُم الثَّانِي ُهَو األولُ؛ إالَّ أنَّ الصناعةَ ، والصِّفَةَ تبدَّلْت

، الزَّاِئِد على ذَاِتِه ، فإذا ُجدَِّد: الثاين   املعذَُّب هو اإلنسانُ يف اِجللِْد ، ال الْجِلُْد ، بل اِجللُْد كالشَّيِء امللَتِصقِ به 
{  :اِجللُْد ، َصاَر ذلك اجللُد َسَبباً لوصولِ العذاب إلَْيِه ، فاملعذُب لَْيَس إالَّ العَاِصي؛ يدلُّ عليه قولُه تعاىل 

  .لَيذُوَق : ولَْم َيقُلْ } ِلَيذُوقُواْ العذاب 
  .ُيَبدَّلُ اِجللُْد جِلْداً غََريُه ِمْن لَْحمِ الكَاِفرِ : قال السُّدِّيُّ : الثالثُ 
َوِهَي : ؤِلُمُهم ُيلبُِس أْهلَ النَّارِ ُجلُوداً ال تألَُّم ، بل هي ُت -تعاىل  -إنَّ اَهللا : قال َعْبُد الَْعزِيز بُن َيْحَيى : الرابُع 

إنه َتْرٌك للظَّاِهرِ ، وأيضاً : طعن القَاِضي يف هذا فقال . جِلٌْد بّدلَُهم جِلَْداً غَْيَرُه ] احترق [ السََّرابِيلُ فكُلََّما 
  .السََّرابِيلُ ِمَن القَطَرانَ ال ُتوَصُف بالنُّْضجِ ، وإمنا ُتوَصُف باالحِْتراقِ 

كُلََّما اْنَتهى : هذا استعارةً عن الدََّوامِ ، وّعّدمِ االْنِقطَاعِ؛ ُيقالُ للموصوِف بالدَّوام  ميكُن أنْ يكونَ: اخلَاِمُس 
كُلََّما َنِضَجْت ُجلُوُدُهْم َبدَّلَْناُهْم { : فقد ابتَدأ من أوله ، فكذلك قوله ] إىل آخره [ فقد اْبَتَدأ ، وكُلََّما َوَصلَ 

م كُلّما ظَنُّوا أهنم َنِضُجوا واْحَترقُوا وانتهوا إىل اهلالِك ، أْعطَيناُهم قُوَّةً َجديدةً من أهن: َيْعين } ُجلُوداً غَْيَرَها 
  .احلياة؛ حبيثُ ظنُّوا أنَّهم اآلنَ وجُدوا ، فيكونُ املقصوُد بيانَ َدَوام الَعذَابِ 

ا أْدَرَك شَْيئاً قَِليالً منه ، واهللا تعاىل قَْد فالنٌ ذَاَق الشَّيَء ، إذَ: إمنا ُيقالُ » ليذوقوا العذاب « : قوله : فإن قيل 
  َوَصفَُهْم بأهنم كانوا يف أشدِّ العذابِ ، فكْيَف َيْحُسُن أن يذكَر بعد ذلك أنَّهم ذَاقُوا العذابَ؟

رِ الذَّْوقِ ، اإلخباُر بأنَّ إحساسَُهم بذلك العذابِ ، يف كُلِّ حالٍ ، َيكُونُ: فاجلواُب  كإْحَساسِ  املقصوُد ِمْن ِذكْ
  .الذَّاِئقِ بالنذُوق من حيثُ إنه ال َيْدُخلُ فيه ُنقَْصانٌ ، وال َزَوالٌ ، بَِسَببِ ذلك االحتراقِ 

الذي ال َيفَْعلُ إالَّ الصَّواَب : القاِدُر الَغاِلُب ، واحلَِكيُم : ، فالعزيُز } إِنَّ اهللا كَانَ َعزِيزاً َحِكيماً { : ثُمَّ قال تعاىل 
قَْتِضيه احلكمةُ؛ ألنَُّه قد َيقَُع يف القَلْبِ َتَعجٌُّب ِمْن كَْوِن الكرميِ الرَّحيمِ يَُعذُِّب هذا الشخص الضَِّعيَف إىل ، وما َت



  .هذا احلدِّ الَعظيمِ أَبَد اآلباِد 
  .َتقَْتِضي ذلك  ؛ ألنه القاِدُر الَغاِلُب ، فكما أنه رحيٌم فهو أيضاً َحِكيٌم ، واحلكمةُ] َبِعجب [ ليس هذا : فقيل 

َبًدا لَُهْم ِفيَها أَْزَواجٌ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َسُنْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر خَاِلِديَن ِفيَها أَ
يلًا    ) ٥٧(ُمطَهََّرةٌ َوُنْدِخلُُهْم ِظلًّا ظَِل

ِملُواْ الصاحلات َسُنْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األهنار َخاِلِديَن ِفيَهآ أََبداً لَُّهْم والذين آَمُنواْ َوَع{ : قوله تعاىل 
  .} ِفيَهآ أَْزَواٌج مُّطَهََّرةٌ َوُنْدِخلُُهْم ِظالًّ ظَِليالً 

  .إذا ذَكََر الوِعيَد أنْ يذكر َمَعُه الَوْعَد تعلْم أنَّ الوْعَد والوعيَد ُمتالزَِماِن يف الذِّكْرِ غَاِلباً ، فإنَّ َعاَدة القرآِن 
  :فيه ثالثةُ أوجٍه } والذين آَمُنواْ { : قوله 

  .} َسُنْدِخلُُهْم { أنه مبتدأٌ ، وخُربُه : أظهُرَها 
َسُنْدِخلُُهْم { : ، واخلََبُر أْيضاً } الذين كَفَُرواْ { وُهَو » إنَّ « أنَّه يف َمحلِّ َنْصبٍ؛ َعطْفاً على اْسمِ : والثاين 
، واملرفوَع على : ويصُري هذا َنِظري قوِلَك } َجنَّاٍت  اِعٌد ، فعطفَت املنُصوَب على املنُصوبِ  إنَّ َزْيَداً قَاِئٌم وعمراً قَ

  .املرفوعِ 
اً على َمْوِضعِ اْسم : والثالث  ، ؛ ألن َمَحلَُّه الرفُع ، قالُه أُبو ا» إنَّ « أنْ يكونَ يف حملِّ َرفْع؛ عطف لَبقَاِء؛ وفيه َنظٌَر 

، َحْيثُ ُيقالُ  اً على } والذين آَمُنواْ { : ِمْن َحْيثُ الصناعِة اللَّفِْظيَِّة  ، } الذين كَفَُرواْ { يف َمْوِضعِ َنْصبٍ؛ عطف
ب  ها وأنه ال إْنكَارَ ؛ تنبيهاً على ِشدَِّة ذلك ، وجبملِة الَوْعِد َحاليَّةً ِمْنه؛ لتحقق» إن « وأتى جبملِة الوعيِد ُمؤكِّدةً 

  .لذلك ، وأَتى فيها حبرِف التَّْنِفيسِ القَريبِ املدَّة تنبيهاً على قُْربِ الَوْعِد 
  فصل يف أن اإلميان غري العمل

دلت هذه اآليةُ ، على أنَّ اإلميانَ غُري الَعَملِ؛ ألنه تعاىل َعطََف العملَ على اإلمياِن ، واملعطوُف ُمَغايٌِر ِللَْمعطُوِف 
  .ليه ع

، كان اإلميانُ هو التَّْصديَق : قال القَاِضي  َر َمَعُه الَعَملُ  َمَتى ذُِكَر لفظُ اإلمياِن َوْحَدُه ، دخل فيه الَعَملُ ، وَمىت ذُِك
 ، وهذا بعيٌد ، ألنَّ األْصلَ َعَدُم االشتراك ، وعدُم التغيريِ ولْوالَ أنَّ األْمَر كذلك ، خلرج القرآنُ عن كونِِه ُمفيداً
ا َنْعلَُم ، ويكونُ مراُد اهللا [  ، فلََعلَّ هذه األلفاظَ اليت َتْسَمُعها يف القرآِن ، َيكُون ِلكُلِّ َواحٍد منها َمْعَنى ِسَوى م

  .ذِلَك املْعَنى ] تعاىل 
« : ا على قوله بَِياِء الَغْيَبِة؛ َردَّ» ويدخلهم ظالً « : َسْيدخلُهم ، وكذلك : قََرأ النَّخِعيُّ » سندخلهم « : قوله 

« : ، وتقدَّم الكالُم على قوله » سوف نصليهم « : ، واجلمهوُر بالنون َردَّاً على قوله » إن اهللا كان عزيزاً 
  .» جنات جتري من حتتها األهنار 

  :جيوُز فيه ثالثةُ أوجٍه } َخاِلِديَن { : وقوله 
  .} ْم َسُنْدِخلُُه{ أنه حالٌ من الضمري املنُصوبِ يف : أحُدَها 
  .} َجنَّاٍت { أنْ يكونَ حاالً من : وأجاَزُه أُبو الَبقَاِء : والثَّاين 

كما } َسُنْدِخلُُهْم { مفعول ] أنه جيوُز أنْ يكونُ حاالً من : ألن فيها ضمرياً لكُلِّ واحٍد منهما ، َيْعنِي : قال [ 
  :؛ ألنَّ يف احلَالِ ضمريْينِ » من جنات « تقدََّم ، أْو 



فصح أنْ ُيْجَعلَ حاالً ِمْن كُلٍّ واحٍد؛ لوجوِد الرَّابِِط ، وهو } َجنَّاٍت { العاِئِد على » يف « َمْجُروٌر ب : َما أحُدُه
  :الضمُري ، وهذا الذي قالُ فيه نظٌر ِمْن َوْجَهْينِ 

جناٍت : فكأنه ِقيلَ . يها عائذٌ علْيَها أنَّ اجلناِت خالداٍت يف أنفُِسَها؛ ألنَّ الضَّمَري يف ف: أنه َيِصُري املعىن : أحُدُهَما 
  .َخاِلدَاٍت يف اجلنَّاِت أنفُِسَها 

  .َخاِلَداٍت : أنَّ هذا اجلمَع َشْرطُُه الَعقْلُ ، ولد أُرِيد ذلك ، لقيل : والثَّاين 

يْعنِي أنَُّه َجَرْت الصِّفَةُ على  على َرأي الكُوفيَِّني: قال أُبو الَبقَاِء . أيضاً } َجنَّاٍت { أنْ َيكُونَ ِصفَةً ل : والثالثُ 
رِ َم ، وهو انَُّه إذَا َجَرْت َعلَى غَْي ْن هي له ، غَْيرِ ِمْن ِهَي لَُه يف املعىن ، ومل َيْبُرُز الضَِّمُري ، وهذا َمذَْهُب الكوفيَِّني 

  .وأِمَن اللِّْبُس ، مل َيجْب ُبُروُز الضمريِ كهذه اآليِة 
، فكان َيْنَبِغي أنْ ُيقَالَ َعلَى مَْهِلهْم : وَمذَْهُب الَبْصرِيَِّني  ، وملّا لَْم » خالدين هم فيها « : ُوُجوُب بروزِِه ُمطْلَقَاً 

  .َيقُلْ كذلك ، َدلَّ على فََساِد القَْولِ ، وقد َتقَدََّم َتْحِقيُق ذلك 
، } َجنَّاٍت { حاالً من } َخاِلِديَن { علت أنََّك إذا ج: فَلَْتكُنِ املْسألَةُ األولَى كذِلَك ، أعين : ] فإن قُلَْت [ 

  .فيكون َحاالً ِمْنَها لفظاً ، وهي لغريها َمْعَنى ، ومل َيْبُرْز الضَّمُري على َرأي الكُوفيَِّني ، وَيِصحُّ قول أيب الَبقَاِء 
قَاِء ، فإنَُّه َخصََّص َمذْهَب الكُوفيَني أنَّ هذا ، لو قيلَ به لَكَانَ جيِّداً ، ولكن ال َيْدفَُع الرَّدَّ عن أبِي الَب: فاجلواب 

  .بوجه الصِّفَِة ، دون احلالِ 
  فصل

، حيث يقُولُ : ذكر اخلُلُوِد والتَّأبِيد  إنَّ َنِعيَم اجلَنَِّة وَعذَاَب اآلِخَرِة َيْنقَِطَعاِن ، : فيه ردٌّ على َجْهم ْبنِ صفَْوانَ 
ُدلُّ على أنَّ اخلُلوَد غَْير التَّأْبيد وإال لزم التكراُر ، وهو غري َجاِئزٍ؛ فَدلَّ على وأيضاً فَِذكُْرُه اخلُلُوَد مع التَّأبيد؛ َي

اً مَُّتَعمِّداً فََجَزآُؤُه َجَهنَُّم { : أنَّ اخلُلُوَد لَْيَس ِعَباَرة عن التَّأبيِد ، بلِ اْسِتْدالَلُ املُْعتزِلَِة بقوله تعاىل  َوَمن َيقُْتلْ ُمْؤِمن
على أنَّ صاحب الكَبيَِرِة يبقى يف النَّارِ أَبداً ، ألنَّ هذه اآلية َدلَّْت على أنَّ ]  ٩٣: النساء [ } َها َخاِلداً ِفي

  .اخلُلُوَد طولُ املُكِْث ال التَّأبيِد 
، إمَّا النَّْصب أ] } مُّطَهََّرةٌ [ لَُّهْم ِفيَهآ أَْزَواٌج { : قوله    .و الرَّفُْع مبتدأ وخرب ، َوَمَحلُّ هذه اجلُْملَِة 

} َجنَّاٍت { وإما على كَْونَِها ِصفَةً ل } َسُنْدِخلُُهْم { ، أو ِمْن الضَّمريِ يف } َجنَّاٍت { فالنَّْصُب إمَّا على احلَالِ ِمْن 
  .بعد ِصفٍَة 

  .والرَّفُْع على أنَُّه َخَبٌر َبْعَد َخَبرٍ 
  فصل
  .ومجيع أقْذَارِ الدُّْنَيا ، كما َتقَدََّم يف ُسورِة الَبقََرِة طََهارُتُهنَّ من احلَْيضِ والّنفاسِ ، : املَُراُد 
  .» وندخلهم ظالَّ ظليالً « وقوله 

، أو َمفُْعولٍ ، بل هو ُمَبالَغةٌ يف َنْعِت : إنَُّه مبعىن : الظَِّليلُ ليس ُينبِئُ عن الِفْعلِ ، حىت ُيقالَ : قال الَواِحِديُّ  فاِعلٍ 
  .» لَْيلٌ ألَْيلٌ « : الظِّلِّ ، مثل قوهلم 

  .الكَثيُف الَِّذي ال َتْنَسُخُه الشَّْمُس ، وال يؤذيهم َبْرٌد ، وال َحرٌّ : الظَِّليلُ : قال املُفَْسُرونَ 
اَحة واعلَْم أنَّ بالد الَعَربِ كانت يف غَاَيِة احلََراَرِة ، وكانَ الظِّلُّ عندهم ِمْن أْعظَمِ أْسَبابِ الرَّ: قال اْبُن اخلَِطيبِ 



  .، وهلا املَْعَنى؛ َجَعلٌوه ِكَناَيةً عن الرَّاَحِة 
  .» السُّلْطَانُ ِظلُّ اهللا ِفي األْرضِ « : قال عليه الصَّالة والسالُم 

ِة يف الراحة ، وهبذا َيْنَدِفُع ُسؤالُ َمْن إذا : قُولُ َي وإذَا كان الظّل ِعَباَرةً عن الرَّاَحة؛ كَانَ ِكَناَيةً عن املَُبالََغِة الَعِظيَم
  مل َيكُْن َشْمٌس ُتْؤِذي حبرَِّها ، فما فاِئَدةُ َوْصِفَها بالظِّلِّ الظَِّليلِ؟

َها فَاِسداً وأيضاً نرى يف الدُّْنَيا أنَّ املَوَاِضَع الَِّتي َيُدوُم الظِّلُّ فيها ، وال َيِصلُ ُنوُر الشَّْمسِ إلْيَها ، يكُونُ َهَوواؤ
  .اجلَنَِّة بذلك ، فعلى هذا الَوْجِه الَِّذي لَخَّْصَناُه َتْنَدفَُع هذه الشُُّبَهاِت  ُمْؤِذياً فما معىن َوْصِف

بِِه  الَْعْدلِ إِنَّ اللََّه نِِعمَّا َيِعظُكُْمإِنَّ اللََّه َيأُْمُركُْم أَنْ ُتَؤدُّوا الْأََماَناِت إِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحكَْمُتْم َبْيَن النَّاسِ أَنْ َتْحكُُموا بِ
ا َبِصًريا    ) ٥٨(إِنَّ اللََّه كَانَ َسِميًع

، وأيضاً ملّا حكى عن أْهل الِْكتابِ أنَُّهم كََتُموا  ملا َشَرَح أحوالَ الكُفَّارِ ، وشرَح وِعيَدُهم؛ عاد إىل التَّكِْليف 
أَمَر املُؤمنَني يف هذه ]  ٥١: لنساء ا[ } َهُؤالِء أهدى ِمَن الذين آَمُنواْ َسبِيالً { احلَقَّ ، حيث قالُوا للذين كَفُروا 

  .اآليِة بأداء األَماَناِت يف مجيع األمور ، سواء كاَنْت ِدينيَّةٌ ، أو ُدْنَيويَّة 
، إذَا أِمَن » أنْ « َمْنُصوُب احمللّ ، إمَّا على إْسقَاِط َحْرِف اجلَّر؛ ألن حذفه يطَّرُِد مع } أَن ُتؤدُّواْ { : قوله 

[ أَمْرُتَك اخلَْيَر ، فعلى األوَّل َيْجري : يتعدى إىل الثَّاين بنفسه ، حنو » أمر « ا بالصِّلَِة ، وإما ألنَّ اللَّْبس؛ لطوهلم
  ] .» األمانة « اخلالف يف َمَحلَّها ، أهي يف َمَحلّ نصب ، أم جر ، وعلى الثَّاين هي يف حملِّ نصب فقط ، وقرئ 

  فيمن نزلت اآلية؟: فصل 
طَلَْحةَ ْبَن أبِي طَلَْحةَ احلجيب ِمْن َبين عْبِد الدَّارِ ، وكان ساِدنَ الكَْعَبِة ، فلمَّا َدَخلَ النيب صلى  نزلت يف ُعثَْمانَ ْبَن 

طَلَْحةَ َباَب الكَْعَبِة ، وَصَعَد السَّطَْح ، فطلَب رسولُ اهللا انُ ْبُن   صلى اهللا اهللا عليه وسلم َمكَّةَ َيْوَم الفَْتحِ أغْلََق ُعثَْم
، وقال : يه وسلم املفتاح فقيلَ عل ُه منه فأىب  صلى اهللا عليه [ او َعِلْمُت أنَُّه رسولُ اِهللا : إنَّه مع عثمان ، فَطَلََب

ملْ أْمَنْعُه اِملفَْتاَح ، فَلََوى عليُّ بن أيب طالب يده ، وأخذ منه املفتاح ، ودخل َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه ] وسلم 
ا َخَرَج سألَُه الَعبَّاُس وسلم البيت ، وصلّى ف أن يعطيه ، وجيمع له بني السِّقَاَيِة ، ] املفتاًح [ يه ركعتني ، فلّم
هذه اآلية ، فأَمَر النَّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم علّياً أنْ يردَّ اِملفَْتاَح إىل ُعثَْمانَ ،  - تعاىل  - والسَِّدانة ، فأنزل اهللاُ 

، فقال : ، فقال عثمان  َوَيْعَتِذَر إليه ، ففعل ذلك عليٌّ لقَْد أْنَزلَ اُهللا يف : أكَْرْهَت ، وآذَْيَت ، مث جئَْت َتْرفُق 
ثَْمانُ  أنَّ ُمَحّمداً رُسولُ اِهللا ، وأْسلََم ، وكانَ ] أال إله إالّ اهللا و [ أْشَهُد « : شأنَِك ، َوقََرأ عليه اآلية ، فقال ُع

  .أخيه َشْيَبةَ ، فاِملفَْتاُح والسَِّداَنةُ يف أوالدهم إىل َيْومِ الِقَياَمِة اِملفَْتاُح معه ، فلما َماَت دفعه إىل 
  .املراُد من اآلية مجيُع األَماناِت : وقيل 

، أو مع الِعَباِد ، أْو مع نفسه  فعل : فمعاملة الرَّبِّ فهو . واْعلْم أنَّ معاملة اإلْنساِن إما أنْ تكُونَ مع َربِّه 
  .املَْنهيَّاِت  املأُموَرات ، وترك
  .األَماَنةُ يف كُلِّ َشيٍْ الزمةٌ؛ يف الُوُضوِء ، واجلََناَبِة ، والصَّالِة ، والزَّكَاِة ، والصَّْوم : قال اْبُن َمْسُعوٍد 

، واْبُن َمْسُعوٍد ،  الَبَراُء اْبُن َعازِبٍ: وِممَّْن قال إنَّ اآلية عاّمة يف اجلميع : « اِحللَْيِة » قال أُبو ُنِعْيم احلَاِفظُ يف [ 
  .واْبُن َعبَّاسٍ ، وأيبُّ ْبُن كَعبٍ 

األَماَنةُ يف كُلِّ َشيٍء الزمةٌ ، يف الُوُضوِء ، واجلََناَبة ، والّصالة ، والزكاِة ، والّصوم ، والكيل ، والوزن ، : قالوا 



  .والودائع 
.ْمِسَك األَماَنة مل يرخص اُهللا ملُْعِسرِ ، وال ملُؤِمنٍ أن ُي: قال اْبُن عبَّاسٍ   [  
َر  ِعْنَدَك ، فاْحفَظَْها إالَّ ] َخبَّأُتَها [ هذَا أمانةٌ « : َخلََق فَْرَج اإلنسان ، قال  -تعاىل  -إنَُّه » : وقال اْبُن ُعَم

  .» بَِحقَِّها 

  .، والفُْحشِ ، وغريها فأمانة اللَِّساِن أالّ يستعمله يف الكِذبِ ، والغيبِة ، والنَّميَمِة ، والكُفْرِ ، والبدعِة 
واملََناِهي ، ومساع  وأمانة الَعْينِ أالّ َيْسَتْعَملََها يف النَّظَرِ احلََرامِ ، وأَماَنةَ السَّْمعِ أالّ َيْسَتْعِملَُه يف َسَماعِ املَالَِهي ،

  .الفُْحشِ ، واألكاذيبِ ، وغريها 
لْقِ فلردِّ الَوَداِئعِ ، وترِك التَّطفيِف يف الكَْيلِ ، والوْزِن ، وعْدلِ وكذا مجيع األْعَضاِء ، وأمَّا األَماَنةُ مع َساِئرِ اخلَ

بأن ُيْرِشُدوهم إىل االعِتقَاداِت ، واألْعَمالِ الَّيت تنفعهم يف ُدْنَياُهم : األمَراِء يف الرَِّعيَِّة ، وعدلِ الُعلََماِء يف الَعَوامِ 
، وأال ُتلِْحَق به َولَداً وأْخَراُهم ، وال حيملوهم َعلَى التَّعصَُّب ات الَباِطلَِة ، وأَماَنةُ الزَّْوَجِة للزَّْوجِ يف حفظ فَْرجَِها 

ِه ، ويف إخبارِها عن اْنِقَضاِء عدَّهتا ، وهني اليهود عن ِكْتَماِن أمر حممد عليه الصَّالة والسالم  وأما  - من غَْيرِ
إالّ األْنفََع ، واألْصلََح ، يف الدِّين والدُّْنَيا ، وأال يقدم بَِسَببِ الشَّْهَوةِ ]  ِلَنفِْسِه[ أَماَنته مع نفسه ، فهو أال َيْخَتاُر 

ا َيُضرُُّه يف اآلِخَرِة قال أَنسٌ  ا َخطََبَنا رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  -رضي اهللا عنه-، والَغَضبِ على َم قلَّ م
ال أَماَنةَ لَُه ، َو« إال قال  ُه ال إْيَمانَ لَمْن  الَ َتُخوُنواْ اهللا والرسول وختونوا { ، وقال تعاىل » الَ ِديَن ملَْن ال َعْهَد لَ

إِنَّا َعَرْضَنا األمانة َعلَى السماوات واألرض { : ، وقد عظَّم اهللا أْمَر األَماَنِة فقال ]  ٢٧: األنفال [ } أََماَناِتكُْم 
. ٧٢: األحزاب [ } ِمْنَها َوَحَملََها اإلنسان  واجلبال فَأَبْيَن أَن َيْحِملَْنَها َوأَْشفَقَْن  [  

  :َخلََق الدُّْنَيا كالُبْسَتاِن ، وزينها خبمسة أْشَياء  -تعاىل  -ويروي أنَّ اهللا [ 
، وَنِصيَحِة املُْسَتَشارِ ، ودفع اخليانة  اِء  .ِعلَْم الُعلََماِء ، وَعْدلِ األَمَراِء ، وِعَباَدِة الُعلََم  [  

  ف يف ضمان الوديعةفصل يف اخلال
ٍة عند َعَدمِ التَّفْرِيِط ، وعن بعض السَّلَِف أنََّها َمْضُموَنةٌ    .األكْثَُرونَ على أنَّ الوديعةَ غري مضمون

 -فضمنين عمر بن اخلطاب . اْسَتْحَملَنِي َرُجلٌ بضاعةً ، فضاعت من بني ثيايب : روى الشَّْعبِيُّ عن أَنسٍ قال 
  . - رضي اهللا عنه

؟ » ذهب لك معها شيء « : كان إلنسان عندي وديَعةٌ ِستَّةُ أالف درَهمٍ ، فذهبت فقال ُعَمُر : نسٍ قال وعن أ
  .فألزمين الضََّمان ] الَ : قلت [ 

ال َضَمانَ َعلَى « قالَ َرسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وحجة اجلُْمُهورِ ما َرَوى عمرة بُن ُشَعْيبٍ عن أبيه قال 
حممولٌ على أنَّ املودع اعترف بفعل ] فهو [  -رضي اهللا عنه -، وأما ِفْعلُ عمر » ُمؤَتَمنٍ ] على [ َداع ، وال 

  .يوجب الضمان 
  فصل يف اخلالف يف ضمان العارية

} إىل أَْهِلَها [ ت إِنَّ اهللا َيأُْمُركُْم أَن ُتؤدُّواْ األمانا{ العاريةُ َمْضُموَنةٌ بعد اهلَالَِك لقوله تعاىل : قال الشافعيُّ وأمحد 
وخصت منه الوديَعةُ » على الَيد َما أَخذْْت َحتَّى ُتؤديُه « : عليه الصالة والسالم  -واألمر ِللُوُجوبِ ، وقوله ] 

، فيبقى العامُّ َبْعَد التَّْخصيصِ حجة ، وأيضاً فإنَّا أمجْعَنا على أنَّ املستام َمْضُمونٌ ، وأنَّ املودع غريه َمْضموٍن 



ارَِية وقعت يف البني ، ومشاهبتها ِللُْمْسَتام أكثر؛ ألنَّ كالّ منهما أخذه األجنيب لغرض نفسه ، والوديعة والَع
  .أخذها ِلَغَرضِ املاِلِك ، فظهر الفَُْق بْيَن العاريِة والوديعة 

  »نٍ الَ َضمانَ َعلَى ُمؤَتم« ليست مضمونة كقوله عليه السالُم ] العارية : [ وقال أُبو حنيفةَ 

  .وجوابه َمخصوٌص باملستام ، فكذا يف الَعارَِيِة ، ودليلنا ظاِهُر الْقُرآِن 
أَن { معطوف على } أَن َتْحكُُمواْ { قوله ] فيكون [ } َوإِذَا َحكَْمُتْم َبْيَن الناس أَن َتْحكُُمواْ بالعدل { : قوله 

َعْدلِ ، فيكونُ قد فصل َبْيَن حرف الَعطِْف ، واملعطوف يأمُركُْم بَتأِديِة األمَاَناِت واحلكم بال: أي } ُتؤدُّواْ 
  .وهي مسألة خالف ذََهَب الفَارِِسيُّ إىل منعها إلالّ يف الشِّْعرِ . بالظَّْرِف 

اً ، ولنصحّح َمَحلّ اخلالِف أوالً  ُه إىل َجوازَِها ُمطْلَق إن حرف العطف إذا كان على َحْرٍف : فنقولُ : وذهب غَُري
ا عطفه بالظَّرف وشبهه أم ال؟ واحٍد كالواو   ، والفاء هل جيوُز أن يفصل بينه ، وبني م

، فال يتوّسط بينه ، وبني ما عطفه  فَذََهَب الفَارِسيُّ إىل منعه ُمْسَتِدالً بأنَُّه إذا كانَ على َحْرٍف واحٍد ، فقد َضُعَف 
  ]املنسرح : [ إالّ يف َضُرورٍة كقوله 

  َعْصبِ َوَيْوماً أدَميَها َنِغالَ... ِه أْرِدَيِة الْ َيْوماً َتَراَها كَِشْب -١٨١٠
َربََّنآ آِتَنا { : ، وذََهَب غَْيَرُه إىل َجَواَزُه ُمْسَتِدالّ بقوله ] » َيْوماً « ففََصل ب [ وترى أدميها نغالً يوماً ، : تقديره 

} شَّْرَناَها بِإِْسحَاَق َوِمن َوَرآِء إِْسَحاَق َيْعقُوَب فََب{ ، ]  ٢٠١: البقرة [ } ِفي الدنيا َحَسَنةً َوِفي اآلخرة َحَسَنةً 
اهللا الذي { ]  ٩: يس [ } فَأغَْشْيَناُهْم ] وِمْن َخلِْفهِْم َسّداً [ َوَجَعلَْنا ِمن َبْينِ أَْيِديهِْم َسّداً { ، ]  ٧١: هود [ 

ِمَن األرض ِمثْلَُهنَّ  لَ ] اآلية [ } أَن ُتؤدُّواْ األمانات { .  ] ١٢: الطالق [ } َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َو ، وقا
امرر بزيٍد : إنَّ املَْعطُوَف عليه إذَا كانَ َمْجُروراً بَِحْرِف ، أُعيَد ذلك احلَْرُف املعطوف حنو : َصاِحُب هذا القول 

  .وغداً بَِعْمرو ، وهذه الشَّواهُد ال َدليلَ فيها 
، فألنه عطف ]  ٩: يس [ } َوَجَعلَْنا ِمن َبْينِ أَْيِديهِْم { ، وقوله » ة يف الدنيا حسنة ، ويف اآلخرة حسن« أمَّا 

عطف االخرة على الدُّْنَيا بإَعاَدِة اخلافض وعطف حسنة الثانية على َحَسنة األوىل ، وكذلك عطف : على َشْيئَْينِ 
» أدميها « عطف فيه  ، وكذلك البيت» سدَّا « على » سدَّا « و » من بني أيديهم « على » من خلفهم « 

األوَّلِ ، » َيْوماً « الثَّاين على » يوماً « على الثاين وهو كشبه و » َنغالً « ، و » َتَراها « على املفعول األوَّل ل 
، وال يستثىن الضَُّروَرةَ ، فإن ما ] ينبغي : [ يقال ] وحينئذ [ فال فصل فيه حينئٍذ ،  أليب َعِليٍّ أنْ مينَع مطلقاً 

  .ده به ُمؤوَّل على ما ذكرناه استشه
إنَّما مل جيعله أُبو َعِلّي من ذلك؛ ألنَُّه ُيؤدِّي إىل ختصيص الظَّْرِف الثَّاين مبا وقع يف األوَّلِ ، وهو أنَّه : فإن قيل 

ُري املعطوف عليه ، فهو َنِظ] املعطُوف حكم [ تراها كشبه أردية العصب يف اليوم األوَّلِ والثاين؛ ألنَّ ُحكَْم 
زيد كما ُيقَيَُّد به َيْوَم [ السَّْبت ُمقّيٌد بضرب » َيْوَم « َضَرْبَت َزْيداً َيْوَم اجلُْمَعِة ، ويوم السَّْبت ، ف : قولك 

  .وهو ُرؤَيةُ أدميها نغالً ] اجلٌمعة ، لكن الَغَرَض أنَّ اليوَم الثَّانِي يف البيت ُمقَيٌَّد بِقَْيٍد آخر 
ذكرت ] و [ نا أنه لو ترك: فاجلواُب  ألن [ الظَّاهر من غري َتقْييِد الظّرف الثَّاين مبعىن آخر كان احلكم كما 

أما إذا قيَّدته بشيِء آخر ، [ َيْوَم السَّْبِت ] وَعمراً [ ضربت زيداً يوم اجلُمَعِة : يف مثالك ] الظاهر كما ذكرت 



، وعمراً يوم السَّبت : فقد تركت ذِلَك الظَّاِهَر هلذا النص ، أال َترضاَك َتقُولُ  ، ] ضربُت زيداً َيْوَم اجلُْمَعة 
  .فكذلك َهذَا ، وهو َمْوِضٌع حيتاُج ِلَتأمُّلِ 

ووهبنا : ، فيعقوب ليس جمروراً َعطْفاً على إْسَحاق ، بل منصوباً بإْضَمارِ فعل أي » فبشرناها بإسحاق « وأما 
، فإ ، كيف وقد َتقدَّم أنَّ هذا القائل ] به [ نََّها مؤذنة باْنقطَاِعِه من البَِشاَرة هلا يعقوَب ، َوَيُدلُّ عليه قراءةُ الرَِّفع 

، فال » أن يؤدوا األمانات « أما ] و . [ إنَُّه مىت كان املَْعطُوُف عليه جمروراً ، أُعيَد مع املَْعطُوِف اجلار : َيقُولُ 
، و» إذَا « داللة فيها أيضاً؛ ألن  وهو الظَّاِهُر من حيث املعىن } أَن َتْحكُُمواْ { عامله إما ظرف ال ُبدَّ من عامل 

ا يف حيز املوصول ال يتقدَُّم عليه عند البصريني ، } َيأُْمُركُْم { ، وإما  فاألوَّلُ ممتنع ، وإن كان املعىن عليه؛ ألنَّ م
  ]الرجز : [ وأّما الكُوِفيُّون فيجوِّزونَ ذلك ، ومنه اآلية ِعْنَدُهم ، واسَتَدلُّوا بقوله 

  كَانَ َجَزاِئي بالَْعَصا أنْ أْجلَدَا...  -١٨١١
  ]الكامل : [ وقد جاء ذِلَك يف املفعول الصَّريح يف قوله 

  َوِشفَاُء غَيِِّك َخابِراً أنْ َتْسأِلي...  -١٨١٢
  .فكيف بالظرف وشبهه 

ٌر وإذا َبطَلَ هذا فالعاِملُ فيه والثاين ممتنٌع أيضاً؛ ألنَّ األْمَر ليس واقعاً َوقَْت احلكم ، كذا قاله  أُبو َحيَّان وفيه َنظَ
  .األخرية دالة على األوىل » أن حتكموا « ، و » وأن حتكموا إذا حكمتم « : ُمقَدٌَّر ُيفَسَُِرُه ما َبْعَدُه َتقِْديره 

  :جيوُز فيه وجهان » بالعدل « قوله 
ب : أَحُدُهَما  أن يتعلَّق مبحذوٍف على أنَّه حالٌ من : اء للتَّعدية ، والثانية ، فتكونُ الَب» حتكموا « أنْ يتعلََّق 

، فتكونُ الباء للمصاحبة ، أي    .ملتبسني بالَعْدلِ مصاحبني له : فاعل حتكموا 
  .واملعنيان ُمَتقَارَِبان 

  فصل
، اْعلَْم أن األمانة عبارة عن أداء ما َوَجَب عليك ِلَغْيرَِك ، واحلكم باحلق عما إذا وجب إلْن َساٍن على غريه حق 

  .فأمر من َوَجَب عليه ذلك احلّق بأن يدفعه إىل َمْن له ذلك احلق 
وملا كان التَّْرتيب الصَّحيُح أن يبدأ اإلنسان بَِنفِْسِه يف جلب املََناِفعِ ، ودفع املضار ، مث يشتغل بغريه ، ال َجَرَم 

  .مر احلكم باحلَّق ، وهذا من اللَّطَاِئف املودعة يف ترتيب القرآن أمر تعاىل بِأَداِء األَماَنِة أّوالً ، مث ذكر بعد األ
  فصل يف وجوب حكم اإلمام بالعدل

إِنَّ اهللا َيأُْمُر بالعدل واإلحسان { أّجمُعوا على أنَُّه َيجُِب على احلَِكمِ أنْ َيْحكُم بالَعْدلِ ، هلذه اآلية ، ولقوله تعاىل 
ياداوود إِنَّا َجَعلَْناَك َخِليفَةً ِفي { وقوله ]  ١٥٢: األنعام [ } قُلُْتْم فاعدلوا َوإِذَا { وقوله ]  ٩٠: النحل [ } 

ال َتَزالُ هذه األمَّةُ َخبْيرٍ « : عليه الصالة والسالم  -، وقال ]  ٢٦: ص [ } األرض فاحكم َبْيَن الناس باحلق 
املُقِْسطُونَ « وقال عليه الصَّالةُ والسالُم » ْرَحمْت َرِحَمْت ما إذَا قَالَْت َصَدقَْت ، وإذَا َحكََمْت َعَدلَْت وإذَا اْست

» ْم ما ُولُّوا ِعند اِهللا علَى منابر ِمْن ُنورٍ عن مينيِ الرَّمحن ، وِكلَْتا َيَدْيِه َيِمٌني؛ ُهُم الذين َيْعِدلُونَ يف ُحكِْمهِْم وأْهِليهِ
إىل اِهللا يوَم الِْقَياَمِة ، وأقَْرَبَهْم ِمْنُه َمْجِلساً إماٌم عاِدلٌ وإنَّ أْبَغَض إنَّ أَحبَّ النَّاس « وقال عليه الصَّالة والسالُم 

  »النَّاسِ إىل اِهللا َيْوَم الِقَياَمِة وأَشّدُهْم َعذَاباً إماٌم َجاِئٌر 



  .» ُعونَ َعلَْيِه يف النَّارِ ُيَناِدي ُمَناٍد َيْوَم الِقَياَمِة أْيَن الظَّلََمةُ ، فَُيْجَم« وقال عليه الصَّالةُ والسالُم 
َوالَ َتْحَسَبنَّ اهللا غَاِفالً { وقوله ]  ٢٢: الصافات [ } احشروا الذين ظَلَُمواْ َوأَْزَواَجُهْم { حيقق ذلك قوله تعاىل 

. ٤٢: إبراهيم [ } َعمَّا َيْعَملُ الظاملون   [  
  فصل فيما جيب على القاضي حنو اخلصمني

ا ، واالستماعِ جيب على القاضي أن يسوِّ ي َبْيَن اخلصمني يف الدُُّخول عيه ، واجلُلُوس َبْيَن َيَدْيِه ، واإلقبال َعلَْيهَِم
منهما ، واحلكم َبْينُهَما ، وينبغي إال يلقَِّن أحدُهَما ُحجَّةً ، وال شاهداً شهادته ، وال يلقّن املّدعي الدَّْعَوى ، 

قَْراَر ، وال اإلْنكاَر ، وال َيِضيَف أَحد اخلَْصَمْينِ ُدونَ األخر ، وال واالستخالَف ، وال يلقَن املُدَّعى عليه اإل
ُيجِيَب هو إَضافَةَ أحدِهَما ، وال إىل إضافتهما َما َداما ُمَتَخاِصَمْينِ ، وعليه التَّْسوَِية بينهما يف األفَْعالِ دون 

  .القلب؛ ألنَُّه ال ميكُن أنْ يتحرَّز من ميل قلبه 
ا املتصلة ب } نَّ اهللا نِِعمَّا َيِعظُكُْم بِِه إِ{ : قوله  إال أنَّ اْبن َعِطيَّة » بئس « ، و » نعم « قد تقدََّم الكالُم على م

َدفَةُ على نعم ، وبئس إنََّما هي املُهيئَةُ الّتَصالِ الِفْعلِ كما » ما « و : قال ! . نقل هنا َنقْالً ال َيْبُعُد ِمْن َوْهمٍ املُْر
  ]الطويل : [ وكان َرُسولُ اهللا مما حيرك َشفََتْيه وكقول الشَّاعر : َما ، ومما يف قوله هي يف ُربَّ
  َعلَى َرأِسِه ُتلِْقي اللَِّسانَ ِمَن الْفَمِ... وإنَّا لَِممَّا َنْضرُِب الْكَْبَش َضْرَبةً  -١٨١٣

َما للتَّْعِليلِ ، ومما للتَّكِْثريِ ومع إمنا هي موطّئة ، فهي مبعىن ويف هذا مبنزِلَِة ُربََّما ، ومنزلتها خمالفة يف املَْعَنى؛ ألنَّ ُربَّ
  .ولكن املقصد إمنا هو ال يليها من املَْعَنى الذي يف الِفْعل . الَّذي ، وما وطَّأْت إالّ وهي اسٌم 

اء ، ومن َحْيثُ جعلها مبعىن الَِّذي قال أُبو َحيَّان وهذا متهافٌت؛ ألنه من َحْيثُ جعلها ُمَوطِّئَةً ُمَهيَّئَةً ، ال تكونُ أمس
  .َيلَْزُم أنْ َيكُونَ اْسماً ، فتدافعا 

  »نعما يعظكم « يف معىن قوله : فصل 
  .نِْعَم َشيئاً يعظكم به ، أو نِْعَم الشَّيء الذي يعظكُم بِه : املعىن 

من أَداِء األَماَناِت واحلُكْمِ : به نِْعَم ما َيِعظُكُم بِِه ذلك ، وهو املأمور : واملخصوص باملدح َمْحذُوٌف ، أي 
ُع ذِلَك : ، أي } إِنَّ اهللا كَانَ َسِميعاً َبِصرياً { : بالقسط ، مث قال : بالَعْدلِ ، أي  إذا حكمت بالعدل ، فهو َيْسَم

ك ، وهذا أْعظَُم أْسَبابِ ، ألنَُّه مسيٌع ِلكُلّ املَْسُموعاِت ، وإنْ أدَّْيَت األَماَنةَ ، فهو َبِصٌري بكُلِّ املبصرات يبصر ذل
اْعُبد اَهللا «  -عليه الصَّالة والسَّالُم  -وإليه اإلشارة بقوله . الَوْعِد للمطيع ، وأعظم أْسَبابِ الوعيِد للعاصي 

  .» كَأنََّك َتَراُه فإنْ لَْم تكُْن َتَراُه فإنَُّه َيَراَك 

يُعوا الرَُّسولَ َوأُوِلي الْأَْمرِ ِمْنكُْم فَإِنْ َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِط
  ) ٥٩(َوالرَُّسولِ إِنْ كُْنُتْم ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ ذَِلَك َخْيٌر وَأَْحَسُن َتأْوِيلًا 

  .، أمر الرعية بطاعة الُوالَِة  اعلم أنَُّه تعاىل ملا أمر الوالة بالَعْدلِ
ُم : [ أولو األْمرِ : قال اْبُن َعبَّاسٍ وَجابٌِر  ، والعلماُء الَِّذيَن يعلُِّمونَ النَّاَس دينهم ] ُه   .الفُقََهاُء 

لُ احلََسنِ ، والضَّحاِك وُمجاِهٍد  ه أويل األمر منهم لعلم] وإىل [ ولو ردوه إىل الرسول « لقوله تعاىل . وهو قَْو
  .» الذين يستنبطونه منهم 

حقٌّ على اإلمام أن َيْحكَُم مبا أْنَزلَ اُهللا ، : هم األَمَراُء والُوالة ، وقال عليُّ ْبُن أيب طالبٍ : وقال أُبو ُهَريَرة 



، َوُيِطيُعوا    .وُيَؤدِّي األَماَنة ، فإذا فََعلَ ذلك؛ َحقَّ علي الرَِّعيَِّة أنْ َيْسَمُعوا 
َمْن أطَاَعنِي؛ فَقَْد أطَاَع اَهللا ، وَمْن َيْعِصنِي ، فَقَْد « قال َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ْيَرة قال وروى أُبو ُهَر

« وقال عليه الصَّالةُ والسالُم » َعَصى اهللا ، وَمْن ُيِطعِ األِمَري؛ فَقَْد أطَاَعنِي ومن يعصي األمَري ، فَقَْد َعَصانِي 
الَ طَاَع السَّْمُع والطَّاَعةُ َه َما لَْم ُيؤَمْر بَِمْعِصَيٍة فَإذَا أُِمَر بَِمْعِصَيٍة ، فَالَ َسْمَع َو » ةَ على املرِء املُْسِلمِ فيما أَحبَّ َوكَرِ

.  
لُعْسر َباَيْعَنا َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم على السَّْمعِ والطَّاَعِة يف الُيْسر ، وا: وروى ُعَباَدةُ ْبُن الصَّاِمِت قال 

، أْو َنقُولَ باحلَّق ، َحْيثُ َما كُنَّا ، ال َن ، وأالَّ ُنَنازَع األْمَر أْهلَُه ، وأنْ َنقُوَم  َخاُف ِفي اِهللا ، واملَْنَشِط ، واملَكَْره 
  .لَْوَمةَ الِئمٍ 
ْو ِلَعْب« : أنَّ النَّيب صلى اهللا عليه وسلم قال أليب ذّر : وعن أَنسٍ    .» ٍد َحَبِشّي كأنَّ َرأَسُه َزبيبة اْسَمْع ، وأِطْع َولَ

اتَّقُوا اَهللا ، » : َسِمْعُت َرُسول اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْخِطُب يف حجة الَوَداعِ فقالَ « : وروى أُبو أَماَمةَ قال 
  .« ؛ َتْدُخلُوا َجنَّةَ ربِّكُم َوَصلُّوا َخْمَسكُْم ، َوُصوُموا َشْهَركُْم ، وأدُّوا َزكَاةَ أْمواِلكُْم ، وأِطيعوا إذا أَمَركُم

نزلت هذه اآلية يف عبيد اهللا بن أيب ُحذَافَةَ ْبنِ قَْيس ْبن : وقال سعيُد ْبُن ُجَبْيرٍ عن ابن عبَّاسٍ املُراُد السَّرَاَيا قال 
ْبنِ الَوِليدِ يف سرية ، وعن ابن عباس أنَّها نزلت يف َخالِد [ عِدّي الّسهمّي إذ بعثه الّنيب صلى اهللا عليه وسلم 

النيب صلى اهللا عليه وسلم على َسرِيٍَّة ، وفيها َعمَّاُر ْبُن َياِسر فجرى َبْيَنُهَما اْخِتالف يف َشْيٍء ، فََنَزلَْت ] َبَعثَُه 
  .هذه اآلية 

نِ من باللذْي] اقتدوا [ »  -عليه الصالة والسالم  -أولو األْمرِ أُبو َبكْر وُعَمر؛ لقوله : قال عكْرَمة ] و [ 
  .هم اخلُلَفَاُء الرَّاِشُدون : ، وقيلَ « َبْعِدي أبِي بكْرٍ وُعَمر 

اء  والسابقون األولون ِمَن { :  -تعاىل -هم املَُهاجُِرون واألْنَصار ، والتَّابُِعون هلم بإْحَساٍن؛ لقوله : وقال َعطَ
َمثَلُ أْصَحابِي يف أمَِّتي كاِمللْحِ يف » :  -عليه السالم - اآلية ، ولقوله]  ١٠٠: التوبة [ } املهاجرين واألنصار 

  .ِملُحَنا ، فكيف َنْصلَُح ] ذهب [ قد : ، وقال احلَسن « الطََّعامِ ، وال َيْصلُح الطََّعاُم إال باِمللْحِ 
  .األِئمُّة املَْعُصومون : وُنِقلَ عن الرَّواِفضِ أنَّ املَُراد بأويل األْمرِ 

اَعةُ الرَُّسو: فإن قيل    .لِ هي طاَعةُ اِهللا ، فاملعىن الَعطُْف طَ
ُه أمر الرَُّسولِ : قال القَاِضي : فاجلواب  الفَاِئَدةُ يف ذَِلَك َبَيان الدِّاللََتْينِ ، فلكتاب َيُدلُّ على أْمرِ اهللا ، مث ُيْعلَم ِمْن

، فََدلّ قْولُه  ال ُمَحالَة ، والسُّنَّة تدلُّ على أْمرِ الرَُّسول ، مث ُيْعلَم ِمْنُه أمر اِهللا أطيعوا اهللا وأطيعوا » : ال حمالة 
  .على ُوُجوب ُمَتاَبَعة الِكَتابِ والسُّنَِّة « الرسول 

  »الطَّاَعة « فصل يف معىن 
نَّ اهللا قد الطَّاَعةُ ُموافقَةُ األمرِ ال ُموافَقَةُ اإلَراَدِة؛ أل: الطَّاَعة موافقَةُ اإلَرادة ، وقال أْهل السُّنَّة : قالت املعتزلة 

  .َيأُمر وال ُيريُد؛ كما أمر أَبا لََهبٍ باإلَمياِن مع انَّه مل ُيرِْدُه منه ، إذ لو أَراَدُه ال َمَحالَة 
  فصل

واعترض عليه [ على أن األَمر للُوُجوب ، } أَِطيُعواْ اهللا َوأَِطيُعواْ الرسول { :  - تعاىل -استدلُّوا بقوله 
، وهذا َيقَْتِضي افَْتقَار ] ه اآليةُ ال َتُدلُّ على الُوُجوب إال إذا ثََبَت أن األْمَر للوُجوبِ هذ: املَُتكَلُِّمون؛ فقالوا 



  .الدَّليل إىل املَْدلُولِ 
  :وأجيُب بَوْجَهنيِ 

النَّْدَب ، مل َيْبَق  لو اقَْتَضى} أَِطيُعواْ اهللا { : أن األمر الَوارَِد يف الَوقَاِئع املخصُوصِة على النَّْدبيَّة ، فقوله : األوَّل 
  .ِلَهِذه اآلَيِة فاِئَدةٌ 

  .وهذا وعيد } إِن كُْنُتْم ُتْؤِمُنونَ باهللا واليوم اآلخر { : أنه َخَتَم اآلَيةَ بِقَْوِلِه : الثاين 
َعلَُّق َمبْحذُوٍف ، أي » أويل األمر « يف حملِّ َنْصبٍ على احلَالِ من » منكم « : قوله  كاِئنِنيِ  وأُوِلي األْمرِ: فيت

  .َتْبِعيضية » ِمْن « ِمنكُم ، و 
  .اْخِتالَف اآلَراِء : من أْمرِ دينكُم ، والتََّناُزع : ] أْي [ } ِفي َشْيٍء { ، ] اختلَفُْتم [ } فَإِن َتَناَزْعُتْم { : قوله 

عبارة عن ُمَجاذََبِة كُلِّ واحٍد من : َزَعةُ اْشِتقَاق املَُناَزَعة من النَّْزعِ الَِّذي ُهَو اجلَذْب ، واملَُنا: قال الزَّجَّاج 
  .اخلَْصَمْين ، َيْجِذب بُِحجٍَّة َصِحيَحٍة 

ُه إِلَى اهللا والرسول { : قوله    ] .إىل الِكَتابِ والسُّنَِّة : أي [ } فَُردُّو
  .» اهللا ورسوله أعلم « : الرَّدُّ إىل اهللا والرَُّسول؛ أن يقُول ملا ال يْعلَُم : وقيل 
  يف داللة اآلية على حجية القياس فصل

فإن اختلفتم يف « إمَّا أن يكُون املُراُد منه } فَإِن َتَناَزْعُتْم { : دلت هذه اآليةُ على أنَّ القياس ُحجَّة؛ ألن قوله 
تلفتم يف فإن اخ« : أو يكون املُراُد [ ، ] يف الِكتابِ أو السُّنَِّة أو اإلْجمَاعِ [ حكم َمْنُصوصٍ عليه : أي » شيء 
  ] .حكمه غري َمْنُصوصٍ عليه يف َشيء من هذه الثَّالثة » شيء 

{ : فَيِصُري قوله } أَِطيُعواْ اهللا َوأَِطيُعواْ الرسول َوأُوِْلي األمر ِمْنكُْم { : ألنَّ الطَّاَعة واجَِبةٌ ، لقوله : واألوَّل َباِطلٌ 
ُه إِلَى اهللا إعادة لعني ما َمَضى ، وذلك غْير َجاِئزٍ ، فيَتَعيَّن أن يكُون }  والرسول فَإِن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّو

حكمه غري َمذْكُورٍ يف الِكَتابِ والسُّنَِّة واإلْجمَاعِ ، فَيجُِب أن ُيَرّد ُحكُْمه إىل } فَإِن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء { : املَُراُد 
  .ك ُهَو الِقَياُس األْحكَامِ املَْنُصوَصِة املَُشابَِهة له ، وذِل

فَوَُّضوا ُحكَْمه إىل اِهللا وال َتَتعرَُّضوا له ، أو : أي } فَُردُّوُه { : ِلَم ال َيُجوُز أن يكُون املراُد بِقَْوِلِه : فإن قيل 
وا هذه األْحكَام إىل ُردُّوا غْير املَْنُصوصِ إىل املَْنُصوصِ؛ يف أنَّه ال ُيْحكًَم فيه إالَّ بالنَّصِّ ، أو فُردُّ: يكون املراُد 

  .الَبراءة األْصِليَّة 
ال : جعل الَوقَاِئَع ِقْسَمْين  -تعاىل  -أنه : واجلواب عن األوَّل والثَّاين  ، وِمْنَها ما  منها ما ُهو َمْنُصوٌص علَْيه 

إىل اهللا وإىل الرَُّسول ، وال جيوُز  يكُون كذلك ، مث أمر يف الِقْسمِ األوَّلِ بالطَّاعِة واالْنِقَياِد ، وأمر يف الثَّانِي بردِّه
أن يكُونَ املُراُد بَِهذَا الرَّدِّ السكوت؛ ألن الواِقَعةَ ُربََّما كاَنت ال َيِحلُّ السُّكُوت فيها ، بل ال ُبدَّ من قطْعِ 

َحْملُ الرَّدِّ إىل اِهللا على السُّكُوِت   . اخلُُصوَمِة فيها ، إما بَِنفْيٍ أو إثَْباٍت ، فاْمَتَنَع 

ِة فإنَّ الَبَراَءة األْصِليَّة َمْعلُوَمةٌ حبكم الَعقْلِ ، فارَّدُّ إليها لَْيَس َردَّاً إىل اهللا ، وإذا َرَدْدنا حكَْم الواِقَع: وأما الثالث 
، كان ذلك َرّداً إىل أْحكام اهللا    . -تعاىل - إىل األْحكامِ املَْنُصوص عليها 

  ياسفصل يف تقدمي الكتاب والسنة على الق
، فال َنْتُرك الَعَمل هبما بَِسَببِ الِقياسِ  ، وال َدلَّت هذه اآلَيةُ على أنَّ الِكَتاب والسُّنَّة ُمقدِّمان على الِقياسِ ُمطْلقاً 



أْم الَ؛ جيوُز َتْخِصيُصَها ألَْبتَّة ، َسَواًء كان الِقياُس َجليَّا أو َخفيَّا ، وسواًء كان ذِلَك النَّصُّ َمْخُصوَصاً قبل ذَِلك 
سواء َحَصلَ قياٌس } أَِطيُعواْ اهللا َوأَِطيُعواْ الرسول { : أَمر بطاَعِة الِكَتابِ والسُّنَِّة يف قوله  -تعاىل  -ألن اهللا 

نه ال صريح بأ} فَإِن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوُه إِلَى اهللا { : ُيَعارُِضهَما أو ُيَخصُِّصُهَما ، أْو مل ُيوَجد؛ وألن قوله 
جيوُز الُعدولُ إىل القياسِ ، إالَّ عند فُقْدان األُصولِ الثالثةَ ، وأيضاً فإنَُّه أّخر ذلك القياس عن ِذكْرِ األُصولِ 
 ، الثَّالثَِة ، وذلك فُقْدان األُصولِ الثالثَِة؛ وألنَّ النَّيبَّ صلى اهللا عليه وسلم اْعَتَبَر هذا التَّرتيَب يف ِقصَِّة ُمَعاٍذ

االجتهاد عن الِكَتابِ والسُّنَِّة ، وَعلََّق َجواَزُه على عدمِ ُوْجَدانِهَِما ، وملَّا َعاَرَض إْبليُس عموم األْمرِ  وأخر
فخصَّ الُعُموم بالقياس ، وقدَّمه على النَّصِّ ، » خلقتين من نار وخلقته من طني « : بالسُُّجوِد بِقياِسِه يف قوله 
، والِقَياُس َمظُْنون من مجيع اجلهاِت ، واملَقْطُوع فَصار هبذا السََّببِ َملُعو ناً ، وأيضاً فغن القُْرآن َمقْطُوع بِمْتنِِه 

: األنعام [ } َمآ أَْشَركَْنا َوالَ آَباُؤَنا { : راجٌح على املَظُْنون ، وأيضاً الَعَملُ بالظَّنِّ من ِصفَاِت الكُفَّارِ يف قوهلم 
إذَا ُروِي َعنِّي َحِديثٌ ، « :  -عليه السالم-وقال ]  ٢٣: النجم [ } ونَ إِالَّ الظن إِن َيتَّبُِع{ مث قال ] .  ١٤٨

ِه  فهذه النٌّصوُص َتقَْتِضي ، أن ال ُجيوُز الَعَملَ » فاْعرُِضوُه على ِكَتابِ اِهللا ، فإن َوافَقَُه فاقَْبلُوُه ، وإال فَُردُّو
َياسِ فيما ال َنصَّ فيه ، وال داللة َدلَّت على ُوُجوبِ الَعَملِ بالِقَياسِ ، َجْمعاً َبْيَنَها بالِقَياسِ الَْبتَّةَ ، وإمنا َعِملَْنا بالِق

  .انتهى . وبني هذه األِدلَِّة 
  فصل يف داللة اآلية على أكثر علم األصول

: [ واإلْجماع والقياُس ، فقوله  َدلَّت هذه اآليةُ على أكْثَرِ أُصولِ الِفقْه؛ ألن أُصول الشَّريَعة هي الِكَتاُب والسُّنَّةُ
يدل على » وأويل األمر منكم « : إشارة للِكَتابِ والسُّنَِّة ، وقوله » أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول « ] تعاىل 

عند أْوَجب طَاَعةَ أويل األْمر ، وذِلك َيْسَتلْزُم ِعْصَمَتُهم عن اخلَطَأ ، وإالَّ لَوَجَب طاَعُتُه  - تعاىل-اإلمجاع؛ ألنه 
، فيجتمع األْمُر والنَّْهي  ؛ فَثَبتت الِعْصَمةُ ألوِلي األْمرِ ، ] وهو ُمَحالٌ [ كَْونِه ُمْخِطئاً ، واتَِّباع اخلَطَأ َمْنهِيٌّ َعْنه 

طٌ مبْعرِفَِتهِم إمَّا أن يكُوُنوا َجميع األَمَراء ، أو َبْعَضُهم ، وال ُيْمِكُن أنْ َيكُوُنوا بعضُهم؛ ألن األْمَر بِطَاَعِتهِم َمْشرو
ِة اإلمام املَْعُصوم والُوُصول إلْيه؛ فوَجَب أن  ، والقُْدَرِة على االْسِتفَاِدِة ِمْنُهم ، وحنن َعاجُِزونَ قَطْعاً عن َمْعرِفَ

  .وهو اإلْجَماُع ] األمَّة [ أويل احلَلِّ والَعقِْد من َهِذه } أُْوِلي األمر { َيكُونَ املَُراُد من 

ب املُ: فإن قيلَ  اخلُلَفاء الرَّاِشُدون ، او أَمَراُء السَّرايا أو الُعلَماء املُفُْتون يف األْحكَامِ } أُْوِلي األمر { ََراُد 
ِطالً ، الشَّرعيَّة ، أو األئمَّةُ املْعُصومون عند الرََّواِفضِ ، فالقَْولُ الذي اْخَتْرُتُموُه خارٌج عن أقَْوالِ األمَّة فَيكُون َبا

 -عليه السالم-اآليةُ على األَمَراِء والسَّالطني؛ لنفوذ أمرهم يف اخلَلْقِ ، خبالف أهل اإلْجَماع؛ ولقوله  أو ُتحَملُ
َمْن َعَصانِي فَقَْد َعَصى اهللا ، وَمْن َعَصى ] وَمْن أطاَع أِمريِي فَقَْد أطَاَعنِي [ َمْن أطَاَعنِي فَقَْد أطَاَع اهللا ، « :  ، َو

  .» ي أِمريي فَقَْد َعَصانِ
، فلْيَس قولَُنا َخارِجاً » أويل األمر « أنَّ مجاعةً من الصَّحاَبة والتَّابعني َحَملُوا : فاجلواب عن األوَّل  على العلماء 

  .َعْنُهم 
ال تعارض بالُبْرَهاِن القَاِطعِ الَِّذي ذَكَْرَناُه مع أنََّها : وعن الثَّاين  ُمَعاَرَضة بوجوهٍ أنَّ الُوُجوه اليت ذكُروَها َضِعيفَةً ، 

:  
هذا أنَّ طاَعة األَمراِء إنَّما َتجُِب فيما ُعِلَم بالدَِّليلِ أنَُّه َحقٌّ ، وذِلك الدَّلِيلُ ُهو الِكَتاُب والسُّنَّةُ؛ ليكُون : األوَّل 



، وإذا َحَملَْناُه على كما أنَّ الواِلَدْين والزَّْوج ، واألستاِذ داِخلٌ يف ذَِلَك ] ورُسوِلِه [ داخالً يف طَاَعِة اهللا 
  .اإلْجَماعِ ، مل َيْدُخل يف ذلك؛ ألنَُّه رمبا ثبت باإلْجمَاعِ حكم وال دليل يف الكتاب والسُّنَّة عليه فَكَانَ أْولَى 

  .أنَّ طاَعة املََراِء إمنا َتجُِب إذا كاُنوا على احلّقِّ فطاعتهم َمْشُروعة باالْسَتقَاَمِة : الثاين 
  .ُيْشِعر بإْجَماعٍ َتقَدََّم ، وحدث َبْعَده التََّناُزع } فَإِن َتَناَزْعُتْم {  :قوله : الثالث 
اً ، بل ] وأمَّا طاَعة [ اإلْجَماعِ واجَبةٌ قَطْعاً ، ] أْهل [ أنَّ طاَعةَ : الرابع  األَمَراء والسَّالطني فغري َواجَِبٍة قَطْع

هلذا كَانَ َحْمل اآلَيِة على اإلْجَماعِ [ بالظُّلْم ، ويف األقل تكون َواجَِبةً  األكْثَر تكون ُمَحرَّمة؛ ألهنم ال َيأُمرون إالَّ
.أوىل   [  

ِة أَمَراء ، فََحْملُ أويل األْمرِ َعلَْيهِم : اخلامس  أْوىل أواِمُر السَّالِطني َمْوقُوفَة على فََتاوى الُعلََماء؛ فالُعلََماُء يف احلَِقيقَ
َرفَتهم ، والقُْدَرة ، وأمَّا َحْمل الرََّواِفض  ُيقَيَّد مبا ذُكر من أنَّ طَاَعَتُهم تتَوقَُّف على َمْع اآلية على اإلَمامِ املَْعُصوم ، فَ

{ : على الُوُصولِ إلَْيهِم ، فَُوُجوُبها قَْبل ذلك َتكِْليُف ما ال ُيطَاُق ، وأيضاً فَطَاَعُتُهم َمْشُروطَةٌ وظاهر قوله 
ُه إِلَى اهللا والرسول { : ، وأيضاً فَقَْولُه  يقتضي اإلطْالق} أَِطيُعوا  لو كان املُراُد منه اإلمام املَْعُصوم ، } فَُردُّو

  .فردُّوُه إىل اإلَمام : لقيل 
  من املعترب يف اإلمجاع؟: فصل 

ْحكَام الشَّرعيَّة من أن املُْعَتَبر إْجَماُعهم ُهُم الذين ُيْمِكُنُهم اسِتْنَباط األ: إذا ثََبت أن اإلْجماع ُحجَّة ، فاعلم 
املَُسمَّون بأْهلِ احلَلِّ والَعقِْد ، فهم الَّذين ُيْمَتثَلُ أْمُرُهم وَنْهُيُهم بِخالف املَُتكَلِّم ، ] هم [ الِكَتابِ والسُّنَّة ، و 

  .واملُقْرِئ واملُْحدِّث والَعَواّم ال ُيْمِكُنهم االْسِتْنَباط 
  لضالةال عربة يف اإلمجاع بالفرق ا: فصل 

ا من يشكُّ يف بإميانِِه من ساِئرِ الفرقِ فال ِعْبَرِة بِهِم    .َدلَّت اآليةُ على أنّ الِعْبَرة بإْجَماع املُؤِمنني ، فأمَّ
  حصر األدلة أربعة: فصل 
والقياَس باِطلٌ؛ الِكَتابِ والسُّنَّة واإلْجَماعِ : اآليةُ على أنَّ ما ِسَوى هذه األُصولِ األْرَبَعة ، أعين ] هذه [ َدلَّت 
  :جعل الَوقَاِئعِ ِقْسَمْين  -تعاىل-ألنه 

أَِطيُعواْ اهللا َوأَِطيُعواْ الرسول َوأُْوِلي األمر { ] :  -تعاىل-[ َمْنُصوص عليه فأمر فيه بالطَّاَعِة ، بقوله : أحدمها 
  .} ِمْنكُْم 

ُه إِلَى اهللا { :  -تعاىل-وأمر فيه باالجتهاد بقوله [ غري َمْنُصوص عليه : والثاين  فَإِن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّو
، ومل يزد على ذَِلَك؛ فدلَّ على أنه لَْيَس للمكَلَِّف أن َيَتَمسَّك بَشْيٍء ِسَوى هذه األْرَبَعة ، فالقَْولُ ] } والرسول 

  .لُ به املاِلِكيَّة قو َباِطلٌ هلذه اآلية باالسِْتْحَساِن الذي َتقُولُ به احلََنِفيَّةُ ، والقول باالْسِتْصحَابِ الذي تقُو
  يف االقتداء بقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم وفعله: فصل 

اَعُتُه؛ لقوله  الً ، َوَجَب طَ أَِطيُعواْ اهللا َوأَِطيُعواْ { :  -تعاىل-املْنقُول عن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم إن كان قَْو
: األعراف [ } واتبعوه { :  -تعاىل-قِْتَداُء بِِه إالّ ما خصَّه الدَِّليل؛ لقوله وإن كان ِفْعالً ، وجب اال} الرسول 
  .، واملَُتاَبَعةُ ِعباَرةٌ عن اإلْتَياِن مبثل ِفْعل الَغْيرِ؛ ألْجلِ أنَّ ذلك الَغْير فََعلَُه ]  ١٥٨
  األمر يف الشرع يدل على التكرار: فصل 



  :ل على التِّكَْرارِ لُوُجوه ظَاِهر األْمرِ يف ُعْرِف الشَّْرع يد
َيِصحُّ منه اْسِتثَْناء أيِّ وقٍْت كان ، وُحكُْم االْسِتثَْناء إْخَراج ما لْوالَُه لََدَخل؛ } أَِطيُعواْ اهللا { : أن قوله : األول 

  .كَْرار ُمَتَناوِالً لكُلِّ األْوقَاِت ، وذِلك َيقَْتِضي التَّ} أَِطيُعواْ اهللا { : فوَجَب أن يكُون قوله 
لو لَْم يفْد ذَِلك ، لصارت اآليةُ ُمْجَملة؛ ألن الَوقَْت املخُصوَص والكْيِفيَّة املْخُصوَصة غري : والقول الثاين 

ا يف الَبابِ أنَّه يدخل  َمذْكُورة ، فإذا َحَملََناُه على الُعُموم كانت ُمَبيِّنة ، وهو أْولَى من اإلْجَمالِ ، أقَصى م
  .ْخصيص َخْيٌر من اإلْجَمال التَّْخصيص ، والتَّ

ِة هو الُعُبوِديَّةُ والرُُّبوبِيَِّة ] وهذا [ أنه أَضاف لَفْظَ الطَّاَعِة إىل لَفِْظ اِهللا ، : الثالث  َيقَْتِضي أن َمْنَشأ وجوب الطَّاَع
  .، وذلك َيقَْتِضي دواَم ُوجوبِ الطَّاَعِة على املكَلَّفني إىل َيْومِ الِقَياَمة 

  فصل
وهذا » وأطيعوا الرسول وأوِلي األمر « : قال ] مث [ فأفَرَدُه بالذِّكْر » أطيعوا اهللا « :  - ] تعاىل [  - قال 

َمْن » :  -عليه الصالة والسالم-ُروَِي أن رجالً قال بَِحْضَرة الرَُّسول « َتعليٌم من اهللا لنا األدب ، ولذلك 
  : -عليه السالم- ، فقال « ِصهَِما فقد غََوى أطَاَع اَهللا والرَُّسولَ فَقَْد رَشَد وَمْن َيْع

َع بيَنُهَما يف « َمْن َعَصى اَهللا وَعَصى َرُسولَُه : بِئْس اخلَِطيُب أْنَت َهال قُلَْت »  أو لفظ هذا َمْعَناه؛ وذلك ألنَّ اجلَْم
  .ُمَنزٌَّه عن ذلك  -تعاىل  -اللَّفِْظ يوِهُم َنْوع ُمَناَسبٍة وُمَجاَنسة ، واهللا 

  يف فروع تتعلق باإلمجاع:  فصل
  :على أن اإلْجَماع ُحجَّة ، وَهُهنا فروٌع } َوأُْوِلي األمر ِمْنكُْم { :  - تعاىل -دلَّ قوله 

من ُنُصوص  -تعاىل  -أن اإلْجماع ال َيْنَعِقُد إال بقْول الُعلَِماء ، الذين ميِكُنُهم اْسِتْنَباطُ أْحكَامِ اهللا : األوَّل 
  .نَِّة ، وهؤالء هم املَُسمَّون بأْهلِ احلَلِّ والَعقِْد الِكَتابِ والسُّ

اْخَتلَفُوا يف اإلمجاعِ احلَاِصلِ َعِقيب اخلالِف ، هل هو ُحجَّة أْم الَ ، وهذه اآليةُ َتُدلُّ على أنَّه ُحجَّة ، ألنَّه : الثاين 
ُه ِخالٌف ، أم ال قَْولً مجيعِ أْهل احلَلِّ والَعقِْد من األمَِّة ، فيدُخل يف اآليِة َسو اختلفُوا يف : الثالث . اٌء وجد قَْبلَ

ِة  انِقراض أْهل الَعْصرِ ، هل هو َشْرطٌ أم ال ، وهذه اآلية َتُدلُّ على انَّه لَْيَس بَِشْرط؛ ألنَّها َتُدلُّ على ُوُجوبِ طَاَع
  .الَعْصرِ أم مل َيْنقَرِضِ ] أْهل [ املُْجِمعني ، َسَواء اْنِقرض 

» : مث قال ] الذين آمنوا [ يا أّيها «  - ] تعاىل [  - َدلَّت اآلَيةُ على أن الِعْبَرِة بإْجَماعِ املُؤِمنني؛ لقوله : الرابع 
  .« وأويل األمر منكم 

، جواُبه َمْحذُوٌف عند ُجْمُهور الَبْصريَّني ، أي » إن كُنُتم : قوله  فَُردُّوه إىل اِهللا ، وهو ُمتقدِّم عند : شرط 
  .غريهم 

أطيعوا اهللا « : ، وُيْحَتمل أن يكُون َعاِئداً إىل قوله } فَُردُّوُه { : وهذا الوِعيُد حيتمل أن يكُون َمْخُصوصاً بقوله 
  .» وأطيعوا الرسول 

  فصل
ؤِمناً ، َيقَْتِضي أنَّ من مل ُيِطع اهللا والرَُّسول ال َيكُونُ ُم} إِن كُْنُتْم ُتْؤِمُنونَ باهللا واليوم اآلخر { : ظاهر قوله 

الَّذي أْصُدقُكم يف هذه : أي } ذلك َخْيٌر { : فيخرج املُذْنِب عن اإلمياِن ، لِكنَّه َمْحُمولٌ على التَّْهديَد ، وقوله 



مآالً؛ ألن : ، أي » وأحسن تأويالً « اآلَياِت من األْحكَام ، والطَّاَعة ، والردِّ إىل اِهللا والرَُّسول خٌري لكم ، 
ِه و التَّأوِيل ِعَب   .َنْصب على التَّْميِيز } َتأْوِيالً { ارةٌ عن الشَّْيء ومْرجِِعه وعاِقبت

  فصل
  :وَرَد التَّأويل يف القُْرآِن على أْرَبَعِة أْوُجه : قال أبو العبَّاس املُقْرِي 

  .مبعىن الَعاِقَبة كََهِذه اآلَية : األوَّل 
ْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اهللا فََي{ :  -تعاىل  -مبعىن املُْنَتهى؛ قال : الثاين  تَّبُِعونَ َما َتَشاَبَه ِمْنُه ابتغاء الفتنة وابتغاء َتأْوِيِلِه َوَما َي

  .ما َيْعلَُم ُمْنَتَهى تأويِلِه إال اهللا : أي ]  ٧: آل عمران [ } 
: أي ]  ٤٥: يوسف [ } ] فَأَْرِسلُوِن [  أََناْ أَُنبِّئُكُْم بَِتأْوِيِلِه{ :  -تعاىل  -مبعىن َتعبري الرُّؤَيا؛ قال : الثالث 

َك ِمن َتأْوِيلِ األحاديث { : بعَبارتِه؛ ومثله    .َتْعبري الرُّؤَيا : أي ]  ٦: يوسف [ } َوُيَعلُِّم
حتقيق : أي ]  ١٠٠: يوسف [ } هذا َتأْوِيلُ ُرْؤَياَي ِمن قَْبلُ { :  -تعاىل - مبعىن التَّحِقيق؛ قال : الرابع 

، : أي ]  ٥٣: األعراف [ } َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ َتأْوِيلَُه { : مثل الوجه األوَّل ُرؤَياَي؛ و َبلْ { : ومثله [ عاقبته 
  .َعاقبته : أي ]  ٣٩: يونس [ } كَذَُّبواْ بَِما لَْم ُيِحيطُواْ بِِعلِْمِه َولَمَّا َيأِْتهِْم َتأْوِيلُُه 

نَُّهْم آَمُنوا بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك ُيرِيُدونَ أَنْ َيَتَحاكَُموا إِلَى الطَّاغُوِت أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َيْزُعُمونَ أَ
  ) ٦٠(َوقَْد أُِمُروا أَنْ َيكْفُُروا بِِه َوُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيِضلَُّهْم َضلَالًا َبِعيًدا 

كَلَّ ال ملا أْوَجَب الطَّاَعة على مجيع املُ فني يف اآليِة األولَى ، ذكر يف هذه اآليِة أن املَُنافقني والذين يف قُلُوهبم َمَرٌض 
بفتح الزَّاي وضمها وكسرها » الزَّعم « ُيطيُعون الرَّسولَ ، وال َيْرُضونَ ُحبكِْمِه ، وإمنا ُيريُدون ُحكَْم غريه ، و 

  ]الطويل : [ ل مصدر َزَعم ، وإمنا ُيريُدون به اعِتقاٌد ظَنِّيٌّ؛ قا
  فَإنِّي َشَرْيُت الِْحلَْم َبْعَدَك بِاجلَْهلِ... فَإنْ َتْزُعِميين كُْنُت أْجَهلُ ِفيكُُم  -١٨١٤

  .» بِئَْس َمِطيَّةُ الرَُّجلِ َزَعُموا « :  -عليه الصالة والسالم  -أكثُر ما َيقَُع على الَباِطلِ ، وقال : قال ابُن ُدَرْيد 
  ]تقارب امل: [ وقال األْعشى 

  كََما َزَعُموا َخْيَر أْهلِ الَْيَمْن... َوُنبِّئُْت ِقْيساً َولَْم أْبلُُه  -١٨١٥
، وذكر َصاِحُب العني أنَّها َتقَع غَاِلباً : فقال املَْمُدوح  » انَّ « على [ وما ُهو إال الزَّْعم ، وَحَرَمُه ومل ُيْعِطِه َشْيئاً 

  ]اخلفيف : [ مِ ، وأنشد بيت أيب ذُؤْيب ، وقول اآلخر وقد َتقَُع يف الشِّْعر على االْس] 
  إنََّما الشَّْيُخ َمْن َيِدبُّ دبِيبَا... َزَعَمْتنِي َشْيخاً َولَْسُت بَِشْيخٍ  -١٨١٦

  .وال ُيْسَتْعَمل يف األكْثَرِ إال يف القَْولِ الذي ال يََتَحقَُّق : قيل 
عم فُالنٌ؛ إذَا َشكَّوا فيه فلم َيْعرِفُوا أكذَب أْم َصَدق؛ وكذلك َتفِْسري قوله َز: أْهل الَعَربيَِّة َيقُولُون : قال الليث 

  .بقوهلم الكَِذب : أي ]  ١٣٦: األنعام [ } هذا للَِّه بَِزْعِمهِْم { : 
ُيْسَتْعمل يف  الزَّْعم قد: الزَُّعوُم من الَغَنم الذي ال ُيْعَرُف أهبا شحم أم ال وقال ابن األْعرابِّي : قال األْصَمِعّي 

  ]املتقارب : [ احلَقِّ ، وأنشد ألميَّة بن أيب الصَّلْت 
  َسَيجْزيكُُم َربُّكُُم َما َزَعْم... وإنِّي أديُن لَكُم أنَُّه  -١٨١٧
ُعول» أنَّ « ظَنَّ وأَخَواِتَها ، فيَعدَّى الثَْنْينِ يف َهِذه اآليِة ، و : مبعىن ] تكُون [ وزعم  يها ، وتكون سادَّةٌ َمَسدَّ مفْ



، ومبعىن َرأس ، وكذب وَسُمن ]  ٧٢: يوسف [ } َوأََناْ بِِه َزِعيٌم { : فتتعدى ِلَواِحٍد؛ ومنه « كَفَل « » مبْعًنى 
َك { : ، وَهُزلَ ، فال تتَعدَّى ، وقرأ اجلمهور  مبنياً للَمفُْعول ، وقُرِئا مبنيِّْين } أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَمآ أُنزِلَ ِمن قَْبِل

  . - تعاىل- فاِعلِ ، وهو اهللا لل
  سبب نزول اآلية: فصل 

  :روي يف سبب النُُّزولِ ُوُجوه 
نتحاكُم إىل ُمَحمَّد؛ ألنه َعَرَف أنَُّه : كان َبْيَن َرُجلٍ من املَُناِفِقني ُخُصوَمة ، فقال الَيُهوِدّي : قال الشَّْعبِي : أحُدها 

نتَحاكُم إىل الَيُهودِِ؛ ِلِعِلمه أنَّهم يأخذُون الرَّْشوَة : يلُ يف احلُكْمِ ، وقال املَُناِفُق َعَرَف أنَُّه ال يأُخذ الرَّْشَوة ، وال َيِم
  .ومييلُون يف احلُكْمِ ، فاتَّفَقَا على أن َيأِتَيا كَاِهناً يف ُجَهْيَنةَ ، فََيَتَحاكََما إلَْيه ، فََنَزلَْت َهِذِه اآلية 

يت َيَتَحاكَُمون إليها واحٌد يف ُجَهْيَنة ، وَواِحٌد يف أْسلَم ، ويف كُلِّ َحيٍّ واحدٌ كَاَنِت الطَّواِغيُت ال: قال جابر 
  .كَهَّان 

، كان َبْيَنُه وَبْيَن : َنَزلَْت يف َرُجلٍ من املَُناِفِقني ُيقال لَُه : وروى الكَلْبِي عن أبِي َصاِلح عن ابن عبَّاسٍ  بشر 
اِفق :  َيُهوِدّي ُخُصوَمة ، فقال الَيُهوِدّي َو الذي : َنْنطَِلُق إىل ُمَحمَّد ، وقال املَُن بل إىل كَْعبِ بن األْشَرف ، وُه

، فلما َرأى املَُناِفق ذَِل ك ، َسمَّاُه اُهللا طاغُوتاً ، فأَبى الَيُهوِديُّ أن ُيَخاِصَمه إالَّ إىل رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
سلم ، فَقََضى رُسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم لليُهوديِّ ، فلما َخرَجا من أَتى معه إىل رُسول اهللا صلى اهللا عليه و

فاْنطلْق بَِنا إىل أبِي بكْرٍ ، فحكم للَيُهوِديُّ ، فلم َيْرَض ، ذكره ] هبذا احلكم [ ال أْرَضى : ِعْنِده ، قال املَُناِفُق 
  .الزَّجَّاج 

اِفقِ وقال  ، فََصار إىل ُعَمر ، فقال الَيُهوِديُّ اْنطِلْق َبَنا إىل: فَلَزَِمُه املَُن اْخَتَصْمُت أَنا وَهذَا إىل حممٍَّد ] لعمر [  ُعَمر 
ِه ، فلم َيْرض بقََضاِئِه ، وَزَعم أنه ُيَخاِصم إلَْيَك ، فقال عمر ] يل [ ، فقضى  : أكذلك؟ قال ] للُمَناِفقِ : [ علْي

فدَخلَ ُعَمُر الَبْيَت وأخذَ السَّْيَف واْشَتمل َعلَْيه ، مث َخَرَج ، . ْيكَما ُرَوْيَدكَُما حىت أْخُرَج إلَ: َنَعم؛ فقال هلما 
  .هكذا أقِْضي َبْين َمْن لَْم َيْرَض بِقََضاء اهللا ورُسوِلِه ، فَنَزلَت هذه اآلية : فََضَرَب بِِه املَُناِفَق َحتَّى برد ، وقال 

  .قِّ والَباِطلِ ، فَُسمِّي الفَاُروق إن ُعَمر فّرق بني احل:  -عليه السالم-وقال جِْبريل 
أْسلَُموا وَنافََق بعُضُهم ، وكاَنْت قَُرْيظَةُ والنَّضُري يف اجلَاِهليَّة ، إذا ] قد [ كان َناٌس من الَيُهود : وقال السُّدِّي 

رٍ ، وإذا قتل َرُجلٌ من َرُجالً من بين النضري قُِتل بِِه ، أو أَخذَ ديتُه مئة َو[ قََتلَ َرُجلٌ من َبنِي قَُرْيظَة  ْسقٍ من َتْم
وأْعطَى ديتُه ِستِّني وْسقاً ، وكانت النَِّضري وهم ُحلَفَاُء األْوسِ أْشَرف ] بين النضري َرُجالً من قَُرْيظة مل ُيقَْتل بِِه 

لى اهللا عليه وسلم إىل املَِديَنِة قََتل وأكْثَر من قَُرْيظَة ، وهم ُحلَفَاُء اخلَْزَرج ، فَلَمَّا َجاء اإلْسالَُم ، وهاجر النَّبِيُّ ص
كُنَّا وأنتم اْصطَلَْحَنا على أن َنقُْتل : رُجلٌ من النَِّضري َرُجالً من قَُرْيظَة ، فاْخَتَصُموا يف ذَِلَك ، فقال َبُنو النَِّضري 
، فنحن ، وديُتكُم ِستُّون َوْسقاً ، ودَيُتَنا مئةُ َوْسقٍ    .ُنْعِطيكُم ذَِلك  ِمنكم وال َتقُْتلُون ِمنَّا 

َعلُْتُموه يف اجلَاِهليَِّة؛ لكَثَْرِتكُم وِقلَِّتَنا فَقََهرُتُمونا ، وحنن وأْنُتم الَيْوم إخوةٌ ، : فقالت اخلَْزرج  هذا َشْيٌء كنتم فَ
ا إىل أبِي بردة الكَاِهن األْسلِمّي ، اْنطَِلقُوا بَِن: وديُنَنا وِديُنكُم َواِحٌد ، فال فَْضلَ لكُم َعلَْيَنا ، فقال املَُناِفقُون ِمْنهم 

اِفقُونَ فاْنطَلَقُوا إىل أبِي لَيْحكَُم : وقال املُْسِلُمون من الفَريقَْين  ، فأىب املُن ال بلْ إىل النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم 
ْسقٍ دَيِتي ، فأَبْوا :  لََك َعْشَرة أْوُسق ، فقال: اخلطر ، فقالوا : أْعطُوا اللُّقَْمة ، يعين : َبْيَنُهم ، فقال  الَ َبلْ مئة َو



ا النَّيبُّ صلى اهللا  -تعاىل  -أن يعطوُه فوَق َعْشَرة أوْسق ، فأَبى أنْ َيْحكَُم بْينَُهم ، فأنَزلَ اهللا  آييت الِقَصاص ، فَدَع
  .عليه وسلم الكَاِهن إىل اإلْسالمِ فأْسلََم ، وعلى هذه الرَِّواَية فالطَّاغُوُت هو الكَاِهن 

، فَدَعاُه املَُناِفُق إىل َوثَنٍ كان أْهلُ : وقال احلََسن  إن َرُجالً من املُْسِلِمنيِ كان لَُه على َرُجلٍ من املَُناِفِقني َحقٌّ 
املُراُد بالطَّاغُوِت؛ هو ذَِلَك الرَّ : ُجل ، وقيلَ اجلَاِهليَِّة َيَتَحاكَُمون إلَْيِه ، وَرُجلٌّ قاِئٌم يترجَّم األَباطيلَ عن الوثَنِ ، ف

َيْضرُِبونَ الِقَداَح بَِحْضَرِة الَوثَنِ ، فما َخَرَج على الِقَداحِ ] كانوا َيَتَحاكَُمون إىل األْوثَاِن ، وكانَ طَريقُهم أهنم 
  .َحكَُموا بِِه ، وعلى َهذَا فالطَّاغُوُت الَوثَنِ 

مناِفقاً من أْهلِ الِكَتاب ، كان ُيظهر اإلْسالَم َعلَى سبيل  ظاهر اآلَيِة َيُدلُّ على أنه كان املَُخاِصُم: قال أبو ُمْسِلم 
ْبِلَك { :  -تعاىل - النِّفَاقِ ، ألن قوله  إمنا يليُق مبثل هذا } َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم آَمُنواْ بَِمآ أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَمآ أُنزِلَ ِمن قَ

  .املُناِفقِ 

  .} الذين َيْزُعُمونَ { أو من } ُعُمونَ َيْز{ [ حال من فَاِعل } ُيرِيُدونَ { : قوله 
يف َمَحلِّ َنْصب } أَن َيكْفُُرواْ { فهما حاالن ُمَتَداِخالن ، } ُيرِيُدونَ { ] حال من فَاِعل } َوقَْد أمروا { : وقوله 

َعائٌد على ] بِِه [ ري يف إىل الثَّانِي بَِنفِْسه ، وإال ففيها اِخلالَُف املَْشُهور ، والضَِّم» أمر « فقط إن قدَّْرت تعدية 
  .الطَّاغُوِت ، وقد تقدَّم أنه ُيذَكَّر وُيؤنَّث ، والكالم عليه يف البقرة 

َجْمع التَّأنيث » أن يكفروا هبن « : وقرأ عبَّاس بن الفضل    .، بضمري 
  فصل

عليه السالم  -ُمَحمَّد ] بُِحكْمِ [ َيجُِب أن َيكُونَ التَحاكُم إىل الطَّاغُوِت كالكُفرِ ، وعدم الرَِّضى : قال القاضي 
  :كُفٌْر؛ لوجوه  -

إىل [ فجعل التَّحاكم } ُيرِيُدونَ أَن يتحاكموا إِلَى الطاغوت َوقَْد أمروا أَن َيكْفُُرواْ بِِه { : قوله : أحدها 
، وهذا َيقَْتِضي أن التََّحاكُم إىل الطَّاغُوت كُفْر باهللا ، ] لطَّاغُوت  كما أن الكُفَْر بالطَّاغُون إميانٌ مقابالً للكُفْر به 

  .باِهللا 
فَالَ َوَربَِّك الَ ُيْؤِمُنونَ حىت ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ثُمَّ الَ َيجُِدواْ يف أَْنفُِسهِمْ { :  - ] تعاىل [  -قوله : ثانيها 

عليه  - هذا َنصٌّ يف تكِْفري من لَْم َيْرَض ُحبكْم الرَُّسول و]  ٦٥: النساء [ } َحَرجاً مِّمَّا قََضْيَت َوُيَسلُِّمواْ َتْسِليماً 
  . -الصالة والسالم

: النور [ } فَلَْيْحذَرِ الذين ُيخَاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه أَن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنةٌ أَْو ُيِصيَبُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم { : تعاىل - قوله : وثالثها 
ن َردَّ شيئاً من أَواِمرِ اهللا والرَُّسول فُهو َخارٌِج عن اإلْسالم ، سواٌء َردَُّه من وهذه اآلياُت َتُدلُّ على أنَّ م]  ٦٣

ِة التََّمرُّد ، وذلك ُيوجُِب ِصحَّة ما ذََهَبْت إليه الصََّحابَة رضي اهللا  -جَِهِة الشِّْرِك أو من جَِهِة الشِّْرِك أو من َجَه
  .كاة ، وقَْتِلهم ، وَسيب ذراريهم من احلُكْمِ باْرِتَداِد َمانِِعي الزَّ -عنهم
  :ثالثة أقوال } َضالَالً { يف } أَن ُيِضلَُّهْم َضالَالً َبِعيداً { : قوله 

إضالالً « ، واألْصل ]  ١٧: نوح [ } أَنَبَتكُْم مَِّن األرض َنَباتاً { : أنه مْصَدٌر على غري املَْصَدر ، حنو : أحُدها 
  .صدر ال َمْصَدر م] اْسم [ فهو » إنباتاً « و » 

  .أَضلَُّهم فََضلُّوا َضالَالً : أي } أََضلَّ { أنه َمْصَدر ملطَاوع : والثاين 



  .أن َيكُون من َوْضعِ أحد املَْصَدَرْين َمْوِضع اآلَخر : والثالث 
  فصل

يُدلُّ على أن كُفْر الكَاِفرِ ليس } َوُيرِيُد الشيطان أَن ُيِضلَُّهْم َضالَالً َبِعيداً { :  - تعاىل  - قوله : قالت املعتزِلَةُ 
يه ، وأيضاً ]  -تعاىل - اهللا [ بِخَْلق  وال بإراَدته؛ ألنه لو َخلََق الكُفْر يف الكَاِفرِ وأَراَدُه منه ، فأيُّ تأثريٍ للشَّْيطَاِن ف

[ انَ ُهو بالذَّم أْوىل ، ألن ُمرِيداً هلا ، لَكَ - تعاىل  - فإنَّه ذَمَّ للشيطان؛ بسبب أنَّه ُيريد هذه الضَّاللة ، فلو كان 
، كان بالذَّمِّ أْولَى به؛ قال ] كُلَّ  َعلُونَ { :  -تعاىل  -من عاَب شيئاً مث فَعلَُه  كَُبَر َمقْتاً ِعنَد اهللا أَن َتقُولُواْ َما الَ َتفْ

وا أن َيكْفُُروا به ، ولو كَانَ وأيضاً فإنَّه تَعجٌُّب من حتاكُِمهِم إىل الطَّاغُوِت ، مع أنَّهُم أِمُر]  ٣: الصف [ } 
إنك َخلَقَْت ذلك الِفْعلَ فيهم ، وأَرْدَتُه ِمْنُهم ، بل : ذلك التَّحاكُم بَِخلْقِ اِهللا ، ملا بقي التََّعجُّب ، فإنه ُيقالُ 

  .وجواُبهم املُعارَضة بالِعلْم والدَّاِعي . أوىل ] هو [ التََّعجُّب من هذا التََّعجُّب 

  ) ٦١(لَُهْم َتَعالَْوا إِلَى َما أَْنَزلَ اللَُّه َوإِلَى الرَّسُولِ َرأَْيَت الُْمَناِفِقَني َيُصدُّونَ َعْنَك ُصُدوًدا  َوإِذَا ِقيلَ

َنفَْرهتم عن التََّحاكُم إىل الرَُّسولِ ، وقد َتقَدَّم ] بني [ رغبَتُهم يف التََّحاكُم إىل الطَّاغُوِت  -] تعاىل [  -ملا بني 
  .يف آل عمران } َتَعالَْواْ { ُم على الكَالَ
  :فيها وجهان } َرأَْيَت { : قوله 

.ُمَجاَهَرة وتْصرِحياً : أهنا من ُرؤَية الَبَصرِ ، أي : [ أحدمها   [  
لِ ، يف حملِّ َنْصبٍ على احلَالِ على القَْولِ األوَّ} َيُصدُّونَ { أنَّها من ُرؤَية القَلْب ، أي عَِِلْمَت؛ ف : ] والثاين [ 

  .ويف َمَحلِّ املَفُْعول الثَّانِي على الثَّانِي 
  :فيه وجهان } ُصُدوداً { : وقوله 

  .أنه اْسم َمْصَدرٍ ، واملْصَدر إمنا هو الصَّدُّ ، وهذا اْخِتيَار ابن عطيَّة ، وعَزاه مكِّي للَخِليل بن أمحد : أحدمها 
الصُُّدود َمْصَدرُ َصدَّ الالزم ، والصَّدُّ : ا وُصُدوداً ، وال َبْعضُهم َصدَّ َصدَّ: أنه َمْصدر بَِنفِْسه؛ يقال : والثَّاين 

ال بَِنفِْسه ، ]  ٢٤: النمل [ } فََصدَُّهْم َعنِ السبيل { : مصدُر َصدَّ املَُتَعدَّي ، حنو  والفْعل هنا ُمَتَعد باحلَْرِف 
هو ُهنا : لالزِم ، وهذا فيه َنظَر؛ إذا ِلقَاِئل أن يقُول غالباً ا» فُُعوال « ؛ ألن » فُُعول « فلذلك جاَء مصَدُره على 

ا فيه أنه َحذََف املَفُْعول ، أي  » فُُعول « َيُصدُّون غَريُهم ، أو املَُتحاِكمني عنك ُصُدوداً ، وأما : ُمَتَعدٍّ ، غاية م
ُه فُُتوناً : فجاء يف املَُتَعدِّي ، حنو  ، وفََتَن   .لَزَِمُه لُُزوماً 

، وذكر املَْصَدر للتَّأكيد واملَُبالََغِة؛ كأنه قال : ية ومعىن اآل   .ُصُدوداً أيَّ ُصُدوٍد : يعرضون عنك 

َك أُولَِئ) ٦٢(إِْحَساًنا َوَتْوِفيقًا  فَكَْيَف إِذَا أََصاَبتُْهْم ُمِصيَبةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم ثُمَّ َجاُءوَك َيْحِلفُونَ بِاللَِّه إِنْ أََرْدَنا إِلَّا
  ) ٦٣( الَِّذيَن َيْعلَُم اللَُّه َما ِفي قُلُوبِهِْم فَأَْعرِْض َعْنُهْم َوِعظُْهْم َوقُلْ لَُهْم ِفي أَْنفُِسهِْم قَْولًا َبِليًغا

  :يف اتَّصال هذه اآليِة مبا قَْبلََها َوْجَهان 
تعالَْوا إىل ما أْنزل اُهللا وإىل : وإذا قيل لَهُم : قْدير األوَّل أنه اْْعِترَاٌض ، وما قَْبلَ اآلية ُمتَّصلٌ مبا َبْعَدَها ، والتَّ

أنَُّهم يف : الرَُّسول َرأْيَت املَُناِفقني َيُصدون ُصُدوداً ، ثُمَّ جاُءوك َيْحلَفُون باِهللا إن ألرْدَنا إالَّ إحساناً وتْوِفيقاً ، يعين 



ْحِلفُون باِهللا كَِذباً أنَُّهم ما أَراُدوا بِذَِلَك إال اإلْحَسانَ أوَّلِ األْمر يُصدُّون عنك ، مث َبْعَد ذلك َيجيئُوَنك ، وَي
  ]السريع : [ والتَّْوِفيق ، وشرط االعتراضِ أن َيكُونَ لَُه َتَعلُّق بذلك الكالمِ من َبْعضِ الُوُجوه؛ كقوله 

  قَْد أْحَوَجْت َسْمِعي إىل َتْرُجَمانْ... إنَّ الثََّمانَِني َوُبلِّْغَتَها  -١٨١٨
أْجَنبِيٌّ اْعَترِض به ، لكنه ُدَعاء للُمَخاطَبِ ، وَتلَطٌُّف يف القَْولِ َمَعُه ، وكذلك ] كالٌم [ » وُبلِّْغَتَها « : فقوله 

حكى عنهم أنَُّهم  - تعاىل- اآلية؛ ألن أّول اآليِة وآِخَرَها يف َشْرحِ قباِئح املُنافِقني وكَْيدهم وَمكْرهم ، فإنه 
الطَّاغُوِت ، مع ألنَّهم أِمُروا بالكُفْرِ به ، وَيُصدُّون عن الرَُّسول ، مع أنَّهم أِمروا بطاعته ، فذكر َيَتَحاكُمون إىل 

فَكَْيَف إِذَآ { : ُهَنا ما َيُدلُّ على ِشدَّة األْهَوالِ َعلَْيهِم؛ بَِسبب هذه األْعَمال القَبِيَحة يف الدُّْنَيا واآلِخَرِة ، فقال 
فَكَْيَف حالُ ِتلْك الشِّدَِّة وَحالُ ِتلْك املُِصيَبِة ، قاله احلسن الَبْصرِّي ، : أي } يَبةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم أََصاَبْتُهْم مُِّص

  .وهو اْخِتَيار الَواِحِدّي 
، وِفرارِهم من الرَُّسول  -تعاىل-ألنه : الثاين   - لسالمعليه الصالة وا-ملا َحكَى عنُهم حتاكَُمُهم إىل الطَّاغُوت 

ا ذكر ذَِلَك ، قال  فَكَْيَف إِذَآ { : دلَّ ذلك على ِشدَّة َنفْرهتم من احلُُضورِ عنَد رُسول اللَِّه والقُْربِ ِمْنُه ، فلمَّ
المِة إذا كاَنت َنفْرُتُهم من احلُُضورِ عند الرسول يف أْوقَاِت السَّ: َيْعين } أََصاَبْتُهْم مُِّصيَبةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم 

وك هكذا ، فكَْيَف يكُون َحالُُهم يف النُّفَْرة يف ِشدَّة الغمِّ واحلُْزن ، إذا أَتُوا جبَناَيٍة خافُوا بَسَببِها ِمْنك ، مث َجاُء
َبَيانُ : الكالمِ  َشاُءوا أم أَبْوا ، وَيْحِلفُونَ باللَّه كَِذباً ما أرْدنا بتلك اِجلَناَية إالَّ اخلَْير واملَْصلََحة ، والَغَرُض من َهذا

أولئك { : أكََّد هذا املَْعَنى بقوله  -تعاىل-أنَّ َنفرَتُهم عن الرَُّسول ال غاية لََها سواٌء غاُبوا أم َحَضُروا ، مث إنه 
ال َيْعلَ: أنَّ من أراَد املَُبالََغة يف َشْيٍء ، قال : ومعناه } الذين َيْعلَُم اهللا َما ِفي قُلُوبِهِْم  ُه إال اللَّه يعين هذا َشْيٌء  : ُم

  . -] تعاىل [  -لكَثَْرتِه وقُوَِّته ال يقْدرِ أَحٌد على َمْعَرفَتِه إال اللَّه 
  :جيوز فيها َوْجَهان } فَكَْيَف { : قوله 

  فكَْيَف َتَراُهم؟: تقديره : أنَّها يف َمَحلِّ َنْصبٍ ، وهو قول الزَّجَّاج؛ قال : أحدمها 
فكْيف صنيُعُهم يف َوقِت إَصاَبة املُِصيَبِة إيَّاُهم؛ وإذا : رفع خربٍ ملُْبَتدأ َمْحذُوف ، أي  أهنا يف َمَحلِّ: والثاين 

ا « للسَّببيَّة ، و » بَِها « َمْعُمولَةٌ لذلك املُقَدَّر َبْعد كَْيف ، والَباُء يف  جيوز أن تكون َمْصَدرِيَّة أو اْسِميَّة ، » َم
  .والَعائُد َمْحذُوف 

  قُصود باملُِصيَبة يف اآليةفصل يف امل
عليه الصالة -قَْتل َصاِحبهم الَِّذي أقَرَّ أنَّه ال َيْرَضى بُِحكْم الرَُّسول : باملُِصيَبة ] املراد : [ قال الزَّجَّاج 

ِه ، وَحلَفُوا أنَُّهم ما أَراُدوا بالذَّ -والسالم َهاب إىل غري ، َجاُءوا إىل النَّيب صلى اهللا عليه وسلم وطالَُبوا ُعَمر بِ
  .الرَُّسول إال اخلَْيَر واملَْصلَحة 

ا أمر اللَُّه : ُهَنا » املصيبة « املُراد ب : وقال اجلُبَّاِئيُّ  َنبِيَُّه من أنَّه ال َيْسَتصحبُهم يف الَغَزوات ، وأنَّه  -تعاىل-م
ِئن لَّْم َينَتِه املنافقون والذين ِفي قُلُوبِهِْم لَّ{ :  -تعاىل-َيُخصُّهم مبزيد اإلذْالَل والطَّْرِد عن َحْضرِتِه ، وهو قوله 

تِّلُواْ َتقِْتيالً { : ، إىل قوله ]  ٦٠: األحزاب [ } مََّرٌض  لَّن َتْخُرُجواْ َمِعَي { : ، وقوله ]  ٦١: األحزاب [ } َوقُ
  .لك ألْجلِ نفاقهم ، وهذا ُيوجِب لَُهم الذُّلَّ الَعظيم ، وإمنا أَصابَُهم ذ]  ٨٣: التوبة [ } أََبداً 

وقَْت املُِصيَبِة حيلفون ويْعَتِذُرون ، وأنَّا ما أَرْدَنا مبا كان ِمنَّا إال اإلْصالَح ، وكانوا : أي » مث جاءوك « : وقوله 



  .كَاِذبني؛ ألنَُّهم أْضَمُروا ِخالف ما أظَْهُروُه 
،  -تعاىل-إنه : وقال أبو ُمْسِلم  ورغبتهم يف ُحكْمِ الطَّاغُوِت ، وكَراهتهم يف ُحكْمِ ملَّا أْخَبر عن املَُناِفِقني 

أنه َسُيصيُبهم َمصَاِئب ُتلْجِئُهم إلَْيه وإىل أَن ُيظْهُِروا اإلَميانَ لَُه ، وَيْحِلفُون أنَّ  - عليه الصالة والسالم  -الرَُّسولِ 
ِة الَعَربِ عند التَّبشري: ُمَراَدُهم اإلْحَسان والتَّوِفيق ، قال  كيف أنت إذا كان كَذَا :  واإلْنذَارِ أن يقُولُوا ومن عاَد

فَكَْيَف إِذَا { : وقوله ]  ٤١: النساء [ } فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلِّ أمٍَّة بَِشهِيٍد { :  - تعاىل -وكَذا؛ ومثله قولُه 
ِه  إذا كان ِمْنُهُم ذِلك ، أن ُيْعرَِض َعْنُهم  -تعاىل -، مث أمرُه ]  ٢٥: آل عمران [ } َجَمْعَناُهْم ِلَيْومٍ الَّ َرْيَب ِفي

  .وَيعظُهم 
  .كُلُّ ُمِصيبٍة ُتصيُب املَُناِفِقني يف الدُّْنَيا واآلِخَرِة : » املصيبة « املراد ب : وقال غريه 

نزل يف َشأِن } أَْيِديهِْم  فَكَْيَف إِذَآ أََصاَبْتُهْم مُِّصيَبةٌ بَِما قَدََّمْت{ :  -تعاىل  -إن قوله : وقيل : قال القُْرطُبِّي 
َحلَفُوا للرَُّسول صلى اهللا  -نِفَاقَُهم ، وأمرهم هَبْدمِ املَْسجِد -تعاىل - الذين َبَنْوا َمْسجِد الضِّرار ، فلما أظهر اُهللا 

  .ما أردنا بِبَِناء املَْسجِد إالَّ طاعة اهللا وُموافَقَِة الِكَتابِ : عليه وسلم ِدفَاعاً عن أْنفُسهم 
اِعل َجاُءوك ، و : حيلفون « : له قو َمفُْعول به ، أو « إحساناً » ما أرْدَنا و : نافية ، أي « إن » حالٌ من فَ

  .اْسِتثَْناء على َحَسبِ القْولَْين يف املْسألة 
  فصل يف تفسري اإلحسان

َسان إىل ُخُصوِمَنا ، واسِتَدامة ما أَرْدَنا بالتَّحاكُم إىل غَْيرِ الرَّسول إالَّ اإلْح: قيل « اإلحسان » واملراد ب 
  .االتِّفَاق واالئِتالف َبْيَنَنا 

، ما أَرْدَنا بالتََّحاكُم إىل ُعَمر ، إال أنَُّه ُيْحِسُن إىل َصاِحبَنا باحلُكْمِ والَعْدلِ ، والتَّْوفيقِ بيَنُه وبني َخْصِمِه: وقيل   
ما أَرْدَنا بالتََّحاكُم إىل غَْيرك ، إال انَّك ال َتْحكُُم إالَّ باحلقِ ، : وقيلَ .  وما َخطَر بَِباِلَنا أنَّه َيْحكُُم لُه بَِما َحكَمِ

ة وغَْيُرك ُيَوفَُّق بني اخلَْصَمْين ، ويأُمُر كُلَّ واحٍد مبا ذَكَْرَنا ويقرب مراده من ُمَراِد َصاِحبِه حىت َتْحُصل املُوافَقَ
  .َبْيَنُهَما 

  .وتوفيقاً صواباً » يف القَْول «  إال إحساناً» : وقال الكَلْيب 
ا وَعْدالً؛ نظُريه : وقال ابن كَْيَسان  هو : ، وقيل ]  ١٠٧: التوبة [ } َولََيْحِلفَنَّ إِنْ أََرْدَنا إِالَّ احلسىن { : حقَّ

، ال القََضاُء على أْمرِ احلُكم    .َتقْرِيُب األْمر من احلقِّ 
  .من النِّفَاقِ والَغْيِظ والَعَداوة : أي » قلوهبم  أولئك الذين يعلم اهللا ما يف« : مث قال 

  :وهذا ُيفيُد أْمَريِن » فأعرض عنهم « : مث قال 
ه ، غري : األّول  أن ال َيقَْبل ِمْنُهم الَعذْر وَيصْبِر على ُسْخِطِه ، فإن َمْن ال َيقَْبلُ الُعذَْر فقد ُيوَصُف بأنه ُمْعرٌِض َعْن

  .ُملَْتِفت إليه 
اكَْتِف باإلْعَراضِ وال َتْهِتك َسْتَرُهم ، وال ُتظْهِر لَُهم علمك مبا يف َبَواِطنهم : أن هذا َيْجرِي ُمْجَرى قوله : الثاين 

َك َسْتر ُعُدوِّه وأَظهر ِعلَْمه مبا يف قَلْبِِه ، فرمبا ُيَجرِّئُُه أالَّ ُيبَاِلي بإظَْهارِ الَعَداَوة ، فََي ، وإذا  ْزَداد الشَّرُّ، فإنَّ من َهَت
  .تركَُه على َحاِلِه ، َبِقَي يف َخْوف ووَجلٍ فََيِقلُّ الشَّرُّ 

 -ازجرهم عن النِّفَاقِ واملكْرِ واملكيَدة واحلََسد والكَِذبِ ، وَخوِّفُْهم بعقاب اهللا : أي » وعظهم « : مث قال 



]  ١٢٥: النحل [ } واملوعظة احلسنة  ادع إىل َسبِيلِ َربَِّك باحلكمة{ :  -تعاىل -يف اآلِخَرِة ، كما قال -تعاىل
.  

  .» فقل هلم يف أنفسهم قوالً بليغاً « :  -تعاىل -مث قال
  :فيه أوجه » يف أنفسهم « : قوله تعاىل 

  :، وفيه معنيان » قل « أن يتعلّق ب : األول 
  .قُلْ هلم خالياً ال يكُونُ معهم احد؛ ألن ذلك أدعى إىل قبول النصيحة : األّول 
ا يزجرهم عن العود إىل النفاق : الثاين    .قل هلم يف معىن أنفسهم املنطوية على النفاق قوالً يبلغ هبم م

ب : الثالث من األوجه  ، أي قوالً مؤثراً يف قلوهبم يغتمون به اغتماماً ، ويستشعرون به » بليغاً « أن يتعلق 
َهُب الكُوفيني؛ إذ فيه تقِدمي َمْعُمول الصِّفَِة قال معناه الزخمشري ، ورد عليه أبو حيان بأن هذا َمذْ. استشعاراً 

، لو قُلْت  ، مل َيُجْز عند الَبْصريني ألنه ال يتقدم املْعُمول إال َحْيثُ » َجاء َزْيداً رجلٌ َيضْرُِب « : على املَْوُصوف 
قَدَّم على املَْوُصوف ، والكُوِفيُّون ُيجِيُزون َيُجوُز َتقِْدمي الَعاِمل ، والَعاِملُ ُهَنا ال جيوُز َتقِْدُميه؛ ألن الصِّفَة ال َتَت

إنه ال َيَتقدَّم املَْعُمول إال َحْيثُ َيَتقدَّم الَعاِمل فيه : َتقْدمي َمْعُمول الصِّفَة على املَْوُصوف ، وأمَّا قَْول الَبْصريَّني 
[ } مَّا اليتيم فَالَ َتقَْهْر َوأَمَّا السآئل فَالَ َتْنَهْر فَأَ{ : َبْحثٌ؛ وذلك أنَّا وجْدنا هذه القَاِعَدة ُمْنَخرَمة يف َنْحوِ قوله 

، وقد تقدََّما على » تنهر « َمْعُمول ل » السائل « و » تقهر « َمْعُمول ل » اليتيم « ف ]  ١٠،  ٩: الضحى 
على َجازِِمه ، فقد َتقَدَّم املَْعُمول حيث النَّاِهَية والَعاِمل فيهما ال جيوُز َتقِْدُميه عليهما؛ إذا اجملُْزوم ال يَتقَدَّم » الَ « 

  .ال َيَتقَدَّم الَعاِمل 
  ]الطويل : [ وكذلك قَالُوا يف قوله 

  بَِما كَانَ إيَّاُهْم َعِطيَّةُ َعوََّدا... قَناِفذُ َهدَّاُجونَ َحْولَ ُبُيوِتهِْم  -١٨١٩
كان « خربه حىت ال يلي » َعوََّد « مْبَتدأ و » َعِطيَّة «  َضِمَري الشَّأِن ، و» كان « َخرَّجوا هذا الَبْيَت على أنَّ يف 

حيث ال َيَتقَدَّم » إيَّاُهم « مْعُمول َخَبرها ، وهو غري ظَْرٍف وال ِشْبُهه ، فَلَزَمُهم من ِذلك َتقْدمي املَْعُمول ، وهو » 
: َنع َتقِْدميه على املُْبَتدأ ، لئال َيلْتبس بالفَاِعلِ ، حنو الَعاِمل؛ ألن اخلََبر َمَتى كَانَ ِفْعالً رافعاً لضِمريٍ ُمْسَتِترٍ ، اْمَت

  : -تعاىل- عليها ، أجازه اجلُْمُهور؛ لقوله » لَْيس « َزْيد َضَرب َعْمراً ، وأصل َمْنَشأ هذا الَبْحث َتقِْدمي َخَبر 

اً « َمْعُمولٌ ل » َيْوم « ليل أن ووجه الدَّ]  ٨: هود [ } أَالَ َيْوَم َيأِْتيهِْم لَْيَس َمْصُروفاً َعْنُهْم {  وقد » مصروف
  .، وتقدمي املَْعُمول يؤِذنُ بتقدمي الَعاِملِ ، فعورضوا مبا ذَكَْرَنا » لَْيَس « َتقَدَّم على 

  فصل يف تفسري القول البليغ
  .بالقَْتل إن مل َيُتوُبوا َتوعََّدُهم : ، وقيل  -عزَّ وَجلَّ- التَّْخوِيف باللَّه : » القَْول الَبِليغ « قيل املراد ب 
ا يف قُلُوبكُم من النِّفَاقِ ، قُِتلُْتم؛ ألنه َيْبلُغ يف ُنفُوِسهِم : القَْولُ الَبِليغُ أن َيقُول لَُهم : وقال احلََسن  إن أظَْهْرمت م

  .كُلَّ َمْبلَغٍ 
يف السِّرِّ » م يف أنفسهم قوال بليغاً وقل هل« ، ] األْعلى [ يف املَأل » فأعرْض َعْنُهم وِعظُْهم « : وقال الضَّحَّاك 

  .واخلَالَء 
  .هذا َمْنُسوٌخ بآيِة الِقَتالِ : وقيل 



ْغفَُروا اللََّه َواْسَتْغفََر لَُهُم َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرُسولٍ إِلَّا ِلُيطَاَع بِإِذِْن اللَِّه َولَْو أَنَُّهْم إِذْ ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم َجاُءوَك فَاْسَت
  ) ٦٤(ُسولُ لََوَجُدوا اللََّه َتوَّاًبا َرِحيًما الرَّ

  .بطاَعِة الرَُّسول يف اآليِة األولَى ، رغَّب يف هذه اآليِة َمرَّة أْخَرى  -] تعاىل [  -ملا أمر 
  .َوَما أْرسلَْنا َرُسوالً : َهُهَنا ِصلَة َزاِئَدة ، والتَّقِْدير » ِمْن « كلمة : قال الزَّجَّاج 

، وهذا اسِتثَْناٌء ُمفَرَّغٌ من املَفُْعول لَُه ، » أن « هذه الَُم كي ، والِفْعلُ َبْعَدها َمْنُصوب بإْضَمار » يطاع ل« : قوله 
ِة : والتَّقِْدير    .وَما أرَسلَْنا من رُسولٍ لَشْيٍء من األْشَياِء إالَّ للطَّاَع

  :فيه ثالثَةَ أْوُجه . » بإذن اهللا « و 
بَِسَببِ : َمفُْعولٌ به ، أي : وقيل : والَباُء للسََّببِيَّة ، وإليه ذََهب أُبو الَبقَاِء؛ قال } ِلُيطَاَع { ق ب أنه َيَتَعلَّ: أحدها 

  .أْمر اللَّه 
  .بَِشرِيَعته : وما أرسلنا بأْمرِ اللَّه ، أي : أي » أرسلنا « أن َيَتَعلَّق ب : الثاين 

  .وبه َبدأ أُبو الَبقَاء » يطاع « لٌ من الضَِّمري يف أن يتعلَّق بِمْحذُوٍف على أنه حا: الثالث 
ُه ب : وعلى التَّْعِليقَْينِ؛ أي : وقال ابن َعِطيَّة  ، » أرسلنا « أو ب » يطاع « تعليقُ ، فالكالم َعامٌّ واللَّفْظُ خاصٌّ 

ل َبْعُضهم اإلذْن بالِعلْمِ ، وبعضهم باإلْرَشادِ املعىن ألنَّا َنقْطَع أن اللَّه قد أَراد من َبْعِضهِم أالَّ ُيطيُعوه ، ولذِلك تأوَّ
.  

مبين للَمفُْعول فيقدر ذَِلك » يطاع « وال َيْحَتاُج لذلك؛ ألن قَْولَه عامُّ اللَّفِْظ َمْمُنوع؛ وذلك أن : قال أبو َحيَّان 
ُه ] اهللا [ إالَّ لُيطيَعه من أراد : الفَاِعل املَْحذُوف َخاصاً ، وتقديره    .طاَعَت

  لفص
ا أْرَسلَْنا من رُسول إالّ وأنا ُمريٌد ، أن ُيطَاَع وُيَصدَّق ، ومل أرِسلُْه ِلُيْعَصى ، : معىن اآلية : قال اجلُبَّاِئّي  ] و [ وم

 أْرَسل ُرُسالً لُتْعَصى ، والَعاصي من املَْعلُومِ -تعاىل-إنه : وهذا َيُدلُّ على ُبطْالن َمذَْهب اجملَبَّرة؛ ألنَُّهم َيقُولون 
على كَذبِهِم يف َهِذه اآلَية ، وكان َيجُِب على قَْوِلهِم أن يكُون قَْد  - تعاىل- أنَُّه َيْبقَى على الكُفْرِ ، وقد َنصَّ اهللا 

، وأنَّه ما  - تعاىل-أْرَسل الرُُّسل ِلُيطاُعوا ولُيْعُصوا َجميعاً ، فدلَّ ذلك على أنَّ َمْعِصيَتُهم للرُُّسل غري ُمَرادٍة هللا 
  .َد إال أنْ ُيطاَع أَرا

  :واجلواب من ُوُجوه 
ٌع واِحٌد ، ال أن ُيطيَعه مجيع النَّاسِ يف » إال ليطاع « : أن قوله : األول  يكفي يف حتقيق َمفُْهومه أن ُيطيَعُه ُمِطي

فقد أطَاَعُه َبْعُض ، ] تعاىل -كُلَّ ما أْرَسلَُه اهللا ] أن [ َجِميع األْوقَاِت ، وعلى هذا فََنْحُن َنقُولُ مبوجبه؛ وهو 
َتْخِصيص الشَّْيء بالذِّكْر َيُدلُّ على َنفْيِ احلُكْمِ مهَّا عدا ، واجلُبَّاِئّي : النَّاسِ يف َبْعضِ األْوقَاِت ، اللَُّهم إال أن ُيقَالَ 

  .ال َيقُول بِذَِلك ، فََسقَطَ هذا اإلْشكَال 
َوإِن مِّْن أَْهلِ { :  -تعاىل-عند َمْوتِه؛ لقوله ] به [ رٍ ال ُبدَّ وأن ُيقّر أن كُلَّ كاِف: ُجيوز أن يكُون املُراُد به : الثاين 

أو حيمل ذَِلَك على إمياِن الكُلِّ هبم َيْوم الِقَياَمة ، ومن ]  ١٥٩: النساء [ } الكتاب إِالَّ لَُيْؤِمَننَّ بِِه قَْبلَ َمْوِتِه 
  .في يف ُحُصول ُمَسمَّاه يف َبْعضِ الصَُّور ويف بعض األْحَوالِ املَْعلُوم أن الَوْصَف يف َجانِب الثُّبوِت ، يكْ

ال َيْجَتِمَعاِن ، وذلك العلْم ُمْمَتنِع ] والضِّدَّان [ أن الِعلَْم بعدم الطَّاَعِة مع ُوُجوِد الطَّاَعِة ُمَتَضادَّان ، : الثالث 



ممتنع الُوُجود ال يكُونُ ُمرِيداً له؛ فثبت هبذا الُبْرَهاِن  الَعَدم ، فكانت ُمْمَتنَِعة الُوُجود ، والَعاِلم بكون الشَّيِء
لكَالَمِ القَاِطع أن َيْسَتحيلَ أن ُيريَد اللَُّه من الكَاِفرِ كَْوَنه ُمِطيعاً ، فوَجَب تأويلُ هذه اللَّفْظَة؛ بأن يكون املَُراد من ا

  .رسول إال لُيؤَمر النَّاَس بِطَاَعِتِه وما أرَسلَْنا من : لَْيس اإلَراَدةَ بل األْمر ، والتَّقِْدير 

  فصل
بإَراَدة  اسَتَدلُّوا هبذه اآليِة على أنَّه ال ُيوَجد َشْيٌء من اخلَْيرِ والشَّرِّ؛ والكُفْرِ واإلمياِن ، والطَّاَعِة والِعْصَيان ، إال

األْمر والتَّكْليف؛ ألنَّه ال َمْعَنى : إلذِْن وال ميكُن أن يكُون املَُراُد من َهذَا ا» إال ليطاع بإذن اهللا « : اهللا؛ لقوله 
، فلو كان  -تعاىل-لكونه َرُسوالً إال أنَّ اهللا  وما أِذنَّا يف : من اإلذِْن هذا لَصاَر التَّقِْدير ] املَُراُد [ أمر بِطَاعته 

، فيصري التَّقِْدير  طَاَعِة من أْرَسلَْناُه إال بإذْنَِنا ، وهو َتكَْراراٌ قَبِيٌح؛ فوجب محل اإلذِْن على وما : التَّْوِفيقِ واإلَعاَنِة 
ما أَراَد من الكُلِّ طاعة الرَُّسول ، بل  -تعاىل- أْرَسلَْنا من رُسولٍ إال لُيطَاع بَتْوِفيِقَنا وإعاَنِتَنا ، وهذا َتْصرِيٌح بأنه 

ِه إال مَن الَِّذي وفَّقَُه اللَّه لذلك وهم املؤِمُنون ، فما [ ال ُيريُد ذلك  ُه ، فللَّ ما أَراَد ذَِلَك منهم  -تعاىل-من مل ُيَوفِّقْ
. [  
  فصل

َمْعُصوُمون عن الذُنوبِ؛ ألنََّها َدلَّت على  -] عليهم الصالة والسالم [  - دلَّت هذه اآليةُ على أن األْنبَِياء 
اً ، فلو أَتْوا بَِمْعِصيٍة ، لوَجَب االقْتَداء هبم يف ِتلْ َك املعِصَية ، فَتِصُري َواجِبةً علينا ، وكَْوُنها ُوُجوبِ طاَعِتهِم مطلق

يلزم َتَواُرد اإلَجيابِ والتَّْحرِمي على الشَّْيِء الَواِحِد ، وهو ُمَحال    .مْعِصَيةً جيب كْوُنَها ُمَحرََّمةً َعلَْيَنا ، ف
ال يفيد الُعُموم ، فَكَْيَف َتَمسَّكُتم » ع إال ليطا« : ألَْسُتم يف االْعِتَراض على اجلُبَّاِئّي ذكَْرُتم أن قوله : فإن قيل 

  .االْسِتْدالَل ال َيِتمُّ إال َمَع القَْولِ بأنََّها تفيد الُعُموم ] َهذَا [ به يف َهِذه املَْسألة ، مع أن 
، وإمنا َتَركَْناُه يف تلك املَْسألَِة؛ للدَِّليلِ القَ] هذا [ ظاهر : فاجلواب  اِطعِ الَِّذي ذكَْرَناه ، على اللَّفِْظ ُيوِهُم الُعُموم 

،  -تعاىل-أنه َيْسَتِحيلُ منه  أن ُيريَد اإلَميان من الكَاِفرِ ، فألْجل ذلك املَُعارِض القَاِطعِ َصَرفَْنا الظَّاِهر عن الُعُموم 
  .الفَْرق ، فظهر  -عليهم السالم-ولَْيس َهُهَنا ُبْرَهان قاِطٌع َعقِْليٌّ يوجب القَْدَح يف ِعْصَمة األنبياء 

» أنَّ « ظَْرٌف معمول خلربِ » إذْ « ، و » لَْو « الَواِقَعة بعد » أنَّ « قد تقدم الكالم على » ولو أهنم « : قوله 
واْسَتْغفَْرت ، ُخُروجاً من اِخلطَابِ إىل الَغْيَبة ، : ، ومل يقل » واستغفر هلم الرسول « : ، وقال » جاءك « وُهو 

هنا » َوَجَد « و  -عليه السالم- ظَّاِهر من التَّْشرِيف بَوْصِف الرَِّسالة ، إْجالالً للرَُّسول ملا ِفي هذا االْسمِ ال
، وأن تكون غري الِعلْميَّة ، فتتعدى ِلَواِحٍد ، » تواباً « : ُيْحَتِمل أن تكُون الِعلِْميَّة ، فَتَتَعدَّى الثَْنْين والثاين 

راً ثَانياً يف األْصلِ ، بَناًء على تَعدُّد اخلََبر وهو الصَّحيح ، فلما َدَخل وحيتمل أن َيكُون َخَب» تواباً « ويكون 
علمت َزْيداً فَاِضالً َشاِعراً فَِقيهاً : َزْيد فَاِضلٌ شاِعٌر فَِقيٌه َعاِلٌم ، مث تقول : النَّاِسخ ، َنَصب اخلََبر املَُتَعدَّد ، تقول 

  .خامس : رابع ، وَعاِلماً ] مفعول [ مفعول ثاِلث ، وفَِقيهاً : شاعراً : ال ُهنا َعاِلَماً ، إال أنَُّه ال َيْحُسن أن ُيقَ

  سبب نزول اآلية: فصل 
  :يف َسببِ النُُّزول َوْجَهان 

، عندما ظَلَُموا أْنفَُسُهم بالتََّحاكُمِ إىل الطَّاغُوت ، والِفَرار من التَّ: األول  ِذكُْره مع املَُناِفِقني  َحاكُمِ أن َمْن تقَدَّم 
ُه ، وَتاُبوا َعْنُه ] لو َجاُءوا [ ، ] صلى اهللا عليه وسلم [  - إىل رُسولِ اهللا  ، وأظَْهُروا النََّدم على ما فََعلُو للرَُّسول 



  .واْسَتْغفَُروا عنه ، واْسَتْغفَر هلم الرَُّسول بأن َيْسألَ اللَّه أن َيْغفر لَُهم ، وَجُدوا اللَّه َتوَّاباً َرِحيماً 
، مثَّ َدَخلُ ا  - عليه الصالة والسالم-إن قَْوماً من املَُناِفِقني اتَّفَقُوا على كَْيد الرَُّسول « : قال األصم : ثاين ال

] إن قوماً : فأخربُه بِه ، فقال صلى اهللا عليه وسلم  - عليه السالم-ذلك الَغَرضِ ، فأَتاُه جِْبرِيل [ عليه ألْجل 
، فقال  َدَخلُوا عليه ألْجل ُيريُدون أال : أْمراً ال ينَالُوَنه ، فليقُوُموا ولَيْسَتْغِفُروا اللَّه َحتَّى أْسَتْغِفر هلم ، فلَْم َيقُوُموا 

قُْم يا فُالنُ ، قُْم يا فُالَنُ ، َحتَّى عدَّ اثَْنْي َعَشر َرُجالً منهم ، : َتقُوُمون؛ فلم َيفَْعلُوا ، فقال صلى اهللا عليه وسلم 
ا قُلَْت ، وَنْحُن َنُتوب إىل اللَِّه من ظُلِْمَنا أْنفُِسَنا ، فاْسَتْغِفْر لََنا : ا فقاموا وقَالُو ا َعَزْمَنا على م   .كُنَّ

نِّي اآلن اْخُرُجوا ، أنا كُْنُت يف َبْدِء األْمرِ أقَْرُب إىل االْسِتْغفَارِ ، وكان اللَُّه أقَْرُب إىل اإلَجاَبِة ، اْخُرُجوا َع: فقال 
 «.  

ٍه : قيل فإن  ، لكَاَنت َتْوَبُتهم َمقُْبولة ، فما فَاِئَدة َضمِّ اْسَتْغفَار ] َصِحيحٍ [ ألَْيَس ِلَو اْسَتْغفَُروا اللَّه وَتاُبوا على َوْج
  الرَُّسولِ إىل اْسِتْغفَارِِهم؟

  :فاجلواب من ُوُجوٍه 
عليه -، وكانَ إَساَءةً للرَُّسول  -تعاىل-اللَّه  أن ذلك التََّحاكُم إىل الطَّاغُوِت كان ُمَخالَفَةً حلُكْمِ: أحُدَها 
، ومن كَانَ ذَْنُبُه كَذَِلك ، وَجَب عليه االْعِتذَاُر عن ذَِلك ِلَغْيرِه؛ فلهذا املَْعَنى  -السالم وإْدَخاالً للَغمِّ يف قَلْبِِه 

.من الرَُّسولِ [ َوَجب عليهم إظهار طَلَب االْسِتْغفَارِ   [  
، ظهر ِمْنُهم التَمرُّد ، فإذا َناُبوا ، َوَجَب عليهم أن  -عليه السالم-ملَّا مل َيْرضوا ُحبكْم الرَُّسول أنَُّهم : ثانيها 

  .َيفَْعلُوا ما ُيزيلُ عنهم ذلك التََّمرُّد؛ بأن َيذَْهُبوا إىل الرَّسُول وَيطْلُُبوا ِمْنُه االْسِتْغفار 
، فإذا اْنَضمَّ إليها اْسِتْغفَاُر الرَُّسولِ ، صاَرْت ُمَحقَّقَة القَُبولِ أهنم إذا أَتوا بالتَّْوَبِة أتوا هب: وثالثها  ا على وْجِه َخلَلٍ 

  .» لوجدوا اهللا تواباً رحيماً « : َيقَْبلُ التَّْوَبة؛ لقوله  -تعاىل-، وهذه اآلَيةُ َتُدلُّ على أن اللَّه 

ا َشَجَر َبْيَنُهْم ثُمَّ لَا َيجُِدوا ِفي أَْنفُِسهِْم حََرًجا ِممَّا قََضْيَت َوُيَسلُِّموا فَلَا َوَربَِّك لَا ُيْؤِمُنونَ َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفي َم
  ) ٦٥(َتْسِليًما 

  :يف َسَبي النُُّزولِ قَْوالن 
روي : الثاين  .نزلت يف ِقصَّة املَُناِفقِ والَيُهوِدّي اللَّذين اْخَتَصما إىل ُعمر : قال َعطَاء وُمَجاِهد والشَّْعبِي : األّول 

أنه رُجالً من األْنَصار قد شهد َبْدراً مع رُسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم يف ِشَراجٍ ِمَن « عن ُعْرَوة بن الزَُّبْير؛ 
 اْسقِ يا ُزَبْير ، مث أْرِسلْ إىل: احلرَّة ، وكاَنا َيْسِقَياِن به كالمها ، فقال رُسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم للزَُّبْير 

تلّون َوْجُه رُسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث قال : َجارَِك ، فَغِضب األْنَصارِيُّ ، وقال  أن كان ابُن َعمَِّتَك؟ ف
أن َمْن كَان أْرُضُه أقْرَب إىل فَمِ ] أن احلكم [ واعلم » اْسقِ ثُمَّ اْحبِسِ املَاَء َحتَّى َيْرجع إىل اِجلْدرِ : للزَُّبْير 

ام السَّقْي ، فالرَُّسول عليه الصالة والسالمِ أَِذن للزَُّبْير يف السَّقْي ] بأَوَّل [ هو أْولَى الَواِدي ، ف املَاِء ، وَحقُُّه َتَم
عليه الصالة - ، فلما أَساَء َخْصُمُه األَدب ، ومل يعرف َحقَّ ما أَمَرُه به الرَُّسولُ ] اْبتَداء [ على َوْجِه املَُساَمَحِة 

رِّ  -عليه السالم- ملَُساَمَحِة ألْجلِه ، أَمَرُه النَّبِي من ا -والسالم باْسِتيفَاِء َحقِّه على التََّمامِ ، وَحْمل َخْصِمِه على ُم
  .احلَقِّ 

كان ] أحسُب هذه اآلية نزلَْت يف ذِلك ، وروي أن األْنصَارِي الذي خاَصَم الزَُّبْير : [ قال عروة بن الزَُّبْير 



قََضى : ملن كان القََضاُء فقال األْنَصارِّي : فقال . َبلْتعة ، فلما َخَرَجا َمرَّ على اِملقَْداد ] أبِي [ اْسُمُه َحاِطب بن 
، فَفَِطَن له َيُهوِديٌّ كان مع اِملقَْداِد ، فقال  ، ولََوى ِشْدقَْيه  قَاَتل اللَّه َهؤالء ، َيْشَهُدون أنَُّه رسول : الْبن َعمَِّتِه 

 -عليه الصالة والسالم-ُه يف قََضاء َيقِْضي َبْيَنُهم ، وأْيُم اللَّه لقد أذْنَْبَنا ذَْنباً َمرَّة يف َحَياِة ُموَسى اللَِّه مث يتهُموَن
، فبلغ قَْتالَنا َسْبِعني ألْفاً يف طَاَعِة َربِّنا ، حىتَّ َرِض: فدعانا ُموَسى إىل التَّْوَبِة ِمْنُه ، فقال  اقُْتلُوا أنفَُسكُم ففعلنا  َي ف

أما واللَّه إنَّ اهللا لََيْعلَُم مّني الصِّْدق ، ولو أَمَرنِي ُمَحمَّد ن أقُْتل َنفِْسي ، : فقال ثَابِت بن قَْيس بن مشاس . َعنَّا 
  .لَفََعلُْت ، فأنزل اللَّه يف َشأِن َحاِطب بن أبِي َبلَْتَعة َهِذه اآلية 

  :فيه أربعة أقْوالٍ » فال وربك ال يؤمنون « : قوله 
فال َتْعِقلُون ، أو لَْيس األْمر كما : األولَى رّد ِلكَالَم َتقَدََّمها ، تقديُره » ال « أن : وهو قَْولَ ابن َجرِير : أحدها 

ن َيْزُعُمون من أنَّهُم آَمُنوا مبا أْنزِل إلَْيك ، وُهم ُيَخاِلفُون ُحكَْمَك ، مث اْستأَنَف قََسماً بعد ذَِلك ، فعلى هذا َيكُو
  .َتاّماً » الَ « قُْف على الَو

توكيداً للنَّفْي ، وكان َيِصحُّ ] كُرِّرت [ األولَى قُدِّمت على القََسمِ اْهِتَماماً بالنَّفْي ، مث » ال « أن : الثاين 
ْسقَاطُ الثَّانِية َوكَان َيِصحُّ إ[ إسقاط األوىل ، وَيْبقَى َمْعَنى النَّفْي ، ولكن َتفُوت الدَّاللة على االْهِتَمامِ املذكور ، 

  .تفُوت الدَّاللةَ على النَّفْي ، فََجَمَع بينهما لذلك ] ويبقى َمْعَنى االْهِتَمامِ ، ولكن 
  .فال ُيؤِمُنون َوَربُّك : أن الثَّانِية زَاِئدةٌ ، والقََسم مْعَترٌِض بني َحْرفَي النَّفْي واملَْنِفّي ، وكان التقدير : الثالث 
مزيدةٌ لتأِكيد َمْعَنى » ال « : زائدةٌ ، والثَّانَِية غري زائدة ، وهو اْخِتَيار الزََّمْخَشرِي؛ فإنه قال  أن األوىل: الرابع 

  القََسمِ؛ كما زِيَدْت يف

  .جواب القََسم » ال يؤمنون « لتأِكيد ُوُجوب الِعلْم ، و ]  ٢٩: احلديد [ } لِّئَالَّ َيْعلََم { 
  .« َزاِئدة لتظاهر ال يف ال يؤمنون؟  هالّ َزَعْمَت أنَّها: فإن قلت 

الَ ُتْبِصُرونَ إِنَُّه { : وذلك لقوله [ َيأَبى ذلك اْسِتَواء النَّفْيِ واإلثْبَات فيه؛ : قلت  فَالَ أُقِْسُم بَِما ُتْبِصُرونَ َوَما 
« ال » ؛ َحْيثُ مل تكُن قبل القََسمِ« الَ » أنه قد جاَءت : يعين ]  ٤٠-٣٨: احلاقة [ } لَقَْولُ َرُسولٍ كَرِميٍ 

احلاقة [ } فَالَ أُقِْسُم بَِما ُتْبِصُرونَ { :  - تعاىل-يف قَْوِلِه « الَ » أن : ، فالزََّمْخَشرِي يرى ] موجودة يف اجلََوابِ 
  .أهنا زائَدة أيضاً لتأكيِد َمْعَنى القََسم ، وهو أَحُد القَْولَْين ]  ٣٨: 

  ]الوافر : [ رِي املتقَدِّم؛ ومثل اآلَيِة يف التََّخارِيج املَذْكُورة قول اآلخر كَقَْولِ الطََّّب: والقول اآلخر 
  وال ِلِلَما بِهِْم أَبداً َدَواُء... فَالَ َواللَّه ال ُيلْفى ملا بِي  -١٨٢٠

علِّقَةٌ بقوله « حىت حيكموك » : قوله  ه الَغاَيِة ، وهي يْنَتِفي عنهم اإلَميانُ إىل َهِذ: أي « ال يؤمنون » : غاية ُمَت
: من الَغْيَبِة يف قوله « وربك » : َتْحِكيُمك َوَعدم ُوْجَدانِهِم احلََرج ، وتسليمهم ألْمرِك ، والَتفََت يف قوله 

. ٦٢: النساء [ } ثُمَّ َجآُءوَك { : رُجوعاً إىل قوله ] الرسول [ واستغفر هلم   [  
بسكون اجليمِ َهَرباً من َتَواِلي احلََركَاِت ، وهي َضعيفَةٌ؛ ألن «  َشْجَر» : قرأ أبو السَّمَّال } َشَجَر { : قوله 

  .، هذا هو الصَّحيُح } َشَجَر { ظَْرٌف َمْنُصوٌب ب « بينهم » الفَْتح أخو السُّكُون ، و 
  :أن يكُون حاالً ، وجعلَ يف َصاِحب هذه احلَالِ اْحَتَمالَْينِ : وأجاز أبو الَبقَاِء فيه 

  .املُْصَولَة « َما » يكون حاالً من أن : أحدمها 



  .وهو َنفْس املوُصول أيضاً يف املَْعَنى ، فعلى َهذَا يتعلَّق َمبْحذُوٍف } َشَجَر { أنه َحالٌ من فَاِعل : والثاين 
  فصل يف معىن التشاجر

الكالم [ اَزَعُه ، وذلك لتداخل إذا َن: إذا اْخَتلَف واْخَتلَطَ ، وَشاَجَرُه : َشَجر َيْشُجُر ُشُجوراً وَشْجراً : يقال 
  .، لَتداُخل بعضها يف بعض ] ِشَجار : بعضه يف بعض عند املُنازعِة ، ومنه يقال خلشبات اهلَْودج 

  .وهو مأُخوذٌ عندي من الِتفَاِف الشََّجرِ؛ فإن الشََّجَر يتداخلُ َبعُض أغَْصانه يف َبْعضٍ : قال أبو ُمسلم 
فيكون [ حيتمل أن تكُون املُتعدِّية الثَْنني « جيدوا » ، و « حىت » عطُف على ما َبْعَد } ثُمَّ الَ َيجُِدواْ { قوله 

، فيتعلَّق مبحذُوٍف ، وأن تكُون املتعدِّية لَواِحٍد : ، والثاين « َحَرجاً » : األوَّل  يف { فيجوز يف ] اجلار قَْبلَه 
  :وْجَهان } أَْنفُِسهِْم 
ب : أحدمها    .تعلُّق الفََضالِت } جُِدواْ َي{ أنه ُمتعلِّق 
  .؛ ألن ِصفَة النَِّكَرة ملا قُدَِّمت عليها اْنَتَصبت َحاالً } َحَرجاً { أن يتعلَّق َمبْحذُوٍف على أنه َحالٌ من : والثاين 

ا قََضْيَت { قوله    :فيه وجهان } مِّمَّ
  .كَذَا  خرْجُت من: ؛ ألنَّك تقُول } َحَرجاً { نه ُمَتَعلِّق بنفس : أحدمها 
ا » ، و } َحَرجاً { أنه متعلِّق مبْحذُوٍف فهو يف َمَحلِّ َنْصبٍ؛ ألنه ِصفَةٌ ل : والثاين  [ ُجيوُز أن تكون مصدريَّة « َم

موُصوفة ، ] نكرة [ ، وأن تكون ] َحَرجاً من قََضاِئك ، أو ِمن الَّذي قضََْيَتُه : وأن تكُون َمبْعىن الَِّذي ، أي 
  .ذَْين القَْولَْين َمْحذُوٌف فالَعاِئُد على َه

  فصل
  :على أنَُّهم ال َيِصُريون ُمؤمنني إال ِعْند َشرِاِئط  -تعاىل- أقَْسم اهللا 

عليه [  -، وهذا َيُدلُّ على أنَّ من لَْم َيْرض ُحبكْم الرَُّسول ، } حىت ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم { : أولُها 
  .ون مؤمناً ال َيكُ -] الصالة والسالم 

  .} َحَرجاً مِّمَّا قََضْيَت ] يف أَْنفُِسهِْم [ ثُمَّ الَ َيجُِدواْ { : قوله : وثانيها 
يأمثُون : إثْماً ، أي : شكّاً ، وقال الضَّحَّاك : ال تضيُق ُصدوُرُهم من أقِْضَيِتك ، وقال ُمجاِهد : قال الزجاج 

  .بإْنكَارِِهم 
ثُمَّ الَ َيجُِدواْ يف { : ينقادوا لألْمرِ كَحالَ االْنِقَياِد ، واعلم أن قوله : أي } واْ َتْسِليماً َوُيَسلُِّم{ : قوله : وثالثها 

االْنِقَياُد : املَُراد منه } َوُيَسلُِّمواْ َتْسِليماً { االْنِقَياد يف الَباِطنِ ، وقوله : املراد منه } أَْنفُِسهِْم َحَرجاً مِّمَّا قََضْيَت 
  :رِ ، واحلََرُج على ثالثة أوجه يف الظَّاِه
ثله ] و [ مبعىن الشَّّك؛ كهذه اآلية ، : األول  شك : أي ]  ٢: األعراف [ } فَالَ َيكُْن ِفي َصْدرَِك َحَرٌج { : م

.  
  .أي ضيقٍ ]  ٧٨: احلج [ } َوَما َجَعلَ َعلَْيكْم ِفي الدين ِمْن َحَرجٍ { :  -تعاىل- مبعىن الضِّيق؛ قال « والثاين 
[ } َوالَ على املرضى َوالَ َعلَى الذين الَ َيجُِدونَ َما ُينِفقُونَ َحَرٌج { :  -تعاىل-: مبعىن اإلثْمِ؛ قال : الثالث 
  .إثٌْم : أي ]  ٩١: التوبة 

  فصل يف عصمة األنبياء



إ يف الفََتاوى واألْحكَام؛ -عليهم السالم-دلَّت هذه اآليةُ على ِعْصَمة األْنبَِياء  أْوَجَب  -تعاىل-ألنه  عن اخلَطَ
 االْنِقَياد حلُكِْمهِم ، وبالغ يف ذَِلك اإلَيجابِ ، وبيَّن أنه ال ُبدَّ من ُحُصولِ االْنِقَياد يف الظَّاِهرِ والقَلْبِ ، وذلك

، وفتواه ]  ٤٣: لتوبة ا[ } َعفَا اهللا َعنَك ِلَم أَِذنَت لَُهْم { : َيْنِفي ُصُدوَر اخلَطَإ َعْنُهم ، فََدلَّ ذلك على أنَّ قَولَه 
: عبس [ } َعَبَس وتوىل { : ، وقوله ]  ١: التحرمي [ } ِلَم ُتَحرُِّم َمآ أََحلَّ اهللا لََك { : يف أْسَرى َبْدرٍ ، وقوله 

  .كل ذِلَك َمْحُمول على التَّأوِيل ]  ١
  فصل

زِم التََّناقُُض؛ ألن الرَُّسول إذا َحكَم على لَ -تعاىل-لو كانت الطَّاَعاُت واملََعاِصي َبقََضاء اهللا : قالت املعتزلة 
إْنَساٍن بأنه ال َيفْعلُ كَذَا ، وجب على َجِميع املكَلَّفني الرَِّضا بذلك؛ ألنه قضاُء الّرُسول ، والرِّضى بقََضاِء 

ِه ، والرَِّضا بق[ الرَُّسولِ َواجٌِب  َيلَْزُم أن ] َضاء اللَّه َواجٌِب هلذه اآلية ، مث إن ذلك املكلَّف فعل ذَِلَك بقََضاِء اللَّ ف
َمعاً ، َيجِب على َجِميع املكلَِّفني الرَِّضا بِذِلَك الِفْعل ، ألنه قضاء اللَّه ، فوجب أن َيلَْزَمُهم الرَِّضا بالِفْعلِ والتَّْرِك 

  .وذلك ُمَحالٌ 
التكوِين واإلَجياِد ، ومها : اد من قََضاء اهللا الفَْتوى باإلَجيابِ واملَُر: أن املَُراد من قََضاِء الرَُّسول : واجلواُب 

ُع بينهما ال يفضي إىل التََّناقُض    .مفهومان ُمتغاَيران ، فاجلَْم

َعلُوُه إِلَّا قَِليلٌ ِم ْو أَنََّولَْو أَنَّا كََتْبَنا َعلَْيهِْم أَِن اقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم أَوِ اْخُرُجوا ِمْن ِدَيارِكُْم َما فَ ُهْم فََعلُوا َما ْنُهْم َولَ
َولََهَدْيَناُهْم ِصَراطًا ) ٦٧(َوإِذًا لَآَتْيَناُهْم ِمْن لَُدنَّا أَْجًرا َعِظيًما ) ٦٦(ُيوَعظُونَ بِِه لَكَانَ َخْيًرا لَُهْم َوأََشدَّ َتثْبِيًتا 

  ) ٦٨(ُمْسَتِقيًما 

أنَّا لو َشدَّْدنا التكِليف على : َتْرِك النِّفَاقِ ، واملَْعَنى هذه اآليِة ُمتَِّصلَة مبا تقدَّم من املَُنافَِقني ، وترغيب لَُهم يف 
، وحينئٍذ يظهر  النَّاسِ؛ حنو أن نأُمَرُهم بالقَْتلِ ، واخلُُروج عن األْوطَاِن ، لََصُعَب ذلك عليهم وملا فََعلَُه إال قَِليلٌ 

َبلُوَها ولَْيتُركُوا كُفُْرُهم ، فلم َنفَْعلْ ذلك َرْحَمةً ِمنَّا على ِعَباِدنا ، بل اكْ َتفَْيَنا بتكِْليِفهِم يف األُمور السَّْهلَة ، فَلَْيقْ
  .التَّمرُّد 

َعلَْنا ذَِلك ، : فقال الَيُهوِدّي . نزلت يف ثَابت بن قَْيس بن ِشَماس ، َناظَر يُهوِديَّا  إن ُموَسى أَمَرنا بقَتِْ أْنفُِسَنا فَفَ
لو أنَّ ُمَحمَّداً أَمَرنِي بقَْتل نفسي ، لفََعلْت ذلك فنزلت : فقال ثابت بن قَْيس . ُه وحممد يأمُركُم بالِقَتال فتكَْرُهوَن

  .اآليةُ ، وهو من القَِيلِ الَِّذي اسَْتثَْنى اللَُّه 
، وعمَّار بن َياِسر ، وعبد هللا بن َمْسُعود ، وناٌس من « ملاّ َنَزلَت هذه اآليةُ ، : وقال احلسن وُمقاِتل  قال ُعَمر 

بلغ ذَِلك : أْصحَاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وهم القليلُ  واللَّه لَْو أَمَرَنا لفعلنا ، فاحلَْمُد للَّه الذي َعافَانا اللَّه ف
، فقال    .« إنَّ ِمْن أمَِّتي لَرَِجاالً ، اإلميانُ أثَْبُت يف قُلُوبِهِم ِمَن اِجلَبالِ الرَّواِسي » النَّبِّي صلى اهللا عليه وسلم 

  :فيه قوالن } كََتْبَنا َعلَْيهِْم { : والضَِّمُري يف قوله 
كََتَب على َبنِي إسرائيلَ أن َيقُْتلوا أْنفُسَهم  -تعاىل-إنه َعاِئد إىل املَُناِفقني ألنه : قال ابن عبَّاسٍ وُمَجاِهد : األّول 

اِفِقني القَْتل واخلُُروَج } أَنَّا كََتْبَنا  َولَْو{ : ، َوكََتب على املَُهاجِرِين أن َيْخُرُجوا من ديارِهم ، فقال  على هؤالِء املَُن
  .، ما فَعلُه إال قَِليلٌ رَياًء وُسْمَعة ، وهذا اْخِتَيار األَصمِّ والقَفَّال 

املُؤِمُن واملَُناِفق  لو كََتب اللَّه على النَّاسِ ما ذَكَر ، مل َيفَْعلْه إال قَِليلٌ منهم ، فََيْدُخل فيه: املراد : الثاين ] القول [ 



.  
  :فيها وجهان « أن » } أَِن اقتلوا { : قوله 

ِه ، وهو أظَْهر : أحدمها    .أهنا املُفَسِّرة؛ ألنَّها أتت بعد ما ُهو مبعىن القَْولِ ال َحُروف
ا َبْعَدها  أهنا َمْصَدريَّة ، وما َبْعَدها من ِفْعل األْمرِ ِصلَُتها ، وفيه إْشكَالٌ؛ من حيث إنَّه: الثاين  إذا ُسبك منها وِمّم

، أال َتَرى أنَّك إذا قُلَْت [ َمْصدٌر ، فأتت للدِّاللةَ  على طَلَبِ ] كَتْبُت إلَْيه أنْ قُْم فيه من الدَّاللَِة : على األمر 
كََتْبُت إليه : لُّوا بقوِلهِم كََتْبُت إليه الِقَيام ، ولكنَّهُم َجوَّزُوا ذلك واْسَتَد: الِقَيام بطريق األْمرِ ، ما ال يف قَْوِلك 

  .أن َحْرَف اجلَرِّ ال ُيَعلَّق : ووجه الداللة . بأن قُْم 
ولست أعرف ِلفَْصل أيب َعْمروٍ بني : ، قال الزَّجَّاج « أو » وَضّم واو « أن » بكسر ُنوِن : وقرأ أبو عمرو 

  .َهذَْينِ احلَْرفَْينِ َخاصيَّة إالّ أن َيكُون رَِواَيةً 
أّما كَْسر النُّوِن؛ فألن الكَْسَر ُهو األْصلُ يف الِتقَاء السَّاِكَنْين ، وأما َضمُّ الواو فلإلتَباعِ؛ ألن الضَّمَّة : غريه  وقال

} َوالَ َتنَسُواْ الفضل { ]  ١٦: البقرة [ } اشتروا الضاللة { : يف الواوِ أحسن؛ ألنَّها ُتْشبِه َواَو الضَِّمري ، حنو 
، وَناِفع ]  ٢٣٧: البقرة [  ا ابن كَِثري  َحْمَزة وَعاِصم؛ اللِْتقَاء السَّاِكَنْين ، وَضمَُّهَم ] وابن عامر [ وكََسَرُهَم 

  .والكسائي؛ لالتبَاعِ فيهما 
ُه { قوله    .} مَّا فََعلُو

َعلُوا القَْتل؛ أو م: أي } اخرجوا { ، أو } اقتلوا { اهلاء ُيْحَتَملُ أن تكُون ضمري َمْصدر  َعلُوا اخلُُروج ما فَ   .ا فَ
  .تعود إىل القَْتلِ واخلُُروج معاً؛ ألنه الِفْعل َجْنٌس َواِحٌد وإن اْخَتلَفَت ُضُروُبه : وقال فَْخر الدِّين الرَّازي 

، وأَجاَز أبو البقاء أن َيُعود على املكُْتوب وَيُدلُّ عليه : قال شهاب الدِّين  كََتْبَنا { : وهذا َبعيٌد لُنُبّو الصَِّناعة َعْنُه 
 {.  

  :رفُْعه من َوْجَهْين » إالَّ قليلٌ « : قوله 
ُه { أنه َبَدلٌ من فَاِعل : أحدمها    .وهو املْخَتار على النَّْصبِ؛ ألن الكالم غري ُموجِبٍ } فََعلُو

، وهذا رأي الك» إالَّ « أنه َمْعطُوف على ذَِلَك الضَِّمري املَْرفُوع ، و : الثاين    .وِفيِّني َحْرف َعطٍْف 
بالنَّْصب ، وكذا ُهو يف َمَصاِحِف ألْهل الشَّامِ ، ومْصَحف أنس بن } إالَّ قَِليالً { : وقرا ابن عامر وَجماعة 

  :َماِلٍك ، وفيه َوْجَهان 
مع  ]معه كما ُهو َمْوُجود [ أنه َنْصٌب على االْسِتثَْناء وإن كان االْخِتَيار الرَّفع؛ ألن املعىن موُجود : أشهرمها 

  .النَّْصب ، ويزيد عليه ُمبَوافَقَة اللَّفِْظ 
منهم « إال ِفْعالً قليالً ، قاله الزََّمْخَشرِي وفيه َنظٌَر؛ إذ الظَّاهر أن : أنه ِصفَةٌ ملَْصَدرٍ َمْحذُوٍف ، تقديره : والثَّاين 

« ا التْرِكيب؛ إذ ال فَاِئَدة حينئٍذ يف ذكر ، وَمَتى محل القَِليل على غَْير األْشَخاصِ ، يقلق هذ} قَِليالً { ِصفَةٌ ل » 
  .» منهم 

واِحٌد؛ فكما اتَّفَقُوا ] وما أَتانِي إال َزْيد [ الرَّفْع أقَْيس ، فإن َمْعَنى ما أَتى أَحٌد إال َزْيد ، : قال أبو علي الفَارِسي 
  .ما أَتانِي أَحٌد إال زَْيُد بَِمْنزِلَِتِه :  ما أَتاين إال َزْيٌد ، على الرَّفع ، وجب أن يكُون قَْوهلُم: يف قَْوِلهِم 

، و } َولَْو أَنَُّهْم فََعلُواْ { : قوله    .امسيَّة ] موصولة [ } َما ُيوَعظُونَ { يف » ما « تقدم الكَالَم على َنِظريه 



على َهذَا هو التَّكَاِليُف من ] واملوعوظ به [ ُيْحَتمل أن تكُون املَُعدِّية َدَخلَْت على املوُعوظ به » بِِه « : والباء يف 
وَنَواِهيه َمَواِعظ؛ ألهنا مقِْتَرَنةٌ بالَوْعد والَوعيد ، وأن تكون ] تعاىل [ األَواِمرِ والنََّواِهي ، وُتَسمَّى أَواِمر اللَّه 

ِه ، ودلَّ على التَّْرِك احملذوف : ما ُيوَعظُون بسببه أي : السََّببِيَّة ، والتقدير  َولَْو أَنَُّهْم { : قوله تعاىل بسبب َتْرِك
ْو أَنَُّهْم فََعلُواْ { : ضمري َعاِئٌد على الِفْعل املفُْهوَم من قوله » كان « واسم [ } فََعلُواْ  ا : أي ] } َولَ لكَان ِفْعل م

، و  ، و » َخْيراً « ُيوعظون به  ل » شيئاً « خربها    .وَتْصديًق إلمياهنم  أَشّد َتْحِقيقاً: ، واملْعَنى » أَشدَّ « َتْمييز 
، أو تكُون َجَواَباً فَقَطْ؟ قوالن : » وإذن « : قوله  : حرف َجَوابٍ وَجَزاء ، وهل َهذَان املْعَنَياِن الزَمان هلا 

  .قَْول الشلوبني َتَبعاً لظَاِهر قول سيَبوْيه : األّول 
، وإذا : لت أزُوُرك غََدا ، فق: قول الفَارِسيِّ؛ فإذا قال القَاِئلُ : والثاين  إذْن أكرُِمَك ، فهي ِعْنَدُه َجَواٌب وَجَزاء 

، فظاهر هذه الِعَباَرِة مواِفٌق لقَْول الفَارِسيِّ : قُلَْت  ال يقُول يف ] وفيه َنظَر؛ ألن الفارسّي [ إذن جواب ُملَْغاة 
  .رٍ ِمثْل هذه اآلية إنَّها َجواٌب فَقَطْ ، وكَوهنَا َجَواباً َيْحَتاُج إىل شيء ُمقَدَّ

لو : وماذَا يكُون لَُهْم بعد التَّثْبِيِت أيضاً؟ فقيل : جواب ِلُسؤالٍ ُمقَدَّرٍ؛ كأنه قيل -» وإذن « : قال الزََّمْخَشرِّي 
  .جواٌب وَجَزاٌء » إذَنْ « َتثَبَُّتوا آلتَْيَناُهم؛ ألن 

  :فيه َوْجَهان : } مِّن لَُّدنَّآ { و 
  .} اَتْيَناُهْم َوَء{ ب [ أنه ُمتعلِّق : أظهرمها 
» أْجراً « و . ألنَّه يف األْصلِ ِصفَة نكرة قُدَِّمت عليها » أْجراً « مبْحذُوٍف؛ ألنه حالٌ من ] أنه ُمَتَعلِّق : والثاين 

  .} لََهَدْيَناُهْم { َمفْعول ثاٍن ل } ِصَراطاً { ، و » َءاَتْيَناُهم « َمفُْعول ثاٍن ل 
  فصل

ملَّا مل ُيكَلِّفُْهم ما َيثْقُلُ َعلَْيهم ، فبأن ال َيكَلِّفَُهم ما ال ُيِطيقُونَ  -تعاىل-هذه اآلَيةُ على أنَّه َدلَّت : قال اجلُبَّاِئي 
  .أْولَى 

ا ، لوقَُعوا يف: واجلواب  ا فََعلُوَها ، ولو مل َيفْعلُوَه  إنَّما مل ُيكَلَّفُهم هبذه األْشَياءه الشَّاقَّة؛ ألنَّه لو كَلَّفَُهم هبا مل
َعِلم من أبِي َجْهلٍ وأبِي لََهبٍ عدم اإلمياِن ، وأهنم ال يْسَتِفيُدون من التَّكِْليِف إالَّ  -تعاىل-الَعذَاب ، مث إنَّه 

  .الِعقَاب الدَّاِئم ، ومع ذِلك فإنَُّه كَلَّفَُهم اإلَميان فلمَّ كان َجَواباً عن َهذَا ، فهو جواٌب عما ذكَْرت 
  ظم اآلجرداللة اآلية على ع: فصل 

  :دلَّت هذه اآليةُ على ِعظَمِ هذا األْجرِ من ُوُجوه 
( واملُْعِطي احلكيم إذا ذكَر َنفَْسه } آلَتْيَناُهْم مِّن لَُّدنَّآ { : أنه ذَكَر َنفْسه بصيغة الَعظََمِة ، وهو قوله : أحُدها 

  .دلَّ على ِعظَم تَِلْك الَعِطيَّة -د الَوْعد بالَعِطيَّة عن} َوَءاَتْيَناُهم { : العظمة ، وهو قوله ) باللَّفِْظ الدَّالِّ على 
[ } َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعلْماً { : هذا التَّخصيص َيُدلُّ على املَُبالََغِة ، كما يف قوله } مِّن لَُّدنَّآ { : قوله : وثانيها 
. ٦٥: الكهف   [  
ِة ، ال بد وأن يكُون يف نَِهاية أنه َوَصَف األْجَر بكَْونِِه َعِظيماً : وثالثها  ، والذي َوَصفَُه أْعظَم الُعظََماء بالَعظََم

، وال َخطَر على قَلْبِ ] فيها [ « :  -عليه الصالة والسالم- الِعظَم ، قال  َسِمَعْت  ْيٌن َرأْت ، وال أذُنٌ  ما الَ َع
  .» َبَشر 



  .» وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم « : هو الدِّين احلَّق؛ لقوله : » الصراط املستقيم « واملراد ب 
ذكََرُه بعد الثَّوابِ واألْجرِ ، فكان َحْملُه  -تعاىل-الصَِّراط هو الطَّريق من عرصة القيامة إىل اجلَنَّة؛ ألنه : وقيل 

  .عليه يف َهذَا املوِضع أوىل 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

ِلِحَني َوَحُسَن وَالشَُّهَداِء وَالصَّا َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوالرَّسُولَ فَأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني َوالصِّدِّيِقَني
  ) ٧٠(ذَِلكَ الْفَْضلُ ِمَن اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َعِليًما ) ٦٩(أُولَِئَك َرِفيقًا 

مث زيَّف طريقَةَ ]  ٥٩: النساء [ } أَِطيعُواْ اهللا َوأَِطيُعواْ الرسول { : ملا أمر اللَّه بطَاَعِة اللَِّه وطاَعِة رسُوِلِه بقوله 
ورغَّب يف ِتلْك } َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن رَُّسولٍ ِأالَّ ِلُيطَاَع { :  -] تعاىل [  -اَد األْمر بطَاَعِة الرَّسُول بقوله املَُناِفِقني ، مث أَع

َومَن  {: ، فقال  الطَّاَعِة بإيَتاِء األْجرِ العَظيمِ ، وهداية الصَِّراطِ املُْسَتقِيم ، أكد األْمَر بالطَّاَعة يف َهِذه اآلَيِة َمرَّة أْخَرى
األْمر الذي لو فََعلَُه املُناِفقُون ِحني وعظُوا به  -تعاىل-ملا ذكر اللَّه : اآلية ، وقال القُْرطّيب } ُيِطعِ اهللا والرسول 

  .وأنَاُبوا إليه ، ألْنَعَم عليهم ، ذكر بعد ذَِلك ثَواَب من َيفَْعلُه 
  سبب نزول اآلية: فصل 

َبان َمْوىل رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانَ َشديد احلُبِّ لرسُولِ اهللا صلى اهللا إن ثَو« : قال مجاعة من املفسِّرِين 
] له [ عليه وسلم قليل الصَّْبر عن ِفراِقِه ، فأَتاُه َيوماً وقد َتغَيَّر لًْوُنه ، وحنلُ جسُمه ، وُعرف احلُْزن يف َوْجهِه ، فقال 

َما بِي من َوَجع غْيَر أنِّي إذا ملْ أَرَك ، ] يا رسول اهللا : َنك؟ فقال ما غيَّر لَْو[ رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
والصِّدِّيقني [ اْستَْوَحْشُت وْحَشةً َشديدةً َحتَّى ألقاك ، فَذَكَْرُت اآلِخَرة فَِخفُْت إالَّ أَراَك هَُناَك؛ ألنك ُترفَع مع النبييِّن 

[ ، فنزلَْت » ٍة أدَْنى من َمْنزِلَِتك ، وإن لَمْ أْدُخلِ اجلَنَّة ، فال أَراَك أَبداً ، وإين إن أدِخلْتُ اجلَنَّة ، كنت يف مَْنَزل] 
  .اآلَيةَ ] هذه 

َنزَلَْت يف َرُجلٍ من األْنِصارِ ، قال للنَّبِي صلى اهللا عليه وسلم يا رسُولَ اهللا ، إذا َخَرْجَنا من ِعْنِدك إىل : وقال ُمقَاتل 
، فما َيْنفَُعَنا شيء حتَّى َنْرجع إلَْيك ، مث ذَكَْرُت درَجَتكَ يف اجلَنَّة ، فكيف لََنا بِرُْؤيَتك إن َدَخلَْنا  أْهِليَنا اْشَتقَْنا إليك

اللَُّهمَّ أْعِمنِي حّتَّى ال أَرى َشْيئاً بَْعَدُه إىل أنْ : اجلَنَّة ، فنَزلْت هذه اآليةُ ، فلما ُتُوفِّي النَّيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .قاه؛ فَعِمَي َمكَاَنُه ، فكان ُيجِبُّ النيب ُحّباً شديداً ، فجعله اهللا َمَعهُ يف اجلَنَِّة أل

َسَبب النُّزُّول جيب أن يكون َشْيئاً أْعظَم من ذَِلك ، وهو ] أن [ ال تنكَُر صحَّة َهِذِه الرََّوايَات؛ إال : قال املَُحقِّقُون 
يَها ، فإن ُخُصوَص السََّببِ ال يَقَْدحُ يف ُعُموم اللَّفَِظ ، فاآليةُ عامَّةٌ يف َحقِّ مجيع احلَثُّ على الطَّاَعِة والتَّرغِيب ف

  .وَمْن ُيِطع اهللا يف أَداِء الفََراِئضِ ، والرَّسُولَ يف السَُّننِ : املكلَّفني ، واملَْعَنى 
  فصل

ة الَواِحَدة ، ألنَّ اللَّفْظَ الدالَّ على الصِّفَِة يكفي فقي يوجب األكْثَر بالطَّاَع} َوَمن ُيِطعِ اهللا والرسول { : ظاهر قوله 
  .َجانِبِ الثُُّبوِت ُحُصول ذَِلكَ املَُسمَّى َمرَّة َواِحَدة 

ال بد من َحْملِ َهذَا على غري ظاهره ، وأن ُتحَْمل الطَّاَعة على فعل املأُمورَاِت وتَْرك َجِميع املْنهِيَّات؛ : قال القَاضي 
لَْناُه على الطَّاَعِة الَواِحَدِة ، لدخل فيه الفُسَّاق والكُفَّار؛ ألهنم قد يأُتونَ الطَّاَعِة الَواِحَدِة ، لدخل فيه إذ لو َحَم

  .الفُسَّاق والكُفَّار؛ ألهنم قد َيأتونَ الطَّاَعةَ الوَاِحَدة 
لِ الِفقِْه ، أن احلُكَْم املَذْكُور َعِقيب الصِّفَةِ ُيْشِعرُ وِعْنِدي فيه َوْجٌه أَخَر ، وهو أنَّهُ ثََبتَ يف أُُصو: قال ابن اخلَطِيب 

] ومن ُيِطع اهللا : أي [ } َوَمن ُيِطعِ اهللا { : قوله : بِكَْوِن ذلك احلُكْمِ ُمَعلِّالً بذلك الَوْصِف ، وإذا ثََبَت هذا فََنقُول 



، ففيها َتْنبِيٌه على أْمَرْين عظيمني ِمْن ] وقُْدَرته [ وِعزَِّته وكْبرِيَاِئه  يف كَْونِِه إهلاً ، وذَِلَك هو َمْعرِفَُته واإلقَْرار بَِجالَلَِه
  :أُمور املََعاد 

منشأ َجميع السََّعاداِت يوم القياَمة وُهو إشَْراق الروح بأْنوَارِ مْعرفته تعاىل ، وكل من كانت هذه األنوار يف : األّول 
  .ُدها عن التكَدُّر بعامل األْجَسام ، كان إىل الفَْوزِ بالنجاة أقرب قلبه أكْثَر ، وَصفَاُؤَها أقَْوى ، وُبْع

وعد املُطيعني يف اآليةِ املتقدَِّمة باألْجر العَِظيم واهلداية ، ووَعدُهم هنا  -تعاىل -إنه : قال ابن اخلَطِيب : الثاين 
به أْشُرف ممَّا قَْبلَُه ، فليس املُراُد َمْن أطَاَع اهللا وأطاعَ اآلية ، وَهذَا الذي خََتَم ] كما ذكر يف [ بِكَْونِهِم مع النّبِيَّني 

كَْون الكل يف َدَرَجٍة واِحَدٍة؛ ألن هذا يقَْتِضي التسوية يف الدَّرجة بني الفَاِضلِ  -الرَُّسول مع النَّبِيِّني والصِّدِّيقني 
ِة َحبْيثُ يتمكَّن كل واحٍد ِمنُْهم من ُرؤَية األَخَر ، وإن بَُعد كوُنهم يف اجلَنَّ: واملَفُْضُول ، وأنَّه ال ُجيوُز ، بل املُراُد 

ا ُهو املُراُد من املَكَان؛ ألن اِحلَجابِ إذَا َزالَ ، َشاهَد بَْعضُهم َبْعَضاً ، وإذا أَرادُوا الزِّيَاَرة والتَّالِقي قََدرُوا َعلَْيِه ، فهذ
  .َهِذه املَعيَّة 

  :أربعة أوجه فيه } مَِّن النبيني { : قوله 
  .» الذين أنعم اهللا عليهم « أنه َبَيان ل : أظهرها 

  .» عليهم « أنه حلٌ من لضمري يف : الثاين 
كَاِئنني من : أنه حلٌ من املوُصول ، وهو يف املَْعَنى كاألوَّل ، وعلى َهذَْينِ الَوْجَهْين فيتعلَّق مبْحذُوف ، ألي : الثالث 
  .النَّبِيِّني 
ومن ُيِطع اهللا والرَُّسول من النَّبِّيني وَمْن َبْعدَُهم ، ويكون ] : أي : [ قال الرَّاِغب » ُيِطع « َتعلَّق ب أن َي: الرابع 
  .إشارةٌ إىل املإل األْعلَى } فأولئك َمَع الذين أَْنَعَم اهللا َعلَْيهِم { : قوله 

اللهم أحلقين بالرفيق األعلى « : عند املَْوِت  -سالم عليه ال -وُيبيَّني ذلك قوله } َوَحُسَن أولئك َرِفيقاً { : مث قال 
  :وهذا ظاِهر ، وقد أفَْسَدُه أبو َحيَّنت من جَِهِة املَعَْنى ، ومن َجَهِة الصَِّناَعة » 

هللا ورُسولَهُ أنَّه من ُيِطع ا -تعاىل -فألن الرَّسُول ُهَنا هو ُمَحمَّد صلى اهللا عليه وسلم ، وقد أْخبَر: أمَّا من جَِهة املَْعَنى 
» َمْن « َتفْسرياً ل » من النبيني « ، لكان » ُيِطع « مَتعلِّقاً ب » مع النبيني « ، فهو مع َمْن ذَكََرُه ، ولو َجَعلَ 

  ] .أو َبْعَدُه أْنبياء [  -عليه الصالة والسالم  -الشَّرطيَّة ، فََيلَْزم أن َيكُونَ يف َزمَانِِه
 -] وقوله } َوخَاَتمَ النبيني { : ُيطيُعوَنه ، وهذا غَْير ْممِكن؛ لقوله تعاىل [ ؛ فألن ما قَْبلَ الفَاِء وأمَّا من جَِهِة الصَِّناَعِة

الَواِقَعة جَواَباً للشَّْرِط ال يعمل فيما َبْعدََها ، لو قُلُْت ، إن َتضْرِب يَقُم َعْمرو » وال نَبِّي َبْعِدي « :  -عليه السالم
  .وهل هذه األْوَصاف األْرَبعة ِلِصْنٍف واحدٍ أو ألصَناٍف خمتلفة؟ قوالن : وزَْيداً مل َيُجْز 

  فصل يف تفسري املراد بالنيب والصديق والشهيد
املراد أْصَناف ُمْخَتِلفَة؛ ألن : ِصْنٌف واحد من النَّاس ، وقيل : املُرَاد بالنَّبِيَّني والصِّدِّيقني والشَُّهداء والصَّاِلِحني : قيل 
االخِْتالَف يف األْصنَاِف الثَّالثة غري النَّبِيِّني ، فالصِّدِّيقُون : وف َيجُب أن يكُون ُمَغايِراً للمْعطُوف َعلَْيِه ، وقيل املَْعطُ

  .هو اسٌم للُمبَاِلغِ يف الصِّْدقِ ، ومن عاَدته الصِّْدق : ُهْم أْصحَاُب النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم ، والصِّدِّيق 

وعلى هذا فأُبو بكر أوْلَى اخلَلق هبذا [ هو اسٌم ملن َسَبَق إىل َتْصديق النَّيب صلى اهللا عليه وسلم ، : دِّيق الصِّ: وقيل 
؛ واْشتََهَرت الرَِّواية بذلك ، وكان َعلَيَّ َصغِرياً ] االْسم؛ ألنَُّه أول من َسَبَق إىل َتْصديق النَّيب صلى اهللا عليه وسلم 

، وطَلَْحة بن الزَُّبْيرِ  -رضي اهللا عنه -ا َبكْر ملَّا آَمَن ، َجاَء َبْعَد ذلك بُِمدَّة قَِليلَة بُِعثَْمان بن َعفَّان واتَّفَقُوا على أنَّ أب



حىت أْسلَُموا ، فكان إْسالُمه َسبَباً القِْتَداء هؤالء  -رضي اهللا عنهم -، وَسْعد بن أيب وقَّاص ، وُعثَْمان بن َمظُْعون
كان أْسَبق النَّاس إسالماً ، وإن كان إسالُمه صَار سََبباً القِْتَداء الصََّحاَبةِ  -رضوان اهللا َعلَْيه -فثبت أنَّه األكَابِرِ بِِه؛ 

عليه الصالة [ يف ذَِلَك ، فَكَانَ أَحقَّ األمَّة هبذا االْسم أبو بكر ، وإذا كان كَِذِلَك ، كان أفَْضل اخلَلْقِ بعد الرَّسُول 
يف أّول اإلْسالم ، حني كان النَّيبُّ صلى اهللا عليه  -رضي اهللا عنهم -َهَد يف إْسالمِ أْعَيان الصََّحابةِ ، وَجا] والسالم 

إمنا جاهَد َيْوَم أُحٍد وَيْوَم األْحزابِ ، وكان اإلْسالُم قَوِيَّاً ،  -رضي اهللا عنه -وسلم يف غَاَيةِ الضَّْعِف ، َوَعلَيَّ 
الَ َيْسَتوِي مِنكُم مَّْن أَنفََق ِمن قَْبلِ الفتح { :  -تعاىل -َضلَ من اِجلهَاِد وقت القُوَّة؛ لقوله واجلهاد َوقَْت الضَّْعِف أفْ

، ودلَّ ]  ١٠: احلديد [ } َوقَاَتلَ أولئك أَْعظَُم َدَرَجةً مَِّن الذين أَنفَقُواْ ِمن َبْعُد َوقَاَتلُواْ َوكُالًّ َوَعَد اهللا احلسىن 
يف الفَْضلِ إال الصِّدِّيق ، فإنه أينما ذُِكَر النَّبِيُّ ] أْشَرف [ يق مبا ذَكَْرَنا ، على أنَُّه ال َمرَْتَبةَ بْعد النُُّبوَّة َتفِْسري الصِّدِّ

]  ٥٤: مرمي [ } إِنَُّه كَانَ َصاِدَق الوعد { : يف صفة اْسماعيل  -تعاىل  -والصِّدِّيق لَْم ُيجَْعل بينهما َواِسطَِة ، قال 
{ : وقال } مَِّن النبيني والصديقني { ، وقال ُهَنا ، ]  ٤١: مرمي [ } إِنَُّه كَانَ ِصدِّيقاً نَّبِّياً { :  ِصفَِة إْدرِيس ، ويف

، فلم ْجيَعل َبيَْنُهَما َواِسطَة ، وقد وفََّق اهللا األمَّة الِتي هي خَْير أمَِّة ]  ٣٣: الزمر [ } والذي َجآَء بالصدق َوَصدََّق بِِه 
رضي اهللا  -أبا َبكْر على سبيل اإلْجمَاع ، وملا تُُويف -عليه الصالة والسالم -، حىت َجَعلُوا اإلمام بعد الرَُّسول 

رفع الواِسطَة بني النَّبِيِّني  -تعاىل -ُدِفَن إىل َجْنبِ رسُولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا دَليلٌ على أنَّ اَهللا -عنه
  .والصِّدِّيقني 

  .الَِّذين استشهُدوا يف َسبيل اهللا : الذين استشهدوا يوم أُُحد ، وقيل : قيل » الشهداء «  وأمَّا
النَّبِيُّون َههَُنا ُمَحمَّد صلى اهللا عليه وسلم ، والصِّدِّيقُون أُبو بكر ، والشَُّهَداء ، :  -رضي اهللا عنه -وقال عكرمة

  ] .أمجعني [ رضي اهللا عنهم  -لصََّحابَِةسائر ا: ُعَمر وُعثَْمان وَعِلّب ، والصَّاِلُحون 
ألن َمْرَتَبةَ الشََّهاَدِة َمْرَتَبة [ ال ُجيوُز أن تكون الشََّهاَدةُ ُمقَيَّدة بكون اإلْنَساِن َمقُْتول الكَافِر؛ : قال ابن اخلطيب 

ا القَْتل قد َيْحُصلُ يف الفُسَّاق ، ليس زَيادة َشَرٍف ، ألنّ هذ] َعظيِمة يف الدِّين ، وكون اإلْنَسان َمقْتُول الكَاِفر 
  .وِفيَمن ال َمْنزِلَة له ِعْنَد اهللا 

اللَُّهم اْرُزقْنِي الشَّهَاَدة فلو كانت الشَّهَاَدةُ ِعَباَرة عن قَْتلِ الكَاِفرِ إيَّاه ، لكَان قد طَلََب : وأيضاً فإن املُؤِمن قد َيقُول 
القَْتلِ من الكَاِفرِ كُفٌْر ، فَكَْيَف َيجُوز أن َيطْلُب من اهللا ] ذلك [ ؛ ألنَّ ُصُدور من اهللا ذَِلَك القَْتل ، وهو غَْير جَاِئزٍ

، فََعِلْمَنا أن الشََّهاَدةَ » املَْبطُونُ َشهِيٌد ، والغَرِيُق َشهِيٌد « :  -عليه الصالة والسالم -ما هو كُفٌْر ، وأيضاً قال
، وهو الَّذي َيشَْهُد بِِصحَِّة ديِن اهللاِ تارةً » الفاِعل « مبعىن » فَِعيلٌ « : الشَّهيُد  :لَْيَست ِعبَاَرة عن القَْتل ، بل َنقُول 

يف  -تعاىل -باحلُجَّة والَبَيان ، وأْخَرى بالسَّْيف والسَِّنان ، فالشَُّهَداُء هم القَاِئُمون بالِقْسط ، وهم الَِّذين ذَكََرُهم اهللا 
ُيقَال للَمقُْتول يف ]  ١٨: آل عمران [ } إله إِالَّ ُهَو واملالئكة َوأُْولُواْ العلم قَآِئَماً بالقسط  شَهَِد اهللا أَنَُّه الَ{ : قوله 

  .َشهِيٌد؛ من َحْيثُ إنَّه بذل نَفَْسُه يف ُنْصَرة ِدين اهللا ، وَشَهاَدتِه له بأنَّه هو احلَقُّ ، وما ِسوَاُه هو الَباِطل : َسبِيلِ اهللا 
  .الصَّاِلُح من كان َصاِلحاً يف اْعِتقَاِده ويف علمه : إهنم َبِقيَّة الصحابة وقيل : فقد َتقَدَّم قول ِعكْرَِمة : ون وأّما الصَّاِلُح

  :يف نصب َرفيقاً قَْوالن } َوَحُسَن أولئك َرِفيقاً { : قوله 
  .أنه َتمْيِيٌز : أحُدُهَما 
  :زاً ، فيه اْحِتمَاالَن أنه َحالٌ ، وعلى َتقِْدير كَْونِهِ َتْميي: والثاين 
َوَحُسن َرفيُِق أولَِئك ، فالرَِّفيُق على َهذا هذا غري ملَُميَّز ، وال : أن يكون َمْنقُوالً من الفَاِعِليَّة ، وتَقْديره : أحدمها 

  .عليه » ِمْن « ُجيوُز ُدخُولُ 



  :، وإنََّما أَتى به ُهَنا مفرداً؛ ألَحد َمْعَنَيْين » ِمْن « ه أالَّّ يكون َمْنقُوالً ، فيكون َنفْسُ املَُميَّز ، وتدخل علي: والثاين 
 -تعاىل -إما ألن الرَِّفيق كاخلَِليِط والصَِّديقِ والرَّسُولِ والربيد ، تذهب به العََري إىل الوَاِحِد واملُثَنَّى واملَْجُموع؛ قال

ما َيُجوز يف االْسم الّذي يكُون ِصفَةً ، أمَّا إذا كَانَ امساً وهذا إنَّ]  ١٦: الشعراء [ } إِنَّا َرسُولُ َربِّ العاملني { : 
  .ُمَصرَّحاً كَرُجلِ وامَْرأة مل َيْجْز ، وجوَّز الزَّجَّاج ذَِلك يف االْسمِ أْيضاً ، وزعم أنه َمذَْهب ِسيبَوْيه 

» أولئك « ن ذَِلَك كَْونِه فَاِضلة ، وَيُجوز يف أن يكون اكَْتفَى بالَواِحِد عن اجلَْمعِ لفهم املَعَْنى ، وَحسَّ: واملعىن الثَّاين 
َمْن ُيِطع اهللا وِرسُوله ، وإمنا ُجِمَع على َمْعَناَها؛ ] النبيني ومن بَْعَدُهم ، وأن يكُون إشاَرةً إىل [ أن يكون إشَاَرة إىل 

] » ِمْن « [ إنه َراَعى لَفْظُ : ُيقال وعلى هذا فَُيْحَتَمل أن ]  ٥: احلج [ } ُنخْرُِجكُْم ِطفْالً { ] : تعاىل [ كقوله 
إال أن الَبَداَءة يف ذلك باحلَْمل على اللَّفِْظ أحسن ، » أولئك « : ، وَمعَْناها فجمع يف قوله » رفيقاً « فأفَْرد يف قوله 

واجلمهُور على فتح » ئك أول« مث على املَْعَنى يف » َيِطعْ « وعلى هذا فيكون قد َجَمَع ِفيَها بني احلَْمل على اللَّفِْظ يف 
  .» َحُسَن « احلَاِء وضمّ الّسني من 

، » ُحْس « َعُضد ، وهي لَُغةُ َتِميم ، وَيجُوز : َعْضد يف : بفتحها وُسكُون السِّني َتخِْفيفَاً ، حنو : وقرأ أبو السَّمَّال 
، » قَْيس « لْبَِها َحرَكَِتها ، وهذه لَُغة َبْعضِ بضم احلَاِء وُسكُون السني ، كأهنم َنقَلُوا حركة الَعْينِ إىل الفَاِء بعد َس

وما أْحَسُن أولَِئَك َرِفيِقَاً ، : فيه معىن التََّعجُّب ، كأنه قيل : وجعل الزََّمْخَشرِّي هذا من َبابِ التََّعجُّيَّ؛ فإنه قال 
  .والْستِقْالَلَه مبعىن التََّعجُّب 

َحْسَن الَوْجِه َوْجُهك ، وَحْسُن الَوْجه وْجهك بالفَْتح والضَّمِّ : املتعجب بُسكون السِّني؛ يقول » وَحْسن « : وقُرئ 
  .مع التَّْسِكني 

[ فذهب . وهو َتْخِليط وَتْرِكيُب مذْهب على َمذَْهبٍ ، فنقول اْخَتلَفُوا يف ِفْعلٍ املراد به املَْدح : قال أبو َحيَّان 
فقط ، فال يكُون فَاِعلُِه إال َما يكُون فَاِعالً [ » بِئْسَ « و » نِْعم « اقه بَبابِ إىل َجوازِ إلَْح: وأكثر النَُّحاِة ] الفارسي 

  ] .لَُهَما 
] مل [ ، فُيْجَعل فَاِعله كَفَاِعلَهَما ، وذلك إذا ] » بِئَْس « و » َنْعَم « وذهب األْخفَش واملَُبرِّد إىل َجوازِ إلَْحاِقه بَِبابِ 

يف الفَاِعل ، وال » بِئْس « و » نعم « فال جيري ُمْجَرى ] وإىل َجوَاَز إلَْحاِقه َبِفْعل التََّعجُّب [ ب َيْدُخلُه َمْعَنى التََّعجُّ
لََضرَُبْت يدك ولضُرَبت الَيْد ، فأخذ التََّعجَُّب من َمذَْهب األْخفَش ، والتمثيل من : يف َبِقيَّة أْحكَاِمهما ، فََتقُول 
والنَّقْل دِليالً على كَْونِِه ُمْسَتِقالً بالتََّعجُّب ] التَّسِكني [ بع َمذَْهباً من املَذَْهَبْين ، وأما َجْعله َمذَْهب الفارسّي ، فلم يَتَّ

  .، فغري ُمَسلَّم؛ ألن الفَرَّاء َحكَى يف ذلك لَُغةً يف غري َما يَُراُد به التََّعجُّب 
لُني اجلَانِبِ ولطافة الِفْعل ، وَصاِحبه َرِفيٌق ، مث الصَّاِحبُ يسمى يف اللَُّغة مأخُوذ من الرِّفْق ، وهو » الرَِّفيُق « و 

أن : ُرفْقَة؛ الرتفاق بَْعِضهِم بَِبْعض ، واملَْعَنى : َرِفيقاً؛ الْرتفَاِقَك به وبُِصْحَبِته ، ومن هذا ِقيل للَجَماعة يف السَّفَر 
  .َهؤالَِء ُرفَقَاء يف اجلَنَّة 

يا رُسولَ اهللا مََتى السَّاعة؟ قالَ وَما أْعدَْدَت لَهَا؛ فلم َيذْكُر كَثرياً إال أنَّهُ : قال رُجل :  بن ماِلك قال: روى أَنس 
  .فأْنَت مع َمْن أْحَبْبت : قال . ُيِحبُّ اهللا ورسُوله 

  :ُمْبَتدأ ، ويف اخلََبر َوجَْهان » ذَِلكَ « } ذلك الفضل ِمَن اهللا { : قوله 
  .واجلَار واملَْجرُور يف َمَحلِّ َنْصبٍ على احلَالِ ، والَعاِملُ فيها َمْعَنى اإلشَاَرة  »الفضل « أنه : أحدمها 
« ل [ واجلار بَْعَده َخَبَرْين » الفضل « ِصفَة الْسم اإلشَاَرة ، وجيوز أن يكُون » الفضل « أنه اجلَارُّ ، و : والثاين 
  .على َرأي من جييُزه ] » ذَِلك 



  ملعتزلة القائلني بوجوب الثوابيف دفع ُشبه ا: فصل 
إشَاَرة إىل ما تَقَدَّم ذكُْره من الثَّوَابِ ، وقد حكم عليه بأنَّه فَْضل من اِهللا ، وهذا َيُدلُّ على أن ] اسم [ » ذلك « 

  :، َوَيُدلُّ عليه من جَِهة الَعقْلِ أْيضاً ُوُجوه  -تعاىل -الثواب غري وَاجِبٍ على الهِ 
ة على الطَّاَعِة إن كَاَنت ال َتصْلُح إال للطَّاَعِة ، فََخاِلُق تلك القُْدَرِة هو الَِّذي أْعطَى الطَّاَعة ، فال أن القٌْدَر: أحدها 

على َجانِب املَْعِصَية إال ] هللا [ َيكُون فْعلُه ُموجباً شَْيئاً ، وإن كانت صاحلة للَمْعِصَية أْيضاً ، مل يترجَّْح َجانِب الطَّاعة 
لدَّلِعي إىل الطَّاَعة ، ويِصُري َمْجمُوع القُْدَرِة والدَّاِعي موجِباً للِفْعل ، فخالق هذا املَْجُموعِ ، هو الَِّذي أْعطَى بَِخلْقِ ا

  .الطَّاعة ، فال َيكُون ِفْعلُه ُموجِباً عليه َشْيئاً 

كْر ، فإذا َوقََعْت يف ُمقَاَبلَة النَِّعم السَّاِلفَة ، أنَّ نِعم اهللا على العَْبِد ال ُتْحَصى ، وهي مُوجِبةٌ للطَّاَعة والشُّ: وثانيها 
  .امتنع كَوُْنها ُموجَِبة للثَّوَابِ يف املُْسَتقَْبل 

الذَّمِّ عند التَّْرك ، وهذا االسِْتْحقَاُق ُيَناِفي اإللَهِيَّة ، فيمتنع ُحُصولُه يف ] اسِْتْحقاق [ أن الُوجُوب َيْسَتلْزِم : وثالثها 
فالَبَراهيُِن  -تعاىل -؛ فَثََبت أنَّ ظاهر اآلَية كََما َدلَّ على أنَّ الثَّواب فَْضل من اهللا-] سبحانه وتعاىل [  -لَه َحقِّ اإل

  .العقِْلّية القَاِطَعة َدالَّةٌ على ذَِلَك أْيَضاً 
  فصل

 ، وأن ما سَِواُه ليس بَِشيء ، وُيْحَتَملُ ذَِلكَ الثََّواب ِلكَمَالِ درَجِته هو الفَْضلُ من اهللا: حيتمل أن يكُون معىن اآلية 
  .أن يكُوون ذلك الفَْضلُ املَذْكُور والثَّواب املَذكُور هو من اِهللا ال ِمْن غَْيرِه 

ملن أطاع اهللا ورسوله وأحبه وفيه َبَيان أنَّهم مل ينالوا تلك الدََّرَجة : بثَوابِ اآلِخَرة ، وقيل : أي } وكفى باهللا { 
  . -عز وجل -، إنَّما نالوها بِفَْضلِ اهللا بطَاَعِتهم 

قَاَربُوا وَسدَُّدوا واْعلَُموا أنَّه ال « : قال رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال .  -رضي اهللا عنه -روى أبو ُهريرة
  .» َغمََّدين اهللا بَِرْحَمٍة منه وفَْضل وال أنا إالَّ أنْ َيَت« : وال أنتَ يا رُسول اهللا؟ قال : قالُوا » َيْنُجو أَحٌد ِمْنكُم بَِعَمِلِه 

َوإِنَّ مِْنكُْم لََمْن لَُيَبطِّئَنَّ فَإِنْ أََصابَْتكُْم ُمِصيَبةٌ ) ٧١(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخذُوا ِحذْرَكُْم فَاْنِفرُوا ثُبَاٍت أَوِ اْنِفُروا َجِميًعا 
وَلَِئْن أََصاَبكُْم فَْضلٌ ِمَن اللَِّه لََيقُولَنَّ كَأَنْ لَْم َتكُْن َبيَْنكُْم وََبْيَنهُ ) ٧٢(أَكُْن َمَعُهمْ َشهِيًدا قَالَ قَْد أَنَْعَم اللَُّه َعلَيَّ إِذْ لَْم 

  ) ٧٣(َمَودَّةٌ َيا لَْيَتنِي كُْنُت َمَعُهْم فَأَفُوَز فَْوًزا َعِظيًما 

وِلِه ، أمر أْهل الطَّاعة بالِقَيام بإْحَياء دينِه وإْعالِء َدْعَوته ، ملّا ذكر طاعة هللا وطَاَعة رُس -تعاىل -إنه: قال القًْرطُبِي 
م ، ألن وأَمَرُهم أالَّ يقَْتِحُموا على ُعدوِِّهم على َجهَالٍة ، حىت يََتَحسَُّسوا إىل ما ِعْنَدُهم وَيْعلَُمون كيف يَُردُّون َعلَْيه

  .ذَِلَك أثَْبت لَُهم 
 طاعة الِه وطاعِة رسُوله ، َعاَد إىل ِذكْرِ اِجلَهاد؛ ألنه أَشقُّ الطَّاعَات ، وأْعظَم األمُور ملا رغَّب يف: وقال ابن اخلطيب 

  .الَِّتي هبا َيْحُصل َتقْوِية الدِّين ، واِحلذْر مبعىن؛ كاألثر واإلثْر؛ واملَثَل واِملثْل ، والشََّبه والشِّْبه 
  .الكَْسرِ ال َحذََرك ومل ُيْسَمه يف هذا التَّْرِكيب إال ُخذْ ب: قيل 

اْحذَرُوا : أَخذَ ِحذَْرُه؛ إذا َتيَقَّظَ واحَْتَرَز من املَخُوِف؛ كأنه َجَعلَ اِحلذَْر آلََتُه اليت يقي هبا نَفَْسه ، واملَْعَنى : يقال 
  .واحَْتِذروا من الَعدُّوِّ ، وال متكَُّنوه من أنفُِسكم 

  :فيه قَْوالَِن : وقال الَواِحِديُّ 



  .ُخذُوا ِسالََحُك ، والسِّالح يسمى ِحذْراً؛ ألنَّه ُيتَّقَى وُيْحذَر : ُهَنا السِّالح ، واملعىن ] ها [ املَُراد باِحلذْرِ : ا أحدمه
األمر بأخذ السِّالح ُمصَرٌَّح به ، وعلى الثَّانِي : اْحذَُروا َعُدوَّكن ، فعلى األوَّل : مبعىن » خذوا حذركم « : والثاين 

  .الح َمْدلُول عليه بِفَْحَوى الكَالمِ أخذ السَّ: 
باحلذْرِ َعْنُه إن كان ُيقَْضى إىل الُوجُوِد ، مل َيْنَعِدم ، وإن كانَ احلذْر يُفِْضي إىل  -تعاىل -إنَّ الَِّذي أَمر اهللا : فإن قيل 

: وقيل » املَقْدُوُر كَاِئٌن « :  -عليه السالم -الَعَدمِ ، فال َحاَجة إىل احلذْر ، فعلى التَّقْديَرْين األْمر باحلذْر َعَبث ، قال
  .احلذر ال ُيغْنِي عن القََدر 

إن كان اإلْنَسان من أْهل السََّعادة يف قََضاِء اهللا وقدرِه : أن هذا الكَالَم ُيبِْطل القَْول بالشَّرَاِئع؛ فإنه يُقَالُ : فاجلواُب 
الطَّاَعة ، فهذا يفضي إىل ُسقُوط التَّكِْليف ] اإلميانُ و [ قَاِء ، مل يْنفَْعه ، فال َحاَجة إىل اإلَمياِن ، وإن كان من أْهل الشَّ

  .بالكُلِّّية 
أي فَاِئدة : كان األْمر باحلَذَرِ أْيضاً َداخالً بالقََدر ، وكان قَْول القَاِئل  -تعاىل -واعلم أنه ملا كَان الكُلُّ بِقََضاء اهللا 

  .ألنه ملا كان هذا احلَذَر ُمقَدَّراً ، فأيُّ فائدة يف َهذَا السُّؤال الطَّاِعن يف احلَذَرِ باحلَذَر كَالَماً مَُتَنِقضاً؛ 
نَفَر القَْوم َينِْفُرون َنفْراً وَنفِرياً ، إذا َنَهضُوا ِلقَِتال َعدُّوِّ ، وَخَرجُوا للَحْربِ ، : يقال » ] ثبات [ فانفروا « : قوله 

 -عليه السالم -إذا حَثَُّهم على النَِّفري َوَدَعاُهم إلَيْه؛ ومنه قوله : هَاد الَعُدّو ، فََنفَُروا َيْنِفُرون واستنْفَر اإلَماُم النَّاس ِجل
  .فالن ِفي الِعريِ وال ِفي النَِّفريِ « اسم للقَْومِ الَِّذين َيْنِفُرون؛ ومنه ُيقال : والنَِّفري » إذا اْسُتْنفِْرُتم فانفُروا ] و [ « : 

إليه؛ وَنفَر ِمنُْه؛ إذا فَزع منه ] َنفر : [ أْصلُ هذا احلَْرِف من النُّفُور والنِّفَارِ؛ وهو الفََزع ، يقال : نُّحَاة وقال ال
فُر َنفر الرَُّجل َيْنِفُر بالكَْسرِ ، ونَفََرت الدَّابَّة َتْن: ُيقَال : ضمُّ الَعْينِ وكَْسرَِها ، وقيل » وكَرَِهُه ، ويف ُمضَارعه لَُغَتان 

فيهما ] بالضم » أو انفُروا » « فانفُروا « : ففرَّقُوا بَْيَنُهما يف املُضَارع ، وهذا الفَْرق يردُّه ِقَراَءة األْعَمش [ بالضَّمِّ 
  .اجلماعة كالقَْوم والرَّْهط : ، واملَْصَدر النَِّفري ، والنُّفُور ، والنَّفْر 

سَرِّية بعد ] أي ] [ متفرِّقَة [ اْنِفرُوا َجَماَعاٍت « واملَعَْنى » مجيعاً «  نصب على احلَالِ ، وكذا» ثبات « ] : قوله [ 
  ]البسيط : [ َسرِّية ، أو ُمْجَتِمِعني كَْوكََبةً وَاِحَدة ، وهذا املَعَْنى الَّذي أراد الشَّاِعر يف قوله 

  طَارُوا إلَْيه َزَرافاٍت َوُوْحدَانَا. ...  -١٨٢١
  .على أيّ احلَالََتْين كُْنُتم فََصلُّوا : أي } ِخفُْتْم فَرِجَاالً أَْو ُركَْباناً فَإنْ { : ومثله قوله 

  .انتهى . فيما َعِلْمت إال بكَْسر التَّاء « ثبات » ومل ُيقَْرأ : قال أُبو َحيَّان 
َتلَّ الالم ُمعوضاً منها تاء التأنيث وهذه هي اللَُّغةُ الفَصيَحة ، وَبْعض العََرب يَْنِصب َجْمع املُؤنَّث السَّامل إذا كان ُمْع

  ]الطويل : [ بالفَْتَحة ، وأنشد الفرَّاء 
  ثَُباتاً َعلَْيَها ذُلَُّها واكْتئاُبهَا... فَلَمَّا َجالََها باأليَّام َتَحيََّزْت  -١٨٢٢

ُت لغَتُهم ، وزعم الفَارِسي َسِمْع: ، وحكي ] بالفتحة ] [  ٥٧: النحل [ } وََيْجَعلُونَ ِللَِّه البنات { : وقرئ شاذاً 
بأنه يلَْزُمُه : ؛ فلما ُردَّت الالم ، قُِلَبت ألفاً ، وقد ُردَّ على الفَارِسي « لَُغَوة » أن الَوارَِد ُمفْرٌد المه؛ ألن األْصل 

  .املُفَْرد منه مكُْسوُر الفَاِء اجلَمع بني العَِوض واملُعَوَّضِ ِمْنه ، ويَُردُّ عليه أْيضاً القَِراءة املتقَدِّمة يف الثبات؛ ألن 
إمنا ُحِذفَت الُمها وعُوض عنها تاُء التَّأنِيِث ، ] فَُعلَة ، كَُحطَمة ، و : َجْمُع ثَُبة ، ووزهنا يف األْصل « وثبات » [ 

  :وهل المها واواً أو َياء؟ قوالن 
  .اْجَتمع : و ، أي ثََبا ُيثُْبو؛ كََخال َيْخلُ[ أهنا ُمشتقَّة من : ُحجَّة القَْول األول 
ثبيت على الرجل إذا أثْنيت عليه؛ كأنك مجعت َمحاسنه ، وجتمع باأللفِ ] أهنا ُمْشَتقة من : وُحجَّةُ القول الثاين 



، قُلة : الضَّم والكَْسر ، وكذا ما أشَبهََها ، حنو « ثُبني » والتَّاِء ، وبالَواوِ والنَّوِن ، وجيوز يف فَاِئَها حني ُتْجَمع على 
  .وُبرة ، ما مل ُيْجَمع َجْمع تكِْسري 

، بردِّ املَْحذُوف ، « ثُْبَية » االثَْناِن والثَّالثة ، وُتصَغَّر على : اجلََماعة من الرَِّجال تكُون فَْوَق الَعشرة ، وقيل : والثُّبة 
؛ « ثَُوْيَبٍة » َيْرجِع ، ُتَصغِّر على : ، أي  وهي َوسطُُه ، فاحملذُوُف َعْيُنها ، ألنَّها من بابِ املَاء« ثُبة احلَْوضِ » وأما 

  .ُسنَْيَهة : كقولك يف َتْصغريِ َسَنة 
  فصل

إِالَّ َتنِفرُواْ { وبقوله ]  ٤١: التوبة [ } انفروا ِخفَافاً َوِثقَاالً { : قيل إن هذه اآلية َمْنسُوخة بقوله : قال القرطيب 
{ : َمْنُسوخاً بقوله ]  ٤١: التوبة [ } انفروا خِفَافاً َوِثقَاالً { وألن يكُون ] [  ٣٩: التوبة [ } ُيَعذِّْبكُْم َعذَاباً أَِليماً 

اوىل؛ ألن فرض ]  ١٢٢: التوبة [ } َوَما كَانَ املؤمنون لَِينِفُرواْ كَآفَّةً { : ، وبقوله } فانفروا ثَُباتٍ أَوِ انفروا َجِميعاً 
  .ثُُّغوَر بَْعَض املْسِلِمني ، أْسِقطَ الفَْرُض عن الَباِقَني اِجلَهاِد على الِكفَاَية ، فمىت َسدَّ ال

عند : يف لَوقِْت الذي ُيْحتَاُج فيه إىل تعيُّن اجلَميع ، واألْخَرى : والصَِّحيحُ أن اآلَيَتْينِ حمكَْمَتاِن ، إَحدَامها : قال 
  .االكِْتفَاء بِطَاِئفٍَة ُدون غَْيرَِها 

دخلت الالم على االْسم « ملَْن » واُمسها ، و « إنْ » خرب ُمقَدَّم ل « منكم » } لََمن لَُّيَبطِّئَنَّ َوإِنَّ ِمْنكُْم { : قوله 
« ليبطئن » والالّم يف ] أو نكرة َمْوُصوفة [ جيوُز أن تكُونَ َمْوصُولة ، « من » تأِكيداً ملا فََصلَ َبْيَنه وبَْيَنَها باخلََبر ، و 

  :فيها قَْوالن 
» ِصلَة ل  -القََسم وَجوابُه -أْعنِي -هنا َجوَاُب قََسم َمْحذُوف ، تقديره أُقِْسُم باهللا لَُيَبطِّئنَّ ، واجلُْملََتانأ: أصحهما 

 «ليبطئن » ، أو ِصفَةٌ لََها على َحَسبِ القَْولَْين املُتَقَدَِّمْين ، والَعاِئُد على ِكالَ التَّقِْديَرْين هو الضَِّمري املرفُوع ب « َمْن 
  .وإنْ ِمْنكُم ِللَِّذي ، أو لَفَرِيقاً واهللا لَُيَبطِّئَنَّ : ، والتَّقِْدير 

إذا َعرَِيْت ُجْملَةُ القََسم من [ واسَْتَدلَّ بعض النَُّحاة هبذه اآلَيِة على أنَّه جيوز َوْصلُ املَْوصُولِ جبملة القََسمِ وجوابه 
ردَّا على قدماء النحاة ، حيث ] وجعله » ُف باهللاِ لقد قام أبوه جاء الذي أْحِل« : ضمري َعاِئٍد على املوصول حنو 

ذلك القََسم املَْحذُوُف ال أقَدُِّرُه إال ُمْشَتِمالً على : ، إذ لقائل أن يقُول ] وال داللة على ذلك [ َزَعُموا َمْنَع ذلك 
  .َضِمريٍ َيُعود على املَْوُصول 

« أنَّها الم التَّأِكيد َبْعَد تأكيد ، وهذا خطَأٌ من قَائله ، واجلُْمُهور على : ِضهِم نقله ابن َعِطيَّة عن َبْع: والقول الثاين 
  .بتشديد الطَّاِء » ليبطئن 

أْبطَأَ وَبطَّأ أي : كلتا الِقَراَءتْين ُيْحتَمل أن يكُون الفِْعل الزماً وُمَتَعدِّياً ، يقال ] على [ و : وُمَجاهد بالتَّخفيف 
: التَّأُخر عن األْمرِ ، فهذان لزَِمان ، وإن قُدِّر أهنما ُمَتَعدِّياِن ، فمُعُمولُُهَما َمْحذُوٌف ، أي : ط ، والتَّْبِطئَة َتكَاَسلَ وَتثَبَّ

  .» أنعم اهللا « : ظرف ، نَاِصُبُه » إذ مل أكن « ُيثَبِّطُه وُيجِْبُنه عن القَتَالِ ، و : لُيَبطِّئَنَّ غَْيَره ، أي 
  »منكم  «فصل يف تفسري 

  :اخَتلَفُوا فيه » منكم « : قوله 
املُناِفقُون وهم عبُد اهللا بن أّبيِّ وأصحابه ، كانوا ُيثَبِّطُونَ النَّاس عن اِجلَهاِد مع رُسولِ اله صلى اهللا : املُراَد منه : فقيل 

  .عليه وسلم 
وأن ِمْنكُم ملن لُيَبطِّئَنَّ ، فإذا كان َعذا املَُبطِّئ ُمَناِفقاً ،  َتقْدِير الكَالَمِ يأيَُّها الَِّذين آَمنُوا ُخذُوا ِحذْرَكُم: فإن قيل 

  .» أن منكم « فكيف ُيجَْعلُ ِقْسماً من املُؤِمن يف قوله 



أنه جعل املُنافقني من املُؤمنني من َحْيثُ اجلِْنسِ والنََّسبِ واالْخِتالَِط ، أو من حيث الظَّاهِر؛ لتشبههم : فاجلواب 
  ] . ٦: احلجر [ } ياأيها الذي ُنزِّلَ َعلَْيِه الذكر { : أو من َحيث زعمهم وَدْعواُهم ، كقوله  باملُؤمنني ،

والتَّْبِطئَةُ مبعىن اإلْبطَاء ، وفَاِئَدة هذا : املراد َضَعفَُه املؤمنني ، وهو اْخِتيَار َجَماَعٍة من املُفَسِّرين ، قالُوا : وقيل 
  .ْنُه التِّْشديد َتكَرُّر الفِْعلِ ِم

ما َبطأ بك يا فُالنُ َعنَّا ، وإْدَخاهلم الَباء َيُدلُّ على أنَّه يف َنفِْسه غري ُمَتَعدٍّ ، فََعلَى : حكى أْهل اللَُّغة أن الَعَربَ َتقُول 
ْوا أن يكُونُوا أن فيهم من ُيبطئُ عن هذا الفَْرضِ ويتثاقل عن اجلََهاِد ، وإذا ظَِفر املْسِلُمون ، َتمنَّ: هذا َمْعَنى اآلية 

  .َمَعُهم ليَأُخذُوا الَغنِيَمة 
ياأيها الذين آَمُنواْ َما لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُُم انفروا ِفي َسبِيلِ اهللا اثاقلتم إِلَى { : هؤالء ُهُم الَّذيِن أراَد اهللا بقوله : قال 

اإلْبطَاء منهم ال َتثْبِيطَ الَغْيرِ ، » ليبطئن « : بقوله وَيُدلُّ على أنَّ املَُراد : ، قال ]  ٣٨: التوبة [ } األرض أََرِضيُتْم 
  .مل َيكُن ِلَهذا الكَالَمِ َمْعًنى 

، وهذا إمنا َيِليقُ  -تعاىل -َحكَى أن هؤالَء املَُبطِِّئني ، يقولون من اهللا  -تعاىل  -بأنه : وطعن القَاِضي يف هذا القَْولِ 
وإن : ، مث قال » مودة « ، يعين الرَُّسول } ياليتين كُنُت َمعَُهْم { : نني أن ُيقال هلم باملَُناِفقني ، وأيضاً ال َيليق باملُؤم

  .على أنه من اإلْبطَاِء والتَّثَاقُل ، صح يف املَُناِفِقني ، ألهنم كانوا َيثَاقَلُون » ليبطئن « ُحِملَ 

إذ مل أكن معهم شهيداً » بالقعود ، و « هللا علي قال قد أنعم ا» قَْتل وَهزَمية : أي ] مصيبة [ فإن أصابتكم « : قوله 
» ، « أنعم اهللا » : طرف نَاِصُبه « إذا مل أكن » َشاِهداً حاضراً يف تلك الَغْزَوِة ، فُيِصيبَُني ما أصاَبُهم ، و : ، أي « 

[ } ْن بَْيَنكُْم َوَبْيَنُه َموَدَّةٌ كَأَن لَّمْ َتكُ{ هذا املنافق « ليقولن » ظَفٌَر وغَنِيمة ، : أي « ولئن أصابكم فضل من اهللا 
مبين على الفَْتحِ ألجل ُنون التَّوِكيد ، « من » ألنَّه ِفْعل ُمسَْند إىل َضِمري « ليقولن » اجلمهور على فَْتح الَمِ ] اآلية 

ملن ليبطئن » : ؛ ألن قوله محالً له على َمْعَناها] لكن [ أيضاً « من » وقرأ احلَسن بَِضمِّها ، فأسْند الفِْعل إىل َضِمري 
  .لََيقُولُوَننَّ وقد تقدَّم َتصْرِيفُه : يف معىن اجلماعة واألْصلُ « 

وزعم الكُوفيُّون أهنا [ وعملُها باقٍ عند الَبْصرِّيني ، ] من الثَّقيلَة [ املَُخفَّفَةُ « كأن » هذه } كَأَن لَّْم َتكُْن { : قوله 
غَالباً يف َضِمري األْمرِ ] ُمَخفَّفَة عند اجلُْمهُور ، وإْعَمالُها عند الَبْصرِيِّني « لَكن »  تعملُ حني َتخِْفيفها ال َتْعَمل كما ال

اهلزج : [ والشَّأن ، وهو َواجِبُ احلَذِْف ، وال َتْعَمل ِعْندَُهم يف َضِمري غَْيرِ؛ وال ِفي اْسم ظَاِهر إال َضرُورةً ، كقوله 
[  

  كَأنَّ ثَْدَيْيه ُحقَّاِن... نَّْحر َوَصْدرٍ ُمشْرِقِ ال -١٨٢٣
  ]الطويل : [ وقول اآلخر 

  كأنْ ظَْبَيةً َتْعطُو إلَى وَارِقِ السُّلَْم... َوَيْوَماً ُتَواِفيَنا بَِوْجٍه ُمقَسَّمٍ  -١٨٢٤
ُروَرة ، واجلُْملَة املْنِفيَّة بعدها أنَّها َتْعَمل يف غري ضمريِ الشَّأنِ يف غري الضَّ: يف إْحدى الرَِّوايات ، وظَاِهرِ كالم َسَيبوْيه 

  ]اخلفيف : [ ؛ كقوله « قَْد » يف َمَحلِّ َرفع خََبراً لََها ، واجلملة َبْعَدَها إن كانت ِفعليَّة فتكون ُمْبدوَءة بِ 
  بِ فََمْحذُوُرَها كَأنْ قَْد ألَمَّا... ال َيُهولَنََّك اصِْطالُؤَك لِلَْحْر  -١٨٢٥
يف قول « لَمَّا » وقد ُتلُِقيْت ب ]  ٢٤: يونس [ } كَأَن لَّْم َتْغَن باألمس { : اآلية ، وقوله  كهذه« لَْم » أو ب 

  ]الرمل : [ عمَّار الكليب 
  فَكَأنْ لَّمض َيكُوُنوا قَْبلَ ثَْم... َبدََّدْت مِْنَها اللََِّياِلي َشْملَُهْم  -١٨٢٦

ُمَضمَّنة َمْعَنى التَّْشبيه ، ولكنها « وكأن » : ن العََربِ ، وقال ابن َعِطيَّة وحيتاج مِثْل هذا إىل َسمَاعِ م: قال أبو حيَّان 



أهنا ال َتْعَملُ عند : لَْيَسْت كالثَِّقيلَةَ يف اإلْحِتيَاج إىل االْسم واخلََبر ، وإمنا َتجيُء بعدها اجلَُمل ، وظَاِهرِ هذه الِعبَاَرة 
لكُوفيني ال الَبْصرِييِّن ، وُيْحتََمل أنه أراد بذلك أن اجلُْملَة بعدها ال َتتَأثَّر هبا َتْخِفيفها ، وقد تقدَّم أن ذَِلك قَْول ا

  .لَفْظاً؛ ألن اْسَمَها َمْحذُوف ، واجلُْملَة َخَبُرها 
َبْيَنها ألنه قد فُِصلَ ] و [ بالياء؛ ألن املََودَّة يف َمعَْنى الُود ] َيكُْن : [ وقرأ ابن كثري ، وحفص من عاصم ، ويعقوب 

  .بالتَّاء اْعتَِباراً بلَفِْظها : وَبْين ِفْعِلها ، والَباقُون 
: وقال ]  ٥٧: يونس [ } قَْد َجآءَْتكُْم مَّْوِعظَةٌ مِّن رَّبِّكُْم { وِكلَْتا القراَءَتني قد َجاء التَّنْزِيل به؛ قال : قال الواحدي 

فالتأنيث هو األْصلُ ، والتَّذِْكري َيْحُسن إذا كان التَّأنِيثُ غري ]  ٢٧٥: رة البق[ } فََمن َجآَءُه َمْوِعظَةٌ مِّْن رَّبِِّه { 
حيتمل أن تكُون َتامَِّةٌ ، فيتعلق الظَّْرُف هبا ، أو « يكُون » َحِقيقّي ، ال سيِّما إذا وقع فَاِصل بني الِفْعل والفَاِعل ، و 

لِ ِصفَة نكرة قُدِّم عليها ، وأن تكُون َناِقصة ، فيَتَعلَّق الظَّْرف إذ هو يف األْص« مودة » بَِمْحذُوٍف ، ألنَّه حالٌ ممن 
  :مبحذوٍف على أنه َخَربَها ، واْخَتلَفُوا يف َهِذه اجلُْملَة على ثالثِة أقْوَالٍ 

  :أهنا اْعتِرَاضيَّة ال َمَحلَّ هلا من اإلْعرَابِ ، وعلى َهذَا فما املُْعترض َبْيَنهما؟ فيه وجهان : األّول 
، « وَلَِئْن أَصاَبكُْم » وبني ُجْملَة القََسم اليت هي } فَإِنْ أَصَابَْتكُْم { أنََّها ُمْعتَرَِضة بني ُجْملَة الشَّْرِط اليت ِهَي : أحدمها 

وبينه [ كأن مل تكن بينكم } يداً قَْد أَْنَعَم اهللا َعلَيَّ إِذْ لَْم أَكُْن مََّعُهمْ َشهِ{ قال } فَإِنْ أََصابَْتكُْم مُِّصيَبةٌ { : والتَّقْدير 
  .مودة ، ولئن أصابكُم فَْضل 

والنية هبا التوسط ، وهذا قول الزجاج وتبعه } كَأَن لَّْم َتكُْن َبْيَنكُْم { ] فأخرت اجلُْملَة املعترض هبا أعين قوله 
ما يتعلَّق ] وَبْعض [ َيفِْصل بني َبْعض اجلملة  املاتُريدي ، وردَّ الرَّاِغب األْصبَهاين هذا القَْول بأنَّه مسَتقَْبٌح ، ألنه ال

  .بُِجْملة أْخَرى 
  .وَهذَا من الزَّجَّاج كأنه تَفِْسري َمْعَنى ال إْعرَاب ، على َما يأِتي ِذكُْره َعْنُه يف تفسري اإلْعرَاب : قال شهاب الدين 

ليقولنَّ يا لَيَْتنِي كُْنُت َمعَُهم كأن لَْم يكُن ، وعلى هذا : أهنا ُمْعتَرَِضة بني القَْول وَمفْعُوله ، واألْصل : الوجه الثاين 
  .أكثر النَّاسِ ، وقد اْخَتلَفَت ِعَباراتُهم يف ذَِلك ، وال َيظَْهُر املَعَْنى إال بِنَقْل نصوصهم فَلَْنْنقُلَْها 

كأنَّه مل يتقدم : واملعىن » يا ليتين « ِه وهو وبني َمفُْعوِل» ليقولن « اعِْترَاٌض بني الِفْعلِ الَّذي هو : فقال الزََّمْخَشري 
نِني ، له َمَعكُم َمَودَّة؛ ألن املَُناِفِقني كانوا يُوادُّون املؤمنني يف الظَّاهر أنَّه تَهكُّم؛ ألهنم كَانُوا أْعَدى َعُدوٍّ للمؤِم

  .تََّهكُّم وأشدَّهم َحَسداً هلم ، فكيف ُيوَصفُون باملََودَّة إال على َوْجِه الَعكْسِ وال
  .بذلك؛ ألنَُّهم كانوا يُوادُّون املؤمنني  -تعاىل-هذه اجلُْملَة اْعتَِراٌض ، أخرب : وقال الزَّجَّاج 

املنافق ُيَعاِطي املؤمنني املََودَّة ، وُيَعاِهُد على الْتَِزامٍ ِحلِْف اإلْسالَمِ ، مث يََتحلَّف نِفَاقاً وَشكّاً وكُفْراً : وقال ابن َعطّية 
التفاتة » كأن مل يكن « : هللا ورسُوله ، مث َيَتَمنَّى عِْنَدما ينكشف الَغْيبُ الظَّفْرُ لَلُمْؤمنينن فعلى هذا َيجِيُء قَْولُه با

  .بليَغة ، واْعِتراضاً بني القَْول واملَقُول بِلَفٍْظ ُيظْهِر زياَدةً يف قُْبحِ ِفْعِلهِم 
ْسنِ؛ ألن من أَحبِّ إْنَساناً فَرح ِلفََرِحه ، وَحزِنَ حلُْزنِِه ، فإذا قَلََب القَِضيَّة هو اْعِتراضٌ يف غاَيِة احلُ: وقال الرازي 

ُسُرور املَُناِفقِ عند َنكَْبِة املُْسِلِمني ، مث أَرادَ أن َيْحِكي ُحْزنه عِْنَد َدْولَةِ  -تعاىل -فذلك إظْهَاٌر للَعَداَوة ، فحكى 
واملراد التََّعجُّب؛ كأنه } كَأَن لَّْم َتكُْن { : َمة فقَْبل أن َيذْكُرَ الكَالَم بَتَماِمِه ، ألْقَى قوله املْسِلِمنيِ بسبب فَواِتِه الَغنِي

اض اْنظُُروا إىل ما َيقُولَه هذا املَُناِفُق كأن لَْم تكن بَْيَنكُم وَبْيَنُه مودَّة وال ُمَخالَطَة أْصالً ، والذي َحسَّن االعتر: َيقُول 
  .لَة وإنْ كان حملها التَّأِخري ، كْونَ ما َبْعدََها فَاِصلَة وهَي لَْيَست بِفَاِصلَة هبذه اجلُْم

: وهذه اجلْملَة من قَْول املَُناِفِقني الَِّذين أقَْعُدوُهم عن اِجلَهاِد؛ وخََرُجوا ُهْم مل تكُْن َبْيَنكُم وبَْيَنه أي : وقال الفَارِِسي 



مودَّة ، فيخرجكم َمَعُه لتأخذوا من الغنيمة لُيبَّغُضوا بذلك الرَّسُولَ إليْهم ،  -لسالمعليه الصالة وا-وَبْين الرَّسُول 
  . -عليه الصالة والسالم -على النَّيب» بَْيَنُه « فأعاد الضَِّمريَ يف 

أن املبطّئ قَالَ ملن : م يريد ، وال مودَّة بَْيَنكُ] ِملَِّتكم [ كأنه لَْيَس من أهل : وتبع الفارسي يف ذَِلَك ُمقَاِتالً؛ َمْعنَاه 
  .َتَخلَّف بإذٍْن كأن لَمْ تكُْن َبيَْنكُم وَبْين ُمَحمٍَّد مودَّة ، فُيخْرَِجكُم إىل اجلَِهاِد ، فََتفُوزُوا مبا فَاَز 

ْشبيه ، ومجلة ُجْملة التَّ: قد َحكَى بالقَْولِ مجلتني  -تعاىل -إهنا يف َمَحلّ َنْصبٍ بالقَْولِ ، فيكون : القول الثاين [ 
عليه الصالة  -للرَّسُول » َبْيَنه « حيث زَعَما أن الضَِّمري يف : التَّمَنِّي ، وهذا ظَاِهٌر على قَْولِ ُمقاِتل والفَارسيٍّ 

  ] . -والسالم
ْيد وكأن مل مرْرُت بَز: كما تقول » ليقولن « أهنا يف َمَحلّ َنْصبٍ على احلَالِ من الضَِّمري املستَِتر يف : القول الثالث 

  .يكن بينك وبينه معرفة فضالً عن مودَّة ، ونقل هذا عن الزَّجَّاج ، وَتبَِعُه أبو الَبقاِء يف ذلك 
  :فيها قَْوالَن » يا « و 

  .وُهَو قول الفَارسيِّ إهنا ملًَجرد ، التَّْنبِيه ، فال يقدَّر ُمنادى َمْحذُوف ، ولذلك بإلشََرت احلَْرف : أحدمها 
يا هؤالء ، لَيَْتنِي ، وهذا اخلالف جَارٍ فيها إذا باشََرت َحْرفاً أو فِعالً؛ : أن املَُناَدى َمْحذُوف ، تقديره  :والثاين 

  ]الطويل : [ وقوله ]  ٢٥: النمل [ } أَالَّ َيْسُجدُواْ { كقراء الكسائيّ 
  .. .أالَ َيا اْسِقيَانِي قَْبلَ غَاَرة سِْنجَال  -١٨٢٧
  ]البسيط : [ وقوله 
  .. . .يا َحبَّذَا جََبلُ الرَّيَّاِن من َجَبلٍ  -١٨٢٨

خَاصَّة ، دون سائر ُحُروف النََّداء ، ألنَّها أمُّ الَبابِ ، وقد » َيا « وال ُيفعل ذَِلَك إالَّ ب » حَبَّذَا « على القول بفعلّية 
  .دون َساِئرِ احلُُروف » لَْيَت « كثرت ُمبَاشرَُتها ل 

اجلمهور على َنْصبِه يف َجوَاب التََّمنِّي ، والكُوِفيُّون يْزعمون نصبه باخلالِف ، واجلرمّي يزعمُ نصبه » فأفوز « : قوله 
  .بنفس الفَاِء 

يا : والفِْعل على َمْصَدر ُمتوهِّم ، ألن التَّقْدِير » أنْ « والصحيح األوَّل ، ألن الفَاء َتْعِطف هذا املَْصَدر املؤوَّل من 
  .فَفَْوزاً  -أو ُمَصاَحَبتهم -اً معهملَْيَت يل كَْوَن
  :أحِد وجهْين [ فأفُوُز رفعاً على : وقرأ احلسن 

  .فأنا أفوُز : االستئناف ، أي ] إما 
فيكون داِخالً يف حَيِّز التََّمين أيضاً ، فيكون الكَْون معُهم ، والفَْوُز الَعظيم ُمَتمنني َجميِعاً ، » كُْنُت « أو َعطْفاً على 

  .النَِّصيب الَواِفر من الَغنِيَمة : اد بالفَْوزِ العظيم واملَُر

فَُيقَْتلْ أَْو َيْغِلْب فَسَْوَف ُنؤِْتيِه  فَلُْيقَاِتلْ ِفي سَبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن َيْشُرونَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا بِالْآِخَرِة َوَمْن ُيقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه
  ) ٧٤(أَجًْرا َعِظيًما 

  :حيتمل َوجهْين » يشرون « و » فليقاتل « فاعل ، } الذين َيْشُرونَ احلياة { :  فقوله
  .َيْشَترُون : أن يكون مبْعَنى : أحدمها 
  :فاجلواب : قد تقّرر أن الَباء إمنا َتْدُخل على املَْتُروك ، والظَّاهُر هنا أهنا دَخلَْت على املأُخوذ : فإن قيل 



املَُنافقون املبطِّئون عن اِجلهَاِد أمروا بأنْ ُيغَيِّروا ما هبم من النفاقِ ، وُيْخِلُصوا اإلميان » الذين يشترون « أن املراد ب 
ْنيا ، باهللا ورسُوِلِه وُيَجاِهدُوا يف َسبِيل اهللا ، فلم َنْدُخل إال على املَْتُروك؛ ألن املَُناِفِقني تاركون لآلِخَرِة آِخذُون للدُّ

آِمُنوا مث قَِتلُوا؛ : قَاِتل الذين َيْختَاُرون احلياة الدُّنَْيا ، وعلى هذا التقدير فال ، بل َحذٌْف تقديره ِفلُْي: وتقدير الكَالم 
  .الستحالة ُحصُول األْمرِ بَشرَاِئعِ اإلْسالم قبل ُحُصول اإلْسالمِ 

  .َيبِيُعون : مبعىن » يشرون « أن : الثاين 
  ]جمزوء الكامل : [ قال اْبُن ُمفَرِّعٍ 

  ِمْن َبْعدِ ُبْرٍد كُْنُت َهامَْه... َوَشَرْيُت ُبْرداً لَْيتَنِي  -١٨٢٩
املؤِمُنون : فيكُون املراد بالذين َيْشُرون ] َبْيِعه [ بِْعُته ، وَتَمنَّى املوت بعد : وبَْرد هو غالمه ، وشريُته مبعىن : قالوا 

َعاجِلَة ، وتصري هذه اآلية يف كَْوِن َشَرى حتتمل االْشتَِراء والَبْيعِ املَُتَخلِّفُون عن اِجلَهاِد؛ املؤِثُرون اآلجِلَة على ال
وقد تقدم  -إن شاء اهللا تعاىل -على ما َسَيأِتي ]  ٢٠: يوسف [ } َوَشرَْوُه بِثََمنٍ َبْخسٍ { : تعاىل  -باْعِتبَاَرْين؛ قوله

] والواو [ ألهنا َوقََعْت بعد الفَاِء » ليقاتل ف« واجلمهور على ُسكُون الم ]  ١٦اآلية [ شيء من هذا أوَّل البقرة 
{ :  -تعاىل -فأشبَهت اللفظة اكتفاًء ، وقرئ بكسرها ، وهو األصل وأجاز إْسكاَنها وكَْسَرَها كهذه اآلية ، وقوله 

وحمارب بن  للمفُعول ،» فيقتل « واجلمهور على بناء . وقد قرئ هبما ]  ٢٩: احلج [ } َولَْيطَّوَّفُواْ بالبيت العتيق 
  .دثار ببنائه للفاعل 

جواُبهُ » فسوف « عطف على َشْرط ، والفَاُء يف » ويغلب « ] » ويقتل « [ } أَو َيْغِلبْ { : واألوَّل أظهر؛ لقوله 
هذه الباء عند الفَاِء ، وأْدغََمها أُبو عمرو والكسائي ، وِهَشام وخالد خبالف ] إظهار [ ال ُجيوُز َحذْفَُها واملشهور 

  .َعْنه 
  .بياء الغَْيَبة ، ومها ظَاِهَرَتاِن : بنون العظمة ، وطَلَْحة بن مصرف واألعمش » نؤتيه « واجلمهور على 

قتل أْعَداء اهللا : ألهنا َدَرَجة شهادة وهي أْعظَم من غَْيرَِها ، وثنَّى بالَغلََبة ، وهي َتْشَمل نوعني » فيقتل « وقدم قوله 
  .انتهى . ، واألوىل أعْظَم من الثَّانِية ، والظَّفَر بالغَنِيَمة 

  فصل
أن من قَاَتل يف َسبيل الِه سواٌء صار َمقُْتوالً لِلكُفَّار ، أو غالباً ، فسوف ُنؤتيه أجْراً عظيماً ، وال واسطة َبْين : املعىن 

لٌ أْشَرف من اِجلَهاِد ، وهذا َيُدلُّ على ان إذا كان األْجر حَاِصالً على كُلِّ َتقِدير ، مل يكُن عم] و . [ َهاَتْين احلَالََتْينِ 
[ إمَّا أن يَقُْتله الَعدُّوُّ ، وإّما أن يغلَب ، فإذا غَْير هذا : املُجاِهد ال ُبدَّ وأنْ ُيوطِّن نَفَْسُه على أنَّه ال ُبدَّ ِمْن أحد أمْرِْين 

  .فما أسَْرَع ِفرَاَرُه ] الَعْزم 
ال ُيخرُِجُه إال [ تكَفَّل اله ِلَمن َجاَهَد يف سبيل اهللا « : صلى اهللا عليه وسلم قال روى أبو ُهَرْيرَة؛ أن رسول اهللا 

وتصِديِق كلمته ، بأن ُيدخلَه اجلَنَّة ، أو يرجعه إىل َمْسكَنِه الَِّذي َخَرَج ِمْنُه مع ما نال من أجرٍ أو ] جَِهادٌ يف َسبِيِله 
  .» غَنِيَمٍة 

مثلُ املَُجاِهد يف سَبِيل اهللا؛ كمثل « : ؛ أن رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -نهرضي اهللا ع -وعن أيب ُهَرْيرَة
فَّاه القَانِِت الصَّائم الَّذي ال يَفُْتر من صالٍة وال صيامٍ ، حىت يُرجِعه اهللا إىل أْهِلِه مبا يرجُعه من غَنِيَمة وأْجرٍ ، أو يتو

  .» فََيْدُخل اجلنَّة 

ْخرِْجَنا ِمْن َهِذهِ اِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه وَالُْمسَْتْضَعِفَني ِمَن الرِّجَالِ َوالنَِّساِء وَالْوِلَْداِن الَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا أََوَما لَكُمْ لَا ُتقَ
  ) ٧٥(ا الْقَْرَيِة الظَّاِلمِ أَْهلَُها وَاْجَعلْ لََنا ِمْن لَُدْنَك وَِليا وَاْجَعلْ لََنا ِمْن لَُدْنَك َنِصًري



أنَّه ال ُعذْر لَكُمْ يف َتْركِ املُقَاتلِة ، : هذا استفْهام يرادُ به التَّْحرِيض ، واألمر باِجلهَاد على َسبيلِ الُوُجوب ، ومعناه 
احلَثُّ شديٌد ، وقد َبلَغَ حال املُسَْتْضَعِفني من الرَِّجال والنَِّساِء والولَْداِن من املُْسِلِمني إىل ما بلغ يف الضَّْعِف ، فهذا 

ألنَّ هذا وبيان الِعلَّة اليت َصار الِقتَالُ لَِها َواجِباً ، وهو َما ِفي الِقتَال من َتْخلِيص َهؤالء املُؤِمنني من ألْيِدي الكَفََرة؛ 
  .َيْجَمُع مع اِجلَهاِد ما َيجْرِي ُمجْرى فكاك اَألِسري 

  :فيها وْجَهان » ال تقاتلون « : ْيٍء استقرَّ لكم ، وُجْملَة قوله أّي َش: َخبَُره ، أي » لكم « مبتدأ ، و : » ما « و 
َما لَكُْم غري ُمقاِتِلني ، أنكر عليهِْم أن ُيكُونُوا على غري هذه احلَالَِة ، : أهنا يف حملِّ َنْصبٍ على احلالِ ، أي : أظهُرُهَما 

وقال يف مثل ]  ٤٩: املدثر [ } َعنِ التذكرة ُمعْرِِضَني فََما لَُهْم { : وقد صرَّح باحلَالِ بعد هذا التركيب يف قوله 
: إنَّها الزمة؛ ألنَّ الكالم ال يتمُّ دوَنها ، وفيه َنظٌَر ، والَعاِمل يف هذه احلالِ ، االستقرار املقدَّر؛ كقولك : هذه احلال 

  .ما لك ضاِحكاً 
فجرى فيها اِخلالف » أال تقاتلوا « فبقي » يف « فَت فَُحِذ» وما لكم يف أال تقاتلوا « : ان األصل : والوجه الثاين 

: [ َتْسَمُع باملَُعْيِديِّ َخٌري من أنْ َترَاُه ، وقوله : النَّاِصَبة ، فاْرتَفََع الفِْعل بَْعَدَها؛ كقوهلم » أنْ « املَْشهُور ، مث ُحِذفَت 
  ]الطويل 
  .. .أيَُّهذَا الزَّاجِرِي أْحُضُر الَْوغَى  -١٨٣٠
  .دى الروايتني ، وهذا يؤيِّد كَْونَ احلَالِ ليست بالزِمة يف إح
  فصل

إنكار عليهم يف َتْرِك الِقَتالِ ، وَبَيان أن ال ُعذْر ألَْبتَّة يف } َوَما لَكُْم الَ تُقَاِتلُونَ ِفي سَبِيلِ اهللا { : قوله : قالت املُعتزلة 
طل هذا الكالم؛ ألن من أْعظَم الُعذْر أنَّ اهللا ما َخلَقَُه وما أراَدهُ ، لب -تعاىل -تركه ، ولو كان ِفْعل الَعْبد ، خبلق اهللا

  .، وما قََضى به ، وجواُبه مذكوٌر 
  :فيه ثالثة أوجه » واملستضعفني « : قوله 

  .ويف َسبيلِ املُْسَتْضَعفني : على اْسمِ اهللا ، أي [ أنه َمْجروُر عطفاً : أظهرها 
قال أبو الَبقَاء بعد أن َحكَاهُ . » سَبِيل « على َنفْسِ ] واملَربِّد أن يكون َمْجُروراً عطفاً وإليه ذََهَب الزجاج : والثاين 

ألن َسبِيل اهللا عامٌّ يف كل خري؛ وخالص املُسَْتْضَعِفني من املْسِلِمني من أيدي الكُفَّار من أْعظَم : عن املَُبرِّد وحده 
  .بواو الَعطِْف » واملستضعفني « : واجلُْمهُوُر على . اخليور 

  :وفيها خترجيان » يف سبيل اهللا املستضعفني « : وقرأ ابن شهاب 
  .» أكلت لَْحَماً َتمْراً َسَمكاً « : أن يكُونَ َحْرُف الَعطِْف مقدراً؛ كقوهلم : أحدمها 
  . -تعاىل -َسبِيلَهم سَبِيلُ اهللا  يف َسبِيل اهللا سبيلِ املُْستْضَعفِني؛ ألنَّ: أي » سبيل اهللا « أن يكونَ َبَدالً من : والثاين 

  :فيه وجهان } ِمَن الرجال { : قوله 
  .أنه حالٌ من املُسْتْضَعفني : أحدمها 
؛ وهم املُْسِلُمون الَِّذين َبقُوا مبكَّة لصدِّ » وليد « َجْمع : قيل : » الولدان « ِلَبَيان اجلنس ، و » ِمْن « أن : والثاين 

  .عن اهلَْجَرة مستنزلني ممتنعني  املُْشرِكني ، أو ضعفهم

  .انتهى بيضاوي 
الوِلَْدان والَوالِئد ، إال : الَولِيُد والوليَدةُ ، ومجعهما : الَعبيد واإلماُء؛ ألن العَْبَد واألَمةَ يقال لَُهما : فيكون املُرَاد هبم 

  .ر ، واحلَرَاِئر األْحرا: أنَّه ههنا غلَّب الذكور ، ويكون املُرادُ بالرِّجَال والنَِّساء 



: العبيد واألَماء ، يقال للعبد : وقيل [ الصِّبَْيان ، : َجْمع وَلَد؛ كََوَرل ووِْرالن وَحرٌب وَحرَْبان واملُرَاد هبم : وقيل 
  ] .، فغلَّب املُذكَّر على املُؤنَّث؛ اندراجه فيه » وليَدةٌ « : ، ولالمة » َوليدٌ « 
  :ن فيه َوْجَها: الذين يقولون « و 

إمَّا للمسَتضعِفني ، وإمَّا للرََّجال ومن بعدهم ، وغلَّب املُذَكََّر على : أن يكُونَ جمروراً على انَّه صفةٌ : أحدًهما 
  .املؤنَِّث 

،  كأنه َتَوهَّم أنَّ الولَدان الصبيانُ« يف َمْوِضع َجرِّ صفة ِلَمْن َعِقل من املذكورين : الذين يقولون » : وقال أبو الَبقَاء 
ة والصبيانُ ال يعقلُون؛ فََجَعله نعتاً ِلَمْن عقل من املذْكُورين وُهم الرَِّجال والنَِّساء دونَ الولدان ، ألنَّ َجْمَع السَّالَم

  .َجارٍ ُمجَْراه « الذين » يف املُذَكَّر ُيشْترط فيه العَقْلُ ، و 
ما كان من جْنس الُعقَالَء وإنْ كان مسلوَب العَقْلِ؛ : اِقلِ وهذه غَفْلةً؛ ألنَّ مراَد النَّْحويني بالَع: قال شهاب الدين 

فاملُراُد بالطفل ]  ٣١: النور [ } أَوِ الطفل الذين لَْم يَظَْهُرواْ على َعْوَراِت النسآء { :  -تعاىل -ويُدلُّ عليه قوله 
  .الصِّْبَيان الصِّغار ، ومع ذلك َوَصفهم بالذين : هنا 

  .نصوباً على االْخِتَصاصِ أن يكُونَ م: والثاين 
  فصل

قوٌم من املُْسِلِمني بقُوا مبكَّة ، َعَجزُوا عن اِهلْجَرة إىل املَِديَنِة ، : املَُراد باملُستضعفني من الرِّجال والنَِّساء والولَْدان 
  .وكانوا َيلْقُون من كُفَّار مكَّة أذى َشديداً 

ربنا » : ني من النَِّساء والولدان ، وكاُنوا يدُعون ويقولُون يف ُدعاِئهِم كنت أَنا وأمِّي من املُستضعف: قال ابن عبَّاس 
وكانوا ُيْشرِكُون معهم ِصَغارَهُم يف الدَُّعاء؛ ألن الصِّغَار مل ُيذْنُِبوا؛ كما َوَرَدت « أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها 

حيث َبلَغَ أذاُهم غري املُكَلَِّفني ، . دان؛ ُمَبالَغةً يف شَْرحِ ظُلِْمهِم السُّنَّة يف إخَْراجِهِم يف االْسِتسْقَاِء ، إمنا ذكر الول
ُيْحتَمل أن يكُون : وكون أْهِلَها موُصوِفني بالظُّلْمِ ] مكة [ وأْجَمُعوا على أنَّ املراد من هذه القرية الظَّاِلمِ أهلها 

وحيتمل أن يكون ألْجل أنَّهم ]  ١٣: لقمان [ } لٌْم َعِظيمٌ إِنَّ الشرك لَظُ{ :  -تعاىل-ألْجل ألنَُّهم ُمْشرِكُون؛ قال 
  .كانوا يُؤذُون املُْسِلمني 

« الظامل » يف « أل » و . مرفوٌع به على الفاعلية : « أهلها » صفةُ للقرية ، و : « الظامل « » الظامل أهلها » : قوله 
مرْرتُ » : َجاَز على القَْرَيِة لفظاً ، وهو ِلما َبْعدَها معىن ، ومثلُه فالظلُم . اليت ظَلََم أْهلَُها : موصولةٌ مبعىن اليت ، أي 

  .« برجلٍ َحَسنٍ غالُمه 
هو وْصٌف للقْرية إال أنَّه مستَنٌِد إىل أْهِلَها : وموُصوفُه مؤنث؟ قلت « الظامل » ِلَم ذكَّر : فإن قلت : قال الزخمشري 

من هذه القرية اليت ظلم أهلُها ، : وذُِكَر إلسناده إىل األْهل؛ كما تقول ألهنا صفتها ، « القرية » ، فأْعِطي إْعراب 
  .جلَاز ، ال لتأنيث املوُصوف؛ بل ألنَّ األهلَ ُيذَكَُّر ويؤنَّثُ « الظَّاملةُ أْهلُها » : ولو أْنَت فقيل 

  ِمْن هذه القريِة الظَّاِلمني أْهلُها؟: هل ُجيوُز : فإن قلت 
وَأََسرُّواْ النجوى الذين { : ومنه » أكلوين الرباغيث « : على لغة » اليت ظلموا أهلها « : قُول َنَعْم ، كما ت: قلت 

  .انتهى ]  ٣: األنبياء [ } ظَلَُمواْ 
ها يف أنَّ الصِّفة إذا جََرْت على غريِ َمْن ِهَي له سواًء كَاَنتْ خرباً ، أم نعتاً ، أم حاالً ُيْنَعُت ما قَْبلَ: وهذه قاعدةٌ كُلية 
واحٍد من ألْقَابِ اإلْعراب ، وواحٍد من التَّْنكري والتَّْعرِيف ، وأمَّا بالنِّْسَبةِ إللى التَّذْكري ، والتَّأنيث : اثنني من َخْمَسة 

أعين -قاً ، واإلفراد ، وضدَّيه فَُيْحَسبُ املرفُوُع هبا كالفِْعلِ ، وقد تقدَّم حتقيقُه ، وجيُب أيضاً إبراُز الضَّمري منها ُمطْلَ



وأمَّا إذا كان املَْرفُوع هبا اْسماً ظَاِهراً ، فال حاجة إىل َرفعها الضَِّمَري ، إال أنه ال ُبدَّ من -سواٌء ألْبس أم مل ُيلَْبس : 
أو َوقَعَ رَاجِع يْرجع إىل االْسمِ املْوُصوف هبا لَفْظاً كهذه اآلية ، وه ذا بِِخالِف الفِْعلِ إذا ُوِصف به ، أو أُْخبِر به ، 

هند زيدٌ « و » زيٌد ِهْندٌ َيضْرُِبها « : حاالً ِلَشْيء لفظاً وهو لغريه َمْعًىن ، فإن الضَِّمريَ ال ُيبَْرُز منه بل َيسَْتِتُر ، حنو 
أو ألَْبَس  -هكما تقدَّم َتْمِثيل-من غريِ ضمريٍ باروٍ ، لقوة الفِْعل وَضْعِف االسم يف العََملِ ، وسواًء مل ُيلْبِس » َتضْرُِبه 
إذا قصْدَت أن زيداً هو الضَّارُِب ِلَعْمرو ، هذا ُمقَْتَضى مذهب البْصريِّني ، نصَّ عليه » زيٌد َعْمرو يضربه « : ، حنو 

فيه  إال أنَّ اْسَم الفَاِعل إذا كان َخَبراً أو ِصفَةً لغريه َمْن هو له ، مل َيْسَتِتْر« : َمكي وغريه ، إال أنَّه قال قبل ذَِلَك 
  .» َضِمٌري ، وال بد من إظَْهارِِه ، وكذلك إنْ ُعِطف على غَْيرِ َمْن ُهَو لَُه 

فإنه َسوَّى بني الفِْعل : هذه الزِّيادةُ ملْ يذكُْرها النَّحْويُّون ومتثيلُها َعِسٌر ، وأمَّا ابُن ماِلٍك : قال شهاب الدين 
: وإن مل ُيلْبس جَاز ، حنو « زيٌد َعْمٌرو َيْضرُِبه هو :  الفِْعل ، حنو إن ألْبس ، وَجب اإلْبراُز حىت يف: والَوْصف ، يعين 

  .وهذا مقتضى مذَهبِ الكوفيني؛ فإهنم َعلَّلوا باللبس ، ويف اجلُْملَة ففي املَْسألة ِخالٌف « زَْيد ِهْنٌد يضْرُِبها » 
اجهل علينا رُجالً من : يريدون : قال ابن عبَّاسٍ } ْنَك َنصِرياً واجعل لََّنا ِمن لَّدُْنَك َوِلّياً واجعل لََّنا ِمن لَُّد{ : قوله 

ليه وسلم املُؤمنني ُيوَالينا ، ويقوم بَِمصاِلِحنا ، وحيفظ َعلَْيَنا ِديننا وشْرَعنا؛ فأَجاَب اُهللا دعاَءُهم؛ ألن النَّبِيَّ صلى اهللا ع
  .فكان يُْنِصف الضَّعيَف من القويِّ ، واملَظْلوم ِمَن الظَّاِلم ، ملا فََتح مكَّة ، جعل عتَّاب بن أَسْيد وَاِلياً عليهم ، 

  .كُْن أْنتَ لنا وليَّاً : واجَْعل لََنا من لدُْنك والية وُنصْرة ، أي : املُرَاد : وقيل 

وِت فَقَاِتلُوا أَْوِلَياَء الشَّْيطَانِ إِنَّ كَْيدَ الَِّذيَن آَمُنوا يُقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوالَِّذيَن كَفَُروا ُيقَاِتلُونَ ِفي سَبِيلِ الطَّاغُ
  ) ٧٦(الشَّْيطَاِن كَانَ ضَِعيفًا 

يل اهللا ملا بيَّن وجوَب اجلهاد ، بيَّن أنه ال ِعْبرة بُصورة اِجلهَاِد ، بل الِعبَْرة بالقَْصد والدَّاِعي ، فاملُؤِمُنون يقاتلون يف سب
  .يف طَاَعِة الشَّْيطَان : ، والَّذين كَفَُروا ُيقَاِتلُون يف سَبيلِ الطَّاغُوت ، أي يف طاَعِة اهللا وُنصرة دينه : ، أي 

كانوا ُيَسّمون [ وإنَّما ذكر وأنث؛ ألنَّهم : الطَّاغُوت ُيذَكَّر ويُؤنَّث ، قال أبو ُعَبْيد : قال أبو ُعبَْيدة والكَسائي 
  .الكاهن والكاِهنة طاغُوتاً 
كان يف جَُهْينة واِحدةٌ ، ويف : قال -كانوا يََتَحاكَُمون إلْيها ] قد سُِئل عن الطَّاغُوت اليت قال جابر بن عبد اهللا و

  .أْسلم واِحَدةٌ ، ويف كل َحيٍّ واحدة 
فقاتلوا أَْوِلَياَء الشيطان إِنَّ كَْيدَ الشيطان كَانَ { :  -تعاىل-والدَِّليل على أنَّه الشَّْيطَان ، قوله : قال أبو إْسحاق 

] غري [ من اتََّبَعُه ، وهذه االية كالدَّالة على أنَّ كلَّ من كان غََرُضه يف ِفْعل رَضى ] َمكَْر [ َمكَْرُه َو : أي } َضِعيفاً 
ذكر هذه الِقْسَمة؛ وهي أن الِقَتال إمَّا أن يكون يف سبيل اهللا  -تعاىل-فهو يف سبيل الطاغُوت ، ألنه [  -تعاىل-اهللا 
أمر املُقَاِتلني يف َسبيل اهللا أن  -تعاىل-لطَّاغُوِت ، وجب أن يكُون ما ِسَوى اهللا طاغُوتاً ، مث إنَّه ، أو يف سبيل ا] 

حزبه وجُنوَدُه؛ وهم الكُفَّار ، مث بيَّن أن : » فقاتلوا أيها املؤمنون أولياء الشيطان « : ُيقَاِتلُوا أْولَِياء الشَّْيطَان؛ فقال 
يفاً ألن اهللا ينصر أْولَِياَءُه ، والشَّْيطان ينصر أولياَءه ، وال َشكَّ أن ُنْصَرة الشَّيْطَاِن ألوليائه كان ضع[ كَْيد الشَّْيطان 

كما فعل يوم َبْدرٍ ملا رأى املالئِكة ، خاف أن : » كان ضعيفاً « مكره ، : أضعف من ُنْصرة اهللا ، وكيد الشَّْيطَان ] 
أنه ُمْنذُ : التَّأكيد ِلَضْعف كَْيدهن يعين » كان ضعيفاً « : يف قوله » كان « ْدخَال يأخذوه فََهَرب وَخذَلَُهم ، وفاِئَدة إ

  .كان َمْوصوفاً بالضَّْعف والذِّلَِّة 



ِقتَالُ إِذَا فَرِيٌق ِمنُْهْم هُِم الْأَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ِقيلَ لَُهْم كُفُّوا أَْيِدَيكُْم َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُِتَب َعلَْي
خَّْرَتَنا إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ قُلْ َمتَاعُ َيْخَشْونَ النَّاَس كََخْشَيِة اللَِّه أَْو أََشدَّ َخْشَيةً َوقَالُوا َربََّنا ِلَم كَتَْبَت َعلَْيَنا الْقَِتالَ لَْولَا أَ

  ) ٧٧(لَا ُتظْلَُمونَ فَِتيلًا الدُّْنَيا قَِليلٌ َوالْآخَِرةُ َخْيرٌ ِلَمنِ اتَّقَى َو

نزلت يف َعْبد الرَّْحمن بن َعْوف الزُّهرِيِّ ، واملقدَاِد بن األْسود الكندي ، وقدامة بن َمظُْعون « : قال الكَلْبِي 
ِديَنِة ، اجلَُمِحي ، وَسْعد بن أبِي َوقَّاصٍ ، وَجَماعة كانوا مع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَْبض ان يهاجروا إىل املَ

ائْذَن لََنا يف ِقتَاِلهِم ، ويقول لَُهم : وَيلْقُون من املُْشرِِكني أذًى َشديداً ، فََيْشكُون ذلك إىل الرَُّسول ، ويقولون 
َهاَجر رسُول اللَّه  كُفُّوا أْيدَِيكُم ، فإين لَْم أوَمر بقتاِهلْم ، واْشَتِغلُوا بإقَاَمة دينكُم من الصَّالة والزَّكَاة ، فلمَّا: الرَُّسول 

هذه  -تعاىل-فأنزل اللَّه » صلى اهللا عليه وسلم إىل املديَنِة ، وأُِمَر بقتاهلم يف َوقَْعة َبْدرٍ ، كرهه بَْعضُهم وشقَّ َعلَْيه ، 
إىل أن َيقُولَ هلم كَفُّوا عن  بأنَّ الَّذَين َيْحَتاج الرَُّسول: فَذََهب َبْعُضهم إىل أنََّها نََزلَت يف املُؤمَِنني ، واحتجُّوا . اآلية 

  .الِقتَال ، ُهم الرَّاِغُبون يف الِقتَالِ؛ وهم املُؤِمُنون 
بأنَّ املَُناِفِقني كانوا يُظْهُِرون أنَّهم مؤِمُنون ، وأنَّهم يريُدونَ ِقتال الكُفَّار ، فلما أمر اللَُّه بقتالِهم : وميكن اجلواُب عنه 

  .ن َعْنه ، وظهر ِمْنُهم ِخالف ما كَاُنوا َيقُولُوَنُه الكُفَّار ، أحجم املَُناِفقُو
} َيْخَشْونَ الناس كََخْشَيِة اهللا أَوْ أََشدَّ َخْشَيةً { َوَصفَهم بأنَّهم  -تعاىل-نزلت يف املَُناِفِقني ، واحتجُّوا بأنَّ اهللا : وقيل 

ربنا مل « : من النَّاسِ اَشدَّ من خوِفِه من اللَّه ، وأيضاً قوهلم ، وهذا الوصف ال َيِليُق إال باملَُناِفقِ؛ ألن املُؤِمن ال َيَخاف 
 -تعاىل-، وذلك من ِصفَة الكُفَّار واملَُناِفِقني ، وأيضاً قوله  -تعاىل-اعتراٌض على اللَّه » كتبت علينا القتال 

الم إنَّما يذكر ملن كانت َرغبتهُ يف الدُّْنَيا أكْثَر وهذا الك} قُلْ َمتَاُع الدنيا قَِليلٌ واآلخرة َخْيرٌ لَِّمنِ اتقى { : للرَّسُول 
  .من َرغَْبته يف اآلِخرة ، وذلك من ِصفَاِت املَُناِفِقني 

بأن ُحبَّ احلياة والنَّفرة عن القَْتلِ من لََوازِمِ الطَّْبع؛ فهذه اخلَْشَية َمْحمُولة على هذا : وأجاب القَاِئلُون بالقَْول األوَّل 
] إلجيَابِ [ حممولة على التَمنِّي بتخفيف التَّكِْليف ، ال على َوْجه إْنكَار » ِلَم كتبت علينا القتال « : قوهلم املَْعَنى ، و

  . -تعاىل-اللَّه 
ذكره ليَهوِّن على القَلْبِ أمر هذه احلََياِة؛ لكي تزول عن قَلْبِه َنفَْرة } قُلْ َمَتاعُ الدنيا قَِليلٌ { ] :  -تعاىل-[ وقوله 

  .ِقتَالِ وُحبُّ احلََياة ، ويُقِْدُمون على اِجلهَاد بقلب قَوِيٍّ ، ال ألْجل اإلْنكَار ال
قاله مجاعة من املؤمنني مل يكونوا رَاِسخني يف العِلْم ، قالوه خوفاً وُجْبناً ال اعتقاداً مث تابوا ، وأْهلُ اإلميان : وقيل 

  .يتفاَضلُون يف اإلَمياِن 
فرض علْيهِم القَِتال ، تلفقوا من اجلُْبنِ ، وختلَّفُوا عن اِجلَهاد ، : ، أي ] عليهم [ فلما كُِتَب  كانوا ُمؤمنني ،: وقيل 

َوإِن ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ َيقُولُواْ هذه ِمْن { : ذكر َبْعد هذه اآلية قوله  -تعاىل-واألْوىل حَْمل اآلية على املَُناِفِقني ، ألنه 
  .ال َشكَّ أنَّ هذا من كَالَم املَُناِفِقني و]  ٧٨: النساء [ } ِعنِدَك 
  فصل

  .دلَّت اآلَية على أن إَجياب الصَّالة والزَّكاة ، كان ُمقَدَّماً على إجيَاب اِجلهَاد 
  :هنا فَُجاِئيَّة ، وقد تقدَّم أن فيها ثالثة َمذَاِهب » إذا « : } إِذَا فَرِيٌق { قوله 
  .ان أهنا ظَْرف مك: وهو األَصحُّ  -أحُدها



  .أهنا زمان : والثَّاين 
  .أهنا َحرٌف : والثَّالث 
، وعلى َهذَا } فَلَمَّا كُِتَب َعلَْيهُِم { : يف قوله » لَمَّا « إهنا فَجاِئية َمكَانِيَّة ، وأهنا جواٌب ل : َهِذه » إذا « قيل يف 

  :فَِفيها َوْجَهان 
، وُجيوزُ » َيْخَشون « ، وكذلك » فَرِيٌق « صفةٌ ل : » منهم « و مبتدأ ، : » فريق « أهنا خََبر مقدٌَّم ، و : أحُدُهما 

كائن منهم ] فهو [ فباحلضرة فريق « : الختصاصه بالَوْصِف ، والتَّقْديُر » فريق « حاالً من » َيْخَشون « أن يكونَ 
  .» َخاُشون أو َخاِشني 

مجلة خربيةٌ : » َيْخَشْون « هو املَُسوِّغُ لالْبِتداء به ، و صفته ، و: » منهم « ُمْبَتدأ ، و » فريٌق « أن يكون : والثاين 
  .الَعاِملُ فيها َمْحذُوٌف على قَاِعدة الظُّرُوف الَواِقعة خرباً : ، وعلى القَْولِ األوَّلِ » إذا « وهو الَعاِملُ يف 

َعاِملٍ ، وعاِملُها إمَّا ما قَْبلَها ، وإمَّا ما بَْعَدها ، إنَّها هنا ظَْرفُ زماٍن ، وهذا فَاِسٌد؛ ألهنا إذْ ذَاك ال ُبدَّ هلا من : وقيل 
  .ماضٍ لفظاً ومعىن ، وهي لالْستِقْبال ، فاستحال ذلك » كُتب « ال جائز أن يكُون ما قَْبلَها ألن ما قبلها وهو 

  .» إذا « ُتجَْعلُ هنا للُمِضيِّ مبعىن : فإن قيل 
فلمَّا كُِتب َعلَْيهم القَِتال يف َوقِْت َخْشيِة فَرِيقٍ ِمنُْهم ، وهذا يفتقرُ إىل : ال ُجيوز ذلك؛ ألنه يصُري التقدير : قيل 

وال َجواَب هلا ، وال جَائٌز أن َيكُونَ ما بَْعدها؛ ألنَّ الَعاِمل فيها إذا كان بعدها ، كان جواباً هلا ، وال » لَمَّا « َجوَابِ 
أنَّها حَْرف وجوب لُوجُوب ، : قولَ سيبويه : قولني » لَمَّا « لبقرة أنَّ يف َجواَب هلا ُهَنا ، وكان قد َتقَدَّم أوَّلَ ا

النَّاِفية وإذا الفَُجاِئية ، » َما « وتقدَّم الردُّ عليه ، بأنَّها أُجيبت ب » حني « إهنا ظَْرُف زماٍن بَِمْعىن : وقول الفَارِسي 
عن إعادته ، وال ُجيوُز أن يعمل ما َيِليها فيها؛ ألنه يف َمَحلِّ َخفْض باإلَضافَةِ وأنَّ ما َبْعَدها ال َيْعَمل فيما قَْبلَها ، فأغْىن 

  .على َزْعِمه ، واملَُضاُف إليه ال َيْعَمل يف املَُضاِف 
» وجزُعوا هو الَعاِملُ يف « : َجزِعوا ، قال : ؛ كأنه قيل » خيشون « وقد أجاَب بعضهم ، بأنَّ العامل فيها هنا َمْعىن 

  .» أحُدمها ملا َمَضى ، واآلخرُ ِلما ُيْستَقَْبل : ، وهذا اآلية ُمشكلةٌ؛ ألنَّ فيها ظَْرفَْين « إذا 
  :فيه ثالثةُ أوجه » كخشية اهللا « : قوله 

  .خشيةٌ كَخْشيِة اهللا : أهنا َنْعُت مصدرٍ َمْحذُوٍف ، أي : وهو املَْشهُور عند املُعْربني -أَحُدها 
أنَّها يف َمَحلِّ نصب على احلَالِ من َضِمري اخلَْشَية املَحذُوف ، :  -ر من مذهب سيبويه غَري مرةوهو املُقَرَّ-: والثاين 

  .َيْخشون اخلَْشَية الناس مشبهةً َخْشَية اهللا : َيْخَشْوهنا النَّاَس ، أي : أي 
النَّاَس مثلَ أهل َخْشَية اهللا ، أي َيْخَشون : أي » خيشون « أنَّها يف َمَحلِّ نصبٍ على احلال من الضمري يف : والثالث 

  .أشدَّ َخْشَيةً من أهل َخْشَية اهللا : ُمْشبهني ألهل َخْشَية اهللا أو أشدَّ خشية ، أي : 

ِلَم َعَدلَْت عن الظَّاِهر ، وهو كَْوُنه ِصفة : فإنْ قُلَْت « : َمْعطُوف على احلَالِ؛ قاله الزخمشري ، مث قال » أشدَّ « و 
  .مثل ما َيْخَشى اهللا : َيْخشون َخْشية مثل َخْشَية اهللا ، مبعىن :  ُتقَدِّْره للَمْصَدر ومل

خيشون الناس أشد » : ؛ ألنه وما ُعِطَف عليه يف ُحكْمٍ واحٍد ، ولو قلت « وأشد خشية » : أَبى ذلك قوله : قلت 
َخِشي فُالنٌ أَشدَّ » : َدر؛ ألنك ال َتقُول مل يكن إال َحاالً من َضِمري الفريقِ ، ومل ينَتِصب انِتَصاَب املَْص« خشية 
» فتجرُّها ، وإذا َنَصبَْتها مل يكن « أشدَّ َخْشيٍة » : وأْنَت تريد املَصدر ، إنَّما َتقَول « خشية » فتْنِصُب « خشيةً 

« َجدَّ َجدُّه » : دِّ قوهلم إال ِعبَارةً عن الفاعل حاالً منه ، اللَّهم إال أن جتعل اخلَْشَية خَاِشيةً على ح« أشدَّ خشيةً 
» خيشون الناَس َخْشَيةً مثل خشيٍة أشدَّ َخْشَية من َخْشَية اهللا ، وُجيوز على هذا أن يكُون َمَحلُّ : فتزعم أنَّ َمْعَناه 



  .انتهى . » كََخْشَية اهللا ، أو كََخْشَيٍة أشدَّ منها : تريد « خشية اهللا » َمْجرُوراً ، عطفاً على « أشدَّ 
حينئذ على احلَالِ من » أشدَّ « على وْجه آَخر؛ وهو الَعطْف على َمَحلِّ الكَاِف ، وينتصب » خشيةً « جيوز نصُب و

َيْخَشْون النَّاَس مثلَ َخْشَيِة اهللا أو َخْشَيةً أشدَّ منها ، : ؛ ألنه يف األْصلِ نعتُ نكرٍة قُدِّم عليها ، واألصل » َخْشَية « 
: متييزاً ، حىت َيلَْزم منه ما ذكره الزََّمْخَشرِي وُيعْتذر عنه ، وقد تقدَّم حنو من هذا ِعْند قوله » َخشَية « فال ينتصب 

  .كَخشيتهم اللََّه : واملصدُر ُمَضاف إىل املَفْعُول والفَاِعل َمْحذُوف ، أي ] .  ٢٠٠: البقرة [ } أَْو أََشدَّ ِذكْراً { 
  . -تعاىل-يوهم الشَّكَّ ، وذلك حمالٌ على اهللا } أَْو أََشدَّ { : ظاهر قوله : فإن قيل 
أن منهم من خيشاهم : وجيوز أن تكون للتنويع ، يعين } أَْو أََشدُّ قَْسَوةً { حيتمل األْوُجه املذكورة يف قوله : فاجلواب 

  .كخشية اهللا ، ومنهم من خيشاهم أشد خشية من خشية اهللا 
  :ٌه ويف تأوِيله ُوُجو: قال اْبُن اخلَطِيب 

اإلْبَهام على املُخَاطَب ، مبعىن أنَّهم على أَحد الصِّفََتْين من املَُساواة والشّدة؛ وذلك ألنَّ كُلَّ : املُراد ِمْنه : األوَّل 
ْوفَهم هبذه اآلية أن َخ -تعاىل-إمَّا أن يكُون ُمَساوِياً ، أو أْنقَص ، وأزيد ، فَبيَّن : َخْوفَْين فأحُدُهما بالنِّْسبة إىل اآلَخر 

-، بل إمَّا أن يكون ُمَساوِياً أوْ أْزَيد ، وذلك ال ُيوجِب كَْونه  -تعاىل-من النَّاس ليس أنْقَص من َخْوِفهم من اهللا 
  .شاكَّا ، بل يُوجِب إْبقاء اإلْبَهام يف َهذَْين الِقْسَمْين على املَُخاطَب  -تعاىل

خيَْشْوهنم كََخْشَية اللَّه وأَشد خشية ، ولَْيس َبْين هذْين الِقْسَمْين : دِير مبعىن الَواوِ ، والتَّقْ» أو « أن يكون : والثاين 
  ] .وزيادة [ ُمَنافَاة؛ ألنَّ من ُهو أَشّد َخْشية ، فََمَعه من اخلشية مِثْل َخْشية اللَّه 

  }َوأَْرَسلَْناهُ إىل ِمئَِة أَلٍْف أَوْ َيزِيُدونَ { : أن هذا نظري قوله : الثَّالث 

  .أنَّ من ُيْبِصرهم َيقُول هذا الكالم؛ فكذا ههنا : يعين ]  ١٤٧: لصافات ا[ 
هالّ تَركْتنا َحتَّى َنُموت بآجَاِلَنا ، : املْوت أي : َهالَّ أخرَْتَنا إىل أَجلٍ قَرِيبٍ ، يعين : أي } لوالا أَخَّرَْتَنا { : قوله 

} َمَتاعُ الدنيا قَِليلٌ { : قلْ يا ُمَحمَّد : أجَاَبُهم بقوله  -تعاىل-مث إنَّه  وهذا كالِعلَّة لكََراَهتِهم إجيَاب الِقَتالِ علْيهم ،
وثواب اآلِخرة َخْير وأفَْضل ملن اتَّقَى الشِّْرك وَمْعِصية : أي » واآلخرة « َمْنفَعُتها واالسِتْمتَاُع هبا قَِليلٌ ، : أي 

ونعم اآلِخَرة كَِثَرية َباِقَيةٌ ونَِعم الدُّنيا ُمْنقَِطعة ، ] فَانَِيةٌ [ لدُّْنَيا قليلة الرَُّسول ، وإنَّما كانت اآلِخَرة َخْيٌر؛ ألن نَِعم ا
  .ونَِعم اآلِخَرة مؤبَّدة ، ونَِعم الدُّنَْيا مشوَبةٌ باهلُُمومِ واملَكَاره ، ونَِعم اآلِخَرة َصافية من الكُدُورَات 

َما الدُّْنَيا يف اآلِخَرة إالَّ مِثْل َما َيجَْعل « : ى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صل: روى املستورد بن َشدَّاِد؛ قال 
  .» أَحُدكُم أْصُبَعهُ يف الَيمِّ ، فَلَْيْنظُْر َمب يَْرجِع 

  .} َوالَ ُتظْلَُمونَ فَِتيالً { : مث قال 
} أَلَْم َتَر إِلَى الذين قِيلَ لَُهْم { :  -تعاىل-بالَياء ُرجوعاً إىل قَوِله : قرأ ابن كَثريٍ ، وأُبو جعفَر ، وْمحَزة ، والكسَاِئي 

ال : ، أي ]  ٤٩: النساء [ } َوالَ ُيظْلَُمونَ فَتِيالً { واملعىن } َمتَاُع الدنيا قَِليلٌ { : بتاء اِخلطَاب؛ كقوله : والباقُون 
  .مث ُتلِْقيه اْحِتقَاراً ُيْنقَُصون من ثَوَابِ أْعَماِلهِم مثل فَِتيل النََّواِة ، وهو ما تفلته بيِدَك 

 ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوإِنْ ُتِصبُْهمْ أَْيَنَما َتكُونُوا ُيْدرِكْكُُم الَْمْوُت َولَْو كُْنُتْم ِفي ُبُروجٍ ُمَشيََّدٍة وَإِنْ ُتصِْبُهْم َحَسَنةٌ َيقُولُوا َهِذِه
  ) ٧٨(للَِّه فََمالِ َهُؤلَاِء الْقَْومِ لَا َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ َحِديثًا َسيِّئَةٌ َيقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك قُلْ كُلٌّ ِمْن ِعْنِد ا



ال : أي } أَْيَنَما َتكُوُنواْ ُيْدرِككُُّم املوت { : ملا َحكَى عنهم أنَّهم َيْخَشون النَّاَس عند فَْرضِ الِقتَالِ َبكَّتُهم َهُهَنا؛ فقال 
يستعقبه َسَعادة أْخَروِيَّة ، فإذا كان ال ُبدَّ من املَْوِت ، فبأن يَقَع على َوْجٍه خالص لكُم من املَْوت ، واِجلَهاد مَْوٌت 

  .يسَتْعِقب السََّعادة األَبِديَّة ، أْوىل من أالَّ يكُون كَذَِلَك 
أين « مؤكِّدة هلا ، و زائدة على سَبِيل اجلََوازِ » ما « اْسم َشْرك جيزم ِفْعلَني ، و » أين « : } أَْيَنَما َتكُوُنواْ { : قوله 

  .جواُبه : » يدرككم « َمْجزوٌم هبا ، و » تكونوا « ظَْرف َمكَان ، و » 
برفعه ، فخرَّجه املَُبرِّد ، على َحذِْف » يدركُكم « : واجلمُهور على جزمه؛ ألنه جواب الشرط ، وطلحة بن سليمان 

  .فيدرككم املَْوت : الفَاِء ، أي 
  ]جز الر: [ ومثلُه قول اآلخر 

  إنََّك إنْ ُيصَْرْع أُخوَك ُتصَْرُع... َيا أقَْرعُ ْبَن َحابِسٍ َيا أقَْرُع  -١٨٣١
  .وهذا َتخْرِيج املَُبرِّد ، وسيبويه َيْزعم أنه لْيس َجبوَابٍ ، إنَّما هو دالٌّ على اجلَوَاب والنِّيةُ به التقدُمي 

، والشَّرطُ معترٌِض بينهما ، وجََواُبه » إنك « املرفُوُع خرباً ل » َيصَْرُع « وهو أنْ يكُون : ويف الَبْيت َتخْرِيٌج آخر 
وخَرَّجه الزَّخمشري ]  ٧٠: البقرة [ } وَإِنَّآ إِن َشآَء اهللا لَُمهَْتُدونَ { : ؛ كقوله » إنك تصرع « : ما َدلَّ عليه قوله 

كما ُحِمل » أينما كُْنُتم « وهو » أينما َتكُونوا « قَع ُحِمل على ما َيقَع َمْو: وُجيوُز أن ُيقال : على التوهُّم؛ فإنه قال 
  ]البسيط : [ » وال ناعب « فرفع كما رفع زهري » ليسوا مبصلحني « وهو » ليسوا مصلحني « على ما يقع موقع 

  َيقُولُ الَ غَاِئٌب َماِلي َوالَ َحرُِم...  -١٨٣٢
، وفعلُ الشرط إذا كان ماضياً لفظاً » أينما كنتم « : ال وهو قولُ حنوّي ِسيّيب ، يعين منسوب لسيبويه ، فكأنه ق

  ]البسيط : [ جازَ يف جوابه املضارعِ الرفُع واجلزُم كقول زهري 
  .. َوإنْ أَتاهُ َخِليلٌ َيْوَم َمْسألٍَة َيقُولُ  -١٨٣٣

بأن العطَف على التَوهُّم ال َيْنقَاس؛ وألنَّ  :وَردَّ عليه أبو َحّيان . ويف َرفِْعِه الَوْجَهان املَذْكُوران عن سيبويه واملُربِّد 
أنت ظَاملٌ إنْ تفعل « : قوله يؤدِّي إىل َحذِْف جواب الشَّْرط ، وال ُيْحذَُف إالَّ إذا كان ِفْعل الشَّْرط ماضياًن لو قُلْت 

  .مضارٌع ، ويف هذا الردِّ نَظٌَر ال َيْخفَى  -كََما َرأيَت-وهذا . مل َيُجز » 
ألْدرَكَكُْم ، وذكر الزََّمْخشري فيه قَْوالً غَرِيباً : وجواُبها َمْحذُوف ، أي » إنْ « : هي بَِمْعىن : قالوا » ولو كنتم « 

ال ُتْنقَُصون شيئاً ِممَّا كُِتب من : أي } َوالَ ُتظْلَُمونَ فَِتيالً { : وجيوُز أن َيتَِّصل بقوله « : عن ِعْنَد َنفِْسه ، فقال 
َتكُوُنواْ ُيْدرِككُّمُ املوت َولَْو كُنُتْم ِفي ُبرُوجٍ { : ا َتكُونوا يف َمالَحمِ ُحروبٍ أو غريها ، مث ابتدأ بِقَوله آَجاِلكُم أْيَنَم

  .انتهى } أَْيَنَما َتكُونُواْ { ، والَوقُْف على هذا الَوْجه على } مَُّشيََّدةٍ 
  :قيمٍ ، ال من حيث املعىن وال من حيث الصَِّناعِة النَّحوية هذا َتْخريٌج ليس بُِمْسَت: وَردَّ عليه أبو حيَّان ، فقال 

؛ ألنَّ انتفاَء الظُّلْم ظاهِراً إمنا هو } الَ ُتظْلَُمونَ فَِتيالً { : فإنه ال ُيناِسُب أن يكون ُمتَّصالً بقوله : أمَّا من َحْيثُ املعىن 
  .} آلخرة خَْيٌر لَِّمنِ اتقى قُلْ َمَتاُع الدنيا قَِليلٌ وا{ :  -تعاىل-يف اآلخرة؛ لقوله 

} َوالَ ُتظْلَُمونَ { : متعلٌِّق بقوله » أينما تكونوا « فإنَّ ظاهر كالمه َيُدلُّ على أنَّ : وأمَّا من َحْيث الصَِّناعةُ النَّحوّية 
« : ِملُها عليها ، فإنْ َوَرد مثلُ مبعىن ما فّسره ، وهذا ال ُجيوُز؛ ألن أْسَماَء الشَّْرط هلا َصْدرُ الكَالَم ، فال َيَتقَدَّم َعا

  .املتقدِّم » اضْرِب « ال نفُس » اضرب « قُدِّر له َعاملٌ يدلُّ عليه » اْضرْب زيداً مىت َجاَء 
» أينما تكونوا فال تظلمون « : تقديره } َوالَ ُتظْلَُمونَ { فكذلك ُيقَدِّر الزََّمْخشَرِّي عامالً يدلُّ عليه : فإن قيل 
  .، لداللِة ما قبله عليه ، فيخلُُص من اإلْشكَال املَذْكُور » تظلمون  فال« فحذف 



« ال ُيْمِكن ذلك؛ ألنه حينئذ ُيحذُف جَواب الشَّرط وفعلُ الشرط ُمضَارٌع ، وقد تقدم أنَّه ال َيكُون إال ماضياً : قيل 
َمْمنُوٌع } َوالَ ُتظْلَُمونَ { : أن يكون ُمتَِّصالَ بقوله وال يناسب : قوله . ويف هذا الردِّ نظٌر؛ ألنه أراَد َتفِْسري املَْعَنى . 

  .، بل ُهو ُمَناِسب ، وقد أوَضَحهُ الزََّمْخَشرِي مبا تقدَّم اْحَسَن إيضَاحٍ 
كم أينما َتكُونوا من األمكنة ، يدركْكم املَْوت ، ولو كانت حَالُ: واجلُْملَة االمتَناِعيَّة يف َمَحلَّ نصبٍ على احلَالِ ، أي 

أْعطُوا السَّاِئل ولو » : أنَّكم يف هذه الُبرُوج ، فُيفَْهُم أن إدراكه هلم يف غَْيرِها بطريق األْوىل واألْخرى ، وقريٌب منه 
  :واجلملةُ الشَّرِطيَّة حتتمل َوْجَهْين . « على فََرسٍ 
أنَّه ال يفُوُت املوتَ أَحٌد ، ومنه قولُ  -عاىلت-أهنا ال َمَحلَّ هلا من اإلعراب؛ ألهنا استِئَْناُف إخبارٍ؛ اخرب : أحدمهت 

  ]الطويل : [ ُزَهْير 
  ولَْو َراَم أْسَبابَ السََّماِء بُِسلَّمِ... َوَمْن َهاَب أْسبَاَب الَْمنَاَيا َيَنلَْنُه  -١٨٣٤
  .أينما َتكُونُوا : وقُلْ أيضاً قُلْ َمتَاُع الدُّْنَيا قَبِيلٌ ، : أهنا يف َمَحلِّ َنصبٍ بالقَْول قَْبلَها أي : والثَّاين 

ونعيم بن مْيسَرة بِكَْسرِها ، نَسَب الفعلَ إليها َمَجارزاً؛ كقوهلم . بفتح الياء اسم َمفُْعول « مشيدة » واجلُْمُهور على 
  .، واملْوُصوفُ بذلك أْهلُها ، وإمنا َعَدلَ إىل ذلك ُمبَالغةً يف الَوْصِف « قَِصيَدةٌ َشاِعَرة » : 

: ، والبََرُج يف العني « غري ُمتربِّجَات بزينة » : وهو اإلظْهَاُر ، ومنه « التَّربُّج » احلُُصونُ َمأُخوذةٌ من : وج والُبُر
  ]البسيط : [ َسَعُتها ، ومنه قولُ ذي الرُّمَّة 

  كَأنََّها ِفضَّةٌ قَْد َمسََّها ذََهُب... َبْيَضاُء ِفي بََرجٍ صَفَْراُء ِفي غََنجٍ  -١٨٣٥
عليه صُوُر الرِّجَال ، يروى : أي « مِْرطٌ ُمَرجَّل » : عليه صُوُر الُبُروج؛ كقوهلم : أي « ثَْوٌب ُمبَرٌَّج » : قولُُهم و

كرَّر الَعْين للتَّكِْثري؛ ومن « َشاَد البَِناء وشيََّدهُ » : املَْصُنوعة بالشِّيِد؛ وهو اِجلصُّ ، ويقال : باجليم واحلاء ، واملشيَّدة 
  ]اخلفيف : [ قولُ األسود « شاد » ء جمي

  َساً فَِِللطَّْيرِ ِفي ذََراُه ُوكُوُر... َشاَدُه َمْرمَراً وَجلَّلَُه ِكلْ  -١٨٣٦
  .أْيضاً ، فيكون فََعل وأفَْعل بَِمعًْنى « أشاد » : ويقال 

: ] معناه [ وهذا قَْول ِعكْرَمة ، وقال قتادة  شاد القَْصرَ إذا َرفََعُه أو طَالَه بالشِّيد ، وهو اِجلصُّ: قال الزََّمْخَشرِيُّ 
ْول يف قُُصورٍ حمصَّنٍة ، وقال السُّدِّيُّ يف ُبُروجِ يف َسَماِء الدُّنَْيا َمْبنِيَّة ، وهي ُبُروج الفلك االثَْني عشر ، وهذا القَ

  .لِعظَام ماّدة من الرَّفْع؛ وهي الكََواِكُب ا] أي [ َمْحِكيٌّ عن َماِلك ، ومعىن مشيدة ، 

  .{ } : ُبرُوٌج ، لظُهُورِها من َبرِجَ َيبْرِج إذا ظََهر واْرَتفَع ، وِمْنُه : للكَواِكب : وقيل 
  .يف َمَنازِل للشَّْمس والقََمر ، وقّدره ِفيَها ، ورتَّب األزِمَنة َعلَْيَها  -تعاىل-وخلقها اهللا 

نزلت يف املَُناِفقَني والَيهُود؛ وذلك أنَّهم قَالُوا ملا قَِدم رسُول } ِعنِد اهللا  َوإِن ُتِصبُْهْم َحَسَنةٌ َيقُولُواْ هذه ِمْن{ : قوله 
  .ما زلنا َنعْرِف النَّقْصَ يف ِثَمارَِنا وَمزَارِِعَنا مذ ِقَدم َهذا الرَُّجل وأْصَحابُه : اهللا صلى اهللا عليه وسلم املِديَنةَ 

يقولوا هذه من « خصب وُرخص يف السِّْعر ، : أي » حسنة « اليهود : يعين » وإن تصبهم «  -تعاىل-قال اهللا 
من ُشْؤم حممٍَّد : أي » يقولوا من عندك « اجلَْدب وغَالَء األْسعَار ، : يعين } َوإِن ُتِصْبُهمْ َسيِّئَةٌ { لنا » عندنا 

عن اجهاد خائفني من املوت راغبني  متثاقلني[ كوهنم ] عنهم [ ملا َحكَى  -تعاىل-أنَّه : وأْصحَابه ، وكَْيِفيَّة النَّظم 
  .يف َهِذه اآلية َخْصلَة أْخَرى أقَبح من األوىل ] يف متاع الدنيا ، حكى عنهم 

اَتلُوا ، فإن ويف النَّظْم وَْه آَخر؛ وهو أنَّ اخلَاِئِفني من املَْوت ، املَُتثَاِقِلني يف اِجلَهاِد من َعاَدتِهِم أنَّهم إذا َجاَهدُوا وقَ
هذه من ُشْؤمِ ُمصَاَحبة حممَّد صلى : َهِذه من ِعْند اهللا ، وإن أصَاَبُهم َمكُْروه ، قالوا : ظَفَراً أو غَنِيمةً ، قالوا  أصَاُبوا



  .اهللا عليه وسلم 
هذا القَْتل واهلَزِمية يوم أُُحد ، و: » السيئة « الظفر والَغنِيَمة يوم َبْدر ، وب : » احلسنة « فعلى هذا يكُون املَُرادُ ب 

]  ١٣١: األعراف [ } فَإِذَا َجآءَْتُهُم احلسنة قَالُواْ لََنا هذه َوإِن ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ َيطَّيَّرُواْ مبوسى َوَمن مََّعُه { : َنظري قَوله 
.  

ب هو املعترب ، ألن إضافة اخلص] هذا [ القول بأن احلََسَنة هي اخلصب ، وأن السَّيِّئَة هي الغالء ، : قال القاضي 
أمَّا على ] ، وَهذَا على َمذَْهبِه  -تعاىل-والغالء وكثرة النِّعم وقلَِّتها إىل اهللا َجاِئَزةٌ وأمَّا إضافة النَّْصر واهلزميِة إىل اهللا 

  .َمذَْهب أْهل السُّنَّة ، فالكل بِقََضاِء اهللا وقَدرِه 
  فصل يف تفسري احلسنة والسيئة
َوَبلَْوَناُهمْ باحلسنات { : يَّة واملَْعِصَية ، واحلََسنة على النِّْعَمة والطَّاَعة؛ قال تعاىل اعلم أن السِّيِّئَة َتقَع على الَبِل

هود [ } احلسنات ُيذِْهْبَن السيئات ] إِنَّ { :  -تعاىل[  -وقال ]  ١٦٨: األعراف [ } والسيئات لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ 
يفيد الُعُموم يف } َوإِن ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ { : ، وقوله } إِن ُتصِْبُهْم َحَسَنةٌ َو{ : قَْوله : ، وإذا ثبت هذا؛ فنقو ]  ١١٤: 

  .} قُلْ كُلٌّ مِّْن ِعنِد اهللا { : كُلِّ احلََسَنات والسَّيِّئات ، مث قال َبْعَده 
ا أنَّ الطَّعات واملََعاِصي دَاِخلََتاِن حتت ، وملَّا ثََبَت مبا ذكرن -تعاىل-فُهَنا تصريٌح بأنَّ مجيع احلََسنات والسَّيِّئات من اهللا 

  .مجيَع الطَّاعاِت واملََعاصي من اهللا تعاىل ، وهو املَطْلُوُب ] أنَّ [ دالَّة على ] اآلية [ اْسم احلََسَنِة والسَّيِّئَة ، كانت 
ة؛ التِّفَاق الكُلِّ على أنَّ هذه اآلية َنزَلت يف لَْيس هو الطَّاَعة واملَْعِصَي: املراُد من احلََسنة والسَّيِّئَة ُهنا ] : فإن قيل [ 

أصاَبتْنِي ، إمنا ُيقَال : ال يقال فيها [ اخلَصب واجلَْدب ، فاْخُتصَّْت بِهَِما ، وأيضاً فاحلََسنة التَّي ُيرَاد هبا اخلَْير والطَّاَعة 
عمل : مبعىن ] َعِملَ َخْيرٍ أو أَصاَبْتهُ سيِّئة :  مبعىن[ ، ] أصَْبُتها ، وليس يف كَالَم الَعَرب أصَاَب فُالن َحَسَنة : 

  .إن أَصبُْتم َحَسَنةً : َمْعِصَيٍة ، فلو كان املَُراد ما ذَكَرُْتم ، لقَالَ 

لفظ احلََسَنة َواِقٌع باالْشِترَاك على الطَّاَعِة وعلى املنفعة ، وَهُهنا أْجَمع املفسِّرون على أنَّ على الطَّاعضِة : وأيضاً 
، ألنَّه ال جيوز ] فيمتنع كَْون الطَّاَعة مرادة [ ى املنفعة ، وَهُهَنا أْجَمع املفسِّرون على أنَّ املَْنفََعة مَُرادة ، وعل

  .اْسِتعْمضال املُْشَتَرك يف َمفُْهوَمْيه َمعاً 
  .خصوَص السََّبب ال َيقَْدُح يف ُعُموم اللَّفْظ ] أن : [ واجلواب عن األوَّل 

[ أصَاَبنِي َتْوِفيٌق من اهللا ، َوَعْون من اهللا ، وأصابه ُخذْالَنَ من اهللا ، ويكون املُراد : أنه َيِصحُّ أن ُيقَال : ي وعن الثَّانِ
  .تلك املَْعِصَية : تلك الطَّاعة ، ومن اخلُذْالن : من ذلك التَّوِفيق والَعْون 

فإن كان َنفْعه يف اآلخَِرة ، فهو يف الطَّاعِة ، وإن كان نفعه يف  ما كَانَ ُمْنَتِفعاً به فهو َحَسنة ،] أن كل : وعن الثَّالث 
ؤال ، ويؤيد الدُّْنيا فهو السََّعادة احلَاضِرة ، فاْسم احلََسَنة بالنِّْسَبة إىل َهذَْينِ الِقْسَمْين ُمَتَواطئُ االشِْتَراك ، فزال السُّ

، فلو اسَتْغَنى املُْمكن  -تعاىل-ِكٌن ِلذَاته ، مستندٌ للحقِّ بذاته وُهَو اهللا أن الَبدِيَهة قَاِطَعةٌ بأنَّ كل مَْوُجود ُمْم: ذَِلك 
، لزم َنفَْي الصَّانع ، وهذا احلُكُْم ال خيَْتِلُف كَْيف كان املُْمكن؛ حيواناً ، أو مجاداً ، أو فعالً ، أو ] عن احلَقِّ [ بذَاِتِه 

  .} قُلْ كُلٌّ مِّْن ِعنِد اهللا { :  -تعاىل-أن الكُلَّ من ِعْند اهللا؛ كما قال ِصفَةً ، وهذا ُبْرَهانٌ كالشَّْمس ، ُمَصرِّح ب
  }فََما هلؤالء القوم { : قوله 

} َمالِ هذا الرسول { : ويف قوله » فما هلؤالء « : يف قوله » َما « على  -خبالف َعْنه-وقف أبو عمرو والكسائي 
: املعارج [ } فََمالِ الَِّذيَن كَفَُرواْ { : ويف قوله ]  ٤٩: الكهف [ } ب َما هلذا الكتا{ : ويف قوله ]  ٧: الفرقان [ 
: أعين -على الالم اليت للجرِّ دونن َمْجرُورهخا اتِّباعاً للرَّسم ، وهذا ينبغي إالّض َيجُوز : والَباقُون ] .  ٣٦



ثاين ُيوِقف فيه على َحْرِف اجلَرِّ دونَ َمْجرُورِه ، وإمنا ألنَّ األوَّل ُيوقَف فيه على الُنبَْتَدأ دونَ خَربِه ، وال-الَوقْفَْين 
  .ُجيوُز ذلك؛ لَضُرورِة قَطْعِ النَّفْسِ أو ابِْتالٍَء 

كثرت يف الكَالَم هذه الكَِلَمة ، حىت َتوهَُّموا أنَّ الالَّم متصلة بَِها ، وأنَُّهَما َحْرف َواِحٌد ، ففَصلُوا الالَّمَ : قال الفرَّاء 
  .دَها يف بَْعِضه ، َوَوَصلُوها يف َبْعِضه ، والقراءة االتَِّصالُ ، وال جيُوُز الَوقُْف على الالمِ؛ ألنَّها الٌم خافضة مبا َبْع

فََما { :  -تعاىل-ملَّا دلَّ الدَّلِيل على أنَّ كل ما سَِوى اهللا مستنٌد إىل اهللا ، وكان ذَِلَك الدَّليل يف غاية الظُُّهور ، قال 
وهذا َيْجرِي ُمْجَرى التََّعجُّبِ؛ لعدم ُوقُوِفهم على ِصحَِّة َهذَا الكَالَمِ مع } لقوم الَ َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ َحِديثاً هلؤالء ا
  .ظُُهورِِه 

، مل َيْبق  -تعاىل-هذه اآلَية تدلُّ على ِصحَّة قَوِْلنا؛ ألنه لو كَان ُحُصول الفَْهمِ واملعرفة بَِتْخِليق اهللا : قالت املُْعتَزِلَةُ 
  .مل َيْخلُق ذلك ِفيهم  -تعاىل-ِلهذا التََّعجُّب َمْعًنى ألَْبتَّة؛ ألن السََّبب يف َعَدمِ ُحصُول هذه املَْعرِفة ، هو أن اهللا 

  .وهذا متسٌُّك بطريقة املَْدح والذَّمِّ؛ وهي معاَرَضةٌ بالِعلْمِ والدَّاعي 
  .قَْوالً : أي » ال يكادون يفقهون حديثاً « ُهود ، املنافقون والَي: » هؤالء القوم « واملراد ب 

فَِقَه بكسر القَاِف؛ إذا : الفَْهم ، يُقَال : ال َيفْقَُهون َمعَانِي القُْرآن ، والِفقْه : أي : القُْرآن : احلديث هاهنا : وقيأل 
اللَُّهمَّ فَقِّههُ « ، ومنه ما قال عليه السَّالم البن عبَّاس  إذا غَلَب غَْيَره ، وفَقْه بَِضمِّ القَاِف: فَهِم ، وفَقََه بِفَْتحِ القَاِف 

هذه اآلية َتقَْتِضي َوْصف القُْرآِن بأنَُّه َحاِدثٌ ، : فَهِّْمُه تأويلَُه ، فعلى َهذَا التَّأوِيل قالت املُْعتَزِلَةُ : أي » يف التَّأوِيل 
  .لقُْرآن ُمْحَدثاً فعيل بَِمعَْنى َمفُْعول ِمْنه أن َيكُون ا: واحلَِديث 
  .إن كان ُمرادُكم بالقْرآِن هذه العَِبارات ، فََنْحُن ُنَسلِّم كَوَْنها ُمْحَدثَةً : واجلَوَاُب 

  ) ٧٩(ِه َشهِيًدا َوكَفَى بِاللََّما أَصَاَبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اللَِّه َوَما أَصَاَبَك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن َنفِْسَك َوأَْرَسلَْناَك ِللنَّاسِ َرسُولًا 

  :هذه قَْوالن » ما « يف 
وال َيْحُسن أن تكُونَ بَِمْعَنى الذي؛ ألنَّ « : وَضعَّف أن تكونَ َمْوصُولةً قال : إهنا َشرِْطيةٌ : قال أبو البقاء : أحدمها 

اِخلْصب : ْشَبُه ، واملراُد باآليةَ ذلك يَقَْتِضي أن يكون املُصيُب هلم مَاِضياً خمصَّصاً ، واملعىن على الُعُمومِ والشَّْرطيةُ أ
إنَّ املراَد باحلََسنة الطَّاعةُ ، وبالسَّيِّئةِ : انتهى ، َيعْنِي أّنض بَْعَضهم َيقُول . » ما أَصْبت : واجلَْدب ، ولذلك مل َيقُلْ 

ِة والسَّيِّئة َجِميعاً ، فال ُتَضاف إليه إال ؛ ألنَّه الفَاِعلُ للَحَسَن» ما أَصْبتُ « : املَْعِصَيةُ ، ولو كان َهذَا ُمرَاداً ، لقال 
  .بِفْعِلِه لَُهَما 

وليَسْت للشرِط؛ ألنَّها « : أهنا َمْوصُولةٌ مبعىن الَِّذي ، وإليه ذََهب مكِّي ، ومََنع أن َتكُونَ َشْرِطيَّة ، قال : والثاين 
ون إال مُْبَهماً ، جيوُز أنْ َيقَع وأالَّ يقَع ، وإنَّما دخلت نزلت يف َشْيٍء بَِعْينِه ، وهو اجلَْدب واِخلْصب ، والشَّرطُ ال يك

مع أن ِصلَتِه ِفْعلٌ ، فدلَّ على أنَّ اآلية لَْيَست يف املََعاِصي والطَّاَعات كََما قال أْهلُ « الَِّذي » الفَاُء لإلْبَهام الَِّذي يف 
  .انتهى . « ما أَصْبَت » : ل ، ومل َيقُ« ما أصاَبَك » الزَّْيغ ، وأْيضاً فإنَّ اللَّفْظَ 

» : واألوَّلُ أظهُر؛ ألنَّ الشرطيةَ أْصلٌ يف اإلبْهام كنما ذكره أُبو البَقَاء ، واملوصولُو فباحلَْمل َعلَْيها ، وقولُ مكّي 
َتْدُخلِ الفَاُء يف َخَبره  هذا يقتضي أالَّ ُيَشبَّه املوصولُ بالشرِط؛ ألنه ال ُيَشبَّه بالشَّْرط فلم« ألهنا نََزلَْت يف شيء بعينه 

: يف حملِّ َجْزم بالشَّْرط ، وعلى الثَّاين « أصاَبك » : فََعلَى األوَّل : ، َنصَّ النَّْحويُّون على ذلك ، ويف املَْسألَةِ خالٌف 
  .ال َمَحلَّ له؛ ألنه ِصلَة 



» وقد تقدَّم ، والفاُء يف ]  ١٠٦: البقرة [ }  َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة{ : الكالُم فيه كالكَالمِ يف قَْوله « من حسنة » و 
فَُهو من اهللا : َجوَاُب الشَّْرط على األولِ وزائدةٌ على الثَّّاين ، واجلارُّ بَْعَدها خٌرب ملبتدأ َمْحذُوف ، تقديُره « فمن اهللا 

  .إمَّا يف حملِّ َجْزمٍ أْو َرفْعٍ على َحَسبِ القَْولني : ، واجلُْملَةُ 
إِذَا { : الفَرِيُق يف قوله : الرَُّسول واملُرادُ أمتُه ، وقيل : املراُد كلُّ أحٍد ، وقيل : فقيل :  كاِف اِخلطَابِ واختِلَف يف

  ]الطويل : [ اسُم َجْمعٍ فله لَفْظٌ وَمْعًنى ، فراَعى لفظه فأفَْرَد؛ كقوله « فريقاً » ، وذلك ألنَّ } فَرِيٌق 
  فَرِيٌق أقَاَم واْسَتقَلَّ فَرِيُق... نٍ فَِمْنُهُم َتفَرََّق أْهالََنا بَِبْي -١٨٣٧

-أفِمْن نفِسك ، وهو كَِثٌري؛ كقوله : إنَّ مهَزة االْستفَْهام َمْحذوفة ، تقديره : } فَِمن نَّفِْسَك { : وقيل يف قوله 
] .  ٧٧: األنعام [ } قَالَ هذا َربِّي َبازِغاً { :  -تعاىل-وقوله ]  ٢٢: الشعراء [ } َوِتلَْك نِْعَمةٌ َتُمنَُّها { :  -تعاىل
  ]الطويل : [ ومنه 

  فَقُلُْت وأْنكَْرتُ الُْوُجوه ُهُم ُهُم... َرفَْونِي َوقَالُوا َيا خَُوْيلُد ال ُتَرع  -١٨٣٨
  ]املنسرح : [ وقوله 
  أوَرثَ ذَْوداً َشصَاِئصاً َنْبالً... أفَْرُح أنْ أْرَزأ الْكَِراَم وأنْ  -١٨٣٩
وأِتلَْك ، وأَهذا َربِّي ، وأهُم ُهم ، وأفرُح ، وهذا مل ُيْجزءه من النَُّحاِة إال األخفش ، وأمَّا غريه فلك ُيجِْزُه  :تقديره 
  ]الطويل : [ ؛ كقوله « أْم » إال قَْبل 
  بَِسْبعٍ َرَمْيَن الَْجْمَر أْم بِثََماِن... لََعْمُرَك َما أْدرِي َوإنْ كُْنَت َدارِياً  -١٨٤٠

  .ما أَصاَبَك : ال يكَاُدونَ َيفْقهون َحدِيثاً َيقُولون : ثَمَّ قولٌ مقدَّر ، أي :  وقيل
ورفع السِّني ، على االبتداء واخلََبر ، أّي شيٍء َنفُْسك حَتَّى » من « بفتح ميم » فََمْن َنفُْسَك « : وقرأت عائشة 

  .ُيْنَسب إليها ِفْعلٌ؟ 
  :فيه َوْجَهان » رسوالً « : قوله 
  .أنه حالٌ مؤكِّدة : ُدُهما أح

  ]الطويل : [ َمْصدراً قوله » َرسُول « أنه َمْصدر مؤكٌِّد بَِمْعَنى إرسال ، وِمْن َمجِيء : والثاين 
  بِِسرٍّ َوالَ أْرَسلْتُُهْم بَِرُسولِ... لَقَْد كَذَبَ الَْواُشونَ َما ُبْحُت عِْنَدُهْم  -١٨٤١

، والالَّم للِعلَّة ، وأجاز أبو البقاء أن يكونَ حَاالً » أرسلناك « يتعلق ب » للناس « و . بإرسال ، مبعىن رَِسالة : أي 
  .كأنه َجَعله يف األْصلِ ِصفَةً للنَِّكَرة ، فقُدِّم عليها ، وفيه َنظَر » رسوالً « من 
  فصل

 -تعاىل-، وتارة يقع على الذَّْنب واملَْعِصَية ، مث إنَّه  قد ثَبَت أنَّ لَفْظَ السِّيِّئَة يقع على الَبِليَِّة واِملْحَنة: قال اجلُبَّاِئيُّ 
{ : ، وأَضافَها يف هذه اآلَيِة إىل الَعْبد بِقَْوله } قُلْ كُلٌّ مِّْن ِعنِد اهللا { : أضَاَف السِّيِّئَة إىل َنفِْسهِ يف اآلية األولَى بقوله 

ملَّا كانت السَّيِّئَةُ مبكعىن الَبالَِء والشِّدَّة : من التَّْوِفيقِ بني اآلَيَتْينِ؛ فنقول  وال ُبدَّ} َوَمآ أََصاَبَك ِمن َسيِّئٍَة فَِمن نَّفِْسَك 
َيَتْين املَُتَجاوَِرَتْين ُمَضافَة إىل اهللا ، وجب أن َتكُون السِّيِّئَةُ مبعَْنى املُصِيَبة ُمَضاَفة إىل الَعْبِد؛ ليزُول التََّناقُُض بني َهاَتْينِ اآل

فََغيَّروا القُْرآن ، وسلَكُوا مثل طريقَةِ » فمن نفسك « : ل املَُخاِلفُون أْنفَُسهم على َتْغيِري اآلَيِة ، وقرأوا ، وقد َحَم
  .الرَّاِفَضة يف ادِّعاِء التَّْغيري يف القُْرآن 

ِفه ، فَصحَّت اإلَضافَةُ إلَْيه ، وأمَّا إن احلَسَنة وإن كَاَنت من ِفْعل الَعْبد ، فإنَّما َوَصل إلَْيَها بتْسهِيله وألْطَا: فإن قيل 
فال َجَرم . فََعلَها ، وال أَراَدَها ، وال أَمَر بَِها ، وال َرغََّب فيَها ] َما [ بأنَّه  -تعاىل-السَّيِّئة ، فَهِي غري ُمَضافٍَة إىل اهللا 



  .اْنقَطََعْت هذه النِّْسَبة إىل اهللا تَعاىل من َجِميعِِ الُوُجوِه 
[ ألن اإلَميان َحسَنةٌ :  -تعاىل-أن هذه اآلَيةَ دلَّت على أنَّ اإلَميان َحَصل بَتْخِليق اهللا : واجلَواُب : اخلَطِيبِ قال ابن 
هي الِغْبطَةَ اخلَاِلَيةُ عن َجِميعِ جَِهاِت القُْبحِ ، واإلميان كَذَِلَك؛ فوجب أن تكُون َحَسنة؛ ألنَّهم اتَّفَقُوا على ] واحلََسَنة 

{ : كلمة الشََهادة ، وقيل يف قوله : أن املُراَد به ]  ٣٣: فصلت [ } َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً مِّمَّن َدَعآ إِلَى اهللا { وله أنَّ ق
هو قَْول ال إلَه إالَّ اهللا؛ فَثَبت أنَّ اإلميان َحَسَنة ، وإمنا قُلَْنا : قيل ]  ٩٠: النحل [ } إِنَّ اهللا َيأُْمُر بالعدل واإلحسان 

وهذا يفيد الُعُموم يف َجميع احلََسَناتِ } مَّآ أَصَاَبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اهللا { :  -تعاىل-إن كل َحَسَنةَ من اهللا؛ لقوله : 
  .، وإذا ثََبت أنَّ اإلميان َحَسنة ، وكُلُّ حسنة من اهللا ، وجب القَطْع بأنَّ اإلَميان من اِهللا 

هو أنَّ اهللا قدََّره َعلَْيه ، وَهَداه إىل َمْعَرفَة ُحْسنِه ، وإىل » من اهللا « : اُد من قوله مل ال ُجيوز أن يكون املَُر: فإن قيل 
  .َمْعرِفَة قُْبحِ ِضّده الذي هو الكُفر 

اإلميان ، وال َمْدخل  مجيع الشََّراِئِط ُمْشَتَركَةٌ بالنِّْسَبة إىل اإلَمياِن والكفر عندكم مثَّ إنَّ الَعْبد باخِْتَيار َنفِْسه أْوجد: قُلَْنا 
من كل الُوُجوِه ، فكذا َهذَا ُمَناِقضاً  -] تعاىل [  -ِلقُْدرة اهللا وإعاَنِته يف نَفْس اإلَمياِن ، فكان اإلَميانُ ُمْنقَِطعاً عن اهللا 

واخلُُصوم ال َيقُولُون به ، ؛ فثبت لدالَلَة هذه اآلية أن اإلميان من اهللا ، } مَّآ أََصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اهللا { : لقوله 
  :وأمَّا بيان أنَّ الكُفْر من اِهللا فَلُوُجوه 

خماِلٌف  -ُدون اآلخَرِ -تعاىل-اإلميانُ من اهللا قال الكُفْر من اهللا؛ فالقَْول بأَحِدِهَما من اهللا : أن كُلَّ من قَالَ : أحُدَها 
  .إلْجمَاع األمَِّة 

إمَّا أن تكُون َصاِلحة إلَجياِد اإلميان : ْحِصيل الكُفْرِ ، فالقُْدَرة الصَّاِلحة إلَجيادِ الكُفْر أن العَْبد لو قََدر على َت: وثانيها 
وإن لَمْ َتكُْن صَاِلحةٌ [ َيُعود القول يف أنَّ إميان العَْبِد ِمْنُه ، ] فحينئٍذ [ ، أو ال ، فإن كانت َصاِلَحةً إلجيَاِد اإلمياِن ، 

كُونُ القَاِدر على الشَّْيِء غري قَاِدر على ِضدَّه ، وذلك عندُهم ُمَحالٌ؛ فثبت أنَّهُ لَْم َيكُْن اإلَميان ِمْنه إلَجياِد اإلَمياِن ، في
  ] .، وَجب أالّ يكُونَ الكُفْر ِمْنُه 

ِقلَّ بإجيَاِد الشَّْيِء هو أنَّه ملَّا يكُن الَعْبد ُموجداً لإلَمياِن فبأن ال يكون موجداً للكفر أْوىل؛ وذلك ألنَّ املُْسَت: وثالثها 
اإلميان واملَْعرِفَة [ الَّذي ُيْمِكُنه َتْحصِيلُ ُمرَاِدِه ، وال نََرى يف الدُّْنَيا َعاِقالً ، إالَّ ُيريُد أن يكُون احلَاِصل يف قَلْبِه هو 

والضَّالل واالْعِتقاد املُطابق ، َوَجب إالَّ اجلَْهل ] واحلّق ، وإن أحداً ِمنِ العُقَالء ال ُيرِيُد أن يكُونَ احلَاِصلُ يف قلبه هو 
اجلَْهلُ  يتحصَّل يف قَلْبه إالَّ احلَقَّ ، وإذا كَانَ اإلميانُ الَّذي هو َمقُْصوده وَمطْلُوبه ومَُراُده ، مل يقع بإجياِده ، فبأن يكُون

 َواِقع بإَجياِده أْولَى ، وأما اجلَوَاُب عن احْتجاجه غري] َعْنُه [ الَِّذي مل ُيرده وما قََصد َتْحصيله ، وهو يف غَاَية النَّفَْرة 
  :فَِمْن َوْجَهْين } مَّآ أََصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اهللا َوَمآ أََصاَبَك ِمن َسيِّئٍَة فَِمن نَّفِْسَك { : بقوله 
، ]  ٨٠: الشعراء [ } ُهَو َيْشِفنيِ َوإِذَا مَرِْضُت فَ{ :  -عليه السالم-قال حكاية عن إبْراهيم  -تعاىل-أنَّه : األوَّل 

َخاِلقاً  -تعاىل-أضاف املَرض إىل نَفِْسِه ، والشِّفَاء ، وإمنا فصل َبْيَنُهَما رِعَايةً لألَدبِ ، فكذا َيقَْدح ذَِلك يف كونه 
بِّر الَسَموات واألْرضِ؛ وال ُيقالُ يا ُمَد: للَمَرضِ والشِّفَاء ، وإمنا فصل َبيَْنُهَما رَِعايةً لألَدبِ ، فكذا ههنا؛ فإنه ُيقَالُ 

  .فكذا ههنا » . . يا مدبِّر القَْمل والصِّبيان واخلََناِفس « : 
إنه ذَكَر هذا اْسِتفَْهاماً على َسبِيل » هذا َربِّي « :  -عليه السالم-قال أكثر املُفَسِّرين يف قَْول إْبراهيم : الثاين 

اإلَميان الَِّذي وقع على َوفْقِ قَْصِده ، قد َبيَّنَّا أنَّه ليس َواِقعاً ِمْنُه ، بل من : كأنَُّه قِيلَ اإلْنكَارِ؛ كما قدمناه فكذا َههَُنا؛ 
قََصَدُه ، وما أَراَدُه ، وما َرِضي به ألَْبتَّةَ ، فكيف َيْدُخل يف الَعقْل أن ُيقال إنَّه وقع بِهِ ] ما [ فهذا الكُفْر  -تعاىل-اهللا 
  د. 



إن صح أنه قرأ هبا أحٌد من الصََّحاَبة والتَّابِعني ، فال طعن فيه ، وإن مل َيِصحَّ : فَنقُول » فمن نفسك «  :وأما ِقَراءة 
ألنَّه ملا أضاف : ذلك ، فاملراد أن من َحَمل اآلية على أنَّها وردْت على َسبِيل االستفهام على َوْجه اإلْنكَارِ ، قال 

فمن « ] : قوله [ ام على َسبيلِ اإلْنكَارِ ، كان املُراُد أنَّها غري ُمَضافٍة إليهم ، فذكر السيئة إلَيْهم يف َمعْرض االْستِفََه
  .إنه اسِتفَْهاٌم على سَبيلِ اإلْنكَارِ : كقوِلَنا » نفسك 

  ]فصل [ 
« أو أمر  بليٍَّة: أي » فمن اهللا ، وما أصابك من سيئة « من َخْير وَنْعَمٍة ، : أي » ما أصابك من حسنة « : قوله 

{ :  -تعاىل-بذُُنوبَِك ، اِخلطَاب للنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم واملَُراد غريه ، نظُريه قوله : أي « فمن نفسك » تكَْرُهُه 
  ] . ٣٠: الشورى [ } َوَمآ أََصاَبكُْم مِّن مُِّصيَبٍة فَبَِما كَسََبْت أَْيدِيكُمْ 

السَّيِّئَة عن َنفِْسه ، وَنَسَبَها إىل  -عز وجل-نَفَى اهللا : اهر هذه اآلية؛ فقالوا وتعلَّق أْهل القََدر بِظَ: قال الَبغَوِيُّ 
وال ُمَتعلِّق هلم فيه؛ ألنَّه ليس املُراُد من اآليةِ َحسَنات الكَْسبِ « وما أصابك من سيئة فمن نفسك » : العَْبد؛ فقال 
ما ُيصيُبُهم من النَِّعم واِملَحنِ ، وذلك ليس من فَْعِلهِم؛ بدليل : د ِمْنه من الطَّاعَاِت واملََعاِصي ، بل املُرا] وال سيِّئاِته 

: أَصابَنِي ، إنَّما يقال : وال يقال يف الطَّاَعة واملَْعِصَية « ما أصابك » أنَّه َنَسَبها إىل غَْيرِهم ومل َيْنِسْبَها إلَيْهِم ، فقال 
فَإِذَا َجآَءتُْهُم { :  -تعاىل-بدليل أنه لَْم َيذْكُر عليه ثَوَاباً وال ِعقَاباً؛ فهو كقوله  أصَاَبنِي؛: أَصْبُتَها ، ويُقَال يف اِملَحن 

وملا ذكر َحَسنَات الكَْسب ]  ١٣١: األعراف [ } احلسنة قَالُواْ لََنا هذه َوإِن ُتِصبُْهْم سَيِّئَةٌ َيطَّيَّرُواْ مبوسى َوَمن مََّعُه 
َمن َجآَء باحلسنة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمن َجآَء بالسيئة فَالَ { د عليها الثَّوَاَب والِعقَاب؛ فقال وسيِّئَاته نسبها إلَْيه ، ووع

  ] . ١٦٠: األنعام [ } جيزى إِالَّ ِمثْلََها 
ْضلِ اهللا ، و من فَ: أي « فمن اهللا » من النَّْصر والظَّفَرِ يوم َبْدرٍ ، : « ما أصابك من حسنة » : َمْعىن اآلية : وقيل 

فبذنوب أْصَحابِك وهو : يعين : أي « فمن نفسك » من القَْتلِ واهلَزَِميِة يوم أُحٌد ، : « ما أصابك من سيئة » 
  .ُمَخالفتهم لََك 

  .» فمن نفسك : وبني قوله [ « قل كل من عند اهللا » : كَْيف َوْجه اجلَْمع بني قوله : فإن قيل 
فمن « اِخلْصب واجلَْدب ، والنَّْصر واهلَزَِمية كلُّها من ِعْند اهللا ، وقوله : أي } ْن ِعنِد اهللا قُلْ كُلٌّ مِّ{ : قوله : قيل 

َوَمآ أََصاَبكُْم مِّن مُِّصيَبٍة فَبَِما { : ما أصابك من سيئة فمن اهللا بذنب نفسك؛ عقوبة لك كما قال : أي » نفسك 
وما أصابك من سيئة فمن « : ُمَجاهٌد عن ابن عبَّاسٍ؛ أنه قرأ ؛ يدل عليه َما روى ]  ٣٠: الشورى [ } كََسَبْت 

  .» نفسك وأنا كتبتها عليك 
  .» وأرسلناك للناس رسوالً « ] :  -تعاىل-[ مث قال 

  «فيه وجهان » رسوالً « : قوله 
  .أنه حال مؤكدة : أحدمها 
  ]الطويل : [ وله مصدراً ق« رسول » أنه مصدر مؤكٌِّد مبعىن إرسال ، ومن جميء : والثاين 
  بِِسرٍّ َوالَ أْرَسلْتُهْم بَِرُسولِ... لَقَْد كَذَب الَْواُشونَ َما ُبْحُت ِعْنَدُهْم  -أ ١٨٤٢

وأجاز أبو البقاء أن يكون حاالً . ، والالم للعلة « أرسلناك » يتعلق ب « للناس » و . أي بإرسال ، مبعىن رسالة 
  .للنكرةَ فَقُدِّم عليها ، وفيه نظر  كأنه جعله يف األصل صفةً« رسوالً » من 



  فصل
ليس لك إالَّ الرَِّسالة : ؛ ألنَّ املَعَْنى -تعاىل-وهذا يدلُّ على أن املَُراد من َهِذه اآليات إسناد مجيع األمُور إىل اهللا 

أَداء الرَِّسالة وَتْبليغ الَوْحي على َجدِّك وَعَدم َتقْصِريك يف » وكفى باهللا شهيداً « والتَّْبلِيغ ، وقد فََعلْت وما قصَّرت ، 
آل عمران [ } لَْيَس لََك ِمَن األمر َشْيٌء { :  -تعاىل-، فأمَّا ُحُصول اِهلَداَية فليس إلَْيك ، َبلْ إىل اهللا؛ ونظريه قوله 

  ] . ٥٦: القصص [ } إِنََّك الَ َتْهِدي َمْن أَْحبَْبَت { : ، وقوله ]  ١٢٨: 
وكَفَى باهللا شهيداً على أنَّ احلسنة والسَّيِّئة كُلَّها : هللا شهيداً على إْرساِلك وصْدقَك ، وقيل وكفى با: وقيل املَْعَنى 

  .من اهللا 

  ) ٨٠(َمْن ُيِطعِ الرَُّسولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه َوَمْن َتوَلَّى فََما أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم َحِفيظًا 

فقال » َمْن أطَاَعنِي فَقَدْ أطاَع اهللا ، ومن أَحبَّنِي فقد أَحبَّ اهللا « : يقُول وذلك أن النَّيبَّ صلى اهللا عليه وسلم كان 
عز -ما يُريُد هذا الرَُّجلُ إال أن َنتَِّخذَُه رّباً؛ كما اتََّخذَِت النَّصَارى ِعيَسى ابن َمْرَمي رّباً؛ فأنزل اهللا : َبْعُض املَُناِفِقني 

فما أرسلناك « عن طاعته : » ومن توىل « ، » فقد أطاع اهللا « ] اهللا [ ُه فيما أَمَر» من يطع الرسول « :  -وجل
، وال تغتم بسبب تولِّيهم وال  -تعاىل-َحاِفظاً وَرِقيباً ، بل كل أُمورهم إىل اهللا : أي » عليهم حفيظاً « يا حممَّد » 

  . -عليه الصَّالة والسالم-تسِلَية الرَُّسول : َتْحَزن ، واملَُراُد 
  .هذه اآلية بآية السَّْيف ، وأمره بِقتال من َخالََف اهللا ورُسوله  -عز وجل-َنَسَخ اهللا :  قيل

، وأجاز فيه أُبو الَبقَاِء ما » حفيظاً « ُمتعلِّق ب » عليهم « و » أرسلناك « حالٌ من كَاِف : » حفيظاً « : قوله 
  .» للنَّاسِ « تقدَّم يف 

َوَتَوكَّلْ زُوا ِمْن ِعْنِدَك بَيََّت طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم غَْيَر الَِّذي َتقُولُ وَاللَُّه َيكُْتُب َما ُيبَيُِّتونَ فَأَْعرِْض َعْنُهْم َوَيقُولُونَ طَاَعةٌ فَإِذَا َبَر
  ) ٨١(َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيلًا 

  :وجهان : » طاعة « يف رفع 
وال ُجيوز إظهاُر هذا املُبَْتدأ؛ ألن اخلََبر َمْصَدر بدلٌ من » أمر طاعة « : أنه خُرب مُْبَتدأ مضَمرٍ ، تقديره : أحدمها 

  .اللَّفِْظ بفعله 
وُجيوز يف الكَكَم النَّْصبُ « : َعْندنا طَاَعةٌ ، قال مكي : ِمنَّا طَاَعة ، أو : أنه ُمبَْتدأ واخلََبر َمْحذُوف ، أي : والثاين 

  .» على املَْصَدر 
  .، من عندك بيت طاِئفَةٌ مِْنُهم غري الَّذي َتقُولُ ] وأخْرُِجوا [ »  فإذا برزوا« : قوله 

لتقارهبما ، ومل َيلَْحقِ الِفْعلَ عالمةُ تأنيث؛ لكونه َمجَازياً ، » طائفة « يف طَاِء » بَيَّت « تاء : أدغم أبو َعْمرو ومحزة 
 -عليه السالم-مل أن يكُون َضمري خِطَاب للرَُّسول حيت» َتقُول « ، والضَِّمري يف » طائفة « ِصفَةٌ ل : » منهم « و 

، وأن يكون غَْيَبة « بيََّت ُمبَيٌِّت ِمْنُهم » : غَري الذي َتقُولُه وترسم به يا ُمحَمَّد ، ويؤيِّده ِقَراءة عبد اهللا « ، أي 
  .تقول هي : للطَّائفة ، أي 

مل أن َيُعود الضَِّمُري على الرَّسُول باملَعَْنى املُتقدِّم ، وأن َيعُود على بياء الَغْيَبة ، فيحت« يقول » : وقرأ َيْحَيى بن َيْعمر 
  .الطَّاِئفَِة ، ومل يرنِّث الضَِّمَري؛ ألن الطِّاِئفَة يف معىن الفَرِيق والقوم 

ت به ، أو خالف ما قُلْت وَما أَمْر: « غري الذي تقول » زوَّرت وسوَّت : أي « بيت طائفة » : قال الزََّمْخَشرِيُّ 



  .َخالَف ما قَالَْت وَما َضمَِنت من الطَّاَعة؛ ألنَّهم أْضَمرُوا الرَّدَّ ال القَبُول 
إِذْ { :  -تعاىل-هذا أْمر ُمَبيٌَّت؛ قال : كل أمر تفكر فيه وُتؤوِّل يف مصاحله ومفاسده كثرياً ، قيل : قال الزَّجَّاج 

غيَّر وَبدَّل الَِّذي َعهِدَ : بَيَّت ، أي : ، وقال قتاَدةُ والكَلْبِيُّ ]  ١٠٨: نساء ال[ } ُيَبيُِّتونَ َما الَ يرضى ِمَن القول 
  .التَّْبدِيل : إليهم النَّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم ، ويكون التَّْبييُت مبعىن 

  .قُدِّر بلَْيل فهو ُمبَيٌَّت  قالُوا وقَدَّرُوا لَْيالً َما أعطوك هناراً ، وكل ما: والتَّبييُت معناه : وقال أُبو ُعبَْيَدة 
َبْيٌت ، ُيشَبُِّهوَنُه بتقدير ُبيُوت الشِّْعر ، ويف اْشِتقَاقه : تقول العََرب للشَّْيِء إذا قُدَِّر : وقال أبو احلََسن األْخفَش 

  :َوْجَهان 
تكُون اخلََواِطر أْجلى والشَّواغل أقَل ، أم أصْلح األْوقَات للفكْر أن َيْجِلس اإلْنَسان يف َبْيِتِه باللَّيل ، فهناك : أحدمها 

 ، فال فلما كان الَغاِلُب أنَّ اإلْنَسان وقت اللَّْيل يكون يف الَبْيِت ، والَغاِلبُ أنه إنَّما َيْسَتقِْصي يف األفْكَار يف اللَِّْيلِ
  .َجَرم ُسمِّي ذلك فيس الِفكْر مبيِّتاً 

ظلَّ بالنَّهار ، : إذا فََعلَه لَْيالً؛ كما ُيقَال : أِتي الَعُدوُّ ليالً ، وبات َيفَْعل كذا أن َي: أن التَّْبييَت والَبَيات : والثاين 
  :وَبيََّت بالشيء ، قَدَّره ، وإمنا َخصَّ هذه الطَّاِئفَة من ُجْملَة املَُناِفِقني لوجهني 

  .مَّا من َعِلَم أنَّه يرجع عن ذَِلك فإنَّه مل َيذْكُرُْهم ذكر من َعِلم أنَّه َيبْقى على كُفْرِه ونِفَاِقه ، فأ -تعاىل-أنه : أحدمها 
أنَّ هذه الطَّاِئفَة كانوا قد َسهِرُوا لَْيلَُهم يف التَّبْيِيِت ، وغريهم َسِمُعوا وَسكَتُوا ومل ُيَبيِّتُوا ، فال َجَرم مل : والثَّاين 
  .ُيذْكَرُوا 

  .ولَفَظُوا بَِها ، ومل حيقِّق اهللا طاعتهم « د شيئاً ، فإنَُّهْم قَالُوا ططائفة ويف اآلَية دليل على أن ُمَجرََّد القَْول ال ُيفي
  :وْجَهْين ] فيه [ ذكر الزَّجَّاج } واهللا َيكُْتُب َما ُيَبيُِّتونَ { : مث قال 

  .ينزل إلَْيك يف كَِتابِه ] : معناه : [ أحدمها 
  َجازوا هبزيكَُتُب ذلك يف َصحضاِئف أْعَماهلم؛ لي: والثَّّاين 

  .ما ُيِسرُّون من النِّفَاق : وقال الضَّحاك عن ابن عبَّاسٍ ، يعين 
يا َمَحمَّد ، وال « فأْعرِض َعنْهم » . جيوز أن تكون مَْوُصولة أو مَْوُصوفة أو َمْصَدرية « ما يبيتون » يف « َما » و 

  .املَُناِفقني إىل أن ملن توكَّلَ عليه ] أْحوَالِ [ بسْتر  -ىلتعا-تفضحهم وال ُتَعاِقبُْهم وال ُتخَْبر بأْسَمائِهِم؛ فأمر اهللا 
َجاِهِد الكفار { : كان األْمر باإلْعراض عن املَُناِفِقني يف ابِْتداء اإلْسالَم ، مث ُنِسخ ذلك بقوله : قال املُفَسِّرون 

، فال يفيد إالّض املَرَّة الوَاِحَدة ، فورودُ  وهذا فيه َنظَر؛ ألن األْمر بالصَّفْح ُمطْلَق] .  ٧٣: التوبة [ } واملنافقني 
  .األْمر بعد ذَِلك باجلَهِاِد ال يكون نَاِسخاً له 

  ) ٨٢(أَفَلَا َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ َولَْو كَانَ ِمْن ِعْنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجدُوا ِفيِه اْخِتلَافًا كَثًِريا 

يََتدبرون ، وهي خمالفةٌ للسََّواد والتَّْدبري والتََّدبُّر : التَّاء يف الدَّال ، واألْصل  بإدغام: » َيدَّبَّرون « : قرأ ابن حمْيصن 
إالَم تدبَّروا أْعجَاز أُمورٍ قَْد ولت : عبارة عن النَّظَر يف َعَواِقب األُمور وأْدبَارَِها ، ودُُبُر الشَّْيء آخره ، ومنه قوله 

[ لو َعَرفَت يف َصْدرِي ما َعَرفَْت : لو اسَتقبلُت من أمري ما اسَْتدَْبْرت ، أي : ُصدُوَرها ، ويقال يف فَِصيح الكَالَم 
  .عاِقَبِتِه ، الْمَتَنْعت ] من 

  وجه النظم يف اآلية: فصل 



صلى  حكى أنواَع مكر املَُناِفِقني وكَْيِدهم؛ ألجل َعَدم اعِتقَادِهم صحَّة َدْعَوى النَّيب] ملَّا [  -تعاىل-ووجه النظم أنه 
على ِصحَّة ] الدَّالَّة [ تعاىل بأن َيْنظُروا ويتفكروا يف الدَّالِئل ] اهللا [ اهللا عليه وسلم للرَِّسالَة ، فال َجَرم أمرهم 

داللة القُْرآِن على ِصْدق ُنبُوَِّة حممَّد صلى اهللا : والعلماء قَالُوا » أفال يتدبرون القرآن « ]  -تعاىل-[ النُّبوَّة؛ فقال 
  :وسلم من ثالثة أْوُجه  عليه

  .فصاَحته : أحُدها 
  .اْشِتَماله على اإلخَْبارِ عن الُغيُوبِ : وثانيها 

سالَمُته عن االخِْتالَف ، وهاذ هو املذكُور يف َهِذِه اآلية ، وذكروا يف تَفِْسري َسالََمِته عن االخِْتالَف ثالثة : والثالث 
  :أْوُجه 
عناه أنَّ هؤالء املَُناِفِقني كانوا َيتَواطَئُون يف السَِّرِّ على أْنواع كَِثريٍة من الُعلُوم ، فلو م: قال أبو َبكر األَصم : األول 

، وملّا مل  كَان ذَِلك ِمْن ِعْند غَْير اهللا ، لوقع فيه أنْواٌع من الكَِلمَات املَُتَناِقضَة؛ ألن الكَِتاب الكَبِري ال ينْفَكُّ من ذَِلَك
  .أنه لَْيس من ِعْند غَْير اهللا؛ قاله ابن عبَّاسٍ : ْمَنا يثوجد فيه ذلك ، َعِل

الَّ { : كاملناقض لقوله ]  ٢٣ -٢٢: القيامة [ } ُوجُوٌه َيْومَِئٍذ نَّاِضَرةٌ إىل رَبَِّها َناِظَرةٌ { : أليس أنَّ قوله : فإن قيل 
فََورَبَِّك لََنسْأَلَنَُّهْم أَْجَمِعنيَ { : آليات القََدرِ ، وقوله  ، وآيات اِجلْبرِ كاملناِقَضِة]  ١٠٣: األنعام [ } ُتْدرِكُُه األبصار 

  ] . ٣٩: الرمحن [ } فََيْومَِئٍذ الَّ ُيسْأَلُ َعن ذَنبِِه إِنٌس َوالَ َجآنٌّ { : كاملناقَضِ لقوله ]  ٩٢: احلجر [ } 
  .ْنَها فاجلواب أنا بََينَّا أنه ال ُمَنافَاة وال ُمتََناقََضةَ َبْين َشْيٍء ِم

املراد منه عدم االخِْتالف يف ُرتب الفََصاَحِة فيه من أوَّله إىل آخره على : مسلم األصْفََهانِي ] أُبو [ قال : الثالث 
َعلَى  ِمالًنَْهج َواحٍد ، ومن املَْعلُوم أن اإلْنَسان َوإنْ كان يف غَاَية الَبالغَة وهناية الفََصاَحة ، إذا كََتَب ِكَتاباً طويالً ُمْشَت

  .املعاين الكثرية ، فال ُبدَّ وأن يقع التَّفَاُوت يف كَالَمه ، حبْيث يكون َبْعُضه قريباً ُمَبيِّناً وَبْعُضه َسِخيفاً نازالً 
  . -تعاىل-وملا مل يكُن القُرآن كَذِلك ، علمنا أنه مُْعجٌِز من ِعْند اهللا 

به ممَّا  -تعاىل-وهو الظَّاِهر ، وأن يُعود على ما ُيْخربه اهللا ُيحتمل أن يعوَد على القُْرآن ، » ِفيه « والضمري يف 
  .أنه ُيْخبِرُهم به َعلَى َحدٍّ ما َيقَع : ُيَبيُِّتون وُيِسرُّون ، يعين 

  فصل يف داللة اآلية
لو ] ألنه [ يب واإلَمام املَْعُصوم؛ إنَّه ال َيعْلَم َمْعَناه إال النَّ: دلت اآلية على أن القُْرآن معلوم املَْعَنى ، خالفاً ِلَمْن َيقُول 

 كان كَذَِلك ، ملا َتَهيَّأ للمنافقني َمْعرِفة ذِلك بالتََّدبُّر ، ودلت اآلية أْيضاً على إثْبات القياسِ ، وعلى ُوُجوب النَّظَرِ
ا الدَّليل على ِصحَّة ُنُبوَّته فيه ، أمر املَُنافِقني باالسِتْدالل هبذ -تعاىل-ألنه ] و [ واالسِتْدالل ، وعلى فََساد التَّقْليد ، 

  .وِصفَاته إىل االستْدالل أْوىل  -تعاىل-فبأن َيحَْتاج إىل َمْعرِفَة ذَاِت اهللا 
  فصل

َولَْو كَانَ { :  -تعاىل-َمْخلُوقة هللا تعاىل ألن قوله ] غَْير [ دلت اآلية على أن أفَْعال الِعَباد : قال أبو علي اجلُبَّائي 
-يقتضي أن فعل الَعْبد ال َيْنفَكُّ عن التَّفَاُوت واالختالف وِفْعل اهللا } ْيرِ اهللا لََوَجدُواْ ِفيِه اختالفا كَثِرياً ِمْن ِعنِد غَ

، فهذا ]  ٣: امللك [ } مَّا ترى ِفي َخلْقِ الرمحن ِمن َتفَاُوِت { :  -تعاىل-ال يوجد فيه التَّفَاُوت؛ لقوله  -تعاىل
  .ْبد ال يكُون فِْعالً على اإلطْالقِ َيقَْتِضي أن ِفْعل الَع

رِ ِمْنُهمْ لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنبِطُوَنُه َوإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن الْأَْمنِ أَوِ الْخَْوِف أَذَاعُوا بِِه َولَْو َردُّوُه إِلَى الرَُّسولِ وَإِلَى أُوِلي الْأَْم
  ) ٨٣(ْم َوَرْحَمُتُه لَاتََّبعُْتُم الشَّيْطَانَ إِلَّا قَِليلًا ِمْنُهْم َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُ



وا أو وهذا نوع آخر من أْعَمال املَُناِفِقني الفَاِسدة ، وذَِلك أنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كان َيبَْعث السَّرايا فإذا غَلَُب
ُيفُْشون وُيَحدِّثُون به قَْبل أنْ ُيْحدِّثَ به رسُول اهللا صلى اهللا عليه غَُلُبوا َباَدرَ املَُناِفقون يسَتخْبِرونَ عن َحالَِهم ، فَ
: أي » أمر من األمن « املَُناِفِقني : يعين } َوإِذَا َجآءَُهْم {  -تعاىل-وسلم فَُيْضِعفُون به قُلُوَب املُؤِمنني ، فأنَْزل اهللا 

أشاُعوه وأفشْوه ، وذلك َسَببٌ للضَّرر من ُوُجوٍه » أذاعوا به  «القتل واهلزَمية : أي » أو اخلوف « الفَْتح والَغنِيَمة 
:  

  .ان َمثْل هذه اإلْرَجافَات ال تنفَكُّ عن الكَِذب : أحدها 
فإذا لَمْ ُتوجد تلك الزََّيادات ، أْوَرث [ إن كان ذلك اخلََبر من َجانِبِ األْمن َزاُدوا فيه زَِيادات كَِثرية ، : وثانيها 

؛ ألن املناِفِقني كانوا يروون تلك اإلْرَجافَات عن الرُسول ]  -عليه السالم-لضُّعَفَاِء يف صدق الرَّسول ذلك ُشْبَهة ل
، وإن كان ذَِلك اخلََبر َخْوفاً ، تشوََّش املر على ُضَعفَاء املُْسِلمني بسَببِه ، ووقعوا يف احلَْيَرة واالْضطراب ، فكان 

  .ذلك َسَبباً للفِْتَنة 
أن الَعداَوة الشَّدِيدة كانت قَاِئَمةً بني املُْسِلمني وبني الكُفَّار ، فكان كلّ َواِحد من الفريقني ُمجدا يف إْعداد : وثالثها 

وقع َخرب [ ألحد الفَرِيقَْين ، كان َخْوفاً للفَريقِ الثَّانِي ، وإن ] أْمناً [ آالت احلَْرب واْنِتهَاز الفُْرَصة ، فكل ما كان 
ِلمني ، أرَجَف بذلك املَُناِفقُون ، فوصل اخلََبر يف أسَْرع ُمدَّة إىل الكُفَّار؛ فاحارزوا وحتصَّنُوا من املُْسلمني األْمن للُمْس

َوقََع خرب اخلَْوف للُمْسِلِمني بالَغوا يف ذلك وزادوا فيه ، وألْقوا الرُّعب يف قُلُوب الضَّْعفَة ، فظهر أن ] ، وإن 
  .نِ واآلفَاِت اإلْرجَاَف َمْنَشأ الِفَت

أذاع الشَّْيء ، أيضاً مبعىن : ذاع الشَّيء يِذيع ، ويُقال : جواب إذا ، وَعْيُن أذَاَع ياء؛ لقوهلم : } أَذَاُعواْ بِِه { : قوله 
فعدَّاه  »َتَحدَّثَ « َمعَْنى » أذاع « َضمَّن : املُجَرَّد ، ويكونُ متعدِّياً بنفسه وبالَباِء ، وعليه اآليةُ الكرمية ، وقيل 

  ]الطويل : [ اإلشاعةُ ، قال أبو األْسَود : حتدَّثوا به ُمذيعني له ، واإلذاعة : تعديَته ، أي 
  بَِعلَْياَء َنارٌ أوِقَدتْ بِثُقُوبِ... أذَاُعوا بِِه ِفي النَّاسِ حَتَّى كَأنَُّه  -ب -١٨٤٢

والضَّمُري يف » أو « على األمن أو اخلَْوِف؛ ألنَّ الَعطَْف ب ُجيوُز أن يعوَد على األْمر ، وأن يُعوَد » به « والضَِّمُري يف 
  .لألْمر » َردُّوُه « 

حيدِّثوا به حَتَّى يكُون النَّيب صلى اهللا عليه وسلم هو ] لَْم : [ أي » إىل الرسول « أي األْمر ، » لو ردوه « : قوله 
ي الرأي من الصََّحابة؛ مثل أيب بكْر وُعمر وُعثَْمان ذَوِ: أي » ] منهم [ إىل أويل األمر « الِذي ُيحدِّث به ، و 

  .أَمَراء السََّرايا؛ ألنَّهم الَِّذين لَُهم أمر على النَّاس ، وأهل الِعلْم لَْيسوا كذِلك : وعلي ، وقيل 
ِفي الدين َوِليُنِذرُواْ  لَِّيَتفَقَُّهواْ{ :  -تعاىل-بأن الُعلََماء جيُب على غَْيرِهم قُُبول قوِلهِم؛ لقوله : وأجيب عن َهذَا 

فأوجب احلَذَر بإْنذَارِِهم ، وألَزم املُْنذرين قُُبول قوهلم ]  ١٢٢: التوبة [ } قَْوَمُهْم إِذَا رجعوا إِلَْيهِمْ لََعلَُّهْم َيْحذَُرونَ 
  .، فجاز هلذا املَعَْنى إطْالق اسم أويل األْمرِ َعلَيهم 

يستخْرُِجونه ، وُهم الُعلَماء َعِلُموا ما َيْنَبِغي أنْ ُيكَْتم ، وما َيْنبَِغي أن : أي } طُوَنُه ِمْنُهمْ لََعِلَمُه الذين َيْسَتْنبِ{ : قوله 
إذا اسَتخَْرَج الِفقْهَ الَباِطَن : اسَتْنَبطَ الفَِقيُه : يقال » اإلنباط « االسِتخْراج ، وكذا : ُيفَْشى ، واالْسِتنَْباط يف اللَُّغِة 

  ]الطويل : [ وفهمه ، وأصله من الّنبط وهو املاُء الذي َيْخرج من الَبئْرِ أّولَ َحفْرها قال باجِْتَهاِدِه 
  إذَا قَالَ قَْوالً أْنَبطَ املَاَء يف الثََّرى... َنَعْم صَاِدقاً والفَاِعلُ القَاِئلُ الذي  -١٨٤٣
  .َنَبطَ املَاُء َيْنبطُ بفتحِ الَباِء وضمها : ويقال 

ويقال يف الرَُّجل الذي يكُونَ بعيد . جِيلٌ من الناس ُسمُّوا بذلك؛ ألهنم يستخرجون املياه والنبات  :والنبط أيضاً 



  ]الطويل : [ قال كَْعٌب . » ما جيُِد َعُدوُّه لَُه َنَبطاً « : الِعزِّ واملنعة 
  طُوُبلَُه َنَبطاً ، آبِي الَْهَواِن قَ... قَرِيٌب ثَرَاُه َما َينَالُ َعُدوُُّه  -١٨٤٤

  .فيتعلق َمبْحذُوٍف » َيْسَتْنبِطُونه « إمَّا من الَِّذين ، أو من الضَّمري يف : َحالٌ » منهم « و 
]  ٦٥: النساء [ } ِفيَما َشَجَر َبيَْنُهْم { هو كَتْسِكني : بُسكُون الالم ، قال ابن َعِطيَّة » لََعلْمه « : وقرأ أبو السَّمال 

: [ قوله » لََعلَْمُه « فعل بكَْسر العني َمِقيٌس ، وتسكَني َمفُْتوحها شاذٌّ؛ ومثلُ تسكني  وليس ِمثْله؛ ألنَّ تْسِكني
  ]الطويل 
  ِمَن األدمِ َدبَْرْت صَفْحََتاُه وغَارِبُْه... فَإنْ َتْبلُُه َيْضَجْر كََما َضْجَر بَازِلٌ  -١٨٤٥

  .َدبِرت ، ِفَسكَّن : أي 
  »يستنبطونه « فصل معىن 

: ، وقال الضَّحَّاك ] َيحْرُِصون عليه ويسألون عنه : َيسَْتْخرِجوَنُه ، وقال ِعكْرمة : » يستنبطونه « اد ب قيل املر[ 
الذين َسِمُعوا تلك األْخبَار من املُؤمنني واملَُناِفقني ، لو َردُّوه إىل الرَّسُول صلى اهللا عليه وسلم وإىل : يتتّبعونه ، يريد 

  .ُيِحبون أي َيْعلَُموه على َحِقيقَِتِه كما ُهو : لعلمه الذين َيْستَْنبِطُونه ، أي ذَوِي الرَّأي والِعلْم ، 
ولو أن هؤالء املَُناِفِقني املُِذيِعَني َردُّوا : أولئك املَُناِفقُون املُِذيُعونَ ، والتقدير » الذين يستنبوطه « املُراد ب : وقيل 

من جهتِهم ، لعلمه الَّذين يسَتْنبِطُونه ] فيه [  األْمر ، وطلبوا َمْعرِفَة احلَالِ أمر األْمنِ واخلَْوف إىل الرَّسُول وإىل أويل
  ] .منهم [ من َجانب أويل األْمر : هؤالء املَُناِفقُون املُِذيُعون منهم ، أي ] هم [ ِمْنُهم و 
األمر ِمْنُهم وهم املَُناِفقُون ، [ ُسول وإىل أويل برد هذه األْخَبارِ إىل الرَّ -تعاىل-إذا كَان الَّذين أَمرَُهم اهللا : فإن ِقيلَ 

  .} وإىل أُْوِلي األمر مِْنُهْم { : فكَيف َجَعل أويل األْمر منهم يف قوله 
األْمر ِمنُْهم على َحَسب الظَّاِهر؛ ألن املَُناِفقني يظْهُِرون من أنفسهم أنَّهم مؤِمُنون ، وَنظُِريه ] إمنا َجَعل أويل : اجلواب 

  ] . ٦٦: النساء [ } مَّا فََعلُوُه إِالَّ قَِليلٌ مِّْنُهمْ { : وقوله ]  ٧٢: النساء [ } َوإِنَّ ِمْنكُْم لََمن لَُّيَبطِّئَنَّ { : 
  }َولَْوالَ فَْضلُ اهللا َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه الَتََّبعُْتُم الشيطان إِالَّ قَِليالً { : قوله 

  :َعلَى َسْبَعة أوجه ] يف القُْرآن [ َرَدت الرَّْحَمة َو] : املُقْرِئ [ قال أبو الَعباس 
  .أراد بالفَْضلِ اإلْسالم ، وبالرَّْحَمة القُْرآن } َولَْوالَ فَْضلُ اهللا َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه { :  -تعاىل-القُْرآن ، قال : األّول 
ومثله [ يف اإلسالم : أي ]  ٣١: اإلنسان [ } ْحَمِتهِ ُيْدِخلُ َمن َيَشآُء ِفي َر{ :  -تعاىل-مبعىن اإلْسالم؛ قال : الثاين 

  ] .يف دين اإلسالم : أي ]  ٨: الشورى [ } ولكن ُيْدِخلُ َمن َيَشآُء ِفي َرْحَمِتِه { 
  }أولئك يَِئُسواْ ِمن رَّْحَمِتي { :  -تعاىل-اجلنة؛ قال ] : مبعىن : [ الثالث 

  .من َجنَِّتي : أي ]  ٢٣: العنكبوت [ 
  ] . ٦٣: ، النمل  ٥٧: األعراف [ } ُيْرِسلُ الرياح ُبْشًرى َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه { :  -تعاىل-املَطَر؛ قال : ابع الرَّ

  .} َولَْوالَ فَْضلُ اهللا َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه { :  -تعاىل-النِّعمة؛ قال : اخلامس 
  .النُّبُوَّة : ، أي ]  ٣٢: الزخرف [ } ةَ َربِّكَ أَُهْم يَقِْسُمونَ َرْحَم{ :  -تعاىل-النبوة؛ قال : السادس 
َوإِمَّا { من الرِّْزقِ؛ ومثله ] :  ٢: فاطر [ } مَّا َيفَْتحِ اهللا ِللنَّاسِ ِمن رَّْحَمٍة { :  -تعاىل-الرِّْزق؛ قال : السابع 

  .رِْزقاً : أي ]  ٢٨: اإلسراء [ } ُتعْرَِضنَّ َعْنُهُم ابتغآء َرْحَمٍة مِّن رَّبَِّك َتْرُجوَها 
  فصل
  .أن ظَاِهر هذا االسِْتثَْناء يوِهمُ أنَّ ذلك القليل َوقَع ال بِفَْضل اهللا وال بَِرْحَمِته ، وذلك حمال : اعلم 



  :ذكر املفسَُِّرونَ فيها عشرة أوجه » إال قليالً « : قوله 
عتم الشيطان إال قليالً منكم ، فإنه مل يتَّبع الشَّْيطَان التَّب: أي » اتبعتم « إنه ُمْستَثَْنى من فَاِعل : قال بعضهم : األول 

، على تقِدير كَْون فَْضل اهللا مل يأته ، ويكونُ أراَد بفضل اهللا اإلسالم وإرَسالَ حممَّد صلى اهللا عليه وسلم ، ويكون 
وذلك القَِليلُ؛ كِقسٍّ بن َساِعدة اإلَياِدي [ تامٌّ ، كالم } َولَْوالَ فَْضلُ اهللا َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه الَتََّبعُْتُم الشيطان { : قوله 

  ] .، وَزْيد بن َعْمرو بن ُنفَْيل ، وورقة بن نوفل ، ومجاعة سَِواهم ِممَّن كان على ِدين املَسِيحِ قَبل بَْعثَِة الرسول 
{ : لَّذان متنَّاُهما املَُناِفقُون؛ بقوهلم هو ُنصْرتُه ومُعونتهُ ال: املراج بِفَْضل اهللا ورمحته يف هذه اآلية : وقال أبو ُمسْلم 

أّنضه لوال ُحُصول النَّْصر والظّفَرِ على سبيل التَّتَاُبع ، التََّبعُْتم  -تعاىل-بيَّن ]  ٧٣: النساء [ } فَأَفُوَز فَْوزاً َعِظيماً 
والنِّيَّات القويَّة ، والَعزَائم املُتَمكَِّنِة من أفَاِضل  الشَّْيطَان وتركتم الدين إالَّ قليالً ِمْنكُم ، وهم أْهل الَبصَاِئر النَّاِفذة ،

يف الدُّْنَيا يدل املُؤِمنِني ، الذين َيْعلَُمون أنه لَْيس من شَْرِط كونه َحقّاً هو الدَّْولَة يف الدُّْنَيا ، فألجل َتوَاُتر الفَْتح والظَّفر 
يدلُّ على كونه بَاِطالً ، بل األْمر يف كونه َحقاً وباطالً على الدَّلِيل ،  على كَْونه َحقاً؛ وألجل تواتر اهلَزَِمية واالنِكسَار

  .وهو أْحَسن الُوجُوه 
فاالستثَْناء ُمْنقَطِع؛ ألن املُْسَتثَْنى مل َيْدُخل حتت : املَُراُد َمْن َمْن مل َيْبلغ التكِْليف ، وعلى ذها التَّأويل قيل : وقيل [ 

  . الَوْجِه الَعاِشر اِخلطَاب ، وفيه نظر يظهر يف
  ] .لعلمه املُْسَتْنبِطُون منهم إال قَِليالً : أي » َعِلمه « أنه ُمْسَتثْىن من فَاِعل : الثاين 

أْوىل من َهذَا؛ ألن ما ُيْعلَم باالْسِتْنبَاِط؛ فاألقلُّ » أذاعوا « القَْول بأنَّه مسَتثْىن من فاعل ] وأما : [ قال الفرَّاء واملربد 
  .واألكْثَر جيهله ، وصرف االسْتشثَْناء إىل املْستَْنبِِطني َيقَْتِضي ِضدَّ ذَِلك يعلُمه 

هذا غَلَطٌ؛ ألنه لَْيَس املراد من َهذَا االستِثَْناء شيئاً َيسَْتخْرُِجه بنظر َدقيق وفكْرٍ غَِمضٍ ، إمنا هو : قال الزَّجَّاج 
ْعرِفُونه إنَّما البالغ يف الَبالَدة واجلَهَالة ُهو الَّذي ال يَْعرِفُه ، وميكن أن اْستِْنَباط َخَبر ، وإذا كَانَ كَذَِلك فاألكثرون َي

إذا محلناه على ] أمَّا [ كالم الزَّجَّاج إمنا َيِصحُّ لو َحَملْنا االْسِتْنبَاطَ على ُمَجرَّد تعرُّف األْخَبارِ واألرَاجِيف ، : ُيقَال 
  .ان احلَقُّ ما ذكره الفَرَّاء واملُربِّد االْسِتْنبَاِط يف َجميع األْحكَام ، ك

لوجدوا فيما َهو من ِعْند غري اهللا التناقض إال قليالً ِمْنُهم ، وهو َمْن : أي » لوجدوا « أنه ُمْسَتثَْنى من فاعل : الرابع 
  .مل ُيْمِعنِ النَّظََر ، فيظنُّ البَاِطلَ حقاً واملتناقَض مَُواِفقاً 

  .، وتأويلُه كتأويل الَوْجه األول » َعلَْيكُم « من الضَِّمري املَْجرُور يف  أنه ُمسَْتثْىن: اخلامس 
  .، وتأويله كتأويل الوجه الثَّالث » يستنبطونه « أنه ُمْسَتثْىن من فاعل : السادس 
باعاً قليالً؛ ذكر ذلك التَّبَْعُتم الشيطانَ إال اتِّ: أنه ُمْسَتثَْنى من املَْصَدر الدالّ عليه الفْعلُ ، والتقدير : السابع 

  .الزََّمْخَشري 
  .التََّبعُْتم الشيطانَ إال اتِّباعاً قليالً؛ ذكر ذلك الزََّمْخشَري : أنه ُمْستَثَْنى من املتَّبع فيه ، والتقدير : الثَّامن 
ن األمُور كُْنتم ال تتَّبُِعون الشْيطَان التبعتم الشَّيْطَان كلكم إال قليالً م: أنه ُمْستَثَْنى من املتَّبع فيه ، والتقدير : الثَّامن 

التبعتم الشَّْيطان يف كل َشْيء إال يف قَليلٍ من األُمور ، فإنكم كُْنُتم ال تتَّبُِعونه فيها ، وعلى َهذَا فهو : فيها ، فاملعىن 
التَّبعُتم الشَّْيطَان كلّكم إال :  أي« وهو أنَّه قال : استِثْناء مفرَّغ؛ ذكر ذلك ابن َعِطيَّة ، إال أنَّ يف كالمه مناقشةً 

، فجعله هنا ُمْستَثَْنى من املتَّبعِ فيه املَْحذُوف على ما َتقَدَّم تقريره ، » قَِليالً من األمور كنتم ال تتبعون الشيطان فيها 
، وادِّعاؤه أنه استثَناء من االتباع ، وكان َتقَدَّم أنه ُمْسَتثْىن من االتِّباع ، فتقديره يؤدِّي إىل اْسِتثَْناِئه من املتََّبع فيه 

  .ومها غريان 



التَّبعُْتم الشَّيْطان كلكم وعدَم ختلُِّف أَحٍد منكم؛ نقله ابن عطية عن َجَماعٍة : أن املَُراد بالقلة العدُم ، يريد : التاسع 
وهذا كَالٌَم قَِلٌق وال يشبه ما َحكَى « :  وعن الطَّبِري ، ورَدَّه بأن اقِْتران الِقلَّة باالْستِثَْناء يقتضي ُدُخولَها؛ قال

  .» ال ُتْنبُِت شيئاً : أي « هذه أرٌض قَلَّ ما ُتنْبُِت كذا » : سيَبوْيه من قَْولِهِم 
مَّا َبل لََّعنَُهُم اهللا بِكُفْرِِهْم فَقَلِيالً { :  -تعاىل-وهذا الذي قاله َصحيٌح ، إال أنه كان تَقَدَّم له يف البَقََرِة يف قوله 

أن التَّقْليل هنا بَِمْعَنى العدم ، وتقدَّم الردُّ عليه ُهَناك ، فََتَنبََّه هلذا املَعَْنى ُهَنا ومل ينتبه له ]  ٨٨: البقرة [ } ُيْؤِمُنونَ 
  .هناك 

د صلى اهللا عليه وسلم أمةُ حممَّ: مجيُع النَّاس على الُعُموم ، واملَُرادُ بالقَلِيل » التبعتم « : أن املَُخاطب بقوله : العاشر 
ما أْنُتم يف سَِواكُم من األَممِ إالَّ كالرَّقَْمة الَبْيضاء « :  -عليه السالم-خاصةً ، وأيَّد صَاِحُب هذا القَْولِ قوله بقوله 

  .» يف الثَّور األسود 
  فصل داللة اآلية على حجية القياس

صفة ألويل األْمر ، وقد أْوَجبَ اهللا } ين َيْسَتْنبِطُوَنُه ِمْنُهمْ الذ{ : دلت هذه اآلية على أنَّ القياس ُحجَّة؛ ألن قوله 
األمن ، أو اخلوف أن َيْرَجعُوا يف َمْعرِفَِته إليهم وال َيْخلُو إمَّا أن يَْرجُِعوا إليهم يف َمْعرِفَة : على الذين جييئُُهم أْمَرْين 

إنه استنبط : ل باطل؛ ألن من استدلَّ بالنَّصِّ يف واِقَعٍة ال يُقَال هذه الَوقَاِئع مع ُحُصول النَّصِّ فيها أْو ال ، واألوَّ
أَمر املكَلَّف بَِردِّ الَوِقعة إىل من َيْستَْنبِط احلُكْم فيها ، ولَْوالَ أن االسِْتنَباط ُحجَّة ، ملا أَمر  -تعاىل -احلكم؛ فثبت أنه 

  :دلت اآلَيةُ على أُمورٍ : ثبت ذلك فََنقُول  املُكَلَّف بذلك؛ فَثََبت أن االسِتْنَباط ُحجَّة ، وإذا
  .أن يف األْحكَام ما ال يُْعَرف بالنَّصِّ ، بل باالسِتنَْباِط : منها 

  .أنَّ االستنباط ُحجَّة : ومنها 
  .أن الَعاِميِّ جيِب عليه َتقِْليد الُعلََماء يف أْحكَام احلََواِدث : ومنها 
أَمر بالرَّدِّ إىل أويل  -تعاىل -كان ُمكَلَّفاً باستِْنَباط األْحكَام؛ ألن اهللا  -السالمعليه الصالة و -أن النَّبِي: ومنها 

ومل خيّصص أويل األْمر دون الرَّسُول ، وذلك يُوجِب الرَّسُول } لََعِلَمُه الذين َيسَْتْنبِطُوَنُه مِْنُهمْ { : األْمرِ ، مث قال 
  .اط وأويل األْمر كلهم ُمكَلَّفُون باالسِْتْنَب

أويل األْمر ، لكن هذه اآلَية إنَّما نزلت يف َبَيان الَوقَاِئع } الذين َيسَْتْنبِطُوَنُه مِْنُهمْ { ال ُنَسلَّم أن املراد ب : فإن قيل 
اِئع الشَّْرِعيَّة؛ فإن املَُتَعلِّقة باحلُُروب واِجلَهاد ، فَهْب أن الرُّجُوع إىل االستنَباط َجاِئٌز فيها ، فَِلَم قُلُْتم جبوازِه يف الَوقَ

ألْحكَام ِقْيَس أحد الَباَبْين على اآلَخر ، كان ذَِلك إثَْباتاً للِقَياس الشَّْرِعيِّ بالِقياس ، وأنَّه ال ُجيوز أن االْستِْنَباط يف ا
استخراج : املُراَد باالْسِتْنَباط الشَّْرِعيَّة داخل حتت اآلية فلمَّا قُلُْتم يلزم أن ُيكون القَِياس ُحجَّة ، فإنَّه ميكُن أن يكُون 

األْحكَام من النُُّصوص اخلَِفيَّة ، أو ِمْن تركيبَات النُّصوصِ ، أو املراد منه استخراج األحكام من الَبَراءة ، األصليَّة ، 
  .احلُْرَمة أو مما ثََبت حبكم العَقْلِ ، كما يقول األكَثُرون إن األْصل يف املََناِفع اإلَباَحة ، ويف املََضارِّ 

لََعِلَمُه { :  -تعاىل -سلمنا أنَّ الِقيَاس الشَّْرِعي داخلٌ يف اآلية ، لكن بَِشْرط أن يكون القياُس ُمِفيداً للِعلْم؛ لقوله 
زاع يف فاعترب ُحصُول العِلْم من هذا االسِتْنَباط ، ونِزَاع يف مثل هذا الِقيَاس ، إمنا النِّ. } الذين َيْسَتْنبِطُوَنُه ِمْنُهمْ 

  .هل هو ُحجَّة يف الشرع ، أْم ال : الِقياس الَِّذي يفيد الظَّنَّ 
أو َردُّوه إىل الرَّسُول َوإىل أوِلي األْمر مِْنُهم لََعِلُموه ، وَعطْف : أمَّا األوَّل فال يصح؛ ألنَّه َيِصُري التقدير : واجلواب 

  .مستكره  قَبِيح» ولو ردوه « : املظهر على املُْضَمر ، وهو قوله 
  :وأما الثَّاين فََمْدفُوع من َوْجَهْين 



حاصل يف كل ما يتعلَّق بباب التَّكِْليف ، فَلَْيس يف } َوإِذَا َجآَءُهْم أَْمٌر مَِّن األمن أَوِ اخلوف { : أن قوله : أحدمها 
  .اآلَية ما يوجِبُ َتْخصِيصها بأمر احلُرُوبِ 

لكن ملَّا ثََبت َتَعرُّف أْحكَام احلروب بالِقيَاس الشَّرِْعي ، وجب أن يتمسَّك َهْب أن األْمر كما ذكْرمت ، : وثانيها 
  .بالقَِياس الشَّْرِعيِّ يف سَاِئر لَوقَاِئع ، ألنه ال قائل بالفَْرق 

ة أو على وهو َحْمل االسِتْنَباط على اسِْتْخرَاج النُُّصوص اخلَِفيَّة أو على َترْكيبات النُّصوص اخلَِفيَّ: وأما الثَّالث 
  .َتْرِكيبات النُُّصوص ، فكلُّ ذلك ال ُيخْرُِجه عن كونه َمْنصُوصاً ، والتََّمسُّك بالنَّصِّ ال ُيَسمَّى اسِتْنَباطاً 

  .ال جيوُز َحملُه على التَّمسُِّك بالَبَراءة األْصِليَّة : وأما قوله 
  .ا كان ، ومثل هذا ال ُيَسمَّى اسِتْنَباطاً لَْيَس هذا اسِتْنَباطاً ، بل هذا إبقاء ملا كان على م: قلنا 

  .وهو أن هذا االستِْنَباط إنَّما ُجيوز عند ُحُصول الِعلْم ، والقياس الشَّْرِعيِّ ال يفيد الِعلْم : وأما الرابع 
  :جواُبه من وجهني : فنقول 

أنَّه مهما غَلَب على الظَّنِّ أنَّ ُحكْم اهللا يف األْصل أنَّه عندنا يُِفيُد الِعلْم؛ أن ثُُبوت إن الِقَياسَ حجَّة يقطع ب: أحُدُهما 
وٍ حلُكِْمه معلَّل بكذا ، مثَّ غَلَب على الظَّنِّ أنَّ ذلك املَْعَنى قَاِئٌم يف الفَْرع ، فهنا حيصل ظنُّ أنَّ ُحكم اهللا يف الفَْرعِ ُمَسا

أن الظَّنَّ واقع يف طَرِيق : على َوفْق هذا الظَّنِّ؛ فاحلاصل يف األْصل ، وعند هذا الظَّنِّ ُيقْطَع بأنَّه مكَلٌَّف بأن يعمل 
مهما غَلَب َعلى ظنِّك كذَا ، فاعلم :  -تعاىل -احلُكْم ، وأما احلُكُْم فمقطوع به ، وهو جيري َمْجَرى ما إذا قَالَ اهللا 
  .كْمِ أنَّ ُحكِْمي يف الَواِقَعة كذا ، فإذا غَلَب الظَّنُّ قَطَْعَنا بثُُبوت ذلك احلُ

» إذَا َعِلْمَت ِمثْلَ الشَّْمسِ فاْشَهد « :  -عليه الصالة والسالم -أن الِعلْم قد ُيطْلَق ويراد به الظَّنَّ؛ وقال : وثانيهما 
  .بالِعلْمِ  َشَرطَ الِعلَْم يف جواز الشَّهَاَدِة ، وأْجَمعَْنا على أنَّ عند الظَّنِّ ُتجُوُز الشَّهَادة؛ فثبت أنَّ الظَّنِّ قد ُيَسمَّى

  فصل يف رد شبهة للمعتزلة
اآلية على أنَّ الذين اتَّبعوا الشَّْيطَان ، قد َمَنَعُهم اهللا فَْضلَه ورمحته وإال ما كان يتبع ، وهذا َيُدلُّ على ] هذه [ دلَّت 

عامَّات يف حق [ فَْضلَ اِهللا وَرْحَمَته بأن : أجابُوا . يف أنَّه جيب على اهللا رعاية الصْلَحِ يف الدِّين : فََساِد قول املُْعتَزِلَة 
فَْضل اهللا الكُلِّ ، لكن املُؤِمنني اْنَتفَُعوا به ، والكَاِفرِين مل يْنَتِفعُوا به فََصحَّ َعلَى سبيل اجملاز أنه مل َيْحًصل للكَاِفرين 

  .يف الدِّين ] وَرْحَمته 
  .أن َحْمل الَّفظ على املََجاز ِخالف األْصل : واجلواب 

 كَفَرُوا َواللَُّه أََشدُّ َبأًْسا قَاِتلْ ِفي سَبِيلِ اللَِّه لَا ُتكَلَُّف إِلَّا َنفَْسَك َوحَرِّضِ الُْمْؤِمنَِني َعَسى اللَُّه أَنْ َيكُفَّ بَأَْس الَِّذيَنفَ
  ) ٨٤(َوأََشدُّ َتْنِكيلًا 

  :يف هذه الفَاِء َخْمَسةُ أوجه : » فقاتل « :  -تعاىل -قوله
  ] . ٧٤: النساء [ } فَلُْيقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اهللا { : أنَّها عاطفةٌ هذه اجلُْملَة على ُجْملة قوله : أحدها 
  ] . ٧٦: النساء [ } فقاتلوا أَْولَِياَء الشيطان { : أهنا عاطفتها على ُجْملَِة قوله : الثاين 

  ] . ٧٥: النساء [ } قَاِتلُونَ َوَما لَكُْم الَ ُت{ : أنَّها عاِطفُتها على ُجْملَة قوله : الثالث 
  ] . ٧٤: النساء [ } فََسْوَف ُنْؤِتيِه أَجْراً َعِظيماً { : أهنا عاطفتها على مجلة قوله : الرابع 

  .إنْ أَرْدت فقاتل ، وأولُ هذه األقْوَال هو األظَْهر : أهنا جواُب شرط ُمقَدَّر ، أي : اخلامس 



  فصل
األْمر باِجلَهاد يف ] إىل [ تقدِّمة ورغب فيه ، وذكر ِقلَّة رغبة املَُناِفِقني يف اِجلهَاد ، عاد ملا أمر باِجلهَاد يف اآليات املُ

  .َهِذه اآلية 
  :يف هذه اجلُْملَة قوالن } الَ ُتكَلَُّف إِالَّ نَفَْسكَ { : قوله 

  .كّلٍِّف إال نَفُْسك وحدها فقاِتلْ غري ُم: أي » فقاِتلْ « أهنا يف حملِّ َنْصب على احلَالِ من فاعل : أحدمها 
  .أنه ال يكلِّف غَْيَر نَفِْسه  -تعاىل -أهنا ُمْستأنفة أْخَبرَه: والثاين 

هو املفُعول الثاين ، وقرأ عبد » نفسك « بَِتاء اِخلطَاب ورفْع الفعل مبنّياً للمفُعول ، و » ُتكَلَُّف « واجلمهور على 
على َجواب األْمرِ ، وفيه نظٌر ، والذي يَْنَبِغي أن : اعة إال أنه جزمه ، فقيل كاجلََم» ال ُتكَلِّْف « : اهللا بن ُعَمر 

« يكُون َنْهَياً ، وهي مجلة ُمْستأنفة ، وال ُجيوز أن تكون حَاالً يف قراءة عبد اهللا؛ ألنَّ الطَّلَب ال يكون حاالً ، وقرئ 
  .ال واالستئَناف املُتقدَِّمْين بُنون الَعظََمة ورفع الفِْعل ، وهو َيْحَتِمل احل» ال نكلف 

  فصل يف سبب نزول اآلية
روي أن رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واعد أبا سُفيان بعد حَْرب أحد موسم بدر الصُّْغرى يف ِذي القَْعَدة ، فلما 

ال َتَدع جَِهاد : أي } اهللا الَ ُتكَلَُّف  فَقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ{ : بلغ اِمليَعاد دَعا النَّاس إىل اخلُُروج فكرهه َبْعضُُهم؛ فأنزل اهللا 
حثَُّهم : أي ]  ٦٥: األنفال [ } حَرِّضِ املؤمنني َعلَى القتال { الَعُدوِّ ولو ودك ، فإن اهللا قد وعدك بالنُّْصرة ، و 

  . الِقتَالَ ورغَّْبهم يف الثَّواب ، فَخََرج رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف َسْبِعني َراِكباً فَكَفَاُهم اهللا
أَزلْت قَذَّاُه : أي » قَذَْيُته « : كأنه يف األْصل إزالةُ احلََرض ، حنو : احلَثُّ على الشيِء ، قال الرَّاِغب : والتَّحْرِيض 
، ولذلك  ما ال يُْعَتدُّ به وال َخْير فيه: َجَعلُْت فيه القَذَى ، واحلََرُض يف األْصل : أفَسْدُته كأقذيته ، أي : وأحَْرْضُته 

وأحرصه كذا ]  ٨٥: يوسف [ } حىت َتكُونَ حََرضاً { :  -تعاىل -؛ قال » حََرض « يقال للُمْشرِف على اهلَالِك؛ 
  ]البسيط : [ ، قال 
  َحتَّى بلِيُت َوحَتَّى َشفَّنِي السَّقَُم... إنِّي اْمرٌؤ َهمٌّ فأحَْرضَنِي  -١٨٤٦
  فصل

] إال [ ال تؤاخذ : على القَِتالِ غريه ، مل جيز له التََّخلُُّف عن اِجلَهاِد ألَْبتَّة ، واملعىن دلَّت اآلية على أنَّه لو مل ُيساعده 
أنَّ اِجلَهاد يف َحقِّ الرَُّسول صلى اهللا : بفعلك دون ِفْعل غَْيرِك ، فإذا أدَّْيت فرضك ال ُتكَلِّف بِفَْرض غَيْرِك ، واْعلَم 

  : -] تعاىل [  -من النَّْصر والظَّفْرِ؛ لقوله عليه وسلم واجٌِب ، فإنه على ِثقَة 

: وعسى من اهللا } واهللا أََشدُّ بَأْساً وَأََشدُّ َتنكِيالً { : ، وقوله َهُهَنا ]  ٦٧: املائدة [ } واهللا َيْعصُِمَك ِمَن الناس { 
فما لَْم َيْغِلب على الظَّنِّ أنه ُيفيد ، مل  َجْزٌم َواجٌِب فلزمه اِجلَهاد وإن كان وحده بِِخالف أمَّته ، فإنه فَْرُض ِكفَاَية ،

  .َيجِْب 
ما َعلَْيَك من : ِقَتال املُْشركني والبَأس أصله املكرُوه ، يقال : أي } َعَسى اهللا أَن َيكُفَّ بَأَْس الذين كَفَُرواْ { : وقوله 

فََمن َينُصُرَنا { :  -تعاىل -ونه َمكُْروَهاً؛ قال والَعذَاب قد ُيَسمَّى بأساً؛ لك: َمكُْروه ، ويقال : هذا األْمر بَأٌس ، أي 
: غافر [ } فَلَمَّا َرأَْواْ بَأَْسَنا { ]  ١٢: األنبياء [ } فَلَمَّآ أََحسُّواْ بَأْسََنآ { ، ]  ٢٩: غافر [ } ِمن َبأْسِ اهللا إِن َجآَءَنا 

٨٤ [  
متييز ، والتَّْنِكيل تفعيل من النَّكْل وهو القَْيد ، مث : « تنكيالً » و  بأساً« } واهللا أََشدُّ بَأْساً وَأََشدُّ َتنكِيالً { : قوله 

َنكَل : َنكَلْت فُالناً؛ إذا َعاقَْبُته عقوَبةً تَْنكِيل غَْيره عن ارِتكَابِ ِمثْله ، من قَْوِلهِم : اْسُتعِْمل يف كُلِّ عذاب يقال 



 -تعاىل -َنكَلَ فالن عن الَيمني؛ إذا َخافَه ومل ُيقِْدم َعلَْيه ، قال : ؛ ُيقَال الرَُّجل عن الشَّيِء ، إذا َجُبن َعْنه وامَْتَنع منه
َجَزآًء بَِما كََسَبا َنكَاالً { : وقال يف َحدِّ السَّرقَة ]  ٦٦: البقرة [ } فََجَعلَْناَها َنكَاالً لَِّما َبْيَن َيَديَْها َوَما َخلْفََها { : 

أشد َصْولَةً وأعظم ُسلْطَاناً ، َيُدوم ، وعذاب اهللا ال : أي } واهللا أََشدُّ َبأْساً { : ، فقوله ]  ٣٨: املائدة [ } مَِّن اهللا 
  .َيقِْدر أحٌد على التََّخلُّص ِمْنُه ، وعذاب غَْيره يتخلَّص ِمْنه 

ةً َيكُْن لَُه ِكفْلٌ مِْنَها َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َمْن َيْشفَْع َشفَاَعةً َحَسَنةً َيكُْن لَُه َنصِيٌب ِمْنَها َوَمْن َيشْفَْع َشفَاَعةً َسيِّئَ
  ) ٨٥(ُمِقيًتا 

  :يف تعلُّق هذه اآلية مبا قَْبلَها وجوه 
بأن حيرَّض األمَّة على اِجلَهاد ، وهو طاَعةٌ  -] عليه الصالة والسالم [  -ملَّا أَمر الرَّسُول  -تعاىل -أنه : أحدها 

عليه الصالة  -أنه : ذه اآلية أنَّ من َيْشفَع شَفَاَعة َحَسَنة َيكُْن له َنِصيٌب ِمنَْها ، والغََرض ِمْنه َحَسنةٌ ، بيَّن يف ه
  .يسَتِحقُّ بالتَّْحرِيضِ على اِجلَهاد أجْراً َعِظيماً  -والسالم
ه ، فكان َبْعضُ املَُناِفِقني كان يوِصيهم بالِقَتال ، ويباِلغُ يف َتحْرِيضهم علي -عليه الصالة والسالم -أنه : وثانيها 

  .َيْشفَع إىل النَّيب صلى اهللا عليه وسلم يف أن يأذَن لَُهم يف التََّخلُّف عن الَغْزوِ ، َمْعِصَيٍة ، كانت ُمَحرََّمة 
من املُؤِمنني َشِفيعاً له  أنَّه ُجيوز أن َيكُون بعض املُؤِمنني راغباً يف اِجلَهاد ، وال َيجِد أْهَبة اِجلهاد ، فصار غَْيُرُه: وثالِثُها 

يٌب إىل ُمؤِمنٍ آخر؛ ليعيِنه على اِجلَهاد ، وهو طاَعةٌ َحَسنةٌ ، بيَّن يف هذه اآلية انَّ من َيشْفَع َشفَاعة َحَسَنة َيكُْن له َنِص
  .ِظيماً يسَتِحقُّ بالتَّْحرِيضِ على اِجلهَاد أْجراً َع -عليه الصالة والسالم-أنه : ِمْنها ، والَغَرض ِمْنه 

كان يوِصيهم بالِقتَال ، ويباِلغُ يف َتْحرِيضهم عليه ، فكان َبْعُض املَُناِفِقني َيْشفَع  -عليه الصالة والسالم-أنه : وثانيها 
ن عن مثل َهِذه الشَّفَاَعة ، وبيَّ] اهللا [ إىل النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم يف أن يأذَن لَُهم يف التََّخلُّف عن الَغْزوِ ، فنهى 

  .الشَّفاعة إذا كَاَنت َوِسيلَة إىل َمْعِصَيٍة ، كانت ُمَحرََّمة ] َهِذه [ أن 
أنَّه ُجيوز أن َيكُون بعض املُؤمنِني راغباً يف اِجلَهاد ، والشَّفَاَعة مأُخوذَةٌ من الشَّفْع وهو الزَّْوج من الَعَدد ، : وثالِثُها 

[ َشفْعاً ِلَصاحب احلَاجَة؛ حىت ْجيَتِمع معه على املسألة ِفيَها ، ] نفسه [ ن أن َيِصري اإلْنَسا] وهو [ ومنه الشَِّفيع ، 
إذا اْجَتمع هلا َحْملٌ وولٌَد َيْتَبُعها ، والشُّفْعَةُ : إذا مجعت بني ِمْحلََبْين يف َحلبٍة واحدٍة ، وناقة شَِفيٌع : ومنه َناقَةٌ َشفُوٌع 

اعة إذا َضمَّ غَيْرك إىل جاهك ، فهي على التَّحِقيق إظهار ملنزلة الشَِّفيع عند ضم ِملِْك الشَّريك إىل ملكك ، والشَّفَ: 
إيَّاهم على  -عليه الصالة والسالم-َتْحرِيض النَّبِيِّ : فيكون املُرَاُد ] املُْشفِّع ، وإيصَال املَْنفََعة إىل املَْشفُوع له 

َشفْعاً يف َتْحِصيل األغْرَاضِ املتعلِّقِة باِجلَهاِد ، والتَّحْرِيض على  اِجلَهاد؛ ألنه إذا أَمرُهم بالغدو ، فقد َجَعل نَفَْسُه
  .الشَّيِء عبارة عن األمر به على وْجه الرِّفْقِ والتَّلَطُِّف ، وذلك َيْجرِي ُمْجَرى الشَّفَاعة 

  .يف أن َيأذن ِلَبْعِضهِم يف التََّخلُّف  -معليه الصالة والسال-املَُراد ما تَقَدَّم من شفاعة َبْعض املَُناِفِقني النَّبِيَّ : وقي 
أن الشَّفَاعة احلََسَنة َهُهنا ، وهي أن َيشْفَع إميانُه باهللا بِقَتال الكُفَّار ، : ونقل الوَاِحديُّ عن ابن عبَّاس؛ ما معناه 

[ ما تقدَّم يف أن َيْشفَع مؤِمٌن ملؤِمنٍ : َنة الشَّفَاعة احلََس: أن َيْشفَع كفره بُِمواالَِة الكُفَّار ، وقيل : والشفاعة السَّيِّئَة 
هي اإلصالح بني [ آَخرِ؛ يف أن ُيَحصَّلَ له آالت اجلَِهاد ، وُروي عن ابن عبَّاس؛ أن الشفاعة احلََسنة ] عند ُمؤِمنٍ 

  .النَّاس ، والشَّفَاعة السَّيِّئة ، هي النَِّميمة بني النَّاسِ 
نَّاسِ ُينَال به الثَّوَاب واخلري ، والسَّيِّئَة هي الَغْيبة والقَْول السيئ يف النَّاسِ يَُنال به هي ُحْسُن القول يف ال] : وقيل 
  .الشَّرُّ 



  .الوِْزر : واملراد بالكفل 
ة املراد َشفَاعة النَّاسِ َبْعضهم ِلَبْعض ، فإن كان يف ما َيجُوز ، فهو َشفَاع: قال احلََسن ُمَجاِهد والكَلْيب وابن زَْيٍد 

  .َحَسَنة ، وإن كان ِفيَما ال ُجيوز ، فهو شَفَاَعة َسيِّئَة 
هذه الشَّفَاعة ال ُبدَّ وأن يكُون هلا َتَعلٌُّق باِجلَهاد ، وإالَّ صَاَرت اآلية ُمْنقَِطَعِة عما قَْبلََها ، فإن : قال ابن اخلَطيب 

  .صوص السََّببِ ال يَقَْدح يف ُعُموم اللَّفِْظ أَراُدوا ُدُخول هذه الُوُجوهِ يف اللَّفِْظ الَعامِ فيجوز؛ ألن ُخ
النَِّصيب ، إال أنَّ استعماله يف الشَّرِّ أكثرن عكس النصيب ، وأنْ كان قد اسُتْعِمل الِكفْلُ يف اخلَْيرِ ، : » والكفل « 

َتَعاٌر ِمْن ِكفْلِ الَبعري ، وهو كساء ُمْس: وأصلُه قالوا ]  ٢٨: احلديد [ } يُْؤِتكُْم ِكفْلَْينِ ِمن رَّْحَمِتِه { : قال تعاىل 
الشَّرِّ ، واستعمال  ُيَداُر حَْولَ ِسَناِمهِ لُيْركََب ، ُسمِّي بِذَِلك؛ ألنَّه مل َيُعمَّ ظهرَه كُلَّه بل َنِصيباً منه ، ولغلبِة اسِتْعَماِله يف

» منها « لِكفْل مع السَّيِّئَة ، والنَِّصيب مع احلََسنة ، و النَِّصيب يف اخلري ، غاير َبْيَنُهَما يف هذه اآلَية الكَرمية؛ إذ أتى با
املُقَْتَدر : ، وُجيوز أن تكُون ابتداِئيةٌ ، واملُقِيت ] وَنِصيب بسبِبها [ ِكفْلٌ بَِسبِبها : هنا َسببيَّة ، أي » ِمْن « الظَّاِهر أن 

  ]الوافر : [ ، قال ] مقتدراً جمازياً : ابن عباس : قال [ 
  َوكُْنُت َعلَى إَساَءِتِه ٌمِقيتًا... َوِذي ِضْغنٍ كَفَفُْت الُْودَّ َعْنُه  -١٨٤٧

  ]اخلفيف : [ مقتدراًن ومنه : أي 
  قَرَُّبوَها مَْنُشوَرةً َوُدعِيُت... لَْيَت ِشْعرِي وأْشُعَرنَّ إذَا َما  -١٨٤٨

  َسابِ ُمِقيُتأنَّي َعلَى الِْح« ِسْبتُ ... أِلَي الْفَْضلُ أْم َعلَيَّ إذَا ُحو 
  ]الطويل : [ وأنشد َنْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ 

  فَإنِّي َعلَى َما َساَءُهمْ لَُمِقيُت... َتَجلَّد وال َتْعَجْز َوكُْن ذَا َحِفيظٍَة  -١٨٤٩
ُمقْوِت : قيت فأصل ُم« هو ُمْشَتٌق من القُوِت ، وهو ِمقْدَاُر ما َيْحفَظ به َبَدنُ اإلْنَساِن من اهلَالَك » : قال النَّحَّاس 

  .كَُمِقيم 
ويف رواية من َروَاه َهكَذَا « وكفى باملرء إمثاً أن يضيع من يقيت » قُتُّ الرَُّجلَ؛ إذا َحِفظَْت عليه َنفْسُه : يقال ] و [ 

ته قُوتاً ، وأقَتُّهُ أقو] قُتُُّه : منه : [ يقول : َمن هو َتْحت قُْدَرته ويف قَْبَضِته من ِعَيالٍ وغريه؛ ذكره ابن َعِطيَّة : ، أي 
  .أِقيُتُه إقَاَتةً ، فأنا قَاِئٌت وُمِقيٌت 

  ]اخلفيف : [ وأمَّا قول الشَّاِعرِ 
  إنِّي َعلَى الِْحسَابِ ُمِقيُت... ... ... ... ... ... ....  -١٨٥٠

  .ُمقْوِت كُمِقيم : ُمِقيت  فأْصل] املعىن املتقدِّم ، فإنه َمبعَْنى املوقوِف ، [ إنه من غَْير َهذا : فقال الطََّبرِي 
يُوِصل القُوت : على كل حيوان ُمِقيتاً ، أي : َحِفيظاً ، وقيل معناه : شاهداً وقال قتادة : معىن ُمِقيتاً : وقال ُمَجاِهٌد 

  .إلَْيه 
نَّصِيب والكفيل من قادر على إيصَال ال -تعاىل -وأي َهذَْين املعنيني كان فَالتَّأوِيل َصحِيٌح ، وهو أنه : قال القَفَّال 

ل إىل اجلََزاِء إىل الشَّاِفع؛ مثل ما ُيوِصلُه إىل املَْشفُوع ، إن خرياُ فََخْيٌر ، وإن َشرَّاً فََشرٌّ ، وال ينتَِقص بسَبب ما َيِص
، ال َيخْفَى عليه َحاِفظُ األْشَياء َشاِهٌد عليها  -أنَّه تعاىل: من َجزاء املَْشفُوع ، وعلى الَوْجه اآلخر ] شيء [ الشَّاِفع 

  .َباِطل ، َحِفيظٌ عليهم فَُيَجازِي كالًّ مبا َعِلَمُه منه ] أو يف [ َشْيٌء من أْحوَاِلَها ، فهو َعاِلٌم بأن الشَّاِفع َيشْفَع يف َحقِّ 
فَِة كانت ثَابَِتة له من َولَمْ يقتيه بوقٍت ، واحلالُ يدلُّ على أن هذه الصِّ} َوكَانَ اهللا على كُلِّ َشْيٍء مُِّقيتاً { : وقوله 

  .األَزلِ إىل األَبِد وليست ُمْحَدثة 



  ) ٨٦(َوإِذَا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمنَْها أَْو ُردُّوَها إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِسيًبا 

  :يف النَّظْم وْجَهان 
َراِضني هبا ، ] أيضاً [ اد ، أَمرَُهْم أيضاً بأن األْعَداء لو َرُضوا باملُسَالََمِة فكونوا أنُْتم أنَّه ملا أَمَر املُؤِمنِني باجله: أحدمها 

: األنفال [ } َوإِن جََنُحواْ ِللسَّلْمِ فاجنح لََها { :  -تعاىل -كقوله} َوإِذَا ُحيِّيُتم بَِتِحيٍَّة فََحيُّواْ بِأَْحَسَن ِمْنَهآ { : فقوله 
٦١ . [  
كان يلْقَّاُه الرَُّجل يف َدارِ احلَْربِ أو ما ُيقارُِبها ، فَُيسَّلُم عليه ال َيلَْتِفُت إىل سالِمهِ ] يف اجلَِهاد [ أن الرَُّجل : ي والثَّانِ

، وربََّما ظَهَرض أنَُّه كان ُمْسِلماً ، فأمرهم بأن ُيَسلِّم عليهم أو ُيكْرِمهم ، فإهنم يقابلونه مبثل ذَِلكَ ] ويقتله [ 
إلكَْرام أو أْزَيد ، فإن كان كَاِفراً ، مل َيُضرَّ املسلم ُمقَاَبلَة إكَْرام ذلك الكَاِفر بنوع من اإلكَْرام ، وإن كان مسلماً ا

  .الَبقَاِء واِمللُْك ] : يف األْصلِ [ التحية : فَقََتلَه ، ففيِه أْعظَم املََضارِّ واملفَاِسِد ، ويقال 
: ما َمْعَناَها؟ فقال » التحيات هللا « : سألت الكسَاِئيُّ عن قوله : هللا بن صاحل الِعْجلّي قال عبد ا: قال القُْرطُبِي 

؟ فقالك ما َسِمْعت فيها شيئاً ، وسألْت عنها ُمحَمَّد بن » الربكات « ما معىن : التَِّحيَّاُت مثل الَبَركَاِت ، قلت 
إنه ال ِعلْم هلما بالشَّْعرِ : ِدْمتُ الكُوفَة فلقيت َعْبَد اهللا بن إْدرِيس هو َشْيٌء تعبّد اهللا به عباَدُه ، فق] : فقال [ احلسن 

  ]الوافر : [ املُلك وأْنَشَدُه : وهبذه األْشَياِء ، التَِّحيَّة 
  أُنِيَح َعلَى َتِحيَِّتِه جبْنِدي... أؤمُّ بَِها أَيا قَاُبوسَ َحىت  -١٨٥١

  ]جمزوء الكامل : [ وقال آَخَر 
  قَْد نِلُْتُه إالَّ التَِّحّييْه... لِ َما َنالَ الفََتى َوِلكُ -١٨٥٢
، مث اسُتعملت يف السالم َمَجازاً ، ووزهنا ، َتفِْعلَ من » التحيات هللا « : الَبقَاء وامللك ، ومنه : التَِّحيَّة : ويقال 

يفٍ ذََواتِ األْربَع؛ [ تَّفِْعلة على التَّفْعيلِ تَْوصية وَتْسِمَية ، والعرب تؤثر ال: « حتيية؛ مثل : َحيَّْيت ، وكان يف األْصل 
  ] . ٩٤: الواقعة [ } َوَتْصِلَيةُ َجحِيمٍ { : حنو قوله 
: َتْحيَِية فأدغمت ، وهذا اإلدغَاُم واجٌب ِخالفاً للَمازِين ، وأْصل األْصل َتحْيِيُّ؛ ألنه َمْصَدر َحّيا ، وَحّيا : واألصل 

زكَّى وغَطَّى ، فإنه حتذف إْحَدى الَياَءْين ويعوَّض منها : يل ، إال أن َيكُون ُمْعَتلَّ الالمِ؛ حنو فَعَّل َمْصدره على التَّفِْع
  ]الرجز : [ َتْزِكيه وتْغِطَية ، إال ما َشذَّ من قوله : َتاء التَّأنيِث؛ فيقال 

  اكََما ُتَنزِّي َشْهلَةٌ َصبِيَّ... َباَتْت ُتَنزِّي َدلَْوَها تَْنزِيا  -١٨٥٣
العتاللِ َعْينه والمه بالَياِء ، وأحلق بعُضهم ما الُمه َهْمَزةٌ باملُْعَتلِّها « َحّيا » : إال أن هذا الشُّذُوذَ ال جيوُز مثلُه يف حنو 

  .أعيَِية وأعيَّةٌ ، مجع َعيِّي : ؛ ومثلها « َخبَّأ َتْخبِئَةً » و « َنّبأ َتنْبئةً » : ، حنو 
التَِّحيَّة من احلياة ، مث ُجِعلَ كلُّ ُدَعاٍء حتيَّة؛ لكون مجيعه غري خَارجٍ عن ُحصُولِ احلياة أو وأصلُ : وقال الرَّاِغب 

  .مث اْسُتعِْمل يف الشَّْرعِ يف ُدَعاٍء َمْخُصوصٍ « حياك اهللا » : َسَببِ احلََياِة ، وأصل التحية أن َتقُول 
، ومنه قول ]  ٤٤: األحزاب [ } ِحيَّتُُهْم َيْوَم َيلْقَْوَنهُ َسالٌَم َت{ :  -تعاىل-: وجعل التحيَّة اْسماً للسَّالم؛ قال 

  ]الكامل [ قال . السَّالمة من اآلفاتِ هللا : أي « التحيات هللا » : املَُصلِّي 
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...ُحيِّيت ِمْن طَلَلٍ تَقَاَدَم َعْهُدُه  -أ١٨٥٤

  ]البسيط : [ وقال آخر 
  ... ... ... ... .. ... .إنَّا ُمَحيُّوك يا َسلَْمى فَحيِّيَنا  -ب١٨٥٤



  »السالم عليكم « فصل يف أفضلية 
َحيَّاك اهللا؛ ألن احلَيَّ إذا كان حليماً كان حَيَّا ال حمالة « : السَّالم عليك ، أمت من قوله : واعلْم أن قول القاِئل لغيْره 

-؛ ألنَّه قد تكون َحيَاُته مقروَنة باآلفاِت ، وأيضاً فإن السالم اسم من أْسَماء اهللا ، وليس إذا كان َحيَّا كان َسِليماً
السالم َعلَْيَك ، : فَقَْول اإلْنَسان لغريه : حيَّاك اهللا ، وأيضاً : أْجَمل من قوله  -تعاىل-، فاالْبِتَداء بِِذكْر اهللا  -تعاىل

أْنت َسلِيٌم ِمنِّي : السالم عليك ، أي : وَمعىن قوله : يُِفيد ذَِلَك ، قالوا بشارة لَُه بالسَّالم ، وقوله حيَّاك اهللا ال 
فاجعلين َسِليماً ِمْنك ، وهلذا كَاَنت العََرُب إيضا أَساء بعضهم مل يَردُّوا السالم ، فإن ردُّوا عليهم السالم ، أِمُنوا من 

  .م شرِّهم ، وإن مل يَُردُّوا عليهم السالم ، مل يؤمنوا َشرَُّه
  فصل يف الوجوه الدَّالة على أفضلية الّسالَم

هود [ } يانوح اهبط بَِسالَمٍ مِّنَّا {  -] تعاىل [  -تعاىل ، وقوله -أنَّه من أْسَماء اهللا : ومما يدل على أفَْضِليَّة السالم 
، ]  ٤٧: طه [ } دى والسالم على َمنِ اتبع اهل{ : ، وقوله ]  ٥: القدر [ } َسالٌَم ِهَي { : ، وقوله ]  ٤٨: 

وَإِذَا َجآَءَك الذين ُيْؤِمُنونَ بِآيَاِتَنا فَقُلْ { : وقوله ]  ٥٩: النمل [ } قُلِ احلمد ِللَِّه َوَسالٌَم على ِعَباِدِه { : وقوله 
 ٣٢: النحل [ } َسالٌم َعلَْيكُمُ الذين َتَتَوفَّاُهُم املالائكة طَيِّبِنيَ َيقُولُونَ { : ، وقوله ]  ٥٤: األنعام [ } َسالٌَم َعلَْيكُمْ 

[ ، ]  ٩١،  ٩٠: الواقعة [ } َوأَمَّآ إِن كَانَ ِمْن أَْصَحابِ اليمني فََسالٌَم لََّك ِمْن أَْصحَابِ اليمني { : ، وقوله ] 
َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم مِّن كُلِّ بَابٍ  َواملَالَِئكَةُ{ : ، وقوله ]  ٧٣: الزمر [ } َوقَالَ لَُهْم َخزََنُتَها َسالٌَم َعلَْيكُمْ { ] : وقوله 

َسالَمٌ { : ، وقوله ]  ٤٤: األحزاب [ } َتِحيَّتُُهْم َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسالٌَم { : وقوله ]  ٢٣: الرعد [ } َسالٌَم َعلَْيكُم 
  ] . ٥٨: يس [ } قَْوالً مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ 

، دَخلُْت يف  -عليه الصالة والسالم-ملَّا َسِمْعت بقدوم الرَّسُول » : م قال فُروِي أن عبد اهللا بن سال: وأمَّا األْخبَار 
يا أيها الذين آمنوا ، أفْشُوا السَّالََم وأطِْعُموا الطََّعاَم َوِصلُوا األْرَحاَم وَصلُّوا « : ِغَمار النَّاسِ ، فأوَّل ما َسِمْعُت ِمْنُه 

  .» بسالم باللَّْيلِ والنَّاس نَِياٌم تدخلون اجلنة 
على اجلَْمعِ؛ ألنَّه كان يف األْرضِ ملوك ُيَحيُّون بَِتحيِّاٍت خمَتِلفَات » التحيات « : إمنا قال : قال القتيب : وأما املَْعقُول 

: قولوا : ِعش ألْفَ َسَنٍة ، فقيل لََنا : اْسلَم واْنَعم ، ولبعضهم : أبْيت اللَّْعَن ، ولبعضهم : لبعضهم ] فيقال [ ، 
  : -تعاىل-على اُملْك ، ويكَْنى هبا عن اهللا ] تدلُّ [ األلْفَاظ الَِّتي : تَِّحيَّات هللا ، أي ال

: اإلشاَرةُ باألَصابع ، وحتيةُ اجملُوس : حتية النَِّصارى َوْضع الَيِد على الفَمِ ، وَتِحّيةُ اليهود بعضهم لبعض : قالوا 
انَْعْم صََباحاً ، وحتيَّةُ املُْسِلمني أن : وْهلم َحيَّاك اهللا ، وللُملوك أن َيقُولوا االْنِحَناء ، وحتيَّةُ العرب بعضهم ِلَبْعض قَ

السالم َعلَْيكُم وَرْحَمة اهللا وبركاته؛ وهذه أشرف التَِّحيَّاِت ، وألن السَّالم مشِعٌر بالسَّالمة من اآلفَاِت ، : يقولوا 
  .من السَّْعي يف َتْحِصيل النَّفْع  والسَّْعُي يف َتْحصِيل الصَّون عن الضَّرر أْوىل

اِدراً وأيضاً فإن الَوْعد بالنَّفْع قد يقدر اإلْنَسان على الَوفَاِء به وقَْد ال َيقِْدر ، وأما الَوْعد بتْرك الضََّرر ، فإنه يكون قَ
  .عليه ال َمَحالة ، والسَّالم يدلُّ علْيِه 

  فصل
: النور ] [ } على أَنفُِسكُمْ [ فَإِذَا َدَخلُْتمْ ُبُيوتاً فََسلُِّمواْ { :  -عاىلت-السالُم واجٌب؛ كقوله : من الناس من قال 

  : -عليه السالم-، ولقوله ]  ٦١

  .السالم ُسنَّة على الكِفَاَية : قال بعضهم . واألمر للُوُجوب واملَْشهُور أنه ُسنَّة » أفُْشوا السالم « 
الياُء والواو ، : تثقلت الضَّمَّةُ على الَياِء ، فُحِذفَت الضَّمةُ فالتقى ساكنان َحييوا فاس: أصل حيُّوا » فحيوا « : قوله 



  .فُحِذفَْت الَياُء ، وُضمَّ ما قبل الَواَو 
  .بتحيٍَّة أْحَسن من ِتلْك التَِّحيَّة األْولَى : أي } بِأَْحَسَن ِمْنَهآ { : وقوله 
: يوسف [ } واسأل القرية { : ألن َردَّ عينها ُمحالٌ فَحذَف املَُضاُف ، حنو  أي ُردُّوا ِمثْلَها؛} أَْو ُردُّوَهآ { : وقوله 
٨٢ . [  

  فصل يف كيفية السالم
  .السَّالم علْيكُم وَرْحَمة اهللا وبركاته؛ بدليل أن َهذَا القَْدر هو الوَارُِد يف التَّشَهُّد : ُمْنَتهى األْمر يف السَّالم أن ُيقَال 

السالم علَيك ، َردَّ يف جوابه بالرَّْحَمة ، وإذا ذكر السالم والرَّْحمة يف : ن أن املُْسِلم إذا قَال األْحَس: قال العلماء 
  .االْبِتَداِء ، زِيَد يف جَوابِه الَبَركَة وإذا ذكر الثالثة يف االبتداء ، أعادها يف اجلَوَاب 

: يا رسُول اهللا ، فقال عليه الصالة والسالم  أن َرُجالً قال للنَّيب صلى اهللا عليه وسلم السالم عليك« : ُروي 
عليه الصالة -فقال : السَّالم عليك َورْحَمة اهللا وبركَاُته : وَعلَيك السالم ورْحَمة اهللا وبركاته ، وجاء ثَالثٌ وقال 

فَحَيُّواْ بِأَْحَسَن ِمنَْهآ { : نقصتين فأين قول اهللا : فقال الرَّجل « وَعلَْيك السالم وَرْحَمة اهللا وَبَركَاُته » :  -والسالم
  .« ما َتَركَْت ِلي فَْضالً فَرََدْدَنا َعلَْيَك َما ذَكَْرت » :  -عليه الصالة والسالم: فقال } 

ُردُّوا مثلها إذا كان غَْير « أو ردوها » إذا كان الذي ُيَسلِّم ُمْسِلماً ، } فََحيُّواْ بِأَْحَسَن ِمْنَهآ { : معىن قوله : وقيل 
  .ِلمٍ ُمْس
  فصل

سالٌم َعلَْيكم؛ ألن : وعلْيكُم السالم ، وإن شاء املُبَْتِدُئ قال : السالم عليكم ، واجمليب َيقُول : يقول املُبَْتِدئ 
ة ، الالتَّعْرِيف والتَّْنكري ورد يف ألفاِظ القْرآن كما َتقَدَّم ، لكن التَّْنِكري أكْثَر والكل جَاِئٌز ، وأما يف التَّْحليل من الصَّ

  .فال ُبدَّ من األلف والالمِ باالتِّفَاقِ 
  فصل
السُّنَّة أن ُيسلِّم الرَّاِكب على املَاشي ، وراكب الفََرسِ على َراِكب اِحلَمارِ ، » :  -عليه الصالة والسالم-قال 

عليه الصالة -بالسَّالم؛ لقوله  والسُّنَّةُ اجلَْهر« والصَّغري على الكَبِري ، والٌلُّ على األكْثَر ، والقَاِئم على القَاِعد 
  .أقْرئ فالناً ِمنِّي السالم َوَجب عليه أنْ َيفَْعل : من قال ألَخرٍ : قال أبو يوسف « أفُْشوا السَّالم » :  -والسالم
  فصل

لسالم عليك ، ومن سالٌم علْيكُم ، واقِْصد الرَُّجل وامللكَْين؛ فإهنما يَُردَّان ا: إذا اْسَتقْبلك َرَجلٌ واحد فقل : السُّنة 
، وإذا َدَخلت بَْيتاً خَاِلياً ، فََسلَّم على من فيه من ُمْؤِمين اِجلنِّ ،  -تعاىل-َسلَّم عليه املَلَُك فقد َسِلَم من َعذَابِ اهللا 

  .والسُّنَّة أن َيكون املُبَْتِدئ بالسَّالم على طََهاَرٍة وكذلك املُجِيُب 
صلى اهللا عليه وسلم ، وهو على قََضاء احلَاَجِة ، فقام وَتَيمََّم مث َردَّ السالم ، والسُّنَّةُ روي أن رجالً سلَّم على النَّبِيِّ 

  .إذا الْتَقَى الرَُّجالَن املبادرة بالسَّالم 
  املواضع اليت ال ُيسلَّم فيها: فصل 

  :فأما املواضع اليت ال يَسلَّم فيها مثانيةٌ 
، ورخَّصَ َبْعَض الُعلََماِء يف ذلك إذا َدَعت « ال تبَدءُوا الَيُهود بالسَّالم »  : -عليه الصالة والسالم-قال : األوَّل 

وعلْيَك؛ ألنَّهم كانوا َيقُولون ِعْند الدُّخُولِ : ينبغي أن ُيقَال : إليه َحاَجة ، وأما إذا َسلَُّموا علينا ، فقال أكْثَر الُعلََماِء 
وَعلَْيكُم ، فجرت السُّنَّةُ بذلك : َيقُول  -عليه السالم-َعلَْيك ، فكان  السَّاُم -عليه الصالة والسالم-على الرسول 



وَعلَْيكُم السالَم ، : ُجيوز أن يُقال للكاِفرِ : وعلْيكُم السَّالم ، فهل جيوز ِذكْر الرَّْحَمة؟ قال احلََسن : ، فإذا قُلَْنا 
  .وَرْحَمة اِهللا؛ ألهنا اْسِتْغفَاٌر : ولكن ال ُيقَال 

  ] .َيعِيُش [ ألَْيس يف َرْحَمة اهللا : الشَّعّيب؛ أنه قال لَِنصْراينّ وعلْيك السَّالم وَرمحة اهللا ، فقيل له فيه ، فقال  وعن
  .النَّاس متَّزرين ُيَسلِّم عليهم ، وإن مل يكُونُوا متَّزرين ، مل ُيَسلِّم عليهم ] فرأى [ إذا َدَخل احلَمَّام : الثاين 
  .الم على القَارِئ؛ ألنه يقطع عليه التِّالوة؛ وكذلك رواَية احلَِديث ترك السَّ: الرابع 

  .ال ُيَسلَّم على املُْشَتِغل باألذَان واإلقَاَمِة : اخلَاِمس 
  .العب النَّْرِد ، وال املغَنِّي ، وال ُمطَيِّر احلََمامِ ، وال املستغل بَِمْعِصَية اِهللا ] على [ ال يَسلَّم : السادس 
لَوالَ أنِّي َخِشيُت أنْ َيقُول « : ال ُيسَلَّم على املُْشَتِغل بقضاء احلَاَجِة؛ ملا تقدَّم من احلَِديث ، وقال يف آخِرِه : ع السَّابِ

مل أُردَّ  ْمتسلَّْمت علَْيه فَلَْم َيُردَّ اجلََواب ، وإال لََما أجِبُْتك ، إذا رَأْيتَنِي على هذه احلَالَِة ، فال ُتَسلِّم ، فإنك إن سلَّ: 
  .» َعلَْيك 
  .يسلم َعلَْيهَِما ] مل [ إذا دخل الرَُّجل َبْيَته فَُيَسلِّم على امْرأته ، وإن َحَضرت أْجنَبِيَّة ، : الثَّامن 

ْينٍ ، وال ُيَسلِّم على النَِّساء الشَّابات األَجانِب؛ خوف الفِْتَنة من ُمكَالََمِتهِن بنزعة َشْيطَاٍن أو خائنة َع: قال القرطيب 
  .وأما املََحارُِم والعجائز فََحَسٌن 

  فصل
فإن ] على الفَْور [ والرَّدُّ فرض ِكفَايَة؛ إذا قام به البَْعض َسقَطَ عن الَباِقني ، واألْوىل للكُلِّ أن حييُّوا؛ إذ الرد َواجٌِب 

وال جََواباً ، وإذا َوَرد السالم يف ِكتَاب ، كان ابِْتداء َسالَمٍ ] الوقت [ أخَّر حىت انْقَضى الَوقْت ، وأجابه بعد فَْوت 
ِفْتَنةٌ ،  ، فجوابه َواجِبٌ بالِكتَاب أْيضاً لآلية ، وإذا َسلَّمت املَرْأة األْجنَبيَّة َعلَْيه ، وكان يف رد اجلََوابِ عليها ُتْهَمةٌ أو

مل جيب الرَّدُّ؛ ألنه أَتى بِفِْعل منهِيٍّ َعْنه ، فكان ال ُيَسلِّم ، فلو َسلَّم : مل جيب الرّد ، بل األْولَى إال يفعل وحيث قُلَْنا 
  .وجوده كََعَدِمه 

  }إِنَّ اهللا كَانَ على كُلِّ َشْيٍء َحِسيباً { : قوله 
املؤاِكل واملَُشارِب واملَُجاِلس ، : اِحلسيب مبعىن املَُحاِسبِ على الَعَمل؛ كاألكيل والشَّرِيب واجلَليسِ ، مبعىن : قيل 
مبعىن : ُمَحاسِباً وُمجَازِياً ، وقيل : أي : » حسيباً « كل َشْيٍء من ردِّ السالم بِِمثِله وبأْحسن ِمْنُه ، على : أي 

]  ١٢٩: التوبة [ } َحْسبِيَ اهللا { : كافياً ، قاله أُبو ُعبَْيَدة؛ ومنه قوله تعاىل : َحْسيب كَذَا ، أي : الكَاِفي من قَْوهلم 
  .اً َحِفيظ: ، وقال ُمَجاِهد 

  ) ٨٧(يثًا اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو لََيْجَمَعنَّكُْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة لَا َرْيَب ِفيِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِد

اِهر ، وأما من َسلَّم علْيكُم وحيَّاكم ، فاقبلوا َسالَمُه وأكْرُِموه وعاِملُوه بناًء على الظَّ: يقول  -تعاىل-وجه النَّظْمِ أنه 
» ليجمعنكم « : قوله . البََواِطن فال يْعلَُمها إال اُهللا الذي ال إله إال ُهو ، وإمنا َتْنكَِشُف بواطن اخلَلْقِ يف َيْوم الِقَياَمة 

  .جواب قََسم َمْحذُوف 
-يف البَْعِث ، فأقَْسَم اهللا الم قََسم ، نزلت يف الَِّذين َشكُّوا ] » ليجمعنكم « : الالُم يف قوله : قال القُرْطُبِيُّ [ 

  :بنفسه ، وكلُّ المٍ بعدها ُنونٌ مَشدََّدةٌ فهي الُم القََسم ويف مجلِة هذا القََسمِ مع جوابه ثالثةُ أوجٍه  -تعاىل
  .ُجْملَةُ َخَبر أّول : » ال إله إال هو « ، و » اهللا « : أهنا قي َمَحل رفعٍ َخبَراً ثانياً لقوله : أحُدها 



  .مجلة اعتراضٍ بني املُبَْتدأ وخربه : » ال إله إال هو « أيضاً ، و » اهللا « : أهنا خََبر لقوله : والثاين 
الَ { و ]  ٢٥٥: البقرة [ } اهللا الَ إله إِالَّ ُهَو { أهنا ُمْستَأَنفٍة ال حملَّ هلا من اإلعَْراب ، وقد تقدم إْعرَاب : والثالث 
  .البقرة يف ]  ٢: البقرة [ } َرْيَب ِفيِه 

  :فيه ثالثةُ أوجه } إىل َيْومِ القيامة { : قوله 
معىن » ليجمعنكم « ويكونُ اجلَْمع يف القُبُور ، أو ُتضمِّن : أهنا على باهبا من انتَهاِء الَغاَية ، قال أبو حيان : أحُدها 

  .مل َيحْتج إىل تقدير َمْجُموع فيه  أنه إذا ُضمِّن اجلَْمُع معىن احلَْشر: ، يعين » إىل « فُيتََعدَّى ب » ليحشركم « 
ليجمَعنَّكم يف : هي على باهبا ، أي : وقيل « :  -» يف « بعد أن جوَّز فيها أن تكون َمبعَْنى -وقال أبو البقاءِ 

يوم ليجَمَعنَّكم ُمفْضني إىل ِحسَاب : القُبُور؛ فعلى هذا َيجُوز أن يكُون َمفُْعوالً به ، وجيُوز أن يكون َحاالً ، أي 
ولكن ال َيِصحُّ » سرُت إىل الكُوفَِة « : أنه فَْضلَةٌ كَسَاِئر الفضالت ، حنو : » مفعوالً به « يريد بقوله » القيامة 

  .فغُري جَائزٍ؛ ألنَّه كونٌ مقيٌَّد » مفضني « ذلك إال بأنْ ُيَضمََّن اجلمُع َمْعَنى احلَْشرِ كما تقدَّم ، وأمَّا تقديره احلَالَ ب 
  ]الطويل : [ يف يوم الِقَياَمِة ، ونظريه قولُ النَّابغة : أي » ِفي « أنَّها مبعىن :  والثاين
  إلَى النَّاسِ َمطِْليٌّ بِِه القَارُ أجَْرُب... فَالَ َتْتُركَنِّي بِالَوِعيِد كَأنَّنِي  -١٨٨٥

  .يف النَّاسِ : أي 
  .ْعَنى ، وهذا غُري وَاِضح املَ» َمَع « أهنا بَِمْعَنى : والثالث 

يوم القيامة والقيامة مبعىن الِقيام » ليجمعنكم « : وصلة يف الكالم ، واملَعَْنى » إىل « : وقيل : قال القُْرِطيب 
ودخلت التاُء فيه للُمبَالََغة ، كعالَّمة وَنسَّابَة؛ ِلِشدَِّة ما َيقَُع فيه من اهلَْول ، وُسمِّي بذلك : كالطَّالبة والطِّالب؛ قالوا 

  ] . ٦: املطففني [ } َيْوَم َيقُوُم الناس ِلَربِّ العاملني { : م الناس فيه للحساب؛ قال تعاىل لقيا
َيْوَم َيخُْرُجونَ ِمَن { :  -تعاىل-مسِّيت الِقَياَمة ِقَيامة؛ لقيام الناس من قبورهم؛ قال : ُجيوز أن ُيقال : وقال الزَّجَّاج 

  ] . ٤٣: املعارج [ } األجداث 
  :فيها وجهان } الَ َرْيَب ِفيِه { : ة من قوله واجلُْملَ

مجعاً ال رَْيَب فيه ، والضمريُ : أي » ليجمعنكم « أّنضها يف َمَحلِّ َنْصبٍ نعتاً ملصدرٍ َمْحذُوف َدلَّ عليه : أحدمها 
  .لتَّمييز نصٌب على ا» حديثاً « ، تقدَّم نظُري هذه اجلُْملَة ، و » ومن أصدق « يعود عليه واألولُ أظهُر ، 

بإمشامها زاياً ، وهكذا كلُّ َصاٍد ساِكَنٍة بعدها دالٌ ، : بصاد خَاِلَصة ، ومحزة والكسائي » أصدق « : وقرأ احلُْمُهور 
لَّْسَت َعلَْيهِم { و ]  ٦: الفاحتة [ } الصراط { ، وهذا كما فعل َحْمَزة يف » تصدية « و » تصدقون « : حنو 

  .، للمجانسة قصد اِخلفَِّة ]  ٢٢: الغاشية [ } بُِمَسْيِطرٍ 
  فصل
: قوالً وَوْعداً ، وهذا اْستِفَْهام على سبيل اإلْنكَار ، والَنقْصُود منه : أي } َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اهللا َحِديثاً { : قوله 

  .صادقاً ، وأن الكَِذب واخلُلَْف يف قوله ُمحَالٌ  -تعاىل-وُجوب كَْونه 
أثَْبت أن الِقَيامة ستُوَجد ال َمحَالَة ، وجعل الدَّلِيل على ذلك  -تعاىل-اآليِة يُدلُّ على أنَّه ظاهر : قال ابن اخلَطِيب 
منها ما العلم بِِصحَّة النبُوَّة َيْحتَاج : عنه ، وهذا َحقٌّ؛ ألن املََسائل األصُوِليَّة على ِقْسَمني  -تعاىل-ُمَجرَّد إْخبَار اهللا 

  .نها ما ال يكُون كَذَِلك إىل الِعلْم بِِصحَِّته ، وم
مثل ِعلَْمنا بافتقار الَعاِلم إىل َصانِعِ عامل باملَْعلُوَمات قادرٍ على كل املُمكَِنات ، فإنَّا ما مل َنْعلَم ذلك ، ال : فاألوَّل 

عليهم الصالة -إْخبار األْنبَِياءِ ميكننا العِلُْم بصدقِ األْنبَِياء ، فكل َمسْألة ، هذا َشأنُها ، فإنه َيْمَتنِعُ إثباتُها بالقُْرآن و



  .وإال وقع الدَّْور  -والسالم
وهو مجلة املََساِئل اليت ال َيَتَوقَّف الِعلْم بَِصحَّة النُُّبوَّة على الِعلْم بصحَِّتها ، فكل ذلك ِممَّا ميكن : وأما القسم الثَّاين 

عنه اْسِتدالل َصحِيحٌ  -تعاىل-لَ على ِقَيامِ الِقَياَمةِ بإْخَبار اهللا ، فثبت أن االستدال -تعاىل-إثْبَاُته بالقُْرآِن وبكالم اهللا 
  .انتهى . 

  فصل
ألنَّهُ تعاىل َوَصفَهُ بكونه َحِديثاً يف هذه اآلَيةِ : ُمْحَدثٌ ، قالوا  -تعاىل-استدلت املُْعَتزِلَة هبذه اآلية على أنَّ كالم اهللا 

  .هو احلَاِدثُ واملُْحِدث : ، واحلديث ]  ٢٣: الزمر [ } َسَن احلديث ِكَتاباً اهللا َنزَّلَ أَْح{ :  -تعاىل-ويف قَْوله 
] الَِّذي [ أنكم َتْحكُُمون حبُدوِث الكالم الذي هو احلَْرف والصَّْوت ، وحنن ال ُننَازعُ يف ُحدُوِثِه ، إمنا : واجلواب 

ال تدل على ُحُدوث ذلك الشَّْيء ألَْبتَّةَ باالتِّفَاقِ منَّا  َندَِّعي قدمه َشْيء آَخر غري هذه احلُُروف واألصَْوات ، واآلَيةُ
فإنَّكُم َتْنِكُرون ُوُجود كالمٍ سوى هذه احلُُروف واألْصوات ، فكَْيف : فظاِهر ، وأما منكم : ومْنكُم؛ أمَّا ِمنَّا 

  .ُيْمكِنكُم أن َتقُولوا بداللة هذه اآلية على ُحدُوثه 

ُه فَلَْن َتجَِد لَُه ِفِقَني ِفئََتْينِ َواللَُّه أَْركَسَُهْم بَِما كََسُبوا أَتُرِيُدونَ أَنْ َتْهدُوا َمْن أََضلَّ اللَُّه َوَمْن ُيضِْللِ اللَّفََما لَكُْم ِفي الُْمَنا
َياَء َحتَّى ُيهَاجُِروا ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَإِنْ َودُّوا لَْو َتكْفُُرونَ كََما كَفَُروا فََتكُوُنونَ َسَواًء فَلَا تَتَِّخذُوا ِمْنُهمْ أَْوِل) ٨٨(َسبِيلًا 

إِلَّا الَِّذيَن َيِصلُونَ إِلَى قَْومٍ َبْيَنكُمْ ) ٨٩(َتَولَّْوا فَُخذُوُهْم َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم َولَا تَتَِّخذُوا ِمنُْهْم َوِليا َولَا َنِصًريا 
وكُْم َحِصَرتْ ُصدُوُرُهمْ أَنْ ُيقَاِتلُوكُْم أَْو ُيقَاِتلُوا قَْوَمُهْم وَلَْو َشاَء اللَُّه لََسلَّطَُهْم َعلَْيكُْم فَلَقَاَتلُ َوَبْينَُهْم ِميثَاٌق أَْو َجاُءوكُْم

  ) ٩٠(ا فَإِِن اْعَتَزلُوكُْم فَلَْم يُقَاِتلُوكُْم َوأَلْقَْوا إِلَْيكُمُ السَّلََم فََما َجَعلَ اللَُّه لَكُْم َعلَْيهِْم سَبِيلً

  :فيه ثالثة أوُجه » يف املنافقني « مبتدأ وخََبر ، و : » فما لكم « :  -تعاىل-قوله 
  .يف أْمر املَُناِفِقني  -أو ُمْستَِقرٌّ لكم-أيُّ َشْيٍء كائٌن لكم : ، أي » لكم « انه متعلٌِّق مبا تعلَّق اخلََبُر ، وهو : أحدها 
فُحِذف املُضاُف ، وأُقيم املَُضافُ » مال كم تفترقون يف أمور املنافقني « ، فإنَّه يف قُوَّة أنه ُمَتَعلِّق مبعىن فئتني : والثاين 

  .إليه مقامه 
فئتني ُمفْترِقََتْين يف : ؛ ألنه يف األْصل صفةٌ هلا ، تقديُره » فئتني « أنه ُمَتَعلٌِّق َمبْحذُوٍف على أنه حالٌ من : والثالث 

  .ة إذا قُدِّمت عليها ، انتصَبْت حَاالً املَُناِفِقني ، وصفةُ النكر
  :وْجَهان » فئتني « ويف 

فََما { : ؛ ومثله » لَكُم « ، والَعاِملُ فيها االستقراُر الذي تعلَّق به » لَكُم « أهنا حالٌ من الكاِف وامليم يف : أحُدمها 
احلَالُ الزمةٌ؛ ألن الكالَم ال َيِتمُّ دوَنها ، وهذا وقد تقدَّم أنَّ هذه ]  ٤٩: املدثر [ } لَُهْم َعنِ التذكرة ُمعْرِِضنيَ 

  .مذهُب الَبْصرِيَِّني يف كل ما َجاَء من هذا التَّرِْكيب 
ما لَكُم يف املَُناِفِقني كنتم : ُمْضَمرةً ، والتقدير » كان « أنه َنْصٌب على َخَبر :  -وهو مذهب الكوفيني-والثاين 

ما لك كُْنَت الشَّاِتَم ، والَبْصرِيُّون ال ُيجِيُزون ذلك؛ ألنه حالٌ واحلالُ ال : أي »  ما لك الشامت« : فئتني ، وأجَازوا 
: » ضَْربِي َزْيداً قَاِئماً « تتعرَّف ، ويدلُّ على كَْونِهِ حاالً التزاُم َمجِيئه يف هذا التَّركِيب َنِكرةً ، وهذا كما قالُوا يف 

الِفئَة « وقد تقدَّم اشِتقَاُق . املُقَدَّرِة ، بل على احلَالِ؛ اللتزامِ َتْنكريه » كان « ر ال جيُوز نصُبه على َخَب» قائماً « إنَّ 
  .يف البقرة » 

  فصل



 ١٦٧: آل عمران [ } لَْو َنْعلَُم ِقتَاالً الَّتََّبْعَناكُمْ { : َنَزلت يف الذين ختَلَّفُوا َيْوَم أُحد من املَُناِفِقني ، وقالوا : قال قوم 
لَْم َيكْفُُروا : كَفَُروا ، وآَخُرون قالوا : فقالَْت َمْنُهم فرقة :  -عليه الصالة والسالم-اختلف أْصحَاب الرَّسُول ف] . 

بأن يف َنَسقِ اآلية ما يَقَْدُح فيه وأنَّهم من أْهل مكَّة؛ : ، فنزلت اآلية؛ وهو قول َزْيد ْبنِ ثَابِت وطُِعن يف هذا الَوْجِه 
  .}  تَتَِّخذُواْ ِمْنُهمْ أَْولَِيآَء حىت يَُهاجِرُواْ فَالَ{ : وهو قوله 

هم قَْوم َخَرجُوا إىل املَِديَنة ، وأْسلَُموا مث اْرَتدُّوا ، واْسَتأذَنُوا رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل : وقال ُمَجاِهد 
هم ُمَناِفقُون : فقائل َيقُول : كَّة ، فاختلف املسلمون فيهم َمكَّة؛ ليأتوا بِبَِضاِئع لَُهم يتَّجُِرون فيها ، فَخََرُجوا وأقَاُموا مب

  .ُهْم ُمْؤِمُنون : ، وقائل َيقُول 
 نزلت يف َناسٍ من قُرَْيش قَِدُموا املَِديَنةَ ، وأْسلَُموا مث َنِدمُوا على ذلك ، فَخََرُجوا كهيئة املَُتَنزِِّهني حىت َبُعدوا: وقيل 

إنَّا َعلَى الَِّذي وافقَْناك عليه من اإلَمياِن ، ولَكِنَّا اجتوينا : ُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املدينة ، فكَتبُوا إىل ر
خنرج إليْهم : املدينة واْشتَقَْنا إىل أْرِضنا ، مث إنَُّهم خرجوا يف جتارٍة لَُهم حنو الشَّامِ فََبلَغَ ذَِلك املُْسِلِمني ، فقال َبْعضُهم 

كيف تَقُْتلون قوماً على دينكُم إن لَمْ َيذَُروا ِدَيارَهم : َعُهم؛ ألنَّهم َرِغبُوا عن ِدينَنا ، وقالت طَاِئفة فنقتلهم ونأخذ ما َم
  .، وكان َهذَا بَِعْين النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، وهو َساِكٌت ال يَْنَهى واحداً من الفَرِيقَْين؛ فنزلت اآلية 

هم قَْوٌم أْسلَُموا مبكَّة مث مل : نزلت يف أهل اإلفِك ، وقال ابن عبَّاسٍ وقتادة : َزْيد وقال اْبن : هم العرنيون : وقيل 
يا معشر » فما بالكم « : ُيَهاجُِروا وكاُنوا يُظَاِهُرون املُْشرِكني ، فاختلف املُْسِلُمون فيهم وتشاجروا ، فنزلت 

نكَّسَُهم وَردَّهم إىل الكُفْرِ وأْحكَامه : أي } واهللا أَْركََسُهْم { ني ، صرمت فيهم فئت: أي } ِفي املنافقني ِفئََتْينِ { املؤمنني 
  .من الذُّلِّ والصَِّغار والسَّْبي والقَْتل 

  .وإمنا َسمَّاهم ُمَناِفِقني وإن أظَْهُروا الكُفْر؛ ألهنم ُوِصفُوا بالصِّفَِة اليت كَانُوا َعلَْيَها من قَْبل : قال احلسن 
  :مبتدأ وخرب ، وفيها وجهان } أَرْكَسَُهْم واهللا { : قوله 

، وإمَّا من املَُخاطبني ، والرابطُ الواُو ، كأنه أنكَر عليهم  -وهو الظَّاهُِر-أهنا حالٌ ، إمَّا من املَُناِفِقني : أظهرمها 
  .اختالفهم يف هؤالء ، واحلالُ أنَّ اهللا قد ردَّهم إىل الكُفْر 

: والَباُء َسبَبِيَّة ، أي » أركسهم « ُمَتَعلٌِّق ب » مبا كسبوا « و . عنهم بذلك  -تعاىل-رب أهنا ُمْستَأنفةٌ أخ: والثاين 
  .مصدريَّةٌ أو مبعىن الَِّذي ، والعائُد َمْحذُوٌف على الثَّانِي ، ال على األوَّلِ على الصَّحِيح » ما « بسبب كَْسبِهِم ، و 

وقال أَميَّة . » إهنا ركس « : يف الرَّْوثة ملَّا أُِتَي هبا  -عليه السالم-س ، قال الردُّ والرَّْجُع ، ومنه الرِّكْ: واإلركاس 
  ]البسيط : [ بن أبِي الصَّلت 

  كَانُوا ُعَصاةً َوقَالُوا اإلفَْك وَالزَّورَا... فَأْرِكُسوا يف َجِحيمِ النَّارِ إنَُّهُم  -١٨٥٦
ما جُِعل أعاله أْسفَله : الرَّذْلُ ، إال أنَّ الرِّكْس أبلغُ؛ ألن النِّكَْس : كْس الرِّكْس والنِّ« : ُردُّوا ، وقال الرَّاِغب : أي 

  .» ما صَاَر َرجِيعاً بعد أن كَانَ طعاماً : ، والرِّكَْس 
ْركُوس قلب الشَّْيء على رَأِسه ، أو َردِّ أوَِّلِه على آِخره ، واملَ: الرَّكْس والنِّكْس : وقال النَّْضر بن مشيل والكَسَائي 

  .واملنكُوُس وَاِحٌد 
  ]املتقارب : [ أرْكسه أْوبقَه ، قال : وقيل 
  وأْرمَْيَتنِي بُِضرُوبٍ الَْعنَا... بُِشْؤِمَك أْركَْسَتنِي ِفي اخلََنا  -١٨٥٧

  ]املتقارب : [ اإلضالل ، ومنه : اإلركاس : وقيل 
  مَثَالً ِللِْعَدى وَصيَّرَتنِي... وأْركَسَْتنِي َعْن طَرِيقِ الُْهَدى  -١٨٥٨



  ]الرمل : [ هو التنكيُس ، ومنه : وقيل 
  كََسَواِد اللَّْيلِ َيْتلُوَها ِفَتْن... ُركُِّسوا يف ِفْتَنٍة ُمظِْلَمٍة  -١٨٥٩

الثَّور وْسط  :قْوٌم بني النَّصَارى والصَّابِِئني ، والرَّاِكس : َنَجا ِمْنُه والرُّوكُوِسيَّةُ : وارتكَس فُالنٌ يف أْمر كَانَ ، أي 
  .البَْيَدر والثريان حوالَيه وقت الدياس 

  .رجع : ثالث لُغَات مبعىن واحد ، وارتكَس هو ، أي : أْركس وَركَّس بالتَّْشِديد وَركَّس بالتَّْخِفيف : ويقال 
  .بالتشديد فيهما » ركَّسوا -ركَّسهم « ثالثياً ، وقرئ » ركسهم « : وقرأ عبد اهللا 

  .» من غري مهز وال تشديد ، وال أعلم أَحداً قرأ به « ركسه اهللا » : وفيه لَُغةٌ أخرى « : وقال أبو البقاء 
ونقل ابن اخلطيب أنَّها قراءة أيبِّ أْيضاً [ من غري مهز وال تشديد » واهللا ركسهم « قد تقدَّم أن عبد اهللا قََرأ : قلت 

  .َم العلمِ بأنَّها ِقَراءةٌ ، ال عدَم القراءة هبا وكالم أيب البَقَاِء ُمْخلٌِّص؛ فإنه إمنا ادَّعى َعَد] 

  .وفيه نظر « ؛ كما أنَّ أْسفَلَه أبلغُ من ُسفْلَه » ركسه « أبلغُ من » أركسه « إال أن : : قال الرَّاغب 
  فصل
» : املَُراد من قوله : قالت املُْعتزِلة }  أَُترِيُدونَ أَن تَْهُدواْ َمْن أََضلَّ اهللا َوَمن ُيضِْللِ اهللا فَلَن َتجَِد لَهُ َسبِيالً{ : قوله 

واهللا أَْركَسَُهْم بَِما كسبوا { : ليس أنَّه هو خلق الضَّالل فيه للُوُجوه املَْشُهورة؛ ألنه قال قبل هذه اآلية « أضل اهللا 
ي القَْول بأنَّ ضاللَُهم حصل بَِخلْق إنََّما َردَُّهم وطََردَُهم بسبب كَسْبِهِم وِفْعِلهِم ، وذلك َينِْف] أنه [  -تعاىل-فبيَّن } 

  :على ُوُجوه « ] اهللا [ ومن أضل » : اهللا ، وعند هذا َحَملُوا قوله 
أنه َحكَم به وأخرب : فالن يكفر فُالناً ويَضلِّلُه ، مبعىن : املُرَاد أنَّ اهللا َحكَم بضالهلم وكُفْرِهم؛ كما ُيقَال : أحُدها 

  .عنه 
ُيِضلُّ الكُفَّار  -تعاىل-أُتريدون أن تَْهُدوا إىل اجلَنَِّة من أَضلَّه اهللا عن طريق اجلَنَِّة؛ وذلك ألنَّه :  أن املَعَْنى: وثانيها 

  .يوم القياَمة عن االْهِتَداء إىل طريق اجلَنَِّة 
ْب أنَّها صحيحة ، ولِكنَّه َه: أن يُفَسَّر اإلْضالل مبعىن األلْطَاف ، وقد تقدَّم َضْعُف هذه الُوجُوه ، ثُمَّ نقول : وثالثها 

 -تعاىل-أْخَبر عن كُفْرِِهم وضالِلهِم ، وأنَّهم ال َيْدُخلون اجلَنَّة ، فقد تََوجَّه اإلْشكَال؛ ألن انِْقالب علم اهللا  -تعاىل-
{ :  -تعاىل -قوله-ين أَضلَُّهم عن الدِّ -تعاىل-جهال ُمحَالٌ ، واملُفِْضي إىل املَُحالِ ُمَحالٌ ، ويدل على أنَّ املُرَاد أنه 

ملَّا أضلَُّهم عن اإلَمياِن امتنع أن جيد املَْخلُوق َسبِيالً إىل  -تعاىل-أنه : واملَْعىن } َوَمن ُيْضِللِ اهللا فَلَن َتجَِد لَهُ َسبِيالً 
  .إْدخَاِله يف اإلَمياِن 

  .اآلية } َودُّواْ لَْو َتكْفُُرونَ كََما كَفَُرواْ { :  -تعاىل-قوله 
  :وجهان « لو » وز يف جي

  .أن تكون مصدريَّة : أحدمها 
  .أهنا على باهبا من كوهنا حرفاً ملا كان سيقع لُوقُوعِ غريه : والثاين 

وحينئٍذ فال َجوَاَب هلا ، « ودوا » تتقدَّر مع ما بعدها مبصدر ، وذلك املصدُر يف حمل املفعول ل : فعلى األوَّل 
  .َودُّوا كُفَْركُم : والتقدير 

: أْيضاً حمذوف؛ لداللة املَعَْنى عليهما ، والتقدير « لو » َمْحذُوفاً ، وجواُب « َودَّ » يكون َمفُْعولُ : وعلى الثاين 
  .َودُّوا كُفَْركم ، لو َتكْفُرون كما كَفَرُوا لُسرُّوا بذلك 

من َضِمري ذلك املَْصدر كما هو  كُفراً مثل كُفْرِهم ، أو حالٌ: نعٌت ملَْصِدر حمذوف ، تقديره : « كما كفروا » و 



  .َمذَْهب سيبوْيه 
: َودُّوا كفَركُم ، وكونكم ُمْستَوين معهم يف َشْرِعهم؛ كقوله : والتقدير « تكفرون » عطف على : « فتكونوا » و 
  .ة ودُّوا لو ُتْدهنون ، والفَاُء َعاِطفَ: ، أي ]  ٩: القلم [ } َودُّواْ لَوْ ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ { 

من َحْيث إن النَّْصَب يف : فيه نظر : قال أبو حيَّان « ولو ُنِصب على َجوَاب التَّمَنِّي؛ جلاز » : قال الزََّمخَشرّي 
ألنَّ  جواب التَّمَنِّي إذا كان التََّمنِّي بلفظ الفِْعل ، حيتاج إىل َسَماع من الَعَرب ، بل لو َجاَء ، مل تتحقََّق فيه اجلَوابِيةُ ،

اليت بَِمْعَنى التمين ، متعلِّقُها ال الذََّوات ، فإذا ُنِصب الفِْعل بعد الفَاِء ، مل َيَتَعيَّْن أن تكون فَاَء جواب؛ «  ودَّ» 
  ]الوافر : [ الحتمال أن َيكُون من َبابِ َعطْف املَْصدر املقدَّر على املَْصَدر املَلْفُوظ به ، فيكون من َبابِ 

  .. . . .وَتقَرَّ َعيْنِي لَلًْبُس َعَباَءٍة  -١٨٦٠
والفِْعلِ ، وإالَّ فاملْصدُر املَْحذُوفُ » أن « ملْفُوظٌ به ، واملصدُر املقدَُّر ب » يود « كَأنَّ املَْصَدر املَفُْعولَ ب : يعين 

بِ التَّمنِّي ، إذا كان باحلَْرِف ، ليس َملْفوظاً به ، إال بَِهذَا التَّأويلِ املذكُورِ ، بل املَْنقُولُ أنَّ الفِعلَ ينَْتِصُب على جََوا
  .إذا أشْرِبتا َمعَْنى التَّمنِّي » أال « و » لو « ، و » ليت « : حنو 

لو « املفهوم من ِفْعل الودادة ، بل املَفُْهوَم من لفظ » التمين « وفيما قاله أُبو حَيَّان نظر؛ ألن الزََّمْخَشرِيَّ مل َيْعنِ ب 
، وقد ]  ١٠٢: الشعراء [ } فَلَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً فََنكُونَ { : د جاء النَّْصب يف جواهبا؛ كقوله املُشعرةِ بالتمين ، وق» 

وهو يف » تكونون « خرب : » سواء « قدَّْمُت َتحِْقيَق هذه املَْسألَِة ، فظهر قول الزََّمْخشَرِي من غري توقٍُّف ، و 
  .» رجال عدل « : ، مبعىن ُمستوبن؛ ولذِلك ُوّحد ، حنو  األْصل َمْصدٌر واقٌع َمْوقَع اْسمِ الفَاِعلِ

إنَّهم : على َسبِيل اإلْنكَارِ َعقب ِذكْر االْستبعاد ، بأن قال } أَُترِيُدونَ أَن َتْهدُواْ َمْن أََضلَّ اهللا { : ملَّا اْسَتْعظَم قوهلم 
ِلُمون كُفَّاراً ، فلما َبلَُغوا يف تعصُّبهم يف الكُفْر إىل هذا احلَّد ، بلُغوا يف الكُفْر إىل أنَّهم َيَتمنُّون أن َتِصُريوا أيُّها املُْس

  .فكيف َتطَْمُعون يف إميانِهِم 
  .َمَعكُم } فَالَ تَتَِّخذُواْ ِمنُْهْم أَوِْلَيآَء حىت ُيَهاجُِرواْ ِفي سَبِيلِ اهللا { : مث قال 

  :ه هي ِهْجرة أخرى واِهلْجرة على ثَالثَة أْوُج: قال عكرمة 
َوَمن َيخُْرْج ِمن { : وقوله ]  ٨: احلشر [ } ِللْفُقََرآِء الْمَُهاجِرِيَن { : هجرة املُؤمنني يف أوَّلِ اإلْسالم ، وهي قوله 

  .وحنومها ]  ١٠٠: النساء [ } َبْيِتِه ُمهَاجِراً إِلَى اهللا َوَرسُوِلِه 
هللا صَابِراً حمَتِسباً ، كما حكى َهُهَنا ، مََنَع من ُمواالهتم َحتَّى وهجرة املؤمنني وهي اخلُرُوُج يف َسبِيلِ اِهللا مع رسُول ا

  .ُيَهاجُِروا يف َسبِيل اهللا 
  .» املَُهاجِر من هجر َما نََهى اهللا َعْنه « : وهي ما قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : وهجرة َسائر املُؤمنني 
ُموا وُيهَاجُِروا؛ ألن اِهلجَْرة يف سَبِيل اهللا ال تكون إال بَْعد اإلْسالَم ، فدلَّت حىت ُيْسِل: التقدير : قال أبو بكر الرَّازِي 

[  -ه اآلَيةُ على إَجياب اِهلْجرة بعد اإلْسالم ، وأنَّهم وإن أسلَُموا لَمْ يكُن بيَنَنا وبَْيَنهم مواالةٌ إال بَْعد اِهلجَْرة؛ لقول
وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ]  ٧٢: األنفال [ } هِم مِّن َشْيٍء حىت يَُهاجِرُواْ َما لَكُْم مِّن َوالََيِت{ :  -] تعاىل 

وهذا التَّكِْليُف إنَّما كان الزِماً َحْيث كاَنت اِهلْجرة » أَنا بَرِيٌء من كل ُمْسِلم أقَاَم َبْين أظُْهر املُْشرِِكني « : وسلم 
وَاجَِبة [ ال ِهْجَرة « : خ ذلك ، قال رسُول اهللا صلى اهللا يوم فتح مكة َواجَِبةٌ َمفْروضة ، فلمَّا فتحت َمكَّة ، ُنِس

  .» بعد الفَْتح ، ولَِكْن جِهَاٌد ونِيَّةٌ ] َمفُْروضة 
اِهلْجَرة حتصل تارةً : قال ابن اخلَطِيب . من أقَام يف َدارِ احلَْرب ] يف كُلِّ [ أن ُحكْم اآلَية ثَابٌِت : وُروي عن احلََسن 



-قَالِ من َجارِ الكُفْرِ إىل دَارِ اإلْسالم ، وأخَْرى َتْحُصل باالْنتِقَال عن أْعَمال الكُفَّار إىل أْعَمال املُْسِلمني ، قال باالْنِت
  : -عليه الصالة والسالم

جْرة عن َتْرك منهيَّاته وِفْعل اِهلْجرة يف َسبِيل اهللا ِعَبارة عن اِهل: وقال املَُحقِّقُون » املَُهاجِر َمْن هجر ما نََهى اُهللا َعْنُه « 
َراض مأموراته ، واآلية عامَّة يف الكُلِّ ، وقَيََّد اهلجرة بِكَْونِها يف سَبِيلِ اهللا؛ ألنه ُربََّما كَاَنت اِهلْجَرة لَِغرض من أغْ

  .الدُّْنيا فال تكُونُ ُمعَْتَبرة 
دِيَنة؛ لُنصرة النَّيب صلى اهللا عليه وسلم يف الَغزَوات ، وكانت منها اِهلْجرة إىل املَ: واِهلْجرة أْنوَاع : قال القُْرطُبِي 

وكذلك ِهجَْرة املَُناِفِقني مع النيب صلى اهللا عليه » ال ِهْجَرة بعد الفَْتح « : هذه َواجَِبة أوَّل اإلْسالم ، حىت قال 
 -عليه السالم-كما قال ] م اهللا َعلَْيه وهجرة َمْن أْسلم يف َدارِ احلرب فإهنا وَاجَِبة ، وهجرة املسلم ما َحرَّ[ وسلم 

وهاتان اِهلْجَرتان ثابَتَتان اآلن ، وهجرة أهل املََعاِصي؛ لريجعوا عمَّا ُهم » واملَُهاجُِر َمْن َهَجر َما َحرَّم اهللا عليه « : 
ل النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم مع كَْعب عليه تأِديباً هلم ، فال ُيكَلَُّمون وال ُيَخاطَُبون وال ُيخَالَطون حىت َيُتوبُوا؛ كما فع

  .وصاِحَبْيه 
» فخذوهم « فإن أعَْرُضوا عن التَّْوحيد واهلجَْرة : أي } فَإِنْ َتَولَّْواْ فَُخذُوُهْم واقتلوهم َحْيثُ َوَجدتُُّموُهمْ { : قوله 

َوالَ { يف اِحللِّ واحلََرم } ْيثُ َوَجدتُُّموُهمْ واقتلوهم َح{ أخيذٌُ ، : إذا قََدرُْتم عليهم أَساَرى ، ومنه ُيقَال لألِسري 
لينصركم على أْعدَاِئكُم ، مث اسَتثَْنى » وال نصرياً « يتوىل شَْيئاً من ُمهماتكم » ولياً « يف هذه احلَالِ } َتتَِّخذُواْ ِمْنُهمْ 

مِّيثَاقٌ أَْو َجآُءوكُْم َحِصَرتْ ُصدُوُرُهْم أَن ُيقَاِتلُوَنكُْم أَْو إِالَّ الذين َيِصلُونَ إىل قَْومٍ َبْيَنكُْم َوَبيَْنُهْم { : منهم وهو قوله 
لْقَْواْ إِلَْيكُُم السلم فََما َجَعلَ ُيقَاِتلُواْ قَْومَُهْم َولَْو َشآَء اهللا لََسلَّطَُهْم َعلَْيكُْم فَلَقَاَتلُوكُْم فَإِِن اعتزلوكم فَلَْم ُيقَاِتلُوكُْم وَأَ

  .} هِْم َسبِيالً اهللا لَكُْم َعلَْي
  :يف هذه االستثناء قوالن : } إِالَّ الذين َيِصلُونَ { : قوله 

يف األخذ والقتل ال يف املُواالة؛ ألن } فَُخذُوُهْم واقتلوهم { : أنه استثناء مُتَِّصلٌ ، واملستثىن منه قوله : أظهرمها 
  .مواالة الكُفَّار واملنافقني ال جيوز حبال 

هو اتِّصَالُ « : وقال أُبو عبيد . على هذا قَْوٌم كُفاٌر ، وَمْعَنى الَوْصلَِة هنا الَوْصلَةُ باملَُعاَهَدِة واملَُهاَدَنِة  واملُْسَتثَْنْونَ
، وغلَّطه النَّحَّاس بأن النََّسب كان ثابتاً بني النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم والصَّحابة ، وبني املُْشرِكني ، ومع » النََّسب 
  .مينعهم ذلك من قتاهلم  ذلك مل

عهد ، وهم األْسلَميُّون ، وذلك أنَّ : أي } َبيَْنكُْم َوَبْينَُهْم مِّيثَاٌق { ويلَْجئُون إىل قوم : يريد : وقال ابن عبَّاس 
وال ُيعني علْيه  رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واَدَع ِهالل بن ُعَوْيمر األْسلَِمّي عند ُخرُوجه إىل َمكَّة ، على أالَّ ُيعيَنُه

  .، ومن َوَصل إىل ِهاللٍ من قَْومِه وغريهم وجلأ إليه ، فلهم من اجلواز مثل ما لِهِاللٍ 
بين َبكْرٍ بن زَْيد بن َمَناة ، : أراد بالقَْوم الَّذين بالقَْوم الَِّذين بَْينكم وَبينهم ميثَاٌق : وقال الضَّحَّاك عن ابن عبَّاسٍ 

  .هم ُخَزاَعة : هلُْدَنة ، وقال ُمقَاِتل وكانوا يف الصُّلْح وا
  . -وهو قول أبِي ُمْسلم األصْفََهانِيِّ ، واختيار الرَّاغب-أنه منقطٌع : والقَْول الثاين 

وهم } إِالَّ الذين َيِصلُونَ { : لَمَّا أوجَب اُهللا اِهلجَْرةَ على كُلِّ َمْن أسلم ، استثىن َمْن له ُعذٌْر فقال « : قال أبو ُمسْلم 
بينهم وَبْيَنه يف الطَّريق كُفَّار خيافوهنم ، [ ونصرته ، وكان  -عليه الصالة والسالم-قوم قََصُدوا اِهلْجَرة إىل الرَُّسول 

بينهم وبني املُْسلمني َعْهٌد ، فأقاموا َعْنَدُهم إىل أنْ ُيْمِكنُهُم اخلالُص ، واستثىن بعد ذلك َمْن ] فََعهُِدوا إىل كُفَّارٍ كان 



ار إىل الرَّسُول وأْصَحابه؛ ألنه خياُف اَهللا فيه ، وال يقاِتلُ الكُفَّار أيضاً ألهنم أقارُبه؛ أو ألنه َيخَاُف على أوالده َص
فََما { : ، فعلى هذا القَْولِ يكون استثناًء ُمْنقَِطعاً؛ ألن هؤالء املُْستَثنني مل َيْدُخلوا حتت قوله » الذين ُهْم يف أيديهم 

  .واملُْسَتثنْون على َهذَا ُمؤِمُنون } ي املنافقني ِفئََتْينِ لَكُْم ِف
، وجيوز أن يكُونَ » قوم « جيوز أن يكونَ مجلةً من ُمْبَتَدأ وَخرب يف َمَحلِّ جرِّ صفة ل } َبيَْنكُْم وََبْينَُهْم مِّيثَاٌق { : قوله 

على هذا رفٌع بالفَاِعليَّة؛ » ميثاق « ُق بَِمْحذُوٍف ، و ، فيكون يف حملِّ َجرٍّ ويتعلَّ» قوم « وْحَده صفةً ل » بينكم « 
  .ألنَّ الظَّرف اعتمد على َمْوصُوٍف ، وهذا الَوْجُه أقرُب؛ ألنَّ الَوْصفَ باملُفَْرِد أْصلٌ للوصف باجلُْملَة 

  :فيه وجهان » أو جاءوكم « : قوله 
إال « : اُءوكُم َحصَِرْت ُصُدورُُهم ، فيكون التقدير أو إال الذين َج: أنه عطف على الصِّلَة؛ كأنه قيل : أظهرمها 

: أحدمها : فيكون املُْسَتثَْنى ِصْنفَْين من النَّاس » الذين يصلون باملعاهدين ، أو الذين حصرت صدورهم فليقاتلوكم 
  .واصلٌ إىل قومٍ ُمعاهدين ، واآلخر َمْن َجاَء غَْيَر مقاِتلٍ للمسلمني وال ِلقَْومه 

فَُخذُوُهمْ { : بعد قوله } فَإِِن اعتزلوكم فَلَْم ُيقَاِتلُوكُمْ { : وهي قوله » قوم « أنه عضطٌْف على ِصفَةِ  :والثاين 
: فقرَّر أنَّ كفَُّهم عن الِقتَال أحُد َسَبَبي اسِْتحقَاقِهم لنفي التعرُّض هلُم ، وَتْرِك اإليقاع هبم ، فإن قُلْت } واقتلوهم 

ني له تأثٌري يف صحة االستِثَْناء ، واستحقاقِ َتْرِك التَّعرضِ لالتصال باملَُعاهدين واالتصال كلُّ واحد من االتِّصال
تقريراً حلكم » فإن اعتزلوكم « : ، ويكون قوله » قوم « بالْكَافِّني ، فهال جَوَّْزت أن َيكُونَ الَعطُْف على صفِة 
هو َجاِئٌز ، ولكن األوَّلَ أظهُر وأجْرى على ٍألوب : نِهم؟ قلت اتِّصاهلم بالكافِّني واختالطهم هبم ، وجَْريهم على ُسَن

  .انتهى . « الكالم 
  :وإمنا كان أظهر لوجهني 

  .من جهة املَْعَنى : من جَِهة الصَِّناعة ، والثاين : أحدمها 
تَثَْنى ُمَحدَّثٌ عنه َمْحكُوٌم له ، خبالف فألنَّ عطفَه على الصِّلة لكون النِّْسَبة فيه إْسنَاِديةً ، وذلك أن املُْس: أمَّا األوَّلُ 

على الصِّفَة  ُحكْم املُْستَثَْنى منه ، فإذا قدَّْرتَ الَعطَْف على الصَِّلَة ، كان ُمَحدَّثاً عنه مبا َعطَفَْته ، بِِخالَف ما إذا َعطَفَْته
عن َصاِحبها ، ومىت دار األْمر بني أن تكُون النِّْسَبة الذين هم قيٌد يف الصِّلَِة املَُحدَِّث « قوم » ، فإنه يكونُ تَقْيِيداً يف 

  .إْسنَادّية وبني أن تكون تقييدية ، كان َجْعلها إسناديةً أْوىل الْستِقالهلا 
م عنه ، وذلك أنَّ الَعطَْف على الصِّلَةَ يؤدِّي أن َسَببَ َتْرِك التَّعرُّض هلم َتْركُُهم القتالَ وَنْهيُُه: والثاين من جهة املَْعَنى 

وهذا سََبٌب قريب ، والَعطُْف على الصِّفَة يؤدي إىل أنَّ َسَبَب ترِك التعرُّضِ هلم ، وصُولُهم إىل قَْوم كافِّني عن الِقَتال 
  .، وهذا سبٌب بعيٌد ، وإذا دَاَر األمُر بني َسَببٍ قريب وآخر بعيٍد ، فاْعِتبَاُر القرِيبِ أوْلَى 

، وَخرَّجها الزََّمْخشَرِيُّ على أَحِد » أْو « من غري » جاءوكم « : ويف ُمْصَحفِ أَبيٍّ  ،» أو « واجلمهوُر على إثبات 
  .، أو الَبَدلِ منه ، أو الصِّفة لقَْوم بعد ِصفَة ، أو االستئناِف » يصلون « إمَّا البيان ل : أْرَبعة أْوُجه 

البيانُ والبدلُ؛ ألن البيانَ ال َيكُون يف األفْعَالِ؛  وهي وجوٌه ُمْحَتَملَةٌ ويف بعضها ضعٌف ، وهو« : قال أبو حيان 
تأمُّلٍ ] إىل [ انتهى ، وحيتاج اجلَوَاُب عنه . » وألن البدل ال يتأتَّى لكونه ليس إيَّاه ، وال بعضه ، وال ُمْشتَِمالً عليه 

  .ونظرٍ 
  :فيه سبعة أوُجه } َحِصَرتْ ُصدُوُرُهْم { : قوله 

هلذه اجلُْملَة ، بل جِيَء هبا للدُّعاء عليهم بضيق ُصدُورهم عن القََتالِ ، وهذا َمْنقثولٌ عن املَُبرِّد  أنه ال َمَحلَّ: أحدها 
اللَُّهم أْوِقعِ « : ، إالَّ أنَّ الفَارِسيَّ رضدَّ عيله بأنا َمأُمورون بأنْ َنْدُعَو على الكُفَّارِ بإلقاِء الَعَداَوة بينهم ، فََنقُولُ 



  .نفياً ملا اقَْتضَاُه دعاُء املُْسِلمني عليهم } أَوْ ُيقَاِتلُواْ قَْومَُهْم { : لكن يكُونُ قوله »  الكُفَّار الَعَداَوةَ بني
ُيَخرَُّج قولُ املُبَرِّد على أن الدَُّعاء عليهم بأالَّ يقاتلوا « : وقد أجَاَب عن هذا الردِّ بعُض النَّاس؛ فقال بن عضِطيَّة 

ُهْم أقلُّ وأْحقَُر وُمْسَتْغىن َعْنُهم ، كما : لَُهم ، والدعاُء َعلَْيهم بأالَّ يقاتلوا قومهم َتْحقٌري لَُهْم ، أي املُْسِلِمني تعجيٌز 
  .» أْستَْغنِي عنه وأسَتِقلُّ دوَنه : مبعىن « ال جعل اهللا فُالناً عليَّ وال َمِعي » : تقول إذا أردت هذا املَعَْنى 

قد ُيْحتمل أن يَُعبَّر به َعمَّْن لَْيُسوا منهم » قومهم « : أن يكونَ ُسؤاالً لقومهم ، على أنَّ قوله وأجاب غُريه بأنَّه جيُوَز 
  .« بل عن ُمعاديهم [ ، 

هل َيْحتاج إىل : خالٌف ] وإذا َوقَعت احلَالُ فعالً مَاِضياً ففيها « جاءوكم » حالٌ من فاعل « حصرت » أنَّ : الثاين 
، « حصرت » قَْبلَ « قد » والراجُِح عدُم االحِْتياج؛ لكثرة ما جاء منه ، فََعلى هذا ال ُتْضَمُر  «قَْد » اقِْترانه ب 

  .وَمنِ اْشَتَرط ذلك ، قَدَّرها هنا 
أو جاُءوكم قوماً َحصَِرْت ُصُدورُُهم رجاالً حصرت : صفةٌ حلَالٍ حمذوفٍة ، تقديُره « حصرت » أنَّ : والثالث 

ه صفة َمْوصُوف َمْنصُوب على احلال ، إالَّ أنه حذف املَْوصُوف املنَْتصب على احلَالِ ، ُصدُورهم ، فنصب ألنَّ
  .وأقيمت ِصفته َمقَاَمه وَسمَّاها أبو البقاء حاالً ُمَوطِّئَة ، وَهذَا الوُجه يُْعَزى للُمربِّد أيضاً 

  .ُمْعتَرٌِض « جاءوكم أو » أن َيكُون يف َمَحلِّ َجرِّ صفةً ِلقَْوم بعد ِصفَة ، و : الرابع 
أو » وهو أَبيٌّ ، كذا َنقَلَُه عنه أبو حيَّان والذي يف إْعرَابِه إسقاطُ « أو » َيُدلُّ عليه ِقَراءةُ َمْن أْسقَط : قال أُبو الَبقَاِء 

هذا » جاءوكم « ، و هو َجرٌّ ِصفَةً لقومِ ، وما َبْيَنُهَما صفة أيضاً : أَحُدُهما » : مجيعه ، وهذا َنصُّه قال « جاُءوكم 
  .َنصُّه ، وهو أوفق هلذا الَوْجِه 

بدلَ اْشِتمَال؛ ألن املَجِيء مشتِملٌ على احلَْصر وغريه ، َنقَلَه أبو حيان » جاءوكم « أن يكون بدالً من : اخلامس 
  .عن أيب البقاء أيضاً 

لة ُمْسَتأنفَة ، أْخرب هبا عن ِضيق ُصُدورِ هَؤالَء عن أهنا مج: أنه حٌرب بعد َخَبر ، وهذه ِعَبارة الزَّجَّاج ، يعين : السادس 
  .الِقتَال بعد اإلْخبَار َعْنُهم مبا َتقَدَّم 

جاء زَْيد َرِكَب الفََرَس » : ُيفَرَّق بني احلَالِ وبني َخَبرٍ مستأنفٍ يف قولك « : قال انب عطية بعد ِحكَاية قولِ الزَّجَّاج 
، وإن أرَْدت خََبراً بعد خََبر ، مل َتحَْتْج إىل « قد » قدَّْرَت « ركب الفََرس » : أنك إذا أَرْدَت احلَالَ بقولك « 

  .» تقِديرها 
، وهو رأي اجلُرَجانِيِّ ، وفيه ] صدورهم [ إن جاُءوكُن حصرت : أنه جََواب َشْرِط ُمقَدَّر ، تقديره : السَّابع 

  .َضْعٌف؛ لعدم لدَّالَلة على ذَِلك 
« َنْصباً على احلَالِ بوزن » حصرة « : فعالً ماضياً ، وقرأ احلََسن ، وقتادة ، ويعقوب » حصرت «  :وقرأ اجلُْمُهور 

حاالً ، ونقلها املَْهَدوِي عن َعاِصمٍ يف رواية حَفْص ، وُروي عن احلََسن أيضاً » حصرت « ، وهي تؤيِّد كونَ » نبقة 
  .» حاصرات « و » حصرات « : 

« َنْصباً على احلال ، أو جَّراً على الصِّفَة ل » حاصرات « و » حصرات « ِمالن أن تكُونَ وهاتان القراءتان َتْحَت
؛ ألنَّ َجْمع املُؤنَّث السَّاملِ يستوي َجرُّه وَنْصُبه ، إال أنَّ فيهما َضْعفاً؛ من حيث إنَّ الَوْصَف الرَّافع لظاهرٍ » قوم 

مررت بِقومٍ ذاهب جََواريهم ، : َجْمَع َتكِْسري وَيِقلُّ مجُعه َتْصِحيحاً ، تقول  الفَصيُح فيه أن ُيَوحد كالفِْعلِ ، أو ُيجَمَع
  .» قاِئَماٍت جََواريهم « : أو قيام جواريهم ، وَيِقلُّ 

: وقال أبو البقاء . مبتدأ ، واجلُمءلَة حال أيضاً » صدورهم « بالرفع على أنه َخَبر ُمقَدَّم ، و » حصرةٌ « : وقرئ 



  .» ، ُمْبَتدأ ، واجلُْملَةٌُ حال « صدورهم » بالرَّفْع ، فعلى أنَّه َخَبر ، و « حصرة » : قد قُرِئ  وإن كان« 
فلمَّا ُحِذف َحْرف اجلَرِّ ، جرى اِخلالف املَْشهُور ، أهي يف َمَحلِّ َجرٍّ أو : عن أنْ : أصلُه » أن يقاتلوكم « : قوله 

وهو الضيق يف الكالم على : فأطِْلق على َحْصر القَْول [ املكان ، مث ُتُوسِّع فيه الضِّيق ، وأصلُه يف : َنْصب؟ واحلَْصُر 
  ]الكامل : [ قال ] املكتوم : املَُتكلِّم واحلصر 

  َحصِراً بِسِرَِِّك َيا أَمْيمُ َضنينا... َولَقَْد َتَسقَّطَنِي الُْوَشاةُ فََصاَدفُوا  -١٨٦١
  فصل

  : -تعاىل-اُهم اهللا اْخَتلَفُوا يف الَِّذين اسَْتثَْن
أوَجَب قتل الكَاِفر ، إالَّ إذا كان ُمَعاِهداً أْو تَارِكاً للِقتَال ،  -تعاىل-أنه : من الكُفَّار واملَْعَنى ] هم [ فقال اجلُْمُهور 

  .ل؛ فإنه َيجُوز قَْتله فإنَّه ال َيُجوز قَْتلَهم ، وعلى هذا التَّقِْدير فالقول بالنَّْسخ الزم؛ ألنَّ الكافر وإن َتَركَ الِقتَا
  .هم قوم من املُؤِمنني ، وذكر ما تقدَّم عنه يف كَْون االسِتثَْناِء ُمْنقَِطعاً : وقال أُبو ُمسْلم األْصفََهاين 

اهللا  أنَّ: التَّْسليط يف اللغة مأخوذ من السَّالطة؛ وهي احلدَّة ، واملقصود } َولَْو َشآَء اهللا لََسلَّطَُهْم َعلَْيكُْم { : قوله 
  .تعاىل منَّ على املُْسِلمني بِكَفِّ بَأسِ املَُعاِهِدين 

أن القَْوم الَّذين َجاءوكُم بنو ُمْدجل ، كانوا َعاَهدُوا أالَّ ُيقَاِتلُوا املُْسِلمني ، : معىن اآلية : املفسِّرين ] بعض [ قال 
عن قتاِلكُم للعَْهد الذي َبْيَنكُم : أي } أَن ُيقَاِتلُوَنكُْم { ، ضاقََت ُصُدورُُهم : وعاَهُدوا قُرَْيشاً أالَّ يقاِتلُوهم وحصَرت 

قَُريشاً : أنَّهم ال ُيقَاِتلُوَنكُم مع قَْوِمهِم ، يعين : َمْن أِمَن منُهم ، وُجيوز أن يكُون َمْعَناه : يعين } أَْو ُيقَاِتلُواْ قَْوَمُهمْ { ، 
  .قد ضاقََت ُصُدورُهم ِلذَِلك 

إىل قَومٍ َبْيَنكُم وَبيَْنُهم ِميثَاٌق ، جاُءوكُم حصرت ُصدوُرهم عن قََتاِلكُم : الَواوِ؛ كأنه قال » أو « : وقال َبْعضُهم 
عن قتل هؤالء املُْرَتدِّين إذا اتََّصلُوا  -ُسْبَحانَُه-األْسلميُّون وبنو بكر ، هنى اهللا  -قَوُم هاللٍ-والقشَتال مََعكُم وهم 
  .ألن من اْنَضمَّ إىل قَْومٍ ذَوي َعْهد فله ُحكْمهم يف َحقْن الدَّمِ  بأهل عَْهٍد للُمؤِمنني؛

  فصل
قَوَّى  -تعاىل-قَذََف الرُّْعب يف قُلُوبِهِم ، ولو أنه  -تعاىل-أن ضيق صدورهم عن ِقَتاِلكُم؛ إنَّما هو ألن اهللا : املَْعَنى 

هذا يُدلُّ على أنَّه ال َيِصحُّ من اهللا َتْسِليط الكَاِفر على املُؤِمن قُلُوَبُهم على ِقَتال املُْسِلِمني ، لَتَسلَّطُوا عليهم ، و
  ] .َعلَْيه [ وَتقْويته 

  :وأجاب املُْعتَزِلَةُ بوجهني 
:  قوٌم مؤِمُنون ال كَاِفُرون ، وعلى هذا فََمْعَنى اآلَية -تعاىل-قد بينَّا أنَّ الَِّذين اْسَتثَْناُهم اهللا : قال اجلُبَّاِئي : األول 

  .ليْدفَُعوا عن أنْفُسِهِم ، إن أقدمتم على ُمقَاَتلتِهِم على َسبيل الظُّلْمِ ] قُلُوبِهِم [ ولو َشاَء اهللا لََسلَّطهم عليكم بَِتقْوية 
م ، وهذا قَاِدٌر على الظُّلْ -تعاىل-أخرب أنَّه لو شاء لَفََعل ، وهذا ال ُيفِيُد إالَّ أنه  -تعاىل-إنه : قال الكَلْبِي : الثَّاين 

  .ال َيفَْعلُ الظُّلَْم  -تعاىل-إنه : َمذَْهُبَنا ، إال أنَّا نقول 
ولَْو َشاَء اهللا ِلَسلَّطَُهم عليكم ، ولو : على التَّكْرِيرِ أو الَبَدِليَّة ، تقديره » لو « الالم جََواب » فلقاتلوكم « : قوله 

  .َشاَء اهللا لَقَاَتلُوكُم 
وهي . » لقاتلوكم « : املَُحاذَاة واالْزدَِواجِ بِمَثَاَبة األولَى ، لو مل َتكن األوىل كنت تقول هي الُم : وقال ابن عطّية 

« : وُمَجاِهد ، ومجاعة . من املُفاَعلة » فلقاتلوكم « : َتْسِميةٌ غريبة ، وقد َسَبقَُه إليها َمكِّي ، واجلُْمهُور على 
  .بالتَّشديد » فلقتَّلوكم « :  ثُالثياً ، واحلََسن واجلَْحَدري» فلقتَّلوكم 



االنقياد واالستسالم : فإن مل يتعرضوا لكم لقتالكم ، وألْقُوا إلْيكُم السَّلَم ، أي : أي » فإن اعتزلوكم « : قوله 
اهللا  فََما َجَعلَ{ بفتح السِّني وُسكُون الالم ، وقرأ احلسن بِكَْسر السِّني وسكون الالم » السَّلْمَ « : وقرأ اجلَْحَدرِي 

  .طريقاً بالقَْتل والِقَتالِ : أي } لَكُْم َعلَْيهِْم َسبِيالً 
» عليهم « ، و » جعل « َمفُْعولُ » سبيالً « ، و » جعل « متعلِّق ب » لكم « } لَكُْم َعلَْيهِْم َسبِيالً { : قوله [ 

« ، فيكون » صري « مبعىن » جعل « نَ ؛ ألنه يف األصل صفةُ نكرٍة قُدِّم عليها ، وُجيوز أن تكو» سبيال « حالٌ من 
  ] .َمفُْعولٌ ثاٍن قُدِّم » عليهم « َمفُْعوالً أّولَ ، و » سبيال 

: ، وقال آخرون ]  ٥: التوبة [ } فاقتلوا املشركني { : هذه اآلية مْنسُوخة بآية السَّْيف ، وهي قوله : قال بعضهم 
ْستِثَْناء على املُْسِلمني ، فهو ظاِهٌر على قوهلم ، وأمَّا الذين َحَملُوه على إنَّها غري َمْنسُوخة ، أمَّا الَِّذين محلوا اال

  .إذا َحَملَْنا اآلية على املَُعاهدين ، فَكَْيَف ميكن أن يُقَال إهنا َمْنُسوَخةٌ : الكَاِفرِين؛ فقال األَصمُّ 

َمُهْم كُلَّ َما ُردُّوا إِلَى الْفِْتَنِة أُرِْكُسوا ِفيَها فَإِنْ لَْم َيعَْتزِلُوكُْم َوُيلْقُوا سََتجُِدونَ آخَرِيَن يُرِيُدونَ أَنْ َيأَْمُنوكُْم َوَيأَْمنُوا قَْو
  ) ٩١(ا  َعلَْيهِْم ُسلْطَاًنا ُمبِيًنإِلَْيكُُم السَّلََم َوَيكُفُّوا أَْيِدَيُهْم فَُخذُوُهْم َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ ثَِقفُْتُموُهْم َوأُولَِئكُْم َجَعلَْنا لَكُْم

ولَْيَست هنا لالْسِتقَْبال ، بل للدَّاللة على االْسِتْمرَار ، : لالْسِتقْبَال على أصلها ، قالوا » ستجدون « السِّني يف 
  .وليس بِظَاِهرٍ 

ياًء ، وهم هم أَسد وغطَفَان كانوا َحاشِرِي املَِديَنة ، َتكَلَّموا باالْسالم ر: قال الكَلْبِي عن أيب صَالٍِ ، عن ابن عبَّاس 
آَمْنُت بربِّ القِْرِد ، وبرب العَقْرب : مباذا أْسلمت؟ فيقول : غري ُمْسِلِمني ، فكان الرَُّجل ِمْنُهم يقول له قَْوُمه 

إنَّا على دينِكُم ، يريدون بذلك األْمن يف الفَرِيقَْين : واخلُْنفَُساء ، وإذا لقوا أصحاب النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم قالوا 
  .هم َبُنو َعْبد الدَّار ، كانوا هبذه الصِّفَِة : ل الضَّحَّاك عن ابن عبَّاس ، وقا

} كُلَّ َما ردوا إِلَى الفتنة { فال َيَتعرَُّضوا لَُهم ، } َوَيأَْمنُواْ قَْوَمُهْم { فال تتعرَُّضوا لَُهم ، } يُرِيُدونَ أَن َيأَْمُنوكُْم { 
  .َرَجعُوا وعادوا إىل الشِّْرك : أي } َها أُْرِكسُواْ ِفيِ{ دعوا إىل الشِّْرك ، 

وقرأ ابن وثابِ . بالتَّْشديد » ركَّسوا « : ثالثيَّا ُمَخفَّفاً ، ونقل اْبُن جينٍّ عنه » ركسوا فيها « : وقرأ عبد اهللا 
إىل « : وقوله . اء فأدِْغم ، وقلبت الكَْسرة على الرَّ» رددوا « : بِكَْسر الرَّاء؛ ألن األْصل » رِدوا « : واألْعِمُش 

{ : فإن لَْم يكفُّوا عن ِقَتاِلكُم حَتَّى تسريوا إىل َمكَّة : أي } أُرِْكُسواْ ِفيَِها فَإِن لَّْم َيعَْتزِلُوكُْم { إىل الكُفْر » الفتنة 
، » فخذوهم « ،  ومل يقبضوا أيديُهم من قتالكم» ويكفوا أيديهم « املفاداة والصُّلْح ، : أي } ويلقوا إِلَْيكُُم السلم 

َجَعلَْنا لَكُْم َعلَْيهِْم { أهل هذه الصِّفة : أي » وأولئكم « وجدمتوهم ، : أي } واقتلوهم َحْيثُ ِثقِفُْتُموُهْم { أسرى 
لَنا وطَلَُبوا الصُّلحِ ُحجَّة بيِّنة ظاهرة بالقَتلِْ والِقَتال ، وهذه اآلَية َتُدلُّ على أنَُّهم إذا اعْتزلوا ِقَتا: أي } ُسلْطَاناً مُّبِيناً 

الَّ َيْنَهاكُُم اهللا َعنِ الذين لَْم يُقَاِتلُوكُْم ِفي { : َمنَّا ، وكفوا أْيديُهم عن إيذاِئنا ، مل َيُجْز لنا ِقَتاهلم ، وَنِظُريه قوله تعاىل 
َوقَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اهللا الذين يُقَاِتلُوَنكُمْ { :  ، وقوله]  ٨: املمتحنة [ } الدين َولَمْ ُيْخرُِجوكُْم مِّن ِدَيارِكُْم أَن َتَبرُّوُهمْ 

  ] . ١٩٠: البقرة [ } 

ِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه إِلَّا أَنْ َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَنْ َيقُْتلَ ُمْؤِمًنا إِلَّا خَطَأً َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمًنا َخطَأً فََتْحرِيرُ َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َو
َنكُْم َوَبيَْنُهْم ِميثَاٌق فَِدَيةٌ دَّقُوا فَإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ َعُدوٍّ لَكُْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فََتْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ َبْيَيصَّ



ْينِ ُمَتَتابَِعْينِ َتْوَبةً ِمَن اللَِّه َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِكيًما ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه وََتحْرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم َشهَْر
)٩٢ (  

ُجالً َيظُنُّه كما َرغَّب يف ُمقَاَتلة الكُفَّار ، ذكر بَْعَدَها ما يتعلَّق باملَُحاَرَبة ، وال َشكَّ أنَّه قد َيتَِّفُق أن يرمي الرَُّجلُ ر
  .حكْم َهِذِه الَواِقَعة  -تعاىل -يتبني أنَّه ُمْسِلٌم ، فذكر اهللا  كافراً حَْربِيَّا فيقُْتلُه ، مث

  .} َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَن { :  -تعاىل -قوله 
: البقرة [ } َما كَانَ لَُهمْ أَن َيْدُخلُوَهآ إِالَّ َخآِئِفَني { :  -تعاىل -قد تقدَّم الكالم يف َنِظري هذا التَّركيب عند قوله

١١٤ . [  
  :فيه أْرَبعة أوُجه } إِالَّ َخطَئاً { : ه وقول

إنْ أُريد بالنَِّفي معناه ، وال جيُوُز أن يكُون ُمتَِّصالً ، إذ يصري  -وهو قولُ اجلُْمُهور -أنه اسْتثَناء منقَِطع : أحُدها 
  .إال َخطَأ فله قَْتلُه : املَْعَنى 

إال خطأ بأن َعَرفَه أنَّه كَافر فَقََتله ، مث كََشف الغيبُ أنه : ِصري املَْعَنى أنه مُتصلٌ إنْ أُريد بالنَّفْي التحرُمي ، وَي: والثاين 
  .كان مؤمناً 

  :أنه اسِتثَْناء ُمفَرَّغ ، مث يف َنْصبِه ثالثة اْحِتمَاالٍت : الثالث 
  . َحالِ اخلَطَأَ لعلَّه من األحَْوالِ ، إال يف[ ما يَْنَبِغي له أن َيقُْتلَه : أنه َمفُْعول له ، أي : األوَّل 
  .إال قَْتالً َخطَأ ، ذكر هذه االْحِتَماالت الزََّمْخشَرِيُّ : أنه َنْعُت َمْصَدرٍ حمذُوف ، أي : الثالث 
وما كان ملُؤِمنٍ أن َيقُْتلَ ُمؤِمَناً َعْمداً وال خَطَا ، : والتقدير » وال « مبعىن » إال « أن تكون : من األْوجه : الرابع 

ليس « : سألُت ُرؤبة بن الَعجَّاج عن َهِذِه اآلَيِة ، فقال : ْهلِ الِعلُم ، حكى أُبو ُعبَْيدة عن ُيوُنس قال ذكره بعضُ أ
  ]الوافر : [ مقاَم الَواوِ؛ وهو كقول الشَّاِعر » إالَّ « فأقام » أنْ َيقُْتلَُه َعْمداً وال خَطَا 

  بِيكَ إالَّ الْفَْرقََداِنلََعْمُر أ... َوكُلُّ أخٍ ُمفَارِقُُه أُخوُه  -١٨٦٢
كقوله : إال أن الفَرَّاء ردَّ َهذا القَْولَ؛ بأن مثل ذلك ال جيوُز ، إال إذا تقدَّمه اسِتثَْناٌء آخر ، فيكونُ الثَّانِي عطفاً عليه 

  ]البسيط : [ 
  َوانَاَداُر الَْخِليفَِة إالَّ َداُر َمْر... َما بِاملَِديَنِة َداٌر غَْيُر وَاِحَدٍة  -١٨٦٣

تكون َعاِطفَة مبعىن الَواو من غَْير شَْرِط ، وقد تقدَّم َتْحِقيُق هذا يف » إال « وهذا رأي الفراء ، وأمَّا غَْيُره ، فيزعم أنَّ 
  ] . ١٥٠: البقرة [ } لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ إِالَّ الذين ظَلَُمواْ { : قوله 

  :، وفيها خترجيان » َعَصا « بوزن » خَطَا « : ، والزهري » نبأ « مهموزاً بوْزِن »  خطأ« : وقرأ اجلُْمُهور 
أنه َحذََف الم الكَِلَمة َتْخِفيفاً بإبداهلا ألفاً ، فالتقت مع التَّنْوين؛ فَُحِذفَت اللتِقَاء السَّاِكَنْين ، كما ُيفَْعل : أحُدُهَما 

  .» َسَماء « بوزن » َخطَاًء  «: ذلك بِسَاِئر املَقْصُور ، واحلسن قرأ 
  فصل

  :ذكر املُفسِّرون يف َسَببِ النَُّزول ُوُجوهاً 
أن ُحِذْيفَة بن الَيَمان قَاَتل مع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم أُُحد فأْخطَأ املُْسِلَمون : روى ُعْرَوة بن الزَُّبْير : أحدها 

إنَّه أيب ، فلم َيفَْهُموا قولَه إال بعد أنْ : الكُفَّار ، فَضَرُبوه بأسَْياِفهم ، وُحذَْيفَة َيقُول ، وظَنُّوا أن أَباهُ الَيَمان وَاحداً من 
َيغِْفر اهللا لكم وهو أرحم الرَّامحني ، فلما َسِمَع النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم ذلك ، أزَْداد َوقْع : قََتلُوه ، فقال ُحذَْيفة 
  .َهِذه اآلية  ُحذَْيفَة ِعْنَده ، فََنزَلَت



] عليه [ رُجالً يف غََنم لَُه ، فحمل ] فوجد [ أن أبا الدَّْرَداِء كان يف سَرِيَّة ، فَعدل إىل شَْعبٍ حلاجة : وثانيها 
ليه ع -بالسَّْيف ، فقال الرَُّجل ال إله إال اهللا ، فقتلَه وَساَق غََنَمُه ، مث َوَجد يف َنفِْسه َشْيئاَ فذكر الَواِقعة للرَّسُول

وندم أُبو الدَّْرَداِء ، فنزلت اآلية » َهالَّ َشقَقَْت َعْن قَلْبِه « :  -عليه الصالة والسالم-فقال النَّبِيُّ  -الصَّالة والسالم
.  

 أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة قبل: عيَّاش بن أيب رَبِيَعة املَْخُزوِميَّ ، وكان أَخاً أبِي َجْهل من أّمه : ثالثها 
اهلجرة فأسلم مث خاف أن ُيظهر إسالَمه ألهله فخرج هارباً إىل املدينة ، وحتّصن يف أطم من آطاِمها ، فجزعت أمه 

واهللا ال يظلين سقف وال أذوق : لذلك جزعاً شديداً وقالت البنها احلارث وأيب جهل بن هشام ومها أخواه ألمه 
وخرج معهما احلارث بن زيد بن أيب أنيسة حىت أتوا املدينة ، فأتوا طعاماً وال شراباً حىت تأتوين به ، فخرجا يف طلبه 

إنزل فإنّ أمك مل ُيؤوها سقف بيت بعدك ، وقد حلفت أالّ تأكل طعاماً وال تشرب : عياشاَ وهو يف األطم ، قاال له 
فلما ذكروا له شراباً حىت ترجع إليها ولك عهد اهللا علينا أن ال نكرهك على شيء وال حنول بينك وبني دينك ، 

جزع أمه وأوثقوا له باهللا نزل إليهم فأخرجوه من املدينة مث أوثقوه بنسعٍة فجلده كل منهم مائة جلدة ، مث قدموا به 
واهللا ال أُِحلَّك من وثاقك حىت تكفر بالذي آمنت به ، مث تركوه موثقاً مطروحاً يف : إىل أّمه فلما أتاها قالت 

يا عياش أهذا الذي كنت عليه فواهللا لئن : لذي أرادوا فأتاه احلارث بن زيد فقال الشمس ما شاء اهللا فأعطاهم ا
واهللا ال ألقاك : كان ُهدى لقد تركت اهلدى ، ولئن كان ضاللة لقد كنت عليها ، فغضب عياش من مقالته ، وقال 

عده وهاجر إىل رسول اهللا صلى اهللا خالياً أبداً إال قتلتك ، مث إن عياشاً أمل بعد ذلك وهاجر مث أسلم احلارث بن زيد ب
يا رسول اهللا قد كان من أمري وأمر احلارث ما قد علمت ، وإين مل أشعر بإسالمه حىت قتلته : عليه وسلم وقال 

  .فنزلت اآلية 
  }َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ { :  -تعاىل -فصل تفسري قوله 

ما كَانَ لَهُ يف َشْيءٍ : كانَ لَُه فيما أتاه من َربَّه وعهد إلَْيه ، وقيل ما : معناه : قيل ] } ِلُمْؤِمنٍ [ َوَما كَانَ { : قوله 
  .َبيَان أنّ ُحْرَمة القَْتل كانت ثَابَِتة من أوَّل زمان التَّكِْليف : من األزِمنة ذلك ، واملَقُْصود 

  :فعلى القَْول بأنَُّه ُمتَِّصلٌ؛ ذكروا ُوُجوهاً » إال خطأ « : وقوله 
  .أن اإلْنَسان يُؤاخذ عن القَْتل ، إال إذا كان القَْتل قْتل َخطَأ ، فإنَّه ال ُيؤاَخذُ به : هذا االستِثَْناء َمْعَناه أن : أحدها 
ليس ِلُمؤِمنٍ أن َيقُْتل ُمؤِمناً ألَْبتَّةَ إال عند اخلَطَأ ، وهو ما : أنه اسْتثَْناء َصحِيٌح على ظاهر اللِّفِْظ ، واملعىن : وثانيها 

  .رأى عليه ِشعَار الكُفَّار ، أو َوَجدُه يف َعْسكَرِِهم فظنه ُمْشرِكاً إذا 

  .فَحيِنئٍذ َيُجوز قَتلُه 
َما { :  -تعاىل -وَما كَانَ ِلُمؤِمن أن يَقُْتل ُمؤِمناً إال َخطَأ؛ كقوله : أن يف الكَالَم تَقِْدمياً وتأِخرياً ، والتقدير : ثالثها 

ال ُيَحرِّم عليه َشْيٌء ،  -تعاىل -وما كان اهللا ليتَِّخذَ من َولٍَد؛ ألنَّه : أي ]  ٣٥: مرمي [ } ِمن َولَدٍ كَانَ للَِّه أَن يَتَِّخذَ 
  .إنَّما ُينْفَى عنه ما ال َيِليُق بِِه 

َوَما كَانَ لَكُْم أَن { : لَْيس على النَِّفي ، وإنَّما هو على التَّْحرِمي والنَّهِي؛ كقوله } َوَما كَانَ { : قوله : قال القُْرطُبِي 
؛ ألن ما نفاه اهللا ] قط [ ولو كانت على النَِّفي ، ملا ُوجِد ُمؤِمٌن قَتل ُمؤِمناً ]  ٥٣: األحزاب [ } تْؤذُواْ َرسُولَ اهللا 

 -ِلُتْنبِتُوا؛ ألنه ما كُْنُتم : ، معناه ]  ٦٠: النمل [ } مَّا كَانَ لَكُمْ أَن ُتنبُِتواْ َشَجَرَها { ال ُجيوز ُوُجودُه؛ كقوله 
هو القَادشُر على إْنَباتِ  -تعاىل -مل ُيحرَّم عليْهم أنْ ُيْنبِتُوا الشجر ، إمنا نَفَى َعْنُهْم أن ميكنهم إْنبَاُتَها ، فإنه  -تعاىل

  .الشََّجرِ 



إثْبات ، وهذا يَقَْتِضي اإلطْالق يف االستثناء من النَّفْي : أن وْجه اإلْشكَال يف اتَِّصال هذا االسِتثَْناء أن ُيقَال : ورابعها 
يِ إثَْبات ، قَْتل املُؤِمن يف بَْعضِ األْحوالِ ، وذلك َحمالٌ؛ ألن ذِلكَ اإلْشكَال إنَّما َيلَْزُم إذا َسلَّْمنا أنَّ االستثناء من النَّفْ

َناء َيقَْتِضي َنفْيَ احلُكْمِ عن املُْسَتثَْنى ، ال وذلك ُمْخَتلف فيه بني األصُوليِّني ، والصَّحيُح أنَُّه ال َيقَْتِضيه؛ ألن االسِتثْ
 ليس َصْرف احملكوم عليه ، ال بالنَّفْيِ وال بإثْبَات ، وحينئذ يَْنَدِفع اإلْشكَال ، وممَّا َيُدلُّ على أنَّ االستثناء يف املَنِْفيِّ

ال ُملَْك إال بالرِّجَالِ : ويقال »  نِكَاَح إالَّ بوِليِّ ال َصالَةَ إالَّ بطَهُورٍ وال« :  -عليه الصالة والسالم -بإثَْباٍت ، قوله
  .، وال رِجَال إالَّ باملَالِ ، واالستثناء يف هذه الصور ال يُفيد أن يكون احلُكْم املُْستَثَْنى من النَّفْي إثْبَاتاً 

أن َيكُون َخطَأ ، فإنَّه ال ُيخْرُِجه ] إالَّ [ ناً وما كان ِلُمؤِمنٍ أنْ َيقُْتل ُمؤِم: وتقدير اآلَية : قال أُبو َهاِشم : وخامسها 
  .وباطل ] فاسٌد [ عن كَْونِه ُمؤمناً ، وهذا بَِناء على أْصِلهِم ، وهو أنَّ الفَاِسق عند املُْعَتزِلةِ لَْيسَ ُمبؤِمن ، وهو أْصلٌ 

الَ تأكلوا أَمَْوالَكُمْ َبْيَنكُمْ { :  -تعاىل -إنه اسِتثَْناء ُمْنقطٌع ، فهو ملعىن لكن ، ونظائره كثرية ، قال : وإن قُلنا 
[ } الذين َيْجتَنُِبونَ كََباِئَر اإلمث والفواحش إِالَّ اللمم { : وقال ] .  ٢٩: النساء [ } بالباطل إِالَّ أَن َتكُونَ ِتجَاَرةً 

  ] . ٢٦،  ٢٥: الواقعة [ } الً َسالَماً َسالَماً الَ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغْواً َوالَ َتأِْثيماً إِالَّ قِي{ : وقال ]  ٣٢: النجم 
  فصل

{ :  -تعاىل -ذهب َداُود إىل ُوُجوب الِقَصاَص بني احلُرِّ والعِْبد ، يف النَّفْس ويف األْعَضاِء ، لقوله : قال القُْرطُبِي 
ولقوله ]  ٤٥: املائدة [ } جلروح ِقَصاٌص وا{ : إىل قوله ]  ٤٥: املائدة [ } َوكََتْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَهآ أَنَّ النفس بالنفس 

  .ومل يفرق َبْيَن ُحرٍّ وَعْبِد » املُؤِمُنون تتكَافَأ ِدَماؤُُهم « :  -عليه الصالة والسالم -
ل العَْبُد النَّفْسِ ، فُيقتل احلُرُّ بالَعْبِد كما يقت] يف [ ال ِقَصاص بني األْحرَار والَعبِيد إال ] : وأْصَحاُبه [ قال أُبو حنِيفَة 

َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَن { :  -تعاىل -بالُْحرِّ ، وال ِقَصاص بينهما يف اجلَِراح واألْعَضاء ، وأمجع الُعلََماُء على أنَّ قوله 
  -: م عليه السال -األْحرار؛ فكذلك قوله: ألنَّه مل َيْدُخل فيه الَعبِيُد ، وإمنا أريد به } َيقُْتلَ ُمْؤِمناً إِالَّ خَطَئاً 

أريد به األحَْرار َخاصَّة ، واجلُْمُهور على ذلك ، وإذا مل َيكُن ِقَصاٌص بني الَعبيد » املُؤِمُنون تََتكَافَأ ِدَماؤُُهم « 
  .واألْحرار فيما ُدونَ النَّفْسِ ، فالنفس أْحَرى بذلك ، وقد َمَضى هذا يف الَبقََرِة 

[ قتالً خطأ ، وإما على : إما مَْنُصوب على املَْصَدر ، أي » خطأ « } ْحرِيُر َرقََبٍة َوَمن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَئاً فََت{ : قوله 
جواُب الشَّْرِط ، أو زاِئَدةٌ يف » فتحرير « : أي ذا َخطٍَأ أو خاطئاً والفَاء يف قوله ] احلال [ مصدٌر يف مَْوِضع ] أنَّه 

فيجُب علْيه َتحْرِير ، وإمَّا على : إمَّا على الفَاِعليَِّة ، أي : » حترير « مبعىن الَِّذي ، وارِتفَاُع » من « اخلََبر إن كَاَنت 
فالَواجُِب َتْحرِيُر ، والتحرير عبارةٌ عن َجْعِلِه ُحرَّا : فعليه حترير أو بالعكس ، أي : االبتداِئيَّة ، واخلرب َمْحذُوف أي 

َخلََق لَكُْم مَّا ِفي { : لقة ُخِلَق ِلَيكُون مالكاً لألْشَياِء ، لقوله تعاىل واحلُرُّ هو اخلَاِلُص ، وملا كان اإلْنَسان يف أْصلِ اخل
فكونه َمْملُوكاً صفة ُتكَدَّر مقتضى اإلْنَسانِيَّة ، فسميت إزالة املُلِْك َتْحرِيراً ، أي ]  ٢٩: البقرة [ } األرض َجِميعاً 

فُالن َيْمِلك كَذَا َرأساً من « : والرَّقبة عباَرةٌ عن النََّسَمة يف قوهلم  ختليصاً لذلك اإلْنَسان عما ُيكَدِّر إْنَسانيََّتُه ،: 
  .» الرَِّقيق 

، والفعلُ ال } مَُّسلََّمةٌ إىل أَْهِلِه { : والدَِّيةُ يف األْصلِ َمْصدر ، مث أطلََق على املالِ املَأخُوذ يف القتل ، ولذلك قال 
َيِدي ِدَيةً ووَْدياً ، كوَشى َيِشي ِشَيةٌ ، فحذفت فَاُء الكَِلَمة ، وَنِظُريه يف الصَّحيح َوَدى : ُيَسلَُّم بل األٍعَيان ، تقول 

َسلَّمت إليه كَذَا ، وُجيوز أن يكون : تقول » مسلمة « متعلَّق ب » إىل أهله « ، و » ِعدة « و » زِنة « : الالم 
  .وفيه َضْعٌف » مسلمة « ِصفَةً ل 

  تل العمدفصل اخلالف يف القصاص للق



إال « إألى أْهل القتيل الذين َيرِثُونه ، : أي } مَُّسلََّمةٌ إىل أَْهِلِه { ِفعلية رقبة ُمؤِمَنة كَفَّارة َوِدية كَاِملَة ] اآلية [ معىن 
  :يتصدَّقُوا بالدَِّية فَيعفوا ويَْتُركُوا الدَِّية ، واختلفوا يف قتل العمد : ] أي . » يصدقوا [ أن 

شرط لوجوب ] « رقبة » [ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير « : ال يُوجِب الكَفَّارة؛ هلذه اآلَية فقال : يفة فقال أبو حن
  .الكَفَّارِة كونه خطأ ، وعند انتفاء الشَّْرط ال َيْحصل املَْشُروط 

لى اهللا عليه وسلم يف َصاِحب لََنا أَتيا رسُول اهللا ص: جتب الكفَّارة؛ ملا رََوى واِثلة بن األسْقَع ، قال : وقال الشَّاِفِعيُّ 
وألن الكَفَّارة يف قَْتل ] من النَّار [ أْعِتقُوا عنه يَْعِتُق اهللا بِكُلِّ ُعْضوٍ منه َعْضواً منه : أوجب النَّار بالقَْتلِ ، فقال 

  .يف قَْتل املُؤِمنِ  يف اإلثْمِ فَكَذَا] إال [ الصَّْيد يف احلََرمِ واإلحَْرام ، يستوي فيه الَعاِمُد واخلَاِطئُ 
  فصل

ال جتزئ الدَِّية إال إذا ًصام وَصلَّى ، ألنه َوصَفَها باإلَمياِن ، : قال ابن عبَّاس ، واحلََسن ، والشَّْعيب ، والنَّْخِعي 
  .إمَّا التَّْصديُق ، وإمَّا العََملُ ، وإمَّا اجملُْموع والكل فاِئت عن الصَّيب : واإلميانً 

ومن قتل « : ُيْجزئ الصَّبِي إذا كَانَ أَحد أبويه ُمْسِلماً ، ألنَّ قوله : ومالك واألوزاِعي وأُبو حنيفة  وقال الشَّاِفِعي
  .يدخل فيه الصَّغُري } فََتحْرِيُر َرقََبٍة مُّْؤِمَنةٍ { : َيْدُخل ِفيه الصَّغري فَكَذَا قوله » ] خطأ [ مؤمناً 
  فصل

  :الدَِّية واجبةٌ على القَاِتلِ لوجُوٍه : رج ومجهور اخلَوَا: قال أبو َبكْر األصم 
إجيَاُبها على القَاِتل ال َعلَى غَْيره باإلْجمَاعٍ فكذا الدِّيَّة؛ ألن اللَّفْظَ يف : واملراد » فتحرير رقبة « : ألنَّ قوله : األوَّل 

  .املوضَعْين وَاِحٌد 
ال َيجُِب إالَّ على املُْتِلِف ، أقصى ما يف الَباب أنَّ هذا الفِْعل َصَدر أن اِجلنَاَية إنَّما َصَدرت ِمْنُه ، والضََّمان : الثاين 

عنه على َسبيل اخلَطَأ ، والفِْعل اخلَطَأ يف ِقيم املُْتلَفَاِت وأروش اجلنايَاِت ، قائم مقام الَعْمد ، وتلك ال َتجِب إال على 
  .املُْتِلف فكذا َههَُنا 

َوالَ َتكِْسُب كُلُّ نَفْسٍ إِالَّ { :  -تعاىل -ْنهم خيانة ، فال َيجُب علْيهم َشْيء؛ لقوله أن الَعاِقلَة مل يْصدر َع: الثالث 
ورُوَِي أنَّ أبا « ]  ٢٨٦: البقرة [ } لََها َما كَسََبْت َوَعلَْيَها َما اكتسبت { : وقال ]  ١٦٤: األنعام [ } َعلَْيَها 

: من هذا؟ فقال اْبين ، فقال  -عليه الصالة والسالم -م وَمَعُه اْبُنه ، فقال َرْمثه َدَخل على النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسل
[ بيان : وَمْعلُوم أنَّه ليس املَقُْصود اإلْخَبار عن نَفْسِ اِجلنَاَية ، إنَّما املَقُْصود « إنَّه ال َيجِنِي َعلَْيك وال َتجْنِي عليه » 
  .ِدَك وبالعكس َيتََعدَّى إىل َولَ] ال [ أثر َجَنايتَك ] أن 

{ :  -تعال -ال سبيل ألَحٍد أن يأُخذَه منه ، قال] وأنه [ إن النُُّصوص تدلُّ على أن مالَ اإلْنَسان َمْعُصوم : الرابع 
  ] . ٢٩: النساء [ } الَ تأكلوا أَمَْوالَكُمْ َبيَْنكُْم بالباطل إِالَّ أَن َتكُونَ ِتجَاَرةً َعن َترَاضٍ مِّْنكُْم 

ال » : وقال « حرمة مال املسلم كحرمة دمه » : وقال « كُلُّ اْمرِئ أَحقُّ بِكَْسبِه » : الصالة والسالم وقال عليه 
تركنا هذه النُُّصوص يف األشَْياِء الَِّتي عرفنا بنّص القُْرآن كَْوَنها ُموجَِبة « حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس 
نات ، وأّما الدَِّية على الَعاِقلَة ، فاملُْعَتَمد فيه َعلَى َخَبرِ الواِحِد ، وَتْخصِيصُ جلوازِ األخذ كالذَّكَوَات ، وأخذ الضَّمَا

ملَْعلُومِ؛ ُعُموم القُْرآِن خبري الوَاِحِد ال جيُوُز؛ ألن القُرآن َمْعلُوم وخرب الَواِحِد َمظَْنون ، وال َيجُوُز تقدمي املَظُْنوِن على ا
فيما َتُعمُّ به الَبلَْوى؛ وألنَّه خرب َواِحٍد ورد على ُمَخالَفَِة أصُولِ الشَّرِعِة فوجب َردُّه ، وألن هذا َخَبر وأِحٍد َوَرَد 

املُغريِة أنَّ اْمرَأة ضََرَبْت َبطَْن اْمَرأٍة ، فالقَت َجنباً مّيتاً ، فَقََض رُسول اهللا صلى ] عن [ ُروَِي » واحتجَّ الفُقََهاِء مبا 
كَْيَف َنِدي من ال َشرَِب وال أكَل ، وال : ِقلَة الضَّارَِبة بالِغرَّة ، فقام َحْمل بن َماِلك فقال اهللا عليه وسلم على َعا



  .« هذا من َسْجع اجلاهلية :  -عليه الصالة والسالم -َصاَح وال اْستََهلَّ ، ومثل ذَِلَك يُِطل ، فقال
بأن يعقل عن َمْولَى َصفية بنت َعْبد املُطَِّلب حني  -رضي اهللا عنه -فقُِضَي َعلَى َعليَّ -رضي اهللا عنه -وعن عمر

ُب َعلَى الَعاِقلَة َجَنى مْوالََها ، وَعِليٌّ كان اْبن أِخي صَِفيَّة وقضى للزَُّبْير ِمبيِرياِثَها ، وهذا َيدلُلُّ على أنَّ الدَِّية إنَّما ِتجِ
.  

  فصل
ديُتها مِثْلُ ِدَيِة الرَُّجل ، واحَْتجَّ الفقهاء : ، وقال األَصمُّ وابن َعِطّية  مذهب الفُقََهاء أنَّ ِدَية املرأة نِْصف ِدَية الرَُّجل

 بأن َعليَّا ، وُعَمر ، وابن َمْسُعود قََضْوا بذلك؛ وألن املرأة يف اِملرياث والشََّهاَدِة على النِّْصِف من الرَُّجلِ ، فكذلك يف
َوَمن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَئاً فََتْحرِيرُ َرقََبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِدَيةٌ مَُّسلََّمةٌ إىل أَْهِلِه { :  -اىلتع -الدَِّية ، واستدل األَصمُّ هبذه اآلَية قوله

  .وأْجَمعُوا على أنَّ هذه اآلية َدَخلَ فيها ُحكْم الرَُّجل واملرأة فوجب أن يكون احلُكْم ثَابِتاً ِفَيها بالسوّية } 
  :فيه قوالن }  إِالَّ أَن َيصَّدَّقُواْ{ : قوله 

  .أنه اْستِثَْناء ُمْنقَِطع : أحدمها 
  .أنه متصلٌ : والثاين 

« مسلمة » أو ب « عليه » َتَعلَّق ب : وما َمَحلُّه؟ قلت « أن تصدقوا » بَِم َتَعلَّق : فإن قُلَْت « : قال الزخمشري 
عليه ، وَمَحلُّها النَّْصب على الظَّْرف ، بتقدير حذف  وَتجُِب عليه الديَّة أو ًيَسلُِّمَها إال ِحني يتصدَّقُون: كأنه ِقيلَ 

. » بَِمعَْنى إال ُمتصدِّقني « أهله » ، وُجيوز أن يكُون َحاالً من « اجلس ما دام َزْيدٌ جاِلساً » : الزََّماِن ، كقوهلم 
  .وخطَّأه أبو حيَّان يف هذين التَّْخرِجيني 

» ما « وما بعدها مقاَم الظَّْرف ، وأنَّ ذلك ما َتْخَتصُّ به » أنْ « ا على َمْنع ِقَيام فألنَّ النَّْحويَّني َنصُّو: أما األّول 
  .وقت ِصيَاحه ، مل َيُجز : أي » آتيك أن َيصِيَح الدِّيُك « : املَْصَدرِّيةُ ، لو قلت 

: أي » رَُّجل أن ُتنَازِلُ ، أو أنْ ُتخَاِصم أْنت ال« : فنصَّ سِيبَوْيه على َمْنِعه أيضاً ، قال يف قَْولِ العرب : وأما الثَّانِي 
فكوُنه » إنَّ انِْتصَابِ هذا انِْتصَاُب املَفُْعول من أْجِله ، ألنَّ املُْسَتقَْبل ال َيكُون حاالً « : أْنَت الرَُّجل نزاالً وُمَخاَصَمة 

  .ُمْنقَطعاً هو الصَّواُب 
  .» فعليه ِدَيةٌ يف كُلِّ حَالٍ ، إال يف حال التََّصدُّق َعلَْيه بَِها : عَْنى هو ُمتَِّصلٌ ، واملَ: وقيل « : وقال أبو الَبقَاِء 
يتصدَّقوا ، فأْدغمت التَّاء يف الصَّاد ، ونُِقل عن أيبِّ هذا : بتشديد الصَّاد ، واألصل » يصدقوا « واجلُْمُهور على 

بَِتاءِ » تصدقوا «  -: ْعزى للَحَسن وأيب َعْبد الرَّْحَمن وُت -األصل قَِراءةٌ ، وقرأ أبو عمرو يف رِوَاية َعْبد الوَارِِث
بتاء اِخلطَاب وَتخِْفيف الصَّاد ، وهي » َتْصُدقوا « : تتَصدَّقُوا بَتاَءْين ، فأدغمت الثَّانِية ، وقُرئ : اِخلطَاب ، واألصل 

األولَى أو الثَّانِية على ِخالف يف ذلك ، وَتخْفيف األولَى : كالَِّتي قَْبلَها ، إال أنَّ َتْخِفيَف هذه بَِحذِْف إْحَدى التَّاَءْين 
  .باإلْدغَام 

ملا ذكر أوَّالً أنَّ قتل املُؤِمن َخطَأ } فَإِن كَانَ ِمن قَْومٍ َعُدوٍّ لَّكُْم َوُهَو ْمْؤِمٌن فََتْحرِيُر َرقََبٍة مُّْؤِمَنٍة { ] :  -تعاىل-[ قوله 
م الديَّة ، ذكر هَُنا أنَّ من قََتل َخطَأ من قَْوم َعُدوٍّ لنا فََعلَْيه َتْحرِير الرقبة ، وَسكَت عن حترِيُر َرقََبة ، وَتْسلِي] فيه [ 

 ذَكَر الدَِّية ، مث ذَكَر بعده إنْ كان من قَْومٍ َبْيَنكُم وَبْينَُهم ميثَاٌق ، وجَبت الدَِّيةُ ، فالسُّكُوت عن إَجياب الدَِّية ، مث
قبل هذه [ َبْيَنكُم وَبيَْنُهم ميثاٌق ، وَجبت الدَِّبةُ ، فالسُّكُوت عن إجيَاب الدَِّية هنا وإَجياُبها ِفيَما  بعده إنْ كان من قًْومٍ

ِمن { :  -تعاىل -قوله : وفيما بعد يُدلُّ على أنَّ الدَِّية غري َواجَِبة يف َهِذه الصُّوَرة ، وإذا ثبت هذا ، فََنقُولُ ] اآلية 
  .إمَّا أن َيكُون املُراُد ِمْنُه كَْون هذا املَقْتُول من ُسكَّان دَارِ احلَْرب ، أو كَْونه ذا َنَسبٍ مْنُهم } ْم قَْومٍ َعُدوٍّ لَّكُ



،  والثاين َباِطلٌ؛ النعقاد اإلْجمَاع على أن املُسِْلَم السَّاكن يف َدارِ اإلْسالم ، وَجميع أقارِبِه كُفَّار ، فإذا قُِتلَ َخطَأ
] فيه [ يف قَْتِله ، فتعيَّن األوَّل ، وهو كَْون املَقْتُولِ َخطأ من ُسكَّان َدارِ احلَْربِ َوُهو ُمؤِمٌن ، فتجب  وجبت الدَِّية

  .كَفَّارة بال ِدَية 
لو أْوَجبْنا الدَِّية  كما َدلَّت هذه اآلَيةُ على َهذَا املَْعَنى ، فالقياس ُيقَوِّيه فأمَّا أنَّه ال َتجِبُ الدِّية ، فألنَّا: قال الشَّاِفِعي 

ه َهلْ ُهوَ يف قَْتل املُْسِلم السَّاِكن يف َدارِ احلَْرب ، الْحتَاج َمْن يريُد غَْزَو دَارِ احلَْرب ، إىل أنْ يَْبَحث َعْن كُلِّ أحٍد أن
فاألْولَى ُسقُوط الدَِّية عن  من املُْسِلِميِن أْم ال ، وذَِلَك مما َيْصعب وَيشقُّ ، فيفضي إىل اْحترازِ النَّاسِ عن الَغْزوِ ،

؛ ألنَّه قََتل -تعاىل -قاِتله؛ ألنَّه الذي أْهَدَر َدَم َنفِْسه باخِْتَيار السُّكَْنى يف َدارِ احلَْرب ، وأمَّا الكَفَّارة فإنَّها َحقُّ اهللا 
ان املَقْتُولُ ُمْسِلماً يف دَارِ اإلسالمِ ، وهو من إذا ك: املُراُد منه : ، وقيل  -تعاىل -إْنَساناً ُمؤمِناً ُمواِظَباً على ِعَبادة اهللا

، وكان احلَارِثُ ] ألهله [ ففيه الكَفَّارةُ بِال ِدَية  -حرب املسلمني -يف دار احلرب] وأقاربه [ َنَسبِ قوم كفارٍ ، 
نَّه مل َيكُن بني قَْوِمه وَبْين بن َزْيد من قوم كُفَّار حربٍ للمسلمني ، وكان فيه َتحْرِير َرقَبة ، ومل َيكُن فيه ِدّية؛ أل

  .املُْسِلِمني َعْهد 
  :فيه قوالن } َوإِن كَانَ ِمن قَْومٍ َبْيَنكُْم وََبْينَُهْم مِّيثَاٌق فَِدَيةٌ مَُّسلََّمةٌ إىل أَْهِلِه وََتحْرِيُر َرقََبٍة مُّْؤِمَنةً { : قوله 

ذكر أّوالً حال املُْسِلم القَاِتل َخطَأ ، مث ذكر حال املُسِْلم املَقُْتول  -تعاىل -املُْسِلم؛ ألنَّه : أن املُراَد ِمْنه : أحدمها 
إذا كان بني أْهلِ العهد وأْهل الذِّمَّة ، ويؤكَُّده ] املَقْتُول َخطَأ [ َخطَأ إذا كان َبْيَن أْهل احلَْرب ، مث ذكر حال املُْسِلم 

  .تقدَّم ِذكُْره وهو املُؤِمُن املَْنقُول َخطَأ  فال ُبدَّ من إْسناِده إىل َشْيء» وإن كان « : قوله 
  :الذمي أو املُعاهد ، وهؤالء طََعنُوا يف القَْول األوَّل من ُوُجوه : أن املُرَاد منه : الثاين 

ومن قتل « : أن املُسِْلم املَقُْتول َخطَأ سواٌء كَانَ من أْهل احلَْرب أو من أهل الذِّمَّة ، فهو دَاِخلٌ حتت قوله : أحدها 
فلو كان املُراد من هذه اآلية هو املُؤِمن املَقُْتول من » ودية مسلمة إىل أهله ] مؤمنة [ مؤمناً خطأ فتحرير رقبة 
والكَفَّارة  إمنا أَعاَدُه لَبَياِن أنَّه ال َتجُِب الدَِّية يف قَْتِله ، فأمَّا َهُهَنا فَقَْد أْوَجَب الدَِّية -تعاىل -ُسكَّان َدارِ احلَْربِ ، فإنه 

  .، فلو كان املُراُد هو املُؤِمن ، لكان ِتكْرَاراً من غري فَاِئَدٍة ، وأنه ال ُجيوُز 
  .لو كان املُراُد ما ذكَْرُتم ملا كاَنت الدَِّية ُمَسلََّمة إىل أهله؛ ألنَّ أْهلَه كُفَّار ال يَرِثُوَنُه : ثانيها 

يقتضي أن يكُونُوا ِمْن ذلك القَْوم يف الَوْصفِ ] » وبينهم ميثاق  وإن كان من قوم بينكم« : [ أن قوله : ثالثها 
ُمور ، الذي وقع التَّْنصيص عليه ، وهو ُحُصول اِمليثاقِ َبيَْنُهَما ، فإن كَْوَنه منهم ُمْجَمل ، ال َيْدرِي أنَّه مِْنُهم يف أيَّ األ

  :مثلهم ، وميكن أن ُيجَاَب عن َهِذه األوجه ] هداً أو ذمِّّياً وجب أن يكون ُمَعا[ وإذا َحَملنَاه على كَْونِِه ُمَعاهداً ، 
ذكر ُحكْم املُؤِمن املَقُْتول َخطَأ السَّاِكن يف َدارِ احلَْربِ ، وبيَّن أنَّ أْهلَ الذِّمَّة ، وبيَّن  -تعاىل -فألن اهللا: أمَّا األوَّل 

املَقُْتول َخطَأ السَّاكن بني أْهلِ الذِّمَّة ، وبيَّن ُوجُوب الدَِّية ، ُوُجوب الدَِّية ، وذكر الِقْسم الثَّانِي ، وهو املُؤِمُن 
  .إظَْهار الفرق بَْيَنُه وبني الِقْسم الذي قَْبلَه : والكَفَّارة يف قَْتِله ، والغََرُض منه 

  .أن أْهلَه هم املُْسِلُمون الَِّذين ُتْصرف الدية إليهم : واجلَوَاُب عن الثَّاين 
يف قوم َعُدوٍّ لكم ، فكذا : ، يعن » يف « َصاَرت ُمفَسرة يف اآلَية السَّابِقة؛ مبعىن » من « فإن كَِلَمة : ث وأما الثال

  .م َهُهَنا ، وفاِئَدة هذا الَبْحث تَظَْهر يف َمْسألة شرِعّية ، وهي أنَّ أَبا َحنِيفَة يرى أنَّ ِدَية الذِّمِّي مثل دَية املُسِْل
  .نِْصف ِدَية املُْسِلم : لَيُهوِدّي والنَّصَْراين ثُلْث ِدَية اجملوسي ، وقال غريه دية ا: وقال الشافعي 

» فدية « : الذِّمِّي ، مث قال : واملراُد به » وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق « : واحتج أُبو َحنيفَة بقوله 
  .فأْوَجَب فيهم متام الدَِّية 



َنَزلَت يف املُؤِمنِني كما َبيَّنَّا فََسقط استدالَلُه ، وبتقدير أن َتكُونَ نََزلَت يف أْهل الذِّمَّة ، هذه اآلية : أن َنقُول : وَجوَاُبه 
مسمَّى ِدَية ، ولكن مل ُيَبيِّن ِمقَْدارَها ، فلم قُلُْتم بأنَّ الدِّية اليت أوَجَبها يف َحقِّ املُْسِلمِ ، بل ِلكُلِّ ] فيها [ فإمنا َوَجَب 
  .ُمَعيَّن ، فإن الدِّية هي املالُ املأخوذ الَّذي يؤدِّى يف مقاَبلَِة النَّفْسِ  َديٍة مقداٌر
  ِلَم قدَّم َتْحرِير الرَّقََبة على الدَِّية يف األوىل ، وَههُنا َعكَسَ؟: فإن قيل 
 ٥٨: البقرة ] [ } واْ ِحطَّةٌ َوقُولُ[ وادخلوا الباب ُسجَّداً { : أن الَواَو ال تُِفيد الترْكيب ، فتصُري كَقَْوله : اجلواب 

  ] . ١٦١: األعراف [ } َوقُولُواْ ِحطَّةٌ وادخلوا الباب ُسجَّداً { ، ويف آية أخرى ، ] 
  فصل

اً ، والكفَّارة تكُون بإْعتَاق َرقََبٍة مؤِمنٍة سواء كان املَقْتُول ُمْسِلماً أو ُمعاِهداً ، رجالً أو امْرأةً ، حرا كان أو َعْبد
  .يف َمالِ القاِتل  وتكُون

  .} فََمن لَّْم َيجِْد فَِصَياُم شَْهَرْينِ ُمَتتَابَِعْينِ تَْوَبةً مَِّن اهللا َوكَانَ اهللا َعِليماً َحِكيماً { :  -تعاىل -قوله 
لِّ ، فلذلك تََعدَّتْ فََمْن مل َيجِْد َرقَبة ، وهي بَِمعَْنى وجدان الضَّا: أي : مفعولُه َمْحذُوٌف } فََمن لَّْم َيجِْد { : قوله 

: وقد َمرَّ ، أي } فََتْحرِيُر َرقََبٍة { : ارتفاعه على أَحِد األْوجه املذكُورة يف قوله } فَِصَياُم َشهَْرْينِ { : ِلوَاِحٍد ، وقوله 
  .فيجُب عليه صَِياُم ، أو فواجبه ِصَيام : فعليه ِصَياُم ، أو 

وفيه نظٌر؛ ألنَّ االْسِتعمَال املعروفَ . » فليصم صوم شهرين « قُْرآِن النَّْصُب على قال أُبو الَبقَاِء ، وُجيوزُ يف غَْير ال
  .َشْهَرين  -وال ِصَياَم  -ُصْمتُ صوَم: ، وال َيقولون » صمت شهرين ويومني « : يف ذَِلَك أنْ ُيقَالَ 

  فصل
عن َنفَقَِته وَنفَقَة ِعَياله وحاجته من َمْسكَنٍ وحنوه ،  إذا كان وَاجِداً للرقبة ، أو قادراً على َتْحِصلَها بِثََمنِها ، فاِضالً

 فعليه اإلْعَتاق ، وال َيُجوز له الصَّْوم ، أو َنَوى َصوْماً أَخر ، وجب عليه االسِتئَْناف ، فإن أفْطََر بُعذْرٍ ُمَرخَّصٍ ، أو
  .ِطع التَّتاُبع ، وعليه االستِئَْناف َيْنقَ: فقال النَّْخِعيُّ ، والشافعي يف أظهر قَوْليه : َسفَرٍ ، أو حيض 

ال َيْنقَِطع ، ولو حَاَضت املَْرأة ، مل ينقطع التََّتاُبع ، ألنَّه ال يُْمِكُن : وقال سعيد بن املسيَّب ، واحلََسن ، والشَّعْبِي 
  .فإن الصَّْوم بدلٌ من َمْجمُوع الكَفَّاَرِة والدَِّية : االحتَِراُز عنه؛ قال َمْسروُق 

  فيما إذا عجز عن الصوم هل يطعم؟:  فصل
  :إذا َعَجز عن الصَّْوم هل ُيطِْعم ستِّني ِمْسكِيناً فيه قوالن 

  .يطعم كالظِّهَار : أحدمها 
  .ال؛ ألن املُشَرِّع مل يذكر له َبَدالً : والثاين 
  .َشَرَع ذلك توبةً منه : أنه َمفْعُول من أْجِله ، تقديره : أحدها 

أو ] من اهللا [ لوقوعِ تَْوَبة : إال على َحذْف ُمضَاٍف ، أي » صوم « : وال جيُوز أن َيكُون الَعاِمل :  قال أبو الَبقَاِء
أنه إمنا احَْتاج إىل َتقِْدير ذلك املُضَاِف ، ومل يقل إن الَعاِمل هو الصَِّيام؛ ألنه اختلَّ : يعين ] . من اهللا [ حلُُصول توبة 

  .فاعلَ الصَِّيام غُري فاعل التَّوَبة  َشْرطٌ من شروِط َنْصبه؛ ألنَّ
رُجوعاً منه إىل التَّْسهِيل ، حيث َنقَلكم من األثْقَلِ إىل األَخفِّ ، أو توبة ِمْنه ، : أهنا َمْنصُوبةٌ على املَْصَدر أي : الثاين 

  ] .ِمْنه [  تاَب عليكم َتْوَبةً: قَُبوالً منه ، ِمْن تاب َعلَْيه ، إذا قبل تَْوَبته ، فالتقدير : أي 
فََعليه كذا حالَ كَْونِِه َصاِحبَ توبٍة ، وال : أهنا َمْنصُوبةٌ على احلَالِ ، ولكن على َحذِْف ُمَضاٍف ، تقديره : الثالث 

»  من اهللا« مل َيُجْز ، و » فعليه ِصَياُم شهرْينِ َتاِئباً من اهللا « : ُجيوز ذلك من غَْير َتقِْدير هذا املضاف؛ ألنك لو قُلَْت 



  .فيتعلَُّق مبْحذُوف » توبة « يف َمَحلِّ َنْصب؛ ألنه ِصفَةٌ ل 
  .} تَْوَبةً مَِّن اهللا { : اخلَطَأ ال َيكُون َمْعِصية ، فما َمْعَنى قوله : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجوه 
واالْسِتكَْشاِف ملا تعذر عليه الفعل ، أال َتَرى  أنَّ فيه َنْوعاً من التَّقِْصري ، فإنَّ الظَّاِهر أنَّه لو َبالَغ يف االحِْتَياِط: األول 

اناً أن من قََتل ُمْسِلماً يظنه حَْربيَّا ، فلو بالغ يف االستكشاِف ، فالظَّاهر أنَّه لَْم يقَْع فيه ، ومن رمى َصْيداً فأصَاب إْنَس
تَْوَبةً مَِّن اهللا { : ه ال يقع يف تلك الواقعة؛ فقوله ، فلو احتاطَ ومل َيْرمِ إالَّ يف َمْوضع َيقْطَع بأنه ليس ُهناك إْنَسان ، فإنَّ

  .تنبيه على أنه كَانَ ُمقَصِّراً يف ترك االْحِتَياِط } 
أِذن لهُ يف إقَامة الصَّوم مقاَم اإلْعتَاقِ عند الَعْجزِ عنه؛  -تعاىل -راجعٌ إىل أنَّه } َتْوَبةً مَِّن اهللا { : أن قوله : وثانيها 
« إذا َتاَب على املُذْنِبِ ، فقد َخفََّف َعْنه ، فلما كان التَّْخِفيف من لَوَازِم التَّْوَبة ، أطلف لَفْظَ  -اىلتع -ألن اهللا 
  .إلرادة التَّخِْفيف؛ إطالقاً الْسمِ املَلُْزوم على الالَّزِم » التوبة 

نَّى أالَّ يكون ذلك ممَّا وقَع ، فسمَّى اهللا ذلك النَّدم أن املُؤِمن إذا اتَّفق له مِثْل هذا اخلَِطأ ، فإنه َيْنَدم ويتم: وثالثها 
  .والتَّمنِّي َتْوَبة 

ملا َحكَم بِِه َعلَْيه ، ومل يؤاِخذُهُ بذلك الفَْعل اخلَطَأ ، » خطأ « بأنَّه لن يقِْصد } َوكَانَ اهللا َعِليماً { :  -تعاىل-مث قال 
  .ا َيَتَعمَّد فإن احلَكَْمة تقتضي أالّ ُيؤاخذ اإلْنَسان إال مب

كونه َعاِلماً بعواِقبِ : » حكيماً « غري معلَّلٍَة برعاية املَصَاِلحِ ، ومعىن كونه  -تعاىل -أفعال اهللا: قال أهل السُّنَّة 
  .األمُور 

فَاً عطف احلَكيم على الَعِليم ، فَلَو كان احلَكِيم هو الَعليم ، لكان َعطْ -تعاىل -هذا باِطلٌ؛ ألنه : قال املعتزلة 
  .للشَّْيء على َنفِْسه ، وهو ُمَحالٌ 

كونه ُمْحكَماً : كان املُراد من احلَكِيم  -احلِكيم مْعطُوفاً على الَعلِيم] ورد فيه [ أن كل موضع يف القُْرآن : اجلواب 
  .يف الفِْعل ، فاإلتقان ، واإلْحكَام ، عائٌد إىل كيفيَّة الفعلِ 

  ) ٩٣(ًدا فَجََزاُؤُه جََهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوغَِضبَ اللَُّه َعلَْيِه َولََعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعذَاًبا َعِظيًما َوَمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ

ملا ذكر القْتل اخلَطَأ ، ذكر بعده بيان ُحكم قتل الَعْمِد ، وله أحكام ِمثْل ُوُجوب الِقَصاص والديَّة ، وقد ذُكر يف 
]  ١٧٨: البقرة [ } ياأيها الذين آَمنُواْ كُِتَب َعلَْيكُُم القصاص ِفي القتلى {  -] تعاىل [  -هُسورة الَبقَرة عند قول

  .ال جرم اقَْتَصر َهُهَنا على َبَيان اإلثْمِ والَوِعيد 
َركات ، ، وروي عن الكََساِئّي سكون التَّاء؛ كأنه فَرَّ من َتواِلي احلَ» يقتل « حالٌ من فَاِعل : » معتمداً « : وقوله 

  :خالداً نْصٌب على احلَالِ من ْحمذُوف ، وفيه تقديران « و 
  .فإنْ ِشئَْت َجَعلَْته حاالً من الضَِّمري املَْنصُوب أو املَْرفُوع « جيزاها خالداً فيها » : أحدمها 
لى هذا هي َحالٌ من الضَِّمري فعطَف املَاِضي عليه ، فع} َوغَِضَب اهللا َعلَْيِه َولََعَنُه { ، بدليل « جازاه » : والثاين 

  :لوجهني « جزاؤه » املنصوب ال غُري ، وال ُجيوُز أن تكون حاالً من اهلَاِء يف 
  .ضِعيٌف أو ُمْمتَنع ] وَمجِيْ احلَالِ من املَُضاف إليه [ أنه ُمَضاٌف إليه ، : أحدمها 
  .« جهنم » ، وهو خُرب املبتدأ الذي هو  أنه يُؤدِّي إىل الفَْصلِ بني احلَالِ وصاحبها بأْجنَبِيٍّ: والثاين 



  سبب نزول اآلية: فصل 
يف مقيس بن ضبابة الِكْنِدي ، وكان قد أْسلَم هو وأُخوه ِهَشاٌم ، فوجد أخَاه ِهَشاماً قَتِيالً يف ] هذه اآلية [ َنزَلَت 

، فأرسل رسُول اهللا صلى اهللا ] ذلك [ َبنِي فهر إىل َبنِي النَّجَّار ، فأتى َرسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر له 
[ عليه وسلم معه َرُجالً من بَنِي النَّجَّار؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأُمرُكم إن َعِلْمُتم قاتل ِهَشام بن ضبابة 

مسعاً : فَقَالوا : ك إىل مقيس فيقتصَّ منه ، وإن مل َتْعلَُموه أن َتْدفَُعوا إلْيه ديته ، فأبلغهم الِفهري ذل] أن تدفَُعوه 
ِديَنة ، وطاَعةً هللا ولرُسوِله ، ما َنْعلَم له قَاِتالً ولكنَّا ُنؤدِّي ديته ، فأعطوه ِمائة من اإلبل ، مث اْنَصَرفَا راجَِعْين إىل املّ

ركب َبِعرياً منها  تقبل ِديَّة أخيك فََتكُون عليك َمَسبَّة ، اقُْتل الذي: فأَتى الشَّيْطَان مقيساً فوسَْوس إليه ، فقال 
بكفره « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها » : فنزل فيه ] كَافِراً [ وَساقَ بقيَّتِها راجعاً إىل َمكَّة 

ق بأستار الكَْعَبة ، وارتداده ، وهو الَِّذي استثَْناه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم يوم فَْتح َمكَّة َعمَّْن أمََّنُه ، فَقُِتل وهو ُمَتَعلِّ
  .} َوأََعدَّ لَُه َعذَاباً َعِظيماً { ] طََرَدُه عن الرَّْحَمة : أي [ } َوغَِضَب اهللا َعلَْيِه َولََعَنُه { 

  اختالف العلماء يف شبه العمد: فصل 
ف الُعلََماِء يف القَْول يف كتابه الَعْمد واخلطأ ، ومل يذكر ِشْبَه العَْمد ، وقد اختل -عز وجل -ذكر اهللا: قال القرطيب 

  :به 
ليس يف ِكتاِ اهللا إال الِعْمَد واخلَطَأ وذكره اخلَطَّايب أيضاً عن َماِلك ، : وأنكر ذَِلَك َماِلك؛ وقال : فقال ابن املُْنِذر 

  .أما شبه الَعْمد فال نَْعرِفُه : وزاد 
قُِتلَ ِعْنَدُهَما مبا ال يَقُْتل مثلُه غَاِلباً؛ كالعضَّة واللَّطْمة  أنكر مَاِلك واللَّْيث بن سَْعد شبه الَعْمد ، فمن: قال أبو عمرو 

وهو قول َجَماَعٍة من الصَّحَابة والتَّابعني ، وذهب ُجْمُهور : ، وضرب السَّْوط وحنوه؛ فإنه َعْمد وفيه القََود ، قال 
  .فقهاِء األْمصَار إىل أن هذا كُلّه شبع الًعْمد 

ه العمد ُيْعَمل به عِْنَدنا ، وممن أثبت ِشْبه الَعْم الشَّْعيبُّ ، واحلَكَم ، ومحَّاد ، والنَّخِعيُّ ، وقتاَدةُ ، شْب: قال ابن املُْنِذر 
وُسفَْيان الثَّْوريُّ ، وأهل العِرَاقِ والشافعي وأمحد ، وذُِكَر عن مالٍك ، وُروَِي عن ُعَمر بن اخلَطَّاب ، وعن َعِلّي بن 

  . - عنهم أمجعنيرضي اهللا -أيب طَاِلبٍ
  فصل فيمن تلزمه دية شبه العمد

  :أَجمُعوا على أن ِدَية العَْمد يف مالِ اجلَانِي ، ودية اخلَطَأ على عاِقلَِته ، واختلفُوا يف دية شبه الَعْمد 
  .ي يف مال اجلَانِ] هي [ فقال احلَارِث الُعكِْلي ، وابن أيب لَيْلَى ، وابن ُشْبُرمة ، وقتادة ، وأبو ثَْور 

هي : [ وقال الشَّْعيب ، والنَّخِْعّي ، واحلَكَم ، والشَّافِِعّي ، والثَّْورِّي ، وحممد ، وأْحَمد ، وإْسحق ، وأصحاب الرَّأي 
  .على العاقلة ] 

  .ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل اجلَنِني على عاِقلة الضَّارَِبة : وهو الصَّحِيُح : قال ابن املُْنِذر 
  فصل
  :لَفُوا يف ُحكْم هذه اآلية اْخَت
: يف سورة الفُْرقَان  -تعاىل -ألْيس قد قال اهللا : عن ابن عبَّاس أن قاِتل املرمن َعْمداً ال توبةَ لَُه ، فقيل له ] فَُروِي [ 
لك َيلَْق أَثَاماً ُيَضاَعْف لَهُ َوَمن َيفَْعلْ ذ{ إىل قوله ]  ٦٨: الفرقان [ } َوالَ َيقُْتلُونَ النفس اليت َحرََّم اهللا إِالَّ باحلق { 

كانت هذه اآليةُ يف اجلاِهليَّة : فقال ]  ٧٠ -٦٨: الفرقان [ } العذاب َيْوَم القيامة وََيْخلُْد ِفيِه ُمَهاناً إِالَّ َمن َتابَ 
إن : سلم ، فقالوا قد قََتلُوا وَزنوا ، فأَتوا رسُول اهللا صلى اهللا عليه و] كانوا [ وذلك أن أناساً من أْهل الشِّْرك 



: الفرقان [ } والذين الَ َيْدُعونَ َمَع اهللا إهلا آَخرَ { : الذي تدُعو إليه لََحسٌن ، لو ختربنا أنَّ ملا َعِلْمَنا كَفَّاَرة ، فنزلت 
الرَّجل الذي إذا فهذه ألولَِئك ، وأما الَّيت يف النَِّساء؛ ف]  ٧٠: الفرقان [ } إِالَّ َمن َتاَب َوآَمَن { ، إىل قوله ]  ٦٨

  .عرف اإلْسالم وشراِئَعه ، مث قتل ُمْسلماً متعمداً فجزاَُؤه َجهَنَّم 
، ]  ٦٨: الفرقان [ } والذين الَ َيْدُعونَ َمَع اهللا إهلا آَخَر { ملا نزلت اآليةُ اليت يف الفُْرقَان : وقال زْيد بن ثابت 

فََنَسَخْت الليِّنة ، وأراد بالَغِليِظَة هذه ] فنزلت [ ِليظَة بعد اللَّيَِّنة ، عجبنا من لينها ، فلبثَْنا سْبَعة أْشهر مث نزلت الَغ
  .اآلية ، وبالَّيَِّنة أية الفُرقان 

  .تلك آية مكِّيَّة ، وهذه َمَدنيِّة نزلت ومل يَْنَسْخَها شيء : وقال ابن عبَّاسٍ 
َوإِنِّي لََغفَّاٌر لَِّمن تَاَب َوآَمَن َوَعِملَ {  -تعاىل -قُْبولة؛ لقوله وذهب أهل السُّنَّة إىل أن قَاِتل املُسِْلم َعْمداً توبته َم

]  ٤٨: النساء [ } إِنَّ اهللا الَ َيْغِفُر أَن ُيشَْرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشآُء { : ، وقال ]  ٨٢: طه [ } َصاِلَحاً 
الَغة يف الزَّْجرِ عن القَْتلِ ، وليس يف اآلَية متعلِّق ملن َيقُول بالتَّْخليد يف ، وما ُروي عن ابن عبَّاسٍ؛ فهو َتشديد وُمَب

إنَّه وعيد ملن قََتل : كَاِفٌر ، وهو مقيس بن صبابة ، وقيل ] وهو [ النَّار بارتكاب الكبائر؛ ألن اآلية نزلَْت يف قَاِتل 
  .كافراً ُمَخلّداً يف النَّارِ 

ألَْيَس قد : ال ، فقال : هل ُيْخِلف اهللا وعده؟ فقال : جاء إىل عمرو بن الَعالِء ، فقال حكي أنَّ عمرو بن ُعَبْيد 
من الَعَجم أَتْيت يا أبا : فقال أبو َعْمرو } َوَمن َيقُْتلْ ُمْؤِمناً مَُّتَعمِّداً فََجَزآُؤُه َجَهنَّمُ َخاِلداً ِفيَها { :  -تعاىل -قال

] : [ شعراً [ خالف يف الوعيد ُخلْفاً وذمَّا وإنَّما َتُعدُّ إخالف الَوْعد ُخلْفاً ، وأنشد إن العرب ال تَُعدُّ اإل: ُعثْمان 
  ]الطويل 

  لَُمْخِلُف إيَعاِدي َوُمْنجُِز َمْوِعدي... وأنَّي مََتى أْوَعْدُتُه أْو َوَعْدُتُه  -١٨٦٤
َمْن َماَت ال ُيْشرِكُ باهللا َشْيئاً « قوله عليه الصالة والسالم والدَّليل على أن غري الشِّْرك ال ُيوجِب التَّْخِليد يف النَّارِ ، 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال « ؛ -رضي اهللا عنه -عبادة بن الصَّاِمتِ ] عن [ وروي » ، دخل اجلنة 
يئاً ، وال َتْسرِقُوا وال َتْزنُوا ، وال بايُِعوين على أالَّ ُتْشرِكُوا باهللا َش» :  -وحوله ِعصَابة من أْصَحابِه -لَْيلَة الَعقََبة 

ِمْنكُم ، فأْجُره  َتقُْتلُوا أْوالدكم ، وال تأُتوا بُِبْهَتاٍن تَفَْتُرونه بني أْيدِيكُم وأْرُجِلكُم ، وال َتْعصُوا يف َمْعُروٍف ، فََمْن وفَّى
فَّارة له ، ومن أصَاَب من ذَِلَك َشْيئاً مث َستَرُه اهللا فُعوِقَب يف الدُّْنَيا ، فهو كَ] شيئاً [ على اهللا ، ومن أصاَب من ذَِلَك 

  .فباَيْعنَاه على ذَِلَك « َعلَْيه ، فهو إىل اهللا إن شاء عفا عنه ، وإن شاء َعاقََبه 
منها؛ ألنّ  وأَنا ال أْرَتِضي َشيْئاً: أن األْصَحاب سلكوا يف اجلَوَابِ عن َهِذه اآلَية طُُرقاً كَِثرية ، قال : وذكر الَواِحِدي 

والَّذي : الذي ذَكَرُوا إما َتْخِصيٌص ، وإما مَعاَرَضة ، وإما إْضمار ، واللَّفظ ال َيُدلُّ على شيء من ذَِلك ، قال 
  :اْعَتَمُدوه وجهان 

  .إْجماع املفسِّرين على أن اآلَية نزلت يف كَاِفرٍ قتل ُمْؤِمناً ، مث ذكر ِتلْك الِقصَّة : األول 
: إنه سيجزى جبهنم ، وهذا وعيد ، قال : معناه االْسِتقْبَال ، والتقدير } فََجَزآُؤُه َجهَنَُّم { : قوله أن : والثاين 

  .وُخلُْف الَوِعيد كََرم 
[ والَوْجه ضعيٌف؛ ألن الِعْبرة بُعمومِ اللَّفْظ ال خبصوص السََّببِ ، وأيضاً ثََبَت يف أصُول الِفقِْه؛ أن : قال ابن اخلَطِيب 

والسارق والسارقة { : احلُكْم على الَوْصِف املُنِاِسب ، يدلُّ على كَْون ذلك احلُكْم علَِّة لذِلك؛ كقوله ]  ترتيب
، دلَّ ذَِلك ]  ٢: النور [ } الزانية والزاين فاجلدوا كُلَّ وَاِحٍد مِّْنُهَما { ، و ]  ٣٨: املائدة [ } فاقطعوا أَْيِدَيُهَما 

ِعيد هو الكُفْر دون القَْتلِ الَعْمد ، وإن كَان املُوجُب هو الكُفْر ، وكان الكُفْر حَاِصالً قبل على أن املُوجَِب هلذا الَو



يتعمد [ هذا القَْتل ، فحينئذ ال َيكُون للقَْتل أثراً ألَْبتَّة يف هذا الَوعِيد ، ويكُون هذا الكالم جَارياً ُمْجَرى قوله من 
يها؛ ألن القَْتل العَْمد ما مل يكُن له أثر يف الَوِعيد ، وذلك َباِطل ، وإن كان نفس فجزاؤه َجهَنم خَاِلداً ف] قَْتل 

أْيَنَما حصل القَْتل العَْمد ، حصل هذا الوعيد؛ فثبت أن : قَْتالً َعْمداً ، فلزم أن ُيقَال ] كونه [ املُوجِب هلذا الوعيد 
  .هذا الَوْجه الذش ارَتَضاه الَواِحِدّي ليس بَِشْيء 

فهو يف غَاَية الفََساِد؛ ألن الوعيَد قَْسٌم من أقَْسام اخلََبر ، فإذا جَوَّزْنا اخلُلْف فيه على اهللا ، فقد : الوحه الثاين وأما 
جزاُؤكَ أن أفَْعلَ بك كَذَا : يوِصلُ هذا اجلََزاَء إلَْيه أم ال ، وقد يقُول الرَُّجل لعَْبِده  -تعاىل-َجوَّْزنا الكَِذب على اهللا 

ا ، إال أنِّي ال أفَعلُ ، وهذا اجلواُب أيضاً َضِعيٌف ، ألنَّه ثبت هبذه اآليِة أن جزاء القَْتل الَعْمد هو ما ذُِكر ، وكَذَ
  : -تعاىل-يوصل اجلََزاء إىل املَسِحقِّني؛ قال  -تعاىل-وثبت بَسائر اآليَاِت أنه 

  ] . ٨: الزلزلة [ } َوَمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة شَّراً يََرُه { : ، وقال ]  ١٢٣: النساء [ } َمن َيْعَملْ سواءا ُيْجَز بِِه { 
  :هذه اآلَية َمْخصُوصة يف مَْوِضَعْين ] أن [ واعلم أّنا َنقُول : قال ابن اخلطيب 

  .ة غري ُعْدوان؛ كما يف الِقَصاص ، فإنه ال َيْحُصل فيه هذا الوِعيد ألَْبتَّ] العَْمد [ أن يكون القَْتل : أحدمها 
القتل الَعْمد العثدَْوان إذا تَاب عنه ال َيْحُصل فيه هذا الوعيد ، وإذا ثبت ُدُخول التَّْخِصيص فيه يف هاتين : والثاين 

: النساء [ } َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشآُء { : الصُّورَتْين فيدُخلُه التَّْخصيص فيما إذا َحَصل العفو فيه؛ بدليل قوله 
٤٨  [.  

لسَّلَاَم لَْسَت ُمْؤِمًنا َتْبَتُغونَ عََرضَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ضََربُْتْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََتَبيَُّنوا وَلَا َتقُولُوا ِلَمْن أَلْقَى إِلَْيكُُم ا
ْبلُ فََمنَّ اللَُّه َعلَْيكُْم فََتَبيَّنُوا إِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبًِريا الَْحَياةِ الدُّنَْيا فَِعْنَد اللَِّه َمغَانُِم كَِثَريةٌ كَذَِلَك كُْنُتْم ِمْن قَ

)٩٤ (  

 األْرض ملا هنى عن قتل املُؤِمن ، أمر املَُجاِهِدين بالتَّثَبُّت يف القتل؛ لئالَّ يْسفَكُوا دماً حََراماً بتأويل َضِعيٍف ، والَّْرب يف
ها بالسَّفر للتِّجَارة واجلَِهاد ، وأْصله من الضَّْرب بالَيِد ، وهو ِكَناَية عن اإلْسرَاع يف السَّْير ، فإن من السَّْير في: َمْعَناه 

  .ضََرب إْنساناً ، كانت َحَركة َيِدِه عند ذلك الضَّْرب سَرِيَعة 
  .د إذا غَزَْوُتم وِسرُْتم إىل اِجلهَا: » ضربتم يف سبيل اهللا « معىن : قال الزَّجَّاج 
َضَرْبت : َضَرْبتُ يف األْرضِ ، إذا سِْرَت لِِتجَاَرٍة أو غزوٍ أو غريه ُمقْتَرَِنة بفي ، وتقول : تقول العََرب : قال القُْرطُيب 
ال َيْخُرُج الرَُّجالن « :  -عليه الصالة والسالم -إذا قََصْدت قََضاء حَاَجة اإلْنَسان؛ ومنه قوله » يف « األْرض دون 
َمْعَنى الشَّْرط ، « إذا » ويف « ذَِلَك » اِئطَ يتحدَّثَان ، كَاِشفني عن فَْرَجْيهما ، فإن اهللا َيْمقُُت على يضربان الَغ

  ] .الكامل : [ وقد ُيَجازى هبا كقوله « فتبينوا » : فلذلك َدَخلَت الفَاءُ يف قوله 
  وإذا ُتِصْبكَ َخصَاَصةٌ فََتَجمَّلِ...  -أ١٨٦٥

  ]الكامل : [ زى هبا لقول الشَّاعر واجليِّد أال ُيجَا
  وإذَا ُتَردُّ إلَى قَِليلٍ َتقْنَُع... والنَّفُْس َراِغَبةٌ إذَا َرغَّْبتََها  -ب١٨٦٥

قرأ األخوان من التَّثبُّت ، والباقُون من الَبَيان ، مها متقاربان؛ ألن َمْن َتثبت يف الشَّْيء َتَبيَّنه ، : « فتبينوا » : قوله 
  .بيد ، وصحَّحه ابن عطيَّة قاله أبو ع

: التثبُّت هو َخالَف اإلقَْدام واملُراد التَّأنِّي ، والتَّثَبُّت أشد اْخِتَصاصاً هبذا املَْوضِع؛ بدل عليه قوله » : وقال الفَارِسّي 



  .فاختار قراءة األخوين « مُوا عليه أشدٌّ َوقَْعاً هلم َعمَّا ُوِعظُوا به بأالَّ ُيقِْد: أي ]  ٦٦: النساء [ } َوأََشدَّ تَثْبِيتاً { 
ألنه قلَّ ما يكون إال بَْعدَ : ألن املتثبِّت قد ال َيتَبيَّن ، وقال الرَّاغب : وعكس قوٌم فرجَّحوا قراءة اجلماعة ، قالوا 

التبيُّن من اهللا » :  -عليه الصالة والسالم -تثبُّت ، وقد َيكُون التَّثبُّت وال تبيَُّن ، وقد قُوبِل بالَعَجلَة يف قوله
يف كلتا القراءتني مبعىن الدال على الطَّلب ، : َتفَعَّل » وهذا ُيقَوِّي قراءة األخََوْين أيضاً ، و « والَعَجلُة من الشيطان 

  .اطلبوا التثّبُّت أو البيان : أي 
هنا ماضي اللَّفِْظ ، إال أنه » ألقى « َمْوصُولة أو َمْوُصوفة ، و » من « الالم للتَّْبِليغ هنا ، و » ملن ألقى « : وقوله 

ملن ُيلْقَى ، ألنَّ النهَي ال يكونُ عّما وقع واْنقََضى ، واملَاِضي إذا وقع ِصلَة ، َصلح للُمِضيِّ : مبعىن املُْستقبل ، أي 
  .واالْسِتقْبَال 

بألف ، » السَّالم « : قي السَّْبَعة بفتح السِّني والالم من غري ألف ، وبا» السَّلَم « : وقرأ نافع وابن َعاِمر وَحْمزة 
  .فالظَّاِهر أنه التَّحّية » السَّالم « بكسر السِّني وسكون الالم ، فأما » السَّلْم « : وُروي عن َعاِصمٍ 

مَالَه ، ولكن كُفُّوا َعْنهُ  ال ُتقُولوا ملن َحيَّاكم هبذه التَِّحّية إنه إنَّما قَالَها َتَعوُّذَاً فتُقِْدُموا عليه بالسَّْيف لتأخذوا: واملعىن 
  .، واقَْبلُوا منه ما أظْهََرُه 

لَْسَت ُمؤِمناً ، وأْصل هذا من : ال َتقُولوا ملن اْعَتَزلَكُم ومل يقاتلكم : االستْسالم واالْنِقياد ، واملعىن : َمْعَناه : وقيل 
  .السَّالمة؛ ألن املعتزل عن النَّاس طالٌب للسَّالمة 

بالكسر والسُّكُون ، وقرأ اجلَْحدري بفتحها » السَّلْم « االنِقيَاد فقط ، وكذا  -بفتحهما -لَُم والّسالمةُ والسَّ
يف حمل َنْصب بالقَْول؛ » لست مؤمناً « : يف البقرة ، واجلُْملَة من قوله ] القول فيها [ وُسكُون الالم ، وقد َتقَدَّم 

ال ُنؤمِّنك يف : اسم فاعل ، وأبو جعفر بفتحها اسم َمفُْعول ، أي » مناً مؤ« واجلُْمُهور على كَْسر امليم الثَّانِية من 
  .َنفِْسك ، وُتْرَوى هذه الِقَراَءة عن َعِليٍّ وابن عبَّاس وَيحَْيى بن َيْعُمر 

  .ال َتقُولوا ذلك مُْبَتِعني : أي » يقولوا « يف حمل َنْصبٍ على احلَالِ من فَاِعل » تبتغون « : قوله 
  فصل
  :روا يف َسَبب النُّزُول روايتني ذَكُ

مرداس بن هنيك َرُجل من أْهل فدك ، أسْلَم : رُجلٍ من َبنِي ُمرَّة بن َعْوف ، يقال له « أن اآلية نزلت يف : األوىل 
لٌ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُتريدهم ، وكان على السَّريَّة رُج] بسرية [ ومل ُيْسِلم من قوِمِه غريه ، فََسِمُعوا 

غَاِلُب بن فََضالَة اللَّيْثي ، فهربوا وأقَام الرَُّجل؛ ألنَّه كان ُمْسِلماً ، فلما رأى اخليل َخافَ أن يكُوُنوا من : يقال له 
فألْجأ غََنَمه إىل عاقُول من اجلََبل وصعد هو اجلبل ، فلمَّا تالَحقُوا [ غَْير أْصحَاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عَُهم يكَبِّرون ، فلما مسع التكبري ، َعَرف أهنم من أْصَحاب رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكَبَّر وَنَزل وكثروا ، َسِم
، السالم عليكم ، فتغّشاه أَسامةُ بن زْيٍد فَقََتلَُه واْستاق غََنمه ، مث ] حممد رسُول اهللا [ ال إله إال اهللا : وهو يقول ] 

َسَبقَُهم قبل ذلك ] كان [  عليه وسلم فأخربوه ، فوَجَد عليه َوْجداً شديداً ، وقد َرَجعُوا إىل رسول اهللا صلى اهللا
يا : مث قرأ اآلية على أَُساَمة بن زَْيد ، فقال « قتلتموه إرادة ما معه؟ » اخلََبر ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إال اهللا؟ فكيف َتْصَنُع بال إله: رسول اهللا ، اْسَتغِْفْر يل ، فقال 
  .« أعتق رقبة » : فما زال ُيعِيُدها حىت وَِدْدت أنِّي مل أكُْن أْسلَمت إالّ َيومْئٍذ ، مث اسَتْغفَر يل وقال : قال أسامة 

أفَال َشقَقَْت عن قَلْبِه ، » : قلت يا رسُول اِهللا؛ إمنا قَالَها خْوفاً من السِّالح ، قال : وَرَوى أبو ظبيان عن أَسامة؛ قال 
  .« تَّى َتعْلَم أقالََها أْم ال َح



مرَّ رجلٌ من َبنِي سليم على َنفَرٍ من أْصحَاب رُسول اهللا صلى اهللا عليه : روى ِعكْرمة عن ابن عبَّاسٍ؛ قال : الثانية 
َنَمه ، فأَتْوا ما سلَّم عليكم إال ليتعوذ مِْنكُم ، فقاموا فقتلُوه وأَخذُوا غَ: وسلم ، ومعه غََنٌم له فسلَّم عليهم ، قالوا 

  :هبا إىل رسُول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اللَُّه َهِذه اآلَية 
فقلت يا رسول اللَّه ، أرأيت إن لَِقيتُ : أن اِملقَْداد بن األْسَود وقعت له َواِقَعة مثل َواِقَعة أَُسامة ، قال » : الثالثة 

،  -تعاىل-أْسلَْمُت هللا : َيَديَّ بالسَّْيف ، مث الزمين بشجرٍة ، مث قال رُجالً من الكُفَّار يقاِتلُنِي ، فََضرَب إْحَدى 
يا رُسول اهللا إنه قَطََع : ال تَقُْتلُْه ، فقال : أفأقاِتلُه يا رُسول اهللا بَْعد ذَِلك؟ فقال رُسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم 

لَْتُه ، فإنه مبنزِلَِتك بعد أن تَقُْتلَُه ، وأنت بَِمْنزِلَِِته قبل أن ال َتقَْتلُه ، فإن قََت:  -عليه الصالة والسالم-َيِدي ، فقال 
  .« َيقُول كَِلَمَتُه اليت قَالَها 

  فصل
أنا ُمؤِمٌن أو أنا ُمْسِلٌم ، ال حيكم بإسالمِه هبذا القَْدرِ ، ألن َمذَْهَبه : لو قال الَيُهوِدي والنَّْصَراين : قال أكثر الفُقَهاء 

ال حيكَُم بإسالمهِ [ ال إله إال اللَّه حممٌَّد رُسول اهللا ، فِعْند قوم : و عليه هو اإلْسالم وهو اإلمياِن ، ولو قال أن الَِّذي ه
إنَّ حممَّداً الذي هو الرسُول : إنه رسُولُ اهللا إىل الَعَرب ال إىل الكُلِّ ، وفيهم من َيقُول : ؛ ألن فيهم من َيقُول ] 

وسيجيء بَْعد ذَِلك؛ بل ال ُبد بأن يعَْترِف بأنَّ الَِّذي كان َعلَْيه َباِطلٌ ، وأن الدِّين املْوُجود بني احلَقُّ مل جيىء َبْعُد 
  .املُْسِلِمني هو احلَقُّ والفَْرُض 

اجُِر ، إن الدُّْنَيا عََرٌض حاضر يأُخذُ منها الَبرُّ والفَ: قال أُبو عبيدة مجيع متاع الدُّْنَيا عََرٌض بفتح الرَّاء ، يقال 
  .والعَْرض بُسكُون الرَّاِء ما ِسَوى الدََّراِهم والدََّنانِري ، وإمنا سُمي َمَتاعُ الدُّنْيا َعَرضاً؛ لقلة لَْبثِه 

: َغانِم مغامن كثرية ِلَمنِ اتَّقى قَْتلَ املُؤِمن ، واملَ: ثواباً كثرياً ، وقيل : يعين } فَِعْنَد اهللا َمغَانُِم كَِثَريةٌ { :  -تعاىل-قوله 
َدر مجع َمْغَنم ، وهو يصلح للَمْصَدر والزََّمان واملَكَان ، مث ُيطْلَق على ما ُيؤَخذُ من مال الَعُدوِّ يف الَغزْوِ؛ إطالقاً للَمْص

  .» ضَْرب األِمري « : على اْسمِ املَفْعُول ، حنو 
كُنتم من قَْبل اإلْسالم مثلَ َمْن أقَْدَم ومل : قُدِّم عليها وَعلَى اْسِمها ، أي » كان « هذا خرب ل » كذلك « : قوله 

:  َيَتثَبَّْت ، وهذا يقتضي تشبيه هؤالء املَُخاطبني بأولَِئك الَِّذين ألْقوا السَّلم ، وليس فيه َبَيانٌ للُمَشبَّه فيما إذا قِيلَ
كَِلمة الشَّهَادة ، حقنت دماؤكم وأمْوالُكُم  املَُراُد أنكم أوَّل ما َدَخلُْتم يف اإلْسالم ، فبمجّرد ما ُسمَعْت من أفْواِهكم

من غري َتوِقيٍف ذلك على ُحصُول الِعلْمِ بأن قَلْبكُم مواِفٌق ملا يف ضماِئركم فعليكُم بأن َتفَْعلُوا بالدَّاخلني يف اإلْسالمِ 
م ألْجلِ اخلَْوف من السَّيف ، هذا كَما فُِعل بكم ، وأن َتْعَتربوا ظَاِهر القَْول ، وأالَّ تقولوا إن إقْداَمُهم على اإلسال

ما كان إمياُنَنا مثل إميان َهؤالء؛ ألنا آَمنَّا عن الطواِعَية : إْخبَار أكثر املُفسِّرين ، وفيه إْشكَالٌ؛ ألن هلم أن َيقُولوا 
  ! .واالْخِتيَار ، وهؤالء أظَْهُروا اإلَميان حتت ظالل السُّيُوف ، فكيف ُيْمِكن تشبيه أَحدمها باآلخر

املَُراد أنكم كُنُْتم تكُْتمون إمياَنكُم عن قَْوِمكم؛ كما أخْفَى هذا الدَّاِعي إمياَنُه عن قومه ، مث َمنَّ : قال سعيد بن ُجَبْير 
اء اهللا َعلَْيكُم بإعَْزازكم حىت أظَْهرُْتم دينكم ، فأنُتم عاِملُوهم مبثل هذه املَُعاَملَة ، وهذا أيضاً فيه إْشكَالٌ؛ ألن إْخفَ

  .اإلَمياِن ما كان عاّماً فيهم 
« املراد كذلك كُْنُتم من قبل اِهلْجَرة حني كُنُْتم فيما بني الكُفَّار ، تأَمُنون من أْصَحاب رُسول اهللا بكَِلَمة : قال ُمقاتل 

  .فأقَْبلُوا منهم مثل ذِلك » ال إله إال اهللا 



إنَّ من َيْنَتِقل من دينٍ إىل دينٍ ، فَِفي : واألقَْرُب أن ُيقَال ] قال ابن اخلطيب . [ وهذا يتوجه عليه اإلشكال األول 
أول األْمر َيْحُدث ميلٌ قليل بسبب ضعيٍف ، مث ال َيزَال ذلك املَْيل يتأكد ويَتقَوَّى إىل أن َيكُْمل ويستحكم وَيْحُصل 

ضعيف بأْسبَابٍ ضعيفٍة إىل اإلْسالم ، مث َمنَّ اهللا كُنْتم يف أول األْمرِ إمنا َحَدث ِفيكُم ميلٌ : االْنِتقَال؛ فكأنه قيل هلم 
يؤكد  -تعاىل-َعلَْيكُم باإلْسالم بَتقْوَِية ذلك املَْيل وتأكِيد النَّفْرة عن الكُفْر؛ فكذلك منهم هذا اإلَميان ، فإن اهللا 

  .حالوة اإلَمياِن يف قُلُوهبم ، ويقوِّي تلك الرَّغَْبة يف ُصدُورهم 
فهي » كذلك كنتم من قبل « : الظَّاِهر أن هذه اجلُْملَة من َتِتمَّة قوله } قَْبلُ فََمنَّ اهللا َعلَْيكُْم { :  -تعاىل-قوله 

إمياُنكُم كان مِثْل إميانِهِم ، يف أنَّه إنَّما عرف منكم بُِمَجرَّد القَْول اللَِّساين ، : َمْعطُوفة على اجلُْملَة قَْبلَها ، واملعىن 
حيث قوى نُورَ : أنه كان يف اْبِتَداء األْمرِ حاصالً بَِسببٍ َضِعيٍف ، مث َمنَّ اهللا َعلَْيكم ] يف [ أو دون ما يف القلب ، 

  .اإلَمياِن يف قُلُوبِكُم ، وحَبََّبه لكم وأثابكم َعلَى الَعَمل بِِه 
قَْوم ملا قََتلُوا من تكَلَّم بال إله إال اهللا ، َعَرض احلََياِة الدُّْنَيا؛ وذلك ألنَّ ال» تبتغون « : بل هي من َتِتمَّة قوله : وقلي 
منَّ عليكم بأن قَبِل : أي » فمن اهللا عليكم « : هناُهم عن هذا الفِْعل وبيَّن أنه من العََزاِئم؛ قال بَْعَده  -تعاىل-مث إنَّه 

قُرِئت كاليت قَْبلَها ، » فتبينوا « : ْحِذير ، فقال َتْوبََتكُم من ذَِلك الفْعلِ املنكَر ، مث أَعاد األْمر بالتَّْبيني؛ مبالََغة يف التَّ
  .هي تأكيد لَفِْظي لألوىل : فقيل 
: ، وتقدير الثَّانِي » فتبيَّنوا يف أْمر َمْن َتقُْتلُوَنه « : ليست للتأكيد؛ الخِْتالَف متعلّقهما ، فإنَّ تقدير األّول : وقيل 

  .سَِّياُق يدل على ذلك ، وألنَّ األصل عدم التأكيد فتبينوا نِْعَمة اهللا أو تثبَّتوا فيها ، وال
، وقرئ بفَْتحها على أنَّها معُمولة » إن اهللا « واجلُْمهُور على كَْسرِ َهْمزة » إن اهللا كان مبا تعملون خبرياً « : قوله 

  .كونُ على الم الِعلَّة ال غري ، أو على حذْف الَم الِعلَِّة ، وإن كان قد قُرِئ بالفَْتح مع الَتثَبُّت ، في» تبينوا « ل 
  .الَوِعيد والزَّْجر عن إظْهَار خالِف ما يف الضَِّمري : واملُراُد منه 

  فيما إذا دخل الغزاة بلداً ووجدوا شعار اإلسالم: فصل 
وسلم كان إذا غََزا  إذا رأى الغَُزاةُ يف بلد أو قرية شعاَر اإلسالم ، فعليهم أن َيكُفُّوا عنهم ، فإنّ النَّبِي صلى اهللا عليه

  .قوماً ، فإن َسِمع أذاناً كّف عنهم ، وإن مل َيْسَمع ، أغار عليهم 
إذا َرأْيُتم مْسجِداً أو « : َوروي عن ابن ِعَصام عن أبيه؛ أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا َبَعثَ سرِّيةً قال 

  .» َسِمْعُتم أذاناً ، فال َتقُْتلُوا أحداً 

ْم فَضَّلَ اللَُّه ي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني غَْيُر أُوِلي الضََّررِ َوالُْمَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَْموَاِلهِْم َوأَنْفُِسهِلَا َيْسَتوِ
َوفَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن َعلَى الْقَاِعِدينَ  الُْمَجاِهِديَن بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم َعلَى الْقَاِعِديَن َدَرَجةً َوكُلًّا َوَعَد اللَُّه الُْحسَْنى

  ) ٩٦(َدَرَجاٍت ِمْنُه َوَمْغِفَرةً َوَرْحَمةً َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما ) ٩٥(أَجًْرا َعِظيًما 

قَْتل املُْسِلِمني على سبيل الَعْمدِ التَّْحِذير عن : كما َرغََّب يف اِجلهَاِد ، أْتَبَع ذِلك ببََياِن أْحكَام اِجلهَاد ، ومن أْحكَامه 
  .واخلَطَأ وعلى تأويل اخلَطَأ ، مث أْتَبَعَه ُحبكْم آخر؛ وهو َبيان فَْضل املَُجاِهد على غَْيرِه 

يف مِثْل  ملا عاتبهم على قَْتل املتكَلِّم بالشَّهادة ، فلَعلَّه َوقََع يف قُلُوهبم أن األْوىل االْحتَِراز عن اِجلَهاِد؛ للوقوع: وقيل 
  .هذا املَْحذُورِ فذكر َعِقبه فَْضل املَُجاهد على غَْيره؛ إزالَة هلذه الشُّْبَهة 

بالنَّْصب ، : بالرفع ، والباقون » غري « : قرأ ابن كثري وأبو َعْمرو وَحْمَزة وَعاِصم » غري أويل الضرر « قوله 
  .باجلرِّ : واألْعَمش 



  :والرَّفع على وجَهْين 
وإمنا كان هذا أظَْهر؛ ألن الكَالَم نفي ، والبدلُ معه أْرَجُح؛ ملا قُرِّر يف » القاعدون « ه على الَبَدل من أن: أظهرمها 

  .علم النَّْحو 
ال تتعَرَُّف باإلَضافَة ، وال » غري « ، وال بد من تأويل ذلك؛ ألن » القاعدون « أنه َرفٌْع على الصِّفَة ل : والثاين 

إمَّا بأن القاِعِدين لَمَّا مل َيكُونوا نَاساً بأْعيَانِهِم ، بل أُرِيد : عت واملَْنعُوت تعريفاً وتنكرياً ، وتأويله َيجُوز اخِتالَُف النَّ
قد َتَتَعرَّف إذا وقََعت بني ِضدَّين ، وهذا كما » غري « هبم اجلَْنُس ، أشَْبهوا النَِّكرة فَُوِصفوا كما تُوَصف ، وإمَّا بأن 

يف أَحد األْوُجه ، وهذا كلُّه ُخُروج عن األصُول املقرَّرة ]  ٧: الفاحتة [ } غَْيرِ املغضوب َعلَْيهِم { َراب َتقَدَّم يف إْع
  ]الرمل : [ ، فلذلك اْخِتري األّول؛ ومثله 

  إنََّما َيْجزِي الْفََتى غَْيُر الَْجَملْ... َوإذا أقْرِْضَت قَْرَضاً فَاجْزِِه  -١٨٦٦
  .عند غَْيره » لَْيَس اجلََملْ « : ره أبو َعِلّي ، والرَِّواية كذا ذك» غري « برفع 

ال َيْسَتوِي القَاِعُدون من املُؤمنني : رفعاً على جَِهة االسِتثَْناِء ، واملعىن » غري « وُجيوُز أن يكُون : وقال الزَّجَّاج 
الذين أقعدهم عن اِجلَهاد الضَّرر ، والكَالُم يف رفع  :واملَُجاِهُدون ، إال أويل الضََّرر فإنَّهم يساوون املَُجاِهِدين ، أي 

  ] . ٦٦: النساء [ } مَّا فََعلُوُه إِالَّ قَِليلٌ مِّنُْهْم { : املُْسَتثَْنى بعد النفي قد تقدم ِعند قوله 
  :ثالثة أْوُجه ] أحد [ والنَّْصب على 

ال َيْسَتوِي : و األظهر؛ ألنه احملدَّثُ َعْنُه ، واملعىن وه[ » القاعدون « النَّْصُب على االسِتثَْناء من ] : األّول [ 
  .إال أوِلي الضََّرر ، وهو اْخِتيَار األخْفَش ] القَاِعدُون 

  .وليس بِوَاِضح » املؤمنني « من : والثاين 
دون؛ كما ُيقَال يف َحالِ ِصحَّتهم واملَُجاِه] ال يستوي القاعدون : واملعىن [ » القاعدون « على احلَالَ من : والثالث 

أُِحلَّْت لَكُْم َبهِيَمةُ { : جاَءين زيد غري َمرِيضٍ ، أيك جاءين زَْيد َصحِيحاً ، قاله الزَّجَّاج والفراَّء؛ وهو كقوله : 
  ] . ١: املائدة [ } األنعام إِالَّ َما يتلى َعلَْيكُْم غَْيَر ُمِحلِّي الصيد 

  .تقدم يف وجه الرفع على الصفة واجلرُّ على الصفَة للمؤمنني وتأويله كما 
قال األْخفَش القراءة بالنَّْصب على االستثَناء أْولَى؛ ألن املَقْصُود منه اسِتثَْناء قوم مل َيقْدُروا على اخلُروج؛ كما روي 

لى اهللا عليه وسلم فضيلة املَُجاِهِدين ، جاء قَْوٌم من أويل الضرر ، فقالوا للنَّيب ص -تعاىل-يف التَّفْسري أنه ملا ذكر اهللا 
  . -تعاىل-فاستثناهم اهللا } غَْيُر أُوِْلي الضرر { حالتنا كما َتَرى ، وحنن َنْشَتهِي اجلَهِاد ، فهل لنا من طَرِيقٍ؟ فنزل : 

. أن تكون صفة ، كانت القراءة بالرَّفْع أْولَى » غَْير « الِقَراءة بالرَّفع أوىل؛ ألن األْصل يف كلمة : وقال آخرون 
  .ضَّرر النُّقَْصان ، سواء كان بالَعَمى أو العََرج أو املََرض ، أو بسبب َعَدمِ األْهَبة فال

  فصل
رأيُت َمرَْوان بن احلكم جَاِلساً يف « : ؛ أنه قال -رضي اهللا عنه-روى ابن شهاب عن سَْهل بن سعد السَّاِعِدي 

أخربه؛ أن رسُول اهللا صلى اهللا  -رضي اهللا عنه-ْيد بن ثَابٍت املَْسجِد ، فأقَْبلت حَتَّى جلست إىل َجْنبِه ، فأخربنا أن َز
فجاء ابُن أمِّ َمكُْتوم : ، قال « ال يستوي القاعدون من املؤمنني واجملاهدون يف سبيل اهللا » عليه وسلم أملَى َعلَيه 

عليه  -تعاىل-جالً أْعَمى ، فأنزل اهللا يا رسُول اهللا ، لو أستطيعُ اِجلَهاد جلَاَهدُت ، وكان ر: وهو ُيْمِليها عليَّ ، فقال 
غري أويل الضرر « : ، فأنزل اهللا » وفخذُُه على فَْخِذي ، فثقلْت علّي َحتَّى خشفُْت أن ترضَّ فَخِذي ، مث سري عنه 

  .يف فضل اجلهاد واحلثِّ عليه » 



: ْزَوة َتُبوك ، فََدَنا من املَِديَنة فقال أنَّ رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملّا َرَجع من غَ« ؛ -رضي اهللا عنه-روى أنس 
َيا رسُول اهللا َوُهم : إن يف املَِديَنة ألقَْواماً ما سرُتْم من مسريٍ وال قَطَعُْتم من َواٍد وإال كَاُنوا َمَعكُم فيه ، قالوا » 

ال يستوي القاعدون من » : ، وروى مقسم عن اْبن عبَّاس؛ قال « نعم وهم باملدينة حَبسهم العذر : باملَدِيَنة؟ قال 
  .عن َبْدر ، واخلَارُِجون إىل بدر « املؤمنني 
َعطْف على القَاِعُدون « املَُجاِهُدون » و « املَُجاِهُدون » كال اجلارَّْين متعلِّق ب « يف سبيل اهللا بأموالكم » : وقوله 

.  
  فصل

  .ِدين الضْراء ، ُيَساُوون اجملاهدين أم ال؟ هل َتُدلُّ على أن املُؤمنني القَاِع: اْخَتلَفُوا يف هذه اآلية 
التَّْخِصيص باصِّفَة ال يدل على َنفْي ] إن : [ على الصفَة ، وقلنا « غَْير » ال تدل؛ ألنا إن محلنا لفظ : قال بعضهم 

النَّفي ليس بإثَْبات ، مل  االستثناء من] إن : [ احلُكْم عّما َعَداه ، مل يلزم ذلك ، وإن َحَملْنَاه على االسِتثَْناء ، وقلنا 
  .االستثناء من النَّفْي إثبات ، لزم القَْول باملَُساَواة : يلزم ذلك ، أمَّا إذا َحَملَْناه على االستثناء وقلنا 

يف سُورة التَّْوبة  -تعاىل-واعلم أن هذه املَُساواة يف حق األْضَراء ، عند من َيقُول هبا َمْشُروطة بَشْرط آخر ذكره اهللا 
[ } إِذَا َنَصُحواْ للَِّه َوَرسُوِلِه { : إىل قوله ]  ٩١: التوبة [ } لَّْيَس َعلَى الضعفآء َوالَ على املرضى { : ، وهو قوله 

  .، ويدل على املَُساواة ما تقدَّم يف َحِديث غزوة َتُبوٍك ]  ٩١: التوبة 
، وقال عليه السالم « ما سلكُتم وادِياً إالَّ كَاُنوا َمَعكُم  إن باملدِيَنِة قَْوماً» : وتقرير ذلك قوله عليه الصالة والسالم 

  .« اكتبوا لعبدي ما كان يعمله يف الصحة إىل أن يربأ :  -تعاىل-إذا مَرِضًَ العَْبُد قال اهللا » : 
  : -تعاىل-وقال املُفَسَِّرون يف قوله 

؛ أن من َصار هرماً ، كتب له ]  ٦،  ٥: التني [ } َوَعِملُواْ الصاحلات  ثُمَّ َردَْدَناُه أَْسفَلَ َساِفِلَني إِالَّ الذين آَمُنواْ{ 
نِيَّة املُْؤَمن َخْيٌر من أْجر َعَمِلِه «  -عليه الصالة والسالم-أْجر عمله قبل هرمه غري َمْنقُوص ، وقالوا يف تَفِْسري قوله 

  .حيصَّل له ثواب تلك النِّيَّة أبداً  إن املُْؤِمن َيْنوِي اإلميان والعمل الصَّاحل ، لو عاش هلذا ال» 
أن املُجاهدين ] تعاىل [ ملا بيَّن } فَضَّلَ اهللا اجملاهدين بِأَْموَاِلهِْم َوأَنْفُِسهِْم َعلَى القاعدين َدَرَجةً { :  -تعاىل-قوله 

  . -تعاىل- جرم َبيََّنه اهللا والقاِعدين ال َيْسَتويان ، مث إن َعَدم االْسِتَواء َيْحتَمل الزَِّيادة والنُّقَْصان ، ال
  : ]أْوُجه [ يف نصبه أربعة » درجةً « : قوله 

« : فَضَّلهم َتفْيلة ، حنو : موقع املَرَّة من التَّفْضِيل؛ كأنه قيل » درجة « أهنا مَْنُصوبة على املَْصدر؛ لوقوع : أحدها 
  .وفائدة التنكري التَّفْخِيم » ضََرْبُته َسْوطاً 

  .ذوي درجة : أي » املَُجاِهِدين « حَالٌ من  أهنا: الثاين 
  .يف َدَرَجٍة ومَْنزِلة : مَْنُصوبة انتصابَ الظَّْرف ، أي : الثالث 
  .بَِدَرجة : انِْتَصاهبا على إْسقَاط اجلَارِّ أي : الرابع 

  .ُنِصب على التَّمْيييز : فلما ُحِذف اجلَارُّ ، َوَصل الفِْعل فَعِمل ، وقيل 
مفعول ثان ، » احلُْسَنى « ُمقَدماً عليه ، و » َوَعد « َمفُْعول أول ل » كالًّ » « الًّ وعد اهللا احلسىن وك« : قوله 

وعده؛ وهذه كَقَِراءة : على الرَّفْع باالبتداء ، واجلُْملَة بعده خربه ، وتالعَائشد َمْحذُوف ، أي » وكُلٌّ « : وقرئ 
  ] . ١٠: احلديد [ } دَ اهللا احلسىن َوكُلٌّ َوَع{ : ابن عامر يف سورة احلديد 

  .كالًّ من القاِعِدين واملُجاِهِدين ، فقد َوَعَده اهللا احلُسَْنى : واملعىن 



وعد القاِعِدين  -تعاىل-وهذا َيُدلُّ على أن اِجلَهاد فرض ِكفَاَيٍة ، وليس على كُلِّ واحٍد بَِعْينِه؛ ألنه : قال الفُقَهِاء 
اِهِدين ، ولو كان اِجلَهاُد واجِباً على كلِّ أحٍد على التَّْعيني ، ملا كان القَاِعُد أْهالً لوعد اهللا إيَّاه احلُسَْنى كما وَعد املَُج

  .احلُسَْنى 
أوِلي الضََّرر ، فضَّل اهللا املَُجاهشِدين عليهم َدَرجَة؛ ألن املَُجاِهد باَشر اِجلَهاد : هنا » القَاِعِدين « أراد ب : وقيل 
  .ة ، وأولُوا الضَّرر هلم نِيَّة بال مَُباشَرة ، فنزلوا َعْنُهم درَجة وعلى هذا نزول الدَّاللة مع النِّيَّ

  :أربعة أوُجه » أجراً « يف انتصاب } َوفَضَّلَ اهللا اجملاهدين َعلَى القاعدين أَجْراً َعِظيماً { :  -تعاىل-قوله 
: آجَر؛ فهو كقوله : » فَضَّلَ اهللا « ذي قَْبلَه ال من لَفْظَه؛ ألن َمعَْنى النَّْصب على املَْصَدر من َمْعَنى الفِْعل ال: أحدها 

  .» أجْراً « : بدل من قوله } َوَمْغِفَرةً َوَرْحَمةً [ َدَرجَاٍت مِّْنُه { :  -تعاىل-أطْرُُهم أْجٌر ، مث قوله 
  .فضلهم بأْجر : أنه انَْتَصب على إْسقَاط اخلاِفضِ ، أي : الثاين 

  .أْعطَاُهم أجراً تفضالً ِمْنه : النَّْصب على أنَّه َمفْعُول ثاين؛ ألنه َضمَّن فضَّل معىن أعْطَى ، أي : الثالث 
  ] .أنه حالٌ من درجات : الرابع 

وهو غري ظَاِهر؛ » مقدَّمةًعليها « َدَرجَاٍت » على احلَالِ من الّنكرة اليت هي « أجْراً » وانتصب « : قال الزخمشري 
« َجْمع ، و » درجات « لعدم املطابقة؛ ألنَّ » َدَرَجاٍت « مل َيُجز أن َيكُون نعتاً ل » َدَرجَاٍت « أخَّر عن ألنه لو ت

وقيل [ َمْصدٌر ، واألفَْصح فيه يَُوحََّد وُيذَكَّر مكلقاً ، » أجراً « مفرد ، كذا ردَّه بعضهم ، وهي غَفْلَة؛ فإنَّ » أجْراً 
  ] .َعطْف َبَيان » َدَرجَاٍت « و انتصب على التَّْميِيز ، : 

  :فيه ِستَّة أوجه » درجات «  -تعاىل -قوله
  .» َدَرَجة « األربعة املذكورة يف 

  .» أْجراً « أنه بدلٌ من : واخلامس 
لك عليَّ ألفُ « : السادس ذكره ابن َعِطيَّة أنه منصوٌب بإْضمَار فعلٍ ، على أن يكون َتأكِيداً لألْجرِ ، كما تقول 

، وُجيوز فيهما » َدَرَجاتٍ « عطف على » مغفرة ورمحة « أْعرِفُها ُعْرفاً ، وفيه نظر ، و : كأنك قُلْت » ْرَهمٍ ُعْرفاً ِد
  .وغَفََر هلم َمْغِفَرةً ، ورِحَمُهم َرْحَمةً : ، أي ] َتْعِظيماً [ النَّْصب بإْضمَار ِفْعِلهَِما 

  ؟» َدَرَجاتٍ « وَههَُنا » َدَرَجة  «ِلَم ذَكََر أوالً  -تعاىل -إنه : فأن قيل 
  :فاجلواب من ُوجوه 

  .ليس املُراد بالًَّدرجة الوَاِحَدةَ بالَعَدِد ، بل الوَاِحِد باِجلْنسِ ، فيْدُخل حتته الكَثري بالنَّْوعِ : أحدها 
وهذا ] بَدَرجَات [ قَاِعدِ الصَّحيح ومن ال] بدرَجِة [ من القَاِعد املَْضرُور ] بالضَّرُورة [ أن املَُجاِهد أفَضل : وثانيها 

  .على القَْول بعدم املَُساواِة بنيَ املَُجاِهِدين واألِضَراِء 
  .فضَّلَ املَُجاِهدين يف الدَُّنَيا بدرَجة واحدة ، وهي الَغنِيَمة ، وِفي اآلِخرة بدرَجات كَثيِرة يف اجلَنَّة : وثالثها 
: » املَُجاِهدين « املَُجاِهِدين بأْموَاِلهِم وأنفُِسهِم ، وههنا املراد ب : يف األوىل  »املَُجاِهدين « أن املُراد ب : ورابعها 

يف عمل الظَّاِهرِ؛ كاجلهاد بالنفس واملَالِ واحلج ، وعلى : من كان ُمَجاِهَداً على اإلطْالق يف كُلِّ األمُور ، وأعنِي 
اعِ اِجلَهاد؛ ألنه َصْرف القَلْبِ من االلِْتفَات إىل غَْير اهللا إىل العباداِت كُلِّها ، ويف أْعَمال القلُوب وهو أشرف أنَْو

  .االستغَراقِ يف طَاَعِة اهللا 
  فصل

  .» الدرجات « ذكر املفسِّرون معىن 



وقيل .  قال ابن جبري يف هذه اآليِة هي َسْبُعونَ َدَرَجة ، ما َبْين كل َدَرَجَتْين َعْدو الفََرسِ اجلَوَاِد املضمر َسْبعني خريفاً
  .الدََّرَجاِت هي اإلْسالم واِهلْجَرِة واجلَِهاِد والشَّهَاَدة ، فاز هبا املَُجاهدُِون : 

  يف حكم اجلهاد: فصل 
اَر قوم واجلهاد يف اجلُْملَِة فَرٌض ، غري أنه َيْنقَِسم إىل فَْرضِ الَعْينِ وفَْرضِ الِكفَاية ، ففرض الَعْينِ أن َيْدُخلَ الَعُدوُّ د

ن ؤِمنِيِن ، فيجب على كُلِّ مكَلَِّف من الرَِّجالِ ممن ال ُعذَْر له ِمْن أْهلِ تلك الَبلَْدِة الُّخُروج إىل َعدِّهم ، حراً كامن املُ
او عبداً ، غنياً كان أو فقرياً ، دفعاً عن أنفسهم وعن جِيِرانِهِم ، وهو يف َحقِّ من َبُعد ِمْنُهم من املُْسِلمني َعْوُنهم ، 

عت الِكفَاَية بالنَّازِِلني هبم ، فال فرَض على األبَْعدين ، وال َيْدُخل يف هذا الِقْسم الَعبيد والفُقَراء ، فإذا كان وإن وق
الكُفَّار قَاِدرِين يف بِالدهم ، فعلى اإلَمام أال ُيَخلَّي كلَّ َسَنة عن غَْزَوة يغزوها بِنَفِْسه أو بسَراياه ، حىت ال يكُون 

  .الً اِجلَهاد ُمعَط
  رد شبهة الشيعة: فصل 

مباشََرة : َعِليُّ كان ِمن املَُجاِهِدين ، وأبو بكر من القَاِعِدين ، فيكون َعِليٌّ أفَْضل ، لآلية ، فُيقَالُ هلم : قال الشِّيعة 
: َعاِقلٌ ، فإن قالوا  علي للِقَتالِ أكثر ُمَباشََرةً من النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فيكون أفَْضل منه ، وهذا ال َيقُولُه

وكذلك أُبو َبكْر ، سعى يف إظَْهارِ : قُلَْنا ] األدلة [ جَِهاد النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم ألنه يف إظَْهارِ الدِّين بَتقْرير 
ل أفضل ، وأيضاً الدِّين يف أّول اإلْسالم وَضْعِفه ، وجَِهاد َعِليَّ كان وهو يف الدِّين بعد ظُهُور اإلْسالم وقُوَِّته ، واألّو

فجَهاد أبِي بكر كان بالدَّْعَوِة إىل الدِّين ، وأكثر أفاضل الَعْشَرة أْسلَُموا على َيِدِه ، وذلك ِحْرفَة النَّبِي صلى اهللا : 
  .عليه وسلم وجهاد َعِليٍّ كان بالقَْتل ، واألّول أفضل 

  رد شبهة املعتزلة: فصل 
يف الثواب حبسب التَّفاُوت يف العََمل ، َدلَّ على أن ِعلَّة الثَّوابِ هو الَعَمل ،  ملا كان التَّفَاُوت] قالت املعتزلة [ 

  .مسَّاه أجراً  -تعاىل -وأيضاً لو مل يكن الَعَمل ُموجِباً للثَّوَاب ، لكان الثَّوَاب ِهَبةً ال أجراً ، واهللا 
  .ه أن العملَ ِعلَّةُ الثَّوابِ ، جبعل الشَّارع ال بِذَاِت: فاجلواب 

  االشتغال بالنوافل أفضل من النكاح: فصل 
دَلَّت اآلية على أن االشتغال بالنَّواِفل ، أفَْضل من االشتغال بالنكاح ، ألن من أقَام باِجلهَاِد ، سقط : قال الشَّاِفِعّية 

] من [ املَُجاِهدين من ُمفَْتَرضٍ و  الفَْرُض عن الَباِقني ، فلو أُقيموا عليه كان من النَّواِفل ، واآلية َتقَْتِضي تَفْضِيل مجيع
ُمتَنفَّل على القَاِعِدين واملتنقل بالنِّكَاح قاِعد عن اِجلَهاد ، فثبت أن االشَتغال باملَْندُوب إليه من اِجلَهاد أفَْضل من 

  .االْشِتَغال بالنِّكاح 

ا ِفيَم كُنُْتْم قَالُوا كُنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِفي الْأَْرضِ قَالُوا أَلَمْ َتكُْن أَْرضُ اللَِّه إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ ظَاِلِمي أَْنفُسِهِْم قَالُو
لَا  إِلَّا الُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرِّجَالِ َوالنَِّساِء وَالْوِلَْداِن) ٩٧(َواِسَعةً فَُتهَاجُِروا ِفيَها فَأُولَِئَك َمأَْواُهمْ َجهَنَُّم َوَساَءْت َمِصًريا 

  ) ٩٩(فَأُولَِئَك َعَسى اللَُّه أَنْ َيْعفَُو َعنُْهْم َوكَانَ اللَُّه َعفُوا غَفُوًرا ) ٩٨(َيْسَتِطيُعونَ ِحيلَةً َولَا َيْهَتُدونَ َسبِيلًا 

  . دَارِ احلَْربِ ثواب من أقَْدم على اِجلَهاد ، أْتَبَعه بِِعقَاب من قََعَد َعْنُه ورضي بالسُّكُون يف -] تعاىل [  -ملا ذَكَر 
جيوز أن يكون َماضِِياً ، وإمنا مل َتلَْحق عالمة التَّأنيث للفعل؛ ألن التأنيث َمَجازِّي؛ ويدلُّ على » توفَّاهم « : قوله 

  .بتاء التأنيث » َتَوفتُهم « كونه فعالً َماِضياً ِقَراَءةُ 



فيكون إْخبَاراً عن َحالِ أقَْوام معيَّنني ، ]  ٧٠: البقرة [ } ْيَنا إِنَّ البقر َتَشاَبَه َعلَ{ : ويكون مثل قوله : قال الفرَّاء 
تتَوفَّاُهم ، وعلى هذا تكُون اآليةُ : اْنقََرضُوا ومضوا وجيوز أن َيكُون ُمَضارعاً ُحِذفَْت إحدى التَّاَءْين َتخفيفاً واألصل 

  .عامَّة يف حقِّ كلِّ من كان هبذه الصِّفَة 
[ واإلَضافة غري حمضة؛ إذ األْصل ظَاِلمني أنفُسهِم؛ إال أنَّهم ملا َحذَفُوا » َتَوفَّاُهم « ن َضِمري حالٌ م» ظَاِلمي « و 

طلباً للَخفة ، واْسم الفَاِعل سواء أُرِيد به احلَالُ أو االستِقَْبال ، فقد يكُون مفصُوالً يف املَعَْنى وإن كان ] النُّون 
} َهْدياً َباِلغَ الكعبة { ، و ]  ٢٤: األحقاف [ } هذا َعارٌِض مُّْمِطُرَنا { :  -تعاىل -َمْوُصوالً يف اللَّفِْظ؛ فهو كقوله

ُمْمِطر لََنا وَباِلغاً للكَْعَبِة وثانِياً ِعطْفه ، واإلضافة يف : والتقدير ]  ٩: احلج [ } ثَانَِي ِعطِْفِه { ، ]  ٩٥: املائدة [ 
  .يَّة َهِذِه املَوَاِضع لَفِْظيَّة ال َمْعَنوِ

إنَّ الذين توفَّاُهم املالئكةُ َهلَكُوا ، ويكون قوله : أنه َمْحذُوٌف ، تقدُيره : أحدها : هذه ثالثة أْوُجه » إنَّ « ويف خرب 
  .مبيِّناً لتلك اجلُْملَِة املَْحذُوفة » فيم كنتم : قالوا « : 

إنَّ « ر؛ تشبيهاً للموصُول باسم الشَّْرط ، ومل متنع ودخلت الفَاُء زائدة يف اخلََب» فأولئك مأواهم جهنم « أنه : الثاين 
، أو حاالً » ظَالِِمي « إمَّا صفةً ل » فيم كنتم : قالوا « : من ذَِلَك ، واألخْفَش َيْمَنُعه ، وعلى هذا فََيكُون قوله » 

ظاملني : لعَاِئد حمذوف ، أي َمَعه مقدََّرةٌ عند َمْن يشتَرِط ذلك ، وعلى القول بالصِّفَة ، فا» قد « للمالئكة ، و 
  .أْنفَُسهم قَاِئالً هلم املَالَِئكَة 

» كُنُْتم « خََبَر » فيم « قالوا لَُهم كذا ، و : ، وال بد من َتقْدِيرِ الَعاِئد أْيضاً ، أي » قالوا فيم كنتم « أنه : والثالث 
} فَِلَم َتقُْتلُونَ أَْنبَِيآَء اهللا { : تقدَّم َتحِْقيق ذلك عند قوله االستِفَْهاِميَّة ُحِذفَت ألِفُها حني ُجرَّْت ، وقد » ما « ، وهي 

« متعلٌق ب » يف األرض « يف َمَحلِّ َنْصبٍ بالقَْولِ ، و » فيم كنتم « : ، واجلُملة من قوله ]  ٩١: البقرة [ 
: حاالً ، كما َيُجوز ذلك يف َنْحو » ِفني ُمسَْتْضَع« هو اخلََبر ، و » يف األْرضِ « ، وال جيوز أن يكُون » ُمْسَتْضَعِفني 

  .لعدمِ الفَائدة يف هذا اخلََبر » كان زيٌد قائَماً يف الدَّارِ « 
  فصل يف معىن التََّوفِّي
  :يف هذا التَّوفِّي قوالن 

  .قول اجلُْمُهور ، معناه ُتقَْبض أرَْواحهم عند املْوِت : األول 
كَْيَف { ، ]  ٤٢: الزمر [ } اهللا َيَتوَفَّى األنفس ِحَني ِمْوِتَها { :  -تعاىل -لهكيف اجلَْمع َبْيَنه وبني قو: فإن قيل 

  }َتكْفُُرونَ باهللا َوكُْنُتْم أَمَْواتاً فَأَْحَياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم 

  ] . ١١: السجدة [  }قُلْ َيَتَوفَّاكُم مَّلَكُ املوت الذي وُكِّلَ بِكُْم { وبني قوله ]  ٢٨: البقرة [ 
  .، واملُفَوَّض إليه هذا العمل هو َملك املَْوت وسَاِئر املالئكة أْعوانه  -تعاىل -خالق املوت هو اهللا: فاجلواب 

  .َيْحُشروهنم إىل النَّار ، قاله احلََسن : توفَّاهم املالِئكة ، يعين : الثاين 
  فصل

، وقد يراُد به املَْعِصَية؛ ]  ١٣: لقمان [ } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعِظيٌم { :  -تعاىل -الظُّلْم قد ُيراد به الكُفْر؛ كقوله
  :، ويف املراد بالظُّلْمِ هَُهَنا قَْوالن ]  ٣٢: فاطر [ } فَِمْنُهْم ظَاِلٌم لَِّنفِْسهِ { : كقوله 
قَْيس بن الفاكه بن : الم ومل ُيَهاجِرُوا منهم نزلت يف نًاسٍ من أْهلِ َمكَّة ، تكلَُّموا باإلْس: قال َبْعضُ املُفَسِّرين : األول 

ى هذا املُغَرية ، وقَْيس بن الَوليد وأْشَباُهُهَما ، فلما َخَرج املُْشرِكُون إىل َبْدر ، خرجوا َمَعُهم ، فقاَتلُوا مع الكُفَّار وعل
ملك املَْوتِ : أي } إِنَّ الذين َتَوفَّاُهُم املالائكة { :  -تعاىل -إقاَمَتُهم يف دَارِ الكُفْرِ ، وقوله : أراد بِظُلِْمهِم أْنفَُسُهم 



: السجدة [ } قُلْ َيَتَوفَّاكُم مَّلَُك املوت الذي ُوكِّلَ بِكُمْ { :  -تعاىل -وأْعَوانِِه ، أو أراد َملَك املَْوِت َوْحدَه؛ لقوله
  .والَعَرُب قد ُتخَاِطب الوَاِحد بلَفْظ اجلَْمع ]  ١١

َزلَت يف قَْوم من املَُناِفِقني ، كانوا يُظْهُِرون اإلميان للُمؤِمنِني خوفاً ، فإذا َرَجُعوا إىل قَْومِهِم ، أظَْهُروا هلم أهنا َن: الثاين 
  .الكُفْر ، وال يَُهاجُِرون إىل املَِديَنِة 

ملا تركتم اجلَِهاَد وَرِضيُتم : فيم كُنُْتم من َحْرب أْعدَائه ، وقيل : من أْمرِ دينكُم ، وقيل » قالوا فيم كنتم « : وقوله 
مل َيكُن َيقَْبل اإلسالم بعد ِهْجَرةَ النَّيب صلى اهللا عليه وسلم إال باِهلْجَرة ، مث  -تعاىل -بالسُّكُون َدارِ الكُفَّار؛ ألن اهللا 
رٍ ، وضرَبتَ املالئكةُ وجوَههم وهؤالء قُِتلُوا َيْوَم َبْد» ال ِهْجَرة بَْعَد الفَْتح « َنَسَخ ذلك َبْعَد فَْتحِ مكَّة بقوله 

يف ماذا كُْنُتم أو يف أيِّ الفَرِيقَيِن كنتم؟ أيف املُْسِلمني أو : أي ] » قالوا كُنَّا « [ فيم كُْنُتم؟ : وأْدبَارَُهم ، وقَالُوا هلم 
َعاجِزين » وقالوا كنا مستضعفني  «يف املُْشرِِكني؟ سُؤال توبيخ وتَقْرِيع ، فاعتذروا بالضَّْعف عن ُمقَاَوَمة املُْشرِِكني ، 

  .أْرض َمكَّة « يعين » يف األْرضِ « ، 
  .كنا يف كَذَا وكذا ، ومل نكُْن يف َشْيء : كان َحقُّ اجلََواب أن َيقُولوا : فإن قيل 
ثُ قََدرُوا على املُهَاَجَرة ومل التَّوْبِيخ ، بأهنم مل َيكُوُنوا يف َشْيٍء من الدِّين ، َحْي: « ِفيَم كُنُْتم » أن َمعَْنى : فاجلََواب 

كُنَّا مسَتْضَعِفني اعِْتذاراً عمَّا وبَُّخوا بِه ، واعِتالالً بأنَّهم ما كَاُنوا قاِدرِينِ على املُهَاَجرة ، مث إنّ : ُيَهاجُِروا فقالوا 
يعين أنكم } َتكُْن أَْرضُ اهللا َواِسَعةً فَُتهَاجُِرواْ ِفيَها  أَلَْم{ : املَالَِئكَة مل َيقَْبلُوا منهم هذا الُعذْر؛ بل ردُّوه َعلَْيهِم ، فقالوا 

 كنتم قادرين على اخلُُروجِ من َمكَّة إىل بَْعضِ البِالَِد اليت ال ُتْمَنُعون فيها من إظَْهار ِدينكُم ، فبقيتم بني الكُفَّار ال
  .للعجز عن ُمفَاَرقَتِهِم ، بل مع القُْدَرة على املُفَاَرقَة 

  فصل
  :قد ورد لَفْظُ األْرض على ثََمانِية أْوُجه و

  .األرض املَْعُروفة : األول 
  .} أَلَْم َتكُْن أَْرُض اهللا َواِسَعةً فَتَُهاجِرُواْ ِفيَها { :  -تعاىل -أْرُض املَِدينة ، قال اهللا : الثاين 

  .مبكة : أي } ي األرض كُنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِف] قَالُواْ { [  -تعاىل -أرض َمكَّة؛ قال : الثالث 

  ] . ١٠٣: اإلسراء [ } فَأََراَد أَن َيْستَِفزَُّهم مَِّن األرض {  -تعاىل -أْرض ِمصْر؛ قال : الرابع 
  ] . ٧٤: الزمر [ } َوأَْوَرثََنا األرض نََتَبوَّأُ ِمَن اجلنة َحْيثُ َنَشآُء { أرض اجلَنَّة؛ قال تعاىل : اخلامس 
: األحزاب [ } َوأَْورَثَكُمْ أَْرضَُهْم َوِديَاَرُهْم َوأَْموَالَُهْم َوأَْرضاً لَّْم َتطَئُوَها { :  -تعاىل -اء؛ قال ُبطُون النِّس: السادس 

  .النساء : يعين ]  ٢٧
، ]  ١٠: الزمر [ } ِللَِّذيَن أَْحَسنُواْ ِفي هذه الدنيا َحَسَنةٌ َوأَْرُض اهللا وَاِسَعةٌ { :  -تعاىل -الرمحة؛ قال : السابع 
  .أي رْحَمِتي ]  ٥٦: العنكبوت [ } ياعبادي الذين آمنوا إِنَّ أَْرِضي وَاِسَعةٌ { :  -تعاىل -وقوله 
حيىي : ، أي ]  ١٧: احلديد [ } اعلموا أَنَّ اهللا ُيحْيِي األرض َبْعَد َموِْتَها { :  -تعاىل -القَلْب؛ قال : الثامن 

  .القُلُوب بعد قَْسوَِتها 
  .مَْنُصوبٌ يف َجوَابِ االْسِتفَْهام » هاجِرُوا فُت« : قوله 

َمْنصُوٌب على جواب االستفهام؛ ألنَّ النَّفْي » فتَُهاجِرُوا « استِفْهام مبعىن التَّْوبِيخ ، » ألَْم َتكُْن « : وقال أبو الببَقَاء 
  .انتهى . « صار إثَْباتاً باالستفَهام 

؛ ألن ذلك ال َيِصحُّ ، « َمْنصُوٌب على جواب االستِفَْهام » : ظَْهر َتْعلِيالً لقوله إىل آخره ال َي« ألنَّ النَّفْي » : قوله 



، وأهنا « َساء » قد َتقَدَّم القول يف ] : « ساءت » [ ، و « َمبعَْنى التَّْوبيخ » : وكذا ال َيِصحُّ َجْعلُه ِعلّةً لقوله 
  .َتْميِيز : « مصرياً » َرك فَاِعلِ تيك ، و فُيْشترط يف فاعلها ما ُيْشَت« بِئْس » َتْجرِي َمجْرى 

: » إال املستضعفني « : فأولئك مأواهم جََهنَّم ، مث اسَتثْىن فقال » : وكما َبيَّن َعَدم ُعذْرِِهم ، ذكر وعيدَُهم ، فقال 
  :يف هذا االستثناِء قوالن 

، والضمري يعوُد على املُتوفِّْين ظَاِلِمي » نم فأولئك مأواهم جه« : أنه متصلٌ ، واملْسَتثَْنى منه قوله : أحُدُهما 
  .فأولئك يف َجَهنَّم إال املُْسَتْضَعفني ، فعلى هذَا َيكُون هذا اسِتثَْناء ُمتَّصالً : كأنه قيل : أْنفُِسهم ، قال هذا القَاِئل 

، وهؤالء « إن الذين توفاهم » : ه َمأواُهم عائٌد على قول« أنه ُمْنقَِطٌع؛ ألن الضَّمري يف  -: وهو الصَّحيح  -والثاين
قادرون على اِهلْجَرة ، فلم يندرْج فيهم ] وهم [ إمَّا كُفَّاٌر أو ُعصَاة بالتََّخلُّف ، على ما قال املفَسِّرون ، : املُتوفَّْون 

ري املستتر فيهم ، فيتعلَُّق حالٌ من املُْسَتْضَعِفني ، أو من الضَِّم« ِمْن الرَِّجال » املُسَْتْضَعفُون فكان ُمْنقَِطعاً ، و 
  .َمبْحذُوف 

  :يف هذه اجلُْملَة أْرَبعة أوجه « ال يستطيعون حيلة » : قوله 
  .كذا : ما َوْجهُ اسِتْضَعافِهم؟ فقيل : أنَّها مستأنفةٌ جواٌب لسؤالٍ مقدَّرٍ ، كأنه قيل : أحدها 
  .أهنا حالٌ : والثاين 

كأنَّه ُيِشري إىل املَعَْنى املتقدِّم يف كوهنا : ، قال شهاب الدين « َمْعَنى االسِتْضعَاف حالٌ مبينَّة عن » : قال أبو الَبقَاء 
  .َجوَاباً لسُؤال مُقَدِّر 

إال الذين : أهنا مفسِّرةٌ لنفسِ املُْسَتْضَعفِني؛ ألنَّ وجوه االسِتضَْعاف كثرية ، فبيَّن بأحد ُمْحتََمالته ، كأنه قيل : الثالث 
  .بسبب َعْجزِِهم عن كذا وكذا اسُتْضِعفُوا 

أهنا ِصفَة للُمْسَتْضَعِفني أو للرِّجَال ومن َبْعدَهم ، ذكره الزخمشري ، وعبارة البيضاوي أنه ِصفَة : الرابع 
  .نا انتهى ما ذكر. ال تعيُّن فيه ، فكأنه نكِرةٌ ، فََصحَّ َوْصفُُه باجلُْملَة : للُمْسَتْضَعِفني؛ إذ ال َتْرِقية ِفيِِه ، أي 

 واعتذر عن وصف ما ُعرِّف باأللف والالم باجلَُمل اليت ي ُحكم النَّكَِرات ، بأن املَُعرَّف بِهَِما ملَّا مل يكن ُمَعيَّناً ، جاز
  ]الكامل : [ ذلك فيه ، كقوله 

  .. .َولَقَْد أُمرُّ َعلَى اللَِّئيمِ َيُسبُّنِي  -١٨٦٧
  .وقد قَدَّمُت َتقْرير املَسْألِة 

  معىن اآليةفصل يف 
  .ال يقدرون على ِحيلٍَة وال َنفَقٍَة ، إذا كان بِهِم َمَرٌض ، أو كانوا َتْحَت قَْهر قَاِهرٍ َيْمَنعُهم من املَُهاجََرة : املعىن 
  .ال َيْعرِفُونَ طريق احلقِّ ، وال َيجُِدون من َيدُلُهم على الطَّرِيق : أي » ال يهتدون سبيالً ] و [ « : وقوله 
  .سبيل املَدِيَنة : ] هنا [ املراُد بالسَّبيل : اهد والسُّدِّي وغريمها قال ُمَج

  .والصَِّحيح إنَّه عامٌّ يف َجِميع السُُّبل : قال القُْرطُبِّي 
اْحِملُونِي : مسلمي َمكَّة ، فقال جندب بن ضمرة ِلبنيه ] إىل [ روى أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم َبَعثَ هبذه اآلَية 

[ ْست من املُسَْتْضَعِفني ، وال أنِّي ال أْهَتِدي الطَّرِيق ، واهللا ال أبيُت اللَّْيلَة مبكّة ، فحملُوه على سَرِير ُمَتوجِّهاً فإين لَ
  .املدينة ، وكان شيخاً كبرياً فََمات يف الطَّريق ] إىل 

فإن االسِتثَْناء إنَّما َيْحُسن لو كاُنوا مستِحقِّني كيَف أْدَخل الوِلَْدان يف مجلة املْسَتثْنني من أْهل الَوعِيد ، : فإن قيل 
  .للَوِعيد على َبْعضِ الُوجُوه 



بسَببِ ] ًيْحُصل [ ُسقُوط الوعيِد إذا كان بِسََببِ الَعْجزِ ، والَعْجُز تارة َيْحُصل بسَببِ َعَدمِ األْهَبِة ، وتارةً : قلنا 
إذَا أريد بالوِلَْدان األطْفَال ، وُجيوز أن ُيرَاد املَُراِهقُون منهم ، الَّذيِن  الصَِّبا ، فال جرم َحُسن هذا االسِتثَْناء ، هذا

  .، وإن أريد الَعبِيُد واإلَماُء الَباِلُغون ، فال ُسؤال ] وبني اهللا [ كَُملَت ُعقُولُهم ، فتوجَّه التَّكِْليف َنْحوَُهم فيما َبْينَُهم 
  :وفيه ُسؤاالن » فأولئك عسى اهللا أن يعفو عنهم « : قوله 

كانوا َعاجِزِين عن اِهلْجَرة ، والَعاجِز عن الشَّْيء غري ُمكَلَّف له ، وإذا مل َيكُن ُمكَلَّفاً ، مل ] ملا [ أن القَْوَم : أحدمها 
« : ، وأيضاً والعفو ال يتصوَّر إالَّ مع الذَّْنبِ » عسى اهللا أن يعفو عنهم « : يكن َعلَْيِه يف َتْرِكِه ُعقُوَبة ، فلم قال 

  .كلمة إطَْماع ، وهذا َيقَْتِضي عدم القَطْعِ ُحبُصول الَعفْوِ » َعَسى 
أن املُسَْتْضَعف قد يكُون قَاِدراً على ذَِلَك الشَّْيء مع ضْربٍ من املََشقَّة ، ومتييز الضَّْعف الذي : فاجلواب عن األول 

ده الرُّْخَصة شاقٌّ ، فرمبا ظَنَّ اإلْنَسان أنَّه عاجز عن املُهَاَجرة ، َيْحُصل عنده الرُّْخصة عند احلَدِّ الذي ال َيْحُصل عن
ان وال يكون كَذَِلَك ، وال ِسيََّما يف اِهلْجَرة عن الَوطَنِ؛ فإهنا َشاقَّة على النَّفْس ، وبسبب ِشدَّة النَّفَْرة قد يظن اإلْنَس

  .ى كانت احلَاَجة يف الَعفْو َشدِيدة يف َهذَا املقَامِ كونه َعاجِزاً ، مع أنَّه ال ُيكون كذلك ، فلهذا املَْعَن
  َهُهنا؟» َعَسى « ما فَاِئدة ذكْر لَفْظَة : السؤال الثاين 

ترك اِهلْجَرة أمر ُمَضّيق ال تَْوِسعة فيه ، حىت أن املُضْطَر الَبيِّن االْضطَِرار من ] أن [ ألن فيها َدالَلَة على : فاجلواب 
  .سى اهللا أن َيْعفُو عين ، فكيف احلال يف غَيْرِه ، ذكره الزََّمْخشَرِي ع: َحقِّه أن يقُول 

واألوىل أن يكون اجلَوَاب ما َتقَدَّم من أن اإلْنَسان لشدة ُنفَْرته عن ُمفارقَة الَوطَن ، ُربًَما ظَنَّ : قال ابن اخلَطِيب 
ال بالكَِلَمة الدَّالَّة على القَطْع » َعَسى « ى ذكر الَعفَْو بكلمة َنفَْسه َعاجِزاً عنها مع أنه ال َيكُون كَذَِلَك ، فلهذا املَْعَن

.  

  .إذا أطَْمَع َعْبَده أْوَصلَه إليه  -تعاىل -من اهللا وَاجٌِب؛ ألنه لألطْمَاع ، واهللا « َعَسى » وكلمة « : قال املفَسُِّرون 
  .« وكان اهللا غفوراً رحيماً » : مث قال 

  :ثة أوجه ذكر الزَّجَّاج يف كان ثال
  .قَْبلَ أن خلق اخلَلْق َمْوُصوفَاً بَِهِذه الصِّفَِة « كان » : األول 
  .كان مع َجمِيع الِعَباد بِهذه الصِّفَة ، واملقصود َبَيان أن هذا َعاَدة اهللا أجَْراَها يف َحقِّ خلقه : الثاين 

إنَّه كان كَذَِلكَ : كَْونِِه كذلك فقط ، وملَّا قال  كان هذا إْخبَاَراً عن« عفو غفور » : لو قال  -تعاىل -أنه : الثالث 
  .وُمبَرَّأ عن الكَِذب ] وَحقّاً [ ، فهذا إْخبَار وقع بَِخَبرِه على َوقِْفِه ، فكان ذلك أدلَّ على كونه ِصْدقاً 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املستَضْعفَيِن ، وكان رسول ] : يعين [ كُْنُت أنا وأمِّي ممن َعذََر اُهللا : وقال ابن عباس 
  .يْدُعو هلؤالِء املْسَتْضَعفني 

من [ َسِمع اهللا ِلَمْن َحِمَده يف الرُّكَْعة األخرية : روى أبو ُهَرْيرَة؛ قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا فقال 
الوليَد بن الوليَد ، اللَُّهمَّ أْنج املسَتْضَعفني من اللَّهُم أْنجِ عيَّاش بن أيب َربِيَعة ، اللَُّهم أْنجِ : قنت ] َصالَِة الِعَشاء 

  .املؤمنني ، اللهم اْشُدْد وطْأَتَك على ُمَضر ، اللهم اْجَعلَْها عليهم ِسنني كِسنِي يُوُسف 

ِتِه ُمَهاجًِرا إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ َوَمْن ُيَهاجِْر ِفي َسبِيلِ اللَِّه َيجِْد ِفي الْأَْرضِ مَُراغًَما كَِثًريا َوَسَعةً َوَمْن َيخُْرْج ِمْن َبْي
  ) ١٠٠(ُيْدرِكُْه الْمَْوُت فَقَْد َوقََع أَْجُرُه َعلَى اللَِّه َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 



  :أمَْران  ملا َرغََّب يف اِهلْجَرِة ، ذكر السََّبب الذي َيْمَنع اإلْنَسان من اِهلْجَرة مث أَجاَب َعنه ، وذلك املَانُِع
أن يكون يف َوطَنِه يف راحٍة َوَرفَاِهية فيظن ألنه بِمفَاَرقَِته للَوطَن يقع يف الشِّدَّة وضيق العَْيش ، فأجاب اهللا : األّول 

  .} َوَمن ُيَهاجِْر ِفي َسبِيلِ اللَِّه َيجِْد ِفي األرض ُمَراغَماً كَِثرياً َوَسَعةً { : عن ذلك بقوله 
  .} َيجِْد ِفي األرض { : شرط ، وَجوَاُبه } َوَمن ُيهَاجِْر ِفي َسبِيلِ اللَِّه { :  قوله: قال القرطيب 

رغم أنفه ، ويريدون أنه َوَصل إىل َشْيء َيكَْرهُه؛ ألن األْنَف ال : واشِتقاق املَُراغَم من الرغَام وهو التَُّراب؛ يقولون 
َسبَباً لرغم أنِف أعَداِئه الَِّذين كَانُوا معه يف بلدته األْصِلّية ، فإنه إذا  من النِّْعَمة واخلَْير ، ما يكون] الَبلَد [ جيد ذلك 

أُنوفُهم  اْسَتقَام َحالُه يف ِتلَْك الَبلَد األْجَنبِيَّة ، وََوَصل َخَبُره إىل أْهل بَلَْدِته ، خجلوا من ُسوِء معاَملَِتهم له ، وزعمت
  .بذلك َوَهذَا أوْلَى الُوُجوه 

إن َخَرْجت عن َبلَِدي لطلب هذا الغََرضِ ، فرمبا َوَصلُْت إليه : فهو أن اإلْنَسان َيقُول : انِعِ الثاين عن اهلجرة وأمَّا املَ
عن  -تعاىل -، وربَّما مل أِصلْ إليه ، فاألوىل أال أُِضيَع الرَّفَاِهَية احلَاَضرة بسبب طَلَبِ َشيء قد َيْحُصل ، فأجَاَب اهللا 

  .} َمن َيخُْرْج ِمن َبْيِتِه ُمَهاجِراً إِلَى اهللا َوَرُسوِلهِ ثُمَّ ُيْدرِكْهُ املوت فَقَْد َوقََع أَْجُرُه َعلَى اهللا َو{ : ذَِلك بقوله 
  .َسَعة من الضَّالل إىل اهلَُدى : سعة الرِّْزق ، وقيل : » السَِّعة « واملراد ب 

راً إِلَى اهللا َوَرسُوِلِه ثُمَّ ُيْدرِكُْه املوت فَقَْد َوقََع أَْجُرُه َعلَى اهللا َوكَانَ ِمن َبْيِتِه ُمَهاجِ[ َوَمن َيخُْرْج { :  -تعاىل -قوله 
  ] .} اهللا غَفُوراً رَِّحيماً 

واهللا : ُجْنَدُع بن َضْمة ، فقال : روي أنه ملا َنَزلَت هذه اآلَيِة ، َسِمَعَها رجلٌ من َبنِي لَْيث شَْيٌخ كبري مَرِيٌض يقال له 
، وإين ألجُِد ِحيلَة ، ويل من املَالِ ما ُيَبلُِّغنِي املَديَنةَ وأبعد ِمْنَها ، واهللا ال أبِيُت  -عز وجل -ممَّن اسَتثَْنى اهللا  ما أَنا

 لىاللَّيلة مبكَّة ، أخرُِجوين ، فخرجوا به َيْحِملُوَنه على َسرير حىت أتَْوا به التَّْنعِيم ، فأدركه املَْوت ، فصفَّق بيِمينِه ع
اللَُّهم هذه لك وهذه لَِرُسوِلك ، أَبايُعك على ما َبايََعك عليه َرُسولُك ، فمات فََبلَغَ َخَبُره أْصحَابَ : ِشَماِله ، فقال 

ما أْدَرك هذا : وَضِحَك املُْشرِكُون وقالوا . لو َوافَى املَدِيَنة لكان أمتَّ أْجراً : رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقالوا 
فَقَْد َوقََع أَْجُرهُ [ َوَمن َيخُْرْج ِمن َبْيِتِه ُمهَاجِراً إِلَى اهللا َوَرسُوِلِه ثُمَّ ُيْدرِكُْه املوت { :  -لَب ، فأْنَزلَ اهللا تعاىلما طَ

ه وَجب بإجيَابِه على نفسه فَْضالً ِمْن: أي . » فقد وقع أْجُره على اهللا « قبل ُبلُوغه إىل مهاجره ، : أي ] } َعلَى اهللا 
.  

  فصل
إن من قََصد طاَعةً وعجز عن إْتَماِمَها ، كتب اهللا ثَواَب تِلَْك الطَّاَعة؛ كاملرِيض يَْعَجُز عما كان َيْعَملُه : قال َبْعضُهم 

  .ثواب ذلك الَعَمل؛ هكذا ُروِي عن النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم ] له [ يف حال ِصحَِّته من الطَّاَعة ، فيكتب اهللا 

أجر قَْصِده ، وأْجر القَْدرِ الذي أَتى به من ذَِلَك الَعَمل ، أما أْجرُ َتَمام الَعَملِ ، فذلك : ُيكَْتب له : ون وقال آَخُر
  .ُمَحالٌ 

ذكر هذه اآلَيِة يف َمعْرِض التَّْرغِيب يف اهلَْجَرة ، وهو أنَّ من خرج للرَّغَْبة يف  -تعاىل -والقول األوَّل أْوىل؛ ألنه 
قد وجد ثَوَاب اِهلجَْرة ، والتَّْرِغيب إمنا َيْحُصل هبذا املَْعَنى ، فأما القَْول بأنّ معىن اآليِة هو أن َيِصل إليه اِهلْجَرة ، ف

املرتََّب على ثَوَاُب ذَِلَك القَْدر من العََمل ، فال َيْصلُح مرغِّباً؛ ألنه من املَْعلُوم أن كُلَّ من أَتى بَِعَملٍ فإنه َيجُِد الثَّوَاب 
  .ْدرِ ذلك العََمل قَ

  شبه املعتزلة يف وجوب الثواب على اهللا والرد عليها: فصل 
} فَقَْد َوقََع أَْجُرُه َعلَى اهللا { : ؛ لقوله -تعاىل -هذه اآلية َتُدلُّ على أن العمل ُيوجِب الثَّواب على اهللا: قالت املُْعتَزِلَة 



  :، وذلك يدلُّ على قَْولَِنا من ثالثة أوُجه 
أي وقعت ]  ٣٦: احلج [ } فَإِذَا َوَجَبتْ ُجُنوُبَها { :  -تعاىل -حقيقة الُوجُوب هو الُوقُوع والسُّقُوط؛ قال:  األول

أنه ذَكَرهُ بلفظ األْجر ، واألجر عبارة عن املَْنفََعة املسَْتحقِّة ، فأمَّا الذي ال يكُون ُمْسَتحقاً ، فال : وثانِيها . وَسقَطَت 
  .بل ُيسمَّى ِهَبةً  ُيَسمَّى أجْراً ،

َمنِ [ َوللَِّه َعلَى الناس ِحجُّ البيت { :  -تعاىل-للُوُجوب؛ قال » َعلَى « وكلمة » على اهللا « : قوله : وثالثها 
  ] . ٩٧: آل عمران ] [ } استطاع إِلَْيِه َسبِيالً 

الكرم ، ال حبكم االسِْتْحقَاق الذي لو مل يفَْعل أنا ال ُننَازُع يف الُوجُوب ، لكن بُِحكْم الَوْعد والتَّفْضُّل و: واجلواب 
  .خلََرج عن اإلهليَّة 

  فصل
هذه اآلية تدلُّ على أنَُّه ليس ألَحٍد ملُقَاُم بأرض ُيَسبُّ فيها السَّلَف وَيعَْملُ فيها : نقل القُرْطُبِي عن مالٍك؛ أنه قال 

  .بَِغْير احلَقِّ 
  فصل

ازِي إذا َماتَ يف الطَّرِيقِ ، َوَجَب سْهُمُه يف الَغنِيَمِة ، كما َوَجبَ أجُْره ، وفيه َضْعٌف؛ استَدلُّوا هبذه اآليِة على أنَّ الَغ
بَْعدَ ألن لَفْظَ اآلَيِة َمْخُصوص باألْجر ، وأيضاً فاسِْتْحقَاق السَّهم من الَغنِيَمة ُمسَْتحقٌّ حبياَزِتها ، إذ ال ُيكُون ذلك إال 

  .ِحَياَزِتها 
طَلَْبُت اسم هذا : قال ِعكْرَمة َموْلَى اْبن عبَّاس } َوَمن َيْخُرْج ِمن َبْيِتِه ُمهَاجِراً إِلَى اهللا َوَرُسوِلهِ { :  -تعاىل -قوله

َدِليلٌ على َشَرِف هذا العِلْمِ ، وأنَّ االعِْتَناء به َحَسٌن ] هذا [ الرَُّجل أْرَبع َعْشَرة َسَنة حىت َوَجْدُته ، ويف قول ِعكْرمة 
عن املَْرأَتْين اللََّتْين  -رضي اهللا عنه -مكثت ِسنني أريد أن أسْأل ُعَمر] : ابن عبَّاس [ ْعرِفَة به فَْضلٌ؛ وحنوه قول واملَ

تظاهرتا على رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما َيْمَنُعنِي إال َمهَاَبُته ، والذي ذَكََره ِعكْرَِمة هو قَْول ضمرة بن 
ضمرة بن زِْنبَاع ، َحكَاه الطَّبَري عن َسِعيد بن ُجبَْير ، ويقال فيه ُضَمْيرة أيضاً ، ذَكََر أُبو  العِيص ، أو العيص بن
ُمَهاجراً إىل ألْرض احلََبَشة ، فََهتَفَْتُه حيَّة ] خرج [ َخاِلد بن حزام بن ُخَوْيلد ابن أِخي َخِدَجية : عمرو أنَّه قد ِقيلَ فيه 

  .َيْبلُغ أْرض احلََبَشة؛ فأنزل اهللا ِفيه اآلية ، وحكى اْبن احلَْوزِّي أنه َحبيُب بن َضْمرة يف الطَّرِيق ، فمات قبل أن 

  .َضْمرة بن ُجْندب الضمرّي : وقال السُّدِّيُّ 
  .وحكى املَْهدَوّي أنه ضمرة بن ضمرة بن ُنعَيم ، وقيل ضمرة بن خُزاعة 

قال َرُجل من ]  ٩٧: النساء [ } نَّ الذين َتَوفَّاُهُم املالائكة إِ{ :  -تعاىل -ملا َنَزل قوله: وروى معمر عن قتادة 
إين لَدَِليل يف الطَّرِيق وإين مبُوِسٌر ، فاْحِملُوين فأْدركه املَْوُت يف : ما يل ُعذٌْر  -تعاىل -واهللا : املُْسِلِمني وهو َمرِيٌض 

غَ إلَْيَنا لَتمَّ أْجُره ، وقد مات بالتَّْنعِيم ، وجاء َبُنوه إىل لو َبلَ: الطَّرِيق ، فقال أْصَحاب النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم 
] } إِلَى اهللا َوَرسُوِلِه [ َوَمن َيخُْرْج ِمن َبْيِتِه ُمهَاجِراً { : النَّبِّي صلى اهللا عليه وسلم وأخربوه بالِقصَّة ، فنزل قوله 

  .اآلية 
وقرأ احلََسن » فقد وقع « : َعطْفَاً على الشَّْرِط قبله ، وجوابه »  يدركْه« اجلُْمُهور على َجْزم » مث يدركه « : قوله 

  .البصري بالنَّْصب 
  ]الوافر [ وهذا لَْيَس بالسَّْهل ، وإمنا بَاُبه الشَّْعر ال القُْرآنُ ، وأنشد « : قال ابن جِنِّي 

  َترِحيَاوَألَْحُق بِالِْحَجازِ فَأْس... َسأْتُرُك مَْنزِِلي ِلبَنِي َتمِيم  -١٨٦٨



يف غَري ِتلك املَوَاِضع « أن » أن النَّْصب بإْضَمار : ، يعين « املَْعطُوف » واآليةُ أقَْوى من هذا؛ لتقدُّم الشرط قَْبلَ 
  ]الطويل : [ َضرُوَرةٌ؛ كالبيِت املتقدم؛ وكَقْول اآلخر 

  َوَيأوِي إلَْيَها املُسَْتجُِري فَُيْعَصمَا. ...  -١٨٦٩
وهذه املَسْألة َجوَّزها الكُوفيُّون ملدرٍك أخَر ، وهو أن . رِي أبا الفَْتح يف ذلك ، وأْنَشدَ الَبْيت األوَّل وتبع الزََّمْخَش

قول الفِْعلَ الواِقع بني الشَّْرط واجلََزاء ، جيوز فيه الرَّفْع والنَّْصب واجلَْزُم إذا َوقََع بعد الواوِ والفَاِء؛ واستَدلُّوا ب
  ]الطويل : [ الشاعر 
  فَُيثْبَِتَها ِفي ُمْسَتوى الْقَاعِ َيْزلَقِ... وَمْن ال ُيقَدِّْم رِْجلًَه ُمطَْمِئنَّةً  -١٨٧٠

  ]الطويل : [ وقول اآلخر 
  وال َيْخَش ظُلْماً َما أقَاَم َوالَ َهْضمَا... وَمْن َيقَْترِب َمنِّا وَيْخَضَع ُنؤوِه  -١٨٧١

  .؛ ألهنا َحْرف َعطٍْف « ثُمَّ » َيُجزْ يف وإذا ثََبَت ذلك يف الواوِ والفضاِء ، فل
مث هو ُيْدرِكُه » : وقرأ النَّخعيُّ ، وطَلَْحة بن ُمَصرِّف برفع الكَاف ، وخَرََّجها ابن جنِّي على إْضَمار ُمبَْتَدأ ، أي 

ُم وفاعلُه ، وعلى ذلك َحَمل ُيوُنس قولَ الفعلُ املَْجُزو: فعطَ ُجْملَةً اِمسّيةً على ِفْعِليَّةً ، وهي ُجْملَة الشَّْرِط « املَْوُت 
  ]البسيط : [ األْعَشى 
  أْو َتْنزِلُون فَإنَّا َمْعَشٌر ُنُزلُ... إنْ َتْركَُبوا فَُركُوُب اخلَْيلِ َعاَدتَُنا  -١٨٧٢

  ]البسيط : [ وأنتم تنزلون ، ومقله قول اآلخر : أي 
  فََما َعلّيَّ بِذَْنبٍ عِْنَدكُْم حُوُب...  إنْ ُتذْنُِبوا ثُمَّ تَأِتيِنِي َبِقيَُّتكُْم -١٨٧٣

يريدُ أنه ال ُيحَْملُ على إْهَمالِ اجلَازِمِ ، فُيْرفَُع : قلُت . مث أنتم تَأتيين ، وهذا أْوجُه من أن ُيْحَمل على أن َيأِتيين : أي 
  :الفعل بعده ، كما رفع يف 

  قَْت لَُبونُ َبنِي زَِياِدبَِما الَ... ألَْم َيأتِيَك واألنَْباُء َتْنِمي  -١٨٧٤
ِعلَّة ، فلم َيْحِذِف الَياء ، وهذا البَْيت أنشده النَّحويُّون على أنَّ َعالََمةَ اجلَْزم ، َحذُْف احلََركَِة املُقَدَّرة يف َحْرِف ال

ومنهم َمْن َخرََّجَها . هبذا البَْيت فَال  أنَّ حَْرف اجلَْزم ُيهَْمل ، وَيْستدلون: وَضمُّوا إليه أبياتاً أَخَر ، أمَّا أنَّهم َيْزُعُمون 
على َوْجه أَخر؛ وهو أنه أراد الَوقَْف على الكلمة ، فنقلَ َحركَة هاِء الضَِّمري إىل الكَاِف السَّاِكَنة للَجْزمِ ، كقولِ 

  ]الرجز : [ اآلَخر 
  أضْرِبُْه ِمْن َعَنزِيٍّ سَبَّنِي لَْم... َعجِْبُت والدَّْهُر كَِثٌري َعَجُبه  -١٨٧٥

مث أجْرََى الوْصلَ » مث ُيْدرِكُْه « بسكون الَباء للجَازِم ، مث َنقَل إليها َحَركَة اهلاِء ، فصار اللَّفْظُ » مل أْضرِْبه « : يريد 
ولإلتباع رِيك األوَّلِ وهو اهلَاُء ، فََحرَّكها بالضَّمِّ؛ ألنه األصلُ ، ~ُمْجرى الَوقِْف ، التقى ساكنان ، فاحْتاَج إىل َتح

  .أيضاً 
  .إلَى أنْ خََرَج ] ِمنِ القُعود [ ما كَانَ ِمْنُه ] اهللا [ وَيْغِفُر : أي } َوكَانَ اهللا غَفُوراً رَِّحيماً { :  -تعاىل -مثَّ قالَ اهللا 

  فصل
  .َهرباً ، وطلباً : قسمني ] إىل [ قَسَّمَ الُعلََماُء الذَِّهاب يف األْرض : قال ابن الَعرَبِيَّ 

  :ألول يْنقَِسم ِستَّة أقَْسام وا
وهي اخلُروج من َدارِ احلرب إىل َدار اإلْسالم ، وكانت فَْرَضاً يف أيَّام النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، : اِهلْجَرة : أحدها 

نيب صلى اهللا عليه وسلم حي القَْصد إىل ال: وهذه اِهلْجَرةِ باقيةٌ مفروَضةٌى إىل َيْومِ الِقَياَمة ، والَِّتي انقطعت بالفَْتح 



  .َحْيثُ كَانَ ، فإنْ َبِقيَ يف دَارِ احلَْرب ، عصى وخيتلف يف َحاِله 
[ اخلُرُوج من أْرض البِْدَعة؛ كما تقَدَّم َنقْلُه عن مالك؛ فإنه إذا مل َيقِْدر على أزَالة املُْنكَر َيزُولُ َعْنُه ، قال : وثانيها 

  ] . ٦٨: األنعام [ } َت الذين َيخُوُضونَ يف آَياِتَنا فَأَْعرِْض َعنُْهْم َوإِذَا رَأَْي{ :  -تعاىل -] اهللا 
  .اخلُرُوج من أرض غلب عليها احلراُم؛ ألن طَلََب فَْرٌض على كُلِّ ُمْسِلمٍ : وثالثها 
ملَّا  -عليه الصالة والسالم -الِفرَار من األِذيَّة يف الَبَدن ، وذلك فَْضل من اهللا وُرًخَصةٌ؛ كما فََعلَ إْبراهيم : ورابعها 

َوقَالَ إِنِّي ذَاِهبٌ إىل رَبِّي َسيَْهِدينِ { : ، وقال ]  ٢٦: العنكبوت [ } إِنِّي ُمَهاجٌِر إىل ريب { : َخاف من قَْوِمه وقال 
} َتَرقَُّب فََخَرَج ِمْنَها خَآِئفاً َي{ : عليه الصالة والسالم  -حكاية عن موسى -تعاىل -، وقال ]  ٩٩: الصافات [ } 
  ] . ٢١: القصص [ 

َخْوف املََرضِ يف البالد الَوْخَمة ، فيخرج إىل أْرضِ النزهة؛ ألن النِّيب صلى اهللا عليه وسلم أذن للرُّعاة : وخامسها 
ج من حني استَْوَخُموا املدينة ، أن َيْخُرجُوا إىل املَْسَرح فيكونوا فيه؛ حىت ما َيصحُّوا ، وقد اسُتثْين من ذلك اخلُرُو

  .الطَّاُعون ، بَِما يف احلَِديث الصَّحيح 
  .الِفرَار َخْوف األِذيَّة يف املَالِ ، فإن ُحْرمة مال املُْسِلم؛ كَُحْرَمة َدِمه : وسادسها 

  :وأما الطَّلَُب فينقسم ِقْسَمْين 
  .طلب ِدين وطَلَب ُدْنَيا 

  :فأمَّا طَلَب الدِّين فينقسم إىل ِتْسَعةِ أقَْسام 
] [ } كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الذين ِمن قَْبِلهِْم [ أََولَمْ َيسريُواْ ِفي األرض فََينظُُرواْ { : َسفَر الِعْبرة ، قال تعاىل :  األول
  ] . ٩: الروم 
  .لُيْنِفذَ احلَقَّ فيها : إنَّ ذا القَرَْنْينِ إنَّما طَافَ األْرَض؛ لريى َعَجائَِبَها ، وقيل : يقال 
  .احلَجِّ ، فاألوَّل َنْدب ، وهذا فَْرٌض  سفر: الثاين 

  ] .وله أحكاُمه [ اجلهاد : الثالث 
َسفَر املعاش؛ إذا تََعذَّر على الرَُّجل َمَعاُشه مع اإلقامة ، فيخرج يف طَلَبِه ال يزيد َعلَْيه؛ من صَْيد ، أو : الرابع 

  .احِتطَابٍ ، أو احتشَاسٍ ، فهو فَْرٌض َعلَْيه 
لَْيَس َعلَْيكُمْ { : تعاىل -التَِّجارة والكَْسب الزَّاِئد على القُوِت ، وذلك جَائٌز بفضل اهللا تعاىل؛ قال  سَفَر: اخلامس 

[ التَِّجارة ، وهو َنْعَمة َمنَّ اهللا بَِها يف َسفَر احلَجِّ ، : يعين ]  ١٩٨: البقرة [ } ُجَناحٌ أَن َتْبَتغُواْ فَْضالً مِّن رَّبِّكُْم 
  ] .فََرَدْت فكيف إذَا اْن

  .طلب العِلْم : السَّادس 
  .» ال ُتَشدُّ الرَِّحال إالَّ إىل ثَالثَِة َمسَاجِد « : عليه الصالة والسالم  -قصد البِقَاع الشَّرِيفة؛ قال: السَّابِع 
  .َباط هبا ِ!الثُّغُور للر: الثَّامن 
فأَْرَصَد اهللا [ زاَر رُجلٌ أخاً لَهُ يف قَْرَية ، « : والسالم عليه الصالة  -؛ قال -تعاىل -زيارة اإلخَْوان يف اهللا : التاسع 

هل له َعلَْيَك من نِْعَمٍة َترُّبُّها : ، فقال ] أريد أخاً ِلي يف َهِذِه القَْرَية : أْين ُترِيُد ، قال : له َملَكَاً على مدرجته ، فقال 
رواه مسلم ، [ » اهللا إلَْيك ، بأنَّ اهللا قد أحَبَّك كََما أْحَبْبَتُه فيه  فإين رسُول: إين أْحَبْبُته يف اهللا ، قال : َعلَْيه ، قال 

  ] .وغريه 



الَِّذيَن كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِيَن َوإِذَا ضََرْبُتْم ِفي الْأَْرضِ فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ تَقُْصرُوا ِمَن الصَّلَاِة إِنْ ِخفُْتْم أَنْ َيفِْتَنكُُم 
  ) ١٠١(لَكُْم َعدُوا ُمبِيًنا  كَاُنوا

واالْشِتغَال ملا ذَكََر اِجلَهاد ذَكَرَ أحد األمُور اليت َيْحَتاج إليها املَُجاِهد ، وهو َمْعرِفَة كَْيِفيَّة أداء الصَّالِة يف اخلَْوف ، 
  .ُمبحاَرَبة الَعدوِّ 

الَوْجَهان املَْشُهوران ، » أنْ « ا ، فيكونُ يف َمَحلِّ يف أن َتقُْصُرو: هذا على َحذِْف اخلَاِفضِ ، أي : » أن تقصروا « 
  .فََلْيَس َعلَْيكُم ُجَناحٌ يف قَْصرِ الصَّالة : أي » جَُناح « وهذا اجلَارُّ يتعلَُّق بلفِظ 

  .قََصَر فالن َصالَتُه ، وأقصرها وقَصََّرها ، وكُلُّ جَاِئٌز : ُيقَال : قال الَواِحِديُّ 
: ، ومها لَُغَتان » أقْصر « من » تُقِْصروا « : ثالثياً ، وقرأ ابن عبَّاس » قََصَر « من » ُصروا تَقْ« واجلمهور على 

مشدِّداً » ُتقَصِّروا « : قََصر وأقَْصر ، حكامها األزَْهرِيُّ ، وقرأ الضَّبِيُّ عن رجاله بقراءة ابن عبَّاسٍ ، وقرأ الزُّهري 
  .على التَّكِْثريِ 

  :َوْجَهان » ِمْن « يف » الة من الصَّ« : قوله 
: إهنا َتْبعِيضيَّةٌ ، وهذا َمْعَنى قول أيب البقاء ، وزعم أنه َمذَْهب سيبويه ، وأنَّها صفةٌ ملَْحذُوٍف ، تقديُره : أظهرُهما 

  .شيئاً من الصالة 
  .» خفُِْتم « مفُعول : » أن َيفْتَِنكم « و أنَّها زائدةٌ ، وهذا رأُي األخْفَش فإنه ال َيشَْترِطُ يف زَِيادهتا شيئاً ، : والثاين 

على هذه » أن يفتنكُم « بإسقاط اجلُْملة الشَّْرطّية ، و » من الصَّالة أن يفتنكُم « : وقرأ عبد اهللا بن َمْسُعود ، وأَبيُّ 
  .ُرَباعياً » أفَْتن « : ْيس ثُالثياً ، ومتيم وقَ» فََتَن « : القراءة َمفُْعولٌ من أْجله ، ولغةُ من أْجله ، ولغةُ اِحلجَاز 

  فصل
يف كْيِفيَّة أدائِها ، : هو القَصر يف َعَدِد الركَعَات ، أي : لفظ القَْصر ُمْشِعرٌ بالتَّخِْفيف؛ ألنه لَْيس صرحياً يف أنَّ املُراَد 

  :فال َجَرم حصل يف اآلَية قوالن 
  :دد الرَّكَِعات والقَاِئلُون هبذا القَْولِ اختلفُوا على قَْولَني القَْصر يف ع: قَْول اجلُْمُهور أنَّ املراد ِمْنه : األّول 
صالة املَُساِفر؛ وهو أنَّ كُلَّ َصالٍَة تكُونُ يف احلََضر أْرَبع َركََعاٍت ، فإهنا َتِصري يف السَّفَرِ : أن املراد ِمْنُه : األوَّل 

  .اِعيَّة خاصَّة َركَْعِتْينِ ، وعلى َهذَا إنَّما َيْدُخل القَْصر يف الرَُّب
: صرةَ اخلَْوِف يف السَّفَر ، وهو قَْول ابن عبَّاسٍ ، وجَابِر بن عبد اهللا ، ومجاعة ، قال ابن عبَّاس : أنَّ املراد : الثاين 

 عليه ، وصالة اخلَْوفِ َركَْعةً على لسان َنبِيِّكُم صلى اهللا] السَّفر ركعتني [ فََرَض اهللا صالة احلََضر أْربََعاً ، وصالة 
  .وسلم 

التَّخِْفيف يف كيفية أداء الرَّكَعَات ، وهو أن ُيكتفى يف الصَّالة باإلَمياِء واإلَشاَرة : أن املُراَد من القَْصر : القول الثاين 
صَّالة حال بدل الرُّكُوع والسُّجُود ، وأن َيُجوز املَْشيُ يف الصَّالة ، وأن جتُوز الصالة عند تلَطُّخ الثَّْوب بالدَّمِ وهو ال

بأنَّ خوف ِفْتَنة الَعُدوِّ ال َتُزول فيَما ُيؤَتى : وهو َمْروِيٌّ عن اْبن َعبَّاسِ وطاووس ، واحَتجُّوا [ الِتَحام الِقتَال ، 
َضِعيٌف؛ ألنه ، وهذا ] بَِركَْعِتْين على َتَمامِ أْوَصاِفَها ، وإمنا َعيَّن ذَِلَك فيما َيْشَتدُّ فيه اخلَْوف حَالَ الِتحام الِقتَال 

إن املَُسافر إذا كاَنت الصَّالة قَِليلَة الرَّكََعات ، فيمكنه أنْ َيأِتَي بََها على َوجِه ال َيكُون َخْصُمه َعاِلماً : ُيْمِكُن أن ُيقَال 
غَفْلٍَة مع الَعُدوِّ ، وَحْمل بَِكَْونِِه ُمَصلِّياً أما إذا كثُرت الرَّكَعَات ، طالَت الصَّالة ، وال ُيْمِكُنه أن يَأِتي هبا على حني 

  :ما ُروَِي عن يعلى بن أّميَّة أنَّه قال : أحُدها : الرَّكَعَاِت أْولَى لوجوه ] َبْعض [ لفِظ القْصر على إسْقَاط 



ُجنَاحٌ فَلَْيَس َعلَْيكُْم { :  -تعاىل -كيف َنقُْصر وقد أِمنَّا ، وقد قال اهللا:  -رضي اهللا عنه -قلت لعمر بن اخلَطَّاب « 
فَقَالَ  -عليه الصالة والسالم -َعجِْبُت ِممَّا َعجِْبَت ِمْنُه؛ فََسأَلُْت الرَّسُولَ: فقال } أَن َتقُْصُرواْ ِمَن الصالة إِنْ ِخفُْتْم 

آلية ، وهو القْصرُ يف ، وهذا يدلُّ على أن القَْصر املذكُور يف ا« َصَدقَةٌ َتَصدََّق اُهللا بَِها َعلَْيكُم ، فاقَْبلُوا َصَدقََتُه » : 
  .َعَدِد الركََعاِت 

أن القَْصر عبارةٌ عن أن يؤتى بَِبْعض الشَّْيء ويقتصر َعلَْيه ، فإمَّا أن ُيؤَتى بَشيٍْ آَخَر ، فذلك ال ُيَسمَّى قَصراً : الثاين 
لصَّالة ، وَتجْوِيز الصَّالة مع الثَْوب الرُّكُوع والسُُّجود ، وَتجويز املَِشي يف ا] َمقَاَم [ أن إقاَمة اإلمياء : ، ومْعلُوم 

  .املُلَطَّخ بالدَّم ، ليس شيء من ذلك قَصْراً؛ بل كُلُّها إثباٌت ألْحكَامِ جديدٍة ، وإقَاَمة لَشْيٍء َمقَاَم َشْيء آَخَر 
  .ى َبْعضِ الصَّالة للتَّْبغيضِ ، وذلك ُيوجُِب َجواَز االقِْتصَارِ عل» ِمَن الّصالة « : ِمْن يف قوله » أن : الثالث 
أن لَفْظَ القَْصر كان يف ُعْرِفهِم َمخصُوصاً بتْنِقيصِ عدِد الرَّكََعاِت ، وهلذا مبَّا صلَّى النَّبِيُّ صلى اهللا عليه : الرابع 

  .» اقصَُرِت الصالةُ أم َنِسيت؟ « : وسلم الظُّهر َركْعَِتْينِ ، قال ذو الَيَدْينِ 
املَذْكُورة يف اآليِة الَِّتي َبْعَدَها توجب أن يكُون املُراد من هذه اآلَية ] الصَّالة [ ري َهْيئٍَة تغ: القَْصر مبعىن : اخلامس 

  .َبَيان القَْصر ، مبعىن حذف َبْعض الرَّكَعات ، لئال َيلَْزم التَّكْرار 
  فصل هل األفضل اإلمتام أم القصر؟

  .لَفُوا يف جواز اإلْتَمام قصر الصَّالة يف السَّفر جَاِئز باإلْجمَاعِ ، واْخَت
فذهب أكْثَرُُهم إىل أن القَْصَر واجٌِب ، وهو قَْول ُعَمر وَعِليِّ ، وابن ُعَمر ، وجابر ، وابن عبَّاس ، وبه قال احلََسن 

« : ، قالت  -رضي اهللا عنها -وُعَمر بن َعْبد الَعزِيز ، وقتادة ، وهو قول ماِلٍك وأصحاب الرأي مبا روت عاِئَشة 
  .» َصالَة السَّفَر ، وأِتمَّت َصالةُ احلََضر ] َركَْعَتْين يف احلََضر والسَّفَر فأِقرَّْت [ صَّالةُ أوَّل ما فُرَِضت ال

بن أبِي َوقَّاصٍ ، وبه قال الشَّافِِعيُّ إن شاَء أَتمَّ ، ] وَسْعد [ وذهب قَوٌم إىل جواز اإلْتَمام ، رُوَِي ذلك عن ُعثَْمان 
  .، والقَْصر أفَْضل  وإن شاَء قََصر

  فصل
قَِليلُ السَّفَر وكَِثُريه سََواء؛ بِظَاِهر اآلية ، فإن اآلَية مرتَّبةٌ من شَْرِط وجََزاء ، فإذا ُوجِدَ الشَّْرط : قال أهل الظَّاِهر 

عن أَنسٍ ، وقال َعْمُرو  سواء كَانً طَويالً أْو قَصِرياً ، وذلك َمْروِيٌّ] اجلزاء [ وهو الضَّْرب يف األْرض ، ترتَّب َعلَْيه 
  .أقِْصر بَعَرفَة : قال يل َجابر بن زَيد : بن ِدينَار 
ال ُنَسلِّم أنَّ هذا : فاجلواب . هذا َيقَْتِضي ُحصُول الرُّْخَصة عند اْنِتقَال اإلْنَسان من َمَحلَّة إىل َمَحلَّة : فإن قيل 

ْنَعِقٌد على أنَّه غري ُمْعَتَبر ، فََهذا َتْخِصيصٌ باإلْجمَاع ، والعامُّ بعد اإلْجمَاع ُم: ضَْرب يف األْرضِ ، وإن سُلَّم ، فنقول 
  .التَّْخصيص ُحجَّة 

أْجَمع السَّلَف على أنَّ أقَل : إن السَّفر مات مل يتقدَّر َمْخُصوصٍ ، مل َتْحُصل فيه الرُّْخَصة ، وقالوا : وقال اجلُْمُهور 
  .َمر أنَّه َيقِْصر يف َيْوم تامٍّ؛ وبه قَالَ الزُّهرِي واألْوَزاِعيُّ السَِّفر مقدٌَّر ، ألنه رُوَِي عن ُع

  .َيقْصُر إذا َزاَد علي َيْوم ولَْيلَة : وقال اْبن َعبَّاس 
  .َمِسرية لَْيلََتْين : املُْعَتَبر َخْمَسة فَرَاِسخ ، وقال احلََسن : قال أَنس 

من الكُوفَة إىل املََداِئن مسرية ثالثةَ أّيام ، وهو قول أبِي حَنِيفَة ، وروى :  وقال الَشْعبِي ، والنَّخِعي ، وسعيد بن ُجَبْير
أنَُّه إذا َسافَر إىل موضع يكون َمسرية َيوَْمْين ، وأكثر اليوم الثَّاِلث ، جاز القَْصر ، : احلََسن بن زَِياد ، عن أيب حنيفة 

  .وهكذا َروَاُه ابن مساعة ، عن أبِي يُوُسف وحممَّد 



أْمَيال هَاِشم َجدَّ رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو الذي قدَّر أْميَال الَباِدية؛ كل ميلٍ اثَْنا ألف : قال َماِلٌك و
واخِتالَف النَّاس يدل على اْنِعقَاد اإلْجَماع ، : قدم ، وهي أْرَبَعةٌ آالف خطوة ، فإن كل ثَالثَة أقَْدام ُخطْوة ، قالوا 

  .غري َمرُْبوط بُِمطْلَق السَّفَر على أن احلُكَْم 
اضِْطراُبهم َيُدلُّ على أنَّهم مل َيجُِدوا َدلِيالً يف تَقْدِير املُدَّة ، إذ لو َوَجُدوه ملا َحَصل االضِْطرَاب ، : قال أهل الظاهر 

ط احلُكْمِ بُِمطْلَقِ السَّفَر ، وإذا كان الصََّحابَة؛ فلعلَّه كان الْعِتقَاِدهم أنّ اآلية َدالَّة على ارِتبَا] سَاِئر [ وأما ُسكُوت 
؛ وهو يدل « احلُكْم َمذْكُوراً يف َنصِّ القُْرآن ، مل يكن بِهِم حَاَجةٌ إىل االجِْتَهاد واالسِتْنَباِط؛ فلهذا َسكَتُوا ثَالَثَة أّيامٍ 

  .على أنَّه إذَا لَمْ َيْحُصل املَْسح ثالثة أيَّام ، ال يَسمَّى مسافِراً 
يا أْهل َمكَّة ، ال » : الشَّافيَّة مبا رََوى ُمَجاِهٌد وعطاء ، عن ابن عبَّاس ، عن النّيب صلى اهللا عليه وسلم قال  واستدل

وهذا َتْخصِيص لُعُموم القُْرآن َخبْير الَواِحد : قال أهل الظَّاِهر « َتقُْصروا يف أدَْنى من أْرَبَعة ُبُرد من َمكَّة إىل ُعْسفَان 
إذا رُوَِي َعنِّي حديثٌ » : وز؛ ألن القُْرآن َمقْطُوع به واخلََبر َمظُْنونٌ ، وقال عليه الصالة والسالم ، وهو ال َيُج

وهذا ُمَخاِلٌف لعموم الكَِتاب ، وأْيَضاً « ، فإن َوافق ، فَاقَْبلُوه ، وإال فَُردُّوُه ] تعاىل [  -فاْعرُِضوه على ِكَتاب اهللا
كاُنوا يف أكْثَر األْوقَات يف  -رضي اهللا عنهم -ِقَعٍة َتُعمُّ احلاَجةُ إىل َمْعرفتها؛ ألن الصَّحابة فإهنا أْخبَار ورَدْت يف َوا

َعلَى السَّفَر والَغْزو ، فلو كَاَنت الرُّْخَصة َمْخُصوَصة بَِسفَرٍ ، مقدَّر ، لعرفوها وَنقَلُوها نقالً متواتراً ، ال ِسيََّما وهو 
  .ل الشَّاِفعيَّة ودالئل احلََنِفيَّة ُمَتدافعة فسقَطَت ووجَب الرُُّجوع ِلظَاِهرِ القُْرآِن فدالئ: القُْرآن ، وأيضاً 

  فصل
فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن تَقُْصرُواْ ِمَن الصالة إِنْ { :  -تعاىل -خصَّ أهلُ الظَّاهر جواز القصر بَِحال اخلَْوف؛ لقوله 

عدٌم ، عند َعَدمِ ذلك الشَّيِء ، وال َيجُوز دفع هذا الشَّرط بأْخَبار اآلَحاد؛ ألن َنْسخَ واملَْشرُوط بالشَّْيِء } ِخفُْتمْ 
  .القُْرآِن بَِخرب الوَاِحدِ ال َيُجوز 

أن » : ، وقيل ] والسُُّجود [ إن َيفِْتُنوكم عن إْتَمام الرُّكُوع : فقيل } إِنْ ِخفُْتْم أَن َيفِْتَنكُُم الذين كفروا { : قوله 
فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن تَقُْصُرواْ ِمنَ { ] : تعاىل : [ أي يغلبكم الَّذين كَفَُروا يف الصَّالة ، وَنِظُريه قوله « تنكم يف

عن الصالة؛ ألن كُلَّ ِمْحَنة ، وَبِلّية ، وِشدَّة فهي ِفْتَنة ، وجَواب الشَّْرط َمْحذُوف َيُدلُّ عليه ما } الصالة إِنْ ِخفُْتْم 
  .قَْبلَه 

إهنا َنزَلَت بعد َسَنٍة عن : واجلملة الشَّْرطيةُ ُمْستَأَنفةٌ حىت قيلَ ] » ِمَن الصَّالة « : عند قوله ] الكَالَم َتمَّ : وقيل 
ُنزُوِلَها  ُنُزول ما قَْبلَها ، وجواُبه حينئٍذ أْيضاً َمْحذُوف ، ولكن ُيقَدَُّر من جِْنسِ ما َبْعَده ، وهذا قَْولٌ ضَِعيٌف ، وتأخري

  .ال َيقَْتِضي اسِتئَْنافََها 
  فصل

  :اْخَتلَفُوا مىت يَقُْصر 
هو ضَارِبٌ يف األْرضِ ، وهو قول ] وحينئٍذ [ فاجلُْمُهور على أنَّ املَُساِفَر ال َيقُْصر حتَّى َيخُْرج من ُبُيوت القَْرَية 

جمع أْهلََها ال يَقُْصُر حىت ُيَجاوَِزها بثالثَِة أْميَالٍ ، وكذلك يف أنَّه إذا كَاَنت قَْرَية َت: َماِلكٍ يف املُدَوَّنة ، وروي عنه 
إِذَا { :  -] تعاىل [  -إذا أراَد السَّفَر ، يَقُْصرُ يف َمْنزِِله؛ فيكون َمْعَنى قوله : الرُّجُوع ، وعن احلَارِث بن أيب َربيعة 

ال َيقُْصر َيْوَمه األوَّل حىت اللَّْيل ، وهذا َشاذٌّ؛ ألن : وعن جماهد . إذا أَردُْتم السَّفَر ] : معناه } ضََرْبُتْم ِفي األرض 
، وصلَّى الَعْصَر بذي احلُلَْيفَِة َركْعََتْين ، وبني املَِديَنة وذي ] أْربعاً [ النَّبَِي صلى اهللا عليه وسلم صلى الظُّْهر باملَِديَنة 

  .احلُلَْيفَة ِستَّة أمْيالٍ ، أو َسْبَعة 



  فصل
،  املََساِفر أن َينْوِي القَْصَر حني اإلْحَرام ، فإن افْتََتَح الصَّالة بنيَّة القصر ، ثُمَّ عزم على املُقَام يف أثناء الصَّالة وعلى

مث صلى صالة ] وسلَّم [ ، أضَاف إليها أْخرى ] واِحَدة [ جعلها َناِفلَةً ، فإن كان ذَِلَك بَْعَد أنْ صَلَّى منها َركَْعةً 
  .اسِْتْحبَاٌب ، ولو َبَنى على َصالَِته وأمتّها ، أْجزأْتُه  -واهللا أْعلم -هذا : ، وقال األبَْهرِّي ، وابن اجلَالَّب ُمِقيم 
إن العَداَوةَ َبيَْنكُم وَبْيَن الكَاِفرين قَدَميةٌ ، واآلن قد : املعىن ] و [ } إِنَّ الكافرين كَاُنواْ لَكُْم َعُدّواً مُّبِيناً { : قوله 

، فإن أظْهَْرُتم خالفَُهم يف الدِّين فازَْداَدت َعَداوُتهم لَكُم ، فمن ِشدَّة الَعَداوة ، حاَرُبوكم وقََصُدوا إتالفكُم إن قََدرُوا 
  .طَالَتْ َصالُتكُم ، فُربََّما َوَجُدوا الفُْرَصة يف قَْتِلُك؛ فلهذا َرخَّْصُت لَكُم يف قَْصر الصَّالة 

، فإنه يف األْصل ِصفَةُ َنِكَرٍة ، مث قُدِّم َعلَْيها ، وأجاز أُبو » َعُدّوٍا « ألنه حالٌ من : َمبْحذُوف متعلٌّق » لكم « قوله 
وإن كَانَ املَُراُد به اجلَْمَع ألنَّ : َعدُّواً « وأفْرد . كَالٌَم مرٍّ تَفِْصيلُه ] ويف اِملْسألة [ ، » كَان « الَبقَاء أن يتعلَّق ب 

وقد تقّدم َتحِْقيقُه يف ]  ٧٧: الشعراء [ } فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ يل { :  -تعاىل -ي فيه الَواِحد واجلمع؛ قالالعُدوَّ يْستَوِ
  .الَبقَرة 

  فصل يف معىن اآلية
َي عن أيب متَِّصل مبا َبْعَده من َصالَةِ اخلَْوِف ، منفصل َعمَّا قَْبلَه ، ُروِ} إِنْ ِخفُْتْم أَن َيفِْتَنكُُم الذين كفروا { : قوله 

هذا القَْدر ، مثَّ بعد َحْولٍ } فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن تَقُْصرُواْ ِمَن الصالة { : نَزل قَْولُه : أيُّوبٍ األْنصَارِي ، أنَّه قال 
الَِّذينَ أن يفتنكم » وإن ِخفُْتم : أي « إن خفتم » : سألُوا رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن َصالَِة اخلَْوِف؛ فنزل 

  .« كَفَُروا إنَّ الكَافِرِيَن كَانُوا لكُْم َعُدّواً مُبِيناً ، وإذا كنت فيهم 
جييء اخلرب بَِتَماِمه ، مث ُينسق َعلَْيه خٌرب آًخر ، وهو يف الظَّاِهر كاملُتَِّصل به ، وهو ] أن [ ومثله يف القُْرآن كَِثٌري 

 ٥١: يوسف [ } َحَص احلق أََناْ َراَوْدتُُّه َعن نَّفِْسِه وَإِنَُّه لَِمَن الصادقني اآلن َحْص{ :  -تعاىل -ُمْنفَِصلٌ عنه؛ كقوله 
، إخباٌر عن ]  ٥٢: يوسف [ } ذلك ِلَيْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنُه بالغيب { : هذه حكاية عن اْمَرأة العَزِيز ، وقوله ] 

  . -عليه الصالة والسالم -ُيوُسف

ِمْن َورَاِئكُْم أَقَْمَت لَُهمُ الصَّلَاةَ فَلَْتقُْم طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم َمَعَك وَلَْيأُْخذُوا أَسِْلَحتَُهْم فَإِذَا َسَجدُوا فَلَْيكُونُوا َوإِذَا كُْنَت ِفيهِْم فَ
الَِّذيَن كَفَُروا لَْو َتْغفُلُونَ َعْن َولَْتأِْت طَاِئفَةٌ أُْخَرى لَْم ُيَصلُّوا فَلُْيَصلُّوا َمَعَك َولْيَأُْخذُوا ِحذَْرُهْم َوأَسِْلَحتَُهْم َودَّ 

ْن َمطَرٍ أَْو كُْنُتْم مَْرَضى أَنْ أَْسِلَحِتكُْم َوأَْمِتعَِتكُْم فََيِميلُونَ َعلَْيكُْم َمْيلَةً وَاِحَدةً َولَا ُجنَاَح َعلَْيكُمْ إِنْ كَانَ بِكُْم أَذًى ِم
  ) ١٠٢(لََّه أََعدَّ لِلْكَاِفرِيَن َعذَاًبا ُمهِيًنا َتَضعُوا أَسِْلَحَتكُْم َوُخذُوا ِحذْرَكُْم إِنَّ ال

يُعود كما بيَّن قَصْر » ِفيهِم « كما بيَّن قَْصر الصَّالة َحبسبِ الكَِميَّة يف الَعدَِ ، بني يف هذه اآلَية ِكيِْفيََّتها ، والضَِّمري يف 
يُعود على الضَّاربني يف األرضِ ، » ِفيهِم « َتها ، والضَِّمري يف الصَّالة َيحسبِ الكَِميَّة يف الَعدَِ ، بني يف هذه اآلَية كَيِْفيَّ

  .وقيل على اخلَاِئفَني 
أن املُْشرِِكني لَمَّا رأْوا رسُول اهللا صلى :  -رضي اهللا عنهم -روى الكَلْبِيُّ ، عن أبِي َصاحل؛ عن ابن عبَّاس ، وجابر 

َدْعهم : لُّون مجيعاً ، َنِدُموا أالّ كَانُوا أكبُّوا عليهم ، فقال بَْعضُهم لبعضٍ اهللا عليه وسلم وأْصحَاَبُه قاموا يف الظُّْهر ُيَص
َصالَة الَعْصر ، فإذا قَاُموا فيها فََشدُّوا عليهم ، : فإنَّ هلم َبْعَدها َصالةَ هي أَحبُّ إليهم من آبائِهِم وأْبَناِئهِم ، يعين 

َوإِذَا كُنَت ِفيهِمْ { : يقُول  -عز وجل -إنَّها صالة اخلَْوِف ، وإن اهللا يا حممَّد : فاقُْتلُوهم؛ فنزل جِْبرِيل فقال 
  .فعلَّمه َصالَةَ اخلَْوِف } فَأَقَْمَت لَُهُم الصالة 



  هل صالة اخلوف خاصة بالرسول صلى اهللا عليه وسلم: فصل 
، وال جتُوز  -ه الصالة والسالمعلي -صالة اخلَْوف كانت َخاصَّة للرسول : قال أُبو يُوسف ، واحلََسن بن زَِياد 

  .} َوإِذَا كُنَت ِفيهِمْ { :  -تعاىل -لغريه؛ لقوله
} واتبعوه { :  -تعاىل -ثُُبوُتها يف حقِّ كل األمَّة؛ لقوله : كانت ثَابَِتةً مث ُنِسَخْت ، ومذهب اجلُْمُهور : وقال املَُزين 

  .الَة اخلَْوِف على ِستَّة أْوُجه مذكُورة يف كُُتبِ الِفقِْه وأن حكمها باٍقن وقد ورد كيفيَّة َص]  ١٥٨: األعراف [ 
كُلُّ َحِديثٍ ُروَِي يف أبًواب َصالِة اخلَْوِف ، فالعََمل به جَاِئٌز ، روي فيه ِستَّةُ أْوُجه مذكورة يف : قال أْحمد بن َحنَْبل 

  .كُُتبِ الِفقِْه 
: أي } فَأَقَْمَت لَُهُم الصالة فَلَْتقُْم طَآِئفَةٌ مِّنُْهْم مََّعكَ { ُهم يف غََزواهتم ، شَهِيداً َمَع: أي } َوإِذَا كُنَت ِفيهِمْ { : قوله 

فاْجَعلْهم طَاِئفََتْين ، : َوقَفُوا ، واملعىن : أي ]  ٢٠: البقرة [ } َوإِذَآ أَظْلََم َعلَْيهِْم قَاُمواْ { :  -تعاىل -فَلَْتِقف؛ كقوله
  .ك ، فََصلٍّ هبم فَلَْتقُم طَاِئفة منهم َمَع

إمَّا للُمَصلِّني ، أو : والضَّمري » وليأخذوا أسلحتهم « بِكَْسر الَمِ األْمر وهو األْصل ، » فَِلَتقُْم « وقرأ احلسن 
يأُخذُون من السِّالح ما ال َيَشعلُُهم عن الصَّالة؛ كالسَّْيف واخلنَجر؛ ألن ] : فقالوا [ لغريهم ، فإنَ كان للُمَصلِّني ، 

  .ك أقَْرب إىل اإلْحِتَياط ، وأْمَنع للعُدوِّ من اإلقَْدام َعلَْيهِم ، وإن كان ِلَغْير املَُصلِّني ، فال كَالََم ذل
ما يُقَاَتل به ، ومجعه أسِْلَحة وهو : والسِّالح . » ألنه أهْيَيب للَعُدوَِّ « : واحتار الزَّجَّاج َعْوَده على اجلَميع ، قال 

  ]الطويل : [ ث باْعتَِبار الشَّْوكَة ، قال الطِّرمَّاُح ُمذكَّر ، وقد ُيؤنَّ
  يُشكُّ بَِها ِمْنَها غُُموَض املَغَابِنِ... َيُهزُّ ِسالحاً لَْم َيرِثَْها كَالَلَةً  -١٨٧٦

ُسلَطَان؛ سالح كِحمَار ، وِسلٌْخ كِضلْع ، وُسلَح كُصَرد ، وسُلَْحان ك: فأعاد الضَّمري عليه كََضمري املؤنِّثة ، ويقال 
« : نبت إذا َرَعْته اإلبل ، َسِمَنْت وغَُزَر لبُنها ، وما ُيلِْقيه الَبِعُري من َجْوِفه ، يقال له : والسَِّليُح . نقله أبو بكر ُدَرْيد 

  »] ُسالُحه [ ِسالُحه « بزنة غُالم ، مث ُعبِّر عن كُلِّ َعِذرة ، حىت قيل يف احلُبَاَرى ، » ُسالٌح 
مكان : غري املَُصلِّني من َوَراِئكُم َيحُْرُسونكم يريد : يعين } فَإِذَا َسَجُدواْ فَلَْيكُونُواْ ِمن َوَرآِئكُْم { :  -تعاىل -مث قال 

ا وهم الَِّّذين كانُو} َولَْتأِْت طَآِئفَةٌ أخرى لَْم ُيَصلُّواْ فَلُْيَصلُّواْ مََعَك { :  -] تعاىل [  -الَِّذين هم جتاه الَعُدو ، مث قال
اإلظْهَاُر واإلْدغَاُم يف : بناء على تذكريِ الطَّاِئفَِة ، وُروَِي عن أبِي َعْمرو » وليأِت « : يف جتاه الَعُدوِّ ، وقرأ أبو حَْيوة 

  .» ولتأِت طَائَفَةٌ « 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

بعد ِصفٍَة ، وُجيوز أن يكُون يف َمَحل َنْصب على » طَاِئفة « صفة ل [ اجلُْملة يف حملِّ َرفْع؛ ألهنا » مل يصلوا « : قوله 
 -أنه : واملعَْنى } َولْيَأُْخذُواْ ِحذْرَُهْم َوأَسِْلَحتَُهْم { مث قال . َها ختصَّصت بالَوْصِف بِأْخرى قَْبلَ] احلَال؛ ألن النَّكَِرة 

الَِّذي هو التحذُّر والتََّيقُّظ آلة يِْسَتْعِملَُها الغازي؛ فَِلذَِلَك مجع بيَنه وبني اإلسِْلَحِة يف األْخِذ؛ : جعل احلَذَر  -تعاىل
  .يف أَحد األْوُجه ]  ٩: احلشر [ } َتَبوَّءُوا الدار واإلميان { : ن ، وهذا َمَجاٌز؛ كقوله وُجِعالَ مأُخوذَْي
  .وفيه ُرْخَصة للخَاِئِف يف الصَّالة ، بأن َيْجَعل َبْعَض فكْره يف غَْيرِ الصَّالِة : رمحه اهللا تعاىل : قال الَواِحِديِ 

: ؟ فاجلواُب » ِحذْرَُهم وأسلحتهم « فقط ، ويف هذه اآلَية ذكر » ِلَحتُهم أْس« : ِلَم ذَكَرَ يف اآلَيِة األوىل : فإن قيل 
لكون املُْسِلِمني يف الصَّالة ، بل يظُنُّون كوهنُم قَاِئمني ألْجل املُحَاَربة ، وأما يف : أن يف أوَّل الصالة قلَّما َيَتَنبُِه الَعُدوُّ 
[ كوهنم يف الصَّالة ، فَُهُهنا يتنهُزون الفُرصة يف اهلُُجوم عليهم ، فلذلك َخصَّ اهللا  الرُّكَْعة الثَّانَِية ، فقد يَظَْهُر للَعُدوِّ

  .هذا املَْوِضع بزِيَاَدة َتْحِذير ]  -تعاىل-
َودَّ « الواقعة بعد ] » لو « [ قد تقدم الكالم يف » ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم « : مث قال 

  ] . ١٠٩: آية [ يف الَبقََرة » 
فََيِميلُونَ { . أسِْقَيات وأْعِطَيات : وهو يف الشُّذُوِذ من َحْيث إنَّه َجْمع اجلَْمعِ ، كقوهلم » وأمتعاتكم « : وقرئ 

لة َواِحَدة يتمنَّون لو َوجُدوكُم َعاِفِلني عن أْسِلَحِتكُم ، فيقِْصدُونكم وَيْحِملُون َعلَْيكُم مح: أي } َعلَْيكُْم مَّْيلَةً َواِحَدةً 
.  

أن النَّيب صلى اهللا عليه وسلم صلَّى بأْصَحابِه الظُّْهر ، ورأى املُْشرِكُون ذَِلَك ، فَقَالُوا : وجابر : ُروَِي عن اْبن َعبَّاس 
 نبيَّهُ صلى بِئَْس ما َصَنْعنا ، حيث ما أقَْدْمنا عليهم ، وَعَزُموا على ذَِلَك عند الصَّالة األخَْرى ، فأطْلََع اُهللا: بعد ذلك 

  .اهللا عليه وسلم على أْسرَارِِهم بَِهِذِه اآلَيِة 
  فصل

[ صحَّ عن النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم صالة اخلَْوِف من مخْسة أْوُجه أْو ِستَّة «  -رمحه اهللا تعاىل -قال اإلماُم أمحد 
  .، كل ذلك جَاِئٌز ] أْوُجه 
ة ، صف اإلَماُم املُْسِلِمني َخلْفَه َصفَّْين ، فصلّى هبم مجيعاً إىل أن َيْسُجد؛ إذا كان الَعُدوُّ من جهة الِقْبلَ: األول 

 لثَّانِيِة ، فََيْسُجد معه الصَّف الذي َيِليِه ، وَيحُْرس اآلَخر ، فإذا قَاَم اإلَماُم إىل الثَّانَِيِة سجد اآلَخَر ولَِحقَُه ، فإذا َسَجَد
  .س األوَّل ، فإذا جَلَس للتََّشهُّد ، سجد األوَّل ، وحلقه يف التََّشهُّد ويسلم هبم سجد معه الصَّفُّ الذي َحَرس ، وحََر

ُتصَلِّي َمَعُه َركَْعة ، فإذا قَاَم إىل الثَّانِيِة ثََبت قَاِئماً ] جتاه ، الَعُدوِّ ، وطائفةً [ إذا كان الَعُدوُّ يف غَْيرِ جهة طَاِئفَة : الثاين 
وسلمت ومضت إىل الَعُدوِّ ، وجاءت األْخَرى ، فََصلَّت معه الثَّانِية ، فإذا جَلَس ، أهنت [ ى ، وأمتَّت ألنفُِسها أْخر

  ] .ألنفُِسَها أْخَرى 

وتشهدت مث َسلَّم هبم ، وإن كاَنت الصَّالةُ َمْغرباً ، صلّى باألوىل َركعتني وبالثَّانية ركعة ، وإنْ كانت رُباعيَّة ، َصلَّى 
َتْين وأمتَّت األولَى ، باحلَْمد هللا يف كل َركَْعة ، واألخرى تتم باحلَْمد هللا وُسورة ، وهل ُتفَارِقُه األولَى بكل طاِئفَةً ركَْع

ى وَبطَلَت يف التِّشَهُِّد ، أوْ يف الثَّانَِية على َوْجَهْين ، وإن فَرَّقَُهم أْرَبعاً ، فصلى بكلِّ طَائَفٍَة ركَْعة ، صحَّت صالة األولَ



األَمامِ واآلخرين وإن َعلموا بطالن َصالَة اآلخرين؛ فألهنم ائتمُّوا مبن صالته بَاِطلَة ، فأمَّا إذَا مل يعلموا ، فهم َصالَةُ 
  .َمْعذُوُرونَ 

مث  أن ُيَصلِّي بطاِئفٍَة َركَْعة ، مث متِْضي إىل الَعُدوِّ ، وتأيت األْخَرى ، فُيصلي هبا َركَْعةً ويسلم َوْحَده ومتضي ،: الثالث 
  .مث تأيت األوىل فتتم صالهتا : تأيت األخرى فتتم صالهتا ومتِْضي هي 

  .أن ُيصَلَّي بِكُلِّ طائفة َصالَةً ، وُيَسلِّم بَِها : الرابع 
مَّة ولَُهم الرُّباعيَّة تامَّة ، وتصلي َمَعُه كل طَاِئفِة َركْعََتْين وال َيقِْضي شَْيشاً ، فتكون له تا] بكلِّ [ أن ُيَصلِّي : اخلامس 
  .َمقُْصوَرة 

  فصل
بالرُّكوع إذا اشَْتدَّ اخلَْوف عند التحام احلَْرب ، يصلي كَْيفَما أْمكَن رِجَاالً وُركْبَاناً إىل الِقْبلَة وإىل غريها يؤِمنُون إمياًء 

  . اْنِكَشاف احلَالَِة والسُّجود ، وكَذَِلك كلّ خَاِئٍف على َنفِْسه فإن مل َيقِْد على اإلَمياِء أخَّروا الصَّالة إىل
  .يصلي الطَّاِلب واملَطْلُوب كُلُّ واحد منهما على َدابَِّتِه؛ كاخلائف َسَواء : قال َماِلٌك ومجاعة 

  .وال يصَلِّي الطَّاِلب إالَّ باألْرضِ : وقال األْوَزاِعّي ، والشَّاِفعي ، وفُقََهاء املَُحدّثني ، وابن َعْبد احلكم 
  .وهو الصَّحيُح؛ ألنَّ الطَّلب َتطَوٌُّع ، واملكُْتوَبة فَْرٌض ، والفرض إنَّما ُيَصلَّى باألْرض َحْيثُ ما أْمكَن : قال القُْرطُبِي 

} َوالَ ُجنَاَح َعلَْيكُْم إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَْو كُنُتْم مرضى أَن تضعوا أَْسِلَحَتكُْم { :  -تعاىل -قال ] مث [ 
َرخَّصَ يف َوْضع السِّالح يف حَالِ » وُخذوا ِحذَْركُم « وقد تقدم ، » أنْ َتقُْصُروا « ؛ كقوله » َتَضعُوا  أنْ« : فقوله 

يثْقُل َحْملُه يف هَاتني احلَالََتْين ، أو ألن حدته َتفُْسد بالَبلَلِ ، وملّا َرخَّص يف َوْضعَ [ املَطَر واملََرضِ؛ ألن السِّالح 
  .رِ واملََرضِ ، أمر بالتََّيقُّظ واحلَِذر؛ لِئَالَّ َيْهُجم الَعُدو عليهم حالَ املَطَ] السِّالح 

« نزلت يف رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،  -رضي اهللا عنهما -عن أيب َصاِلح ، عن ابن عبَّاس: روى الكَلْبِيُّ 
أحداً ، فوضع النَّاس أْسِلَحَتُهم ، وخرج رسُول اهللا  وذَِلَك أنَّه غَزا ُمَحارِباً وبين أمنارٍ ، فنزلوا وال َيرون من الَعُدوِّ

صلى اهللا عليه وسلم ِلَحاَجة له قد وضع ِسالحه ، حىت قطع الَواِدي والسَّماء تَُرشُّ ، فَحَالَ الوادي َبْيَن رسُول اهللا 
َبُصر بِِه غْوَرث بن صلى اهللا عليه وسلم وبني أْصَحابَه؛ فجلس رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ظلِّ شجرة ، فَ

احلَارِث مبا شئت ، مث أْهَوى بالسَّيف إىل رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليْضرَِبه ، فانكب لوجِهِِه من زَلَْخٍة زُخلَها 
نِّي اآلن؟ يا غَْوَرث ، من َيْمَنُعك ِم: َبْيَن كَِتفَْيه ، وندر َسْيفَه ، فقام َرسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذه ، مث قال 

ال ولكن أشهد أال أقاِتلك أَبداً وال أعُني عليك عدّواً ، فأعطاه رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َسْيفَه ، فقال : قال 
أجلْ أنا أَحقُّ بذلك ِمْنك ، فرَجَع غَْوَرث إىل : واهللا أْنَت َخْيٌر مِنِّي ، فقال النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : غَْوَرث 
لقد أهَْويُت إليه بالسَّْيف ألضربه فواهللا ما أْدرِي من زَلَخَنِي بني : وْيلََك ما َمَنَعك ِمْنُه ، قال : ه ، فقالوا أْصحَابِ

وسكن الوادي ، فقطع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الوادي : كَتفي فخررت لوجِْهي ، وذكر حَالَه قال 
  »وأْصحَابه فأخربهم اخلرب 

َوالَ ُجنَاَح َعلَْيكُْم إِن كَانَ بِكُْم أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَْو كُنُتْم مرضى أَن تضعوا أَسِْلَحَتكُْم َوُخذُواْ { : ، وقرأ هذه اآلية 
كان َعْبُد الرَّْحَمنِ بن َعْوف َجرِحياً : من عُدوِّكم ، وقال سعيُد بن ُجَبري عن ابن عبَّاس يف هذه اآلية : أي } ِحذَْركُْم 

.  
  فصل

ال جناح عليكم إن كانَ َبكُْم أذَى من : أخذ احلَذَر واألسلحة ، فََدلَّ على ُوجُوبِِه ، ويؤكُِّده قوله ههنا أمر أوالً ب



فخصَّ رفع اجلُنَاح يف َوْضع السِّالح هباتني احلَالَتني ، وذلك َيُدلُّ على ] أن تضعوا أسلحتكم [ َمطَرٍ أَْو كنتم مَْرَضى 
إنه ُسنَّة مؤكَّدة ، مث : وقال بعضُهم . َتْين ، يكون األثْم واجلناُح حَاِصالً بسبب وضع السِّالحِ أنَّ ما َعَدا َهاَتْين احلَالَ

  .أالَّ حيمل ِسالحاً جنساً إن أْمكَنة وال َيحِْمل الرُّمح إالَّ يف طََرف الصَّفِّ ، بِحَْيثُ ال يََتأذَّى به أَحد : الشَّرط 
  فصل

ر من الَعُدوِّ ، فتدلُّ على ُوجُوب احلَذَرِ عن َجِميع املَضَارِّ املظْنُونة؛ كالِعالَج بالدََّواء َدلَّت اآلَية على ُوجُوب احلَذَ
  .واالحترازِ َعنِ الَوَباِء وعن اجلُلُوس َتْحَت اِجلَدارِ املَاِئل 

  فصل
ِك ، وعلى مجيع وجوه احلَذَر ، وذلك َيُدلُّ األمر باحلَذَر يدلُّ على كَْون الَعْبِد قادراً على الفِْعل والتَّْر: قالت املُعتَزِلَة 

  . -تعاىل -على أنَّ ِفعل العَْبد لَْيَس َمْخلُوقاً هللا 
  .املَُعاَرَضة بَِمْسألة الِعلْمِ والدَّاعي : وجوابه 
وَيْخذُهلم؛ تقوية لقُلُوب  بأنه ُيهِينهم]  -تعاىل-[ أْخرب } إِنَّ اهللا أََعدَّ ِللْكَافِرِيَن َعذَاباً مُّهِيناً { :  -تعاىل -مث قال

  .املُْسِلِمني 

الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَاَنْت َعلَى  فَإِذَا قََضيُْتُم الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللََّه ِقَياًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجُنوبِكُْم فَإِذَا اطْمَأَْننُْتْم فَأَِقيُموا
  ) ١٠٣(الُْمْؤِمنَِني ِكتَاًبا َمْوقُوًتا 

فرغتم من الصَّالة ، وهذا َيُدلُّ على أن القََضاء ، يسَتْعَملُ فيما فُِعلَ : وإذا فََرغُْتم ، قضيتم صالة اخلوف أي  :أي 
} فاذكروا اهللا { : ، مث قال ]  ٢٠٠: البقرة [ } فَإِذَا قََضيُْتْم مَّنَاِسكَكُْم { ] :  -تعاىل-: [ يف َوقِْتِه ، ومنه قوله 

عند اجلروح والزِّمَاَنة ، » وعلى ُجُنوبُِك « يف حال املََرضِ » قُُعوداً « يف حال الصِّحَّة و » قياماً « َصلُّوا هللا : أي 
حالٌ ُسقُوطكم على األْرض : حال اشِتَغالكُم بالرَّمي وعلى ُجنُوبكم : حال املسايفة ، وقعوداً : ِقَياماً : وقيل 

: فإنه يف قُوَّة » وعلى ُجُنوبِكُم « وكذلك » اذكُرُوا « من فَاِعل حاالن » ] وقعودا [ ِقياماً « َمْجروحني فقوله 
  .ُمضطَجِعِني؛ فيتعلَّق بَِمْحذُوٍف 

فأِقيموا « سكُون النَّفس من اخلَْوِف حني تضع احلَْرُب أوزارها ، : أِمنُْتم ، فالطُّمأنينة : أي » فإذا أطْمَأَننُْتم « 
على قوله اطمأننتم ، وهل هَي َمقْلُوَبةٌ أْم ]  ٢٦٠: آية [ وقد تقدَّم الكَالَم يف الَبقرة  أمتُّوها بأْركَانِها: أي » الصَّالة 

  ال؟
أصل أَخَر برأسه ، وهذا » طَأَمن « فَُعلَّيلية ، وأن : وصرح أبو الَبقَاِء هنا بأنَّ اهلَْمَزة أْصلٌ وأنَّ َوْزن الطُّمأنينة 

  .َمذَْهُب اجلَرِْمي 
  :دَّم ُحكْمان واعلم أنَّه قد تَقَ

  .قَْصر صالة املَُساِفر : أحدمها 
حيتمل أنكُم ِصْرمت مقمني غري ُمَساِفرين من [ } فَإِذَا اطمأننتم فَأَِقيُمواْ الصالة { : َصالة اخلَْوِف؛ فقوله : والثَّاين 

االطِْمئَْنان أالَّ َيْبقَى اإلْنَسان مضْطَرب  أمتُّوها أْرَبعاً ، وحيتمل أن َيكُونَ املُراد من: أي ] االطْمئَْنان فأقيموا الصَّالة 
  .فعلها يف حَالَِة األْمن : القَلْب ، بل َيِصري َساِكن القَلْبِ؛ بسبب زََوالِ اخلَْوِف ، فعلى هذا فاملراد بإقاَمة الصَّالة 

: َوقََّته اهللا َعلَْيهم ، وقيل : تاً ، قال ُمَجاِهد فَْرَضاً موقو: أي } إِنَّ الصالة كَاَنْت َعلَى املؤمنني ِكَتاباً مَّْوقُوتاً { مث قال 
: املكْتُوب؛ كأنه قيل : واجِباً َمفْروضاً مقدراً يف احلََضر أرَْبعِ َركََعاٍت ، ويف السَّفَر ركَْعَتْين ، واملراد بالكتاب َههَُنا 



َوقََت ُمَخفَّفاً؛ كَمضروبٍ من : بأوقات ، فهو ِمن َمْحدُوداً : مبعىن » كتاباً « ِصفَة ل : » َمْوقُوتاً « مكُْتوَبة مؤقتة و 
فإنَّه يف األْصل َمْصَدر ، واملَْصَدر ُمذَكَّر ، وَمعَْنى املْوقُوت » كتاب « بالتَّاء مَُراعاة ل » َمْوقُوَتة « : ضََرَب ، ومل َيقُل 

 ١١: املرسالت [ } َوإِذَا الرسل ُوقَِّتتْ { : ، وقُرِئ  وقَّته َوَوقََته خمففاً: أهنا كُِتَبت َعلَْيهِم يف أْوقَات مؤقتة ، يقال : 
  .بالتَّْخِفيِف ] 

  فصل
أْجَمل األْوقَات َههَُنا وَبيََّنها  -تعاىل  -دلَّت هذه اآلَية على أنَّ ُوُجوب الصَّلَواِت مقدَّر بأْوقَاٍت َمْخصُوَصٍة ، إالَّ أنَّه 

  .يف َموَاِضع أخر ، وهي خَْمَسة 
الَصلََوات « : فقوله ]  ٢٣٨: البقرة [ } َحاِفظُواْ َعلَى الصلوات والصالة الوسطى { ]  -تعاىل-[ له قو: أحُدها 

َيْمَنع أن َيكُون أحد ِتلَْك الثَّالث ، وإال َيلَْزم » الصَّالة الُوْسطَى ] و [ « : يدل على ثَالِث َصلَواٍت ، وقوله » 
ة على الثَّالث وال ُيْمِكن أن يكونُ الوَاجُِب أْرَبعَة؛ لعدم ُحُصول الُوْسطَى ِفَيَها ، التِّكَْرار ، فال ُبدَّ وأن َتكُون َزاِئَد

فال ُبدَّ من َجْعِلها مخَْسةً؛ لتحصل الُوسْطَى ، وكما َدلَّت َهِذهِ اآلَية على ُوُجوب مخس صلواٍت ، دلت على َعَدمِ 
َستَّة ، وحينئٍذ ال َتْحُصل الُوْسطَى ، فهذه اآلية َدلَّت على ُوجُوب وُجوبِ الوْتر ، وإال لَصَاَرت الصَّلَواُت الوَاجَِبة 

َحاِفظُواْ َعلَى { : عند قوله ] يف البقرة [ الصَّلَواِت ، ال على َبَياِن األْوقَاِت ، وأما اآلَيات األْرَبع الَباِقَية ، فََمذْكُورة 
  ] . ٢٣٨: البقرة [ } الصلوات 

َوكَانَ اللَُّه  اِء الْقَْومِ إِنْ َتكُوُنوا َتأْلَُمونَ فَإِنَُّهْم يَأْلَُمونَ كََما َتأْلَُمونَ َوتَْرُجونَ ِمَن اللَِّه َما لَا َيْرُجونََولَا َتهِنُوا ِفي اْبِتَغ
  ) ١٠٤(َعِليًما َحِكيًما 

َوال تَهُِنوا « : حلَثِّ على اِجلَهاد ، فقال ملا ذكر َبْعض األْحكَام الَِّتي حيتَاج املَُجاِهد إىل َمْعرِفتها ، عاد َمرَّة أخرى إىل ا
بِالكَْسر يف « َوِهن » على فتحها من : على كَْسر اهلاء ، واحلَسن : وال َتْضُعفُُوا ، وال َتَتواَنْوا ، اجلمهوُر : أي : 

  . َيَدع: بالفَْتح ، وإمنا فُِتَحت الَعْين؛ لكوهنا َحلِْقيةً ، فهو حنو « وَهن » املاِضي ، أو من 
ال َتتَعاطَوا من اجلُْبنِ واخلََور ، ما يكون َسَبباً : من اإلهانة مبنيَّاً للَمفُْعول ، ومعناه « ُتهَانَْوا » : وقرأ ُعَبْيد بن ُعَمْير 
  .« ال أَريَنَّك َهُهَنا » : يف إهَانتكم؛ كقوهلم 

أبا ُسفْيَان وأْصحَاَبُه ملَّا َرَجعُوا يوم أُُحد ، بعث أنَّ : يف طَلَبِهِم ، وسبب نزوهلا : أي } ِفي ابتغآء القوم { : وقوله 
َوالَ َتهِنُواْ ِفي ابتغآء { :  -تعاىل -يف آثارِِهم ، فََشكُوا ألَم اِجلرَاحِ ، فقال] طائفة [ رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فإنَُّهمْ » تتوجَُّعون من اجلَِراح ، : } تَأْلَُمونَ  إِن َتكُوُنواْ{ أي ال َتْضُعفُوا يف طلب أبِي ُسفَْيان وأْصحَاَبُه ، } القوم 
أنَّ حصُول األملِ قدر ُمْشتَرٌك بينكم وَبْينَُهم ، فلمَّا مل َيكُن خوف : يتوجَُّعونَ كما تأملون ، واملَْعَنى : أي « َيألَُمون 

  . األلَمِ مانَِعاً لَُهم عن قََتاِلكُم ، فكيف َيصري مَانِعاً لكم عن ِقَتاِلهِم
بكسر حَْرِف املُضاَرَعِة ، وابن « ِتئلمون فإهنم يِئلمون كما ِتئلمون » : قرأ َيْحَيى بن وَثَّاب ، ومنصور بن املُْعَتِمر 

بكسر َتاِء اخلطَاب فقط ، وهذه لُغةٌ ثَابَِتة ، وقد تقدم يف الفَاِتَحة أنَّ َمْن َيكِْسُر َحرفَ املُضَارعة َيسَْتثْنِي : السََّميْفَع 
ووْجهه ، وزاد ُبو البقاء يف ِقَراءة كَْسر َحْرف املَُضارعة قَلَْب اهلَْمَزة ياًء ، وغُريه « تِيَجل » لتَّاء ، وتقدم ُشذُوذ ا

  .أطلق ذلك 
  .وال تَهُِنوا ألنْ َتكُونوا تأملون : واملعىن « أنْ » بفتح َهمزة « أن َتكُونُوا تألَمون » : وقرأ األعَْرج 

وأنتم مع ذَِلَك : أي [ } َوتَْرُجونَ ِمَن اهللا َما الَ يَْرُجونَ { : تعليل قوله } ُهْم َيأْلَُمونَ كََما تَأْلَمونَ فَإِنَّ{ : وقوله 



، فأنتم أوْلَى باملَُصابَرِة على القَِتال من ] تأَملُون من األْجر والثواب يف اآلخرة ، والنََّصر يف الدُّْنَيا ما ال يَْرُجون 
ن املُؤِمنِني ُمِقرُّون بالثَّواب والِعقَابِ ، واحلَْشر والنَّشر ، واملُْشرِكون ال يقرون بذِلك ، فإذا كاُنوا مع املُْشرِكني؛ أل

ى ِه ِعقَاباً أوْلَإْنكَارِِهم ذلك ُمجِدِّين يف القَِتال ، فأنتم أيَُّها املؤِمُنون املُِقرُّون بأنَّ لكم يف اِجلهَاِد ثَواباً ، وعليكم يف َتْرِك
  .باِجلدَّ يف اجلَهَاِد 

: اخلَْوف؛ ألنَّ كل َراج َخاِئٌف أالَّ ُيْدرِك مأمُولَة ، ومعىن اآلَية وترُجونَ ، أي : املراد بالرََّجاء : وقال َبْعض املُفَسَّرين 
:  -تعاىل -ّد؛ كقوله وال يكون الرََّجاء مبعىن اخلَْوف إال مع اجل: قال الفرَّاء . َتَخافُون من َعذَاب اله ما ال َيَخافُون 

:  -تعاىل -، وقال ] ال َيَخافُون : أي [ ، ]  ١٤: اجلاثية [ } قُل لِّلَِّذيَن آَمُنواْ َيْغِفرُواْ ِللَِّذيَن الَ يَْرُجونَ أَيَّاَم اهللا { 
ِخفُْتك ، : َرَجوُْتك ، َيْعنِي : وز ال َتَخافُون هللا ِعظَة ، وال ُجي: أي ]  ١٣: نوح [ } مَّا لَكُْم الَ تَْرُجونَ ِللَِّه َوقَاراً { 

  .َرجَْوُتك : وأنت ُترِيد 
وُيْحَتَمل أنَّكم َتعُْبدون اإلله ، الَعاِلم القَاِدر ، السَِّميع ، الَبِصري ، فيصحُّ منكم أنْ تَْرُجوا ثََواَبه ، : قال ابن اخلَطِيب 
ت؛ فال َيِصحٌّ منهم أنْ يَْرُجوا منها ثَوَاباً ، أو َيَخافُوا منها ِعقَاباً فإنَّهم َيعبدون األْصَنام وهي َجمَادا: وأما املُْشرِكُون 

.  
[ ال ُيكَلِّفُكُم إالَّ ما َيْعلَم أنَّه سََبب ِلَصالحِ ِدينكُم وُدْنَياكُم ، وقد تقدم : أي } َوكَانَ اهللا َعِليماً َحِكيماً { : مث قال 
: أنه الَعاِلُم َبَعواِقب األمُور ، وقالت املُْعتَزِلَةُ : فاملرادَ باحلَكيم « الَعلِيم » : بعد قوله « احلَكِيم » ذكر ] أنَّه إذا 

  .هو الَِّذي يضع األْسَباب للمَصاِلح : املُراُد باحلَكِيم 

وَاْسَتْغِفرِ اللََّه إِنَّ ) ١٠٥(ِللْخَاِئنَِني َخِصيًما  إِنَّا أَنَْزلَْنا إِلَْيَك الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ِلَتْحكُمَ َبْيَن النَّاسِ بَِما أََراَك اللَُّه َولَا َتكُْن
وَلَا ُتَجاِدلْ َعنِ الَِّذيَن َيْخَتاُنونَ أَْنفَُسُهْم إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ َمْن كَانَ خَوَّاًنا أَِثيًما ) ١٠٦(اللََّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما 

)١٠٧ (  

  :يف كيفية النَّظم وُجوٌه 
ملا َشَرح أْحوَال املُناِفِقني وأْمر باملُحَاَرَبة ، وما يتَِّصل هبا من األْحكَام الشَّْرِعيَّة ، مثل قَْتل  -تعاىل  -ه أنَّ: أحُدها 

[  املسلم َخطَأ وَصالَة املَُساِفر ، وصالة اخلَْوف ، رجع َبْعد ذَِلك إىل َبَيان أْحوَال املَُناِفِقني؛ ألنَّهم كانوا ُيَحاوِلُون
بأالَّ  -تعاىل  -على أنْ َيْحكُم بالَباِطل ويترك احلكَم باحلَقِّ ، فأمره اهللا  -عليه الصالة والسالم  -الرَّسُول  ]َحْمل 

  .يلَتِفت إلْيهِم يف هذا الَبابِ 
،  -تعاىل  -َزال اهللا ملَّا بيَّن األْحكَام الكَثِرية يف هذه السُّورة ، بيَّن أنَّها كلها إنَّما ُعرِفَت بإْن -تعاىل  -أنه : وثانيها 

  .وأنَّه ليس للرَُّسول أن َيِحيد َعْن َشْيٍء منها؛ طلباً لِرِضا القَْومِ 
ملا أَمر باجملاهدة َمعَ الكُفَّار ، َبيَّن أن األْمر وإن كَانَ كَذَِلك ، لكنه ال َيجُوُز اِخليَاَنة َمَعُهم وال  -تعاىل  -أنَّه : وثالثها 

أن ْحيكم له وَعلَْيه بَِما : لُوا هبم ، وأنَّ كُفْر الكَاِفر ال يصحُّ املَُساَمحة له ، بل الَواجُِب يف الدِّين إِلْحَاق ما لَمْ َيفَْع
  أنَْزل اللَّه على رُسوِلِه ، وإن كان ال َيلَْحق الكَاِفر َحْيٌف؛ ألْجل رَِضى املَُنافِق

: دة ، فيتعلَّق مبحذوٍف ، وصاحُب احلَالِ هو الِكتَاُب ، أي يف حملِّ نصبٍ على احلَالِ املُؤكِّ: » باحلَقِّ « : قول [ 
العائُد املَْحذُوُف ، : أحدمها : متعدٍّ الثنني » أراك « ، و » أْنزلنا « متعلِّق ب : » لتحكْم « أنزلنا ُملْتسباً باحلَقِّ ، و 

رأيتُ َرأيَ « : أن َتكُون من الرَّأي؛ كقولك  جيوُز: واإلراءةُ هنا . مبا أراكَُه اهللا : كاُف اخلطَابِ ، أي : والثاين 
  ] .، أو من املَْعرِفة ، وعلى كال التَّقِْدرين؛ فالفعلُ قبل النَّقْل باهلَْمزة متعدٍّ لواحد ، وبعَده ُمَتَعدٍّ الثنني » الشَّاِفِعي 



، الَِّتي يَُراد هبا رُْؤَيةُ » رَأْيت « والً باهلَْمَزة من إّما أن َيكُون َمْنقُ» أرَاَك اللَُّه « ] قوله : [ وقال أبو َعِليٍّ الفَارِِسي 
  .الَِّتي ُيَراد هبا االْعِتقَاد » رأْيتُ « تتعدَّى إىل َمفُْعولَْين ، أو من ] الَِّتي [ » َرأْيت « الَبَصر ، أو من 

  .َباِطلٌ؛ ألنَّ احلُكْمَ يف احلَاِدثَِة ال ُيَرى بالَبَصر : واألوَّل 
أنَّ هذا اللَّفْظ مل َيَتَعدَّ إالَّ إىل : أيضاً َباِطلٌ؛ ألنَّه َيلَْزم أن َيَتَعدَّى إىل ثَالَثَة َمفَاعِيل بسبب التعدية ومعلوم : والثاين 

قي مبا أَراكَُه اهللا ، وملَّا َبطَل الِقْسَمان ، ب: كاف اِخلطَابِ ، واآلخر املَفْعُول املقدَّر ، وتقديره : أحُدُهما : َمفُْعولني 
  .االْعِتقَاد : مبعىن » رأيت « : الثَّاِلث ، وهو أنَّ املَُراد ِمْنه 

  فصل يف معىن اآلية
مبا أْعلََمَك اللَّه ، وُسمِّي ذلك الِعلْم بالرُّؤَية؛ ألن الِعلْم اليَِقيينِّ املُبَرَّأ عن الرَّْيب يكون َجارِياً ُمْجَرى : معىن اآلَيِة 

مل  -تعاىل  -، فإن اللَّه ] اللَّه [ ال َيقُولَنَّ أحُدكُم قَضيُت مبا أرَانِي : هُور ، وكان ُعَمر يقُول الرُّؤية يف القُوَّة والظُّ
  .َيجَْعلْ ذلك إال ِلَنبِيِّه صلى اهللا عليه وسلم ، وأما الَواِحد منَّا فرأُيهُ َيكُون ظَّناً ، وال يكون ِعلْماً 

ما كان َيْحكُم إال بِالَوْحي  -عليه الصالة والسالم  -هذه اآلَيِة على أنَّه دَلَّت : وإذا ثََبت ذَِلَك قال احملققون 
  :والنَّصِّ ، وإذا كان كَذَِلك ، فيتفَرَُّع عليه َمْسألتاِن 

  .أن النَّيب صلى اهللا عليه وسلم مل َيُجز لَُه االْجِتهَاد : األولَى 
 -له أنْ حيكم إال بالنَّصِّ ، وَجَب أن تكُونَ أمَُّتُه كَذَِلَك؛ لقوله  إذا مل َيُجز -عليه الصالة والسالم  -أنَّه : والثانية 

  .وإذا كان كَذَِلك ، َحُرَم الَعَملُ بالِقيَاس ]  ١٥٨: األعراف [ } واتبعوه {  -تعاىل 
لنَّصِّ يف احلَِقيقَِة؛ ألنَّه َيِصري أنه ملا قَاَمت الدَّالَلَة على أنَّ الِقيَاس ُحجَّة ، كان العَمل بالِقيَاسِ َعَمالً با: واجلَوَاُب 
َمَتى غَلَب على ظَنِّك أن حكم الصُّوَرة املَْسكُوت عنها ، مثل ُحكُم الصُّوَرة : قال  -تعاىل  -أنه : التَّقْدير 

، وإذا كان  بِمُوجِبِ ذلِك الظَّنِّ] أنَّه تكليفي يف حَقِّك أن َتْعَمل : فاْعلم [ املَنُصوص َعلَْيها ، بسبب أمرٍ جامعٍ 
  .كَذَِلك ، كان الَعَمل بالِقيَاسِ َعَمالً بالنَّصِّ 

، ولَْيسَ » عن « : هي بَِمْعىن : للتَّْعِليل ، على بَابِها ، وقيل : والالُم » َخِصيماً « متعلِّق ب » للخائنني « : قوله 
جيو : ، وَخِصيٌم » َخِصيماً الُبَرآء « : ُره حمذوٌف ، تقدِي: » خصيماً « بشيء؛ لِصحَّة املَعَْنى بدون ذَِلك ، ومفعولُ 

ُمخاِصم وُمخاِلط : َخِليط وَجلِيس مبعىن : ُمفاعل ، حنو : أن َيكُون ِمثَال مبالغٍة ، كضريبٍ ، وأن يكون مبعىن 
  .وُمجاِلس 

: ية الشَّْيِء ، واخلْصم وُهو ناح: اخلَُصَماء ، وأْصلُه من اخلْصم : َخْصُمك الذي ُيَخاصُِمك ، ومجعه : قال الَواِحِدي 
َخْصَمان؛ ألنَّ كل واحٍد منهما يف نَاِحَيٍة من احلُجَّة والدَّْعوى ، : طَْرف الزَّاوَِية ، وطََرف األشْفَار ، وقيل للَخْصَمني 

  .َجوَانِبها : وُخُصوم السََّحابة 
  يف سبب نزول اآلية: فصل 

طعمة بن : نزلت هذه اآلية يف َرُجل من األْنَصار ، يقال له : ل روى الكليب ، عن أيب َصاحل ، عن ابن عبَّاسٍ ، قا
قتادة بن النُّْعَمان ، وكانت الدِّْرع يف جراب له : أَبيْرِق من بين ظَفر بن احلارث ، سرَق ِدْرعاً من جَارٍ له ُيقَال له 
ىل الدَّار ، مث َخبَّأها عند َرُجلٍ من الَيُهود ، ُيقال له فيه َدِقيٌق ، فجعل الدَِّقيق َيْنتَِثر من ِخْرق يف اجلَِراب ، حىت انَْتَهى إ

َزْيد ابن السَِّمني ، فالتُِمَسِت الدِّْرع عند طعمة ، فَحلَف باهللا ما أَخذَها وما لَُه هبا من علم ، فقال أْصَحابُ الدِّْرع : 
أثر الدقيق إىل مََنزِل الَيهُوِديِّ؛ فأخذوه منه ، لقد َرأينا أثر الدقيق حىت دخل دَاَره ، فلما َحلَف ، تركوه واتََّبُعوا : 

دفعها إيلّ طعمة بن أَبيْرِق ، فجاء بنو ظفر وهم قوم طُْعَمة إىل رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : فقال الَيُهوِديُّ 



رُسول اهللا صلى اهللا عليه  إنك إن مل َتفَْعل ، افَْتَضَح َصاحُِبنا ، فهمَّ: وسألُوه أن ُيجادل عن َصاحِبِهم ، وقالوا له 
  .وسلم أن ُيعاِقب الَيُهوِدي 

أن طعمة سََرق الدِّْرع يف جَِرابٍ فيه خنالة ، فخرق اجلَِراب : ويروى عن ابن عبَّاسٍ رضي اهللا َعْنُهما يف رواية أخْرى 
 وتركه على بابه ، وَحَمل الدِّْرع إىل بَْيِته ، َحتَّى كان َيَتنَاثر منه النَُّخالة طُول الطَّرِيق ، فجاء به إىل َدارِ زْيد السَِّمني

فلما أْصَبح صاِحُب الدِّْرع ، جاء على أثَر النُّخَالة إىل دار زَْيٍد السَّمني ، فأخذه ومحله إىل النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم 
  .، فهم النَّيب صلى اهللا عليه وسلم أن َيقْطع يد زَْيد الَيُهودي 

إِنَّآ أَنَْزلَْنا إِلَْيكَ { : اً السَّمني أوَْدع درعاً عند طعمة فََجَحدَها طعمة ، فأْنَزل اهللا تعاىل قوله إن زيد: وقال مقاتل 
{ مبا علَّمَك اهللا وأْوَحى إلْيك ، : } لَِتْحكَُم َبْيَن الناس بَِمآ أََراَك اهللا { باألْمر ، والنَّْهي ، والفَْصل ، } الكتاب باحلق 

  .ُمعيناً ُمَداِفعاً عنه : » خصيماً « طعمة ، : } لْخَآِئنَِني َوالَ َتكُْن لِّ
َوَما { :  -تعاىل  -وهذه الِقصَّة َتُدلُّ على أن طعمة وقْوَمه كانوا ُمَناِفِقني؛ ألهنم طلبوا الَباِطل ، ويؤكُِّده قوله 

أن طعمة َهَرب إىل َمكَّة وارَتدَّ ، : مث ُروي ] .  ١١٣: النساء [ } ُيِضلُّونَ إِالَّ أَنْفَُسُهْم َوَما َيُضرُّوَنَك ِمن َشْيٍء 
  .وثَقَب حَاِئطَاً؛ لَيسْرِق ، فسقط احلَاِئط َعلَْيه فمات 

  فصل
 -دلَّت هذه اآليةُ على ُصُدور الذَّْنب من الرَّسُول :  -عليهم الصالة والسالم  -قال الطَّاِعُنون يف ِعْصمة األْنبَِياء 

أراد أن ُيخَاِصم ألْجل اخلَاِئن ويذب عنه ] عليه الصالة والسالم [  -إنَّه لَْوالَ أن الرُسول ف -عليه الصالة والسالم 
  .، وإالّ ملا َوَرَد النَّْهي َعْنه 

أن َيذُبَّ عن  -عليه الصالة والسالم  -أنَّ قوم طعمة ملا التمسُوا من الرَّسُول : أنه ملَّا ثََبَت يف الرِّواية : واجلواُب 
َتْنبيه النيبّ : وأنْ ُيلِْحق السَّرقة بالَيُهوِديِّ توقف وانتظر الَوْحي ، فنزلت اآلَية ، وكان الغََرُض من هذا النَّْهي طعمة ، 

  .على أنَّ طعمة كَذَّاٌب ، وأن الَيهُوِديَّ بريٌء من ذَِلك اجلُْرمِ  -عليه الصالة والسالم  -
واستغفر اهللا إِنَّ اهللا { : قوله بعد ذلك  -عليه الصالة والسالم  -من النَّبِي  الدَّليل على أنَّ اجلُْرم قد َوقََع: فإن قيل 

  .واألمر باالْسِتْغفَار ، يدل على ُصدُور الذَّْنبِ } كَانَ غَفُوراً رَِّحيماً 
  :من وجوه : فاجلواب 

ر من املُْسِلِمني؛ فأمر باالْسِتْغفَار هلذا القَْدر ، لعله َمالَ طَْبُعُه ، إىل ُنْصرة طعمة؛ بِسََببِ أنه كَانَ يف الظَّاِه: األوَّل 
  .وَحَسنَاُت األبَْرار َسيِّئَات املُقَرَّبني 

 -عليه الصالة والسالم  -أن القَْوم ملا شَهُِدوا بَِبراءة طعمة ، وعلى الَيُهوِديِّ بالسَّرِقَة ، ومل َيظَْهر للرَُّسول : الثَّاين 
تِهم ، َهمَّ بأن يَقِْضي بالسَّرِقة َعلَى اليهودي ، مثَّ ملا أطْلََعُه اللَّه على كَِذب أولَئَك الشُّهُود ما ُيوجِب القَْدح يف َشَهاَد

  ] .فيه ] [  -تعاىل  -[ ، َعَرف أنَّ ذلك القََضاء لو َوقََع ، لكان َخطَأ يف َنفِْسه ، وإن كَانَ َمْعذُوراً عند اللَّه 
واستغفر اهللا ألولئك الَّذين َيذُبُّون عن طعمة ، وُيرِيدون : ُيْحَتمل أن يكُون املُراُد » واستغفر اهللا « : قوله : الثالث 

  .أن ُيظْهِرُوا بََراَءته 
إما ِلذَْنب َتقَدَّم قبل النُّبُوَّة ، أو : االْسِتْغفَار يف َحقِّ األْنبِياء بعد النُُّبوَّة على أَحِد الُوجُوه الثَّالثة : قيل : الرابع 

السَّمع : ُنوب أمَّته وقََرابِته ، أو ِلُمبَاح جاء الشَّْرع بتحرِميِه ، فيتركه باالْسِتْغفَار ، واالْسَتْغفَار َيكُون َمْعناه ِلذُ
  .والطَّاعة حلُكْمِ الشَّْرع 

  .ة والسَّرقة وِقَبلها َيظْلمون أنفُسَُهم باخلَِياَن: أي } َوالَ ُتَجاِدلْ َعنِ الذين َيْخَتاُنونَ أَْنفَُسُهمْ { : مث قال 



أْسَتْغِفر اللَّه ، على وْجه التَّْسبِيح من غَْير أن َيقِْصد َتْوبةً من : أمر باالْسِتغْفَار على طَرِيق التَّْسبِيحِ؛ كالرجل َيقُول 
  .ذَْنبٍ 
: األحزاب [ } النيب اتق اهللا  ياا أَيَُّها{ : ابن أَبيْرقِ؛ كقوله : اِخلطَاب للنَّبِي صلى اهللا عليه وسلم ، واملراد : وقيل 
واملراد بالذين خيتانون طعمة ومن عاَوَنُه من قَْوِمه ، ]  ٩٤: يونس [ } فَإِن كُنَت ِفي َشكٍّ { : وقوله ] [  ١

[ } تاُنونَ أَنْفَُسكُْم َعِلَم اهللا أَنَّكُْم كُنُتْم َتْخ{ : َخاَنُه واْختَاَنُه ، وقد تقدَّم ِعْند قْوله : كاخلَِياَنِة؛ يقال : واالْخِتَيان 
؛ ألن َمْن قدم على املَْعِصَية ، فقد َحَرمَ ] إهنم خيَتاُنون أنفَُسُهم : وإمنا قال لطعمة وللذَّابِّني عنه [ ، ]  ١٨٧: البقرة 

إنَّه ظلم : َمن ظَلَم غريه نفسه الثَّوَاَب ، وأوَصلََها إىل الِعقَاب ، فكان ذلك ِمْنُه ِخيَانة ِلنَفِْسِه؛ وِلَهذا املَْعَنى ، قيل ِل
عاتب النَّيبَّ صلى اهللا عليه وسلم على مهِّه  -تعاىل  -َنفَْسه ، ويف اآلَية هتديٌد َشدِيٌد على إعاَنة الظَّاِلم؛ ألن اهللا 

  . بإَعاَنة طعمة ، مع أنَّه مل َيكُن َعاِلماً بظُلِْمِه ، فكيف َحالُ من َيْعلم ظلم الظَّاِلم ، ويعيُنه َعلَْيه
خَوَّاناً يف الدِّْرع ، أثيماً يف َرْميه : يريد } َمن كَانَ َخوَّاناً أَِثيماً { ال َيْرضى عن : أي } إِنَّ اهللا الَ ُيِحبُّ { : مث قال 

  .اليَُهوديَّ 
مَّآ أَنَزلَْنآ إِلَْيكَ فَإِن كُنَت ِفي َشكٍّ مِّ{ : غريه؛ كقوله : إنَّه خطاٌب مع النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم واملراد به : وقيل 

  ] . ٩٤: يونس [ } 
الفِْعل مع أن الصَّاِدر [ صيغة ُمبالََغة َتُدلُّ على َتكْرَار ذَِلَك } َمن كَانَ َخوَّاناً أَِثيماً { :  -تعاىل  -قوله : فإن قيل 

  .َعْنه ِخَيانة وَاِحَدة ، وإمثٌ واحٌد 
نَ يف طَْبَع ذَِلَك الرَُّجل اخليانة الكَِثرية واإلثْمِ الكَبِري ، فذكر اللَّفظ الدَّالَّ كَا] َعِلم أنه  -تعاىل  -أنَّ اهللا : فاجلواب 

بعد هذه الَواِقَعة َهَرَب إىل ] أنَّه [ ما ذَكر : على املَُبالََغة؛ بسَببِ ما كان يف طَْبِعِه من املَْيل إىل ذَِلَك ، ويُدلُّ عليه 
ان ، ألْجلِ السرقة ، فسقط احلَاِئطُ علْيه ومات ، ومن كانت َخاِتَمُته كَذَِلك ، مل َمكَّة ، وارتّد ونَقََب حاِئط إْنَس

أنْ يرفََع السَّرِقَةَ َعْنه ، وُيلِْحقَها بالَيُهوِديِّ ،  -عليه الصالة والسالم  -فإنَّه طَلََب من النيب : ُيَشّك يف حَاِله ، وأيضاً 
 -[ َول إْبطَال رسَالة الرَّسُول وأراد كذَبُه ، فقد كَفَر؛ فلهذا املَْعَنى َوَصفَُه اللَّه وهذا ُيبِْطل رِسَالة الرَّسُول ، ومن َحا

  .باملَُبالََغة يف اِخليَانة واإلثْمِ ]  -تعاىل 
  .إذا َعثْرت من َرُجلٍ على َسيِّئٍَة ، فاعلم أنَّ هلا أَخوَاٍت : وقد قيل 

ع َيَد سَارِق ، فجاَءُتُه أمُّه َتْبِكي وتقُول هذه أّول َسرِقة سرقها فاْعُف أنَّه أخذ َيقْطَ:  -رضي اهللا عنه  -وعن ُعَمر 
  .كَذَْبت إنّ اهللا ال يؤاِخذُ َعْبَده يف أّول األْمر : عنه ، فقال 

َن الْقَْولِ َوكَانَ اللَُّه بَِما َيْعَملُونَ َيسَْتْخفُونَ ِمَن النَّاسِ َولَا َيْسَتْخفُونَ ِمَن اللَِّه َوُهَو َمَعُهْم إِذْ يَُبيُِّتونَ َما لَا يَْرَضى ِم
  ) ١٠٨(ُمِحيطًا 

  .جبهلهم  -تعاىل  -أهنا َمستأنفة جملرد اإلْخَبار بأهنم َيطْلُبون التستُّر من اهللا : أظهُرُهَما : وجهان : » َيسَْتخفُون « 
وُجِمع ]  ١٠٧: النساء [ } كان َخواناً  ال حيبُّ َمْن{ : يف قوله » َمْن « أهنا يف َمَحلِّ َنصبٍ صفة ل : والثاين 

إن َجَعلَْتها » َمْن « نكرةً موصوفة ، أو يف َمَحلِّ نصب على احلَالِ ِمْن » َمْن « الضَِّمري اعتباراً مبعناها إن جعلت 
  .َموُصولة ، وجُِمَع الضمُري باعتبار َمْعَناها أيضاً 
َوَمْن ُهَو { :  -تعاىل  -تواَرْيُت منه واْسَتتْرُت؛ قال اهللا : أي :  واالستخفاء االستتار ، يقال اسَتخْفَْيت من فُالن

  .َيْسَتِتُرون من النَّاسِ ، وال َيْسَتِتُرونَ من اللَّه : ُمْسَتتر ، ومعىن اآلَية : أي ]  ١٠: الرعد [ } ُمْسَتْخفٍ بالليل 



هذا َمعًْنى وليس بِتَفْسري؛ وذلك أنَّ : قال الواِحِدي . ه قال ابن عبَّاسٍ َيْسَتْحُيون من النَّاس ، وال َيسَْتحيون من اللَّ
 -مجلة حالية إمَّا من اللَّه » َوُهو َمَعُهم « : قوله . االستْحَياء من النَّاس هو نفس االسِْتْخفَاء ، فَلَْيس األْمر كذلك 

َرة ، والُرؤَية ، وكَفَى هذا زاجراً لإلْنَسان ، و بالِعلْم ، والقُْد: أي » معهم « : ، أو من املُْسَتْخِفَني ، وقوله  -تعاىل 
َيَتقَوَّلون ، وُيؤلِّفُون ، : يَُبيُِّتون : ومعىن » َمَعُهم « الَواِقعِ خرباً ، وهو  -الظَّْرفِ ] يف  -بالعامل [ منصوٌب » إذْ « 

أرمي : ه اللَّه من القَْول؛ هو أنَّ طعمة قال تدبري الفِْعل لَْيالً ، والذي ال يَْرَضا: ويضمرون يف أذْهَانِهِم ، والتبييُت 
على ِدينِه ، وال يَقَْبل ] ألين [ اليَُهودي بأنَّه هو الَِّذي سرق الدِّْرع ، وأْحِلُف أنِّي ملْ أْسرِقْها ، ويَقَْبل الرَُّسول مييين؛ 

  .َيمني الَيهُوِدي 
  .فْسِ؟ ِلَم َسمَّى التَّْبييت قوالً ، وهو َمْعىن يف النَّ: فإن قيل 
إن : أن الكالم احلَِقيقي هو املَْعَنى القَاِئم بالنَّفْسِ ، وعلى هذا فال إْشكَال ، ومن أْنكَر كالم النَّفْس ، قال : فاجلواب 

املَُبيَّت كالَمُهم ذلك بالقَْول  -تعاىل  -طعمة وأْصَحابه أْجَمُعوا يف اللَّْيل ، وَرتَّبُوا كْيِفيَّة اِحليلة واملَكْر؛ فسمَّى اهللا 
الَوِعيد؛ ألهنم وإن كاُنوا ُيْخفُون كَيْفيَّة : واملُراد به } َوكَانَ اهللا بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطاً { : الذي ال يَْرضَاه ، مث قال 

عليه منها  ُمِحيطٌ جبميع املَْعلُومات ال َيخْفَى -تعاىل  -املكر واخلداع عن النَّاس ، فإهنا ظَاهَِرة يف ِعلْم اللَّه؛ ألنَّه 
  .شيء 

  ) ١٠٩(ْم َمْن َيكُونُ َعلَْيهِْم َوِكيلًا َها أَنُْتْم َهُؤلَاِء جَاَدلُْتْم َعْنُهْم ِفي الَْحَياةِ الدُّْنَيا فََمْن ُيَجاِدلُ اللََّه َعْنُهْم َيْوَم الِْقَياَمةِ أَ

خرباً؛ كما » أوالء « ُجْملَة مبينة ِلُوقُوع » اَدلُْتم َج« ُمْبَتدأ وخََبر : » هؤالِء « ، و » أنُْتم « للتَّْنبِيه يف » َها « 
امساً َمْوصُوالً ، » أوالء « أْنَت َحاِتٌم جتود بَِماِلك ، وُتؤِثر على َنفْسك ، وُجيوز أن يكون : َتقُول ِلبْعضِ األْسِخَياِء 

َعْن ] عبارة [ ، واِجلدَال يف اللَُّغة } م هؤالِء َها أنُْت{ صلة وتقدَّم الكَالَم على َنْحو » جادلُْتم « الَِّذين ، و : مبعىن 
: شدَّة فتله ، وَرُجل َمْجدُول كأنه فُتل ، واألْجَدل : ِشدَّة املخَاَصَمِة من اجلََدل وهو شدة الفتل ، وَجْدل احلَْبل 

يريد فَْتل ] من اخلَْصَمْين [ ل َواِحٍد أن ك: أَشدِّ الطُُّيور قُوَّة؛ هذا قَْول الزَّجَّاج ، واملَعَْنى ] من [ الصَّقر؛ ألنَّه 
اِجلدَال من اِجلدَالِة ، وهذا ِخطَاب مع قَْوم من : َخْصمه عن َمذَْهبه ، وَصْرفَه عن َرأيه بِطَريق احلجاج ، وقيل 

وا أنَّكم خَاَصمُتم َهُب: بسبب أهنم كَاُنوا يف الظَّاِهرِ مسِلمني ، واملعىن : املُؤمنني ، كانوا يذبُّون عن طعمة َوعن قْوِمِه 
ِه يف الدُّْنَيا ، فمن ُيخَاِصم َعْنهم يف اآلِخرة إذَا أَخذَهم اللَّه بَِعذَابِه    .عن طعمة وقَْوِم

  .طعمة : يعين » وَجاَدلُْتم َعْنه « : وقرأ أيبُّ بن كَْعب ، وَعْبد اهللا بن َمْسُعود 
اسِتفَْهاِميَّة يف حملِّ رفع باالبتداء » من « استفهام َتْوبيخٍ وتَقْريعٍ ، و : } ة فََمن ُيَجاِدلُ اهللا َعنُْهْم َيْوَم القيام{ : وقوله 

ُمنقَِطَعة وليست بعاِطفَِة ، وظاهر ِعَباَرة َمكِّي : أم } أَْم مَّن َيكُونُ َعلَْيهِْم َوكِيالً { : خربه ، وقوله : » ُيجَاِدلُ « ، و 
» فََمْن ُيجَاِدلُ « : يف قوله » َمْن « مثل : عطف عليها ، أي [ مثلها » كُونُ أمَّْن ي« و : أهنا عاطفة ، فإنَّه قال : 

، والوكيل الكفيل الذي وُكِّلَ إليه األْمُر يف ] وهو يف َحملِّ نظرٍ؛ ألن يف املنقطعة ِخالفاً ، هل ُتسمَّى عاِطفَة أم ال 
ون هلم وكيالً ، أي من النيب يذب عنهم ، ويتولّى أمَّْن يك: هنا مبعىن الالم واملعىن » على « احلفظ واحلماية و 

  .أمرهم ، وحيميهم من َعذَاب اهللا يوم القيامة 

  ) ١١٠(َوَمْن َيْعَملْ ُسوًءا أَْو َيظِْلمْ َنفَْسُه ثُمَّ َيْسَتْغِفرِ اللََّه َيجِِد اللََّه غَفُوًرا َرِحيًما 



بَِرْميه } أَْو َيظِْلْم َنفَْسهُ { السَّرِقَة ، : يعين } َمن َيْعَملْ سواءا َو{ : ملا ذكر الوعيد أتبعه بالدعوة إىل التوبة فقال 
ما َيتََعدَّى إىل الَغْير ، : املراد بالسُّوء : ما دون الشِّْرِك ، وقيل : الشِّْرُك ، وظلم النَّفْسِ : السُّوء : البَرِيء ، وقيل 

ف الكَاِذب ، وإمنا َخصَّ ما يتعدى إىل الَغْير باسم السُّوء؛ ألنَّ ذلك ما َيخَْتصُّ به اإلْنَسان؛ كاحلَلْ: وظلم النَّفْس 
  .يكون يف األكْثَر إيصَاالً للضََّرر إىل الَغْير ، والضََّرُر سوٌء َحاِضٌر 

  .فذلك ال َيكُون يف األكثر ضََرراً حَاِضراً : فأمَّا الذَّْنُب الذي َيُخصُّ اإلْنَسان 
وهذه اآلَية دَلَّت على أنَّ التَّْوَبةَ } َيجِدِ اهللا غَفُوراً رَِّحيماً { َيُتْب إىل اهللا وَيستغفرُه : أي } رِ اهللا ثُمَّ َيْسَتْغِف{ : وقوله 

ظلم النَّفْسِ يَُعمُّ ] و [ َمقُْبولَةٌ عن مجيع الذُُّنوبِ سواًء كانت كُفْراً ، أو قَْتالً َعْمداً ، أو غَصْباً لألْموَال؛ ألن السُّوء 
  .لُّ ، وظاهر اآلية َيقَْتِضي أنَّ جمرد االْسِتْغفَار كَاٍف الك

  .إنَّه مقيَّد بالتَّْوَبة؛ ألنَّه ال َينْفَع االْسِتْغفَاُر مع اإلصرار : وقال بعضهم 
  .غفوراً رحيماً له ، وُحِذَف هذا القَْيد؛ لداللة الكَالَم َعلَْيه : معناه } غَفُوراً رَِّحيماً { : وقوله 
نََزلَت هذه اآلية يف َوْحشي قاتلِ ْمحزة ، أشْرك باللَّه ، وقتل َحْمَزة ، مث جاء إىل الرَُّسول صلى اهللا : ضَّحَّاك قال ال

  .فنزلت هذه اآلية . إين لََناِدٌم ، فهل يل من َتْوَبٍة؟ : عليه وسلم ، فقال 
َوَمن { : ُسورة النَِّساء ، مث اْسَتْغفََر ، غُِفَر له وقرأ  من قرأ َهاَتْين اآلَيتني من: وروى ُسفَْيانُ عن ابن َمْسعُوٍد ، قال 

[ } َولَْو أَنَُّهمْ إِذ ظلموا أَنْفُسَُهْم َجآءُوَك فاستغفروا اهللا { اآلية ، ]  ١١٠: النساء [ } َيْعَملْ سواءا أَْو َيظِْلْم َنفَْسهُ 
  .اآلية ]  ٦٤: النساء 

ما من َعْبٍد ُيذْنِب ذَْنباً ، مث َيتََوضَّأُ ، : ثَنِي أُبو بكر ، وصدق أُبو بكر قال حدَّ: قال  -رضي اهللا عنه  -وعن َعِليٍّ 
اآلية قال ابن } ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه { [ وُيَصلِّي َركَْعَتْين ، ويستغفر اهللا ، إال غَفََر له ، مث َتالَ هذه اآلَية 

  .املُسْتَغِفر ] َده املَْغفِرة والرَّْحَمة ، فجعل املَْغِفَرة كاملورد يرده التَّاِئب جيد ِعْن: أي » َيجِِد اللَّه « : قوله : َعطيَّة 

  ) ١١١(َوَمْن َيكِْسْب إِثًْما فَإِنََّما َيكِْسُبُه َعلَى نَفِْسِه َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِكيًما 

: بذلك ، وِقيلَ  -تعاىل  -وِلذلك لَم َيُجْز َوْصف الَبارِي والكَْسَب ِعبَارة عمَّا يفيد جرَّ َمْنفََعٍة ، أْو َدفع َمضَرَّة ، 
فإنَّما } فإنَّما يكسُبه على نَفِْسِه { ما َسَرقَْته ، إنَّما سرقه الَيُهوِديُّ ، : يعين َيِمني طعمة بالبَاِطل ، أي : املَُراد باإلثْم 

تقتضي حكَْمتُه ] » حكيماً « [ اِئب عند إقَْدامه على التَّوبة مبا يف قَلْب التَّ} َوكَانَ اهللا َعِليماً { يضرُّ به َنفَْسه ، 
َتْرغِيُب الَعاِصي يف االْسِتْغفَار ، وأال َييْأس من قبول التَّْوَبِة : وَرْحَمُتُه أن َيَتَجاَوَز عن التَّاِئب ، واملَقُْصود منه 

  .واالْسِتْغفَارِ 

  ) ١١٢(ْرمِ بِِه بَرِيئًا فَقَدِ اْحتََملَ ُبهَْتاًنا وَإِثًْما ُمبِيًنا َوَمْن َيكِْسْب خَِطيئَةً أَْو إِثًْما ثُمَّ َي

  .َيمينه الكَاِذَبة : َسرِقَةُ الدِّْرع ، وباإلثْمِ : املراد باخلَِطيئَِة : قيل 
  .الكَبِرية : الصَّغرية ، واإلثْم : اخلَِطيئَةُ : وقيل 
ما َيْحُصل بسبب الَعْمد؛ لقوله يف الَِّتي : ًء كان بالَعْمد أو باخلَطَأ ، واإلثْم ما ال َيْنَبِغي ِفْعلُه سوا: اخلَِطيئَة : وقيل 
  .فبيَّن أن اإلثْم ما َيسَْتِحقُّ به الُعقُوَبة ]  ١١١: النساء [ } َوَمن َيكِْسبْ إِثْماً فَإِنََّما َيكِْسُبُه على َنفِْسِه { : قَْبلَها 
  .خِْتالَف اللَّفْظ َتأِكيداً ُهما َمبْعَنى وَاِحد ، كرر ال: وقيل 

اخلَِطيئَة َما لَمْ : اخلَطِيئَة تكون عن َعْمد ، وَعْن غَْير عمد ، واإلثْم ال يكون إال عن َعْمد ، وقيل : وقال الطََّبرِّي 



  .ُيَتَعمَّد خاصَّة؛ كالقَْتل اخلَطَأ 
  :يف هذه اهلَاِء أقوالٌ : } ثُمَّ َيْرمِ بِِه { : قوله 

ُجيوز أن يعوَد الضَّمري على املَْعطُوف كهذه : » أو « ألنه األقْرب ، واملتعاطفان ب » إمثاً « ا تعود على أهن: أحُدها 
  ] . ١١: اجلمعة [ } َوإِذَا َرأَْواْ ِتجَاَرةً أَْو لَهْواً انفضوا { : اآلية ، وعلى املعطوف عليه؛ كقوله 

  .أي العدل ]  ٨: املائدة [ } اعدلوا ُهَو أَقَْربُ { : بالفعل ، حنو  أهنا تعوُد على الكَْسبِ املْدلُول عليه: والثاين 
  .» مث َيْرمِ بأَحدِ املذكُوَرْين « فإنه يف قُوَّة » أو « أهنا تعوُد على أحد املذكُوَرْين الدَّالِّ عليه الَعطُْف ب : الثالث 
والذين { : ؛ وهذا كما قيل يف قوله } مث يرم هبا ومن يكسب خطيئة { : أنَّ يف الكَالَم َحذْفاً ، واألْصل : الرابع 

  .َيكْنزِون الذَّهب ، وال ينفقونه : أي ]  ٣٤: التوبة [ } َيكْنُِزونَ الذهب والفضة َوالَ ُينِفقُوَنَها 
يئَة واإلثْم جََعل اخلَِط: ومن َيكِْسب ذَنْباً مث َيْرم بِِه ، وقيل : أن يُعود على معىن اخلَِطيئة ، فكأنَّه قال : اخلامس 

  .هنا لَتفْصِيل املُبَْهمِ ، وتقدَّم له َنظَائُر » أو « كالشَّْيء الَواِحد ، و 
َيكَْتِسْب ، فأدغمت َتاُء االفْتعال يف : بِكْسر الكاف وَتْشدِيد السِّني ، وأْصلُها » َيكسِّبْ « : وقرأ ُمعاذُ بن جََبل 

، وقد تقدَّم َتْوجِيههُ يف البقرة ، ]  ٢٠: البقرة [ » َيِخطِّف « ٌه ب السِّني ، وكُِسرت الكاُف إتباعاً ، وهذا شَبي
  .بالتَّشديِد ، وهو قياسُ َتخِْفيفها » خَِطيَّة « : وقرأ الزهري 

فَقَدِ { : ] قوله . [ منه كما ُنِسَبِت السَّرِقَة إىل الَيُهوِدي » بَريئاً « يقِْذُف مبا جََنى : أي } َيْرمِ بِِه بَرِيئاً { : وقوله 
  .هو البْهت ، وهو الكَِذب الَّذي يتحيَّر يف ِعظمِه؛ ألنَُّه إذا قيل لإلْنَسان ، ُبهت وَتحَيَّر : البهتان } احتمل ُبهَْتاناً 

م اهللا ورُسولُه أْعلَ: َتْدُرون ما الغيبة؟ قالُوا : قال رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « َرَوى ُمْسِلٌم ، عن أبِي ُهَريْرة ، 
إن كان فيه ما َتقُول ، فَقَِد » : أفَرَأْيت إن كَانَ يف أخي ما أقول؟ قال : قيل . « ِذكُْرَك أَخاَك مبا َيكَْرُه » : ، قال 

َعْنه ما مل َيقُل ، َبَهَتهُ َبْهتاً َوُبْهتَاناً ، إذا قَالَ : ؛ فرْمُي الَبرِيِء بَْهٌت له ، يقال « اغَْتْبَتُه ، وإن مل َيكُن ِفيِه ، فقد َبَهتَّهُ 
َبهَِت الرَُّجل بالكَْسر ، إذا دُهَش وَتَحيَّر ، وَبُهَت بالضَّمِّ مثله ، : َمْبهُوٌت ، وُيقَال : وهو َبهَّاٌت ، واملَفْعُول له 

ْبهُوٌت ، وال َرُجل َم: ألنَّه ُيقَال ]  ٢٥٨: البقرة [ } فَُبهَِت الذي كَفََر { :  -تعاىل  -بُهَِت؛ كقوله : وأفَْصُح منها 
  .ذَنباً بَيِّناً : أي « إثْماً ُمبِيناً » باِهت ، وال بَهِيٌت؛ قال الكسائي ، و : ُيقَال 

َشْيٍء وَأَْنَزلَ ْم َوَما َيُضرُّوَنَك ِمْن َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َوَرْحَمُتُه لََهمَّْت طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم أَنْ ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّونَ إِلَّا أَْنفُسَُه
  ) ١١٣(اللَُّه َعلَْيَك الِْكتَاَب وَالِْحكَْمةَ َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن َتعْلَُم َوكَانَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َعِظيًما 

ولوال فَْضلُ اللَّه : عَْنى مرفوٌع باالبِْتَداء عند ِسيَبوْيه ، واخلََبر َمْحذُوف ال َيظَْهر ، واملَ» لَْوالَ « ما بَْعد : قال القُْرطُبِي 
  .عن احلق } لََهمَّْت طَّآِئفَةٌ مِّْنُهمْ أَن ُيِضلُّوكَ { بالنُُّبوءة والِعْصَمة ، : َعليَك وَرْحَمُته بأن نبَّهك على احلَقِّ ، وقيل 

  :وجهان » لوال « يف جواب : قال شهاب الدين 
  .»  لََهمَّْت« : أنه َمذْكُوٌر ، وهو قوله : أظَهُرُهَما 

  .لقد َهمَّْت : أي » لََهمَّْت « : ألضلُّوك ، مث اسْتأَنَف ُجْملة فقال : أنه َمْحذُوٌف ، أي : والثاين 
َولَْوالَ فَْضلُ اهللا َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اهللا { : قال أبو البقاء يف هذا الَوْجه ، ومثلُ حذِف اجلَوابِ هنا َحذْفُه يف قوله 

جواباً؛ ألنَّ » هلمْت « : وكأنَّ الذي قَدَّر اجلواَب َمْحذُوفاً ، استشكل كَْونَ قوله ]  ١٠: النور [ } يٌم َتوَّاٌب َحِك
أنَّ الواقع كوُْنهم مهُّوا على ما ُيْرَوى يف القصَّة؛ فلذلك قدَّره َمْحذُوفاً : اللَّفْظ يقتضي اْنِتفَاء َهمِّهم بذلك ، والغرُض 

  :، أجَاَب عن ذلك بأَحِد َوْجَهْين  ، والذي َجَعلَه مثبتاً



  .لََهمَّْت َهّماً يؤثِّر عندك : إمَّا بَتْخصيص اهلَمِّ ، أي 
  .ُيِضلُّوك عن دينك وشريعتك ، وكال هذْين اهلمَّْين مل يقع : وإمَّا بتخصيص اإلْضالل ، أي 

» ِمْن َشيء « يف » ِمْن « اِخلالُف املَْشُهور ، و بأن ُيِضلُّوك ، ففي َمَحلِّها : على َحذْف الباء ، أي » أَن يضلُّوك « و 
  .وما َيُضرُّونك َضَرراً قليالً ، وال كثرياً : يراد به املَْصدُر ، أي » َشْيء « زائدةٌ ، و 

  فصل
مَّْت طائفة ، لقد َه: » هلمت طائفة « هذا قول للنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ؛ لَْوال أن َخصََّك اهللا بالنُُّبوَّة والرَّمحة ، 

ُيخَطِّئُوك يف احلُكْم ، وُيلْبِسُوا عليك األْمر؛ : أي » أَن يضلوك « قَْوم طعمة ، : أْضَمَرت طَاِئفَة منهم ، يعين : أي 
فيه }  َوَما َيُضرُّوَنَك ِمن َشْيٍء{ يرجع َوبالُُه عليهم ، : يعين } َوَما ُيِضلُّونَ إِالَّ أَْنفُسَُهْم { َحتَّى تدافع عن طعمة ، 

  :َوْجَهان 
بإَداَمة الِعْصَمة ملا يُرِيُدون من  -تعاىل  -وما يُضرُّونك يف املُْسَتقْبل ، فوعده  -رمحه اهللا تعاىل  -قال القفَّال : األوَّل 

  .إيقَاِعه يف الَباِطل 
نَّك بنيت األمر على ظَاِهر احلَال ، وأنت ما أل: أنَّهم وإنْ َسعْوا يف إلْقَائك فأْنَت ما وقَْعَت يف الَباِطل : املَْعَنى : الثَّاين 

  .أمرت إال بِبَِناِء األْحكَام على الظَّاِهر 
} َوَما َيُضرُّوَنَك ِمن َشْيٍء { : وهذا مؤكد لذلك الوَْعد إن فَسَّْرنا قوله } وأنزل عليك الكتاب واحلكمة { : مث قال 

نَْزل عليك الكتاب واحلكمة ، وأمر بَِتْبلِيغ الشَّريعة إىل اخلَلْقِ ، فكيف ملا أ: بالَوْعد والِعْصَمة يف املُْسَتقْبل ، يعين 
كان َمْعذُوراً  -عليه الصالة والسالم  -َيِليُق حبكمته أالَّ يَْعِصَمك عن الُوقُوع يف الشُُّبهَات ، وإن فَسَّرْنا اآلية بأنَّه 

] الشَّْرع [ ك الكتاب واحلكمة ، وأْوَجَب فيها بَِناء أحكام وأنزل علي: يف بناء احلُكْم على الظَّاهر ، كان املَعَْنى 
  .على الظَّاهر ، فكيف َيضُرُّك بناء األْمر على الظَّاِهر 

  .ابِْتداء كالم } وأنزل عليك الكتاب واحلكمة { ] : تعاىل [ قوله : قال القُْرطُبِي 

ما َيُضرُّونك من َشْيء مع : [ م ُمتَِّصلٌ ، أي ، والكال» جئتك والشمس طالعة « للحال؛ كقوله » الواو « : وقيل 
  .القََضاء بالَوْحي : » واِحلكَْمة « القُْرآن ، ] إنَْزال اللَّه عليك 

  .} َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن َتْعلَمُ { : مث قال 
  :هذه اآلَية َتْحَتِملُ َوْجَهْين : قال القَفَّال 

: الشورى [ } َما كُنَت َتْدرِي َما الكتاب َوالَ اإلميان { : بالدِّين؛ كما قال ] ق ما يتَعلَّ[ أن يكُون املُراد : أحدمها 
أْنَزل عليك الكتاب واِحلكْمة ، وأطْلََعك على أسَْرارَِها ، مع أنَّك قبل ذَِلك مل تكن : فيكون َتقِْدير اآلَية ]  ٥٢

  .امك ، ال َيقِْدر أحٌد من املَُناِفِقني على إضاللك َعاِلَماً بشيء منهما ، فكَذَِلَك يفَْعل بك يف ُمسَْتأنف أيَّ
وَعلَّمك ما مل تكُن َتْعلَم من أْخَبار األوِلني؛ فكذلك ُيَعلِّمك من ِحَيل املَُناِفِقني َوُوجوه كَْيدِِهم ، ما : أن املُراد : الثاين 
  .على االحتراز عن كَْيدهم وَمكْرِِهم ] به [ َتقِْدر 

ما  -تعاىل  -وهذا َيُدلُّ على أنَّ الِعلْم أْشَرف الفََضاِئلِ واملََناِقب؛ ألنَّ اهللا . } اهللا َعلَْيَك َعِظيماً َوكَانَ فَْضلُ { 
مث إنَّه ]  ٨٥: اإلسراء [ } َوَمآ أُوِتيُتم مِّن العلم إِالَّ قَِليالً { :  -تعاىل  -أْعطَى اخلَلْق من الِعلْم إال القَلِيل؛ لقوله 

: النساء [ } أقُلْ َمتَاُع الدنيا قَِليلٌ { ] :  -تعاىل  -[ قَِليل َعِظيماً ، ومسَّى َجمِيع الدُّْنَيا قَِليالً ، لقوله مسَّى ذلك ال
  .وذلك َيُدلُّ على َشَرف الِعلْم ]  ٧٧



َبْيَن النَّاسِ َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك اْبِتَغاَء مَْرضَاِت اللَّهِ  لَا َخْيَر ِفي كَِثريٍ ِمْن َنْجَواُهْم إِلَّا َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَوْ إِْصلَاحٍ
  ) ١١٤(فََسْوَف ُنْؤِتيهِ أَجًْرا َعِظيًما 

جنوت الرَُّجل أْنُجو : ناجَْيت الرَّجل ُمَناَجاة ونَِجاء ، ويقال : النَّْجوى يف اللَُّغة سر بني اثَْنْين ، ُيقَال : قال الَواِحِدي 
َما َيكُونُ ِمن جنوى ثَالَثٍَة إِالَّ ُهَو { :  -تعاىل  -نَاَجْيُته ، والنَّْجوى قد تكون َمْصدراً مبنزلة املُنَاَجاِة ، قال : بَِمْعَنى 
 ٤٧: اإلسراء [ } َوإِذْ ُهْم جنوى { :  -تعاىل  -وقد ُيطْلَق على األْشَخاص َمَجازاً ، قال ]  ٧: اجملادلة [ } رَابُِعُهمْ 

  .املُسَاّرة ، وال تكون إال ِمن اثَْنْين فأكثَر :  وَمْعَناها] 
  .ما تفرَّد به االثَْنان فأكْثر ، سِرا كان أو ظَاهِراً ] النَّْجوى : [ وقال الزَّجَّاج 

رَْدَته ، النَّجْوى مجع َنجِّي؛ نقله الكَْرَماين ، والنَّجْوى مشتقَّةٌ من َنَجْوُت الشيء ، أْنُجوه ، إذا خَلَّْصَته وأفْ: وقيل 
  .والنَّْجوة املُْرَتِفُع من األْرضِ؛ الْنِفرَاده بارتفاعه عمَّا َحْوله 

  فصل فيمن املقصود باآلية؟
  .قَْوم طعمة : واملراد باآلية 
  .هي اإلْسرَار يف التَّْدبِري : اآلية َعامَّة يف َحقِّ مجيع النَّاسِ ، والنَّْجوى : وقال ُمَجاهد 

ال َخْير يف كَِثريٍ مما ُيَدبِّرُونه َبيَْنُهم ، إالَّ : َيْنفَرِدُ بَِتْدبِريِه قَْوٌم ، ِسّراً كان أْو َعالَنَِية ، وَمعَْنى اآلَية  ما: النَّجْوى : وقيل 
: عىن هو اسِتثَْناء ُمْنقَِطع مب: من أَمَر بَِصَدقَة ، أْو معروٍف ، أو إصالحٍ بني النَّاسِ فاالستِثَْناء يكون مُتَِّصالً ، وقيل 

: املَْصدُر كالدَّْعوى؛ فتكون بِمعَنى : لكن من أمر بَِصدقٍَة ، وهذان القَْوالن مبنّيان على أن النَّْجوى جيوز أن يراد هبا 
. » رجلٌ َعْدلٌ وَصْوٌم « : القَْوُم املتناُجون إطالقاً للَمْصدرِ على الَواِقع منه جمازاً ، حنو : التناجي ، وأنْ يُراَد هبا 

لكْن َمْن أَمر بصَدقٍة ، ففي َنْجَواه اخلُري ، : األول يكون ُمْنقَِطعاً؛ ألنَّ َمْن أَمر لَْيس َتنَاجِياً؛ فكأنه قيل  فعلى
املصدُر ، وذلك : ، وجعل بعضهم االسِتثَْناء متَِّصالً ، وإنْ أُريد بالنَّْجوى » بل « والكوِفيُّون يقدِّرون املُْنقَطع ب 

  :وجهان » ِمْن « إال َنجَْوى َمْن أمر وعلى هذا َيُجوز يف َمَحلٍّ : كأنه قيل  على َحذِْف ُمضَاٍف؛
  .» ما َمَرْرُت بأحد إال َزْيٌد « : ؛ كما تقول » َنجَْواُهم « اخلَفُْض بدل من : أحدمها 
ألنَّ هذا اسِتثَْناء اِجلْنس ] ء؛ َما َجاءين أَحدٌ إال َزْيٌد ، على االستثنا« : كما تقول [ النَّْصب على االسِتثْناء : والثاين 

املُتناجني ، كان مُتَِّصالً ، وقد َعَرفَْت ِممَّا تقدَّم أن املنقطع َمْنُصوٌب أبداً يف : من اِجلْنس وإن جعلنا النَّْجوى بَِمعىن 
الكَالََم إذا كان نفياً أو شبهه ،  لغة اِحلجاز ، وأنَّ َبنِي َتِميم ُيجرونه ُمجْرى املُتَِّصل ، بشرط توجُّه الَعاِمل عليه ، وأنَّ
إما َمنصُوٌب : « إال َمْن أَمر » جاز يف املُسَْتثَْنى اإلتباُع بدالً ، وهو املختار ، والنَّْصُب على أْصل االسِتثَْناء ، فقوله 

اء إن جعلته ُمتَّصالً ، وإمَّا َمْجروٌر على االسِتثَْناء املُْنقَِطع ، إنْ َجَعلَْته ُمْنقطعاً يف لغة اِحلَجاز ، أو على أْصلِ االستِثَْن
« ال َتُمرُّ جبماعة من القَْوم إال زيد » : ، أو ِصفَةٌ حلدمها؛ كما تقُول « جنواهم » ، أو من « كثري » على الَبَدلِ من 

إال َنْجَوى َمْن : قال « كَثري ِل» َجعلَْت َزْيداً تَابِعاً للجماعِة أو للقوم ، ومل جيعله الزََّمْخشَرِي تَابِعاً إال ] شئت [ إنْ 
ويف التَّْنِظري باملثال نظرٌ « ال خري يف ِقيامهم إال قيام زيٍد » : ؛ كما تقُولُ « كَِثريٍ » أَمر ، على أنَّه َمْجرورٌ َبَدلٌ من 

أو ُمْنقَِطعاً على لغة متيم ، ال َتخْفَى مباينته لآلية ، هذا كُلُّه إن جعلنا االسِتثْناء مُتِصالً بالتَّأويلني املَذْكُورين ، 
» النَّصُب على االنقطاع يف لغة احلجاز ، أو على أْصلِ االستثناِء ، واجلرُّ على الَبَدل من : وتلخَّص فيه ِستَّة أْوُجه 

  .، أو على الصِّفَِة ألحدمها « َنجَْواُهم » ، أو من « كَِثري 



  .يف َمَحلِّ َجر » كثري « ةٌ ل متعلٌق مبحذُوٍف؛ ألنه ِصفَ» ِمْن َنْجَواُهْم « و 
  فصل

هذه األقَْسام الثَّالثة؛ ألن َعَمل اخلَْير ، إمَّا أن يكُون بإيَصال املَْنفََعِة ، أو بدفع املََضرَّة ، وإيصال  -تعاىل  -إنَّما ذكر 
  :اخلَْير 

  .» إِالَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة « : رة بقوله إمَّا أن يكُون من اخلَْيرَات اجلْسَمانِيَّة ، وهو إْعطاء املَالِ ، وإليه اإلشا
  .» أَْو َمْعرُوٍف « : وإمَّا أن يكُون من اخلَْيرَات الرُّْوَحانية ، وإليه اإلشارة بقوله 

  .} أَْو إِْصالَحٍ َبْيَن الناس { : وإمَّا إزالة الضََّررِ وإليه اإلشارة بقوله 
فَأَصِْلُحواْ { :  -تعاىل  -أصْلَْحت َبْين القَْوم ، قال : َنفْس إْصالح ، تقول ُجيوز أن يكون مَْنُصوباً بِ» َبْين « قوله 

  .، وأن يتعلَّق بَِمْحذُوف على أنَّه ِصفَة إلصالح ]  ١٠: احلجرات [ } َبْيَن أَخََوْيكُْم 
» اْبِتَغاء « طَلَب رَِضاه ، و  :أي } ابتغآء َمْرضَاِت اهللا { هذه األْشَياء ، : أي } َوَمن َيفَْعلْ ذلك { : قوله ] و [ 

  .عن َواوٍ ، وقد تقدَّم َتْحِقيقُه » مَْرضَاِت « َمفُْعول من أْجله ، وأِلُف 
  .} َوَمن َيفَْعلْ ذلك { : مث قال } إِالَّ َمْن أََمرَ { : كَْيف قال : فإن ِقيلَ 
اآلِمَر باخلَْير ملا َدَخل يف ُزْمَرة اخلَيِّرين ، فبأن َيْدخل فَاِعل أنَّه ذكر األْمَر باخلري ، لَيُدل به على فَاِعِله؛ ألنَّ : فاجلواب 

  .ومن يأُمر بذلك ، فعرب عن األْمر بالفعل؛ ألنَّ األْمر أيضاً ِفْعل من األفعال : اخلَْير فيهم أْوىل ، وجيوز أن ُيَراد 
، وقرئ بالنُّون؛ نظراً ِلقَوله بعدُ » َمْرضَات اهللا « : بالياء نظراً إىل االْسمِ الظَّاهر يف قوله » فسوف ُيؤتيه « : مث قال 

  .وهو أوقُع للتَّْعظِيم » ُنولِّه ، وُنْصِله « : 

َوَساَءْت َمصًِريا  َولَّى َوُنْصِلِه جََهنََّمَوَمْن ُيَشاِققِ الرَُّسولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َوَيتَّبِْع غَْيَر َسبِيلِ الُْمْؤِمنَِني ُنَولِِّه َما َت
  ) ١١٦( َضلَالًا َبعِيًدا إِنَّ اللََّه لَا َيْغِفُر أَنْ ُيْشَركَ بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَْد َضلَّ) ١١٥(

ُجيوُز فيه اإلدغاُم وتركُه ، على » َردَّ « و » مل َيْرُدْد « : تقّدم يف آل عمران أن املُضَارَع املَْجُزوم ، واألْمَر من حنو 
« : َتفْصيلٍ يف ذلك وما فيه من اللَُّغات وتقدم الكالم يف املََشاقَِّة والشِّقَاقِ يف البقرة ، وكذلك ُحكُم اهلَاء يف قوله 

  .» ُنْصِله « و » ُنؤته 
ظهرت عليه السَّرِقَةُ ، خاف على نَفِْسِه من قَطْع اليد يف طعمة بن أَبيْرِق ، وذلك أنَّه ملَّا ] نََزلَْت [ وهذه اآلَية 

  .والفضيحة ، فهرَب مرَتّداً إىل َمكَّة 
من التَّوحيد واحلُُدوِد ، : } ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه اهلدى { ُيخَاِلفُه ، : أي } َوَمن ُيَشاِققِ الرسول { :  -تعاىل  -فقال 

إىل َما ] ِفي اآلخَِرة [ َنِكلُه : أي } َما توىل ] نَُولِِّه [ { غري طَرِيق املُؤِمنِني ، : أي } ؤمنني َوَيتَّبِْع غَْيَر َسبِيلِ امل{ 
  .» فُالنٌ طَابَ َنفْساً « : فاْنَتصب َمِصرياً على التَّْميِيز؛ كقوهلم } َوُنْصِلِه جََهنََّم َوَسآَءْت َمِصرياً { تولَّى يف الدُّنيا 

َبْيَت احلَجَّاج ، [ احلجَّاج ْبن عالط ، فََنقب : ل على َرُجل من بين سليم من أْهل مكَّة ، ُيقال له ُروَِي أن طعمة نََز
َدُعوه ، فقد : فسقط عليه َحَجٌر فلم َيْسَتِطع أن َيْدُخل ، وال أن َيخُْرج ، فأخذ ِلُيقَْتل ، فقال َبْعُضُهم ] ِلَيْسرِقَه ، 

وه من مكة ، فَخََرج مع ُتجَّار من قُضاعة َنحو الشَّام ، فنزلوا َمنْزِالً ، فَسَرَق َبْعضَ لََجأ إلَْيكُم ، فتركوه ، وأْخَرُج
إنه َرِكبَ : َمَتاِعهِم وهرب ، فَطَلَُبوه ، وأَخذُوه ورموه باِحلجَارة؛ حتَّى قتلوه ، فَصَار قربه ِتلْك اِحلجَارة ، وقيل 

إنه نزل يف َحرَّة بين َسليم ، وكان : ري فأُِخذَ ، وألِْقي يف الَبْحر ، وقيل سفينةً إىل جدة ، فسرق فيها كِيساً فيه َدنَانِ
إِنَّ اهللا الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَركَ بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذلك ِلَمن َيَشآُء { :  -تعاىل  -َيْعُبد َصَنماً هلم إىل أنْ َماَت ، فأنزل اهللا 



  .ذََهب عن الطَّرِيق ، وُحرَِم اخلَْير كُلَّه : أي } الً َبعِيداً َوَمن ُيْشرِْك باهللا فَقَدْ َضلَّ َضالَ
إنَّ هذه اآلَية َنَزلت يف شَْيخٍ من األعْراب ، َجاَء إىل رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال الضَّحَّاك عن اْبن عبَّاسٍ 

أين لَْم أْشرِْك باللَّه شيئاً منذ َعَرفُْته وآمنت به ، وملْ أتَِّخذْ من  يا نَبِيَّ اهللا ، إنِّي شيٌخ ُمْنهَِمٌك يف الذُُّنوب ، إالَّ: ، فقال 
نَاِدٌم َتاِئٌب ، ُدونِه وِلّياً ، ولَْم أواقع املَعَاِصي ُجْرأة على اللَّه ، وما توهَّْمت طَْرفَة َعْين أنِّي أعجِزُ اللَّه َهَرباً ، وإنِّي لَ

  .اآلية مستغفٌر ، فما حايل؟ فأنزل اللَّه هذه 
  فصل يف استدالل الشافعي رضي اهللا عنه هبذه اآلية على حجية االمجاع

تدلُّ على أنَّ اإلْجمَاع حجَّة ، فقرأ  -تعاىل  -ُسِئلَ عن آَية يف ِكتَاب اللَّه  -رضي اهللا عنه  -ُروَِي أن الشَّافِِعي 
فوجب أن [ ْدالل ، أن اتِّباع غَْير َسبِيل املُؤِمنني حََراٌم القُرآن ثالِمثائَة مرَّة ، حتَّى َوَجد هذه اآلَية ، وتقرير االْسِت

أحلق الَوِعيد مبن ُيَشاِقُق الرَُّسول ، ويتَّبع غري  -تعاىل  -أنه : بيان املقدِّمة األوىل ] يكُون اتِّباع سَبِيل املؤمنني َواجِباً 
ا ال أثَر لَُه يف الَوعِيد إىل َما ُهو ُمْسَتِقلٌّ باقِْتَضاء ذَِلك َسبِيل املُؤمنني ، ولو مل َيكُن ذلك ُموجِباً ، لكان ذلك ضّماً مل

، وإذا  الَوعِيد ، وإنَّه غري جَائز ، وإذا كان اتِّبَاُع غري َسبيل املُؤمنني حََراماً ، لزم أن َيكُون اتِّباع سَبيلِ املؤمنني َواجباً
  .، ألنَّه ال ُخُروَج عن طَرفَي النَّقِيضِ  كان َعَدم اتَِّباعهم حََراماً ، كان اتِّباُعُهم َواجباً

] ال َيمتنِع أالَّ [ ال ُنَسلِّم أنَّ عدم اتِّبَاعِ َسبيل املؤمنني ، يصدق َعلْيه أنَّه اتِّباٌع لغري سَبِيل املُؤِمنني ، فإنه : فإن قيل 
  .وال غري َسبِيل املُؤمنني ] املؤمنني [ يتَّبع ال سبيل 

بعة ِعَبارةٌ عن اإلْتَيان بِمثْل ما فعل الَغْير ، وإذا كَانَ من َشأن غري املُؤمنني أالَّ َيتَّبِعُوا سبيل املؤمنني ، أنَّ املتا: اجلواُب 
  .فكُلُّ من لَْم يَتَّبع سَبِيل املؤمنني ، فقد أَتى بِِمثْل ما فعل غَْير املُؤمنني؛ فوجب كَْوُنه ُمتَّبِعاً هلم 

األْنبَِياُء واملالِئكةُ يتبعون : اع ليس ِعبَارة عن اإلْتَيان بِمِثْل ِفْعل الَغْير ، وإال لزم أن ُيقَال االتَِّب: ولقائل أن َيقُول 
،  -تعاىل  -ملا أن كُلَّ واحد من آَحاد األمَّة يوحِّد اللَّه ]  -تعاىل  -[ آلَحاد اخلَلْق من َحْيثُ إنَُّهم يوحُِّدون اللَّه 

، بل االتِّباع ِعَبارة عن اإلتَْيان مبثل ِفْعل الَغْير ، ألْجل أنه ِفْعل ذلك الَغْير ، ومن كان ومعلوم أنَّ ذلك ال ُيقَال 
ا كذلك فمن ترَك ُمتابَعة سبيل املؤمنني؛ ألجل أنَّه ما َوَجد على ُوجُوب ُمَتابََعِتهم َدلِيالً ، فال َجَرم مل َيتَّبِْعُهم ، فهذ

  .يل املُؤمنني َشْخٌص ال يكون ُمتَّبِعاً لغري َسبِ
  .وهذا ُسؤال قَوِيٌّ على هذا الدَِّليل ، وفيه أْبَحاث أَخر َدِقيقَةٌ ذكرناها يف ِكَتاب املَْحُصول : وقال ابن اخلَطِيب 

  فصل
 -كرارها؛ أن اللَّه اآلية قد تقدَّم بيان َسَببِ ُنُزوهلا ، والفاِئَدةُ يف ت} إِنَّ اهللا الَ َيْغِفُر أَن ُيشَْرَك بِِه { :  -تعاىل  -قوله 
ما أَعاد آَيةً من آَياِت الوعيد بِلَفِْظ واحٍد مرََّتْين ، وقد أَعاَد هذه اآلَية بِلَفْظ واِحٍد ، وهي من آيات الوَْعد  -تعاىل 

  .خصَّ جَانَِب الَوْعد والرَّْحَمة مبزيد التَّأكيد  -تعاىل  -، فدل ذلك على أنَّه 
  .» فَقَدْ َضلَّ « : وهذه بقوله » فَقَِد افَْتَرى « : بقوله  ملَ َخَتم تلك اآلية: فإن قيل 
عليه  -أنَّ ذلك يف غَاية املُنَاَسبة ، فإن األوىل يف شأن أْهل الكَِتاب من أنَّهم ِعْندَهم علٌم بِصحَّة نبوته : فاجلواُب 

تعاىل  -َبرُوا يف ذلك ، فافْترُوا على اهللا ، وأن شريعته ناَسَخةٌ جلَِميع الشَّرائعِ ، ومع ذلك فقد كَا -الصالة والسالم 
فقد تقدَّم ذكر : ، وهذه يف شأِن قَْومٍ ُمْشركني غري أْهلِ كَِتابٍ وال ِعلْمٍ ، فناَسب َوْصفُهم بالضَّالل ، وايضاً  -

  .اهلَُدى ، وهو ضدُّ الضالل 



لََعَنُه اللَُّه َوقَالَ لَأَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنِصيًبا َمفُْروًضا ) ١١٧(ْيطَاًنا مَرِيًدا إِنْ َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه إِلَّا إَِناثًا َوإِنْ َيْدُعونَ إِلَّا َش
َيتَِّخِذ الشَّْيطَانَ َوِليا  َخلَْق اللَِّه َوَمْن َولَأُِضلَّنَُّهْم َولَأَُمنِّيَنَُّهْم وَلَآمَُرنَُّهْم فَلَُيبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَْعامِ َولَآمَُرنَُّهْم فَلَُيَغيُِّرنَّ) ١١٨(

أُولَِئَك ) ١٢٠(يَِعُدُهْم َوُيمَنِّيهِْم َوَما َيِعدُُهُم الشَّْيطَانُ إِلَّا غُُروًرا ) ١١٩(ِمْن ُدوِن اللَِّه فَقَْد َخِسَر ُخسَْراًنا ُمبِيًنا 
  ) ١٢١(َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َولَا َيجُِدونَ َعنَْها َمحِيًصا 

 ١٥٩: النساء [ } َوإِن مِّْن أَْهلِ الكتاب إِالَّ لَُيؤِْمَننَّ بِِه قَْبلَ َمْوِتِه { :  -تعاىل  -النَّفْي؛ كقوله : ْعَناها ُهَنا َم» إن « 
َوقَالَ َربُّكُمْ { ] :  -تعاىل  -[ يَْعُبُدون ، كقوله : يَْعُبُدون ، نزلت يف أْهل َمكَّة ، أي : مبعىن : » وَيْدُعون « ] 

من ُدوِن : أي » ِمن ُدونِِه « : فإنَّ َمْن َعَبد َشْيئاً ، فإنَّه يدعوه ِعْند اْحِتيَاجِِه إلْيه ، وقوله ]  ٦٠: غافر  [} ادعوين 
  .اللَّه 
  .يف هذه اللَّفْظَِة ِتْسُع قراءاٍت : » إال إناثاً « : قوله 

  .رباب مجُع رُبَّى : وهي َجْمع أنْثى ، حنو : املشهُورةُ 
  .باِإلفَْراد ، واملراُد به اجلَْمع » أْنثَى « : ا قََرأ احلسن وهب: والثانية 
 -وهبا قََرأ ابن عبَّاسٍ ، وأبو َحيَْوة ، وَعطَاء ، واحلََسن أْيضاً ، ومعاذ القَارِئ ، وأبو العَاِلَية ، وأُبو ُنهَْيك  -: والثالثة 

  :كُرُسل ، وفيها ثالثةُ أوجه » إال أُنثاً « : 
؛ كِثمار وثُُمر ، وإناثٌ مجع أنْثَى ، فهو َجْمع اجلَْمع ، وهو » إناث « أنه مجُع  -قال ابن جَرِيرٍ ] ه وب[  -: أحدها 

  .َشاذٌّ عند النحويِّني 
« املَُخنَّثُ الضَِّعيُف ، ومنه : كَقَِليب وقُلُب ، وغَِدير وغُُدر ، واألنيثُ من الرِّجَال » أنيٍث « أنه َجْمع : والثاين 
  ]الوافر : [ غَْير قَاِطعٍ قال صخر : أي » يثٌ ، ومئنَاث ، ومئنَاثَة َسْيف أنِ
  جَُرازٌ ال أفَلُّ َوالَ أنِيثُ... فَُتْخبِرُه بأنَّ العَقْلَ ِعْنِدي  -١٨٧٧

  .امرأة ُحُنثٌ : يكون من الصِّفات اليت جاءت على فُُعل ، حنو : أنه ُمفَْرٌد أي : والثَّالث 
بفتحِ الواوِ والثَّاء على أنَّه مفردٌ يراد » وثنا «  -َسْعُد بن أبِي وقَّاصٍ ، واْبن ُعَمر ، وأبو اجلَْوَزاء وهبا قََرأ : والرابعة 
  .به اجلَْمع 
بضم اهلمزة والثاء ، » أثُنا «  -وهبا قََرأ سعيد بن املَُسيب ، وُمْسلم بن ُجْنُدب ، وابن عبَّاسٍ أْيضاً  -واخلامسة 

  :وفيها وجهان 
مث » ُوثُن « : مث قَلَب الَواَو مهزةً؛ لضمِّها ضّماً الزماً ، واألْصلُ » أَسد وأُُسد « : أنه َجْمع وثَن ، حنو : ا أظهرمه

  .أُثُن 
ُوثُن « على » وثان « َجَمل ومجال ، وَجَبل وجِبال ، مث ُجِمع : حنو » وِثانٍ « املُفْرَد مجع على » َوثَناً « أن : والثاين 

وقد َردَّ ابن َعِطيَّة هذا الوجه بأنَّ ِفَعاالً مجعُ . وُحُمر ، مث قُلبت الواُو مهزةً ملا تقدَّم؛ فهو مجُع اجلَْمعِ  ِحَمار: حنو » 
وفيه ُمَناقََشةٌ من َحْيثُ إنَّ . كثرة ، وُجُموعُ الكَثْرة ال ُتْجَمع ثانياً ، إمنا ُيْجَمُع من اجلُُموعِ ما كان من ُجُموعِ الِقلَّة 

  .ع ال ُيْجَمع إال َشاذّاً ، سواًء كان من ُجُموعِ الِقلَّة ، أم من غريها اجلَْم
  .وهي أْصل القراءة اليت قبلها » ُوثُناً « :  -وهبا قََرأ أيُوب السَّختياين  -والسادسة 

  .فُُعل؛ كُسقُف بُسكُوِن الثَّاء مع اهلَمْزة والَواوِ ، وهي َتْخِفيُف » أُثْنا وُوثْنا « : والسَّابعة والثَّامنة 
« َجْمَع » إال أوْثاناً « :  -رضي اهللا عنها  -وهبا قرأ أبو السوار ، وكذا ُوجَِدْت يف ُمْصَحِف َعاِئشة  -والتاسعة 

  .َجَمل وأْجمال ، وَجَبل وأْجبال : َنْحو » َوثَن 



  فصل
الالَّت ، والُعزَّى ، : موهنا بأْسَماِء املُؤنثات ، حنو وُسمَِّيْت أْصَنامهم إناثاً؛ ألهنم كانوا ُيلْبُسوهنا أنواع احلُِليِّ ، ويس

ُهَبل ، وِذي اخلَلََصة ، وفيه نظر؛ ألن : ومناةَ ، وقد ردَّ هذا بَْعُضهم بأنَّهم كانوا ُيَسمُّون بأْسَماء الذُّكُور ، حنو 
أي » َشجََرة َمْرداء « َتجرَّد للشَّرِّ ، ومنه  :أي » َمَردَ « فَِعيل من : » ُمرِيداً « الغَاِلب َتسميتُُهم بأمساء اإلناِث ، و 

: الذي ال َيْعلُوه غَُباٌر من ذَِلك فالالَّت : األْمَرُد؛ لتجرُِّد َوْجهِه من الشَّْعر ، والصَّْرحُ املمرَّد : تناثر َوَرقُها ، ومنه : 
  .تأنيث الَعزِيز : َتأنيث اللَّه والُعزَّى 

ن أْحَياء العََرب إال َولَُهم صََنٌم يعُبدُونه ، ويسمى أْنثَى َبنِي فُالن ، ويُدلُّ عليه ِقَراءة لَْم يكن َحيٌّ م: قال احلََسن 
  .َعاِئَشة 

الذين الَ { :  -تعاىل  -املَالَئكة َبَناتُ اللَّه ، قال : كان بعضهم َيْعُبد املالِئكَة ، وكانوا يقُولُون : وقال الضَّحَّاك 
  ] . ٢٧: النجم [ } مُّونَ املالئكة َتْسِمَيةَ األنثى ُيْؤِمُنونَ باآلخرة لَُيَس

  :إال َمْوتاً ، ويف تسمية األمَْوات إَناثاً وجهان : أي » إالَّ إناثاً « قوله : وقال احلسن 
: ما تقُول هذه األْحَجار ُتْعجُِبنِي ، ك: إن اإلْخبَار عن املوات يكُون على ِصيَغة اإلْخَبارِ عن األنْثَى ، تقُول : األوَّل 

  .هذه املَرْأة تُْعجُِبين 
، األْنثَى أخّس من الذَّكر ، واملَيِّت أخسُّ من احلَيِّ ، فلهذِه املُنَاَسبة أطْلَقُوا اسْم األنْثَى على اجلََمادَات املَوَاِت : الثَّاين 

  .واملَقُْصود هل إنسان أجهل ممن أشرك 
: َتَناثَر َوَرقُها ، ومنه : َشَجرةٌ مَْرَداء ، أي : فعيلٌ من َمَرَد إذا َعَتا ، ومنه } رِيداً َوإِن َيْدُعونَ إِالَّ شَْيطَاناً مَّ{ : قوله 

« الذي ال َيْعلُوه غَُبار ، وقرأ أبو َرَجاء وُيرْوى عن عاِصمٍ : األمَْرد؛ لتجّرد وجهه من الشَّْعر ، والصَّْرح املمرَُّد 
  .باخلِطَاب » َتْدُعونَ 
  فصل

  .كُلُّ واحٍد من ِتلْك األوثَان َشيْطَان َيتراءى للسََّدَنة والكََهَنة ُيكَلِّْمُهم ] يف [ كان : رون قال املفُسِّ
ألَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنصِيباً مَّفْرُوضاً { : بعد ذلك :  -تعاىل  -إْبلِيس؛ لقوله : املُرادُ بالشَّْيطَان َهاُهَنا : وقل الزَّجَّاج 

 {.  
  .ِليس ، وال َيْبُعد أنّ الذي يتراءى للسَّدنة ، هو إْبلِيس وهذا قول إْب

  :فيه وجهان » لََعَنُه اهللا « : قوله 
  .، فهي يف َمَحلِّ َنْصب » شيطاناً « أنَّ اجلُْملَة ِصفَةٌ ل : أظهرمها 
  :يه ثالثة أوجه ف» وقال « : إمَّا إْخبَار بذلك ، وإمَّا ُدَعاء عليه ، وقوله : أهنا ُمْستأنفةٌ : والثاين 

شيطاناً َمرِيداً َجامِعاً بني لَْعَنة اللَّه ، وهذا القَْول : ِصفََتان ، يعين » وقال ألتَِّخذَنَّ « قوله لََعَنُه : قال الزََّمْخَشرِيُّ 
  .الشَّنِيع 
  .وقد قَالَ : أْي » قد « احلالُ على إْضَمار : الثاين 

جيوُز أن يتعلَّق بالفعل قبله ، أو » ِمْن عبادك « جواُب قسم َمْحذُوف ، و » ألِختذَنَّ « و . االستئناف : الثالث 
  .؛ ألنه يف األْصلِ ِصفَةُ نكرٍة قُدِّم عليها » َنِصيباً « مبحذوٍف على أنَّه َحالٌ من 

  فصل



فرض : لغة ، التَّأِثري ، ومنه حظاً َمْعلُوماً ، وهم الذين َيتَّبُِعون ُخطُواته ، والفَْرُض يف ال: أي : النَِّصيب املَفْرُوض 
  .ما فََرَضُه اللَّه على ِعَباِدِه َحْتماً عليهم : القَْوس للُجْزء الذي ُيَشدُّ فيه الَوَتر ، والفريضة 

  .» من كُلِّ ألٍْف واحٌد للَّه ، والَباِقي للشَّْيطَان « : ُروِي عنه النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم أنَّه قال 
  .ل والنَّقْل يدالَّن على أنَّ ِحْزب اللَّه أقلُّ من حِْزب الشَّيطان العَقْ: فإن قيل 

{ ، وُحِكَي عن الشيطان قوله ]  ٢٤٩: البقرة [ } فََشرِبُواْ ِمْنُه إِالَّ قَِليالً مِّنُْهْم { :  -تعاىل  -فقوله : أما النَّقْل 
[ } َوُألغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني إِالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم املخلصني { : ، وقوله ]  ٦٢: اإلسراء [ } َألْحتَنِكَنَّ ذُرِّيََّتُه إَالَّ قَِليالً 

  .، وال شك أن املُخْلَِصني قليلُون ]  ٤٠،  ٣٩: احلجر 
ْسم األّول إذا ثََبت هذا ، فلفظ النَِّصيب إنَّما يتناول الِق. فهو أنّ الفُسَّاق والكُفَّار كُلَّهم ِحْزب إبليس : وأمَّا العَقْل 

.  
أنَّ هذا التَّفَاُوت إنَّما َيْحُصل يف نَْوع من الَبَشر ، أمَّا إذا َضَممت ُزْمَرة املالِئكَة مع غَاية كَثَْرتِهِم إىل : فاجلواب 

  .املُؤمنني ، كانت الَغلََبة للُمؤِمنِني 
ُهم َعِظيم عند اهللا ، والكُفَّار ، والفُسَّاق وإن كانُوا أكْثَر فاملُؤِمُنون وإن كانُوا قَِليلني يف الَعَدِد ، إالَّ أن مَْنِصَب: وأيضاً 

  .يف العدِد ، فهم كالَعَدم؛ فلهذا وقع اسم النَِّصب على قَْوم إْبلِيس 
  .التَّْزيني ، وإال فلْيس إليه من اإلْضالل َشْيء : عن احلَقِّ ، أو عن اهلَُدى ، وأراد به : َيْعنِي » وألِضلَّنَُّهم « : قوله 

بالضالل ، كذا قدَّره أبو البقاء ، واألْحَسُن أن يُقَدَّر احملذُوُف ، من جنس املَلْفُوِظ : بالباطل ، وآلُمَرنَّهم : وألَمنَِّينَّهم 
  .وآلمَُرنَّهم بالَبْتِك ، وآلُمرَنَّهم بالتَّْغيري : به ، أي 

بغريِ ألٍف ، وهو قصٌر شاذٌّ ال يُقاُس عليه ، وُجيوز أالَّ ُيقَدَّر » والُمرَنَّهم « : وقرأ أبو عمرو ِفيما َنقَل عنه اْبن َعِطيَّة 
[ } كُلُواْ واشربوا { : اإلْخبَاُر بوقوعِ هذه األفْعَال من غريِ َنظَرٍ إىل ُمتعلَّقاِتها ، حنو : َشيٌء من ذلك؛ ألنَّ القَْصَد 

  ] . ١٩: الطور 
  فصل

  :يدل على أْصلَْين عظيمني » م وألِضلَّنَُّه« : قوله : قالت املُْعتَزِلَة 
سبحانه  -؛ ألنَّ الشيطان ادَّعى ذَِلك ، واهللا -تعاىل  -أن املُِضلَّ هو الشَّْيطَان ، وليس املُِضلُّ هو اللَّه : أحدمها 
تَنِكَنَّ ذُرِّيََّتُه إَالَّ قَلِيالً َألْح{ : وقوله ]  ٣٩: احلجر [ } َوُألغْوَِينَُّهمْ أَْجَمِعَني { : ما كذََّبُه فيه ، فَُهو كقوله  -وتعاىل 

 -تعاىل  -فإنه : ، وأيضاً ]  ١٦: األعراف [ } َألقُْعَدنَّ لَُهمْ صَِراطَكَ املستقيم { : وقوله ]  ٦٢: اإلسراء [ } 
  .يف معرض الذَّمِّ له ، وذلك َيْمَنع من كون اإلله َمْوُصوفاً بذلك ] للنَّاسِ [ َوَصفَه بكونه ُمِضالًّ 

لَْيس اإلضالل ِعَبارة : اإلْضالل ِعبَارة عن َخلْق الكُفْر والضَّالل ، وَنْحُن َنقُول : أن أْهل السُّنَّة يقُولُون : الثاين [ 
  .؛ ألن إْبِليس َوَصَف نَفَْسه بأنه ُمِضلٌّ ، مع أنه باإلْجمَاعِ ال َيقِْدر على خلق الضَّالل ] عن َخلْقِ الكُفْرِ والضَّالل 

فتارةً َيمِيل إىل . فكالمه يف هذه املسألة ُمْضطَرٌِب جِّداً : أن هذا كالُم إبليس ، فال يكون ُحجَّةً ، وأيضاً  :واجلواب 
: احلجر [ } َربِّ بَِمآ أَغَْوْيتَنِي { : وأخرى إىل اجلْبرِ املَْحضِ ، وهو قوله » ألغوَينَُّهم « : القََدرِ املَْحض ، وهو قوله 

حنن أغْوْيَنا ، فمن الذي أغْوَانا عن الدِّين؟ فال ُبدَّ من انِْتَهاء الكلِّ يف اآلخِرة : ال هؤالء الكُفَّار أنه ق: َيْعين ]  ٣٩
  .إىل اللَّه 

  .أَمنِّينَُّهم ركوب األْهَواء : قيل » وألَمنِّيَنَُّهم « : قوله 
  .أَمنِّيَنَُّهم إْدَراك اآلخَِرة مع ركوب املََعاِصي : وقيل 



القَطُْع والّشقُّ ، : َيقْطَُعوهنا ، وَيشقُّوهنا ، وهي الَبِحرية ، والبتُك : أي } َألمَُرنَُّهْم فَلَُيبَتِّكُنَّ آذَانَ األنعام َو{ : قوله 
  ]البسيط : [ بَِتك ، قال : القطعة من الشيء ، َجْمُعها : والبِْتكَة 

  ْت َوِفي كَفِِّه ِمْن رِيِشَها بَِتُكطَاَر... َحتَّى إذَا َما َهَوْت كَفُّ الُغالَمِ لََها  -١٨٧٨
أنَّ اجلاهليَّة كانوا َيُشقُّون أذُن النَّاقَة إذا ولدت َخْمَسة أْبطُن ، آخُرها ذَكَر ، وحرَُّموا على أْنفُِسهِم : ومعىن ذلك 

وَيظُنُّون أنَّ ذلك ِعَبادة ، مع أنَّه  كانوا َيقْطَُعون آذَان األْنَعام ُنُسكاً يف ِعَباَدة األوْثَان ،: االنتفاع هبا ، وقال آخرون 
  .يف نفسه كُفٌْر وِفْسٌق 

  .هذه الالَّمات كلها للقََسم } َوَألمَُرنَُّهْم فَلَُيَغيُِّرنَّ َخلَْق اهللا { : قوله 
: والنَّْخِعُي  وسعيد بن ُجبَْير ، وَسعِيد بن املسيَّب والسُّدِّي ، والضَّحاك ،] وُمَجاِهٌد [ واحلََسن : قال ابن عبَّاسٍ 

  :لدين اللَّه ، ويف تَفْسري هذا القَْول َوجَْهان : أي ]  ٣٠: الروم [ } الَ َتْبِديلَ ِلَخلْقِ اهللا { ِديُن اهللا ، كقوله 
هم ، فطر اخلَلَْق على اإلْسالم َيْوم أْخَرجَُهم من ظَْهر آَدم كالذَّرِّ ، وأْشَهدَُهم على أنْفُِس -تعاىل  -أن اللَّه : األول 

كل «  -عليه الصالة والسالم  -ألَْسُت بِربِّكم؛ قالوا َبلَى ، فمن كَفَر به ، فقد غيَّر ِفطَْرة اللَّه تعاىل؛ يؤيده قوله 
  .» َمْولُود يُولَُد على الفِطَْرة ، فأبواه ُيهوِّدَانه ، وُيَنصِّرانه ، وُيَمجِّسانه 

  .راماً ، واحلرام َحالَالً تَْبدِيل احلَاللِ َح: أن التَّْغيري : والثاين 
عن النَّبِي صلى اهللا عليه ] بن َمْسُعود [ ما روى عبد اللَّه : التَّْغيِري : وقال احلسن ، وعكرمة ، ومجاعة من املُفسِّرين 

  .» لََعن اللَّه الَواِشمَاِت واملُْسَتوِشمَات « : قال ] أنَّه [ وسلم 
الناِمَصة واملَُتَنمَِّصة ، « فعال إىل الزِّنا ، ولََعن رسُول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم ألنَّ املرأة َتَتوصَّل هبذه األ: قالوا 

  والَواِصلَة واملُتََوصِّلة ، والَواِشمة واملُتََوشِّمَة
إن الَوْصل بكل َشيء ، من الصُّوِف واخلِرق وغَْير ذَِلك يف َمعَْنى وصله : قال القرطيب ، قال َماِلك ، ومجاعة . » 
ألن النهي إمنا : الشَّْعر ، وأجازه اللَّْيث بن َسْعد ، وأباح َبْعُضهم َوْضع الشَّْعر على الرَّأس من غري َوْصل ، قالوا ب

  .هي اليت َتقْطَع الشَّْعر من َوْجهَِها بالنَِّماص ، وهو الذي يقلع الشَّْعر : َجاَء يف الَوْصل ، واملَُتنمَِّصةُ 
ِمصر َيْنتفُون َشْعر العاَنة ، وهو منه ، فإن السُّنَّة َحلْق العَاَنة ، وَنْتُف اإلبط ، فأما َنْتفُ الفَْرج  وأهلْ: قال ابن العَريبِّ 

  .فإنه ُيرخيه ويؤِذيه وُيبْطل كَِثرياً من املَْنفََعِة فيه 
ا بإْبَرٍة ، ثُمَّ حيشى ذلك املكانُ بالكُْحل وأمَّا الَواِشَمة واملُْسَتْوِشَمة ، فهي الَِّتي تغرز ظَْهر كَفَّها ومِْعَصَمها ، ووجْهَه

التََّزيُّن ، مأخوذ : بالَياء مكان اِمليم ، والَوْشي » الواشية ، واملُْستَْوِشَية « أو بالنؤر ، فيْخَضّر ، ويف بعض الروايات 
فجائز يف كل األْعَضاء غري  يف َوْجهِه وقواِئِمه سواٌد ، وأما الوْشٌم: من َنْسج الثَّْوب على لونني ، وثوٌر ُموشَّى 

، وُروي عن » هنى عن الضَّْرب يف الَوْجه وعن الَوْشم يف الوْجِه «  -عليه الصالة والسالم  -الَوْجه؛ ألن النيب 
التَّْغيري َهُهَنا هو اإلْخَصاء ، وقطع اآلذان ، وفَقْأ الُعُيون؛ ألن : أنس ، وشهر بن حَْوَشب ، وِعكْرَِمة ، وأبِي صاحل 

يه َتْعِذيب للَحيَوان ، وَتْحرمي وَتْحلِيل بغري دليلٍ ، واآلذَان يف األنَْعام مجالٌ وَمْنفَعة ، وكذِلك غريها من األْعَضاء ، ف
ْعل فََحّرم عليهم الشَّْيطَان ما أحلَّه اللَّه هلم ، وأمَرُهم أن يشركوا باللَّه ما مل ُيَنزِّل به ُسلْطَاناً ، وملا كان هذا من ِف

ْيطَان ، أمرنا رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نستشرف الَعْين واألذُن ، وال ُنَضحِّي َبعْوَراَء ، وال ُمقَاَبلة ، وال الشَّ
  .ُمدَابرة؛ وهلذا كان أَنس يكره إْخَصاء الَغَنم ، وحرمه َبْعُضهم 



بَطَل قلبه وقُوَّته ، َعكْس احلَيَوان ، واْنقَطع َنْسلُه  فأما ِخصاء اآلدِميِّ ، فمصيَبةٌ ، فإنَّه إذا ُخِصي ،: قال القُْرطُبِي 
مث إن فيه ألَماً َعِظيماً ، رمبا يُفِْضي َبصَاِحبِه إىل » َتَناكَُحوا َتنَاَسلُوا « :  -عليه الصالة والسالم  -املأُمور به يف قوله 
هِيٌّ عنه ، مث هذه ُمثْلَةٌ ، وقد َنَهى النَّبِيُّ صلى تْضييع مالٍ ، وإذَْهاُب تَفْسٍ ، وكل ذلك َمْن] فيه [ اهلالِك ، فيكون 

اً اهللا عليه وسلم عن املُثْلَِة ، وجوَّز بَْعُضهم يف الَبهَاِئم؛ ألن فيه غََرضاً ، وكانت الَعَرب إذا َبلَغتْ إبلُ أَحِدِهمْ ألْف
  .عوَُّروا َعْيَن فَْحِلها 

خلق األْنعاَم للرُّكُوب واألكْل ، فحربوها ، وَخلَق  -تعاىل  -للَّه التَّْغيري هو أن ا: وحكى الزَّجَّاج عن بعضهم 
  .الشَّْمس ، والقََمر ، والنُُّجوم ، واألْحجَار ملنفعة الِعبَاد ، فعبدوها من ُدوِن اللَّه 

  .َشبُّه األنْثَى بالذّكر التَّْغيري هو التََّخنُّث؛ وهو ِعَباَرةٌ عن الذكر ُيْشبُِه األْنثَى والسُّْحق؛ ِعَبارة عن َت: وقيل 
ألن طاعة اللَّه } فَقَْد َخِسَر ُخْسرَاناً مُّبِيناً { ربا يطيعه ، : أي } َوَمن َيتَِّخِذ الشيطان َوِلّياً مِّن ُدوِن اهللا { : مث قال 

طَان تفيد املََناِفع القَِليلَة ، املُْنقَِطعة ، تعاىل ُتفِيد املََناِفع الَعِظيمة ، الدّاِئمة ، اخلَاِلَصة عن َشوائب الضََّرر ، وطاَعة الشَّْي
  .املشوبة بالغموم واألحزان ، ويعمها الَعذَاب الدَّاِئم ، وهذا ُهو اخلسَار املُطْلَق 

  :على أرَبَعة أْوُجه ] قي القرآن [ ورد لَفْظُ اخلُسَْران : قال أُبو العبَّاس املُقْرِي 
  .ة مبعىن الضَّاللة؛ كهذه اآلَي: األوَّل 
: أي ]  ١٤: يوسف [ } لَِئْن أَكَلَُه الذئب وََنْحُن ُعْصَبةٌ إِنَّآ إِذَاً لَّخَاِسُرونَ { :  -تعاىل  -مبعىن الَعجْز؛ قال : الثَّاين 

  ] . ٩٠: األعراف [ } لَِئنِ اتبعتم ُشَعْيباً إِنَّكُْم إِذاً لَّخَاِسُرونَ { : َعاجُِزون ومثله 
  .غبنوا أْنفَُسهم : أي ]  ١٠٣: املؤمنون [ } الذين خسروا أَنفَُسُهمْ { :  -تعاىل  -ن؛ قال مبعىن الَغْب: الثَّالث 
 ١١: احلج [ } ] املبني [ َخِسَر الدنيا واآلخرة ذلك ُهَو اخلسران { :  -تعاىل  -املُخِسُرون؛ قال : مبعىن : الرابع 

. [  
بُسكون الدَّال َتْخِفيفاً؛ لتوايل احلََركات ، وَمفُْعولُ الَوْعد َمْحذُوفٌ » ْدُهمْ يَع« : ، قُرَِئ » ُيعدُُهْم َوُيَمنِّيهْم « : قوله 
ما ُيوقعه يف قَلْب اإلْنَسان من طُول العمر ، وَنْيل الدُّنَْيا ، : يعدُُهم الَباِطل أو السالمة والعافية ووعُده ومتْنَِيُتُه : ، أي 

} الشيطان يَِعُدكُُم الفقر { :  -تعاىل  -ه من اإلْنفَاقِ ، وِصلَة الرَِّحم؛ كما قال وقد يكون بالتَّْخوِيف بالفَقْر ، فَيْمَنُع
َباِطالً؛ ألنَّ : أي } َوَما يَِعُدُهمْ الشيطان إِالَّ غُُروراً { بأنْ ال َبْعثَ ، وال جنَّةَ ، » ُيمنيهِم « و ]  ٢٦٨: البقرة [ 

  .و أن َيظُنَّ اإلْنَسان بالشيء أنه َناِفٌع لدينه ، مث َيَتَبيَّن اْشِتَمالُه على أعْظَم املَضَارِّ تلك األَمانِي ال ُتفِيُد إال املَْغُرور؛ وه
ُيْحتمل أن يكونَ َمفْعوالً ثانياً ، وأن يكُون مفعوالً من أْجله ، وأن يكون نعت َمْصدرٍ حمذوٍف ، » إِالَّ غُُروراً « قوله 
  .يف قوة َيُغرُّهم بوْعِدِه » يَِعُدهم « ْصدراً على غري الصَّْدرِ؛ ألنَّ وْعداً ذا غُرور ، وأنْ يكونَ َم: أي 
[ خرب الثَّانِي ، : » جهنم « مبتدأ ثاٍن ، و : » مأواهم « مبتدأ ، و : » أولئك « } أولئك َمأَْواُهْم َجَهنَّمُ { ف 

ور ِعَبارة عن احلَالَةِ اليت ُيسَْتْحَسُن ظَاهُِرَها ، ؛ ألن الُغُر» مأواُهم َجهَنَّم « : وإمنا قال ] واجلُْملَة خرب األوَّل 
، وإن كان يف  -تعاىل  -وَيْحُصل النََّدم عند اْنِكَشاف احلَالِ فيها ، واالستَِغراق يف طَيِّبَاِت الدُّْنَيا ، ويف َمعَاِصي اهللا 

  .، وهذا معىن الُغُرور ]  -تعاىل  -[ احلَالِ لَذِيذٌ ، إال أن َعاِقَبَتُه َجهَنَّم ، وُسْخطُ اهللا 

  :ُجيوز أن َيتعلَّق بَِمْحذُوف : » َعنَْها « ، فقوله } َوالَ َيجُِدونَ َعْنَها َمحِيصاً { مث قال 
أعين عنها ، وال : ألنَّه يف األْصلِ ِصفَةٌ نكرٍة قُدَِّمْت عليها ، وإمَّا على التَّْبيني أي » َمِحيصاً « إمَّا على احلَالِ من 

، وإنْ كان املَعَْنى عليه ألنَّ املَْصَدر ال يتقدَُّم » َمِحيصاً « وال ب » َعْن « لُّقُه مبْحذُوٍف؛ ألنه ال يتعدَّى ب جيوُز تع
إذا َخلَص : اسُم َمْصدر من َحاصَ َيحِيص : به ، واملَحِيُص » عن « معمولُه عليه ، وَمْن َيجوُِّز ذلك ، ُيَجوُِّز تعلُّق 



  ]الطويل : [ زََّوغَان بُنفُور ، ومنه قولُه هو ال: وَنجا ، وقيل 
  كَمِ الُْعْمُر بَاقٍ واملََدى ُمَتطَاوِلُ... َولَْم َنْدرِ إنْ ِحْصنا ِمَن املَْوتِ َحْيَصةً  -١٨٧٩
وقعوا يف : ، وَحاَص َباص ، أي » َوقَُعوا يف َحْيصَ َبْيصَ « : باجليم والضَّاد املعجمة ، ومنه » جِْضنا « : ويروي 

  ]الكامل : [ َمحِيص وَمَحاص ، قال : أْمرٍ َيْعسُر التَّخلُّص منه ، ويقال 
  َما ِللرَِّجالِ ِعنِ املَُنوِن َمَحاُص... أَتِحيُص ِمْن ُحكْمِ الَْمنِيَِّة َجاِهداً  -١٨٨٠
: ُمؤخر العني ، ومنه ِضيُق : َزاَيل املكانَ الذي كان فيه ، واحلَْوُص : حاَص َيُحوص حَْوصاً وِحيَاصاً أي : ويقال 

  .األْحَوُص 
  :اآلية َتْحتَِمل َوْجَهْين : قال الواِحِدي 

  .أنه ال ُبدَّ هلم من ُوُروِد النَّارِ : أحدمها 
  .اخلُلُود الذي هو َنِصيُب الكُفَّار : والثَّاين 

  .وملا فرغ من الوعيد ، أتبعه بذكر الَوْعد 

اِت سَُنْدِخلُُهْم جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْهاُر خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َوْعَد اللَِّه َحقًّا َوَمنْ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَح
  ) ١٢٢(أَْصَدُق ِمَن اللَِّه ِقيلًا 

  :وجهان : } والذين آَمُنواْ { جيوز يف 
  .» سَُنْدِخلُهم « : الرفع على االبتداِء ، واخلرب 

  .بياء الغيبة » سُيْدِخلُهم « : َسُنْدِخل الذين آَمُنوا َسُندِخلهم ، وقرئ : لى االْشِتغَال ، أي والنَّْصُب ع
ولو كان اخللوُد يفيد التأبيَد والدواَم ، لزم } َخاِلِديَن ِفيَهآ أََبداً { يف أكْثَر آيَاِت الَوْعِد ذَكَرَ  -تعاىل  -أنه : واعلم 

علمنا أن اخلُلُود عبارة عن طول املُكِْث ال عن الدََّوام ، وأما يف آيات الَوعِيد ، فإنه التكَْرار وهو خالُف األْصل ، ف
  .يذكُر اخلُلُوَد ، ومل يذكُرِ التَّأبِيَد إالَّ يف َحقِّ الكفارِ ، وذلك َيدلُّ على أن ِعقاَب الفساقِ منقطٌع 

و » سندخلهم « : لنفسه؛ كأنه قال َوَعد َوْعداً ، وهو قوله مها َمْصَدران ، األول ُمؤكِّد } َوْعَد اهللا َحقّاً { : قوله 
  .ُحقَّ ذلك َحقّاً : أي » َوْعد اللَّه « : مصدر مؤكِّد لغريه ، وهو قوله : » حقَّاً « 

لقَْول ، َنْصٌب على التَّْمييز ، والقِيلُ ، وا: » قيالً « وهو توكيد ثَالثٌ ، و } َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اهللا ِقيالً { : قوله 
  ] . ٨٨: الزخرف [ } َوِقيِلِه يارب { :  -تعاىل  -والقَالُ ، َمَصاِدٌر مبعًنى واحٍد؛ ومنه قوله 

معارضةُ ما ذَكََرُه الشَّْيطَان من : اَمسان ال َمْصَدران ، وِفاِئَدة هذه التَّوِْكيَدات : القِيلُ والقَالُ : وقال ابن السِّكِّيت 
  .ماين الباِطلَِة ، والتْنبِيُه على أن َوْعَد اللَّه أوىل بالقُُبول ، وأحقُّ بالتَّْصِديق من قْولِ الشَّْيطَان املواعيد الكَاِذَبة واأل

  .بإْشَمام الصَّاِد ، وكل صاد َساِكنة بَْعَدها دال يف القُْرآن : وقرأ َحْمزة ، والكََساِئيُّ 

َوَمْن ) ١٢٣(تَابِ َمْن َيْعَملْ ُسوًءا ُيْجَز بِِه َولَا َيجِدْ لَُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِليا َولَا َنصًِريا لَْيسَ بِأََمانِيِّكُْم َولَا أَمَانِيِّ أَْهلِ الِْك
  ) ١٢٤(ًريا َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َولَا ُيظْلَُمونَ َنِق

فْعلٌ ، فال » لَْيَس « أن : بتخفيف الياء فيهما مجيعاً ، واعلم } بِأََمانِيِّكُْم والا أََمانِيِّ ] لَّْيَس [ { أبو َجعْفَر املََدنِي قرأ 
  :بد من اْسمٍ يكون هو ُمْسنداً إليه ، وفيه خالٌف 

َيُدلُّ عليه َسَبُب اآلَيةِ : اللَّفْظُ من الفِْعل وقيل  َيُعود على ما َدلَّ عليه: َيُعود َضِمريُها على َملْفُوٍظ به ، وقيل : فقيل 



.  
يف « : وهذا اختيار الزََّمْخَشرِي؛ قال » وعد اهللا « : هو الَوْعُد املتقدِّم يف قوله : فأمَّا َعوْدُه على َملْفُوٍظ بِِه فقيل 

يِّكم وال بأَماين أهل الِكتَابِ ، واخلطاُب للُمْسِلمني؛ لَْيس ُينالُ ما وعد اهللا من الثَّواب بأمانِ: لَْيس َضِمُري وعِد اهللا أي 
  .» ألنَّه ال ُيؤمن بوِعد اهللا إال َمْن آَمن بِِه 

وهو قولُ احلسن ، » والذين آمنوا « : هو اإلميان املَفُْهوُم من قوله : وأمَّا َعْوُده على ما َيُدلُّ عليه اللَّفْظ ، فقيل 
  .» نِّي ليس اإلميانُ بالتََّم« : وعنه 

يعوُد على ُمَجاَورةِ املُْسِلمني مع أهلِ الِكَتابِ ، وذلك أنَّ بعضهم قال : وأمَّا عوُده على ما َيُدلُّ عليه السَبُب ، فقيل 
كتاُبنا َيقِْضي على ِكتابِكم ، ونبينا « : ، وقال املُْسِلُمون » دينُنا قبل دينِكُم ، ونبيَُّنا قبل نَبيِّكم؛ فنحن أفضلُ « : 

  .فنزلت » َخاَتُم األْنبِياء 
  .ليس الثََّواُب على احلََسنَاِت ، وال العقاُب على السّيئات بأمانيكم : يعوُد على الثَّوابِ والعِقَاب ، أي : وقيل 
َصارى ، ، وحنن أْصحَاب اجلَنَّة ، وكذلك النَّ]  ١٨: املائدة [ } َنْحُن أَبَْناُء اهللا َوأَحِبَّاُؤُه { قالت اليهودُ : وقيل 

  .ليس ما ادََّعْيُتُموه يا كُفَّاَر قريش بأمانيِّكم : ال ُنْبَعثُ؛ فنزلت ، أي : وقالت كُفَّار قُرَْيش 
بالتَّْخِفيف كأنَّهم » وال أَمانِي « ، » أمانيكم « : وقرأ احلسن ، وأُبو َجْعفَر ، وَشْيبةُ بن نصاح ، واحلَكَم ، واألعَْرج 

قَْرقُور وقراقري وقراِقر ، والعرب ُتْنِقُص من فََعالِيل الَياء ، كما تزيُدها : ون فََعالِيل؛ كما قالوا َجَمُعوه على فََعاِلل د
  :يف فََعاِلل ، َنْحو قوله 

  َتْنقاَد الصََّيارِيِف..  -١٨٨١
  فصل

الَيهُوَد : أهل الِكتَاب ، يعين  ليس بأمَانِيِّكم أيها املُْسِلُمون وال أَماينِّ: أراد : قال َمْسرُوق ، وقتادة ، والضَّحَّاك 
َنبِيَُّنا قَْبل نبِيِّكُم ، وِكتَاُبَنا قبل ِكَتابِكُم ، فنحن أوْلَى باللَّه : والنَّصارى؛ وذلك أنَّهم افَْتَخُروا ، فقال أْهلُ الكتاب 

  .ِمْنكُم 
وقد آَمنَّا بكتابِكُم ، ومل ُتؤمنوا بِكتابِنَا؛ فنحن أوىل  نبينا خامتُ األنْبَِياء ، وكتابَُنا َيقِْضي على الكُُتب: وقال املُْسِلُمون 

.  
ال َبْعث وال ِحسَاَب ، : ُمشرِِكي أهل َمكَّة ، وذلك أنَّهم قالوا : اآلية خطاب ِلعََبَدة األْوثان ، يعين : وقال ُمَجاِهد 

َوقَالُواْ لَن َيْدُخلَ اجلنة إِالَّ َمن { ، و ]  ٨٠: البقرة [ } لَن َتَمسََّنا النار إِالَّ أَيَّاماً مَّْعدُوَدةً { : وقال أهل الِكَتاب 
  .، فأنزل اللَّه اآلية ، وإمنا األْمر بالَعَمل الصَّاِلح ]  ١١١: البقرة [ } كَانَ ُهوداً أَْو نصارى 

  .مجلة ُمْستأنفة مؤكِّدةٌ حلكم اجلُْملَة قبلها : } َمن َيْعَملْ سواءا ُيْجَز بِِه { : قوله 
  .ال يعفُو عن َشْيٍء من السَّيِّئَات ]  -تعاىل  -[ هذه اآلية دالَّة على أنَّه : لت املُْعتَزِلَةُ قا

  .هذا ُيْشِكلُ بالصََّغاِئر ، فإهنا َمْغفُوَرةٌ : وليس ِلقَاِئل أن يقُول 

  :فاجلواب عنه من َوْجَهْين 
  .أن الَعامَّ بعد التَّْخِصيص ُحجَّة : األول 
صاحب الصَّغِرية قد َحَبط من ثَوَابِ طَاعته بِمقَْدار ِعقَاب تلك املَْعِصَية ، فههنا قد َوَصل خرب تلك أن : والثاين 

  .املَْعِصَية إليه 
من اهلُُموم واآلالَم ] يف الدُّْنَيا [ وأجابوا بأنه ِلَم ال ُجيوز أن َيكُون املَُراُد من َهذَا اجلََزاء ما َيصل إىل اإلْنَسان 



مسَّى ]  ٣٨: املائدة [ } والسارق والسارقة فاقطعوا أَْيِدَيُهَما َجَزآًء بَِما كََسَبا { : ؛ وَيُدلَّ على ذلك قوله واألْسقَام
  .القطع َجَزاًء 

 -كيف الصَّالح بعد َهِذه اآلَية؟ ، فقال  -رضي اهللا عنه  -أنَّه ملا َنزَلت هذه اآلَية قال أبو بكر الصِّدِّيق « : وُروِي 
  .» غفر اللَّه لَك يا أَبا َبكْرٍ ، ألست َتْمَرض؟ ألَْيس ُتِصيُبكَ اآلالم؟ فهو ما ُتْجَزْون به  -] الصالة والسالم عليه [ 

اجلََزاء بكلِّ ما َنعَْمل ، لقد ] إن كان : [ فقال . رجالً ملا قََرأ هذه اآلَية ] أن [ «  -رضي اهللا عنها  -وعن َعاِئَشة 
  .» ُيْجَزى املُؤِمُن يف الدنيا بُِمِصيَبةٍ يف َجَسِده وما يُؤِذيه : صلى اهللا عليه وسلم كَالَُمُه؛ فقال  َهلَكْنا ، فبلغ النيبَّ

[ يا رسول اهللا ، ما أبْقَت هذه : ملَّا َنَزلَت هذه اآلية َبكَْيَنا ، وِحزِنا ، وقلنا « :  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب ُهَرْيَرة 
أبشروا فإنَّه ال ُيِصيبُ أحداً منكم ُمِصيَبةٌ يف الدُّْنَيا ، إال » :  -عليه الصالة والسالم  -لنا شَْيئاً ، فقال ] اآلية 

  .« َجَعلََها اهللا له كَفَّارة؛ حتَّى الشَّْوكَة اليت َتقَع يف قََدِمه 
ل اجلََزاء بتنقِيص ثَوَابِ إميانِه ، َهْب أن ذَِلك اجلََزاء إنَّما يصل إلَْيهم يوم الِقَيامة ، لكن مل ال َيُجوز أن َيِص: وأيضاً 

  ] . ١١٤: هود [ } إِنَّ احلسنات ُيذِْهْبَن السيئات { :  -تعاىل  -وسائر طَاَعاِته؛ كقوله 
ملّا نََزلت َهِذه اآلَية شقت على املُؤِمنِني َمَشقَّة » : وملا َرَوى الكليب ، عن أبِي صَاحل ، عن ابن عبَّاسٍ ، أنَّه قال 

تعاىل  -إنَّه :  -عليه الصالة والسالم  -يا رُسول اهللا ، وأيَُّنا مل يعمل ُسوءاً ، فكيف اجلََزاُء؟ فقال : قالوا َشِديدة ، 
وعد على الطَّاَعِة َعْشر َحَسناٍت ، وعلى املَْعِصَية الَواِحدة ُعقُوَبة واحدة ، فمن ُجوزي بالسَّيِّئة ، َنقََصت َواِحدة  -

  .« ْسع َحَسناٍت ، فويل ملن غلب آَحاُده أْعشَاَرُه من َعْشَرة ، وبقيت له ِت
َوَمن َيْعَملْ ِمَن الصاحلات ِمن ذَكَرٍ أَوْ { : بعدها ]  -تعاىل  -[ فََهِذه اآلَيةُ إنَّما نزلت يف الكُفَّار؛ لقوله : وأيضاً 

  .} أنثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فأولئك َيْدُخلُونَ اجلنة 
ْبِعني َسَنةً ، مث َشرِب قَطْرةً من اخلَْمر ، فهو مؤِمٌن قد َعِمل الصَّاِلَحات؛ فوجب القَطْع بأنَّه فاملؤمن الذي أطَاعَ اللًّه َس

  .يدخل اجلَنَّةَ 
{ :  -تعاىل  -خرج عن كْونه ُمؤِمناً ، فهو باطل؛ للداللة الدَّالَّة على أنَّ َصاِحب الكَبِرية ُمؤِمن؛ لقوله : وقوهلم 

احلجرات [ } فَإِن َبَغْت إِْحَداُهَما على األخرى { : إىل قوله ]  ٩: احلجرات [ } املؤمنني اقتتلوا  َوإِن طَآِئفََتاِن ِمَن
[ } ياأيها الذين آَمنُواْ كُِتَب َعلَْيكُُم القصاص ِفي القتلى { ُمؤمِناً ، وقوله : َسمَّى الَباِغي حَالَ كَْونه باغياً ]  ٩: 

  }ياأيها الذين آَمُنواْ توبوا إِلَى اهللا تَْوَبةً نَُّصوحاً { ، وقوله ] لعمد الُعدَْوان ُمؤِمناً قَاِتل ا[ َسمَّى ]  ١٧٨: البقرة 

]  -تعاىل  -[ َسمَّاه ُمؤِمناً حال َما أمَره بالتَّْوَبة ، وإذا ثََبت أنَّ َصاِحب الكَبَِرية ُمؤِمٌنن كان قوله ]  ٨: التحرمي [ 
َمن { : ُحجَّةً يف أنَّ املُؤِمن صاحب الكَبَِرية من أْهلِ اجلَنَِّة؛ فوجَب أن يكُون قوله  }َوَمن َيْعَملْ ِمَن الصاحلات { 

  .خمصوصاً بأْهل الكُفْر } َيْعَملْ سواءا ُيْجَز بِهِ 
]  ٤٨: النساء [  }َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلكَ ِلَمن َيَشآُء { : فَهْب أنَّ النَّصَّ َيُعمُّ املؤِمن والكَاِفر ، لكن قوله : وأيضاً 

[ } بلى َمن كََسَب سَيِّئَةً { : أخص ِمْنه ، واخلاصُّ مقدَّم على الَعامِّ ، والكَالَُم على الُعُمومات قد َتقدَّم ِفي قوله 
  ] . ٨١: البقرة 

  فصل يف داللة اآلية على أن الكفار خماطبون بفروع الشريعة
يتناول َجِميع } َمن َيْعَملْ سواءا { :  -تعاىل  -ْسالم؛ ألن قوله دلت اآلَية على أنَّ الكُفَّار خماطبون بفروع اإل

يدلُّ على ُوُصولِ » ُيْجَز بِِه « : املَُحرماِت ، فَيْدخل فيه ما َصَدر عن الكُفَّار مما هو ُمَحرَّم يف دين اإلسالم ، وقوله 
  .َجَزاء كُل ذلك إلَْيهم 



  .ِلَك اجلََزاء ، ِعَباَرة عمَّا يصل إليهم من اهلُُموم والُغُموم يف الدُّْنَيا ُجيوز أن َيكُون ذَ] ال [ مل : فإن ِقيلَ 
عُُّمهم فاجلََواُب أنَّه ال ُبدَّ وأن َيِصل َجَزاء أْعَماِلهم احلََسنة إليْهِم يف اآلِخَرة ، وإذا كان كَذَِلك ، اقَْتَضى أن يكُون َتَن

؛ فامَْتَنع القَْول بأنَّ » الدُّْنَيا ِسْجُن املُؤِمن وَجنَّةُ الكَاِفرِ «  -والسالم  عليه الصالة -يف الدُّْنَيا أكثر؛ ولذلك قال 
  .يف اآلخرة ] إلْيهِم [ جزاء أفْعَاِلهِم املَْحظُورة َتِصلُ إليْهِم يف الدُّنَْيا؛ فوجب القول بُِوصُول ذلك اجلََزاء 

  فصل يف شبهة املعتزلة وردِّها
اآلَية على أنَّ العَْبد فَاِعلٌ ، وعلى أنَّه بعملِ السُّوء يستِحقُّ اجلََزاء ، وإذا كَانَ كَذَِلك ] هذه [  دلت: قالت املُْعتَزِلَة 

  :، دلَّت على أنًّ اللَّه غري َخاِلق ألفَْعال الِعبَاد من َوْجَهْين 
  .صُول َمقُْدورٍ واحٍد بِقَاِدَرْين أنه ملا كان َعَمالً للعبد ، اْمَتَنَع كَْونه َعَمالً للَّه؛ المتناع ُح: أحُدُهما 
أنه لَو َحَصل خبلق اللَّه ، ملا اسَتَحقَّ العَْبد جََزاًء ألَْبتَّة ، وذلك َباِطل؛ ألن اآلَية دلَّت على أن العَْبد يستِحقُّ : والثاين 

  .اجلَزاَء على عمِلِه ، وقد تقدََّم اجلواُب عن هذا االْسِتْداللِ 
، عطفاً على جواب الشرط ، » َيجِْد « قرأ اجلمهور جبزم } لَُه ِمن ُدوِن اهللا َولِّياً َوالَ َنِصرياً  َوالَ َيجِْد{ : قوله 

مث ُيْحتمل أن يكون مستأنفاً وأن يكونَ حاالً ، كذا قيل ، . وروي عن ابن عامر رفعه ، وهو على القطع عن النسق 
  .ترن بالواوِ إذا وقع حاالً ال يق» ال « وفيه نظٌر من حيث إنَّ املضارع املنفي ب 
  فصل يف شبهة املعتزلة بنفي الشفاعة وردها

  :اآلية على نَفْي الشَّفَاعة ، وأَجابُوا بوجهني ] دلت : [ قالت املُْعتَزِلَة 
  .أنا بيَّنا أن هذه اآلَية يف حقِّ الكُفَّار : أحدمها 
، وإذا كان كَذِلك ، فال َوِليَّ  -تعاىل  -ُعَصاة ، إنَّما تكُون بإذن اهللا أن شفاعة األْنبَِياء واملَالَِئكَة يف حقِّ ال: والثَّاين 

  . -سبحانه وتعاىل  -ألَحٍد وال نصري ، إال اللَّه 
للتَّبعيضِ؛ ألنَّ املكلَّف ال يطيق َعَمل كل : األولَى » من » « ِمَن الصاحلات ِمن ذَكَرٍ ] َوَمن َيْعَملْ [ « : قوله 

  .الصَّاِلحَات 

الثانية للتبيني ، وأجاز أبو البقاء » ِمْن « وفيه ضعٌف ، لعدم الشَّرْطَْين ، و » هي زائدةٌ عند قَْوم « : ال الطََّبرِي وق
  :أن تكُونَ حاالً ، ويف صَاِحبها وجهان 

  .» َيْعَمل « أنه الضَّمُري املَْرفُوع ب : أحدمها 
الَ أُِضيُع َعَملَ { : من ذكر أو أنثى ، وقد تقدَّم إيضاح هذا يف قوله  الصاحلات كَاِئنةً: أنه الصَّاحلات ، أي : والثاين 

مجلة » َوُهَو ُمْؤِمٌن « : أيضاً ، وقوله » أْو « والكالُم على ]  ١٩٥: آل عمران [ } َعاِملٍ مِّْنكُْم مِّن ذَكَرٍ أَْو أنثى 
  .» َيعَْمل « َحاِلّية من فَاِعل 

ُهَنا ، ويف َمْرمي ، وأوَّل » ُيْدَخلون « : ْمرو ، وابن كَثري ، وأُبو َبكْر عن َعاِصم قرأ أبو َع] » يدخلون « قوله [ 
 غَاِفر بضم َحْرف املَُضاَرعة ، وفتح اخلَاء مبنياً للَمفُْعول ، وانفردَ ابُن كَِثريٍ وأبو بكْرٍ بثانية غَاِفر ، وأبو عمرو باليت

واألّول أْحسن؛ . ارعة ، وضمِّ اخلَاِء مبنياً للفاِعل ، وذلك للتفنُّنِ يف البالغَِة بفتحِ حَْرِف املَُض: يف فَاِطر ، والَباقُون 
  .} َوالَ ُيظْلَُمونَ فَِتيالً { : ألنَُّه أفَْخم ، وِلكَْونه مُوافقاً لقوله 

{ ، ولقوله ]  ٧٠: لزخرف ا[ } ادخلوا اجلنة أَنُتْم َوأَزَْواُجكُْم { : فهي ُمطَابِقَةٌ لقوله : وأما الِقَراءة الثَّانية 
  ] . ٤٦: احلجر [ } ادخلوها بَِسالمٍ 

  .أنَّهم ال ُيْنقَُصون قدر َمْنَبت النََّواة : النَّقَْرة يف ظَْهر النََّواة ، مِْنها َتنُْبت النَّْخلَة ، واملَعَْنى : والنقري 



[ } َوَما َربَُّك بِظَالَّمٍ لِّلَْعبِيِد { : غريهم كَذَِلك؛ كما قال  مل خصَّ اللَّه الصاِلحَني بأنَّهم ال ُيظْلَُمونَ ، مع أنَّ: فإن ِقيلَ 
  ] . ١٠٨: آل عمران [ } َوَما اهللا يُرِيُد ظُلْماً لِّلْعَالَِمَني { ، وقوله ]  ٤٦: فصلت 

  :من وجهني : فاجلواب 
  .السُّوِء ، وُعمَّال الصَّاِلَحات َجِميعاً  عائداً إىل ُعمَّال» وال ُيظْلَُمونَ « : أن َيكُون الرَّاجع يف قوله : األول 
  .أن من ال ُيْنِقُص من الثَّواب ، أوىل بأن ال َيزِيَد يف الِعقَابِ : والثَّاين 

 لَّْيَس بِأََمانِيِّكُْم والا أََمانِيِّ أَْهلِ الكتاب َمن َيْعَملْ{ ملَّا نََزل : روى األْعَمش ، عن أيب الضَُّحى عن َمْسُروقٍ ، قال 
: اآلية ، ونزل أْيضاً } َوَمن َيْعَملْ ِمَن الصاحلات { : َنْحُن وأْنُتم َسَواٌء ، فََنزَلْت : قال أْهل الِكَتاب } سواءا ُيْجَز بِِه 

  ] . ١٢٥: النساء [ } َوَمْن أَْحَسُن ِديناً ِممَّْن أَْسلَمَ { 
  صاحب الكبرية ال خيلد يف النار: فصل 

بل ينقل إىل اجلَنَّة؛ ألنَّا بينَّا أن صاِحَب ] يف النَّارِ [ دَّالِئل على أن َصاِحَب الكَبَِرية ال ُيَخلَّد وهذه اآلية من أَدلِّ ال
الكبَِرية مؤمن ، وإذا ثََبَت ذَِلك ، وكان قد َعِملَ الصَّاِلَحات ، وجب أنْ يْدُخل اجلَنَّة ، هلذه اآلية ، ولزم بُِحكْم 

د الفُسَّاق أن َيْدُخل النَّار ، فإمَّا أن يْدُخل النَّار ، مث َيْنتَِقل إىل النَّارِ ، وذلك َباِطلٌ باإلْجماع ، اآلَيات الدَّالَّة على َوِعي
  .أو َيْدُخل النَّار ، مث ينتقل إىل اجلَنَّة ، وذلك ُهو املَطْلُوب 

  ) ١٢٥(تََّبَع ِملَّةَ إِبَْراِهيمَ َحنِيفًا َواتََّخذَ اللَُّه إِْبَراهِيَم َخِليلًا َوَمْن أَْحَسُن ِديًنا ِممَّْن أَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن َوا

  :ملا شرط يف ُحُصول النَّجاة والفَْوزِ باجلنَّة كون اإلْنَسان ُمؤِمناً ، َشَرح َههَُنا اإلَميان ، وَبيَّن فَْضلَه من َوْجَهني 
  . -تعاىل  -يَّة واالنِْقَياد هللا أنَّه الدِّين املشتمل على الُعبُوِد: أحدمها 
، وكل واحٍد من َهذَْين الَوْجَهْين سََبٌب مستِقلٌّ يف التَّْرغِيب يف ِدينِ  -عليه السَّالم  -أنه ديُن إبَْراهيم : والثاين 

  .اإلْسالَم 
  .فإن ِدين اإلْسالم َمْبينٌّ على االْعِتقَاد والَعَمل : أما األّول 

ألن اإلْسالم هو االْنِقَياد ، واالْسِتْسالم ، واخلُضُوُع ، وذكر } أَْسلََم َوْجَهُه هللا { : اإلشاَرة بقوله فإليه : أما االعتقاد 
وجهه للَّه  الَوْجه؛ ألنه أحسن األْعَضاء الظَّاِهَرة ، فإذا َعَرَف ربه بِقلبه ، وأقَرَّ بُِربُوبِيَِّتِه ، وبعُبوِديَّة نفسه ، فقد أْسلَم

.  
فيدخل فيه ِفْعلُ اِحلَسنَات وَتْركُ السَّيِّئَات ، فاحتوت هذه اللَّفْظَة » َوُهَو ُمْحسٌن « : َمل فإليه اإلَشارةُ بقوله وأمَّا الَع

،  على َجِميع األغَْراض ، وفيها َتْنبِيٌه على فَسَاِد طَرِيقَِة من اْسَتعان بغري اللَِّه؛ فإن املُْشرِِكني يستعيُنونَ باألْصَنام
، والطبائع ، ] والكَواِكبِ [ هؤالء ُشفََعاُؤَنا ِعْند اللَّه ، والدهرية والطَّبِيعيُّون َيْستعِيُنونَ باألفْالِك ، : ون وَيقُولُ

ة الطاعة املُوجَِب] أنَّ [ فهم يف احلَِقيقَِة ما أْسلََمت َوُجوهُهم للَّه؛ ألهنم َيرون : وغريها ، والَيهُود ثَالَثَة ، وأما املُْعَتزِلَة 
وال َيَخافُون ِلثَوَابِهِم من أْنفُسِهِم ، واملَْعِصية املوجَِبة ِلِعقَابِهم من أنْفُِسهم ، فهم يف احلَِقيقَة ال يَْرُجون إال أنْفَُسُهم ، 

واعَتقَُدوا أن ال  ، -تعاىل  -فَوَّضُوا التَّْدبِري ، والتَّكْوِين واخلَلْق ، واإلْبَداع إىل اللَّه : إال أْنفُسَهم ، وأهل السُّنَّة 
  .فهم الِذين أْسلَُموا وجوههم للَّه ] تعاىل [ ُموجَِد وال ُمؤثِّر إال اللَّه 

عليه الصالة [  -إمنا َدَعى اخلَلْق إىل دين إبَْراِهيم  -عليه الصالة والسالم  -وهو أنَّ حممَّداً : وأما الَوْجه الثَّاين 
فَلٍَك وال ] ِعَبادة [ ، ال إىل  -تعاىل  -إنَّما كان َيْدُعو إىل اللَّه ]  -م عليه الصالة والسال -، وإبراهيم  -والسالم 

إِنِّي برياء { : كما قال  -تعاىل  -طاعة كَْوكَب ، وال ُسجُود ِلَصَنمٍ ، وال اْسِتعَاَنة بطبيعة؛ بل كانت َدعَْوُته إىل اللَّه 



عليه  -كانت قَرِيَبة من شَْرع إْبرَاهيم  -عليه الصالة والسالم  - ودعوة ُمحَّمد]  ٧٨: األنعام [ } مِّمَّا ُتْشرِكُونَ 
والرَّْمي ، والُوقُوف ، ] والسَّْعي [ يف اِخلَتان ، ويف األْعَمال املَُتَعلِّقَة بالكَْعَبة؛ كالصَّالة إليها ، والطََّواف  -السالم 

  ] . ١٢٤: البقرة [ } ابتلى إِبَْراهِيَم َربُّهُ بِكَِلَماتٍ  َوإِِذ{ : واحلَلْق ، والكَِلَمات الَعْشر املَذْكُورة يف قوله 
مقبولٌ ] مث إنَّ َشْرع إبَْراهِيم [ كان قَريباً من َشْرع إبراهيم  -عليه الصالة والسالم  -وإذا ثبت أنَّ َشْرع ُمحمد 

، وأما  -] عليه الصالة والسالم [  -م عند الكُلِّ ألن الَعَرب ال يَفَْتخُرون بشيٍء كافتخارهم باالنِْتساب إىل إْبَراهي
صلى اهللا عليه [  -اليَُهود والنَّصارى فال َشكَّ يف كَْونِهِم ُمفَْتِخرين بِِه ، وإذا ثََبت هذا ، لَزِم أن يكون شَْرع ُمحمَّد 

  .َمقُْبوالً عند الكُلِّ  -] وسلم 
، » أْسلَم « متعلٌِّق ب » هللا « اجلَارَّة للمَفُْضول ، و » ْن ِم« فهي » أْحَسُن « متعلٌِّق ب : } ِممَّْن أَْسلََم { : قوله 

، حالٌ من » وهو ُمْحِسٌن « وفيه نظٌر ال َيخْفَى ، » َوْجهه « وأجَاَز أُبو البقاء أن َيَتَعلَّق َبَمْحذُوف على أنَّه َحالٌ من 
  .» أْسلَم « فَاِعل 

« و . مَُوحِّد : أي » وهو ُمْحِسن « فَوض أْمَره إىل اللَّه ، : لَّه ، وقيل أخْلََص عمله ل: } أَْسلََم َوْجَهُه هللا { ومعىن 
قَدْ « بإضمار » أْسلَم « وهو الظَّاِهر ، وأن يكونَ حاالً ثانية من فَاِعل » أْسلَمَ « ُجيوز أن يكون َعطْفاً على » اتَّبع 

« يف الَبقَرة ، إال أنَّه َيُجوُز هنا أن يكُون حاالً من فَاِعل » َحنيفاً « عند َمْن يشترط ذَِلك ، وقد تقدَّم الكَالَم على » 
  .» اتبع 
  فصل

  .مسِلماً ُمْخِلصاً : أي » حَنِيفاً « دين إبراهيم ، » ملَّة إْبَراِهيم « 
ا مل َيكُن نفس شَْرع إْبَراهيَم ، وعلى َهذَ -عليه الصالة والسالم  -فإن قيل ظَاِهر هذه اآلَية َيقَْتِضي أنَّ شرع ُمحمد 

  .شريعة ُمْستِقلَّة ، وأنتم ال َتقُولُون بِذِلك  -عليه الصالة والسالم  -حملمد 
  .ُتْشبِه أكثر َشرِيَعة إبَْراِهيَم  -عليه الصالة والسالم  -أن َشريَعة حممد : فاجلواُب 

[  -َناِسك احلَجِّ ، وإمنا خصَّ هبا إبْراهيم الصَّالة إىل الكَْعَبة ، والطَّواف هبا ، وَم: ومن دينِ إبراهيم : قال ابن عبَّاسٍ 
إنَّه ُبِعثَ على ِملَّة إْبَراِهيم ، وزِيَدت له : ؛ ألنه كان َمقْبُوالً عند َجِميع األَممِ ، وقيل -] عليه والصالة والسالم 

  .أْشَياء 
َعدَّْيناها الثنني ، كان َمفُْعوالً ثانياً ، وإال إن » اتَّخذ « فيه وجهان وذلك أنَّ } واختذ اهللا إِبَْراِهيمَ َخِليالً { : قوله 

َجِديرٌ  كان حاالً ، وهذه اجلُْملَة َعطْف على اجلُْملَة االسِتفَْهاميةِ اليت َمْعَناها اخلََبُر ، نَبََّهْت على َشَرف املَْتبُوعِ وأنه
  .ْبلَها ِلعدم صالحيَِّتها صلةً للموصول بأن ُيتََّبع الْصِطفَاِء اهللا له باخلُلّة ، وال َيجُوز َعطْفُها على ما قَ

ال حملَّ هلا من اإلْعَراب؛ ألنَّها : فإنْ قلت ما َمَحلُّ هذه اجلُْملِة؟ قلت « : وجعلها الزََّمْخَشرِي مجلة ُمْعتَرَِضة ، قال 
ائدُتها َتأكيُد وجوب اتِّباع ملّته؛ ف« واحلَوَاِدثُ َجمَّةٌ » : ِمْن ُجمل االْعتِرَاَضاِت ، حنو ما جييء يف الشِّعر من قَْوهلم 

فإنْ عىن باالْعِترَاضِ املُْصطَلَح عليه ، » ألنَّ َمْن َبلَغَ من الزُّلْفَى عند اهللا أن اتََّخذَه َخلِيالً ، كان جديراً بأن ُيتَّبع 
خََبر وَشْرط وَجَزاء ، وقََسم َوَجواب ، وإن فَلَْيس ثَمَّ اْعتِراٌض؛ إذ االْعتِرَاُض بني مُتالزِِمْين؛ كفِْعل وفَاِعلٍ ، وُمْبَتدأ و

« : ُيْشِعر باالْعتَِراض املُْصطَلح عليه؛ فإن قوهلم » واحلََواِدثُ َجمَّةٌ « : َعَنى غري ذلك احُتِمل ، إال أنَّ تنظَريه بقوهلم 
  :َوَردَ يف بَْيَتْينِ » واحلََواِدثُ َجمَّةٌ 

  ]لطويل ا: [ بني ِفْعل وفَاِعل؛ كقوله : أحدمها 
  أِسنَّةُ قَْومٍ ال ِضَعاٍف وال عُْزلِ... َوقَْد أْدَركَتْنِي َواحلََواِدثُ َجمَّةٌ  -١٨٢٢



  ]الطويل : [ واآلخر َيْحَتِمل ذلك ، على أن تكُونَ الباُء زائدةً يف الفَاِعل؛ كقوله 
  ْمِلَك َبْيقَرابأنَّ اْمَرأ القَْيس بَن َت... أالَ َهلْ أَتاَها واحلََواِدثُ َجمَّةٌ  -١٨٨٣

هل أتاها اخلََبر بان أْمرأ القيس ، فيكون اْعتِرَاضاً بني : وُيْحَتمل أن يكونَ الفَاِعلُ ضمرياً دلَّ عليه السِّياق ، أي 
  .الفِْعل وَمْعُموله 

وسُمِّي إْبَراهيم عليه .  مشتق من اخلَلَّة بالفَْتح ، وهي احلَاَجة ، أو من اخلُلَّة بالضَّمِّ ، وهي املودة اخلالصة: واخلليلُ 
  .فَِقرياً إىل اللَّه؛ ألنَّه مل َيْجَعل فَقْره وفَاقََته إالَّ إىل اللَّه : الصالة والسالم خليالً أي 

: َنى هو بَِمْعَنى املَفُْعول؛ كاحلَبِيب بَِمْع: عامل ، وقيل : فَاِعل؛ كالَعلِيم ، مبعىن : اخلَِليلُ فعيل ، بَِمعىن : قال القُْرطُيبُّ 
« : قال ثَْعلَب . أو من اخللل . كان ُمحبا للَّه ، وكان َمْحبُوباً للَّه  -عليه الصالة والسالم  -املَْحبُوب ، وإبراهيم 

  ]اخلفيف : [ وأنشد » ُسمِّي خليالً؛ ألن َموَدَّته تََتَخلَّلُ القَلَْب 
  ُسمِّي الَْخِليلُ َخلِيال َوبِِه... قَْد َتَخلَّلَْت َمْسلََك الرُّوحِ مِنِّي  -١٨٨٤

إمَّا لَشْهوَِتها ِلَشْيء ، أو حلاجتَها إليه ، وهلذا : االختاللُ العَارُِض للنَّفْس  -أي بالفتح  -اخلَلَّة « : وقال الرَّاِغب 
سَّطُها ، وإما ألنَّها ُتِخلُّ تتو: إما ألنَّها تَتخَلَّل النَّفْس ، أي : املودة :  -أي بالضم  -فَسَّر اخلَلَّة باحلاََجة ، واخلُلَّة 

  .» النَّفَْس؛ فتؤثِّر فيها تأثَري السَّْهم يف الرَِّميَّة ، وإمَّا لفَْرطِ احلَاَجة إليْها 
 -قال . اخلِليلُ هو الذي ُيوافِقُك يف خالِلك : الذي لَْيس يف َمحبَِّته َخلَل ، وقيل : معىن اخلليل : وقال الزَّجَّاج 

يف هذا البَابِ مبلَغاً  -عليه الصالة والسالم  -فلما بلغ إبَْراهيم » َتَخلقوا بأخالق اللَّه « :  -م عليه الصالة والسال
  .مل َيْبلُْغه أَحٌد ممَّن تقدََّمه ، ال َجَرم خصَّه اللَّه هبذا االْسمِ 

وهو الطَّريق يف الرَّْمل ، وهذا قَرِيٌب من  :الذي ُيسَايُِرك يف طَرِيقك ، من اخلَلِّ ] هو : [ اخلَلِيلُ : قال الزََّمْخَشرِيُّ 
عليه الصالة  -هو الذي يسد خللك كما تُسدُّ َخلَله ، وهذا ضَِعيف؛ ألن إبراهيم : اخلَِلْيلُ : الذي قَْبلَه ، وقيل 

  .إنه َيُسدُّ اخلَلَلَ : ال يقال  -والسالم 
أبا  -عليه الصالة والسالم  -كان إْبرَاهيم : ن عبَّاس عن أيب َصاحلٍ ، عن اب: فقال الكليبُّ : وأما املُفَسُِّرون 

ن الضِّيفان ، وكان َمنْزِلُه على ظَْهر الطِّرِيق ُيِضيُف من َمرَّ بِه ، فأصاب الناس سَنةٌ فَحِشُروا إىل بَابِ إْبراهيم َيطْلُبو
، فقال » مصر « باإلبل إىل َخِليِله ب  ، فبعث ِغلَْمانه» مصر « الطََّعام ، وكانت املرية له كل َسَنٍة من صديقٍ له ب 

لو كان إبراهيم إنَّما يريده لنفِْسه ، الْحَتَملَْنا ذلك لُه؛ فقد َدَخلَ َعلَْيَنا ما َدَخلَ على النَّاس من : خِليلُه ِلغلمانه 
محلنا من هذه البَطَْحاء؛  لو أنَّا: فقالوا ] سهلة [ فمرُّوا بَِبطْحاء  -عليه السالم  -الشِّدَّة ، فرجع ُرُسل إْبراهيم 

 -َراهِيمَ لريى النَّاُس أنا قد جِئَْنا مبرية ، فإنَّا َنسَْتِحي أن منرّ بِهِم ، وإبلنا فَارِغَةٌ ، فمألوا لتك الغرائر سهلة مث أتَْوا إْب
ملكان  -الصالة والسالم  عليه -، فاْهَتمَّ إبَْراهيم ] سارةُ َناِئَمةٌ [ و ] بذلك [ فأْعلَُموُه  -عليه الصالة والسالم 

ما َجاَء الِغلَْمان؟ ! سُْبَحان اهللا: ارتفع النََّهار ، فقَالَت ] قد [ النَّاسِ بَِبابِه ، فََغلَبته َعْيَناه فََنام ، واستيقظت َسارة و 
ِهي َمألى بأْجودِ ] فإذا [ حَْتَها ، فَفََت. فَقَاَمت إىل الغََراِئر ] بَلَى ، : فما َجاؤُوا بَِشْيٍء؟ قالوا : قالت [ َبلَى ، : قالوا 

يا : ال َدِقيق حوارٍ يكون ، فأمرت اخلَبَّازِين ، فََخَبزُوا وأطَْعمُوا النَّاَس ، فاْسَتْيقَظ إبَْراِهيُم ، فوجد ريحَ الطََّعامِ ، فق
اهللا [ فيوَمِئٍذ اتََّخذَُه : َي اللَّه ، قال هذا من ِعْند َخِليِل: من عند َخِليِلك املْصرِيِّ ، فقال : َسارة ِمْن أْين هذا؟ فقالت 

  .َخِليالً ] 



عليه  -هبط َملٌَك يف صورة َرُجلٍ ، وذكر اْسمَ اللَّه بَِصوٍت َرخيمٍ َشجِيٍّ ، فقال إبَْراِهيم : وقال َشْهر بن حَْوَشب 
ي كُلُّه ، فذكره املَلَكُ بِصَوٍت أْشَجى من لك مَاِل: ال أذْكُُره َمجَّاناً ، فقال : اذكره َمرَّة أْخَرى ، فقال :  -السالم 

أْبِشر ، فإنِّي ملٌك ال أحَْتاج إىل مَاِلَك َووَلَِدَك ، وإنَّما : اذكره مرَّة ثَاِلثَة ولك أْوالَِدي ، فقال املَلَك : األوَّل ، فقال 
  .ال جرم اتَّخذه اللَّه َخلِيالً ]  -تعاىل  -[ كان املَقُْصود امْتحَاُنك؛ فلما َبذَل املَال والَولَد على َسمَاعِ ذكر اهللا 

الصالة و [ عليه  -واملالِئكَة ، ملا َدَخلُوا على إْبراهيم  -عليه السَّالم  -أن جربيل : وروى طاُوس ، عن ابن عبَّاس 
هلم ِعْجالً َسمِيناً ،  أهنم أْضَيافُه ، وذََبح -عليه السالم  -يف صُورة ِغلَْمان ِحَسان الُوُجوه ، ظنَّ اخلليل  -السالم ] 

: يف أوَِّله ، وَتْحَمُدوَنُه يف آِخرِه ، فقال جِْبرِيل  -تعاىل  -كلوا على شَْرِط أن ُتَسمُّوا اللَّه : وقرََّبُه إلْيهِم ، وقال 
  .أنت َخلِيلُ اللَّه 

بَّة اللَّه ختلَّلت يف َجِميع قَُواه؛ فصار إمنا ُسمِّي َخلِيالً ، ألن َمَح: وعندي فيه َوْجٌه آَخر ، ومعناه : قال ابن اخلَطِيب 
، وال يسمع إال باللَّه ، وال َيْمِشي إال للَّه ، ] وال َيْسكن إال ِللَّه [ حبيث ال َيَرى إال اللَّه ، وال يََتحَّرك إالَّ للَّه ، 

يف جََواِهرِها ، وتوغل يف ماهِيَّاهتا ،  اللَّه قد سرى يف َجِميع قُوَاه اجلُْسمَانِيَّة ، وختلَّلَ وغاَص] جالل [ فكان ُنور 
اللهم اجَْعل « ] : يف دعَاِئِه [ بقوله  -عليه الصالة والسالم  -ومثل هذا اإلْنَسان يوَصُف بأنه َخِليلٌ ، وإليه أشار 

  .» ، ويف َبَصرِي ُنوراً ، ويف َعصَبِي ُنوراً ] ويف َسمِْعي ُنوراً [ يف قَلْبِي ُنوراً ، 
  فصل
ملا جاز إطالق اسم اخلَِليل على إْنَساٍن معيَّنٍ على سبيل اإلْعزَازِ والتَّشْرِيف فلم ال َيُجوز : ض الّنَصارى قال َبْع

  على سبيل اإلعزاز والتشريف؟ -عليه السالم  -إطْالق االْبن يف َحقِّ عيسى 
فإنه : رِطَِة ، وذلك ال َيقَْتِضي اِجلْنِسيَّة ، وأما االْبُن بأن اخلليل ِعبَارةٌ عن املََحبَّة املُفْ: أن الفَْرق َبْيَنُهما : وجواُبهم 

  .ُيْشِعر باِجلْنِسيَّة ، وجلَّ اإلله عن ُمَجاَنَسة املُْمِكنات ، ومَشاهبة املُْحَدثَات 

  ) ١٢٦(َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء ُمِحيطًا 

  :ق اآلَية مبا قَْبلَها ُوُجوه يف تعلُّ
أن اهللا مل َيتَِّخذْ إْبَراهِيم خليالً الحتياجه إلَْيه يف َشْيٍء كخلِة اآلدميِّني ، وكيف ُيعْقَل ذلك ، ] أن املعىن : [ أحدها 

  .وله ُملْك السَّموات واألرض ، وإمنا اتََّخذَُه خليالً حملض الكََرم 
ن أوَّل السُّورة إىل هذا املَْوِضع أنْواعاً كَِثَرية من األمر والنَّْهي ، والوْعد والَوعيد ، ذكر م -تعاىل  -أنَّه : وثانيها 

عَ وذكر يف َهِذه اآلَية أنَّه إلَه املُْحَدثَاِت ، وموجُِد الكائَِناِت ، ومن كان َمِلكَاً مطاعاً ، وجب على كُلِّ عاقلٍ أنْ َيْخَض
  .لتكاليفه ، وَيْنقَاَد ألمْرِه 

  :ملا ذكر الَوْعَد والَوِعيَد ، وال ميكن الَوفَاُء هبما إال بأْمَرْين  -تعاىل  -أنه : الثها وث
  .جبميع الكَاِئنَات واملُْمكَِنات ] املتعلِّقة [ القُْدرةُ التَّامَّة : أحدمها 
يه املُِطيُع ، والعَاِصي ، واحملسن واملُِسيُء؛ املتعلِّق جبميع اجلُزِْئيَّات والكُلِّياِت؛ حىت ال َيْشَتبِه عل] الِعلْم : [ والثاين 

َوكَانَ اهللا { : ، وعلى كََمال ِعلِْمِه بقوله } َوللَِّه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : فدلَّ على كََمال قُْدَرته بِقَْوله 
  .} بِكُلِّ َشْيٍء مُِّحيطاً 

بأنه َخِليلُه ، بني أنَّه مع هذه اخلُلَّة َعْبٌد لَُه ،  -الصالة والسالم عليه  -ملّا وَصَف إْبراهيم  -تعاىل  -أنه : ورابعها 
إِن كُلُّ َمن ِفي السماوات واألرض إِالَّ آِتي { : وذَِلك أنَّ له َما ِفي السَّمواِت وَما يف األْرض ، وَنظُِريه قوله تعاىل 



ْسَتنِكفَ املسيح أَن َيكُونَ َعْبداً للَِّه َوالَ املالائكة لَّن َي{ : وجيري ُمْجَرى قوله ]  ٩٣: مرمي [ } الرمحن َعْبداً 
أنَّ املالئكة مع كََمالِهِم يف ِصفَِة القُدرِة ، والقوَّة يف ِصفَة العِلْم واِحلكَْمة ، مل : يعين ]  ١٧٢: النساء [ } املقربون 

يف السَّموات واألْرض ِملْكُه يف َتْسِخريه ، فكْيَف إذا كَانَ كل من : َيْستَْنِكفُوا عن ِعَبادة اللَّه؛ كذا هَُهنا ، يعين 
  .إن اتَِّخاذ اللَّه إْبراهيم َخلِيالً ، خيرجه عن ُعُبوِديَّة اللَّه : يْعقَل أن ُيقَالَ 

  فصل
إذا ألنه ذََهب به َمذَْهَب اجلِْنس ، والذي ُيعْقَل » َمْن « ومل يقل } َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : إمنا قال 

  .» َما « ذُِكر وأريد به اجلْنُس ، ذكر ب 
  :فيه َوْجَهان } َوكَانَ اهللا بِكُلِّ َشْيٍء مُِّحيطاً { : قوله 

  .اإلحاطة يف الِعلْم : املَُراد ِمْنُه : أحدمها 
  ] . ٢١: الفتح [ } وأخرى لَْم تَقِْدرُواْ َعلَْيَها قَْد أَحَاطَ اهللا بَِها { : اإلَحاطَة بالقُْدَرة؛ كقوله : والثاين 

على } َوللَِّه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : ملَّا دل قوله : وليس ِلقَاِئلٍ أن يَقُولَ : قال القَاِئلُون هبذا القَْول 
إال ] ظاهره  ال يفيد[ } َوللَِّه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { كمال القُْدَرِة ، لزم التَّكَْرار؛ ألنَّا نقول إنَّ قوله 

دلَّ ذلك } َوكَانَ اهللا بِكُلِّ َشْيٍء مُِّحيطاً { : ، فلما قال ] هلما [ كونه قَاِدراً على ما َيكُون خَارَِجاً َعْنُهَما ، ومغايراً 
  .على كَْونه قَاِدراً على ما ال هناية له من املَقُْدوَرات خَارِج هذه السََّمواِت واألْرضِ 

ْؤتُوَنُهنَّ َما كُِتَب النَِّساِء قُلِ اللَُّه ُيفْتِيكُْم ِفيهِنَّ َوَما ُيْتلَى َعلَْيكُْم ِفي الِْكتَابِ ِفي َيَتاَمى النَِّساِء اللَّاِتي لَا ُت َوَيْسَتفْتُوَنَك ِفي
اَمى بِالِْقْسِط َوَما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه لَُهنَّ َوَتْرغَُبونَ أَنْ َتْنِكُحوُهنَّ َوالُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الْوِلَْداِن َوأَنْ َتقُوُموا ِللَْيَت

  ) ١٢٧(كَانَ بِِه َعِليًما 

  .يسَتْخبُِرونك يف النَِّساء : أي 
اْسَتفْتَْيُت الرَّجل يف املَْسألة؛ فأفَْتاين إفتاءاً وفُْتياً : طَلَب الفَْتَوى ، يقال : االسِتفَْتاء :  -رمحه اهللا  -قال الواحدي 

{ :  -تعاىل  -أفَْتْيت فُالناً يف رؤيا رآَها إذا َعبَّرها ، قال : اْمسان ُوِضَعا موضع اإلفَْتاء ، وُيقَال ] ومها [ ْتًوى ، وفَ
من الفََتى : إظْهار املُْشِكل ، وأْصلُه : أفتنا : ، ومعىن ]  ٤٦: يوسف [ } ُيوُسُف أَيَُّها الصديق أَفِْتَنا ِفي سَْبعِ َبقَرَاٍت 

  .كأنَّه َيقْوى بِفتيانِه ، واملُْشِكل إذا َزالَ إْشكَالُه بِبيَانِِه َما أْشِكل ، يصُري قوّياً فَِتّياً : هو الشَّابُّ القَوِي ، فاملعىن و: 
عِد والَوعِيِد ، أنَّ َعاَدة اللَّه ِفي ترتيب هذا الِكتَابِ الكَرِميِ ، أنْ َيذكُر األْحكَام ، ثَمَّ يذْكُُر َعِقيبه آياتِ الَو: واعلم 

وجاللِ قُْدَرِته ، مث َيُعود إىل بََيان األْحكَام ،  -تعاىل  -والتَّرِغيب والتَّرهيب ، وخيلط هبا آياٍت دَالةً على ِكْبرِياء اللَّه 
ْوِقعِ القُُبول ، إال إذا وهذا أْحَسن أنواع التَّْرِتيب ، وأقوى َتأثِرياً يف القُلُوب؛ ألن التَّكِْليف باألْعَمال الشَّاقَِّة ال يقع َم

  .اقَْترن بالَوْعد والَوِعيد ، وذلك ال ُيؤثِّر إال عند القَطْع بَِغاَيِة كََمال من َصَدر عنه الَوْعد والَوِعيد 
ع عن َحالةٍ أن االستِفَْتاء ال يقع عن ذَوات النِّساء ، وإنَّما يق: اآلية اعلم } قُلِ اهللا ُيفْتِيكُْم ِفيهِنَّ { ] : تعاىل [ قوله 

من أْحَواِلهِّن ، وصفة من ِصفاِتهِن ، وتلك احلَالَة غري َمذْكُورة يف اآلية ، فكانت ُمْجَملة غري َدالَّة على األْمر الذي 
  .وقع َعْنه االسِتفَْتاِء 

  فصل يف سبب نزول اآلية
النَِّساء وأْحكَاِمهِن يف املَِرياث وغري ذَِلك ، هذه اآلية َنَزلَت بسبب قَْوم من الصَّحَابة ، سألوا عن أمر : قال القُْرطُبِي 
يبيِّن لكم ُحكْم ما َسألُْتم َعْنه ، : أي } اهللا يُفِْتيكُْم ِفيهِنَّ { : أن َيقُول لَُهم  -عليه الصالة والسالم  -فأَمر اللَّه نبيَّه 



انَ قد َبِقيْت هلم أْحكَام مل َيْعرِفُوها ، فسألوا؛ فقيل وهذه اآلَية ُرجوعٌ إىل ما افْتُِتَحْت به السُّورة من أْمر النَِّساِء ، وك
  .اهللا ُيفْتيكُم فيهنَّ ] إن : [ هلُم 
كان رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأل فال ُيجيُب حىت ينزل عليه الوحي ، وذلك يف : وروي عن َماِلٍك قَالَ [ 

{ ]  ٢٢٠: البقرة [ } وََيْسأَلُوَنَك َعنِ اليتامى { ] } يُفِْتيكُْم ِفيهِنَّ وََيْسَتفْتُوَنَك ِفي النسآء قُلِ اهللا { : ِكَتاب اهللا 
َيْسأَلُوَنَك َماذَآ { و ]  ١٠٥: طه [ } َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ اجلبال { ]  ٢١٩: البقرة [ } َيسْأَلُوَنَك َعنِ اخلمر وامليسر 

  ] . ٤: املائدة [ } أُِحلَّ لَُهْم 
حيتمل أن يكُون رفعاً ، أو نصباً ، أو جراً ، فالرَّفُْع من » ما « ْبَعة أْوجه ، وذلك أن مَْوضع فيه َس: » وما ُيْتلى « 

  :ثَالَثة أْوُجه 
، وجاز ذلك  -تعاىل  -العائد على اهللا » ُيفتيكم « أن يكون مرفوعاً ، َعطْفاً على الضَِّمري املستِكنِّ يف : أحدها 

  .ْجُرور ، مع أن الفَْصلَ بأحدمها كاٍف للفَْصل باملَفُْعول واجلَارِّ واملَ
إمَّا أنْ ُيْجَعلَ من َعطْف : أنه َمْعطُوٌف على لَفِْظ اجلاللة فَقَطَ؛ ذكره أبو البقاء وغُريه ، وفيه َنظَر؛ ألنه : والثَّانِي 

، إالَّ أنَّ ذلك ال » ُيفْتِيانِكُم « : ل مفرٍد على ُمفْرٍد ، فكان َيجُِب أن يُثَنَّى اخلَُرب ، وإن توسَّط بني املَُتَعاطفني ، فيقا
، ومثلُ هذا ال ُجيوز ، » زيد قَاِئَمان وَعْمرو « : ُجيوز ، وَمنِ ادَّعى َجواَزه ، َيحْتاج إىل َسمَاع من الَعَرب ، فيقال 

َعلَْيكُم ، يُفْتيكم ، فيكون هذا هو وما ُيْتلَى : أنَّ خربَ الثَّاين حمذوٌف ، أي : وإمَّا أن ُيجَْعلَ من َعطْف اجلَُمل ، َمبْعَنى 
  .فََيلَْزم التَّكَْرار  -وقد ذكروه  -الَوْجه الثَّالث 

  :أنه َرفْع باالْبِتَداء ، ويف اخلَبر اْحِتَماالن : والثالث من أْوُجه الرَّفع 
اللوُح احملفوظ : » الكتاب « القرآنُ ، وب » ما يتلى « واملراُد ب » ِفي الكَِتابِ « أنه اجلَارُّ بعده ، وهو : أحدمها 

َتْعِظيمُ املَْتلوِّ ، : ، وتكُونُ هذه اجلُْملَة معترضةً بني البدل واملُْبَدل منه ، على ما سيأيت َبيَاُنه ، وفائدةُ اإلْخبَار بذلك 
  ] . ٤: الزخرف [ } وَإِنَُّه يف أُمِّ الكتاب لََدْيَنا لَعَِليٌّ َحِكيٌم { : ورفُع شأنه؛ كقوله 

  .واملتلوُّ َعلَْيكم يف الكتاب ُيفْتيكم ، أو يبيِّن لَكُم أْحكَاَمُهن : أن اخلرب َمْحذُوٌف ، أي : الحتمال الثاين وا
أنَّهم : وَحاِصل الكالم ]  ٣: النساء [ } َوإِنْ خِفُْتْم أَالَّ ُتقِْسطُواْ ِفي اليتامى { : وذلك املَْتلُوّ يف الِكتَاب هو قوله 

وَال كَِثريٍة من أحْوالِ النَِّساء ، فما كان ِمْنَها غري ُمَبيَّن احلُكْم ، ذَكر أن اللَّه ُيفْتِيهم فيها ، وما كان قد سألُوا عن أْح
احلُكْم  ِفيَها ُمَبيَّن احلُكْم يف اآليات املُتَقَدَِّمِة ، ذكر أن ِتلْك اآلَيات املَْتلُوة ُتفْتيهم فيها ، وجعل َدالَلة الكَِتاب على

ِكتَاب اللَّه يَُبيِّن لنا َهذَا احلُكْم ، وكالم الزَّخمشري حيتمل َجِميع : من الكتاب؛ كما ُيقَال يف املَجَازِ املَْشُهور  إفتاء
اليتامى ، يعين : اللَُّه ُيفِْتيكُم ، واملتلوُّ يف الكَِتاب يف َمْعَنى : يف َمَحلِّ الرفع ، أي » ما ُيتْلى « : األْوُجه ، فإنه قال 

انتهى ، » أْعجََبنِي َزْيٌد وكََرُمه « : وهو من قَْوِلك ] .  ٣: النساء [ } َوإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُتقِْسطُواْ ِفي اليتامى { : ه قول
لك أنَّه من باب التَّجْريد؛ إذ املقصوُد اإلخَْباُر بإعجَاب كََرم زيٍد ، وإمنا ذُِكر َزْيٌد؛ لُيفيَد هذا املَعَْنى اخلاصَّ لذ: يعين 

يد يف أوَّل املَقُْصود أنّ الذي ُيفْتيهم هو املَْتلُوُّ يف الِكَتابِ ، وذُِكرت اجلَالَلةُ للمعىن املَُشار ، وقد تقدَّم َتْحِقيق التَّْجرِ
  ] . ٩: البقرة [ } ُيخَاِدُعونَ اهللا { : الَبقَرة ، عند قوله 
  :واجلَرُّ من َوْجَهْين 

وأقِْسُم مبا ُيْتلى َعلَْيكُم : م ، وأقسمَ اللَُّه باملَْتلُوِّ يف شأن النِّساء؛ َتْعِظيماً له ، كأنه قيل أن تكُون الواُو للقََس: أحدمها 
  .يف الِكتاب؛ ذكره الزخمشري 

أيب  ُيفْتِيكُْم فيهنَّ وفيما ُيْتلَى ، وهذا َمْنقُولٌ عن حممَّد بن: أي » يف « أنه َعطٌْف على الضَِّمري املَْجرُور ب : والثاين 



، إال أنَّ هذا َضِعيٌف من َحْيث الصَِّناعةُ؛ ألنه » أفتاهم اهللا فيما سألُوا عنه ، وفيما لَمْ َيسْألوا « : ُموَسى ، قال 
{ : عطٌف على الضمري املَْجُرورِ من غري إَعاَدة اجلَارِّ؛ وهو رأي الكُوفيِّني ، وقد تقدَّم مذاهب النَّاسِ فيه عند قوله 

  ] . ٢١٧: البقرة [ } واملسجد احلرام َوكُفٌْر بِِه 
وهذا » ؛ الْخِتالله من حيث اللَّفِْظ واملَْعَنى « فيهنَّ » ليس بَِسديٍد أن ُيْعطََف على املَْجُرورِ يف « : قال الزََّمْخَشرِيُّ 

  .َسبقَه إليه أُبو إْسحاق 
أمَّا اللَّفْظُ؛ فإنه يقتضي َعطُْف املُظَْهر على املُْضَمرِ ، : َنى وهذا َبعِيٌد بالنِّْسَبة إىل اللَّفِْظ وإىل املَْع] : الزجاج [ قال 

فألنه ليس املُراُد أنَّ اللََّه ُيفْتيكم يف َشأِن ما ُيْتلَى عليكم يف الِكتَاب ، وذلك غُري َجائزٍ؛ كما مل َيُجزْ يف : وأما املَْعَنى 
  قوله

  .من غري إعادِة اجلَارِّ :  يعين]  ١: النساء [ } َتَسآَءلُونَ بِِه واألرحام { 
ُيفْتيكم يف َمْتلُوِِّهنَّ ، وفيما ُيْتلَى عليكم يف : وقد أجَاَب أبو حيَّان عما ردَّ به الزََّمَخشريُّ والزجاج؛ بأن التَّقِْديَر 

سائغةٌ » ُهنَّ « إىل ضمري  »َمْتلُو « ، وإضافةُ } َوَما يتلى َعلَْيكُمْ { : الِكَتاب يف يتامى النَِّساء ، وُحِذف لداللة قوله 
ملَّا كان املَكُْر يقع فيهما ، َصحَّْت إضافُته ]  ٣٣: سبأ [ } َمكُْر الليل والنهار { : ، إذ اإلضافة إليهنَّ ، كقوله 

  ]الطويل : [ إلْيهَِما ، ومثله قول اآلخر 
  ْزلََها يف الَغرَاِئبُِسهَْيلٌ أذَاَعْت غَ... إذَا كَْوكَُب اخلَْرقَاِء الََح بُِسْحَرٍة  -١٨٨٥

  .ويف هذا اجلواب نظٌر : قال شهاب الدين [ 
مبعىن يبيِّن لكم ، واختار أبو حيَّان » ُيفْتيكُم « ؛ ألنَّ ] عليكم [ ويبيِّن لَكُم ما ُيْتلى : والنَّْصُب بإضمار ِفْعل ، أي 

ألنّ األْوُجه كلَّها تؤدِّي إىل التَّأكيد ، وأمَّا َوْجُه : ني قال وْجَه اجلرِّ على الَعطِْف على الضَّمري ، خمتاراً ملَذَْهبِ الكوفيِّ
، ويف إفَْرادِ » وإذا دار األْمُر بينهما؛ فالتَّأسيس أْوىل « : ، فيجعلُه تأسِيساً ، قال ] املَْجُرور [ الَعطِْف على الضمري 

  .هذا الَوْجِه بالتَّأسيس ُدونَ َبِقيَّةِ األْوُجه نظٌر ال َيخْفى 
  :جيوُز فيه ثالثةُ أْوُجٍه » ِفي الِكتَابِ « : قوله 

  .» ُيْتلى « أنه ُمَتَعلٌِّق ب : أحدها 
  .» ُيْتلى « أنه متعلٌِّق مبْحذُوٍف على أنه حَالٌ من الضَِّمري املُْسَتِكنِّ يف : والثاين 

مبتدأ ، فيتعلق َمبْحذُوف أيضاً ، إالَّ أنَّ َمَحلَّه » ْتلى َما ُي« َعلَى الَوْجه الصَّاِئر إىل أنَّ » َما ُيْتلى « أنه خََبر : والثالث 
  :جيوُز فيه ثالثةُ أْوُجٍه » ِفي َيَتاَمى النسآء « : قوله . على هذا الوجِه رفٌع ، وعلى ما قَْبلَه نصٌب 

 ُحكْم َيَتاَمى ، وال شك يف: وهو بدلُ اْشِتَمالٍ ، وال بد ِمْن َحذِْف ُمَضاٍف ، أي » الِكَتاب « أنه َبدلٌ من : أحُدها 
  .أن الِكتاَب مشتملٌ على ِذكْرِ أحكاِمهِن 

  .» ُيتْلَى « أن يتعلَّق ب : والثاين 
  كيف ُجيوُز تعلُُّق َحْرفَْي جرٍّ بلفظ َواِحٍد ، ومعىن واِحدٍ؟: فإن قيل 

مبعىن الَباِء ، للسببية َمَجازاً ، أو حقيقةً عِْند  فاجلواُب أنَّ َمْعنَامها ُمْخَتلٌف ، ألن األوىل للظَّْرفية على باهبا ، والثانية
  .َمْن يقولُ باالشتراك 

  .» جئُتك يف يوم اجلُْمَعة يف أْمرِ َزْيدٍ « : كما َتقُولُ : وقال أبو البقاء 
  .بإعادة الَعاِمل ، ويكون هذا َبَدل َبْعض من كُلٍّ » ِفيهِنَّ « أنه َبَدل من : والثالث 

« ُيْتلى » يف الَوْجه األوَّل هو ِصلَةُ : قلت } يف يتامى النَِّساء؟ { : بَِم تعلَّق قوله : فإنْ قُلْت « : يُّ قال الزََّمْخَشرِ



، وأما يف الَوجَْهْين األِخَريْين فبدلٌ « فيهنَّ » َبَدالً من « يف يتامى » ُيْتلى َعلَْيكُم يف َمعَناُهنَّ ، وُجيوز أن يكُون : أي 
  .َمْرفُوَع املََحلِّ » َما ُيْتلَى « أن يكون : َيعْنِي بالوْجه األول  انتهى ،» ال غري 

ِفي الِكتَابِ » فال ُجيوُز إالَّ أنْ يكونَ َبَدالً ِمْن « يتلى » أمَّا ما أجازه يف وجه الرفع من كونه صلة « : قال أبو حيَّان 
د ، ومعىن واحد ، بعاملٍ واحٍد ، وهو ممتنٌع إالَّ يف للسََّببية ، لئال يتعلّق َحْرفا جر بلفٍظ واح« يف » أو تكون « 

فالظاهُر أنه ال جيُوز؛ للفَْصلِ بني الَبَدلِ واملُْبَدلِ منه « فيهن » الَبَدل والَعطِْف ، وأمَّا جتويُزه أنْ يكونَ َبَدالً من 
« ِفي الدَّارِ » فَفََصلَْت بني « ِمْنَها  زيٌد يقيمُ يف الدَّارِ ، وعمرو يف ِكْسرٍ» : باملَْعطُوف ، ويصري هذا نظري قولك 

  .« زيٌد يقيمُ يف الدَّارِ يف ِكْسرٍ منها وعمرو » : ، واملَْعُهودُ يف مثل هذا التَّرْكيب « عمرو » ب « يف ِكْسرِ » وبني 
  .فيما كََتب يف ُحكْم الَيَتاَمى : أنْ يتعلَّق بنفس الِكتَاب أي : الرابع 

كائناً يف ُحكْم يتاَمى النَِّساء ، : أي « ُيْتلى » تعلَّق َمبْحذوٍف ، وصاحبُ احلالِ هو املَْرفُوُع ب أنه حَالٌ في: اخلامس 
  .إىل النِّساء من باب إضافِة اخلاصِّ إىل الَعامَّ؛ ألهنن َيْنقَسْمن إىل يتاَمى وغَْيرِِهن « َيَتامى » وإضافةُ 

يوم اجلمعة وحق : يف النِّساء اليتامى كقولك : ملَْوُصوف؛ إذا األصلُ هو من إضافة الصِّفَة إىل ا: وقال الكُوفيُّون 
اليقني ، وهذا عند الَبْصريِّني ال ُجيوُز ، وُيؤوِّلُون ما َوَرَد من ذَِلك؛ وألن الصفة واملوُصوف شيء واحٌد ، وإضافة 

  .الشيء إىل نفسه َحمالٌ 
ُسْحقِ : حنو « ِمْن » : هي إضافةٌ ، َمبعَْنى : َمى إىل النَِّساء ما ِهَي؟ قلت إضافة اليََتا: فإنْ قُلْت : وقال الزََّمْخَشرِيُّ 

  .ِعَمامٍة 
» خامتُ َحِديٍد « : إضافة الشَّْيء إىل جِْنِسه ، حنو ] إنَّما ُهو [ والذي ذكره النَّحوِيُّون من ذلك » : قال أبو حيان 
» ِمْن « ، أو جبره ب » خامتٌ حديداً « : ، أو تنصَبه َتْمييزاً ، حنو » يٌد خامتٌ حد« : إمَّا بإتباع ، حنو : وجيوُز الفَْصل 

الالم ، ومعىن : مبعىن » َيتاَمى النِّساء « و » ُسْحقِ ِعَمامٍة « والظَّاِهر أن إضافة » : ، قال « خامت من َحديٍد : َنْحو 
أن تكونَ « ِمْن » ضَابِط اإلَضافة اليت بَِمْعىن ] يف [  وهذا الردُّ لَْيس بشيء ، فإهنم ذَكَروا. « االْخِتَصاص : الالم 

بَْعض من النَِّساء ، والنَِّساء « َيَتاَمى » إَضافَة ُجْزٍء إىل كُلٍّ ، بشرطِ ِصْدقِ اسمِ الكُلِّ على البْعضِ ، وال شك أن 
فإنَّ زيداً ال َيْصُدقُ « َيدُ زَْيد » : من حنو  «بشرط ِصْدقِ الكُلِّ على الَبْعض » : َيْصُدق َعلَْيهِنَّ ، وحترَّْزَنا بقولنا 

  .على الَيِد وْحَدها 
  .وهذا تَفِْسُري معىن ال إْعرَابٍ » يف اليَتاَمى ِمْنُهنَّ : ] أي [ } يف يتامى النِّساء { : وقال أبو البقاء 
  .َيتيَمة : مجع » يََتاَمى « واجلُْمُهور على 

فأْبَدلَ من » أياَمى « على أن األْصل : بياءْين ِمْن َتْحُت ، وخرَّجه ابن جِنِّي » ييامى  «: وقرأ أبو َعْبد اهللا املَدَنِي 
  ]الكامل : [ ، واهلَْمَزةُ أصلٌ ، ُسمِّي بذلك لقوله » فالنٌ ابُن أْعُصر ويَْعُصر « : اهلَْمَزة ياًء ، كما قَالُوا 

  اللََّياِلي واخِْتالَُف األْعصُرِ كَرُّ... أُبَنيَّ إنَّ أَباَك غَيََّر لَْوَنُه  -١٨٨٦
» أيامى « يَدُه ، فلذلك ُيْبِدلون منها الَياَء ، و : يريدون » قَطَع اهللا أَدُه « : وهم ُيْبِدلُون اهلَمْزة من الَياء ، كقوهلم 

م إىل مَْوِضع الَعْينِ ، والَعْين إىل فَْيِعل ، مث كُسِّر على أَيايِم ، كسيِّد وَسيَايِد ، مث قُِلَبِت الالَّ: بوزن » أيِّم « َجْمع : 
مث قُِلبت الكَْسَرةُ فتحةً؛ ِلخفَِّتها ، فتحركت الياُء وانفتح ما قَْبلَها ، فقلبت » أيامى « َمْوِضعِ الالَّم ، فصار اللَّفْظ 

  .فوزنه فَيَاِلع » أيامى « : ألفاً؛ فصار 
لكان وجهاً » أيامى « على فَْعلَى ، كَسكَْرى ، مث كُسِّر ثانياً على  ولو قيل إنه كُسِّر أيٌِّم: وقال أبو الفَْتحِ أيضاً 



  ] . ٣٢: النور [ } وَأَْنِكُحواْ األيامى مِْنكُمْ { : عند قوله ] إن شاءاهللا تعاىل [ حسناً ، وسيأيت َتْحقيق هذه اللَّفْظَِة 
  .بتسمية الفَاِعلِ » ما كََتَب اللَُّه لَُهنَّ « : وقرئ 

  ب نزول اآليةفصل يف سب
  :ذَكَُروا يف َسَببِ ُنُزول اآلية قَوْلَْين 

أن الَعَرب كانت ال تُورثُ النِّساء والصِّبَْيان شيئاً من اِملرياِث؛ كما ذكرنا يف أوَّلِ السُّوَرِة ، فنزلت هذه : األّول 
  .يريد ما فََرَض لَُهنَّ من اِملَرياِث : اآلية يف تَْوريثهم ، قال ابن عبَّاسٍ 

أن اآلية نزلت يف َتْوِفية الصَّداق لَُهنَّ ، وكانت اليتيَمةُ تكون عند الرَُّجلِ ، فإن كانت َجِميلةً وَمالَ إلَْيَها ، : لثاين ا
  .تزوََّج هبا وأكَلَ ماهلا ، وإن كانت ذَِميَمةً ، منعها األْزوَاَج حىت َتمُوَت ، فأنزل اللَّه هذه اآلية 

  :ْوُجه فيه أ» وَتْرغبون « : قوله 
الالَّيت ال تُؤُتوَنُهنَّ ، : أنه َمْعطُوٌف على الصِّلِة ، عطف مجلٍة ُمثَْبتٍة على ُجْملٍة منفية ، أي  -وهو الظاهر  -: أحُدها 

  .» جاء الَِّذي ال يَْبَخلُ ، وُيكْرِم الضِّيفَان « : والالًّيت ترغُبون أن َتْنكحوُهنَّ؛ كقولك 
  .ال تؤتُوَنُهن وال َتْرغَُبون : أي » ال « الفَْعلِ املَنِْفيِّ ب  أنه َمْعطُوٌف على: والثاين 

ال تؤُتوَنُهنَّ ، وأنتم َراِغُبون ِفي نِكاِحهِنَّ ، ذكر هذين الوْجَهْين أبو : أي » تؤتوهنن « أنه حَالٌ من فاِعل : والثالث 
فألنه ُمَضارع فال َتْدُخل عليه الواُو إال بَِتأويلٍ ال : انِي فلخالِف الظَّاِهر ، وأما الثَّ: أّما األولُ : البقاء ، وفيهما نَظَر 

  .َحاَجة لنا بِِه َهُهَنا 
أهي يف حمل َنْصب أم جر؟ واخُتِلَف يف َتقْدير : على َحذِْف حَْرِف اجلَرِّ ، ففيه اخلالف املَْشُهور » أن َتْنِكُحوُهنَّ « و 

  .حرف اجلَرِّ 
إن َرأوها َجِميلَةً ُموِسَرةً ، : يف نِكَاِحهِنَّ؛ لقُْبحهن وفَقْرهنَّ ، وكان األْوِلَياء كذلك  َتْرغُبون: أي » يف « هو : فقيل 

  .تزوجها َوليُّها ، وإالَّ رغَب َعْنها ، والقَْول األوَّل َمْروِيٌّ عن َعاِئَشة وطَاِئفَة كَبِريٍة 
  .فَْرة الرَّغَْبة والنَّ] َتْحتَِمل [ هذه اآلية : قال أبو ُعبَْيَدة 

  .وَتْرغَُبون أن َتْنِكُحوُهنَّ : فإن َحَملْته على الرغبة ، كان املعىن 
  .وترغبون عن أن تنكحوهن؛ لدمامتهن : وإن محلته على النَّفْرة ، كان املَعَْنى 

أن : اللَّْبس ، يعين  بَِشْرط أْمنِ» أنَّ « و » أنْ « إن النحاة ذكروا أن َحْرف اجلَرِّ جيوز حذفُه باطِّراَد مع : فإن قيل 
َعْن أنْ « أو » ِملُْت إىل أنْ َتقُوم « من أن َتقُوم ، خبالف : أي » َعجْبت أن َتقُوم « : يكون احلَْرُف متعّيناً ، حنو 

  .واآليةُ من هذا القَبِيل » َتقُوم 

لِ ، فصار كلٌّ من احلَْرفَْين مراداً على أن املَعَْنيْين ُهنا صَاِلَحان؛ يدل عليه ما ذَكَْرت لك من َسبب النُّزُو: فاجلواب 
  .َسبِيل الَبَدل 

  فصل مذهب األْحَناف فيَمن له والية اإلجبار
 استدل احلََنِفيَّة هبذه اآلَية ، على أنَّه َيُجوز لغري األب واجلَدِّ تزويج الصَّغرية ، وال حجَّة هلم فيها؛ الْحِتمَال أن يكون

إن قَُدامة بن َمظُْعون زَوَّج اْبَنة أخيه ُعثَْمان بن : ِكُحوُهن إذا َبلَْغن ، ويدل على ِصحَّة قَْولِنا وَتْرغَُبون أن تُْن: املَُراُد 
ليه َمظُْعون من َعْبد اهللا بن ُعَمر ، فخطبها املُِغَرية بن ُشْعَبة ، ورغَّب أمََّها يف املَالِ ، فجاءوا إىل رسُول اهللا صلى اهللا ع

إنَّها َصِغرية وال ُتَزوَّج إال « :  -عليه الصالة والسالم  -أنا َعمَُّها َوَوِصيُّ أبيَها ، فقال النَّبِيُّ : وسلم ، فقال قَُداَمةُ 
وفرَّق َبيَْنها وبني اْبن ُعمر ، وليس يف اآلَية أكْثَُر من رغَْبة األْولَِياء يف نِكَاحِ اليَِتيَمِة ، وذلك ال َيُدلُّ على » بإذْنِها 



  .اجلَوَازِ 
  :فيه ثالثة أْوُجه » واملستضعفني « : قوله [ 

ما ُيْتلَى َعلَْيكُم يف َيَتاَمى النَِّساء ويف املُسَْتْضَعِفني ، والذي ُتِلي : أي » َيَتاَمى النَِّساء « أنه َمْعطُوٌف على  -: أظهُرَها 
ال ُنَورِّثُ إال َمْن : ، وذلك أنَُّهم كانوا َيقُولون ]  ١١: النساء [ } يُوصِيكُمُ اهللا يف أَْوالَِدكُمْ { : َعلَْيهِم فيهم قوله 

  ] .َيحِْمي احلَْوَزة ، وَيذُبُّ عن احلََرمِ ، فَيْحرُِمون املَْرأةَ والصَِّغَري؛ فنزلت 
يد ما ُيْتلَى وهم الصَِّغار ، أن ُتْعطُوهم ُحقُوقَُهم؛ ألنَّهم كانوا ال ُيورثون الصِّغَار ، ير} واملُسْتضَعِفني من الوِلَْدان { 

  .إعطاء حقوق الصِّغار : ، يعين ]  ٢: النساء [ } َوآتُواْ اليتامى أَْموَالَُهْم { : من قوله » اليََتاَمى « عليكم يف باب 
  .؛ وهذا رأٌي كوِفّي » فيهن « أنَّه يف َمَحلِّ جر ، َعطْفاً على الضَِّمري يف : والثَّاين 

  .ويبيِّن حال املستضعفني : أي » فيهن « َمْوِضع أنه َمْنصُوٌب عطفاً على : والثالث 
أنه َخْيٌر من َمذَْهب الكُوفيني ، : يعين » وهذا التَّقِْديُر َيْدُخلُ يف َمذَْهب الَبصريِّني ِمْن غريِ كَلَفٍَة « : قال أبو البقاء 

  .حيث ُيْعطَُف على الضَِّمري املَْجرُور ِمْن غَْيرِ إعاَدِة اجلَارِّ 
  :فيه َخْمَسةُ أوجه » وأنْ تقوموا « : قوله 

َوالَ تأكلوا { : الثالثة املتقدمة قَْبله ، فيكون هو كَذَِلك ِلعطِْفه على ما قَْبلَه ، واملتلوُّ عليهم يف هذا املَعَْنى قوله 
  ] . ٢: النساء [ } أَْموَالَُهْم إىل أَْموَاِلكُْم 

  .النَّْصُب بإضمار فعل : والرابع 
ويأمركم أن تقُوُموا ، وهو ِخطَابٌ : ، مبعىن « يأُمرُكُم » وجيوُز أنْ يكون َمْنصُوباً بإْضمار « : رِيُّ قال الزََّمْخَش

، فهذا الَوْجه من النَّْصب غُري » لألئمة بأنْ َينْظُروا إليْهِم ، وَيْسَتْوفُوا هلم ُحقُوقَهم ، وال َيَدُعوا أحداً َيْهَتِضُم جَانِبَُهم 
  .ور قَْبلَه الَوْجِه املذْكُ
: وقياُمكم لليتاَمى بالِقْسِط خٌري لَكُم ، وأولُ األوُجِه أوَجُه ، واملعىن : أنه ُمبْتدأ ، وخربه َمْحذُوٌف ، أي : واخلامس 

  .بالَعْدل ِفي ُمُهورِِهن ، ومواريثهِن : أن تقوموا لليَتاَمى بالِقْسِط ، أي 
  .جيازِيكُم به } نَّ اهللا كَانَ بِِه َعِليماً َوَما َتفَْعلُواْ ِمْن َخْيرٍ فَإِ{ : مث قال 

َوالصُّلُْح َخْيٌر وَأُْحضَِرتِ  َوإِِن اْمرَأَةٌ َخافَْت ِمْن َبْعِلَها ُنُشوًزا أَْو إِعَْراًضا فَلَا ُجَناَح َعلَْيهَِما أَنْ ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصلًْحا
  ) ١٢٨(فَإِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبًِريا الْأَْنفُُس الشُّحَّ َوإِنْ ُتْحِسنُوا َوَتتَّقُوا 

فاعلٌ بِفْعلٍ مضمر واجب اإلْضمَار ، وهذه من باب االْشِتغَال ، وال ُجيوز َرفْعُها » امرأةٌ « : » َوإِِن امرأة « : وقوله 
« : ني ، خالفاً لألخفش ، والكُوفيِّني ، والتقديُر باالْبتداء ، ألنَّ أداةَ الشَّْرِط ال َيِليها إال الفِْعلُ عند ُجْمهُور الَبصْرِيِّ

، واستدلَّ الَبصْرِيُّون ]  ٦: التوبة [ } َوإِنْ أََحٌد مَِّن املشركني استجارك { : ، وحنوُه » وإنْ خافت امْرأةٌ َخافَْت 
  ]اخلفيف : [ يف قَْول عديٍّ  بأن الفعل قد َجاَء َمْجُزوماً بعد االْسمِ الَواِقع بعد أداة الشَّْرط: على َمذَْهبهم 

  ُه َوُتْعطَْف َعلَْيه كَأسُ السَّاِقي... َوَمَتى َواِغلٌ َيُنْبُهمْ ُيَحيُّو  -١٨٨٧
وال َحاَجة لَِتْرك الظَّاهر؛ ألن اخلَْوف إنَّما : قال ابن اخلِطيب . ظَنَّت : َعِلَمت ، وقيل : خافت ، أي : قال بعضهم 

  .من جَِهة الزَّْوجِ ، إمَّا قَْوِليَّةٌ أو ِفْعِليَّةٌ ] دلُّ عليه ت[ يكون عند ظُهُور أماراٍت 
» ُنشوزاً « : وهو الظَّاِهر ، وأن يتعلَّق َمبْحذُوف على أنه َحالٌ من » َخافَت « جيوُز أن َيَتَعلَّق ب » ِمن َبْعِلها « قوله 

َجوَاُب الشَّْرِط ، » فال « ْعلُه ِصفَةً ، فُنِصب حاالً ، و إذ هو يف األْصل ِصفَةُ نكرٍة ، فلمَّا قُدِّم َعلَْيها ، تعذَّر َج



  .يطلق على الزَّْوج ، وعلى السَّيِّد : والبَْعل 
بتشديد الصَّاد بعدها ألف » َيصَّاحلا « من أْصلَح ، وباقي السَّْبعة » ُيْصِلحا « : قرأ الكوفيون » أَن ُيصِْلَحا « قوله 

بضمِّ » ُيصاِلحا « : بتشديد الصَّاد من غَْير ألٍف ، وعبيدة السَّلََمانِّي » َيصَِّلحا « : ي ، وقرأ عثمان البيت واجلَْحَدر
  .» أن اصَّاحلا « : الياِء ، وختفيِف الصَّاِد ، وبعَدها ألٌف من املُفَاَعلَة ، وابن َمْسُعود ، واألْعمش 

  .فأّما قراءةُ الكوفيني فََواِضَحةٌ 
« : ، فأُريد اإلْدغَام َتْخِفيفاً؛ فأْبِدلت التَّاءُ صاداً وأْدِغمت ، كقوله » يتصاحلا « : ، أصلَُها وقراءةُ باقي السَّْبَعة 

فَُخفِّفَ بإْبدَالِ الطَّاء املُْبَدلِة من تاِء االفِْتعَال صَاداً ، » َيْصطَِلحا « : وأمَّا قراءةُ ُعثَْمان ، فأصلُها . » ادّاركوا 
  .وإدغامها فيما بَْعَدها 

وهذا ليس بِجَيٍِّد ، ألنَّ تاءَ » فأْبِدلت التاء َصاداً وأْدِغمت فيها األولَى « َيْصتَِلحا » : وأصله « : وقال أبو البقاء 
ظ نه لو لُِفاالفِْتعَال جيُب قَلُْبها طاًء بعد األْحُرف األْرَبَعة؛ كما تقدَّم َتْحِقيقُه يف الَبقرة ، فال َحاَجة إىل َتقْديرَها تاًء؛ أل

  .بالفِْعلِ مظهراً مل ُيلْفظ فيه بالتَّاء إال َبياناً ألْصِله 
  .وأمَّا قراءةُ ُعَبْيدة فواضحةٌ؛ ألهنا من املَُصالَحة 

  .مع اختالِفهِم يف ِفْعِلِه » صُلْحاً « فأوضُح ، ومل ُيْخَتلَْف يف » َيْصطَِلَحا « : وأما ِقَراءة 
  :ويف نصبه أوجٌه 

إمَّا الفِْعلُ املتقدُِّم وهو َمْصَدٌر على َحذْف الزَّوَاِئد ، : َيْحتمل أن يكُونَ َمْصَدراً ، وناصُبه : فيني فإنه على ِقَراءة الكو
ويف املَفُْعولِ . فُيْصِلُح َحالَُهما ُصلْحاً : وبعضُهم يعبِّر عنه بأنه اْسُم َمْصدرٍ كالَعطَاِء والنَّبَات ، وإمَّا ِفْعلٌ مقدٌر أي 

  :قْدِيرين َوجَْهان على هذين التَّ
  .اُتسِّع يف الظَّْرف فُجِعل َمفْعُوالً به » َبْيَنُهَما « أنه : أحُدمها 
فإنه ِصفةٌ له يف األْصلِ ، وُيْحتمل أن يكُونَ » صلحاً « ظرٌف أو َحالٌ ِمْن » بينهما « أنه َمْحذُوف و : والثاين 
املُعْطى ، والثبات بَِمْعَنى : اً للشيء املُْصطَلح عليه؛ كالعَطَاء بَِمْعَنى على املَفُْعول به ، إن َجَعلته امس» ُصلْحاً « نصبُ 

  .املُثَْبت : 

كوَنه اسَم املصدرِ ، أو : أعين : فيجوُز أنْ يكونَ َمْصَدراً على أحِد التَّقْديرين املتقدمني : وأمَّا على بقيِة الِقراءاِت 
َحْسَب الِقَراءات املتقدِّمة ، » َتَصالََحا ، أو اْصِطالَحاً ، أو مصاحلةً « اً موقع كوَنه على َحذِْف الزََّواِئد ، فيكون َواِقع

بشيء َيقُع بسببِ املُصَالَحة ، إذا َجَعلْناه : بُصلْحِ ، أي : وجيوُز أنْ يكون َمْنصُوباً على إْسقَاِط حرفِ اجلَرِّ ، أي 
  .اْسماً للشَّْيِء املُْصطَلَح عليه 

زةً يف بَِقيَّة القراءات يَْنَتفي عنه َوْجُه املَفْعُولِ به املَذْكُورِ يف ِقَراءة الكوِفيِّني ، وَتبْقَى األْوُجُه الَباِقيةُ جَاِئواحلاصلُ أنه يف 
  .سائر القِراءاِت 

ومل » اٌض إهنما اْعتَِر« : مبتدأ وخرب ، وهذه اجلُْملَة قال الزخمشري فيها ويف اليت بعدها : » والصُّلُْح خريٌ « : قوله 
فجاءت اجلُْملَتانَ بينهما » فَالَ جَُناَْح « : َمْعطُوٌف على قوله » وإنْ يتفرَّقا « : يبيِّْن ذلك ، وكأنه ُيريد أنَّ قوله 

  .اْعِترَاضاً؛ هكذا قال أبو حيَّان 
إهنا اْعتَِراضٌ : رِي يف اجلَِميع وفيه نظر ، فإن بَْعدمها ُجَمالً أَخَر ، فكان ينبغي أن َيقُول الزََّمْخَش: قال شهاب الدين 

االعتراض : بذلك ، وإمنا يُرِيد الزََّمْخَشرِيُّ بذلك ] الشُّح [ ، وأُْحضَِرت األنفُس » والصُّلْح خَْير « : ، وال َيُخص 
تَفِْسُريه له مبا ُيِفيُد هذا فإهنما َشرْطَان متعاطفاِن ، وَيُدلُّ عليه » َوإِن ُتْحِسنُواْ « : وقوله » وإن امَْرأةٌ « : َبْين قوله 



وإن حتسنُوا باألقَاَمة على نِسَاِئكُم ، وإن كَرِْهُتمُوهن وأحببتم غَْيَرُهن ، وتتقوا النُّشوزَ « : املَْعَنى ، فإنه قال 
  .انتهى » واإلعَْراض 

  فصل
فعصى ِفْرَعْونُ { : كره ، حنو واألِلف والالَّم يف الصُّلح َيُجوز أن تكون للجِْنس ، وأن تكونَ للعْهد؛ لتقدُّمِ ذ

  ] . ١٦: املزمل [ } الرسول 
يفيد الُعَموم؛ فإذا حصل ُهَناك : فعلى األوَّل وهو أنه ُمفَْرد حملًّى باألِلف والالَّم فهل ُيفيُد الُعُموَم ، أم الَ؟ فإن قُلَْنا 

َحْمله على املَْعُهود السَّابِق ، ألنا : األْوىل ] و [ بق؟ َمْعُهود ِسابٌِق ، فهل ُيحَْمل على الُعُموم ، أم على املَْعُهود السِّا
سَابُِق إنَّما َحَملَْناُه على االْسِتْغرَاق َضُروَرة أنَّا لو مل َنقُل ذلك خلرج عن اإلفَاَدة ، وصار ُمجَْمالً ، فإذا َحَصل َمْعُهود 

  .، اندفع هذا املَْحذُور ، فوجب َحْملُه عليه 
الصُّلْح بني الزَّْوَجْين خري من الفُْرقَة ، ومن َحَملَُه : فمن َحَملَُه على املَْعُهود السَّابِق ، قال : قَدِّمة وإذا َعَرفْت هذه املُ

ُيْحتمل أن َتكُون للتَّفِْضيل : » خري « على االْستِْغرَاقِ ، متسَّك به يف أنَّ الصُّلْح على اإلْنكَار جَائز ، وُهُم احلَنفيَّة و 
خٌري من الفُْرقَة ، والتَّقِْدير : من النُُّشوز ، واإلعَْراض ، وقيل : تقديُره : ، واملفضَّلُ عليه َمْحذُوٌف ، فقيل  على َبابِها

والصُّلَُح خٌري من اخلُُيور؛ كما أنَّ اخلُُصومة شرٌّ : األولُ أْوىل؛ للداللة اللَّفِْظيَّة ، وُيْحتمل أن َتكثون ِصفَةً جمرََّدةً ، أي 
  .رُور من الشُّ

  فصل يف سبب نزول اآلية
َراِفع بن : َخولة بِْنت حممَّد بن َمْسلَمة ، ويف َزْوَجها َسْعد ابن الرَّبِيع ، ويقال : هذه اآلية نزلت يف عمرة وُيقَال 

فَا اْبَنه حممَّد بن مسلمة ُخَدْيج تزوََّجَها وهي شَابَّة ، فلما عالََها الِكَبر ، تزوََّج عليها امَْرأة شابَّةً ، فآثرها عليها ، وَج
  .، فأتت رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فشكت ذلك إلَْيه ، فنزلت اآلية 

نزلت يف سَْوَدة بنت زْمَعة ، حني أرَاَد النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أن ُيطَلِّقها ، فالتمست أن ُيْمِسكَها وَتْجَعل : وقيل 
  .نَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ومل يطلقها َنْوبََتها ِلعَاِئَشة ، فأجاَزه ال

: غريها ، فتقول ] هبا [ نزلت يف املَْرأة تكون عند الرَُّجل ، وُيرِيد أن َيْسَتْبِدلَ : وروي عن َعاِئَشة ، أهنا قَالَت 
  ] .والقَْسم [ أْمِسكْنِي ، وتزوج بَِغْيري ، وأنت يف ِحلٍّ من النَّفَقَِة 

نزلت يف أبِي السَّاِئب ، كان له اْمَرأةٌ قد كَبِرت ، وله ِمنَْها أْوالد ، فأراد أن ُيطَلِّقَها ويتزوَّجَ  :وقال َسِعيد بن ُجَبري 
ال تطلِّقْنِي ، ودعنِي على َولَِدي ، فاقْسم يل ِمْن كلِّ َشهَْرْين إن ِشئَْت ، وإن شِئْت فال َتقِْسم يل ، : بَِغْيرِها ، فقالت 

وإن { فأنزل اهللا . ِلك؛ فهو أَحبُّ إيلّ ، فأَتى رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر لَُه ذَِلك إن كَانَ يصلُح ذَ: فقال 
أمارات النُّشُوز ، وهو البُْغضُ ] ظُُهور [ ُمَجرَّد اخلَْوف عِْند : وظَنَّْت ، وقيل : علمت قيل : أي } اْمرأةٌ خافت 

  .ألْرض وهو ما ارتفع َعنِ ا: والشِّقَاق ، من النَّْشز 
أي } فَالَ جَُناَْح َعلَْيهَِمآ { ترك ُمَجاَمَعِتها ، وإعراُضُه بوْجهه َعْنها ، وقلة ُمَجالََسِتها ، : نشوز الرَُّجل : قال الكَلْبِيُّ 

إما املَْهر ، : ْوج على الزَّوج واملَْرأة أن يتصالََحا ، والصُّلُْح إنَّما حيُصلُ يف َشْيٍء يكون حَقًّا له ، وحقُّ املرأة على الزَّ: 
فهذه الثالثة هي اليت تَقِْدر املرأة على طلبها من الزَّْوجِ ، شاء أم أَبى ، وأما الَوطُء فال ُيجُرب . أو النَّفَقَة ، أو القَْسم 

ْرَض ، كان عليه إالَّ يف بعض الصَُّور ، وإذا كَان كَذَلك ، فإذا كَاَنْت هي املُْحِسَنة ، وال ُتْجَبر على ذلك ، وإن مل َت
أو ُيسَرِّحها بإْحَسان ، فإن أْمَسكها ووفَّاها حقَّها مع كَراِهيَّتِه ، [ على الزَّْوج أن ُيَوفِّيها حقها من القَْسم والنَّفقة 

  .فهو املُْحِسن 



فذلك جائز ما ] فإن َصالََحْتُه عن َبْعضِ حقها من القَْسم والنَّفَقَِة ، : وروى ُسلْيَمان بن َيَسار ، عن ابن عبَّاسٍ 
  .َرِضيت ، فإن أْنكََرت بعد الصُّلْح ، فذلك لََها ، وهلا َحقَُّهِا 

بعد َتخْيريه إيَّاَها ، واملَُصالَحة على َتْرك بَْعضِ َحقِّها ، َخْير من الفُرقَة ] إقَامََتَها : يعين [ » والصُّلْح َخْير « : مث قال 
.  

ال تطلِّقْنِي ، وكفاين : ةً ، أراد النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أن ُيفَارِقََها ، فقالت كما ُروِي أن َسْودة كانت اْمرأةً كبِري
أن أْبَعث يف نَِساِئَك ، وقد َجَعلُْت نوبيت ِلعَاِئَشة ، فأْمَسكَها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكان َيقِْسُم ِلعاِئَشة 

  .َيْوَمها وَيْوَم َسوَْدة 
  فصل
 -اْرِتفَاع اإلثْم ، فبني : ، وذلك ُيوِهُم أنَّه رخصة ، والغايةُ فيه } فَالَ ُجنَاَْح َعلَْيهَِمآ أَن ُيْصِلَحا { :  -تعاىل  -قال 

  .أنَّ هذا الصُّلح كما أنَّه ال ُجنَاح فيه وال إثْم ، ففيه َخْير َعظِيٌم  -تعاىل 
فُْعول ، واكتسب باهلمزة مفُعوالً ثانياً ، فلمَّا ُبين يتعدى إىل َم» َحَضر « } َوأُْحضَِرِت األنفس الشح { : قوله 

  :للمفُعول ، قاَم أحدمها مقام الفاعل ، فانتصب اآلخُر ، والقائُم مقام الفاِعلِ هنا َيْحتمل وجهني 
« : ْصل فإنه الفاِعل يف األْصلِ ، إذ األ» األنْفُُس « أنه األول وهو :  -وهو املشُهوُر من مذاهب النُّحَاة  -أظهرمها 

  .» َحضرت األنْفُُس الُشحَّ 

وحضر الُشحُّ األنْفَُس ، مث أْحَضر اللَُّه الُشحَّ األنْفَُس ، فلما ُبنَِي الِفْعل : أنه املفعُول الثاين ، واألصل : والثاين 
« : َيجُوز أن يُقَال  مقاَم الفَاِعلِ ، فأخِّر األوَّل وبقي منصوباً ، وعلى هذا -وهو األنْفُُس -للمفُعول أقيم الثانِي 

، والَعكْس هو املشهُوُر كما تقدَّم ، وكالُم الزََّمْخَشرِي َيْحتمل كَْونَ » كُِسي ُجبَّة َعمراً « و » أُْعِطي درهٌم َزْيداً 
، ال َيِغيب  أنَّ الُشحَّ ُجِعل َحاِضراً هلا: ومعىن إْحَضارِ األْنفُس الُشحَّ « : الثاين هو القَاِئم مقام الفاعل؛ فإنه قال 

« أنَّ الُشحَّ جُِعل حَاضِراً هلا ، ال َيغِيب عنها أبداً وال َينْفَكُّ : ومعىن إْحضَارِ األنْفُسِ الُشحَّ » : الفاعل؛ فإنه قال 
أهنا َمطُْبوعةٌ عليه ، فأْسنِد احلضور إىل الُشحِّ كما ترى ، وحيتمل أنه جعله من باب القلْب ، فنسب احلُُضورَ : يعين 
: بكسر الشني وهي لَُغة ، والشُّحُّ « الشِّحَّ » : وقرأ الَعدَوِي .  الُشحِّ ، وهو يف احلقيقة َمْنسُوٌب إىل األنْفس إىل

  .الُبْخل مع حرص؛ فهو أَخصُّ من الُبْخل 
لَّته ، حىت َيحِْمل وهذه اآلية إخبار يف كُلِّ أحٍد ، وأنَّ اإلْنَسان ال ُبد أن يشح بُِحكْم ِخلْقَِته ، وجب: قال القرطيب 

: واملُراُد به ههنا . اِحلْرص على َمْنع اخلَْير : هو الُبْخل ، وحقيقته : الُشحُّ : َصاِحَبه على َبْعض ما َيكَْره ، ويقال 
ِضي عمره َمَعَها بأن َيْنقَ: ببذل حقِّها ، وَيِشحُّ الزَّْوج : ُشح كل واحٍد من الزَّْوَجْين بَِنِصيبِه من اآلَخر ، فََتِشحُّ املرأة 

  .مع َدَماَمة َوْجهِها ، وكرب ِسنِّها ، وعدم ُحُصول اللَّذَّة بُِمجَالَسَِتها 
  فصل

الضبط على املُْعَتقََدات واإلراَدة ، ويف اِهلَممِ واألْموال ، وحنو ذلك ، فما أفْرِط منه على : والشُّحُّ : قال القرطيب 
[ } َوَمن ُيوَق ُشحَّ نَفِْسِه { :  -تعاىل  -وهو قوله .  غَْيرِِه ، ففيه َبْعض املذمَّة الدِّين ، فهو حممود ، وما أفْرِطَ منه يف

و [ أو الَِّتي تَقَْتضِيَها املُُروءة ، فهو الُبْخلُ؛ ] الشَّرعيَّة [ اآلية ، وما َصار ِمْنه إىل َحيِّز َمْنع احلُقُوقِ ]  ١٦: التغابن 
  .خٌري وال َصالٌَح ] معه [  َهِذه األْخالَق املَذُْموَمِة ، مل يبق هي رذيلة ، وإذا آلَ الُبْخل إىل] 

اجلَدُّ بن قَْيس على ُبْخلٍ فيهه؛ : من سَيُِّدكُم؟ قالوا : أن النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قال لألْنَصار » : روى املاَوْرِديُّ 
إنَّ قوماً : وكيف ذَاَك يا رُسولَ اللَّه؟ قال : قالوا » ل وأي داء أْدَوى من الُبْخ« : فقال النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم 



منَّا عن النِّساء؛ حىت َيعَْتِذر ] الرِّجَال [ لَيْبعد : نزلوا بَساِحل ، فكرهوا لُِبْخِلهِم ُنُزولَ األْضَيافِ بِهِم ، فقالوا 
َجالِ ، ففعلوا وطال ذَِلَك ِفيهِْم ، فاْشتََغل الرَّجَال الرََّجال إىل األضَْياِف ببعد النَِّساء ، ويعَتِذر النَِّساء ببُْعد الرَّ

  .« بالرَّجَال ، والنَِّساء بالنَِّساء 
  .اجلور : « وَتتَّقوا » ُتصِْلُحوا : أي « وإنْ ُتْحِسنُوا » : مث قال 
تقوا ظُلَْمها بالنُّشُّوزِ واإلْعرَاض وإن ُتْحِسُنوا باإلقَاَمة َمَعها مع الكََراَهِة ، وت: هذا ِخطَاٌب مع األزواج ، أي : وقيل 

.  
ُتْحِسنُوا يف الصُّلْح بينهما ، وَتتَّقُوا املَْيل إىل َواِحٍد ِمْنُهَما ، فإن اللَّه كان مبا : ِخطاب لغريمها ، أي ] هو [ وقيل 

  .َتْعَملُون َخبِرياً ، فيجزيكم بأْعَماِلكُم 
اخلَارِجيَّ كان من أذَمِّ بين آَدم ، وامرأته من أْجَمِلهِم ، فََنظََرت إليه  أن ِعْمَران بن حطَّان: حكى صَاِحب الكَشَّاف 

َما لَِك؟ فقالت حََمْدُت اللَّه على أنِّي وإيَّاك من أْهل اجلَنَّة؛ ألنك ُرزِقَْت ِمثِْلي ، : احلَْمُد للَِّه ، فقال : َيْوماً ، مث قالت 
  .قد َوَعد اللَّه باجلَنَّة الشَّاكرين والصَّابرين فشكَْرت ، وُرزِقُْت ِمثْلك؛ فََصبَْرُت ، و

َعلَّقَِة َوإِنْ ُتْصِلحُوا َوَتتَّقُوا فَإِنَّ َولَْن َتْسَتِطيعُوا أَنْ تَْعِدلُوا َبْيَن النَِّساِء َولَْو حََرصُْتْم فَلَا َتِميلُوا كُلَّ الَْمْيلِ فََتذَُروَها كَالُْم
  ) ١٣٠(َوإِنْ َيَتفَرَّقَا ُيْغنِ اللَُّه كُلًّا ِمْن َسَعِتِه َوكَانَ اللَُّه َواِسًعا َحِكيًما ) ١٢٩(اللََّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما 

  :وفيه قوالن 
ا لن َتقِْدُروا يف التَّسْوِية َبيَْنُهنَّ يف َمْيل الطِّبَاع ، من احلُبِّ ومَْيل القلب ، وإذا مل َتقِْدُروا عليه ، لَمْ تكُونو: األول 
  .فني به مكَلَّ

هذا يدلُّ على أن َتكِْليَف ما ال ُيطَاق ، غْير َواِقع وال جائز الُوقُوع ، وقد تَقَدَّم إلزامهم يف الِعلْمِ : قالت املُْعتََزلَة 
لتَّكِْليف إمنا نَفَى االْسِتطَاعة الَّيت هي من جَِهة املكَلَِّف ، ولَْم َيْنفِ ا -تعاىل  -بأنه : والدَّاِعي ، وقد ُيجَاب أْيضاً 

  .الَِّذي هو من جهة الشَّارع ، فاآلَية ال َتُدلُّ على نَفْيِ التَّكِْليِف ، وإمنا َتُدلُّ على نفي اْستِطَاعة املكَلَّف 
حلُبِّ؛ ال يستطيعون التَّسْوَِيةَ بينهن يف األقَْوال واألفْعَال؛ ألن التَّفَاُوت يف احلُبِّ ، يوجُِب التَّفَاُوت يف نتاِئجِ ا: الثاين 

  .مع قيام الصَّارف ُمحَالٌ ] و [ ألن الفِعل بدون الدَّاِعي ، 
أنكم لَْسُتم َتحَْترُِزون : يف الِقْسمة ، واللَّفْظ واملَْعَنى » كُلَّ املَْيل « إىل اليت ُتِحبُّوهنا ، : أي » فَالَ َتِميلُواْ « : مث قال 

] التفاوت [ ذَِلك َخارٌِج عن ُوْسعكُم ، ولكنكم َمنْهِيُّون عن إظَْهار ذلك عن ُحُصول التَّفَاُوت يف املَْيل القَلْبِي؛ ألن 
  .يف القَْول والِفْعل 

هذا قََسِمي فيما أْمِلُك ، وأْنت أْعلَم » : كان يَقِْسم ، ويقول ] أنه : [ روي عن رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « 
  .« مبا ال أْمِلكُ 

حبَسبِ ما ُتَضاف إليه ، إنْ أضيفَت إىل َمْصدرٍ « كل » نصٌب على املَْصدرية ، وقد تقرر أن : « كُلَّ املَْيلِ » : قوله 
  .أو ظرٍف ، أو غَْيرِه؛ فكذلك  -كانت َمْصَدراً  -

  :فيه وجهان « فََتذَُروَها » : قوله 
  .يف جَوابِ النَّْهي « أنْ » أنه مَْنُصوب بإْضمَارِ : أحدمها 
فال َتذرُوها ، ففي األوَّل نَْهٌي عن اجلمع بينهما ، ويف الثاين هنيٌ : َعطْفاً على الِفْعل قبله ، أي  أنه َمْجُزوم: والثاين 

  .يعود على املُميلِ عنها؛ لداللة السِّياق عليها « َتذَُروها » عن كلٍّ على ِحَدِته وهو أبلغُ ، والضَّمريُ يف 



فتذُروها ُمْشبِهةً املَُعلَّقة ، وُجيوز : فيتعلَّق َمبْحذُوف ، أي « روها َتذَ» يف « ها » حال من : « كاملُعلَّقة » : قوله 
: يتعدَّى الثَْنْين إذا كان بَِمعَْنى « تََرك » تَْترك ، و : مبعىن « َتذَر » : أن َيكُون مفعوالً ثانياً؛ ألن قولك : عندي 
  .صيَّر 

] َيكُون [ ى كاملَُعلَّقَة ال أيِّماً ، وال ذَات بَْعل؛ كما أن الشَّيء املَُعلَّق ال ال َتتَّبِعُوا َهَواكُم ، فََتَدُعوا األخْر: واملعىن 
من كَاَنت له امْرأَتانِ » : ، ويف احلَِديث « فََتذَُروها كاملَْسُجوَنة » : على األْرضِ ، وال على السَّماِء ، ويف ِقَراءة أَبيِّ 

  .« وأحدُ ِشقَّْيه َماِئلٌ مييلُ مع إْحَداُهَما ، جاء َيْوم الِقَيامة 
ملا َحَصل يف } فَإِنَّ اهللا كَانَ غَفُوراً رَِّحيماً { اجلور : « َتتَّقُوا » بالعدل يف القَْسم ، و « وإن ُتصِْلُحوا » : قوله 

  .القَلْبِ من املَْيلِ إىل َبْعِضهِنَّ دون بَْعضٍ 
َتَداَركُوه بالتَّْوَبة ، وَتتَّقُوا يف املُْسَتقَْبل عن ِمثِْله ، غفر اللَّه لكم وإن ُتْصلحوا ما َمَضى من َمْيِلكُم ، وَت: وقيل املعىن 

  .ذَِلَك ، وهذا أْولَى؛ ألن التَّفَاُوت يف املَْيل القَلْيب ليس يف الُوْسع ، فال حيتاج إىل املَْغِفَرة 

املَرْأة بِزَْوج : من رزقه ، يعين : } نِ اهللا كُالًّ مِّن َسَعِتهِ ُيْغ{ الزَّْوج واملَْرأة بالطَّالق ، : يعين » َوإنْ َيَتفَرَّقا « قوله 
  .آخر ، والزَّْوج بامرأة أْخرى 

وصف نفسه بِكَْونه } َوكَانَ اهللا َواِسعاً َحِكيماً { ُيغْنِي اللَّه كل واِحٍد منهما عن َصاِحبِه بعد الطَّالقِ ، : وقيل 
َواِسُع الفَْضل ، واسع الرِّْزقِ ، واسع النِّْعَمِة ، واسع الرَّْحَمِة ، واسع  -تعاىل  -َواِسعاً؛ ومل ُيِضفْه إىل َشْيء؛ ألنه 

« : واِسعٌ يف كذا ، الخَْتصَّ بذلك املَذْكُور ، وقوله : القُْدَرِة ، واِسُع الِعلْمِ ، واسعٌ يف مجيع الكماالت ، فلو قالَ 
فيما َحكَم على الزَّْوج من إْمَساِكَها مبعُروٍف ، أوْ : ، وقال الكليبُّ  يريد فيما أمَر وَنَهى: قال ابن عبَّاسٍ » حكيماً 

  .تسريحٍ بإْحَساٍن 
  فصل

َبيَْنُهنَّ يف القَْسم ُحكْم الرَّجلِ إذا كان َتْحَتُه امْرأَتان أْو أكْثَر ، جيُِب عليه التَّسْوَِية َبيَْنُهنَّ يف القَْسم ، فإن ترك التَّسْوَِية 
، وعليه القََضاُء للَمظْلُومة ، والتَّسْوَِية شَْرط يف الَبْينُوَنِة أمَّا يف اِجلمَاع فَالَ؛ ألنه َيُدور على  -تعاىل  -ه ، َعَصى اللَّ

َزوَّج ، وإذا َتالنََّشاِط وليس ذَِلِك إليه ، ولو كانت َتْحَته ُحّرةٌ وأَمةٌ فإنَّه َيبِيُت ِعْند احلُرَّة لَْيلََتْين ، وعند األَمة لَْيلَة 
 ، فثالث َجِديَدةً على قَِدَمية ، خيص اجلَِديَدة بأن يَبِيت ِعْنَدَها َسْبَع لََيالٍ على التَّواِلي إن كانت بِكْراً ، وإن كانت ثَيِّباً

ا تزوَّج من السُّنَّةِ إذ: لََيالٍ ، مث ُيَسوِّي بعد ذَِلك بني الكُلِّ ، وال جيب قََضاء هذه الثالث للقَِدَميات؛ لقول أنسٍ 
ثَّيِّبُ أن البكر على الثَّيِّب أن ُيِقيم عِْنَدها َسْبَعةً ، وإذا تزوَّج الثَّيِّب على البِكْرِ ، أن يُِقيم عندها ثالثاً ، فإن أحبَّت ال

ة أقام ِعْنَدها َسبْعاً ، النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم ملا َتزَوَّج أمَّ َسلََم« ُيِقيم ِعْندَها سْبعاً ، فعل ، مث قََضاه للَبَواِقي؛ ألن 
، وإذا أراَد الرَُّجل » لَْيس بك َهوانٌ على أْهِلِك ، إن ِشئْت َسبَّْعت لَِك ، وإن َسبَّْعت لك َسبَّْعت لِنِسَائي : مث قال 

َيقِْضي للَباِقيَات ُمدَّة  ]أن [ ، وال َيجُِب عليه ] معه بالقُْرَعة َبيَْنُهنَّ [ سفَر حَاَجٍة ، فيجُوُز له أنْ حيمل بَْعَض نَِساِئه 
فَراً ، َسفَرِه وإن طَالَْت إذا لَْم يزْد َمقَاُمُه يف َبلْدة على ُمدَّة املَُسافِرِين؛ ألن النَّيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أراد َس

ٍة ، فَلَْيَس له َتْخصِيُص َبْعِضهِن ، ال أقَْرَع بني نِسَاِئه ، فأّيتهن َخَرج سُهُمَها ، خرج بَِها َمَعُه ، أما إذا أَراَد َسفَرَ َنقْل
  .بِقُْرَعة وال بَِغْيرها 



كُمْ أَِن اتَّقُوا اللََّه َوإِنْ َتكْفُُروا َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َولَقَْد َوصَّْيَنا الَِّذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب ِمْن قَْبِلكُْم وَإِيَّا
َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ ) ١٣١(ا ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه غَنِيا َحِميًدا فَإِنَّ ِللَِّه َم

  ) ١٣٢(َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيلًا 

  :يف تعلُّق هذه اآلَية مبا قَْبلَها وجهان 
أشار إىل ما ُهو كالتَّفْسري لكونه ]  ١٣٠: النساء [ }  كُالًّ مِّن َسَعِتِه ُيْغنِ اهللا{ : قال ] ملّا  -تعاىل  -أنه [ األوَّل 

يكون َواِسع الِعلْم ، ] فإنه [ من كَانَ كَذَِلَك ، : يعين } َوللَِّه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : َواِسعاً؛ فقال 
  .والقُْدَرة ، واجلُود ، والفَْضل ، والرَّمحة 

ملَّا أمر بالَعْدل ، واإلْحَسان إىل الَيَتامي والنَِّساء ، َبيََّن أنه َما أمر بَِهِذه األْشَياء الحتياجه  -تعاىل  - أنه: الثاين 
 ألْعَمال الِعَباِد ، ألن من كَانَ لَُه ما يف السَّموات وَما ِفي األْرض ، كيف َيكُون ُمْحَتاجاً إىل َعَمل اإلْنَسان مع َضْعِفِه

  .إمنا أَمر بِها رِعَاية ملا هو األْحَسن لَُهم يف ُدْنَياهم وأخَْراُهم وقُُصوره ، و
أْهل التَّْورَاِة ، واإلْنجِيلِ ، وسائر األمم املُتَقَدَِّمة يف : يعين } َولَقَْد َوصَّْيَنا الذين أُوُتواْ الكتاب ِمن قَْبِلكُمْ { مث قال 

أَِن اتقوا اهللا { يا أهل القُْرآن يف كتابكم ، : » وإيَّاكم « ب السََّماوِيَّة ، اسم جِْنس يتناول الكُُت: كُُتبِهِم ، والِكَتاب 
 َوحُِّدوه وأِطيُعوه ، وَتقْوى اللَّه َمطْلُوَبة من َجِميع األَممِ ، يف سائر الشََّراِئعِ مل تُْنَسخ ، وَِهي َوِصيَّة اللَّه يف: أي } 

  .األوَِّلني واآلخِرين 
  :فيه وجهان » ِلكُم ِمْن قَْب« : قوله 

  .الذين أُوتُواْ الكتاب [ ولقد وصَّْيَنا من قَْبلكُم : يعين » وصَّْيَنا « أنه ُمَتَعلِّق ب : األول 
  .، وصيناهم بذلك ، واألوَّل أظَْهر ] الذين أُوُتواْ الكتاب ِمن قَْبِلكُْم : َيْعين » أوُتوا « أنه متعلِّق ب : والثاين 

وهو واجُب الفَْصل هَُنا؛ لتعذُّرِ االتِّصَال ، واستدلَّ } الذين أُوُتواْ الكتاب { َعطْف على :  »وإيَّاكم « : قوله 
« : ل َبْعضُهم على أنَّه إذا قُِدر َعلى الضمري املُتَِّصل ُجيوز أَن يُْعَدلَ إىل املُْنفَِصل هبذه اآلية؛ ألنه كان ُيْمِكُن أن ُيقَا

[ } ُيخْرُِجونَ الرسول َوإِيَّاكُْم { :  -تعاىل  -، وكذلك اسُتِدلَّ بقوله » وُتوا الِكتاب ولقد َوصِّْيَناكُم والَِّذين أ
  :خيرجُوَنكُم والرَّسُولَ ، وهذا ليس يدلّ له : ، إذ ميكن أن ُيقَالَ ]  ١: املمتحنة 

َوِصيَّة َمْن قبلَنا قبلَ َوصيَّتنا ، فلمَّا قََصَد هذا فألنَّ الكَالَم فيها َجاَء على التَّرِتيب الُوُجوِدي ، فإنَّ : أمَّا اآليةُ األوىل 
  .أن يقُْدَر عليه ُمتَِّصالً  - واحلالةُ هذه -املَْعَنى ، استحال 
فألنَّه قصد فيها تَقَدَُّم ِذكْرِ الرَّسُول؛ تشريفاً له ، وتشنيعاً على َمْن َتجاَسر على مِثْلِ ذلك الفِْعل : وأما اآلية الثَّانية 

، وُجيوز » أوتُوا « يتعلَّق ب  َيُجوُز أنْ: » ِمْن قبلكم « أن ُيَجاء به ُمتَِّصالً ، و  -واحلالة هذه  -الفَظِيع ، فاسَْتَحال 
  .؛ واألولُ أظهُر » َوصَّْيَنا « أنْ يتعلَّق ب 

  :َوْجَهان » أن « جيوزُ يف » أن اتَّقُوا « : قوله 
بأن اتَّقوا ، فلما ُحِذف احلَْرفُ َجَرى فيها : أن تكون مصدرِّية على َحذِْف حَْرِف اخلَفْضِ ، تقديُره : أحُدُهَما 

  .هُور اِخلالُف املَْش
وإن « : أن تكُون املُفَسِّرة؛ ألهنا بَْعد ما ُهو بَِمْعَنى القَْول ، ال حروفه وهو الوصّية ، والظاهر أن قوله : والثاين 
  .مجلة ُمْستأنفة؛ لإلخبار بأن هذه احلَالِ ليست داخلة يف َمْعُمول الوِصّية » َتكْفُرُوا 



أمرناهم ، وأمَْرَناكم بالتَّقَْوى ، : ألنَّ املَعَْنى » اتَّقُوا « عطٌف على } إِنَّ للَِّه َوإِن َتكْفُُرواْ فَ{ : وقال الزََّمْخَشرِي 
ويف كالمه نظٌر ، ألنَّ تقديره القَْولَ ، ينفي كون اجلُْملة الشرطية مُْندرجةً يف َحيِّزِ » إِن َتكْفُُرواْ « : وقُلْنا هلم ولكم 

حْوية ، وهو مل يقصد تفسري املعىن فقط ، بل قصده هو وتفسري اإلعراب؛ بدليل قوله الوصيَّة بالنِّْسَبة إىل الصِّناعة النَّ
  .مصدريَّةً أم ُمفسِّرة » أن « داخلٌ يف حيِّز الوصيَِّة ، سواًء أجعلت » اتَّقُوا « ، و » اتَّقُوا « عطف على : 

  فصل
أوَصْيُتك أن افْعل كذا ، وأن : يقال : َر ، قال الكَسَاِئيُّ أَمرُْتَك اخلَْي: ؛ كقولك } أَِن اتقوا اهللا { : ] قوله [ ومعىن 

أُِمْرُت أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَْن { ] و : [  -تعاىل  -ألْم آُمَرك أن ائت زيداً ، وأن تأِتي زَْيداً؛ كقوله : َتفَْعل كذا ، وُيقال 
وتقدَّم الكالم على ]  ٩١: النمل [ } ُبَد َربِّ َهِذهِ البلدة إِنََّمآ أُِمْرُت أَنْ أَْع{ : ، وقوله ]  ١٤: األنعام [ } أَْسلَمَ 

  .» َوإِن َتكْفُُرواْ « 
  :يف تعلُِّقه وجهان } فَإِنَّ للَِّه َما ِفي السماوات َوَما ِفي { : قوله 

ى كل َعاقلٍ أن َيْنقَاد خالقُُهم وماِلكُُهم ، واملُْنِعم عليهم بأْصناف النَِّعم كلِّها ، فََحقَّ عل -تعاىل  -أنه : األول 
  .ألَوامِرِه وَنَواِهيِه ، وَيْرجُوا ثوابه ، وَيخَاف ِعقَاَبُه 

من أصناف املَْخلُوقات من املالِئكَة وغريها } َوإِن َتكْفُُرواْ فَإِنَّ للَِّه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : والثاين 
ُمْسَتِحقٌّ للَحْمد؛ لكثرة نِعِمه ، وإن مل » َحمِيداً « َك غَنِيٌّ عن ِعَباَدتِهم ، و أطوع ِمْنكُم َيْعُبدوه ويتَّقُوه ، وهو مع ذَِل

  .حيمده أَحٌد منهم؛ ألنه يف ذَاِته َمْحُمود ، سواء َحَمدُوه أْو لَمْ َيحَْمُدوه 
شهيداً : يعين : ابن عبَّاسٍ ، قال عكرمة ، عن } َوللَِّه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض وكفى باهللا َوكِيالً { : قوله 

  .أنَّ فيها َعبِيداً 
  .َداِفعاً وُمجِرياً : وقيل 

  .} َوللَِّه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : ما فَاِئدة التَّكْرَار يف قوله : فإن قيل 
  :أنَّ لكل منها وجه : فاجلواب 
  .وهو يُوصِيكم بالتَّقْوى ، فاقَْبلُوا وِصيََّته  للَّه َما ِفي السماوات وما ِفي األرض ،: معناه : أما األول 

هو الغَنِيُّ ، وله املُلُْك ، فاطْلَُبوا : هللا ما يف السماوات وما يف األرض ، وكان اهللا غَنِّياً ، أي : ] يقول : [ والثاين 
  .منه ما َتطْلُُبون 

له املُلْك؛ فاتَِّخذُوه َوكِيالً ، : ، أي } باهللا َوِكيالً َوللَِّه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض وكفى { يقول : والثالث 
  .وال تتوكَّلُوا على غَْيرِه 

  :وفائدة التَّكَْرار من وجهني : قال القُْرطُبِي ] و [ 
  .أنه كَرَّر تأكيداً؛ لتنبيه الِعَباد ، ولينظروا يف ُملْكه وَملكُوته ، أنه غَنِيٌّ عن َخلقِه : األول 
[ فأخرب يف األوَّل ، أنَّ اهللا ُيْغنِي كُالًّ من َسَعتِه؛ ألن لَُه َما يف السماوات وما يف األرض ، : كرَّر لفوائد  أنه: والثاين 

أْوصيْناكُم وأْهلَ الكَِتاب بالتَّقْوى ، وإن َتكْفُروا ، فإنَّه غَنِيٌّ عنكم؛ ألنَّ له ما يف : فال َتْنفدُ َخزَاِئُنه ، مث قال 
؛ ألن } وكفى باهللا َوكِيالً { : حبفظ َخلِْقه ، وتدبريه إيَّاُهم بقوله : مث أْعلم يف الثَّالث ] األرض  السماوات وما يف

َمْن يف السَّموات؛ ألن يف السَّموات واألرض من َيعِْقل ، وَمن ال : له ما يف السماوات وما يف األرض ، ومل يَقُل 
  .َيْعِقل 

  ) ١٣٣(لنَّاُس َوَيأْتِ بِآَخرِيَن َوكَانَ اللَُّه َعلَى ذَِلَك قَِديًرا إِنْ َيَشأْ ُيذْهِْبكُمْ أَيَُّها ا



بالكُلِّيَّة ، وعلى ] وإعدامكم [ أنه تعاىل قادٌر على اإلفَْناء واإلجياِد ، فإن َعَصْيُتموه فإنه قادر على إفنائكم : واملعىن 
  .وكان اللَّه على ذَِلك قَِديراً  أنْ يوجَِد قَْوماً آَخرِين ، يشتغلون بِعبَاَدته وَتعِْظيمه ،

بناسٍ آخرين يعبدون اهللا ، وُجيوز : آخرين ِصفَةٌ ملوصوٍف حمذُوف من جنسِ ما تقدَّمه تقديُره : » بآخرين « : قوله 
  .أن يكونَ املَْحذُوف من غري جنس ما تقدَّمه 

أنه كان : خُرون من غري َنْوِعهم ، كما ُروي ُيْحَتمل أن يكون َوعِيداً جلميع بين آدم ، ويكونُ اآل« : قال ابن عطية 
  .» مالئكةٌ يف األْرضِ يَْعبُدون اهللا 

  .وكذلك قال غريمها » أو خلقاً آخرين غري اإلنس « : وقال الزَّخمَْشرِي 
إال أنه خاصٌّ » غري « بأنَّ مدلولَ آخر ، وأْخَرى ، وَتثْنِيَتُهَما ، وَجْمعُهَما ، حنو مدلول : ورّد أبو حيان هذا الوجه 

جاريتني : جارَية وأْخرى ، أو : ثوباً وآخر ، أو : اشتريت فرساً وأخَر ، أو « : فإذا قلت . جبنسِ ما تقدَّمه 
يف األمثلة » ومحاراً آخر « مل يكن ذلك كُلُّه إال من جِْنس ما تقدم ، حىت لو عنيت » وأخريني ، أو جواري وأَُخرَ 
لو » اشترْيُت ثوباً وغريه « فإنَّها تكون من جِْنسِ ما تقدَّم ومن غريه ، تقول » غري « ف السابقة مل َيُجْز ، وهذا خبال

  .جاز » وفرساً غريه « : َعَنْيت 
وهذا الفرُق الذي ذكره وردَّ به على هؤالء األكابر غُري موافقٍ عليه ، مل . » وقَلَّ َمْن َيْعرِف هذا الفرق « : قال 

ِصفَةٌ ملوصوف حمذوف ، » آخرين « لكن قد ُيَردُّ عليهم ذلك من طريقٍ أْخَرى ، وهو أنَّ يستند فيه إىل نَقْل ، و
، أو يدلُّ عليه َدلِيل ، » مررت بكاتبٍ « : والصِّفَةُ ال تقوم مقام موصوفها ، إال إذا كانت خاصَّة باملوصوف ، حنو 

  .لتحُصلَ بذلك الدِّاللةُ على املوُصوفِ املَْحذُوف وهنا ليست بِخَاصٍَّة ، فال بد وأن تكونَ من جِْنسِ األوَّلِ؛ 
: حممد [ } َوإِن َتتََولَّْواْ َيسَْتْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُْم ثُمَّ الَ يكونوا أَْمثَالَكُم { : وهذا كقوله يف آية أخرى : وقال القرطيب 

ةٌ فال يعدل يف رعيته ، أو كان َعاِلماً فال َيْعَمل ويف اآلية َتخويٌف ، وتنبِيه ملن كان له واليةٌ وإمَاَرةٌ ، أو رياس]  ٣٨
ِصفَة أزليَّة ال َتَتَناَهى َمقُْدوراته ، كما ال : ، والقُْدَرة } َوكَانَ اهللا على ذلك قَِديراً { بعلْمِه ، وال َيْنَصح النَّاَس ، 

ا خصَّ املاِضي بالذكر؛ لئال ُيتوهَّم أنَّه حيدث يف تتناهى َمْعلُوَماته ، واملَاِضي واملُْستقبل يف ِصفَاِته مبعًنى واحٍد ، وإمن
  .هي اليت يكُون هبا الِفْعل ، وال جيوُز ُوُجود الَعْجزِ َمعها : ِصفَاِته وذاته ، والقُْدَرة 

  ) ١٣٤(َبصًِريا َمْن كَانَ ُيرِيُد ثََوابَ الدُّنَْيا فَِعْنَد اللَِّه ثََوابُ الدُّنَْيا َوالْآِخَرِة َوكَانَ اللَُّه َسِميًعا 

  :وجهان » َمْن « ُجيوز يف 
، وال بد من ضمريٍ مقدَّرٍ يف هذا اجلواب يُعوُد على اسم » فعند اهللا « : أهنا شرطيَّة ، وجواُبها قوله : أظهرمها 

ْخشَرِيِّ ، قال فعند اهللا ثواُب الدنيا واآلخرِة له إن أراده ، وهذا تقدير الزََّم: الشَّْرِط؛ ملا تقرر قبل ذلك ، والتقدير 
  .» حتَّى يتعلقَّ اجلزاُء بالشَّْرِط « ] الزخمشري [ 

  :وأوردُه ابن اِخلطِيب على َوْجه السُّؤال قال 
ثواُب الدُّْنَيا واآلِخرِة ، سواًء حصلت هذه  -تعاىل  -كَْيَف دخلِت الفاُء يف جواب الشَّْرط ، وعنده : فإن قيل 

  .اإلرادة أم ال 
  .فعند اهللا ثوابُ الدُّنَْيا واآلِخَرة له إن أَراَدُه ، وعلى هذا التَّقِْدير يتعلَّق اجلََزاُء بالشَّْرط : الم تقدير الك: قلنا 

من كان يريد ثواب الدُّنيا فال َيقَْتِصر عليه ، : أنَّ اجلواب َمْحذُوٌف ، تقديره  -وجعله الظَّاهر  -وَجوَّز أبو حيَّان 
  .عند اهللا ثواُب الدَّاَرْين ولَيطْلُبِ الثَّواَبْين ، ف



أهنا موصولةٌ ودخلت الفاُء يف اخلََبر؛ تشبيهاً له باسم الشَّْرط ، وُيْبِعده ُمِضيُّ الِفْعلِ بعده ، والعائدُ : والثاين 
  .َمْحذُوٌف؛ كما تقرَّر َتْمِثيلُه 

  فصل
الدُّنيا واآلِخَرة ، ] ثَوَاَب [ ْخِطئون؛ ألنَّ عند اللَّه أن هؤالء الَِّذين يُريُدون بِجَِهادِهم الَغنِيَمة فقط ُم: ومعىن اآلية 

 فلم اكَْتفَى بطلَبِ ثََوابِ الدُّنْيا ، مع أنه كَانَ كالَعَدمِ بالنِّْسَبة إىل ثََواب اآلِخَرة ، ولو كان َعاِقالً ، لطلب ثواب
  .اآلِخَرة؛ حىت َيْحُصل له ذلك ، وَيْحُصل له ثواُب الدُّْنَيا َتَبعاً 

عليه طلباً لآلِخَرة ، آتاه اللَّه ذلك يف اآلِخَرة ، ومن عمل طَلَباً للدُّنَْيا ، ] اللَّه [ من َعِمل مبا افَْتَرَضُه : ال القُْرطُبِيُّ ق
ن أولئك الذي{ :  -تعاىل  -آتاه ما كُِتب له يف الدُّْنَيا ، وليس لَُه يف اآلِخَرة من َنِصيبٍ؛ ألنه َعِمل لغري اللَّه لقوله 

َوكَانَ اهللا { املُناِفقُون والكُفَّار ، : وهذا على أن يكون املَُراد باآلية ]  ١٦: هود [ } لَْيسَ لَُهْم ِفي اآلخرة إِالَّ النار 
وال  يسمع كَالََمُهم أهنم ال َيطْلُبون من اجلَِهاد ِسَوى الغَنِيَمِة ، ويرى أنَّهم ال َيْسعْون يف اِجلهَاد ،: } َسِميعاً َبِصرياً 

  .َيجَْتهُِدون فيه ، إال ِعْند توقُّعِ الفَْوزِ بالغنيَمِة ، وهذا كالزَّْجرِ عن َهِذه األْعَمالِ 

غَنِيا أَْو فَِقًريا   وَالْأَقَْربَِني إِنْ َيكُْنَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُوُنوا قَوَّاِمنيَ بِالِْقْسِط شَُهَداَء ِللَِّه َولَْو َعلَى أَْنفُِسكُْم أَوِ الَْواِلَدْينِ
  ) ١٣٥(َما َتْعَملُونَ َخبًِريا فَاللَُّه أَْولَى بِهَِما فَلَا َتتَّبُِعوا الْهََوى أَنْ تَْعِدلُوا َوإِنْ َتلُْووا أَوْ ُتعْرُِضوا فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِ

  :اآلية ُوُجوٌه ] هذه [ يف اتِّصال 
، ويف  -تعاىل -ُشوز ، واملَُصاحلَِة بينُهنَّ وبني األزَْواج َعقبه بقيام أَداِء حقوق اللَّه ملا تقدََّم ذكر النِّساء والنُّ: أحدها 

وإن اشتَغلْتَ [ وإن اْشتَغلَْت بتحصيلِ شهواِتَك ، كنت ِلنَفِْسَك ، ال ِللَّه ، : الشََّهاَدةِ إحياء حقوقِ اللَّه؛ فكأنه ِقيل 
، وهذا املقام أعلَى وأْشَرف ، فكانت َهِذه اآلية تأكيداً ِلَما تقدَّم ]  ِلنَفِْسَك بِتْحصِيل مأُموراتِ اللَّه كنت للَّه ، ال

  .من التَّكَاِليِف 
ملَّا مَنع النَّاس عن اقِْتَصارِهم على ثَوَابِ الدُّْنَيا ، وأمرُهم أنْ َيطْلُبوا ثواب اآلخَِرة ، َعقَِّبه  -تعاىل  -أن اللَّه : الثاين 

يَّنَّ أنَّ كمال َسَعاَدة اإلْنَسان ، يف أنْ يكون قولُه وِفْعلُه للَّه ، وحركَتُه للَّه ، وُسكُونُه للَّه؛ حىت يصري هبذه اآلَيِة ، وَب
ِتي من الَِّذين يكُوُنون يف آِخر مََراِتب اإلْنسَانِّية ، وأوَّل مراتب املالِئكَة ، فإذا َعكَس القضّية ، كان مِثْل الَبهِيَمة الَّ

  .أْمرِها ُوْجَدان َعلَِفها والشََّبع ُمْنتَهى 
َوإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُتقِْسطُواْ ِفي اليتامى { : أنه تقدَّم يف هذه السُّوَرة َتكَاِليُف كَِثريةٌ ، ِفأمَر النَّاس بالِقْسط بقوله : الثالث 

وأَمَرُهم بَبذْلِ النَّفْسِ واملَالِ يف َسبيلِ اللَّه ، ، وأمرهم باإلْشَهاد عِْند َدفْع أْموَال الَيَتاَمى إلْيهِم ، ]  ٣: النساء [ } 
والشََّهادة على الَيُهودي بالَباِطل ، وأمر ] بالكذب [ وذكر ِقصَّة طعمة بن األَبيْرِقِ ، واجتماع قْومه على الذَّبِّ عنه 

على كُلِّ أَحٍد ، ] للَّه ] [ فيه [ ، والشََّهاَدة  باملُصَالََحة مع الزَّْوَجة ، وكلُّ ذلك أْمر من اللَّه لعباِده بالِقَيام بالِقْسط
  .فكانت هذه اآلية كاملُؤكِّد ملا تقدَّم من التَّكَاِليِف 

جلميع املكَلَِّفني ، بأن ُيَبالغُوا يف الَعْدل ،  -تعاىل  -الَعْدل ، وهذا أْمر ِمنه : ُمَبالغة من قَاِئم ، والِقْسط : القَوَّاُم 
  .جلَْور واملَْيل واالْحتَِرازِ عن ا

  :فيه ثالثة أوجه » ُشَهداَء ِللَّه « : قوله 
  .أنه َخٌرب ثَاٍن لكان ، وفيه ِخالَف تقدَّم ِذكْرُه : أحدها 
  .» قوَّامني « : فالَعاِمل فيها » قوَّامَني « : أنه َحالٌ من الضَّمري املُسَْتِكنِّ يف : والثاين 



  ] .ه َيلَْزم منه تقييُد كوهنم قوَّامني حبال الشَّهاَدِة ، وهم مأُموُرون بذلك ُمطْلَقاً بأنَّ: هذا الوجه [ وقد ردَّ أبو حيَّان 
كُوُنوا قوَّاِمني بالَعْدل يف : قال  -رضي اهللا عنه  -وهذا الردُّ لْيس بَِشْيٍء؛ فإن هذا املَعَْنى َنَحا إلَْيه ابن عبَّاسٍ 

  .الَوْجه الصَّاِئر إىل جَْعل شَُهداء حاالً الشََّهاَدة على من كانت ، وهذا ُهو َمْعَنى 
  .ِلذَات اللَّه ، ولوْجهِه وملْرضَاِته ، وثَوَابِه : أي » للَّه « : ، وَمعَْنى قوله » قوَّامني « أن يكون ِصفَة ل : الثالث 

حرفاً ملا كان َسيَقُع لوقُوعِ غَيْرِه ،  هذه َتْحتَمل أنْ َتكُونَ على َبابِها من كَْونِها» لو « } َولَْو على أَنْفُِسكُْم { : قوله 
  .ولو كُْنتثم شَُهَداَء على أنْفُسكم ، لوجب َعلَْيكُم أن َتشْهدوا عليها : وجواُبها َمْحذُوٌف ، أي 

 وإن: مبحذوٍف ، تقديُره » َعلَى أنْفُِسكُم « : الشَّرِطّية ، ويتعلَّق قوله » إن « : وأجاز أبو حيَّان أن َتكُونَ مبعىن 
: كَِثٌري ، تقول » لو « بعد » كان « كنتم شَُهَداء على أْنفُِسكم ، فكونوا ُشَهَداَء هللا ، هذا َتقِْديُر الكالم ، وحذُف 

  .وإن كان التَّْمر حشفاً ، فأتين به : ائِتين بَِتْمر ، ولو َحَشفاً ، أي 

  .انتهى 
َشْيء أثبته بعضهم على ِقلَّة ، فال َيْنَبغي أن ُيحَْمل » إنْ « : بَِمْعىن » لو « وهذا ال ضرورةَ تْدعُوا إليه ، وجميُء 

  .القُرآنُ عليه 
  .» شهداء « متعلٌِّق ب » َعلى أنْفُِسكُم « : وقال اْبن َعِطيَّة 
: يعين » املَلْفُوظ به ، فال َيِصحُّ ، وإن َعَنى به ما قَدَّْرناه َنْحن ، فيِصحُّ « ُشَهَداَء » فإنْ َعَنى ب « قال أبو حيان 

، وقد تقدَّم أن ذَِلك قَِليلٌ ، فلم » لو « ، واِمسها ، وخربها َبْعد » كان « وَحذْفَ » إنْ « : مبعىن » لو « : تقديره 
على أنفسكم ، » ولو كُنُْتم شَُهَداء « : َمْحذُوفةً؛ كما قَدَّْرُته لك أوالً ، حنو » ُشَهداَء « يبق إال انَّ ابن َعِطّية يريد 

  .علْيكُم أن َتْشَهدُوا  لوَجَب
ُمقَدَّرةً وهي َتْحَتِملُ يف تَقِْديره التََّمام » كَان « فَجَعل » ولو كَاَنِت الشََّهادةُ على أنفسكُم « : وقال الزََّمْخَشرِيُّ 

ولو ُوجَِدِت « : املَْعَنى  متعلِّقاً بنفسِ الشََّهادة ، ويكون» على أْنفُِسكُم « فإنْ قدَّْرَتها َتامةً ، كان قوله : والنُّقَْصان 
متعلِّقاً َمبْحذُوٍف على أنَّه َخربَُها ، » على أنْفُِسكُم « وإن قدَّْرَتها َناِقَصةً ، فيجوُز أنْ يكون » الشهادةُ على أْنفُِسكُم 

تِ الشََّهادةُ على أْنفُِسكُم ولو كَاَن« : وُجيوز أن يكُون متعلِّقاً بنفس الشَّهادة ، وحينئذ يكُون اخلََبر مقدَّراً ، واملَْعَنى 
متعلِّقاً بالشَّهادة ، حذُف املَْصدرِ وإبقاُء مْعُموِله ، وهو قليل أو » على أْنفُِسكُم « إال أنَّه يلزُم ِمْن َجْعِلنا » موُجودةً 

  .» وإن كانِت الشََّهادة على أْنفُِسكُم : وُجيوز أن يكُون املَْعَنى « : ُمْمَتنِع ، وقال أيضاً 
ولو كانت الشَّهادة على أْنفُِسكُم ليس جبيِّد؛ ألن : وتقديُره « : َهذَْين الوْجَهْينِ فقال ] أبو حيَّان [ وَردَّ عليه 

، فالتقدير « كن ُمْحِسناً ، ولو ملَْن أساء إليك » : احملْذُوَف إمنا يكون من جِْنس املَلْفُوظ به؛ ليدلَّ عليه ، فإذا قُلْت 
مل يكن جَيِّداً؛ ألنك َتْحِذف ما ال داللة عليه « ولو كان إْحَساُنك » : اً ملَْن أساء ، ولو قَدَّْرَته ولو كنت ُمْحِسن: 

  .» بِلَفٍْظ ُمطَابِقٍ 
وهذا الردُّ لَْيس بشيء ، فإن الدِّاللة اللَّفِظّية موجودةٌ؛ الشتراِك املَْحذُوِف واملَلْفُوظ به يف املَادَّة ، وال َيُضرُّ 

  .ما يف النَّْوع اختالفُه
وهذا ال جيُوز؛ ألن ما تعلَّق به الظَّْرف كونٌ مقيٌد ، والكونُ املُقَيَّد ال جيُوز َحذْفُه ، بل « : وقال يف الوجه الثاين 

  .» ُمحِّباً فيك ، لَْم َيُجز : كَان َزْيد ِفيك ، تعين : املُطْلَُق ، لو قلت 
د تَفْسري املَعَْنى ، ومبادُئ النَّْحو ال َتخْفَى على آحاِد الطَّلبة ، فكيف بَِشْيخِ وهذا الَردُّ أيضاً لَْيس بَِشْيٍء؛ ألنه قص

  .الصَِّناَعة 



  فصل
  :َشَهادة اإلْنَسان على نَفِْسه هلا تَفِْسريان 

  .أن ُيِقرَّ َعلَى َنفْسه؛ ألن اإلقْرَار كالشََّهاَدِة يف كونه ُموجِباً إلَْزام احلَقِّ : أحُدمها 
ولو كَاَنت الشََّهادة وباالً على أْنفُِسكُم ، أو على الوالدين واألقَْربني ، فأِقيُموها علْيهم ، : أن يكون املَُراُد  :الثاين 

ِقيُموا أ: أي } إِن َيكُْن غَنِّياً أَْو فَقَرياً فاهللا أوىل بِهَِما { : وال ُتحابُوا غَنِّياً ِلِغنَاُه ، وال ترمحوا فقرياً ِلفَقْرِِه ، وهو قوله 
ِكلُوا أْمرَُهم إىل اللَّه : على املَْشُهود عليه وإن كان غَنِّياً وللَمْشُهود له وإن كان فقرياً ، فاللَّه أْوىل بِهَِما منكم ، أي 

  . -تعاىل  -

  .اللَّه أْعلَم هبما : وقال احلََسن 
م الِقَيام بالِقْسط وهو الَعْدل يف َشَهاَدِتكُم على أنْفُِسكُم ، ليتكَرَّر منك: بناء ُمبَالََغة ، أي » قَوَّامني « : قال القُْرطُبِيُّ 

إقرَارُه باحلُقُوق عليها ، مث ذكر الواِلَدْين؛ لوجوب بِرِِّهما ، وعظم قَْدرِمهَا ، مث أَتى : وشهادة املَْرء على نفِْسه 
  .بالِقْسِط ] عليه [ اآلخر؛ ألنه أْحَرى أن َيقُوم  باألقَْربني؛ إذْ ُهم َمظَنَّة املَودَّة والتََّعصُّب ، وجاَء األجَْنبِيُّ

  فصل
  :بالشَّهادة لُِوُجوه ] األْمر [ إمنا قدَّم األْمر بالِقَيام بالقسط على 

حَ أن أكْثَر النَّاس عادهتم أنَّهم َيأُمُرون غَْيرَُهم باملَْعُروِف ، فإذا آل األْمر إىل أْنفُسِهِم ، تركوه حىت إنَّ قُْب: أحُدَها 
،  القَبِيحِ إذا َصَدر عنهم ، كان يف َمَحلِّ املَُساَمَحة وأْحَسَن احلُْسن ، إذا َصَدَر عن غَْيرِهم ، كان يف َمَحلِّ املُنَاَزعة

على  أّوالً ، مث أَمَرُه بالشََّهادة] بالِقْسِط [ نّبه يف هذه اآلية على ُسوِء الطَّرِيقَة ، بأنْ أمره بالِقَيام  -تعاىل  -فاللَّه 
  .ُمضايقته مع الَغْير ] فَْوق [ غَْيرِه ثَانِياً ، تنبيهاً َعلَى أن الطَّرِيقَة احلََسنة هي أن تكُون ُمضَاَيقَة اإلْنسَان مع َنفِْسه 

قَاب عن هو َدفْع َضَرر الِعقَاب عن النَّفْسِ ، وإقَاَمة الشََّهادة ، سعي يف َدفْع َضَرر الِع: أنَّ الِقيام بالِقْسط : وثانيها 
  .الَغْير ، وهو الَِّذي َعلَْيه احلَقُّ ، ودفع الضرر عن النَّفْسِ ُمقَدَّم على َدفْع الضََّرر عن الَغْيرِ 

  ] .والفِْعل أقْوى من القَْول [ أن الِقَيام بالِقْسِط فعل ، والشَّهادة قول : وثالثها 
شَهَِد اهللا أَنَّهُ الَ إله إِالَّ ُهَو واملالئكة َوأُْولُواْ العلم قَآِئَماً { : له فقد قدَّم الشَّهادة على الِقيام بالقْسِط يف قو: فإن ِقيل 
  ] . ١٨: آل عمران [ } بالقسط 
أنَّه ما مل يكن اإلْنَسان كذلك ، : أنَّ شهاَدةَ اهللا عباَرةٌ عن كونه ُمَراِعياً للَعْدل ، وُمبَايِناً للَجْور ، ومعلوم : فاجلواب 
أن يقدِّم تلك الشَّهادة على الِقَيامِ ] » َشهَِد اللَّه « : هَادُتُه على الَغْير؛ فلهذا كان الَواجُِب يف قوله مل ُيقَْبل َش

  .أن تكُون الشَّهادة متأخَِّرة عن الِقَيامِ بالِقْسِط : بالِقْسِط ، والواجُِب ُهَنا 
كان احلُكُْم يف َعْوِد الضَِّمري ، واإلخَْبارِ ، » أْو « إذا ُعِطف ب } إِن َيكُْن غَنِّياً أَْو فَقَرياً فاهللا أوىل بِهَِما { : قوله 

أكرمتُهَما ، مل : ولو قُلَْت » زَْيد أو َعْمروا أكْرمتهُ « : وغريمها ألحِد الشَّْيئَْين أو األشياء ، وال ُجيوُز املُطاَبقَةُ ، تقول 
؟ ال َجَرم أن النَّْحويِّني اختلَفُوا يف » أو « ة الكَرَِميِة ، والعطف ب كيف ثَنَّى الضَِّمري يف اآلي: َيُجز ، وعلى هذا ُيقال 

  :اجلواب عن ذلك على َخْمَسِة أْوُجه 
ليس َعاِئداً على الغَنِيِّ والفقري املَذْكُورين أوالً ، بل على جْنَسي الغين والفَِقري » هبما « أنَّ الضَِّمري يف : أحُدها 

وإنْ يكنِ املشُهوُد عليه غَنِيا أو فقرياً ، فليشَْهد عليه ، فاللَُّه أْوىل جبْنَسي الغينِّ : وَرْين ، تقديُره املدلُولِ عليهما باملَذْكُ
باألغنياء والفقراِء مراعاةً للجِْنسِ على ما قَرَّرته لَك : أي » فاللَّه أوْلَى بِهِْم « : والفقريِ؛ وَيُدلُّ على هذا ِقراءة أَبيِّ 

  .ليس جواباً للشرط ، بل َجواُبه َمْحذُوٌف كما قَْد َعَرفَْته ، وهذا دالٌّ عليه » فاهللا أوىل بِهَِما « :  ، ويكون قوله



أنه قولُ الكوفيني ، وأنه : الواو؛ وُيعْزى هذا لألْخفش ، وكنت قدَّْمُت أّولَ البقرة : مبعىن » أو « أنَّ : الثاين 
  .ضعيٌف 
وذلك أنَّ كلَّ واحدٍ « : لتفصيلِ ما أْبهِم ، وقد أوضح ذلك أُبو البقاء ، فقال : ل أي للتَّفِْضي: » أو « أن : الثالث 

من املَْشُهود عليه واملشهود له ، قد يكُون غنيا ، وقد يكُون فقرياً ، وقد يكونان غَنِيَّْينِ ، وقد يكونان فَقََريْين ، وقد 
، لَتُدلَّ على « أو » ِت األقسام عند التَّفِْصيل على ذلك ، أُِتي ب يكون أَحُدُهَما غنّياً واآلخر فَِقرياً؛ فلما كَان

» عائداً على املَْشهُود له واملشهود عليه ، على أيِّ وصٍف كانا عليه « هِبما » التَّفْصِيل؛ فعلى هذا يكون الضَِّمري يف 
وذَِلك أنَّ كلَّ َواِحد « : ٌر؛ ألنه ُيْغين عنه قوله مكرَّ» وقد يكون أَحدُهَما غنّياً واآلخر فَِقرياً « : انتهى؛ إال أنَّ قوله 

  .إىل آخره » 
  .إن يكُن اخلصمان غنّياً أو فقرياً ، فاهللا أْوىل بِذَينك اخلصمني : أنَّ الضَِّمري يعود على اخلَْصَمْين ، تقديره : الرابع 

فاللَُّه أوىل بغىن الغين : ظ الغّني والفقري ، والتقديُر أن الضَّمري يعود على الَغين والفَقري املْدلُول عليهما بلَفْ: اخلامس 
وفقر الفقري ، وقد أساء ابن عْصفُور العَِبارة هنا مبا ُيوقُف عليه يف كالمه ، وعلى أربعة األوجهِ األخرية يكونُ جوابُ 

  . خبالف األوَّل؛ فإنه َمْحذُوٌف} فاهللا أوىل بِهَِما { : الشَّرط ملفوظاً به ، وهو قوله 
وإنْ : يف قراءته تامةٌ ، أي » كان « برفعهما ، والظَّاهُر أنَّ » إن َيكُْن غينٌّ أو فقٌري « : وقرأ عبد اهللا بن مسعود 
  ] . ٢٨٠: البقرة [ } َوإِن كَانَ ذُو ُعسَْرٍة { : وجِد ِغنِيٌّ أو فقري ، حنو 

َوى؛ حىت توَصفُوا بالَعْدل؛ ألنَّ العدل ِعبارة عن َتْرك َمتَابعة اتركُوا متابعة اهلَ: أي } فَالَ َتتَّبِعُواْ اهلوى { : قوله 
  .اهلََوى ، ومن َتَرك أَحد النَِّقيَضْين ، فقد َحَصل له اآلَخر 

  :فيه ثالثةُ أوجٍه » أنْ َتْعِدلُوا « : قوله 
بةَ أنْ َتْعِدلوا ، أو إرادةَ أنْ َتْعِدلوا ، فال تتَّبِعُوا اهلوى حم: أنه َمفْعُولٌ ِمْن أجله على َحذِْف مضاٍف ، تقديره : أحُدها 

  .َتْعِدلوا عن احلَقِّ وجتُوروا : أي 
ُيْحتمل أن « : وقال ابن َعِطيَّة . » خمافة أن َتْعدلوا عن احلَقِّ : تقديره « : وقال أبو البقاء يف املضاِف احملذوف 

َمَحبة أنْ : الُعدول عن احلَقِّ ، وُيْحتمل أن يكُونَ معناه : بَِمْعىن خمافة أن تَْعِدلوا ، ويكُون الَعْدلُ هنا : يكُونَ َمْعناه 
انتهى؛ فتحصَّل لنا يف الَعاِمل » حمبةَ أنْ جتُوروا : فيحتمل أن يكونَ املَْعَنى « تَتَّبُِعوا » ُتقِْسطُوا ، فإنْ جعلَْت الَعاِمل 

  :وجهان 
  .» تتبعوا « الظاهُر منهما أنه َنفُْس 

{ : نه ُمْضَمر ، وهو فعلٌ من َمْعَنى النهي؛ كما قدَّره ابُن عطيَّة ، كأنه يزْعُم أنَّ الكالَم قد َتمَّ عند قوله أ: والثاين 
  .مث أضَْمَر َعاِمالً ، وهذا ما ال حَاَجة إليه } فَالَ َتتَّبِعُواْ اهلوى 

يف : فال تتَّبعوا اهلََوى يف أالَّ تَْعِدلوا ، أي : األْصل النَّاِفية ، و» ال « أنه على إسْقَاِط حْرِف اجلَرِّ ، وحذِْف : الثاين 
  .جرى القَْوالن الشَّهَِريان » أنْ « لداللة املَعَْنى َعلَْيَها ، وملَّا َحذَف َحْرَف اجلر من » ال « َتْرِك الَعْدل ، فحذف 

  .تَْعِدلوا  فال تتبعوا اهلوى؛ ألن: أنه َعلَى َحذِْف الم الِعلَّة ، تقديُره : الثَّالث 
ال تتبُعوا اهلوى؛ لتكونوا يف اتِّباِعكُُموه عدُوالً ، تنبيهاً على أن اتباَع اهلوى : واملعىن « : قال صَاِحب هذا القول 

  .وهو َضِعيفٌ يف املَعَْنى » وَتَحرِّي العدالِة ُمَتَنافيان ال جيتمعان 
بالمٍ ساكنٍة وواَويْن : بالمٍ َمْضُمومٍة وواوٍ ساكنة ، والَباقُون » وا َتلُ« : قرأ ابن عامرٍ ، ومحزة » َوإِن َتلُْووا « : قوله 

  .بعدَها ، أوالُهَما َمْضُمومة 



وإنْ َتلْووا ألِسنَِتكُم عن شهادةِ احلَقِّ أو حكوَمةِ الَعْدل : فأمَّا قراءةُ الَواَوْين ، فظاهرةٌ؛ ألنه من لََوى َيلْوي ، واملعَْنى 
الياء َوَواو الضَِّمري ، : ون كَتضْرِبون ، فاسُتثِْقلَت الضَّمَّةُ على الَياِء فُحذفت ، فالتقى َساكَِنان َتلْوُِي: ، واألْصلُ 

َتلُْوون ، : وُضمَّت الواُو املكْسُورةُ اليت ِهَي َعْين ألْجل واوِ الضمريِ ، فصار  -وهو الياء  -فُحِذف أّولُهما 
  .» َتْرُمونَ « وتصريفُه كتصريف 

: لوى الشيء ، إذا فتله ، ومنه ُيقَال : حيرِّفُوا الشَّهادة؛ لُيْبِطلُوا احلقَّ ، من قوهلم : ن َعنِ الشَّهادة ، فاملَْعَنى فإن كا
يف إقامة  َتلُْووا: التََوى هذا األْمر ، إذا َتعَقَّد وتعسََّر ، تشبيهاً بالشَّْيِء املُْنفَِتل ، أو تُْعرِضُوا عنها فََتكُْتُموَها ، أو ُيقَال 

  .لَوَْيُته َحقَّه؛ إذا َدفَْعَته وأْبطلَْته : الشََّهادة إذا َتَدافَُعوا ، يقال 
متيلُوا إىل أَحدِ : أي » َوإِن َتلُْوواْ « : وإن كان َعَنى احلُكْم بالَعْدل ، فهو ِخطَاب للُحكَّام يف لَيِّهم األشداق ، يقول 

  .اخلَْصَمْين ، أو ُتعْرِضُوا عنه 
  :راءة محزة وابنِ عامرٍ ، ففيها ثالثة أقوال وأما ق

أنه من لََوى َيلْوي؛ كقراءة اجلماعة ،  -وهو قول الزَّجَّاج ، والفراء ، والفارسي يف إحدى الرِّوايََتْين عنه : أحُدها 
ت حركةُ هذه اهلَمْزِة إىل السَّاكن ، مث ُنِقل» أُقَِّتْت « و » أُجوه « إالَّ أنَّ الَواوَ املَْضُمومةَ قُِلَبْت َهْمزةً؛ كقلبها يف 

  .كما ترى » َتلُون « : قَْبلَها وحذفت ، فصار 
أنه من لََوى َيلْوي أيضاً ، إال أن الضَّمَّة اسُتثِْقلَْت على الواو األوىل فُنِقلت إىل الالم السَّاِكَنة َتْخِفيفاً ، فالتقى : الثاين 

ُهما ، وُيعْزى هذا للنَّحَّاسِ ، ويف َهذَْين التخرَجيْين نظٌر؛ وهو أنَّ الَم الكَِلَمة ساِكَنان ومها الواوان ، فُحِذف األوَّل ِمْن
َتفُوا ، وذلك : َتفُْعوا ، حبذف الالَّم ، مث ُحِذفت الَعْيُن ثانياً ، فصار وزنه : قد ُحِذفَْت أوالً كما قَرَّْرته ، فصار َوْزُنه 

  .إْجَحاٌف بالكلمة 
أن هذه الِقَراءة مأُخوذة من الوالية ، مبعىن ، وإنْ ُولِّيتم إقَامة الشََّهادة أو  -َماعِة منهم الفَارسيُّ ويُْعزى جلَ: الثالث 

فحذفت الواُو األوىل ِلُوقُوِعها بني َحْرِف املَُضاَرَعِة وكسرٍة ، » َتْولُِيوا « : ُولِّْيُتم األمَر ، فتَْعِدلُوا عنه ، واألصل 
، وقد طََعَن قوٌم » َتلُْووا « ِعدُوا وبَابِه ، فاستثقلت الضَّمَّةُ على الياِء ، ففُِعل هبا ما تَقَدَّم يف كَت» َتِليُوا « : فصار 

  .ألنَّ معىن الوِالَية غُري الئقٍ هبذا املَْوِضع : قالوا  -منهم أبو ُعبَْيد  -على ِقَراءة َحْمزة وابن عامرٍ 

هو القَاِضي ، يكُونُ : وحتقيقه يف تفسريِ ابن عبَّاسٍ « لَوَْيُت » : ن مأخوذةٌ من القراءةُ عندنا بَواَوْي« : قال أبو عبيد 
وهذا الطعُن ليس بَِشْيء؛ ألهنا قراءةٌ متَواتَِرةٌ ومعناها َصحيٌح؛ ألنَّه إن » لَيُّه وإعراُضه عن أحد اخلَْصَمْين لآلخر 

كالقراءة األْخرى ، » َتلُْووا « : أخذناها ِمَن الليِّ ، فاألصلُ  أَخذْناها من الوِالَية كان املَْعَنى على ما تقدَّم ، وإن
َءَتان يف وإمنا فُِعل هبا ما تَقَدَّم من قَلْبِ الَواوِ َهْمزةً ونَقْل حركتها ، أو من َنقْلِ َحَركَِتها من غري قَلْبٍ ، فتتَِّفُق القرا

  .املَْعَنى 
  .وهذا هتديٌد ووعيٌد للمذنِبِني ، ووعد باإلْحَسان للُمِطيعَني } ونَ خَبِرياً فَإِنَّ اهللا كَانَ بَِما َتْعَملُ{ : مث قال 

ي أَنَْزلَ ِمْن قَْبلُ َوَمْن َيكْفُرْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَالْكَِتابِ الَِّذي نَزَّلَ َعلَى َرُسوِلِه َوالِْكتَابِ الَِّذ
  ) ١٣٦(اِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه َوالَْيْومِ الْآِخرِ فَقَدْ َضلَّ َضلَالًا بَِعيًدا بِاللَِّه َوَملَ

  :يف اتَّصال هذه اآلية مبا قَْبلَها َوْجَهان 
ْنسان ال ألن اإل]  ١٣٥: النساء [ } َيا أَيَُّها الذين آَمُنواْ كُونُواْ قَوَّاِمَني بالقسط { : أنَّها ُمتِِّصلةٌ بقوله : أحُدمها 



  .يكون قَاِئماً بالِقْسط ، إال إذا كان راسخاً يف اإلميان باألْشَياء املَذْكُورة يف َهِذه اآلَية 
  :ملَّا بني األْحكَام الكَِثرية يف َهِذه السُّورة ، ذكر َعِقيَبَها األمر باإلمياِن ، ويف هذا األْمر ُوُجوه  -تعاىل  -أنه : الثاين 

نزلت هذه اآلَية يف َعْبد اللَّه ابن سالم ، وأسد وأسَْيد اْبَنيْ : يُّ ، عن أبِي َصاحل ، عن ابن عبَّاسٍ قال الكَلْبِ: أحُدها 
 كَْعب ، وثَْعلََبة بن قَْيس ، وسالم ابن أُْخت َعْبد اهللا بن سالم ، وسلَمة ابن أِخيه ، وياِمني بن َياِمني ، فَهُؤالء ُمؤِمُنوا

] والتَّْوَراة [ إنَّا ُنؤِمُن بك ، وبِكتابِك ، وبُِموسى ، : للَّه صلى اهللا عليه وسلم ، فقالوا أْهل الِكَتاب أتوا رسُول ا
بل آِمُنوا باللَّه ، ورُسوله « : وبُِعزَْير ، ونكفر مبا سَِواه من الكُُتب والرُُّسل ، فقال هلم النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم 

[ مبحّمد : يعين } َيا أَيَُّها الذين آَمُنواْ { : ، فأنزل اللَّه « ال َنفَْعل : فقالوا » لَه حممَّد ، والقُْرآن ، وبكل ِكتَابٍ قَْب
من التَّْوراة ، : } والكتاب الذي أََنزلَ ِمن قَْبلُ { حممد : } آمنوا باهللا ورسوله { ومبوسى والتَّْوَراة ، ] والقُرآن 

  .ملراد بالِكتَاب اجلنس واإلْنجِيل ، والزَُّبور ، وسائر الكُُتب؛ ألن ا
{ :  -تعاىل  -يأيَُّها الذين آَمُنوا باللِّسان ، آمنوا بالقَلْب ، ويؤيده قوله : اِخلطَاب مع املَُناِفِقني ، والتَّقْدير : وقيل 

  ] . ٤١: املائدة [ } ِمَن الذين قالوا آَمنَّا بِأَفَْواِههِْم َولَْم ُتْؤِمن قُلُوبُُهْم 
يأيَُّها الَِّذين آَمُنوا وْجه النَّهارِ ، آمنوا آِخره : الَِّذين آَمُنوا َوْجه النََّهار ، وكَفَرُوا آخِره ، والتقدير  ِخطَاب مع: وقيل 

.  
  .يأيُّها الذين آَمُنوا بالالَِّت والُعزَّى ، آِمُنوا : اخلطاب للُمْشرِكني ، تقديره : وقيل 
يأيُّها الذين آَمُنوا يف املَاِضي واحلَاِضر ، : وا على اإلميان ، واثُْبتُوا علْيه ، أي يأيها الذين آَمُنوا ، ُدوُم: املعىن : وقيل 

  .مع أنه كان َعاِلماً بذلك ]  ١٩: حممد [ } فاعلم أَنَُّه الَ إله إِأل اهللا { : آِمُنوا يف املُْسَتقَْبل؛ كقوله 
  .وم أخذ َعلَْيهم اِمليثَاق مجيع النَّاس ، وذلك ي: « الذين آَمُنوا » املُراد ب : وقيل 
  .يا أيُّها الَِّذين آَمُنوا على سبيل التَّقِْليِد ، آِمنُوا على سبيل االسِْتْدالَل : وقيل 
  .يا أيها الَِّذين آَمُنوا بَِحَسب االسِْتْدالَالت اإلْجمَاليَِّة ، آِمُنوا حبَسبِ الدَّالئل التَّفْصيليَّة : وقيل 

على بناء الِفْعلْين للفَاِعل « والكتاب الَِّذي نزَّل على َرسُوله والكَِتاب الذي أْنزل من قبل »  :وقرأ نافُع والكوفيون 
على بنائهما للَمفُْعول ، والقائُم مقاَم الفَاِعل : ] وابن كثري ، وابن عامر ، وأبو عمرو [ ،  -تعاىل  -، وهو اهللا 

  .َضِمري الِكتَاب 
[ } وَأَنَْزلَْنا إِلَْيَك الذكر { ، وقوله ]  ٩: احلجر [ } إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذكر { :  -اىل تع -قوله : وُحجَّة األوَِّلني 

{ : ، وقوله ]  ٤٤: النحل [ } ِلتَُبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَْيهِْم { :  -تعاىل  -قوله : ، وحجة الضم ]  ٤٤: النحل 
  ] . ١١٤: األنعام [ } ] رَّبَِّك باحلق  مِّن[ َيْعلَُمونَ أَنَُّه ُمَنزَّلٌ 
  ] . ٤٤: هود [ } َوِقيلَ ياأرض ابلعي َمآَءكِ { : كالمها َحَسن ، إال أن الضَّمَّ أفَْخُم ، كقوله : قال بعض العلماء 
  .؟  }أَنَزلَ ِمن قَْبلُ { ، و } نَزَّلَ على َرسُوِلِه { : قال ] ِلَم [ فإن قُلَْت : وقال الزََّمْخَشرِيُّ 

، وقد تَقَدَّم الَبْحث معه يف ذَِلَك ، » ألنَّ القرآن نََزل مَُنجَّماً مفرَّقاً يف ِعشْرِين َسَنة ، خبالف الكُُتب قَْبله « : قلت 
وأن ]  ٣: آل عمران [ } نَزَّلَ َعلَْيَك الكتاب باحلق ُمَصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه وَأَنَْزلَ التوراة { :  -تعاىل  -عند قوله 

  .للتَّْعِدية ، مرادٌف للَهْمَزة ال للتَّكِْثري » نزَّلَ « التَّْضِعيف يف 
  فصل
  :أَمَر يف هذه اآلَية باإلَميانِ بأْرَبعة أْشَياء ] تعاىل [ أنه : اعلم 
  .باهللا : أّوهلا 



  .برسوله : وثانيها 
  .بالكتاب الذي نزَّل على رسُوله : وثالثها 
  :وذكر يف الكُفْر أُموراً َخْمسةً . ِذي أنَْزل من قَْبل الكتاب الَّ: [ ورابعها 

  .الكُفْر باللَّه : أوهلا 
  .الكُفْر مبالِئكَِتِه : وثانيها 
  ] .الكُفْر بكُُتبِه : وثالثها 
  .الكُفْر برُسله : ورابعها 

  .الكُفْر باليوم اآلخر : وخامسها 
  :ا ُسؤاالت وهاهن} فَقَْد َضلَّ َضالَالً بَِعيداً { : مث قال 

  .ِلَم قدَّم يف مراتب اإلمياِن ذكر الرَّسُول على ذكر الِكتَابِ ، ويف مراتب الكُفْر قَلَب القضيَّة؟ : السُّوال األوَّل 
ألن يف مرتبة النُّزُول من اخلَاِلق إىل اخلَلْق كان الكتاب مقدماً على الرسول ، ويف مرتبه الُعُروج من : واجلواب 

  .اِلقِ ، يكُون الرَّسُول ُمقَدَّماً على الِكتَاب اخلَلْق إىل اخلَ
اإلميان باهللا ، وبالرسل ، وبالكتب ، وذكر يف َمرَاِتب الكُفْر : ِلَم ذكر يف مراتب اإلميان أموراً ثالثة : السُّؤال الثَّاين 

  .لَيْوم اآلِخر؟ ، وبا] وبالكُُتب [ باللَّه ، وباملالئكة ، وبالرُُّسل ، ] الكُفْر : أموراً َخْمَسة [ 
بالرُُّسل ، وبالكُُتب مىت َحَصل ، فقد َحَصل اإلميان باملالِئكَة ، وباليوم اآلخر ال ] باللَّه و [ ألنَّ اإلميان : واجلواب 

الَيْوم اآلخر ،  َمَحالَة ، إذ ُربَّما اّدعى اإلْنَسان أنه ُيؤِمن باللَّه ، وبالرُُّسل ، وبالكُُتب ، مث إنَّه يُْنِكُر املالئكة ، وينكر
  .ويزعم أنَّ اآليات الوَارَِدة يف املَالئكة ويف اليوم اآلخر ، َمْحُمولَة على التَّأوِيل 

  .فلما احتمل هذا؛ ال جرم نصَّ على أن ُمْنِكر املَالَِئكَة ، ومنكر الَيْوم اآلِخر ، كافٌر باللَّه 
مع أهنم كانوا ُمؤمنني بالتوراة } لذي أََنزلَ ِمن قَْبلُ والكتاب ا{ : كيف قِيلَ ألهلِ الِكتَاب : السؤال الثالث 

  .واإلجنيل؟ 
اجلنس ، فأِمُروا أن ُيؤِمُنوا بكل الكُُتب؛ ألنَّهم مل ُيؤِمنُوا بكُلِّها؛ كما : ما تقدَّم من أن املراد بالِكتَاب : واجلواب 

ليس جواباً لألشياء املَذْكُورة ، بل املعىن } َضالَالً بَِعيداً  فَقَدْ َضلَّ{ : ُنؤِمُن بِبَْعضٍ ونكْفُر ببعضٍ ، وأما قوله : قالوا 
  .ومْن يكْفُْر بواحٍد مِْنَها : 

) ١٣٧(ا ُهْم َولَا لَِيْهِدَيُهمْ َسبِيلًإِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازَْدادُوا كُفًْرا لَْم َيكُنِ اللَُّه ِلَيغِْفَر لَ
الَِّذيَن يَتَِّخذُونَ الْكَافِرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني أَيَْبَتُغونَ ِعْنَدُهمُ الْعِزَّةَ ) ١٣٨(َبشِّرِ الُْمَناِفِقَني بِأَنَّ لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

  ) ١٣٩(فَإِنَّ الِْعزَّةَ ِللَِّه َجِميًعا 

  .، َبيَّن فساد طَرِيقة من َيكْفُر بعد اإلَميان ملا أمر باإلميان ، ورغَّب فيه 
، مث كَفَُروا بعيسى ] مث آَمُنوا بالتَّْوراة [ هم الَيُهود؛ آَمُنوا بِمُوسى ، مث كفروا من بعد بعبادهتم العجل ، : قال قتادة 

  .، مث ازدادُوا كُفْراً مبحمَّد صلى اهللا عليه وسلم  -عليه السالم  -
ع أْهل الِكَتاب آَمنُوا بَِنبِيِّهم ، مث كَفَُروا به ، وآَمُنوا بالِكَتاب الذي نُزِّل عليه ، مث كَفَُروا به ، هو يف َجِمي: وقيل 

  .مث ازَْدادُوا كفراً مبحمَّد صلى اهللا عليه وسلم : تركهم إيَّاه ، أي : وكفرهم به 
أنه ال ُتقَْبل تَْوَبته ، بل : هل تقبل تَْوبتُه؟ ُحِكي عن َعِليٍّ  هذا يف قَْوم ُمْرَتدِّين ، آَمنُوا مث ارَتدُّوا ، ومثل هذا: وقيل 



وذلك ألن َتكْرَار الكُفْر منهم بعد اإلميان مراٍت ، يدلُّ على أنَّه } لَّْم َيكُْن اهللا ِلَيْغِفَر لَُهمْ { :  -تعاىل  -ُيقَْتل؛ لقوله 
عٌ يف قُلُوهبم ، ملا تركُوُه بأْدىن َسَبب ، ومن كان كَذَِلك ، فالظَّاهر ال َوقْع لإلَمياِن يف قُلُوهبم ، إذ لو كان لإلميان َوقْ

وليس املَُراُد ، أنه لو أتى باإلَميان } لَّمْ َيكُْن اهللا ِلَيْغِفرَ لَُهمْ { : أنَّه ال ُيؤِمن إمياناً َصحِيحاً ، فهذا ُهو املُراُد بقوله 
  .االسِتبَْعاد ، وأكثر أْهل الِعلْم على قُُبول تَْوَبِته : ْنُه الصَِّحيح ، مل يكُن ُمْعتََبراً ، بل املراد ِم

وال { ما أقامُوا على ذلك ، : } مل يكن اهللا ليغفر هلم { مَاُتوا عليه ، : أي } ثُمَّ ازدادوا كُفْراً { : وقال ُمَجاِهٌد 
  .طريقاً إىل احلَقِّ : أي } ليهديهم سبيال 

لِكتَاب ، قََصدوا َتْشكِيك املُْسِلمَني ، فكانوا ُيظْهِرونَ اإلميانَ تارةً والكُفْر تارةً أْخرى ، املُراد طاِئفَة من أهل ا: وقيل 
َوْجَه النهار واكفروا آخَِرُه ] بالذي أُنْزِلَ َعلَى الذين آَمُنواْ [ آِمنُواْ { : عنهم قوهلم  -تعاىل  -على ما أْخَبر اللَّه 

أن َبلَُغوا يف ذلك إىل حدِّ االْستِْهَزاء ، } ثُمَّ ازدادوا كُفْراً { : وقوله ]  ٧٢: ران آل عم[ } لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ 
  .والسُّْخرية باإلْسالمِ 

  فصل
بِلَ دلَّت اآلية على أنَّ الكُفْر يقبل الزِّيادة والنُّقَْصان؛ فوَجب أنْ َيكُونَ اإلميان كَذلك؛ ألهنما ِضدَّان متناِفَياِن؛ فإذا قَ

  .ا التَّفَاُوت ، فكذلك اآلَخر أحُدُهم
  .إمَّا أن يكون َمْشرُوطاً مبا قبل التَّوبة ، أو مبا َبْعَدها : احلُكْم املَذْكُور يف هذه اآلية : فإن قيل 
  .باِطلٌ؛ ألن الكُفْر قبل التَّْوَبة غري َمْغفُور على اإلطْالق ، وحينئٍذ تضيع الشُّروطُ املَذْكُوَرة : واألوَّل 
  .بعد التَّْوَبة ، ولو كَانَ بعد ألِْف مَرَّة ، فعلى التَّقْديرين يلزم السُّؤالُ ] ُيْغفَر [ باطل؛ ألن الكُفْر :  والثاين

  :واجلواُب من ُوُجوه 
هللا على االْسِتغَْراق ، بل على املَْعُهود السَّابق ، وهم أقْوام ُمَعيَُّنون علم ا» إنَّ الَّذين « : أال َنحِْمل قوله : أحدها 

  .إخبار عن َمْوتِهِم على الكُفْر } لَّْم َيكُْن اهللا ِلَيْغِفرَ لَُهمْ { : أنَّهم َيُموتون على الكُفْر ، وال َيتُوبون َعْنه ، فقوله 
ن يف أن الكالم خََرج على الغَاِلب املُعَْتاد ، فإن كان كَِثري االْنِتقَال من اِإلْسالَم إىل الكُفْر ، مل يكن لإلميا: وثانيها 

  .قَلْبِه َوقْع ، وال َوَجد حالَوةَ اإلميان كما تقدَّم ، والظَّاِهر ممن حاله هذا أنَّه ُميوت كَافراً 

أن احلُكْم على املَذْكُورِ يف اآلية َمْشُروطٌ بعدم التَّْوبة عن الكُفْر ، وقول السائل إنَّه على هذا التَّقْدير َتْضييعُ : وثالثها 
  .ة الصِّفات املَذْكُوَر

إنَّ إفْراَدُه بالذِّكْر يدلُّ على أن كُفْرَُهم أفَْحش ، وخيانتهم أْعظَم ، وُعقُوبتهم يف الِقَياَمة أْولَى ، فجرى ُمْجَرى : قلنا 
، خصَُّهما بالذِّكر ألجل التشريف ]  ٧: األحزاب [ } َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النبيني ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمن نُّوحٍ { : قوله 

  ] . ٩٨: البقرة [ } ومالائكته َوُرُسِلِه َوجِبْرِيلَ َومِيكَالَ { : وكقوله 
  .للتأكيد ، وهو غَْير الئقٍ هبذا املَْوِضع ، وإنَّما الالِئق به َتأكيد النَّفْي : » ِلَيغِْفَر لَُهم « : الالَّم يف قوله : فإن قيل 
مَّا كَانَ اهللا { : ُمبَالََغة يف َتأِكيد النَّفْي ، وهذه الالَّم ُتْشبِه الالَّم يف قوله  إن نفي التَّأكيد على َسبِيل التََّهكُم: فاجلواب 

، تقدَّم الكالم فيه ، وَمذَاهب النَّاس ، وأن الََم اجلحود ُتفِيد التَّْوِكيد ، ]  ١٧٩: آل عمران [ } ِلَيذََر املؤمنني 
  .» ما كانَ ِلَيقُوم « ، و » َما كَانَ زَْيد َيقُوم « : والفرق َبْين قَوْلك 

  .الكافرين إىل اإلَمياِن ] َيْهِد [ مل  -تعاىل  -يدلُّ على أنه } وال ليهديهم سبيالً { : قوله 
  .هذا َمْحُمول على زَِيادة األلْطَاف ، أو َعلَى أنَّه ال يَْهِديهم إىل اجلَنَّة يف اآلِخرة : وقالت املُْعتَزِلَةُ 

  .كل خربٍ تتغيَُّر به بشَرةُ الوْجِه ، ساّراً كان أو غَْير َسارٍّ : البشارة } بأن هلم عذاباً أليماً  بشر املنافقني{ قوله 



حتيتك الضَّْرُب وِعَتاُبَك « : اجعل يف َمْوضع بِشَارتك لَُهم الَعذَاب ، كما تقول العرب : َمْعَناه : وقال الزَّجَّاج 
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون { : ِحيَِّة ، مث وَصفَ املَُناِفِقني ، فقال َبَدالً لكُم من التَّ: ، أي » السَّْيُف 
يتَّخذون الَيُهود والنََّصارى أولياء ، وأْنصاراً ، وبِطَانة من ُدون املُؤمنني ، كان املَُنافقُون يوادُّونَُهم ، : يعين } املؤمنني 

  .مُّ إن أمر حممَّد ال َيِت: ويقول بَْعضهم لبَْعضٍ 
  :ُجيوز فيه النَّْصب والرَّفْع ، فالنصب من َوْجَهْين » الَِّذين « : قوله 

  .كونه نعتاً للُمَناِفِقني : أحدمها 
  .هم الَِّذين : أنه َنْصب بفعلٍ ُمْضَمر ، أي أذمُّ الَِّذين ، والرَّفْع على َخرب ُمبَْتدأ َمْحذُوف ، أي : والثاين 
  فصل

اآلَية َدِليلٌ على أنَّ من َعِمل َمْعِصَيةً من املوّحدين ، ليس مبناِفقٍ؛ ألنَّه ال يتولّى الكُفَّار ،  ويف: قال القُْرطُبِيُّ 
 - وتضمنت املَْنع من ُمواالة الكُفَّار ، وأنْ يتَِّخذُوا أْعواناً على األْعمال املَُتَعلِّقة بالدِّين ، ويف الصَّحيح عن َعاِئَشة

ارجْع ، فإنَّنا ال : جالً من املُْشرِكني حلق بالنَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم ُيقَاِتل َمَعه ، فقال أنّ ر« :  -رضي اهللا عنها 
  .» َنْسَتِعني بُِمْشرٍِك 

: املَُعونة ، والظُّهور على حممَّد صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ، وقيل : أي } أيبتغون عندهم العزة { : قوله 
  .لَغلَبة ، والقُْدرة أيطلبون عندُهم القُوَّة ، وا

قد اسَتَعزَّ : عَزاز ويقال : الشَّديدة ] الصَّلَْبة [ لألْرضِ : قيل : الشِّدَّة ، ومنه : أَصلُ العِزَّة يف اللَُّغة : قال الواحدي 
عليَّ أن يكُون كذا بَِمعَْنى ] َعزَّ : [ إذا اشتدَّ َمَرُضه وكاد أن َيْهلََك وَعزَّ اهلَمُّ إذا اشَْتدَّ ، ومنه : املرُض على املَرِيضِ 

إذا اشَتدَّ ظَْهُره به ، : إذا قلَّ حىت ال َيكُادُ ُيوَجد؛ ألنه اشتدَّ مطلُبُه ، واعتز فالنٌ بفالن : اشَتدَّ ، وعز الشَّْيء : 
القوي املَنِيع : ما ، والعَزِيز القُوَّة ، منقولة عن الشِّدَّة؛ لتقارب َمْعَنْيه: إذا اشَتدَّ َحلُْبها ، والِعزَّة : وشاةٌ َعُزوٌز 

أي بقوله خبالف الذَّلِيل ، فاملَُناِفقُون كانوا َيطْلبون الِعزَّة والقُوَّة ، بسبب اتِّصاهلم بالَيُهود ، فأبطل اللَّه َعلَْيهم هذا الرَّ
  .} فإن العزة هللا مجيعاً { : 

فإن العزة { إن إن َتْبَتغُوا من َهؤالء ِعزَّةً : ْرط ، إذ املَعَْنى ِلما يف الكالم من معىن الشَّ» فإن العزة « : قوله : والثاين 
أنَّ الِعزَّة ثبَتْت ِللَّه : واملعىن [ لُوقُوعِه خََبراً ، » ِللَّه « : حال من الضَِّمري املُسَْتِكنِّ يف قوله : » َجِميعاً « ، } هللا مجيعاً 

  ] .حالة كوهنا َجِميعاً  -تعاىل  -
  ] . ٨: املنافقون [ } َوِللَِّه العزة َوِلَرسُوِلِه َوِللُْمْؤِمنَِني { : ا كاملَُناقض لقوله هذ: فإن قيل 
أن القُْدرة الكاِملَة للَّه ، وكل من ِسَواه فبإقداره َصار قادراً ، وبإْعزَازه صاَر َعزِيزاً ، فالِعزَّة احلَاِصلة : فاجلواب 

  .أنَّ العِزَّة للَّه َجِميعاً : ، فكان األْمر عند التَّْحِقيقِ  -تعاىل  -ه للرسُول وللُمؤمنني مل حتصل إال من اللَّ

دُوا َمَعُهْم َحتَّى َيخُوُضوا ِفي َوقَْد َنزَّلَ َعلَْيكُْم ِفي الِْكتَابِ أَنْ إِذَا َسِمعُْتْم آيَاِت اللَِّه ُيكْفَُر بَِها َوُيْسَتهَْزأُ بَِها فَلَا َتقُْع
  ) ١٤٠(نَّكُْم إِذًا ِمثْلُُهْم إِنَّ اللََّه َجاِمعُ الُْمَناِفِقَني وَالْكَاِفرِيَن ِفي َجهَنََّم َجِميًعا َحِديٍث غَْيرِِه إِ

نََزل « : مبنياً للفاِعل ، وأبو َحْيوة وُحميد » َنزَّلَ « مبنياً للمفعول ، وعاصم ويعقوب قََرآه » نُزِّل « : قرأ اجلماعة 
  .باهلَْمَزة مبنياً للمفُعول » أُْنزِل « : والنخعي  خمففاً َمْبنياً للفاِعل ،» 

وقد نَزَّل علْيكُم املَْنَع من : وما يف حيِّزها ، أي » أنْ « والقائُم مقاَم الفاِعل يف قراءة اجلََماعة والنَّخعي ، هو 



  .ُمَجالستِهِم عند َسماِعكم الكُفْر باآليَات ، واالْستِْهَزاء هبا 
تعاىل  -، والفاعل ضمُري اهللا » نزَّل « مع ما بعدها يف َمَحلِّ نصبٍ مفعوالً به ب » أنْ « ف :  وأّما يف قراءة عاصمٍ

  .كما تقدَّم  -
إّما َنْصب على ِقَراءة َعاِصمٍ ، : خمففاً ، فمَحلُّها » نزل « فمَحلُّها رفٌع بالفاِعلّية ل : وأما يف ِقَراءة أيب َحْيوة ومحَيد 

  .ريه ، ولكن الرَّفْع خمتلف أو َرفْع على ِقراءة غ
  فصل

يكفر هبا { القُْرآن : يعين } أَنْ إِذَا َسِمْعُتْم آَياِت اهللا { وقد نَزَّل عليكم يا معشر املُؤمنني ، : املَعَْنى : قال املفسِّرون 
املُشرِكَني كانُوا  ، وذلك أنَّ} حىت خيوضوا يف حديث غريه { مع املُْستَْهزِئني : يعين } ويستهزأ هبا فال تقعدوا معهم 

َوإِذَا رَأَْيَت الذين َيُخوُضونَ يف {  -تعاىل  -خيوُضونَ يف ُمَجالََستِهم يف ذِكْر القُْرآن ، يسَتْهزِئُون به ، فأْنَزل اهللا 
  .َمكَّة وهذه اآلية َنَزلَتْ يف ]  ٦٨: األنعام [ } آَياتَِنا فَأَْعرِْض َعْنُهمْ حىت َيُخوضُواْ ِفي َحِديٍث غَيْرِِه 

لك ، مث إن أْحبَار اليُهود باملديَنة ، كانوا َيفَْعلُون فعل املُْشرِِكني ، وكان املُناِفقُون َيقُْعدون معُهم ، وُيواِفقُوهنم على ذ
» أنه قد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات اهللا يكفر هبا ويستهزأ هبا « : ُمَخاطِباً لَُهم  -تعاىل  -فقال 

َسَماع : إذا َسِمعُْتم الكُفْر بآَيات اللَّه واالستهزاء بَِها ، لكنَّه أْوقع فعل السماع على اآلية ، واملُراد هبا : واملعىن 
  .االْسِتهَْزاء 

  .َسِمْعت َعْبد اللَّه ُيالَم : هو كما ُيقَال : قال الكسَاِئيُّ 
إذا َسِمْعُتم آَياِت اللَّه حَالَ ما ُيكْفَر هبا ويستهزأ : َنى وهو أنْ َيكُون املَْع: وعندي فيه َوْجه آَخر : قال ابن اخلطِيب 

  .هبا ، وعلى هذا فال حَاَجة ملا قاله الكسَائيُّ 
أنَّ األْمر والشأن إذا : ِضِمري األْمر والشَّأن ، أي : هذه هي املَُخفَّفةُ من الثَّقيلة ، وامسَُها » أن » « أنْ إذَا « : قوله 

  .االْستهَْزاء ، فال َتقُْعُدوا َسمْعُتم الكُفْر و
املخففة ال َتْعَمل إالَّ يف » أن « ليس جبَيِّد ، ألن » أنَّكُم إذا َسِمْعُتم « : وما قَدَّره أبو البقاء من قوله : قال أبو حيان 

  ]الطويل : [ ِضِمري الشَّأن ، إال يف ضرورٍة؛ كقوله 
  طَالَقَكِ لَْم أْبَخلْ وَأْنتِ َصِديق... ين فَلَْو أْنِك ِفي َيْومِ الرََّخاِء سألِْت -١٨٨٨

هكذا قال ، ومل أره أنا يف إعراب أبِي الَبقَاِء إال أنَّه باهلَاِء دون الكَاِف واملَيم ، واجلملةُ الشَّرِْطية : قال شهاب الدين 
املَُخفَّفَة » أنْ « ْملة الشرطيَّة خرباً ل ، ومن َمجِيء اجلُ» أنْ « وجواهبا يف َمَحلِّ َرفْع ، َخبَراً ل » إذا « املُْنَعقدةُ من 

  ]الكامل : [ قوله : 

  جَْزٌر ِلَخاِمَعٍة وفَْرخ ُعقَابِ... فََعِلْمُت أنْ َما َتتَّقُوُه فَإنَُّه  -١٨٨٩
  .املخفَّفَِة » أنْ « جَواُبها ، واجلُْملَةُ خٌرب ل » فإنه « َشرْطيةٌ ، و » َما « ف 

يف حملِّ رفع؛ لقياِمه مقاَم الفاعلِ ، وكذِلك يف » هبا « يف حملِّ َنْصب على احلَالِ من اآليات ، و »  ُيكَفَرُ بَِها« : قوله 
يكفر هبا أحٌد ، فلمَّا ُحِذف الفاعلُ ، قام اجلارُّ واملَْجرُوُر مقاَمه ، ولذلك ُروِعي : واألصل » ُيسَْتْهَزأُ بَِها « : قوله 

إذا َسِمْعُتم آياِت اهللا َيكْفرُ : كأنه قِيل } َمَعُهمْ حىت خيوضوا { : عليه الضَِّمُري من قوله  هذا الفَاِعلُ املَْحذُوف ، فعاد
غري َحِديث الكُفْر : هبا املُْشرِكُون ، وَيْسَتهزُِئ هبا املَُناِفقُون ، فال َتقْعدوا َمعَُهم حىت خيُوضُوا يف َحديٍث غريه ، أي 

  .على ما َدلَّ عليه املَْعَنى » ريه غ« واالستهزاء ، فعاد الضَّمري يف 
َوُيسَْتْهَزأُ « و » ُيكَفَر بَِها « : جيُوُز أنْ يعوَد على الكُفْر واالسِتهَْزاء املفُهوَمْين من قوله » غريه « الضَّمري يف : وقيل 



  : ]وإمنا أفَْرد الضَِّمري وإن كان املُرَاد به َشْيئني؛ ألحد أمرين [ ، » بَِها 
  :الكُفر واالسِتهَْزاء شيٌء واحدٌ يف املعَْنى  إمَّا ألنَّ

  ]الرجز : [ وقوله ] .  ٦٨: البقرة [ } َعَوانٌ َبْيَن ذلك { : وإمَّا إلجراِء الضَّمريِ ُمْجرى اسم اإلَشارِة ، حنو 
أنه ُجيوز : غايةٌ للنَّْهي ، واملعىن  :» حىت « وقد تقدَّم َتْحِقيقُه يف البقرة ، و ... كَأنَُّه ِفي اِجللِْد تَْوِليُع الَبَهق  -١٨٩٠

  .ُمَجالستهم عند خَْوضِهم يف غري الكُفْر واالسِتهَْزاء 
  .دخل يف هذه اآلية كل ُمْحِدث يف الدِّين ، وكل مُْبَتِدع إىل َيْوم الِقَياَمِة : عن ابن عبَّاسٍ : قال الضَّحاك 

» مثلُهم « لوقوعها بني ُمبَْتدأ وخرب ، واجلمهور على رفعِ الالم يف ُملَغاةٌ؛ : هنا » إذاً « } إنكم إذاً مثلهم { : قوله 
  :على َخَبرِ االبتداء ، وقرئ شاذاً بفتحها ، وفيها َتْخرَجيان 

إِنَّهُ { :  -تعاىل  -أنه خرب أيضاً ، وإمنا فُِتح إلضافته إىل غري ُمَتَمكِّن؛ كقوله  -وهو قولُ البْصريِّني  -: أحدمها 
  ]البسيط : [ بفتح الالَّم ، وقول الفَرزَْدق ]  ٢٣: الذاريات [ } ثْلَ َمآ أَنَّكُْم َتنِطقُونَ لََحقٌّ مِّ
  وإذْ َما ِمثْلَُهْم َبشَُر. .. . .  -١٨٩١

  .يف أحِد األوجه 
زيد ِمثْلَك «  :الظرف ، وُيجيُزون : َيُجوز نصبها على املََحلِّ ، أي » ِمثْل « إن  -وهو قولُ الكُوفيِّني  -: والثَّاين 

ُهَنا ، وإن أْخَبرَ به عن َجْمع ومل ُيطابق به كما طابق » مثل « زيدٌ يف مثل حالك ، وأفرد : بالنَّصب على احمللِّ أي » 
،  ٢٢: الواقعة [ } َوُحوٌر ِعٌني كَأَْمثَالِ { : ، وقوله ]  ٣٨: حممد [ } ثُمَّ الَ يكونوا أَمْثَالَكُم { : ما قبله يف قوله 

٢٣ . [  
: املؤمنون [ } أَُنْؤِمُن لَِبشََرْينِ ِمثِْلَنا { : ألنه قصد به ُهَنا املصدر ، فوحَّد كما وحَّد يف قوله : قال أُبو البقاء وغريه 

ا ِلَبشَرْينِ ِمثِْلَن« : إنَّ عصيانكم مثل عصياهنم ، إال أنَّ تقدير املصدرّية يف قوله : أن التقدير : وحترير املَْعَنى ] .  ٤٧
  .قلق » 

  فصل يف معىن اآلية
أنكم إذاً ِمثْلُُهم ، إن قعْدُتم عندهم وُهم َيخُوُضون وَيْستهزِئُون ، ورضيتم بِِه ، فأنتم كُفَّار ِمثْلُهم ، وإن : واملعىن 

  .َخاُضوا يف َحِديث غَْيرِه ، فال بأس بالقُعُود َمَعهم مع الكََراَهة 

َوإِمَّا ُينِسَينََّك الشيطان فَالَ { :  -تعاىل  -وإن خَاضُوا يف َحدِيث غَْيره؛ لقوله  ال جيوز القُُعود معهم: قال احلََسن 
واألكثرون على األوَّل ، وآية األنعام َمكِّية وهذه َمدَنِيَّة ، ]  ٦٨: األنعام [ } َتقُْعْد بَْعَد الذكرى َمعَ القوم الظاملني 

  .واملتأخِّر أوْلَى 
  فصل

هذا يدل على أنَّ من َرِضي بالكُفْرِ ، فهو كاِفٌر ، ومن َرِضيَ مبنكر َيرَاه ، وخالط أْهلَه وإن لَمْ  :قال بعض الُعلََماء 
  .ُيَباِشر ذلك ، كان يف اإلثْمِ َمبنْزِلة املُبَاِشر هلذه اآلية ، وإن مل يَْرض وَحَضر َخْوفاً وتقية ، فال 

كما اجتمعوا على االْسِتهَْزاء بآَياتِ اللَّه يف الدُّْنيا : أي } ي َجَهنَّمَ َجِميعاً إِنَّ اهللا َجاِمعُ املنافقني والكافرين ِف{ : قوله 
جامٌع بالتنوين؛ ألنَّه بعدما َجَمعَُهم حذف التَّنْوِين؛ استخفافاً : ، فكذلك َيْجِتَمُعون يف الَعذَاب يوم القَِياَمِة ، وأراد 

  .من اللَّفْظ ، وهو مراٌد يف احلَِقيقَِة 



 َنِصيٌب قَالُوا أَلَْم َنسَْتْحوِذْ ِذيَن َيتََربَُّصونَ بِكُْم فَإِنْ كَانَ لَكُْم فَْتٌح ِمَن اللَِّه قَالُوا أَلَْم َنكُْن َمَعكُْم َوإِنْ كَانَ لِلْكَاِفرِيَنالَّ
  ) ١٤١(ِة َولَْن َيْجَعلَ اللَُّه ِللْكَافِرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنَِني َسبِيلًا َعلَْيكُْم َوَنْمَنْعكُْم ِمَن الُْمْؤِمنَِني فَاللَُّه َيْحكُُم بَْيَنكُْم َيْوَم الِْقَياَم

  :ستَّة أوجه : » الذين يتربَُّصون « : يف 
  .، فيجيء فيه األْوُجه املذْكُورة هناك » الذين يتَِّخذُون « : أنه بدلٌ من قوله : أحُدها 
  .فيكون َمْجروَر املََحلِّ أنه نَْعٌت للمناِفِقني على اللَّفِْظ ، : الثاين 

أنه تابٌع هلم على املَْوِضع ، فيكونُ مَْنُصوبَ املََحلِّ ، وقد تقرَّر أنَّ اسم الفاعل العاِمل إذا أُضيَف إىل َمْعُموله : الثالث 
  .لة ونصبها جبرِّ العاق» هذا ضارُب هنٍد العاقلِة والعاقلةَ « : ، جاز أن ُيْتَبَع َمْعُمولُه لفظاً وموضعاً ، تقول 

  .أنه منصوٌب على الشَّْتم : الرابع 
  .ُهُم الذين : أنه خََبر مبتدأ ُمْضَمر ، أي : اخلامس 
، وهذا ضَِعيٌف؛ لنبوِّ املَْعَنى عنه } فَإِن كَانَ لَكُْم فَْتٌح { : أنه ُمبَْتدأ ، واخلُرب قوله  -وذكره أبو البقاء  -: السادس 

  .ها؛ ألنّ هذا املوصُولَ غُري ظاهر الشَّبِه باْسمِ الشرط ولزيادِة الفاِء يف غري َمَحلِّ
  فصل يف معىن اآلية

فَإِن { املَُناِفِقني ، ينتظرون ما َيْحُدث من َخْير وَشرٍّ ، : ينتظرون بكُم الدَّوَاِئر ، يعىن : » يتربَُّصون بِكُم « ومعىن 
على دينكُم ويف } قالوا أَلَْم َنكُْن مََّعكُمْ { ، وظَفر ، وغََنيِمة ،  ظهوٌر على الَيُهود: أي } كَانَ لَكُْم فَْتٌح مَِّن اهللا 

قَالُوا « ظَفٌر على املُْسِلِمني ، : يعين } َوإِن كَانَ ِللْكَاِفرِيَن َنِصيٌب { اِجلَهاد كنَّا مَعكُم ، فأْعطُونا ِقْسماً من الغَنِيَمِة ، 
{ : االستيالء والَغلَبة على الشَّْيء ، ومنه : واالستحواذ } َنسَْتْحوِذْ َعلَْيكُْم  أَلَْم{ : املَُناِفِقني للكافرين : يعين : » 

  :احلَْوذ ، ويف املَْعَنى ُوجُوٌه : َحاذَ وأَحاذَ بَِمعًْنى؛ واملصدر : ، ويقال ]  ١٩: اجملادلة [ } استحوذ َعلَْيهِمُ الشيطان 
} َوَنْمنَْعكُْم مَِّن املؤمنني { ن من قَْتِلكُم وأسركُم ، مث مل َنفَْعل َشْيئاً من ذَِلك ، أمل َنْغِلبكُم ، ونتمكَّ: أن املَْعَنى : األول 

  .َنْدفَع عَْنكُم صولة املُؤِمنني بَِتْخِذيلهم ، وتوانينا يف ُمظاَهَرتِهم ، فأعطونا َنِصيباً ممَّا أَصبُْتم : أي 
أمل َنْغلِْبكُم؛ فإن املَُناِفِقني بالغُوا يف َتْنِفري الكَافِرِين ، وأطَْمُعوهم أنه : ار يقول املَُناِفقُون للكفَّ: قال املَُبرِّد : الثاين 

ألَسَْنا غلبناكم : َسيْضُعفُ أمر حممٍَّد ، وَسَيقْوى أمركم ، فإذا اتَّفَقَْت للكفَّار َدْولةٌ على املُْسِلمني ، قال املَُناِفقُون 
م ، وَمَنْعَناكُم منه ، فلمَّا شاَهدُْتم ِصْدق قَْوِلنا ، فأْعطُونا َنِصيَبَنا ممَّا أَخذُْتْم ، ومرادُ على َرأيِكُم يف الدُّخُول يف اإلْسال

  .إظْهَار اِملنَّة على الكَافِرِين هبذا الكالمِ : املُنافقني 
  .أمل ُنخْبِْركم بَِعزَِميِة حممٍَّد وأصحابه ، وُنطْلِْعكُم على ِسرِِّهم : الثالث 

  .ِلَم َسمَّى ظَفر املُْسِلمني فتحاً ، وظفر الكُفَّار َنصِيباً  :فإن قيل 
أنه تعظيم لشأن املُؤمنني ، وحتقري حلظِّ الكَاِفرِين؛ ألن ظَفر املُْسِلمني أمر عظيم ، يفتح اهللا لَُه أبَْواب : فاجلواب 

فما ُهَو إال َحظٌّ دنيويٌّ َيْنقَِضي ، وال َيْبقَى منه إال : ين السََّماء؛ حىت َتنْزل الرَّْحَمة على أْوِلَياء اللَّه ، وأما ظَفر الكَافِرِ
  .اللَّْوم يف الدُّْنَيا ، والُعقُوبة يف األْخَرى 

  .اجلمهوُر على َجْزمه ، عطفاً على ما قبله » ومننعكم « : قوله 
اوِ املقَتِضَية للَجْمع يف جواب بعد الَو» أنْ « وقرأ ابن يب َعْبلَة بنصب الَعْين وهي ظَاِهَرةٌ؛ فإنه على إْضمَار 

  ]الوافر : [ االستفهامِ؛ كقول احلُطْيئَة 
  َوَبيَْنكُُم الَْمَودَّةُ واإلَخاُء... ألَْم أُك جَاَركُم وَيكُونَ بَْينِي  -١٨٩٢



َتْشريِك الِفْعلِ مع  عدَم: ويعنون بالصَّْرف » بفتحِ الَعْين على الصَّْرف « : وَعبَّر ابُن َعِطيَّة بعبارة الكوفيني ، فقال 
  .ما قَْبلَه يف اإلْعرَاب 

إنَّا : » أَلَمْ َنسَْتْحوِذْ « فعالً ماضياً ، وهي ظاهرةٌ أيضاً؛ ألنه ُحِملَ على املَعَْنى ، فإنَّ معىن » ومنعناكم « : وقرأ أّيب 
: الشرح [ } ْم َنْشَرْح لََك َصْدَرَك َوَوضَْعَنا أَلَ{ : قد اسَْتْحوَذْنا ، ألنَّ االستفهاَم إذا دخل على َنفْي قَرَّره ، ومثلُه 

  .» ووَضْعنا « ُعِطَف عليه » قد شَرْحَنا « : يف معىن » أَمل َنْشَرْح « لَمَّا كان ]  ٢،  ١
سَّاِكن قبلها ، وَنسَْتْحوِذُ واستحوذ ِممَّا َشذَّ قياساً ، وفَُصَح استعماالً؛ ألنَّه ِمْن حقِّه نَقْلُ حركةِ َحْرِف علَِّته إىل ال

، وقد » َنْسَتعني « : يف الفاحتة  -تعاىل  -وقَلْبها ألفاً؛ كاْسَتقَام واْسَتَبان وبابه ، وقد قدمت َتحِْقيق هذا يف قوله 
قصرها النَّْحوِيُّون على السَّماع ، وقاسها » أغَْيَمْت وأغيلت املرأة وأخَيلت السَّماء « : شذَّت معه ألفاظٌ أَخُر ، حنو 

  .و َزْيد أُب
  ]الطويل : [ وبينهم؛ كقوله : هنا َمْعطوٌف َمْحذُوف ، أي : قيل } فاهللا َيْحكُُم بَْيَنكُْم { : قوله 

  أُبو ُحُجرٍ إالَّ لَيَالٍ قَالَِئلُ... فََما كَانَ َبْيَن اخلَْيرِ لَْو َجاَء سَاِلماً  -١٨٩٣
املُخَاطَُبون : شاملٌ للَجميع ، واملراُد » َبيَْنكُم « اب يف وبيين ، والظَّاهرُ أنه ال حيتاج لذلك؛ ألن اخلِطَ: أي 

  .والغَاِئُبون ، وإمنا غَلََّب اخلطاب؛ ملا َعَرفَْت من لَُغة العرب 
أّخر ِعقَابِهِم أنَّ اهللا َيْحكُم بني املُؤمنني واملَُنافقني يوم القيامِة ، ومل َيِضع السَّْيف يف الدُّْنَيا عن املَُناِفِقني ، َبلْ : فاملعىن 

  .إىل َيْوم القَِياَمِة 
  .} ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيالً { : قوله 

له [ ، فقال  -رضي اهللا عنه  -كُْنُت عند َعِليٍّ : يف اآلِخرة ، قال ُيَسْيع احلضرِمّي :  -رضي اهللا عنه  -قال َعِليٌّ 
كيف . } ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيالً { :  -ارك وتعاىل تب -أرأْيت قوله : رُجلٌ يا أمري املُؤمنني ] 

  .ذَِلك ، وهم ُيقَاِتلُونَنا ويَظَْهُرون علينا أْحَياناً 
ال جيعل اهللا للكافرين : َيْوم القيامة؛ وهو َمْروِيٌّ عن ابن عبَّاسٍ ، وقيل : معىن ذلك :  -رضي اهللا عنه  -فقال َعِليٌّ 
َسبِيالً ، إال أنْ يتواصوا بالَباِطل ، وال َيَتَناهَْوا عن املُْنكَر ، ويتقاَعُدوا عن التَّْوبة ، فيكون َتْسِليطُ العُدوِّ  على املُؤمنني

  ] . ٣٠: الشورى [ } َوَمآ أََصاَبكُْم مِّن مُِّصيَبٍة فَبَِما كََسَبْت أَْيدِيكُْم { : من قبلهم؛ كما قال 
  .َنفِيٌس وهذا : قال ابن الَعرَبِيِّ 

  .ولَْن َيجَْعل اللَّه للكَافِرِين على املُؤمنني َسبِيالً َشْرعاً ، فإنْ ُوجِد ، فَبِخالف الشَّْرع : وقيل 
: ظُهُوراً على أْصَحاب النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، وقيل : ُحجَّة يف الدُّنَْيا ، وقيل : وقال ِعكْرمة ، عن ابن عبَّاسٍ 

  .، إال ما خصَّه الدَّلِيلُ َعامٌّ يف الكُلِّ 
، » َسبِيالً « على املُؤمنني َيجُوز أن يتعلَّق باجلَْعلِ ، وُجيوز أن يتعلَّق بَِمحذُوٍف ، ؛ ألنه يف األْصل ِصفَة ل : قوله 

  .فلما قُدِّم عليه ، اْنَتَصَب حاالً َعْنُه 
  فصل

  :استّدلُّوا هبذه اآلية على َمَساِئلَ 
  .ِفر على مال املُسِْلمِ بَدارِ احلَْرب ، مل َيْمِلكْه استيالء الكَا: منها 

  .أن الكَاِفر ليس لَُه أن َيْشَترِي َعْبداً مسلماً : ومنها 
  .أنَّ املُسِْلم ال ُيقَْتل بالذِّمِّيِّ : ومنها 



قَاُموا كُسَالَى ُيَراُءونَ النَّاَس َولَا َيذْكُُرونَ اللََّه إِلَّا  إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُيخَاِدُعونَ اللََّه َوُهَو َخاِدعُُهْم َوإِذَا قَاُموا إِلَى الصَّلَاِة
  ) ١٤٣(ُمذَْبذَبَِني َبْيَن ذَِلَك لَا إِلَى هَُؤلَاِء َولَا إِلَى َهؤُلَاِء َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فَلَْن َتجَِد لَُه سَبِيلًا ) ١٤٢(قَِليلًا 

  .لبقرة ، ومعىن املُفَاَعلة فيه قد تقدَّم تفسري اِخلَداع واشتقاقه أّول ا
إِنَّ الذين ُيبَايُِعوَنَك { : يظهرون لَهُ اإلَميان ويبطنون الكُفَْر؛ كقوله : ُيَخاِدُعون الرَُّسول ، أي : َمْعَناه : قال الزَّجَّاج 

قَاء الَيْربُوع؛ وهي ُجْحره؛ فإنه َيْجَعلُ له َناِف: ، وّمسي املَُناِفق ُمَناِفقاً؛ أخذاً من ]  ١٠: الفتح [ } إِنََّما يَُبايُِعونَ اهللا 
ويدخل مع [ أنا ُمؤِمٌن ، : َباَبْين ، َيْدُخلُ من أحدمها وَيْخُرُج من اآلخَر؛ كذلك املَُناِفق ، َيْدُخل مع املؤمنني بقوله 

هو اجلحر الذي ] : فالسَّاِمَياء [ والدَّامياء ،  ، وُجْحُر اليَْربُوعِ ُيسَمَّى النَّاِفقَاء ، والسَّامَياء] أنا كَاِفر : الكَاِفر بقوله 
  .فيه ] هو الذي َيكُون : والدامياء [ تلد فيه األْنثَى ، 

  :فيه ثالثة أقْوَالٍ » َوُهَو َخاِدُعُهمْ « : قوله 
  .أنه َنْصٌب على احلَالِ : ذكَره أُبو البقاء : أحدها 
  .» إنَّ « ر أنَّها يف َمَحلِّ رفعٍ عطْفاً على َخَب: والثاين 
  .أنَّها استِئَْناف إْخبَار بِذَلك : الثالث 

َوُهَو « : قوله . » اسم فاِعل من َخادْعُته ، فََخَدْعتُه إذا غَلَْبتُه ، وكنت أْخَدع ِمْنه : وخادٌع « : قال الزََّمْخَشرِيُّ 
  .ُمَجازيهم بالعِقَاب على ِخَداعِهم : أي » َخاِدُعُهم 

َم يُْعطَْون نوراً َيْوم الِقَيامِة كاملؤمنني ، فَيْمِضي املُؤِمنُون بنورهم على الصِّراِط ، وُيطْفَأ نور إهن: قال ابن عبَّاس 
َمثَلُُهْم كََمثَلِ الذي استوقد نَاراً فَلَمَّآ أََضاَءْت َما حَْولَُه ذََهَب اهللا بِنُورِِهْم َوَتَركَُهْم ِفي { : املَُناِفِقني ، يدلُّ عليه قوله 

  ] . ١٧: البقرة [ } لَُماٍت الَّ يُْبِصُرونَ ظُ
نصٌب على : » كَُساىل « أخرب َعنْهم بَِهِذه الصِّفَاِت الذَّميمة ، و » إنَّ « عطٌف على َخَبر » وإذا قَامُوا « : قوله 

: مجع كَْسالن [ الواقع جواباً ، واجلُمهوُر على ضمِّ الكاف ، وهي لُغة أهل اِحلجاز » قَاُموا « احلَالِ من َضِمري 
وَصفَهم بَِما تُوصف به » كَْسلى « : ، وقرأ األعرج بفتحها ، وهي لَُغةُ متيم وأَسٍد ، وقرأ ابن السََّميْفع ] كَسكَاَرى 

:  الفُتُوُر والتواين ، وأكَْسل: ، والكسلُ » وَتَرى الناَس َسكْرى « : املُؤنَّثَة املفردةُ ، اْعِتبَاراً مبعىن اجلماعة؛ كقوله 
،  -تعاىل -أن املَُناِفِقني إذا قاُموا إىل الصَّالِة ، قاموا ُمَتثَاِقِلني ، ال ُيرِيُدون هبا اهللا : واملعىن . إذا َجاَمَع وفََتر ومل ُينْزل 

  .فإن َرآهم أَحٌد ، صلَّوا ، وإال اْنَصَرفُوا فَلَْم ُيَصلُّوا 
  :ثالثةُ أوجه  يف هذه اجلُْملَِة» ] النَّاَس [ ُيراؤون « : قوله 

  .» كَُساىل « أهنا َحالٌ من الضَّمري املُسَْتتر يف : أحُدها 
وفيه نظر ، ألنَّ الثَّاين ليس » قَاُموا « ؛ ذكره أبو البقاء ، فيكونُ حاالً من فاعل » كُسَالَى « أهنا َبَدلٌ من : الثاين 

  .األَول وال بَْعَضه وال ُمْشتَِمالً عليه 
» يُراؤون « : ُيراِئُيون ، فأِعلَّ كََنظائره ، واجلمهور على : نفةٌ أْخرب َعْنهم بذلك ، وأصلُ ُيراؤون أهنا ُمستأ: الثالث 

  .من املُفاعلِة 
  :هلا وجهان : ما َمْعَنى املراءاة ، وهي ُمفاَعلَة من الرُّؤَية؟ قلت : فإنْ قلت : قال الزَّْمْخَشرِيُّ 

  .لَه ، وهم ُيُرونه االْستْحَسانَ أنَّ املُرَاِئيَ ُيريهم َعَم: أحدمها 
نعَّمه وناَعَمُه ، وفَنَّقه وفَاَنقَه ، وعيش ُمفَانِق ، وروى أبو زَْيد : التَّفِْعيل ، يقال : أن تكُونَ من املُفاعلة مبعىن : والثاين 

» ُيَرّؤوَنُهم « : ةُ ابن أيب إسحاق إذا أْمسكَتْها له لريى َوجَهه؛ ويدل عليه قراء» ] الرَُّجل [ رأَّت املَرْأةُ اِملْرآة « : 



من غري ألٍف ، » ُيَرؤُّهنم « : أن قراءةَ : ُيَبصِّروهنم وُيَراؤوهنم كذلك ، يعين : ُيَدعُّوهنم ، أي : هبمزٍة ُمَشدَّدٍة مثل 
  .بل هبمزٍة َمْضُمومٍة مشدََّدةٍ توضِّح أنَّ املُفاَعلَة هنا بَِمعَْنى التفعيل 

يف املعىن؛ ألنَّ َمْعَناها َيْحِملُون النَّاَس على أنْ « ُيَراُؤونَ » أقَْوى من  -يعين هذه القراءة  -وهي «  :قال ابن َعِطيَّة 
وهذا منه ليس جبيِّد؛ ألنَّ املُفَاَعلة إنْ كَاَنت َعلَى باهبا ، فهي » َيَرْوهم ، ويتظاَهُرون هلم بالصَّالة وُيْبطُنون النِّفَاَق 

غَري مرَّة ، وإنْ كانت بَِمعَْنى التفعيل ، فهي َواِفيةٌ باملَعَْنى الذي أرَاَده ، وكأنه مل َيْعرِف أنَّ املفاعلة قد  أْبلَغُ ِلما ُعرَِف
هم يُراؤون النَّاَس بأْعَماِل: ومتعلَُّق املَُراءاِة حمذُوٌف؛ ِليَُعمَّ كلَّ ما يُراءى به ، واألْحَسن أن ُتقَدِّر . َتجِيُء مبعىن التَّفْعِيل 

.  
، وأن يكون حاالً » ُيَراُؤون « ، جيوز أن يكون َعطْفاً على » وال َيذْكُُرون « } َوالَ َيذْكُُرونَ اهللا إِالَّ قَِليالً { : قوله 

كاملُثَْبِت ، واملُثَْبُت إذا َوقَع حاالً ، ال َيقْترِنُ » ال « وهو ضعيٌف؛ ألن املُضارع املَنِْفيَّ ب » ُيراُؤون « من فاِعل 
  .بالَواوِ ، فإنْ َجَعلها َعاِطفَةً ، جَاَز 

ذكْراً قليالً أو زمناً قليالً ، والقلةُ ُهَنا على : نعٌت ملصدرٍ حمذُوٍف ، أو لزمان َمْحذوٍف ، أي : » قليالً « : وقوله 
َتثْىن ، وقد تقدَّم الردُّ عليهَما يف أن تكون بَِمْعَنى الَعَدم ، ويأباه كَْوُنه ُمْس: باهبا ، وجَوَّز الزََّمْخَشرِيُّ وابن عِطيَّة 

  .ذَِلَك 
  فصل

إنَّما قال ذَِلك؛ ألنَّهُم َيفَْعلُوهنا رَِياًء وُسْمَعة ، ولو أَرادُوا بذلك القَِليل َوْجَه اللَّه ، لكان : قال ابْن عبَّاسٍ ، واحلسن 
  .َيقْبله ، وكلّ ما قَبِلَ اللَّه ، فهو كَِثٌري  إنَّما قلَّ ذكرُ املَُناِفِقني؛ ألنَّ اهللا مل: كَِثرياً ، وقال قتادة 

ال َيذْكُُرون اللَّه يف َجمِيع األوقات : ، وقيل ] الصَّالة » الذكر « واملُراُد ب [ ال يصلّون إال قَليالً ، : املعىن : وقيل 
  .، سواًء كان َوقْت الصَّالة أْو لَْم يكُن إالَّ قَِليالً نادراً 

كثرياً من املَُتظَاهِرِين باإلْسالم ، لو ِصِحْبَتُه األيَّام واللََّيايل ، لَْم تسمع منه َتْهِليلَةً ، ] وترى : [  قال الزََّمْخَشرِيُّ
  .ولكن َحِديث الدُّْنَيا َيْستَْغرِقُ به أْوقاته ، ال َيفْتُر َعْنه 

  :فيه ثالثةُ أوجٍه : » ُمذَْبذَبَِني « : قوله 
  .» يراءون « عل من فا] حالٌ [ أنه : أحدها 
  .» َوالَ َيذْكُُرون « أنه حالٌ من فاعل : الثاين 

مبيم مضمومة وذَالَْين معجمَتْين ، ثانيتهما مفتوحةٌ » ُمذَْبذَبَني « أنه منصوٌب على الذَّمِّ ، واجلمهور على : الثالث 
، وقرأ ابن عبَّاس وعمرو بُن فائٍد بكَْسر الذال مَُتَحيٌِّر : على أنه اسم مفعول ، من ذَْبذَْبُتُه ، فَُهَو ُمذَْبذٌَب ، أي 

  :الثانيِة اسَم فاعلٍ ، وفيه احتماالن 
  .ُمذَْبذَبَني أْنفُسَُهْم أو دينُهْم ، أو حنو ذلك : متعدِّياً ، فيكونُ مفعولُه حمذوفاً ، أي » ذَْبذَب « أنه من : أحدمها 

فيكون قاصراً؛ وَيُدلُّ على هذا الثاين قراءةُ أَبيٍّ ، وما يف مصحف عبد » َصلَْصلَ « : أنه مبعىن َتفَْعلَل ، حنو : الثاين 
» َمذَْبذَبِني « فلذلك ُيْحَتَملُ أن تكونَ قراءةُ ابن عبَّاس مبعىن مَُتذَْبذبني ، وقرأ احلََسُن البصريُّ » مَُتذَْبِذبِنيَ « اهللا 

  .بفتح امليم 

ال ينبغي أن َتِصحَّ عنه ، واعتذر أبو حيان عنها ألْجلِ فصاحة : وقال غريه » وهي مردودةٌ « : قال ابن عطيَّة 
ِمْنِتنٍ » وإذا كاُنوا قد أتبعوا يف « : احلََسن ، واحتجاجِ الناس بكالمه بأنَّ فْتح امليم ألجل إتباعها حبركة الذال؛ قال 



حركة الدال حبركة الراء حالة الرفع ، أتبعوا « مُْنَحُدر » حركة امليم حبركة التاء ، مع احلاجز بينهما ، ويف حنو « 
وهذا فاسٌد؛ : ] قال شهاب الدين . [ » أْولَى « َمذَْبذَبَِني » مع أنَّ حركة اإلعراب غُري الزمة؛ فألنْ ُيْتبِعُوا يف حنو 

وأمَّا الفتحةُ ألن اإلتباع يف األمثلة اليت أوردها ونظاِئَرها إمنا هو إذا كانت احلركةُ قويةً ، وهي الضمةُ والكسرةُ ، 
: يقال ] الَّيت ُيَدبُّ فيها [ فخفيفةٌ ، فلم ُيْتبِعُوا ألْجلها ، وقرأ ابن القعقاع بَدالَْين ُمْهملَتْينِ من الدُّبَّة ، وهي الطريقة 

  ]الطويل : [ طريقَِتي؛ قال : أي » َخلِّين َوُدبَِّتي « 
  َعلَى ُدبٍَّة مِثْلِ الْخَنِيِف املَُرعَْبلِ... طََها ُهذُْرَبانٌ قَلَّ َتْغمِيُض َعْينِِه  -١٨٩٤

أن يأُخذَ هبم تارةً ُدبَّةً ، : طَريقََها ، فاملعىن على هذه القراءة : ، أي » اتَّبُِعوا ُدبَّةَ قَُرْيشٍ « : ويف حديث ابن عبَّاس 
  .وتارة ُدبَّةً أخرى ، فََيْتَبُعونَ متحيِّرين غَري ماضَني على طريقٍ واحٍد 

  :فيه مذاهٌب  -ُمكَْبكَبٍ وُمكَفْكٍَف؛ ِممَّا ُضعَِّف أولُه وثانيه ، وَصحَّ املعىن بإسقاط ثالثه : ذٌَب وشبُهه حنُْو وُمذَْب
أنَّ الكلَّ أصولٌ؛ ألنَّ أقلَّ البنية ثالثةُ أصولٍ ، وليس أحُد املكرَّرين أْولَى :  -وهو قولُ مجهور البصريني  -: أحدها 

  .بالزيادِة من اآلخر 
  .أنَّ ما َصحَّ إسقاطُه زائٌد :  -وُيْعَزى للزجَّاج  -الثاين 

كَفََّف بثالث : أن الثالث بدلٌ من تضعيف الثاين ، ويزُعُمون أن أصل كَفْكََف :  -وهو قول الكوفيني  -الثالث 
لثَ من جْنس األوَّل ، أمَّا إذا مل ذَبََّب بثالث ياءات ، فاسُتثِْقل توايل ثالثِة أمثالٍ ، فأْبَدلُوا الثا: فاءات ، وذَْبذََب 

: ِسْمِسم َويُؤُيو َوَوْعَوعٍ؛ فإنَّ الكلَّ يزعمون أصالةَ اجلميعِ ، والذَّْبذََبةُ يف األصل : َيِصحَّ املعىن حبذِف الثالث ، حنو 
  .االضطَراُب واحلركة ومنه ُسمِّي الذُّباب؛ لكَثْرة حركَِته 

الذكر ُيسَمَّى بذلك لَتذَْبذُبِه ، : يعين » قَْبقَبه وذبذبه ولَقْلَِقه وجبت له اجلَنَّة  من ُوقي شر« :  -عليه السالم  -قال 
  .التََّردُّد بني َحالَْين : حركته ، وقيل التَّذَْبذُب : أي 

  ]الطويل : [ قال النابغة 
  ذَْبذَُبَتَرى كُلَّ َملٍْك دُوَنَها َيَت... ألَْم َتَر أنَّ اللََّه أْعطَاَك سُوَرةً  -١٨٩٥

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  َمسَِريةُ َشْهرٍ للَْبعريِ املُذَْبِذبِ... َخَيالٌ ألمِّ السَّلَْسبِيلِ َوُدونََها  -١٨٩٦

وحقيقةُ املذبذب الذي « : ؛ قال الزخمشريُّ » القَلق الذي ال يستقرُّ : أي « : بكسر الذال الثانية ، قال ابُن جنِّي 
، إال « فُالنٌ ُيْرَمى به الرَّحَواِن » : ُيذاد وُيْدفع ، فال يقرُّ يف جانبٍ واحٍد ، كما يقال :  ، أي ُيذَبُّ عن كال اجلانبني

  .» كلَّما مالَ إىل جانبٍ ذَبَّ عنه : أنَّ الذبذبة فيها تكريٌر لْيسَ يف الذَّبِّ ، كأنَّ املعىن 

تزوَّْج وإالَّ فأْنتَ « : عليه الصالة والسالم  -ْرُد؛ ومنه قوله وأْصلُه من الذَّبِّ وهو الطَّ» النهاية « قال ابن األثري يف 
املَطُْرودين عن املؤمنني ألنََّك مل َتقَْتِد هبم ، وعن الرُّْهَباِن؛ ألنك َتَركَْت طَريقَتَُهم ، وُجيوز أن : أي » ِمَن املُذَْبذَبَِني 

  .يكُونَ من األّول 
إشارةٌ إىل الكُفْر واإلميانِ املدلولِ عليهما بذكْرِ الكافرين » ذَِلكَ « و » ذَبَِني ُمذَْب« : معمولٌ لقوله » َبْيَن « و 

  ]الوافر : [ واملؤمنني ، وحنو 
  .. .إذا نُهَِي السَِّفيهُ َجَرى إليه  -١٨٩٧

لتضمُّن الكالم له؛  أشر إليه ، وإن مل َيْجرِ له ِذكٌْر؛« : إىل السَّفَِه؛ لداللة لفظ السفيه عليه ، وقال ابن عطية : أي 
يعين توارتِ الشمُس ، ]  ٢٦: الرمحن [ } كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن { ]  ٣٢: ص [ } حىت َتوَاَرتْ باحلجاب { : حنو 



ذَِلَك » وذكر ما قدَّْمُته ، وأشري ب « وليس كذلك ، بل تقدَّم ما يُدلُّ عليه » وكُلُّ من على األْرضِ؛ قال أبو حيان 
  ] . ٦٨: البقرة [ } َوالَ بِكٌْر َعَوانٌ َبْيَن ذلك { الثنني؛ ملا تقدَّم يف قوله  وهو مفرٌد« 

يف املوضعْينِ متعلقةٌ مبْحذُوف ، وذلك احملذوف هو حالٌ ُحِذَف؛ « إِلَى » } الَ إىل هؤالء َوالَ إِلَى هؤالء { : قوله 
» إىل هؤالء وال منسوبني إىل هؤالء ، فالعاملُ يف احلال نَفُْس  ُمذَْبذَبَني ال مَْنُسوبَني: لداللة املعىن عليه ، والتقدير 

: نصٌب على احلالِ من الضمري يف مذبذبني ، أي } ال إىل هؤالِء { وموضُع » : ، قال أبو البقاء « ُمذَْبذَبَني 
  .وهذا تفسري معًنى ، ال إعراب « يتذبذبون ُمَتلَوِّنَني 

  فصل
  .وا ُمؤِمنني ُمْخلِصَني ، فََيجِبُ لَُهم َما جيِبُ للُمؤمنني ، وال ُمْشرِكني ُمصَرِِّحني بالشِّْرِك لْيُس: معىن اآلَية : قال قتادة 

الَعاِئَرِة بني الَغَنَمْين ] الشَّاِة [ مثَلُ املَُناِفقِ كمثلِ » : وروى َنافٌع عن ابن عمر ، عن النَّبِيّ صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .« وإىل َهِذه َمرَّة َتِعُري إىل هذه َمرَّةً 

  فصل يف أن احلرية يف الدين بإجياد اهللا تعاىل
يقتضي فَاِعالً « ُمذَْبذَبَِني » : ؛ ألن قوله -تعاىل  -استدلُّوا هبذه اآليِة على أنَّ اِحلَرية يف الدِّينِ إنَّما َتْحُصل بإجيَاِد اللَّه 

باْخِتيَار الَعْبِد ، فإن اإلْنَسان إذا َوقَع يف قلبه الدََّواِعي املُتَعارَِضة ،  قد ذَْبذََبُهم ، وَصيَّرَُهم ُمَتردِِّدين ، وذلك ليس
يف أْحوَاِلِه َعِلَم املُوجَِبة للتََّحيُّر والتََّردُّد ، فلو أرَاَد أن َيْدفَع ذلك التََّردُّد عن َنفِْسه ، مل َيقِْدر عليه أْصالً ، ومن تأمَّل 

تعاىل  -الذَّْبذََبة ال ُبدَّ هلا من فاعلٍ ، وأن فاِعلَها لَْيس هو العَْبُد؛ ثبت أنَّ فَاِعلََها هو اللَّه  ذلك ، وإذا ثََبت أنَّ تِلَْك
- .  

يقتضي ذَمَُّهم على َتْرِك طَريقَِة املُؤمنني ، وطريقَة } الَ إىل هؤالء َوالَ إِلَى هؤالء { :  -تعاىل  -قوله : فإن قيل 
  .َتْرِك طريقِ الكُفَّارِ غري جَاِئزٍ الكُفَّار؛ والذَّمُّ على 

ذم  -تعاىل  -أنَّ طريقة الكُفَّار وإن كانت َخبِيثَةً ، إال أن طريقَةَ النِّفَاقِ أْخَبثُ منها؛ ولذلك فإن اهللا : فاجلواب 
ِلك إال ألن طَرِيقَة النِّفَاقِ أْخَبثُ من الكُفَّار يف أوَّل ُسوَرةِ البَقََرِة يف آيتني ، وذمَّ املُناِفِقني يف ِتْسَع َعْشَرة آية ، وما ذَ

  .مل َيذُمَّهم على َتْرِك الكُفْرِ ، بل ألنَُّهم َعَدلُوا عن الكُفْرِ إىل َما ُهو أْخَبثُ من الكُفْرِ  -تعاىل  -طَرِيقَِة الكُفَّارِ ، فهو 

  . اهلَُدى طَرِيقاً إىل: أي } َوَمن ُيْضِللِ اهللا فَلَن َتجِدَ لَُه َسبِيالً { : قوله 
  :واسَْتَدلوا هبذه اآلَية على َمْسألتْينِ 

  .، وإال لَمْ يتَِّصلْ هذا الكالم مبا قَْبلَُه  -تعاىل  -أن تلك الذَّْبذََبة من اللَّه : األولَى 
  .أَضلَُّهم عن الدِّينِ  -تعاىل  -أنه َصريٌح يف أن اللَّه : الثانية 

ُيِضلُّه  -تعاىل  -َعلَْيِه بالضَّاللِ ، أو أنَّه  -تعاىل  -أنه ِعَبارةٌ عن ُحكْم اللَّه : فمعىن هذا اإلضاللِ : قالت املعتزلة 
  .يوم القيامة عن طريق اجلَنَّة ، وقد تقدَّم مثل ذَِلك 

  ) ١٤٤(نْ َتْجَعلُوا ِللَِّه َعلَْيكُْم ُسلْطَاًنا ُمبِيًنا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا الْكَاِفرِيَن أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني أَتُرِيُدونَ أَ

يا أيها الذين { : فقال ملا ذَمَّ املَُناِفِقني بأنَُّهم مل َيْستِقرُّوا مع أَحد الطَّريقَني ، َنَهى املُْسِلِمني أن َيفَْعلُوا ِفْعل املَُناِفِقني؛ 
] يف قَُرْيظَة [ أن األْنصَار باملديَنِة كانت لَُهْم « : والسبب فيه }  آمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون املؤمنني

  .، فَنََزلَْت هذه اآلية « املُهَاجِرِين » : يا رسول اهللا ، َمْن َنَتولَّى؟ فقال : رِضَاع وِحلٌْف وَمَودَّة ، فقالُوا 



قد َبيَّْنُت لكم أحَْوال هؤالء : الِة املُناِفِقني ، يقول هذا نَْهٌي للُمسِلِمني عن ُموا:  -رمحه اهللا تعاىل  -وقال القَفَّال 
  .املَُناِفِقني وَمذَاهِبهم ، فال تَتَِّخذُوا ِمْنُهم أْوِلَياء 

ن ُمواالَةِ فإن َحَملَْناه على األوَّلِ وهو َنْهي املُؤمنني ع[ ، } أَتُرِيُدونَ أَن َتْجَعلُواْ للَِّه َعلَْيكُْم ُسلْطَاناً مُّبِيناً { : مث قال 
على كَْونِكُم ُمَناِفِقني ، املَُراد أتُرِيُدون أن جتعلُوا ] أُترِيُدونَ أن َتْجَعلُوا للَّه عليكم ُسلْطَاناً ُمبِيناً : الكُفَّارِ ، كان املَعَْنى 

ون أن َتْجَعلُوا للَّه عليكم يف أتريُد: ألْهلِ دين اللَّه وهم الرَّسُول وأمته ، وإن َحملْناُه على املَُناِفِقني ، كان املَْعَنى 
  .عقَابِكُم ُحجَّة؛ بِسببِ ُمواالِتكُم مع املُناِفِقني 

السلطان ُيذكَُّر ويؤنث ، فتذكُريه باعتبار الربهان ، وتأنيثه باعتبار احلُجَّة ، إال أن التأنيثَ أكثرُ : « ُسلْطَاناً » : قوله 
وعلى هذا « أخذْت فالناً السُّلْطَانُ » و « قَضت علْيَك السُّلطَانُ  »: عند الفَُصحاء ، كذا قاله الفرَّاء ، وحكى 

أن الصفة هنا رأُس فاصلة ، فلذلك عدلَ إىل التذكري : مبينة؟ واجلواُب : مبيناً دون : فكيف ذُكِّرت صفته ، فقيل 
شهُر ، وهي لغةُ القرآِن؛ حيث والتذكُري أ» : ، دون التأنيث ، وقال ابن عطية ما خياِلُف ما حكاه الفراء؛ فإنه قال 

ألنه صفة له يف األصل ، « ُسلْطَاناً » جيوُز تعلُّقه باجلَْعلِ ، أو مبحذوٍف على أنه حال من « َعلَْيكُْم » و . « وقع 
  .وقد تقدَّم نظريه 

إِلَّا الَِّذيَن تَاُبوا وَأَْصلَُحوا َواعَْتَصُموا بِاللَِّه ) ١٤٥(إِنَّ الُْمَناِفِقَني ِفي الدَّْرِك الْأَْسفَلِ ِمَن النَّارِ َولَْن َتجَِد لَُهْم َنِصًريا 
  ) ١٤٦(َوأَْخلَصُوا ِديَنُهْم ِللَِّه فَأُولَِئَك َمَع الُْمْؤِمنَِني َوَسْوَف ُيْؤِت اللَُّه الُْمْؤِمنَِني أَجًْرا َعِظيًما 

  :اقون بفتحها ، ويف ذلك قوالن بسكون الراء ، والب -خبالف عن عاصمٍ  -قرأ الكوفيُّون : الدَّْرك 
  .أنَّ الدَّْرك والدََّرِك لغتان مبعىن واحٍد ، كالشَّْمعِ ، والقَْدرِ والقََدرِ : أحدمها 
  .على حدِّ َبقَر وبَقَرة » َدَركَة « أن الدََّرَك بالفتح مجعُ : والثاين 

أْدُرك؛ مثل أفْلُس : فَْرس وأفراس ومجع الدرك أْدرَاك؛ مثل َحْمل وأْحَمال ، و: َجْمع الدَّْرِك : وقال أبو حامت 
  .وأكْلُب 

إال بالفتح ، وهذا غُري الزمٍ جميء األحاديثِ » الدََّرك « ألنه مل َيجِئْ يف اآلثار ذكُر : واختار أبو ُعبيد الفتح ، قال 
أْدرَاُك : حريُك؛ لقوهلم والوجُه الت« : بإحدى اللغتني ، واختار بعضهم الفتح؛ جلمعه علَى أفعال قال الزخمشريُّ 

بالفتحِ ، دونَ فَْعل بالسكون ، على أنه قد جاء أفعالٌ يف فْعلٍ » فََعلٍ « ، يعين أنَّ أفْعَاالً منقاٌس يف » َجهَنََّم 
وقال « : فَْرخٍ وأفراخ ، وزْنٍد وأزنَاٍد ، وفَْرٍد وأفَْراٍد ، وقال أبو عبد اهللا الفاسيُّ يف شرحِ القصيِد : بالسكون؛ حنو 

بالفتح ، وال « َدَرٌك » يُدلُّ على أنه « أْدَراك » : ؛ حمتجاً لقراءة الفتحِ؛ قوهلم يف مجعه -يعين غَري عاصم  -غُريه 
فَْرخٍ وأفَْراخٍ ، كما ذكرته لك ، : يلزُم ما قال أيضاً؛ ألن فعالً بالتحريك قد ُجِمَع فعلٌ بالسكون على أفعالٍ حنو 

قال بعض « بالفتح ، لكان ينبغي أن يقال السُّفْلى ال األسفل » الدََّرُك « لو كان » : ال وُحِكَي عن عاصم أنه ق
؛ كَبقَرٍ مجع بقََرٍة ، واجلمُع ُيعاَملُ معاملةَ املؤنثة ، وهذا غُري الزم؛ « َدَركَة » يعين أنَّ الدََّرك بالفتح مجع : النحويِّني 

تاُء التأنيث جيوز تذكُريه وتأنيثه ، إال ما اسُتثين وجوُب تذكريه أو تأنيثه ، ألنَّ اسم اجلنس الفارُق بني واحده ومجعه 
بالسكون كما تقدم ، « َدَركٍَة » مجع « الدَّْرِك » والدََّركُ ليس منه ، فيجوُز فيه الوجهان ، هذا بعد تسليم كون 
: ؛ ألنَّ بعضها َمَدارُِك لبعض ، أي « َدَركَاتٍ » ارِ والدََّرُك مأخوذٌ من املُداركة ، وهي املتابعةُ ، وُسمَِّيْت طبقاتُ الن

  .متتابعة 
  :يف حملَّ نصب على احلال ، ويف صاحبها وجهان « من النَّارِ » : قوله 



  .، والعامل فيها االستقرار « الدَّْرك » أنه : أحدمها 
  . ؛ ألنه صفةُ ، فيتحمل ضمرياً« األسْفَل » أنه الضمُري املستتر يف : والثاين 

أقَْصى قعر َجهَنَّم ، وأْصلُ : الدَّْركُ أقَْصى قْعر الشيء؛ كالَبْحر وحنوه ، فعلى هذا املُرَاد بالدَّْرِك األسْفَل : قال الليث 
إذا كان َبْعضُها ] الدَّرج : [ هذا من اإلْدرَاِك مبعىن اللُّحُوق ، ومنه إدراُك الطََّعام وإْدراُك الُغالَمِ ، قال الضحاك 

  .َبْعضٍ ، والدَّرك إذا كانَ بعضها أسْفَل ِمْن َبْعضٍ  فوَق
  فصل يف معىن الدرك

َبْيٌت ُيقْفَل عليهم ، : توابِيت من حديٍد ُمقْفَلَة يف النَّارِ ، وقال أُبو ُهَرْيَرة : الدَّْركُ األْسفَل من النَّارِ : قال ابن َمْسُعود 
  .تتَوقَّد فيه النَّاُر من فوقهم ومن َتحِْتهِم 

  فصل
  :إنَُّهم يف الدَّْرِك األسْفَلِ من النَّارِ ، وقال يف آلِ ِفْرَعْون : يف ِصفَِة املَُناِفِقني  -تعاىل  -قال : قال ابن األنَْبارِّي 

  املَُناِفقُون ، أم آل ِفْرعْون؟: فأيُُّهَما أَشدُّ َعذَاباً ]  ٤٦: غافر [ } أدخلوا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ العذاب { 
  .بأنَُّه حيتمل أنَّ أَشدَّ العذاب إنَّما يكُون يف الدَّْركِ األْسفَلِ ، وقد اْجَتَمع فيه الفَريقَاِن : جَاَب وأ

  فصل ملاذا كان املنافقون أشد عذاباً من الكفار؟
ْوعاً آَخَر من الكُفْرِ ، وهو إنَّما كان املَُناِفقُون أَشّد َعذَاباً من الكُفَّارِ؛ ألنَّهم ِمثْلهم يف الكُفْر ، وَضمُّوا إليه َن

؛ لَيتََمكَُّنوا من االطِّالعِ على أسَْرار املُْسِلِمني ثُمَّ ] وأْهِله أيضاً فإنّهم ُيظْهُِرون اإلْسالَم [ االْسِتهَْزاء باإلْسالمِ 
  .ُيخْبُِرون الكُفَّار بذلك فتتضاعف اِملْحَنة 

  .من العذاب مانعاً } َولَن َتجَِد لَُهْم َنِصرياً { : قوله 
َخصَّ املَُناِفِقني هبذا التَّْهدِيِد ، ولو  -تعاىل  -واحَْتجُّوا هَبِذِه اآلَيِة على إثْبَات الشَّفَاعِة للفُسَّاقِ من املُْسِلِمني؛ ألنه 

ولَْيس هذا اسِْتْدالَالً بَِدلِيلِ كَانَ ذلك َحاِصالً لَِغْير املَُناِفِقني ، مل َيكُْن ذلك َزْجراً عن النِّفَاقِ من حَْيثُ إنَّه نِفَاٌق ، 
ذَكََرُه يف َمْعرِضِ الزَّْجرِ عن النِّفَاقِ ، فلو َحَصل ذلك مع َعَدِمِه ،  -تعاىل  -اِخلطَابِ ، بل وْجه االستداللِ فيه؛ أنه 

  .مل َيْبَق َزْجراً َعْنه من َحْيث إنَّه نِفَاٌق 
  :جه فيه ثالثة أو: } إِالَّ الذين تَاُبواْ { : قوله 

  .» إِنَّ املَُناِفِقَني « : أنه منصوٌب على االستثناء من قوله : أحدها 
  .» لَُهمْ « أنه مستثًىن من الضمري اجملْرُورِ يف : الثاين 

وَدَخلَِت الفاُء يف اخلربِ؛ لشبه املبتدأ : ، قيل } فأولئك َمَع املؤمنني { : أنه مبتدأ ، وخُربه اجلملةُ من قوله : الثالث 
، » إِالَّ الَِّذيَن « ، واجلملةُ خرب » أولَِئَك « خربُ » َمَع املُؤمنَني « : م الشرط ، قال أبو البقاء ومكي وغُريمها باس

أن ُيقَدَّر : فأولئك مؤمنون مع املُؤِمنَِني ، وهذا التقديرُ ال تقتضيه الصناعةُ ، بل الذي تقتضيه الصناعةُ : والتقدير 
وحنوه ، » فأولِئَك ُمصَاِحُبونَ أو كاِئنونَ أو مستقرُّون « هذا الظرف شيئاً يليُق به ، وهو اخلُرب الذي يتعلَّق به 

  .فتقدُِّره كوناً مطلقاً ، أو ما يقاربه 
  فصل

ِثقُوا باللَِّه ، وو» واعَْتَصُموا باللَِّه « أْعَمالَُهم ، » وأَصْلَُحوا « من النِّفَاقِ وآَمُنوا ، : } إِالَّ الذين تَاُبواْ { معىن اآلية 
وأراد اإلخالَصِ بالقَلْبِ؛ ألن النِّفَاَق كُفْر القَلْبِ ، فََزوالُُه يكُونُ بإخالصِ القَلْبِ ، فإذا } َوأَخْلَُصواْ ِدينَُهْم للَِّه { 

  .فأولئَك ُمؤِمُنون : ، ومل َيقُلْ } فأولئك َمَع املؤمنني { : َحَصلَت هذه الشُّروط ، ِفعْندَها قال 



  .فَأولَِئك من املُؤِمنِني : معناه : الفَرَّاء  قال
وهو مضارٌع مرفوع ، فحقُّ » َياٍء « دون » يُؤِت « ُرِسَمْت ] » املؤمنني أَْجراً َعِظيماً [ َوَسْوَف يُْؤِت اهللا « : قوله 

اءُ يف اللفظ والالم يف اجلاللة ومها الَي[ يائه أن تثبت لفظاً وَخطَّاً ، إال أهنا حذفْت لفظاً يف الوصل؛ اللتقاء الساكنني 
فجاُء الرسُم تابعاً للفظ ، وله نظائُر تقدَّم بعضها ، والقراُء يقفون عليه دون ياٍء اتِّباعاً للرْسمِ ، إال يعقوب ، فإنه ] 

قَف عليها؛ ينبغي أالَّ ُيو« : يقف بالياء؛ نظراً إىل األصل ، ورُوي ذلك أيضاً عن الكسَائيِّ ومحزة ، وقال أبو َعْمرو 
، وال بأسَ » ألنَّه إنْ ُوِقَف عليها كما يف الرْسمِ دون ياء خالََف النحويني ، وإن وقف بالياء خالََف رْسم املْصَحف 

مبا قالَ؛ ألن الوقَْف ليس ضروريا ، فإن اضْطُرَّ إليه واقٌف؛ لقَطْعِ نفس وحنوه ، فينبغي أن يُتابعَ الرسُم؛ ألنَّ 
  :َحذفَُها ، وِممَّا يشبه هذا املوضع قوله  األطراَف قد كَثُر

أنه أنه : بقاٍف ، دون هاِء سكت ، وعند النحويني » َتقِ « فإنه رسم ]  ٩: غافر [ } َوَمن َتقِ السيئات َيْوَمِئذٍ { 
يف آخره؛  إذا ُحِذَف من الفعل شيٌء؛ حىت مل َيْبَق منه إال حرٌف واحٌد ، وُوِقَف عليه ، وَجَب اإلتيانُ هباء السكت

، وال ُيعَتدُّ حبرف املضارعة؛ لزيادته على بنية الكلمة » لَْم َيِعْه « و » ِعْه « و » لَْم َيِقهْ « و » ِقْه « : َجبْراً له؛ حنو 
ينبغي أالَّ ُيوقََف عليه؛ ألنه إن ُوِقَف بغري هاِء سكٍت ، خالف الصناعةَ النحويةَ ، وإنْ : ، فإذا تقرَّر هذا ، فنقول 

  .ِقَف هباء خالف َرْسَم املُْصحف ُو
  ] .اجلَنَّة : يعين [ » أَجْراً َعِظيماً « يف اآلِخَرِة ، » يؤيت اهللا املؤمنني « : واملراد 

  ) ١٤٧(َما َيفَْعلُ اللَُّه بَِعذَابِكُْم إِنْ َشكَْرُتْم َوآَمنُْتْم َوكَانَ اللَُّه َشاِكًرا َعِليًما 

  :وجهان » َما « يف 
وإمنا قُدِّم؛ لكونه له صدر الكالم ، والباُء على هذا » َيفَْعل « أهنا استفهامية ، فتكون يف حمل نصب ب : أحدمها 

أن اهللا ال يفعلُ بعذابِكُْم شيئاً؛ ألنه ال جيلُب : ، واالستفهام هنا معناه النفُي ، واملعىن » َيفَْعلُ « سببيةٌ متعلقةٌ ب 
واملقصوُد منه محل املكلَّفني على فعل [ عنها به ضُرا ، فأيُّ حاجة له يف عذابكُْم؟ لنفِسه بعذابكم نفعاً ، وال يْدفَُع 

  ] .احلََسن واالحتراز عن القبيح 
قال شهاب . [ فالباء زائدة ، وال تتعلَّق بشيٍء : ال ُيعذُِّبكُُم اهللا ، وعلى هذا : نافية؛ كأنه قيل » َما « أن : والثاين 
ن الوجهني يف املعىن شيٌء واحٌد ، فينبغي أن تكون سبييةٌ يف املوضعني أو زائدة فيهما؛ ألن وعندي أن هذي: ] الدين 

  .االستفهام مبعىن النفْيِ ، فال فرق 
يف ُملِْكِه ،  إنه ال ُيَعذُِّب املؤِمَن الشَّاِكر ، فإن تَْعِذيَبُه ِعبَادُه ال يَزِيُد: هذا اْستِفَْهام مبْعَنى التَّقْرير معناه : وقال الَبغَوِي 

، ] والشُّكْرُ ضد الكُفر ، والكُفْر َسْتر النِّْعَمة والشُّكُْر إظَهاُرَها [ وَتْركَُه ُعقُوَبتَُهم على فعلهم ال ُينْقُص من ُسلطانِه 
  .واملصدر ُهنا ُمضَاف ملفُْعوِلِه 

  .َشكَرُْتم وآَمْنُتم فما َيفَْعلُ بَعذابكُم  إن: جواُبُه َمْحذُوٌف؛ لداللِة ما قبله عليه ، أي » إِن َشكَرُْتْم « وقوله 
  فصل ِلَم قدَّم الشُّكر على اإلميان يف اآلية؟

  :ويف َتقِْدمي الشُّكْرِ على اإلمياِن ُوُجوه 
لشكُْر مع آَمْنُتم وشكْرُتم؛ ألن اإلميان مقدٌَّم على سَاِئر الطَّاعَاِت ، وال َيْنفَعُ ا: على التَّقِْدمي والتَّأخري ، أي : األول 

  .َعَدمِ اإلَمياِن 



  .أن الَواَو ال تُوجُِب التَّْرِتيَب : الثاين 
، ثُمَّ أن اإلْنَسانَ إذا نَظَر إىل نَفِْسِه ، رَأى النِّْعَمة الَعظيَمة يف َتْخِليقَها وتَْرتيبها ، فْيشكُر ُشكْراً ُمْجَمالً بَِها : الثالث 

ِعم ، آَمَن به ثُمَّ شكَر ُشكْراً ُمفَصَّالً ، فكان ذلك الشكُْر املُجَْمل ُمقَدَّماً على اإلمياِن؛ إذا تَمََّم النَّظَر يف َمْعرِفَة املُْن
  .فَِلهذَا قُدَِّم عليه يف الذِّكْرِ 

  فصل
على الشُّْربِ اسَْتَدلُّوا هبذه اآليِة على أنَُّه ال يَُعذَّبُ أْصحَاب الكَبَاِئرِ؛ ألنا نفرض الكالم فيمن َشكَر وآمن ، مث أقَْدم 

وقد تقدَّم } مَّا َيفَْعلُ اهللا بَِعذَابِكُْم إِن َشكَرُْتْم َوآَمنُْتْم { :  -تعاىل  -أو الزَِّنا ، فهذا َيجُِب أالَّ ُيَعاقََب؛ لقوله 
  .االْسِتْدالَل على أنَّ َصاِحب الكَبَِريِة ُمؤِمٌن 

  فصل
ما َخلَق َخلْقاً اْبِتَداًء ألْجلِ التَّْعذِيب والعِقَابِ؛ ألن  -] وتعاىل [ سبحانه  -َدلَّت هذه اآليةُ على أنَّه : قالت املُْعتَزِلَة 

  .لَْم َيْخلُق أْحداً ِلغََرضِ التَّْعِذيبِ  -تعاىل  -صريحٌ يف أنَّه } مَّا َيفَْعلُ اهللا بَِعذَابِكُْم إِن َشكَْرُتْم َوآَمنُْتْم { : قوله 
ما َيفَْعلُ اللَّه : كْرِ واإلمياِن هو الَعْبد ، وليس ذلك ِفْعالً للَّه تعاىل وإال لَصَار التَّقِْدير ودلَّت أيضاً على أنَّ فاعل الشُّ

  .بعذَابِكُم بعد أن َخلََق الشُّكَْر واإلَميانَ ِفيكُم ، وذلك غري ُمْنَتِظم 
ُهْم بالشُّكْرِ ، وَسمَّى اجلََزاَء ُشكْراً ، على أمَر} َوكَانَ اهللا َشاِكراً َعِليماً { مث قال . وتقدَّم اجلواُب عن ِمثْلِ ذلك 

ن العَْبِد الطَّاَعة َسبيلِ االْسِتعَارِة ، فالشُّكُْر من اللَِّه هو الرَِّضا بالقَِليلِ من ِعَباِدِه ، وإْضعَاِف الثَّوَابِ َعلَْيه ، والشُّكْر م
يَّات ، فال َيقَعُ لَُه الَغلَطُ ألَْبتَّة ، فال َجَرَم يُوصلُ الثََّواَب إىل الشَّاِكرِ أنَُّه َعاِلٌم بَِجميع اجلُْزئ: ، واملُراد من كونه َعِليماً 

  .، والِعقَاَب إىل املُعرِضِ 

  ) ١٤٨(لَا ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهرَ بِالسُّوِء ِمَن الْقَْولِ إِلَّا َمْن ظُِلَم َوكَانَ اللَُّه َسِميًعا َعِليًما 

  :جهاِن يف كيفيَّة النَّظْمِ و
 -ملَّا فََضح املَُناِفِقني وَهَتك سِْتَرُهم ، وكان هَْتُك السِّْتر غَْيَر الئقٍ بالرَِّحيم الكرمي ، ذكر  -تعاىل  -أنه : أحدمها 

ال :  يعين} الَّ ُيِحبُّ اهللا اجلهر بالسواء ِمَن القول إِالَّ َمن ظُِلَم { : ما َيْجري َمجَْرى الُعذْرِ من ذَِلك؛ فقال  -تعاىل 
وهلذا قال ُيحبُّ إظهاَر الفَضَاِئحِ ، إالَّ يف حقِّ من َعظَُم َضَرُره وكَثُر كَْيُده وَمكُْره ، فَِعْند ذلك َيجُوز إظَْهار فََضاِئِحه؛ 

ُهم وَمكْرُهم واملُناِفقُون قد كَثُر كْيد» اذْكُُروا الفَاِسَق بَِما ِفيِه كَْي َيْحذََرُه النَّاُس « :  -عليه الصالة والسالم  -
  .وظُلْمُهم ، وضََررُهم على املُْسلِمني؛ فلهذا ذَكَر اللَّه فَضَاِئَحُهم وكََشَف أْسرَاَرُهم 

أن املُناِفِقني إذا تَاُبوا وأْخلَصُوا ، صارُوا من املُؤمنني ، فُيْحَتَملُ أن : قال يف اآلية األوىل  -تعاىل  -أنَّه : وثانيهما 
َص تَْوَبته ، مث ال َيسْلُم من التَّغري والذَّمِّ من َبْعضِ املُْسِلِمني؛ بسبب ما َصَدر َعْنُه يف املَاِضي من يُتوَب بَْعضُهم وُيْخل

يف هذه اآلية أنَّه ال ُيِحبُّ اجلَْهَر بالسُّوِء ِمَن القول ، إال َمْن ظَلَم نَفَْسه وأقَاَم على نِفَاِقِه ،  -تعاىل  -النِّفَاقِ ، فبني 
  .كَْره فإنه ال ُي

استدلَّ به الفارسيُّ على جواز إعمالِ » أل « ، وهو مصدر معرف ب » اجلَْهر « متعلق ب » بالسُّوء « : قوله 
وال دليلَ فيه؛ ألنَّ الظرَف واجلارَّ يعمل فيهما روائُح األفعال ، وفاعل هذا : قيل . » أل « املصدر املعرَّف ب 

د تقدم أن الفاعل يَطَّرُد حذفُه يف صُورٍ منها املْصدُر ، وجيوز أن يكون اجلهُر اجلَْهر أحد ، وق: املصدر حمذوٌف ، أي 
مأخوذاً من فعلٍ مبينٍّ للمفعول على خالفٍ يف ذلك ، فيكون اجلارُّ بعده يف حملِّ رفعٍ لقيامه مقام الفاعل؛ ألنك لو 



ِمَن القَْولِ « مقام الفاعل ، وال تعلَُّق له حينئٍذ به ، و  قائماً» بِالسُّوِء « ال حيبُّ اهللا أن ُيجَْهَر بالسوء ، كان : قلَْت 
  .» السُّوء « حال من » 

  :يف هذا االستثناء قوالن } إِالَّ َمن ظُِلَم { : قوله 
  .أنه متصل : أحدمها 
مصدر ، املقدَّرِ الذي هو فاعلٌ لل» أَحد « هو مستثىن من : أنه منقطع ، وإذا قيل بأنه متصل ، فقيل : والثاين 

، وهو املختار ، ولو » أَحد « يف حملِّ نصبٍ على أصل االستثناء ، أو رفعٍ على البدل من » َمْن « فيجوز أن تكون 
ال ُيِحبُّ اهللا أنْ َيْجَهُر أَحٌد بالسُّوء إال املَظْلوُم ، أو املظلوَم رفعاً ونصباً ، ذكر ذلك مكي وأبو : صُرِّح به ، لقيل 
» بدالً من « زَْيد » أن يكون « َما قَاَم إالَّ زيٌد » وهذا مذهُب الفراء ، أجاز يف « : قال أبو حيان البقاء وغُريمها ، 

، وأمَّا على مذهب اجلمهور ، فإنه يكون من املستثىن الذي فُرِّغ له العاملُ ، فيكون مرفوعاً على الفاعليَّة « أَحد 
انتهى ، » ال َيْجَهُر بالسُّوِء من القولِ إال املظلوُم : في ، كأنه قيل باملصدر ، وحسَّن ذلك كونُ اجلَْهر يف حيِّز الن

ألن احملذوف صار : والفرُق ظاهرٌ بني مذهب الفراء وبني هذه اآلية؛ فإن النحويِّني إمنا مل َيرَْوا مبذهب الفراِء ، قالوا 
نسياً ، فال يلزُم من جتويزهم االستثناء من هذا الفاعل َنْسياً مَْنِسيا ، وأما فاعل املْصدر هنا ، فإنه كاملنطوقِ به ليس م

يف حملِّ رفع » َمْن « هو مستثىن مفرَّغٌ ، فتكون : املقدَّر أن يكونوا تابعني ملذَْهب الفرَّاء؛ ملا ظهر من الفرق ، وقيل 
لَمَّا وقع اجلْهُر متعلَّقاً للُحبِّ  بالفاعلية؛ كما تقدَّم يف كالم أيب حيان ، والتفريغُ ال يكون إال يف نفي أو شبهه ، ولكْن

إال جَْهَر من ظُِلَم ، : هو مستثًىن من اجلَْهر؛ على حذف مضاٍف ، تقديُره : الواقعِ يف حيِّز النفْي ساغ ذلك ، وقيل 
ا البدلُ الرفع من وجهني ، ومه: أربعةُ أوجه » َمْن « فهذه ثالثة أوجه على تقدير كونه متَِّصالً ، حتصَّل منها يف حمل 

املقدَّر ، أو من » أحد « املقدَّر ، أو الفاعليَّة؛ على كونه مفرَّغاً ، والنصُب؛ على أصلِ االستثناء من » أَحد « من 
  .اجلهر؛ على َحذِْف مضاف 

يف » َمْن « لكْن َمْن ظُِلَم له أن ينتصَف من ظامله مبا يوازِي ظُالمته ، فتكون : أنه استثناٌء منقطٌع ، تقديُره : والثاين 
  .حملِّ نصب فقط على االستثناء املنقطع 

وجيوز إْسكان الالَّم ، وقرأ مجاعة كثرية منهم ابن : مبنياً للمفعول قال القرطيب } إِالَّ َمن ظُِلَم { واجلمهوُر على 
ناء منقطٌع ، فهو مبنيا للفاعل ، وهو استث» ظَلَمَ « : عبَّاس وابن عمر وابن جبري والضحاك وزيد بن أسلم واحلسن 

يف حملِّ نصب على أْصل االستثناء املنقطع ، واختلفْت عبارات العلماء يف تقدير هذا االستثناء ، وحاصلُ ذلك 
ال حيبُّ اللَُّه اجلَْهَر بالسوء ، : اجلملة األوىل؛ كأنه قيل [ إمَّا أن يكون راجعاً إىل : يرجُع إىل أحد تقديرات ثالثة 

[ ال حيبُّ اللَُّه أن َيْجَهرَ أحٌد بالسُّوء : إىل فاعل اجلَْهر ، أي ] ُه ، فهو َيفعلُُه ، وإما أنْ يكون راجعاً لكنَّ الظاملَ ُيِحبُّ
ُيذكر ما فيه من : ، أي ] وإمَّا أن ُيْجَهَر بالسُّوء ألحٍد ، لكن الظَّاِلَم ُيْجَهرُ لَُه به [ ، لكن الظاِلَم َيْجَهُر به ، ] ألَحٍد 

 وجهه ، لعلَّه أن يرتدع ، وكونُ هذا املستثىن يف هذه القراءة منصوَب احمللِّ على االنقطاع هو الصحيحُ املساوئ يف
  .، وأجاز ابن عطية والزخمشريُّ أن يكون يف حملِّ رفع على البدلية ، ولكن اختلف مدركهما 

أَحد » َب ، وحيتملُ الرفع على البدل من حيتملُ يف بعض هذه التأويالِت النَّْص« َمْن » وإعراُب « : فقال ابن عطية 
  .يعين أحداً املقدَّر يف املصدر؛ كما تقدَّم حتقيقه » املقدَّر « 

ال حيبُّ اللَُّه اجلهَر بالسُّوء إال الظاِلُم ، على لغِة من : مرفوعاً؛ كأنه قيل » َمْن « وجيوز أن يكون : وقال الزخمشريُّ 
  ما َجاءين إالَّ َعمٌرو ، ومنه: مبعىن « ما َجاءين إالَّ َعْمرو : مبعىن »  َعْمرو َما َجاَءنِي َزْيدٌ إالَّ« : يقولُ 



وما « : ، ورد أبو حيان عليهما فقال ]  ٦٥: النمل [ } الَّ َيْعلَُم َمن ِفي السماوات واألرض الغيب إِالَّ اهللا { 
قسٌم يتوجَّه إليه العامل؛ : ك أن املنقطع قسمان من جواز الرفع على البدل ال َيِصحُّ؛ وذل -يعين ابن عطية  -ذكره 

لغة احلجاز وجوُب النصب ، ولغةُ متيم جواُز البدل ، وإن مل : فهذا فيه لغتان « ما ِفيَها أَحدٌ إالَّ ِحمَاٌر » : حنو 
حصل له النقُص ، وال لكن : ، أي « املالُ ما َزاَد إالَّ النَّقَْص » : يتوجه عليه العامل ، وجب نصُبه عند اجلميع؛ حنو 

ال « : واآليةُ من هذا القسم؛ ألنك لو قلت : ، قال » جيوز فيه البدل؛ ألنك لو وجهت إليه العامل ، مل يصحَّ 
] . فتسليط جيهر على الظامل يصح [ » الظَّاِلَم « على » َيجَْهر « فتسلطُ  -» ُيِحبُّ اللَُّه أن َيجَْهَر بالسُّوِء إال الظاملُ 

ال جيوز؛ ألنه ال ميكن أن يكون الفاعلُ لَْغواً ، وال ميكُن أن يكون  -يعين الزخمشريَّ  -وهذا الذي جَوَّزه « : قال 
؛ ألنَّ البدلَ يف هذا البابِ َيْرجِع إىل بدل بعضٍ من كلٍّ « َزْيد » بدالً من « َعْمرو » ، وال « اهللا » الظاملُ بدالً من 

، واآليةُ ال جيوز فيها البدلُ « َما ِفيَها أحٌد إالَّ ِحَمارٌ » : ، أو جمازاً؛ حنو « إالَّ زَيٌد  َما قَاَم القَْوُم» : حقيقة؛ حنو 
حقيقةً ، وال جمازاً ، وكذا املثالُ املذكور؛ ألن اهللا تعاىل َعلٌَم ، وكذا زيٌد ، فال عموم فيهما؛ ليتَوهََّم دخولُ شيٍء 

بدلُ من االستثناء املنقطع؛ فألنَّ ما قبله عامٌّ ُيتوهَّم دخولُه فيه ، فُيْبدلُ ما قبله فيهما فُيستثىن ، وأمَّا ما جيوُز فيه ال
، فال نعلم هذه لغة إال يف كتاب سيبويه ، بعد « َما َجاءنِي زَْيٌد إال عمٌرو » : جمازاً ، وأمَّا قوله على لغة من يقول 

  ] الطويل: [ أن أنشد أبياتاً يف االستثناء املنقطع آخرها 
  وال النَّْبلُ إالَّ املَْشرِِفيُّ املَُصمُِّم... َعِشيَّةَ َما ُتْغنِي الرِّمَاُح َمكَاَنَها  -١٨٩٨

؛ ألهنا معارفُ ليست » ما أَتانِي َزْيٌد إال َعمٌرو ، وَما أعانُه إْخوَانكُم إالَّ إخْواُنه « : وهذا ُيقَوِّي » : ] ما نصُّه [ 
من كالم العرب ، قال من « َما أتَانِي َزيدٌ إالَّ عمٌرو » ومل يصرِّح ، وال لَوََّح أن « ا األمساء اآلخرة هبا وال بعضه

ينبغي أن َيثُْبَت هذا من كالم العرب؛ ألن النبل : ، أي « َما أَتانِي َزْيٌد إال عمٌرو » فهذا ُيقَوِّي : شرح كالم سيبويه 
َما « وليس » : كما أنَّ إخوة زيٍد ليسوا إخوَتَك ، قال أبو حيان  معرفةٌ ليس باملشريفِّ ، كما أن زيداً ليس بعمرو ،

فال » زَْيد « ال ُيْغنِي السالح ، وأمَّا : نظري البيت؛ ألنَّه قد يَُتخَيَّلُ عموٌم يف البيت؛ إذ املعىن » أتَانِي َزيدٌ إالَّ عمٌرو 
َما أَتانِي زَيٌد « ، ألمكن أن يصحَّ على » يٌد إالَّ عمٌرو َما أَتانِي َز« : يتوهَّم فيه عموٌم؛ على أنه لو ورد من كالمهم 

« ، فحذف املعطوُف؛ لداللة االستثناء عليه ، أمَّا أن يكون على إلغاء الفاعل ، أو على كون » وال غَُريُه إالَّ عمٌرو 
مفعوالً هبا ، و » َمْن « مل أن تكون ، فإنه ال جيوز ، وأمَّا اآلية فليست ممَّا ذكر؛ ألنه حيت» َزْيد « بدالً من » َعْمرو 

ِسرَُّهْم : ال يعلم غيب من يف السماوات واألرض إالَّ اللَُّه ، أي : بدلٌ منها بدلُ اشتمال ، والتقديُر » الغَْيَب « 
جمازاً؛ » اهللا « دل منها مرفوعةُ احمللِّ ، فيتخيلَّ فيها عموٌم ، فُيب» َمْن « وعالنيَتُهْم ال َيْعلَُمُهم إال اهللا ، ولو ُسلِّم أن 

ال يعلُم املَْوُجوُدونَ الغَْيَب إالَّ اللَُّه ، أو يكونُ على سبيل اجملازِ يف الظرفيَّة بالنسبة إىل اهللا تعاىل؛ إذ جاء : كأنه قيل 
  :ذلك عنه يف القرآن والسنة حنو 

[ } ِفي السمآء إله َوِفي األرض إله  َوُهَو الذي{ ]  ٣: األنعام [ } َوُهَو اهللا ِفي السماوات َوِفي األرض { 
» ال َوذُو يف السََّماِء َبْيُتُه « : ، ومن كالم العرب » ِفي السَّماِء « : قالت » أْيَن اهللا « ، قال ]  ٨٤: الزخرف 

  .انتهى ما َردَّ به عليهما « يعنون اللَّه ، وإذ احتملت اآليةُ هذه الوجوه ، مل يتعيَّْن محلُها على ما ذكره 
أمَّا ردُّه على ابن عطية ، فواضٌح ، وأمَّا ردُّه على الزخمشريِّ ، ففي بعضه نَظٌَر ، أما قوله : ] وقال شهاب الدين [ 
، فكفى به دليالً على صحة استعمال مثله ، ولذلك شََرح الشُّرَّاحُ لكتاب « ال نعلُمَها لغة إال يف كتاب سيبويه » : 

َمأ » ب « َما أتَانِي زَْيٌد إالَّ عمٌرو » كالم العرب ملا أنشد من األبيات ، وأمَّا تأويله  سيبويه هذا الكالم؛ بأنه قياُس
قد يوِهُم أن عمراً « َما أَتانِي زَْيٌد » : ، فال يتعيَُّن ما قاله ، وتصحيُح االستثناء فيه أنَّ قول القائل « أتَانِي وال غَيُْرُه 



َما أَتانِي َزْيٌد إالَّ َعْمٌرو » َم ، وهذا القْدر كافٍ يف االستثناء املنقطع ، ولو كان تأويلُ ايضاً مل َيجِئُْه ، فنفى هذا التوهُّ
على ما قال ، مل يكن استثناًء منقطعاً بل متصالً ، وقد اتفق النحويُّون على أن ذلك من املنقِطعِ ، وأمَّا تأويلُ اآلية « 

  .فال ينبغي أن ُيقَْدَم على ِمثْله مبا ذكره ، فالتجوُُّز يف ذلك أمٌر َخِطٌر ، 
  فصل

فيجوز للَمظْلُوم أن ُيْخبِر } إِالَّ َمن ظُِلَم { القَْول القَبِيح ، : } الَّ ُيِحبُّ اهللا اجلهر بالسواء { معىن : قال املفسرون 
[ } ِه فأولئك َما َعلَْيهِْم مِّن سَبِيلٍ َولََمنِ انتصر بَْعَد ظُلِْم{ :  -] تعاىل [  -عن ظُلْمِ الظَّاِلمِ ، وأن َيْدُعو عليه؛ قال 

  ] . ٤١: الشورى 
اللهم ُحل بَْينِي وَبْين ما ُيرِيد وحنوه [ اللُهمَّ أعِنِّي عليه ، اللَُّهمَّ اسَتخْرِج َحقِّي » : قال احلسن ُدَعاؤه عليه أن يقول 

  ] .من الدعاء 
  .َعلَْيه  إن شُتم جَاَز أن َيْشُتمَ مبثِلِه ، وال يَزِيد: وقيل 

ال ُيِحبُّ اهللا رفَْع الصَّْوتِ مبا َيُسوء غْيَره ، إال املَظْلُوم فإنَّ له أنْ َيْرفَع صْوَتُه بالدَُّعاِء على : قال ابن عبَّاس وقتادة 
  .ظَاِملِه 

  .إال أنْ َيْجَهَر بِظُلْمِ ظاِلِمه لَُه : وقال ُمَجاِهد 
ال املسُتورَة؛ ألن ذَِلَك يصري َسَبباً ِلُوقُوع النَّاسِ يف الغيَبِة؛ وُوقُوع ذلك ال َيُجوُز إظهَار األْحَو: وقال األَصمُّ 

  .اإلْنَسان يف الرِّيَبِة ، ولكن من ظَلََم فيجوز إظْهَاُر ظُلِْمِه؛ بأن ُيذْكَر أنَّه سََرق أْو غََصب 
َمُه ، فَسكَت مَِراراً ثُمّ َرّد عليه ، فقام النَّبِي فإنَّ َرُجالً َشَت«  -رضي اهللا عنه  -نزلت يف أبِي بكرٍ الصِّدِّيق : وقيل 

إن ملكاً كان َيُردُّ : قال . َشَتمَنِي وأنت َجاِلٌس ، فلَّما َرَدْدُت عليه قُْمَت : فقال أُبو َبكْر . صلى اهللا عليه وسلم 
  .، فنزلَت اآلية » د َمجِيء الشَّْيطَاِن ذَهَب املَلَُك وجاء الشَّْيطَانُ ، فلم أجِْلْس عن] عليه [ َعْنك ، فلما َرَدْدَت 

إنك َتْبعَثُنا فََننْزِلُ على قومٍ ال ُيقُرونا فما : قُلَْنا يا رسُول اهللا « : نََزلَْت يف الضيِف؛ روى ُعقَْبة بن َعاِمرٍ قال : وقيل 
ا يْنَبِغي للضَّْيِف ، فاقَْبلُوُه ، فإنْ لَْم َيفَْعلُوا ، إن َنزَلُْتْم بِقَومٍ فأَمرُوا لَكُم مب» : َتَرى؟ فقال النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم 

  .« فَُخذُوا ِمْنُهم َحقَّ الضَّْيف الذي َيْنَبِغي لَُهم 
أنْ َيْجَهر بُسوٍء من القولِ كُفْراً كان أو حنوه ، فذلك ُمبَاٌح فاآلَيةُ على ] على [ معىن اآليةِ إال من أكْرَِه : وقيل 

  .ذَِلك يف اإلكَْراه 
وُجيوز أنْ يكون املَْعَنى إال من ظُِلَم على الَبَدلِ؛ : املُكَْره؛ ألنه َمظْلُوٌم ، قال : يريد } إِالَّ َمن ظُِلَم { : قال قُطْرب 

، ] َم يَأُجُر من ظُِل: أي [ ُيِحبُّ من ظُِلم : ال ُيِحبُّ الظَّاِلَم؛ كأنه يقُول : ال ُيِحبُّ اهللا إال َمْن ظُِلَم ، أي : كأنه قال 
  .ال ُيِحبُّ اهللا ذَا اجلَْهرِ بالسُّوِء إال َمْن ظُِلَم على الَبَدلِ : والتقدير على هذا القَْولِ 

وظاهر اآلَيِة َيقَْتِضي أنَّ للَمظْلُومِ أن َيْنَتِصر من ظَاِملِه ولكن مع اقِْتصَاٍد إن كان ُمؤِمناً ، كما قال : قال القُْرطُبِيُّ 
قَابِلَ القَذَْف بالقذف وحنوه فال ، وإن كان كَاِفراً فأْرِسلْ ِلسَاَنك واْدُع بَِما شِئَْت؛ كما فعل النَّبِيُّ احلسن ، فأمَّا أن ُي

  .« اللَُّهمَّ اْشُدْد وَطْأَتَك على ُمَضر ، واْجَعلَْها َعلَْيهِم سنني كَِسين ُيوُسف » : صلى اهللا عليه وسلم حيث قال 
  سوء وال غري اجلهرال حيب اهللا اجلهر بال: فصل 

ال ُيِحبُّ اجلَْهَر بالسُّوِء من القَْولِ وال غَْير اجلَْهر ، وإمنا ذكر هذا الوصف؛ ألن كيفيَّة  -تعاىل  -إنه : قال الُعلََماء 
والتََّبيُّن واجِبٌ يف ]  ٩٤: النساء [ } إِذَا َضرَْبُتْم ِفي سَبِيلِ اهللا فََتبَيَُّنواْ { :  -تعاىل  -الواِقَعة أْوجََبْت ذلك؛ كقوله 
  .الظَّْعنِ واإلقَاَمة ، فكذا هَُهَنا 



  فصل شبهة املعتزلة وردها
دلت اآليةُ على أنَُّه ال ُيرِيُد من ِعَباِدِه ِفْعلَ القََباِئحِ وال َيْخلُقُها؛ ألن َمَحبَّة اهللا ِعبَارةٌ عن إرادته ، فلما : قالت املعتزلةُ 

علمنا أنه ال يُرِيُد ذلك ، وأْيضاً لو كَانَ خَاِلقاً ألفْعَالِ الِعَباِد ، . } هر بالسواء ِمَن القول الَّ ُيِحبُّ اهللا اجل{ : قال 
  .لكان مُرِيداً لَهَا؛ ولو كان ُمريداً لََها ، لكان قَْد أَحبَّ إَجيادَ اجلَْهرِ بالسُّوِء من القَْولِ ، وهو ِخالَُف اآلَيِة 

أراَدُه ولِكنَُّه ما  -تعاىل  -إنَّه : عن إْعطَاء الثََّوابِ على القَْولِ ، وعلى هذا َيِصحُّ أن يُقال املَحبَّة ِعبَاَرةٌ : واجلواب 
  .أَحبَُّه 

فَلْيتَّقِ اللَّه وال يَقُل إالَّ : وهو َتْحذِيٌر من التََّعدِّي يف اجلَْهرِ املأذُوِن فيه ، يعين } َوكَانَ اهللا َسِميعاً َعِليماً { : مث قال 
  .َسِميٌع ِلُدَعاِء املَظْلُوم ، َعِليٌم بِعقَابِ الظَّاِلمِ : حلقَّ ، فإنه َسِميٌع ملا تقوله ، عليم مبا ُتْضمُِره ، وقيل ا

  ) ١٤٩(إِنْ ُتْبدُوا خَْيًرا أَوْ ُتْخفُوُه أَْو َتْعفُوا َعْن ُسوٍء فَإِنَّ اللََّه كَانَ َعفُوا قَِديًرا 

َحَسَنةً فَيْعَمل هبا ، كُِتَبْت َعْشَرةٌ ، وإن َهمَّ بَِها ومل َيْعَملَْها ، كُِتَبْت له َحَسنةٌ واحدةٌ ، : أي »  تُْبُدواْ َخْيراً« : قيل 
  .» أَْو ُتْخفُوْه « : وهو قوله 

عطُوَنها َجْهراً ، أو ُتْخفُوها إن تُْبُدوا َصَدقَةً ُت: واملَعَْنى } إِن تُْبُدواْ َخْيراً { : املَال؛ لقوله : املُراد ِمَن اخلَْيرِ : وقيل 
« عاِئٌد على » ُتْخفُوه « عن َمظْلَمٍة والظاهر أن الضَِّمري املَْنُصوب يف : أي } أَْو َتْعفُواْ َعن سواء { فُتْعطُوها ِسّراً ، 

أو ُتْخفُوا السُّوَء ، وهو َبِعيد : ي أ» السُّوِء « أْعَمالُ الربِّ كُلُّها ، وأَجازَ َبْعضُهم أن يعُوَد على : ، واملُراد به » َخيْراً 
.  

  .} فَإِنَّ اهللا كَانَ َعفُّواً قَِديراً { : مث قال 
اللَُّه أقَْدرُ : َيْعفُو عن اجلَانَِبْين مع قُدَرِتِه على االْنِتقَامِ ، فَعلَْيكُم أن َتقَْتدُوا بُِسنَّةِ اللَِّه ، وقال الكْلَبِي : قال احلسن 

  .َعفُوا ملن َعفَى ، قَِديراً على إيَصالِ الثََّوابِ إلْيه : م مِْنَك على َعفْوِ َصاِحبِك ، وقيل على َعفْوِ ذُُنوبكُ

وَُيرِيُدونَ أَنْ  بَِبْعضٍ َوَنكْفُُر بَِبْعضٍ إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِاللَِّه َوُرُسِلِه وَُيرِيُدونَ أَنْ ُيفَرِّقُوا َبْيَن اللَِّه َوُرُسِلِه َوَيقُولُونَ ُنْؤِمُن
َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه ) ١٥١(أُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ َحقًّا َوأَعَْتْدَنا ِللْكَافِرِيَن َعذَاًبا ُمهِيًنا ) ١٥٠(َيتَِّخذُوا َبْيَن ذَِلَك َسبِيلًا 

  ) ١٥٢(ْم أُُجورَُهْم َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما َوُرُسِلِه َولَمْ ُيفَرِّقُوا َبْيَن أََحٍد ِمْنُهمْ أُولَِئَك َسْوَف ُيْؤِتيهِ

َرةِ ملا تكلم على طَرِيقَة املَُناِفِقني ، أَخذَ يتكَلَّم على َمذَاَهب الَيُهوِد والنََّصارى ومناقضاهتم ، وذكر يف آِخرِ هذه السُّو
  :من هذا اجلِْنسِ أنَْواعاً 

؛ ألهنم كَفَُروا ُمبَحمَّدٍ صلى اهللا عليه وسلم ، فبيَّن أن الكُفَْر به كُفْرٌ بالكُلِّ؛ إَمياهنم ببْعضِ األنبياِء دون بعضٍ: أوهلا 
  .وجبميع األْنبَِياء  -عليه الصالة والسالم  -ألن ما ِمْن َنبِيٍّ إال وقد أَمر قَْوَمه باإلمياِن ُمبَحمَّد 

م آَمنُوا ُمبوَسى ، والتَّْوَراة ، وُعزَْير ، وكَفَُروا بعيسى ، نزلت هذه اآليةٌ يف الَيُهوِد ، وذِلك أنَُّه: قال املُفَسِّرون 
وَُيرِيُدونَ أَن ُيفَرِّقُواْ َبْيَن اهللا َوُرُسِلِه َويقُولُونَ ُنْؤِمنُ { ، والقرآن ،  -عليه الصالة والسالم  -واإلْنجِيل ، وُمبَحمَّد 

: بني اإلمياِن بالكُلِّ وَبْين الكُفْرِ بالكُلِّ سَبِيالً ، أي : أي } واْ َبْيَن ذلك َسبِيالً بَِبْعضٍ وََنكْفُُر بَِبْعضٍ وَُيرِيُدونَ أَن يَتَِّخذُ
بني الكُفْرِ : البَيَِّنة ، أي : وهو للُمفَْرد ، واملَُراُد به » ذلك « َواِسطَة ، وهي اإلميانُ بالَبْعضِ ُدون البَْعضِ ، وأشري ب 

  :قوالن » إنَّ «  الَبقََرة ، ويف خََبرِ واإلمياِن ، وقد َتقَدَّم نظريها يف
  .مجعوا املخازي : أنه َمْحذُوف ، تقديره : األول 



  :واألوَّل أْحَسن لوجهني } أولئك ُهُم الكافرون { : هو قوله : والثاين 
  .راً على املَذْكُورِ أنه أْبلَغُ؛ ألن اجلواب إذا ُحِذَف ذهب الوَْهُم كُلَّ َمذَْهبٍ ، فإذا ذكر َبِقي ُمقَْتِص: أحدمها 
« جيوُز أن يكونَ َمْنصُوباً ب » َبْيَن « أنه رأُس آيٍة ، واألْحَسن أال يكون اخلََبُر ُمنْفَِصالً عن املُْبَتدأ ، و : والثاين 
  .» َسبيالً « ، وأن يكُون َمْنصُوباً مبْحذُوٍف؛ إذ هو حَالٌ من » َيتَِّخذُوا 

  :فيه أوجه » َحقّاً « : قوله 
، فَيجُِب إْضَماُر َعاِمِله وتأخُريه عن اجلُْملَة املؤكِّد لََها ، والتقدير ] قَْبلَه [ أنه مصدر مؤكِّد ملْضُمون اجلُْملَة : ها أحد

  .أُحقُّ ذلك َحقاً ، وهكذا كُلُّ َمْصَدر مؤكٍِّد لَِغْيره أو ِلَنفِْسِه : 
  .أْخبَْرُتك هبذا املَْعَنى إخَْباراً َحقّاً : ، تقديره » ْيٌد أخُوك َحقّاً َز« : على مِثْلِ قولك » َحقّاً « اْنَتَصَب : قال بعضهم 

وهذا يشبه أن يكونَ » كَاِفُرون غري َشكٍّ « : أي : قال أبو البقاء » ُهُم الكَاِفُرونَ « : أنه حالٌ من قوله : والثاين 
» الكُفُْر ال يكُونُ َحقًّا بوْجٍه من الوجوه « : ل تفسرياً للمْصدر املؤكد ، وقد طعن الواحديُّ على هذا التوجيه؛ فقا

  .أنَّ احلقَّ هنا ليس يراُد به ما يقابلُ الباطلَ ، بل املرادُ به أنه ثابتٌ ال حمالةَ ، وأنَّ كفرهم مقطوٌع به : ، واجلواُب 
د ، ولكن الفرق بينه وبني الكافرون كُفْراً َحقًّا ، وهو أيضاً مصدر مؤكِّ: أنه نعٌت ملصدر حمذوف ، أي : الثالث 

  .الوجه األول ، أنَّ هذا عاملُه مذكوٌر ، وهو اسُم الفاعل ، وذاك عاملُه حمذوف 
  فصل
  :كانوا كَاِفرين َحقّاً لوْجَهْين : أي 

نُُّبوَّة ، فإن أن الدَّليلَ الذي يُدلُّ على ُنُبوَّة البَْعضِ ، ألزم ِمْنه القطع بأنَّه َحْيث حصلت املُْعجَِزة حصلت ال: األول 
لكُفْرُ َجوَّْزَنا يف بَْعضِ املواِضع ُحصُول املُْعجِز بُدون الصِّْدق ، تعذَّر االستدالل باملُْعجِزِ على الصِّْدق ، وحينئٍذ َيلَْزم ا

  .األْنبَِياِء  بَِجميعِ األْنبَِياِء ، فَثَبت أنَّ من لَْم َيقَْبل ُنبُّوة أحٍد من األْنبَِياء ، لَزَِمُه الكُفُْر َجبميعِ

َهْب أنه َيلَْزم الكُفْرُ بكل األْنبَِياِء ، ولكن لَْيَس إذا توجَّه َبْعُض اإللَْزامَاِت على إنساٍن ، لزَِم أن يكُون : فإن قيل 
، فكَْيَف َيقِْضي َعلَْيهم  فالقَْوُم ملَّا ملْ َيلَْتزُِموا ذلك] والتزام الكفر غري [ ذَِلك اإلْنَسان قَاِئالً به ، فإلَْزاُم الكُفْرِ غَْير 

  .بالكُفْرِ 
إذا كان خَِفّياً َحبْيث ُيْحتَاج فيه إىل ِفكْرٍ وتأمُّلٍ ، كان األْمُر كما ذَكَْرمت ، أمَّا إذا كان َجِلّياً ] اإللَْزاُم : [ فاجلواب 

  .َواِضحاً ، مل َيْبَق َبْين اإللَْزامِ وااللْتَِزام فَْرٌق 
[ قَُبولَ الَبْعضِ دون الكُلِّ إن كان ِلطَلَبِ الرِّيَاَسة ، كان ذلك يف احلقيقة كُفْراً بكل األنبياء هو أنّ : الوجه الثاين 

  ] .عليهم السالم 
، أْتَبَعهُ وملَّا ذكر الوعيد } لِلْكَاِفرِيَن َعذَاباً مُّهِينا { ] َهيَّأَنا : أي » وأعتدنا « [ } َوأَْعَتْدَنا لِلْكَاِفرِيَن َعذَاباً مُّهِيناً { 

  .اآلية } والذين آَمُنواْ باهللا َوُرُسِلِه َولَْم يُفَرِّقُواْ َبْيَن أََحٍد مِّْنُهْم { : بِذكْرِ الَوْعِد؛ فقال 
َسْوَف نُؤتيهم « : يف البقرة فأغَنى عن إعادته ، وقرأ اجلمهور » أَحد « على » َبْيَن « قد تقدَّم الكالُم على دخول 

، وقرأ حفٌص عن عاصمٍ بالياء ، أعاد الضمري على » وأْعَتْدَنا « : ى االلتفات ، وملوافقِة قوله بنوِن العظمة؛ عل» 
وأْعَتْدَنا « قراءة النون أوىل؛ ألهنا أفَْخُم ، وملقابلة : وقول بعضهم . } والذين آَمُنواْ باهللا { : اْسمِ اهللا تعاىل يف قوله 

  .ليس جبيِّد لتواُترِ القراءَتْينِ » 
{ ال نُفَرِّق بني أحٍد من ُرُسِله ، : آَمُنوا باللَّه وَرُسِلِه كُلِّهِم ، ولَمْ ُيفَرِّقُوا بني أحد من الرُُّسلِ ، يقولون : ملعىن وا



م هب» رحيماً « يغفر َسيِّئاهتم ، : } َوكَانَ اهللا غَفُوراً { بإميانِهِم باللَِّه وكُُتبِِه ورُسِلِه ، } أولئك سوف نؤتيهم أجورهم 
.  

قَالُوا أَرَِنا اللََّه جَْهَرةً َيسْأَلَُك أَْهلُ الْكَِتابِ أَنْ ُتنَزِّلَ َعلَْيهِْم ِكَتاًبا ِمَن السََّماِء فَقَْد سَأَلُوا مُوَسى أَكَْبَر ِمْن ذَِلَك فَ
ُم الَْبيِّنَاُت فََعفَْوَنا َعْن ذَِلَك َوآَتْيَنا ُموَسى ُسلْطَاًنا ُمبِيًنا فَأََخذَْتُهُم الصَّاِعقَةُ بِظُلِْمهِْم ثُمَّ اتََّخذُوا الِْعْجلَ ِمْن َبْعِد َما َجاَءتُْه

السَّْبِت َوأََخذَْنا ِمْنُهمْ  َوَرفَْعَنا فَْوقَُهُم الطُّوَر بِمِيثَاِقهِْم َوقُلَْنا لَُهُم اْدُخلُوا الْبَاَب ُسجًَّدا َوقُلَْنا لَُهْم لَا َتْعدُوا ِفي) ١٥٣(
َنا غُلٌْف َبلْ طََبعَ فَبَِما َنقْضِهِْم ِميثَاقَُهْم َوكُفْرِِهْم بِآيَاِت اللَِّه َوقَْتِلهُِم الْأَْنبَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ َوقَْولِهِْم قُلُوُب) ١٥٤(يظًا ِميثَاقًا غَِل

َوقَْوِلهِمْ إِنَّا قََتلَْنا ) ١٥٦(ْم َعلَى َمْرَيَم ُبْهتَاًنا َعِظيًما َوبِكُفْرِِهْم َوقَْولِهِ) ١٥٥(اللَُّه َعلَْيَها بِكُفْرِِهْم فَلَا ُيْؤِمُنونَ إِلَّا قَِليلًا 
َتلَفُوا ِفيِه لَِفي َشكٍّ ِمْنُه َما الَْمسِيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيمَ َرسُولَ اللَِّه َوَما قََتلُوُه َوَما َصلَُبوُه وَلَِكْن ُشبَِّه لَُهْم َوإِنَّ الَِّذيَن اْخ

  ) ١٥٨(َبلْ َرفََعُه اللَُّه إِلَْيِه َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما ) ١٥٧(لْمٍ إِلَّا اتَِّباعَ الظَّنِّ َوَما قََتلُوُه َيِقيًنا لَُهْم بِِه ِمْن ِع

إن كُْنتَ : وذلك أن كَْعَب بَن األْشَرف ، وفنَحاَص بن َعازُوَراء من الَيهُوِد قاال لَِرُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
َيْسأَلَُك { :  -تعاىل  -، فأنزل اهللا  -عليه السالم  -ُموسى ] به [ اً فأِتَنا بِكَتابٍ ُجْملةً من السَّماِء؛ كما أَتى َنبِّي

، وكان هذا السُّؤال ِمْنُهم َتَحكُّماً واقْتَِراحاً ، ال ُسؤال اْنِقَياٍد . } أَْهلُ الكتاب أَن ُتنَزِّلَ َعلَْيهِْم ِكتَاباً مَِّن السمآء 
بيان ما َجبِلوا عليه من التَّعنَِّت؛ كأنه ِقيلَ : ال ُيَنزِّل اآليَاِت على اقْتَِراحِ الِعَباِد ، واملَقُْصود من اآلَيِة  -تعاىل  -واللَّه 

سَبِيلِ املُعَاَيَنِة ، فكان إن ُموَسى ملَّا نزلَ عليه ِكَتاٌب من السََّماِء ، مل يكَْتفُوا بِذلَك القَْدر ، بل طَلَبُوا ِمْنُه الرُّؤَية على : 
  .طَلَُب هؤالِء الِكَتاب لَْيس ألْجلِ االْستِْرَشاِد ، بل ملَْحضِ الِعَناِد 

: تقديره « : أهنا عاطفةٌ على مجلة حمذوفة ، قال ابن عطيَّة : أحدمها : يف هذه الفاِء قوالن : » فَقَْد َسأَلُوا « : قوله 
  .، وتشطيطهم ، فإهنا عاُدتُهْم ، فقد سألوا موسى أكرب من ذلك فال تبال ، يا حممَّد ، بسؤاِلهِم 

» أكَْبَر « ، و » إن استكَْبْرَت ما سألوه مْنَك ، فقد سَألُوا : أهنا جواُب شرٍط مقدَّر ، قاله الزخمشريُّ أي : والثاين 
  .بالثاء املثلثة » أكْثََر « حدة ، واحلسن بالباء املو» أكَرب « : سؤاالً أكَْبَر من ذَِلَك ، واجلمهور : صفةٌ حملذوف ، أي 

أَرَِنا اهللا : فقالوا { إىل اجلََبلِ ، ] ُموَسى [ السَّْبِعني الَِّذين َخَرجَ بِهِْم : أْعظَم من ذَِلك ، يعين : أي » أكَْبر « ومعىن 
تقدَّم الكالم عليها » َجْهَرةَ « و . [ وِعظَِمه ُجْملَة مفَسِّرة ِلكَبرِ السُّؤال ، » أرَِنا « : ِعياناً ، فقوهلم : أي } َجْهَرةً 

فقالوا جماِهرِين ، : من صفةِ القْولِ ، أو السؤالِ ، أو ِمْن صفِة السائلني ، أي » َجْهَرةً « ، إال أنه هنا جيوز أن تكون 
وقرأ . » الصَّاِعقَةُ  «سألوا جماهريَن ، فيكونُ يف حملِّ َنْصبٍ على احلال ، أو على املَْصدر ، وقرأ اجلمهور : أو 

  ] .سببيةٌ ، وتتعلَّق باألْخذ » بِظُلِْمهِمْ « وقد تقدَّم حتقيقه يف البقرة والباء يف » الصَّْعقَةُ « : النَّخَِعيُّ 
وإن  -اتٍ وهي الصَّاِعقَة ، ومسَّاها َبيَِّن} ِمن َبْعِد َما َجآَءتُْهُم البينات { إهلاً ، : يعىن } ثُمَّ اختذوا العجل { : قوله 

، وعلى ِعلْمِه وعلى قدِمِه ، وعلى كَْونِه ُمَخاِلفاً لألْجَسامِ  -تعاىل  -كَاَنْت شَْيئاً وَاِحداً؛ ألهنا دالَّةٌ على قُْدَرة اهللا 
املُْعجِزَاتُ  :وقيل . إنَْزال الصَّاِعقَِة وإحَْياُؤُهم بعد إمَاِتتِهم » الَبيِّنَات « : وقيل . واألعَْراضِ ، وعلى ِصْدق ُموَسى 

  .اليت أظَْهَرها لِِفْرَعْون ، وهي الَعَصا ، والَيُد الَبْيَضاُء ، وفَلُْق الَبْحرِ ، وغريها من املُْعجَِزات القاهرة 
ْجَرمُوا تَاُبوا أن أولئك الَِّذين أ: هذا اْسِتْدَعاٌء إىل التَّْوَبة ، َمْعَناه : قيل . ومل َنْستَأِصلُْهم } فََعفَْوَنا َعن ذلك { : مث قال 

وإن كَاُنوا قَْد َبالَغُوا يف اللِّجَاجِ  -أن قَْوم ُموَسى : َمْعَناه : وقيل . ، فََعفَْوَنا َعْنُهم ، فُتوبوا أنُْتم حىت َنْعفُوا َعْنكُم 
على  -عليه الصالة والسالم  -والِعنَاِد ، لكنا َنَصْرنَاُه وقَرَّْبنَاُه فَعظم أْمُره وَضُعَف َخْصُمه ، وفيه بَِشاَرةٌ للرَّسُول 

  .فإنَّه باآلِخَرة َيْسَتْويل َعلَْيهم وَيقَْهرُُهم  -سبيلِ التَّْنبِيِه والرَّْمزِ ، وهو أنَّ هؤالء الكُفارِ وإن كانوا ُيَعانُِدونه 



َوَرفَْعَنا { : قوله . ات السَّْبع ُحجَّة َبيَِّنة ، وهي اآلي: أي } َوآَتْيَنا موسى ُسلْطَاناً مُّبِيناً { ] :  -تعاىل  -[ مث قال 
، وأجاز أبو البقاء وجهاً ثانياً » َرفَْعنا « أظهرمها أنه متعلق ب : وجهان : » فوقهم « يف [ } فَْوقَُهُم الطور بِِميثَاقِهِْم 

: سببية ، قالوا متعلٌق أيضاً بالرفع ، والباُء لل» مبيثاقهم « و . وهو أن يكونَ متعلقاً مبحذوٍف ألنه حالٌ من الطور 
إهنم اْمَتَنُعوا من قُُبول َشرِيَعة : قال َبْعُض املفَسِّرين ] و ] . [ بنقض ميثاقهم : ويف الكالمِ حذُف مضاٍف تقديُره 

  .يثَاَق بقُبُول الدِّين ورفَعَْنا فَْوقَُهم الطُّوَر؛ ألْجلِ أن ُيْعطُوا اِمل: التَّْورَاِة ، ورفع اهللا اجلََبل فَْوقَُهم حَتَّى قَبِلُوا ، واملعَنى 
أنه ال ُيْحتَاُج إىل : وظاهر هذه العبارة » بسبب ميثاقهم؛ ليخافوا فال ينقُضوه : بِِميثَاقِهِْم « : وقال الزخمشريُّ 

م؛ ال جيُوُز تقدير هذا املضاِف؛ ألنه يقتضي أهنم نقضوا امليثاق ، فَرفََع اللَُّه الطُّوَر عليه: حذِْف مضاف ، َبلْ أقول 
 عقوبةً على فعِلهُِم النقَض ، والقصةُ تقتضي أنَّهم َهمُّوا بنقضِ امليثاق ، فرفَع اللَُّه عليهم الطُور ، فخافُوا فلم َينْقُُضوُه

بعد ذلك ، وقد صَرََّح أبو البقاء بأهنم نقضوا امليثاَق ، وأنه تعاىل رفع الطُّور عقوبةً هلم ] وإن كانوا قد نَقَُضوه [ ، 
، وفيه ذلك » وَرفَْعَنا فوقَُهمُ الطُّور؛ ختْويفاً لَُهمْ بسبب نقْضِهِم امليثاق : بَنقْضِ ميثاِقهِْم ، واملعىن : تقديُره  «: فقال 

َرفَعَْنا الطُّوَر فوقهم؛ لنقضهم امليثاق ، : ملَّا َهمُّوا بنقْضه وقاربوه ، صحَّ أن يقال : النظُر املتقدِّم ، ولقائلٍ أن يقول 
  .اربتهم نقَضُه ، ألنَّ ما قارب الشيء أْعِطَي حكَمه؛ فتِصحُّ عبارةُ َمْن قدَّر مضافاً؛ كأيب البقاء وغريه ملق: أي 

ُيَعذِّهبم بأيِّ  -تعاىل  -إنَُّهم أْعطوا املِيثَاَق على أهنم إن َهمُّوا بالرُّجُوع عن الدِّينِ ، فاللَُّه : وقال َبْعُض املُفَسِّرين 
وامليثاق مصدر مضاف ملفعوله ، وقد تقدَّم . فَلَمَّا َهمُّوا َبَتْرِك الدِّينِ ، أظَلَّ اللَُّه الطُّوَر َعلَْيهِم : أراد  أنْواعِ العذابِ ،

  .» اْدُخلُوا « حالٌ من فاعل » ُسجَّداً « ، و } ادخلوا الباب ُسجَّداً { يف البقرة الكالم على قوله 
بسكون العني ، وختفيف الدال ِمْن َعَدا َيْعُدو ، كَغََزا َيْغُزو ، واألصل » تَْعُدوا «  :قرأ اجلمهور » الَ َتْعدُوا « : قوله 

األوىل الم الكلمة والثانية ضمري الفاعلني ، فاستثقلتِ الضمة على الم الكلمة ، فُحذِفَْت ، : بواوين » َتْعُدوُوا « : 
ال : َتفُْعوا ومعناه : األوىل ، وبقيْت واو الفاعلني ، فوزنه فالتقى بَِحذِْفها ساكنان ، فُحِذَف األوَّل ، وهو الواو 

  .تْعَتدُوا وال َتظِْلُموا باصِْطَياد اِحليتاِن فيه 
{ : ظَلََمه ، وَجاَوز احلَدَّ؛ ومنه قوله : والُعدَْوان ، أي ] والَعْدو [ َعَدا عليه أَشدَّ الَعَداِء : ُيقال : قال الَواِحِدي 

من الَعْدوِ مبعَْنى احلُْضرِ ، واملَُرادُ } الَ َتْعدُواْ ِفي السبت { : وقيل ]  ١٠٨: األنعام [ } َعدْواً بَِغْيرِ ِعلْمٍ فََيُسبُّواْ اهللا 
 فأنا[ اْسكُُنوا َعنِ الَعَملِ يف َهذَا الَيْوم واقُْعدوا يف َمَنازِِلكُم : به النَّْهي عن العََمل والكَْسبِ َيْوم السَّْبِت؛ كأنه ِقيل 

  ] .الَرزَّاق 

فَرَوْوا عنه تارةً بسكون العني : وقرأ نافع بفتح العني وتشديد الدال ، إال أن الرواة اختلفوا عن قالون عن نافع 
{ : َتعَْتُدوا ، ويدلُّ على ذلك إمجاُعُهْم على : سكوناً حمضاً ، وتارةً إخفاء فتحة العني ، فأما قراءة نافع ، فأصلها 

كونه من االعتداء ، وهو افتعالٌ من العدوان ، فأُريد إدغاُم تاء ]  ٦٥: البقرة [ } ي السبت اعتدوا ِمْنكُْم ِف
وهذه قراءةٌ واضحةٌ ، وأما ما ُيرَوى عن . االفتعال يف الدالِ ، فُنِقلْت حركُتها إىل العني ، وقُلبت داالً وأدغمت 

ه َجْمٌع بني ساكننيِ على غري َحدِّمها ، وأمَّا االختالُس فهو قالون من السكُون احملْضِ ، فشيٌء ال يراه النحْويُّون؛ ألن
قريب لإلتيان حبركة ما ، وإن كانت خفيَّةً ، إال أنَّ الفتحة ضعيفةٌ يف َنفِْسَها ، فال ينبغي أن ُتخْفَى لُِتزادَ ضعفاً؛ 

  .باألصل الذي أدغَُمه نافع  »َتعَْتُدوا « : ولذلك مل ُيجز القراُء َرْومََها وقْفاً لضعِفها ، وقرأ األعمش 
  .هو الَعْهُد املؤكَُّد غَاَية التَّْوكِيِد : اِمليثَاقُ الَغِليظُ : قال القفال } َوأََخذَْنا مِْنُهْم مِّيثَاقاً غَِليظاً { مث قال 

  :هذه وجهان » َما « يف : } فَبَِما َنقْضِهِْم مَّيثَاقَُهْم { : قوله 
  .ارِّ وجمروره تأكيداً أهنا زائدةٌ بني اجل: أحدمها 



آل [ } فَبَِما َرْحَمٍة مَِّن اهللا { ] قوله [ بدلٌ منه ، وهذا كما تقدَّم يف » َنقْضِهِْم « أهنا نكرة تامَّة ، و : والثاين 
» ا َم« مفعوله ، ويف متعلَّق الباِء اجلارةِ ل » ِميثَاقَُهْم « مصدٌر مضاف لفاعله ، و » َنقْضِ « و ] .  ١٥٩: عمران 

  :هذه وجهان 
وعلى هذا ، فيقال ]  ١٦٠: النساء [ } فَبِظُلْمٍ مَِّن الذين َهادُواْ َحرَّْمَنا { : املتأخِّر يف قوله » َحرَّْمَنا « أنه : أحدمها 

وذلك ال  أيضاً ، فيلزم أن يتعلق حرفاً َجرٍّ متحداِن لفظاً ومعًنى بعاملٍ واحٍد؛» َحرَّْمَنا « متعلِّق ب » فَبِظُلْمٍ « : 
لو : بإعادة العامل ، فيقال » فبَما « بدل من قوله » فَبِظُلْمٍ « جيوز إال مع العطف أو البدل ، وأجابوا عنه بأن قوله 

كان بدالً ملا دخلَْت عليه فاُء العطف؛ ألن البدل تابٌع بنفسه من غري توسُِّط حرِف عطٍف ، وأُجيَب عنه بأنه ملَّا طالَ 
  .املبدلِ منه ، أعاَد الفاَء للطُّولِ ، ذكر ذلك أبو البقاء والزَّجَّاج والزخمشريُّ وأبو َبكْرٍ وغريهم الكالم بني البدل و

وَردَّه أبو حيان مبا معناه أنَّ ذلك ال جيوز لطُول الفْصل بني املبَدلِ والبدل ، وبأنَّ املعطوَف على السببِ سبٌب ، 
حرمي يف الوقِت عن وقت التحرمي؛ فال ميكُن أن يكون سبباً أو جزء سببٍ فيلزُم تأخُُّر بعضِ أجزاِء السبب الذي للت

وقوهلم على مرمي البهتان إمنا كان بعد حتْرمي الطيبات ، قال } إِنَّا قََتلَْنا املسيح { : إال بتأويلٍ بعيٍد ، وذلك أن قوهلم 
  .» فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم : يف قوله  لََعنَّاُهْم ، وقد جاء مصرَّحاً به: فاألوْلَى أن يكونَ التقدير « : 

وَحذُْف جواب « : لعنَّاُهْم وأذْلَلَْناُهْم وختمنا على قلُوهبم ، قال : أنه متعلٌق مبحذوف ، فقدَّره ابُن عطيَّة : والثاين 
فَبَِما « : بقاء غُري معروف لغةً وصناعةً ، وقدَّره أبو ال» جََواب « ، وتسميةُ مثل هذا » مثْلِ هذا الكالم بليغٌ 

  .» فبما نقضهِمْ ال ُيؤِمُنونَ ، والفاُء زائدةٌ : تقديُره : َنقْضِهِْم ميثاقَُهْم طُبَع على قُلُوبِهِْم ، أوْ لُِعُنوا ، وقيل 

زخمشريُّ ، وردَّه وهذا الذي أجازه أبو البقاء َتعَرََّض له ال. انتهى ] . } فَالَ ُيْؤِمُنونَ إِالَّ قَِليالً { يف قوله تعاىل : أي [ 
َبلْ طََبَع اللَُّه ، فيكون » فهالَّ َزَعْمَت أنَّ احملذوَف الذي تعلَّقَْت به الباء ما َدلَّ عليه قوله : فإن قلَْت « : ، فقال 
بل طبع اهللا { : ن قوله مل يصحَّ أل: فبَما نقضِهِْم طََبَع اللَُّه على قُلُوبِهِْم ، بل طََبَع اهللا َعلَْيَها بكُفْرِهْم قلت : التقديُر 

وهو جوابٌ حسٌن « : ، قال أبو حيان » فكانَ متعلِّقاً به « ، » قُلُوُبَنا غُلٌْف « : ردٌّ وإنكارٌ لقوهلم } عليها بكفرهم 
لإلضرابِ ، واإلضراُب إبطالٌ ، أو انتقالٌ ، ويف كتاب اهللا يف « َبلْ » ، وميتنُع من وجٍه آخر ، وهو أنَّ العطَف ب 

بار ال يكون إال لالنتقالِ ، وُيْستفاُد من اجلملِة الثانية ما ال ُيْستفاد من األوىل ، والذي قَدَّره الزخمشريُّ ال اإلخ
ْيَها فَبَِما َنقْضِهِم ميثَاقَُهْم َوكُفْرِهْم بآياِت اهللا وقْولِهِْم قُلُوُبَنا غُلٌْف َبلْ طََبَع اهللا َعلَ: َيسُوغُ فيه الذي قرَّرناه؛ ألنَّ قوله 

مرَّ َزْيد بَِعْمرو ، بل َمرَّ : ، فأفادت الثانَِية ما أفَاَدِت األولَى ، ولو قُلْت « َبلْ » هو مدلولُ اجلْملة اليت َصحبتها [ 
اللَِّه ، وقَْتِلهِم  فََعلَْنا بِهِم ما فََعلَْنا ، وتقدَّم الكَالَم على الكُفْرِ بآَياِت: وقَدََّرُه الزَمْخَشرِي . » زَْيٍد بعمرو ، مل َيُجزْ 

  .األْنبِياَء بغَْيرِ َحقٍّ يف الَبقَرة 
بتحريك الالَّم ، وُخفَِّف كما ِقيلَ بالتَّْسِكني؛ » غُلٌُف « مجع ِغالٍَف ، واألصل } قُلُوُبَنا غُلٌْف { : وأمَّا قولُهم 

أْوِعَيةٌ للِعلْمِ ، فال حَاَجة بَِنا : قُلُوُبَنا غُلْف ، أي  :أهنم قالوا : ككُْتب َوُرْسل بَتْسِكني التاِء والسِّني واملَعَْنى على هذا 
  .إىل ِعلْمٍ ِسَوى ما ِعْنَدَنا ، فكَذَّبُوا األنْبَِياء هَبذَا القَْولِ 

ا يف أغِْطَيةٍ قُلُوُبَن: أنَّهُم قالُوا : بالِغطَاِء ، واملَْعَنى على هذا : إن غُلْفاً َجْمع أغْلَف وهو املَغطَّى بالغالِف ، أي : وقيل 
قُلُوُبَنا يف أَِكنٍَّة ِممَّا َتْدعُوَنا إِلَْيِه َوِفي آذانَِنا َوقٌْر َوِمن َبْينَِنا َوَبيْنَِك { : ال َتفْقَُه ما َتقُولُون؛ نظريه قولُُهم ] فَهي [ ، 

  ] . ٥: فصلت [ } ِحجَاٌب 
قُلُوُبَنا « : ليس األمُر كما قالوا من قوهلم : ملتقدِّم ، أي هذا إضراٌب عن الكالم ا} َبلْ طََبَع اهللا َعلَْيَها { : قوله 
« إال الكسائي ، فأدغم من غريِ خالف ، وعن محزة خالف ، والباء يف » طََبَع « ، وأظهَر القرَّاُء الَم َبلْ يف » غُلٌْف 



يعين أنه جعل » نيِ على الْكِيسِ طََبْعُت بالطِّ« ُيحتمل أن تكون للسببية ، وأن تكون لآللة؛ كالباء يف » بِكُفرِهْم 
حيتملُ النصَب على نعت » إِالَّ قَِليالً « : ُمَغطِّياً عليها ، فيكونُ كالطابع ، وقوله : الكُفْر كالشيء املطْبُوع به ، أي 

ْعضِ ُدونَ البَْعضِ إال إمياناً قليالً وهو إميانُُهم ُمبوَسى والتَّوراة فقط ، وقد تقدم أن اإلَميانَ بالَب: مصدر حمذوف ، أي 
َزمَاناً قَِليالً ، وال جيُوُز أن يكُون َمْنصُوباً على االْسِتثَْناِء من فَاِعل : كُفٌْر ، وُيْحتَمل كَْوُنه َنعْتاً ِلَزَماٍن َمْحذُوٍف ، أي 

عائٌد على املَطْبُوعِ على قُلُوهبم ، » ونَ الَ ُيؤِْمُن« إالَّ قَِليالً مِْنُهم فإنَُّهم ُيؤِمُنون؛ ألنَّ الضَِّمري يف : أي » يؤمُنونَ « 
  .ومن طُبَع على قَلْبِه بالكُفْرِ ، فال يَقَُع ِمْنُه اإلميانُ 

  ] .فتأّمل } َبلْ طََبَع اهللا َعلَْيَها بِكُفْرِِهمْ { : يف قوله : واجلواب أنَّه ِمْن إسناِد َما للبعض للكُلِّ ، أي [ 
من طُبَِع على قَلْبِِه؛ ألنَّ من طََبَع اهللا على قَلْبِه ، ال ] ال [ ممَّن كَذَّب الرُُّسل : يعين »  إِالَّ قَِليالً« : وقال البغوي 

  .َعْبد اهللا بن َسالَم وأْصَحابه : ُيؤِمُن أَبداً ، وأَرادَ بالقَلِيلِ 
  :فيه وجهان : » وبكُفْرِهْم « : قوله 

  .فيكونُ متعلِّقاً مبا تعلَّق به األول » َما َنقْضهِْم فَبِ« : يف قوله » َما « أنه معطوٌف على : أحدمها 
، وقد أوضح الزخمشريُّ ذلك غايةَ اإليضاح ، واعترضَ » طََبَع « الذي بعد » بِكُفرِِهْم « أنه عطٌف على : الثاين 

» ُه أن ُيْعطََف على الوج: ؟ قلُت « َوبكُفْرِِهْم » عالَم َعطََف قوله : فإنْ قلَْت « : وأجاَب بأحسنِ جواب ، فقال 
على } َوقَوِْلهِْم قُلُوُبَنا غُلٌْف { : كالماً َيْتَبع قوله } َبلْ طََبَع اهللا َعلَْيَها بِكُفْرِِهْم { : ، وُيْجَعلَ قولُه « فَبَِما َنقِْضهمْ 

يِء بالكُفْر معطوفاً على فما معىن اجمل: ، فإن قلت « بِكُفْرِِهْم » وجه االستطراد ، وجيوُز عطفه على ما يليه من قوله 
، وقوله } َوكُفْرِِهم َبآيَاِت اهللا { : ما فيه ِذكُْرُه؟ سواٌء عطف على ما قبل اإلْضراب ، أو على ما بعده ، وهو قوله 

قد تكرر منهم الكُفْر؛ ألهنم كفروا مبوَسى ، مث بعيسى ، مث مبحمٍد ، فعطف بعض كُفْرِِهمْ : ؟ قُلُْت « بِكُفْرِهْم » 
فبجْمعِهِْم بني نقضِ امليثاقِ ، والكُفْرِ : بعض ، أو َعطََف جمموَع املعطوِف على جمموعِ املعطوف عليه؛ كأنه قيل  على

قُلُوُبَنا غُلٌْف ، ومجعهم بني كفرِهْم وَبهِْتهِْم مرمي وافتخارهم بقتلِ عيسى؛ : بآيات اهللا ، وقتلِ األنبياء ، وقوهلم 
  .» عليها بكفرهم ومجعهم بني كفرهم كذا وكذا  عاقبناهم ، أو بلْ طََبع اهللا

  :مخسةُ أوجه ] » ُبْهَتاناً « [ يف نصب » ] عظيماً [ ُبْهتَاناً « ] } َوبِكُفْرِِهْم َوقَْولِهِْم على َمْرَيمَ { : [ قوله 
  .قُلُْت ُخطَْبةٌ وِشعْراً : ؛ حنو » كَالَم « أنه مفعولٌ به؛ فإنه ُمَضمٌَّن معىن : أظهُرها 

  .أن القول يكون ُبهتاناً وغري هبتان : يعين » قََعَد القُْرفَُصاَء « : أنه منصوٌب على نوع املصدر ، كقوهلم : الثاين 
  .قوالً ُبْهَتاناً ، وهو قريٌب من معىن األول : أن ينتصَب نعتاً ملصدر حمذوف ، أي : الثالث 
  .تُوا بُْهَتاناً َبَه: أنه منصوٌب بفعلٍ مقدَّرٍ من لفظه ، أي : الرابع 

ُمَباِهتَني ، وجاَز جميُء احلال من املضاف إليه؛ ألنه فاعلٌ معًنى : أنه حال من الضمريِ اجملْرور يف قوهلم ، أي : اخلامس 
  .وبأن قالوا ذلك مباهتني : ، والتقديُر 

  فصل يف املقصود بالبهتان
على َخلْقِ الَولَِد من غري أبٍ ، وُمْنِكُر  -تعاىل  -نَّهم أنكَرُوا قُْدَرة اهللا أنَُّهم رموا مَْرَيم بالزَِّنا ، أل: واملراد بالُبْهَتاِن 

كُلُّ ولٍَد َمْسبُوقٍ بوَاِلدٍ ال إىل أوَّل ، وذَِلك ُيوجِبُ القَْول بِِقَدم العَالَمِ : قُْدَرِة اهللا على ذلك كَاِفٌر؛ ألنه َيلَْزُم أن يقُول 
علَى َخلْقِ الَولَِد من غَْير أبٍ ،  -تعاىل  -الصَّانِعِ املُْخَتار ، فالقَْوُم أوالً أنكَرُوا قُْدَرة اهللا  والدَّْهرِ ، والقَْدحُ يف وُجود

  .َنَسُبوا َمرَْيم إىل الزَِّنا : وثانياً 



} َيمَ ُبْهتَاناً َعِظيماً َوقَْولِهِْم على َمْر{ : ، وبقوله  -تعاىل  -هو إْنكَاُرُهم قُْدَرة اهللا » َوبِكُفْرِِهم « : فاملراد بقوله 
ر عند والَدةَ نِْسبَُتُهم إّياَها إىل الزَِّنا ، وملَّا َحَصل التغَيُّر حسن الَعطْف ، وإمنا صار هذا الطَّْعُن ُبْهتاناً َعِظيماً؛ ألنه ظََه

وهزى { : لِّ َعْيبٍ ، حنو قوله الكََراَماِت واملُْعجَِزاِت ، ما َدلَّ على َبَراءَِتها من كُ] من [  -عليه السالم  -ِعيَسى 
طفْالً ُمْنفِصالً  -] عليه السالم [  -وكالم عيسى ]  ٢٥: مرمي [ } إِلَْيِك بِجِذْعِ النخلة ُتَساِقطْ َعلَْيِك رُطَباً جَنِّياً 

 -، فال َجَرم َوَصف اللَُّه  من كل رِيَبٍة -] عليها السالم [  -عن أمِِّه ، فإنَّ كُلَّ ذلك َدالَِئل قاِطَعةٌ على بَراءة َمرَْيم 
  .اليُهود فيها بأنَُّه ُبهَْتانٌ َعِظيٌم ] طَْعَن [  -] تعاىل [ 

ْهَتانٌ َعظِيٌم ، واعلم أنَّه ملا َوَصَف طَْعن الَيهُود يف َمْرمي بأنَّه بُْهَتانٌ َعِظيٌم ، ووَصَف طَْعن املَُناِفِقني يف َعاِئَشةَ بأنَّهُ ُب
؛ دلَّ ذلك على أنَّ الرََّواِفَض الَِّذين َيطَْعُنون يف َعاِئَشةَ ]  ١٦: النور [ } َحاَنَك هذا ُبهَْتانٌ َعِظيٌم سُْب{ : َحْيثُ قال 

  . -عليها السالم  -، َمبْنزِلَة الَيُهوِد الَِّذين َيطَْعُنون يف َمْرمي 
  .ها ُمبَْتدأ بعد القَْولِ وفَْتحَها لَُغة ألنَّ» إنَّ « ، وكُِسرت » َوكُفْرِِهم « َعطْف على » َوقَْولُُهم « : قوله 

، وجيوز أن يكونَ صفةً أيضاً ، وأجاز » ابن َمرَْيم « ، أو عطُف بيان ، وكذلك » املَِسيح « بدلٌ من » ِعيَسى « و 
» َرسُول اهللا  «إنَّ : هذه األوجه الثالثة ، إال أنَّ البدل باملشتقات قليلٌ ، وقد يُقال » َرسُول اهللا « أبو البقاء يف 

» ُشبِّهَ « : » ُشبَِّه لَُهْم « قوله . ، وال حاجةَ إليه » أعين « جَرى َمْجَرى اجلوامِد ، وأجاز فيه أن َينْتصَب بإضمار 
  :مبين للمفعول ، وفيه وجهان 

  ] .ن وقع هلم التشبيه ولك: كأنَّه قيل [ » خُيِّلَ إليه ، ولُبَِّس علَْيِه « : أنه مسند للجارِّ بعده؛ كقولك : أحدمها 
ِلَم : ولكن ُشبِّه هلم من قتلُوه ، فإن قيل : أي » إِنَّا قََتلَْنا « : أنه مسنٌد لضمري املقُْتول الَِّذي َدلَّ عليه قوهلم : والثاين 

  ] .ال مشبَّه [ أن املسيَح مشبَّه به : ال َيجُوز أن يعوَد على املسيحِ؟ فاجلواُب 
  فصل

] جبدٍّ واجِْتَهاٍد [ ُهم َيُدلُّ على كُفْرٍ َعِظيمٍ ِمنُْهم؛ ألن قَولَُهم ، فََعلَْنا ذَِلك ، يدل على َرغَْبتِهِم يف قَْتِلِه وهذا القَْولُ ِمْن
  .، وهذا القَْدُر كُفْر َعِظيٌم 

يَسمُّوَنُه السَّاِحرَ ابن السَّاِحَرة؛  أعداء لَُه ، َعاِمِدين لِقَْتِله ، -عليه السالم  -الَيهُود كَانُوا كَاِفرِين بِعيَسى : فإن ِقيلَ 
  .ابن مَْرَيم رُسول اهللا؟ ] عيسى [ إّنا قَتلَْنا املَسيح : والفاِعل اْبَن الفاِعلة ، فكيف قَالُوا 

  :فاجلواُب من َوْجَهْين 
  :أهنم قَالُوُه على َوْجه االْستِْهَزاِء؛ كقول ِفْرَعْون : األول 

{ :  -عليه السالم  -وقول كُفَّار قُرَْيش حملمد ]  ٢٧: الشعراء [ } ِسلَ إِلَْيكُمْ لََمْجُنونٌ إِنَّ َرُسولَكُُم الذي أُْر{ 
  ] . ٦: احلجر [ } ياأيها الذي نُزِّلَ َعلَْيِه الذكر إِنََّك لََمْجُنونٌ 

عليه  -اَيِة َعنُْهم؛ رفعاً لِعيسى ابن مَْرَيمِ أنه ُجيوزُ أن َيَضَع اهللا الذِّكَْر احلََسَن َمكَانَ ِذكْرِهم القَبِيح يف اِحلكَ: الثاين 
  .عمَّا كَاُنوا َيذْكُرُوَنه به  -السالم 
  .} َوَما قََتلُوُه َوَما َصلَُبوُه ولكن ُشبِّهَ لَُهمْ { :  -تعاىل  -مث قال 

  .اآلية . . . ، فقال واعلم أن الَيُهوَد ملَّا زعموا أنَُّهم قتلوا املسيَح ، كذََّبهم اهللا يف َهِذه الدَّعَْوى 
ِشْبه إْنَساٍن على إْنَساٍن آخر ، فهذا َيفَْتُح باَب السَّفَْسطَة ، فإذا رَأْيَنا زَْيداً  -تعاىل  -إذا َجاَز أن ُيلقي اهللا : فإن قيل 

كَاُح واِمللُْك َمْوثُوقاً بِِه ، وأيضاً ُيفِْضي فَلََعلَُّه لَْيس بِزَْيٍد ، ولَِكنَّه ألْقَى ِشْبَه زْيد عليه ، وِعْند ذلك ال َيْبقَى الطَّالُق والنِّ
ا ُحُصول مِثْل َهذَا إىل القَْدحِ يف التَّوَاُترِ؛ ألن َخَبر التَّواُتر إنَّما ُيفِيد الِعلَْم بَِشرِط اْنِتهاِئِه إىل املَْحسُوسِ ، فإذا َجوَّْزَن



اتُر ، وذلكِ ُيوجِبُ القَْدح يف َجِميع الشَّرَائع ، ولَْيَس ملُجِيبٍ أن ُيجِيبَ الشِّْبِه يف املَْحسُوسَاِت ، ُيَوجَّهُ الطَّْعن يف التََّو
لو َصحَّ ما ذَكَرُْتم ، فذِلَك إنَّما : ؛ ألنا َنقُول -] عليهم الصالة والسالم [  -َعْنُه؛ بأن ذَِلك ُمخَْتصٌّ بزمان األْنبِياء 
لَْم ذلك الدَّلِيلَ وذِلك الُبْرَهان ، وَجَب أالَّ َيقْطَع بَِشيٍء من املَْحسُوسَاٍت ، ُيْعَرُف بالدَّليلِ والُبْرَهاِن ، فمن لَْم َيْع

  .فَتَوجَّه الطَّْعن يف التََّواُتر ، وَوَجَب أالَّ ُيْعتَمُد على َشيٍء ِمَن األْخَبارِ املَُتوَاِتَرة 
َماِت َمفْتُوٌح ، وحينئٍذ يُعود االْحِتَمال املَذْكُور يف َجِميعِ ففي َزمانِنا إن اْنَسدَّتِ املُْعجَِزات ، فطَريُق الكََرا: وأيضاً 

] مجيع [ ُبوَّة األْزِمَنِة ، وباجلُْملَة فَفَْتُح هذا الباب ُيوجِبُ الطَّْعَن يف التَّواُتر ، والطَّْعُن يف التََّواُترِ يوجب الطَّْعنَ يف ُن
  .هذا يُوجُِب الطَّْعَن يف األُصولِ ، كان َمْرُدوداً ، وإذَا كان  -عليهم الصالة والسالم  -األْنبِياء 

إن الَيُهود ملَّا قََصُدوا قَْتلَه ، رفََعُه اهللا على السََّماِء ، فخَاَف ُرؤَساُء الَيُهوِد من : قال كَِثٌري من املَتكَلِّمني : فاجلواُب 
ه وَصلَُبوُه ، وألَْبُسوا على النَّاسِ أنَّه ُهَو املَسِيُح ، والنَّاُس ما كَاُنوا ُوقُوعِ الفِْتَنِة َبْين َعوامِّهِم ، فأَخذُوا إْنسَاناً وقََتلُو

اسِ ، زال َيْعرِفُون املسيح إال باالْسمِ؛ ألنه كَانَ قَِليلَ املُخَالطَِة للنَّاسِ ، وإذا كان الَيُهود ُهم الَِّذين ألَْبُسوا على النَّ
َيْنقُلُون عن أْسالفِهِم أهنم َشاَهدُوُه َمقُْتوالً؛ ألن َتوَاُتَر النََّصارى َيْنتَهِي إىل أقَْوام  إن النَّصَارى: السُّؤالُ ، وال ُيقالُ 

: ْند قوله قَِليلني ، ال يْبُعد اتِّفَاقُُهم على الكَِذب ، وقيل غَْير ذِلَك ، وقد تقدَّم َبِقيَّة الكالم على األسِئلَة الوارَِدة ُهَنا ِع
  ] . ٥٥: اآلية [ يف سورة آل عمران } يَك َوَراِفُعكَ إِلَيَّ إِنِّي ُمَتَوفِّ{ 

  :هذا االختالُف فيه قوالن } َوإِنَّ الذين اختلفوا ِفيِه لَِفي َشكٍّ مِّْنُه { : مث قال 
يَّة ، وَملْكَانِية ، َنْسطُورِ: أنَّهم هم النَصارى كُلُُّهم ُمتَِّفقُون على أنَّ الَيُهوَد قََتلُوُه ، إال أهنم ثالث ِفرقٍ : األول 

  :ويعقوبية 
زعموا أن املَسِيحَ ُصِلَب من جَِهِة ناسُوتِه ، ال ِمْن جهة الهُوِته ، وهو قَْول أكْثَر احلُكََماء؛ ألن اإلْنَسان : فالنَّْسطُوريَّة 

ْوَهرٌ َرْوحَانِيٌّ ُمَجرَّدٌ يف ذاِتِه ، وُهو لَْيس ِعبَاَرةٌ عن هذا اهلَْيكَل ، بل ُهَو إمَّا جِْسٌم شَرِيٌف يف هذا الَبَدِن ، وإمَّا َج
: َها ، وال ُيقَال ُمَدبِّر هلَذَا الَبَدن ، والقَْتلُ إنَّما َوَرَد هلى هذا اهلَْيكَل ، وأمَّا حَقيقَةُ َنفْس عِيَسى ، فالقَْتلُ ما َوَرَد َعلْي

قُول إن نَفَْسه كَاَنت قُِدسيَّةً ُعلْوِيَّة َسَماوِيَّة ، شديدة اإلشَْراقِ كُلُّ إْنَساٍن كَذَِلك ، فما َوْجه َهذَا التَّْخصِيص؟ ألنَّا َن
ِفَصالِ عن ظُلَْمِة باألْنوَارِ اإلِهليَّة ، وإذا كانت كَذَِلَك ، لَمْ َيْعظُم َتألُُّمَها بِسََببِ القَْتلِ وَتخْرِيب البدن ، مث إنَّها بعد االْن

السَّمواِت وأنوار َعالَم اجلاللِ ، فََتْعظُم َبْهَجُتَها وَسعَاَدتُها ُهَناَك ، وهذه األْحوَال غَْيُر  الَبَدِن ، تََتَخلَُّص إىل فُْسَحة
  .التَّْخِصيصِ َحاِصلٍة لكُلِّ النَّاسِ ، وإمنا َحَصلَت ألْشَخاصٍ قَِليِلني من َمْبَدإ َخلْق آَدَم إىل ِقَيامِ الِقَياَمِة ، فهذا فَاِئَدةُ 

  .القَْتل والصَّلُْب وَصالَ إىل الالَّهُوت باإلْحسَاسِ والشُُّعور ، ال باملُبَاَشَرِة : نِيَّة فَقَالُوا وأما امللْكَا
  .القَْتلَ والصَّلُْب وقعا باملسيح الذي هو َجْوهٌر ُمتََولٌِّد من َجْوهََرْين : وقالت اليعقوبية 

  .} َوإِنَّ الذين اختلفوا ِفيِه لَِفي َشكٍّ مِّْنُه { : َراد من قوله فهذا شرح َمذَاِهب النََّصاَرى يف هذا الَبابِ ، وهو املُ
  :الَيُهود ، وفيه وجهان } الذين اختلفوا ِفيه { أن املُراد ب : واملنزل الثاين 

َجَسِدهِ ِشْبه َجَسد ِعيَسى ، أهنم ملَّا قََتلُوا الشَّْخص املَُشبَّه به ، كان املَُشبَُّه قد ألِْقي على َوْجهِه ، ومل ُيلَْق على : األوَّل 
  .الوْجُه وْجُه ِعيَسى واجلََسدُ جسد غَْيرِه : فلما قََتلُوه وَنظَُروا إىل َبَدنِِه ، قالوا 

مع َعَشَرٍة من احلََوارِيّين يف بَْيٍت ، فََدَخلَ َعلَْيه  -عليه السالم  -إن الَيُهود َحَبسُوا ِعيسى : قال السُّدِّي : والثاين 
على ذَِلك الرَُّجلِ ، وَرفَع عيسى إىل  -عليه السالم  -من الَيهُوِد لُيخْرَِجُه وَيقْتلُه ، فألقى اهللا ِشْبه ِعيَسى َرُجلٌ 

إن كان هذا ِعيَسى فأْين [ ، مث قالوا  -عليه السالم  -السَّماء ، فأخذوا ذلك الرَُّجل فَقََتلُوُه على أنَّه عيسى 
  .، فَذَِلكَ اخِْتالفُُهم ِفيه ] ا فأْين عيسى َصاِحُبَنا ، وإن كان َصاِحُبَن



يتعلَُّق مبحذوف ، وال جيوز أن تتعلَّق فَْضلةٌ بنفس » َشكٍّ « يف حملِّ جرِ صفة ل » ِمْنُه « : » لَِفي َشكٍّ مِّْنه « : قوله 
؛ فإن ذلك قولٌ » يف « عىن مب» ِمْن « إنَّ : ، وال يقال » ِمْن « ال ب » يف « ؛ ألن الشكَّ إمنا يتعدَّى ب » َشكٍّ « 

  .مرجوٌح ، وال ضرورة لنا به هنا 
  :وجهان » ِمْن ِعلْمٍ « جيوز يف } َما لَُهمْ بِِه ِمْن ِعلْمٍ { : وقوله 

، وإذا جُِعلَ أحُدمها رافعاً له ، » به « وإما » لَُهْم « إمَّا : أنه مرفوع بالفاعليَّة ، والعاملُ أحد اجلارَّْينِ : أحدمها 
  .زائدةٌ لوجوِد شرطي الزيادة » ِمْن « لَّق اآلخرُ مبا تعلَّق به الراِفُع من االستقرار املقدَّر ، و تع

  :أيضاً ويف اخلرب احتماالن » ِمْن « مبتدأ زيدت فيه » ِمْن ِعلْمٍ « أن يكون : والوجه الثاين 
املستكنِّ يف اخلرب ، والعاملُ فيها االستقراُر  إمَّا حاالً من الضمري: » به « : فيكون » لَُهم « أن يكونَ : أحدمها 

يلزُم تقدُُّم حالِ : ، وإنْ كان نكرةً؛ لتقدُّمها عليه ، والعتماِده على نَفْي ، فإن قيل » ِعلْمٍ « املقدَّر ، وإمَّا حاالً من 
  .اجملرورِ باحلرِف عليه ، وهو ضرورةٌ ، ال جيوُز يف َسعة الكَالَم 

ُنَسلِّم ذلك ، بل نقل أبو البقاء وغريه؛ أنَّ مذَْهب أكثر البصريني جواُز ذلك ، ولِئْن سلَّْمَنا أنه ال  أنَّا ال: فاجلواُب 
جيوز إال ضرورةً ، لكن اجملرور هنا جمروٌر حبرف جرٍّ زائٍد ، والزائٌد يف حكْم املُطََّرح ، وأمَّا أن يتعلَّق مبحذوٍف على 

؛ ألن معمول » ِعلْم « ه أبو البقاء ، وال حاجةَ إليه ، وال جيوُز أن يتعلق بنفس أْعين به ، ذكر: سبيل البياِن ، أي 
  .املصدر ال يتقدم عليه 

متعلق باالستقرار؛ كما تقدم ، وجيوز أن تكون الالم » لَُهْم « هو اخلرب ، و » به « أن يكون : واالحتمال الثاين 
وهذه اجلملةُ املنفية حتتمل ثالثة ] .  ٤: اإلخالص [ } لَُّه كُفُواً أََحدٌ  َولَْم َيكُْن{ : مبيِّنةً خمصَّصة كاليت يف قوله 

  .غري معلوم : أي » َشكٍّ « اجلّر على أهنا صفةٌ ثانية ل : أوجه 
  .» ِمْنه « ، وجاَز ذلك ، وإنْ كان نكرةً لتخصُِّصه بالوصف بقوله » َشكٍّ « النصب على احلال من : الثاين 

  .ُف ، ذكره أبو البقاء ، وهو بعيٌد االستئنا: الثالث 
  :يف هذا االستثناء قوالن } إِالَّ اتباع الظن { : قوله 

، : ] قال شهاب الدين [ أنه منقطع؛ ألن اتباع الظن ليس من جنس العلم ، : ومل يذكر اجلمهوُر غريه : أصحهما 
نقِطعِ ، وهي لغةُ احلجاز ، وجيوُز يف متيم اإلبدالُ على أصل االستثناء امل» اتِّباع « ومل ُيقْرأ فيما علمُت إال بنصبِ 

  .زائدةٌ فيه » ِمْن « لفظاً ، فيجرُّ ، أو على املوضع ، فُيرفَُع؛ ألنه مرفوع احمللِّ؛ كما قدَّمته لك ، و » ِعلْم « من 
معتقدات اليقني ، يقول إذ العلُْم والظنُّ يضمهما جنُس أهنما من « : أنه متِصلٌ ، قال :  -قال ابن عطية  -والثاين 

انتهى ، وهذا غُري موافقٍ عليه؛ ألن الظنَّ » إمنا يريُد ظَنِّي « ِعلِْمي يف هذا األْمرِ كَذَا » : الظانُّ على طريق التجوُّز 
لم ، ما ترجََّح فيه أحد الطرفَْين ، واليقُني ما ُجزِم فيه بأحدمها ، وعلى تقدير التسليم فاتباُع الظنِّ ليس من جنس الع

  .ولكنَّ اتباع الظنِّ حاصلٌ هلم : بل هو غريه ، فهو منقطع أيضاً ، أي 
بأن الِعلَْم قد ُيطْلَُق على الظَّنِّ ، فيكون من جِْنِسِه؛ : وُيْمِكُن أن ُيَجابَ شهاب الدِّين عما َردَّ به َعلَى ابن َعِطيَّة 

حىت إِذَا { : َيْعلَُمون ، وقوله : وأراد ]  ٤٦: البقرة [ } بِّهِْم الذين يَظُنُّونَ أَنَُّهم مُّالَقُو َر{  -تعاىل  -كقوله 
َوَرأَى اجملرمون النار فظنوا { : َتَيقَّنُوا ، وقوله : أي ]  ١١٠: يوسف [ } استيأس الرسل وظنوا أَنَُّهْم قَْد كُِذبُواْ 

  .يه ، صار االسِْتثَْناُء ُمتَِّصالً وإذا كان َيِصحُّ إطالقُُه عل]  ٥٣: الكهف [ } أَنَُّهْم مَُّواِقُعوَها 
  فصل يف دفع شبهة ملنكري القياس



ذكر اتِّبَاعَ  -تعاىل  -الَعَملُ بالقياسِ من اتَِّباع الظَّنِّ ، وهو َمذُْموٌم؛ ألن اهللا : احَتجَّ ُنفَاةُ الِقيَاسِ هبذه اآلَيِة ، وقالوا 
  :فَّار يف ُسوَرةِ األْنَعامِ بقوله الظَّنِّ يف َمعْرِضِ الذَّمِّ َهُهَنا ، وذَمِّ الكُ

[ } إَنَّ الظن الَ يُْغنِي ِمَن احلق َشْيئاً { : وقال ]  ١١٦: األنعام [ } إِن يَتَّبُِعونَ إِالَّ الظن َوإِنْ ُهْم إِالَّ َيخُْرُصونَ { 
  .فَدلَّ ذلك على أنَّ اتَِّباع الظَّنِّ َمذُْموٌم ]  ٣٦: يونس 

، كان ] من اتِّبَاع الظَّنَّ؛ فإن الدَّلِيلَ القَاِطَع ملَّا َدلَّ على الَعَملِ بالِقيَاسِ [ ُم أن الَعَملَ بالِقيَاسِ ال ُنسَلِّ: واجلواُب 
  .احلُكُْم املُْسَتفَاد من الِقياسِ َمْعلُوماً ال َمظُْنوناً 

  :فيه أقوال » قََتلُوُه « الضمري يف } َوَما قََتلُوُه َيِقيناً { : قوله 
  .، وعليه مجهور املفسرين » عيسى « أنه ل : ها أظهر

قََتلُْت « : ما قتلوا العلم يقيناً ، على حدِّ قوهلم : أنه يعوُد على العلم ، أي :  -وبه قال ابن قتيبة والفراء  -والثاين 
: ن قَْهرٍ واستعالٍء؛ فكأنه قيل أن القتلَ للشيء يكون ع: ، ووْجه اجملاز فيه » قََتلتُه ِعلْماً « و » الِعلَْم والرأي يقييناً 

  .وما كان علُْمُهم علْماً أُحيطَ به ، إمنا كان عن ظن وختمني 
: ، أي » قََتلُْت َهذَا ِعلْماً َوَيِقيناً « : أنه يعود للظنِّ تقول :  -وبه قال ابن عباس والسُّدِّيُّ وطائفة كبرية  -الثالث 

  .ندهم وما حتقَّقوه يقيناً ، وال قطعوا الظنَّ باليقني وما َصحَّ ظنُّهم ع: حتقَّقت ، فكأنه قيل 
  :فيه مخسة أوجه » َيقيناً « : قوله 

  .قتالً يقيناً : أنه نعُت مصدرٍ حمذوٍف ، أي : أحدها 
  .وما تيقَّنوه يقيناً : أنه مصدر من معىن العامل قبله؛ كما تقدم جمازه؛ ألنه يف معناه ، أي : الثاين 

  .وما قتلوه متيقنني لقتله : ، أي » قََتلُوُه « من فاعل أنه حال : الثالث 
ما تيقَّنوه يقيناً ، ويكون مؤكِّداً ملضمون اجلملِة : أنه منصوٌب بفعلٍ من لفظه ُحِذَف للداللة عليه ، أي : الرابع 

  .، وفيه نظر » وا ذلك َيقِيناً تيقَّن: تقديره « : املنفيَّة قبله ، وقدَّر أبو البقاء العامل على هذا الوجه مثبتاً ، فقال 
، وأن يف » َرفََعُه اهللا « : من قوله » َبلْ « أنه منصوٌب مبا بعد :  -وُيْنقَل عن أيب َبكْر بن األنباريِّ  -اخلامس 

» َبلْ « أن : َبلْ رفعه اهللا إليه يقيناً ، وهذا قد َنصَّ اخلليلُ ، فَمْن دونه على منعه ، أي : الكالم تقدمياً وتأخرياً ، أي 
َردٌّ ملا ادََّعْوُه ِمْن قتله وصلبه ، } َبل رَّفََعُه اهللا إِلَْيهِ { : ال يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ فينبغي أال َيِصحَّ عنه ، وقوله 

  .إىل أمسائه وحملِّ أمره وهنيه : على َحذِْف مضاف ، أي » اهللا « عائٌد على » إلَْيه « والضمري يف 
  بهة للجهة ودفع ذلكإثبات املش: فصل 

  .يف إثْبَات اِجلَهِة } َبل رَّفََعُه اهللا إِلَْيهِ { :  -تعاىل  -احَتجَّ املَُشبَِّهةُ بقوله 
وإىل اهللا تُْرَجُع األمور { ؛ كقوله تعاىل -تعاىل  -أن املُراد الرَّفُْع إىل موضعٍ ال َيْجرِي ِفيِه ُحكُْم غري اهللا : واجلواُب 

]  ١٠٠: النساء [ } َوَمن َيْخُرْج ِمن َبْيِتِه مَُهاجِراً إِلَى اهللا َوَرُسوِلهِ { :  -تعاىل  -وقوله ]  ١٠٩: آل عمران [ } 
  .، وكانت اِهلجَْرة يف ذلك الَوقْت ، إىل املَِديَنِة 

  ] . ٩٩: الصافات [ } إِنِّي ذَاِهٌب إىل َربِّي َسيَْهِدينِ { : وقال إبراهيُم 
  رفع عيسى عليه السالم داللة اآلية على: فصل 
إِنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَرافُِعَك إِلَيَّ { : إىل السََّماِء ، وكذلك قوله  -عليه السالم  -اآليةُ على رفع عيسى ] هذه [ دلت 

  ] . ٥٥: آل عمران [ } َوُمطَهُِّرَك ِمَن الذين كَفَُرواْ 



كمال العلم ، َنبَّه هبذا على : كََمال القُْدَرة ، ومن اِحلكَْمة : ِعزَّة ، واملراد بال} َوكَانَ اهللا عَزِيزاً َحِكيماً { : مث قال 
كاملَتَعذِّر على الَبَشرِ ، لَِكنَّه ال ُبدَّ فيه من النِّْسَبِة إىل ] كَانَ [ إىل السَّموات وإن  -عليه السالم  -أنَّ َرفَْع عيسى 

فإنّ اإلْسَراء وإن كان ]  ١: اإلسراء [ } لذي أسرى بِعَْبِدِه لَْيالً سُْبَحانَ ا{ :  -تعاىل  -قُْدرَِتي وِحكَْمِتي؛ كقوله 
  .تعاىل  -ُمَتعذِّراً بالنِّْسَبِة إىل قُْدَرِة ُمَحمٍَّد ، إال أنَّه سهل بالنْسَبة إىل قُْدرة اهللا 

  ) ١٥٩(اَمِة َيكُونُ َعلَْيهِْم َشهِيًدا َوإِنْ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ إِلَّا لَُيؤِْمَننَّ بِِه قَْبلَ َمْوِتِه َوَيْوَم الِْقَي

 ملا ذكر فََضاِئح الَيُهود وقبَح أفَْعالِهِم ، وأنَّهم قََصُدوا قَْتل ِعيَسى عليه الصالة والسالم ، وأنَّه مل َيْحُصل هلم ذَِلَك
اليُهود الذين َبالَغُوا يف َعَداَوِتِه ، َحَصل له أعْظَُم املَنَاِصبِ ، َبيَّن أن هؤالء  -عليه السالم  -املَقُْصود ، وأنَّ عيسى 

إنْ « ، } َوإِن مِّْن أَْهلِ الكتاب إِالَّ لَُيْؤِمَننَّ بِِه قَْبلَ مَْوِتِه { : ال َيْخُرُج أَحٌد مِْنُهم من الدُّْنَيا إال َبْعَد أن ُيؤِمَن به ، فقال 
  :جيوز فيه وجهان » ِمْن أْهلِ « ، و » َما « هنا نافيةٌ مبعىن » 

وما أحٌد من أهل الكتاب إالَّ : أنه صفة ملبتدأ حمذوف ، واخلُرب اجلملةُ القسمية احملذوفة وجواهبا ، والتقدير : أحدمها 
: ما أحٌد ِمنَّا ، وكقوله : ، أي ]  ١٦٤: الصافات [ } َوَما ِمنَّآ إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم { : واللَِّه لُيؤِمننَّ به ، فهو كقوله 

  .َما أَحٌد ِمْنكُْم إالَّ َوارُِدها ، هذا هو الظاهر : أي ]  ٧١: مرمي [ } إِن مِّنكُْم إِالَّ َوارُِدَها َو{ 
مجلةٌ « لَُيْؤِمَننَّ به » ومجلة « : أنه يف حملِّ اخلرب ، قال الزخمشري :  -وبه قال الزخمشري وأبو البقاء  -والثاين 

وما منا إال له { : َوإنْ ِمْن أْهلِ الِكتاب أَحٌد إالَّ لُيؤِمَننَّ بِِه ، وحنوه : ه قسمية واقعة صفة ملوصوف حمذوف ، تقدير
وهو » : ، قال أبو حيان « وما من اليهود أَحدٌ إالَّ لُيؤمَننَّ » : ، واملعىن } وإن منكم إال واردها } { مقام معلوم 

» أَحد « عةٌ صفةً ملوصوف حمذوف إىل آخره ، وصفة مجلة قسمية واق» لَُيؤِْمَننَّ بِه « غلطٌ فاحٌش؛ إذ زعم أن 
، فليسْت صفةً ملوصوف ، وال هي مجلة قسمية » لَُيؤِْمَننَّ بِه « : احملذوف إمنا اجلار واجملرور؛ كما قَدَّرناه ، وأمَّا قوله 

، » أَحد « من  ، إمنا هي مجلة جواب القََسم ، والقسم حمذوٌف ، والقسُم وجواُبه خرب للمبتدأ ، إذ ال ينتظم
واجملرور إسناد؛ ألنه ال يفيد ، وإمنا ينتظم اإلسنادُ باجلملة القسمية وجواهبا ، فذلك هو َمَحطُّ الفائدِة ، وكذلك 

قال . [ « تركيب إسناديٌّ » إالَّ « ؛ إذ ال ينتظم مما قبل » إِالَّ وَارُِدَها « ، وكذلك } إِالَّ لَُه َمقَاٌم { أيضاً اخلُرب هو 
قد أساء العبارة يف حق الزخمشريِّ؛ مبا زعم أنه غلط ، وهو صحيح مستقيم ،  -كما َتَرى  -وهذا ] ب الدين شها

: املوصوِف باجلملة اليت بعده ، ومن اجلارِّ قبله؟ ونظُريه أن تقول « أَحد » وليت شعري كيف ال ينتظم اإلسناُد من 
« إالَّ صَاِلحٌ » مبتدأ مؤخر ، و « َرُجلٌ » خرب مقدَّم ، و « ِفي الدَّار » ن فكما أ« َما ِفي الدَّارِ َرُجلٌ إالَّ صَاِلٌح » 

دخلت على الصفة؛ لتفيَد احلْصر ، « إالَّ » صفته ، وهو كالٌم مفيد مستقيٌم ، فكذلك هذا ، غايةُ ما يف الباب أنَّ 
َيحْتاُج إىل االعتذار عنه ، ويكفيه مثلُ هذه مجلةٌ قسميَّة ، وإمنا هي جوابُ القَسم ، فال : وأما ردُّه عليه حيث قال 

  .االعتراضاِت 

: لُيؤِمَننَّ جواب قسم حمذوٍف ، وقيل « : وقال أبو البقاء . جواٌب قسمٍ حمذوف ، كما تقدَّم » لُيؤِمَننَّ « والالم يف 
إمنا يستقيم ذلك ، إذا » آخره إىل . . . وقيل « : ، فقوله » أكََّد هبا يف غري القَسم؛ كما جاء يف النفي واالستفهام 

أَعْدنا اخلالف إىل نوِن التوكيد؛ ألنَّ نون التوكيد قد ُعهِد التأكيُد هبا يف االستفهام باطِّراٍد ، ويف النفي على خالف 
لِ الكتاب وما ِمْن أَْه: فيه ، وأما التأكيُد بالم االبتداء يف النفي واالستفهام ، فلم ُيْعَهد ألبتة ، وقال أيضاً قبل ذلك 

هنا بعيٌد ، ألن االستثناء يكون بعد متام » َمْن « وقد مرَّ نظريه ، إال أنَّ تقديَر » َمْن « احملذوُف : أحٌد ، وقيل 



: ، فيقدِّر « َمْن » ، يعين أن بعضهم جعل ذلك احملذوَف لفظَ « املوصولة واملوصوفةُ غُري تامَّة » َمْن « االْسمِ ، و 
: ، يعين قوله تعاىل « وقَْد مرَّ نظريه » : ، وقوله « َمْن » لفظ « أَحد » ْن إالَّ لُيؤِمَننَّ ، فجعلَ موضع وإنْ ِمْن أْهلِ َم

« من » ومعىن التنظري فيه أنه قد صرَّح بلفظ ]  ١٩٩: آل عمران [ } َوإِنَّ ِمْن أَْهلِ الكتاب لََمن ُيْؤِمُن باهللا { 
  .املقدَّرِة ههنا 

احملذوف ، وهو وإن كان لفظه مفرداً « أَحد » بضم النون األوىل مراعاة ملعىن « ُيؤِمُننَّ بِِه قَْبلَ َمْوتِهِْم ل» : وقرأ أَبيٌّ 
،  -عليه السالم  -حملمَّد : هللا تعاىل ، وقيل : ، وقيل  -عليه السالم  -لعيسى « به » ، فمعناه مجع ، والضمري يف 

ري؛ أنه حني ينزل إىل األرض ُيؤِمُن به كلُّ أحٍد ، حىت تصَري اِمللّةُ كلُّها لعيسى ، وُيروى يف التفس« َمْوته » ويف 
  .إسالمية وهو قَْولُ قَتاَدة ، وابن زَْيٍد وغريِِهما ، وهو اْخِتيَاُر الطََّبرِيِّ 

  .املُعَاَيَنِة حني ال َيْنفَُعُه  ال َيُموت كَِتابِيٌّ حىت ُيؤمن بعيسى قبل َمْوِتِه عند: املُقدَّر ، أي « أَحد » َيُعود على : وقيل 
ال ميُوُت حَتَّى : وُنِقل عن ابن َعبَّاسٍ ذلك ، فقال له ِعكْرِمة ، أفَرأْيتَ إن َخرَّ َبْيٌت أو اْحتََرق أو أكَلَُه َسُبٌع؟ قال 

  .باإلَميانِ بعيسى : ُيَحرَِّك هبا َشفََتْيِه ، أي 
قال يا شهر آية يف كتاب اهللا ما قَرأُتَها إالَّ يف نفسي ِمْنَها َشْيٌء ، يعين  ]عن احلَجَّاج؛ أنه [ وروى شَْهر بن َحْوشب 

إن الَيهُوِدي إذا َحَضَرُه املَْوُت ضََرَبت : هذه اآلَيةَ؛ فإين أضْرُِب ُعُنَق الَيهُوِدي ، وال أْسَمُع منه ذِلك ، فقُلُْت : 
آمْنُت أنه َعْبُد اهللا ، فأْهلُ : ] به ، فيقُولُ [ للَِّه ، أتاك ِعيَسى َنبِّياً فكَذَّْبت يا َعُدوَّ ا: املالِئكَة َوْجَهُه َودُبَرُه ، وقالوا 

ِممَّن َنقَلَْت هذا؟ : به ، ولكن َحْيثُ ال َيْنفَُعُهم ذَِلك اإلميانُ ، فاْسَتَوى احلَجَّاج جَاِلساً فقال ] يؤِمُنون [ الِكَتابِ 
أَخذْهتَا من َعْينٍ َصاِفَيةٍ : ّي ابن احلَنِفيَّة ، فأخذ َيْنكُُت يف األْرضِ بِقَضيبٍ ، مث قال حممد بن َعِل] به [ َحدَّثَنِي : فقال 

.  
  .، وهي ِقَراءةٌ َمْردُوَدةٌ إلْشكَاِلَها « إنَّ » بتشديد « َوإِن مِّْن أَْهلِ الكتاب » وقرأ الفَيَّاض بن غزوان 

  فصل
يُوِشكُ أنْ َينْزِلَ ِفيكُُم ابن مَْرَيَم َحكَماً َعْدالً ، َيكِْسُر « :  عليه وسلم قال َرَوى أُبو ُهَرْيَرة عن النَّبِيِّ صلى اهللا

لَلُ كُلَُّها إىل اإلْسالمِ ، الصَِّليَب ، وَيقُْتلُ اِخلنْزِيَر ، وَيَضُع اجلْزَيةَ ، ويَِفيُض املَالُ حَتَّى ال َيقَْبلُه أَحٌد ، ومتيلُ يف َزمَانِِه اِمل
وقال أبو هريرة اقَْرُءوا إن ِشئُْتم » دَّجَّال ، فيْمكُثُ يف األْرضِ أْرَبعني َسَنةً ، مث ُيَتوَفَّى فُيَصلّى عليه املُْسِلُمون وَيقْتل ال

مث  -] عليه السالم [  -قبل َمْوِت عيسى ابن مرمي : أي } َوإِن مِّْن أَْهلِ الكتاب إِالَّ لَُيؤِْمَننَّ بِِه قَْبلَ َمْوِتهِ { : 
  .يعيدها أبو هَُرْيَرة ثالث َمرَّاٍت ل

أنَُّهم مىت َعِلُموا أنه ال ُبدَّ هلم من  -بإميانِهِم بِعيَسى قَْبلَ مَْوِتهِم  -تعاىل  -والفَاِئَدةُ يف إْخَبارِ اهللا : قال الزََّمْخَشرِيُّ 
  .ِت ، فال ُيؤِمنُوا به حَالَ ما َيْنفَعُُهم ذلك اإلَميانُ اإلَمياِن به ال َمَحالَة ، مع كَْونِه ال َيْنفَعُُهم اإلميانُ يف ذَِلك الوَقْ

عليها؛ ألنَّ تقدَمي » كان « وفيه دليلٌ على جوازِ تقدُّم خرب » َشهِيداً « العامل فيه } َوَيْوَم القيامة { قوله سبحانه 
» كَان « ذا على رأي َمْن جييز ل وه» يكُون « املعمولِ ُيؤِذن بتقدميِ العامل ، وأجاز أبو البقاء أن يكون منصوباً ب 

أنه قد َبلََّغُهم : يكُون عيسى عليهم َشهيداً : لعيسى يعين » يكُون « أن تعمل يف الظرِف وشبهه ، والضمُري يف 
]  ١١٧: املائدة [  }َوكُنُت َعلَيْهِْم َشهِيداً مَّا ُدْمُت ِفيهِْم { رِسَالة َربِّه ، وأقَرَّ بالُعُبوِديَّة على نفِْسِه ُمْخبِراً عنهم 

  . -عليه السالم  -حملمَّدٍ » يكُونُ « الضَّمُري يف : وكل نَبِيٍّ َشاِهٌد على أمَِّتِه ، وقيل 



ُم الرَِّبا َوقَْد وَأَْخذِِه) ١٦٠(ا فَبِظُلْمٍ ِمَن الَِّذيَن َهادُوا َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم طَيَِّباٍت أُِحلَّْت لَُهْم َوبَِصدِِّهْم َعْن َسبِيلِ اللَِّه كَِثًري
لَِكنِ الرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ مِْنُهمْ ) ١٦١(ُنُهوا َعْنُه َوأَكْلِهِْم أَْموَالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ َوأَعَْتْدَنا ِللْكَافِرِيَن ِمْنُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

قَْبِلَك َوالُْمِقيِمَني الصَّلَاةَ َوالُْمْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَالُْمْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ  َوالُْمْؤِمُنونَ ُيؤِْمُنونَ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن
  ) ١٦٢(الْآِخرِ أُولَِئَك َسنُْؤِتيهِْم أَْجًرا َعِظيًما 

 -تعاىل  -، ذكر َعِقيَبُه تشديَدهُ اآلية ملَّا ذكر قََباِئح أفَْعالِ الَيهُوِد } فَبِظُلْمٍ مَِّن الذين َهادُواْ { :  -تعاىل  -قوله 
 -ْبل ذلك؛ لقوله علْيهِم يف الدُّْنَيا واآلِخَرِة ، أما َتْشِديُده يف الدُّْنَيا ، فهو َتْحرُِمي الطَّيِّبَاِت عليهم وكانْت ُمَحلَّلَةً هلم قَ

ذلك { ] :  -تعاىل  -[ إىل قوله ]  ١٤٦: األنعام [ } َوَعلَى الذين َهادُواْ َحرَّْمَنا كُلَّ ِذي ظُفُرٍ { :  -تعاىل 
  .حملمد عليه السالم : وقيل ]  ١٤٦: األنعام [ } َجزَْيَناُهم بَِبْغيِهِْم 

والباء سببية ، وإمنا قُدِّم على عامِله؛ تنبيهاً على قبح » َحرَّْمَنا « هذا اجلارُّ متعلِّق ب : » فَبِظُلمٍ « : قوله سبحانه 
، وتقدَّم الردُّ على قائله } فَبَِما َنقْضِهِْم ِميثَاقَُهْم { : بدلٌ من قوله » فَبِظُلْمٍ « : أنَّ قوله  سبب التحرميِ ، وقد تقدَّم

ثَمَّ صفةٌ : ظُلْمٍ صادر عن الذين هادُوا ، وقيل : أي » ظُلْم « صفة ل » ِمَن الِذيَن « أيضاً فأغَْنى عن إعادته ، و 
  ]الطويل : [ لْمٍ أيِّ ظُلْمٍ ، أو فبِظُلْمٍ َعِظيمٍ؛ كقوله فبظُ: للظلم حمذوفةٌ للعلْمِ هبا ، أي 

  َعلَى َخاِلٍد لَقَْد َوقَْعِت َعلَى لَْحمِ... فَالَ َوأبِي الطَّْيرِ املُرِبَّةِ بِالضَُّحى  -١٩٠٠
  .لَْحمٍ عظيمٍ : أي 

مبا : ها نصٌب ، ومعىن وصفها بذلك ، أي فمحلُّ» طَيِّبَات « هذه اجلملةُ صفةٌ ل » أُِحلَّْت لَُهْم « : قوله جلَّ وعال 
ما تقدَّم ِذكُْره من : واملَُراُد من ظُلِْمهِم » كاَنْت أُِحلَّْت لَُهم « : كاَنْت عليه ِمَن اِحللِّ ، ويوضِّحه قراءة ابن عباس 

} َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم طَيَِّباتٍ { » قتلنا املسيح  إنا« : َنقْضِ امليثاقِ ، وكُفْرِِهم بآيَاِت اللَِّه ، وُبْهتَانِهِم على َمرَْيَم ، وقوهلم 
عن } َعن َسبِيلِ اهللا { وبصْرفِهِم أْنفُسهم وغريهم » وبَصدِِّهْم « ]  ١٤٦: األنعام [ وهو ما ذُِكَر يف ُسوَرِة األْنَعامِ 

  .دين اللَِّه 
  :فيه ثالثة أوجه » كثرياً « : قوله 

َصّداً : نصُبه على املصدرية ، أي : هم ناساً ، أو فريقاً ، أو مجعاً كثرياً ، وقيل بصدِّ: أنه مفعول به ، أي : أظهرها 
زماناً كثرياً ، واألوَّل أوْلَى؛ ألنَّ املصادر َبْعدها ناصبةٌ ملفاعليها ، فيجري : على ظرفية الزمان ، أي : كثرياً ، وقيل 

وما بعده؛ ألنه » وأْخِذِهْم « : ومل َتُعْد يف قوله » َوبَِصدِِّهمْ « : الباُب على َسَننٍ واحٍد ، وإمنا أعيدِت الباءُ يف قوله 
وما تعلَّق به » َحرَّْمَنا « قد فُِصلَ بني املعطوف واملعطوف عليه مبا ليس معموالً للمعطوف عليه ، بل بالعامل فيه وهو 

وف عليه ، أعيدت الباُء لذلك ، وأمَّا ما بعده ، فلمَّا َبُعد املعطوف من املعطوف عليه بالفْصلِ مبا ليس معموالً للمعطُ
  .يف التوراة } َوأَْخِذِهُم الربا َوقَْد ُنهُواْ َعْنُه { . » الرَِّبا « ، فلم ُيفَْصلْ فيه إال مبا هو معمولٌ للمعطُوِف عليه وهو 

نظُري ذلك يف إعادة احلرِف وعدمِ إعادته يف حملِّ نصب؛ ألهنا حاليةٌ ، و: } َوقَْد ُنُهواْ َعْنه { : واجلملةُ من قوله تعاىل 
« أكِْلهِم » جيوز أن يتعلق ب « وبِالَباِطلِ . [ اآلية ]  ١٥٥اآلية [ } فَبَِما نَقْضِهِْم مَّيثَاقَُهمْ { : ما تقدَّم يف قوله 

  .ملتبسني بالباطل : ، أي « أكْلِهِْم » يف « هْم » على أهنا سببيةٌ أو مبحذوٍف على أهنا حال من 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

ملا وَصَف طَريقَةَ الكُفَّارِ واجلُهَّال من } َوأَعَْتْدَنا لِلْكَاِفرِيَن ِمنُْهْم َعذَاباً أَِليماً { : وأمَّا التَّْشدِيُد يف اآلِخَرة ، وهو قوله 
ألهنا » لَِكْن « جيء هنا ب } لكن الراسخون ِفي العلم { : اليَُهوِد ، وَصَف طَريقَة املُؤِمنِني املُِحقِّني ِمنُْهم ، فقال 

  :مبتدأ ، ويف اخلرب احتماالن » الرَّاِسُخونَ « بني نقيضني ، ومها الكفاُر واملؤمنون ، و 
  .» ُيؤِمُنونَ « أنه : أظهرمها 
» مْنُهمْ « و . » الرَّاِسُخونَ « متعلٌق ب » ِفي الِعلْمِ « ، و » أولَِئَك سنؤتيهم « : ملة من قوله أنه اجل: والثاين 

  .» الرَّاِسُخونَ « متعلِّق مبحذوٍف؛ ألنه حالٌ من الضمريِ املستكنِّ يف 
  فصل

نَ املَُباِلُغون يف الِعلْمِ ِمْنُهم أولُو الَبَصاِئر ، وأراد لَْيسَ أْهلُ الِكَتابِ كُلُُّهم هبذه الصِّفَِة ، لكنِ الرَّاِسخُو: َمْعَنى الكالم 
  .الذين أْسلَُموا؛ كَعْبد اهللا بن سالم وأْصَحابه : به 

» الرَّاِسُخونَ « ، ويف خربه الوجهان املذكوران يف خرب » الرَّاِسُخونَ « عطٌف على } واملؤمنون { : قوله تعاىل 
، فيكون يؤمنون ما حملُّه؟ والذي يَظْهر أنه مجلة اعتراض؛ ألنَّ فيه تأكيداً » َك َسُنؤتِيهِْم أولَِئ« ولكن إذا َجَعلْنا اخلربَ 

مجيعاً ، وجيوز أن » املُؤِمُنونَ « و » الرَّاِسُخونَ « يعود على » ُيؤِمُنونَ « وتسديداً للكالم ، ويكون الضَّمري يف 
كِّدة لتقدُّم عاملٍ مشارٍك هلا لفظاً؛ ألنَّ اإلميانَ فيها مقيٌَّد ، واإلميانُ إهنا حال مؤ: تكون حاالً منهما؛ وحينئٍذ ال ُيقال 

، وغُري » ُيؤِمُنونَ « : إهنا مؤكِّدة بالنسبِة لقوله : األولُ ُمطْلٌَق ، فصار فيها فائدةٌ ، مل تكُْن يف عاملها ، وقد ُيقَالُ 
  .املهاُجرونَ واألْنصار » املُؤِمُنونَ «  ، واملراد ب» الرَّاِسُخونَ « : مؤكِّدة بالنسبة لقوله 

بالواو؛ منهم ابن ُجَبْير » واملُِقيُمونَ « : قرأ اجلمهورِ بالياء ، وقرأ مجاعة كثرية » واملُِقيمَني الصَّالةَ « : قوله سبحانه 
رو بن عبيد ، وأبو َعْمرو بن العالء يف رواية يوُنَس وهاُرونَ عنه ، ومالك بن دينار وعصمة عن األعمش ، وعم

  :فأما قراءةُ الياء ، فقد اضطرَبْت فيها أقوالُ النحاة ، وفيها ستةُ أقوال . واجلَْحَدرِي وعيسى بن ُعَمر وخالئق 
أنه منصوٌب على القَطْع ، يعين املفيد للمْدحِ؛ كما يف :  -وعزاه مكيٌّ لسيبويه ، وأبو البقاء ، للبصريني  -أظهرها 

على ما سيأيت هو لبياِن فَْضِلها أيضاً ، لكْن على هذا الوجه » واملُؤُتونَ الزَّكَاةَ « طعُ يف قوله قطع النعوِت ، وهذا الق
، ألن القطع إمنا يكون بعد متامِ » أولَِئكَ سُنؤِتيهِمْ « ، وال جيوز قوله » ُيؤِمُنونَ « : جيُب أن يكونَ اخلُرب قوله 

، فإنْ « ُيؤِمُنونَ » : « الرَّاِسِخَني » على املدح جعل خَرب « املُِقيِمَني  »وَمْن َجَعلَ َنْصبَ « : الكالم ، قال مكي 
  .» على املدح ، ألنه ال يكون إال بعد متام الكالم « املُِقيِمَني » مل جيز نصب « أولَِئَك سُنؤتِيهِْم » َجَعل اخلرب 

وهذا غُري الزمٍ؛ ألن هذا : قال شهاب الدين » ضعيٌف أولَِئَك َسُنؤتيهِْم فقوله : ومن َجَعلَ اخلَرب « : وقال أبو حيان 
حينئٍذ منصوباً على القطع ، لكنه ضعيفٌ بالنسبِة إىل أنه ارَْتكََب وْجهاً ضعيفاً » املُِقيمَني « القائل ال َيجَْعلُ نصب 

حرف العطف ، وحكى ابُن عطية عن قوم َمْنَع نصبه على القَطْع من أجلِ . كما سيأيت » املقيمني « يف ختريج 
  ]الكامل : [ والقطعُ ال يكونُ يف العطف ، إمنا ذلك يف النعوت ، وملا استدلَّ الناُس بقول اخلرنِقِ 

  ُسمُّ الُعَداِة وآفَةُ الْجُْزر... ال َيْبَعَدنْ قَْوِمي الذيَن ُهُم  -١٩٠١
  والطَّيُِّبونَ َمَعاِقَد األْزرِ... النَّازِِلنيَ بِكُلِّ ُمْعَتَرٍك 



» الطَّيُِّبونَ « فنصبته ، و » النَّازِِلنيَ « ى جواز القَطْع ، فرَّق هذا القَاِئلُ بأنَّ البيت ال َعطَْف فيه؛ ألهنا قطعت عل
، وهذا الفرقُ ال أثَر له؛ ألنه يف غري هذا البيت ثََبت القَطْع مع حرف العطف ، أنشد » قَْوِمي « فرفعْته عن قوِلها 

  ]املتقارب : [ سيبويه 
  َوُشْعثاً مََراِضيَع ِمثْلَ السََّعاِلي... َوَيأوي إلَى نِْسَوٍة ُعطَّلٍ  -١٩٠٢
  .وهو معطوف » ُشعْثاً « فنصب 
  .لكن الراسُخونَ يف العلْمِ منهم ، ومن املقيمني الصالة : ، أي » ِمْنُهْم « أن يكون معطوفاً على الضمري يف : الثاين 

يؤمنون مبا أُنزل إليك ، وإىل املقيمني الصَّالة ، وهم : ، أي » إلَْيكَ « ف يف أن يكون معطوفاً على الكا: الثالث 
  .األنبياء 
يؤمنون مبا أُْنزِلَ إىل حممَّد صلى اهللا عليه وسلم : ، أي » بَِما أُنزِلَ « يف » َما « أن يكون معطوفاً على : الرابع 

: هم املالئكةُ ، قال مكي : ، فقيل » املُِقيمَني « هؤالء يف  وباملِقيمَني ، وُيْعَزى هذا للكسائيِّ ، واختلفت عبارة
، ]  ٢٠: األنبياء [ } ُيسَبُِّحونَ الليل والنهار الَ َيفُْتُرونَ { : ويؤمنون باملالئكة الذين صفتُهم إقامةُ الصالة؛ كقوله 

  :بدين املقيمني و: هم املسِلُمون ، ويكون على َحذِْف مضاٍف ، أي : هم األنبياء ، وقيل : وقيل 
  .وِمْن قَْبلِ املُقيمَني ، ويعين هبم األنبياَء أيضاً : أي » قَْبِلك « أن يكون معطوفاً على الكاف يف : اخلامس 
ومن قبل املقيمني ، فُحِذف : أن يكون معطوفاً على نفسِ الظَّْرِف ، ويكون على َحذِْف مضاف ، أي : السادس 

  .ُمقَاَمُه ، فهذا هنايةُ القولِ يف ختريجِ هذه القراءِة  املضاُف ، وأُقيَم املضاُف إليه
  .وقد َزَعَم قوٌم أهنا لَْحٌن ، ونقلوا عن عائشة وأَبانِ ْبنِ عثمانَ أهنا خطأٌ من جهِة غلَِط كاتبِ املْصَحِف 

، » واملُِقيُمون الصَّالة « : َب وِحِكَي عن َعاِئَشةَ وأبان بن ُعثَْمان؛ أنه من غَلَط الكَاِتب ، وهذا يعين أنْ َيكُْت: قالوا 
إِنْ { : ، وقوله ]  ٦٩: املائدة [ } إِنَّ الذين آَمُنواْ والذين َهاُدواْ والصابئون { : » املاِئدة « وكذلك يف سُورة 

  .هذا خطأ من الكَاِتبِ : ، قالوا ]  ٦٣: طه [ } هذان لََساِحَرانِ 
َدُعوه؛ فإنَّه ال ُيِحلُّ : إال تَُغيُِّره ، فقال : فقيل له » َسُتِقيُمه العََرب بألِْسنَِتها  إن يف املُْصَحِف لَحْناً« : وقال ُعثَْمان 

  .َحَراماً ، وال ُيَحرِّم حالالً 

وأيضاً فهي يف مصْحِف ابن مسعوٍد بالواو فقط نقله الفراء ، ويف مصحفِ أَبيٍّ كذلك وهي قراءة مالك بن : وقالوا 
« : سى الثقفيِّ ، وهذا ال َيِصحُّ عن عائشة وال أَبانَ ، وما أْحَسَن قول الزخمشريِّ رمحه اهللا دينار واجلَْحَدرِي وعي

وال ُيلتفُت إىل ما زعموا من وقوعه لَْحناً يف خط املْصَحف ، ورمبا التفت إليه َمْن مل ينظر يف الكتاب ، وَمْن مل يعرف 
من االفتناِن ، وغَبَِي عليه أنَّ السابقني األولني الذين َمثَلُهم يف مذاهَب العََربِ وما هلم يف النْصبِ على االختصاص 

التوراة ومثلُهم يف اإلجنيل ، كانوا أبعدَ مهةً يف الَغْيَرِة عن اإلسالم وذَبِّ املَطَاِعن عنه من أن يقولوا ثُلَْمةً يف كتاب 
  .وأمَّا قراءةُ الرفْعِ ، فواضحةٌ . » اهللا؛ ليُسدَّها من َبْعدَهم ، وَخْرقاً َيْرفُوُه َمْن يلَحُق هبم 

  :فيه سبعةُ أوجٍه أيضاً } واملؤتون { : قوله تعاىل 
  .أنه على إضمار مبتدأ ، ويكون من باب املدحِ املذكورِ يف النصب وهذا أوَّل األوجه : أظهرها 

بُع عن متبوعه ، مل َيُجْز أن يعود ما ، ويف هذا َضْعٌف؛ ألنه إذا قُِطَع التا» الرَّاِسُخون « أنه معطوٌف على : الثاين 
، » الفاضل « ، وجر » الَعاِقل « بنصب » مََرْرُت بِزَْيٍد الَعاِقلَ الفَاضلِ « : بعده إىل إعراب املتبوعِ ، فال ُيقالُ 

  .فكذلك هذا 
  .، وجاز ذلك للفصل » الرَّاِسُخونَ « أنه عطٌف على الضمري املستكنِّ يف : الثالث 



  .» املُؤِمُنونَ « ه معطوٌف على الضمري يف أن: الرابع 
  .» ُيؤِمُنون « أنه معطوٌف على الضمري يف : اخلامس 
  .» املُؤِمنُونَ « أنه معطوٌف على : السادس 
خربه ، واجلملةُ خُرب » ُسنؤِتيهِْم « مبتدأ ، و » أولئك « ، فيكون » أولئك َسنُؤتيهمْ « أنه مبتدأ وخربه : السابع 
أن ينتِصَب بفعلٍ حمذوٍف يفسِّرُه ما بعده ، فيكون من باب االشتغال ، إال أنَّ هذا » أولَِئَك « وجيوُز يف  األوَّلِ ،

بالرفع أجوُد من نصبه؛ ألنه ال ُيْحوُِج إىل إضمار؛ وألنَّ لنا خالفاً يف » َزْيدٌ َضرَْبُتُه « الوجه مرجوٌح من جهِة أنَّ 
، وشرطُ » َزْيداً سَأضْرُِب « منع بعضهم » سأْضرِبُ زَْيداً « تْنفِيسِ يف حنو تقدمي معمول الفعل املقترن حبرف ال

» َسيُؤتيهِْم « : االشتغالِ جواُز تسلُّط العامل على ما قبله ، فاألوىل أن َنْحِملَُه على ما ال خالف فيه ، وقرأ محزة 
« : قون بالنون على االلتفات تعظيماً ، وملناسبِة قوله ، والبا» واملُؤِمُنونَ باهللا « : بالياء؛ مراعاةً للظاهر يف قوله 

  ،» وأْعَتْدَنا 
  فصل

  :والُعلََماُء على ثالثِة أقسام 
  .علماٌء بأْحكَام اللَِّه فقط ] : األوَّل [ 
  .ُعلماٌء بِذاِت اللَّه وصفاته فقط ] : الثاين [ 
  .ُعلََماء بأْحكام اللَّه ، وبِذاِت اللَِّه ] : الثالث [ 
  :بِكَْونِهِم َراسخني يف الِعلْمِ ، مث شََرح ذلك ُمبيِّناً : وصف الُعلََماَء أوَّالً ]  -تعاىل  -[ هللا وا

  .كَْوهنم عاِلِمني بأْحكَامِ اهللا ، وَعاِمِلني بَِها : أوالً 
  .} إِلَيَك َوَمآ أُنزِلَ ِمن قَْبِلَك  واملؤمنون ُيْؤِمُنونَ بَِمآ أُنزِلَ{ ] :  -تعاىل  -[ أما ِعلُْمُهم بأْحكَامِ اهللا ، فهو قوله 

وخصَُّهَما بالذِّكْر؛ ِلكوهنما أْشَرف الطَّاعَاتِ } واملقيمني الصالة واملؤتون الزكاة { : وأما َعَملُُهم بَِها ، فهو قوله 
  .الَبَدنِيَّة واملاليَّة 

  .ْعَدُه كوَنُهم عاملني باهللا وملَّا شرح كَْونَُهم عاِلِمَني باألْحكَامِ وَعاِمِلني هبا ، َشَرح َب
{ : ، والعلم باملعاد قوله } واملؤمنون باهللا { :  -تعاىل  -وأشرف املعارف العلم باملبدأ ، واملعاد؛ فالعلم باملَْبَدأ قوله 

  .} واليوم اآلخر 

أَْوَحْيَنا إِلَى إِْبَراهِيَم وَإِْسَماِعيلَ وَإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َوالْأَْسَباطِ إِنَّا أَْوَحيَْنا إِلَْيَك كََما أَْوَحْيَنا إِلَى ُنوحٍ وَالنَّبِيَِّني ِمْن َبْعِدِه َو
َوُرُسلًا قَْد قََصْصَناُهْم َعلَْيَك ِمْن قَْبلُ َوُرُسلًا ) ١٦٣(َوِعيَسى وَأَيُّوَب وَُيوُنَس َوَهاُرونَ َوُسلَْيَمانَ َوآَتْيَنا دَاُووَد زَُبوًرا 

ُرُسلًا ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن ِلئَلَّا َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ بَْعَد ) ١٦٤(لَْيَك َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليًما لَْم نَقُْصْصُهْم َع
  ) ١٦٥(الرُُّسلِ َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما 

َبْعَدهُ  -تعاىل  -يَُنزِّل َعلَْيهِم كَِتاباً من السََّماِء؛ وذكر ملا َحكَى أن الَيُهود َيْسألُون الرَُّسول صلى اهللا عليه وسلم أنْ 
، أنَُّهم ال َيطْلُُبون ذَِلك اْستِرشاداً ، ولكن ِعناداً ، وَحكَى أْنواع فَضَاِئِحهم وقَبَاِئِحهم ، فلما وصل إىل هذا املَقَامِ 

. } َنآ إِلَْيَك كََمآ أَْوحَْيَنآ إىل ُنوحٍ والنبيني ِمن َبْعِدِه إِنَّآ أَْوَحْي{ : شرع اآلن يف اجلواب عن تلك الشُّْبهَة؛ فقال 
أوَحى إليهم ، وال  -تعاىل  -أّنا تَوافَقَْنا على ُنُبوَّة نُوحٍ وإبراهيَم وإمساعيل ومجيع املَذْكُورين ، على أنَّ اهللا : واملَْعَنى 

 املُْعجَِزاِت ، ولكُلِّ واحٍد ِمْنُهم نْوٌع من املُْعجَِزة ُمَعيََّنة ، وأما أنْزلَ اهللا طَريَق إىل الِعلْم بكَْونِهِم أْنبَِياء اهللا َوُرُسِلِه إال



ِكَتاباً بَتَمامِِه؛ مثل ما أْنَزلَ على ُموَسى ، فلما مل َيكُن َعَدُم إْنزَالِ الِكتَابِ [ على كُلِّ َواِحٍد من هؤالء املذكورين 
يف نُُبوَّتِهِم ، بل كفى يف ظُهُور ُنبُوَّتِهم نَْوٌع واحٌد من أنَْواعِ املُْعجَِزاِت ، َعِلْمَنا أن  دفَْعةً واِحَدةً قَاِدحاً] على هؤالء 

الدَِّليل ، هذه الشُّْبَهة زَاِئلَة ، وأن إْصرَار الَيُهود على طَلَبِ املُْعجَِزِة باِطلٌ؛ ألن إثْبات املْدلُولِ َيَتَوقَُّف على إثبَاِت 
  .يلُ وَتمَّ ، فاملُطَالََبةُ بَِدلِيل آخر َيكُون َتَعنُّتاً ولََجاجاً فإذا َحَصل الدَّل

إحياًء مثْلَ إحيَاِئَنا ، أو على أنه حالٌ من ذلك : الكاُف نعٌت ملصدرٍ حمذوٍف ، أي : } كََمآ أَْوحَْيَنآ { : قوله سبحانه 
حال كونه ُمْشبِهاً إلَحيائَِنا إىل َمْن ذكر ، وهذا مذهُب  اإلحياَء: أوحيَناُه ، أي : املصدر احملذوف املقدَّرِ معرَّفاً ، أي 

أن تكون مصدريةً؛ فال تفتقر إىل عائٍد على الصحيح ، وأن تكون : وجهان » ما « سيبويه ، وقد تقدَّم حتقيقه ، ويف 
، » أْوَحْيَنا « متعلٌق ب » ِمْن بْعِدِه « كالذي أوحيناُه إىل نوح ، و : ، فيكون العائُد حمذوفاً ، أي » الذي « مبعىن 

للتبيني؛ ألنَّ احلالَ خٌرب يف املعىن ، وال ُيْخَبُر بظرِف الزماِن عن اجلثَّة إال بتأويلٍ ، وأجاز » ِمْن « وال جيوز أن تكون 
وهو معىن » من َبْعِدِه َوالَِّذيَن َتنَبَّئُوا « : ، يعين أنه يف معىن الفعل؛ كأنه قيل » النَّبيَِّني « أبو البقاء أن يتعلَّق بنفس 

  .َحَسٌن 
  أوالً -عليه السالم  -فصل ملاذا ذكر نوح 

َوَجَعلَْنا ذُرِّيََّتُه ُهُم { : ، قال  -عليه السالم  -بِذكْرِ ُنوحٍ؛ ألنه كان أبا الَبَشرِ ِمثْل آدم  -تعاىل  -إنَّما َبَدأ : قالوا 
رَح اهللا على ِلَسانِه األْحكَام ، وأوَّل َنِذيرٍ على الشِّْرك ، وأوَّل من ؛ وألنَّه أول َنبِيٍّ ش]  ٧٧: الصافات [ } الباقني 

ه يف َنفِْسِه ، ُعذَِّبْت أمَّته لردِّهم َدْعَوَته ، وأْهِلك أْهلُ األْرضِ بُدَعاِئِه ، وكان أطَْول األْنبَِياِء ُعُمراً ، وُجِعلَت مُْعجَِزُت
ِسنٌّ ، ومل َتِشْب له شَْعَرةٌ ، ومل َتْنتقصْ له قُوَّة ، ومل َيْصبِر أَحٌد على أذَى قَْوِمِه  ألنَّه عمر ألَْف َسَنٍة ، فلم َتْنقُص له
  .ِمثْل ما صََبر ُهو على طُولِ ُعُمرِه 

  فصل
بِييِّن بالذِّكْرِ؛ مث خصَّ بعض النَّ} إِنَّآ أَْوَحيَْنآ إِلَْيَك كََمآ أَْوحَْيَنآ إىل ُنوحٍ والنبيني ِمن َبْعِدِه { ]  -تعاىل  -[ قوله 

  :لكوهنم أفَْضلَ من غَْيرهم؛ كقوله 

  ] . ٩٨: البقرة [ } ومالائكته َوُرُسِلِه َوجِبْرِيلَ َومِيكَالَ { 
[  إنْ كُْنَت يا ُمَحمَّد نَبِيا: واْعلَم أنَّه ذكر يف هذه اآلية اثَْنا عشرة َنبِيا ، ولَْم يذكُر ُموَسى َمعَُهم؛ ألن الَيُهود قالُوا 

بالتَّْوَراِة دفعةً واحدةً؛  -عليه الصالة والسالم  -، فأِتَنا بكتابٍ من السَّماِء َدفَْعةً واِحدَةً؛ كما أتى موسى ] َحقًّا 
يأِت م مل فأَجاَب اللَُّه َعْن َهِذِه الشُّْبَهة بأنَّ هؤالء األْنبَِياِء االثَْني عشر ، كانوا أْنبَِياَء َورُسالً ، مع أنَّ واحداً منه

  .بكتاب مثل التَّْوراِة دفَْعةً واِحَدةً 
  .وإذَا كَانَ املَقُْصود من تعديده هؤالِء األْنبَِياء هذا املَْعَنى ، مل جيز ِذكْر ُموَسى َمَعُهم 

واٌو خالصةٌ ، ونون مضمومة ، وهي لغةُ احلجاز ، وُحِكَي كسرُ النونِ بعد : ستُّ لغاٍت؛ أفصُحها » يُوُنس « ويف 
، وهبا قرأ نافع يف رواية حبَّان ، وُحِكي أيضاً فتحها منقولََتْينِ من الفعل املبينِّ للفاعل أو للمفعول ، جعل هذا  الواو

االسم مشتقاً من األْنسِ ، وإمنا أُبدلَِت اهلمزةُ واواً؛ لسكوهنا وانضمام ما قبلها؛ ويدلُّ على ذلك جميئه باهلمزِة على 
أيت ، وفيه نظٌر ، ألن هذا االسم أعجميٌّ ، وُحِكي تثليث النون مع مهز الواو؛ األصل يف بعض اللغات؛ كما سي

  ]الوافر : [ كأهنم قلبوا الواَو مهزةً؛ النضمام ما قبلها؛ حنو 
  .. . .أَحبُّ املُْؤِقِديَن إيلَّ ُمْؤَسى  -١٩٠٣

غةُ بعض بين أسٍد ، إال أين ال أْعلَمُ أنه قُرِئَ وقد تقدَّم تقريُره ، وُحِكَي أنَّ ضمَّ النون مع اهلمز ل: قال شهاب الدين 



إن هذا االسَم لْيَس منقوالً من ِفْعل مبينٍّ للفاعل أو للمفعول حالةَ كَْسر : بشيء من لغات اهلمز ، هذا إذا قلنا 
وأمَّا مع ضمِّ النونِ النون أو فتحها ، أمَّا إذا قلنا بذلك ، فاهلمزةُ أصليةٌ غُري منقلبٍة من واو؛ ألنه مشتق من األنس ، 

  .، فينبغي أن يُقال بأن اهلمزة بدلٌ من الواو؛ النتفاء الفعلية مع ضم النون 
  :قرأ اجلمهوُر بفتح الزاي ، ومحزة بَضمِّها ، وفيه ثالثةُ أوجه } َزُبوراً { : قوله تعاىل 

، ومل َيذْكر غريه ، يعين أنه يف األْصل  ، وهو الكتاُب» زَْبرٍ « مجع : قال الزخمشريُّ » زَْبرٍ « أنه مجعُ : أحدها 
فَلْسٍ وفُلُوسٍ ، وقَلْسٍ وقُلُوسٍ ، وهذا القول سبقه إليه أبو علي : مصدٌر على فعلٍ ، مث ُجِمَع على فُُعولٍ ، حنو 

َضْربُ : كما قالوا  وحيتمل أن يكون مجع َزْبرٍ وقع على املَْزبُور ،« : الفارسيُّ يف أحد التخرَجيْينِ عنه ، قال أبو َعِليٍّ 
، يعين أبو عليٍّ؛ » األمريِ ، وَنْسُج الَيَمنِ فصار امساً ، مث ُجِمَع على ُزبُور كُشُهود وشهد؛ كما ُسمِّي املكتوُب ِكتَاباً 

  .أنه مصدٌر واقٌع موقع املفعول به؛ كما مثَّله 
: لزوائد ، يعين ُحِذفت الواُو منه ، فصار اللفظ يف قراءة العامة ، ولكنه على َحذِْف ا» َزبُورٍ « أنه مجع : والثاين 

ظَرِيٌف وظُُروٌف ، وكَرََوان وِكْروان ، وََوَرَشان : كما قالوا « : َزُبر ، وهذا التخريُج الثاين أليب عليٍّ ، قال أبو عليٍّ 
ان غالباً جمرى واحداً ، ، وهذا ال بأس به؛ فإنَّ التكسري والتصغري َيْجري» ووِْرَشان على تقدير حذف الياء واأللف 
تْصغري « يف أْزَهَر وَمْحُموٍد ، ويسميه النحويون » ُزَهْيرٍ وُحمَْيٍد « : وقد رأيناُهمْ ُيَصغِّرونَ حبذِف الزوائد حنو 

  .، فكذلك التكسُري » التَّرخيم 

وس ، قاله أبو البقاء وغريه ، أنه اسٌم مفرٌد ، وهو مصدٌر جاء على فُُعول؛ كالدُُّخول ، والقُُعود ، واجلُلُ: الثالث 
اللُُّزومِ : وفيه نظٌر؛ من حيث إن الفُُعولَ يكون مصدراً لالزم ، وال يكون للمتعدِّي إال يف ألفاظ حمفوظٍة ، حنو 

  .متعدٍّ ، فيضعُف َجْعلُ الفُُعولِ مصدراً له  -كما ترى  -والنُُّهوِك ، وزََبَر 
؛ كالرَّسُولِ والرَّكُوبِ » َمفُْعول « مبعىن » فَُعولٌ « ، وكُلُّ ِكتَاب َزبُور ، وُهو  الزَّبُور الِكتَاب: قال أهل اللَُّغة 

  ] . ١٨٤آية [ واحلَلُوب ، وأْصلُه من َزَبْرتُ مبعىن كََتْبُت ، وقد تقدَّم َمْعَنى هذه املاّدة يف آل عمران 
  فصل يف معىن اآلية

َمكْتُوَبة ، وكان فيها التَّْحِميُد والتَّْمجِيُد والثَّناُء : ُحفاً وكُُتباً مَْزُبوَرة ، أي ُص: أي } َوآَتْيَنا َداُووَد َزُبوراً { معىن 
  .على اللَِّه تعاىل 

مائة ومخسني ُسورة ، لَْيَس فيها ُحكٌْم ، وال  -عليه السالم  -الزَُّبوُر ِكتَاُب داود :  -رمحه اهللا  -قال القُْرطُيبُّ 
َمطْوِيَّةٌ : بِئٌْر َمْزبُوَرة ، أي : وإنَّما هي ِحكٌم ومَواِعظٌ ، واألصل يف الزَّْبرِ التَّْوِثيُق؛ فَُيقَال َحاللٌ ، وال حََراٌم ، 

  .باِحلَجاَرِة ، والِكتَاب ُيسَمَّى َزبُوراً؛ لقوَّة الوِثيقَةِ بِه 
زَُّبورِ ، اجتمع عليه اإلْنُس واجلنُّ َحَسن الصَّْوِت؛ وإذا أَخذَ يف ِقَراءِة ال -عليه الصالة والسالم  -وكان داُود 

َرقَ والطَّْير والوحُش؛ حلُْسنِ صوِتِه ، وكان ُمَتواِضعاً يأكُلُ ِمْن َعَملِ َيِدهِ يف اخلوصِ ، فكان َيْصَنُع الدُّرُوَع ، فكان أْز
  .» الزُّْرقَةُ يف الَعْين ُيْمٌن « : الَعيَْنْين ، وَجاَء يف احلديث 

  :، وفيه ثالثةُ أوُجه » ُرُسالً « اجلمهور على َنْصب ] } َعلَْيَك { َوُرُسالً قَْد قََصْصَناُهمْ { :  -عزَّ وجلَّ  -قوله 
  .وقََصصْنا ُرُسالً : أنَّه مَْنُصوب على االْشِتَغالِ؛ لوجود ُشُروِطِه ، أْي : أحدها 

  ]املنسرح : [ ومثلُه مما أْنشد ِسيبَوْيِه : قال القُْرطُيبُّ 
  أْمِلُك رَأَس الَبعريِ إنْ َنفَرَا... َبْحُت ال أحِْملُ السِّالَح وال أْص -١٩٠٤

  َوْحِدي وَأْخَشى الرِّيَاَح واملَطَرَا... والذِّئْبَ أْخَشاُه إنْ مََرْرُت بِِه 



ال حملَّ له؛  »قَْد قََصصَْناُهْم « قصصَنا أخباَرُهْم ، فيكون : وأْخَشى الذِّئَْب ، واملعىن على َحذْف مضاف ، أي : أي 
بالرفع يف املوضعني ، والنصُب هنا » َوُرُسلٌ « : ألنه مفسِّرٌ لذلك العاملِ املضَمرِ ، وُيقَوِّي هذا الوجه قراءةُ أَبيٍّ 

  .} َوآَتْيَنا َداُوودَ َزبُوراً { : أرجُح من الرفع؛ ألن العطف على مجلة فعلية ، وهي 
أْرَسلَْنا وَنبَّأَنا نُوحاً َوُرُسالً ، : ، أي } َحْيَنآ إِلَْيَك كََمآ أَْوَحْيَنآ إىل ُنوحٍ أَْو{ أنه منصوب عطفاً على معىن : الثاين 

  .» ُرُسالً « يف حملَّ نصب؛ ألنه صفةٌ ل » قَْد قََصْصَناُهْم « وعلى هذا فيكون 
ة على اليهود يف إنكارهم إرسال وأرسلنا ُرُسالً؛ وذلك أنَّ اآلية نزلَْت رادَّ: أنه منصوب بإضمار فعلٍ ، أي : الثالث 

  }َمآ أَنَزلَ اهللا على َبَشرٍ مِّن َشْيٍء { : الرسل ، وإنزالَ الوْحيٍ ، كما حكى اللَُّه عنهم يف قوله 

  .واجلملةٌ أيَضاً يف حمل الصفة ]  ٩١: األنعام [ 
  .ل كما أوَحْيَنا إىل ُنوحٍ ، وإىل ُرُس: نصب على حذف حر اجلرِّ ، والتقدير : وقيل 

  :بالرفع يف املوضعني ، وفيه خترجيان » َوُرُسلٌ « : وقرأ أيبُّ 
  ]البسيط : [ إمَّا العطِف؛ كقوله : أنه مبتدأ وما بعده خُربه ، وجاز االبتداُء هنا بالنكرِة؛ ألحدِ شيئني : أظهرمها 
  َهذَا امُرٌؤ َسِمعَا فََهلْ بأْعَجَب ِمْن... ِعْنِدي اصِْطَباٌر وَشكَْوى عِْنَد قَاِتلَِتي  -١٩٠٥

  ]املتقارب : [ وإما التفصيل؛ كقوله 
  فَثَْوبٌ لَبِْسُت َوثَْوٌب أجُْر... فَأقَْبلُْت َزْحفاً على الرُّكَْبَتْينِ  -١٩٠٦
  ]الطويل : [ وكقوله 
  بِِشقٍّ َوِشقٌّ ِعْنَدَنا لَْم ُيحَوَّلِ... إذَا َما َبكَى ِمْن َخلِْفَها اْنَصَرفَتْ لَُه  -١٩٠٧
وهم ُرُسلٌ ، وهذا غري واضح ، : أنه ارتفع على خرب ابتداء مضمر ، أي :  -وإليه ذهب ابن عطيَّة  -والثاين 

  .على هذا الوجه تكونُ يف حملِّ رفع؛ لوقوعها صفةً للنكرة قبلها » رُسل « واجلملة بعد 
اجلمهور على رفع اجلاللة ، وهي واضحةٌ } هللا موسى َوكَلَّمَ ا{ : وقوله . كاألول } َوُرُسالً لَّْم نَقُْصصُْهْم { : قوله 

  .مصدٌر مؤكد رافٌع للمجاز » َتكِْليماً « و . 
ما يُوَصلُ إىل اإلْنَساِن كالماً بأيِّ طَرِيقٍ َوَصلَ ولِكْن ال ُتَحقِّقُه باملْصَدرِ ، فإذا ُحقِّق ] ُتَسمِّي [ الَعَرُب : قال الفرَّاء 

  .َحقيقةَ اإلَراَدة : أراد فُالنٌ إراَدةً ، يريد : َحِقيقَةَ الكالمِ؛ كاإلراَدِة ، ُيقال  باملْصَدرِ ، مل َيكُْن إالَّ
ِلَنفْسه كَالَماً ] اللَّه [ َخلَق : يقدر َمْعَناه بالتَّأِكيِد ، وهذا َيُدلُّ على بُطْالِن قول من يقُولُ » َتكِْليماً « : قال القُْرطُبِي 

  .، بل هو الكالُم احلقيقيُّ الذي يكُون به املَُتكَلِّم مَُتكَلِّماً  -] عليه السالم [  -وَسى يف َشَجرٍة ، فََسِمَعُه ُم
: وأمجع النَّحوِيُّون على أنَّك إذا أكَّْدت الِفْعلَ باملْصَدر ، مل َيكُْن جمازاً ، وأنَّه ال جيُوُز يف قول الشاعر : قال النَّحَّاس 

  ]الرجز [ 
وَجَب أن يكُون كالماً » َتكِْليماً « : قال قوالً فكذا ملَّا قال : أن يقول ... ُض وقال قَطْنِي اْمَتأل الَْحْو -١٩٠٨

  .على احلَِقيقَِة 
بالتكِْليم َمَعُه ومل َيلَْزم ِمْن َتْخِصيصِ ] وخص ُموَسى [ ذكر َهؤالء األْنبَِياء والرُُّسل  -تعاىل  -أنَّ اهللا : ومعىن اآلية 

، فكَذَِلك ال يلزم من إْنزَالُ التَّْوَراة  -عليهم السالم  -م هَبذَا التَّْشرِيف ، الطَّْعن يف ُنبُوة األْنبَِياء ُموَسى عليه السال
  .دفَْعةً واِحَدةً الطَّْعن فيمن أُنْزِل عليه الِكَتاب ُمفَصَّالً 

  .بَنْصبِ اجلاللة : وقرأ إبْراهيم وَيْحَيى بن َوثَّاب 
وجََرَح اللَُّه ُموَسى بأظْفَار احملن وَمخَاِلب الفَنت ، وهذا : معناه } ] موسى َتكِْليماً [ لََّم اهللا َوكَ{ : وقال بعضُُهم 



  .َتفِْسٌري َباِطلٌ 
وقد جاء التأكيد باملصدر يف ترشيح اجملاز؛ كقول هند بنت النعمانِ بن بشري يف زْوجِها رَْوحِ ْبنِ زِْنبَاعٍ وزيرِ عبد 

  ]الطويل : [ انَ املِلِك ْبنِ َمْرَو
  َوَعجَّْت َعجِيجاً ِمْن ُجذَاَم املَطَارُِف... َبكَى الَْخزُّ ِمْن َرْوحٍ وأْنكََر جِلَْدُه  -١٩٠٩
إنَّ زْوَجها َرْوحاً قد بكَى ثياُب اخلَزِّ ِمْن لُْبِسِه؛ ألنه ليس من أهل اخلَزِّ ، وكذلك صرَخْت ُصرَاخاً من ُجذَام : تقول 

جماٌز؛ » َعجَِّت املَطَارُِف « : أهنم ليسوا من أهل تلك الثياب ، فقوهلا : ثيابُ املطارِِف ، تعين  - وهي قبيلة َروحٍ -
« : لوال التأكيد باملصدر ، جلاز أن يكونَ كما تقول : ألن الثياب ال تعجُّ ، مث َرشَحْتُه بقوله َعجِيجاً ، وقال ثَْعلٌَب 

  .ليه ، أو كتبُت له ُرقْعةً أرسلُْت إ: ، أي » كَلَّْمُت لك فُالناً 

  :فيه أربعة أوجه : } رُُّسالً مَُّبشِّرِيَن { : قوله تعاىل 
األول يف قراءة اجلمهور ، وعبَّر الزخمشريُّ عن هذا بنصبه على التكْريرِ ، كذا فهم » ُرُسالً « أنه بدل من : أحدها 

  .عنه أبو حيان 
أنَّها : ، ومعىن املوطِّئة ، أي » مََرْرُت بِزَْيٍد َرُجالً َصاِلحاً « : ولك أنه منصوٌب على احلال املوطِّئة؛ كق: الثاين 

، وإمنا املقصوُد وصفه » بِزَْيٍد « ليست مقصودةً ، إمنا املقصوُد صفُتها؛ أال ترى أن الرجوليَّة مفهومة من قولك 
  .بالصالحية 

  .أْرَسلْنا ُرُسالً : أنه ُنِصَب بإضمار فعل ، أي : الثالث 
، وكان ينبغي أن يقدِّره فعالً داالًّ على املْدح ، حنو » أعين « أنه منصوٌب على املَْدح ، قدَّره أبو البقاء ب : الرابع 

  .» على املدح « ُرُسالً » واألوَجُه أن ينتِصبَ « : ، وقد رجَّح الزخمشريُّ هذا األخري ، فقال » أْمَدح « : 
على املختار » مَُبشِّرِيَن « على املختار عند البصريِّني ، وب » ُمْنِذرِيَن « وتتعلَُّق ب  هذه الم كَْي ،» لِئَالَّ « : قوله 

: عند الكوفيِّني؛ فإن املسألةَ من التناُزع ، ولو كان من إعمالِ األول ، ألضمرَ يف الثاين من غري حذٍف ، فكان ُيقال 
، فدلَّ على مذهب البصريِّني ، وله يف القرآن نظائرُ تقدَّم منها مجلة لئال ، ومل يَقُل كذلك ] له [ ُمَبشِّريَن ومُْنِذريَن 

  :، ويف اخلرب وجهان » كانَ « اسمُ » ُحجَّةٌ « أرسلَْناُهم لذلك ، و : الالُم تتعلَُّق مبحذوف ، أي : صاحلة ، وقيل 
  .حال » ِللنَّاسِ « و » َعلَى اهللا « هو : أحدمها 
حال ، وجيوز أن يتعلَّق كُلٌّ من اجلارِّ واجملرور مبا تعلَّق به اآلخُر ، إذا » َعلَى اهللا « و » سِ للنَّا« أن اخلرب : والثاين 

، وإن كان املعىن عليه؛ ألنَّ معمول املصدر ال يتقدم عليه ، » ُحجَّة « جعلناه خرباً ، وال جيوُز أن يتعلََّق على اهللا ب 
؛ ألنَّ ظروف الزمان » ُحجَّة « ، وجيوز أن يتعلَّق مبحذوف على أنه صفةٌ ل » ُحجَّة « متعلٌق ب » َبْعَد الرُُّسلِ « و 

  .» الِقتَالُ َيْوُم اجلُُمَعِة « : ُتوصُف هبا األحداثُ؛ كما خيْرب هبا عنها؛ حنو 
  فصل يف جواب اآلية عن شبهة اليهود

ْعثَِة الرُُّسلِ أن ُيَبشِّرُوا ويُْنِذرُوا ، وهذا املَقُْصود أن املقُْصود من َب: هذه اآليةُ جواٌب عن ُشْبَهة اليهُوِد ، وتقريُره 
دفعةً  َحاِصلٌ سواٌء كان الِكتَاب نَازِالً َدفَْعةً واحدةً أو ُمَنجَّماً ، وال َيْخَتِلُف هذا الغرُض بِنزُول الكَِتابِ مَُنجَّماً أو

  .واحدةً 
اً أقَْرُب إىل املْصلََحة ، لكان أوْلَى؛ ألن الكَِتاب إذا َنَزل َدفَْعةً واِحَدة ، إن إْنزَال الِكتَاب مَُنجَّماً ُمفَرَّق: بل لو قِيلَ 

على التمرُِّد ، ومل  -عليه السالم  -كثُرت التَّكَاِليُف على املكَلَِّف ، فَيثْقُل ِفْعلَُها؛ وهلذا السََّبب أَخذ قوُم ُموَسى 
  .َيقَْبلُوا تلك التَّكَاِليف 



اُح كتاُب ُمَنجَّماً ُمفَرَّقاً ، َسُهل قُبُولُه للتَّدرِيجِ ، فحينئذٍ َيْحُصل االْنِقَياُد والطَّاعةُ من القَْومِ ، فكان اقِْتَرأمَّا إذا نََزل ال
  اليَُهوِد إْنزَالَ الِكتَابِ دفَعةً واِحَدة اقِْتراحاً فاِسداً

لُبُوَنه من الرسول أْمر َهيٌِّن يف القُْدَرِة ، وإمنا طَلَْبُتُموه على هذا الذي َتطْ: يعين } َوكَانَ اهللا عَزِيزاً َحِكيماً { : مث قال 
َعزِيٌز ، وِعزَُّتُه َتقَْتِضي أال ُيجَاَب املَُتَعنُِّت إىل َمطْلُوبِه ، وكذَِلك ِحكَْمُته َتقَْتِضي هذا  -تعاىل  -َسبِيلِ اللَِّجاجِ ، وهو 

عليه [  -أْعطَى ُموسى  -تعاىل  -فَعلَ ذلك لَبقَْوا ُمصرِّين على اللِّجَاج؛ ألنه بأنَُّه لو  -تعاىل  -االْمتَِناع؛ ِلعلِْمِه 
  .هذا التَّشْرِيف ، ومع ذلك أَصرُّوا على املُكَابَرة واللِّجَاج  -] الصالة والسالم 

  فصل
ِلئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اهللا ُحجَّةٌ { : ال تثبت إال بالسَّمْع؛ ألن قوله  -تعاىل  -احَْتجُّوا هبذه اآليِة على أنّ معرِفَة اللَِّه 

َوَما كُنَّا { :  -تعاىل  -يدلُّ على أنَّ قَْبل الَبْعثَِة يكُونُ للنَّاسِ ُحجَّة يف َتْرك الطَّاَعاِت ، ويؤيُِّده قوله } َبْعَد الرسل 
أَنَّآ أَهْلَكَْناُهْم بَِعذَابٍ مِّن قَْبِلِه لَقَالُواْ رَبََّنا لوالا  َولَْو{ : ، وقوله ]  ١٥: اإلسراء [ } ُمَعذِّبَِني حىت َنْبَعثَ َرُسوالً 

  ] . ١٣٤: طه [ } أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرُسوالً فََنتَّبَِع آَياِتَك ِمن قَْبلِ أَن نَِّذلَّ وخنزى 
  فصل شبهة للمعتزلة وردها

وأنَّ الذي َيقُولُه أْهل السُّنَّةِ  -سبحانه وتعاىل  -على الربِّ  دلَّت هذه اآليةُ على أن الَعْبد قد َيحَتجُّ: قالت املعتزلة 
لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ { : من أنَُّه تعاىل ال اعِْترَاَض َعلَْيِه يف َشْيٍء ، وأنَّه َيفَْعلُ ما َيَشاُء كما َشاَء لَْيس بَِشْيٍء؛ ألن قوله 

  .لَُهم ُحجَّة على اهللا قَْبلَ الرُُّسل ، وذلك ُيبِْطل قول أْهلِ السُّنَّة  يَقَْتِضي أنَّ} َعلَى اهللا ُحجَّةٌ بَْعَد الرسل 
  .فيما ُيْشبُِه احلُجَّة ِفيَما َبيَْنكُم : أي } لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اهللا { أن املُراَد : واجلواب 

  فصل شبهة للمعتزلة وردها
تكِْليَف ما ال ُيطَاق غَْير َجاِئزٍ؛ ألن عدم إْرسَالِ الرُُّسلِ إذا كان َيصْلُح ُعذْراً ،  دلَّت اآليةُ على أنَّ: قالت املُْعتَزِلَةُ 

  .فبأن َيكُون عدُم املُكَْنِة والقُْدَرة صَاِلحاً ألنْ يكُونَ ُعذْراً أوىل 
  .باملَُعاَرَضِة بالِعلْمِ : واجلواب 

  ) ١٦٦(لَُه بِِعلِْمِه وَالَْملَاِئكَةُ َيشَْهُدونَ َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا لَِكنِ اللَُّه َيشَْهُد بَِما أَْنَزلَ إِلَْيَك أَْنَز

هذه اجلملة االستدراكية ال يبتدأ هبا ، فال بدَّ من مجلة حمذوفة ، وتكون هذه اجلملةُ } لكن اهللا َيشَْهُد { : قوله تعاىل 
: اآلية [ } إِنَّآ أَْوَحيَْنآ إِلَْيكَ { : ؛ أنه لَمَّا َنَزلَت مستدركةً عنها ، واجلملة احملذوفةُ هي ما ُرويَ يف سبب النزول

، وقد أحسن الزخمشريُّ هنا يف } لكن اهللا َيْشَهُد { : ما نشهد لك هبذا أبداً ، فنزلت : ، قالوا ] النساء  ١٦٣
لكن اهللا { : ، فأْيَن هو يف قوله االستدراُك ال ُبدَّ له من ُمْستدرٍك : فإنْ قلَْت « : تقدير مجلٍة غريِ ما ذكرُت ، وهو 

إِنَّآ { : ملَّا سأل أهلُ الكتاب إنزال الكتاب من السماء ، وتعنَّتوا بذلك ، واحتجَّ عليهم بقوله : ؟ قلُت } َيشَْهُد 
  .وجه األول ، مث ذكر ال» مبعىن أهنم ال يشهدون ، لكن اللَُّه َيْشَهدُ } لكن اهللا َيْشَهدُ { : قال } أَْوَحيَْنآ إِلَْيكَ 

ورفعِ اجلاللة ، والسُّلَِميُّ واجلرَّاح احلكمي بتشديدها وَنْصب اجلاللة ، ومها » لَِكن « وقرأ اجلمهور بتخفيِف 
مبيناً للفاعل ، وهو » أْنَزلَهُ « وقد تقدَّم ، واجلمهوُر على ]  ١٠٢: البقرة [ } ولكن الشياطني { كالقراءتني يف 

» بعلِْمِه « مشدَّداً ، والباء يف » نَزَّلَُه بِِعلِْمِه « مبنيا للمفعول ، وقرأ السلميُّ » أُْنزِلَ « اهللا تعاىل ، واحلسن قرأه 
  :ملتبساً بعلمه ، فاجلارُّ واجملرور يف حملِّ نصب على احلال ، ويف صاحبها وجهان : للمصاحبة ، أي 

  .» أنَْزلَُه « اهلاُء يف : أحدمها 



مبتدأ وخرب ، جيوز أن تكون حاالً أيضاً » واملَالِئكةُ َيشَْهُدونَ « أنزله عاملاً به ، و : أي » نَْزلَُه أ« الفاعل يف : والثاين 
واملالئكة َيْشَهُدونَ بصْدقه ، وجيوزُ أالَّ يكونَ هلا حملٌّ ، وحكمه حينئٍذ كُحكْم : ، أي » أْنَزلَهُ « من املفعول يف 

  ] . ١٦٦: النساء [ } وكفى باهللا َشهِيداً { : م الكالُم على ِمثْلِ قوله اجلملة االستدراكّية قبله ، وقد تقدَّ
  فصل

إن ُرؤَساء مكَّةَ أتوا رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وَشرَّف وكَرَّم وَمجَّد :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عبَّاسٍ 
ك يف ِكَتابِهِم ، فََزَعُموا أنَُّهم ال َيْعرِفُوَنك ودخل عليه يا ُمحمَّد ، إنا سَألَْنا عْنَك الَيُهوَد ، عن صفِت: وَعظَّم وقالوا 

 -ما َنْعلَُم ذلك واللَِّه ، فأنزلَ اهللا : فقالوا » واهللا إنَّكُْم لَتَعلُمن أنِّي َرُسولُ اللَِّه « : َجَماَعةٌ من الَيُهوِد ، فقال لَُهم 
إن جحدوك وكَذَُّبوك ، وشهاَدةُ اهللا ُعرِفَْت بإنَْزالِ ] } أَنَزلَُه بِِعلِْمِه [ لكن اهللا َيشَْهُد بَِمآ أَنَزلَ إِلَْيَك { :  -تعاىل 

اُر هذا القُرآِن البَاِلغ يف الفََصاَحِة إىل َحْيثُ َعَجز األوَّلُون واآلِخُرون عن ُمَعاَرَضِتِه ، فكان ذَِلَك مُْعجِزاً ، وإظَْه
لكن اهللا َيْشَهدُ { : ، وملا كانت شهادُتُه إمنا ُعرِفَْت بإْنزَاِلِه بواِسطَة القُْرآِن ، قال  املُْعجَِزة شهاَدةٌ بكَْون املُدَِّعي َصاِدقاً

أنَْزلَُه بِِعلْمٍ َتامٍّ ،  -تعاىل  -لك بالنُُّبوَِّة ، بواِسطَة إنَْزالِ هذا القُْرآِن عليك ، مث بيَّن صفَة هذا اإلنَْزال ، وهو أنَّه } 
قولُُه بغاَيِة احلُْسن وهناية الكََمالِ؛ كما ُيقالُ يف الرَُّجل املَْشهُور بكَمَالِ الفَْضل والِعلْم ، إذا َصنَّف ف. وِحكَْمٍة بَاِلَغة 

أنه اتََّخذَ ُجْملَة ُعلُومه وِسيلَةً إىل : إنَّه إمنا صنََّف هذا بكَمَالِ ِعلِْمه وفَْضِله ، يعين : كتاباً واْستَقَْصى يف حتْريره 
ذا الِكَتابِ ، فيُدلُّ ذَِلك َعلَى َوْصِف ذلك التَّْصنِيف بَِغاَيِة اجلَْوَدِة واحلُْسنِ ، فكذا َههَُنا دلَّت هذه اآلَيةُ َتْصنِيِف ه

ولو كان ِعلُْمُه َنفْس ذَاِتِه ، لزم إضافَةُ الشَّْيء إىل  -تعاىل  -ِعلْماً؛ ألنَّها أثَْبتتِ العلم للَّه  -تعاىل  -على أنَّ هللا 
  .ِه ، وُهَو ُمحَال َنفِْس

إنَّما تُْعَرُف شََهاَدةُ املَالَِئكَة له بذلك؛ ألن إظهار املُْعجزة على َيِدِه ، ملَّا } واملالائكة َيْشَهُدونَ { :  -تعاىل  -وقوله 
ْسبِقُوَنُه بالقَْولِ ، فكأنَُّه يشهُدون ال َمحَالَة ، ألنَُّهم ال َي] أيضاً [ َشهِد بذلك ، فاملَالَِئكَة  -تعاىل  -دلَّ على أنَّ اللَّه 

، فال ُتَبالِ بِهِم ، فإنَّ إله الَعاِملَني ُيَصدِّقُك ، ومالِئكَةُ السََّموات ] الَيُهود [ يا حممد إن كَذََّبَك هؤالء : قيل 
تُ السَّْبع أْجَمِعني ، مل َيلَْتِفْت ُيَصدِّقُوَنك يف ذلك ، ومن َصدَّقَُه ربُّ الَعالَِمني ، ومالئكةُ العَْرشِ والكُْرِسّي ، والسَّموا

  .إىل تكِْذيب أَخسِّ النَّاسِ 
  ] .وقد تقدَّم الكالُم فيه [ } وكفى باهللا شَهِيداً { : ثُمَّ قال 

ُموا لَْم َيكُنِ اللَُّه ِلَيغِْفَر إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوظَلَ) ١٦٧(إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه قَْد َضلُّوا َضلَالًا َبعِيًدا 
  ) ١٦٩(إِلَّا طَرِيَق َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسًِريا ) ١٦٨(لَُهْم وَلَا ِليَْهدَِيُهْم طَرِيقًا 

مبنيا للفاعل ، وقرأ » َوَصدُّوا « مهوُر على اآلية واجل} إِنَّ الذين كَفَرُواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اهللا { :  -تعاىل  -قوله 
} َوُصدُّواْ { : مبنيا للمفعول ، ومها واضحتاِن ، وقد قرئ هبما يف املتواترِ يف قوله » َوُصدُّوا « : عكرمة وابن ُهْرُمزٍ 

  .يف غافر ]  ٣٧: غافر [ } َوُصدَّ َعنِ السبيل { يف الرْعد ، و ]  ٣٣: الرعد [ 
لو كان َرسُوالً ، ألتى بِِكَتابٍ َدفَْعةً واِحَدةً من السَّماِء؛ كما أْنزِلَت التوراة على ُموَسى؛ : رُوا بقوِْلهِم واملراد كَفَ

إنَّ : ذكر يف التَّْوَراِة؛ أنَّ شَريَعة موسى ال تَُبدَّلُ وال ُتْنَسُخ إىل َيْومِ القياَمِة ، وقوهلم  -تعاىل  -إنَّ اهللا : وقوهلم 
  .بِِكْتَمان َنْعت ُمَحمَّد صلى اهللا عليه وسلم : َء ال َيكُوُنون إالَّ ِمْن َولَد هَاُرونَ َوَداُود ، وَصدِّهم عن َسبيلِ اللَِّه األنْبيِا

لُ بذلك الضَّالل ، إال أنَّ أشدَّ النَّاس ضالالً من كَان َيْعَتِقُد يف َنفِْسِه أنَّه ُمِحقٌّ ، مث َيتََوسَّ} قَْد َضلُّواْ َضالَالَ بَِعيداً { 



لِ إىل أقَْصى إىل اكِْتَسابِ املالِ واجلَاِه ، مث َيْبذُلَ جَْهَدُه يف إلْقَاِء غريه يف مِثْلِ ذِلك الضَّاللِ ، فهذا قَْد َبلَغَ يف الضَّالَ
  .الغَاَياِت 

صلى اهللا عليه [ ِكْتَمان َنْعِت ُمحمَّد بِ} إِنَّ الذين كَفَُرواْ َوظَلَُمواْ { : وملَّا وصف اهللا ضالهلُم ، ذكر وعيَدُهم؛ فقال 
» ِلَيغِْفر لَُهم « ، وقد تقدَّم الكالُم على قوله } لَمْ َيكُنِ اهللا ِلَيغِْفَر لَُهْم { ، وظلموا أتَْباَعُهم بإلْقَاِء الشُُّبَهاتِ ] وسلم 

  .وأن الفِْعلَ مع َهِذِه الالَّم أْبلَغُ ِمْنُه دُوَنَها 
على املَْعُهود السَّابِقِ مل َيحَْتْج إىل إْضمَارِ َشْرطٍ يف هذا الَوعِيد على أقَْوامٍ » إِنَّ الذيَن « : لَْنا قوله واعلم أنَّا إن َحَم

  .عِلَم اللَُّه مْنُهْم أنَُّهم ُميوُتون على الكُفْرِ 
  .وإنْ َحَملَْناُه على االْسِتغْرَاقِ ، أضََمْرَنا فيه شَْرطَ َعَدم التَّْوَبِة 

  :يف هذا االسِْتثَْناء قوالن } َوالَ ِليَْهدَِيُهْم طَرِيقاً إِالَّ طَرِيَق َجَهنَّمَ { : سبحانه  قوله
  .الُعُموم ، فالثَّانِي من جِْنِسِه : بالطَّرِيق األوَّلِ ] املَُراَد [ أنه اْستِثَْناء ُمتَِّصلٌ ، ألن : أحدمها 
« َشْيٌء َمْخُصوٌص؛ وهو العمل الصَّاِلُح الذي َيتََوصَّلُون به إىل اجلَنَّة ، وانَْتَصب انه ُمْنقَِطعٌ إن أُريد بالطَّرِيق : والثاين 
» أَبداً « يَُعاِقبُهم َخاِلِدين ، وانَْتَصب : ؛ ألنه بَِمْنزِلَِة » ال يهديهم اللَّه « على احلَالِ ، والَعاِملُ فيه َمْعَنى » َخاِلِدين 

  .ال يتعذَّر علْيه شيٌء : أي } لَى اهللا َيِسرياً َوكَانَ ذلك َع{ على الظَّْرِف ، 

ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءكُمُ الرَُّسولُ بِالَْحقِّ ِمْن رَبِّكُْم فَآِمنُوا َخيًْرا لَكُْم َوإِنْ َتكْفُرُوا فَإِنَّ 
   )١٧٠(َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِكيًما 

بني ] و [ اآلية ملا أَجاَب عن ُشْبَهة الَيهُوِد ، } ياأيها الناس قَْد َجآَءكُُم الرسول باحلق ِمن رَّبِّكُمْ { :  -تعاىل  -قوله 
  .فََساَد ِطرِيقهِم ، ذَكَر ِخطَاباً َعاّماً َيُعمُُّهم ويَُعّم غَْيُرهم يف الدَّْعوِة إىل اإلسالمِ 

  :يه وجهان ف: } باحلق { : قوله سبحانه 
  .جاءكُُم الرسولُ ملتبساً باحلقِّ ، أو متكلِّماً به : أنه متعلِّق مبحذوٍف ، والباُء للحال ، أي : أحدمها 
الدعوة : جاءكم بسبب إقامِة احلقِّ ، واملراد هبذا احلق القرآنُ ، وقيل : ، أي » َجاَءكُمْ « أنه متعلٌق بنفس : والثاين 

  :فيه وجهان » ِمْن ربِّكُْم « عن غريه ، و  إىل عبادة اهللا ، واإلعراض
  .» احلَقِّ « أنه متعلٌق مبحذوف؛ على أنه حال أيضاً من : أحدمها 
  .أنه مبعوثٌ ال متقوَّلٌ : جاء من عند اهللا ، أي : ، أي » جاء « أنه متعلٌق ب : والثاين 

  :يف نصبه أربعة أوجه } فَآِمنُواْ َخيْراً لَّكُمْ { : قوله تعاىل 
وأتُوا خرياً لكم؛ : أنه منصوب بفعلٍ حمذوٍف واجب اإلضمار ، تقديره :  -وهو مذهب اخلليل وسيبويه  -أحدها 

« : ألنه ملَّا أمرهم باإلميان فهو يريدُ إخراجهم من أمرٍ ، وإدخاهلم فيما هو خٌري منه ، ومل يذكر الزخمشريُّ غريه؛ قال 
: خرياً لكُْم ، أي : االنتهاِء عن التثِْليِث ، علم أنه َيْحِملُهم على أمر ، فقال  وذلك أنه ملَّا بعثَهم على اإلميان وعلى

  .» اقِصدوا وأُتوا أمراً خرياً لكم مما أنتم فيه من الكُفْر والتثليث 
فآمنوا إمياناً خرياً لكم ، وفيه نظر؛ من حيث أنه : أنه نعت ملْصدر حمذوف ، أي :  -وهو مذهب الفراء  -الثاين 

إنه قد يكون ال يقولُ : فْهُِم أنَّ اإلميان منقسم إىل خري وغريه ، وإالَّ مل يكْن لتقييده بالصفِة فائدةٌ ، وقد ُيقالُ ُي
  .فإن الصفة قد تأيت للتأكيد وغري ذلك : مبفهوم الصفة؛ وأيضاً 

يكنِ اإلميانُ : قديُره املضمرة ، ت» كَانَ « أنه منصوب على خرب :  -وهو مذهب الكسائي وأيب عبيد  -الثالث 



ال ُتْحذَف مع امسها دون خربها ، إال فيما ال بّد له منه ، ويزيد » كَانَ « خرياً ، وقد ردَّ بعُضهم هذا املذهب؛ بأنَّ 
» َيكُن اإلَميانُ « املقدرة جواُب شرٍط حمذوف ، فيصُري احملذوفَ الشرطُ وجواُبه ، وهو » َيكُن « ذلك ضعفاً أنَّ 

إنه ال حيتاج إىل إضمار شرٍط صناعيٍّ ، وإن كان املعىن : ، وقد يقال » َخيْراً « عمولَ اجلواب ، وهو وأبقيَت م
» فآِمُنوا « : املقدرِة ، إمنا هو بنفس مجلة األمر اليت قبله ، وهو قوله » َيكُنِ « عليه؛ ألنَّا ندَِّعي أن اجلْزم الذي يف 

قُْم « : وهو الصحيحُ يف األجوبة الواقعة ألحد األشياء السبعة ، تقول  من غري تقدير حرِف شرِط ، وال فعلٍ له ،
؛ لتضمُّن هذا الطلب معىن الشرط من غري تقدير شرط » قُْم « جواب جمزوٌم بنفس » أكْرِْمَك « ، ف » أكْرِْمَك 
  .صناعيٍّ 
، » وُهَو بعيٌد « : ني ، قال أنه منصوٌب على احلال ، نقله مكي عن بعض الكوفيِّ:  -والظاهُر فساده  -الرابع 

  .ونقله أبو البقاء أيضاً ، ومل َيْعُزه 
فإنَّ اهللا غَنِيٌّ عن إميَانِكُم؛ ألنه َماِلك السََّماوات واألرضِ وخَاِلقَُها ، ومن كان كذِلك ، مل يكن » وإنْ َتكْفُُروا « 

ماوات وَما ِفي األْرضِ ، ومن كان كَذَِلك ، قَاِدراَ على إنَْزالِ ُمْحتَاجاً إىل َشْيٍء ، ويكون التَّقِْدير فإنَّ للَّه ما ِفي السَّ
إن كَفَْرُتم ، فلَُه ُملُْك السََّماواِت واألْرضِ ، ومن كان كذِلك فله : الَعذَابِ َعلَْيكُم لو كَفَْرُتم ، أو يكون املراُد 

  .ْعِله َعبيٌد َيعُْبُدوَنُه وَيْنقَاُدون ألْمرِِه ، فُيجَازِي كُالًّ بِِف

ُن َمرَْيَم َرُسولُ اللَِّه َوكَِلَمُتُه َيا أَْهلَ الِْكتَابِ لَا َتْغلُوا ِفي ِدينِكُْم وَلَا َتقُولُوا َعلَى اللَِّه إِلَّا الَْحقَّ إِنََّما الَْمسِيُح ِعيَسى اْب
ولُوا ثَلَاثَةٌ انَْتُهوا َخْيًرا لَكُمْ إِنََّما اللَُّه إِلٌَه َواِحٌد سُْبَحاَنهُ أَنْ َيكُونَ أَلْقَاَها إِلَى َمرَْيَم َوُروٌح ِمْنُه فَآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه وَلَا َتقُ

  ) ١٧١(لَُه َولٌَد لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيلًا 

تغلُوا يف [ يا أهل الكتابِ من النَّصَاَرى ال : اَرى ، والتَّقْدِير ملَّا أجاَب عن ُشبََهاِت الَيهُوِد ، تكلَّم بعد ذَِلك مع النََّّص
  .غلَْوة السَّْهم ، وغَالَء السِّْعرِ : جتاُوز احلدِّ ، ومنه : تُفْرطوا يف َتْعظِيم املَسيحِ ، والُغلُوُّ : ، اي ] دينكم 

 املَِسيحِ ، وهنا َحكَى عن النََّصاَرى مَُبالَغََتُهم يف تعِظيِمه َحكَى عن الَيُهوِد ُمبَالََغتَُهم يف الطَّْعنِ يف -تعاىل  -واعلم أنه 
  .، وهم أْصَناف الَيْعقُوبِيَّة ، وامللْكَانِيَّةَ ، والنَّْسطُورِيَّة واملُْرقُِسيَّة 

  .عِيَسى هو اللَّه ، وكَذَِلك امللْكَانِيَّة : فقالت الَيْعقُوبيَّة 
  .اللَِّه  عيسى اْبُن: وقالت النَّْسطُوريَّة 

  .ثَاِلثُ ثالثٍة ، فأنَْزل اهللا هذه اآلية : وقالت املرقسّية 
ثالثة ] ثَاِلث : [ اْبُن اهللا ، والنَّْسطُوريَّة يقُولُون : عيَسى ُهو اللَُّه ، والَيْعقُوبِيَّة يقُولُون : إن املْلكانِيَّة تقُولُ : وُيقالُ 

  . -إن شاء اهللا تعاىل  -ص ، وسيأِتي يف سُورِة التَّْوَبِة بُولُ: عليهم َرُجلٌ من الَيهُود ُيقَال لَُه 
 -عليه السالم  -َيُجوزُ أن تكُون نزلت يف الَيُهود والنَّصَاَرى؛ فإهنم َجِميعاً غَلَواْ يف أْمرِ عيسى : وقال احلسن 

  .فالَيُهود بالتَّقِْصري ، والنََّصارى ُمبَجاَوَزةِ احلّد ، وهو يف الدِّين حََراٌم 
  .وَتِصفُوا اللََّه باحلُلُولِ واالتَّحَاِد يف بَدِن اإلْنَساِن أْو رُوِحِه } َوالَ َتقُولُواْ َعلَى اهللا إِالَّ احلق { 

  .ال َتقُولُوا إنَّ لَهُ َشرِيكاً أْو َولْداً ، ونزُِّهوُه عن َهِذه األحَْوالِ : وقيل 
  :يف نصبه وجهان هذا استثناء ُمفَرَّغٌ ، و» إالَّ احلَقَّ « : قوله 

  .» قُلُْت ُخطَْبةً « : أنه مفعول به؛ ألنه تضمَّن معىن القول؛ حنو : أحدمها 
  .إال القولَ احلَقَّ ، وهو قريب يف املعىن من األوَّل : أنه نعُت مصدر حمذوف ، أي : والثاين 



  .} إِنََّما املسيح ِعيَسى ابن َمرَْيَم َرسُولُ اهللا { ] :  -سبحانه  -[ قوله 
« ، و » شِرِّيب الَعَسل « : ؛ كأنه جعله مثال مبالغة؛ حنو » السِّكِّيت « بوزن » اِملسِّيح « : قرأ جعفر بن حممَّد 

َرُسولُ « صفته و » ابُن َمْرَيَم « بدلٌ منه ، أو عطف بيان ، و » ِعيَسى « املكفوفة ، و » إنَّ « مبتدأ بعد » املسيح 
  .عطف عليه » َمُتُه كَِل« خرب املبتدأ ، و » اهللا 
  :معها مقدرةٌ ، ويف عاملِ احلال ثالثةُ أوجه َنقَلها أبو البقاء » قَْد « مجلةٌ ماضية يف موضع احلال ، و » ألْقَاها « و 

: املُكَوَّنُ بالكلمة من غري أبٍ ، فكأنه قال : ؛ ألنَّ معىن وْصِف عيسى بالكلمة » كَِلمة « أنه معىن : أحدها 
  .وُمبَْتَدُعُه  َوَمْنَشُؤُه
تامَّة ، وفاعلها ضمري » كان « ظرفُ زماٍن مستقبل ، و » إذْ « إذ كان ألقاها ، ف : أن يكون التقدير : والثاين 

  .» َضرْبِي زَْيداً قَاِئماً « : حالٌ من ذلك الفاعل ، وهو كقوهلم » ألقاها « اهللا تعاىل ، و 
. انتهى . وكلمةُ اللَِّه ُملْقياً إيَّاهاَ : ، والعاملُ فيها معىن اإلضافة ، تقديره  أن يكون حاالً من اهلاء اجملرورة: والثالث 

فصحيٌح ، لكنه مل يبني يف هذا الوجه من هو صاحُب احلال؟ وصاحُب احلال » كلمة « أمَّا جعله العامل معىن 
، وأمَّا جعلُهُ « ُمْنَشأ وُمبَْتَدع » : املشتقِّ؛ حنو  العائُد على عيسى؛ ملا تضمََّنْتُه من معىن« الضمُري املستتر يف كَِلَمُتُه 

، « ضَْربِي َزْيداً قَاِئماً » العاملَ معىن اإلضافة ، فشيءٌ ضعيٌف ، ذهب إليه بعض النحويِّني ، وأمَّا تقديُره اآلية مبثل 
  .ففاسٌد من حيث املعىن ، واهللا أعلم 

  فصل يف تفسري الكلمة
أنَُّه ُوجِدَ بكَِلَمِة : ، واملْعَنى ]  ٤٥: آل عمران [ } يَُبشُِّرِك بِكَِلَمٍة مِّْنُه ا { : يف قوله » الكَِلَمِة « قد تقدَّم يف تَفِْسري 

إِنَّ َمثَلَ عيسى ِعنَد اهللا كََمثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمن { ] : تعاىل [ وال ُنطْفَة؛ لقوله ] أب [ اللَِّه وأْمرِه ، من غَْيَر وَاِسطَة 
  ] . ٥٩: آل عمران [ } ] فََيكُونُ [ ِثمَّ قَالَ لَُه كُن  ُترَابٍ

البتداء الغاية جمازاً ، » ِمْن « ، و » رُوح « صفة ل » ِمْنُه « ، و » كَِلَمة « عطٌف على } َورُوٌح { قوله تعاىل 
يف « : ٍد املَْروزِيَّ ، وقال وليست تبعيضيَّةً ، ومن غريب ما حيكى أن بعض النصارى ناظََر عليَّ ْبَن احلَُسْينِ بن واق

َوَسخََّر { : ، فعارضه ابُن واقٍد بقوله تعاىل » َورُوٌح ِمْنُه « : ، وتال » كتاب اهللا ما َيشهُد أنَّ عيسى ُجْزٌء ِمَن اهللا 
تلك األشياُء جزءاً  يلزُم أنْ تكونَ« : ، وقال ]  ١٣: اجلاثية [ } لَكُْم مَّا ِفي السماوات َوَما ِفي األرض َجِميعاً مِّْنُه 

  .، فانقطع النصراينُّ وأْسلم » من اهللا تعاىل ، وهو حمالٌ باالتفاقِ 
  فصل
  .إىل َنفِْسِه َتْشرِيفاً  -تعاىل  -رُوٌح كسَاِئرِ األرْواحِ ، وإنَّما أَضافَها اهللا ] هي [ » ُروٌح ِمْنُه « معىن : قيل 

فََحَملَْت بإذِْن اللَّه ، ُسمِّي النَّفْخُ  -] عليها السالم [  -ْبريل يف ِدْرعِ َمْرمي الرُّوُح هو النَّفْخُ الذي نَفََخُه جِ: وقيل 
  .؛ ألنَّه ريٌح خيُْرُج من الرُّوح ، وأضافَُه إىل َنفِْسِه؛ ألنه كان بأْمرِِه » ُروحاً « 

أنَّ ذِلك : يعين » ِمْنُه « : ، وقوله  -عليه السالم  -ِعبَاَرةٌ عن َنفْخِ جِْبرِيلٍ : والرُّوح والرِّيُح ُمَتقَارَِباِن ، فالرُّوُح 
  ] . ١٢: التحرمي [ } فَنَفَْخَنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا { : النَّفَْخ من جِبْرِيل كان بأْمر اهللا وإذْنه ، فَُهو ِمْنُه؛ وهكذا قولُه 

] تعاىل [  -ملن تبَعُه ، وآَمن بِِه ، من قوله  رْحَمة -عليه السالم  -َرْحَمةً ِمْنُه ، فكان : أي » رُوٌح ِمْنُه « : وقيل 
إنَّما أَنا « :  -عليه الصالة والسالم  -برْحَمٍة ِمْنُه وقال : أي ] .  ٢٢: اجملادلة [ } َوأَيََّدُهْم بُِروحٍ مِّْنُه { :  -

  .» َرْحَمةٌ ُمْهَداةٌ 
تعاىل [  - جِْبرِيلَ بالنَّفْخِ ، وإىل عيسى أن كُْن فكان؛ كقوله الرُّوُح الَوِحي ، أْوَحى إىل مَْرَيَم بالبَشاَرة ، وإىل: وقيل 



تعاىل  -بالَوْحي؛ وقال : يعين ] .  ٢: النحل [ } ُيَنزِّلُ املالائكة بالروح ِمْن أَْمرِِه على َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه { :  -] 
  ] . ٥٢: الشورى [ } مِّْن أَمْرَِنا  َوكَذَِلكَ أَْوحَْيَنآ إِلَْيَك ُروحاً{ : يف ِصفَِة القُْرآِن  -

[ ُروٌح ِمْنُه بأْمرِِه ، وهو جِبْرِيلُ  -أيضاً  -كَِلمتُه ألْقَاَها إىل مَْرَيَم ، وألْقَاها : جِبْريل ، َمعَْناُه : أراد بالرُّوح : وقيل 
  }] والروح ِفيَها [ َتَنزَّلُ املالئكة { : ؛ كقوله ]  -عليه السالم  -

  .جِبْرِيل : يعين ]  ١٧: مرمي [ } فَأَْرَسلَْنآ إِلَيَْهآ ُروَحَنا { : جِبْرِيل فيها ، وقال : يعين ]  ٤: القدر [ 
إنَّه روٌح ، فلما كان عيَسى لَمْ : ملا َجْرت عاَدةُ النَّاسِ أنَُّهم إذا َوَصفُوا شيئاً بِغَاَية الطَّهاَرة والنَّظَافة ، قالوا : وقيل 

» ِمْنُه « : ال َجَرم ُوِصَف بأنَّهُ روٌح ، واملراد من قوله  -عليه السالم  -ٍة ، وإمنا من َنفَْخة جِْبرِيل يتكوَّن ِمْن ُنطْفَ
  .تلك النِّْعَمة الكَاِملَة الشَّريفَة : هذه نِْعَمةٌ من اهللا ، أي : التَّْشرِيف والتَّفْضِيل؛ كما يقال 

َوكَذَِلَك أَْوَحيَْنآ { : فُوِصَف أنَّه رُوٌح؛ كما ُوِصف القُْرآن يف قوله [ َياهنم ، إنه كان َسَبباً حلياة اخلَلْقِ يف أْد: وقيل 
  ] .، مسَّاه ُروحاً؛ ملَّا كان َسَبباً حلياِة اخلَلْق يف أْديَانِهِم ]  ٥٢: الشورى [ } إِلَْيَك ُروحاً مِّْن أَْمرَِنا 

  .ُروٌح من األْروَاح الشَّريفَة القُدِسيَّة الَعاِلَية : د التَّْعظِيم ، فكان املَْعَنى أفا» ُروٌح « ملا أْدَخل التَّْنِكري يف لفِظ : وقيل 
أنَّ عيَسى من رُسلِ : أي } فآمنوا باهللا ورسله { : أضاف ذلك الرُّوح إىل َنفِْسهِ َتشْرِيفاً ، مث قال » ِمْنُه « : وقوله 

  .ل ، وال َتْجَعلُوه إهلاً اللَِّه ، فآِمُنوا به كإميَانِكُم بَساِئر الرُُّس
خرب مبتدأ مضمرٍ ، واجلملةُ من » ثَالَثةٌ « ال َتقُولُوا آهلُتَنا ثالثة ، ف : ، أي } َوالَ َتقُولُواْ ثَالَثَةٌ { :  -تعاىل  -قوله 

عليه قوله بعد ويدلُّ : قال الزَّجاج » آهلتنا ثالثةٌ « : وال تقولوا : هذا املبتدأ واخلرب يف حملِّ نصب بالقول ، أي 
اهللا : تقديره : األقَانِيُم ثالثةٌ ، أو املعبودُ ثالثةٌ ، وقال الفارسيُّ : تقديره : ، وقيل } إِنََّما اهللا إله وَاِحدٌ { : ذلك 

وا إِنَّ اهللا لَّقَْد كَفََر الذين قال{ : ثالثُ ثالثٍة ، مث ُحذف املضاُف ، وأقيَم املضاُف إليه مقاَمُه ، يريدُ بذلك موافقةَ قوله 
  ] . ٧٣: املائدة [ } ثَاِلثُ ثَالَثٍَة 
[ وكانت النَّصارى ]  ٢٢: الكهف [ } َسَيقُولُونَ ثَالثَةٌ { : وال تقُولُوا هم ثالثة؛ كقوله : تقديره : قال الفرَّاء 

  .أٌب ، وابٌن ، ورُوُح القُدس : ] يقُولُون 
  فصل يف بيان تفسري النصارى للتثليث

إن اهللا جوهٌر واحٌد ، وله ثالثةٌ أقَانِيَم ، فََيْجِعلُون : فرُق النَّصارى جمتمُعون على التَّثِْليِث ، ويقولون : يب قال القُْرطُ
األقانِيمِ باألبِ ، واالْبنِ ، وروح ] عن [ الُوُجود واحلياة والِعلْم ، ورمبا ُيعَبِّرون : كُلَّ أقُْنوم إهلاً ، ويَْعنون باألقانِيم 

  .، فََيْعُنونَ باألبِ الُوُجود ، وبالرُّوح احلياة ، وباالْبن املسيح ، يف كالمٍ هلم فيه َتْخبِيطٌ  القُُدسِ
وحمصول كالمهم َيئُولُ إىل التََّمسُِّك بأنَّ عيَسى إلٌه؛ مبا كان ُيْجرِي اللَّه على َيديه من َخوَارِق الَعادَاِت على َحَسبِ 

  .دواِعيه وإراَدِتِه 
  .ِلْمَنا خروَج هذه األمُورِ من َمقُْدور الَبَشرِ ، فيْنَبِغي أن يكون املُقَْتِدر عليها َمْوُصوٌف باإلهلّية قد َع: قالوا 

لو كان ذَِلك من َمقُْدوراِتِه وكان مْستَِقالًّ به ، كان َتْخليُص نفسه من أْعَداِئه ، ودفع شرِّهم َعْنُه من : فيقال لَُهم 
إنه كان َيفَْعلَُها ، وإن لَْم ُيَسلِّموا فال ُحجَّة : فإن اعَْتَرفُوا بذل َسقَطَ اسِْتْدالهلم وقوهلم مقُدوَراِتِه ، وليس كذلك؛ 

على يديه من األمور  -تعاىل  -، وما كان ُيجْري اهللا  -عليه السالم  -؛ ألنَّهم معَارُضون ُمبوسى -أيضاً  -هلم 
اناً ، واليد البَْيَضاء ، وضَْرب احلََجر فانْفَجََرت ِمْنُه اثَْنَتا َعْشَرة َعيْناً ، وإنْزال الِعظَامِ؛ كفلق الَبْحر ، وقَلْبِ الَعَصا ثُْعب

، فإن أْنكَرُوا ذَِلك ،  -عليهم الصالة والسالم  -املنِّ والسَّلَْوى وغري ذَِلك ، وكَذَِلك ما جََرى على أْيِدي األْنبِياء 



لعيسى؛ فإن [ ، وال ُيْمِكنُهم إثَْبات َشْيٍء من ذلك  -عليه السالم  -ٍد عيسى فُينكَر ما يدَُّعوَنُه يف ظُُهورِه على َي
  .، وال ُيْمكُِنهم إثْبَاُت ذلك بأْخبَارِ التَّواُتر ] إثْبَاَتُه عندنا بَِنصِّ القُرآِن ، وهم يُْنِكُرون القُْرآن ويكذُِّبون من أتى به 

لَِنْصبه فيما تقدَّم يف َجِميع ُوُجوِهِه ، ونِسْبته إىل » خيْراً « نصب } كُْم انتهوا َخيْراً لَّ{ :  -عز وجل  -قوله ] و [ 
} ُسْبحَاَنُه أَن َيكُونَ لَُه وَلٌَد { : مث نزَّه َنفَْسه عن الولد بقوله } إِنََّما اهللا إله َواِحٌد { : قَاِئِليه ، مث أكََّد التَّْوحِيد بقوله 

َنزُِّهوه عن أن يكُون : فكأنَُّه قيل : التَّنْزِيه : » ُسْبَحان « : عن أنْ يكُون؛ ألنَّ َمْعىن : من أنْ يكُونَ ، أو : وتقِديُره 
الوجهان املَْشهُوَراِن ، وقد تقدََّمْت َدالَِئل َتنْزيه اللَّه عن الَولَدِ » أنْ « ، أو ِمْن أنْ يكُونَ لَُه ولد ، فيجيء يف َمَحلِّ 

نعت على سبيل التوكيد ، وظاهر كالم مكي أنه نعتٌ ال على سبيل التوكيد » واحدٌ « و » آل عمران « يف سُوَرة 
، وقيل » إنََّما اهللا ُمنْفَرِد يف إهليَِّتِه « : نعت ، تقديره » واحٌد « خربه ، و » إلهٌ « مبتدأ ، و » اهللا « و : ، فإنه قال 

، » اهللا « بدالً من » إله « ، وجيوز أن يكون ]  ٥١: النحل [ } ني الَ تَتَِّخذُواْ إهلني اثن{ تأكيٌد مبنزلة » َواِحٌد « : 
آل  ٤٧يف اآلية [ تقدمي نظريه } أَن َيكُونَ لَُه َولَدٌ { : إنَّما املعُبوُد وَاِحٌد ، وقوله : خربه ، تقديره » َواِحدٌ « و 

ما يكونُ له : نافية ، أي » إنْ « أنَّ  على» يكُونُ « بكسر اهلمزة ورفع » أَن َيكُونَ « : وقرأ احلسن ] . عمران 
  .ولٌد ، فعلى قراءته يكونُ هذا الكالُم مجلَتْينِ ، وعلى قراءِة العامة يكون مجلة واحدة 

  .} لَُّه ما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { :  -تعاىل  -مث قال 
َنه َمِلكَاً وماِلكاً ملا يف السموات وما يف األرضِ؛ يف كل َمْوِضعٍ َنزَّه نَفَْسه عن الولد ذكر كَْو -تعاىل  -واعلم أنَّه 
أن : ، واملعىن ]  ٩٣: مرمي [ } إِن كُلُّ َمن ِفي السماوات واألرض إِالَّ آِتي الرمحن َعْبداً { : » مَْرَيم « فقال يف 

ملَْرمي؛ ألهنما كانا يف السَّموات ويف من كان َماِلكاً ملا يف السَّموات ويف األْرضِ ، ولكُلِّ ما فيها ، كان َماِلكاً لعِيَسى و
ظَم األْرضِ ، وملا ُهو أْعظَم ِمْنُهَما يف الذَّاِت والصِّفَات ، وإذا كان َماِلكاً ملا ُهَو أْعظَم ِمْنُهَما ، فبأنْ يكُون ُهو أْع

يكُون َماِلكاً هلَُما أْولَى ، وإذا كَاَنا َمْملُوكَْينِ ِمْنُهَما يف الذَّاِت والصِّفَاِت ، وإذا كان َماِلكاً ملا ُهَو أْعظَم ِمْنُهَما ، فبأنْ 
  .لَُه ، فكَْيَف َيْعِقلُ مع هذا َتوَهُّم كَوهنما َولَداً وزَْوَجةً 

كَاٍف يف َتْدبِري املَْخلُوقَاِت ، ويف ِحفِْظ احملْدَثَاِت ،  -تعاىل  -إن اهللا : أي } وكفى باهللا َوِكيالً { :  -تعاىل  -مث قال 
عاملاً ]  -تعاىل  -[ َحاَجة َمَعُه إىل القَْولِ بإثَْباِت آله آخَر ، وهو إشاَرةٌ إىل ما َيذْكُُره املَتكَلُِّمون؛ من أنَُّه ملَّا كَانَ فال 

طَّالً ال فَاِئَدة فيه بَِجميع املَْعلُوَماِت قَاِدراً على كل املَقْدُورَاِت ، كان كَاِفياً يف اإلِهليَّة ، فلو فََرْضَنا آهلاً آَخر ، كان ُمَع
  .، وذلك نَقٌْص ، والنَّاِقص ال َيكُون إهلاً 

َدِتِه َوَيْسَتكْبِْر فَسََيْحُشرُُهْم إِلَيِْه لَْن َيْستَْنِكَف الَْمسِيُح أَنْ َيكُونَ َعْبًدا ِللَِّه َولَا الَْملَاِئكَةُ الُْمقَرَُّبونَ َوَمْن َيْستَْنِكْف َعْن ِعَبا
اْسَتْنكَفُوا  فَأَمَّا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَُيَوفِّيهِْم أُُجورَُهْم َويَزِيدُُهْم ِمْن فَْضِلِه َوأَمَّا الَِّذيَن) ١٧٢(َجِميًعا 

  ) ١٧٣(َواسَْتكَْبرُوا فَُيَعذُِّبُهْم َعذَاًبا أَِليًما َولَا َيجُِدونَ لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه وَِليا َولَا َنِصًريا 

اآلية ملَّا أقام احلُجَّة القَاِطَعة على أنَّ عيسى } لَّن َيسَْتنِكَف املسيح أَن َيكُونَ َعْبداً للَِّه َوالَ املالائكة املقربون { : قوله 
الشُّْبَهة اليت َعوَّلُوا َعلَْيها يف  َعْبُد اهللا ، ال َيُجوز أن يكُون اْبناً لَُه ، أشَاَر بَْعَده إىل ِحكَاَيةِ ُشْبهَِتهِم ، وأَجاَب َعنَْها؛ ألنَّ

 -كان ُيْخبُِر عن الغيبّيات ، ويأيت بَِخوارقِ العاداِت من اإلْبَراء واإلحَْياء ، فكأنَّهُ ] أنَّه [ إثْبَاِت أنَُّه ابن اللَِّه؛ هو 
،  -وتعاىل ] سبحانه [  -ادِة اهللا بسبب القَْدرِ من العِلْم والقُْدَرة عن ِعَب} لَّن َيْستَنِكَف املسيح { : قال  -تعاىل 

املالئكة مع ] إنّ [ فإن املالِئكَة املقَرَّبنيَ أْعلَى حَاالً ِمْنُه يف اَلقُْدَرة؛ ألن ثََمانِيةً منهم َحَملةُ الَعْرشِ على َعظََمِتِه ، مث 



املَسِيُح عن ُعُبوديَّته بسبب هذا القَْدرِ القَلِيلِ كماهلم يف الُعلُوم ، ملْ َيْسَتْنِكفُوا عن ُعُبوِديَّة اهللا ، فكيف َيْسَتْنِكُف 
  .الذي كان َمَعُه من الِعلْمِ والقُْدَرة 

وما عليه يف هذا األْمرِ َنكٌْف وال « : سوء ، ومنه ] له [ أن يُقال : استفعالٌ من النَّكِْف ، والنَّكُْف : واالْستْنكَاُف 
، ومنه » هو األَنفَةُ والتَّرفُّع « : ، وقال غريه » هنا مبعىن دفع النَّكَْف َعْنه  واْسَتفَْعلَ« : ، قال أبو العباس » َوكٌْف 

  ]الطويل : [ ، إذا منعته من اجلَْري على َخدِّك ، قال » َنكَفْتُ الدَّْمَع بإْصبَِعي « : 
  ْيَك َمدْمَُعِمَن اِحللِْف لَْم يُْنكَْف ِلَعيَْن... فَباُنوا فُلُوالً ما َتذَكَُّر مِْنُهُم  -١٩١٠
  فصل

إنَُّه َعْبُد اللَِّه ، فقال النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم : يا ُمَحمَّد ، إنك َتِعيبُ صَاِحَبَنا ، فتقول : ُروَِي أن َوفَْد َنجَْران قالُوا 
  .فنزلَت هذه اآلية » أنْ يكُونَ عَْبداً ِللَِّه  -عليه السالم  -لْيسَ بعارٍ لعيسى « : 

أنْ « بفتح مهزة » أن يكُون َعْبداً ِللَِّه « على التَّْصِغري ، وهو ُمَناِسبٌ للَمقَام ، وقرأ اجلمهوُر » ُعَبْيداً « : وقرأ َعِليٌّ 
ما يكون له ولٌد ، فينبغي ] : بكَْسر اهلمزة على أنَّها َنفٌي مبعىن » إنْ « : فهُو يف موضعِ َنْصبٍ ، وقرأ احلسن [ ، » 

  .كره الرواة؛ نقله القرطّيب ، ومل يذ» يكونُ « رفع 
ولَْن َيْستَْنِكَف املالئكةُ أن يكُونُوا َعبيداً هللا ، وقال : ، أي » املَسِيح « عطف على } َوالَ املالائكة { : وقوله تعاىل 

« َعْبداً » مِّن وال املالئكةُ املقرَّبون أن يكوُنوا عبيداً هللا ، فإن ُض: ويف الكالم َحذٌْف ، التقدير « : أبو حيان ما نصُّه 
من باب عطف املفردات ، خبالف } َوالَ املالائكة { ، مل َيْحَتجْ إىل هذا التقدير ، ويكونُ إذ ذاك « ِملْكاً هللا » معىن 

عطف اجلملِ؛ الختالف اخلرب ، ] من [ يكون } َوالَ املالائكة { : معىن الَوْحَدة ، فإن قوله « َعْبد » ما إذا لُِحظَ يف 
، » كان من باب عطف املفردات « وال كلُّ واحٍد ِمَن املالِئكَِة » : معىن } َوالَ املالائكة { : ظَ يف قوله وإنْ لُِح

» ، أو اسم « املَسِيُح » إمَّا أن ُيْعطََف على : ؟ قلت « واملَالَِئكَةُ » عالم ُعِطَف : فإن قلَت « : وقال الزخمشريُّ 
مََرْرُت بَِرُجلٍ » : ملا فيه من معىن الوْصف؛ لداللته على العبادة ، وقولك « ْبداً َع» ، أو على املستتر يف « َيكُونُ 

فالعطُف على املسيحِ هو الظاهُر؛ ألداء غريه إىل ما فيه بعُض احنراٍف عن الغرضِ ، وهو أن املسيَح ال « َعْبٍد أُبوهُ 
« : ، قال أبو حيان » ُبدَ اهللا هو ومن فوقه يأَنُف أن يكون هو وال من فَوقَُه موصوفني بالعبودية ، أو أن يع

واالحنراف عن الغرضِ الذي أشاَر إليه كونُ االستنكَافِ يكون خمتصا باملسيحِ ، واملعَْنى التامُّ إشراكُ املالئكة مع 
إذ لو أُريدَ  ؛« الَ » املسيح يف انتفاء االستنكَاِف عن العبوديَّة ، ويظهرُ أيضاً مرجوحيَّةُ الوجهني من وجه دُخول 

ما » : ، بل كان يكون التركيبُ بدوهنا ، تقول « ال » مل َتْدُخل « عَْبداً » أو يف « يكُون » العطُف على الضمري يف 
ِة ، فهذان التركيبان لَْيَسا من َمظَنَّ« ما يُريُد زيدٌ أنْ َيْصطَِلَح ُهَو وَعْمٌرو » و « يريُد زيٌد أن يكُونَ ُهو وأبُوُه قَاِئَمْين 

  .» دخولِ ال ، وإن ُوجد منه شيٌء ، أوِّل 

  .ثالثة أوجه ، أوَجُهَها األوَّل » املَالَِئكَةُ « انتهى ، فتحصَّل يف رفع 
  فصل

  ] . ٣٤آية [ على أنَّ امللَك أفَْضلُ من الَبَشر ، وقد تقدَّم الكالم َعلَْيه ، يف البقرة : اسَْتَدلَّ اجلُمهور هبذه اآلية 
إنَّا ُنَسلِّم أنَّ اطِّالع املالِئكَة على املَُغيِّبَاِت أكْثَُر من اطالع الَبَشرِ عليهما ، : والذي نقُولُه َهُهَنا : طيب وقال ابن اخل

كَة  املالِئوُنَسلِّم أن قُْدَرة املالِئكَة على التَّصرُِّف يف هذا الَعامل أَشدُّ من قُْدرة الَبَشر ، إمنا النِّزاُع يف أنَّ ثواَب طاَعاِت
نه أْخَبر أكْثَُر ، أْم ثواُب طاعَاِت الَبَشرِ وهذه اآلَيةُ ال َتُدلُّ على ذلك؛ وذلك أن النَّصَاَرى إنَّما أثَْبتُوا إهليَّة ِعيَسى؛ أل

ت املالِئكَةُ أقَْوى عن الَغْيب ، وأتى َخبوَارِقِ العَادَاِت ، فإيراُد املالِئكَة ألْجلِ إْبطَال هذه الشُّْبَهة ، إمنا َيْسَتقِيم إذا كان



  .حاالً يف هذا العَالَمِ ، ويف هذه القُْدَرة من الَبَشرِ ، وحنن َنقُول ُمبوجبِه 
املُراُد من اآلية تَفِْضيل املالِئكَة على املَسيحِ يف كَثَْرِة الثََّوابِ على الطَّاَعاِت ، فذلك ممَّا ال ُينَاِسب هذا : فأما أن ُيقَالَ 

  .ُق به املوضَع ، وال َيلي
  .فظهر أنَّ هذا االستْدالَل إنَّما قَوِي يف األْوَهام؛ ألن النَّاَس ما خلّصوا َمَحلَّ النَِّزاع 

وال ُحجَّة هلم ِفيِه؛ ألنه مل يَقُلْ ذَِلك َرفْعاً ملقاِمهِم على َمقَامِ الَبَشرِ ، : وأجاب البغوي عن استدالهلم هبذه اآلية؛ فقال 
املَسِيُح اْبُن اللَّه ، وقال رّداً على النَّصاَرى : املالَِئكَة آِلَهةٌ ، ملا ردَّ على النَّصَاَرى قوهلم : ولُون بل َرّداً على الذين َيقُ

{ :  -تعاىل  -بَزْعِمهِم؛ فإنَُّهم يقُولُون بتَفْضِيل املالِئكَة ، وهذه اآلَيةُ تُدلُّ على أنَّ طبقات املَالَئكة ُمْخَتِلفةٌ؛ لقوله 
  .} الائكة املقربون َوالَ امل

« جواُب : ، فإن قيل } َوَمن َيْستَْنِكْف { : الفاُء جيوز أن تكون جواباً للشَّْرط يف قوله } فَسََيْحُشُرُهمْ { قوله تعاىل 
ف ال بدَّ أن يكون حمتمالً للوقُوعِ وعدمه ، وحشُرُهْم إليه مجيعاً ال ُبدَّ منه ، فكي» إذا « الشرطية وأخواهتا غري » إن 

  :وقَع َجواباً هلا؟ فقيل يف جوابه وجهان 
أن هذا الكالم تضمَّن الوعد والوعيد؛ ألنَّ َحْشَرُهمْ يقتضي جزاَءهم بالثوابِ أو العقاب ، وَيُدلُّ عليه : أصحهما 

ته وَيسَْتكْبِْر ، ومن َيْسَتْنِكْف عن عباد: إىل آخره ، فيكونُ التقديُر » فَأَمَّا الِذيَن « : التفصيلُ الذي بعده يف قوله 
  .فيعذُبُه عند َحْشرِهِ إليه ، ومن مل يستنكْف ومل يستكرب ، فيثيبه 

، وليس بالبيِّن ، وهذا } فَسََيْحُشرُُهْم إِلَيِه َجِميعاً { : فيجازيه ، مث أخرب بقوله : أنَّ اجلواَب حمذوف ، أي : والثاين 
فذلك ] » َيسَْتكْبِر « و [ » َيْسَتْنِكف « : تارة يف قوله » من « املوضوُع حمتملٌ أن يكون ِممَّا ُحِملَ على لفظِة 

« ولذلك مجعُه ، وحيتمل أنه أعاد الضمري يف » فَسَيْحُشرُُهم « : أفرد الضمري ، وعلى معناها أخرى يف قوله 
لِة باسم الشرط العمومَ وغريها ، فيندرجُ املستنكُف يف ذلك ، ويكون الرابطُ هلذه اجلم» َمْن « على » فََسيْحُشُرُهم 

: املُسْتنكفَني وغَريُهْم ، كقوله : فسيحُشُرُهْم ، أي : بل َحذََف معطوفاً لفَْهم املعىن ، والتقديُر : املشارَ إليه ، وقيل 
  .والبَْرَد : ، أي ]  ٨١: النحل [ } سََرابِيلَ َتقِيكُمُ احلر { 
بنونِ » فََسنْحُشرُهْم « : وهو الصحيح ، وقرأ احلسن » كُلّ « حالٌ ، أو تأكيد عند َمْن جعلها ك » َجميعاً « و 

  .» َحَشَر « بكسر الشني ، وهي لغةٌ يف مضارع » فَسََيْحِشُرُهْم « ، وقرئ » فَُيَعِذبُُهْم « العظمة ، وختفيف باء 
فإن « : قاله الزخمشريُّ وهو  قد تقدَّم الكالُم على نظريهتا ، ولكن هنا سؤالٌ حسٌن: } فَأَمَّا الذين { : وقوله تعاىل 

هو مثلُ قولك : التفصيل غري مطابقٍ للمفصَّلِ؛ ألنه اشتمل على الفريقني ، واملفصَّلُ على فريق واحد ، قلُت : قلت 
  :وصحةُ ذلك؛ لوجهني « فمن مل خيرْج عليه ، كساه ُحلَّةً ، ومن َخَرَج عليه ، َنكَّلَ به : َجَمَع اإلَماُم اخلوارَج » : 

أن حيذف ذكرُ أحد الفريقني؛ لداللِة التفصيل عليه؛ وألنَّ ذكرَ أحدمها يدلُّ على ذكر الثاين؛ كما حذف : أحدمها 
  ] . ١٧٥: النساء [ } فَأَمَّا الذين آَمُنواْ باهللا واعتصموا بِِه { : أحدمها يف التفصيل يف قوله َعِقيَب هذا 

ومن َيْستَْنِكف عن : ُغمُُّهم؛ فكان داخالً يف مجلة التنكيلِ هبم ، فكأنه قيل وهو أن اإلحسانَ إىل غريهم مما َي: والثاين 
انتهى ، يعين . » عبادته وَيْستكْرب فسيعذُبُهم باحلَْسرة ، إذا رأْوا أُجوَر العاملني ، ومبا يصيُبُهم من عذاب اهللا 

املثابني واملعاقبني ، وباملفصَّل قوله قبل ذلك : ، وقد اشتمل على فريقني ، أي » أمَّا « و » فأمَّا « : بالتفصيل قوله 
  .، ومل يشتمل إال على فريقٍ واحٍد هم املعاقَُبون » َوَمن َيْستَْنِكْف « : 

  فصل
ْت ، بيَّن ثواب الَِّذين آَمنُوا وَعِملُوا الصَّاِلَحات أنه ُيَوفِّيهم أُجورَهم ، ويزيدُهم من فَْضِله من التَّضِعيف ما ال عْيٌن رأ



  .وال أذنٌ َسِمَعت ، وال خطر على قَلْب َبَشر 
فَيَُعذِّبُُهْم َعذَاباً أَلُيماً َوالَ َيجُِدونَ لَُهْم مِّن ُدوِن اهللا وَِلّياً َوالَ { عن عبادته } َوأَمَّا الذين استنكفوا واستكربوا { : قوله 

  .} َنصِرياً 
ا َرأْوا ثواب املُطيعني ، مث َشاَهُدوا بعده عقاب أنفسهم ، كان وقدم ثواب املُؤمنني على عقاب املْستَْنِكِف ألنَّهم إذ

  .ذلك أعْظَم يف احلسرة 

  ) ١٧٤(َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءكُمْ ُبْرَهانٌ ِمْن رَبِّكُْم َوأَنَْزلَْنا إِلَْيكُْم نُوًرا مُبِيًنا 

ر والَيهُوِد والنَّصَاَرى ، وأَجاَب عن ُشبَُهاتِهِم عمم اخلطاب ، ملا أْوَرد احلُجَّة على مجيع الفرق من املَُناِفِقني والكُفَّا
عليه الصالة  -حممد : ودعا مجيع النَّاس إىل االعِْتَرافِ بِرِسَالِة ُمحَمَّد صلى اهللا عليه وسلم ن واملراد بالُبرَْهان 

يق احلقِّ ، وإْبطَال الَباِطل ، والنُّور املُبُني هو القُرآن؛ ، وُسمِّي ُبْرَهاناً؛ ألن ِحْرفََتُه إقاَمة الُبْرَهان على حتِْق -والسالم 
  .ألنه سََبٌب لُوقُوع ُنور اإلمياِن يف القَلْبِ 

  :فيه وجهان } مِّن رَّبِّكُمْ { : قوله تعاىل 
ُجيوز أن تكُون » ِمْن « ُبرَْهانٌ كاِئٌن من ربكم ، و : أي » ُبْرَهان « أنه ُمَتَعلِّق َمبْحذُوٍف ، ألنه ِصفَةٌ ل : أظهرمها 

  .من بََراِهنيِ رَبِّكُم : البتداء الَغاَيِة َمجَازاً أو َتْبعِيضيَّة ، أي 
  .، البتداء الَغاَيِة كما تقدَّم » َجاَء « أنه ُمَتَعلٌِّق بنفس : والثاين 

  ) ١٧٥(ِمْنُه َوفَْضلٍ َوَيْهِديهِْم إِلَْيِه صَِراطًا ُمْسَتِقيًما  فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َواْعَتَصمُوا بِِه فَسَُيْدِخلُُهْم ِفي َرْحَمٍة

  .} فَسَُيْدِخلُُهْم ِفي َرْحَمٍة مَّْنُه َوفَْضلٍ { أهنم امتنعُوا به من َزْيغِ الشَّْيطَاِن ، : فاملُراد 
  فصل

ما َيَتفَضَّل به علْيهِم َمبا ال َعني َرأْت ، وال :  املراد بالرَّْحَمِة اجلَنَّة ، وبالفَْضلِ:  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عبَّاسٍ 
  ] .وال َخطََر على قَلْبِ َبشر [ أذُن َسِمَعْت ، 

  .} َويَْهِديهِْم إِلَْيِه ِصَراطاً مُّْسَتِقيماً { 
ال مجاعةٌ منهم ؛ ألنه يتعدَّى الثنني؛ كما تقدم حتريره ، وق» َيْهِدي « مفعولٌ ثان ل : } ِصرَاطاً { : قوله عزَّ وجَّل 

وقال أبو البقاء قريباً من هذا إال . » ُيَعرِّفُُهْم « : ، والتقدير » َيْهِديهم « إنه مفعولٌ بفْعلٍ حمذوف دلَّ عليه : َمكِّيٌّ 
« : اين على املعىن؛ ألنَّ املعىن ُيعرِّفُُهم ، قال مكيٌّ يف الوجه الث» يَْهِدي « أنه مل ُيْضِمْر فعالً ، بل جعله منصوباً ب 

: قال شهاب الدين » َيْهِديهِم صَِراطاً مستقيماً إىل ثوابه وجزائه : ، أي « َيْهِدي » وجيوز أن يكون مفعوالً ثانياً ل 
، واحتاجوا إىل تقدير فعل ، أو تضمينه معىن ]  ٣: اآلية [ ومل أْدرِ ِلمَ َخصَُّصوا هذا املوِضَع ُدونَ الذي يف الفاِتَحِة 

راجعةٌ إىل ما « إليه » اهلاُء يف « : ؟ وأجاز أبو عليٍّ أن يكون منصوباً على احلال من حمذوف؛ فإنه قال »  ُيَعرِّفُُهْم« 
نصباً على احلالُ ، كانت احلالُ « ِصرَاطاً ُمْسَتِقيماً » وَيْهديهم إىل صراطه ، فإذا جعلنا : تقدَّم من اسم اهللا ، واملعىن 

  :تحصَّل يف نصبه أربعةُ أوجه انتهى ، ف. » من هذا احملْذُوِف 
  .من غري تضمني معىن فعل آخر » َيْهِدي « أنه مفعول ب : أحدها 
  .» ُيَعرِّفُُهْم « أنه على تضمني معىن : الثاين 

  .أنه منصوٌب مبحذوٍف : الثالث 



: ؤكِّدة ، وليس كقولك أنه نصٌب على احلال ، وعلى هذا التقدير الذي قدَّره الفارسيُّ تقُْرُب من احلالِ امل: الرابع 
اهللا « إمَّا عائدةٌ على : » إلَْيهِ « ؛ ملخالفتِها لصاحبها بزيادة الصفِة ، وإن وافقته لفظاً ، واهلاُء يف » َتَبسََّم َضاِحكاً « 
عىن ، وإمَّا على الفضلِ والرمحة؛ ألهنما يف م» صَِراطه « أو » ثواب « : بتقدير حذِف مضاٍف؛ كما تقدَّم من حنو » 

  .شيء واحد ، وإما عائدةٌ على الفضل؛ ألنه يُراد به طريُق اجلنان 

َما َتَرَك َوُهَو يَرِثَُها إِنْ لَمْ  َيْسَتفْتُوَنَك قُلِ اللَُّه ُيفِْتيكُْم ِفي الْكَلَالَِة إِنِ اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه وَلٌَد َولَُه أُْخٌت فَلََها نِْصُف
 الْأُْنثََيْينِ ُيَبيِّنُ كَانََتا اثَْنَتْينِ فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّا تََرَك َوإِنْ كَانُوا إِْخَوةً رَِجالًا َونَِساًء فَِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ َيكُْن لََها َولٌَد فَإِنْ

  ) ١٧٦(اللَُّه لَكُْم أَنْ َتِضلُّوا وَاللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

يف [ أوَّل السُّوَرة ] يف [ إىل آخر السورة ملا تكَلَّم } وَنَك قُلِ اهللا يُفِْتيكُْم ِفي الكاللة َيْسَتفُْت{ :  -جل وعال  -قوله 
ِفني أْحكَام األْموَالِ ، َخَتمَها بذِلك اآلِخرِ مشاكالً لألوَّل ، ووَسطُ السُّورِة ُمْشَتِملٌ على املَُناظََرة مع الفرقِ املَُخاِل] 

  .يف الدِّينِ 
] وشرف وكرم وعظم [ َعاَدين رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : نزلت يف جابر بن عبد اهللا ، قال :  قال املفسرون

يا رُسول اهللا ، ِلمن اِملريَاثُ ، إنَُّهما : ، وأنا مَرِيٌض ال أْعِقل ، فََتَوضَّأ وصبَّ من ُوضوئه عليَّ ، فَعقَلُْت ، فَقُلْت 
َيسَْتخْبُِروَنك ، قال الَبَراء : َيْستفُتوَنك : ومعىن . } وَنَك قُلِ اهللا يُفِْتيكُْم ِفي الكاللة َيْسَتفُْت{ َيرِثَُني كاللة ، فنزلت 

  .هذه آخر آية نََزلَْت من القُْرآن : بن َعازِب 
  .كذا قال يف ُمْسلم ، وقيل أنزلَتْ يف النَّبِّي صلى اهللا عليه وسلم : قال القرطيب 

؛ على إعمال الثاين ، وهو اختيار البصرّيني ، ولو » ُيفْتيكُم « متعلق ب : } كاللة ِفي ال{ : قوله سبحانه وتعاىل 
آتوين أُفْرِغْ { ] .  ١٩: احلاقة [ } َهآُؤُم اقرؤا ِكتَابَيْه { : أْعَملَ األولَ ، ألضمَر يف الثاين ، وله نظائُر يف القرآن 

والذين { ]  ٥: املنافقون [ } ْم َتَعالَْواْ َيْسَتْغِفْر لَكُمْ َرسُولُ اهللا َوإِذَا قِيلَ لَُه{ ]  ٩٦: الكهف [ } َعلَْيِه ِقطْراً 
، وقد تقدَّم الكالُم فيه يف البقرة ، وتقدَّم الكالم يف اشتقاق الكاللة يف ]  ٣٩: البقرة [ } كَفَرواْ َوكَذَُّبواْ بِآيَاتَِنآ 

« و ] .  ١٢٨: النساء [ } َوإِِن امرأة { : كقوله } رؤ إِن ام{ : ، وقوله ]  ١٢: النساء [ أوَّل هذه السُّورة 
  .» اْمُرؤٌ « مجلةٌ فعليةٌ يف حملِّ رفع صفة ل » َهلََك 

« مجلةٌ يف حملِّ رفعِ أيضاً صفةً ثانية ، وأجاز أبو البقاء أن تكون هذه اجلملةُ حاالً من الضمري يف } لَْيسَ لَُه َولَدٌ { و 
ومنع الزخمشريُّ أن تكون حاالً ، ومل يبيِّن العلةَ يف ذلك ، وال بيَّن صاحب احلال أيضاً ،  ، ومل يذكر غريه ،» َهلََك 

} لَْيَس لَُه وَلٌَد { : ومنع الزخمشريُّ أن يكون قوله « : ؟ قال أبو حيان » َهلََك « أو الضمُري يف » اْمُرٌؤ « هل هو 
. » الرفع على الصفِة ، ال النصُب على احلال } لَْيَس لَُه وَلٌَد {  وحملُّ: ، فقال « َهلََك » مجلةً حالية من الضمري يف 
، بل منع » َهلََك « مل مينْع كوهنا حاالً من الضمري يف : والزخمشريُّ مل يَقُلْ كذلك ، أي : انتهى ، قال شهاب الدين 

؛ ألنه نكرةٌ ، لكنَّ الَنكرة » ُرؤٌ اْم« حاليتها على العموم ، كما هو ظاهر قوله ، وحيتملُ أنه أراد منع حاليتها من 
هنا قد ختصََّصتْ بالوصف ، وباجلملِة فاحلالُ من النكَرِة أقلُّ منه من املعرفة ، والذي ينبغي امتناُع حاليتها مطلقاً؛ 
كما هو ظاهر عبارته؛ وذلك أنَّ هذه اجلملة املفسِّرة للفعل احملذوف ال موضَع هلا من اإلعراب؛ فأشبهت اجلمل 

ملؤكِّدة ، وأنت إذا أتبعت أو أخربت ، فإمنا تريُد ذلك االسم املتقدِّم يف اجلملة املؤكِّدة السابقة ، ال ذلك االسم ا
ضََرْبُت َزْيداً ، « : املُكَرََّر يف اجلملة الثانية اليت جاءت تأكيداً؛ ألن اجلملة األوىل هي املقصودة باحلديث ، فإذا قلت 

األوَّلِ؛ ألنه يف اجلملة املؤكدة املقصوُد باإلخبار ، وال » زَْيداً « صفةُ » الفَاِضل « ، ف »  ضرْبُت َزْيداً الفَاِضل



، وأما ما » َهلََك « يُضرُّ الفصلُ بني النعِت واملنعوت جبملة التأكيد ، فهذا املعىن َينِْفي كوهنا حاالً من الضمري يف 
ن قلَِّة جميء احلال من النكرِة يف اجلملة ، ويف هذه اآلية على ما فلما ذكرته لك م» اْمرٌؤ « ينفي كوهنا حاالً من 

دليلٌ على الفْصلِ بني النعت واملنعوت باجلملة املفسرة للمحذوف يف  -صفة » لَْيَس لَُه وَلٌَد « اختاُروُه من كون 
» قَاَم « فُِصل بينهما ب » َرُجلٌ « ل صفةٌ » َعاِقلٌ « ف » إنْ َرُجلٌ قام َعاِقلٌ فأكْرِْمُه « : باب االشتغال ، ونظُريه 

  .املفسَّر » قام « املفسِّر ل 

  فصل
  .ليس لَُه ولٌد وال َواِلٌد ، فاكَْتفَى بِذِْكرِ أحدمها : أي } لَْيسَ لَُه َولَدٌ { :  -تعاىل  -معىن قوله : قال القُرطيبُّ 

ود ، فالوالُد ُيسَمَّى والداً؛ ألنه َولد ، واملَْولُود يَسمَّى ولداً؛ ألنه لفظ الولد َيْنطَِلُق على الوالِد واملْولُ: قال اجلُْرَجانِيُّ 
َوآَيةٌ لَُّهمْ أَنَّا َحَملَْنا { :  -تعاىل  -مث ُتطْلَُق على الولد ، وعلى الَواِلِد؛ قال ] فإنََّها من ذََرأ [ ؛ كالذُّرِّيَّة ] ُولد [ 

، } لَْيسَ لَُه َولَدٌ { : ؛ كقوله } َولَُه أُْخٌت { :  -سبحانه  -وقوله ]  ٤١: يس [ } ذُرِّيََّتُهْم ِفي الفلك املشحون 
  .» إنْ « جواُب » فَلََها « والفاء يف 

  فصل يف تقييدات ثالثة ذكرها الرازي يف اآلية
  :ظَاِهُر هذه اآلية ِفيِه َتقْيِيداٌت ثالثة : قال ابن اخلطيب 

َت إنَّما تأُخذ النِّْصَف عند عدم الولد فأما عند وجود الولد ، فإهنا ال تأخذ أن ظاهرَها َيقَْتِضي أن األْخ: األول 
النصف ، وليس األمر كذلك بل شرط كون األخت تأخذ النصف أالَّ يكون للميت ولد ابن ، وهذا ال يرد على 

الصُّوَرة إمنا تأخذ النِّْصف  ظاهر اآلية؛ ألن املقُصوَد من اآلَيِة بيانُ أْصحَاب الفُرُوضِ وُمسَْتحقِّيها ، ويف هذه
بالتعصيب ال بكونه َمفْروضاً أصالة ، بل ِلكَْونه ما َبِقي بدليل أنه لو كان معها بنتان ، فإن هلا الثلث الباقي بعد 

  .فرض البنتني 
باإلْجمَاعِ ، وهذا ال  ظاهر اآلية َيقَْتِضي أنَّه إذا مل َيكُن للميت ولد وال واِلٌد؛ ألن األْخت ال ترثُ مع الواِلِد: الثاين 

  .على ظاهرِ اآلية يف الكاللِة ، وَشرطُها عدم الولِد والَواِلد  -أيضاً  -يرد 
املراد منه األخت من األبََوْين ، ومن األبِ؛ ألن األْخَت من األم ، واألَخ من األمِّ » وله أخت « : أن قوله : الثالث 

  .قد َبيَّن اهللا ُحكَْمه يف أوَّل السُّوَرة 
ال حملَّ هلذه اجلملة من اإلعراب؛ الستئنافها ، وهي دالةٌ على جواب الشرط ، } َوُهَو يَرِثَُهآ { : وقوله عز وجل 

، » وقد سدَّْت هذه اجلملةُ َمَسدَّ جواب الشرط « : وليست جواباً؛ خالفاً للكوفيِّني وأيب زيد ، وقال أبو البقاء 
إذا اجتمع شرطٌ وقسم ، أُجِيَب سابقهما ، وجعل ذلك اجلوابُ : ا يقول النحاة يريد أهنا دالةٌ كما تقدَّم ، وهذا كم

عائدان على لفظ امرئ وأخت دون معنامها ، فهو » وهو َيرِثَُها « : ساّداً مسدَّ جواب اآلخر ، والضَّمريان من قوله 
  ]الطويل : [ من باب قوله 

  َوَنْحُن َخلَعَْنا قَْيَدُه فَْهَو سَارُِب...  َوكُلُّ أُنَاسٍ قَاَرُبوا قَْيَد فَْحِلهِْم -١٩١١
، ]  ١١: فاطر [ } َوَما ُيَعمَُّر ِمن مَُّعمَّرٍ َوالَ ُينقَُص ِمْن ُعُمرِِه { : ، وقوله تعاىل » عْندي ِدْرَهٌم ونِْصفُُه « : وقوهلم 

  .واْمَرأ آَخَر غَري اهلَاِلكِ َيرِثُ أختاً له أْخَرى : وإمنا احتيج إىل ذلك؛ ألنَّ احليةَ ال ُتورثُ ، واهلالكَ ال يرثُ ، فاملعىن 
  فصل
إن األَخ َيْستغْرِق مرياث األْخِت ، إن مل يكُن لألْخِت ولٌد ، فإن كان هلا اْبٌن ، فال شيء لألخ ، وإن كان : املعىن 



[ لألب ، فأما األخ لألمِّ؛ فإنه ] األخِ [ ولُدَها أنْثَى ، فلألخِ ما فُضل عن فَْرضِ البََناِت ، وهذا يف األخ لألبََوْينِ أو 
  ] .ال َيْستَْغرِقُ املرياثَ ، وَيْسقُط بالَولَِد 

  :فيها أقوال » كَاَنَتا « األلف يف } فَإِن كَانََتا اثنتني { : قوله تعاىل 
نتني ، وقد جََرْت فإن كانت األختان اث: ، أي » ولَُه أخٌت « : أهنا تعود على األختني يدلُّ على ذلك قوله : أحدها 

عادةُ النحوّيني أن يسألوا هنا سؤاالً ، وهو أنَّ اخلرب ال ُبدَّ أن يفيد ما ال يفيُدُه املبتدأ ، وإالَّ مل يكْن كالماً ، ولذلك 
ذلك العدد ؛ ألن اخلرب مل يَزِْد على ما أفاده املبتدأ ، واخلُرب هنا َدلَّ على عدد » سيُِّد اجلَارَِيِة ماِلكَُها « : منُعوا 

« ما ذكره أبو احلسن األخْفُش وهو أنَّ قوله : ، وقد أجابوا عن ذلك بأْجوَبٍة منها » كَاَنَتا « مستفاٌد من األلف يف 
يدلُّ على جمرَّد االثَْنيْنيَّة من غري تقييٍد بصغري أو كبري أو غري ذلك من األوصاف ، يعين أن الثُّلثني يستحقَّان » اثْنََتْين 
» كَاَنَتا « هذا العدد من غري اعتبار قيٍد آخر؛ فصار الكالم بذلك ُمفِيداً ، وهذا غُري واضحٍ؛ ألنَّ األلَف يف مبجرَّد 

تدلُّ أيضاً على جمرَّد االثْنينيَّة من غري قيد بصغري أو كبري أو غريمها من األوصاف ، فقد رجع األمُر إىل أنَّ اخلرب مل 
ما ذكَرُه مكي عن األخْفَشِ أيضاً ، وتبعه الزخمشريُّ وغريه؛ وهو احلَْملُ على معىن : ومنها  ُيِفْد غري ما أفاَدُه املبتدأ ،

: إىل َمْن يرجعُ ضمُري التثنية واجلمع يف قوله : فإن قلت « : ، وتقريُره ما ذكره الزخمشريُّ؛ قال رمحه اهللا » َمْن « 
فإن كان َمْن َيرِثُ باألخوَّة اثْنتني ، وإن كان من يرثُ : أصلُه : قلُت  ؟« فإنْ كَاَنَتا اثَْنَتْينِ ، وإنْ كَاُنوا إْخوة » 

» ، فكما أنَّث ضمري « َمْن كَاَنْت أمََّك » : كما قيل « فإنْ كَاَنَتا ، وإن كَانُوا » : باألخوَّة ذكوراً وإناثاً ، وإمنا قيل 
، » ؛ ملكاِن تثنية اخلرب ومجعه « كَاُنوا » و « كَاَنَتا »  ملكان تأنيث اخلرب كذلك ثَنَّى ومجع ضمَري َمْن يرث يف« َمْن 

  .وهو جوابٌ حسن 

» ؛ ألنه قد َصرَّح ب « َمْن كاَنْت أمَّكَ » هذا ختريٌج ال َيِصحُّ ، وليس نظريَ « : إال أن أبا حيان اعترَضُه ، فقال 
ومدلولُ اخلرب يف هذا خمالفٌ » أيةُ أمٍّ كاَنْت أمَك  :، وهلا لفظٌ ومعًنى ، فمن أنَّث ، راعى املعىن؛ ألن التقدير « َمْن 

؛ لتأنيث اخلرب ، إمنا أنَّث ملعىن » َمْن كَاَنْت أمَك « ملدلولِ االسمِ؛ خبالِف اآلية؛ فإن املدلولَْينِ واحد ، ومل يؤنِّث يف 
اعاة للمعَنى؛ إذ أرْدَت السؤال عن ، فتؤنث مر» َمْن قَاَمْت « : ؛ إذ أراد هبا مؤنَّثاً؛ أال ترى أنك تقول » َمْن « 

وهذا حتاملٌ منه على عادته ، : قال شهاب الدين . انتهى . « ألجله » قَاَمتْ « مؤنَّث ، وال خرب هنا؛ فيؤنَّثَ 
وهذا  ؛ حتَّى يُفَرَِّق هلم هبذا الفرقِ الغاِمضِ ،« َمْن » والزخمشريُّ وغريه مل ُيْنِكُروا أنه مل ُيصَرُِّح يف اآلية بلفظ 

  .التخريُج املذكوُر هو القولُ الثاين يف األلف 
صفةٌ حمذوفة هبا حصلتِ « لَهُ » خُربه ، و « اثْنََتْينِ » عائٌد على الوَارِثََتْينِ ، و « كَاَنَتا » والظاهُر أنَّ الضمري يف 

وَاِت ، وهذا جواٌب حسٌن ، وحذفُ فإن كانت الوارثََتاِن اثنَتْين من األَخ: املغايرةُ بني االْسم واخلرب ، والتقديُر 
حمذوفاً ، واأللفُ تعودُ « كَانَ » الصفِة لفهمِ املعىن غُري ُمْنكَرٍ ، وإن كان أقلَّ من عكْسه ، وجيوز أن يكون خُرب 

» :  ؛ كما تقدَّم ذكره عن األخفش وغريه؛ وحينئٍذ يكونُ قوله« َولَُه أُْخٌت » : على األختني املْدلُولِ عليهما بقوله 
. عليه « َولَُه أُْخٌت » : ، لداللِة قوله « لَهُ » وإنْ كانت األختاِن له ، فحذَف : حاالً مؤكِّدة ، والتقديُر « اثْنََتْين 

  .فهذه أربعةُ أقوال 
  فصل

  .أراَد اثَْنَتْين فََصاِعداً ، وهو أنَّ من َماَت له أخواٌت فَلَُهنَّ الثُلُثَاِن 
  :يف هذا الضمري ثالثة أوجه } نوا َوإِن كا{ : قوله تعاىل 

؛ كما تقدَّم تقريره عن « فإنْ كَانَ َمْن َيرِثُ إْخَوة » : املقدرة ، تقديُره « َمْن » أنه عائد على معىن : أحدها 



  .الزخمشريِّ وغريه 
واإلنَاث ، وإن كان أنه يعود على اإلْخَوة ، ويكون قد أفاد اخلرب بالتفصيل؛ فإنَّ اإلخوة يشمل الذُّكُوَر : الثاين 

ظاهراً يف الذكور خاصَّة ، فقد أفاد اخلرب ما مل ُيِفْده االسم ، وإن عاد على الوارث ، فقد أفاد ما مل ُيِفْده االسم إفادةً 
  .منهم ، فُحِذَف لداللِة املعَنى عليه : ، أي « فَِللذَّكَرِ » : واضحةً ، وهذا هو الوجُه الثالثُ ، وقوله 

  فصل
  .دَالَّةٌ على أنّ األْختَ املَذْكُورة لَْيَست هي األْخت لألمِّ  هذه اآليةُ

يف ُسورة النَِّساء يف  -تعاىل  -أال إنّ اآلية الَِّتي أنَْزلََها اهللا : قال يف ُخطَْبتِه  -رضي اهللا عنه  -ُروِي أن الصِّديق 
ج والزَّْوَجة واإلْخَوة من األمِّ ، واآلية اليت ختم هبا السُّورة يف يف الزَّْو: يف الَولَِد والَواِلِد ، وثانيها : الفََراِئض؛ فأوهلا 

  .اإلْخَوة واألخََواِت ، واآلَيةُ اليت خََتم هبا يف ُسورة األْنفَالِ أنَْزلَها يف أويل األْرَحامِ 

  :فيه ثالثةُ أوجٍه } ُيَبيُِّن اهللا لَكُْم أَن َتِضلُّواْ { :  -تعاىل  -قوله 
ُيَبيُِّن اللَّهُ : مفعولٌ من أجله؛ على حذِف مضاف ، تقديره » أن َتِضلُّوا « فعول البيان حمذوٌف ، و أن م: أظهرها 

  .يف ُحكِْمَها ، وهذا تقديُر املربِّد : أْمَر الكاللِة كراهة أنْ َتِضلُّوا فيها ، أي 
لئالَّ َتِضلُّوا ، : ، والتقدير » أنْ « بعد  حمذوفةٌ» ال « أنَّ :  -قول الكسائي والفراء وغريمها من الكوفيني  -والثاين 
  ]الوافر : [ شائٌع ذائٌع؛ كقوله » ال « وحذُف : قالوا 

  فَآلَْيَنا َعلَْيَها أنْ ُتَباعَا... َرأيَْنا َما رَأى الُبصَراُء ِفيَها  -١٩١٢
اهللا ُيْمِسُك السماوات واألرض أَن َتزُوالَ إِنَّ { : هو مثل قوله تعاىل « : أالَّ ُتبَاَع ، وقال أبو إسحاق الزَّجاج : أي 
ال َيْدُعونَّ « : رََوْيُت للكسائيِّ حديث ابن ُعَمر وهو » : لئال َتزُوال ، وقال أبو عبيد : أي ]  ٤١: فاطر [ } 

  .لئالَّ يوافق : فاستحسنه ، أي » أحُدكُْم على َولَِدِه أن َوافََق ِمَن اهللا إَجاَبة 
لئال يُواِفق من اللَّه إجابة ، وهذا القَْولُ عند البصريِّني خطأ؛ ألهنم ال ُيجِيُزون : عىن عند أيب ُعبَْيد امل: قال النَّحَّاس 

[ } ] واسأل القرية [ { : يبيِّن اهللا لَكُم كَراَهة أنْ َتِضلُّوا ، مث حذف؛ كما قال : ، واملعىن عندُهم » ال « إْضمَار 
  .أي كَراَهة أن ُيواِفَق من اللَّه إَجاَبة  ، وكذا معىن احلديث ،]  ٨٢: يوسف 

  .النافية » ال « ورجَّح الفارسيُّ قول املربِّد؛ بأنَّ حذَف املضاف أشيُع من حذف 
يبيِّن اهللا لكُمُ الضاللة ، فتجتنبوَنها؛ ألنه إذا بيَّن الشر اجُتنَِب ، وإذا بيَّن : ، واملعىن » ُيَبيُِّن « أنه مفعول : الثالث 
  .ارُتِكب  اخلَري
  فصل

؛ -تعاىل  -لَِطيفَة َعجِيبة ، وهي أن أوَّلَها مشتمل على بيان كمال قُْدَرة اهللا ] الشَّرِيفَة [ اعلم أن يف هذه السُّوَرة 
ْدَرة ، وهذا دَالٌّ على ِسَعة القُ]  ١: النساء [ } ياأيها الناس اتقوا رَبَّكُُم الذي َخلَقَكُْم مِّن نَّفْسٍ َواِحَدةٍ { : لقوله 

الِعلْم : وهذا الَوْصفَان؛ أعين } واهللا بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم { : وآِخَرَها ُمْشتَِملٌ على بيان كََمالِ الِعلْمِ ، وهو قوله تعاىل 
والنَّواِهي ،  والقُْدَرة هبما تثبت الرُّبُوبِيَّة واإلِهليَّة واجلالل والِعزَّة ، وهبما َيجب على الَعْبد أن يكُون ُمِطيعاً لألوامر

  .ُمنقَاداً للتَّكَاِليف 
وآخر آية ]  ١: التوبة [ } َبَرآَءةٌ مَِّن اهللا { كَاِملَة ] نََزلت [ آِخُر سُوَرة : قال ] بن َعازِب [ ُروِي عن البََراء 

  .} َيْستَفُْتوَنَك قُلِ اهللا ُيفْتِيكُْم ِفي الكاللة { : نزلت ، آخر سُورة النَِّساِء 
[ } إِذَا َجآَء َنْصُر اهللا والفتح { : آِخر آية نزلت آية الرَِّبا ، وآخر ُسورة نزلت ] أنَّ [ ابن عباس؛ ] عن [ وروي 



  ] . ١: النصر 
عاَش رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بَْعَدَها ِستَّة أْشُهر ، مث َنزَلَْت يف طَرِيق » النْصر « وُروي بعدَما نََزلَْت سُورة 

فسمِّيت آية الصَّْيف ، ألهنا نََزلَْت يف الصَّْيف ، مث نََزلَتْ } َيْسَتفُْتوَنَك قُلِ اهللا ُيفِْتيكُْم ِفي الكاللة { : حجَّة الوداع 
[ } ] َوَرِضيُت لَكُُم األسالم دِيناً [ اليوم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعمَِتي { : وهو َواِقٌف بَعَرفَات 

  .، فعاش َبْعَدها إْحَدى وِعشْرِين يوماً ]  ٣: ئدة املا
َمْن قََرأ النِّساء فَكَأنََّما َتَصدََّق على كلِّ َمْن َورِثَ ِمريَاثاً ، « : قال رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيبٍّ قال 

ِمَن الَِّذين َيَتَجاَوُز َعنُْهْم  -تعاىل  -يف َمِشيئةَ اللَِّه  وأْعِطي ِمَن األْجرِ كََمنِ اْشَترى ُمحّرراً ، وَبرِئ ِمَن الشِّْرك ، َوكَانَ
 «.  

ْيَر ُمحِلِّي الصَّْيِد َوأَْنُتْم ُحُرٌم إِنَّ اللَّهَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا بِالُْعقُودِ أُِحلَّْت لَكُْم َبهِيَمةُ الْأَْنَعامِ إِلَّا َما ُيتْلَى َعلَْيكُْم غَ
  ) ١(ُم َما ُيرِيُد َيْحكُ

هي : قال الزَّجَّاج . َوفَّى بالعهد ، وأوىف به : بالعهود ، ويقال : بالعقود أي } َيا أَيَُّها الذين آَمُنواْ أَْوفُواْ بالعقود { 
ألزمته ذلك باستيثاق ، وأصله من عقد الشيء بغريه ، : عاقدت فالناً ، وعقدت عليه ، أي : أوكد العهود ، ويقال 

  .له به كما يعقد احلبل باحلبل ووص
فالعهد إلزام ، والعقد التزام على سبيل اإلحكام ، وملا كان اإلميان هو املعرفة باهللا تعاىل وصفاته وأحكامه ، وكان 

أمر بالوفاء بالعقود  -من مجلة أحكامه أنه جيب على اخلَلْقِ إظهار االنقياد هللا تعاىل يف مجيع تكاليفه وأوامره ونواهيه 
  .أنكم التزمتم بإميكانكم أنواع العقود والطاعة بتلك العقود : أي  ،

  فصل يف الكالم على فصاحة اآلية
هذه اآلية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة ألفاظها ، لكل بصري بالكالم؛ فإهنا تضمنت : قال القرطيب 
  :مخسة أحكام 

  .األمر بالوفاء بالعقود : األول 
  .هبيمة األنعام  حتليل: الثاين 

  .استثناء ما يلي بعد ذلك : الثالث 
  .استثناء حال اإلحرام فيما ُيَصاُد : الرابع 

  .ما تقتضيه اآلية من إباحة الصيد ملن ليس مبحرم : اخلامس 
نعم أعمل مثل : أيها احلكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن ، فقال : وحكى النقاش أن أصحاب الكندي ، قالوا له 

واهللا ما أقدر ، وال يطيق هذا أحد ، إين فتحت املصحف فخرجت : احتجب أياماً كثرية ، مث خرج ، فقال بعضه ف
، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ، وهنى عن النكث ، وحلل حتليالً عاماً ، مث استثىن استثناء بعد » املائدة « سورة 

  .در أحد أن يأيت هبذا إال يف أجالد يق] وال [ استثناء ، مث أخرب عن قدرته وحكمته يف سطرين 
  فصل يف اخلطاب يف اآلية

بالكتب } يا أيها الذين آمنوا { : هذا خطاب ألهل الكتاب ، يعين : واختلفوا يف هذه العقود ، فقال ابن جريج 
ذَ أََخذَ اهللا َوإِ{ : وهو قوله  -عليه الصالة والسالم  -املتقدمة أوفوا بالعهود ، اليت عهدهتا عليكم يف شأن حممد 

  ] . ١٨٧: آل عمران [ } ِميثَاقَ الذين أُوُتواْ الكتاب لَُتَبيُِّننَُّه ِللنَّاسِ 



  .هو عام : وقال آخرون 
  .أراد هبا اِحللَْف الذي تعاقدوا عليه يف اجلاهلية : وقال قتادة 

  .هي عهود اإلميان والقرآن : وقال ابن عباس 
مبا أحل ومبا حرم ، ومبا فرض ، ومبا َحدَّ يف مجيع األشياء كذلك ، قاله : أي » أوفوا بالعقود « : قال ابن عباس 

  .جماهد وغريه 
قرأت كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن َحْزم حني بعثه إىل ] : الدين [ وقال ابن شهاب 

اآلية ، فكتب } َها الذين آَمُنواْ أَْوفُواْ بالعقود َيا أَيُّ{ هذا بيان للناس من اهللا ورسوله ، : ، ويف صدره » جنران « 
  .، واملقصود أداء التكاليف فعالً وتركاً } إِنَّ اهللا سَرِيُع احلساب { : اآليات فيها ، إىل قوله 

  .املوثق ] ربطها بعبادته كما يربط الشيء بالشيء باحلبل  -تعاىل  -مسيت التكاليف عقوداً ألنه [ وإمنا 
  .العقود اليت يتعاقدها الناس بينهم هي : وقيل 

  فصل يف فقه اآلية
  .العيد ، أو نذر ذبح الولد لغى ] يوم [ إذا نذر صوم : قال الشافعي 

[ } ِلمَ َتقُولُونَ َما الَ َتفَْعلُونَ { : وبقوله » أوفوا بالعقود « : بل يصح ، واحتج بقوله : وقال أبو حنيفة رمحه اهللا 
]  ١٧٧: البقرة [ } واملوفون بِعَْهِدِهْم إِذَا َعاَهدُواْ { ]  ٧: اإلنسان [ } ُيوفُونَ بالنذر { : ، وبقوله ]  ٢: الصف 

  .» أوِف بَنذْرَِك « : ولقوله عليه الصالة والسالم 
  .» ال نذر يف معصية اهللا « : هذا نذر معصية ، فيكون لغواً؛ لقوله عليه السالم : وقال الشافعي 

أَْوفُواْ بالعقود { : خيار اجمللس غري ثابت؛ ألن البيع والشراء قد انعقدا ، فحرم الفسخ لقوله تعاىل : وقال أبو حنيفة 
 {.  

املتبايعان باخليار كل واحد « : قد خص بقوله عليه الصالة والسالم [ يثبت؛ ألن هذا العموم : وقال الشافعي 
  .» منهما ما مل يتفرقا 
أَْوفُواْ { : حرام؛ ألن النكاح عقد ، فوجب أن حيرم رفعه لقوله تعاىل ] قات اجلمع بني الطل: وقال أبو حنيفة 

  .تُرك العمل به يف الطلقة الواحدة باإلمجاع ، فيبقى فيما عداها على األصل } بالعقود 
  .ليس حبرام لتخصيص هذا العموم بالقياس ، وهو أنه لو حرم اجلمع ملا نفذ ، وقد نفذ فال حيرم : وقال الشافعي 
ملا قرر أوالً مجيع التكاليف من حيث اجلملة ، شرع } أُِحلَّْت لَكُمْ َبهِيَمةُ األنعام إِالَّ َما يتلى َعلَْيكُْم { : قوله سبحانه 

  .يف ذكرها من حيث التفصيل 
  .ما أهبم من جهة نقص النطق والفهم : وقيل [ والبهيمة كل ذات أربع يف الرب والبحر 

استبهم األمر على فالن إذا أشكل ، وهذا الباُب ُمبْهم ، : من قوهلم ]  عقل له فهو هبيمة كل حي ال: قالوا وأصله 
حلقي » فعيلة « أو » فعيل « مسدود الطريق ، مث اختص هذا االسم بذوات األربع ، وكل ما كان على وزن : أي 

  .، وحبرية  هبيمة ، وشعرية ، وصغرية: العني ، جاز يف فائه الكسر إتباعاً لعينه ، حنو 
إىل قوله ]  ٥: النحل [ } واألنعام َخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع { : واألنعام هي اإلبل والبقر والغنم ، قال تعاىل 

]  ٧١: يس [ } ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَنآ أَنْعاماً { : وقال تعاىل ]  ٨: النحل [ } واخليل والبغال واحلمري ِلَتْركَُبوَها { : 
: األنعام [ } َوِمَن األنعام َحمُولَةً َوفَْرشاً { : وقال ]  ٧٢: يس [ } فَِمْنَها َركُوُبُهْم َوِمنَْها َيأْكُلُونَ { : إىل قوله 
١٤٢ . [  



  .» آل عمران « ال يدخل يف اسم األنعام احلافر؛ ألنه مأخوذ من نعومة الوطء ، وقد تقدم يف : وقال الواحدي 
حيوان : جيري جمرى قول القائل » َبهِيَمةُ األنعام « : هيمة اسم جنس ، واألنعام اسم نوع ، فقوله الب: فإن قيل 

فهو ] إما للبيان [ اإلنسان ، فاحليوان إن قلنا إن املراد بالبهيمة وباألنعام شيء واحد ، فإضافة البهيمة إىل األنعام 
نفس الشيء وذاته : البهيمة من األنعام ، أو للتأكيد كقولنا  ]أنَّ [ من فّضة ، ومعناه : خامت فّضة ، أي : كقولك 

  .وعينه 
  :املراد بالبهيمة شيء ، واألنعام شيء آخر ، ففيه وجهان : وإن قلنا 
أن املراد من هبيمة األنعام الظباء وبقر الوحش وحنوها ، كأهنم أرادوا ما مياثل األنعام ، ويدانيها من جنس : أحدمها 

  .جترار ، فأضيف االجترار إىل األنعام حلصول املشاهبة البهائم يف اال
أن بقرة ذحبت ، ]  -رضي اهللا عنهما  -[ أن املراد ببهيمة األنعام أجنة األنعام ، روي عن ابن عباس : والثاين 

  .هذا من هبيمة األنعام : فوجد يف بطنها جنني ، فأخذ ابن عباس بذنبه ، وقال 

  .ام ، وذكاته ذكاة أمه ، ومثله عن الشعيب وعن ابن عمر أهنا أجنة األنع
َنْنَحُر الناقة ، ونذبح البقرة » : يا رسول اهللا : قلنا : قال « وذهب أكثر اهل العلم إىل حتليله؛ ملا روى أبو سعيد ، 

وشرط « أمِّهِ كُلُوُه إنْ ِشئُْتْم ، فإنَّ ذكاَته ذكاة » : ؟ قال « والشاة ، فنجد يف بطنها اجلنني ، أنلقيه أم نأكله 
  .بعضهم اإلشعار 

[ } وَأُِحلَّْت لَكُُم األنعام { : أحلت لكم األنعام ، لكان الكالم تاماً؛ كقوله تعاىل يف آية أخرى : لو قال : فإن قيل 
  هنا؟« البهيمة » فما فائدة زيادة لفظ ]  ٣٠: احلج 

  .ا تقدم من اإلضافة ، أعين إضافة هبيمة األنعام م: فاجلواب ] إن هبيمة األنعام هي األجنة : إن قلنا : اجلواب [ 
  ؟« األنعام » ومجع لفظ « البهيمة » ِلَم أفرد : فإن قيل 
  .إرادة للجنس : فاجلواب 

  فصل يف الرد على شبهة الثنوية
ن يكون ذبح احليوان إيالٌم ، واإليالم قبيح ، والقبيح ال يرضى به اإلله الرحيم احلكيم ، فيمتنع أ: قالت الثنوية 

الذبح حالالً مباحاً حبكم اهللا ، وحتقيق ذلك أن هذه احليوانات ليس هلا قدرة على الدفع عن أنفسها ، وال هلا لسان 
  .حتتج به على من قصد إيالمها ، وإيالم من بلغ يف العجز إىل هذا احلد أقبح 

  :وعند هذه الشبهة افترق املسملون فرقاً كثرية 
أن هذه احليوانات تتأمل عند الذبح ، بل لََعلَّ تعاىل يرفع عنها أمل الذبح ، وهذا مكابرة  ال نسلم: فقالت املكرمية 

  .للضروريات 
  .ال نسلم أن اإليالم قبيح مطلقاً ، بل إمنا يقبح إذا مل مل يكن مسبوقاً جبناية ، وال ملحوقاً بعوض : وقالت املعتزلة 

  .يفة ، فخرج هذا الذبح عن كونه ظُلْماً وهاهنا اهللا تعاىل عوض هذه اجلنايات بأعواض شر
ويدلُّ على صحة ما قلناه أن ما تقرر يف العقول أنه حيسن حتمل ألَم الفَْصد واحلجامة لطلب الصحة ، فإذا َحُسنَ 

  .حتمُّل األمل القليل ألجل املنفعة العظيمة ، فكذا القول يف الذبح 
صرف من اهللا تعاىل يف ملكه واملالك ال اعتراض عليه إذا تصرف يف إن اإلذن يف ذبح احليوانات ت: وقال أهل السُّنة 

  .ملك نفسه ، واملسألة طويلة 
  فصل



جممل؛ ألن اإلْحالل إمنا يضاف إىل األفعال ، وهاهنا أضيف إىل الذات ، } أحلت لكم هبيمة األنعام { : قال بعضهم 
مار األفعال أوىل من بعض ، فيحتمل أن يكون املراد فتعذر إجراؤه على ظاهره ، فال ُبدَّ من إضمار فعل ، وليس إض

إحالل االنتفاع جبلدها ، أو بعظمها ، أو صوفها ، أو حلمها ، أو املراد إحالل االنتفاع باألكل ، فصارت اآلية 
دل على أن ]  ٥: النحل [ } واألنعام َخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَها َتأْكُلُونَ { : جمملة ، إال أن قوله تعاىل 

  .إباحة االنتفاع من كل هذه الوجوه ، واهللا أعلم } أُِحلَّْت لَكُْم َبهِيَمةُ األنعام { : املراد بقوله 
وذلك قوله تعاىل ] ما يتلى عليكم حترميه : واملعىن « هبيمة األنعام » هذا مستثىن من } إال ما يتلى عليكم { قوله [ 
:  

  ] . ٣: املائدة [ } َوَما ذُبَِح َعلَى النصب { : إىل قوله ]  ٣: املائدة [ } كُُم امليتة ُحرَِّمْت َعلَْي{ 
  :ويف هذا االستثناء قوالن 

  .أنه متصل : أحدمها 
  .أنه منقطع حسب ما فُسر به املتلوُّ عليهم ، كما سيأيت بيانه : والثاين 

  :هان متصالً جيوز يف حملّه وج] استثناء [ وعلى تقدير كونه 
على ما قرر يف » هبيمة « أنه منصوب؛ ألنه استثناء متصل من موجب ، وجيوز أن يرفع على أنه نعت ل : أظهرمها 

  .علم النحو 
  ونقل ابن عطيَّة عن الكوفيني وجهني آخرين

  .» هبيمة « أنه جيوز رفعه على البدل من : أحدمها 
وذلك ال جيوز عند البصريني إال من : ا قبلها ، مث قال حرف عطف ، وما بعدها عطف على م» ال « أن : والثاين 

وذلك ظاهره : غري زيد ، وقوله : جاء الرجال إال زيد ، كأنك قلت : نكرة أو ما قارهبا من أمساء األجناس ، حنو 
  .البدل والعطف : أنه ُمشاٌر به إىل الوجهني 

  .والبصريني [ موجب عند أحد من الكوفيني  إال من نكرة غري ظاهرة؛ ألن البدل ال جيوز ألبتة من: وقوله 
  ] .وال ُيشترط يف البدل التوافُق تعريفاً وتنكرياً وأما العطف فذكره بعض الكوفيني 

فُيحتمل أنه اختلط على » إالَّ « وأما الذي اشترط البصريون فيه التنكري ، أو ما قاربه ، فإمنا اشترطوه يف النعت ب 
ُحرَِّمتْ { : شرطاً يف البدل ، هذا كله إذا أريد باملتلوِّ عليهم حترميه يف قوله تعاىل  أيب حممد شرط النعت ، فجعله

  .إىل آخره ]  ٣: املائدة [ } َعلَْيكُُم امليتة 
» بل « عند البصريني ، ومبعىن » لكن « وإن أريد به األنعاُم والظباء وبقُر الوحش وُحمره ، فيكون منقطعاً مبعىن 

  .عند الكوفيني 
  .» غري « يف نصب ] بأكثر من هذا [ سيأيت بيان هذا املنقطع و

  :يف نصبه مخسة أوجه » غَْيَر « : قوله 
، وهذا قول اجلمهور ، وإليه ذهب الزخمشري ، وابن عطية » لكم « أنه حال من الضمري اجملرور يف : أحدها 

  .وغريمها 
نعام هلم حبال كوهنم غَْيَر حملِّي الصيد ، وهم حرم؛ إذْ وقد ضعف هذا الوجه بأنه يلزم منه تقييُد إحالل هبيمة األ

يف حال كون انتفاء كونكم حتلون الصيد ، وأنتم حرم ، والغرض أهنم [ } أحلت لكم هبيمة األنعام { : يصري معناه 
  .يف هذه احلال ويف غريها ، هذا إذا أريد ببهيمة األنعام نفسها ] قد أحلت هلم هبيمة األنعام 



عين هبا الظباء ، وُحُمر الوحش ، وبقره على ما فسَّره بعضهم ، فيظهر للتقييد هبذه احلالة فائدة؛ إذ يصري  وأما إذا
هذه األشياء حال انتفاء كونكم حتلُّون الصيد وأنتم حرم ، فهذا معىن صحيح ، ولكن » أحلّت لكم « املعىن 

من اآلية الكرمية جلاءت به على أحسن تركيب وأفصحه  فيه قَلٌَق ولو أريد هذا املعىن] الذي قدرته لك [ التركيب 
.  

أوفوا بالعقود يف حال انتفاء : ، والتقدير » أوفوا « وهو قول األخفش ومجاعة أنه حال من فاعل : القول الثاين 
  :كونكم حملِّني الصيد وأنتم ُحرم ، وقد ضعفوا هذا املذهب من وجهني 

 احلال وصاحبها جبملة أجنبية ، وال جيوز الفَْصل إال جبمل االعتراض ، وهذه الفَْصلُ بني] منه [ أنه يلزم : األول 
  .ليست اعتراضية ، بل هي منشئة أحكاماً ومبينة هلا } أحلَّت لكم هبيمة األنعام { : اجلملة وهي قوله 

  .ومجلة االعتراض إمنا تفيد تأكيداً وتْسديداً 
ود هبذه احلالة ، ويصري التقدير؛ كما تقدم ، فإذا اعتربنا َمفُْهومه يصري املعىن أنه يلزم تقييد األمر بإيفاء العق: والثاين 

فإذا انتفت هذه احلال فال توفوا بالعقود ، واألمر ليس كذلك فإهنم مأمورون باإليفاء بالعقود على كل حال من : 
  .إحرام وغريه 
يتلى عليكم ، حال ] ما [ ال ] : أي [ » يكم عل« أنه منصوب على احلال من الضمري اجملرور يف : الوجه الثاين 

انتفاء كونكم حملّني الصيد ، وهو ضعيف أيضاً مبا تقدم من أن املتلو عليهم ال يتقيد هبذا احلال دون غريها ، بل هو 
  .متلو عليهم يف هذه احلال ، ويف غريها 

أُِحلَّْت لَكُمْ { : فعول مقامه يف قوله تعاىل أنه حال من الفاعل املقدر يعين الذي ُحِذَف ، وأقيم امل: الوجه الرابع 
أحل اهللا لكم هبيمة األنعام غري حملي لكم الصيد وأنتم حرم ، فحذف الفاعل ، : ، فإن التقدير عنده } َبهِيَمةُ األنعام 

  .وأقام املفعول مقامه ، وترك احلال من الفاعل باقية 
  :وهذا الوجه فيه ضعف من وجوه 

أنزل الغيث جميباً : ل املنوب عنه صار َنْسياً َمْنسياً غري ملتفت إليه ، َنصُّوا على ذلك ، لو قلت أن الفاع: األول 
أنزل اهللا الغيث حال إجابته لدعائهم ، مل جيز ، : لدعائهم ، وجتعل جميباً حال من الفاعل املنوب عنه؛ فإن التقدير 

 للمفعول بنية مستقلة غري حملولة من بنية مبنية للفاعل كما بأن بنية الفعل املبين: فكذلك هذا ، وال سيما إذا قيل 
  .هو قول الكوفيني ، ومجاعة من البصريني 

التقييد هبذه احلال إذا ُعين باألنعام الثمانية األزواج ، وتقييد إحالله تعاىل هلم هذه الثمانية [ أنه يلزم منه : الثاين 
  ] .اهللا تعاىل قد أحل هلم هذه مطلقاً األزواج حبال انتفاء إحالله الصيد وهم حرم و

» ُمحلّي بصيغة اجلمع ، فكيف يكون حاالً من اهللا تعاىل ، وكأن هذا القائل زعم أن اللفظ « أنه كتب : الثالث 
  .من غري ياء ، وسيأيت ما يشبه هذا القول « حمل 

مستثنيان من « ] َعلَْيكُْم [ إِالَّ َما يتلى » : أنه منصوب على االستثناء املكرر ، يعين أنه هو وقوله : الوجه اخلامس 
  .شيء واحد ، وهو هبيمة األنعام 

إال ما يتلى عليكم إال الصيد ، وأنتم حمرمون ، خبالف قوله تعاىل : والتقدير : نقل ذلك بعضهم عن البصريني ، قال 
  .سيأيت بيانه  على ما]  ٣٢: الذاريات [ } إِنَّآ أُْرِسلَْنآ إىل قَْومٍ مُّْجرِِمَني { : 

ولو كان كذلك لوجب إباحة الصيد يف اإلحرام؛ ألنه مستثىن من اإلباحة ، وهذا وجه ساقط ، : قال هذا القائل 
  .أحلت لكم هبيمة األنعام غري حملِّي الصيد وأنتم حرم إال ما يتلى عليكم سوى الصيد : فإذاً معناه 



  .انتهى 
هم غري حملّي الصيد حاالً من املأمورين بإيفاء العقود ، أو من احمللّل إمنا عرض اإلشكال من جعل: وقال أبو حيان 

] فاعل [ بالياء ، وقدروه هم أنه اسم » ُمِحلِّي « وهو اهللا تعاىل ، أو من املتلو عليهم وغرَّهم يف ذلك كونه كتب 
نه مجع حذف منه النون إضافة اسم الفاعل املتعدي إىل املفعول ، وأ» الصيد « وأنه مضاف إىل » أَحلَّ « من 

من الفعل احملذوف ، فإنه ال يقدر حذف نون ، ] حاالً [ لإلضافة ، وأصله غري حملِّني الصيد ، إال يف قول من جعله 
ِحَسان : من باب قوهلم » ُمِحلِّي الصيد « : بل حذف تنوين ، وإمنا يزول اإلشكال ويتضح املعىن بأن يكون قوله 

صفة للصيد ال للناس ، ] واحملل [ أصله غري الصيد املُحلّ ، ] هذا [ نساء احلسان ، فكذلك ال: النَِّساء ، واملعىن 
  .وال للفاعل احملذوف 
  :على وجهني » حمل « ووصف الصيد أنه 

  .أَحلَّ الرجل إذا دخل يف اِحللِّ ، وأحرم إذا دخل يف احلرمِ : أن يكون معناه دخل يف احلل ، كما تقول : أحدمها 
حالل : حالالً بتحليل اهللا تعاىل ، وذلك أن الصيد على قسمني : أن يكون معناه صار ذا حلٍّ أي : الثاين والوجه 
  .وحرام 

وال خيتص الصيد يف لغة العرب باحلالل ، لكنه خيتصُّ به شرعاً ، وقد جتوزت العرب ، فأطلقت الصيد على ما ال 
  .ُيوَصُف حبلّ وال ُحْرمة 

  ]البسيط : [ كقوله 
  َما اللَّْيثُ كَذََّب َعْن أقَْرانِهِ َصَدقَا... لَْيثٌ بَِعثَّرَ َيْصطَاُد الرِّجَالَ إذَا  -١٩١٣

  ]الطويل : [ وقول اآلخر 
  فََهلْ غَْيرُ َصْيدٍ أحَْرَزْتهُ َحبَاِئلُْه... َوقَْد ذََهَبْت َسلَْمى بَِعقِْلَك كُلِِّه  -١٩١٤

  ]املتقارب : [ وقول امرئ القيس 
  َوأفْلََت ِمْنَها اْبُن عْمرٍو ُحجُْر... ِهرٌّ َتِصيُد قُلُوبِ الرَِّجالِ َو -١٩١٥
لبلوغ املكان ، ودخوله » أفَْعلَ « على الوجهني املذكورين كثٌري يف ِلَساِن العربِ ، فَِمْن جميِء » أفَْعلَ « وجميُء 
  .أْنَجَد ، إذا بلغ هذه األماكَن ، وَحلَّ هبا أْحَرم الرجلُ ، وأعَْرَق ، وأْشأَم ، وأْيَمَن ، وأهتم ، و: قولُهم 

أْعشََبِت األرُض وأْبقَلَْت ، وأغَدَّ البعري وألَْبَنتِ الشاة ، وغُريها ، : مبعىن صار ذا كذا قولُُهْم » أفَْعل « ومن َمجِيء 
  .، وأْنجبِت املرأةُ وأجَْرِت الكلُب ، وأْصَرَم النخل ، وأْتلَِت الناقةُ ، وأْحَصَد الزرُع وأْجَرَب الرجلُ 

وإذا تَقَرََّر أنَّ الصيدَ بَوْصفٍ بكونه ُمحالً باعتبار أحد الوجهني املذكورين من كونه بلغ احللّ أو صار ذا ِحلٍّ ، 
لل اتََّضَح كَْوُنُه استثناًء ثانياً ، وال يكون استثناًء من استثناء؛ إذ ال ميكُن ذلك لتناقضِ احلُكْم؛ ألنَّ املستثىن من احمل

هبيمةَ األنعامِ األنعام أنفسها ، فيكون استثناًء منقطعاً : بل إنْ كان املعين بقوله ] واملستثىن من احملرم حملل [ ُمحرٌَّم ، 
 وإنْ كان املرادُ الظَِّباَء ، وَبقَر الوْحشِ وُحُمَرُه ، فيكون استثناًء متصالً على أحد َتفِْسريي احملل ، استثىن الصَّيَد الذي

  .حللّ يف حالِ كونِهِم ، ُمْحرِمَني بلغ ا
  ما فائدةُ هذا االستثناء َبْعد ُبلُوغِ احلل ، والصيُد الذي يف احلرم ال حيلّ أيضاً؟: فإنْ قُلَْت 

، فنبََّه بأنَُّه  الصيُد الذي يف احلرمِ ال َيِحلُّ للمحرم وال لَِغْير احملْرِمِ ، وإنَّما َحيلّ ِلَغْيرِ احملرِمِ الصيُد الذي يف احللّ: قُلُْت 
فأْحَرى أن حيرم عليه الصيُد الذي  -وإنْ كان َحالالً لَِغْيرِه  -يف احلّل َيْحرُم على املُْحرم ] الذي [ إذَا كَان الصيُد 

  :قوله  إنْ كان املراُد بِِه ما جاء بعده ِمْن} إِالَّ َما يتلى َعلَْيكُْم { : قوله ] يكون [ هو باحلََرمِ ، وعلى هذا التفسري 



اآلية استثناًء منقطعاً؛ إذْ ال ختتصُّ املْيَتةُ وما ذُِكر معها بالظَِّباِء ، وبقرِ ]  ٣: املائدة [ } ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم امليتة { 
[ األْنعامِ  حترُميُه فهو ُمحرٌَّم وإنْ كانَ املُراُد ببهيمة: لِكْن ما ُيْتلَى َعلَْيكُْم أي : الوحشِ وُحمُرِه ، فَيصُري التقديُر 

« إىل » َما يتلى َعلَْيكُمْ « والوحوش ، فيكون االستثناءاِن راجعْين إىل اجملموع على التَّفْصِيلِ ، فَيْرجِع ] األنعام 
 إىل الوحوشِ؛ إذْ ال ميكُن أنْ يكون الثَّانِي استثناًء من االستثناِء» غَْيَر ُمحِلِّي الصيد « األْزوَاجِ ، ويرجُِع » ثََمانَِية 

  .األوَّلِ ، وإذا مل ميكْن ذلك ، وأْمكََن ُرُجوُعُه إىل األّولِ بوجٍه ما رجع إىل األولِ 
قام : أنَّه إذا لَْم ميكْن استثناء َبْعضِ املستثنيات ِمْن َبْعض ُجِعل الكُلّ ُمْستثىن من األوَّل ، حنو : وقد َنصَّ النحويونَ 

فإن قلت ما ذكرته من هذا التخريجِ الغريبِ ، وهو كونُ احمللّ ِمْن صفة الصَّْيِد ،  القوُم إال زيداً إال عْمراً إال َبكْراً ،
بالياء ، ولو كان ِمْن ِصفَةِ » حملّي « ال ِمْن ِصفَة الّناسِ ، وال ِمْن ِصفَة الفاعلِ احملذوِف َيأبَاُه َرْسُمهُ يف املْصَحف 

  .، وكون القُرَّاِء َوقَفُوا عليه بالياء أيضاً يأىب ذلك  من غري ياٍء» ُمِحلّ « الصَّيِد ُدونَ الناسِ لكُتبَ 
{ : ال يعكّر ذلك على هذا التخريج؛ ألنَّهم قَْد َرَسُموا يف املصحِف الكرميِ أشياء ختاِلُف النُّطَْق هبا ككتابتهم : قلُت 

[ } بِأَيْْيٍد { وكتابتهم [ َبْعد المِ األلف ، ألفاً ]  ٤٧: التوبة [ } َوألَْوَضُعواْ { ، ]  ٢١: النمل [ } َألاْذَْبَحنَُّه 
« : بزيادة واوِ وَنقْصِ ألف بَْعَد الالَّمِ ، وِكتَابتِهِْم » أولئك « بياءين بعد اهلمزة وكتابتهم ]  ٤٧: الذاريات 

  .بُسقُوطِ الَعْين إىل غري ذلك ] وحنوه [ » الصَّاِلحَاِت 
  .ال ُيوقَُف على املضاِف ُدونَ املضافِ إليه  وأمَّا وقْفُهم عليه بالياء فال ُجيوُز؛ إذْ

  .وإنْ وقف واقٌف فإنَّما يكونُ بقَطْعِ َنفَسِ واختيار 
» بزيٍد ، بزيدي « َيقفونَ فيها على » األْزد « على أنَّه ميكُن تَْوجِبُه كتابِتِه بالياء والوقِف َعلَْيه هبا ، وهو أن لَُغةَ 

بالياِء ، وهذا توجيه ُشذُوٍذ َرْسِمّي ، ورسمُ  -على الوقف على هذه اللَُّغِة » ُمحِلّي «  بإبدال التَّْنوين ياًء ، فَكُِتَب
  .املصحِف ّمما ال يقاُس عليه ، انتهى 

وهذا الذي ذَكََرُه ، وأجازه ، وغَلَّطَ النَّاَس فيه لَْيَس بشيء ، وما ذكره من تَوجيه ثُبُوِت الياِء : قال شهاُب الدين 
؟ وكيف » ُمِحلّ « فاً ، فََخطَأٌ حمض؛ ألنه على تقدير َتْسِليم ذلك يف تلك اللَُّغِة ، فأْيَن التنويُن الذي يف َخطّاً وَوقْ

  ؟» األْزِد « إنَّه قد يُوجَُّه بلَُغِة : يكونُ فيه تنويٌن ، وهو مضاٌف حَّتى يقول 
تلك األمثلة املذكورة ، فََشيٌء ال ُيَعوَّلُ عليه؛ ألنّ خَطّ  وما ذكره ِمْن كونه َيْحَتِملُ ِممَّا يكونون قَْد كتبوه كما كتبوا

  حيتمل أن يقاَس هذا على تلك األشياء؟: املصحِف ُسنَّة متبعة ال يقاُس عليها ، فكيَف يقول 
  .إالَّ حاالً ، حّتى نقل بعُضهم اإلْجماَع على ذلك ] غَْير [ وأيضاً فإهنم مل ُيْعرِبُوا 

إنه استثناٌء ثاٍن مع هذه األوجه الضَّعيفِة خَْرٌق لإلمجاع إال ما تقدَّم نقْلُُه عن : بِ احلالِ ، فقوله وإمنا اختلفُوا يف صاِح
  .بعضهِم مْن أنَّه استثناٌء ثاٍن ، وَعَزاُه للبصريني ، لِكْن ال على هذا املَْدَرِك الذي ذكره الشيخ 

  .وقدمياً وحديثاً اْسَتْشكَلَ النَّاُس هذه اآلية 
وقدَُّروا َتقِْدمياٍت وَتأخِرياٍت ، وذلك كُلُّه غُري » غَْيَر « وقد خلطَ الناسُ يف هذا املوضع يف نصب : ابن َعِطيَّة  وقال

  .ُمرضٍ؛ ألنَّ الكالم على اطّراِدِه ، فيمكُن اسِْتثْناء بعد استثناٍء 
أّيها احلكيُم ، اْعَملْ لََنا : ، حىت ُيحكَى أنَُّه ِقيلَ ِللْكندّي  وهذه اآليةُ ِمّما اتضَح ِللْفَُصحاء والُبلَغاِء فََصاحَُتها وبالغَُتها

واهللا ال يَقِْدُر أحدٌ : َنَعْم أعمل لَكُْم ِمثْلَ بعضه ، فَاحَْتَجبَ أيَّاماً كثريةً ، ثُّم خرج فقال : ِمثْلَ هذا القرآِن ، فقال 
، فإذا هو قَْد َنطََق بالَوفَاِء ، وَنَهى عن » ملائدة ا« من املصحف فخرجْت سورةُ ] سورة [ على ذلك ، إّنين فتحُت 

  .الّنكِث ، وحَلَّل َتْحلِيالً عاّماً ، مث اْسَتثَْنى استثناًء بعد استثناٍء ، ثُمَّ أخرب َعْن قُْدرِتِه وِحكْمته يف َسطْرْينِ 



  :، وقرأ ابُن أيب َعْبلَةَ برفعه ، وفيه وجهان » غَْيَر « واجلمهوُر على َنْصبِ 
يف جنسه [ ال يلزُم فيه أنْ يكونَ ُمَماِثالً ملا َبْعدها » غري « واملَْوُصوُف ب » هبيمة األنعام « أّنه نعتٌ ل : أظهُرُهَما 

  .مررُت بَِرُجلٍ غَْيرِ ِحمَارٍ ، هكذَا قالُوه ، وفيه نظر ، ولَِكْن ظاهُر هذه القراءِة َيُدلُّ هلم : تقولُ ] 
  .» ُيتلَى « لضمري يف أنَُّه نعٌت ل: والثاين 

يف املَْعَنى مبنزلِة غَْيرِ ُمسَْتَحلٍّ إذَا كان َصْيداً ، وفيه تكلٌُّف ، والصيُد يف } غَْيَر ُمِحلِّي الصيد { ألنَّ : قال ابُن َعِطيَّة 
  .صَاَد َيصِيُد وُيَصاد ، وُيطْلَُق على املَصِيِد ، كِدرَْهم َضْربِ األمريِ : األصلِ مصدُر 

أِحلّ لَكُْم هبيَمةُ األْنَعام ، غَْيرَ : اآلية الكرميِة َيْحَتملُ األمرين أي من كونه َباِقياً على َمْصْدرِيَّته ، كأنٌَّه قيل  وهو يف
أنتم حمرمون و] املصيد [ غَْير ُمحلَِّني الشَّْيَء : ُمِحلَّني االْصِطياَد َوأْنُتم ُمْحرُِمونَ ، وَمْن كونِِه َواِقعاً َمْوِقَع املفعول أْي 

.  
  مُْبَتَدأٌ وَخَبرٌ يف حملِّ َنْصبٍ على احلال ، وما هو صاحُب هذه احلالِ؟» َوأنُْتْم ُحُرم « : وقوله 

أْحلَلَْنا لكم بعَض األنعامِ يف حالِ اْمتناِعكُم ِمَن : ، كأنه ِقيلَ » حملّي الصيد « ِهيَ َحال َعْن : فقال الزََّمْخَشرِيُّ 
  .ْحرُِمونَ ، لِئَالّ نَتحرَّج عليكم الصيد ، وأنُْتُم ُم

  .وقد َبيََّنا فساَد هذا القولِ بأنَّ األنعاَم ُمَباَحةٌ ، ُمطْلقاً ال بالتَّقْييِد هبذا احلالِ : قال أبو َحّيان 
َن الصيد ، فأن أَحلَّ هلم بعَض األنعامِ يف حالِ امتناعِهِْم ِم] إذا [ وهذا الرَُّد لَْيَس بشيٍء؛ ألنَّه : قال شهاب الدين 

  .مبعىن ُمْحرم » َحَرام « مجع » ُحُرم « حيلَّها هلم وهم غري ُمْحرِمني بطريق األوْلَى و 
  ]الطويل : [ قال 

  حََراٌم وإنِّي َبْعَد ذَاَك لَبِيُب... ِفيئي إليِك فإنَّين : فَقُلُْت لََها  -١٩١٦
  . اإلْحَرامِ ُملَبٍّ ، وأْحَرَم إذا َدَخل يف احلََرمِ ، أو يف: أْي 

  .، وهذا هو الصحيُح » ُمحِلّي « املضمر يف ] من [ هو يف موضع َنْصبٍ على احلال : وقال َمكُي بُن أيب طالب 
  .ما ذكره الزََّمْخَشرِيُّ ، فال يَظَْهُر فيه جميُء احلالِ من املضاف إليه يف غري املواضع املستثناة ] أما [ و 

  .بسكون الراء » ُحْرم « راهيم واحلسن وقرأ َيْحَيى بُن وثَّاب ، وإب
قد تقدم كالمُ . » ُرْسل « : مجعاً ، حنو » فُُعل « يَْعنِي ُيَسكِّنون ضمة » َتمِيم « هي لغة : وقال أبو احلسن البصريُّ 

  .املعربني يف اآلية الكرمية 
ال َيِحلُّ لكم يف ] فإنه َصْيٌد [ منها َوْحِشيا؛ معىن اآليِة ، أِحلَّْت لَكُم األنعاُم كُلُّها ، إال ما كان : قال املفسرون 

استثناٌء ُمْجمل ، واستثناُء اجململ من الكالم املفصل جيعلُ ما } َألْنَعامِ إِالَّ َما يتلى َعلَْيكُْم { : حال اإلحرامِ ، وقوله 
ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم { : االستثناِء هو قوله  بقي بعد االستثناء ُمجْمالً ، إالَّ أن املفسرِيَن أْجمعوا على أنّ املراَد من هذا

 َما ذَكَّيُْتْم امليتة والدم وَلَْحُم اخلنزير َوَمآ أُِهلَّ ِلَغْيرِ اهللا بِِه واملنخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة َوَمآ أَكَلَ السبع إِالَّ
يقتضي إْحالَلَها هلم على } لَّْت لَكُْم َبهِيَمةُ األنعام أُِح{ ووجُه هذا أن قوله ]  ٣: املائدة [ } َوَما ذُبَِح َعلَى النصب 

م مجيع الوجوِه ، ثُمَّ بيَّن أّنها إنْ كانت َمْيتةً أو موقُوذةً أو ُمتردِّيةً أو َنطيحةً أو افترسها السبُع أو ذُبِحت على غري اس
  .اهللا فهي ُمحرمةٌ 

لّ هبيمة األنعام ، ذكر الفرقَ بني صيدها وغريه ، فبيَّن أنَّ كُلَّ ما أنه ملا أح: معناه } غَْيَر ُمِحلِّي الصيد { : وقوله 
  .كان َصْيداً ، فإّنه حاللٌ يف اإلحاللِ ُدونَ اإلحرامِ ، وما مل يكنْ صيداً فإّنه حاللٌ يف احلالْينِ َجِميعاً 

نَّه تعاىل أباح يف آيةٍ أخَْرى أنّ الصيَد احملرََّم إالَّ أ[ وظاهُر هذه اآليةِ َيقْتِضي أنّ الصيد ُمطْلقاً حََراٌم على املُْحرم ، 



أُِحلَّ لَكُْم صَْيُد البحر َوطََعاُمُه َمَتاعاً لَّكُْم َولِلسَّيَّاَرةِ { : إنَّما هو صيُد الَبرِّ ال صيَد البحرِ ، بقوله تعاىل ] على احملْرِم 
  .فبيَّن ذلك اإلطالق ]  ٩٦: ملائدة ا[ } َوُحرَِّم َعلَْيكُْم َصْيُد الرب َما ُدمُْتْم ُحُرماً 

أْي أنَّ اهللا تعاىل أباح األنعاَم يف مجيع األحوالِ ، وأباح الصيد يف بعضِ } إِنَّ اهللا َيْحكُُم َما يُرِيدُ { : مث قال تعاىل 
عاىل مالك األشياءِ أنَّه ت: ما السبُب يف هذا التفصيل والتَّْخصيصِ ، كان جوابُه : األحوالِ ُدون بعضٍ ، فلو قال قائلٌ 
  .وخالقها فال اْعتراَض عليه يف ُحكْمه 

وَلَا آمَِّني الْبَْيَت الْحََراَم َيْبَتُغونَ فَْضلًا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتِحلُّوا شََعاِئرَ اللَِّه َولَا الشَّْهَر الَْحَراَم َولَا الَْهْدَي وَلَا الْقَلَاِئَد 
 َتعَْتُدوا ضَْواًنا َوإِذَا َحلَلُْتْم فَاْصطَاُدوا وَلَا َيْجرِمَنَّكُْم َشَنآنُ قَْومٍ أَنْ َصدُّوكُْم َعنِ الَْمْسجِِد الْحََرامِ أَنِْمْن َربِّهِْم َورِ

  ) ٢(لََّه َشِديُد الِْعقَابِ َوَتَعاَونُوا َعلَى الْبِرِّ َوالتَّقَْوى َولَا َتَعاَونُوا َعلَى الْإِثْمِ َوالُْعْدَواِن وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ ال

الصيد على احملرم نََهى يف هذه اآليِة ] اهللا [ اآلية ملا َحّرم } َيا أَيَُّها الذين آَمُنواْ الَ ُتِحلُّواْ شََعآِئَر اهللا { : قوله تعاىل 
  .عن خمالفِة تكاليفِ اهللا تعاىل 

أتى املدينة ، وَخلََّف َخْيلُه خارَج املدينِة ، « ُضَبْيَعةَ الَبكْرِّي ، ُشرَْيُح بنُ : نزلتْ يف احلطم ، واُمسه : قال املُفسِّرون 
إىل شهادة أنْ ال » : إالم تدُعو الناس إليه؟ ، فقال : ] له [ ودخل َوْحَده على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

ل حسٌن ، إالّ أنّ يل أمراء ال أقطعُ أْمراً ، فقا« إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ، وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاِة 
يدخلُ عليكم رجلٌ ِمْن » : ُدوهنم ، ولََعلِّي أْسِلُم َوآِتي هبم ، وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ألصحابه 

َدَخلَ بَوْجِه  لَقَْد» : مث خرج شَُرْيٌح مْن عنده ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « َربيَعة يتكلم بلساِن َشيْطان 
، فمّر بِسَْرحِ املدينة فاسْتاقَه واْنطلَق ، فَتبُعوه َولَمْ ُيْدرِكُوه ، فلما « كَاِفر ، وخرج بِقَفَا غَاِدرٍ ، وما الرَُّجلُ بُِمسْلمٍ 

ُدوا اهلَْدي ، فقال كان العاُم املقبلُ خرج حَاجا يف ُحجاج َبكْر بن وائلٍ ِمْن اليَماَمِة ، ومعه جتارةٌ عظيمةٌ ، وقد قَلَّ
هذا احلطم قد خرج َحاجا ، فخلِّ َبْيَنَنا وَبْيَنُه ، فقال النيب صلى اهللا عليه : املسلمونَ للنيب صلى اهللا عليه وسلم 

يا رسول اهللا هذا شيٌء كنا نفعله يف اجلاهلية ، فأَبى النيب صلى اهللا عليه : ، فقالوا « إّنه قَْد قَلَّد اهلديَ » : وسلم 
  .اآلية } َيا أَيَُّها الذين آَمُنواْ الَ ُتِحلُّواْ َشعَآِئَر اهللا { فأنزل اهللا تعاىل » سلم و

هي مناِسُك احلج ، وكان املشركون َيُحجُّونَ فيهُدونَ ، فأراد املسلمون أن ُيِغريُوا عليهم : قال ابن عباسٍ وجماهٌد 
  .فناههم اهللا عن ذلك 

احلج [ } والبدن َجَعلَْناَها لَكُْم مِّن َشعَاِئرِ اهللا { : املُْشعَرةُ لقوله تعاىل [ هي اهلَدَاَيا » َر اهللا َشعَاِئ« : وقال أُبو ُعبَْيَدة 
مث عطف عليها اهلدايا ، واملعطوُف جيُب أنْ يكون ُمغَايِراً ] } شََعآِئَر اهللا { ، وهذا ضعيٌف؛ ألنَّه تعاىل ذكر ]  ٣٦: 

من الشعار وهي العالَمةُ ، وإشعاُرَها إعالُمَها مبا ُيْعَرُف أنَّها َهْدٌي ، والشَّعَاِئُر َجْمعٌ  ، واإلشعاُر] عليه [ للمعطوف 
  .، واألكثرونَ على أنَُّه َجْمُع َشعَرية 

اإلعالُم ، وكُلُّ : عَاُر املُْعلََمةُ ، واإلْش: فَِعيلَةٌ بَِمعىن مفعلة واملُْشَعَرةُ : واِحَدُتَها ِشعَارةٌ ، والشَّعِريةُ : وقال ابُن فارسٍ 
هنا َشْيٍء أْشعَر فقد أْعلم ، وهو هاهنا أنْ ُيطَْعنَ يف صَفحِة سَنان البَعري حبديدٍة حَّتى َيسِيلَ الدَُّم ، فيكونَ ذلك عالَمةً أ

  .َهْدٌي ، وهي سنَّةٌ يف اهلدايا إذَا كاَنْت من اإلبل 
  .عارِ ، وأّما الغنُم فال ُتْشَعرُ باجلرح ، فإهنا ال َتْحَتِملُ اجلُْرَح ِلَضْعِفَها وقاَس الشَّاِفِعيُّ البَقََر على اإلبل يف اإلْش

  .وعند أيب َحنِيفَةَ ال ُيشَْعُر اهلَْدُي 
 َوإِذَا َحلَلُْتْم{ : يف أنْ َتصِيد وأْنَت ُمْحرم لقوله تعاىل } الَ ُتِحلُّواْ َشعَآِئَر اهللا { : وروى َعِطيَّةُ َعْن اْبنِ عباس 



  .} فاصطادوا 
  .أراد حرَم اهللا ، وقيل املراُد النَّْهُي َعنِ القتلِ يف احلرمِ : وقال السُّدِّيُّ 

  .ُحرَُماِت اللَِّه » َشَعاِئَر اللَِّه « : وقال عطاُء 
رَ َشهْراً ِفي ِكَتابِ إِنَّ ِعدَّةَ الشهور ِعنَد اهللا اثنا َعَش{ : أي بالقتال فيه ، قال تعاىل } َوالَ الشهر احلرام { : مث قال 

ذُو القَْعَدِة وذُو احلَجَِّة وُمَحرٌَّم : فقيل هي ]  ٣٦: التوبة [ } اهللا َيْوَم َخلََق السماوات واألرض ِمنَْهآ أَْرَبَعةٌ ُحُرٌم 
يف هذه الصفة جيوُز أنْ يكونَ املراُد رجب ، ألنَّه أكمل هذه األشهَر األربعةَ } َوالَ الشهر احلرام { : وَرَجب ، فقوله 

.  
  .هي النَِّسيُء؛ ألنَُّهم كَانُوا ُيِحلُّوَنُه عاماً وُيَحرِّمُوَنه َعاماً : وقال ابُن َزْيٍد 

  .» َوالَ الَْهْدي « : قال 
ْسِكنيِ الدَّالِ ، ويُقالُ اهلدي ما أْهِدَي إىل َبْيِت اللَِّه احلَرامِ ِمْن َناقٍَة أو َبقََرٍة أْو شَاٍة ، َواِحُدَها َهْدَيةٌ بَِت: قال الواحدي 

  ]الوافر : [ َهِديِّةٌ ، ومجعها َهدّي قال الشاعر ] : أيضاً [ 
  وأْعنَاقِ اهلديِّ ُمقَلَّداِت... َحلَفُْت بَربِّ مكَّة واملَُصلَّى  -١٩١٧

} واهلدي َمْعكُوفاً أَن َيْبلُغَ َمِحلَُّه { : ، وقولُُه ]  ٩٥: املائدة [ } َهْدياً بَاِلغَ الكعبة { : وَنِظُري هِذِه اآلَيِة قولُهُ تعاىل 
  ] . ٢٥: الفتح [ 

َعطٌف على اهلَْدي ُمبَالََغةً يف التوصية هبا؛ ألنَّها أَشَرُف ] وال ذَواتِ القَالَِئد : أْي [ } َوالَ القالائد { : قَْولُُه ُسبحاَنُه 
َوذَواتِ : كأنَُّه ِقيلَ ] َوذَواِت القَالَِئد : كأنَُّه ِقيلَ ]  ٩٨: بقرة ال[ } َوجِبْرِيلَ َومِيكَالَ { : اهلَْدي ، كَقَْوِلِه تعاىل 

  .القالِئِد ِمْنَها ُخصُوصاً 
الشَّعَاِئُر : ذَكََر اهلَْدي َتنْبيهاً َعلَى َتْخصيصه ، وَمْن قَالَ : فََمْن قَالَ املراُد بالشَّعَاِئرِ املناِسُك ، قال : قال القُْرطُبِيُّ 

اكَْتفَى ِفيهِ [ ُمْعلَماً بإَسالَةِ الدَّمِ من سنامه ، والَْهْدي ما مل ُيشَعر ، : الشََّعاِئُر َما كَانَ ُمشَْعراً ، أْي : ال الَْهْدي ق
  ] .الشعائُر هي الُبدنُ ِمَن األْنعامِ ، والَْهْدُي البقر والغََنُم والثِّيَاُب وكُلُّ ما يُهدى : بالتَّقْلِيِد ، وقيل 

« : اهلَْدُي عامٌّ يف كُلِّ ما ُيتقّرُب به من الذَّبَائحِ والصََّدقَاِت ، ومنه قوله عليه الصالة والسالم : ُهور وقال اجلُْم
اُد بِهِ فََسمَّاَها َهْدياً ، وتسميةُ البَْيَضِة َهْدياً إنََّما ُيَر» كاملُْهِدي َبْيَضة « : ، إىل أنْ قَالَ » املَُبكُِّر للُجُمَعِة كاملُْهِدي َبَدنة 
إذَا قالَ جعلُت ثَوْبِي َهْدياً فََعلَْيِه أنْ َيَتَصدََّق بِِه؛ إالَّ أنَّ اإلِطْالََق َيْنَصرُِف إىل أَحدِ : الصََّدقَةُ وكذلك قال العلماُء 

  .وَهذَا إنَّما ُيلَقَّى ِمْن ُعْرف الشَّرع األْصَنافِ الثَّالثَِة ِمَن اإلبِلِ والَْبقَرِ والْغََنمِ ، وَسْوقُها إىل الَْحَرمِ َوذَْبُحَها ِفيِه ، 
َهْدياً بَاِلغَ { : وأراد به الشَّاةَ ، وقال ]  ١٩٦: البقرة [ } فَإِنْ أُْحصِْرُتْم فََما استيسر ِمَن اهلدي { : قال تعاىل 

  .، وأقَلُُّه شاةٌ ِعْنَد الْفُقََهاِء ]  ٩٥: املائدة [ } الكعبة 
  .» ثَوْبِي َهْدٌي ، َيجَْعلُ ثََمُنهُ يف َهْديٍ : لَ إذَا قَا« : وقال َماِلٌك 

َحقيقَةً ، ويكونُ ِفيِه مبالَغةٌ يف النَّْهيِ َعنِ التَّعَرُّضِ ِللَْهْدي املَقلَّدِ بَِها ، كقوله » والقَالَِئَد « وجيوز أنْ يكونَ املراُد 
هُ َنَهى َعْن إظْهارِ الزِّينِة ، فََما بالُكَ بَِمواِضِعَها ِمَن األْعَضاِء ، ؛ ألنَّ]  ٣١: النور [ } َوالَ ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ { : تعاىل 

  .َجْمُع ِقالََدة َوِهَي الَِّتي ُتَشدُّ َعلَى ُعُنقِ الَبعريِ : والقَالَِئُد 
دُوا اخلُرُوج ِمَن احلرمِ قَلَُّدوا أنْفَُسُهم أَرادَ أْصحَاَب القَالَِئِد ، وذِلَك أنَُّهْم كَانُوا يف الَْجاِهِليَِّة إذَا أَرا: وقالَ َعطَاٌء 

  .وإبلَُهمْ بَِشْيٍء ِمْن ِلَحاِء َشَجرِ احلرمِ ، كَْيالَ ُيتعرَّض لَُهْم ، فَنَهى الشَّْرُع َعنِ اسِْتْحالَلِ َشْيٍء ِمْنَها 
  .} والا آمَِّني البيت احلرام { : قوله تعاىل 



أْو [ ال ُتِحلُّوا ِقَتالَ قَْوم : قَاِصِديَن ، وَيُجوزُ أنْ يكُونَ َعلَى َحذِْف ُمَضاٍف ، أْي :  َوالَ ُتِحلُّوا قوماً آمني ، أْي: أْي 
  .قَْومٍ آمَِّني ] أذَى 

الَْبْيتُ بَِحذْفِ الّنوِن ، وإَضافَِة اْسمِ الفَاِعلِ إىل َمْعُموِلِه ، و» وال آمِّي الْبَْيِت الْحََرامِ « : وقََرأ َعْبُد اهللا َوَمْن تبَعُه 
  .قاِصِديَن الْبَْيَت ، َولَْيَس ظَْرفاً : ] أْي [ » آمني « ُنِصَب على املفُْعولِ بِِه ب 

ُمْبَتِغَني فَْضالً ، َوالَ َيُجوُز أنْ تكُونَ » اآلمِّنيَ « حَالَ كَْوِن : ، أْي » آمَِّني « حالٌ ِمَن الضَّمريِ يف » َيْبَتُغونَ « : َوقولُُه 
وَخالَف الكُوفيُّونَ ِفي ذِلكَ . ؛ ألنَّ اْسَم الفَاِعلِ َمَتى ُوِصَف بَطَلَ َعَملُُه على الصَّحيحِ » آمِّني « ِصفَةٌ ل  َهِذِه اجلملةُ

.  
  .، ولَْيَس بِجيٍِّد ملا تقدََّم ، وكأنَُّه تَبَع يف ذَِلَك الكُوِفيِّني » آمني « وأْعَرَب َمكي هذه اجلملة ِصفَةً ل 

لَ أنْ ، وَهَو أنَُّه مل ال قيل جبوازِ إْعمَاِلِه قَْبلَ َوْصِفِه كََما ِفي َهِذهِ اآلَيِة ِقَياساً على املْصَدرِ ، فإنَّه يعملُ قَْب وَهاُهَنا ُسؤالٌ
  .يُْعجُِبنِي َضْربٌ زيداً شديٌد : ُيوَصَف ، َنْحو 
بَِتاِء اِخلطَابِ ، على أنَّه خطاٌب » تَْبَتُغونَ « بُن قَْيسٍ ، واألعَْرُج بَياِء الَْغْيَبِة ، وقََرأ ُحَمْيدُ » يَْبَتُغونَ « واجلُْمُهوُر َعلى 

تَْبَتُغون فَْضالً ِمنْ { َولَْو أُريد خطَابُ املؤمنَني ، لكانَ َتماُم املناَسَبِة » ِمْن ربِّهمْ « : للمؤمنَني ، وهي قلقَةٌ ، لقوله 
: ، أْي » فَْضالً « بِنَفْسِ الْفَْعلِ ، وأنْ يتعلََّق َمبْحذُوٍف على أنَّهُ ِصفَةٌ ل  ، جيُوُز أن يتعلََّق» من ربِّهْم « و } ربِّكُم 

  .» ِمْن ربِّهِْم « فَْضالً كَاِئناً 
  .يف آلِ عمران » ُرضَْوان « وقد َتقَدََّم اخلالُف يف َضمِّ َراِء 

ِلداللَِة ما قَْبلَُه » رِْضَوان « ، فََيكُون قَْد َحذَفَ ِصفَةَ » فَْضالً « بَِمْحذُوٍف على أنَّهُ ِصفَةٌ ل » ِمْن ربِّهْم « وإذا َعلَّقَْنا 
  .َورِضَْواناً ِمْن رَبِّهِم : َعلَْيِه ، أْي 

  .َوإذَا َعلَّقَْناُه بَِنفْسِ الِفْعلِ لَْم َيحَْتْج إلَى ذَِلَك 
  فصل
َعلَى َزْعِمهِْم؛ ألنَّ الكَاِفَر ال َنِصيبَ لَُه ِفي : ، أْي » انُ الرِّْضَو« الرِّْزُق بالتِّجاَرِة و » الفَْضل « املراُد ب : ِقيلَ 

  .الرِّضَْواِن 
 املشركون كَاُنوا يَقْصدُونَ بَِحجِّهِْم رْضَوان اللَِّه ، َوإنْ كاُنوا ال َيَنالُونَ ذَِلَك فَال َيبُْعُد أنْ َيْحُصلَ لَُهْم: قال الُْعلََماُء 

  .ِمَن الُْحْرَمِة  بَسَببِ ذَِلكَ القصِد نَْوٌع
فْضل املراُد بِفَْضلِ اللَِّه الثَّواُب ، وبالرِّضْواِن أنْ يَْرَضى اللَُّه َعنْهم؛ وذَِلَك ألنَّ الْكَاِفَر وإنْ كان ال ينَالُ ال: َوِقيلَ 

: طه [ } وانظر إىل إهلك { : نِه ، كقوله فَُوِصَف بذِلَك بَِناًء على ظَ] أنَُّه بِِفْعِلِه طَالٌب هلما [ والرِّضَْوان لَِكنَُّه َيظُنُّ 
  ] . ٤٩: الدخان [ } ذُْق إِنََّك أَنَت العزيز الكرمي { : ، وقوله ]  ٩٧
  فصل

[ َيقَْتضي ُحْرَمةَ الِقتَالِ } الَ ُتِحلُّواْ شََعآِئرَ اهللا َوالَ الشهر احلرام { : هذه اآليةُ مَْنُسوخَةٌ؛ ألنَّ قوله تعاىل : قال قَْوٌم 
، ]  ٥: التوبة [ } فاقتلوا املشركني َحْيثُ َوَجدتُُّموُهْم { : الشَّْهرِ الَْحَرامِ ، وَذَِلَك مَْنُسوٌخ يقُولُ اللَُّه تعاىل ] يف 

الَ فَ{ : َيقَْتِضي ُحْرَمة مَْنعِ املُْشرِِكَني عن املْسجِِد احلرامِ ، وذلك َمْنسُوٌخ بقْولِه } والا آمَِّني البيت احلرام { : وقوله 
  }َيقَْربُواْ املسجد احلرام 



  .وهَو قَْولُ اْبنِ َعبَّاسٍ ُوَجماِهٍد واحلَسن وقتاَدةَ ]  ٢٨: التوبة [ 
هذه اآليةٌ غَْيُر مَْنُسوَخٍة ، وهؤالء لَُهم : مل ُيْنسْخ ِمْن سورِة املائدِة إالَّ هذِه اآلية ، وقال آخُرون : وقال الشَّْعيبُّ 

  :طَريقَاِن 
 املُْهدين أنَّ اهللا تعاىل أَمر يف هذه اآلية أالَّ ُنخيَف َمْن َيقُْصدُ َبْيَتُه من املُْسِلمَني ، وَحرََّم َعلَْيَنا أْخذَ الَْهْدي ِمَن :األوَّلُ 

 بُنُسكِ الكُفَّار ، وهذا إنَّما َيِليُق بُنُسِك املسلمَني ال} الَ ُتِحلُّواْ شََعآِئَر اهللا { : إذَا كَاُنوا ُمْسِلِمَني لقوله أّولِ اآلية 
  .وهذا إنََّما َيِليُق باملسلمِ الَ بالْكاِفرِ } َيْبَتُغونَ فَْضالً مِّن رَّبِّهِْم َورِْضوَاناً { : وقولُُه آِخرِ اآلية 

الَْعْهُد َزالَ [ َزالَ املراُد باآليِة الكفاُر الذين كَاُنوا يف َعْهد النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم فَلَمَّا : قال أُبو ُمسِْلم : والثاين 
  ] . ٢٨: التوبة [ } فَالَ َيقَْرُبواْ املسجد احلرام بَْعَد َعاِمهِْم هذا { : احلَظُْر ، َولَزَِم املُرَاُد بقوله ] 

َراِمِه ، كما أحلَّ ِمْن إْح: ، ُيقَالُ » َحلَّ « وهي لَُغةٌ يف » أْحلَلُْتم « وقُرِئ } َوإِذَا َحلَلُْتْم فاصطادوا { : قوله تعاىل 
  .َحلَّ : ُيقَالُ 

  .َوقََرأَ احلََسُن ْبُن ِعْمران وأُبو َواِقٍد واجلَرَّاح بِكَْسرِ الْفَاِء الَعاِطفَِة وِهَي قَراَءةٌ َضِعيفَةٌ ُمْشِكلَةٌ 
  .االْبِتَداِء  ]يف [ َوَخرََّجَها الزََّمْخَشرِيُّ َعلَى أنَّ الكَْسَر ِفي الْفَاِء َبَدلٌ ِمْن كَْسرِ الَْهْمَزِة 

ِهَي ِقَراءةٌ ُمْشِكلَةٌ ، َومْن توجيهها أنْ يكُونَ راَعى كَْسَر ألف الَوْصلِ إذَا اْبَتَدأ فَكََسر الْفَاَء مَُراَعاةً : وقال اْبُن َعِطيَّةَ 
  .، وَتذَكُّراً ِلكَْسرِ أِلِف الَْوْصلِ 

لْ هو إمالةٌ َمْحَضةٌ لتوهُّمِ ُوُجوِد كَْسرِ َهْمَزِة الَْوْصلِ ، كََما وليس ُهو ِعْندي كَْسراً َمْحضاً ، َب: وقال أُبو َحيَّان 
  .ِلُوجُوِد كَْسرِ اهلَمَْزة » فإذَا « أَمالُوا 
  فصل

فَإِذَا  {: له َهذَا أْمرُ إبَاَحٍة ، أَباَح لِلُْحالَّلِ أْخذَ الصَّْيِد ، وظَاِهُر األْمرِ وإنْ كَانَ ِللُْوجُوبِ فهو هنا لإلبَاَحِة ، كقو
ال َتدُخلَنَّ هِذِه الدَّاَر حَّتى ُتؤدَِّي « : ، وهو كقول القاِئلَ ]  ١٠: اجلمعة [ } قُِضَيِت الصالة فانتشروا ِفي األرض 

األمَر هَُنا  فإذا أدَّْيَت فقد أبيَح لك ُدخُولَُها ، وحاِصلُ الكالم أنَّا إنَّما َعَرفَْنا أنَّ: أْي » ثََمَنها ، فإذَا أدَّْيَت فاْدُخلَْها 
[ يعين ]  ١: املائدة [ } غَْيَر ُمحِلِّي الصيد َوأَْنُتْم ُحُرمٌ { لَْم يُفد الُوجوبَ بَِدلِيلٍ ُمْنفَِصلٍ ، وهذه اآليةُ ُمَتعلِّقَةٌ بقوله 

  .ل املْنُع حل االصطَِياِد ُهَو اإلحَْراُم ، فإذَا زَالَ اإلحَْراُم َوَجَب أنْ َيُزو] إذَا كَانَ الَْمانُِع ِمن 
« ثُالثياً ، َوَمْعَنى » َجَرَم « بفتحِ الَياِء ِمْن » َيْجرمنكم « : قرأ اجلمهور } َوالَ َيْجرَِمنَّكُْم { : قوله سبحانه وتعاىل 

  .َحَملَُه علَْيِه : َجَرَمُه على كَذا ، أْي : ، يقال » حََملَ « ِعْنَد الِكَساِئيِّ وثَْعلَبٍ » َجَرَم 
  ]الكامل [  :قال الشاعر 

  بَْعَدها أنْ يَْغَضبُوا] َجَرَمْت فََزاَرة ... [ َولَقَْد طََعْنت أَبا ُعَيْيَنةَ طَْعَنة  -١٩١٨
َعلَى إْسقَاِط َحْرفِ » أَن َتعَْتُدواْ « : لَِواحٍد ، وهو الكاُف وامليُم ، ويكونُ قولُُه » َجَرم « فََعلى هذا التَّفِْسري يتعدَّى 

اخلالُف » أنْ « َوالَ َيْحِملنَّكُْم بُْغُضكُْم ِلقَْومٍ على اْعِتَداِئكُم عليْهِم ، فََيجِيءُ يف َمَحلِّ : أْي » َعلَى  «اخلَفْضِ ، وهو 
  .املْشهُوُر ، وإىل هذا املْعَنى ذََهب ابُن عبَّاسٍ وقََتاَدةُ 

  .كَاِسُبُهم : رميةُ أْهِلِه أْي كسب ، َوِمْنُه فُالنٌ َج: وَمْعَناُه ِعْنَد أبِي ُعبَْيَدةَ والفَرَّاِء 

كََسَب غَْيَرُه فَالْجَرَِميةُ واجلَارُِم بَِمعَْنى الْكَاِسبِ ، وأْجَرَم فُالنٌ أْي : أنَّ َجَرَم وأْجَرَم بَِمْعَنى  -أيضاً  -وَعنِ الِكسَائيّ 
  ]الوافر : [ اكَْتَسبَ اإلثَْم ، َوِمْنُه قَْولُُه : 

  َتَرى الِعظَام ما َجَمعتْ َصِليبا... رَأْسِ نِيقٍ جرَِميةُ ناِهضٍ يف  -١٩١٩



  .كَاِسٌب قُوَّةً ، والصَّلِيُب الَوَدُك : أْي 
كََسَب ، : ِمْن َجَرَم أْي ] وأْصلُه [ ال ُبدَّ َوالَ َمحَالَةَ : ُيقَالُ َجَرَم وأْجَرَم ، وال َجَرَم بِمَْنزِلَِة قَوِْلَك : قال ابُن فَارِسٍ 

  :َيْحَتِملُ َوْجَهْينِ فََعلَى َهذَا 
  .أنَُّه ُمتََعدٍّ ِلوَاِحٍد : أحدُهَما 
: ] كَذِلَك ، وأمَّا يف اآلية الكرمية فال يكون إالَّ ُمتََعدِّياً الثَْنْين » كََسبَ « كما أنَّ [ ُمَتَعدٍّ الثَْنْينِ ، ] أنَُّه : [ والثاين 
  .ال َيكِْسبَنَّكُْم بُْغُضكَْم لقوم االْعِتَداَء َعلَْيهِْم : أْي » تَْعَتدُوا  أنْ« : َضِمُري الْخطَابِ ، والثَّانِي : أوَّلُهَما 

  .ُرَباِعّياً » أْجَرَم « بَِضمِّ الياِء ِمْن » ُيْجرِمَنَّكُمْ « َوقََرأ َعْبُد اهللا 
  .كما تقدم عن الِكسَاِئي » َجَرم « هو مبعىن : وقيل 
  .هبمزة التَّْعِدية » َرم َج« َمْنقُولٌ ِمْن » أْجَرَم « : وقيل 

َجَرَم ذَْنباً : يف تْعِدَيتِه إىل َمفُْعولِ وَاِحٍد وإىل اثَْنْين ، تقولُ » كََسَب « ؛ جيري َمْجَرى » َجَرَم « : قال الزََّمْخَشرِّي 
ملَُتَعدِّي إىل مفعولٍ باهلمزِة إىل َمفُْعولَيِْنِ أْي كََسَبُه ، وجَرْمَتُه ذَْنباً ، أْي كََسْبَتُه إيَّاُه ، ويقال أْجَرْمُته ذَْنباً على نقل ا

. وأوَّلُ املفعولْينِ على القراءتني َضِمُري املَُخاطَبَِني » َوالَ ُيْجرَمنَّكُْم « أكَْسْبُتُه ذَْنباً ، وعليه قراءةُ عْبِد اهللا : كقولك 
  .اه » أَنْ َتعَْتدُوا « : وثانيهما 

القطُع ، فََجَرَم ُحِملَ َعلَى الشَّيِء ِلقَطِْعِه َعْن غريه ، وَجَرَم  -عيَسى الرُّمَّانِي  كما قال ابُن -وأصلُ هذه املادةِ 
  .كََسَب النِْقطَاِعِه إىل الكَْسبِ ، وَجَرَم بَِمعَْنى َحقَّ؛ ألنَّ احلَقَّ ُيقْطَُع َعلَْيِه 

قاله الرُّماينُّ ، فجعل بني هذه ] هكذا [ لقد َحقَّ : أْي ]  ٦٢: النحل [ } الَ َجَرَم أَنَّ لَُهُم النار { : قَالَ اخلَِليلُ 
  .األلفاظ قَْدراً ُمشْتركاً ، وليس عنده ِمْن باب االْشتِراِك اللَّفِْظّي 

  .أبَْغَض : ُبْغض ، وهو َمْصَدُر َشىنَء ، أْي ] : معناه [ » َشنآن « و 
بُسكونِ النُّوِن ، والباقون بِفَْتِحَها ، وجَوَُّزوا ِفي كُلٍّ منهما أنْ يكونَ » شَْنآنُ « وقرأ اْبُن َعاِمرٍ وأُبو َبكرٍ َعْن َعاِصمٍ 

إذَا ُسكَِّنْت َعْيُنُه لَم يكُْن » فَعالَن « َمْن َزَعَم أنَّ : َمْصدراً ، وأنْ يكُونَ َوصْفاً حَتَّى ُيْحكى َعن أبِي َعِليٍّ أنَُّه قال 
لَْويُته َدْيَنه لَيَّاناً ، َبلْ ُهَو كَثري يف الصِّفَاتِ : بُِسكُوِن الَْعْينِ قَِليلٌ يف املَصاِدرِ ، حنو » ن فَْعال« َمْصَدراً فَقَْد أْخطَأ ، ألنَّ 

َعِسُر السري ، وَتْيسٌ : ِحمَاٌر قَطََوان ، أي : بالْفَْتحِ قليلٌ يف الصفاِت ، قالُوا » فََعالَن « َسكَْران َوبَاُبُه و : َنْحُو 
  .َعَدَوان 

  ]الطويل : [ ل قا
  كََتْيس ِظَباِء الُْحلَّبِ الَعَدَواِن..  -١٩٢٠

  ]الطويل : [ وِمثْلُُه قولُ اآلَخرِ ، أْنَشَدهُ أُبو َزْيٍد 
  َوفَقَّأُت َعْيَن األْشَوسٍ األَبَياِن... وقَْبلََك َما َهاَب الرَِّجالُ ظُالََميت  -١٩٢١

السَّاِكن الَْعْينِ » الشَّْنأنَ « الَغلََيان والنَّزََوان ، فإن أريد ب : ونَ َمْصَدراً ، حنو بِفَْتحِ الباء والَياء ، بل الكثُري أنْ يكُ
، وهو ُمتعدٍّ ، » أبَْغَض « ُمبِْغضٍ ، اسُم فاِعلٍ من : َوالَ َيجرمنكُْم َبغيُض قَْومٍ ، َوَبغيٌض بَِمْعَنى : الوْصُف ، فاملْعَنى 

إنَّ البغيض ِمْن َبيْنِهم ، وليس : على هذا إَضافَةُ بياٍن ، أْي » قْومٍ « وَنِصري ، وإضافَُته ل  فَفَِعيلٌ مبعىن الفاِعلِ كقَِدير
  .َمَضافاً لفاِعل وال َمفْعولٍ ، خبالف ما إذَا قَدَّْرَتُه َمْصدراً فإنه يكون ُمَضافاً إىل َمفُْعوِلِه أْو فَاِعِله كما سيأيت 

َرُجلٌ َشْنآنُ ، وآْمرأةٌ شَْنآَنةٌ ، كَندَْمانَ ، وَندَْماَنٍة ، وقياُس هذا أنْ يكونَ ِمْن ِفْعلٍ : ُيقَالُ : وقال صاحُب هذا القول 
، وال ] وقياس هذا أن يكون من فعل الزم » سكران وسكرى « رجل شَْنآن ، وامرأة َشْنأى ك : وحكي [ متعد 



فََتحته : فََغْرُت فاه ، وفََغَر فوه أْي : َر واملتعدِّي ، قالُوا ُبْعَد يف ذلك ، فإنَّهم قد يشتقُّون من مادٍَّة واحدٍة القَاِص
بُغضكم ِلقَْوم ، فحذف الفاعل ، : أُرِيَد بِه املصَدُر فََواِضٌح ، وَيكُونُ ُمَضافاً إىل مفعُوِله ، أْي ] وإنْ [ فانفتح ، 

  .، فحذف َمفُْعولَُه وجيوُز أنْ يكونَ ُمَضافاً إىل فاعِلِه ، أْي ُبْغُض قَْومٍ إيَّاكُْم 
، وِمْن واألوَّلُ أظَْهُر يف املعىن ، وُحكُْم َشَنآنَ بِفَْتحِ النُّونَ َمْصَدراً َوِصفَةُ ُحكْم إْسكَانَِها ، وقد تقدَّم تقريُر ذلك 

  ]الطويل : [ َمجِيِء شَْنآن السَّاِكنِ الَْعْينِ َمْصَدراً قَْولُ األحوصِ 
  وإنْ الََم فيه الشََّناِن َوفَنَّدَا... ا تَلَذُّ وَتْشَتهِي َوَما الُْحبُّ إالَّ َم -١٩٢٢

ولَْوالَ ُسكُونُ النُّوِن ملا جَاَز [ أَراَد الشَّْنآنَ بُِسكُوِن النُّوِن فنقل حركة اهلمزة إىل النُّوِن السَّاكنة ، وحذف اهلمزة 
إِنََّها ِإلْحَدى الكرب { وخَفََض اهلَمَْزةَ َحبذِْفَها َرأساً ، كما قُرِئ  ]إنَّ األْصلَ الشََّنآنُ بفتح النون : النَّقْلُ ولو قال قَاِئلٌ 

بالفتح َعمَّا شذَّ » الشَّنآن « لكانَ قَْوالً َيْسقُطُ به الدليلُ الحتماله ، و » إْحَدى « حبذِف مهزة ]  ٣٥: املدثر [ } 
  .عن القاعدِة الكُلِّيَِّة 

بِفَْتحِ الَْعْينِ لَم يتعدَّ ِفْعلُُه إالَّ أنْ َيشذَّ شيٌء كالشََّنآِن ، َيْعنِي » فََعالَن « املصاِدرِ على َوْزِن  كُلُّ بَِناٍء ِمَن: قال ِسَبَوْيه 
بالفتح ، ومع ذلك فْعلُُه ُمَتِعّد ، وفعلُه أكثُر األفعالِ َمصَاِدر ُسِمعَ لَُه ِستَّةَ َعَشَر َمْصدراً ، » فََعالَن « أنَّه مصدٌر على 

  .وَشنآناً ُمثَلَّثي الشِّني ، فهي ِستُّ لَُغاٍت ] َشنْئاً [ شَنِئَ َيْشَنأُ : وا قالُ
بُِسكُونِ النُّون جعلوها نون التوكيد اخلَِفيفِة ، » َيْجرَِمْنكُْم « َوقََرأ اْبُن ُوثَّابٍ ، واحلسُن ، والوليُد َعْن َيْعقُوَب 

} َوالَ َتمُوُتنَّ إِالَّ وَأَنُْتْم مُّْسِلُمونَ { و » ال أرَينََّك هاُهَنا « : عىن للُمَخاطبَني حنو والنَّهُي يف اللَّفِْظ للشَّْنآِن ، وهو يف امل
  .قالَُه َمكِّيٌّ ]  ١٠٢: آل عمران [ 

  فصل
ال : يعين  }والا آمَِّني البيت احلرام { : إىل قوله } الَ ُتِحلُّواْ شََعآِئرَ اهللا { : هذا معطوٌف على قوله : قال القَفَّالُ 

َعنِ املْسجِد احلرامِ ، ] َتْعَتدوا فََتْمَنُعوُهْم [ َيْحِملَنكْم َعَداؤُكُْم ِلقَْومٍ ِمْن أْجلِ أنَُّهمْ َصدُّوكُْم عن املْسجِد احلََرامِ أنْ 
  .فإنَّ الَباِطل ال َيجُوز أنْ يعتَدى به 

، فكان الصَّدُّ قد تقّدَم ، وليس للناس أنْ ُيِعَني » َديْبَِيِة احلُ« هذه السورةَ نزلْت بعد ِقصَِّة : قال حممُد بُن َجرِير 
عليه ، لكنَّ الواجَب أنْ ] تََعدَّى ذلك اآلخُر [ َبْعضُُهْم بَْعضاً على الُعْدواِن ، حىت إذا تََعدَّى واحٌد منهم على اآلخر 

  .ُيِعَني َبْعضُُهم بَْعضاً على ما فيه البِرُّ والتَّقَْوى 
  .} أَن َصدُّوكُْم { : ه وتعاىل قوله سبحان

، والباقُون بِفَْتِحَها ، فََمْن كََسَر فعلى أنَّها َشْرِطيَّةٌ ، والْفَْتُح على أهنا ِعلَّةٌ » إنْ « قرأ أُبو َعمرو ، واْبُن كَِثريٍ ، بِكَْسرِ 
َصدِِّهمْ إيَّاكُم عن املْسجِد احلرامِ ، َوِهَي ِقراءةٌ  للشنآِن ، أْي ال َيكْسَبنَّكُْم أْو ال َيْحِملَنَّكُْم بُْغُضكُْم ِلقَْوم ألْجلِ

قراءةَ األخَوْين ِمْن َحْيثُ إنَّ الشَّْرطَ َيقَْتِضي أنَّ األْمرَ املشروطَ لَْم يَقَْع والَغرضُ ] الناُس [ واِضَحةٌ ، وقد اْسَتْشكَلَ 
» احلَُديْبَِية « آليِة ُمَتأخٌر عنه مبّدٍة ، فإنَّ الصَّدَّ وقع َعاَم أن َصدَُّهْم عنِ البيت احلََرامِ كان قَْد َوقََع ، ونزولُ هذه ا

  .َوِهَي َسَنةُ ِستٍّ ، واآليةُ نزلَْت َسَنةَ ثََماٍن 
  .كانت عاَم الفتحِ يف أْيِديهم ، فكيف ُيَصدُّونَ َعْنها » َمكَّةَ « وأيضاً ، فإنَّ 

  .ءةُ ُمْنكََرةٌ ، واْحَتجُّوا مبا تقدََّم ِمَن اإلْشكَالِ هذه القرا: قال ابُن جُرَْيج والنَّحاُس وغُريمها 
  :وال إْشكَالَ يف ذَِلَك ، واجلواُب َعمَّا قَالُوه ِمْن َوْجَهْينِ : قال شهاُب الدِّين رمحه اهللا 

  .ليه أالَّ ُنَسلم أن الصَّدَّ كان قبلَ ُنزولِ اآلية؛ فإنَّ ُنُزولََها عاَم الفتح ليس ُمْجَمعاً ع: أحدمها 



  .وذكر اليزيِديُّ أنَّها نزلْت قبل الصَّدِّ ، فصاد الصدُّ أمراً ُمْنَتظَراً 
الذي ] إنْ وقع َصدٌّ ِمثْلُ ذلك الصدِّ : كان ُمتقَدِّماً على ُنُزوِلها ، فيكون املَعَْنى [ أنَُّه َوإنْ َسلَّْمَنا أنَّ الصَّدَّ : والثاين 

  .» َمنكُم فَالَ َيْجرِ» « احلديبية « وقع زمن 
  ]الطويل : [ ومثلُه عند سيبوْيِه قَْولُ الفََرزَْدقِ : قال َمكِّي 
  .. . .أَتْغَضُب إنْ أذَْنا قَُتْيَبةَ ُحزََّتا  -١٩٢٣

وجوابُ : إنْ وقع مِثْلُ ذِلَك الَغَضبِ ، وجوابُ الشَّْرِط ما قَْبلَُه ، َيْعنِي : ] وذلك َشْيء قد كان وقع ، وإمنا معناُه [ 
  .شرِط ما َدلَّ عليه ما قَْبلَُه؛ ألنَّ الَبصْرِيَِّني َيْمَنُعونَ تَقِْدَمي الْجَواب إالَّ أَبا َزْيٍد ال

لَْم ُتطَلَّْق » إنْ « أْنِت طَالٌق إنْ َدَخلِْت الدَّاَر ، بِكَْسر : ونظُري ذلك أنْ يقولَ الرجلُ الْمرأِتِه :  -أيضاً  -وقال َمكِّي 
ملا هو ِعلّةٌ ملا كان » أنْ « لِ؛ ألنَّه أْمٌر ُيْنَتظَُر ، َولَْو فََتَح لَطُلِّقَْت َعلَْيه؛ ألنَّه أمٌر كَانَ َووقََع ، فَفَْتُح بُِدُخوِلَها األوَّ

ووقع ، وكسُرَها إنَّما هو ألمرٍ ُمنتظر ، والَوجَْهاِن َحَسناِن على معنييهما وهذا الذي قاله َمكِّي فَصَّل فيه الفقهاُء بني 
  .» إنْ َيُصدُّوكُْم « : ْن يعرُف النحَو ، وبني َمْن ال يعرِفُُه ، َوُيؤيُِّد هذه القراءةَ قراءةُ َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد َم

ئْنَاِف وهذا ال َيكُونُ إالَّ َعلَى اْسِت: قََرأ اْبُن َمْسُعوٍد فذكرها قال : حدثنا َحجَّاٌج َعْن َهاُرونَ ، قَالَ : قال أُبو ُعبَْيَدة 
  .» احلَُدْيبَِية « الصَّدِّ ، يعين إنْ وقع َصدٍّ آخر ، ِمثْلُ ما تَقَدََّم يف عام 

وَنظُْم هذه اآلياِت على ما ِهَي َعلَْيِه ِمْن أْبلَغِ َما َيكُونُ وأفَْصحه ، وليس فيها تقدٌمي وال تأخٌري كما زعم بعضُهم ، 
  .فإذا َحلَلُْتْم فاْصطَادُوا ]  ١: املائدة [ } لِّي الصيد وَأَْنُتمْ ُحُرٌم غَْيَر ُمِح{ أصلُ تركيب اآلية األوىل : فقال 

  .} َوالَ َيْجرَِمنَّكُْم } { والا آمَِّني البيت احلرام َيْبَتُغونَ فَْضالً مِّن رَّبِّهِْم َورِْضوَاناً { : وأصلُ تركيب الثَّانَِية 
، وهذا ال حاجة إليه مع أنَّ التقدَمي والتَّأخَري عند ]  ٦٧: البقرة [ }  َيأُْمُركُمْ إِنَّ اهللا{ : وَنظََّره بآيِة البقرِة َيعْنِي 

َوإِذَا َحلَلُْتمْ { : ِمْن قوله  -أيضاً  -اجلمهورِ ِمْن ضََراِئرِ الشِّْعرِ ، فََيجُِب َتنْزيُه القرآِن َعْنه ، ولَْيست اجلملةُ 
، َبلْ هي مؤسِّسةٌ } َوالَ َيْجرَِمنَّكُْم { : وَبْيَن قوله } ا آمَِّني البيت احلرام وال{ : ُمْعتَرَِضةً َبْين قوله } فاصطادوا 

وَتْسديداً ، وهذه  وُمْنِشئَةٌ ُحكْماً ، وهو ِحلُّ االْصطياِد عند التَّحَلُّلِ ِمَن اإلْحَرامِ ، واجلملة املُْعتَرَِضةٌ إنَّما ُتِفيُد َتْوكيداً
  .ا تقدم مفيدةٌ ُحكْماً َجِديداً كم

على أنَّه َمفُْعولٌ ثاٍن ، أْو َعلَى َحذِْف َحْرفِ } َوالَ َيْجرِمَنَّكُمْ { قَْد تقدم أنَّه ِمْن ُمتعلقاتِ » أنْ َتعَْتُدوا « : وقوله 
شََنآنُ قَْومٍ  :، أْي » قَْوم « يكُون الشرطُ وجواُبه املقدَّرُ يف َمَحلِّ جرٍّ ِصفَةً ل } إنْ َصدُّوكُمْ { اجلر ، فَمْن كََسَر 

  .هذه ِصفَُتُهم وَمْن فتحها فمحلُّها اجلَرُّ والنَّْصُب ، ألنَّها على َحذِْف المِ الِْعلَِّة كما تقدم 
  .وال َيكِْسَبنَّكُْم بُغُض قَْومٍ؛ ألنَّ صدوكم االعتداء وال حيملنكم عليه : واملعىن : قال الزَّخمَْشرِيُّ 
محل وكسب يف استعمالٍ » جرم « ًنى ال تفسري إعْراب؛ ألّنه ميتنُع أنْ يكون مدلولُ وهذا تفسُري َمْع: قال أبو حّيان 

يف َمَحلِّ مفعول به ، وحملُّ مفعولٍ على إْسقاِط َحْرف ] أنْ تَْعَتدُوا [ واحٍد الختالف ُمقتضامها ، فََيْمَتنُِع أنْ يكُون 
  .اجلر 

  .نْ يتومهه من له أدَْنى َبَصرٍ بالصَِّناعِة حىت ينبَِّه عليه هذا الذي قاله ال يتَصوَُّر أ: قال شهاُب الدِّين 
وحذف الباقون إْحَدى ] فأدغم » تتعاونوا « : [ وأنَّ األَصل » وال َتعاَوُنوا « : وقد تقدم قراءةُ الَبزِّي يف حنو 

  ] . ٢٦٧: البقرة [ } َوالَ َتَيمَُّمواْ اخلبيث { : التاءَيْن عند قوله تعاىل 
  .ليعن بعُضكم بَْعضاً على الرب والتقوى : أْي } َوتََعاَونُواْ َعلَى الرب والتقوى { : وجل  قوله عز

  .متابعةُ األْمرِ ، والتَّقَْوى ُمجاَنَبةُ النَّْهيِ : البِرُّ : ِقيلَ 



  .السُّنةُ : اإلسالُم ، والتقوى : الربُّ : وقيل 
  .} َوالَ َتَعاَوُنواْ َعلَى اإلمث والعدوان { 
  .البِْدَعةُ : املعصيةُ والُعدوان : اإلمثُ : وقيل . الظلُم : الكفُر ، والُعْدوانُ : يل اإلثُم ق

الربُّ ُحْسنُ » : سُِئلَ رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الرب واإلثْمِ ، فقال « : وقال النَّواُس ْبُن َسْمعان األْنَصارِّي 
واتقوا اهللا إِنَّ اهللا َشدِيدُ { : ، مث قال تعاىل « ، وكَرِْهَت أنْ َيطَِّلَع عليه الناُس ]  َصْدرِك[ اخللقِ ، واإلمثُ ما َحاكَ يف 

  .، واملراُد منه التهديُد والوعيُد } آلِْعقَابِ 

ةُ َوالَْمْوقُوذَةُ وَالُْمَترَدَِّيةُ وَالنَّطِيَحةُ َوَما أَكَلَ ُحرَِّمْت َعلَْيكُمُ الَْمْيَتةُ َوالدَُّم َولَْحُم الِْخْنزِيرِ َوَما أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه َوالْمُْنَخنِقَ
َيِئَس الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن ِدينِكُْم فَلَا السَُّبُع إِلَّا َما ذَكَّيُْتْم َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ َوأَنْ َتْستَقِْسُموا بِالْأَزْلَامِ ذَِلكُْم ِفْسٌق الَْيْوَم 

اْضطُرَّ ِفي ْخَشْوِن الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعمَِتي َوَرِضيتُ لَكُُم الْإِْسلَاَم ِديًنا فََمنِ َتْخَشْوُهْم َوا
  ) ٣(َمْخَمَصٍة غَْيَر مَُتَجانِفٍ ِلإِثْمٍ فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

  .اآلية } يتة والدم وَلَْحمُ اخلنزير ُحرَِّمْت َعلَْيكُمُ امل{ : وقوله عز وجال 
وهو أَحَد َعَشرَ َنْوعاً ، وقد تقدم ]  ١: املائدة [ } إِالَّ َما يتلى َعلَْيكُمْ { : وهذا هو املُسَْتثَْنى ِمَن اإلبَاَحِة يف قوله 

  .وأْصلَُها } ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم امليتة { : إعراُب 
لمعقولِ؛ ألنَّ الدَم جوهٌر لَِطيفٌ جِداً فإذا ماَت احليوانُ َحْتَف أْنِفِه اْحَتَبسَ الدُم يف واعلْم أنَّ حترَمي امليتِة موافٌق ل

  .ُعُروِقِه وتعفَّن وفََسَد؛ وحصل من أكِْلِه َمَضَرةٌ 
  .، فحّرم اهللا ذلك عليهم  كانوا َيْملَُؤونَ اِملَعى ِمَن الدَّمِ وََيْشووَنُه وُيطْعُموَنه للضيِف: وأمَّا الدُم فقال الزََّمْخشَرِيُّ 

الغذاُء يصُري ُجْزءاً من جوهرِ املتغذِّي وال ُبدَّ أنْ َيْحُصلَ ِللُْمتغِذي أخالٌق وصفاٌت ِمْن : وأما اخلنزيُر فقال العلماُء 
رََّم اللَُّه أكلُه جِْنسِ ما كان َحاِصالً يف الغذاء ، واخلنزيُر َمطْبوٌع على ِحْرصٍ َعظيمٍ ورغبة شديدٍة يف املُْشتهياِت ، فح

العظيم  على اإلنساِن لِئالَّ َيَتكّيفَ بِتلَْك الكيفّيِة؛ وذلك ألنَّ الفرنج ملا َواظَُبوا على أكْلِ لَْحمِ اخلنزيرِ أْوَرثَُهُم احلرص
ْنُزو على األنْثَى اليت فإنّ اِخلنْزِيَر َيَرى الذّكَر من اخلنزيرِ َي[ والرغبة الشديدة يف املُشْتهياِت ، وأورثهم عدم الغريِة ، 

  .تقدَم الكالم على اخلنزيرِ واشتقاِقهِ يف سورة البقرة ] لَُه ال يتعرض إليه؛ لعدم الَغْيرِة ، وقد 
سانِ وأمَّا الشاةُ فإهنا حيوانٌ يف غَاَيِة السَّالََمِة ، وكأنَّها ذَاُت َعارَِيٍة َعْن َجِميعِ األْخالقِ ، فلذلك ال َيْحُصلُ لإلن

  .بِ أكِْلها كَْيِفيَّةٌ أْجَنبِيَّةٌ عن أحوالِ اإلنساِن بَِسَب
فالنٌ أَهلَّ باحلجِّ إذَا لَبَّى ، وِمْنُه استهاللُ : ، واإلهاللُ َرفْع الصوِت ، ومنه يقالُ } أُِهلَّ ِلَغْيرِ اهللا بِِه { وأمَّا ما 

م الالَِّت والُعزَّى ، فحرم اهللا ذلك ، وقدَِّم هنا لَفْظُ الصَّبِي وهو صراُخُه إذا ُوِلد ، وكانوا يقولُونَ عند الذَّْبح باس
؛ ألنَّها هناك فاصلةٌ ، أو ُتْشبِهُ الفاِصلَةَ ]  ١٧٣آية [ وأخِّرتْ يف البقرة } وََمآ أُِهلَّ ِلَغْيرِ اهللا بِهِ { : اجلاللِة يف قوله 

  .خبالف هاهنا ، فإنَّ بَْعَدها َمْعطُوفاٍت 
اتفق هلا ذلك يف حَْبلٍ أْو بني ] آدِميٌّ أو [ متوُت َخْنقاً ، وهو حَْبُس النَّفَسِ سَواٌء فعل هبا ذلك  واملنخنِقَةُ وهي اليت

  .ُعوَدْينِ أو حنوه 
  .وذكر قتادةُ أنَّ أهل اجلاهليِة كانوا َيْخُنقُونَ الشاةَ وغَريها ، فإذا ماَتْت أكَلُوها ، وذكر حنوه ابُن عباسٍ 

: ضُرَبْت حىت ماتت من َوقَذَه أْي َضَرَبُه حىت اسَْتْرَخى ، ومنه َوقَذََُه النُّعَاُس أْي : اليت ُوقذَْت أي وهي : واملَْوقُوذَةُ 
سكنه وكأنَّ املادة دالَّةٌ على ُسكُوٍن واْسِترخاٍء ، ويدل يف املوقوذِة ما رُِمَي بالبندقِ فماَت : أْي : غلبه ووقذه احلُلُم 



  .امليتِة ويف معىن املنخنقِة ، فإهنا ماَتْت ومل َيِسلْ َدُمَها  يف َمْعىن -أيضاً  -، وهي 
ذََهَب ، ورََدى وَترَدَّى : ؟ أْي » رَدى « ما ُيْدَرى أين : َسقَطَ ِمْن ُعلُوٍّ فََهلََك ، وُيقالُ : من َتَردَّى ، أي : واملتردَِّيةُ 

  .مبعىن َهلَك 
فاملترديةُ هي اليت تسقطُ ِمْن جََبلٍ : ، واملتردِّي أْنوَاٌع ]  ١١: الليل [ } ذَا تردى َوَما يُْغنِي َعْنُه َمالُُه إِ{ : قال تعاىل 

أو َمْوِضعٍ ُمْشرٍِف أو يف بِئْر فتموت ، فهذه َمْيَتةٌ ، ألنَّها ماَتْت وما سَال منها الدُم ، ويدخل فيه إذا أصابه َسْهٌم وهو 
  .أكْلُه؛ ألنَّه ال ُيْعلَُم ماَت بالتَّرَدِّي أْو بالسَّْهم  يف اجلبل فََسقَطَ على األرض؛ فإنه ُيَحرَُّم

ُحرَِّمْت عليكم الشاةُ املنخنقةُ واملْوقوذَةُ : ودخلِت اهلاءُ يف هذه الكلمِة؛ ألنّ املنخنقةَ هي الشاةُ املنخنقةُ ، كأنه ِقيلَ 
والكالُم ُيَخرَُّج على األَعمِّ األغْلَبِ ، ويكُونُ املراُد هو  الناُس ،] ما َيأكُلُ [ واملترديةُ ، وَخصَّ الشاة؛ ألنَّها من أَعمِّ 

  .الكُلَّ 
، وكان ِمْن َحقِّها أالَّ َتْدُخلَها تاُء التأنيِث كقَِتيل وَجريح ، إالَّ أنَّها » َمفُْعولة « مبعىن » فَعيلَة » « النَّطِيَحةُ « و 

: مَوُصوفُها؛ ألنك إنْ لَْم ُتْدِخل اهلاَء لَْم ُيعَرْف أَرُجلٌ ُهَو أمِ امَْرأةٌ ، ومثلُُه َجَرْت َمْجَرى األمساِء ، أْو ألنَّها مل ُيذْكَْر 
يلحقون التاَء إذا مل يذكر املوصوُف ألجل ] إنَّما [ كذا قاله أُبو الَبقاِء ، وفيه نظر؛ ألنَُّهم . الذَّبِيَحةُ والنَّسيكَةُ 

فُالٍن ، لئال يلتبس باملؤنِث وهنا اللَّْبُس مُْنتٍف ، وأيضاً فحكم الذكرِ واألنْثَى يف  مررت بِقَتيلِة بَنِي: اللَّْبسِ ، َنْحَو 
  .هذا سََواٌء 

  .ألهنا ماتت من غري َسَيالِن الدَّم  -أيضاً  -والنَّطِيَحةُ هي اليت َتْنطَُحها األخَْرى فتموت ، وهذه 
وما أكلَهُ : ، وعاِئُدُه حمذُوٌف ، أْي » الَِّذي « األوىل مبعىن » َما « } مْ َوَمآ أَكَلَ السبع إِالَّ َما ذَكَّْيُت{ : قوله تعاىل 

الّسُبُع ، وحملُّ هذا املوصولِ الرفُع َعطْفاً على َما لَْم ُيَسمَّ فَاِعلُه ، وهذا غُري ماشٍ على ظاهره؛ ألنَّ ما أكله السبُع 
  .وما أكَلَ بَْعَضُه السبُع : زََّمْخَشرِيُّ ولذلك قال ال. وفرغ منه ال ُيذَكَّى ، فال ُبدَّ من حذف 

  .بسكون الباِء ، وهو تسكني املضموم ، ونقل فتح السني والباء معاً » السَّْبُع « : وقرأ احلسُن والفياض وأبو َحْيوة 
  ]خلفيف ا: [ كُلُّ ِذي َنابٍ وخمْلب كاألسِد والنَّمرِ ، ويطلُق على ِذي اِملْخلب من الطيور قال : والسَُّبُع 
  ]تََتَخطَّاُهُم فََما َتْستقلُّ ... [ وسَباعُ الطَّْير َتْغُدو بِطَاناً  -١٩٢٤
  فصل

كان أْهلُ اجلاهلية إذا َجَرَح السبُع شَْيئاً فقتله وأكل بعَضه : قال قتادةُ . معىن الكالم ما يُريُد ما بَِقَي مما أكل السبُع 
  .أكلُوا ما َبِقَي ، فحرمه اهللا 

  :فيه قوالن } إِالَّ َما ذَكَّيُْتْم { :  قوله تعاىل
هو ُمسَْتثَْنى من : أنه استثناٌء متصلٌ ، والقائلون هبذا اختلَفُوا ، فقال َعِليٌّ ، وابُن عباسٍ ، واحلسُن وقتادةُ : أحدمها 

بأنْ َوَجْدَت َعْيناً َتطْرُِف ، أْو ذَنَباً وعلى هذا إن أْدَركَْت ذكَاَتُه } وََمآ أَكَلَ السبع { : إىل قوله » واملُْنَخنِقَة « : قوله 
  .َيَتحرَُّك ، أْو رجالً َترْكُُض فاذَْبْح فإنَُّه حاللٌ ، فإنَّ هذه احلالَ تدلُ على بقاِء احلياِة فيه بتمامها 

  ] .منه َجبيٍِّد [ املُْنَخنِقَة واالستثناُء راجٌع على املتردِّيِة ، والنَّطِيَحِة وأكيلة السُبع ، وليس إخراُجه : وقال أُبو الَبقاِء 
  .هو مستثىن مما أكل السبُع خاصَّة : ومنهم من قال 
ولكْن ما ذَكْيتم ِمْن غريها فحاللٌ ، أو فكُلُوه ، كأنَّ هذا القاِئلَ رأى أنَّها َوَصلَتْ : أنَّه منقطٌع ، أْي : والقولُ الثاين 

  .فلم تُِفْد َتْزكِيَتها ِعْنَده شيئاً  هبذه األسبابِ إىل املوِت ، أو إىل حالٍة قَرِيبٍة



[ ارتفعْت ، وأصلُ الذَّكاِة متاُم الشيء ومنه الذَّكاُء يف الفهمِ ، وهو متاُمُه : الذَّْبُح ، وذَكَِت النَّاُر : والتَّذِْكَيةُ 
  ]ر الواف: [ أَسنَّ ، قال : يف السِّن ، وهو النهايةُ يف الشباب ، ذَكَى الرُجل أْي ] والذكاء 

  وَلَْيَس َعلَى َتقَلُّبِِه وجُْهدِْه... َعلَى أْعَراِقِه َتجْرِي الَْمذَاِكي  -١٩٢٥
االستثناُء من التحرمي ال ِمَن احملرماِت ، يَْعنِي ، َحرََّم َعلَْيكُْم ما َمَضى إالَّ َما ذَكَّيُْتم فإنه لكم حاللٌ ، فيكون : وقيل 

  . -أيضاً  -االستثناُء منقطعاً 
  .أصلُ التذكيِة اإلمتاُم ، فاملراُد ههنا إمتاُم فَْري األوَداجِ وإنْهارِ الدَّم : يل وإذا ق
  .» َما أنَْهَر الدََّم ، َوذُِكَر اْسُم اللَّه َعلَْيِه فَكُلْ لَْيسَ السِّنَّ َوالظُّفَُر « :  -عليه الصالة والسالم  -قال 

ما أفرى األْودَاَج فأْنَهر الدَم فهو ِمْن آالِت الذَّكاِة ما خلَى السِّنَّ والظُّفُرَ  مجهوُر العلماِء على أنَّ كلَّ: قال القُْرطُبِيُّ 
  .والعَظَْم ، وعلى هذا تََواترِت األخباُر 

ذلك وقال به فقهاُء األمصارِ ، والسنُّ والظُّفُُر املنهيُّ عنهما يف التذكية مها غَْيُر املنزوَعْينِ؛ ألنَّ ذلك َيصريُ َخْنقاً ، ول
  .ذلك اخلنُق : قال ابُن عباسٍ 

  .فأّما املنُزوعاِن إذا فََريا األْودَاَج فالذكاةُ جائَِزةٌ بِهَِما ِعْندَُهْم 
وكره قوٌم السنَّ والظفَر والعظَم على كُلِّ حالٍ َمْنُزوعاِن كانا أو غَْير منُزوَعْينِ ، منهم إبراهيُم واحلسُن واللّْيثُ بنُ 

  .وِيٌّ َعنِ الشَّاِفعي َسْعٍد ، وُهَو َمْر
وأقلُّ الذَّكاِة يف احليواِن املقدُورِ عليه قطُع احلُلْقُومِ واملري ، وكمالُه أن يقطَع الودجْينِ معهما ، وجيوُز بكل حمدَّدٍ 

  .جيرح من َحديٍد أو قصبٍ أو زجاجٍ أو حجرٍ أو غريه إالَّ السِّنَّ والظفَر للحديث املتقدم 
ته بعدما جرحه السبُع فأكل منه شيئاً إذا أْدَركَْتُه واحلياةُ فيه مستقرةٌ فذحبَتُه ، فأمَّا ما جيرحُ السبعُ وإنَّما حيلُّ ما ذكي

 فيخرجه إىل حالِة املذبوحِ فهو يف ُحكمِ امليَتِة فال يكونُ َحالَالً ، واملُترديةُ والنَّطيحةُ إذا أدركتهما حيَّةً ، قَْبلَ أنْ
وماَت كانَ [ فذحبتها تكونُ حالالً ، ولو ُرِمي صيدٌ يف اهلواِء فأصاَبُه فسقَطَ على األرضِ  تصيَد إىل حالة املذُبوحِ

فمات فال َيِحلُّ؛ ألنَّه من ] حالالً؛ ألنَّ الوقوَع على األرضِ ضرورُتُه ، فإنْ سقَطَ على شجرٍ أو جََبلٍ فتردَّى منه 
  .واِء فَيِحلّ كيفما وقع؛ ألنَّ الذبَح قد حصل قبل الترِدَيِة املتردية ، إالَّ أنْ يكونَ السهُم ذََبَحهُ يف اهل

  فصل
ال : ُيجْزِئُُه ، وقيل : وأكَْملَ الذَّكَاة فقيل ] على الفور [ قبل متامِ الذَّكاِة ثُم رجع ] َيَدُه ] [ فيمْن َرفََع [ واختلفُوا 

  .ُيْجزِئه 
  .حياته ُمسَْتْجمعةٌ فيه فاألولُ أَصحُّ؛ ألنَّه جََرَحُه ثُم ذَكَّاُه بعُد و

  .» امليتِة « عطفاً على  -أيضاً  -َرفٌْع } َوَما ذُبَِح َعلَى النصب { : قوله 
  .هنا وَاِضَحةُ » على « هي حجارةٌ ، كانوا َيذَْبُحون عليها ، ف : واختلفُوا يف النُُّصبِ ، فَِقيل 

  :َوْجهاِن » على « يف  هي األصَناُم؛ ألنَّها تُْنَصُب لُتْعَبد ، فعلى هذا: وقيل 
وما ذُبَِح ألْجلِ األصنامِ ، كذا ذكره أُبو البقاِء وفيه َنظٌَر ، وهو كوُنه قَدََّر املتعلَّق : أهنا مبعىن الالم ، أْي : أحُدمها 

  .شيئاً خاصاً 
  .» نِصاب « هو مجُع : بَضمتني ، فقيل » النُّصب « واجلمهوُر على 

  ]الطويل : [ ْولُ األْعَشى هو ُمفْرٌد ويدل له قَ: وقيل 



  وال َتْعُبدِ الشَّْيطَانَ واللََّه فاْعُبدَا... َوذَا النُُّصَب املَْنُصوبَ ال َتقْرَبنَُّه  -١٩٢٦
  .وفيه احتمالٌ 

  .وقرأ طلحةُ بُن ُمصَرٍِّف بضم النُّوِن وإْسكَانِ الصَّاِد ، وهو ختفيُف القراءة األوىل 
  .بِفَْتحتني » َصب النَّ« : وقرأ عيسى بُن ُعَمَر 

  .املقبُوض واملنقُوصِ : املنُصوبِ ، كالقَْبضِ والنَّقَصِ ، مبعىن : وهو اسٌم مبعىن : قال أُبو البقاء 
واحلسُن النَّْصب بفتح النون وسكُون الصاِد ، وهو َمْصَدٌر واقٌع َمْوِقع املفعولِ به ، وال جيوُز أنْ تكونَ ختفيفاً كقراءة 

  .؛ ألنَّ الفتحةَ ال ُتَخفَُّف ِعيَسى بنِ ُعمر
  فصل

  :َيْحَتِملُ أنْ يكونَ َجْمعاً وأنْ يكونَ واحداً ، فإنْ كان َجْمعاً ففي واحِده ُوجُوٌه » النُُّصب « 
  .أنَّ واحَدهُ نصاٌب وُنُصٌب ، كِحمار وُحُمر : أحدها 
  .ف ، وهو قولٌ الْبن األْنبَارِي َنْصٌب وُنُصب كَسقٍْف وسُقُ: أنَّ وَاِحَدُه َنْصٌب فقولَُك : وثانيها 
النصبُ : مجُع النَّْصَبِة ، وهي عالمةٌ تُْنَصُب للقومِ ، وإنْ قُلْنا ] النَّْصُب : [ قال اللَّْيثُ . أنَّ واحدُه النَّْصَبةُ : وثالثها 

  .َواِحٌد ، فجمُعُه أْنَصاٌب ، مثل ُعُنق وأْعنَاق 
: [ لنُُّصَب واحداً ، وذكر البيَت املَُتقَدِّم لَِكْن َرَواُه َعلَى َوْجٍه آخر ، قال وقد جعل األْعَشى ا: قال األْزَهرِيُّ 

  ]الطويل 
  ِلَعاِفَيٍة واللََّه َربََّك فَاعُْبدَا... َوالَ النُُّصَب املَْنُصوَب ال َتْعُبَدنَُّه  -١٩٢٧
  فصل

وذلك هو } وََمآ أُِهلَّ ِلَغْيرِ اهللا بِهِ { : نَّ هذا َمْعطُوٌف على قوِلِه النُُّصُب األْوثانُ ، واْسَتبَْعَدُه قَْوٌم؛ أل: قال َبْعضُهْم 
  .الذَّْبُح على اسمِ األْوثاِن ، واملعطوفُ َيجُِب أنْ يكُونَ ُمَغايِراً للمعطوِف َعلَْيِه 

  .ا َواِحٌد ُهَم} َوَمآ أُِهلَّ ِلَغْيرِ اهللا بِِه { ، } َوَما ذُبَِح َعلَى النصب { : وقال ابُن َزْيٍد 
كان أهلُ اجلاِهلّيةِ ] َحَجراً مَْنُصوَبة [ كاَنْت حولَ البيِت ثالمثائة وستُّونَ : وقال ُمجاهٌد وقتادةُ وابن جَُريح 

ونَها ُخَيْعُبدُوَنها َوُيَعظُِّموهنا وَيذَْبُحونَ هلا وليست هي بأصْنامٍ ، وإنَّما األصناُم هي املصَوَّرةُ املنقوَشةُ ، وكانوا ُيلَطِّ
ُيعظمون البيتَ بالدَّمِ ] اجلاهلية [ كان أهلُ : فقال املسلمون يا رسول اهللا . بتلك الدماِء ، ويضُعون اللحوَم عليها 

لَن َيَنالَ اهللا لُُحوُمَها { : ، فنحُن أَحقُّ أنْ ُنَعظَِّمُه ، وكأن النيب عليه الصالة والسالم مل يكَره ذلك ، فأنزل اله تعاىل 
  ] . ٣٧: احلج [ } َمآُؤَها َوالَ ِد
  .} َوَما ذُبَِح َعلَى النصب { : وقوله 

  :فيه وجهان [ 
  ] .وما ذبح على االعِتقاِد وَتْعِظيم النُّصب : أحدمها 
[ } مني فََسالٌَم لََّك ِمْن أَْصَحابِ الي{ : قال تعاىل . يتعاقََباِن » َعلَى « و » الالَُّم « وَما ذُبِح ِللنُّصبِ ، و : والثاين 
  .أي فعليها ]  ٧: اإلسراء [ } َوإِنْ أََسأُْتْم فَلََها { : ، وقال ] فََسالٌم َعلَْيَك : أي ] [  ٩١: الواقعة 

  .» املْيَتِة « وما يف َحيِّزَها يف َمَحلِّ َرفْعٍ َعطْفاً على » أنْ « } َوأَنْ َتْسَتقِْسُمواْ باألزالم { : قولُه سبحاَنُه 
  .زَلْم ، وزُلْم بِفَْتح الزَّاي وَضمِّها ذكره األخْفَُش : ِقدَاُح ، واحُدها ال: واألْزالُم 

رجلٌ مُْزِلٌم ، وأمرأةٌ مُْزِلَمةٌ إذَا كان َخِفيفاً قَِليلَ : سُوَِّيْت ، ويقال : وإنَّما ُسمِّيتِ الِقدَاُح باألزالمِ؛ ألنَّها ُزِلَمْت أي 



سَوَّاُه ، ويقالُ : لْم إذا ُحرَِّر وأُجِيَد قَدُُّه َوِصفَُتُه ، وَما أْحَسَن ما زمل سهمه ، أْي قََدٌح مُْزلٌَم وَز: العالِئقِ ، ويقال 
  .أْزالٌَم ُشبَِّهْت بالِقدَاحِ ِللَطَافَِتَها : ِلقَوائمِ الَبقَرِ 

  :َوِفي االْسِتقْسامِ باألزالمِ قوالِن 
أو أمْراً آَخرَ ضرب بالِقدَاحِ ، وكانوا قد كتبوا ] أو نِكَاحاً [ أو ِتجَاَرةً كان أحُدُهم إذا أراد َسفَراً أو غَْزواً : األوَّلُ 

لى على بعضها أَمرَنِي رَبِّي ، وعلى بعضها َنهَانِي رَبِّي ، وتركوا َبْعَضَها خَاِلياً عن الِكتَاَبِة ، فإنْ خرَج األمُر أقْدَم ع
  .خرج الَغفْل أعاد العملَ َمرَّةً أْخَرى  العملِ ، وإنْ خرَج النَّْهُي أْمَسَك وأعاَد ، وإنْ

الكعبة ، مكتوب على ] سادن [ وذكر الَبغَوِيُّ أنَّ أزالمَهم كانت سبعةَ أقْدَاحٍ ُمْستَوِيةً ِمْن شوحط يكونُ عند 
ُملَْصق : ِمْنكم ، وعلى واحٍد ِمْن غَْيرِكم ، وعلى واحد : الَ ، وعلى واحٍد منها : نَعْم ، وعلى واحد : واحٍد منها 

الَعقْل ، وواحد غفل ليس عليه شيٌء ، وكانوا إذا أرادُوا أْمراً أو تداَورُوا يف َنَسبٍ أو اختلفوا يف : ، وعلى واحد 
َتحَمُّلِ َعقْلٍ جاءوا إىل ُهَبل ، وهو أعظمُ أْصنامِ قَُريشٍ ، وجاءوا بِمائَِة ِدرَْهمٍ وَجزُورٍ فأعطَْوها صاحَب الِقداح حىت 

ال ، ملْ َيفَْعلُوا ذلك ، ثُم : ا أَردَْنا كذا وكذا ، فإنْ خرج َنَعْم فعلُوا ، وإنْ خرج يا إلَهَنا إنَّ: لقوُم ويقولُون ُيجيلَ ا
كان وسيطاً منهم ، وإن خرج من غريكم كان [ عاُدوا إىل الِقَداح ثانيةً ، وإذا أجالُوا على نسبٍ ، فإنْ خرج منكُم 

َف ، وإذا اختلفُوا يف َعقْلٍ فمن خرج عليه قََدحُ نسب له وال ِحلْ] حليفاً ، وإن خرج ُملْصٌق كان على منزلته ال 
  .العَقْلِ َحَملَُه ، وإنْ َخَرجَ الغَفْل أَجالُوا ثانياً حىت خيرج املكتوُب فنهى اهللاُ تعاىل عن ذلك وحرَّمُه 

: ِفيما يُريدون ، كما ُيقال ]  الرِّْزَق[ وإّنما قِيل هلذا الفعلِ اْسِتقْسام؛ ألنَُّهْم كانوا َيْسَتقِْسُمون به : قال القُرطيبُّ 
ال خيرج من أجل جنم كذا ، : قولُ املَنجِّم ] اللَُّه [ االستقسامُ يف االستدعاِء للسقي ، ونظُري هذا الذي حرَّمه 

  .وأخرج من أجل َنْجم كذا 
جُه ِذكْرِها مع هذه املطاِعمِ أنَّها كانت االستقساُم هاهنا هو املَْيِسُر والقماُر ، وو: وقال املؤرُِّج وكثٌري ِمْن أْهلِ اللَُّغِة 

  .تقُع عند البيَت َمعَها 
  .األزالُم َحًصى بيٌض َيْضرُِبونَ هبا ، وقال ُمجاِهٌد هي كعاُب فارسٍ والرُّومِ اليت َيَتقَاَمُرونَ هبا : وقال َسِعيدُ بُن ُجَبْيرٍ 

  .األزالُم للعرب والكعابُ للَعَجمِ : وقال الشَّْعبِيُّ 
َمْن َتكَهََّن أو اْستَقَْسَم أو َتطَيََّر طريةً ترّده « : هي الشَّطَرَنج ، قال عليه الصالة والسالم : ل ُسفيانُ بُن وِكيع وقا

  .» عن َسفَرِِه لَْن َيِلَج الدرجاِت الُعلَى ِمَن اجلنَِّة 
ستقسام باألزالمِ خاّصةً ، وهو َمْروِيٌّ عن اْبنِ ُمْبَتدأ وخََبٌر ، واسُم اإلشاَرِة راجٌع إىل اال» ذَِلكُْم ِفْسٌق « : قوله 

مل صار : ، فرجع اسُم اإلشارِة إىل هذا املُقَدَّرِ ، فإنْ قيل ] وكذا [ َحرََّم عليكم َتناُولَ املْيَتة : عبَّاسٍ؛ ألنَّ معناه 
  ؟] َسن احلَ[ االستقساُم باألزالمِ ِفْسقاً والنيبُّ صلى اهللا عليه وسلم كان ُيِحبُّ الفَألَ 

َوَما َتْدرِي َنفْسٌ { : إنَّما حّرم ذلك؛ ألنَّه طلٌب ملعرفةَ الَغْيبِ ، وذلك حرام ِلقَْوِله تعاىل : قال الواِحِدي : فاجلواُب 
 النمل[ } الَّ َيْعلَُم َمن ِفي السماوات واألرض الغيب إِالَّ اهللا { : وقوله تعاىل ]  ٣٤: لقمان [ } مَّاذَا َتكِْسُب غَداً 

  .، واحلديث املتقدم ]  ٦٥: 
، واأللُف والالُم فيه » َيِئَس « ظرف َمْنصُوٌب ب » الَيْوَم « } اليوم يَِئَس الذين كَفَرُواْ ِمن ِدينِكُْم { : قوله تعاىل 

  .للَْعْهِد 
  .ةُ فيه َبْعد الَعْصرِ عام َحجَِّة الَودَاعِ نزلت هذه اآلي» اجلُُمَعِة « وهو َيْوُم » َعَرفَة « أراد به َيْوَم : قيل 



  .سنةَ ِتْسعٍ » َمكَّةَ « دخوله صلى اهللا عليه وسلم ] هو يوم : وقيل [ 
  .ثََماٍن ] سنة : [ وِقيل 

ُمَعيَّناً ، وإنَّما أراد به ] يوماً [ » اليوم « إنَّها لَْيَسْت للَْعْهِد ، ومل ُيرِدْ ب :  -وتبعه الزََّمْخشَرِيُّ  -وقال الزَّجَّاُج 
كُْنَت باألْمس شابا ، وأْنَت اليوَم أشَْيب ، ال تُرِيدُ : لزمانَ احلاِضَر وما ُيدانيه من األزِْمَنِة املاِضَيِة واآلِتَيِة كقولك ا

  ]الكامل : [ يف قَْولِ الشَّاِعرِ » اآلن « باليومِ الزََّمن احلاِضر فَقَطْ ، وحنوه ] ال [ باألمسِ الذي قَْبلَ َيْوِمك ، و 
  وَعَضْضُت ِمْن نَابِي َعلَى جذْم... اآلنَ لَمَّا اْبَيضَّ َمْسرَُبِتي  -١٩٢٨

  ]الطويل : [ ومثله أيضاً قوله زهري 
  َولكنَّنِي َعْن ِعلْمِ َما ِفي غٍد َعمِ... وأْعلَُم َما يف الَيْومِ واألْمسِ قَْبلَُه  -١٩٢٩

  .مل ُيرِْد هبذه حقائقها 
  .بَِياءْينِ ِمْن غَْيرِ مهزة » يَئَس « زة ، وقرأ َيزِيُد بُن القَعْقَاع باهلم» يَئَس « واجلمهوُر على 

  .يَِئَس يَْيئَُس وَيئْيُِس بفتح َعْينِ املضارعِ وكسرها ، فهو شاذّ : َعْن أبِي َعْمرو ، ويقال  -أيضاً  -وُروَِيتْ 
ى القَلْبِ كَْوُنُه مل ُيَعلَّ ، إذ لو مل يقدر ذلك ويدلُ عل» َعِفل « فوزُنُه » َيِئَس « مقلوٌب من ] أيضاً [ أيس : ويقال 

  .لَلَزَِم إلغاُء املقتضى ، وهو َتَحرُّكُ َحْرِف الَعلّة ، وانفتاُح ما قبله ، لكنَّه ملا كان يف َمعَْنى ما مل ُيَعلَّ َصحَّ 
  .انقطاُع الرَّّجاِء ، وهو ضدُّ الطََّمعِ : واليَأُس 

مْن إْبطَالِ أْمرِ ِدينكم : ، ومعناها ابتداُء الَغاَيِة ، وهو على َحذِْف ُمَضاف ، أي » يئس «  ُمَتعلٌق ب» ِمن ِدينِكُْم « 
.  

  فصل
: ثُمَّ حَرَّضَُهم على التمسُّكِ مبا شََرع هلم ، فقال » ذَِلكُْم ِفْسٌق « : لَمَّا َحرَّم وَحلَّلَ ِفيما تقدم ، وَخَتَم الكالم بقوله 

فال ختافُوا املُْشرِكني يف خالفكم هلم يف : أي } فَُرواْ ِمن ِدينِكُْم فَالَ َتْخَشوُْهْم واخشون اليوم َيِئسَ الذين كَ{ 
أسُ الشَّرائعِ واألدَْياِن ، فإنِّي أْنَعْمُت عليكم بالدولةِ القاِهَرِة ، وصارُوا َمقُْهورِيَن لكم ذَِليلَني عندكم ، وحصل هلم الي

ْستَْوِلني عليكم ، وإذا صار األمُر كذلك فيجُب عليكم أنْ ال َتلَْتِفتُوا إليهم وأنْ ُتقْبِلُوا ِمْن أنْ َيِصريوا قاهِرين لكم ُم
  .على طاَعِة اللَِّه تعاىل ، والعملِ بشرائِعِه 

  :قوالن } اليوم يَِئَس الذين كَفَرُواْ ِمن ِدينِكُْم { : ويف قوله 
  .بعد أنْ جعلها اهللا حمرمةً  َيِئسُوا ِمْن أنْ ُيَحلِّلُوا اخلباِئثَ: األولُ 
{ : َيئسُوا ِمْن أنْ َيْغِلُبوكم على دينكُم؛ ألنَّ اهللا تعاىل قد وعد بإعالء هذا الدين على كُلِّ األدياِن بقوله : والثاين 

  .فََحقََّق ذلك النَّْصَر ، وأزالَ اخلوَف ]  ٣٣: التوبة [ } ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدين كُلِِّه 
هبذه اآليِة على أنَّ التقيَّةَ جاِئزةٌ ِعْند اخلوِف؛ ألنَّ اللَّه تعاىل أمرهم بإظهارِ الشَّرائعِ عند زوال اخلَْوِف ِمَن  واسَْتَدلُّوا

  .الكفَّارِ ، فدلَّ على جوازِ تركَِها عند اخلوف 
« كالكالم يف [ » الَْيْوَم « : يف قوله } ِتي اليوم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُمْ نِْعَم{ : قوله سبحانه وتعاىل 

  .قبلَُه ] » اليوم 
وشرف وكرم [ نزلت هذه اآليةُ َيْوَم اجلُُمَعِة َيْوَم َعَرفَةَ بعد العصر ِفي حجَِّة الوداع ، والنيبُّ صلى اهللا عليه وسلم 

  .َيْنقَدُّ من ِثقلها ، فََبَركَْت  َواِقف بَِعَرفات على ناقَِتِه الَعْضَباِء فكاد َعُضدُ الناقِة] وجمد وعظم 



يا أمَري املؤِمنَني آيةٌ يف كتابكم تقرؤوهنا ، لو علينا : عن ُعَمر بن اخلطَّابِ رضي اهللا عنه أنَّ َرُجالً من اليهوِد قال له 
َملُْت لَكُْم ِديَنكُْم وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُمْ اليوم أَكْ{ : أيُّ آيٍة؟ قال : َمْعَشَر َيُهودٍ َنزَلَْت التََّخذَْنا ذِلكَ اليوَم ِعيداً ، قال 

قَْد عرفَْنا ذلك اليوم واملكانَ الذي أنْزِلَْت فيه على النيب صلى اهللا : قال ُعَمُر } نِْعَمِتي َوَرضِيُت لَكُُم األسالم ِديناً 
  .عليه وسلم وهو قاِئٌم بَِعَرفَةَ يوم مجعة 
  .ِعيداً أشار ُعَمُر إىل أن ذلك اليوَم كان لنا 

كان ذلك اليوم مخسةَ أْعياٍد ، ُجْمَعةً وَعرفَةَ وِعيَد الَيُهوِد والنَّصاَرى واملَجُوسِ ، ومل َيْجَتِمْع أعيادُ : قال ابُن عباسٍ 
  .أْهلِ اِمللَلِ يف يوم قبله وال بعده 

ما » النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا نزلت هذه اآليةُ َبكَى ُعَمُر فقال له « : وروى هارونُ بُن عنترةَ عن أبيه قال 
: كُملَ فإنَُّه مل يكمل شيٌء إال َنقََص ، قال ] فأما إذْ [ أْبكانِي أنا كنا يف زياَدٍة ِمْن دينَنا ، : فقال « ُيْبكِيَك يا ُعَمُر؟ 

  .، فكانت هذه اآليةُ نَْعَي النيب صلى اهللا عليه وسلم « َصدَقَْت » 
وْماً ، ومات َيْوم االثَنْينِ بعدما َزاغَِت الشمُس لليلتني َخلََتا من شهرِ ربيع األوَّلِ َسَنة وعاش بعدها إْحَدى ومثانَِني َي

  .يوَم االثنني َيْوَم الثاين عشر ِمْن ربيع األولِ ، وكانت هجرُته يف الثاين عشر ِمنه : إْحَدى َعَشر ِمَن الْهِجَْرِة ، وقيل 
َيْعنِي يوم ُنزولِ هذه اآليِة أكملُت لكُْم دينكْم الفَراِئَض والسَُّنَن ، واحلدُوَد } َنكُمْ اليوم أَكَْملُْت لَكُْم ِدي{ : فقوله 

قولِ ] معىن [ واجلهاَد ، واحلاللَ واحلراَم ، فلم ينزل بعد هذه اآليِة حاللٌ وال حراٌم وال شيٌء من الفراِئضِ ، وهذا 
  .اْبنِ عباسٍ 

فلم َيُحجَّ معكم } اليوم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم { : عدها ، وقال َسعِيُد بُن ُجبَْير وقتادةُ وُروي عنه أنَّ آيةَ الرَِّبا نزلت ب
َيقَْتِضي أن الدين } اليوم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم { : أظهرت ديَنكُْم وأمَّنْتكم من العُدوِّ ، وقوله تعاىل : مْشرٌِك ، وقيل 

ُيوجِب أنَّ الديَن الذي كان عليه حممٌد صلى اهللا عليه وسلم ُمواِظباً عليه أكْثََر ُعُمرِه كان َناِقصاً قَْبلَ ذلك ، وذلك 
  .كان ناقصاً ، وإمنا ُوجَِد الديُن الكامل يف آخر عمرِِه ُمدَّةً قليلةً 

  :وأجَاُبوا عنه بوُجوٍه 
كَُملَ : ذا اْسَتْوىل على عدوه وقََهَرُه قَْهراً كُلِّياً أنَّ املراَد ما تقدم من إزالةِ اخلوِف عنهم ، كما يقولُ املِلُك إ: أحدها 

إنَّ ديَن حممد : ملكَُنا ، وهذا َضعيٌف؛ ألنَّ ُملَْك ذلك املَِلك كان قبل قَْهرِ العدو ناقصاً فينبغي على هذا أن يُقال 
  .صلى اهللا عليه وسلم كان ناقصاً قبل ذلك اليوم 

 - أيضاً  -م ما َتْحتَاُجون إليه يف تكاليفكم من تعاليم احلاللِ واحلرامِ ، وهذا املراد أكملُت لكُ] أنَّ : [ ثانيها 
ضعيٌف؛ ألنه لو مل ُيَبّين قبل هذا اليوم ما كانوا ُمحْتاجني إليه من الشرائعِ ، كان ذلك تأخرياً للبياِن عن وقت احلاجة 

  .، وأنه ال َيجُوُز 

هو أن الديَن ما كان ناقصاً ألَْبتَّةَ ، بل كان كاِمالً أبداً ، وكانت الشراِئعُ وهو املختاُر ما ذكره القفَّالُ و: وثالثها 
النازِلةُ من عند اهللا تعاىل يف كل وقت كافية يف ذلك إال أنه تعاىل كان عاملاً يف أّول وقِت املبعثِ يف أن هذا اليوم 

خ بعد الثبوت ، وكان ينزل بعد العدم ، وأما يف آخر ليس بكاملٍ يف الَغِد ، وال َمْصلََحةَ فيه ، فال َجَرَم كان ُيْنَس
  .زماِن املْبَعِث فأنزل اهللا شريعةً كاِملَةً ، وحكم ببقائها إىل يوم الدِّين 

كمالٌ إىل يوم القيامة ، فلهذا قال : كاِمالً ، إالَّ أنَّ األّولَ كمال إىل زمان َمْخُصوصٍ والثاين ] كَانَ [ فالشرُع أبداً 
  .} أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُمْ  اليوم{ : 

ِلَم قُلَت إن كل نقص فهو َعْيٌب ، أرَأْيَت نُقْصانَ الشَّْهرِ َعْيباً؟ وُنقْصان صالِة املسافرِ أُهَو : يقال : وأجاب القُْرطيب 



أهو ]  ١١: فاطر [ } ُمرِِه َوَما ُيَعمَُّر ِمن مَُّعمَّرٍ َوالَ ُينقَُص ِمْن ُع{ : َعْيٌب ونقصان العمر الذي أراده اهللا بقوله 
عيب؟ وكذلك نُقَصانُ أّيامِ احلَْيضِ عن املعهود؟ ونقصان أيام احلمل؟ ونقصان املال بسرقٍَة أو حَرِيقٍ أو غََرقٍ إذا مل 

معىن قوله َيفْتقر صاحبه؟ فنقصان الدين يف الشرع قَْبلَ أن يلحق اهللا األجزاء الباقية يف ِعلْمِ اهللا تعاىل لَْيَس بعَْيبٍ ، ف
  :خيرج على وجهني } اليوم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُمْ { : 

أن املراد بلَّْغُته أقَْصى احلد الذي كان له عندي فيما قضيُتُه وقدَّْرُتُه ، وذلك ال يُوجُِب أنْ يكونَ ما قَْبلَ : أحدمها 
أكمل اهللا ناِقصاً عما كان عند اهللا تعاىل أنه : ال ذلك ناقصاً عما كان عند اهللا تعاىل لكنه يُوَصُف بُنقصان ُمقَّيد ، فيق

فال يلزم من ذلك أنْ يكون [ أكمل اهللا ُعُمَرُه : ُملِحقه به وضامه إليه كالرجل ُيبلغه اهللا تعاىل مائةَ َسَنٍة ، فُيقالُ 
َمْن عمَّره اهللا « : ه وسلم َيقُولُ ناقصاً ِحني كان اْبن ستِّني سنة نَقَْص قُُصورٍ وخللٍ ، فإن النيبَّ صلى اهللا علي] ُعُمره 

أكملها كان : وقد بلغ اهللا بالظُّهر والعصر والعشاء أربع ركعات ، فلو قيل » ِستني َسَنةً فقد أْعذََر إليه يف الُعُمر 
كانت : الكالمُ صحيحاً ، وال َيلَْزُم من ذلك أنَّها حَني كانت ركعتني كانت ناقصةً نَقَْص قُُصورٍ وخللٍ ، ولو قيل 

ناقصة عما عند اهللا أنه ضامَّه إليها وزائده عليها لكان ذلك صحيحاً ، فهكذا هذا يف شرائع اإلسالم وما كان شرع 
  .منها شيئاً فشيئاً إىل أنْ أْنهى اهللا الدِّين ُمْنَتَهاهُ الذي كان له عنده 

ُه وفَّقَُهْم إىل احلجِّ الذي مل يكن بقي عليهم ِمْن أْركان أنَّ} اليوم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُمْ { : أنَّ املراد بقوله : الثاين 
ُبنَِي اإلسالُم على « :  -عليه الصالة والسالم  -دينهم غَْيُره ، فَحجُّوا فاستجمع هلم الدِّين أداء ألْركَانِه ، ولقوله 

َتمُروا ومل يكونوا حجُّوا ، فلما حجُّوا احلديثَ ، وقد كاُنوا تشَهَُّدوا وَصلُّوا وزكوا وصاُموا وجاَهدُوا واْع» َخْمسٍ 
  .ذلك اليوم أنزل اهللا تعاىل وهم باملوقف هذه اآلية 

  فصل رد شبه االستدالل هبذه اآلية على بطالن القياس
إذْ لَوْ [  اسَتدلُّوا هبذه اآليِة على بُطْالن القياسِ ، ألنَّ اآليةَ دلت على أنه تعاىل قد َنصَّ على احلُكْمِ يف مجيع الوقائعِ ،

] على [ فالقياسُ إنْ كان ] َبِقَي بَْعُضَها غَْيَر ُمَبيَّنِ احلكم مل يكن الديُن كاِمالً ، وإذا حصلَ النص يف مجيع الوقائعِ 
  .وفْقِ النصِّ كان َعَبثاً ، وإنْ كان خالفَُه كان باِطالً 

ميعِ الَوقَاِئعِ بعضها بالنص ، وبعُضها بيَّن طريَق احلكمِ فيها وأجيُب بأن املراَد بإكْمالِ الدينِ أنَُّه تعاىل بيَّن ُحكَْم َج
  :بالقياسِ فإنَُّه تعاىل ملا َجَعل الوقائع ِقْسَمْين 

  .اليت َنصَّ على أحكامهما : أحدمها 
اسِ ، وتعبَّد أنواعٌ ميكُن استنباطُ احلكمِ فيها بواسطِة قياِسها على القسم األولِ ، مث إنَّه تعاىل أَمَر بالقي: والثاين 

  .املُكَلِفني به فكان ذلك يف احلقيقة بياناً ِلكُل األْحكامِ 
  .الطريُق املقتضيةُ إلحلاقِ غَْيرِ املنُصوصِ باملنُصوصِ ، إمَّا أنْ تكونَ قَطِْعيَّةً أو غَْيَر قَطِْعيٍَّة : قال ُنفاةُ القياسِ 

القياَس املبّين على املقدمات الَيِقينيَِّة ُحجةٌ ، وهذا القياُس يكون  فإنْ كانت قطعّيةً فال نِزاعَ يف صحته ، فإنَّا نسلم أن
املِصيُب فيه واحداً ، وخماِلفُه َيسَْتِحقُّ العقاب وينْقَُص به قضاُء القاِضي ، وأنتم ال تقولون بذلك ، وإنْ كانت طريقة 

هو دين اللَِّه أْم ال؟ وهل هو ] هل [ رِ أنْ َيْعلَم ظنية كان كل واحٍد يُْمِكُنه أنْ َيْحكَُم مبا غلب على ظَنِّه ِمْن غَْي
أم ال؟ ومثل هذا ال يكون إكْماالً للّدين ، بل يكون ذلك إلقاًء للخلقِ يف َورطَة ] به اهللا [ احلكُم الذي حكم 

االً ويكون كُلُّ مكلٍف ذلك إكَْم] كان [ الظُّنوِن ، وأجيب بأنه إذَا كان كُلُّ ُمجَْتهٍِد ُمكَلَّفاً بالعمل مبقتضى ظَنِّه 
  .قاطعاً بأنَّه عامل حبكم اهللا تعاىل 

، » نعميت « ب ] تعلُّقُه [ ، فال جيوُز » أمتمت « متعلٌق ب » عليكم « } َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُمْ نِْعَمِتي { : قوله سبحانه 



؛ ألن املصدر ]  ٣٧: األحزاب [ } ْمَت َعلَْيِه للذي أَنَعَم اهللا َعلَْيِه َوأَْنَع{ : حنو » على « وإن كان فعلها يتعدَّى ب 
  .ال يتقدَُّم عليه معمولُه ، إال أن يُنوَب مََناَبُه 

  .جاز وال حاجة إىل ما اّدَعاُه » َعلَْيكُْم « أْعنِي » أْتَمْمُت « : فإنْ جعلتُه على التَّبِيني أْي : قال أُبو البقاِء 
، وكان ]  ١٥٠: البقرة [ } َوألُِتمَّ نِْعَمِتي َعلَْيكُْم { : ُت َوْعِدي يف قوله أجنز: أْي } أمتمت عليكم نعميت { ومعىن 

  .كني ِمْن َتَمامِ نعمته أنْ َدَخلُوا مكةَ آمنَني ، وعليها ظَاهِرِيَن ، وَحجُّوا آمنني ُمطَْمِئنَِني ملْ خياِلطُْهمْ أَحٌد من املشر
فََحْملُُه على هذا َتكْرِيٌر ، } اليوم يَِئَس الذين كَفَُرواْ ِمن ِدينِكُمْ { : له وهذا املعىن قد ُعرَِف بقو: قال ابُن اخلطيبِ 
بسبب ذلك اإلكمالِ؛ ألنه ال نِْعَمةَ : أي } وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعمَِتي َوَرِضيتُ لَكُُم األسالم ِديناً { : وإمنا معىن قوله 

  .أمت ِمْن نعمة اإلسالم 
  :وجهان » َرِضيَ « يف } ِضيُت لَكُُم األسالم دِيناً َوَر{ : قوله سبحانه 

  .على هذا حال » دِيناً « ، و » اإلسالَم « أنه ُمتعد ِلواحٍد ، وهو : أحدمها 

  .» ِديناً « : والثاين » اإلْسالََم « : هو ُمَضمٌَّن معىن َصيََّر وجعل ، فيتعدَّى الثَْنْين؛ أوهلما : وقيل 
  :ن ُجيوز فيه وجها» لكم « 

  .» َرَضيَ « أنه متعلق ب : أحدمها 
  .أنه متعلٌق مبحذوٍف؛ ألنَّه حالٌ من اإلسالمِ ، ولكنَّه قُدَِّم عليه : والثاين 

 َوَمن َيبَْتغِ غَْيَر اإلسالم ِديناً فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه{ : ومعىن الكالم أنَّ هذا هو الديُن املرِضيُّ عند اهللا ، وُيؤكُِّدُه قوله تعاىل 
  ] . ٨٥: آل عمران [ } 

  ] . ١٧٣: آية [ قد تقدم الكالُم عليها يف البقرة } فََمنِ اضطر ِفي َمْخَمَصٍة غَْيَر مَُتَجانِفٍ إلِثْمٍ { : وقوله تعاىل 
ن أُصِيَب بالضر الذي ال ميكنه االمتناُع معه م] » اْضطُرَّ « : ومعىن [ ، » اْضطُرَّ « متعلٌق ب » ِفي َمْخَمَصٍة « و 

  .امليتِة 
  .َتْضُمُر : أْي : البطونُ ] هلا [ املََجاَعةُ؛ ألهنا َتْخُمُص : » املخمصةُ « و 

: يقال . َخالَُء البطن من الطعام ، وأْصلُُه ِمَن اخلَْمصِ الذي هو ُضُمور الَبطْنِ : اخلَْمُص واملَْخَمَصةُ : قال أهل اللَُّغِة 
وُخْمصَانة ، واجلمع َخمَاِئُص وُخْمصَاَناٌت ، وهي ِصفَةٌ َمْحمُوَدةٌ يف النساء  رجل مخيٌص وخُْمَصان ، وامرأة َخمِيَصةٌ

.  
  .رجل ُخْمَصان وامرأة ُخْمصَانة ، ومنه أخَْمُص القدمِ لِدقَِّتَها ، ويستعمل يف اجلوع والغَْرث : ويقال 

  ]الطويل : [ قال 
  جَارَاُتكُْم غَرْثَى َيبِْتَن َخمَاِئصَاَو... َتبِيُتونَ يف املَشَْتى ِمالًء ُبطُونكُْم  -١٩٣٠

  ]الوافر : [ وقال آخر 
  فإنَّ َزمَاَنكُْم َزَمٌن َخمِيٌص... كُلُوا ِفي َبْعضِ َبطْنِكُُم َتِعفُّوا  -١٩٣١

  .ُنصَب على احلال » غَْيَر « و . َنهَاُرهُ َصاِئٌم ، ولَْيلُُه قائم : ُوِصَف الزمانُ بذلك مبالغةً كقوهلم 
» اْضطُرَّ « : فيتناول غَْير مُتجانٍِف ، وجيوز أن يَْنَتِصبَ بقوله : يَْنَتِصبُ مبحذوٍف ُمقَدَّرٍ على معىن : ضُهم قال بع

  .ويكونُ املقدُر متأخراً 
  .» َتجَاَنَف « بألف وختفيف النون من » مُتَجانِفٍ « واجلمهور على 

  .تشديِد النُّوِن ُدونَ ألٍف ب» ُمَتجنٍِّف « وقرأ أُبو عبدِ الرمحن والنََّخِعيُّ 



  .يف املعىن؛ ألنَّ ِشّدةَ العنيِ تدلُ على ُمبالغٍة وتوغُّلٍ يف املعىن » متجانف « وهي أْبلَغُ من : قال أبو ُمحمِد بن َعِطية 
  .، والالم على باهبا » متجانف « متعلّق ب » إلمث « و 

  .ال حاجة إليه أي غَْيَر ماِئلٍ إىل إثْمٍ و» إىل « هي مبعىن : وقيل 
  ] . ١٨٢: البقرة [ } فََمْن َخاَف ِمن مُّوصٍ َجَنفاً { : وقد تقدم معىن هذا واشتقاقها عند قوله 

هاهنا أنْ تأكُلَ فوق » اإلمث « ، ومعىن ]  ١٧٣: البقرة [ } غَْيَر َباغٍ َوالَ َعاٍد { : هو معىن قوله : قال القُْرطيب 
  .» العراق  «الشَِّبع تلذُّذاً يف قولِ أهل 

  .أنْ تكُون َعاِصياً : » احلجازِ « ويف قولِ أْهلِ 
  .غَْيَر ُمَتعرِّضٍ ملْعِصية يف مقصده : قال قتادةُ 

، وكذلك القول يف » َمْن « ُجْملةٌ ، إمَّا يف حملِ َجْزمٍ ، أو رفعٍ على َحَسبِ ما قيل يف } فَإِنَّ اهللا غَفُورٌ { : وقوله 
َيْغِفرُ له ] : يعين [ له ، » فَإِنَّ اهللا غَفُوٌر « : ئزةٌ ، والعائُد على ِكالَ التقديرين حمذوٌف ، أْي الفاء إما واجبةٌ أو جا

بعباده ، حَْيثُ أَحلَّ هلم ذلك احملرَم عند احتياجهم إىل أكِْلِه ، وهذا ِمْن َتمام » َرحِيٌم « أكْلَ املَُحرَّمِ عند االضطرارِ 
إهنا وإنْ كانت ُمحرمةً إال أهنا حتل يف حالِ االضطرارِ ، ومن : اليت َحرَّمَها اهللا تعاىل ، َيعْنِي ما تقدم ذكره يف املطاِعمِ 

اعتراٌض وقع يف النََّسقِ ، والَغَرُض منه تأكيُد ما ذُِكر ِمْن َمْعىن التحرمي ، فإن حترمي  -إىل هاهنا » ِفْسق « : قوله 
  .النْعمِة الثابتِة واإلسالمِ الذي هو الديُن املرضيُّ عند اهللا تعاىل هذه اخلبائِث من مجلِة الدِّينِ الكاملِ و

ُموَنُهنَّ ِممَّا َعلََّمكُُم اللَُّه فَكُلُوا َيسْأَلُوَنَك َماذَا أُِحلَّ لَُهْم قُلْ أُِحلَّ لَكُُم الطَّيَِّباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن الَْجوَارِحِ ُمكَلِّبِنيَ ُتَعلِّ
  ) ٤(َن َعلَْيكُْم َواذْكُرُوا اْسَم اللَِّه َعلَْيِه َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحسَابِ ِممَّا أَْمَسكْ

  .اآلية } َيْسأَلُوَنَك مَاذَآ أُِحلَّ لَُهْم { : قوله تعاىل 
  ] .وما قيل فيها فليلتفت إليه [ »  َماذَا« وهذا أيضاً مُتَِّصلٌ مبا قَْبلَُه من ِذكْرِ املطُعوَماِت ، وقد تقدم الكالُم على 

  .» َيْسألُوَنكَ « : بلفظ الغَْيَبِة لتقدمِ َضمريِ الَغْيبِة يف قوله تعاىل » لَُهمْ « : وقوله 
أقَْسمَ زَْيٌد لَيضْرَبنَّ وألضرَبنَّ ، بلفظ : ماذا أِحلَّ لنا؟ لكان جائزاً على حكايِة اجلملِة ، كقولك : ولو قيل يف الكالم 

يقتضي حكاية اجلملة املقسم » ألضربن « كما أن : بة والتكلمِ ، إال أن ضمري املتكلّمِ َيقَْتضي حكايةَ ما قالوا الغي
هذا االستفهاُم معلّق للسؤال ، وإن مل يكن السؤالُ من أفعالِ القُلُوبِ إالَّ أنَُّه كان سبب » ماذا أِحلّ؟ « عليها ، و 

  .» البقرة « ، وقد تقدم حتريره يف  العلم ، والعلم يعلق ، فكذلك سببُه
ماذا أحل هلم : يقولون : يف السؤال معىن القول ، فلذلك وقع بعده ماذا أحل هلم ، كأنه قيل : وقال الزخمشري هنا 

  .، وال حاجة إىل تضمني السؤال معىن القول؛ ملا تقدم من أن السؤال يعلق باالستفهام كمسببه 
ماذا أحلَّ هلم ، ومعلوم أن ذلك باطل ال يقولونه ، : ية لكالمهم لكانوا قد قالوا لو كان حكا: وقال ابن اخلطيب 

  .وإمنا يقولون ماذا أِحلَّ لنا ، بل الصحيح أنه ليس حكاية لكالمهم ، بل هو بيان كيفية الواقعة 
« َزاِئَدةٌ وإنْ ِشئَْت كانت مبعىن » ذَا « ، و » أُِحلَّ لَُهْم « ِفي َمْوِضعِ رفعٍ باالبتداء ، واخلُرب » َما « : قال القُْرطُيب 

  .« قُلْ أُِحلَّ لَكُُم الطيبات { ، ويكون اخلرب » الذي 
  فصل يف سبب نزوهلا
َزْيدُ اخليل الذي مسَّاه ] الطائيني وهو [ نزلت هذه اآليةُ يف عدّي ْبنِ حَاِتم ، َوَزْيدِ ْبنِ املَُهلْهِلِ : قال سعيدُ بُن ُجَبْيرٍ 

يا رسول اهللا ، إّنا قَْوٌم َنِصيُد بالِكالَبِ ، والبزاِة ، فََماذَا َيِحلُّ لََنا » : صلى اهللا عليه وسلم زيد اخلْيرِ ، فقال النيبُّ 



  .فنزلت هذه اآلية . « منها؟ 
ماذا حيلُّ لنا من يا رسول اللَِّه ، : سبُب نزوِلها أنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ملا أمر بقتل الكالبِ ، قالوا : وقيل 

هذه األمَّةِ اليت أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه اآلية ، فلما نزلت أِذنَ رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اقتناِء الِكالبِ 
  .اليت يُْنَتفَُع هبا ، َونََهى عن إْمَساِك َما الَ ُيْنَتفَُع هبا 

  .َبائح على اسم اهللا عزَّ وجلَّ الذَّ: يعين } قُلْ أُِحلَّ لَكُُم الطيبات { : قوله تعاىل 
كلُّ ما تستطيبه العرب وتستلذُّه من غري أن يراد بتحرميه نصٌّ من كتاب أو سنة ، وكانت العرب يف : وقيل 

كالبحَرية والسَّاِئَبِة والَوِصيلَِة ، واحلامِ ، فهم كانوا يستطيبوهنا إال أنَُّهم ] من الطيبات [ اجلاهليةَ حيرمون أشياء 
قُلْ َمْن { : ا حيرُِّمونَ أكلها ِلُشُبهَاٍت ضعيفة ، فذكر تعاىل أن كلَّ ما ُيْسَتطَاُب فهو حالل ، وأكََّدُه بقوله تعاىل كانو

  }َحرََّم زِيَنةَ اهللا اليت أَخَْرَج ِلِعبَاِدِه َوالْطَّيِّبَاِت ِمَن الرزق 

، والطَّيب يف ]  ١٥٧: األعراف [ } رُِّم َعلَْيهُِم اخلبآئث وَُيِحلُّ لَُهُم الطيبات َوُيَح{ : وبقوله ]  ٣٢: األعراف [ 
طَّيباً تشبيهاً مبا هو مستلذ؛ ألنَُّهما اجتمعا يف انتفاء  -أيضاً  -لغِة العرب هو املستلذُّ واحلاللُ املأذُونُ ، يصري 

لكم احمللالت ، ] أِحلَّ [ قل : اآلية  الضَّرورة ، وال ميكن أن يكونَ املراُد بالطيَِّباِت هنا احمللالت وإال لصار تقديُر
  .وهذا ركيك ، فوجب محل الطيبات على املستلذِّ املشتهى 

واعلم أن العربة يف االستلذاذ واالستطابة بأهل املروءة واألخالق اجلميلة؛ فإنَّ أهل البادية يستطيبون أكلَ مجيع 
يقتضي التَّمكن من ]  ٢٩: البقرة [ } ِفي األرض َجِميعاً  َخلََق لَكُْم مَّا{ : احليوانات ، واعلْم أنَّ قوله تعاىل 

، ]  ١٥٧: األعراف [ } َوُيَحرُِّم َعلَْيهُِم اخلبآئث { : االنتفاع بكل ما يف األرض ، إال أنَُّه ورد ختصيصه بقوله 
  .رُم من االطعمة ونص يف هذه اآلية على إَباَحةِ املستلذات والطيبات ، وهذا أصل كبري يف معرفة ما حيلُّ وما حي

  :هذه ثالثة أوجه » ما « يف } لطَّيِّبَاُت َوَما َعلَّْمُتْم مَِّن اجلوارح ُمكَلِّبَِني { : قوله سبحانه 
علمتموه ، وحملها الرفع عطفاً على مرفوع ما ] ما [ ، والعائد حمذوف ، أي » الذي « أهنا موصولة مبعىن : أحدها 

  .َصْيُد أو أخذ ما علمتم ، فال بد من حذف هذا املضاف  وأحل لكم: مل ُيَسمَّ فاعله أي 
  .» فَكُلُوا « : أنََّها شرطّية فمحلها رفع باالبتداء ، واجلواُب قوله : والثاين 

  .وهذا أظهُر؛ ألنَّه ال إضمار فيه : قال أبو حيان 
وإنََّما دخلت الفاء َتَشبُّهاً » فَكُلُوا «  :وحملُّها الرفع باالبتداء ، واخلرب قوله  -أيضاً  -أنََّها موصولة : والثالث 

  :من اجلََوارِحِ يف َحملِّ نصب ، ويف صاحبها وجهان : للموصول باْسمِ الشَّْرِط ، وقوله 
  .» ما « أنَُّه املوصول وهو : أحدمها 
  .أنَُّه اهلاء العائدة على املوصول ، وهو يف املعىن كاألوَّل : والثاين 

ة ، واهلاء للمبالغة مسيت بذلك؛ ألنََّها جترح الصيد غالباً ، أو ألنََّها تكسب واجلرح الكَْسب مجع جارح: واجلوارح 
.  

واجلارحة صفة جارية جمرى األمساء؛ ألنََّها مل تذكر موصوفها ]  ٦٠: األنعام [ } َوَيْعلَُم َما جََرحُْتم بالنهار { : ومنه 
  .غالباً 

: أن يكون ثَمَّ مضاٌف حمذوف ، أي : مبنياً للمفعول ، وخترجيها » ُعلِّْمُتْم « نفية وقرأ عبد اهللا بن عبَّاس ، وابن احل
مؤدبني ومضرين : ومعىن مكلبني » علمتم « حال من فاعل : » مكلبني « [ وما علّمكم اهللا من أمر اجلوارح 

  .إغرائكم إياها على الصَّيد : هذه اجلوارح ، أي ] حال تكليبكم : ومعوِّدين ، أي 



أن يكون املعلم  -فكان يستغىن عنها  -» َعلَّمتم « : وفائدة هذه احلال ، وإن كانت مؤكدة لقوله : قال أبو حيَّان 
  .ماهراً بالتعليم ، حاذقاً فيه موصوفاً به اه 

  .ويف جعله هذه احلال مؤكدةً نظر ، بل هي مؤسسة 
عروف ، وإن كاَنِت اجلوارُح يندرج فيها غريه حىت ِسبَاُع هذا احليوان امل» الْكَلْب « واشتُقَّت هذه احلالُ من لفظ 

  .الطيور تغليباً له؛ ألنَّ الصَّْيَد أكثر ما يكون به عند الَعَربِ 
حريص ، وبه كَلٌَب أي ِحْرٌص ، وكأنه : هو كَِلٌب بكذا أي : ، وهو الضَّراوة ، ويقال » الكَلَب « أو اشتقت من 

  . -أيضاً  -يطلق على السَُّبع : ذا احليوان حلرصه أو اشتقت من الكَلْبِ ، والكَلُْب مشتّق من الكَلْبِ ه -أيضاً  -

  .فأكله األَسُد » اللُهمَّ َسلِّطْ عليِه كَلْباً ِمْن ِكالبَِك « : ومنه احلديث 
صفة املعلّم ، وهذا االشتقاق ال َيِصحُّ؛ ألنَّ كونَ األَسِد كَلْباً هو وصف فيه ، والتكليب من : قال أبو حيَّان 

  .واجلوارح هي ِسباٌع بنفسها ، وكالب بنفسها ال جبعل املَُعِلمِّ ، وال طَاِئلَ حتت هذا الرَّدِّ 
: بالتَّْشِديِد معناه » كَلَّب « بتخفيف الالم ، وفَعَّل وأفعل قد يشتركاِن يف معىن واحد ، إال أنَّ » ُمكِْلبني « وقرئ 

  .اه صار ذا ِكالَب َعلَّمها وَضرَّاها ، وأكْلب معن
أكلب وكالّب يعين بتضعيف ] من [ رجلُ ُمكلِّب يعين بالتشديد ، وُمكِْلب يعين : يقال : على أن الزجاج قال 

  .صاحب ِكالَبٍ : الالم أي 
وجاءت مجلة اجلواب هنا فعلية ، ومجلة السؤال هنا امسية ، وهي ماذا أحل؟ فهي جواب هلا من حيث املعىن ، ال من 

  .لفظ؛ إذ مل يتطابقا يف اِجلْنس حيث ال
  .والكالَّب واملكلِّب هو الذي يعلم الكالب الصيد 

  .صاحب التّأديب : صاحبِ التَّعليم ، ومؤدِّب : فمكلِّب َصاِحب الكالبِ كمعلِّم 
  فصل

] هي : [ اُك والسُّدِّيُّ واختلفُوا يف هذه اجلََوارحِ ، فقال الضَّح. معىن اآليِة وأِحلَّ لكم َصْيُد ما علمتم من اجلوارحِ 
الكالب دون غَْيرِها ، وال حيلُّ ما صاده غري الكلب إال أن ُيدرَِك ذكاته ، وال عملَ على هذا ، بل عامَّةُ أهلِ العلمِ 

على أنَّ املراَد من اجلَوَارِحِ الكواسب من سباع الَبهَاِئمِ كالفهد ، والنمر ، والكلب ، ومن سباعِ الطَّْير كالبازي 
  .الُعقابِ والصَّقْرِ وحنوها مما يقبل التعليم فيحلُّ صيد مجيعها و

  :فيه أربعةُ أْوُجٍه » ُتَعلُِّموَنُهنَّ « : قوله سبحانه وتعاىل 
  .أنََّها ُجملةٌ مستأَنفَةٌ : أحدها 
  .» َعلَّمُتم « أنََّها مجلة يف حملِّ نصبٍ على أنَّها حال ثانية من فاعل : الثاين 

  .لبقاء ذلك؛ ألنَّه ال جييز للعامل أنْ يعمل يف حالني ، وتقدَّم الكالُم يف ذلك ومنع أُبو ا
فتكونُ حاالً من حالٍ ، وُتسمَّى املتداخلة وعلى كال » مكلِّبني « أنَّها حال من الضَّمريِ املستكنِّ يف : الثالث 

  .» ُمكَلِّبني « وِمْن  ،» علمتم « التقديرين املتقدمني فهي حال مؤكِّدة؛ ألن معناها مفهوم من 
فيكونُ قد اعترض بني » فَكُلُوا « أن تكون مجلةً اعتراضيةً ، وهذا على َجْعلِ ما شرطّية أو موصولة خربها : الرابُع 

  .الشَّْرط وجوابه ، أو بني املبتدأ وخربه 
، أو من اجلوارح حال كْونَِها »  اجلَوَارِحِ« َهلْ جيوز وجٌه َخاِمٌس ، وهو أن تكون هذه اجلملة حاالً من : فإن قيل 

  ُتعلُموَنُهنَّ؛ ألنَّ يف اجلملة ضمري ِذي احلاللِ؟



أنَّ ذلك ال جيوُز ألنه يؤدِّي إىل الفَْصلِ بني هذه احلال وبني صاحبها بأجنبِيٍّ ، وهو ُمكَلِّبَني الذي هو حال : فاجلواُب 
  .» علمتم « من فاعل 

تؤدبوهنن » ُتَعلُِّموَنُهنَّ « مراعاة للفِظ اجلوارحِ؛ إذْ هو مجع جارحٍة ، ومعىن ] »  ُتَعلُِّموَنُهنَّ« الضمري يف [ وأنث 
  .» َعلََّمكُُم اللَُّه « أي من العلم الذي } ِممَّا َعلََّمكُُم اهللا { أدَب أخذ الصَّيد ، 

لٌّ لَكُْم َوطََعاُمكُمْ ِحلٌّ لَُهْم َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن الُْمْؤِمنَاتِ الَْيْوَم أُِحلَّ لَكُُم الطَّيَِّباُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِح
اِفِحَني َولَا مُتَِّخِذي أَْخَدانٍ َوالُْمْحصََناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم إِذَا آَتْيُتُموُهنَّ أُجُوَرُهنَّ ُمْحِصنَِني غَْيَر ُمَس

  ) ٥(لْإَِمياِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه َوُهَو ِفي الْآِخَرِة ِمَن الْخَاِسرِيَن َوَمْن َيكْفُْر بِا

  .اآلية } أُِحلَّ لَكُُم الطيبات ] اليوم { : [ قوله تعاىل 
الكالُم فيه كالكالم فيما قَْبلَُه ، وزعم قوم أنَّ املراد بالثالثة أيام املذكورة هنا وقت واحد ، وإنَّما كرره توكيداً ، 

  .والختالف األحداث الواقعة فيه َحُسَن تكريره ، وليس بشيء 
وكُلُوا ِممَّا أْمَسكَْن َعلَْيكُْم } { فاذْكُُروا اسم اهللا عليه { وادََّعى بعضهم أنَّ يف الكالم تَقِْدمياً وتأخرياً ، وأنَّ األْصلَ 

  .من يعيد الضمري على اجلوارح املرسلة ] قول [ وهذا يشبه } 
  :فيه وجهان } َوطََعاُم الذين أُوتُواْ الكتاب { :  قوله تعاىل
  .وأبرز اإلخبار بذلك يف مجلة امسية اعتناًء بالسؤال عنه » ِحلٌّ لَّكُْم « أنَُّه مبتدأ ، وخربه : أصحهما 

ِحلّ لَّكُم «  :، وجعل قوله » الطيَِّبات « وأجاز أُبو البقاء أنْ يكون مرفوعاً َعطْفاً على مرفوع ما مل يسم فاعله وهو 
  .خرب مبتدأ حمذوف ، وهذا ينبغي أال جيوز البتة لتقدير ما ال حيتاج إليه مع ذهاب بالغة الكالمِ » 

« َعطْفاً على ما قبله ، » طََعام « مبتدأ وخرب ، وقياس قول أيب البقاِء أن يكون } َوطََعاُمكُْم ِحلٌّ لَُّهْم { : وقوله 
  .يذكره ، كأنه استشعر الثواب خرب مبتدأ حمذوف ، ومل » وحلّ 
  فصل

} طعام الذين أوتُوا الكتاب { يعين الذّبائح على اسم اهللا عزَّ وجلَّ ، ويف املراد ب } أُِحلَّ لَكُُم الطيبات { ومعىن 
  :ثالثة أقوال 

حممد صلى اهللا عليه  الذَّباِئُح ، يريد ذبائح اليهود والّنصارى ومن دخل يف دينهم من سائر األَممِ قبل مبعث: األوَّلُ 
  .وسلم 

فأمَّا من َدَخلَ يف دينهم بعد املبعث فال َتِحلُّ ذبيحته ، فلو ذبح يهوديٌّ أو نصراينّ على اسم غري اهللا ، كالنَّصراين 
وذهب أكثُر العلماء إىل أنه . ال حيلُّ ، وهو قول ربيعةَ : فقال ابُن ُعَمَر : يذبح على اسم املسيح ، فاختلفوا فيه 

  .ِحلُّ ، وهو قول الشَّْعبِيُّ وعطاء والزهريِّ ومكحولٍ َي
حيلُّ ، فإن اهللا تعاىل قد أحلَّ ذبائحهم وهو يعلم ما : وُسِئلَ الشعيبُّ وعطاء عن النصراين يذبح باسم املسيح قاال 

  .يقولُونَ 
أكله ، وإذا غَاَب عنك فَكُلْ ، فقد إذا ذبح اليهوديُّ والنصراينُّ فذكر اسم غري اهللا وأْنَت تسمع فال ت: وقال احلسُن 

  .أَحلَّ اهللا ذلك 
  .وأما اجملوُس فقد سنَّ فيهم سنةَ أهلِ الكِتابِ يف أخذ اجلزَيِة منهم دون أكْلِ ذبائحهم ونكاح نِسَاِئهِم 

خذوا منها إال ليسوا على النَّصرانيَّة ، ومل يأ: أنَُّه استثىن نصارى بين تغلب ، وقالوا  -رضي اهللا عنه  -وعن عليٍّ 



وعن ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنهما أنَّه سُئل عن ذبائح نصارى  -رضي اهللا عنه  -شرب اخلمر ، وبه أَخذَ الشافعيُّ 
  .ال بأَس به ، وبه أخذ أبو حنيفة : العََربِ ، فقال 
، وهو منقولٌ عن بعض أئمَِّة الزَّيديَّةِ  أنَّ املراَد بطعامهم اخلبُز والفاِكَهةُ ، وما ال حيتاج فيه إىل الزكاة: والقول الثاين 

.  
  .أنَّ املراد مجيع املطعومات : القول الثالثُ 

أنَّ ما سوى الذبائح حالل قبل أن كانت ألهل الكتاب ، فال يبقى للتَّخصيص بأهل الكتاب : وحجَّةُ القول األوَّلِ 
وهي اليت تصري طعاماً ] حمل اآلية على الذبائح أْولَى ف[ فائدةٌ ، وألن ما قبل هذه اآلية يف بيان الصْيِد والذّبائح 

كيف شُرَِع هلم حلُّ طعامنا وهم كفَّارٌ : فإنْ قيل » َوطََعاُمكْم « : وقوله ] فحملُ اآلية عليه أوىل [ بفعل الذّبائح 
  ليسوا من أهل الشَّْرعِ؟

ألنَّه ذكر عقيبه حكم : مع املسلمني؛ وقيل  معناه حاللٌ لكم أنْ تطعموهم ، فيكون خطاب احللِّ: قال الزَّجَّاُج 
  .حاللٌ لكم أنْ تطعموهم حراٌم عليكم أن تزّوجوهم : النَِّساِء ، ومل يذكر حلَّ املسلمات هلم ، فكأنه قال 

  فصل
  :وجهان » املُْحَصنَات « يف رفع } واحملصنات ِمَن املؤمنات { : قوله 

  .احملصنات ِحلٌّ لكم أيضاً وهذا هو الظاهر و: أنَُّه مبتدأ خربه حمذوف ، أي : أحدمها 
« حال من الضَّمريِ يف » ِمَن املُؤِمنَاِت « : ] قال [ ، فإنَُّه » الطِّيَباِت « واختار أُبو البقاِء أن يكون معطوفاً على 

 احلالل؛ فلذلك مل مصدر مبعىن» حلّ « و » الطَّيِّبَاِت « إذا عطفتها على » املُْحَصنَات « أو من نفس » املُْحَصَنات 
ألنه أحسن االستعمالني يف املصادر الواقعة صفة لألعيان ، ويقال يف اإلتباع ، ِحلٌّ بلٌّ ] ومل جيمع [ يؤنَّث ومل ُيثنَّ ، 

  .َحَسٌن َبَسٌن ، وَعطَْشان َنطَْشان : وهو كقوهلم 
[ ، وقد تقدَّم » املُْحَصنَات « ، أو من » نَات املُْحَص« حال كما تقدََّم ، إما من الضمري يف » ِمَن املُؤِمَناِت « و 

  .اشتقاق هذه اللفْظَة ، واختالف القراء فيها يف سورة النساء ] الكالم يف 
  فصل يف معىن احملصنات

  .وراجع إىل األوَّلِ } َوطََعاُمكُْم ِحلٌّ لَُّهْم { : هذا منقطع عن قوله 
كل َحرَّة مؤمنة ] نكاح [ ر العلماء إىل أنَّ املراد احلََراِئُر ، وأجازوا ، فذهب أكث» املُْحصََنات « واختلفوا يف معىن 

ال ُجيوُز للمسلم نكاح األمة الكتابّية : وقال هؤالء . كانت أو كتابية فاجرة كانت أو عفيفة ، وهو قول جماهد 
َجوَّز نكاح األمة بشرط أنْ تكون مؤمنة ولقوله ]  ٢٥: النساء [ } فَِمْن مَّا َملَكَْت أَْيمَاُنكُم مِّن فََتَياِتكُُم { : لقوله 

، ومهر األمة ال يدفع إليها بل إىل سيِّدها ، وجوََّز أكثرُهم نِكَاَح األمة الكتابّية احلربّية } إِذَآ آتَْيُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ { : 
  ] . ٢٥: النساء [ } فَِمْن مَّا َملَكَْت أَْيمَاُنكُم { : لقوله 

حىت ُيْعطُواْ { : إىل قوله ]  ٢٩: التوبة [ } قَاِتلُواْ الذين الَ ُيْؤِمُنونَ باهللا { : ال جيوز ، وقرأ : اس وقال ابن عب
  .فمن أعطى اجلزية َحلّ لنا نساؤهم ، ومن مل يعط مل حيلّ لنا نساؤه ]  ٢٩: التوبة [ } اجلزية َعن َيٍد َوُهمْ َصاِغُرونَ 
  .يف اآلية العفائُف من الفريقني حرائر كُّن ، أو إماًء » ملُْحصََنات ا« وذهب قوٌم إىل أنّ املراد من 

إحصان : وأجاُزوا نكاح األمة الكتابّية وحّرموا الَبَغايا من املُؤِمَناِت والكتابّيات وهو قول احلسن ، وقال الشعيبُّ 
  .الكتابية أنْ تستعفَّ عن الّزنا ، وتغتسل من اجلنابة 

 ٢٢١: البقرة [ } َوالَ َتْنِكحُواْ املشركات حىت ُيْؤِمنَّ { : أنَّهُ ال جيوز نكاح الذمّية لقوله تعاىل  وذهب اْبُن ُعَمَر إىل



: عيسى ، وأجاب من قال هبذا القول عن التّمسك بقوله ] ربَّها [ إنَّ : ال أعلم ِشْركاً أعظم من قوهلا : ويقول ] 
  :ه بوجو} واحملصنات ِمَن الذين أُوُتواْ الكتاب { 

أنَّ املراد الذين آمنوا منهم ، فإنَُّه كان حيتمل أن خيطر ببال بعضهم أنَّ الكتابية إذا آمنت هل جيوُز للمسلم : أحُدها 
  .التزويج هبا أم ال؟ فبني اللَُّه تعاىل هبذه اآلية جواز ذلك 

ج بالكتابيَّةِ يف ذلك الوقت؛ ألنَّه كان يف التزوي -تعاىل  -إنَّما رّخص اللَّهُ « : قال ] عن عطاء [ ما روي : وثانيها 
  .» يف املسلمات قلّة ، واآلن ففيهن كثرة عظيمةٌ فزالت احلاجة ، فال َجَرَم زالت الرُّخصة 

مْ ياأيها الذين آَمُنواْ الَ تَتَِّخذُواْ َعدُوِّي َوَعُدوَّكُ{ : اآلياُت الدّالة على ُوجوب مباينة الكفَّارِ ، كقوله تعاىل : وثالثها 
، وألنَّ عند ]  ١١٨: آل عمران [ } ياأيها الذين آَمُنواْ الَ َتتَِّخذُواْ بِطَاَنةً مِّن ُدونِكُمْ { وقوله ]  ١: املمتحنة [ } 

  .حصول الزَّوجّية رمبا قويت احملبَّة فيصري ذلك سبباً مليل الزوج إىل دينها 
احملذوف على » ِحلّ « وإما » أَحلَّ « ظرف العامل فيه أحد شيئني ، إمَّا } إِذَآ آَتْيُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ { : قوله سبحانه 

  .جملرَّد الظرفيَّة  -هنا  -حسب ما قُرِّر ، واجلملة بعده يف حملّ خفض بإضافته إليها ، وهي 
  .حللن لكم } ] أجورهن [ إذا أتيتموهن { : وجيوز أن تكون شرطيةً ، وجواهبا حمذوف ، أي 

  . واألوَّلُ أظهُر
  .، وصاحب احلال الضمري املرفوع » آتيتُموُهنَّ « إما : حال ، وعاملها أحد ثالثة أشياء » ُمْحِصننيَ « و 

  .املبين للمفعول » أِحلّ « وأما 
  .احملذوف كما تقدَّم » حل « وأما 

  :جيوز فيه ثالثة أوجه » غَْير « و 
  .» حمصنني « أن ينتصب على أنَُّه نعت ل : أحدها 
  .» ُمْحصنَِني « أن ينصب على احلال ، وصاحب احلال الضمري املستتر يف : ين والثا

  .على أنََّها حال ثانية منه ، وذلك عند من جيوز ذلك » آتْيُتُموُهنَّ « أنُه حال من فاعل : والثالث 
  فصل

أن ال يعطي الزوجة صداقها وعَزَم ] امرأة [ تقييد التحليل بإيتاء األجور يدلّ على تأكيد وجوهاً ، وأن من تزوَّج 
كان يف صورة الّزاين ، فتسمية املهر باألجرة يدلُّ على أنَّ الّصداق ال يتقدر كما أنَّ أقل األجل يف اإلجارات ال 

  .يتقدَُّر 
  .} َوالَ متخذي أَْخَدانٍ { أي غري معالنني بالزَِّنا } ُمْحِصنَِني غَْيَر ُمَساِفِحَني { : وقوله 

  :الزَِّنا ضربان : قال الشعبِيُّ 
وهو الّزنا يف السرِّ واللَُّه تعاىل حّرمهما يف هذه اآلية ، ] وهو الزَِّنا على سبيل اإلعالن ، واتَّخاذ اخلدن [ السفاح 

  .وأباَح التمتَُّع باملرأة على جهة اإلحصان 
] [ » ال « [ ، وزيدت » ُمَسافحَني  «على ] عطف [ جيوز فيه اجلَرُّ على أنه } َوالَ متخذي أَْخَدانٍ { : قوله تعاىل 

باعتبار أوجهها الثالثة ، وال ُجيوز » غري « ، والنَّصب على أنَُّه عطف على » غَْير « املفهوم من ] تأكيداً للنَّفي 
 ، وتقدََّم» ُمْحِصنَني « املؤكدة للنفي املتقدم ، وال نفي مع ] » ال « مقترن ب [ ؛ ألنَُّه » حمصنني « عطفها على 

  .معاين هذه األلفاظ 



  .تقدَّم له نظائر } َوَمن َيكْفُرْ باإلميان { : وقوله تعاىل 
  .املراد باإلميان املؤمن به ، فهو مصدر واقع موقع املفعول به كدرْهم َضْرب األمري : وقيل 
  . -تبارك وتعاىل  -ثَمَّ مضاف حمذوف ، أي مبوجب اإلميان ، وهو الباري : وقيل 

وأمَّا الكفر باإلمياِن فهو ُمحَالٌ ، فلذلك اختلف املفسرون ، فقال ابن . لكَاِفَر إنََّما يكفر باهللا ورسوله واعلم أنَّ ا
: أي باللَِّه الذي جيب اإلميان به ، وإنَّما َحُسَن هذا اجملاز؛ ألنَّه يقال } َوَمن َيكْفُْر باإلميان { : عباس وجماهد قوله 

  .باسم ذلك الشيء على سبيل اجملاز  رب اإلميان ورب الشيء قد يسمى
بكلمة التَّوحيد ، وهي شهادة أنْ ال إله إالّ اهللا؛ ألن اإلميان من لوازمها ، وإطالق » باإلْيمان « : وقال الكليبُّ 

  .الشَّيء على الزمه جماٌز مشهور 
: ري ديننا ، فأنزل اهللا هذه اآلية كيف نتزوج نساءهم مع كوهنم على غ: إنَّ ناساً من املسلمني ، قالوا : وقال قتادةُ 

كلِّ ] بيان [ يف القرآن ، فهو كذا وكذا ، فسّمى القرآن إمياناً؛ ألنَُّه مشتملٌ على ] نزل [ أي مبا } َوَمن َيكْفُْر { 
  .» َحبِطَ َعَملُُه  فَقَْد« أن يستحلَّ احلراَم وحيّرم احلاللَ » َيكْفُْر باإلَميانِ « ومن : وقيل . ما ال ُبدَّ منه يف اإلميان 

  فصل
عقاب كفره : فقد حبط ، أي } َوَمن َيكْفُْر باإلميان فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه { : املراد بقوله : القاِئلَونَ باإلْحبَاِط ، قالوا 

عد معناه أن عمله الذي أتى به ب: يزيل ما كان حاصالً له من ثوابِ إميانِِه ، والذين ينكرون القول باإلحباط قالوا 
ذلك اإلميان فقد َهلََك وضاع ، فإنَُّه إنَّما يأيت بتلك األعمال بعد اإلميان العتقاده أهنا خري من اإلميان فإذا مل يكن 

  .األمر كذلك ، بل كان ضائعاً باطالً كانت تلك األعمال باطلة يف نفسها 
ِفي « : ، فيتعلَّق قوله » ِمَن اخلَاسِريَن « : له الظَّاهر أن اخلرب قو} َوُهَو ِفي اآلخرة ِمَن اخلاسرين { : قوله تعاىل 

  .مبا تعلَّق به هذا اخلرب » اآلخرة 
ِمَن اخلَاِسرِينَ « : هو خاسر يف اآلخرة ، وَدلَّ على احملذوف قوله : العاملُ يف الظَّْرِف حمذوٌف تقديره : وقال َمكِّيٌّ 

ِمَن « جاز أن يكون العامل يف الظَّْرِف » الذين « عىن ليستا مب» اخلَاِسرِيَن « فإنْ جعلت األلف والالم يف » 
مبعىن أنَّه لو كانت موصولةً المتنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ ألنَّ املوصول ال يتقدم عليه ما يف َحيِّزِهِ » اخلَاسِرِيَن 

[ } َوكَاُنواْ ِفيِه ِمَن الزاهدين { ، ]  ١٦٨: الشعراء [ } إِنِّي ِلَعَمِلكُْم مَِّن القالني { : ، وهذا كما قالوا يف قوله 
  ] . ٢٠: يوسف 

فإن جعلت : موصولة بدليل قوله » أل « وتقدير مكيٍّ متعلّق هذا الظرف وهو خاسر ، وإنَّما هو بناء على كون 
العامل يف الظرف  وباجلملة فال حاجة إىل هذا التقديرِ ، بل العامل فيه كما تقدََّم» الذين « األلف والالَّم ليستا مبعىن 

متعلق مبا » من اخلاسرين « اخلرب و [ هو » يف اإلخَِرِة « الواقع خرباً ، وهو الكون املطلق ، وال جيوُز أن يكون 
حاالً من ضمري اخلرب ، ويكون حاالً الزمة جاز ، » من اخلاسرين « ] تعلق به ، ألنه ال فائدة يف ذلك ، فإن جعل 

  :عند قوله » البقرة « قد تقدَّم نظري هذه اآلية يف وهو ضعيف يف اإلْعرابِ ، و

  ] . ١٣٠: البقرة [ } َوإِنَُّه ِفي اآلخرة لَِمَن الصاحلني { 
  فصل
مشروطٌ بشرط غري مذكور يف اآلية ، وهو أنْ ميوت على ذلك الكفر إذ } َوُهَو ِفي اآلخرة ِمَن اخلاسرين { : قوله 

َوَمن َيرَْتِدْد ِمْنكُمْ { : اخلاسرين ، ويدل على أنَُّه ال بدَّ من هذا الشّرط قوله لو تاب عن الكفر مل يكن يف اآلخرة من 
  ] . ٢١٧: البقرة [ } َعن ِدينِِه فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر فأوالائك َحبِطَْت أَْعمَالُُهْم ِفي الدنيا واآلخرة 



اغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيدَِيكُمْ إِلَى الْمََراِفقِ َواْمَسُحوا بُِرُءوِسكُْم وَأَْرجُلَكُْم إِلَى َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّلَاِة فَ
النَِّساَء فَلَْم  الَْغاِئطِ أَْو لَاَمْسُتُم الْكَْعَبْينِ َوإِنْ كُنُْتْم ُجنًُبا فَاطَّهَُّروا َوإِنْ كُْنُتْم مَْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن
َعلَْيكُْم ِمْن حََرجٍ َولَِكْن ُيرِيُد َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا صَِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم ِمْنُه َما يُرِيُد اللَُّه لَِيجَْعلَ 

  ) ٦(نَ ِلُيطَهِّرَكُْم َوِليُِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم لََعلَّكُْم َتْشكُُرو

{ : اآلية اعلم أنَّ اهللا تعاىل افتتح السورة بقوله } َيا أَيَُّها الذين آَمُنواْ إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصالة { : قوله سبحانه وتعاىل 
يا إهلي ،  :فطلب الَوفَاَء بعهد العبوديَّة ، فكأنَّ العبد قال ] .  ١: املائدة [ } َيا أَيَُّها الذين آَمُنواْ أَْوفُواْ بالعقود 

نعم [ عهد الرُّبوبّية منك ، وعهد العبودّية منا ، فأنَت أوىل بأن تقدم الوفاء بعهد الرُّبوبية والكرم ، : العهد نوعان 
لذات املطعم ، ولذات املنكح ، فبيَّن : ومعلوم أنَّ منافع الدنيا حمصورة يف نوعني ] أنا أويف بعهد الربوبية والكرم 

املطعوم فوق احلاجة إىل املَْنكُوحِ قدم بيان ] إىل [ حيرم من املطاعم واملناكح ، وملا كانت احلَاَجةُ تعاىل ما حيلُّ وما 
قد وفيت بعهد الربوبية فيما يطلب من منافع الدُّنيا ، فاشتغل : املطعوم على املنكوح ، فلما مت هذا البيان فكأنه قال 

كان أعظم الطَّاعات بعد اإلميان الصَّالة ، وال ميكن إقامتها إال بالطَّهارة أنت يف الدُّنيا بالوفاء بعهد العبودية ، فلما 
  .ال َجَرَم بدأ اللَُّه تعاىل بذكر شرائط الوضوء 

  .} إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصالة { : قوله تعاىل 
  ] . ٩٨ :النحل [ } فَإِذَا قََرأَْت القرآن فاستعذ { : إذا أردمت القياَم كقوله : تقديره : قالوا 

  .وهذا من إقاَمِة املُسَبَّب مقام السبب ، وذلك أنَّ القيام متسبٌِّب عن اإلرادة ، واإلرادة َسَبُبُه 
ألنَّ الفعل يوجد بقدرة الفاِعلِ عليه ، : مل جاز أن يعرب عن إرادة الفعل بالفعل؟ قلت : فإن قلت : قال الزََّمْخَشرِيُّ 

: يف قوهلم ] بالفعل [ ، وخلوص داعيته ، فكما عرب عن القدرة على الفعل وإرادته له ، وهي قصده إليه وميله 
نُّعِيُدُه َوْعداً { : ال يقدران على الطَّريان واإلبصار؛ ومنه قوله تعاىل : اإلنسان ال يطري ، واألعمى ال يبصر ، أي 

عادة ، كذلك عرب عن إرادة الفعل بالفعل ، وذلك قادرين على اإل: أي ]  ١٠٤: األنبياء [ } َعلَْيَنآ إِنَّا كُنَّا فَاِعِلَني 
  .مقام السبب للُمالََبَسِة بينهما ، وإلجياز الكالم ] املسبب [ ُمَسبَّب عن القدرة ، فأقيم ] الفعل [ ألنَّ 

  .القصد إذا قصدمت الصالة؛ ألنَّ من تََوجَّه إىل شيء وقام إليه كان قاصداً له ، فَعبَّر بالقيام عن : تقديره : وقيل 
إذا قمتم إىل الصالِة ُمْحِدثني؛ إذ ال وضوء على غري : ، أي » قُْمُتْم « واجلمهوُر قدروا حاالً حمذوفة من فاعل 
} َوإِن كُنُتْم جُُنباً فاطهروا { : وََيُدلُّ على هذه احلال احملذوفة مقابلتها بقوله : احملدث ، وإن كان قال به مجاعةٌ قالوا 

] احلدث األكرب [ كنتم حمدثني احلدث األصغر فاغسلوا كذا ، واْمَسُحوا كذا ، وإن كنتم حمدثني إن : ، فكأنه قيل 
  .فاغِْسلُوا اجلسد كُلَُّه 

  .فيه نظر : قال شهاُب الدِّين 
  فصل هل األمر بالوضوء تكليف مستقل؟

مجلة شرطية ، } ُتمْ إِلَى الصالة فاغسلوا إِذَا قُْم{ : األمر بالوضوء ليس تكليفاً مستقالً بنفسه ، ألنَّ قوله : قال قوم 
عدم ] يعدم عند [ الشَّرط فيها القيام إىل الصالة ، واجلزاء األمر بالغسل ، واملعلَّق على الشيء حبرف الشرط 

  .الشَّرط ، فاقتضى أن األمر بالوضوء تبع لألمر بالصَّالة 
ولكن ُيرِيُد { : ة مقصودة بذاهتا لقوله تعاىل يف آخر اآلية املقصُوُد من الوضوء الطَّهارة ، والطَّهار: وقال آخرون 

  :، ولقوله عليه الصالة والسالم } ِلُيطَهِّرَكُْم 



  .» أمَِّتي غُرٌّ ُمَحجَّلُونَ ِمْن أثَرِ الُوُضوء َيْوَم الِقَياَمِة « : ، وقال » الدِّيُن على النَّظَافَِة ] ُبنَِي [ « 
  .ضوء سبباً لغفران الذنوب كثرية واألخبار الواردة يف كون الو

  فصل
[ يقتضي العموم ، } إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصالة { : جيُب الوضوء لكلِّ صالة لظاهر اآلية ألن قوله تعاىل : قال َداُود 

  ] .ال جيب : وقال أكثر الفقهاء 
لدار فأنت طالق ، فدخلت مرة طُلِّقَْت ، ال تفيد العموم؛ ألنَّهُ لو قال المرأته إذا دخلت ا» إذَا « قال الفقهاء كلمة 

إذا َدَخلَْت السُّوَق فاْدُخلْ على فالن ، وقل له كذا وكذا : وإذا قال السيِّد لعبده ] ثانياً [ فلو دخلت ثانية مل تطلق 
  .، فهذا ال يفيد الفعل إال مرة واحدة 

كرير وليس األمر كذلك يف الصور اليت ذكرمت فإن وميكن أن جياب بأنَّ التَّكاليف الواردة يف القرآن مبناها على التَّ
القرائن الظاهرة دلت على أنه ليس مبىن األمر فيها على التكرير ، وأما الفقهاء فاستدلوا على صحة قوهلم بأنَّ النَّيبَّ 

 صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح صلّى صلوات كلّها بوضوء واحد ، ومجع يوم اخلندق بني أربع صلوات بوضوء
  .واحد 

هو أمر على طريق الّندب ، ندب من قام إىل الصالة : وأجاَب داودُ بأنَّ خرب الواحد ال يَْنَسخُ القرآن ، وقال قوٌم 
صلّى اهللا عليه وعلى آله  -أن جيدَِّد الطَّهَاَرة وإن كان على طهرٍ ملا روى عبد اهللا بن حنظلة بن عامر أنَّ رُسولَ اهللا 

د كلِّ صالة طاهراً ، أو غري طاهر ، فلما شّق ذلك عليه أمر بالّسواك عند كل صالة ، أمر بالوضوء عن -وسلم 
هو إْعالم من اهللا تعاىل ورسوله أن ال وضوء عليه إال إذا قام إىل الصَّالة دون غريها من األعمال ، فأذن : وقال قوم 

كنا عند الّنيبِّ صلى اهللا : قال « ابن عبّاسِ له أن يفعل بعد احلدث ما بدا لَُه من األفعال غري الصالة ، كما روى 
  .« لَم أَصلِّ فأتَوضَّأ : أال تتوضأ ، فقال » : عليه وسلم فرجع من الغائط ، فأيت بطعام فقيل 

  .} فاغسلوا ُوُجوَهكُْم { : قوله سبحانه 
جيب غسل مجيعه يف الُوضوء ، إىل منتهى الذقنِ طوالً ، وما بني األذنني عرضاً ] منابت الشَّعر [ وحدُّ الوجه من 

  .وجيب إيصال املاء إىل ما حتت احلاجبني ، وأهداب العينني ، والّشارب ، والعذارِ ، والَعْنفَقَِة وإن كان كثيفه 
وأما الَعارُِض واللِّحية وإن كانت كثيفة ال ترى الَبْشَرة من حتتها ال جيب غسل باطنها يف الُوُضوِء ، بل جيُب غسل 

  .هل جيُب إمرار املاء ملا على ظاهر ما استرسل من اللحية عن الذَّقْنِ؟ ظاهرها ، و
ال جيب؛ ألنَّ الشَّعر النازل عن حدِّ الرَّأس ال يكون حكمه حكم الرأس يف جواز املَْسحِ؛ كذلك : فقال أُبو حنيفة 

رار املاء على ظاهره؛ جيب إم: النازِل عن حدِّ الوجه ال يكون حكمه حكم الوجه يف وجوب غسله ، وقال غريه 
جيُب غسل داخل العينني؛ ألنَُّه من : ألنَّ اهللا تعاىل أَمرَ بغسل الَوْجِه ، والوجُه ما يقع به املواجهة ، قال ابُن عباسٍ 

  .ال جيُب للحرج : الوجه ، وقال غريه 

  .واملضمضة واالستنشاق جيبان يف الوضوء 
ال جيبان بناء على أهنما من الباِطنِ ، ولو نبت للمرأة حلية؟ وجب إيصال  والغسلُ عند أمحد وإسحاق وعند الشَّاِفِعيِّ
  .املاء إىل جلَدِة الوجه ، وإن كانت كثيفة 

  .} وَأَْيِدَيكُْم إِلَى املرافق { ] : سبحانه [ قوله 
  :هذه وجهان » إىل « يف 

  .، وفيها حينئٍذ خالف ] الغاية [ أنَّها على باهبا من انتهاء : أحدمها 



  .إن ما بعدها ال يدُخلُ فيما قبلها : فقائل 
  .وقائل بعكس ذلك 

  .الدخول واخلروج مع الدَّليل وعدمه ] يدور [ ال تعرض هلا يف دخول وال عدمه ، وإنَّما : وقائلٌ 
  .يف احلكم ، وإالَّ فال ، وُيْعَزى أليب العبَّاس ] دخل [ إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها : وقائل 
  .إن كان ما بعدها من غري جنس ما قبلها مل يدخل ، وإن كان من جنسه ، فيحتمل الدخول وعدمه : وقائل 

  .وأوَّلُ هذه األقوال هو األَصحُّ عند النُّحاة 
، فإن تلك القرينة تقتضي اإلخراج مما قبلها ، فإذا ورد » إىل « وذلك أنَّا حيث وجدنا قرينة مع : قال بعضهم 

» إىل « ئن ، فينبغي أن حيمل على األمر الفاشي الكثري ، وهو اإلخراج ، وفرق هذا القائل بني كالم جمرد عن القرا
  .تقتضي اإلخراج مبا تقدَّم من الدَّليل » إىل « تقتضي اإلدخال ، و » حىت « فجعل » حّتى « و 
  ] . »شرح التسهيل « وهذه األقوال دالئلها يف غري هذا الكتاب ، وقد أوضحتها يف كتايب [ 

  .» إىل أمْواِلكُمْ « : مع املراِفقِ ، وقد تقدََّم الكالمُ يف ذلك عند قوله : أي » مع « أنََّها مبعىن : والوجه الثاين 
  .بفتح امليم وكسر الفاء على الفصيح من اللغة ، وهو ِمفَْصلٌ بني الَعُضِد واِملْعَصمِ » َمْرِفق « مجع » املراِفق « و 

  فصل
وقال مالٌك والشعيبُّ وُمحمَّد بنُ . اء إىل وجوب غسلِ اليدْينِ مع املرفقني والرجلني مع الكعبني ذهب أكثُر العلم

للغاية ، واحلّد ال يدخل يف » إىل « ال جيب غسلُ املرفقني والكعبني يف اليد والرّجل؛ ألن حرف : جرير وزفَُر 
  ] . ١٨٧: البقرة [ } ِتمُّواْ الصيام إِلَى الليل أَ{ : احملدود ، وما يكون غاية للحكم يكون خارجاً عنه كقوله 

أنَّ حدَّ الشيء قد يكون منفصالً عن احملدود مبقطع حمسوس ، فها هنا يكون احلد خارجاً عن احملدود : واجلواُب 
سوساً ، وقد ال فإنَّ النَّهار ُمنفَِصلٌ عن الليل انفصاالً حم]  ١٨٧: البقرة [ } أَِتمُّواْ الصيام إِلَى الليل { : كقوله 

، فإن طرف الثوب غري منفصل » بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إىل ذلك الطرف « : يكون منفصالً كقولك 
  .عن الثوب مبقطع حمسوس فإذا كان كذلك فامتياز املرفق عن السَّاعد ليس له مفصل معني؛ فوجب غسله 

رفَق اسم ملا جاوز طرف العظم؛ ألنَُّه هو الذي يرتفق به أي يتَِّكئ سلّمنا أنّ املرفق ال جيب غسله ، إالَّ أنَّ امل: وثانياً 
  .عليه ، وال نِزَاع أنَّ ما وراء طرف العظم ال جيب غسله ، قاله الزجاج 

  فصل يف غسل ما أمكن مما هو دون املرفق
رفق مل جيب؛ ألنَّ حملّ فإن قطع ما دون املرفق؛ وجب غسل ما بقي؛ ألنَّ حمل التكليف باقٍ وإن كان قطع مما فوق امل

] املاء عند ملتقى العظمني؛ وجب مساس [ جيب إمساُس : الّتكليف زال ، وإن كان قطع من املرفق؛ فقال الشافعي 
لطرف العظم؛ ألنَّ غسل املرفق كان واجباً ، وهو عبارة عن ملتقى الَعظْمْينِ ، فوجب إمساُس املاء عند ملتقى 

  .لطرف العظم الباقي ال حمالة الَعظَْمْينِ ، وجب إْمسَاس 
  .} وامسحوا بُِرؤُوِسكُْم { : قوله عزَّ وعال 

  :ثالثةُ أْوُجه » الباء « يف هذه 
  .ألصقوا املسح برؤوسكم : أنَّها لإللصاق ، أي : أحدها 

  .ملسح برأسه املراُد إلصاق املَْسحِ بالرَّأسِ ، وما مسح بعضه ومستوعبه باملسح كالمها ُملْصق ا: قال الزخمشريُّ 
بعض رأسه ، أنَُّه ملصق املسح برأسه ، وهذا ] املاسح [ وليس كما ذكر ، يعين أنَُّه ال يطلق على : قال أبو حيَّان 

  .ُمَشاحَّةٌ ال طَاِئلَ حتتها 



  ] . ١٩٥: البقرة [ } َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيِديكُْم { : أهنا زائدة كقوله : والثاين 
  ]البسيط : [ وقوله 
  ال َيقَْرأنَ بالسَُّورِ. ...  -١٩٣٢

  .خشَّنت صدره وبصدره ، ومسحت رأسه وبرأسه ، واملعىن واحد : وهو ظاهُر كالم سيبوْيِه ، فإنَُّه حكى 
  .َوهزَّ به ، وخذ برأسه ورأسه . باخلطام ] خذ [ خذ اِخلطَاَم ، و : تقول العرُب : وقال الفرَّاُء 

  ]الطويل : [ ه أنَّها للتبعيضِ ، كقول: والثالث 
  .. . . .َشرِْبَن بَِماِء الَبْحرِ ثُمَّ َتَرفََّعْت  -١٩٣٣

  .وهذا قول ضعيٌف ، وتقدَّم الكالُم يف ذلك يف أول البسملة 
  فصل يف ذكر اخلالف يف القدر الواجب من مسح الرأس

الرأس كما جيب مسح [ يع جيب مسح مج: اختلف العلماء يف قدر الواجب من َمسح الرَّأسِ ، فقال مالٌك وأحَْمُد 
  .جيب مسح ربع الرَّأس : الوجه يف التيمم وقال أبو حنيفة ] مجيع 

قدر ما يطلق عليه اسم املسح ، واحتج الشافعيُّ بأنَُّه لو قال مسحت باملنديلِ ، فهذا ال يصدق إال : وقال الشافعيُّ 
يف صدقه مسح الَيِد جبزء من أجَْزاِء ذلك املنديل  مسحتُ يدي باملنديلِ ، فهذا يكفي: عند مسحه بكلِّه ، ولو قال 

.  
يكفي يف العملِ به َمْسحُ اليد جبزء من أْجَزاء الرَّأسِ وذلك اجلزء غري } وامسحوا بِرُُؤوِسكُْم { ] : سبحانه [ فقوله 

َزُم صريورة اآلية جمملة ، وهو مقّدر يف اآلية ، فإن قدَّْرناُه مبقدار معني مل يتعني ذلك املقدار إال بدليل غري اآلية ، فيلْ
أنَّ النيب « خالف األصل ، وعلى ما قلناه تكونُ اآلية مبينةٌ مفيدة ، فهو أوىل ، ويؤيِّده ما روي عن املغرية بن ُشْعَبةَ 

  .» صلى اهللا عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وُخفَّْيه 
  .والثوريُّ ، ومنعه غريه ] والنوويُّ [ اعيُّ وأجاز أمحد املسح على العماَمِة ، ووافقه األوز

  .ومحل احلديث على أنَّ فرض املسح سقط عنه بَِمْسحِ النَّاصية 
  فصل

ال نعلم خالفاً يف أن ذلك جيزئه إال ما نُِقلَ عن : لو غسل املتوضِّئ رَأَسُه بدل املسح ، قال ابن العريبِّ : قال القرطُبِيُّ 
  .بعضهم أنَّ ذلك ال جيزئ 

  .وهذا َمذَهُب أهل الظَّاهر 
  .هذه زيادة خرجت عن اللَّفظ املتعبَّد به : فإن قيل 

  .ومل خيرج عن معناه يف إيصال الفعل إىل احمللّ ، وكذلك لو مسح رأسه مث حلقه مل يكن عليه إعادة املسح : قلنا 
  .} وَأَْرجُلَكُْم { : قوله عزَّ وجلَّ 

  .َجرا » وَأْرُجِلكُْم « َنصْباً ، وباقي السبعة » أْرُجلَكُْم « ، وحفص عن عاصم  قرأ نافٌع ، وابن عامرٍ ، والكسائيُّ
  .رفعاً » َوأْرُجلُكُْم « واحلسن بن أيب احلسن 

  :فأمَّا قراءة النَّْصبِ ففيها خترجيان 
واغسلوا أرجلكم ،  :كأنه قيل . ، فإن حكمها الُغْسل كاألوجه واأليدي » أْيِديكُم « أهنا معطوفة على : أحدمها 

اعتراضية؛ ألهنا منشئة حكماً ] غري [ إال أن هذا التَّخريج أفسده بعضهم؛ بأنَُّه يلزم منه الفصل بني املتعاطفني جبملة 
  .تأكيد لألول ] فيها [ جديداً ، فليس 



على أنه ال ] قوله  [وأقبح ما يكون ذلك باجلمل ، فدل :  -وقد ذكر الفصل بني املتعاطفني  -وقال ابُن ُعْصفُورٍ 
  .جيوز ختريج اآلية على ذلك 

  .وذلك جائز يف العربّية بال خالف : هو َمْعطُوٌف على الوجوه ، مث قال : وقال أبو البقاء عكس هذا ، فقال 
  .وجعل السّنة الواردة بغسل الرِّجلني مقوية هلذا التخريج ، فليس بشيء 

وكان حكمها املسح ، ولكنه نسخ ذلك بالسُّنَّة ، [ صب على حمل اجملرور جيوز أن يكون النَّ: فإنَّ لقائلٍ أن يقول 
  .وهو قول مشهور العلماء 

  .كما تقدم تقريره قبل ذلك ] أنه منصوب عطفاً على قبله : والثاين 
  :وأمَّا قراءة اجلرِّ ففيها أربعة ختاريج 

هذا ُجْحُر َضبٍّ : َما خفض على اجلوار ، كقوهلم أهنا منصوب يف املعىن عطفاً على األيدي املغسولة ، وإنَّ: أحدها 
ِلصحة اتصافه به ، والضَّب ال » اجلحر « ، وكان حقه الرفع؛ ألنَُّه صفة يف املعىن ل » َخربٍ « خربٍ ، جبر 

  .يوصف به ، وإمنا جره على اجلوارِ 
قام غالُم َزْيٍد العاِقلُ ، إذا : متثيله ، خبالف وهذه املسألة عند النَّحويني هلا شرط ، وهو أن ُيؤَمَن اللَّْبُس كما تقدم 

  .جعلت العاقل نعتاً للغالم ، امتنع جره على اجلوارِ ألجل اللَّْبسِ 
  ]البسيط : [ قول الشاعر  -أيضاً  -وأنشدوا 
  قُطْناً بُِمسَْتْحِصِد األْوتَارِ َمْحلُوج... كأنََّما ضََرَبْت قُدَّاَم أعُْينَِها  -١٩٣٤
  ]الوافر : [ خر وقول اآل
  َهُموزِ النَّابِ لَْيَس لَكُْم بِِسيِّ... فإيَّاكُْم َوَحيَّةَ بطنِ َواٍد  -١٩٣٥

  ]الطويل : [ وقول اآلخر 
  كَبُِري أنَاسٍ يف بِجَاٍد ُمَزمَّلِ... كَأنَّ ثَبِرياً ِفي َعرَانِنيِ َوْبِلِه  -١٩٣٦

  ]الرجز : [ وقول اآلخر 
، وهو » مهوز « املنصوب وجبر » قطناً « وهو صفة ل » َمْحلُوج « جبر ... كَبُوِت املُْرَملِ كَأنَّ َنْسجَ العُْن -١٩٣٧
وهو صفة » املُرَْمل « ؛ ألنَّه مبعىن املُلَْتف ، وجبر » كبري « وهو صفة » املُزَمِّل « املنصوب ، وجبر » حية « صفة ل 

  .، وإمنا جرت هذه ألجل املَُجاورة » نسج « 
وهو » القوة « جماورة ل » املتني « جبر ]  ٥٨: الذاريات [ } إِنَّ اهللا ُهَو الرزاق ذُو القوة املتني { :  وقرأ األعمش

  .، وهذا وإن كان وارداً إال أن التخريج عليه ضعيٌف لضعف اجلوار من حيثُ اجلملة » الرزاق « صفة ل 

  .عطف ، وقد ورد يف التوكيد قليالً يف ضرورة الشِّْعر وأيضاً فإن اخلفض على اجلوار إنَّما َوَردَ يف النعت ال يف ال
  ]البسيط : [ قال 

  أنْ لَْيَس َوْصلٌ إذَا اْنَحلَّْت ُعَرى الذََّنب... َيا صَاحِ َبلِّغْ ذَوِي الزَّْوَجاِت كلِّهم  -١٩٣٨
من غريه ، فال ينبغي أن  املنصوب ، وإذا مل يردا إالَّ يف النَّعت ، وما شذَّ» ذوي « وهو توكيٌد ل » كلهم « جبر 

، وممن نص ] » شرح التسهيل « تعاىل ، وهذا املسألة قد أوضحتها وذكرت شواهدها يف [ ُيَخرَّج عليه كتاب اهللا 
  .على ضعف ختريج اآلية على اجلوار مكي ابن أيب طالب وغريه 

للُغْسلِ ، وهو بعيد ال ُيْحَملُ القرآن اخلفُض فيه على اجلوارِ ، واملعىن : قال مكي ، وقال األخفُش ، وأبو ُعبيدةَ 
  .عليه 



هو على اجلوار ، وليس مبمتنع أنْ يقع يف القرآن لكثرته ، فقد جاء يف : وهو اإلعراب الذي يقال : وقال أُبو البقَاِء 
  .القرآن والشعر 

بِأَكْوَابٍ { : عطوف على قوله على قراءة من َجرَّ وهو م]  ٢٢: الواقعة [ } َوحُوٌر ِعٌني { : فمن القرآن قوله تعاىل 
  .وهو خمتلف املعىن؛ إذ ليس املعىن يطوف عليهم ولدان ُمَخلَّدون حبور عني ]  ١٨: الواقعة [ } َوأَبَارِيَق 

  ]البسيط : [ وقال النَّابَِغةُ 
  أْو ُموثقٍ يف ِحبَالِ الْقَْوم َمْجُنوبِ... لَْم َيْبَق إالَّ أسٌري غَْيُر ُمْنفَِلٍت  -١٩٣٩

مث ذكر أشياء كثرية زعم أهنا مقوية ملّدعاه منها قلب [ والقوايف جمرورة ، واِجلوَاُر مشهور عندهم يف اإلعراب 
، واليوم ليس مبحيٍط ، وإنَّما احمليط ]  ٨٤: هود [ } َعذَاَب َيْومٍ مُِّحيٍط { : يف الصفات كقوله تعاىل ] اإلعراب 

  .هو العذاُب 
  .، وعاصف ليس من صفة اليوم بل من صفة الريح ]  ١٨: إبراهيم [ } َيْومٍ َعاِصٍف ِفي { : ومثله قوله تعاىل 

: ، واألصل » اْرجْعَن مأزُورَاٍت غَْيَر مأجُورَاٍت « : ومنها قلب بعض احلُرُوِف إىل بعض كقوله عليه السالم 
  .َمْوُزورات ، ولكن أريد التََّواخي 

ايا والَعَشايا ، يعين أن األصل بالَغَداوى؛ ألنَّها من الُغدَْوة ، ولكن ألجل ياء ليأتينا بالغد] إنَُّه : [ وكذلك قوهلم 
  .العشايا جاءت بالياء دون الواو 
، وهي » عشر « ، فحذف التاء من ]  ١٦٠: األنعام [ } فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها { : ومنها تأنِيثُ املذكَّرِ كقوله تعاىل 

وهي مذكرة ، ولكن ملا جاورت األمثال ضمري املؤنَِّث أجري عليها حكمه ، وكذلك قوله ، » األْمثَالِ « مضافة إىل 
  ]الكامل : [ 

  ُسورُ املديَنِة والْجَِبالُ الُْخشَُّع... ملَّا أَتى خََبُر الزُّبَْيرِ تواَضعت  -١٩٤٠
ولكن ملا َجاَوَروا املؤنث  كذلك ، -أيضاً  -» وبعض « مذكرة ، » سور « ذهبت بَْعُض أصابعه يعين أن : وقوهلم 

  .أْعِطَيا حكمه 
  .قامت هنُد ملا مل يفصلوا ، أَتْوا بالتَّاِء ، وملَّا فصلوا مل يأتوا هبا ، وال فَْرَق إال اجملاورة وعدمها : ومنها 

  .اورة الفعل قام زيد وعمراً كلمته جمل: استحساهنم النَّْصَب يف االشتغال بعد مجلة فعليٍَّة ، يف قوهلم : ] ومنها [ 
  .أوائل خبالف طواويس لبعدها من جماورة الظرف : قلبهم الواو اجملاورة للظّرف مهزة حنو : ومنها 

ورتَُّبوا عليه مسائل ] باباً [ وهذا مَوِضٌع حيتمل أن يكتب فيه أوراق من الشواهد ، قد بّوب له النحويون له : قال 
  . هذا ُجْحر ضبٍّ خَرِبٍ: ، وأصَّلُوه بقوهلم 

اختلفوا يف جواز جرِّ التثنية واجلمع ، فأجاز اإلتباع فيهما مجاعة من ُحذَّاقهم قياساً على املُفْرد املَْسُموعِ ، ] حىت [ 
ولو كان ال وجه له حبال القتصروا فيه على املسموع فقطْ ، ويتأيَُّد ما ذكرناه أن اجلرَّ يف اآلية قد أجيز غريه وهو 

ع والّنصب غري قاطعني وال ظاهرين ، على أن حكم الرِّْجلني املسح ، فكذلك اجلّر جيب أن الّرفع والّنصب ، والّرف
  .انتهى . يكون كالنَّْصبِ والرفع يف احلكم دون اإلعراب 

 من هذا الباب فليس بشيء؛ ألنَُّه إمَّا أنْ يُقَدََّر]  ٢٢: الواقعة [ } َوحُوٌر ِعٌني { إنّ : أمَّا قوله : قال شهاب الدين 
  .ذكره الناس كما سيأيت ، أو بغري تأويل ] تقدَّم بتأويل [ عطفهما على ما 

فإن عطفهما على ما تقدم ، وجب اجلر ، وإن مل يعطفهما مل جيب اجلر ، وأّما جرمها على ما [ وإما أالَّ يعطفهما ، 
يتلذّذون وينعمون بأكواب « م على اجملرور بالياء قبلهما على تضمني الفعل املتقد] لعطفهما : ذكره الناس فقيل 



  .» وكذا وكذا 
أو ال ُيَضمَّن الفعل شيئاً ، ويكون لطواف الولدان باحلور العني على أهل اجلنَِّة لَذَاذَةٌ هلم بذلك ، واجلوَاُر إنََّما يكون 

» بأكواب « على حيث يستحقُّ االسم غري اجلر ، فيجر جملاورة ما قبله ، وهذا كما ترى قد صَرَّح هو أنَُّه معطوف 
.  

إال مبعىن آخر ، وهو » بأكْوَابٍ « غاية ما يف الباب أنَّه جعله خمتلف املعىن ، يعين أن عنده ال جيوز عطفهما على 
  .تضمني الفعل ، وهذا ال يقدحُ يف العطفية 

؛ ألنَّهم نصوا على  »غري « وإنَّما هو مراعاة للمجرور ب » منفلت « ليس جلواره ل » موثّق « وأمَّا البيُت فَجرُّ 
، وأن يتبع املضاف إليه ، وأنشدوا البيت ، » غري « وخمفوضها يتابع جاز أن يتبع لفظ » غري « أنَّك إذا جئت بعد 

  ]البسيط : [ ويروى 
  أْو موثقٍ يف ِحبَالِ الْقَْومِ َمْجنُوبِ... غَْيُر ُمْنفَِلٍت ] فيها طَرِيٌد [ لَْم َيْبَق  -١٩٤١

مثلة اليت أوردها فليس من اجملاورة اليت تؤثر يف التغيري ، أي تغيري اإلعراب ، وقد تقدَّم أنَّ النَّحويني وأما باقي األ
  .خصَّصوا ذلك بالنَّعت ، وأنَُّه قد جاء يف التوكيد ضرورة 

و حكم باقٍ ، لفظاً ومعىن ، مث نسخ ذلك بوجوب الغسل ، وه» بِرُءوِسكُم « أنَُّه معطوف على : والتَّخْرِيج الثاين 
  .وبه قال مجاعة ، أو حيمل مسح األْرُجلِ على بعض األحوال ، وهو لُْبسُ اخلُفِّ ، وُيْعَزى للشافعيِّ 

، فعطفت ] كثرياً [ أنَّها جُرَّْت َمْنَبَهةً على عدم اإلسراف باستعمال املاء؛ ألنَّها مظنَّةٌ لصبِّ املاء : التخريج الثالث 
  .غسلها كما تقّدم على املمسوح ، واملراُد 

فجيء بالغاية إَماطَةً لظن ظَانٍّ حيسبهما َمْمسُوَحةً؛ ألنَّ » إِلَى الكعبني : وقيل « : وإليه ذهب الزخمشريُّ ، قال 
  .املسح مل ُتْضَربْ له غاية يف الشريعة 

  .وكأنَُّه مل َيرَْتض هذا القول الدافع هلذا الوَْهمِ ، وهو كما قال 

هنا جمرورة حبرف جر مقدر ، َدلَّ عليه املعىن ، ويتعلّق هذا احلرف بفعل حمذوٍف أيضاً يليق باحمللّ أ: التخريج الرابع 
  .» وافعلوا بأْرُجِلكُم غَْسالً « : وتقديره : ، فُيدَّعى حذف مجلٍة فعليٍة وَحذُْف حرف جر ، قالوا 

  ]الطويل : [ وله وَحذُْف حرف اجلَرِّ ، وإبقاء اجلرّ جائٌز؛ كق: قال أُبو الَبقَاء 
  َوالَ َناِعبٍ إالَّ بَِبْينٍ غَُرابُهَا... َمَشائِيُم لَْيُسوا ُمصِْلحَني َعِشَريةً  -١٩٤٢

  ]الطويل : [ وقال اآلخر 
  وال َسابِقٍ َشْيئاً إذَا كَانَ جَاِئيَا... َبَدا ِلَي أنِّي لَْسُت ُمْدرَِك َما َمَضى  -١٩٤٣

  .رورة فجر بتقدير الباء ، وليس مبوضع ض
  .ليس على إطالقه ، وإنَّما يطرُد منه مواضع نصَّ عليها أهل اللَِّساِن ليس هذا منها ] اجلّر [ وإبقاء : قوله 

» لَْيَس « وأمَّا البيتان فاجلرُّ فيهما عند النُّحَاِة يسمَّى العطف على التوهُّم يعين كأنَُّه توهم وجود الباء زائدة يف خرب 
أكن « جبْزمِ ]  ١٠: املنافقون [ } فَأَصَّدََّق َوأَكُن مَِّن الصاحلني { : ، ونظَّروا ذلك بقوله تعاىل  ، ألهنا يكثر زيادهتا

نص عليه سيبويه وغريه ، فظهر فساُد هذا » فأَصدَّق « على توهُّم سقوط الفاء من » فأصَّدَق « َعطْفاً على » 
  .التخريج 

[ وأْرُجلكم مغسولة ، أو ممسوحة على ما تقدَّم يف حكمها :  حمذوٌف ، أي وأما قراءة الرَّفْع فعلى االبتداء ، واخلُرب
  .» إىل املرفقني « كالكالم يف » إىل الكَْعَبْينِ « يف قوله ] والكالم 



  ] .مشهوران [ فيهما قوالن » والكَْعَبان « 
  .بان أنَُّهما العظمان الناتئان عند مفصل السَّاق والقَدمِ يف كل رجل كع: أشهرمها 
  .أنَُّه العظم النّاتئ يف وجه القََدمِ ، حيث جيتمع شراك النَّْعلِ ، ومراد اآلية هو األوَّل : والثاين 

  . -تعاىل  -يف موضعه إن شاء اهللا ] بيانه [ والكَْعَبةُ ، كُلُّ بيت ُمَربَّع ، وسيأيت 
  فصل

  .قد تقدَّم كالم النُّحاة يف اآلية 
ومن قرأ » فاغِْسلُوا وجوهكم ، وأيديكم ، واغسلوا أرجلكم « : أ بالنْصب على تقدير من قر: وقال املُفَسِّرون 

  .باجلرِّ فذهب بعضهم إىل أنَّه ميسح على الرجلني 
  .، ويروى ذلك عن عكرمة وقتادةَ » الُوُضوء غَْسلَتاِن َوَمْسَحَتاِن « : روي عن ابن عباس أنَّه قال 

  .أال ترى التيمَُّم ما كان غسالً ، ويلقى ما كان مسحاً : حِ ، وقال نزل جربيل باملس: قال الشَّعيبُّ 
يتخُري املتوضئ بني املسح على اخلفني وبني غسل الرجلني ، وذهب مجاعةُ من أهل العلم من : وقال ُمَحمَُّد ْبُن جرير 

لى جماورة اللفظ ال على خفض الالم يف األرجل ع: الصحاَبِة والتابعني وغريهم إىل وجوب غسل الرجلني ، وقالوا 
: ، فاألليم صفة العذاب ، ولكنَّه جرّ للمجاورة كقوهلم ]  ٢٦: هود [ } َعذَاَب َيْومٍ أَِليمٍ { : موافقة احلكم كقوله 

ختلَف عنا رسول « : ويدلُّ على وجوب غسل الرِّجلني ما روى عبد اهللا بن عمرو ، قال . » ُجْحُر َضبٍّ َخرِب « 
يف سفر سافرناُه ، فأدركناه وقد راهقتنا صالة العصر وحنن نتوّضأ ، فجعلنا  -عليه وعلى آله وسلم  صلى اهللا -اهللا 

  .« َوْيلٌ لألْعقَابِ ِمَن النَّار » : منسُح على أْرُجِلَنا ، فََنادَاَنا بأعلى صوته 
كلهم وصفوا غسل كثرية ، و -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -واألحاديثُ الواردة يف صفة وضوء النيب 

  .الرجلني 

صلى اهللا عليه وعلى آله  -املسح على اخلفني ، كما ُروي أنَّ النَّيب : » وأْرجلكُم « أراد بقوله : وقال بعضهم 
قبَّلَ فالن : ، وليس املراُد منه أنَُّه مل يكن بينهما حائل ، ويقالُ » كَانَ إذا َركَع وَضَع َيَدُه على ُركَْبَتْيهِ «  -وسلم 

  .رأس األمري ويده ، وإنْ كانت العمامة على رأِسِه ويده يف كمه فالواجب يف غسل أعضاء الوضوء هذه األربعة 
  حكم النّية يف الوضوء: فصل 

اختلفوا يف وجوب النية فذهب أكثر العلماء إىل وجوهبا ألن الوضوء عبادة فيفتقر إىل النية كسائر العباداِت ، 
  .وذهب النووي وأصحاب الّرأي إىل عدم وجوهبا » ما األْعَمالُ بالنيَّات إنَّ« : ولقوله عليه السالم 

  ]حكم الترتيب [ فصل 
واختلَفُوا يف وجوب الترتيب وهو أن يغسل أعضاءه على التَّرْتيب املذكور يف اآلية فذهب مالٌك والشافعيُّ ، وأمحد 

إِذَا قُْمُتمْ إِلَى الصالة فاغسلوا { : ل اهللا تعاىل وإسحاق إىل وجوبه ، ويروى ذلك عن أيب هريرة ، واحتجُّوا بقو
فاقتضى وجوب االبتداء بغسل الوجه؛ ألنَّ الفاء للّتعقيب ، وإذا أوجب الترتيب يف هذا العضو؛ وجب } ُوُجوَهكُْم 

  .يف غريه ، إذ ال قائل بالفرق 
إذا قُمتْم إىل الصالِة ، : جمرى قوله ] م الكال[ يف مجلة هذه األعمال ، فجرى ] فاء التعقيب إمنا دخلت : قالوا [ 

  .فأتوا مبجموع هذه األفعال 
فاء الّتعقيب إّنما دخلت على الوجه اللتصاقها بذكر الوجه ، وبواسطة دخوهلا على الوْجِه ، دخلت على : قلنا 

لوجه ، فنحنُ سائر األفعالِ ، فكان دخوهلا على الوجه أصل ، ودخوهلا على اجملموع تبع لدخوهلا على غسل ا



  .اعتربنا داللة الفاء يف األْصلِ ، واعتربمتوها يف التبع ، فكان قولنا أوىل 
يقتضي العموم ، وأيضاً فإمهال الترتيب يف » اْبَدءوا مبا َبَدأ اللَُّه بِه « :  -عليه الصالة والسالم  -وأيضاً فقوله 

اىل أدرَج ممسوحاً بني مغسولَْين ، وقطع الّنظري عن الكالم مستقبح فيجب تنزيه كالم اهللا تعاىل عنه ، وكونه تع
  .النظري ، يدلُّ على أنَّ التَّرتيب مراد 

وأيضاً فإن وجوَب الوُضوِء غري معقول املعىن؛ ألنَّ احلدث خيرج من موضع والغسل جيب يف موضع آخر ، وأعضاء 
  .الطَّاهر حمالٌ احملدث طَاهَِرةٌ ، ألنَّ امليت ال ينجس حّياً وال ميتاً ، وتطهري 

وأقيم التيمم مقام الوضوء وهو ضّد النظافة والوضاءة ، وأقيم املَْسح على اخلفني مقام الغسل ، وذلك ال يفيدُ يف 
  .نفس الُعْضوِ نظافة ألَْبتَّةَ 

عتماد فيه على الكَِدرُ يفيد الطَّهارة ، وماء الورد ال يفيدها ، وإذا كان غري معقول املعىن وجب اال] الَعِفن [ واملاء 
مورد النَّصِّ الحتمال أن يكون الترتيب املذكور إما حملض التعبد ، أو حلكمة خفية ال نعرفها ، وهلذا الّسبب أوجبنا 

ألنَّ ذلك زيادة : الترتيب يف أركان الصالة ، وذهب مجاعة منهم أبو حنيفة إىل أن الترتيب ليس بواجب ، قالوا 
  :ال للترتيب كالواوات يف قوله ] يف اآلية للجمع [ والواوات املذكورة . ه َنسٌخ على النَّصِّ فال جيوز؛ ألنَّ

  ] . ٦٠: التوبة [ اآلية } إِنََّما الصدقات { 
  .واتفقوا على أنه ال جيب الترتيب يف َصْرِف الصَّدقاِت ، فكذلك هنا 

  .صول الزيادة على الّنص نسٌخ ، ممنوع على قيد يف علم األ: وأجيبوا بأن قوهلم 
  .فلم يرو عن النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم أنَّهُ راعى الّترتيب فيها : وأمَّا الصَّدقات 

} ِلتَُبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَْيهِْم { : ويف الُوُضوِء مل ينقل أنَُّه توضَّأ إال مرتباً ، وبيان الكتاب يؤخذ من السُّنَِّة ، قال تعاىل 
، ومل ينقل عن ]  ٧٧: احلج [ } ياأيها الذين آَمُنواْ اركعوا واسجدوا { : تعاىل ] اهللا [ وقال ]  ٤٤: النحل [ 

  .أنه قدم السُّجود على الرُّكوع ، بل راعى الترتيب ، فكذلك هاهنا  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -النيب 
  فصل حكم املوالة

  .ليست شرطاً لصحة الُوُضوء ] يف اجلديد [ اِفعيُّ املواالة أوجبها مالٌك وأْحَمُد ، وقال أبو حنيفة والشَّ
  فصل

يكفي : لو كان على وجهه أو بدنه جناسة فغسلها أو نوى الطَّهارة عن احلدث بذلك الُغْسلِ ، فقال بعض العلماء 
فيجب » ا نََوى ِلكُلِّ اْمرِئٍ َم« : ألنَّه أمر بالغسل ، وقد أتى به ، فيخرج عن العهدة ، لقوله عليه الصالة والسالم 

  .أن حيصل له املنوي 
  فصل

ال َيِصحُّ؛ ألنه أمر بالغسلِ ، والَغْسلُ عملٌ : لو َوقََف حتت ميزاب حىت سال عليه املاء ، وَنَوى رفْع احلدِث ، فقيل 
ُوُوقُوفُُه َتْحَت امليَزابِ ] إىل االنغسال [ َيِصحُّ؛ ألنَّ الَغْسلَ ِعباَرةٌ عن الفِْعلِ املُفِْضي : وهو مل َيأِت بالعَملِ ، وقيل 

  .فعلٌ ُمفْضٍ إىل االغتسال ، فكان غُْسالً 
  فصل

إذا غََسلَ هذه األْعَضاء مث بعد ذلك َتقَشََّرت اجللَْدة عنها ، فََما ظََهر من حتت اجللَْدة غري َمْغُسولٍ ، فاألظَْهُر وجُوب 
  .وذلك املْوِضُع غري َمْغسُول ، إنَّما املْغُسول هو اجلِلَْدة اليت زَالَت غَْسِلِه؛ ألنَّه تعاىل أَمَر بَِغْسلِ هذه األْعَضاِء ، 

  فصل



لألْوَزاِعي لو أَخذَ الثَّلْج وأَمرَّه على هذه األْعَضاِء ، فإن كان اهلََواُء َحارا ُيذيُب الثَّلَْج وُيِسيلُُه جاز وإال فال ، ِخالفاً 
.  

  .أُِمَر بالغْسلِ أنَّ هذَا ال ُيَسمَّى غُْسالً ، ف: لنا 
  فصل يف التسمية يف الغسل

  .واجَِبةٌ : قال أْحَمد وإْسحَاق : التَّْسِمَيةُ يف أوَّل الغسل والُوُضوِء 
ال « :  -عليه الصالة والسالم  -هي ُسنَّةٌ؛ ألنََّها لَْيَست َمذْكُورة يف اآلَيِة ، واسَْتدلُّوا عليه بقوله : وقال غَْيُرُهما 
  .» ُوُضوٍء ، وال ُوُضوَء ِلَمن مل َيذْكُرِ اْسَم اهللا علْيه َصالَة إالَّ بِ

  .} َوإِن كُنُتْم ُجنُباً فاطهروا { :  -سبحانه  -قوله 
» التَّاء « ؛ ألنَُّهَما من َمكَاٍن واِحٍد ، فإذا أْدِغمت » الطَّاِء « ُتْدغَُم يف » التَّاء « َمْعَناُه َتطَهَُّروا؛ ألن : قال الزَّجَّاج 

  .» اطَّهَُّروا « : ُسكَِّن أوَّلُ الكَِلَمة فَزيدَ أِلُف وْصلٍ لُيبَْتَدأ هبا ، فَِقيل » الطَّاء «  يف
وملَّا كانت الطََّهاَرةُ . وملَّا ذَكَر تعاىل كَْيِفيَّة الطََّهاَرِة الصُّْغَرى ، ذكر بعدََها الطَّهارة الكُْبَرى ، وهي الُغْسلُ من اجلََناَبِة 

َمْخصُوَصة ببعض األْعَضاِء ، ال َجَرم ذكر ِتلَْك األْعَضاء على التَّْعيني ، وملا كانت الطَّهَاَرةُ الكُْبَرى يف كُلِّ  الصُّْغرى
  .الَبَدِن أُِمَر هبا على اإلطْالَقِ 

فََغَسل َيَدْيِه ، مث تََوضَّأ  كان إذا اغَْتَسل من اجلََناَبةِ َبَدأ -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -َروْت َعاِئَشةُ أنَّ النَّيبَّ 
 غَْرفَاتٍ بيدِه كما يتَوضَّأ للصَّالة ، مث ُيْدِخلُ أَصابَِعُه يف املاِء فَُيَخلِّل هبا أصُولَ َشْعرِِه ، مث َيُصبُّ املَاَء على رَأِسِه ثالثَ

  .، مث َيفيُض املاَء َعلى جِلِْدِه كُلِِّه 

  فصل
: أمر باالغِْتسَالِ باملَاِء ، وكذلك رأى ُعَمُر واْبُن َمْسُعوٍد } إِن كُنُتْم جُُنباً فاطهروا َو{ : قوله تعاىل : قال القُْرطُبِي 

وُجِعلَ « :  -عليه الصالة والسالم  -أنَّ اجلُُنَب ال َيَتيَّممُ ألَْبتَّةَ ، بل َيَدُع الصَّالة حىت َيجِد املَاَء ، وهذا َيُردُُّه قوله 
، وحديثُ » التُّرَاُب طُهورُ املُْسِلمِ ، ما مل َيجِِد املَاَء َعْشَر ِسنني « : وقوله » تَُراُبها طهُوراً ِلَي األْرُض َمْسجِداً و

رأى َرُجالً معُه ماء مل يصلّ يف  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -ُعَبادة ، وحديثُ عمَران بن احلصني أنَّ النَّبِيَّ 
  .القومِ احلديث 

  فصل
  :اَبةِ َسَبَباِن وِلُحُصولِ اجلََن

  .» إنَّما املاُء من املَاِء « :  -عليه الصالة والسالم  -ُنُزول املَنِيِّ ، قال : األوَّلُ 
ال َيجُِب الُغْسلُ إالَّ ِعْند ُنُزولِ : ] وأبو سعيد اخلُْدرِي [ يف الِتقَاِء اخلتاَنْينِ ، وقال َزْيُد بن ثابٍت ، وُمعاذ : والثاين 

  .املَاِء 
هو : ، وختانُ الرَُّجلِ » إذا الَْتقَى اِخلَتاَنان وَجَب الُغْسلُ وإنْ لَْم ُينْزِلْ « :  -عليه الصالة والسالم  -قوله : لنا 

وهو  ثُقَْبةٌ يف أسْفَلِ الفَْرجِ: املَْوِضعُ الذي يقطع منه جِلَْدة القلفَِة ، وأما ِخَتانُ املْرأِة فََشفَْران ُمِحيطَاِن بِثَالثَِة أْشَياء 
مثل إْحِليلِ الذَّكَرِ وهي َمْخرُج البَْولِ ال غري ] هذه [ فَْوَق ] أْخَرى [ َمْدَخلُ الذَّكَرِ وَمْخَرجُ احلَْيضِ والولِد ، وثُقَْبةُ 

هذه اِجللْدِة ُهو ِختَاُنها  ثُقَْبة البَْول َمْوِضُع ِختَانَِها ، وُهنَاَك جِلَْدةٌ َرقيقَةٌ قَاِئَمةٌ ِمثْل ُعْرف الدِّيك ، وقَطُْع] وفوق [ ، 
  .، فإذا غَاَبِت احلَْشفَةُ حىت حَاذَى خَِتاُنُه ِخَتاهنا ، فَقَْد َوَجبَ الُغْسلُ 

  فصل يف حكم الدلك



 -ملا ُسِئلَ عن االغِْتسَالِ من اجلناَبِة  -عليه الصالة والسالم  -الدَّلُْك غري واجبٍ؛ ألنَّه مل ُيذْكَر يف اآليِة ، وقال 
  .ومل َيذْكُر الدَّلْك » أمَّا أَنا فأحِْثي على رَأِسي ثالثَ َحثََياٍت فأَنا قد طَُهْرت «  :قال 

  .ُهَو وَاجٌِب : قال مالٌك 
  فصل

اهللا ال َيجَِباِن؛ ألنَّ النَّيبَّ صلى : واملَْضَمَضةُ واالْسِتْنَشاُق واجبانِ يف الُغْسلِ ِعْند أبِي َحنِيفَة وأْحمد ، وقال الشَّافِِعيُّ 
» فاطَّهَُّروا « : وملْ َيذْكُْرُهَما ، واحَتجَّ األوَّلُون بقوله » أمَّا أَنا فأحِْثي على رَأِسي ثالثَ َحثَيَاٍت « : عليه وسلم قال 

ُيْمِكُن َتطْهُِريها فأمر بَِتطهِري َجمِيع األجَْزاِء وترك الَعَمل به يف األجَْزاء الَباِطَنة لتعذُّرِ َتطْهِريها ، وداِخلِ األْنِف والفَمِ 
بلُّوا الشَّْعَر واْنِتفُوا الَبَشرة ، فإنَّ َتْحَت كلِّ َشْعرةٍ « :  -عليه الصالة والسالم  -فدَخال َتْحَت النَّصِّ ، وبِقَْوِلهِ 

داخل الفَمِ؛ ألنَّ  َيْدُخلُ فيه جِلَْدة» وانتفِوا الَبشَرة « : ، فيدخل األْنُف؛ ألنَّ يف داِخِلِه َشْعٌر ، وقوله » َجَناَبة 
  .ُحكَْمَها ُحكْمُ الظَّاِهرِ حبيث لَْو ُوِضَع يف فَمِه مل يفطر ، ولْو وضع فيه َخمْراً مل ُيَحدَّ 

  .َيجُِب الَبَداَءةُ على الَبَدِن : واألكثَُرون على َعَدمِ ُوُجوبِ التَّرْتيبِ يف الُغْسلِ ، وقال إسحاق 

ْو على سَفَرٍ أَْو َجآَء أََحٌد مِّْنكُْم مَِّن الغائط أَْو الََمسُْتُم النسآء فَلَْم َتجُِدواْ َمآًء َوإِن كُنُتم مرضى أَ{ : قوله تعاىل 
  .} فََتَيمَُّمواْ َصِعيداً طَيِّباً 

: على الظَّْرف ، ومْن َجَعل الصَّعيد » صعيداً « األْرَض ، أو َوجَه األْرضِ نصب : من جعل الصَّعيد : قال َمكِّي 
  .َنِظيف : َنْعُتُه ، أي » طَيِّباً « بَِصعِيٍد ، و : اب َنَصَب على أنَُّه َمفُْعولٌ به ، حذف ِمْنُه حرف اجلَرِّ التَُّر

  .َحالالً ، فََيكُون َنْصُبُه على املَْصَدرِ ، أو على احلَالِ : طيِّباً َمْعنَاُه : وقيل 
  فصل

إنَّه َشَرط فيه َعَدَم املَاِء؛ ألنَّ عدم املَاِء ُيبِيُح التََّيمُّمَ بَِغْيرِ مََرضٍ ، : وال ُيقَال وهذا َيُدلُّ على جََوازِ التَّيَمُّم للَمرِيضِ ، 
  .إىل املَُساِفر } َمآًء فََتَيمَُّمواْ ] َتجِدُواْ [ فَلَْم { : وإنَّما يَْرجِع قوله 

  :واملَرضُ ثالثةُ أقَْسامٍ 
  .ْسِتْعمَال املاِء ، فهذا ُجيوزُ له التََّيمُّم باالتِّفَاقِ أن َيَخافَ الضََّرر والتَّلََف با: أحدها 
ُجيوُز ِلقَْوِلهِ : ال ُجيوُز له التَّيَمُُّم ، وقال ماِلٌك وأُبو َحنِيفَة : التَّلََف ، فقال الشَّافِِعيُّ ] وال [ أالَّ خيافَ الضََّرَر : والثاين 

  .} َوإِن كُنُتم مرضى { : 
به اَف الزِّيَاَدةَ يف الِعلَِّة ، وُبطَْء الربِء ، فيجوُز لَهُ التََّيُمُم عند أْحمد ، ويف أَصحِّ القَْولَْين للشَّاِفِعيِّ ، وأنْ َيَخ: الثَّاِلثُ 

يَتيمُم وهو : ال يََتيمُم ، وقال آَخُرون : قال مالٌك وأبو حنيفة ، فإن َخاَف بقاء شني يف الُعْضوِ ، فقال َبْعضُُهم 
  .الصَِّحيُح 

  فصل
ال جيوُز؛ إذا كان َمَعُه َماٌء وحيوانٌ ُمْشرٌِف على اهلَالك َجازَ : جيوز التيمم يف السَّفَرِ القَِصريِ ، لآلَية ، وقال بَْعُضُهم 

  .احلََيوان ] ذَِلَك [ له التََّيمُُّم ، وَوَجب َصْرفُ املَاء إىل 
  فصل

َوَما { : نه أن يشَْترَِيُه إالَّ بالَغْبنِ الفَاِحشِ جَاَز لَُه الَتيمُّم ، لقوله فإن لَْم يكْن َمَعُه ماٌء ، وكان مع غريه ، وال ُيْمِك
ال َيجُِب قُُبولُه ِلَما ِفيِه ِمن : ، فإن َوَهَب منه ذلك املاء ، فقيل ]  ٧٨: احلج [ } َجَعلَ َعلَْيكْم ِفي الدين ِمْن َحَرجٍ 

  .ال َيجُوُز لَُه التَّيَمُُّم ِلِقلَِّة اِملنَّة يف َهِذه العَاَدِة : فقال األكْثَُرون  الدَّلْو والرشاء ،] منه [ املنَّة ، فإن أُِعري 



  فصل
فلَيْسَتْنجِ بِثَالثَِة «  -عليه الصالة والسالم  -إذا َجاَء من الَغاِئط َوَجب َعلَْيه االستْنَجاُء ، إمَّا باحلَجَاَرِة ، لقوله 

  .» أْحَجارٍ 
 َيجُِب؛ ألنَُّه تعاىل أْوَجَب ِعنَد املَجِيِء ِمن الغَاِئِط الُوُضوَء والتََّيمَُّم؛ ومل ُيوجِْب غُْسلَ َمْوِضعِ ال: وقال أُبو َحنِيفَة 

  .احلََدِث 
  فصل انتقاض وضوء الالمس وامللموس[ 

لُموس فََغْيُر َمأُخوٍذ من َيدلُّ على انتقاضِ وضوء الالَّمس ، وأمَّا انتقاض وضوء امل} أَوْ الََمسُْتُم النسآء { ظاِهُر قوله 
  ] .اآلَية ، وإنَّما أُِخذَ من اخلََبرِ أو ِمن القياسِ اجلَليِّ 

  فصل
  .» ال َيُجوزُ بل َيَتيمُم « : َيجُوُز الُوُضوُء بَِماء الَبْحرِ ، وقال َعْبُد اهللا بن َعْمرو بن العاصِ 

  .َد َماَء الَبْحرِ فإنَُّه واجٌِد ِللَماِء أنَّ الَتيَمَُّم َشْرطُُه عدم املَاِء ، ومن َوَج: ولَنا 
  فصل

  .ال َتجُِب : ال ُبدَّ يف التََّيمُّمِ من النِّيَِّة؛ ألنَّ التَّيَمَُّم ِعَباَرةٌ عن القَْصِد ، وقال زفر : قال أكثُر الُعلََماء 
  فصل يف اخلالف يف حد تيمم املرفقني

إىل  -رضي اهللا عنهم  -يف الَيَدْين إىل اِملْرفَقَْينِ ، وعن َعِليٍّ وابن عبَّاسٍ ] التيمُُّم : [ قال الشَّاِفِعيُّ وأبو حنيفة 
  .الزُّهرِي إىل اآلَباِط ] وعن [ الرُّْسَغْينِ ، وعن َماِلٍك وغريِِه إىل الكُوَعْين ، 

  فصل يف وجوب استيعاب العضو بالتراب
يف » الَباء « إذا َيمَّمَ األكْثَر جَاَز؛ ألن : ُن بُن زِياٍد عن أبِي حنيفة جيب اْسِتيَعاُب الُعضْوين يف التَّيَمُّمِ ، وَنقَل احلس

  .َيقَْتِضي َمْسَح البَْعضِ ، فكذا َهاُهَنا » بُِرؤوِسكُمْ « : قوله 
  فصل يف صفة التراب

: [ ِعيِّ وأيب ُيوُسف ، وقال أُبو َحنيفَة وماِلٌك إذا لَْم َيكُن ِللتُّرابِ غَُباٌر َيْعلَُق بالَْيِد مل َيُجزِ التَّيَمُم به وهو قَْول الشَّاِف
َيجُوُز بالتَُّراب وبالرَّْملِ وباخلََزفِ ] : ال ُجيوُز التَِّيمُّمُ إال بالتُّرَابِ اخلَاِلصِ ، وقال أبو حنيفَة : جيزئه ، وقال الشافعي 

  .املَْدقُوقِ واجلَصِّ واملدر والزَّرنِيخ 
  .» الصَِّعيُد ُهو التَُّرابُ « : نه قال ما روى اْبُن عبَّاسٍ أ: لنا 
  فصل

أْو لَْم ُيِمرََّها ، فظَاِهُر َمذَْهب الشَّاِفِعيّ أنَُّه ال ] عليه [ لو َوقََف يف َمَهبِّ الرِّيَاحِ ، فََسفَْت عليه التُّراَب وأَمرَّ َيَدُه 
  .َد اْسِتْعمال الصَّعيدِ يف أْعضَاِئِه إنَُّه ال َيكِْفي؛ ألنَُّه قََص: وقالَ َبْعضُ املَُحقِّقني . َيكْفي 
  فصل

والقَِياُم إىل الصالة [ } إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصالة { : ال ُجيوز الَتيَمُُّم إال َبْعَد ُدُخول الَوقِْت ، لقوله : قال الشَّاِفِعيُّ وأَمحد 
  .ال يكُونُ إالَّ َبْعَد ُدُخولِ وقتها ] 

  فصل
  .ال َيجُوُز : َيجُوُز التََّيمُُّم بِِه ، وقال أُبو يُوسف : فَع ِمْنُه غُبَاٌر ، فقال أُبو حنيفة إذَا ضََرب ثَْوباً فاْرَت

  فصل



  .والنَّجُِس ال يكُونُ طيِّباً } فََتَيمَُّمواْ َصِعيداً طَيِّباً { : ال ُيجُوُز التََّيمُّمُ بتَُرابٍ َنجِسٍ ، لقوله تعاىل 
  .َمذْكُوَرةٌ يف كُُتبِ الِفقِْه كثرية ] التََّيمُّم [ وفُُروع 

  :فيها وجهان » ِمْن « ، و » اْمَسحُوا « يف َمَحلِّ َنْصبٍ ُمَتَعلِّقاً ب » ِمْنُه «  -سبحانه  -قوله 
  .أنََّها ِللتَّْبِعيضِ : أظَْهُرُهَما 

  .غَُباٌر ] بالَيِد [ أنَّها الْبِتَداء الغَاَيِة ، وهلذا ال ُيْشَتَرطُ عند هؤالِء أنْ يتعلََّق : والثاين 
: النساء [ } ُيرِيُد اهللا ِليَُبيَِّن لَكُمْ { كالكالم َعلَْيَها يف قوله » الالَّم « الكالم يف هذه : » لَِيجَْعلَ « : وقوله تعاىل 

يف اإلَجيابِ يف » من « زاد » لَِيجَْعلَ « من » الالَّم « ، إال أنَّ َمْن َجَعل َمفُْعولَ اإلَراَدِة َمْحذوفاً ، وعلَّق به ]  ٢٦
ِمْن حََرجٍ « ، وسَاغَ ذَِلَك؛ ألنَّهُ يف َحيِّزِ النَّفْي ، وإنْ لَْم َيكُنِ النَّفْي واقعاً على ِفعل احلََرجِ ، و » ِمْن َحَرجٍ « : قوله 

  .» لَِيجَْعلَ « َمفُْعولٌ » 
مزيدة فيه كما تقدَّم ، » من « و » ِمْن َحَرجٍ « دَّى لواحد وهو حيتمل أنَُّه مبعىن اإلجيَاِد واخلَلْقِ ، فََيَتَع: » اجلَْعلُ « و 

  .» َحَرجٍ « حينئذٍ باجلَْعلِ ، وجيُوُز أن يتعلَّق ب » َعلَْيكُم « ويتَعلّق 
رِيٍّ وفعل ، ألنه ذلك يف املََصدرِ املُؤوَّلِ َحبْرٍف َمْصَد: ُهو َمْصَدٌر ، واملَْصَدُر ال َيتَقَدَّم معمولُه عليه ، قيل : فإن ِقيلَ 

َعلَْيكُم « ، فََيكُون ] وُجيوز أن يكون اجلَْعلُ بَِمعَْنى التَّصْيري [ بَِمْعَنى املَْوُصول ، وهذا لَْيَس ُمؤوَّالً بِحَْرف َمْصَدرِيٍّ ، 
  .ُهَو املَفُْعول الثَّانِي » 

  فصل يف معىن اآلية
« من ِضيق ، : » من حََرجٍ « مبا فََرَض من الُوُضوء والُغْسلِ والتََّيمُّمِ ، :  }َما ُيرِيُد اهللا لَِيْجَعلَ َعلَْيكُم { املَْعَنى 

  .من األْحَداِث واجلََنابَات والذُُّنوبِ : » ولكن يُرِيُد ِلُيطَهِّرَكُْم 

  فصل
تعاىل ما جعل َعلَْيَنا يف الدِّين ِمْن دلَّت هذه اآلَيةُ على أنَّ األْصلَ يف املضارِّ أالَّ تكون َمْشُروَعةً ، فإنَّه : قالت املعتزِلَةُ 

عليه الصالة  -، وقال ]  ١٨٥: البقرة [ } ُيرِيُد اهللا بِكُُم اليسر َوالَ يُرِيُد بِكُمُ العسر { : َحَرجٍ ، وقال تعاىل 
فوَجبَ أن َيكُونَ  وأْيضاً فََدفْع الضَّررِ ُمْسَتْحَسٌن يف الُعقُول ،» ال َضَرَر وال ضَِرارَ يف اإلسالم « :  -والسالم 

  .كَذَِلَك يف الشَّرع 
  .} ولكن ُيرِيُد ِليُطَهَِّركُمْ { :  -سبحانه  -قوله 

إنَّ عند ُخرُوجِ احلََدِث تنجس األْعَضاُء َنجاَسةً ُحكِْميَّةً ، : اْخَتلَفُوا يف تَفِْسري هذا التَّطْهِري ، قال ُجْمهُور احلَنفيَِّة 
  :النجاَسِة احلُكِْميَِّة ، وهذا بَِعيٌد لُِوُجوه ] تلك [ ري إَزالَةُ واملَقُْصود من هذا التَّطْهِ

لِلَحْصر ، وهذا َيُدلُّ على أنَّ » إنَّما « ، وكَِلَمةُ ]  ٢٨: التوبة [ } إِنََّما املشركون َنَجٌس { : قوله تعاىل : إحداها 
  .املُؤمن ال َتْنُجُس أْعَضاُؤه 

  .» املُؤِمُن ال َتْنُجسُ أْعَضاُؤه ال َحيَّا وال َميِّتاً « :  -لسالم عليه الصالة وا -قوله : وثانيها 
 أَمجَعتِ األمَّةُ على أنَّ َبَدن املُْحِدثِ لو كَانَ َرطْباً ، فأصَاَبُه ثَْوٌب لَْم يَْنجس الثَّْوب ، ولَوْ َحَملَُه إْنَسانٌ: وثالثها 

  .وَصلَّى به مل تفسد صالُته 
دثُ ُيوجُِب جناَسةُ األْعَضاِء ، مث كَانَ َتطْهُِري األْعَضاِء األْرَبَعة ُيوجُِب طَهَارة كُل األْعَضاء ، لو كان احل: ورابعها 

  .لَوَجبَ أالَّ َيْخَتِلَف ذَِلَك باخِْتالَف الشَّرَاِئعِ ، واألْمُر لَْيس كذِلَك 
  .مَوِضعٍ آَخر؟  أنَّ ُخروج النََّجاَسِة من َمْوِضع ، كيف ُيوجِبُ تََنجَُّس: وخامسها 



  .لَني أنَّ املَْسح على اخلُفَّْينِ قَاِئٌم مقَاَم غَْسلِ الرِّْجلَْين ، وَمْعلُوٌم أنَّ هذا ال يُزِيلُ َشْيئاً ألَْبتَّةَ عن الرِّْج: وسادسها 
َرضاً فَُهَو ُمَحالٌ ، ألنَّ أنَّ الذي ُيرَاد زوالُُه إنْ كانَ جِْسماً ، فاحلّس َيْشَهُد بُبطْالَن ذلك ، وإنْ كان َع: وسابعها 

  .انِتقَالَ األْعرَاضِ ُمَحالٌ 
إذَا « :  -عليه الصالة والسالم  -أنَّ املَُراَد به التَّطْهِري من املَعَاِصي والذُّنُوب ، وهو املَُراُد بقوله : القولُ الثاين 

  .» ِه ورِْجلَْيه َتَوضَّأ العَْبُد خََرَجْت خَطَايَاُه من َوْجهِِه وكذا َيَدْيِه ورَأِس
  .} َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم { : وقوله تعاىل 

إمتَاُم النِّْعمِة َتكِْفريُ اخلَطَاَيا بالُوُضوِء ، وَهذَا الكَالَُم ُمَتَعلِّق مبا ذَكََرُه أوَّل الّسورِة من إَباَحةِ : قال ُمَحمَّد بن كَْعبٍ 
إنَّما ذَكَْرت ذِلَك لتتمَّ النَّْعَمة : ح ، ثُمَّ َبيَّن بَْعَده كَْيِفيَّة فَْرضِ الُوُضوِء ، كأنَُّه قال الطَّيَِّباِت من املَطَاِعم واملََناِك

  .املَذْكُوَرةُ أوَّالً ، وِهيَ نِْعَمةُ الدُّنَْيا ، وهذه النِّْعَمةُ املَذْكُورة الثَّانَِيةُ وهي نِْعَمة الدِّين 
بالرخص بالتَِّيُمم ، والتَّْخِفيِف يف حالِ املََرضِ والسَّفَر ، فاسَْتَدلُّوا بذلك على } َمَتُه َعلَْيكُْم لُِيِتمَّ نِْع{ املُراُد : وقيل 

  .ويََتَجاَوز َعن َسيِّئَاِتكُْم . أنَّه تعاىل ُيَخفِّْف عَْنكُْم َيْوَم القيامِة ، بأنْ َيْعفَُو َعْن ذُُنوبِكُْم 
  :فيه ثالثةُ أْوُجٍه  »َعلَْيكُم « :  -جال وعال  -قوله 

  .» يُِتّم « أنَُّه ُمَتعلٌِّق ب : أظهُرَها 
  .» نِْعَمِتِه « أنَُّه ُمتعلِّق ب : والثاين 

  .» نِْعَمِتِه « أنَُّه ُمَتعلٌِّق مبحذُوٍف على أنَّهُ حالٌ من : والثالث 
} وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعمَِتي { ] : يف قوله [ الف اليت قَْبلَها ذكر َهذَْين الَوجَْهْينِ األِخَريْين أُبو الَبقَاِء ، وَهِذه اآلَيةُ بِِخ

  .كما َتقَدَّم َبيَاُنُه ] عليه [ ، حَْيثُ اْمَتَنعَ َتَعلُُّق اجلَارِّ بالنِّْعَمِة؛ لَتقَدُّم َمْعُمول املْصَدر ]  ٣: املائدة [ 
« أنَُّه قُرَِئ : ، يعين » ِلُيطْهَِركُْم « ، وكَِذِلكَ ] أْبَداَنكُْم [ ُروا أطْهِ: أي » فأطْهُِروا « وقُرَِئ : قال الزََّمخَشرِيُّ 

لَسِعيدِ » ِلُيطْهِرَكُم « : ، ونسب النَّاُس الِقَراَءةَ الثَّانِية ، أعين قوله » أكْرِْم « ُرَباِعّياً ك » أطْهِْر « أْمٌر من » أطْهِرُوا 
  .بن املَُسيِّب 
: البقرة [ } لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ { ، والكَالَُم يف لََعلَّ َمذْكُور يف البقرة عند قوله } كُْم َتْشكُُرونَ لََعلَّ{ : مث قال تعاىل 

١٨٣ . [  

اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ  اللََّه إِنََّواذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم َومِيثَاقَُه الَِّذي وَاثَقَكُْم بِِه إِذْ قُلُْتمْ َسِمْعَنا َوأَطَعَْنا َواتَّقُوا 
)٧ (  

  .اآلية } واذكروا نِْعَمةَ اهللا َعلَْيكُْم { :  -سبحانه  -قوله 
  :ملا ذَكَر التَّكَاِليُف أْرَدفَُه مبا ُيوجُِب َعلَْيهِْم القُبول واالْنِقَياد ، وذلك ِمن َوْجَهْين 

كَثَْرة النَِّعمِ ُتوجُِب على املُْنِعمِ َعلَْيه االْشِتغَالَ بِِخْدَمِة املُنْعمِ ، واالْنِقيَاد ألَواِمرِه كَثَْرةُ نَِعم اللَِّه َعلَْيهِم؛ ألنَّ : األوَّلُ 
  .وَنَواِهيه 

، والصِّحَّة ، ؛ ألنَّ هذا اجلِْنَس ال يَقِْدُر َعلَْيه غري اللَّه؛ ألنَّ نِْعَمة احلََياِة » نَِعم اللَِّه « وملْ يَقُلْ » نِْعَمةَ اللَّه « : وقال 
اىل ، وإنَّما والعَقْل ، واِهلدَاَيِة ، والصَّْون من اآلفَاِت ، وإيَصال اخلَيَْراتِ يف الدُّنَْيا واآلِخَرة شيء ال َيْعلَُمُه إالَّ اهللا تع

  .يف هذا النَّْوع ِمن حَْيثُ إنَُّه ُمْمتَاٌز عن نِْعَمِة غَْيرِِه ] التَّأمُّل [ املُراُد 
  .ُهَو اِمليثَاقُ الذي واثَقَكُْم بِِه : ين يف السببِ املُوجبِ لالْنِقيَاِد للتَّكَاِليِف والوجه الثا



ُمتََواتَِرةٌ ] مع أهنا [ وكَْيَف يُْمِكن نِْسيَاُنها : مشِعٌر بَسْبقِ النِّْسَيان } واذكروا نِْعَمةَ اهللا َعلَْيكُْم { ] قوله : [ فإن ِقيلَ 
أنَّها ِلكَثْرهتا وتعاقُبها صارْت كاألْمرِ املُعَْتاد ، فصارت : َجميعِ السَّاعَاِت واألْوقَاِت؟ فاجلَواُب يف ] علينا [ مَتواِلَيةٌ 

  .غَلََبةُ ظُُهورَِها وكَثْرهتا َسبباً ِلُوقوِعَها َمَحلَّ النِّْسَيان 
  فصل يف تفسري امليثاق

هو العَْهُد الذي َعاَهدَ اللَّه َعلَْيه املُؤمنني حني بَاَيُعوا َرُسول اهللا : رين اخَتلَفُوا يف تَفِْسري هذا امليثاقِ ، فقال أكْثَُر املُفَسِّ
َتْحَت الشََّجَرِة وغَْيرها على أن يكُوُنوا على السَّْمعِ والطاَعِة يف  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وشرَّف وكرم  -
إِنَّ الذين يَُبايِعُوَنَك إِنََّما { : الرَّسُول إىل َنفِْسِه ، كقوله تعاىل ؛ وأضَاَف امليثاَق الصَّاِدر عن ] املَْحبُوُب واملكروه [ 

، مث حذَّرَهم عن َنقْضِ ِتلْك » َسِمْعَنا وأطَْعَنا « : ، وأكََّد ذَِلكَ بأنَّهم التزمُوا وقالُوا ]  ١٠: الفتح [ } ُيَبايُِعونَ اهللا 
  .، فاللَُّه َيْعلَم ذلك ، وكَفَى به ُمجَازِياً الُعهُود فال َتْعزِمُوا بقلوبكم على نَقِْضَها 

آَمنَّا بالتَّْوَراة وبكُلِّ ما فيها ، وكان من : هو اِمليثاُق الذي أخذه اللَّه على بَنِي إْسرائِيل حني قالُوا : وقال اْبُن َعبَّاسٍ 
  . -عليه الصالة والسالم  -ُجْملة ما يف التَّْورَاِة البِشَاَرةُ مبقدم ُمَحمَّد 

هو اِمليثَاقُ الذي أَخذَُه منهم ِحني أخَْرجَهم من ظَْهر آَدم ، وأشَْهَدُهْم على أنْفسِهم : وقال ُمَجاِهٌد والكَلْبِي ومقاتلٌ 
  ] . ١٧٢: األعراف [ } بلى : ْ أَلَْسَت بِرَبِّكُْم ، قَالُوا { 

  .ْرِعية اليت َنَصَبها اللَُّه على التَّْوِحيِد والشَّرائعِ الدَّالئل الَعقِْليَّة والشَّ: املَُراد باِمليثاقِ : وقال الّسدّي 
  :ثالثةُ أْوُجه » إذْ « ، يف } ] َسِمعَْنا [ إِذْ قُلُْتْم { : قوله تعاىل 

  .» َواثَقَكُمْ « أنَُّه مَْنصوب ب : أظهرها 
  .» بِهِ « أنَُّه مَْنَصوٌب على احلَالِ من اهلَاِء يف : الثاين 

  .، وعلى هذَْين الَوْجَهْين األخريْين يتعلَُّق مبحذُوٍف على القاِعَدة املُقَرََّرِة ] » ميثاِقِه « [ حال من  أنَُّه: الثالث 
  .يف حملِّ َنْصبٍ بالقَْولِ » َسِمْعَنا « يف حملّ خَفْضٍ بالظَّْرف ، و » قُلُْتم « و 

َهَداَء بِالِْقْسِط َولَا َيْجرَِمنَّكُْم شََنآنُ قَْومٍ َعلَى أَلَّا َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَقَْربُ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُوُنوا قَوَّاِمنيَ ِللَِّه ُش
وَأَْجٌر َعِظيمٌ َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ ) ٨(ِللتَّقَْوى َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه خَبٌِري بَِما َتْعَملُونَ 

  ) ١٠(َوالَِّذيَن كَفَُروا وَكَذَّبُوا بِآيَاِتَنا أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْجحِيمِ ) ٩(

  .اآلية } َيا أَيَُّهآ الذين آَمُنواْ كُوُنواْ قَوَّاِمنيَ للَِّه ُشَهَدآَء بالقسط { : قوله تعاىل 
التَّْعظِيم ألمر اللَّه ، والشَّفقة على َخلْقِ اللَّه : ا َمْحُصوَرةٌ يف َنْوعني ملا حثَُّهم على االْنقَِياد للتَّكَاِليف ، وهي مع كثرهت

.  
هو أن َيقُوَم للَّه باحلقِّ يف كلِّ ما : إشارةٌ على التَّْعظيم ألمر اللَّه ، ومعىن القيام للَّه } كُوُنواْ قَوَّاِمنيَ للَِّه { : قوله 

  :إشارةٌ إىل الشَّفقة على َخلْقِ اللَّه ، فيه قوالن » شَُهَداء بالقسِط « : َيلَْزمه ، وقوله 
  .ال ُتحاب من شهادِتكَ أْهل ُودِّك وقَرابِتك ، وال متنع شهادتك أعداَءك وأْضَداَدك : قال عطاُء : األوَّل 
وهنا » الِقْسط « اك قدَّم لَفْظَة ، إالَّ أنَّ هن» النَِّساء « أمرهم بالصِّْدق يف أفْعاهلم وأقواهلم ، وتقدَّم َنِظريُها يف : الثاين 

جِيء هبا يف َمعْرِض اإلقْرَارِ على َنفِْسِه وواِلَدْيه » النَِّساء « أنَّ آية  -واهللا أعلم  -أخَِّرت ، وكأنَّ الَغَرضَ يف ذلك 
[ قََراَبٍة ، والَِّتي هنا جِيَء هبا يف وأقَارِبِه ، فَُبِدئ فيها بالِقْسطِ الذي هو الَعْدلُ من غري ُمحَاَباة نَفْسٍ ، وال واِلٍد ، وال 

بالِقيام ِللَّه ، ألنَّهُ أرَْدُع ِللُْمؤمنني ، مث ثُنِّي بالشَّهادة بالَعْدلِ ، فَجِيَء ] باألْمر [ ترك العداوة ، فُبِدئ فيها ] َمْعرِض 



  .يف كُلِّ َمعْرضٍ مبا ُيَناِسُبه 
  .» شََنآنُ قَْومٍ « ، وكذلك  تقدَّم مثله» َوالَ َيْجرِمَنَّكُْم « : وقوله 

  .} على أَالَّ َتْعِدلُواْ { : قوله تعاىل 
ال تَْعِدلوا فيهم فَُحِذَف ِللِْعلْم به ، وظُُهور حرف اجلرِّ هنا : أي ال حيملَنَّكُم ُبْغُض قومٍ على أن ال َتْعدلُوا ، وأراد 

  .يرجُح تَقِْديرُه 
قوم على أن جتُوُروا َعلَْيهم ، وتَتجاوُزوا احلدَّ ، بل اْعِدلُوا فيهم ، وإن ] ُض بُْغ[ وال َيْحِملَنَّكُم : واملعىن : قيل 

إنَّها ُمْخَتصَّةٌ بالكُفَّار ، فإنَّها نزلت يف قَُرْيشٍ ملا َصدُّوا املُْسِلمني عن : أَساُءوا إلَْيكم ، وهذا خِطَاٌب عامٌّ ، وقيل 
  .املَْسجِد احلََرام 

  .} قَْرُب ِللتَّقَْوى اعدلوا ُهَو أَ{ : قوله 
ة هناهم أوَّالً عن أن َيْحِملَُهم البَْغَضاُء على ترك العدلِ ، مث اسَْتأَنَف فصرَّح هلم باألْمر بالعْدل تأِكيداً ، مث ذكر ِعلَّ

أقَْرُب إىل : ي اللَّه ، وقيل أقَْرُب إىل االتِّقَاء من َمَعاِص: ، واملَْعَنى } ُهَو أَقَْرُب ِللتَّقَْوى { : األْمر بالَعْدل وهو قوله 
  .االتِّقَاء من َعذَابِ اللَّه 

العدل ، وفيه َتْنبِيٌه على أنَّ وجوب الَعْدلِ إذا كان مع الكُفَّار الذين : ضمري املَْصدرِ املَفُْهوم من الفِْعلِ أي » ُهَو « و 
مع املُؤمنني الذين هم أْوِلَياُؤه وأحِبَّاُؤه ، مث ذكر كالماً كالوعد ُهْم أعداُء اللَّه هَبِذه الصِّفَة من القُوَّة ، فَكَْيَف بوُجوبِِه 

عامل جبميع ] أنَّه : [ ، يعين } ا واتقوا اهللا إِنَّ اهللا َخبِريٌ بَِما َتْعَملُونَ { : للُمِطعني والوعيد للُمذْنِبِني ، وهو قوله 
  .املَْعلُوَمات ، ال َيْخفَى عليه َشْيٌء من أحَْواِلكُْم 

  .اآلية » . . َوْعَد اللَّه « :  ذَكََر وْعَد املُؤمنني فقال مث
  :يتعدَّى الثَْنْين » َوْعد « واعلم أن 

  .املْوصُولُ : أوَّهلما 
  .أي اجلنَّة ] َمْحذُوف : [ والثاين 

ال َمَحلَّ هلا؛ ألنَّها » ةٌ لَُهم َمْغِفَر« : وقد صرَّح هبذا املَفْعُول يف غري هذا املَْوِضع ، وعلى هذا فاجلُْملَةُ من قوله 
م ُمفَسِّرة لذلك املَْحذُوف تَفِْسري السََّبب للُمَسّببِ ، فإن اجلَنَّة مسببة عن املَْغِفَرة ، وُحُصول األْجرِ الَعظِيم ، والكال

  .قبلها َتامٌّ بَِنفْسه 

  ] .أَخر [ وذكَر الزََّمْخَشرِيُّ يف اآلَية اْحِتماالٌت 
أيُّ شيء َوَعَدُه؟ : قدم هلم َوْعداً ، فَِقيلَ : ، كأنَّه قال ] بيان للوعد [ » لَُهم مَّْغِفَرةٌ « ة من قوله أنَّ اجلمل: أحدها 
، وعلى هذا فال َمَحلَّ هلا أيضاً ، وهذا أوْلَى من األوَّل؛ ألنَّ تفسري املَلْفُوِظ به } لَُهم مَّْغِفَرةٌ وَأَْجٌر َعِظيمٌ { : فقال 

  .اء َتفِْسري َشْيٍء َمْحذُوف أوْلَى من ادِّع
  .» َمْغِفَرة « : وعدُهم ، وقال هلم : أنَّ اجلملة َمْنُصوبةٌ بقول حمذوف ، كأنَّه قيل : الثاين 

لَُهمْ « : واقعاً على اجلُْملَِة الَِّتي هي قوله » َوَعدَ « إجراء الَوْعِد جمرى القَْول؛ ألنَّه ضَْرٌب منه ، وَيْجَعل : الثالث 
وعدَهُم هذا : كأنه قيل ]  ٧٩: الصافات [ } َسالٌَم على ُنوحٍ { : على قوله تعاىل » َتَركَْنا « ، كما وقع » َرةٌ َمْغِف

وعدُهم هبذَا : القَْول ، وإذا َوَعدَُهْم من ال َيْخِلُف اِمليعاد فَقَْد وعدهم َمْضُموَنُه من املَْغِفَرة واألْجرِ الَعظِيم ، أي 
  .اء الوَْعِد َمجْرى القَْول مذهب كُوِفيٌّ املَْجمُوع ، وإجر

  .اآلية } والذين كَفَُرواْ { : مث ذكر َوِعيَد الكُفَّار فقال 



خربه ، واجلُْملَة َخَبرُ األوَّل ، وهذه اجلُْملَة » أْصَحابُ « مُْبَتدأ ثاٍن ، و » أولَِئَك « مبتدأ ، و » الذين كفروا « 
داللة على الثُُّبوِت واالْسِتقَْرارِ ، ومل ُيؤتَ بِها يف ِسيَاقِ الوعيد ، كما أتى باجلُْملَِة قَْبلَها يف ُمْسَتأَنفَةٌ ، آُِتي هبا امسية 

ِسيَاقِ الوَْعِد َحْسماً لَرَجائهم ، وأجاز بَْعضُُهْم أن تكون هذه اجلُْملَة داِخلَةً يف حَيِّز الوَْعد على ما تقدم تقريره يف 
  .اجلُْملَِة قبلها 

ألنَّ الوعيَد الالَِّحَق بأْعداِئهم ممَّا َيشِْفي ُصدورُهْم ، وُيذِْهب ما كانوا َيجُِدوَنُه من أذَاُهْم ، وال َشكَّ أن األذى : قال 
إذا الالَّحقِ للَعُدوِّ ، مما َيُسرُّ ، ويفرح ما عند َعُدوِِّه ، وفيه نظر ، فإن االْستِئَناف واٍف هبذا املَْعَنى ، فإن اإلْنَسان 

هذا القول املُتقدِّم بأن الزََّمْخَشرِيَّ قد ] صاحب [ ِمَع خرباً َيُسوء َعُدوَُّه ُسرَّ بذلك ، وإن مل ُيوعد به ، وقد يتقوى َس
  ] . ١٠،  ٩: اإلسراء [ } سُْبَحانَ { حنَا إىل هذا املَعَْنى يف سورة 

  ] . ١٠: اإلسراء [ } وأَنَّ الذين الَ ُيؤِْمُنونَ { فإن قُلَْت ، عالم َعطَف : قال 
على أنه ُبشرى للمؤمنني ببشارتْين بثوابِهِم ، وبعقَابِ ]  ٩: اإلسراء [ } أَنَّ لَُهْم أَْجراً كَبِرياً { على : قلت 

  .أْعدَائهم ، فجعل ِعقاب أعدائِهِم داِخالً يف حَيِّز البشاَرة فالبشارة هناك كالَوْعِد ُهَنا 
يفيُد احلَْصر ، } أولئك أَْصحَاُب اجلحيم { : ود يف النَّار لَْيس إال للكُفَّار؛ ألنَّ قوله وهذه اآلية َتُدلُّ على أنَّ اخلُل

  .املُالزُِمون هلا : أْصَحاب الصَّحراء ، أي : واملُصَاَحَبةُ َتقَْتِضي املُالَزَمةَ ، كما يقال 

ذْ َهمَّ قَْوٌم أَنْ َيْبُسطُوا إِلَْيكُْم أَْيدَِيُهْم فَكَفَّ أَْيِديَُهْم َعْنكُْم وَاتَّقُوا اللَّهَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم إِ
  ) ١١(َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 

  .اآلية } َيا أَيَُّهآ الذين آَمُنواْ اذكروا نِْعَمةَ اهللا َعلَْيكُْم { : قوله سبحانه 
نزلت هذه اآلية ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببطن خنل فأراد بنو ثعلبة وبنو حمارب أن يفتكوا به : قتال قتادة 

: وبأصحابه إذا اشتغلوا بالصالة فأطلع اهللا تبارك وتعاىل نبيه على ذلك ، وأنزل اهللا صالة اخلوف ، وقال احلسن 
هل لكم يف أن أقتل حممداً؟ قالوا : رجل من املشركني كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حماصراً غطفان بنخل ، فقال 

وددنا أنك قد فعلت ذلك ، فأتى النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم والنيبُّ صلى : أفتك به ، قالوا : وكيف تقتله؟ قال : 
ىل يا حممد أرين سيفك فأعطاه إيّاه فجعل الرجل يهّز السيف وينظر مرة إ: اهللا عليه وسلم متقلد سيفه ، فقال 

اهللا فتهدده أصحاب رسول اهللا : من مينعك مين يا حممد؟ قال : السيف ومرة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وقال 
صلى اهللا عليه وسلم فشام السيف ومضى ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ، وقال جماهد وعكرمة والكليب وابن يسار 

املنذر بن عمرو الساعدي وهو أحد النقباء ليلة العقبة يف ثالثني بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : عن رجاله 
راكباً من املهاجرين واألنصار إىل بين عامر بن صعصعة فخرجوا فلقوا عامر بن الطفيل على بئر معونة وهي من مياه 

رو بن أمية بين عامر واقتتلوا فقتل املنذر بن عمرو وأصحابه إال ثالثة نفر كانوا يف طلب ضالة هلم أحدهم عم
قتل أصحابنا مث : الضمري فلم يرعهم إال الطري حيوم يف السماء يسقط من بني خراطيمها علق الدم فقال أحد النفر 

توىل يشتد حىت لقي رجالً فاختلفا ضربتني فلما خالطته الضربة رفع رأسه إىل السماء وفتح عينيه وقال اهللا أكرب 
قيا رجلني من بين سليم وكان بني النيب صلى اهللا عليه وسلم وبني قومهما اجلنة وربِّ العاملني ، فرجع صاحباه فل

موادعة ، فانتسبا هلما إىل بين عامر فقتالمها وقدما قومهما إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يطلبون الدية فخرج ومعه 
كعب بن األشرف  أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنهم ، حىت دخلوا على

وبين النضري يستعينهم يف عقلهما ، وكانوا قد عاهدوا النيب صلى اهللا عليه وسلم على ترك القتال وعلى أن يعينوه 



نعم يا أبا القاسم قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة اجلْس حىت نعطمك ونعطيك الذي سألته ، : يف الديات ، قالوا 
إنكم لن جتدوا حممداً أقرب منه : سلم وأصحابه ، فخال بعضهم ببعض وقالوا فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و

أنا ، فجاء إىل رحى عظيمة : اآلن فمن يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة فريحينا منه؟ فقال عمر بن جحاش 
جعاً إىل املدينة مث ليطرحها عليه فأمسك اهللا تعاىل يده وجاء جربيل وأخربه ، فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم را

توجه إىل املدينة ، ففعل ذلك : ال تربح مكانك فمن خرج عليك من أصحايب فسألك عين فقل : دعا علياً فقال 
  »علي رضي اهللا عنه حىت تناهوا إليه مث تبعوه 

 ١١: املائدة [ } لَْيَتَوكَّلِ املؤمنون فَكَفَّ أَْيدَِيُهْم َعنكُْم واتقوا اهللا َوَعلَى اهللا فَ{ : ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وقال 
. [  

  .، وأن يتعلَّق َمبْحذُوٍف على أنَّه حَالٌ ِمْنها » نِْعَمة « جيُوُز أن َيتَعلََّق ب » َعلَْيكُم « : قوله تعاىل 
  ] .ليكم ع[ اذْكُروا نِعمَتُه علْيكم يف وقت َهمِّهم : أيضاً ، أي » النِّْعمة « ظرف ناصبه » ] َهمَّ [ إذْ « و 

، وال ُجيوز أن يكُون مَْنُصوباً » نِْعَمة « ، إذا َجَعلته حاالً من » َعلَْيكُم « وُجيوُز أن يتعلَّق هذا الظَّرف مبا يتعلَّق به 
على إْسقَاطِ » أن يَْبُسطُوا « ُمستقبل ، و » اذْكُُروا « للُمضّي ، و » إذْ « لتَّنايف َزَمنيهما ، فإن » اذْكُرُوا « ب 
  .اخلالف املشهور » أنْ « َباِء أي َهمُّوا بأنْ َيْبسطوا ، ففي موضع ال

َبَسط إليه : فالن َبِسيطُ البَاعِ ، ومديُد البَاعِ مبعًنى واحد ، يُقال : ومعىن بسط الَيد مدَّها إىل املَْبطُوش به كقولِهِم 
  .َمنَعها أن َتِصل إلْيكم : أي } يديهم عنكم فكف أ{ ِلسَانه إذا َشَتَمُه ، وَبَسطَ إليه َيَدهُ إذا َبطََش به ، 

  .كُوُنوا مواظبني على طاعة اهللا ، وال ختافوا أحداً يف إقامة طاَعِة اللَّه : أي } وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون { : مث قال 

ًبا َوقَالَ اللَُّه إِنِّي مََعكُْم لَِئْن أَقَْمُتُم الصَّلَاةَ َوآَتْيُتمُ الزَّكَاةَ َولَقَْد أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق بَنِي إِْسرَائِيلَ َوَبَعثَْنا مِْنُهُم اثَْنْي َعَشَر َنِقي
ا ْدِخلَنَّكُْم َجنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَهَوآَمْنُتْم بُِرُسِلي َوَعزَّْرُتُموُهْم َوأَقَْرضُْتُم اللََّه قَْرًضا َحَسًنا لَأُكَفَِّرنَّ َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َولَأُ

  ) ١٢(الْأَْنهَاُر فََمْن كَفََر َبْعَد ذَِلَك مِْنكُْم فَقَدْ َضلَّ َسَواَء السَّبِيلِ 

  :اآلية يف اتِّصال هذه اآلية مبا قَْبلَها وجُوه } َولَقَْد أََخذَ اهللا ِميثَاَق بين إِْسَرآِئيلَ { : قوله جال وعال 
واذكروا نِْعَمةَ اهللا َعلَْيكُْم َوِميثَاقَُه الذي وَاثَقَكُم بِِه إِذْ قُلُْتمْ {  :أنه ملا ذكر يف اآلية األوىل ، وهو قوله : أحُدَها 

، ذكر َبْعَدُه أخذ امليثاق من بَنِي إسرائيل لكنَُّهم نَقَُضوه ، وَتركُوا الَوفَاء به ، أي ]  ٧: املائدة [ } َسِمْعَنا َوأَطَعَْنا 
  .ا اخلُلُق الذَّمِيم ، فََتِصريوا ِمثْلَُهم فيما نزل هبم فال تكُوُنوا مثل أولَِئك من الَيُهود يف هذ

: املائدة [ } اذكروا نِْعَمةَ اهللا َعلَْيكُْم إِذْ َهمَّ قَْوٌم أَن َيْبُسطُواْ إِلَْيكُْم أَْيدَِيُهْم فَكَفَّ أَْيِدَيُهمْ { : ملا قال تعاىل : وثانيها 
 -زُول أنَّها نزلت يف الَيُهود ، وأنَّهم أرادوا إيقاع الشَّرِّ برُسول اهللا ، وقد تقدَّم يف بعض رواياتِ أْسبَاب النُّ]  ١١

كانوا ] أبداً [ أْتَبَعُه بِِذكْرِ فَضَاِئِحهْم ، وبيان أنَُّهم ] ذلك [ فلما ذكر اللَّه تعاىل  -صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  .ُمواظبِني على َنقْضِ املَواثيق 

يات املُتقدِّمة ترغِيُب املكلَِّفني يف قُُبول التكاليف وترك العصيان ، فذكر تعاىل أنَّه كلََّف من أنَّ الغَرض من اآل: ثالثها 
ؤِمُنون ، كان قَْبلَكُم كما كلَّفكم؛ ِلَتْعلَموا أنَّ عادة اهللا يف ِعَباِده أن ُيكَلِّفَُهم ، فليس التَّكْليف َمْخصوصاً بكم أيَُّها املُ

  .له مع َجمِيع ِعَباِده  بل هي َعاَدةٌ َجارَِيةٌ
  .} َوَبَعثَْنا مِنُهُم اثين َعَشَر َنقِيباً { : قوله سبحانه 



، ألنه يف » اثين َعَشَر « ، وُجيوُز أن يتعلَّق بَِمْحذُوف على أنَُّه حال من » َبَعثَْنا « ُجيوُز أن يتعلَّق ب ] » منهم « [ 
« وبنائه ، وَحذْفِ ُنونهِ يف » اثين َعَشَر « قد تقدَّم الكالُم يف تركيبِ حاالً ، و] قُدِّم نصب [ األْصلِ صفةٌ لَُه فلما 

  ] . ٦٠البقرة [ » الَبقَرة 
واثَقَُهم ، وأن يكونَ ُمَضافاً  -تعاىل  -إنَّ اهللا : أي  -وهو ظاهر  -ُجيوز أن يكُونَ ُمضافاً إىل املَفُْعول » وميثاقٌ « [ 

  .عاىل إنِّهم واثَقُوه ت: إىل فاعله ، أي 
  ] .جيوز نِْسَبة الفَْعل فيها إىل كلٍّ من املَذْكَورين : واملُفَاَعلَة 

]  ٣٦: ق [ } فََنقَُّبواْ ِفي البالد { : مبعَْنى فاعل ُمْشَتقّاً من النَّقْب وهو التَّفْتِيش ، ومنه : فعيلٌ ، قيل » والنَِّقيب « 
  .ْومِ وأْسرارِِهم ، وُسمِّي بذلك؛ ألنَّهُ ُيفَتُِّش عن أحَْوال القَ

أْصلُُه النَّقُب ، وهو الثُّقْبُ الواِسُع ، ومنه املَناِقُب ، وهي الفضَاِئل؛ ألنَّها ال تظهر إال بالتَّْنِقيب عنها ، : قال الزَّجَّاج 
ول؛ ألن الَبِعري يطلى النَّقَْبةُ من اجلرب؛ ألنه داٌء شديد الدُُّخ: بلغت يف النَّقب إىل آخره ، ومنه : وَنقَْبُت احلَاِئطَ أي 

: باهلناء فهو َحدُّ طعم القطران يف لَْحِمه ، والنَّقَبة يف السَّراويل بغري رِْجلَْين؛ ألنَّه قد يُولَع يف فتحها ، ونقبها ويقال 
  .هبم ضْيٌف كَلٌْب َنِقيٌب ، وهو كَلٌْب ينقب حنجرته لِئالَّ يرتفع صوت ُنَباحه ، يفعله الُبَخالُء من العرب لِئالَّ يظفر 

  .هو مبعىن َمفُْعول ، كأنَّ القَْوَم اختاروه على ِعلْمٍ منهم ، وَتفِْتيشٍ على أْحواله : وقيل 
  .هو للمبالغة كََعليم وخبري : وقيل 

  .هو املَْنظُور إليه املُْسَنُد إليه أمُور القوم وَتدْبري َمَصاِلحهم : وقال األَصّم 

  فصل
إسرائيل كانوا اثَْنْي عشر ِسْبطاً ، واختار اهللا من كل ِسْبط رجالً يكون َنِقيباً هلم وَحاِكماً إن َبنِي : قال املُفَسِّرون 

  .فيهم 
إن النقَباء بعثوا إىل مدينة اجلَبَّارين الذين أمر مُوسى بالقتال َمَعُهمْ ليقفُوا على أْحوَالِهِْم ، ويرجعوا : وقال جماهد 

  .بذلك إىل َنبيّهم 
مشوع بن : من سبط روبيل : أمساء ُنقََباِء بين إسرائيل ، فقال » احملرب « ذكر ُمحمَّدُ بن َحبيبٍ يف :  قال القُْرطُبِي

: كالب بن يوقنا ، ومن ِسْبط السَّاحر : شوقوط بن حوري ، ومن ِسْبط َيُهوذا : َركُوب ، ومن ِسْبط َشْمعون 
يلظى بن روقو ، ومن : بن النون ، ومن ِسْبط بِنَياِمني يوَشع : ُيوغول بن يُوُسف ، ومن ِسْبط أفرائيم ابن يوسف 

عمائيل بن كسل : كرابيل بن سودا ، ومن ِسْبط منشا بن يوسف كدى بن سوشا ، ومن ِسْبط َدان : ِسْبِط ربالون 
فلَّما  يُوحنَّا بن قوشا ، ومن ِسْبط شري ستور بن ميخائيل ،: ، ومن ِسْبط كاذ كوال بن موخى ، ومن ِسْبط َنفْتَال 

عليه السالم  -ذهُبوا إليهم رأوا أجراماً عظيمة وقوَّة وَشْوكةً فََهاُبوهم ورجعوا ، وحدَّثُوا قومهم وقد َنَهاُهم موسى 
أن حيدِّثُوهم ، فنكثوا امليثاقِ إال كَالب ابن يوقنا من ِسْبِط َيهُوذا ، ويوَشع بن نون من سبط أفرائيم بن يوسف ،  -

  ] . ٢٣: املائدة [ } قَالَ َرُجالَِن ِمَن الذين َيَخافُونَ { :  تعاىل فيهما ومها اللذان قال اهللا
  فصل

دلَّت هذه اآليةُ على قُُبول خَبرِ الواِحِد فيما َيفَْتِقُر إليه املَْرُء ، وحيتاج إىل اطِّالعه من حاجاته الدينِيَّة : قال القُْرطُبِي 
دليلٌ على اتِّخاذ اجلَاُسوس ، وقد  -أيضاً  -ويربط به احلالل واحلرام ، وفيها والدُّْنيَويَّة ، فترتب عليه األْحكَام ، 

وسيأيت ُحكُْم معاين اجلَاسُوس . َبْسَبَسة عيناً ، أخرجه مسلم  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -َبَعثَ رُسول اهللا 
  .يف املُْمَتحنة إن شاء اهللا تعاىل 



وقال اهللا هلم إنِّي َمَعكُم؛ : يف الكالم حذف ، والتقدير } ي َمَعكُْم لَِئْن أَقَْمُتُم الصالة َوقَالَ اهللا إِنِّ{ : قوله سبحانه 
: [ هذا خِطَاٌب للنُّقََباء ، وقيل : قيل » إنِّي مََعكُْم « : بِذكْرِِهم وقوله ] الكالم [ ذلك التِّصال ] حذف [ إالَّ أنَّه 

  .أوْلَى؛ ألنَّه أقَْرُب إىل الضمري لكلِّ َبنِي إسْرائيل ، واألوَّل ] خطاب 
هذه هي الالَّم املوطِّئة للقََسم ، والقسم معها َمْحذُوف ، وقد تقدَّم أنَّه إذا اْجَتَمع } لَِئْن أَقَمُْتُم الصالة { : قوله تعاىل 

  .قَسٌم وشرط أجيب سابقُهَما ، إال أن يتقدَّم ذُو خرب ، فُيجَاُب الشَّْرط ُمطْلقاً 
بالعلم والقُْدرة ، فأمسع كالََمكم ، وأرى أفَْعالَكم : أي } َوقَالَ اهللا إِنِّي َمَعكُْم { : الكالم قد َتمَّ عند قوله  واعلم أنَّ

بٌ ، وأْعلَُم َضَماِئَركم ، وهذه مقدِّمة ُمْعَتربة يف التَّْرغيب والتَّرهيب ، مث ابَْتدأ بعدها ُجْملَة شَْرطية ، والشَّْرط مركَّ
لَِئْن أَقَْمُتُم الصالة َوآتَْيُتْم الزكاة َوآَمنُتْم بُِرُسِلي َوعَزَّْرُتُموُهْم َوأَقَْرْضُتُم اهللا قَْرضاً { : أمور ، وهي قوله من مخسة 

  .} َحَسناً 
[ هي جواُب القسم لسبقه ، وجواب الشَّْرط حمذوفٌ لداللِة جواب » الالَّم « هذه » ألكَفَِّرنَّ « : قوله عز وعال 

سادٌّ َمَسّد جواَبي القََسم والشَّرط » ألكَفَِّرنَّ « : قوله ] معىن [ أن : عليه ، وهذا معىن قول الزََّمْخَشرِيِّ ] م القس
  .، ال كَما فَهَِمُه َبْعُضهم ورّد عليه ذلك 

ملا تضمَّنه امليثاق } ين إِْسَرآئِيلَ َولَقَدْ أََخذَ اهللا مِيثَاَق ب{ : جواباً لقوله تعاىل قبل ذلك » ألكَفَِّرنَّ « وُجيوُز أن يكون 
  :فيهما وجهان » وقال اللَُّه » « َوبعثَْنا « : معىن القََسمِ ، وعلى هذا فتكُون اجلُْملتان ، أعين قوله ] من [ 

  .أنَّها يف حملِّ َنْصب على احلال : أحدمها 
كما تقدَّم ، ومجلة هذا » ألكَفَِّرنَّ « جوابه » ْمُتم لَِئن أقَ« : أن تكونا مجليت اعتراضٍ ، والظَّاهر أنَّ قوله : الثاين 

  .القسم املَْشروط وجوابه ُمفسرة لذِلَك اِمليثَاق املتقدم 
  .والتَّْعزِيُر التَّْعظيم 

  ]الوافر : [ قال 
  َوِمْن لَْيٍث يُعزَّرُ يف النَِّديِّ... َوكَْم ِمْن ماجٍِد لَُهُم كَرِميٍ  -١٩٤٤

  .خبري قاله يونس ، وهو قريب من األوَّل هو الثَّناء : وقيل 
  .هو الردَّ عن الظُّلْم : وقال الفرَّاء 

عليهم خرياً ، ] وأثنيت [ وعظَّْمُتموهم : هو الرَّْدُع واملَْنُع ، فعلى القَْولَني األوَّلْين يكون املعىن : وقال الزَّجَّاج 
  .عُْتْم عنهم ُسفَاءَُهم َورََددُْتْم َوَرد: وعلى الثَّالث والرابع يكون املعىن 

رددمت » عزَّْرُتُموُهْم « ، فعلى هذا يكون ] مثل نكلت [ َعزَّْرت فُالناً فعلُت به ما يردعه عن القَبِيح : قال الزَّجَّاج 
  .عنهم أْعَداَءُهم 

  .بُسكُوِن السِّني حيث َوقَع » بُِرْسِلي « وقرأ احلََسُن الَبْصرِي 
  .خفيفَةَ الزَّاي ، وهي لغة » َزْرُتُموهم َوَع« : وقرأ اجلَْحَدرِيُّ 

بفتح عني املضارعِة ، وسكون العني ، وضم الزَّاي ، وهي موافقة لقراءته ] » َوَتعُْزُروه « ] [  ٩: الفتح [ وقرأ يف 
  ] . ٢٤٥: البقرة [ يف » قَْرضاً « هنا ، وتقدَّم الكالم يف َنْصب 

  .ن إقامة الصالة وإيتاء الزَّكاة ، مع أنه ُمقدَّم عليهما؟ مل أخَّر اإلميان بالرُُّسل ع: فإن قيل 
أنَّ اليهود كانوا ُمقرِّين بأنَّه ال بد يف ُحُصول النَّجاة من إقَاَمِة الصالِة ، وإيتاء الزَّكاة ، إالَّ أنَّهم كانوا : فاجلواب 

كاة أنَّه ال بد من اإلميان جبميع الرُّسل حىت ُمصرِّين على تكذيب بعض الرُّسلِ ، فذكر بعد إقامة الصَّالة وإيتاء الزَّ



  .حيُصلَ املَقُْصود ، وإالَّ مل يكن إلقامة الصالة وإيتاء الزَّكاة تأثري يف ُحصول النَّجاة بدون اإلميان جبميع الرُُّسل 
  .إلَعادة؟ دخل حتت إيتاء الزَّكاة ، فما فائدة ا} َوأَقَْرْضُتُم اهللا قَْرضاً َحَسناً { : قوله : فإن قيل 
  .أنَّ املراد بالزَّكاة الواجبة ، وبالقرض الصَّدقة املندوبة ، وخصَّها بالذِّكر تنبيهاً على َشَرفها : فاجلواب 

{ وأقرضتم اهللا إقراضاً حسناً ، لكان َصوَاباً ، إال أنَّه قد يقام االْسُم مقام املَْصَدر ، ومثله : ولو قال : قال الفرَّاء 
آل عمران [ } َوأَنَبَتَها نََباتاً َحَسناً { : يتَقَبَّل ، وقوله : ، ومل يقل ]  ٣٧: آل عمران [ } َربَُّها بِقَبُولٍ َحَسنٍ فََتقَبَّلََها 

  .ومل يقل إنباتاً ]  ٣٧: 
  .} فََمن كَفََر َبْعَد ذلك مِْنكُْم فَقَدْ َضلَّ َسَوآَء السبيل { : قوله سبحانه 

  .ِقيم الذي هو الدِّين املَْشُروع هلم ، وقد تقدَّم الكالُم على َسَواِء السَّبِيل أخطأ الطَّرِيق املْسَت: أي 
نعم ، ولكن الضَّالل بعده أظْهر وأعْظَم؛ ألنَّ : من كفر قبل ذلك أيضاً فقد َضلَّ سواء السَّبيل؟ فاجلواُب : فإن قيل 

  .زادت النِّْعمة زاد قُْبُح الكُفْرِ  الكُفَْر إمنا َعظُم قُْبُحه لعظم النِّْعَمة املَكْفُورة ، فإذا

وا َحظًّا ِممَّا ذُكُِّروا بِِه َولَا َتزَالُ فَبَِما َنقِْضهِْم مِيثَاقَُهمْ لََعنَّاُهْم َوَجَعلَْنا قُلُوَبُهْم قَاِسَيةً ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم َعْن َمَواِضِعِه َوَنُس
  ) ١٣(لًا ِمْنُهْم فَاْعُف َعْنُهْم وَاصْفَْح إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني َتطَِّلُع َعلَى َخاِئَنٍة مِْنُهْم إِلَّا قَِلي

  .اآلية } فَبَِما َنقِْضهِم مِّيثَاقَُهْم { : قوله تعاىل 
  .قد تقدَّم الكالُم على َنِظريه 

  .زائدة للتَّْوكيد » َما « فبنقضهم ميثاقهم ، و : واملعىن : قال القُْرطُبِي 
[ وذلك أنَّها تؤكِّد الكالم مبعىن متكنه يف النَّفْس من جهة حسن النَّظْم ، ومن جهة َتكِْثريِه : وغُريه  قال قتادةُ
  ]الوافر [ ، كقوله ] للتَّْوِكيد 
  ِلَشْيٍء مَّا ُيَسوَُّد َمْن َيسُوُد. ...  -١٩٤٥

ِكْتَماهنم صفة ُمحَمَّد صلى : ة والسالم ، وقيل األنْبَِياء عليهم الصال: َنقُْض امليثاق تكْذيُب الرُّسل ، وقيل : وقيل 
  .املَْجمُوع : اهللا عليه وسلم ، وقيل 

: وقال ابن عبَّاس . مَسْخَناهم ِقَردة وخنازير : أبعدناهم من رمحتنا ، وقال احلسن وُمقاتل » لََعنَّاهم « : وقال عطاء 
  .ضربنا اجلِْزية َعلَْيهِم 

  .} وبَُهْم قَاِسَيةً َوَجَعلَْنا قُلُ{ : قوله تعاىل 
  .اسم فاعل من قََسا يَقُْسو » قَاِسَية « قرأ اجلمهور 

بفتح القاف وكَْسرِ السِّني وتشديد الَياء ، واختلف الناس يف هذه » قَِسيَّة « وقرأ األخوان وهي قراءة َعْبد اهللا 
  .القراءة 

نَّما هي كَِلَمةٌ أْعَجِميَّةٌ معرَّبة ، يعين أهنا مأخوذَةٌ من ، وإ] يف األصل [ لَْيَست من ألْفَاِظ العرب : فقال الفَارِسي 
َمْغشُوش ، شبَّه قلوهبم يف كوهنا غري َصاِفية من الكََدرِ بالدَّراهم املَْغشوشة غري اخلَاِلَصة ، : درهم قَِسّي ، أي : قوهلم 

  ]البسيط : [ وأْنَشدُوا قول أيب زَُبْيد 
  صَاَح القَِسيَّاُت يف أْيِدي الصَّيَارِيِف... السِّالمِ كََما هلا َصَواِهلُ ِفي ُصمِّ  -١٩٤٦

  ]الطويل : [ وقول اآلخر 
  َوخَْمسِ ِمىٍء ِمْنَها قَِسيٌّ َوزَاِئُف... َوَما َزوَُّدونِي غَْيرَ َسْحقِ عَماَمٍة  -١٩٤٧



، وهو من القَسْوة؛ » درهم قَسّي «  :رديئة مغشوشة من قوهلم : ، أي » قسيَّة « وقال الزََّمْخَشرِي ، وقرأ عبد اهللا 
ألن الذََّهَب والفضَّةَ اخلاِلَصْين فيهما لني ، واملغشوش فيه صالبةٌ وُيْبٌس والقَاِسي والقاِسح باحلاء املهملة أخوان يف 

  .الدَّاللة على اليُْبس 
، » ِسيا لصالبته وشدَّتهِ للِغشِّ الذي فيه يسمى الدِّْرهم املَْغشُوش قَ« : ، فإنه قال » املُبَرِّد « وهذا القول سبقه إليه 

  .وهو يرجُع للمعىن األوَّل ، والقاِسي والقَاِسح مبعىن واحد 
  .وعلى هذين القَولَْين تكون اللَّفظة َعَربيَّةً 

شهيد « ، و » شاهد « ك  للُمبَالغة» فَِعيل « بل هذه الِقَراَءةُ توافق ِقراَءة اجلََماَعة يف املعىن واالْشِتقَاق؛ ألنَّه : وقيل 
  .، فكذلك قاسٍ وقَِسّي ، وإمنا أنِّث على معىن اجلماعِة يف املعىن واالْشِتقَاق » 

  .بضم القَاِف وتشديد الَياء » قُِسيَّة « : وقرأ اهلَْيَصم بن شداخ 
  .ألن االْشِتقَاق من القَْسوة » ة قَِسيو« ، و » قاِسَوة « : بكسر القاف إتَْباعاً ، وأْصلُ القراَءَتْين » ِقِسيَّة « وقرئ 
  فصل

نائيةٌ عن قُُبول احلقِّ ، ُمْنَصرِفة : واملعىن أنَّ قلوهبم ليست خبالصة اإلميان ، بل إميانُُهم مشوبٌ بالكُفْرِ والنِّفَاق ، وقيل 
  .عن االنقيادِ للدَّالئل 

مث إنَّه تعاىل ذكر . فالنٌ جعل فُالناً قاِسياً وعْدالً : ُيقَال أْخبِرْنا عنها بأنَّها صارت قَاِسَية ، كما : وقالت املُْعتَزِلَة 
صلَّى  -وهذا التَّْحرِيُف هو َتْبِديلُهم نعت النَّيبِّ } ُيَحرِّفُونَ الكلم َعن مََّواِضِعِه { : َبْعَض نتائج تلك القَْسَوة ، فقال 

  .التَّأويل الَباطل : ، وقيل  -اهللا عليه وآله وسلَّم 

  :فيها أْرَبَعةُ أْوُجه » ُيَحرِّفُونَ « : من قوله واجلملة 
  .أنَّها مستأَنفَةٌ بيان ِلقَسْوة قُلُوهبم؛ ألنَّه ال قَسَْوةَ أعظم من االفتراء على اللَّه تعاىل : أحدها 
  .لََعنَّاهم حال اتِّصافهم بالتَّحْريف : أي » لََعنَّاُهْم « أنَّها َحالٌ من َمفُْعول : والثاين 
  .» قَاِسَية « أنَّها حال من الضَِّمري املْستَِتر يف : قال أبو البقاء : الث والث

، ويف » القُلُوب « ال يرجع إىل » ُيَحرِّفُون « ؛ ألنَّ الضَّمري يف » القُلُوب « وال ُجيوُز أن يكون حَاالً من : وقال 
» القُلُوبِ « ، َيلَزُمُه أن ُيجوَِّز أن يكون َحاالً من »  قَاِسَية« هذا َنظٌَر من حيث جواز أن يكون حَاالً من الضَِّمري يف 

ميتنع أن يكون [ ، فكما ميَتنِعُ أن يكون حاالً من ظاهره » القُلُوبِ « يعود على » قَاِسَية « ، ألنَّ الضَّمري املستتر يف 
إنَّما يُعود على الَيُهودِ » فُون ُيَحرِّ« ، وكأنَّ املانع الذي تومهه كون الضَّمري وهو الواو يف ] حاالً من ضمريه 

بُِجْملَتِهِم ال على قُلُوهبم خاصَّةً ، فإن القُلُوب ال حترَّف ، إمنا ُيحرَّف أْصَحابُ القُلوب ، وهذا الزٌِم له يف جتويزه 
  .» قَاِسَية « احلاِليَّة من الضَِّمري يف 

وإمنا عبَّر عنهم بالقُلُوب؛ ألن هذه األعضاء هي حملُّ  نفس األْشَخاص ،» القُلُوب « املراد ب : ولقاِئل أن َيقُول 
  .» القُلُوب « إنَّه َصاِدٌر َعْنها بَتفَكُّرِها فيه ، فيُجوُزعلى هذا أن يكُون َحاالً من : التَّحْريف ، أي 

  .» قُلُوبِهم « يف » هم « أن يكون حاالً من : والرابع 
حلال من املَُضاف إليه ال َتجُوُز ، وغريه جيوُِّز ذلك يف مثل هذا املوضع؛ ألنَّ ا: وهو ضعيف يعين : قال أبو الَبقَاء 

  .ألن املُضافَ َبْعُض املَُضاِف إليه 
  .» كَِلَمة « وقرأ اجلمهور بفتح الكاف وكَْسرِ الالَّم ، وهو مجع 

َماَعة ، وأْصلُها أنَّه كََسَر الكاف بكَْسرِ الكَاِف وُسكُون الالَّم ، وهو َتْخفيُف ِقَراءة اجلَ» الكِلْم « وقرأ أبو رجاء 



  .إْتَباعاً ، مث سكن الَعْيَن َتْخِفيفاً 
  ] . ٤٦: النساء [ » النَِّساء « وتقدَّم مثله يف » َعْن َموَاِضعِه « باأللف ، و » الكَالَم « : وقرأ السُّلمي والنَّخْعي 

  .} وََنُسواْ حَظَّا مِّمَّا ذُِكُرواْ بِهِ { : قوله تعاىل 
  . -عليه الصالة والسالم  -تركوا َنِصيباً ممَّا أِمُروا بِِه من اإلَميان بُِمَحمَّد : قال ابن عباسٍ 

  .} َوالَ َتزَالُ َتطَِّلُع على خَآِئَنٍة مِّنُْهْم { :  -سبحانه  -قوله 
  ] :ثَالثةُ أْوُجه [ » خَاِئَنٍة « يف 

  .على شخص خائن : ، أي » ] ونسَّابة [ راوية وعالَّمة « ك  أنَّها اسم فاعل ، واهلاء ِللُْمَبالغة: أحدها 
  ]الكامل : [ قال الشَّاعر 

  ِللَْغْدرِ خَاِئَنةً ُمِغلَّ اإلْصبَعِ... َحدَّثْتَ َنفَْسَك بِالَْوفَاِء َولَْم َتكُْن  -١٩٤٨
  .لة خائنة طائفة أو فرقة أو نفس أو فَْع: أن التَّاء للتَّأنيث ، وأنِّث على معىن : الثاين 

على َمْعِصية ، وكانت خَِيانَُتُهم نقض الَعْهِد ، ومظاهرتُهْم املُْشرِكني على : ، أي » على َخاِئَنٍة « : قال ابن عبَّاسٍ 
  .وَهّمهم بِقَْتِلِه ومسه وحنوها من اِخليَاَناتِ الَّيت ظََهَرْت منهم  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -َحْربِ رسُول اهللا 

[ } فَأُْهِلكُواْ بالطاغية { : ، قال تعاىل » العاِفَية والَعاِقَبة والكاِذَبة والالغية والواِقَية « أهنا مبعىن املَْصَدرِ ك : لثالث ا
َها الَّ َتْسَمُع ِفي{ : أي كذب ، وقال ]  ٢: الواقعة [ } لَْيَس ِلَوقْعَِتَها كَاِذَبةٌ { : بالطُّغيان ، وقال : أي ]  ٥: احلاقة 
  .لغواً : أي ]  ١١: الغاشية [ } الَِغَيةً 

  .مسعت َراِغَية اإلبل ، وثاغية الشاء ، يعنون ُرغَاَءها وثَُغاَءها : وتقول العرب 
» َخاِئنة « وأصل » على ِخَياَنة « عافاه اللَُّه عاِفَيةً ، ويؤيِّد هذا الوْجُه قراءة األعمش ] ويقال : [ قال الزَّجَّاج 
  ] .» قيام « ، و » قائمة « أْخَون ، وإمنا أُِعالَّ إعالل [ وهو ] َتخوَّنَ ، وَخوَّان : لقوهلم [ َيانة وخوانة خاوَِنة وِخ

  .من بَْعض خيَاَناِتهِم : إن أُرِيد هبا الصِّفَة ، وإن أُرِيد هبا املَْصدر قُدِّر مَضاف ، أي » خَاِئنة « صفة ل » ِمْنُهم « و 
  :منصُوب على االْستِثَْناء ، ويف املُْسَتثَْنى منه أرَبَعةُ أقْوال » ِليالً إالَّ قَ« : قوله تعاىل 

ال َتزالُ تطَِّلع على َمْن َيُخون منهم : ، وُهَم األشخاص املَذْكوُرون يف اجلُْملَِة قَْبلَه ، أي » َخاِئنة « أظهُرَها ، أنَّه لفظ 
  .وهم الذين أْسلَُموا من أْهلِ الِكَتاب كعَْبِد اهللا بن سالم وأْصحَابه  إالَّ القليل ، فإنَّه ال َيُخون فال َتطلْع عليه ،

، فإنَّهُ يف حيز كالمٍ » خَاِئَنة « ، يعين على الَبَدل من » ولو قُرئ باجلَرِّ على الَبَدلِ لكان ُمْسَتِقيماً « : قال أُبو الَبقَاء 
  .غري ُموجب 

ال تََزالُ َتطَِّلُع على ِفْعلِ اخليانة إال فَْعالً قَِليالً ، وهذا واِضٌح إن أُريد : أي أنَُّه الفعل : والثاين ذكره اْبُن عطيَّة 
، وقد تقدَّم لََنا َنِظريُ » ِمنُْهم « : باِخليَاَنة أنَّها ِصفَةٌ ِللْفَْعلَِة املقدََّرة كما تقدَّم ، ولكن يبْعد ما قاله ابُن عطيَّة قوله بعده 

من َحْيث َجوَّز الزََّمْخَشرِّي فيه أنْ يكون ِصفَةً ملَْصدرٍ ]  ٦٦: النساء [ } َعلُوُه إِالَّ قَِليلٌ مِّنُْهْم مَّا فَ{ : ذلك يف قوله 
  .َمْحذُوٍف 

« : واملُراُد بِهِْم : ، قال صاحب هذا القول } َوَجَعلَْنا قُلُوبَُهْم قَاِسَيةً { : يف قوله تعاىل » قُلُوهُبم « أنَّه : الثالث 
  .» لََعنَّاُهْم « : ، وهذا َبِعيدٌ جدا؛ لقوله » ؤِمُنون؛ ألنَّ القَْسَوة زالت عن قُلُوبِهِم املُ

  .قال َمكّي } على خَآِئَنٍة مِّْنُهمْ { : من قوله » ِمنُْهم « أنَُّه الضَِّمري يف : الرابع 
  .} فاعف َعْنُهْم واصفح { ] : تعاىل [ قوله 
  :لَْم يُْنَسُخ ، وعلى هذا فيه وجهان : آية السَّْيف ، وقيل ُنِسَخ ب» الَعفْوُ « : قيل 



  .فاْعُف عن ُمؤمنيهم ، وال ُتؤاِخذُْهم مبا سلََف منهم : معناه : أحدمها 
وِ أنَّ اهللا تعاىل أمر رسوله بالَعفْ: ، فاملعىن ] منهم الذين َبقُوا على الكُفْر [ أنَّا إن محلنا القَلِيل على الكُفَّار : الثاين 

  .عنهم يف َصَغاِئر َزالَّتِهِم ما داموا َباِقني على العهد ، وهو قَْول أبِي ُمْسِلم 
  .} إِنَّ اهللا ُيِحبُّ احملسنني { : مث قال تعاىل 

  .إذا َعفَْوت فأْنَت ُمْحِسٌن ، وإذا كْنَت ُمْحسناً فقد أحبَّك اللَّه : قال ابُن عبَّاسٍ 
  .وهْم الذين ما َنقَضُوا الَْعْهد } إِالَّ قَِليالً مِّنُْهُم { : هم املَعْنّيون بقوله تعاىل : املراد هبؤالء املُْحسنني : وقيل 

َيْومِ الِْقَياَمةِ  الَْعَداَوةَ وَالْبَْغَضاَء إِلَى َوِمَن الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا َنَصاَرى أََخذَْنا مِيثَاقَُهْم فََنُسوا َحظًّا ِممَّا ذُكِّرُوا بِِه فَأَغْرَْيَنا َبيَْنُهُم
  ) ١٤(َوَسْوَف ُينَبِّئُُهمُ اللَُّه بَِما كَانُوا َيْصَنُعونَ 

  .اآلية } َوِمَن الذين قَالُواْ إِنَّا نصارى { : قوله سبحانه 
  :مخَسة أْوجه } َوِمَن الذين قَالُواْ { : يف قوله 
وأْخذَنا ِمن الذين : تقديره : تَّقدير الصَّحيح فيه أنْ ُيقال ، وال» أَخذَْنا « : ُمتعلِّق بقوله ] » ِمَن « أنَّ : [ أظهرها 

« : ، وال ُجيوز أن ُتقدِّر » ميثاقَُهْم « وتُؤخر عنهم » أَخذَْنا « بعد » الَِّذين « إنَّا َنَصارى ميثاقَُهْم ، فَُتوقُع : قالُوا 
  .» الذيِن قَالُوا « على » ميثاقُهم « فيتقدَّم » الَّذين « ِمن » وأَخذَْنا ِميثاقَُهْم 

 على وإن كان ذَِلكَ َجاِئزاً من حيث كَْونِهَما َمفُْعولَْينِ ، كلٌّ منهما َجاِئز التَّقْدمي والتَّأخري؛ ألنَّه يلزم َعْوُد الضَّمري
  .الَبقَاء  ُمَتأخِّر لَفْظاً ورْتبة وهو ال ُجيوز إال يف َموَاِضع َمْحصُورة ، نصَّ على ذَِلك مجاعة منهم َمكِّي وأُبو

َوِمَن الَِّذين قالوا إِنَّا { : أنَُّه متعلِّق َمبْحذُوف على أنَُّه خرب ملُْبَتدأ َمْحذُوف ، قامت ِصفَُتُه مقاَمُه ، والتَّقِْدير : والثاين 
  .يعوُد على ذلك املَْحذُوف » ِميثَاقَُهم « ، فالضَّمري يف } َنصَارى قَْوٌم أََخذَْنا ِميثَاقَُهْم 

وِمن الَِّذين قالوا : والتقدير ] ِصلَُته [ ولكن قَدَّرُوا املُبْتدأ مَْوُصوالً ُحِذف ، وبقيت  -أيضاً  -َخٌرب مقدَّم : لث والثا
، والكوِفيُّون ُيجِيُزونَ حذفَ املوصول ، » ِمْن « عائد على » مَِيثاقَُهم « إنَّا َنصَاَرى َمْن أخذَْنا ميثَاقَُهم فالضمري يف : 

ومن الذين قالوا إنَّا « : وقدَّره عندهم [ لنا معهم الَبْحثُ يف ذلك ، ونقل َمكِّي مذهب الكُوفيِّني هذا ،  وقد تقدم
املُقَدَّرة » ِمْن « ، وهذا التَّقدير ال ُيؤَخذُ ِمْنه أنَّ احملذوف مَْوُصولٌ فقط ، بل َيُجوز أن تكون ] » نصارى من أخذنا 

  .ِصفَُتها ، فيكون كاملَذَْهبِ األوَّل نكرةٌ موُصوفَةٌ حذفت َوبِقَيت 
من « كالوجه األوَّل ، إال أنَّه ال يلَْزُم فيه ذلك التَّقْدير ، وهو أن توقع » أخذنا « ب » من « أن تتعلَّق : الرابع 
« نَّ الضَّمري يف أ: ، بل جيُوُز أن يكون التَّقْدير على الَعكْسِ ، مبعىن » مِيثَاقَُهم « : وقبل » أخذنا « بعد » الَّذين 

أخذنا من : مصدراً تشبيهيا ، والتَّقْدير » ِميثَاقَُهم « : يعود على َبين إْسرائيل ، ويكون املَْصَدُر من قوله » ِميثاقَُهم 
، ] مرو ميثاقاً مثل ميثاق ع[ أَخذُْت من زيد ميثاَق َعْمرو ، أي : النََّصارى ِميثَاقاً مثل ِميثاق بَنِي إْسرَائيل ، كقَْولك 

مِثْل : أَخذَْنا من النَّصَارى ِميثَاق من ذكر قَْبلَهم من قَْوم ُموَسى ، أي : وهبذا الَوْجه بدأ الزََّمْخَشري ، فإنَّه قال 
  .ِميثَاِقهم باإلَميان باللَّه والرُُّسل 

: املائدة [ } ُع على َخآِئَنٍة مِّْنُهْم َوالَ تََزالُ َتطَِّل{ : يف قوله » ِمْنُهم « معطوٌف على » ِمن الَّذين « أن : واخلامس 
، ومن الذين قالوا إنَّا َنَصاَرى ، ويكون ] وال تزال َتطَِّلع على َخاِئَنٍة من الَيُهوِد : واملعىن [ من الَيُهود : أي ]  ١٣

  : على هذا ُمْستأنفاً ، وهذا يَْنَبِغي أالَّ َيُجوز لَِوْجَهْين» أَخذَْنا مِيثَاقَُهم « : قوله 
  .الفَْصلُ غري املُْغَتفَر : أحدمها 



  .أنَّه هتيئَةٌ للعاِمل يف شيء ، وقَطْعه عنه ، وهو ال َيُجوز : والثاين 
  فصل

؛ ألنَّهم مسُّوا أْنفَُسهم هبذا االْسمِ ادَّعاءً » ومن النَّصارى « : ومل يقل } َوِمَن الذين قَالُواْ إِنَّا نصارى { : إمنا قال 
  .، وليسوا مَْوُصوِفني بِِه ]  ٥٢: آل عمران [ } َنْحُن أَْنَصاُر اهللا { : بِقَوْهلم لعيسى  ِلُنْصرة اهللا ،
أراد بِهِم الَيُهود والنَّصارى ، فاكَْتفَى : فيه َدلِيلٌ على أنَُّهم َنَصارى بَتْسِمَيتِهِم ال بَتْسِمَية اللَّه وقيل : قال احلسن 

عليه  -أنَّه مكتُوب يف اإلْنجِيل أن ُيؤِمُنوا بُِمَحمَّدٍ » ِميثَاقَُهم « املراد ب بذكر أحدمها ، والصَّحيح األوَّل ، و
« وذلك احلَظُّ هو اإلميانُ مبَحمَّدٍ صلى اهللا عليه وسلم وتنكري } فََنُسواْ َحظّاً مِّمَّا ذُِكرُواْ بِِه {  -الصالة والسالم 

و اإلمياِن بُِمحَمَّد ، وإمنا َخصَّ هذا الواحد بالذِّكْر مع أنَُّهم َتَركُوا يدلُّ على أنَّ املراد به َحظٌّ واحد ، وه» احلَظّ 
  .كثرياً ممَّا أمرهم به ، ألنَّ هذا هو املُهِمُّ األْعظَم 

َبْين الَيُهود : باألهواء املختلفة واِجلدَال يف الدِّين ، فقيل } فَأَغَْرْيَنا َبْينَُهُم العداوة والبغضآء إىل َيْومِ القيامة { : وقوله 
  .بني فَِرقِ النَّصَارى ، وأن بعضهم ُيكَفِّر َبْعضاً إىل يوم الِقَيامة : والنََّصارى ، وقيل 

  .وعيد هلم } َوَسْوَف ُيَنبِّئُُهُم اهللا بَِما كَانُواْ َيْصَنُعونَ { : وقوله 
  :فيه وجهان » َبْينَُهْم « : قوله 

  . »أغَْرْيَنا « أنَّه ظَْرف ل : أحدمها 
، فيتعلَّق بَِمْحذُوف ، وال َيُجوز أن َيكُون ظَْرفاً ِللَْعَداوةَ؛ ألنَّ املصدر ال يتقدَّم » الَعَداَوِة « أنَُّه حال من : والثاين 

  .َمْعُمولُه عليه 
: أي » البَْغَضاء « أو ب » الَعَداوة « ، أو ب » أغَْرْيَنا « أجاز فيه أُبو الَبقَاء أن يتعلَّق ب } إىل َيْومِ القيامة { و 

  .أو يتباغُضون إىل يومِ القيامة ] بينهم العداوة والبغضاء ، أو أهنم يتعادون إىل يوم القيامة [ أغرينا إىل َيْومِ القيامة 
وعلى ما أَجاَزُه أبو الَبقَاء أن تكون املَسألَةُ من باب اإلْعمَال ، ويكون قد وجد التَّنَازع بني ثالثِة عواِملٍ ، ويكون 

  .من إْعَمال الثَّاِلث للَحذِْف من األوَّل والثَّاين ، وتقدَّم َتحْرِير ذلك 
أغْرَْوَنا ، ] فاألصلُ [ ألزمه إياه ، وأْصلُه من الغَِراء الذي يُلَْصُق به ، والُمُه َواٌو : من أغَْراه بكذا أي » أغَْرْيَنا « و 

: معمول بالغَِراء ، يقال : سَْهٌم مغروٌّ أي : ، ومنه قوهلم ] ، » ْيَنا أغَْو« ك [ وإمنا قلبت الواُو ياًء؛ لوقوعها رابَعةٌ 
  .أغْرَْيُته بكذا : غَرَِي بكذا يغْرى غًَرى وغَراء ، فإذا أريد تَْعِديته ُعدِّي باهلمزة ، فقيل 

لى الَيهُود املتقدمني الِذكْر ، ، وأن يعود ع} إِنَّا نصارى : الذين قَالُواْ { حيتمل أن يُعود على » َبْينَُهم « والضمري يف 
َولَقَْد أََخذَ اهللا ِميثَاَق بين { : وهذا الكالُم َمْعطُوٌف على الكالم قَْبلَه من قوله ] قَدَّْمَنا [ وبكلٍّ قال مجاَعةٌ كََما 

  .قالوا ولقد أَخذَ اهللا ميثاَق بين إسَْرائيل ، وأَخذْنا من الَّذين : أي ]  ١٢: املائدة [ } إِْسرَآئِيلَ 

َعْن كَِثريٍ قَْد َجاَءكُْم ِمَن اللَِّه  َيا أَْهلَ الِْكتَابِ قَْد َجاَءكُمْ َرسُولَُنا يَُبيُِّن لَكُْم كَِثًريا ِممَّا كُنُْتْم ُتْخفُونَ ِمَن الِْكَتابِ َوَيْعفُو
السَّلَامِ َوُيخْرِجُُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ  يَْهِدي بِِه اللَُّه َمنِ اتََّبعَ رِضَْواَنهُ ُسُبلَ) ١٥(ُنوٌر َوِكتَاٌب ُمبٌِني 

  ) ١٦(َوَيْهِديهِْم إِلَى صَِراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

{ : ملا حكى عن اليهود والنَّصارى َنقَْض العَْهد ، َدَعاُهم بعد ذلك إىل اإلميان بُِمَحمَّد صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
  .إرادة للْجِْنس » الِكتَاب « راد الَيُهود والنََّصارى ، وََوحَّد وأ} َيا أَْهلَ الكتاب 

  .} ُيَبيُِّن لَكُْم كَثِرياً مِّمَّا كُْنُتْم ُتْخفُونَ { : مث قال 



مل و] كتاباً [ هلم ، وهو لَْم يَقْرأ  -عليه السالم  -أْخفُوا آية الرَّْجمِ من التَّْوراة وَبيَّنَها الرَّسُول : قال ابن عباس 
  .يف اإلْنجِيلِ ، وغري ذَِلك  -عليه الصالة والسالم  -يتعلَّم علماً من أَحد ، وهذه مُْعجِزة ، وأخفوا ِصفَةَ ُمحَمَّد 

ممَّا يتعلَّق « َجاَءكم رسولُنا يف هذه احلالة ، و : ، أي » َرُسولَُنا « يف حملِّ َنْصب على احلَال من » ُيَبيِّن « : قوله 
: صلتَُها ، والعائد َمْحذُوٌف ، أي « ُتْخفُون » موصولةٌ امسيَّة ، و « َما » ، و « كَثرياً » ه ِصفَة ل َبْمحذُوف؛ ألنَّ

  .متعلِّق بَِمْحذُوف على أنَّه حالٌ من الَعاِئد املَْحذُوف « ِمن الِكتَابِ » من الذين كُنُْتم ُتْخفُوَنُه ، و 
 ُيظْهِر كثرياً مما كُنُْتم ُتْخفُون من الِكتَاب ، فال يتعرَّض لكم ، وال ُيؤاخذكم ال: ، أي } َوَيْعفُواْ َعن كَِثريٍ { : وقوله 

أهنم علموا كَْونَ الرَُّسول عاملاً بكُلِّ ما ُيْخفُوَنه ، فيصري ذلك : به؛ ألنَّه ال حاجةَ له إىل إظَْهارِِه ، والفَاِئدةُ يف ذلك 
  .أمرهم  داعياً هلم إىل َتْركِ اإلْخفَاء ، لئال يفتضح

  .يعود على الرَُّسول « َيْعفُو » و « ُيَبيُِّن » والضَِّمري يف 
من اإلعراب ، وميتنعُ أن يكون َحاالً « ُيَبيُِّن » : وقد جوَّز قوٌم أن يعود على اهللا تعاىل ، وعلى هذا فال َمَحلَّ ِلقَْوِلِه 

عن كثري من ذُُنوبِكُْم ، وحذف الصِّفَة : ِللِْعلْمِ هبا ، وتَقِْديُره  حمذوفة« كَِثري » لعدم الرَّابِط ، وِصفَةُ « َرُسولَُنا » من 
  .قَِليلٌ 
جاء » َيُجوز أن يتعلق ب « من اللَّه » الستئَناِفه ، و ] من اإلعراب [ ال حملَّ له } قَْد َجآءَكُْم مَِّن اهللا نُوٌر { : قوله 

  .، قدِّمت صفة النَّكرة عليها ، فُنِصَبتْ حاالً « ُنوٌر » ، وأن يتعلَّق مبحذُوف على أنَّه حَالٌ من « 
  فصل يف معىن اآلية

اإلسالم ، وبالِكَتاب : املراد بالنُّور : القُْرآن ، وقيل : ، وبالكتاب  -عليه الصالة والسالم  -حممد : واملراد بالنُّور 
  .َف يوجُب التََّغاير النُّور والكتاب والقُْرآن ، وهذا ضعيُف؛ ألنَّ الَعطْ: القُْرآن ، وقيل 

  :فيه َخْمَسة أوجه « يَْهِدي » : قوله تعاىل 
  .، وصفَُه باملفرد مث بالُْجْملَة ، وهو األْصلُ « ِكتَاب » أنَّه يف حملِّ رفْع؛ ألنَُّه صفة ثَانَِيةٌ ل : أظهرها 

لَة ، ذكره أبو البقاء وفيه نظر ، إذ القَاِعَدةُ أنَّه ، وَصفَُه باملُفَْرد مث باجلُْم« نُوٌر » أن يكون ِصفَةً أيضاً لكن ل : الثاين 
جاء زْيٌد وعمرو : إذا اْجَتَمَعِت التَّوابع قُدِّم النَّْعت على َعطْف النََّسق ، تقول جاء زَْيٌد الَعاِقل وَعْمرو ، وال تقُولُ 

  .الَعاِقل؛ ألنَّ فيه إلباساً أيضاً 

  .ألن النَّكرة ملا ختصََّصت بالَوْصف قَرُبت من املَْعرِفة ، » ِكَتاب « أن يكون حاالً من : الثالث 
  .ِصفَة لَُه ] ، كما جاز أن يكُون » ُنوٌر « حاالً من [ وقياس قول أيب البقاء أنَّه جيوز أن يكون 

  .» ُيَبيُِّن « : بدالً من اجلُْملَة الواِقَعة حاالً له ، وهي قوله » رُسولُنا « أنَُّه حال من : الرابع 
ذكرمها أُبو البقاء ، وال َيْخفَى ما فيهما من الفَْصلِ؛ وألن فيه ما ُيْشبِهُ » ُيَبيِّن « أنَُّه حالٌ من الضَّمري يف : اخلامس 

  .حاالً منه ، أو ِصفَة لَه » يَْهدي « يُعوُد على من جعل » بِِه « َتْهيِئَة الَعاِمل للَعَملِ ، وقَطْعه عنه ، والضَِّمري يف 
« و » ُنوٌر « : أُِتي به ُمفْرداً ، وقد تقدَّمه شيئان وُهَما » بِِه « إن الضمري يف : فَِلذَِلَك أفْرَِد ، أي : البقاء قال أبو 
  .احلال ، أو الوصف من أحدمها ، أُفْرِد الضَّمري » َيْهدي « : ، ولكن ملا قصد باجلُْملَة من قوله » ِكَتاٌب 
، وعلى هذين القَوْلَْين ال تكون ] » السَّالم « َيُعوَد على : وقيل [ ى الرَّسُول يعود عل» بِِه « الضمري يف : وقيل 

  .حاالً وال ِصفَةً لعدم الرَّابط » َيْهِدي « : اجلُْملَةُ من قوله 
اها ، فَِلذَلك أفرد الضَِّمري ، وَمْعن[ فلذلك » اتََّبع « : موصولةٌ أو نكرةٌ موصوفةٌ ، وَراَعى لَفْظَها يف قوِلِه » َمْن « و 
  .» َوُيْخرِجُُهم « : مجعه يف قوله ] 



  .بضم اهلاء حيث وقع ، وقد تقدَّم أنَّه األْصل » بهُ « وقرأ ُعَبْيد بن ُعَمْير ، وُمْسِلم بن جُْنُدب ، والزَُّهري 
لَى ِلكَْونه مجعاً ، وهو ُعْنق ، وهذا أْو: بسكون الباء ، وهو ختْفيٌف قياسي به كقوهلم يف ُعُنق » ُسْبلَ « وقرأ احلسن 

، وتقدََّم حتقيق نظريه ، وُجيوُز أن َيْنَتِصَب على » سُْبل « على إسقاط َحْرفِ اجلرِّ ، أي إىل » َيْهِدي « َمفُْعول ثاٍن ل 
ألن  هي رضوان الباري تعاىل ، وإما بدل اشتمال؛[ إما َبَدل كُل من كلّ ألن سبل السالم » رِْضوَاَنُه « أنَُّه بَدل من 

بعض من كل؛ ألن سبل ] الرضوان مشتمل على سبل السالم؛ أو ألهنا مشتملة على رضوان اهللا تعاىل ، وإما بدل 
  .السالم بعض الرضوان 

  فصل
 [كان مطلوُبُه من طلب الدِّين اتِّباع الدِّين : أي } َمنِ اتبع رِضَْواَنُه { بالِكتَاب املُبِني : أي } َيْهِدي بِِه اهللا { معىن 
: » ُسُبلَُه « السالم هو اهللا عزَّ وجلَّ ، و : وقيل ] طُُرق السَّالَمة : أي [ » سُُبلَ السالم « يَْرَتِضيه اللَّه ، ] الذي 

والذين { : سُُبل دار السالم ، ونظريه قوله : ديَنُه الذي شرع ِلعبَاِده ، وُجيوُز أن يكون على َحذِْف ُمَضاٍف ، أي 
ومعلوٌم أنَّه ليس املُراُد ِهَداَية ]  ٥ - ٤: حممد [ } اهللا فَلَن ُيِضلَّ أَْعَمالَُهْم سََيْهِديهِْم َوُيصِْلُح َبالَُهمْ  قُِتلُواْ ِفي َسبِيلِ

  .االْسِتْدالَل ، بل اهلداَيةُ إىل طَرِيق اجلَنَّة 
« بتوفيقه و » بإذْنِِه « الكُفْر إىل نورِ اإلميان من ظُلمات : أي } َوُيْخرِجُُهْم مِّنِ الظلمات إِلَى النور بِإِذْنِهِ { : مث قال 
ُمصَاِحبِني ِلَتْيسِريِه أو للسََّببِيَّة ، : للحال أي » الَباُء « بتَْيِسريه أو بأْمره ، و : أي » ُيْخرِجُُهم « متعلِّق ب » بإذنِهِ 
  .بسبب أمْرِه املُنَزَّل على رسوله : أي 

  .يتَّبع رِْضوَانه بإذْنِه : ع ، أي تتعلق باالتَِّبا» الباء « : وقيل 
وال باإلخَْراج؛ ألنَّه ال َمعَْنى له ، فََدلَّ ذلك على أنَّه ال يتبع [ وال ُجيوُز أن تتعلَّق باِهلَداية ، : قال ابُن اخلَطِيب 

  ] .رضوان اهللا إال من أَرادَ اللَّه منه ذَِلَك 
  .وهو الدِّين احلقُّ }  َيْهِديهِْم إىل ِصَراٍط مُّْسَتقِيمٍ{ : مث قال 

رَاَد أَنْ ُيْهِلكَ الَْمِسيحَ اْبَن َمرَْيمَ لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ُهَو الَْمِسيحُ اْبُن َمرَْيَم قُلْ فََمْن َيْمِلُك ِمَن اللَِّه َشْيئًا إِنْ أَ
َماوَاِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما َيْخلُُق َما َيَشاُء َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديرٌ َوأُمَُّه َوَمْن ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َوِللَِّه ُملُْك السَّ

)١٧ (  

إنَّ اهللا تعاىل قد : املَسِيُح هو اهللا ، وهذا مذهب احلُلوليَّة ، فإنَُّهم َيقُولُون : وهُم الَيْعقُوبيَّة من النَّصارى ، يقولون 
قُلْ فََمن َيْمِلُك ِمَن { : معيَّن أو يف رُوِحِه ، مث إنَّه تعاىل احَتَّج على فََساِد هذا املذَْهب بقوله تعاىل َيِحلُّ يف بدن إْنَسان 

  .} اهللا َشْيئاً 
قل كَذَبُوا ، أو : الفاء عاِطفةٌ هذه اجلملة على ُجْملة مقدَّرة قبلها ، والتقدير [ } قُلْ فََمن َيْمِلُك { : قوله تعاىل 
  :فيه احتماالن » ِمَن اهللا « : وقوله ] ر ذكلك فََمن َيْمِلك؟ ليس األْم
  .أنَّه متعلٌِّق بالفِْعلَ قَْبلَه : أظهرمها 
[ من َحْيثُ إنَّه كان ِصفَةً يف األْصلِ للنَّكرة ، فقدَّم عليها : ، يعين » َشيئاً « أنَّه حالٌ من : ذكره أُبو البقاء : والثاين 

  .يه بُْعٌد أو َمْنٌع ، وف] فاْنَتَصب حاالً 
  .استفهاُم تَْوبِيخٍ وتقرير وهو دالٌّ على جواب الشَّْرط بعَدُه عند اجلُْمُهور » فََمْن « وقوله 
وهذه ُجْملَةٌ شرطيَّةٌ قُدِّم فيها اجلزاُء على } إِنْ أََراَد أَن ُيْهِلَك املسيح ابن مَْرَيَم َوأُمَُّه َوَمن ِفي األرض َجِميعاً { : قوله 



إن أَراد أن َيهِْلَك املسيَح ابن َمرَْيم وأمَُّه ومن يف األرض مجيعاً فمن الذي يقدر أن َيْدفََعُه عن : الشَّْرط ، والتَّقْدير 
  .ُمَراِدِه وَمقْدُوره 

فمن الذي : ْدرة ، أي فََمْن َيْمِلُك من أفَْعال اهللا َشْيئاً ، واملُلُْك هو القُ: أي } فََمن َيْمِلُك ِمَن اهللا َشْيئاً { : وقوله 
  .َيقِْدر على َدفْعِ َشْيٍء من أفْعال اهللا 

أنَّ عيسى ُمَشاِكلٌ من يف األْرض يف القُْدرة واِخللْقَة والتَّركيب وتْغيِري : ، يعين } َوَمن ِفي األرض َجِميعاً { وقوله 
  .أن يكون َخاِلقاً ِلعيسى  األحوال والصِّفات ، فلما سلّمتم كَْوَنُه تعاىل خَاِلقاً للكُلِّ ، َوَجَب

من باب َعطِْف التَّامِّ على اخلاصِّ ، حىت يبالغ يف نفي اإلهليَّة عنهما ، فكأنَّه َنصَّ عليهما } َوَمن ِفي األرض { : قوله 
  .َمرََّتْين؛ مرَّة بِذكْرِمها ُمفْرََدْين ، ومرَّة باْنِدرَاجِهما يف الُعُموم 

  .وحَدَها لُعُمومها » َمْن « حِ وأّمه وَمْن يف األرض ، أو ِمْن حالٌ من املسي: » مجيعاً « و 
  .، وذكرَها بعض النُّحاة من ألْفَاظ التوكيد » كل « وُجيوز أن تكون َمْنصُوَبةً على التَّْوكِيد مثل 

نَّ؛ ألنَّه ذهب بذلك مذهب َبْيَنُه: ، ومل يقل » وَما بَْيَنُهَما « : مث قال } َوللَِّه ُملُْك السماوات واألرض { : مث قال 
  .الصِّْنفَْين والنَّْوَعْين 

  :ُجْملَة ال َمَحلَّ هلا من اإلْعراب الِسئَْناِفها ، ويف َمْعَناها وجْهان } َيْخلُُق َما َيَشآُء { : وقوله 
حقِّ [ ب واألم كما يف َيْخلُُق ما يشاء ، فتارة خيلق اإلنسان من ذكر وأْنثَى كما هو ُمْعَتاد ، وتارة ال من األ: األول 

  . -عليه السالم  -، وتارة من األمِّ ال من األب كما يف حقِّ عيسى ] آدم 
أنَّ عيسى إذا قدر صور الطري من الطِّني ، فاهللا َيْخلُق فيه احلََياة والقُْدَرة مُْعجِزةً : يعين } َيْخلُُق َما َيَشآُء { : والثاين 

يف شيء من ] وال اعتراض على اهللا [ ى ، وتارة ُيبْرِئ األكَْمَه واألْبَرص ُمْعجِزةٌ لَُه ، ِلعيَسى ، وتاَرةً ُيحْيِي املَوَْت
  .} واهللا على كُلِّ َشْيٍء قَِديرٌ { أفْْعاِلِه ، 

لْ أَْنُتْم َبَشٌر ِممَّْن َخلََق َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوقَالَِت الَْيُهوُد وَالنََّصاَرى َنْحُن أَبَْناُء اللَِّه َوأَِحبَّاُؤُه قُلْ فَِلَم يَُعذُِّبكُْم بِذُنُوبِكُْم َب
  ) ١٨(َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َوِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما َوإِلَْيِه الَْمِصُري 

  :هاً أنَّ الَيُهود والنََّصارى ال يقُولُون ذلك؛ فَِلَهذا ذكر املُفَسُِّرون ُوُجو: واعلم 
إِنَّ الذين ُيَبايِعُوَنكَ إِنََّما يَُبايُِعونَ اهللا { : حنن أبناُء ُرُسلِ اهللا ، كقوله : أنَّ هذا من باب َحذِْف املَُضاف ، أي : أحدها 

  ] . ١٠: الفتح [ } 
أْبَناء ، مبعىن َتْخِصيصه على من يتَِّخذُ  -أيضاً  -أن لَفْظَ االْبنِ كما ُيطلَُق على ابن الصَّلْب ، قد ُيطْلَق : الثاين 

  ] .أنَُّهْم أْبَناُء ِللَّه [ بَِمزيِد الشَّفقة واحملبَّة ، فالْقَْوم ملا ادََّعْوا ِعَناية اهللا بِهِم ، ادََّعْوا 
ُموا أنَّ العَُزْيرَ ، والنَّصَارى َزَعُموا أنَّ املسيح ابن اهللا ، مث َزَع] اْبن اللَّه [ أنَّ اليهود َزَعُموا أنَّ العَُزْيَر : الثالث 

َنْحُن ُملُوك : َنْحُن أْبَناء اهللا ، أال َتَرى أنَّ أقارَِب املَلكِ إذا فاَخُروا أَحداً يقولون : واملسيَح كاَنا مِنُهم كأنَّهُم قالوا 
  .كَوهنُم ُمخَْتصَِّني بالشَّْخصِ الذي هو امللك ، فكذا َها ُهَنا : الدُّْنَيا ، واملُراُد 

إن النَّيبَّ صلى اهللا عليه وسلم دعا مجاَعةً من الَيُهوِد إىل دين اإلْسالم ، وخوَّفهم بِِعقَاب اللَّه : قال ابن عبَّاسٍ  :الرابع 
  .وقعت عن تلك الطَّاِئفَة ] إمنا [ تعاىل ، فقَالُوا كيف ُتَخوِّفَُنا بِِعقَاب اهللا وَنْحُن أْبَناء اهللا وأِحبَّاُؤه ، فهذه الرِّواية 

أَراُدوا أن اللَّه تعاىل : أذهب إىل أبِي وأبيكُْم ، وقيل : ا النَّصارى فإنَُّهم يتلون يف اإلجنيل أنَّ املسيح قال لَُهم وأم
  .يف القُْربِ واملَنْزِلَة ] له [ كاألبِ لنا يف احلُُنوِّ والَعطِْف ، وحنن كاألْبَناء 



أْبكَارِي فمن ذلك قالوا ] أحَْباري ، فََبدَّلوا يا أبناء [ لتَّْوَراة ، يا أبناء إنَّ الَيهُود وجدوا يف ا: وقال إبْراهيم النَّخِْعي 
، ومجلة الكالم أنَّ اليهود والنَّصارى كانوا َيَرْونَ ألنْفُسِهِم فَْضالً على سَاِئر اخلَلْقِ ، } َنْحُن أَْبَناُء اهللا وَأَِحبَّاُؤُه { : 

  .َعْوا ذلك بسبب أْسالِفهِم األْنبَِياء إىل أن ادَّ
فإن َصحْ : هذه الفاء جوابُ شرط مقدَّر ، وهو ظاهُر كالم الزََّمْخَشرِي ، فإنَُّه قال » فَِلَم ُيَعذِّبكُْم « : قوله تعاىل 

ة على ُجْملٍة أنكم أْبَناء اللَّه وأِحبَّاُؤه فلم ُتذْنُِبون وتُعذَُّبون؟ وُجيوُز أن يكُون الكالُم كالفَاِء قَْبلَها يف كَْونِها َعاِطفَ
فهو » َبَشر « ِصفَة ل » ِممَّْن َخلََق « سببية ، و » بِذُُنوبِكُم « يف » الباُء « كَذَْبُتم فلم ُيَعذِّبكُم ، و : ُمقَدَّرة ، أي 

  .يف َمَحلِّ رفع ُمتعلِّق بَِمْحذُوف 
عُوا أنَّه سُيَعذُِّبُهم يف اآلخَِرة ، فإن كان َمْوِضع اإللَْزامِ القَْوَم إما أن يدُعوا أنَّ اهللا َعذَّبَُهم يف الدُّْنَيا أو يدَّ: فإن قيل 

تهُ َعذَاب الدُّْنَيا ، فهذا ال يقَْدُح يف ادِّعَائِهِم كوهنم أِحبَّاُء اهللا؛ ألنَّ ُمَحمَّداً صلى اهللا عليه وسلم كان يدعى هو وأمَّ
كما يف َوقَْعِة أُحد وغَْيرها ، وإن كان مَْوِضُع اإللَْزام هو أنَّهُ تعاىل أِحبَّاء اهللا ، مث إنَُّهم ما َخلَْوا عن َمِحنِ الدُّْنَيا 

ليس بكاٍف يف هذا البَابِ ،  -عليه السالم  -سُيَعذِّبُُهم يف اآلخِرة ، فالقَْوُم يُْنِكُرون ذلك ، وجمرد إْخَبارِ ُمَحمَّد 
  .فكان هذا اسِْتْدالالً ضَاِئعاً 

  :من ُوُجوه : اجلواب 
لو كانوا أبَْناء اهللا وأِحباءهُ : أنَّ موضع اإللَْزام هو َعذَاُب الدُّْنَيا ، واملعاَرَضةُ بَِيوم أُُحٍد غري الزِمَة؛ ألنَّا َنقُول :  أحُدها

  .أْبَناء اللَّه  إنَّما ادَّعى أنَّه من أِحبَّاء اهللا ومل َيدَّع أنَُّه من -عليه الصالة والسالم  -، ِلَم عذََّبُهم يف الدُّنيا؟ وَمَحمَّد 

أنَّ موضع اإللَْزام عذاب اآلِخَرة ، والَيُهود والنََّصارى كانوا ُمْعَترِِفني بَِعذَاب اآلِخَرة ، كما أْخَبر اللَّه َعْنُهم : الثاين 
  ] . ٨٠: البقرة [ } َوقَالُواْ لَن َتَمسََّنا النار إِالَّ أَيَّاماً مَّْعُدوَدةً { : أنَُّهم قالوا 

ِلَم َعذََّب من قَْبلَكُْم بذنوهبم فََمَسَخُهْم ِقَرَدةً وَخَنازِير ، إالَّ أنَُّهم ملا كانوا : أي » فَِلَم ُيَعذُِّبكُم « : أن قوله :  الثالث
الة عليه الص -من جِْنسِ أولَِئَك املُتَقَدِِّمني ، حسنت هذه اإلَضافَةُ وهذا أوْلَى؛ ألنَُّه تعاىل مل َيكُْن ِلَيأُمر رُسوله 

  .أن حيَتجَّ عليهم بَِشيٍء مل َيْدُخل بَْعُد يف الُوجُود  -والسالم 
فضالً : } َيْغِفُر ِلَمن َيَشآُء { كسائر بَنِي آَدم ُيْجَزْونَ باإلْحَسان واإلَساَءة ، } َبلْ أَنُتمْ َبَشٌر ِممَّْن َخلََق { : قال تعاىل 

أن يغفر له ، َيفَْعلُ ما َيَشاُء ، وَيْحكُم ما ] حقٌّ يوجُب عليه [ د عليه عدالً ، ليس ألَح: } َوُيَعذُِّب َمن َيَشآُء { ، 
  .ُيرِيُد 

أنَّ كُلَّ من أطَاَع اهللا واْحتََرز عن الكََباِئرِ ، فإنَّه جيب على اهللا عقالً إيصال الرَّْحمة والنِّْعمة إليه : ومذهب املُْعتَزِلَة 
ْعمة حلظةً واِحَدة لَبطَلَِت اإلهليَّة ، وهذا أْعظَُم من قول الَيُهود والنََّصارى َنْحُن أْبَناءُ أبَد اآلَباد ، ولو قطع َعْنه تلك النِّ

  .اهللا وأِحبَّاُؤه 
  .لَى إبطاالً ِلقَْولِ الَيُهود ، فبأن يكون إْبطَاالً ِلقَْول املُعَْتزِلَة أْو} َيْغِفُر ِلَمن َيَشآُء َوُيَعذُِّب َمن َيَشآُء { : كما أنَّ قوله 
من كان هكذا أو قُْدَرته هكذا ، كيف يستحق : يعين } َوللَِّه ُملُْك السماوات واألرض َوَما بَْيَنُهَما { : مث قال تعاىل 

ِمْن  كَُبَرْت كَِلَمةً َتْخُرُج{ الَبَشُر الضَِّعيُف عليه حقاً واجباً؟ وكيف َيْمِلُك عليه اجلَاِهلُ بعبادته النَّاِقَصة َديْناً الزِماً؟ 
  ] . ٥: الكهف [ } أَفَْواهِهِْم إِن َيقُولُونَ إِالَّ كَِذباً 

  .وإليه َيُؤول أْمر اخلَلْقِ؛ ألنَّه ال ميلك الضَّرَّ والنَّفْع ُهَناك إالَّ هو : أي » َوإلَْيه املَِصُري « : مث قال 



فَْتَرٍة ِمَن الرُُّسلِ أَنْ َتقُولُوا َما َجاَءَنا ِمْن َبِشريٍ َولَا َنِذيرٍ فَقَدْ َجاَءكُمْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ قَْد َجاَءكُمْ َرسُولَُنا يَُبيُِّن لَكُْم َعلَى 
  ) ١٩(َبِشٌري وََنذِيٌر َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

  :فيه وجهان » يبّيُن لكم « : قوله 
ألنَّ كل أحد َيْعلَم أنَّ الرَُّسول إنَّما أُْرِسل لبيان إن املبني هو الدِّين والشَّرائع ، وإمنا َحُسن َحذْفُُه؛ : أحدمها 

  .الشَّرَائع؛ لداللة اللَّفِْظ عليه 
ُيَبيِّن « ُيَبيِّن لكم البََيان ، وَحذْفُ املَفُْعول أكمل؛ ألنَُّه يصري أعمَّ فائدة ، وتقدََّم الكالم يف : أن يكون التَّقْدِير : الثاين 

 «.  
  :فيه ثالثةُ أوجه »  َعلَى فَْتَرة« : قوله 

جاءكم على حني فُتور من إرَسالِ الرَُّسل ، واْنقطِاع من الَوْحي : أي ] » جاءكم « ب [ أنَُّه متعلِّق : أظهرها 
  .ذكره الزََّمْخَشرِيُّ 

  .أي يَُبيِّن يف حَالِ كَْونِِه على فَْتَرة » ُيَبيِّن « أنَّه حال من فاعل : والثاين 
» ِمَن الرُُّسل « ، فيعلَّق على َهذَْين الوْجَهْين مبحذوف ، و » لَكُم « ال من الضَّمري املَْجرُور يف أنَُّه ح: والثالث 
  .فَْتَرة صادرة من إْرسَالِ الرُُّسلِ : ابتداُء الغاية ، أي : » ِمْن « ، على أن معىن » فَْترة « ِصفَة ل 
  فصل

فََتر الشَّْي َيفُْتر فُُتوراً إذا َسكََنْت َحَركَُته ، فَصَاَر أقَلَّ ما كان : بَِياء ، يقال يريد على اْنقِطَاعٍ من األْن: قال ابُن عبَّاسٍ 
  .عليه ، ومسَِّيت املدَّة بني األْنبَِياء فَْترة؛ لفُتُور الدََّواعي يف العمل بَِتْرك الشَّرَائع 

ستمائة َسَنة ، : قال أُبو عُُثْمان النهدي  -صالة والسالم عليهما ال -واْخَتلَفُوا يف ُمدَّة الفَْتَرة بني ِعيَسى وُمحَمَّد 
  .مخسمائة َسنة وأْربُعون سنة : مخسمائة سنة وِستُّون سنة ، وقال َمْعَمُر والكَلْبِيُّ : وقال قتاَدة 

ثالثةٌ من بين  وعن الكَلْبِيِّ بني مُوسى وعيسى ألٌْف وسبعمائة سنة وألفا نّيب ، وَبني عيسى وحممد أربعةٌ من األنبياء؛
  .إسرائيل ، وواحٌد من العرب وهو خالد بن ِسَنان الَعْبسي 

على فَْتَرٍة من الرُُّسلِ؛ ألنَّ التَّْحريف والتَّغْيِري قد َتطَرَّق إىل  -عليه الصالة والسالم  -والفائدة يف َبْعثَة ُمَحمَّدٍ 
ها ، وهلذا السََّبب اْخَتلط احلقُّ بالَباِطل ، والصِّدق بالكَِذبِ ، فصار الشَّرَاِئع املُتقدِّمة ، لتقَاُدم َعْهِدَها وطول أْزمَانِ

  .عذْراً للَخلْقِ يف إعَْراِضهِم عن العَِبادَات 
من غري اْنِقطَاع إىل عيسى ، ومل َيكُْن بعد  -عليه السالم  -وُسمِّيت فَْترة؛ ألنَّ الرُّسل كانت َتْتَرى بعد ُموسى 

  .لى اهللا عليه وسلم إال ما تقدَّم عن الكَلْبِي عيسى سِوى رسُول اهللا ص
  .» كَراَهة أن َتقُولُوا « َمفُْعولٌ من أْجِلِه ، فَقَدَّره الزََّمْخشَرِي » أنْ َتقُولُوا « : قوله 

يبذل لكم : تَّة ، واملعىن جيوز أالَّ ُيراَد له مفعولُ ألَْب» ُيَبيِّن « : ، واألوَّل أوْلَى وقوله » خمَافَة أن َتقُولُوا « وأُبو البقاء 
: املائدة [ } ُيَبيُِّن لَكُْم كَثِرياً { : البيان ، وُجيوز أن يكُون َمْحذُوفاً إمَّا لداللة اللَّفظ عليه ، وهو ما تقدَّم من قوله 

  .ُيَبيِّن لكم ما كُْنتم َتْخَتِلفُون فيه : وإمَّا لداللة احلَالِ أي ]  ١٥
عطف على لفظه ، ولو قُرِئ برفعه » ال َنِذيرٍ « لوجود الشَّْرطني ، و » ِمْن « َدت فيه فاعل زي» ِمْن َبشريٍ « و 

  .ُمراَعاةً لوْضِعه جَاَز 
ال تعتذروا فقد َجاَءكُم ، وما بعد هذا من اجلَُملِ واِضحُ : عطف على ُجْملٍَة ُمقَدَّرة ، أي » فَقَْد َجاَءكُْم « : وقوله 

  .ظَاِئرِِه اإلعَْراب ملا تقدَّم من َن



حصول الفَْتَرة يوجِبُ احِْتياجَ اخلَلْقِ إىل َبْعثَة الرُُّسلِ ] أنَّ : [ ، واملعىن } واهللا على كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر { : مث قال 
َيْبَعثَ إليهم  عليهم السالم ، واهللا قَاِدٌر على الَبْعثَة؛ ألنَّهُ رحيٌم كرٌمي قادٌر على الَبْعثَة ، فوَجبَ يف َرْحَمِته وكََرمه أن

  .الرُُّسل 

ُملُوكًا َوآَتاكُْم َما لَْم يُْؤِت أََحًدا َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ اذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ جََعلَ ِفيكُْم أَْنبَِياَء َوَجَعلَكُْم 
قَدََّسةَ الَِّتي كََتبَ اللَُّه لَكُْم َولَا َترَْتدُّوا َعلَى أَْدبَارِكُْم فََتْنقَِلبُوا خَاِسرِينَ َيا قَْومِ اْدُخلُوا الْأَْرَض الُْم) ٢٠(ِمَن الَْعالَِمَني 

) ٢٢(نَ َها فَإِنَّا َداِخلُوقَالُوا َيا ُموَسى إِنَّ ِفيَها قَْوًما َجبَّارِيَن َوإِنَّا لَْن َنْدُخلََها حَتَّى َيخُْرُجوا ِمنَْها فَإِنْ َيْخُرجُوا ِمْن) ٢١(
إِنَّكُْم غَاِلُبونَ َوَعلَى اللَِّه فََتَوكَّلُوا قَالَ َرُجلَاِن ِمَن الَِّذيَن َيَخافُونَ أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيهَِما اْدُخلُوا َعلَيْهُِم الَْباَب فَإِذَا َدَخلُْتُموُه فَ

ا أََبًدا َما َداُموا ِفيَها فَاذَْهبْ أَْنَت َورَبَُّك فَقَاِتلَا إِنَّا َهاُهَنا قَاِعُدونَ قَالُوا َيا مُوَسى إِنَّا لَْن َنْدُخلََه) ٢٣(إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني 
  ) ٢٥(قَالَ َربِّ إِنِّي لَا أَْمِلكُ إِلَّا َنفِْسي َوأَِخي فَافُْرْق َبْيَنَنا َوَبْيَن الْقَْومِ الْفَاِسِقَني ) ٢٤(

 ١٢: املائدة [ } َولَقَْد أََخذَ اهللا مِيثَاَق بين إِْسَرآئِيلَ { : ، وهو ُمتَِّصلٌ بقوله واو َعطٍْف » وَإذْ قَالَ « : الواو يف قوله 
أَخذَ َعلْيهِم امليثاق ، وذكر ُموسى نَِعم اهللا وأَمَرُهم مبحاَربِة اجلَبَّارين ، فََخالَفُوا اِمليثَاَق ، وخالَفُوا يف : ، كأنَُّه قيل ] 

  .ُمَحاَرَبة اجلَبَّارين 
  :أنَّه تعاىل َمنَّ عليهم بثالثَِة أمُورٍ : م واعل
جعل فيهم أْنبَياء؛ ألنَّه ما بََعثَ يف أمَّة ما بََعث يف َبنِي إسْرائيل من األْنبَِياء ، فمنهم السَّْبُعون الذين اْختَاَرُهم : أوَّهلا 

قُوبَ بن إْسحَاق بن إبراهيم ، وهؤالِء الثَّالثةُ من أكَابِر ُموَسى من قَْوِمه فاْنطَلَقُوا َمَعُه إىل اجلََبلِ ، وكانوا من أْوالَِد َيْع
كانوا أْنبَِياء على قَْول األكْثَرِين ، واهللا تعاىل أعلم ُموَسى أنَُّه ال َيْبَعثُ  -أيضاً  -األْنبِياء باالتِّفَاق ، وأْوالَُد َيْعقُوب 

َحَصلَ مبن َمَضى من األنْبَِياء ، وبالَِّذين كانوا ] فهذا الشََّرُف [ ،  من األْنبَِياء إال من َولَدِ َيْعقُوب ومن َولَِد إْسَماعيل
  .َحاِضرِين مع ُموَسى ، وبالَّذين أْخرب اهللا ُموَسى أنَّه َيْبعَثُُهم من َولَِد َيْعقُوب وإْسَماِعيلَ بعد ذَِلك 

  .وَحَشمٍ أْصَحاب خدم : ، قال ابن عبَّاس » َوَجعلَكُْم ُملُوكاً « قوله : وثانيها 
كانوا أوَّل من َملَك اخلدم ، ومل َيكُْن قَْبلَهم َخَدٌم ، وعن أيب سعيٍد اخلُْدرِّي عن النَّيب صلى اهللا عليه : قال قتادةُ 

  .» كان بنو إسرائيل إذا كان ألَحٍد َخاِدٌم وامَْرأةٌ ودَابَّة ُيكَْتُب َمِلكاً « : وسلم 
ألَْسنََا فُقَراء املُْسلمني : َسِمْعُت َعْبَد اهللا ْبن عمرو بن الَعاصِ ، وسأله َرُجل فَقالَ : وقال أُبو َعْبد الرَّْحَمن السُّلَمي 

: َنَعْم ، قال : ألََك َسكٌَن َتْسكُُنه؟ قال : َنَعْم ، قال : ألَكَ اْمرَأةٌ َتأوِي إلَْيَها؟ قال « : املَُهاجِرِين؟ فقال لَُه َعْبُد اهللا 
  .» فأنت من املُلُوِك : ِلي خَاِدٌم ، قال : ، قال فأْنَت من األغْنَِياء 

  .أحراراً َتْمِلكُون أْمَر أنفُِسكُْم ، بَْعَدما كُْنُتم يف أْيِدي القبطِ َيْسَتعْبِدُوَنكُْم ] ُملُوكاً [ وَجَعلكُْم : وقال السديُّ 
  .من كان َمْسكَُنُه واِسعاً وفيه هنٌر جارٍ ، فهو َمِلٌك كانت َمَنازِلُُهْم واِسَعة ، فيها ِميَاٌه جَارَِيةٌ ، ف: وقال الضَّحَّاك 

إنَّ كل من كان رسُوالً وَنبِّياً كان َمِلكاً؛ ألنَّه َيْمِلُك أْمر أمَِّتِه وكان ناِفذَ احلُكْم عليهم فكان َمِلكاً ، وهلذا : وقيل 
  ] . ٥٤: النساء [ } اُهْم مُّلْكاً َعِظيماً فَقَْد آتَْيَنآ آلَ إِبَْراهِيَم الكتاب واحلكمة َوآَتْيَن{ : قال تعاىل 

أنُْتم ملوٌك على َسبِيل : كان يف أْسالفِهِم وأخالفِهِم املُلُوُك والُعظَْماُء ، وقد ُيقَال ملن حصل فيهم املُلُوك : وقيل 
  .االْستعاَرة 

  .املَِلُك من ال َيْدُخل علَْيه أحٌد إال بإذْنِِه : قال الزَّجَّاج 
وذلك ألنَّه تعاىل َخصَّهم بأنْوَاع َعِظيَمة من اإلكَْرامِ ، } َوآَتاكُْم مَّا لَْم يُْؤِت أََحداً مِّن العاملني { : قوله تعاىل : وثالثها 



َجرِ احلَفلق الَبْحَر هلم وأْهلك َعُدوَّهم وأْوَرثُهْم أْموَاهلم ، وأنَْزل عليهم املَنَّ والسَّلَْوى ، وأخرج هلم املياه الغَزِيَرة من 
ُم الُعلََماُء باللَّه ، ، وأظلَّ فَْوقَُهم الَغمام ، ولَمْ َيْجَتِمع املُلُْك والنُُّبوَّة ِلقَومٍ كما اْجَتَمَعا لَُهم ، وكانوا يف تِلَْك األيَّام ُه

  .وهم أحَْباُب اللَِّه وأْنصَار دينِِه 
َياقَْومِ اْدُخلُوا اَألْرَض املُقَدََّسةَ الَِّتي كََتَب { : بَِجَهاد الَعُدوِّ ، فقال وملا ذَكَر هذه النَِّعَم وشرحَها هلم أَمرَُهْم بَْعَد ذَِلَك 

  .} اللَُّه لَكُْم 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  .مضموم امليم » َيا قَْوُم « وقرأ ابن ُمَحْيِصن هنا ويف مجيع القُْرآن 
َربِّ احكم ] قَالَ [ { اِء املَُتكَلِّم كَِقَراءة لَُغةٌ يف املَُنادى املضاف إىل َي] وَوجُْهَها أنَّها [ وتروى قراءة عن ابن كثريٍ 

  ] .املسألة [ ، وقد تقدََّمت هذه ]  ١١٢: األنبياء [ } باحلق 
، ] َجَبل لبنان [ ملا صعد  -عليه السالم  -بفتح الياء ، وُروَِي أنَّ إبراهيم } َياقَْومِ اْدُخلُوا { : وقرأ ابن السَمْيفع 
  .» انظر فما أدركه بصرك فهو مقدس ، وهو مرياث لذريتك « : فقال اللَُّه تعاىل له 

رك ، واألرضُ املقدََّسةُ هي األْرُض املطهََّرةُ من اآلفات؛ ألنَّ التَّقْدِيس ُهو التَّطْهُِري ، وقال املُفَسُِّرون طهَِّرت من الشِّ
ملا أَمرُهْم مُوسى بُِدخُوهلا ما كاَنْت مقدَّسة عن الشِّْرك وُجِعلَت َمْسكَناً وقََراراً لألْنبَِياء ، وفيه نظٌر؛ ألنَّ تلك األْرض 

  .، وما كَاَنْت َمقرا لألْنبَياء ، وقد ُيجَاُب َعْنُه بأنَّها كَاَنْت كذلك فيما قَْبل 
  .هي أرحيا : واختلفُوا يف تلك األْرض ، فقال ِعكْرَِمةُ ، والسديُّ ، وابُن َزْيد 

هي : هي إيلَيا وَبْيُت املَقِْدسِ ، وقال ُمَجاِهد : فلْسِطني وبعض األْرُدن ، وقال الضَّحَّاك هي دمشق و: وقال الكَلْبِيُّ 
كَْنُز اهللا ] أنَّ الشَّام [ وَجْدتُ يف كتاب اللَّه املُنَزَّل : وقال كَْعٌب . هي الشَّاُم كُلُّها : وقال قتادةُ . الطُّور وما َحْولَه 

  .ن ِعَباِده من أْرِضه ، وبِها كَثَْرةٌ م
  .يف اللَّْوح املَْحفُوظِ أنَّها لكم َمَساِكن : يعين } كََتَب اللَُّه لَكُمْ { : وقوله 

  ] .أَمرَكُم اهللا بُِدُخوهلا : قال السدّي [ جعلها لكم : وهب اللَُّه لكم ، وقيل : وقال ابن إسحاق 
  ] . ٢٦: املائدة [ } َها ُمَحرََّمةٌ َعلَْيهِْم فَإِنَّ{ ، مث قال } كََتَب اللَُّه لَكُْم { مل قال : فإن قيل 
اللَّفْظ وإن كان عاما : كانت ِهَبةً ثُمَّ حرَّمها عليهم بُشؤم َتمَرُِّدِهم وِعصَْيانِهم ، وقيل : قال ابُن عبَّاس : فاجلواُب 

  .ْعضِهِم لكنَّ املراُد به اخلُُصوُص ، فكَأَنَّها كُِتَبْت ِلَبْعضِهِم ، َوُحرَِّمْت على َب
  .مشروطٌ بقَْيد الطَّاعة ، فلما مل ُيوَجد الشَّْرط مل ُيوَجد املَْشرُوط } كََتَب اللَُّه لَكُْم { : إنَّ الَوْعد بقوله : وقيل 
  .إنَّها ُمَحرَّمةٌ عليهم أْرَبِعني َسَنة ، فلما َمَضى األْرَبُعون حصل ما كَتَب : وقيل 

فَاِئَدة ، وهي أنَّ القوم وإن كاُنوا جبَّارِين ، إالَّ أنَّ اهللا تعاىل ملَّا وعد هؤالِء الضَُّعفَاء }  كََتَب اللَُّه لَكُْم{ : ويف قوله 
دَّ وأن بأنَّ تلك األْرَض هلم ، فإن كانوا ُمؤمنني ُمقَرَّبني بصْدق األْنبَِياء ، َعِلُموا قَطْعاً أنَّ اللَّه يَْنُصرهم عليهم ، فال ُب

  .هلم من غري َخْوٍف وال ُجْبن َيْعزُِموا على قتا
ال ترتدوا ُمنقلبني ، وُجيوزُ : أي » َترَتدوا « حال من فاعل [ فاجلار واجملرور } َوالَ تَْرَتدُّوا على أَدَْبارِكُْم { : قوله 
  .يتعلَّق بَِنفْسِ الفَْعل قَْبلَُه ] أن 

  :فيه وجهان » فََتْنقَِلُبوا « : وقوله 
  .ْجُزوٌم َعطْفاً على ِفْعل النَّْهي أنَُّه َم: أظهُرُهَما 

  .بعد الفَاِء يف جواب النَّهي » أنْ « أنَُّه منُصوٌب بإْضمَار : والثاين 
  .حالٌ » َخاسِرِين « و 

  :ويف املَْعَنى وجهان 
ه تعاىل جعل ِتلَْك األْرضَ ملا أْخَبَر اللَّ -عليه السالم  -ال يَْرجُِعوا عن الدِّين الصَّحيح يف ُنُبوَّة ُموَسى؛ ألنَُّه : أحدمها 



كان هذا وْعداً بأنَّ اهللا َيْنُصرهم عليهم ، فلو لَْم يقْطعُوا بَِهِذه النُّْصَرة ، صارُوا شاكِّني يف ِصْدق ] أو [ لَُهم ، 
  .فيصريوا كافرين بالنُُّبوَّة واإلِهليَّة  -عليه الصالة والسالم  -ُموسى 

اليت أمرُتم بُِدُخوِلها إىل األْرض الَِّتي َخَرْجُتم عنها ، ُيْرَوى أنَُّهم َعَزمُوا على الرُّجُوعِ ال ترجُِعوا عن األْرضِ : والثاين 
  .إىل ِمْصر 

  .يف اآلِخَرة َيفوُتكُم الثَّواب وَيلْحَقُكُم الِعقَاُب : أي » فََتْنقَِلُبوا خَاسِرِين « : وقوله 
  .قُون يف التِّيه ، وال َتِصلُون إىل َشْيٍء من َمطَالبِ الدُّْنَيا وَمَناِفع اآلِخَرة ُتَمزَّ: تَْرجُِعون إىل الذِّلَّة ، وقيل : وقيل 
أْجَبرُه عليه ، وهو : فعَّالٌ من َجربُه على األْمرِ ، مبعىن : واجلبَّاُر } قَالُوا ياموسى إِنَّ ِفيَها قَْوماً َجبَّارِينَ { : قوله 

  .، وهذا اْخِتيَاُر الفَرَّاء والزَّجَّاج  الذي ُيْجبُِر النَّاس على ما يُرِيُد
  .َجبَّاٌر من أجَْبر ، وَدّراك من أْدَرَك : ال أْسَمع فعَّاالً من أفعل إالَّ يف َحْرفَْين ومها : قال الفرَّاء 

َرُجلٌ َجبَّاٌر ، إذا : ها ، وُيقَال َنْخلةٌ جَبَّاَرةٌ ، إذا كانت طَويلَةً ُمْرَتِفَعةً ال َتِصلُ األْيِدي إلَْي: مأخوذٌ من قَوِلهِم : وقيل 
َحْيثُ ما كَاَنْت كان طَوِيالً َعِظيماً قوّياً َتْشبِيهاً باجلبَّار ِمن النَّْخلِ ، والقَْوُم كانوا يف غَاَيِة القُوَّة وِعظَمِ اإلْجَسامِ ، بِ

  .أْيِدي قوم ُموَسى َتِصلُ إليهم ، فََسموهم جَبَّارِين ِلهذَا املَْعىن 
  فصل

إسكان أْرضِ الشَّام ، وكان َبنُوا إسراِئيل ُيَسمُّون  -تعاىل  -ملا خََرَج ُموَسى من ِمْصر ، وعَدُهم اهللا : قال املُفَسُِّرون 
اثَْني َعَشر َنِقيباً من األنبياء ، يََتجسَُّسون لَُهْم أحَْوال  -عليه السالم  -أْرَض الشَّام أْرضَ املََواِعيد ، مث بََعثَ ُموسى 

  .لك األرَاضي ت
فأخذَُهم أَحُد أولئك اجلبَّارِين ، وَجَعلَُهم يف كُّمِه : فلمَّا َدَخلُوا تلك األَماِكن َرأْوا أْجساماً َعِظيَمة ، قال املُفَسُِّرون 

ؤالء ُيرِيُدون ِقتالَنا ه: مع فَاِكَهٍة كان قد َحَملَها من ُبْسَتانِه ، وأتى هبم املَِلك فََنثَرَُهم بني يديه ، وقال ُمتَعجباً للملك 
  .اْرجُِعوا إىل صاِحبِكُم ، وأْخبُِروه مبا َشاَهدُْتم : ، فقال املَِلُك 
وهذه هذياناٌت من وْضعِ ُجهَّالِ بين إسائيل ، ولو كان هذا َصحِيحاً لكَان َبنُوا إسرائيل معذُورين يف : قال اْبُن كَِثري 

لَُّه تعاىل على ُمخَالَفَتِهِم وتَْرِك جِهَاِدِهم ، وَعاقََبُهم بالتِّيِه ، مثَّ اْنَصَرف أولَِئَك اْمِتَناعِهِم عن القتال ، وقد ذَمَُّهُم ال
: ُهم ، وهم النُّقََباُء إىل ُموَسى وأخَْبُروه بالَواِقَعة ، وأَمرَُهم أنْ َيكُْتُموا ما َشاَهدُوُه ، فلم َيقَْبلُوا قوله إال َرُجالن ِمْن

هي بالٌد طَيَِّبةٌ كثرية النعم واألقوام ، وإن كانت : وكَاِلب بن ُيوقنا فإهنما سَهَّال األْمر ، وقاال ُيوَشُع ابن ُنون ، 
  .أْجَساُمُهم َعِظيَمة ، إالَّ أنَّ قلوَبُهم َضِعيفَةٌ 

إِنَّا لَْن { : غَْزوِِهم ، وقالُوا ِلمُوَسى  وأما الَعْشُرة الَباِقية فإنَّهم أْوقَُعوا اجلُْبن يف قُلُوب النَّاسِ حتَّى أظَْهرُوا االْمِتنَاع من
، فَدعا َعلَْيهم ُموَسى ، فعاقََبُهم اهللا تعاىل } نَّْدُخلََهآ أََبداً مَّا َدامُواْ ِفيَها ، فاذهب أَنَت َوَربَُّك فقاتالا إِنَّا َهاُهَنا قَاِعُدونَ 

  .بأن أبْقَاُهم يف التِّيِه أْرَبِعني سنة 
  .ُمدَّة غَْيَبة النُّقََباِء املَُتَجسِِّسني أْربعني َيْوماً ، فُعوِقُبوا بالتِّيِه أْرَبِعني سنة  وكَاَنْت: وقالوا 
إنَّ ُموَسى : وَماتَ أولَِئك الُعصَاةُ بالتِّيِه ، وأْهِلَك النُّقََباُء الَعْشَرة يف التِّيِه بُعقُوَبٍة غَِليظٍَة ، وقال بَْعُضُهم : قالوا 

  .يف التِّيِه  -أيضاً  - وَهاُرون َماَتا

إنَّ ُموَسى بَِقي ، وخرج َمَعُه يُوَشُع بن ُنون وكَاِلب ، وقاَتلَ اجلبَّارِين وغَلََبُهم ، وَدَخلُوا تلك البِالَد : وقال آخرون 
.  



ة ، ولَْم َيْبَق إال ذََرارِيهم ماتوا كُلُُّهم يف ُمدَِّة أربعني سن] بل [ ممن َدَخلُه ، ] أحٌد [ وُروَي أنَُّه مل َيخُْرْج من التِّيه 
  . -عليهما الصالة والسالم  -ُيوشُع بن ُنون وكاِلب 

، وكان » ِمْصر « إنَّ َبين إْسرَائيل َدَخلُوا الربيَّة عند سيناء يف الشَّْهرِ الثالث من ُخرُوجهم من : قال املُفَسُِّرون 
  .ِهَي أوَّل فَْصلِ الرَّبيع ، فكأنَُّهم َدَخلُوا التِّيَه يف أوَّل فَْصلِ الصَّْيف ُخُروُجُهمْ يف أوَّلِ السََّنة اليت ُشرَِعت لَُهْم ، َو

  .} وَإِنَّا لَن نَّْدُخلََها حىت َيْخُرجُواْ ِمْنَها فَإِن َيخُْرُجواْ ِمْنَها فَإِنَّا دَاِخلُونَ { : قوله تعاىل 
[ } َوالَ َيْدُخلُونَ اجلنة حىت َيِلجَ اجلمل ِفي َسمِّ اخلياط { : قالُوا هذا القول على سبيل االسِْتْبَعاد ، كقوله تعاىل 

  ] . ٤٠: األعراف 
  .فإنَّا َداِخلُون األْرَض ، فحذف املَفْعولَ ِللداللَِة َعلَْيه : أي » فإنَّا دَاِخلُون « : وقوله 
« ، وَمفُْعول » َرُجالَن « لِّ َرفْع َصفٍَة ل هذا اجلارُّ واملَْجرُور يف حم} قَالَ َرُجالَِن ِمَن الذين َيَخافُونَ { : قوله 

باإلَميان والثِّقَِة به ، حىت ] ولكن ثَبََّتُهَما اللَُّه تعاىل [ ، أو خيافُون الَعُدّو » َيَخافُون اهللا « : حمذوٌف َتقِْديُرُه » َيَخافُونَ 
[ ، وهذان » َيَخافُون اللَّه « ملَفُْعول يف ِقَراءة اْبن َمْسُعود قَالُوا َهِذه املَقَالة ، ويُؤيِّد التَّقْدير األوَّل التَّصْرِيح با

يُوَشعُ : بَِناء على ما ُهَو املَْشُهور عِْند اجلُْمُهور ، من كَْوِن الرَُّجلَني القَاِئلَْين ذلك من قَْومِ موسى ، ومها ] التَّأوِيالَن 
اِلب بن يوفنا َخَتُن ُموَسى على أْخِته مَْرَيم بِْنت ِعْمران ، كَ: بن ُنون بن أفرائيم بن ُيوُسف فىت ُموَسى ، واآلَخر 

  .وكان من ِسْبط َيُهوذَا 
م الرَُّجالن من اجلَبَّارين ، ولكن أْنَعمَ اللَّه َعلَْيهِما باإلَمياِن حَتَّى قَاالَ هذه املقَالَة ُيحَرِّضُونَُهم على قَْوِمهِ: وقيل 

َيَخافُون اللَّه أو : كما تقدَّم ، أي » َيَخافُون « على هذا القَْول فَُيْحتََمل أن يكون املَفُْعولُ ِلُمَعادَاِتهِم هلم يف الدِّينِ و
« الَعدو ، واملعىن كما تقدَّم وُيْحَتَمل أنَّ يف املَفُْعول َضِمرياً َعاِئداً على املَْوُصولِ ، ويكون الضَِّمري املَْرفُوع يف 

  .الَِّذين َيَخافُُهْم ُبُنوا إسَْرائِيل ] من : [ ائيل ، فالتَّقْدير َضِمري بَنِي إْسَر» َيَخافُون 
، } أَْنَعمَ اهللا َعلَْيهَِما { ] وبِقَْوِله أْيضاً [ َمبْنِيا للَمفُْعول » ُيخافون « وأيََّد الزََّمْخَشرِيُّ هذا التَّأوِيل بِقَراءة َمْن قرأ 

» من املَُخوفني : بالضَّمِّ شاهدة له ، ولذلك أْنَعم اهللا َعلَْيهِما ، كأنَّه قيل « ون ُيَخافُ» وقراءة َمْن قَرأ « : فإنَّه قال 
  .انتهى 

يف هذه القَِراءة  -أيضاً  -والقَِراءةُ املَذْكُورة َمْروِيَّة عن اْبن عبَّاسٍ ، وابن ُجَبْير ، وُمجاهد ، وأبدى الزََّمْخشَرِي 
من الَّذين َيُخوَّفُون من اللَّه بالتَّذِْكرة واملَْوِعظَة ، أو ُيَخوِّفهم : إلَضافَِة ومعناه اْحِتمَاالً آَخر ، وهو أن تكُون من ا

  .َوِعيد اهللا بالعقَابِ 
] وُيَوقَُّرون ، وُيْرَجُع [ ُيهَاُبون : ُيَخافون ، أي : أن يكُون املَعَْنى : وْجهاً آَخر ، وهو  -أيضاً  -وَتْحَتِملُ الِقَراءةُ 

  .ْضِلهِم وَخْيرِِهم إليهم لِفَ
أنعم { : أما قوله كذلك [ ومع َهذَْين االْحِتمَالني األخَِريْين ، فال َتْرجِيحَ يف هذه القراءة ِلكَون الرَُّجلَْين من اجلبَّارين 

كَة َبْين فََغْيُر ظاهر ، لكون هذه الصِّفَة ُمْشَتَر] يف كونه مرّجحاً أيضاً لكوهنما من اجلبارين : ، أي } اهللا عليهما 
  .ُيوَشع وكالب ، وبني غريمها ِممَّن أْنَعَم اللَُّه عليه 

  :يف هذه اجلُْملَة َخْمَسة أوُجه } أَنَْعَم اهللا َعلَْيهَِما { : قوله 
رِّ على الَوْصِف أنَّها ِصفةٌ ثانية فمَحلُّها الرَّفْع ، وجيَء هنا بِأفَْصحِ االْسِتْعَمالَْينِ من كونه قدََّم الَوْصَف باجلَا: أظهرها 

  .باجلُْملَِة ِلقُْربِِه من املُفَْرد 
  .ظَاِهر  -أيضاً  -أهنا ُمْعتََرَضةٌ وهو : والثاين 



  .قال َمكِّي » َيَخافُون « أنََّها حالٌ من الضَِّمري يف : الثالث 
  .لَوْصف ، وجاءت احلالُ من النَِّكَرة ، ألنَّها ختّصصت با» َرُجالِن « أنَّها حالٌ من : الرابع 

لُوقُوِعِه ِصفَةً ملوُصوف ، وإذا » ِمن الَِّذين « أنَّها حال من الضَِّمري املُْسَتِتر يف اجلَارِّ واملَْجرُور ، وهو : اخلامس 
  ] .يف املسألة [ مع املَاِضي ، على خالفٍ سلف » قَْد « َجَعلَْتها حَاالً فال ُبدَّ من إضمار 

  فصل
َمَتى َدَخلُْتم باب بَلَِدِهم اْنَهَزمُوا ، ولَمْ : ُمبَالغةٌ يف الَوْعِد بالنَّْصر والظفر؛ كأنَّه قيل } الباب ادخلوا َعلَْيهُِم { : قوله 

؛ ألنَّهما كان عَارِفَْين } فَإِذَا َدَخلُْتُموُه فَإِنَّكُْم غَاِلُبونَ { : َيْبق منهم أَحٌد ، وإنَّما َجَزَم هذان الرَُّجالن يف قوهلما 
اْدُخلُوا اَألْرَض املُقَدََّسةَ الَِّتي كََتَب اللَُّه لَكُمْ { : ، فلمَّا أْخَبَرُهم ُموَسى بأنَّ اهللا قال  -عليه السالم  -وسى ِصْدق ُم

وا إِن َوَعلَى اهللا فتوكل{ : بأنَّ النُّصَْرة والَغلََبةَ لَُهْم ، وِلذَلك َخَتمُوا كالمَُهم بقوهلم ] فقد تبّين أنَُّه أْوَعدَُهم [ } 
توكَّلُوا على اللَّه تعاىل يف ُحُصول هذا النصر لكم إن كُنُْتم ُمؤمنني بوجود اإلله القَاِدرِ ، : ، يعين } كُنُتم مُّْؤِمنَِني 

  . -عليه السالم  -وُمؤِمنِني بُِنُبوَِّة ُموَسى 
ِصلَُتَها ، » َدامُوا « مْصَدريَّة ظرفية و ] » ما « [ } ِفيَها ياموسى ، إِنَّا لَْن نَّْدُخلََهآ أََبداً مَّا َدامُواْ : قَالُواْ { : قوله 
وُهَو َبَدلُ َبْعض من كُلّ؛ ألنَّ األَبدَ » أبداً « النَّاقصة ، وخربها اجلارُّ بعدها ، وهذا الظَّْرُف َبَدلٌ من » َداَم « وهي 

كُلٍّ [ ه ، وظَاِهُر ِعَباَرة الزََّمْخَشرِيِّ ُيْحَتَملُ أن يكُون َبَدلُ فيها بَْعض] اجلَبَّارين [ يعمُّ الزََّمن املُْستَقَْبل كله ، ودوام 
  .من كُلٍّ أو َعطْف َبَيان ، والَعطُْف قد َيقَعُ َبْين النَّكَِرَتْين على كالم فيه تقدَّم ] 

، فهذه ] بيانُ األْمر : [ } ا َداُمواْ ِفيَها مَّ{ تعليق للنَّفْي املُؤكَّد بالدَّْهر املَُتطَاولِ ، » وأَبداً « : قال الزََّمْخَشرِيُّ 
، » أكَلُْت الرَِّغيَف ثُلُثَُه « : الَعبَاَرةُ َتْحتَملُ أنَّهُ َبَدلُ َبْعضٍ من كُلٍّ ، ألنَّ َبَدل الَبْعضِ من الكُلِّ مَُبيٌِّن للُمَراد ، حنو 

رَأْيُت َزْيداً أَخاك ، وحيتمل أن : وَّل ، وإيضَاٌح له ، حنو وحيَتملُ أن يكُون َبَدلَ كُلٍّ من كُلٍّ ، فإنَّه بيانٌ أيضاً لأل
  .يكُون َعطَْف َبَياٍن 

  :أْرَبَعةُ أوجه ] » َوَربَُّك « يف [ } فاذهب أَنَت َورَبَُّك { : قوله 
  . ، وجاَز ذِلك للتَّأِكيد بالضَِّمري» اذَْهْب « أنَّه مرفوع َعطْفاً على الفاِعل املُْستَِتر يف : أحدها 
هذا ] يل َنقْلُ [ ولَْيذَْهْب َربَُّك ، ويكون من َعطِْف اجلَُمل ، وقد تقدَّم : أنَّه َمرفوع بِفَْعل َمْحذُوف ، أي : الثاين 

  :القَْول والرَّدُّ عليه ، وُمَخالَفَُتُه لَنصِّ ِسيبَوْيه عند قَْوِلِه تعاىل 

  ] . ٣٥: البقرة [ } اسكن أَْنَت َوَزْوُجَك اجلنة { 
  .لِلْحَال » الواُو « أنَُّه ُمبَْتدأ ، واخلَبُر حمذُوٌف ، و : الثالث 
وال َمَحلَّ هلذه اجلُْملَة من اإلْعرَاب  -أيضاً  -ِللَْعطِْف ، وما َبْعَدها ُمبَْتَدأ حمذوٌف واخلََبرُ » الواَو « أنَّ : الرابع 

  .َوَربَُّك ُيعِيُنَك : ِلكَْونِها ُدَعاًء ، والتَّقِْدير 
« ، و » إلَى « و » ِمْن « َوْحَده الظَّْرُف املَكَانِي الَِّذي ال َيْنَصرُِف إال بَِجرِّه؛ ب » هَُنا « } َهاُهَنا قَاِعُدونَ { : قوله 

« و ] » إنَّ « [ ، وقد أجيز أن يكُون خََبر » قَاِعُدون « وعامله ] اإلشارة [ قَْبلَُه للتَّْنبِيه كسَاِئرِ أْسَماء » َها 
  ] .وُهو َبعِيٌد [ َخرب ثاٍن ، » عُدون قا

ُف ويف غري القُْرآن إذا اْجَتَمع ظَْرٌف َيِصحُّ اإلْخَبارُ بِِه مع َوْصٍف آَخر ، وَيجُوُز أن ُيجَْعل الظَّْرُف خََبراً ، والَوْص
  .حاالً ، وأن َيكُون اخلََبُر الَوْصَف ، والظَّْرف َمْنصُوٌب به كََهِذه اآلية 

  فصل



  :فيه ُوُجوٌه } فاذهب أَنَت َوَربُّكَ {  :قوهلم 
  .لعلَّ القَْوم كانُوا ُمَجسَِّمةً ، جيوُِّزون الذَّهَاب واملَجِيَء على اهللا تعاىل : أحُدَها 
ُد أن ُيجِيبَنِي ، يُري: كَلَّْمته فذَهَب ُيجِيُبنِي ، أي : ُيْحَتَملُ أالَّ َيكُون املَُراُد َحِقيقَة الذَهاب ، َبلْ كَما ُيقَالُ : وثانيها 

  .كُن أْنَت َوربَُّك مُريدين لقَتاِلهِْم : فكأنَُّهم قالوا 
  .التَّقِْدير اذَْهْب أْنَت َوربَُّك ُمِعٌني لَكَ بَِزْعِمَك فأْضَمر َخَبر االْبِتَداء : ثالثها 

  . خرباً أيضاً» فَقَاِتال « : إذَا أْضمَرنا اخلََبَر فَكَْيَف َيْجَعل قوله : فإن قيل 
  .ال َيمَْتنُِع خََبٌر َبْعَد َخَبر : فاجلََواُب 

  .ألنَُّه كان أكرب من ُموَسى ] ربا [ أخُوه َهاُرون ، ومسُّوه » َورَبَُّك « : أَرادَ بقوله : رابعها 
كَاٍن فهو كُفٌْر ، وإن ، إن قَالُوُه على َوْجِه الذَهاب من َمكَانٍ إىل َم} اذهب أَنَت َورَبَُّك { : قوهلم : قال املُفَسُِّرون 

فَالَ تَأَْس َعلَى { : قَالُوُه على َوْجِه التََّمرُِّد عن الطَّاَعِة فهو ِفْسٌق ، ولقَْد فََسقُوا هبذَا الكالمِ لقوله تعاىل يف هذه القصة 
  ] . ٢٦: املائدة [ } القوم الفاسقني 

يف املَنَاَزَعِة مع األْنبَِياِء قَِدمياً ، ثُمَّ ] َوغُلُّوِهمِ [ وِشدَّة ُبْغضِهِم  َشْرُح حال هؤالِء الَيهُوِد ،: واملقُْصوُد من هذه الِقصَّة 
« يف إْعرَاب } َربِّ إِنِّي الا أَْمِلكُ إِالَّ نَفِْسي َوأَِخي { : ملَّا َسِمع ِمْنُهم هذا الكالم قال  -عليه السالم  -إنَّ ُموسى 

  :ِستَّةُ أْوُجه » أخي 
  .ال أمِْلُك إالَّ أِخي مع ِملِْكي ِلنَفْسي ُدونَ غَيْرَنا : ، واملعىن » َنفِْسي « ْنُصوٌب َعطْفاً على أنَُّه َم: أظهرها 

وإنَّ أِخي ال َيْمِلُك إال : ، وَخَبُرَها حمذوفٌ للدَّاللة اللَّفِْظيَّة َعلَْيه ، أي » إنَّ « أنَُّّه مَْنُصوٌب َعطْفاً على اْسمِ : الثاين 
  .َنفَْسه 

؛ ألنَّه ُيَعدُّ استكمال اخلَرب على خالفٍ يف ذَِلك ، وإن كان » إنَّ « أنَُّه مرفوع َعطْفاً على َمَحلِّ اسم : ثالث ال
  .َبْعضُهم قد ادَّعى اإلْجَماَع على جََوازه 

ُجْملَة غَْيَر ُمؤكََّدٍة َعلَى ُجْملٍَة  أنَُّه َمْرفُوع باالبِْتَداء ، وخََبُرُه َمْحذُوٌف للدَّاللة املتقدَِّمة ، ويكون قد َعطَف: الرابع 
  ] .» إنَّ « ب [ ُمؤكََّدة 
وجاز [ وال َيمِلُك أخي إال َنفَْسه ، : ، والتَّقْدير » أْملك « أنَّه َمْرفُوٌع َعطْفاً على الضَّمري املُستِكنِّ يف : اخلامس 

رِيُّ ، وَمكِّي ، وابُن عطيَّة ، وأُبو البقاء وَرّد أُبو َحيَّان هذا وقال هبذا الزََّمْخَش] » إالَّ نَفِْسي « : ذلك ِللْفَْصل بقوله 
، وهذا الرَّدُّ ] َولَْيس املَعَْنى على ذَِلك [ الَوْجَه ، بأنَّه يلزم منه أنَّ ُموَسى وهَاُرون ال َيْمِلكَان إالَّ نَفَْس ُموَسى فَقَطْ 

  .بِتَقْديرِ املفعول بَْعد الفاِعلِ املَْعطُوف  لَْيس بَِشْيٍء؛ ألنَّ القاِئل هبذا الَوْجِه صَرَّح

  .وأيضاً اللَّْبُس مأُمونٌ ، فإن كلَّ أِحٍد َيَتباَدُر إىل ِذْهنِِه أنَُّه َيْمِلُك أْمرَ َنفِْسِه 
قََواِعدِ  إالَّ َنفِْسي وَنفْس أِخي ، وهو ضعيٌف على: ، أي » نَفِْسي « يف » الَياء « أنَّه َمْجرُوٌر عطفاً على : السادس 

  .الَبصْريِّني ِللَْعطِْف على الضَِّمري املَْجرُور من غَْير إعاَدِة اجلَارِّ ، وقد تقدَّم ما فيه 
  .» أِخي « ، و » نَفِْسي « ] ياء [ واحلََسن الَبصْرِيُّ يقرأ بِفَْتح 

: قال الراجز » يضرب « فََرقَ َيفْرِق ك : َغةٌ بِكَْسرِ الرَّاء ، وهي لُ» فَافْرِق « وقرأ يوُسف بن َداُود وُعَبْيد بن ُعَمْير 
  ]الرجز [ 

  أَشدَّ ما فَرَّقْت َبْيَن اثَْنيْنِ... يا َرب فَافْرِْق َبْيَنُه وَبْينِي  -١٩٤٩
قِّها أال ، وكان من َح» افُْرق « معمولة ل » َبْيَن « ُمَضعَّفاً ، وهي ُمَخاِلفَةٌ للرَّْسم و » فَفَرِّْق « وقرأ ابن السََّمْيفَع 



املَالُ َبْين زَْيٍد وَعْمرو ، وإنَّما كرَِّرت لالْحِتيَاج إىل تكررِ اجلارِّ يف الَعطِْف على الضِِّمري : تكرََّر يف الَعطِْف ، تقُولَ 
  .املَْجرُور ، وهو ُيؤيِّد َمذَْهب الَبْصريِّني 

  .َمَعُه الرَُّجالن املَذْكُوَران؟ وكان } الا أَْمِلكُ إِالَّ نَفِْسي وَأَِخي { : مل قال : فإن قيل 
إطباقِ األكْثَرِين على التََّمرُّد ، ولََعلَُّه إنَّما قَالَ ذَِلَك َتقْلِيالً ] من [ كأنَّه مل َيِثْق بِهَِما كُلَّ الُوثُوق ِلَما َرأى : فاجلواب 

  .هذا َيْدخل الرَُّجالن  ملن َوافَقَُه ، أو يكُون املَُرادُ باألخِ َمْن ُيؤاِخيِه يف الدِّين ، وعلى
افِْصلْ َبيَْنَنا وبَْيَنُهم ، بأنْ َتْحكُم لََنا مبا َتْسَتِحقُّ وحتْكُم : أي } فافرق َبيَْنَنا َوَبْيَن القوم الفاسقني { : واملُراُد بقوله 

َنجِّنِي { : لِّْصَنا من ُصْحَبتِهِم ، وهو كقوله َخ: َعلَْيهِم مبا َيسَْتِحقُّون ، وُهَو يف َمْعَنى الدَُّعاء َعلَْيهِم ، أو يكون املَعَْنى 
  ] . ٢١: القصص [ } ِمَن القوم الظاملني 

  ) ٢٦( قَالَ فَإِنََّها ُمَحرََّمةٌ َعلَْيهِْم أَْرَبِعَني َسَنةً َيتِيُهونَ ِفي الْأَْرضِ فَلَا َتأَْس َعلَى الْقَْومِ الْفَاِسِقَني

يف . [ أي األْرَض املقدسة ُمَحرَّمة َعلَْيهم أَبداً ، مل يرد َتْحرمي َتعَبُّد ، وقيل َتْحرِمي َمْنع } لَْيهِْم فَإِنََّها ُمَحرََّمةٌ َع{ : قوله 
  :وجهان » أْرَبعني َسَنةً « : قوله ] 

َتْحرميها َعلَْيهم  ، فإنَّه ُروِي يف الِقصَّة أهنم بعد األْرَبعني دخلوها ، فيكون قد قَّيد» ُمحََّرمة « أظهرمها أنَّه مْنصُوب ل 
  :احتماالن » َيتيُهون « ، ومل يَُبيِّْن كَميَّة التِّيه ، وعلى هذا فَِفي » َيتيُهون « هبذه املُدَّة ، وأخَْبر أنَّهم 

  .أنه مسَتأَنٌف : أحدمها 
  .» َعلَْيهِم « أنَّه حالٌ من الضَِّمري يف : الثاين 

  ] .» األْرَبعني « ب [ ، فيكون قَّيد التِّيه » يتيُهون « ب مَْنُصوب » أْرَبعني « أن : الوجه الثَّاين 
  .التَّْحرمي فمطلق ، فيحتمل أن يكُون ُمْسَتمِراً ، أو يكون ُمنقِْطعاً وأنََّها أحلت هلم ] وأمَّا [ 

وأمَّا اآلَباُء [ ها إال أْبناُؤُهَم وقد قيل بِكُلٍّ من االحتمالني ، رُوِي أنَّه مل يدُخلْها أَحٌد ممَّن كان يف التِّيِه ، ومل َيْدُخلْ
] ُمْضَمراً يفسره » أربعني « فماُتوا ، وما أْدرِي ما الَّذي حََمل أَبا ُمَحمَّد بن َعِطيَّة على َتجويزه أن يكُون الَعاِملُ يف 

« : لَوقْف واالْبِتَداء بقوله املتأخر ، وال ما اْضطَرَّه إىل ذَِلك من َمانِعِ صَِناِعي أو َمْعَنوِي ، وَجوَاز ا» يتيُهون « 
  .تقدم من اإلعراب ] مفهوما ممَّا [ » َيِتيُهون « ، و » َعلَْيهِْم 
  ]الطويل : [ قال ] ِلَحريةٍ َسالكها [ أْرٌض َتيَْهاء : احلَْيرة ، ومنه : والتِّيه 
  رَاخاً ُبُيوُضهاقَطَا احلَْزِن قَْد كَاَنْت ِف... بَتْيهاَء قَفْرٍ َواملَِطيُّ كَأنََّها  -١٩٥٠
من التَّدَاخل ، ومثله ] يتيه ، وتوْهُتُه : فقول من قال [ » َتاَه يتيه وهو أْتَيُه منه ، وَتاَه َيتُوه وهو أْتَوُه ِمْنه « : ويقال 

« :  قال» َيِطيُح « : فإنَّ من قال  -أيضاً  -يف كونه ُسِمع يف َعْينيه الوجهان ، وأن فيه التَّدَاُخلَ » طَاَح « : 
  .» أطَْوُح منه « ، وهو » طَوَّْحُته 

ِستَّة : ِتْسعة فََراِسخ يف ثالثني فَْرسخاً ، وقيل : مقدار ستة فََراِسخ ، وقيل : ] الرَّبيع [ واخَتلفُوا يف التِّيه ، قال 
  .فََراِسخ يف اثَْنْي عشر فرسخاً 

  .كانوا ستمائة ألِْف فارس : وقيل 
هذا اجلَْمع العظيمِ يف هذا القَْدر الصَِّغري من املفَاَزة أْرَبِعني سنة حبيث ال َيتَِّفُق ألحٍد منهم  كيف يعقل َبقَاُء: فإن قيل 

أن َيجِد طَرِيقاً إىل اخلُُروج عنها؟ ولو أهنم وضعُوا أعيَنُهم على حركة الشَّمس أو الكواكب لَخَرجوا منها ، ولو 
  .لصغرية؟ كاُنوا يف الَبْحر العَِظيم فكيف يف املفازة ا



أن اخنراق العَادَات يف زمن األْنبِياء غري ُمستبعد ، إذ لو فََتْحَنا باب االسِْتْبَعاد لزم : األوَّل : فاجلواب فيه َوْجَهان 
  .الطَّعن يف مجيع املُْعجِزات ، وهو باِطلٌ 

م عليهم الرُّجوع إىل أْوطَانِهِم ، وأمرهم إذا جعلَْنا ذلك التَّْحرمي حترمي تعبد ، زال السَّؤال؛ ألن اهللا تعاىل حرَّ: الثاين 
  .باملكْثِ يف تلك املفَازِة أْربعني سنة مع املشقة واحملنة َجَزاًء هلم على ُسوء صنِيعِهم 

قد يكونُ ذلك بأن حيول اهللا األْرَض اليت هم عليها إذا َناُموا فريدَّهم إىل املكان : أبو علي ] قال : [ قال القُْرطُبِي 
اخلُُروج عنها على طَريق املُْعجِزة ] املَانَِعة من [ َتدؤوا منه ، وقد َيكُون بغري ذلك من االشتباه واألْسَباب الذي اْب

  .اخلارجة عن الَعاَدة 
أنَّهما كانا فيهم ، ومل يكن هلما ُعقُوبة لكن كما : إنَّ هارون وموسى مل يكُوَنا فيهم ، والصَّحِيح : قال بعضهم 
على إبَْراهيم َبرْداً وَسالَماً وإمنا كانت العقوبة ألولَِئك األقْوام ، ومات يف التِّيه كل من َدَخلها ممن جاز كَاَنت النَّار 

]  ٢٤: املائدة [ } ] أََبداً [ إِنَّا لَْن نَّْدُخلََهآ { : عشرين سنة غري يُوَشع وكالب ، ومل يدخل أرحياء أَحٌد ممَّن قالوا 
من ذراريهم ساروا إال حرب اجلبَّارِين ، واْخَتلَفُوا فيمن ] النَّواشئ [ ألربعون سنة ، َوَنشَأت فلما َهلَكُوا واْنقَضت ا

إنَّما فََتح أرحياء موسى ، وكان يُوشع على مقدمته ، فسار موسى : تولَّى احلرب وعلى يدي من كان الفتح فقيل 
لت اجلَبَابَِرة مث َدَخلَها موسى ، وأقام فيها ما شاء عليه السالم إليهم فيمن بقي من بين إسرائيل فدخلها يوشع ، فقا

إمنا قاتل اجلبَّارين ُيوشع ، ومل َيِسر إليهم : وقيل . اهللا ، مث قََبَضُه اللَّه إليه ، وال يعلم قربه أحد ، وهذا أَصحُّ األقوال 
  .يه مات ُموسى وهارون مجيعاً يف التِّ: ، وقالوا  -عليه السالم  -إال بعد موت موسى 

،  -عليه الصالة والسالم  -أْرَسلَ اللَُّه ملك املَْوِت إىل ُموَسى « : روى ُمْسِلٌم عن أبِي ُهَريَْرة قال : قال القُْرطُبِيُّ 
 إلَْيه َعْيَنُه فََردَّ اهللا: ، قال « أْرَسلْتَنِي إىل َعْبدٍ ال يُريد املْوَت » : فلما جاَءُه ، َصكَُّه وفَقَأ َعْيَنه ، فرجع إىل َربِّه فقال 

« أي رب مث َمْه » : قال . يضع يده على َمْتن ثور فله مبا غطت يده بكل شعرة َسَنة : ارجع إلَْيه وقل له : ، وقال 
؛ فسأل اهللا أن يدنيه من األرض املقّدسة رمية حبجر؛ فقال رسول اهللا صلى « فاآلن » : قال « مث املوت » : ، قال 

فهذا نبينا صلى اهللا عليه « كنُت ثَمَّ ألريُتكم قربه إىل جانب الطريق حتت الكِثيب األمحر فلو » : اهللا عليه وسلم 
وسلم قد علم قربه ووصف موضعه ، ورآه فيه قائماً يصلي كما يف حديث اإلسراء ، إال أنه حيتمل أن يكون أخفاه 

ويعين بالطريق طريق بيت املقدس . هللا أعلم اهللا عن اخللق سواه ومل جيعله مشهوراً عندهم؛ ولعل ذلك لئال ُيعبد ، وا
واختلف العلماء يف تأويل لَطْم موسى عني َملك املوت . ووقع يف بعض الروايات إىل جانب الطُّور مكان الطريق . 

أهنا كانت عيناً متخيلة ال حقيقة ، وهذا باطل ، ألنه يؤّدي إىل أن ما يراه األنبياء من : وفَقْئها على أقوال؛ منها 
  .صور املالئكة ال حقيقة له 

أنه عليه السالم مل يعرف ملك : ومنها . أهنا كانت عيناً معنوية وإمنا فقأها باحلجة ، وهذا جماز ال حقيقة : ومنها 
املوت ، وأنه رأى رجالً دخل منزله بغري إذنه يريد نفسه فدافع عن نفسه فلطم عينه ففقأها؛ وجتب املدافعة يف هذا 

  .بكل ممكن 

ا وجه حسن؛ ألنه حقيقة يف العني والّصك؛ قاله اإلمام أبو بكر بن خزمية ، غري أنه اعترض عليه مبا يف احلديث؛ وهذ
فلو مل يعرفه موسى ملا » يا رب أرسلتين إىل عبد ال يريد املوت « : وهو أن ملك املوت ملا رجع إىل اهللا تعاىل قال 

واهللا أعلم . يدلّ على تعريفه بنفسه » أجب ربك « : ية األخرى صدق القول من ملك املوت؛ وأيضاً قوله يف الروا
أن موسى عليه الصالة والسالم كان سريع الغضب ، إذا غضب طلع الّدخان من قَلَْنُسوته ورفع شعرُ : ومنها . 



  .بدنه جّبته؛ وسرعة غضبه كانت سبباً لَصكِّه َملَك املوت 
ومنها . ياء معصومون أن يقع منهم ابتداء مثل هذا يف الرضا والغضب وهذا كما ترى ، فإن األنب: قال ابن العريب 

أن موسى عليه الصالة والسالم عرف ملك املوت ، وأنه جاء ليقبض روحه لكنه : وهو الصحيح من هذه األقوال 
 عليه جاء جميء اجلازم بأنه قد أُِمر بقبض روحه من غري ختيري ، وعند موسى ما قد نص عليه نبينا حممد صلى اهللا

فلما جاءه على غري الوجه الذي أُعلم بادر بشهامته وقوة نفسه » أن اهللا ال يقبض روح نيب حىت خييِّره « وسلم من 
ومما يدل على صحة هذا ، أنه ملا رجع إليه . إىل أدبه ، فلطمه ففقأ عينه امتحاناً مللك املوت؛ إذ مل يصرح له بالتخيري 

هذا أصح ما قيل يف وفاة . ملوت اختار املوت واستسلم ، واهللا بغيبه أحكم وأعلم ملك املوت فخريه بني احلياة وا
. وقد ذكر املفسرون يف ذلك قصصاً وأخباراً اهللا أعلم بصحتها؛ ويف الصحيح غُْنَية عنها . موسى عليه السالم 

  .انتهى 
  فصل

كيف وجدت املوت؟ فقال : م فقال له وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة ، فريوى أن يوشع رآه بعد موته يف املنا
  .» كشاة تسلخ وهي حية « : 

  .أي ال حتزن } فَالَ تَأَْس َعلَى القوم الفاسقني { : وقوله 
َيأَسى ، بفتحها ، والُم الكلمة حتتمل أن تكونَ من واوٍ ، وهو  -بكسر العني  -أِسي : احلُْزن ، يقال : واألسى [ 

أسوان ، وإمنا قُلبت : كثري احلزن ، وقالوا يف تثنية األسى : بزنة سكران ، أي » رجل أْسوان « : الظاهرُ لقوهلم 
أي كثريُ احلزن ، » رجل أسْيان « َياًء النكسار ما قبلَها ، وُيْحتمل أن تكون ياًء فقد ُحكي » أِسيَ « الواُو يف 

  ] .واهللا أعلم بغيبه . » أسَيان « فتثنيُته على هذا 

لَأَقُْتلَنََّك قَالَ إِنََّما َيَتقَبَّلُ َنَبأَ ابَْنْي آَدَم بِالَْحقِّ إِذْ قَرََّبا قُْربَاًنا فَُتقُبِّلَ ِمْن أََحِدِهَما وَلَْم ُيتَقَبَّلْ ِمَن الْآَخرِ قَالَ َواْتلُ َعلَْيهِْم 
بَاِسٍط َيِدَي إِلَْيَك ِلأَقْتُلََك إِنِّي أََخاُف اللََّه َربَّ الْعَالَِمَني لَِئْن َبَسطَْت إِلَيَّ َيَدكَ ِلَتقُْتلَنِي َما أََنا بِ) ٢٧(اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقَني 

فَطَوََّعْت لَُه َنفُْسُه قَْتلَ ) ٢٩(إِنِّي أُرِيدُ أَنْ َتُبوَء بِإِثِْمي وَإِثِْمَك فََتكُونَ ِمْن أَْصَحابِ النَّارِ َوذَِلَك جََزاُء الظَّاِلِمَني ) ٢٨(
  ) ٣٠(فَأَصَْبَح ِمَن الْخَاِسرِيَن  أَِخيِه فَقََتلَُه

  .واتل عليهم نبأ ابين آدم اآلية 
  :يف تَعلُّقِ هذه اآلية مبا قبلها ُوُجوٌه 

  :أنه تعاىل قال فيما َتقدََّم : أحدها 
: املائدة [ } أَْيِديَُهْم فَكَفَّ أَْيِدَيُهْم عَنكُمْ َيا أَيَُّهآ الذين آَمُنواْ اذكروا نِْعَمةَ اهللا َعلَْيكُْم إِذْ َهمَّ قَْوٌم أَن َيْبُسطُواْ إِلَْيكُْم { 
ومينع أعداءهم من إيصالِ الشَّرِّ ] بِفَْضِلِه [ فذكر أنَّ األْعَداَء ُيرِيُدونَ إْيقَاَع الَْبالَء بِهِْم ، لَِكنَُّه تعاىل َيْحفَظُُهْم ]  ١١

من النَِّعمِ العظيمة يف الدِّينِ والدُّْنَيا فإنَّ الناس  -تعاىل  -ُه اللَُّه به إلَيْهِْم ، مث ذكر ِقَصصاً َتُدلُّ يف أنَّ كُلَّ َمْن َخصَّ
يتنازعونه حسداً ، فَذَكََر ِقصةَ النُّقََباِء االثَْنْي َعَشَر ، وأخذ امليثاق منهم ، مث إنَّ اليهود نقضوا ذلك امليثاق حىت 

بعد ظهور » التَّثِْليث « رِ النصارى على الكفر ، وقوهلم ب وقعوا يف اللَّْعنِ والقساوة ، وذكر بعد ِشدَّة إْصرَا
الدَّالَِئل الواضحة القاطعة على فساد اْعتِقَاِدِهْم ، وما ذلك إال حسداً حملمد صلى اهللا عليه وسلم فيما آتاه اهللا من 

قُْربَانِِه ، وكل هذه الْقََصصِ دالَّةٌ على  الدِّينِ الَْحقِّ مث ذكر قصَّة اْبَنْي آدم ، وأنَّ أحدمها قتل اآلخر حسداً على قَُبولِ
أنَّ كل ذي نِْعَمة حمسود ، فلما كانت نَِعُم اهللا على حممَّد صلى اهللا عليه وسلم أْعظََم النعم مل يبعد اتِّفَاق األعداء 



  .على كَْيِدِه ، فكان ذكر هذه القصص تسلية له فيما هّدده به الَيُهود من املكر والكَيد 
َيا أَْهلَ الكتاب قَدْ َجآَءكُمْ َرسُولَُنا يَُبيُِّن لَكُْم كَِثرياً مِّمَّا كُنُْتْم ُتْخفُونَ ِمَن الكتاب َوَيْعفُواْ { : أنَُّه ُمَتَعلٌِّق بقوله : ثانيها 

  ] . ١٥: املائدة [ } َعن كَِثريٍ 
  .وهذه القصص َمذْكورة يف التَّْوراة 

ذكِّروا الَيهُود حبديث اْبَنْي آدم؛ ليعلموا أن َسبِيل أْسالَفهم يف : اجلبَّارين ، أي ] اربة حم[ أنَّها متعلِّقَة بقصة : وثالثها 
  .النَّدامة واحلسرة احلاصلة بسبب إقدامهم على املعاصي ، مثل سَبِيل ابَْنْي آدم يف َنَدامة أَحدمها على قَْتلِ اآلَخر 

ال ينفعهم : أي ]  ١٨: املائدة [ } َنْحُن أَبَْناُء اهللا َوأَحِبَّاُؤُه { : َصاَرى أنه ُمتَِّصل حبكاية قول الَيُهود والنَّ: رابعها 
  . -تعاىل  -كَْوُنُهم أوالد األْنبَِياء مع كُفْرِِهم ، كما مل َيْنَتِفع ولد آدم بقَْتلِ أخيه بكون أبيه َنبِّياً معظماً عند اهللا 

خبرب ابَْنْي آدم ،  -تعاىل  -َحَسداً أْخَبرَُهم اهللا  -يه الصالة والسالم عل -ملا كَفََر أهل الِكَتاب مبحمَّد : وخامسها 
  .وأنَّ احلسد أْوقََعُه يف ُسوِء اخلَاِتمة ، واملقصود منه التَّْحِذير عن احلََسِد 

  :فيه قوالن » َعلَْيهِم « الضَِّمري يف 
  .واتل على النَّاس : أحدمها 
  .واْتلُ على أهل الِكَتاب : والثاين 

  :قوالن » اْبَنْي آَدَم « ويف 
  :املُنَاَزعة بينهما قوالن ] وقوع [ قَابِيل ، وَهابِيل ، ويف سبب : أهنا اْبَنا آدم ِلُصلْبِِه ، ومها : أحدمها 
أنَّ َهابِيلَ كان صاحب غََنمٍ ، وقابيلَ صاحب َزْرع فقرَّب كل واحد منهما قُْرَباناً ، فطلب هابيل أْحَسنَ : أحدمها 

اة كانت يف غنمه وجعلها قرباناً ، وطلب قابيل َشرَّ ِحْنطة كانت عنده وجعلها قُْرَباناً ، فنزلت ناٌر ِمَن السََّماٍء ش
نه ، فَحَسده فَاْحَتَملَْت قُْرَبانَ َهابيلَ ومل َتْحَتِمل قُرْبان قابيل ، فعلم قابيل أنَّ اهللا تعاىل قبل قُرَْبان أِخيِه ومل يقبل قُْربَا

  .قَْتلَُه  وقصد

ومل ُيْحَتَملْ قربان قَابيل ، فََعِلَم قَابِيلُ أنَّ اهللا قَبِلَ قربان أخيه ومل يقبل قربانه؛ ألنَّه كان كافراً : قال َسِعيدُ ْبُن ُجَبْيرٍ 
  .َوقََصَد قَْتلَُه أَتْمِشي على األرض يراك النَّاس أفَْضلَ ِمنِّي به ، فََحَسَده :  -وكان ُمؤِمناً  -فقال قابيل ألخيه هابيل 

البِْنت ] تلك [ غالم وجارية وكان يزوِّج ] يف كل بطن [ كان ُيولَُد له  -عليه السالم  -ُروَِي أنَّ آدم : وثانيهما 
، وبعدمها  -» إقِْليِمياء « وكان اْسُمَها : قال الْكَلْيبُّ ] وتوأمته ، [ من الَبطْن بالغالم من َبطْن آخر ، فولد له قَابِيل 

أن ُيَزوَِّجَها من َهابِيل ، فأىب  -عليه السالم  -َهابِيل وَتْوأَمته وكانت تَْوأَمةُ قابيل أْحَسَن النَّاسِ وجهاً ، فأراد آَدم 
: هلما  -عليه السالم  -أنا أَحقُّ بَِها وهو أحق بأخته وليس هذا من اللَّه َوإنََّما هو َرأُيَك ، فقال آدُم : قَابِيل وقال 

قُْرَبانه ناراً فازداد  قرباناً فأيُّكَُما قبل قُْربانه َزوَّْجُتها منه ، فَقَرََّبا قُْرَباَنْين ، فَقَبِلَ اللَُّه قُْرَبانَ هَابِيلَ بأن أنْزل على قَرَِّبا
  .قابيل َحَسداً له 

مل يكن ُيَزوُِّج ابنته من  -ليه السالم ع -أنَّ آدم «  -َرضي اهللا َعْنهُ  -َوُروَِي عن َجْعفَرٍ الصَّاِدقِ : قال القُْرطُبِيُّ 
ابنه ، ولو فعل ذلك ما َرِغَب عنه النَّيب صلى اهللا عليه وسلم ، وال كان دين آدم عليه السالم إالَّ دين النيب صلى 

، وأنه يزوُِّج غالم وهذه الِقصَّة عن َجْعفَرٍ ما أظُنَُّها َتِصحُّ : قال القُْرطُبِيُّ . ، وذكر قَصَّته » . . . اهللا عليه وسلم 
ياأيها الناس اتقوا َربَّكُُم الذي َخلَقَكُْم مِّن نَّفْسٍ وَاِحَدٍة َوَخلََق { : هذا الَبطْنِ إىل الَبطْن اآلخر ، بدليل قوله تعاىل 

ك على ما تقدم بيانه يف ، وهذا كالنصِّ مث نسخ ذل]  ١: النساء [ } ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ مِْنُهَما رِجَاالً كَثِرياً َونَِسآًء 
ِعْشرين بطناً أوَّلُُهم قابيل ، وتوأمته : وكان مجيع ما ولدته َحوَّاُء أربعني ولداً ذكراً ، وأنثى » سورة البقرة « 



  . -عليه الصالة والسالم  -إقليمياء وآخرهم َعْبُد املُغِيِث ، مث بارك اهللا يف نسل آدم 
  .حىت بلغ ولده وولد ولده أربعني ألْفاً  -عليه السَّالم  -مل ميت آدم :  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عبَّاسٍ 

أنَّ اْبَنْي آَدَم اللذين قَرَّبا القربان ما كانا اْبَنْي آدم ِلُصلْبِِه ، وإمنا كانا : وهو قول الَْحَسنِ والضَّحَّاك : والقول الثاين 
؛ لقوله تعاىل يف آخر ] تكن القرابني إال يف بين إسرائيل  كانت بينهما ُخُصومة ، ومل[ َرُجلَْين من بين إسرائيل 

قََتلَ الناس  ِمْن أَْجلِ ذلك كََتْبَنا على بين إِسَْرائِيلَ أَنَُّه َمن قََتلَ َنفْساً بَِغْيرِ نَفْسٍ أَْو فََساٍد ِفي األرض فَكَأَنََّما{ : القصَّة 
  ] . ٣٢: املائدة [ } َجِميعاً 

آدم ، ال يصلح أن يكون سََبباً إلجياب الِقَصاص عليهم َزجْراً هلم عن املَُعاوَدة إىل مثل هذا  وصدور الذنب من ابين
بيان أنَّ الَيهُود من قدمي الدَّهر ُمِصرُّونَ على التََّمرُِّد واحلسد : الذَّنب ، وَيُدلُّ عليه أيضاً أنَّ املقصود من هذه الِقصَّة 

  .دمها ملا قَبِلَ اللَُّه قربانه َحَسَده اآلخر وقتله ، وال شكَّ أن هذا ذَْنٌب َعِظيٌم حىت بلغ هبم هذا احلََسد إىل أن أح

فََتجُِب املُبَالََغةُ يف  -تعاىل  -مقبول عند اللَّه ] وأنه [ حسن االعتقاد ] عليه أن َصاِحَبه [ فإنَّ قَُبولَ الْقُْرَباِن ممَّا يدل 
مع هذه احلالة َدلَّ ذلك على أنَُّه قد َبلَغَ يف احلََسد أقصى الغايات ، وإذا ] َوقََتلَُه [ َتْعِظيمه ، فلما أقدم على قَْتِلِه 

كانا من َبنِي إسَْرائيلَ ، ] هذان الرَّجالن : [ كان املراُد أنَّ احلَسد داٌء قدٌمي يف َبنِي إسَْرائِيلَ ، وجب أن يقال 
قَُتول ، حىت تعلَّم ذلك من َعَمل الغراب ولو كان من بَنِي إسرائيلَ والصَّحيح األول؛ ألنَّ القاتل جهل ما َيْصَنع بامل

  . -واهللا سبحانه أعلم  -ملا َخِفي عليه هذا األْمر 
  فصل

  :فيه ثالثةُ أوجٍه » باحلقِّ « : قوله تعاىل 
، وموافقاً ملا يف التَّْوراة  بالصِّدق: اتلُ ذلك حال كونك ُملَْتبساً باحلقِّ أي : أي » اْتلُ « أنه َحالٌ من فاعل : أحُدها 

  .واإلْنجِيل 
اتلُ نبأُهَما ُملْتَبساً بالصِّْدقِ ُمواِفقاً ملا يف كُُتب األوَّلني لتثبت : ، أي » َنَبأ « أنه حال من َمفُْعوله وهي : والثاين 

  .عليهم احلُجَّةُ برسالتك 
  .ُملَْتبِسة باحلقِّ والصٌِّد كافَّة اْتلُ ذلك تالوةً : ، أي » اْتلُ « أنه ِصفَةٌ ملصدر : الثالث 

  .للُمصَاحبة وهي متعلِّقَة مبحذُوف » الَباُء « َوالزََّمْخَشرِيُّ به بدأ ، وعلى األْوُجهِ الثالثة ف 
 ، وكذا كل ِميمٍ قبلها مَُتحرك ، وبعدها َباء ، ومعىن» بالَْحقِّ « قبل َباِء » آَدم « وقََرأ أُبو َعْمرٍو بتسكني امليم من 

ِلَيعَْتبُِرو به ال : ، وهو َتقْبِيح احلسد ، والَبْغي وقيل ] الصحيح [ واْتلُ عليهم نبأ ابَْنْي آدم بالغَرض : الكالم 
ِلَيحِملُوُه على اللَِّعبِ ، كاألقاصيص اليت ال فائدة فيها ، وهذا َيُدلُّ على أنَّ املقصود من ذكر القصص العربةُ ال جمرَّد 

  ] . ١١١: يوسف [ } لَقَْد كَانَ ِفي قََصصِهِْم ِعْبَرةٌ ألُْوِلي األلباب { : عاىل احلكاية ، لقوله ت
  :فيه ثالثةُ أوجٍه } ] قُْربَاناً [ إِذْ قَرََّبا { : قوله تعاىل 

الَوقْت  قّصُتهما ، وحديثهما يف ذلك: أن يكون متعلِّقاً بنفس النَّبأ ، أي : وبه بدأ الزَّخمشريُّ ، وأبو البقاء : أحدها 
  .، وهذا وَاِضح 

َعلَْيهِم النَّبأ ذلك الوقت ، كذا قدَّره » واْتلُ « : على َحذْف مضاٍف ، تقديره » نبأ « أنه َبدلٌ من : والثاين 
  .الزََّمْخَشرِيُّ 

  .ليس بزمان « نبأ » ال ُيَضاف إليها إال الزَّمانُ و « إذْ » وال ُجيوز ما ذكر؛ ألن « : قال أُبو َحيَّان 
  .وعلى هذا فيتعلق بَِمحذُوف ، لكنَّ هذا الوجه غَْير وَاِضح [ « نبأ » أنه حال من [ ذكره أُبو الَبقَاِء : الثالث 



وقت ماضٍ ، « إذ » ألنَّ الفعل مستقبل ، و : ؛ قلت « اْتلُ » وال جيوز أن يكون ظرفاً ل : ] قال أبو الَبقَاء 
  :ه اْحِتمَاالن في« الْقُْرَبانُ » فكيف يَتالقََيان؟ و 

  .« أنه اسم ملا ُيَتقَرَّبُ به ، كما أنَّ الُْحلَْوانَ اسم ما ُيحَلَّى أو ُيعْطى » : وبه قال الزََّمْخشَرِيُّ : أحدمها 

  .» قرَّب « مطواع » تقرَّب « ؛ ألن » قَرََّب َصَدقةً وتقرَّب هبا « : يقال 
إِذْ قَرََّبا { : فيكون قوله : قَرََّب ، أي : فيعدَّى بالباء حىت يكون مبعىن  »ِقْرفَ القَمع « ] تقربوا : [ قال األْصَمِعيُّ 

  .َيطْلُُب ُمطَاوِعاً له ، والتَّقِْدير إذْ قَرََّباُه ، فتقرَّبا بِِه وفيه بُْعٌد } قُْرَباناً 
واملُطاَوَعةُ َيْخَتِلُف فيها الحتاد فاعل الفعلني ، « قَرَّب صدقة » وليس تقرَّب بصدقة مطاوع « : قال أُبو َحيَّان 

كَسَْرُته فانكسر ، وفَلَقُْته فاْنفَلَق ، فليس قَرََّب َصَدقَةً ، : الفاعل يكونُ من أحدمها فعل ، ومن اآلَخرِ انفعال ، حنو 
  .» وتقرََّب هبا ، من هذا البَابِ ، فهو غلط فَاِحٌش 

  .سَلِّم هذه القاعدة وفيما قاله الشَّْيخ نظر؛ ألنَّا ُن: قال شهاب الدِّين 
« ، و » َنْسج الَيَمن « أن يكون يف األْصل َمْصدراً ، مث أطلق على الشيء املُتقّرب به ، كقوهلم : واالحتمال الثاين 

  .» ضَْرب األمري 
إذ قَرَّبا قُْربَانني : فاألصل  وُيؤيِّد ذلك أنه مل ُيثَنِّ ، واملوضُع موضُع َتثْنِية؛ ألنَّ كالً من قَابيل وَهابيل له قُْربان َيُخصُّه ،

؛ ألن املعىن ] إمنا مل ُيثَنِّ : ألنه مصدر يف األصل ، وللقائل بأنه اسم ما يتقّرب به ال مصدر أن يقول [ وألنه مل ُيثَنِّ 
[ } انِنيَ َجلَْدةً فاجلدوهم ثََم{ : إذ قَرََّب كلُّ واحٍد منهما قُْربَاناً ، كقوله تعاىل :  -كما قاله أبو َعِلّي الفَارسّي  -

  .كل واحد منهم : أي ]  ٤: النور 
  .َجَمَعها يف الفِْعل ، وأفرد االْسم ليستدل بِِفْعلهما على أنَّ لكلِّ واحٍد منهما قُْرباناً : قال ابن اخلطيب 

  .إنَّ القُْرَبان اسم جنس فهو َيصْلُح للوَاِحد والَعَدد : وقيل 
  .} أََحِدِهَما وَلَْم ُيتَقَبَّلْ ِمَن اآلخر  فَُتقُبِّلَ ِمن{ : وقوله تعاىل 

  .عالمة الردِّ أن تأكله النَّار : كان عالَمةُ القبول أن تأكله النَّار ، وقال ُمجَاهد : قال أكثر املُفَسِّرِين 
  .السََّماء نار تأكلُُه  ، فكانت َتْنزِلُ من -تعاىل  -مل يكن يف ذلك الَوقِْت فقري ُيدفَع إليه ما يتقرَّب به إىل اهللا : وقيل 

التَّقوى شرط يف قُبُول األْعمَال لقوله تعاىل هاهنا ] حصول [ وإمنا صار أحد القُْربَاَنْين مقبوالً واآلخر مردوداً؛ ألنَّ 
لَن َيَنالَ اهللا { :  ، وقوله تعاىل فيما أمَرنا به من القُْربان بالبدن} إِنََّما َيَتقَبَّلُ اهللا ِمَن املتقني { ِحكَاية عن املُِحقِّ 

فأخرب أنَّ الذي يصل إليه لَْيس إالَّ التَّقوى ، ]  ٣٧: احلج [ } لُُحوُمَها َوالَ ِدَمآؤَُها ولكن َيَنالُهُ التقوى ِمنكُمْ 
  .وأشار إىل القَلْب » التَّقْوى َهاُهَنا « :  -عليه السالم  -والتَّقْوى من صفات القُلُوبِ؛ لقوله 

  .أن يكون على َخْوف وَوَجل من تقصري نَفْسه يف تلك الطَّاَعة : ى وحقيقة التَّقْو
  .وأن يكون يف غَاَيِة االحِْترَاز من أن َيأِتي بتلك الطَّاَعة لغرض سوى مَْرَضاة اهللا تعاىل 

  .وأالَّ يكون فيه شركة ِلغَْير اهللا تعاىل 
يف نفسه أالَّ ُيَبايل قُبِلَ أو مل ُيقَْبلْ ، وأنه ال يزوِّج أْخَته من  إن قابيل جعل قُْرَبانه أرَْدأ ما كان ِعْنده ، وأْضَمر: قيل 

  .أِخيه أَبداً 

  .كان قابيل لَْيس من أهل التَّقْوى والطَّاعة فلذلك مل َيقَْبل اللَُّه قُْربانه : وقيل 
  .قال الذي مل يتقبل منه للَمقُْبول منه : ، أي » قال ألقُْتلَنَّك « : قوله تعاىل 



  .قال الذي مل يتقبل منه للَمقُْبول منه : ، أي » ألقُْتلَنَّك « أ اجلمهور وقر
  .بالنون الشديدة ، وهذا جواُب قسم َمْحذُوف وقرأه زيٌد باخلفيفة » ألقتلنَّك « وقرأ اجلمهور 
م وأعماهلم وُجيوزُ أالَّ يراد له قرابينه: ، لداللة املعىن عليه ، أي ] إمنا يتقبل اهللا َمفُْعوله َمْحذُوف : [ قال أُبو َحيَّان 

قبلها كالم حمذوف « : ، هذه اجلُْملَة قال ابن عطيَّة ]  ٥: الليل [ } فَأَمَّا َمْن أعطى واتقى { َمفُْعول ، كقوله تعاىل 
  .ذكر كالماً كثرياً ؛ و» ِلَم َتقُْتلين وأنا مل أْجنِ شيئاً ، وال ذَْنَب يل يف َتقَبُّلِ اهللا قرباين بدون قربانك : ، تقديُره 

وال َحاَجة إىل تقدير ذلك كلّه؛ إذ املعاين مفهوَمةٌ من فَْحَوى الكالم : وذكر حنوه » فيه حذٌف َيطُول « : وقال غُريه 
تَّقَبُّل التَّقْوى ألقُْتلَنَّك َحَسداً على َتقَبُّل قُْربَانك ، فََعرَّضَ له بأن َسَبَب ال: إذا قُدَِّرْت قَصِريةً كان أْحَسن ، واملعىن هنا 

.  
؟ « ألقُْتلَنََّك » : جوباً لقوله } إِنََّما َيتَقَبَّلُ اهللا ِمَن املتقني { : قوله ] كان [ كيف : فإن قلت « : وقال الزََّمْخَشرِيُّ 

.  
ما أَتْيت من قبل نفسك إنَّ: ملَّا كان احلََسُد ألخيه على تَقَبُّل قربانه هو الذي َحَملَُه على توعُّده بالقَْتل ، قال : قلت 

  .انتهى » الْنِسالَخها من ِلبَاسِ التَّقَْوى 
  .وهذا وَنْحوه من َتفِسري املَْعَنى ال اإلعَْراب 

إنَّما يعود إىل اهللا تعاىل ، ] » قال « يف [ إن هذه اجلملة اْعتِرَاض َبْين كالم القَاِتل وكالم املَقُْتول والضَِّمري : وقيل 
، » قال ألقُْتلَنََّك « : بني كالم قابيل وهو } إِنََّما َيَتقَبَّلُ اهللا { ك لَِرُسوله ، فََيكُون قد اْعتَرض بقوله قال اهللا ذل: أي 

  .إىل آخره ، وهو يف غاية البُْعد لَِتنافُر النَّظْم » لَِئْن َبَسطَْت « : وبني كالم َهابِيل وهو 
  .ي املَُوطِّئة ه» لَِئْن َبَسطْتَ « : يف قوله » الالَّم « و 

جوابُ القسم املَْحذُوف ، وهذا على القاِعَدة املُقَرَّرِة من أنَّه إذا اْجَتَمع َشْرطٌ وقسٌم } َمآ أََناْ بِبَاِسٍط { : وقوله 
  .أجِيَب سابقُهما إال يف صُورة تَقّدم التَّْنبِيه عليها 

لَِئْن َبَسطْتَ » ْعل ، واجلزاء بلفظ اسم الفاعل ، وو قوله ِلم جاء الشَّْرط بلفظ الِف: فإن قلت « : وقال الزََّمْخَشرِي 
املفيدة لَِتأِكيد « الباء » ليفيد أنه ال يفعلُ هذا الَوْصَف الشَّنِيع ، ولذلك أكََّدُه ب : ؛ قلت } َمآ أََناْ بَِباِسٍط { ، « 

  .» النَّفْي 
  .جزاء للشَّْرط } اِسطٍ َمآ أََناْ بَِب{ ] إنَّ : [ وناقََشُه أُبو حيَّان يف قوله 

« ما » ألنه لو كان جواباً للشَّرط للزمته الفاء ِلكَْونه منفيا ب « : ألنَّ هذا اجلواب ِللقََسم ال للشَّرط قال : قال 
رِيَّ وهذا ليس بشيء؛ ألن الزََّمْخَش» واألداة جَازِمة ، وللزَِمُه أيضاً تلك القَاِعدة ، وهو كَْونه مل جيب األْسَبق منهما 

قد اعترض على : ولكنه ُمْغرى بأن يقال [ مساه جزاء للشَّرط ملا كان داالًّ على جزاء الشَّْرط ، وال َنِكَري يف ذلك 
  ] .الزََّمْخَشرِي 

البقرة [ } َولَِئْن أََتْيَت الذين { يف قوله تعاىل » الَبقَرة « وقد خالف الزخمشرّي كالمه هنا مبا ذكره يف : وقال أيضاً 
  .، من كونه جعله جواباً للقسم سادا مسدّ جوابِ الشَّْرط ، وقد تقدَّم حبثه َمَعُه هناك ]  ١٤٥: 

  فصل يف معىن اآلية
« َمدْدَت إيلَّ يدَك ِلتَقُْتلَنِي ما أَنا بباسٍط يدي إلْيكَ ألقُْتلََك إنِّي أخافُ اهللا ربَّ العاِملني : أي » َبَسطَْت « ومعىن قوله 
واُمي اهللا إن كان املَقْتُول أشدَّ الرَُّجلَني ، ولكن َمَنَعُه التََّحرُّج أن :  -رضي اهللا عنهما  - بن عمرو قال عبُد اهللا

رضي  -َيْبُسطَ إىل أخيه يده ، وهذا يف الشَّْرعِ جَاِئز ملن أُريد قَْتلُُه أن َيْنقَاد وَيسَْتْسِلم طلباً لألْجر ، كما فعل ُعثْمان 



ألق كمك على وجهك »  -رضي اهللا عنه  -وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم حملمَّد بن مسلمة  -اهللا تعاىل عنه 
  .« وكن عبد اهللا املَقْتُول وال تكن عبد اهللا القاِتل 

  .« كتب عليهم يف ذلك الَوقْتِ إذا أراد َرُجلٌ قَْتلَ رجل أنَّه ال َيْمَتنِع ويْصرب » : وقال جماهد 
  :، فيه ثالثة تأوِيالت } يُد أَن َتُبوَء بِإِثِْمي إين أُرِ{ : قوله تعاىل 

أإنِّي أريد؛ وهو استفهام إنكَار؛ ألن إرادة املَْعِصَية قبيَحةٌ ، ومن : على َحذْفِ مهزة االستفهام تقديره : أحدها 
« أنَّى » بفتح النون ، وهي « أنَّى أريد » األْنبَِياء أقبح؛ فهم مْعُصوُمون عن ذلك ، ويؤيِّد هذا التَّأويل قراءة من قرأ 

  .كيف أريد ذلك : ، أي « كَْيفَ » اليت مبعىن 
: النساء [ } ُيَبيُِّن اهللا لَكُْم أَن َتِضلُّواْ { : إين أريُد أن ال َتُبوء ، كقوله تعاىل : حمذوفةٌ تقديره « ال » أنَّ : والثاين 
، أي أالّ تضلّوا وأال متيد وهو مسَتفِيٌض وهذا ]  ١٥: النحل [ } َروَاِسَي أَن َتِميَد بِكُمْ { : ، وقوله تعاىل ]  ١٧٦

ال ُتقَْتلُ نَفٌْس » :  -عليه الصالة والسالم  -أيضاً فرار من إثْبَات اإلرَاَدة له ، وضعَّفَ بعضهم هذا التَّأويل بقوله 
  .« َمْن َسنَّ القَْتلَ  ظُلْماً إالَّ كانَ على اْبنِ آدَم األوَّلِ ِكفْلٌ ِمْن َدِمها؛ ألنَُّه أوَّلُ

ال يلزم من َعَدمِ إراَدته : فثبت هبذا أن اإلثَْم حاصلٌ ، وهذا الَّذي ضعَّفه به غري الَزِم؛ ألن قاِئل هذه املقالة يقول 
  .اإلثْم ألخيه َعَدم اإلمث ، بل قد يريد عدمه وَيقَع 

أو حقيقيَّة على َحَسبِ اختالف املُفسِّرين يف ذلك ،  إمَّا إرادة َمجَازية ،: أن اإلرادة على َحاهلا ، وهي : الثالث 
  :وَجاَءت إرادة ذلك به ملعاٍن ذكُرها ، من مجلتها 

  .أنَّه ظهرت له قَراِئن تدلُّ على قرب أجلِه ، وأنَّ أخاه كافر ، وإرادة الُعقُوَبة بالكافر َحَسنة 
ترجُع حامالً له وُملْتبساً به ، وقد تقدم : أي « ُبوء ت» يف َمَحلِّ نصبٍ على احلال من فاعل « بِإثِْمي » : وقوله 

« مبثلَ إمثي » ال ُبدَّ من ُمضاٍف ، فقدَّره الزََّمْخَشرِيُّ : وقالوا ]  ٩٠: البقرة [ } فََبآُءو بَِغَضبٍ { َنِظُريه يف قوله 
  .« ه قرأت قراءة فالن ، وكتبت ِكتَاَبت: على االتِّسَاع يف الكالم ، كما تقول » : قال 

  .» بإثْمِ قَْتِلي ، وإمث معِصَيتك اليت مل ُيقبل ألجلها قُْرَبانك ، وإثْم حسدك « وقدَّره بعضهم 
، وال  -عزَّ وجلَّ -معناه إنِّي أريد أن َتُبوَء بعقاب قَْتلي فتكون إرادة َصِحيحَة؛ ألنَّها موافقة ِلُحكم اهللا : وقيل 

قتل من اإلثْم والِعقَاب ُروِي أن الظَّامل إذا مل َيجِد يوم الِقَيامة ما يرضي َخْصَمه يكون هذا إرادة للقَْتل ، بل ملوجِبِ ال
إنِّي أُريد أن َتُبوء بإثْمي يف قَْتِلك ، وهذا : ، أُِخذَ من سيِّئَات املَظْلُوم ومحل على الظَّامل ، فعلى هذا َيُجوز أن ُيقَال 

  .َيْصلُح جواباً 
َجَعلْته : أي » َسهلت وبعثت « بتشديد الواو من غري ألف مبعىن » طَوََّعْت « ُر على اجلمهو» فَطَوََّعْت « قوله 

  .بعثت له نفسه أنَّ قتل أخيه طَْوعاً سهل عليه : سهالً ، تقديره 
  .انتهى » وسََّعْته ويسََّرْته من طاَع له املْرَتُع إذ اتَّسع « : قال الزََّمْخَشرِي 

  .شّجْعُته : وقال جماهد 
انْقَاَد من الطَّواِعية ، : طَاَع له قَْتلُ أخيه ، أي : زيَّْنُت له نفسه ، والتَّضْعيف فيه للتَّْعِدية؛ ألنَّ األصل : ل قتادة وقا

  .فُعّدي بالتَّضعيف ، فصار الفاعلُ َمفْعُوالً كحاله مع اهلَْمَزة 
  :َمْخَشرِيُّ فيها احِتمَالَْين ، وأبدى الزَّ» فَطَاوعْت « وقرأ احلسن ، وَزْيد بن علي ومجاعة كثرية 

َضاَعفُْته وَضعَّفْته ، : حنو » فَعَّل « لغري ُمشاركة بني َشْيئْين ، بل مبعىن » فَاَعلَ « أن يكُون ممَّا جاء فيه : أحدمها 
  .وناَعْمُتُه وَنعَّْمُته ، وهذان املثاالن من أمثلة سِيبويه 



  .» فجاءوا به على مثال عاقَْبُته « : قال 
، وذكر » أفَْعلُْت « ال تريُد هبا عمل اثَْنْين ، ولكنَّهم َبَنْوا عليه الفِْعل كما َبَنْوه على » فاَعلُْت « : وقد جتيء : قال 

  .» فّعلُْت « جييُء مبعىن » فَاَعل « ، وقَلَّ َمْن ذكر أن » َعافَاُه اللَّه « : أْمِثلَة منها 
َها من املُشَاركة ، وهو أنَّ قَْتل أخيه كأنه َدَعا َنفَْسه إىل اإلقَْدام عليه فَطَاوعته أن تكون على بَابِ: واالحتمال الثاين 

  .انتهى 
جَعل القَْتل يدعو إىل نفسه ألجل احلسد الذي لَِحَق قَابِيل ، وجعلت النَّفُس َتأىب : وإيضاُح العبارة يف ذلك أنْ ُيقَال 
كأنه يريد من صاِحبِه أن ُيِطيَعه إىل أن غَلََب القَْتلُ النَّفَس  -القَْتلَ والنَّفَْس أعين  -ذلك وَتْشَمِئزُّ منه ، فكُلٌّ منهما 

  .على الِقَراءَتْين » طوَّعت « ُمتعلِّق ب » له « فطاوعته ، و 
  .سه يعين أنَّ الكالم تامٌّ بِنَفْ. َحفِظُْت لزْيد ماله : لزيادة الرَّْبط ، كقولك » له « و : قال الزََّمْخَشرِيُّ 

لقوة » الالَّم « فأتى هبذه » َحفِظُْت مالَ َزْيد « فَطَوََّعْت نفُسه قَْتل أخيه ، كما كان كَذَلك يف قولك : ولو قيل 
  .َرْبط الكالم 

 ، وهذا خَطَأٌ؛ ألنَّ اليت تتعدى بغري الالَّم تتعدى ِلَمفُْعول» الَم « طاَوَعْت تتعدَّى بغري : وقال قوم : قال أبو البقاء 
  .واحد ، وقد َعدَّاُه إىل قَْتلِ أِخيه 

« زاد الالَّم يف املفعول به وهو : ، أي » َعلَى « وحذف » الالَّم « طاَوَعْته نفسه قَْتل أخيه ، فزاد : التَّقْدِير : وقيل 
  ] .» قَْتل أِخيه « اجلارَّة ل » على « [ ، وحذف » اهلَاء 

  .ال إىل النَّفْس  -تعاىل  -هو اهللا لكان ذلك التَّزيني والتَّطْويع ُمضافاً إىل اهللا  لو كان خالق الكلِّ: قالت املُْعتَزِلَةُ 
أنَّ األفعال ملا اسَتَنَدت إىل الدََّواعي ، وكان فاعل ِتلْك الدواعي هو اهللا فكان فاعل األفَْعال كلها هو اهللا : واجلواب 

  .ْدر قابيل كيف َيقُْتل هَابِيل مل َي: ، قيل » فَقََتلَُه « مث قال تعاىل  -تعاىل  -
فتمثَّل له إبليس ، فأخذ طَاِئراً ووَضع رأَسه على َحَجرٍ ، مث َشَدَخ له حجًرا آخر ، وقَابيل َيْنظُر إلَْيه : قال ابن جُرَْيج 

  .الَه وهو نَاِئٌم اغَْت: قتله وهو ُمْسَتْسِلٌم ، وقيل : فعلَّمه القتل ، فرَضَخ قابيل َرأَس هَابِيل بني َحجََرْين ، قيل 
  وكان هلابيل يوم قُتل عشرون سنة ، واْخَتلَفُوا يف موضع قَْتله

بالَبْصَرة عند موضع املَْسجد : عند عقبة حراء ، وقيل : على جبل ثَْور ، وقيل  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عبَّاس 
ان أول ميِّت على َوْجِه األْرض من بَنِي آدم ، وقصده األْعظَم ، فلمَّا قتله تركه بالعََراء ومل يدر ما يصنع به؛ ألنَّه ك

  .السِّباع فََحَملَه يف جراب على ظَهْرِه أْرَبِعني َيْوماً 
َسَنة حىت أروح ، وَعكَفَت عليه الطَّْير والسِّبَاع َتْنظُر مىت يرمي به فََتأكله مث :  -رضي اهللا عنهما  -وقال ابن عبَّاس 

  .احلائرين : } خلاسرين فَأَصَْبَح ِمَن ا{ : قال 
فإنه أْسَخطَ والديه ، َوبِقي مذُموماً إىل يوم : خسر ُدْنيَاه وآِخرته أما الدُّْنَيا  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عبَّاسٍ 

  .فهي العِقَاُب الدَّاِئم الَعِظيم : الِقَيامة ، وأما اآلخِرة 
إنَّما أكلت النَّارُ : ن من أْرضِ اليمن ، فأتاه إْبليس فقال له ، هرب إىل عد] هابيل [ إنَّ قابيل ملا قتل أخاه : قيل 

 قُْرَبان َهابِيل؛ ألنَّه كان َيْخُدم النَّار ويعُبُدها ، فإن َعبدت أنت أيضاً النَّار حصل َمقُْصودك ، فبىن بيت نَارٍ وهو أوَّل
ما كُْنت عليه َوِكيالً ، : بَْيض ، فََسألَُه آدم عن أِخيه ، فقال من عبد النَّار ، وُروِي أنَّه ملا قََتلَُه اْسَودَّ َجَسُدُه وكان أ

  .بل قََتلْته ، ولذلك اسَودَّ َجَسُدك ، ومكث آَدُم بَْعَده مائة سنة مل يَضْحَك قطّ : فقال 
اهللا عنه  رضي -روي أنَّه َرثَاُه بِِشْعر ، وهو كَِذب حبت واألنبياء مْعُصومون عن الشِّعر روى أنس : قال الزخمشري 



يوم الدَّم فيه حاَضت َحوَّاء ، وفيه قتل ابُن » : سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن يوم الثالثاء فقال « : قال  -
  .« آدم أَخاه 

أَنْ أَكُونَ مِثْلَ َهذَا الْغَُرابِ  فََبَعثَ اللَُّه غَُراًبا يَْبَحثُ ِفي الْأَْرضِ ِلُيرَِيُه كَْيفَ ُيوَارِي َسْوَءةَ أَِخيِه قَالَ َيا َوْيلََتا أََعجَْزُت
  ) ٣١(فَأَُوارَِي َسْوَءةَ أَِخي فَأَصَْبَح ِمَن النَّاِدِمَني 

  .} ] َسْوَءةَ أَِخيِه [ فََبَعثَ اهللا غُرَاباً يَْبَحثُ ِفي األرض ِليُرَِيُه كَْيَف ُيوَارِي { قوله تعاىل 
  :جيوز فيها وجهان » الالُم « هذه 

  .َينُْبُش ويُِثُري التُّراب لإلراءة : ، أي » يبحث « متعلِّقة ب  أنَّها: أحدمها 
، » يُوارِي « معُمولة ل » كَْيَف « ِليُرَيه اهللا ، أو لرييه الغراب ، و : ، واملعىن » َبَعثَ « أهنا متعلِّقة ب : الثاين 

البصرية قبل تعدِّيها » رأى « انِي سادةٌ مسدَّه؛ ألن ومجلة االستفهام معلقة للرُّْؤية الَبصَرية ، فهي يف حملِّ املَفُْعول الثَّ
البقرة [ } أَرِنِي كَْيَف ُتحْيِي املوتى { : باهلَْمزة ُمتََعدِّية لواحد ، فاكتسبت باهلمزة آخر ، وتقدَّم َنِظُريها يف قوله تعاىل 

البحوث؛ ألهنا » َبراَءة « ومنه ُسمِّيت سورة ُيفَتِّش يف التَُّراب مبنقارِه ويثريه ، : أي » َيْبَحثُ « : ومعىن ]  ٢٦٠: 
: [ ما ال ُجيوز أن َيْنكَِشَف من َجَسده ، وهي الفضيحة أيضاً ، قال : فَتََّشت على املَُنافقني ، والسَّْوَءةُ املراد هبا 

  ]اخلفيف 
  َيا لَقَْوِمي ِللسَّْوَءة السَّوآِء. . ...  -١٩٥١

زة على الواو ، وهي قراءة الزُّهري ، وحينئٍذ ال جيوُز قَلُْب هذه الواو أِلفاً ، وإن وجيوز ختفيفها بإلقاء َحَركَة اهلَْم
« ُمَخفَّفَْي » توم « و » َجَيل « صدق عليها أنَّها حْرف علٍّة متحرك ُمْنفَِتٌح ما قبله؛ ألنَّ حركتها َعارِضة ، ومثلُها 

وهي لُغة [ ة واواً ، وإدغاُم ما قبلها فيها َتشبيهاً لألصلي بالزَّاِئد ، وجيوُز أيضاً قلُب هذه اهلمز» َتْوَءم « و » َجْيألَ 
  ]البسيط : [ َشّي وضّو ، قال الشَّاعر : » َضْوء « و » َشْيء « َيقُولون يف ] 

  مِنِّي وَما َسِمُعوا ِمْن صَاِلحٍ َدفَُنوا... وإنْ َيَرْوا َسيَّةً طَارُوا بَِها فََرحاً  -١٩٥٢
  .جعفر  وهبذا قرأ أُبو

قلب َياء املَُتكلم أِلفاً ، وهي لغة فاشيةٌ يف املَُنادى املضاف إليها ، وهي إحدى اللُّغات » َيا وْيلََتا « : قوله تعاىل 
  .السِّت ، وقد تقدم ذكرُها 

  .وقُرِئ كذلك على األْصلِ وهي ِقَراءة احلسن الَبْصرِيِّ 
وهذه كلمة . قْبَالُ وهم العقالُء ، إال أنَّ العرب تتجوَّز فُتنَاِدي ما ال َيعِْقلُ والنَِّداء وإن كان أصلُه ِلَمْن يتأتَّى منه اإل

،  ُتْسَتعمل عند ُوقُوعِ الدَّاِهَية العظيمة ولفظَُها لفظ النِّداء ، كأن الوَْيل غري حَاِضر ِعْنده ، واملعىن يا َوْيلََتى احُضري
: الزمر [ } ياحسرتا على َما فَرَّطَُت { ، ]  ٣٠: يس [ } العباد ياحسرة َعلَى { : فهذا أوانُ ُحُضورك ، ومثله 

» أَعَجْزَت « ، واجلمهور قرأ » َحْسَرَتا « ، وأمال محزة ، والكسائي ، وأُبو عمرو يف رواية الدَّْوري ألف ]  ٥٦
  .بِكَْسرها يف املُضَارع »  أْعجُِز« بالفتح يف املاضي ، » عَََجْزت « : بفتح اجليم ، وهي اللُّغة الفَِصيَحة ، يقال 

َعجِزت « : وقرأ احلسن ، وابن عبَّاس ، وابُن مسُعود ، وطلحة بكسرها وهي لغة شاذَّة ، وإنَّما املشهور أن ُيقَال 
َعْن أنْ أكونَ ، فلما ُحِذف : على إسْقَاط اخلَاِفض ، أي » أن أكون « بالكَْسر أي كَبُرت َعجِيزُتَها ، و » املرأة 
  .فيها اخلالف املَْشهُور َجَرى 



  .» فَأوَارَِي « : قوله تعاىل 
  :قرأ اجلمهوُر بنصب الياء ، وفيها َتْخرِجيان 

أعجَْزت عن كوين ُمْشبِهاً : منتظماً يف ِسلِْكِه ، أي » أنْ « املنصوبة ب » أكون « أنه عطف على : أصحهما 
  .للُغَراب فَُموَارياً 

: ، يعين » أعجَْزُت « : مل يذكر غريه أنَّه مْنصوب على جواب االستفهام يف قوله قاله الزخمَْشريُّ ، و: والثاين 
  ] . ٥٣: األعراف [ } فََهل لََّنا ِمن ُشفََعآَء فََيْشفَعُواْ لََنآ { : فََيكونُ من باب قوله 

جواب االستفهام؛ وليس  أنه ُجيوُز أن َينتصب على: وذكر بعضهم : ورده أبو البقاء بعد أن َحكَاُه عن قَْومٍ ، قال 
لو َعَرفْتُ : معناه » أين َبيُْتَك فأُزورَك « : أيكون منِّي عجز فَُمواراة ، أال ترى أن قولك : بَِشيء ، إذ ليس املَْعىن 
  .» لو َعَجزت لَواريت « لزرُت ليس املَعَْنى هنا 

  .وهذا الرَُّد على ظاهره َصحِيٌح : قال شهاب الدين 
غري  -بعد األشياء الثمانية » أنْ « أنَّ النُّحاة َيْشتَرِطون يف جواز َنْصب الفْعلِ بإضمار : الَبقَاء  وَبْسطُ عبارة أيب

أْين بيُتك « أن يَنحلَّ الكالُم إىل شرٍط وَجَزاء فإن انعقد منه َشْرط وجزاء َصحَّ النَّْصُب ، وإالَّ امتنَع ، ومنه  -النَّفْي 
  .» ْيَتك أزُوَرك إن َعّرفتين َب] أي [ فأُزوَرك 

إنْ َعجَْزت واَرْيت ، وهذا ليس بَِصحِيح؛ : ويف هذا املقام لو َحلَّ منه شرط وَجَزاء لفسد املعىن؛ إذ يصري التَّقِْديُر 
  .ألنه إذاَعجز كيف ُيوَارِي 

رأيت ، فأساَء عليه األدَب وردَّ أبو حيَّان على الزَّخمشريِّ مبا تقدَّم ، وجعله غَلَطاً فاِحشاً وهو َمْسبُوٌق إليه كما 
  .بشيء َنقَلَُه عن غريه اهللا أعلُم بصحَِّتِه 

  :، وخرَّجها الزخمشري على أحد وجهني » بسكون الياء « وقد قرأ الفَيَّاض بن غَْزَوان ، وطلحة بن مصرف 
  .فأنا أوَاري ، وإمَّا على التَّْسِكني يف موضع النصب ختفيفاً : إمَّا القَطْع ، أي 

  .» هي لغة لتوايل احلركات « : ابُن عطيَّة وقال 
وال يصلح أن تعلَّلَ القَِراءة هبذا ما ُوجِد عنه مندُوَحةٌ؛ إذ التَّْسكنيُ يف الفَْتَحة ال ُجيوز إالَّ ضرورة « : قال أبو حيَّان 

  .» ، وأيضاً فلم تتوالَ حركات 
  .» صَاَر « مبعىن » فَأَصَْبَح « وقوله 

ألنه [ عبارة عن مجيع أْوقَاِته قيم بَْعض الزَّمان مكان كله ، وُخصَّ الصَّباُح بذلك » أصَْبح « : وله ق: قال ابن عطيَّة 
  ]املنسرح : [ َبْدُء النهار ، واالنبعاث إىل األُمور ، وَمظَنَّةُ النََّشاط ، ومنه قولُ الرَّبِيع ] 

  .. . . .أصَْبْحُت ال أحِْملُ السِّالَح وال  -١٩٥٣
  .اإلسالم إىل غري ذلك ] أسد تعزرين على [ مث أصَْبَحت بنو : د بن أيب وقَّاص وقول سع

عبارة عن مجيع أْوقاته ، وإمنا خصَّ الصَّبَاح لكونه َبْدُء » أصَْبح « وهذا التَّْعليل الذي ذكره؛ لكون : قال أبو حيَّان 
، وليس شيء منها » َصار « مبعىن » أْمَسى « و » اَت َب« و » أْضَحى « النََّهار ليس بِجَّيد؛ ألن العرب اْسَتْعَملَت 

  .َبْدء النَّهَار 
إهنا ملَّا أُِقيَمت مقام أْوقَاته للعلَِّة : وكيف ُيْحِسن أن يردَّ على أيب حممد بِمِثْل هذا ، وُهَو مل َيقُل : قال شهاب الدين 

» احلُُجرَات « صة عليه ، وسيأيت الكالم على ذلك يف ، حتَّى يلزَم بأخواهتا َناِق» صَار « الَّيت ذكرها تكونُ مبعىن 
  عند قوله تعاىل



  . -إن شاء اهللا تعاىل  -]  ٦: اآلية [ } فَُتصْبُِحواْ على َما فََعلُْتْم نَاِدِمَني { 
  فصل

  .ِفْعل الغَُرابِ صار سنَّة يف دفن اخلَلْقِ فَْرضاً على مجيع النَّاس على الِكفَاية : فإن قيل 
ملَّا قتله ومل يدر ما َيصَْنع به َبَعثَ اللَّه غرابني فاقْتََتال ، فقتل أحُدمها اآلخر فحفَر له : قال بعض املُفَسِّرين : فاجلواب 

على بِِمْنقَاره ورجليه ، مثَّ ألقاه يف احلُفَْرة فتعلَّم قابيل ذلك ، وَعِلَم أن الُغرَاب أكثر ِعلْماً منه ، وعلم أنَّه إمنا أقدم 
ملا قتله وتركه فََبَعث اللَّه غَُراباً حيثو التَّراب : وقال األصمُّ . جهله وقلَّة معرفته فََنِدم وتلهف ] بسبب [ خيه قَْتل أ

عادة : يا َوْيلَتا ، وقال أبو ُمسْلم : على املقُْتول ، فلما رأى القَاِتل أنَّ املقتول كيف ُيكرُمُه اللَّه بعد موته َنِدم وقال 
  .ألْشَياء فجاء غراٌب ودفن شيئاً؛ فتعلَّم ذلك منه الغَُراب دفن ا

َتلَُه إنَّه كان عاملاً بكْيِفيَّة الدَّفن ، وأنه يبعد يف اإلْنَسان الَعاِقل أالَّ يُْهَدى إىل هذا القدر من العمل ، إالَّ أنه ملا قَ: وقيل 
إن هذا الُغراب ملا قتل ذلك اآلخر فبعد أن قََتلَُه : تركه بالَعَراء ، فلما َرأى الغُراَب يدفن الغُرابَ رقَّ قلبه ، وقال 

فجاء وحَثَى التُّراب على املَقُْتول ، فلما رأى أنَّ اهللا تعاىل ! أْخفَاه حتت األْرض ، أفأكون أقلَّ َشفَقَة من هذا الُغراب؟
ألْرض ، علم أنَّه عظيم الدَّرجة أكرمه حال حياته بقبول قُْربَانه ، وأكرمه بعد مماته بأن بعث الُغراب ليدفنه َتْحَت ا

عند اهللا تعاىل؛ فتلهَّف على ِفْعله ، وَعِلَم أن ال قدرة له على التَّقَرُّب إىل أخيه إالَّ بأن َيْدِفَنه يف األرض فال جرم قال 
ومنه سُمِّي النَِّدمي َنِدمياً ألنه لفظ النََّدم وضع للُزوم ، : فإن قيل . } َياَوْيلََتا أََعَجْزُت أَنْ أَكُونَ ِمثْلَ هذا الغراب { : 

  .ُيالزُِم املَجْلس 
  :وأجابوا عنه بوجوه } النَّدم تَْوَبة { : قال  -عليه الصالة والسالم  -فاجلواب أنَّه 

  .النَّاِدمني على كونه َحَملَُه على ظهره سنة [ أنه ملا تعلَّم الدَّفن من الُغرَاب صار من : أحدها 
؛ ألنَّه مل ينتفع بقتله ، وسخطَ عليه بسببه أبواه وإخوته ، وكان َندُمه هلذه األْسباب ] ن النَّادمني أنه صار م: وثانيها 

  .ال ِلكَونِِه َمْعِصية 
أنَّ ندمه كان ألْجل تركه بالَعَراء اسِتْخفافاً به بعد قَْتله ، ألنَّ الغَُراب ملا قتل الغَُراب ودفنه ، َنِدم على : وثالثها 
هذا أِخي وشقيقي وَمْن حلمه خمتلط بَِدمي ، فإذا ظهرت الشَّفَقَة من الُغرَاب ومل تظهر منِّي على : به ، وقال قساوة قَلْ

أِخي ، كنت دون الغراب يف الرَّْحَمة والشَّفَقة واألْخالق احلميدة ، فكان َنَدُمه هلذه األْسبَاب ، ال للخوف من اهللا 
  .دم ، فلذلك لَمْ َيْنفَعه النَّ -تعاىل  -

ملَّا قتل ابن آَدم أَخاُه ، وجفَّت األرض َسْبَعة أيَّام مبا عليها ، مثَّ َشرِبت األْرُض : قال املُطَِّلب بن َعْبد اللَّه بن ِحنْطَب 
  .ما أدري ما كنت عليه َرِقيباً : أين أخُوَك َهابِيلُ؟ قال ] : آدم [ َدَمُه كما تشرب املاء ، فناَداه 

عزَّ  -فأْيَن َدُمه إن كنت قتلته؟ فحّرم اللَّه : فلم قََتلَْت أخاَك؟ قال . خيك لُينَاِديين من األْرضِ إن دم أ: فقال آدم 
اذَْهب طَرِيداً شريداً فزعاً َمْرُعوباً ال تأَمن من : أبداً ، وقيل لقابيل ] دماً [ على األْرض أن َتْشَرب بعده  -وجل 

إنَّما أكَلَت النَّار قربان أخيك َهابيل؛ : َرب هبا إىل الَيَمن ، فأتاه إبليس فقال له وَه» إقِْليما « تراه ، فأَخذَ بيد أخته 
فعلقت إحدى رِْجلَْي قَابِيل إىل : ألنَّه كان يعُبد النَّار فاْنِصبْ أنت أيضاً ناراً ، وهو أوَّل من َعَبد النَّار قال ُمَجاهد 

الِقَيامة ، ووجهه إىل الشمس حيث ما دارت عليه ، يف الصَّْيف َحِظريةٌ  فخذَها وَساِقَها ، وعلقت من َيْومئٍذ إىل يومِ
ة من نار ، ويف الشَِّتاء حظريةٌ من ثَلْج ، واتََّخذَ أوالد قَابِيل آالت اللَّْهو ، واهنمكوا يف اللَّْهو وشُْربِ اخلَْمر وِعَباد

  .وبقي َنْسلُ ِشيث  -عليه السالم  -ام نوح النار والزِّنا والفَواِحش ، حتَّى غرقهم اللَّه بالطُّوفان أيَّ



فَكَأَنََّما قََتلَ النَّاَس َجِميًعا َوَمْن ِمْن أَْجلِ ذَِلَك كََتبَْنا َعلَى َبنِي إِسَْراِئيلَ أَنَُّه َمْن قََتلَ َنفًْسا بَِغْيرِ نَفْسٍ أَْو فَسَاٍد ِفي الْأَْرضِ 
 ِميًعا َولَقَْد َجاَءتُْهْم ُرُسلَُنا بِالَْبيَِّناِت ثُمَّ إِنَّ كَثًِريا ِمْنُهمْ َبْعَد ذَِلَك ِفي الْأَْرضِ لَُمْسرِفُونَأَْحَياَها فَكَأَنََّما أَْحَيا النَّاسَ َج

)٣٢ (  

  :فيه وجهان ] } ِمْن أَْجلِ ذلك { : [ قوله 
أَجل « : اجلناية ، يقال : األْصل هو يف » األْجل « وذلك إشارةٌ إىل القَْتل ، و » كََتْبَنا « أنه متعلِّق ب : أظهرمها 

  .أَخذَ يَأُخذُ أْخذاً : بفتح اهلمزة وكْسرِها إذا َجَناُه وْحَده ، مثل » وأْجالً وإْجالَء ، وأْجالَء ] إْجالً [ األْمر يأجل 
  ]الطويل : [ ومنه قول ُزَهْيرٍ 

  ي َعاجِلٍ أَنا آجِلُْهقَِد اْحتََرُبوا ِف... َوأْهلِ ِخَباءٍ صاحلٍ ذَاُت َبْينهْم  -١٩٥٤
  .جَانِيه : أي 

ِمْن أنْ جََنْيَت ِفْعلَه َوأْوَجْبته ، وكذلك قوهلم : بِسببك ، يعين : أي » فََعلُْته من أْجِلك وألجلك « ومعىن قول النَّاس 
  .، أْصلُُه من أن جََرْرَتُه ، مث صار يستعمل مبعىن السََّبب » فََعلُْته ِمْن َجرَّائك « : 

  .من أجِْلي : أي » ِمن َجرَّاي « احلديث ومنه 
  .َنَشأ الكَْتُب ، وابتدى من جناية القَْتلِ : البتداء الغاية ، أي » من « و 

  ]الرمل : [ قال . على املَفُْعول له إذا استكمل الشُّروط له » أْجل « والالَّم وانتصاب » ِمْن « وُجيوُز َحذُْف 
  .. . . .ضَّلَكُْم أْجلَ أنَّ اللََّه قَْد فَ -١٩٥٥
قَْتِلِه أخاه قال : ندم من أْجلِ ذلك ، أي : أي » من النَّادمني « : أجَاَز بعض النَّاس أن يكون ُمتعلِّقاً بقوله : والثاين 

وأين هنا ، وهذا الردُّ غري وَاِضح ، » كََتْبَنا « ؛ ألنَّه ال حيسن االبتداء ب » النَّادمني « وال تتعلَُّق ب : أبو البقاء 
إْخبَاراً بأنَّه كتب ذلك ، واإلْخبَار ُمتعلِّق بقصة اْبَنْي آدم إال  -تعاىل  -بِذَلك؛ ابتدأ اهللا ] باالبتداء [ َعَدُم احلُْسنِ 

  .أنَّ الظَّاهر خالفه كما تقدَّم 
اهلمزة ، وُروي عنه حذُف ] ، وقرأ أبو جعفر بكسرها ، وهي لغة كما تقدم » أجل « واجلمهور على فتح مهزة [ 

ضمري األْمر » أنَّه « ، كما َيْنِقل َوْرش فتحتها إليها ، واهلاء يف » ِمْن « وإلقاُء حركتها وهي الكسرة على نون 
ِمْن أَْجلِ ذلك { قوله : ، فإن قيل » أن « شرطيَّة مبتدأة ، وِهَي وخََبُرها يف َمَحلِّ رفعٍ خرباً ل » مْن « والشَّأن ، و 

َمرَّ من قصَّة قَابِيل وهَابِيل كََتْبَنا على بَنِي إْسرَائيل القصاص وذلك ُمْشِكلٌ ، ألنه ال ُمنَاَسَبة بني  من أْجل ما: أي } 
  .واِقَعة قَابِيل وهَابِيل ، وبني ُوُجوب الِقَصاص على بَنِي إْسرائيل 

  :فاجلواب من وجهني 
  .ذا القَْتل إمنا وقع يف َبنِي إسَْرائيل ، ال َبْيَن ولدْي آدم لُصلْبِه أنَّ ه: ما تقدَّم َنقْلُُه عن احلسن ، والضَّحَّاك : أحدمها 

ليس إشارة إىل قصَّة قَابِيل وهَابِيل َبلْ ُهو إشَاَرةٌ إىل ما ذكر يف الِقصَّة } ِمْن أَْجلِ ذلك { يف قوله » ِمْن « أن : الثاين 
، » أصَْبح من النَّاِدمني « ، و » فأصَْبح من اخلَاِسرين « قوله من أْنوَاع املَفَاِسِد احلاصلة بَِسَبب القتل احملرَّم ، ك

إشارةٌ إىل أنه َحَصل يف قلبه أنَْواع النَّدم واحلسرة واحلُْزن ، مع أنَّه ال َداِفع لذلك » أصبح من اخلَاسِرِين « فقوله 
  .ألَْبتَّة 

  .ِصيِصه بِبين إْسرائيل؟ ُحكْم الِقَصاص ثَابتٌ يف مجيع األَمم فما فَاِئَدة ختْ: فإن قيل 
أنَّ وجوب الِقَصاص وإن كان عاماً يف مجيع األَممِ ، إال أنَّ التَّْشديد املَذْكور يف حقِّ بَنِي إسْرائيل غري : فاجلواب 



: منه  حكم هاُهَنا بأن قَْتل النفس جار ُمْجرى قَْتل َجِميع النَّاس ، فاملقصود -تعاىل  -ثَابتٍ يف مجيع األْدَيان؛ ألنَّه 
] أنَّ اليُهود مع ِعلْمهم هبذه املَُبالغة الَعِظيمة : يف عقاب القتل الَعْمد العدوان ، واملقصود من هذه املَُبالََغة [ املَُبالََغة 

أقَدموا على قتل األنبياء والرُّسل ، وذلك يُدلُّ على غاية قََساَوة قُلُوهبم ونَِهاية ُبْعدهم عن طَاَعة اهللا ، وملا كان 
 -لغرض من ذكر هذه القصص ، َتْسلية الرَّسول يف الواقعة اليت ذكرْنا ، من أنَُّهم عزموا على الفتك برُسول اللَّه ا

َبنِي إسرائيل يف هذه الِقصَّة هبذه املُبَالَغة ] فكان َتْخصِيص [ وبأكابر الصَّحابة ،  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
  .ُمَناِسباً للكَالَم 

  فصل
} ِمْن أَْجلِ ذلك كََتْبَنا { : القَاِئلُون بالقياس هبذه اآلية على أنَّ أْحكَام اهللا تعاىل قد تكون ُمَعلَّلة؛ ألنَّه قال  استدلَّ

  .} ِمْن أَْجلِ ذلك { وهذا َتصْرِيح بأن كتبه تلك األْحكَام معلَّلٌ بتلك املََعانِي املُشَار إليها بقوله 
  :وقالت املُعتزلةُ 

اآليةُ على أنَّ أْحكَام اللَّه معلّلة مبصاحل العَِباد ، وإذا ثََبَت ذلك اْمَتَنع كونه خَاِلقاً للكُفْر والقََبائح ، ُمريداً  َدلَّت هذه
ه وقوعها ِمْنهم؛ ألنَّ خلق القََبائح وإراداهتا مينع من كونه تعاىل مَُراعياً للمصاحل ، وذلك ُيبِْطل التَّْعِليل املَذْكُور يف هذ

  .ة اآلي
  :وأجاب القَاِئلُون بأنَّ تعِليلَ أْحكَام اللَّه ُمحَالٌ بوجوه 

  .أن الِعلَّة إذا كانت قَِدمية لزم قدم املَْعلُول ، وإن كانت ُمْحَدثة وجب َتْعِليلُها بعلَّة أخرى ولزم التََّسلُْسل : أحدها 
مها بالنِّْسَبة إىل اللَّه تعاىل إن كان على السَّوِيَّة امتنع كونه وعد] الِعلَّة [ لو كان ُمَعلَّالً بِِعلَّة ، فوجود تلك : وثانيها 

فيكون ناِقصاً [ ِعلَّة ، وإن مل َيكُن فأحدمها به أْوىل ، وذلك َيقَْتِضي كونه ُمْسَتِفيداً تلك األْولويَّة من ذلك الفِْعلِ 
  .لذاته ُمسَْتكْمالً بغريه وهو ُمحَال 

ى الدََّواعي ، وميتنع وقوع التََّسلُْسل يف الدَّواعي ، بل جيب اْنِتَهاؤُها إىل الدَّاعية عل] ثبت توقف الفعل : وثالثها 
وعلى هذا . األولَى اليت َحَدثَت يف الَعْبد ، ال ِمن الَعْبد بل من اهللا تعاىل ، وثبت أنَّ عند ُحُدوث الدَّاِعية جيب الفعل 

ع من َتْعِليل أفْعَال اللَّه وأحكامه برعاية املصاحل ، وإذا ثبت اْمِتنَاع َتْعليل فالكُلّ من اهللا تعاىل ، وهذا َيمَْتنِ: التقدير 
قُلْ فََمن َيْمِلُك ِمَن اهللا َشيْئاً { : أفعال اللَّه وأحكامه ثََبَت خلّو ظاهر هذه اآلية من املَُتَشابَِهات ، ويؤكِّده قوله تعاىل 

، وذلك نصٌّ صَرِيحٌ يف أنَّه ]  ١٧: املائدة [ } َم َوأُمَُّه َوَمن ِفي األرض َجِميعاً إِنْ أََراَد أَن ُيْهِلَك املسيح ابن َمرَْي
  .حيسن من اللَّه كُلُّ شيء ، وال َيَتَوقَّف خلقه وُحكُْمه على رعاية املَْصلَحة ألبتة 

  :فيه وجهان » بِغَْير َنفْسٍ « قوله تعاىل 
  .أنه ُمَتَعلٌِّق بالقتل قَْبلها : أحدمها 

  .قَتلها ظاملاً ، ذكره أبو البقاء : ، أي » قتل « أنَّه يف َمَحلِّ حالٍ من ضمري الفاعل يف : الثاين و

، وقرأ احلسن ] إليها » غَْير « [ اجملرور بإضافة » َنفْس « اجلمهور على َجرِِّه َعطْفاً على » أْو فساٍد « وقوله تعاىل 
  :بنصبه ، وفيه وجهان 

  .أو أتى أو َعِمل فَََساداً : وٌب على املَفُْعول بعامل مضمر َيِليُق باملََحلِّ ، أي أنَّه منص: أظهرُهَما 
  ]الوافر : [ أو أفَْسد فََساداً مبعىن إفساد فهو اْسُم َمْصَدر ، كقوله : أنه مصدٌر ، والتقدير : والثاين 
  .ذكره أبو الَبقَاء ... َوَبْعَد َعطَاِئكَ املائَةَ الرَِّتاَعا  -١٩٥٦

إالَّ يف قراءة احلسن بَنْصبِه ، » أفَْسد يف األْرض « : ؛ ألنَّك تقول » فََساد « متعلِّق بنفس » يف األرض « و 



وخرَّجناه على النَّْصب على املَْصدرية ، كما ذكره أُبو البقاء ، فإنه ال يتعلَّق به؛ ألنه مصدر ُمؤكِّد ، وقد َنصُّوا على 
يف » فَكَأنََّما « والفاُء يف » فساداً « متعلِّقاً مبحذُوف على أنه ِصفَة ل » يف األرضِ «  أنَّ املؤكد ال يعمل ، فيكُون

كافة حلرف التَّْشبيه ، واألْحَسن أن تسمى ُهَنا مهيِّئة لوقوع » ما « املوضعني جواب الشَّْرط واجَِبة الدُّخول ، و 
  .كِيٌد إمَّا حال أو َتْو: » َجِميعاً « الفِْعل َبْعدََها ، و 

  فصل
القَْتل حيل ] ألنَّ [ من قتل َنفَساً بغري نَفْس أو فََساد يف األْرض ، وإنَّما قال تعاىل ذلك؛ : التقدير : قال الزَّجَّاج 

ألْسبَاب كالقصاص ، والكفر ، والزِّنا بعد اإلْحَصان ، وقطع الطَّرِيق وحنوه ، فجمع تعاىل هذه الُوُجوه كُلَّها يف قوله 
  .} فَكَأَنََّما قََتلَ الناس َجِميعاً { : مث قال } أَْو فَسَاٍد ِفي األرض { تعاىل 

كيف يكُون قتل النَّفْس الوَاِحدة مساوِياً للكُلِّ؟ فذكر املُفَسُِّرون له ُوُجوهاً ، وهي َمْبنِيَّة على ُمقَدِّمة ، : فإن قيل 
: ي احلُكْم ُمبشَاَبَهِتهما من كلِّ الُوجُوه ، وإذا صحَّت املُقدِّمة ، فنقُول وهي أنَّ َتْشبيه أَحد الشَّْيئَْين باآلَخر ، ال َيقَْتِض

  :اجلواب من وجوه 
املُبَالَغة يف َتْعظيم أمر القَْتل الَعْمِد الُعدوان : قَْتل النَّفْس الواِحَدة بقَْتل النُّفُوس ] املقُصود من َتْشبيه : [ أحدها 

قَْتل كلِّ اخلَلْق أمر مسَتعْظٌم عند كلِّ أَحِد ، فكَذَِلك جيب أن يكون قتل اإلْنَسان  كما أنَّ: وَتفِْخيم شَأنه ، يعين 
الواِحد مسَتْعظَماً منهياً ، فاملَقُْصود بيان ُمشاركتهَما يف االسِتْعظَام ، ال بيان ُمشاركِتهَما يف مقدار االْسِتْعظام ، 

َوَمن َيقُْتلْ ُمْؤِمناً مَُّتَعمِّداً فََجَزآُؤُه جََهنَُّم َخاِلداً ِفيَها َوغَِضَب اهللا  {:  -تعاىل  -وكيف ال يكُون ُمْستْعظَماً وقد قال 
  ] . ٩٣: النساء [ } َعلَْيِه َولََعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعذَاباً َعِظيماً 

ال شكَّ أهنم َيْدفَُعونه دفعاً ال يُْمِكن أنَّ مجيع النَّاس لو َعِلُموا من إْنَسان واحد أنَّه يقصد قَْتلَهم بأْجَمعِهِم ، ف: وثانيها 
َيجِدُّوا يف َدفِْعه ، ] ُمعيَّن جيب أن [ َتْحصِيل َمقُْصوده ، فكذِلَك إذا َعِلموا منه أنَّه يقصد قَْتلَ إْنَسان واحد 

  .وَيْجَتهِدوا كاجِْتَهادهم يف الصُّورة األوىل 
ُعْدوان فقد رجَّح داِعية الشَّْهوة والغضب على َداِعَية الطَّاعة ، ومىت كان أنه ملَّا أقدم على القَْتلِ العَْمِد ال: وثالثها 
كانَ التَّْرجِيح حَاِصالً بالنِّسبة إىل كلِّ واحد ، فكان يف قلبه أنَّ كلَّ أحد نازعه يف شيٍء من ] كَذَِلَك [ األمر 

نِيَّة املؤمن يف الشُّرور شرٌّ من [ ت خَْير من َعَمِلِه ، فكذلك َمطَالبه؛ فإنَّه لو قدر عليه لقَتلَُه ، ونيَّة املؤمن يف اخلَْيرَا
  ] .من َيقُْتل إنساناً قَْتالً عمداً ُعدَْواناً فكأنََّما قََتل َجِميع النَّاس : عمله ، فيصري املَْعَنى 

اَم َعْدلٍ ، فكأنَّما قتل النَّاسَ َمْن قتل نَبّياً أو إم« يف رواية ِعكْرِمة  -رضي اهللا عنهما  -قال اْبُن عبَّاس : ورابعها 
  .» من َسِلَم من قتلها ، فكان كمن َسِلَم من قَْتلِ النَّاس َجِميعاً : َجِميعاً ومن أْحَياها 

: من قتل َنفْساً حمرَّمة َيْصلَى النَّار بقتلها ، كما يصالها لو قتل النَّاس مجيعاً ، وَمْن أْحَياها : قال ُمَجاِهد : وخامسها 
  .لم من قتلها ، فكان كمن سلم من قْتلِ النَّاس َجِميعاً من س

من اسَتَحلَّ قتل ُمْسِلم بغري َحقِّه ، فكأنَّما قتل : أْعظَم اللَّه أجَرَها وعظَّم وزَرها ، معناه : قال قتادة : وسادسها 
كأنَّما أْحَيا النَّاس َجِميعاً يف الثَّواب النَّاس مجيعاً يف اإلثْم ال َيْسلَُمون منه ، ومن أْحَياها وتورَّع عن قَْتِلها ، ف

  .لسالمتِهم منه 
أنَّه َيجُِب عليه من الِقَصاص بِقَْتِلها ، مثل الذي جيب عليه : فكأنَّما قتل النَّاس َجِميعاً ، يعين : قال احلسن : وسابعها 

لِقَصاص له ، فَلَْم َيقُْتلْه فكأنَّما أحيا النَّاس َجِميعاً ، َعفَا َعمَّْن َوَجَب عليه ا: لو قتل النَّاَس َجِميعاً ، ومن أْحَياها ، أي 
والذي ال إله غريه ما : أِهيَ لََنا كما كانت ِلَبين إْسرائيل؟ قال : يا أَبا َسعِيد : قلت للَحَسن : قال ُسليمان بن َعِلي 



  .كان َدُم َبنِي إسرائيل أكرم على اهللا من َدماِئنا 
  .َتْخلِيُصها من املُْهِلكَات كاحلَرق ، والغََرقِ ، واجلُوعِ املُفْرط ، والربد واحلرِّ املُفْرطْين هو : وإْحَياء النَّفْس 

بعد َمجِيء الرُّسل وبعدما كَتَْبَنا : ، أي } َولَقَْد َجآَءتُْهْم ُرُسلَُنا بالبينات ثُمَّ إِنَّ كَثِرياً مِّْنُهمْ َبْعَد ذلك { : مث قال 
وال َتْمَنُع من ذلك الم االبتداء فاِصلَة بني العامل ومعُموله » إن « الذي هو خََبر » ملُْسرِفُون « ل ، عليهم َتْحرمي القَْت

« وإنَّما منع منه دخول [ املتقدِّم عليه؛ ألنَّ دخوهلا على اخلََبر على ِخالف األْصل؛ إذ األْصل ُدخولُها على املُبَْتدأ ، 
  ] .الرُُّسل بالبيِّنات  إشارة إىل جميء» ذِلَك « و » إنَّ 

ُبوا أَوْ ُتقَطََّع أَْيِديهِْم َوأَْرُجلُُهمْ إِنََّما جََزاُء الَِّذيَن ُيحَارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه وََيْسَعْونَ ِفي الْأَْرضِ فََساًدا أَنْ يُقَتَّلُوا أَْو ُيَصلَّ
إِلَّا الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن ) ٣٣(ْزٌي ِفي الدُّْنَيا َولَُهْم ِفي الْآِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم ِمْن ِخلَاٍف أَْو ُيْنفَْوا ِمَن الْأَْرضِ ذَِلَك لَُهْم ِخ

  ) ٣٤(قَْبلِ أَنْ تَقِْدرُوا َعلَْيهِْم فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

  .َيان الفََساد يف األْرض ملا ذكر َتْغِليظ اإلثْم يف قَْتل النَّفس بغري حقٍّ وال فساد يف األرض أتبعه بَِب
إنَّما جَزاُؤُهُم التَّقْتِيلُ ، أو : وما عطف عليه ، أي » أنْ ُيقَتَّلُوا « ُمْبَتدأ وخربه : } إِنََّما َجَزآُء الذين { : وقوله تعاىل 

  .التَّصِليب ، أو النَّفْي 
  .اجلُْمُهور  ُيَحارِبون أوِلَياءه كذا قدََّره: ، أي » ُيحارُِبون اللَّه « : وقوله 

  .» ُيَحارُِبون رسُول اهللا ، وحماربة املُْسِلِمني يف حكم ُمَحاَرَبِته « : وقال الزََّمْخَشريُّ 
َتْعِظيماً  -تبارك وتعاىل  -أنَّ املقصود أنَّهم ُيحَارِبون َرُسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم ، وإمنا ذكر اْسم اهللا : يعين 

، وقد تقدَّم حتقيُق ]  ١٠: الفتح [ } إِنَّ الذين ُيبَايُِعوَنَك إِنََّما ُيَبايُِعونَ اهللا { : ، كقوله تعاىل وَتفِْخيماً ملن ُيَحاَرُب 
  ] . ٩: البقرة [ } ُيخَاِدُعونَ اهللا والذين آَمُنوا { : ذلك عند قوله تعاىل 

على احملاربة مع أولياء اللَّه ، واحملاربةُ مع  غْير ُمْمكنة ، فيجب َحْملُه -عزَّ وجل  -املُحَاَربة مع اللَّه : فإن قيل 
َيلَْزم أن يكون َمْحُموالً على اجملاز واحلقيقة } ُيَحارُِبونَ اهللا َوَرسُولَُه { رسُولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ممِكَنةٌ فلفظ 

عاىل كان َمَجازاً ، ألن املُراد منه ُمَحاربة معاً فلفظ احملاربة مبا ُنِسَبت إىل الرَُّسول فلفظ احملاربة إذا ُنِسَبت إىل اللَّه ت
  .أْوِلَياء اللَّه ، وإذا ُنسَِبْت إىل الرَّسُول كانت َحِقيقَة ، وذلك ُمْمَتنٌِع 

  .إنَّما حتمل املُحاربة على ُمخالفةِ األْمرِ والتَّكِْليِف : فاجلواب 
وأحكام رُسوِله ، وَيْسَعْون يف األْرض فََساداً كذا وكذا ، إنَّما جزاء الذين ُيخاِلفُون أْحكاَم اللَّه تعاىل : والتقدير 

على َمْعًنى َيِليق هبا ،  -تعاىل  -ومن جيز ذلك مل َيحَْتْج إىل شيء من هذه التَّأوِيالت بل يقول ُتحَْملُ حماربتهم للَّه 
  :يف نصبه ثالثة أوُجه » فساداً  «: قوله . وهي املُخالفةُ َمجازاً ، وحمارَبُتهم ِلرسُوله على املُقاتلِة َحِقيقة 

  .أنه َمفْعُول من أجله ، أي ُيحَارُبون ويْسَعون ألجل الفساد ، وشروط النَّْصبِ موُجودة : أحدها 
ويْسَعْون يف األْرض مفسدين ، أو ذوي فساد ، أو ُجِعلُوا نفس الفساد ُمبالغةً : أنَّه مصدر َواقع موقع احلَالِ : الثاين 

  .تقدَّم َتحْرِيرها ] مشهورة [ ، ثالثة مذاهب 
يُفْسُدون ويف : هنا » َيْسَعْون « إنَّه نَْوع من العامل قبله ، فإنَّ معىن : أنه مْنصُوب على املصدر ، أي : الثالث 

  .، ويفسدون يف األْرض بسعيهم إفْساداً : ] والتقدير [ قائم مقام اإلفساد » فساٌد « احلَِقيقة ، ف 
  ] . ٢٠٥: البقرة [ } سعى ِفي األرض ِليُفِْسدَ { : أنه متعلِّق بالِفْعل قَْبلَه ، كقوله : الظّاهر  »ِفي األْرضِ « و 

وأجيز أن يتعلَّق أيضاً . وقد أجيز أن يكون يف َمَحلِّ َنْصبٍ على احلَالِ؛ ألنَّه ُجيوز أن لو تأخَّر عنه أن يكون ِصفَةً له 



  .حاالً » فََساداً « ى إذا جعلَْنا ، وهذا إنَّما َيتمّش» فساداً « بَنفْس 
  .أمَّا إذا َجَعلَْناُه مصدراً امتنع ذلك ِلتَقَدُِّمِه عليه ، وألنَّ املؤكد ال َيعَْمل 

  .التَّكْثري بالنِّْسَبة إىل من تقُع به هذه األفَْعال : وما بعده من الِفْعلَني بالتثقيل ، ومعناه » أنْ ُيقَتَّلُوا « وقرأ اجلمهور 

  .أ احلسن وابُن ُمحَْيِصن بَِتْخِفيِفَها وقر
: مبعىن ] تقطع خمتلف : [ أي » أْرُجلِهِْم « و » أْيدِيهِْم « يف حملِّ َنْصبٍ على احلَالِ من » ِمن ِخالٍف « قوله تعاىل 

  .أن يقْطَع َيَدُه الُيْمَنى ، ورجله الُيسرى 
  .الطَّْرد : والنَّفي 

  .ما يُريُدون اإلقاَمة هبا ، أو ُيراد من أْرضِهِْم «  املراد هبا هاهَُنا» األرض « و 
  .عوض من املضاف إليه ِعْند من َيرَاُه « ألْ » و 

  فصل
نزلت يف قوم ِمْن أْهل الكتاب ، كان َبْينهم وبني رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْهٌد ، فََنقَُضوا : قال الضَّحَّاك 

  . العَْهد وقطُعوا السَّبِيل وأفَْسدوا
نزلت يف قَْوم ِهالل بن ُعَوْيمر ، وذلك أنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم واعد هالل بن ُعَوْيِمر وهو أبو : وقال الكَلْبِي 

صلَّى اهللا عليه وعلى آله  -ُبْرَدة األْسلَمي ، على أال ُيعِيَنُه وال ُيِعني عليه ، ومن مرَّ هبالل بن عومير إىل رسول اهللا 
هو آِمٌن ال ُيَهاُج ، فمرَّ قوم من َبنِي ِكَناَنة يريدون اإلسالم ، بِنَاس من أسْلَم من قَْوم هالل بن عومير ، ومل ف -وسلَّم 

  .يكن هالل َشاِهداً ، فََشدُّوا عليهم فَقََتلُوهم وأَخذُوا أمْواهلم ، فنزل جربيل بالِقصَّة 
وبايعوه على  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -أتَوا النَّبِيَّ نزلت يف نَاسٍ من ُعَرْيَنة وعكل : وقال سعيد بن جبري 

إىل إبل الصَّدقِة فاْرَتدُّوا ، وقتلوا الرَّاِعي  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -اإلسالم وهم كَذَبة ، فََبَعثَُهم النَّبِيُّ 
من َردَّهم وأمر بِقَطْع أيديهم وأرُجلهم ، وَسْمل  -وسلَّم  صلَّى اهللا عليه وعلى آله -واْسَتاقُوا اإلبِل ، فبعث النَّيبُّ 

  .أْعُينِهم َمبَساِمري وكحلهم هبا ، وطَرحهم يف احلَرِّ َيْسَتْسقُون فال ُيْسقَون حىت ماُتوا 
هذه َنْسخاً ِلفِْعل النَّبِيِّ هؤالء قََتلُوا وَسَرقُوا ، وحارُبوا اهللا ورسُولَُه َوَسَعْوا يف األْرضِ فساداً ، فنزلت : قال أبو ِقالَبة 

فصارت السُّنَّة َمْنسُوخة هبذا القُْرآن العظيم ، ومن قال إنَّ السُّنَّة ال ُتْنَسخُ  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -
  .سُّنَّة النَّاسخة ونزل هذا القُْرآن الَعظِيم ُمطَابِقاً لل: إمنا كان النَّاِسخ لتلك السُّنَّة ُسنَّة أخْرى : بالقُْرآن قال 

  .ُحكُُمهم ثَابِت إال السَّمل واملُثْلَة ، وروى قتادةُ عن ابن سريين أنَّ ذلك قَْبل أن َتنْزِل احلُدُود : وقال بعضهم 
ذلك هبم أْنزل اللَّه احلُُدود ، وَنهَاُه عن  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -وملا فعل رسول اهللا : قال أبو الزََّناد 

بعد ذلك كان حيثّ على الصََّدقة ويَْنَهى عن [ َبلََغَنا أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم : ملُثْلة فلم َيُعد ، وعن قتادةُ قال ا
أْعُين هؤالء؛ ألنَّهم  -عليه وعلى آله وسلَّم ] صلَّى اهللا  -إنَّما سََمل النيب : املُثْلة ، وقال سليمان التَّْيِمي عن أنس 

  .ُيَن الرُّعَاة َسَملُوا أْع
وَتْعِليماً له ُعقُوَبتهم  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -نزلَت هذه اآلَيةُ ُمَعاِتَبةً لِرُسول اهللا : وقال الليث بن َسْعد 

  .نََهى عن املُثْلَة َخِطيباً إال  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -إنَّما َجَزاؤهم ال املُثْلَة ، ولذلك ما قَاَم النَّيبُّ : وقال 

أنَُّهم بعد أنْ غلظ عليهم ِعقَاُب القَْتلِ العَْمِد  -نزلت هذه اآلية يف الَِّذين ُحكي عنهم من بَنِي إسرائيل : وقيل 
ا الُعْدوان ، فهم ُمْسرِفون يف القَْتلِ وُيفِْسدون يف األْرض ، فمن أتى منهم بالقَْتلِ والفََسادِ يف األْرضِ فَجََزاؤُهم كذ



  .وكذا 
والذي يدل على أنَُّه ال : أكثر الفقهاء قالوا ] وهذا قول [ نزلت هذه اآلية يف قطَّاعِ الطَّرِيق من املُْسِلمني : وقيل 

  :َيجُوز َحْملُ اآلية على املُرَْتدِّين من وجوه 
  .سالم ، واآلية تَقَْتِضي ذلك أنَّ قطع املرتدِّ ال يقف على املَُحاربة ، وال على إظهار الفََساد يف دار اإل: أحدها 
  .ال جيوز االقتَصار يف املرتدِّ على قَطْعِ الَيِد ، وال على النَّفْي ، واآلية تقتضي ذلك : وثانيها 
  . }إِالَّ الذين تَاُبواْ ِمن قَْبلِ أَن تَقِْدرُواْ { أن اآلية تَقَْتِضي سقوط احلد بالتَّْوبة قبل القُْدرة؛ لقوله تعاىل : وثالثها 

  .واملرَتدُّ يسقط َحدُّه بالتَّوبة قبل القُْدرة وبعدها ، فدلَّ على أن اآلية ال تعلَُّق هلا باملُْرَتدِّين 
  .أن الصَّلْب غري مْشرُوع يف حق املُرَْتدِّ ، وهو مشروع هاهنا فوَجب أال تكون اآلية ُمْخَتصَّة باملرتدِّين : ورابعها 

يتناول كل من يُوَصف هبذه } لذين ُيحَارُِبونَ اهللا َوَرُسولَُه َوَيْسَعْونَ ِفي األرض فَسَاداً ا{ : أنَّ قوله تعاىل : وخامسها 
اآلية نزلت يف الكُفَّار؛ ألن العربة بُعُموم اللَّفْظ ال ُخصوص السََّبب ، فإن : سواًء كان ُمْسِلماً أو كافراً ، وال ُيقالَ 

ن وهلم َمَنَعةٌ ، وَيقْصدون املُْسِلمني يف أرواحهم وِدَمائهم ، واتَّفَقُوا على أنَّ هذه املُحَارِبُون هم الذين َيْجَتِمُعو: قيل 
الصِّفَة إذا حصلت يف الصََّحراء كانوا قُطَّاع الطَّريق ، وأما إن حصلت يف األْمصار ، فقال األْوَزاعيُّ وماِلٌك واللَّْيث 

وإنَّهم يف املُُدن يكونون أْعظَم ذَْنباً فال أقَلَّ : يق ، هذا احلدُّ عليهم ، قالوا هم أيضاً قُطَّاع الطَّر: بن َسْعد والشَّافِِعّي 
إذا : وقال أبو حنيفة وُمحَمَّد [ من املَُساَواة ، واحَتجُّوا باآلية وُعُمومها ، وألنَّ هذا حّد فال َيْخَتِلُف كََساِئر احلدود 

ألنه ال يلحقه الَغْوثُ يف الغاِلبِ فال يتمكَّن من املغالبة ، فصار يف حكم ] حصل ذلك يف اِملصر ال ُيقام َعلَْيه احلُدُود 
  .السَّارِق 
  فصل

اختلف . } أَن يقتلوا أَْو يصلبوا أَْو ُتقَطََّع أَْيدِيهِْم وَأَْرُجلُُهم مِّْن ِخالٍف أَْو ُينفَْواْ ِمَن األرض { قوله تعاىل يف اآلية 
إنَّها للتَّْخيري : بن عبَّاس يف رواية احلسن ، وسعيد بن املسيب ، وُمجاهد ، والنَّْخِعي فقال ا: » أْو « العلماء يف لفظة 

أنَّ اإلمام خميَّر يف املُحَاربني ، إن شاء قََتلَ ، وإن َشاء َصلَب ، وإن شاء قَطََع األْيِدي واألرجل ، وإن شاء : ، واملعىن 
للتَّخيري ، بل لبياِن األْحكَام ] لَْيَست [ هاهنا » أْو « : رواية عطاء يف  -رضي اهللا عنهما  -َنفَى ، وقال ابن عبَّاس 

  .وَترِْتيبَها 
قُِتلُوا وُصِلُبوا ، وإذا قََتلُوا ومل : يف قُطَّاع الطريق إذا قتلوا وأَخذُوا املال  -رضي اهللا تعاىل عنهما  -قال ابن عبَّاس 

ا أَخذُوا املال ومل َيقُْتلُوا؛ قُِطَعْت أْيِديهم وأْرُجلُهم ، وإذَا قََتلُوا ومل َيأخذُوا املالَ يأُخذُوا املال ، قُِتلُوا ومل ُيْصلَُبوا ، وإذ
ومل  قُِتلُوا َولَْم ُيْصلَُبوا ، وإذا أَخذُوا املال ومل َيقُْتلُوا؛ قُِطَعْت أيديهم وأْرُجلُهم من خالٍف ، وإذا أخافُوا السَّبيل ،

  .، وأصحاب الرَّأي ] والشَّافعي ، واألْوَزاِعيِّ [ رض ، وهذا قول قتادة يأُخذُوا ماالً؛ ُنفُوا من األ

ُيْصلب حّياً مث ُيطَْعن حىت : أنه ُيقَْتل مث ُيْصلَب ، وقيل : واخَتلَفُوا يف كَْيِفيَّة القَْتلِ والصَّلْب ، فظاهر َمذَْهبِ الشَّافعّي 
ُيْصلَب ثالثة أيَّام ، مث ينزل مث ُيقَْتل ، وإذا قََتلَ ُيقَْتلُ حتماً ، ال :  ميوت مْصلُوباً ، وهو قول اللَّْيث بن َسْعد ، وقيل

  .يسقط بَعفْو وَِلّي الدَّم 
أنَّ اإلمام يطلبه ففي كُلِّ بلد يُوَجد ينفى عنه ، : فقال سعيد بن جَُبْير ، وُعَمُر بن َعْبد العزِيز : واخُتِلَف يف النَّفْي 

  .عليهم احلُُدود ، وهو قول ابن عبَّاس ، واللَّيث بن سَْعد ، وبه قال الشَّافعي ، وإْسحَاق  ُيطْلَُبون لُيقَام: وقيل 
  .احلبس ، وهو اْخِتيَار أْهل اللَُّغة : النَّفْي هو : وقال أبو حنيفة 

ضِ ، وذلك غري ُمْمِكن مع إمَّا أن يكُون املَُراُد به النَّفي من مجيع األْر: } أَْو ُينفَْواْ ِمَن األرض { ألن قوله : قالوا 



أن يكون املَُراد إخراجه من تلك البلدة إىل َبلَْدةٍ أخرى وهو غَْير َجاِئزٍ ، ألنَّه إمَّا أن ُينْفَى من ] وإمَّا [ َبقَاِء احلياة ، 
، فلم َيْبَق إالَّ أنْ يكُون املُراد  بِالد اإلْسالم فَُيؤذيهم ، أو إىل بِالد الكُفْر فيكون َتعْرِيضاً له بالرِّدَّة ، وذلك غَْيُر َجاِئزٍ

قد ُيَسمَّى منفياً من األرض ألنه ال َيْنتَِفع بشيء : واملَْحبُوس : من النَّفْي نَفْيُه عن مجيعِ األْرض إىل مكاِن احلَْبس قالوا 
َهوات والطَّيِّبات فكان كاملَْنِفي من طَيَِّبات الدُّنيا ولذَّاهتا ، وال يرى أَحداً من أحبابه ، فصار منفياً عن اللَّذات والشَّ

: [ يف احلقيقِة ، وملا حََبُسوا صاحل بن عبد القُدُّوس على ُتْهَمة الزَّندقة يف حبس ضيقٍ وطال لَْبثه ُهنَاك ذكر ِشْعر منه 
  ]الطويل 
  ا وال األْحيَافَلَْسَنا ِمَن األمَْواِت ِفيَه... َخَرْجَنا ِمَن الدُّْنَيا وََنْحُن ِمَن اْهِلَها  -١٩٥٧

  ]الطويل : [ قوله  -ساَمحه اللَّه وعفا عنه وعنَّا  -وقال 
  َجاَء َهذَا ِمَن الدُّْنيَا: َعجِْبَنا َوقُلَْنا ... السَّجَّانُ َيْوماً ِلحَاَجٍة ] َجاءَنا [ إذا  -١٩٥٨

  .} ذلك لَُهْم خِْزٌي ِفي الدنيا { : قوله تعاىل 
  .تقدِّم ، وهو ُمْبَتدأ إشارةٌ إىل اجلزاء املُ» ذلك « 

  :فيه ثالثة أوجه » لَُهمْ ِخْزٌي « : وقوله 
ِصفَةٌ له ، فيتعلق مبحذُوف ، » ِفي الدُّْنيا « ُمْبَتدأ ُمؤخَّر ، و » خِْزي « خرباً ُمتقدِّماً ، و » هلم « أن يكُون : أحدها 

  .» ذَِلكَ « رفع خرب ل  على أنَّه ظَْرفيَّة ، واجلُْملَة يف حملِّ» ِخْزي « أو يتعلَّق بنفس 
؛ ألنَّه يف » ِخْزي « ُمتعلِّق مبحذُوف على أنَّه حال من » هلم « ، و » ذلك « خرباً ل » ِخْزي « أن يكون : الثاين 

  .األْصل ِصفَةٌ له ، فلمَّا قُدِّم اْنَتَصب حاالً 
أو ُمتعلِّقاً به ، وُجيوُز فيه أن يكون » خزي « ةً ل فَيجُوز فيه الوجهان املتقدِّمان من كونِه ِصفَ» يف الدُّنَْيا « وأمَّا 

  .» لَُهم « ُمتعلِّقاً باالْسِتقَْرار الذي تعلَّق به 

فاعل ، ورفع اجلار هنا الفاعل ملَّا اْعَتَمد على املُبْتدأ » ِخْزي « و » ذلك « خرباً ل ] » لَُهْم « [ أن يكون : الثالث 
  .يه األْوُجه الثالثة على هذا ف» ِفي الدُّْنَيا « ، و 

  فصل يف شبهة للمعتزلة وردها
  .الفَضِيحة واهلََوان والَعذَاب ، ولَُهمْ يف اآلخرة َعذَاٌب َعظِيم : املراد باِخلْزي يف الدُّْنَيا 

أْحَبطَ ثواهبم؛ ألنَّه  الفُسَّاق من أْهل الصَّالة وعلى أنَّ ِعقَاَبهم قد] على القَطْعِ بَوعِيد [ دلَّت اآلية : قالت املُْعتَزِلَةُ 
 تعاىل َحكَم بأنَّ ذلك لَُهمْ ِخْزٌي يف الدُّنْيا وذلك يدل على أن اْسِتحْقَاقهم للذمِّ يف احلَالِ ، وإذا اْسَتَحقُّوا الذَّم يف

َت القَطْع بوعيد احلالِ اْمَتَنع اسِْتْحقَاقهم للَمْدح والتَّْعظيم؛ ألنَّ ذلك َجْمٌع بني الضِّدِّْين ، وإذا كان كذِلك ثََب
  .الفُسَّاق ، وثََبَت القول باإلْحَباط 

 ال نَِزاع بيننا وَبيَْنكم أنَّ هذا إنَّما يكون َواِقعاً على جَِهة اخلِْزي واالسِْتْحقَاقِ ، إذَا لَمْ َيتقدَّمه َتْوبة ، وإذا: واجلواُب 
ليل َدلَّ على اْعِتَبار هذا الشَّْرط ، فنحن أيضاً نشترط هلذا ِلَد] أن َتشَْترِطُوا هذا احلُكْم بَِعَدم التَّْوبة [ جاَز لكم 

َيْعفُو عن الفُسَّاق أم ال؟ وقد ]  -تعاىل  -على أنَّه [ احلُكْم عدم الَعفْو ، وحينئذٍ ال َيبْقَى الكالم إالّ يف أنَُّه هل َدلَّ 
]  ٨١: البقرة [ } َسيِّئَةً َوأََحاطَْت بِهِ خطيائته  بلى َمن كََسَب{ تقدَّمت هذه املسْألة يف ُسورة البقرة عند قوله تعاىل 

.  
  :فيه وجهان } إِالَّ الذين َتابُواْ { : قوله تعاىل 

أنَّه مَْنُصوب على االسِْتثَْناء من احملاربني ، وللُعلَماء خالٌف يف التَّاِئب من قُطَّاع الطَّريق ، هل َتْسقط عنه : أحدمها 



  .قوبة قَطْع الطَّريق فقط؟ الُعقُوبات كُلُّها ، أو ع
  .وأما ما يتَعلَّق باألمَْوال وقتل األنْفُس ، فال تسقط ، بل ُحكُْمه إىل صاِحبِ املال ، َووَِلّي الدَّم ، والظَّاهر األّول 

ر له؛ ذكر هذا غفو: والَعاِئد َمْحذُوف ، أي » فإنَّ اهللا غَفُوٌر رحيم « : أنَّه مرفوع باالبِْتَداء ، واخلرب قوله : الثاين 
  .لكن التَّاِئب ُيغْفَر لَُه : وحينئذٍ يكون استثناًء ُمْنقَِطعاً مبعىن . الثَّاين أُبو البقاء 

  فصل
وأْسلَموا قبل أن َتقِْدروا عليهم فَالَ : من شركهم : } إِالَّ الذين تَاُبواْ { : من ذََهب إىل أنَّ اآلية نََزلَت يف الكُفار قال 

  .ْيٍء من احلُدود وال َتبَِعة عليهم فيما أَصابُوا يف حال الكُفْر من َدمٍ أْو َمال َسبِيل عليهم بَِش
فمن تاب منهم قبل القُْدَرة َعلَْيه ، وهو قبل أنْ َيظْفَر بِهِمُ اإلَمام َتْسقُط َعْنُه كل ُعقُوبة : أما املُْسِلُمون احملاربون 

[ وق العَِباد ، فإذا كان قد قََتل يف قَطْعِ الطَّريق يسقُطُ عنه بالتَّْوبة وجبت حقاً هللا تعاىل ، وال َيْسقُط ما كان من ُحقُ
حتتُّم القَْتل ، ويبقى عليه الِقصَاُص لويل القَتِيل إن َشاَء عفا عنه ، وإن َشاَء اْسَتْوفَاه ، وإن كان قد ] قبل القُْدَرة عليه 

  .ما يسقط عنه حتتُّم القَْتل والصَّلْب ، وجيب َضَمان املال أَخذَ املال َيْسقُط عنه القَطْع ، وإن كان مجع َبيَْنُه
عليه ال يكون ألحد عليه تبعة يف دم وال مال إالّ أن يوجد معه مال بعينه [ إذا جاء تَائباً قبل القُْدَرة : وقال بعضُهم 

  .فريّده إىل صاحبه 
لدماء ، وأخذ األموال مث جاء تائباً قبل أن روي عن علي رضي اهللا عنه يف حارثة بن زيد كان خرج حمارباً فسفك ا

  .فال َيْسقُط عنه شيء منها ] أما من تاب بعد القدرة . يقدر عليه فلم جيعل له عليه تبعة 
من ُعقُوَبات قَطْع الطَّريق ، وقطع السَّرقة ، وحدِّ الزنا ، والشُّرب  -تعاىل  -كُلُّ عقُوبة جتب حقاً ِللَّه : وقيل 

  .ْوبة بكل حال كما تقدَّم واألكْثَُرون على أنَّها ال َتْسقُط َتْسقُط بالتَّ

  ) ٣٥(ُحونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َواْبَتغُوا إِلَْيِه الَْوِسيلَةَ َوَجاِهُدوا ِفي َسبِيِلِه لََعلَّكُْم ُتفِْل

  :يف كيفيَّة النَّظْمِ وجهان 
لَه صلى اهللا عليه وسلم أن قوماً من الَيُهود َهمُّوا أن َيْبُسطُوا أيديهم إىل الرَّسُول وإىل أنَّه ملا أخرب رسُو: أحدمها 

أصحابه بالغدر واملكر ، وَمنََعُهم اهللا تعاىل من ُمرَادهم ، وشرح للرَُّسول شدَّة تََعصُّبِهم على األْنبَِياء وإْصرَارهم على 
َيا أَيَُّها الذين آَمُنواْ اتقوا اهللا { ، فعند هذا َرَجع إىل املَقْصُود األوَّل وقال  إيذَائهم ، وامتدَّ الكالُم إىل هذا املوضع

قد َعَرفُْتْم كمال َجَساَرِة الَيهُوِد على املََعاِصي والذُُّنوب : ، كأنه قيل } ] َوَجاِهُدواْ ِفي َسبِيِلِه [ وابتغوا إِلَيِه الوسيلة 
ي الَوسَاِئلُ للعبد إىل الرَّبِّ ، فكُونُوا يا أيُّها املُؤِمُنون بالضَّدِّ من ذلك فاتَّقوا معَاِصي ، وُبْعدهم عن الطَّاَعات الَِّتي ه
  .اللَّه ، وتوسَّلُوا إليه بالطَّاعات 

  ] . ١٨: املائدة [ } َنْحُن أَبَْناُء اهللا َوأَحِبَّاُؤُه { : أهنم ملا قالوا : والثاين 
ولتكن ] اّتقوا اهللا [ يا أيها الذين آمنوا « : فتخارهم بأْعمَال آبَاِئهِم كأنَّه تعاىل قال أْبَناء أنبياء اهللا فكان ا: أي 

  .» مفاخرتكم بأعمالكم ال بشرف آبائكم وأسالفكم ، فاّتقوا اهللا وابتغوا إليه الوسيلة 
  :ثالثةُ أوُجه » إليه « : يف قوله تعاىل 

  .أنه ُمتعلِّق بالِفْعل قبله : أحدها 
  .» الَوسيلَة « أنه متعلِّق بنفس : الثاين 

  .ألنَّها مبعىن املتوسَّل به ، فلذلك َعِملَت فيما قبلها : قال أبو البقاء 



  .أنَّها ليست بَِمْصَدر ، حىت ميَتنِع أن يتقدَّم َمْعُموهلا عليها : يعين 
  .قَوِي ، وليس بال» الَوِسيلَة « أنه ُمتعلِّق بَِمْحذُوف على أنَّه حال من : الثالث 

  .َوَساِئل : القُْربة ، فَِعيلَة ِمْن توسَّل إليه فالٍن بكذا إذا تقرَّب إليه ، ومجعها : أي » الوسيلة « و 
  ]الطويل : [ قال لبيد 
  أالَ كُلُّ ِذي لُبٍّ إىل اهللا وَاسلُ... أرى النَّاَس ال َيْدُرونَ ما قَْدُر أْمرِِهْم  -١٩٥٩

  .ليت يتوسَّلُ هبا إىل املَقُْصوِد متوّسل ، فالوِسيلة هي ا: أي 
  فصل

{ وهو قوله : ، وفعل الطَّاعات » اتَّقُوا اهللا « وهو قوله تعاىل : ترك املَنْهِيَّات : التَّكِْليُف نوعان : قال ابن اخلطيب 
، والفعل إجياد ] صلي األ[ ، والتَّرك ُمقَدَّم على الفِْعل بالذَّات؛ ألنه َبقَاء على الَعَدم } وابتغوا إِلَيِه الوسيلة 

ِلَم اختّصت الوِسيلَة بالفعل ، مع أنَّ ترك املََعاصي قد : وَتْحصِيل ، والَعَدُم سابق ، ولذلك قُدَِّمت التَّقْوى فإن قيل 
  يكون َوِسيلة؟

، ] فعل القَبِيح  إىل[ أن التَّرك بقاء على العدم ، وذلك ال ُيْمِكن التََّوسُّل به ، بل من َدَعْتُه الشْهوة : فاجلواُب 
[ َتْرك : فتركه مرضاة اللَّه حصل التَّوسُّل إىل اللَّه بذلك االْمِتنَاع ، لكنَّه من باب األفَْعال ، ولذلك قال املَُحقِّقُون 

  .عبارة عن فعل ِضدِّه ] الشَّيء 
وفعل » اتَّقُوا اللَّه « : مر بَِتْرك ما ال َيْنَبِغي بقوله ، ملّا أ} َوَجاِهدُواْ ِفي َسبِيِلِه لَعَلَّكُْم ُتفِْلُحونَ { :  -تعاىل  -مث قال 

وكل واحد منهما شاقٌّ ثَِقيل على النَّفْس فإن النَّفْس َتْدُعو إىل اللَّذَّات } وابتغوا إِلَيِه الوسيلة { ما َيْنَبِغي بقوله 
حُسوَسات؛ فكان َبْين احلَالَتْين تَضادٌّ وتناف ، املَْحُسوَسة ، والَعقْل يدعو إىل ِخْدَمة اللَّه وطاعتِه واإلعَْراض عن املَ

من أشقِّ األْشَياء على النَّفْس وأشدها ثقال على } وابتغوا إِلَيِه الوسيلة { وإذا كان األْمر كذلك فاالْنقَِياُد لقوله تعاىل 
، وملّا أرشد املُؤِمنِني يف هذه اآلية } مْ ُتفِْلُحونَ َوَجاِهُدواْ ِفي سَبِيِلِه لََعلَّكُ{ الطَّبع ، فلهذا أْرَدف ذلك التَّكْليف بقوله 

  .إىل معاقِد اخلَيَْرات وَمفَاِتح السَّعاداِت ، أْتَبَعُه بشرح َحالِ الكُفَّار 

مِ الِْقَياَمِة َما تُقُبِّلَ ِمنُْهْم َولَُهْم إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َوِمثْلَُه َمَعُه ِلَيفَْتُدوا بِِه ِمْن َعذَابِ َيْو
  ) ٣٧(يُرِيُدونَ أَنْ َيْخُرجُوا ِمَن النَّارِ َوَما ُهْم بِخَارِجَِني مِْنَها َولَُهْم َعذَاٌب ُمِقيٌم ) ٣٦(َعذَاٌب أَلِيٌم 

  .على أنَّ فيها َمذَْهبْين » لو « الواقعة بعد » أنَّ « قد تقدم الكالم على 
يف َنْصبِه » ِمثلَه « توكيد لُه ، أو حال منه و » مجيعاً « امسها ، و } مَّا ِفي األرض { ، و » أنَّ « خرب ل » ْم لَُه« و 

  :وجهان 
  .املوصولة » َما « وهو » أن « عطف على اسم : أحدمها 
  .جلواُب عنه أنه منُصوب على املَِعيَّة ، وهو رأي الزَّخمَْشرِي ، وسيأيت ما يرد على ذلك وا: والثاين 

  .ظرف واقع موقع احلال » معُه « و 
  .» لَُهْم « متعلِّقة باالسِتقَْرار الذي تعلَّق به اخلرب ، وهو ] » والالم « [ 
املوصولة ، وجيء بالضَِّمري » َما « عائٌد على » بِِه « متعلِّقان باالفِْتَداء ، والضَّمري يف » ِمْن عذاب « و » به « و 

، إما لتالُزمهَما فهما يف ُحكْم شيء واحد؛ وإما ألنَّه » ِمثْلَُه « و } مَّا ِفي األرض { قدَّمه شَْيئَان ومها ُمفَْرداً وإن ت
  ]الطويل : [ حذف من الثَّانِي لداللة ما يف األوَّل عليه ، كقوله رمحة اهللا عليه 



  فَإنِّي َوقَيَّارٌ بَِها لََغرِيُب. . ...  -١٩٦٠
: يف األرض ِليَفَْتدُوا به ، ومثله معه ليفَْتدُوا به وإما إلجراء الضمري ُمْجَرى اسم اإلشارة ، كقوله  لو أنَّ هلم ما: أي 
  ]الرجز [ 

  . . .كَأنَُّه ِفي اِجللِْد ..  -١٩٦١
  .ليفَْتدُوا بذلك املَال : وقال بعضهم 
  .» البقرة « وقد تقدم يف 

» لَْو « َناِفية وهي جواب » َما « عن الظرفية ، و » َيْوم « خرج » م َيْو« َتْعِذيب بإضافته إىل : مبعىن » عذاب « و 
، وجعل » إن « ، واجلملة االْمِتَناعية يف حمل رفع خرباً ل » الم « ، وجاء على األكْثَر من كوِن اجلواب النَّفي بغري 

قال بعد أن » مع « واو [ » وِمثْلَُه « يف »  الَواو« ملَْدرك آخر ، وهو أنَّ » بِهِ « الزََّمْخَشرِيُّ توحيد الضَّمري يف 
  .فيتوحد املَْرجُوع إليه » َمَع « مبعىن ] » وِمثله « وُجيوُز أن تكُونَ الواوُ يف : ذكر الوجهني املتقدمني 

  .فبم ُيْنصب املَفُْعول معه؟ : فإن قُلَْت 
أنَّ حكم ما قبل املفُعول : نَّ لَُهْم ما يف األرض ، يعين لو ثبت أ: من الفعل؛ ألن التَّقدير » لَْو « مبا تسَْتْدِعيه : قلت 

قال » كُْنُت َوزَْيَداً كاألخِ « : معه يف اخلََبرِ واحلَالِ ، وعود الضَِّمري حكمه لو مل يكن بعده مفعول معه ، تقول 
  ]الطويل : [ الشاعر 
  إذْ القَاُه حَتَّى َتقَدَّدَاَعنِ املَاِء ... فَكَانَ َوإيَّاَها كَحَرَّانَ لَْم ُيِفْق  -١٩٦٢

  .» َجاَء َزْيٌد وهْنداً ضاِحكاً يف داره « : ، وتقول » كحرَّاَنْين « : باإلفَْراد ومل يقُلْ » كَحَرَّان « : فقال 
« : ول فَيطَابق اخلرب ، واحلَال ، والضمري له وملا بَْعده ، فتق: وقد اختار األخْفَُش أن ُيعطى ُحكْم املَُتعَاطفني ، يعين 

  .» كُْنُت َوزْيداً كاألخوين 

  .والصَّحِيح جوازه على ِقلِّة : قال بعضهم 
  .وقد رد أُبو حيَّان على الزخمشري ، وطوَّل معه 

ليس » مع « مبعىن » الواو « وقول الزَمْخَشرِي وُجيوزُ أن تكون : وال بد من َنقْل نصِّه؛ قال : قال شهاب الدِّين 
« إن جعلت الضَِّمري يف ] مع ما يف األرض [ مع ِمثْل ما يف األْرضِ : مع مثله معه ، أي : لتقدير بَِشْيء؛ ألنَّه يصري ا

  .» ِمثْله « يكون معه حَاالً من » َما « عاِئداً على » َمَعه 
  .ر ملالزمة معّية كل منهما لآلخ» معه « وإذا كان َما يف األرض مع مثله كان مثله معه ضرورة ، فال فائدة يف ذكر 

مع مثله مع ذلك املثل ، فيكون املعىن مع ِمثْلَْينِ ، فالتَّْعبِري عن هذا : ، أي » مثله « وإن جعلت الضمري عائداً على 
  .املَْعَنى بتلك الِعَبارة َعيِيٌّ؛ إذ الكالم املُْنَتِظم أن يكون التَّركيب إذا أُريد ذلك املعىن مع ِمثْلَْيِه 

» الّواو « ال يرد؛ ألنَّا قد بَيَّنَّا فساَد أن يكون ] هذا السؤال [ إىل آِخر اجلواب » ن قُلْت فإ« : وقول الزََّمْخَشرِي 
كانت يف َمَحلِّ رفع » لَْو « إذا جاءت بعد ] » أن « [ ، وعلى تقِدير ُوروِده فهذا بناء منه على أنَّ » َمَع « واو 

ما يف األْرضِ مع مثله هلم ِليَفَْتدُوا به ، فيكون الضَِّمري عاِئداً على  بالفاعلّية ، فيكون التقدير على هذا لو ثََبَت كينونة
  .فقط » َما « 

يف حمل رفع على الفاعليَّة ، وهو » لَْو « بعد » أن « وهذا الذي ذكره هو َتفْريٌع منه على مذَهب املَُبرِّد يف أنَّ 
  .حملِّ رفع مُْبَتدأ  يف» لَوْ « بعد » أنَّ « أن : مذهب مرجُوٌح ، ومذهب سيبويه 

  .والذي يظهر من كالم الزَّخمَْشرِي هنا ويف تصانيفه أنَُّه ما َوقََف على مذهب سيبوْيه يف هذه املسألة 



املقدَّرة ملا تقدم » ثََبَت « والعاِملَ فيها » َمعْ « مبعىن » الَواُو « وعلى املفرع على مذَهب املَُبرِّد ال جيوز أن تكون 
العائد عليها الضمري » َما « ليس َراِفعاً ل » ثََبَت « ، وعلى تقديره ُسقُوطها ال يصحُّ؛ ألن » َمَعُه « من وجود لفظة 

وما بعدها ، وُهو كونُ؛ إذ التقدير لو ثََبَت كون ما يف األرض َجِميعاً هلم » أن « وإمنا هو َراِفٌع مصدراً مُْنسَبكاً من 
ُدون الكْوِن ، فالرَّاِفع الفاِعل غري النَّاصب للمفُعول معه ، إذ لو ] ما [ َعاِئد على  وِمثْله معه ِلَيفْتُدوا به ، والضمري

واملعىن على كينونة ما يف األرض ُمصاحباً للمثل ، ال على [ كان إيَّاه للزم من ذلك وجود الثُّبُوت ُمصَاحباً للمثل 
  .وهذا فيه غُُموض ] ثُُبوت ذلك ُمَصاحِباً للمثل ، 

[ » ُيْعُجبين « مفُعوالً معه ، والعاِملُ فيه » عمراً « ، جعلت » ُيْعجُِبين قيام َزْيد وَعْمراً « : أنَّك إذا قلت :  وبياُنُه
  .مل يَقُْم ، وأعجبك الِقَياُم وعمرو » َعْمراً « من ذلك أن ] لزم 

  .لَّق بالقيام مصاحباً لقيام َعْمرو كان عمرو قَاِئماً ، وكان اإلْعَجاب قد تع: وإن َجَعلَْت العامل فيه الِقَيام 
  .؛ إذ املَعَْنى عليه؟ » لَُهمْ « مفعوالً معه ، والعاِملُ فيه هو الَعاِملُ يف » وِمثْلَُه َمَعُه « هالّ كان : فإن قلت 

ألنَُّهم َنصُّوا على  يف اجلُْملَة ، وعلى تقديرِ ُسقُوِطَها ال يصحُّ؛» َمَعُه « ال َيِصحُّ ذلك ِلَما ذكْرنَاه من وجود : قلت 
  .ممنوع يف االختيار » َهذَا لََك وأَباك « : أنَّ قولك 

فَقَبيٌح؛ ألنَّه مل يذكر ِفْعالً وال َحْرفاً فيه معىن فعل حىت َيِصري كأنَّه قد تكلَّم » َهذَا لََك وأَباك « وأما : قال سيبوْيه 
املعىن االستقرار ال يعمالن يف املفعول معه وقد [ املتضمن بالفعل ، فأفَْصح سيبويه بأن اْسم اإلَشاَرة وحرف اجلر 
  .» هذا لك وأباك « حنو ] أجاز بعض النحويني يف حرف اجلر والظرف أن يعمال 

ومع هذا االعتراض الذي ذكره ، . انتهى . » لََك « يكون مفُعوالً َمَعُه ، والَعاِملُ االستِقْرَار يف » وأبَاَك « : فقوله 
وَيِصُري املعىن » ِمثْله « عائداً على » َمَعُه « : خنتار أن يكون الضَِّمري يف قوله : عنه جواٌب ، وهو أنَّا نقول فقد َيظْهر 

  .مع ِمثْلَني ، وهو أْبلَغُ من أن يكون مع ِمثْل واحد : 
َوبذَلُوه ، أو : تقديره } َما ُتقُبِّلَ ِمنُْهْم {  :فَْهم قَاِصُر ، وال ُبدَّ من ُجْملٍَة حمذُوفَة قَْبل قوله » َتْرِكيٌب عَيِيٌّ « : وقوله 

ل ، وافَْتدُوا به ، ليِصحَّ التَّْرتيب املذكُور؛ إذ ال يترتَّب على اْسِتقْرَار ما ِفي األْرض َجِميعاً ومثله معه هلم عدم التَّقبُّ
للمفعول حذف فاعله لعظمته وللعلم به [ مبنياً » ل تُقُبِّ« إمنا يترتَّب عدم التَّقَبُّل على الَبذلِ واالفِْتَداء والعامَّة على 

.  
  .وهو ضمُري البَارِي تبارك وتعاىل ] مبنياً للفاعل » ما تقبَّل « : وقرأ يزيد بن قطيب 

زُوا ُمؤِلٌم ، وهذه اجلُْملَة أَجا: صفته مبعىن » أِليٌم « مبتدأ وخُربُه مُقَدٌَّم عليه ، و » ولَُهْم َعذابٌ « ] تعاىل [ قوله 
  :فيها ثالثة أوجه 

  .أن تكون حاالً ، وفيه َضْعٌف من حيث املعىن : أحدها 
أخرب عن الذين كفروا خبربين لو استقرَّ لَُهمْ َجِميُع ما » أن « أن تكون يف َمَحلِّ رفع َعطْفاً على َخَبرِ : املعىن الثاين 

  .م َعذَاباً أليماً يف األرضِ مع مثله فََبذلُوه ، مل ُيَتقَبَّلْ ِمنُْهم وأنَّ هل
، وعلى هذا فال َمَحلَّ هلا؛ ِلَعطْفها على ما ال } إِنَّ الذين كَفَُرواْ { : أن تكون َمْعطُوفة على اجلُْملَة من قوله : الثالث 

  .َمَحلَّ له 
  .وقد تقدَّم ]  ٢٨: النساء [ } ُيرِيُد اهللا أَن ُيَخفَِّف َعْنكُْم { : كقوله تعاىل } يُرِيُدونَ أَن َيْخُرجُواْ { : وقوله تعاىل 

مبنياً للمفُعول » ُيخْرُجوا « َمْبنّياً للفاعل وقرأ حيىي بن وثَّاب ، وإْبَراهيم النَّخْعي » أن َيخُرُجوا « واجلُْمُهور على 
ُه وإرادهتم إىل ومها واضحتان ، واملقُصود من هذا الكالم لُُزوم العذابِ لَُهْم ، وأنَُّه ال َسبيلَ هلُْم إىل اخلالصِ ِمْن



  :اخلُُروجِ حتْتَِملُ وجهْين 
  أهنم قصدوا وطلبُوا املخرج ِمنْها ، كقوله تعاىل: األوَّل 

  ] . ٢٠: السجدة [ } كُلََّمآ أرادوا أَن َيْخُرجُواُ ِمنَْهآ أُِعيدُواْ ِفيَها { 
  .النَّار إىل فوق فُهَناك يتمنُّون اخلُرُوج ] لَفَحَْتُهم [ إذا : قيل 
  .َيكاُدون أن خيُْرجُوا من النَّار؛ ِلقُوَّة النَّارِ ورفعها للُمَعذَّبني : ل وقي

  .أهنم يتَمنُّون ذلك ويريُدوه بِقُلُوهبم : والثاين 
  فصل

ذا ال إله إال اهللا ُمْخِلصاً؛ ألنَّه تعاىل جعل ه: احتجَّ أْهلُ السُّنَّة هبذه اآلية على أن اهللا تعاىل ُيخْرِج من النار من قال 
] الكُفَّار ، وأنواع ما َخوَّفهم به ، ولوال أنَّ هذا املعىن خيتصُّ بالكفار وإال مل يكن ِلتخصيص [ املعىن من َتْهديدات 

وهلم عذاٌب مقيٌم ال : ، وهذا يفيد احلصر ، فكان املعىن } َولَُهْم َعذَاٌب مُّقِيٌم { الكُفَّار به معىن ، ويؤكده قوله 
  .ال لغريكم ، فها ُهَنا كذلك ]  ٦: الكافرون [ } لَكُْم دِيُنكُْم { ه ِلَغْيرهم كما أن قول

فََمْن َتاَب ِمْن َبْعِد ظُلِْمِه ) ٣٨(َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيدَِيُهَما جََزاًء بَِما كََسَبا َنكَالًا ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعزِيزٌ َحكِيٌم 
أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماَواِت وَالْأَْرضِ يَُعذُِّب َمنْ ) ٣٩(َه َيتُوُب َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم َوأَصْلََح فَإِنَّ اللَّ

  ) ٤٠(َيَشاُء َوَيْغِفرُ ِلَمْن َيَشاُء وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

  :يف اتِّصاهلا وجهان » و « 
احملاربة ، بيَّن يف هذه اآلية [ ملا أْوَجَب يف اآلية املتقدِّمة قَطْع األْيدي واألْرُجل عند أخذ املالِ على سبيل أنه : األوَّل 

  .السَّرِقَة ُيوجُب قطع األيدي ، واألرُجل أيضاً ] أن أخذ املال على سبيل 
فَكَأَنََّما قََتلَ الناس ] أَْو فََساٍد ِفي األرض [ بَِغْيرِ نَفْسٍ  قََتلَ َنفْساً{ : أنَُّه ملا ذكر َتْعظِيم أْمر القَْتلِ حيث قال : الثاين 

ذكره بعد اجلنايات اليت ُتبيُح القَْتلَ واإليالم فذكر ]  ٣٢: املائدة [ } َجِميعاً َوَمْن أَْحَياَها فَكَأَنََّما أَْحَيا النَّاَس َجِميعاً 
:  

  .قطع الطريق : أوالً 
  .من السَّرقة : وثانياً 

  .قرأ اجلمهور بالرفع » والسَّارُق والسَّارقَةُ « : قوله تعاىل 
  .وعيسى بن ُعَمر وابن أيب عبلة بالنَّْصبِ 

وجدته يف ُمْصَحِف أَبيّ « : بضم السِّني وفتح الرَّاء ُمَشدََّدَتْين؛ قال اخلَفَّاف » والسُّرَّق والسُّرَّقة « : ونقل عن أّيب 
  .» كذلك 

وُيشبُه أنْ يكُون « : فإنَّه قال [ رت أبو عمرو ، إالَّ أن ابن عطيَّة جعل هذه الِقراءة َتْصحيفاً وممن ضبطهما مبا ذك
بغري ألف وافقت يف اخلط هذه ، : » والّسرق « : ألن قراءة اجلماعة إذا كتبت . » من الضابط ] هذا َتْصِحيفاً 

، فإنَّ فُعَّال يَطّرد َجْمعاً لفاِعل ِصفَةً ، حنو ضارِب » رِق َسا« مجع » السرق « وميكن توجيه هذا الِقَراءة بأنَّ : قلت 
  .وضُرَّب 

بصيغيت مجع السالمة ، فدلَّ على أنَّ املَُراد » والسَّارقون والسَّارقَات « والدَّليل على أنَّ املراد اجلمع قراءة عبد اهللا 



رِجَالٌ : نَِساٌء ضُرَّب ، كما تقول : ِعل وفاعلة تقول فا: يكُون من مجع » فُعَّال « اجلَْمع ، إال أنه َيْشكُل يف أنّ 
يف هذه القراءة بَِتاءِ  -كما رأيت  -ضُرَّب ، وال ُيْدِخلُون عليه تاء التَّأنِيث حيث ُيرادُ به اإلَناثُ ، والسُّرَّقة هنا 

إن هذه التَّاء جيوز أن تكُون : ال مجع فاعلة ، فهو ُمْشِكلٌ من هذه اِجلَهة ال يق» فُعَّل « التَّأنيث ، حيث أُرِيد ب 
  :وأمَّا قَِراَءةُ اجلُْمُهور فَِفيَها وجهان » ِحَجارة « : ِلَتأكِيد اجلمع؛ ألنَّ ذلك حمفُوظٌ ال ُيقَاس عليه حنو 

ِفيَما « :  مبتدأ َمْحذُوف اخلََبر تقديُرُه» السَّارِق « هو مذَهُب سَيبَوْيه ، واملشُهور من أقوال الَبصريِّني أن : أحدمها 
الزانية والزاين { : ُحكم السَّارِق ، وكذا قوله : أي » السَّارِقَة « و » السَّارِق «  -أو فيما فََرضَ » ُيْتلَى َعلَْيكُم 

  ] . ٢: النور [ } فاجلدوا 
، ولذلك أتى هبا فيه؛ ألنَُّه ُهَو  بياناً لذلك احلُكم املقدَّر ، فما بعد الفاء ُمْرَتبِطٌ مبا قَْبلَها» فَاقْطَُعوا « : ويكون قوله 

  .املَقُْصود 
  .أْمرِيَّة : َخَبريَّة ، والثَّانية : األوىل : ولو مل َيأِت بالفَاِء لَتوّهم أنه أجَْنبِّي والكالُم على هذا ُجملتان 

« : خلرب اجلُْملَةُ األمْرِية من قوله وهو مذهب األْخفَش ، وُنِقلَ عن املَُبرِّد ومجاعة كثرية أنَُّه ُمبَْتدأ أيضاً ، وا: والثاين 
« و » الَِّذي « ، وإنَّما دخلت الفاء يف اخلَبَر؛ ألنه ُيْشبُِه الشَّْرط؛ إذ األِلُف والالَّم فيه موصُولة ، مبعىن » فاقْطَُعوا 

  .وهو اختيار الزَّجَّاج ، » والذي سرق واليت َسَرقَت فاقْطَُعوا « : والصفَةُ صلُتَها ، فهي يف قُوَِّة قولك » الَِّتي 

  :وما يدلُّ على أنَّ املراد من اآلَية الشَّْرط واجلزاء ُوُجوه 
وهذا يدلُّ على أنَّ القَطْع جزاٌء على ِفْعل . } َجَزآًء بَِما كََسَبا { أنه تعاىل صَرَّح بذلك يف قوله تعاىل : األوَّل 

  .ط السَّرِقة ، فوَجَب أن يَُعمَّ اجلََزاء لُعموم الشَّر
أن السَّرِقة جناية ، والقطع ُعقُوبة ، فربط الُعقُوبة باجلناية مناسب ، وذكر احلُكم َعِقيب الَوْصف املَُناسب : والثاين 

  .يدلُّ على أنَّ الوْصَف ِعلَّة لذلك احلُكم 
ارِقٍ ُمَعيَّن َصاَرت ُمْجَملة ُمفِيدة ، ولْو محلَْناها على َس] اآلية [ أّنا إذا محلنا اآلَية على هذا الوجه كانت : الثالث 

  .غري مفيدة ، فاألوَّل أْوىل 
وََوْجٌه آخر ، وهو أن يَْرتفَعا : وأجاز الزَمْخَشري الوجَهْين ، ونسب األوَّل لسيبَويه ، ومل َيْنِسبِ الثَّانِي ، بل قال 

  .» فَاقْطَُعوا « : باالْبتداء ، واخلرب 
  :ْحذوف كما تقدَّم تقديُره دون اجلُْملَة الطَّلَبِيَّة بعده لوجَْهْين وإمنا اْختَاَر سيبَوْيه أنَّ خربه َم

  .ألجل األْمرِ بعده » َزْيداً فاْضرِْبُه « : النَّْصب يف مثله هو الوجه يف كالم العرب ، حنو : أحدمها 
، ولكن أبِت الَعامَّةُ إالَّ »  زَْيداً فاْضرِْبه« الوْجُه يف كالم العرب النَّصب ، كما تقول : قال سيبويه يف هذه اآلية 

  .الرَّفع 
من « ، و » الذي « ال تدخل إال يف خرب املوُصول الصَّرِيح ك » الفَاء « دخول الفَاءِ يف َخَبره ، وعنده أنَّ : والثاين 

الشَّْرط ، واْشتََرطُوا أن َتصْلُح ، بُشرُوط أخر مذكورة يف كُُتبِ النَّْحو ، وذلك ألنَّ الفَاء إنَّما َدَخلَْت ِلَشَبِه املُبَْتدأ ب» 
ألداة الشَّْرط من كَْونَِها ُجْملَة فعلية مستقبلة املَْعَنى ، أو ما يقوم مقاَمها من ظَْرٍف وشِْبهِِه ، ولذلك إذا مل َتصْلُح 

لشَّْرط فلذلك ال تدخل الفاء ال َتصْلُح ِلُمبَاشرة أَداةِ ا» أل « اخلرب ، وِصلَةُ [ ألداة الشَّْرط ، مل َيُجْز دخول الفَاء يف 
  .وصلَُتها يف حكم اْسمٍ واحٍد ، ولذلك َتَخطَّاَها اإلعَْراب » ألْ « خربها ، وأيضاً ف ] يف 

» زَْيداً فأكْرِْم أخاُه « : فالنَّْصب بفعل ُمْضَمرٍ ُيفَسِّره الَعاِمل يف سببيهما حنو : وأما ِقَراءة ِعيسى بن عمر ، وإبراهيم 
أهَْنُت « : ، أي » زَْيداً ضَْربُت غُالمه « تقدِّره ِفْعالً من معناه ، حنو » فعاِقُبوا السَّارِق والسَّارِقَة «  :، والتقدير 



  .» زَْيداً 
قطعت السَّارِق وهذه قراءة واِضَحة ملكان األمر بعد : وُجيوز أن يقدَّر العاِمل موافقاً لَفْظاً؛ ألنَّه ُيسَاغ أن ُيقَال 

  .ِغل َعْنُه االسم املُْشَت
زيٌد فاضْرِبه « أْحَسن من » زَْيداً فاْضرِْبه « وفَضَّلها سيبَوْيه على ِقَراَءة العامَّة؛ ألجل األْمر؛ ألن : قال الزََّمْخَشّريُّ 

 «.  
  .ويف نقله َتفْضيل النَّْصب على قراءة العامَّة نظر ، ويظهر ذلك بنصِّ سيبويه 

؛ ولكن أبت العامَّة إال الرَّفع ، » زيداً اضْرِْبه « : كما تقُول [ رب النَّْصب ، الوْجُه يف كالم الع: قال سيبويه 
كالمه أن هذه اآلية لَْيَسْت من االشِتغَال يف َشْيء؛ إذ لو كان ] وليس يف هذا ما َيقَْتِضي تَفِْضيل النَّْصب بل َمْعىن 

ها اجلُْمهُور إال بالرَّفْع ، فََدلَّ على أنَّ اآلَية حممولة على من باب االْشِتغَال لكانَ الَوْجُه النَّصب ، ولكن مل يقَْرأ
  .كالمني كما تقدَّم ، ال على كالمٍ واحد ، وهذا ظَاِهٌر 

: وقد رد ابن اخلَِطيب على سيبويه بَِخْمَسِة أْوُجه ، وذلك أنه فهم كما فهم الزََّمْخَشرِيُّ من تفضيل النْصب ، فقال 
  :ليس بَِشْيء ، ويدل على فََساِده ُوُجوه  الذي ذهب إليه سيبويه

: أنه طعٌن يف القَِراءة املُتََواتَِرة املَْنقُولة عن الرَُّسول وعن أْعالم األمَّة ، وذلك بَاِطلٌ قَطْعاً ، فإن قال سيبويه : األول 
رَِديٌء أْيضاً؛ ألن َتْرجِيح : لَى ، فنقول ِقَراءة النَّْصب أْو: إنَّ القراءة بالرَّفْع غري َجاِئزة ، ولكنِّي أقُول : ال أقُول 

وكالم ِقَراءة مل َيقَْرأ بِها إالَّ عيَسى بن عمر على ِقَراَءة الرَُّسول ومجيع األمَّة يف َعْهد الصَّحابة والتَّابعني أمر ُمْنكَر ، 
  .َمْرُدوٌد 
} واللّذين َيأتَياهنا ِمنكُْم فآذُوُهَما { : رَّاء من َيقْرأ لو كانت القراءة بالنَّْصب أوْلَى ، لََوَجَب أنْ يكون يف القُ: الثاين 

  .، بالنَّْصب ، وملَّا مل يوجد يف القُرَّاء من يقرأ كذلك ، َعِلْمنا سقوط هذا القَْول ]  ١٦: النساء [ 
بقي » فيما ُيتلَى علْيكُم « ه ُمبَْتدأ ، وخربه ُمضَمر وهو الذي يقدِّر» السَّارِق والسَّارِقة « أنَّا إذا َجَعلَْنا : الثالث 

  .» فَاقْطَُعوا « : شيٌء آخر يتعلَّق به الفاء يف قوله 
أنَّه إذا أتى بالسَّرِقة فاقْطَُعوا : ، يعين » والسَّارِق والسَّارِقَةُ « : الفاء تتعلَّق بالفعل الذي دلَّ عليه قوله : فإن قال 

  .َيَدُه 
، فاذكر هذا أوَّالً ، حىت » َمْن سََرَق « : السَّارِق والسَّارِقة تقديره : َتقُول  إذا احْتجت يف آِخر األْمر أنْ: فنقول 

  .ال َتْحَتاج إىل اإلْضمَار الذي ذكرته 
بالنصب مل َيُدلَّ ذلك على أنَّ السَّرِقة علةٌ لوجُوب القَطْع ، وإذا اخَْتْرَنا القَِراءة [ أنا إذا اخَْتْرَنا القراءة : الرابع 
، فثََبت أنَّ القراءة بالرَّفْعِ } َجَزآًء بَِما كََسَبا { : أفادِت اآليةُ هذا املَعَْنى مث إنَّ هذا املعىن ُمتأكد بقوله تعاىل ] فْع بالرَّ

  .أوْلَى 
ي تقْدمي ذكر فالِقَراءة بالرَّفْع تَقَْتِض» َوُهم يُقَدُِّمون األَهمَّ ، والذي هم بَِبَيانه أعَْنى « : أنَّ سيبويه قال : اخلامس 

كَْونه َسارِقاً على ِذكْرِ ُوُجوبِ القَطْع ، وهذا َيقَْتِضي أن يكُون أكرب العَِناَيِة َمْصُروفاً إىل شَْرح ما يتعلَّق بَِحال 
  .السَّارِق ِمْن َحْيثُ إنَّه سَارُِق 

أمت من الِعناَية بكونه سَارِقاً ، وَمْعلُوم أنَّه لَْيَس كذلك  وأمَّا قراءة النَّْصبِ ، فإهنا َتقَْتِضي أنْ تكُون الِعنَاَيةُ بَِبيانِ القَطْع
انتهى ما . ة ، فإنَّ املَقُصود يف هذه اآلية َتقْبِيُح السَّرِقَة ، واملَُبالَغة يف الزَّْجر عنها ، فثبت أنَّ القراءة بالرَّفْع هي املُتعيَن

، ] وقد تقدَّم [ األوَّل ما تقدَّم جواباً عمَّا قالُه الزََّمْخَشرِي  زَعم أنه َرّد على إَمام الصَِّناعة ، واجلواب عن الوْجِه



، إذا كان مَْبنِّياً على ُمْبتدأ ُمظْهر أو » َعْبُد اهللا فاْضرِْبه « : وقد َيْحُسن ويسَتقِيُم : وُيؤيُِّده نصُّ سيبويه ، فإنَّه قال 
  .ُمْضَمر 

] وذلك [ وإن ِشئَْت مل ُتظْهِر هذا ، ويعمل كعمِلِه إذا كان ُمظْهراً ، » فاْضرِْبه  َهذَا َزْيٌد« : فأمَّا يف املُظَْهر ، فقوله 
  .، ثُمَّ جِئْت باألْمر » هذا اِهلاللُ « : ، فَكَأنَّك قُلْت » اِهلالل واهللا فاْنظُْر إليه « : قولُك 

  ]الطويل : [ ومن ذلك قول الشَّاِعر 
  َوأكُْرومةُ احلَيَّْينِ ِخلٌْو كََما ِهَيا... فََتاَتُهْم  َخْوالنُ فَانِكْح: وقَاِئلٍَة  -١٩٦٣

طاِعناً ] يكون [ كيف » َيْحُسن ويستقيم « : ، فمع قوله » خَْوالن « هكذا ُسِمَع من العربِ تُْنِشُدُه ، يعين بَِرفْعِ 
  .يف الرَّفْع؟ 

  .وكَْيفَ َيقُولُُه ، وقد َرجح الرَّفع مبا أْوَضْحُتُه  اخل فِسيَبوْيه ال يقول ذَِلَك ،» . . . وإن قَالَ سيبويه « : وقوله 
  .لَْيس كما َزَعَم بل قََرأ هبا مجاعةٌ كإبْراهيم بن أيب َعْبلَة » لَْم يَقْرأ هبا إالَّ عيسى « : وقوله 

ى اهللا عليه وسلم ، غاية ما يف وأيضاً فهؤالء مل َيقْرُءوَها من ِتلْقَاِء أْنفُسِهِم ، بل َنقَلُوَها إىل أنْ َتّتصل بالرَُّسول صل
  .البَابِ أنَّها لَْيَست يف ُشهَْرِة األوىل 

أنَّ سيبويه مل َيدَّعِ تَْرجيَح النَّْصب حىت ُيلَْزم مبا قَاله ، بل َخرَّج قراءة العامَّة على ُجملَتْين ، ملا ذكرت : وعن الثاين 
سيبويه ُجْملَة األْمرِ والنَّْهي بعد االْسمِ مثلهما عارَيَتْين من الفَاء ، لََك فيما تقدَّم من ُدخُول الفاِء ، ولذلك ملَّا مثَّل 

  .» َعْمراً امُرر به « و » َزْيداً اضْرْبه « : وذِلَك قولك : قال 
  .ما تقدَّم من اِحلكَْمة املُقَْتِضَية للَْمجِيء بالفاء ، وكوهنا رَابِطَةٌ للحكم مبا قَْبلَه : الثالث ] وعن [ 

باملنع أن يكون َبْين الرَّفْع والنَّصب فَْرق ، بأنَّ الرَّفع يَقَْتِضي الِعلَّة ، والنَّْصب ال َيقَْتِضيه ، وذلك أنَّ : رابع وعن ال
إنَّه : أي [ يفيد الِعلَّة ، » اقطع السَّارق « : اآلَية من باب التَّْعِليل بالَوْصِف املرتَّب عليه احلُكْم ، أال ترى أن قولك 

  .ِعلَّة القَطْع اتِّصافه بالسَّرِقة ، فهذا ُيْشِعر بالِعلَّة مع التصريح بالنصب جعل ] 
أهنم يُقَدِّمون األَهمَّ ، حيث اْخَتلَفَِت النِّْسَبةُ اِإلْسَنادية كالفاعل مع املفعول ، ولنسرد نّص سيبويه ليتبني ما : اخلامس 
  .ذكْرَناه 

ضََرب َعْبُد « ، يعين يف » األوَّل « ، وأخَّْرت الفاعل جرى اللَّفظ كما َجَرى يف فإن قدَّْمت املَفُْعول : قال سيبََوْيه 
ضََرَب زيداً عبد اهللا ألنَّك إنَّما أردت به ُمؤخَّراً ما أرَْدت به ُمقَدَّماً ، ومل ُترِدْ أن َيْشتَِغل : وذلك « : قال » اهللا َزْيداً 

اللَّفْظ ، فمن ثَمَّ كان َحدُّ اللَّفِْظ أن يكون فيه ُمقَدَّماً ، وهو عريب جيد كثري ، الفِْعل بأوَّل منه ، وإن كان ُمؤخَّراً يف 
واآلَيةُ الكَرَميةُ لَْيَست . » ألهنم يُقَدُِّمون الذي َبَياُنه أَهمُّ هلم ، وهم ببيانِه أعَْنى ، وإن كانا َجِميعاً ُيهِمَّانِهم ويعنياهنم 

  .من ذلك 
ألْمن اللَّْبس ، ألنَُّه معلُوم أنَّه يقطع من كل َسارِق َيِمينه ، فهو من باب : مجع واقٌع موِقع التَّثْنِية » أْيِديهَما « : قوله 

واْشتََرط النَّحْوِيُّون » فاقْطَُعوا أْيمَاَنُهَما « : ، ويدلُّ على ذلك قراءة عبد اهللا ]  ٤: التحرمي [ } َصَغْت قُلُوُبكَُما { 
قُلُوبكما « : أنْ يكون ذلك اجلُْزء املَُضاف ُمفْرَداً من صاِحبِه حنو : قع التَّثْنِية ُشُروطاً ، من مجلتها يف ُوقُوع اجلَْمعِ مو

، وأنت » فَقَأت أعينهما « : ألْمنِ اإللْبَاس ، خبالِف الَعْيَنْينِ والَيدين والرِّجلْين ، لو قلت » ُروس الكَْبَشْينِ « و » 
مل َيْجْز للَّْبسِ ، فلْوالَ أنَّ الدَّلِيل َدلَّ على أنّ املَُراد » يديهما « ، وأنت تعين » أيديهَما  كتَّفْت« تعين عينيهما ، و 

  :قال تعاىل  -أعين ُوقُوع اجلَْمع َمْوِقع التَّثْنَِية بُِشرُوطه  -الَيَدان الُيْمنََيان ملا ساغَ ذلك ، وهذا ُمْسَتِفيض يف ِلسانِهم 



كُلُّ جْزأين أضيفا إىل ِكلْيهِما لفظاً أو تقديراً : ، ولنذكر املْسألة ، فنقول ]  ٤: التحرمي [ } كَُما فَقَْد َصَغْت قُلُوُب{ 
  :، وكانا ُمفْرََدْين من َصاحبْيهَِما جاز فيهما ثالثة أوُجه 

ْمع ، مث التَّثْنِية ، مث اإلفْرَاد األْحَسُن اجلَ: اجلمع ، ويليه اإلفْرَاد عند َبْعِضهم ، ويليه التَّثْنِية ، وقال بعضهم : األحسن 
  .» قَطَْعُت ُرُءوس الكَْبَشْين ، ورَأس الكَْبَشْين وَرأَسي الكَْبَشني « : ، حنو 

  ]السريع أو الرجز : [ وقال ساَمَحُه اللَُّه وَعفَا َعْنُه 
  َسيْْنظَهَْراُهَما ِمثْلُ ظُهُورِ التُّْر... وَمْهَمَهْينِ قَذَفَْينِ َمْرَتْين  -١٩٦٤
ِدْرَهمَْيكُما مل َيُجْز ِللَّْبسِ : تعين » قََبضت َدَراِهمكَُما « : َتَحرُّز من الشَّيئني املُْنفَِصلَْين ، لو قلت » جزآن « : فقولنا 

تفرُِّقهَِما ،  حترُّز من» أُِضيفَا « : ، وقولنا » إىل َمضَاجِِعكَُما » « اْضرَِباه بِأْسَياِفكَُما « : ، فلو أِمَن َجاَز ، كقوله 
، تقدَّم ِمثَاله ، فإنَّ اإلضافَة فيه » لَفْظاً « : ، وقولنا ]  ٧٨: املائدة [ } على ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى { : كقوله 
  .لَفِْظيَّة 
  ]الطويل : [ حنو قوله » أو تَقْدِيراً « : وقولُنا 
  كَفَاِغَري األفْوَاِه ِعْنَد َعرينِ... َرأْيتُ َبنِي الَبكْرِيِّ ِفي َحْوَمِة الوَغَى  -١٩٦٥

  .كَفَاِغرين أفَواَهُهَما : فإن تقديره 
حترُّز من العَْيَنني وحنومها ، وإمنا اْخِتري اجلَْمُع على التَّثْنِية ، وإن كان األْصل الْسِتثْقَال تََوايل » ُمفَرََدْين « : وقولنا 

د ِلُمشَاَركَة التَّثْنِية ، وإن كان األْصل الْسِتثْقَال َتَوايل َتثْنَِيَتْينِ ، وكان اجلَْمع أوْلَى َتثْنِيََتْينِ ، وكان اجلَْمع أوْلَى من املُفَْر
ألنَّ التَّثْنَِية مل ترد إال ضرورةً : من املُفَْرد ِلُمَشاَركَة التَّثْنَِيةِ يف الضَّمِّ ، وبعده املُفْرد لعدم الثِّقَلِ ، هذا عِْند َبْعِضهِم قال 

  ]الطويل [  -رمحةُ اهللا عليه  -له ، كقو
  َعلَى النَّابحِ الَعاوِي أَشدَّ رَِجامِ... ُهَما َنفَثَا ِفي ِفيَّ ِمْن فََموْيهَما  -١٩٦٦

  .» َمَسحَ أذَنْيِه ظَاِهَرُهَما وبَاِطَنُهَما « : خبالف اإلفْرَاد فإنَّه ورد يف فَصِيح الكالم ، ومنه 
  ]الطويل : [ ، مث التَّثْنَِية ، ثُمَّ اإلفراد كقوله  األحسُن اجلَْمُع: وقال بعضهم 

  َسقاِك ِمَن الُغرِّ الَغَواِدي َمِطُريهَا... َحَماَمةَ َبطْنِ الوَاِدَيْينِ َتَرنَِّمي  -١٩٦٧
اكَْتفَى بتثنيِة املضاِف إليه ]  ٤: التحرمي [ } فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما { : َيدَْيُهَما ، وحنُوُه : أْيِدَيُهَما : وقال الزََّمْخَشرِيُّ 

وردَّ » والسَّارِقُونَ والسَّارِقَاُت فاقْطَُعوا أْيَمانَُهْم « : َعْن َتثنيِة املضاِف ، وأُريد باليدين الُيْمَنَيان بدليلِ قراءِة عبد اهللا 
معِ مَْوِضَع التَّثْنَِيِة ، خبالفِ الثاين فإنه ال عليه أبو حيَّان بأهنما لَْيسا بَِشْيئَْينِ ، فإن النوَع األوَّلَ ُمطّرد فيه وْضُع اجل

وهذا الرّد ليس بشيء؛ » أربعة اآلذان « : » قَطَْعُت آذانَ الزَّْيَدْين « : َيْنقَاُس ، ألن املتبادر إىل الذِّْهنِ من قولك 
  .ألنَّ الدليل َدلَّ على أنَّ املرادَ اليمنيان 
  فصل من أول من قطع يف حد السرقة؟

يف اجلاهليةِ ابُن املُِغريِة ، فأمر اهللا بقطِعهِ يف اإلسالم ، فكان أول سارقٍ ] اليد [ أولُ َمْن ُحكم بقطع : القُْرطُيب قال 
يف اإلسالمِ ، ِمَن الرِّجَالِ اِخليَاَر بْنش َعِديِّ ْبنِ َنْوفَلِ ْبنِ َعْبِد  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -قطعه رسولُ اهللا 

َيَد الْفََتى الذي سََرَق الِعقْد  -رضي اهللا عنه  -النساء ُمرَّة بنت ُسفَْيانَ ِمْن بَنِي َمْخُزومٍ ، وقطع أُبو َبكْرٍ  َمَناف ومن
  .يَد ابن َسمَُرة أِخي َعْبد الرَّْحمن بن َسُمَرة  -رضي اهللا عنه  -، وقطع ُعَمُر 

  فصل ملاذا بدأ اهللا بالسارق يف اآلية؟
ملا : أ اهللا بالسارقِ يف هذه اآليِة قَْبلَ السَّارقِة ، ويف الزَِّنا بدأ بالزانيِة ، واحلكمةُ يف ذلك أنْ ُيقالَ َبَد: قال القرطّيب 



  .كان ُحبُّ املالِ على الرجالِ أغلُب ، وشهوةُ االستمتاعِ على النساِء أغْلَُب بدأ هبما يف املوضعني 
  :فيه أْربعةُ أوُجٍه » جََزاًء « : قوله تعاىل 

  .جازُومها جزاء : أنه منصوب على املصدر بفعلٍ مُقدَّرٍ ، أْي : أحُدها 
جَازُومها بقطع : يف قُوَِّة » فاقْطَُعوا « : لكنه منصوٌب على معىن نوعِ املصدرِ؛ ألنَّ قوله ] أيضاً [ أنَُّه مصدٌر : الثاين 

  .األْيِدي َجَزاًء 
جمازين هلما بالقطع بسبب : ل حيتملُ أن تكونَ من الفاعل ، أي أنَّه منصوٌب على احلالِ ، وهذه احلا: الثالث 

يف حال كوهنما ُمجَاَزْين ، وجاز جميء احلال من : ، أي » أْيِدَيُهَما « كسبهما ، وأنْ تكون من املضافِ إليه يف 
  ] . ٤٧: احلجر [ }  َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصدُورِِهم مِّْن ِغلٍّ{ : املضاف إليه ، ألنَّ املضاف ُجْزؤُه ، كقوله 

  .ألْجلِ اجلزاِء ، وشروطُ النصب موجودة : ِمْن أْجِلِه ، أْي ] مفعولٌ [ أنَُّه : الرابع 
  .ومل يذكر الزخمْشريُّ فيهما غَري املفعولِ ِمْن أْجِلِه » جََزاًء « منصوٌب كما ُنِصب » َنكَاالً « و 

وليس جبيٍِّد إالَّ إذا كان اجلزاُء هو النَّكالَ ، فيكون ذلك « : ل ، مث قا» تبع يف ذلك الزَّجَّاج « : قال أُبو حيان 
  .» على طريقِ البدلِ ، وأّما إذا كانا مَُتَباينني ، فال جيوُز ذلك إال بَوَساطَِة حَْرِف العطِف 

مفعول » َجَزاٌء « هنا إنَّ  نَْوٌع من اجلزاء فهو بدلٌ منه ، على أنّ الذي َيْنبغي أن ُيقَال: النَّّكالُ : قال شهاُب الدِّين 
« مفعولٌ ِمن أْجله أيضاً العامل فيه » َنكَاالً « ، فاجلزاُء ِعلةٌ لألمر بالقطع ، و » فاقْطَُعوا « من أجله ، العامل فيه 

ضربُته « : كما تقول ، والنَّكَالُ ِعلّةٌ للجزاِء ، فتكون العلةُ ُمَعلَّلةً بَِشْيٍء آخرٍ ، فتكون كاحلال املتداِخلَِة ، » َجَزاًء 
، فالتأِديُب علَّة للضرب ، واإلحسانُ علة للتأديب ، وكالُم الزخمشريِّ والزَّجاج ال ُيَناِفي ما » َتأدِيباً له إْحسَاناً إلَْيه 

جه حسٌن فتأّمله ، فإنه و» َنكَاالً « مفعولٌ ِمْن أجلْه ، وكذلك » جزاًء « : ذكرنا فإنَّه ال منافاة بني هذا وبني قوهلما 
، مث » إال إذا كان اجلزاُء هو النَّكَالَ « : ، فطاح االعتراض على الزخمشري والزَّجَّاج ، والتفصيلُ املذكوُر يف قوله 

  ظفرُت بعد ذلك بأنه جيوز يف املفعول له

أَن ُينَزِّلُ { : مث ذكروا يف قوله  مفعوالً له ،» بَْغياً « أن يكون ]  ٩٠: البقرة [ } أَن َيكْفُُرواْ بَِمآ أَنَزلَ اهللا َبْغياً { 
  .، فهو علةٌ له ، َصرَّحُوا بذلك فَظََهَر ما قلت وهللا احلمد » َبغْياً « أنه مفعولٌ له ناصُبه ]  ٩٠: البقرة [ } اهللا 
، »  الذي« بكسبهما ، وأنْ تكونَ مبعىن : جيوُز أنْ تكونَ مصدرية ، أي » ما « ، و » جََزاًء « متعلق ب » مبا « و 

  .بالذي كسباه ، والباُء سََببِيَّةٌ : والعائُد حمذوفٌ الستكمالِ الشروِط أي 
  فصل

  :هذه اآليةُ ُمْجَملَةٌ ِمْن ُوُجوٍه : قال بعُض األُصوليِّني 
رقَةً أنَّ احلكَم ُمعلّق على السرقِة ، ومطلُق السرقَِة غُري ُموجِب القطع ، َبلْ ال بد أنْ تكونَ هذه السرقةُ س: أحدها 

  .ملقدارٍ َمْخُصوصٍ من املالِ ، وذلك القَْدُر مذكوٌر يف اآلية ، فكانت اآليةُ ُمْجملةً 
  .أنَُّه تعاىل أْوجب قطع األمياِن والشماِئلِ وباإلمجاع ال جيُب قطُعهما معاً فكانت اآليةُ جمملةً : وثانيها 
األصابع مع الكفِّ ، والسَّاِعِد إىل اِملْرفَقَْينِ ، ويقُع على  أن اليَد اسٌم يتناولُ األصابَع وحدها ، ويقُع على: وثالثها 

 كل ذلك إىل املْنِكبنيِ ، وإذا كانَ لَفْظُ اليِد ُمْحَتِمالً ِلكُلِّ هذه األقسامِ والتعيُني غَْير مذكورٍ يف هذِه اآليِة فكانْت
  .ُمْجَملةً 
تملُ أنْ يكونَ هذا التكليُف واِقعاً على َمْجموعِ األمَِّة ، وأنْ خطاٌب مع قومٍ ، فيح» فاقْطَُعوا « : أن قوله : ورابعها 

يكونَ واقعاً على طاِئفٍَة َمْخُصوَصٍة منهم ، وأنْ يكونَ على َشْخص ُمَعني منهم ، وهو إماُم الزماِن كما ذهب إلَْيه 



ذه الوُجوِه أنَّ هذه اآلية ُمجملةٌ على األكثُرون ، وملّا مل يكن التعيُني َمذْكوراً يف اآلية كانْت ُمْجملةً ، فثبَت هب
  .اإلطالقِ 

والسارُق « إنَّ اآلية ليسْت ُمْجَملةً ألَْبَتة ، وذلك ألنَّا َبيَّنَّا أنَّ األلَف والالَم يف قوله تعاىل : وقال قوٌم من املَُحقِِّقني 
الذي سََرَق فاقْطَُعوا : ، وكما أنَّ التقدير  للجزاِء» فاقْطَُعوا « والفاُء يف قوله » الذي « قائماِن مقام » والسارقةُ 

وذلك أنَّ الكَْسبَ ال ُبدَّ وأنْ يكونَ املرادُ به ما تقدم ِذكُرُه ، } َجَزآًء بَِما كََسَبا { : َيَدُه ، ثُمَّ تأكَّد هذا بقوله تعاىل 
لسرقة ، ومقتضاُه أنْ يَُعمَّ اجلزاُء أينما هو ماهية ا] ومتعلقه [ وهو السَّرِقَةُ ، فصار هذا الدليلُ على َمَناِط احلُكم 

: عامَّة ، فنقول » األْيِدي « : اللهَّم إالّ إذا قام دليلٌ ُمْنفِصلٌ َيقَْتِضي ختصيَص هذا العامِّ ، وأّما قوله . حصل الشرطُ 
الُيْسرى ، ] باليد [ بتداُء ُمقْتضاه قطُع األيدي ، لكنَّه ملا انعقََد اإلمجاُع على أنه ال جيُب قطعُهما معاً ، وال اال

  .أخرجناه ِمَن الُْعُمومِ 
  .» لفظُ الَيِد َدائٌر َبْيَن أشياء « : وأمَّا قوله 

فاغسلوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيدَِيكُْم إِلَى { : ال ُنسَلُِّم ، بل الَيُد اسٌم هلذا الُعْضو إىل املْنِكبِ وهلذا السََّببِ قال تعاىل : فنقولُ 
. » إىل املَراِفقِ « ولوال دخولُ الَعُضدْينِ يف هذا االسم ، وإالَّ ملا احتيج إىل التَّقييِد بقوله ]  ٦: ملائدة ا[ } املرافق 

« إالَّ أنَّا تركنا ذلِك لدليلٍ ُمْنفصل وأما قوله : ُيوجُِب قَطَْع اليدْينِ من املنِكَبْينِ كما هو قولُ اخلوارج : فظاهُر اآليِة 
  .ِملُ أن يكُونَ اخلطاُب مع واحٍد ُمَعيَّنٍ َيْحَت» رَابِعاً 

، ُترَِك العملُ بِِه ، فلما صار َمْخصُوصاً بدليلٍ ُمنْفَِصل فََيْبقَى َمعموالً به يف ] كُل أحٍد [ ظاِهُره أنَُّه خطاٌب مع : قُلْنا 
لَة يف بعضِ الصَُّورِ ، فيبقى ُحجَّة فيما عداَها ، اآليةُ عامةٌ صارت َمْخصُوَصةً بدالِئلَ ُمنْفَِص: الَْباِقي فاحلاصلُ أنَّا نقُولُ 

  .وهذا القولُ أوْلَى من القول بأهنا ُمْجملة ال ُتفِيُد فائَدةً أْصالً 
  فصل ملاذا مل حيد الزاين بقطع ذكره؟

كرِ مع ُموافقَِة الفاحشة به جعل اهللا حدَّ السرقة قطَع اليِد لتناُوهلا املالَ ، ومل جيعلْ حدَّ الزَِّنا قطَع الذَّ: قال القُرطيب 
  :ألمورٍ 
أن للسارقِ مثلَ يِدِه اليت قُِطعت ، فإن انَْزَجَر بِها اعتاَض بالباقية ، وليس للزَّانِي مثلُ ذكره ، إذا قُِطَع ومل : أحدها 

  .يعتض بغريه لو انَْزَجَر بقطِعِه 
  .ظاهٌر ، وقطُع الذكرِ يف الزنا باطٌن  أنَّ احلدَّ زجٌر للمحدوِد ولغريه ، وقطُع يدِ السَّارقِ: الثاين 

  .أنَّ قطع الذكرِ إبطال للنَّْسلِ وليس يف قطع اليد إبطالٌ للنسلِ : الثالث 
  فصل

  .قدرُ النصابِ ، وأنْ تكونَ السرقةُ من ِحْرزٍ : ال جيُب القطُع إال بشرطْين : قال مجهوُر الفقهاِء 
القدُر غُري ُمْعتربٍ ، والقطُع واجبٌ يف القليلِ  -رضي اهللا عنهم  -بصريُّ قال ابن عباسٍ وابُن الزُّبْيرِ واحلسُن ال

ْر والكثريِ ، واحلرُز أيضاً غَْيُر ُمْعتربٍ ، وهذا قولُ داود األْصفهاين وقولُ اخلوارجِ ، ومتسكوا بعمومِ اآليِة ، فإنَّه مل ُيذْكَ
ربِ الواحِد ، وبالقياسِ غُري جائزٍ ، واحتج اجلمهوُر بأنه ال فيها النصاُب وال احلرُز ، وَتْخِصيُص ُعُمومِ القرآِن خب

حاجة إىل القول بالتخصيصِ ، بل نقولُ إنَّ لفظ السرقِة لفظٌ عريبٌّ ، وحنُن بالضرورة ، نعلُم أنَّ أْهلَ اللَغِة ال يقُولُونَ 
ةً أنَُّه سرق مالُه ، علمنا أنَّ أخذ مالِ الغْيرِ كيفما كان ِلَمْن أخذَ َحبَّةً ِمْن ِحْنطَة الَغْيرِ أو تبنةً واحدةً أو ِكْسرةً صغري

لَْو كان ] وإنَّما ُيْحَتاجُ إىل ُمسارقِة عْينِ املاِلِك [ ال ُيَسمَّى سرقَةً ، وأْيضاً فالسرقةُ ُمْشَتقَّةٌ ِمْن ُمسارقَِة عْينِ املاِلِك 
نَِّة حتَّى َيْرغَب السارُق يف أخِذِه ويتَضاَيُق املسروُق ِمْنه ِفي َدفِْعِه املسروُق أمْراً يتعلُق به الرغبةُ يف َمَحلّ الشُّحِّ والضِّ



 ال إىل الغَْيرِ ، وهلذا الطريق اعتربنا يف ُوجوبِ القطعِ أْخذ املالِ ِمْن ِحْرزِ املثل ، ألنَّ َما ال يكُونُ موُضوعاً يف الِْحْرزِ
  .ال ُيسَمَّى أْخذُه َسرِقَةً ُيحَْتاجُ يف أْخِذه إىل ُمَسارقَة األْعُينِ ، ف

حنن ال نُوجُِب القطَع يف سرقة اجلبَِّة الواحدِة ، بل يف أقَلِّ َشْيٍء ُيسَمَّى ماالً ، ويف أقَلِّ َشْيٍء جيري فيه : قال داوُد 
لُك الكبُري آالفاً مُؤلَّفَةً ، ورمبا الشُّحُّ والضِّنَّةُ ، وذلك ألن مقاديَر الِقلَِّة والكثْرة غُري َمْضبُوطٍَة ، فربَّما اْسَتحْقَر امل

ِلفُالٍن عليَّ مالٌ َعظِيٌم ، مث فسره باحلبةِ : لو قال :  -رضي اهللا عنه  -اْسَتعْظََم الفقُري طسُّوجاً ، وهلذا قال الشافِِعيُّ 
احتياجِِه إليه ، وملا كانت ، يقبل قوله فيه الحتمالِ أنَّه كان عظيماً يف نظره ، أو كان عظيماً عنده لغاية فَقرِِه وشدِة 

  .مقاديُر الِقلَِّة والكَثْرِة غْيَر َمْضُبوطٍة ، َوَجَب بَِناُء احلكمِ على أقل ما ُيَسمَّى ماالً 

الطسوجة الواحدِة ، فإنَّ امللحد قد جعلَ هذا طَعْناً ] القطعُ يف سرقِة [ كيف جيوُز : وليس لقائلٍ أنْ َيْسَتبِْعَد ويقُولَ 
اليُد ملا كانت قيَمُتها َخمسمائَِة دينارٍ من الذََّهبِ ، فكيف ُتقْطَُع ألجل القليلِ من املالِ؟ ثُم إنْ : فقال  يف الشريعِة

أَجبَْنا عن هذا الطعنِ ، بأنَّ الشرَع إمنا قطَع يدُه بسبب أنه َتحمَّل الدناَءةَ واخلساَسةَ يف سرقَِة ذلك القدرِ القليلِ ، 
ه الشرُع بسبب تلك الدناَءِة هبذه الُعقُوبةِ العظيمِة ، وإذاً كَانَ هذا اجلواُب َمقُْبوالً مِنَّا يف إجيابِ فال َيْبُعدُ أنْ يعاقب

وِممَّا يدلُ على أنَُّه ال جيوُز ختصيُص عمومِ القرآِن َهاهَُنا خبربِ الواحِد ، وذلك ألن : القطْعِ يف القليلِ والكثريِ ، قال 
  :مومِ اختلفُوا على وجوٍه القائلَني بتخصيصِ هذا الع

وقال » ال قَطَْع إالَّ يف رُْبعِ دينارٍ « جيُب القطعُ يف ُرْبعِ دينارٍ ، وروى فيه قوله عليه الصالة والسالم : قال الشافعيُّ 
» جملَنِّ ال قطع إال يف ثَمنِ ا« ال جيُب إالَّ يف عشرِة دراهم مضرُوبة ، وروى قوله عليه الصالة والسالم : أُبو حنيفَةَ 

  .والظاهر أنَّ مثن اجملَّن ال يكون أقلَّ من عشرة دراهم : قال 
ُمقَدٌَّر خبمسِة دراهَم ، وكلُّ : يُقدر بثالثِة دراهم أو ُرْبعِ دينار وقال ابُن أبِي لَْيلَى : وقال مالٌك وأْحمُد وإسحاُق 

فهذِه املَُخصَصاتُ صارتْ : على هذا التقدير واحٍد من هؤالِء اجملتهدين يطعُن يف اخلربِ الذي يرويه اآلخُر ، ف
  .وُيْرجع يف معرفِة ُحكْمِ اهللا تعاىل إىل ظاهرِ القرآِن : متعارِضةً ، فوجب أالَّ ُيلَْتفََت إىل َشْيٍء ِمْنها 

ألنَّ احلسنَ :  إن الصحابة أْجَمعُوا على أنَّه ال جيُب القطُع إالّ يف مقدار ُمَعيَّنٍ ، قال: وليس ألحٍد أنْ يقول : قال 
احذر من قطع درهم ، ولو كان اإلمجاُع ُمْنعَِقداً ملا : البصريَّ كان يُوجُِب القطَع مبجرِد السَّرِقَِة ، وكان يقولُ 

، وشدِة احتياِطِه فيما يتعلُق بالدينِ ،  -رضي اهللا عنهم  -خالف احلسُن البصري فيه مع قربه من زمنِ الصحابِة 
ال ُبدَّ ِفي وجوبِ القطعِ ِمَن : حلسنِ البْصرِيِّ ومذهبِ داُودَ األْصفَهانِي ، وأمَّا الفقهاُء فقالوا فهذا تقريُر مذَهبِ ا

  .الْقَْدرِ 
القطعُ يف ُرْبعِ دينارٍ فََصاِعداً وهو نِصاُب السرقِة ، وساِئرُ األشياِء ُتقَوَُّم بِِه ، وقال أُبو حَنِيفَةَ : فقال الشافعيُّ 
أو [ رُْبُع دينارٍ : وُيقَوَّم غُريها به ، وقال مالٌك وأمحُد .  َيجِبُ القطعُ يف أقَل ِمْن َعَشرِة دراهم َمْضرُوبة والثَّْورِيُّ الَ

 -ما ُروِي عن عائشةَ  -رضي اهللا عنه  -َخْمسةُ دراِهم ، وحجةُ الشافعي : ثالثةُ َدَراِهَم ، وقال ابُن أبِي لَْيلَى ] 
  .» القَطُْع ِفي رُْبعِ دينارٍ فََصاِعداً « : اهللا صلى اهللا عليه وعلى وآله وسلم قال  أن رسولَ -رضي اهللا عنها 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  -رضي اهللا عنه  -ما ُروَِي َعْن نافعٍ عن ابن ُعَمَر  -رضي اهللا عنه  -وُحجَّةُ مالكٍ 

  .اِهَم وعلى آله وسلم قَطََع سارِقاً يف ِمَجنٍّ ثََمُنُه ثالثةُ َدَر

أنَُّه قطَع السارقَ يف أْتُرجٍَّة قُوَِّمْت بثالثِة دراِهَم من صرف اثين عشر دينار ،  -رضي اهللا عنه  -وُروَِي َعْن ُعثَْمانَ 
، وبأن اجملَّن قيمُتُه َعَشرةُ دراِهَم ،  -رضي اهللا عنه  -بأنَّه قول ابن مسُعودٍ  -رضي اهللا عنه  -واحَْتّج أبو َحنيفَةَ 



عن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -رضي اهللا عنه  -بِما روى أُبو هَُرْيَرة  -رمحه اهللا  -ج ابُن أبِي لَْيلَى واحت
  .» لََعَن اللَُّه السَّارِقُ َيسْرُِق الْبَْيَضةَ فَُتقْطَُع َيُدُه ، وَيْسرِقُ الْحَْبلَ فَُتقْطَُع َيدُه « : قال  -

ْونَ أنَّهُ بيضُ احلديد واحلبلُ ، يرون أنه منها ُتساوِي ثالثةَ دراهم ، وحيتج هبذا َمْن يرى كانوا َيَر: قال األْعَمُش 
  . -رضي اهللا تعاىل عنها  -القطع يف الشيء القليلِ ، وعند األكثريَن حممولٌ على ما قاله األْعَمُش حلديِث عائشةَ 

  .ال ُيقْطَُع ألنَّهُ سََرَق ِمْن غَْيرِ مالٍك وِمْن غَْيرِ ِحْرزٍ : عيُّ إذا سَرقَ املالَ ِمَن السَّارِقِ ، فقال الشاِف: فإنْ قيل 
ُحْرمةُ املاِلِك عليه مل َتْنقَِطْع عنه ، َوَيدُ السارقِ كال يد كالغاصب إذا سُرَِق منه املالُ : وقال أصحاُب مالٍك 

  .ُز قائٌم واملاِلُك قائٌم ، ومل َيْبطُلِ امللك فيه احلْر: فاجلواُب . حِْرُزُه كَالَ حِْرزٍ : املغُصوب قُطع ، فإنْ قيل 
  فصل املذاهب فيما إذا كرر السارق السرقة

الرجل إذا سرق أوالً قطعت يده اليمىن ، ويف الثانية رجله اليسرى وإذا سرق يف الثالثة تقطع يده : قال الشافعي 
 -رضي اهللا عنه  -ةُ القطعِ وقد ُوجدت وقال أبو حنيفة رِْجلُُه الُيْمَنى؛ ألنَّ السرقةَ ِعلّ: اليسرى ، ويف الرابعة 

  .ال ُيقْطَع يف الثالثِة والرابعِة ، بلْ ُيحَْبُس :  -رضي اهللا عنهم  -وأْحَمُد والثَّْورِيُّ 
  فصل

َسقَطَ الُغْرُم ، وقال الشافعي  ال ُيْجَمُع َبْيَن القَطْعِ والُغْرمِ ، فإن غُّرم فال قَطَْع ، وإن قُِطَع: قال أُبو َحنِيفَة والثَّْورِيُّ 
  .ُيغّرم إنْ تلف املسروُق ، وإنْ كان َباِقياً َردَُّه  -رضي اهللا عنهما  -وأمحد 

بِكُلِّ حالٍ ، وُيغّرم إنْ كان غَنِياً ، وال َيلَْزُمه إن كان فقرياً ، واستدل الشافعي بقوله عليه ] ُيقْطَع : وقال َماِلٌك 
، وألنَّ املسروَق لَْو كان َباِقياً َوَجبَ َردُُّه باإلْجماعِ ، وألنَّ » لَْيِد َما أَخذَْت َحتَّى تُؤدَِّيُه على ا« الصالة والسالم 

ِكه إىل وقْتِ حق اهللا ال َيْمَنُع َحقَّ العباِد ، بِدليلِ اجتماع اجلزاِء والِقيمِة يف الصَّْيِد املَْملُوِك ، وألنَّه َباقٍ على ُملِْك ماِل
  .القطع 

  .اِحلْرُز عادة ما ُنِصَب ِلحفِْظ األموالِ ، وهو َيْخَتِلُف يف كُلِّ َشْيٍء حبسبِ َعاَدِتِه : فإنْ قيل 
  .لَْيَس ِفيِه خََبٌر ثَابٌت : قال ابُن املُْنذرِ 

َمرٍ ُمَعلَّقٍ َوالَ ِفي حريسة ال قَطَْع ِفي ثَ« : وإنْ َسَرَق ِمْن غَْيرِ حِْرزٍ ال قَطَْع لقوِلِه عليه الصالةُ والسالُم : فاجلواُب 
ليَس على خائنٍ وال « : وقال عليه الصالةُ والسالُم » َجَبلٍ ، وإذَا آواها املراُح واحلرُز فالقطُع فيما بلغ مثَن اجملَّن 

  .» ُمْنَتهبٍ وال ُمْختِلس قطٌع 

لِد من مال والِدِه ، والوالِد من مالِ ولِدِه ، وإذا سََرَق من مالٍ فيه ُشْبَهةٌ ، كالعبِد املسروقِ يف مالِ َسيِّده ، والو
  .وأحِد الشريكْينِ من مالِ املشترِك ال قَطَْع عليه 

  فصل فيما إذا اشترك مجاعة يف سرقة
هم ، إمَّا أنَّ بعضهم يَقِْدُر على إخراجه أْو ال يَقِْدرُ إال مبعاونِِت: إذا اشترك مجاعةٌ يف سرقَة نصابٍ ِمْن ِحْرزٍ ، فال َيْخلُو 

ال ُيقطُع ، وهو قولُ أبِي َحنيفَةَ والشافعي ، فإذا َنقََب واحٌد اِحلْرَز وأَخذَ : ُيقْطَُع ، وقيل : فإنْ كان األول فَِقيل 
اآلخُر ، فإنْ كانَ انفرَد كل واحٍد بِفعِلِه ُدونَ اتفاقٍ منهما ، فال قطْع على واحٍد منهما ، وإنْ تفاوَتا يف النَّقْبِ 

دمها باإلخراجِ خاصةً ، فإنْ دخل أحُدمها وأخرَج املتاَع إىل باب احلْرزِ فأدخل اآلخُر يَدُه فأخذه ، فعليه وانفرَد أح
  .ُيقْطعاِن وإنْ وضعه خارج احلِْرز فعليه القطُع ال على اآلخِذ : القطُع ويُعاقُب األولُ ، وقيل 

  فصل يف حكم النبّاش
ال يقطُع؛ ألنَّه سرق ِمْن غَْيرِ حِْرزٍ ماالً ُمعَرَّضاً : باُش عند اجلمهور ، وقال أُبو حنيفةَ والقُرب واملسجُد حِْرٌز فَُيقْطَُع النَّ



  .ِللتَّلِف ال ماِلكَ لَُه؛ ألنَّ امليِّتَ ال ميِلُك 
  فصل

ال َيْمِلُك :  -ه رضي اهللا عن -ِللَْمْوىل إقَامةُ احلدِّ على َممالِيِكه ، وقال أُبو حنيفة  -رضي اهللا عنه  -: قال الشافعي 
  .ذلَك 

  فصل يف وجوب نصب إمام
إقاَمةَ احلدِّ  احَْتجُّوا هبذه اآليِة على أنَُّه جيُب على األمَّة أن ُيَنصِّبوا ألنفسهم إماماً ُمَعيَّناً ، ألنَُّه تعاىل أْوجَب هبذه اآلَية

ذا اخلطابِ ، وأْجمعِت األمةُ على أنَّه ليَس آلحادِ الرعيَّةِ على السُّرَّاق والزُّنَاِة فال ُبدَّ ِمْن َشْخصٍ يكُونُ ُمَخاطَباً هب
إال  إقامةُ احلدوِد على األْحرارِ اجلُنَاِة إالَّ اإلماَم ، فلمَّا كان هذا َتكِْليفاً جازِماً ، وال ميكُن اخلروُج ِمْن ُعْهَدِته ،

  .مقدوراً للُمكلَِّف فهو واجٌب بُِوجوِد وجَب َنْصُبُه؛ ألنَّ ما ال َيأيت الواجُب إال به ، وكانَ 
  فصل

َيُدلُّ على َتْعِليلِ أْحكامِ اهللا تعاىل؛ ألنَّه َصريٌح يف أنَّ القطعَ إنَّما } َجَزآًء بَِما كََسَبا { : قوله تعاىل : قالِت املعتزلةُ 
  .وجَب ُمَعلّالً بالسرقَِة 

  ] . ٣٢: ملائدة ا[ } ِمْن أَْجلِ ذلك كََتْبَنا { وجواُبُه ما تقدَم يف قوله 
كنتُ أقرأُ : َعزيٌز يف اْنِتقاِمِه ، حكِيٌم يف شراِئِعِه وتكاِليِفه ، قال األْصَمِعيُّ : واملعىن } واهللا َعزِيزٌ َحكِيٌم { قوله تعاىل 

كالُم من هذا ، : واللَّه غفوٌر رحيٌم ، َسْهواً فقال األعرايبُّ : فقرأُت هذه اآلَيةَ فقلُْت . سورةَ املائدة ومعي أعرايبٌّ 
اآلنَ : فقال » واهللا عزيٌز حكيٌم « : واهللا غفور رحيٌم ثُمَّ تََنبَّْهُت فقلُت : أِعْد ، فأَعْدُت : كالُم اهللا ، فقال : فقلُت 

  .أَصْبَت 
  .يا هذا ، َعزَّ فحكم فأمر بالقطْعِ ، فلَْو غَفر ورِحَم ملا أمر بالقَطْعِ : كيف عرفَت؟ فقال : قُلُْت 
« و » تاب « متعلُِّق ب ] } ِمن َبْعِد ظُلِْمِه { : واجملرور يف قوله [ اجلارُّ } فََمن َتاَب ِمن َبْعِد ظُلِْمِه { : تعاىل قوله 
  .ِمْن بعد أنْ ظلَم غَْيَرُه بأْخِذ ماله : مصدٌر مضاٌف إىل فاعله ، أْي » ظُلْم 

ِمْن : د أنْ ظلم َنفَْسُه ، ويف جوازِ هذا َنظٌَر؛ إذْ يصُري التقديُر ِمْن بع: وأجاز بعُضهم أنْ يكونَ ُمضافاً للمفعولِ ، أْي 
َبْعد أنْ ظلمه ، ولو صرََّح هبذا األصل مل جيز؛ ألنَّهُ يؤدِّي إىل تََعدِّي فعل املضمرِ إىل َضمِريه املتصلِ ، وذلك ال جيوزُ 

  .، كذلك قاله أُبو حيان » ظَّن وفَقََد وعِدَم « : إال يف بابِ 

 نظرِه َنظٌَر؛ ألنَّا إذا حللنا املصدر حلرٍف َمْصدرِيٍّ وِفْعلٍ ، فإنَّما يأِتي بعد الفعلِ مبا َيِصحُّ تقديُره ، وهو لفظُ ويف
  .انتهى . ِمْن َبْعد أنْ ظَلََم َنفْسه : النَّفْسِ ، أْي 

  فصل يف معىن اآلية
} َيتُوُب َعلَْيِه إِنَّ اهللا غَفُوٌر رَّحِيٌم { تعاىل » فإنَّ اللََّه « عملَ ، ال» وَأْصلََح « سرقته } فََمن َتاَب ِمن َبْعِد { : املعىن 

  .هذا فيما بيَنُه وَبْيَن اهللا تعاىل ، فأمَّا القطُع فال َيْسقُطُ بالتَّْوبِة عند األكْثريَن 
: جزاٌء على اِجلنايةِ لقوله تعاىل  أن القطَع: السارُق ال توبة له ، فإذا قُِطَع حصلِت التوبةُ ، والصحيُح : قال ُمجاِهٌد 

فال ُبدَّ ِمَن التَّْوَبِة َبْعُد ، وتوَبُته الندُم على ما مَضى والعزُم على ترِكِه يف املستقبلِ } َجَزآًء بَِما كَسََبا َنكَاالً مَِّن اهللا { 
  .قبلُ توَبَتُه ، وهذه اآليةُ تُدلُّ على أنَّ َمْن تاب من بعد ظلمه وأصْلح ، فإنَّ اهللا تعاىل ي

املراُد وأصلح التوبة بنيٍة صادقٍة : فاجلواُب . يدلُّ على أنَّ جمرَد التوبِة غُري مقبولٍ » وأصْلََح « قوله : فإن قيل 
  .وعزميةً صحيحةً خاليٍة عن سائرِ األغَْراضِ 



  فصل يف أن قبول التوبة غري واجب على اهللا تعاىل
بة غُري واجبٍ على اهللا تعاىل ، ألنَُّه يُْمدُح بقبول التوبِة ، والتمدُُّح إمنا يكونُ بفعل َدلَِّت اآليةُ على أنَّ قبولَ التو

  .التَّفَضُّلِ واإلْحَسانِ ال بأَداِء الَواجَِباِت 
  .اآلية } أَلَْم َتعْلَْم أَنَّ اهللا لَُه ُملُْك السماوات واألرض { : قوله تعاىل 

كَر أنَُّه يقبلُ توبَتُه إنْ تاب أْرَدفَُه ببيان أنه يفعلُ ما يشاء وَيْحكُم ما يريُد فُيَعذُب من ملا ذكر عقاَب السَّارِقِ ، ثُمَّ ذَ
  .يشاُء ، ويغفرُ ِلَمْن يشاُء وإنَّما قدم التعذيَب على املغفرِة ، ألنَّهُ يف مقابلِة السرقِة ، والسرقةُ مقدمةٌ على التوبِة 

يعذُب َمْن :  -رضي اهللا عنهما  -يشاُء ممَّْن ماَت على كُفْرِِه ، وقال ابُن عباسٍ  يعذُب َمْن: قال السديُّ والكَلْبِيُّ 
  .يشاُء على الصَّغريِة ، ويغفُر ِلَمْن يشاُء الكبريةَ واهللا غفوٌر رحيٌم 

وبني اهللا ال قرابة ألحدٍ بينه : أْي  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -هذه اآليةُ خطاٌب للنيب : قال القُْرطُبِيُّ 
، واحلدوُد تقاُم على كُلِّ َمْن قارف ]  ١٨: املائدة [ } َنْحُن أَْبَناُء اهللا وَأَِحبَّاُؤهُ { : ُتوجِبُ احملاباةَ حىت يقول قائلٌ 

  .حدا 

أَفَْواهِهِْم َولَمْ ُتْؤِمْن قُلُوُبُهْم َوِمَن الَِّذينَ َيا أَيَُّها الرَّسُولُ لَا َيحْزُْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ ِفي الْكُفْرِ ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِ
قُولُونَ إِنْ أُوتِيُتْم َهذَا َهاُدوا َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ َسمَّاُعونَ ِلقَْومٍ آَخرِيَن لَْم يَأُْتوَك ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم ِمْن بَْعِد َموَاِضِعِه َي

ُيطَهِّرَ رُوا َوَمْن ُيرِِد اللَُّه ِفْتَنَتُه فَلَْن َتْمِلَك لَُه ِمَن اللَِّه َشْيئًا أُولَِئَك الَِّذيَن لَمْ ُيرِِد اللَُّه أَنْ فَُخذُوُه وَإِنْ لَْم تُْؤَتْوُه فَاْحذَ
  ) ٤١(قُلُوَبُهْم لَُهْم ِفي الدُّْنَيا خِْزٌي َولَُهْم ِفي الْآِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم 

  .تح الياِء وضمِّها وأهنما لُغتاِن ، وهل مها مبعًنى ، أو بينهما فَْرٌق ُيقْرأ بف» َيْحُزن « قد تقدم أنَّ 
ال َتَتَعاطَ أسباباً حيصلُ لك هبا ُحْزنٌ من : ، أي » ال أرََينَّك هاهَُنا « : والنَّْهُي للنيبّ يف الظاهرِ ، وهو ِمْن بابِ قوله 

  .جهتِهم ، وتقدم لك حتقيُق ذلك ِمرَاراً 
أحَْزنَنِي : واجليُد فتُح الياِء وضمُّ الزَّاي ، وُيقْرأ بَِضمِّ الياِء ، وكسر الزَّاي ِمْن « : » َيحُْزْنكَ « يف  وقولُ أيب البقاِء

من » يسارعون « و ] .  ٧٦اآلية [ لَْيَس جبيٍِّد؛ ألهنا قراءةٌ متواترةٌ ، وقد تقدَّم دليلُها يف آل عمران  -» وهي لغةٌ 
واعلْم أنه تعاىل خاطب النيبَّ . متعلٌق بالفعل قبلُه ، وقد تقدم نظُريها يف آل عمران » ِفي الكفر « املسارعة ، و 

إالّ يف } ياأيها الرسول { : يف مواِضَع كثريٍة ، ومل خياِطْبهُ بقوله } ياا أَيَُّها النيب { : عليه الصالةُ والسالم بقوله تعاىل 
  .موِضَعْينِ يف هذه السورة 

  .وهذا خطاُب تشريٍف وتعظيمٍ ]  ٦٧: املائدة [ } ياأيها الرسول َبلِّغْ { : والثانية هاُهنا ، : أحدمها 
واعلْم أنه تعاىل ملا بيَّن بعَض التكاليف والشرائعِ ، وكان قد علم من بعضِ النَّاسِ املسارعةَ إىل الكفرِ ال َجَرمَ صبَّر 

ال َتهَْتمَّ : ذلك ، وأمرُه بأنْ ال َيْحزنَ ألجلِ ذلك أْي  على َتَحمُّلِ -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -رسول اهللا 
  .وال ُتبَالِ مبسارعِة املنافقَني يف الكفرانِ يف مواالِة الكُفارِ ، فإهنم لَْن يُْعجِزُوا اللَّه شيئاً 

سارعون حال كوهنم ُي: أْي » يسارُِعون « الفاعل يف ] حاالً من [ جيوُز أنْ يكُون } ِمَن الذين قالوا { : قوله تعاىل 
» مْن « بعَض الذيَن قالُوا ، وجيوزُ أنْ يكون حاالً من نفسِ املوصُول ، وهو قريٌب من َمْعىن األولِ ، وجيُوُز أن يكُونَ 

« الثانية ، فتكون َتبْييناً وتَقِْسيماً للذين ُيسارعون يف الكُفْرِ ، ويكون » من « بياناً جلنسِ املوُصولِ األولِ ، وكذلك 
ال » قالوا « متعلٌق ب » أفْواهِهْم « و [ » قالوا « منصوٌب ب » آمنَّا « على هذا َخَبر ُمبَْتدأ حمذُوٍف و » اُعون مسَّ

وَلَْم ُتْؤِمن { : وقوله . مبعىن أنه مل ُيجاوْز قوهلم أفْواَهُهْم ، إنَّما َنطَقُوا بِِه غري ُمْعتقِدين له بقلوهبم ] » آَمنَّا « ب 



  .مجلةٌ حاليَّةٌ }  قُلُوُبُهْم
آمَّنا بأفْواهِهْم ولَمْ ُتؤِمن قُلُوُبُهم ، وهؤالِء ُهم : ِمَن الذيَن قالُوا : فيه تقدٌمي وتأخٌري ، والتقديُر : قال بعُض املفسِّرين 

  .املناِفقُونَ 
  :فيه وجهاِن } َوِمَن الذين ِهادُواْ { : قوله تعاىل 

  .َبَياناً وَتقِْسيماً } ِمَن الذين قالوا { َمْعطُوفاً على ما تقدَّم ، وهو أنْ يكونَ : أحدمها 
، فتكونُ } وِمَن الذين هاُدوا قوٌم مسَّاُعون { : ُمبْتدأ ، والتقديُر » مسَّاُعونَ « أن يكونَ خرباً ُمقَدماً ، و : والثاين 

على الذَّمِّ بِِفْعل حمذوٍف ، فهذا يدلُّ على » َني مسَّاِع« : مجلةً مستأنفة ، إالَّ أن الوجه األول مُرجَّح بقراءةِ الضَّحَّاِك 
  .} ِمَن الذين قالوا { عطٌف على } ِمَن الذين قالوا { : أن الكالم لَْيَس ُجملةً ُمْستقلةً ، بل قوله 

  :فيِه وجهاِن » للْكَِذب « ِمثالُ ُمبالَغٍة ، و » مساُعون « وقوله 
مسَّاعون الكذَب ، وزيادةُ الالم ُهنا ُمطَّردة لكْونِ : هو املفعولُ ، أي » لكَِذبِ ا« زائدةٌ ، و » الالَم « أنَّ : أحدمها 

  ] . ١٦: الربوج [ } فَعَّالٌ لَِّما يُرِيدُ { العامل فَْرعاً ، فقوي بالالم ، ومثلُه 
َسمَّاُعون أْخبَاَركُم وأَحاِديثَكُمْ  :َمْحذُوفاً ، أْي » مسَّاُعونَ « أنَّها على باهبا ِمَن التعليلِ ، ويكونُ مفعولُ : والثاين 

  .ِلَيكِْذبُوا فيها بالزياَدِة والنَّقْصِ والتَّْبديلِ ، بأنْ يُْرجفُوا بِقَْتلِ املؤمننيِ يف السَّرَاَيا كما نقل من خمازيهم 
» ِلقَومٍ « : أنْ يتعلَّق قوله جيوُز أنْ تكون هذه تكْرِيراً لألوىل ، فعلى هذا جيوُز } َسمَّاُعونَ ِلقَْومٍ { : وقوله تعاىل 

مسَّاُعونَ ألجل : أي » مسَّاعون « وجيوُز أن تتعلق الالُم بنفس [ َيْسَمُعونَ لَيكْذبُوا ألْجل قْوم : بَنفْس الكذبِ ، أْي 
قوم « نَّها صفةٌ ل يف َحملِّ جرٍّ؛ أل» مل يأُتوك « ألهنم لبُغضِهِْم ال يقرُبونَ َمجِْلسَك ، وهم اليهوُد ، و ] قومٍ مل يأتوك؛ 

 «.  
  فصل

  .ذكر الفرَّاُء والزَّجَّاُج هاُهَنا َوْجَهْينِ 
َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ َسمَّاُعونَ ِلقَْومٍ { : ثُم ُيْبَتدأ الكالُم من قوله » وِمَن الَِّذيَن « أنَّ الكالَم إنَّما يتمُّ عند قوله : األول 

ال حيُْزْنكَ الذين ُيسارُعونَ يف الكفر من املناِفِقَني ومن اليُهود ، مث بعد ذلك : مِ وتقديرُ الكال[ } آَخرِيَن لَْم يَأُْتوَك 
  ] .وصَف الكل بكوهنم مسَّاعني لقوم آخرين 

لْكَِذبِ َوِمَن الذين ِهاُدواْ َسمَّاُعونَ ِل{ : مث اْبَتَدأ فقال } لَمْ ُتْؤِمن قُلُوُبُهْم { : أن الكالم َتمَّ عند قوله : الوجُه الثاين 
خُرب : ومن الذين هادُوا قوٌم مساُعون ، وقيل : صفةُ حمذوٍف والتقديُر » مسَّاُعون « : فقوله : وعلى هذا التقدير } 

  .ُهم مسَّاُعونَ : ُمبتدأ حمذوٍف ، تقديُره 
  :وجهني » مسَّاُعون لِلْكذبِ « وَحكَى الزَّجَّاُج يف قوله تعاىل 

ال : ال َتْسمْع من فالٍن ، أْي : ِللْكَذبِ ، فالسمُع ُيستعملُ ، واملراد منه القبولُ كما تقول قَاِئلُون : معناه : األوَّلُ 
، وذلك الكذُب الذي ُيقَْبلُوَنُه هو ما يقوله رؤساؤُهْم من األكاِذيبِ يف » َسِمَع اهللا ِلَمن محَدُه « : تقَبلْ ِمْنه ، وِمنه 

  . -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -ويف الطعنِ يف سيدنا حممد  دينِ اهللا تعاىل ، ويف حتريِف التوراِة ،
َيْسمُعون : الُم كَْي أي » لِلْكَِذبِ « َنفْسُ السََّماعِ ، والالُم يف قوله » َسمَّاُعون « أنَّ املراَد ِمْن قوله : والوجه الثَّانِي 

ثُم  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -ِمَن الرَُّسولِ ِمْنك ِلكَْي َيكِذُبوا علَْيَك ، وذلك أنَُّهم كانوا َيْسَمُعون 
واملعىن أهنم } ِلقَْومٍ آَخرِيَن لَْم يَأُْتوَك { مسعَْنا منه كذا وكذا ، ومل َيْسَتِمعُوا ذلك منه ، وأمَّا : َيْخُرجون ويقُولونَ 

  .وا إليهم أخباَرك ، وهم َبُنوا قَُرْيظَةَ والنَِّضري أْعُيٌن وجواِسيسُ ِلقَْوم آخريَن لَْم يأُتوك ، ومل حيضُروا عنَدك ِلُيَبلُِّغ



مسَّاعون ُمَحرِّفُونَ ، وجيوزُ أن يكونَ حاالً من : ، أْي » مسَّاُعون « جيوُز أن يكونَ ِصفَة لِ » ُيَحرِّفُونَ « : قوله تعاىل 
  .وجيوُز أن يكون ُمسْتأَنفاً ال َمَحلَّ لَُه » مساعون « الضمريِ يف 

  .ُهْم ُمَحرِّفُونَ : يكونَ َخَبَر ُمبَْتدأ َمْحذُوٍف أْي  وجيوُز أنْ
  .لقْومٍ ُمَحرِِّفَني : ، أْي » قَْومٍ « وُجيوز أن يكُونَ يف َمَحلِّ َجرِّ ِصفَةً ل 

  ] . ٤٦اآلية [ تقدم يف النِّساِء } ِمن َبْعِد َموَاِضِعِه { و 
إنْ « : ، واجلملةُ َشرِْطيَّةٌ ِمْن قوله » ُيحرِّفُونَ « نَ حاالً من ضمري وجيوُز أنْ يكُو» ُيَحرِّفُونَ « ك » َيقُولُون « و 

جوابُ » الفاء « فاألول قائُم مقاَم الفاعل ، و ] » أوتيتم « مفعول ثان ل » هذا « مفعولة بالقول ، و [ » أوتيُتْم 
  .} وإن مل تؤتوه { : جلملة من قوله الشرِط ، وهي واجِبة لعدمِ صالحيَِّة اجلزاِء ألنْ يكونَ َشْرطاً ، وكذلك ا

  فصل يف معىن اآلية
يف مواضعه ، أي فرض دينهُ  -عزَّ وجلَّ  -من بعد أن وضعه اللَّهُ : أي } ُيَحرِّفُونَ الكلم ِمن َبْعِد َموَاِضِعِه { ومعىن 

زنيا ، وكان حدُّ الزِّنا يف التوراة  إِنَّ رُجالً وامرأةً من أشراف خيربٍ« : قال املفسرون . ، وأحلَّ حاللُه وحرَّم حرامُه 
عن  -صلى اللَُّه عليه وعلى آله وسلم  -الرَّجم ، فكرهت اليهوُد رمجهما لشرفهما ، فأرسلوا قوماً إىل رسول اللَّهِ 

وا الرسول فلّما سأل. إن أمركم باجللد فاقبلوا ، وإن أمركُم بالرَّجم فال تقبلوا : ُحكمه يف الزَّانيني إذا أُحصنا وقالوا 
اجعل بينك وبينهم : عن ذلك فنزل جربيل بالرجم فأبوا أن يأُخذُوا به ، فقال جربيلُ  -عليه الصالةُ والسالُم  -

تعرفون شاباً أمردَ أبيض ] هل : [  -صلَّى اهللا عليه وآله وسلم  -فقال هلم رسولُ اللَِّه . ابن صوريَّا ووصفه له 
  .صوريَّا؟ ابُن : أَعَوَر يسكن فدك يقال له 

هو أْعلَُم َيهُوِديٍّ بَِقَي على وجه األرضِ مبا أْنَزل اهللا على موسى بن : فأيُّ َرُجلٍ هو فيكُم قالوا : نََعْم ، قال : قالُوا 
ا أْنَت ابُن صُوريَّ: ففعلُوا فأتاُهْم ، فقال له صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم . فأْرسلوا إليه : عمران يف التَّْوَراِة قال 

أْنُشُدك اهللا الذي ال إلََه إالَّ ُهَو الذي أنَْزل التوراةَ على ُموَسى ، » : َنَعْم ، فقال له عليه الصالة والسالُم : قال 
وأخرجكم من ِمْصَر ، وفلق لكم البحَر ، وأجناكُْم ، وأغْرَق آل ِفْرعْونَ ، وظلل عليكم الغماَم ، وأنزلَ عليكُُم املَنَّ 

فَع فْوقَكُم الطُّور ، وأنَْزلَ َعلَْيكُم كتاَبُه فيه حاللُه وحراُمه هل جتُدون يف كتابِكُم الرَّْجَم على َمْن والسَّلَْوى ، ور
  .أْحِصن 

ما ] أو بدلُت [ َنَعْم ، والذي ذَكَّرَْتنِي به لَْوالَ خشيةُ أنْ حترقنِي التوراةُ إنْ كذبُت أو غيَّرت : قال ابن صُورّيا 
إذا َشهَد أربعة َرْهٍط ُعُدول ، أنَُّه قد أْدَخلَ فيها ذكرهُ : كيَف هي يف كتابكم يا ُمحمُد؟ قال  اعترفُت لك ، ولكن

والَِّذي أنزلَ التوراةَ على ُموسى هكذا أنزلَ اهللا : كما يدُخلُ املِيلُ يف املُكُْحلَِة وجب عليه الرَّْجُم ، فقال ابُن صوريَّا 
أوَّل ما تََرّخْصُتم به أمر اهللا عزَّ وجلَّ ] فماذا كان : [ عليه وعلى آله وسلم  التوراة على موسى فقال له صلى اهللا

ْشَراِفَنا حىت زََنى ابُن فكثَُر الزَِّنا يف أ: كُنَّا إذا أخذَنا الشريفَ تركْنَاُه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه احلدَّ : قال 
لنا فلم َنْرُجْمُه ، ثُم َزَنا رجلٌ آخرُ يف أسوٍة من النَّاس ، فأراد ذلك امللُك َرْجَمه ، فقام ُدوَنه قَْوُمه ، ] َمِلٍك [ َعمِّ 

َشيئاً دون الرجمِ يكونُ على تعالَْوا َنْجَتِمُع فنضَع : فقُلْنا . واللَّه ال نرُجُمه حىت نرُجم فُالناً ابن َعمِّ امللِك : فقالوا 
ُوُجوُهُهَما الشَّريِف والوضيعِ ، فوضْعَنا اجللَْد والتَّْحميَم؛ وهو أنْ ُيْجلََدا أربعَني جلْدةً بَِحبلٍ َمطِْليٍّ بالقارِ ، مث ُيَسوَّد 

[ فقال اليهوُد . كان الرجم ، ثُمَّ ُيحمال على ِحمَارْينِ وجوُهُهما من قبلِ ُدبر احلمار ، ويطافُ بَِهما ، فجعلوا هذا م
عليك بأهل ، ولكِنََّك كُْنَت غائباً ، فكرهنا أن ] كُنَت ملا أثَْنْيَنا [ ما أسرع ما أخربَتُه به ، وما ] : البن صوريا 

أمر هبما النيبُّ إنَّه قد أْنَشَدين بالتوراِة ، ولوال خشيةُ التوراِة أنْ ُتهلكين ملا أخربته ، ف: َنْغَتاَبك ، فقال هلم ابن صوريا 



اللهم ، إنَّي أوَّلُ َمْن أْحَيا أمَرَك إذْ أمَاُتوهُ : فَُرجَِما عند بابِ املسجِد ، وقال  -صلى اهللا عليه وعلى وآله وسلم  -
»  

} نَ الكلم ُيَحرِّفُو{ : فقولُه تعاىل . } ياأيها الرسول الَ َيحُْزنكَ الذين ُيَسارُِعونَ ِفي الكفر { : ، فأنزل اهللا عزَّ وجل 
  .وضعُوا اجللَد مكان الرجمِ : أْي } ِمن َبْعِد َموَاِضِعِه { مجع كَِلَمٍة ، وذكر الِكنايةَ رَّداً على لَفظها الكلم 

يا حممُد إْخوَاُننا : أنَّ َبنِي النضري كان هلم فضلٌ على َبنِي قريظةَ ، فقال َبنُوا قريظةَ : سبُب نزول هذه اآليِة : وقيل 
 وأبُونا واحٌد وديننا واحٌد ونبينا واحٌد ، وإذا قتلُوا ِمنَّا قتيالً مل يقيدوَنا ، وأعطونا ديَتُه َسْبعَني َوْسقاً من بنو النضري

وإنْ كان القتيلُ امرأةً قتلُوا . وإذا قتلنا منهم قتلُوا القاتلَ ، وأخذوا ِمّنا الضِّْعَف مائةً وأربعني وْسقاً ِمْن َتْمرٍ . َتْمرٍ 
رُجلَ ِمنَّا ، وبالرجل منهم الرجلْين ِمّنا ، وبالعبد ُحراً ِمنَّا ، وجراحاُتهم على الضَّْعِف ِمْن جراحاِتَنا فاقْضِ َبْيننا هبا ال

  .وبينهم ، فأنزل اهللا هذه اآلية ، واألولُ أصُح ألنَّ اآلية يف الرَّْجمِ 
  فصل

هُ ليس ِمْن أهِلَها فال تقبلُ على مسلم ، وال على كافرٍ وقبِلَ اجلمهوُر على ردِّ شهادِة الذِّمِّيِّ؛ ألنَّ: قال القرطيب 
  .شهادهتُم مجاعة ِمَن الناسِ إذا مل ُيوجْد مسلٌم ، على ما يأيت يف آخر السورة 

  .قد َحكَمَ بشهادَِتهْم ورجمَ الزَّانَِيْينِ : فإنْ ِقيل 
ْوراِة ، وألزمُهم العملَ بِِه على حنو ما عملت به َبُنو إسرائيلَ؛ أنَُّه إنَّما تقدم عليهم مبا علم أنَُّه حكُم التَّ: فاجلواُب 

  .إلَْزاماً للحجِة عليهم ، وإظْهَاراً لتحريفهم وتغيريهم ، فكان منفذاً ال َحاِكماً 
فاقبلوا ، وإنْ أمركُم  إنْ أمَركُم حبدِّ اجللِد: أْي } إِنْ أُوِتيُتْم هذا فَُخذُوُه َوإِن لَّْم ُتْؤتَْوُه فاحذروا { : قوله تعاىل 

  .بالرجم فال تقبلُوا 
  .مفعولٌ مقدٌم ، وهي شرطيةٌ » َمْن « } َوَمن ُيرِِد اهللا ِفْتَنَتهُ { : قوله تعاىل 

  .أيضاً واجبةٌ ملا تقدم » الفاء « جواُبه ، و » فَلَْن َتْمِلَك « : وقوله 
  .» َتْملَك « تعلٌق ب م» ِمَن اللَِّه « مفعولٌ به ، أو مصدٌر ، و » شيئاً « و 

  .؛ ألنَُّه صفُته يف األْصلِ » شَْيئاً « هو حالٌ من : وقيل 
  فصل

  .هالكَُه : كفَْرُه وضاللَُه ، وقال الضحاُك : أي } َوَمن ُيرِِد اهللا ِفْتَنَتهُ { : قوله تعاىل 
  .عذاَبُه : وقال قتادةُ 

، وكان هذا اللفظُ مذكُوراً ُعقَْيَب أنْواع كفرِهم اليت شرَحها اهللا  وملّا كان لفظُ الفتنِة ُمحتملٌ جلميعِ أنواعِ املفاسِد
وَمْن ُيرد اهللا كفره وضاللتُه ، : تعاىل وجب أن يكُون املراُد من هذه الفتنِة تلك الكُفْرياتِ املذكُورة ، ويكونُ املعىن 

  .} الذين لَْم يُرِِد اهللا أَن ُيطَهَِّر قُلُوَبُهْم أولئك { : فلَْن يقِدَر أحٌد على دفع ذلك عنه ، ثُمَّ أكََّد ذلك بقوله 
دلّت هذه اآليةُ على أن اهللا تعاىل غَري ُمريِد إسالمِ الكافرِ ، وأنَّه مل ُيطهْر قلَبُه ِمَن الشِّْرِك ، ولْو فعل : قال أهلُ السُّنَِّة 

  .ذلك آلمن 
  :وذكر املعتزلةُ يف تعبري هذه الِفْتَنة وجوهاً 

يَُعذَُّبونَ ، فاملراُد هنا : أْي ]  ١٣: الذاريات [ } َعلَى النار ُيفَْتُنونَ { : قال تعاىل . الفتنة هي العذاُب  أنَّ: أحدها 
  .ُيريد عذاَبُه ِلكُفْره : 



  .وَمْن ُيرِد اهللا فضيحَتُه : وثانيها 
  .املراُد احلكُم بضاللِه ، وَتْسِميِتِه َضاالًّ : وثالثها 
من التكاليف فيتركَُها وال يقوُم بأدائِها ، ] ِفيَما َيْبَتليه [ َمْن ُيرِِد اهللا اختبارُه : االختباُر؛ واملعىن :  الفتَنةُ: ورابعها 

  .فلَْن متِلَك لَُه ِمَن اللَِّه ثواباً وال نفعاً 
  :وهاً فذكروا فيه وج} أولئك الذين لَْم ُيرِِد اهللا أَن ُيطَهَِّر قُلُوَبُهْم { : وأمَّا قوله تعاىل 

ألنه تعاىل َعِلم أنه ال فائدةَ يف تلَك األلطاِف ألنَّها ال تنجحُ يف [ مل يرِد اهللا أنْ يهدي قلوبَُهم باأللطاِف؛ : أحدها 
  ] .قُلُوبِهم 
  .مل ُيرد اهللا أن يطهَر قلوَبُهم ِمَن احلََرجِ والَغمِّ والوحشِة الدَّالِة على كُفْرِهم : ثانيها 

َعْن ُسقوِط وقَْعِه عند اهللا ، وأنَّه غُري ُملتفٍت إلَْيِه بسببِ قُْبحِ أفعاِلِه ، وقد ] عبارةٌ [ االستعارةَ  أنَّ هذه: وثالثها 
  .على هذه الوجوه ] الكالُم [ تقدم 

  .مجلةٌ فعليةٌ خُربُه } لَمْ ُيرِِد اهللا { مبتدأ ، و : » أولَِئكَ « : قوله تعاىل 
وخزُي املُنافقَني الفَضيحةُ ، وهَْتُك السَّْترِ بإظْهَارِ نفاقِهْم ، وَخوفِهم ِمن } دنيا خِْزٌي لَُهْم ِفي ال{ : ثُم قال تعاىل 

  .اجلْزَيةُ ، وفَضِيحتُهم ، وظهوُر كذبِهِْم ، يف ِكْتمانِ َنصِّ اهللا تعاىل يف إجيابِ الرَّْجمِ : القْتلِ ، وخزُي اليهوِد 
  .وهو اخللودُ يف النَّارِ } َعِظيٌم  وَلَُهْم ِفي اآلخرة َعذَاٌب{ قوله تعاىل 

ُهْم فَلَْن َيُضرُّوَك َشيْئًا َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ أَكَّالُونَ ِللسُّْحِت فَإِنْ َجاُءوَك فَاْحكُمْ َبْينَُهْم أَْو أَعْرِْض َعنُْهْم َوإِنْ ُتعْرِْض َعْن
  ) ٤٢(ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني  َوإِنْ َحكَْمَت فَاْحكُمْ َبْينَُهْم بِالِْقْسطِ إِنَّ اللََّه

جيُوُز أن يكُونَ ُمكَرَّراً للتَّْوكيِد إنْ كان ِمْن وصف املنافقَني ، وغَْيَر ُمكرَّرٍ إنْ كانَ مِْن : } َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ { : قوله 
  .وصف بَنِي إْسرائيلِ 

  .ُهْم مسَّاعون : أْي  وإْعرَاُب مفرداِتِه تقدَّم ، ورفُْعه على خربِ ابَْتداٍء ُمْضَمرٍ ،
  .» لِلْكَِذبِ « : الوجهاِن املذكوراِن يف قوله » الالَّمِ « يف » أكَّالُونَ ِللسُّْحِت « وكذلك 

أْهلكهُ : أْي : َسَحَتُه اللَُّه ، وأْسَحَتُه : احلََراُم ، ُسمِّي بذلك؛ ألنَّه ُيذِْهبُ الَبَركَةَ وَيْمحَقُها ، ُيقالُ » السُّْحتُ « و 
  .أذَهَبُه و

َيْستأصلهمْ : أْي ]  ٦٢: طه [ } فَُيْسحَِتكُم بَِعذَابٍ { : َسَحتُُّه إذ اسَْتأَصلته ، قال تعاىل : أصلُُه ِمْن : قال الزَّجَّاُج 
  .، أْو ألنَّه َمْسحوُت الَبَركَِة 

  ] . ٢٧٦: البقرة [ } يَْمَحُق اهللا الربا { : قال اهللا تعاىل 
  .إنَُّه حراٌم حيصلُ ِمْنه العار : ْعٍد وقال اللَّْيثُ بُن َس

رجلٌ َمْسحُوُت املعدة إذا كان أكُوالً ، ال ُيلْفَى إالَّ جائعاً أبداً : شدَّةُ اجلُوعِ ، يُقال : » السُّْحُت « : وعن الفرَّاِء 
  .وهو راجٌع إىل اهللكة 
  .، وأْسَحتُُّه  مهن َسَحتُُّه: بالوجهني » فَُيْسِحَتكُْم « : وقد قُرِئ قوله تعاىل 

  ]الطويل : [ وقال الفرزدُق 
  ِمَن املَالِ إالَّ ُمْسَحتاً أْو ُمَجلَُّف... وَعضُّ َزَماٍن َيا ْبَن َمْرَوانَ لَْم َيَدْع  -١٩٦٨

بَضمِّ السِّنيِ وسكون احلاء ، والباقون بضمهما ، وزيد بن » السُّْحت « : وقرأ نافٌع وابُن عامرٍ ، وعاصٌم ، ومحزةُ 



لي ، وخارجة بن مصعب عن نافع بالفتح وسكون احلاء ، وعبيد بن عمري بالكسر والسكون وقُرئ بفَْتحتْينِ ، ع
اسمٌ للشيء املسحُوِت ، والضمةُ والسكونُ ختفيُف هذا األْصلِ ، والفتحتاِن والكَْسرِ والسُّكُوِن اسمٌ له : فالضمتاِن 

  .أيضاً 
ِء ، فمصدٌر أُريدَ بِِه اسُم املفعولِ ، كالصَّْيد مبعىن املصيِد ، وجيوُز أنْ يكُونَ َتْخِفيفاً وأمَّا املفتوحُ السنيِ السَّاكن احلا

  .ِمَن املَفُتوحِ ، وُهَو ضعيٌف 
الرَّْشَوةُ يف احلُكْمِ ، وَمْهُر البَِغّي ، وَعِسيُب الفَْحلِ ، وكَْسُب احلجامِ ، وثَمُن الكَلْبِ ، ومثُن : واملراُد بالسُّْحِت 

يرةَ اخلمرِ ، ومثُن املَْيَتِة ، وُحلوانُ الكَاِهنِ ، واالستعجالُ يف املعصية ، ُروَِي ذلك َعْن ُعَمَر وَعليٍّ وابن عباسٍ وأبِي ُهر
  .وجماهٍد ، وزاد بعضُهم ، ونقص بعضهم 

  .السُّْحُت كُلُّ كَْسبٍ ال َيحقُّ : وقال األْخفَش 
  فصل

أتاُه أَحٌد برْشَوٍة جعلها يف كُمِِّه ، فَُيريها إيَّاُه ، وكان َيَتكلَُّم حباجِتِه ، فَُيْسمُع ِمْنه  كان احلاِكُم منهم إذا: قال احلسُن 
  .، وال ينظُر إىل َخْصمِه ، فََيْسَمُع الكذَب ، ويأكُلُ الرْشَوةَ 

فأمَّا أنْ ُيْعِطَي الرجلُ الواِليَ إنَّما ذلك يف احلُكْم إذا رشوَتهُ ليحقَّ لك باطالً ، أو ُيبْطل عنك حقاً ، : وقال أيضاً 
َيخاُف ظُلَْمُه ِلَيْدَرأ به َعن نفسه فال بأَس ، والسُّْحُت هو الرَّْشَوةُ ِفي احلكمِ على قول احلسن وُسفياِن وقتادةَ 

  .والضَّحَّاِك 
بَِها َحقًّا أو يدفََع هبا ظُلْماً ،  هو الرشوةُ يف كُلِّ شْيٍء ، َمْن يشفُع شفاَعةً لَيُردَّ -رضي اهللا عنه  -وقال ابُن مسعودٍ 

  .فأهدي له فَقَبِلَ ، فهو ُسْحٌت 
األخذُ على احلُكْمِ كُفٌْر؛ قال اهللا : يا أَبا َعْبد الرَّْحمنِ ، ما كُنَّا َنَرى ذلك إالَّ األْخذَ على احلُكْمِ ، فقال : فقيل له 

  }ك ُهُم الكافرون َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِمآ أَنَزلَ اهللا فأولئ{ : تعاىل 

  ] . ٤٤: املائدة [ 
كان فقراؤُهم يأُخذُونَ ِمْن أغْنِياِئهم ماالً ليقيمُوا على ما ُهْم عليه من الَيُهوديَّة ، فالفقراُء كانُوا : وقال َبْعضُُهم 

  .يسمُعونَ أكاذيَب األغنياِء ، ويأكُلُونَ السُّْحتَ الذي يأخذوه ِمْنُهم 
َوأَْخِذِهمُ الربا َوقَْد ُنهُواْ { : يبِ اليت كانوا يَْنِسبُوَنها إىل التوراِة ، أكَّالُونَ ِللرَِّبا لقوله تعاىل مسَّاُعون لألكاِذ: وقيل 
  ] . ١٦١: النساء [ } َعْنُه 

وعن رسُولِ اهللا صلَّى اهللا عليه وعلى آله . َرْشَوةُ احلاكم من السُّْحِت  -رضي اهللا عنه  -وقال عمُر بن اخلطَّابِ 
الرشوةُ « : يا رسولَ اهللا ، وَما السُّْحُت؟ قال : قالُوا » كُلُّ لَْحمٍ نبَت بالسُّْحِت فالنَّاُر أْولَى به « : وسلم أنَّه قال 

  .» يف احلُكْمِ 
ْيِه هديَّةً السحُت أنْ َيقِْضَي الرجلُ ألخيه حَاَجةً ، فُيْهِدي إلَ: أْيَضاً أنَُّه قال  -رضي اهللا عنه  -وعن اْبنِ َمْسُعوٍد 

  .فََيقَْبلَها 
من السحِت أنْ يأكلَ الرجلُ جباِهِه ، بأنْ يكون للرجل حاجةٌ عند السلطاِن ، فيسألَُه أنْ : وقال بعُض العلماِء 

  .انتهى . َيقْضَِيها له ، فال يَقِْضَيها له إالَّ بِرشَْوٍة يأُخذُها 
َشى احلاكُم انعَزلَ يف الوقِْت ، وإنْ مل ُيعزلْ بطلَ كُلُّ ُحكْمٍ َحكَمَ إذا ارَْت] :  -رضي اهللا عنه  -[ وقال أُبو َحنيفَةَ 

  .به َبْعَد ذلك 



  .وهذا ال جيوُز أن ُيْختلَف فيه إنْ شاء اهللا؛ ألنَّ أْخذَ الرشوة ِفْسٌق والفاِسُق ال َينْفُذُ ُحكُْمُه : قال القرطُيب 
  .} ْو أَْعرِْض َعنُْهْم فَإِن َجآُءوَك فاحكم َبيَْنُهْم أَ{ : قوله تعاىل 

  :خيَّره تعاىل َبْيَن احلُكْمِ وَبْيَن اإلعراضِ عنهم ، واختلفُوا فيه على قولَْينِ 
  .أنَّهُ يف أمرٍ خاصٍّ ، ثُم اختلف هؤالِء : األولُ 

قَتيلٍ قُتل من  يف: إنَُّه يف أمر زنا املُْحَصنِ ، وقيل :  -رضي اهللا عنهم  -فقال ابُن عباسٍ ، واحلسُن ، والزهريُّ 
فجعل الدِّيَّةَ  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -اليهوِد يف َبنِي قَُرْيظَةَ والنَِّضري كما تقدم ، فتحاكُموا إىل النيب 

  .َسواًء 
  .هذا التخيُري ُمخْتص باملعاهديَن الذين ال ذمَّةَ هلم ، فإن شاء حكم بينهم ، وإنْ شاء أعْرض عْنُهم : وقيل 

إنَّ احلُكَم ثابٌت يف َساِئرِ : فمنهم من قال : أنَّ اآليةَ عامةٌ يف كل َمْن جاء من الكُفار ، مث اختلفُوا : لثاين والقول ا
  .األحكاَم غُري منسُوخٍ وهو قولُ النََّخِعيِّ والشَّْعبِيِّ وقتادة ، وعطاء ، وأبِي َبكْرٍ األَصمِّ ، وأبِي ُمْسِلمٍ 

َوأَِن احكم َبْينَُهمْ { : إنه منسوٌخ بقوله تعاىل :  احلُكم بني أْهل الكتابِ ، ومنهم َمْن قال وحكاُم املسلمنيِ باخليارِ يف
، ] رضي اهللا عنهم [ وهو قولُ ابن عباسٍ ، واحلسنِ ، وجماهد ، وعكرَِمة ]  ٤٩: املائدة [ } بَِمآ أَنَزلَ اهللا 

املسلمَني أنْ حيكَم بنيَ أْهل الذَِّمِة إنْ َتحاكُموا إليه ، ألنَّ  أنَّه جيُب على حاكمِ -رضي اهللا عنه  -ومذهُب الشافعيِّ 
  .يف إمضاء ُحكْمِ اإلسالم علَْيهم َصغَاراً لَُهم 

  .فأمَّا املعاهُد إىل ُمدٍَّة ، فال جيُب على احلاكمِ أنْ حيكَم بينهم ، بل يتخيَّرُ يف ذلك 
املائدة [ } الَ ُتِحلُّواْ َشعَآِئَر اهللا { : قوله تعاىل : َن املاِئَدةِ إالَّ آيَتاِن مل ُيْنَسْخ ِم:  -رضي اهللا عنهما  -قال ابُن عباس 

  ] . ٥: التوبة [ } فاقتلوا املشركني { : نسخََها قوله ]  ٢: 
َنُهْم بَِمآ أَنَزلَ اهللا َوأَِن احكم َبْي{ : نسخها قوله تعاىل } فَإِن َجآُءوَك فاحكم َبيَْنُهْم أَْو أَْعرِْض َعنُْهْم { : وقوله تعاىل 

فأمَّا إذا حتاكََم مسلٌم وذميٌّ جيُب علينا احلكمُ َبْيَنُهَما بال خالٍف ، ألنَُّه ال جيُوُز للمسلم االنقيادُ ]  ٤٩: املائدة [ } 
  .حلكم أْهلِ الذِّمَِّة 

كانوا ال يتحاكمون إليه إال لطلب األسهل واألخف واملعىن أهنم } َوإِن ُتعْرِْض َعْنُهْم فَلَن َيُضرُّوَك َشْيئاً { : ثُمَّ قال 
كاجللد مكان الرجم ، فإذا مل حيكم بينهم وأعرض عنهم شق عليهم ، وصاروا أعداًء لَُه ، فبني تعاىل أنَُّه ال َتضره 

  .عداوُتُهْم له 
  .العاِدلَني : أْي } اهللا ُيِحبُّ املقسطني  إِنَّ{ : أْي بالَعْدلِ } َوإِنْ َحكَْمَت فاحكم َبْينَُهْم بالقسط { : ثُمَّ قال تعاىل 

  ) ٤٣( بِالُْمْؤِمنَِني َوكَْيَف ُيَحكُِّموَنَك َوِعْنَدُهمُ التَّْورَاةُ ِفيَها ُحكُْم اللَِّه ثُمَّ َيتََولَّْونَ ِمْن َبْعِد ذَِلَك َوَما أُولَِئَك

  .وقد تقدم ]  ٢٦٠: البقرة [ } يِي املوتى كَْيَف ُتْح{ : كقوله } َوكَْيَف ُيَحكِّمُوَنكَ { : قوله تعاىل 
جيوُز أن تكون ُمْبتدأ والظرُف َخَبُره ، وجيوُز أنْ » التوراة « للحالِ ، و » الواُو » « وعْنَدُهُم التَّْوَراةُ « : ] قولُه [ 

  .فاعلٌ بِِه العتماِدِه على ِذي احلالِ » التوراةُ « يكونَ الظرفُ حاالً ، و 
  .ةُ أو الفعليَّةُ يف حملِّ َنْصبٍ على احلالِ واجلملةُ االمسيَّ

، » التوراِة « مبتدأ ، أو فاِعلٌ كما تقدم يف » ُحكُْم « خََبٌر مقدٌم ، و » فيها « ، } ِفيَها ُحكُْم اهللا { : وقوله 
  .مصدٌر مضافٌ لفاعِلِه » ُحكُْم « ، أو اجلار وحَدُه ، و » التوراِة « واجلملةُ حالٌ من 

أالَّ يكون هلا َمَحل من اإلعراب ، بل هي ُمبَيِّنةٌ؛ ألنَّ عندَُهم ما ُيغنيهم عن التحكيمِ ، كما تقولُ : لزخمشريُّ وأجاز ا



  .» عندك زيٌد َيْنَصُحك ، وُيشُري عليك بالصَّوابِ ، فما تصنُع بَِغْيره؟ « : 
وذلك » كَْيَف « هو يف سياقِ التعجُّب املفُهومِ ِمن ، ف» ُيَحكِّموَنَك « معطوٌف على » ثُمَّ َيتولّونَ « : وقولُه تعاىل 

  .إشارةٌ إىل ُحكْمِ اهللا الذي يف التوراة ، وجيوُز أن َيُعودَ إىل التحكيم واهللا أعلم 
  فصل

الزَّانِي ،  ِمْن حتكيمِ اليُهوِد إياُه بعد علمهم مبا يف التوراِة ِمْن حدِّ] عليه الصالةُ والسالُم [ هذا تعجٌُّب من اللَِّه لنبيه 
إىل ما يعتقدُونه باِطالً طلباً للرْخصِة فظهر ] حقاً [ ثُم ترِكهِْم قبولَ ذلك احلُكْم فيتعدلُونَ عما يعَتقدُوَنه ُحكْماً 

  :جهلهم وعنادُهم من ُوُجوه 
  .ُعُدولُُهْم عن ُحكْمِ كتابِهِم : أحُدها 
  .لٌ رجوعُهم إىل حكمِ َمْن كانوا يعتقدون أنه ُمبط: والثاين 

إعراُضهم عن حكمه بعد أن حكَّموه ، فبَني اهللا تعاىل حال جهلهم وعنادهم؛ لَِئال َيغَْترَّ ُمْغترٌّ أهنم أهلُ : والثالث 
  .كتابِ اهللا ومن احملافِظَني على أْمر اهللا 

هذا إخباٌر بأهنم ال : ، وِقيلَ  أْي بالتوراِة وإنْ كانوا ُيظْهُِرون اإلميانَ هبا} َوَمآ أولئك باملؤمنني { : ثُمَّ قال تعاىل 
  .ُيؤمنونَ أَبداً ، وهو َخَبٌر عن املستأنِف ال َعنِ املاِضي 

  .إنَّهَم َوإنْ طلبُوا احلكَم ِمْنك فما ُهم مبؤِمننيَ بَِك ، وال باملعتقديَن يف ِصّحِة ُحكْمَك : وِقيلَ 

بَِها النَّبِيُّونَ الَِّذيَن أَْسلَُموا ِللَِّذيَن َهاُدوا َوالرَّبَّانِيُّونَ َوالْأَحَْباُر بَِما اسُْتْحِفظُوا  إِنَّا أَنَْزلَْنا التَّْوَراةَ ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َيْحكُُم
ْم َيْحكُمْ بَِما أَنَْزلَ يلًا َوَمْن لَِمْن ِكَتابِ اللَِّه َوكَانُوا َعلَْيِه ُشَهَداَء فَلَا َتْخشَُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َولَا َتشَْتُروا بِآيَاِتي ثََمًنا قَِل

  ) ٤٤(اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ 

  .اآلية } إِنَّآ أَنَزلَْنا التوراة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر { : قوله تعاىل 
مبتدأ أو »  ُهًدى« ، ف » وِعْندَُهُم التَّْوَراةُ « : حيتملُ الوجَهْين املذكوَرْينِ يف قوله } ِفيَها ُهًدى { : قوله سبحانه 

  .» التَّْوَراِة « فاعلٌ ، واجلملةُ حالٌ من 
جيَوُز أنْ تكونَ ُجْملةً مستأنفةً ، وجيوُز أنْ تكونَ منصوبة احمللِّ على احلالِ ، إمَّا ِمَن الضَّمري » َيْحكُمُ بَِها « : وقوله 

  .» التَّْورَاِة « ، وإمَّا ِمن » ِفيَها « يف 
، وصفَُهم بذلك على سبيلِ املَْدح ، والثََّناء ، ال َعلى سبيلِ » النَّبِيُّونَ « ِصفَةٌ ل » وا الَِّذيَن أْسلَُم« : وقوله 

  .التَّفْصِيل؛ فإنَّ اإلنبياَء كُلَُّهْم ُمْسِلُمونَ ، وإنَّما أثَْنى عليهم بذلك ، كما َتجري األْوَصاُف على أمساء اهللا تعاىل 
ال للتفصلة  -سبحانه  -بِيَِّني على سبيلِ املْدحِ كالصفات اجلارية على القدمي أجْرَِيْت على النَّ: قال الزَّخمشريُّ 

القدمي والتوضِيحِ ، وأُريَد بإجرائها التَّْعرِيُض باليُهوِد ، وأنَّهم ُبعداُء من ِملَِّة اإلسالمِ الذي هو ديُن األنبياِء كُلِّهم يف 
  .واحلديِث ، فإن اليهود مبعَْزلٍ عنها 

  .دليلٌ على ما ادََّعاُه : مناٌر على ذلك ، أْي } الذين أَْسلَُمواْ لِلَِّذيَن َهادُواْ { : اىل وقوله تع
العطُف يقتِضي املغاَيَرة ، فاهلَُدى َمْحمُولٌ على بياِن األْحكامِ والشرائع والتكاِليف ، » ُهًدى وُنوٌر « : فإن قُلَْت 

  .، واملََعاِد  والنُّوُر بيانُ التَّْوحيِد ، والنُُّبوَِّة
، والنوُر بيانُ أنَّ  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -اهلَُدى بيانُ احلُكْمِ الذي يستفُتونَ فيه النيبَّ : وقال الزَّجَّاج 

  .َحقٌّ ] صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم [ أمَر النيبِّ 



  ] .عليه السالم [ يُريدُ الذين كانوا بعد ُموسى } َيْحكُُم بَِها النبيون { : وقوله 
إِذْ قَالَ لَهُ َربُّهُ { ] : عليه السالُم [ سلَّموا واْنقَاُدوا ألمر اهللا كما أخَرب َعْن إبَْراهِيم : أْي » الَِّذين أْسلَُموا « وقوله 

وات واألرض طَْوعاً َولَُه أَْسلََم َمن ِفي السما{ : ، وكقوله ]  ١٣١: البقرة [ } أَْسِلْم قَالَ أَْسلَْمُت لَِربِّ العاملني 
  ] . ٨٣: آل عمران [ } َوكَْرهاً 

وقد أسلُموا حلُكْمِ التوراِة [ ِليحكُُموا مبا يف التوراِة ] عليه وعليهم السالم [ وأراد بالنبيِّنيَ الذين ُبِعثُوا بعد ُموسى 
ِلكُلٍّ { : قال تعاىل ] الة والسالم عليه الص[ عيسى ] وحكُموا هبا ، فإنَّ من النبيني َمْن ملْ حيكم حبكم التوراِة منهم 

  ] . ٤٨: املائدة [ } َجَعلَْنا ِمنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنهَاجاً 
صلى اهللا عليه [ حيتملُ أنْ يكونُ املراُد بالنبيني ُهْم ُمَحمٌَّد : وقال احلسُن والزهري وعكرمةُ ، وقتادةُ والسديُّ 

، وكان َهذَا ُحكَْم التَّْوَراِة ، وذكره بلفِْظ اجلمعِ َتْعِظيماً له كقوله تعاىل َحكََم على اليهُوِد بالرْجمِ ] وعلى آله وسلم 
]  ٥٤: النساء [ } أَْم َيْحُسُدونَ الناس { : وقوله تعاىل ]  ١٢٠: النحل [ } إِنَّ إِْبَراِهيَم كَانَ أُمَّةً قَانِتاً ِللَِّه { : 

  .ان حَاِصالً ألكثرِ األْنبياء ألنه كان قد اجتمَع ِفيه من ِخصالِ اخلْيرِ ما ك
األنبياُء كلُهم يهوٌد أو نصارى ، : ألنَّ بعضُهم كانوا يقولون [ هذا ردٌّ على اليهُود والنَّصارى : قال ابُن األنَْبارِي 

يهوديِة والنصرانيَِّة َبلْ أنَّ األنبياء ما كانوا مَوُصوفَني بال: َيعْنِي } َيْحكُُم بَِها النبيون الذين أَْسلَُمواْ { : ] فقال تعاىل 
  .كانوا ُمْسِلمني ِللَِّه ُمْنقَاديَن لتكاِليفِه 

  :فيه وجهاِن } ِللَِّذيَن َهاُدواْ { : وقولُه تعاىل 
حيكُم هبا النبيونَ الذين أْسلموا على : أن النبيني إمنا حيكُمون بالتوَراةِ ألْجلِهِْم ، وِفيَما َبْينَُهم ، واملَْعَنى : أحدمها 

[ } أولئك لَُهُم اللعنة { : وكقوله : فعلْيَها : أْي ]  ٧: اإلسراء [ } َوإِنْ أََسأُْتْم فَلََها { : لذين َهاُدوا؛ كقوله تعاىل ا
  .عليهم : أْي ]  ٢٥: الرعد 
  .للذين هاُدوا وعلى الذين َهاُدوا فحذََف أحدمها اخِْتَصاراً : فيه َحذٌْف كأنه قال : وقيل 

إنَّا أنزلَنا التوراةَ فيها ُهًدى وُنوٌر للذين َهادُوا حيكُُم هبا النبيونَ الذين : املعىن على التقدمي والتأِخريِ ، أْي  أنَّ: والثاين 
  .أْسلَُموا 

  .ُهُم الفُقَهاُء ] : رضي اهللا عنهما [ وتقدم تفسُري الربانيَِّني ، وأمَّا األحباُر فقال ابُن عباس وابن مسعود 
بكسر احلاِء وُسمِّيَ بذلك ملكان اِحلرب الذي ُيكَْتبُ به؛ ألنَّه » ِحْبٌر « إنَّه : للَُّغِة يف واِحِدِه قال الفرَّاُء واختلَف أْهلُ ا

بفتح احلاء » ِحْبر « ، و » َحْبٌر « هو : بفتحِ احلاِء ، وقال اللَّْيثُ » َحْبر « : يكونُ صاحَب كُُتبٍ ، وقال أُبو ُعَبْيد 
  .وكسرَِها 

  .أنَّ الكسرَ أفَْصُح ، وهو العاِلمُ املُحِكُم للشَّْيء : الَبغوِيُّ ونقل 
، وأجاز أُبو ُعبَْيد » الفَْتَح « ال أْدرِي أُهَو احلِْبُر أو احلَْبُر ، وأنكَر أُبو اهلَْيثَمِ الكَْسَر ، والفراُء : وقال األصمِعيُّ 

  .الوْجَهْينِ ، واختار الفَْتَح 
َيخُْرُج ِمَن النَّارِ َرُجلٌ ذََهَب « احلرب الذي هو َمبْعَنى اجلمالِ بفتح احلَاِء وكْسرَِها ويف احلديث  هو ِمَن: قال قُطْرٌب 

: الزخرف [ } َوأَزَْواُجكُمْ ُتْحَبُرونَ { : التحسُني قال تعاىل : أي ُحْسُنُه وَهْيئَُتُه ، ومنه التَّْحبُِري أي » َحَبرُه وَسَبرُه 
لتأثريه وقال الِكسَاِئيُّ ، والفرَّاُء ، : ن ويزينونَ ، وُسمَِّي ما يكتُب حرباً لتْحِسينِه اخلطَّ ، وقيل َيفَْرُحو: أي ]  ٧٠

  .اشتقاقُُه من اِحلْبرِ الذي ُيكَْتبُ به : وأُبو ُعَبْيَدةَ 
من الُيهوِد ، وهذا يقتضي كون الربانيِّنيَ  كالُهَما: الرَّبَّانِيُّونَ هاُهَنا ِمَن النَّصَاَرى ، واألحباُر ِمن اليُهوِد وقِيل : وقيل 



  .أْعلَى حاالً ِمَن األحبار ، فُيْشبهُ أنْ يكونَ الربانِيُّون كاجملتهديَن واألحباُر كآحاِد الُعلَماِء 
  :ثالثةُ أقوالٍ » الالَّم « يف هذه » ِللَّذين َهادُوا « : قوله 

ى هذا َمْعَناها االخِْتَصاُص ، وتشمل َمْن حيكُم لَُه ، ومن حيكُم علْيه ، ، فعل» َيْحكُُم « أنَّها متعلِّقةٌ ب : أظهُرَها 
ذكره ابُن عطيَّة وغُريه » َيْحكُمُ بَِها النَّبِيُّونَ للَّذيَن َهادُوا وعلْيهِْم « : وهلذا ادََّعى بعضُهم أنَّ يف الكالمِ َحذْفاً تقديُره 

.  
  .أنزلَْنا التوراةُ للَّذين هادُوا حيكم هبا النَّبِيُّونَ : ْي ، أ» أْنزَلَْنا « أهنا متعلقة ب : والثاين 

ُهدى ونُوٌر للذين هاُدوا ، وهذا فيه الفَْصلُ بني املَصْدرِ ومعُموِلِه ، : أْي » ُهًدى « أهنا متعلقةٌ بَِنفْس : والثالثُ 
ُهًدى ونُوٌر كاِئٌن للذين هاُدوا : ، أْي » ُهًدى وُنوٌر « صفة لِ » للذين َهادُوا « وعلى هذا الوْجِه جيوُز أنْ يكونَ 
  .وأوَّلُ هذه األقوالِ هو املقصوُد 

] إنَّ الرَّبَّانِيِّني وقد تقدم تفسريهم يف آل عمران : [ أْي » النبيُّونَ « عطٌف على » والرَّبَّانِيُّون « : قوله تعاىل 
  .حيكُمونَ أْيضاً مبقْتَضى َما ِفي التَّْوَراِة 

» وحيكُُم الربانيونَ واألحبار بَِما اسُْتْحِفظُوا : بِفِْعلٍ َمْحذُوٍف ، أي « َمْرفُوٌع » الرَّبَّانيون : وقِيل « : لبقاِء قال أُبو ا
  .انتهى 

 َيْعنِي أنَّه ملا اختلَف متعلُِّق احلكمِ غاير َبْيَن الفعلنيِ أيضاً ، فإن النبيَني حيكُُمونَ بالتوراِة ، واألحباُر والربانيونَ
حيكُمونَ مبا استحفَظَُهُم اهللا تعاىل ، وهذا بعيد عن الصَّوَابِ؛ ألنَّ الذي استَحفَظَُهْم هو ُمقَْتَضى ما يف التَّْوَراِة ، 

َعاِئٌد على النَّبِيني فََمْن » اسُْتْحِفظُوا « فالنبيُّونَ والربانِيُّون حاِكُمونَ بشيء واحٍد ، على أنَّه سيأيت أنَّ الضَّمري يف 
  .عدهم ب

  .الربانيون يُْرِشُدونَ الناَس بالعلمِ ، ويربوهنم للصغارِ قَْبل كبار : قال ابُن عبَّاسٍ وغُريه 
ُهُم الفقهاء :  -رضي اهللا عنهما  -فقال ابن عباسٍ : الرَّبَّانِيُّونَ العلماُء ، واحلكماُء ، وأمَّا األحبار : وقال أُبو َرزِين 

الرجلُ العاِلُم ، مأُخوذٌ من التَِّحبِريِ ، والتَّحرب؛ فَُهْم ُيحبِّرون العِلَْم ويَُزيُِّنوَنُه ، فهو : كسر واحلَُرب واِحلُرب بالفتح وال
  .ُمَحبَّرٌ يف ُصُدورهم 

  .واِحلَبر واحلَرب واحد أحبار اليهود ، وهو بالكْسرِ أفْصُح؛ ألنَُّه ُيَجمُع على أفَْعالٍ ُدونَ الفُُعولِ : قال اجلوَهرِيُّ 
  .ُهو ِحْبٌر بالكْسرِ ، يُقالُ ذلك للعَاِلمِ : قال الفرَّاُء 

ُيقال للعامل ِحٌرب وَحٌرب ، فاملعىن مدادُ حربهم ، مث حذف : ِلَم سُمَِّي احلْبرُ ِحبْراً؟ فقال : سألْتُ الفرَّاَء : وقال الثَّْورِيُّ 
  ] .أْي أْهلَ القَريِة ] [  ٨٢: يوسف [ } واسأل القرية { : كما قال 

ُصفَْرةٌ : على أسَْنانِِه ِحْبٌر ، أْي : لَْيَس هذا بْشيٍء ، إمنا ُسمِّي حْبراً ِلتَأثريِه ، ُيقالُ : فسألتُ األصمعيَّ ، فقال : قال 
  .أو سواٌد 

  .ُيحقَُّق بِِه : وُسمَِّي اِحلُرب الذي ُيكَْتبُ به ِحبْراً؛ ألنه ُيَحبَُّر به ، أْي : وقال املربُِّد 
والذي عندي يف واحِد األحبارِ أنَّه للَحرب بالفتح ، ومْعَناه العاملُ بَِتحبِري الكالمِ ، والعلم حتسينه ، : و ُعبَْيد وقال أُب

  .الذي ُيكَْتبُ به : واِحلُرب بالكسر 
  :أجاَز أُبو البقاِء فيه ثالثةُ أْوجٍه } بَِما استحفظوا { : قوله تعاىل 

: أْي » وهو جائٌز وإنْ لَْم َيطُل « : بإعادة العامل ِلطُول الفَْصل ، قال » بَِها « : قوله بدلٌ من » بَِما « أنَّ : أحدها 
  .جيوُز إعادةُ العاِملِ يف الَبَدلِ ، وإن مل يَطُل 



  .وإنْ مل ُيفَْصلْ أيضاً : قلُت 
  .ِفظُوا ، كما قدمُته عنه وََيْحكُم الربانيونَ مبا اسُْتح: أْي : أنْ يكُونَ ُمتعلّقاً بفْعلٍ حمذوٍف : الثاين 

حيكُُمونَ بالتوراة بسببِ اسِْتْحفَاِظهِْم ذلك ، وهذا الوجُه األخُري هو الذي َنَحا إليه : أنَّه مفعولٌ به ، أْي : والثالث 
أنبياِئهِْم إيَّاهم  بسبب ُسؤالِ: بَِما اسُْتْحِفظُوا بَِما سألَُهْم أنبياؤهم ِحفْظَُه من التوراِة ، أْي « : الزخمشريُّ؛ فإنه قال 

، وهذا على أنَّ الضمَري يُعوُد على الربانِيني ، واألحبارِ ، ُدونَ النَّبِيِّني ، فإنَُّه قدََّر » أن حيفظُوه من التَّْبدِيلِ والتَّْغيريِ 
واألْحبار ، وقدَّر  على النبيَني والربانيَني» استحِفظُوا « ، وأجاز أن يعوَد الضمريُ يف » النبيني « الفاِعلَ احملذُوَف 

  .مبا كَلَّفَُهْم ِحفْظَُه : بَِما اسَْتْحفَظَُهم اللَّه تعاىل ، يعين : البَارَِي تعاىل ، أْي : الفاعل املنوَب عنه 
َبياِن جِْنس للتَّْبينيِ ، يَْعنِي أنَّها ِل} ِمن ِكَتابِ اهللا { ِفي » ِمْن « و : ؛ قال الزخمشريُّ } ِمن ِكَتابِ اهللا { : وقوله تعاىل 

بَِما : ، والعاِئُد حمذوٌف ، أْي » الَِّذي « جيوُز أنْ تكونَ موصُولَةً اِمسيَّةً مبعَْنى » َما « فإنَّ » بَِما « املُْبَهمِ يف 
  .باسِْتْحفَاِظهِْم : اسْتْحفظُوه ، وأنْ تكونَ َمصدريَّةً ، أْي 

املوُصولَِة ، أو ِمْن َعاِئدها احملذُوِف ، وفيه نظٌر من » َما « إمَّا ِمْن : ْيئَْينِ أنْ تكونَ حاالً ِمْن أَحِد َش: وجوََّز أُبو البقاِء 
  .حيثُ املعىن 

متعلٌق » َعلَْيِه « ُرقََباَء لئالَّ ُيبدل ، ف : وبكونِهِم شُهداَء عليه ، أْي : داِخلٌ يف َحيِّز الصِّلِة أْي » وكاُنوا « : وقولُه 
على الرسول عليه الصالةُ والسالُم ، أيْ : وقيل » ِكتابِ اهللا « يعوُد على » َعلَْيه « يف  ، والضمُري» شُهداَء « ب 
  .ُشهداء على ُنُبوَِّتِه ورسالته : 

  .على احلُكْمِ ، واألوَّلُ هو الظاِهُر : وقيل 
  :هني وحفظ كتاب اهللا على وج. اسُتودعوا : أي } بَِما استحفظوا ِمن ِكتَابِ اهللا { : قوله تعاىل 

  .أن ُيحفَظ فال ينسى : أحدمها 
  .العلماء مبا استحفظوا : أن حيفظ فال ُيضيع ، فإن كان استحفظوا من صلة األحبار ، فاملعىن : والثاين 

  .حيكمون مبا استحفظوا : وقال الزجاج 
وا شهداء على أن كل ما يف التوراة هؤالء النبيون والربانيون واألحبار كان: أي } َوكَانُواْ َعلَْيِه ُشَهَدآَء { قوله تعاىل 

  .حق وصدق من عند اهللا تعاىل فال جرم كانوا ميضون أحكام التوراة ، وحيفظوهنا عن التحريف والتغيري 
ملَّا قرر أن النبيني والربانيني واألحبار ، كانوا قائمني بإمضاء أحكام } فَالَ َتْخَشُواْ الناس واخشون { : مث قال تعاىل 
، ومنعهم من  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -غري مباالة ، خاطب اليهود الذي كانوا يف عصر النيب التوراة من 

  .التحريف والتغيري 
واعلم أن إقدام القوم على التحريف ال بد وأن يكون خلوف أو رهبة أو لطمع ورغبة ، وملا كان اخلوف أقوى تأثرياً 

واملعىن ال حترفوا كتايب للخوف من الناس ، ومن } َتْخشَُواْ الناس واخشون فَالَ { : من الطمع قدم تعاىل ذكره فقال 
امللوك واألشراف ، فتسقطوا عنهم احلدود الواجبة عليهم ، وتستخرجوا احليل يف إسقاط تكاليف اهللا عنهم ، وملا 

كما هنيتكم عن تغيري أحكامي : أي } وال تشتروا بآيايت مثناً قليالً { : ذكر أمر الرهبة أتبعه بالرغبة فقال تعاىل 
ألجل اخلوف والرهبة فكذلك أهناكم عن التغيري والتبديل ألجل الطمع يف اجلاه واملال والرشوة ، فإن متاع الدنيا 

ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون { : وملا منعهم من األمرين أتبعه بالوعيد الشديد ، فقال تعاىل . قليل 
لليهود يف افترائهم على حتريف حكم اهللا يف حد الزاين احملصن ، يعين أهنم ملا أنكروا حكم اهللا  وهذا هتديد} 

إنه غري واجب فهم كافرون على اإلطالق مبوسى والتوراة ومبحمد والقرآن : املنصوص عليه يف التوراة ، قالوا 



  .وبعيسى ابن مرمي عليه الصالة والسالم 
  فصل

إهنا نص يف أن كل من حكم بغري ما أنزل : هللا فهو كافر ، واحتجوا هبذه اآلية ، وقالوا من عصى ا: قالت اخلوارج 
ليس األمر : اهللا فهو كافر ، وكل من أذنب فقد حكم بغري ما أنزل اهللا ، فوجب أن يكون كافراً ، وقال اجلمهور 

  .ن خمتصة هبم كذلك ، وذكروا عن هذه الشبهة أجوبة منها أن هذه اآلية نزلت يف اليهود فتكو

  .نزلت هذه اآليات الثالث يف اليهود دون من أساء من هذه األمة : قال قتادة والضحاك 
أن هذه الثالثة آيات يف الكافرين ، وهذا ضعيف؛ ألن االعتبار بعموم اللفظ ال خبصوص : وروى الرباء بن عازب 
يف معرض الشرط فيكون » من « دخل كلمة كالم أ} من مل حيكم مبا أنزل اهللا { املراد : السبب وقال آخرون 

  .هو كفر دون كفر : وقال عطاء . من الذين سبق ذكرهم ، زيادة يف النص ، وذلك غري جائز : للعموم ، وقوهلم 
فكأهنم محلوا اآلية على كفر النعمة ال على . ليس بكفر ينقل عن امللة ، وال بكفر باهللا واليوم اآلخر : وقال طاووس 
جيوز : وهو أيضاً ضعيف ، ألن إطالق لفظ الكافر إمنا ينصرف إىل الكفر يف الدين وقال ابن األنباري  كفر الدين ،

أن يكون املعىن ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فقد فعل فعالً يضاهي أفعال الكفار ، وهذا أيضاً ضعيف ألنه عدول عن 
  .الظاهر 

نص اهللا ، حكم اهللا يف كل ما أنزله ، : أي » أنزل اهللا « ومعىن صيغة عموم ، » مبا أنزل « قوله : وقال عبد العزيز 
والفاسق مل يأت بضد حكم اهللا إال يف القليل من العمل ، أما يف االعتقاد واإلقرار فهو موافق ، وهذا أيضاً ضعيف ، 

مل يتناول هذا الوعيد  ملن خالف حكم اهللا تعاىل ، يف كل ما أنزله اهللا] وعيداً خمصوصاً [ ألنه لو كانت هذه اآلية 
اليهود بسبب خمالفتهم حكم اهللا يف الرجم ، وأمجع املفسرون أن هذا الوعيد يتناول اليهود بسبب خمالفتهم حكم 

  .اهللا يف واقعة الرجم ، فدلَّ على سقوط هذا اجلواب 
ن أنكر بقلبه وجحد بلسانه ، أما من إمنا يتناول م} َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِمآ أَنَزلَ اهللا { : قوله تعاىل : وقال عكرمة 

عرف بقلبه كونه حكم اهللا إال أنه أتى مبا يضاده ، فهو حاكم مبا أنزل اهللا ، ولكنه تارك له فال يلزم دخوله حتت 
  .هذه اآلية 

َوالْأُذُنَ بِالْأُذُِن وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالُْجُروَح ِقَصاٌص  َوكََتْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ َوالَْعْيَن بِالَْعْينِ َوالْأَْنَف بِالْأَْنِف
  ) ٤٥(فََمْن َتَصدََّق بِِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُه َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَنَْزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ 

والعني بالعني واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن  َوكََتبَْنا َعلَْيهِْم ِفيَهآ أَنَّ النفس بالنفس{ قوله تعاىل 
  .} واجلروح ِقصَاٌص 

فغيَّروه وبدَّلوه ، وبيَّن » الرجم « أي كتبنا عليهم يف التوراة حكم أنواع القصاص وهو أن حكم الزاين احملصن 
بين قريظة ، وخصصوا إجياب القود أن النفس بالنفس فغيَّروا هذا احلكم ففضلوا بين النضري على : أيضاً يف التوراة 

فرضنا ، وكان شر القصاص أو العفو ، وما : أي » كتبنا « ببين قريظة دون بين النضري فهذا أوجه النظم ، ومعىن 
وامسها » أن « : } أَنَّ النفس بالنفس { : قوله تعاىل . » الذين هادوا « ل » عليهم « كان فيهم الدية والضمري يف 

  .وكتبنا عليهم أْخذَ النفس بالنفس : ، والتقدير » كتبنا « نصب على املفعولية ب وخربها يف حمل 
  .وما ُعِطَف عليها بالرفع ، وقرأ نافع ومحزة وعاصم بنصب اجلميع » والَعْيُن « وقرأ الكسائي 



  .فإهنم يرفعوهنا » اجلُُروح « وقرأ أبو عمرو ، وابن كثري ، وابن عامر بالنصب فيما عد 
  :اءة الكسائي فوجََّهَها أبو علي الفارسي بثالثة أوجه فأما قر
عاطفة مجلة امسية على مجلة فعلية ، فتعطف اجلمل كما تعطف املفردات ، يعين أن قوله » الواو « أن تكون : أحدها 

َوكََتْبَنا «  :خربه ، وكذا ما بعدها ، واجلملة االمسية عطف على الفعلية من قوله » بالعني « مبتدأ ، و » والعني « : 
  .وعلى هذا فيكون ذلك ابتداء تشريع ، وبيان حكم جديد غري مندرج فيما كتب يف التوراة » 

  .وليست مشركة للجملة مع ما قبلها ال يف اللفظ وال يف املعىن : قالوا 
النفس مأخوذة  فرضنا عليهم أن: لالستئناف ، واملعىن » أو « : وَعبََّر الزخمشري عن هذا الوجه باالستئناف قال 

بالنفس مقتولة هبا ، إذا قتلها بغري حقٍّ ، وكذلك العني َمفْقُودة بالعني ، واألنف َمْجُدوع باألنف ، واألذن َمْصلُومة 
أن النفس مأخوذة بالنفس ، : أو مقطوعة باألذن والسِّّن مقلوعة بالسن ، واجلُُروح قصاص وهو املُقَاصَّة ، وتقديره 

والعني مأخوذة بالعني إىل آخره ، والذي قدََّره : ، إال أنه قدر ذلك يف مجيع اجملرورات ، أي سبقه إليه الفارسي 
الزخمشري مناسب جداً ، فإنه قدر متعلَّق كل جمرور مبا يناسبه ، فالقَْقء للعني ، والقَلْع للسن ، والصَّلُْم لألذن ، 

ث قدَّر اخلرب الذي تعلَّق به اجملرور كوناً مقيداً ، والقاعدة يف غضَّ منه حي] كأنه [ واجلَْدع لألنف ، إال أن أبا حّيان 
  .ذلك إمنا يقدَّر كوناً ُمطْلَقاً 

جيب أو يستقر ، وكذا العني بالعني وما بعدها ، : يتعلّق بفعل حمذوف تقديره « بالنفس » : وقال احلويف « : قال 
وينبغي أن ُيحَْملَ قول « : ، إال أنه قال قبل ذلك » س يستقر قتلها بقتل النف: فقدَّر الكون املطلق ، واملعىن 

ما يقرب من الكون املطلق  -الزخمشري : يعين  -فقدَّر : مث قال » الزخمشري على تفسري املعىن ال تفسري اإلعراب 
ر أي مأخوذة بدرهم ، وكذلك احلر باحل: ، فاملعىن » بعت الشياه شاةً بدرهم « : ، فإذا قلت » مأخوذ « : ، وهو 

  .مأخوذ : 

أن النفس { : عاطفة مجلة امسية على اجلملة من قوله » الواو « أن تكون : والوجه الثاين من توجيه الفارسّي 
إن : قلنا هلم } كتبنا عليهم أن النفس بالنفس { لكن من حيث املعىن ال من حيث اللفظ ، فإن معىن . [ } بالنفس 

  .كتب من حيث املعىن ال من حيث اللفظ فاجلمل مندرجة حتت ال] النفس بالنفس 
ومثله ملا كان املعىن : وذكر ما تقدم ، مث قال » عاطفة على املعىن « الواو » وحيتمل أن تكون « : وقال ابن عطية 

يه ، فنظَّر عل» وحوراً عيناً « ُيمَْنُحون عطف ]  ٤٥: الصافات [ } ُيطَاُف َعلَْيهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَِّعنيٍ { : يف قوله تعاىل 
  .هذه اآلية بتلك الشتراكهما يف النظر إىل املعىن ، دون اللفظ وهو َحَسٌن 

النفسُ بالنفسِ ، وضعَّفه : } أنَّ النفس بالنفس { : وهذا من العطف على التوهم؛ إذ توهم يف قوله : قال أبو حيان 
  .بأن العطف على التوهم ال ينقاس 
؛ ألن » أن النفس « على حملِّ ] الرفع للعطف : [ كنه عبَّر بعبارة أخرى فقال والزخمشري حنا إىل هذا املعىن ، ول

« قلنا ، وإما أن معىن اجلملة اليت هي » جمرى » « كتبنا « ، إما إلجراء » وكتبنا عليهم النفُس بالنفسِ « : املعىن 
ُسورةٌ أنزلناها ، : احلمدُ هللا وقرأت :  كتبُت: مما يقع عليه الكَْتُب ، كما تقع عليه القراءة تقول » النفس بالنفس 

  .» لو قرئ إن النفس بالنفس بالكسر لكان صحيحاً « : ولذلك قال الزَّجَّاج 
هذا الوْجُه الثاين من توجيه أيب عليٍّ ، إال أنه خرج عن املصطلح ، حيث جعله من العطف على : قال أبو حيان 

لعطف على املوضعِ ، وهو حمصور ليس هذا منه ، أال ترى أنا ال نقول احملل وليس منه ، ألن العطف على احمللِّ هو ا
وما يف حيِّزَها بتأويل مصدر لفظه وموضعه » أن « يف حمل رفع؛ ألن طالبه مفقود ، بل } أن النفس بالنفس { : 



وما يف حيِّزهَا » ن أ« والزخمشري مل َيْعنِ أن : ، قال شهاب الدين » كتبنا عليهم أخذ النفس « : َنصٌب؛ إذ التقدير 
يف حمل رفع ، فعطف عليها املرفوع حىت يلزمه أبو حيان بأن لفظها وحملَّها نصب ، إمنا َعىن أن امسها حملُّه الرفع قبل 

املكسورة وهذا الرد ليس أليب حّيان ، بل سبقه إليه أبو » إن « دخوهلا ، فراَعى العطف عليه كما راعاه يف اسم 
  .البقاء ، فأخذه منه 

  .انتهى » وما عملت فيه يف موضع نصب « أنّ » وال جيوز أن يكون معطوفاً على « : قال أبو البقاء 
  .وليس بشيء ملا تقدم 

لو » أنَّ « على هذا ، ألنَّ » العني بالعني « النَّفُْس بالنفُس ، فحمل : قلنا هلم : فمعىن احلديث : قال أبو شامة 
» إن « هنا ك » أن « مرفوعة ، فصارت » النفس « ستقام بثبوهتا ، وتكون حذفت الستقام املعىن حبذفها كما ا

املكسورة يف أن حذفها ال ُيخلُّ باجلملة ، فجاز الَعطُْف على حمل امسها ، كما جيوز على حملِّ اسم املكسورة ، وقد 
  :ُحِملَ على ذلك 

  .]  ٣: التوبة [ } أَنَّ اهللا برياء مَِّن املشركني َوَرُسولُهُ { 
وإن كانت مفتوحة ألهنا يف حكم املكسورة ، » أنَّ « بالرفع معطوف على اسم » ورسوله « : قال ابن احلاجب 

  .وهذا موضع مل ينبه عليه النحويون 
بلى قد َنبَّه النحويون على ذلك ، واختلفوا فيه ، فجوَّزه بعضهم ، وهو الصحيُح ، وأكثر ما : قال شهاب الدين 

  ]الوافر : [ أو ما يف معناه كقوله »  علم« يكون ذلك بعد 
  ُبغَاةٌ ما َبِقيَنا ِفي ِشقَاقِ... وإالَّ فاْعلَُموا أنَّا وأنُْتْم  -١٩٦٩

  .مبعىن اإلعالم » األذان « اآلية؛ ألن ]  ٣: التوبة [ } َوأَذَانٌ مَِّن اهللا { : وقوله تعاىل 
ملستتر يف اجلار الواقع خرباً؛ إذ التقدير أنَّ النفس بالنفس عطف على الضمري املرفوع ا» العني « أن : الوجه الثالث 

هي والعُني ، وكذا ما بعدها ، واجلار واجملرور بعدها يف حمل نصب على احلال مبنيةً للمعىن؛ إذ املرفوع هنا مرفوع 
لةً ، وبأنه يلزم بالفاعلية لعطفه على الفاعل املستتر وَضعَِّف هذا بأن هذه أحوال الزمة ، واألصل أن تكون منتق

بعد حرف » ال « الَعطُْف على الضمري املرفوع املُتصل من غري فَْصلٍ بني املتعاطفني ، وال تأكيٍد وال فَْصلٍ ب 
  .وهذا ال جيوز عند البصريني إال ضرورةً ]  ١٤٨: األنعام [ } َمآ أَْشَركَْنا َوالَ آَباُؤَنا { : العطف كقوله 
قال شهاب ]  ١٤٨: األنعام [ } َمآ أَشَْركَْنا َوالَ آَباُؤَنا { : ُف من غري توكيد كقوله وجاز العط: قال أبو البقاء 

  .بني حرف العطف ، واملعطوف مقام التوكيد ، فليس نظريه » ال « قام الفْصل ب : الدين 
فإن سيبويه جيعل طول الكالم  مع سيبويه ،]  ١٤٨: األنعام [ } َمآ أَْشَركَْنا َوالَ آَباؤَُنا { : وللفارسي حبث يف قوله 

  .» حضر القاِضَي اليوَم امرأةٌ « : عوضاً عن التوكيد باملنفصل ، كما طال الكالم يف قوهلم » ال « ب 
هذا يستقيم إذا كان قبل حرف العطِف ، أما إذا وقع بعده فال َيُسدُّ مسدَّ الضمري ، أال ترى أنك « : قال الفارسي 

  .» مل ُيْغنِ طُولُ الكالم يف غري املوضع الذي ينبغي أن يقع فيه « اضي اليوم حضر امرأة الق» : لو قلت 
وكالم سيبويه متجه على النظر النحوي ، وإن كان الطول قبل حرف العطف أَتمَّ ، فإنه بعد « : قال ابن عطية 

» ، ونفت هي أيضاً عن ربطت املعىن؛ إذ قد تقدمها نفي « ال » حرف العطف مؤثر ، ال سيما يف هذه اآلية ، ألن 
  .فيمكن العطف « اآلباء 

رواها قراءة للنيب صلى اهللا  -رضي اهللا عنه  -واختار أبو عبيد قراءة رفع اجلميع ، وهي رواية الكسائي؛ ألن أَنساً 
  .عليه وسلم 



، وفيها « النفس » ورفع « أنْ » بتخفيف « أن النَّفُس بالنَّفسِ » أيضاً  -عليه الصالة والسالم  -وروى أنس عنه 
  :تأويالن 
مبتدأ « النفس بالنفس » خمفّفة من الثقيلة ، وامسها ضمري األمر والشأن حمذوف ، و « أنْ » أن تكون : أحدمها 

  :املخففة ، كقوله « أن » وخرب ، يف حمل رفع خرباً ل 

  .دة فيكون املعىن كمعىن املشّد]  ١٠: يونس [ } أَِن احلمد للَِّه َربِّ العاملني { 
أي النفُس بالنفس : ، والتقدير » كتبنا « املفسرة؛ ألهنا بعد َما هو مبعىن القول ال حروفه وهو » أنْ « أهنا : والثاين 

« إن : ، وُرجِّح هذا على األول بأنه يلزم من األول وقوع املخففة بعد غري العلم ، وهو قليل أو ممنوع ، وقد يقال 
  .قَُرَب من أفعال الَيقنيِ » ا قضين« ملّا كان مبعىن » كتبنا 

  .لفظاً ، وهي النفس ، واجلار بعده خُربه » أنَّ « وأما قراءة نافع ومن معه فالنَّْصُب على اسم 
وأن اجلروح قصاص ، وهذا من عطف اجلَُملِ ، عطفت االسم على االسم : ، أي » اجلروح « خرب » قصاٌص « و 

» منطلق « ، و » زيداً « على » عمراً « عطفت » اً قائٌم وعمراً منطلق إنَّ زيد« ، واخلرب على اخلرب ، كقولك 
خرباً » قصاص « ، ويكون الكَْتُب شامالً للجميع ، إالَّ أنَّ يف كالم ابن عطية ما يقتضي أن يكون » قائم « على 

، وهذا » أنَّ « ُرب خ» قصاص « وقرأ نافع ومحزة وعاصم بنصب ذلك كلِّه ، و : على املنصوبات أمجع ، فإنه قال 
وإن كان يصدقُ أن أْخذَ النفس بالنفسِ والعني بالعنيِ قصاص ، إال أنه صار هنا بقرينة املقابلة خمتصاً باجلروح ، وهو 

  .حمل نظر 
قطعاً له عما » اجلروح « وأما قراءة أيب عمرو ومن معه ، فاملنصوب كما تقدم يف قراءة نافع ، لكنهم مل ينصبوا 

  .الثالثة املذكورة يف توجيه قراءة الكسائي ، وقد تقدم إيضاحه : ه أربعة أوجه قبله ، وفي
  .أنه ابتداء تشريعٍ ، وتعريف حكم جديد : ، يعين » قصاص « أنه مبتدأ وخربه : والرابع 

ة اليت فمن رفعه يقْطَُعُه عما قبله ، فإنه حيتمل هذه الوجوه الثالث[ « واجلروح قصاص » فأّما « : قال أبو علي 
ليس على أنه مما كُتب ] « واجلروح قصاص » ، وجيوز أن يستأنف « والعني بالعني » ذكرناها يف قراءة من رفع 

  .انتهى » عليهم يف التوراة ، ولكنه على االستئناف ، وابتداء تشريع 
وح الوجه الثالث ، وال يستقيم يف رفع اجلر« :  -قبل أن حيكي عن الفارسي هذا الكالم  -إال أن أبا شامة قال 

: وإن جاز فيما قبلها ، وسََبُبُه استقامة املعىن يف قولك « النفس » وهو أنه عطف على الضمري الذي يف خرب 
ملا : مأخوذة هي بالنفس ، والعني هي مأخوذة بالعني ، وال يستقيم ، واجلروُح مأخوذة قصاص ، وهذا معىن قويل 

  .» يف اخلرب خالَف األمساَء اليت قبلها ، فخولف بينهما يف اإلعراب « اء الب» عن « اجلروح قصاص » : خال قوله 

  .وهذا الذي قاله واضح ، ومل يتنبه له كثري من املُعرِبني : قال شهاب الدين 
النَّفْسَ «  :يعين أن قوله . » ومل ُيْنَصبْ َتَبعاً ملا قبله فَْرقاً بني اجململ واملفسر « اجلروح » إمنا ُرِفَع « : وقال بعضهم 

، فإهنا جمملة؛ إذ ليس كل جرح جيري فيه قصاصٌ؛ » اجلروح « مفّسر غري جممل ، خبالف » بالنفسِ ، والعَني بالعنيِ 
  .بل ما كان يعرف فيه املساواة ، وأمكن ذلك فيه ، على تفصيل معروف يف كتب الفقه 

فإذن االختالف يف ذلك كاِخلالفِ املُشَارِ إليه ،  خُوِلَف يف اإلعراب الختالف اجلراحات وتفاوهتا ،: وقال بعضهم 
وهذان الوجهان ال معىن هلما ، وال مالزمة بني ُمَخالَفَِة اإلعراب ، وخمالفِة األحكام املُشَارِ إليها بوجٍه من الُوُجوِه ، 

  .وإمنا ذكرهتا تنبيهاً على ضعفها 



بسكون ]  ٧: لقمان [ } كَأَنَّ يف أُذَُنْيِه َوقْراً { :  ، كقوله سواء كان مفرداً أم مثىن» واألذْن باألذْن « : وقرأ نافع 
والباقون بضمهما ، وهو األصل ، وال بد من حذف » ُعُنق « يف » ُعْنق « الذال ، وهو ختفيف للمضموم ك 

: ه ، تقديره إمَّا من األول ، وإمَّا من الثاين ، وسواء قُرئ برفعه أو بنصب: » واجلروُح قصاص « : مضاف يف قوله 
  .واجلروح ذات قصاص : وحكم اجلروح قصاص ، أو 

  ] . ١٧٨اآلية [ » البقرة « املقُاصَّةُ ، وقد تقدم الكالم عليه يف : والِقَصاُص 
، » اجلُرُوح « اخلفيفة ، ورفع » أن « بزيادة » أن اجلُرُوُح « ، واألربعة بعدها و » النفس « وقرأ أّيب بنصب 

َيتعيَُّن أن تكون املخففة ، وال جيوز أن تكون املفسرة ، خبالف ما تقدَّم من قراءة أنس عنه عليه وعلى هذه القراءة 
وجعلتها [ حيث جوزنا فيها الوجهني ، وذلك ألنه لو قدرهتا التفسريية » النفس « ورفع » أن « السالم بتخفيف 

املشدّدة غري عامل » أن «  ألجل أنّ يقتضي أن يكون عامالً» كتبنا « معطوفة على ما قبلها فسد من حيث إن 
فإذا انتفى تسلّطه عليها انتفى تشريكها مع ما قبلها؛ ألنه إذا مل يكن عمل فال تشريك ] . التفسريية » أنْ « ألجل 

  .، فإذا جعلتها املَُخفَّفَةَ تسلَّطَ عمله عليها ، فاقتضى العمل التشريك يف انصباب معىن الكَْتبِ عليهما 
  فصل
اخل ، فما باهلم . أخرب اهللا تعاىل حبكمه يف التوراة ، وهو أن النفس بالنفس :  -رضي اهللا عنهما  -ابن عباس قال 

يقتلون بالنفس النفسني ، ويفقأون بالعني العينني ، واملعىن أن من قتل نفساً بغري قود قتله ، ومل جيعل اهللا هلم دية يف 
وأما األطراف فكل شخصني جرى القصاص بينهما يف النفس جرى  نفس وال جرح ، إمنا هو العفو أو القصاص ،

القصاص بينهما يف مجيع األطراف إذا متاثال يف السالمة ، وإذا امتنع القصاص يف النفس امتنع أيضاً يف األطراف ، 
، وهو كل » واجلروح قصاص « : وملا ذكر حكم بعض األعضاء ذكر احلكم يف كلها فعمَّ بعض التخصيص فقال 

ا ميكن أن خيتص فيه مثل الشفتني والذكر واألنثيني واأللْيتْينِ والقدَمْينِ واليدين وغريمها ، فأما ما ال ميكن القصاص م
  .فيه من رّض حلم أو كسر عظم أو جرح خياف منه التلف ، ففيه أرش؛ ألنه ال ميكن الوقوف على هنايته 

، يعين الكفارة اليت يستحقها له ال ينقص منها وهو تعظيم ملا  التصدق كفارة: ، أي » فهو كفارته له « : وقرأ أّيب 
  ] . ٤٠: الشورى [ } فَأَجُْرُه َعلَى اهللا { : فعل كقوله 
فذلك التصدقُ : بالقصاص املتعلق بالنفس ، أو بالعني أو مبا بعدها ، فهو أي : أي } فََمن َتَصدََّق بِهِ { : قوله تعاىل 

  ] . ٨: املائدة [ } اعدلوا ُهَو أَقَْربُ { : اللة فعله عليه ، وهو كقوله تعاىل ، عاد الضمري على املصدر لد
  :فيه ثالثة أوجه » له « والضمري يف 

فالتصدق كَفَّارة لذلك املتصدق حبقه ، : أنه يعود على اجلاين ، واملراد به وَِلّي القصاص أي : وهو الظاهر : أحدها 
ويؤيده قوله تعاىل يف آية القصاص يف البقرة وأن تعفوا أقرب [ بعدهم وإىل هذا ذهب كثري من الصحابة فمن 

  ] .للتقوى 
واملراد باملتصدق كما تقدم مستحق القصاص ، واملعىن أنه إذا تصدق [ اجلاين ، ] يراد به [ أن الضمري : والثاين 

  .، كان ذلك التصدق كفارة للجاين حيث مل ُيؤاخذ به ] املستحق على اجلاين 
للجاين إذا جتاوز عنه صاحب احلق سقط عنه ما لزمه يف الدنيا : فهو كفارة له أي : وقيل « : لزخمشري قال ا

وقال ]  ٤٠: الشورى [ } فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرُه َعلَى اهللا { : فأّما أجر العايف فعلى اهللا قال اهللا تعاىل » واآلخرة 
وإىل هذا ذهب ابن عباس » ِمْن جسِدِه بَِشيٍء كَفََّر اللَُّه َعْنُه بِقدرِِه ِمْن ذُُنوبِِه  َمْن َتصدََّق« : عليه الصالة والسالم 

  .يف آخرين  -رضي اهللا عنهما  -



أن الضمري يعود على املتصدق أيضاً ، لكن املراد اجلاين نفسه ، ومعىن كونه متصدقاً ، أنه إذا جىن جناية ، : الثالث 
  .و بنفسه ، كان ذلك االعتراف مبنزلة التصدق املاحي لذنبه وجنايته قال جماهد ومل يعرف به أحد ، فعرف ه

أنا « : َوُيْحكَى عن عروة بن الزبري أنه أصاب إنساناً يف طوافه ، فلم يعرف الرجل من أصابه ، فقال له عروة 
» تصدَّق « التأويل حيتمل أن يكون وعلى هذا » أصبتك ، وأنا عروة بن الزَُّبْيرِ ، فإن كان يعنيك شيء فََها أَنا ذَا 

  .من الصدقة ، وأن يكون من الصِّْدق 
  .فاألول واضح ، والثاين معناه أن يتكلف الصدق؛ ألن ذلك مما يشق : قال شهاب الدين 

يف  أن تكون شرطية ، وهو الظاهر ، وأن تكون موصولةً ، والفاء» َمْن « جيوز يف } َوَمن لَّْم َيْحكُم { : وقوله تعاىل 
  .اخلرب زائدة لشبهه بالشرط 

  .ونظائره فصل أو مبتدأ ، وكله ظاهر مما تقدَّم يف نظائره » هم الكافرون « : يف قوله » هم « و 
وثانياً ]  ٤٤: املائدة [ } َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِمآ أَنَزلَ اهللا فأولئك ُهُم الكافرون { : إنه ذكر أوالً قوله تعاىل : فإن قيل 

فلماذا ذكر أعظم التهديدات ، مث ذكر بعده األخف فأيُّ فائدة يف . والكفر أعظم من الظلم » لظاملون هم ا« : 
أن الكفر من حيث إنه إنكار لنعمة املوىل وجحود هلا ، فهو كفر ، ومن حيث إنه يقتضي إلقاء : ذلك؟ فاجلواب 

  .ر ما يتعلق بتقصريه يف حق نفسه واهللا أعلم النفس يف العقاب الدائم الشديد فهو ظلم للنفس يف اآلية األوىل ذك

جِيلَ ِفيِه ُهًدى َوُنوٌر َوُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َوقَفَّْيَنا َعلَى آثَارِِهمْ بِِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوآَتْيَناهُ الْإِْن
  ) ٤٦(َمْوِعظَةً ِللُْمتَِّقَني َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوُهًدى َو

[ تبع قفاه يف البقرة : وأنه من قَفَا َيقْفُو أي » قفينا « اآلية ، قد تقدم معىن } َوقَفَّْيَنا على آثَارِِهم { : قوله تعاىل 
ا به على آثارهم جئن« ِكالَ اجلارَّْينِ متعلق به على تضمينه معىن } على آثَارِِهم بِعَيَسى { : وقوله تعاىل ]  ٨٧اآلية 

  .» قافياً هلم 
متعدٍّ لواحد قبل التضعيف » قَفَا « وقد تقدم أيضاً أن التضعيف فيه ليس للتعدية لعلّة ذُكَِرْت هناك ، وإيضاحها أنَّ 

عول هي مف» الذي « موصولة مبعىن » ما « ف ]  ٣٦: اإلسراء [ } َوالَ َتقُْف َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم { : ، قال تعاىل 
تبعه ، فلو كان التضعيف للتعّدي لتعدى إىل اثنني ، فكان التركيب : أي » قفا فالن أثر فالن « : ، وتقول العرب 

أول ، ولكنه ُضمِّن كما تقدم ، » عيسى « مفعول ثاٍن ، و » هم « ف » مث قفيناهم عيسى ابن مرمي « : يكون 
« قَفَّيُتُه بفالن » : َعقَّْبُتُه إذا أتبعته ، مث يقال : مثل « فَّْيُتُه قَ« » قال الزخمشري » على « فلذلك تعدى بالباء ، و 

  .« الباء » فتعديه إىل الثاين بزيادة : َعقَّْبُته به : مثل 
  فأين املفعول األول؟: فإن قلت 

ه ، فقد قَفَّى به كالسَّادِّ مسدَّه؛ ألنه إذا قَفَّى به على أثر« على آثارهم » هو حمذوف ، والظرف الذي هو : قلت 
ثالثياً مث عدَّاهُ بالباء ، وهذا وإن كان صحيحاً من « قفوته » مضعفاً ك « قفَّيته » إياه ، فكالمه هنا ينحو إىل أنَّ 

، إال أنّ بعضهم زعم أن تعدية املتعدي لواحد ال « قدََّر وقََدَر » اجملرد ك « فعل » قد جاء مبعىن « فعَّل » حيث إنَّ 
ولكن الصواب أنه قليل غري « أطعمت زيداً باللحم » : « طعم زيد اللحم »  ثاٍن بالباء ، ال تقول يف يتعدَّى إىل

َدفََع زيٌد َعْمراً » صككت احلََجر باحلجر ، و : مث يقولون « َصكَّ احلََجُر احلََجَر » : ممتنع ، جاءت منه ألفاظ قالوا 
عاً له ، فكالمه إما ممتنع ، أو حممول على القليل ، وقد تقدم يف البقرة جعلته داف: أي : َدفَْعُت زيداً بعمرو : مث « 

  ] . ٨٧اآلية [ يف البقرة « قَفَّْيَنا » اإلشارة إىل منع ادِّعاء حذف املفعول من حنو 



قول من حيث إنه أتى بالضمري املنفصل مع قدرته على املتصل ، في« فقد قَفَّى به إياه » : وناقشه أبو حيان يف قوله 
  .« قفيته به » : 

، وهذا ليس « مل َيُجْز إال يف ضرورة شعر ، بل ضربته بسوط » زيٌد ضرْبُت بسوط إياه « : ولو قلت » : قال 
َولَقَْد َوصَّْيَنا الذين أُوتُواْ { ]  ١: املمحنة [ } ُيخْرُِجونَ الرسول وَإِيَّاكُمْ { : بشيء ، ألن ذلك من باب قوله 

  .وقد تقدَّم حتقيقه ]  ١٣١: النساء [ } كُْم َوإِيَّاكُْم الكتاب ِمن قَْبِل

وإمَّا ِلَمْن كُِتَبْت عليهم تلك ]  ٤٤: املائدة [ } َيْحكُُم بَِها النبيون { : إمَّا للنبيني؛ لقوله : » آثارهم « والضمري يف 
  .} رمي برسلنا وقفَّينا بعيسى ابن م{ : األْحكَاُم ، واألول أظهر؛ لقوله يف موضع آخر 

  .» عيسى « حال من » مصدقاً « و 
الثانية ، وهو ظاهٌر فإن َمْن الزم الرَّسول واإلجنيل » مصدقاً « وهي حال مؤكّدة ، وكذلك قال يف : قال ابن عطية 

  .الذي هو كتاب إهلي أن يكونا مصدِّقَْين 
  .متعلّق به » ملا « و 

اجملرورة بالالم ، وإما من الضمري املستكّن يف الظرف » ما « هو إما من املوصول ، و: حال » من التوراة « : وقوله 
  .لوقوعه ِصلَةً ، وجيوز أن تكُون لبيان جِْنسِ املوصول 

  :جيوز فيها وجهان } َوآتَْيَناُه اإلجنيل { : قوله تعاىل 
طوف عليه ال َمَحلَّ له ، وجيوز أن فال يكون هلا َمَحلٌّ ، كما أن املع» َوقَفَّْيَنا « : أن تكون عطفاً على قوله : أحدمها 

» عيسى « الثاين حاالً من » مصدقاً « األوَّل إذا جعل » مصدقاً « تكون يف َمَحلِّ نصب على احلال َعطْفاً على 
  .» عيسى « الثاين حاالً من » مصدقاً « وإن مل يكن ] وجيوز أن تكون اجلملة حاالً [ أيضاً كما سيأيت ، 

فاعل به؛ ألنه ملا اعتمد » هدى « وحده حاالً من اإلجنيل ، و » فيه « جيوز أن يكون » هدى فيه « : قوله تعاىل 
« مبتدأ مؤخر ، واجلملة حال ، و » وهدى « خرباً مقّدماً ، » فيه « على ِذي احلَالِ رفع الفاعل وجيوز أن يكون 

َوْحَدُه هو احلال ، فعطفت » فيه « ن يكون باالعتبارين أعين اعتبار أ» فيه هدى « حال َعطْفاً على حمل » مصدقاً 
عطف على حملَِّها ، وإىل هذا » مصدقاً « مجلة امسية حملُّها النصب ، و » فيه هدى « هذه احلال عليه ، وأن يكون 

  :ذََهَب ابن عطية ، إالّ أن هذا مرجوٌح من وجهني 
  .من اجلمل أن أصل احلال أن تكون مفردة ، واجلار أقرب إىل املفرد : أحدمها 

 -حىت زعم الفراء  -أن اجلملة االمسية الواقعة حاالً ، األكثر أن تأيت فيها بالواو ، وإن كان فيها ضمريٌ : الثاين 
  .هو الظاهر » اإلجنيل « حاالً من » مصدقاً « وتبعه الزخمشري أن ذلك ال جيوز إال شاذّاً ، وكونُ 

  .كُرِّرَ توكيداً « ، الثاين حاالً أيضاً من عيسى » مصدقاً « أن يكون  -وتبعه أبو البقاء  -وأجاز مكي بن أيب طالب 
  .« وهذا فيه قَلٌَق من جهة اتساق املعاين » : قال ابن عطية 

حاالً منه ، وعطفنا عليها هذه احلال األخرى ، فال أْدرِي وْجه القلقِ من « وآتيناه » إذا جعلنا : قال شهاب الدين 
  احليثية املذكورة؟

، عطفت هذه احلال على ما « اإلجنيل » إمَّا من : اجلمهور على النَّْصبِ ، وهو على احلال « وهدى » : وله وق
  .ذا ُهًدى وموعظة ، أو هادياً ، أو جعل نفس اهلدى مبالغة : أي « عيسى » قبلها ، وإمَّا من 



وأنْ ينتصبا : ، قال » آتيناه « : قوله تعاىل وأجاز الزخمشري أن ينتصبا على املفعُولِ من أْجِلِه ، وجعل العامل فيه 
  .كأنه قيل وللهدى وللموعظة آتيناه اإلجنيل وللحكم » وليحكم « : مفعوالً هلما لقوله 

قفينا للهدى واملوعظة ، وينبغي إذا جعال مفعوالً من : أي » قَفَّْيَنا « وجوز أبو البقاء وغريه أن يكون العامل فيه 
ال إىل اإلجنيل ليصح النصب ، فإن شرطه احتاد املفعول له مع عامله فاعالً  -تعاىل  -دمها إىل اهللا أجله أن يُقدَّر إسنا

ُعدِّي إليه بالالم ، وألنه خالفه أيضاً يف } وليحكم أهل اإلجنيل { : وزماناً ، ولذلك ملا اختلف الفاعل يف قوله 
  .ف اهلداية واملوعظة ، فإهنما مقارنان يف الزمان لإليتاء الزمان ، فإن زمن احلكم مستقبل وزمن األنبياء ماضٍ ، خبال

» املتقني « زائدة مقوية ، و » الالم « ، وجيوز أن تكون » موعظة « جيوز أن يكون صفة ل » للمقيمني « و 
  ]الطويل : [ ، ومل متنع تاُء التأنيث من عمله؛ ألنه مبينٌّ عليها؛ كقوله » موعظة « مفعول ب 
  . . .ِعقَاَبَك ... َرْهَبةٌ َو. .  -١٩٧٠

  .واشتقاقه وقراءةُ احلسن فيه مبا أغىن عن إعادته » اإلجنيل « وقد تقدم الكالم على 
وهو هدى وموعظة : بالرفع ، وَوجُْهَها أهنا خرب ابتداء مضمر ، أي » وُهًدى وموِعظَةٌ « : وقرأ الضَّحَّاك بن مزاحم 

.  
  فصل

  :هنا سؤاالت : قال ابن اخلَطيبِ 
َوَصَف عيسى ابن مرمي بكونه مصدقاً ملا بني يديه من التوراة ، وإمنا يكون كذلك ، إذا كان  -تعاىل  -أنه : األول 

كذلك فإن شريعة عيسى كانت مغايرة لشريعة موسى عليهما ] عمله على شريعة التوراة ، ومعلوم أنه مل يكن [ 
فكيف ]  ٤٧: املائدة [ } لَْيْحكُمْ أَْهلُ اإلجنيل بَِمآ أَنَزلَ اهللا ِفيِه َو{ : السالم ، ولذلك قال تعاىل يف آخر هذه اآلية 

  اجلمع بينهما؟
كون عيسى عليه الصالة والسالم مصدقاً للتوراة ، أقر بأنه كتاب منزل من عند اهللا تعاىل ، وأنه كان : واجلواب 

  .حقًّا واجب العمل به قبل ُوُروِد النَّْسخِ 
  ه مصدقاً ملا بني يديه؟مل كرر كون: الثاين 

  .اإلجنيل يصدق التوراة : ليس فيه تكَْراٌر ، إال أنَّ يف األول أنَّ املسيح يصدق التوراة ، ويف الثاين : واجلواب 
هدى ونور ، ومصدقاً ملا بني يديه من التوراة ] فيه [ « ما معىن وصفه اإلجنيل هبذه الصفات اخلمسة فقال : الثالث 

  ؟» قني وهدى وموعظة للمت
مبعىن أنه اشتمل على الدالئل الدَّالة على التوحيد والتنزيه ، وبراءة اهللا عن » هدى « ] أن قوله : [ واجلواب 

  .الصاحبة والولد ، واملثل والضد ، وعلى النبوة واملعاد فهذا هو املراد بكونه هدى 
  ] .ل التكاليف فاملراد به كونه بياناً لألحكام الشرعية ولتفاصي[ وأما كونه نوراً 

سبب الهتداء  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -وأما كونه هدى مرة أخرى ، فألن اشتماله على البشارة مبحمد 
الناس إىل نبوة حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ، وملّا كان أشد وجوه املنازعة بني املسلمني وبني اليهود 

أخرى تنبيهاً على أن اإلجنيل يدل داللة ظاهرة على نبوة حممد صلى اهللا والنصارى يف ذلك ال جرم أعاده اهللا مرة 
  .فكان هدى يف هذه املسألة اليت هي أشد املسائل احتياجاً إىل البيان والتقرير . عليه وعلى آله وسلم 

باملتقني ، ألهنم وأما كونه موعظة فالشتمال اإلجنيل على النصائح واملواعظ والزواجر البليغة املتأكدة ، وإمنا خصها 
  ] . ٢: البقرة [ } ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني { هم الذين ينتفعون هبا كقوله 



  ) ٤٧(فَاِسقُونَ َولَْيْحكُْم أَْهلُ الْإِْنجِيلِ بَِما أَنَْزلَ اللَُّه ِفيِه َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَنَْزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهمُ الْ

وجزم الفعل بعدها على أهنا الم األمر ُسكَِّنْت تشبيهاً ب » الالم « قرأ اجلمهور بسكون }  َولَْيْحكُْم{ : قوله تعاىل 
  .وإن كان أصلها الكسر ، وقد قرأ بعضهم هبذا األصل » كَْتف « 

» أن « ، فنصب الفعل بعدها بإضمار » كي « وقرأ محزة واألعمش ، بكسرها ونصب الفعل بعدها ، جعلها الم 
  .ري َمّرة ، فعلى قراءة اجلمهور والشاذ تكون مجلة مستأنفة على ما تقرر غ

مفعوالً هلما » هدى وموعظة « إن جعلنا » قفَّيَْنا « ، أو ب » آتينا « ب » الالم « وعلى قراءة محزة جيوز أن تتعلق 
« ا حالني معطوفني على قَفَّينا للهدى واملوعظة وللحكم ، أو آتيناه اهلدى واملوعظة واحلكم ، وإن َجَعلْنَامه: ، أي 

  .» وللحكم آتيناه ذلك « : يف قراءته مبحذوف دلَّ عليه اللفظ ، كأنه قيل » وليحكم « تعلَّق » مصدقاً 
» وليحكم « : فما تصنع بقوله » مصدقاً « يف ِسلْكِ » هدى وموعظة « فإن نظمت : فإن قلت : قال الزخمشري 

  ؟
وليحكم أهل « : حيث جعلتهما مفعوالً هلما فأقدِّر » هدى وموعظة  «أصنُع به ما صنعت ب : قال شهاب الدين 

  .» اإلجنيل مبا أنزل اهللا آتيناه إياه 
آتيناه « والعامل » هدى « مفعوالً له عطفاً على » وليحكم « وقال ابن عطية قريباً من الوجه األول ، أعين كون 

  .دى والنور والتصديق ، وليحكم أهل اإلجنيل وآتيناه اإلجنيل ليتضمن اهل: امللفوظ به ، فإنه قال » 
وذكر أبو حيان قول الزخمشري » ليتضمن « : على توّهم علٍة ، ولذلك قال » وليحكم « فعطف : قال أبو حيان 

  .السَّابق ، وجعله أقرب إىل الصواب من قول ابن عطية 
على } فيه هدى ونور { : ة ، إمنا جيء بقوله ألنَّ اهلدى األول ، والنور والتصديق مل يؤت هبا على أهنا علّ: قال 

ليتضمَّن كَْيَت وكَْيَت وليحكم « : معىن كائناً فيه ذلك ومصدقاً ، وهذا معىن احلَالِ ، واحلالُ ال تكون علةً ، فقوله 
  .بعيد » 

  .الكافرون الظاملون الفاسقون : واختلف املفسرون يف هذه اخلوامت الثالثة أعين 
ات ملوصوف واحد ، وليس يف إفراد كل واحد من هذه الثالثة باللفظ ما يوجب القدح يف املعىن صف: فقال القفال 

َمْن أطاعَ اللََّه فَُهَو الَبرُّ ، ومن أطاَع اهللا فهو املؤمُن ، ومن أطاَع اهللا فهو املُتَِّقي؛ ألنَّ كُلَّ ذلك : ، بل كما يقال 
يف املُِقرِّ التارِك ، وقال : األوَّلُ يف الْجَاِحِد ، والثاين والثالث : وقال آخرون صفاٌت ُمْخَتِلفَةٌ حاِصلةٌ ملْوُصوٍف واحٍد 

  .األوَّلُ والثاين يف اليهُوِد ، والثالثُ يف النَّصارى : األصم 
نْ َجاُءوك فإ« يف النصارى ، ألنَّ قبلَ األوىل : األوىل يف املسلمني والثانيةُ يف اليهوِد ، والثالثةُ : وقال الشَّْعبِيُّ 

وهم اليهوُد ، وقَبل » َوكََتْبَنا َعلَيْهِم « َوقَْبلَ الثانيِة » َيْحكُُم هبا النَّبِيُّونَ « ، و » كَْيَف ُيَحكُِّموَنَك « ، و » فاْحكُم 
  .َسُنَها وهمُ النَّصارى ، فكأنَّه َخصَّ كُلَّ واحدٍة مبا يليه وهذا أْح» َولَْيحكُْم أْهلُ اإلجنِيلِ « الثَّاِلثَِة 

  .ولْيَس موِضَع زيادَِتَها » أنْ « بزيادة » َوأن ليحكُم « : وقرأ أَبيٌّ 
  فصل

آتيناُه اإلجنيلَ ليحكُم ، : فيكونُ املْعَنى » وآتْيَناهُ اإلجنيلَ « : َمْن قََرا بِكَْسرِ الالمِ وفتحِ امليمِ جعل الالَّم ُمتعلقةً بقوله 
  :ى سبيلِ األْمرِ ففيه وجهان ومن قرأ بَِجْزمِ الالم وامليمِ عل

ِلَيْحكُمْ أْهلُ اإلجنيلِ ، فيكونُ هذا إخباراً عمَّا فرض اهللا عليهم يف ذلك الوقْتِ : وقُلْنا : أن يكون التقديُر : أحدمها 



 - ٢٣: الرعد [ } كُم َواملَالَِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم مِّن كُلِّ َبابٍ َسالٌَم َعلَْي{ : ، وحذُف القولِ كثٌري كقوله تعاىل 
  .َيقُولُونَ سالٌم علْيكُم : أْي ]  ٢٤

  .ابَتدأ األْمَر للنَّصارى باحلُكْمِ مبا يف اإلجنيلِ » َولََيْحكُْم « : أن يكونَ قوله : والثاين 
  كيف ُجيوُز أن ُيؤَمرُوا باحلُكْمِ بَِما ِفي اإلجنيلِ بعد نزولِ القرآنِ؟: فإنْ ِقيل 

  :وه فاجلواُب من ُوُج
  .ليحكم أهلُ اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه من الدالئل الدالة على نبوة حممدٍ صلى اهللا عليه وسلم : األول [ 

  .وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه مما مل يصر منسوخاً بالقرآن : الثاين 
ما ِفي اإلجنيل وَتْغيريِه كما فعله اليهودُ  زجرهم َعْن حتريِف] املراُد وليحكمْ أهلُ اإلجنيلِ مبا أنزل اهللا فيه : الثالث 

َولُْيِقرّ أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه على الوْجِه الذي أنزلَُه من غَْيرِ حتريٍف وال : ِمْن إخفاِء أحكامِ التَّوراِة ، واملعىن 
  .تبديلٍ ، ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون اخلارجون عن أمر اهللا عز وجل 

 َبْينَُهْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه َولَا تَتَّبِعْ َوأَنَْزلَْنا إِلَْيَك الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الْكَِتابِ َوُمَهْيمًِنا َعلَْيِه فَاْحكُْم
َوِمْنهَاًجا َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَعلَكُمْ أُمَّةً َواِحَدةً وَلَِكْن ِلَيْبلَُوكُْم ِفي  أَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن الَْحقِّ ِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً

  ) ٤٨( َما آَتاكُْم فَاسَْتبِقُوا الَْخيَْراِت إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم َجِميًعا فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ

  .واملرادُ بالكتابِ القرآن العظيم  -اهللا عليه وعلى آله وسلم  صلى -وهذا خطاٌب مع النَّبِي 
ُملَْتبِساً باحلقِّ والصِّْدقِ ، وهي حالٌ مؤكدة ، : أْي » الكتابِ « جيوُز أن تكونَ لِلَْحالِ ِمَن ] » باحلَقِّ « يف [ والباُء 

وأنت ُملَْتبِسٌ : أْي » إلْيَك « يف » الكاِف «  ُمصَاحبَني للحقِّ ، أو حاالً من: وجيوُز أن تكون حاالً من الفاعلِ أْي 
  .باحلَقِّ 

حيتملُ : يف الكتابِ األولِ للَعْهِد ، وهو القرآنُ بال خالٍف ، ويف الثاين » ألْ « تقدم نظُريه ، و » ِمَن الكتابِ « و 
  ] .كما تقدم [ أن تكونَ للجْنسِ ، إذ املُراُد الكُُتُب السماويَّة 

أنْ تكُون ِللَْعهد؛ إذ املراُد نوٌع معلُوٌم من الكتابِ ، ال كُل ما يقُع عليه هذا االسُم ، والفرُق َبْينَ : ن وجوَّز أُبو حيا
ِمَن الكتابِ اإلِهلي ، ويف الثاين ال حيتاُج إىل ذِلَك؛ ألن الَعْهَد ِفي : أْي ] صفة [ الوجهْينِ أنَّ األولَ حيتاُج إىل َحذِْف 

  .صِفَاِتِه  االْسمِ يتضمُنه جبميعِ
األول لعطِفهِ » الكتاب « اجلمهوُر على كَْسرِ امليمِ الثانيِة ، اسُم فاعلٍ ، وهو حالٌ من » َوُمَهْيِمناً « : قوله تعاىل 

، » إلَْيَك « أنْ َيكُوَنا حالْينِ ِمْن كاِف » مَُهْيِمناً « و » ُمَصدِّقاً « ، وجيوُز يف » ُمصدِّقاً « على احلالِ منه وهو 
  .وسيأيت حتقيُق ذلك عند قراءِة جماهد رمحه اهللا 

  .» ُمَهْيِمن « متعلٌق ب » وعلْيِه « 
  ]الكامل : [ الرَّقيُب قال حسَّان : » املهيمُن « و 

  واحلَقُّ َيْعرِفُُه ذَُوو األلَْبابِ... إنَّ الكتاَب مَُهْيِمٌن ِلَنبِيَِّنا  -١٩٧١
  ]الطويل : [ واحلاِفظُ أْيضاً قال 

  ِلعزَِّتهِ َتْعُنو الُوُجوُه وَتْسُجُد... َمِليٌك َعلَى َعْرشِ السََّماِء ُمَهْيمٌن  -١٩٧٢
: وهو قولُ ُمجاهٍد وقتاَدةَ والسديِّ والِكَساِئي ، وقال ِعكْرَِمةُ » شاِهداً «  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 

  .وقاله الكسائيُّ واحلسُن . ناً عليه ُمؤَتم: داالً ، وقال سعيدُ بُن ُجَبْيرٍ ، وأُبو ُعبيَدةَ 



َبْيطَرَ « ك » َهْيَمَن ُيَهْيِمُن فَُهو ُمَهْيِمن « : أنه ليس مُْبَدالً ِمْن شيٍء ، يقالُ : هل هو أصل بَِنفِْسِه ، أْي : واختلفوا 
  .» ُيَبْيِطُر فهو ُمَبْيطر 
ُمَبْيِطر ، وُمَسْيِطر ، وُمَهْيمن ، وُمَحْيمِر « : اِء إال أربعةُ ألفاٍظ مل َتجِئْ يف كالمِ العرب على هذا البَِن: وقال أُبو ُعبَْيدة 

 «.  
بيقَر ُيَبْيقِر : لفظاً خامساً ، وهو ُمَبْيِقر ، اسم فاعل من » أَدبِ الكاتبِ « وزاد أُبو القاِسمِ الزَّجَّاجيُّ يف شرحه خلُطَْبِة 

  .ى وهي لعبةٌ َمْعُروفةٌ للصِّبَْيان خرج من أفُقٍ إىل أفُقٍ ، أو لعب البُقَّْير: أْي 
هبَمزَْتْينِ أبدلَتِ » ُمأَأِْمن « إنَّ هاَءُه ُمْبدلةٌ من مهزة ، وأنه اسُم فاعلٍ من آمن غريُه ِمَن اخلوِف ، واألْصلُ : وقيل 

أراق وأراح « : يف » الثوب هراق وهراح ، وهَربُت « الثانيةُ ياًء كراِهيةَ اجتماعِ مهزتني ، ثُمَّ أْبدِلَِت األولَى هاًء ك 
وحنوها ، وهذا ضعيٌف فيه تكلٌُّف ال حاجة إليه ، مع أنَّ له أْبنَِيةً ُيْمِكن » أيهاَت وَهْيهَات « و » وأبرُت الثوَب 

ال ُيدَّعى قاعدُتها احلذُف ف» آَمَن « اسُم فاعلٍ من » مُأَأِْمن « وإخوانه ، وأيضاً فإنَّ َهْمَزةَ » ُمَبْيِطر « إحلاقُه هبا ك 
  .فيها أهنا أثبتت ، مث أبدلت هاًء ، هذا ما ال نظَري له 

اسُم » ُمؤِمن « تصغُري » ُمؤْيِمٌن « ُمصَغٌَّر ، وأنَّ أصلُه » ُمَهْيِمناً « وقد سقط ابُن قََُتْيَبة سقطةً فاِحَشةً حيث زعم أن 
وهذا « : ي العبّاس املُبَّرِد أيضاً ، إالَّ أنَّ الزَّجَّاج قال ، ويُْعَزى ذلك ألبِ» َهرَاق « فاعلٍ ، ثُم قُلبْت مهزتُه هاًء ك 

وهذا الذي قالَهُ . » ُمؤِمٌن : « ُمَهْيِمن » وُهو ُموافٌق ِلَما َجاَء ِفي التفسريِ ِمن أنَّ معىن [ حسٌن على طريق العربية 
  .ْن َتبَِعُهما أنكره الناُس عليه ، وعلى املربِِد ، وعلى َم] الزَّجَّاُج واسَْتْحَسَنُه 

أن اتَّقِ اهللا فإن هذا كُفرٌ : وملا بلغ أَبا العباسِ ثَْعلَباً هذا القولُ أنكَرُه أشدَّ إْنكَارٍ ، وأحنى على ابن قَُتْيَبة ، وكتب إليه 
  .ال ُتصَغَّر ، وكذلك كل اسمٍ ُمعَظَّم َشْرعاً  -تعاىل  -أْو ما أشبهُه ، ألنَّ أمساَء اهللا 

إنَّ ما قال ابُن قَُتْيَبة َرِديٌء باِطلٌ ، والُوثُوب على : إنَّ النقَّاش َحكَى أنَّ ذلك ملَّا بلغ ثعلباً فقال « : ة وقال ابُن عطيَّ
  .» القرآِن شديٌد ، وهو ما َسِمَع احلديثَ ِمْن قويٍّ وال ضعيٍف ، وإنَّما مجع الكُتَب من َهَوسٍ غلبه 

  .بفتح امليمِ الثانيِة على أنَّه اسُم مفعولٍ » َمناً َومَُهْي« : وقرأ ابُن ُمحيصن وُمجاهد 
؛ ألنَّ املهيمَن الشاهُد ، وليس يف الكالم » األمانة « ُمؤميٌن؛ ألنه ُمْشَتقٌّ من : » ُمَهْيمن « وأصلُ : وقال أُبو البقاِء 

، » َهْيَمَن « ِمْن ِحكايِة أْهلِ اللَُّغِة  أْصالً ، وهذا الذي قالُه ليس بَِشيٍء ملا تقدََّم» اهلاء « حىت تكُون » َهْيَمَن « 
وبابِِه ، مبعىن أنَّه ُحوِفظَ عليه من التَّْبدِيلِ والتَّْغيريِ » َبْيطَر « وغايةُ َما يف البابِ أهنم مل يستعِملُوه إالَّ مَزِيداً فيه الياُء ك 

أو احلافظُ لُه يف كُلِّ بلٍد ، حتَّى ]  ٩: احلجر [ } ا لَُه لََحاِفظُونَ إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذكر َوإِنَّ{ : ، والفاعلُ هو اهللا تعاىل 
  .إنَّه إذا غيَّْرَت ِمْنه احلََركَةَ تََنبََّه هلا الناُس ، وَردُّوا على قارئها بالصوابِ 

ئٌد على الكتاب الثاين على هذه القراءِة عائٌد على الكتابِ األولِ ، وعلى القراءة املشهورِة عا» َعلَْيه « والضمُري يف 
.  

  .» ُمحَمٌد مؤمتٌن على القرآِن : معناه « : وروى ابُن أبِي َنجيح َعْن ُمجاهٍد قراءَتهُ بالفتحِ ، وقال 
« ، وطعَن على هذا القولِ لوجود » إلْيك « يف » الكَاِف « حاالً من » ُمَهْيِمناً « فعلى هذا يكون : قال الطَّربِيُّ 

« ال َحالٌ ِمَن » الِكتاب « حالٌ ِمَن » ُمصدِّقاً « ، و » ُمصدِّقاً « ؛ ألهنا عطٌف على » مهيمناً و« ] يف [ » الواو 
  .بالكَاِف » ِلَما َبْيَن َيدَْيَك « : ؛ إذْ لَْو كان حاالً ِمْنها لكان التركيُب » الكَاِف 



َوَجعلَْناَك يا « : َبِة بعيٌد َعْن نظم القرآن ، وتقديُر وتأويلُه على أنَّه من االلتفات من اخلطاب إىل الَغْي: قال أُبو حّيان 
أنَّ هذْينِ التَّأويلَْينِ َيْصلَُحانِ أنْ يكُوَنا جََواَبْينِ عن قول جماهد ، لكنَّ األولَ بعيد ، : أبعُد يعين » ُمحمَُّد ُمَهْيِمناً 

  .والثَّانِي أبعُد ِمْنه 
قال : أنَّه أمٌني على القرآِن  -عليه السالم  -ةَ ُمجاِهٍد وتفسَريُه حممداً وقال ابن عطيَّة هنا بَْعَد أن َحكَى قراء

وهذا تأويلٌ بعيُد املفهومِ « : قال » إلَْيَك « : يف قوله » الكَاِف « على هذا حالٌ ِمَن » وُمَهْيمناً « : الطربُي وقوله 
بِفَْتحِ امليمِ « مَُهْيمناً » فَسََّر تأويلَُه على قراءِة النَّاسِ  وغلط الطربِيُّ يف هذه اللَّفْظَِة على ُمجاهٍد ، فإنه« : قال » 

بِفَْتحِ امليمِ الثَّانَِيِة فُهَو بناُء اسم « ُمَهْيَمناً » : الثانيِة ، فََبُعدَ التأويلُ ، وجماهٌد رمحه اهللا إنَّما َيقْرأ هو وابُن ُمحَْيِصن 
، وعلى هذا يتجه أنَّ املؤَتَمَن عليه هو حممد « ُمَصدِّقاً » : على قوله  معطوٌف« الِكَتابِ » املفعولِ ، وهو حالٌ من 

  .»  -عليه السالم  -
  .»  -رمحه اهللا -وكذلك مشى َمكيّ « : قال 

» ناً ُمَهْيِم« اْسَتْشكَلَ كَْونَ ] فإنَّ الطربي [ وما قاله أُبو حممٍد ليس فيه ما َيُردُّ على الطَّربيِّ ، : قال شهاُب الدِّين 
ُمصدِّقاً وُمَهْيِمناً « وُيْحتَملُ أنْ يكونَ : على قراءة جماهٍد ، وأيضاً فقد قال ابُن عطية بعد ذلك » الكاِف « حاالً من 

، وال خيص ذلك قراءةَ ُمجاهٍد وحده كما زعم َمكّي ، فالناُس إمنا » إلَْيَك « يف » الكاِف « حالْينِ ِمَن » 
  .ِلقَلَقِ التركيبِ ، وقد تقدم ما فيه وما نقله أُبو حيَّان ِمَن التَّأويلنيِ » إليك « حالني من كاِف اسَْتْشكَلُوا كَْوَنُهَما 

  .كالٌم َصحِيٌح ، وإنْ كان مكِّيٌّ الَتَزَمُه ، وهو الظَّاِهُر » وال خيص ذلك « : وقوله 
  .لقياِمِه ُمقَاَم الفاعلِ ، كذا قاله ابُن َعِطيَّةً يف َمْوِضعِ َرفْعٍ على قراءِة ابنِ ُمحَْيصن ، وجماهٍد » َعلَْيِه « و 

، » إلَْيَك « ، أمَّا إذا جعلناه حاالً من كاف » الكتاب « حاالً من » مَُهْيمناً « هذا إذا جعلنا : قال شهاب الدين 
أيضاً يف َمَحلِّ َنْصب » ليه ع« ، فيكون  -عليه السالم  -فيكون القائُم مقام الفاعلِ َضِمرياً ُمْسَتتِراً يُعود على النيب 

  .، كما لو قُرِئ به اسُم الفاعل انتهى 
  فصل معىن أمانة القرآن

القرآنُ أمني على ما قبله من الكُُتبِ ، فما أخرب أْهلُ الكتابِ عن ِكَتابِهِْم ، : ومعىن أمانِة القرآِن ما قال ابُن ُجرَيج 
  .وه فإنْ كان يف القرآن فصدِّقوه ، وإالَّ فَكَذُِّب

إنَّما كان القُْرآن مَُهْيِمناً على الكُُتب؛ ألنه الِكَتاب الذي ال َيِصري : قَاضِياً ، وقيل : قال سعيدٌ بن املُسيَّب والضَّحاك 
  :َمْنُسوخاً ألَْبتَّةَ ، وال َيتَطَرَُّق إلَْيه التَّْبديل والتَّْحريف؛ لقوله تعاىل 

  ] . ٩: احلجر [ } ا لَُه لََحاِفظُونَ إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذكر وَإِنَّ{ 
وكانت حقيقة هذه [ وإذا كان كذلك كان شهاَدة القُْرآن على التَّْوَراة واإلْنجيل والزَُّبور حقٌّ وصدٌق باقيةٌ أبداً ، 

  ] .الكُُتب َمْعلُومة أبداً 
عاىل بأنَّه َيُصوُنه عن التَّحْرِيف والتَّْبدِيلِ لقوله تعاىل ومن قََرأ بفتح امليمِ الثَّانِية ، فاملعىن أنه مشهوٌد عليه من ِعْند اهللا ت

  .، واآليات املتقدِّمة ]  ٤٢: فصلت [ } الَّ يَأِْتيِه الباطل ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوالَ ِمْن َخلِْفِه { : 
ُعوا إليك بالقُرآن ، والَوْحي ينزل بني أْهلِ الكتاب إذا تراف} بَِمآ أَنَزلَ اهللا { يا حممد : } فاحكم َبْينَُهم { قوله تعاىل 

وال تنحرف عمَّا جاءك : كأنَّه قيل » َعْن « وال تتَحرِْف ، ولذلك عدَّاه ب : ، أي } َوالَ َتتَّبِْع أَْهَوآَءُهْم { عليك ، 
  .من احلقِّ ُمتَّبِعاً أهواَءهم 

يا ُمحَمَّد : فِْتنُه عن دينه ، مثَّ َدَخلُوا عليه وقالوا إىل حممد لعلَّنا َن] نذهب [ تعالوا : روي أنَّ مجاعة من اليهُود قالوا 



كُومة قد َعَرفَْت أّنا أحبار الَيُهود وأشَْرافُهم ، وأّنا إن اتََّبعَْناك اتََّبَعك كلُّ الَيُهود ، وإنَّ َبْيَنَنا وبني خُصوِمنا ُح
  . -واهللا أعلم  -اىل هذه اآلية فَُنَحاِكمهم إلَْيَك ، فاقْضِ لنا وحنُْن ُنؤِمُن بك فأنزل اهللا تع

  فصل
لوال جواز املَْعِصَية عليهم ملا قال اهللا : متسَّك من طعن يف ِعْصَمة األنْبَِياء عليهم الصالة والسالم هبذه اآليِة ، وقال 

  .} َوالَ َتتَّبِْع أَْهَوآءَُهْم َعمَّا َجآَءَك ِمَن احلق { : تعاىل 
  .اِخلطَاُب له واملَُراد غريه : ه ، ولِكنَُّه ال َيفَْعله ملكان النَّْهي ، وقيل أنَّ ذِلَك َمقْدورٌ ل: واجلواُب 
  :فيه وجهاِن » َعمَّا جاَءك « : قوله تعاىل 

حرف جرٍّ » َعْن « َعاِدالً عمَّا َجاَءك ، وهذا فيه َنظٌر من حيث إنَّ : أنَُّه حال ، أي  -وبه قال أبو البقاء  -أحدمها 
راً عن اجلُثَِّة ، فكذا ال َيقَُع حاالً عنها ، وحرف اجلر النَّاِقص إنَّما يتعلَّق بكَْوٍن ُمطْلق ال بكَون ُمقَيَّد ناِقص ال يقع َخَب

  .، لكن املقيَّد ال جيوز َحذْفُُه 
ال : ، أي » رِْف َتتََزْحَزْح وتَْنَح« معىن ] » َتتَّبْع « [ على بابِها من املَُجاَوَزِة ، لكن بتضمني » َعْن « أن : الثاين 

  .َتْنَحرِْف ُمتَّبِعاً كما تقدم 
  :فيه أْيضاً وجهان » ِمن احلقِّ « : قوله تعاىل 

  .» جاَءك « أنَّه حالٌ من الضَِّمري املرفُوع يف : أحدمها 
  .املوصُولة ، فيتعلّق مبحذوٍف ، وُجيوُز أن تكون للبيان » َما « أنَُّه حالٌ من نفس : والثاين 

، » أُّمة « مضافة لشيء حمذوٍف ، وذلك املَحذُوف ُيحتمل أن يكون لَفْظَة » كُلّ « : » ِلكُلّ « ] : ىل تعا[ قوله 
  .مجيُع النَّاسِ من املُْسِلِمني والَيُهود والنَّصارى : لكل أمة ، ويراد بِهِم : أي 

  .دَّم ِذكُْرهم لكلِّ األنْبِياِء املق: أي » األْنبَِياء « وحيتمل أن يكُون ذلك املَْحذُوف 
مفعول » ِشْرَعةً « مفعوالً مقدَّماً ، و » لكلِّ « ُيْحَتمل أن تكون ُمتعدِّية الثَْنني مبعىن َصيَّْرَنا ، فيكون » َجَعلَْنا « و 

  .ثاٍن 
» كُلٍّ « ل أْعين مِْنكم ، وال ُجيوز أن يتعلَّق َمبْحذُوف على أنَُّه ِصفَة : متعلِّق مبحذُوٍف ، أي » ِمْنكم « : وقوله 

  :لوجهني 
، وهي ُجْملة أْجَنبيَّة ليس فيها َتأِكيد وال » جعلنا « : أنَُّه يلزم منه الفَْصلُ بني الصِّفَة واملوُصوف بقوله : أحدمها 

  .َتْسِديٌد ، وما شأنه كذِلَك ال ُجيوُز الفَْصلُ به 

قاله أبو البقاء ، وفيه نظر ، فإنَّ العاِملَ » شرعة « ْعُموهلا وهو ، وبني َم» َجَعلَْنا « أنه َيلَْزُم منه الفَْصلُ بني : والثاين 
، ففصل بني ]  ١٤: األنعام [ } أَغَْيَر اهللا أَتَِّخذُ َولِّياً فَاِطرِ { : قوله ] على ذلك [ غري أْجنَبِّي ، ويدلُّ » ِلكُلٍّ « يف 

  .ُه اجلاللة وِصفَِتها بالعاِمل يف املَفْعُول األّول ، وهذا َنِظُري
  .بفتح الشِّني ، كأن املكسور للهيئَة ، واملفُْتوح َمْصدر » َشْرَعةً « : وقرأ إبراهيم النَّخعي ، وَيْحىي بن وثَّاب 

لكم وبيََّن [ سن : ، أي ]  ١٣: الشورى [ } َشَرعَ لَكُم مَِّن الدين { : ، ومنه » السُّنَّة « والشِّْرَعةُ يف األْصل 
  ] .وَوضََّح 
الشَّْرع : الطَّريق املُوصِّلُ إىل املاء ، وقال ابن السِّكِّيت : الطريق ، وهو من الشَّريعة اليت هي يف األْصلِ : رع والشَّا

  .وهو الدُّخُول فيه : مأخوذٌ من الشُّروع يف الشَّيء : َشقَقُْتُه وَسلَْخُته ، وقيل : مصدر َشَرْعت اإلهَاب ، أي 
  ]البسيط : [ ومنه قول الشاعر 



  َباِلي الثِّيَابِ َخِفيُّ الصَّْوِت ُمنَْزرُِب... وِفي الشََّراِئعِ ِمْن جالَّنَ ُمقْتنٌِص  -١٩٧٣
وهي األشَياُء اليت أْوجب اللَّه تعاىل على املكلَِّفني أن يشرعوا فيها ، واِملنْهاُج مشتقٌّ : فَِعيلة مبعىن املَفُْعولة : والشَّريعة 

  .اِضح من الطَّريق النَّْهج وهو الَو
  ]الرجز : [ ومنه قوله 
  َماٌء رََواٌء وطريٌق َنْهُج... ِمْن َيُك ذَا َشكٍّ فََهذَا فَلُْج  -١٩٧٤

إنَُّه لَمِْنَحارٌ « : منهاج مثال ُمبالغة ، يعين قوهلم : وقال ابن عطية . طَرِيق َمنَْهج ونَْهج : وَاِضح ، يقال : أي 
  ]الطويل : [ واملنهاج مبعىن كقوله ] َعة وهل الشِّْر[ وهو حسٌن ، » َبوَائكََها 
  َوِهْنٌد أَتى ِمْن ُدونَِها النَّأُي والُبْعُد. . ...  -١٩٧٥

  ]الوافر [ 
  َوألْفَى قَْولََها كَِذباً َوَمْينا. . ...  -١٩٧٦

  أو ُمْخَتلفَان؟
الطَّرِيق وَاِضحاً كان أو غَْير وَاِضح : د ، أو الشِّْرعةُ ابتداُء الطَّريق ، واِملْنهَاج الطَّريق املستِمرُّ ، قاله املربِّ: فالشِّْرَعةُ 

  .قاله ابن األنباري ، أو الدِّين والدَِّليل؟ خالٌف مشهور . الطريق الوَاِضُح فقط ، فاألوَّل أعمُّ : ، واملْنَهاُج 
  فصل يف معىن اآلية

: أي } ِلكُلٍّ َجَعلَْنا مِنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاجاً { : ه معىن قول -رضي اهللا عنهم  -قال ابُن عبَّاس ، وُمَجاِهد ، واحلسن 
  .َسبِيالً وُسنَّة ، وأراد هبذا أن الشََّرائع خمتِلفَةٌ ولكلِّ أمَّة شرِيعة 

لتقدُّم  -صلوات اهللا وسالُمُه عليهم  -أمَّة ُموَسى ، وأمَّة عيسى ، وأمَّة حممد : اِخلطَاب لألُممِ الثَّالث : قال قتادة 
  .ِذكرهم 
شََرَع لَكُم { : كقوله تعاىل  -عليهم السالم  -قد وردْت آياٌت تدلُّ على عدم التَّبَاُين يف طريقة األنبياء : فإن قيل 

الشورى [ } أَنْ أَِقيُمواْ الدين َوالَ َتَتفَرَّقُواْ ِفيِه { : إىل قوله تعاىل ]  ١٣: الشورى [ } مَِّن الدين َما وصى بِهِ ُنوحاً 
، وآياٌت دلَّت على التََّباُين يف ]  ٩٠: األنعام [ } أولئك الذين َهَدى اهللا فَبُِهَداُهُم اقتده { وقال تعاىل ]  ١٣: 

  هذه اآلية فكيف اجلَْمع؟
  .أنَّ األوَّل َيْنَصرُِف إىل أصُول الدَِّيانَاِت : فاجلواب 

  .والثاين ينصرف إىل الفُرُوع 
  .آلية على أنَّ شرع من قبلنا ال يلزمنا؛ ألنَّها تدلُّ على أنَّ لكلِّ َرسُولٍ شريَعةٌ خاصَّةٌ واحتجَّ أكثر الُعلََماء هبذه ا

مجاعة ُمتَِّفقَة على شريعة واِحدة ، أو ذَوِي أمة واحدة ، : ، أي } َولَْو َشآَء اهللا لََجَعلَكُمْ أُمَّةً َواِحَدةً { : قوله تعاىل 
  .أو ِدين واحد ال اخِْتالَف فيه 

  .َحَملُوُه على َمِشيئَة اإللَْجاء : ، واملعتزِلَة  -تعاىل  -وهذا يدلُّ على أن الكُلَّ بَِمِشيئَةِ اهللا : ال أهل السُّنَّة ق
  .» ولكن فرَّقكم ِلَيْبلُوَكُم « : متعلِّق بَِمْحذُوف ، فقدََّرُه أبو البقاء » ولَِكْن ِلَيْبلُوكُْم « : قوله تعاىل 

  .» كن مل َيْشأ َجْعلكم أمَّة واِحدة ول« وقدَّره غريه 
  .وهذا أْحَسن؛ لداللة اللَّفْظ واملعىن عليه : قال شهاب الدين 

من الكُُتب وبيَّن لكم من الشَّرائع ، فبّين املُِطيع من العَاِصي ، : » ِفيَما آَتاكُم « ليختربكم ، : » ِلَيْبلُوكُْم « ومعىن 
إىل اهللا مَْرجُِعكُْم َجِميعاً { : فبادروا إىل األْعَمال الصَّاحلة قوله تعاىل » َتبِقُوا اخلَيَْراِت فاْس« واملَُواِفق من املَُخاِلف ، 



  .استئناف يف معىن التَّْعليل السِتبَاقِ اخلَْيرَاِت } فَُيَنبِّئُكُم بَِما كُنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ 
  .ة أو اجلملة االمسيَّة ، كما تقدَّم يف نظائره وهذه اجلُملة حتتمل أن تكُون من َبابِ اجلملة الفعليَّ

، فإنَّ » كُْم « ، والعامل يف هذه احلال ، إمَّا املْصدر املضاف إىل » َمْرجُِعكُْم « يف » كُْم « حال من » َجِميعاً « و 
ُتْرَجُعون « : ْصلُ حيتمل أن تكون فاِعالً ، واملصدر يَْنَحلُّ حلرف مصدريٍّ ، وفعلٍ مبينٍّ للفاعل ، واأل» كُْم « 

يُْرجُِعكُم « : ، وحيتمل أن تكون مفُعوالً مل ُيَسمَّ فاِعلُه ، على أنَّ املصدر يَْنَحلُّ لفعل َمْبين للمفعول ، أي » َجِميعاً 
  .، وقد صرَّح باملْعَنيْين يف مواضع » اهللا 

حيتمل أن يكون من باب اجلَُمل » إليه مَْرجُِعكُْم « و [ » إلَْيه « وإما أن يعمل فيها االْسِتقْرارُ املقدَّر يف اجلارِّ وهو 
« غري ُمَتَضمَِّنة معىن » َنبَّأ « هنا من » فََيَنبِّئُكم « و ] الفعليَّة ، أو اجلُمل االمسيَّة ، وهذا واضح مبا تقدَّم يف نَظَائِره 

  .، فلذلك تعدَّْت لواحد بَِنفْسِها ، ولآلخر حبرف اجلرَّ » أْعلَم 
أنَّ األمر سيؤول إىل ما : فَُيْخبِركم مبا ال َتُشكُّونَ معه من اجلََزاِء الفاِصلِ بني حمقكم وُمْبطِِلكُم ، واملُراد : عىن وامل

  .ُيزِيل الشُّكُوك 

َبْعضِ َما أَنَْزلَ اللَُّه إِلَْيَك فَإِنْ َتَولَّْوا فَاْعلَْم َوأَِن اْحكُْم َبْينَُهْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه َولَا َتتَّبِْع أَهَْواَءُهْم وَاْحذَْرُهمْ أَنْ َيفِْتنُوَك َعْن 
أَفَُحكَْم الَْجاِهِليَّةِ َيْبُغونَ َوَمْن أَْحَسُن ) ٤٩(أَنََّما يُرِيدُ اللَُّه أَنْ ُيِصيَبُهْم بِبَْعضِ ذُنُوبِهِْم َوإِنَّ كَثًِريا ِمَن النَّاسِ لَفَاِسقُونَ 

  ) ٥٠(مٍ ُيوِقُنونَ ِمَن اللَِّه ُحكًْما ِلقَْو

  :فيه أربعةُ أوجه : } َوأَِن احكم { : قوله تعاىل 
  .» وأنزلنا إليكم احلكم « : ، أي » الِكتَاب « أنَّ حملَّها النَّصب َعطْفاً على : أحدها 
« وْجِه فَيجُوُز يف حملِّ وعلى هذا ال» أنزلناه باحلق وباحلكم « : ، أي » باحلقِّ « أنَّها يف حملِّ جرٍّ َعطْفاً على : والثاين 

  .النَّْصب واجلّر على اخلالِف املَْشُهور » أنْ 
  :أنَّها يف حملِّ رفع على االبتداء ، ويف تقدير خََبرِه احتماالن : والثالث 
  .حكمك مبا أنَْزل اللَّه أْمُرنا أو قولنا : أن تقدِّره ُمتَأخِّراً ، أي : أحدمها 
  .ُحكُْمك : وِمن الواجِبِ أن احكُم أي : أي  أن تقدِّره متقدِّماً: واآلخر 
  .أنََّها َتفْسِرييَّة : والرابع 

التَّفِْسرييَّة َيْنَبِغي أن « أن » َتمَْنع من ذلك ، واملعىن يفسد ذِلك؛ ألنَّ « الواو » وهو بعيٌد؛ ألنَّ « : قال أُبو البقاء 
  .تَفسرييَّة فَوَاِضٌح » أنْ « أن تكُون » الواو « َمْنع ، أما ما ذَكََرُه من » َيْسبِقَها قولٌ ُيفسَّر بَِها 

وميكن َتْصِحيُح هذا : ، مث قال » َما ُهو مبعىن القَْول ال ُحُروفه « : إصالُحُه أن يقول » َيْسبِقُها قْول « : وأمَّا قوله 
ع الشَّْيخ من تصحيح هذا القَْول مبا ، ومن» اْحكُْم « وأمَْرَناك ، مث فسَّر هذا األْمر ب : القول بأن يكون التَّقدير 

. وما بعدها ، وهو كما قال » أن « ألنَّه مل ُيْحفَظ من ِلَساهنم حذف اجلُْملَة املُفسََّرة ب : ذكرُه أبو البقاء ، قال 
لى أْصل الِتقَاء الضمَّة لإلتبَاع ، والكَْسر ع: وكَْسرَِها واضحَتان ممَّا تقدَّم يف الَبقََرة » أن « وقراءَتا ضمِّ ُنوِن 

  .السَّاِكَنْين 
  .إمَّا لليهُود خَاصَّة ، وإمَّا ِلَجمِيع املَُتَحاِكمني : » َبْينَُهم « والضَِّمري يف 

، وأَعاَد ِذكْر ]  ٤٢: املائدة [ } فاحكم َبْينَُهْم أَْو أَعْرِْض { : هذه اآلية َناِسَخةٌ للتَّْخيِري يف قوله : قالوا : فإن قيل 
إما للتَّأكيد ، وإمَّا ألنَّهما ُحكَْمان أَمر هبما َجِميعاً؛ ألنَّهمُ احَْتكموا إليه يف زَِنا املُْحَصن : احلُكْمِ بعد ذِكْرِه أوَّالً األْمر ب



  .، ثُمَّ اْحَتكَمُوا إليه يف قتلٍ كائنٍ فيهِم 
:  -رضي اهللا تعاىل عنهما  -قال ابن عبَّاس }  واحذرهم أَن َيفِْتُنوَك َعن َبْعضِ َمآ أَنَزلَ اهللا إِلَْيَك{ : قوله تعاىل 

  .يردُّوكَ إىل أْهواِئهِم 
وقد ذكرنا أنَّ اليُهود اْجَتَمُعوا وأراُدوا إيقاَعُه يف َتحْرِيِف دينِه فعصَمُه اللَّه عن ذلك ، فإن كلَّ من ُصرَِف من احلقِّ 

املَْيلُ عن احلقِّ : والِفْتَنةُ هاهنا ]  ٧٣: اإلسراء [ } اْ لََيفِْتنُوَنكَ َوإِن كَاُدو{ : إىل الباِطلِ فقد فُِتن ، ومنه قولُُه تعاىل 
هو : ، قال » أُعوذُ بَِك ِمْن ِفْتَنِة املَْحَيا « : يقول  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -واإللْقَاء يف الباِطل ، وكان 

  .أن َيْعِدلَ عن الطَّرِيق 
{ : هذه اآلية َتُدلُّ على أنَّ اخلَطَأ والنِّْسَيان جاِئٌز على الرُُّسل؛ ألن اهللا قال :  -هم رضي اهللا عن -قال الُعلََماُء 

، والتََّعمُّد يف مثل هذا غري جائز على الرُّسل فلم َيْبَق إال اخلَطَأ } واحذرهم أَن َيفِْتنُوَك َعن َبْعضِ َمآ أَنَزلَ اهللا إِلَْيَك 
  .والنسيان 

  :فيه وجهان » فِْتُنوَك أن ي« : قوله تعاىل 
  .اْحذَرُْهْم خمافةَ أن َيفِْتُنوك : أنَُّه مفعول من أجِلِه ، أي : أظهرمها 
أعَجبين َزْيدٌ « : واحذرُهم ِفْتنََتُهْم ، كقولك ] : قال [ أنَّها بدل من املفُعول على جهة االْشِتمَال ، كأنَّه : والثاين 

  .» ِعلُْمه 
  .» لَّْوا فإن َتَو« : وقوله تعاىل 

ال َتتَّبْع واْحذَر ، فإن حكَُّموك مع ذَِلك ، واْستقامُوا « : قبله حمذُوٌف َيُدلُّ عليه الظَّاِهر ، تقديره : قال ابُن عطيَّة 
  .» لك فَنِعمَّا ذلك وإن تولَّوا فاْعلَْم 

يف هذا النَّْوع ثَمَّ حذف؛ : َبِغي أالَّ يُقَال ، والذي َيْن» لَفَاِسقُون « : وحيُسُن أن يقدَّر هذا احملذُوف املعادل بعد قوله 
  .ألنَّ ذلك من َبابِ فَْحَوى اِخلطَابِ ، واألْمر فيه واِضٌح 

  فصل
فاْعلَم : أي } فاعلم أَنََّما يُرِيُد اهللا أَن ُيصِيَبُهم { أعرضوا عن اإلَميان ولَمْ َيقَْبلُوا ُحكَْمَك ، : » فإن َتولَّْوا « : املعىن 
بالقَْتلِ [ ضهم من أْجلِ أن يُرِيد اهللا أن يعجِّل هلم الُعقُوَبة يف الدُّْنَيا ، بأن ُيَسلِّط َعلَْيهِم ويُعذَِّبُهم يف الدُّْنَيا أن إْعرا
عض ، وخصَّ تعاىل بَْعَض الذُّنُوب؛ ألنَّ القَْتل جُوُزوا به يف الدُّْنَيا بِبَْعضِ ذُُنوهبم ، وكانت ُمجَاَزاهتم بالب] واجلَالَء 

  .ملتمرّدون يف الكُفْرِ وُمعَْتُدون فيه » لفاسقون « . الَيُهود : ، يعين } َوإِنَّ كَثِرياً مَِّن الناس { كَاِفياً يف إهالكهم ، 
  .اجلمهور على ضمِّ احلاء ، وُسكُون الكَاِف وَنْصبِ امليم ، وهي ِقَراَءة واِضَحةٌ : » أفَُحكَْم « : قوله تعاىل 

  .فعل وفاعل ، وهو املْستفَْهم َعْنه يف املَعَْنى » َيْبُغون « ُعول مقدَّم ، و َمفْ» ُحكْمَ « و 
هل هي ُمؤخَّرة عن اهلَْمزة وأصلَُها التَّقِدمي ، أو قَْبلَها مجلة َعطَفَْت ما بعدها : فيها القَْوالن املشهوران » الفاء « و 

  اجلاهليَّة؟ أيعِدلُون عن ُحكِْمَك فََيْبُغونَ ُحكَْم: عليها تقديره 
  :وقرأ ابن وثَّاب ، واألْعرج ، وأبو رَجاء ، وأبو عبد الرَّمحن برفع امليمِ ، وفيها وجهان 

َيْبغُوَنُه « : خربه ، وعاِئُد املبتدأ حمذُوٌف تقديُره » َيْبُغون « أنه ُمْبَتدأ ، و :  -وهو املَْشُهور عند املُعربني  -أظهرمها 
هذه القراءةُ « : ة ، إال أنَّ بعضُهم جََعلَ هذه القَِراءة َخطَأ ، حىت قال أُبو بكر بن ُمَجاِهد َحْمالً للخرب على الصِّلَ» 

  .، وغريه َيْجَعلَُها ضَِعيفَة ، وال َتْبلُغ َدَرَجةَ اخلَطَأ » َخطَأ 
يف الشِّْعر ، قال أبو النَّْجم  لَْيس كذلك ، ولكنَّه َوْجٌه غَيُْره أقْوى منه ، وقد َجاَء: قال ابن جنِّي يف قول ابن ُمجاهد 



  ]الرجز : [ 
  َعلَيَّ ذَْنباً كُلُُّه لَمْ أْصنَعِ... قَْد أصَْبَحْت أمُّ اِخلَيارِ َتدَِّعي  -١٩٧٧

  .مل أْصَنْعُه : أي 
» كُل « نُوبِ ، ولو َنصب وهكذا الرِّواية ، وهبا يَِتمُّ املَْعىن الصَّحِيح؛ ألنَّه أراد التَبرُّؤ من َجِميع الذُّ: قال ابن عطيَّة 

لكان ظَاِهر قوله أنَّه صنع َبْعَضه ، وهذا الذي ذكره ابن عطيَّة معىن َصحيح نصَّ عليه أهل علم املعاين والبيان ، 
أقصرت الصَّالةُ أْم َنِسيَت؟ فقال » : حني سأله ذُو الَيدْين ، فقال «  -عليه السالم  -واسَتشَْهُدوا على ذلك بقوله 

  »ذَِلَك لَمْ َيكُْن  كُلُّ« : 

لَْم َيكُن كُلُّ « : ولو قال : ، قالوا » كُلّ « انتفاء كلِّ فرٍد فرٍد ، وأفَاَد هذا املَْعَنى تقدمي  -عليه السالم  -أراد 
َنع كلَّ لَْم أْص« : الحتمل الكالم أنَّ البعض غري َمْنِفي ، وهذه املَسْألَةُ ُتَسمَّى عموم السَّلْب ، وعكسها حنو » ذَِلك 
ذكرت لك [ ُيسمَّى َسلَْب الُعُموم ، وهذه مسألة ُمفِيَدةٌ ، وإن كان بَْعُض النَّاسِ قد فَهِم عن سيبويه غري ما » ذلك 

. [  
وإنَّما ُيْحذَف الضَِّمري كثرياً من الصِّلَِة ، وحيذف  -حذف الَعاِئد من اخلََبرِ : يعين  -وهو قَبِيٌح : ثُمَّ قال ابن عطيَّة 

  .لّ ِمْن ذلك من الصِّفَة ، وحذْفُه من اخلرب قَبِيٌح أقَ
  .ولكنَّه رجَّح الَبْيَت على هذه القَِراءِة بَِوْجَهْينِ 

  .» أفَُحكْمَ « استفهام َتطْلُب الفعل ، كما هي يف ] أِلف [ أنَّه ليس يف َصْدرِ قوله : أحدمها 
، فتضعف » اصنَِعي « يف » الَياء « ة ، وهو َحْرف اإلطالَق أعين احملذُوفَ» اهلَاء « أن يف البيت ِعَوضاً من : والثاين 

  .، وهذا الَّذي ذكره ابن عطيَّة يف الوجِه الثَّانِي كالم ال يُْعَبأ به » أفحكُم اجلاهِليَّة َيْبُغونَ « ِقَراءة من قََرأ 
لتَّقْبِيح ، وإنََّما َيْنَهُض دليالً على األْحسَنِّيِة ، أو وأمَّا األوَّل فَقَرِيٌب من الصَّواب ، لكنه مل َينَْهْض يف املنع وال يف ا

  ] .أْوىل [ على أنّ غَْيَره 
وهذه املسألَةُ ذكر بعضُُهم اِخلالف فيها بالنِّْسَبة إىل نَْوع ، ونفي اِخلالف عنها ، بل حكي اإلْجمَاع على اجلوازِ 

، أو ما أشَبهََها يف الُعُموم واالفِْتقَار ، فأمَّا » كل « املُْبَتدأ لفظ بالنِّْسَبة إىل نوع آخر ، فحكي اإلْجمَاع فيما إذا كان 
]  ٩٥: النساء [ » وكُلٌّ َوَعَد اللَُّه احلُسَْنى « : ، ويقوِّيه قراءة ابن َعاِمر » كلُّ َرُجلٍ ضََرْبت « : فنحو » كُل « 

كالً « اْنُصْرُه ، فإنه عامٌّ يفَتِقُر إىل ِصفَة ، كما أنَّ : ، أي » ُصرْ َرُجلٌ َيقُولُ احلَقَّ اْن« : حنو » كُالًّ « ويريد مبا أْشَبه 
  .عامة ، وَتفَْتِقُر إىل ُمضَاٍف إلَْيه » 

وإذا مل يكن املُْبَتدأ كذلك ، فالكُوِفيُّون َيْمَنُعون حذَْف الَعاِئد ، بل يَْنُصُبون املتقدِّم َمفُْعوالً به ، والبصريُّون « : قال 
  .، وذكر القراءة » ضرْبُتُه : أي « َزْيدٌ َضرَْبُت » : ون ُيجِيُز

  ]السَّريع : [ ، وأطلق ، إال يف ضرورِة ِشْعر كقوله » ال ُجيوُز ذلك « : وتعاىل بعضهم فقال 
  بِاحلَقِّ ، ال ُيحَْمُد بِالَباِطلِ... وَخاِلدٌ َيحَْمُد َساَداُتَنا  -١٩٧٨

  .» ئَِة العامل ِللَْعَمل ، وقطعه َعْنُه ألنَّهُ ُيؤدِّي إىل َتْهيِ« : قال 
ليس خرباً ِللُْمْبَتدأ ، بل هو ِصفَةُ ملوُصوٍف حمذُوٍف ، » َيْبُغون « أن يكون : والوجه الثاين من التوجيهني املتقدَِّمْين 
هنا أكثر ، ألنه كما تقدَّم ، وحذفُ العَاِئد » أفحكم اجلاهلية ُحكٌم َيْبُغون « : وذلك احملذوُف هو اخلََبُر ، والتَّقْدير 

يكثر حذفُه من الصِّلة ، ودوَنُه من الصِّفَِة ، ودوَنُه من اخلََبرِ ، وهذا ما اْخَتاَرُه ابن عطيَّة ، وهو َتْخرِيٌج ُمْمكن ، 
  :ونظََّرُه بقوله تعاىل 



يف حذف موصوف ، وإقامة ِصفَته : يعين  »قوٌم ُيَحرِّفُون « : ، أي ]  ٤٦: النساء [ } مَِّن الذين َهاُدواْ ُيَحرِّفُونَ { 
  ]الطويل : [ ُمقَامه وإال فاملَْحذُوف يف اآلية املَُنظَّرِ هبا ُمبَْتدأ ، ونظَّرها أْيضاً بقوله 

  أمُوُت وأْخرى أْبَتِغي العَيَش أكَْدُح... فَِمْنُهَما : َوَما الدَّْهرُ إالَّ َتارَتاِن  -١٩٧٩
  .تارةً أمُوت فيها : أي 
: الفرقان [ } أهذا الذي َبَعثَ اهللا َرُسوالً { : وإسقاطُ الرَّاجع عنه كإْسقاِطهِ يف الصِّلة ، كقوله : الزََّمْخَشرِي  وقال
  .رجل أهَْنُتُه ورجل أكرْمُته : أي » أهْنُت ، ورُجلٌ أكرمت ] رُجلٌ : [ يف النَّاس رجالن « ، وعن الصِّفَِة ]  ٤١

  .» بِهِْند َيْضرِبُ زَْيٌد مررُت « : وعن احلال يف حنو 
، وإن عىن يف ُمطْلَقِ ] ذكره [ إنْ عىن التَّشْبيه يف احلَذِْف واحلُْسن ، فليس كذلك ملا تقدَّم « : قال أبو حيَّان 

  .» احلَذف فَُمَسلَّم 
: ْنس؛ ألنَّ املعىن بفتح احلَاء والكاف ، ونصب امليم ، وهو مفرٌد ُيرَاُد به اِجل» أفََحكََم « : وقرأ األعمش وقتادة 

أفَْحكَْم ُحكَّامِ : أُحكَّاَم اجلاهليَّة ، وال بدَّ من حذِف ُمضاٍف يف هذه القراءة ، هو املصرَّح به يف املُتواتِرة تقديره 
  .اجلاهليَّة 

اِئَبة ، وقرأ هو بَِتاِء اِخلطَاب على بياء الغَْيَبِة َنسَقاً على ما تقدَّم من األْسَماء الَغ» َيْبُغونَ « والقُرَّاُء غري ابن َعاِمرٍ على 
االلِتفَاِت؛ لَيكُون أبلغ يف َزْجرِِهْم ورْدِعهِْم وُمَباكتتِه هلم ، حيث واجهَُهم هبذا االستفهام الذي يأَنُف منه ذَُوو 

  .الَبَصاِئر 
  .واملعىن أنَّ هذا احلُكْم الذي َيْبغُوَنه إنَّما حيكم به ُحكَّام اجلاهليَّة 

  فصل
  :اآلية وجهان ويف 

صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -كان َبْيَن قَُرْيظَة والنَِّضري َدٌم يف اجلاهليَّة ، فلما ُبِعثَ النَّيبُّ « : قال ُمقَاِتل : األول 
تَاُبَنا واِحٌد ونبيُّنا بين النَِّضري إْخوَاُنَنا ، أبُونا واِحٌد وِك] يا رُسول اهللا إن [ واحتكَمُوا إليه ، فقال َبنُوا قَُرْيظَة  -

ئة وأربعني واحد ، فإن قتل بُنو النَِّضري منَّا قَِتيالً ، أعطونا َسْبِعني َوسقاً من َتْمرٍ ، وإنَّا إن قتلَْنا َواِحداً أَخذُوا منَّا ما
» :  -عليه السالم  -ل وسقاً ، وأرُوش جِرَاَحاِتَنا على النِّْصف من أرُوش جراحاتِهِم ، فاقضِ َبيَْننا وبَْيَنُهم ، فقا

وفاٌء من دم النََّضري ، والنََّضري وفاٌء من دمِ القُرِظي ، لْيَس ألحدمهَا فَْضل على ] أنَّ ِدَماء القرظي [ وإنِّي أْحكُم 
أْنَزل اللَّه تعاىل ال نرضى بُِحكِْمَك فإنَّك َعُدوٌّ لََنا ، فَ: فََغِضبَ بُنو النَِّضري وقالُوا « اآلخر يف دم وال َعقْلٍ وال جراحٍة 

  .هذه اآلية 
م إنَُّهْم كانوا إذا َوَجبَ احلكُم على ُضَعفَاِئهِم ألَْزُموُهم إيَّاه ، وإذَا وجَب على أقْوَِيائِهِم مل َيأُخذُوُهم به فََمنعه: وقيل 

  .اللَّه من ذِلَك هبذه اآلية 
  .ُض اجلهل وصريح اهلوى أنَُّهم َيْبُغون ُحكَْم اجلاهليَّة ، الَِّتي هي حم: والثاين 

نصب على « ُحكْماً » :  -سبحانه وتعاىل  -، فقوله } َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اهللا ُحكْماً لِّقَْومٍ ُيوِقُنونَ { : مث قال تعاىل 
  :فيها ثالثةُ أوُجه « ِلقَْوم » : يف قوله تعاىل « الالَّم » التَّْمييزِ ، و 

  .أنَّ حكم اهللا للمؤمن على الكَاِفر : ؛ إذ املعىن « ُحكْماً » أن يتعلّق بنفس : أحدها 

، وهو رأي الزََّمْخَشرِي ، وابنُ » َهْيَت لََك « و » سقياً لََك « أنَّها للبيان فتتعلَّق مبْحذُوف ، كَهِي يف : والثاين 
  . »ُيَبيُِّن ذِلَك ويُظْهِره ِلقَْوم « : عطيَّة قال شيئاً قَرِيباً منه ، وهو أنَّ املعىن 



ُجيوزُ أن يُراَد ، » ُيوِقُنون « ومتعلَُّق . ، وهذا لَْيَس بَِشْيء ] قَْومٍ [ عند : ، أي » ِعْند « أنَّها مبعىن : الثالث 
اج ، ، وإليه َمْيلُ الزَّجَّ] وقُوع اإليقان [ ُيوِقُنونَ باللَِّه وُحبكْمِه ، أو بالقُْرآن ، وُجيوزُ أالَّ يَُراد على َمْعَنى : وتقديُره 
َيْعرِفُون أنَّه ال أَحد أْعَدل من اللَّهِ ] هم الذين [ فإنَّهم » َيَتبَيَُّنون عدل اللَِّه يف ُحكِْمِه « : » ُيوِقُنون « : فإنَُّه قال 

  .ُحكْماً ، وال أْحَسن ِمْنُه َبَياناً 
  فصل

كان إذا سألُوه عن الرَُّجل يُفَضِّل : اوُوس قال روى ُسفَْيان بن ُعَيْيَنة ، عن ابن أبِي ُنَجْيح ، عن طَ: قال القرطُبِّي 
لَْيس ألحدٍ أنْ ُيفَضِّل : ، فكان طاووس يقول } أَفَُحكَْم اجلاهلية َيْبُغونَ { بعض ولده على َبْعضِ َيقْرأ هذه اآلية 

رضي  -أْحمد بن َحنَْبل  َبْعَض ولِده على بعضٍ ، فإن فعل ال ينفذُ ويفسخ ، وبه قال أْهلُ الظَّاِهرِ ، وهو َمْروِيٌّ عن
، وكرهه الثَّْوري ، وابن املُبَاَرك وإْسَحاق فإن فَعلَ ذلك أحد ُنفِّذَ ومل ُيَرّد ، وأجاز ذلك َماِلك والثَّْورِي ،  -اهللا عنه 

شَّاِفِعي وأصحاب وابن املُبَاَرك وإْسَحاق فإن فَعلَ ذلك أحد ُنفِّذَ ومل ُيَرّد ، وأجاز ذلك َماِلك والثَّْورِي واللَّْيث وال
 -يف َنْخلَِة عاِئَشٍة دون سائر ولِده ، واستَدلَّ األوَّلُون بقوله  -رضي اهللا عنه  -الرَّأي ، واسَتَدلُّوا بِِفْعلِ الصِّدِّيق 

، » أكُلّهم وَهْبَت لُه مِثْلَ هذا « نعم ، فقال : ؟ قال » ألََك ولد ِسَوى هذا « : [ لَبِشري  -عليه الصالة والسالم 
  .» إنِّي ال أشَْهُد إالَّ على َحقٍّ « ، ويف رِوَاية » فال ُتشهْدين إذَنْ فإنِّي ال أْشَهُد على جَْورٍ « ] ال ، قال : فقال 
ليس إذْناً يف الشََّهاَدة ، » أشْهِْد على هذا غَْيرِي « : وَما كان جَْوراً وغري حقٍّ فهو َباِطل ال ُجيوز ، وقوله : قالُوا 
وامتنع من الشََّهاَدة فيه ، فال ُيْمِكن أن َيْشَهد أَحٌد ] جَْوراً [ قد مسَّاها  -عليه السالم  -َو َزْجٌر َعْنَها؛ ألنَّه وإنَّما ُه

 -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -فال ُيَعارُض به قول النَّيب  -رضي اهللا عنه  -من املُْسِلمني ، وأمَّا فعل أبِي َبكْرٍ 
  .حنل أوالدُه كُلَّهم مثل ذلك ] قد [ ولعلَّه كان 

األصل الكُلِّي والواِقَعة املَُعيََّنةُ املُخَاِلفَة لذلك األصل ال : األْصلُ تصرُّف اإلْنَسان يف َماِلِه ُمطْلَقاً ، قيل له : فإن قيل 
  .تعارض بَْيَنُهَما كالُعُموم واخلُُصوصِ 

اللََّه لَا وا الْيَُهوَد َوالنَّصَاَرى أَْوِلَياَء بَْعضُُهْم أَوِْلَياُء َبْعضٍ َوَمْن َيتََولَُّهْم مِْنكُْم فَإِنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُ
  ) ٥١(َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

 -نزلت يف عبادة بن الصَّامِت : اختلفوا يف ُنزُول هذه اآلية ، وإن كان ُحكمَُها عاما جلميع املؤمنني ، فقال قوٌم 
إن يل أْوِلَياء : فقال ُعَبادة « ، وذلك أنَّهما اخَْتَصما ،  -لعنُه اهللا  -، وعبد اهللا بن أيب ابن سلُول  -رضي اهللا عنه 

َية الَيهُود ، وال وإىل رُسوله من واليتهِم ووال -تعاىل  -من الَيُهود كثري َعَدَدُهم شديدةٌ شْوكَُتُهم ، وإنِّي أبرأ إىل اهللا 
لكنِّي ال أبرأ ِمْن والَية الَيُهود ألنِّي أخاف :  -لعنه اهللا  -فقال عبُد اهللا . ورسوله  -عزَّ وجلَّ  -موىل يل إال اهللا 

ية الَيُهود يا أبا احلَُباب ما نفذت من وال:  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -الدَّوَائر وال ُبدَّ ِلي مِْنُهم فقال النَّبِيُّ 
  .هذه اآلية  -تعاىل  -فأنزل اللَّه » إذْن أقَْبل : على ُعَبادة بن الصَّاِمت فهو لك ُدونه قال 

[ اشتدَّْت على طاِئفٍَة من النَّاس ، وَتخوَّفُوا أن ُيدَال عليهم الكُفَّار ، فقال ] أُُحد [ ملَّا كانت وقعة : وقال السُّدِّيُّ 
  .أَنا ألَْحُق بِفالٍن اليُهوِدّي ، وآخذ منه أماناً إنِّي أخاُف أن ُيدالَ علينا الَيُهود : من املُْسِلمني ] َرُجلٌ 

  .أما أنا فألَْحُق بفُالٍن النَّْصرَانِيِّ من أْهلِ الشَّام ، وآُخذ منه أَماناً ، فأْنَزل اهللا هذه اآلية نَْهياً لَُهَما : وقال رُجل آَخر 
إىل بين قَُرْيظَة حني  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -بَابة بن عبد املُْنِذر بََعثَُه النَّبِيُّ نزلت يف أبِي لُ: وقال عكرمة 

: ماذا َيصَْنُع بنا إذا َنزَلَْنا فجعل إْصَبَعُه على َحلِْقه أنَّه الذَّبح ، أي : َحاَصَرُهم ، فاْسَتشَاُروه يف النُّزول ، وقالوا 



  .ال َتْعتَِمُدوا على اْسِتْنَصارِِهم ، وال تتودَُّدوا إلَْيهِم : هذه اآلية؛ ومعىن ال تتَِّخذُوُهْم أي َيقُْتلكُْم ، فنََزلَْت 
مُْبَتدأ َوَخَبر ، وهذه اجلُْملَة ال َمَحلَّ هلا؛ ألهنا ُمْستَأنفة ، سيقَتْ تعليالً للنَّْهي املتقدِّم } َبْعُضُهْم أَْولَِيآُء َبْعضٍ { : قوله 

.  
يعود على اليُهود » بَْعِضهِم « ، واألوَّل هو الظّاهر ، والضَّمري يف » أَولياء « ويفّ أهنا يف حملِّ نصب نعتاً ل وزعم احل

[ والنَّصارى على َسبِيل اإلْجَمالِ ، والقرينة تبني أن بعض اليهود أولياء بعض ، وأن بعض النصارى أولياء بعض 
بعض اليهود أولياء بعض ، :  تقدير حمذوف يصح به املعىن ، وهو وهبذا التقرير ال حيتاج كما زعم بعضهم إىل

  ] .وبعض النصارى أولياء بعض 
  .ألن اليهود ال يَتَولَّْونَ النصارى ، والنصارى ال يتولَّْون اليهود ، وقد تقدم جوابه : قال 

:  -رضي اهللا تعاىل عنهما  -قال ابن عبَّاس » ِمنُْهم  فإنَُّه« فيوافقُُهم ويُعينُهم ، } َوَمن َيَتوَلَُّهْم مِّنكُْم { : قوله تعاىل 
َوَمن { : جمانبة املُخاِلِف يف الدِّين ، وَنِظريه قوله تعاىل ] وجوب [ يعين كانوا ِمثْلَُهم فهذا َتْغِليظٌ من اهللا وتشديدٌ يف 

  .ْنع إثْبَات املَِرياث للُمْسِلم من املرَتدِّ ، وهذه اآلية تدلُّ على َم]  ٢٤٩: البقرة [ } لَّْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه مِنِّي 
قُلُْت : أنَّه قال  -رضي اهللا عنه  -رُوِي عن أيب ُموسى األْشَعري } إِنَّ اهللا الَ َيْهِدي القوم الظاملني { : مث قال تعاىل 

  .َنصْرانياً ] يل كاتباً [ إن  -رضي اهللا عنه  -لعمر بن اخلَطّاب 

ياأيها الذين آَمُنواْ الَ َتتَِّخذُواْ { :  -تعاىل  -اللَّه؟ أال اتَّْخذَت َحنِيفاً ، أما َسِمْعت قول اهللا َما لََك قاتلَك : قال 
  .} اليهود والنصارى أَْولَِيآَء َبْعضُُهْم أَْوِلَيآُء بَْعضٍ 

  .لَُّهم ، وال أْدنِيهِْم إذ أبْعَدَهُم اهللا ال أكرمُهم إذ أَهانَُهم اهللا ، وال أعزُُّهم إذ أذَ: لَُه ديُنُه ويل ِكَتابُته قال : قلت 
َهْب أنَُّه مات فََما َتْصَنَع بَْعَدُه ، فما تعمله : َماَت النَّْصرَانِيُّ والسَّالم ، يعين : ال َيِتمُّ النُّْصرة إالَّ به ، فقال : قلت 

  .بعد مْوِتِه فاْعَملُْه اآلنَ ، واستعن عنُه بِغْيرِه 

ْتحِ أَوْ أَْمرٍ ِمْن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض ُيسَارُِعونَ ِفيهِْم َيقُولُونَ َنْخَشى أَنْ ُتِصيَبَنا َداِئَرةٌ فََعَسى اللَُّه أَنْ يَأِْتيَ بِالْفَفََتَرى الَِّذيَن 
لَاِء الَِّذيَن أَقَْسُموا بِاللَِّه َجْهدَ أَْيمَانِهِمْ َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنوا أَهَُؤ) ٥٢(ِعْنِدِه فَُيصْبُِحوا َعلَى َما أََسرُّوا ِفي أَنْفُِسهِمْ َناِدِمَني 
  ) ٥٣(إِنَُّهْم لََمَعكُْم َحبِطَتْ أَْعَمالُُهْم فَأَصَْبحُوا خَاِسرِيَن 

مفعُول ، فإن كانت الرُّؤَية » الذين « بتاء اخلطاب ، و » َتَرى « اجلمهوُر على : } فََتَرى الذين { : قوله تعاىل 
يف حملِّ نصبٍ على احلال من » ُيَسارُِعون « فتكون اجلُْملَة من  -فيما نقله أُبو البقاء وفيه نظر  -و عرفانية َبصَرِيَّةً أ

  .مفعوالً ثانياً » ُيسَارُِعون « املوصُول ، وإن كانت قَلْبِيَّةً ، فيكون 
  :بالَياء وفيها َتأويالن » فَيََرى « وقرأ النَّخِْعي ، وابن وثَّاب 

  .حبالتها » ُيَسارِعون « و : على الرَّأي من حيث ُهو : أنَّ الفاِعل ضمري َيعُود على اهللا تعاىل ، وقيل  :أظهرمها 
أنْ « ، وذلك على تأويل حذِْف » يسارعون « : أن الفاعل نفس املوصُول ، واملفعول هو اجلملة من قوله : والثاين 

ُرِفَع الفِْعلُ؛ » أنْ « : وهبم َمَرٌض أن ُيسَارُِعوا ، فلما ُحِذفَْت ويرى القوم الذين يف قُلُ: املصدريَّة ، والتقدير » 
  ]الطويل : [ كقوله 
  .. . .أالَ أيَُّهذَا الزَّاجِرِي أْحُضُر الوَغَى  -١٩٨٠
  فصل



يف مواضع عند البصريني إال » أن « املصدرّية ، إال أنَّ هذا غري َمِقيسٍ؛ إذ ال ُتْحذَُف » أن « أجاز اْبُن عطيَّة حذف 
  .ُمحفُوظة 

ُيسَارُِعون « على احلالِ من فاعل [ يف حمل َنْصب » َيقُولُون « و . من أسَْرَع » ُيْسرُِعونَ « : وقرأ قتادةُ واألْعمش 
 ،» َنْخَشى إصاَبَتَنا « : باملفُعول أي ] يف حملِّ َنْصبٍ » أنْ ُتِصيبَنا « يف حمل َنْصبٍ بالقَْول ، و » َنْخَشى « ، و » 

  .َداوَِرة؛ ألنَّها من دار َيُدور : والدَّائرة صفة غَاِلبة ال يذكر موُصوفها ، واألصل 
  ]الرجز : [ الدَّائرة من َدَواِئر الزَّمن ، كالدَّولة والدَّوَاِئل َتدُولُ قال الشاعر : قال الواحدي 

  أنْ َتدُورَا أْو دَائَِراِت الدَّْهرِ... َيُردُّ َعْنَك القََدَر املَقْدُوَرا  -١٩٨١
  .هو الدَّائِرة من قَْوم إىل قَْوم : يعين بدور الدَّهر 

  فصل
«  -لعنهم اهللا  -عبد اهللا بن أَبّي وأصحابه : هم املَُناِفقُون يعين } الذين ِفي قُلُوبِهِم مََّرضٌ { املَُراد بقوله تعاىل 

ان؛ ألنَّهم كانوا أهل ثْرَوة ، وكانوا ُيِعيُنونَُهم على مودَّة الَيُهود وَنصَارى َنجْر] يف : أي » فيهم [ ُيسَارُِعون 
  .ُمهِمَّاِتهِم ، وُيقْرُِضونَُهم 

: أي : والزَّجَّاج  -رضي اهللا عنهما  -إنَّما ُنخَاِلطُهم ألّنا َنْخَشى أن ُتصِيبَنا دَاِئَرةٌ قال ابن عباس : ويقول املََناِفقُون 
َنْخَشى أن : وقيل . ، فيُدور األْمر كما كان قبل ذلك  -عليه الصالة والسالم  - حملمَّد -َنْخَشى أال يَِتمَّ األْمرُ 

  .يدُور الدَّْهر علينا بَِمكُْروه من َجْدب أو قَْحط ، فال ُيْعطُون اِملَيرة والقَْرض 
، وهو رأي » عسى «  ل اخلرب] على [ يف حملِّ َنْصبٍ إمَّا » أن َيأِتي « ، } فََعَسى اهللا أَن َيأِْتَي بالفتح { : قوله 

َعَسى َزْيدٌ « : األْخفَش ، وإمَّا على أنَُّه َمفُْعول به ، وهو رأُي سيبَوْيه لئالَّ يلزم اإلْخَبار عن اجلُثَِّة باحلَدِث يف قولك 
  .» أن َيقُوم 

  .نظر ، وفيه » عسى « يف حملِّ رفعٍ على الَبَدلِ من اْسمِ » أنْ يأِتي « وأجاز أبو البقاء أن يكون 

  فصل
عسى من اللَّه واجِب؛ ألنَّ الكَرِمي إذا طَِمَع يف َخْير فعله ، وهو بَِمْنزِلَِة الوَْعِد؛ :  -رمحهم اهللا  -قال املُفَسُِّرون 

صلى اهللا  - فََعَسى اللَّه أن َيأِتي بالقََضاء الفَْصل من َنْصر ُمَحمٍَّد: لتعلُّق النَّفْسِ به وَرَجاِئها له ، قال قتادةُ وُمقَاِتل 
  .على من َخالَفَُه  -عليه وعلى آله وسلَّم 

  .فتح قَُرى الَيهُود مثل َخْيَبر وفدك : ، وقال الضَّحَّاك » َمكَّةَ « فتح : وقال الكَلْبِي والسُّدِّيُّ 
  .} أَْو أَْمرٍ مِّْن ِعنِدهِ { 

اخلَْصُب : ِقني واألحبار بأْسمَائهم واألمر بِقَْتِلهِم ، وقيل إظْهَار أمر املَُناِف: هي اجلِْزَية ، وقال احلََسن : قال السُّدِّي 
  .} هذا عذاٌب أليم { : ، وقيل  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -إْتَمام أْمر حممَّد : والسََّعة للُمْسِلِمني ، وقيل 

ِمْن ُمواالة الَيُهود } على َمآ أََسرُّواْ يف أَْنفُِسهِمْ  {هؤالء املَُناِفِقني : أي » فَُيصْبُِحوا « إْجالء بَنِي النَِّضري ، : وقيل 
 -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -وذلك ألهنم كانوا يشكُّون يف أْمرِ رُسول اللَّه » َناِدِمني « ودسِّ األْخَبار إليْهم 

  .ْعدَائه الظَّاِهر أنَّهم ال يتمُّ هلم أْمر ، وأن الدولة والغلَبة تصري أل: ، ويقولون 
  :فيه وجهان » فَُيصْبِحُوا « : قوله تعاىل 
السَّبَبِيَّة ، » الفَاء « ، والذي ُيسَوِّغُ ذلك ُوجُود » أنْ « املَْنُصوب ب » يأيت « أنَّه منصوب َعطْفاً على : أظهرمها 

، وفيه راجٌع عاِئٌد على اْسِمَها  »َعَسى « خرب » أنْ َيأِتي « ولوالََها مل َيُجْز ذلك؛ ألن املعطُوف على اخلرب خرب ، و 



.  
للسسببِيَّة » الفَاء « ليس فيه َضِمٌري َيُعود على اْسمَِها ، فكان من َحقِّ املسألة االْمتَِناع ، لكن » فَُيصْبُِحوا « : وقوله 

  .» ٌد الذُّبابُ الذي يطري فَيْغَضُب زَْي« : ، فجعلت اجلُْملََتْين كاجلملة الواِحدة ، وذلك َجارٍ يف الصِّلة حنو 
، ولو كان » زيٌد يبكي فيضَحُك خالد « : ، واخلرب حنو » مررت بَِرُجلٍ يَْبِكي فََيْضَحُك َعْمرو « : والصِّفة حنو 
  .مل ُجيْز ذلك » الفَاء « الَعاِطُف غري 

َتَمنٍّ وتََرجٍّ يف َحّق الَبَشر « َعَسى » ألن « : بعد الفَاِء يف جواب التَّمَنِّي قالوا » أنْ « أنه مْنُصوب بإْضمَار : والثاين 
 «.  
  .» أْصَبح « َخرب » نَاِدِمني « ، و » َناِدِمني « متعلِّق ب } على َمآ أََسرُّواْ { 

والباقُون بإْسقَاِطها ، إال أنَّ أبا عمرو » َيقُول « قرأ أُبو عمرو ، والكُوِفيُّون بالواو قَْبلَ : » وَيقُولُ « : قوله تعاىل 
» َيقُولُ « : الرَّفع كالكُوِفيِّني ، فتحصَّلَ فيه ثالث قراءات : ، وروى عنه َعِليُّ بن َنْصر » الَواوِ « ب الفِْعلَ بعد َنَص

من غري « َيقُول » بالواو والرَّفع ، فأمَّا ِقَراءة من قرأ ] ويقول « ] بالواوِ والنَّْصب ، » ويقول « [ من غري واو 
إىل } فََعَسى اهللا أَن يَأِْتيَ بالفتح { : أَنفَةٌ ِسيقَتْ جواباً ِلسُؤالٍ مُقَدَّر ، كأنه ملَّا تقدَّم قوله تعاىل واوٍ فهي ُجْملَة ُمْست

إىل } َوَيقُولُ الذين آَمُنواْ { : ماذا قال املُؤِمُنون حِيَنِئذْ؟ فأجيب بِقَْوله تعاىل : ، سأل َساِئلٌ فقال « َناِدِمني » قوله 
، والقارُئ بذلك هو « الشَّام » و « املديَنِة » و « َمكَّةَ » َساِقطَةٌ يف مصاِحفِ « الواو » ضح ، و آخره ، وهو وا

صاِحُب هذه املصاِحف ، فإن القَارِئني بذلك ابن كَِثري املَكِّي ، وابُن َعاِمر الشَّاميُّ ، ونافع املدنِي ، فقراءتُُهْم موافقة 
على ما ] إمنا قرأوا كذلك ألجل املصحف فقط ، بل وافقت روايتهم مصاحفهم وليس يف هذا أهنم [ لَمصَاِحِفهم 

والرَّفع فواضحةٌ أْيضاً؛ ألنَّها مجلة ابُْتِدَئ باإلْخبَارِ بَِها ، فالواو اْسِتئَناِفيَّة جملرَّدِ « الواو » َتبيَّن غري َمرَّة ، وأما ِقَراءة 
، والقارئُ بذلك هو َصاِحبُ « املشرق » و « الكُوفَة » ةٌ يف مصاِحَف ثابَِت« الواو » َعطِْف ُجْملة على ُجْملة ، و 

  .ذلك املُْصحف ، والكالم كما تقدَّم أيضاً 

هاهنا كإثباهتا ، وذلك أنَّ يف اجلُْملَة املعطُوفَة ذكراً من املَْعطُوف » الواو « وَحذْف :  -رمحه اهللا  -قال الواحدي 
أهؤالء الذين أَقَْسُمواْ باهللا { : ، هم الَِّذين قال فيهم املُؤِمُنون » ُيَسارُِعونَ ِفيهِْم « له تعاىل علْيَها ، فإن املوُصوفيه بِقَْو

، فلما َحَصل يف كل وَاِحَدة من اجلُْملََتْين ذكر من األْخَرى حسن الَعطْفُ بالواوِ وبِغَْيرِ الواو ، وَنِظُريه قوله تعاىل } 
ملا كان يف كلِّ واحدٍة من ]  ٢٢: الكهف [ } ابُِعُهْم كَلُْبُهْم َوَيقُولُونَ خَْمَسةٌ َساِدسُُهْم كَلُْبُهْم َسَيقُولُونَ ثَالثَةٌ رَّ{ : 

  .اجلُْملَتْين ِذكْر ما تقدَّم ، عىن ذلك أن َحذْفَ الواوِ وذكرَها جاِئٌز 
  .وأمَّا ِقَراءة أيب َعْمرو فهي الَِّتي َتْحَتاج إىل فَْضل نظر 

  :وا يف ذلك على ثالثِة أوُجه واْخَتلَفُ
، وهو الوجهُ » فَُيْصبِحُوا « على أحد الَوجَْهْين املذكُورْين يف َنْصب » فَُيصْبِحُوا « أنه منُصوب َعطْفاً على : أحُدَها 

جَْرى التََّمنِّي ، وفيه خالفٌ ، إجراًء للتََّرجِّي ُم» الفَاء « كَْوَنُه َمْنصُوباً بإْضَمار يف جواب التََّرجِّي بعد : الثَّاين ، أْعين 
لََعلَُّه يزكى أَوْ { بني الَبصْرِيِّني والكوفيِّني ، فالَبصريُّون َيْمَنُعوَنُه ، والكوِفيُّون جييُزوَنُه مستِدلِّني على ذلك بقراءة َناِفع 

لعلي أَْبلُغُ { : يف رواية حَفْصٍ  وبقراءة عَاِصم» َتْنفََعهُ « بَِنصبِ ]  ٤:  ٣: عبس [ } َيذَّكَُّر فََتنفََعُه الذكرى 
، وسيأيت اجلواُب عن اآليتني يف » فأطَِّلع « بنصب ]  ٣٧،  ٣٦: غافر [ } األسباب أَسَْباَب السماوات فَأَطَِّلعَ 

  .َمْوِضِعه 
ة ، وذكره قاله الفَارِسيُّ ومجاعة ، ونقله ابن عطيَّ -» فَُيصْبِحوا « على » ويقُول « َعطَْف : أعين  -وهذا الوجه 



  .أبو َعْمرو بن احلَاجِب 
وهذا وجه َجيِّد أفادنيهِ الشَّْيخ أبو َعْمرو بن احلَاجِب ، ومل « : قال شهاب الدِّين أُبو َشامة بعد ِذكْرِه الوجَه املُتقدِّم 

  .انتهى » أره لَِغْيره ، وذكروا ُوُجوهاً كلها بعيدة ُمتعسِّفة 
َمْنقُول َمْشهُود عن أيب َعِلّي الفارسيِّ ، وأمَّا ما استجاد به هذا الوْجَه فإمنا  -ت كما رأي -وهذا : قال شهاب الدِّين 

  .يَتمشَّى على قَْول الكُوفيِّني ، وهو مْرجوٌح كا تقرَّر يف علم النَّْحو 

، وبأن يقول ، } َي بالفتح فََعَسى اهللا أَن َيأِْت{ : أنه منُصوب َعطْفاً على املصدر قْبله ، وهو الفَْتح كأنَّه قيل : الثاين 
  ]الوافر : [ ، وهذا الوْجه ذكره أُبو جعفر النَّحَّاس ، ونَظَُّروه بقْول الشاعر } َوَيقُولُ الذين آَمُنواْ { : أي 

  أَحبُّ إيلَّ ِمْن لُْبسِ الشُّفُوِف... للْبُس َعَباَءٍة وَتقَرَّ َعيْنِي  -١٩٨٢
  ]الطويل : [ وقول اآلخر 

  َتقَضِّي لُبانَاٍت وََيْسأَم َساِئُم... كَانَ يف حَْولٍ ثََواٍء ثََوْيُتُه لَقَْد  -١٩٨٣
  :وهذا مردوٌد من ثالثةِ أْوُجه 

» أن « أنه ُيؤدِّي ذلك إىل الفَْصل بني أْبعَاض الصِّلِة بأْجنَبِيٍّ ، وذلك ألنَّ الفَْتَح على قول َمؤوَّل ب : أحدها 
وهو أجنيب؛ ألنَّه َمْعطُوف على » فَُيصبُِحوا « ح ، وبأنْ يقول ، فيقُع الفصلُ بقوله أن َيأِتي بأن يفت: والفعل تقديره 

  .» يأيت « 
ليس يُراُد به احنالله حلرٍف مصدري وفعل ، بل املراد به َمْصَدر غري ُمراٍد به  -وهو الفَْتح  -أن هذا املْصدر : الثاين 

  .يُْعجِبُنِي ذكاؤك وِعلُْمك : ذلك ، حنو 
فعسى اللَّه أن يأيت بأنْ يقولَ الذين « : أنه وإن سُلَِّم اِحنالله حلرف َمْصدري وفعل ، فال يكون املعىن على : ث الثال

  .، فإنه نابٍ عنه ُنبُّواً ظاهراً » آمنوا 
 بأنْ فََعَسى اللَّه أن يأيت: أي » َيأيت « : أنه منصوٌب َعطْفاً على قوله :  -» ويقول « من أوُجه َنْصب  -الثالث 

  .يقولَ ، وإىل هذا ذهب الزََّمْخَشرِي ، ومل َيْعتَرِض علْيه بَِشْيء 
« خرب » أن يأيت « : وقد ُردَّ ذلك بأنَُّه يلَزُم َعطُف ما ال ُجيوُز أن يكُون خرباً على ما ُهَو َخَبر ، وذلك أن قوله 

» ويقول « : ضمري الباري تعاىل ، وقوله  وهو[ » َعَسى « وهو صحيٌح؛ ألن فيه رابطاً عاِئداً على اسم » َعَسى 
  :فكيف َيِصحُّ جعلُُه خرباً؟ وقد اعتذر من أجاز ذَِلك عنه بثالَثَِة أْوُجه ] » عسى « ليس فيه ضمري يعود على اسم 

َعَسى « ، فتكون  فََعسى أنْ يأيت اهللا بالفَْتح ، وبقولِ الذين آَمُنوا: أنه من بَابِ العَطْف على املَْعَنى ، واملعىن : أحدها 
العطُْف على « : وما يف حَيِّزَها ، فال حتتاُج حينئٍذ إىل رابٍط ، وهذا قرِيٌب من قوهلم » أنْ « تامَّة؛ إلسنادها إىل » 

  ] . ١٠: املنافقون [ } فَأَصَّدََّق َوأَكُن مَِّن الصاحلني { : حنو » التَّوهُّم 
فعَسى : حينئٍذ تامَّة ، وكأنه ِقيل » َعَسى « ال خرب ، وتكون  -تعاىل  -مِ اهللا َبَدلٌ من اْس» أنْ يَأِتيَ « أنَّ : الثاين 

ى أن أن َيقُول الذين آَمُنوا ، وهذان الَوْجَهان َمنقُوالن عن أبِي َعِليٍّ الفارسّي ، إال أنَّ الثَّاين ال َيصحُّ؛ ألهنم َنصُّوا عل
« : سَاِئر أَخوَاِتَها جيُوُز أن َتكُون تاّمةً ، بشرط أن يكُون َمْرفُوُعها  من بني» أْوَشَك « و » اْخلَْولَق « و » َعَسى « 

« و » أنْ « إنَّ : وأخواهتا » ظَّن « لُيوَجَد يف الصُّورة ُمسْنٌد وُمسَْنٌد إليه ، كما قالوا ذَِلكَ يف : ، قالوا » أنْ َيفعل 
  .تسدُّ َمسدَّ َمفُْعوليها » أنَّ 



ويقول الذين : ، والتقدير » َعَسى « خرباً عن » َوَيقُول « رياً َمْحذُوفاً هو ُمَصحِّحٌ لُوقُوع أن ثَمَّ ضم: والثالث 
  .بِاللَّه ، مث حذف للعلْم به ، ذكر ذلك أبو البقاء : آَمُنوا به ، أي 

اهللا أنْ يقُول  عسى» وعندي يف َمْنع « : » َيأيتَ « َعطْفاً على » ويقُولَ « وقال ابن عطيَّة بعد حكايته َنْصَب 
  .» ُيَصيِّرهم يقولون ذلك بَِنْصرِه وإظْهَارِ دينه  -تعاىل  -نظٌر؛ إذ اللَّه « املُؤِمُنون 

َيِصحُّ » َعَسى « قول ابن عطيَّة يف ذلك ، قول أبِي الَبقَاء يف كونه قدَّره َضِمرياً عائداً على اسم : قال شهاب الدِّين 
هذه األْوُجه ، وُيوِصلَُها إىل َسْبَعة وأكثر ، وذلك باعِْتَبار َتْصحيح كُلِّ َوْجه من  به الرَّبط ، ويعُض النَّاس يكثُر

، وإما » أنْ َيأِتي « إما عطفاً على : األوَُّجه الثالثة اليت تقدَّمت ، ولكن ال َيخْرج حاصلها عن ثالثة ، وهو النَّْصب 
  .تقدم َتحِقيقَُها وقد » بالفَْتح « ، وإمَّا على » فَُيْصبِحُوا « على 
  :يف انتَصابِه وجهان } َجْهدَ أَْيمَانِهِمْ { :  -تعاىل  -قوله 

  .أقَْسُموا إقساَم اجتهادٍ يف الَيِمني : فهو ِمْن َمْعناه ، واملعىن » أقَْسمُوا « أنَّه مصدر مؤكدٌ ناصُبُه : أظهرمها 
ُمْجتَهِداً ، وال : أي » افعل ذلك َجْهَدك « : لِ كَقَوْهلم أنه منصُوب على احلَا -أجازه أبو البقاء وغريه  -: والثاين 

  .» وأقسموا باهللا جمتهدين يف أمياهنم « : ُيَبايل بِتَْعرِيفه لَفْظاً ، فإنه ُمؤوَّل بَِنِكرة على ما تقدَّم ذكره ، واملعىن ُهَنا 
عراب ، فإهنا َتفِْسٌري وحكاية ِلَمعَْنى القََسم ال أللْفَاِظهِم؛ هذه اجلُْملَة ال َمَحلَّ هلا من اإل» إنَُّهم ملََعكُْم « : قوله تعاىل 

« أو » َحلََف زيد ألفَْعلَن « : إنَّا َمَعكُم ، وفيه َنظٌَر؛ إذ جيُوز لك أن تقول : إذ لو كاَنت ِحكَاية أللْفَاِظهِم لَقِيلَ 
  .على اِحلكَاية » ْم لََمعكُم إنَُّه« : ليفعلن جاز أن يقال : ، فكما َجاَز أنْ تقول » ليفَْعلَنَّ 

هو أنَّهم يتعجَُّبون من حال املَُناِفِقني ، عندما أظهروا املَْيل إىل : الفائدة يف أنَّ املؤمنني يقولون هذا القول : فإن قيل 
ومن أْنَصارنا ، واآلن كيف  إنَّهم كانوا يُقِسُمون باللَّه َجْهَد أْيماهنم أنَُّهم َمَعَنا: ُمواالة الَيهُود والنَّصَارى ، وقالوا 

  صاروا ُمواِلني ألْعَدائَِنا ُمِحبِّني لالختالط هبم واالعتضاد هبم؟
  :فيها أوجه } َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم { : قوله تعاىل 

  .بذلك  -تعاىل  -أنَّها مجلة ُمْستَأَنفَة ، واملقصُود بَِها اإلْخَبار من البَارِي : حدها 
  ] . ١٧: عبس [ } قُِتلَ اإلنسان َمآ أَكْفََرُه { : حنو  -تعاىل  -عليهم بذلك ، وهو قولُ اهللا أهنا ُدَعاٌء : الثاين 

كوَنهُ : أهنا يف حملِّ َنْصبٍ؛ ألنَّها من مجلة قْولِ املُؤمنني ، وحيتمل معنيْين كاملَْعَنَيْين يف االْستِئَْناف ، أعين : الثالث 
  .إْخبَاراً أو ُدَعاًء 

» الَّذين أقَْسُموا « ، وعلى هذا فيحتمل قوله » هؤالء « ها يف حملِّ رفع على أنَّها خرب املُبْتدأ ، وهو أنَّ: الرابع 
  :َوْجَهْين 
  .» َحبِطَْت أْعمَالُُهمْ « : أنَّه صفة الْسم اإلشارة ، واخلرب : أحدمها 

َحبِطَت « ُيجِيُز ذلك ، وجعل الزخمَْشرِّي  خرب ثاٍن عند من» َحبِطَْت « َخَبر أوَّل ، و » الَِّذين « أن : والثاين 
  .مفهمة للتَّعجُّب » أعَماهلم 

، وأجاز مع كونه تعجُّباً أن يكون من قولِ » ما أَحَبطَ أْعَمالَُهم ما أْخَسرَُهْم « : وفيه معىن التَّعجُّب كأنَّه قيل : قال 
 -تعاىل  -لكنَّه أوَّل التََّعجَُّب يف حقِّ اهللا  -تعاىل  -املؤمنني ، فيكون يف حملِّ َنْصب ، وان يكون من قَْولِ الباري 

» شهادة هلم بُِحبُوِط األْعمَال ، وتْعجِيباً من ُسوِء حاِلهِمْ  -عز وجلَّ  -أْو ِمْن قول اهللا « : بأنه تَْعجِيٌب ، قال 
م اآلن أظْهرَوا ُمواالة الَيُهود والنََّصارى ذهب ما أظَْهرُوه من اإلميان ، وبطل كُلُّ َخْيرٍ َعِملُوه؛ ألجل أنَّه: واملعىن 

أمَّا يف الدُّْنيا فلذَهاب ما َعِملُوا ومل َيْحُصل هلم شيء من ثََمرِتِه ، وأمَّا يف [ فأصَْبحوا َخاسِرِين يف الدُّْنَيا واآلخرة ، 



، ومها لَُغَتان ، » الباء « بفتح » َبطت َح« فالسِْتْحقَاِقهم اللَّْعن والعذاب الدائم ، وقرأ أُبو واقد واجلرَّاح ] اآلخرة 
  .وقد تقدَّم ذلك 

  .وجه التسبب يف هذه الفاء ظاهر » فأْصَبحُوا « : وقوله تعاىل 

َعلَى الُْمْؤِمنَِني أَِعزٍَّة َعلَى ُه أَِذلٍَّة َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن َيرَْتدَّ ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأِْتي اللَُّه بِقَْومٍ ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَن
  ) ٥٤(َواللَُّه وَاِسٌع َعِليٌم  الْكَاِفرِيَن ُيَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَا َيَخافُونَ لَْوَمةَ لَاِئمٍ ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء

  .ها شرطيَّة فقط ِلظُهُور أثَرِ» َمْن » « َمْن َيْرَتدَّ « : قوله 
جواهبا وهي مُْبَتدأة ، ويف َخَبرِها اِخلالفُ املَْشهُور وبظاهره يتمسَُّك َمْن ال َيشَْترِطُ َعْوَد » فََسْوَف « : وقوله تعاىل 

م فسْوَف يأيت اهللا بِقَْو« : الضَِّمري على اْسمِ الشَّْرط من ُجْملَة اجلواب ، ومن الَْتَزم ذلك قدَّر َضِمرياً َمْحذُوفاً تقديره 
  .على َمْعناها » َمْن « يُعود على » غَْيرهم « يف » ُهمْ « ، ف » غَْيرهم 

  .بدالْين » َيرَْتِدد « : وقرأ ابُن عامرٍ ، ونافع 
، ومل يتبني ذلك ، وَنقَل غَْيُرهُ أنَّ كل قَارِئ » كذلك  -يعين رسم املُْصَحفِ  -وهي يف اإلَمام « : قال الزََّمْخَشري 

، وقد » َيرَْتدَّ « : بدالني ، ويف الَباِقية » َيرَْتِدْد « : » املدينة « و » الشَّام « ه ، فإنَّها يف َمصَاِحف وافَق ُمْصَحفَ
، وأن وجه اإلظْهَار سكون الثَّانِي َجْزماً أو َوقْفاً ، وال » اِحلجاز « ، واإلظَهار لغة » ِمتيم « تقدَّم أنَّ اإلدغام لغة 

رُدَّا ، وُردُّوا ، وُردِّي ، ومل : رِّك ، وأنَّ وجه اإلْدغَام حتْرِيك هذا السَّاكن يف بَْعضِ األحَْوال حنو ُيْدغَُم إال يف مَُتَح
على ذلك ، فَكَأنَّ الَتميمّيني اعتربوا هذه احلركة » ُردَّ « ، و » مل َيُردَّ « َيرُدَّا ، ومل َيُردُّوا ، وارُددِ القوم ، مث ُحِمل 

  .زيِّني مل َيْعَتبُِروها العارضة ، واِحلجا
  .» يَْرتدَّ « متعلِّق ب » َعْن دينِه « ، و » َيرَْتّد « يف حملِّ نصب على احلال من فاعل » ِمْنكُم « و 

  :فيه وجهان » ُيِحبُّونه « ، و » قَْوم « يف حملِّ جر؛ ألهنا صفةٌ ل » حيبُّهم « : قوله 
وصفهم بكونه تعاىل ُيحِبُّهم ، : ون يف حملِّ جرِّ أيضاً ، فوصفهم بِصفتني أنه معطوف على ما قَْبلَُه ، فيكُ: أظهرمها 

  .وبكْونِهِم ُيحِبُّوَنه 
: تقديره : ، قال » ُيِحبُّهم « أجازه أُبو البقاِء أن يكُون يف حملِّ َنْصبٍ على احلالِ من الضَِّمري املنصُوب يف : والثاين 

  .» وُهْم ُيِحبُّوَنهُ « 
ليخرج بذلك من إْشكال ، وهو أنَّ املُضارع املُثَْبت مىت َوقََع » ُهْم « وإمنا قدَّر أُبو البقاِء لفظة : ين قال شهاب الدِّ

وإن َوَرَد شيٌء أوِّلَ مبا ذَكََرهُ » وأْضَحُك « : وال جيوز » قُْمُت أْضَحُك « : حنو » الواو « حاالً ، وجَب جترُُّده من 
  .» ُت وأُصكُّ َعْيَنه قُْم« : أُبو البقاء ، كقوهلم 

  ]املتقارب : [ وقوله 
  َنجَْوُت وَأْرَهنُُهْم َماِلكَا. . ...  -١٩٨٤

وأَنا أُصكُّ ، وأنا أرَهنُهم ، فتؤوَّل اجلملة إىل ُجْملة امسيَّة ، فيصحُّ اقتراهنا بالواو ، ولكن ال َضُرورةَ يف اآلَية : أي 
  .و قولٌ َمْرُجوٌح الكرَمية تدعو إىل ذلك حتَّى يُْرَتكَب ، فه

هلم ِعَبارة عن إلْهامهم ِفْعلَ الطَّاعِة ،  -تعاىل  -على َمحبتهم لشرفِها وَسْبِقهَا؛ إذ َمَحبَُّتهُ  -تعاىل  -وقدمت حمبَّة اهللا 
  .وإثابته إيَّاُهم عليها 



  فصل
 -لَّى اهللا عليه وعلى آله وسلم ص -أنَّه كان أْهلُ الرِّدَّة إحدى عشرة فرقة يف عهد َرسُول اهللا : روى الزَّخمشري 

اّدعى  -وهو األسَْود العَْنسي وكان كاِهناً » ذُو اِخلَمار « لقبه » َعْيَهلة بن كعب « وهو ] ورِئيُسهم [ بنو مُدجل 
اذِ مثل ُمَع -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -وأخرج ُعمَّال رسول اهللا ] على بالِدها [ النُّبُّوة باليمن ، واستوىل 

صلى اهللا عليه وعلى  -، فقتله وأخرب رسُول اهللا » فَْيُروز الدَّْيلَِمي « بن َجَبل وساداِت اليمن ، فأهلكه اهللا على يد 
ادَّعى النُُّبوَّة ، » ُمَسْيِلَمة الكَذَّاب « قوم : من الغد ، وأَتى َخَبُره يف آِخر َربِيع األوَّل ، وبنو حنيفَة ]  -آله وسلَّم
من مسيلمة رُسول اهللا إىل حممَّد رسول اهللا ، أما بعد « :  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -رسول اهللا  وكتب إىل

من حممَّد إىل ُمَسْيلمة  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -، فأجاب » فإن األْرض نصفَُها لك ونِْصفُها ِلي : 
فحاَرَبُه أبو ]  ١٢٨: األعراف [ } ثَُها َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه والعاقبة ِللُْمتَِّقَني إِنَّ األرض للَِّه ُيورِ{ : الكذَّاب أما بعد 

قََتلُْت خري : وقُتل على َيِد َوْحِشيٍّ قاتل َحْمزة وقال  -ُجبُنود املُْسِلمني رضي اهللا عنهم  -رضي اهللا عنه  -بكر 
  .أراد يف جاهليَّته ويف إسالمه النَّاسِ يف اجلاهليَّة ، وشرَّ النَّاسِ يف اإلسالم 

خالداً  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -قوم طُلَْيحة بن خَُوْيِلد اّدعى النُّبوة ، فبَعثَ رُسول اهللا : وبنو أَسد 
قوم ُعَيْيَنة :  ، وِفَزارة -رضي اهللا عنه -فاْنَهَزم بعد القَِتال إىل الشَّام ، مثَّ أْسلَم ، وَحُسن إسالمه يف عَْهد أبِي بكر 

قوم : قوم فُجاَءة بن عبد يَالِيل ، وبنو َيْربُوع : قوم قُرَّة بن سلمة القَُشْيري ، وبنو َسِليم : بن ِحْصن ، وغَطَفَان 
قوم سجاح بِْنت املُْنِذر اليت ادَّعت النُُّبوَّة ، وزوجت نفسها من ُمَسْيلمة : َماِلك بن نَُوْيرة ، وبعض بين َتِميم 

، وقوم احلَطْم ابن زَْيد ، وكُِفيَ » البحرين « قوم األشَعث بن قَْيس ، وبنو بكر بن وَاِئل ب : اب ، وِكْندة الكَذَّ
غسان قوم جبلة بن  -رضي اهللا عنه  -وفرقةَ واحدةُ على عهد ُعَمر  -رضي اهللا عنه  -أْمُرهم على يد أبِي بكر 

رضي اهللا عنه كان َيطُوُف ذاَت يومٍ جارا رداَءُه ، فوطئ َرُجلٌ طَرفَ األْيَهمِ ، وذِلك أنَّ جبلة أسلم على يد ُعَمر 
أّنا أْشَترِيها بألٍْف ، فأيب : ، فقضى بالِقَصاص عليه ، فقال  -رضي اهللا عنه  -رِداِئه فَغِضَب فَلَطَُمه ، فتظلَّم إىل عمر 

فأْنظََرُه فََهَرب ] ُعمر [  الرجل إال الِقصَاص ، فاْسَتْنظَره الرَُّجل ، فلم يََزل يزيد يف الِفَداِء حىت بلغ َعْشَرة آالَف فأىب
  .إىل الرُّوم وارتد 

أنَّ اهللا تعاىل يأيت بِقَْوم آَخرِين : يا أيُّها الذين آمنُوا من يتول منكم الكُفَّار ، فََيرَْتدَّ عن دينه ، فليعلم : ومعىن اآلية 
  .يتدينوا هبذا الدِّين على أْبلَغ الُوجُوه 

َعِلَم اللَُّه أنَّ قوماً يَْرجُِعون عن اإلْسالم بعَد َمْوت َنبِيِّهِم ، فأْخَبَرُهم بأنه َسَيأِتي اهللا بِقَْوم ُيِحبُُّهم : وقال احلسن 
  . تكون هذه اآلَيةُ إْخباراً عن الغَْيبِ ، وقد وقع املخرب على وِفِْقه ، فيكون ُمْعجِزاً: وعلى هذا التقدير . وُيِحبُّوَنُه 

  واْخَتلَفُوا يف القَْوم َمْن ُهم؟
الَّذين  -رضي اهللا عنهم  -أبو بكر وأصحابه : فقال علي بن أيب طالب واحلسن وقتادة والضَّحَّاك وابن ُجرَْيج 

، وارتدَّ  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -مات رسُول اهللا  -رضي اهللا عنها  -قاتلوا أْهلَ الرِّدَّة ، قالت عائشة 
صلَّى اهللا  -النِّفَاق ، ونزل بِأيب ما لْو نزل باجلبال الرَّاسَِيات هلاضها ، وذلك بأن النَّبِيَّ ] واْشتََهر [ من العرب قوم 

والَبحْرين من َعْبد القَْيس ، ومنع بعضهم . ملا قبض ارتدَّ عامَّة العرب إال أْهل َمكَّة واملِديَنة  -عليه وعلى آله وسلَّم 
  . -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -وهمَّ أُبو َبكْر بقتاهلم ، فكره ذلك أْصحَاب رُسول اهللا الزَّكاة ، 

« :  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -كيف ُنقَاِتلُ النَّاس ، وقد قال رُسول اهللا :  -رضي اهللا عنه  -وقال عمر 
إال اهللا حممُّد رسولُ اهللا ، فمن قَالََها فقْد َعَصم مِنَّي ماله ونَفَْسُه ، إال حبقِّه  ال إله: أمرت أنْ أُقَاِتلَ النَّاَس حَتَّى َيقُولوا 



واللَِّه ألقَاِتلنَّ من فرق بني الصَّالة والزَّكاة ، فإن « :  -رضي اهللا تعاىل عنه  -فقال أُبو بكر » ، وِحسَاُبُه على اللَّه 
» نِي عَناقاً كانُوا ُيؤدُّوَنها إىل رسُولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم ، لقاَتلُْتُهم على َمْنِعها الزَّكاة حقُّ املَال ، واللَّه لَْو َمَنُعو

.  
قتال مانِِعي الزَّكاة ، وقالوا أْهل الِقْبلة ،  -رضي اهللا عنهم  -كَرَِهت الصَّحابة :  -رضي اهللا عنه  -قال أنس 

  .جِدُوا ُبدا من اخلروج على أثره فتقلَّد أُبو بكر َسْيفَُه ، وخرج وحده ، فلم َي
مسعت أبا ُحَصْين : كَرِْهَنا ذلك يف االبتَداء ، مث َحِمْدناُه عليه يف االنتهاء ، قال أبو بكر ابن عيَّاش : قال ابن مسعود 

َنَبيٍّ من األْنبَِياء يف قتال أْهلِ ، لقد قام َمقَاَم  -رضي اهللا عنه  -ما وُِلَد َبْعد النَّبِيِّني َمْولُود أفَْضل من أبِي َبكْر : يقول 
  .الرِّدَّة 

  .نزلت اآلية يف األْنصَار؛ ألنَُّهم الذين َنَصُروا الرَُّسول وأعاُنوه على إظْهَار الدِّين : وقال السُّديُّ 
  .» الَيَمن « نزلْت يف أهل : وقال ُمَجاِهد 
، ومخسة آالٍف من ِكْندة وجبيلة ، وثالثة آالف من أفناء ُهْم أْحَياء من اليمن ، ألْفان من النَّْخع : وقال الكليب 

صلَّى اهللا  -، وروي َمْرفوعاً أن النَّيبَّ  -رضي اهللا عنه  -النَّاس ، فَجاَهدُوا يف َسبِيل اهللا يوم القَاِدسيَّة يف أيَّام ُعمر 
، وقال « ُهْم قَْوُم َهذَا » : عَرِّي وقال ملا نزلَْت هذه اآلية ، أشار إىل أبِي ُموَسى األْش«  -عليه وعلى آله وسلَّم 

ملّا ُسِئلَ عن هذه اآلية ضََرَب َيَدُه  -صلًّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -هم الفُْرُس؛ ألنه ُروِي أنَّ النَّبِيَّ : آَخُرون 
  .» بالثَُّريَّا لنالَُه رَِجالٌ من أبَْناء فَارِس لو كان الدِّين معلَّقاً : هذا َوذَُوُوه ، مثَّ قال : على َعاِتق َسلَْمان الفارسيِّ وقال 

  :وقال قوم 
ألْدفََعنَّ : ملا دفع الراية إىل َعِلّي قال «  -عليه الصالة والسالم  -؛ ألنَّه -رضي اهللا عنه  -إنََّها نزلت يف َعِليٍّ 

  .» الرَّاية إىل َرُجلٍ حيبُّ اهللا ورُسوله 
  .} ملؤمنني أَِعزٍَّة َعلَى الكافرين أَِذلٍَّة َعلَى ا{ : قوله تعاىل 

، واستدلَّ بعضُهم على جواز َتقِْدمي الصِّفَة غري الصَّرحية على الصِّفَة الصَّرحية هبذه » قَْوم « هاتان أيضاً ِصفََتان ل 
» أعّزة  -أذلّة « :  ِصفةٌ وهي غري َصرِحيةٌ؛ ألنَّها مجلة مؤوَّلة مبفَْرد ، وقوله» ُيِحبُّهم « : اآلية ، فإن قوله تعاىل 

مىت اْجَتَمَعت ِصفَةٌ صَرِحية ، وأخرى مؤوَّلة : ِصفَتان صرَحيَتان؛ ألنَُّهَما مفردتان ، وأما غريه من النَّْحوِيِّني فيقول 
  ]الطويل : [ َوَجَب تقِدمي الصَّرحية ، إالَّ يف ضرورة ِشْعرٍ ، كقول اْمرِئ القيس 

  أثيٍث كِقْنوِ النَّْخلَِة املَُتعَثِْكلِ... أْسَوَد فَاِحم  َوفَْرعٍ ُيَغشِّي الَْمْتَن -١٩٨٥
وما بعده ، وُهنَّ مفردات ، وِعند هذا القَاِئل أنه ُيْبَدأ باملُفْرَد » أْسَود « على  -وهو مجلة  -» ُيَغشِّي « : فقدَّم قوله 

} قَالَ َرُجلٌ مُّْؤِمٌن مِّْن آلِ ِفْرَعْونَ َيكُْتمُ إِميَاَنُه َو{ : ، مث بالظَّْرف أو عديله ، مث باجلُْملة ، وعلى ذلك جاء قوله تعاىل 
  ] . ١٥٥: األنعام [ } وهذا ِكَتاٌب أَنزَلَْناُه ُمبَاَرٌك { ]  ٢٨: غافر [ 

ة وفيها دليل على بطالن من َيْعَتِقد وجوب تَقْدمي الوْصفِ باالْسمِ على الَوْصف بالفِْعل إال يف َضُروَر: قال أبو حيَّان 
  .، ثُمَّ ذكر اآلية اآلخرى 

ولْيسَ يف هاتني اآليتني الكَرِميتني ما َيُردُّ قول هذا القَاِئل ، أمَّا هذه اآلية فيحتمل أن يكون قوله : قال شهاب الدين 
  .مجلة اعتراض ، ألنَّ فيها تأكيداً وَتشِديداً للكالم » ُيِحبُُّهم وُيِحبُّوَنه « : تعاىل 

ف ]  ٧٦: الواقعة [ } َوإِنَُّه لَقََسمٌ لَّْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم { : تقع بني الصِّفة وَمْوُصوفها ، كقوله تعاىل ومجلة االْعِترَاض 
، وبني » بِقَْوم « ، فكذلك فصل هنا بني » لَْو َتْعلَُمون « : ، وقد فصل بينهما بقوله » قََسم « صفة ل » َعِظيم « 



  .، فعلى هذا ال يكون هلا َمَحلٌّ من اإلعراب » ُيِحبُّهم وُيِحبُّونه « : قوله ب» أِعزَّة  -أِذلَّة « صفتهم وهي 
خرب [ صفة ، وجيوز أن يكون » مبارٌك « فال نسلّم أن ]  ١٥٥: األنعام [ } وهذا ِكَتابٌ أَنَزلْنَاُه ُمَباَرٌك { وأمَّا 

َما { : َتْين لكان أقْوى ، ومها قوله تعاىل ولو استدلَّ على ذلك بآيتني غري ها] هو ُمبارك : مبتدأ حمذوف ، أي 
 ٥: الشعراء [ } َوَما يَأِْتيهِم مِّن ِذكْرٍ مَِّن الرمحن ُمْحَدٍث { ، ]  ٢: األنبياء [ } َيأْتِيهِْم مِّن ِذكْرٍ مِّن رَّبِّهِْم مُّْحَدثٍ 

ِمَن الرَّْحمن « و » ِمْن رَبِّهم « نسلِّم أن  ال: فقدَّم الوصف باجلار على الَوْصِف بالصَّرِيح ، وكذا حيتمل أن ُيقَال ] 
ُمَحدث إنزالُه حال كَْونه من َربِّهِم : أي » ُمْحَدث « صفتان جلواز أن يكونا حالْينِ ُمقدَّمني من الضَِّمري املْستَِتر يف » 
.  

« وال جيوز أن يكُون مجع : ان مجع ذَلِيل مبعىن متعطّف؛ وال ُيرَاُد به الذليل الذي هو ضعيف َخاِضٌع ُمَه» أذلَّة « و 
  .ال على أِذلَّة ، وإن كان كالم بَْعِضهِم يوِهُم ذلك » ذُلُل « ؛ ألن ذَلُوالً جيمع على » ذَلُول 

ال ُيْجَمع على » ذَلُوالً « الذي هو َنقِيُض الصُُّعوبة ، فقد غَبَِي عن أن » الذُّل « ومن َزَعم أنَّه من : قال الزََّمْخَشرِي 
  .» لَّة أِذ« 
وإن كان » على « ب » أذلّة « ومها ِمثَاال ُمَبالََغة ، وعدَّى » َعزِيز « و » ذلل « مجعان ل » أِعزَّة « و » أذلَّة « و 

على وجه التَّذَلُّل ] على املؤمنني [ َعاِطفني : أْصلُه أن يتعّدى بالالَّم ملا ُضمِّن من معىن احلُُنوِّ والعطف ، واملعىن 
ع ، وُجيوُز أن يكون املعىن أنَُّهم مع َشَرِفهم وعلو طََبقَتِهِم وفَْضِلهِم على املُؤمنني خاِفُضون هلم أجنحتهم؛ والتَّواُض

  .ذكر َهذَْين الَوجَْهْين الزَّخمَْشري ]  ٢٩: الفتح [ } أَِشدَّآُء َعلَى الكفار ُرحََمآُء َبْينَُهْم { : كقوله تعاىل 
أنَُّهْم َيِذلُّون ، : على فَْضِلهِم على املُؤِمنِني ، واملعىن : ألنَّه على َحذِْف مضاٍف ، التَّقدير أو « : قيل : قال أبو حيَّان 

  .» وَيْخَضُعون ملن فُضِّل َعلَْيه مع َشَرِفهِم وعلو َمكَانتهم 
يوهم َحذْفه ، وإقاَمةِ »  َعلى َحذِْف ُمضَاٍف« : وذكر آَية الفَْتح ، وهذا هو قَْولُ الزََّمْخَشرِي بعينه ، إال أن قوله 

  .األوىل ، وحذف املَُضاف إليه ، واملَُضاف معاً » َعلَى « املَُضاف إليه َمقَاَمه ، وهنا َحذَف 
وال أْدرِي ما َحَملَُه على ذلك؟ ووقع الوصف يف جانب املَحبَّة باجلُْملَة الِفْعِليَّة ، ألنَّ الِفْعل َيُدلُّ : قال شهاُب الدِّين 

َتَجدُُّد طاَعاِته وعباَدِته كُلَّ وقت ، وحمبَّةُ اللَّه إياهم  -تعاىل  -َجدد واحلُدُوِث وهو ُمَناِسب ، فإن َمَحبَّتَُهْم هللا على التَّ
جتد ثوابه وإنْعامه عليهم كُلَّ َوقْت ، ووقع الَوْصفُ يف جَانِبِ التَّواُضع للُمؤمنني والِغلْظَِة على الكَاِفرين باالْسمِ 

على املَُبالَغة ، داللة على ثُبُوِت ذَِلك واْسِتقْرَاره ، وأنه َعزِيٌز ِفيهِم ، واالْسم يدلُّ على الثُُّبوت واالْسِتقْرار ،  الدَّال
ن وقدم الوْصَف باحملبَّة ِمْنهم املتعلّق باملؤمنني على َوْصِفهم املتعلِّق بالكَافرين؛ ألنه آكَُد وألَْزُم منه ، وِلَشرِف املُؤِم

  .على الوصف كما تقدَّم » أِعزٍَّة «  -» أذلٍَّة « ضاً ، واجلُْمُهور على َجرِّ أْي
  .» بالنَّْصب على احلَالِ « أِذلَّةً وأِعزَّةً » وقُرِئ « : قال الزََّمْخشري 

غُلظَاَء على « : »  أِعزَّة« ، إال أنَّه قرأ َبَدل  -رضي اهللا عنه  -، هو عبد اهللا بن َمْسُعود » أذلَّةً « الذي قرأ : قلت 
َنِكرة لقُْربِِه من املَْعرِفة؛ إذ قد » قَْوم « ، وجاَز ذلك ، وإنْ كان » قَْوم « وهو تفسٌري ، وهي حال من » الكَاِفرِين 

  .ُتَخصَّصُ بالَوْصف 
  فصل
من ]  ٢٤: اإلسراء [ }  واخفض لَُهَما جََناَح الذل ِمَن الرمحة{ : أرقَّاء رمحاء ، كقوله تعاىل : أي » أِذلَّة « معىن 

ُيَعادهنم وُيغَاِلُبوهنم ، من } أَِعزٍَّة َعلَى الكافرين { َتْنقَاُد َسْهلةً ، ولْيَس من الذُّل يف َشْيٍء : قوهلم دابَّه ذَلُولٌ ، أي 
  .َعزَّه إذا غَلََبه : قوهلم 



  .أعزَّة على الكَاِفرِين كالسَُّبع على فَرِيَسِته : ِده كالولد لَِوالده والَعْبد لسَيِّ} أَِذلٍَّة َعلَى املؤمنني { : قال عطاء 
  :حيتمل ثالثة أْوُجه » ُيَجاِهُدون « : قوله تعاىل 

  .، ولذلك جاء بَِغْير واو ، كما جاءت الصِّفَتان قَْبلَُه بَِغْيرها » قوم « أن يكُون ِصفَةً أخرى ل : أحدها 
  .َيُعزُّون ُمَجاِهِدين : ، أي » أِعزَّة « الضَِّمري املُسَْتِكنِّ يف  أنه يف حملِّ َنْصبٍ على احلالِ من: الثاين 

َيَتواَضُعون للُمؤمنني حال كَْونِهِم : ، أي » أذلَّة « وعلى هذا فيُجوز أن تكون ِمَن الضَّمري يف : قال أُبو البقاء 
أظَْهُر من » أعِزَّة « للُمؤِمنِني ، وحاليَُّتَها من ضمري ال َيْمَنُعهم اِجلَهادُ يف َسبيلِ اللَّه من التَّواُضع : ُمجاهدين ، أي 

  .حاليَّتها ممَّا ذكرت ، وذلك لَْم َيُسغْ أن َيجَْعل املسْألة من التَّناُزع 
  .أن يكون ُمْسَتأنفاً ، ِسيَق لإلْخبار بأنّهم ُيَجاِهُدون يف ُنْصَرِة دينِ اللَّه تعاىل : الثالث 

  :فيه أوجه » ون وال َيَخافُ« : قوله تعاىل 
  .فتجري فيه األْوُجه السَّابقة فيما قَْبله » ُيَجاِهُدون « أن يكُون َمْعطُوفاً على : أحدها 
» ُيَجاِهُدون : أي « : ، قال الزََّمْخشَرِي » ُيَجاِهُدون « للَحالِ ، وصاحب احلال فاعل » الواُو « أن تكُون : الثاين 

  .« الِ املُناِفِقني وحاهلم يف املَُجاَهَدِة غَْيُر َح
كاملُثَْبِت يف أنَّه « َما » أو « الَ » وَتبَِعُه أبو حيَّان ومل يُْنِكر عليه ، وفيه َنظَر؛ ألهنم َنصُّوا َعلَى أن املُضَارع املَْنِفي ب 

إن ذلك الشَّْرط غري : ، إالَّ أن ُيقَال « الَ » تباِشَره واو احلَال ، وهذا كما َتَرى مضارع َمنِْفيٌّ ب ] ال جيوُز أن [ 
و « الَ » للُمَضارع املُثْبت موجودة يف املُضَارع املَْنِفي ب « الواو » ُمْجَمعٍ عليه ، ولكن الِعلَّةَ اليت َمَنُعوا هلا مَُباشَرة 

» كان يف قُوة « ْضَحُك جاء زَْيد َي» : ، وهي أنَّ املَُضارع املُثَْبَت بَِمنْزِلة االْسمِ الصَّرِيح ، فإنَّك إذا قُلَْت « َما » 
عليه ، فكذلَك ما أشَْبَهه وُهَو يف قُوَِّتِه ، وهذه َمْوجُودة يف « الَواو » ال جيوز دخول « ضَاِحكاً » و « َضاِحكاً 

 إالَّ[ ال َتْدخل عليه الواو « غْير ضاحك » و « غَْير َضاِحٍك » يف قوَّة « َجاَء زَْيٌد َيْضَحُك » : املَْنِفي ، فإن قولك 
قَاَم » : ُجيوز فيه دخول الواو ، مع أنَّه يف قولك « لَمَّا » و « لَْم » أنَّ هذا ُيْشِكلُ بأنَّهم َنصُّوا على أنَّ املنفي ب 

أَْم َحِسْبُتمْ أَن َتْدُخلُواْ اجلنة َولَمَّا { : ومن دخول الواو ، وقوله تعاىل ] « غَْيرِ ضَاِحك » مبنزلة « زيٌد لَْم َيْضَحْك 
  .وحنوه ]  ٢١٤: البقرة [ } َيأِْتكُم 

لالسِتئَْناف ، فيكون ما َبْعَدها ُجْملةً ُمْسَتأَنفَةً ُمْسَتِقلَّة باإلْخبار ، وهبذا َيْحُصلُ الفَْرق « الواُو » أن تكون : الثالث 
مستَأنٌف « ُيَجاِهُدون » ْعِتقَاِدنا أن َعاِطفَةً ، مع ا« الَواو » بني َهذَا الَوْجِه ، وبني الَوْجِه الذي ُجوَِّزت فيه أن تكون 

  .، وهو َواِضح 

  .املرَّة من اللَّْومِ : » اللَّْوَمةُ « و 
» ، و « ال خيافُون شيئاً قط من لَْوم أَحد من اللُّوَّام » : وفيها ويف التَّْنِكري مبالغتان ، كأنَّه قيل « : قال الزخمشري 

  . مصدر ُمضاف ِلفاِعِله يف املعىن« لومة 
  ال َيَخافُون لَْوَمة الِئمٍ إيَّاهم؟: هل ُجيوُز أن يكُونَ فاِعلُُه َمْحذُوفاً ، أي : فإن ِقيلَ 

عمل ، فاجلواُب أنَّ ذلك ال جيُوز عند اجلُْمهُور؛ ألنَّ املصدر احملُدوَد بتاء التَّأنيِث ال َيْعَمل ، فلو كان َمْبنّياً على التَّاء 
  ]الطويل : [ كقوله 
  ِعقَاَبَك قَْد كَاُنوا لََنا بِالْمَوارِِد... لَْوالَ َرَجاُء النَّْصرِ مِْنَك َوَرْهَبةٌ فَ -١٩٨٦
: [ ، وال ُجيوز أن يعمل املَْحُدود بالتَّاِء إال يف قَليلٍ يف كالمهم؛ كقوله « التَّاء » ؛ ألنه َمْبنِيٌّ على « َرْهَبة » فأعمل 
  ]الطويل 



  بِضَْرَبِة كَفَّْيِه املَالَ َوْهَو َراِكُب... الَِّذي ُهَو َحازٌِم  ُيحَايِي بِه الَْجلُْد -١٩٨٧
  .يصف َرُجالً سقى َرُجالً َماًء فأْحَياُه به ، وتيّمم بالتُّراب 

الَوِم؛ ألنه من اللَّْوم : « الَِئم » ، وهو مصدر حمُدود بالتَّاء وأصل « َضْربة » ب « املَالَ » التُّراب ، فنصب : واملَالَ 
  .« قََاِئم » ، فَأِعلَّ ك 

  فصل يف معىن اآلية
  .املُناِفِقني ُيَراِقُبون الكفَّار وَيَخافُون لَْوَمُهم ] أنَّ [ املعىن ال خيافُون يف ُنْصرة ِدين اللَّه لَْومة النَّاس ، وذلك 

على السَّْمع والطَّاعة ، وأن  -م صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّ -باَيعنا رسُول اهللا : وروى ُعَبادة بن الصَّاِمت ، قال 
  .َنقُوم للَّه وأن نقُول احلَقَّ حيث ما كُنَّا ال خناف يف اللَِّه لَْوَمة الِئم 

  :يف املُشَار إليه ثالثةُ أوجه « وذلك » : قوله تعاىل 
لَّة ، والِعزَّة ، واملَُجاهدة يف سبيل أنه َجمِيع ما تقدَّم من األْوَصاف اليت ُوِصَف هبا القَْوم ، من احملّبِة ، والذِّ: أظهُرها 

أنه يقع بِلَفِْظ اإلفَْراد ُمشَاراً به : اهللا ، وانِتفَاء خوف الالَِّئَمة من كل أَحٍد ، واْسُم اإلشاَرة َيسُوغُ فيه ذلك ، أعْنِي 
  ] . ٦٨: بقرة ال[ } َعَوانٌ َبْيَن ذلك { : ألكثر ِمْن َواحٍد ، وقد تقدَّم َتْحِقيقُهُ يف قوله تعاىل 

  .أنَّه مشار به إىل ُحبِّ اللَّه هلم ، وُحبِّهم لَُه : والثاين 
ِلُني اجلَانِب ، وترك التََّرفُّع ، ويف هذين َتْخِصيٌص غري وَاِضح ، : ، أي « أِذلٍَّة » : أنَّه مشاٌر به إىل قوله : والثالث 

  .داً وكأنَّ احلَاِمل على ذلك من َمجِيء اسمِ اإلَشاَرِة ُمفَْر
  .خُربه « فَْضلُ اهللا » مبتدأ ، و « ذَِلك » و 
  :حيتمل ثالثة أوُجه « ُيؤِتيِه » و 

  .أنه َخَبٌر ثاٍن : أظهُرَها 
  .أنه ُمْسَتأنف : والثاين 

  ] . ٧٢: هود [ } وهذا َبْعِلي َشْيخاً { : أنَّه يف َمَحلِّ نصب على احلَالِ ، كقوله تعاىل : والثالث 
  فصل

تعاىل  -أنَّ الوصف باحملبَّة ، والذلَّة ، والِعزَّة ، واملُجاَهَدِة ، وانِتفَاء َخْوفِ الالَّئمة حصل بِفَْضل اللَّه : م ومعىن الكال
فعل ، وهذا يدلُّ على أنَّ طاَعات العَِباد َمْخلُوقة للَّه تعاىل ، واملعَْتزِلَةُ َيْحِملُونه على ِفْعل األلْطَاف وهو بعيد؛ ألنَّ  -
  .طَاف عامٌّ يف حقِّ الكُلِّ ، فال بدَّ يف التَّْخصِيصِ من َمزِيِد فَاِئدة األلْ

والَعِليم إشارةٌ إىل كمال . فالَواِسع إَشاَرة إىل كمال املُقْدرة : ، قالوا } واهللا َواِسٌع َعِليمٌ { :  -عزَّ وجلَّ  -مث قال 
  .ْعجُِزه أنَّه سيجيء بأقَْوام هذا شأْنُهم ، فال ُي -ُسْبحَانه وتعاىل  -الِعلْم ، ومن هذا ِصفَُته 

  ) ٥٥(اِكُعونَ إِنََّما َولِيُّكُمُ اللَُّه َوَرُسولُُه وَالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َويُْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُهمْ َر

  .جيب ُمواالته  ملَّا َنَهى عن ُمواالِة الكُفَّار يف اآلَيات املُتقدِّمة بيَّن هاُهَنا من
  .ُمبَْتدأ وخرب } إِنََّما َوِليُّكُُم اهللا { قوله 

  .َعطْف على اخلرب » الَّذين « و » َرُسولُه « و 
  ؟» إنَّما أْوِلياؤُكم « : قد ذُكَِرْت مجاعةُ فهالَّ قيل : قال الزََّمْخَشرِي 

سلك إثْباهتا لَِرسُوله وللُمؤِمنني ، ولَْو جِيَء به َجْمعاً ، مث نظم يف  -تعاىل  -وأجاب أنَّ الوالية بِطَرِيق األصَالَة للَّه 



  .مل يكن يف الكالم أْصل وتبع » إنَّما أْولَِياُؤكم « : فقيل 
قد نصَّ عليه أْهلُ اللَِّسان » فَِعيل « ، و » فَِعيل « بِزَِنةِ » َويل « وحيتمل َوْجهاً آخر ، وهو أن : قال شهاب الدِّين 

، » ِهْند َصِديق « و » الزَّْيُدون َصِديق « : واحد واالثَْنني واجلماعة َتذْكرياً وتأنِيثاً بلفظ واحٍد ، ُيقَال أنَُّه يقع ِللْ
َوَما قَْوُم لُوٍط مِّنكُم { : وهذا ِمثْله غاية ما ِفيِه أنَُّه مقدَّم يف التَّْرِكيب ، وقد أجَاَب الزََّمْخَشرِي وغَيْره يف قوله تعاىل 

  . -إن َشاء اللَّه تعاىل  -وذكر َوْجَه ذلك ، وهو َشَبُهُه باملصادر ، وَسيَأِتي حتِقيقُه ]  ٨٩: هود [ }  بَِبِعيٍد
  .، وهي َتفِْسري ال قَِراءة » إنَّما موالكم اهللا « : وقرأ اُبن مسُعود 

  فصل يف سبب نزول اآلية
وعبد اهللا بن أيبِّ ابن  -رضي اهللا عنه  -ن الصَّاِمت أنَّها نََزلت يف ُعَباَدة ب -رضي اهللا عنهما  -روى ابن عباس 

أتوَلَّى اهللا ورسوله والذين آَمُنوا ، فنزل ِفيهِم من قوله : ، حني َتَبرأ ُعبَادة من الَيهُود وقال  -لََعَنُه اللَّه  -سلُول 
إِنََّما َولِيُّكُمُ { : ، إىل قوله تعاىل ]  ٥١: املائدة  [} ياأيها الذين آَمُنواْ الَ تَتَِّخذُواْ اليهود والنصارى أَْولَِيآَء { : تعاىل 

،  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -ُعَبادة بن الصَّاِمت وأْصَحاب رسُول اهللا : َيْعين } اهللا َوَرسُولُُه والذين آَمُنواْ 
صلَّى اهللا  -إىل رسول اهللا  -اهللا عنه رضي  -جاء َعْبُد اهللا بن سالم :  -رضي اهللا عنهما  -وقال َجابِر بن عبد اهللا 
إن قَْومنا قُْرَيظَة والنَِّضري قد َهَجرُونا وفَاَرقُونا وأقَْسُموا أالَّ « : يا رسول اهللا : فقال  -عليه وعلى آله وسلَّم 

يا : فقال  -م صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّ -فنزلت هذه اآلية الكرمية ، فَقَرأَها عليه رسول اهللا » ُيجَاِلسُونا 
» َوُهْم َراِكُعون « :  -تعاىل  -رسول اهللا َرِضينا باللَّه وبرُسوله وباملُؤمنني أوْلياء ، وعلى هذا التَّأويل أراد بقوله 

  .صالة التَّطَوُّع باللَّْيل والنَّهَار 
آَمُنواْ الذين ُيِقيُمونَ الصالة والذين { : قوله تعاىل :  -رمحه اهللا  -والسُّديُّ  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس 

مرَّ به َساِئلٌ وهو َراِكعٌ يف املَْسجِد  -رضي اهللا عنه  -، أراد به على بن أيب طالب } َوُيْؤُتونَ الزكاة وَُهْم َراِكُعونَ 
هم : قال [ } والذين آَمنُواْ إِنََّما َولِيُّكُمُ اهللا َوَرسُولُُه { : فأعطاه خامته ، وقال جَُوْيبِر عن الضَّحَّاك يف قوله تعاىل 

} إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا { : املُؤِمُنون بعضهم أْوِلَياء بعض ، وقال أبو جعفر حممد بن علي الَباِقر 
 هو من املُؤمنني: قال  -رضي اهللا تعاىل عنه  -إنَّها نزلت يف َعِليٍّ : إن ناساً يقولون : يف املُؤمنني ، فقيل له ] نزلت 

.  

  :فيه َخْمَسة أْوُجه } الذين ُيِقيُمونَ الصالة { : قوله تعاىل 
  .» الَِّذين آَمُنوا « : أنَُّه َمْرفُوع على الَوْصف ، لقوله تعاىل : أحدها 

  .َما وصف املؤمنني بإقام الصالة ، وإيتاء الزَّكاة ، وذكر َهاَتْين العباَدتْين دون َساِئر فُروع اإلميان؛ ألنَّهما أفَْضلُُه
  .» الَِّذين آَمُنوا « أنَّه مرفوع على الَبَدل من : الثاين 

  .ُهُم الذين : أنه خََبُر ُمْبَتد َمْحذُوف ، أي : الثالث 
  .أنه َعطْف َبَيان ملا قبله؛ فإنَّ كل ما جاز أنْ َيكُون بدالً جاز أن يكون َبيَاناً ، إال فيما اْستُثْنَِي كما تقدَّم : الرابع 

  .أنه َمْنصُوب بإضمار ِفْعل ، وهذا الوجه والَِّذي قَْبله من باب القَطْعِ عن التَّبِعيَّة : اخلامس 
وال أْدرِي ما الَِّذي َمَنَعهُ « :  -بعد أن َنقَل عن الزََّمْخَشرِي َوْجَهي البدل ، وإضمار املُبَْتدأ فقط  -قال أبو حيَّان 

هن ، وألنَّ املُْبَدلَ منه على نِيَِّة الطَّْرح؛ وهو ال يصحُّ هنا؛ ألنَّه هو الَوْصف املترتِّبُ من الصِّفة ، إذ هو املَُتَباَدُر إىل الذِّ
  .» عليه صّحة ما بعده من األْوَصاف 

ال نسلِّم أنَّ املَتَبادر إىل الذِّْهنِ الَوْصف ، بل الَبَدل هو املُتَبادر ، وأيضاً فإن الَوْصف باملوصول : قال شهاب الدِّين 



قُول عن لى ِخالف األْصل؛ ألنَّه مؤوَّل باملُْشَتقِّ وليس ُمبْشَتقٍّ ، وال ُنسلِّم أن املُْبَدل ِمْنه على نِيَّة الطَّْرح ، وهو املَْنع
  .ِسيبَوْيه 

  :يف هذه اجلُْملَة وجهان » َوُهْم َراِكُعون « : قوله 
ن ِصلَةً للْموصُول ، وجاء هبذه اجلملة امسيَّةً دون ما قَْبلَها ، أنَّها معطوفة على ما قَْبلَها من اجلَُملِ ، فتكو: أظهرمها 
  .اهتماماً هبذا الَوْصف ، ألنَّه أظهر أْركَان الصالة » َيْركَُعون « : فلم َيقُلْ 
  .» يُؤُتون « احلال ، وصاحُبها هو واو » واو « أنَّها : والثاين 

  .قة ، وهم ُمُتواِضُعون للفُقَراء الَّذين يتَصدَّقُون عليهم يُؤُتون الصََّد: واملراد بالرُّكُوع اخلُضُوع أي 
  . -رضي اهللا عنه  -وُجيوز أن يُراد به الرُّكُوع َحِقيقةً؛ كما تقدَّم عن َعِلّي 

اللَّه  ُيَصلُّون وَيركَُعون وهم ُمْنقَاُدون َخاِضُعون جلميع أَواِمرِ: اخلُضُوع ، أي : املراد من الرُّكوع : وقال أبو ُمسلمِ 
  .ونواهيه 

  ) ٥٦(َوَمْن َيَتَولَّ اللََّه َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن آَمُنوا فَإِنَّ حِْزَب اللَِّه ُهُم الْغَاِلُبونَ 

  .شَْرط يف حملِّ رفع باالبْتداء » َمن » « ومن َيَتولَّ « 
فهو غَاِلٌب : غري َمذْكُور لكْونِِه َمْعلُوماً ، والتَّقْدِير  ُجْملَة واقعة خرب املُبَْتدأ ، والعائد} فَإِنَّ حِْزَب اهللا { : وقوله تعاىل 

لكونه من ُجْنِد اهللا ، فيحتملُ أن يكُون جواباً للشَّْرط ، وبه حيتجُّ من ال َيْشَترِط َعْود َضِمري على اْسمِ الشَّْرط إذا 
  .كان ُمْبَتدأ 

 هو نَفُْس املُبَْتدأ ، فيكون من بَابِ تكْرَار املُبَْتدأ مبعناه ، وفيه إنَّما جاز ذَِلك؛ ألنَّ املُرَاد حبزب اهللا: ولقائل أن يقول 
ومن َيتَولَّ اللَّه ورُسولَُه والذين آمنوا فإنه غالب ، فوضع الظَّاهر موضع : ِخالف ، فاألخْفَش ُيجِيُزُه ، فإن التقدير 

، وحيتملُ أن يكُون اجلواُب َمْحذُوفاً ، لداللة  -عاىل ت -املُْضَمر لفائدة ، وهي التَّشْرِيف بإضافة احلِْزب إىل اللَّه 
ومن يتولَّ اللَّه ورسوله والَِّذين آمُنوا َيكُْن من حِْزب اهللا الَغاِلب ، أو ُيْنَصر وحنوه ويكون قوله : الكالم َعلَْيه ، أي 

يف اآلية على عدم اْشِترَاط َعْوِد ضمري على اْسم  داالًّ عليه ، وعلى َهذَْين االحتَمالَْين ، فال ِدلَة} فَإِنَّ ِحْزَب اهللا { : 
  .الشرط 
يف حملِّ َجْزم إنْ َجَعلْناه جواباً للشَّْرط ، وال حملَّ له إن جعلْنَاُه داالًّ على } فَإِنَّ ِحْزَب اهللا ُهمُ الغالبون { : وقوله 

  .اجلواب 
  .حيتمل أنْ يكُون فَصالً ، وأن يكُون ُمبَْتدأ » ُهْم « وقوله 

  .، وقد تقدَّم الكالم على َضِمري الفَْصل » إن « خربه واجلُْملَةُ خرب » الغَاِلُبون « و 
أْصَحاب الرَُّجل الَّذين يكُوُنون معه : اجلماعة فيها ِغلْظَةٌ وشدَّة ، فهو مجاعة َخاصَّة ، وهو يف اللَّغة : » اِحلْزب « و 

جُْنُد اهللا وقال أبو : ألمر حََزبَُهْم ، وللُمفسرين فيه ِعَبارات ، فقال احلََسن على َرأيه ، وهم القَْوم الَِّذين َيْجَتِمُعون 
حِْزب اهللا الذين َيِديُنون : أْنصَار اهللا ، وقال األخْفَش : ِشيَعُته ، وقال بعضهم : أْوِلَياء اهللا ، وقال أبو الَعاِلية : َرْوق 

  .بدينِِه وُيطيعُوَنه ويَْنُصُرونه 

ِلكُْم َوالْكُفَّاَر أَْوِلَياءَ الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا الَِّذيَن اتََّخذُوا ِديَنكُْم ُهُزًوا َولَِعًبا ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبَيا أَيَُّها 
  ) ٥٧(َواتَّقُوا اللََّه إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني 



« والنََّصارى أوِْلَياء ، هنى ُهَنا عن َجِميع ُمواالَِة الكُفَّار على الُعُموم ، ف ملا هنى يف اآلية األوىل عن اتََّخاِذ الَيُهود 
» دِيُنكُم « ، و » أوِلَياء « هو قوله : ، واملفُعول الثاين » ال تتَِّخذُوا « وصلُتُه هو املَفْعُولُ األّولِ لقوله » الَِّذين 

  .من الِقراءَات واالْشتِقَاق » ُهْزءاً « ان ، وتقدَّم ما يف مفعول ث» ُهُزواً « ، و » اتَّخذُوا « َمفُْعول ل 
  :فيه وجهان } مَِّن الذين أُوُتواْ { : قوله تعاىل 

  :أنَّهُ يف حملِّ َنْصبٍ على احلَالِ ، وصاِحُبها فيه وجهان : أحدمها 
  .أنَّهُ املوصول األوَّل : أحدها 
لَِبَيان » ِمن « أنه بيانٌ للموصُول األوَّل ، فتكون : ن الَوْجَهْين األوَّلني والثاين م» اتََّخذُوا « أنَّه فاعل : والثاين 
  .اِجلْنس 

  .اجلِْنس : ؛ ألنَّهم أوتُوا الكَِتاب قَْبلَ املُؤِمنني ، واملَُراد بالِكتَاب » أوتُوا « متعلِّق ب » ِمْن قَْبلكم « : وقوله تعاىل 
  .اجلِْنس : ؛ ألنَّهم أوتُوا الكَِتاب قَْبلَ املُؤِمنني ، واملَُراد بالِكتَاب » أوتُوا « ب  متعلِّق» ِمْن قَْبلكم « : وقوله تعاىل 

  فصل
كان رِفاعة بن َزْيد بن التَّابُوت ، وسَُوْيد بن احلَارِث قد أظهرا اإلْسالم مث  -رضي اهللا تعاىل عنهما  -قال ابن عبَّاس 

هذه اآلية ، ومعىن َتالَُعبِهم واستْهزَائِهِم ، إظْهَار  -تعاىل  -ادُّوَنُهما ، فأنْزل اللَّه نافَقَا ، وكان رِجَالٌ ِمَن املُْسِلمني يو
وَإِذَا لَقُواْ الذين { : » البقرة « ذلك باللَِّسان مع اإلصَْرارِ على الكُفْر يف القَلْبِ ، وَنِظُريه قوله يف ذَِلك يف سُورة 

أنَّ القَْوم ملَّا اتََّخذُوا : ، واملعىن ]  ١٤: آية [ } إِنََّما َنْحُن ُمسَْتْهزِئُونَ { : إىل قوله ]  ١٤: آية [ } آَمُنواْ قالوا آَمنَّا 
  .ُروَءة دينكُْم ُهُزواً ولَِعباً وُسخْرِية ، فال تتَِّخذُوهم أْوِلَياء وأْنَصاراً وأْحَباباً ، فإن ذلك األْمَر َخارٌج عن الَعقْلِ وامل

باخلَفْض ، والباقُون بالنَّْصب ، ومها واِضَحَتاِن ، » والكُفَّارِ « : قرأ أُبو َعْمرو والِكسَائي » فَّار والكُ« : قوله تعاىل 
أنَّه َنَهاهم أن يتَِّخذُوا املُْسَتهْزِئني أوِْلَياء ، وَبيََّن : ، ومعناها » ِمْن « فَِقَراءة اخلَفْضِ َعطٌْف على املَْوصُول املَْجُرور ب 

أهلُ كتاب متقدِّم ، وهم الَيُهود والنَّصارى ، وكفاٌر َعَبدة أوْثَان ، وإن كان اسم الكُفْر : ْهزِئني ِصنفان أن املُْسَت
  .أْهل الكَِتاب : الكُفَّار ، وعلى اليُهود والنَّصارى : ينطلُق على الفَرِيقني ، إال أنَّه غَلََب على َعَبَدِة األْوثان 

مَّا َيَودُّ الذين كَفَُرواْ ِمْن { : ، وقال تعاىل ]  ١: البينة [ } ذين كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الكتاب لَْم َيكُنِ ال{ : وقال تعاىل 
َعطْفاً على أْهل الكَِتاب ، ومل » املُْشركني « ، اتَّفقوا على جر ]  ١٠٥: البقرة [ } أَْهلِ الكتاب َوالَ املشركني 

  .َيْعطف على الَعاِمل الرَّافع قاله الواحدي 
أنَّه أطلق الكُفَّار على أْهلِ الِكتَاب ، وعلى عبدِة األوْثَاِن املُْشرِِكني ، ويدلُّ على أنَّ املَُراد بالكُفَّار ] : بذلك [ يعين 

 وُرجِّحت قراءة أبِي َعْمرو أيضاً بالقُْرب ،» وِمَن الَِّذين أْشَركُوا « ، قراءة عبد اهللا » املُْشرِكُون « يف آية املَاِئدة 
  .» ِمْن « باإلْتَيان ب » َوِمَن الكُفَّار « فإن املَْعطُوف عليه قرِيب ، وُرجَِّحْت أيضاً بقراءة أَبيّ 

ال تَتَّخذُوا املُسَْتْهزِئني ، وال الكُفَّار أْولَِياء ، فهو : وأما قراءة الَباِقني ، فَوْجُهَها أنَّه عطف على املَْوصُول األوَّل ، أي 
، إالَّ أنه ليس يف هذه ]  ٢٨: آل عمران [ } الَّ يَتَِّخِذ املؤمنون الكافرين أَْولَِيآَء ِمن ُدوِن املؤمنني { : كقوله تعاىل 

احلجر [ } إِنَّا كَفَْينَاَك املستهزئني { : القراءة َتعَرٌُّض لإلْخَبار باْسِتهَْزاء املُْشرِكني ، وهم ُمْسَتهْزِئُون أْيضاً ، قال تعاىل 
ولوال اتِّفَاقُ اجلماعِة على « : ُمْشرِكوا العَرب ، ولوضوح ِقَراءة اجلرِّ قال َمكي بن أبِي طالب : اد به فاملر]  ٩٥: 

  .» النَّْصب ، الخترُت اخلَفْض لقوَّته يف املَْعىن ، وِلقُْرب املَْعطُوف من املَْعطُوف عليه 
  .عىن ظاِهر ، وامل} اتقوا اهللا إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني { : مث قال تعاىل 



  ) ٥٨(َوإِذَا َنادَْيُتْم إِلَى الصَّلَاِة اتََّخذُوَها ُهُزًوا َولَِعًبا ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيْعِقلُونَ 

أن يعوُد على الصَّالة وهو الظَّاِهر ، وُجيوز أن يَُعود على املَْصَدرِ املفُهوم من ] جيُوُز » اتََّخذُوها « الضَّمري يف [ 
اتََّخذُوا املَُناداة ، ذكره الزََّمْخَشرِي ، وفيه ُبْعٌد؛ إذ ال حاجة مع التَّْصريح مبا َيصْلُح أن َيُعود عليه : ، أي  الفِْعل

  ] . ٨: املائدة [ } اعدلوا ُهَو أَقَْرُب للتقوى { : الضَِّمري ، خبالِف قوله تعاىل 
  فصل

، إذا َناَدى إىل الصَّالة وقام املُْسِلُمون  -يه وعلى آله وسلَّم صلَّى اهللا عل -كان ُمَناِدي رسول اهللا : قال الكليب 
قاموا ال قَاُموا ، وصلُّوا ال صلُّوا على طريق االسْتْهَزاء وَضِحكوا ، فأْنَزل اللَّه هذه اآلية : إليها ، قالت الَيهُود 

أْشَهُد أن حممَّداً رسُول : ان إذا َسِمَع املُؤذِّن يقول نزلت يف َرُجلٍ من النَّصَارى باملدِينة ، ك: الشَّرِيفة ، وقال السُّدِّي 
ذاَت لَْيلَة بنارٍ وهو وأْهله نَِيام فتطاَيَرْت منها شَرارة ، فاْحتََرق ] خادمه [ ُحرق الكَاِذُب ، فدخل : قال  -اهللا 

  .البَْيُت وأْهلُه 
صلَّى اهللا عليه وعلى آله  -ِلمني ، فََدخلُوا على رسُول اهللا إن الكُفَّار ملا َسِمُعوا األذَان َحَسُدوا املُْس: وقال آَخُرون 

لقد ابتَدْعتَ َشْيئاً مل ُيْسَمع به فيما َمَضى من األَممِ ، فإن كنت َتدَّعي النُُّبوة فقد خَالَفْت : يا حممَّد : وقالُوا  -وسلَّم 
نَّاس به األنبياء ، فمن أين لك صياٌح كصياحِ العري ، فيما أْحَدثَت األنبياء قَْبلَك ، ولو كان فيه َخيْراً لكان أوىل ال

[ } َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً مِّمَّن َدَعآ إِلَى اهللا { : فما أقبح من صوت ، وما أْسَمج من أْمر ، فأْنَزل اهللا هذه اآلية ، ونزل 
  .لَْمنام وْحَده دلَّت هذه اآليةُ على ثُُبوت األذَان بَِنصِّ الِكتَاب ال با: قالوا ]  ٣٣: فصلت 

الصَّالة « ومل يكن األذَانُ مبكَّة قَْبل اِهلْجرة ، وإمنا كانوا يَُناُدون  -رضي اهللا عنهم  -قال الُعلَُماء : قال القُْرطُبِي 
« ذَان ، وبقي ، وُصرفت الِقْبلَة إىل الكَْعَبة أِمَر باأل -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -، فلما َهاَجر النَّبِيُّ » َجاِمَعة 

قَْد أمهَّه أمر األذاِن حىت أُرَِيُه عبد اهللا بن  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -لألمر ، وكانَ النيب » الصَّالة َجاِمَعة 
صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -وقد كان النيبُّ  -رضي اهللا عنهم  -زَْيد ، وُعمر بن اخلطاب وأُبو بكر الصِّدِّيق 

فمشهورة ، وأمر  -رضي اهللا عنهما  -ع األذَان ليلة اإلْسَراء إىل السََّماء ، وأما ُرؤيا عبد اللَّه بن َزْيد وعمر مس -
الصَّالة َخْيٌر من « بالالً فأذَّن بالصَّالة أذانَ الَيْوم ، وَزاَد باللٌ يف الصُّْبح  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -النَّبِيُّ 
، وليست فيما َرآه األْنصَاري ، ذكره ابن سْعد  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -، فأقرَّها رسولُ اهللا  »النَّْومِ 

أري األذان ، وأنَّه أخرب  -رضي اهللا عنه  -، مثَّ ذكر الدَّاَرقُطْنِيُّ؛ أن الصِّدِّيق  -رضي اهللا عنهما  -عن بن عمر 
أمر بِالالً باألذَاِن قَْبل  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -، وأنَّ النَّيبَّ  -وسلَّم صلَّى اهللا عليه وعلى آله  -النَّيبَّ 

صلَّى اهللا عليه وعلى آله  -لَهُ يف َحِديث النَّبِي » املدبج « أن ُيْخبَِره َعبد اهللا بن زَْيد ، ذكره الدَّارقُطْنِي يف كتاب 
  .هللا عنه رضي ا -عن أبِي َبكْر الصِّدِّيق  -وسلَّم 

  .ذَِلك االْستِْهَزاء ُمْسِتقِرٌّ؛ بسبب عدم َعقِْلهِم : ُمْبَتدأ وخرب ، أي » ذَِلَك بأنَُّهم « : قوله تعاىل 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  ) ٥٩(كُْم فَاِسقُونَ قَْبلُ َوأَنَّ أَكْثََر قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ َهلْ َتْنِقُمونَ ِمنَّا إِلَّا أَنْ آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنْزِلَ إِلَْيَنا َوَما أُْنزِلَ ِمْن

  ما الذي َتجُِدون فيه ممَّا يُوجِب اتََّخاذه ُهزُواً ولعباً؟: ملا حكى عنهم أهنم اتََّخذُوا ِدين اإلسالم ُهُزواً ولِعباً ، فقال 
َحْيَوة بِفَْتحها ،  قراءة اجلُْمهُور بكسر القَاِف ، وقراءة النَّخْعي ، وابن أيب َعْبلَة ، وأيب: » هل َتْنِقُمون « : قوله تعاىل 

نَقَم : » فَصِيحه « الفُْصَحى ، وهي اليت َحكَاَها ثَْعلَب يف : وهاتان الِقَراءَتاِن مفرََّعَتان على املَاِضي ، وفيه لَُغَتان 
  .بفتح القَاف ، َينِْقم بِكَْسرها 

[ } َوَما َنقَُمواْ ِمنُْهْم { : أ يف قوله تعاىل نَِقم بكسر القاف َيْنقَُم بفَْتِحها ، وحكاها الكََسائي ، ومل َيقْر: واألخرى 
  .إال بالفتح ]  ٨: الربوج 

بالكسر لَُغةً ، وَنقَْمُت األْمر أيضاً ، َوَنِقْمُتُه إذا كَرِْهته ، واْنَتقَم اللَّه منه إذا َعاقََبه ، واالسم » نِقم « : قال الكسّاِئي 
ثل كَِلمة وكَِلَمات وكَِلم ، وإن ِشئْت َسكَّنت القَاَف ، وَنقَلْت َحَركََتها إىل النِّقْمة ، واجلمع َنِقمَاٌت وَنِقٌم م: منه 

َتْنِقُمون « يف َتاء » أَهلْ « نِقَم ، مثل نِْعمة َونَِعم ، نقله القرطيب وأدغم الكسَاِئي الم : النُّون فقلت نِقْمة ، واجلَْمع 
يف موضَعْين » َهلْ َتَرى « النُّون ووافقه َحمْزة يف التَّاء والثَّاء وأُبو َعْمرٍو يف يف التَّاء و» َهلْ « ، َوِلذَِلَك ُتْدغَُم الم » 
.  

  فصل
أبو : َنفٌَر من الَيُهود  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -أتى رسُول اهللا :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس 

اا آَمنَّا باهللا وََمآ أُْنزِلَ { : عمَّن ُيؤِمن به من الرُُّسل ، فقال : ألُوه َياِسر بن أْخطَب ، وَراِفع بن أيب َراِفع وغريمها ، فََس
]  ١٣٦: البقرة [ } وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ { : ، إىل قوله ]  ١٣٦: البقرة [ } إِلَيَْنا َوَمآ أُنزِلَ إىل إِْبَراهِيَم وَإِْسَماِعيلَ 

واهللا ما َنْعلَُم أْهلَ ِدينٍ أكْثَر َخطَأ يف الدُّْنَيا : ُدوا ُنُبوَتُه ، وقالُوا َجَح -عليه الصالة والسالم  -فلما ذكر عيسى 
  .واآلِخَرة ِمْنكُم ، وال ِديناً شرا من دينكُْم ، فأْنَزل اهللا هذه اآلية الكرمية 

  .ون ، وهو اسِتثَْناء ُمفَرَّغٌ َتكَْرُهون وَتِعيُب: مبعىن » َتْنِقُمون « ، مفعول ل } إِالَّ أَنْ آَمنَّا { : قوله تعاىل 
« : ، نقول » َعلَى « أن يتعدَّى ب » نَقََم « ما َتكَْرُهون من جَِهِتَنا ، إالَّ اإلَميان وأصل : متعلِّق به ، أْي » ِمنَّا « و 

  .ِلَمعًْنى َيأيت » ِمْن « وإنَّما ُعدَِّي ُهَنا ب » َنقَْمُت علْيِه كذا 
« هو املَفُعول األوَّل ، وال ُجيوز أن يكُون » إالَّ « الثَّاين ، وما بَْعد » َتْنِقُمون « مفعول » منَّا  «و : وقال أُبو الَبقَاء 

  :والفِْعل ألمْرين » أنْ « حاالً من » منَّا 
  .» إالَّ « تقدُُّم احلالِ على : أحدمها 
  .انتهى . ن ِمنَّا إالَّ إمياننا هل َتكَْرُهو: تقدم الصِّلَة على املْوصُول ، والتَّقِْدير : والثاين 

َمفُْعول أوَّل ، ومفعول ثَان نَظَر؛ ألنَّ األفَْعال الَِّتي تتعدَّى الثَْنْين إىل أحدمها بَِنفِْسها ، وإىل اآلَخرِ حبَْرف : ويف قوله 
« مبعناه ، و » َدَعا « و  ،» سَمَّى « و » َصدَّق « ، و » استْغفََر « ، و » اْختَار « ، و » أمر « اجلرِّ َمْحُصورة ك 

، وكلُّها » أْعلَم « غري ُمَضمََّنٍة معىن » َحدَّث « ، و » أْخَبر « ، و » َخبَّر « ، و » أْنَبأ « ، و » َنبَّأ « ، و » َزوَّج 
  .َيجُوز فيها إْسقَاط اخلَاِفضِ والنَّصب ، ولَْيَس هذا ِمنْها 



، جلاز أن تكون حَاالً من » ِمّنا « لَفْظَة » أن آَمنَّا « أنَّه لو َتأخَّر بعد :  يعين» وال ُجيوز أن يكُونَ حاالً « : وقوله 
، لَِكنَُّه امتنع » منا « هل تكرهون إالَّ اإلميان يف حال كونه : وصلَِتها ، وَيِصري التَّقِْدير » أنْ « املْصدر املؤوَّل من 

  .للوجهني املذكورين » أنْ آمنَّا « من تقدُِّمِه على 
  .» إالَّ « أن احلال ال تتقدم على : ويعين بذلك » إالّ « تقدُّمه على : أحدمها 

يف حيزها كان حال » ما « و » أن « حاالً من » ِمنَّا « وال أدري ما مينع ذلك ألنه إذا جعل : قال شهاُب الدِّين 
: َوَجبَ تقدمي احلال عليه ، فيقال احلال مقدراً ، ويكونُ صاحب احلال حمصوراً ، وإذا كان صاحب احلال حمصوراً 

حاالن مقدمان » مكتوفاً « و » راكباً « ، ف » ما ضَرْبُت َمكُْتوفاً إال َعْمراً « ، و » َما َجاَء َراِكباً إالَّ زَْيٌد « 
  .وجوباً حلصر صاحبيهما فهذا مثله 

  .وصول مل تتقدَّم صلة على م] تقدُّم الصلة على املوصول : والثاين [ « : وقوله 
ليس متعلّقاً بالصلة ، بل هو معمول ملقدَّر ، ذلك « منَّا » ، و « آَمنَّا » ، والصلة « أنْ » أنَّ املوصول هو : بيانه 

  ، فََما أْدرِي ما تومهه حىت قال ما قال؟« تنقمون » املقدر يف احلقيقة منصوب ب 
َهلْ َتْنِقُمونَ إال إمياننا منا » : ؤدي إىل أنه يصري التقدير على أنه ال جيوز أن يكون حاالً ، لكن ال ملا ذكر؛ بل ألنه ي

  .فهم أنَّه منَّا ، فال فائدة فيه حينئٍذ « إمياننا » : فمن نفس قوله « 
  .تكون حاالً مؤكدة : فإن قيل 

» طعه عنه ، فإن هذا خالف األصل ، وليس هذا من َمظَانَِّها ، وأيضاً فإنَّ هذا شبيه بتهيئة العامل للعمل ، وق: قيل 
  .يطلب هذا اجلار طلباً ظاهراً « َتْنِقُمونَ 

« أنْزل ، وأْنزل » : بالبناء للمفعول فيهما ، وقرأ أبو هنيك « ] ِمْن قَْبل [ وما أنزل إلَْيَنا وما أنزل » وقرأ اجلمهور 
  .بالبناء للفاعل ، وكلتامها واضحة 

  فصل
هل جتدون يف هذا الدين : هذا الدين هزواً ولعباً ، مث قال على سبيلِ التعجب ِلَم اختذمت : قُلْ ألهل الكتاب : املعىن 

فهو رَأُس مجيع الطاعات ، وإالَّ اإلميان مبحمد ، وجبميع األنبياء فهو احلق والصدق؛ ألنه إذا كان ! إال اإلميان باهللا؟
  .لة والنبوة هو املعجزة يف ادعاء الرسا -عليهم الصالة والسالم  -الطريق إىل تصديق بعض األنبياء 

فوجب اإلقرار بكونه رسوالً ، فأمَّا  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -مث رأينا أن املعجز حصل على يدي حممد 
  .اإلقرار بالبعض وإنكار البعض فذلك تناقض ومذهب باطل 

  .فتوحة اهلمزة م» أنَّ « : قرأ اجلمهور } َوأَنَّ أَكْثََركُْم فَاِسقُونَ { : قوله تعاىل 
  .وقرأ نعيم بن ميسرة بكسرها 
فيها أن تكون يف حمل رفع ، أو نصب ، أو جر ، فالرفع من وجه واحد ، وهو » أنَّ « فأمَّا قراءة اجلمهور فتحتمل 

  .أن تكون مبتدأ ، واخلرب حمذوف 
متم أنَّا على احلق ، وأنُْتْم على فسقكم ثابت معلوم عندكم؛ ألنكم عل: واخلرب حمذوف ، أي « : قال الزََّمْخَشرِيُّ 

  .» الباطل ، إال أن حب الرئاسة ، ومجع األموال ال يدعكم فتنصفوا 
  .فقدر اخلرب متأخراً 

  .انتهى » أمَّا « على األصح إال بعد » أن « وال ينبغي أن ُيقََّدَر اخلرب إال مقدماً؛ ألنه ال يبتدأ ب : قال أُبو حيَّان 
تَفَُر يف األمور التقديرية ما ال يغتفر يف اللفظية ، ال سيما أنَّ هذا جارٍ جمرى تفسري املعىن ، واملراد ُيْغ: وميكن أن يقال 



مطلقاً ، فحصل يف تقدير اخلرب » أنَّ « إنه يرى جواز االبتداء ب : ُيْنطَُق به؛ إذْ يقال ] كيف [ إظهار ذلك اخلرب 
  .وجهان بالنسبة إىل التقدمي والتأخري 

  :النَّْصُب فمن ستَِّة أوجه وأمَّا 
هل تكرهون إال إمياننا ، : واستشكل هذا التخريج من حيث إنه يصري التقدير » أن آمنَّا « أن ُيْعطََف على : أحدها 

  .وفسق أكثركم ، وهم ال يعترفون بأن أكثرهم فاسقون حىت يكرهونه 
ال اجلمع بني إمياننا ، وبني مترُّدكم ، وخروجكم وما تنقمون منا إ« : وأجاب الزخمشري وغريه عن ذلك بأن املعىن 

  .» وما تنكرون منا إال خمالفتكم حَْيثُ دخلنا يف دين اإلسالم وأنتم خارجون منه : عن اإلميان ، كَأنَّه قِيلَ 
ع الرسل ونقل الواحدي عن بعضهم أن ذلك من باب املُقَاَبلَة واالزدواج ، يعين أنه ملا نقم اليهود عليهم اإلميان جبمي

هل « : ، وهو مما ال ُينْقَُم ذَكََر يف ُمقَابلته فسقَُهْم ، وهو مما ُيْنقَم ، ومثل ذلك َحًسٌن يف االزدواج ، يقول القائل 
  .فيحسن ذلك إلمتام املعىن باملقابلة » تنقم مين إال أن عفوت عنك ، وأنََّك فاجر 

اننا وامتناعكم ، أي كرهتم خمالفتنا إياكم وهذا كقولك للرجل إنكم كرهتم إمي: واملعىن على هذا : وقال أُبو البقاء 
  .، وإن كان ال يعترف بأنه مبغض » ما كرهت مين إال أين ُمَحبٌَّب للناس ، وأنك مبغض « : 

دخل ، في» أنْ آمنَّا « : هو عند أكثر املتأوِّلني معطوف على قوله } َوأَنَّ أَكْثََركُْم فَاِسقُونَ { : وقال ابن عطية 
  .كوهنم فاسقني فيما َنقَُموُه وهذا ال يتجه معناه 

هل تنقمون منا إال جمموع هذه احلال من أنا مؤمنون : وإنََّما يَتَّجُِه على أن يكون معىن احملاورة « : مث قال بعد كالم 
هل » : يقول ملن خياصم ] ما ك[ مما قرره املخاطب هلم ، وهذا } َوأَنَّ أَكْثََركُْم فَاِسقُونَ { وأنتم فاسقون ، ويكون 

هل : ، وهو ال ُيِقرُّ بأنه كاذب ، وال ينقم ذلك ، لكن معىن كالمك « تنقم عليَّ إال أن صدقت أنا ، وكذبت أنت 
  .وهذا هو جمموع ما أجاب به الزََّمْخَشرِيُّ والواِحديُّ » تنقم إال جمموع هذه احلال 

أيضاً ، ولكن يف الكالم مضاف حمذوف لصحة » أنْ آمنَّا « فاً على أن يكون معطو: الوجه الثاين من أوجه النصب 
وهو معىن واضح ، فإنَّ الكفار ينقمون اعتقاد املؤمنني أهنم » واعتقاد أنَّ أكثركم فاسقون « : املعىن ، تقديره 

  .فاسقون 
  .فسق أكثركم هل تنقمون منا إال إمياننا ، وال تنقمون : أنه منصوب بفعل مقدر ، تقديره : الثالث 
وما تنقمون منا إال اإلميان مع أن « : تقديره » مع « مبعىن » الواو « أنه منصوب على املعيَّة ، وتكون : الرابع 

  .» أكثركم فاسقون 
  . -رمحه اهللا  -ذكر مجيع هذه األوجه أُبو القَاِسمِ الزََّمْخَشرِيُّ 

مفعول من أجله فهو منصوب ، فعطف هذا عليه ، » أن آمنَّا « ، و » أنْ آمنَّا « أنه منصوب َعطْفاً على : اخلامس 
» أنْ آمنَّا « ، فلمَّا حذف حرف اجلر من » هل تنقمون إال ألجل إمياننا ، وألجل أن أكثركم فاسقون « : واألصل 

شرطٌ من املفعول النصب هنا ممتنع من حيث إنَُّه فُِقد : بقي منصوباً على أحد الوجهني املشهورين ، إال أنه يقال هنا 
أنْ « له ، وهو احتاد الفاعل ، والفاعل هنا خمتلف ، فإن فاعل االنتقام غري فاعل اإلميان ، فينبغي أن يُقَدَّر هنا حملُّ 

» أنْ « جراً ليس إالَّ ، بعد حذف حرف اجلر ، وال جيري فيه اخلالف املشهور بني اخلَلِيلِ وسيبَوْيِه يف حمل » آمنَّا 
  .ها حرف اجلر ، لعدم احتاد الفاعل إذَا حذف من

إذا وقعا مفعوالً من » أنَّ « و » أنْ « وأجِيَب عن ذلك بأنَّا وإنْ اشترطنا احتاد الفاعل فإنَّا جنوُِّز اعتقاَد النصب يف 
أجله بعد حذف حرف اجلر ال لكوهنما مفعوالً من أجله ، بل من حيث اختصاصهما من حيث مها جبواز حذف 



وهلما بالصلة ويف هذه املسألة خبصوصها خالف مذكور يف بابه ، ويُدلُّ على ذلك ما نقله الواحدي حرف اجلر لط
هل تكرهون إال إمياننا على : ذكر عن الزجاج معًنى ، وهو » النظم « ، فإنَّ صاحب » النَّظْم « عن صاحب 

  .نقمتم علينا : دينكم ، وهذا معىن قول احلسنِ 
َنْصباً } َوأَنَّ أَكْثَرَكُْم فَاِسقُونَ { : يف قوله » أن « فعلى هذا جيب أن يكون موضع : » النَّظْمِ « قال صاحب 

  .، والواو زائدة ، فقد صرح صاحب النظم مبا ذكرناه » وألنَّ أكْثََركُمْ « على تأويل » الالم « بإضمار 
والواو زائدةٌ كما تقدَّم تقريره عن »  تنقمون« يف حمل َنْصب على أنه مفعول من أجله ل ] أنه : [ الوجه السادس 

  .الزخمشري 

ويظهر وجه آخر « : ليفهم معناه ، قال أُبو حيَّان بعد نقله األوجه املتقدمة ] وهذا الوجه اخلامس حيتاج إىل تقرير [ 
[ ، مث تبين منه  «َنقَْمُت َعلَْيه » : تقول « على » أصله أنْ يتعدى ب « َنقََم » يكون األرجح ، وذلك أن ] لعلَّه [ 

: املائدة [ } َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقمُ اهللا ِمْنهُ { : ويضمَّن معىن اإلصابة باملكروه ، قال تعاىل « من » ب ] افتعل إذ ذاك 
، ومناسبة التضمني فيها أنَّ َمْن عاب على شخص فعله ، فهو كاره له ، ومصيبه عليه باملكروه ، فجاءت هنا ]  ٩٥
اليت أصلها أن « على » دون « من » ، ولذلك ُعدِّيت ب « اقتدر » و « قدر » ك « افْتََعل » ىن مبع« فََعل » 

» فيكون ] إالَّ ألنْ آمنا ، : أي [ وما تنالون منا ، وما تصيبوننا مبا نكره ، إال أنْ آَمنَّا ، : تتعدى هبا ، فصار املعىن 
 -واهللا أعلم  -معطوفاً على هذه العلة ، وهذا } كْثََركُْم فَاِسقُونَ َوأَنَّ أَ{ مفعوالً من أجله ، ويكون « أن آمنَّا 

انتهى ما قاله ، ومل يصرح بكون حينئذٍ يف حملِّ نصب أو جرٍّ ، إالَّ أن ظاهر « على » دون « من » سبب تعديته ب 
  .حاله أن ُيعتقََد كونه يف حمل جرٍّ ، فإنه إنََّما ذكر يف أوجه اجلر 

  :فمن ثالثة أوجه  وأمَّا اجلَرُّ
  .أنه عطف على املؤمن به : أحدها 

وهذا معىن واضح « وما تنقمون منَّا إال اإلميان باهللا ، وما أنزل ، وبأن أكْثَركُْم ِفاسِقُونَ : أي » : قال الزََّمْخَشرِيُّ 
 -ستمرين على الكفر مبحمٍد أهل الكتاب امل] بأنَّ [ وهذا مستقيُم املعىن؛ ألن إميان املؤمنني » : ، قال ابن عطية 

  .« فََسقَةٌ هو مما ينقمونه  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم 
ما تنقمون منا إال اإلميان لقلة إنصافكم وفسقكم ، واتباعكم : أنَُّه جمروٌر َعطْفاً على علٍّة حمذوفة ، تقديرها : الثاين 

، « قمتم علينا ، ويروى لفسقكم تنقمون علينا اإلميان لفسقكم ن» شهواتكم ، ويدلُّ عليه تفسري احلسن البصري 
إذا جعلناه مفعوالً من أجله ، واعتقدنا أن « أن آمنا » عطفاً على حمل . « لفسقهم نقموا علينا اإلميان » ويروى [ 
  ] .يف حمل جر « أن » 

وأن » : صَّل يف قوله تعاىل أنَُّه يف حمل جر بعد حذف احلرف وقد تقدم ذلك يف الوجه اخلامس ، فقد حت: الثالث 
أحد عشر وجهاً وجهان يف حالة الرفع بالنسبة إىل تقدير اخلرب ، هل يُقَدَُّر ُمقدَّماً وجوباً أو جوازاً؟ وقد « أكثركم 

تقدم ما فيه ، وستة أوجه أهنا على االستئناف ، أخرب أن أكثرهم فاسقون ، وجيوز أن تكون منصوبة احمللِّ لعطفها 
إىل آخره ، } هل تنقمون منا { : أن يقول هلم  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -القول ، أمر نبيه  على معمول

  .واضحة ] جليَّة [ إنَّ أكثركم فاسقون ، وهي قراءة : وأن يقول هلم 

  فصل
ملسلمني وكون كيف تنقم اليهود على ا: قال ابن اخلطيب فإن قيل . وتفسري املعىن على وجوه اإلعَْراب املتقدمة 



  .أكثرهم فاسقني 
ما تنقم « : أنْ آَمنَّا ، وما فسقنا مثلكم وهو كقوهلم : فاجلواب أنه كالتعريض؛ ألهنم مل يتبعوهم على فسقهم أي 

، على وجه املقابلة ، أو ألن أحد اخلصمني إذا كان متصفاً بصفات محيدة » مين إال أنِّي عفيف ، وأنت فَاجٌِر 
ذكر صفات اخلري احلميدة مع صفات خصمه الذميمة أشد تأثرياً ونكاية ِمْن أالَّ يذكر  وخصمه بضد ذلك كان

بأن : واعتقاد أن أكثركم فاسقون ، واملعىن : أو هو على حذف مضاف أْي » مع « الذميمة ، فتكون الواو مبعىن 
  .أكثركم فاسقون نقمتم اإلميان علينا 

  .تم لقلة إنصافكم وألن أكثركم فاسقون نقم: أو تعليل معطوف على حمذوف كأنه قيل 
  فصل

  :اليهود كلهم فُسَّاٌق وكُفَّاٌر فَِلَم ُخصَّ األكثر بوصف الفسق؟ فاجلواب من وجهني 
ويفعلون ما يفعلون طلباً للرياسة ، واجلاه وأخذ الرشوة ، ] ما يقولون [ يعين أنْ أكثركم إنََّما يقولون : األول 

ُهمْ يف دينهم فُسَّاٌق ال ُعدولٌ ، فإن الكافر املبتدع قد يكون عادالً يف دينه ، وفاسقاً يف دينه والتقرب إىل امللوك ، فإنَّ
  .، ومعلوٌم أن كلهم ما كانوا كذلك فلهذا خص أكثرهم هبذا احلكم 

  ] .آمن منهم داخل يف ذلك [ ذكر أكثرهم لِئالَّ يظن أن من : الثاين 

َبَد ْن ذَِلَك َمثُوَبةً ِعْنَد اللَِّه َمْن لََعَنُه اللَُّه َوغَِضَب َعلَْيِه َوَجَعلَ ِمنُْهُم الِْقَرَدةَ َوالَْخنَازِيَر َوَعقُلْ َهلْ أَُنبِّئُكُْم بَِشرٍّ ِم
  ) ٦٠(الطَّاغُوَت أُولَِئَك َشرٌّ َمكَاًنا وَأََضلُّ َعْن َسَواِء السَّبِيلِ 

بتشديد الباء من نبأ ، وقرأ إبراهيم النخعي وحيىي بن » أَنبِّئُكُْم « مهور ، قرأ اجل: } قُلْ َهلْ أُنَبِّئُكُْم { : قوله تعاىل 
  :فيه قوالن » أنبئكم « بالتخفيف من أنبأ ومها لغتان فصيحتان واملخاطب يف » أنْبِئُكُْم « وثاب 

  .أن املراد به أهل الكتاب الذين تقدم ذكرهم  -وهو الذي ال يعرف أهل التفسري غريه : أحدمها 
  .أنه للمؤمنني : والثاين 

هم اليهود والكفار » هل أنبئكم « : ومشى املفسرون يف هذه اآلية على أن الذين أمَر أن يقول هلم : قال ابن عطية 
متقدم شيئاً ، واآلية حتتمل أن يكون ] إىل [ قال ذلك الطربي ، ومل يسند يف ذلك . ، واملتخذون ديننا هُُُزواً ولعباً 

  .انتهى .  القول للمؤمنني
قل هل : على باهبا؛ إذ يصري التقدير » بَِشّر « التفضيل أعين » أفَْعلُ « فعلى كونه ضمري املؤمنني واضٌح ، وتكون 

أنبئكم يا مؤمنون بشر من حال هؤالء الفاسقني ، أولئك أسالفهم الذين لعنهم اهللا ، وتكون اإلشارة بذلك إىل 
قدََّرُه مضافاً ، وهو حال ليصح املعىن ، فإن ذلك إشارة للواحد ، ولو جاء من حاهلم ، كذا قدره ابن عطية ، وإمنا 

  .بشر من أولئكم باجلمع : غري حذف مضاف لقيل 
بَِشرٍّ من أهل : تقديره » من « إشارة إىل املنقوم ، وال بد من حذف مضاف قبله أو قبل » ذلك « : قال الزخمشري 

  .ى انته] اهللا [ ذلك ، أو دين من لعنه 
وجيوز أالَّ يقدر مضاف حمذوف ال قَْبلُ وال بَْعُد ، وذلك على لغة من يشري للمفرد واملثىن واجملموع تذكرياً وتأنيثاً 

بشرٍّ : إشارة إىل األشخاص املتقدمني الذين هم أهل الكتاب ، كأنه قيل » ذلك « بإشارة الواحد املذكر ، ويكون 
« لنفس [ مفسراً » َمْن لََعَنه « : شرٌّ من اخلَلَِف ، وعلى هذا جييء قوله  من أولئك ، يعين أن السَّلف الذي هلم

ووجه اإلشكال أنه ] وإن كان ضمري أهل الكتاب وهو قول عامة املفسرين فيشكل وحيتاج إىل جواب » ذلك 



اإلميان ، وقد علم أنه يراُد به املنقوم ، وهو » ذلك « هل أنبئكم يا أهل الكتاب بَِشرٍّ من ذلك ، و : يصري التقدير 
ال َشرَّ يف دين اإلسالم ألبتة ، وقد أجاب الناس عنه ، فقال الزخمشري عبارةً قرر هبا اإلشكال املتقدم ، وأجاب عنه 

وضعت موضع عقوبة ، فهو : املثوبة خمتصة باإلحسان ، فكيف وقعت يف اإلساءة؟ قلت : فإن قلت : بعد أن قال 
  ]الوافر : [ كقوله 
  َتِحيَّةُ َبْينِهِْم َضْرٌب َوجِيُع...  . -١٩٨٨

فإن قلت « : هي أن قال ] لك [ ، وتلك العبارة اليت ذكرهتا ]  ٢١: آل عمران [ } فََبشِّرُْهم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ { ومنه 
  املَُعاقب من الفريقني هم اليهود ، فلَم شورك بينهم يف العقوبة؟: 

َمْن لعنه اهللا َشرٌّ عقوبة : املسلمني ضالُّون مستوجبون للعقوبة ، فقيل هلم يزعمون أن  -لعنوا  -كان اليهود : قلت 
  .» يف احلقيقة ، فاليقني ألهل اإلسالم يف زعمكم ودعواكم 

  .بني اليهود وبني املؤمنني : أي » فَِلَم شورك بينهم « : ويف عبارته بعض عالقة وهي قوله 
« : ، وَمْن لعنه اهللا وغضب عليه ، وقوله » أنبئكم « تاب املخاطبني ب يعين هبما أهل الك» من الفريقني « : وقوله 

تعاىل  -اليت وقعت املثوبة موقعها ، ففسرها باألصل ، وفسَّر غريه املثوبة هنا بالرجوع إىل اهللا : ، أي » يف العقوبة 
  .يوم القيامة ، ويترتب على التفسريين فائدة تظهر قريباً  -

« : من شر ما تريدون لنا من املكروه ، وهذا جواب لقوهلم : فبشِّر من نقمكم علينا ، وقيل  املعىن: قال القرطيب 
  .» ما نعرف ديناً أشرَّ من دينكم 

، وقد تقدَّم يف البقرة الكالُم على اشتقاقها ووزهنا ، فَلُْيلَْتفَْت إليه » َشرٌّ « نصٌب على التمييز ، ومميَُّزها » َمثُوَبةً « و 
  :فيه وجهان » ِعْنَد اهللا « : عاىل قوله ت. 

، والعندية هنا » َرَجْعُت عِْنَدُه « : إهنا مبعىن الرجوع؛ ألنك تقول : ، إن قُلْنا » َمثُوَبةٌ « أنه متعلٌق بنفس : أحدمها 
  .جمازية 
اسٌم َمْحٌض وليسْت مبعىن  إهنا: ، وهو يف حملِّ نصبٍ ، إن قلنا » َمثُوَبةً « أنه متعلِّق مبحذوف؛ ألنه صفة ل : والثاين 

  .الرجوعِ ، بل مبعىن عقوبة 
بتخفيفها » أْنبِئُكُْم « : ، وقرأ إبراهيم النََّخِعيُّ وحيىي ْبُن وثَّابٍ » َنبَّأ « بتشديد الباء من » أنَبِّئُكُْم « : وقرأ اجلمهوُر 

بضم الثاء وسكون الواو ، وقرأ األعَرُج وابن  »َمثُوَبة « ، ومها لغتان فصيحتان ، واجلمهور أيضاً على » أْنَبأَ « من 
فَاِكَهةٌ « بسكون الثاء وفتح الواو ، وجعلها ابن جِنِّيّ يف الشذُوِذ؛ كقوهلم » َمثْوبة « : ُبرَْيَدة ونبيح وابن عمران 

إىل الساكن قبلها ، أنه كان من حقِّها أن ُتْنقَلَ حركةُ الواو : ، بسكون القاف وفتح الواو ، يعين » َمقْوَدةٌ لألذَى 
  .» َمقْوٌم « : واألصل » َمقَام « : َمثَاَبة ومقاَدة كما يقال : وُتقْلب الواُو ألفاً ، فيقال 

  :أربعةُ أوجه » َمْن « يف حملِّ » َمْن لََعَنُه « : قوله تعاىل 
َهلْ أُنَبِّئُكُْم بَِشرٍّ مِّن ذلك { : نه ملا قال ُهَو َمْن لَعَنُه اهللا فإ: أنه يف حملِّ رفع على خرب مبتدأ مضمرٍ ، تقديره : أحدها 

  .هو من لََعَنُه اهللا : من ذلك؟ فقيل : ، فكأنَّ قَاِئالً قال } 
  .هو النار : أي ]  ٧٢: احلج [ } قُلْ أَفَأَُنبِّئُكُم بَِشرٍّ مِّن ذلكم النار { : ونظُريُه قوله تعاىل 

يف موضعِ َخفْضٍ » َمْن « : وقيل : ، مث قال » لَْعُن َمْن لََعَنُه اهللا : تقديُره «  :وقدَّر مكيٌّ قبله مضافاً حمذوفاً ، قال 
بدلِ الشيء من الشَّْيء ، وهو هو ، وكان ينبغي له أن يقدَِّر يف هذا الوجه مضافاً حمذوفاً؛ » بَِشرٍّ « على البدلِ من 



به معًنى ، لزمه التقديُر يف املوضعني ، وإن جعله مراداً به  مراداً» َشرا « كما قدَّره يف حالة الرفع؛ ألنه إنْ جََعلَ 
  .األشخاُص ، لزَمُه أالَّ ُيقَدَّر يف املوضَعْين 

  .أنبئكم عن من لََعَنُه اهللا : أنه يف حمل جر ، كما تقدَّم بياُنه عن مكيٍّ واملعىن : الثاين 
  .» بَِشرٍّ « أنه يف حملِّ نصبٍ على الَبَدل من حمل : الثالث 
أَعرِّفُكُْم من لََعَنهُ اهللا ، : ، تقديره » أنَبِّئُكُْم « أنه يف حملِّ نصبٍ على أنه منصوٌب بفعل مقدَّر يدل عليه : الرابع 

ال حملَّ : ُيْحَتملُ أن تكون موصولةً ، وهو الظاهُر ، ونكرةً موصوفةً ، فعلى األوَّل » َمْن « ذكره أبو البقاء ، و 
بأحد األوجه السابقة ، وقد محل على » َمْن « هلا حملٌّ حبسب ما ُيْحكَُم على : ، وعلى الثاين  للجملة اليت بعدها

« : ، مث على لفظها يف قوله » ِمنُْهُم القَِرَدة « : ، مث على معناها يف قوله » َعلَْيِه « و » لََعَنُه « لفظها أوالً يف قوله 
  .، فجََمع يف احلمل عليها أربَع مرَّاٍت » أولَِئَك « : له مث على لفظها يف قو» َوَعَبَد الطَّاغُوَت 

يف حمل نصب مفعوالً ثانياً ، قُدِّم على األول فيتعلق مبحذوف ، » مِْنُهْم « فيكون » َصيََّر « هنا مبعىن » َجَعلَ « و 
، قال ابن عطية » َخلََق « له مبعىن »  احلُجَّة« صَيَّر القردةَ واخلنازيَر كاِئنَِني منهم ، وجعلها الفارسيُّ يف كتاب : أي 

ومن َعَبد الطَّاغُوت ، : ، تقديره « َوَعَبَد الطَّاغُوتَ » : نزعةٌ اعتزاليَّة؛ ألن قوله  -رمحه اهللا  -وهذه منه « : 
هو بعينه موجوٌد يف  انتهى ، والذي يُفَرُّ منه يف التَّْصيريِ» واملعتزلةُ ال ترى أن اهللا تعاىل ُيَصيُِّر أَحداً عابد طاغُوٍت 

  .اخلَلْق 
ِمْن َوْضعِ الظاهرِ موضَع املْضَمر؛ تنبيهاً على الوصف الذي  -إىل آخره } َمن لََّعَنُه اهللا { وجعل أبو حيان قوله تعاىل 

ُهْم أنُْتْم ، وَيُدلُّ : قل َهلْ أنبِّئُكُْم بَِشرٍّ ِمْن ذلك عند اهللا َمثُوَبةً؟ أنتم ، أْي : به حصل كوهنم شرا مثوبةً ، كأنه قيل 
، فيكون الضمُري واحداً ، وجعل هذا هو ]  ٦١: املائدة [ } َوإِذَا َجآُءوكُْم قالوا آَمنَّا { : على هذا املعىن قوله بعُد 

من غِضَب اهللا « :  -رضي اهللا عنهما  -الذي تقتضيه فصاحةُ الكالم ، وقرأ أيبُّ ْبُن كَْعبٍ وعبد اهللا ْبُن َمْسُعود 
  .وهي واضحةٌ » َعلَْيهِْم َوَجَعلُهْم ِقَرَدةً 

  فصل
« وهم أْصَحابُ السَّْبِت ، و : } َوَجَعلَ مِْنُهُم القردة { الَيُهوَد ، : يعين } َمن لََّعَنُه اهللا وَغَِضَب َعلَْيِه { املُرادُ 

َعِلّي بن أيب طَلَْحة عن ابن عبَّاس ] عن [ ، وُروِي  -عليه الصالة والسالم  -وهم كُفَّاُر ماِئدة عيسى : » اخلََنازِير 
أنَّ املمُسوِخني ِمْن أْصَحاب السَّْبت فشبابُُهم ُمِسُخوا ِقَرَدةً ، وََمَشايِخُُهْم ُمِسُخوا َخَنازِيرَ  -رضي اهللا تعاىل عنهما  -
.  

» وَعَبَد الطَّاغُوت « لسَّْبعِ ، ومها يف هذه اآلية أربٌع وعشرون قراءة ، اثنتان يف ا» َوَعَبَد الطَّاغُوَت « : قوله تعاىل 
[ ؛ كما تقدَّم ، وهي قراءة مجهور السَّْبعة » َمْن « فعلٌ ماضٍ مبينٌّ للفاعل ، وفيه ضمٌري يعوُد على » َعَبَد « على أنَّ 

يده قراءة ابن مسُعودٍ أطَاَع الشَّْيطَان فيما َسوَّل له ، ويؤ: أي » َعَبَد الطَّاغُوَت « جعل منهم من : أي ] غَري َحْمزة 
  .» َوَمْن َعَبُدوا الطَّاغُوَت « 

 -رمحه اهللا  -بضم الباء ، وفتح الدال ، وَخفْض الطاغوِت ، وهي قراءةُ محزة » َوعُبَد الطَّاغُوِت « : والثانية 
{ : الكَثْرةُ ، كقوله تعاىل  واحدٌ ُيراُد به» َعُبداً « واألْعَمشِ وحيىي ْبنِ وثَّاب؛ وتوجيُهها كما قال الفارسيُّ وهو أن 

: ؛ ألنه ليس يف أبنيِة اجلَْمعِ مثلُه ، قال » َعْبٍد « وليس َجبْمعِ ]  ١٨: النحل [ } َوإِن َتُعدُّواْ نِْعَمةَ اهللا الَ ُتْحُصوَهآ 
هب يف عبادة الطاغوت كلَّ وقد جاَء على فُعلٍ؛ ألنه بناٌء يَُراُد به الكثرةُ واملبالغةُ يف حنْوِ َيقٍُظ ونُدسٍ؛ ألنه قد ذ« 



َرُجلٌ » : معناه الُغلُّو يف العبوديَّة؛ كقوهلم :  -رمحه اهللا تعاىل  -مذَْهبٍ ، وهبذا املعىن أجاب الزخمشريُّ أيضاً ، قال 
  ]الكامل : [ للبليغ يف احلَذَر والفطْنة؛ وأنشد ِلطََرفَة « َحذٌُر وفَطٌُن 

  أَمةٌ ، َوإِنَّ أَباكُُم عَُبُد... م أَبنِي لَُبيَْنى ، إنَّ أمَّكُ -١٩٨٩
وُضمَِّت الباُء للمبالغِة؛ كقوهلم » : قد َسَبقُهَما إىل هذا التوجيِه أبو إْسحَاق ، وأبو َبكْر بُن األْنبَارِيِّ ، قال أبو َبكْرٍ 

  ]الكامل : [  ، َيُضمُّون العني للمبالغِة؛ قال أوس بن ُحْجرٍ» َحذٌُر « : وللَحِذر » فَطٌُن « : للفَِطن 
  أَمةٌ ، وإنَّ أَباكُُم عَُبُد... أَبنِي لَُبيَْنى ، إنَّ أمَّكُُم  -١٩٩٠

  .وَنَسب البيت البن ُحْجر ، وقد تقدَّم أنه لطرفة ، وِممَّْن َنَسبه لطرفة الشيُخ شهاُب الدينِ أبو َشاَمةَ . « بضمِّ الباء 
، وتأويلُه أنه « َرُجلٌ َحذٌُر » : ؛ كما تقول « فَُعلٍ » ُبين على  أنَّ االسم: ووْجُه قراءِة محزة : وقال أبو إسحاق 

أنَّه بلغَ الغايةَ يف طاعة الشيطاِن ، وكأنَّ هذا اللفظ لفظٌ واحٌد َيُدلُّ على اجلَمْعِ؛ : « َعُبٍد » مبالغٌ يف احلَذَرِ ، فتأويلُ 
وجاز هذا البناُء على » مث قال . فأخذ أبو علّي هذا ، وَبَسطَُه َعبيدَ الَعَصا ، : تريُد « َعُبُد الَعَصا » كما تقول للقوم 

َعْبٍد؛ ألنه يف األصلِ ِصفَةٌ ، وإن كان قد اسُتْعِملَ استعمالَ األمساِء ، ال يُزيله ذلك عن ُحكْمِ الوْصِف ، كاألبْطَحِ 
بَارِق وأَباِطح كأَجاِدل ، َجْمع األْجَدل ، مث مل ُيزِلْ أ: واألبَْرقِ اسُتعِْمالَ استعمال األمساء حتَّى ُجِمَعا َجْمَعَها يف قوهلم 

ذلك عنهما حكم الصفة؛ َيدُلَُّك على ذلك َمْنعُهم له الصَّْرف؛ كأْحَمَر ، وإذا مل َيخْرج العبُد عن الصفة ، مل ميتنْع أنْ 
  .« َيقٍُظ : ُيبَنى بناَء الصفات على فَُعلٍ ، حنو 

  .بضمها ، مثل سَْبع ، َوَسُبع « َعُبد » جبزم الباء ، و « َعْبد » : ِن ُهَما لَُغَتا: وقال الَبغَوِي 
وطعن بعض الناس على هذه القراءة ، ونسب قارئها إىل الوْهم؛ كالفراء ، والزجاج ، وأيب ُعبَْيٍد ، ونصريٍ الرازيِّ 

فأمَّا يف  -» َعُبدٍ « يعين ضمَّ باء  -إمنا جيوز ذلك يف ضرورِة الشِّْعرِ » : النحويِّ صاحب الكسائيِّ؛ قال الفرَّاء 
« إنْ تكْن لغةً ِمثْلَ َحذُرٍ وَعُجلٍ ، جاز ذلك ، وهو وجٌه ، وإالَّ فال جتوزُ يف القراءة » : ، وقال أيضاً « القراءة فَالَ 

، وقال أبو « اجلَْمعِ هذه القراءةُ ليسْت بالوجِه؛ ألنَّ َعُبداً على فَُعلٍ ، وهذا ليس من أمثلِة » : ، وقال الزَّجَّاج 
إمنا معىن العَُبِد عندهم األعُْبُد ، يريدون َخَدم الطَّاغوِت ، ومل جنْد هذا َيِصحُّ عند أحٍد من فصحاء العرب » : ُعَبْيٍد 

ق اهللا َمْن قرأ به ، هذا َوْهٌم ِممَّن قرأ به ، فليتَّ» : ، وقال نصٌري الرزايُّ « أن العَْبَد يقال فيه َعُبٌد ، وإمنا َعْبٌد وأعُْبٌد 
  .« وليسألْ عنه العلماء حىت ُيوقََف على أنه غري جائز 

قد سألوا العلماَء عن ذلك ووجدوه صحيحاً يف املعىن حبمد اهللا تعاىل ، وإذا تواتر الشيُء قرآناً : قال شهاب الدين 
  .، فال التفاَت إىل مُْنِكره؛ ألنه خَِفَي عليه ما َوَضح لغريه 

و » َحذُر « : َضمُّوا الَباَء للمبالََغة ، كقوِلهِم ] من أنَّهم [ ِمْنَها ما تقدََّم : وا يف َتْوجِيه هذه الِقَراءة ُوُجوهاً وقَْد ذَكَُر
  .لغتان كقوهلم َسْبع ، وَسُبع ] » العُبد « [ و » العْبد « أنَّ : ومنها ما نقله الَبَغوِي وغريه » فَطُن « 

  .َباد ، والِعبَاُد َجْمُع ُعُبد ، كِثَمار َوثُُمر ، فاستثقلوا َضمََّتْين ُمَتواليتْين فأْبدِلت األوىل فَْتَحة أن الَعْبد مجعه ِع: ومنها 
الَعْين « ونقلت َحَركَُتها إىل » اهلَْمَزةُ « ُحِذفَتِ [ حيتمل أهنم أرادوا أْعُبد الطَّاغُوت ، مثل فَلْسٍ وأفْلُسٍ مث : ومنها 

 «.  
وأمَّا القراءاُت الشاذَّةُ فقرأ أَبيٌّ . حذفت اهلاء وضم الباء لِئَالَّ ُيْشبِه الِفْعلَ ] وعبدةَ الطَّاغُوت ، مث : اد أنه أر: ومنها 

وَعْبدَ « : ، وهي واضحةٌ ، وقرأ احلسُن البصريُّ يف رواية عبَّاٍد » َمْن « بواو اجلمع؛ مراعاةً ملعىن » وَعَبُدوا « : 
، وخرَّجها ابن عطية على وجهْينِ » الطَّاغُوَت « ني والدال ، وسكون الباء ، ونصب التاء من بفتح الع» الطَّاغُوَت 

  ]املتقارب : [ ؛ اللتقاء الساكنني؛ كقوله » َعْبداً « ، فحذف التنويَن من » وَعْبداً الطَّاغُوَت « : أنه أراد : أحدمها 



  َوالَ ذَاِكرِ اللََّه إالَّ قَلِيال. . ...  -١٩٩١
بفتح الباء على أنه ِفْعلٌ ماضٍ؛ كقراءة اجلماعة ، إال أنه سكَّن العَني على حنوِ ما سكَّنها » وَعَبَد « أنه أراد : الثاين و

  ]الطويل : [ يف قول اآلخر 
  .. . . .َوَما كُلُّ َمْغُبوٍن َولَْو َسلَْف َصفْقُُه  -١٩٩٢

بسكون العني ، قال شهاب الدين ]  ٦٤: املائدة [ } ِعنُواْ بَِما قَالُواْ َولُ{ : بسكون الالم ، ومثله قراءةُ أيب السَّمَّال 
  ]الرمل : [ قولُ اآلخر » َسلَْف « ؛ ألنَّ ختفيف الكْسرِ مقيٌس؛ خبالف الفتح؛ ومثلُ » لُْعنُوا « ليس ذلك مثل : 

  قَْد ُخِلطْ ُجبلُْجالَِن... إنََّما ِشْعرَِي مِلٌْح  -١٩٩٣
ال َيِصحُّ؛ ألنَّ َعْبداً :  -بعد أن حكى التخريج األوَّل عن ابن عطية  -وقال أبو حيان . الفَْتحة  من حيث إنه َخفَّف

« ك » َعَبَد « الميكُن أن ينصَب الطاغوَت؛ إذ ليس مبصدرٍ وال اسمِ فاعلٍ ، فالتخريُج الصحيُح أن يكون ختفيفاً من 
التخرَجيْين عن ابن عطيَّة ، مث استشكل األولَ ، لكان إنصافاً؛ لو ذكر : ، قال شهاب الدين » َسلََف « يف » َسلَْف 

ِلما يف لفظه من معىن التذلل واخلضوعِ َدلَّ على » َعْبداً « إنَّ : لئال ُيَتَوهَّم أن التخريج الثاين له ، وميكن أن يقال 
ُحِذفَ » َعْبَد « الطاغوَت ، وإذا تقرَّر أنَّ َيعُْبُد : َمْن يعبُد هذا العَْبَد؟ فقيل : ناصبٍ للطاغوت ُحِذَف ، فكأنه قيل 

  .وجعلَ منُْهْم َعْبداً للطَّاغوِت : تنويُنه فهو منصوٌب عطْفاً على الِقرَدِة ، أي 

وهي واضحةٌ ، فإنه مفرد ُيراُد به » الطَّاغُوت « وقرأ احلسُن أيضاً يف روايٍة أخرى كهذه القراءة ، إال أنه َجرَّ 
رفعاً ، » الطَّاغُوُت « مبنيا للمفعول ، » وُعبِدَ « : ا بعده ، وقرأ األْعَمُش والنخَِعيُّ وأبو جعفر اجلنسُ أضيَف إىل م

والطاغوُت يذكَّر » وُعبَِدتِ الطَّاغُوُت « : وقراءة عبد اهللا كذلك ، إال أنَّه زاد يف الفعل تاء التأنيث ، وقرأ 
 ٢٥: اآلية [ وقد تقدَّم يف البقرة ]  ١٧: الزمر [ } ت أَن يَْعُبُدوَها والذين اجتنبوا الطاغو{ : ويؤنَّث؛ قال تعاىل 

قراءةَ البناِء للمفعولِ ، ومل يبيِّْن وجهَ : ، يعين » وَضعََّف الطربيُّ هذه القراءةَ ، وهي متجهةٌ « : ، قال ابن عطية ] 
وفة على الصِّلَِة من رابطٍ يربُطُها باملوصولِ؛ إذ أنه ختلو اجلملة املعط: الضعِف ، وال توجيَه القراءة ، ووجهُ الضْعِف 

» أكَْرْمُت الذيَن أَهْنتَُهْم وُضرَِب َزْيدٌ « : ، لو قلت » َمْن لََعَنُه اهللا « ضمٌري يعوُد على » ُعبَِد الطَّاغُوتُ « ليس يف 
توجيُهها ، فهو كما قال  مل َيُجْز ، فكذلك هذا ، وأمَّا» أكَْرْمُت « عطفاً على » وُضرِبَ « على أن يكون 

  .» وُعبِدَ الطَّاغُوُت ِفيهِْم أْو بِْينَُهْم « : إنَّ العائَد حمذوٌف ، تقديُره : الزخمشريُّ 
بفتح العني ، وضمِّ الباء ، وفتحِ الدالِ ، » وَعُبَد الطَّاغُوُت « : وقرأ ابن مسُعود يف رواية عبد الغفَّار عن علقمة عنه 

  :، وفيها خترجيان »  الطَّاغُوُت« ورفعِ 
أن يصَري له أنْ ُعبَِد كاخلُلُقِ واألْمرِ املعتاد املعروِف ، فهو يف معىن فَقَُه : وهو  -ما ذكره ابن عطية  -: أحدمها 

 صار له الِفقُْه والظَّْرُف ُخلُقاً معتاداً معروفاً ، وإالَّ: يريد بكونه يف معناه ، أي : وَشُرَف وظَُرَف ، قال شهاب الدين 
  .فمعناه مغايٌر ملعاين هذه األفعال 

صَاَر أمرياً ، وهو قريٌب : ، أي » أُمَر « أنْ صاَر معبوداً من دوِن اهللا ك : وهو  -ما ذكره الزخمشري  -: والثاين 
  .من األوَّلِ ، وإنْ كان بينهما فرقٌ لطيٌف 

بضم العني والباء ، وفتح » َوعُُبَد الطَّاغُوِت « : وقرأ ابن عبَّاس يف رواية ِعكْرِمة عنه وُمَجاِهد وحيىي بن وثَّاب 
  :، وفيها أقوال » الطَّاغُوتِ « الدال وجر 

  ]الرمل : [ أنَّ ُعُبداً مجع َعبِيٍد ، وَعبِيدٌ َجْمُع َعْبٍد ، فهو مجُع اجلمعِ ، وأنشد :  -وهو قول األخفش  -: أحدها 



  دَ الْجِلَْدِة ِمْن قَْومٍ ُعُبْدأْسَو... أْنُسبِ الْعَْبَد إىل آبَاِئِه  -١٩٩٤
  .َرِغيٌف وُرغٌُف : وتابعه الزخمشريُّ على ذلك ، يعين أنَّ َعبِيداً مجعاً مبنزلة َرغيٍف مفرداً فُيْجَمُع مجُعه؛ كما يُقال 

  ]الوافر : [ أنه مجُع َعابٍِد كشَارٍِف وُشُرٍف؛ وأنشد :  -وهو قولُ ثَْعلَب  -الثاين 
  فَُهنَّ ُمَعقَّالتٌ بِالِْفَناِء... ْمزَ للشُُّرِف النَِّواِء أالَ َيا َح -١٩٩٥

  .أنه َجْمُع َعْبٍد؛ كَسقٍْف وُسقٍُف وَرْهنٍ وُرُهنٍ : والثالث 
مث ُيْجمَُع [ » ثََمَرٍة « هو مع » ِثمَار « ، فيكونُ أيضاً مجَع اجلَْمع؛ مثل » َعْبٍد « أنه مجع عباٍد ، وعباٌد مجعُ : والرابع 

« جيمع على » ِكَتاب « مفرداً ، و » ِكتَابٍ « مجَعْين مبنزلة » ِثَماراً « و » ِعباداً « ، وهذا؛ ألنَّ ] » ثُُمرٍ « على 
  .فكذلك ما واَزَنه » كُُتب 

ابٍد؛ َع: باجلرِّ ، وهو مجع » الطَّاغُوِت « بضمِّ العني وتشديد الباء مفتوحةً وفتحِ الدَّال ، » وُعبََّد « : وقرأ األعَمُش 
  .كُضرَّبٍ يف مجعِ ضَاربٍ ، وُخلَّص يف مجع خالصٍ 

» الطَّاغُوِت « بضمِّ العني وفتحِ الباء والدالِ ، و » وُعَبَد الطَّاغُوِت « : وقرأ ابُن مسعود أيضاً يف رواية علقمة 
اُد به اجلَْمُع ، والقولُ فيه كالقول يف أنه بناُء مبالغٍة ، كحُطَمٍ ولَُبٍد ، وهو اْسُم جِْنسٍ مفرٍد يَُر: َجرا؛ وتوجُيهها 

  .قراءِة محزة ، وقد تقدََّمْت 
بضمِّ العني ، وبشد الباء مفتوحة ، وفتح الدال ، » وُعبََّد الطَّاغُوَت « : وقرأ ابن َمْسُعودٍ يف رواية َعلْقَمةَ أيضاً 

« بٍ يف مجع ضارِبٍ ، وَحذَف التنوين من ؛ وخرَّجها ابن عطية على أهنا مجُع َعابٍِد؛ كضُرَّ» الطَّاغُوت « ونصب 
  ]الطويل : [ ؛ اللتقاء الساكنني؛ كقوله » ُعبَّداً 

  َوالَ ذَاِكر اللََّه إالَّ قَلِيالَ. . ...  -١٩٩٦
لتاء ، بفتح العني والدال ، وسكوِن الباِء ، ونصبِ ا» َوعَْبَد الطَّاغُوَت « : ، يعين قراءةَ » وقد تقدََّم َنظُِريُه « : قال 

وكان ذَكَر هلا خترَجيْين ، أحُدمها هذا ، واآلخُر ال ميكُن ، وهو تسكُني عني املاضي ، وقرأ بَُريدة األسلَِميُّ فيما نقلَه 
بدلَ الطَّاغُوِت ، وهو تفسٌري ، ال قراءةٌ ، » الشَّْيطَاِن « وَجرِّ » َعابَِد « بنصب » وَعابَِد الشَّْيطَان « عنه ابُن جريرٍ 

بضمِّ العني وتشديد الباِء بعدها ألف ونصبِ الدال ، والطَّاغُوِت باجلرِّ ، وهي » وُعبَّادَ « : أبو واقٍد األعَْرابِيُّ  وقرأ
  .مجُع عابٍد؛ كُضرَّابٍ يف ضاربٍ 

« َجرِّ بكسر العني ، وبعد الباء املخفَّفة ألف ، ونْصبِ الدال ، و» وِعَباَد الطَّاغُوِت « : وقرأ بعُض البْصريِّني 
  :، وفيها قوالن » الطَّاغُوِت 

  .أنه مجُع عابٍد؛ كقَاِئمٍ وقَيامٍ ، وصَاِئمٍ وصَيامٍ : أحدمها 
  ]الوافر : [ أهنا مجُع َعْبد؛ وأنشد سيَبَوْيِه : والثاين 
  أُشَاَباٍت ُيخَالُونَ الِْعَبادَا... أُتوِعدُنِي بِقَوِْمَك َيا ْبَن َحْجلٍ  -١٩٩٧

مضافاً إىل غري اهللا تعاىل ، وأْنَشد سيَويْهِ « ِعَباد » ، وقلَّما يأيت « عَْبٍد » وقد جيوُز أن يكونَ َجْمَع « : قال ابن عطية 
فليس ذلك بَشْيٍء ] اهللا [ ولو أراد ِعَباد  -عليه السالم  -يريد عباَد آدم : البيَت ، قال أبو الفْتحِ « أُتوِعُدنِي » : 

وهذا التعليُق بآَدَم شاذٌ بعيٌد ، واالعتراُض باقٍ ، وليس « : قال ابن عطيَّة » كُلُُّهْم ِعَباُد اهللا ُيَسبُّ به أحٌد ، فاخلَلُْق 
لْكاً مَّا ، وقد هذا ِممَّا َتَخيَّلَ الشاعُر قَْصَدُه ، وإمنا أراَد الَعبِيَد ، فساقَْته القافيةُ إىل الِعَباِد؛ إذ قد ُيقَالُ ِلَمْن ميلكه ِم

قد اشَْتَهَر يف : ، قال شهاب الدين » احلِريِة ُسمُّوا ِعَباداً؛ لدخوهلم يف طاعِة ِكْسَرى ، فداَنتْهم مملكُته ذكر أن عرَب 



، وهذا هو الغالُب ، » َعبِيد « وإىل غريه على » ِعبَاد « املضاَف إىل اهللا تعاىل ُيْجَمُع على » َعْبداً « ألسنِة الناسِ أن 
  .وعليه َبَنى أبو حممَّد 

بضمِّ الدالِ ، وَجرِّ الطاغوت؛ كضَاربِ » وَعابُِد الطَّاغُوتِ « : قرأ َعْونٌ العقيليُّ يف رواية العبَّاس ْبنِ الفَْضل عنه و
يعين أنه : ، قلت » فهو اسمُ جْنسٍ « : ، قال ابن عطية » وُهْم َعابُِد الطَّاغُوِت « : تقديُره : زَْيٍد ، قال أبو عمرو 

َجْمَع عابد مجع سالمٍة » َوَعابُِدو الطَّاغُوِت « وهذه القراءةُ جيوز أن يكونَ أصلُها : مجاعةً ، قلُت » عابد « أراَد ب 
 ، فلمَّا لَِقيِت الواوُ الَم التعريِف ، ُحِذفَْت اللتقاء الساكنني ، فصار اللفظُ بدالٍ مْضُمومٍة؛ ويؤيُِّد فَْهَم هذا أنَّ أبا

، اللهم إال أنْ ينقلُوا عن العقيليِّ أنه َنصَّ على قراءِته أهنا » ُهْم َعابُِدو : تقديُره « : ، فقال َعْمرو قدَّر املبتدأ َجْمعاً 
، أو َرأْوا مصحفَه بدالٍ دونَ واوٍ؛ وحينئٍذ تكونُ قراءته كقراءِة ابن عبَّاس » َعابِد « باإلفراد ، أو مسُعوُه يقف على 

ملة ، فقراءُتهما متَِّحدةٌ لفظاً ، وإنَّما َيظَْهُر الفَْرُق بينهما على ما قالُوه يف ، وعلى اجل] بالواو [ » وَعابِدُوا « : 
  .الوقِْف أو اخلَطِّ 

» وعَابَِد « : باجلْمعِ ، وقد تقدَّم ذلك ، وقرأ ابن بَُرْيَدةَ » وَعابِدُوا « : وقرأ ابن عبَّاس يف روايةٍ أخرى لعكْرَِمةَ 
وعبَد الطَّاغُوت « : ، وهو أيضاً مفرد يُراُد به اِجلْنُس ، وقرأ ابن عبَّاس وابن أيب َعْبلَة  بنصب الدالِ؛ كضَارِبِ زَْيٍد

وفاِعل ُيْجَمعُ » َوعََبَدةَ الطَّاغُوِت « : أنَّ األصلَ : ؛ وخترُجيها » الطَّاغُوتِ « بفتحِ العنيِ والباِء والدالِ ، وَجرِّ » 
  ]الرجز : [ وكَاِفرٍ وكَفَرٍة ، فُحِذفَتْ تاُء التأنيِث لإلضافة؛ كقوله على فََعلَة ، كَفَاجِرٍ وفََجَرٍة ، 

  ]البسيط : [ ُوالُتهَا؛ وكقوله : أي ... قَاَم ُوالََها فََسقْوُه َصْرَخَدا  -١٩٩٨
  وأْخلَفُوَك ِعَد األْمرِ الِذي َوعدُوا. . ...  -١٩٩٩

اسم » عبد « إقامِة الصالة ، وجيوزُ أن يكون : أي ]  ٧٣: نبياء األ[ } َوإِقَاَم الصالة { : عدةَ األمرِ ، ومنه : أي 
بثبوت التاء ، » وعَبَدةَ الطَّاغُوِت « : فال َحذَْف تاء تأنيٍث إلضافة ، وقُرِئ : جنسٍ لعابٍد؛ كَخاِدمٍ وخدمٍ ، وحينئذ 

كََبارٍّ وبررَةٍ » فََعلٍَة « أنَّ فَاِعالً ُيْجَمُع على  وهي دالَّةٌ على َحذِْف التاء لإلضافة يف القراءِة قبلها ، وقد تقدَّم توجُيهها
  .، وفَاجِرٍ وفََجَرٍة 

« : مجع َعْبٍد ، كفَلْسٍ وأفْلُس ، وكَلْبٍ وأكْلُبٍ ، وقرأ ابن عبَّاس » وأعُْبَد الطَّاغُوِت « : وقرأ ُعْبيُد ْبُن ُعَمْير 
  ]الطويل : [ قال » كَلْبٍ وكَِليبٍ «  :مجَع َعْبدٍ أيضاً ، وهو حنو » وَعبِيَد الطَّاغُوِت 

  رَِجالٌ فََبذَّْت َنْبلَُهْم َوكَِليُب... َتَعفََّق بِاألْرطَى لََها وَأَرادََها  -٢٠٠٠

، فهذه أربٌع وعشرون قراءة ، » وَمْن َعَبُدوا « : ، وقرأ عبد اهللا بن مسُعود » وَعابِِدي الطَّاغُوِت « : وقُرئ أيضاً 
وقد قال بعُض الرواة « : وقال ابن عطيَّة . ؛ ألهنا تفسٌري ، ال قراءة » وَعابَِد الشَّْيطَانِ « : يَُعدَّ فيها  وكان ينبغي أالَّ

لَمَّا كَثُرت الرواياُت يف هذه اآلية ، ظَنَّ بعضُهم؛ أنه قيل على سبيلِ : يعين » إهنا جتويٌز ، ال قراءة : يف هذه اآلية 
عن أَحٍد ، وهذا ال ينبغي أنْ ُيقال ، وال ُيْعتقَد؛ فإنَّ أهلَها إمنا َرَوْوَها قراءةً َتلَْوَها على َمْن اجلَوَاز ، ال أهنا منقولةٌ 

  .، فإنَّه خمالٌف للسََّواد الكرمي » َعابَِد الشَّْيطَانِ « أَخذُوا عنه ، وهذا خبالف و 
فعالً ماضياً ، » َعَبَد « سبع قراءاٍت مع كَْوِن : ن يقال أ: وطريُق ضْبِط القراءِة يف هذا احلَْرِف بعدما ُعرَِف القُرَّاء 

« إنَّ الباء َسكََنْت ختفيفاً ، ك : وَعَبد ، وَعَبُدوا ، وَمْن َعَبدُوا ، وُعبَِد ، وُعبَِدت ، وعَُبَد ، وَعْبَد يف قولنا : وهي 
ُعُبَد ، وُعبََّد ، مع َجرِّ الطاغوِت ، وُعبََّد مع و: ، وِتْسُع قراءاٍت مع كونه مجعَ تكِسريٍ ، وهي » َسلََف « يف » َسلَْف 

وَعُبَد ، وعَُبَد ، : نصبه ، وُعبَّاد ، وعََبَد على َحذِْف التاِء لإلضافِة ، وَعَبَدةَ ، وأعُْبد ، وَعبِيَد ، وستٌّ مع املفَْرِد 



: ْبَد الطَّاغُوِت ، وِثنتان مع كونه مجع سالمة وَعابَِد الطَّاغُوِت ، وَعابُِد الطاغوِت بضم الدال ، وَعابَِد الشيطاِن ، وَع
  :وَعابِدُوا بالواو ، وَعابِِدي بالياء ، فعلى قراءِة الفِْعلِ ُجيوزُ يف اجلملِة وجهان 

  .َمْن لََعَنُه اهللا وعََبَد الطَّاغُوَت : أن تكون معطوفةً على الصِّلة قبلها ، والتقدير : أحدمها 
ومن َعَبَد؛ ويُدلُّ له قراءةُ عبد اهللا : ، أي » َمْن « يف َحيِّز الصلِة ، وإمنا هو على تقديرِ أنه ليس داخالً : والثاين 
يؤدِّي إىل َحذِْف املوصولِ وإبقاءِ صلِته ، وهو ممنوٌع عند  -كما قال الواحديُّ  -، إالَّ أنَّ هذا » َمْن « بإظهارِ 

[ } وقولوا آَمنَّا بالذي أُنزِلَ إِلَْيَنا وَأُنزِلَ إِلَْيكُْم { : لك يف قوله تعاىل البصريِّني ، جائٌز عند الكوفيني ، وسيأيت مجيُع ذ
وبالذي أُْنزِلَ ، وعلى قراءِة مجع التكسري ، فيكون منصوباً عطفاً على الِقرََدِة واخلَنَازِيرِ ، : ، أي ]  ٤٦: العنكبوت 

َد ، وعلى قراءةِ اإلفراد كذلك أيضاً ، وجيوُز النصُب فيها أيضاً من وجٍه جََعل منهُم الِقرََدةَ وِعَباَد وُعبَّاَد وَعبِي: أي 
، إذا قلنا بأنه منصوٌب على ما تقدَّم حتريُره قبلُ ، وهو مرادٌ } َمن لََّعَنُه اهللا { يف » َمْن « آخر ، وهو العطُف على 

ُهمْ : وتقدَّم أن أبا عمرو ُيقَدِّر له مبتدأ ، أي  ،» وَعابُِد الطَّاغُوتِ « : به اجلْنُس ، ويف بعضها قُرئ برفعه؛ حنو 
  .َعابُِدو وتقدَّم ما يف ذلك 

؛ وَيُدلُّ } َمن لََّعَنُه اهللا { يف قوله تعاىل » َمْن « وعندي أنه جيوُز أن يرتفع على أن معطوٌف على : قال شهاب الدين 
واوِ هذين الوجَهْين ، فهذا مثله ، وأما قراءة مجع السالمة ، بال» َوَعابِدُوا « : أهنم أجازوا يف قراءِة عبد اهللا : لذلك 

  :فمن قرأ بالياء ، فهو منصوٌب؛ عطفاً على القردِة ، وجيوُز فيه وجهان آخران 
  .إنَّ حملَّها نصٌب كما َمرَّ : إذا قلنا } َمن لََّعَنُه اهللا { يف » َمْن « أنه منصوٌب عطفاً على : أحدمها 

؛ كما تقدَّم » بَِشرٍّ « أيضاً ، إذا قُلْنا بأنَّها يف حملِّ جرٍّ بدالً من } َمن لََّعَنُه اهللا { وٌر؛ عطفاً على أنه جمر: والثاين 
  .إيضاُحه ، وهذه أوجٌه واضحةٌ َعسِرةُ االستنباِط ، واهللا أعلُم 

: يف قوله تعاىل » َمْن « ، وإمَّا َنَسٌق على  ُهْم َعابُِدوا الطَّاغُوِت: إمَّا على إضمار مبتدأ ، أي : وَمْن قرأ بالواو فرفعه 
  .كما تقدَّم } َمن لََّعَنُه اهللا { 

  فصل
  .األْحَباُر ، وكلُّ َمْن أطاعَ أَحداً ِفي َمْعِصَيٍة فَقَْد َعَبَده : الطَّاغُوُت الِْعْجل ، وقيل : ِقيلَ 

وجََعلَ اللَُّه منهم من َعَبَد الطَّاغُوت ، : ألنَّ تقديَر اآلَية : لُوا واحَْتجُّوا هبذه اآلية على أنَّ الكُفَْر بِقََضاِء اللَِّه ، قا
اللَُّه تعاىل وإنَّما ُيعْقَلُ معىن هذا اجلَْعل ، إذا كانَ ُهَو الذي جعل فيهم ِتلَْك الِعَباَدةَ ، إذْ لْو كَانُوا ُهُم اجلَاِهلُون لكَانَ 

  .ا ُهُم الذين جعلوا أْنفُسَُهم كذلك وذلك ِخالفُ اآلية جعلهم َعَبَدة الطَّاغُوت ، بلْ كَانُو] ما [ 
[ } َوَجَعلُواْ املالئكة الذين ُهْم ِعَباُد الرمحن إَِناثاً { : َمْعَناه أنَُّه تعاىل َحكَمِ عليهم بذلك كَقْوِلهِ تعاىل : قالِت املُْعتَزِلَة 

  .وقد تقدََّم الكالُم فيه ]  ١٩: الزخرف 
نصب على التمييز ، َنَسب الشَّر للمكان وهو ألهله ، » مكاناً « مبتدأ وخرب ، و » لئك َشرٌّ أو« : قوله تعاىل [ 

فالنٌ طَوِيلُ النِّجَاِد كَِثُري الرََّماِد ، وَحاِصلُُه يرجع إىل اإلَشاَرِة إىل الشَّْيِء بذكرِ : كقوهلم ] كنايةً عن هنايتهم يف ذلك 
  :نا على بابه من التفضيل ، واملفضَّلُ عليه فيه احتماالن ه» َشّر « لوَازِِمه وَتوَابِِعِه و 

  :كيف يُقال ذلك ، واملؤمنون ال َشرَّ عْندَُهْم ألبتة؟ فاجلواب من وجهني : أهنم املؤمنون ، فإن قيل : أحدمها 
ا يلحقُهم فيه من الشَّرِّ ، أنَّ مكاَنهم يف اآلخرة َشرٌّ ِمْن مكاِن املؤمنني يف الدُّنيا؛ ِلَم -ما قاله النحاس  -: أحدمها 

وهذا أحسُن ما « : من اهلمومِ الدنيويِة ، واحلاجِة ، واإلعسارِ ، ومساعِ األذَى ، واهلَْضمِ من جانبهم ، قال : يعين 
  .» قيل فيه 



مكانِهِْم يف  َشرٌّ من: أنه على سبيلِ التناُزلِ والتسليم للَخْصم على زعمه؛ إلزاماً له باحلُجَّة ، كأنه قيل : والثاين 
  .زْعِمكُْم ، فهو قريٌب من املقابلة يف املعىن 

أولئَك امللعوَنون املغضُوُب عليهم اجملُعولُ منهم : أنَّ املفضَّل عليه هم طائفةٌ من الكفارِ ، أي : والثاين من االحتمالني 
  .لذين مل َيْجَمُعوا َبْيَن هذه اخلَصالِ الذَّميمة شرٌّ مكاناً من غريهم ِمَن الكفرة ا -القردةُ واخلنازيُر العابُدونَ الطَّاغوت 

  .طريق احلقِّ : أي } وَأََضلُّ َعن َسَوآِء السبيل { : قوله تعاىل 
يا إخَْوان الِقَرَدِة واخلَنَازِير ، فافَْتَضحُوا : ملَّا نزلت هذه اآلَيةُ عيَّر املسلُمون أْهلَ الِكتَاب ، وقالُوا : قال املُفَسِّرون 

  ]الرجز : [ ُسوا رؤُوسَهم قال الشَّاِعر وَنكَّ
  إنَّ الَيُهوَد إْخَوةُ القُُروِد... فَلَْعَنةُ اللَِّه على الَيُهوِد  -٢٠٠١

  ) ٦١(ُتُمونَ َوإِذَا َجاُءوكُْم قَالُوا آَمنَّا َوقَْد َدَخلُوا بِالْكُفْرِ َوُهْم قَْد َخَرجُوا بِِه وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما كَانُوا َيكْ

ال ُبدَّ من حذِف مضاٍف ، : الضمُري املرفوُع لليهوِد املعاصريَن؛ فحينئذ : } َوإِذَا َجآُءوكُْم قالوا آَمنَّا { : قوله تعاىل 
وإذا جاَءكُْم ذريُتهم ، أو َنْسلُهم؛ ألنَّ أولئك اجملعولَ منهم القرَدةُ واخلنازيُر ، مل َيجِيئُوا ، وجيوزُ أالَّ يقدَّر : أي 

إىل آخره عبارةً عن املخاطَبِنيَ يف ]  ٦٠: املائدة [ } َمن لََّعَنهُ اهللا { ذوٌف؛ وذلك على أن يكونَ قولُه مضاٌف حم
أنُْتْم ، : ، وأنه ِممَّا ُوِضع فيه الظاهُر موضَع املْضَمرِ ، وكأنه قيل ]  ١٩: املائدة [ } َيا أَْهلَ الكتاب { : قوله تعاىل 

 ٦٠: املائدة [ } َوجََعلَ ِمْنُهمُ القردة { : ظٌر؛ فإنه ال بدَّ من تقدير مضاٍف يف قوله تعاىل كذا قاله أبو حيان ، وفيه ن
وجعل من آباِئكُْم أو أْسالِفكُْم ، أو ِمْن جِْنِسكُْم؛ ألن املعاِصرِيَن ليسوا جمعوالً منهم بأعيانِهِم ، فسواءٌ : ، تقديره ] 

  .مضاف  جعله ِممَّا ذكر أم ال ، ال ُبدَّ من حذف
  :هذه مجلةٌ حاليةٌ ، ويف العامل فيها وجهان } َوقَْد دََّخلُواْ بالكفر { : قوله تعاىل 

قالُوا كذا يف حَالِ دخوهلم كفرةً وُخُروجهم كفرةً ، وفيه : ، أي » قَالُوا « أنه :  -وبه بدأ أبو البقاء  -أحدمها 
  .نظٌر؛ إذ املعىن يأَباُه 

َوقَْد خََرُجوا » « َوقَْد َدَخلُوا « يف » قَْد « قالوا آمنَّا يف هذه احلالِ ، و : ، وهذا واضٌح ، أي » آَمنَّا « أنه : والثاين 
أنَّ أماراتِ النفاقِ كاَنْت الئحةً عليهم؛ : وملعىن آخَر ، وهو « : لتقريب املاِضي من احلال ، وقال الزخمشريُّ » 

» ما كتموه ، فَدَخلَ حرُف التوقُّعِ ، وهو متعلٌِّق بقوله  -اهللا تعاىل  متوقِّعاً إلظهار -عليه السالم  -فكان الرسولُ 
: واحلال ، وقوةُ كالمه ُتعِْطي : ، أي » وُهو متعلٌِّق « : ، يعين بقوله » قالوا ذلك وهذه حاهلم : ، أي « قَالُوا آَمنَّا 

» َدَخلُوا « متعلٌق مبحذُوٍف؛ ألنه حالٌ من فاعلِ » كُفْرِ بال« أنَّ صاحَب احلالِ وعاملَها اجلملةُ املَْحِكيَّة بالقَْول ، و 
، وقراءةِ » َخَرَج َزْيدٌ بِثيَابِِه « : ومعُهُم الكُفُْر؛ كقوهلم : َدَخلُوا ملتبسني بالكُفْر ، أي : ، فهي حال من حال ، أي 

  ]الطويل : [ ما أنشدَ األصمعيُّ وفيها الدُّْهُن؛ ومنه : ، أي ]  ٢٠: املؤمنون [ } َتنُبُت بالدهن { : من قرأ 
  ِف قَْد قَطََع احلَْبلَ بِالِْمْروَِد... َوُمْسَتنٍَّة كَاسِْتَناِن الْخَُرو  -٢٠٠٢

دََّخلُواْ بالكفر وَُهْم { : فالَباُء يف قوله تعاىل . » خََرُجوا « أيضاً حالٌ من فاعل » بِِه « وِمْرَوُدُه فيه ، وكذلك : أي 
« : ، يُفيُد أنَّ الكُفَْر معهم حالةَ الدُّخُولِ واخلُرُوجِ من غْيرِ ُنقَْصاٍن ، وال تَْغيِري ألَْبتَّة ، كما َتقُولُ } ِه قَْد َخَرجُواْ بِ

قَدْ « مبتدأ ، و » َوُهْم « : وقوله . ثْوُبُه حال اخلُرُوجِ ، كما كَانَ َحالَ الدُّخُول : أي » َدَخلَ زَْيٌد بِثَْوبِِه وخََرَج 
خُربه ، واجلملةُ حالٌ أيضاً عطٌف على احلالِ قبلَها ، وإمنا جاءِت األولَى فعليَّةً والثانيةُ امسيةً؛ تنبيهاً على » جُوا َخَر

أنْ ُيؤمُنوا؛  -عليه الصالة والسالم  -فرِط هتاِلكهم يف الكُفْرِ؛ وذلك أهنم كان ينبغي هلم ، إذا دخلُوا على الرسول 



يمته وهَْيَبته ، وما يظهُر على يديِه الشريفة من اخلوارقِ واملعجزاِت؛ ولذلك قال بعض الكَفََرةِ ِلما َيَرْون من ُحْسنِ ش
، فلمَّا مل َينَجْع فيهم ذلك ، أكَّد كفرهم الثاين بأنْ أبَْرز اجلملة امسيةً صْدُرها » رَأْيُت َوْجَه َمْن لَْيَس بِكَذَّابٍ « : 

ختليٌص من احتمالِ العبارةِ « َوُهْم » : وقوله « : فيها مرتني ، وقال ابن عطية  اسٌم ، وخربها فعلٌ؛ ليكون اإلسناُد
أن يدُخلَ قوٌم بالكُفْرِ ، مث يؤمنوا ، وخيرَج قوٌم ، وهم كَفََرة ، فكان ينطبُِق على اجلميع ، وهم قد دخلوا بالكفر ، 

، وهذا املعىن سبقه إليه » ُهمْ بأعياهنم : ، أي } َرُجواْ بِهِ َوُهْم قَْد َخ{ : وقد َخَرجوا به ، فأزال اللَُّه االحتمال بقوله 
أكَّد الكالم بالضَّمري ، تعييناً إياهم بالكفر ، } َوُهْم قَْد َخَرجُواْ بِِه { : الواحديُّ ، فبسطه ابن عطيَّة ، قال الواحديُّ 

ضافة الكُفْر إليهم ، ونَفْيِ أن يكون من الرسولِ التأكيُد يف إ» ُهم « معىن : ومتييزاً هلم عن غَيرِِهْم ، وقال بعضهم 
أهنم هم الذين : ما يوجُب كفرَُهْم؛ ِمْن سوِء معاملته هلم ، بل كان يلطُف هبم ويعاملُهم أحسَن معاملٍة ، فاملعَنى 

وجيوز أن يكون « : أبو البقاء َخَرجُوا بالكُفْر باختيار أنفُسِهِْم ، ال أنََّك أْنَت الذي تسبَّْبَت لبقائِهم يف الكُفْر ، وقال 
حتتمل } َوُهْم قَْد خََرُجواْ بِِه { : ، وال معىن هلذا التأويلِ ، والواُو يف قوله تعاىل » وقد كانوا خرجُوا به : التقديُر 
  :وجهني 
  .أن تكون عاطفةً جلملِة حالٍ على مثلها : أحدمها 

يكونُ يف اآلية الكرمية حجةٌ ملن ُيجِيُز تعدَُّد احلال لذي حالٍ : أن تكونَ هي نفُسها واَو احلال؛ وعلى هذا : والثاين 
ال جيوزُ : ؛ وعلى األول » َجاَء زَْيٌد ضَاِحكاً كَاتِباً « : مفرٍد من غري عطف ، وال بدل إال يف أفعلِ التفضيل ، حنو 

  .ذلك إال بالعطِف أو البدلِ ، وهذا شبيهٌ باخلالف يف تعدُّد اخلرب 
ُهم الذين آَمُنوا بالذي أنْزِلَ على الَِّذين آَمُنوا وْجهَ : هؤالء املَُناِفِقني وقيل : يعين » وإذا َجاُءوكم « : قوله تعاىل 

آَمنَّا بَِك وصدَّقْنَاك فيما قُُلَْت ، وُهْم : ، وقالوا  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -النَّهار ، َدَخلوا على النَّبِيِّ 
  .ر ُيِسرُّون الكُفْ

دخلوا كافِرِين وخَرُجوا كافِرِين ، واللَّه أعلَُم مبا َيكُْتُمون ، : أي } َوقَْد دََّخلُواْ بالكفر َوُهْم قَْد َخَرجُواْ بِِه { 
  .ِة هلم املُبَالََغةُ ِفيَما يف قُلُوبِهِم من اجلدِّ واالجِتهَاِد يف املكر باملُْسِلِمني ، والكَْيِد والُبْغضِ والَعداَو: والغرض منه 
إنَّه تعاىل أَضاَف الكُفَْر إلْيهِم حالََتي الدُخول واخلُُروج على سبيل الذَّمِّ ، وبالَغَ يف َتقْرِيرِ ِتلْكَ اإلَضافَةِ : قالت املُْعتَزِلَةُ 

  .، فدلَّ هذا على أنَّه من الَعْبِد ال من اللَّه تعاىل } وَُهْم قَْد خََرُجواْ بِهِ { : بقوله 
  .املُعارَضةُ بالِْعلْمِ والداعي : واجلواُب 

  ) ٦٢(َوَتَرى كَثًِريا ِمْنُهمْ ُيسَارُِعونَ ِفي الْإِثْمِ َوالُْعْدَواِن َوأَكْلِهُِم السُّْحَت لَبِئَْس َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

« أو الظنيَّة ، فينتصب  حاالً ، وأن تكون العلميَّةَ» ُيسَارُِعونَ « جيوز أن تكون بصريَّةً ، فيكون : » وترى « : قوله 
كائناً : فيتعلَُّق مبحذوٍف ، أي » كَثِرياً « يف حملِّ نصب؛ على أنه صفةٌ ل » ِمنُْهْم « مفعوالً ثانياً ، و » ُيسَارُعونَ 

« هذا مصدٌر مضافٌ لفاعله ، و » أكِْلهِمُ « بالكسر ، و » الِعدْوان « : منهم ، أو استقرَّ منهم ، وقرأ أبو حيوة 
  .مفعولُه ، وقد تقدََّم ما فيه » سُّْحَت ال

  فصل
املَعَاِصي ، : لليهُود ، واملُسَارعة يف الشَّْيِء الشُّرُوُع فيه ، واملُراد باإلثْمِ الكِذب ، وقيل » ِمنُْهْم « الضَّمُري يف 

اإلثُْم ما كتُموا من التَّْوراة : غريهم ، وقيل  اإلثُْم ما خيَْتصُّ هبم ، والُعْدوانُ ما يتعدَّاُهْم إىل: والُعْدَوان الظُّلْم ، وقيل 



  .الرِّشَْوة » وأكِْلهِمُ السُّْحَت « ، والُعدْوان ما َزاُدوا فيها ، 
يف  يف أكْثَرِ األْمر] ُيْسَتعَْملُ [ ألنَّهُم كُلُُّهْم ما كانُوا َيفَْعلُون ذَِلَك ، لَفْظ املُسارعة إمنا » كَِثرياً مِْنُهم « : وقوله تعاىل 

} ُنَسارُِع لَُهْم ِفي اخلريات { : وقال تعاىل ]  ١١٤: آل عمران [ } وَُيَسارُِعونَ ِفي اخلريات { : اخلَْيرِ ، قال تعاىل 
  .فكان الالَِّئُق هبذا املوِضعِ لفظ الَعَجلَِة ]  ٥٦: املؤمنون [ 

فيها ] كأهنم ُمِحقُّون [ قِْدُمون على َهِذِه املُْنكَرَات كانوا ُي] الفائدة؛ وهي أنَّهم [ إنَّه تعاىل ذكر املُسارعة : فإن قيل 
  .مع بِئَْس ونِْعَم » َما « وقد تقدَّم ُحكُْم 

  ) ٦٣(ْصَنُعونَ لَْولَا َيْنَهاُهُم الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَْحَباُر َعْن قَْوِلهِمُ الْإِثَْم َوأَكِْلهُِم السُّْحَت لَبِئَْس َما كَاُنوا َي

مكان الرََّبانِيِّني ، » الرِّبِّيُّونَ « : هالَّ ، وقرأ اجلَرَّاُح وأُبو َواِقٍد : حرُف حتضيض ومعناه التوبيخ أي : » لوال « و 
كُلُُّهم : ، وقال غريه » الرَّبَانِيُّون ُعلََماُء أهل اإلجنيل ، واألْحبَار ُعلََماُء أْهل التَّْوَراة « :  -رمحه اهللا  -قال احلسن 
أنَّ اللَّه اْسَتبَْعَد من ُعلََماِء أْهلِ الكتاب أنَُّهْم ما هنوا َسفَلتهم وَعوامَُّهم عن : ؛ ألنَّه مُتَِّصل بذكرهم ، واملعىن يف اليُهود

َيِة على لَفٍْظ اآل املََعاِصي ، وذلك ُيُدلُّ على أنَّ تَْرَك النَّْهي عن املنكر مبنزلة ُمرَْتِكبِِه؛ ألنَُّه تعاىل ذَمَّ الفَرِيقَْينِ يف َهِذِه
: أنَّ ذَمَّ تَارِك النهي عن املُْنكَر أقَْوى؛ ألنَّه قال يف املُقِْدِمني على اإلثْمِ والُعْدوان وأكلهم السُّْحت : واحٍد ، بل نقُول 

لَبِئَْس َما كَاُنواْ { : وقال يف الُعلََماء التَّارِكني للنَّْهي عن املنكر ]  ٦٢: املائدة [ } لَبِئَْس َما كَانُواْ َيْعَملُونَ { 
] ُحْرَم [ والصُّْنعُ أقوى ِمَن الَعَملِ؛ فإنَّما العمل ُيسَمَّى صِناَعةً ، إذا َصاَر ُمْسَتقِّراً راسخاً ُمَتَمكِّناً ، فجعل } َيْصَنُعونَ 

يف احلقيقَة راسخاً كذلك؛ ألنَّ املْعِصَية العاِملني ذَْنباً غري رَاسخٍ ، وذنب التَّارِِكني للنْهي املُْنكر ذَنْباً راِسخاً ، واألْمُر 
مرُض الرُّوح ، وعالُجه الِعلُْم باللَّه وبصفَاِتِه وبأْحكَاِمه ، فإذا َحَصل هذا الِعلْم ومل تزل املْعِصَية ، كان كاملَرِيض 

، وكذلك العَاِلمُ إذا أقَْدم على الذي يعاجل بأدويته ، قَلَّ فيها الشِّفَاُء ، ومثل هذا املرض َصْعٌب شديد ال َيكَاُد َيُزولُ 
  .املْعِصَية َدلّ على أنَّ مرض فَقْد اإلَميان يف غاَيِة القُوَِّة والشِّدَِّة 

ما يف القُرآن آية أْخَوفُ : ِهَي أَشدُّ آية يف القُْرآن ، وَعنِ الضَّحَّاك : قال  -رضي اهللا عنهما  -ُروَِي عن ابن عبَّاسٍ 
  .ِعْنِدي ِمْنَها 

» اإلثَْم « مصدٌر مضاٌف لفاعِله ، و » قَْوِلهِْم « بغري الم قسم ، و » بِئَْسَما «  -رضي اهللا عنهما  -ابن عبَّاس وقرأ 
  .مفعولُه 

  .عائٌد على األْحَبار والرُّهَْبان ، وجيوز أن يعوَد على املتقدِّمني » كاُنوا « والظاهر أن الضمري يف 

ثًِريا ِمْنُهمْ َمْغلُولَةٌ غُلَّْت أَْيدِيهِْم َولُِعُنوا بَِما قَالُوا َبلْ َيَداُه مَْبُسوطََتانِ ُيْنِفُق كَْيَف َيَشاُء وَلََيزِيَدنَّ كََوقَالَِت الَْيُهوُد َيُد اللَِّه 
َيْومِ الِْقَياَمِة كُلََّما أَْوقَُدوا َناًرا ِللَْحْربِ  َما أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك طُْغيَاًنا َوكُفًْرا َوأَلْقَْيَنا َبيَْنُهُم الَْعَداَوةَ وَالْبَْغَضاَء إِلَى

  ) ٦٤(أَطْفَأََها اللَُّه َوَيْسَعْونَ ِفي الْأَْرضِ فََساًدا َواللَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمفِْسِديَن 

  :يف هذه احلكاية قوالن 
؟ قالوا ذلك ملَّا » يد اهللا مغلُولة أ« : أنه خرب حمض ، وزعم بعضهم أنه على تقدير مهزة استفهام ، تقديره : أحدمها 

  .قَتَّر عليهم معيشتهم ، وال حيتاج إىل هذا التقدير 
يف هذا املْوِضع إشكَالٌ ، وُهو أنَّ اللَّه تعاىل حكى عن الَيُهودِ أنَُّهْم قالوا ذَِلك ، وال َشكَّ يف أنَّ : قال ابُن اخلطيب 

ُمطبِقني ُمتَِّفِقني على أنَّا ال َنقُولُ ذلَك وال نْعتَقدُه ، والقولُ ] اليُهود [ ، ونرى  اللََّه تعاىل َصاِدٌق يف كُلِّ ما أخَْبر عنه



اللََّه اسٌم ملْوُجوٍد قدمي ، قادرٍ على َخلقِ الَعامل وإَجياِده : باطل بَِبديَهِة الَعقْل؛ ألنَّ قَْولََنا } َيُد اهللا َمْغلُولَةٌ { بأنَّ : 
َيمَْتنُِع أن تكون يُدُه َمْغلُولة ُمقيَّدة قَاِصَرة ، وإالَّ فَكَْيفَ ُيْمِكُنه ذلك مع قُْدرته النَّاِقَصة وتكوينه ، وهذا املوُجود 

إذا ثََبَت هذا فقد َحَصل اإلْشكال يف كَيِْفيَّة َتْصحيح هذا النَّقْل وهذه الرِّواية فََنقُول فيه ُوُجوهٌ . ِحفْظ الَعامل وتدبريه 
:  

مَّن ذَا الذي ُيقْرُِض اهللا { : القَْوم إنَّما قالوا هذا القَْول على َسبِيلِ االلتزام؛ فإنَُّهم ملَّا َسِمُعوا قوله تعاىل  لََعلَّ: األوَّل 
فلما حكموا بأنَّ الذي [ لو اْحتَاج إىل القَْرضِ لكَانَ فَقِرياً عاجِزاً : قالوا ]  ٢٤٥: البقرة [ } قَْرضاً َحَسناً 

  ] .دَه َشْيئاً فقٌري ُمْحتَاج َمْغلُولُ اليدْين ، ال جرم حكى اللَُّه َعْنُهم هذا الكالم يْسَتقْرُِض من عبا
لَعلَّ القوم ملَّا رأوا أْصحَاب الرَُّسول عليه الصالة والسالم يف غَاَيِة الشِّدَِّة والفَقْرِ واحلَاَجِة ، قالُوا ذلك على : الثاين 

  . ذلك َسبيلِ الُسْخرَِيِة واالْسِتهزاء
  .إنَّ إله ُمحَمٍَّد فَِقري َمْغلُولُ الَيِد ، فَلما قالوا ذلك َحكَى اللَّه تعاىل َعنُْهْم هذا الكالم : قالوا 

صلَّى اللَّه عليه  -كاُنوا أكثر النَّاسِ ماالً وثَْرَوة ، فلما َبَعثَ اللَُّه حممداً :  -رمحهم اهللا  -قال املُفَسُِّرون : الثالث 
َمقْبُوَضةٌ : أي } َيُد اهللا َمْغلُولَةٌ { : فكذبَُّوه َضيََّق اللَُّه عليهم املَعيَشةَ ، فعند ذلك قالت الَيُهود  -وعلى آله وسلم 

  .من الَعطَاِء على جَِهِة الصِّفَِة بالُبْخلِ ، واجلاهلُ إذا وقع يف البالِء والشِّدَّة واِملْحَنة يقول مثل َهِذه األلْفَاظ 
ن فيهم ِممَّن كان على َمذَْهبِ الفَلَْسفَة ، وهو أنَُّه مُوجٌِب لذاِته ، وأنَّ حدوث احلوادث عنه ال لعلَّه كا: الرابع 

ميكن إال على َنْهجٍ واحٍد وهو أنَُّه تعاىل غري قادر على إْحداثِ احلواِدِث على غري الُوُجوه الَِّتي عليها تقع ، فََعبَُّروا 
  .ري والتْبِديل بغلِّ الَيد عن َعَدمِ االقِْتَدار على التَّْغيِ

 -هو قَْولَ الَيهُود أنَّ اللَّه تعاىل ال يعذِّبَُنا إال قْدَر األيَّامِ اليت َعبدَْنا فيها الِعْجلَ  -املراد منه : قال بعضهم : اخلامس 
لفاسدة ، واَسْتوَجبُوا اللَّعن إالَّ أهنم عبَّروا على كونه تعاىل غري ُمَعذِّبٍ هلم إالَّ هذا القدر من الزمان هبذه العبارة ا

  .بَِسَببِ فساد الِعَباَدة ، وعدم رَِعاَية األَدب ، وهذا قول احلسن 
واألوَّلُ أْولَى ملعىن قول املفسرين ِلقَْوله تعاىل بَْعَد : قال البغوي بعد أن َحكَى قولَ املُفَسِّرين ، مث بعده قول احلََسن 

  .} ُينِفُق كَْيَف َيَشآُء { : ذلك 

أْمَسكَْت أْيديهم عن : حيتمل اخلربَ املَْحَض ، وحيتمل أن ُيرادَ به الدَعاُء عليهم أي } غُلَّْت أَْيِديهِْم َولُِعُنواْ { : وقوله 
فََزادَُهُم { : ُيَعلُِّمَنا الدَُّعاَء عليهم ، كما َعلََّمَنا الدَُّعاَء على املُنافقني يف قوله تعاىل  -تعاىل  -أنَّه : اخلَْيرَات ، واملعىن 

  .» فَُغلَّْت أيديهم « : كان َيْنَبغي أن ُيقَال : فإن قيل ]  ١٠: البقرة [ } اهللا مََرضاً 
» غُلَّْت أْيدِيهم « أنَّ َحْرَف الَعطْف وإنْ كان ُمْضمَراً إال أنَُّه ُحِذَف لفائدة ، وهي أنَّه ملا ُحِذَف كان قوله : فاجلََواب 

قُوَّة؛ ألنَّ االْبِتَداء بالشَّْيء َيدلُّ على ِشدَِّة االْهِتَمام به وقُوَّة االعِْتَناء ، وَنِظُريه يف ] زيادة [ ه كالكالم املبتدأ به ففي
البقرة [ } واً َوإِذْ قَالَ موسى ِلقَْوِمِه إِنَّ اهللا َيأُْمُركُمْ أَنْ َتذَْبُحواْ بَقََرةً قالوا أَتَتَِّخذَُنا ُهُز{ احلَذِْف والتَّْعقِيب قوله تعاىل 

  .فقالوا أتَتَِّخذَنا : ولَْم َيقُل ]  ٦٧: 
  ] . ٧١: غافر [ } إِِذ األغالل يف أَْعَناقِهِْم والسالسل { : هو من الغلِّ يوم الِقَياَمةِ يف النَّار كقوله تعاىل : وقيل 

وَخنَازِير ، وضُرَِبت عليهُم الذِّلَّة واملَْسكََنة يف الدُّْنيا أنَُّه َمَسَخُهْم قردة  -فَِمْن لَْعنِهم » مبا قالوا « ُعذِّبوا » ولُِعُنوا « 
  .، ويف اآلِخَرة بالنَّار 

  .} َبلْ َيَداُه مَْبُسوطََتانِ { : قوله تعاىل 
» ِمْشَيةٌ ُسُجٌح « و » أُحٌد « ، و » َناقَةٌ سُُرٌح « على زنة » َيٌد ُبُسطٌ « : يقال » ُبُسطَاِن « : ويف مصحف عبد اهللا 



  .ُمطْلَقَةٌ باملَْعُروف : َيٌد بسيطةٌ ، أي : ، يقال » َبسِيطََتاِن « : مبسوطة باملعروف ، وقرأ عبد اهللا : ، أي 
اليِد وَبْسطَُها هنا استعارةٌ للُبْخل واجلوِد ، وإن كان ليس ثَمَّ يٌد وال جارحة ، وكالُم العربِ مآلنُ من ] وغَلُّ [ 

  ]الطويل : [ ؛ قال » ُيْنِفُق بِِكلَْتا َيَدْيِه  فالنٌ« : ذلك ، قالِت العرُب 
  َوكَفٌّ إذَا َما ُضنَّ بِالْمَالِ ُتْنفُِق... َيَداكَ َيَدا َمْجٍد ، فَكَفٌّ ُمِفيَدةٌ  -٢٠٠٣

  ]الطويل : [ وقال أبو متام 
  أَناِملُْه َدَعاَها لقَْبضٍ لَْم ُتِطْعُه... َتَعوََّد َبْسطَ الكَفِّ َحتَّى لََو أنَُّه  -٢٠٠٤

  ]الكامل : [ وقد استعارت العرُب ذلك حيثُ ال يَد ألبتة ، ومنه قولُ لبيٍد 
  إذْ أصَْبَحَت بَِيِد الشَّمَالِ زِماُمهَا..  -٢٠٠٥

  ]الكامل : [ وقال آخر 
  َشكََرتْ َنَداُه ِتالُعُه ووَِهادُُه... َجاَد اِحلَمى َبْسطُ الَيَدْينِ بوابِلٍ  -٢٠٠٦
: ، واليأُس معًنى ، ال عٌني ، وقد جعلوا له كفَّْينِ جمازاً ، قال الزخمشريُّ » َسطَ اليأُس كفَّْيِه يف َصْدرِي َب« : وقالوا 

ليكونَ ردُّ قوهلم : مفردةٌ؟ قلُت } َيُد اهللا َمْغلُولَةٌ { ، وهي يف } َبلْ َيدَاُه َمْبُسوطََتاِن { ِلم ثُنَِّيِت اليُد يف : فإن قلَت « 
أْبلَغ وأدلَّ على إثبات غايِة السََّخاِء له ، وَنفْيِ الُبْخلِ عنه ، وذلك أنَّ غايةَ ما يبذله السَِّخيُّ ِمْن ماله بنفِسه وإنكاُره 

  .» أن يعطَيه بيديه مجيعاً ، فبىن اجملاَز على ذلك : 
  فصل

َيدُ { : اليد من غري بيان عدٍد كقوله تعاىل اعلم أنه قد َوَرَد يف القرآن آياٌت كثرية ناِطقَةٌ بإثْبَات اليد ، فتاَرةً ذكر 
َما { ، وتارةً ذكر اليدين كما يف هذه اآلية ، ويف قوله تعاىل إلبليس عليه اللعنة ]  ١٠: الفتح [ } اهللا فَْوقَ أَْيِديهِْم 

  }َمَنَعَك أَن َتْسُجَد ِلَما َخلَقُْت بَِيَديَّ 

 ٧١: يس [ } أَوَلَْم َيرَْواْ أَنَّا َخلَقَْنا لَُهم ِممَّا َعِملَْت أَْيدِيَنآ أَْنعاماً { : ، وتارة أثَْبت األْيدي قال تعاىل ]  ٧٥: ص [ 
  .اختفت األمَّةُ يف تَفِْسري يد اللَّه تعاىل : ، وإذا عرف هذا فََنقُولُ ] 

أَلَُهْم أَْرُجلٌ يَْمُشونَ بَِهآ أَْم { : ه تعاىل إنَّها ُعْضو ُجْسَمانِيٌّ كما يف حقِّ كُلِّ أحٍد ، واحَتجُّوا بقول: فقالت املَُجسَِّمةُ 
ذكر ذلك قد ]  ١٩٥: األعراف [ } لَُهْم أَْيدٍ َيْبِطُشونَ بَِهآ أَْم لَُهمْ أَْعُيٌن ُيْبِصُرونَ بَِهآ أَْم لَُهْم آذَانٌ َيْسَمُعونَ بَِها 

ْعَضاء ، فلو مل َيْحُصل ِللَِّه هذه لزَم القَْدُح يف كونه إهلاً جاء يف إالهيَِّة األصنامِ ، ألجل أنَُّه لْيَس لََها شيٌء من هذه األ
واسُم اليد موضوع ِلَهذا الُعْضو ، فََحْملُه على شيء : ، فلما َبطُل ذلك ، َوَجَب إثَْبات هذه األْعَضاء له ، قالوا 

  .آخر ترك للَُّغة ، وإنَّه ال ُجيوُز 
ألنَّ اجلسم ال ينفَكُّ عن احلََركَِة والسُّكُون ومها ُمْحَدثَاِن ، وما ال َينْفَكُّ عن أنَّه تعاىل ليس بِجِْسمٍ؛ : واجلواُب عنه 

كلَّ  املُْحَدِث فَُهو ُمْحَدثٌ ، وألنَّ كُلَّ جسم فهو ُمَتَناهٍ يف اِملقَْدار ، وكلّ ما كان متناهياً يف املقدار فهو حمدثٌ ، وألنَّ
ان كذلك افتقر إىل ما يؤلِّفُُه وُيركُِّبُه ، وكلّ ما كان كذلك فهو ُمْحَدثٌ جسم فهو مؤلٌَّف من األجزاء ، وكلّ ما ك

  .، فَثَبت هبذه الوجوه أنَّه ميتنع كونه تعاىل جِْسماً ، فيمَتنِعُ أنْ يكون ُعضْواً ُجْسَمانِياً 
  :وأما مجهور املَُوحِّدين فلُهْم يف لَفِْظ الَيِد قوالن 

لقرآن ملَّا دلَّ على إثَْبات اليد للَّه آمنَّا باللَّه ، والعقْل دلَّ على أنَّه ميتنع أن يكون يدُ إنَّ ا: قول من يقول : أحدمها 
اهللا عبارة عن جِْسم خمُْصوصٍ وعضو ُمرَكَّب من األجزاء واألْبعَاض آمنَّا به ، فأمَّا أنَّ اليد ما هي وما َحِقيقَُتَها ، فقد 

  .اىل ، وهذه طَرِيقَةُ السَّلَِف فَوَّْضَنا َمْعرِفََتها إىل اهللا تع



  :اليُد تذكر يف اللَُّغة على ُوُجوٍه : قَْولٌ املُتكَلِِّمني فقالوا : وثانيهما [ 
  ] .اجلَارَِحة : أحُدها 
  .لفالن يد أشكُُره عليها : نقول : النِّْعَمةُ : وثانيها 
  .فسَُّروُه بِِذي القُوَِّة والُعقُول ]  ٤٥: ص [ } أُوِْلي األيدي واألبصار { : قال تعاىل : القُوَّةُ : وثالثها 

  .سلب كمال القُْدَرة : واملعىن » ال َيَد لََك بَِهذا « : وحكى سَيبَوْيه أنَُّهم قالوا 
لبقرة ا[ } الذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النكاح { : يف ِملِْكه قال تعاىل : يف َيِد فُالن ، أي : اِمللْك فقال يف هذه الصِّفَة : رابعها 

، ]  ٧٥: ص [ } ِلَما َخلَقْتُ بَِيَديَّ { : ِشدَّةُ الِعَناَية واالْخِتَصاص ، قال : وخامسها . ميِلُك ذلك : أي ]  ٢٣٧: 
« : هبذا التَّشْرِيف ، فإنَّه تعاىل اخلالق جلميع املخلوقات ، وُيقَال  -عليه الصالة والسالم  -ختصيص آدم : واملراد 

  .إذا ضمنت له َشيْئاً » فَاء يدي َرْهٌن لك بالَو
  .اليد يف حقِّ اللَّه تعاىل ُمْمَتنٌِع أن تكون اجلارَِحة ، وأما سائر املعاين فكُلَُّها َحاِصلَة : وإذا ُعرَِف هذا فََنقُول 

اِت اللَّه تعاىل ، وهي أنَّ اليد ِصفَةٌ قاِئَمةٌ بِذَ: وهو أنَّ أبا احلسن األشَْعرِي زعم يف َبْعضِ أقواله : وها هنا قَْولٌ آخر 
  .ِصفَةٌ ِسوى القُْدَرة ، ومْن شَأنِها التَّكْوِين على َسبِيل االْصِطفَاِء 

عن ] عبارة [ ويدلُّ عليه أنَّه تعاىل جعل وقوع خلق آدم بيده ِعلة الكََرامة آلدم واْصِطفَائه ، فلو كانت اليُد : قال 
اصطُِفَي؛ ألنَّ ذِلكَ يف َجميعِ املْخلُوقَات ، فال ُبدَّ من إثْبَاِت ِصفَةٍ  -سالم عليه الصالة وال -القُْدَرِة الْمَتَنع كوُنه 

أنَّ اليد يف حقِّ اللَّه تعاىل : أخْرى وراَء القُْدرة يقع هبا اخلَلُْق والتَّكْوين على سبيلِ االْصِطفَاء ، وأكْثَُر الُعلََماء َزَعُموا 
ألنَّ قُْدرةَ اللَّه واِحَدةٌ ، ونصُّ القُْرآن نَاِطٌق بإثَْبات اليدين تاَرةً وبإثْبَاِت األْيدي تارةً ِعَباَرة عنِ القُْدرة وهذا ُمْشِكلٌ؛ 

  :أخَْرى ، وإن فَسَّْرُتُموها بالنِّْعمة ، فََنصُّ القُْرآن ناِطٌق بإثبات اليدْين ، ونعم اهللا غري حمُدوَدٍة ، لقوله تعاىل 

  ] . ١٨: النحل [ }  الَ ُتْحُصوَهآ َوإِن تَُعدُّواْ نِْعَمةَ اهللا{ 
َيُد اهللا { : أنَّ القْوم جعلوا قوهلم : إن اْخَترَْنا تفسري اليد بالقُْدَرة ، كان اجلواُب عن اإلْشكَال املذكُور : واجلواُب 

ليس األْمُر على ما : ، أي }  َبلْ َيَداُه َمْبسُوطََتاِن{ : كناية عن الُبْخلِ ، فأجيبوا على وِفْقِ كالمهم ، فقيل } َمْغلُولَةٌ 
  .َوَصفُْتُموه من الُبْخلِ ، بل هو جواٌد على سَبيلِ الكمال ، وأنَّ من أْعطَى بيده فَقَْد أعْطَى عطاًء على أكَْمل الُوُجوِه 

  :وأمَّا إن اخترَنا تفسري اليد بالنِّْعَمِة ، كان اجلواُب عن اإلْشكَال املذْكُور من وجهني 
التَّثْنَِيةَ حبَسبِ اجلِْنسِ ُيدِخلُ حتت كُلِّ واحٍد من اجلِْنَسْينِ أنْوَاع ال نِهَاية هلا نِْعَمة الدنيا ونعمة الدين ، أنَّ : األول 

  .ونعمة الظاهر ونعمة الباطن ، ونعمة النفع ونعمة الدفع ، ونعمة الشدة ونعمة الرخاء 
ُمساعدةٌ بعد ُمَساَعدة ، وليس : ، معناه » لَبَّْيَك «  َوْصِف النِّْعمة ، أال ترى قولك أنَّ املُراَد بالتَّثْنَِيةِ املَُبالََغةُ يف: الثاين 
أنَّ النِّْعَمة ُمَتظَاِهَرةٌ ُمَتتَابَِعةٌ ، لْيَست كما ادََّعى اليَُهوُد : وال ُمساعدَتْين ، فكذلك اآلَية معناها ] منه طاعتني [ املراد 

  . أنََّها َمقْبُوَضةٌ ُمْمَتنَِعة
  :يف هذه اجلملة مخسةُ أوجه } ُينِفُق كَْيَف َيَشآُء { : قوله 

  .أنْ ال حملَّ هلا من اإلعراب؛ ألهنا مستأنفة :  -وهو الظاهر  -أحدها 
  .» َيَداُه « أهنا يف حملِّ رفع؛ ألهنا خرب ثان ل : والثاين 

؛ وعلى هذين الوجهني؛ فال ُبدَّ من » َمْبسُوطََتاِن « أهنا يف حملِّ نصبٍ على احلال من الضمريِ املستكنِّ يف : والثالث 
{ : ينفُق هبما ، وحذُف مثل ذلك قليلٌ ، وقال أبو البقاء : ضمري مقدَّرٍ عائٍد على املبتدأ ، أو على ذي احلال ، أي 

  :شيئني ؛ ل-» َيَداُه « يعين يف  -مستأنٌف ، وال جيوزُ أن يكون حاالً من اهلاء } ُينِفُق كَْيَف َيَشآُء 



  .أنَّ اهلاَء مضاف إليها : أحدمها 
قال . [ أنَّ اخلرب يفِْصل بينهما ، وال جيوز أن تكون حاالً من اليدين؛ إذ ليس فيها ضمري يعود إليهما : والثاين 

من ليس ذلك مبانع؛ ألن املمنوع إمنا هو جميُء احلَالِ » أنَّ اهلاء مضاف إليها : أحدمها « : قوله ] : شهاب الدين 
املضاِف إليه ، إذا مل يكن املضاُف جزءاً من املُضاِف إليه ، أو كجزئه أو عامالً فيه ، وهذا من النوع األول ، فال 

هود [ } وهذا َبعِْلي شَْيخاً { : هذا أيضاً ليس مبانعٍ ، ومنه » أن اخلرب يفصلُ بينهما : والثاين « : مانع فيه ، وقوله 
  .حالٌ من اسم اإلشارة ، والعامل فيه التنبيه » خاً شَْي« إن : إذا قلنا ]  ٧٢: 

  .ينفق هبما : قد تقدَّم أن العاِئَد يُقَدَّر ، أي » إذْ ليَس فيها ضمٌري « : وقوله 
أنَّ العامل يف احلالِ هو : ووجه املنع  -أعين جميَء احلالِ من املبتدأ  -وفيه خالفٌ » يَداُه « أهنا حالٌ من : الرابع 
 صاحبَها ، والعاملُ يف صاحبها أمٌر َمْعَنوِيٌّ ال لفظيٌّ ، وهو االبتداء ، وهذا على أحد األقوال يف العاملِ يف العاملُ يف
  .االبتداء 
  .، وال اعتباَر مبا منعه أبو البقاِء؛ ملا تقدَّم من َتْصحيح ذلك » َيدَاُه « أهنا حالٌ من اهلاء يف : اخلامس 

ومفعولُ املشيئة حمذوٌف ، وكذلك جوابُ » كْيَف تكُونُ أكُونُ « : كيب شرطيةٌ؛ حنو يف مثل هذا التر» كَْيَف « و 
ُيْنِفُق كما يشاُء أنْ ُيْنِفَق ُيْنِفُق ، : ، واملعىن » كَْيَف « هذا الشرط أيضاً حمذوٌف مدلولٌ عليه بالفعل السابق ل 

وما بعدها ، وقد تقدَّم » أنْ « وهو » َيَشاُء « فحذف مفعول  ويبسطُ يف السَّماء ، كَْيَف يشاء أنْ َيْبُسطَهُ َيْبُسطُُه ،
املتأخرُ » ُيْنِفُق « وهو » كَْيَف « ال ُيذْكران إال لغرابتهما ، وحذَف أيضاً جواب » يُريد « و » يَشاء « أن مفعول 

، وما له صدُر الكالم ال يعمل فيه ، ألنَّ هلا صدر الكالمِ » كَْيَف « املتقدُم عامالً يف » ُيْنِفق « وال جائٌز أن يكون 
  .إال حرُف اجلر أو املضاف 

وال ُيْعقَلُ هنا كوُنها « : ، قال أبو حيان » َيَشاء « سؤالٌ عن حال ، وهي نصبٌ ب » كَْيَف « : وقال احلويفُّ 
آل عمران [ } كَْيَف َيَشآُء  ُيَصوِّرُكُْم ِفي األرحام{ : ، وقد تقدم الكالُم عليها مشبعاً ِعْنَد قوله » ُسؤاالً عن حال 

 :٦ . [  
  فصل

{ : وقال تعاىل . َيْرُزق كيف يُريد وكيف يشاُء ، إن شاء قَتَّر ، وإن شاء َوسََّع : أي } ُينِفُق كَْيَف َيَشآُء { ومعىن 
  ] . ٢٧: الشورى [ } َولَْو َبَسطَ اهللا الرزق ِلِعَباِدِه لََبغَْواْ ِفي األرض ولكن يَُنزِّلُ بِقََدرٍ مَّا َيَشآُء 

  ] . ٢٦: الرعد [ } َيْبُسطُ الرزق ِلَمْن َيَشآُء َويَقَِدرُ { : وقال تعاىل 
قُلِ اللهم َماِلَك امللك ُتؤِْتي امللك َمن َتَشآُء َوَتنزُِع امللك ِممَّْن َتَشآُء َوُتِعزُّ َمن َتَشآُء َوُتِذلُّ َمن { : وقال عزَّ وجلَّ 

َيجُِب على اللَّه إْعطَاء : ، وهذه اآلية رّد على املعتزلة؛ ألنَُّهم قالوا ]  ٢٦: آل عمران [  }َتَشآُء بَِيِدكَ اخلري 
قائلون بأنَّ َيَد اهللا [ الثََّواب للُمِطيع ، وجيُب عليه أالَّ ُيعاِقَبُه ، فََهذَا املَْنُع والقَْيُد َيْجري ُمْجَرى الغلّ ، فهم يف احلقيقة 

  ] .َمْغلُولة 
بأنَّ املُلَْك ُملْكُُه ، وليس ألحٍد عليه اسِْتْحقَاٌق وال : القَاِئلُونَ ] فُهُم [  -رضي اهللا عنهم  -ْهلُ السُّنَّةِ وأمَّا أ

ض قُلْ فََمن َيْمِلُك ِمَن اهللا َشْيئاً إِنْ أََراَد أَن ُيهِْلَك املسيح ابن َمرَْيَم َوأُمَُّه َوَمن ِفي األر{ : اعِترَاٌض ، كما قال تعاىل 
  .ال يْستَِقيم إال على هذا املَذَْهبِ } َبلْ َيدَاُه َمْبُسوطََتاِن ُينِفُق كَْيَف َيَشآُء { : فقوله تعاىل ]  ١٧: املائدة [ } َجِميعاً 

: علماء اليهود ، يعين : ري واملراد بالكث} َولََيزِيَدنَّ كَِثرياً مِّنُْهم مَّآ أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك طُْغيَاناً َوكُفْراً { : قوله تعاىل 



ما زاَدْتكَ « : ازَدادُوا عند ُنزُولِ ما أْنزِل إليك من َربَِّك من القرآِن واحلَُججِ غُلُواً يف الكُفْرِ واإلنكَار ، كما ُيقال 
  .، وهم كُلَّما نزلت آيةٌ كَفَُروا هبا فاْزَدادُوا طُْغيَاناً وكُفْراً » املْوِعظَةُ إال شَّراً 

  .زِيَاَدةٌ ِمنُْهْم يف الكُفْر ] على الكُفْر [ إقاَمتُُهْم  :وقيل 
، وال جيوُز أن » ليزِيَدنَّ « : هنا موصولةٌ امسيَّة يف حملِّ رفع؛ ألهنا فاعل بقوله » َما » « ما أْنزِلَ « : قوله تعاىل 

وليَزِيَدنَّ كَثِرياً اإلنَْزالُ « : ن التقديُر ، ويكو» أُْنزِلَ « قائٌم مقام الفاعل ل » إلَْيكَ « مصدريةً ، و » َما « تكون 
« صفةٌ ل » ِمنُْهْم « : ؛ ألنه مل ُيْعلَْم نفُس املَُنزَّلِ ، والذي يزيدُُهْم إمنا هو املَُنزَّلُ ، ال نفُس اإلنزال ، وقوله » إلَْيَك 
  .» َيزيد « مفعولٌ ثان ل » طًْغيَاناً « فيتعلَُّق مبحذوٍف ، و » كَِثرياً 

  صلف
اآلَياِت ، دلّ هذا الكالُم على أنَّه تعاىل ال ُيَراعى مصاحل الدِّين والدُّنيا؛ ألنَّه تعاىل َعِلَم أنَّهم َيزَْداُدون عند إنْزالِ ِتلْك 

ْنزَلََها َعِلْمَنا فلما أ] كفراً وضالالً ، فلو كاَنْت أفعَالُه ُمَعلَّلَة برعاية املصاِلحِ للعباد ، الْمَتَنع عليه إْنزَال تلك اآليات [ 
، فإن ]  ١٢٥: التوبة [ } فََزاَدتُْهْم رِْجساً إىل رِْجِسهِمْ { : أنَُّه تعاىل ما ُيَراعي مصاحل الِعبَاِد ، ونظُريه قوله تعاىل 

ن الكُفْرِ ، فلهذَا َحُسن منه َعِلَم اللَّه تعاىل من حَالِهِم سواًء أنَْزلََها أو مل ُينْزِلْها ، فإنَُّهم يأتون بتلِك الزِّيَادة م: قالوا 
  .تعاىل إْنزَالُها 

فَعلى هذا التَّقْدير مل يكن ذلك االْزدَياُد ألجل تِلَك اآليات ، وهذا يقتضي أن تكون إضافة ازِدَياد الكفر إىل : قلنا 
  .إنْزال تِلَْك اآلياِت َباِطالً ، وذِلَك تكذيٌب لَنصِّ القُْرآن 

جيوز أن يعود على الَيُهود والنَّصَارى؛ لتقدمي » َبيَْنُهم « الضمري يف } ا َبْينَُهُم العداوة والبغضآء وَأَلْقَْيَن{ : قوله تعاىل 
، وُجيوُز أن يعُوَد على الَيُهود ]  ١٩: املائدة [ } َيا أَْهلَ الكتاب { : ذكرهم ، والندراج الِصْنفَْين يف قوله تعاىل 

يعين بني الَيهُود والنَّصارى ، ألنَّ ذكرهم جرى يف : ةٌ ، فعلى هذين قال احلسن وجماهد وْحدَُهم ، ألنَُّهم ِفَرٌق ُمْخَتِلفَ
بني فَِرق اليُهود ، فإنَّ بعضهم َجبْرِيَّةٌ ، وبعَضهم : ، وقيل ]  ٥١: املائدة [ } الَ تَتَِّخذُواْ اليهود والنصارى { : قوله 

  .َهة ، وكذلك بني فرقِ النََّصارى كاملَلْكَانِيَّة والنَّْسطُوريَِّة والَيْعقُوبِيَِّة وبعضهم ُمَشبِّ] ُمَوحَِّدة [ قََدرِيَّةٌ ، وبعضهم 
  فهذا املعىن حَاِصلٌ بني فرقِ املُْسلمني ، فكيف ميكن جعلُه َعْيباً يف الَيُهوِد والنََّصارى؟: فإن قيل 
تَّابعني ، أما يف ذلك الزََّماِن فلم يكن َشيٌء من ذَِلك ، أنَّ هذه البَدَع إنَّما حدثَْت بعَد عصر الصَّحَابِة وال: فاجلواب 

  .فال َجَرَم َحُسَن جَْعل ذلك َعْيباً يف الَيُهود والنََّصارى 
جل أنَّه تعاىل بيَّن أنَُّهم إنَّما ُيْنِكُرون ُنُبوََّته بعد ظُهُور الدَّالِئلِ على ِصحَِّتها أل: ووْجُه اتَِّصال هذا الكالم مبا قَْبلَُه 

احلََسِد ، وألجل ُحبِّ اجلَاه واملال والسَّعادة ، فلمَّا رجَّحُوا الدُّْنَيا على اآلِخَرة ال َجَرم َحَرمهم سعاَدة الدِّين ، 
ه من َوافلذلك َحرَمهم سََعادةَ الدُّْنيَا؛ ألنَّ كُلَّ فَرِيقٍ ِمنُْهم ُمِصرٌّ على مذهبه ، وُمبَاِلغٌ يف نصرته ، وَيطَْعنُ يف كل ما ِس
فيه إىل  املذاِهب َتْعِظيماً ِلنَفِْسه وَتْروجياً ملذَهبِِه ، فصار ذلك َسَبباً لوقوع اخلُُصوَمة الشَّدِيَدة بني فرِقهم ، اْنتَهى األمر

  .أنَّ َبْعَضُهم ُيكَفِّر بَْعضاً 

إنَّ التباغُضَ : ، أي » والبْغَضاَء « : وله ، وجيوز أن يتعلَّق بق» ألقَْيَنا « متعلٌِّق ب } إىل َيْومِ القيامة { : وقوله تعاىل 
 بينهم إىل يوم القيامة ، وال جيوزُ أن يتعلََّق بالعداوِة؛ لئال َيلَْزم الفْصلُ بني املصَدرِ ومعموله باألجنيبِّ ، وهو املعطوُف؛

، والعاملُ األولُ هنا لو ُسلِّط  فال جيوُز أن تكون املسألةُ من التناُزع؛ ألن شرطه تسلُّطُ كلٍّ من العاملَْين: وعلى هذا 
أنه جيوز التناُزعُ يف فعلي التعجُّبِ مع التزامِ : على املتنازع فيه ، مل َيُجْز للمحذورِ املذكور ، وقد َنقَل بعضُُهْم 



ثاين ، وهو خارٌج ُيلَْتَزُم إعمالُ العامل ال: إعمال الثاين؛ ألنه ال يُفَْصل بني فْعلِ التعجُّبِ ومعموله ، وهذا مثلُه ، أْي 
أن العداَوةَ كلُّ شيء مشتهٌر يكون عنه َعَملٌ : عن قياسِ التناُزعِ ، وتقدَّم لك نظريه ، والفرُق بني العداوة والبغضاء 

العداوة أَخصُّ من البغضاء؛ ألنَّ كلَّ « : وَحْرٌب ، والبغضاُء ال تتجاوُز النفُوَس ، قاله ابن عطيَّة وقال أبو حيان 
  .» ْبَغٌض ، وقد ُيبَْغُض َمْن لَْيس بعُدوٍّ َعُدوٍّ ُم

، وهذا نْوع آخر من أْنوَاع اِملَحنِ يف اليهُود ، وهو أنَُّهم } كُلََّمآ أَْوقَدُواْ نَاراً لِّلْحَْربِ أَطْفَأََها اهللا { : قوله تعاىل 
  .لُوبني كلّما مهُّوا بأمر من األُمور ُجِعلوا فيه َخاسِرِين خَاِئبِني َمقُْهورين َمْغ

يعين اليهود أفسدوا وَخالَفُوا ُحكَْم التَّْوراة ، فبعث اهللا علْيهم ُبخَْتَنصَّرَ ثُمَّ أفَْسدُوا فََبَعثَ َعلَْيَهم : قال املفسرون 
  .طيطوس الرُّوِمي ، مث أفَْسدُوا فََسلَّطَ اللَُّه عليهُم اجملُوَس ، مث أفسدوا فبعث اهللا عليهُم املُْسِلمني 

وأْوقَُدوا ناراً لُِمحاربته أطْفَأَها  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -كُلََّما أْجَمُعوا أْمرَُهْم ليُفِْسدوا أْمَر حممَّدٍ : وقيل 
هذا عامٌّ يف كل حرب طَلَْبَتُه اليهود ، فال : اللَُّه ، فردَّهم وقََهرَُهم ونصر ديَنُه ونبيَُّه ، وهذا قول احلََسن وقال قتادة 

  .ى اليهود يف بلد إال وَجْدتَُهم من أذَلِّ النَّاسِ َتلْقَ
  :فيه وجهان » ِللَْحْربِ « : قوله تعاىل 

  .أوقدوها ألْجلِ احلرب : ، أي » أْوقَدُوا « أنه متعلٌق ب : أحدمها 
« جواب » ا اهللا أطْفَأَه« و . فيتعلَّق مبحذوف ، وهل اإليقاُد حقيقةٌ أو جماٌز؟ قوالن » نَاراً « أنه صفة ل : والثاين 

، وهو أيضاً حقيقةٌ أو جماٌز؛ على حسب ما تقدَّم ، واحلرُب مؤنثةٌ يف األصل مصدر وقد تقدَّم الكالم عليها » كُلََّما 
، وأنه جيوز أن يكون مصدراً من املعىن؛ ] من املائدة  ٣٣اآلية [ قد تقدَّم نظريه » فَسَاداً « : يف البقرة ، وقوله 
: ردُّ املصدر ملعىن الفْعلِ ، وأن يكون حاالً ، أي : ردُّ الفعل ملعىن املصدر ، والثاين : أحدمها : ران وحينئذ لك اعتبا

: َيسعْون ُمفِْسدين ، وأن يكون مفعوالً من أجله ، أي : يُفِْسُدونَ بسعيهم فَسَاداً ، أو : َيْسَعْون سعَي فساٍد ، أو 
  .جيوُز أن تكون للجنس وأن تكون للعهد » األرض «  َيْسَعْونَ ألْجلِ الفساد واأللف والالم يف

  .، وهذا يُدلُّ على أنَّ السَّاعي يف األْرضِ بالفََساد َمْمقُوٌت عِْنَد اللَِّه } واهللا الَ ُيِحبُّ املفسدين { : مث قال 

َولَْو أَنَُّهْم أَقَامُوا التَّْوَراةَ ) ٦٥(َولَأَْدَخلَْناُهمْ َجنَّاِت النَِّعيمِ  َولَْو أَنَّ أَْهلَ الِْكتَابِ آَمُنوا وَاتَّقَْوا لَكَفَّْرَنا َعْنُهمْ َسيِّئَاتِهِْم
 ُمقَْتِصَدةٌ َوكَِثٌري ِمنُْهْم َساَء َما َوالْإِْنجِيلَ َوَما أُنْزِلَ إِلَْيهِْم ِمْن َربِّهِمْ لَأَكَلُوا ِمْن فَْوِقهِْم َوِمْن َتْحِت أَْرُجلِهِْم ِمنُْهْم أُمَّةٌ

  ) ٦٦(ْعَملُونَ َي

  .» َولَْو أنَّ « : وقد تقدَّم الكالم على َنِظري قوله 
 -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -واعلم أنَُّه تعاىل ملا بالغَ يف ذَمِّهِْم وهتجني طريقهِم ، بيَّن أهنم لو آَمُنوا بُِمَحمَّدٍ 

  .اِت النَِّعيم واتقَْوا لكفَّرنَّا عنهم َسيِّئاتِهِْم ، وألْدخلَْناُهمْ َجَن
السَّيِّئَاِت ، وإْعطَاء احلََسناِت ، فلم ضمَّ إلَْيه َشْرطٌ آخر ] باقتضاء تكفري [ اإلميانُ وحدُه سبب مْسَتِقلٌّ : فإن قيل 

  .وُهو التَّقَْوى 
اض الَعاجِلَة كما يفعله أنَّ املُراد كَْونه آتياً اإلميان ِلغََرض التَّقْوى ، والطَّاعة ال لغرضٍ آخر من األغَْر: فاجلواُب 
  .املَُناِفقُون 

اآلية ملا بيَّن تعاىل يف اآلية األوىل أنَُّهم لو آَمُنوا لفَازُوا بَسَعادة } َولَْو أَنَُّهْم أَقَاُمواْ التوراة واإلجنيل { : قوله تعاىل 
دُّْنَيا ووجدُوا طَيَِّباتَِها وَخيَْراِتها ، ويف إقَاَمةِ التَّْورَاِة اآلِخرة ، بيَّن يف هذه اآلية أْيضاً ، أنَُّهْم لو آَمنُوا لفَاُزوا بَسَعادِة ال



  :واإلْنجِيل ثالثةُ أْوُجه 
صلَّى  -أن يعملوا مبا فيهما من الَوفَاِء بالعُُهوِد ، ومن اإلقْرَار باْشِتَماهلما على الدَّالئل الدَّالَّة على َبْعثَِة حممَّدٍ : أحدها 

  . -لَّم اهللا عليه وعلى آله وس
أقاَم الصَّالة إذا قام بُِحدُوِدَها وُحقوِقَها ، وال ُيقَال ملن مل : أنَّ املراد إقاَمةُ أْحكَاِمهَِما وُحُدوِدمهَا ، كما ُيقَال : وثانيها 

  .ُيَوفِّ بَشرَاِئطها أنَُّه أقَامها 
  .َشْيء من حُدوِدِهَما  جعلومها نْصبَ أعْينِهِم ، لئالَّ يَزِلُّوا يف] أنَّ املراد : [ وثالثها 

كتب أنبياء بين إسرائيلَ مثل كُُتبِ شَُعْيبٍ ، : القُْرآن وقيل : يعين } َوَمآ أُنزِلَ إِلَيهِْم مِّن رَّبِّهِمْ { : وقوله تعاىل 
ه وعلى آله صلَّى اهللا علي -وكتاب َحيقُوق ، وكتاب دَاْنيَال ، فإنَّ هذه الكتب مملوءة من البَشاَرة بَِمْبَعِث حممٍَّد 

  . -وسلَّم 
مْن « لُوجَِد منهم هذا الفعلُ ، و : مفعولُ األكْلِ هنا حمذوٌف اقتصاراً ، أْي : } َألكَلُواْ ِمن فَْوِقهِْم { : قوله تعاىل 

: حمذوٍف ، أي صفةٌ ملفعول « ِمْن فْوِقهِْم » إنَّ « : ألكَلُوا من اجلَهَتْينِ ، وقال أبو البقاء : متعلٌِّق به ، أي » فوِقهِْم 
  .» ألكَلُوا رِْزقاً كَاِئناً ِمْن فَْوِقهِْم 

  فصل
أصابَُهُم القَْحطُ والشِّدَّةُ ،  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -اعلم أنَّ اليهود ملا أَصرُّوا على َتكِْذيب سيِّدنا حممٍَّد 

[ ، فبيَّن اللَّه لَُهْم أنَُّهم لو تركوا ذَِلك الكُفْر الْنقَلَب ]  ٦٤: املائدة [ } َيدُ اهللا َمْغلُولَةٌ { : وبلُغوا إىل حيث قالوا 
  .وحصل اخلَْصُب والسََّعة ] األمر 

  .} َألكَلُواْ ِمن فَْوِقهِْم َوِمن َتْحِت أَْرُجِلهِم { : قوله تعاىل 
فالن يف اخلَيْرِ « : تَِّصالً كثرياً ، كما ُيقال ألكلوا أكالً ُم: املراد منه املُبالُغة يف شْرحِ السََّعِة واخلَْصب ، واملعىن : قيل 

  .يريُد كَثَْرةَ الَْخْيرِ عنده؛ قالَُه الفَرَّاُء » ِمْن فَْوِقِه إىل قََدِمِه 
خُروج } َوِمن َتْحِت أَْرُجلِهِم { ُنُزول املَطَرِ ، و » ِمْن فَْوِقهِْم « املراد :  -رضي اهللا عنهما  -وقال ابن عباس 

: األعراف [ } َولَوْ أَنَّ أَْهلَ القرى آَمُنواْ واتقوا لَفََتْحَنا َعلَْيهِْم بََركَاٍت مَِّن السمآء واألرض { : كقوله تعاىل النََّبات 
يَْرُزقُهم اهللا : األكل من فَْوقٍ كَثَْرة األْشَجار املُثْمِرة ، ومن َتْحِت األْرُجل الزُّروع املغلة ، وقيل : ، وقيل ]  ٩٦

َيْرُزقُهم اهللا تعاىل اِجلَنانَ الَباِلَغةَ : َنانَ البَاِلَغةَ األْشجَار املُثِْمرة ، ومن َتْحِت األْرُجل الزُّروع املغلة ، وقيل تعاىل اِجل
الثِّمَار ما َينْزِلُ ِمْنَها من ُرؤوس الشَّجر ، ويلتقطون ما تساقَطَ على األرض ِمْن َتْحت أرجلهم ، وهذا إشارة إىل ما 

خرب » مِْنُهْم « : ى الَيُهود من َبين قَُرْيظَة وبين النَِّضري ، من قطع َنِخيلهِمِ ، وإفساد ُزُروعهم وقوله تعاىل َجَرى عل
تنويٌع يف التفصيل ، فأخرب يف اجلملة } مِّنُْهْم أُمَّةٌ مُّقَْتِصَدةٌ َوكَِثٌري مِّْنُهمْ { « : فاعالً باجلار ، وقوله » أمَّةٌ « مقدَّم ، و 

، وأخرب عنهم « ِمْنُهمْ » وىل ، باجلارِّ واجملرور ، ووصف املبتدأ باالقتصاِد ، ووصف املبتدأ يف اجلملة الثانية ب األ
بأنَّهم من مجلة أهل الكتاب؛ فإنَّ الوصف ألزُم من اخلرب؛ فإهنم إذا أسلموا ، زالَ عنهم هذا االسُم ، وأما الطائفة 

لِ الكتاب؛ فإنَّ الوصفَ ألزُم ، وهم كفَّار فهم منهم ، وأخرب عنهم باجلملة الثانية ، فإهنم وصفوا بكوهنم من أْه
  .الذَّمِّيَّة ، فإنَّ اخلرب ليس بالزمٍ ، وقد ُيْسِلُم منهم ناٌس ، فيزول عنهم اإلخباُر بذلك 

  فصل
» ُمقَْتِصَدة « الَيُهود والنََّجاِشيِّ من النَّصَارى ، مؤِمُنو أْهلِ الِكتَاب ، كَعْبِد اللَِّه بْن سالم من : املُراد باألمَّة املُقَْتِصَدة 

  .االعِتدَال يف العمل من غري غُلُوِّ وال َتقِْصري : عاِدلَةٌ غري غَاِلية وال مقصِّرة ، واالقتصاُد يف اللَُّغة : أي 



دينهِم ، وال يكون فيهم ِعَناٌد شديٌد وال  كُفَّاُر أهل الكتاب الذين يكنون ُعُدوالً يف: املُرَاد باألمَّةِ املقَْتِصَدِة : وقيل 
  ] . ٧٥: آل عمران [ } َوِمْن أَْهلِ الكتاب َمْن إِن َتأَْمْنُه بِِقْنطَارٍ ُيؤَدِِّه إِلَْيَك { : ِغلْظَةٌ ، كما قال تعاىل 

  .منهم ما أسَْوأ عَََملَهم ] كثري [ يل ، وفيه معىن التعجُّبِ ، كأنَّه ق} َوكَِثٌري مِّنُْهْم َسآَء َما َيْعَملُونَ { : قوله تعاىل 
  :هذه جيوُز فيها ثالثةُ أوجه » َساَء « األْجالف املُْبِغُضون ، مثل كَْعبِ بن األشْرِف وأصحابه و : واملراد هبم 

يغَ ما أسوأ عملُهْم ، ومل يذكُرِ الزخمشريُّ غريه ، ولكن النحاة ملَّا ذكروا ص: أن تكون تعجباً؛ كأنه قيل : أحدها 
  .، فإن أراد من جهِة املعىن ، ال من جهة التعجُّب املبوبِ له يف النحوِ فقريٌب » َساَء « التعجُّبِ مل َيُعدُّوا فيها 

  ] . ١٧٧: األعراف [ } َسآَء َمثَالً القوم { : فتدلُّ على الذَّمِّ؛ كقوله تعاىل » بِئَْس « أهنا مبعىن : الثاين 
  .َملُون ، بِئْس َشْيئاً عملهم بئس ما َيْع: وقال الَبغَوِي 

  . -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -عملوا بالقَبِيحِ مع التَّكْذِيب بالنَّبِيِّ :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عبَّاس 
  .غُري متصرِّفة ، ألن التعجُّب وباب املدح والذمِّ ال تتصرَُّف أفعالُهما » َساء « وعلى هذين القولني ف 

ِسيئَتْ { ]  ٧: اإلسراء [ } ِلَيُسوُءواْ ُوُجوَهكُْم { : َساَء َيُسوُء ، ومنه : املتصرِّفة؛ حنو » َساء « أن تكون : ث الثال
]  ٧: اإلسراء [ } ِلَيُسوءُواْ ُوُجوَهكُْم { : ، واملتصرِّفةُ متعديةٌ؛ قال تعاىل ]  ٢٧: تبارك [ } ُوُجوُه الذين كَفَُرواْ 

ال بدَّ هلا من » بِئْسَ « ساء َعملُُهم املؤمنني ، والَِّتي مبعىن : هو حمذوٌف ، تقديُره : عولُ هذه؟ قيل فإن قيل فأْيَن مف
  .َساَء َعَمالً الذي كَاُنوا َيْعَملُوَنُه : مميِّز ، وهو هنا حمذوٌف ، تقديره 

ْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالََتُه َواللَُّه يَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي َيا أَيَُّها الرَّسُولُ َبلِّغْ َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوإِنْ لَ
  ) ٦٧(الْقَْوَم الْكَافِرِيَن 

رية ، ناداه املوىل سبحانه بأْشَرِف الصِّفَات البش: اآلية } ياأيها الرسول َبلِّغْ َمآ أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك { : قوله تعاىل 
أيَّ : مجيَع ما أُنزِلَ إلْيَك ، أي : فأجاَب الزخمشريُّ بأن املعىن !! ] وهو قد َبلَّغَ[ } َبلِّغْ َمآ أُنزِلَ إِلَْيَك { : وقوله 

أَمر « : شيٍء أُْنزِلَ غري ُمَراِقبٍ يف تبليِغِه أَحداً ، وال خائٍف أنْ َيَنالََك َمكْرُوٌه ، وأجاب ابن عطية بقريبٍ منه ، قال 
: ، وأجاب غُريمها بأنَّ املعىن على الدميومة؛ كقوله » اهللا رسوله بالتبليغِ على االْسِتيفَاِء والكمالِ؛ ألنه كان قَْد َبلَّغَ 

  ] . ١٣٦: النساء [ } َيا أَيَُّها الذين آَمُنواْ آِمُنواْ { ]  ١: األحزاب [ } ياا أَيَُّها النيب اتق اهللا { 
وال جيوز أن تكون نكرةً موصوفةً؛ ألنه مأمورٌ بتبليغ اجلميعِ » الَِّذي « مل أن تكون امسيةً مبعىن حيت» َما « : وقوله 

ضمٌري مرفوٌع يعوُد على » أُنْزِلَ « ، ويف » َبلِّغْ َشْيئاً أُنْزِلَ إلْيَك « : كما َمرَّ ، والنكرةُ ال تَِفي بذلك؛ فإن تقديرها 
» َما « ؛ ألنَّ » أُنْزِلَ « مصدريَّةً؛ وعلى هذا؛ فال ضمري يف » َما « ُبْعٍد أن تكون  ما قام مقام الفاعلِ ، وحتتملُ على

: فيكونُ التقديُر : املصدرية حرٌف على الصَّحيح؛ فال ُبدَّ من شيٍء يقوُم مقاَم الفاعلِ ، وهو اجلارُّ بعده؛ وعلى هذا 
أنه واقٌع موقع املفعول به ، وجيوز أن يكون : معىن ، إال أن ُيراد باملصدر َبلِّغِ اإلْنزَالَ ، ولكنَّ اإلنزالَ ال ُيَبلَّغُ فإنه 

  .، فيكونُ مصدراً على بابه » اعلم بتبليغ اإلْنزَالِ « : املعىن 
  ] . ٩٤: احلجر [ } فاصدع بَِما ُتْؤَمُر { : واملعىن أظهر َتْبِليَغُه ، كقوله تعاىل 

  فصل
صلَّى اهللا عليه وعلى  -من حدَّثَكَ أنَّ ُمَحمَّداً « :  -رضي اهللا عنها  -َشةُ قالْت عاِئ] : قال [ روي عن َمْسروق 

ياأيها الرسول َبلِّغْ َمآ أُنزِلَ إِلَْيكَ { : وهو سبحانه وتعاىل يقول » كَتم َشيئاً ّمما أنْزل اهللا ، فقد كذب  -آله وسلَّم 
  .اآلية } ِمن رَّبَِّك 



َنزَلَْت يف : ا َبَعثَ رسولَُه ، وعرف أنَّ ِمَن النَّاس من ُيكَذُِّبه ، فََنَزلَْت هذه اآلية ، وقيل أنَّ اهللا ملَّ: وُروَِي عن احلسن 
أْسلَْمَنا قَْبلََك ، : َدَعاُهم إىل اإلسالم ، فقالوا  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -عيب من الَيُهود وذلك أنَّ النيبَّ 

صلَّى  -تريد أن نَتَِّخذََك َحنَاناً كما اتََّخذَ النَّصَارى ِعيسى حََناناً ، فلمَّا رأى النَّيبُّ : قُولُون وجعلوا َيْستهْزِئُون بِِه فََي
} لَسُْتْم على َشْيٍء { : ذلك َسكَت ، فنَزلَْت هذه اآلية ، فأَمَرُه أنْ يقُولَ ألْهلِ الكَِتاب  -اهللا عليه وعلى آله وسلَّم 

  .اآلية ]  ٦٨: املائدة [ 
َنَزلَتْ يف أمرِ َزْيَنب بِْنِت َجْحشٍ : بلِّغ اإلنَْزال ما أُنْزِلَ إليك من الرَّْجمِ والِقَصاصِ يف قصَّةِ اليهود ، وقيل : وقيل 

  .ونِكَاحها 
َوذُِكَر ِفيَها القتال فَإِذَآ أُنزِلَْت سُوَرةٌ مُّْحكََمةٌ { : نزلت يف اِجلَهاد وذلك أنَّ املَُناِفِقني كَرِهوه ، كما قال تعاىل : وقيل 

  }رَأَْيَت الذين ِفي قُلُوبِهِْم مََّرضٌ َينظُُرونَ إِلَْيَك َنظََر املغشي َعلَْيِه ِمَن املوت 

  .فكرَهُه َبْعُض املُؤِمنني ]  ٢٠: حممد [ 
صلَّى اهللا عليه  -كان النَّبِيُّ اآلية ، و]  ٧٧: النساء [ } أَلَمْ َتَر إِلَى الذين ِقيلَ لَُهْم كفوا أَْيِدَيكُْم { : قال تعاىل 

ميسك يف بعض األحَايِني عن احلثِّ عن اجلهاد ِلَما َيْعلُم من كََراَهِة بعضهم فأنَزلُ اللَُّه تعاىل هذه  -وعلى آله وسلَّم 
اهلم ، فإنَّ اهللا تعاىل َيْعصُِمك َبلِّغْ واْصبِر على َتْبِليغ ما أْنَزلَهُ إلَْيك من كَْشِف أْسرَارهم وفَضَائحِ أفع: اآلية ، واملَْعَنى 

نََعْم قال : هل بلَّْغُت؟ قالُوا : نزلتَ يف حجَّة الَودَاع ، ملَّا بيَّن الشَّراِئع واملََناِسَك قال : من كَْيِدِهم وَمكْرِِهم ، وقيل 
ها النيب قُل َألزَْواجَِك إِن كُنُتنَّ تُرِْدنَ احلياة ياأي{ : ملَّا نزلَْت آَية التَّخْيِري وِهَي قْولُه تعاىل : اللَُّهم فاْشَهْد ، وقِيلَ : 

  .فلم َيْعرِْضَها عليهنَّ َخْوفاً من اختيارِِهنَّ للدُّنَْيا فنزلت ]  ٢٨: األحزاب [ } الدنيا َوزِيَنَتَها 
وإن « : فحذف املفعول به ، ومل يقل  وإنْ مل تفعل التبليغ ،: ، أي } َوإِن لَّْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رِسَالََتُه { : قوله تعاىل 

، واجلواُب ال ُبدَّ أن يكون ]  ٢٤: آية [ يف البقرة } فَإِن لَّْم َتفَْعلُواْ { : ملا تقدَّم يف قوله تعاىل » مل تبلّغْ فما بلّغَت 
، مل َيُجْز ، » ، فقْد َجاَء إنْ أَتى زيٌد « : مغايراً للشرط؛ لتحُصل الفائدةُ ، ومىت اتَّحَدا ، اختلَّ الكالُم ، لو قلَت 

وإن مل تفعل ، : احتاُد الشرِط واجلزاء ، فإن املعىن َيئُولُ ظاهراً إىل قوله » وإنْ لَْم َتفَْعلْ ، فما َبلَّْغَت « : وظاهُر قوله 
  :ما قاله الزخمشريُّ ، وقد أجاب جبواَبْينِ : مل تفعل ، وأجاب الناُس عن ذلك بأجوبٍة؛ أَسدُّها 

كان أمراً شنيعاً ال َخفَاء  -أنه إذا مل ميتثلْ أمر اللَِّه يف تبليغِ الرِّساالِت وكَتمَها كُلَّها؛ كأنه مل ُيْبَعثْ َرسُوالً :  أحدمها
إنْ مل ُتَبلِّغْ أدَنى شيء ، وإن كلمةً واحدةً ، فكْنَت كَمْن َرِكَب األمر الشنيَع الذي هو كتمانُ : بشناعته ، فقيل 

  ] . ٣٢: املائدة [ } فَكَأَنََّما قََتلَ الناس َجِميعاً { : َعظََّم قَْتلَ النفْسِ يف قوله  كُلَِّها ، كما
وإنْ لَْم َتفَْعلْ ذلك ، فلك ما ُيوجُِب كْتَمانَ الَوْحي كلِّه من العقابِ ، فوَضع السََّبَب َمْوِضعَ : املراد : والثاين 

  .» إنْ لَْم ُتَبلِّغْ رسَاالَِتي ، َعذَّبُْتَك  :فأْوَحى اهللا إيلَّ « : املَُسبِّبِ؛ ويؤيده 
وإنْ لَمْ « وإنْ تركَْت شيئاً ، فقد تركَْت الكلَّ ، وصار ما َبلَّْغَت غَري معتدٍّ به ، فمعىن : أي : وأجاب ابن عطية 

  ]الطويل : [ ؛ وحنُو هذا قولُ الشاعر » وإنْ لَمْ َتْستَْوِف « : » َتفَْعلْ 
  فَِسيَّان ال َحْمٌد َعلَْيَك َوالَ ذَمُّ... لَْم َتْبَخلْ ، وَلَْم ُتْعِط نَاِئالً ُسِئلَْت فَ -٢٠٠٧

فيتضمَّن أنه أعطى » فَلَم تَْبَخلْ « : فلم ُتْعِط ما ُيَعدُّ َناِئالً ، وإالَّ يتكاذَبِ البيُت ، يعين بالتكاذُب أنه قد قال : أي 
لَْم تَْبَخلْ وَلَْم « لو مل يقدِّر نَاِئالً ُيْعَتدُّ به ، تكاذََب ، وفيه نظٌر؛ فإن قوله » الً ولَْم ُتْعِط نَاِئ« : شيئاً ، فقوله بعد ذلك 

مل يتواردا على حملٍّ واحد؛ حتَّى يتكاذَبا ، فال يلزُم من عدمِ التقدير الذي قدَّره ابن عطية كَذبُ البيت ، » ُتْعِط 
ُسِئلَْت وَتْبَخلْ وُتْعِط ، : َم أنَّ هذا البيَت ِممَّا تنازَع فيه ثالثةُ عواملَ وهبذا الذي ذكرُته يتعيَُّن فساُد قولِ َمْن زَع



فلم تَْبَخلْ بطائلٍ ، وإذا مل : على قولِ هذا القائلِ متسلِّطٌ على طاِئل ، فكأنه قيل » َولَمْ تَْبَخلْ « : وذلك ألن قوله 
  .» ولَْم ُتْعِط نَاِئالً « يبَخلْ به ، فقد بذله وأعطاه ، فيناقُضه قوله بعد ذلك 

إنْ لَْم ُتَبلِّغْ وَاِحداً ِمْنَها ، كُْنت كََمْن لَمْ » أجَاَب اجلمُهور ب « : وقد أفسد ابُن اخلطيب جواب ابنِ عطيَّة فقال 
: ، ولو قيل  إنه ترك الكلَّ ، كان كذباً: ، وهذا ضعيٌف؛ ألنَّ َمْن ترك البعَض وأَتى بالبعض ، فإن قيل « ُيَبلِّغْ َشيْئاً 

إن مقدار اجلُْرمِ يف ترك البْعضِ مثلُ اجلرم يف ترك الكل ، فهذا هو املُحالُ املمتنُع؛ فسقط هذا اجلواُب ، واألصحُّ 
  ]الرجز : [ خرج هذا اجلواُب على قانون قوله : أن يقال : عندي 
د بلغَ يف الكمالِ والفَصاَحِة واملتاَنِة إىل حْيثُ مىت أنَّ ِشْعرِي ق: ومعناه ... أَنا أُبو النَّْجمِ وِشعْرِي ِشْعرِي  -٢٠٠٨

إنه شِْعري ، فقد انتهى مدُحه إىل الغاَيِة اليت ال يَُزاُد عليها ، وهذا الكالُم يفيد املبالغةَ التامَّةَ من هذا الوجِه ، : قيل 
أنه ال ميكُن أن يوَصَف تْركُ التبليغِ بتهديدٍ :  فإن مل تبلِّغْ رساالِته ، فما بلَّْغَت رساالته ، يعين: فكذا هنا ، كأنه قال 

  .» أعظَم من أنه ترك التبليغ ، فكان ذلك تنبيهاً على غايِة التهديد والوعيد 
« إنه تركَ الكُلَّ ، كان كذباً : فإنْ قيل » : وما ضعَّفَ به جواَب اجلُْمهور ال ُيَضعَُّف به؛ ألنه قال « : قال أبو حيان 
إنَّ بعضها ليس أْولَى باألداء ِمن بعضٍ ، فإن مل ُتؤدِّ بعضها ، فكأنَّك أغْفَلَْت أداَءها : لك ، إمنا قالوا ، ومل يقولوا ذ

مجيَعها ، كما أن َمْن مل يؤِمْن ببعضها كان كََمْن مل يؤمْن بكلِّها؛ إلدالِء كلٍّ منها مبا ُيْدِلي به غُريها ، وكوُنها كذلك 
يُء الواحدُ ال يكون مبلَّغاً غري مبلَّغ ، ُمؤَمناً به غَري مؤمنٍ به؛ فصار ذلك التبليغُ للبعضِ يف حكْمِ شيٍء واحٍد ، والش

ما وقع به اجلواب عن اعتراضِ الرَّازِيِّ كالُم : وهذا الكالم األنِيُق ، أعين : ، قال شهاب الدين » غري معتدٍّ به 
 -، وعن ابن عبَّاسٍ » غَْيَر ُمؤَمنٍ « : أن قال بعد قوله : يِّ الزخمشري أَخذَه ونقله إىل هنا ، ومتاُم كالم الزخمشر

« : ، وروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال » إنْ كََتْمَت آَيةً لَمْ ُتَبلِّغْ رَِساالَِتي « :  -رضي اهللا عنه 
إنْ لَْم ُتَبلِّغْ رَِساالِتي ، َعذَّبُْتَك وَضِمَن ِلي الِعْصَمِة؛ فقَوِيتُ :  َبَعثَنِي اهللا بِرَِساالِتِه ، فَِضقُْت بَِها ذَْرعاً ، فأْوَحى اهللا إلَيَّ

وأما ما ذكر من أن مقدار اجلُْرمِ يف َتْرِك البْعضِ مثلُ اجلُْرم يف ترك الكلِّ ُمحالٌ ممتنٌع ، فال « : ، قال أبو حيَّان » 
 العقابَ العظيَم ، وبالعكس ، مث َمثَّلَ بالسارقِ اآلِخِذ خفيةً استحالة فيه؛ ألن اهللا تعاىل أن يرتِّب على الذْنبِ اليسريِ

  .» ُيقْطَُع ويَُردُّ ما أَخذَ ، وبالغاصبِ ُيؤَخذُ منه ما أخذ دونَ قَطْعٍ 

بلَّغَ ، وُجْرمَهُ  إنْ َيتُْرك إبالغَ البْعضِ ، كان كََمْن لَْم ُيَبلِّغْ؛ ألنَّ َتْركه البعَض ُمْحبِطٌ إلبالغِ ما: أي : وقال الواحديُّ 
يف كتماِن البعضِ كُجْرِمِه يف كتمان الكلِّ؛ يف أنه يستحقُّ العقوبة من ربِِّه ، وحاشا لرسُولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اهللا َمْن َزَعَم أنَّ رسُولَ اهللا صلى « :  -رضي اهللا عنها  -أن يكُتَم شيئاً ِممَّا أْوَحى اهللا تعاىل إليه ، وقد قالت عائشةُ 
، ولو كََتم } ياأيها الرسول َبلِّغْ { : عليه وسلم كََتَم َشْيئاً من الوْحي ، فقَْد أْعظََم َعلى اهللا الِفْرَيةَ ، واهللا تعاىل يقول 

[  }وَُتخِْفي ِفي نِفِْسَك َما اهللا ُمْبِديِه { : رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شَْيئاً من الوْحيِ ، لَكََتَم قولَُه تعاىل 
، وهذا قَريٌب من األجوبة املتقدِّمة؛ ونظُري هذه اآليِة يف السؤالِ املتقدِّم احلديثُ الصحيُح » اآلية ]  ٣٧: األحزاب 

» فََمْن كَاَنْت ِهْجَرَتُه إىل اهللا ورُسوِلِه فَهِجَْرُتُه إىل اهللا ورُسوِله « :  -رضي اهللا تعاىل عنه  -عن ُعمر بن اخلطَّاب 
فمْن : تقِديُرُه « : واب هو نفُس الشرِط ، وأجابوا عنه بأنه ال بد من تقديرٍ حتُْصلُ به املغايرةُ ، فقالوا فإنَّ نفس اجل

ازِيِّ كاَنْت هجرُتُه إىل اهللا ورسُوِلِه نيَّةً وقْصداً فهجرُته إىل اهللا ورسُوِلِه ُحكْماً وَشْرعاً ، وميكُن أن يأِتَي فيه جواُب الرَّ
  .الذي اختاره 

بالتوحيد ، ووجهُ « رَِسالََتهُ » : َجْمعاً ، والباقون « رِسَاالَِتِه » : أ نافٌع وابن عامر وعاصمٌ يف رواية أيب َبكْر وقر



أنه عليه السَّالم ُبِعثَ بأْنواعٍ شتَّى من الرسالة؛ كأصول التوحيد ، واألحكام على اختالف أنواعها ، : اجلْمع 
[ } أَُبلُِّغكُْم رَِساالَِت رَبِّي { : س املضاَف يَُعمُّ مجيَع ذلك ، وقد قال بعض الرُسلِ واإلفراُد واضٌح؛ ألنَّ اسَم اجلن

  .؛ اعتباراً للمعنيني ]  ٧٩: األعراف [ } رِسَالَةَ رَبِّي { : ، وبعضُهم قال ]  ٦٢: األعراف 
  .النَّاسِ َيْحفَظَُك ، ومينُعَك من : أي } واهللا يَْعِصُمَك ِمَن الناس { : قوله تعاىل 

وهو  -نزل َتْحَت َشَجَرةٍ يف َبْعضِ أْسفَارِه وعلق َسْيفَه عليها ، فأَتاه أعَْرابِيٌّ  -عليه الصالة والسالم  -ُروَِي أنَّه » 
بِيِّ ، وسقطَ فرعدت َيُد األعَْرا» اللَُّه « : يا ُمَحمَُّد من َيْمَنُعك مِنِّي؟ فقال : ، فأخذ َسْيفَُه واخَْتَرطَُه ، وقال  -َناِئٌم 

  .} واهللا َيْعصُِمَك ِمَن الناس { ، فأنزل اللَُّه تعاىل « من يده ، وضرب برأسه الشََّجرة حىت اْنَتثَر دَِماغُُه 
كْيَف اجلَْمُع بني هذه اآلية وبني ما ُروَِي أنَّه ُشجَّ يف وْجهِه يوم أحد وكسرت رََباِعيَُّتُه ، وأوذي بُِضُروبٍ : فإن قيل 
  .ى من األذَ

  :فاجلواب من وجوه 
  .َيْعصُِمك من القَْتلِ ، فال َيِصلُوا إىل قَْتِلك : فقيل 
  .نزلَْت هذه اآلية بعدَما ُشجَّ رَأُسُه َيْوم أُُحٍد؛ ألنَّ سورة املائدة من آخر ما نزل من القُْرآن : وقيل 

  .} القوم الكافرين  إِنَّ اهللا الَ َيْهِدي{ : الكفار لقوله : هاهنا « النَّاس » واملُراد ب 
  :وعن أَنسٍ رضي اهللا عنه 

َيْحُرُسه سَْعٌد وُحذَْيفَة حىت َنزَلْت هذه اآلية ، فأْخَرَج َرأَسهُ  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -كان رسُول اهللا » 
  . »اْنَصرِفُوا أيَُّها النَّاُس فَقَْد َعَصمَنِي ِمَن النَّاسِ « : ِمْن قُبَِّة أدميٍ فقال 

إِنَّ اهللا { معُصوٌم  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -املُراد واهللا َيُخصَُّك بالِعْصَمة من بني النَّاسِ؛ ألنَّ النَّيبَّ : وقيل 
  .} الَ َيْهِدي القوم الكافرين 

يلَ َوَما أُنْزِلَ إِلَْيكُْم ِمْن َربِّكُْم َولََيزِيَدنَّ كَِثًريا ِمنُْهْم َما قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ لَْسُتْم َعلَى َشْيٍء َحتَّى ُتِقيُموا التَّْوَراةَ وَالْإِْنجِ
  ) ٦٨(أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك طُْغيَاًنا َوكُفًْرا فَلَا تَأَْس َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن 

نَّصَارى لَسُْتْم على َشْيٍء من الدِّين ، وال يف أْيدِيكم قل يا أْهلَ الِكتَابِ من الَيهُود وال: ملَّا أمره اهللا بالتَّْبِليغ فقال 
  .هذا لَْيَس بَِشْيٍء ، إذا أرَْدَت َتْحِقريه : َشْيٌء من احلقِّ والصََّواب ، كما تقول 

مِّنُْهْم مَّآ أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبِّكَ  حىت تُِقيُمواْ التوراة واإلجنيل َوَمآ أُنزِلَ إِلَْيكُْم مِّن رَّبِّكُْم َولَيَزِيَدنَّ كَثِرياً{ : وقوله تعاىل 
  .، وقد تقدَّم الكالم على نظريِه ، والتَّكْريُر للتَّأكيد } طُْغَياناً َوكُفْراً 

  :فيه وجهان } فَالَ تَأَْس َعلَى القوم الكافرين { : وقوله 
  .إليهم ، ال إلَْيَك وال إىل املُؤمنني  ال تأَسْف عليهم بسبب طغياهنم وكُفْرِهم ، فإنَّ ضرر ذلك راجٌع: أحدمها 
  .ال تأَسْف بسبب ُنزُولِ اللَّْعن والعذابِ عليهم فإنَُّهْم من الكَافِرِين املُسَْتِحقِّني ِلذَلك : والثاين 

نَّ التَّْوَراة َحقٌّ ِمْن يا ُمَحمَّد ألَْستَ ُتِقرُّ أ: أنَّ مجاَعةً ِمَن الَيُهود قالوا «  -رضي اهللا تعاىل عنهما  -وروى ابُن عبَّاسٍ 
  .، فَنَزلَْت هذه اآلية » فإنَّا ُمؤِمُنون هبا ، وال ُنؤِمن بَِغْيرها : بلى ، قالُوا : عند اللَِّه َتَعاىل؟ قال 

َعِملَ َصاِلًحا فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهادُوا َوالصَّابِئُونَ َوالنَّصَاَرى َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َو
  ) ٦٩(ُهْم َيْحَزُنونَ 



  :بالواو ، وكذلك هو يف مصاِحِف األْمصَار ، ويف رفعه تسعة أوجه » والصَّابئُونَ « : قرأ اجلمهور 
ذوٌف؛ لداللِة خرب اخلليل وسيبويه وأتباعهما أنه مرفوٌع باالبتداء وخُربه حم: وهو قول مجهورِ أهلِ البصرة : أحدها 

إنَّ الذيَن آَمُنوا والذيَن َهاُدوا َمْن آَمَن منهم إىل آخره والصَّابِئُونَ كذلك : األول عليه ، والنيةُ به التأخُري ، والتقديُر 
ذُف من ، فإذا فَعلْنا ذلك ، فهل احل] إنَّ َزْيداً قاِئم وعمٌرو قائٌم : أي [ ، » إنَّ زَْيداً وعمٌرو قائٌم « : ، وحنوه 

األول ، أو » قائٌم « إنَّ زَْيداً قاِئٌم وعمٌرو قائٌم ، فحذف : خُرب الثاين مثبتاً ، والتقديُر ] يكونُ : [ األول أي 
  ]املنسرح : [ بالعكس؟ قوالن مشهوران ، وقد َوَرد كلٌّ منهما؛ قال 

  ُي ُمْخَتِلُفعِْنَدَك َراضٍ والرَّأ... َنْحُن بَِما ِعْنَدَنا وَأْنَت بَِما  -٢٠٠٩
  ]الطويل : [ حنُن راُضونَ ، وعكُْسه قوله : أي 

  فَإنِّي َوقَيَّاٌر بَِها لَغَرِيُب... فََمْن َيُك أْمَسى باملِديَنةِ َرْحلُُه  -٢٠١٠
لك أنه يلزم من ذ: ِلَم ال جيوُز أنْ يكونَ احلذُف من األول أيضاً؟ فاجلواُب : وقياٌر هبا كذِلَك ، فإن قيل : التقدير 

، وهو قليلٌ ال يقع إال يف َضرُورة ِشْعرٍ ، فاآليةُ جيوُز فيها هذا » إنَّ « دخولُ الالمِ يف خََبر املبتدأ غريِ املَْنسُوخِ ب 
رفٌع على االبتداء ، وخُربه حمذوٌف ، والنيةُ به : والصَّابئُونَ « : التقديران على هذا التخْريج ، قال الزخمشريُّ 

إنَّ الذين آَمُنوا والذيَن َهادُوا والنَّصارى ُحكْمُُهْم كَذَِلكَ : من امسها وخربها؛ كأنه قيل « إنَّ » يِّز التأخري عمَّا يف َح
  ]الوافر : [ والصَّابِئُونَ كذلِك؛ وأنشد سيبويه شاهداً على ذلك 

  ُبغَاةٌ َما َبِقيَنا يف ِشقَاقِ... َوإالَّ فاْعلَُموا أنَّا وأنُْتْم  -٢٠١١
معطوٌف ال بدَّ له من « والصَّابئُونَ » فقوله : فإنْ قلَْت « : مث قال بعد كالمٍ » لموا أنَّا ُبغاةٌ وأْنُتْم كذلك فاع: أي 

إىل آخره } إِنَّ الذين آَمُنواْ { : هو مع خربه احملذوِف مجلةٌ معطوفة على مجلة قوله : معطوٍف عليه ، فما هو؟ قلت 
: فالتقدُمي والتأخُري ال يكون إال لفائدةً ، فما هي؟ قلُت : يت عطفْت عليها ، فإن قلَت ، وال حملَّ هلا؛ كما ال حملَّ لل

فائدُته التنبيُه على أن الصابئني ُيتاُب عليهم ، إنْ صحَّ منهم اإلميانُ والعملُ الصاحلُ ، فما الظنُّ بغريهم؟ وذلك أنَّ 
: ِعِتّياً ، وما ُسمُّوا صابئني إال أهنم َصَبئُوا عن األديان كلِّها ، أي الصابئني أبُني هؤالِء املعُدوِدينَ َضالَالً وأشدُّهم 

؛ تنبيهاً على أن املخاطبَني أوغلُ يف الوْصِف بالبْغيِ من قوِمه ، حيثُ « وأنُْتْم » : َخَرجُوا؛ كما أن الشاعر قدََّم قوله 
لبغيِ قبلهم مع كوهنم أوغلَ فيه منهم وأثبَت قدماً ، ؛ لئال يدُخلَ قوُمه يف ا« ُبغاةٌ » عاجلَ به قبل اخلرب الذي هو 

لو قيل هكذا مل َيكُْن من التقدمي يف : ، لكان التقدُمي حاصالً ، قلت « والصَّابئَني وإيَّاكُْم » : فلو قيل : فإن قُلَْت 
مكانه ، وجتْرِي هذه اجلملة َمْجَرى  شيء؛ ألنه ال إزالةَ فيه عن موضعه ، وإمنا ُيقال مقدٌَّم ومؤخَّرٌ للُمَزالِ ال للقارِّ يف

  .» االعتراض 

فهي حرُف جوابٍ ، وال حملَّ هلا حينئذ ، وعلى هذا فما بعدها مرفوُع احمللِّ » نََعْم « مبعىن » إنَّ « أنَّ : الوجه الثاين 
» َنَعْم « ره ، وكوُنها مبعىن إىل آخ» َمْن آَمَن « : على االبتداء ، وما بعده معطوٌف عليه بالرفعِ ، وخُرب اجلميعِ قوله 
يف ]  ٦٣: طه [ } إِنْ هذان لَسَاحَِراِن { : قولٌ مرجوٌح ، قال به بعضُ النحْويِّني ، وجعل من ذلك قوله تعاىل 

يف موضعه ، وجعل منه أيضاً قول عبد اهللا  -إنْ شاء اهللا تعاىل  -قراءِة من قرأُه باأللف ، ويف اآلية كالٌم طويلٌ يأيت 
َنَعْم وصاِحبَها ، وجعل منه : ، أي » لََعَن اهللا ناقَةً َحَملَتْنِي إلَْيَك « : جواباً ملْن قال له » إنَّ وصاحبَها « : الزَُّبْير ْبنِ 

  ]الكامل : [ قول اآلخر 
  بِ َيلُْمَننِي وألُوُمُهنَّْه... بَََرَز الَغوَانِي ِفي الشََّبا  -٢٠١٢

  َك َوقَْد كَبِْرَت فَقُلُْت إنَّْه ...وَيقُلَْن َشْيٌب قَْد َعالَ 



بأنَّ االسم واخلرب حمذوفان يف قول ابن الزَُّبْيرِ ، وبقي املعطوُف على االسمِ : َنَعْم ، واهلاُء للسكِْت ، وأجيَب : أي 
» َنَعمْ « تكون مبعىن  إنَُّه كذِلَك ، وعلى تقدير أَنْ: إنَّها وصاِحُبَها ملعوَناِن ، وتقدير البيِت : دليالً عليه ، والتقديُر 

ال تقُع ابتداَء كالمٍ ، إمنا تقع جواباً » َنَعمْ « ، فال َيِصحُّ هنا جعلَُها مبعناها؛ ألهنا مل يتقدَّْمها شيٌء تكونُ جواباً له ، و 
يف مواِضَع كثريةٍ جيوُز أن يكُونَ ثَمَّ ُسؤالٌ مقدٌَّر ، وقد ذَكُروا ذلك : لسؤالٍ ، فتكونُ تصديقاً له ، ولقائل أن يقول 

ُيحتملُ أن يكونَ رّداً لقائلِ : ، قالوا ]  ٢٢: هود [ } الَ َجَرَم { ]  ١: القيامة [ } الَ أُقِْسُم { : منها قوله تعاىل 
  .كَْيَت وكَْيَت 
وهذا قول َهاُدوا هم والصَّابئُونَ ، : أي » هَاُدوا « أن يكون معطوفاً على الضَّمريِ املستكنِّ يف : الوجه الثالث 

  :» هو خطأٌ من جهَتْين « : قال الزَّجَّاج . الكسائيِّ ، وَردَّه تلميذُُه الفرَّاء والزَّجَّاج 
أن الصابئ يف هذا القولِ يشارُك اليهوديَّ يف اليهوديَّة ، وليس كذلك ، فإن الصابئ هو غُري اليهوديِّ ، : إحدامها 

ال من اليهوديَّة ، ]  ١٥٦: األعراف [ } إِنَّا ُهدَْنآ إِلَْيكَ { : قوله تعاىل  من» تَاُبوا « مبعىن » َهاُدوا « وإن ُجِعلَ 
يف هذه اآلية؛ إمنا هو » الَِّذيَن آَمُنوا « تابوا هم والصابئون ، فالتفسُري قد جاء بغري ذلك؛ ألنَّ معىن : ويكون املعىن 

آَمُنوا بأفواههْم ومل تؤِمْن قلوُبُهْم ، مث ذكر اليهوَد والنصارى إميانٌ بأفواهِهِم؛ ألنه يريد به املنافقني؛ ألنه وصُف الذين 
َمْن آَمَن « : َمْن آَمَن منُهْم باهللا ، فله كذا ، فجَعلَُهمْ يهوداً ونصارى ، فلو كانوا مؤمنني ، مل حيتْج أنْ يقال : ، فقال 

مؤمُنونَ نفاقاً ، ورَدَُّه أبو البقاء » الَِّذيَن آَمُنوا « أنَّ : ، وأُجِيَب بأن هذا على أحِد القولنيِ ، أعين » ، فَلَُهْم أْجرُُهْم 
هذا ال يلزُم : ومكي بن أيب طالبٍ بوجه آخر ، وهو عدُم تأكيِد الضمري املْعطُوِف عليه ، قال شهاب الدين 
ه مكيٌّ عن الفرَّاء ، كما الكسائيَّ من حيث إنه قال بقولٍ تردُّه الدالئلُ الصحيحةُ ، واهللا أعلم ، وهذا القولُ قد نقل

نقله غريه عن الكسائيِّ ، وردَّ عليه مبا تقدََّم ، فيحتملُ أن يكونَ الفرَّاء كان يوافق الكسائيَّ ، مث رَجع ، وحيتمل أن 
  .يكون خمالفاً له ، مث رجع إليه ، وعلى اجلُْملِة ، فيجوز أن يكونَ له يف املَْسألة قوالن 

؛ ألنه قبل دخوهلا مرفوٌع باالبتداء ، فلمَّا دخلَْت عليه ، مل » إنَّ « نسقاً على حملِّ اسم  أنه مرفوٌع: الوجه الرابع 
بالفتح ، ولكن » أنَّ « أهنا َعِملَْت فيه لفظاً ، ولذلك اختصَّْت هي و : ُتَغيِّر معناه ، بل أكَدْتُه ، غايةُ ما يف الباب 

، فإنه خرج إىل » لَْيَت ولعلَّ وكَأنَّ « االبتداء فيها ، خبالف على رأي بذلك ، دون سائر أخواهتا؛ لبقاء معىن 
  ]الرجز : [ التمنِّي والتََّرجِّي والتشبيه ، وأجرى الفراء الباب ُمْجًرى واحداً ، فأجاز ذلك يف لَْيَت ولعلَّ ، وأنشد 

  ِفي َبلٍَد لَْيَس بَِها أنِيُس... َيا لَْيتَنِي وأْنِت َيا لَمِيُس  -٢٠١٣
، وهل َيْجري غُري العطِْف من التوابع َمجَْراُه يف » لَْيَتنِي « ، وهو ضمُري رفع نسقاً على الياء يف » أْنتِ « ى ب فأت

[ } قُلْ إِنَّ َربِّي َيقِْذُف باحلق َعالَُّم الغيوب { : ذلك؟ فذَهَب الفرَّاء ويوُنُس إىل جوازِ ذلك ، وجعال منه قوله تعاىل 
، » إنَُّهمْ أْجَمُعونَ ذَاِهُبونَ « على احمللِّ ، وحكوا » َربِّي « عندمها على النْعِت ل » الَّم ع« فرفُع ]  ٤٨: سبأ 

، وأخذ الناس عليه يف ذلك من حْيثُ إنه غَلَّط أْهلَ » إنَُّهْم أْجَمُعونَ ذَاِهُبونَ « : وغلَّط سيبويه َمْن قال من العرب 
: الواضعِ ، وأجيَب بأهنم بالنسبة إىل عامَّة العرب غالطُونَ ، ويف اجلملة  اللسان ، وهم الواضُعون أو املتلقُّون من

مطلقاً ، أعين قبل اخلرب وبعده ، » إنَّ « جواز الرفع عطفاً على حملِّ اسم : فالناُس قد َردُّوا هذا املَذهَب ، أعين 
احمللِّ بعد اخلرب ، وليس َبْشيء ، ويف َخِفَي إعراُب االسم أو ظهر ، ونقل بعضهم اإلمجاع على جوازِ الرفْعِ على 

التفصيلُ قبل اخلََبر؛ فيمتنُع ، : املنُع مطلقاً ، مذهُب بعضهم : مذهُب احملقِّقني : ففي املسألِة أربعةُ مذاهَب : اجلملة 
من إنْ َخِفَي إعرابُ االسمِ ، جاز ذلك؛ لزوال الكراهية اللفظية ، وُحِكَي : وبعده؛ فيجوز ، ومذهب الفراء 

{ : وهو اجلواُز مطلقاً؛ ويستدلُّ بظاهر قوله تعاىل : مذهب الكسائيِّ : ، الرابع » إنََّك َوَزْيد ذَاِهَباِن « : كالمهم 



  ]الطويل : [ اآلية ، وبقول ضَابِىٍء البُْرُجِميِّ } إِنَّ الذين آَمُنواْ والذين َهادُواْ 
  فَإنِّي َوقَيَّاٌر بَِها لَغَرِيُب. ..فََمْن َيُك أْمَسى باملَدينةِ َرْحلُُه  -٢٠١٤
  ]البسيط : [ وبقوله 
  َحتَّى َيَرى بْعُضَنا بَْعضاً َونَأَتِلُف... َيا لَْيتََنا َوُهَما َنْخلُو بَِمنْزِلٍَة  -٢٠١٥
  ]الوافر : [ وبقوله 
  .. َوإالَّ فاْعلَُموا أنَّا وأنُْتْم  -٢٠١٦
  ]الرجز : [ وبقوله 
، وكلُّ هذه َتْصلُُح أن تكونَ دليالً » إنََّك َوَزْيٌد ذَاِهَباِن « : وبقوهلم ... أْنِت َيا لَمِيُس َيا لَْيتَنِي و -٢٠١٧

إنَّ َزْيداً « : للكسائيِّ والفراء معاً ، وينبغي أن يُورَد الكسائيُّ دليالً على جوازِ ذلك مع ظهور إعراب االسم؛ حنو 
هالَّ َزَعْمَت أن ارتفاعه للعطِْف على َحملِّ : فإنْ قلَت « : رفع على احمللِّ؛ فقال ، وردَّ الزخمشريُّ ال» وَعْمرو قاِئَماِن 

، فإنْ قلَت « إنَّ زَْيداً وعمٌرو ُمْنطَِلقَاِن » : ال َيِصحُّ ذلك قبل الفراغ من اخلََبرِ ، ال تقول : وامسها ، قلُت « إنَّ » 
إنَّ » ألين إذا رفعته رفعُته على حملِّ : إنَّ زَْيداً ُمْنطلٌق وعمٌرو؟ قلُت : َت ِلَم ال َيِصحُّ والنيةُ به التأخُري ، وكأنك قل: 
وامسها ، والعاملُ يف حملِّهما هو االبتداء ، فيجب أن يكون هو العاملَ يف اخلََبرِ؛ ألنَّ االبتداء ينتظم اجلزأْينِ يف « 

املنويَّ به التأخُري باالبتداء ، وقد رفعت اخلرب ب « صَّابِئُونَ ال» يف عملها ، فلو َرفَْعَت « إنَّ » عمله ، كما تنتِظُمها 
، وهو واضٌح فيما َردَّ به ، إالَّ أنه ُيفْهُِم كالُمه أنه ُيجيُز ذلك بعد » ، ألْعَملَْت فيهما رافعْين خمتلفني « إنَّ » 

  .استكمال اخلََبر ، وقد تقدَّم أنَّ بعضهم نقل االمجاع على جوازه 

  :هذا الكالم َضِعيٌف وبََياُنه من وجوه : ُن اخلطيب ما قاله الزََّمْخَشرِيُّ ، قال وضعَّف اب
َراِفَعةً وناصبةً ، ليس معناُه أنََّها كذلك لذََواهتا وألْعيَانِها ، فإنَّ هذا : أنَّ هذه األْشَياء اليت ُيَسمِّيها النَّحْويُّونَ : األوَّل 

ا ُمَعرَّفاِن حبَسبِ الوْضعِ واالْصِطالَح هلذه احلركات ، واْجِتَماع املَُعرَّفَات الكَثَرية على ال يقوله عاقل ، بل املراد أنَُّهَم
  الشَّْيِء والوَاِحِد غري ُمحَالٍ ، أال ترى أنَّ َجِميع أْجَزاء املُْحَدثَاِت دَالَّةٌ على ُوُجوِد اللَّه تعاىل؟

ُمؤثِّرة يف َنْصبِ االْسم ورفْعِ اخلرب ، والكُوِفيُّونَ ُيْنِكرون ذلك ، » إنَّ « أنَّ هذا اجلواب بناٌء على أنَّ كلمة : الثاين 
  .ال َتأِثري هلذا احلَْرِف يف َرفْعِ اخلََبرِ ألَْبتَّةً : ويقولون 

م؛ ألنَّ اخلرب عن أنَّ األْشَياء الكَثِرية إذا ُعِطفَْت َبْعضَُها على َبْعض ، فاخلََبُر الوَاِحُد ال يكُونُ َخَبراً عنه: الثالث 
الشَّْيِء إخباٌر عن َتعْريف حاِلِه وبيان ِصفَِتِه ، ومن املُحَال أن يكون حالُ الشَّيء َوِصفَُتُه عُني َحالِ اآلَخرِ وعْيُن 

فِْظ واِحداً ، صفِتِه ، المتناع قيام الصِّفة الواحدة للذَّوات املُْخَتِلفَة ، وإذا ثََبَت هذا ظهر أنَّ اخلََبر ، وإنْ كان يف اللَّ
ْبِتَداء هبذا لكنَّه يف التقدير ُمَتَعدٌِّد ، وإذا حصل التََّعدُُّد يف احلقيقِة ، مل ميتنع كَْونُ البَْعضِ مرَتفِعاً باخلََبر ، وَبْعض باال

  .التَّقْدير ، ومل يلزم اْجِتمَاُع الرَّاِفَعْين على َمْرفُوعٍ واحٍد 
أنَّ بعد ذَكْرِ االْسمِ وَخَبرهِ َجازَ الرَّفُْع والنَّْصبُ يف املَْعطُوِف عليه ، وال شكَّ أنَّ هذا  والذي ُيَحقُِّق ذلك أنَُّه سَلَّم

  .َداء املَْعطُوَف إنَّما َجاَز ذَِلَك فيه؛ ألنَّا ُنْضِمُر له خََبراً ، وَحكَْمَنا بأنَّ ذلك اخلََبَر املُْضَمر ُمْرَتِفعٌ باالبِْت
إن قبل ذكر اخلرب إذا َعطَفَْنا امساً على اسم ، حكم َصريح الَعقْل ، بأنَُّه ال ُبدَّ من احلُكْمِ :  وإذا ثََبت هذا فََنقُول

  .بتقدير اخلََبرِ ، وذلك إنَّما حيصل بإضمار األْخبَار الكَِثَرية ، وعلى هذا التقديرِ َيْسقُطُ ما ذكر من اإللَْزام 
» ، وتبتدئ « إنَّ » وهو أنْ ُتْضِمَر خَرب : قولٌ رابٌع هلشام بن معاوية ويف اآلية « : قال الواحديُّ : الوجه اخلامس 



» إنَّهم مْسِلُمونَ ، و : على قولِ من يقولُ « إنَّ الذيَن آَمُنوا والذين َهاُدوا ُيْرَحُمونُ » : ، والتقدير « الصَّابِئُونَ 
  :ُرب؛ إذ ُعرِف موِضعُه؛ كما ُحِذف من قوله إهنم كفَّار ، فُيْحذَُف اخل: على قولِ من يقول « ُيَعذُِّبونَ 

وهذا القولُ قريٌب من قولِ : مث قال الواحديُّ « ُيَعاقَُبونَ : ، أي ]  ٤١: فصلت [ } إِنَّ الذين كَفَُرواْ بالذكر { 
على العكْسِ من ذلك؛ ، وهذا « إنَّ » خَرب « َمْن آَمَن » البصريَِّني ، غَري أنَّهم ُيْضِمُرون خرب االبتداِء ، وجيعلُونَ 

هو كما قال ، وقد َنبَّْهت على : ، قال شهاب الدين « إنَّ » خرب االبتداء ، وحذَف خَرب « َمْن آمَن » ألنه جعل 
  .إنَّ ِمنُْهم َمْن ُيقَدِّر احلذف من األوَّلِ ، ومنهم َمْن َيْعِكُس : ذلك يف قَْوِلي أوالً 

مرفوٌع باالبتداء ، وخُربه حمذوٌف؛ كمذهب سيبويه واخلليلِ ، إال أنه ال ُيْنوى  «الصَّابِئُونَ » أنَّ : الوجه السادس 
وهو ضعيٌف أيضاً؛ ملا » : هبذا املبتدأ التأخُري ، فالفرقُ بينه وبني مذهب سيبويه نيةُ التأخريِ وعدمُها ، قال أبو البقاء 

ني احلذِف والفَْصلِ ، وال يَْعنِي بذلك؛ أنَّ املكان من ِلما يلزُم من اجلَْمع ب: ، أي « فيه من لزومِ احلذِْف والفصلِ 
مواضع احلذف الالزمِ؛ ألنَّ القرآن يلزُم أنْ ُيْتلَى على ما أُْنزِلَ ، وإنْ كان ذلك املكان يف غريه جيوُز فيه الذكرُ 

  .واحلذُف 
وغريهُم الذين َيْجَعلون املثنَّى باأللفِ يف  منصوٌب ، وإمنا جاء على لغِة بين احلرِث« الصَّابِئُونَ » أنَّ : الوجه السابع 
نقل ذلك مكي بن أيب طالب وأبو البقاء ، وكأنَّ شبهةَ هذا « رأْيُت الزَّْيَداِن ، وَمَرْرُت بالزَّْيَداِن » : كل حال؛ حنو 

رفعاً ونصباً وجرا ، وكذا  القائلِ على َضعِْفها؛ أنه رأى األلف عالمةَ رفعِ املثنَّى ، وقد ُجِعلَْت يف هذه اللغِة نائبةً
  .الواو هي عالمةُ رفعِ اجملموعِ سالمةً ، فيبقى يف حالِة النْصب واجلرِّ؛ كما َبِقيت األلُف ، وهذا ضعيٌف ، بل فَاسٌد 

و « الزَّْيُتونِ » فتحةُ النون ، والنونُ حرُف اإلعراب ، كهي يف « الصَّابِئُونَ » أنَّ عالمةَ النصب يف : الوجه الثامن 
قد أجازه غُريه ، : إمنا أجاز أبو عليٍّ ذلك مع الياِء ، ال مع الواوِ ، قيل : فإنْ قيلَ » : ، قال أبو البقاء « ُعْرُبوٍن » 

أن الفارسيَّ أجازَ يف بعضِ مجوعِ السَّالمة ، وهي : يشري إىل مسألة ، وهو : ، قال شهاب الدين « والقياُس ال يدفُعُه 
كسَّرِ كَبنَني وِسنَني؛ أن َيُحلَّ اإلعراُب نوهنا؛ بشرِط أن يكونَ ذلك مع الياِء خاصَّةً دونَ الواوِ ، ما َجَرْت جمرى امل

  ]الوافر : [ ؛ قال « جاَء الَبنُِني » : فيقال 
  أباً بَرا وَنْحُن لَُه َبنُِني... َوكَانَ لََنا أُبو َحَسنٍ َعِليٌّ  -٢٠١٨

  ]الطويل : [ ؛ وقال « َعلَْها َعلَيهِْم ِسنيناً كَِسنني يُوُسَف اللَُّهمَّ ، اْج» : ويف احلديث 
  لَِعْبَن بَِنا ِشيباً َوَشيَّْبَنَنا ُمرْدَاً... َدَعانَِي ِمْن َنْجٍد فإنَّ سنيَنُه  -٢٠١٩

املْشُهوُر هبذا  فأثَْبَت النونَ يف اإلضافِة ، فلمَّا جاءت هذه القراءةُ؛ ووجِّهْت بأن عالمة النصب فتحةُ النوِن ، وكانَ
القولِ إمنا هو الفارسيُّ ، سأل أبو البقاء هذه املسألة ، وأجاب بأنَّ غريه ُيجيُزُه حتَّى مع الواو ، وجعل أنَّ القياَس ال 

َشْرحِ » القياُس يأباه ، والفرقُ بني حال كونه بالياء وبني كونه بالواوِ ظاهٌر قد َحقَّقْته يف : يأباه ، قال شهاب الدين 
  :، نعم ، إذا ُسمِّي جبمعِ املذكرِ الساملِ ، جاز فيه مخسةُ أوجه « التَّْسهِيلِ 

َجاَء الزَّْيُدونُ وَرأْيتُ الزَّْيُدونَ » : ، فيقال « الذون » أنْ ُيعَْرَب باحلركاِت مع الواوِ ، ويصَري نظَري : أحدها 
، هذا إذا سُمَِّي به ، أمَّا ما دام مجعاً ، فال « ونَ وَمَرْرُت بالذونِ َجاَء الذُونُ وَرأْيُت الذ» ، ك « وَمَرْرتُ بالزَّْيُدونِ 

  .أْحفَظُ فيه ما ذكره أبو البقاِء ، ومن أثَْبتَ حجةٌ على َمْن َنفَى ، ال سيما مع تقدُِّمه يف العلمِ والزمان 

فبقي املعطوفُ « الَّذيَن » ظهر هلا عملٌ يف مل ي« إنَّ » ؛ ألن « الصَّابِئُونَ » وإمنا رفع « : قال مكيٌّ : الوجه التاسع 
أنه جييز : وهذا هو بعينه مذَهُب الفراء ، أعين : ، قلت » على اجلملة « إنَّ » على رفعه األصليِّ قبل دخول 



  .إذا مل يظهر فيه إعراٌب ، إال أن عبارة َمكيٍّ ال توافق هذا ظاهراً » إنَّ « العطف على حملِّ اسم 
  :ضعيفةٌ يف الَعَملِ هاهنا ، وبياُنُه ِمْن وجوه » إنَّ « أن : بِ ُمَعلِّالً قول الفرَّاء قال ابُن اخلطي

  .مل َتْعَملْ إالَّ لكْونَِها ُمشابَِهة للفِْعل ، ومعلُوٌم أنَّ املشاَبَهة بني الفِْعلِ واحلَْرِف َضِعيفَةٌ » إنَّ « أنَّ كلمة : األوَّلُ 
ْعَمل يف االسمِ فقط ، أمَّا اخلََبر ، فإنَّه يبقى َمْرفُوعاً ، ِلكَْونِه َخَبرَ املُْبَتَدأ ، وليس هلذا أنَّها ، وإن كاَنت َت: الثاين 

  .احلرف يف َرفْعٍ اخلََبرِ َتأثٌري ، وهذا َمذَْهُب الكُوفيِّني 
َتَتغيَُّر عند اختالِف العوامل ، فال يظهر أثَُر هذا  أنََّها إمنا يَظَْهُر أثَُرَها يف َتْغيري األْسَماِء أمَّا األمساُء الَِّتي ال: والثالث 

وهذه الكَِلَمةُ ال يظهر فيها أثَُر النَّْصبِ » الَِّذين « احلرف فيها ، واألمر هاُهنا كذلك؛ ألنَّ االسَم هاُهَنا هو قوله 
  .والرَّفْعِ واخلَفْضِ 

َهُر فيه أثَرُ اإلعراب ، فالَِّذي ُيْعطَُف عليه ُجيوز النَّْصُب فيه حبيث ال يَظْ» إنَّ « إذَا كان اسم : َوإذا ثبت هذا فََنقُولُ 
ألنَّ زْيداً » إنَّ زيداً وَعْمراً قَاِئَمان « : على إْعَمال هذا احلَْرِف ، والرَّفُْع على إْسقَاِط َعَمِله ، فال َيُجوز أن ُيقَال 

والسََّبُب يف » ِء إخْوتَك ُيكْرِمُوَنَنا ، وإنَّ قَطَاَم وِهْند ِعْندَنا إنَّ هؤال« : ظهر ِفيَها أثَُر اإلعراب ، وُجيوُز أن ُيقَال 
كاَنتْ يف األْصلِ ضعيفَةُ العََمل ، فإذَا صارت بَِحْيثُ ال َيظَْهُر لََها أثٌَر يف امسَها صَاَرتْ » إنَّ « َجوَازِ ذلك أنَّ كَِلَمة 

كْم الثَّابِِت قبل دخول هذا احلَْرِف عليه ، وهو كَوُنُه ُمْبَتدأ ، فهذا َتقْرِير يف غاية الضَّعِف ، فجاز الرَّفُْع بُِمقَْتَضى احلُ
قول الفرَّاء ، وهو َمذَْهٌب َحَسٌن ، وأوىل من مذَهبِ البصْرِيِّني؛ ألن الَّذي قالوه َيقَْتِضي أنَّ كالم اهللا على التَّْرتِيب 

حَّة عند تَفْكيِك هذا النَّظْمِ ، وعلى قْولِ الفرَّاِء فال حاَجةَ إليه ، الَِّذي ورَد عليه ليس بصحيح ، وإنََّما َتحُصل الصِّ
  .فكَانَ ذلك أوْلَى 

بالياء ، » والصَّابئَني « : وقرأ أيبُّ بن كْعبٍ ، وعثمان بُن عفان ، وعائشةُ ، واجلْحَدرِيُّ وسعيُد بن ُجبَْيرٍ ، ومجاعة 
وهذا غري مشهُور عنه ، وهذه القراءةُ واضحةُ التخريج؛ عطفاً على عن ابن كثريٍ ، » الكَشَّاف « ونقلها صاحب 

، وإن كان فيها خمالفةٌ لسواِد املْصَحِف ، فيه خمالفةٌ يسريةٌ ، وهلا نظائُر كقراءة قُنُْبلٍ عن ابن كثريٍ » إنَّ « لفِظ اْسم 
بالزَّاي ، وهو مرسوٌم بالصَّاد يف سائر  وبابه بالسني ، وكقراءة محزة إيَّاهُ يف روايٍة]  ٥: الفاحتة [ } سراط { : 

بالياء ، والرسم بدوهنا يف اجلميعِ ، وقرأ احلسن ]  ١: قريش [ } إيالفهم { : املصاِحف ، وحنو قراءة اجلميع 
« { : بكسر الباء بعدها ياٌء خالصة ، وهو ختفيف للهمزة ، كقراءة من قرأ » والصَّابُيون « : البصريُّ والزهريُّ 

  ] . ٦٢اآلية [ خبلوص الياء ، وقد تقدَّم قراءة نافعٍ يف البقرة ]  ٥: األنعام [ } يون يستهز
، وال حاجة إىل ادِّعاء كونه مرفوعاً على ما رفع به « إنَّ » ، فهو منصوب عطْفاً على لفظ اسمِ « النََّصارى » وأما 

  .؛ لكلفِة ذلك « الصابئُونَ » 
  :وجهان « َمْن » ز يف جيو« َمْن آَمَن » : قوله تعاىل 

يف حمل جزمٍ « آَمَن » إىل آخره جواُب الشرط ، وعلى هذا ف « فال خَْوٌف » : أهنا شرطيةٌ ، وقوله : أحدمها 
  .يف حملِّ جزمٍ بكونه جوابه ، والفاُء الزمةٌ « فال َخْوٌف » بالشرط ، و 

على هذا ال « آَمَن » لشبِه املبتدأ بالشرِط ، ف ، ودخلت الفاُء « فال خوٌف » أن تكون موصولةً واخلرب : والثاين 
حملُّه الرفُع لوقوعه خرباً ، والفاُء جائزةُ الدخولِ ، لو كان يف غري القرآن ، « فَال َخوفٌ » حملَّ له؛ لوقوعه صلةً ، و 

لِّ نصب بدالً من أن تكون يف حم: رفٌع باالبتداء ، وجيوز على كوهنا موصولةً « َمْن » وعلى هذين الوجهني ، فمحلُّ 
هل : « الَِّذيَن آَمُنوا » وما ُعِطف عليه ، أو تكون بدالً من املعطوِف فقط ، وهذا على اخلالِف يف « إنَّ » اسم 

» املراُد هبم املؤمنونَ حقيقةً ، أو املؤمنونَ نِفَاقاً؟ وعلى كلِّ تقدير من التقادير املتقدِّمة ، فالعائُد من هذه اجلملة على 



؛ كما صَرَّح به يف موضعٍ آخر ، وتقدَّم إعراُب باقي اجلُْملَِة فيما َمَضى « َمْن آمن ِمْنُهْم » : حمذوٌف ، تقديُره « َمْن 
.  

  فصل يف معىن اآلية
: بِهِم  بالقَلْبِ ، وعلى هذا فاملَُراُد} َمْن آَمَن { : باللَِّسان وقوله تعاىل : ، أي } إِنَّ الذين آَمُنواْ { : معىن قوله تعاىل 

ثبَت على اإلميان باللَّه واليومِ اآلخر وعمل : أي } َمْن آَمَن باهللا { إنَّ الذين على حقيقِة اإلميان : املنافقون ، وقيل 
  .صاحلاً فال َخْوٌف عليهم وال هم َيْحَزُنون 

  :وهلذا التكرير فائدتان 
عدمِ اخلَْوف ، وعدمِ احلزن ] وعد [ ن ، فأخَْرَجُهْم هبذا التكرير عن أن املَُناِفِقني كانوا َيْزُعُمون أنَُّهم ُمؤِمُنو: األوىل 

.  
اإلميان باللَِّه واليوم اآلخر ، فكرره : فأشرفُها : أنَُّه تعاىل ذكر لَفْظَ اإلميان ، واإلميانُ يدخل حتته أقساٌم : والثاين 

  .تنبيهاً على أنَّ هذْينِ القسَمْين أْشَرف أقَْسام اإلميان 
  .كالٌم يناسب هذا املوضع ]  ٣٥: املائدة [ } َيا أَيَُّها الذين آَمُنواْ { : قدََّم يف قوله تعاىل وقد ت

َيْحُصلُ واعلم أنَّه ملا َبيََّن أن أهل الِكتاب ليسُوا على َشيء ما مل ُيؤِمُنوا بيَّن أنَّ هذا احلُكَْم عامٌّ يف الكُلِّ ، وأنَُّه ال 
  .َن باللَِّه والَيْومِ اآلَخرِ ، وَعِملَ َصاِلحاً ألحٍد فضيلة إالَّ إذا آَم

إنَّه تعاىل شَرطَ عدَم اخلَْوِف واحلُْزن باإلميان والَعَملِ الصَّاحل ، واملشروط بالشَّيء عدم عند عدمِ : قالت املَُعتزِلَة 
حلزن ، وذلكَ َيْمَنُع من الَعفْوِ عن صاحبِ الشَّْرِط ، فإنْ مل َيأِت مع اإلميان بالعملِ الصَّاِلح ، فإنَّه حيصل له اخلَْوُف وا

  .الكَبَرية 
أنَّ صاِحَب الكَبَريِة ال يقطُع بأنَّ اهللا َيْعفُو عنه ال َمَحالَة ، فكان اخلَْوُف واحلزن حاِصالً قبل إظَهارِ الَعفْو : واجلواب 

  .واهللا أعلم 

لَيْهِْم ُرُسلًا كُلََّما َجاَءُهْم َرسُولٌ بَِما لَا َتْهَوى أَْنفُُسُهْم فَرِيقًا كَذَّبُوا َوفَرِيقًا لَقَْد أََخذَْنا ِميثَاَق بَنِي إِْسرَائِيلَ وَأَْرَسلَْنا إِ
  ) ٧٠(َيقُْتلُونَ 

بيان ُعُيوب بين إسرائيل ، وشدَّة َتَمرُّدهم عن الوفاِء بِعَْهِد اللَِّه ، وهذا ُمتعلٌِّق بأوَّلِ السُّورة ، وهو قولُه : واملقصوُد 
  ] . ١: املائدة [ } أَْوفُواْ بالعقود { : اىل تع

مشَبعاً ، فأغَْنى عن » كُلََّما « على ] من البقرة  ٢٠اآلية [ قد تقدَّم الكالُم : } كُلََّما َجآَءُهمْ َرسُولٌ { : قوله تعاىل 
، والراجٌع حمذوٌف ، » الً ُرُس« مجلةٌ شرطيةٌ وقعت صفةٌ ل » كُلََّما جاَءُهمْ رسولٌ « : إعادته ، وقال الزخمشريُّ 

} فَرِيقاً كَذَُّبواْ َوفَرِيقاً َيقُْتلُونَ { : أيَن جواُب الشرط ، فإنَّ قوله : فإنْ قلَت « : ، مث قال » رسولٌ منُهْم « : أي 
أَخاك إنْ أكَْرْمَت أِخي ، » : ناب عن اجلواب؛ ألنَّ الرسولَ الواحدَ ال يكون فريقَْين؛ وألنه ال حيُسن أن تقول 

كلما جاءهم : ، كأنه قيل } فَرِيقاً كَذَّبُواْ ، َوفَرِيقاً يَقُْتلُونَ { : هو حمذوٌف؛ َيُدلُّ عليه قوله : ؟ قلُت « أكَْرْمُت 
: قال أبو حيان » كيف فعلُوا برُسلِهِْم؟ : جواٌب مستأنٌف لقائلٍ يقول « فَرِيقاً كَذَّبُوا » : رسولٌ ، ناَصُبوه ، وقوله 

» مصدريةٌ ظرفيةٌ ، ومل جيزم العربُ ب « َما » منصوٌب على الظرف و « كُلَّ » شرطاً ، بل « كُلََّما » وليس « 
اجلنسُ « َرسُول » شرط؛ فال ميتنع؛ ملا ذكر ، أّما األول؛ فألنَّ املراَد ب « كُلََّما » أصالً ، ومع تسليم أن « كُلََّّما 



جنس النجوم ، وأما الثاين؛ : أي « ال أْصحَُبَك ما طَلَع َنْجٌم » : يقَْين؛ حنو ال واحٌد بعينه ، فيصحُّ انقساُمه إىل فر
وهذا الذي منعه إمنا منعه الفرَّاُء وحَده ، وأما غُريه ، فأجاز . » فيعين أنه ال جيوُز تقدُمي معمولِ جوابِ الشرط عليه 

لى أنَّها ظرفيةٌ ، فال حاجة إىل االعتذارِ عن ذلك ، شرط ، وأمَّا إذا مشينا ع» كُلََّما « ذلك ، وهذا مع تسليم أنَّ 
: ، قال شهاب الدين » كُلََّما جِئْتَنِي أَخاَك أكَْرْمُت « : تقول » كُلََّما « وال ميتنعُ تقدُمي معمولِ الفعلِ العاملِ يف 

اِة ، ويف عبارة أيب البقاء ما ُيْشعر هذا واضٌح من أهنا ليسْت شرطاً ، وهذه العبارةُ تكثُرُ يف عبارة الفقهاِء ُدونَ النَُّح
» فَرِيقاً « ، و » كَذَّبُوا « مفعول ب » فَرِيقاً « و » كُلََّما « جواب » َوكَذَُّبوا « : مبا قاله الزخمشريُّ ، فإنه قال 

مناسبةً ملا » ذَّبُوا كَ« لتواخي رؤوس اآلي ، وقدَّم مفعولَ » يَقُْتلُونَ « ، وإمنا قدََّم مفعول » َيقُْتلُونَ « منصوب ب 
  .بعده 

على « يَقُْتلُونَ » جِيء ب : ِلَم جِيَء بأحد الفعلَْين ماضياً ، وباآلخر مضارعاً؟ قلُت : فإنْ قلت « : قال الزخمشريُّ 
: ال انتهى ، وقد يق. » حكايِة احلالِ املاضية؛ استفظاعاً للقتلِ ، واستحضاراً لتلَْك احلالِ الشنيعِة؛ للتعجُّبِ منها 

فِلَم ال ُحِكَيتْ حالُ التكْذيبِ أيضاً ، فُيَجاُء بالفْعلِ مضارعاً لذلك؟ وَجياُب بأنَّ االستفظاع يف القتلِ وشناَعِتِه أكثرُ 
  .من فظاعِة التكذيبِ ، وأيضاً؛ فإنه ملَّا جيء به مضارعاً ناسب رؤوس اآلي 

  ) ٧١(مَّ تَاَب اللَُّه َعلَْيهِْم ثُمَّ َعُموا َوَصمُّوا كَِثٌري مِْنُهْم وَاللَُّه َبِصريٌ بَِما َيْعَملُونَ َوَحِسبُوا أَلَّا َتكُونَ ِفْتَنةٌ فََعُموا َوَصمُّوا ثُ

عنده خمفَّفةٌ من » أنْ « برفع النون ، والباقون بنصبها ، فمْن رفع ف » َتكونُ « قرأ محزةُ والكسائيُّ وأبو عمرو 
» ِفْتَنةٌ « تامة ، و » َتكُونُ « نافية ، و » الَ « ِن حمذوٌف ، تقديُره ، أنُه ، و الثقيلة ، وامسها ضمُري األمرِ والشأ

هنا لليقني ، ال » َحِسَب « ، وهي مفسِّرةٌ لضمريِ األمرِ والشأن ، وعلى هذا ، ف » أن « فاعلها ، واجلملةُ خرب 
  ]الطويل : [ للشكِّ؛ ومن جميئها لليقني قولُ الشاعر 

  َربَاحاً إذَا َما املَْرُء أصَْبَح ثَاِقال... التُّقَى والُْجودَ َخْيَر ِتجَارٍة َحِسْبُت  -٢٠٢٠
املخففةَ » أن « تيقَّْنُت؛ ألنه ال يليُق الشكُّ بذلك ، وإمنا اْضطُرِرَْنا إىل جعلها يف اآلية الكرمية مبعىن اليقني؛ ألنَّ : أي 

  ]البسيط : [ ال تقع إال بعد يقنيٍ ، فأمَّا قوله 
  َوَما إخَالُ لََدْيَنا مِْنَك َتنْوِيلُ... أْرُجو َوآُملُ أنْ َتْدُنْو َمَودَُّتَها  -٢٠٢١
  :وليسا بيقنيٍ ، واجلواُب من وجهني » آُملُ « و » أْرُجو « أهنا خمفَّفةٌ؛ لعدم إعماهلا ، وقد وقعت بعد : فظاهُره 
املصدريَّة؛ وَيُدلُّ على ذلك أهنا لو كانت خمفَّفَةً ، » َما «  على ناصبةٌ ، وإمنا أُْهِملَْت؛ حَْمالً» أنْ « أنَّ : أحدمها 

[ } ِلَمْن أََراَد أَن ُيِتمَّ الرضاعة { : لفُِصلَ بينها وبني اجلملة الفعليةِ مبا سنذكره ، ويكون هذا مثل قولِ اهللا تعاىل 
  ]البسيط : [ ؛ وكقوله ]  ٢٣٣: البقرة 
  َوَحْيثَُما كُْنُتَما لُقِّيُتَما َرَشدَا... فِْسي ُنفُوَسكَُما َيا صَاِحَبيَّ فََدْت َن -٢٠٢٢

  َتْستَوجَِبا نِْعَمةً ِعْنِدي بَِها َوَيدَا... أنْ َتحِْمال حَاَجةً ِلي َخفَّ َمْحَملَُها 
  ِمنِّي السَّالَم وأالَّ ُتْشِعرا أَحدَا... أنْ َتقَْرآِن َعلَى أْسَماَء وَْيَحكَُما 

  ]جمزوء الكامل : [ ؛ ومثلُه قوله » أنْ « ، وقد أهَْملَ » َحاَجة « بدلٌ من » َتقْرآِن انْ « : فقوله 
  قَةُ إنْ َنَجْوِت ِمَن الرََّزاحِ... إنِّي َزعِيٌم َيا ُنَوْي  -٢٠٢٣

  وِ ِمَن الُغُدو إىل الرََّواح... َوَنجَْوِت ِمْن َوَصبِ الَْعْدْو 
  يَْرَتُعونَ ِمَن الطِّالحِمٍ ... أنْ َتْهبِِطَني بِالََد قْو 



، وإمَّا » أنْ « إمَّا إمهالُ : وكيفما قُدِّر فيما ذكرته من األبيات ، يلزم أحد شذوذَْينِ قد قيل باحتمال كلٍّ منهما 
  .وقوُع املخفَّفة بعد غري علمٍ ، وعدُم الفصل بينها ، وبني اجلملة الفعليَّة 

  .أملَُه قوَيا حتَّى قربا من اليقنيِ ، فأجرامها ُمْجراهُ يف ذلك أنَّ رجاَءُه و: والثاين من وجهي اجلواب 
  ]اخلفيف : [ وأما قول الشاعر 

  قَْبلَ أنْ ُيْسألُوا بأْعظَمِ ُسؤلِ... َعِلُموا أنْ ُيؤمَّلُونَ فََجاُدوا  -٢٠٢٤
ها بعد العلْمِ ، وشذَّ إمهالُها ، ففي فالظاهُر أهنا املخفَّفة ، وَشذَّ عدُم الفْصلِ ، وحيتملُ أن تكون الناصبة شذَّ وقوُع

َما « وقوعُ الناصبةِ بعد العلمِ ، وإمهالُها حَْمالً على : األوَّلِ شذوذٌ واحٌد ، وهو عدم الفصلِ ، ويف الثاين شذوذَاِن 
  .أخِتها » 

وبني  اخلفيفِة» أن « وهو الفصلُ بني  -عند آخرين  -أو األحسنِ  -عند بعضهم  -وجاَء هنا على الواجب 
  :إمَّا نفي كهذه اآلية ، وإمَّا حرُف تنفيس؛ كقوله تعاىل : خربها ، إذا كان مجلة فعليةً متصرفةً غري دعاٍء ، والفاصلُ 

؛ كقوله » قَْد « ، وإمَّا » َعِلْمُت أنْ سْوَف تقُوُم « : ، ومثله ]  ٢٠: املزمل [ } َعِلَم أَن سََيكُونُ ِمنكُْم مرضى { 
} وَأَلَّوِ استقاموا { : ؛ كقوله -وهي غريبةٌ  -» لَْو « ، وإمَّا ]  ١١٣: املائدة [ } ْعلَمَ أَن قَْد َصَدقَْتَنا َوَن{ : تعاىل 

وحترَّْزُت بالفعلية من االمسية؛ فإهنا ال حتتاج إىل ] .  ١٤: سبأ [ } أَن لَّْو كَاُنواْ َيْعلَُمونَ الغيب { ]  ١٦: اجلن [ 
  ]البسيط : [ ، وكقوله ]  ١٠: يونس [ } َوآِخُر َدْعَواُهْم أَِن احلمد للَِّه َربِّ العاملني { : فاصل؛ كقوله تعاىل 

  أنْ َهاِلٌك كُلُّ َمْن َيْحفَى وَيْنَتِعلُ... ِفي ِفْتَيٍة كَُسُيوِف اهلِْند قَْد َعِلُموا  -٢٠٢٥
: النجم [ } َوأَن لَّْيَس ِلإلِنَساِن إِالَّ َما سعى { : اىل وباملتصرِّفِة من غريِ املتصرِّفة؛ فإنه ال حتتاج إىل فاصلٍ؛ كقوله تع

أَنَّ غََضَب { : ، وبغري دعاٍء من الواقعِة دعاًء؛ كقوله تعاىل ]  ١٨٥: األعراف [ } َوأَنْ عسى أَن َيكُونَ { ]  ٣٩
  .يف قراءة نافعٍ ]  ٩: النور [ } اهللا 

ال » الَ « ، و » الَ « بة للمضارعِ ، دخلت على فعلٍ منفيٍّ ب عنده هي الناص» أنْ « ف » َتكُونَ « وَمْن نصب 
: مينُع أن يعملَ ما قبلها فيما بعدها من ناصبٍ ، وال جازم ، وال جارٍّ ، فالناصُب كهذه اآلية؛ واجلازم كقوله تعاىل 

« : ، واجلارُّ حنو ]  ٤٠: التوبة [ } َصَرُه اهللا إِالَّ َتنُصُروُه فَقَْد َن{ ]  ٧٣: األنفال [ } إِالَّ َتفَْعلُوُه َتكُْن ِفْتَنةٌ { 
  .» جِئُْت بِال زاٍد 

هنا على باهبا من الظَّنِّ ، فالناصبة ال تقُع بعد علْم ، كما أنَّ املخففة ال تقع بعده غريِه ، وقد َشذَّ » َحِسَب « و 
  ]البسيط : [ وقوُع الناصبِة بعد َيِقنيٍ ، وهو نصٌّ فيه كقوله 

  أالَّ ُيدانَِيَنا ِمْن َخلِْقِه َبشَُر... ْرَضى َعنِ النَّاسِ إنَّ النَّاَس قَْد َعِلُموا َن -٢٠٢٦
أنْ « العلُم هنا مبعىن الظَّنِّ؛ إذ ال ضرورة تدعو إليه ، واألكثُر بعد أفعالِ الشكِّ النصبُ ب : وليس لقائلٍ أن يقول 

، وأمَّا قوله تعاىل ]  ٢: العنكبوت [ } ِسَب الناس أَن يتركوا أََح{ : ، ولذلك أُْجِمع على النْصب يف قوله تعاىل » 
  .فاجلمهوُر على الرفع؛ ألن الرؤية تقُع على العلْمِ ]  ٨٩: طه [ } أَفَالَ َيَرْونَ أَالَّ يَْرجُِع إِلَْيهِمْ { : 

يس بعلمٍ وال شكٍّ ، وَجَب أن واحلاصل أنه مىت وقََعْت بعد علْمٍ ، وجَب أن تكونَ املخفَّفةَ ، وإذا وقعت بعد ما ل
إنْ جعلناه يقيناً ، جعلناها : تكونَ الناصبةَ ، وإن وقعت بعد فْعلٍ حيتملُ اليقَني والشك جاز فيها وجهان باعتبارْينِ 

املخففةَ ورفعنا ما بعدها ، وإن جعلناه شكّاً جعلناها الناصبةَ ونصْبَنا ما بعدها ، واآليةُ الكرميةُ من هذا الباب ، 
[ } أََحِسبَ الناس أَن يتركوا { : وقوله ]  ٨٩: طه [ } أَفَالَ َيَرْونَ أَالَّ َيْرجِعُ إِلَْيهِْم { : وكذلك قوله تعاىل 

لكن مل ُيقرأ يف األوىل إال بالرفعِ ، وال يف الثانية إال بالنْصب ، ألن القراءة سنةٌ متبعة ، وهذا حتريُر ]  ٢: العنكبوت 



جيوُز فيها بعد أفعال الشكِّ وجهان ، فيوهُم هذا أنه جيوُز فيها أن : ا قلنا ذلك؛ ألن بعضهم يقول العبارة فيها ، وإمن
تكونَ املخفَّفةَ ، والفعلُ قبلها باقٍ على معناه من الشكِّ ، لكن يريد ما ذكرُته لك من الصالحيِة اللفظيةِ باالعتبارين 

: اليت هي للتحِْقيق؟ قلُْت « أن » كيف دَخلَ فعلُ احلُْسَباِن على : َت فإنْ قلْ« : املتقدَمْين ، وهلذا قال الزخمشريُّ 
والسبُب املقتضي لوقوعِ املخفَّفةِ بعد اليقني ، والناصبِة بعد غريه ، » َنزَّل حسبانَهم؛ لقوَّته يف صدورِِهْم منزلةَ العلْمِ 
املخفَّفة َتُدلُّ على ثباِت األمر واستقراره؛ » أن « وهو  ما ذكروه ،: وجواز الوجَهْين فيما تردَّد بني الشَّكِّ واليقنيِ 

ألهنا للتوكيِد كاملشدَّدة ، والعلُم وباُبه كذلك ، فَناَسبَ أنْ ُتوِقَعها بعد اليقني للمالئمِة بينهما ، ويدلُّ على ذلك 
  :وقوُعها مشدَّدةً بعد اليقني؛ كقوله تعاىل 

{ ]  ١٠٦: البقرة [ } أَلَْم َتْعلَمْ أَنَّ اهللا على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { ]  ٢٥: النور [ } ملبني َوَيْعلَُمونَ أَنَّ اهللا ُهَو احلق ا{ 
إىل غري ذلك ، والنوُع الذي ال يدلُّ على ثبات ]  ١٠٧: البقرة [ } أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اهللا لَُه ُملُْك السماوات واألرض 

خنشى أَن ُتِصيَبَنا { ]  ٨٢: الشعراء [ } والذي أَطَْمُع أَن َيْغِفَر ِلي { :  واستقرارٍ تقع بعده الناصبة؛ كقوله تعاىل
]  ١٣: اجملادلة [ } أَأَْشفَقُْتمْ أَن ُتقَدِّمُواْ { ]  ٨٠: الكهف [ } فََخشِيَنآ أَن ُيْرِهقَُهَما { ]  ٥٢: املائدة [ } َدآِئَرةٌ 

تارة املخففةُ ، وتارةً الناصبةُ؛ كما تقدَّم من االعتباَرْينِ ، وعلى كال  إىل غري ذلك ، والنوُع احملتملُ لألمرين تقع بعده
كوهنا املخففةَ أو الناصبةَ ، فهي سادَّةٌ مسدَّ املفعولْينِ عند مجهورِ البصْريني ، ومسدَّ األولِ ، : التقديرين ، أعين 

و حاصالً ، وحكَى بعض النحويِّني أنه ينبغي ِلَمْن َحِسُبوا عدَم الفتنِة كائناً أ: والثاين حمذوٌف عند أيب احلسن ، أي 
يف الكتابة؛ ألنَّ اهلاء املْضَمرة حائلةٌ يف املعىن ، ومن نصب ، مل َيفِْصلْ لعدمِ احلائل » الَ « من » أنْ « رفع أن َيفِْصلَ 

. » فلَم ُيْرَسْم إال على االتِّصَال هذا ربَّما ساغَ يف غري املُْصحِف ، أمَّا املُْصَحُف ، « : بينهما ، قال أبو عبد اهللا 
يف اخلطِّ ، » الَ « ب » أنْ « فتوصل » أنال « انتهى ، ويف هذه العبارة جتوٌُّز؛ إذ لفظُ االتصالِ ُيْشِعرُ بأنْ ُتكَْتَب 

  .ال ُتثَْبُت هلا صورةٌ ، أو ُتثْبُت هلا صورةٌ منفصلة : فينبغي أن يقال 
  فصل

هي االبِْتالُء واالخِْتَباُر بالقَْحِط ، : وظنُّوا أال يكون عذاٌب ، وقيل : ِهَي الَعذَاُب أي : ِقيلَ اخَتلَفُوا يف الِفْتَنِة ف
َمل الِفْتَنةَ والَوَباء ، والقَْتلِ والَعَداَوِة ، والَبْغَضاِء فيما َبْيَنُهم ، وكُلُّ ذلك قد وقَع بِهِم ، وكُلُّ واحٍد من املُفَسِّرين َح

  .ِه الُوجُوه على واحٍد من هِذ
  :واعلم أنَّ ُحْسَباَنُهْم أالَّ تقع ِفْتَنةٌ حيتمل وجهني 

  .إمَّا أهنم كانوا َيْعتقُدون أنَّ الواجَِب علْيهِم يف كل َرسُول َجاَء بِشَْرعٍ آَخر؛ أنَّه جيب َعلَْيهِم قَْتلُه وَتكِْذيُبه 
َنْحُن أَْبَناُء { : ني يف ذلك التَّكِْذيب والقَْتلِ ، إالَّ أنَُّهم كانوا َيقُولُون وإمَّا أهنم وإن اْعَتقَدُوا يف أنْفُِسهِم كَوهنم ُمْخِطِئ

وكانوا يعتقدون أنَّ ُنُبوَّةَ أْسالَفهم وآَباِئهم َتْدفَُع َعْنُهم العذاب الذي َيسَْتِحقُّوَنهُ ]  ١٨: املائدة [ } اهللا وَأَِحبَّاُؤُه 
  . بَِسببِ ذِلكَ القَْتلِ والتَّكْذِيب

ثُمَّ تَاَب { بعد ُموَسى » وَصمُّوا « فََعُموا عن احلقِّ فلم ُيْبِصُروا : أي } ثُمَّ َعُمواْ َوَصمُّواْ كَِثٌري مِّنُْهْم { : قوله تعاىل 
 -َعُموا َوصمُّوا يف زََمان َزكريَّا ، وحيىي ، وعيسى : وقيل  -عليه الصَّالة والسَّالم  -ببْعثَ عيسى } اهللا َعلَْيهِمْ 

، مث تاب اللَُّه على بعضهم ، حْيثُ آَمَن بعضُُهم به مثَّ عُموا وصمُّوا كثٌري منهم يف َزَمانِ  -عليهم الصالة والسالم 
؛ ألنَّ أكثَر » كثٌري ِمنُْهم « ، بأنْ أْنكَُروا ُنُبوََّته ورِسَالََتُه ، وإنَّما قال  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -ُمَحمَّدٍ 
، إالَّ أنَّ َجْمعاً آَمُنوا به كََعْبِد اللَّه بن  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -ود وإنْ أَصرُّوا على الكفر ُمبَحمَّدٍ اليُه

  .سالم وأصَحابِه 



مِْنُهم بالتعَنُِّت ، وهو طَلَُبُهم  َعُموا حني َعَبُدوا الِْعْجلَ ، مثَّ تَاُبوا َعْنُه فَتَاَب اللَُّه َعلَْيهِم ، مثَّ َعُموا وَصمُّوا كَِثٌري: وقيل 
  .ُرؤَيةَ اللَِّه َجْهَرةً ، وُنُزولَ املالِئكة 

َوقََضيَْنآ { : ذَكََر اللَُّه تعاىل يف ُسورةِ َبنِي إسْرائيل ما ُجيوُز أنْ يكُونَ تَفْسرياً ِلَهِذه اآلية ، فقالَ تعاىل : وقال القَفَّال 
بَاداً ب لَُتفِْسُدنَّ ِفي األرض َمرََّتْينِ َولََتْعلُنَّ ُعلُّواً كَبِرياً فَإِذَا َجآَء َوْعُد أُوالُهَما بََعثَْنا َعلَْيكُْم ِعإىل َبنِي إِسَْراِئيلَ ِفي الكتا

َوأَْمَدْدَناكُم بِأَمَْوالٍ َوَبنَِني لََّنآ أُْوِلي بَأْسٍ َشِديٍد فََجاسُواْ ِخالَلَ الديار َوكَانَ َوْعداً مَّفُْعوالً ثُمَّ َرَددَْنا لَكُُم الكرة َعلَْيهِْم 
فَإِذَا َجآَء َوْعُد { مث قال تعاىل » فََعُموا وصمَّوا « ، فهذا يف معىن ]  ٦،  ٥،  ٤: اإلسراء [ } َوَجَعلَْناكُْم أَكْثََر َنفِرياً 

فهذا ]  ٧: اإلسراء [ } َولُِيَتبِّرُواْ َما َعلَْواْ َتْتبِرياً  اآلخرة لَِيُسوُءواْ ُوجُوَهكُْم َوِلَيْدُخلُواْ املسجد كََما َدَخلُوُه أَوَّلَ َمرٍَّة
  .» فََعُموا وَصمُّوا « يف معىن قوله 

  :يف هذا التركيب مخسة أوجه } ثُمَّ َعُمواْ َوَصمُّواْ كَِثٌري مِّنُْهْم { : قوله تعاىل 
، » قَاَمْت هِْنٌد « أنيث؛ ليدلَّ على تأنيِث الفاعل ، ك أنَّ الواَو عالمةُ مجع الفاعلِ ، كما َيلْحق الفعل تاُء الت: أحدها 

  ]الطويل : [ ؛ كقوله » قَاَما أَخواَك ، وقُْمَن أخََواُتَك « : وهذه اللغة جاريةٌ يف املثىن ومجع اإلناث أيضاً ، فيقال 
  َوقَْد أْسلََماُه ُمْبَعٌد وَحمِيُم..  -٢٠٢٧
  ]الطويل : [ وقوله 
  بِحَْوَرانَ يَْعِصْرنَ السَّليطَ أقَارِبُْه... ِفيٌّ أُبوُه وأمُُّه ولَِكْن ِدَيا -٢٠٢٨

أكَلُونِي « ، ويعبِّر النحاة عن هذه اللغِة بلغِة » َيَتَعاقَُبونَ ِفيكُْم مالِئكَةٌ « :  -عليه السالم  -واستدلَّ بعضُهم بقوله 
فرَّق النحويُّون بني حلاِقِه عالمةَ التأنيث ، وعالمةَ التثنية ، ولكنَّ األفصَح أالَّ تلحَق الفعلَ عالمةٌ ، و» البََراِغيثُ 

  .واجلمع؛ بأنَّ عالمةَ التأنيث ألزُم؛ ألن التأنيث يف ذاتِ الفاعلِ خبالفِ التثنيِة واجلمعِ؛ فإنه غُري الزمٍ 
بدلٌ من هذا » كَِثٌري «  ، و» َحِسُبوا « أنَّ الواوَ ضمٌري عائٌد على املذكوريَن العائد عليهم واو : الوجه الثاين 

الذي { : واإلْبدَال كَثٌري يف القُْرآِن قال تعاىل . وحنوه » إخَْوُتَك قَاُموا كَبِريُُهْم وَصِغريُُهْم « : الضمري ، كقولك 
  ] . ٧: السجدة [ } أَْحَسَن كُلَّ َشْيٍء َخلَقَُه 

  ] . ٩٧: آل عمران [ } إِلَْيهِ َسبِيالً  َوللَِّه َعلَى الناس ِحجُّ البيت َمنِ استطاع{ : وقال تعاىل 
أن الضمري يف : بدلٌ منه ، والفرُق بني هذا الوجه والذي قبله » كَِثٌري « الوجه الثالثك أن الواو ضمري أيضاً ، و 

أحُد املواضع اليت الوْجِه األوَّلِ مفسٌَّر مبا قبلَه وهم بنو إْسرائِيلَ ، وأمَّا يف هذا الوجه ، فهو مفسَّرٌ مبا بعده ، وهذا 
  .ُيفَسَّر فيها الضمُري مبا بعده ، وهو أن يُْبَدلَ منه ما يفسرُه ، وهي مسألةُ خالٍف ، وقد تقدَّم حتريرها 

: أحدمها : خرب مبتدأ حمذوف ، وقدَّره مكي تقديرين » كَِثٌري « أن الضمري عائٌد على َمْن تقدَّم ، و : الوجه الرابع 
ثُمَّ { : الَعَمى والصََّمُم كثٌري منهم؛ ودلَّ على ذلك قوله : ، والثاين » ُي والصُّمُّ كثٌري منهم تقديُره الُعْم« : قال 

؛ وعلى » كَِثري « صفة ل » ِمنُْهْم « صادقاً عليهم و » كَِثٌري « يكون : ، فعلى تقديره األوَّل } َعُمواْ َوَصمُّواْ 
صفةٌ له مبعىن أنه صادٌر منهم ، » ِمنُْهْم « ى الَعَمى والصََّممِ ال عليهِْم ، و صادقاً عل» كَِثٌري « يكون : التقدير الثاين 

  .» أولَِئَك كَِثٌري منهم « : وهذا الثاين غُري ظاهرٍ ، وقدَّره الزخمشريُّ فقال 
وقع خرباً ، وجَب تأخُريه؛ إنَّ الفعلَ مىت : مبتدأ واجلملةُ الفعليَّة قبله خٌرب ، وال ُيقالُ » كَثٌري « أنَّ : الوجه اخلامس 

، أللبس بالفاعل ، » قَاَم َزْيٌد « : ؛ ألنه لو قُدِّم ، فقيل » َزْيٌد قَاَم « : ألنَّ ذلك مشروطٌ بكوِن الفاعل مستتراً؛ حنو 
 هبا ، وضعََّف أهنا لغةٌ ضعيفةٌ ال نبايل: ، فاجلواب » أكَلُونِي الَبراغيثُ « وهذا أيضاً ُيلْبِس بالفاعلِ يف لغة : فإن قيلَ 

، وفيه نظٌر؛ ألنَّا ال » ألنَّ الفعل قد وقََع يف موِضِعه ، فال ُينَْوى به غُريه « : أبو البقاء هذا الوجه مبعًنى آَخَر ، فقال 



واْ َوأََسرُّ{ : ُنَسلِّم أنه وقع موقعه ، وإمنا كان واقعاً لو كان جمرَّداً من عالمٍة ، ومثلُ هذه اآليِة أيضاً قوله تعاىل 
  ] . ٣: األنبياء [ } النجوى الذين ظَلَُمواْ 

َعِمُيوا وَصِمُموا؛ كََشرِبُوا ، فأِعلَّ األولُ باحلذفِ : بفتح العني والصاد ، واألصل » َعُموا وَصمُّوا « واجلمهوُر على 
، قال » َعُموا « يم من ، والثَّاين باإلدغامِ ، وقرأ حيىي بن وثَّاب وإبراهيم النخعي بضم العني والصاد وختفيف امل

َنَزكُْتُه إذا : َرَماُهْم وضََربَُهْم بالعََمى والصََّممِ؛ كما يقال : على تقدير َعَماُهمُ اهللا وَصمَُّهْم ، أي « : الزخمشريُّ 
، وكان قد قال قبل ذلك  -رمحه اهللا  -، ومل يعترْض عليه أبو حيان » ضََرْبَتُه بالنَّيَْزِك ، وركَْبُتهُ إذا ضََرْبَتُه بُِركَْبِتَك 

َزكََمُه اهللا وال : َجَرْت َمْجَرى زُِكَم الرُجلُ ، وأْزكََمُه اهللا ، وُحمَّ وأَحمَّه اهللا ، وال يقال « : بعد أن حكى القراءة 
وهي متعدِّيةٌ ثالثيةٌ  َعَمْيُتُه وال َصَمْمُته ، وهي أفعالٌ جاءت مبنيَّةً للمفعول الذي مل ُيَسمَّ فاعلُه ،: َحمَُّه؛ كما ال يقال 

، فإذا ُبنيْت للفاعلِ ، صارْت قاصرةً ، فإذا أردت بناَءها للفاعلِ متعدِّيةً ، أدَخلْتَ مهزة النقْلِ ، وهي نوٌع غريٌب يف 
زخمشريُّ قد يقتضي أن الثالثيَّ منها ال يتعدَّى ، وال» كَما ال ُيقَالُ َعَمْيُتُه وال َصَمْمُتُه « : انتهى ، فقوله . » األفعال 

فاستعملَ ثالثيَّةُ متعدِّياً ، فإن كان ما قاله أبو حيان صحيحاً ، فينبغي أن » َعَماُهُم اهللا وَصمَُّهْم « : قال على تقدير 
  .يكون كالم الزخمشريِّ فاسداً أو بالعكس 

أنه عند سيبويه حالٌ ، وقال مكي  نصباً؛ على أنه نعٌت ملصدر حمذوف ، وتقدم غَري مرَّة» كَِثرياً « وقرأ ابن أيب َعْبلة 
: ، قلت » َعمى وَصَمماً كثرياً : يف الكالم ، جلازَ أن جتعله نعتاً ملصدر حمذوف ، أي « كَثِرياً » ولو َنَصْبَت « : 

  .كأنه مل يطَِّلْع عليها قراءةً ، أو مل َتِصحَّ عنده؛ لشذُوذها 
، وهو معىن حسٌن؛ وذلك أهنم » ثُمَّ « عطفه ب } مَّ َعُمواْ َوَصمُّواْ ثُ{ : عطفَه بالفاء ، وقوله » فََعُموا « : وقوله 

فَأََصمَُّهْم وأعمى { : َعِقيَب احلُْسَباِن ، حصل هلم العمى والصََّمُم من غري َتَراخٍ ، وأسند الفعلني إليهم ، خبالِف قوله 
ثُمَّ َتابَ { : يةٌ ، وأسند الفعل احلسَن لنفِسه يف قوله ، ألنَّ هذا فيمن مل َيْسبِْق له هدا]  ٢٣: حممد [ } أَْبَصارَُهْم 
  .بِحَْرِف التراِخي؛ داللةً على أهنم متاَدْوا يف الضَّالل إىل وقِْت التوبة » ثُمَّ َعُموا « : ، وعطف قوله } اهللا َعلَْيهِمْ 

  فصل يف معىن العمى والصّمم
تعاىل  -فَاِعلُ هذا اجلَْهلِ إمَّا أن يكون هو اللَُّه : وإذا كان كذِلَك فنقول املَُراُد هبذا العمى والصّمم اجلَْهلُ والكُفُْر ، 

  .أو العَْبُد  -
  .ُيبِْطلُ قول املُْعتَزِلَِة : فاألول 
  .َباِطل؛ ألنَّ اإلنسان ال َيخَْتاُر ألَْبتَّةَ َتْحصِيلَ اجلَْهلِ والكُفْرِ ِلَنفِْسِه : والثاين 

  .ذلك؛ ألنَُّهْم ظَنُّوا أنَُّه علٌم  إنََّما اختاروا: فإن قيل 
هذا اجلَْهلُ يسبقه جَْهلٌ آَخر ، إالَّ أنَّ اجلهاالت ال تَتَسلَْسلُ ، بل ال بد من اْنِتهاِئَها إىل اجلَْهلِ األوَّل ، وال : قلنا 

  .جيوز أنْ َيكُون هو العَْبُد ِلما ذَكَْرَنا فَوَجب أن يكون فاعله هو اللَُّه تعاىل 
  .ِمْن قَْتل األْنبَياء وتكِْذيب الرُُّسلِ املقصود منه التَّْهِديد : أي } واهللا َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ { : قال تعاىل ثُمَّ 

َربِّي َوَربَّكُْم إِنَُّه َمْن  وا اللََّهلَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ُهَو الَْمِسيحُ اْبُن َمرَْيَم َوقَالَ الَْمسِيُح َيا َبنِي إِسَْراِئيلَ اعُْبُد
  ) ٧٢(ُيشْرِْك بِاللَِّه فَقَْد َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ َوَمأْوَاُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنصَارٍ 



  .ملَّا تكلم مع اليهود شََرَع يف الكالم َهاُهنا مع النَّصارى 
: وهذا قول املَلْكَانِيَّة والَيْعقُوبِيَّة؛ ألهنم َيقُولُون } إِنَّ اهللا ُهَو املسيح ابن َمرَْيَم { : وا فحكى َعْن فَريقٍ ِمْنُهم أنَُّهْم قال

إنَّ اهللا تعاىل َحلَّ يف ذَاِت عيسى واّتحد بِذاِت عيسى ، : إنَّ َمْرمي ولَدت إهلاً ، ولعلَّ معىن هذا املَذَْهب أنَُّهْم يقولون 
، وهذا تنبيه على ما } يا بين إِسَْراِئيلَ اعبدوا اهللا رَبِّي َورَبَّكُمْ { : عن املسيح أنَُّه قال  -سبحانه وتعاىل  -مث حكى 

مل ُيفَرِّْق بينه وبني غريه ، يف أنَّ  -عليه الصَّالةُ والسالم  -ُهَو احلُجَّةُ القَاِطَعةُ على فَساد قول النََّصارى؛ وذلك ألنَّه 
إِنَُّه َمن ُيْشرِْك باهللا فَقَْد َحرََّم اهللا َعلَيِه اجلنة َوَمأَْواُه النار َوَما ِللظَّاِلِمنيَ { : عليه ، مث قال تعاىل دالئل احلُُدوِث ظَاِهَرةٌ 

َعل ألنَّه تعاىل َج: ومْعَناُه ظاهٌر واحَتجَّ أْهلُ السُّنَِّة هبذا على أنَّ ِعقَابِ الفُسَّاقِ ال يكون ُمَخلَّداً قالوا } ِمْن أَنصَارٍ 
َحرَّم عليهم اجلَنَّة ومأَواُهُم النَّار ، وأنَّهُ  -تعاىل  -أعظم أنواع الوعيِد والتَّْهديد يف َحقِّ املُْشرِكنيِ ، وهو أنَّ اللَّه 

ِد املُشركني ليس هلم نَاِصٌر َيْنُصرُهم ، وال َشاِفٌع َيشْفَُع هلُْم ، فلو كان حال الفُسَّاقِ من املُؤمنني كَذَِلك ملا َبِقي لتْهدِي
  .على ِشْرِكهِم هبذَا الوعيد فائدة 

ا َعمَّا َيقُولُونَ لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ثَاِلثُ ثَلَاثٍَة َوَما ِمْن إِلٍَه إِلَّا إِلٌَه وَاِحٌد َوإِنْ لَمْ َيْنَتهُو
  ) ٧٤(فَلَا َيُتوُبونَ إِلَى اللَِّه وََيْسَتْغِفرُوَنُه وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم أَ) ٧٣(ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 

ألنه : ثَاِلثٌ ثالثةً ، وال رَابٌع أربعةً؛ قالوا : معناه أحُد الثالثِة ، ولذلك منع اجلمهوُر أن يُْنَصَب ما بعده ، ال تقولُ 
: َربَّْعُت األْرَبَعةَ ، وال ثَلَّثُْت الثالثةَ ، وأيضاً : َعه فعلٌ؛ إذ ال يقال اسُم فاعلٍ ، ويعملُ َعَملَ فعله ، وهنا ال يقع موق

 فإنه أحُد الثالثة؛ فيلزم أن يعمل يف َنفِْسِه ، وأجاز النْصَب مبثلِ هذا ثَْعلٌَب ، وردَّه عليه اجلمهورُ مبا ذُِكَر ، أمَّا إذا
ثَالثٍَة ، : َرابٌع ثالثةً ، وإن شئَْت : النصُب ، واإلضافة؛ حنو : َهان كان من غريِ لَفِْظ ما بعده ، فإنه جيوُز فيه الوْج

َحاِدي : ، وجيوز قلبه فيقال » َواِحد « : أنه جيوز أن ُيشتقَّ من واحد إىل َعشََرٍة صيغةُ اسمِ فاعلٍ؛ حنو : واعلم 
ثالثةٌ وأربعةٌ من غري : ِلثٌ وَرابٌع؛ كما يقال ثَا: جيوز أن يستعملَ مفرداً؛ فيقال : وثَانِي وثاِلث إىل َعاِشر ، وحينئٍذ 

ذكرِ مفسِّرٍ ، وأن يستعمل استعمالَ أمساِء الفاعلَني؛ إنْ وقع بعده مغايُرُه لفظاً ، وال يكونُ إال ما دونُه برْتبٍة واحدٍة؛ 
مثانَِيٍة ، وال ثَاِمُن أْرَبَعٍة ، وال ُيجاِمُع ما فوقه  َعاِشُر: حنو َعاِشُر ِتْسَعٍة ، وَتاِسعُ ثََمانَِيٍة ، فال جيامُع ما دوَنه برتبتني؛ حنو 

  .تَاِسُع عشرٍة وال َرابعُ ستٍَّة : مطلقاً ، فال يقال 
وجبْت إضافتُه؛ ] له لفظاً [ إذا تقرَّر ذلك فيعطى حكم اسم الفاعل؛ فال يعملُ إال بشروطه ، وأمَّا إذا جامع موافقاً 

َنْينِ ، وتقدَّم خالف ثَْعلَبٍ ، وجيوز أن ُيْبَنى أيضاً من أَحَد عشر ، إىل ِتْسَعة عشر ، فيقال ثَالثُ ثالثٍة ، وثَاين اثْ: حنو 
َحاِدي عشَر وثالثَ عشَر ، وجيوز أنْ ُيستعمل مفْرداً؛ كما ذكرنا ، وجيوز أن ُيْسَتعَْمل جمامعاً لغريه ، وال يكونُ إال : 

ثالثَ عشَر اثَْنْي عشَر ، وإن كان : ثالثَ عشَر ثالثةَ عشَر ، وال يقالُ َحاِدي عشر أحَد عشَر ، و: موافقاً ، فيقال 
ثَاِلثَة ورابعة ، وحادية عشَْرةَ ، وثَاِلثَة عْشَرةَ : بعضُهم خالَف ، وحكُم املؤنِث كحكْمه يف الصفَاِت الصرحيِة ، فيقال 

  »ثالث ثالثة « تفسري قول النصارى  فصل يف. ثالثَ َعْشَرة ، وله أحكاٌم كثرية مذكورة يف كُتب النَّْحو 
اإلِهليَّة مشتركة َبْيَن اللَّه : وهو أنَّ النََّصارى يقولون : قول املُفَسِّرين : أحدمها : وفيه طريقان : هذا قول املَْرقُوِسيَّة 

  .ومْرَيم وعيَسى ، وكُلُّ واحد من هؤالء إله 
ثَاِلثُ « : فقوله ]  ١١٦: املائدة [ } سِ اختذوين َوأُمَِّي إهلني ِمن ُدوِن اهللا أَأَنَت قُلَت ِللنَّا{ : ويؤكد ذَِلَك قوله تعاىل 

} َوَما ِمْن إله إِالَّ إله َواِحٌد { : أَحد ثالثة ، وواحد من ثالثِة آهلٍة ، َيُدلُّ عليه قوله تعاىل يف الرَّدِّ عليهم : أي » ثالثٍَة 
اللَّه تعاىل ثَاِلثُ ثالثٍة ، ُهو لَْم ُيرِدْ ثالثُ ثالثِة آهلة ، فإنَّه ما ِمْن َشْيٍء إالَّ  إنَّ: من قال : قال الواحديُّ والَبَغوِي . 



: اجملادلة [ } َما َيكُونُ ِمن جنوى ثَالَثَةٍ إِالَّ ُهَو َرابِعُُهْم َوالَ خَْمَسٍة إِالَّ ُهَو سَاِدسُُهْم { : واللَّه ثالثُُه بالِعلْم ، قال تعاىل 
٧ . [  

  .» ما ظَنَُّك باثَْنْينِ اللَُّه ثَاِلثُُهَما « : أليب بكرٍ  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -النَّبِيُّ وقال 

أٌب ، واْبٌن ، وُروحُ : ثالثةُ أقَْسام : َجوَْهٌر واحٌد : أنَّ املَُتكَلِّمني حكوا عن النَّصَارى أنَُّهمْ يقولون : الطريق الثاين 
الثَةُ إلٌه واِحٌد ، كما أنَّ الشَّْمس اسمٌ يتناَولُ القُْرَص والشُّعَاع واحلَرَاَرة ، وعُنوا باألبِ الذَّات ، القُُدس ، وهذه الثَّ

  .وباالْبنِ الكَِلَمة ، وبالرُّوحِ احلَيَاة ، وأثَْبُتوا الذَّاَت والكَِلَمة واحلََياة 
  .جِْسمِ عيَسى اخِْتالطَ املاِء باخلَْمر ، واختالط املاِء باللَّْبن إنَّ الكَِلَمة اليت هي كالُم اللَّه اْختلطَتْ بِ: وقالوا 

إالَّ وزعُموا أنَّ األَب إلٌه ، واالْبَن إله ، والرُّوح إلٌه ، والكُلُّ إلٌه وهذا َباِطلٌ بيديَهِة العقْلِ ، فإنَّ اإللَه ال يكونُ 
لعنُهُم اللَّهُ  -قالةٌ أَشدَّ فََساداً ، وأظَْهر بُطْالناً من مقالَِة النَّصارى واِحداً ، والواِحُد ال يكونُ ثالثةٌ ، وليس يف الدُّْنيا م

  . -تعاىل 
زائدةٌ يف املبتدأ؛ لوجود الشرطني ، ومها كونُ الكالم غري إجيابٍ ، وتنكُري ما » ِمْن « } َوَما ِمْن إله { : قوله تعاىل 
االستغراقية؛ ألن حملَّه رفٌع كما تقدَّم ، وما إلهٌ يف » ِمْن « رورِ ب اجمل» إلٍه « بدل من حملِّ » إلٌه « جرَّْتُه ، و 

« لالستغراقِ ، وهي املقدَّرةُ مع » ِمْن إلهٍ « : يف قوله » ِمْن « : الوُجوِد إالَّ إلٌه مُتَِّصٌف بالوْحدَانية ، قال الزخمشريُّ 
وما ِمْن إلٍه قَطُّ يف الوُجود إالَّ إلٌه ُمتَِّصٌف بالوحدانيَّة ، : واملعىن »  ال إلَهَ إالَّ اللَُّه« : اليت لنفي اجلْنسِ يف قولك » الَ 

بدلٌ على احمللِّ ، قال « إالَّ إلٌَه » مبتدأ ، وخُربه حمذوٌف ، و « ِمْن إلٍه » ، فقد حتصَّل ِمْن هذا أنَّ « وهو اهللا تعاىل 
ولو قُرَئ باجلرِّ بدالً من لَفْظ » : ، قال أبو البقاء « االستثناء  على» إالَّ إهلاً « : وجيوزُ يف الكالم النصُب » : مكي 

يف الواجبِ؛ ألن « ِمْن » ليس كما قال؛ ألنه يلزُم زيادةُ : ، قال شهاب الدين « ، لكان جائزاً يف العربيَّة » إلٍه « 
ْز فكذا هذا ، وإمنا جيوُز ذلك على رأي ، مل َيُج« ما قَاَم إالَّ ِمْن َرُجلٍ » : ، لو قلت « إالَّ » النفي انتقَض ب 

واختار » الكوفيني واألخفش؛ فإنَّ الكوفيني يشترطون تنكَري جمرورها فقط ، واألخفُش ال يشترط شيئاً ، قال مكي 
: ، قال شهاب الدين « ال تَُزاد يف الواجبِ » ِمْن « ، وهو بعيٌد؛ ألنَّ » إلٍه « الكسائيُّ اخلفَض على البدل من لفظ 

ما إلٌَه إالَّ إلَهٌ : خرب املبتدأ ، وتكونُ املسألةُ من االستثناِء املفرَّغِ ، كأنه قيل « إالَّ إلٌه » ولو ذهَب ذاهٌب إىل أنَّ قوله 
  .ُمتَِّصٌف بالواحِد ، ملا ظهر له منٌع ، لكنِّي مل أرَُهْم قالوه ، وفيه جمالٌ للنظر 

  .} َعمَّا َيقُولُونَ لََيَمسَّنَّ الذين كَفَُرواْ ِمنُْهْم َعذَاٌب أَِليٌم َوإِن لَّْم يَنَتُهواْ { : مث قال تعاىل 
ليمسن الذين أقامُوا على هذا الدِّين؛ ألنَّ كثرياً منهم َتابُوا عن النَّْصرانيَِّة ، فخصَّ الذين : معناه : قال الزَّجَّاُج 

  .كفروا ِلِعلْمِه أنَّ بعَضُهْم ُيؤِمُن 

واللَِّه ، إنْ لَْم : جواُب قََسم َمْحذُوٍف ، وجواُب الشرِط حمذوٌف؛ لداللِة هذا عليه ، والتقديُر » نَّ لََيَمسَّ« : قوله 
وهو أنه إذا اجتمعَ شرطٌ وقََسٌم أُجيَب سابقُهما ما مل يسبقُْهَما : َيْنَتهُوا لََيَمسَّنَّ ، وجاء هذا على القاعَدِة اليت قَرَّْرُتَها 

أن فعلَ الشرطِ حينئٍذ ال يكون إال ماضياً لفظاً ومعًنى ال : بُ الشرطُ مطْلقاً ، وقد تقدَّم أيضاً ذو َخَبرٍ ، وقد جيا
السابُق هنا الشرطُ؛ إذ القسُم مقدٌَّر ، فيكونُ تقديُره متأخِّراً ، فاجلواُب أنه لو قُِصدَ : لفظاً كهذه اآلية ، فإنْ قيلَ 

ْرطُ ، فلمَّا أُجِيَب القسُم ، ُعِلَم أنه مقدَُّر التقدميِ ، وعبَّر بعضهم َعْن هذا ، تأخُّرُ القَسمِ يف التقدير ، ألجيَب الش
كما صرَّح هبذا يف » ولَِئْن لَْم « : الُم التوطئِة للقسمِ قد ُتْحذَُف وُيراَعى حكمُها؛ كهذه اآليةَ؛ إذ التقدير : فقال 

َوإِن لَّمْ َتْغِفْر لََنا { : ؛ ونظُري هذه اآلية قوله ]  ٦٠: األحزاب [ } لَِّئن لَّمْ َينَتِه املنافقون { : غري موضع؛ كقوله 



، وتقدَّم أنَّ هذا ]  ١٢١: األنعام [ } َوإِنْ أَطَْعُتُموُهمْ إِنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ { ]  ٢٣: األعراف [ } َوَتْرَحْمَنا لََنكُوَننَّ 
النوَنْينِ عند البصريِّني ، إالَّ ما استثين ، كما تقدََّم ، قال  النوع من جواب القسمِ جيبُ أن ُيتلقَّى بالالم وإحدى

يف إقامة الظاهر مقاَم املْضَمرِ فائدةٌ ، وهي تكريُر : قلُت  لَيَمسُُّهْم عذاٌب ،: فهالَّ قيل : فإنْ قلت « : الزخمشريُّ 
  .» الشهادة عليهم بالكُفْر 

« ، وإمَّا من ضمري الفاعل يف » الَِّذيَن « إمَّا من : يف حملِّ نصبٍ على احلال ، قال أبو البقاء » ِمْنُهْم « : وقوله 
الضمَري الفاِعلَ هو نَفُْس املوُصولِ ، وإمنا اخلالُف لفظيٌّ ، وقال مل يتغيَّر احلكُم يف املعىن؛ ألن : ، قلُت » كَفَُروا 

فاجتنبوا الرجس ِمَن { : للبيان كاليت يف قوله } لَيََمسَّنَّ الذين كَفَُرواْ { : يف قوله تعاىل » ِمْن « : الزخمشريُّ 
هو على جعله : ذوٍف ، فإن قلَت مبح» ِمْنُهْم « فعلى هذا يتعلُق : قال شهاب الدين ]  ٣٠: احلج [ } األوثان 

الفرُق بينهما أنَّ َجْعلَُه حاالً يتعلَُّق مبحذوٍف ، ذلك احملذوُف هو احلالُ يف : حاالً متعلٌق أيضاً مبحذوف ، قلت 
؛ » أْعنِي « أعين منُهْم ، وال حملَّ ل : احلقيقة ، وعلى هذا الوجه يتعلَُّق بفعلٍ مفسِّرٍ للموصولِ األول ، كأنه قيل 

كائناً منُهْم ، والربطُ حاصلٌ : للتبعيض ، أي « مِْنُهْم » يف « ِمْن » و « : ألهنا مجلةٌ تفسرييةٌ ، وقال أبو حيان 
هذا تقديٌر لكوهنا تبعيضيةً ، : انتهى ، يعين . » كَافُرُهْم ، وليسوا كلهم َبقُوا على الكُفْر : بالضمري ، فكأنه قيل 

  .على احلال  وهو معىن كوهنا يف حملِّ نصبٍ
تقدُمي حرفِ العطف على : رأُي اجلمهور : تقدَّم نظريه مراراً ، وأنَّ فيه رأيني : » أفَال َيتُوُبونَ « : وقوله تعاىل 

أيثُبُتونَ على : بقاؤه على حاله وحذُف مجلٍة معطوٍف هذا عليها ، والتقديُر : اهلمزة تقديراً ، ورأُي أيب القاِسمِ 
  :تُوُبونَ ، واالستفهاُم فيه قوالن كُفرِِهْم ، فال ي

  كَْيَف ال يتوُبونَ ويستغفُرونَ من هذه املقالِة الشَّنعاء؟: أنه للتعجب من حاهلم : أظهرمها 
  :ُتوبُوا واْسَتْغِفرُوا من هاتْينِ املقالتْينِ؛ كقوله تعاىل : أنه مبعىن األمر ، وهو رأي ابن زياد الفَرَّاء؛ كأنه قال : والثاين 

َرفََق َجلَّ وعال هبمْ « : وكالُم ابن عطيَّة ُيفْهِم أنه للتحضيضِ ، قال ] .  ٩١: املائدة [ } َهلْ أَْنُتْم مُّنَتُهونَ فَ{ 
، يعين بذلك من حيث املعىن ، وإالَّ فَفَْهُم التحضيض من هذا اللفظ » بتحضيضِه إياُهْم على التوبة وطلب املغِفَرِة 

:فإنْ قلت [ املفهمِة للتحضيض؟ » ال « قَلُ أنَّ حرف العطِف فصلَ بني اهلمزة و غُري ُمَسلَّم ، وكيف ُيْع  [  
التحضيضية بسيطةٌ غُري مركَّبٍة ، فال ُيدَّعى فيها الفصلُ حبرفِ العطف ، أما » أالَ « إنَّ : هذا إمنا ُيْشِكلُ على قولنا 

ِة ، وصاَر معنامها التحضيَض ، فال َيُضرُّ الفصلُ حبرف النافي» ال « إهنا مهزةُ االستفهام َدَخلَْت على : إذا قلنا 
أنه ال جيوُز مطلقاً؛ ألنَّ ذلك املعىن : النافيةِ الداخلِ عليها مهزةُ االستفهام ، فاجلواب » ال « الَعطْف؛ ألنه ُعهِد يف 

  .حدوِث معىن جديد  قد انسلخ وحدثَ معىن آخُر ، وهو التحضيُض؛ فال يلزم من اجلوازِ يف األْصلِ اجلواُز بعد

َعاَم اْنظُْر كَْيَف ُنَبيُِّن لَُهُم َما الَْمسِيُح اْبُن َمرَْيَم إِلَّا َرسُولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ َوأُمُّهُ ِصدِّيقَةٌ كَاَنا َيأْكُلَاِن الطَّ
  ) ٧٥(الْآيَاِت ثُمَّ اْنظُرْ أَنَّى ُيْؤفَكُونَ 

صفةٌ له كما يف اآليِة » قَْد َخلَْت « و ] .  ١٤٤: آل عمران [ } ا ُمحَمٌَّد إِالَّ َرسُولٌ َوَم{ : وهذا كقوله تعاىل 
ما ُهو إالَّ رسول من جنسِ الذين َمضَْوا من قَْبِلِه ، ولْيَس بإله ، كما أنَّ الرُُّسل : األخرى ، وتقدَّم معىن احلصر أي 

َنات من اللَِّه كما أتَْوا بأمْثَالَِها ، وإنَّ إبراَء عيسى عليه وعلى نبينا الصالة الذين َمضَْوا مل يكونوا آهلَةً ، وجاء بالَبيِّ
والسالم األكَْمَه واألْبَرَص ، وإْحَياء املوتى فبإذِْن اللَِّه على يدِه من اللَّه ، كما أحيا ُموَسى الَعَصا ، وجعلها َحيَّة 



جََرْت ِمْنُه اثَْنَتا َعْشَرةَ َعيْناً ، وإن كان خلقَُه من غري ذكرٍ ، فقد خلق َتْسَعى ، وفُِلَق له البحر ، وضرب احلََجَر فانْفَ
  .آَدَم من غَْيرِ ذكرٍ وال أْنثَى  -تعاىل  -اللَُّه 

» صدِّيق « تأنيثُ » ِصدِّيقةٌ « ابتداٌء وخٌرب ، وال حملَّ هلذه اجلملة من اإلعراب ، و » وأمُّهُ صدِّيقةٌ « : وقوله تعاىل 
َزْيٌد ِشرِّيبٌ العسلَ « : ، إال أنه ال يعملُ عمل أمثلِة املبالغة ، فال يقال » فَُعول « و » فعَّال « بناُء مبالغٍة ك  ، وهو

َصدَّقَ « الثالثيِّ ، أو من » َصَدَق « ، وإن كان القياس إعماله ، وهل هو ِمْن » شرَّاٌب الَعَسل « : ؛ كما يقال » 
األولَ ، ألنَّ أمثلةَ املبالغِة تطَّرُِد من الثالثي دون الرباعيِّ ، فإنه مل َيجيء منه إال القليلُ ، مضعَّفاً؟ القياُس يقتضي » 

َوَصدَّقَتْ { : ، وكذا ابُن عطية ، إال أنَّه جعله حمتمالً ، وهذا واضٌح لقوله » إنه من التَّْصديقِ « : وقال الزخمشري 
، فقد صرَّح بالفعل املسند إليها مضعَّفاً ، وعلى األول معناه أنَّها كثريةُ الصِّْدقِ ]  ١٢: التحرمي [ } بِكَِلَماِت َربََّها 

.  
ال حملَّ له؛ ألنه استئناٌف وبيان لكوهنما كسائر البشرِ يف احتياجهما إىل ما } كَاَنا َيأْكُالَِن الطعام { : وقوله تعاىل 

هو كنايةٌ عن احتياجهما « : ه وتعاىل منزٌَّه عن ذلك ، وقال بعضهم حيتاج إليه كلُّ جِْسمٍ مُولٍد ، واإللهُ احلقُّ سبحان
  :وُهو ضعيٌف ِمْن ُوُجوه » إىل التَّغَوُِّط 

  .أنَُّه لْيَس كُلُّ من أكل أْحَدث ، فإنَّ أهل اجلَنَّةِ يأكلون وال ُيْحِدثُون : األول 
احلاَجةُ من أقْوى الدَّالئلِ على أنَُّه ليس بإله ، فأي حَاَجٍة إىل أنَّ األكْلَ عبارةٌ عن احلاَجِة إىل الطََّعامِ وهذه : الثاين 

  َجْعِلِه ِكَناَيةً عن َشْيٍء آخر؟
،  أنَّ اإلله هو القاِدُر على اخلَلْقِ واإلجيَاِد ، فلو كانَ إهلاً لقدر على َدفْعِ ألَم الْجُوعِ عن َنفِْسِه بَِغْيرِ الطََّعامِ: الثالث 

  !َدفْعِ الضَّررِ عن َنفِْسه ، كيف ُيْعقَلُ أن يكُون إهلاً للعاملني؟ فلمَّا مل يقدر على
االسِتدالَلُ على فََساِد قَْولِ النََّصاَرى ، فإنّ من كان له أمٌّ فقد َحَدثَ بَْعَد أن لَْم يكُْن ، وكلُّ من : واملقصوُد من هذا 

لطََّعام أَشدَّ احلاَجِة لَْم يكن إهلاً؛ ألنَّ اإلله ُهَو الَِّذي يكونُ كان كذلك كان َمْخلُوقاً ال إهلاً ، وكُلُّ من اْحتَاَج إىل ا
  .غَنِّياً عن َجِميعِ األْشَياء ، وباجلُْملَِة فساُد قولِ النَّصَارى أظَْهُر من أن ُيْحتَاَج فيه إىل َدليلٍ 

البقرة [ } كَْيَف َتكْفُُرونَ { : وله تعاىل بعده ، وتقدم ما فيه يف ق» نَُبيُِّن « : منصوب بقوله » كَْيَف « : قوله تعاىل 
وغريه ، وال جيوز أن يكون معموالً ملا قبله؛ ألن له صدر الكالم ، وهذه اجلملة االستفهامية يف حملِّ نصبٍ؛ ]  ٢٨: 

« ، و » كَْيَف « مبعىن » أنَّى « كاجلملِة قبلَها ، و } ثُمَّ انظر أىن ُيْؤفَكُونَ { : ألهنا معلِّقةٌ لفعل قبلها ، وقوله 
  .مبعىن ُيْصَرفُونَ : وُيؤفَكُونَ » أنَّى « ناصبٌ ل » ُيؤفَكُونَ 

فقد اختلف متعلَُّق النظرْينِ؛ : داللةٌ على االهتمام بالنظرِ ، وأيضاً » ثُمَّ اْنظُرْ » « اْنظُرْ « : ويف تكرير األمر بقوله 
 هلم اآلياِت ، وبياهنا؛ حبيث إنه ال شكَّ فيها وال ريب ، واألمُر الثاين فإنَّ األولَ أمٌر بالنظَرِ يف كيفية إيضاح اهللا تعاىل

ما : فإنْ قلت « : بالنَّظَر يف كوهنم ُصرِفُوا عن تدبُّرها واإلميان هبا ، أو بكونِهِم قُِلُبوا عمَّا أريَد هبم ، قال الزخمشريُّ 
أنه بيَّن هلم اآلياِت بياناً عجباً ، وأنَّ : بني التعجَُّبْينِ ، يعين  معناه ما: ؟ قلت « ثُمَّ اْنظُْر » : معىن التراخي يف قوله 

ثْمَّ الذين { أنه من باب التراِخي يف الرَُّتبِ ، ال يف األزمنِة ، وحنوه : انتهى ، يعين . » إعراضهم عنها أْعَجُب منه 
  .وسيأيت ]  ١: األنعام [ } كَفَُرواْ بَِربِّهِْم َيْعِدلُونَ 

  عىن اإلفكفصل يف م
الكَِذُب؛ ألنَُّه صَْرٌف َعنِ احلَقِّ ، وكُلُّ َمْصُروٍف َعنِ الشَّْيء مأفوٌك : أفَكَُه يأِفكُهُ إفْكاً إذا َصَرفَُه ، واإلفُْك : ُيقَالُ 
  .عنه 



  .وقد أفَكَت األْرُض ، إذا ُصرَِف َعْنَها املَطَُر 
  كَْيف يصرفون عن احلَقِّ؟: واملعىن 

دلَّتِ اآلَيةُ على أنَُّهْم َمْصُروفُون عن َتأمُّلِ احلَقِّ ، واإلْنَسان ميتنع أن َيصْرَِف َنفَْسُه عن احلقِّ : ِة قال أْهلُ السُّنَّ
  .ذلك  والصِّْدق إىل الَباِطلِ واجلَْهلِ والْكَِذب ، ألنَّ العاقل ال خيتار ِلنَفِْسه ذلك ، فََعِلْمَنا أنَّ اهللا تعاىل َصَرفَُهْم عن

  ) ٧٦(َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْمِلُك لَكُمْ ضَرا َولَا َنفًْعا َواللَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم قُلْ أَ

  :وهذا دَِليلٌ أيضاً على فََساِد قول النَّصاَرى وذلك من ُوُجوٍه 
قُْصدُوَنُه بالسُّوِء ، فما قَدَر على إْضرَارِِهْم ، ، وَي -عليه الصالة والسالم  -أنَّ الَيُهود كانوا يعاُدونَ عيسى : األوَّلُ 

اإلْضرار  وكان له أيضاً أْنصَاٌر وَصحَاَبةٌ ُيِحبُّوَنُه ، فما قََدَر على إيصَالِ َنفْعٍ من مَناِفعِ الدُّْنَيا إليْهِْم ، والعاجُِز عن
  !والنَّفْعِ كَْيَف ُيْعقَلُ أن يكُون إهلاً؟

أنَّ اليهود َصلَُبوه وَمزَّقُوا أْضالََعُه ، وملا َعِطَش وطلَب املاَء ِمْنُهم :  -لعنهم اللَّهُ  -َصارى أن مذَْهَب النَّ: الثاين 
  !صبُّوا اخلَلَّ ِفي مَنخرْيِه ، ومن كان يف الضَّْعِف هكذَا ، كَْيَف ُيعْقَل أن يكُون إهلاً؟

ما سواُه ُمْحتَاجاً إليه ، فلو كان عيَسى كذلك الْمَتَنَع كَْوُنهُ أنَّ إلَه العامل َيجُِب أنْ يكُون غَنِيا عن كل : الثالث 
رِ أنَُّه كانَ َمْشُغوالً بعبادة اهللا تعاىل؛ ألنَّ اإلله ال َيْعُبدُ َشْيئاً ، إنََّما العبد هو الذي َيْعُبدُ اإلله ، فلما ُعرَِف بالتَّوَاُت

أنَُّه كان يفعلها لكونه ُمْحتَاجاً يف َتْحصِيل املََناِفعِ ، ودفْعِ املَضارِّ إىل غريه ،  ُمَواِظباً على الطَّاَعات والعبادَاِت ، َعِلْمَنا
وإذَا كان كذِلَك كان َعْبداً ! ومن كان كذلك كْيَف يَقِْدُر على إيصال املََناِفعِ إىل العَِباِد ، وَدفْعِ املضاّر عنهم؟

ِلَم َتعُْبُد َما { : حيث قال  -عليه السالم  -ذي َحكَاُه اللَُّه تعاىل عن إبراهيم كََساِئرِ العَبيِد ، وهذا هو َعْيُن الدَّليلِ ال
  ] . ٤٢: مرمي [ } الَ َيْسَمُع َوالَ َيْبِصُر َوالَ ُيغْنِي َعنَك َشْيئاً 

، واجلملةُ بعدها  ، وأن تكون نكرةً موصوفةً» الَِّذي « مبعىن » َما « جيوُز أن تكون : } َما الَ َيْمِلكُ { : قوله تعاىل 
على العاقلِ هنا؛ ألنه أُريد به عيَسى وأمُّه وجوٌه » َما « صلةٌ ، فال حملَّ هلا ، أو صفةٌ ، فمحلُّها النصُب ، ويف وقوع 

:  
مراداً هبا العاقلُ؛ ألهنا مبهمةٌ تقُع على كل شيء ، كذا قاله سيبويه ، أو أُريد به النوُع؛ » َما « أنه أُِتي ب : أحدها 

النوع الطَّيَِّب ، أو أُريَد به العاقلُ مع غريه؛ : ، أي ]  ٣: النساء [ } فانكحوا َما طَابَ لَكُْم مَِّن النسآء { : قوله ك
ألنَّ أكثر ما عبد من دون اللَِّه غُري عاقلٍ؛ كاألصنامِ واألوثاِن والكواكبِ والشََّجرِ ، أو شبُهُه على أولِ أحواله؛ ألنه 

  يُوصُف بعقلٍ ، فكيف يُتََّخذ إهلاً معبوداً؟يف أولِ حاله ال 
» الَعلِيُم « خُربه ، و » السَّميُع « جيوُز أن يكون مبتدأ ثانياً ، و : » هو « } واهللا ُهَو السميع العليم { : قوله تعاىل 

ُز أن يكونَ بدالً ، وهذه خٌرب ثاٍن أو صفةٌ ، واجلملة خُرب األوَّل ، وجيوُز أن يكون فَْصالً ، وقد ُعرَِف ما فيه ، وجيو
» َتْعُبدونَ « أهنا ال حملَّ هلا من اإلعراب ، وحيتمل أن يكون يف حملِّ َنْصبٍ على احلالِ من فاعلِ : اجلملةُ الظاهُر فيها 

المُ أتعُبُدونَ غري اهللا ، واحلالُ أن اهللا هو املستحقُّ للعبادة؛ ألنه َيْسَمُع كلَّ شيء ويعلمه ، وإليه ينحو ك: ، أي 
أتشركون باهللا وال َتْخَشْوَنُه ، : ، أي » أَتعُْبُدونَ « متعلِّق ب } واهللا ُهَو السميع العليم { : الزخمشريِّ؛ فإنه قال 

انتهى ، والرابطُ بني . وهو الذي يسَمُع ما تقولُونَ ويعلَُم ما تعتقُدونَ؟ أتعبدون العاجَز ، واللَُّه هو السميُع الَعلِيم؟ 
بها الواُو ، وجميء هاتني الصفتني بعد هذا الكالم يف غاية املناسبة؛ فإنَّ السميع يسمع ما ُيْشكَى إليه من احلالِ وصاح

  الضُّرِّ وطلب النفْعِ ، ويعلم مواقعهما كيف يكُوَنانَ؟



ْومٍ قَْد َضلُّوا ِمْن قَْبلُ َوأََضلُّوا كَِثًريا َوَضلُّوا َعْن قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ لَا َتْغلُوا ِفي ِدينِكُْم غَْيَر الَْحقِّ َولَا تَتَّبُِعوا أَهَْواَء قَ
وا لُِعَن الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن بَنِي إِْسرَاِئيلَ َعلَى ِلَساِن َداوُوَد َوِعيَسى اْبنِ َمرَْيَم ذَِلَك بَِما َعصَْوا َوكَاُن) ٧٧(َسَواِء السَّبِيلِ 

  ) ٧٨(َيْعَتُدونَ 

على أباطيلِ اليُهوِد ، مث تكلَّم ثانياً على أباطيلِ النَّصَارى ، وأقَاَم الدَّالئل على ُبطْالنِها وفساِدَها ، فعند  ملا تكلََّم أوَّالً
ال تتجاَوزُوا احلَدَّ ، : ، أي } ياأهل الكتاب الَ َتْغلُواْ ِفي ِدينِكُمْ { : هذا خاطب جمُموَع الفريقَْينِ ، فقال تعاىل 

  .اخلُرُوُج َعنِ احلَدِّ : تَّقِْصري ، ومْعنَاُه والُغلُوَّ َنقيُض ال
  :فيه مخسة أوجه : » غَْيَر احلَقِّ « : قوله تعاىل 

غُلُوا باطالً ، ومل يذكر الزخمشريُّ : ال َتْغلُوا يف دينكُْم غُلُوا غَْيَر احلقِّ ، أي : أنه نعت ملصدر حمذوف ، أي : أحدها 
  .غريه 
  .ال َتْغلُوا ُمجاوِزيَن احلَقَّ ، ذكره أبو البقاء : ، أي » َتْغلُوا « احلال من ضمري الفاعلِ يف أنه منصوٌب على : الثاين 

ال تغلُوا فيه وهو باطلٌ ، بل اغْلُوا فيه وُهَو َحقٌّ؛ ويؤيِّد هذا ما قاله : ، أي » دينكُْم « أنه حالٌ من : الثالث 
حقٌّ؛ وهو أنْ ُيفَْحَص عن حقائقه ، وُيفَتََّش عن أباعِد معانيه ، : دين غُلُوَّاِن ألنَّ الُغلُوَّ يف ال« : الزخمشريُّ؛ فإنه قال 

  .» وُيْجَتَهد يف حتصيله ُحَججه ، وغُلُوٌّ باطلٌ؛ وهو أن يتجاوز احلقَّ ويتخطَّاه باإلْعرَاضِ عن األدلَّة 
  .أنه منصوٌب على االستثناء املتَّصل : الرابع 

وأبعد من « : ملنقطع ، ذكر هذين الوجهني أبو حيان عن غريه ، واستبعَدُهما؛ فإنه قال على االستثناء ا: اخلامس 
قال شهاب « لَِكنَّ احلقَّ فاتَّبُِعوهُ » ذهب إىل أهنا استثناٌء متَِّصلٌ ، ومن ذهب إىل أهنا استثناٌء منقطٌع ، ويقدِّره ب 

ال َتْغلُوا يف : ؛ كأنه قيل « يف دينكُْم » : أنه قوله تعاىل :  واملستثىن منه َيْعُسُر تعييُنه ، والذي يظهر فيه: الدين 
  .دينكُم إال الدِّيَن احلقَّ ، فإنه جيوز لكم الغلوُّ فيه ، ومعىن الغلُوِّ فيه ما تقدَّم من تقرير الزخمشريِّ له 

  : من وجهني« غَْيَر احلَقِّ » وانتصاُب : وذكر الواحديُّ فيه احلالَ واالستثناء ، فقال 
ال َتْغلُوا يف دينِكُْم خماِلفَين للَحقِّ؛ الهنم خالَفُوا احلقَّ يف دينهْم ، مث : احلالُ والقَطُْع من الدِّينِ؛ كأنه قيل : أحدمها 

  .غلْوا فيه باإلْصرارِ عليه 
ه؛ بأنْ جيوَز الغلوُّ فيما مستثًنى من املَنْهِيِّ عن الغلوِّ في« احلَّق » أن يكون منصوباٌ على االستثناء ، فيكون : والثاين 

  .« ِديُنكُْم » هو حقٌّ على معىن اتباعه والثبات عليه ، وهذا نصٌّ كما ذكرنا من أنَّ املستثىن هو 
فعلٌ الزٌم ، وكذا « َتْغلُوا » أنَّ : فظاهُر هذه األعاريب املتقدِّمِة ]  ١٧١اآلية [ وتقدَّم معىن الُغلُوِّ يف سورة النساء 

: معناه ال تتَجاَوُزوا احلدَّ ، قال الراغب : و البقاء ، إال أن أهل اللغِة يفسِّرونُه مبعىن متعدٍّ؛ فإهنم قالوا نصَّ عليه أب
» ، ويف السهم « غُلُوا » ، وإذا كان يف القَْدرِ واملنزلِة « غَالًَء » الُغلُوُّ جتاوُز احلَدِّ ، يقال ذلك إذا كان يف السِّْعرِ 

ال تتجاَوُزوا يف : مفعوالً به ، أي « غَْيَر احلَقِّ » جيوز أن ينتصب : اهلا مجيعاً غَالَ َيْغلُو؛ فعلى هذا ، وأفع« غَلْواً 
تباعَد كان قَاِصراً ، : ، أي « غَالَ السَّْهُم » : مبعىن تتباَعدُوا من قوهلم « َتْغلُوا » دينكُْم غري احلقِّ ، فإنْ فسَّرنا 
  .الزٌم ، أخذه من هذا ال من األوَّل  فيحتمل أن يكون من قال بأنه

  فصل يف معىن اآلية
يف دينِكُُم املُخاِلف للَحقِّ؛ ألنَُّهمْ َخالَفُوا احلقَّ يف دينهِْم ، ثُمَّ : أي » غَْيَر احلَقِّ « معىن قوله : قال بعُض املُفَسِّرين 

  .غَلَْوا فيه باإلْصرَار َعلْيه 



 -لعُنُهم اللَُّه  -أن تََتكَلََّف الشَُّبَه وإْخفَاَء الدَّالئلِ ، وذلك الُغلُوُّ أنَّ اليُهودَ : لُّو الباطل َمْعَنى الُغ: وقال اْبُن اخلَطيبِ 
ادََّعوا فيه  -لعنهم اللَُّه  -إىل الزَِّنا وإىل أنَُّه كَذَّاٌب والنَّصارى  -عليه الصالة والسالم  -َنَسبُوا سَيِّدَنا عيَسى 

  .اإللَهِيَِّة 
  .اآلية } َوالَ تتبعوا أَْهَوآَء قَْومٍ قَْد َضلُّواْ ِمن قَْبلُ { : تعاىل قوله 

  .ْمجُع اهلََوى ، وهو ما َتْدُعو إلَْيه شهوةُ النَّفْسِ : األهَْواء 
  .املذاِهُب الَِّتي تدعو إليها الشَّْهوةُ ُدونَ احلُجَّة : واملراد َهاهَُنا 
  .ظ اهلوى يف القُرآن إالَّ ذَمَُّه ما ذكر اللَُّه بلف: قال الشَّْعبِيُّ 

{ ، ]  ١٦: طه [ } واتبع َهَواُه فتردى { ، ]  ٢٦: ص [ } َوالَ َتتَّبِعِ اهلوى فَُيضِلََّك َعن َسبِيلِ اهللا { : قال تعاىل 
  ] . ٤٣: الفرقان [ } أََرأَْيَت َمنِ اختذ إهله َهوَاُه { ، ]  ٣: النجم [ } َوَما َينِطُق َعنِ اهلوى 

يريُد اخلَْير وُيِحبُّهُ : فالنٌ َيهَْوى اخلَْير ، إمنا يقال : مل جنِد اهلوى يوضع إال يف مَْوِضعِ الشَّرِّ ، ال يقال : ال أُبو ُعبَْيٍد ق
.  

  .اهلََوى إلهُ يعبدُوَنُه من ُدوِن اللَِّه : وقال بعضُهم 
  ]الكامل : [ ارِ وأْنَشدُوا يف ذَمِّ اهلََوى قوله ُسمِّي اهلََوى َهوى؛ ألنَُّه َيهْوِي َبصَاِحبِه يف النَّ: وقيل 
  فَإذَا هَوِيَت فَقَْد لَقِيَت َهَوانَا... إنَّ اهلََوى لَُهوَ الْهََوانُ بِعَْينِِه  -٢٠٢٩

كُلَّ « : احلَْمُد ِللَِّه الذي َجَعل هََواَي على هواك ، فقال ابُن عبَّاس :  -رضي اهللا عنُهَما  -وقالَ َرُجلٌ البن عبَّاسٍ 
  .» هوى ضاللةٌ 

  :وجهان » كثرياً « يف نصب } وَأََضلُّواْ كَثِرياً { : قوله تعاىل 
  .وأضلُّوا كَِثرياً مِْنُهْم أو ِمَن املَُناِفِقَني : أنه مفعولٌ به ، وعلى هذا أكثُر املتأوِّلني؛ فإهنم يفسِّرونه مبعىن : أحدمها 
إضالالً كثرياً ، وعلى هذا ، فاملفعولُ : نعت ملصدرٍ حمذوف ، أي : ي أنه منصوٌب على املصدرية ، أ: والثاين 

  .أَضلُّوا غَْيرَُهْم إْضالالً كَِثرياً : حمذوف ، أي 
  فصل

  .اعلم أنَُّه تعاىل َوَصفَُهْم بثالِث َدَرَجات يف الضَّاللِ ، فََبيََّن أنَُّهم كانوا َضالِّني من قبل 
صلَّى اهللا عليه  -رِيقَيِ اليُهود والنََّصارى ِلَما َتَبيََّن ، واخلطاب لِلَِّذين يف َعْصرِ النَّبِيِّ واملراد ُرؤَساء الضَّاللِة من فَ

، ُنُهوا عن اتِّباعِ أسالِفهِم فيما اْبَتَدُعوه بأْهوَائِهِم ، فتبيَّن أهنم كانوا ُمِضلَِّني لغريهم ، مث ذكروا  -وعلى آله وسلَّم 
ى تلك احلَالَِة ، حىت أنَّهم اآلن ضَالُّون كما كَاُنوا ، وال جند حالةً أقَْرَب إىل الُبْعِد من اللَّه تعاىل ، أنَُّهْم اسَتَمرُّوا عل

  . -نُعوذُ باللَّه منها  -والقُْرب من ِعقَابِ اللَِّه من هذه احلالة 
ِهْم يف ذلك اإلضالل أنَُّه إرشاٌد إىل احلقِّ ، وملَّا وحيَتملُ أن يكُون املُرَاد أنَُّهم َضلُّوا وأَضلُّوا ، مثَّ ضلُّوا بسبب اعتقاِد

لُِعَن الذين كَفَُرواْ ِمن بين إِْسرَاِئيلَ على ِلَساِن َداوُوَد { : َخاطَبَُهْم هبذَا اخلطابِ وَصَف أسالفهم ، فقال تعاىل 
  .} َوِعيَسى ابن َمْرَيمَ 

فَُمِسُخوا » اللَُّهمَّ الَْعنُْهم واْجعلُْهم آَيةً « : دُوا يف السَّْبِت قال داُوُد ملَّا اْعَت» أيلة « يعين أْهلَ : قال أكثر املفسِّرِين 
اللَُّهمَّ الَعنُْهم كما لََعْنتَ :  -عليه السالم  -ِقَرَدةً ، وأصحاب املائدة ملا أكلُوا من املائدة ، ومل ُيؤِمنُوا ، قال عيسى 

  .نازير ، وكانوا مخَسةَ آالِف َرُجلٍ ما فيهُم امْرأةٌ وال صَبِيٌّ أْصحَاَب السَّْبِت ، فأصَْبُحوا وقد مسخوا خ
إنَّ الَيُهود كانُوا يفَْتِخُرون بأنَُّهم من أْوالد األْنبَِياء ، فَذَكَر اللَُّه هذه اآليَة؛ لَتُدلَّ على أنَُّهمْ : قال بعُض الُعلَماء 



  . -والسالم  عليهم الصالة -َملُْعونِني على ألِْسَنةِ األْنبَِياءِ 
، ولعَنا  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -َبشََّرا بُِمحَمٍَّد  -عليهما الصالة والسالم  -إنَّ داُود وعيسى : وقيل 

  .من ُيكَذُِّبه وهو قولُ األَصمِّ 
ومها » كَفَُروا « وإمَّا واو »  الَّذيَن« إمَّا : يف حملِّ نْصبٍ على احلال ، وصاحُبها : } ِمن بين إِْسرَاِئيلَ { : قوله تعاىل 

: املرادُ باللساِن اجلارحةُ ، ال اللغةُ ، كذا قال أبو حيان ، يعين } على ِلَساِن َداُووَد َوعِيَسى { : مبعىن واحٍد ، وقوله 
« : واجلَْمعِ ، فلم َيقُلْ  باإلفراِد دون التثنيِة» َعلَى ِلَساِن « أنَّ الناِطَق بلْعنِ هؤالء لسانُ هذْين النبَيْينِ ، وجاء قوله 

أن كلَّ جزأْينِ مفرَدْينِ من صاحبيهما ، إذا أُِضيفَا إىل : لقاعدٍة كليٍة ، وهي » َعلَى ألِْسَنِة « وال » َعلَى ِلَساَنْي 
وعند ، ويليه التثنيةُ عند بعضهم ،  -وهو املختارُ  -لفظُ اجلمعِ : كليهما من غري تفريقٍ ، جاَز فيهما ثالثةُ أوجه 

رَأَسي الكَْبَشْين ، وإن شئْتَ : ، وإنْ شئَْت » قطَْعُت ُرءُوَس الكَْبَشْينِ « : بعضهم اإلفراُد مقدٌَّم على التثنية ، فيقال 
  ] . ٤: التحرمي [ } فَقَْد صََغْت قُلُوُبكَُما { : رَأَس الكَْبَشْينِ ، ومنه : 

ِمْن ُبُيوِتكَُما وَعَمائِِمكَُما « : ، وقد جاء » ِدْرَهمَْيكَُما « : أْين؛ حنو حترٌُّز من شيئني لْيَسا جبز: » ُجْزأْين « فقويل 
  .ألْمنِ اللَّْبسِ » وأْسَياِفكَُما 

]  ٣٨: املائدة [ } فاقطعوا أَْيِدَيُهَما { : ، فأمَّا قوله تعاىل » الَعْيَنْينِ والَيَدْينِ « : من حنو : » ُمفْرَدْينِ « : وبقويل 
  .ْجماعِ ففُهِم باإل
السَِّمني والكَْبشِ اهلَزيلِ؛ ومنه هذه اآلية ، فال : قطْعُت رَأَس الكَْبَشْينِ : حترٌُّز من حنو : » ِمْن غَْيرِ َتفريقٍ « : وبقويل 

  .فيجوز غُريه ، وقد مضى حتقيُق هذه القاعدِة : ، أي » ُهَو ُمْختَاٌر « : جيوُز إال اإلفراُد ، وقال بعضهم 
« : ويف النفسِ من كوِن املراِد باللسان اجلارحةَ شيٌء ، ويؤيِّد ذلك ما قاله الزخمشريُّ؛ فإنه قال : دين قال شهاب ال

، وقوةُ هذا تأَبى كونه اجلارحةَ ، مث » َنزَّلَ اللَُّه لَْعنَُهْم يف الزَُّبورِ على لساِن َداُوَد ، ويف اإلجنيلِ على لساِن عيسى 
يريد يف : وقال ابن عبَّاس « :  -رمحه اهللا  -عن املفسِّرين قولني ، ورجَّح ما قلته؛ قال إنِّي رأيُت الواحديَّ ذكر 

أنَّ اللََّه تعاىل لََعَن يف الزَُّبور من يكْفُُر ِمْن بين إسرائيل ، وكذلك يف اإلجنيلِ ، : الزَُّبور ويف اإلِجنيلِ ، ومعىن هذا 
، فهذا نصٌّ يف أن املراد » َر لسانُ داُوَد ، واإلجنيلَ لسانُ عيسى على لسان َداُوَد وعيَسى؛ ألنَّ الزبو: وقيل 

وجائزٌ أن يكون داُوُد وعيَسى َعِلَما أنَّ حممَّداً َنبِيٌّ مبعوثٌ ، » : وقال الزَّجَّاج « : باللساِن غُري اجلارَحِة ، مث قال 
جَّاجِ لذلك ظاهٌر أنه يراُد باللساِن اجلارحةُ ، ولكن ليس ، والقول هو األوَّل ، فتجويزُ الز« وأهنما لََعَنا من َيكْفُُر به 

، وفيه « َجاَء زَْيٌد على فََرسٍ : كما ُيقال » : قال أبو البقاء « لُِعَن » متعلٌِّق ب « َعلَى لسانِ » قوالً للمفسِّرين ، و 
يف هذه « َوكَانوا َيْعَتُدونَ » : ، وقوله قد تقدَّم نظريه « ذَِلكَ بَِما َعَصْوا » : نظٌر؛ إذ الظاهر أنه حالٌ ، وقوله 

  :اجلملِة الناقصِة وجهان 
. ذلك بسبب عصيانِهم وكوهنم معتدين : ، أي « َعصَْوا » وهو « َما » أن تكون عطفاً على صلِة : أظهرمها 
ما جاَء بعده كالشَّْرحِ له ،  وُيقَوِّي هذا» : أخرب اهللا تعاىل عنهم بذلك ، قال أبو حيان : أهنا استئنافيةٌ ، أي : والثاين 

  .« كاُنوا ال َيَتَناَهْونَ : وهو قولُه 

َتَرى كَِثًريا مِْنُهْم َيَتَولَّْونَ الَِّذيَن كَفَُروا لَبِئَْس َما ) ٧٩(كَاُنوا لَا َيتََناَهْونَ َعْن ُمْنكَرٍ فََعلُوُه لَبِئَْس َما كَاُنوا َيفَْعلُونَ 
َولَْو كَاُنوا ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالنَّبِيِّ َوَما أُنْزِلَ ) ٨٠(أَنْ َسِخطَ اللَُّه َعلَْيهِْم َوِفي الَْعذَابِ ُهْم خَاِلُدونَ  قَدََّمْت لَُهمْ أَنْفُُسُهْم

  ) ٨١(إِلَْيِه َما اتََّخذُوُهْم أَوِْلَياَء َولَِكنَّ كَثًِريا ِمْنُهْم فَاِسقُونَ 



  :التََّناِهي هاهَُنا له َمْعَنَياِن } ْونَ كَانُواْ الَ َيَتَناَه{ : قوله تعاىل 
  .كان ال ينهى َبْعضُُهم بَْعضاً : الذي َعلَْيه اجلُْمُهور أنَُّه َتفَاُعل من النَّهي أي : أحدمها 

 كَانَ ِفيَمْن كانَ قَْبلَكُم« : قال  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -عن النيب  -رضي اهللا عنه  -روى ابُن مسُعود 
ُه وشَاَرَبُه ، كَأنَُّه لَمْ ِمْن َبين إْسرَائِيلَ إذا َعِملَ الَعاِملُ باخلَِطيئَِة نََهاُه النَّاِهي تعذيراً ، فَإذَا كَانَ ِمَن الَغدِ َجاَء لَُه وواكلَ

ضِ ، وَجَعلَ ِمنُْهم الِقَرَدةَ واخلَنَازِيَر ، َيَرُه على اخلَِطيئَةِ باألْمسِ ، فَلَمَّا كَانَ ذَِلَك ِمنُْهم ضََرَب قُلُوَب َبْعضِهِم َعلَى َبْع
ُرنَّ باملَْعُروفِ ولََعنَُهْم على ِلَساِن َداُوَد وعيَسى اْبنِ َمرَمي ، ذَِلَك بَِما َعصْوا وكانُوا َيعَْتُدونَ والَِّذي نَفِْسي بَِيدهِ لََتأُم

ولَتأطرنَّه على احلقِّ أطْراً أْو لََيْضرَِبنَّ اللَُّه قُلُوَب َبْعِضكُْم َعلَى بَْعضٍ ولََتْنَهُونَّ َعنِ املُْنكر ولتأُخذُنَّ َعلَى َيِد السَِّفيِه 
  .» َوَيلَْعُنكُم كَما لََعَنُهم 

  .اْنتََهى األمر ، وَتَناَهى َعْنُه إذا كَفَّ َعْنه : التََّناِهي مبعىن االنِتَهاء ، ُيقَال : املعىن الثاين 
« : ، قال الزخمشريُّ » مُْنكَرٍ « صفةٌ ل » فََعلُوُه « و » َيَتناَهْونَ « متعلٌِّق ب : } فََعلُوُه  َعن مُّنكَرٍ{ : وقوله تعاىل 

معناه ال يتناَهْونَ عن معاودِة مْنكَرٍ فَعلُوُه : ، وال يكونُ النَّْهُي بعد الفِْعلِ؟ قلُت « فََعلُوُه » ما معىن وصِف املنكرِ ب 
وُه ، أو عن مْنكرٍ أراُدوا ِفْعلَُه ، كما ترى أماراِت اخلَْوضِ يف الفْسقِ وآالِته ُتسوَّى وتَُهيَّأُ ، ، أو عن ِمثْلِ ُمْنكَر فَعلُ

تناَهى عن األمر : ال ينتهون وال ميتنعونَ عن ُمْنكَرٍ فعلُوه ، بل ُيِصرُّونَ عليه وُيداوُِمونَ ، يقال : وجيوز أن يُراَد 
  .» وانتهى عنه ، إذا امتنع منه 

؛ فال حاجة إىل ] يف البقرة  ٩اآلية [ قد تقدَّم إعراُب نظريِ ذلك » بِئَْسَما قَدََّمْت « و : » لَبِئَْسَما « : وله تعاىل وق
  .إعادته ، وهنا زيادةٌ أخرى؛ خلصوصِ التركيب يأيت الكالُم عليها 

ُمْشرِكي َمكَّةَ } َيَتَولَّْونَ الذين كَفَُرواْ { ْشَرف ، ِمَن الَيُهود كَْعبُ بُن األ: قيل } ترى كَِثرياً مِّنُْهْم { : قوله تعاىل 
  . -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -حني خََرُجوا إليهم جييشون على النَّبِي 

َس ما ِلبِئْ« : يعين املَُناِفِقني َيقُولُون ِللَْيُهود » ِمْنُهْم « :  -رضي اهللا عنهم  -وقال ابُن عبَّاس واحلََسُن وُمَجاِهد 
  .، بِئَس َما قَدَّموا من العَملِ ملَعاِدِهم يف اآلِخَرة » قدََّمْت لَُهمْ أنْفُُسُهمْ 

  :يف حملِّه أوجٌه } أَن َسِخطَ اهللا َعلَْيهِمْ { : قوله تعاىل 
إنك تُْعرِبُ أنه مرفوٌع على البدلِ من املخُصوصِ بالذمِّ ، واملخصوُص قد ُحِذَف ، وأُقيَمْت صفُته مقامه ، ف: أحدها 

} قَدََّمتْ لَُهمْ أَنفُُسُهمْ { امساً تاّماً معرفةً يف حملِّ رفعٍ بالفاعلية بفعلِ الذمِّ ، واملخصوُص بالذمِّ حمذوٌف ، و » َما « 
بدلٌ من } َعلَْيهِمْ  أَن َسِخطَ اهللا{ لَبِئْسَ الشيُء َشيٌء قَدََّمْتُه لَُهْم أنْفُسُهْم ، ف : مجلةٌ يف حملِّ رفع صفةً له ، والتقديُر 

  .احملذوِف ، وهذا هو مذهُب سيبويه؛ كما تقدَّم تقريُره » َشْيء « 

  :أنه هو املخصوُص بالذمِّ ، فيكونُ فيه الثالثةُ أوجه املشهورة : الثاين 
تاج إىل رابط؛ ألن أنه مبتدأٌ ، واجلملةُ قبله خُربه ، والرابطُ على هذا العموُم عند َمْن َيجَْعلُ ذلك ، أو ال حي: أحدها 

  .اجلملةَ عُني املبتدأ 
ُهَو فالنٌ : فالنٌ ، أي : َمْن هو؟ فقلَت : قيل لك » بِئَْس الرَُّجلُ « : أنه خُرب مبتدأ حمذوٍف؛ ألنك ملَّا قلت : الثاين 

.  
اعةٌ كالزخمشريِّ ، أنه مبتدأ ، خُربه حمذوٌف ، وقد تقدَّم حتريُر ذلك ، وإىل كونه خمصوصاً بالذمِّ ذهب مج: الثالث 

لبِئَْس زادُُهْم إىل اآلخرة سخطُ : هو املخصوُص بالذمِّ؛ كأنه قيل } أَن َسِخطَ اهللا َعلَْيهِمْ { : ومل يذكر غريه ، قال 
ويف تقدير هذا املضاف من احملاسنِ ما ال : ، قال شهاب الدين « ُموجُِب ُسخط اهللا : اللَِّه تعاىل علْيهِْم ، واملعىن 



ى على متأمِِّلِه؛ فإنَّ نفَس السُّْخِط املضاف إىل الباري تعاىل ال يقالُ هو املخصوُص بالذمِّ ، إمنا املخصوُص بالذمِّ َيخْفَ
أسباُبه ، وذهَب إليه أيضاَ الواحديُّ ومكي وأبو البقاء ، إالَّ أنَّ أبا حيان بعد أنْ حكى هذا الوجه عن أيب القاسم 

موصولةً ، أو على » َما « حَّ هذا اإلعراُب إال على مذهبِ الفرَّاِء والفارسيِّ يف جَْعلِ ولَْم َيِص» : الزخمشريِّ قال 
مث ذكر « صفتها ، وأمَّا على مذهبِ سيبويه ، فال يتأتَّى ذلك » قَدََّمتْ لَُهمْ « متييزاً ، و » َما « مذهب من جيعلُ 
  .مذهَب سيبويه 

، وإىل ذلك ذهب مكي وابُن عطية « َما » أنه يف حملِّ رفع على البدلِ من : « أنْ َسِخطَ » والوجه الثالث من أوجه 
على أهنا معرفةٌ » لَبِئْسَ « يف » َما « يف موضعِ رفع على البدلِ من : وقيل » : ، إال أن مكِّيا حكاه عن غريه ، قال 

تامَّةً أو » َما « هذا ، سواٌء كانت وال َيِصحُّ » :  -بعد ما حكى هذا الوجه عن ابن عطيَّة  -، قال أبو حيان « 
« ؛ ألنَّ فاعل » بِئَْس « ال جيوُز أنْ يكونَ فاعالً ل » أنْ َسِخطَ « موصولةً؛ ألنَّ البدلَ َيُحلُّ حملَّ املبدل منه ، و 

  .وهو إيراٌد واضٌح كما قاله « ال يكونُ أن والفِْعلَ » بِئْسَ 
، إذا قيل بأهنا متييٌز ، ذكر ذلك مكي وأبو البقاء ، وهذا ال « َما » لبدلِ من أنه يف حملِّ نْصبٍ على ا: الوجه الرابع 

وما يف حيِّزها عندهم من قبيل أعرف « أنْ » جيوُز ألبتة؛ وذلك ألنَّ شرطَ التمييز عند البصريني أن يكون نكرةً ، و 
عُ متييزاً؛ ألنَّ البدلَ َيُحلُّ حملَّ املبَدلِ منه؟ وعند املعارِف؛ ألنَّها ُتْشبُِه املُْضَمَر ، وقد تقدم تقريُر ذلك ، فكيف َيق

الكوفيني أيضاً ال جيوُز ذلك؛ ألنَّهم ال ُيجيزون التمييَز بكلِّ املبَدلِ منه؛ وعند الكوفيني أيضاً ال جيوُز ذلك؛ ألنَّهم ال 
  .جييزون التمييَز بكلِّ معرفٍة ُخصُوصاً أنْ والفعل 

املوصولِة أو » َما « العائِد على » قَدََّمْت « على البدل من الضمري املنصوب ب  أنه يف حملِّ نصبٍ: اخلامس 
ويف هذا حبثٌ » الذي َرأْيتُ زَْيداً أُخوَك « : قدََّمْتهُ ُسْخطَ اهللا؛ كقولك : املوصوفة؛ على حسبِ ما تقدَّم ، والتقديُر 

  .يذكَرُ يف موضعه 
ألنْ سخطَ ، وهذا جارٍ على مذهب سيبويه : فض؛ إذ التقديُر أنه يف موضع نصب على إسقاط اخلا: السادس 

  .بعد حذِْف اخلافض يف حملِّ نصب » أنْ « والفراء؛ ألهنما َيْزُعمان أنَّ حمل 
أنه يف حملِّ جرٍّ بذلك اخلافضِ املقدَّرِ ، وهذا جارٍ على مذهبِ اخلليلِ والكسائيِّ؛ الهنما َيْزُعمان أنَّها يف حمل : السابع 

لَبِئَْسَما قدََّمْت لَُهْم أنفُسُُهْم : ، وقد تقدَّم حتقيُق ذلك غَري مرٍَّة ، وعلى هذا ، فاملخصوُص بالذمِّ حمذوٌف ، أي  جرٍّ
وٍف سبُب ذَمِّهِْم ُسْخطُ اللَِّه عليهم ، أو مبحذ: َعملُُهْم أو ُصْنعُُهْم ، والُم العلَِّة املقدَّرة معلَّقَةٌ إمَّا جبملِة الذمِّ ، أي 

  .ألنْ سخطَ اللَُّه علْيهِْم كَانَ كَْيَت وكَْيَت : بعده ، أي 
جيوز أنْ تكونَ ِمْن رؤية الَبَصر ، ويكونُ الكثُري املعاصرين لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن تكونَ » َتَرى « و 

قَصصَهم بإخبارنا إيَّاك ، فعلى األوَّل يكون َتْعلَمُ أخبارَهم و: » َتَرى « العلميَّةَ ، والكثُري على هذا أسالفُهم ، فمعىن 
  .يف حملِّ نصبٍ على احلال ، وعلى الثَّاين يكون يف حملِّ نصبٍ على املفعول الثاين » َيَتَولَّْون « قوله 

{ « :  من قوله» كَِثرياً « عائٌد على » اتََّخذُوُهْم « وفاعل » كَانَ « الظاهرُ أنَّ اسم : » ولو كانوا « : قوله تعاىل 
َيتََولَّْونَ الذين { : يف قوله « الَِّذيَن كَفَرُوا » يعوُد على « اتََّخذُوهْم » ، والضمُري املنصوب يف } ترى كَثِرياً مِّْنُهمْ 

  .} كَفَُرواْ 
ما اتََّخذُوا املُْشركني  لْو كاُنوا ُيؤِمُنون باللَّه ، والنَّبِيِّ ، وهو ُموَسى عليه الصالة والسالم ، وما أُْنزِلَ إليِه: واملعىن 

ُه لَْيسَ أْوِلَياء؛ ألنَّ َتْحرَمي ذلك ُمَتأكٌد يف التَّْوَراة ، ويف شَْرع ُموَسى صلى اهللا عليه وسلم ، فلمَّا فََعلُوا ذلك ، ظََهَر أنَّ
سعونَ يف َتْحصيلِه بأيِّ طريقٍ بل مرادُُهُم الرِّياَسةُ واجلَاُه ، وي -عليه الصالة والسالم  -ُمَرادُُهْم َتقْرِير دين ُموسى 



  .} ولكن كَِثرياً مِّنُْهْم فَاِسقُونَ { : قدروا عليه ، وهبذا َوَصفَُهُم اللَُّه بالِفْسقِ ، فقالَ تعاىل 
، « اتََّخذُوُهْم » ، وكذلك الضمُري املنصوُب يف « الَِّذيَن كَفَروا » يعوُد على « كَانَ » وأجاز القفَّالُ أن يكون اسم 

ولو : صلى اهللا عليه وسلم والتقديُر ] حممٌد [ يعوُد على اليهود ، واملراُد بالنيبِّ « اتََّخذُوُهمْ » لضمُري املرفوعُ يف وا
كان الكافرون املَُتولَّْونَ مؤمننيَ مبحمٍَّد والقرآِن ، ما اختذَُهْم هؤالء اليهوُد أولياَء ، واألولُ أْولَى؛ ألن احلديثَ عن 

هنا على األفصحِ ، وهو عدُم دخولِ الالم عليه؛ لكونه منفيا؛ ومثله « لَْو » املتولَّْيَن ، وجاء جواب  كثريٍ ، ال عن
  ]البسيط : [ قول اآلخر 
  لََما ظَفِْرت ِمَن الدُّْنَيا بِثُفْرُوقِ... لَْو أنَّ بالعْلمِ ُتْعطَى َما تَِعيُش به  -٢٠٣٠

هو من إقامِة الظاهرِ « كَثِرياً » : هذا االستدراُك واضٌح مبا تقدَّم ، وقوله تعاىل }  ولكن كَِثرياً مِّنُْهْم{ : وقوله تعاىل 
َتَرى كثرياً ِمنُْهْم ، ولكنَّ ذلك الكَِثَري ، وال يريدُ : املتقدِّم؛ فكأنه قيل « كَِثرياً منهم » مقام املضمر؛ ألنه عبارةٌ عن 

  .، ولكنَّ كثرياً من ذلك الكَِثريِ فَاسِقُون 

ةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا لََتجَِدنَّ أََشدَّ النَّاسِ َعَداَوةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَْيُهوَد َوالَِّذيَن أَْشَركُوا َولََتجَِدنَّ أَقَْربَُهْم َمَودَّ
وَإِذَا َسِمعُوا َما أُْنزِلَ إِلَى الرَُّسولِ َتَرى أَْعيَُنُهمْ ) ٨٢(بُِرونَ َنصَاَرى ذَِلَك بِأَنَّ مِْنُهْم ِقسِّيِسَني َوُرْهبَاًنا وَأَنَُّهْم لَا َيْسَتكْ

َوَما لََنا لَا ُنْؤِمُن بِاللَِّه َوَما َجاَءَنا ) ٨٣(َتِفيُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّا َعَرفُوا ِمَن الَْحقِّ َيقُولُونَ َربََّنا آَمنَّا فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن 
فَأَثَابَُهُم اللَُّه بَِما قَالُوا َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهارُ ) ٨٤(قِّ َوَنطَْمُع أَنْ ُيْدِخلََنا َربَُّنا َمَع الْقَْومِ الصَّاِلِحَني ِمَن الَْح

  ) ٨٦(أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْجِحيمِ  وَالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِآَياتَِنا) ٨٥(َخاِلِديَن ِفيَها وَذَِلَك َجَزاُء الُْمْحِسنَِني 

 يف ملا ذكَر عداوةَ اليُهودِ للُمْسِلِمني ، فلذَِلَك َجَعلَُهْم قُرناَء للمشركني يف شدَّةِ العداوِة ، بل َنبَّه على أنَُّهْم أشدُّ
  .قدَّم ذكَرُهم على ِذكْر املُْشرِِكني  -تعاىل  -العداوِة من املُْشركني ، لكونه 

، وذكر تعاىل أنَّ النَّصارى ألَْينَ » ما َخالَ َيُهوِدياِن بُِمْسِلمٍ إالَّ َهمَّا بِقَْتِلِه « :  -ليه الصالة والسالم ع -وقال 
لرَّسُول ِعرِيكَة ِمَن اليُهوِد ، وأقَْرَب إىل املُْسِلِمني منهم ، واملقصود من َبَياِن هذا التَّفَاُوِت َتْخِفيُف أْمرِ الَيُهود على ا

  .هي الُم القسم » لَتجدنَّ « : يف قوله » الالَُّم « و  -ليه الصالة والسالم ع -
، فأغَْنى عن ]  ٩٦: البقرة [ } َولََتجَِدنَُّهْم أَْحَرَص الناس على َحَياٍة { : وقد تقّدم إْعرَاُب هذا يف حنو قوله تعاىل 

» أشدَّ النَّاسِ « ، بل هي الٌم ُيتلَقَّى هبا القسُم ، و ، وليس بشيء » الالُم لالْبتداِء « : إعادته وقال ابُن عطيَّة 
متعلٌِّق هبا ، قَوَِيْت بالالمِ؛ ملَّا كانت فَْرعاً يف العمل » ِللَِّذيَن « نصب على التمييز ، و » َعَداَوةً « مفعولٌ أوَّل ، و 

  ]الطويل : [ وله على الفعل ، وال َيُضرُّ كوُنها مؤنثةً بالتاء؛ ألهنا مبنيةٌ عليها؛ فهي كق
  . . .ِعقَاَبَك ... َوَرْهَبةٌ . . .  -٢٠٣١

« : مفعولٌ ثاٍن ، وقال أبو البقاء » الَيُهوَد « فيتعلََّق مبحذوف ، و » َعَداَوةً « صفةً ل » ِللَِّذيَن « وجيوَز أن يكون 
اهُر؛ إذ املقصوُد أنْ خيَرب اهللا تعاىل عن وهذا هو الظ» هو الثاين « أَشدَّ » هو األولَ ، و « اليُهوَد » وجيوُز أن يكون 

اليهوِد واملشركَني بأنَّهم أشدُّ الناسِ عداوةً للمؤمنني ، وعن النصارى بأهنم أقرُب الناس مَودَّةً هلم ، وليس املراُد أنْ 
رِيفاً وتْنكرياً ، وجَب تقدُمي مىت استوََيا تْع: خيَرب عن أشدِّ الناسِ وأقَْربِهِْم بكَْونِهِم من اليهوِد والنصارى ، فإنْ قيل 

أنه إمنا جيب ذلك حيث ألَْبَس : املفعولِ األول وتأخُري الثاين؛ كما جيب يف املبتدأ واخلربِ ، وهذا من ذاك ، فاجلواُب 
  ]الطويل : [ ، أما إذا َدلَّ دليلٌ على ذلك ، جاز التقدُمي والتأخُري؛ ومنه قول 

  َبُنوُهنَّ أْبَناء الرِّجَالِ األَباِعِد... ، وَبنَاُتَنا  َبُنوَنا َبُنو أْبَنائَِنا -٢٠٣٢



: [ خربه؛ ألنَّ املعىن على تشبيهِ أوالدِ األبناء باألبناء؛ ومثلُه قول اآلخر » َبُنوَنا « هو املبتدأ ، و » َبُنو أْبَناء « ف 
  ]البسيط 
  اسِ باجلَِرياِن َواِفيهَاَوأَغَْدُر النَّ... قَبِيلَةٌ األُم األْحَياِء أكَْرُمَها  -٢٠٣٣

خربه ، واملعىن على » أغَْدُر النَّاس « مبتدأ و » َواِفيَها « خُربه ، وكذا » األُم األْحَياِء « هو املبتدأ و » أكْرُمَها « 
لة عطٌف على الَيهوِد ، والكالُم على اجلم» والذيَن أْشَركُوا « : هذا ، واآليةُ من هذا القبيلِ فيما ذكرنا وقوله 

  .الثانيِة كالكالم على ما قبلها 
  فصل

إنََّك َتجُِد الَيهُوَد واملُْشرِكَني أَشّد َعَداوةً مع املُؤمنني ، وقدْ َشَرْحُت لك أنَّ هذا التََّمرُّدَ : َتقِْديُر الكالم قََسماً 
  .م واملَْعِصَية عادةٌ قَِدَميةٌ ، ففرِّغْ َخاِطَرك عنهم ، وال تَُبالِ مبكْرِِهم وكْيدِه

  .} َولََتجَِدنَّ أَقْرََبُهْم مََّودَّةً لِّلَِّذيَن آَمُنواْ الذين قالوا إِنَّا نصارى { : وقوله تعاىل 
النََّجاِشي وقومه الذين قَِدُموا من : املُراُد به  -رضي اهللا عنهم  -قال اُبن عباسٍ وسعيد بن جبري وعطاء والسُّدِّيُّ 

ُيرِْد َجِميعَ النَّصارى؛ ألنَُّهْم يف َعداوتِهِم للُمْسِلمني ، كالَيهُوِد يف قَْتِلهْم املُْسِلِمني وأْسرِِهْم ، احلََبَشِة ، وآَمنُوا به ، ومل 
  .ُهم وَتْخريبِ بالِدِهْم ، وَهْدمِ َمسَاجِدِِهْم ، وإْحرَاقِ َمَصاِحفِهِْم ، وال كََراَمةَ لَُهْم ، َبل اآلَيةُ فيَمْن أسْلََم ِمْن

َمذَْهبُ الَيُهود الفَاِسد ، أنَّهُ َيجُِب إيصَالُ الّشرِّ إىل من ُيَخالِفُُهمْ يف الدِّين بأيِّ طريقٍ كان ، فإن :  وقال آخرون
ى فليس قََدُروا على القَْتل فذِلَك ، وإالَّ فنهب املالِ والسَّرِقَة ، أو بِنَْوع من املَكْرِ والكَْيِد واِحليلَِة ، وأمَّا النَّصَار

ا { َسَبَب التَّفَاُوِت ، فقال  -سبحانه  -لك ، بل اإليذَاءُ يف دينهم َحَراٌم فهذا َوْجُه التَّفاُوِت ، مثَّ ذكر مذهبهم ذ
  .} ذلك بِأَنَّ ِمْنُهْم ِقسِّيِسَني َورُْهَباناً 

ا ذكر اليهود مسَّاهم بقوله ؛ وملَّ} الذين قالوا إِنَّا نصارى { : ِلم أسند تسمية النََّصارى إليهم ، بقوله تعاىل : فإن ِقيلَ 
  .ومل ُيْسنِدِ التَّْسِمّيةَ إلَْيهم } لََتجَِدنَّ أََشدَّ الناس َعَداَوةً لِّلَِّذيَن آَمنُواْ اليهود { : تعاىل 

ةٌ أيضاً ، وإن ألنَّ تسميتهم بالَيهُود إن كانت ِلكَْونِهِْم من أْوالِد َيهُوذَا ْبنِ َيعقُوَب فَهَِي تْسِمَيةٌ َحِقيقَ: فاجلواُب 
عليه  -كانت من التَّحَرُِّك يف ِدرَاَستِهِْم ، فكذلك أْيضاً ، والنَّصَاَرى فَُهم الذين َسمُّوا أنفَُسُهْم حني قال هلم عيَسى 

، فلذلك أسَْنَد ]  ١٤: الصف [ } َمْن أنصاري إِلَى اهللا قَالَ احلواريون َنْحُن أَنصَاُر اهللا { :  -الصَّالة والسَّالم 
، فكُلُُّهْم ملْ يكُوُنوا » نَاصَِرة « : التَّْسِمَية إلْيهِم ، وإنْ كانوا إنََّما ُسمُّوا نصاَرى؛ ألنَُّهْم كانوا َيْسكُُنون قَْرَيةً يقال هلا 

  .َساِكنِني فيها ، َبلْ بعُضُهم أْو أكثرُُهْم ، فاحلقيقة مل ُتوَجْد فيهم 
  .يف البقرة ]  ٦٢: اآلية [ } إِنَّ الذين آَمنُواْ والذين َهادُواْ { : قوله تعاىل  وقد تقدََّم الكالُم يف َتْسِمَيتهِم عند

امسها ، وأن » ِقسِّيِسَني « ، و » أنَّ « خرب » ِمْنُهمْ « مبتدأ وخٌرب ، وتقدم تقريره ، و » ذَِلَك بأنَّ « : قوله تعاىل 
على فَعِّيلٍ ، » ِقسِّيس « ، والِقسِّيِسَني مجع » ذَِلَك « ههنا خرب  واُمسها وخربها يف حملِّ جرِّ بالباء ، والباُء وجمروُرها

، وقد تقدَّم ، وهو هنا رئيُس النصارى وعابُدُهْم ، وأصلُه من َتقَسَّس الشَّْيء ، إذا » صدِّيقٍ « وهو مثالُ ُمبالغة ك 
ِقسٌّ وِقسِّيٌس ، : َتَتبَّْعتَها باللَّْيلِ ، وُيقال لرئيس النصارى :  ، أي» َتقَسَّْسُت أْصواتَُهم « : َتتََّبَعُه وطلَبُه باللَّْيلِ ، يقال 

القَسُّ بفتح القاف َتَتبُُّع الشيِء ، ومنه ُسمَِّي عامل : قَْسقَاٌس وقَسْقٌَس ، قاله الراغب ، وقال غُريه : وللدليلِ بالليلِ 
  ]الرجز  : [النصارى؛ لتتبُِّعه الِعلَْم ، قال رُؤَبةُ ْبُن الَعجَّاجِ 

  يَْمِشَني َهْوناً ُخُرداً َبَهاِلال... أصَْبْحَن َعْن قَسِّ األذَى غََواِفالَ  -٢٠٣٤
قَسٌّ وِقسٌّ بفتح القاف وكسرها ، وِقسِّيس ، وزعم ابن عطية أنه : قَسَّ األثََر وقصَُّه بالصَّاد أيضاً ، ويقال : ويقال 



  ]الرجز : [ وأنشد املازينُّ » لَّمِت العرُب بالقسِّ والِقسِّيسِ وقد تك« : أعجميٌّ ُمعَرٌَّب ، وقال الواحديُّ 
  ...َحنَّ إليها كََحنني الطَّسِّ ... أشَْعثَ يف هَْيكَِلِه ُمْنَدسِّ ... لَْو َعَرفَْت ألْيُبِليِّ قَسِّ  -٢٠٣٥

  ]البسيط : [ وأنشد ألميةَ ْبنِ الصَّلِْت 
  ُيْحييهُِم اللَُّه ِفي أْيديهُِم الزُّبُُر... وَِسةٌ لَْو كانَ ُمْنفَِلٌت كَاَنْت قََسا -٢٠٣٦

َضيََّعِت النصارى اإلجنيلَ وما فيه ، وَبِقَي منهْم : وقال عروةُ ْبُن الزُّبريِ « : هذا كالُم أهل اللغة يف الِقسِّيسِ ، مث قال 
، » ِقسِّيٌس « : على هديه ودينه ومذهبه ، قيل له  بقي على دينه مل ُيَبدِّلُْه ، فَمْن َبِقَي: يعين » َرُجلٌ يقالُ له ِقسِّيٌس 

  ]الوافر : [ الَعاِلُم بلغة الرُّوم؛ قال َوَرقَةُ : القَسُّ والِقسِّيُس : وقال قطرٌب 
  ِمَن الرُّْهَباِن أكَْرُه أنْ يَُبوحَا... بَِما َخبَّْرَتنا ِمْن قَْولِ قَسٍّ  -أ٢٠٣٧

وهذا ُيقَوِّي قول ابن عطيَّة ، ومل ينقلْ أهلُ اللغة يف هذا : تفق فيه اللغتان ، قلُت القَسُّ والِقسِّيُس مما ا: فعلى هذا 
بضم القاف ، ال مصدراً وال وصْفاً ، فأما قُسُّ ْبُن َساِعَدةَ اإلَياِديُّ ، فهو َعلٌَم ، فيجوز أن يكون » القُّس « اللفظ 

بالفتح أو الكسر؛ كما نقله ابن عطية ، وقُسُّ ْبُن » ِقسٌّ « أو » قَسٌّ « ِممَّا غُيَِّر بطريق العلمية ، ويكون أصلُه 
، وأمَّا مجُع ِقسِّيسٍ ، فجمُع » ُيْبَعثُ أمَّةً َوْحَدُه « : ساعَدةَ كان أعلم أْهلِ زمانِِه ، وهو الذي قال فيه عليه السالم 

: ، يعين « كان صواباً؛ ألهنما يف معًنى واحدٍ ، » ولو ُجِمَع قَسُوساً « : تصحيحٍ؛ كما يف اآلية الكرمية ، قال الفراء 
قَسَاِسَسة ، : مجعوه على مثال املَهَالَبة ، واألصلُ » قََساوَِسة « وُيْجَمُع الِقسِّيُس على : ، قال » ِقسِّيساً « و » ِقسا 

  ]البسيط : [ فكثُرت السِّينَاِت فأُْبِدلت إحداُهنَّ واواً ، وأنشدوا ألميَّة 
  .. . .كَانَ ُمْنفَِلٌت كَاَنْت قََساوَِسةٌ  لَْو -ب٢٠٣٧

كأنه جعل هذا املصدر مشتقًّا من هذا االْسمِ؛ : ، قلت » والقُسوَسة مصدُر الِقسِّ والِقسِّيس « : قال الواحديُّ 
ُر ، وأنَّ العاِلمَ ُسمَِّي كاألُبوَّة واألُخوَّة والفُُتوَّة من لفظ أبٍ وأخٍ وفًَتى ، وتقدم أن القَسَّ بالفتحِ يف األْصل هو املصد

  .إنه معرَّب مع وجوِد معناه يف لغة العربِ كما تقدم؟ : وال أدري ما محلَ َمْن قال : به مبالغةً ، قال شهاب الدين 
واِحداً ويكون إنَّ ُرْهبَاناً يكُونُ « : مجُع َراِهبٍ؛ كََراِكبٍ وُركَْباٍن ، وفَارِسٍ وفُْرساٍن ، وقال أبو اهليثمِ : والرُّْهَبانُ 

  ]الرجز : [ ؛ وأنشد على كونه مفرداً قول الشاعر » َجْمعاً 
  ألقَْبلَ الرُّْهَبانُ َيْعُدو وَنَزلْ... لَْو َعاَيَنْت ُرهَْبانَ َدْيرٍ يف القُلَلْ  -٢٠٣٨

عاد ضمُري املفَْرِد على  بضمري اجلمع ، وهذا ال ُحجَّة فيه؛ ألنه قد» َنَزلُوا « و » َيْعُدونَ « : ولو كان مجعاً ، لقال 
 ٦٦: النحل [ } َوإِنَّ لَكُْم ِفي األنعام لَِعْبَرةً نُّْسقِيكُْم مِّمَّا ِفي ُبطُونِهِ { : اجلَْمعِ الصريحِ؛ لتأوُّله بواحٍد؛ كقوله تعاىل 

  ]الرجز : [ تعود على األنعامِ؛ وقال » ُبطُونِِه « ، فاهلاء يف ] 
هو أْحَسُن الِفتَْياِن « : ، وقالوا » ألَْبان « ضمٌري يعوُد على » بََرَد « يف ... قَاحِ َوبََرْد َوطَاَب ألَْبانُ اللِّ -٢٠٣٩
  ]الرجز : [ ؛ وقال اآلخر » وأمجلُه 
  على اِجلَبالِ الشُّمِّ الْنَهدَّ الْجََبلْ... لَْو أنَّ قَْوِمي ِحَني أْدُعوُهمْ َحَملْ  -٢٠٤٠

  ]الكامل : [ ه ، ومن جميئه مجعاً اآليةُ ، ومل يَرِْد يف القرآِن الكرميِ إال َجْمعاً؛ وقال كثٌري إىل غري ذلك ِممَّا يطولُ ذكُر
  يَْبكُونَ ِمْن َحذَرِ الِعقَابِ قُُعودَا... ُرْهَبانُ َمْدَيَن والَِّذيَن َعهِدهتُْم  -٢٠٤١

  عاً َوُسجُودَاَخرُّوا ِلَعزَّةَ ُركَّ... لَْو َيْسَمُعونَ كََما َسِمْعُت كَالََمَها 
» ُرْهَبانٍ « فُيحتمل أنَّ الضمري إمنا ُجِمَع؛ ألجلِ هذا اجلمعِ ، ال لكونِ » والَِّذيَن « : وال ُحجَّة فيه؛ ألنه قال : قيل 



  ]الكامل : [ مجعاً ، وأصرُح من هذا قولُ جريرٍ 
  َعِف الَعقُولِ الفَاِدرِوالُعْصُم ِمْن َش... ُرْهَبانُ َمْدَيَن لَوْ َرأْوكِ َتنَزَّلُوا  -٢٠٤٢

َرَهبانِيُّونَ كان صواباً؛ كأنك : ، جاز ، وإنْ قلت » َرهابني وَرهَاَبَنة « وإنْ ُجِمَع الرُّْهَبانُ الواحُد : قال أبو اهليثم 
هَْبانُ يكون واحداً ومجعاً ، فمْن والرُّ« َتْنُسُبه إىل الرَّْهبَانِيَّة ، والرَّْهبَانِيَّةُ من الرَّْهَبِة ، وهي املخافةُ ، وقال الراغب ، 

أن هذه الصيغةَ غَلََبْت يف اجلمع كالفََرازَِنة : ، يعني » جعلُه واحداً ، َجمعه على َرهَابَِني ، ورهابَِنةُ باجلمع أليُق 
، وهذا ُيْشبِهُ » يف َصْوَمَعة التعبُّد : الرَّْهبَانِيَّةُ مصدرُ الراهبِ والتَّرَهُّب « : واملََوازَِجة والكَيَاِلَجة ، وقال الليث 

الكالم املتقدِّم يف أن القُسُوَسة مصدٌر من القَسِّ والقسِّيس ، وال حاجةَ إىل هذا ، بل الرَّْهبَانِيَّةُ مصدٌر بنفِسها من 
مَّلَ التعبَُّد ِمْن والرهبانيَّةُ غُلُوُّ َمْن حت« : الترهُّبِن وهو التعبُّد أو من الرََّهبِ ، وهو اخلوُف ، ولذلك قال الراغب 

  ] . ٤٠: البقرة [ } وَإِيَّاَي فارهبون { : ، وقد تقدَّم اشتقاُق هذه املادة يف قوله » فَْرِط الرَّْهبة 
لى َولََتجَِدنَُّهْم أَْحَرَص الناس ع{ : أنَّ الَيهُوَد خمُْصوُصون باِحلْرصِ الشَّديد على الدُّنَْيا ، قال : وِعلَّةُ هذا التَّفَاُوِت 

ِلقُْربِهِمْ يف اِحلْرصِ باملُشرِِكني املنكِريَن للَمَعاِد ، واِحلْرُص َمْعِدنُ ]  ٩٦: البقرة [ } َحَياٍة َوِمَن الذين أَْشَركُواْ 
األخالقِ الذَِّميَمِة ، ألن من كان حَرِيصاً على الدُّنيا طرح دينه يف طَلَبِ الدُّْنيا ، وأقدَم على كل َمْحظُورٍ ُمْنكَرٍ 

ثَرِ األْمرِ سببِ طلبِ الدُّنَْيا ، فال َجَرم تْشَتدُّ عداَوُتُه مع كُلِّ َمْن َنالَ َماالً َوَجاهاً ، وأمَّا النَّصَارى ، فإنَُّهْم يف أكْب
كان كذِلَك ، فإنَّه ال  ُمْعرُِضون َعنِ الدُّْنَيا ، ُمقْبِلُون على الِعَباَدِة ، وَتْرِك طلبِ الرِّياسة والتكبُّرِ والتَّرفُّعِ ، وكُلُّ َمْن

 َيْحُسُد النَّاس وال ُيؤذِيهم ، بل يكون ليِّن الَعرِيكَة يف طلبِ احلقِّ ، َسْهل االنِقَياد له ، فََهذَا هو الفَْرقُ بني هذْينِ
  .} َيْسَتكْبُِرونَ ذلك بِأَنَّ ِمنُْهْم ِقسِّيِسَني َوُرْهبَاناً وَأَنَُّهمْ الَ { : الفرِيقَْين ، وهو املرادُ بقوله تعاىل 

يف اإلهليَّات وفيه دِقيقَةٌ ناِفَعةٌ يف طَلب الدِّينِ ، وهو أنَّ كُفَْر النََّصارى أغْلَظ من كُفْرِ الَيُهود؛ ألنَّ النَّصَارى ُينَازُِعون 
ألنَّ النََّصارى مع ِغلَِظ كُفْرِهم ، مل  ال ينازُِعون إالَّ يف النُّبُوَّاِت ، وال َشكَّ أن األوَّل أغْلَظَ؛: والنُّبُوَّاِت ، والَيُهوُد 

{ : يشَْتدَّ حِْرصُُهم على طلبِ الدُّْنَيا ، بل كان يف قَلْبِهِم َشْيٌء من املَْيلِ إىل اآلِخَرة ، َشرَّفَُهم اللَّه بقوله تعاىل 
  . }َولََتجَِدنَّ أَقَْرَبُهْم مَّوَدَّةً لِّلَِّذيَن آَمُنواْ الذين قالوا إِنَّا نصارى 

ببِ وأمَّا اليهوُد مع أنَّ كُفْرَُهم أخفُّ ِمْن كُفْرِ النََّصارى ، طردهم اللَُّه وخصَُّهم مبزيِد اللَّْعَنة ، وما ذِلكَ إالَّ بس
  : -عليه الصالة والسالم  -َتَهالُكِهِْم على الدُّنيا ، وُيؤيِّد ذِلَك قولُُه 

  .» ُحبُّ الدُّنيا رَأُس كُلِّ َخطِيئٍة « 
 -، وقوله ]  ٢٧: احلديد [ } َوَرْهبَانِيَّةً ابتدعوها { : كيف مَدحَُهم اللَّه تعاىل بذلك ، مع قوله تعاىل : يل فإن ق

أنَّ ذَِلكَ صار َمْمُدوحاً يف ُمقابلِة اليُهودِ يف : ؛ فاجلواب » ال َرْهبَانِيَّة يف اإلسالم « :  -عليه الصالة والسالم 
  .وال َيلَْزُم من هذا كوُنُه َمْمُدوحاً على اإلطالق  القََساَوِة ، والِغلْظَِة ،

ذلك مبا تقدَّم ، وبأنَّهم ال يستكربون : اجملرورِة بالباء ، أي » أنَّ « نسٌق على } وَأَنَُّهمْ الَ َيْسَتكْبُِرونَ { : قوله تعاىل 
.  

  فصل
وفَْد النَّجَاِشي الذين قدُموا : يَْعنِي } يَن آَمُنواْ الذين قالوا إِنَّا نصارى َولََتجَِدنَّ أَقَْربَُهْم مََّودَّةً لِّلَِّذ{ : املراد بقوله تعاىل 

  .مع جعفر ، وهم السَّْبُعون ، وكانوا أْصحاب الصَّوامعِ 
كانوا : اء وقال عط. كَاُنوا أْرَبعنيَ َرُجالً ، اثَناِن وثالثُون من احلََبَشِة ، ومثانَِيةٌ من الشَّام : وقال ُمقَاِتل والكَلْبِي 

ون ِمْن ثََمانِني رُجالً ، أْرَبُعون ِمْن أْهلِ َنجَْران من َبنِي احلارِث بن كَْعب ، واثنان وثالثُون من احلََبَشِة ، ومثانَِية ُروِميُّ



  .أْهلِ الشَّام 
،  -عليه السالم  -يسى نزلت يف ناسٍ من أْهلِ الكتابِ ، كاُنوا على شَرِيَعٍة من احلقِّ ِممَّا َجاَء بِه ع: وقال قتادة 

ذلك { : تعاىل : َصدَّقوه ، وآَمنُوا به ، فأثَْنى اللَُّه عليهم بقوله  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -فلمَّا ُبِعثَ حممٌَّد 
  .ُعلََماء : أي } بِأَنَّ ِمْنُهْم ِقسِّيِسَني َورُْهَباناً 

  .لَُغِة الرُّومِ الَعاِلُم بِ: الِقسُّ والِقسِّيُس : قال قُطُْرب 
، وهو العاملُ فيها ، وهذه اجلملةُ الشرطيةُ فيها » َتَرى « شرطيةٌ جوابُها » إذَا » « وإذَا َسِمُعوا « : قوله تعاىل 

  :وجهان 
كذا ،  ذلك بأنَّ منهم: ، أي » ال َيْسَتكْبُِرونَ « الثانية ، وهو » أنَُّهم « أنَّ حملَّها الرفُع؛ نسقاً على خرب : أظهرمها 

  .فالواو عطفْت ُمفْرَداً على مثله : وأهنم غُري مستكْربيَن ، وأهنم إذا مسعُوا 
أنْ يعود على : ظاهُره » َسِمُعوا « أنه تعاىل أخَْبَر عنهم بذلك ، والضمُري يف : أنَّ اجلملةَ استئنافية ، أي : والثاين 

إىل النيبِّ صلى اهللا عليه » احلبشِة « ْم ، وهم َمْن جاء من إمنا يعوُد لبعضِه: النصارى املتقدِّمني؛ لعمومهم ، وقيل 
  .وسلم 

« يريد النَّجاشي وأصحابه ، قرأ عليْهِْم َجعفُر باحلَبَشِة : يف رواَيِة عطاء  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عبَّاس 
يف اإلْنجِيلِ مِثْل هذه مثالً ، فما زالوا  واللَّه ما َزاَد على ما قال: فأَخذَ النجاِشيُّ نَْبَتةً من األرض ، وقال » كهيعص 

  .» ألنَّ كل النصارى ليسوا كذلك « : َيْبكُون ، حىت فَََرغَ َجْعفَُر من القراءة ، واختاَره اْبُن َعِطيَّة ، قال 
{ ، فيكون قوله بصَريَّةٌ » َتَرى « : حتتملُ املوصولةَ ، والنكرةَ املوصوفة ، وقوله تعاىل » َما أْنزِلَ « يف » َما « و 

  .مجلةً يف حملِّ نصبٍ على احلالِ } َتِفيُض ِمَن الدمع 
رفعاً ، وأسند الفيض إىل األعني؛ مبالغةً ، وإن كان الفائضُ » أعُْيُنُهمْ « بالبناء للمفعول ، » ُتَرى « : وقرئ شاذًّا 

  ]الطويل : [ إنََّما هو دمعها ال ِهَي؛ كقول امرئِ القيسِ 
  َعلَى النَّْحرِ َحتَّى َبلَّ َدْمِعَي ِمْحَمِلي... ُدُموعُ العْينِ مِنِّي َصبَاَبةً  فَفَاَضْت -٢٠٤٣

املبالغةُ يف وصفهم بالبكاِء ، أو يكونُ املعىن أنَّ أعينَُهْم متتلئُ حىت تفيَض؛ ألنَّ الفيَض ناشئٌ عن االمتالِء؛ : واملراُد 
  ]الطويل : [ كقوله 
  َوقَْد يَْمأل املَاُء اإلَناَء فَُيفَْعُم... َتْحَتِقُروَنَها قََوارُِص َتأِتينِي َو -٢٠٤٤

معناه َتْمَتِلئُ من : ؟ قلُت } َتِفيُض ِمَن الدمع { ما معىن : فإنْ قلت « : وإىل هذين املعنََيْين حنا الزخمشريُّ؛ فإنه قال 
فيه من جوانبه ، فوَضَع الفيَض الذي هو من االمتالءِ الدْمع حتَّى تفيَض؛ ألنَّ الفيَض أنْ يتملئَ اإلناُء حتَّى َيطْلَُع ما 

موضَع االمتالء ، وهو من إقامِة املسبَّب ُمقام السََّبب ، أو قصدت املبالغةَ يف وصفهم بالبكاء ، فجعلَْت أعينهم ، 
  .» اً تسيلُ من الدمعِ؛ من أجلِ البكاِء ، من قولك ، َدَمعْت َعْيُنُه َدْمع: كأهنا تفيضُ بأنفسها ، أي 

  :فيه أربعةُ أوجه » ِمَن الدَّْمعِ « قوله تعاىل 
  .َتفِيُض من كثرة الدمع : ابتداء الغاية ، واملعىن » ِمن « ، ويكون معىن » تَِفيُض « أنه متعلٌِّق ب : أحدها 
« : ر احلالَ بقولك قاهلما أبو البقاء ، وقَدَّ» تَِفيُض « أنه متعلٌِّق مبحذوف؛ على أنه حالٌ من الفاعلِ يف : والثاين 

تفيُض كائنةً : ، وفيه نظر؛ ألنه كونٌ مقيٌَّد ، وال جيوُز ذلك ، فبقيَ أن ُيقَدََّر كوناً مطلقاً ، أي » َمْملُوَءةً من الدَّْمعِ 
 ِمَن« هل جيوُز عند الكوفيني أن يكون : من الدْمعِ ، وليس املعىن على ذلك ، فالقولُ باحلاليِة ال ينبغي ، فإن قيل 

، فهو من » َتفَقَّأ َزْيدٌ َشْحماً « : تفيض دمعاً؛ كقولك : متييزاً؛ ألهنم ال َيْشترطُونَ تنكَري التمييز ، واألصل » الدَّْمعِ 



» ِمْن « إن ذلك ال جيوُز ، ألنَّ التمييز ، إذا كان منقوالً من الفاعلية ، امتنع دخولُ : املنتصب عن متام الكالم؟ قيل 
؛ » ِمْن « جمروٌر ب  -كما رأيت  -، وهذا » َتفَقَّأ َزْيٌد من َشْحمٍ « : ت مقدَّرة معه ، فال جيوز عليه ، وإن كان

تََولَّْوا وَّأَْعُينُُهْم { : جعله متييزاً يف قوله تعاىل ]  ٩٢اآلية [ فامتنع أن يكون متييزاً ، إال أن الزخمشريَّ يف سورة براءة 
« : كقولك } َتفِيُض ِمَن الدمع { :  -رمحه اهللا تعاىل  -من نقلِ نصِّه لتعرفه؛ قال  ، وال بدَّ} َتِفيُض ِمَن الدمع 

للبيان؛ كقولك » ِمْن « يفيُض َدْمُعها؛ ألنَّ العنيَ ُجِعلَْت كأهنا دمٌع فائٌض ، و : ، وهو أبلغُ من قوِلك » َتِفيُض َدْمعاً 
؛ وفيه ما قد عرفَْته من املانَِعْينِ ، وهو كوُنه « النصُب على التمييز ، وحملُّ اجلارِّ واجملرور » أفديَك ِمْن َرُجلٍ « : 

تكونُ هذه اآلية الكرميةُ : وهو فاعلٌ يف األْصل ، وسيأيت هلذا مزيُد بياٍن؛ فعلى هذا « ِمْن » معرفةً ، وكوُنه ُجرَّ ب 
  .كتلك عنده ، وهو الوجُه الثالث 

تفيُض بالدْمعِ ، وكوُنها مبعىن الباء رأيٌ ضعيٌف ، وجعلوا منه أيضاً قوله تعاىل : ي مبعىن الباء ، أ« ِمْن » أنَّ : الرابع 
: [ ؛ كقوله « ِمْن » بِطَْرٍف؛ كما أنَّ الباَء تأيت مبعىن : أي ]  ٤٥: الشورى [ } َينظُُرونَ ِمن طَْرفٍ َخِفيٍّ { : 

  ]الطويل 

  مََتى لَُججٍ ُخْضرٍ لَُهنَّ َنئِيُج. ..َشرِْبَن بَِماِء الَبْحرِ ثُمَّ ترفََّعْت  -٢٠٤٥
  .ِمْن َماء الَبْحرِ : أي 

، والثانيةُ ُيْحتملُ أن » َتفِيُض « األولَى البتداِء الغاية ، وهي متعلقةٌ ب » ِمْن « } ِممَّا َعَرفُواْ ِمَن احلق { : قوله 
تكون للتبعيضِ ، وقد أوضح الزخمشريُّ هذا  َبيََّنْت جنس املوصولِ قبلَها ، وُيحتملُ أن: تكونَ لبياِن اجلنس ، أي 

ِممَّا َعَرفُواْ ِمَن احلق { : يف قوله « ِمْن » و « ِمْن » أيُّ فَْرقٍ بني : فإنْ قلَت « :  -رمحه اهللا  -غايةَ اإليضاح؛ قال 
: وبسببه ، والثانيةُ  األولَى البتداء الغاية؛ على أنَّ الدمع ابتدأ ونشأ من معرفة احلقِّ ، وكان من أجله: ؟ قلُت } 

، وحتتمل معىن التبعيض؛ على أهنم عرفوا بعض احلقِّ ، فأبكاهم وبلغ منهم ، « ما َعَرفُوا » لبيان املوصول الذي هو 
انتهى ، ومل يتعرَّض ملا يتعلَّق به اجلارَّان ، وهو ميكن . » فكيف إذا عرفوه كلَّه ، وقَرُءوا القرآن ، وأحاطُوا بالسنة 

، » الدَّْمع « األوىل متعلِّقةٌ مبحذوٍف؛ على أهنا حال من » ِمن « ذَ من قوِة كالمه ، ولَْنزِْد ذلك إيضاحاً ، و أنْ ُيؤَخ
يف حالِ كونه ناشئاَ ومبتدئاً من معرفِة احلقِّ ، وهو معىن قول الزخمشريِّ؛ على أنَّ الدمع ابتدأ ونشأ من معرفة : أي 

» ِمْن « ؛ لئال يلزم تعلُُّق حرفَْين ُمتَِّحَدْين لفظاً ومعًنى بعامل واحد؛ فإنَّ » تَِفيُض « احلقِّ ، وال جيوُز أن يتعلَّق ب 
للبياِن ، أو مبعىن » ِمَن الدَّْمعِ « يف » ِمْن « البتداِء الغاية؛ كما تقدَّم ، اللهم إال أن ُيعتقد كونُ » ِمَن الدَّْمعِ « يف 

فعلى جعله أهنا للبيان تتعلَُّق مبحذوف » ِمَن احلَقِّ « الوُضوحِ كاألول ، وأمَّا  الباء ، فقد جيوز ذلك ، وليس معناه يف
  .» َعَرفُوا َبْعَض احلقِّ « : ، وهو معىن قوله » َعَرفُوا « أْعنِي من كذا ، وعلى جعله أنَّها للتبعيض تتعلَّق ب : ، أي 

ِممَّا عرفوه كائناً من احلق ، : احملذوف على املوصولِ ، أي إنه حالٌ من العائد : » ِمَن احلَقِّ « وقال أبو البقاء يف 
إنَّ فَْيَض دمعهم بسبب عرفانِهُِم احلقَّ؛ : تعليليةً ، أي » ِممَّا َعَرفُوا « : يف قوله تعاىل » ِمْن « وجيوُز أن تكون 

عةُ أوجه ، ويف الثالثةِ األوىل أرب» من « ، فقد حتصل يف » وكان من أجله وبسببه « : ويؤيُِّده قول الزخمشري 
هل هي ابتدائية أو : وجهان بالنسبة إىل معناها : الثانية أربعةٌ أيضاً » ِمن « ضعٌف ، أو منٌع؛ كما تقدَّم ، ويف 

: ، أو حمذوٌف؛ على أهنا حالٌ من الدمع ، ويف الثالثة » تَِفيُض « هل هو : تعليليةٌ؟ ووجهان بالنسبة إىل ما تتعلًَّق به 
« هل هو حمذوٌف ، وهو : هل هي بيانيةٌ أو تبعيضيةٌ؟ وثالثةٌ بالنسبة إىل متعلَّقها : اثنان بالنسبة إىل معناها  :مخسةٌ 
  .، أو هو حالٌ ، فتتعلَّق بَِمْحذُوفٍ أيضاً؛ كما ذكره أبو البقاء » َعَرفُوا « ، أو نفُس » أْعنِي 



، َيُدلُّ على أنَّ اإلخالَص واملعرفةَ بالقَلْبِ مع } ِممَّا َعَرفُواْ ِمَن احلق  ترى أَْعُينَُهْم َتفِيُض ِمَن الدمع{ : وقوله تعاىل 
  .القولِ تكُونُ إمياناً 

  :فيه ثالثةُ أوجٍه . اآلية » َيقُولُون « : قوله تعاىل 
  .أنه مستأنٌف ، فال حملَّ له ، أخرب اهللا تعاىل عنهم هبذه املقالِة احلسنِة : أحدها 
، وجاز جميُء احلال من املضاف إليه؛ ألنَّ املضاَف جزؤُه؛ فهو » أْعُينَُهْم « ال من الضمري اجملرور يف أهنا ح: الثاين 

  ] . ٤٧: احلجر [ } َما ِفي ُصدُورِِهم مِّْن ِغلٍّ إِخَْواناً { : كقوله تعاىل 
كذا قاله « : يان ملَّا حكى كونه حاالً ، قال أبو ح» َعَرفُوا « ، والعاملُ فيها » َعَرفُوا « أنه حالٌ من فاعل : الثالث 

أمَّا أبو البقاء ، فقد َبيََّن ذا احلال : ، قال شهاب الدين » ابن عطية وأبو البقاء ، ومل ُيَبيِّنا ذا احلال ، وال العامل فيها 
حلال ، ُعرِفَ العاملُ ، فقد صرَّح به ، ومىت ُعرَِف ذو ا» َعَرفُوا « حالٌ من ضمري الفاعل يف » َيقُولُونَ « : ، فقال 

أنه اطَّلع على نسخٍة مغلوطٍة من إعراب أيب البقاِء : فيها؛ ألنَّ العامل يف احلال هو العامل يف صاحبها ، فالظاهُر 
أن احلالَ ال َتجيءُ : ؛ مبا معناه » أْعُينَُهْم « َسقَطَ منها ما ذكرته لك ، مث إنَّ أبا حيان ردَّ كوهنا حاالً من الضمري يف 

من املضاِف إليه ، وإن كان املضاُف جُْزأُه ، وجعله خطأ ، وأحال بيانه على بعضِ مصنَّفاته ، وَردَّ كوهنا حاالً أيضاً 
؛ بأنه يلزُم تقييُد معرفتهم احلقَّ هبذه احلال ، وهم قد عرفوا احلقَّ يف هذه احلالِ ويف غريِها ، » َعَرفُوا « من فاعل 

أمَّا ما جعله خطأ ، فالكالم معه يف هذه املسألة يف : ، قال شهاب الدين » ن مستأنفاً أن يكو: فاألوْلَى « : قال 
أنه إمنا ذُكَِرْت هذه احلالُ؛ ألنَّها أشرُف أحواهلم ، : ، فاجلواُب » َيلَْزُم التَّقييُد « : موضوعٍ غَْيرِ هذا ، وأمَّا قوله 

إىل قوله » فاكُْتْبَنا « : يف حملِّ نصب بالقول ، وكذلك » نا آَمنَّا رَبَّ« : فََخَرَجْت خمرَج املدحِ هلم ، وقوله تعاىل 
  .» الصَّاِلِحَني « : سبحانه 
  فصل
عليه الصالة  -أمَّةَ ُمَحمَّدٍ : يريد } فاكتبنا َمعَ الشاهدين { َيقُولُون ربََّنا آمنَّا مبا َسِمْعَنا وشَهِدَْنا بأنَُّه حقٌّ ، : املعىن 

  ] . ١٤٣: البقرة [ } َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً لَِّتكُوُنواْ ُشَهَدآَء َعلَى الناس { :  -تعاىل  - لقوله -والسالم 
  .كُلُّ َمْن َشهَِد من أْنبِيَاِئك وُمؤمِنِي ِعَبادك بأنَّكَ ال إله غَيْرك : وقيل 

» َما « : } ِمَن احلق َوَنطَْمُع أَن ُيْدِخلََنا َربَُّنا َمعَ القوم الصاحلني َوَما لََنا الَ ُنْؤِمُن باهللا َوَما َجآَءَنا { : قوله تعاىل 
مجلة » ال ُنؤِمُن « أيُّ شيٍء اْسَتقَرَّ لنا ، و : جارٌّ وجمروٌر خربُه ، تقديُره » لََنا « استفهاميَّةٌ يف حملِّ رفع باالبتداء ، و 

  :إهنا حالٌ الزمةٌ ال يتمُّ املعىن إال هبا؛ حنو : وأنَّ بعضهم قال حالية ، وقد تقدَّم الكالم على نظري هذه اآلية ، 

، وتقدَّم ما قلُته فيه ، فأغَْنى ذلك عن إعادته ، وقال أبو حيان ]  ٤٩: املدثر [ } فََما لَُهْم َعنِ التذكرة ُمعْرِِضَني { 
َهلْ َجاَء َزْيدٌ : ِلَمْن قال « ء َزْيدٌ َراكِباً َجا» : وهي املقصوُد ويف ذكرَها فائدةُ الكالمِ؛ وذلك كما تقول « : هنا 

  .» َماِشياً أو َراكِباً؟ 
  فصل
  :وجهان » َما « يف حملِّ » َوَما َجاَءَنا « : قوله 

  :فيه احتماالن » ِمَن احلَقِّ « : باهللا وبَِما َجاَءَنا ، وعلى هذا فقوله : أنه جمرور نسقاً على اجلاللة ، أي : أحدمها 
  .جاء يف حال كونه من جِْنسِ احلقِّ : ، أي » َجاءََنا « أنه حالٌ من فاعل : أحدمها 

« حينئذ ب » ِمْن « البتداء الغاية ، واملراُد باحلقِّ الباري تعاىل ، وتتعلَُّق » ِمْن « أن تكونَ : واالحتمال اآلخر 
  .» َجاَءَنا فالنٌ ِمْن ِعْنِد َزْيٍد « : ؛ كقولك » َجاَءَنا 



، واجلملةُ يف موضع احلال ، كذا قاله أبو البقاء ، » ِمَن احلَقِّ « : أنَّ حملَّه رفٌع باالبتداء ، واخلرب قوله :  والثاين
جيوز أن يُراَد به القرآنُ؛ » احلقُّ « وما لََنا ال ُنؤِمُن باهللا ، واحلالُ أنَّ الذي جاءنا كَاِئٌن من احلَقِّ ، و : ويصُري التقدير 

» لََنا « والعاملُ فيها االستقراُر الذي َتَضمََّنُه قولُه  -كما تقدَم  -نفسه ، وجيوُز أن يُراَد به الباري تعاىل فإنه حقٌّ يف 
.  

  :يف هذه اجلملة ستَّة أوجه » َوَنطَْمُع « : قوله 
  .وهو معًنى حسٌن  يقولُونَ كذا ويقولون نطمُع: أهنا منصوبة احمللِّ؛ نسقاً على احملكيِّ بالقول قبلها ، أي : أحدها 
؛ ألنه تضمََّن االستقراَر ، » لََنا « أهنا يف حملِّ نصبٍ على احلال من الضمري املستتر يف اجلارِّ الواقعِ خرباً وهو : الثاين 

واُو احلال ، فإن « وَنطَْمُع » والواوُ يف « : فرفع الضمري وعملَ يف احلال ، وإىل هذا ذهب الزخمشري؛ فإنه قال 
أيُّ شيءٍ : العاملُ يف األوىل ما يف الالم من معىن الفعلِ؛ كأنه قيل : ما العاملُ يف احلال األوىل والثانية؟ قلُت : قلَت 

َما لََنا » : َحَصل لنا غَْيَر مؤِمنَني ، ويف الثانية معىن هذا الفعل ، ولكن مقيَّداً باحلال األوىل؛ ألنك لو أزَلَْتها ، وقلت 
إىل . . . ألنََّك لَْو أَزلَْته « : ويف هذا الكالم نظٌر ، وهو قولُه : قال شهاب الدين . » ْن كالماً ، مل يك« َوَنطَْمُع 
، مل نأِت هبا مقترنةً حبرِف العطف ، بل جمرَّدة منه؛ لنحلَّها حملَّ » َنطَْمُع « ؛ ألنَّا إذا أَزلَْناها وأَتْيَنا ب » آخره 

وَضُعوا املعطوَف موضَع املعطُوف عليه ، وضعوه جمرَّداً من حرِف العطف ، ورأيتُ األوىل؛ أال ترى أنَّ النحويني إذا 
: ولكن أيضاً ال َيِصحُّ؛ ألنك لو قلت » َنطَْمُع « من غري واوٍ مقترنٍة ب » َما لََنا َنطَْمُع « : يف بعض نسخ الكشَّاِف 

  :كان كالماً؛ كقوله تعاىل » َما لََنا َنطَْمُع « 

َما : واقٌع موقَع مفرٍد هو حال ، كما لو قلت » َنطَْمُع « ، ف ]  ٤٩: املدثر [ } ْم َعنِ التذكرة ُمعْرِِضَني فََما لَُه{ 
أن العامل ال يقتضي أكثر من حالٍ : أحدمها : لََك طَاِمعاً ، وما لََنا طَاِمِعني ، وردَّ عليه أبو حيان هذا الوجه بشيئنيِ 

  .دون بدل أو عطف ، إال أفعل التفضيل على الصَّحيح واحدة ، إذا كان صاحُبه مفرداً 
  .وحنُْن َنطَْمُع : وذلك ال ُجيوز إال بتأويل تقدير مبتدأ ، أي . أنه يلزم دخولُ الواو على مضارعٍ ُمثَْبٍت : والثاين 
وجيوز « : الزخمشريُّ ، فتكون احلاالن متداخلََتْينِ ، قال » ُنؤِمُن « أهنا يف حمل نصبٍ على احلال من فاعل : الثالث 

أهنم أْنكَُروا على أنفسهم؛ أهنم ال يوحِّدون اهللا ، ويطمُعون : على معىن « ال ُنؤِمُن » حاالً من « وَنطْمُع » أن يكون 
، وهذا فيه ما تقدَّم من دخول واو احلال على املضارع املثَْبت ، وأبو البقاء ملَّا » مع ذلك أن َيْصَحبُوا الصاحلني 

؛ ليخلَص من هذا اإلشكال؛ » ُنؤِمُن « ، وجعل اجلملةَ حاالً من فاعل » َنطَْمُع « ا الوْجَه ، قدَّر مبتدأ قبل أجاز هذ
  .» ال ُنؤِمُن « ، فتكون اجلملةُ حاالً من فاعل » وَنْحُن َنطَْمُع « : وجيوُز أن يكون التقديُر : فقال 

، » لََنا « يف حملِّ نصبٍ على احلال من ذلك الضمري املستترِ يف  ، فتكون» ال ُنؤِمُن « أهنا معطوفةٌ على : الرابع 
  .والعاملُ فيها هو العاملُ يف احلال قبلها 

  فصل
هذا هو الوجه الثاين املتقدِّم ، وذكرت عن أيب حيان هناك؛ أنه منع جميء احلالني ِلِذي حالٍ واحدٍة ، وبأنه : فإن قيل 

أنَّ املمنوع تعدُُّد احلالِ ُدونَ عاطف ، وهذه : ا الفرُق بني هذا وذاك؟ فاجلواُب يلزُم دخولُ الواو على املضارع ، فم
الواُو عاطفةٌ ، وأنَّ املضارع إمنا ميتنُع دخولُ واوِ احلال عليه ، وهذه عاطفةٌ ال واُو حالٍ؛ فَحَصلَ الفرُق بينهما من 

لوجه واو عطف ، ولَمَّا حكى الزخمشريُّ هذا الوجه جهة الواو؛ حيثُ كانت يف الوجه الثاين واَو احلال ، ويف هذا ا
وما لنا َنْجَمعُ : على معىن « ال ُنؤِمُن » وأن يكون معطوفاً على « :  -رمحه اهللا  -، أبدى له معنيني حسنني؛ فقال 

هما بالدُّخُولِ يف اإلسالم؛ ألنَّ وَما لََنا ال َنجَْمُع بين: َبْيَن التثْليِث وبني الطََّمع يف ُصْحَبِة الصَّاحلَني ، أو على معىن 



  .» الكَاِفَر ما ينبغي له أن يطمعَ يف ُصْحَبة الصَّاِحلَني 
أن يكون استئناف إخبارٍ منهم؛ بأهنم طامعون يف : األحسُن واألسهلُ : أهنا مجلة استئنافية ، قال أبو حيان : اخلامس 

، قال شهاب } َوَما لََنا الَ ُنْؤِمُن { ةٌ هذه اجلملة على مجلة إنعام اهللا عليهم؛ بإدخاهلم مع الصاحلني ، فالواُو عطاف
اإلخبار عنُهْم ] فيه [ فإن  -شيٌء واحدٌ  -وهذا املعىن هو ومعىن كوهنا معطوفةً على املَْحكيِّ بالقول قبلها : الدين 

  .بقوهلم كَْيَت وكَْيَت 

ويظهر يل « : وما لنا ال َنطَْمُع ، قال أبو حيان هنا : ، أي » ُنؤِمُن « معطوفاً على » َوَنطَْمُع « أن يكون : السادس 
وما لََنا ال ُنؤِمُن وال َنطَْمُع ، فيكونُ يف ذلك : ، التقديُر « ُنؤِمُن » وجٌه غُري ما ذكُروه ، وهو أن يكون معطوفاً على 

، » ان والطَّمع يف الدخول مع الصاحلني اإلمي: إنكاٌر النتفاِء إمياهنْم وانتفاِء طمعهِْم مع قدرهتم على حتصيل الشيئني 
جيُوُز أن » وَنطَْمُع « : ليس كما ذَكََرُه ، بل ذكر أبو البقاء فقال » غَْيُر ما ذَكَرُوُه « : قوله : قال شهاب الدين 

، غايةُ » الَ «  ، فقد صرََّح بعطفه على الفعل املنفيِّ ب» وما لََنا ال َنطَْمعُ « : ، أي » ُنؤِمُن « يكون معطوفاً على 
  .ما يف الباب أن الشيَخ زاده َبْسطاً 

ولَمَّا كَانَ أكْثَُر الطََّمعِ من جهِة « : ، مث قال » هو نزوُع النَّفْسِ إىل الشَّْيِء َشْهَوةً له « : والطََّمُع قال الراغب 
الطمُع قَرِيٌب من الرََّجاِء يقال منه طَِمعَ « : ، وقال أبو حيان » الطََمُع طَبٌع والطمُع يدنُِّس اإلَهابَ : اهلوى ، قيل 
  ]الطويل : [ وطماعةً وطماعيةً كالكراِهَية؛ قال ]  ١٦: السجدة [ } َخْوفاً َوطََمعاً { : ؛ قال تعاىل » َيطَْمُع طَمعاً 

  طََماِعَيةً أنْ َيْغِفَر الذَّْنَب غَاِفرُْه..  -٢٠٤٦
، ومل َيْحِك أبو حيان غَريه ، وحكى الراغب » أشرٍ « و » فَرِحٍ « طَِمٌع ك  فالتشديُد فيها خطأٌ ، واسمُ الفاِعلِ منه

ملن جتدَّد له فََرٌح » فَارِحٌ « ملن شأنه ذلك ، و » فَرٌِح « طَِمٌع وطَاِمٌع ، وينبغي أن يكون ذلك باعتبارين؛ كقوهلم : 
.  

على باهبا من » َمَع « و . جرٌّ؛ على ما تقدَّم غري مرة فمحلُّها نصٌب أو » يف أنْ « : ، أي » أنْ ُيْدِخلََنا « : قوله 
  .وال حاجة إليه؛ الستقالل املعىن مع بقاِء الكلمة على موضوعها » يف « هي مبعىن : املصاحبة ، وقيل 

  فصل
  .وُهم بَِهذا ِلَم آَمْنُتم؟ فأجاُب: إنَّ الَيُهوَد َعيَُّروهم ، وقالُوا لَُهْم  -] رمحهم اهللا [  -قال املُفَسُِّرون 

[ } لَُيْدِخلَنَُّهْم مُّْدَخالً َيْرضَْوَنُه { :  -تعاىل  -يْدِخلَُنا ربَُّنا مع القَوم الصَّاِحليَِن َجنََّتُه ، وداَر رِضوانه قال : واملراد 
  .، إال أنه َحُسَن احلَذْف ِلكَْونه َمْعلُوماً ]  ٥٩: احلج 

  ] . ٨٥: املائدة [ } قَالُواْ فَأَثَابَُهُم اهللا بَِما { : قوله تعاىل 
أعطاُه ، والقراءةُ الشهريةُ أوْلَى؛ ألنَّ اإلثابةَ فيها مَْنَبَهةٌ على : من آتاه كذا ، أي : » فآتاُهمُ اللَُّه « : وقرأ احلسن 

« لٌ ثاٍن ل مفعو» َجنَّاٍت « : أنَّ ذلك ألْجلِ عملٍ؛ خبالف اإليتاء؛ فإنه يكونُ على عملٍ وعلى غريه ، وقوله تعاىل 
َجنَّاٍت « يف حملِّ نصبٍ صفةً ل } َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األهنار { و . على حسب القراءَتْينِ » آتاُهْم « ، أو ل » أثَاَبُهمْ 

  .حالٌ مقدرةٌ » َخاِلِديَن « و . » 
فَأَثَابَُهُم اهللا { : قال  -تعاىل  -ِد القْولِ؛ ألنَُّه ظَاِهُر اآلَيِة َيُدلُّ على أنَُّهم إنَّما اسَْتَحقُّوا ذلك الثَّواَب ُمبجَرَّ: فإن قيل 

  .، وذَِلَك غري ُمْمِكن؛ ألنَّ ُمَجرَّدَ القَْولِ ال ُيفيُد الثَّوَاَب } بَِما قَالُواْ َجنَّاتٍ 



  :فاجلواُب ِمْن وجهني 
ِممَّا { :  -تعاىل  -ُهو املعرفَةُ ، وذلك قوله أنَُّه قد َسَبَق من َوْصِفهِم َما يدلُّ على إخالصِهِْم فيما قالوا و: األوَّلُ 

، وكُلَّما حصلِت املْعرِفَةُ واإلْخالُص وكَمال االْنِقَياِد ، ثُمَّ اْنضَاَف إلْيه القَْولُ ، ال َجَرَم كمل } َعَرفُواْ ِمَن احلق 
  .اإلميان 
يُرِيُد مبا » بَِما قَالُوا « :  -تعاىل  -قوله : أنَّه قال  -رضي اهللا تعاىل عنهما  -روى عطاُء عن اْبن عبَّاس : الثاين 

  .» فاكتُْبَنا َمَع الشَّاِهِدين « : َسألُوا ، يعين قوهلُْم 
  فصل

  :َدلَِّت اآلَيةُ على أنَّ املُؤِمَن الفَاِسَق ال ُيَخلَّدُ يف النَّارِ من وْجَهْين 
وهذا اإلْحَسانُ ال ُبدَّ وأنْ يكُونَ ُهَو الذي تقدَّم ِذكُْره  ،} وذلك َجَزآُء احملسنني { : قال  -تعاىل  -أنَّهُ : أحدمها 

فَأَثَابَُهُم { :  -تعاىل  -، وِمَن اإلقَْرارِ به ، وهو قولُهُ } ِممَّا َعَرفُواْ ِمَن احلق { :  -تعاىل  -من املَْعرِفَِة ، وُهَو قوله 
إنَّ هذه اآلَيةُ دالَّةٌ على أنَّ املعرفة ، وُهَو إقراٌر يوجُِب هذا الثَّواب : ل ، وإذا كَانَ كَذَِلك فإمَّا أنْ ُيقا} اهللا بَِما قَالُواْ 

يُعاقَُب على ذَْنبِِه ، مثَّ ُينْقَلُ إىل اجلَنَِّة ، وُهوَ : ، فإمَّا أنْ ُينقل من اجلَنَِّة إىل النَّارِ ، وهذا َباِطلٌ باإلْجَماع ، أو ُيقَال 
  .املَطْلُوب 

أولئك { : ، فقولُُه تعاىل } والذين كَفَُرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاِتَنآ أولئك أَْصَحاُب اجلحيم { : قال  -تعاىل  -أنَّهُ : الثاين 
أولَِئَك أْصحَاُب اجلحيمِ ال غَْيرِهم ، واملُصَاِحُب للشَّيِء املُالزِم له الذي ال : ُيفِيُد احلصر ، أي } أَْصحَاُب اجلحيم 
  .يقتضي َتْخِصيصُ الكُفَّارِ بالدََّوام  َيْنفَكُّ َعْنُه ، وهذا

ُيحتمل أن » املُْحسنني « إىل الثواب أو اإليتاء ، و » ذَِلكَ « مبتدأ وخٌرب ، وأُِشَري ب » وذَِلَك جََزاُء « : قوله تعاىل 
م الشريُف َمنَْبَهةً على ، وإمنا ذُِكر وصفُه» وذَِلَك َجَزاؤُهْم « : يكون من باب إقامِة الظاهرِ ُمقاَم املضمرِ ، واألصل 

  .أن هذه اخلَْصلَةَ حمصِّلة جزاِئهِمْ باخلَْيرِ ، وُيْحتََملُ أن يراَد كلُّ ُمْحِسنٍ ، فيندرُجون اندراجاً أوليا 
  .املَُوحِّدين املُؤِمنِني : واملَُراُد باملُْحِسنَني 

َوكُلُوا ِممَّا ) ٨٧(َحلَّ اللَُّه لَكُْم َولَا تَْعَتدُوا إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتَحرِّمُوا طَيِّبَاِت َما أَ
  ) ٨٨(َرَزقَكُُم اللَُّه َحلَالًا طَيًِّبا َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي أَْنُتْم بِِه ُمْؤِمُنونَ 

  :َعادَ إىل بيان األْحكَامِ ، وذكر منها ُجْملَةً ملا اْسَتقَْصى يف املَُناظََرِة مع الَيُهوِد والنََّصارى ، 
ما َتْشتَهِيِه النُّفُوُس ، ومتيلُ إلَْيه : ما يتعلَُّق باملطَاِعمِ واملََشارِب واللَّذَاِت ، وهي َهِذه اآلَيةُ ، واملراد بالطَّيَِّباِت : أوَّلَُها 

  :القُلُوب وفيه قوالن 
النَّاَس َيْوماً يف بَْيِت  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -ذكََّر النَّبِيُّ «  -] هللا رمحهم ا[  -قال املُفَسِّرون : األول 

فَوَصَف القَِياَمة ، وبالغ يف اإلْنذَارِ والتَّْحِذيرِ ، فََرقَّ له النَّاُس وَبكَْوا ، فاْجَتَمعَ  -رضي اهللا عنه  -ُعثَْمانَ بنِ َمظُْعوٍن 
أُبو َبكْر ، وَعِليُّ بُن أبِي طالبٍ ، وعْبُد اهللا بن َمْسعُود ، : وُهْم  -رضي اهللا عنهم أمجعني  - َعْشَرةٌ ِمَن الصَّحَاَبة

ي ، وَمعِْقلُ بُن وَعْبُد اهللا بن ُعَمر ، وأُبو ذَرٍّ الِغفَاري ، وسَاِلم َمْوىل أبِي ُحذَْيفَة واِملقْدَاُد بُن األْسَود ، وَسلَْمان الفَارِِس
، وَتشاَورُوا على أنْ َيَتَرهَّبُوا ، وَيلْبِسُوا املُسُوَح ، وُيْجبُوا َمذَاِكريِهْم ، ويُصوُموا الدَّْهَر  - عنهم رضي اهللا -مقّرن 

َيسِيحُوا يف ، ويقُوُموا اللَّْيل ، وال يَناُمونَ على الفُُرش ، وال َيأكُلُونَ اللَّْحَم والَوَدَك ، وال َيقَْرُبون النَِّساء والطِّيب ، و
، فأَتى دَاَر ُعثَْمانَ بن ] ذلك [  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -األْرض ، وَحلَفُوا على ذَِلَك ، فََبلَغ النَّبِيَّ 



:  -، وكانت عطَّاَرة « احلَْوالَء » واُمسَها  -َمظُْعوٍن اجلُمِحي ، فَلَْم ُيَصاِدفُْه ، فقالَ المَْرأِتهِ أمِّ َحكِيم بِْنت أبِي أَميَّة 
يا رُسول اللَِّه : أحقٌّ ما َبلََغنِي عن َزْوجِِك وأْصَحابِه؟ فَكَرَِهْت أنْ َتكِْذَب ، وكَرَِهْت أنْ تُْبِدَي على زَْوجَِها ، فَقَالَْت 

َخلَ ُعثَْمانُ فلَّما َد -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -إن كانَ أخَْبَرَك ُعثَْمانُ فَقَْد َصَدَق ، فاْنَصَرفَ رسُول اللَّهِ : 
صلَّى  -ُهَو وأْصَحابُه ، فقالَ لَُهُم رسُولُ اللَِّه  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -أخَْبَرُتُه بذلك ، فأتى رسول اهللا 

ِه ، ما أرَْدَنا إال اخلَْيَر ، َبلَى يا رسُول اللَّ: ألَْم أَُنبَّأْ أنَّكُم اتَّفَقُْتْم على كَذَا وكَذَا ، قَالُوا :  -اهللا عليه وعلى آله وسلَّم 
إنَّ ألنْفُِسكُْم َعلَْيكُْم حقًّا ، فُصومُوا وأفِْطرُوا ، : إنِّي لَْم أؤَمْر بِذِلَك ، ثُمَّ قال :  -عليه الصالة والسالم  -فقال 

النَِّساء ، فََمْن َرِغب عن ُسنَِّتي  وقُوُموا وَناُموا ، فَإنِّي أقُوُم وأَناُم ، وأُصوُم وأفِْطر ، وآكُل اللَّْحم والدَّسم ، وآِتي
ما َبالُ أقَْوامٍ َحرَّمُوا النِّساء والطَّعام ، والطِّيب والنَّوم ، وشهوات : مثَّ مجع إليه النَّاس َوخَطََبُهْم فقَالَ . فَلَْيَس ِمنِّي 

ه لْيَس يف دِينِي َتْرُك اللَّْحمِ ، وال اتِّخاذ الصََّواِمعِ ، أما إنِّي لَْسُت آُمُركُمْ أنْ تكُوُنوا ِقسِّيِسَني ورُْهَباناً ، فإنَّ! الدُّنيا؟
وا وأِقيموا الصَّالة وأنَّ ِسيَاحةَ أمَِّتي الصَّوُم ، ورهبَانِيَّتُُهُم الْجَِهاُد ، اعُبُدوا اللَّه وال ُتْشرِكُوا به َشيْئاً ، وحجُّوا واعَتِمُر

يمُوا يستقْم لَكُْم ، فإنََّما َهلََك من كان قَْبلَكُم بالتَّْشديِد ، َشدَّدُوا على وآُتوا الزَّكاة ، وُصوُموا رمَضانَ ، واسَتِق
  .، فأْنَزلَ اللَُّه هذه اآلَية » أْنفُِسهِم ، فََشدََّد اللَُّه َعلَْيهِم ، فأُولَِئكَ َبقَاَياُهْم ِفي الدَِّيار والصََّواِمعِ 

   عنهرضي اهللا تعاىل -وعن ُعثَْمانَ بنِ َمظُْعون 

ائْذَنْ لنا يف االخِْتَصاء ، فقال رسول اللَِّه صلَّى اهللا : فقال  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -أنَّه أَتى النَّبِيَّ  -« 
يف  ائْذَنْ لنا: ليس منا من َخَصى أو اْخَتَصا ، إنَّ ِخَصاَء أمَتِّي الصَِّياُم ، فقال يا رسُولَ اللَّه : عليه وعلى آله وسلَّم 

إنَّ َتَرهُّبَ : ائْذَنْ لنا يف التََّرهُّبِ فقال : إنَّ ِسيَاَحةَ أمَِّتي اِجلهَاُد يف َسبيلِ اللَّه ، قال يا رسُول اللَّه : السَِّياَحِة ، فقال 
  .» أمَِّتي اجلُلُوُس يف املَسَاجِِد ، واْنِتظَار الصَّالة 

ْيَن ما قَْبلَها ، وذلك أنَّهُ تعاىل مدحَ النَّصَارى ، بأنَّ ِمنُْهْم ِقسِّيِسني وعلى هذا ظََهر وجه النَّظْم بني هذه اآلية ، وَب
ني يف ِمثْلِ وُرْهَباناً ، وعاَدتُُهم االحِْترَاُز َعْن طَيَِّباِت الدُّْنَيا ولذَّاِتها ، فلمَّا َمَدحَهم أوَْهَم ذلك املدُح ترغيب املسلم

ِقيَبُه هذه اآلَية ، إزالةً لذلك الَوْهمِ؛ ليظَْهَر ِللُْمْسِلِمني أنَُّهمْ لْيسُوا َمأُمورين بِِتلْكَ ِتلَْك الطَّريقَِة ، فَذَكَرَ تعاىل َع
  .الطَّرِيقَِة؛ واللَّه أعلم 

سَّع اإلْنَسانُ ما احلكَْمةُ يف هذا النَّْهي؟ ومن املْعلُومِ أنَّ حبَّ الدُّْنَيا ُمْستَْولٍ على الطَّبَاع والقُلُوبِ ، فإذا تََو: فإن قيل 
اشتدَّ َمْيلُُه إليها وَعظَُمْت َرغَْبُتُه فيها ، وكُلََّما أكْثر التَّنِْعيم وَداَم كان ذلك املَْيلُ أقَْوى وأْعظَم : يف اللَّذَّاِت والطَّيِّبَاِت 

ِتْغَراقُُه يف حتصيلَها ، وذلك مينعه عن االستغراقِ ، وكُلََّما ازَدادَ املَْيلُ قوَّةً ورغَْبةً ، ازَداَد حِْرُصهُ يف طَلَبِ الدُّنَْيا ، واْس
وطاَعِتِه ، وميَنُعُه عن طلب َسَعاَدات اآلِخَرِة ، وأمَّا إذا أعَْرَض عن لَذَّاِت الدُّنيا وطيَِّباهتا ،  -تعاىل  -يف َمْعرِفَِة اللَّهِ 

أْضَعف ، وحينئذٍ تتفرَّغُ النَّفْسُ لطَلَبِ َمْعرِفَِة اللَّه تعاىل ، فكُلََّما كَانَ ذَِلَك اإلْعرَاض أَتمَّ وأْدَوَم ، كان ذلك املَْيلُ 
  .واالْسِتغَْراق يف خدَمِتِه ، وإذا كان األْمُر كَذَِلَك فما احلكمة يف َنْهيِ اللَِّه تعاىل َعنِ الرَّهَْبانِيَّة؟ 

  :فاجلواب من وجوه 
اليت  -التَّامَّ عن الطَّيَِّباِت واللَّذَّاِت ، ممَّا يوقع الضَّْعَف يف األْعَضاء الرَِّئيسيَّة أنَّ الرَّْهبَانِيَّة املفرطة ، واالحتَِراز : األولُ 

  .، وإذا َوقََع الضَّْعُف فيهما اْختلت الِفكَْرة وَتشَوَّش الَعقْلُ  -هي القَلُْب والدَِّماغُ 
َمْعرِفَةُ اللَِّه سُْبحَاَنُه وتعاىل ، فإذَا كانِت الرَّهَْبانِيَّةُ الشَّديدةُ وال َشكَّ أنَّ أكَْمل السَّعَاداِت وأعظَم القُُرَبات ، إنَّما هو 

  .ِممَّا يوقع اخلَلَلَ يف ذِلَك ، ال َجَرَم وقَع النَّْهي َعْنُه 
، ولكن يف حقِّ النُّفُوسِ الضَِّعيفَِة َسلَّمَنا أنَّ اْشِتَغال النَّفْسِ باللَّذاِت َيْمنَُعَها عن االْشتَِغال بالسََّعادَاِت الَعقِْليَّة : الثاين 



بالسَّعَادَات الَعقِْليَّة ، فإنَّا  أمَّا النُّفُوسُ املْسَتْعِلَيةُ الكاِملَةُ ، فإنَّه ال َيكُونُ اشِتغَالُها يف اللَّذاِت اِحلسِّيَِّة مانِعاً من االْشِتغَالِ
اْشَتَغلَْت بُِمهِمٍّ اْمَتَنَع عليها االْشِتَغالُ بُِمهِمٍّ آخر ، وكُلَّما قَوَيتِ  ُنَشاِهُد بعض النُّفُوس قد تكون ضَِعيفَة ، بَِحْيثُ مىت

  .النَّفُس كانت هذه احلَالَةُ أكَْمل ، وإذا كانَ كذَِلَك ، فاملراُد الكَمَالُ يف الَوفَاِء باجلهََتْينِ 
لك االْسِتَعاَنة على اسِتيفَاء اللَّذَّاِت الَعقِْليَِّة ، فإنَّ جماَهَدَتهُ أنَّ من اْسَتْوفَى اللَّذَاِت اِحلسِّيَّةَ ، وإن غرُضُه بذ: الثالث 

  .أتَّمُّ ِمْن ُمَجاَهَدة من أعَْرض َعنِ اللَّذَاِت اِحلسَّيَِّة 
ا واآلِخَرة ، فكاَنْت َهِذِه احلال أنَّ الرَّْهبَانِيَِّة مع املُواظََبِة على املَْعرِفَِة واملََحبَِّة والطَّاعة ، فإنَّه ِعَمارةُ الدُّنَْي: الرابع 

  .أكَْمل القول 
  :وهو أنَُّه تعاىل قال يف أوَّل السُّورِة  -] رمحه اهللا [  -الثاين يف تفِْسري هذه اآلية ذَكََرُه القَفَّال 

زُ َتْحرُِمي املُحَلَّلِ ، وكانت فبيََّن أنَُّه ال ُجيوُز استحالَلُ املُحرَّمِ ، كذلك ال ُجيو]  ١: املائدة [ } أَْوفُواْ بالعقود { 
الَبحرية ، والسَّاِئَبةُ ، والَوِصيلةُ ، واحلاُم ، وكانُوا ُيَحلِّلُون : العرب ُتحرُِّم من الطَّيَِّباِت ما لَْم ُيَحرِّْمُه اللَُّه تعاىل ، وهو 

اللَُّه ، وال ُيَحلِّلُوا ما َحرَّمُه اللَُّه ، حىت َتْدُخلوا َتْحتَ  املَْيَتةَ والدََّم وغْيرمها ، فأَمَر اللَّه تعاىل أن ال ُيحرُِّموا ما أَحلَُّه
  ] . ١: املائدة [ } َيا أَيَُّها الذين آَمُنواْ أَْوفُواْ بالعقود { : قوله تعاىل 

  :حيتمل ُوُجوهاً } الَ ُتَحرِّمُواْ طَيَِّباِت َمآ أََحلَّ اهللا لَكُْم { : فقوله تعاىل 
  .ِقدُوا َتْحرَِمي ما أَحلَّ اللَُّه لَكُْم أال تَْعَت: األول 
  .ال تُظْهُِروا باللِّسان َتحرَِمي ما أحلَّ اهللا لَكُْم : وثانيها 
قول ال َتْجتَنُِبوَها اْجِتنَاباً ُيشبُِه االجِْتَناَب عن املَُحرََّماِت ، فهذه الُوُجوه الثالثَةُ َمْحُمولَةٌ على االعِتقَاد وال: وثالثها 
  .لِ والَعم

  .ال ُتَحرِّمُوا على غَْيرِكم بالفَْتَوى : ورابعها 
[ } ياأيها النيب ِلَم ُتَحرُِّم َمآ أََحلَّ اهللا لَكَ { : ال َتلَْتزِمُوا حترميها بَِنذْرٍ أو َيِمنيٍ ، وَنِظُريُه قوله تعاىل : وخامسها 

  ] . ١: التحرمي 
طاً ال ُيْمِكُنُه التَّْميِيُز ، وحينئذٍ َيْحُرُم الكُلُّ ، ذلك اخلَلْطُ سبٌب لتحرمي أن خيلطَ املغصُوَب باملَْملُوِك اخِتالَ: وسادسها 

ى الكُلِّ ما كان حالالً ، وكذِلَك إذا َخلَطَ النَّجَِس بالطَّاِهر ، فاآلَيةُ ُمْحَتِملَةٌ لكُلِّ هذه الوجوه ، وال َيبُْعُد َحْملَُها عل
.  

ال ُتْسرِفُوا : ال جتاوُزوا احلالل إىل احلرام ، وقيل : فقيل } نَّ اهللا الَ ُيِحبُّ املعتدين َوالَ تعتدوا إِ{ :  -تعاىل  -قوله 
هو َجبُّ املذاكريِ ، وجعل َتْحرِمي الطَّيِّبَات اعِتَداًء وَتَعدٍّ عما أحلَُّه اللَُّه ، فنهى عن االعِتَداء؛ ليدخل َتْحتَ : وقيل 

  .النَّْهيِ عن حترميَها 
  .} َوكُلُواْ ِممَّا َرزَقَكُُم اهللا َحالَالً طَيِّباً { :  قوله تعاىل
  :ثالثة أوجه : » َحالَالَ « يف نصب 
» ِممَّا َرَزقَكُمْ « : وعلى هذا الوجه ، ففي اجلَارِّ ، وهو قوله [ كُلُوا شَْيئاً حالالً ، : أنه مفعولٌ به ، أي : أظهُرها 
  :وجهان 
  .ألنه يف األصل صفةٌ لنكَرٍة ، فلمَّا قُدِّم عليها ، انتصَب حاالً ] ؛ »  َحالَالً« أنه حالٌ من : أحدمها 
  .ابتِدئُوا أكْلَكُْم احلاللَ من الذي رَزقَُه اهللا لكُْم : البتداء الغاية يف األكْل ، أي » ِمْن « أنَّ : والثاين 

« فالعاملُ فيه » َرَزقَكُُموُه « : ذوف ، أي أنه حالٌ من املوصول أو من عائده احمل: الوجه الثاين من األوجه املتقدِّمة 



  .» َرَزقَكُْم 
  .أكْالً حالالً ، وفيه جتوٌُّز : أنه نعٌت ملصدرٍ حمذوف ، أي : الثالث 
 اقَْتِصرُوا يف األكْلِ على: للتَّْبِعيضِ ، فكأنَّه قال » ِمْن « ما رزقكم؛ ألنَّ : ولَْم َيقُلْ } كلوا مما رزقكم اهللا { : وقال 

[ } َوالَ تسرفوا { : البَْعضِ واصرفُوا الَبِقيَّةَ إىل الصَّدقَاِت واخلَْيرَاِت ، وأيضاً إْرشَاد إىل تَْرِك اإلسَْراف ، كقوله 
  ] . ٣١: األعراف 

  .ما غُِذَي وأنِْمي : احلَالَلُ ما أَخذَْتُه من وجهه ، والطَّيُِّب :  -رضي اهللا عنه  -قال عبُد اهللا بن املُبَاَرك 
  .كالطِّنيِ والتُّرَابِ وما ال يُغذِّي ، فمكُروه إالَّ على وْجِه التََّداوِي : فأمَّا اجلََواِمُد 
  .» ُيِحبُّ احلَلَْواَء والَعَسلَ  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -كان النَّبِيُّ « :  -رضي اهللا عنها  -قالت َعاِئَشة 

؛ ألنَّ } الذي أَنُتم بِِه ُمْؤِمُنونَ { : أكيد للوصيَِّة مبا أَمَر به ، وزاَدُه َتأِكيداً بقوله تعاىل ت» اتَّقُوا اللََّه « : قوله تعاىل 
  .اإلميان به يُوجُِب التَّقَْوى يف االْنتَِهاء 

انَ فَكَفَّاَرُتُه إِطَْعاُم َعشََرِة َمَساِكَني ِمْن أَْوَسِط َما لَا ُيؤَاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم وَلَِكْن ُيؤَاِخذُكُْم بَِما َعقَّْدُتُم الْأَْيَم
اَرةُ أَْيَمانِكُْم إِذَا َحلَفُْتْم َواْحفَظُوا ُتطِْعُمونَ أَْهِليكُمْ أَْو ِكْسوَُتُهْم أَوْ َتْحرِيرُ َرقََبٍة فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم ثَلَاثَِة أَيَّامٍ ذَِلَك كَفَّ

  ) ٨٩(كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم آيَاِتِه لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ أَْيَماَنكُْم 

ُرُه َعِقيَبُه ، أنَّا وهذا النَّْوُع الثَّانِي من األْحكام املذْكُوَرِة ، وَوْجُه املَُناَسَبِة َبْيَن هذا احلُكْم والَِّذي قَْبلَُه حىت َحُسَن ِذكْ
حرَّموا على أنْفُسِهُِم املطاِعَم واملَالَذَّ  -رضي اهللا عنهم أمجعني  -قوماً من الصَّحاَبةِ أنَّ : ذكرَنا أنَّ سبب نزول اآلية 

يا رُسول اللَّه ، فَكَْيَف َنْصَنعُ : ، واْختَاُروا الرَّْهَبانِيَّةَ ، وَحلَفُوا على ذلك ، فلما َنَهاُهُم اللَُّه تعاىل عْن ذلك قالُوا 
  .ُه هذه اآلَية ، وقْد تقدَّم إعراُب َنظريَها يف البَقَرِة واْشِتقَاق ُمفْرََداتِها بأْيمَانَِنا؟ فأنَْزلَ اللَّ

  .} ولكن ُيؤَاِخذُكُم بَِما َعقَّدتُُّم األميان { : قوله تعاىل 
بتخفيف القاف دون ألف بعد العني ، وابن ذَكَْوان عن ابن » َعقَدُتْم « : قرأ محزة والكسائيُّ وأبو بكْرٍ عن عاصم 

بتشديد القاف ، فأمَّا التخفيُف ، فهو األصل ، وأمَّا » َعقَّدتُّْم « : والباقون » فاَعلُْتْم « بزنة » َعاقَدتُّمْ « : عامر 
  :التشديُد ، فيحتمل أوجهاً 

  .أنه للتكثري؛ ألنَّ املخاطبَ به مجاعةٌ : أحدها 
  .قَدََّر وقََدَر : حنوه أنه مبعىن اجملرَِّد ، فيواِفُق القراءة األوىل ، و: والثاين 

  .» واللَِّه الَِّذي ال إلَه إالَّ ُهَو « : أنه َيُدلُّ على توكيد اليمني ، حنو : والثالث 
  .أنه يدلُّ على تأكيد العزم بااللتزام : والرابع 
أن يكون وال أدري ما معناه وال جيوز : أنه ِعَوٌض من األلف يف القراءة األخرى ، وقال شهاب الدين : اخلامس 

  .لتكرير اليمني ، فإنَّ الكفارةَ َتجُِب ولو َمبرٍَّة واحدٍة 
التشديُد للتكريرِ مرةً من بعد مرَّة ، ولسُت آَمُن أن تُوجِبَ « : وقد َتجَرَّأ أبو ُعَبْيٍد على هذه القراءِة وزيَّفَها ، فقال 

وقد َوهَّموه الناُس يف ذلك ، وذكروا تلك املعاين . » رَّْر هذه القراءةُ سقوطَ الكفَّارِة يف اليمنيِ الواحدة؛ ألهنا مل ُتكَ
  .املتقدِّمة 

  :وأجَاب الواِحِدي بوْجَهْين 
  .َعقَْدُتم بالتَّخفيِف وبالتَّْشديِد واحٌد يف املعىن : أنَّ بعَضُهم قال : األول 



، إالَّ أنَّ هذا التكريرَ ]  ٢٣: يوسف [ } األبواب  َوغَلَّقَِت{ : َهبْ أنَّها ُتِفيدُ التكرير ، كََما يف قوله تعاىل : والثاين 
ِقَد الَيِمُني بأَحِدِهَما حيصل بأن َيْعِقَدَها بقَلْبِِه وِلَسانِه ، ومَتى َجَمَع َبْيَن القَلْبِ واللَِّساِن فَقَْد َحَصلَ التَّكْرِيُر ، أمَّا لَْو ُع

  .َراَءةُ ِتالَوةً وِللَِّه احلَْمُد ُدونَ اآلَخر لَمْ َيكُن منعقداً لََها فََسِلَمِت الِق
« : ، وقال الفارسيُّ » َجاَوْزُت الشَّْيَء َوُجْزُتهُ « ] : اجملرَّد حنو [ ، فُيحتملُ أن تكون مبعىن » َعاقََدتْ « وأمَّا 

  :حيتمل أمرين » َعاقَدُتْم 
  .اللِّصَّ ، كطَارَقُْت النَّْعلَ ، وَعاقَْبُت » فََعلَ « أن يكون مبعىن : أحدمها 
ملَّا » َعلَى « مبا َعاقَدتُّْم علَْيِه األْيَمانَ ، َعدَّاه ب : اليت تقتضي فاعلني؛ كأن املعىن » فاَعلُْت « أن يَُراَد به : واآلخر 

]  ٥٨: ائدة امل[ } َناَديُْتْم إِلَى الصالة { : ؛ حنو ]  ١٠: الفتح [ } بَِما َعاَهَد َعلَْيِه اهللا { : كان مبعىن َعاَهَد ، قال 
ملَّا كانت مبعىن ]  ٥٢: مرمي [ } َوَناَدْينَاُه ِمن َجانِبِ الطور { : َناَدْيُت َزْيداً؛ حنو : ، وباُبها أن تقول » إلَى « ب 

فْعول ، مث اتُِّسَع فُحِذَف اجلارُّ ، ونُِقلَ الفعلُ إىل امل]  ٣٣: فصلت [ } مِّمَّن َدَعآ إِلَى اهللا { : َدَعْوُت إىل كذا ، قال 
  :مث ُحِذَف من قوله 

، فأتى » املُفَاَعلَِة « أن يبيَِّن معىن  -رمحه اهللا  -يريد : ، قال شهاب الدين ]  ٩٤: احلجر [ } فاصدع بَِما ُتْؤَمُر { 
مُ األْيَمانُ عليه ، بَِما َعاقَدتُّْم عليه األْيَمانَ ، وعاقَدَْتكُ: هبذه النظائر للتضمني ، وحلذِف العائِد على التدريج ، واملعىن 

قد ال َنْحتَاُج إىل عائٍد حتَّى حنتاجَ إىل هذا التكلُِّف الكثري ، : فَنَسَب املعاقََدةَ إىل األْيَماِن جمازاً ، ولقائل أن يقول 
ُمبَعاقدِتكُْم  :بَِما َعاقَدتُّْم غْيَركُُم األْيَمانَ ، أْي : مصدريةً ، واملفعولُ حمذوٌف ، تقديُره » َما « وذلك بأن جنعل 

وهي غَريكُُم األْيَمانَ ، وخنلُُص من جمازٍ آخر ، وهو نسبةُ املعاقدِة إىل األميان؛ فإنَّ يف هذا الوجه نسبة املعاقََدةِ للَغْيرِ ، 
  .مجاعةٌ  -نسبةٌ حقيقية ، وقد َنصَّ على هذا الوجه 

ُيؤاِخذُكُم بَِعقْدِكُْم ، أْو بَِتْعِقيدِكُْم ، أو بُِمَعاقََدِتكُم األْيَمان إذا خنتم َمَع الفِْعلِ بَِمْنزِلةِ املْصَدرِ ، ولِكن » َما « : قالُوا 
  .، فحذف وقتاً ملؤاَخذَة؛ ألنَّه َمْعلُوٌم ، أو يَْنكُثُ ما َعاقَدُْتْم ، فََحذََف املُضَاَف 

، ليس « َعاقَْبُت اللِّصَّ » و « قُْت النَّْعلَ طاَر» إنَّه مثل : قوله « : وقد تعقََّب أبو حيان على أيب عليٍّ كالَمُه؛ فقال 
، وهذا غُري الزم أليب عليٍّ؛ ألنّ » عاقدتُّ اليمَني ، وعقدَُّها : طََرقُْت وال َعقَْبُت ، وتقول : مثله؛ ألنَّك ال تقول 

؛ كانتفائها من عاقَْبُت وطاَرقُْت ، أمَّا مبعىن أن املشاركة من اثنني منتفيةٌ عنه» املُفَاَعلَةَ « مراَده أنه مثلُه من َحْيثُ إنَّ 
تقديُره حذف َحْرِف اجلرِّ ، مث الضمري على « : كوُنه يقالُ فيه أيضاً كذا ، فال يضُرُّه ذلك يف التشبيه ، وقال أيضاً 

ِسه تارةً ، بتعدَّى بنف« أَمَر » ؛ ألن ]  ٩٤: احلجر [ } فاصدع بَِما ُتؤَْمُر { : بعيٌد ، وليس بنظريِ  -التدرُّج 
» ال يتعيَّن أن تكون مبعىن « فَاْصَدْع بَِما » يف « َما » وحبرف اجلرِّ أخرى ، وإن كان األصلُ احلَْرَف ، وأيضاً ف 

  .» ملقابلتها باملْصدرِ ، وهو اللَّْغُو ] أن تكون مصدريةً : وكذلك ههنا األحسُن [ بل الظاهر أهنا مصدريَّةٌ ، « الَّذي 
» َعقََّد « َعقََد فالنٌ اليمَني والعهَد واحلبلَ َعقْداً ، إذَا وكَّده وأْحكََمُه ، ومثل ذلك أيضاً : ُيقَالُ :  قال الَواِحِدي

  .َعاقَد باأللِف : بالتَّْشديد إذا وكََّد ، ومثله 
، » عاقَدت « و ]  ٣٣ :اآلية [ } والذين َعقََدْت أَْيَماُنكُمْ { : وقد تقدم الكالُم يف سورة النِّساء عند قوله تعاىل 

» َعقََّدْت « : وذُِكَر يف هذه ثالثُ قراءاٍت يف املْشهُور ، ويف تِيَك قراءتاِن ، وقد تقدم يف النساء أنه ُروَِي عن محزة 
بالتشديد فيكون فيها أيضاً ثالثُ قراءاٍت ، وهو اتفاٌق غريٌب ، فإنَّ محزة من أصحابِ التخفيفِ يف هذه السورة ، 

  .عنه التثقيلُ يف النساء  وقد ُروَِي
  .قََصْدُتم وَتعمَّدُْتم ، وتقدَّم الكالُم على ذلك يف سُورِة الَبقَرِة : أي » عقَّدمت ، وعاقَْدُتم « : واملراُد بقوله 



  :فيه أربعةُ أوجه » فَكَفَّارُتهُ « مبتدأ وخرب ، والضمُري يف } فَكَفَّاَرُتُه إِطَْعاُم { : قوله تعاىل 
  .فكفَّارةُ اِحلْنِث : أنه يعوُد على اِحلْنِث الدَّالِّ عليه سياقُ الكالم ، وإنْ مل َيْجرِ لَُه ِذكٌْر ، أي : أحدها 

فكفارة ُنكِْثِه ، كذا قدَّره : إنْ َجَعلَْناَها موصولةً امسيَّةً ، وهو على حذف مضاٍف ، أي » َما « أنه يعود على : الثاين 
  .الزخمشريُّ 

  .عوُد على الَعقِْد؛ لتقدُّمِ الفْعلِ الدالِّ عليه أنه ي: والثالث 
  .أنه يعود على اليمني ، وإن كانت مؤنثة؛ ألهنا مبعىن احلَلِْف ، قاهلما أبو البقاء ، وليسا بظاهَْرين : الرابع 

طِْعمَ احلَانِثُ عشرة ، فكفَّارته أن ُي: مصدٌر مضاٌف ملفعوله ، وهو مقدٌَّر حبرٍف وفعلٍ مبينٍّ للفاعل ، أي » إطَْعاُم « و 
أن ُيطَْعَم عشرةٌ؛ ألنَّ يف : وفاعلُ املصدرِ ُيْحذَُف كثرياً ، وال ضرورة تدعو إىل تقديره بفعلٍ مبينٍّ للمفعولِ ، أي 

يكون حملُّها رفعاً على ما مل : نصباً؛ وعلى الثاين » عشرة « يكونُ حملُّ : ذلك خالفاً تقدَّم التنبيه عليه؛ فعلى األول 
« فإن قدَّرته مبنياً للفاعل ، فتتبع » ُيْعجُِبنِي أكْلُ اخلُْبزِ « : ُيَسمَّ فاعلُُه ، ولذلك فائدةٌ تَظْهر يف التابع ، فإذا قلت 

ْعجُِبين ُي« : باجلرِّ على اللفظ ، والنَّْصبِ على احمللِّ ، وإنْ قَدَّْرَته مبنيا للمفعول ، أْتَبْعَتُه جرا ورفعاً ، فتقول » اخلُْبز 
على » ذُو « برفع » َنَهى عن قَْتلِ األبَْترِ وذُو الطُّفََيَتْينِ « : ، ويف احلديث » أكْلُ اخلُْبزِ والسَّْمنِ والسَّْمَن والسَّْمُن 

ألنَّ ما قبله وما بفعلٍ قد ُسمِّي فاعلُه؛  -أي املصدرُ  -واجلَيُِّد أن يُقَدَّرَ « : أنْ ُيقَْتلَ األْبَتُر ، قال أبو البقاء : معىن 
فكفَّاَرُتهُ أنْ ُتطِْعُموا أنُْتْم أيها احلَاِلفُونَ ، وقد تقدم أنَّ : فهذه قرينةٌ ُتقَوِّي ذلك؛ ألنَّ املعىن : ، يعين » بعده خطاب 

  .تقديره باملبينِّ للفاعلِ هو الراجُح ، ولو مل ُتوَجُد قرينةٌ؛ ألنه األصلُ 
  :وجهان  فيه» ِمْن أوسِط « : قوله تعاىل 

طعامُُهْم ِمْن أوسِط ، ويكون الكالُم قد َتمَّ ِعْندَ : أنه يف حملِّ رفعِ خرباً ملبتدأ حمذوٍف يبيِّنه ما قبله ، تقديُره : أحدمها 
  .، وسيأيت له مزيد بيان قريباً إن شاء اهللا تعاىل » َمَساِكَني « : قوله 

قوتاً أو طعاماً كائناً من أوسِط ، وأما املفعولُ : الثاين ، والتقديُر أنه يف موضعِ نْصبٍ؛ ألنه صفةٌ للمفعول : والثاين 
من أْوَسطِ الذي : موصولةٌ امسيَّةٌ ، والعائُد حمذوٌف ، أي » َما « املضاُف إليه املصدُر ، و » َعَشَرة « األوَّل فهو 

، وفيه نظٌر؛ ألنَّ من شرط العائد » طَْعُمونَ ِمْنُه الَِّذي ُت« : ، فقال » ِمْن « تطعُموَنُه ، وقَدَّره أبو البقاء جمروراً ب 
إال أنَّ العامل » ِمْن « و » ِمْن « أنْ يتَِّحَد احلرفاِن واملتعلَّقاِن ، واحلرفان هنا ، وإن اتفقا ومها : اجملرورِ يف احلذف 

حذوٍف ، وهو الكون املطلُق؛ ألهنا وقعت ، واألوىل متعلِّقةٌ مب» ُتطِْعُمون « الثانيةَ متعلِّقةٌ ب » ِمن « اختلف؛ فإنَّ 
، فكأنه عاملٌ فيه ، وإمنا » ِمْن أْوَسِط « : إنَّ الفعلَ لَمَّا كان ُمْنَصباً على قوله : صفة للمفعول احملذوف ، وقد يقالُ 

أنَّ املضافَ : ، فاجلواُب  إمنا اجنرَّ باإلضافِة» ِمْن « املوصولُ مل ينجرَّ ب : قدَّْرَنا مفعوالً لضرورة الصِّناعة ، فإن قيل 
  .» ُمرَّ بُِغالمٍ الَّذي مََرْرتُ « : إىل املوصول كاملوصولِ يف ذلك؛ حنو 

» أْهلِيكُْم « ُتطِْعُموَنُه أْهلِيكُْم ، و : ، والثاين حمذوٌف؛ كما تقدم ، أي » ُتطِْعُمونَ « مفعولٌ أول ل » أهِليكُمْ « و 
« أنه كثرياً ما ُيستعملُ استعمال : ط كوُنه ليس َعلَماً وال صفةً ، والذي حسَّن ذلك مجُع سالمٍة ، ونَقََصُه من الشرو

{ : ُمسَْتِحقٌّ له ، فأشبه الصفاِت ، فُجِمَع مجعَها ، وقال تعاىل : ، أي » ُهَو أْهلٌ ِلكَذَا « : يف قوهلم » ُمْسَتِحقٌّ ِلكَذَا 
إنَّ « : ، ويف احلديث ]  ٦: التحرمي [ } قوا أَنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم َناراً { ]  ١١: ح الفت[ } َشَغلَْتَنآ أَمَْوالَُنا َوأَْهلُوَنا 

مجعٌ » أهلُو اهللا « : ، فقوله » قُرَّاء القرآن هم أهلُو اهللا وخاصَُّته « : َمْن ُهْم؟ قال : يا رسُول اهللا : قيل » هللا أهلَني 
  .، فهو يف اللفِظ واحٌد » أْهلُ اهللا « : رداً ، فيكتب ُحِذفَْت نوُنه لإلضافة ، وُيحتمل أن يكون مف



  :بسكوِن الياء ، وفيه خترجياِن » أهَاِلْيكُْم « : وقرأ َجْعفٌَر الصَّادُق 
أهَالٍ « : ، قال ابُن جِين » لَْيلٍَة وليالٍ « ، فهو شاذٌّ يف القياس؛ ك » أْهلَة « مجعُ تكسريٍ ل » أهَاِلي « أنَّ : أحدمها 

  ]الطويل : [ أْهلٌ وأْهلَة؛ قال الشاعر : واحدها أهالَة ولَْيالَة ، والعرُب تقول » لََيالٍ « زلِة مبن» 
  .. .َوأْهلَِة ُودٍّ ُسرِْرتُ بُِودِِّهْم  -٢٠٤٧

أهالٍ « : أَحاِديث وأعَارِيض ، وإليه يشري قولُ ابن جنِّي : أن جتعله مجعاً لواحٍد مقدَّرٍ؛ حنو : وقياُس قولِ أيب زيٍد 
السماعِ ، وحيتملُ أن يكون بطريقِ القياس؛ ] بطريق [ ، فهذا حيتمل أن يكونَ » مبنزلة ليالٍ واحُدها أهالة ولْيالَة 

  .أبو زيد [ كما يقول 
ه قول] . » كَالليايل يف مجع لَْيلَة واألرَاِضي يف مجع أْرضٍ « : قال الزخمشريُّ » أْهلٍ « أنَّ هذا اسُم مجعٍ ل : والثاين 

« و » لَْيلَة « أرادَ باجلمعِ اللغويَّ؛ ألنَّ اسَم اجلمع مجٌع يف املعىن ، وال يريد أنه مجُع » يف َجْمعِ لَْيلٍَة ، ومجعِ أرضٍ « 
  .صناعةً؛ النه قد فََرَضه أنه اسُم مجعٍ ، فكيف جيعلُه مجعاً اصطالحاً؟ » أْرض 

فَّتها ، ولكنه َشبَّه الياء باأللف ، فقدَّر فيها احلركةَ ، وهو كثٌري يف وكان قياُس قراءِة جعفرٍ حتريَك الياِء بالفتحة؛ خل
  ]البسيط : [ النظْمِ؛ كقول النابغة 

  َضْربُ الَوِليَدِة بِالِْمْسَحاِة يف الثَّأِد... َردَّْت َعلَْيِه أقَاِصيِه َولَبََّدُه  -٢٠٤٨
  ]الرجز : [ وقول اآلخر 

  أْيِدي جََوارٍ َيَتَعاطَْيَن الَورِْق... اعِ القَرِْق كَأنَّ أْيديهِنَّ بِالْقَ -٢٠٤٩
  .وقد مضى ذلك 

  فصل
صلَّى اهللا عليه وعلى آله  -ُيطِْعُم كُلَّ ِمْسِكنيٍ ُمداً من طعام ُمبدِّ النَّبِيِّ : اخَتلَفُوا يف قَْدرِ هذا اإلطعامِ ، فقالَ قَْوٌم 

لَْدة ، وكذَِلَك يف َجِميعِ الكفَّارَاِت ، وُهَو قَْولُ زَْيِد ْبنِ ثابٍت ، واْبن وهو َرطلٌ وثُلُثٌ ِمْن غالبِ قُوتِ الَب -وسلَّم 
، وبه قال سعيُد ْبُن املَُسيِّب واحلََسن والقَاِسم ، وُسلَْيَمان بُن َيَسار ، وعطاء  -رضي اهللا عنهم  -عبَّاس ، وابن ُعَمر 

وهو نصف صاع ، وُيْرَوى  -عليه ِلكُلِّ ِمْسِكنيٍ ُمدَّانِ : الِعرَاقِ وقال أْهلُ  -رضي اهللا تعاىل عنهم  -، والشَّاِفعيُِّ 
  . -رضي اهللا عنهما  -ذِلَك َعْن ُعَمَر وَعِليٍّ 

إنْ أطعم من اِحلْنطَِة فنِْصفُ صَاعٍ ، وإنْ أطعم من غريها فصاٌع ، وهو :  -رضي اهللا تعاىل عنه  -وقال أبو حنيفة 
ولو غدَّاهم وعشَّاُهْم ال ُجيوُز ،  -رمحهم اهللا  -يِّ ، وسعيد بن ُجَبْيرٍ ، وُمَجاِهد ، واحلكم قول الشَّْعبِيِّ ، والنَّْخِع

، وال َيُجوُز الدََّراِهُم و الدََّنانُِري ،  -رضي اهللا عنه  -، وُيرَوى ذَِلَك عن عليٍّ  -رضي اهللا عنه  -وجوَّزهُ أُبو حنيفةَ 
كُلَّ عشرٍة إىل مسكنيٍ  -رضي اهللا عنه  -ُب إخَْراُج احلَبِّ إلْيهِم ، وجوَّز أُبو حنيفةَ وال اخلُْبُز ، والدَِّقيُق ، بل َيجِ

ُجْز ، واحٍد يف عشرة أيام وال َيجُوُز أن ُيصَرف إال إىل ُمسِْلمٍ حر ُمْحتَاج ، فإن ُصرَِف إىل ذِمِّيٍّ أْو َعْبٍد أو غَنِيٍّ لَمْ َي
  .لِ الذَّمَِّة ، واتَّفَقُوا على أنَّ َصْرَف الزَّكَاِة إىل أْهلِ الذَّمَّة ال َيجُوُز وجوَّز أُبو حنيفةَ صْرفَُه إىل أْه

  فصل
  .واختلفُوا يف الوسط 

َوكَذَِلكَ َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً { : قوله تعاىل ] وتقدم يف البقرة يف [ اخلُْبُز : ِمْن َخْير قُوِت عياِلكُْم ، والوَسطُ : فقيل 
  ] . ١٤٣: رة البق[ } 

  .األْوَسطُ اخلُْبُز والَْخلُّ ، واألعلى اخلُْبُز واللَّْحم ، واألْدَنى اخلُْبُز البْحُت ، والكُلُّ ُيْجزُِئ : وقال َعبِيَدةُ السَّلْمَانِيُّ 



  :فيه وجهان » أْو ِكسَْوتُُهْم « : قوله تعاىل 
  .اُم عشرٍة أو كْسَوة تلك العشرة فكفارُته إطع: ، أي » إطَْعام « أنه َنَسٌق على : أحدمها 
خرباً ملبتدأ حمذوٍف يُدلُّ عليه ما قبله ، » ِمْن أوسط « وهو أن يكون [ » ِمْن أْوَسط « أنه عطٌف على حملِّ : والثاين 
بأن الطعام ، مث ابتدأ إخباراً آخر » َعشرِة مساِكنيَ « ، فالكالُم عنده تامٌّ على قوله ] طعامُُهْم ِمْن أْوَسط : تقديُره 

عليه؛ » ِكسَْوُتُهْم « هو املفعولُ الثاين ، فيستحيل عطف » ِمْن أْوَسِط « إنَّ : يكونُ من أوسط كذا وأمَّا إذا قلنا 
  .لتخالفهما إعراباً 

سَيِّب وقرأ إبراهيُم النخعيُّ وأبو عبد الرمحن السُّلَِميُّ وسعيُد بُن املُ. بكسر الكاف » ِكْسوتُُهْم « : وقرأ اجلمهور 
« : أهنما لغتان يف املصدر ، ويف الشيء املَكُْسوِّ ، قال الزخمشريُّ ]  ٢٣٣اآلية [ بضمِّها ، وقد تقدَّم يف البقرة 

إال أن الذي قرأ يف البقرة بَضمِّها هو طلحة فلم يذكُرُوه هنا ، وال » كالِقْدَوة يف القُْدَوة ، واإلْسَوة يف األْسَوة 
  .ذكَُروا هؤالء هناك 

مبعىن « : قال الزخمشريُّ » أُْسَوة « بكاف اجلر الداخلة على » أْو كأسْوِتهِمْ « : وقرأ سعيدُ بن ُجَبْير وابُن السَّميفع 
َت فإنْ قُلْ أو ِمثْلُ ما ُتطِْعُمونَ أْهلِيكُْم ، إسَْرافاً أو َتقْترياً ، ال ُتنْقصوَنُهْم عن مقْدارِ نفقتِهِْم ، ولكْن تواُسونَ بينهم ،: 
كَِمثْلِ طعامهم ، إن لَْم ُيطِْعُموُهم األْوَسطَ : أو طَعامُُهْم كأسوِتهِْم ، مبعىن : الرفُع ، تقديُره : ما حملُّ الكاِف؟ قلُت : 
مرفوع احمللِّ خرباً ملبتدأ حمذوف ، فتكونُ الكاف عنده مرفوعةً؛ » ِمْن أوَسِط « انتهى ، وكان قد تقدم أنه جيعل . » 

أو ِمثْلُ أْسَوةِ : فالكاف يف موضعِ رفعٍ أي « : ، وقال أبو البقاء قريباً من هذا؛ فإنه قال » ِمْن أْوَسِط « عطفاً على 
؛ ألنه عنده مفعولٌ ثان ، إالَّ أنَّ » ِمْن أْوسطَ : إنه يف موضع نْصبٍ عطفاً على حملِّ « : ، وقال أبو حيان » أْهِليكُمْ 

فَّارِة ، وقد أمجَع الناُس على أهنا إحدى اخلَصالِ الثالِث ، لكن لصاحب هذه هذه القراءة تنفي الكْسوةَ من الكَ
، أمَّا لو قام اإلمجاُع على أن مستنَد الكْسَوة يف الكفَّارة من » اْسُتفيدِت الكْسوةُ من السُّنَِّة « : القراءة أن يقول 

  .اآلية؛ فإنه َيِصحُّ الردُّ على هذا القارئ 

  .َغِة معناُه اللِّبَاُس ، وهو كُلُّ ما ُيكَْتَسى بِه والِكْسَوةُ يف اللُّ
  فصل

َبةً ، فإن كُلُّ َمْن لَزمْتُه كَفَّاَرةُ مينيٍ فُهَو ُمَخيَّرٌ إنْ َشاَء أطَْعَم عْشَرة مساكني ، وإن شاَء كََساُهم ، وإن شاء أْعَتَق رق
ىل أنَُّه َيكْسُوا كُلَّ ِمْسكنيٍ ثوباً واحداً ِممَّا يَقَُع عليه اسم الِكْسَوةِ اْختَاَر الِكْسَوة ، فاْخَتلَفُوا يف قدرَها ، فذهَب قَْوٌم إ

، إزَاٌر ، أْو رَِداٌء ، أو قميٌص ، أو سراويل ، أو عمامة مقَنََّعة ، أو ِكَساء أو َنْحوها ، وُهو قولُ ابن عبَّاس والَْحَسن 
  . -رضي اهللا عنه  -الشَّاِفعيُّ ، وإليه ذهبَ  -رضي اهللا عنهم  -وُمجاهد وعطاء وطاُوس 

َيجُِب ِلكُلِّ إنسان ما ُجيوُز فيه صالُتُه ، فيكْسُوا الرُجلَ ثَوْباً واملرْأةُ ثَوَْبْين ِدْرعاً :  -رضي اهللا عنه  -وقال مالك 
  .وِخَماراً 

  .» ِلكُلِّ ِمْسِكنيٍ ثَْوَبان « : وقال َسِعيدُ بُن املَُسيُِّب 
[ وهو مصدر مضاف ملفعوله ، والكالُم عليه كالكالم على » إطعاُم « عطف على } حْرِيُر َرقََبةٍ أَْو َت{ : قوله تعاىل 

} فََمن لَّْم َيجِدْ { : وقوله [ من جوازِ تقديره بفعلٍ مبينٍّ للفاعل أو للمفعول وما قيل يف ذلك ، » عشَرِة ] إطعاُم « 
  .، وقد تقدَّم ذلك ] ]  ٩٢: النساء [ } شَْهَرْينِ  فََمن لَّْم َيجِْد فَِصَياُم{ : كقوله يف النساء 

  فصل
  .املَُراُد بالرَّقََبةِ اجلملة 



األْصلُ يف هذا اجملازِ ، أنَّ األِسري يف العربِ كان جيمع إىل رقبِتِه حبْبلٍ ، فإذا أطلَق حلَّ ذلك احلَْبل ، فُسمِّيَ : قيل 
ُبو حنيفَةَ والثَّْورِي إْعتَاُق الرَّقََبِة الْكَافَِرة يف َجميعَها ، إالَّ كَفاَرة القَْتل؛ ألنَّ اإلطالُق ِمَن الرَّقَبِة فَكُّ رقبة ، وأجاَز أ
املُطْلَُق ُيْحَملُ على املُقَيَِّد ، كما أنَّ اللََّه تعاىل قَيََّد الشََّهاَدة بالَعَدالَةِ يف : اللَّه تعاىل قَيَّدَ الرَّقَبة فيها باإلميان ، قُلَْنا 

{ : ، وأطلق يف موضعٍ فقال تعاىل ]  ٢: الطالق [ } وَأَْشهِدُواْ ذََوي َعْدلٍ مِّنكُْم { : ضعٍ فقال تعاىل مو
، مث العدالةُ مشروطةٌ يف مجيعها حَْمالً للُمطْلَقِ على املُقَيَِّد ، ]  ٢٨٢: البقرة [ } واستشهدوا شَهِيَدْينِ مِّن رَِّجاِلكُمْ 

  .كذلك هذا 
 ، أوْ تَاَق املُْرَتدِّ باالتِّفَاقِ عن الكَفَّارة ، وُيْشَتَرطُ أن يكونَ سليَم الرِّقِّ ، حتَّى لو أْعَتَق عن كَفَّارِتِه ُمكَاتباًوال ُجيوُز إْع

  .ُجيوُز عن الكفَّارة  أمَّ ولٍد ، أْو عبداً اْشتَراه بَِشْرِط الَعْتقِ ، أو اْشَتَرى قَرِيَبُه الذي يُْعَتُق عليه بِنيَِّة الكَفَّارة يعتق ، وال
  .وجوَّز أْصحَاُب الرَّأي ِعْتق املُكَاِتبِ إذَا لَْم َيكُْن أدَّى شيئاً من النُُّجومِ ، وِعْتق القَرِيبِ عن الكَفَّارة 

ْحَدى الَيَدْينِ ، أو وُيشترطُ أن تكُون الرَّقََبةُ سليمةً من كُلِّ َعْيبٍ َيِضرُّ بالعمل ضََرراً َبيِّناً ، حتَّى ال جيُوُز َمقْطُوع إ
ذََنْينِ ، إْحَدى الرِّْجلَْين ، وال األعَمى ، وال الزَِّمن ، وال اجملُْنونُ املُطَْبُق ، وُجيوُز األْعَوُر ، واألَصمُّ واملقْطُوُع اُأل

كُلُّ َعْيبٍ ُيفَوَّتُ  -تعاىل عنه رضي اهللا  -واألْنِف؛ ألنَّ هذِه الُعيُوَب ال َتِضرُّ بالَعَملِ إْضرَاراً َبيِّناً وعند أيب حنيفَة 
  . جِْنساً من املَْنفََعِة َيمَْنُع اجلَواَز ، حَتَّى جوََّز َمقْطُوَع إْحَدى الَيَدْين ، ومل جيوِّز َمقْطُوَع إْحدى األذَُنْينِ

  فصل
وال ُجيوُز له َتْرُك َجميعها ، ومىت  ُهَو أنَُّه ال َيجُِب عليه اإلْتيان بكُلِّ واحٍد من هذه الثالثِة ،: معىن الواجب املخيَّر 

  .أتى بأيِّ واحٍد من هذه الثالثِة خََرَج عن الُعْهَدة ، فإذا اْجَتَمَعْت هذه القُيُود الثالثةُ ، فذلك هو الواجِبُ املُخَيَُّر 
  :الواجُِب واحدٌ ال بَِعْينِه ، وهذا الكالُم َيْحِملُ أمَْرْين : وقال بعض الفُقََهاِء 

الواجُِب عليه أن ُيدِخلَ واحداً من هذه الثالثة ال بَِعْينِِه ، وهذا ُمحَالٌ يف الُعقُولِ؛ ألنَّ الَشْيء : أنْ ُيقَال :  األوَّلُ
  .الذي َيكُونُ ُمَعيَّناً يف َنفِْسه َيكُونُ ُمْمَتنِع الُوُجودِ لذاِتِه ، وما كان كذلك ، فإنَّهُ ال َيرُِد به التَّكِْليف 

الَواجُِب عليه واحٌد ُمَعيٌَّن يف نَفِْسِه ويف ِعلْم اهللا تعاىل ، إالَّ أنَُّه َمْجُهولُ العْينِ عند الفاعلِ ، : ُيقَال  أن: والثاين 
َمعتِ وذلك أْيضاً ُمحَالٌ؛ ألنَّ كون ذلك الشَّْيء واجباً بَِعْينِه يف ِعلْم اهللا تعاىل هو أنَّهُ ال ُجيوُز َتْركُُه بِحَالٍ ، واْجَت

ات ، وُهو ُمَحال ، مَّةُ على أنَُّه جيُوُز له تركُهُ بَتقْييِد اإلْتَيان بَِغْيرِه ، واجلَْمُع َبْيَن هذْينِ القوْلَْين مجٌع بني النَّفي واإلثَْباأل
  .ومتاُم هذا الَبحِث َمذْكُوٌر يف أصُولِ الِفقْه 

  :أنَّ العتَق أفَْضلُ؟ فاجلواُب من ُوُجوه أيُّ فائدٍة ِلتَقِْدميِ اإلطعامِ على الِعْتقِ مع : فإنْ ِقيلَ 
على أنَّ املقصُوَد ِمْنُه التَّْنبِيه على أنَّ هذه الكَفَّاَرة َوجََبْت على التَّْخيِري ال َعلَى التَّْرتيب ، ألهنا لْو َوجََبْت : أحدها 

  .التَّْرِتيبِ لوجََبِت البَداَيةُ باألغْلَِظ 
أسَْهلُ ، ولكَْوِن الطَّعامِ أعّم ُوُجوداً ، واملقْصُوُد ِمْنُه التَّْنبِيُه على أنَُّه تعاىل يُراِعي التَّْخِفيفَ  قدَّم اإلطعام؛ ألنَّه: وثانيها 

  .والَّْسهِيلَ يف التَّكاِليِف 
  .ه الطَّعام ، فَيقَع يف الضُّرِّ أنَّ اإلطعاَم أفَْضلُ؛ ألن احلُرَّ الفَِقَري قَْد ال َيجُِد طعاماً ، وال يكونُ ُهَناَك َمْن ُيْعِطي: وثالثها 

  .وأمَّا الَعبُد فََيجُِب على َموالَُه إطعاُمُه وِكْسَوُتُه 
إذا َعجَز الذي لَزَِمْتُه كفَّارةُ اليمنيِ َعنِ اإلطَْعامِ ، أو الِْكْسَوِة ، أو } فََمن لَّْم َيجِْد فَصَِياُم ثَالَثَِة أَيَّامٍ { : قوله تعاىل 

، جيُب عليِه صْوُم ثالثِة أيَّامٍ ، والعاجُز أال َيفُْضل من مالِه عن قُوِتِه ، وقُوِت عياِلِه وحاَجِتِه ما ُيطِْعُم ، أو َتْحرِيرِ رقبٍة 
إذا َملَك ما ميكنه اإلطَْعاُم ، وإنْ مل َيفُضل عن ِكفَايِتِه ، : َيكُْسو ، أو َيْعِتُق ، فإنَُّه يصوُم ثالثة أيام ، وقال بعضهم 



  .ِصَياٌم ، وهو قْولُ احلََسن ، وسعيد بن ُجَبْير فليس له 
قَ واختلفُوا يف وجوب التَّتَابُع يف هذا الصَِّيام ، فذهب مجاعةٌ إىل أنَّه ال جيب فيه التَّتَاُبُع ، بل إنْ شاء تابع وإن شاء فرَّ

  . -رضي اهللا عنه  -، والتََّتابعُ أفَْضلُ ، وُهو أحد قويل الشَّافِِعيِّ 

رضي اهللا  -م إىل ُوجوبِ التَّتَابع فيه ، ِقَياساً على كَفَّارةِ القَْتلِ والظِّهَارِ ، وهو قَْولُ الثَّْورِي وأيب حنيفةَ وذهب قو
  .» فِصَيام ثالثِة أيَّامٍ ُمَتَتابَِعاٍت «  -رضي اهللا تعاىل عنه  -وتدلُّ عليه ِقَراءة ابن َمْسُعود  -تعاىل عنهما 

اءةَ الشَّاذَّةَ مردُوَدةٌ ، إذ لَْو كاَنْت قُْرآناً ، لُنِقلَْت نَقْالً ُمَتوَاتراً ، ولو جوَّزنا يف القُْرآن أال ينقل بأنَّ القر: وأُجِيُب 
 َتْصلُح أنْمتواتراً ، لَزَِم طَْعن الرََّواِفضِ واملالِحَدة يف القُْرآن ، وذلك بَاِطلٌ ، فِعلْمَنا أن القراءة الشَّاذَّة مردُودةٌ ، فال 

  .تكون ُحجَّةً 
، مع أنَّ التََّتابع هُناَك ما كان َشرْطاً وأجابُوا » فَِعدَّةٌ ِمْن أيَّامٍ أَُخر مَُتَتابِعَات « : وأيضاً نُِقلَ عن أَبيِّ بن كعب أنَُّه قرأ 

لَيَّ أيَّاُم رمضانَ أفَأقِْضيَها َع: أنَّ َرُجالً قال لَُه «  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -َعْنُه أنَُّه ُروِي عن النَّبِيِّ 
أرأْيَت لْو كَانَ َعلَْيَك َدْيٌن فَقََضْيَت الدِّْرِهَم بِالدِّْرَهم أَما كان » :  -عليه الصالة والسالم  -ُمتفَرِّقاٍت ، فقال 

َع جواباً عن هذا السُّؤال يف وهذا احلَِديثُ وإن َوقَ« فاللَّه تعاىل أَحقُّ أن َيْغِفَر وَيصْفََح : بلَى قال : ُيْجزِيك؟ قال 
ُموم اللَّفِْظ ال َصْوم رمضان ، إالَّ أنَّ لَفْظَُه عامٌّ ، وَتْعِليلُُه َعامٌّ يف َجميعِ الصَِّيامَاِت ، وقد ثبتَ يف األصُولِ أنَّ الِعْبرة بُع

  .بُِخُصوصِ السبب ، فهذا من أقوى الدَّالئلِ على َجوازِ التَّفْرِيق هاُهَنا 
، ذلك إشارةٌ إىل ما تقدَّم من اإلطَْعام والِكْسَوة ، وحتْرِيرِ الرَّقََبة } ذلك كَفَّاَرةُ أَْيمَانِكُْم إِذَا َحلَفُْتمْ { : اىل قوله تع

كَفَّارة « منصوٌب على الظَّْرف وناصُبه » : قال أبو البقاء « إذَا َحلَفُْتْم » ُيكفِّر عنكم حِْنثَ الَيِمني وقَْت َحلِْفكُْم و 
، لكان صحيحاً مبعىن تلك األشياء ، أو التأنيث « ذلك اإلطعاُم ، أو ما ُعِطَف عليه ُيكَفِّر عْنكُْم كَفَّارةُ : ، أي » 

إذَا َحلَفُْتمْ َحْنثُْتم ، فترك ِذكَْر اِحلْنِث؛ لوقوع العلْمِ بأن الكفَّارة ، إمنا َتجِبُ باِحلْنثِ باحلَِلِف ال » : للكفَّارة ، واملعىن 
: أي ]  ١٨٤: البقرة [ } فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيضاً أَْو على سَفَرٍ فَِعدَّةٌ مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر { : َنفْسِ احلَِلِف ، كقوله تعاىل ب

» : ؟ وال بد من هذا الذي ذكره الزخمشريُّ ، وهو تقديُر اِحلْنِث ، ولذلك ِعيَب على أيب البقاء قوله . « فأفْطََر 
الكفَّارةُ ليسْت : ، فقيل له « ذلك ُيكَفُِّر أْيَمانكُْم َوقَْت َحلِْفكُْم : كفارةُ أْيمانِكُْم؛ ألن املعىن » إذَا «  الَعاِملُ يف

متمحَِّضة للظرفيَِّة ، وليس « إذَا » واقعةً يف وقِْت احلَلِْف ، فكيف َيْعَملُ يف الظْرِف ما ال يقُع فيه؟ وظاهرُ اآلية أنَّ 
ِط ، وهو غُري الغالبِ فيها ، وقد جيوُز أن تكون شرطاً ، ويكونُ جواُبها حمذوفاً على قاعدِة البصريِّني فيها معىن الشر

إذا َحلَفُْتْم وَحنِثُْتم ، فذلك كفارةُ إثْمِ : يُدلُّ عليه ما تقدَّم ، أو هو نفُس املتقدِّم عند أيب َزْيٍد والكوفيني ، والتقدير 
  .« َت ظَاِلٌم إنْ فََعلَْت أْن» : أْيَمانِكُْم؛ كقوهلم 

  فصل
« :  -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -اْخَتلَفُوا يف تقدمي الكَفَّارة على احلْنِث؛ فذََهَب قَْوٌم إىل َجَوازِِه لقَْول النَّبِيِّ 

وُهَو قَْولُ اْبنِ ُعَمر ، واْبنِ » َيفَْعل الذي ُهو َخْير من َحلََف بَِيِمنيٍ ، فَرأى غَْيَرَها َخيْراً ِمْنَها ، فَلُْيكَفِّْر َعْن َيِمينِِه ، َولْ
 -وبه قال احلََسُن وابُن سريين ، وإليه ذهَب ماِلٌك ، واألْوَزاِعيُّ ، والشَّافعيُّ  -رضي اهللا عنهم  -عبَّاس وعاِئَشة 
ِث ال َيُجوُز ، ألنه بدَنِيٌّ ، إنََّما جيوُز اإلطَْعاُم إن كَفَّرَ بالصَّْومِ قبل احلْن: ، إالَّ أنَّ الشَّافعيَّ يقُولُ  -رضي اهللا عنهم 

زُ َتْعجِيلُ َصْومِ والكْسَوة والِعْتُق؛ ألنَّه َماِليٌّ ، فأَْشَبه تَْعجِيلَ الزَّكَاِة ، كما ُجيوزُ َتقِْدُمي الزَّكَاِة على احلَْول ، وال ُجيو
  .رمضانَ 



قَةٌ ، وهو التَّْنبِيُه على أنَّ تقِْدمي الكَفَّارة قْبل الَيِمني ال ُجيوز ، وأمَّا بعد اليمني فيه َدِقي» إذَا َحلَفُْتم « : وقوله : قالوا 
  .وقبل احلْنِث فيُجوز ، النِعقَادِ سببها وهو اليمُني ، فصارت كِملِْك النِّصاب 

  .ال ُجيوُز تقدمي الكَفَّاَرة على احلْنِث :  -رضي اهللا عنه  -وقال أبو حنيفةَ 
املُرَاُد َتقِْليلُ األْيمان ، أي : ال حتِلفُوا ، وقِيل : املراُد به َتْرُك احلَلِْف ، أي : قيل } واحفظوا أَْيَماَنكُمْ { : عاىل قوله ت

  .ال ُتكِثروا ِمنَْها : 
  ]الطويل : [ قال الشَّاعر 

  بَرَِّت فإنْ َسبَقَْت ِمْنُه األِليَّةُ... قَليلُ اَألالَيا َحاِفظٌ ِلَيِمينِِه  -٢٠٥٠
ِحفْظُ اليمنيِ على احلْنِث ، هذا إذا مل يكن حلف بَِيمينِِه على تْرِك مَْنُدوبٍ أو فعلٍ مكُروٍه ، : أنَّ املَُراَد : والصحيُح 

  .فإن َحلََف على َتْرِك َمْنُدوبٍ أو ِفْعلِ َمكُْروٍه ، فاألفَْضلُ أن ُيحنِثَ نَفَْسُه وُيكَفِّر للَحدِيِث املُتقدِّم 
يبيِّن اهللا آياته تبييناً مثل ذلك : هذه الكاف نعٌت ملصدر حمذوف عند مجاهري املُْعربني ، أي » كَِذِلَك « : ه تعاىل قول

  .التبيني ، وعند سيبويه أنه حالٌ من ضمريِ ذلك املْصَدرِ على ما ُعرَِف 

صَاُب وَالْأَْزلَاُم رِْجٌس ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن فَاْجَتنُِبوُه لَعَلَّكُْم ُتفِْلُحونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما الَْخْمُر وَالَْمْيِسُر َوالْأَْن
ةِ ْن ِذكْرِ اللَِّه َوَعنِ الصَّلَاإِنََّما ُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيوِقَع َبيَْنكُمُ الَْعَداَوةَ َوالْبَْغَضاَء ِفي الَْخْمرِ َوالْمَْيِسرِ وََيُصدَّكُْم َع) ٩٠(

  ) ٩١(فََهلْ أَْنُتْم ُمْنَتهُونَ 

ياأيها الذين آَمنُواْ { : قال  -تعاىل  -هذا هو النَّْوعُ الثَّالثُ من األْحكَامِ املذكُوَرِة ُهَنا ، ووجُه اتِّصاله مبا قبله ، أنَّه 
[ } َوكُلُواْ ِممَّا َرزَقَكُُم اهللا َحالَالً طَيِّباً { :  ، إىل قوله تعاىل]  ٨٧: املائدة [ } الَ ُتَحرُِّمواْ طَيَِّباِت َمآ أََحلَّ اهللا لَكُْم 

أنَُّهَما غري  -تعاىل  -، مث كان من ُجْملَِة األُمورِ املسَتطَاَبة للُجْمهُورِ اخلَْمُر واملَْيِسُر ، فبيَّن اهللا ]  ٨٨: املائدة 
، وبيان ]  ٢١٩البقرة [ نُ اخلَْمرِ واملَْيِسر يف ُسورة الَبقَرة َداِخلَْين يف املُحَلَّالت ، بل يف املُحرََّمات ، وقد تقدَّم َبَيا

  ] . ٣املائدة [ األْنصَاب واألزالم يف أوَّل هذه السُّورة 
  :ويف اشِتقَاَق اخلَْمرِ وجهان 

  .خَالَطَْتُه فَسََتَرْتُه : ُسمَِّي َخمْراً ِلُمَخاَمَرته العقل ، أي : أحدمها 
  .تََغيَّر رِحيَُها : ُترِكَْت فاْخَتمََرْت ، أي : ابِي قال ابُن األْعَر: الثاين 
  فصل

{ : حترميُ اخلَْمرِ كان بالتَّْدرِيج ونَوازِلَ كَِثرية ، ألنَُّهْم كانوا مُولَِعَني بُشْربَِها ، وأوَّلُ ما نزلَ يف أْمرَِها : قال القُْرطُبِي 
، أي ]  ٢١٩: البقرة [ } كَبٌِري َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ وَإِثُْمُهَمآ أَكَْبُر ِمن نَّفِْعهَِما  َيسْأَلُوَنَك َعنِ اخلمر وامليسر قُلْ ِفيهَِمآ إِثٌْم

ال حَاَجةَ لنا ِفيَما َيْشَغلَُنا َعنِ الصالة ، وَشرَِبَها : يف ِتَجاَرتِهِم ، فلما َنزلَْت هذه اآليةُ تركََها َبْعُض النَّاس ، وقالُوا : 
قاِت الصَّالة ، حىت َنزَلَْت هذه اآلَيةُ ، فصارتْ َحَراماً َعلَْيهم ، وذلك يف ستة ثالث من اِهلْجَرة بعد َبْعضُُهْم يف غَْيرِ أو

  .َوقَْعِة أُُحد 
كيف أخرب عن َجْمع مبفرٍد؟ فأجاب الزخمشريُّ : خٌرب عن هذه األشياء املتقدِّمة ، فيقال : » رجٌس « : قوله تعاىل 

كما » فاْجَتنِبُوُه « إمنا شأنُ اخلَْمرِ ، وكذا وكذا ، ذكر ذلك عند تعرُِّضه للضَّمريِ يف  :بأنه على َحذْف مضاٍف ، أي 
قال أبو حيان بعد حكايته كالَم . » إمنا َعَملُ هذه األشياء : ألنَّ التقدير « : سيأيت ، وكذا قدَّره أبو البقاء ، فقال 

ألربعة نفسها أنَّها رِْجٌس أبلغُ من تقدير هذا املضاف؛ كقوله وال حاجة إىل هذا ، بل احلكم على هذه ا: الزخمشريِّ 



« ، وهو كالٌم حسن ، وأجاب أبو البقاء أيضاً بأنه جيوُز أن يكونَ ]  ٢٨: التوبة [ } إِنََّما املشركون َنَجٌس { : 
: وعلى هذا : ل شهاب الدين ، وُحِذفَ خُرب املعطوفاِت؛ لداللِة خرب األولِ عليها ، قا» اخلَْمر « خرباً عن » رِْجٌس 

واهللا { : فيجوُز أن يكونَ خرباً عن اآلخر ، وُحِذَف خُرب ما قبله؛ لداللةِ خرب ما بعده عليه؛ ألنَّ لنا يف حنو قوله تعاىل 
  .هذين التقديرين ، وقد تقدَّم حتقيقُهما مراراً ]  ٦٢: التوبة [ } َوَرسُولُُه أََحقُّ أَن ُيْرُضوُه 

رِْجٌس ورِْجزٌ : وقيل « : ، مث قال » هو الشْيُء القَِذُر ، رجلٌ رِْجٌس ، ورَِجالٌ أْرَجاسٌ « : الراغب والرجُس قال 
: ، وقال الزجَّاج » شديُد الرْعد : شديدُ اهلدير ، وغماٌم راجٌِس ورجَّاٌس : َبِعٌري َرجَّاٌس : للصَّْوت الشديد ، يقال 

َرجَِس وَرَجَس بكسر اجليم وفتحها َيْرُجُس رِْجساً إذا عمل عمالً : يحٍ ، يقال هو اسٌم لكلِّ ما استُقِْذَر من عمل قب
  ]الرجز : [ قبيحاً ، وأصله من الرَّْجسِ بفتح الراء ، وهو شدة صوت الرعد؛ قال 

الشرَّ ، : فجعل الرِّْجَس  وفرَّق ابن ُدرَْيٍد بني الرِّْجسِ والرِّْجزِ والرِّكْسِ ،... َوكُلُّ َرجَّاسٍ َيسُوُق الرَّْجَسا  -٢٠٥١
، فتحصَّلَ من هذا؛ أنه اسمٌ » والرِّْجُس يقال لالثَْنْينِ « : الَعِذرةَ والنَّْتَن ، مث قال : العذاَب ، والرِّكَْس : والرِّْجَز 

  .للشيِء القَِذرِ املننتِ ، أو أنه يف األصل مصدٌر 
  .» رِْجس « ؛ ألنه صفةٌ ل يف حملِّ رفعٍ} مِّْن َعَملِ الشيطان { : وقوله تعاىل 

إِنََّما { وهذا أْيضاً ُمكَمِّلٌ لكونِهِ رْجساً؛ ألنَّ الشَّيطان َنْجسٌ َخبِيثٌ؛ ألنه كَاِفٌر ، والكَاِفُر َنجٌس لقوله تعاىل 
: النور [ } بِيِثَني اخلبيثات لِلَْخ{ : واخلبيث ال َيْدُعو إالَّ إىل اخلَبِيِث لقوله تعاىل ]  ٢٨: التوبة [ } املشركون َنَجٌس 

فاجتنُبوا الرِّْجَس الذي أْخَبَر به مما تقدَّم من اخلَْمر وما : تعوُد على الرِّْجس ، أي » فَاجَْتنُِبوَه « واهلاء يف ]  ٢٦
ا ، يعين الذي قدَّره مضافاً إىل اخلَْمر وما بعدها ، وإىل ذلك حن» إهنا تعود على الفِْعلِ « : بعدها ، وقال أبو البقاء 
إىل املضافِ احملذوِف ، أو : فاجتنُبوُه؟ قلت : إالَم َيْرجِعُ الضمُري يف قوله : فإنْ قلَت « : الزخمشريُّ أيضاً ، قال 

أن هذه األشياء : ، وقد تقدَّم أن األْحَسَن » رِْجٌس من َعَملِ الشَّْيطَانِ : تعاطيهَما ، أو ما أشبه ذلك ، ولذلك قال 
  .سِ مبالغةً ُجِعلَْت نفَس الرِّْج

  :فيه أربعة أوجه : » ِفي اخلَْمرِ « : قوله تعاىل 
تفيد » يف « بسبب شْرهبا ، و : ُيوقَع بينكم هذين الشيئنيِ يف اخلمر ، أي : ، أي » ُيوِقعَ « أنه متعلق ب : أحدها 

  .» إنَّ امرأةً دخلِت النَّاَر يف هِرٍَّة « : السسببيةَ؛ كقوله عليه السَّالم 
  .» ألْ « أهنا متعلِّقة بالبغضاء؛ ألنه مصدر معرف ب : الثاين 

، « الَبْغَضاء » بالعداوة ، أو ب « يف » وجيوُز أن تتعلَّق « : ، وقال أبو البقاء » العداوة « أنه متعلٌق ب : الثالث 
تكونُ املسألةُ من باب التنازعِ :  ؛ وعلى هذا الذي ذكره» َتَتعادَْوا وأنْ َتَتَباغَضُوا بسَببِ شُْربِ اخلَْمرِ ] أنْ : [ أي 

، وهو الوجُه الرابع ، إالَّ أنَّ يف ذلك إشكاالً ، وهو أنَّ من حقِّ املتنازعني؛ أن يصلَُح كلٌّ منهما للعملِ ، وهذا 
طوف ، العاملُ األولُ ، وهو العداوة ، لو ُسلِّط على املتنازعِ فيه ، لزم الفصلُ بني املصدر ومعموله بأجنيبٍّ وهو املع

إنه يف بعضِ ُصورِ التنازع ُيلَْتَزُم إعمالُ الثاين ، وذلك يف ِفْعلَي التعجُّبِ ، إذا تنازعا معموالً فيه ، وقد : وقد يقال 
  .تقدََّم ُمْشَبعاً يف البقرة 

  فصل يف مفاسد األشياء املذكورة يف اآلية
  :يَها نوَعْينِ من املَفَْسَدة اعلم أنَّه تعاىل ملّا أَمَر باْجِتنَابِ هذه األشياِء ، ذكر ِف

} إِنََّما يُرِيُد الشيطان أَن ُيوِقعَ َبيَْنكُُم العداوة والبغضآء ِفي اخلمر وامليسر { ما يتعلَُّق بالدُّنَْيا وُهَو قولُُه تعاىل : األول 
.  



  .} ن ِذكْرِ اهللا َوَعنِ الصالة َوَيُصدَّكُْم َع{ : املَفَْسَدةُ املُتعلِّقَةُ بالدِّين ، وهو قولُُه تعاىل : والثاين 
أنَّ الظَّاهر فيَمْن َيْشَربُ : وأمَّا اخلَْمُر ، فاْعلَم ] : والبغضاء أوالً يف اخلَْمر مثَّ يف املَْيِسر [ فأمَّا َشْرُح هذه العداوة 

يفرُح بُِمَحادثَتِهْم ، ويكون بذلك االْجِتَماع اخلَْمَر ، أنَّه َيشَْرُبَها مع َجَماعٍة ، ويكونُ غََرُضُه االْسِتئْنَاس بُرفَقَاِئِه ، و
لَ الَعقْلَ اْستَْولَتِ تأكيدُ املََحبَِّة واأللْفَِة ، إالَّ أنَّ ذِلكَ يف األغْلَبِ ينقلُب إىل الضِّدِّ؛ ألنَّ اخلَْمرَ ُيزيلُ الَعقْلَ ، وإذا أَزا

ِئهما َتْحُصلُ املُناَزَعةُ بني أولَِئكَ األْحبَاب ، وِتلَْك املُنَاَزَعةُ ُربَّما الشَّْهَوةُ والَغَضُب من غري ُمَدافََعِة العقل ، وعند اسِْتال
لذي أدَّْت إىل الضَّْربِ والقَْتلِ ، واملُشافََهِة بالفُْحشِ ، وذلك يُورِثُ أَشدَّ العداوِة والبَْغَضاء ، كما فعل األْنصَارِيُّ ا

  .َشجَّ رأَس َسْعد بن أيب وقّاص بلحي اجلََمل 

َصحَْوا رأى بعُضُهم يف [ وُروَِي أن قَبيلََتْينِ من األْنصَارِ شَرُِبوا اخلَْمَر ، وانَْتَشْوا فََعَبث بعضُهم على َبْعض ، فلما 
ا لو كان أخي يب َرحيماً م: بْعضٍ آثَار ما فَعلُوا ، وكانوا إْخَوةً لْيسَ يف قُلُوبِهِمْ َضَغاِئن ، فجعل بَْعُضُهم يقُولُ ] وْجِه 

ملََحبَِّة بني فعل بِي هذا ، فحدثَْت َبْينَُهم الضَّغَاِئُن ، فالشَّيطان ُيسَوِّلُ أنَّ االجتماَع على الشُّْربِ يوجُِب َتأكِيَد األلْفَِة وا
  .األخوة ، فيْنقَِلُب األْمُر ، وحتُصلُ العداَوةُ والبَْغَضاُء 

املُْحَتاجَِني من اإلْجَحاِف بأْرَبابِ األمْوالِ؛ ألنَّ من صاَر َمْغلُوباً يف القَُمارِ َمرَّةً ، وأمَّا املَْيِسُر ، ففيه بإَزاِء التَّْوِسَعِة على 
 َيبْقَى لَهُ َدَعاُه ذلك إىل اللِّجَاحِ فيه ، َيْرُجو بذِلَك إىل أنْ َيِصَري غَاِلباً ، وقد يتَِّفُق أنَّه ال َيْحُصلُ لَُه ذلك ، إىل أن ال

  .وإىل أن ُيقَاِمَر على حلَْيِتِه وأْهِلِه َووَلَِدِه شيٌء من املَالِ ، 
كان الرَُّجلُ ُيقاِمُر على األْهلِ واملالِ ، مث َيبْقَى َمْسلُوَب األْهل واملالِ ، وال شكَّ أنَّه َيبْقَى بعد ذلك فَِقرياً : قال قتادةُ 

ظََهر أنَّ اخلَْمَر واملَْيِسر سَبَباِن َعِظيَمان يف إثَاَرِة الَعَداءِ ِمْسِكيناً ، ويصُري من أْعَدى األْعَداِء ألولئكَ الذين غلُبوه ، فَ
ملصاِلحِ  والبْغَضاِء بني النَّاسِ ، والعداوةُ والَبغَضاُء تُفِْضي إىل أحْوالٍ َمذُْموَمٍة من اهلَرج واملَرجِ والِفَتنِ ، وذلك ُمَضادٌّ

  .الِعبَاِد 
  .ر مع األْنصَاب واألزالمِ ، مث أفَرَدُهَما يف آخر اآلية ملا مجع اخلَْمَر واملَْيس: فلو ِقيلَ 

واملقُصوُد َنْهيُُهم } ياأيها الذين آَمُنواْ إِنََّما اخلمر وامليسر { : ألنَّ هلذه اآلَيِة ِخطَاٌب مع املُؤمنني ، لقوله تعاىل : قلنا 
ْمرِ واملْيِسرِ ، إظهاراً أنَّ هذه األْرَبَعة ُمَتقَارِبةٌ يف القُْبح عن اخلَْمرِ واملْيِسر ، وإنَّما ضمَّ األْنصَاَب واألْزالَم إىل اخلَ

  . واملفَْسَدة ، فلما كان املَقُْصوُد من اآلَيِة النَّْهي عن اخلَْمرِ واملْيِسر ، ال َجَرم أفَردُهَما يف آِخرِ اآلَيِة بالذِّكْرِ
، بل ذَكََر َمعُهَما شيئاً َيلَْزُم ] آخراً [ خلَْمَر واملْيِسرَ بالذِّكْر ويظهُر شيٌء آخُر ، وهو أنه مل ُيفْرِد ا: قال شهاب الدين 

يف اخلَْمرِ وامليِسرِ وَيُصدُّكُْم عْن ِذكْرِ « : تكملة ذكر اجلميع ، بيانه أنه قال ] فكأنه [ منه عدُم األنصاب واألزالم 
باشتغاِلكم » عن الصالِة « سريه أوَّلَ السُّورة ، و بعبادة األْنَصاب أو بالذبحِ عليها لألصنام على ما علم تف» اهللا 

  .باألْزالم ، وقد تقدَّم فَِذكُْر اهللا والصَّالة ُمَنبَِّهاِن على األْنصَاب واألزالم 
وََيُصدَّكُْم َعن { :  املفَاِسُد املتعلِّقةُ بالدِّينِ ، وهو قوله تعاىل: وأمَّا النَّوع الثَّانِي من املفاِسد املوُجودة يف اخلَْمرِ واملْيِسر 

، أمَّا كَْونُ ُشْربِ اخلَْمرِ َيْمَنُع عن ِذكْرِ اللَّه وعن الصَّالة ، فظاهٌر؛ ألنَّ شُْرَب اخلَْمرِ يُورِثُ } ِذكْرِ اهللا َوَعنِ الصالة 
غَفلَْت عن ِذكْرِ اللَّه وعن الصَّالة ، وأمَّا الطَّرَب واللَّذَّة اجلُْسَمانيَّة ، والنَّفُس إذا اْسَتْغَرقَت يف اللَّذَّات اجلُْسمانِيَّة ، 

شيءٌ  كونُ املْيِسر مانِعاً عن ذكر اللَّه وعن الصالة ، إنْ كانَ غَالِباً صاَر استغراقُُه يف لذَِّة الغلَبِة من أنْ َيْخطُر بَِباِله
ى َيِصَري غَاِلباً مَانِعاً من أنْ َيْخطَُر بَِباِلِه َشيٌء سواه ، ِسَواه ، وإن صَاَر َمْغلُوباً صار ِشدَّة اهتماِمه بأنْ ْحيَتال ِحبيلٍَة ، حتَّ

ب باملْيِسر وال شكَّ أنْ هذه احلالةَ مما َيُصدُّ َعْن ِذكرِ اللَِّه وعن الصَّالة ، وملَّا بيَّن تعاىل اْشِتمَال شُْربِ اخلَْمرِ ، واللَِّع
  .} فََهلْ أَنُْتْم مُّنَتُهونَ { ىل على هذه املفاِسِد العَِظيَمِة يف الدِّينِ ، قال تعا



  فصل
فَهَِم اجلُْمُهورِ من َتْحرِمي اخلَْمرِ ، وإطالقِ الرِّْجس عليها ، واألْمر باْجتَِنابَِها ، احلكم بَِنجَاَسِتَها ، : قال القُْرطُبِي 

إنَّها : أخِّرِين من الَبْغَداِديِّني والقَرَويِّني ، وقالُوا وَخالَفَُهْم يف ذلك َربيَعةُ ، واللَّْيثُ بُن سَْعد ، واملَُزنِيُّ ، وبَْعُض املَُت
[ َسكْبَِها طَاِهَرةٌ وأنَّ املُحرََّم إمنا هو شُرُبَها؛ ألنَّ املَْيِسر واألْنصَاب واألْزالَم ليسوا بَِنجسٍ ، فكذِلَك اخلَْمُر ، وجلواز 

  .عن التََّخلِّي يف الطريق  -ليه وعلى آله وسلَّم صلَّى اهللا ع -طُُرقِ املديَنِة ، مع نَْهيِ النيبِّ ] يف 
  .اْنَتُهوا : هذا االستفهاُم فيه معىن األمر ، أي } فََهلْ أَنُْتْم مُّنَتُهونَ { : قوله تعاىل 

 -ر بُن اخلطَّابِ قال ُعَم]  ٤٣: النساء [ } الَ َتقَْربُواْ الصالة وَأَنُْتْم سكارى { : ُروَِي أنَّه ملَّا نزلَ قْولُ اللَِّه تعاىل 
:  -رضي اهللا عنه  -فلما َنَزلَْت هذه اآلَيةُ قال ُعَمُر » اللَُّهَم بيِّن لََنا يف اخلَْمرِ َبيَاناً شافياً « :  -رضي اهللا تعاىل عنه 

« ريحِ عليه يف قوله عطُف األمر الصَّ: ويدلُّ على أن املراد منه األمر أيضاً » انَْتَهْيَنا يا َربِّ ، انَْتَهْيَنا َيا ربِّ « 
انتهوا عن ُشْربِ اخلَْمرِ ، وعن كذا ، وأِطيعُوا ، فمجيُء هذه اجلملِة االستفهاميِة املصدَّرة : ، كأنه قيل » وأطيعُوا 

  .أبلغُ من صريح األمر  -باْسم ُمخَْبرٍ عنه باسمِ فاعلٍ دالٍّ على ثبوتِ النهي واستقراره 
ذا اجملاُز؛ ألنَّ اهللا تعاىل ذمَّ هذه األفعالَ ، وأظَْهَر قُْبَحَها للُمَخاطَبِ ، فلما استفهم وإمنا َحُسَن ه: قال ابُن اخلطيب 

أَتفَْعلُه وقَْد ظََهر من قُبحِه ما ظََهر؛ : َبْعَد ذَِلَك عن َتْرِكَها ، مل َيقِْدر املَُخاطُب إالَّ على اإلقَْرارِ بالتَّْرِك ، وكأنَّه قِيلَ لَُه 
؛ جَارِياً ُمْجَرى تنِصيصِ اللَِّه تعاىل على ُوُجوبِ االْنِتَهاِء ، َمقْرُوناً بإقَْرارِ املُكَلَِّف } أَْنُتْم مُّنَتُهونَ  فََهلْ{ فصار 

  .بوجوبِ االْنِتَهاِء 
  :أنَّ هذه اآليةُ دالَّةٌ على ُوجوبِ حترمي شُْربِ اخلَْمرِ من ُوُجوٍه : واعلم 
ال رِْجَس وال َشيَء من أْعَمالِ الشَّْيطَاِن إالَّ هِذهِ : وهي لِلَْحْصرِ ، فَكَأنَُّه قال » إنَّما  «َتْصدِيُر اجلُْملَة ب : أحدها 
  .األرَبَعةُ 
َشارُِب َخْمرٍ كََعابدٍ « :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -أنَُّه تعاىل قََرنَ اخلَْمَر واملْيِسر بِعَبادِة األْوثَان ، ومنه قولُهُ : وثانيها 

  .» نٍ وثَ
، جعلَ االجِْتَناب من الفالحِ ، وإذا كان االْجِتناب فَالَحاً ، كان االرِْتكَاُب َخْيَبةً » لَعَلَّكُْم ُتفِْلُحون « قال : وثالثها 

.  
  .ما تقدَّم من اْشِتَمال االْسِتفَْهامِ على املَْنِفي : ورابعها 

  ) ٩٢(ا فَإِنْ تََولَّيُْتْم فَاْعلَُموا أَنََّما َعلَى َرسُوِلَنا الَْبلَاغُ الُْمبُِني َوأَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ وَاْحذَُرو

وظاهرُ األْمرِ بالطَّاَعِة ، فيما تقدَّم } َوأَِطيُعواْ اهللا وَأَِطيُعواْ الرسول واحذروا { : قوله تعاىل بعد ذلك : وخامسها 
  .ْيِسر ذكُره من أمرهم باالْجِتنَابِ َعنِ اخلْمرِ وامل

  .اْحذَرُوا عن ُمَخالَفتهَِما يف هذا التَّكِْليِف : أي » واْحذَرُوا « وقوله 
، وهذا تَْهدِيد َعِظيٌم ووعيدٌ َشِديدٌ يف حقِّ } فَإِن َتَولَّيُْتْم فاعلموا أَنََّما على َرسُوِلَنا البالغ { : قوله تعاىل : وسادسها 

َض عن ُحكْمِ اللَِّه تعاىل؛ ألنَّ َمْعَناه إنْ َتوَلَّْيُتم فاحلُجَّةُ قد قَاَمْت َعلَْيكُْم ، والرَّسُول من َخالََف يف هذا التَّكِْليِف ، وأعَْر
ىل قد َخَرَج عن ُعْهَدِة التَّْبِليغِ واإلْعذَارِ ، فأمَّا ما وراء ذِلَك من ِعقَابِ من َخالََف هذا التَّكِْليف وأعرض ، فذَِلَك إ

  .تَْهديٌد عظيٌم ، وهذا نصٌّ صَرِيحٌ يف أنَّ كلَّ ُمسكرٍ حَراٌم؛ الْشِتمَاِلِه على ما َتْشتَِملُ عليه اخلَْمُر اللَِّه تعاىل ، وهذا 
كلّ ُمْسِكرٍ حََراٌم وإن حتماً على اللَِّه أنْ ال َيْشَرَبُه عْبدٌ يف الدُّنيا إالَّ َسقَاُه اللَُّه « :  -عليه الصَّالة والسالم  -قال 



عليه  -، وقال » عََرُق أْهلِ النَّارِ « : قال . ال : قلنا » َياَمة من ِطيَنِة اخلََبالِ ، َهلْ َتْدُرونَ َما ِطْيَنةُ اخلََبالِ؟ َيْوَم الِق
  .» َمْن َشرَِب اخلَْمَر ِفي الدُّْنَيا ، ثُمَّ لَْم َيُتْب ِمْنَها ُحرَِمَها يف اآلِخَرةِ « :  -الصالة والسالم 
 -صلَّى اهللا عليه وعلى آله وسلَّم  -أشَْهُد أنِّي َسِمْعُت رسول اهللا : أنَُّه قال  -رضي اهللا عنهما  - وعن ابن ُعَمَر

وآِكلَ لََعَن اللَُّه اخلَْمَر وَشارَبَها وساِقيَها وَباِئعََها وُمْبَتاَعَها وعاِصرَها وُمعَْتِصرَها وَحاِملََها واحملمولةَ إلَْيه « : وهو يقُولُ 
  .» ا ثََمنَِه

اِلَحاِت ثُمَّ اتَّقَْوا َوآَمُنوا لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ُجنَاٌح ِفيَما طَِعُموا إِذَا َما اتَّقَْوا َوآَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
  ) ٩٣(ثُمَّ اتَّقَْوا وَأَْحَسُنوا وَاللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني 

يا رُسول اللَِّه : أمجعني ، ملَّا نزلَ َتْحرُمي اخلَْمرِ ، قالوا  -رضي اهللا عنهم  -أنَّ الصَّحاَبةَ : ِة سَبُب نزولِ هذه اآلَي
 علْيهم؛ كَْيَف بإخَوانَِنا الَِّذين مَاُتوا وهم َيشَْرُبونَ اخلَْمَر ، ويأكُلُون من مالِ املْيِسر؛ فنزلت هذه اآليةُ ، واملعىن ال إثَْم

{ : وها حال ما كَاَنْت ُمَحلَّلَةً ، وهذه اآليةُ ُمشَابَِهةٌ لقوله تعاىل يف َنْسخِ الِقْبلَِة من َبْيِت املقِْدسِ لِلْكَْعَبِة ألنَُّهم شَرُِب
بأْمرِي ، فال أنَّكُم حني اْستَقَْبلُْتْم بَْيَت املَقِْدس ، اْسَتقَْبلُْتُموه : أي ]  ١٤٣: البقرة [ } َوَما كَانَ اهللا ِلُيضِيَع إِميَاَنكُْم 

  .أَضيُِّع ذلك 
وما يف َحيِّزها ، » لَْيَس « : ظرٌف منصوٌب مبا يُفَْهُم من اجلملة السابقة ، وهي : } إِذَا َما اتقوا { : قوله تعاىل 
الشرط ، ال يَأثَُمونَ ، وال ُيؤاَخذُونَ وقَْت اتِّقائهم ، وجيوزُ أن يكون ظَْرفاً ْحمضاً ، وأن يكونَ فيه معىن : والتقدير 

  .وجوابه حمذوٌف ، أو متقدٌِّم على ما َمرَّ 
  فصل

الطعم خالفُ الشُّْرب ، إالَّ أن اسم الطعام يقُع على : الطَعاُم يف األغْلَبِ من اللَُّغِة خالف الشََّراب ، ولذلك يُقَالُ 
« : ، وعلى هذا ُجيوُز أن يكون قوله ]  ٢٤٩: البقرة [ } َوَمن لَّمْ َيطَْعْمُه فَإِنَُّه مين { : املَْشرُوبات ، كقوله تعاىل 

  .شَرُِبوا اخلَْمَر ، وجيوُز أن َيكُونَ معىن الطَّْعمِ راجعاً إىل التَّلَذُِّذ مبا ُيؤكَلُ وُيْشَرُب : أي » ِفيَما طَِعُموا 
جِعاً إىل الذَّوقِ ، َصلُحَ ذُق حىت َتشَْتهَِي ، فإذا كانَ َمْعَنى الكَِلَمة را: تطّعم حىت تطعم أي : وقد تقُولُ العرُب 

  .ِللْمأكُولِ واملْشرُوبِ معاً 
ُحبصُولِ التَّقَْوى واإلْحَسان : إنُه تعاىل َشَرطَ نَفَْي اجلناح بُِحصُولِ التَّقَْوى واإلميان مرََّتْين ، ويف املَرَِّة الثَّاِلثَِة : فإن قيل 

.  
  :وللنَّاس يف هذا قوالن 

كَالَّ سَْوَف َتْعلَُمونَ ثُمَّ كَالَّ { : توكيد ، وال َيُضرُّ حرفُ العطف يف ذلك؛ كقوله تعاىل أنَّ هذا من باب ال: أحدمها 
  .، حىت إنَّ ابن مالٍك جعل هذا من التوكيِد اللفظيِّ املبوبِ له يف النحو ]  ٤،  ٣: التكاثر [ } َسْوَف َتْعلَُمونَ 

  .اصالً بتقديرِ املتعلّقاِت أنه للتأسيس ، إال أنَّه جعل التغاُيَر ح: والثاين 
  :واختلفُوا يف تَفِْسري هذه املراتبِ الثَّالثِة على وجوه 

  .َعَملُ االتِّقَاء : األوَّل : قال األكْثَُرونَ : أحدها 
  .دواُم االتِّقاء والثبَات عليه : والثاين 

  .اتقاء ظُلم العباد مع ضم اإلحسان إليه : والثالث 
  .قَاء مجيع املعاِصي قَْبلَ ُنزُول هذه اآلَية أن األول اتِّ: وثانيها 



  .اتِّقَاء اخلَْمرِ واملْيِسر وما يف هذه اآلية : والثاين 
  ] .وهذا قول األَصمِّ [ اتِّقَاء ما َيجُِب َتحْرُِميُه بعد هذه اآلية : والثالث 
  .اتَّقُوا الكُفَْر مثَّ الكباِئر ، ثُمَّ الصََّغائر : وثالثها 
التَّقْوى األوىل عبارةٌ عن االتقاء من القَْدحِ يف ِصحَّةِ النَّْسخِ؛ وذلك ألنَّ :  -رمحه اهللا تعاىل  -ال القفَّال ق: ورابعها 

النَّسخ يُدلُّ على البداء ، فأْوَجَب على املُؤمنني عند مسَاع َتْحرِمي اخلَْمر ، َبْعدَ أنْ كاَنْت ُمبَاَحة أنْ : اليَُهود يقولُون 
  .هذه الشُّْبَهِة الفَاِسَدِة َيتَّقوا عن 

ِعبَارة عن : والتقوى الثالثة . اإلْتَيان بالَعَملِ املُطَابِق هلذه اآلَية وهي االحِترَاز عن ُشْربِ اخلَْمرِ : والتقوى الثانية 
  .ىل اخلَلْقِ املُداومِة على التَّقْوى املَذْكُوَرةِ يف األوىل والثانِية ، مث َيُضمُّ إىل هذه التَّقْوى اإلحَسان إ

ِلَم شرطَ َدفْعِ اجلَُناحِ : أنَّ املَقْصُود من هذا التَّكْرير التَّأكيُد ، واملُبالَغةُ يف احلَثِّ على اإلمياِن ، فإن قيل : وخامسها 
تناول َشْيئاً من  عن تناُولِ املطُْعومات بِشَْرط اإلميان والتَّقْوى؛ مع أنَّ املَْعلُوم أن من مل ُيؤِمن ومن لَْم يتَّقِ ، ثُمَّ

تعلُّق له  املَُباحَاِت فإنَّه ال ُجناح علْيه يف ذلك التََّناُولُ ، بل إمنا عليه ُجَناحٌ يف تَْرِك التَّقْوى واإلَميان ، إالَّ أن ذلك ال
  .بَِتَناُول ذِلَك املُبَاح ، فذكُر هذا الشَّْرط يف هذا املَْعرِض غَْيرُ َجاِئزٍ 

اْشِترَاطٌ ، بل ِلَبَيانِ أنّ أولَِئَك األقَْوام الذين َنَزلَْت فيهِْم هذه اآلَيةُ ، كَاُنوا على هذه الصِّفَِة ثََناءً  لَْيَس هذا: فاجلواُب 
 ،» َهلْ َعلَى َزْيٍد فيما فََعل ُجَناٌح « : ومثَالُُه أنْ ُيقال لك . َعلَْيهِم ، وَحْمداً ألحَْواهلم يف اإلَميان والتَّقَْوى واإلْحَسان 

ليس على أَحٍد ُجنَاح يف املَُباحِ إذا اتَّقَى املَحَارَِم وكان ُمؤِمناً ُمْحِسناً ، : وقد َعِلْمَت أنَّ ذلك األْمَر ُمَباٌح؛ فتقول 
  .تريُد أنَّ َزْيداً إنْ بَِقي ُمؤِمناً ُمْحِسناً ، فإنَّه غري ُمؤاَخٍذ مبا فََعل 

  فصل
تعاىل ملَّا بيَّن يف اخلَْمرِ أنَّها ُمَحرََّمةٌ ِعْنَدما تكُون ُموِقَعةً ِللَْعدَاَوة ] اللَّه [ أنَّ : ل َزَعم بَْعُض اجلُهَّا: قال ابن اخلطيب 

َعهُ والبَْغَضاء ، وصَادَّة عن ِذكْرِ اللَّه وعن الصَّالة ، بيَّن يف هذه اآلَيِة أنَّه ال ُجنَاح على من طَعَمها ، إذا مل َيْحُصل َم
وال ُيْمِكنُ : اِسِد ، بل َحصَّل أْنواع املََصاِلح من التَّقَْوى والطَّاَعة واإلْحَساِن إىل اخلَلْقِ ، قالوا َشْيٌء من تلك املف

ما كان ُجَناٌح على الَِّذين : َحْملُه على أْحوالٍ من شُْرب اخلَْمرِ قبل ُنُزولِ آَيِة التَّْحرِمي؛ ألنه لو كان املُرَاُد ذلك لقالَ 
]  ١٤٣: البقرة [ } َوَما كَانَ اهللا ِلُيضِيَع إَِمياَنكُْم { : كر ِمثْل ذلك يف آَية حتْويل الِقْبلَِة ، فقال طَِعُموا ، كما ذ

إِذَا َما اتقوا { : ، إىل قوله تعاىل } لَْيَس َعلَى الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { : ولكنه مل يَقُلْ ذلك ، بل قال 
للُمْسَتقبلِ » إذَا « إنَّ كَِلَمة : َتقَْبلِ ال ِللْمَاِضي ، وهذا القولُ مردوٌد بإْجماعِ األمَِّةن وقوهلم ، وهذا للُمْس} َوآَمُنواْ 

يا :  -رضي اهللا عنه  -أنَّه ملَّا نزل َتْحرِمي اخلَْمرِ ، قال أُبو بكر  -رمحه اهللا  -ما َرَوى أُبو َبكْر األَصّم : ، فجوابه 
ا الَِّذين ماُتوا ، وقد َشرِبُوا اخلَْمَر ، وفََعلُوا القُمَار ، وكيف بالغائبني َعنَّا يف الُبلْداِن ال رسُول اهللا كيف بإخْوانَِن

ْبلُْغُهم هذا النَّصُّ َيْشُعرونَ أنَّ اللََّه حرَّم اخلَْمَر وهم َيطَْعُمونََها؛ فأنَْزلَ اللَُّه هذه اآلَية ، لكن يف َحقِّ الَغاِئبني الذين لَْم َي
.  
أنَّه تعاىل ما َجَعلَ اإلْحَسان َشْرطاً يف َنفْيِ اجلَُناح فقط ، بل َوِفي أنْ حيبَّهُ : أي } واهللا ُيِحبُّ احملسنني { : وله تعاىل ق

  .اللَُّه ، وهذا أشَْرُف الدَرجَات 

أَْيدِيكُْم َورَِماُحكُْم ِلَيْعلََم اللَُّه َمْن َيَخافُُه بِالَْغْيبِ فََمنِ اْعَتَدى َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لََيْبلَُونَّكُُم اللَُّه بَِشْيٍء ِمَن الصَّْيدِ َتنَالُُه 
  ) ٩٤(َبْعَد ذَِلَك فَلَُه َعذَاٌب أَلِيٌم 



واللَِّه ، لَيْبلُونَّكُْم ، وقد تقدَّم أنه َتجِبُ الالُم وإحدى النوَنْين يف مثل هذا اجلواب : الالم جواب قسم حمذوٍف ، أي 
: أي » لََيبلُونَّكُْم « متعلٌِّق ب » بَِشيٍء « : قوله تعاىل . مفتوحة اللتقاء الساكنني » لَْيبلونَّكُْم « م يف والال

» ِمن « فيتعلَُّق مبحذوف ، و » َشْيء « يف حملِّ جرٍّ صفةً ل : » ِمَن الصَّْيِد « : لََيْختربنَّكُمْ بشيٍء؛ وقوله تعاىل 
إهنا لبيان اِجلْنسِ ، وقال : نه مل ُيَحرِّم صيَد احلالل ، وال صيَد اِحللِّ ، وال صيد الْبحرِ ، وقيل الظاهرُ أهنا تبعيضيةٌ؛ أل

ِمَن الصَّْيدِ » : فبيَّن ، فقال : مل ُيْعلَْم من أي جْنسٍ هو « بَِشيء » لبيان اجلنس ، فلما قال « ِمْن » وقيل « : مكيٌّ 
، » إنَّها للتبعيض : وقيل « : ، وهبذا الوجه بدأ أبو البقاء ، مث قال » ِمَن الذََّهب  ألْعِطيَنََّك َشيْئاً: ؛ كما تقولُ « 

فاً بألِ وكوُنها للبيان فيه نظٌر؛ ألنَّ الصَّحيَح أهنا ال تكونُ للبيان ، والقائلُ بأهنا للبيان ُيشْترطُ أنْ يكونَ املَُبيَُّن هبا معرَّ
، وبه قال ابن عطيَّة أيضاً ، والزَّجَّاج هو ]  ٣٠: احلج [ } ِمَن األوثان  فاجتنبوا الرجس{ : اجلنسيَّة؛ كقوله 

فاجتنبوا { : ، وكما قال تعاىل » ألمَْتِحنَنََّك بَِشْيٍء ِمَن الرِّْزقِ « : وهذا كما تقولُ : األصل يف ذلك ، فإنه قال 
  ] . ٣٠: احلج [ } الرجس ِمَن األوثان 

والصَّْيُد إذا كان بَِمعَْنى املصدرِ يكون حدثاً ، } تََنالُُه أَْيِديكُْم َورِمَاُحكُْم { : ُد ، لقوله تعاىل املَصِي: واملراُد بالصَّْيد 
  .وإمنا يُوصُف بِنَْيلِ األْيِدي والرَِّماحِ ما يكونُ َعْيناً 

إمَّا من الصَّْيد ، : بقاء أن يكون حاالً ، وأجاز أبو ال» َشْيء « يف حملِّ جر؛ ألنَّه صفةٌ ثانيةٌ ل » َتنَالُُه « : قوله تعاىل 
، وإن كان نكرة؛ ألنه قد ُوِصَف فتخصََّص ، واستبعَد أبو حيان َجْعلَه حاالً من الصَّْيد ، ووجهُ » َشْيء « وإمَّا من 

اجلمع ، وابُن وثَّاب  باملنقوطِة فوُق؛ لتأنيِث» َتَنالُهُ « : أنه ليس املقصوَد باحلديِث عنه ، وقرأ اجلُْمُهور : االستبعاِد 
  .والنخعي باملنقوطِة من حتُْت؛ ألنَّ تأنيثه غُري حقيقيٍّ 

، وكانوا ُمْحرِِمَني ابتالُهمُ اللَّه بالصَّْيد ، وكانت الُوحُوش َتْغَشى » احلَُدْيبَِيةِ « نزلْت هذه اآليةُ عام : فإن قيل 
  .لََيْخَتبَِرنَّكُْم : هذه اآلَيةُ أي  رحالَُهم من كَثَْرِتها ، فهمُّوا بأْخذَِها ، فَنَزلَْت

َصْيد : إظْهَاُر املُِطيعِ من العَاِصي ، وإنَّما بَعََّض الصَّْيد؛ ألنه ابتالُهم بِصَْيِد الَبرِّ خاصَّةً ، وقيل : وفاِئَدةُ الَبلَْوى 
  .اإلْحرامِ دونَ َصْيِد اإلحاللِ 

» رَِماُحكُْم « فَْرَخ والَبْيَض ، وما ال َيقِْدُر أن يِضرَّ من ِصَغارِ الصَّْيِد ، و ال: يعين » َتنَالُُه أْيِديكُْم « : وقوله تعاىل 
كانت الُوُحوُش والطَّْير : قاله الواحدي وغريه ، وقال ُمقَاِتل بن حيان » ِلَيْعلََم اللَُّه « الِكبَار من الصَّْيِد : يعين 

  .ِذَها باأليدي ، وَصْيِدَها بالرَِّماحِ َتْغَشاُهم يف رِحَاِلهِم ، حىت َيقِْدُرون على أْخ
  .هذا غَْير جَائزٍ؛ ألن الصَّْيد املُتوحِّش هو املُْمَتنُِع دون ما الَ َيْمتَنِع : وقال بعضهم 

يف البقرة ،  ليتميََّز أو ليظهر لكم ، وقد مضى حتقيقُه: ، واملعىن » لََيْبلُونَّكُْم « الالُم متعلِّقةٌ ب : قيل » لَيْعلََم اللَُّه « 
، واملفعول األوَّل على » أْعلََم « بضم الياء وكسر الالم من » ِلُيعِْلَم « : وأنَّ هذه تسمَّى الم كي ، وقرأ بعضهم 

 منقولةٌ هبمزة» أْعلََم « فَ » َمْن َيَخافُُه « : ِلُيْعِلمَ اللَُّه ِعَباَدُه ، واملفعول الثاين هو قوله : هذه القراءة حمذوٌف ، أي 
َعاِلٌم لَْم يََزلْ وال يََزالُ ، واْخَتلَفُوا يف معناه ، فَقِيلَ ،  -تعاىل  -وهذا جماٌز؛ ألنَّه » َعَرفَ « التعدية لواحٍد مبعىن 

اِف هذا بَِحذِْف املَُض: ِليظهر املَْعلُوم ، وهو َخْوُف اخلَاِئِف ، وقيل : يعاِملُكُم ُمَعاَملَةَ من َيطْلُُب أنْ َيْعلََم ، وقيل 
  .لريى اللَّه ألنَُّه قَْد َعِلَمُه : ِلَيْعلََم أْوِلَياُء اللَِّه من َيَخافُُه بالَغْيبِ ، وِقيلَ : والتَّقْدِيٌر 

: األنبياء [ } الذين َيْخَشْونَ رَبَُّهْم بالغيب { : َيَخافُ اللَّه وملْ َيَره ، كقوله تعاىل : أي » بالَغْيبِ « : وقوله تعاىل 
]  ٣: البقرة [ } الذين ُيْؤمُِنونَ بالغيب { : َيَخافُون ، فال َيْصطَاُدون يف حال اإلحرامِ ، وكقوله تعاىل : أي ]  ٤٩

بإخالصٍ وحتِْقيقٍ ، وال خيتلف احلالُ بِسَببِ حضُورِ واحٍد أو غَْيَبِتِه ، كما يف حقِّ : معىن َيَخافُُه بالغَْيبِ أي : ، وقيل 



قوله ] .  ١٤: البقرة [ } ا لَقُواْ الذين آَمُنواْ قالوا آمَنَّا َوإِذَا َخلَْواْ إىل َشَياطِينِهِْم قالوا إِنَّا َمَعكْْم إِذَ{ املَُناِفِقني الذين 
خيافُه ُملَْتبِساً بالغيبِ ، وقد تقدَّم معناه يف : ، أي » َيَخافُُه « يف حملِّ نصب على احلال من فاعل » بالَغْيبِ « : تعاىل 

  ] . ٣ية اآل[ البقرة 
  ] . ٣٣: ق [ } مَّْن َخِشَي الرمحن بالغيب { : من خيافُُه حال كونِه غَائباً عن ُرؤيِتِه ، كقوله تعاىل : واملعىن 

  :وجوَّز أبو البقاء ثالثة أوجه 
  .ما ذكرناه : أحدها 
  .» َمْن َيَخافُُه « يف » َمْن « أنه حالٌ ِمْن : والثاين 

خيافه يف املكانِ الغائب عن اخلَلْقِ ، فعلى : ، والغيب مصدٌر واقٌع موقع غائبٍ ، أي » يف «  أنَّ الباَء مبعىن: والثالث 
  .هذا يكونُ متعلِّقاً بنفْسِ الفعل قبله ، وعلى األوَّلَْين يكونُ متعلِّقاً مبحذوٍف على ما ُعرِف 

عذابُ : ْصطَادَ بعد َتحْرِِميِه ، فله عذاٌب أليٌم ، واملراد ا: أي } فََمنِ اعتدى بَْعَد ذلك فَلَُه َعذَاٌب أَِليمٌ { : قوله تعاىل 
  .اآلخرة ، والتَّعْزيُر يف الدُّنَْيا 

  .هذا العذاُب َهْو أنْ ُيضَرب ظَْهُرُه وَبطُْنُه ضرباً وجيعاً ، ويُْنتََزع ِثيَاُبه :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابُن عباسٍ 
َولَْيْشَهدْ { سم العذابِ قد يقُع على الضَّْربِ ، كما سُمَِّي َجلُْد الزَّانِيني عذاباً وهذا غري جائزٍ؛ ألن ا: قال القَفَّالُ 

وقال ]  ٢٥: النساء [ } فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى احملصنات ِمَن العذاب { : ، وقال تعاىل ]  ٢: النور [ } َعذَاَبُهَما 
  ] . ٢١: النمل [ } ُألَعذَِّبنَُّه َعذَاباً َشدِيداً { هلُْدُهدِ يف ا -عليه السالم  -تعاىل َحاكياً عن ُسلَْيمان 

لُ َما قََتلَ ِمَن النََّعمِ َيْحكُُم بِِه ذََوا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا تَقُْتلُوا الصَّْيَد َوأَْنُتْم ُحُرٌم َوَمْن قََتلَُه ِمْنكُْم ُمَتَعمًِّدا فَجََزاٌء ِمثْ
للَُّه َعمَّا َسلََف َهدًْيا بَاِلغَ الْكَْعَبِة أَْو كَفَّاَرةٌ طََعاُم َمَساِكنيَ أَْو َعْدلُ ذَِلكَ ِصَياًما ِلَيذُوَق َوبَالَ أَمْرِِه َعفَا اَعْدلٍ ِمْنكُْم 

  ) ٩٥(َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُه َواللَُّه َعزِيٌز ذُو اْنِتقَامٍ 

  :يف املراِد بالصَّْيِد قوالن 
الذي توحََّش ، سواًء كان َمأكُوالً أو مل َيكُْن ، فعلى هذا املُْحرِم إذا قتل َسُبعاً ال ُيؤكَلُ لَْحُمهُ َضِمن ، وال : األوَّلُ 

  . -رضي اهللا عنه  -جياوُز به ِقيَمة َشاٍة ، وهو قولُ أبِي حنيفةَ 
  .قيَمُتُه َباِلغاً ما َبلَغَ ] جيب : [ وقال ُزفَر 

 -[ الصَّْيَد هو ما ُيؤكَل لَْحُمُه ، فعلى هذا ال جيبُ الضَّمانُ ألَْبتَّةُ يف قَْتلِ السَُّبع ، وهو قولُ الشَّافعيِّ  أنَّ: الثاين 
أنَّه ال َيجُِب اجلََزاُء يف قَْتلِ الفواِسقِ اخلَْمس ، ويف  -رضي اهللا عنه  -وغريه ، وحكم أبو حنيفةَ ]  -رضي اهللا عنه 
أُِحلَّ لَكُمْ َصْيدُ البحر َوطََعاُمُه مََتاعاً لَّكُْم َوِللسَّيَّاَرِة َوُحرَِّم َعلَْيكُمْ { : واسَْتَدلَّ الشافعيُّ بقوله تعاىل قَْتل الذِّئْبِ ، 

  .أكْلُُه ، فأحلَّ الصَّْيَد َخارَِج اإلحَْرام ، فَثََبت أنَّ الصيد هو ما أِحلَّ ]  ٩٦: املائدة [ } صَْيُد الرب َما ُدمُْتْم ُحرُماً 
الُغرَاُب ، واحلَدأةُ ، واحلَيَّةُ ، » : َخْمٌس فواسٌق يُقَْتلن يف احللِّ واحلََرم « :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -وقال 

، فوَصفُوَها بِكَوْنِهِا فواسق ، فدل على أنّ كوهنَا « والسَُّبع الَعاِدي » ويف روايٍة « والعقَرُب ، والكَلُْب الَعقُوُر 
  .ِعلَّة ِلِحلِّ قَْتِلها  فواِسق

  .ومعىن كونِها فواِسق كونُها ُمؤِذَية ، واألذَى يف السِّبَاع أقْوى مِْنَها ، فوَجَب جََواُز قَْتِلَها 
مجع حرام ، وحراٌم « ُحُرٌم » ، و « َتقُْتلُوا » يف حملِّ نصب على احلال من فاعل : } وَأَْنُتمْ ُحُرٌم { : قوله تعاىل 
رِمِ ، وإنْ كان يف احللِّ ، وِلَمْن يف احلرمِ ، وإنْ كان حالالً ، ومها سيَّان يف النهي عن قتل الصيد وهل يكون للُمْح



أبو الَيَسرِ شدَّ على ِحمَارٍ َوْحِشيٍّ وهو : يدخل فيه احملرُم بالُعمْرة؟ فيه خالٌف ، وهذه اآليةُ َنَزلَتْ يف َرُجلٍ ُيقَالَ لَُه 
اً ، هذا َيُدلُّ على املْنعِ من القَْتلِ ابتداء ، واملَْنُع ِمْنه َتَسبُّباً ، فَلَْيَس لُه أنْ يتَعرَّضَ للصَّْيد ما داَم ُمْحرِمُمْحرٌِم فَقَتلَُه ، و

َتصيَّدَ َيال بالسِّالح وال باجلَوارِحِ من الكالبِ والطَّْيرِ ، سواء كان الصَّْيُد َصْيد اِحللِّ أو احلََرمِ ، وأمَّا احلاللُ فلَُه أنْ 
  .يف احللِّ ويف احلََرم 

للبيان ، « ِمْن » : كائناً مْنكُْم ، وقيل : ، أي « قََتلَُه » يف حمل نصبٍ على احلال من فاعل « ِمْنكُْم » : قوله تعاىل 
مل :  هذا وارٌد أيضاً على جعله حاالً ، فاجلواب: وليس بشيء؛ ألنَّ كُلَّ من قتل َصْيداً حكُمه كذلك ، فإن قُلَْت 

ُيقَْصْد لذلك مفهوُم؛ حتَّى إنه لو قتله غُريكُْم ، مل يكن عليه جزاٌء؛ ألنَّه قصد باخلطابِ معًنى آخَر ، وهو املبالغةُ يف 
  .النهي عن قَْتلِ الصيد 

هنا ، ومن منع  ، فعلى رأي َمْن ُيجَوِّز تعدَُّد احلال ، ُيجيز ذلك« قََتلَُه » حالٌ أيضاً من فاعل « ُمَتَعمِّداً » : قوله 
ُيجَوُِّز أنْ تكونَ شرطيةً ، وهو الظاهُر ، وموصولةً ، « َمْن » للبياِن؛ حتَّى ال تتعدَّد احلالُ ، و « مِْنكُمْ » إنَّ : يقول 

  .والفاُء لشبهها بالشرطيِة ، وال حاجةَ إليه وإنْ كانوا فعلوه يف مواضع 

اجلملةُ بعدها يف حملِّ : أو زائدةٌ؛ لشبه املبتدأ بالشرط؛ فعلى األوَّل  الفاُء جواُب الشرِط» فَجََزاٌء « : قوله تعاىل 
ال حملَّ له : على األولِ يف حملِّ جزمٍ؛ لكونه شرطاً؛ وعلى الثاين » َمْن « يف حملِّ رفعٍ ، وما بعد : جزمٍ؛ وعلى الثاين 

، وباقي السبعة برفعه » ِمثْلُ « ورفع ] ورفعه [ » جََزاء « بتنوين » فََجزاٌء مثلُ « : لكونه صلةً ، وقرأ الكوفيُّون 
» َجَزاٌء « ، والسُّلَِمي برفع » ِمثْلَ « ، ونصبه ، ونصب » جََزاًء « ، وحممَّد بن ُمقاِتل بتنوين » مِثْل « مضافاً إىل 

  .رفعاً » ِمثْل « مضافاً لضمري » جََزاء « برفع » فََجَزاؤُه « ، وقرأ عبد اهللا » مِثل « منوناً ، ونصب 
مِثْلَ ما « موصوٌف بكونه » َجَزاٌء « فعلْيه : ، أي » َجَزاء « صفةٌ ل » ِمثْل « فأمَّا قراءةُ الكوفيِّني فواضحةٌ ألنَّ 

  .أي مماثله » قََتلَُه 
قَِة ، إنََّما عليه َجَزاُء وال َيْنَبِغي إضافَةُ جزاٍء إىل املثْلِ ، أال ترى أنَُّه لْيَس علْيه جََزاُء مثل ما قتلَ يف احلقي: قالوا 

  .املقُْتولِ ال َجَزاء مثل املقَُتول الذي مل َيقُْتلْه 
مِثْلُ « على البدلِ ، وذكر الزجَّاج وْجهاً غريباً ، وهو أن يرتفع » ِمثْل « وَجوَّز مكي وأبو البقاء وغُريمها أنْ يرتفعَ 

؛ » فجزاُء ذلك الفعلِ مِثْلُ ما قتل : والتقديُر « : ، قال  مبتدأ» جَزاٌء « ، ويكونُ » جََزاٌء « على أنه خٌرب ل » 
، إالَّ أن األحسَن أن يقدِّر ذلك احملذوف » فَجََزاُؤُه مِثْلُ « : ويؤيِّد هذا الوجه قراءةُ عبد اهللا : قال شهاب الدين 

قاله الزخمشريُّ : مبعىن مماثل قال مكيٌّ » لُ مِثْ« و » فََجَزاُء ذلك الفِْعلِ « : ضمرياً يعوُد على املقتول ، ال أنْ ُيقَدِّره 
: قد يكون مبعىن غري مماثل؛ فإنه قال » مِثْالً « ، وهو معىن اللَّفِْظ ، فإنَّها يف قُوَِّة اسم فاعل ، إالَّ أنَّ َمكِّيا َتَوهَّم أن 

فَجََزاٌء ُمَماِثلٌ ملا قََتل ، يعين يف القيمِة  :مبعىن ُمَماِثل ، والتقديُر  -يعين قراءة الكوفيني  -يف هذه القراءة » ومثل « 
 ، صار ، أو يف اِخللْقَِة؛ على اختالِف العلماء ، ولو قَدَّْرَت مِثْالً بعْينِهِ ال جََزاٌء ِمثْلُه؛ ألنه إذا ودى جزاًء مثل املقُْتولِ

ولَوْ « فعليه جزاٌء مماِثلٌ أبداً ، فكيف يقول : املعىن  إمنا ودى جزاء ما مل ُيقَْتلْ؛ ألنَّ مثل املقتولِ مل َيقُْتلُْه ، فَصحَّ أن
هذا اإلشكالُ الذي ذكره ال ُيَتصَوَُّر جميئُه يف » لصار املعىن إىل آخره « : وأيضاً فقوله » قَدَّْرَت مِثْالً على لفْظه؟ 

َنقَلَ هذا اإلشكالَ من قراءِة اإلضافِة  هذه القراءة أْصالً ، وإمنا ذَكََرهُ الناسُ يف قراءِة اإلَضافَة؛ كما سيأيت ، وكأنه
  .إىل قراءِة التنوين 

وال ينبغي إضافةُ اجلزاِء إىل املثلِ؛ ألنَّ عليه جزاَء « : وأمَّا قراءة باقي السَّْبعة ، فاستبَعَدَها مجاعةٌ ، قال الواِحِديُّ 
  .» املقتولِ ال جزاَء ِمثِله ، فإنه ال جزاَء عليه لَمَّا مل يقتلْه 



» ولذلك بَُعَدت القراءةُ باإلضافة عند مجاعٍة؛ ألهنا تُوجُِب جزاًء مثلَ الصْيِد املقْتُولِ « : ال مكيٌّ بعد ما تقدَّم عنه وق
وال التفاَت إىل هذا االستبعاِد؛ فإنَّ أكثر القراء عليها ، وقد أجاب الناُس عن ذلك بأجْوبٍة سديدٍة ، ملَّا خفيْت على 

فعليه جزاٌء ِمثْلُ ما قَتلَ ، : مصدٌر مضاٌف ملفعوله؛ ختفيفاً ، واألصلُ » َجَزاء « أنَّ : تََواِترِ ، مْنها أولئَك طَعُنوا يف املُ
ذكر » ِمْن ضَْربٍ زَْيٍد « مث » َعجِْبُت ِمْن َضْربٍ َزْيداً « : أن َيْجزَِي مثل ما قتلَ ، مث أُضيَف ، كما تقول : أي 

فعليه أن ُيْجَزى املقتولُ من الصْيدِ : ذلك؛ أنَّ اجلزاَء هنا مبعىن القضاء ، واألصلُ  ذلك الزخمشريُّ وغريه ، وَبْسطُ
زَْيٌد فَِقٌري « : مثله من النََّعمِ ، مث ُحِذف املفعولُ األوَّلُ؛ لداللة الكالمِ عليه ، وأُضيَف املَْصَدُر إىل ثانيهما؛ كقولك 

» ِمثْلَُك ال َيفَْعلُ ذَِلَك « : ُمقَْحم؛ كقوهلم » ِمثْل « أنَّ : عطاؤَك إيَّاه ، ومنها إ: ، أي » وُيْعجُِبنِي إْعطَاُؤَك الدِّرْهم 
فَإِنْ آَمُنواْ بِمِثْلِ َمآ آَمنُْتْم بِهِ { : أنا أكْرُِمَك ، وحنو قوله تعاىل : وأَنا أكْرُِم مثلك أْي ] أْنتَ ال تفَعلُ ذلك : أي [ ، 
، والتقديُر ليس ]  ١١: الشورى [ } لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء { : َمْنُتمْ به ، وكقوله بَِما آ: أي ]  ١٣٧: البقرة [ } 

أََو َمن كَانَ َمْيتاً فَأَْحَيْينَاُه َوَجَعلَْنا لَُه نُوراً َيْمِشي بِِه ِفي الناس كََمن { : وقوله تعاىل . زائدةٌ » ِمثْل « كهو شيٌء ف 
« : كقولك » فََجَزاٌء من ِمثْلِ ما قََتلَ من النََّعم « ، وِمْنَها أن يكونَ املعىن ]  ١٢٢: األنعام [ } مَّثَلُُه ِفي الظلمات 

جيوُز أن تكون موصولةً » َما « ، وهذا خالف األْصلِ فاجلواُب ما تقدَّم و » خامتٌ من فضٍة « : أي » َخاِتُم فضَّة 
  .مثلُ ما قََتلَُه من النََّعمِ : تقديرين ، أي امسيَّة ، أو نكرةً موصوفةً ، والعائُد حمذوٌف على كال ال

  :ففيه أربعة أوجه » َجَزاء « فََمْن رفع 
  .فعليه جزاء : أنه مرفوع باالبتداء ، واخلُرب حمذوٌف ، تقديُره : أحدها 
  .فالواجُب جزاء : أنه خٌرب ملبتدأ حمذوف ، تقديُره : والثاين 

  .يلَزُمه اجلزاُء ، أو َيجُِب عليه جزاٌء ف: أنه فاعلٌ بفعل حمذوف ، أي : والثالث 
يف » مِثْل « ، وقد تقدَّم أن ذلك مذهُب أيب إْسحَاق الزجَّاج ، وتقدم أيضاً رفع » مِثْل « أنه مبتدأ وخربه : الرابع 

  .لزجَّاج مبتدأٌ عند ا» َجَزاء « : النْعِت ، والبدلِ ، واخلربِ؛ حيث قلنا : قراءة الكوفيني؛ على أحِد ثالثةِ أوجه 
ِمثْل « وتنوينه ، ونصب » جََزاٌء « برفع » فََجَزاٌء مِثْلَ « ، فظاهرةٌ أيضاً ، وأمَّا قراءة » فََجَزاؤه مِثْلُ « وأمَّا قراءةُ 

ِفي  أَْو إِطَْعاٌم{ : ، فعلى إعمال املصدر املنوَّنِ يف مفعوله ، وقد تقدَّم أنَّ قراءة اإلضافة منه ، وهو نظُري قوله تعاىل » 
أنْ ُيْجَزى : فجزاُء أحدِكُْم أو القاتلِ ، أي : وفاعلُه حمذوف ، أي ]  ١٥ - ١٤: البلد [ } َيْومٍ ِذي َمْسَغَبٍة يَِتيماً 

منصوٌب على املصدر ، أو على املفعول به ، و » َجَزاًء « بنصبهما ف » فََجَزاًء ِمثْلَ « : القاتلُ للصَّْيِد ، وأما قراءة 
  .فَلُْيخْرِْج جَزاًء ، أو فلُيَغرَّْم َجَزاًء ِمثْلَ : فَلَْيْجزِ جََزاًء ِمثْلَ ، أو : ُته باالعتبارين ، والتقدير صف» ِمثْلَ « 

  :فيه ثالثةُ أوجه » ِمَن النََّعمِ « : قوله 
إنَّ ذلك اجلزاَء يكونُ من :  سواًء ُرِفَع أم ُنِصَب ، ُنوِّن أم مل ُيَنوَّنْ ، أي: مطلقاً ، أي » َجَزاء « أنه صفةٌ ل : أحدها 

  .جنسِ النََّعمِ ، فهذا الوجُه ال ميتنع حبالٍ 
مثْل « إىل » َجَزاء « ؛ ألنه مصدٌر ، إال أنَّ ذلك ال جيوُز إال يف قراءة من أضاف » جََزاء « أنه متعلق بنفسِ : الثاين 

صفته ، أو بدالً منه ، أو خرباً له؛ فإنَّ ذلك » مِثْلَ « ، فإنه ال يلزُم منه حمذوٌر؛ خبالِف ما إذا نَوَّْنَتُه ، وجعلَت » 
  :كان ذلك ممنوعاً من وجهني » مِثْل « ميتنع حينئذ ، ألنَّك إنْ َجعلَْته موصوفاً ب 

  .أنَّ املصدَر املوصوَف ال يعملُ ، وهذا قد ُوِصَف : أحدمها 
مِ صلته ، وقد تقرَّر أنه ال ُيتَْبُع املوصولُ إال بعد متام أنه مصدر ، فهو مبنزلِة املوصولِ ، واملعمولُ من متا: والثاين 

 صلته؛ لئال يلزَم الفصلُ بأجنيبٍّ ، وإنْ جعلَْته بدالً ، لَزِم أن يُْتَبَع املوصولُ قبل متام صلته ، وإنْ َجَعلَْته خرباً ، لزم



  .اإلخباُر عن املوصولِ قبل متامِ صلته ، وذلك كلُّه ال جيوُز 
فجزاًء مثل الذي قتله حالَ : ره أبو البقاء وهو أنْ يكون حاالً من عائِد املوصولِ احملذوِف؛ فإنَّ التقدير ذك: الثالث 

كونه من النََّعم ، وهذا َوْهٌم؛ ألن املوصوف بكونه من النَّعم ، إمنا هو جزاُء الصيد املقتولِ ، وأمَّا الصيد نفُسه ، فال 
، » هي لغةٌ « : ، وقرأ احلسن بسكُوهنا ، فقال ابُن عطيَّة » النََّعم « حِ َعْين يكونُ من النعم ، واجلمهوُر على فَْت

  .» الشََّعرِ « يف » الشَّْعرُ « : استثقَلَ احلركةَ على حرِف احللق ، كما قالوا : وقال الزخمشريُّ 
  فصل

َيان اإلحَْرام ، أمَّا إذا قََتلَُه َعْمداً وهو ذَاِكٌر إلْحَراِمهِ هو َتَعمُُّد قْتل الصَّْيد مع نْس: فقال قَْوٌم : اْخَتلَفُوا يف هذا العَْمد 
  .، فال ُحكَْم عليه ، وأْمُرُه إىل اللَِّه تعاىل؛ ألنَّه أْعظَُم ِمْن أنْ يكون له كفَّارةٌ ، وهو قْولُ ُمَجاِهد واحلََسن 

صَّْيد ذاكراً إلْحَراِمِه ، فعليه الكَفَّاَرةُ ، واْخَتلَفُوا فيَما لو قََتلَُه ُهَناَك فَْرٌق بني أن َيعَْمَد املُْحرُِم قَْتلَ ال: وقال آَخُرون 
  .َخطَأً ، فذَهَب أكْثَُر الفُقََهاء إىل أنَّ الَعْمَد واخلَطَأ َواِحٌد يف لُُزومِ الكَفَّاَرِة 

ال جتُب كفَّارةُ الصَّْيد بِقَْتلِ اخلَطَأ : ِعيُد بن ُجَبْير على املَُتَعمِِّد بالِكَتاب ، وعلى املُْخِطئ بالسُّنَِّة وقال َس: قال الزُّهرِي 
  .، وُهَو قول َداُود 

  فصل
  .املَُراُد باِملثْلِ ما يَقُْرُب من الصَّيِد املقُْتولِ َشَبهاً من حيث اِخللْقَِة ، ال من َحْيثُ الِقيَمة 

  .وما ال ِمثْلَ له  َما لَُه مِثلٌ ،: الصَّيُد ضْرَباِن : وقال حممٌَّد بُن احلسنِ 

  .فما له مثلٌ ُيْضَمُن بِِمثِْله من النََّعمِ ، وما ال ِمثْلَ لَهُ ُيْضَمُن بالِقيَمة 
  .اِملثْلُ الواجُب هو الِقيَمةُ : وقال أبو َحنيفَةَ وأبو ُيوُسف 

  فصل
ال َيجُِب ، وحجَّةُ اجلُْمهُورِ : آَخر ، وقال َداُوُد  إذا قََتل املُْحرُِم الصَّْيَد وأدَّى جَزاَءه ، مث قتل َصْيداً آَخر لَزَِمه َجَزاء

الِعلَِّة ،  هذه اآلَيةُ ، فإنَّ ظَاِهَرَها يقَْتِضي أن يكُون علَّةُ ُوُجوب اجلََزاِء هو القَْتلُ ، فوَجَب أنْ يتكرَّر احلُكُْم بِتكَْرارِ
لدَّاَر فِهِي طَاِلٌق ، فدخلت واِحَدةٌ مرََّتْينِ ، مل يقع الطَّالق مرََّتْين إذا قَالَ الرَُّجل ِلنَِساِئِه من َدَخلَْت ِمْنكنَّ ا: فإن قيل 

.  
و شَْرطٌ لُوقُوعِ فاجلواُب أنَّ القَْتلَ ِعلَّة لُوُجوبِ اجلََزاء ، فيلَْزُم تكَْرار الُوُجوبِ لِتكْرارِ الِعلَِّة ، وأمَّا ُدُخولُ الدَّارِ فه

فَجَزاءُ } َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اهللا ِمْنُه { : احلُكْم عند تكْرارِ الشَّْرط ، واحَْتجَّ داُوُد بقْوِلهِ تعاىل  الطَّالق ، فلَْم َيلَْزم تكَْراُر
  .العَاِئِد االْنِتقَاُم ال الكَفَّارةُ 

يَمْن َنَصبه ، ف» َجَزاء « يف موضع نْصبٍ على احلال منه ، أو على النَّْعِت ل } َيْحكُُم بِِه ذََوا َعْدلٍ { : قوله 
، واحلالَ بقراءِة إضافته ، وال فرَق ، بل جيوزُ أنْ تكون » جََزاء « وخصََّص أبو البقاء كونه صفةً بقراءِة تنوين 

ال يتعرَّفُ » ِمثْالً « ، فهو باقٍ على تنكريِه؛ ألنَّ » مِثْل « اجلملةُ نعتاً أو حاالً باالعتبارين؛ ألنه أذا أُضيَف إىل 
وِمَن النََّعم يف قراءِة َمْن « : فإنه قال » مِثْل « وكذا َخصََّص مكي الوصَف بقراءِة إضافِة اجلزاء إىل باإلضافة ، 

باملصدر ، فال تكونُ صفةً ، وإمنا املصدرُ « ِمْن » ، وَيْحُسُن أنْ تتعلَّق « َجَزاء » صفةً ل « ِمثْل » أضاَف اجلََزاء إىل 
، ويف هذا الكالمِ » متعلِّقةٌ باخلربِ احملذوف ، وهو فََعلَْيِه « ِمْن » وإذا جعلته صفةً ، ف ، « ِمَن النََّعمِ » ُمَعدى إىل 

  :نظٌر ِمْن وجَهْين 
  .قد تقدَّم ، وهو التخصيُص بقراءةِ اإلضافة : أحدمها 



تقرار؛ وليس كذلك؛ ألنَّ اجلارَّ صفةً َعلَّقها باخلربِ احملذوِف ِلَما تضمَّنه من االس» ِمَن النََّعم « أنه حني جعل : والثاين 
، إذا وقَع صفةً تعلََّق مبْحذوٍف ، ذلك احملذوُف هو الوصُف يف احلقيقِة ، وهذا الذي جعله متعلَّقاً هلذه الصفِة ليس 

ْن بَنِي ِم« أنَّ » ِعْنِدي َرُجلٌ ِمْن بَنِي َتمِيمٍ « : صفةً للموصوف يف احلقيقِة ، بل هو خٌرب عنه؛ أال ترى أنك لو قلت 
إنه أراد التعلُّقَ  -وهو بعيٌد جِدا  -، وميكن أن ُيقال » ِعْنِدي « متعلٌِّق بوصٍف حمذوفٍ يف احلقيقة ، ال بقوِلكَ » 

، فهو عاملٌ يف صفته ، » َجَزاء « عاملٌ يف » َعلَْيِه « املعنويَّ؛ وذلك أنَّ العاملَ يف املوصوِف عاملٌ يف صفته ، و 
إنَّ اجلارَّ يرفع الفاعلَ ، : ه احلَْيِثيَِّة ، ولكن إمنا يتأتَّى ذلك حيث جعلنا اخلَرب عامالً يف املبتدأ ، أو قلنا فالتعلُُّق من هذ

  .ولو مل يعتمْد وإمنا ذكر هنا التوجيهاِت؛ ألنَّ القائلني بذلك ِممَّْن ال ُيلَْغى قوهلم بالكلية 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

 ١٧٧اآلية [ عالمةُ الرفع؛ ألنه مثىن ، وقد تقدَّم الكالمُ يف اشتقاق هذه اللفظِة وتصاريفها » ذََوا « واأللُف يف 
وال : بلفِظ اإلفراد ، قالوا » ذُو « : أللف ، وقرأ حممد بن جعفر الصادق با» ذََوا « : ، وقرأ اجلمهوُر ] البقرة 

فعلى » أراد اإلمام : وقيل « : حيكُمُ به َمْن هو ِمْن أْهلِ العدل ، وقال الزخمشريُّ : يريُد بذلك الَوْحدة ، بل يريُد 
إهنما يكونان من جْنِسكُمْ يف الدِّين : ، أي » ا ذََو« يف حملِّ رفع صفةً ل » مِْنكُمْ « هذا تكونُ الوْحَدةُ مقصودةً ، و 

أن املصدَر ليس ِمْن جْنسِهِْم ، فكيف : ؛ ألنه مصدٌر قاله أبو البقاء ، يعين » َعْدل « ، وال جيوُز أن تكونَ صفةً ل 
  ُيوَصفُ بكونه منهم؟

  فصل
كم به يف جََزاِء الصَّْيدِ رُجالِن صاِلَحان مِْنكُم ، ِمْن يريد َيُح: املعىن َيْحكُُم للجِْزاِء َرُجالن َعْدالن قال ابُن عبَّاسٍ 

َب إىل إجيَابِ أهلِ ِقْبلَِتكُم ودينِكُْم ، فَقيهان عْدالن ، فََيْنظَُران إىل أْشَبه األشَْياِء من النََّعم ، فََيْحكَُمان به ، وِممَّن ذََه
َعْبُد الرَّْحمنِ بُن َعْوف ، وابُن ُعَمَر ، وابُن عبَّاسٍ ، وغَْيرِِهْم من ُعَمُر ، وُعثَمانُ ، وَعِليٌّ ، و: اِملثْلِ من النََّعمِ 

، وهي ال ُتَساوي  الصَّحَاَبة َحكَُموا يف ُبلَْدان خمَْتِلفَة ، وأزْمان شَتَّى باملِثْل من النََّعمِ ، فحكَم َحاِكمُُهم يف النََّعامِة بِبَدَنة
يساوي كَْبشاً ، فدلَّ على أهنم َنظَُروا إىل ما َيقُْرب من الصَّْيد شََبهاً من َحْيث اِخللْقَة  َبقََرةً ، ويف الضَّبعِ كَْبٌش وهو ال

.  
  .أنَّهم قََضْوا يف َحَمامِ َمكَّةَ بَِشاٍة : وُروِي عن ُعمَر ، وُعثَْمان ، وابن عباس 

بكَْبشٍ ، ويف الَغزَالِ بَِعْنزٍ ، ويف األْرَنبِ بِعَناقٍ ، ويف  أنَّ ُعَمَر بن اخلَطَّابِ قََضى يف الضَّبعِ: وَرَوى جَابِر بُن عبد اللَّه 
  .اليَْربُوعِ بَِجفَْرٍة 

إنِّي أصْيُت من الصَّْيد : فقال  -رضي اهللا تعاىل عنه  -جاَء أعَْرايبٌّ إىل أبِي َبكْرٍ الصِّدِّيق : وقال َمْيُمونُ بن َمْهَران 
: أَتْيُتَك أسْألَُك ، وأْنَت َتسألُ غَْيَرك ، فقال أُبو َبكْرٍ : بن كَْعبٍ ، فقال األعَْرابِيُّ  كَذَا وكَذَا ، فَسألَ أُبو بكرٍ أَبيَّ

فشاَوْرُت َصاِحيب ، فإذا اتَّفَقَْنا على َشيٍء أمَْرناكَ } َيْحكُُم بِِه ذََوا َعْدلٍ مِّْنكُمْ { : وما أنكَْرت من ذلك؟ قال تعاىل 
  .بِِه 

رٍ؛ أنه كان ُمْحرِماً ، فضرب ظْبياً فماَت ، فسأل ُعَمَر بن اخلَطَّابِ ، وكان إىل َجْنبِِه َعْبُد الرَّْحَمن وعن قَُبْيَصة بن َجابِ
وأنا أرى ذَِلَك ، قال اذَْهْب فأْهدِ شاةً ، : عليه شاةٌ ، قال : ما ترى ، قال : بُن َعْوف ، فقال ُعَمُر ِلَعْبِد الرَّْحَمن 

  .إنَّ أمري املُؤمنني مل َيْدرِ ما يقُولُ ، حىت سألَ غَْيَرُه : ُت إىل صَاِحبِي ، وقُلُْت فَخََرْج: قال قَُبْيَصةُ 
َيْحكُُم بِِه ذََوا َعْدلٍ مِّْنكُْم { : أَتقُْتلُ يف احلََرمِ وُتَسفُِّه احلُكَْم؟ قال تعاىل : قال فَفََجأنِي ُعَمُر ، وعالنِي بالدرَّة ، وقال 

واحَْتجَّ أُبو حنيفَة يف إَجيابِ القيمة بأنَّ التَّقْوَِمي هو املُْحتَاُج إىل النَّظَرِ . َعْبدُ الرمحن بُن عوف فأنا ُعَمُر ، وهذا } 
  .واالجِتَهاِد ، وأما اِخللْقَةُ والصُّورةُ فَظَاِهرةٌ ال ُيحَْتاُج فيها إىل االجتهاد 

  .خمَْتِلفَةُ وكَِثرية ، فال بد من االْجِتَهادِ يف َتْمييزِ األقَْوى عن األْضَعِف  بأنَّ املَُشاَبَهة َبْيَن الصَّْيد وبني النََّعمِ: وأجيُب 

  فصل
فما حكمت فيه الصَّحَاَبةُ بُِحكْمٍ ، ال ُيْعَدلُ إىل غَْيرِه؛ ألنَّهم َشاَهُدوا التَّْنزِيلَ وَحضرُوا التَّأويل : الذي له مِثْل ضربان 



  .ْرَجعُ إىل اْجِتَهاِد َعْدلَْين ، وما لَْم َيْحكُْم فيه الصحابة ، ُي
  .، وفيما مل َتْحكُْم ِفيِه  -رضي اهللا عنهم  -جيب التَّحكيُم فيما َحكََمْت به الصحابة : وقال َماِلٌك 

  فصل
  .ُجيوُز أنَّ القَاِتلَ أَحُد الَعْدلَْين ، إن كان أْخطَأ فيه ، فإنْ َتعمََّد فال ُجيوُز؛ ألنه يُفَسَُّق به 

بأن اللَّه تعاىل أْوَجبَ أن َيْحكَُم به ذََوا عدلٍ ، وإذا صدَر َعْنهُ : ال ُجيوُز يف َتقْومي املُْتلَفَاِت ، وأجيب : ٌك وقال مال
  .القَْتلُ َخطَأ كان عْدالً ، فإذا حكَم ُهَو وغَْيُرُه ، فَقَْد حكمَ به ذوا َعْدل 

: اْحكُْم ، فقال : أ فرسُه ظَْبياً ، فسأل ُعَمَر َعْنُه ، فقال ُعَمُر أْوطَ -رضي اهللا عنهم  -وقد ُروَِي أنَّ بعَض الصَّحابة 
إنَّما أمرُتَك أنْ َتْحكَُم ، وما أمَْرُتَك أن ُتَزكِّيين  -رضي اهللا عنه  -أْنَت أْعَدلُ يا أِمَري املُؤمنني ، فاْحكُْم ، فقال ُعَمرُ 

  .افَْعل ما َتَرى : أرى فيه َجْدياً مجع املاء والشََّجر ، فقال : ، فقال 
  فصل

  :لو حكم َعْدالن بِمِثْلٍ ، وحكم عدالن آخران بِِمثْلٍ آخر ففيه وجهان 
  .يََتَخيَُّر : أحدمها 
  .يأُخذُ باألغْلَِظ : والثاين 
  فصل

النَّاسِ وظنهم ، وهذا َضِعيٌف؛ ألنَّه تعاىل فرَض َتْعيِني املِثْل إىل اْجتَِهاد : استدلَّ هبذه اآلَيِة بَْعُض ُمثْبِِتي الِقيَاس ، قالوا 
منها االجِْتهادُ يف الِقْبلَِة ، والَعَملُ بَِتقْوميِ املُقَوِِّمني يف ِقيم املُْتلَفَاِت ، : ألن الشَّارع تََعبَّدنا بالعملِ بالظَّنِّ يف ُصورٍ كثرية 

ْيد ، وَعَملُ القَاِضي بالفَْتوى ، والعملُ بُِمقَْتَضى الظَّنِّ وأرُوشِ اِجلنايَاِت ، والعملُ بُِحكْمِ احلَاِكِمني يف مِثْلِ جََزاِء الصَّ
إذا ُدِعيُتم إىل َتْشبيِه صورٍة بُصورٍة شرعيَّةٍ يف احلُكْمِ الشَّرِْعيِّ ، وهو عُني هذه : يف مصاحلِ الدُّنَْيا ، إالَّ أنَّا َنقُولُ 

قْل ، فإذا َسلَّْمُتُم املُغَاَيرة ، وملْ يلزم من كَْوِن الظَّنِّ ُحجَّةً يف تلك املساِئلِ الَّيت عدَْدَناَها ، فذلك باطلٌ يف َبديَهِة الَع
الصَُّور؛ كونُه ُحجَّةً يف َمسْألِة القياسِ ، إالَّ إذا ِقْسَنا هذه املسألة على تِلَْك املساِئل ، وذلك يقتضي إثَْبات القياس 

الَباَبْينِ؛ ألنَّ يف مجيع الصُّور املَذْكُورة احلُكُْم إنَّما ثبت يف حقِّ بالقياس ، وهو باطلٌ ، وأيضاً فالفَْرُق ظَاِهرٌ بني 
  .َشْخصٍ واحٍد ، يف زمان واحٍد ، يف واِقَعٍة واِحدة 

امِ أْحكَوأمَّا احلُكُْم الثَّابُِت بالقياسِ ، فإنه َشْرٌع عامٌّ يف َجمِيع املُكَلَّفني ، باقٍ على وْجِه الدَّْهر ، والتَّْنصِيُص على 
  .األشخاص اجلُزْئيَِّة ُمَتعذٌر 

  .أمَّا التَّْنِصيُص على األْحكام الكُلِّيَِّة العامَِّة ، الَباِقَيِة إىل آخر الدَّْهر غري ُمتعذّر ، فظهر الفَْرُق 
  :فيه ستةُ أوجٍه » َهْدياً « : قوله 

حيكم به مقدَّراً أن : احلالِ ، املعىن  هو منصوٌب على« : قال الزجاج » به « أنه حالٌ من الضمري يف : أظهُرها 
، أي ُمقَدَّراً » َمَعُه َصقْرٌ َصاِئداً به غداً « : يعين أنه حال مقدَّرةٌ ، ال مقارنةٌ ، وكذا قال الفارسيُّ كقولك » ُيْهَدى 
  .الصَّْيَد 
حالٌ » هْدياً « : ، وقال الزخمشريُّ  سواٌء قُرَئ مرفوعاً أم منصوباً ، منوناً أم مضافاً» جََزاء « أنه حالٌ من : الثاين 

؛ ألنَّ الصفةَ َخصََّصْته ، فقُرَب من املعرفة ، وكذا خصَّصه أبو حيان ، » مِثل « فيَمْن وصفه ب » جَزاء « من 
  .وهذا غري واضحٍ ، بل احلاليةُ جائزةٌ مطلقاً؛ كما تقدَّم 



  .ياً ، ذكره مكي وأبو البقاء ُيْهِديِه َهْد: أنه منصوٌب على املصْدرِ ، أي : الثالث 
، وهو التمييُز يف » على البياِن « : أنه منصوٌب على التَّْمييزِ ، قال أبو البقاء ومكيٌّ ، إال أنَّ َمكِّياً ، قال : الرابع 

وفيه نظٌر؛ من حيث إنَّ املعىن ، وكأهنما ظَنَّا أنه متييٌز ِلما أبْهَِم يف اِملثْلية؛ إذ ليس هنا شيٌء َيصْلُُح للتمييزِ غَريها ، 
التمييَز إمنا َيْرفَع اإلهباَم عن الذَّواِت ، ال عن الصفاِت ، وهذا كما رأْيتَ إمنا رفع إهباماً عن صفة؛ ألنَّ اهلدي صفةٌ 

  .يف املعىن؛ إذ املرادُ به ُمْهدى 
املصدرِ فيه تقديراً؛ كما تقدَّم حتريُره  فيَمْن َخفَضه؛ ألنَّ حملَّه النصُب بعملِ» ِمثْل « أنه منصوٌب على حملِّ : اخلامس 

.  
، ومل يتعرَّفْ باإلضافة؛ ألنه » َهْدياً « صفةٌ ل » َباِلغَ الكَْعَبِة « و . فيمن نصبه » َجَزاء « أنه بدلٌ من : السادس 

  ]البسيط : [ آلَخرِ وقولُ ا]  ٢٤: األحقاف [ } هذا َعارٌِض مُّْمِطُرَنا { : عاملٌ يف الكعبة النصَب تقديراً ، ومثله 
  القَى ُمَباَعَدةً ِمْنكُْم وِحْرمَانَا... َيا ُربَّ غَابِِطَنا لَْو كانَ َيطْلُُبكُْم  -٢٠٢٥

  .بكسر الدال وتشديد الياء » َهدِيا « : يف أنَّ اإلضافة فيها غُري َمْحَضٍة ، وقرأ األعْرج 
  فصل
كَْعَبة ، فَيُْنَحُر ُهَناك ، وهذا يُؤيِّد قول من أْوَجَب املِثْلَ من طريق اِخللْقَِة؛ ألنه َيْحكَُماِن بِِه َهْدياً ُيَساقُ إىل ال: املعىن 

َيْحكُمان به َهْدياً ، وهذا َصرِيٌح يف أنَّهما َيْحكَُمان به : َيْحكَُمان به شَْيئاً ُيْشَترى به َهْدٌي ، وإنَّما قال : تعاىل لَمْ َيقُلْ 
  .َيْحكَُمان به شيئاً ُيْشَترى به ما َيكُونُ َهْدياً وهذا بعيد عن الظَّاِهر : ، وإنَّما قال  َشْيئاً ُيْشتَرى به َهْدٌي

احلََرم؛ ألنَّ  ومسِّيت الكَْعَبةُ كَْعَبةً الرتفاعها ، والعََرُب ُتسَمِّي كل َبْيٍت مرتفعٍ كَْعَبةً ، والكَْعَبةُ هنا إنَّما أُريَد هبا كلُّ
[ } ثُمَّ َمِحلَُّهآ إىل البيت العتيق { : فَعالن يف الكَْعَبة ، وال عندها مالِصقاً هلا ، وَنظُِريُه قوله تعاىل الذْبَح والنَّْحر ال ُي

  .أنْ َيذَْبح باحلرم ، ويتصدَّق باللَّْحمِ على مساكنيِ احلََرمِ : ، واملُرَاُد بُِبلُوِغِه للكَْعبة ]  ٣٣: احلج 
له أنْ يتصدَّق به حيث شاَء ، كما أنَّ لَُه أن يُصوَم حْيثُ شاء ، وحجَّةُ القولِ :  -رضي اهللا عنه  -وقال أبو حنيفة 

  .أنَّ الذَْبَح إيالٌم ، فال ُجيوُز أن يكُون قُْرَبةً ، بل القُْرَبةُ إيَصالُ اللَّْحم إىل الفقَراِء : األوَّل 
هنا للتخيري ، وُنِقل عن ابن عباس؛ أهنا ليَسْت »  أْو« ، و » فََجَزاٌء « : عطٌف على قوله » أو كَفَّارةٌ « : قوله 

جعلها َخَبَر مبتدأ : ، وأمَّا َمْن نصبه ، فقال الزخمشريُّ » فََجَزاٌء « للتخيري ، بل للترتيب ، وهذا على قراءِة َمْن رفع 
كَفَّارة « ًء ، أو كفارةً ، فتعطَف فعليه أن ْجيزِي جزا: أو الواجُب عليه كفَّارةٌ ، وجيوُز أن تُقَدََّر : حمذوٍف؛ كأنه قيل 

الكفَّارة « مبتدأ مؤخَّراً ، فعطفت » أن َيْجزَِي « يكونُ خرباً مقدَّماً ، و » عليه « ، يعين أنَّ » أنْ َيْجزَِي « على » 
  .بعدها  ملا بعدها ، والباقون بتنوينها ، ورفع ما» كَفَّارة « على هذا املبتدأ ، وقرأ نافع وابُن عامرٍ بإضافة » 

  :على أحد ثالثة أوجه » طََعاُم « فأمَّا قراءةُ اجلماعِة ، فواضحةٌ ، ورفُع 
  .؛ إذ هي من جنسه » كَفَّارةٌ « أنه بدل من : أحدها 
وردَّه أبو حيان؛ بأنَّ مذهَب البصريِّني اختصاُص عطِف البيانِ . أنه بيانٌ هلا؛ كما تقدَّم ، قاله الفارسيُّ : الثاين 
{ : أبو َعِليٍّ ُيخاِلُف يف ذلك ، ويستدلُّ بأدلَّة ، منها قوله تعاىل : ِف دون النكرات ، قال شهاب الدين باملعار

{ : ، وكذا قوله تعاىل » َشَجَرة « عنده عطُف بيان ل » َزْيتُوَنٍة « ، ف ]  ٣٥: النور [ } َشَجَرٍة مَُّباَركَةٍ َزْيتُوَنٍة 
، والبدلُ فيهما حمتملٌ؛ فال ُحجَّةَ له ، » َماٍء « عنده بدلٌ من » َصدِيد « ، ف ]  ١٦: إبراهيم [ } ِمن مَّآٍء َصدِيٍد 

  .والبدل قد جييء للبيان 
  .تلك الكفارة : هي طعام ، أي : أنه خرب مبتدأ حمذوٍف ، أي : الثالث 



الطعام ، وتكفري باجلزاء املماثل ، وتكفري  أنَّ الكفارة ، ملَّا تنوََّعْت إىل تكفري: وأمَّا قراءة نافع وابن عامرٍ ، فوجهها 
  ]الطويل : [ بالصيام ، حُسَن إضافتها ألَحِد أنواعها تبييناً لذلك ، واإلضافةُ تكون بأدَْنى مالبسة؛ كقوله 

  ُسهَْيلٌ أذَاَعْت غَْزلََها ِفي القََراِئبِ... إذَا كَْوكَُب اخلَْرقَاِء الَح بُِسْحرٍة  -٢٠٥٣
وهذه اإلضافةُ مبيِّنةٌ ، كأنه « : يها؛ لقيامها عند طلوعه؛ فهذا أوىل ، ووجََّهها الزخمشريُّ فقال أضاف الكوكَب إل

أمَّا ما زعمه ، « : ، قال أبو حيان » مبعىن ِمْن ِفضٍَّة « َخاَتُم ِفضٍَّة » : أو كفارةٌ من طعامِ مساكني؛ كقولك : قيل 
من باب إضافة الشيء إىل جْنسه ، والطعاُم ليس جنساً للكفارِة ، إال «  خَاَتم ِفضٍَّة» فلْيَس من هذا الباب؛ ألنَّ 

والكفَّارةُ ليسْت جْنساً للطَّعامِ؛ ألنَّ : كان ِمْن َحقِّه أن يقول : انتهى ، قال شهاب الدين . » بتجَّوزٍ بعيٍد جدا 
هو املضاُف إىل » َخاَتماً «  ما بعده ، فكما أن يف أنَّ كالًّ منهما هو املضاُف إىل» َخاَتم « الكفارةَ يف التركيب نظُري 

الكفَّارةُ ليسْت جْنساً للطعام؛ ألجل املقابلِة ، لكْن ال ميكُن أن يُقال ذلك ، فإنَّ الكفارةَ كما : جنسه ينبغي أن ُيقالَ 
: » ِمْن « شرطُ اإلضافِة مبعىن : تقدَّم جنٌس للطعامِ ، واجلزاِء ، والصَّومِ ، فالطريُق يف الردِّ على الزخمشريِّ أن يُقال 

ليس » كَفَّارةُ طَعامٍ « ، و » َخاَتُم ِفضٍَّة « : أن ُيضاف جزٌء إىل كلٍّ بشرِط صدقِ اسم الكلِّ على اجلزِء؛ حنو 
إىل جزء ، وقد استشكل مجاعةٌ هذه القراءة؛ من َحْيثُ إنَّ الكفارةَ ليست للطعامِ ، » كُلّ « كذلك ، بل هي إضافة 

  .ا هي لقتلِ الصيِد ، كذا قاله أبو عليٍّ الفارسيُّ وغريه ، وجواُبه ما تقدَّم إمن

والفرُق بينهما أنَّ قَْتلَ الصَّْيِد ال ُيْجزئُ : هنا ، وإن اختلفوا يف البقرة ، قالوا » َمَساِكَني « ومل خيتلف السبعةُ يف مجع 
» طََعاُم مْسِكنيٍ « ، ورفع » كَفَّارة « ُعَمَر واألْعَرجُ بتنوين  فيه إطعاُم ِمْسِكنيٍ واحٍد ، على أنه قد قرأ عيسى ْبُن

  .ومراُدمها بيانُ اجلِْنسِ ، ال التوحيُد : بالتوحيد ، قالوا 
، واجلمهوُر على فتحِ العني ، وقرأ ابن عباس وطلحة بن ُمَصرِّف » فَجَزاٌء « نسٌق على » أْوَعْدلُ « : قوله 

  .واجلَْحَدرِي بكَْسرِِها 
عندي ِعدلُ غُالِمَك أو : املِثْلُ ، تقول : ما عاَدل الشَّْيء من جِْنِسِه ، والعدل : بالكسر » الِعْدل « : قال الفرَّاُء 

 :، فقُلْت  َشاِتَك إذا كان غالٌم بِِعْدل غُالمه ، أو شاةٌ تَْعِدلُ َشاَتُه ، أمَّا إذا أرَْدَت ِقيَمَتُه من غري جِْنِسه َنصَْبَت الَعْين
  .َعْدل 

َتقْوُِميك : اسم َمْعدُولٌ حبمل آخر ُمَسوى به ، والَعْدل : الِقيَمةُ ، والَعْدلُ : املِثْل ، والِعْدل : العدل : وقال أبو اهلَيْثَم 
  .الشَّْيء بالشيء من غري جِْنِسِه 
َوالَ ُيْؤَخذُ { : عند قوله : لَْيه يف الَبقَرة الَعدل والِعْدل سواٌء ، وقد تقدَّم الكالم َع: وقال الزَّجَّاج ، وابُن األْعرَابِّي 

  ] . ٤٨: اآلية [ } ِمْنَها َعْدلٌ 
أو قَْدُر ذلك ِصياماً ، واألْصلُ : ألنَّ املعىن » عندي رَطالن َعَسالً « : نْصٌب على التميز كقولك » ِصَياماً « : قوله 

فأِعلَّ » ِصَواماً « : » ِصياماً « وأصل . [ ْدلُ ذلك من الصَِّيام رطالِن من الَعَسلِ ، وَع: فيه إْدخَالُ َحْرفَْينِ تقُولُ 
  ] .كما تقدَّم مراراً 

  فصل
َن أنْ أنَّه يف َجَزاِء الصَّْيد ُمَخيٌَّر َبْين أن َيذَْبح اِملثْلَ من النََّعمِ ، فيَتصدَّق باللَّْحم على َمساِكنيِ احلََرم ، وبْي: معىن اآلية 
 بَِدَراِهم وَيشَْترِي بالدََّراِهم طََعاماً ، فيتصدَّق بالطََّعام على مساكنيِ احلََرمِ ، ِلكُلِّ ِمْسِكنيٍ ُمدٌّ من طعام ، أوُيقَوِّم اِملثْلَ 

  .َيُصوم عن كُلِّ ُمدٍّ َيْوماً ، وله أنْ َيُصوَم حَْيث َشاَء؛ ألنَّه ال َنفَْع فيه ِللَْمَساِكني 
  .ثلَ ُيقَوَُّم الصَّيُد ، مثَّ ُتْجَعلُ الِقيَمةُ طََعاماً ، فيتَصدَُّق به أْو َيُصوم إنْ مل خيْرِجِ امل: وقال َماِلٌك 



ال َيجُِب املِثْلُ ِمَن النََّعم ، بل ُيقَوَُّم الصَّْيُد ، فإن شاء َصَرفَ تلك الِقيَمةَ إىل َشيء ِمَن النََّعمِ ، وإن : وقال أُبو َحنِيفَةَ 
  .ق بِِه ، وإنْ َشاَء َصاَم َعْن كلِّ نِْصفِ صَاعٍ من ُبرٍّ أو َصاعٍ من غَْيرِه َيْوماً َشاَء إىل الطََّعام فيَتَصدَّ

جََزاُء الصَّْيِد على التَّْرِتيب ، واجلُْمهُور على التَّخْيري ، وأنَّ قاتلَ الصَّْيِد ُمَخيَّرٌ يف َتْعيني : وقال الشَّْعبِي ، والنَّخِْعي 
} َيْحكُمُ بِِه ذََوا َعْدلٍ مِّْنكُْم َهدْياً { : التَّْخيِري إىل احلَكََمْين ، لقوله تعاىل : َحمَّد بن احلسن أَحِد هذه الثالثة ، وقال ُم

  .كَذَا ، أْو كَذَا : أي 
ُمخيَّراً َبْين  أن اللَّه أْوَجَب على قَاِتلِ الصَّْيِد أَحَد هذه الثالثة على التَّْخيريِ ، فوَجبَ أنْ يكونَ قَاِتلُ الصَّْيِد: وجواُبه 

  .أيِّها شاء ، وأمَّا الذي َيْحكُمُ بِه ذوا الَعْدل ، فهو َتْعيُني املِثْلِ اِخللْقَة أو الِقيَمة 
  :فيه ستةُ أوجٍه » ِلَيذُوَق « : قوله 

، أو »  مِثْل« إمنا يتأتَّى ذلك حيثُ يضاف إىل : قاله الزخمشريُّ ، وقال أبو حيان » جزاء « أنه متعلٌق ب : أحدها 
، وَعلَّلَ ذلك بأنه إذا َرفََع مثالً ، كان صفةً للمْصَدرِ ، وإذا ُوِصَف املصدُر ، مل » مِثْل « ، ويُْنَصُب » جََزاء « ُيَنوَّن 

: قال شهاب الدين : ، فيجوز » يُْعجُِبنِي الضَّْرُب َزْيداً الشَّديدُ « : يعمل إال أن يتقدَّم املعمولُ على وْصِفه؛ حنو 
ا لو جعله بدالً أيضاً أو خرباً؛ ملا تقدَّم من أنه يلزُم أن ُيْتَبعَ املوصولُ أو ُيْخَبر عنه قبل متامِ صلته ، وهو ممنوٌع ، وكذ

ال : جيوُز ما قاله الزخمشري ، وأنا أقول » مِثْل « وقد أفَْهَم كالُم الشيخِ بصرحيِِه؛ أنه على قراءِة إضافة اجلزاِء إىل 
؛ فليزُم أنْ » أْو كفَّاَرةٌ أو َعْدلٌ « ِمْن متامِ صلِة املصدرِ ، وقد ُعِطَف عليه قولُه » لَِيذُوقَ « ألنَّ  جيوُز ذلك أيضاً؛

مل َيُجْز للفْصلِ » َجاَء الذي ضرَب وَعمٌرو زَْيداً « : ُيْعطََف على املوصُولِ قبل متام صلته؛ وذلك ال جيوُز لو قلَْت 
  .واملوصُولِ بأجنيبٍّ ، فتأمَّلْه  -أو أبعاضَِها  -بني الصِّلَة 

  .ُجوزَي بذِلَك ِلَيذُوَق : أنه متعلٌِّق بفعلٍ حمذوٍف َيُدلُّ عليه قُوَّةُ الكالمِ؛ كأنه قيل : الثاين 
  .فعليِه جزاٌء ِلَيذُوَق : ؛ إذ التقديُر » فَجََزاء « : أنه متعلٌِّق باالستقرارِ املقدَّرِ قبل قوله : الثالث 
  .َصْوُمُه لَِيذُوَق : ، أي » ِصَيام « نه متعلٌِّق ب أ: الرابع 

طعام ِلَيذُوَق ، ذكر هذه األوجه الثالثة أبو البقاء ، وهي ضعيفةٌ جدا ، : ، أي » طََعام « أنه متعلٌِّق ب : اخلامس 
  .وأجودُها األولُ 

  .» غَلَطٌ « : ْعرِبني ، قال ، نقله أبو حيان عن بعضِ املُ» َعْدلُ ذَِلَك « أهنا تتعلَُّق ب : السادس 
املطُر الثقيلُ القَطْرِ ، وملراعاة الثِّقَلِ ، قيل لألمرِ : والَوابِلُ : سوُء العاقبِة وما ُيخاف ضََرُرُه ، قال الراغُب : والَوَبالُ 

، » طََعام َوبِيلٌ « : يقال ، و]  ١٥: احلشر [ } ذَاقُواْ وََبالَ أَْمرِِهْم { ف : َوبَال ، قال تعاىل : الذي ُيخاف َضَرُره 
والوَبالُ يف « : ، وقال غريه ]  ١٦: املزمل [ } فَأََخذَْناُه أَْخذاً َوبِيالً { : ُيخاُف وبالُه؛ قال تعاىل » كٌَأل َوبِيلٌ « و 

إذا كان ال ُيْسَتْمَرأ ، « يلٌ َماٌء َوبِ» ، إذا كان ُيْسَتْوَخُم ، و « َمْرعى وبَيلٌ » : اللغِة؛ ثِقَلُ الشيءِ يف املْكُروِه ، يقال 
  .والذَّْوُق هنا استعارةٌ بليغةٌ . » كرهُتها َخْوفاً من وباِلها : واْستَْوَبلُْت األرَض 

 لى الطَّْبعِوإنَّما مسَّى اللَُّه تعاىل ذلك وباالً؛ ألنَّه خيَّره بني ثالثِة أشياء ، اثَْناِن منها ُتوجُب َتْنقيَص املالِ ، وهو ثَِقيلُ ع
ع ، وذلك ، ومها اجلََزاُء باملِثْلِ واإلطَْعام ، والثَّاِلثُ ُيوجِبُ إيالَم الَبَدِن وهو الصَّْوم ، وذَِلك أْيضاً َيثْقُلُ على الطَّْب

  .حتَّى َيحَْترِز َعْن قَْتل الصَّْيد يف احلََرمِ ، ويف حَالِ اإلحَْرام 
  .َعَما َسلََف يف اجلاِهليَِّة : لَ التَّْحرِمي ، وُنُزولِ اآلَية وقال السدِّيُّ قَْب: َيعْنِي } َعفَا اهللا َعمَّا َسلَف { : قوله 
فإنه ال ُيوجِبُ اجلََزاءَ : هذا إْبدَال على قَْولِ من ال ُيوجُِب اجلزاَء ، إالَّ يف املرَِّة األولَى ، أمَّا يف املرَِّة الثَّانِية : وقيل 

ُيكَفِّره التََّصدُّق باجلََزاِء ، فعلى هذا املُراد َعفَا اللَُّه عما َسلََف يف املرَّة األوىل بِسَببِ  إنَّه أعْظُم من أنْ: علْيه ، ويقول 



يف » الفاَء « أنَّ : أداِء اجلََزاِء ، ومن عاَد إليه مرَّةً ثَانِية ، فال كفَّارة جلُْرِمِه ، بل اللَُّه َيْنَتِقُم منه ، وُحجَّةُ هذا القول 
فاُء اجلَزاِء ، واجلََزاء هو الكَاِفي ، فهذا َيقَْتِضي أنَّ هذا االْنِتقَاَم كما يف هذا الذَّْنبِ ، } َيْنَتِقُم اهللا ِمْنُه فَ{ : قوله 

  .وكونُه كَاِفياً َيْمَنع من وجوبِ َشْيٍء آَخر ، فال َيجُِب عليه اجلََزاُء 

خٌرب ملبتدأ » يَْنَتِقْم « جيوز أن تكون شرطيةً ، فالفاُء جواُبها ، و » مْن  «} َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اهللا ِمْنُه { : قوله تعاىل 
َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقمُ { : يف قوله » الفَاُء « : سيبويه : فهو َيْنتَِقُم ، وال جيوز اجلزُم مع الفاِء ألبتة ، قال : حمذوٍف ، أي 

: اجلن [ } فََمن ُيْؤِمن بَِربِِّه فَالَ َيَخاُف َبْخساً { ، و ]  ١٢٦: البقرة [ } ُعُه َوَمن كَفََر فَأَُمتِّ{ : ، ويف قوله } اهللا ِمْنهُ 
وَمْن عاَد فهو ينَتِقمُ اللَّه منه ومن كفر فأنا أمتُِّعُه ، ومن ُيؤِمن : إنَّ يف هذه اآليات إْضَماراً ُمقَدَّراً ، والتَّقدير ]  ١٣

 بد من إْضَمارِ مبتدأ يكونُ ذَِلَك الفِْعلُ َخبَراً عنه؛ النَّ الِفْعلَ َيِصُري بَِنفِْسِه جزاًء ، بربه فهو ال َيخَاُف ، وباجلُْملَِة فال
على الفِْعلِ لَغْواً ، أما إذَا أْضمَْرنا املُبَْتَدأ ، » الفَاِء « فال حاَجةَ إىل إْدَخال َحْرِف اجلزاِء عليه ، فَيِصُري إْدخال َحْرِف 

  .لَْغواً » الفَاء « عليه؛ لَيْرَتبِطَ بالشَّْرط فال َتِصري » الفَاِء «  احَْتْجَنا إىل إدخال
موصولةً ، ودخلِت الفاُء يف خرب املبتدأ ، لَمَّا أشبه الشرطَ ، فالفاُء زائدةٌ ، واجلملةُ بعدها » َمْن « وُجيوُز أن تكون 

َحسََّن ُدخُولَ الفاِء كونُ ِفْعلِ « : قال أبو البقاء . خٌرب ، وال حاَجةَ إىل إضمارِ مبتدأ بعد الفاء؛ خبالِف ما تقدََّم 
  .» الشرِط مَاِضياً لَفْظاً 

  فصل
  .} واهللا عَزِيٌز ذُو انتقام { يف اآلِخَرة : } َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اهللا ِمْنُه { : معىن اآلية 

  .علْيه اجلزاء عند عامَِّة أْهلِ الِعلْمِ أنَّه إذا َتكرََّر من املُْحرِمِ قَْتلُ الصَّْيِد ، فيتكرر : واعلْم 
إذا قتلَ املُْحرُِم صَْيداً ُمَتَعمِّداً ، ُيسألُ هل قََتلَْت قَْبلَها شَْيئاً من الصَّْيد؟ فإنْ :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابُن عبَّاسٍ 

  .اذَْهْب فينتقم اللَُّه ِمْنك : َنْعم ، مل ُيْحكَْم عليه ، ويقالُ : قال 
، ولكن يُْمأل ظَْهُرُه وصْدُره َضرْباً ] فإن عاد بعد ذلك ، مل ُيْحكَْم عليه [ مل أقُْتل قَْبلَُه َشْيئاً ُحِكَم عليه : ال وإنْ ق

، واْخَتلَفُوا يف  -وهو واٍد بالطَّائف  -» َوجٍّ « وجيعاً ، وكذلك حكم رسُولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم يف صيد 
  لَُه أَكْلُ لَْحمِ الصَّْيدِ؟املُْحرِمِ ، هل ُيجُوُز 

رِي ، ملا فذَهَب قَْوٌم إىل أنَّه ال َيِحلُّ لَُه بَِحالٍ ، ُيْرَوى ذَِلَك عن ابنِ عبَّاسٍ ، وهو قولُ طاُوس ، وبه قال ُسفَْيانُ الثَّْو
ه صلى اهللا عليه وسلم ِحَماراً وْحشّياً أنَُّه أْهَدى لرسُولِ اللَّ« : روى عبُد اهللا بن عبَّاس عن الصَّْعب بن ُجثَاَمة اللَّْيِثيِّ 

فلَمَّا َرأى رسُولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : ، وُهَو يف األْبَواِء أو بودان ، فردَّه رسُولُ صلى اهللا عليه وسلم ، قال 
  .« إنَّا مل َنُردَُّه َعلَْيك إالَّ أنَّا ُحرم » : َما يف َوجْهِي ، قال 

وُز ِللُْمْجرِم أكْلُُه ، إذا لَْم َيْصطَدْ بِْنِفسه ، وال صِيَد ألْجِله أو بإَشاَرِته ، وهو قولُ ُعَمَر ، وُعثََمان ألكْثَُرون إىل أنَُّه ُجي
، وأبِي هَُرْيَرةَ ، وبه قالَ َعطَاء ، وُمَجاِهد ، وسعيُد بُن ُجَبْير ، وهو مذَهُب مالٍك ، والشَّاِفعيِّ ، وأْحَمد ، وإْسحاق 

  .أي ، وإنَّما َردَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم على الصَّعبِ بن ُجثَامة؛ ألنَّه ظَنَّ أنَّه ِصيد من أْجله ، وأصحاب الرَّ
أنَّه كان مع رُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه « : موىل أبِي قتادة بن رْبِعيٍّ األْنصَارِي  -ويدلُّ على اجلوازِ ، ما روى َناِفعٌ 

، فرأى ِحمَاراً  -وهو غري ُمْحرِم  -ضِ طريقِ َمكَّةَ ، َتخلَّف مع أْصَحابٍ لَُه ُمْحرِِمني وسلم ، حتَّى إذا كان بِبَْع
 َشدَّ على وْحشياً ، فاْسَتوى على فرسِه ، فسأل أْصَحاَبُه أنْ ُيَناوِلُوُه َسْوطاً فَأَبْوا ، فَسَألَُهمْ ُرْمَحُه فأَبوا ، فأَخذه ، ثُمَّ

ِمْنُه َبْعُض أصحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، وأَبى بعضُُهْم ، فلمَّا أْدَركوا رُسول اللَّه صلى  اِحلَمار فَقََتلَُه ، فأكل



أنَّ رُسولَ اللَّه : وروى جَابُِر بن َعْبِد اللَِّه » إنَّما هي طُْعَمةٌ أطْعََمكُُموها اللَُّه : اهللا عليه وسلم فسألُوه عن ذلك فقال 
  .» لَحُم الصَّْيِد لَكُْم ِفي اإلحَْرامِ حاللٌ ، َما مل َتصِيُدوه أو ُيَصاد لَكُْم « : قال صلى اهللا عليه وسلم 

  فصل
َيصرفَُها إىل  وإذَا أْتلََف املُْحرُِم َشْيئاً من الصَّْيِد ال مِثْلَ لُه ِمن النََّعمِ ، مثل َبْيضٍ أو طَائرٍ ُدون احلمامِ ، ففيه قيَمُتُه

ُهو َصْيد : فََرخََّص فيه بَْعُضُهْم ، وقال : ق به ، أو َيُصوم َعْن كُلِّ ُمدٍّ َيْوماً ، واْخَتلَفُوا يف اجلَرَاِد الطَّعامِ ، فيتَصدَّ
  .يف اجلَرَاَدِة َتْمَرةٌ : الَبْحرِ ، واألكثرون على َتحْرِميِه ، وإنْ أصاَبَها فََعلْيِه َصَدقَةٌ ، قال ُعَمُر 

  .قَْبَضة من طََعامٍ : اس وُروَِي عنه ، وعن اْبنِ َعبَّ

 ُحُرًما َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي إِلَْيِه أُِحلَّ لَكُْم َصْيُد الَْبْحرِ َوطََعاُمُه َمَتاًعا لَكُْم َوِللسَّيَّاَرِة َوُحرَِّم َعلَْيكُْم صَْيُد الَْبرِّ َما ُدمُْتْم
  ) ٩٦(ُتْحَشُرونَ 

اِحليَتانُ : َصْيُده ما اصِْطيَد ، وَجميُع ما ُيْصطَاُد من الَبْحرِ ثالثةُ أْجَناسٍ : قال ُعَمٌر َجِميُع اِملَياِه ، : واملراُد بالَبْحر 
  .وَجِميُع أْنَواِعها حاللٌ ، والضَّفَاِدُع ومجيع أنواعها حََراٌم ، واختلَفُوا فيما ِسَوى َهذَْينِ 

  .ِلُعُمومِ هذه اآلَية  إنَّه حاللٌ: إنَّه َحَراٌم ، وقال األكثُرون : فقال أبو حنيفة 
أِحلَّ لكمُ الصيُد وطعاُمُه ، فالصَّْيُد االصِْطَياُد ، والطَّعاُم مبعىن : ، أي » َصْيدُ « نسٌق على : » وطَعاُمُه « : قوله 

أن يكون إطعاُمكُْم إياه أنفسكُْم ، وجيوز : إنه اسُم مصدرٍ ، وُيقَدَُّر املفعولُ حينئٍذ حمذوفاً ، أي : اإلطعامِ ، أي 
أُِحلَّ لكُْم َمصِيُد الَبْحرِ وطعاُم الَبحْر؛ : تعوُد على الَبْحر على هذا أي » طََعاُمُه « الصَّْيُد مبعىن املَصِيد ، واهلاءُ يف 

  :فالطعاُم على هذا غَْيُر الصَّْيِد وعلى هذا ففيِه وجوٌه 
والطََّعامُ  -أنَّ الصَّيَد ما صِيَد بالِْحيلَِة حال ِحَياِتهِ :  -ما رضي اهللا عنه -أحسنها ما ذكرُه أبو َبكْر الصِّدِّيق ، وُعَمُر 

  .ما َرَمى بِِه الَبْحُر ، أو نضَب َعْنُه املَاُء ِمْن غَْيرِ ُمَعالََجٍة 
ْحرِ هو الطَّرِيُّ ، َصْيُد الَب: وقال سعيدُ بُن ُجَبْير ، وسعيُد بُن املَُسيِّب ، وُمقَاِتلُ ، والنَّْخِعي ، وِعكْرَِمةُ ، وقتاَدةُ 

  .وطعاَمُه ُهو املَُملَُّح ِمْنُه ، وهو َضِعيٌف؛ ألنَّ اململَُّح كان طَرِّياً وصَْيداً يف أوَّلِ األْمرِ فََيلَْزُم التكَْراُر 
واْصطَِياد بَْعضِ فإنَّ االْصِطيَاَد قد َيكُون لألكْل ، وقد َيكُون ِلَغْيرِه كاْصطَِياِد الصَّدف ألْجلِ اللُّؤلُؤِ ، : وأيضاً 

  .الَبْحر  احليواناتِ الَبحرِيَّة ألجل ِعظَاِمها وأسَْنانَِها ، فََحَصل التََّغاُير بني االصِْطَياد من الَبْحرِ ، وبني األكْل ِمْن طعامِ
تاً ، وجيوُز أن تعود اهلاُء على طََعاُمُه ما قَذَفَُه املَاُء إىل السَّاِحل مَْي: وابن ُعَمَر ، وأيب ُهَرْيَرة  -ُروَِي عن ابن عبَّاس 

مبعىن َمطُْعوم ، وَيُدلُّ على ذلك قراءة ابن » طعام « هذا الوجِه أيضاً على الصْيدِ مبعىن املصيِد ، وجيوز أن يكون 
  .بضم امليم وسكون العني » وطَْعُمُه « : عبَّاس وعبد اهللا بن احلارث 

  :يف نصبه وجهان » متاعاً لَكُْم « : قوله تعاىل 
َمتََّعكُْم به متاعاً : أنه منصوٌب على املصدر ، وإليه ذهب مكي وابن عطيَّة وأبو البقاء وغريهم ، والتقدير : أحدمها 

ِكتَاَب اهللا { : مبعىن أْمَتعُْتكُمْ به إْمَتاعاً؛ كقوله » أُِحلَّ لَكُمْ « : ألنَّ قوله : َتْنَتِفُعونَ وتَأَتِدُمونَ به ، وقال مكيٌّ 
  ] . ٢٤: النساء [ } كُْم َعلَْي

أحلَّ لكُْم متتيعاً لكم ، وهو يف املفعول له مبنزلة قوله تعاىل : أي « : أنه مفعول من أجله ، قال الزخمشري : والثاين 
مفعولٌ له خمتصٌّ « مََتاعاً لكُْم » يف باب احلال؛ ألنَّ قوله ]  ٧٢: األنبياء [ } َوَوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوبَ َناِفلَةً { : 

حالٌ خمتصٌّ بيعقوب ، يعين أُِحلَّ لكم طعاُمه متتيعاً لَتنَاِئكُْم تأكلونه طَرِيا ولسيَّاَرِتكُْم « َناِفلَةً » بالطعام؛ كما أنَّ 



« : له مسنداً لقو» أُِحلَّ « انتهى ، فقد خصََّص الزخمشرّي كونه مفعوالً له بكون الفْعلِ ، وهو . » يتزوَّدونه قديداً 
وهو مذهُب أيب  -، وليس علَّةً ِحللِّ الصيِد ، وإمنا هو علَّةٌ ِحللِّ الطعام فقط ، وإمنا محلُه على ذلك مذهُبُه » طََعامُه 
؛ من أنَّ صيَد الَبْحرِ ُمْنقَِسٌم إىل ما ُيؤكَلُ ، وإىل ما ال ُيؤكَلُ ، وأن طعامه هو املأكُولُ منه ، وأنه ال يقع -حنيفةَ 
، يعين أنَّ هذه احلالَ خمتصةٌ بيعقوَب؛ ألنه ولُد ولٍد؛ خبالِف » َناِفلَةً « لُ إال باملأكُول منه طريا وقَدِيداً ، وقوله التمثي

، إالَّ أنَّ هذا يؤدِّي » متاعاً « إسحاَق ، فإنه ولُده لُصلْبه ، والنافلةُ إمنا ُتطْلَُق على ولد الولِد ، دونَ الولد ، فكذا 
يف إسناده إىل أحدمها معلَّالً وإىل اآلخر لْيَس كذلك ، فإذا ] يكونُ [ لفعل الواحَد ُيسَْنُد لفاعلني متعاطفَْين إىل أنَّ ا

هو املختصَّ باإلجالل ، أو بالعكْسِ ، وهذا » ِقَياُم زيٍد « ، فيجوز أن يكون » قَاَم َزْيٌد وَعْمٌرو إجالالَ لََك « : قلت 
ده من احلالِ يف اآلية الكرمية ، فَثمَّ قرينةٌ أْوَجَبتْ صْرَف احلالِ إىل أحدمها ، دون ما حنُْن فيه فيه إلباٌس ، وأمَّا ما أور

» لَكُْم « من اآلية الكرمية ، وأمَّا غُري مذهبه؛ فإنه يكونُ مفعوالً له غري خمتص بأحِد املتعاطفْينِ وهو ظاهٌر َجِليٌّ ، و 
إنه مفعولٌ : ز أن يكونَ صفةً له ، ويكونُ مصدراً مبيِّناً لكونه ُوِصَف ، وإن قلنا مصدٌر ، فيجو» َمَتاعاً « : إنْ قلنا 

ألنْ أَمتَِّعكُْم ، وألنْ أَمتَِّعكُْم ، وألنْ أجلََّك ، وهكذا ما جاء من : أعين التقديُر : له ، فيتعلَُّق بفعلٍ حمذوٍف ، أي 
  .نظائره 

  فصل
مسك ، وغريه : املَارَّة ، وُجْملَةُ حيواناِت املاِء على قْسَمْين : لكم ، وللسَّيَّارة يعين  مْنفََعةً: أي » َمَتاعاً لَكُْم « معىن 

أُِحلَّْت لََنا َمْيَتَتانِ السََّمكُ « :  -عليه الصالة والسالم  -، أمَّا السََّمُك فََمْيَتُتُه حاللٌ مع اخِْتالَف أنَْواِعَها ، لقوله 
  .أنْ َيُموتَ بِسََببٍ أو بَِغْيرِ َسَببٍ ، وال فرق بني » واجلَرَاُد 

  .ال حيلُّ إال أن ميُوت بِسَببٍ من ُوقوع على َحَجرٍ ، أو اِحنسَارِ املَاِء َعْنُه ، وحنو ذلك : وِعْنَد أيب حنيفةَ 
  :وأمَّا غري السَّمِك فَِقْسَمان 

  .ِقْسٌم َيعيُش يف الَبرِّ ، كالضفَْدعِ والسَّرطان ، فال حيل أكْلُُه 
كُلُّ ما يعيشُ يف الَبرِّ ، وله فيه حََياةٌ ، فهو صَْيُد : وقال ماِلٌك ، وأبو جملز ، وعطاء ، وسعيُد بن ُجبَْير ، وغَْيرهم 

  .الَبرِّ إنْ قتلُه املُْحرُِم ودَاُه ، وزادَ أبو ْجملَز يف ذَِلَك الضفْدَع ، والسَّالِحَف ، والسََّرطَان 
ال َيِحلُّ شيٌء مْنُه إالَّ السََّمك ، :  َيِعيشُ يف الَبرِّ إالَّ َعْيَش املَذْبُوح ، فاْخُتِلَف فيه ، فقيل وقسم يعيُش يف املَاِء ، وال

  .وهو قولُ أبِي َحنِيفَة 
يَّةُ املَاء ، وهو إنَّه َح: إنَّ َمْيَت املَاِء كُلّها َحاللٌ ، ألنَّ كُلََّها َسَمٌك ، وإن اْخَتلَفَْت صورَُتَها كاجلرِيِث ، ُيقَال : وقيل 

ي ُهَريَْرة ، على َشكْلِ احلَيَِّة ، وأكْلُُه ُمَباح باالتِّفَاقِ ، وهو قولُ أيب َبكْرٍ ، وُعَمر ، وابنِ عبَّاسٍ ، وَزْيِد بن ثَابِت ، وأبِ
  .وبه قال شَُرْيٌح ، واحلسُن وعطاء ، وهو قولُ مالٍك ، وظَاِهُر َمذَْهبِ الشَّافعي 

أنَّ ما لَُه نظري يف الربِّ ُيؤكَل ، فََمْيَتُتُه من حيواَناتِ الَبْحرِ حاللٌ ، مثل بقر املاِء وحنْوِه ، وما ال ُيؤكلُ وذهَب قوٌم إىل 
  .َنِظُريُه يف الربِّ ال َتِحلُّ مْيَتُتُه من حيواناِت الَبْحر ، مثل كَلْبِ املَاِء واخلِْنزِيرِ واِحلَمارِ وحنْوَها 

  .والتِّْمَساُح؟ قال نََعْم : كلُّ َشْيٍء َعْيُشُه يف املَاِء فَُهَو حاللٌ قيل : وقال األوَزاِعيُّ 
  .لَْو أنَّ أْهِلي أكَلُوا الضَّفَاِدَع ألطعمتهم : وقال الشِّْعبِي 

َع َحَيواَناِت الَبْحرِ ، أرجو أالَّ َيكُونَ بالسَّرَطَان بَأٌس ، وظاِهُر اآلَيةِ ُحجَّةٌ ِلَمْن أبَاَح َجِمي: وقال ُسفْيانُ الثَّْورِي 
  .» ُهَو الطَّهُوُر ماؤُه واِحللُّ َمْيَتُتُه « وكذلك احلَِديثُ ، وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم 



ذكر تعاىل َتْحرِمي الصَّْيِد على املُْحرِم يف ثالثة مواضع من هذه } َوُحرَِّم َعلَْيكُمْ َصْيدُ الرب َما ُدمُْتْم ُحرُماً { : وقوله 
[ } َوإِذَا َحلَلُْتْم فاصطادوا { : إىل قوله ]  ١: املائدة [ } غَْيَر ُمِحلِّي الصيد َوأَنُْتْم ُحُرٌم { : ورة ، وهي قوله السُّ

َوُحرَِّم َعلَْيكُْم صَْيُد الرب َما { : ، وقوله ]  ٩٥: املائدة [ } الَ َتقُْتلُواْ الصيد وَأَنُْتْم ُحُرٌم { : ، وقوله ]  ٢: املائدة 
، واتَّفََق املُْسِلُمون على َتْحرِمي الصَّْيِد على املُْحرِم ، وهو احليوان الَوْحِشيُّ الذي َيِحلُّ أكلُُه ، فأمَّا ما } ُدْمُتْم ُحرُماً 

لصَّالة والسَّالم عليه ا -ال َيِحلُّ أكْلُُه ، فال َيْحُرم باإلْحَرامِ ، وَيْحُرُم أْخذُه وقَتلُُه ، وال َجَزاء على من قََتلَه ، لقوله 
الُغرَاُب ، واحلَدأةُ ، والَعقَْرُب ، والفَأَرةُ ، والكَلْبُ : َخْمٌس من الدََّوابِّ لَْيَس على املُْحرِمِ يف قَْتِلهِنَّ ُجنَاٌح « :  -

  .» الَعقُوُر 
  .» َيقُْتلُ املُْحرُِم السَُّبَع العاِدي « :  -عليه السالم  -وقال 

كلُّ سَُبع يْعقر وِمثْلُه عن َماِلٍك ، وذهَب أْصحَاُب الرَّأي إىل ُوُجوبِ اجلََزاءِ : الكَلْبُ الَعقُوُر : َيْيَنة وقال ُسفَْيانُ بُن ُع
: علْيَها  يف قَْتلِ ما ال ُيؤكَل لَْحُمُه ، كالفَْهِد ، والنمرِ ، واِخلنْزِيرِ ، وحنوها إالَّ األعيان املَذكُورة يف اخلََبرِ ، وقَاسُوا

  .ئَْب ، ولَْم يوجُِبوا فيه الكَفَّاَرة الذِّ
فُوا يف الصَّْيدِ فأمَّا املَُتولِّد من املأكُولِ وغريه ، فََيْحُرُم أكْلُُه ، وَيجِبُّ فيه اجلََزاُء؛ ألنَّ فيه َجَزاًء من الصَّْيِد ، واخَتلَ

  الذي َيِصيُده احلاللُ هل ُيَحرَُّم على املُْحرِمِ؟
إنَّه حراٌم على املُْحرِم بكُلِّ حالٍ ، وهو قولُ : سٍ ، وابُن َمْسُعود ، وسعيُد بُن جَُبْيرٍ ، وطاُوٌس فقال عليٌّ ، وابُن عبا

  .الثَّْورِي وإْسَحاق ، لظاِهرِ اآلية 
َعاِقيَب ، ولُُحومَ والَي: أنَّ احلَارِثَ كان َخليفَة ُعثَْمان على الطَّاِئِف ، فَصََنَع ِلُعثَْمان طَعاماً وصنع فيه احلََجلَ : وُروَي 

، مث قال ] فإنا ُحُرم [ أطعُمونا قُوتاً حالالً : الُوُحوشِ ، فبَعثَ إىل عليٍّ بن أيب طالبٍ ، فجاءه الرَّسُولُ فقال َعِليٌّ 
ِحمَاراً  أْنِشُد اللََّه من كان َها ُهَنا ِمْن أْشَجع ، أتعلَُمون أنَّ رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أْهَدى إليه رجلٌ: علي 

  .نعم : َوْحشياً ، وهو ُمْحرٌِم فأَبى أن يأكُلَُه ، فَقَالُوا 
:  -عليه السالم  -لَْحُم الصَّيِد َحالَلٌ ِللُْمْحرِم بِشَْرط أالَّ َيْصطَاَدُه املُْحرِم ، وال ُيصْطَاُد لَُه ، كقوله : وقال الشَّاِفِعيُّ 

  .» وُه أْو ُيَصاد لَكُم صَْيُد الَبرِّ لَكُم حاللٌ َما لَْم تصيُد« 
إذا صِْيَد للُمْحرِمِ بغري إعانتِه وإشارته َحلَّ له؛ ألنَّ أبا قتادةَ اْصطَاد ِحَماراً « :  -رضي اهللا عنه  -وقال أبو حنيفة 

َمر أن ْحيِمل فيكم أَحٌد أَ: وحشّياً ، وهو َحالَلٌ يف أصحابِ ُمْحرِمَني ، فَسَألُوا رسُول اللَّهِ صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  .» فَكُلُوا ما بَِقي ِمْن لَْحمَِها : قال . ال : َعلَْيَها أو أشَاَر إلَْيَها ، قالوا 

، وهذا َيُدلُّ على َتْخصِيصِ القُْرآِن « نََعْم ، فََناولُْتُه الَعُضَد فأكَلََها : قالوا » َهلْ َبِقي َمَعكُم منه َشيٌء؟ « : ويف رَِواَيٍة 
  .ِد بِخََبرِ الواِح

ُحرِّم عليكم صيدُ الرب : صلتها وهي مصدريةٌ ظرفيةٌ أي « دمتم » مصدريةٌ ، و « ما » } َما ُدْمُتْم ُحُرماً { : قوله 
« ِدمتم » : وقرأ حيىي . دام يدوم : من لغة من قال « دمتم » واجلمهور على ضمِّ دال . مدةَ دواِمكم ُمْحرمني 

 ٥٧اآلية [ خاف خياف ، ومها كاللغتني يف مات ميوُت وميات ، وقد تقدَّم دام يدام ك: بكسرها من لغة من يقول 
» : رفعاً على قيامه مقام الفاعل ، وقرئ « صيدُ » مبنياً للمفعول ، « وُحرِّم » واجلمهوُر على ] . آل عمران 

» بضم احلاء والراء مجُع « ماً ُحُر» واجلمهوُر أيضاً على . نصباً على املفعول به « صيَد » مبنياً للفاعل ، « وَحرَّم 
ذوي َحَرم أي إحرام ، : بفتحهما ، أي « َحَرماً » وقرأ ابن عباس . « قُذُل » و « قَذَال » مبعىن ُمْحرِم ك « َحرام 
» جعلهم نفَس املصدرِ فإنَّ « رجل عدل » جعلهم مبنزلة املكان املمنوع منه ، واألحسُن أن يكون من باب : وقيل 



» : والَبرُّ معروٌف ، قال الليث . عىن إحرام ، وتقدم أن املصدر يقع للواحِد فما فوُق بلفٍظ واحد مب« َحَرما 
وفيه نظر لقول « وهو من كالم املولدين » : قال األزهري . « جلست َبرَّا ، وخرْجُت برا : ويستعمل نكرة يقال 

أي باطٌن وظاهٌر ، وهو من تغيري النسب ، وقد تقدم استيفاء «  إنَّ لكلِّ امرئ جَوَّانِيا وبَرَّانياً» : سلمان الفارسي 
واملقُصوُد ِمْنهُ التَّْهديُد ، ليكون املَْرءُ } واتقوا اهللا الذي إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ { : مثَّ قال ]  ٤٤اآلية [ هذه املادة يف البقرة 

ُتحشرون إليه ال إىل : لالختصاص أي « ُتْحشرون » على « يه إل» مَواِظباً على الطَّاَعة ُمحَْترِزاً عن املَْعِصَية وقدَّم 
  .غريه ، أو لتناُسبِ رؤوس اآلي 

َتْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي َجَعلَ اللَُّه الْكَْعَبةَ الَْبْيتَ الْحََراَم ِقَياًما ِللنَّاسِ َوالشَّْهرَ الْحََراَم َوالَْهْدَي وَالْقَلَاِئَد ذَِلَك ِل
اْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشِديدُ الِْعقَابِ َوأَنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيمٌ ) ٩٧(لسََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوأَنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم ا
لَا َيْسَتوِي الَْخبِيثُ وَالطَّيُِّب وَلَْو  قُلْ) ٩٩(َما َعلَى الرَُّسولِ إِلَّا الَْبلَاغُ َواللَُّه َيْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما َتكُْتُمونَ ) ٩٨(

  ) ١٠٠(أَْعجََبَك كَثَْرةُ الَْخبِيِث فَاتَّقُوا اللََّه َيا أُوِلي الْأَلْبَابِ لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَ 

ر ، بيَّن هاُهَنا أنَّ ذِلكَ ملَّا حرَّم اهللا تعاىل االْصِطيَاد على املُْحرِمني ، وبيَّن أنَّ اإلحَْرام َسَبب ألْمنِ الَوْحشِ والطَّْي
ذلك التَّْحرِمي الذي َحرََّمُه اإلحرام؛ إنَّما سبُبه ُحْرَمة هذا البيت احلرامِ ، فكما أنَّه َسَبٌب ألْمنِ الَوْحشِ والطَّْير ، فك

  .ُهَو َسَبٌب ألْمن النَّاسِ عن اآلفات واملخافات 
  :فيها وجهان : » َجَعلَ اللَُّه « : قوله 

  .» ِقَياماً « والثاين » الكَْعَبة « فتتعدَّى الثنني ، أوهلما » َصيََّر « أهنا مبعىن  :أحدمها 
نصٌب على احلال ، وقال » ِقياماً « ، و » الكَْعَبة « ، فتتعدَّى لواحد ، وهو » َخلََق « أن تكون مبعىن : والثاين 
، وهذا ينبغي أن ُيْحَملَ على َتفْسري املعىن ال تفسري اللغة؛ إذ » َحكَمَ « و » َبيََّن « هنا مبعىن » جََعلَ « إنَّ : بعضُُهْم 

، » الَبْيتَ « ، ولكن يلزُم من اجلَْعلِ البيانُ ، وأمَّا » َحكََم « وال » َبيََّن « مل ينقل أهلُ العربية؛ أهنا تكونُ مبعىن 
َسمَّْوا  -وهم َخثَْعم  -أن بعض اجلاهليَّة : ك إما البدلِ ، وإما عطِف البيان ، وفائدةُ ذل: فانتصاُبه على أحد وجهني 

عطف » الَبْيَت احلََراَم « : بيتاً الكعبة اليمانية ، فجيء هبذا البدلِ ، أو البياِن ، تبييناً له من غريه ، وقال الزخمشريُّ 
ان بأن شرط ، واعترض عليه أبو حي« بياٍن على جهة املدحِ ، ال على جهة التوضيحِ؛ كما جتيء الصفةُ كذلك 
إالَّ أنْ يُريد أنه لَمَّا ُوِصَف البْيتُ » : البياِن اجلموُد ، واجلموُد ال ُيْشِعرُ َمبْدحٍ ، وإمنا ُيْشِعرُ به املشتقُّ ، مث قال 

  .« باحلرامِ اقَْتَضى اجملموُع ذلك فيمكُن 
، وأصل اشتقاق ذلك من الكعبِ الذي هو أَحُد أعضاِء كلُّ بْيٍت مربَّعٍ ، وُسمَِّيت الكعبةُ كَْعَبةً لذلك : والكَْعَبةُ لغةً 

الَعظْم الذي عند ُملَْتقى الساق والقََدم ، والكَْعبةُ كُلُّ َبْيٍت على َهيْئَِتَها يف « كَْعُب الرَُّجلِ » : اآلدميِّ ، قال الراغب 
  .َناِء التَّْربِيع ، والعرُب ُتَسمِّي كلَّ َبْيت ُمرَبَّع كَْعبةً؛ النفرادها من البِ

ُسمَِّيت كَْعَبةً الرتفَاعَِها من األْرض ، وأْصلُها من اخلُرُوج واالرتِفَاع ، وُسمَِّي الكعبُ ِلُنتُوِئِه ، وُخُروجه من : وقيل 
َيْت هبذا َجانِيب القَدم ، ومنه ِقيلَ ِللْجَارية إذا قاربِت الُبلُوغَ وخََرَج ثَْدياَها تكعََّبْت والكعبة ملَّا ارتفع ِذكُْرها ُسمِّ

بيٌت كان يف اجلاهلية لبين ربيعة ، وتقدَّم : وذُو الكعبات « فالنٌ َعالَ كَْعُبُه » االْسم ، ويقولون ِلَمْن َعظَُم أْمُره 
  ] . ٦آية [ الكالم يف هذه املادِة أول السورة 

  فصل
  :بُنَِيِت الكَْعبةُ الكَرَميةُ َخْمَس َمرَّاٍت : قَالُوا 



  . -عليه السالم  -الِئكَة قبلَ آَدمَ بناُء امل: األوىل 
  . -عليه السالم  -بَِناُء إبراهيم : والثانية 
  .بناُء قَُرْيشٍ يف اجلاهليَّة ، وحضر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا البَِناء : والثالثة 
  . -رضي اهللا عنه  -بناُء ابُن الزَُّبْيرِ : والرابعة 

قال املارودي  -عليه السالم  -و البَِناُء املوُجوُد الَيْوَم ، وهكذا كاَنتْ يف زَمنِ الرَّسُولِ بناُء احلَجَّاج وه: واخلامسة 
والعمَاِلقَة إىل أن اْنقََرُضوا « ُجْرُهم » مع  -عليه السالم  -كانت الكَْعَبةُ بَْعَد إبراهيم : « األْحكَام السُّلطَانِيَّة » يف 

هِم على احلََرمِ ِلكَثْرِتهِم بعد الِقلَِّة ، وِعزِهم َبْعدَ الذِّلَِّة ، فكان أوَّلُ من َجدَّدَ بَِناءَ ، وخلفتهم فيها قريُش بعد استيالِئ
قَُصّي بن ِكالَب ، وَسقَّفَها َخبَشبِ الدومِ وجريد النَّْخل ، ثُمَّ َبَنْتَها قَُرْيٌش بَْعَدهُ  -عليه السالم  -الكَْعَبِة بعد إبْراهيَم 

صلى اهللا عليه وسلم ابُن مخْسٍ وعشرين َسَنةً ، وشَهَِد بَِناَءَها ، وكان باُبها باألْرض ، فقال أُبو ُحذَْيفَة  ، ورسولُ اهللا
إالَّ بُسلَّمِ ، فإنَّه ال يدخلها حينئٍذ اآلنَ إالَّ ما أَرَْدُتمْ ] أحٌد [ يا قَْوُم ، ارفُعوا باب الكَْعَبةِ حتَّى ال َيْدُخلَ : بُن املُِغرية 

 فإن جاء أَحدٌ ممن َتكَْرُهون ، رََمْيُتم به فََسقَطَ ، وصار نكاالً ملن َيرَاُه ، ففعلت قَُرْيُش ذلك ، وكان سببُ بِنَائها أنَّ ،
  .الكَْعَبة اسُتْهدَِمْت وكاَنْت فَْوَق القَاَمِة ، فأَرادُوا َتْعِليََتَها 

، والقياُم هنا » ِعَنبٍ « دون ألف بزنة » ِقَيماً « : وابُن عامرٍ  قراءة اجلمهورُ بألفٍ بعد الياء ،[ » ِقياماً « : قوله 
لزيارهتا : أنَّ اللََّه َجَعلَ الكعبةَ سََبباً لقيام النَّاسِ إليها ، أي : ، واملعىن » َيقُوُم  -قَاَم « حيتملُ أن يكون مصدراً ل 

اُهْم ، فيها َيقُوُمونَ ، وجيوُز أنْ يكونَ القياُم مبعىن القوامِ ، واحلجِّ إليها ، أو ألنَّها َيْصلُح عندها أمُر دينهِْم وُدْنَي
، » السِّوَاِك « : فقُِلَبِت الواُو ياًء؛ النكسارِ ما قبلها ، كذا قال الواحديُّ ، وفيه نظٌر؛ إذ ال موجَب إلعالله؛ إذ هو 

  ]الرجز : [ إنَّ القياَم والقواَم مبعًنى واحٍد؛ قال : فينبغي أن يقال 
، وأمَّا قراءةُ ابن » القَِياَمة « : فأمَّا إذا دخلها تاُء التأنيث ، لَزَِمتِ الياُء؛ حنو ... ِقَواُم ُدْنَيا وِقَواُم ِدينِ  -٢٠٥٤

إمَّا أنْ يكون مصدراً على فعلٍ ، وإما أن يكون على فعالٍ ، فإن كان : عامر ، فاستشكلها بعُضهم بأنه ال َيْخلُو 
، وإن كان الثاين ، فالقصر ال يأيت إال يف ِشْعرٍ ، وقرأ » عَورٍ « و » ِحَولٍ « أن تِصحُّ الواُو ك األوَّل ، فينبغي 

] ]  ٥اآلية [ بتشديد الياء ، وهو اسٌم دالٌّ على ثبوت الصفة ، وقد تقدَّم حتقيقُه أوَّلَ النساء » قَيِّماً « : اجلَْحَدرِيُّ 
.  

  فصل يف معىن اآلية
سََبٌب لقَوامِ مصاِلح النَّاسِ يف أمر دينهم وُدنَياهم أمَّا الدِّين؛ فألنَّ به يقوم احلَجُّ : اً للنَّاسِ أي معىن كونه ِقَيام

فبما ُيجَْبى إليه من الثََّمرَات ، وكانوا َيأَمنُونُ فيه من النَّْهبِ والغَاَرِة ، فال يتعرَُّض هلم أَحدٌ : واملََناِسُك ، وأمَّا الدُّْنَيا 
، ولو رمِ ، فكأنَّ أهلَ احلرمِ آِمنني على أنْفُسِهِم وأْموَالِهِم ، حتَّى لو لَِقيَ الرَُّجلُ قَاِتل أبيه وابنِِه مل يتعرَّْض لَُه من احل

َعلَْنا َحَرماً آِمناً أََولَْم َيَرْواْ أَنَّا َج{ : َجَنى الرَُّجلُ أعظم اِجلنَايَاِت ثُمَّ الَتَجأ إىل احلََرمِ ، لُمْ ُيتعَرَّْض له ، قال تعاىل 
  ] . ٦٧: العنكبوت [ } َويَُتَخطَُّف الناس ِمْن حَْوِلهِمْ 

ِلبَْعضِ النَّاسِ وهم العرب ، وإنَّما َحُسَن هذا اجملاُز؛ ألنَّ أْهلَ كلِّ َبلٍَد إذا قالُوا : أي » ِقَياماً للنَّاس « : واملراُد بقوله 
فُهم ال يُرِيُدون إالَّ أْهلَ بلدِهْم ، فلَهذَا السََّبب ُخوِطُبوا هبذا اخلطاب على وفقِ  ،« كذا ] وصنعُوا [ النَّاُس فََعلُوا : 

  .عاَدِتهِم 



، واملفعول الثاين أو احلال حمذوٌف ، لفهم املعىن » الكَْعَبة « عطف على } والشهر احلرام واهلدي والقالئد { : قوله 
  .لقالِئَد ِقَياماً جعل اهللا أيضاً الشَّْهَر واهلَْدَي وا: ، أي 

: وثانيها . الكَْعَبةُ كما تقدَّم بيَاُنُه : أنَّه تعاىل جعل هذه األْرَبَعةَ أْشَياء أسَْباباً ِلِقيام النَّاسِ وقواِمهِم ، فأَحُدَها : واعلم 
اً ، وُيِغري بعُضُهْم على بعضٍ يف هو أنَّ العرب كان يَقُْتلُ بعضهم بعض: الشَّْهُر احلراُم ، ومعىن كونه َسبَباً ِلقيامِ النَّاسِ 

سائرِ األْشُهرِ ، فإذا دخلَ الشَّْهرُ احلراُم زال اخلَْوُف ، وسافَرُوا للتِّجاراِت ، وأِمُنوا على أْنفُسِهِْم وأمَْوالِهِم ، 
ا من اجلُوعِ والشِّدَِّة ، فكان الشَّْهُر وَحصَّلوا يف الشَّْهرِ احلرامِ قُوتَُهْم طُول السَّنِة ، فلوال الشَّْهُر احلرام لفَنَْوا وَهلَكُو

  .احلََراُم سََبباً ِلقَوامِ َمعيَشتِهِْم 
  .ذُو القْعَدِة وذُو اِحلجَّة وَرَجب : األشُْهُر احلُُرُم وهي : واملُراُد بالشَّْهرِ احلرامِ 

ى إىل البيِت ، وُيذَْبُح ُهناَك وُيفَرَُّق لَْحُمُه على ألنَّ اهلْدَي ما ُيْهَد: اهلَْدُي ، ومعىن كونه سََبباً لقيام النَّاس : وثالثها 
  .الفُقَراِء فيكُونُ ذِلَك ُنُسكاً للمهدي ، وقواماً ملعيَشة الفُقراء 

أنَّ من قصدَ الَبْيَت يف الشَّْهرِ احلرامِ أْو ِفي غريِ الشَّْهرِ احلرامِ ، معه : القالِئُد ، ومعىن كوهنا قواماً للناس : ورابعها 
ُمقلَّداً ٌي قد قلََّده ، وقلََّد َنفَْسُه من ِلَحاِء َشَجرِ احلرمِ ، مل يتعرَّْض لَُه أَحٌد ، حتَّى إنَّ أَحداً من العرب يلقَى اهلدَي هد

تعاىل  ، وهو ميوُت من اجلُوعِ فال يتعرَُّض له ألْبتَّةَ ، ومل يتعرَّْض هلا صاِحُبها أيضاً ، وكلُّ ذِلَك إنَّما كان؛ ألنَّ اللََّه
  .أْوقََع يف قُلُوبِهم َتْعظيمَ البْيِت احلََرامِ 

  فصل
ذكر الُعلَماُء يف جعل اللَّه تعاىل هذه األشياء ِقَياماً للناس ، أنَّ اللَّه تعاىل خلق اخلَلَْق على َسليقَِة : قال القُْرطُبِي 

دابر ، والسَّلْبِ ، والغَاَرِة ، والقَْتل ، والثَّأرِ ، فلم يكن ُبدٌّ يف اآلَدميِّني ، من التََّحاُسِد ، والتََّنافُرِ ، والتَّقَاطُعِ ، والت
: البقرة [ } إِنِّي َجاِعلٌ ِفي األرض َخِليفَةً { : اِحلكَْمة اإلهليَّة أنْ يكُونَ مع احلالِ وازعٌ ُيحَْمد معُه املآلُ ، فقال تعاىل 

إىل واحٍد َيْمَنعُُهم من التََّناوشِ ، وَيْحملُُهم على التَّآلُف من  فأمرُهم اهللا تعاىل باخلالفَِة ، وجعل أمُورُهْم]  ٣٠
  .التَّقَاطُعِ ، وردِّ املظاِلمِ عن املَظْلُومِ ، ويقَرِّر كلَّ يٍد على ما َتْسَتْويل عليه 

اللَُّه تعاىل اخلَليقَةَ هلذه  أنَّ جْورَ السُّلطان عام واِحٌد أقَلُّ أذاه كونُ النَّاسِ فَْوَضى حلظَةً واحدة ، فأْنَشأ: واعلم 
[ حلراَم ، الفَاِئَدة ، لتجرَِي على رأيه األُمور ، وَيكُف اللَُّه تعاىل به عادَية األمُورِ فعظَّم اللَُّه تعاىل يف قُلُوبِهِم الَبْيَت ا

أََولَْم َيرَْواْ أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً { : عاىل وعظَّم بينهم ُحْرَمَتُه ، فكان من جلأ إليه مَْعُصوماً قال ت] وأوقع يف قُلُوهبم َهْيَبَته 
  ] . ٦٧: العنكبوت [ } آِمناً َويَُتَخطَُّف الناس ِمْن حَْوِلهِمْ 

  :فيه ثالثةُ أوجه » ذَِلكَ « قوله 
  .احلُكُْم الذي حكْمَناُه ذلك ال غُريه : أنه خُرب مبتدأ حمذوٍف ، أي : أحدها 
  .ذوف ، أي ذلك احلكُم هو احلقُّ ال غريه أنه مبتدأ ، وخربه حم: والثاين 

« شََرَع اللَُّه ذلك ، وهذا أقواها؛ لتعلُّقِ الم العلَّة به ، و : أنه منصوٌب بفعلٍ مقدَّرٍ يُدلُّ عليه السِّياُق ، أي : الثالث 
زها سادَّةٌ َمَسدَّ املفعولنيِ أو وما يف َحيِّ» أنَّ اللَّه « بعد الم كَْي ، ال هبا ، و » أنْ « منصوٌب بإضمار » َتْعلَموا 

  .قبلها » أنَّ « نسٌق على } َوأَنَّ اهللا بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم { أحدمها على حسبِ اخلالفِ املتقدِّم ، و 
  .أيُّ اتِّصَالٍ هلذا الكالمِ َمبا قَْبلَُه : فإن قيل 

ص الشَّديد على القَْتلِ والغاَرِة ، وعلَم أنَّ هذه احلالة لو َداَمتْ ملَّا َعِلَم يف األَزل أنَّ ُمقَْتَضى طَِباعِ العََرب احلر: قيل 
ْدبِرياً لَِطيفاً ، هبم ، لََعَجُزوا عن َتْحصيلِ ما َيْحتَاُجونَ إليه ، وأدَّى ذلك إىل فَنَائِهِم واْنِقطَاِعهِم بالكُلِّيَّة ، َدبََّر يف ذلك َت



َم البَْيِت احلََرامِ وَتْعِظيَم َمنَاِسكِه ، فصار ذلك سبباً حلصُول األْمن يف البلِد احلرامِ وهو أنَّه تعاىل ألْقى يف قُلُوبِهْم َتعْظي
ويف الشَّْهر احلرام ، فلمَّا حصل األْمنُ يف هذا املكاِن ، ويف هذا الزََّماِن ، قََدروا على َتْحِصيلِ ما َيحَْتاُجون إليه يف 

يِشهم ، وهذا التَّْدبُِري ال ُيمكن إالَّ إذا كان يف األَزلِ عاملاً بِجَِميع املعلُوَماِت من هذا املكاِن ، فاْسَتقَاَمْت مصاحل َمعَا
  .الكُلِّيَّاِت واجلُْزئِيَّاِت ، وأنَُّه بِكُلِّ َشيء عليم 

ما يف السَّماِء وما يف األْرضِ  أنَّ اهللا جعل الكَْعَبة قياماً للنَّاسِ ، ألنَّه َيْعلَُم صالح الِعَباد ، كما َيْعلَُم: وقيل يف اجلوابِ 
.  

{ : وقد سبق يف هذ السُّورةِ اإلْخبَاُر عن الُغُيوبِ ، والكَْشف عن األْسرَارِ ، مثل قوله تعاىل : وقال الزَّجَّاج 
فقوله ذلك لَيْعلَُموا  ، ومثلُ إخبارِِه بَِتحْرِيِفهم الكُُتَب]  ٤١: املائدة [ } َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ َسمَّاُعونَ ِلقَْومٍ آخَرِيَن 

  .أنَّ اللَّه يعلُم ما يف السَّموات وما يف األْرض راجٌِع إليه 
، ملَّا ذكر تعاىل أنواع َرْحَمِته لعباِده ، ذكر َبْعَدُه } اعلموا أَنَّ اهللا َشدِيُد العقاب َوأَنَّ اهللا غَفُورٌ رَّحِيٌم { : وقوله تعاىل 

  .يَِتمٌُّ إال بالرََّجاء واخلَْوِف  ِشدَّة العقابِ؛ ألنَّ اإلميان ال
، ثُمَّ ذكر بعدُه ما َيُدلُّ على الرَّْحَمِة ، وهو كوُنهُ » لو ُوزِنَ املُؤِمنِ وَرَجاُؤُه العتَدالَ « :  -عليه السالم  -قال 

ْبلُ أنْواع َرْحَمِتِه وكرِمِه ، ثُمَّ ذكرَ غَفُوراً َرِحيماً ، وهذا َيُدلُّ على أنَّ جانَب الرَّْحَمِة أغْلَُب؛ ألنَُّه تعاىل ذكر فيما قَ
لى َتْغِليبِ أنَّه َشدِيُد العِقَابِ ، ثُمَّ ذكر َعِقيَبُه وصْفَْينِ من أْوَصافِ الرمحِة ، وُهَو كَْوُنُه غَفُوراً رحيماً ، وهذا َيُدلُّ ع

  .جانبِ الرََّمحِة على َجانِب العذابِ 
أَنَّ اهللا َشدِيُد العقاب َوأَنَّ اهللا { : ملا قدَّم التَّْرغيَب والتَّْرهيَب بقوله }  البالغ مَّا َعلَى الرسول إِالَّ{ : قوله تعاىل 

أنَُّه ُمكَلٌَّف بالتَّبليغِ ، : َيْعنِي } مَّا َعلَى الرسول إِالَّ البالغ { : ، أتبعه بِذكْرِ التَّكْليِف ، فقال تعاىل } غَفُوٌر رَّحِيٌم 
لُعْهَدِة ، وَبِقَي األْمُر من جانِبَِنا ، وإذا َعِلَم مبا ُتْبُدونَ وما َتكُْتُمونَ فإن َخالَفُْتْم ، فاعلموا أنَّ اللََّه فلما بلَّغ خرَج عن ا

  .شديُد العقاب ، وإنْ أطَعُْتْم فاعلُموا أنَّ اللَّه غفوٌر رحيٌم 
  :يف رفعه وجهان : » إالَّ البالغُ « : قوله 

  .ما استقرَّ على الرَّسُول إال البالغُ : رِّ قبله؛ العتماده على النفي ، أي أنه فاعلٌ باجلا: أحدمها 

  .أنه مبتدأ ، وخربه اجلارُّ قبله ، وعلى التقديرين ، فاالستثناء مفرَّغٌ : والثاين 
ذِف الزوائِد ، ك ما عليه إال التبليغُ ، فجاء على ح: مشدَّداً ، أي » َبلَّغَ « ل [ والبالغُ ُيْحَتَملُ أن يكون مصدراً 

ما عليه إال : ُمَخفَّفاً مبعىن الُبلُوغ ، ويكون املعىن » َبلَغَ « ل ] ، وحيتمل أن يكون مصدراً » أْنَبَت « بعد » َنبَات « 
  .الُبلُوغُ بتبليغه ، فالبلوغُ ُمْستلزٌم للتبليغِ ، فعبَّر بالالَّزمِ عن امللزوم 

{ : يف الطَّاعِة ، والتََّنزُِّه عن املَْعِصَيةِ بقوله  -سبحانه وتعاىل  -ملَّا رغَّب } والطيب الَّ َيْسَتوِي اخلبيث { : قوله تعاىل 
مَّا َعلَى الرسول إِالَّ البالغ { : ، مثَّ أْتَبَعُه بالتَّكليِف بقوله تعاىل } اعلموا أَنَّ اهللا َشِديُد العقاب َوأَنَّ اهللا غَفُوٌر رَِّحيمٌ 

قُل الَّ { : ، أْتَبَعُه بَِنْوعٍ آَخر من التَّْرغيبِ يف الطَّاَعِة وتَْرِك املْعِصَيِة ، فقال } ا ُتْبُدونَ َوَما َتكُْتُمونَ واهللا َيْعلَُم َم} { 
  .} َيْستَوِي اخلبيث والطيب 

  .احلَاللُ واحلَراُم : أي : قال املُفَسُِّرون 
  .الرَِّديُء واجليِّد : ع والعَاِصي ، وقيل املُِطي: املُؤِمُن والكَاِفُر ، وقيل : وقال السدِّيُّ 
وهذا على َضْربِ املثال ، والصَّحِيُح أنَُّه َعامٌّ ، فيَتَصوَّر يف املكاسبِ ، واألعمالِ ، والنَّاس ، واملعارف : قال القرطيب 

وإنْ كثَُر ، والطَّيُِّب وإنْ ] ِقبةٌ من هذا كُله ال ُيفلح وال يُنجُِب ، وال َتْحسن له َعا[ من الُعلُومِ وغْيرِها ، فاخلَبِيثُ 



  .قَلَّ نافٌع 
  .} َولَْو أَْعَجَبَك كَثَْرةُ اخلبيث { ] : قوله تعاىل [ 

وال تتعرَُّضوا للحجَّاج وإنْ كاُنوا » فاتَّقُوا اللَّه « نزلت يف شُرَْيج بن ضَُبْيَعة الَبكْري ، وحجَّاجِ بن بكرِ بن وائل ، 
: } َولَوْ أَْعجََبَك كَثَْرةُ { وجواب } ياأويل األلباب لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَ { الِقصَّةُ أوَّلَ السُّوَرة ُمشرِِكني ، وقد َمَضِت 

  .ملا أْجَدى شيئاً يف املساواة : ولو أْعجبَك كَثْرةُ اخلبيِث ، لَما استوى مع الطَّيِّبِ ، أو : حمذوٌف ، أي 

لَُّه لُوا َعْن أَْشَياَء إِنْ ُتْبدَ لَكُْم َتُسؤْكُْم َوإِنْ َتْسأَلُوا َعْنَها ِحَني ُيَنزَّلُ الْقُْرآنُ ُتْبدَ لَكُْم َعفَا الَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْسأَ
  ) ١٠٢(قَْد سَأَلََها قَْوٌم ِمْن قَْبِلكُْم ثُمَّ أَصَْبُحوا بَِها كَاِفرِيَن ) ١٠١(َعْنَها َواللَُّه غَفُوٌر َحلِيٌم 

  :مبا قَْبلَها وجوه ] هذه اآلية [ صال يف اتِّ
ما بلََّغُه الرَُّسول إلَْيكُم ، : كأنَّه قال ]  ٩٩: املائدة [ } مَّا َعلَى الرسول إِالَّ البالغ { أنَّه تعاىل ملَّا قال : أحدها 

وُضوا فيه ، فإنَّكُم إن خضتم فيما ال فَُخذُوُه وكونوا ُمْنقَاِدين لَُه ، وما مل ُيَبلِّْغُه إليكم ، فال تسْألوا عنه ، وال ختُ
  .تكليف فيه َعلَْيكم ، فربَّما َجاَءكُْم بسبب ذلك اخلَْوضِ من التَّكِْليف ما َيثْقُل علْيكم وَيُشقُّ 

الكُفَّار  وهذا ادَعاٌء منُه للرِّسالِة ، ثُمَّ]  ٩٩: املائدة [ } مَّا َعلَى الرسول إِالَّ البالغ { أنَّه تعاىل ملا قال : وثانيها 
لَن نُّْؤِمَن لََك { : كانوا يُطاِلبُوَنُه بعَد ظُُهورِ املُْعجِزاتِ ُمبْعجِزاٍت أَُخر على سبيلِ التََّعنُِّت ، كما َحكَى َعْنُهم قوهلُم 

} إَالَّ َبشًَرا رَّسُوالً  قُلْ ُسْبَحانَ رَبِّي َهلْ كُنُت{ : ، إىل قوله ]  ٩٠: اإلسراء [ } حىت َتفُْجَر لََنا ِمَن األرض يَْنُبوعاً 
أنِّي رسولٌ أمِْرُت بتْبليغِ الشَّراِئعِ واألْحكَام إلَْيكُم ، واللَّه تعاىل قد أقاَم الداللة على : ، واملعىن ]  ٩٣: اإلسراء [ 

التَّعَنُِّت ، وذلك لَْيس يف  ِصحَِّة دْعَوى الرِّسالة بإظَْهارِ أنواعٍ كثريٍة من املُْعجَِزات ، وطلُب الزِّيادة بَْعَد ذلك من بابِ
ُوْسِعي ، ولعلَّ إظَْهاَرها يوجُب ما َيُسوؤكُم ، مثل أنَّها لو ظََهَرْت فكُلُّ من خالفَ بعد ذلك ، اْستَْوَجَب الِعقَابَ يف 

وقع يف قُلوبِهِم مَْيلٌ إىل ظُهُورها ، فََعرفُوا الدُّنيا ، ثُمَّ إنَّ املُْسِلِمَني ملَّا َسِمُعوا ُمطالَبةَ الكُفَّار للرَُّسولِ هبذه املُْعجِزَات ، 
  .يف هذه اآلية أنَّهم ال َيْنَبِغي أن ُيطاِلُبوا ذلك ، فرمبا كان ظُُهورها ُيوجُب ما َيُسوؤُهم 

وا األمُوَر على ، فاتركُ]  ٩٩: املائدة [ } واهللا َيْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما َتكُْتُمونَ { : أنَّ هذا ُمتَِّصلٌ بقوله : وثالثها 
  .ظََواِهرَِها ، وال َتسْألُوا عن أحْوال ُمِخيفٍَة إنْ ُتْبَد لَكُم َتُسؤكُْم 

  :على مخسة مذاهب » أْشَياء « واختلف النحويُّون يف . » َتْسألُوا « متعلق ب : » َعْن أْشَياَء « : قوله تعاىل 
، فهي مفردةٌ » َشْيء « أهنا اسُم مجعٍ من لفظ :  -ني وهو رأي اخلليل وسيبويه واملازينِّ ومجهور البصري -أحدها 

« هبمزتني بينهما ألٌف ، ووزهنا فعالء؛ ك » َشْيئاًء « : ، وأصلها » قَْصَباء « ، و » طَْرفَاء « لفظاً مجٌع معًنى؛ ك 
ُء ، وكَثُر دوُر هذه ، فاستثقلوا اجتماع مهزتني بينهما ألٌف ، ال سيما وقد سبقها حرُف علَّة ، وهي اليا» طَْرفَاء 

» أْشَياء « اللفظِة يف لساهنم ، فقلبوا الكلمةَ بأنْ قَدَُّموا الَمها ، وهي اهلمزةُ األوىل على فائها ، وهي الشني؛ فقالوا 
، وُمنَِعْت من الصرف؛ أللف التأنيث املمدودة ، وُرجِّح هذا املذهُب بأنه مل يلزْم منه شيٌء » لَفَْعاء « فصاَر وزُنها 

اجلَاِه ، واحلَاِدي ، والقسيِّ ، وناَء ، وآُدرٍ ، وآَرامٍ ، وِضئَاء يف قراءة « غُري القَلْب ، والقلبُ يف لساهنم كثٌري ك 
، واعترَض » َوجٌه ، وواِحٌد ، وقُووٌس ، وَنأى ، وأدُْوٌر ، وأَراٌم ، وضَِياء ، وَيِئسَ « : ، واألصل » قُْنُبل ، وأيَِس 

ن القلَْب على خالِف األْصلِ ، وأنه مل َيرِْد إال ضرورةً ، أو يف قليلٍ من الكالم ، وهذا مردودٌ مبا بعضُهم على هذا بأ
لََعْمرِي « يف » َرَعْمِلي « : قدَّْمُته من األمثلِة ، وحنن ال ُنْنِكرُ أنَّ القلَب غري ُمطَّرٍد؛ وأما الشاذُّ القليلُ ، فنحو قوهلم 

  ]الكامل : [ ؛ قال » وَائع َش« يف » َشَواِعي « ، و » 



  ُضرَِبْت على ُشُزٍن فَُهنَّ َشَواِعي... وكَأنَّ أْوالََها ِكَعاُب ُمقَاِمرٍ  -٢٠٥٥
  ] .يريد َشوَاِئع [ 

  .وأمَّا املذاهُب اآلتية ، فإنه َيرُِد عليها إشكاالٌت ، هذا املذهُب ساملٌ منها؛ فلذلك اعتربه اجلُْمهُور دون غريه 
  :منَع الصَّْرُف لثالثة أوجٍه : طيبِ وقال ابُن اخل

، فلم يَتَصرَّفْ » َحمَْراء « مثل » فَْعالء « ما تقدَّم ، وهو أنَّ هذه الكلمةَ ملَّا كاَنْت يف األْصلِ على وزن : أحدها 
  .كََحْمَراء 

  .ف ، ثُمَّ ُجِعلَت أْشَياء َمَنَع ذَِلَك الصَّْر» شيآء « ملَّا كاَنتْ يف األْصل : وثانيها 
أنَّا ملَّا قَطَْعَنا احلَْرَف األِخَري منُه ، وَجَعلَْناُه أوَّلَه ، والكَِلَمةُ إذا قُِطع منها احلْرُف األخريُ صارت كنْصِف : وثالثها 

، بل ألصَقَْناهُ  كَِلَمة ، ونِْصُف الكلمِة ال تَقَْبلُ اإلعراب ، ومن حيث إنَّ ذلك احلَْرَف الذي قَطَْعنَاُه ، مل حنِذفُْه بالكُلِّيَّة
  .بأوَّلِ الكَِلَمِة ، فَكَأنَّها َباِقَيةٌ بَِتماِمَها ، فال جرم َمْنْعَناهُ يف َبْعضِ ُوُجوه اإلعراب دون الَبْعض 

ك » فَْيِعلٍ « على » شَيِّئ « : » َشْيء « ، واألصل يف » َشْيء « مجع ل » أْشَياء « أن :  -وبه قال الفراء  -الثاين 
؛ كما خففوا لَيناً ، وَهيِّناً ، وميِّتاً إىل لَْينٍ ، وهْينٍ ، ومْيٍت ، مث مجعه بعد ختفيفه ، » َشْيء « ، مث ُخفَِّف إىل  »لَيِّن « 

الُم الكلمة واليت للتأنيث ، : ، فاجتمع مهزتان » أفِْعالء « هبمزتني بينهما ألفٌ بعد ياٍء بزنة » أْشيِئَاء « وأصله 
اجلَْمعُ ثقيلٌ ، فَخفَّفُوا الكلمة؛ بأن قلبوا اهلمزة األوىل ياًء؛ النكسار ما قبلها ، فيجتمع ياءان ، واأللف تشبهُ اهلمزة و

أفْالء « ، ووزهنا اآلن بعد احلذف » أْشَياء « أوالمها مكسورةٌ ، فحذفوا الياء اليت هي عُني الكلمة ختفيفاً ، فصارت 
طريقةُ بعضهم يف َتْصريف هذا املذهب؛ كمكي بن ايب طالب ، وقال  فَمْنُع الصرف؛ ألْجلِ ألفِ التأنيِث ، وهذه» 

ملَّا صارت إىل أْشيِئَاء ، ُحِذفَِت اهلمزة الثانيةُ اليت هي الم الكلمة؛ ألنَّها هبا حصل الثِّقَلُ ، : بعضهم كأيب البقاء 
  .أفَْعاء : وفُِتَحِت الياُء املكسورةُ؛ لتسلَم ألف اجلَْمعِ ، فصار وزُنها 

، » شَيِّئ « ليس خمفَّفاً من : بزنة فَلْسٍ ، أي [ » َشْيٍء « أنَّ أْشياء مجُع :  -وبه قال األخفش  -ملذهب الثالث ا
إنَّ فَْعالً جيمُع على أفِْعالَء ، فصار أشْيِئَاء هبمزَتْينِ بينهما ألفٌ بعد : ، وقال ] » َشْيء « كما يقوله الفرَّاء ، بل مجع 

ه ما ُعِملَ يف مذَْهب الفرَّاء ، والطريقاِن املذْكُوران عن َمكِّيٍّ وأيب البقاء يف تصريف هذا املذهب ياء ، مث ُعِملَ في
وقال الفرَّاء واألخفش؛ « : جاريان هنا ، وأكثر املصنِّفني يذكرون مذهب الفرَّاء عنه وعن األخفش ، قال مكي 

  .» ، لكنه ُخفَِّف « َهيِّنٍ وأْهوَِناء » ؛ ك « أشْيِئَاء » ، وأصلها « أفِْعالء » وزهنا « أْشَياء » : والزياديُّ 

َهيِّنٍ » مثل « شَيِّئ » أصلُ الكلمِة : وقال األخفُش والفراء « : مث ذكر تصريَف الكلمِة إىل آخره ، وقال أبو البقاء 
، واحلقُّ ما ذكرته عنُهما؛  ، وذكر التصريف إىل آخره ، فهؤالء نقلوا مذهبهما شيئاً واحداً» ، مث ُخفِّف باحلذف « 

، غري أنه خلطَ » وذهَب الفرَّاء يف هذ احلرف مذهب األخفش « : ويدلُّ على ما قلته ما قاله الواحديُّ؛ فإنه قال 
، ؛ فلذلك جاز معه على أفِْعالء » َهيِّن « حني ادَّعى أهنا كَهْينٍ ولْينٍ حني مجعا على أْهوَِناء وألْيَِناء ، وَهْينٍ ختفيف 

وإن  -أعين مذهب الفراء واألخفشِ  -حىت ُيْجَمَع على أفِْعالء ، وهذان املذَهَبان » َشيِّئ « وَشْيء ليس خمفَّفاً من 
فعلٌ ، « َشيئاً » وهذا القَْولُ غَلَطٌ؛ ألنَّ « : َسِلَما من منع الصَّْرف بغري علَّة ، فقد ردَُّهَما الناس ، قال الزجَّاج 

َهيٌِني ولَيٌِني ، فُجِمَع على أفعالء ، كما ُيْجَمُع فَِعيلٌ على : أفِْعالء ، فأما َهيٌِّن وليٌِّن ، فأصلُه وفعلٌ ال جيمُع على 
َهيِني » « هيِّن « وهذا غريبٌ جدا ، أعين كونه جعل أنَّ أصلَ : قال شهاب الدين » َنصِيب وأْنِصَباء : أفعالء؛ مثل 

إنَّ َهيِّناً أصله َهْيونٌ ، كميٍِّت : ، ولذلك صرح بتشبيههما بنصيبٍ ، والناُس يقولون  بزنة فعيلٍ ، وكذا ليٌِّن ولَيٌِني» 
لَْيٌني بياءين ، األوىل ساكنة والثانية مكسورةٌ ، فأدغمتِ : أصله َمْيوٌت ، مث أِعلَّ اإلعالل املعروف ، وأصل ليِّنٍ 



: نُ ، وألنَّهم حني مجعوه على أفعالء أظَْهرُوا الواو ، فقالوا األوىل ، واالشتقاقُ يساعُدهم؛ فإن اهليَِّن من هانَ َيُهو
أقول فيها : كيف ُتَصغِّرُ أشَْياء؟ قال : إنَّ املازينَّ ناظر األخفش يف هذه املسألة ، فقال له « : وقال الزجَّاج . أْهوَِناء 
ُشيَْيئَات ، مثل ُشَعْيعات ، وإمجاعُ : احدَها ، وقيل لو كانت أفعاالً ، لرُدَّْت يف التصغري إىل و: فقال املازينُّ . أُشيَّاء 

فانقطع األخْفَُش « ُصَديقُونَ » : ، وإن كان ملذكر « ُصَديِّقَات » إن كان ملؤنث « أصدقَاء » البصريِّني أن تصغري 
أفِْعلَةٌ : أربٌع على الصحيح فإمَّا أن يكون من مجوع القلَّة ، وهي : ، وَبْسطُ هذا أنَّ اجلمع املُكَسََّر ، إذا ُصغَِّر » 

وأفُْعل وأفْعَالٌ وِفْعلَةٌ ، فُيَصغَُّر على لفظه ، وإن كان من مجوع الكثرة فال ُيصغَّر على لفظه على الصحيح ، وإنْ 
 ، بل ُيَردُّ إىل واحده؛ فإن كان من غري» أصيل « مجع » أْصالَن « تصغري » أَصْيالن « ورَد منه شيٌء ، ُعدَّ َشاذًّا ك 

، وإن كان من العقالء » ُحَمْيرات « : العقالء ، ُصغَِّر وُجِمعَ باأللف والتاء ، فتقول يف تصغري ُحُمرٍ مجع ِحمارٍ 
َرْهط « و » قَْوم « ، وإن كان اسم مجعٍ ك » ُرَجْيلُونَ « : » رِجَال « ُصغَِّر ومجع بالواو والنون ، فتقول يف تصغري 

، فتصغريُهم » أْشَياء « ُصغِّر على لفظه كسائر املفردات ، رجعنا إىل » َشَجر « و » قََمر « أو اسم جنسٍ ، ك » 
، وليس » قَُوْيم « و » ُرَهْيط « : هلا على لفظها َيُدلُّ على أهنا اسُم مجع؛ ألنَّ اسم اجلمع ُيَصغَّر على لفظه ، حنو 

، وهذا الزٌم لألخفشِ؛ ألنه بصريٌّ ، والبصريُّ ال بدَّ جبمعِ تكسريٍ؛ إذ هي من مجوعِ الكثرة ، ومل ُتَردَّ إىل واحدها 
» وأيضاً فإنه يلزمُُهم أن ُيَصغِّروا « : وأن يفعل ذلك ، وأصَْيالن عنده شاذٌ ، فال يقاُس عليه ، ويف عبارة َمكِّيٍّ قال 

  .» ، وذلك مل َيقُلْه أحد « شَُيْيئَات » ، أو على « ُشَويَّات » على « أْشَياء 

ليس جبيِّد؛ فإن هذا ليس موضع قلب الياء واواً ، أال ترى أنك إذا صغَّْرَت » شَُويَّات « قوله : اب الدين قال شه
ُبَييْتاً ال بَُوْيتاً ، إالَّ أنّ الكوفيِّني ُيجيُزونَ ذلك ، فيمكُن أن ُيَرى رأيهم ، وقد ردَّ مكيٌّ أيضاً مذهب : بيتاً ، قلت 

  :الفراء واألخفش بشيئني 
فيكون هذا نظريُه ، وَهيِّن وأْهوَِناء شاذٌّ ال » فَْيِعل « مجعاً ل » أفِْعالء « أنه يلزُم منه عدُم النظري؛ إذ مل يقع : ا أحدمه

  .يقاس عليه 
  .أن حذفه واعتالله ُمجْرى على غري قياسٍ ، فهذا القولُ خارٌج يف مجعه واعتالله عن القياس والسَّماع : والثاين 

َضْيٍف « و » أْبيَاٍت « و » َبْيٍت « أهنا مجُع شيٍء على أفعالٍ ك :  -وهو قول الكسائي وأيب حامت  -املذهب الرابع 
، » أفَْعال « ، واعترض الناس هذا القول؛ بأنه يلزم منه منُع الصرفِ بغري علته؛ إذ لو كان على » أْضَياٍف « و » 

أكثر الكوفيِّني على أن قول الكسائيِّ خطأ ، وألزموه أالَّ أمجع البصريُّون و« النصرَف كأْبَياٍت ، قال الزجَّاج 
والكسائيُّ قد استشعر هبذا الردِّ ، فاعتذر عنه ، ولكن مبا ال ُيقَْبلُ ، : قال شهاب الدين . » يصرَف أنَْباء وأْسَماء 

الكالم ، فأشبَهْت فعالء ، على وزن أفعالٍ ، ولكنها كَثَُرْت يف  -أي أشياء  -هي « :  -رمحه اهللا  -قال الكسائيُّ 
وَجَمُعوَها أَشاَوى ، كما مجعوا عذَراء وَعذاَرى ، وَصحَْراء « : ، قال » فلم ُتْصَرف كما مل ُيصَْرْف َحْمَراء 

، وإن كانت على أفعالٍ معاملةَ َحْمَراء » أْشَياء « ، يعين أهنم عاملوا » وَصَحارى ، وأشَْياوَات كما قيل َحْمَراَوات 
لو كان « : اء يف مجعي التكسري والتصحيح ، إال أن الفرَّاء والزجَّاج اعترضا على هذا االعتذار ، فقال الفرَّاء وَعذَْر

كما قال ، لكان أملكَ الوجهني أنْ ُتجَْرى؛ ألن احلْرَف إذا كَثَُر يف الكالم ، َخفَّ وجاز أن ُيْجَرى كما كَثَُرتِ 
واملراد باإلجراء الصْرُف ، وقال . » لنَّكرة ، وفيه ياٌء زائدةٌ َتمَْنُع من اإلجراء ، وأجروه يف ا« َيزِيَد » التسميةُ ب 

مل : وقال الكسائيُّ وأبو ُعبَْيد « : وقد تقدَّم آنفاً ، وقال مكي » أمجع البصريون وأكثر الكوفيِّني « : الزجَّاج 
« َحمَْراوَات » : كما تقول « أْشَياَوات » : تقول ؛ ألن العرب « َحمَْراء » ؛ ألهنا أشبهت -أي أشياء  -َتْنَصرِْف 

، وقد تقدَّم شرح « أْسَماوَات وأبَْناوَات : ويلزُمهما أالَّ َيْصرِفَا يف اجلْمعِ أْسَماء وأْبَناء لقول العرب فيهما » : قال 



قال » : األخفشِ والفرَّاء ، قال بعد أن ذكر عن الكسائيِّ ما تقدَّم ، ونقل مذهب  -رمحه اهللا  -هذا ، مث إنَّ َمكِّيا 
فهذا ُيوِهمُ أن مذهب الكسائيِّ املتقدَِّم غُري هذا املذهب ، وليس كذلك « أشياء أفعال مجع َشيٍء كأبياٍت : أبو حامت 

، بل هو هو ، وقد أجاب بعضهم عن الكسائيِّ بأن النحويِّني قد اعتربوا يف باب ما ال َينصرُِف الشبه اللفظيَّ ، دون 
أنه مفرٌد أعجميٌّ ، ُحِملَ : أحدمها : يف لغِة َمْن مينُعه؛ فإنَّ فيه تأويلْين « سَراويلَ » ملعنويَّ ، َيُدلُّ على ذلك مسألةُ ا

على ُموازنِهِ يف العربيَّة ، أي صيغة مصابيح مثالً؛ ويُدلُّ له أيضاً أهنم أجروا ألف اإلحلاقِ املقْصُورة ُمْجَرى ألف 
  .رة ، ولكن مع العلميَّة ، فاعتربوا ُمجَرََّد الصُّورة التأنيث املقُْصو

« ، وفعيلٌ جيمع على أفِْعالء ، ك » ظَرِيفٍ « بزنة » شَييٍء « أيضاً َجْمعاً ل » أفِْعالء « أنَّ وزهنا : املذهب اخلامس 
الكلمة ، وفُتحِت الياُء؛ لتسلمَ  ، مث ُحِذفت اهلمزة األوىل اليت هي الُم» َصديقٍ وأْصِدقَاء « ، و » َنصِيبٍ وأْنِصَباء 

األخفشِ؛ ] مذهب [ ألُف اجلمع؛ فصارت أشياء ، ووزُنها بعد احلذف أفَْعاء ، وجعله َمكِّيٌّ يف التصريف كتصريف 
وَحسََّن احلذَف يف اجلمع َحذْفُها « :  -رمحه اهللا  -من حيث إنه ُتْبَدلُ اهلمزة ياًء ، مث ُتْحذُف إحدى الياءين ، قال 

يقُع على كل ُمسَمى من عرضٍ ، أو « َشْيء »  الواحد ، وإمنا ُحِذفَْت من الواحد؛ ختفيفاً لكثرة االستعمال؛ إذ يف
وهذا قولٌ حسٌن جارٍ يف اجلَْمعِ ، وُترِكَ « : ، قال » جوهرٍ ، أو جسمٍ ، فلم ينصرْف هلمزِة التأنيِث يف اجلمع 

هذا قول « قوله : قال شهاب الدين . » عترُضُه ، كما اعترض األْخفَش الصرُف على القياس ، لوال أنَّ التصغري ي
« : ، فيه نظر؛ لكثرة ما َيرُِد عليه ، وهو ظاهر ممَّا تقدَّم ، وملَّا ذكر أبو حيان هذا املذهب ، قال يف تصريفه » حسن 

، « أفَْياء » َوزُْنَها يف هذا القولِ إىل « : ، قال » مثَّ حذفِت اهلمزة األوىل ، وفتحت ياُء املدِّ؛ لكون ما بعدها ألفاً 
، بالياء ، وهذا غلطٌ فاحٌش ، مث إنِّي جوَّزُت أن يكون هذا « أفَْياء » ، كذا رأيته « أفْالء » ويف القول قبله إىل 

لناس هذا القول ، وقد ردَّ ا« أفَْياء » بالعني ، فصحَّفها الكاتب إىل « أفَْعاء » غلطاً عليه من الكاتبِ ، وإمنا كانت 
دعوى من غري دليل ، وبأنه كان ينبغي أالَّ ُيَصغَّر على لفظه ، بل « صديقٍ » بزنة « شَيِيٌء » : بأنَّ أصل َشْيء : 

  .ُيَردُّ إىل مفرده؛ كما تقدم حتريره 

قُِلبت الُمها قبل فاِئها  ؛ كطَْرفَاء ، مث» شَْيئَاء « أهنا َهلْ هي اسُم مجعٍ ، وأصلها : » أشَْياء « وقد تلخص القول يف 
مث حتذُف ، فتصري إىل » أفِْعالء « أو مجٌع صريٌح؟ وإذا قيل بأهنا مجٌع صريٌح ، فهل أصلها » لَفَْعاء « ، فصار وزُنها 

  .؛ كأْبيَات » أفَْعال « ، أو أنَّ وزهنا » أفْالَء « أو » أفَْعاء « 
، » أْشَياء « ، وهذه اجلملة الشرطية يف حملِّ جرِّ صفةً ل » كُْم َتُسؤ« شرط ، وجوابه » إنْ تُْبَد « : قوله تعاىل 

ببناء الفعلْينِ للفاعلِ ، مع كون حرف » إنَّ تَْبُد لَكُْم َتُسؤكُْم « : وكذا الشرطيَّة املعطوفة أيضاً ، وقرأ ابن عبَّاس 
إنْ « : فيما نقله عنه أبو حممَّد بن عطيَّة  - ، وقرأ الشعيب» أْشياء « املضارعِة تاًء مثنَّاةً من فوُق ، والفاعل ضمريُ 

بفتح الياء من حتُت ، والفاعل ضمٌري عائٌد على ما يليق » َيُسؤكُْم « بفتح الياء من حتُت ، وضم الدال ، » َيْبُد 
؛ ألنه » أشَْياء « ى إنْ يَْبُد لكُْم جواُب سؤالكُمْ أو ُسؤلُكُْم ، َيُسؤكُْم ، وال جائٌز أن تعود عل: تقديره باملعىن ، أي 

جارٍ جمَرى املؤنَّث اجملازيِّ ، ومىت أسند فعلٌ إىل ضمري مؤنٍَّث مطلقاً ، وجَب لَحَاُق العالمة على الصحيح ، وال 
بالياء من حتت فيهما ، إال أنه ضمَّ » ُيْبَد لَكُمْ َيُسؤكُْم « : ُيلتفُت لضرورة الشعر ، ونقل غريه عن الشعيبِّ؛ أنه قرأ 

جواُبُه ، أو : السؤالُ َعْنَها ، َيُسؤكُْم ذلك السُّؤالُ ، أي  -أي ُيظَْهر  -إن ُيْبدَ : األوىل وفتح الثانية ، واملعىن  الياء
حيتمل أن يعود على نوعِ األشياِء املنهِيِّ عنها » َعْنَها « ُهَو؛ ألنه سبٌب يف ذلك واملُْبِديه هو اللَُّه تعاىل ، والضمُري يف 

َولَقَْد َخلَقَْنا { : ، ونظَّرُه بقوله تعاىل » النَّظمِ « أنفسها ، قاله ابن عطيَّة ، ونقله الواحديُّ عن صاحب ، ال عليها 



فعاد الضمريُ » يعين ابَن آَدَم « قال » ثُمَّ جعلْنَاُه « يعين آدم ، ]  ١٢: املؤمنون [ } اإلنسان ِمن ُسالَلٍَة مِّن ِطنيٍ 
  .وحيتملُ أن يعود عليها أْنفُسِها ، قاله الزخمشريُّ مبعناه على ما دلَّ عليه األول ، 

  :يف هذا الظرِف احتماالن } ِحَني ُينَزَّلُ القرآن { : قوله 
عن هذه التكاليِف الصعبِة ، حني : وإنْ َتْسألُوا عنها « : ، قال الزخمشريُّ » تسْألُوا « أنه منصوٌب ب : أظهرمها 

الوحي ، وهو ما دام الرسولُ بني أظُْهرِكُمْ ُيوَحى إليه تَْبُد لكم تلك التكاليُف اليت َتُسؤكُْم  يف زماِن: ُينَزَّلُ القرآنُ 
عائدٌ » َعْنَها « إنَّ الضمري يف : ، ومن هنا قلنا » وُتؤَمُروا بتحمُِّلها ، فَُتعَرِّضُوا أنفسكُْم لَِغَضبِ اللَِّه؛ لتفريطكم فيها 

  .نوعها على األشياِء األولِ ، ال على 
« : َتظَْهْر لكم تلك األشياُء حني نُُزولِ القرآِن ، قال بعضهم : ، أي » ُتْبَد لَكُمْ « أنَّ الظرف منصوٌب ب : والثاين 

عن أشياَء ، إنْ ُتسْألوا َعْنَها ، ُتْبَد لكم حني ُنزولِ القرآِن ، وإن تُْبَد لَكُْم ، : يف الكالمِ تقدٌمي وتأخٌري؛ ألنَّ التقدير 
، وال شك أن املعىن على هذا الترتيب ، ال أنه ال يقالُ يف ذلك تقدٌمي وتأخٌري ، فإنَّ الواو ال تقتضي ترتيباً » ُسؤكُْم َت

؛ لفائدٍة ، وهي الزجُر عن السؤالِ؛ فإنه قدَّم هلم » وإنْ َتسْألُوا « : ، فال فرق ، ولكن إمنا قُدِّم هذا أوالً على قوله 
مىت ظهرْت ، أساءهتم قبل أن ُيْخبَِرهم بأهنم إنْ سألُوا عنها ، بدْت هلم لينزجُروا ، وهو معًنى  أنَّ سؤاهلم عن أشياء

  .الئٌق 

  :فيه وجهان } َعفَا اهللا َعْنَها { : قوله 
 ، وال حاجة إىل ادِّعاء التقدمي والتأخريِ يف هذا؛ كما قاله» أشياء « أنه يف حملِّ جرٍّ؛ ألنه صفةٌ أخرى ل : أحدمها 

؛ ألنَّ كالًّ من اجلملتني » ال َتْسألُوا عن أْشَياَء عفا اهللا َعْنَها إنْ تُْبًد لَكُْم إىل آخر اآلية : تقديُره « : بعضهم ، قال 
، فِمْن أين أنَّ هذه اجلملةَ مستحقةٌ للتقدميِ على ما قبلها؟ وكأنَّ هذا » أشَْياء « الشرطيََتْينِ وهذه اجلملة صفةٌ ل 

  .ما قدَّرَها متقدِّمةً؛ ليتضحَ أهنا صفةٌ ال مستأنفةٌ القائل إنَّ
ال « على هذا يعوُد على املسألِة املُدلولِ عليها ب » َعْنَها « أهنا ال حملَّ هلا؛ الستئنافها ، والضمُري يف : والثاين 
لضرورِة الربِط بني الصفةِ ، وإنْ كان يف الوجه األولِ يتعيَّن هذا؛ » أْشَياء « ، وجيوُز أنْ تعوَد على » َتسألُوا 

  .واملوصوف 
  فصل يف سبب نزول اآلية

سألوا رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتَّى أحفوه باملْسئَلَِة ، « : عن أنْس ] قتادة [ ما روى : يف سببِ نزولِ اآلية 
، فجعلُت أنظر مييناً ومشاالً ، فإذا كلّ « ُه لكم ال َتسْألُونِي الَيْوَم عن َشْيٍء إالَّ َبيَّْنُت» : فغِضَب فَصَعد اِملنَْبر ، قال 

يا رُسول اللَِّه ، : القى الرِّجالَ ُيْدَعى لغري أبيه ، فقال ] إذا [ كان ] َرُجلٌ [ َرُجل الف رأَسهُ يف ثوبِه َيبِكي ، فإذا 
با وباإلْسالم ديناً ، وُمبحَمٍَّد رضينا باللَّه َر: فقال  -رضي اهللا عنه  -، مث أنشأ ُعمر « ُحذافَةُ » : من أبِي؟ قال 

ما رأيُت يف اخلَْيرِ والشَّرِّ كالَيْومِ قَطّ ، إنه » : رسُوالً ، نعوذُ باللَّه من الِفَتنِ ، فقال رُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 
  .ر ِعْنَد هذا احلديِث هذه اآلية وكان قتادةُ َيذْكُ« ُصوِّرْت يل اجلنَّةُ والنَّاُر حتَّى رَأْيُتُهَما وَراَء احلَاِئِط 

قالتْ أمُّ عبد اهللا بن ُحذافةَ لعبد اهللا بن ُحذافَة : أْخبََرنِي ُعبَْيد اهللا بن عبد اهللا قال : شهابٍ ] ابن [ وقال يوُنُس عن 
فَتفَْضَحَها على أْعُينِ  ما مسعت باْبن قَطُّ أعقَّ منك أأمنت أن تكُونَ أمَُّك قد فارقت بْعَض ما ُيفارق نساء اجلاهليَِّة ،: 

  .« ] لَلَِحقُْته [ واللَِّه لَْو ألَْحقَنِي بعْبٍد أْسَود » : النَّاسِ؟ قال عبد اهللا بن ُحذَافة 



  .» ، فاعُف عنَّا َيْعُف اللَُّه َعْنَك ، فسكََن غََضُبُه ] جباهلية [ يا رسُول اهللا ، أنا َحِديثُ ُعْهٍد « : وُروَِي أنَّ ُعَمر قال 
كان قوٌم َيسْألُون رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استْهَزاًء ، فيقول الرجل َمْن أبِي؟ ويقولُ : روى اْبُن عبَّاسٍ قال و

  .الرَُّجلُ َتِضلُّ َناقَُتُه أين َناقَِتي؟ فأْنَزلَ اللَُّه تعاىل هذه اآلية 
: آل عمران [ } َوللَِّه َعلَى الناس ِحجُّ البيت { زلت ملَّا ن: قال  -رضي اهللا عنه  -وُروَِي عن َعِليٍّ بن أبِي طالبٍ 

يا رسُول اللَِّه أيف كُلِّ عامٍ؟ فأْعَرَض عنُه ، فعاد  -ويروى عكاَشةُ بن حمصن «  -: ، قال ُسَراقَةُ بن مالٍك ]  ٩٧
َنَعْم لَوَجَبْت ، : نََعْم ، واللَِّه لو قُلُْت : َما ُيؤمنَك أنْ أقُولَ » َمرََّتْينِ أْو ثالثاً ، فقال َرسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

الِفهِم على َولَو َوَجَبْت ما استطعُْتم ، فاْتركُونِي ما َتَركُْتكُْم ، فإنََّما َهلََك َمْن كان قَْبلَكُْم بِكَثَْرِة سُؤاِلهِم ، واخِْت
  .فأنَْزل اللَُّه هذه اآلية « وإذا َنَهْيُتكُم َعْن شيٍء فَاْجتَنُِبوُه  أْنبَِيائِهم ، فإذا أَمرُْتكُْم بأْمرٍ فأتُوا ِمْنُه ما اْسَتطْعُتْم ،

بِغريِِه ، فإنَّ من سألَ عن احلَجِّ لَْم َيأَمْن أنْ ُيؤَمَر به يف كُلِّ عامٍ فََيُسوؤه ، ومن سألَ عن َنَسبِِه ملْ َيأَمْن أن ُيلِْحقَه 
  .فََيفَْتِضَح 

رسُول اللََّه إنْ أَحلَّ أِحلُّوا ، وإن حرََّم اْجَتنُِبوا ، ولو َتَرَك بني ذلك أشياَء مل ُيَحلِّلَْها  نزلت حني سَألُوا: وقال ُمَجاِهد 
  .وملْ ُيَحرِّمها ، فذلك َعفٌْو من اللَِّه ، مثَّ َيْتلُو هذه اآلية 

فراِئَض فال ُتَضيُِّعوَها ، وَنَهى عن أشياء فال  إنَّ اللَّه إنْ أَحلَّ تعاىل بيََّن يف اآلية األوىل فرَض: وقال أُبو ثَْعلََبة اخلشين 
ياء اليت َتْنتَهِكُوَها ، وَحدَّ ُحدُوداً فال َتْعَتُدوها ، وَعفَا عن أْشَياَء من غري نِْسَياٍن فال تَْبَحثُوا عنها ، مث إنَّ تلك األش

  .سألُوا عنها ظهر هلم ما يسوؤهم 
من أْعظَمِ املُْسِلمني يف املُْسِلمني ُجرْماً ، من سألَ عن َشْيٍء لَمْ ُيحرَّم فَُحرِّم إن » :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -وقال 

  .« من أْجلِ َمسْألَِتِه 
القرآنُ حبكم من فرضٍ ] ينزل [ إن َصبَْرُتْم حتَّى : معناه } َوإِن َتْسأَلُواْ َعْنَها ِحَني ُيَنزَّلُ القرآن ُتْبَد لَكُمْ { : وقوله 

َعفَا { وليَس يف ظاهرِه شَْرح ما بكم فيه حَاَجةٌ ، وَمسَّْت حَاجَُتكُْم إليه ، فإذَا َسألُْتم َعْنَها حينئذْ تُْبَد لَكُم أو هنيٍ ، 
  .} اهللا َعْنَها واهللا غَفُورٌ َحِليٌم 

  :واعلم أنَّ السُّؤالَ على قسَمْين 
السُّنَّة بوجه من الُوجُوه ، فهذا السُّؤالُ مَْنهِيٌّ َعْنُه هلذه اآلية السُّوالُ عن َشْيٍء لَْم َيْجرِ ذكُْره يف الكتابِ و: أحدمها 

.  
السُّؤال عن شيء نزل به القُرآنُ ، لكنَّ السَّاِمع لَْم َيفَْهْمُه كما َيْنبَِغي ، فَهُهَنا َيجُِب السُّؤالُ عنه ، : والقسم الثاين 

  .}  ُينَزَّلُ القرآن ُتْبدَ لَكُْم َوإِن َتْسأَلُواْ َعْنَها ِحَني{ : وُهَو َمْعَنى قوله 
نُوع منه ، والفاِئَدةُ يف ِذكْرِ هذا القْسمِ؛ أنَّه ملا منَع يف اآلَيِة األولَى من السُّؤالِ ، أْوَهَم أنَّ َجِميع أْنوَاع السُّؤال َمْم

  .فذكَر ذلك َتْميِيزاً هلذا الِقْسمِ عن ذَِلَك 
} الَ َتسْأَلُواْ َعْن أَْشَيآَء { : ، هذا الضَِّمُري عائٌد إىل األشياء املذكُوَرة يف قوله } َعْنَها  َوإِن َتْسأَلُواْ{ : قوله : فإن قيل 

  .بأعَْيانَِها أن يكون السُّؤال عنَها َمْمُنوعاً وجَاِئزاً معاً؟ « أْشياء » ، فكيف ُيعقلُ يف 

  :فاجلواُب من َوْجَهْين 
  .ْمُنوعاً قَْبلَ ُنزُولِ القُْرآِن بَِها ، ومأمُوراً هبا بَْعَد ُنزُولِ القُْرآِن هبا جاز أن يكون السُّؤالُ عنها َم: األول 
 أنَُّهَما وإن كانا َنْوَعْين ُمْختِلفَني ، إالَّ أنَُّهَما يف كْوِن كلٍّ منهما واحٌد َمْسؤولٌ عنه َشْيٌء واِحٌد ، فلهذا الوجه: الثاين 

  .ان يف احلَقيقَِة َنْوَعْينِ ُمْخَتِلفَْين َحُسَن اتِّحَاد الضَِّمري ، وإن ك



} فاسئلوا أَْهلَ الذكر إِن كُنُتْم الَ َتْعلَُمونَ { : ما ذكر من كراهِة السُّؤالِ والنَّْهي عْنُه ُيعَارُِضُه قوله تعاىل : فإن قيل 
ثََبَت ُوُجوُبُه ، ِممَّا َيجُِب عليهم العملُ به ، هذا الذي أَمرّ اللَُّه به ِعَباَدُه ، هو ما َتقرََّر و: فاجلواب ]  ٧: األنبياء [ 

  .والَِّذي نََهى عنه هو ما لَْم يَقِْصد اللَُّه به ِعَباده ، ومل َيذْكُْرُه يف ِكتَابِِه 
: فإن قلَت « : ، لكن قال الزخمشري » أْشَياء « ظاهُره يعود على » سَألََها « الضمريُ يف : » قَْد َسألََها « : قوله 
ليس يعوُد على أشياء؛ حىت : ومل يقل سأل عنها؟ قلت « قَْد سَألََها » : ال َتسْألُوا عْن أْشَياء ، مث قال : قال  كيف

قد سأل املَسْألَةَ قوٌم ، : ، أي « ال َتسْألُوا » : ، وإمنا يعوُد على املسألِة املدلولِ عليها بقوله « َعْن » يتعدَّى إليها ب 
وال يتَّجِه قولُهما إال على « : ، وحنا ابن عطية مْنَحاُه ، قال أبو حيان » كاِفرِين  -ْرُجوِعَها أي َمب -مث أصبُحوا هبا 

أمثالَ هذه املسألِة ، أو أمثال هذه : قد سأل أمثاهلا ، أي : حذِف مضاٍف ، وقد َصرََّح به بعُض املفسِّرين ، أي 
وال يّتجه َحْملُه على ظاهره ، « أْشَياء » الظاهُر َعْوُد الضَّمريِ على « : » َسألََها « ، وقال احلُوِفيُّ يف » السؤاالِت 

كما « َعْن » فألنه كان ينبغي أن ُيَعدَّى ب : ال من جهة اللفظ العريبِّ ، وال من جهِة املعىن ، أمَّا من جهة اللفظ 
طَْعاً؛ فإنَّ سؤاهلم غُري سؤالِ من قبلهم؛ فإنَّ سؤال ُعدَِّي يف األوَّل ، وأمَّا من جهة املعىن ، فألنَّ املسئُول عنه خمتلٌف قَ

{ : أْيَن َناقَِتي ، وما ِفي َبطْنِ َناقَِتي ، وأْيَن أبِي ، وأْيَن َمْدَخِلي؟ وسؤالُ أولئك غُري هذا؛ َنْحو : هؤالء مثلُ من َسألَ 
: األعراف [ } اجعل لََّنآ إهلا { ]  ١٥٣: النساء [  }أَرَِنا اهللا جَْهَرةً { ]  ١١٤: املائدة [ } أَنزِلْ َعلَْيَنا َمآِئَدةً 

وهذا السؤالُ يف هذه اآليات :  -ناقالً عن اجلرجاينِّ  -وقال الواحديُّ . » وسؤال مثود الناقة ، وحنوه ]  ١٣٨
ترى أنَّ السؤال يف اآلية األوىل ؛ أال } َوإِن َتْسأَلُواْ َعْنَها } { الَ َتْسأَلُواْ َعْن أَْشَيآَء { : خيالُف معىن السؤال يف قوله 

أي طلبته » َسألُْتَك ِدْرَهماً « : قد ُعدَِّي باجلارِّ ، وها هنا مل ُيَعدَّ باجلارِّ؛ ألن السؤالَ ها هنا طلٌب لعنيِ الشيء؛ حنو 
على ما قبلَها } ا قَْوٌم قَْد َسأَلََه{ مْنَك ، والسؤالُ يف اآلية األوىل سؤالٌ عن حالِ الشيء وكيفيَِّتِه ، وإمنا عطف بقوله 

وليسْت مبثِلها يف التأويل؛ ألنه إمنا هناهم عن تكليف ما مل ُيكَلَّفُوا ، وهو مرفوٌع عْنهم فُهَما َيْشَترِكَانِ يف وصفٍ 
  .واحٍد ، وهو أنَّه خوٌض يف الفُُضولِ ، وفيما ال حَاَجةَ إلَْيه 

، أي » عِْنِدي ِدرَْهٌم ونِْصفُُه « : ى؛ كما قال النحويُّون يف مسألة لفظاً ال معًن» أشَْياء « جيوز أن يعود على : وقيل 
  ]الطويل : [ ونِْصُف ِدْرَهمٍ آَخَر ، ومنه : 

  وَنْحُن َخلَعَْنا قَْيَدُه فَُهَو سَارُِب... َوكُلُّ أُناسٍ قَاَرُبوا قَْيَد فَْحِلهِْم  -٢٠٥٦
  فصل

خَاَف « كإمالة محزة » سَألَ « من غري مهزٍ ومها لغتان ، ومنه يتساوالن فإمالُته ل باإلمالة » سَالََها « : وقرأ النَّخَِعيُّ 
[ } َسلْ بين إِْسرَاِئيلَ { و ]  ٦١: البقرة [ } فَإِنَّ لَكُْم مَّا سَأَلُْتمْ { ، وقد تقدَّم حتقيُق ذلك يف البقرِة عند قوله » 

  ] . ٢١١: البقرة 
أرَنا اللََّه َجهْرةً ، فصاَر ذِلكَ : صَاِلح ، َسألُوا النَّاقَةَ ثُمَّ َعقَُروَها ، وقوَم ُموسى ، قالوا  يَْعنِي قْوَم: قال املُفَسُِّرون 

مُ ابعث لََنا َمِلكاً نُّقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اهللا قَالَ َهلْ َعسَْيُتْم إِن كُِتَب َعلَْيكُ{ : َوَباالً عليهم ، وَبُنوا إسَْرائيل قالوا ِلنَبِيٍّ لَُهُم 
ِئَنا فَلَمَّا كُِتَب َعلَْيهُِم القتال َتَولَّْواْ القتال أَالَّ ُتقَاِتلُواْ قَالُواْ َوَما لََنآ أَالَّ ُنقَاِتلَ ِفي َسبِيلِ اهللا َوقَْد أُْخرِْجَنا ِمن ِدَيارَِنا وَأَبَْنآ

 ٢٤٧: البقرة [ } لك َعلَْيَنا وََنْحُن أََحقُّ بامللك ِمْنُه أىن َيكُونُ لَُه امل{ : وقالوا ]  ٢٤٦: البقرة [ } إِالَّ قَِليالً مِّنُْهْم 
أولَِئَك سَألُوا ، فلما أْعطُوا ُسؤلَُهم ساَءُهم ذلك ، فال َتْسألوا شيئاً فَلََعلُّكم : فَسألُوا مثَّ كَفَُروا ، فكأنَّه تعاىل َيقُول ] 

  .إنْ أعطيُتمْ ُسؤلكم ، ساءكم ذلك 
منَع : ؟ فاجلواب » قوم « َهلْ جيوُز أن يكون صفةً ل : ، فإنْ قيل » سَألََها « : متعلق بقوله »  ِمْن قَْبِلكُْم« : قوله 



من ذلك مجاعة معتلِّني بأنَّ ظَْرَف الزمان ال يقُع خرباً ، وال صفةً ، وال حاالً عن اجلُثَّة ، وقد تقدَّم حنُو هذا يف أوَّلِ 
كَافرينَ « متعلِّق ب » بَِها « ، فإنَّ الصلةَ كالصفة ، و ]  ٢١: البقرة [ } ْم والذين ِمن قَْبِلكُ{ : البقرة عند قوله 

  .، وإمنا قُدِّم ألْجلِ الفواصل » 

أَكْثَرُُهْم لَا اللَِّه الْكَِذَب َوَما َجَعلَ اللَُّه ِمْن َبِحَريٍة وَلَا سَاِئَبٍة َولَا َوِصيلٍَة َولَا َحامٍ وَلَِكنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا َيفَْتُرونَ َعلَى 
  ) ١٠٣(َيْعِقلُونَ 

الِتَزاِمَها ، وملَّا ملَّا منع النَّاَس من الَبْحِث عن أُمورٍ لَْم ُيكَلَّفُوا بالَبْحِث عنها ، كذلك َمنَعُهم من التزامِ أمُورٍ لَْم ُيكَلَّفُوا ب
 -وإنْ كَانُوا يف غاية احلَاَجة إىل االْنِتفَاع هبا ، بيََّن اللَُّه كان الكُفَّار حيرُِّمون على أْنفُسِهِم االْنِتفَاَع هَبِذِه احليوانات ، 

  .أنَّ ذَِلَك َباِطلٌ  -تعاىل 
أي ما َسمَّى  -ما َجَعلَ : ويتعدَّى ملفعولَْين ، أحدمها حمذوف ، والتقدير » سَمَّى « جيوز أن يكون مبعىن » َجَعلَ « 
  ] .َبِحَريةً [ اللَُّه حيواناً  -

ما شََرَع اللَُّه وال : إنَّها تكونُ مبعىن شَرَع ووَضَع ، أي « : وقال ابن عطيَّة والزخمشريُّ وأبو البقاء . البقاء قاله أبو 
، وقال » ما أْوَجبََها وال أَمرَ بَِها : فمعىن ما جعل اللَُّه ِمْن َبِحَريٍة «  -بعد كالمٍ طويلٍ  -، وقال الواحديُّ » أَمَر 

« َصيََّر » ؛ ألنَّ اهللا َخلََق هذه األشياء كلَّها ، وال مبعىن « َخلََق » َعلَ يف هذه اآليِة ال تكُونُ مبعىن وَج« : ابُن عطيَّة 
ومنع أبو حيان هذه النقوالِت كلَّها بأنَّ . » ما َسنَّ اهللا وال شََرَع : ؛ ألن التْصيريَ ال ُبدَّ له من مفعولٍ ثاٍن ، فمعناه 

: ، وخرََّج اآلية على التَّصْيريِ ، ويكونُ املفعولُ الثاين حمذوفاً ، أي » شََرَع « اللغويُّون من معانيها مل َيُعدُّ » َجَعلَ « 
نظٌر؛ ألن اآلية املتقدمة تدل على ذلك » شََرَع « ما صيَّّر اهللا َبِحَرية َمْشُروَعةً ، ويف قوله مل َيُعدَّ اللغويُّون يف معانيها 

  ] . ٩٧: املائدة [ }  الكعبة البيت احلرام ِقَياماً لِّلنَّاسِ جََعلَ اهللا{ : وهي قوله 
فعيلَةٌ مبعىن مفُعولَة ، فدخولُ تاِء التأنيِث عليها ال ينقاس ، ولكن لَمَّا َجَرْت َمْجَرى األمساِء اجلََواِمد أُنِّثَتْ : والَبِحَرية 

« السََّعةُ ، ومنه : واشتقاقُها من الَبْحرِ ، والَبْحُر  ،]  ٣: املائدة [ } والنطيحة { ، وقد تقدم إيضاح هذا يف قوله 
َبَحرتُ أذن النَّاقَة إذَا َشقَقْتَها شقّاً واسعاً ، والنَّاقَةُ َبِحريةٌ : ِلسََعِته َوِهَي الَناقَةُ املَْشقُوقَةُ اُألذُِن ، ُيقَالُ » َبْحُر املَاِء 
  .وَمْبحُوَرةٌ 

هي الناقةُ اليت ُتنَْتُج مخسةَ أبطنٍ « : ند العرب ما هي اختالفاً كثرياً ، فقال أبو ُعَبْيٍد واختلف أهلُ اللغة يف البحريِة ع
املُعْيي مل يف آِخرَِها ذكٌر ، فُتَشقٌّ أذُُنَها ، وتُْتَرُك فال ُترْكَُب وال ُتْحلَُب وال تُطَْرُد عن َمْرعًى وال ماٍء ، وإذا لَِقَيَها 

إذَا أُنِْتَجِت الناقَةُ َخْمَسةَ « : بن عبَّاس ، إال أنه مل يذكُرْ يف آخرها ذَكَراً ، وقال بعضُُهْم وُروَِي ذلك عن ا» يركْبَها 
فإن كان ذَكَراً ، ذحبوه وأكَلُوه ، وإن كان أنثى ، َشقُّوا أذهنا وتركُوها َترَْعى وَترُِد وال : أْبطُنٍ ، ُنِظر يف اخلامس 

األنثى الَِّتي تكونُ : البحَريةُ « : ، ورُوَِي هذا عن قتادة ، وقال بعضهم » ِحَريةُ ُتْركَُب وال ُتْحلَُب فهذه هي الَب
« : ، وقال بعضُُهم » َخاِمسَ بطنٍ؛ كما تقدَّم بياُنه ، إالَّ أهنا ال َيِحلُّ للنساِء لَْحُمها وال لَبَُنها ، فإن ماَتْت َحلَّْت هلن 

، فإذا ولَدِت السائبةُ أْنثَى شقُّوا أذهنا وتركُوها مع أمِّها ترعى » السَّاِئَبة « تفسُري  ، وسيأيت» بِْنُت السَّائبة : الَبِحَريةَ 
 -ِهَي اليت ُمنَِع َدرَُّها « : وَترُِد وال ُتْحلَُب وال ُتْركَُب حتَّى ِللُْمعْيِي ، وهذا قولُ جماهٍد ، وابنِ جَُبْير ، وقال بعُضُهْم 

هي اليت ُتْتَركُ يف املَْرَعى بال : وقال هبذا َسِعيُد بُن املَُسيِّبِ ، وقيل » يِت ، فال َيْحِلُبَها أَحٌد ألْجلِ الطَّواِغ -أي لَبَُنَها 
  .إذا ولَدْت خَْمَس إنَاٍث َشقُّوا أذَُنَها وَتَركُوَها : راعٍ ، قاله ابُن سيدة ، وقيل 



: إذا أنَْتَجِت النَّاقَةُ َخْمَسةُ أْبطُنٍ إناٍث ُبحَِرْت أذُُنَها ، فَحُرَمْت ، قال : َنقَلَ القُرِْطبِي عن الشَّاِفِعيِّ رمحه اهللا ، أنَُّه قال 
إنََّها إذا َولََدْت َخْمساً ، أو َسْبعاً ، َشقُّوا أذَُنَها « :  -وُيْعَزى لَِمْسرُوقٍ  -حمرمة ال َيطْعُم النَّاُس لَْحَمها وقال بعضُُهْم 

َعشرةَ أْبطُنٍ ، فَُتَشقُّ أذنُها طُوالً بنْصفَْين ، وُتْتَرك؛ فال ُتْركَُب وال ُتْحلَُب وال ُتطَْرُد عن هي الناقةُ َتِلُد « : ، وقيل » 
، نقله ابن عطية ، وكذا قاله أبو القاسم الرَّاغب ، » مرعى وال ماٍء ، وإذا ماَتْت ، َحلَّ حلمها للرجالِ دون النساء 

اللَُّهمَّ ، إنْ عاَش ، فَقَنِيٌّ ، وإن مات ، فَذَِكيٌّ ، فإذا مات : َد ، َنَحُروا أذنه ، وقالُوا الَبحَِريةُ السَّقُْب ، إذا وُِل: وقيل 
  .أنَّ العرَب كانت ختتلُف أفعالُها يف البحرية : ، أكلُوه ، ووجه اجلمع بني هذه األقوالِ الكثرية 

، َسيََّب بعرياً فلم ُيْركَْب ويفعل به ما تقدَّم يف البحَرية ،  كان الرَُّجل إذا قَِدَم من سفرٍ أو ُشكْرِ نعمٍة: والسائبةُ قيل 
لْيس بينهن ذكٌر؛ فال ُترْكُب وال َيْشَرب : هي الناقة تُْنَتُج َعْشَرة إناٍث ، قال القرطيبُّ : وهذا قول أيب ُعبَْيد ، وقيل 

فكان الرُجلُ جييء مباشيتِه إىل السَّدنة فيتركه عندهم ما ُترَِك آلهلتهم ، : لبنَها إال َضْيٌف أو ولٌد ، قاله الفراء ، وقيل 
هو العبُد ُيْعَتُق على أالَّ : هي الناقَةُ تُْتَرُك لُيَحجَّ عليها َحجَّة ، وُنِقلَ ذلك عن الشافعيِّ ، وقيل : ويسيل لبنه ، وقيل 

  .َيكُونَ عليه والٌء ، وال َعقْلٌ وال مرياثٌ قاله َعلقََمةُ 
  :فيها قوالن : نا والسَّاِئَبةُ ه

َسيَّْبتُُه : أهنا اسُم فاعلٍ على بابه ، من َساَب َيِسيُب ، أي َيْسَرُح ، كسَيََّب املَاَء ، وهو مطاوُع َسيَّْبُتُه ، يقال : أحدمها 
  .فََساَب واْنسَاَب 

، » ماء دافق « : جدا؛ حنو ، وجميُء فاعل مبعىن مفعول قليلٌ » ِعيَشة َراِضَية « : أنه مبعىن مفعُول؛ حنو : والثاين 
َصاِحبُ لنبِ ، ومنه : البٌن ، أي : مبعىن النََّسب ، حنو قوهلم : إنه فاعلٌ مبعىن ذي كذا ، أي : والذي ينبغي أن يُقال 

  .َسْيبٍ  ذَاُت: ذاتُ رِضاً ، وذو َدفْقٍ ، وكذا هذا ، أي : ، أي » عِيَشةٌ رَاِضَيةٌ ، وَماٌء َداِفٌق « : يف أحِد القولَْين 
والوِصيلَةُ هنا فعليةٌ مبعىن فاعلٍة على ما سيأيت تفسُريُه ، فدخولُ التاِء قياٌس ، واختلف أهلُ اللغِة فيها ، َهلْ هي من 

 هي الشَّاةُ ُتنَْتُج سبعةَ ابطُنٍ َعناقَْينِ« : جْنسِ الغََنم ، أو من جْنسِ اإلبلِ؟ مث اختلَفُوا بعد ذلك أيضاً ، فقال الفرَّاء 
« : ، وقال الزجَّاج » وصلْت أَخاَها ، فجََرْت َمجَْرى السَّائبة : َعناقَْينِ ، فإذا ولدْت يف آخرَِها َعَناقاً وَجْدياً ، قيل 

:  -رضي اهللا عنه  -، وقال ابن عبَّاس » هي الشَّاة إذا ولدْت ذكراً ، كان آلهلتهْم ، وإذا ولدْت أنثى ، كانت هلم 
َتُج سْبَعةَ أْبطُنٍ ، فإذا كان السابُع أنْثَى ، مل تنتفعِ النساء منها بَشْيء ، إال أنْ متوَت فيأكُلََها الرجَالُ ِهَي الشَّاةُ ُتْن« 

وصلْت أَخاَها ، فيتركُوَنها معُه ال : والنَِّساء ، وإنْ كاَنْت ذَكَراً ذحبُوه وأكلُوه مجيعاً ، وإنْ كان ذكراً وأنثى ، قالوا 
إن كان : ، وقال ابن قَُتْيَبةَ » هبا إال الرجالُ ، دون النِّساء ، فإن ماتِت ، اشتركَْن مع الرجالِ فيها  ُتذَْبُح وال ينتفُع

  :السابُع ذَكَراً ، ذُبَِح وأكله الرجال ، دون النساء ، وقالوا 

ثى ، ُترِكَتْ يف الغنمِ ، وإن كان ذَكََراً وإنْ كاَنْت أن]  ١٣٩: األنعام [ } خَاِلَصةٌ لِّذُكُورَِنا وَُمَحرٌَّم على أَْزوَاجَِنا { 
بعد ذلك [ هي الشَّاةُ تنتُج عْشرَ إناٍث متوالياٍت يف خَْمسة أبطنٍ ، مث ما ولدْت « : وأنْثَى فكقَْولِ ابن عبَّاس ، وقيل 

ذكراً وأنثى ] ذَا َولََدْت وإ« : وهبذا قال أبو إسحاق ، وأبو ُعَبْيَدة ، إال أن أبا ُعَبْيَدة قال » ، فللذكورِ دون اإلناث 
هي الشَّاة ُتنَْتُج خَْمَسةَ أبطنٍ أو ثالثةً ، فإن كان َجدْياً : ، وقيل » َوَصلَْت أَخاَها ، فلم يذَبُحوه ملكانَِها : معاً ، قالوا 

ن َيُخصُّها جبْنسِ وصلَْت أخاها ، هذا كلُّه عند م: ذََبُحوه ، وإن كان أنثى أْبقَْوَها ، وإن كان ذَكراً وأنثى ، قالوا 
هي النَّاقَةُ تبتكُر ، فتلُد أنثى ، مث ُتثَنِّي بوالدِة أنثى أخرى ، ليس « : إهنا من اإلبل فقال : الغََنمِ ، وأما من قال 

  .» قد وصلتْ أنثى بأنثى ، ليس بينهما ذكٌر : بينهما ذكٌَر ، فيتركوهنا آلهلتهم ، ويقولون 
هو الفْحلُ يُولَدُ لولِد « : َمَنَع ، واختلف فيه أهلُ اللغة ، فعن الفرَّاء : ى َيحِْمي أي اسُم فاعلٍ من َحَم: واحلَاِمي 



هو « : ، وقال بعضهم » قد َحَمى ظهَره ، فال ُيْركُب وال ُيستعملُ وال يُطَْرُد عن ماٍء وال شجرٍ : ولِده ، فيقولون 
هو الفْحلُ يُولَدُ : وقال بعضهم . ، روى ذلك ابن عطيَّة » ر إنَاٍث الفْحلُ ُينْتُج من َبْين أوالده ذكُوَرها وإناثََها عْش

ِمْن ُصلْبِه َعَشَرةُ أْبطُنٍ ، فيقولون قد حََمى ظهَرُه ، فيتركوَنُه كالسائبِة فيما تقدَّم ، وهذا قول ابن عبَّاس وابنِ 
ه الفَْحلُ َيْضرِبُ يف مال صاحبِِه َعْشَر سنَني ، أن: مْسُعود ، وإليه مال أبو ُعَبْيَدة والزجَّاج ، وُروَِي عن الشافعيِّ 

هو الفحلُ يُْنَتجُ له َسْبُع إناٍث متوالياٍت ، فَيْحِمي ظهره ، فُيفَْعلُ به ما تقدَّم ، فهذا منشأ خالف أْهلِ : وقال ابن َزْيٍد 
وقد أنشد أهل اللغة يف كلِّ واحدٍ  اللغة يف هذه األشياِء؛ أنه باعتبار اختالِف مذاهب العرب وآرائهم الفاِسَدة فيها ،

  ]الطويل : [ من هذه األلفاظ معًنى خيُصُّه؛ فأْنَشدُوا يف البحريِة قوله 
  وال َنْحُن ِفي شيٍء كَذاَك الَبحَائُِر... ُمَحرََّمةٌ ال َيطَْعُم النَّاُس لَْحَمَها  -٢٠٥٧

  ]الطويل : [ وأنشدوا يف السَّائبِة قوله 
  إن اللَُّ َعافَى َعامِراً أْو ُمَجاِشعَا...  ماِلي َتَشكُّراً َوَساِئَبةٍ هللا -٢٠٥٨

  ]الطويل : [ ونشدوا يف الوصيلِة لَتأبَّطَ َشرا 
  تَُراِعي بأْعلَى ِذي املََجازِ الَوَصايال... أجِدَّكَ أمَّا كُْنَت ِفي النَّاسِ َناِعقاً  -٢٠٥٩

  ]الطويل : [ وأنشدوا يف احلَاِمي قوله 
  كََما قَْد َحَمى أْوالَد أوالِدِه الفَْحلُ... َماَها أُبو قَابُوَس ِفي ِعزِّ ُملِْكِه َح -٢٠٦٠
  فصل

الَبِحَريةُ الَِّتي َدرُّها للطَّواِغيِت ، فال َيْحلُِبها أحٌد من النَّاسِ ، والسَّاِئَبةُ كانوا يسيبّوهنا آلهلتهم : قال سعيدُ بن املَُسيِّبِ 
  .يء ال ُيحَْملُ َعلَْيَها ش

رَأْيُت َعْمرو بن َعامرٍ اخلَُزاِعي جير « : ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه  -قال أبو هَُرْيَرة 
  .» قُْصَبُه يف النَّار؛ وكان أوَّل من َسيََّب السَّوَاِئبِ 

َيا أكثَُم ، رَأْيُت َعْمرو بن « ِعي قال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألكثم بن اجلون اخلَُزا: وروى أبو هريرة قال 
ه حلي بن قمعة بن ِخْندف َيُجرُّ قصَبهُ يف النَّار؛ فما َرأْيُت من َرُجلٍ أْشَبه من َرُجلٍ مِْنَك به ، وال بِه مِْنَك؛ وذلك ألنَّ

َبة ، ووصلَ الوِصيلَةَ ، ومحى احلَاِمي ، أوَّل من غَيَّر ديَن إْسَماعيل ، وَنَصَب األْوثَاِن ، وَبَحر الَبحَاِئر ، وَسيََّب السَّاِئ
إنَّك ُمؤِمٌن . ال « : فقال أكْثَم أَيُضرُّنِي َشَبُهُه يا رسُول اللَِّه؟ قال » ولقد َرأْيُته يف النَّار يؤِذي أْهلَ النَّار بريح قصبِِه 

  .» وهو كَاِفٌر 
  :إْعتَاُق هذه البهاِئمِ من الذَّْبحِ واإليالمِ؟ فاجلواُب من وجهني  إذا َجاز إعَْتاُق الَعبيِد واإلماء ، فَِلَم ال جيوُز: فإن قيل 

أُزِيلَ إنَّ اإلنسانَ َمْخلُوٌق ِلِخْدمة اللَّه وُعُبوِديَِّتِه ، فإذا مترَّد عن الطَّاَعِة ، ُعوِقَب بَضْرب الرِّقِّ َعلَْيه ، فإذا : األوَّل 
، وكان ذَِلَك ِعَباَدة ُمْسَتْحَسَنة ، وأمَّا هذه احليواَنات ، فإنََّها َمْخلُوقَةٌ ِلَمَنافعِ الرُِّق عنه َتفَرَّغَ لعَِبادة اللَِّه تعاىل 

  . املُكَلَّفني ، فََتْركَُها وإمهالُها َيقَْتِضي فوات َمْنفََعٍة على َماِلكَها ، ِمْن غري أنْ َيْحُصلَ يف ُمقَابلَتَِها فَاِئدة
ِتق ، قَدر على َتْحصِيل َمصَاِلح َنفِْسه ، والبَهِيَمةُ إذا ُعِتقَْت وُترِكَت ، مل َتقِْدْر على أنَّ اإلْنَسان إذا أُْع: والثاين 

  .رقَا َتْحصِيل َمصَاِلحِ َنفِْسها ، بل تَقَُع يف أْنواعٍ من اِملْحَنة أَشّد وأَشّق مما كانت فيها َحالَ ما كاَنْت َمْملوكةً ، فافَْت
  فصل

أُبو حنيفَةَ يف منعه األْحبَاس وردِّ األْوقَاِف ، بأنَّ اللَّه تعاىل َعاَب على العََربِ أفَْعالَُهم يف َتسييب َتَعلََّق : قال القرطيب 
  .البََهاِئم وِحَمايتَها ، وحَْبس أْنفسها َعْنَها ، وقاَس ذَِلَك على الَبِحَريِة والسَّاِئَبِة 



وقد ! ةُ ملن سألَُه عن َهِذه األْشَياء ، ما ُتريُد إىل َشْيء كان من َعَملِ اجلاهلية؟والفْرُق َبيٌِّن ، قال َعلْقََم: قال القُْرطُبِيُّ 
أنَّه اْستَأذَنَ رُسولَ اللَِّه « : ذهب ُجْمُهور الُعلََماِء على َجَوازِ األْحبَاسِ واألْوقَاف ، ملا َرَوى َناِفٌع ، عن ابن ُعَمر 

اْحبِسِ األْصل أو سبل » : ه بِخَْيَبر ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم ، بأن َيَتَصدَّق بَسْهِم
  .« الثَّمََرة 

  .} ولكن الذين كَفَُرواْ َيفَْتُرونَ على اهللا الكذب { مث قال تعاىل 
: أمْرنا بَِها ، قالُوا : ن هذه األكَاِذيب ، ويقولو} َيفَْتُرونَ على اهللا { يريُد َعْمرو بن لَُحّي وأعوانه ، : قال ابُن عبَّاس 

  .وساَء ما َيفَْتُرون على اللَِّه الكذب ، واألْتبَاُع والعوام أكَثرُهُم ال َيْعِقلُون 

آَباُؤُهْم لَا َيْعلَُمونَ  َنا أَوَلَْو كَانََوإِذَا قِيلَ لَُهْم َتَعالَْوا إِلَى َما أَنَْزلَ اللَُّه وَإِلَى الرَُّسولِ قَالُوا َحْسُبَنا َما َوَجدَْنا َعلَْيِه آَباَء
  ) ١٠٤(َشْيئًا وَلَا َيهَْتُدونَ 

يف حتليل احلَْرِث واألنعامِ ، وبيان الشرائع ] أي } وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول { قوله 
وال يهتدون وهذا رد على َحْسُبَنا ما وجدَنا عليه آباَءَنا أو لو كان آباؤهم ال يعقلون شيئاً : واألحكام ، قالُوا 
  .أصحاب التقليد 

مبتدأ ، وقد تقدَّم أنه يف األصلِ مصدٌر ، واملرادُ به اسُم » َحْسُبَنا « } َحْسُبَنا َما َوَجدَْنا َعلَْيِه آَباَءَنآ { : قوله تعاىل 
هو اخلرب ، و » َما َوَجدَْنا « ، و تفسُري معًنى ، ال إعراب » كَفَاَنا « كَاِفيَنا ، وتفسُري ابن عطية له ب : الفاعل ، أي 

جيوز » َوَجد « كَاِفيَنا الذي وجدنا ، و : ظاهُرها أهنا موصولة امسيةٌ ، وجيوز أن تكون نكرةً موصوفةً ، أي » َما « 
  :جيوز فيه وجهان » َعلَْيِه « أن يكون مبعىن املَُصادفة ، ف 

  .حد وأنه متعدٍّ لوا» َوَجْدَنا « أنه متعلق ب : أحدمها 
وجدناهم ُمْستَِقريَن عليه ، وجيوز أن يكون مبعىن العلْمِ ، فيتعدَّى الثنني : ، أي » آباَءَنا « أنه حال من : والثاين 
  .» َعلَْيِه « ثانيهما 
الواوَ هنا معناها الشرط ، وأنَّ » لَْو « ، وأنَّ ]  ١٧٠اآلية [ قد تقدَّم إعراب هذا يف البقرة } أََولَْو كَانَ { : وقوله 

أِلفُ التوقيَف دخلَْت على واو « : للحال ، وتقدَّم تفسُري ذلك كلِّه؛ فأغىن عن إعادته ، إالَّ أنَّ ابن عطيَّة قال هنا 
تسميةُ هذه اهلَْمزِة للتوقيِف فيه غرابةٌ يف االصطالحِ ، وجعلَ الزخمشريُّ هذه الواو : قال شهاب الدين » الَعطْف 

 -علها عاطفةً ، وتقدَّم اجلمُع بني كالمهما يف البقرة ، واختالُف األلفاظِ يف هاتني اآليتنيِ للحالِ ، وابُن عطيَّة ج
َوَجْدَنا « وهنا » ألْفَْيَنا « وهناك » َتعَالَْوا « وهنا » اتَّبُِعوا « : ِمْن َنْحو قوله هناك  -أْعنِي آيةَ البقرِة ، وآية املاِئَدة 

  .من باب التفنُّن يف البالغة » 
َك مل أنَّ االقِْتَداء إنَّما َيُجوزُ بالعاِلمِ املُْهَتِدي ، وهو الذي قولُُه َمْبنِيٌّ على احلُجَِّة والدَّليل ، فإن ملْ يكُْن كذِل: واعلم 

  .َيكُْن عاملاً مهتدياً ، فال َيُجوزُ االقِْتَداُء به 

ُضرُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَا اهَْتَديُْتْم إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم َجِميًعا فَيَُنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُمْ لَا َي
  ) ١٠٥(َتْعَملُونَ 

م وَضالِلهم ، ْهلهملَّا بني أنَّ هؤالء اجلُهَّالِ مل ينَتِفُعوا بَِشيٍء ممَّا تقدَّم من التَّْرِغيبِ والتَّْرهِيبِ ، بل َبقُوا ُمِصرِّين على َج
  .فَال ُتبَالوا أّيها املُؤِمُنون جبهاالتِهِم ، بل كُوُنوا ُمْنقَاِدين لَتكَاِليِف اللَِّه تعاىل ، فال يضُّرُّكم ضاللَتُُهم : قال 



؛ ألنَّ » َعلَْيكُْم « وهو منصوب على اإلغَْراء ب » أْنفَُسكُْم « اجلمهوُر على َنْصب : » َعلَْيكُْم أْنفَُسكُْم « : قوله 
هنا » َعلَْيكُْم « َهداَيَتَها وِحفْظََها ِممَّا ُيؤِذَيها ، ف : الزمُوا أْنفَُسكُْم ، أي : هنا اسُم فعلٍ؛ إذ التقديُر » َعلَْيكُْم « 

؛ كأنك » اخلَْيَر  َعلَْيكُْم أْنُتْم وَزْيٌد« : َعلَْيكُْم أْنُتْم؛ ولذلك جيوز أن ُيْعطََف عليه مرفوٌع؛ حنو : يرفُع فاعالً ، تقديره 
إلَْيَك ولدَْيَك وَمكَاَنَك ، : الَزُموا أنتم وزَْيٌد اخلَْيَر ، واختلف النحاةُ يف الضمريِ املتصلِ هبا وبأخواهتا؛ حنو : قُلَْت 

فالصحيُح أنه يف موضع جرٍّ؛ كما كان قبلَ أن ُتنْقَلَ الكلمةُ إىل اإلغراء ، وهذا مذهب سيبويه ، واستدلَّ له 
وهو نصٌّ يف املسألة ، وذهب الكسائيُّ إىل أنه » َعْبِد اهللا « جبرِّ » َعلَى َعْبِد اهللا « ُش مبا حكى عن العرب األخف

وما بعدها كهذه اآلية ، وذهب الفرَّاء إىل أنه مرفوُعه » َعلَى « منصوُب احمللِّ ، وفيه ُبْعٌد؛ لنصبِ ما بعدمها ، أعين 
.  

فإن الكاف هناك « :  -» رَُوْيدَكُْم « خبالِف » َعلَى « يف موضع جّر ب » كُْم « بعد أن جعل  -وقال أبو البقاء 
{ : قد اسُتعملْت لألمر املواجه من غري كاِف اخلطابِ ، وكذا قوله تعاىل « ُروَْيد » للخطَابِ ، وال موضع هلا ، فإن 

تارةً » رَُوْيد « لة كالٌم طويلٌ ، صحيُحه أنَّ ، ويف هذه املسأ» يف حمل َجرٍّ « كُْم » ]  ٢٨: يونس [ } َمكَاَنكُمْ 
يكون ما بعدها َمْجُروَر احمللّ وتارةً منصوَبُه ، وقد تقدََّم يف سورةِ النساِء اخلالُف يف جواز تقدميِ معُمولِ هذا البابِ 

  .عليه 
أْسماِء األفَْعال ، فَيُعدُّونََها إىل املَفُْعول  من ُجْملة» َعلَْيك ، وِعْنَدك ، وُدوَنك « : قال النَّحْوِيُّونَ : قال ابُن اخلطيب 

فقد َعالَك ، أي [ ُخذْ زْيداً : كأنه قال » ] زيداً [ َعلَْيك « : ، وُيِقيُموَنَها مقاَم الِفْعلِ ، وينِصُبون بَِها ، فإذا قال 
قَُرَب ِمْنَك فَُخذُْه ، فهذه األحرف : أي » ُدوَنك « َحَضَرك فَُخذُْه ، و : ، وِعْنَدك زَْيداً ، أي ] أشَْرَف علْيك 

  .الثالثَةُ ال ِخالَف َبْين النَُّحاة يف جوازِ النَّْصب بَِها 
، وهي ُمْشكَِلةٌ ، وخترُجيها على » الكشَّاف « رفعاً فيما حكاه عنه صاحُب » أْنفُُسكُمْ « : وقرأ نافُع بن أيب نَُعْيمٍ 

خربه مقدَّم عليه ، واملعىن على اإلغْراء أيضاً؛ فإنَّ االغراء قد جاء » ْم َعلَْيكُ« إمَّا االبتداء ، و : أحد وجهني 
  .، وهذا حتذيٌر نظريُ اإلغراء ]  ١٣: الشمس [ } َناقَةَ اهللا َوُسقَْياَها { باجلملة االبتدائيَّة ، ومنه قراءةُ بعضهم 

؛ ألنه كما تقدَّم تقديره قائٌم مقام الفْعلِ ، إال » كُمْ َعلَْي« أن تكون توكيداً للضمريِ املُستترِ يف : والثاين من الوجهني 
َعلَْيكُْم أْنُتْم أْنفُُسكُمْ : أنه َشذَّ توكيُده بالنفس من غري تأكيٍد بضمري منفصلٍ ، واملفعولُ على هذا حمذوٌف ، تقديُره 

  .َصالَح حاِلكُْم وهدايََتكُْم 

بضم الضاِد » ال َيُضْركُمْ « : راء مشددة ، وقرأ احلسن البصريُّ قرأ اجلمهور بضمِّ ال» ال َيُضرُّكُْم « : قوله 
ال « : بكسر الضاِد وسكون الراِء ، وقرأ ابو حيوة » ال َيِضرْكُْم « : وسكُوِن الراء ، وقرأ إبراهيُم النَّخَِعيُّ 

  .بسكون الضاد وضم الراء األوىل والثانية » َيضُْرُركُمْ 
  :تمل وجهني فتح: فأمَّا قراءةُ اجلمهور 

، وإمنا ُضمَّتِ الراُء إتباعاً لضمَِّة الضَّاِد ، » َعلَْيكُْم « أن يكون الفعلُ فيها َمْجُزوماً على جوابِ األمر يف : أحدمها 
ال َيْضُررْكُْم « : إدغامها يف الراء بعدها ، واألْصلُ ] ألجلِ [ وضمةُ الضاِد هي حركةُ الراء األوىل ، ُنِقلَْت للضَّاِد 

، وجيوز أن يكون اجلزُم ال على وجه اجلواب لألمرِ ، بل على وجِه أنه هني مستأنٌف ، والعملُ فيه ما تقدَّم؛  »
قراءةُ احلسنِ والنخَِعيِّ؛ فإهنما َنصٌّ يف اجلْزمِ ، : وينُصُر جواز اجلزمِ هنا على املعنيني املذكورينِ من اجلواب والنْهيِ 

  .اجلوابِ أو النهي ولكنهما حمتملتان للَجْزمِ على 
أن يكون الفعلُ مرفوعاً ، وليس جواباً وال هنياً ، بل هو مستأنٌف ِسيَق لإلخبار بذلك ، وينصُره : والوجه الثاين 



  .قراءةُ أيب َحْيَوةَ املتقدِّمةُ 
كََباَعُه يبيُعهُ » َضاَرُه َيِضُريهُ « ِمْن كصَاَنُه َيصُوُنُه ، وأما قراءة النخَِعيِّ ف» َضاَرُه َيُضوُرهُ « فَِمْن : وأمَّا قراءةُ احلسن 

بفتح الراء ، » ال َيُضرَّكُْم « : ، واجلزم فيهما على ما تقدَّم يف قراءة العامة من الوجهني ، وحكى أبو البقاء 
ووجهها على اجلزم ، وأن الفتح للتخفيِف ، وهو واضح ، واجلزم على ما تقدَّم أيضاً من الوجهني ، وهذه كلُّها 

  ] . ١٤٤اآلية [ لغاٌت قد تقدَّم التنبيُه عليها يف آل عمران 
ال َيُضرُّكُُم الذي َضلَّ وقَت اْهِتَداِئكُْم ، : ، أي » َيُضرُّكُْم « ظرٌف حمٌض ناصبه » إذَا « فاعلٌ ، و » َمْن َضلَّ « و 

» ويبُعدُ أن تكون ظرفاً ل « : اء وجيوز أن تكون شرطية ، وجواُبها حمذوٌف؛ لداللةِ الكالم عليه ، وقال أبو البق
ألنه يصري املعىن على نفي الضرر احلاصل ِممَّْن يضلُّ وقْتَ : ، قال شهاب الدين » ؛ ألنَّ املعىن ال َيِصحُّ معه « َضلَّ 

ِصحَّة املعىن اهتدائهم ، فقد ُيَتوَهَّم أنه ال ينتفي عنهم ضََرُر من ضلَّ يف غريِ وقِْت اهتدائِهِْم ، ولكنَّ هذا ال ينفي 
  .بالكليِة كما ذكره 

  فصل يف سبب نزول اآلية
  :يف سببِ ُنُزولِ اآلَيِة ُوُجوٌه 

أنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ملا قَبِلَ من أْهلِ الِكَتابِ اِجلْزَية ، : َرَوى الكَلْبِيُّ عن أبِي صاحل عن اْبنِ عبَّاسٍ : أحدها 
  .ال َيُضركُم مالمة الالَِّئِمني إذا كُْنُتم على اهلُدى : ، نزلْت هذه اآلية ، واملعىن من َبْعضِ الكُفَّار ُدون َبْعض 

َعلَْيكُم أنْفسكُم بإصالحَِها : أنَّ املُؤمنني كان يشَْتدُّ عليهم َبقَاُء الكُفَّارِ على كُفْرِهْم وَضالَلتِهِم ، فقيل لَُهم : وثانيها 
  . َيُضرُّكُم ضالل الضَّالِّني ، وال جَْهلُ اجلَاِهِلني ، واملَْشي هبا يف طريقِ اهلَُدى ، ال

  .أنَُّهم كانوا يَْغَتمُّونَ ِلَعشَاِئرِهْم ملَّا َماُتوا على الكُفْرِ ، فَُنهُوا عن ذلك : وثالثها 
تََعالَْواْ إىل َمآ أَنَزلَ اهللا َوإِلَى  {: واألقرُب ِعْنِدي ، أنَّه تعاىل ملا َحكَى َعْن َبْعِضهم أنَّه إذا ِقيلَ لَُهْم : قال ابن اخلَطيبِ 

بيَّن تعاىل هبذه اآلية ، أنَّه ال َيْنَبِغي للُمؤِمنَِني أنْ ]  ١٠٤: املائدة [ } الرسول قَالُواْ َحْسُبَنا َما َوَجدَْنا َعلَْيِه آَباَءَنآ 
  .بِروا على دينهِم ، وأنْ َيْعلَُموا أنَّه ال َيُضرُُّهْم جَْهلُ أولَِئك َيَتشَبَُّهوا بِهِمْ يف هذه الطَّريقَِة الفَاِسَدِة ، بل َيْنبَِغي أنْ َيْص

  فصل
ياأيها الذين { يا أيَُّها النَّاُس ، إنَّكُُم َتقَْرُؤون هذه اآلية : أنَّه قال  -رضي اهللا عنه  -ُروِي عن أبِي َبكْرٍ الصِّدِّيق 

إنَّ « : فإنِّي َسِمْعُت رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول } ن َضلَّ إِذَا اهتديتم آَمُنواْ َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُمْ الَ َيضُرُّكُْم مَّ
  .» النَّاس إذا َرأوا مُْنكَراً فَلَْم ُيغّيروه ، يُوِشكُ أن َيُعمَُّهمُ اللَُّه بِِعقَابِه 

َسلِّطَنَّ اللَُّه َعلَْيكُمْ ِشرَاَركُْم فلَيُسومُونكْم ُسوَء العذابِ لََتأُمُرنَّ باملعرُوِف ، ولتْنَهُونَّ َعنِ املُْنكَرِ ، أو لَُي« : ويف رواية 
  .» ، ثُمَّ لَيْدعون اللَّه خيارُكُْم فَالَ ُيسَْتَجابُ لَكُْم 

ْعلََمُهم أنَّها خاف الصِّدِّيق أن يتأوَّل النَّاُس اآلية غري ُمَتأّوهلا ، فَيْدُعوهم إىل تَْرِك األْمرِ باملعُروف ، فأ: قال أُبو ُعبَْيدة 
لَْيَسْت كذلك ، وأنَّ الذي أِذنَ يف اإلْمَساِك عن َتْغيريِه من املُْنكر ، هو الشِّْرُك الذي َيْنِطُق به املَُعاهُدون من أجل 

  .فيه  أنَُّهم يََتديَُّنون به ، وقد صُوِلحُوا عليه ، فأمَّا الفُسُوق والِعْصَيان والذَّْنُب من أْهل اإلسالم ، فال َيْدُخلُ
ُمُروا باملْعُروف واْنَهْوا عن املُْنكَرِ ما قُبِلَ ِمْنكُم ، فإن ُردَّ َعلَْيكم فََعلْيكُم : وعن ابن مسعوٍد قال يف هذه اآلية 

  .أْنفَُسكُْم 
ُهنَّ على َعْهد رُسول اهللا وقَع َتأويلُ: إنَّ القُرآنَ نزلَ ِمْنُه آٌي قد مضى َتأويلُهنَّ قَْبلَ أن يَْنزِلْن ، وِمْنُه آي : ثُمَّ قال 

وقعَ : وقَع َتاوِيلُُهنَّ بَْعَد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِيِسريٍ ، ومنه آي : صلى اهللا عليه وسلم ، وِمْنُه آٌي 



لنَّارِ ، فما َداَمتْ وقَع َتأويلُُهنَّ يوم القيامة ، وهو ما ذُِكَر من اِحلسَابِ واجلَنَِّة وا: تأويلهن يف آِخرِ الزََّماِن ، ومنه آي 
القُلُوبُ  قلوُبكُْم وأهَْواؤكُْم َواِحَدةٌ ، ومل تلْبُسوا ِشَيعاً ، ومل َيذُْق بَْعُضكم بأَس بَْعض ، فأُمُروا واْنَهْوا ، فإن اْخَتلَفت

  .أوِيلُ هذه اآلَية واألهَْواء وألْبِْسُتم شيعاً ، وذاقَ َبْعُضكم بأَس بعض ، فامرؤ ونفسُه ، فِعْنَد ذَِلَك َجاءََنا َت
وهذا التَّأويلُ عندي َضِعيٌف؛ ألنَّ اآلَيةَ ِخطَاٌب عامٌّ لِلْحَاِضرِ والَغاِئبِ ، فكيف ُيخرجُ احلَاِضر ، : قال ابُن اخلَطيبِ 
أيُّ : هذه اآلية؟ فقال  كيف َنْصَنُع يف: أَتْيُت أبا ثَْعلََبة ، فقُلُْت « : وَروى أُبو أَميَّة الشَّعبانِيِّ قال . وُيَخصُّ الَغاِئب 

أَما واللَِّه لَقَدْ : ، فقال } َعلَْيكُْم أَنفَُسكُمْ الَ َيُضرُّكُم مَّن َضلَّ إِذَا اهَْتَديُْتْم { :  -عزَّ وجلَّ  -قَْولُ اهللا : آيٍة؟ قلت 
ا باملَْعُروِف وتََناهوا عن املُْنكَر ، َبلْ ائَتِمُرو: سألَْت عنها َخبِرياً ، سألُت َعْنَها رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

ُبدَّ لََك ِمْنُه ، حتَّى إذَا َرأْيَت ُشحَّاً ُمطَاعاً وَهًوى ُمتََّبعاً ، وُدْنيا ُمؤثرة ، وإْعَجاب كُلِّ ِذي رأيٍ برأيِِه ، وَرأيَت أمْراً ال 
 ، فََمْن َصَبَر فْيهنَّ قبض على اجلَْمر للعامل فيهنَّ ِمثْلُ أجر فََعلَْيَك َنفَْسَك وَدْع أْمَر العََوامِّ ، وإنَّ وراءَكُم أيام الصَّرب

  »َخْمِسني رجالً يعملون مثله 

  .أجُر مخسني منكم : يا رسول اهللا أجر مخسني منهم؟ قال : وزادين غريه ، قالوا : ، قال ابن املبارك 
  .ْهي عن املُْنكَرِ غَْيُر َواجِبٍ ظَاِهُر اآليِة ُيوِهُم أنَّ األمر باملَْعرُوِف ، والنَّ: فإن قيل 

  :فاجلََواُب من ُوُجوٍه 
أنَّ اآلَيةَ ال َتُدلُّ على ذلك ، بل َتدلُّ على أنَّ املُطِيَع ال يُؤاَخذُ بِذُُنوبِ العَاِصي ، وأمَّا ُوجُوب األْمرِ : أحدها 

  .باملَْعُروِف ، فَثَبت مبا تقدَّم من الدَّالئلِ وغَْيرِها 
اآلَيةَ َمْخصُوَصةٌ بالكُفَّار املُصرِّين على الكُفْرِ ، وال َيْتُركُون الكُفْر بسببِ األْمر باملَْعرُوِف ، فََهُهَنا َيجِبُ  أنَّ: وثانيها 

  .على اإلْنَساِن ُمَخالَفَةُ األْمرِ باملَْعرُوِف 
ْعرُوِف ، والنَّْهي َعنِ املُْنكَرِ على َنفِْسِه وِعرضه أنَّ اآلَيةَ َمْخصُوَصةٌ بَِما إذا َخاَف اإلْنَسانُ عند األْمرِ باملَ: وثالثها 
  .وماله 

  .ال َيُضرُّكُْم إذا اْهَتَديُْتم ، فأَمرُْتْم باملَْعُروف وَنَهيُْتم َعنِ املُْنكَر ضاللُ َمْن َضلَّ ، فَلَْم يقَبل ذَِلَك : املعىن : ورابعها 
: النساء [ } فَقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اهللا الَ ُتكَلَُّف إِالَّ َنفَْسَك { : سالم أنَّه تعاىل قال لرسوله عليه الصالة وال: وخامسها 

  .، وذَِلَك مل َيُدلَّ على ُسقُوِط األْمرِ باملَْعُروف عن الرَُّسولِ ، فَكَذَا َهاُهَنا ]  ٨٤
أي ُيجَازيكُمْ } ُينَبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ فَ{ الضَّال واملُهَْتِدي : ، أي } إِلَى اهللا مَْرجُِعكُْم َجِميعاً { : مث قال تعاىل 

  .بأعماِلكُْم 

 مِْنكُْم أَْو آَخَراِن ِمْن غَْيرِكُمْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشهَاَدةُ بَْينِكُْم إِذَا َحَضَر أََحَدكُُم الَْمْوُت ِحنيَ الَْوِصيَِّة اثَْناِن ذََوا َعْدلٍ
ارَْتْبُتمْ لَا َنْشَترِي  بُْتْم ِفي الْأَْرضِ فَأََصابَْتكُْم ُمِصيَبةُ الَْمْوِت َتحْبُِسوَنُهَما ِمْن َبْعِد الصَّلَاِة فَُيقِْسَمانِ بِاللَِّه إِِنإِنْ أَنُْتْم َضَر

فَإِنْ ُعِثَر َعلَى أَنَُّهَما اسَْتَحقَّا إِثًْما فَآَخَرانِ ) ١٠٦(بِِه ثََمًنا َولَْو كَانَ ذَا قُْرَبى وَلَا َنكُْتُم َشَهاَدةَ اللَِّه إِنَّا إِذًا لَِمَن الْآِثِمَني 
ْن َشَهاَدِتهَِما َوَما اعَْتَديَْنا إِنَّا إِذًا لَِمَن َيقُوَماِن َمقَاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعلَْيهِمُ الْأَْولََياِن فَُيقِْسَمانِ بِاللَِّه لََشَهاَدُتَنا أََحقُّ ِم

قُوا اللََّه ذَِلَك أَْدَنى أَنْ َيأْتُوا بِالشََّهاَدِة َعلَى َوجْهَِها أَْو َيَخافُوا أَنْ ُتَردَّ أَْيَمانٌ بَْعَد أَْيمَانِهِْم َواتَّ) ١٠٧(ِمَني الظَّاِل
  ) ١٠٨(َواْسَمُعوا َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 



  .، أمر بِحفِْظ املالِ يف هذه اآلية » َعلَْيكُمْ أنْفَُسكُْم « سِ يف قوله لَمَّا أَمر اللَّه تعاىل بِِحفِْظ النَّفْ
  :ورَد لَفْظُ الشََّهادة يف القُرآنَ على أْنوَاع ُمْخَتِلفٍَة : قال القُْرطُبِي 

  ] . ١٨٥: البقرة [ } فََمن َشهَِد مِنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه { : بَِمْعَنى احلُُضور ، قال تعاىل : األول 
  ] . ١٨: آل عمران [ } شَهَِد اهللا أَنَُّه الَ إله إِالَّ ُهَو { : أعلم قال تعاىل : مبعىن قََضى ، أي : الثاين 

  ] . ١٦٦: النساء [ } واملالائكة َيشَْهُدونَ { : مبعىن أقرَّ ، قال تعاىل : الثالث : قال أبو ُعبَْيَدة 
  ] . ٢٦: يوسف [ } َوشَهَِد َشاِهٌد مِّْن أَْهِلَهآ { :  َشهِدَ مبعىن َحكَم ، قال تعاىل: الرابع 

  .أنْ َيْشَهَد أْرَبع َشَهاَداتٍ باللَِّه : أي ]  ٦: النور [ } فَشََهاَدةُ أََحدِِهْم { َشهَِد مبعىن َحلَف ، قال تعاىل : اخلامس 
، وقيل } َشَهاَدةُ َبْينِكُْم إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم املوت يِا أَيَُّها الذين آَمُنواْ { : شَهَِد مبعىن وصَّى ، قال تعاىل : السادس 

َحضَْرُت ، وذَهب الطََّبري إىل أنَّ الشَّهَادةَ : أي » شَهِْدُت وصيَّةَ فالنٍ « : َمْعَناَها هنا احلُُضور للوصيَّة ، يقال 
اثَْنان ، وَيُدلُّ على ذَِلك ، أنَُّه ُيْعلَُم للَّه ُحكْم َيجُِب فيه على َيِمُني َما َبيَْنكُم أنْ َيْحِلَف : بَِمْعَنى اليمني ، فيكُونُ املَعَْنى 

ُبُت بالشََّهاَدِة ، الشَّاِهِد َيِمٌني ، وهذا القَْولُ اْختَاَرُه القَفَّال ، وُسمِّيِت الَيِمُني َشهَاَدة؛ ألنَّها يثبت بَِها احلُكُْم بَِما َيثْ
  .َها الشََّهادة اليت ُتْحفَظُ فَُتؤدَّى واْختَاَر اْبُن َعِطيَّة ُهَنا أنَّ

  فصل يف سبب نزول اآلية
أنَّ َتمِيَم بن أْوسٍ الدَّارِيِّ وَعِديّ بن زَْيٍد كَاَنا َنصْرانينيِ ، خرجا من املدينِة إىل الشَّامِ : وسَبُب نُُزوِلها َما ُروِي 

ُمْسِلماً ُمَهاجراً ، فلمَّا قَِدُموا إىل الشَّام مَرَِض َبدِيل ، فكََتبَ للتِّجَاَرة ، وَمعُهَما بديل َموْلَى َعْمرو بن الَعاص ، وكان 
، أْوَصى إىل َتميم ِكَتاباً فيه َجِميُع ما َمَعُه من املَتَاعِ ، وألْقَاُه يف جََواِلق ، ومل ُيخبِر َصاحَِبْيه بِذِلك ، فلمَّا اشَْتّد مََرُضُه 

فَفَتََّشا مَتاَعُه ، وأَخذَا ِمْنُه إناء فضٍَّة َمْنقُوشاً » َبِديل « َتاعُه إذا رجعا إىل أْهِلِه ، ومات وَعِدّي ، وأََمَرُهَما أن َيْدفََعا َم
ع إىل أْهلِ الَبْيِت ، بالذََّهبِ ، فيه ثالمثائَِة ِمثْقَالٍ من ِفضٍَّة فغيََّباه ، مث قََضَيا َحاَجَتُهَما واْنَصَرفا إىل املدينِة ، فََدفَعا املتا

هل باع صَاِحُبَنا َشْيئاً من : فَتَُّشوا وأصَاُبوا الصَِّحيفَة ، فيها َتْسِمَيةُ ما كان َمَعُه ، فََجاءوا َتِميماً وَعِديا ، فقالُوا فَ
الَ ، فقالُوا : ِسِه؟ قاالَ فََهلْ طَالَ مََرُضُه فأْنفََق َعلَى نَفْ: الَ ، قالُوا : فهل اتََّجَر ِتجَاَرةً؟ قَاالَ : الَ ، قالوا : َمَتاِعِه؟ قاالَ 

ِهبِ ، فيه ثالمثائَةِ إنَّا َوَجدَْنا يف متاِعِه َصِحيفَةً فيها َتْسِمَيةُ ما َمَعُه ، وإنَّا قَْد فَقَْدَنا منها إَناًء من ِفضٍَّة ُمَموَّهاً بالذَّ: 
ن َنْدفعه إلَْيكم فََدفَْعَناه ، وما لنا ِعلٌْم باإلَناء ، ما َنْدري ، إنَّما أْوَصى لنا بَِشْيء ، وأَمَرَنا أ: ِمثْقَالٍ ِفضَّة فقاال 

  .فاْخَتَصمُوا إىل النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فأَصرَّا على اإلْنكَار ، وَحلَفَا فأْنَزلَ اللَُّه هذه اآلية 
وإْعراباً وتَفْسرياً ، ومل يََزلِ العلماءُ  هذه اآلية وما بعدها من أْشكَلِ القُرآِن ُحكْماً: } شََهاَدةُ َبْينِكُْم { : قوله تعاىل 

هذه اآليةُ يف قراءاهتا وإعراهبا « : » الكشف « يستشكلُوَنها حىت قال مكيُّ بُن أيب طالبٍ يف كتابه املسمَّى ب 
وم يف وحيتملُ أن ُيْبَسطَ ما فيها من العل: وتفسريها ومعانيها وأحكامها من أْصَعب آي يف القُْرآن وأْشكِلها ، قال 

وهذا كالُم من مل « : ، وقال ابن عطية » وقد ذكرَناَها مشروحةً يف كتاب مفرٍد « : ؛ قال » ثالثَني ورقةً أو أكثر 
مل أر أحداً من العلماء َتخَلََّص كالُمه فيها « : ، وقال السََّخاوِيُّ » َيقَْع له الثَّلَجُ يف تَفْسريها ، وذلك َبيٌِّن من كتابه 

» وهذه اآلية وما بعدها من أعوص ما يف القرآن معًنى وإعراباً وتفسرياً « : ، وقال الواحديُّ » آخرها  من أوهلا إىل
وأنا أستعُني اهللا تعاىل يف توجيه إعراهبا واشتقاق مفرداهتا وتصريف كلماهتا وقراءاهتا ومعرفةِ : قال شهاب الدين 

  .والقوة تأليفها ِممَّا خيتصُّ هبذا املوضوع ، وباهللا احلول 

، وقرأ احلسُن واألعرُج والشَّعْبِيُّ برفعها » َبْينِكُْم « مضافةً ل » َشَهادةُ « برفع » َشَهاَدة َبيْنِكُمْ « قرأ اجلمهوُر 
» ْم بَْيَنكُ« منونَّةً منصوبة ، » َشَهاَدةً « :  -يف رواية عنهما  -نصباً ، والسُّلَميُّ واحلسُن واألعرجُ » بَْيَنكُْم « منوَّنةً 



  :نصباً ، فأمَّا قراءة اجلمهور ، ففي خترجيها مخسةُ أوجه 
إمَّا من األوَّل ، : ، وال بدَّ على هذا الوجه من حذِف مضاٍف » اثَْناِن « أهنا مرفوعةٌ باالبتداِء ، وخربُها : أحدها 

: احَِبا شهادِة بينكم اثناِن ، وتقديُره من الثاين ذََوا َشهَاَدِة َبيْنكُمُ اثناِن ، أي َص: وإمَّا من الثاين ، فتقديُره من األول 
شهادةُ بينكم شهادةُ اثنني ، وإمنا اضطررْنا إىل حذٍف من األول أو الثاين ليتصادَق املبتدأ واخلُرب على شيٍء واحٍد؛ 

ومها جعله نفس » ْدلٌ زَْيٌد َع« : ألنَّ الشهادة معًنى ، واالثنان ُجثََّتاِن ، وال جييء التقديران املذكورانِ يف حنو 
؛ » النَّظْم « املصدرِ مبالغةً أو وقوُعه موقع اسم الفاعل؛ ألنَّ املعىن يَأَباُهَما هنا ، إال أنَّ الواحديَّ نقل عن صاحب 

َرُجلٌ َعْدلٌ ورِضاً ، : يريُد بالشهادة الشهود؛ كما يقال . مصدٌر ُوِضع َمْوِضعَ األْسَماء » َشَهاَدة « : أنه قال 
عدَّة شهودٍ : جالٌ َعْدلٌ ورِضاً وَزْور ، وإذا قَدَّْرهتا مبعىن الشُُّهود ، كان على حذف املضاف ، ويكون املعىن ور

وقَت احلجِّ ، ولوال ذلك لنصب أشهراً : ، أي ]  ١٩٧: البقرة [ } احلج أَشُْهٌر { : بينكم اثناِن ، واستشهد بقوله 
رِجَال « فعلى ظاهر هذا أنه جعل املصدر نفس الشهود مبالغةً ، ولذلك مثله ب ، » احلَجُّ يف أْشُهرٍ « : على تأويل 

  .، وفيه نظر » َعْدل 
على هذا مرتفعان » اثَْنان « أن ترتفع على أهنا مبتدأ أيضاً ، وخربها حمذوفٌ َيُدلُّ عليه سياقُ الكالم ، و : الثاين 

علْيكُمْ أن يشهد اثَْناِن ، كذا قدَّره الزخمشريُّ وهو أحد قويل  فيما فََرَض: ، والتقدير » شهادة « باملصدر الذي هو 
أي  -، أي لُيشَْهد وقُت املوت » َشَهاَدةُ « على هذين الوجهني ظرف ل » إذَا « الزَّجَّاج ، وهو ظاهٌر جدا ، و 

  :على هذه األوجه؛ فيه ثالثة أوجه » ِحَني الوصيَِّة « و  -أسبابه 
  .» ويف إبداله منه دليلٌ على وجوب الوصية « : ، ومل يذكر الزخمشريُّ غريه ، قال » إذَا « ن أنه بدلٌ م: أوجهها 

يقع املَْوُت وقَْت الوصية ، وال ُبدَّ من تأويله بأسباب املوت؛ ألنَّ وقتَ : أنه منصوٌب بَنفْسِ املوت ، أي : الثاين 
  .املوِت احلقيقيِّ ال وصيةَ فيه 

  .َحَضر أسباب املوِت حني الوصيَّة : ، أي » َحَضَر «  أنه منصوٌب ب: الثالث 
ِحنيَ « وقوُع الشهادة يف وقِت حُضورِ املوِت ، و : ، أي » إذَا حَضر « : مبتدأ ، وخربه » َشهَاَدةُ « أنَّ : الثالث 

للشهادة؛ لئال يلزَم  أن يكون ظرفاً: على ما تقدَّم فيه من األوجه الثالثة آنفاً ، وال جيوُز فيه ، واحلالةُ هذه » 
اإلخباُر عن املوصول قبل متامِ صلته ، وهو ال جيوُز؛ ملا مرَّ ، وملَّا ذكر أبو حيَّان هذا الوجه ، مل يستدرْك هذا ، وهو 

  .عجيٌب منه 
وال جيوز أن  على هذا منصوٌب بالشََّهاَدِة ،» إذَا « ، و » ِحني الوصيَِّة « مبتدأ ، وخُربها » شََهاَدةُ « أنَّ : الرابع 

، وإن كان املعىن عليه؛ ألنَّ املصدر املؤوَّلَ ال َيْسبقه معمولُه عند البصريِّني ، ولو كان ظرفاً » الوصيَّة « ينتصب ب 
فإنه يلزُم منه تقدميُ املضافِ إليه على املضاِف؛ ألن تقدمي املعمول ُيؤِذنُ بتقدميِ العامل ، والعاملُ ال يتقدَّم : ، وأيضاً 

إذا كان املضافُ : ذا معمولُه ، ومل جيوِّزوا تقدمي معُمولِ املضاِف إلَْيه على املضاف إال يف مسألة واحدة ، وهي ، فك
  ]البسيط : [ ؛ وأنشدوا » غَْير « لفظةَ 

  َعلَى التََّناِئي ِلعِْنِدي غَْيُر َمكْفُورِ... إنَّ اْمَرأ َخصَّنِي َعْمداً َمَودََّتُه  -٢٠٦١
جيوُز تقدُمي معمولِ ما » الَ « ، و » الَ « مبنزلة » غَْير « ألنَّ : ؛ قالوا » َمكفُور « منصوٌب ب » ِعْنِدي « ف 

أَنا َزْيداً ِمثْلُ « دون » أَنا زَْيداً غَْيرُ َضارِبٍ « بعدها عليها ، وقد ذكر الزخمشريُّ ذلك آخرَ الفاحتِة ، وذكر أنه جيوزُ 
َيْشَهدُ اثْنَاِن « : إمَّا الفاعلية أي : ن الوجهني األخريين يرتفعان على أحد وجهني على هذي» اثنان « ، و » َضارِبٍ 

الشاهدان اثنان : أيضاً أي » شهادة « ، وإمَّا على خرب مبتدأ حمذوف مدلولٍ عليه ب » َشَهادة « يدل عليه لفظ » 



.  
سدَّ اخلَبر ، ذكره أُبو البقاء وغريه ، وهو مذهُب الفرَّاء ، فاعلٌ سدَّ َم» اثَْناِن « ُمبْتدأ ، و » شهَاَدةُ « أنَّ : اخلامس 

، فجعلُه من باب نَِيابِة املْصَدرِ عن » لَِيْشَهدِ اثَْناِن « : إال أنَّ الفرَّاء قدَّر الشَّهادةَ واِقعةً موقَع ِفْعلِ األْمر؛ كأنه قال 
؛ من حيث املعىن ، وهذا مذهبٌ ضعيفٌ ]  ٦٩: هود [ }  قَالَ َسالٌَم{ و » احلَْمُد هللا « ِفْعل الطَّلَبِ ، وهو مثل 

وعلى هذا املذهب ف » أقَاِئٌم أبَواَك « : ردَّه النَّْحوِيُّون ، وخيصُّون ذلك بالوْصِف املعتمد على َنفْيٍ أو استفهامٍ؛ حنو 
« َحصَّلْنا فيما تقدَّم أنَّ رفع ظرفان مَْنُصوبان على ما تقرَّر فيهَما يف غري هذا الوجه؛ وقد َت» ِحَني « و » إذَا « 

من » اثَْنان « من وْجِه واحٍد؛ وهو االبتداُء ، ويف خربها َخْمَسة أوجه تقدَّم ذكُرها ُمفَصَّلَةً ، وأنَّ رفع » َشَهاَدةُ 
  :َخْمسة أْوُجه 

  .بالتَّأويل املذكُور » َشَهاَدةُ « كونه َخبَراً ل : األول 

  .» اَدةُ َشَه« أنه فاعلٌ ب : الثاين 
  .مقدَّراً » َيشَْهُد « أنه فاعلٌ ب : الثالث 
  .الشَّاهدان اثَْناِن : أنه خرب ُمْبتدأ ، أي : الرابع 

إمَّا النَّْصَب على الظرفيَّة ، وإمَّا الرفع على اخلََبرِيَّة ل : وجهني » إذَا « أنه فاعلٌ َسدَّ مسدَّ اخلرب ، وأنَّ يف : اخلامس 
ل هذا َبيٌِّن مما لَخَّْصُته قبلُ ، وقراءةُ احلسن برفعها منونةً تتوجه مبا تقدَّم يف قراءة اجلُْمهور من غري ، وك» َشَهاَدةُ « 

  .فَْرقٍ 
  :وأمَّا قراءةُ النصبِ ، ففيها ثالثةُ أوجٍه 

ليُِقمْ : قدير مرفوٌع بذلك الفعل ، والت» اثَْنان « أهنا منصوبةٌ بفعل مضمرٍ ، و :  -وإليه ذهب ابن جنِّي  -أحدها 
وقد ردَّ أبو حيان هذا؛ بأن حذف الفعل وإبقاء فاعله ، مل ُيجِْزُه النحويون ، . شهادةَ َبيْنكُُم اثَْناِن ، وتبعه الزخمشريُّ 

 يف قراءة]  ٣٧ - ٣٦: النور [ } ُيسَبُِّح لَُه ِفيَها بالغدو واآلصال رِجَالٌ { : إال أن ُيْشِعَر به ما قبله؛ كقوله تعاىل 
  ]الطويل : [ ُيسَبُِّحُه رجال؛ ومثله : ابن عامر وأيب َبكْرٍ ، أي 

  وُمْخَتبِطٌ ِممَّا تُِطيحُ الطَّواِئُح... ِلُيْبَك َيزِيُد ضَارٌع ِلُخُصوَمٍة  -٢٠٦٢
  ]الطويل : [ هل َيْنقاَس أو ال؟ أو ُيَجاَب به نَفٌْي؛ كقوله : وفيه خالٌف 

  َبلْ أْعظَُم الَوْجِد: ِمَن الَوْجِد َشْيٌء قُلُْت ... لَْم َيْعُر قَلَْبُه  :َتَجلَّْدَت حَتَّى ِقيلَ  -٢٠٦٣
  .َبلْ عراه أعظمُ الوْجِد ، وما حنُْن فيه ليس من األشياء الثالثة : أي 

شْهد ِلَي: إهنا مصدر ناب مناب الفعلِ ، فيعملُ عملَه ، والتقدير : بدل من اللفظ بفعل ، أي » َشهَاَدةً « أن : الثاين 
فاعل باملصدر ، لنيابته مناَب الفعلِ ، أو بذلك الفعلِ احملذوِف ، على حسبِ اخلالف يف أصل » اثَْناِن « اثَْناِن ، ف 

« ، فأتيُت به فعالً مضارعاً مقروناً بالم األمر ، ومل أقدِّْرُه فِْعلَ أمر بصيغة » ِلَيْشَهِد اثَْنانِ « املسألة ، وإمنا قدَّْرُته 
» اثناِن « ألنَّ هذا قد رفع ظاهراً وهو » اْضرِبْ « : ، أي » ضَْرباً َزْيداً « : ؛ كما ُيقَدُِّره النحويُّون يف حنو »  افَْعلْ

  ]الطويل : [ ال ترفع إال ضمرياً مستتراً إن كان املأمور واحداً؛ ومثلُه قوله » افَْعلْ « ، وصيغةُ 
  الثَّعَاِلبِ فََنْدالً ُزَرْيُق املَالَ َنْدلَ...  -٢٠٦٥

، » ِلَيْنَدلْ « على أنه واقٌع » َنْدالً « أنه مرفوع ب : يا ُزَرْيُق ، والثاين : جيوز أن يكون مناًدى ، أي » ُزَرْيُق « ف 
  ]الطويل : [ وإمنا ُحِذف تنوينه؛ اللتقاء الساكنني؛ على َحدِّ قوله 

  َوالَ ذَاِكرَ اللََّه إالَّ قَِليال...  -٢٠٦٦



« : بدل من اللفظ بفعلٍ أيضاً ، إال أنَّ هذا الفعل خربيٌّ ، وإن كان أقلَّ من الطليبِّ ، حنو » َشهَاَدةً « أنَّ  :الثالث 
َيشَْهُد َشهَاَدةً اثناِن ، وهذا أحسُن التخاريجِ : أيضاً فاعلٌ به ، تقديُره » اثَْناِن « ، و » َحْمداً وُشكْراً ال كُفْراً 
  ]الطويل : [ القيس  املذكُورة يف قولِ امرئ

  .. .ُوقُوفاً بَِها َصْحبِي َعلَيَّ َمِطيَُّهْم  -٢٠٦٧
وقف َصحْبِي ، وقد تقدَّم أنَّ : تقديره » َمِطيَُّهمْ « ونصب » َصْحبِي « مصدرٌ بدلٌ من فعلٍ خربيٍّ رفع » ُوقُوفاً « 

هبا ، وقد تقدم أنَّ ذلك جيوز أن » اثَْنان « ارتفع واقعةٌ موقع فعلٍ ، و» َشَهاَدة « الفرَّاء يف قراءة الرفع قدََّر أن 
نصٌب على الظرف ، وهي » َشهَاَدة « يف قراءِة َمْن نوَّن » َبْيَنكُْم « يكون ِممَّا َسدَّ فيه الفاعل مسدَّ اخلرب ، و 

  .واضحةٌ 
{ : كأنه مفعولٌ لذلك الفعلِ ، ومثله جبعل الظرِف : وأمَّا قراءةُ اجلرِّ فيها ، فَِمْن باب االتِّساعِ يف الظُّروِف ، أي 

فيمن رفع ، ]  ٩٤: األنعام [ } لَقَد تَّقَطََّع َبيَْنكُمْ { : وكقوله تعاىل ]  ٧٨: الكهف [ } هذا ِفرَاُق بَْينِي وََبْينِكَ 
و : ، قال الرازيُّ « ا َم» فحذف « َما بَْيَنكُْم » إنَّ األصلَ :  -وتبعه الرازيُّ  -وقال املاتُرِيديُّ « : قال أبو حيان 

جائٌز عند ظهوره؛ ونظُريه « َما » كنايةٌ عن التناُزعِ؛ ألنه إمنا ُيْحتَاُج إىل الشهود عند التنازع ، وَحذْفُ « َبيَْنكُْم » 
« ا َم» وَحذُف « : قال أبو حيان » يف قراءة َمْن نصب ]  ٩٤: األنعام [ } لَقَد تَّقَطَّعَ َبيَْنكُْم { : كقوله تعاىل 

هذا ِفرَاُق َبيْنِي َوبَْينِكَ { ألبتة ، وليس قوله « َما » املوصولِة غُري جائز عند البصريِّني ، ومع اإلضافة ال َيِصحُّ تقديرُ 
ألن هذا مضاٌف ، وذلك باقٍ على ظرفيته ]  ٩٤: األنعام [ } لَقَد تَّقَطََّع َبْيَنكُْم { نظَري ]  ٧٨: الكهف [ } 

؛ فإنه ال « َشَهاَدةُ َبْينِكُْم » و ]  ٧٨: الكهف [ } هذا ِفرَاُق َبيْنِي َوَبيْنَِك { ؛ خبالف « َما » َحذْفُ فُيَتخَيَّلُ فيه 
: ، قال شهاب الدين » ؛ ألنَّ اإلضافة أخَْرَجْتُه عن الظرفيَّة وَصيََّرْتُه مفعوالً به على السََّعة « َما » ُيَتَخيَّلُ فيه تقديرُ 
ما : ، أي } َشَهاَدةُ َبيْنِكُمْ { :  -رمحه اهللا تعاىل  -شيخ عنهما قاله أبو عليٍّ اجلُْرجَانِيُّ بعينه ، قال هذا الذي نقله ال

كنايةٌ عن التناُزع والتشاجر ، مث أضاَف الشهادة إىل التنازعِ؛ ألن الشهوَد إنَّما ُيْحَتاجُ » َما َبيَْنكُمْ « َبْينكُْم ، و 
{ : عِ فيما بني القوم ، والعرُب ُتضيُف الشْيَء إىل الشيِء ، إذا كان منه بسبب؛ كقوله تعاىل إليهم يف التناُزعِ الواق
َمْن « و » َما « مقامه َبْيَن َيَدْي َربِِّه ، والعرُب َتْحِذُف كثرياً ذكر : ، أي ]  ٤٦: الرمحن [ } َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه 

هذا { : ما ثَمَّ ، وكقوله : أي ]  ٢٠: اإلنسان [ } َوإِذَا َرأَْيتَ { : فيه؛ كقوله  يف املوِضعِ الذي ُيْحَتاجُ إليهما» 
أي ما َبيْنِي ، وَما َبيَْنكُْم ، وقول ]  ٩٤: األنعام [ } لَقَد تَّقَطََّع بَْيَنكُْم { و ]  ٧٨: الكهف [ } ِفَراُق َبْينِي َوَبيْنَِك 

ممنوٌع؛ النَّ حالة اإلضافة ال َتْجَعلُها صلةً للموصول احملذوف ، » إىل آخره « َما » ال يَُتخَيَّل فيه تقديُر « أيب َحيَّان 
أنْ تُقَدَِّرها من حيث املعىن ، ال من حيث اإلعراُب؛ نظراً إىل األْصلِ ، وأمَّا َحذُْف املوصُولِ ، : وال َيلْزُم من ذلك 

  .فقد تقدَّم حتقيقُه 

  فصل
  .مها الشَّاِهِداِن َيشَْهَدان على وِصيٍَّة : تني ، فقالَ قَْوٌم واْخَتلَفُوا يف َهاَتْين اآلي

، وال } َتحْبُِسوَنُهَما ِمن َبْعدِ الصالة فَُيقِْسَماِن { : ُهَما الوصيَّان؛ ألنَّ اآلَية َنَزلَْت فيهما؛ وألنَّه قال : وقال غَْيُرُهم 
َشهِْدتُ « : احلُضُور ، كقولك : َتأكيداً ، فعلى هذا تكُونُ الشََّهاَدةُ بَِمْعَنى  َيلَْزُم الشَّاِهُد َيِمني ، وجََعلَ الَوِصيَّ اثَْنْين

: النور [ } َولَْيْشَهْد َعذَاَبُهَما طَآِئفَةٌ مَِّن املؤمنني { : َحضَرُت وشَهِْدُت الَعْين ، وقوله تعاىل : ، بَِمْعَنى » وصيَّة فُالٍن 
  .ُيريُد احلُُضور ]  ٢



  فصل
أْو « : صفة أيضاً الثنني ، وقوله » مِْنكُمْ « صاحَِبا عْدلٍ ، وكذلك قوله : صفةٌ الثنني ، أي » ذَوا « : وقوله 

من قرابتكم وعتَرِتكُم ، ومن » ِمْنكُْم « صفةٌ آلَخَرْينِ ، واملراد ب » ِمْن غَْيرِكُمْ « نسٌق على اثنني ، و » آَخَراِن 
من أهل الذمة ، ورجَّح » ِمْن غَْيرِكُْم « من أهل دينكم ، و » ْنكُمْ ِم« : غريكم من املسلمني األجانب ، وقيل 

يف العربية من جْنسِ « آَخَر » هذا َيْنبَنِي على معًنى غامضٍ يف العربية ، وذلك أنَّ معىن « : النحَّاُس األولَ ، فقال 
، « مََرْرُت بِِحمَارٍ وَرُجلٍ آَخرَ » : وال « يسٍ آَخَر وَخِس» وال جيوز « مََرْرتُ بِكَرِميٍ وكَرِميٍ آَخَر » : األوَّلِ تقولُ 

وردَّ أبو حيان ذلك؛ » أو َعْدالَن آخََران ، والكفاُر ال يكونونَ ُعدُوالً : « أو آخََراِن » فكذا هاهنا جيب أن يكون 
ةً لغري جنسِ األوَّل ، وأمَّا اآليةُ ، ، وجعله صف« آَخَر » أمَّا ما ذكَرُه من املُثُلِ ، فصحيٌح؛ ألنه مثَّل بتأخري « : فقال 

يف اجلْنس الذي قبله ، وال ُيْعَتَبُر وْصُف جنس « آَخر » على الوصف ، واندرج « آَخر » فمن قبيل ما ُيقدَّم فيه 
« آَخَر » ، ولو أخَّْرَت « مََرْرتُ بَِرُجلٍ ُمْسِلمٍ وآَخَر كَاِفرٍ ، واْشَترَْيُت فََرساً سَابِقاً ، وآَخرَ َبِطيئاً » : األول ، تقول 

اثنان { ، مل َيُجْز ، وليس اآليةُ من هذا؛ ألن تركيبها « َمَرْرُت بَِرُجلٍ ُمسِْلمٍ كَاِفرٍ آَخَر » : يف هذين املثالني ، فقلت 
َرُجالنِ » : ما إذا قَدَّْرته ، وال سي« اثَْناِن » من جنسِ قوله « آخََراِن » ف } ذََوا َعْدلٍ مِّْنكُْم أَْو آَخَراِن ِمْن غَْيرِكُمْ 

، وإن } ذََوا َعْدلٍ مِّْنكُْم { : ، وال ُيْعَتَبُر وصف قوله « َرُجالِن اثَْناِن » مها من جْنس قوله « آخََراِن » ف « اثَْنانِ 
اِن ُمْسِلَماِن وآَخَرانِ ِعْنِدي َرُجالنِ اثَْن» : ، كما ال ُيعترب وصفُ اجلْنسِ يف قولك « ِمْن غَْيركُْم » كان مغايراً لقوله 

إذا تقدَّم أن يكون من جْنس األول بقيِد وصفه ، وعلى ما ذكرته جاء « آَخَر » ؛ إذ ليس من شرِط « كَاِفَراِن 
  ]البسيط : [ لسانُ العربِ؛ قال الشاعر 

  ا َضَخُمقُْعسِ الكََواِهلِ يف أْشَداِقَه... كَاُنوا فَرِيقَْينِ ُيْصفُونَ الزَِّجاَج َعلَى  -٢٠٦٨
  ِمْن َنْسجِ َداُودَ أْو َما أْوَرثَْت إرَُم... وآخرِيَن تََرى املَاِذيَّ فَْوقَُهُم 

« آخَرِيَن » وآخرين َتَرى املاِذيَّ ، ف « : ُيْصفُونَ الزجاج ، مث قال  -أو ناساً  -فريقاً : كانوا فريقني : التقديُر 
؛ ألنه قَسَّم من ذكر إىل قسمني متباينني « ُيْصفُونَ الزِّجاج » بقوله ، ومل يعتربه بوصفه « فَرِيقاً » من جْنس قولك 

  .» وهذا الفرُق قَلَّ َمْن َيفَْهُمُه؛ فَْضالً َعمَّْن َيْعرفُُه « : ، قال » بالوصف متحدين باجلْنسِ 
ِمْن غري أقارِبكُْم من :  »ِمْن غَْيرِكُْم « الظاهُر أهنا للتْخيري ، وهو واضٌح على القول بأن معىن » أو « : وقوله 

: للترتيب » أوْ « : املُوِصي ُمخَيٌَّر بْيَن أنْ ُيْشهِدَ اثَنْينِ من أقاربه ، أو من االجانب املسلمني وقيل : املسلمني ، يعين 
من غري أْهلِ : »  ِمْن غَْيرِكُْم« : ال يُْعَدلُ عن شاهدين مْنكُْم إال ِعْنَد فَقِْدِهَما ، وهذا ال جييُء إال إذا قلنا : أي 

  .ِملَِّتكُْم 
إنْ َضَربْتْم ، : مرفوٌع مبحذوفٍ يفسِّره ما بعده ، وهي مسألة االشتغالِ ، والتقديُر » أنُْتْم » « إن أْنُتْم « : قوله 

از فلما ُحِذَف الفعلُ ، انفصلَ الضمُري ، وهذا مذهُب مجهور البصريِّني ، وذهب األخْفَُش منهم والكوفيُّون إىل جو
ال حملَّ له عند اجلمهور؛ لكونه » ضََرْبُتمْ « أيضاً ، ف » إذَا « الشرطيَِّة؛ كما أجازوه بعد » إن « وقوعِ املبتدأ بعد 

التوبة [ } َوإِنْ أََحٌد مَِّن املشركني استجارك { : مفسِّراً ، وحملُّه الرفُع عند الكوفيني واألخفش؛ لكونه خرباً؛ وحنوه 
اثنان ذََوا { : وجواُب الشرط حمذوٌف يدلُّ عليه قوله تعاىل ] .  ١: التكوير [ } لشمس كُوَِّرتْ إِذَا ا{ ، ]  ٦: 

هل هو قيدٌ يف أْصلِ : ، ولكنَّ تقدير هذا اجلوابِ يتوقَّف على خالفٍ يف هذا الشرط } َعْدلٍ مِّْنكُْم أَْو آخََراِن 
أنه ال جيوزُ العدولُ يف الشهادة على الوصيَّة إىل أهلِ : فقط؟ مبعىن } آَخرَاِن ِمْن غَْيرِكُْم { الشهادة ، أو قيٌد يف 

إنْ : هو شرطٌ يف أْصلِ الشهادِة ، فتقديرُ اجلواب : الذمِة ، إال بَشْرطِ الضرب يف األرض ، وهو السفر ، فإن قيل 



يف العدُولِ إىل آخََرْينِ من غري امللَّة ، ضََرْبُتمْ يف األْرضِ ، فليشهد اثناِن مْنكُمْ أو من غَْيرِكُْم ، وإنْ كان شرطاً 
: فأشْهُِدوا آَخَرْينِ من غَْيركم ، أو فالشاِهُد آَخَراِن من غَْيرِكُْم ، فقد ظهر أنَّ الدَّالَّ على جوابِ الشرط : فالتقدير 

فقط على } أَْو آخََراِن ِمْن غَْيرِكُْم { على القولِ األوَّل ، وإمَّا » إىل آخره . . . اثَْناِن ذََوا َعْدلٍ « : إمَّا جمموُع قوله 
  .القولِ الثاين 

فيه } َتحْبُِسوَنُهَما ِمن َبْعِد الصالة { : عاطفةٌ هذه اجلملة على َنفْسِ الشرط ، وقوله تعاىل » فَأصَابتكم « والفاء يف 
  :وجهان 
رطيةُ وما ُعِطَف عليها معترضةٌ بني الصفِة فاجلملةُ الش: ؛ وعلى هذا » آَخَرانِ « أهنا يف حملِّ رفع صفة ل : أحدمها 

، وإىل هذا ذهب الفارسيُّ ، ومكِّي بُن أبِي طالبٍ ، » آَخَراِن « صفةٌ لقوله » َتحْبُسوَنُهَما « وموصوفها؛ فإنَّ قوله 
« صفة ل » ُسوَنُهَما َتحْبِ« : واحلُويفُّ ، وأبو البقاء ، وابن عطيَّة ، وقد أوضَح الفارسيُّ ذلك بعبارٍة خاصٍَّة ، فقال 

ضََرْبُتْم ِفي األرض { : واعترض بقوله » آَخَراِن  أنَّ الُعدولَ إىل آخرين من غري اِمللَّة : ، وأفاد االعتراُض } إِنْ أَنُتمْ 
 «، أو القرابة َحَسبَ اختالفِ الُعلََماء فيه؛ إمنا يكون مع ضرورة السَّفَر ، وحلول املَْوت فيه ، واستغين عن جواب 

آخََراِن ِمْن { أنه جيعلُ الشرط قيداً يف : ، فقد ظهر من كالمه } آخََراِن ِمْن غَْيرِكُْم { ؛ ِلما تقدَّم يف قوله » إنْ 
فاْسَتشْهُِدوا آَخَرْين ِمْن غَْيرِكُمْ « : فقط ال قيداً يف أْصلِ الشهادة ، فتقديُر اجلوابِ على رأيه؛ كما تقدَّم } غَْيرِكُْم 

  .» شَّاِهَداِن آخََراِن ِمْن غَْيرِكُْم فال« أو » 

؟ « َتْحبِسُوَنُهَما » : ما موقُع قوله : فإنْ قلت « : أنه ال حملَّ له؛ الستئنافِه ، وإليه ذهب الزخمشريُّ؛ قال : والثاين 
: يهَما؟ فقيل فكيَف َنعَْملُ ، إن ارتَْبَنا ف: هو استئناُف كالم ، كأنه قيل بعد اشتراِط العدالِة فيهما : قلُت 

، وهذا الذي ذكره الزخمشريُّ أوفُق للصناعة؛ ألنه يلزُم يف األوَّل الفْصلُ بكالم طويلٍ بني الصفة » َتحْبُِسوَنُهَما 
أو : ، أي } أَْو آخََراِن ِمْن غَْيرِكُْم { : ؛ بناًء على خمتاره يف قوله » بعد اشتراط العدالة « : وموصوفها ، وقال 

  .من األجانب  َعْدالِن آخراِن
{ إىل آخره التفاٌت من الغيبة إىل اخلطاب ، إذ لو جرى على لفظ « إنْ أْنُتمْ َضرَْبتُْ » : يف قوله « : قال أبو حيان 

» إنْ هو ضََرَب يف األْرضِ ، فأصابته ، وإمنا جاء االلتفاُت مجعاً؛ ألنَّ : ، لكان التركيب } إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم املوت 
، وفيه نظٌر؛ ألن اخلطاب جارٍ على أسلوب اخلطابِ األوَّل » إذا حَضَر كُلَّ واحٍد منكم املَْوُت : معناه « ْم أَحَدكُ

: يف الكالم حذٌف ، تقديُره « : إىل آخره ، وقال ابن عبَّاس } يِا أَيَُّها الذين آَمُنواْ َشَهاَدةُ َبيْنِكُمْ { : من قوله 
، قال » وقد أُوصيُتم « تقديره : ، وعن سعيد بن ُجبري » قد أشهدُتموُهَما على اإليصاء فأصابْتكُْم مصيبةُ املوِت ، و

لوالِة األمور ال » َتْحبِسُوَنُهَما « واخلطاُب يف . » هذا أوْلَى؛ ألنَّ الَوِصيَّ َيْحِلُف ، والشَّاهَد ال َيْحِلُف « : بعضُُهم 
املنعُ : ، ومعىن احلَْبسِ » َتْحبِسُوَنُهَما « متعلِّق ب » ِمْن َبْعِد « ذلك فيه ، و  ِلَمْن ُخوِطَب بإصابته املَْوَت؛ ألنه يتعذَّر

؛ ألنه مينعه » َحْبٌس « : َحَبْسُت وأحَْبْسُت فََرِسي يف سبيلِ اهللا ، فَُهَو ُمْحَبٌس وَحبِيٌس ، ويقال ملْصَنعِ املاِء : ، يقال 
َحبَّْسُت « : ىن وقَفُْت وَسَبلُْت؛ وقد يكون التشديُد للتكثري يف الفعل؛ حنو بالتشديد أيضاً مبع» َحبَّْسُت « : ، ويقال 
  :فيها قوالن » الصَّالة « ، واأللف والالم يف » الرَِّجالَ 
  .بعد أيِّ صالة كانت : أهنا للجْنس ، أي : أحدمها 
  . -إن شاء اهللا تعاىل  -أهنا للَعْهد كما سيأيت  -وهو الظاهر  -والثاين 
  فصل

  .أمَانٍة وَعقْلٍ : أنَّ اإلْنَسان إذا َحضََرُه املْوُت ، أنْ ُيشهَِد اثنني ذََوْي عدلٍ أي : معىن اآلية 



، من غَْير ِدينكُْم قول أكثر } أَْو آخََراِن ِمْن غَْيرِكُْم { أْهل ِدينكُْم يا َمْعَشر املُؤمنني ، : أي » ِمْنكُم « : ومعىن قوله 
ْبُن عبَّاس ، وأُبو ُموسى األْشعَرِي ، وهو قَْولُ سعيد بن املَُسيِّبِ ، وإبراهيمِ النَّخِْعي ، وسعيد بنِ املُفَسِّرين ، قاله ا

  .، وُمَجاِهد ، وُعَبْيدة ، ثُمَّ اختلَف هؤالِء يف ُحكْمِ اآلَيِة ] وشريح [ ُجَبْيرٍ 
ذَمَِّة َمقْبُولَةً يف االْبِتَداء ، ثُمَّ ُنِسَخْت ، وذََهَب قَْوٌم إىل هي منسوَخةٌ ، وكاَنْت َشَهادةُ أْهلِ ال: فقال النَّخْعي ، ومجاعةٌ 

َمْن كان بِأْرض غُْرَبٍة ، ومل َيجِْد ُمْسِلماً َيشْهُد : إذا مل َيجِْد ُمْسلَمْينِ ُيشهُِد كَافِرْينِ قَالَ شَُرْيح : أنََّها ثَابَِتة ، وقالُوا 
على أيِّ دينٍ كَاَنا من أْهلِ الكتابِ ، أْو َعَبَدِة األوْثان ، فََشَهاَدُتُهم َجاِئزةٌ ، وال َتُجوزُ  على وِصيَِّتِه ، فأشَْهَد كَاِفَرْينِ

  .َشَهاَدةُ كافرٍ على ُمْسلمٍ إالَّ على َوِصيٍَّة يف سَفَرٍ 
ماً ُيشْهُِده على وِصيَِّتِه ، فأْشَهدَ رُجلَْينِ أنَّ َرُجالً من املُْسِلمني َحَضَرُتُه الَوفَاةُ بدقوقا ، ومل َيجِْد ُمْسِل: وعن الشَّْعبِيِّ 

  .من أْهلِ الِكتَابِ ، فقِدَما الكوفَةَ بَترِكَتِه وأَتيا أَبا ُموَسى األْشَعرِي 
 هذا أْمرٌ لَْم َيكُْن َبْعَد الذي كان على َعْهد رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأْحلَفَُهَما باللَّه ما: فقال األْشَعرِيُّ 

{ : قوله : َخاَنا وال كَذَبا ، وال َبدَّال ، وال غيَّرا ، وأنَّها لوصيَّة الرَُّجل وتركِتِه ، وأْمَضى شََهادَتُهَما وقال آخُرون 
وهو قول من غَْيرِ َحيِّكُْم وَعِشريَِتكُْم ، : ، أي } أَْو آخََراِن ِمْن غَْيرِكُْم { من َحّي املُوِصي ، : أي } ذََوا َعْدلٍ مِّْنكُمْ 

  .ال جيوز َشهَادةُ كَاِفرٍ يف َشْيٍء من األْحكَامِ : ، وقالوا ] وُجْمُهور الفُقََهاء [ احلََسن والزُّهرِي وِعكْرَِمة 
ِمني ، إنْ َوقََع املَْوُت يف السَّفَرِ ، ومل َيكُْن َمَعكَمْ أَحٌد من املُْسِل: ، أي } إِنْ أَنُتْم ضََربُْتْم ِفي األرض { : وقوله تعاىل 

  .أْو من أقَارُِبكُْم ، فاْسَتشْهُِدوا أْجنَبِيَّْين على الوصيَّة ، إمَّا من ِملِتكُم ، أو من غَْيرِ ِملَِّتكُْم على اِخلالف 
فعمَّ } آَمُنواْ يِا أَيَُّها الذين { : الكُفَّار؛ بأنَّه تعاىل قال يف أوَّل اآليِة : » ِمْن غَْيرِكُم « : املُرَاُد بقوله : واحَتجَّ من قال 

  .كان املُراُد غَْيَر املُؤمنني » ِمْن غَْيرِكُم « هبذا اِخلطَابِ َجِميعَ املُؤمنَني ، فلما قال بعده 
الكُفَّار؛ ألنَّ جواز االسِْتْشهَاِد باملُسِْلمِ غري : وأيضاً كما َشَرطَ هذا االسِْتْشهَاد َحبالَة السَّفَرِ َعِلْمَنا أن املُراد باآلية 

  .ْشُروٍط بالسَّفْر َم
ْيه وأيضاً فاآلية َتُدلُّ على ُوُجوبِ َتْحِليف الشَّاهدين بَْعد الصالة ، واإلْجمَاع على أنَّ الشَّّاِهد املُسِْلم ، ال َيجُِب َعلَ

ن َشهَاَدِة النَّْصرَانِيَّْين ، الَْحلُْف ، فَعِلْمَنا أنَّ هذَْين الشَّاهَدْينِ ليسا من املُْسِلمني وأيضاً بَسببِ النُّزُول ، ما ذكرنا م
 ، فهذه وِقصَّة أبِي ُموسى األْشَعرِي ، إذ قََضى بَِشَهاَدِة الَيُهوديَّْين ، ولَْم ُيْنِكْر عليه أَحٌد من الصََّحاَبة ، فكان إْجماعاً

رِ ، والفِطْرِ يف رمضان ، وأكلِ املَْيَتةِ يف حالةُ َضُروَرٍة ، والضَّرُورَاُت قد ُتبِيُح املَْحظُورات ، كََجوازِ التََّيمُّمِ ، والقَْص
ادةُ حالِ الضَُّروَرة ، واملُْسِلُم إذا َحَضَرهُ املَْوُت يف السَّفرِ ، ومل جيِْد ُمْسِلماً ُيشْهُِده على وصِيَّتِه ، ومل تكْن َشَه

  .ُه ودَاِئع وُدُيونٌ يف ِذمَِّتِه الكاِفرِين َمقُْبولَةٌ ، فإنَّه ُيَضيِّع أكثر ُمهِمَّاِته ، وُربَّما كان ِعْنَد

وقُوِف الرِّجَال كما ُتُجوزُ َشهاَدةُ النِّساء فيما يتعلَُّق بأْحوَاِلهِنَّ ، كاحلَْيضِ واحلََبلِ والوالَدِة واالسِتْهالَلِ؛ لَِعَدم إْمكَاِن 
َنا ، والقَْولُ بأنَّ هذا احلُكَْم صَاَر َمْنسُوخاً على هذه األْحوَال ، فاكُتفي بَِشهادةَ النَِّساء فيها للضَُّرورة ، فكَذَا َهاُه

 اآلَخرون َبِعيٌد؛ التِّفَاقِ أكْثَرِ األمَِّة على أنَّ ُسورة املَاِئَدِة من آخر ما نزل من القُْرآِن ، ولَْيَس فيها َمْنُسوٌخ ، واحَْتجَّ
  .، والكَاِفُر ال يكون َعْدالً ]  ٢: الطالق [ } َوأَْشهِدُواْ ذََوي َعْدلٍ مِّنكُمْ { : بقوله تعاىل 

الدِّين وأُجِيَب بأنَّه مل ال ُجيوز أنْ يكون املرادُ بالَعْدلِ َمْن كَانَ عْدالً يف االْحتَرازِ َعنِ الكذبِ ، ال َمْن كان َعْدالً يف 
[ ُعُدوالً يف َمذَاِهبِهم ِعْنَدنا ِلكُفْرِِهم ،  واالعتقاد؛ إلْجماعَِنا على قُُبول َشَهاِدِة أْهلِ األهَْواء والبَِدعِ ، مع أنَّهم لَْيسُوا

سلَّْمَنا أنَّ الكَاِفَر لَْيَس بْعدلٍ ، . ملَّا كاُنوا ُعدُوالً يف االْحتِرازِ َعنِ الكَِذبِ ، قَبِلَْنا َشَهاَدتَُهْم ، فكذا َهاُهَنا ] ولكنهم 
َخاصٌّ؛ فإنَّه } أَْو آخََراِن ِمْن غَْيرِكُْم إِنْ أَنُتمْ َضرَْبُتْم ِفي األرض { : عامٌّ ، وقوله } ذََوا َعْدلٍ مِّْنكُمْ { : إالَّ أن قوله 



ةٌ ، واآليةُ اليت أْوَجبَ شهاَدة الَعْدلِ منَّا يف احلََضرِ ، واكْتَفَى بَِشَهاَدِة َمْن ال َيكُونُ منَّا يف السَّفَرِ ، فََهِذه اآلَيةُ خَاصَّ
م على العامِّ ، ال ِسيَّما إذا كان اخلَاصُّ ُمتَأخِّراً يف الُنزُولِ ، واملاِئَدةُ ُمتَأِخرَّةٌ ، فكان ذكُروَها عامَّةٌ ، واخلاصُّ ُمقدَّ

  .َتقِْدُمي هذه اآلَيِة اخلَاصَِّة وَاجٌِب باالتِّفَاقِ 
  .تستوقفوهنما ِمْن بعد صالِة أْهلِ دينهَما : أي » َتْحبِسُوَنُهَما « : وقوله 

من بعدِ صالة الَعْصرِ ، قالَهُ الشَّْعبِي ، والنَّْخِعي ، وسعيدُ بن ُجبري ، وقَتاَدةُ وغَْيرِهم؛ ألنَّ : سِّرين وقال عامَّةُ املُفَ
  .َجِميَع أْهلِ األْدَيان يَُعظُِّمونَ ذلك الَوقْت ، وَيْجتَنُِبون فيه احلَلَْف الكَاِذَب 

  .ِمْن بعد صالة الظُّْهر : وقال احلََسُن 
ْمهُور مبا تقدَّم ، وبأنَّه ُروِي أنَُّه ملَّا َنزلَِت هذه اآلَيِة ، صلَّى رُسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة الَعْصر ، واحَتجَّ اجلُ
  .فأسَْتحلفَُهَما ِعْند املِْنَبر » َتمِيمٍ « و » َعِديِّ « وَدَعا ب 

  .ى عن الفَْحَشاِء واملُْنكَر بَْعَد أداِء أيِّ صالٍة كانْت؛ ألنَّ الصَّالة َتنَْه: وقال بعضهم 
األميانُ ُتَغلَّظ يف الدِّماِء ، والطَّالقِ ، والعَِتاقِ ، واملال إذا بلغ مائََتْي ِدْرهم بالزََّماِن واملكَان ، : قال َبْعُض العلماء 

ويف َبْيِت املقِْدسِ عند الصَّْخَرِة ، ويف فَُيْحلَُف بعد صالة الَعْصرِ بَِمكَّةَ بني الرُّكْنِ واملقام ، ويف املديَنة عند اِملْنَبر ، 
  .َساِئر البُلَْدانِ يف أْشَرف املَسَاجِد 

  .ال َيخَْتصُّ احلَلُف بَِزَمان وال مكان : وقال أبو حنيفة 
  :يف هذه الفاء وجهان » فَُيقِْسَماِن « : قوله 

، فتكون يف حملِّ رفع ، أو ال حملَّ هلا َحْسَبَما »  َتحْبُِسوَنُهَما« : أهنا عاطفةٌ هذه اجلملة على مجلة قوله : أظهرمها 
  .تقدَّم من اخلالف 

وإنْ شئت ، لَمْ َتجَْعلِ الفاء؛ لعطف مجلة ، « : جواُب شرٍط مقدَّرٍ ، وقال الفارسيُّ : أهنا فاُء اجلزاِء ، أي : والثاين 
  ]الطويل : [ بل جتعلُه جزاًء؛ كقول ذي الرُّمَّة 

  فَيَْبُدو ، وَتاَراتٍ َيُجمُّ فََيغَْرُق... يْنِي َيْحِسُر املَاُء َتاَرةً وإْنَسانُ َع -٢٠٦٩
وجيوزُ « : وقال مكيٌّ حنوه؛ فإنه قال . [ » إذا َحَبْسُتُموُهَما أقَْسَما : إذا َحَسَر َبَدا ، وكذا يف اآلية : تقديُره عندهم 

ناه األْمُر بذلك ، وهو جواُب األْمر الذي َدلَّ عليه الكالُم؛ مع« َتْحبِسُوَنُهَما » أنْ تكونَ الفاُء جواب جزاٍء؛ ألن 
وال حاجةَ داعيةً إىل شيء من تقدير شرٍط حمذوٍف ، : قال شهاب الدين ] » إذا حََبْسُتُموُهَما أقَْسَما : كأنه قيل 

» إنْ َتحْبُِسوُهَما « ، وأيضاً ف  فهما ُيقِْسَماِن: ، أي » فَُيقِْسَمان « فإنه ُيْحوجُ إىل حذِف مبتدأ قبل قوله : وأيضاً 
تقدَّم أهنا صفةٌ ، فكيف َيْجَعلُها مبعىن األمر ، والطَّلَُب ال يقع وصفاً؟ وأمَّا البيُت الذي أنشده أبو عليٍّ ، فَخَرََّجه 

َف عليها مجلةٌ فيها رابطٌ مجلةٌ خربية ، وهي وإن مل يكْن فيها رابطٌ ، فقد ُعِط» َيْحِسرُ املاُء َتاَرةً « النحويُّون على أنَّ 
  .بالفاء السَّببية ، وفاُء السببية َجَعلَِت اجلملَتْينِ شيئاً واحداً 

الَ { : متعلٌِّق بفعل القسم ، وقد تقدَّم أنه ال جيوز إظهاُر فعلِ القسمِ إال معها؛ ألهنا أمُّ الباب ، وقوله » باهللا « و 
شرطٌ ، وجوابه » إن اْرَتبُْتْم « : ، فُتلُقِّي مبا ُيَتلَقَّى به ، وقوله » ُيقِْسَماِن  «جواُب القسم املضمرِ يف } َنْشتَرِي بِِه 

  .إن ارتبُتْم فيهما ، فحلِّفُوُهَما ، وهذا الشرط وجوابه املقدَُّر معترٌض بني القسم وجوابه : حمذوٌف ، تقديُره 
اآليةُ نَازِلةٌ يف إْشَهاِد الكُفَّارِ؛ ألنَّ َتْحِليَف : ذا الشَّرطُ ُحجَّةُ من يقول إن اْرَتبُْتْم يف َشأنِهَِما فََحلِّفُوُهَما ، وه: واملعىن 

  .الشَّاِهِد املُْسِلم غري َمْشرُوعٍ 
  .إهنا مَْنُسوَخةٌ : اآليةُ نازلةٌ يف املُسِْلمِ قال : ومن قال 



وليس هذه اآليةُ ِممَّا اجتمع فيه . وي عند التُّْهَمِة أنَُّه كان ُيَحلُِّف الشَّاِهَد والرَّا:  -رضي اهللا عنه  -وعن َعِليٍّ 
شرطٌ وقسٌم ، فأُجيب سابقُهما ، وُحِذَف جوابُ اآلخرِ؛ لداللِة جوابه عليه؛ ألنَّ تلك املسألةَ شرطُها أن يكون 

، ألنك » كْرِمَنََّك واهللا إنْ َتقُمْ أل« : جواُب القسمِ صاحلاً ألنْ يكون جواب الشرط؛ حتَّى َيُسدَّ مسدَّ جوابه؛ حنو 
، َصحَّ ، وهنا ال ُيقَدَّر جواُب الشرط ما هو جواٌب للقَسم ، بل ُيقَدَّر جواُبه ِقْسماً » إن تَقُْم أكَْرمُْتَك « لو قَدَّْرَت 

رِي ، مل َيِصحَّ ، فقد إن ارتبُتْم ، فال نشَت: ولو قَدَّْرَتُه » إن اْرتَْبُتْم ، َحلِّفُوُهَما « : برأِسه؛ أال ترى أنَّ تقديره هنا 
اتفَق هنا أنه اجتمع شرطٌ وقسٌم ، وقد أجيب سابقهما ، وُحذَف جوابُ اآلَخرِ ، وليس من تيَك القاعدِة ، وقال 

ُر القولَ يُقِْسَماِن باهللا ويقوالِن هذا القَْولَ يف أْيَمانِهَما ، والعرُب ُتْضِم: إنَّ ثَمَّ قوالً حمذوفاً ، تقديُره « : اجلُْرجَانِيُّ 
يقولُونَ سالٌم : أي ]  ٢٤ - ٢٣: الرعد [ } َواملَالَِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم مِّن كُلِّ بَابٍ َسالٌَم { : كثرياً؛ كقوله تعاىل 

  .وال أْدرِي ما محله على إضمارِ هذا القَْولِ؟ : ، قال شهاب الدين » َعلَْيكُْم 
  :قوالٍ يف هذه اهلاِء ثالثةُ أ» بِِه « : قوله 

  .أهنا تعوُد على اهللا تعاىل : أحدها 
  .أهنا تعوُد على القسم : الثاين 

« : أهنا تعوُد على حتريِف الشهادِة ، وهذا قوي من حيث املعىن ، وقال أبو البقاء :  -وهو قول أيب عليٍّ : الثالث 
، قال » الشهادِة ، أو على الشهادة؛ ألهنا قولٌ تعوُد على اللَِّه ، أو القََسمِ ، أو احلَلِْف ، أو اليمنيِ ، أو حتريفِ 

إهنا تعودُ : ال فائدةَ فيه؛ إذ مها شيٌء واحٌد ، وكذلك قولُ من قال » أو احلَلِْف أو اليمنيِ « قوله : شهاب الدين 
ألنَّ الذاَت املقدَّسة ال  ال َنشَْتري بيَمنيِ اهللا أْو قَسِمه وَنْحوه؛: على اهللا تعاىل ، ال بد أن يقدِّر مضافاً حمذوفاً ، أي 

  :اهلاُء تعوُد على الشَّهادة ، لكن ذُكَِّرْت؛ ألهنا قولٌ كما قال تعاىل : وقيل « : ُيقالُ فيها ذلك ، وقال مكي 

، واالشتراُء هنا ، َهلْ هو « فردَّ اهلاَء على املقُْسومِ؛ لداللة القسمة على ذلك ]  ٨: النساء [ } فارزقوهم مِّْنُه { 
، وهو « ثَمَناً » على حقيقته ، أو يَُراد به البيع؟ قوالن ، أظهرمها األول ، وبيانُ ذلك مبينٌّ على نْصب  باقٍ

ال َنْشتَرِي به ذا ثََمنٍ؛ أال ترى أنَّ الثمن ال ُيْشَترى ، وإمنا : وتقديره » : منصوٌب على املفعوليَّة ، قال الفارسيُّ 
يس االشتراُء هنا مبعىن البيع ، وإنْ جاء لغةً ، ألنَّ البيع إبعاٌد عن البائع ، وليس ول» : ، قال « ُيْشتََرى ذو الثمنِ 

، وقد نقل أبو حيان هذا الكالم بعينه ومل يعُْزه ألبِي َعِليٍّ « املعىن عليه ، إمنا معناه التمسُُّك به واإليثاُر له على احلقِّ 
.  

اشتروا بِآيَاِت اهللا { :  ُيْشَتَرى ، إمنا ُيْشتَرى ذو الثمنِ ، وهو كقوله معناه ذا ثََمنٍ ، ألنَّ الثمن ال» : وقال مكيٌّ 
وال » : ، قال أبو البقاء « إنه ال َيْحتاجُ إىل حذف مضاف » : ، وقال غُريه « ، أي ذا ثََمنٍ ]  ٩: التوبة [ } ثََمناً 

ال نبيعُ : ال َنشَْترِي » : ، وقال بعضهم « ذا ثََمنٍ : يُر التقد: َحذَْف فيه؛ ألنَّ الثمَن ُيْشَتَرى كما ُيْشتََرى به ، وقيل 
، ]  ٧٧: آل عمران [ } إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهِد اهللا وَأَْيَمانِهِْم ثََمناً قَلِيالً { : بَعْهِد اهللا بَغَرضٍ َنأُخذُه؛ كقوله تعاىل 

وُيْسَتغَْنى هبذا عن كثريٍ من » : قال الواحديُّ « ه بعََرضٍ من الدنيا ال نَأُخذُ بعهد اهللا ثَمَناً؛ بأن نبيَع: فمعىن اآلية 
  .« تكلُِّف أيب َعِليٍّ ، وهذا معىن قول القَُتيْبِيِّ واجلُْرجَانِيِّ 

: البقرة [ } نَ أََولَْو كَانَ آَباُؤُهمْ الَ َيْعِقلُو{ : الواُو هنا كاليت َسَبقَتْ يف قوله } َولَْو كَانَ ذَا قرىب { : قوله تعاىل 
» : من أهنا حيتمل أن يقال عاطفةٌ ، أو حاليةٌ ، وأنَّ مجلة االمتناعِ حالٌ معطوفةٌ على حالٍ مقدَّرٍة؛ كقوله ]  ١٧٠

ال نشتري به مثناً يف كلِّ حال ، ولو كان احلالُ كذا ، واسُم : ، فكذا هنا تقديُره « أْعطُوا السَّاِئلَ ، ولْو َعلَى فرسٍ 
  .ولو كان املشُهوُد له ذَا قََراَبٍة : مضمٌر فيها يعوُد على املشُهوِد له ، أي  «كَانَ » 



  :نافية ، واجلملةُ حتتمل وجهني « ال » على أنَّ « َنكُْتُم » اجلمهوُر على َرفْعِ ميمِ } َوالَ َنكُْتُم َشَهاَدةَ اهللا { : قوله 
  .مِ ، فتكونُ أيضاً مقسماً عليها كوُنها نسقاً على جواب القس:  -وهو الظاهرُ  -أحدمها 
على النْهي « َوالَ َنكُْتْم » : أنه إخباٌر من أنفسهم بأهنم ال يكتُمون الشهادة؛ ويتأيَُّد بقراءة احلسن والشَّْعيبِّ : والثاين 

  ]الطويل : [ ه الناهيِة على فعلِ املتكلِّم قليلٌ؛ ومن« الَ » ، وهذه القراءةُ جاءْت على القليل؛ من حيث إنَّ دخولَ 

  بَِها أَبداً ما َداَم ِفيَها اجلَرَاِضُم... إذا َما خَرْجَنا ِمْن دمْشَق فَالَ نَُعْد  -٢٠٧٠
باإلضافة ، وهي مفعولٌ هبا ، وأضيفَْت إليه تعاىل؛ ألنه هو اآلمُر هبا وحبفظها ، وأالَّ » شهادةَ اهللا « واجلمهوُر على 

بتنوين شهادة ، » شهادةً اهللا « : ِليٌّ رضي اهللا عنه ونعيُم ْبُن مَْيَسَرة والشَّعْبِيُّ يف رواية ُتكَْتَم ، وال ُتَضيََّع ، وقرأ َع
مفعول ثان ، واجلاللةُ نصٌب على التعظيم وهي األوَّل ، » َشَهاَدةً « ونصبها ، ونصب اجلاللة ، وهي واضحةٌ ، ف 

وإمنا قُدَِّمْت هنا ]  ٤٢: النساء [ } َوالَ َيكُْتُمونَ اهللا َحدِيثاً  {: وال َنكُْتُم اللََّه شهادةً؛ وهو كقوله : واألصلُ 
أن تكون اجلاللةُ َنصْباً على إسقاطِ : وهو  -نقله الزهراويُّ  -لالهتمامِ هبا؛ فإهنا احملدَّثُ عنها ، وفيها وجُه ثانٍ 

حرُف اجلر ، ُنِصب املُقَْسمُ به ، وال حاجةَ إليه؛ ألنه وال َنكُْتُم شهادةً واللَِّه ، فلمَّا ُحِذف : حرِف القسم ، والتقديُر 
وال َنكُْتمُ أحداً شهادةً واهللا ، وفيه تكلٌُّف وإليه ذهب أبو البقاء : َيسَْتْدِعي حذف املفعولِ األوَّل للكتمان ، أي 

  .» على أنه منصوبٌ بفْعلِ القسم حمذوفاً « : أيضاً قال 
بِقَطْعِ األلف وكَسْر اهلَاِء ، من غري اْسِتفَْهام على ابِْتَداء الَيمنيِ ، » أَللَِّه « ُمَنونةً » ةً َشهاد« وُيرَوى عن أبِي َجْعفَر 

  .إنْ كََتْمَناها َنكُونُ من اآلمثني : ، أي } إِنَّآ إِذَاً لَِّمَن اآلمثني { واللَّهِ : أي 
مبدِّ األلِف اليت » آهللا « بالتنوين والنصب ، » َشهَاَدةً « : والسُّلِميُّ واحلسن البصريُّ  -رضي اهللا عنه  -وقرأ عليٌّ 

وهل اجلرُّ . لالستفهام ، َدَخلَْت للتقرير ، وتوقيف نفوسِ اخلَلْق احلالفني ، وهي عوٌض عن َحْرِف القسمِ املقدَّرِ مثّ 
» آللَِّه « اء ويقف عليها ، مث َيبْتدئ باهل» َشهَاَدْه « : وقرأ الشعيبُّ يف رواية وغريه . هبا أم باحلَْرِف احملذوِف؟ خالٌف 

بقطع مهزة الوصل ومبدِّ اهلمزة على أهنا لالستفهام باملعىن املتقدِّم ، وَجرِّ اجلاللة ، ومهزةُ القطعِ تكون عوضاً من 
لقسم يف يا َزْيُد ، أللَِّه ، ألفْعلَنَّ ، والذي ُيعَوَّض من حرف ا: حرف القسم يف هذا االسم الشريف خاصة ، تقول 

، » ها اللَِّه « : ألُف االستفهام ، وقطُع مهزة الوصلِ ، وها اليت للتنبيه؛ حنو : هذا االسم الشريف خاصَّة ثالثةٌ 
قطُع مهزِة اجلاللة ووصلُها ، وهل اجلرُّ باحلرف املقدَّر ، أو بالعوض؟ تقدَّم أنَّ فيه خالفاً ، ولو » َها « وجيوُز مع 
مهزةُ : باجلرِّ وقطع اهلمزة؛ بأهنا مهزة استفهام مل ُيَردَّ قوله ، فإن قيل » اهللا ، ألفَْعلَنَّ « إن قوهلم : قال قائلٌ 

االستفهام ، إذا دخلَْت على مهزة الوْصلِ اليت مع الم التعريف ، أو اْيُمن يف القََسم ، وجب ثبوتُ مهزة الوصل ، 
ألفاً ، وهذه مل َتثُْبْت بعدها مهزةُ وصل ، فتعيَّن أن تكونَ مهزة وْصلٍ قُِطَعتْ أنْ ُتسَهَّلَ ، وإمَّا أنْ ُتْبَدلَ : وحينئذ إمَّا 

أهنم إمنا أْبدلوا ألَف الوْصلِ أو َسهَّلوها بعد مهزِة االستفهام؛ فرقاً بني : عوضاً عن حرف القسم ، فاجلواب 
بذلك؛ فال حاجة إىل بقاِء مهزِة الوصلِ ُمْبدلةً أو  االستفهام واخلرب ، وهنا اللَّْبُس مأمونٌ فإنَّ اجلرَّ يف اجلاللة يؤِذنُ

أهللا ، وآهللا بالقْصر واملدِّ حتتمل االستفهام ، وهو ختريجٌ حسن ، قال ابن جين يف هذه : ُمَسهَّلةً ، فعلى هذا قراءة 
ولِ الكالمِ أْوَجُه حسٌن؛ ألنَّ استئنافه يف أ -بسكون اهلاء ، واستئناُف القسم « شَهاده » الوقُف على « : القراءة 

بقطع األلف من غري مدٍّ » أهللا « : أعين  -، ورُوَِيْت هذه القراءةُ » له وأشدُّ هيبةً ِمْن أنْ يدُخلَ يف عرضِ القَْول 
بنصب » شََهاَدةً اللَِّه « : عن أيب بكرٍ عن عاصمٍ وتقدَّم أيضاً أهنا رويْت عن أيب جعفرٍ ، وقرئ  -وجرِّ اجلاللة 
نونة ، وجرِ اجلاللة موصولة اهلمزة ، على أن اجلرَّ حبرِف القسمِ املقدَّرِ من غري عوضٍ منه بقَطْعِ ، وال الشهادة م

  .مهزِة استفهام ، وهو خمتصٌّ بذلك 



اآلمثني ، هذه اجلملةُ ال حملَّ هلا؛ ألهنا استئنافيةٌ ، أخربوا عن أنفسهم بأهنم من } إِنَّآ إِذَاً لَِّمَن اآلمثني { : وقوله تعاىل 
من غري » لَِمَن اآلمثَني « : املُؤِذَنِة باجلزاء واجلواب ، وقرأ اجلمهور » إذَِن « إنْ كتموا الشهادة؛ ولذلك أتوا ب 

يف الم التعريف ، بَْعد أن نقل » ِمْن « بإدغام نون » لَِمّآلمثني « : نقل ، وال إدغام ، وقرأ ابن ُمَحيصنٍ واألعمش 
: النجم [ } َعاداً لُّولَى { : ، فاعتدَّ حبركة النقل فأدغََم ، وهي نظُري قراءِة َمْن قرأ » آمثَني «  إليها حركة اهلمزة يف

  .باإلدغام ، على ما سيأيت حتقيقه إن شاء اهللا تعاىل ]  ٥٠
  فصل يف معىن اآلية

يْتم إلَْيهما ، وَدفَْعُتم إليهَما مالك ، إنكم إذا َسافَْرُتم يف األْرض ، فأصَابَْتكُم ُمِصيَبةُ املوت ، فأوَص: ومعىن اآلية 
  فاتََّهَمُهَما بعضُ الورثة ، وادََّعْوا عليهما ِخيَاَنة فما احلُكُْم فيه؟

  .َتْسَتوِقفُوَنُهَما بَْعَد الصَّالة : أي » أن َتحبِسُوَنُهَما « 
{ الَعْصرِ ، وال صالِة الظُّْهرِ على ما تقدَّم ، فَيْحِلفَان بعد صالِة أْهلِ دينهمَا؛ ألنَُّهَما ال ُيبَاِلَيان بِصالِة : قال السُّدي 

َشكَكُْتم َووقَعْت لَكُم الرِّيَبةُ يف قولِ الشَّاهدين وصدقهَما ، إذا كانا ِمْن غَْيرِ دينكُم ، فإن كانا : أي } باهللا إِِن ارتبتم 
ال َنْحِلُف باللَّه كَاِذبني على ِعوضٍ نأُخذُه ، أو َحقٍّ َنْجَحُدُه : ي ، أ} الَ َنشَْترِي بِِه ثََمناً { ُمْسِلَمْين فال َيِمَني عليهما 

  .، ولو كان املَْشُهودُ لَُه ذَا قَراَبٍة ِمنَّا } َولَْو كَانَ ذَا قرىب { 
ِه تعاىل؛ ألنه أَمَر وأَضاَف الشَّهاَدةَ إىل اللَّ} َوالَ َنكُْتُم َشَهاَدةَ اهللا { لَْو كان ذلك الشَّْيُء حبوة يف قُْرىب : وقيل 

  .، إن كََتْمَنا الشََّهاَدة } إِنَّآ إِذَاً لَِّمَن اآلمثني { بإقَاَمِتها وَنَهى عن ِكْتَماهنا 
ُروِي ملا َنزَلت هذه اآلَيةُ ، صلَّى رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالةَ الَعْصرِ ، ودعا متيماً وِعدياً ، فاسَْتْحلَفَُهَما 

لى ر باللَّه الذي ال إله إالَّ ُهو ، أنَُّهَما مل َيْختَاَنا َشْيئاً مما ُدفع إلْيهما ، فََحلَفا على ذَِلَك ، وخلَّى رسول اهللا صِعْنَد اِملْنَب
  .اهللا عليه وسلم َسبِيلَُهَما 

فإن اطُِّلَع على اسِْتْحقَاِقهَِما اإلثْم : مبينٌّ للمفعول ، والقائُم مقاَم فاعله اجلارُّ بعده ، أي : » فإنْ ُعِثَر « : قوله تعاىل 
عليه؛ ومنه إذا َهَجَم على شيٍء ، مل َيطَِّلْع عليه غَْيُرُه ، وأْعثَْرُتُه على كذا أطلعُته : َعثََر الرَُّجلُ يَْعثُُر ُعثُوراً : يقالُ 

وهي الوقوُع ، » َعثَْرِة الرْجلِ « وأصلُه من : ، قال أهلُ اللغة ]  ٢١: الكهف [ } أَْعثَْرَنا َعلَْيهِمْ { : قوله تعاىل 
ا ، مث وذلك أن العاِثَر إمنا يَْعثُُر بَِشْيء كان ال يََراُه ، فإن عثر به ، اطُّلََع عليه ، ونظر ما هو ، فقيل لكلِّ أْمرٍ كان َخِفي

َعثََر َيعْثُُر ُعثُوراً َهَجَم على أمرٍ مل يهُجْم عليه غُريه ، وَعثَر َيْعثُُر عثْرةً « : ، وقال اللْيثُ » ُعِثَر َعلَْيه « : اطُِّلَع عليه 
ه الُعثُور ، َعثََر مْصدُر« : ففرََّق بني الفعلَْينِ مبصَدَرْيهما ، وفرَّق أبو البقاء بينهما بغري ذلك؛ فقال » وقع على شيء 

، والراغب جَعلَ املصَدَرْينِ على حدٍّ سواء؛ فإنه » يف َمْشيِه ، ومْنِطِقِه ، ورأيه ، فالِعثَارُ « َعثََر » ومعناه اطَّلََع ، فأمَّا 
ى أمرٍ من غريِ طلبه ، إذا سقطَ عليه ، وُيَتجَوَُّز به فيَمْن يطَِّلُع عل: َعثَر الرَّجل بالشيِء َيْعثُُر ُعثُوراً وِعثَاراً « : قال 

َوقَّفَْناُهْم عليهم من : ، أي ]  ٢١: الكهف [ } وكذلك أَْعثَْرَنا َعلَْيهِمْ { : ، وقوله « َعثَْرُت على كذا » : يقال 
  .» غَْيرِ أنْ طَلَُبوا 

  :فيه أربعةُ أوجه » فآَخَراِن « : قوله تعاىل 
فالشَّاهداِن آخراِن ، والفاء جوابُ الشرط ، دخلت على : ه أن يرتفع على أنه خرب مبتدأ مضمرٍ ، تقدير: األول 

  .» آَخَراِن « يف حملِّ رفعٍ صفةً ل » َيقُوَماِن « : اجلملة االمسية ، واجلملةُ من قوله 
ال ُيْحذَفُ فَلَْيشَْهْد آخََراِن ، ذكره مكيٌّ وأبو البقاء ، وقد تقدَّم أن الفعل : أنه مرفوٌع بفعلٍ مضمرٍ ، تقديُره : الثاين 

  ] . ١٠٦: املائدة [ } ِحَني الوصية اثنان { : وْحَدُه إالَّ يف مواضَع ذكَرُْتها عند قوله 



فاألْوليانِ بأْمرِ امليِِّت آَخَرانِ َيقُوَماِن َمقَاَمُهَما ، : مبتدأٌ مؤخٌَّر ، والتقديُر » األْولََياِن « أن خٌرب مقدَّم ، و : الثالث 
  .» َتِميميٌّ أَنا : ويكُونُ كقولك « : ، قال  ذكر ذلك أبو َعِليٍّ

  :أنه مبتدأٌ ، ويف اخلرب حينئذ احتماالٌت : الرابع 
  .» َيقُوَماِن « ، وجاز االبتداُء به؛ لتخصُِّصه بالوْصِف ، وهو اجلملة من } ِمَن الذين استحق { : قوله : أحدها 
صفةُ املبتدأ ، وال يََُضرُّ الفْصلُ باخلرب بني الصفة وموصوفها } استحق ِمَن الذين { و » َيقُوَماِن « أنَّ اخلرب : والثاين 

وجاَز االبتداُء « : اعتماُده على فاِء اجلزاء ، وقال أبو البقاء ، ملَّا َحكَى رفعه باالبتداء : ، واملسوِّغُ أيضاً لالبتداء به 
رَُّد الفائدِة من غري اعتبار مسوِّغٍ من املَُسوِّغات اليت ذكرُتها ، فإن عىن أنَّ املسوِّغَ جم» هنا بالنَّكَِرة؛ حلصولِ الفائدِة 

  .، فغُري ُمَسلَّم 
كالمها يف حملِّ } ِمَن الذين استحق { و » َيقُوَماِن « نقله أبو البقاء ، وقوله » األْولَيَاِن « : أنَّ اخلَرب قوله : الثالث 

ا صفةً ، واآلخُر حاالً ، وجاءتِ احلالُ من النكرِة؛ لتخصُّصَِها ، وجيوُز أن يكون أحُدمه» آَخَرانِ « رفعٍ صفةً ل 
بالوصِف ، ويف هذا الوجهِ َضْعٌف؛ من حيث إنه إذا اجتمع معرفةٌ ونكرةٌ ، َجَعلَْت املعرفةَ حمدَّثاً عنها ، والنكرةَ 

  ]الوافر : [ حديثاً ، وعكُس ذلك قليلٌ جدا أو ضرورةٌ؛ كقوله 

  مَِزاجََها َعَسلٌ وَماُءَيكُونُ ...  -٢٠٧١
  ]الطويل : [ وكقوله 
  بَآَباِئَي الشُّمِّ الكَِرام الْخََضَارِمِ... َوإنَّ َحَراماً أنَّ أُسبَّ ُمجَاِشعاً  -٢٠٧٢

« صفةً ل  إمَّا مرفوعُ احمللِّ: » ِمَن الَِّذيَن « : واجلارَّ من قوله » َيقُوَماِن « وقد فُهَِم ِممَّا تقدَّم أنَّ اجلملة من قوله 
آخََرانِ « ، أو ِمَن الضَِّمري املستكنِّ يف » آَخَرانِ « إمَّا من َنفْسِ : أو خٌرب عنه ، وإمَّا منصوُبُه على احلالِ » آَخَراِن 

  .» َيقُوَماِن « أنْ يكون حاالً من فاعلِ » ِمَن الَِّذين « ، وجيوُز يف قوله » 
« : رفعاً ، وقرأ حفص عن عاصم » األولََياِن « مبنيا للمفعول ، »  اسُتِحقَّ« قرأ اجلمهور » استحّق « : قوله 

رضي اهللا  -كاجلماعة ، وهي قراءة عبد اهللا بن عبَّاس وأمري املؤمنني عليٍّ » األولَياِن « مبنيا للفاعل ، » اسَْتَحقَّ 
« مبنيا للمفعول كاجلماعة ، » قَّ اسُتِح« : وُروَِيْت عن ابن كثريٍ أيضاً ، ومحزة وأبو بكرٍ عن عاصمٍ  -عنهم 

مرفوعاً » األوَّالنِ « مبنيا للفاعل ، و » اسَْتَحقَّ « : مجع املذكر السَّاِلم ، واحلسن البصرّي » أوَّل « مجع » األوَِّلَني 
بسكون » األْولَْيَن  «: ، وقرئ » أْولَى « ، وابن سريين كاجلماعة ، إال أنه َنَصبَ األْولَْينيِ تثنية » أوَّل « تثنية 

، وملا وصل أبو إسحاق الزجاج إىل هذا املوضوع » أْعلََى « كاألْعلَْيَن يف مجعِ » أْولَى « الواو وفتح الالم ، وو مجع 
ولَعْمرِي ، إنَّ القولَ ما قالَْت َحذَامِ؛ : قال شهاب الدين . » هذا موضٌع من أصَْعبِ ما يف القرآن إعراباً « : ، قال 
فلخَّْصُت الكالم فيها  -حبمد اهللا تعاىل  -لناس قد داَرتْ رؤوسُهم يف فَكِّ هذا التركيب ، وقد اجتهْدتُ فإن ا

  .أحسن َتلْخِيصٍ ، وال بدَّ من ِذكْرِ َشْيٍء من معاين اآلية؛ لنستعني به على اإلعْراب؛ فإنه خادٌم هلا 
  :وجه فيها أ» األْولََيان « فأمَّا قراءةُ اجلُمهورِ ، فرفُع 

  .فاألْولََياِن بأمر امليِّت آَخَراِن ، وتقدَّم شرُح هذا : ، تقديره » آخَراِن « أنه مبتدأ ، وخربه : أحدها 
  .مها األوْلََياِن : ؟ فقيل » من اآلخََراِن « : مها األْولياِن؛ كأنَّ سائالً يسأل فقال : أنه خرب مبتدأ مضمرٍ ، أي : الثاين 

وهذا عندهم » َجاَء زَْيٌد أخُوَك « : ، وهو بدلٌ يف معىن البيان للمبدلِ منه؛ حنو » آخََران « أنه بدلٌ من : الثالث 
  .ضعيٌف؛ ألنَّ اإلبدالَ باملشتقَّاِت قليلٌ 

أن يكون التابعُ : شرطُ عطِف البياِن : بيَّن اآلَخَرْينِ باألْولََيْينِ ، فإن قلت » آخََراِن « أنه عطُف بيان ل : الرابع 



آَخَرانِ « ملتبوُع متفقنيِ يف التعريِف والتنكريِ ، على أنَّ اجلمهور على عدم جريانه يف النكرِة؛ خالفاً أليب َعلّي ، و وا
أمَّا : هذا سؤالٌ صحيٌح ، ولكْن َيلَْزُم األخفَش ، ويلزُم الزخمشريَّ جواُزه : معرفةٌ ، قُلُْت » األْولََياِن « نكرةٌ ، و » 

مبا سأقرره عنه عند تعرُِّضي هلذا الوجِه ، والنعتُ » آخََراِن « صفةً ل » األْولََياِن « يُز أنْ يكون األخفُش فإنه ُيج
واملنعوُت ُيشترط فيهما التوافُُق ، فإذا جاز يف النْعِت ، جاز فيما هو شبيٌه به؛ إذْ ال فرق بينهما إال اشتراطُ االشتقاقِ 

وقد َنصَّ عليه هو يف سورة آل عمران على  -أعين التوافَُق  - يشترطُ ذلك يف النعت ، وأمَّا الزخمشريُّ ، فإنه ال
  :أن قوله تعاىل 

آَياتٌ « ، و ]  ٩٧: آل عمران [ } ِفيِه آَياٌت َبيِّنَاٌت { عطُف بيان؛ لقوله ]  ٩٧: آل عمران [ } مَّقَاُم إِبَْراهِيَم { 
قد » آَخَراِن « ، قَُرَبْت من املعرفة ، كما تقدَّم عنه يف موضعه ، وكذا  نكرةٌ؛ لكنها لَمَّا ختصََّصْت بالوصِف» َبيِّنَاٌت 

  .؛ من حيثُ ُوصِفَْت بصفٍة واحدة » آَياٌت َبيَِّناتٌ « ُوِصَف بصفَتْينِ ، فقُْرُبه من املعرفة أشدُّ من 
  .» َيقُوَمانِ « أنه بدلٌ من فاعلِ : اخلامس 
وأجاَز أبو احلسنِ فيها شيئاً آَخَر ، « : جاَز ذلك األخفُش ، وقال أبو َعِليٍّ ، أ» آَخَراِن « أنه صفةٌ ل : السادس 

؛ ألنَّه ملَّا ُوِصَف ، ختصََّص ، فَِمْن أجلِ وصفه وختصيصه ، ُوِصفَ « آخََراِن » صفةً ل « األوْلََياِن » وهو أن يكُون 
م ما كَادُوا أن ُيْجمعوا عليه؛ من أنَّ النكرة ال وهذا ضعيٌف؛ الستلزاِمه َهْد« : ، قال أبو حيان » بوصف املعارف 

ال شكَّ أن َتخَالُفَُهَما يف التعريِف والتْنكريِ ضعيٌف ، وقد ارتكَُبوا ذلك يف : ، قلُت » ُتوصفُ باملعرفِة ، وال الَعكْس 
غَْيرِ {  هذه املسألِة ، ومنها يف أحِد األوجه يف» مََرْرتُ بالرَُّجلِ َخْيرٍ مِْنَك « : مواضَع ، فمنها ما حكاه اخلليلُ 

: [ ، وقوله ]  ٧: الفاحتة [ } الذين أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم { صفةُ » غَْير « على القولِ بأنَّ ]  ٧: الفاحتة [ } املغضوب 
  ]الكامل 
  فََمضَْيُت ثُمََّت قُلُْت ال َيْعنِينِي... َولَقَْد أُمرُّ على اللَِّئيم َيُسبُّنِي  -٢٠٧٣
صفتان ملا » َنسْلَُخ « و » َيُسبُّنِي « ، على أنَّ ]  ٧٣: يس [ } َوآَيةٌ لَُّهُم الليل َنْسلَُخ ِمْنهُ النهار { : تعاىل وقوله 

قبلهما؛ فإنَّ اجلمل نكراٌت ، وهذه املُثُلُ اليت أوردهتا عكُس ما حنن فيه ، فإهنا ُتؤوَّلُ فيها املعرفةُ بالنكرة ، وما حنن 
ة فيه كاملعرفِة؛ إالَّ أنَّ اجلامَع بينهما التخالُف ، وجيوز أن يكون ما حنُْن فيه من هذه املُثُلِ؛ فاعتبار أنَّ فيه جعلنا النكر

ملَّا مل ُيقَْصْد هبما شخصان معينان ، قَرَُبا من النكرِة ، فوقعا صفةً هلا مع ختصُِّصها هي؛ فصار يف ذلك » األْولََيْينِ « 
من املعرفة بالتخصيصِ ، وقُْربُ املعرفِة من النكرة باإلهبام؛ ويدلُّ ِلما قلته ما قال أبو البقاء  قُْرُب النكرِة: مسوِّغان 

؛ ألنه وإنْ كان نكرةً ، فقد ُوِصَف ، واألْولياِن مل َيقِْصْد هبما قَْصدَ « آَخَراِن » واخلَاِمسُ أن يكون صفة ل « : 
  .» اثننيِ بأعيانِهما 

، إالَّ أنَّ كلَّ َمْن أعربه كذا ، قَدَّر قبله مضافاً حمذوفاً ، » اسُْتِحقَّ « ى ما مل ُيَسمَّ فاعله ب أنه مرفوٌع عل: السابع 
، وكذا أبو البقاء وقد َسبقَهما » اسُتِحقَّ عليهْم إثُْم األْولََيْينِ : تقديُره « : واختلفْت تقديراُت املُْعرِبَني ، فقال مكي 

ِمَن الَِّذيَن اسُتِحقَّ علَْيهُِم انتَدابُ األْولََيْينِ مْنُهمْ « : الطَّبَرِيُّ ، وقدَّره الزََمْخَشرِيُّ فقال إىل هذا التقدير ابُن جريرٍ 
أبو عليٍّ الفارِسيُّ ، » اسُْتِحقَّ « ب » األْولََيانِ « ، وِممَّن ذهب إىل ارتفاعِ » للشَّهاَدِة الطِّالِعهِْم َعلَى حقيقِة احلَالِ 

ألنَّ املُسَْتَحقَّ إنََّما يكُونُ الوصيَّة أو شيئاً منها ، وأمَّا األولَياِن باملَيِِّت ، فال جيوُز أن ُيسَْتَحقَّا ، « : ال مث منعه؛ ق
إمنا منع أبو عليٍّ ذلك على ظاهرِ اللفِظ؛ فإنَّ األْولََيْينِ لَْم يستحقَّهما أحٌد كما : ، قلُت » فُيْسَنَد اسُتِحقَّ إليهما 

منعه الفارسيُّ ] الذي [ إليهما؛ بتأويلِ حذف املضاِف املتقدِّم ، وهذا » اسُْتِحقَّ « ، ولكن جيوز أن ُيسَْنَد ذَكَر 



أحسُن من » انِْتدَاب األْولََيْينِ « ظاهراً هو الذي محل النَّاس على إضمار ذلك املُضاِف ، وتقديُر الزخمشريِّ ب 
  .فال يَظْهر إال بتأويل بعيٍد » اإلثْم « وأمَّا إضماُر  تقدير غريه؛ فإنَّ املعىن ُيَساِعُدُه ،

أيضاً ، ولكن ظاهُر عبارته؛ أنه مل ُيقَدَّر مضافاً؛ فإنه استشعر » اسُتِحقَّ « ب » األْولََياِن « وأجاَز ابن عطيَّة أن يرتفعَ 
هنا « اسُْتِحقَّ » ُحِملَ « إنَّه : ملخَُّصه  بإستشكالِ الفارسيِّ املتقدِّم ، فاحتالَ يف اجلواب عنه ، وهذا َنصُّه ، قال ما

، وإمنا معناه أنَّهم غَلَُبوا على املالِ ُحبكْمِ انفراِد « اسَْتَحقَّا إثْماً » : على االستعارِة؛ فإنه ليس استحقاقاً حقيقةً؛ لقوله 
من اجلماعة اليت غابت ، : اً ، واملعىن جماَز -هذا املَيِّت وعدمه؛ لقرابته أو أهل دينه؛ فجعل تسوُّرَُهْم عليه استحقاقاً 

وكان مْن َحقِّها أنْ ُتْحِضَر وليَّها ، فلمَّا غاَبْت وانفرد هذا املوِصي ، استحقَّت هذه احلالَ ، وهذان الشاهداِن من 
عىن إجيازاً ، وُيقَوِّي غري أْهل الدِّين والوالية ، وأْمرِ األْولََيْينِ على هذه اجلماعة ، فُبنِيَ الفعلُ للمفعولِ على هذا امل

اْسَتَحقَّ منه أو فيه إالَّ يف : ملَّا كان باقتدارٍ وَحْملٍ ، َهيَّأْتُه احلالُ ، وال ُيقال « َعلَى » هذا الفرَض تعديِّي الفعلِ ب 
انتهى ، فقد . » ْستََعارِ فالبحَْملِ والغلبِة واالستحقاقِ املُ« اسَْتَحقَّ علْيِه » االسِْتْحقَاقِ احلقيقيِّ على وجهِه ، وأمَّا 

  .من غري تقدير مضاٍف متأوِّالً له مبا ذكر ، واحتملُت طول عبارته؛ لتتَِّضَح » األوليان « إىل » اسَْتَحقَّ « أسند 
 ضمٌري -» األْولياِن « أعين غَري هذا الوجِه ، وهو إسناُده إىل  -يف األوجِه املتقدِّمة » اسُْتِحقَّ « واعلم أنَّ مرفوع 

إنه : يعوُد على ما تقدَّم لفظاً أو سياقاً ، واختلفت عباراُتهم فيه ، فقال الفارسيُّ ، واحلُويفُّ ، وأبو البقاء والزخمشريُّ 
اْسُتِحقَّ هو اإليصاُء أو « : ، وقال الفارسيُّ واحلُوِفيُّ أيضاً » اسَْتَحقَّا إثْماً « : ضمُري اإلثْمِ ، واإلمثُ قد تقدََّم يف قوله 

إضمارُ الوصيَّة ُمْشِكلٌ؛ ألنه إذا أُسْنَِد الفعلُ إىل ضمري املؤنَِّث مطلقاً ، َوَجَبِت التاُء : قال شهاب الدين » الوصيَّةُ 
إالَّ يف ضرورة ، ويُوُنُس ال َيُخصُّه هبا ، وال جائٌز أن يقال أْضمََرا لفظ الوصيَّة؛ ألنَّ ذلك ُحِذَف ، والفاعلُ عندمها 

وهذا أحسُن ما ِقيلَ فيه؛ ألنَّه مل ُيجَْعلْ حرٌف بدالً من « : ، وقال النحَّاس مستْحِسناً إلضمارِ اإليَصاِء ال ُيْحذَُف 
إن  -كما قيل هبما ، وسيأيت ذلك » ِمْن « ، وال مبعىن » ِفي « مبعىن » َعلَى « إنَّ : ، يعين أنه ال يقُول » حرٍف 

  . -شاء اهللا تعاىل 

: ، أي « آَخَرانِ » ف « : الَب ما قُلُْته وَحكَْيُته من اإلعَْرابِ واملعىن بأوجز عبارٍة ، فقال وقد مجع الزخمشريُّ غ
ِمَن الذين ُجنِيَ : اسُتِحقَّ علْيهُِم اإلمثُ ، ومعناه : فَشاِهَداِن آَخَرانِ َيقُوَماِن َمقَاَمُهَما ِمَن الذيَن اسُْتِحقَّ عليهِم ، أي 

ُهَما » : ِت وعشريُتُه واألولياِن األحقَّاِن بالشَّهادِة لقََراَبتهَِما وَمْعرِفَِتهَِما ، وارتفاُعُهَما على عليهْم ، وهم أهلُ امليِّ
آَخَرانِ » أو من « َيقُوَمانِ » مها بدلٌ من الضَّمري يف : األْولََياِن ، وقيل : وَمْن ُهَما؟ فقيل : ؛ كأنه قيل « األْولََياِن 

من الَِّذيَن اسُْتِحقَّ علْيهُِم انتداُب األْولََيْينِ ِمنُْهْم للشهادة؛ الطِّالعهم : ، أي « اسُْتِحقَّ » ا ب ، وجيوُز أنْ يرتِفَع« 
  .» على حقيقة احلَالِ 

  :ثالثةُ أوجٍه » َعلَى « يف : » َعلَْيهِم « وقوله 
، وقد تقدَّم عن النحَّاس؛ أنه ملَّا أضَْمَر » َوَجَب عليهم اإلثْمُ : كقولك « : أهنا على باهبا ، قال أبو البقاء : أحدها 

  .اإليصاَء ، َبقَّاها على باهبا ، واستْحَسَن ذلك 
موقعها؛ » ِفي « كما تقعُ » ِفي « موقع » َعلَى « اسُتِحقَّ فيهم اإلمثُ ، فوقََعْت : أي » ِفي « أهنا مبعىن : والثاين 

  ]الكامل : [ على ُجذُوعِ ، وكقوله : أي ]  ٧١: طه [ } النخل  َوُألَصلِّبَنَّكُْم ِفي ُجذُوعِ{ : كقوله تعاىل 
  ُيْحذَى نِعَالَ السِّْبِت لَْيَس بَِتْوءَمِ... َبطَلٌ كَأنَّ ِثيَاَبُه ِفي سَْرَحٍة  -٢٠٧٤

  .» اسُتِحقَّ فيهم الوصيَّةُ : أي « : على َسْرحٍة ، وقدَّره أبو البقاء فقال : أي 



: املطففني [ } إِذَا اكتالوا َعلَى الناس { : اسُتِحقَّ ِمْنُهُم اإلثُْم؛ ومثلُه قولُه تعاىل : أي » ِمْن « أهنا مبعىن : والثالث 
« قدَّر » ِفي « فحَني جعلها مبعىن » اسُتِحقَّ منهم األْولَيانِ : أي « : ِمَن الناس ، وقدَّره أبو البقاء فقال : أي ]  ٢

، وكان لَمَّا ذكر القائَم مقاَم » األْولََيانِ « ، قدَّره ُمسْنِداً ل » ِمْن «  جعلها مبعىن ُمسَْنداً للوصية؛ وحني» اسُْتِحقَّ 
: إىل ضمري املالِ ، أي » اسُْتِحقَّ « ، وأجاز بعضهم أنْ ُيْسَنَد » األْولََيانِ « الفاعلِ ، مل يذكر إال ضمَري اإلمث و 

  .قريٌب اسُْتِحقَّ علْيهُِم املالُ املَْورُوثُ ، وهو 
  :مخسة أوجه » اْسُتِحقَّ « فقد تقرَّر أنَّ يف مرفوعِ 

  .» األْولََياِن « : أحُدها 
  .ضمُري اإليصاء : والثاين 

  .ضمُري الوصية ، وهو يف املعىن كالذي قبله وتقدَّم إشكالُه : والثالث 
  .أنه ضمُري اإلثْمِ : والرابع 

غَْيرِ املغضوب { : هو القائَم مقاَم الفاعلِ؛ حنو » َعلَْيهِم « ازوا أن يكون أنه ضمريُ املالِ ، ومل أرَُهْم أج: واخلامس 
  .كأهنم مل َيَرْوا فيه فائدةً ]  ٧: الفاحتة [ } َعلَْيهِم 

، وقدَّره » وِصيََّتُهَما « ومفعولُه حمذوٌف ، قدَّره بعضهم » اْسَتَحقَّ « مرفوٌع ب » األْولََياِن « وأمَّا قراءةُ حَفْص ف 
معناُه من الورثِة الذين اسَتَحقَّ علْيهُِم األْولََياِن من « : ؛ فإنه قال » أن جيرُِّدوُهَما للقيامِ بالشََّهادة « الزخمشريُّ ب 

» األْولََيانِ « : ، وقال ابُن عطيَّة » أن جيرُِّدوُهَما للقيامِ بالشَّهَادة ، وُيظْهُِروا هبا كذب الكاذبَني : بينهم بالشهادة 
ِمَن الَِّذيَن استَحقَّ علْيهِْم مالَُهْم وتركَتَُهْم َشاِهَدا الزُّورِ ، فَُسمَِّيا : ، وذلك أن يكون املعىن » اسَْتَحقَّ « ٌع ب رف

الذيَن َحقَّ  من: صَيََّرُهَما َعَدُم الناس أْولََيْينِ باملَيِّت وَترِكَِتِه ، فََخاَنا ، وَجاَرا فيها ، أو يكونُ املعىن : أْولََيْينِ ، أي 
َسَعى : َحقَّ ، كاْستَْعَجَب وَعجَِب ، أو يكون استحقَّ مبعىن : عليهم أنْ يكون األولياِن منهم ، فاسَتَحقَّ مبعىن 

استحقَّا هلُْم وسعيا فيه ، : من القوم الذين َحَضَر أْولََياِن ِمنُْهْم ، فاسَتَحقَّا عليهم ، أي : واستوجب ، فاملعىن 
:  -بعد أنْ حكَى عن الزخمشريِّ ، وأيب حممٍَّد ما قدَّْمُته عنهما  -، قال أبو حيان « بأْيمَانِهَِما وقُرَْبانِهَِما واستوجَََباهُ 

وكذا : ، قال شهاب الدين « الذين استحقَّ عليهُم األولياِن وصيََّتُهَما : املفعولُ حمذوٌف ، تقديُره : وقال بعُضهم » 
أنْ ُيجَرُِّدومها » : خمشريِّ وابن عطيَّة ، وقد َبيِّنُْتهما ما مها ، فهو عند الزخمشريِّ قوله هو حمذوٌف أيضاً يف قويل الز

« املفعولُ حمذوفٌ : وقال بعضهم » : ، فقوله « مالَُهْم وَتركَتَُهْم » : ، وعند ابن عطيَّة هو قوله « للقيامِ بالشَّهادة 
الواحديُّ فإنه  -اجملرَّدِ « َحقَّ » مبعىن « اْسَتَحقَّ » م أيضاً ، وممن ذهَب إىل أن ُيوِهُم أنه مل َيْدرِ أنَّه حمذوٌف فيما تقدَّ

فآَخَراِن ِمَن الذين وجب عليهُم اإليَصاُء بتوصيِتهِ بينهم ، : َوَجَب ، واملعىن : واْسَتَحقَّ هنا مبعىن َحقَّ ، أي » : قال 
أوضُح من املعىن الذي ذكره أبو حممَّد على هذا الوجه ، وهو  وهذا التفسُري الذي ذكره الواحديُّ« وهم َورَثَُته 

  .ظاهٌر 
ضمُري اإليَصاِء ، أو الوصيِة ، أو املالِ ، أو اإلمثِ ، َحْسبما تقدَّم ، « اسُتِحقَّ » وأمَّا قراءةُ محزة وأيب َبكْرٍ ، فمرفوع 

  :يه أربعةُ أوجه ، وف« آِخر » املقابل ل « أوَّل » فجمُع « األوَّلَْينِ » وأمَّا 
  .« الَّذين » أنه جمروٌر صفةً ل : أحدها 
  .أنه بدلٌ منه ، وهو قليلٌ؛ لكونه مشتقًّا : الثاين 

، وحسََّنه هنا ، وإن كان مشتقًّا عدمُ صالَحيِة ما قبله للوصف ، نقل « َعلَيهم » أنه بدلٌ من الضمريِ يف : الثالث 
  .هذَْين الوجَهْين األخَريْينِ مكيٌّ 



ومعىن األوَِّليَّةِ التقدُُّم على األَجانب يف الشََّهادة؛ » : أنه منصوٌب على املَْدح ، ذكره الزخمشريُّ ، قال : الرابع 
أو آخََراِن ِمْن غَْيرِكُْم : ، وإمنا فَسَّر األوَِّليَّةَ بالتقدُّمِ على األجَانِب؛ َجْرياً على ما َمرَّ يف تفسريه « لكوهنم أَحقَّ هبا 

  ُهَما من األجانب ال من الكُفَّارِأنَّ
من حيث » األوَِّلنيَ « وتقديُره من األوَّلَني الَّذيَن اسُْتِحقَّ علْيهُِم اإليَصاُء أو اإلثُْم ، وإمنا قيل هلم » : وقال الواحديُّ 

} اثنان ذََوا َعْدلٍ { وكذلك } َدةُ َبيْنِكُمْ يِا أَيَُّها الذين آَمُنواْ َشَها{ : كانوا أوَِّلَني يف الذِّكْرِ؛ أال ترى أنه قد تقدَّم 
أرأيتَ إنْ « : ، وكان ابُن عباسٍ خيتاُر هذه القراءة ، ويقول } أَْو آخََراِن ِمْن غَْيرِكُْم { : ذُِكَرا يف اللفظ قبل قوله 

يقُوَما يف اليمني مقاَم احلانِثَْينِ ، أهنما إذا كانا صغريْينِ مل : ؟ أراد » كان األوْلياِن صغريْينِ ، كيف َيقُوَماِن مقامهما 
غُِلُبوا عليه ، مث وصفَهم : من القْومِ الذين اسُتِحقَّ عليهم أمُرُهْم ، أي : معناه « : وحنا ابن عطية هذا املنَحى قال 

  .» يف الذكْرِ يف هذه اآلية : بأهنم أوَّلون ، أي 

وَيحَْتجُّ به َمْن « : فإنه يقرؤُه مبنيا للفاعل ، قال الزخمشريُّ » َتَحقَّ اس« وأمَّا قراءةُ احلََسن فاألوَّالِن مرفُوَعاِن ب 
، ومل يبيِّن َمْن مها األوَّالَِن ، واملراُد هبما االثَْنانِ املتقدَِّمانِ يف الذكْرِ؛ وهذه القراءةًُ » َيَرى ردَّ اليمنيِ على املُدَِّعي 

  .، مث مما يليُق من تقديرِ املفُْعولِ  كقراءِة حَفْصٍ ، فُيقَدَُّر فيها ما ذُِكَر
إمَّا على البدل ، وإمَّا على الوْصف َجبْمعٍ : وأما قراءة ابن سرييَن ، فانتصاُبها على املَْدحِ ، وال جيوُز فيها اجلَرُّ؛ ألنه 

َن ، فحكاها أبو البقاء قراءةً شاذَّة مل كاألعلَْي» األْولَْيَن « ، واألوْلََيْينِ يف قراءته مثنى ، فتعذر فيها ذلك ، وأمَّا قراءة 
يعين يف قراءة محزة ، وقد تقدَّم أن » مجع األوْلَى ، وإعرابه كإعراب األوَّلَني « األْولَْيَن » ويُقَْرأ « : َيْعُزها ، قال 

  .فيها أربعةُ أوجه ، وهي جارية هنا 
هذه اجلملة جواُب القسمِ يف : » لَشهَاَدتَُنا أَحقُّ « ظاهٌرة ، و  والسببيَّةُ» َيقُوَماِن « نسٌق على » فَُيقِْسَماِن « : قوله 
  .» فَُيقِْسَماِن « : قوله 

  فصل يف معىن اآلية
فإن حصل الُعثُور ، والوقوف على أنَُّهَما أتيا بِخَِيانة ، اسَتَحقَّا اإلمث بسَببِ الَيِمَني الكَاِذَبة ، أو خَِياَنة : ومعىن اآلية 

قام يف الَيِمني مقَاَمُهما َرُجالِن من قَراَبة امليت ، فََيْحِلفَان باللَِّه لقد ظَهَْرنا على َخربِ الذِّمِّيَّني ، وكذهبما يف املَالِ ، 
فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم { : وَتْبِديلهما ، وما اْعَتَدَيْنا يف ذلك وما كَذبَْنا ، وهو املُراد بقوله 

وقد أكثر النَّاسُ يف أنَُّه ِلَم وصف مواِلي امليِِّت هبذا الَوْصِف؟ : به مواِلي امليِِّت ، قال ابُن اخلطيب  ، واملُرَاُد} 
وهو أنَُّهْم إنَّما ُوِصفُوا بذلك؛ ألنَُّه ملَّا أَخذَ منهم َمالَُهْم ، فَقَْد اسَتَحقَّ عليهم َمالَُهْم ، فإن : واألَصحُّ عندي فيه َوْجٌه 

ل غريه ، فقد حاولَ أن يكون َتَعلُّقُُه بذلك املَالِ ُمْسَتْعِلياً على َتَعلُّق مالكه به ، فصحَّ أن يوصف املَاِلُك بأنَّه أَخذَ ما
  :قد اسَتَحقَّ عليه ذلك املال ، وإمنا َوَصفُهَما بأنَُّهما أولََيان ِلَوْجَهْين 

  .األقَْربان إىل امليِّت : معىن األوليان : األول 
ِت َيجُوُز أن يكُون املَعَْنى األوليان بالَيمنيِ؛ ألن الوصِيَّْين قد اّدَعَيا أنَّ امليِّت قد باَع اإلَناء الِفضَّة ، فاْنَتقَلَ:  الثاين

 حقًّا هلما؛ الَيِمُني إىل موايل امليِّت؛ ألنَّ الَوِصيَّْين قد اّدَعَيا أنَّ ُمورثَُهَما باَع اإلَناء ، ومها أْنكََرا ذلك ، فكان الَيِمُني
إنه أْوَصى ِلي به َحلَف ِللَْوارِِث إذا أْنكََر ذلك ، وكذا لو اّدَعى : ألنَّ الَوِصيَّ إن أَخذَ شيئاً من مال امليِّت ، وقال 

نه ، وهذا كما لو أنَّ رُجلٌ ِسلَْعةً يف يِد رجلٍ فاْعَتَرَف ، مثَّ ادَّعى أنَّهُ اشَْتراها من املدَِّعي ، حلف املُدَِّعي أنَّه مل َيبِْعها م
دَّعًى عليه أنه إْنَساناً أقَرَّ آلخر بَِدْينٍ ، مث اّدعى أنه قََضاُه ، ُحِكَم بَِرّد اليمنيِ إىل الذي اّدعى الدَّْين أوَّالً؛ ألنَّه صاَر ُم

  .قد اْسَتْوفَاه 



  فصل
إنَّا اْشَترَْيَناه من َتِميمٍ : أنه ُوجَِد َمبكَّةَ ، فقالوا : ن عبَّاسٍ اختلفوا يف كَْيِفيَّة ظُهُور اإلَناء ، فََرَوى َسعِيُد بن جَُبْيرٍ عن اب

: إنَّا كنا قد اْشَترَْيَناه منه ، فقالُوا : ملا طَالَتِ املُدَّةُ أظهُروُه ، فبلغ ذلك بين َسْهمٍ فَطَلَُبوُهَما ، فقاال : وَعِديٍّ ، وقيل 
مل َيكُْن عندنا بيِّنةٌ ، فكرهنا أن ُنِقرَّ لَكُم بِِه ، : ال ، قاال : ن َمتاِعِه ، فَقُلُْتَما أمل َنقُل لكم َهلْ بَاَع صَاِحبَُنا شيئاً م

فَإِنْ ُعِثَر على أَنَُّهَما { :  -عزَّ وجلَّ  -فكََتْمَنا لذلك ، فرفَُعوُهَما إىل رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأنزل اللَّهُ 
اآلية ، فقام َعْمُرو بُن الَعاصِ واملطَِّلُب بن أيب َوداعة السَّْهِميَّان ، فحلفا باللَّهِ } َمانُ َمقَاَمُهَما استحقآ إِثْماً فَآَخَرانِ يِقُو

ما بعد الَعْصرِ ، فََرفَع رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلَناَء لَُهما ، وإىل أوِْلَياء امليِِّت ، فكان َتمِيٌم الداري يقول بعد
  .للَُّه ورسُولُه أنا أَخذُْت فأَنا أتُوُب إىل اللَّه تعاىل صدَق ا: أْسلََم 

أنَُّه بقيت تلك الَواِقَعةُ َمْخِفيَّةً إىل أن أْسلَمَ َتِميٌم الدَّاري ، فلما أْسلََم أْخَبَر  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عبَّاسٍ 
وقَسَّْمَنا الثَّمَن ، مثَّ َدفََع مخسمائة ِدرَْهم من نفسه ،  َحلَفُْت كاذباً أنا وَصاحِبِي ، بعَْنا اإلَناَء بألٍف: بذلك ، فقال 

ذلك أدىن أَن يَأُْتواْ بالشهادة { : ونزَع من صاحبه مخسمائةً أخرى ، ودفع األلْفَ إىل َمَواِلي امليِّت ، فكذلك قوله 
ن َيأِتي الَوِصيَّان بالشََّهاَدة على وجهها ذلك الذي َحكَْمَنا به من َردِّ الَيمنيِ ، أجدر وأْحَرى أ: ، أي } على َوْجهَِهآ 

أقَْرُب إىل : أي } أَْو خيافوا أَن ُتَردَّ أَْيَمانٌ َبْعدَ أَْيمَانِهِمْ { أقَْرُب إىل اإلتيان بالشََّهاَدة على ما كانت : ، وأدَْنى معناه 
اَنتِهِم وكذهبم ، فََيفَْتِضُحوا ويغرُموا ، فال َيْحِلفُون أن َيَخافُوا َردَّ اليمنيِ بعد َيمينهْم على املُدَِّعي ، فيحلفوا على ِخَي

: » واْسَمُعوا « أنْ َتْحِلفُوا أْيماناً كَاِذَبةً ، أو َتخُوُنوا أَماَنةً ، : » واتَّقُوا اللََّه « كَاِذبني إذا َخافُوا هذا احلُكَْم ، 
  .ٌد ووعيٌد ِلمْن ُيَخاِلفُ ُحكْم اللَِّه وأَواِمرِِه ، وهذا تَْهدي} واهللا الَ يَْهِدي القوم الفاسقني { املوعظة ، 

هذه اآلية أْعَضلُ : أنَُّه قال  -رضي اهللا عنه  -، عن ُعَمر بن اخلطَّابِ » الَبِسيِط « يف  -رمحه اهللا  -روى الواحدي 
  .ولَنْرجِع إىل إعرابِ بقيَّة اآلَية . ما يف هذه السُّوَرِة من األْحكَامِ 

ما تقدَّم ذكُره من : ال حملَّ هلذه اجلملِة؛ الستئناِفها ، واملشاُر إليه احلكُم السابُق بتفصيله ، أي » َنى ذلك أْد« قوله 
حتليُف : املشاُر إليه احلَْبُس بعد الصالة ، وقيل : األْحكَامِ أقرُب إىل حصولِ إقامةِ الشَّهادة على ما ينبغي ، وقيل 

أدَْنى من أن يأتُوا : أيضاً ، أي » ِمْن « ، وقدَّره أبو البقاء ب » إىل أنْ يأتُوا « :  أصلُه» أنْ َيأتُوا « الشاهدين ، و 
ولْيَسا بواضَحْينِ ، مث حذَف حرَف اجلر ، فََنَشأ اخلالُف : بِأنْ َيأُتوا ، قال شهاب الدين : ، وقدَّره مكيٌّ بالباء ، أي 

« يف حملِّ َنْصبٍ على احلال منها ، وقدَّره أبو البقاء ب : ، وقيل » وا يَأُت« متعلٌِّق ب » َعلَى َوْجهَِها « املشهور ، و 
  .، وهو تفسُري معًنى؛ ملا عرفَْت غري مرة من أنَّ األكوانَ املقيَّدة ال ُتقَدَّر يف مثله » حمققة وَصحِيَحة 

  :يف نصبه وجهان » أْو َيَخافُوا « : قوله 
  :على هذا تأويالن » أوْ « ، ويف » ا يَأُتو« أنه منصوب؛ عطفاً على : أحدمها 
ذلك احلكُم أقرُب إىل حصول الشهادة على ما ينبغي ، : أهنا على باهبا من كوهنا ألحِد الشيئني ، واملعىن : أحدمها 

 ذلك احلُكُْم: تكون مبعىن الواو ، أي ] أن : [ أو خوِف َردِّ األمياِن إىل غريهم ، فتسقطُ أمياهنم ، والتأويلُ اآلخر 
  .كله أقرُب إىل أنْ يَأُتوا ، وأقرُب إىل أن َيَخافُوا ، وهذا مفهوٌم من قول ابن عبَّاسٍ 

أللَْزمَنَّكَ « : ؛ كقوهلم » إالَّ « ، ومعناها هنا » أْو « بعد » أنْ « أنه منصوٌب بإضمار : الثاين من وجهي النصب 
حرُف عطٍف على باهبا ، والفعلُ بعدها منصوٌب بإضمار » أوْ « ، ف إالَّ أنْ تَقِْضيين : ، تقديره » أْو َتقِْضَيين َحقِّي 

وما يف حيِّزها ُمؤوَّلةٌ مبْصدرٍ ، ذلك املصدُر معطوٌف على مصدر متوهَّم من الفعلِ قبله ، » أنْ « وجوباً ، و » أنْ « 
ذلك أدىن : ك أو قََضاُؤَك ِلَحقِّي ، وكذا املعىن هنا أي لََيكُوَننَّ منِّي لُُزوٌم ل: » أللَْزَمنَّكَ أْو َتقِْضَينِي َحقِّي « : فمعىن 



، وهو خالفُ تقدير » إالَّ « بأن يأتوا بالشهادِة على وجهها؛ وإالَّ َخافُوا َردَّ اإلمياِن ، كذا قدَّره ابن عطية بواوٍ قبل 
يف عبارته على ما فهمه أبو » إالَّ « وحدها دون واو ، وكأن » أالَّ « إال بلفظ » أوْ « النحاة؛ فإنَّهْم ال يقدِّرون 

: النافيِة فأْدِغَمْت فيها ، فإنه قال » الَ « شرطيةً دخلْت على » إنْ « االستئنائيةَ ، بل أصلُها » إالَّ « حيان ليَسْت 
ذوٍف حم -، وهي اليت عبَّر عنها ابن عطيَّة بتلك العبارِة من تقديرها بشرطٍ « إالّ إنْ » مبعىن « أو » أو تكون « 

  :انتهى ، وفيه نظٌر من وجَهْين . » وجزاٍء  -فعلُه 
  .مبعىن الشرط » أوْ « أنه مل َيقُلْ بذلك أحٌد ، أعين كون : أحدمها 
  .جعلها مبعىن شرٍط ُحِذَف فعلُه » إالَّ إنْ « أنه بعد أنْ َحكََم علْيَها بأهنا مبعىن : والثاين 

ُتَردَّ « إمَّا ظرٌف ل : » بَْعَد أْيَمانِهِْم « و . أو َيَخافُوا َردَّ أمياهنم : فُعولِ به ، أي يف حملِّ َنْصبٍ على امل» أنْ ُتَردَّ « و 
وما بعده ، وإنْ كان عائداً » يَأُتوا « ، وُجِمَع الضمريُ يف قوله » أْيَمان « ، أو متعلٌِّق مبحذوٍف؛ على أهنا صفةٌ ل » 

بل عائٌد على الشهوِد من : هو عائٌد على صنفي الشاهدين ، وقيل :  يف املعىن على مثىن ، وهو الشاهدان ، فقيل
ذلك أوىل وأجدُر أنْ حيذَر الناسُ اخليانةَ ، فَيَتَحرَّْوا يف شهادهتم؛ خَْوَف الشناعِة عليهم : الناسِ كُلِّهِْم ، معناه 

واتقوا : إمَّا للعلْمِ به ، أي :  يذكر متعلَّق التقوى مل» واتَّقُوا اهللا « : والفَضِيحِة يف َردِّ اليمنيِ على املُدَِّعي ، وقوله 
اع اللََّه يف شهاِدتكُْم ويف املوصَني عليهم بأن ال َتْخَتِلسُوا هلم شيئاً؛ ألن القصَّةَ كانت هبذا السَّببِ ، وإمَّا قَْصداً إليق

اْسَمعُوا : َت حذفته اقتصاراً أو اختصاراً ، أي إنْ شئ» اْسَمعُوا « التقوى ، فيتناولُ كلَّ ما ُيتَّقَى منه ، وكذا مفعولُ 
لقائِلنيَ أوامَِرُه من َنَواِهيه من األحكام املتقدِّمة ، وما أفَْصَح ما جيء هباَتْين اجلملَتْين األمريَتْين ، فتبارَك اللَُّه أْصَدُق ا

.  

  ) ١٠٩(ا ِعلَْم لََنا إِنََّك أَْنَت َعلَّاُم الُْغيُوبِ َيْوَم َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسلَ فََيقُولُ َماذَا أُجِْبُتْم قَالُوا لَ

َبعها إمَّا أنَّ عادةَ اللَِّه تعاىل يف هذا الِكتَابِ الكَرِمي ، أنَّه إذا ذَكَرَ أنَْواعاً من الشََّرائع والتَّكَاِليِف واألْحكَام ، أْت: اعلم 
ا بَِشْرح أحَوال الِقياَمِة ، ليصري ذلك ُمؤكداً ملا ذكََرُه من التَّكَاليفِ باإلِهليَّات ، وإمَّا بَشْرح أحوَال األنْبَِياء ، وإمَّ

  . -عليه السالم  -والشَّرائع ، فال َجَرَم ذكر هنا بعد ما تقدَّم من الشَّرائع أْحوالَ الِقياَمِة ، مثَّ ذكر أْحوالَ عيسى 
  :أحَد عشَر وجهاً » َيْوَم « يف نصب : } ُع اهللا الرسل َيْوَم َيْجَم{ : فأمَّا أْحوالُ الِقَياَمِة ، فَُهو قَْولُه 

اتَّقُوا اللََّه يف يومِ مجِعِه الرُُّسلَ ، قاله احلُوِفيُّ ، وهذا ينبغي أالَّ جيوَز؛ ألنَّ : ، أي » اتَّقُوا « أنه منصوبٌ ب : أحدها 
ومل ُيْنَصبِ اليوُم على : ، ولذلك قال الواحديُّ  أمرهم بالتقوى يف يوم القيامِة ال يكون؛ إذ ليس بيومِ َتكْليٍف وابتالٍء

البقرة [ } واتقوا َيْوماً { : الظْرِف لالتِّقاء؛ ألنَّهم مل ُيؤَمُروا بالتقَوى يف ذلك اليوم ، ولكْن على املفعول به؛ كقوله 
 :٤٨ . [  

» : وهو حممولٌ على قوله « : ال الزَّجَّاج ، ق» واتَّقُوا اهللا « مْضمَراً يدلُّ عليه » اتَّقُوا « أنه منصوب ب : الثاين 
، فدلَّ ِذكُْر االتقاءِ يف األوَّل على االتقاء يف » واتقوا ذلك اليوَم : ، أي « َيْوَم َيْجَمُع » : ، مث قال « واتَّقُوا اهللا 

َيْوم ، ولكْن على املفعول به؛ هذه اآلية ، وال يكونُ منصوباً على الظَّْرف لالتقاء؛ ألهنم مل ُيؤَمرُوا باالتقاء يف ذلك ال
  ] . ٤٨: البقرة [ } واتقوا َيْوماً الَّ َتجْزِي َنفٌْس َعن نَّفْسٍ َشْيئاً { : كقوله تعاىل 

  .» اذْكُرُوا « أنه منصوب بإضمار : الثالث 
  .» اْحذَرُوا « بإضمار : الرابع 



، » واتَّقُوا اهللا « بدلٌ من املنصوب يف » َم َيْجَمعُ َيْو« : أنه بدلُ اشتمالٍ من اجلاللة ، قال الزخمشريُّ : اخلامس 
انتهى ، وال بد من حذِف مضاٍف على هذا . » واتقُوا اهللا َيْوَم َجْمِعِه « : وهو من بدلِ االشتمال ، كأنه قيل 

ري تعاىل على أيِّ مذهبٍ الوجِه؛ حىت َتِصحَّ له هذه العبارةُ اليت ظاهرها لْيَس جبيٍد؛ ألنَّ االشتمالَ ال يُوَصُف به البا
َيْوَم َيْجَمعُ ُرُسلَُه ، فإنَّ العقابَ  -عقاب اهللا  -واتقوا : فَسَّرَناُه من مذاهب النحويني يف االشتمالِ ، والتقديُر 

مشتملٌ على زمانِه ، أو زماُنه مشتملٌ عليه ، أو عاِملُُهَما مشتملٌ عليهما على حسب اخلالف يف تفسري البدلِ 
، فقد تبيَّن لك امتناُع هذه العباراِت بالنسبةِ إىل اجلاللِة الشريفة ، واستبعد أبو حيان هذا الوجه بطُولِ  االشتمايلِّ

  .الفْصلِ جبملتني ، وال ُبْعَد؛ فإنَّ هاتني اجلملَتْينِ من متامِ معىن اجلملة األوىل 
ال يهديهْم طريَق : أي « : ؛ قال الزخمشريُّ قاله الزخمشريُّ وأبو البقاء» ال يَْهِدي « أنه منصوبٌ ب : السادُس 

ال يهِديِهمْ يف ذلك الَيْومِ إىل ُحجٍَّة ، أو إىل طريقِ اجلنَّة : أي « : ، وقال أبو البقاء » اجلنَّة يومئٍذ كما ُيفَْعلُ بَغْيرِهمْ 
 «.  

ألنَّ الزمان ال ُيْسَمُع ، فقدَّره أبو ، وال بد من حذف مضاف حينئٍذ ، » اْسَمُعوا « أنه مفعولٌ به ، وناصُبه : السابع 
ال « ، ومل يذكر أبو البقاء غري هذين الوجَهْين ، وبدأ بأوهلما ، ويف نصبه ب » وامسعوا خََبَر َيْومِ ُيجَْمُع « : البقاء 
بالفْسقِ ، ويف نظٌر؛ من حيث إنه ال يهديهم مطلقاً ، ال يف ذلك اليوم وال يف الدنيا ، أعين احملْكُوم عليهم » َيْهِدي 

ُنُحوٌّ إىل مذهبه من أنَّ َنفْي اهلداية املطلقة ال جيوُز على اهللا تعاىل؛ » ال يَْهدِيهِْم إىل طريقِ اجلنَّة « تقدير الزخمشريِّ 
يف ولذلك َخصَّصَ املُْهَدى إليه ، ومل يذكر غريه ، والذي سَهَّلَ ذلك عنده أيضاً كوُنه يف يومٍ ال َتكِْليَف فيه ، وأما 

  .دار التكليِف فال ُيجيزُ املعتزيلُّ أن يُْنَسَب إىل اهللا تعاىل َنفْيُ اهلدايِة مطلقاً ألبتة 
قاله احلُوِفيُّ ، وفيه نظٌر؛ ألهنم ليسوا مكلَّفني بالسَّماعِ يف ذلك اليومِ؛ إذ املُراُد » اْسَمُعوا « أنه منصوٌب ب : الثامن 

  .بالسماعِ السماعُ التكليفيُّ 
  .يوم َيْجَمُع اللَُّه الرسلَ كان كيَت وكَْيَت ، قاله الزخمشريُّ : أنه منصوٌب بإضمارِ فعلٍ متأخِّرٍ ، أي :  التاسع
جيوز أن تكونَ املسألة من باب اإلْعَمال؛ فإنَّ كُالًّ من هذه العواِملِ الثالثِة املتقدِّمة : قال شهاب الدين : العاشر 

اتَّقُوا « العلماء َجوَّزوا فيه ذلك ، وتكون املسألةُ ِممَّا تنازع فيها ثالثةُ عوامل ، وهي  َيِصحُّ تسلُّطُه عليه؛ بدليل أنَّ
، ويكونُ من إعمال األخري؛ ألنه قد ُحِذَف من األوَِّلَني وال مانَع مينع من » ال يَْهِدي « ، و » اْسَمُعوا « ، و » 

؛ ألنَّ املعىن يأباه ، وإمنا أَجْزتُ ] من الثالثة [ بشيء » َيْوَم « نْصُب الصناعة ، وأمَّا املعىن فقد قَدَّْمُت أنه ال يظهُر 
الَ « أو ب » اْسَمعُوا « وب » اتَّقُوا « ذلك؛ َجرْياً على ما قالوه وَجوَّزوه ، وكذا احلُوِفيُّ جَوَّز أن ينتصب ب 

  .» عُوا اْسَم« وب » اتَّقُوا « ، وكذا احلُوِفيُّ جَوَّز أن ينتصب ب » َيْهِدي 
قال الرُسلُ يوم ْمجِعهِْم ، وقول اهللا هلم ماذ أجِْبُتْم ، : أي » ال ِعلَْم لََنا : قَالُوا « أنه منصوٌب ب : احلادي عشر 

ِعلٌ َوإِذْ قَالَ رَبَُّك ِللَْمالَِئكَِة إِنِّي َجا{ : وهو نظُري ما قلناه يف قوله تعاىل : واختاره أبو حيان على مجيع ما تقدَّم ، قال 
  .، وهو وجه حسٌن ]  ٣٠: البقرة [ } ِفي األرض َخِليفَةً قَالُواْ أََتْجَعلُ 

  :فيه أربعةُ أقوال » َماذَا أجِبُْتْم « : قوله 
مبنزلِة اسمٍ واحٍد ، فغلب فيه جانُب االستفهام ، وحملُّه النصُب على املصدرِ مبا بعده ، » َماذَا « أنَّ : أحدها 

أيَّ إجابةٍ : منتصبٌ انتصاَب مصدره على معىن » َماذَا أجِْبُتْم « : قال الزخمشريُّ [ ابةٍ أجِْبُتم أيَّ إج: والتقديُر 
َماذَا » مباذا ، وِمْن جميء : لو أُريَد الكالُم اجملاُب ، لقيل : ، أي « مبَاذا أُجِبُْتْم : ، ولو أُريَد اجلواُب ، لقيل ] أجِبُْتْم 

  ]بسيط ال: [ كلِّه مصدراً قوله « 



  الَتْرقُداِن َوالَ بُؤَسى ِلَمْن َرقَدَا... َماذَا َيِغُري ابنََتْي رَْبعٍ َعوِيلُُهَما  -٢٠٧٥
؛ الستكمال » الَّذي « خربه ، وهي موصولةٌ مبعىن » ذَا « استفهاميةٌ يف حملِّ رفع باالبتداء ، و » َما « أن : الثاين 

ما الَّذي أجِْبُتمْ به ، فحذَف العائد ، قاله : صلُتها ، والعائُد حمذوٌف ، أي » أُجِبُْتْم « الشرطَْين املذكوَرْين ، و 
احلُوِفيُّ ، وهذا ال جيوُز؛ ألنه ال جيوزُ حذفُ العائِد اجملرورِ ، إال إذا ُجرَّ املوصولُ حبرف مثلِ ذلك احلرِف اجلارِّ 

: وهذا املوصولُ غري َمْجُرورٍ ، لو قلَت : به : ، أي » ذي َمَرْرَت مََرْرُت بالَّ« : للعائد ، وأنْ يَتَِّحَد متعلَّقاُهَما؛ حنو 
مررَت به ، مل ُجيْز ، اللهم إال أنْ ُيدَّعى َحذْفُُه على التدريج أن ُيْحذََف حرُف اجلرِّ ، : ، أي » رَأْيُت الذي مََرْرتَ « 

يف أحِد أوجهه : ، أي ]  ٦٩: التوبة [ }  َوُخْضُتْم كالذي خاضوا{ : فيصلَ الفعلُ إىل الضمري ، فيحذَف؛ كقوله 
  .يف أحد وجهيه ، وعلى اجلملِة فهو ضيعف ]  ٩٤: احلجر [ } فاصدع بَِما ُتْؤَمُر { : ، وقوله 
جمرورةٌ حبرفِ َجرٍّ مقدَّرٍ ، ملَّا ُحِذَف بقيْت يف حملِّ نصبٍ ، ذكره أبو البقاء وضعَّف الوجه الذي » َما « أنَّ : الثالث 

َما » ، وحرُف اجلرِّ حمذوٌف ، و « أُجْبُتْم » َماذَا يف موضعِ نْصبٍ ب « : فإنه قال  -أي كون ذا موصولةً  -قبله 
؛ ألنه ال عائد هنا ، وحذُف العائدِ « الَِّذي » مبعىن « َما » هنا مبنزلةِ اْسمٍ واحٍد ، وَيْضُعُف أنْ ُتْجَعلَ « ذَا » و « 

شهاب الدين أمَّا َجْعلُه حذفَ العائدِ اجملرورِ ضعيفاً ، فصحيحٌ تقدَّم شرُحه والتنبيُه قال . » مع حرِف اجلَرِّ ضعيٌف 
  ]الطويل : [ عليه ، وأمَّا حذُف حرِف اجلر وانتصاُب جمرورِه ، فهو ضيعفٌ أيضاً ، ال جيوُز إالَّ يف ضرورٍة؛ كقوله 

  .. . . .فَبِتُّ كَأنَّ الَعاِئدَاِت فََرشَْننِي  -٢٠٧٦
  ]الطويل : [ ه وقول

  وأُخِْفي الَِّذي لَْوالَ األَسى لَقَضَانِي. . ...  -٢٠٧٧
  ]الوافر : [ وقوله 
  .. . . .َتُمرُّونَ الدِّيَاَر َولَمْ َتُعوجُوا  -٢٠٧٨

  .وقد تقدَّم حتقيُق ذلك ، واستثناُء املطَّرِد منه ، فقد فرَّ من ضعيٍف ، ووقع يف أْضَعَف منه 
كنايةً عن املُجَابِ به ، » َماذَا « ، فجعل » ماذا أجاَبْت به األمُم : معناه « :  -رمحه اهللا  -يَّة قال ابن عط: الرابع 

مبتدأ » َما « ال املصدرِ ، وبعد ذلك ، فهذا الكالُم منه حمتملٌ أنْ يكونَ مثل ما تقدََّم حكايُتُه عن احلُوِفيِّ يف جعله 
كلُّه » َماذَا « وصولةٌ ، وقد تقدَّم التنبيُه على ضعفه ، وُيْحتملُ أن يكون خربه؛ على أهنا م» ذَا « استفهاميةً ، و 

خُربه ، والعائُد حمذوٌف؛ كما قدَّره هو ، وهو أيضاً » أُجِبُْتْم « مبنزلةِ اسمِ استفهامٍ يف حملِّ رفع باالبتداء ، و 
مل َيُجْز ، » زَْيٌد َمَرْرُت « : يس هذا منها ، لو قلت ضعيٌف؛ ألنه ال ُيْحذَُف عائُد املبتدأ ، وهو جمروٌر إال يف مواضعَ ل

  .وإذا تبيَّن ضعُف هذه األوجِه ، ُرجِّح األول 
مبنيا للمفعول ، ويف حذِف الفاعل هنا ما ال ُيْبلَغُ كُنُهُه من الفصاحة والبالغة؛ حيث » أُجِبُْتْم « واجلمهوُر على 

غُريهم؛ رفْعاً من شأهنم وتشريفاً واختصاصاً ، وقرأ ابن عبَّاس وأبو اقتصَر على خطاب رسله غَري مذكورٍ مَعُهم 
ماذا أَجبُْتْم أَمَمكُْم حني كَذَُّبوكُْم وآذَْوكُْم ، وفيه توبيخٌ : مبنيا للفاعل ، واملفعول حمذوف ، أي » أَجبُْتْم « حيوة 

  .لألَممِ ، وليسْت يف البالغِة كاألوىل 

[ } َوإِذَا املوءودة ُسِئلَْت بِأَىِّ ذَنبٍ قُِتلَْت { : توبيُخ قَوِْلهم كقوله : هذا السُّؤال ، فاجلواُب  أيُّ فاِئَدٍة يف: فإن قيل 
  .، املَقُْصوُد ِمْنُه َتْوبِيُخ من فعل ذَِلك الفِْعلَ ]  ٩،  ٨: التكوير 

واجلمهوُر ] .  ٣٢[ يف البقرة } عليم احلكيم إِنََّك أَْنَت ال{ : ، كقوله } إِنََّك أَنَت َعالَُّم الغيوب { : وقوله تعاىل 
االختصاُص ، والنداُء ، وصفةٌ : ، وقرئ بنصبه ، وفيه أوجٌه ذكرها الزخمشريُّ وهي » َعالَُّم الُغيُوبِ « على رفع 



املوصوفُ إنََّك : ، أي « إنَّكَ أْنَت » وقُرئ بالنْصب على أنَّ الكالَم قد َتمَّ عند قوله « : ؛ قال » إنَّ « السم 
على االختصاصِ ، أو على النداء ، أو هو صفةٌ « عالََّم الُغُيوبِ » بأوَصاِفَك املعُروفة من العلمِ وغريه ، مث انتَصَب 

، » إنَّك أْنتَ « وهو على حذِف اخلرب لفهم املعىن ، فََتمَّ الكالُم باملقدَّرِ يف قوله » : ، قال أبو حيان « إنَّ » الْسمِ 
مث انتصَب ، فذكره إىل : قال الزخمشريُّ » : ، مث قال « املوصوُف بأوصاِفَك املعروفِة من العلمِ وغريه إنَّك : أي 

خرباً حمذوفاً ، والزخمشريُّ ال يريد ذلك ألبتة وال يَْرتضيه ، وإمنا يريدُ « إنََّك » فزعَم أنَّ الزخمشريَّ قدَّر ل « آخره 
لدالُّ على تلك الصفات املذكورة ، ال انفكاَك هلا عنه ، وهذا املعىن هو الذي أنَّ هذا الضمري بكونه هللا تعاىل هو ا

ال ما قدَّره أبو حيان ُموِهماً أنه أتى به من عنده ،  -رمحه اهللا  -الزخمشريُّ ] عليه [ تقتضيه البالغةُ ، والذي غاَص 
النداء؛ فإنَّ شرطه أن يكون َحْشواً ، ولكنَّ ويعين باالختصاص النَّْصَب على املْدحِ ، ال االختصاَص الذي هو شبيه ب

بأنَّ امسها هنا ضمُري خماطبٍ ، والضمري « إنه جيوُز أن يكون صفةً السم إنَّ » أبا حيَّان قد ردَّ على أيب القاسمِ قوله 
مََرْرُت بِهِ »  ال يوصُف مطلقاً عند البصريِّني ، وال يوَصف منه عند الكسائيِّ إال ضمُري الغائبِ؛ إلهبامه يف قوهلم

أراد بالصفِة البدل ، وهي عبارةُ : ، مع إمكان تأويله بالبدلِ ، وهو ردٌّ واضٌح ، على أنه ميكن أن يقال « اِملْسِكنيِ 
، كان ] ُيطِْلُق الصفةَ ويريد البدل ، فله أْسَوةٌ بإمامه ، والالزُم مشترك ، فما كان جواباً عن سيبويه [ سيبويه ، 
كن َيْبقَى فيه البدلُ باملشتقِّ ، وهو أسهلُ من األول ، ومل أَرُهْم خرَُّجوها على لغِة َمْن ينِصُب اجلزأْينِ ب جواباً له ، ل

  ]الرجز : [ وأخواِتها؛ كقوله يف ذلك « إنَّ » 
  ]الطويل : [ وقوله ... إنَّ الَْعُجوَز َخبَّةً َجرُوَزا  -٢٠٧٩
  دَاإنَّ ُحرَّاَسَنا أُْس. . .. . . .  -٢٠٨٠
  ]الكامل : [ وقوله 
  .. . . .لَْيَت الشَّبَاَب ُهَو الرَّجِيَع َعلَى الْفََتى  -٢٠٨١

  ]الرجز : [ وقول اآلخر 
  قَادَمةً أْو قَلَماً ُمَحرَّفَا... كَأنَّ أُذَْنْيه إذَا َتَشوَّفَا  -٢٠٨٢

  .ولو قيل به لكان صواباً 
ه تقديراً ، وهبذا أيضاً ُيَردُّ على الزخمشريِّ على تقدير تسليم صحَّة مثالُ مبالغة ، فهو ناصب ملا بعد» عالَُّم « و 

« واجلمهوُر على ضمِّ العنيِ من . وصف الضمري من حيث إنه نكرةٌ؛ ألن إضافته غُري حمَضٍة وموصوفُه َمْعرفةٌ 
الُبيُوت واجلُيُوب « : و وهو األصلُ ، وقرأ محزة وأبو بكر بكسرها ، واخلالُف جارٍ يف ألفاظٍ أَُخَر حن» الُغيُوب 

، وستأيت كلُّ ]  ١٨٩: البقرة [ } البيوت { وقد تقدَّم حترير هذا كله يف البقرة عند ذكر » والُعُيون والشُُّيوخ 
وُجِمَع الغيُب هنا ، وإنْ كان مصدراً  -إن شاء اهللا تعاىل  -لفظٍة من هذه األلفاِظ َمْعُزوَّةً لقارِئها يف ُسورَِها 

 ٣اآلية [ إنه خمفٌَّف من فَْيِعل؛ كما تقدم حتقيقه يف البقرة : أنواعه ، وإن اريَد به الشيُء الغائب ، أو قلنا  الختالِف
  .، فواضح ] 

  فصل يف معىن اآلية
كم ، وما الذي َردَّ أمم} فََيقُولُ َماذَآ أُجِبُْتْم { ، وهو َيْوُم الِقَياَمةِ } َيْوَم َيْجَمُع اهللا الرسل { : َمْعَنى اآلية الكَرِمية 

بوْجٍه من اِحلكَْمِة عن ُسؤاِلَك إيَّاَنا } الَ ِعلَْم لََنآ { : عليكم قومكم حني َدعْوُتُموهم إىل تَْوحِيِدي وطَاعَِتي؟ فََيقُولُون 
  .عن أْمرٍ أْنَت أْعلَُم بِِه ِمنَّا 

إِنَّكَ أَنَت َعالَُّم { : ْم ، ومبا أحدثوا من بعد يدلُّ عليه قوهلم ال ِعلَْم لنا بَِعاِقَبةِ أْمرِِه« :  -رمحه اهللا  -قال ابُن جُرَْيج 



  .أْنَت الذي َتْعلَُم ما غَاَب ، وحنن ال َنْعلَُم ما غاَب إالَّ ما ُنَشاِهُد : أْي } الغيوب 
ألْنبَِياء ال َيشَْهُدون ألَمِمهِْم ، واجلمعُ َيُدلُّ على أنَّ ا} الَ ِعلَْم لََنآ إِنََّك أَنَت َعالَُّم الغيوب { : ظَاِهُر قوهلم : فإن قيل 

]  ٤١: النساء [ } فَكَْيفَ إِذَا جِئَْنا ِمن كُلِّ أمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك على هؤالء َشهِيداً { َبْين هذا وبني قوله تعاىل 
واْ ُشَهَدآَء َعلَى الناس َوَيكُونَ الرسول َعلَْيكُمْ َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً لَِّتكُوُن{ : مشكل ، وأيضاً قوله تعاىل 

  .، فإذا كانت أمَُّتَنا َتْشَهدُ لسَاِئر األَممِ ، فاألْنبَِياُء أْولَى بأنْ َيْشَهدُوا ألَممِهِم ]  ١٤٣: البقرة [ } َشهِيداً 
  :فاجلواب من وجوه 

إنَّ الِقَياَمة َزالَزِل وأهوالٌ ، حبيث َتزُولُ القُلُوُب عن : قال ابُن عباسٍ ، واحلسن ، وُمَجاهد ، والسدِّيُّ : أحدها 
عند ُمَشاَهَدةِ تلك األهوال َيْنُسون أكْثََر األُمور ،  -عليهم الصالة والسالم  -مواضِِعَها عند ُمشاَهدَِتَها ، واألْنبَِياُء 

  .م ، فعند ذلك َيْشَهُدون لألَممِ ال ِعلَْم لََنا ، فإن عاَدْت قلوُبُهْم إِليْهِ: فَُهَناِلكَ َيقُولُون 
وهذا اجلواُب وإن ذََهَب إليه َجْمٌع َعِظيٌم من األكَابِرِ فهو عندي ضعيف؛ ألنه تبارك وتعاىل قال : قال ابُن اخلَطِيبِ 

ِئٍذ مُّْسِفَرةٌ ضَاِحكَةٌ ُوُجوٌه َيْوَم{ : ، وقال ]  ١٠٣: األنبياء [ } الَ َيْحزُُنُهُم الفزع األكرب { : يف ِصفَِة أْهلِ الثََّواب 
إِنَّ الذين آَمُنواْ والذين َهاُدواْ والنصارى { : ، بل إنَّه تبارك وتعاىل قال ]  ٣٩،  ٣٨: عبس [ } مُّْسَتْبِشَرةٌ 

[ } ْم َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ والصابئني َمْن آَمَن باهللا واليوم اآلخر َوَعِملَ صَاِلحاً فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعندَ َربِّهِْم َوالَ خَْوٌف َعلَْيهِ
، فكيف َيكُون حَالُ األنْبَِياء والرُُّسل أقَلّ من ذلك ، وَمْعلُوٌم أنَُّهم لو َخافُوا لكَاُنوا أقَلَّ من َمْنزِلَةِ ]  ٦٢: البقرة 

  .هؤالِء الَِّذين أْخَبَر اللَُّه عْنُهم أنَُّهم ال َيَخافُون ألَْبتَّةَ 

أْنَت أْعلَمُ به : ما تقولُ يف فُالٍن؟ فََيقُولُ : د ِمْنه املُبَالغة يف َتحِقيقِ فَِضيحَِتهِْم ، كمْن يقول لَِغْيرِه أنَّ املَُرا: وثانيها 
ال َيْحَتاُج فيه إىل الشَّهاَدة ِلظُهُوره ، وهذا أيضاً ليس بِقَوِيٍّ؛ ألنَّ السُّؤال إنَّما وقَع على كُلِّ األمَّةِ : ِمنِّي ، كأنَّه قيل 

  .، وكُلُّ األمَّة ما كانوا كَافِرِين حتَّى يريَد الرَّسُول بالنفي َتْبِكيتَُهْم وفَضِيَحتُهم 
ال ِعلَْم لََنا؛ ألنَّك َتْعلَُم ما أظَْهُروا وما أْضَمرُوا ، : أنَّهم إنَّما قَالُوا : وهو األَصحُّ ، وهو اْخِتَيارُ ابن عبَّاسٍ : وثالثها 

ما أظَْهرُوا ، فَِعلُْمك فيهم أقَْوى من ِعلِْمَنا؛ فلهذا املَْعَنى َنفوا الِعلَْم عن أنْفُسِهِم؛ ألنَّ ِعلْمهم عند  وحنُن ال َنْعلَُم إالَّ
  .اهللا تعاىل كال ِعلْمٍ ، وهذا ُيْرَوى عن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 

  .ا جواهبم لََنا َوقَْت َحيَاِتَنا ، وال َنعْلَم ما كان منهم بَْعَد َوفَاِتَنا ال ِعلَْم لنا إال أنَّا َعِلْمَن: ما تقدَّم أنَّ قولَُهم : ورابعها 
ثََبَت يف ِعلْمٍ األصُول أنَّ الِعلَْم غري ، والظَّنَّ غَْير ، فاحلَاِصلُ أنَّ عِْنَد كُلِّ أَحٍد من : قال ابن اخلطيب : وخامسها 

إنَّكُمْ َتْخَتِصُمونَ إيلَّ ، ولََعلَّ « :  -عليه الصالة والسالم  -لك قال حالِ الَغْيرِ إنَّما هو الظَّنُّ ال الِعلْم ، وكذ
عليهم الصالة  -، واألْنبَِياءُ » َبْعَضكُْم ألَْحُن بُِحجَِّتِه ، فََمْن َحكَْمُت لَُه بَِغْيرِ َحقِِّه فَكأنََّما قَطَْعُت لَُه ِقطَْعةً ِمَن النَّارِ 

لََنا ألَْبتَّة بأْحوالِهِم ، إنَّما احلاِصلُ ِعْنَدنا من أحواهلم هو الظَّنُّ ، والظَّنُّ كانَ ُمْعتَرباً يف ال ِعلَْم : قالُوا  -والسالم 
إىل الظَّنِّ؛ ألنَّ  الدُّنيا ال يف اآلِخَرِة ، ألنَّ األْحكَام يف الدُّْنَيا كانت َمْبنِيَّةً على الظَّنِّ ، أمَّا ِفي اآلخَِرة فال الِتفاَت فيها

[ } الَ ِعلَْم لََنآ إِالَّ َما َعلَّْمَتَنآ { : ألْحكَام يف اآلِخَرة َمبْنِيَّةٌ على َحقاِئقِ األشَْياء َوَبواِطنِ األُمورِ ، فلهذا السََّبب قالوا ا
  .ومل َيذْكُُروا ألَْبتَّة ما عندهم من الظَّنِّ؛ ألنَّ الظَّنَّ ال ِعْبَرة به يف الِقَياَمِة ]  ٣٢: البقرة 

راً أهنم ملَّا َعِلُموا أنَُّه تعاىل عاملٌ ال َيْجَهل ، حكيٌم ال َيْسفَُه ، َعاِدلٌ ال َيظِْلم ، َعِلُموا أنَّ قوهلم ال يفيد َخْي: سادسها و
  .وال يدفُع شراً ، فرأْوا أنَّ األَدَب يف السكوت ، ويف َتفْويضِ األْمرِ إىل الَعْدل احلَي الذي ال َيُموُت 

  .ال ِعلَْم لنا إالَّ ما َعلَّْمَتَنا فحذف ، وهذا َمرْويٌّ عن ابن عبَّاسٍ ، وُمَجاهد : ناه مع: وسابعها 



فإهنم َدلَّت اآلَيةُ الكَرَِميةُ على جوازِ إطالقِ لفظ العالَّم عليه ، كما جاز إطالُق لفظ اخلالَّقِ علْيه ، وأمَّا العالَّمة بالتاء 
  .ها يف َحقِِّه ، ولعلَّ السََّبب ما فيه من لفظ التَّأنِيِث أْجَمُعوا على أنَُّه ال جيوز إطالقُ

 ُتكَلُِّم النَّاَس ِفي الْمَْهدِ إِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم اذْكُْر نِْعَمِتي َعلَْيَك َوَعلَى وَاِلَدِتَك إِذْ أَيَّدُْتَك بِرُوحِ الْقُُدسِ
ا فََتكُونُ اَب َوالِْحكَْمةَ َوالتَّْورَاةَ َوالْإِْنجِيلَ َوإِذْ َتْخلُُق ِمَن الطِّنيِ كََهْيئَِة الطَّْيرِ بِإِذْنِي فََتنْفُُخ ِفيَهَوكَْهلًا َوإِذْ َعلَّْمُتَك الِْكَت

بَنِي إِْسرَائِيلَ َعْنَك إِذْ جِئْتَُهْم بِالَْبيِّنَاتِ طَْيًرا بِإِذْنِي َوتُْبرُِئ الْأَكَْمَه َوالْأَْبَرَص بِإِذْنِي َوإِذْ ُتْخرُِج الَْموَْتى بِإِذْنِي َوإِذْ كَفَفُْت 
  ) ١١٠(فَقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا مِْنُهْم إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني 

  :فيها أوجه } إِذْ قَالَ اهللا { : قوله تعاىل 
خ الكافرين يومئذ بسؤال الرُسلِ عن أنه يوبِّ: واملعىن « : قال الزخمشريُّ » َيْوَم َيْجَمُع « أنه بدل من : أحدها 

 إجاَبتِهِْم ، وبتعديِد ما أظَْهَر على أيديهم من اآلياِت العظامِ ، فكذَّهبم بعُضهم ومسَّْوُهم سحَرةً ، وجتاوَز بعضُُهُم احلَدَّ
، وإنْ » إذْ « ، وأنَّ » ولُ َيقُ« ب » قَالَ « ، وملَّا ذكَر أبو البقاء هذا الوجه ، تأوَّلَ فيه » ، فجعله وأمَُّه إلََهْينِ 

  .حكاية احلال ] على [ كانت للماضي ، فإمنا وقعْت هنا 
َولَوْ ترى { : تبارك وتعاىل  -، قال » كَأنََّك بَِنا وقد دَخلَْنا بلْدة كذا ، وَصَنعَْنا فيه كذا « : يقولُ الرَُّجلُ ِلصَاِحبِه 

معناه الدَّاللة على قُْربِ الِقَياَمِة كأنَّها قَْد قَاَمْت ، وكُلُّ ما هو : ال غْيُرُه ، وق]  ٥١: سبأ [ } إِذْ فَزُِعواْ فَالَ فَْوَت 
  ] . ١: النحل [ } أتى أَْمرُ اهللا { :  -تبارك وتعاىل  -اجلَْيُش قد أَتى ، إذا قَُربَ إتَْياهنم قال : آٍت آٍت ، كما ُيقالُ 

اذْكُْر : وجيوُز أن يكون التقديُر « :  -رمحه اهللا تعاىل  -ال أبو البقاء مقدَّراً ، ق» اذْكُْر « أنه منصوٌب ب : الثاين 
، يعين أنه ال بد من تأويلِ املاضي باملستقبلِ ، وهذا كما تقرَّر له يف الوْجِه قبله ، وكذا ابُن عطيَّة تأوَّله » إذْ َيقُولُ 

؛ ألنَّ ظاهر هذا القولِ » َيقُولُ « هنا مبعىن » قَالَ « ، و » اذْكُرْ يا حممَّد إذْ : تقديُره « : ؛ فإنه قال » َيقُولُ « ب 
  ] . ١١٦: املائدة [ } أَأَنَت قُلَت ِللنَّاسِ { ، إمنا هو يف يوم القيامة؛ لقوله بعده 

ال » إذْ « ذلك إذْ قَالَ ، ذكره الواحديُّ ، وهذا ضعيٌف؛ ألن : أنه يف حملِّ رفع خرباً ملبتدأ مضمرٍ ، أي : الثالث 
، وقد تقدَّم حتقيُق ذلك ، اللهم إال أنْ يريد » اذْكُْر « ُيَتِصرَُّف فيها ، وكذلك القولُ بأهنا مفعولٌ هبا بإضمار 
  .فيجوز » زَْيٌد ِعْنَدَك « : الواحديُّ بكون خرباً؛ أنه ظرٌف قائٌم مقام خربٍ ، حنو 

» ِعيَسى « صفة ل » اْبَن َمرَْيَم « ذه املفردات ومعانيها ، و تقدَّم الكالُم يف اشتقاق ه} ياعيسى ابن َمْرَيمَ { : قوله 
« ُنِصب؛ ألنه مضاف ، وهذه قاعدةٌ كلية مفيدة ، وذلك أنَّ املنادى املفردَ املعرفةَ الظاهَر الضَّمَِّة ، إذا ُوِصَف ب 

يف اللفِظ ، ومل ُيفَْصل بني االْبنِ وبْيَن موصوفه  ، ووقع االبُن أو االبنةُ بني علَمْينِ أو اَمسْينِ متفقَْينِ» اْبَنة « أو » اْبن 
يا [ َيا َزْيَد « : ؛ فُيفتح؛ حنو » اْبن « أنه جيوُز إْتبَاُع املنادى املضمومِ حلركِة ُنوِن : بشيء ، تثبت له أحكاٌم منها 

وضمِّها ، فلو كانت الضمةُ » هِْند « و » زَْيد « بفتح الدال من » اْبَنةَ َبكْرٍ ] يا هِْنُد [ اْبَن َعْمرٍو ، وَيا ِهْنَد ] زَْيُد 
فهل ُيقَدَّر بناُؤه على الفْتحِ إتباعاً كما يف الضمَّة » عيَسى « مقدَّرةً حنو ما حنن فيه ، فإنَّ الضمة مقدَّرة على ألِف 

وهذا املعىن مفقوٌد  اجلمهوُر على عدمِ جوازه؛ إذْ ال فائدة يف ذلك ، فإنه إمنا كان لإلتباع ،: الظاهرة؟ فيه خالف 
َيُجوُز أن « : يف الضمَّة املقدرة ، وأجاز الفراء ذلك؛ إجراًء للمقدَّر ُمجَْرى الظاهرِ ، وتبعه أبو البقاء؛ فإنه قال 

وهو بني َعلََمْينِ ، وأن يكونَ عليها ضمَّةٌ ، « اْبن » فتحةٌ؛ ألنه قد ُوِصفَ ب « عيَسى » يكون على األِلِف من 
، وهذا الدي قااله غُري بعيِد ، وَيشَْهُد له » بفتح الدال وضمِّها « ْبَن َعْمرٍو ] يا َزْيُد [ َيا زَْيَد » : ك وهو مثلُ قول

، فإهنم أجازوا يف صفته » َيا َهؤالِء « : وهو ما إذا كان املناَدى مبنيا على الكسرِ مثالً؛ حنو : مسألةٌ عند اجلميع 



والرفعُ : بنصب العقالء ورفعها ، قالوا » يا َهؤالِء العُقالَِء والعُقَالُء « : لون الرفع والنصب ، فيقو: الوجهْين 
حنن مضطُّرون » هؤالِء « مراعاةً لتلك الضمة املقدَّرة يف اإلتباع ، وإنْ كان ذلك فائتاً يف اللفظ ، وقد ُيفَرَّقُ بأنَّ 

  .فوظٌ هبا خبالِف تقديرِ الفتحة هنا فيه إىل تقدير تلَْك احلركِة؛ ألنه مفرد معرفةٌ ، فكأهنا مل

يف حملِّ النصب؛ ألنه يف نية اإلضافة ، مث جعل االبن توكيداً له ] يكونَ [ وجيوُز أن » َيا عيَسى « وقال الواحديُّ يف 
  ]ز الرج: [ ؛ وأنشد » ْبَن َعْمرٍو ] يا َزْيُد [ َيا َزْيَد « : ، وكل ما كان مثل هذا؛ جَاَز فيه الوجهاِن؛ حنو 

  أْنَت اجلَواُد اْبُن اجلََوادِ اْبُن الْجُوْد... َيا َحكََمُ  بَن املُْنِذرِ ْبنِ اجلَارُوْد  -٢٠٨٣
« األظهُر عندي أنَّ موضع : بنصب األول ورفعه على ما َبيَّنَّا ، وقال التربيزيُّ ... ُسرَاِدُق املَْجِد َعلَْيَك َمْمدُوْد 

مع نعِته إذا أضفته إىل العلمِ كالشيء الواحد املضاِف ، وهذا الذي قااله ال نصب؛ ألنك جتعلُ االسم » ِعيَسى 
الفتحةُ لإلتباعِ ، ومل ُيْعَتدَّ بالساكنِ؛ ألنه حاجٌز غُري َحِصنيٍ ، كذا قال أبو : ُيْشبُِه كالم النحاة أصالً ، بل يقولون 

عند قوله  -ن النحاة ُمكَاَبَرةٌ يف الضَُّروريَّاِت وكونه ليس م -الذي قد قاله الزخمشريُّ : قال شهاب الدين : حيان 
ِعيَسى يف حمل النصب على إتباع حركته « ] :  ١١٢: املائدة [ } ياعيسى ابن َمرَْيَم : إِذْ قَالَ احلواريون { : 

َيا زَْيُد ْبَن » قولك ، وهي اللغة الفاشيةُ ، وجيوُز أن يكون مضموماً؛ ك« َيا زَْيَد ْبَن َعْمرٍو » : حركة االْبنِ؛ كقولك 
  ]املتقارب : [ ، والدليل عليه قوله « َعْمرٍو 
  .. .أَحارُ بَن َعْمرٍو كأنِّي َخِمْر  -٢٠٨٤

انتهى ، فاحتاج إىل االعتذار عن تقديرِ الضمة ، واستشهد هلا بالبيِت؛ . » ألنَّ الترخيم ال يكونُ إال يف املضموم 
  .ملخالفِتها اللغة الشهرية 

إذا مل » يا َرُجالً اْبَن َرُجلٍ « : [ حترُّز من النكرة؛ حنو » املَْعرِفَة « حترٌُّز من املُطَوَّل ، وقولنا » املُفَْرد «  :وقولنا 
، وكاآلية الكرمية ، » َيا ُموَسى ْبَن فُالٍن « : ] حترٌُّز من حنو » الظاهر الضَّمَِّة « : َتقِْصْد به واحداً بعينه ، وقولنا 

بني َعلَمْينِ أو اَمسْين متفقني لفظاً « : ، وقولنا » يا زَْيُد صَاِحَبَنا « : حترٌُّز من الوصف بغريه؛ حنو » اْبن « وقولنا ب 
» َيا زَْيُد الَعاِقلُ اْبَن َعْمرٍو « : حترٌُّز من حنو » غَري َمفُْصولٍ « : ، وقولنا ] » ْبَن أِخيَنا [ َيا زَْيُد « : حترٌُّز من حنو » 
« : حترٌُّز من أن يكون االْبُن خرباً ، ال صفة؛ حنو ] » َوْصٌف « [ نه ال جيوز يف مجيع ذلك إال الضَّمُّ ، وقولنا ؛ فإ

  .؟ فيه خالٌف » ابن « بضم » يا زيد بُن عمرو « : له فُيضمُّ حنو » ابن « ، وهل جيوُز إتباُع » زَْيٌد اْبُن َعْمرٍو 

َحذْفُ : َحذُْف ألفه َخطًّا ، ومنها : م منها ما ذكرَناه من جوازِ فتحِه إتباعاً ، ومنها ، وقد تقدَّ» أْحكَام « : وقولنا 
  :ثالثةُ أوجه » اْبَن مرَمي « : تنوينه يف غري النداء؛ ألنَّ املنادى ال تنويَن فيه ويف قوله 

ال جيوُز تقديرُ : الوجهني األخَريْين أنه بيانٌ؛ وعلى : أنه بدلٌ ، والثالث : أنه صفةٌ؛ كما تقدَّم ، والثاين : أحدها 
  .الفتحة إتباعاً؛ إمجاعاً ، ألنَّ االبَن مل َيقَْع صفةً ، وقد تقدَّم أنَّ ذلك شرطٌ 

، وإنََّما جاز ذلك؛ ألنَّهُ ]  ١٨: النحل [ } َوإِن َتُعدُّواْ نِْعَمةَ اهللا الَ ُتْحُصوَهآ { : اجلَْمع كقوله : وأَراَد بالنِّْعَمة 
  .َيْصلُح للجِْنسِ  مضاٌف
  فصل

َنْعَمته عليه وعلى َواِلَدِتِه ، وإن  -عليه الصالة والسالم  -عيَسى  -تبارك وتعاىل  -إمنا ذَكََّر اهللا : قال القُْرطُبِي 
  :كان لَُهَما ذاكراً ألمرين 

  .ملَْنزِلَة ليتلو على األَممِ مبا َخصََّصَها به من الكرامِة ، وَميَّزها به من ُعلُوِّ ا: أحدمها 



  :لُيؤكِّد به ُحجََّته ، ويردّ به جَاِحَدُه ، وفَسَّرَ نِْعَمَتُه عليه بأمور : والثاين 
  :أربعةُ أوجه » إذْ « يف } إِذْ أَيَّدتَُّك بِرُوحِ القدس { : قوله تعاىل : أوَّلُها 

  .وعلى أمَِّك يف وقت تأييدي لك  اذكُْر إذْ أنعْمُت علْيَك: ؛ كأنه قيل » نِْعمَِتي « أنه منصوبٌ ب : أحدها 
  .بدلُ اشتمال ، وكأنه يف املعىن يفسِّر النعمة » نِْعمَِتي « أنه بدلٌ من : والثاين 

  .، قاله أبو البقاء » نِْعَمِتي « أنه حالٌ من : والثالث 
هذا هو : قال شهاب الدين  أيضاً -رمحه اهللا تعاىل  -أن يكون مفعوالً به على السََّعة ، قاله أبو البقاء : والرابع 

وقد تقدَّم الكالُم » آيدتَُّك « بتشديد الياء ، وغريهم » أيَّدتَُّك « ، وقرأ اجلمهور  -أعين البدليةَ  -الوجُه الثاين 
  .قَْوَمك بَِما َيُجوُز من األَْيِد ، وهو القُوَّة : أي : على ذلك يف سورة البقرة ُمْشَبعاً ، ومعىن اآلية الكرمية 

  لفص
هو اللَُّه تعاىل ، كأنَّه أضافَُه إىل َنفِْسِه َتْعِظيماً ، : ، والقُُدس  -عليه الصالة والسالم  -جربيل : املراُد بُِروحِ القُُدسِ 

قَة ومنها كَِدرة ، ُمْشرِ: فمنها طَاهَِرةٌ ُنوَرانيَّةٌ ، ومنها خَبِيثة ظُلْمانيَّة ، ومنها : إنَّ األرَْواَح ُمْخَتِلفَةٌ باملاِهيَِّة : وقيل 
  : -عليه الصالة والسالم  -ومنها َخيَِّرةٌ ومنها َنِذلَةٌ؛ وهلذا قال 

بالرُّوح الطَّاهِرة النُّوَرانِيَّة املُْشرقَة  -عليه الصالة والسالم  -، فاللَُّه تعاىل خصَّ عيسى » األْرواح ُجُنوُد ُمجَنَّدةٌ « 
ملا دلَّت هذه اآلَيةُ على أنَّ تأييد عيسى إنَّما َحَصلَ من جِبْرِيل ، أو بسَببِ ُروِحهِ  :الُعلويَّة اخليِّرِة ، ولقائل أن يقول 

، ومل ُتْعرُف ِعْصَمة  -عليهم الصالة والسالم  -املُخَْتصَِّة ، وهذا َيقَْدُح يف داللِة املُْعجَِزات على ِصْدقِ الرُُّسلِ 
  .فيلزم الدَّْور  -عليه الصالة والسالم  -َمِة جربيل قَْبلَ الِعلْمِ بعْص -عليهم السالم  -الرُُّسل 

  .ثبت من أْصلَِنا أنَّ اخلَاِلَق لْيسَ إالَّ اللَُّه ، وبه يَْنَدِفُع السُّؤال : قال ابن اخلطيب : فاجلواب 
  .ْهالً نبياً ُيكَلِّمُ النَّاس يف املَْهِد َصبِيا ، وكَ: معناه } ُتكَلُِّم الناس ِفي املهد َوكَْهالً { : قوله 

أرسلُه اللَُّه وهو ابُن ثالثَني فََمكَث يف رسالته ثالثني شَْهراً ، ثُمَّ إنَّ اهللا َرفََعهُ :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عبَّاسٍ 
  .إلَْيِه 

اَس ِطفْالً وكَْهالً من غري أن ُيكلُِّم النَّ: ُيكَلِّم النَّاَس يف املَْهد وكَْهالً ، يف مَْوِضع احلال ، واملعىن : قال املُفَسُِّرون 
 ٤٦اآلية [ يتفاوت كالُمُه يف هذين الوقَْتْين ، وهذه خَاصَّةٌ َشرِيفَةٌ مل َتْحُصلْ ألحٍد من األْنبَِياء ، وقد تقدَّم الكالم يف 

  .} ِفي املهد َوكَْهالً { : آل عمران ، ما فائدة قوله ] 
اخلَطُّ ، وأمَّا الكَِلَمةُ : الِكتَاُب ، الشَّريعةُ ، وقيل : قيل } والتوراة واإلجنيل  َوإِذْ َعلَّْمُتَك الكتاب واحلكمة{ : قوله 
{ :  -تبارك وتعاىل  -هي العِلُْم والفَْهُم ، وذكر التَّْوراة واإلجنيلَ بعد الكَِتاب على َسبيلِ التَّْشرِيف ، كقوله : فقيل 

ومالائكته َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ { : ، وقوله ]  ٧: األحزاب [ } ْنَك َوِمن نُّوحٍ َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النبيني ِميثَاقَُهْم َوِم
، فإنَّما ذكر التَّوراة واإلجنيلَ بعد ِذكْرِ الكتابِ؛ ألنَّ االطِّالع على أسَْرار الكُُتبِ اإلِهليَّة ال ]  ٩٨: البقرة [ } 

  .الُعلُوم الشَّْرِعيَِّة والِفْعِليَّة  حيصلُ إالَّ ملن كانَ ثَابِتاً يف أْصَناِف
  .إشارةٌ إىل األْسرَار اليت ال يطَِّلُع علْيَها أحٌد إالَّ األكَابَِر من األْنبَِياء : » التَّْوراة واإلْنجِيلَ « : فقوله 

  .} نُ طَْيراً بِإِذْنِي َوإِذْ َتْخلُُق ِمَن الطني كَهَْيئَِة الطري بِإِذْنِي فََتنفُُخ ِفيَها فََتكُو{ : قوله تعاىل 
بالتاء » فتكونُ « : حبذف حرف اجلر اتساعاً وقرأ اجلمهور » فََتْنفُُخَها « :  -رضي اهللا عنهما  -قرأ ابن عبَّاس 

رمحه  -قال ابن عطيَّة » ِفيَها « فيكونُ املنفوُخ فيه ، والضمري يف : منقوطةً فوُق ، وأبو جعفر منقوطةً حتُت ، أي 
عائٌد على الطَّْير ، وال ]  ٤٩اآلية [ هو يف آل عمران « : ؛ قال مكيٌّ » اضطرَبْت فيه أقوال املفسِّرين « :  -اهللا 



على الطني ، وال على اهليئة؛ ألنَّ الطري أو الطائر الذي َيجِيء الطِّني على هيئته ، ال ُينْفَُخ فيه ألبتة ، وكذلك ال نفخَ 
وال « : ، وقال الزخمشريُّ رمحه اهللا » إنَّما هو الطُني العامُّ ، وال نفخَ يف ذلك  يف هيئته اخلاصَّة به ، وكذلك الطُني

» يرجُِع الضمُري إىل اهليئِة املضاِف إليها؛ ألهنا ليست من َخلِْقه ، وال ِمْن نفخه يف شيء ، وكذلك الضمريُ يف فََتكُون 
ُصَوراً ، أو : املؤنَّث على ما تقتضيه اآليةُ ضرورةً ، أي  والوجُه عودُ ضمريِ« :  -رمحه اهللا  -، مث قال ابُن عطيَّة 

ولََك أن تعيَدُه » : ، مث قال « َتْخلُُق » أشكاالً ، أو أْجساماً ، وعوُد الضمري املذكَّر على املخلوقِ املدلولِ عليه ب 
مثل هيئته ، ولك أن تعيده على الكاف  وإذ َتْخلُُق من الطِّنيِ: على ما َتُدلُّ عليه الكاُف من معىن املثل؛ ألنَّ املعىن 

  .« َنفِْسَها ، فتكون امساً يف غريِ الشِّْعر 

انتهى ، وهذا القولُ هو عُني ما قبله ، فإنَّ الكاَف أيضاً مبعىن مثل ، وكونُها امساً يف غري الشعرِ ، مل َيقُلْ به غُري 
  .األْخفَشِ 

وميكُن أن ُيجاَب عنه بأنَّ . ْمُت حكايته عن ابن عطية رضي اهللا عنه واستشكل الناُس قولَ مكيٍّ املتقدَِّم؛ كما قدَّ
وإذ ختلُُق من : ال يريدُ به الطاِئرَ الذي أُضيفَْت إليه اهليئةُ ، بل الطائُر املُصَوَُّر ، والتقدير » عائٌد على الطَّاِئرِ « قوله 

ال يريُد اهليئةَ » عائٌد على اهليئة « نُ طائراً حقيقيا ، وأنَّ قوله الطِّنيِ طائراً صورةَ الطائرِ احلقيقيِّ ، فتنفُخ فيه ، فيكو
: وإذ ختلُُق من الطِّنيِ هيئةً ِمثْلَ هيئِة الطَّائر ، فتنفُخ فيها ، أي : اجملرورةَ بالكاف ، بل املوصوفة بالكاف ، والتقدير 

وأمَّا كوُنه كيف يعودُ ضمٌري مذكَّر على هيئٍة ،  -لسالم عليه ا -يف املوُصوفَة بالكاف الَِّتي ُنِسَب َخلْقَُها إىل عيسى 
يؤدي إىل ذلك؟ فجواُبه أنه جاَز بالتأويل؛ ألنه ُتؤوَّلُ » وُجيوُز عكُْس هذا « : ألنَّ قوله [ وضمٌري مؤنثٌ على الطائرِ 

أربَع مراٍت َعِقيَب أربع » بإذْنِي « هنا باهليئِة؛ فاستقام ، وهو موضُع َتأمُّلٍ ، وقال ] اهليئةُ بالشكْل ، وُيؤوَّل الطائُر 
مرَتْين؛ ألنَّ هناك موضعَ إخبارٍ ، فناَسَب اإلجياَز ، وهنا مقاُم تذكريٍ بالنعمِة » بإذِْن اهللا « مجل ، ويف آل عمران 

  .إمَّا من الفاعلِ ، أو من املفعول : حالٌ » بإذْنِي « واالمتناِن ، فناسبَ اإلسهاَب؛ وقوله 
  .من ُوِلَد أْعَمى ، وَمْن ُوِلدَ بصرياً ثُمَّ أْعِمي : قال اخلَِليِليُّ } َوُتبْرِىُء األكمه واألبرص بِإِذْنِي { : قوله 

عند : بِفْعلي ذلك عند ُدعاِئك ، أي : ، أي » بإذْنِي « من قُُبورِِهم أْحَياء : } َوإِذْ ُتْخرُِج املوتى { : قوله تعاىل 
 -إذِْن اللَِّه ، وذلك اإلذْنُ يف هذه األفاعِيلِ ، إنَّما ُهو على َمْعَنى إضافَِة حَقيقَِة الفِْعلِ إىل اهللا اْخُرجْ ب: قوِلَك للميِّت 
إالَّ بَِخلْقِ اللَّهِ : أي ]  ١٤٥: آل عمران [ } َوَما كَانَ ِلَنفْسٍ أَنْ َتُموَت إِالَّ بِإِذْنِ اهللا { : كقوله  -تبارك وتعاىل 
  .املْوَت فيها 

: الَواِضَحة واملُْعجَِزات الظَّاهَِرة ، وقيل : يعين } َوإِذْ كَفَفْتُ بين إِْسرَاِئيلَ عَنَك إِذْ جِئْتَُهْم بالبينات { : ه تعاىل قول
  .املُراُد بالَبيِّنات الظَّاِهَرِة هذه الَبيِّناُت اليت تقدَّم ذكُرها ، فيكون األلُف والالَُّم ِللَْمْعُهود 

ملَّا أظَْهَر هذه املُْعجِزات الَعجِيَبة ، قََصَد اليُهود قَْتلَه ، فخلََّصُه اللَُّه تعاىل ِمْنهم ،  -ليه الصالة والسالم ع -ُروِي أنَُّه 
  .َحْيثُ رفََعُه إىل السََّماء 

  .} فَقَالَ الذين كَفَرُواْ ِمْنُهمْ إِنْ هذا إِالَّ ِسْحٌر مُّبِنيٌ { : قوله 

» إالَّ ِسْحٌر « : اسم فاعل ، والباقون » إالَّ َساِحٌر « ]  ٦اآلية [ ويف الصَّف ]  ٧اآلية [  قرأ األخواِن هنا ويف هوٍد
مصدراً يف اجلميع ، والرسُم حيتمل القراءَتْينِ ، فأمَّا قراءةُ اجلماعِة ، فتحتملُ أن تكون اإلشارةُ إىل ما جاَء به من 

عليه  -خلوارِق إال ِسْحٌر ، وُيْحتمل أن تكون اإلشارةُ إىل عيسى ما هذا الذي جاء به من اآليات ا: البيِّنات ، أي 
إالَّ ذُو ِسْحرٍ : ، أو على حذِف مضاٍف ، أي » َرُجلٌ َعْدلٌ « : َجَعلُوه نفس السْحر مبالغةً؛ حنو  -الصالة والسالم 



وجيوزُ « : اهللا عليه وسلم فقال  هذا الوجه بكون املرادِ باملشار إليه حممداً صلى -رمحه اهللا تعاىل  -، وَخصَّ مكي 
قال . » إنْ هذا إالَّ ذُو ِسْحرٍ : أن تكونَ إشارةً إىل النيبِّ حممد صلى اهللا عليه وسلم على تقدير َحذِْف مضاٍف ، أي 

عليه  وهذا غَْيُر جائزٍ ، واملراُد باملشار إليه عيسى عليه السالم ، وكيف يكونُ املرادُ النيبَّ صلى اهللا: شهاب الدين 
واحلواريِّني؛ حىت يشريوا إليه إال بتأويلٍ بعيٍد؟ وأمَّا  -عليه الصالة والسالم  -وسلم وهو لَْم يكن يف َزَمنِ عيسى 
، وُيحتمل أن يكونَ املراُد به » عيسى « اسم فاعلٍ ، واملشاُر إليه » َساِحرٌ « قراءةُ األخَوْين ، فتحتمل أن يكون 

بَِك وعَاِئذاً باهللا ِمْن َشرَِّها ، واملشاُر إليه ما جاء به عيَسى من البيِّنات واإلجنيلِ ، ذكر ذلك  َعاِئذاً: املصدَر؛ كقوهلم 
وكالُهَما َحَسٌن؛ :  -بعد أنْ َحكَى القراءَتْينِ  -َمكي ، وتبَعهُ أبو البقاء ، إال أنَّ الواحديَّ مََنَع ِمْن ذلك؛ فقال 

؛ جلوازِ وقوعه على احلََدِث والشَّْخص » ِسْحر « كَْرُه قد تقدَّم ، غري أنَّ االختيار الستواِء كلِّ واحٍد منهما يف أنَّ ِذ
ولكن الرب َمْن { : ، أمَّا وقُوعه على احلدث ، فسهلٌ كثري ، ووقُوعه على الشْخصِ يريُد ذُو سْحرٍ؛ كقوله تعاىل 

  ]البسيط [ ، و » نت إال سٌري ما أ« و » إمنا أنت سٌري « : ، وقالوا ]  ١٧٧: البقرة [ } آَمَن 
  فَإنَّما ِهَي إقْبَالٌ وإْدَباُر. ...  -٢٠٨٥

وال « : ، مث قال » َرُجلٌ َعْدلٌ « : وهذا يرجُِّح ما قدَّْمُته من أنه أطْلََق املْصدر على الشخص؛ مبالغةً؛ حنو : قلُت 
َعاِئذاً باهللا من » : يف حروٍف ليست بالكثري ، حنو جيوُز أنْ يُراَد بساحرٍ السِّْحُر ، وقد جاء فاعل يراد به املصدُر 

  .» ومل َتِصْر هذه احلروُف من الكثرة حبيثُ يسوغُ القياس عليها « العافية » ِعَياذاً ، وحنو : ، أي « َشرِِّه 
إِنْ هذا إِالَّ { ار يف حقه ، وقولُ الكُفَّ -عليه السالم  -عدََّد ُهَنا نِعمَ اللَّه تعاىل على عيسى  -تعاىل  -إنَّهُ : وإن قيل 

  .، ليس من النَِّعمِ ، فكيف ذكره هنا؟ } ِسْحٌر مُّبٌِني 
هبذ الكالم ، َيُدلُّ على أنّ نِْعَمِة اهللا  -عليه السالم  -فاجلواُب إنَّ كُلَّ ِذي نِْعَمٍة َمْحُسوٌد ، فَطَْعن الكُفَّار يف عيسى 

  .عند تعديد النِّعم من هذا الوجه كانت يف حقِّه َعِظيَمة ، فََحُسَن ِذكُْره 

  ) ١١١(َوإِذْ أَْوَحْيُت إِلَى الَْحوَارِيَِّني أَنْ آِمنُوا بِي َوبَِرُسوِلي قَالُوا آَمنَّا وَاشَْهْد بِأَنََّنا ُمْسِلُمونَ 

إنَُّهْم ما كانوا أْنبَِياء ، قال :  املُرَاُد هذا الَوْحُي الذي ُيوَحى إىل األنبياء ، ومن قال: إهنم كانُوا أنْبَِياء ، قال : من قال 
وأوحى َربُّكَ إىل { : وقوله ]  ٧: القصص [ } َوأَْوَحْيَنآ إىل أُمِّ موسى { : الَوْحُي واإللَْهام ، كقوله : املَُراُد بذلك : 

َسان مقُبولَ القَْول عِْنَد النَّاسِ ، وإمنا ذُِكَر هذا يف َمْعرضِ َتْعِديِد النَِّعمِ؛ ألنَّ َصْيرُورة اإلْن]  ٦٨: النحل [ } النحل 
إنَّما ألْقَى ذلك  -تبارك وتعاىل  -على اإلنسان ، وذكر  -تبارك وتعاىل  -، حمبوباً يف قُلوبِهِم من أْعظَمِ نَِعمِ اللَّه 

القَلْبِ واإلسالم عبارةٌ  الوحي يف قلوهبم فآَمُنوا وأْسلَُموا ، وإنَّما قدَّم ِذكَْر اإلميان على اإلْسالم؛ ألنَّ اإلميان ِصفَةُ
  .آَمُنوا بِقُلُوبِهِم واْنقَادُوا بِظَواِهرِِهم : عن االْنِقياِد واخلُضُوع يف الظَّاِهرِ ، يعين 

أنَّ مجيَع ما ذكر اللَُّه ]  ١١٠: املائدة [ } اذكر نِْعمَِتي َعلَْيَك وعلى َواِلدَِتَك { : إنَّه تعاىل ذكر يف اآلية : فإن قيل 
  .، وليس ألمِِّه بشيء منها َتَعلٌُّق  -عليه الصَّالة والسَّالم  -من النَِّعمِ ُمْخَتصٌّ بعيسى  - تعاىل -

، كُلّ ما َحَصلَ ِللَْولَِد من النَِّعمِ اجلَِليلَِة ، والدََّرَجات العاِليةَ ، فهو حَاِصلٌ لألمِّ على سبيلِ التضّمنِ والتَّبع : فاجلواُب 
، فجعلهما معاً آَيةً واِحَدةً؛ لِشدَّةِ ]  ٥٠: املؤمنون [ } َوَجَعلَْنا ابن َمرَْيَم َوأُمَُّه آَيةً { :  -تبارك وتعاىل  -قال 

  .اتَِّصال كُلِّ واحٍد ِمْنُهما باآلخر 
سِ الشَّْعرِ من ِلْب]  ١١٠: املائدة [ } اذكر نِْعَمِتي َعلَْيَك وعلى وَاِلَدِتكَ { : ملَّا قال لعيسى  -تعاىل  -ُروِي أنَُّه 

وت ، أْيَنَما وأكْلِ الشََّجرِ ، مل َيدَِّخْر َشْيئاً لَِغد ، ويقول مع كل يومٍ رِْزقُُه ، ومل َيكُْن له َبْيٌت فَُيَخرَّب ، وال َولٌد فََيُم



  .أْمَسى باَت 
  :وجهان » أنْ « يف : } أَنْ آِمنُواْ بِي { : قوله تعاىل 
  .ت بعد ما هو مبعىن القولِ ، ال حروفه أهنا تفسريية؛ ألهنا ورد: أظهرمها 
ومل ُيذْكَر املُؤمُن به ، » آَمنَّا « أْوجْبُت إليهم األمر باإلميان ، وهنا قالوا : أهنا مصدريَّةٌ بتأويلٍ متكلَّف ، أي : والثاين 
فقط ، فأُعيَد املؤَمُن به ،  فذكره ، والفرق أنَّ هناك تقدَّم ذكرُ اهللا تعاىل]  ٥٢: آل عمران [ } آَمنَّا باهللا { وهناك 
، فلم ُيذْكَر؛ ليشمل املذكورين ، } أَنْ آِمُنواْ بِي َوبَِرُسوِلي { : وهنا ذُِكَر شيئان قبل ذلك ، ومها » باهللا « : فقيل 

صل ، وإمنا أنَّ هذا هو األ: ، وقد تقدَّم غريه مرة » َنا « حبذف » بِأنَّا « وهناك قال » بأنََّنا « وفيه نظٌر ، وهنا قال 
  _@_. جِيَء هنا باألصل؛ ألنَّ املُؤمَن به متعدٌِّد ، فناَسَبه التأكيد 

اِء قَالَ اتَّقُوا اللََّه إِنْ كُنُْتمْ إِذْ قَالَ الْحََوارِيُّونَ َيا عِيَسى اْبَن َمْرَيَم َهلْ َيْسَتِطيُع َربُّكَ أَنْ ُينَزِّلَ َعلَْيَنا َماِئَدةً ِمَن السََّم
  ) ١١٢(َني ُمْؤِمنِ

  :وجهان » إذ « يف 
  .أوحيُت إىل احلواريِّني ، إذ قال احلََوارِيُّونَ : أحدمها 

  .اذكر إذْ قال احلوارِيُّون : الثاين 
بتاء اخلطاب لعيسى ، » َتْسَتِطيُع « : مرفوعاً بالفاعلية ، والكسائيُّ » َربَُّك « بياء الغيبة » َيْستَِطيُع « قرأ اجلمهوُر 

يف أحرف منها هذا املكان ، وبقراءة [ » هلْ « بالنصب على التعظيم ، وقاعدُته أنه ُيْدِغُم الم » كَ َربَّ« و 
وإمنا قالوا » َهلْ َتْستَِطيُع َربَُّك : ِمْن أن يقولوا ] احلواريُّونَ أْعَرفُ باهللا « : الكسائيِّ قرأْت عائشةُ ، وكانت تقول 

َنزَهتُْهْم عن هذه املقالِة الشنيعة أنْ تُْنَسَب إليهم ، وهبا قرأ  -رضي اهللا عنها  -كأهنا َهلْ تستطيُع أن َتسْأل رَبََّك؛ : 
أقرأنِي رُسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم : معاذٌ أيضاً وعليٌّ وابن عبَّاس وسعيُد بُن ُجبَْير قال معاذ رضي اهللا تعاىل عنه 

  .بالتَّاء » هل َتْسَتِطيُع َربكَ « 
هل تستطيع : هل حتتاُج إىل َحذِْف مضاٍف أم ال؟ فجمهور املُْعربني يقدِّرونَ : اختلفوا يف هذه القراءة وحينئذ فقد 

َهلْ تستطيعُ : على أن يكون املعىن « ُسؤالَ » وقد ُيْمِكُن أنْ ُيْستغَنى عن تقدير « : ُسؤال رَبَِّك ، وقال الفارسيُّ 
وما « : ، قال أبو حيان » إىل مقدَّر يدلُّ عليه ما ذُِكر من اللفظ  -وال بد  -املعىن  أنْ ُينَزِّلَ رَبَُّك بُدَعاِئَك ، فريدُّ

واختار أبو ُعَبْيد هذه . » قاله غُري ظاهرٍ؛ ألنَّ فعله تعاىل ، وإنْ كان مسبَّباً عن الدعاِء ، فهو غُري مقدورٍ لعيسى 
، قال شهاب » احلواريُّون َشاكَِّني ، وهذه ال ُتوِهُم ذلك  ألنَّ القراءة األخرى ُتْشبِهُ أن يكونَ« : القراءةَ ، قال 

  .وهذا بناء من الناسِ على أهنم كانوا مؤِمنَني ، وهذا هو احلَقُّ : الدين 
 ، وهبذا َيظَْهُر أنَّ قول» ال جيوُز ألحد أن يتَوهَّم على احلواريِّني؛ أهنم َشكُّوا يف قُْدرة اهللا تعاىل « : قال ابن األنباري 

وال خالف أحفظُه أنَّهم كانوا « : الزخمشريِّ أهنم ليسوا مؤمنَني ليس جبيٍِّد ، وكأنه خارٌق لإلْجماعِ ، قال ابن عطية 
هل َيسُْهلُ : أنَّ معناه : ، فأمَّا القراءةُ األوىل ، فال َتُدلُّ له؛ ألن الناس أجابوا عن ذلك بأجوبٍة ، منها » ُمؤِمنَِني 

أهنم سألُوهُ : َهلْ تستطيُع أن َتقُوَم؟ وأنت تعلُم استطاعته لذلك ، ومنها : بََّك؛ كقولك آلخر عليَك أن َتسْألَ َر
أنَّ املعىن هل يفعلُ ذلك ، وهل يقع منه إجابةٌ : هل ُينَزِّلُ أم ال ، فإن كان ُينَزِّلُ فاسأله لنا ، ومنها : سؤال مسَتْخبِرٍ 

َهلْ َتْسَتطِيُع أنْ تُرِيين كيف كان رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم َيتَوضَّأُ؟ أي  لذلك؟ ومنه ما قيل لعبد اهللا بن َزْيٍد ،



مثلُ ذلك يف اإلْشكال « : هل َيطْلُب ربَُّك الطاعةَ من ُنزُولِ املائدِة؟ قال أبو َشاَمة : هل ُتِحبُّ ذلك؟ وقيل املعىن : 
  -رضي اهللا عنهما  -عن ثابٍت عن أنس  -وإن كان ضعيفاً  -ما رواه اهلَيْثَُم 

َيا اْبَن أِخي ، ادُع رَبََّك الذي َتْعُبُدُه فَُيَعافيين : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاَد أبا طالبٍ يف مرض ، فقال « 
َتعُْبدُ يا اْبَن أِخي ، إنَّ ربََّك الذي : اللُهمَّ اْشِف َعمِّي ، فقام أبو طالبٍ ، كأمنا َنِشطَ من عقالٍ ، فقال : ، فقال 

لَيجيَبنَّكَ إىل مقُْصودك ، قال : ، أي » لَِئْن أطَْعَت اللََّه ، لَيُِطيَعنَّكَ : وأْنَت يا َعمَّاه ، لو أطَْعَتُه ، أو : لُيِطيُعَك ، قال 
[ } كََر اهللا َوَمكَُرواْ وََم{ : والذي َحسََّن ذلك املقابلةُ منه صلى اهللا عليه وسلم للفِْظ َعمِِّه ، كقوله : شهاب الدين 

  ]الطويل : [ اسَْتجَاَب وأَجاَب ، قال : َهلْ ُيِطيُع؟ فالسُني زائدة؛ كقوهلم : التقدير : وقيل ]  ٥٤: آل عمران 
  فَلَْم َيسَْتجِْبُه عِْنَد ذَاَك ُمجِيُب... َوَداعٍ َدَعا يا َمْن ُيجِيبُ إلَى النََّدى  -٢٠٨٦

هل يَُنزِّلُ َربَُّك؛ ألنَّه ال ُيزاُد من : ، واملعىن » زائدةٌ « َيْسَتِطيع » إنَّ « : وهبذه األجوبِة ُيستغىن عن قولِ من قال 
بشرطَْينِ ، وَشذَّ زيادةُ غريها يف مواضَع َعدَْدُتها يف غريِ هذا الكتاب ، على أنَّ الكوفيِّني » كَانَ « [ األفعال إالَّ 

  ]الوافر : [ ؛ وأنشدوا » قََعَد فالنٌ يََتَهكَُّم بِي « : مطلقاً ، َحكَْوا ] ُيجيُزون زيادةَ بعض األفعال 
  كَِخنْزِيرٍ َتمَرَّغ ِفي َرَماِد... َعلَى َما قَاَم َيْشِتُمنِي لَئِيٌم  -٢٠٨٧

  .يعنون الدُّنَْيا » َما أصَْبَح أْبَرَدَها ، وَما أْمَسى أْدفَأَها « : وحكى البصريُّون على وْجه الشُّذُوِذ 
آمنَّا واشهْد بأنَّا « : وأمَّا القراَءةُ الثَّانَِيةُ ففيها إْشكَالٌ ، وهو أنَُّه تعاىل َحكَى عنُهم أنَّهم قالُوا : يبِ قال ابُن اخلط

  .إهنم بقوا شاكِّني يف اقتدار اللَِّه على ذلك؟ : ، وبعد اإلمياِن كَْيَف َيجُوُز أن يقال » ُمْسلُمون 
  :واجلواُب عنه من ُوُجوٍه 

 -ما َوَصفَُهم باإلميان واإلسالم بل َحكَى عنهم ادَِّعاَءهم لَُهَما ، مثَّ َتبَع ذلك بقوله  -تبارك وتعاىل  -نَّهُ أ: األول 
فِني ؟ فدلَّ ذلك على أنَُّهم كَاُنوا شاكِّني ُمَتوقِّ} َهلْ َيْسَتِطيُع َربَُّك أَن ُينَزِّلَ َعلَْيَنا َمآِئَدةً مَِّن السمآء {  -ِحكَايةً َعْنُهم 

  .، فإنَّ هذا اللَّفْظَ ال َيْصُدر ِممَّْن كان كَاِمالً يف اإلميان 
 -، وهذا َيُدلُّ على مََرضٍ يف القَلْب ، وكذا قَْولُ عيسى ]  ١١٣: املائدة [ } َوَنْعلََم أَن قَْد َصَدقَْتَنا { : وقالوا 

  .، َيُدلُّ على أنَُّهم ما كانوا كاِمِلني يف اإلميان }  اتقوا اهللا إِن كُْنُتم مُّْؤِمنَِني{ : هلم  -عليه الصالة والسالم 
وَتطْمئنَّ « : أنَُّهم كانوا ُمؤِمنني إالَّ أنَُّهم طَلَُبوا هذه اآلية لِيْحُصلَ هلم َمزِيد الطمأنينة ، فلهذا السَّبِب قالوا : الثاين 
  .» قُلُوبنا 

يف اِحلكْمِة أم ال؟ وذلك ألنَّ أفَْعال اللَِّه تعاىل ملَّا كَاَنْت َمْوقُوفَةً أنَّ مُرادَُهُم استفهام أن ذلك هل هو كافٍ : الثالث 
فإنَّ املُنَايفَ على رِعاَيِة وُجوِه احلكمة ، فَِفي املْوِضع الَِّذي ال َيْحُصل فيه َشْيٌء من ُوُجوِه اِحلكَْمِة يكونُ الفِْعلُ ُمْمَتنِعاً ، 

  .ْدَرِة ، وهذا اجلواُب َيتََمشَّى على قَْولِ املُْعتَزِلَة من جَِهِة احلكمة كاملنايف جَِهة القُ
وأمَّا على قَْوِلنا فهو َمْحُمولٌ على أنَّه َتبارك وتعاىل هل قََضى بذلك؟ وهل َعِلَم ُوقُوعه؟ فإن لَْم َيقْضِ به ، ولَْم يعلم 

  .قُْدورٍ ُوقُوعه كان ذلك حماالً غْيَر َمقُْدورٍ؛ ألن خالَف املَْعلُوم غَْيُر َم

  .إن السِّني َزاِئدةٌ ، على أنَّ اْسَتطَاع مبعىن أطاَع كما تقدَّم : قال السديُّ : الرابع 
{ يف أوَّلِ اآلية  -تبارك وتعاىل  -لعل املُراَد بالرَّبِّ جِبْرِيل؛ ألنَُّه كان ُيرَبِّيِه وَيُخصُُّه بأنَْواع اإلَعاَنِة ، لقوله : اخلامس 

أنَّك َتدَِّعي أنه ُيَربِّيك ، وَيُخصَُّك بأْنوَاع الكََراَمِة ، فهل يقدر : ، واملعىن ]  ١١٠: املائدة [ } القدس  أَيَّدتَُّك بِرُوحِ
  .على إْنزَالِ َماِئَدٍة من السََّماِء َعلَْيك؟ 



يف غاية الظُُّهور ، كمن لْيَس املَقُْصود من هذا السُّؤال كونَُهم شاكِّني فيه ، بل املَقُْصود َتقْرِير أن ذلك : السادس 
هل َيقِْدر السُّلْطَان على إشَْباع هذا ، وبكون غََرُضه أنَّ ذلكَ أمْرق واِضحٌ ال ُجيوزُ : َيأُخذُ بَِيِد ضعيٍف ، ويقول 

  .للَعاِقل أن َيُشكَّ فيه 
:  -رمحه اهللا تعاىل  -أبو البقاء  اإلْنزالَ ، وقال: يف قراءِة اجلماعة يف حملِّ نصب مفعوالً به ، أي » أن ُينَزِّلَ « قوله 

ُيِطيُق « مبعىن » َيْستَِطيع « على أن ُينَزِّلَ ، أو يف أن ُينَزِّلَ ، وجيوُز أالَّ حيتاج إىل حرف جرٍّ على أن يكون : والتقدير 
« إنَّ : قوله أخرياً إمنا احتاج إىل تقدير حَْريف اجلَرِّ يف األول؛ ألنه محل االستطاعة على اإلجابة ، وأمَّا : قلت [ » 

فإمنا َيظْهُر كلَّ الظهورِ على رأي الزخمشريِّ من كوهنم ليسوا مبؤمنني ، وأمَّا على قراءِة ] » ُيِطيُق « مبعىن » َيْسَتطيُع 
ْنزالَ هلْ تستطيعُ أنت أن تسألَ ربَّكَ اإل: هي يف حملِّ نْصبٍ على املفعولية بالسؤالِ املقدَّر ، أي : الكسائيِّ ، فقالوا 

، فلمَّا ُحِذَف املصدُر ، انتصب ، وفيه نظٌر؛ من أهنم » رَبَُّك « ، فيكون املصدُر املقدَُّر مضافاً ملفعوله األوَّل ، وهو 
» أنْ ُينَزِّلَ « أعَملُوا املصدر مضمراً ، وهو ال جيوُز عند البصريِّني ، ُيؤوِّلُونَ ما ورَد ظاهُره ذلك ، وجيوز أن يكون 

هل ُتِطيُق إنزال اهللا تعاىل مائدةً بسببِ دعاِئَك؟ : هل تستطيُع ، أي : بدل اشتمالٍ ، والتقديُر » َربُّكَ « بدالً من 
  .وهو وجٌه حسن 

اِخلوانُ عليه طعاٌم ، فإن مل يكن عليه طعاٌم فليست مبائدٍة ، هذا هو : ، واملائدة » يَُنزِّلُ « مفعول » َماِئَدةً « و 
، وهو خمالفٌ » الطبُق الذي عليه طعاٌم ، ويقال لكلِّ واحٍد منها مائدةٌ : واملائدةُ « : راغب قال املشهور ، إال أن ال

ملا عليه املعظُم ، وهذه املسألة هلا نظائُر يف اللغة ، ال يقال للخواِن مائدةٌ إال وعليه طعاٌم ، وإال فهو خوانٌ ، وال 
وال يقال ذنُوٌب وَسْجلٌ إال وفيه ماء ، وإال فهو َدلْو ، وال يقال يقال كأٌس إال وفيها َخْمٌر ، وإال فهي قدٌح ، 

جراٌب إال وهو مدبوٌع وإال فهو إهاٌب ، وال قَلٌَم إالَّ وهو َمْبريٌّ وإال فهو أْنبُوٌب ، واختلف اللغويون يف اشتقاقها ، 
األنبياء [ } َروَاِسيَ أَن َتِميدَ بِهِمْ { : نه قوله هي من َماَد َيِميُد إذا حترَّك ، وم« :  -رمحه اهللا تعاىل  -فقال الزجَّاج 

  .، وهو ما ُيِصيُب راكَبه ، فكأهنا متيدُ مبا عليها من الطعام » َمْيُد الَبْحرِ : ومنه ]  ٣١: 

وقال أبو ، » وهي فاِعلةٌ على األصلِ « :  -رمحه اهللا تعاىل  -ألهنا متيُد باآلِكِلَني ، قال الزجَّاج : وقال أهلُ الكوفة 
: ، قال » هي فَاِعلَةٌ مبعىن مفُعولَة مشتقَّةٌ من مادُه مبعىن أْعطَاُه ، وامتاَدُه مبعىن اْسَتْعطَاُه ، فهي مبعىن َمفُْعولَة « : ُعَبْيٍد 

ي ، إذا أدَّى إيلَّ َمادَنِي فالنٌ َيمِيدُنِ: أْعطَِيَها ، والعرُب تقول : وأصلُها أهنا ميَد هبا صاحبُها ، أي » كَِعيَشٍة راضيٍة « 
َماَد فالنٌ فُالناً إذا : ُسمِّيْت مائدةً؛ ألهنا غياثٌ وعطاٌء ، من قول العرب » : وقال أبو َبكْرِ بُن األنباريِّ « وأْعطَانِي 

  ]السريع : [ وأنشد « أْحَسَن إلَْيه 
فاعلةٌ من املَْيِد مبعىن ُمْعِطَيٍة ، فهو قريٌب من قولِ  املُْحسنِ لرعيَّته ، وهي: أي ... إىل أمريِ املُؤِمنَِني املُْمَتاْد  -٢٠٨٨

: ، قال  أبِي ُعَبْيٍد يف االشتقاقِ ، إال أنَّها عنده مبعىن فاعلٍة على باهبا ، وابُن قتيبة وافق أبا ُعَبْيدٍ يف كوهنا مبعىن َمفُْعولَة
قوله . املَْيِد ، وهو امليلُ ، وهذا هو معىن قول الزجَّاج  هي من: ، وقيل « ألنَّها ُيَماُد هبا اآلكلُونَ أي ُيْعطَْوَنَها » 

مائدةً : ، أي « َماِئَدة » جيوز أنْ يتعلَّق بالفعلِ قبله ، وأنْ يتعلَّق مبحذوف؛ على أنه صفةٌ ل « ِمَن السَّماِء » : تعاىل 
  .نازلةً منها : كَاِئَنةً من السَّماِء ، أي 

  . -تعاىل  -فال َتشكُّوا يف قُْدَرة اهللا : } ْنُتم مُّْؤِمنَِني اتقوا اهللا إِن كُ{ : قوله تعاىل 
  .ان اتَّقُوا اهللا أن َتْسألُوه َشْيئاً لَْم تسْأله األَمُم السَّابِقَة من قَْبِلكُم ، فََنَهاهم عن اقِْتراحِ اآليَات بَْعَد اإلمي: وقيل 
َيا أَيَُّها الذين آَمُنواْ اتقوا اهللا { :  -تبارك وتعاىل  -لُوب ، كقوله أَمرَُهْم بالتَّقْوى سََبباً ِلُحصُول هذا املَطْ: وقيل 

  ] . ٣٥: املائدة [ } وابتغوا إِلَيِه الوسيلة 



  ) ١١٣(اِهِديَن قَالُوا نُرِيدُ أَنْ َنأْكُلَ ِمْنَها َوَتطَْمِئنَّ قُلُوُبَنا َوَنعْلََم أَنْ قَْد َصَدقَْتَنا وََنكُونَ َعلَْيَها ِمَن الشَّ

أَرادُوا األكْلَ : ألنَّهم ملا احَْتاجُوا مل ُيْنَهوا عن السُّؤال ، وقيل : أكْلُ تربٍُّك ، ال أكْلُ َحاَجٍة ، وقال املاروِدي : أي 
  .للحَاَجِة 

ا ُنُزولَ هذه املَاِئدة ازداد إنَّا وإنْ َعِلْمَنا قُْدرةَ اهللا تعاىل بالدَّليل ، ولكنَّا إن شاهدن: أي » َوَتطَْمِئنَّ قُلُوُبَنا « : وقوله 
  .اليقني ، وقويت الطُّمَأنِيَنةُ 

ان ، وهذا املَْعَنى إنَّا وإن َعِلْمَنا ِصْدقََك بَِساِئر املُْعجِزَات ، ولكن إذا شَاَهْدَنا هذه املُْعجَِزة ازَداَد الَيِقُني والِعْرفَ: وقيل 
  .أنَّك َرسُولُ اللَِّه :  }َوَنْعلَمَ أَن قَْد َصَدقَْتَنا { : َمْعَنى قوله 

ا إنَّ عيَسى ابن َمْرمي أَمرَُهْم أن َيُصوُموا ثالثني َيْوماً ، فإذا أفْطَُروا ال َيسْألُون اهللا شيئاً إالَّ أْعطَاُهْم ، ففعلو: قيل 
ثالثني َيْوماً ال َنْسألُ اهللا َشْيئاً إالَّ  إنَّا إذا ُصْمَنا« : يف قولك } َوَنْعلََم أَن قَدْ َصَدقَْتَنا { : وسألُوه املَاِئَدةَ ، وقالوا 

  .» أْعطَاَنا 
وََنكُونَ { إنَّ مجيَع املُْعجِزَات اليت أْوَرْدتََها كانت مُْعجََزات أْرِضيَّة ، وهذه َسَماوِيَّة ، وهي أْعَجُب وأعْظَُم ، : وقيل 

ها من َبنِي إسرائيل ، وَيكُونُوا َشاِهِدين هللا تعاىل بِكَمَال َنشَْهُد عليها ِعْند الذين مل َيْحُضُرو} َعلَْيَها ِمَن الشاهدين 
  .القُْدَرة 

فيما نقله  -رضي اهللا عنه  -بنون املتكلم مبنيا للفاعل ، وقرأ ابن جَُبْير » َنكُون « و : » َوَنْعلََم « : وقرأ اجلمهور 
وُتعْلََم قُلُوُبَنا ، : ، والضمُري عائٌد على القلوب ، أي  بضمِ التاء على أنه مبينٌّ للمفعول» وُتْعلَم «  -عنه ابن عطيَّة 

أَن { : بالياء مبنيا للمفعول ، والقائُم مقام الفاعل » َوُيْعلََم « : بالنون مبنيا للمفعول ، وقرئ » َوُنْعلَمَ « وُنِقلَ عنه 
لفعلُ يف هذه القراءِة مسنداً لضمريِ القلوبِ؛ ألنه جارٍ وُيْعلََم ِصْدقَُك لنا ، وال جيوُز أن يكُون ا: أي } قَْد َصَدقْتََنا 

بتاٍء والفعلُ مبينٌّ للفاعل ، ] » وَتْعلََم « : [ َمْجَرى املؤنَِّث اجملازيِّ ، وال جيوُز تذكُري ِفْعلِ ضمريه ، وقرأ األعمُش 
بكسر حرف املضارعة » وِتْعلَمَ «  :وهو ضمري القُلُوبِ ، وال جيوُز أن تكون التاُء للخطاب؛ لفسادِ املعىن ، وروي 

  .بالتاء والضمري للقلوب » وتكونَ « : ، واملعىن على ما تقدَّم ، وقُرِئ 
فاصلةٌ؛ ألنَّ اجلملة الواقعةَ خرباً هلا فعليةٌ » قَدْ « خمفَّفةٌ ، واُمسها حمذوٌف ، و } أَن قَْد َصَدقَْتَنا { يف » أنْ « و 

وما بعدها » أنْ « ، و ]  ٧١: املائدة [ } أَالَّ َتكُونَ ِفْتَنةٌ { : ُعرَِف ذلك مما تقدَّم يف قوله متصرِّفةٌ غُري ُدَعاٍء ، وقد 
الشَّاهدين « متعلٌِّق مبحذوفٍ َيُدلُّ عليه » َعلَْيَها « سادَّةٌ مسدَّ املفعولَْين ، أو َمَسدَّ األول فقط ، والثاين حمذوٌف ، و 

هو « : ال َيْعَملُ ما بعدها فيما قبلها عند اجلمهور ، ومْن ُيجِيُز ذلك يقول » ألْ «  ، وال يتعلَُّق مبا بعده؛ ألن» 
أو َنكُونَ من « : حاالً؛ فإنه قال » َعلَْيَها « وأجاز الزخمشريُّ أن تكون . » متعلٌِّق بالشاهديَن ، قُدِّم للفواِصل 

» َعاِكفَني « فقوله » يف موضع احلال « َعلَْيَها » ها ، على أن الشاهديَن هللا بالوحدانيَّة ، ولك بالنبوَِّة عاِكِفَني علي
املشدَّدة ، » إنَّ « ب » وإنَُّه « : وقرأ اليماينُّ . تفسُري معًنى؛ ألنه ال ُيْضَمرُ يف هذه األماكن إال األكوانُ املطلقة 

  .إما للعيد ، وإما لإلنزال : والضمُري 
فإنه غاَب عليه ذلك ، وجعله متناِقضاً؛ من حيث إنه لَمَّا  -رمحه اهللا تعاىل  -ان وهبذا ال َيرُِد عليه ما قاله أبو حي

  .كان غْيَر حال؛ ألنه إذا كان حاالً ، تعلََّق بكون ُمطْلَقٍ وال أْدرِي ما معىن التناقُض » َعاِكِفَني « َعلَّقَُه ب 

َنا مَاِئَدةً ِمَن السََّماِء َتكُونُ لََنا ِعيًدا ِلأَوَِّلَنا َوآِخرَِنا َوآَيةً مِْنَك وَاْرُزقَْنا َوأَْنتَ قَالَ ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم اللَُّهمَّ رَبََّنا أَْنزِلْ َعلَْي
  ) ١١٤(َخْيُر الرَّازِِقَني 



  .نَِداٌء ثاين » ربَّنا « : تقدَّم الكالُم عليه ، قوله » اللَُّهمَّ رَبََّنا « 
  :هو اُمسها ، ويف اخلرب احتماالن » َماِئَدة « ضمري يعود على » َتكُونُ « يف : [ } َتكُونُ لََنا عِيداً { : قوله تعاىل 
  :فيه وجهان » لََنا « ، و ] أنه عيد : أظهرمها 
  .؛ ألهنا صفة له يف األصل » ِعيداً « أنه حال من : أحدمها 
  .ال عند َمْن ُيجَوُِّز إعماهلا يف احل» َتكُونُ « أهنا حال من ضمري : والثاين 

عند َمْن َيَرى ذلك ، وإمَّا من » َتكُونُ « إمَّا من ضمري : حال » ِعيداً « هو اخلرب ، و » لََنا « أنَّ : والوجه الثاين 
  .، ألنه وقع خرباً فتحمَّل ضمرياً ، واجلملةُ يف حملِّ َنْصبٍ صفةً ملائدة » لََنا « الضمري يف 

ومها « :  -رمحه اهللا  -، قال الزخمشري » أنَْزلَ « : جوابِ األمرِ يف قوله باجلزمِ على » َتكُْن « : وقرأ عبُد اهللا 
بالرفع صفةً ، ]  ٦،  ٥: مرمي [ } فََهبْ ِلي ِمن لَُّدْنَك َوِلّياً يَرِثُنِي { : يريد قوله تعاىل ] « َوَيرِثُ [ يَرِثُنَِي » نظُري 

  .زُم هنا يف الشاذ وباجلزم جواباً ، ولكن القراءتان هناك متواترتان ، واجل
النحويُّون » : والعيُد هنا مشتقٌّ من العود؛ ألنه يعود كلَّ سنة ، قاله ثعلٌب عن ابن األعرايبِّ ، وقال ابن األنباريِّ 

ك الَيْوم يوم العيِد؛ ألنَّه يعود بالفََرحِ والسُّرورِ فهو َيْوُم ُسُرورِ اخلَلْقِ كلهم ، أال ترى أنَّ املَْسُجونني يف ذل: يقولون 
هو ِعيٌد؛ ألنَّ : وقيل . « ال ُيطَالَُبونَ وال ُيَعاقَُبون ، وال ُيصاُد الَوْحُش وال الطُُّيوُر ، وال َتْغُدو الصِّْبَيان إىل املَكَاِتب 

ُيضيف ومنهم من  كُلَّ إْنَسان َيعُوُد إىل قَْدرِ َمنْزِلَتِه؛ أال ترى إىل اختالِف مالبِسهم وَهيْئَاتِهِم ومآِكلِهم ، فمنهم من
  .ُيضاف ، ومنهم من يَْرَحم ومنهم من ُيْرَحم 

: ُسمِّي بذلك؛ ألنَُّه َيْوٌم شريف ، َتْشبيهاً بالعيِد وهو فحلٌ كرمي مشهور عند العربِ وَيْنِسُبون إليه ، فيقالُ : وقيل 
  .إبل عيدية 

  ]البسيط : [ قال الشاعر 
  َنانُِريِعيٌد بَِها أْزهََرْت ِفيَها الدَّ..  -٢٠٨٩

العيُد كل يومٍ َيْجَمُع ، كأنَُّهم َعاُدوا إلَْيه عند العرب؛ ألنه يعود بالفََرح واحلُْزن ، وكلُّ ما عاد إليك : وقال اخلليلُ 
  ]الطويل : [ يف وقت ، فهو عيد؛ حتَّى قالوا ِللطَّْيِف عِيٌد؛ قال األعشى 

  إذَا اْعَتاَد قَلْبِي ِمْن أَمْيَمةَ ِعيُدهَا. ..فََواكَبِِدي ِمْن الِعجِ احلبِّ واهلََوى  -٢٠٩٠
  ]البسيط : [ طَْيفَُها ، وقال تأبَّطَ َشرا : أْي 

  ]اخلفيف : [ وقال أيضاً ... َيا ِعيُد َما لََك ِمْن شَْوقٍ وإيرَاقِ  -٢٠٩١
  .. . .َعاد قَلْبِي ِمَن الطَّوِيلَِة ِعيُد  -٢٠٩٢

للبعريِ « الَعْوُد » كلُّ نفْعٍ يرجع إىل اإلنساِن بَشْيء ، ومنه : وُِد اإلنسانَ ، والعائَدة والعيدُ حالةٌ ُتعا: وقال الراغُب 
عليه ، فهو مبعىن ] وَمرَِّها [ إياه ] السنني [ إمَّا ملعاَوَدِتِه السَّْيَر والعمل فهو مبعىن فاعلٍ ، وإمَّا ملعاوََدِة : املُِسنِّ 

  ]الطويل : [ مفعول ، قال اْمُرُؤ القَْيسِ 
  إذا َسافَُه الَعْوُد النَّبَاِطيُّ َجْرجَرَا... َعلَى الِحبٍْ ال يُْهَتَدى بَِمَنارِِه  -٢٠٩٣

، وكان القياُس ُعوَْيد وأْعَواد؛ لزوالِ ُموجِبِ قَلْبِ الواوِ ياء؛ » أْعَياد « وكسَّروه على » ُعيَْيٍد « وَصغَّروه على 
  .فرقاً بينه وَبْين ُعوِد اخلََشبِ : ، وإمنا فعلوا ذلك؛ قالوا » ِميَزاٍن « رٍة ، ك ألهنا إمنا قُلبْت لسكوهنا بعد كَْس

  :فيه وجهان » ألوَّلَِنا َوآِخرَِنا « : قوله 
  .» ِعيداً « أنه متعلٌِّق مبحذوف؛ ألنه وقع صفةً ل : أحدمها 



، مث « بتكرير العاملِ » لََنا « بدلٌ من » َنا وآِخرَِنا ألوَِّل« : ، قال الزخمشريُّ » لََنا « يف » َنا « أنه بدلٌ من : الثاين 
، والتأنيثُ على معىن » لََنا « بدل » ألوالََنا َوأخَْراَنا « : وقرأ زيُد بُن ثابٍت ، وابن ُمحَْيِصنٍ واجلَْحَدرِيُّ » : قال 

» لََنا « ، فإذا جعلت » لَنا وآخِرَِنا ألوَّ« فأمَّا » : ، وَخّصص أبو البقاء كلَّ وْجه بشيء؛ وذلك أنه قال « األمَّة 
» ألوَِّلَنا « ، كان » ِعيد « صفة ل » لََنا « ، وإن جعلت » ِعيداً « فهو صفةٌ ل » َتكُونُ « خرباً أو حاالً من فاعل 

» اً ، كان خرب« لََنا » إمنا فعل ذلك؛ ألنه إذا جعل : قال شهاب الدين . « بدالً من الضمري اجملرور بإعادة اجلَارِّ 
؛ « لََنا » بدالً من « ألوَِّلَنا » خرباً؛ وعلى التقديرين ال ميكُنه َجْعلُ « ِعيداً » حاالً ، وإن جعله حاالً ، كان « ِعيداً 

 صفةً« لََنا » ، خبالِف ما إذا جُِعل « ِعيد » إمَّا باحلال ، وإما باخلرب ، وهو : لئال يلزم الفصلُ بني البدلِ واملبدلِ منه 
بدالً ُمْشِكلٌ أيضاً؛ « ألوَِّلَنا » كان ] « عيداً » صفةً ل « لََنا » فإن جعلت : قوله : ولكن ُيقالُ [ ، « ِعيد » ل 

ليس صفةً بل هو حالٌ مقدمة ، ولكنه « لََنا » ألنَّ الفصل فيه موجود ، ال سيما أنَّ قوله ال ُيْحمل على ظاهره؛ ألنَّ 
عيداً لََنا ألوَِّلَنا؛ فكأنه ال فَْصلَ ، والظاهُر جواُز البدل ، والفصلُ باخلرب واحلال ال : تقدير َنظََر إىل األصل ، وأنَّ ال

  .َيضُرُّ؛ ألنه من متامه ، فليس بأجنيبٍّ 
أن البدل من ضمري احلاضر ، سواٌء كان متكلِّماً أم خماطباً ، ال جيوز عند مجهور البصريِّني يف بدلِ الكلِّ من : واعلم 
ألنَّ البدل إمنا يؤتى به : ، مل َيُجْز ، قالوا « َضرَْبُتَك َعْمراً » تْعين نَفَْسَك ، و « قُْمُت زَْيٌد » : لِّ ، لو قلت الكُ

للبياِن غالباً ، واحلاِضُر متميٌِّز بنفسه؛ فال فائدةَ يف البدلِ منه ، وهذا َيقُْرُب من تعليلهم يف َمْنعِ وصفه ، وأجازَ 
  ]الوافر : [ طْلَقاً مستِدالًّ بظاهر هذه اآلية الكرمية؛ لقول القائل األخفُش ذلك ُم

  ُحمَْيداً قَْد َتذَرَّْيُت السََّنامَا... أَنا َسْيفُ الَعِشَريِة فَاْعرِفُونِي  -٢٠٩٤
  ]الطويل : [ ، وقولِ اآلخر « اْعرِفُوين » بدل من ياء « ُحَمْيداً » ف 

  بُِمْسَتلِْئمٍ مِثْلِ الفَنِيقِ املَُدجَّلِ... َصارِخ الوَغَى  َوَشْوَهاَء َتْغُدو يب إىل -٢٠٩٥
  ]البسيط : [ وقول اآلخر 

  وأمَّ َنْهَج اهلَُدى َمْن كَانَ ِضلِّيال... بِكُْم قُرَْيشٍ كُِفيَنا كُلَّ ُمْعِضلٍَة  -٢٠٩٦
والبصريون ُيؤوِّلونَ مجيَع ذلك ، أمَّا اآلية » يني أتَْيَنا النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َنفٌَر ِمَن األْشعَرِ« : ويف احلديث 

، فمن » بُِمْسَتلئم « ، فمنصوٌب على االختصاص ، وأمَّا » ُحمَْيداً « الكرمية فعلى ما تقدَّم يف الوجه األول ، وأمَّا 
فالروايةُ » قَُرْيشٍ « أمَّا باب التجريِد ، وهو شيٌء يعرفه أهلُ البياِن ، يعين أنه َجرَّد من نفسه ذاتاً متصفةً بكذا ، و

  ]الوافر : [ بالرفع على أنه منادى ُنوِّنَ ضرورةً؛ كقوله 
  َولَْيَس َعلَْيكَ َيا َمطَُر السَّالُم... َسالَُم اللَِّه َيا َمطٌَر َعلَْيَه  -٢٠٩٧

دلُ توكيداً ، وإحاطة مشولٍ ، َنْحُن ، ومنع ذلك بعضهم ، إال أنْ ُيفيَد الب: ، فخرب مبتدأ مضمرٍ ، أي » نفرٌ « وأمَّا 
  ]الطويل : [ واستدلَّ هبذه اآليِة ، وبقول اآلخر 

  ثَالَثَِتَنا حَتَّى أزيرُوا املَنَاِئيَا... فََما َبرَِحْت أقَْداُمَنا ِفي ُمقَاِمَنا  -٢٠٩٨
  .» كُلّ « ارٍ َمْجرى توكيٌد ج» ثَالَثَِتَنا « ، وال ُحجَّة فيه؛ ألنَّ » َنا « بدالً من » ثَالَِثيَنا « جبر 

َيأكُلُ :  -رضي اهللا عنهما  -على اجلَْمعِ قال ابُن َعبَّاسٍ » ألولَيَْنا وأُْخَرْيَنا « : وقرأ زَْيُد بن ثابٍت : قال القُْرطُبِي 
  .منهما آخُر النَّاس كما َيأكُل أوَّهلُم 

  .» منك « ، و » عيداً « عطف على : » وآيةً « : قوله 
  فصل



اغتسلَ ولبس املْسَح ، وصلَّى ركَْعَتْين ، فَطَأطَأ َرأَسُه ، وغضَّ بصَرُه وَبكَى وقال  -عليه السالم  -عيسى  ُروِي أنَّ
عاِئَدة من اهللا علينا ُحجَّةً وُبْرهَاناً ، : أي » اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً ألولنا وآخرنا « : 

  .ُسمِّي به ِللَْعْوِد من التََّرحِ إىل الفََرح ، وهو اسم ملا اعتدته َيعُوُد إليك ، وقد تَقدَّم والعيُد يوُم السُّرورِ ، 
  .َمعَْناُه يُتََّخذُ اليوُم الذي أْنزِلَْت فيه ِعيداً ألوَّلنا ألهلِ زماننا ، وآخرنا ملن جييء َبْعَدنا : وقال السدي 

  .كما أكَلَ أوَّلُُهم  يأكلُ منها آِخرُ النَّاسِ: وقال ابُن عباسٍ 
  .ِدالَلَةً وُحجَّةً » وآيةً ِمْنَك « : قوله 
  .} َوأَنتَ َخْيُر الرازقني { طعاماً َنأكُلُه : أي » واْرُزقَْنا « وقوله . نََزلَْت يوم األحد ، فاتََّخذَُه النََّصارى ِعيداً : قيل 

  ) ١١٥(فُْر َبْعُد مِْنكُْم فَإِنِّي أَُعذُِّبُه َعذَاًبا لَا أَُعذُِّبُه أََحًدا ِمَن الَْعالَِمَني قَالَ اللَُّه إِنِّي ُمنَزِّلَُها َعلَْيكُْم فََمْن َيكْ

إنَّ أنَْزلَ ونَزَّلَ مبعًنى ، وقد تقدَّم حتقيق ذلك ، وقيل : بالتشديد ، فقيل : » مَُنزِّلَُها « : قرأ نافٌع وابُن عامرٍ وعاصٌم 
  .زلت مرَّاٍت متعددة التشديُد للتكثري ، فإهنا ن: 

متعلٌِّق » مِْنكُْم « بَْعَد اإلنَْزالِ ، و : ، وُبنِي؛ لقَطِْعه عن اإلضافة؛ إذ األصل » َيكْفُْر « متعلِّق ب : » َبْعُد « : قوله 
  :فيه وجهان » َعذَاباً « : ، وقوله » َيكْفُْر « مبحذوٍف؛ ألنه حال من فاعل 

و » أْعطَى « ل » َعطَاء وَنَبات « : لتعذيب ، أو مصدٌر على حذِف الزوائد؛ حنو أنه اسُم مصدرٍ مبعىن ا: أظهرمها 
  .، وانتصاُبُه على املصدريَّة بالتقديرين املذكورين » أنَْبَت « 

ةً َجَعلَ احلََدثَ مفعوالً به على السَّعة؛ مبالغ: أن يكون مفعوالً به على السََّعة ، يعين :  -أجازه أبو البقاء  -والثاين 
: ، وحينئٍذ يكون نصبه على التشبيه باملفعول به ، واملنصوُب على التشبيه باملفعول به عند النحاة ثالثةُ أنواعٍ 

  :معمولُ الصفِة املشبهة ، واملصدُر ، والظرُف املتََّسُع فيهما 
  ]الطويل : [ ، ومنه قوله يف ذلك » َيْوَم اجلُُمَعِة ُصْمُتُه « : أمَّا املصدُر ، فكما تقدَّم ، وأمَّا الظرُف ، فنحو 

  قَِليلٌ ِسَوى الطَّْعنِ النِّهَالِ نََواِفلُْه... َوَيْومٍ َشهِدَْناُه ُسلَْيماً وَعاِمراً  -٢٠٩٩
إمنا قال ذلك؛ ألنَّ : قال شهاب الدين » ولو أُريدَ بالعذاب ما ُيَعذَُّب به ، لكان ال ُبدَّ من الَباِء « : قال الزخمشريُّ 

بَِعذَابٍ ، مث : كان األصلُ : العذاب على ما يَُعذَّبُ به كثٌري ، فخاف أن ُيتوهََّم ذلك ، وليس لقائلٍ أن يقول  إطالَق
  .بشرِط أْمنِ اللَّْبسِ » أنَّ « و » أنْ « حذَف احلرف؛ فانتصب اجملروُر به؛ ألنَّ ذلَك مل َيطَّرِْد إالَّ مع 

  :ثالثة أوجه اهلاُء فيها » الَ أَعذُِّبُه « : قوله 
فإنِّي أَعذُِّبُه َتْعِذيباً ال أَعذُِّب ِمثْلَ : الذي تقدَّم أنه مبعىن التْعِذيب ، والتقدير » َعذَاب « أهنا عائدة على : أظهرها 

ريه ، وملَّا ، وهذا وجه ساملٌ من َتكَلٍُّف ستََراهُ يف غ» َعذَاباً « ذَِلَك التَّْعذيبِ أَحداً ، واجلملة يف حملِّ َنْصبٍ صفةً ل 
  :وفيه على هذا وجهان « : قال  -املتقدِّم » َعذَاباً « أعين عوَدها على  -ذكر أبو البقاء هذا لوجه 

قال شهاب . » أنه مفعولٌ به على السَّعة : ال أَعذُِّب به أحداً ، والثاين : على َحذِْف حرف اجلر ، أي : أحدمها 
  .فقد عرفَْت أنه ال جيوز إال فيما استثين  ،» ُحِذَف احلَْرف « أمَّا قوله : الدين 
ال أَعذُِّب مِثْلَ : ، واملعىن » فََمْن َيكْفُْر « : املتقدِّمة يف قوله » من « أهنا تعوُد على :  -من أوجه اهلاء  -الثاين 

ويف الكالمِ « : قاء يف هذا الوجِه َعذَاب الكَاِفرِ أَحداً ، وال ُبدَّ من تقدير هذين املضافَْينِ؛ ِلَيِصحَّ املعىن ، قال أبو الب
  .» مثل عذابِ الكَافر : مثل الكافرِ ، أي : ال أعذُِّب الكَاِفَر ، أي : َحذٌْف أي 



، وملَّا ذكر أبو البقاء هذا الوجه ، اعترَض على نفسه » ظََنْنُتُه زَْيداً قَاِئماً « : أهنا ضمُري املصدرِ املؤكِّد؛ حنو : الثالث 
، وعلى هذا التقدير ال يعوُد من الصفة على املوُصوف « َعذَاب » صفةٌ ل « ال أَعذِّبُه » : نْ قلَْت فإ« : ، فقال 

نكرةٌ ، كان األوَّل داِخالً يف الثاين « َعذَاباً » إنَّ الثانَِي ملا كان واقعاً موقَع املصدر واملصدُر جْنٌس ، و : َشْيٌء ، قيل 
انتهى ، فجعل الرابطَ العموَم ، وهذا الذي ذكرُه من . » زَْيٌد نِْعَم الرَُّجلُ : و مثل ، والثاين مشتملٌ على األوَّل ، وه

زَْيٌد نِْعَم الرَُّجلُ « أنَّ الرْبطَ بالعمومِ ، إمنا ذكره النحويُّون يف اجلملِة الواقعِة خرباً ملبتدأ ، ولذلك نظَّره أبو البقاء ب 
الربطَ حيُصلُ يف اخلرب بأشياَء ال جتوز يف اجلملة الواقعِة صفةً ، وهذا منها ، مث ، وهذا ال ينبغي أن ُيقاَس عليه؛ ألن » 

، وليس فيها ضمٌري ، فإن قيل » َعذَاباً « هذا االعتراُض الذي ذكره وارٌد عليه يف الوجه الثاين؛ فإنَّ اجلملة صفةٌ ل 
« ى تقدير صحَّته ، فلتكْن هنا أيضاً مستأنفةً ، و َيفُْسُد املعىن بتقدير االستئناف ، وعل: ليست هناك بصفة ، قيل : 

  .فيتعلَّق مبْحذُوف » أحداً « صفةٌ ل » ِمَن الَعاِملَني « منصوٌب على املفُعول الصريحِ ، و » أَحداً 
  فصل يف معىن اآلية
 أَُعذُِّبُه َعذَاباً الَّ أَُعذُِّبهُ أََحداً مَِّن العاملني فإين{ بَْعد إْنزَال املَاِئَدة ، : أي } فََمن َيكْفُْر َبْعُد مِنكُمْ { معىن اآلية الكرمية 

  .فََجَحد القَْوُم وكَفَُروا بعد ُنُزولِ املَاِئَدة  -على زمانه : يعين  -جنس عذابٍ ال أَعذُِّبهُ أَحداً من العاملني : أي } 
جِْنساً من الَعذَابِ ، ال ُيعذَُّب به : ةً ، وقيل ِقَرَد: ُمِسخُوا َخنَازِير ، وقيل :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابُن عبَّاس 

  .غَْيُرُهم 
  .وُجيوُز أن يكون ذَِلَك العذاُب ُمَعجَّالً يف الدُّْنيا ، وُجيوُز أن يكُون ُمؤخَّراً يف اآلِخَرِة : قال الزَّجَّاج 

َيْوَم الِقَياَمِة املَُناِفقُونَ ، ومن كَفَر ِمْن أْصَحابِ أنَّ أَشدَّ النَّاسِ َعذَاباً « :  -رضي اهللا عنهما  -قال َعْبُد اهللا بن عمرو 
  .» املائدِة وآلُ ِفْرَعْون 

  .َهلْ َنَزلَتْ أْم ال؟  -رضي اهللا تعاىل عنهم  -واْخَتلَف الُعلَماُء 
املائدة خافُوا أن َيكْفُر َبْعضُُهم ،  مل َتنْزِلْ ، فإنَّ اهللا تعاىل لَمَّا أْوَعَد على كُفْرِهم َبْعد ُنُزولِ: فقال ُمَجاِهد ، واحلََسن 

إن َسألُْتم ، والصَّحِيُح الذي َعلَْيه : يعين  -} إِنِّي مَُنزِّلَُها َعلَْيكُْم { : وقوله . ال ُنرِيُدَها؛ فلم َتنْزِلْ : فاستعفوا وقالوا 
وال ُخلَْف يف خربه ، وِلتََواُترِ األْخبَارِ فيه عن رُسول اهللا  }إِنِّي ُمَنزِّلَُها َعلَْيكُْم { : أنَّها نََزلَْت لقوله تعاىل : األكْثَُرون 

  .صلى اهللا عليه وسلم أنَّها نََزلَت 
  .إنَّها ُمِقيَمةٌ لكم ما مل َتخُوُنوا وختبؤوا؛ فما مَضى يومها حتَّى خَاُنوا وَخبُّئوا ، فَمسخُوا ِقَرَدةً وَخنَازير : وقيل هلم 

ُصوُموا ثالثَني َيْوماً ، مث َسلُوا اللَّه ما : قال هلم  -عليه السالم  -إنَّ عيسى :  -ا رضي اهللا عنهم -قال ابن عباس 
إنَّا لو َعِملَْنا ألحٍد قَضَْيَنا َعَملَُه ألطَْعَمَنا ، وَسألُوا اللََّه : يا عيسى : ِشئُْتم ُيْعِطيكُْم ، فََصامُوا ، فلمَّا فَرغُوا قالوا 

مبائدٍة حيِملُوَنَها ، َعلَْيَها َسْبَعةُ أْرِغفٍَة وَسْبَعة أخَْوان ، حتَّى  -عليهم الصَّالة والسَّالم  -الِئكَةُ املَاِئَدة ، فأقَْبلَِت املَ
  .وضعْتَها بني أْيدِيهِْم ، فأكَلَ مِْنَها آِخُر النَّاسِ كما أكَلَ أوَّلُُهم 

  .بني السماء واألرض ، عليها كُلُّ الطََّعامِ إالَّ اللَّْحم  نزلت َمْنكُوَسةً تطُري هبا املَالِئكَةُ: قال كَْعُب األْحبار 
أنَْزلَ على املَاِئَدة كُلَّ شيٍء إالَّ :  -رضي اهللا عنهما  -، عن ابنِ عبَّاسٍ  -رضي اهللا عنهما  -وقال َسِعيدُ بن ُجَبْير 

  .اخلُْبَز واللَّْحَم 
  . كان عليها ثََمٌر من ِثَمار اجلَنَِّة: قال قََتاَدةُ 

  .نََزلَْت من السََّماء َسَمكَةٌ فيها طَْعُم كُلِّ َشْيء : وقال َعِطيَّة العويف 
  .كان َعلَْيَها خُْبُز ُرزٍّ ، وبَقْلٌ : وقال الكَلْبِيُّ 



َيخْرُجون ، ثُمَّ  قُْرَصةً من َشِعريٍ وِحيَتاناً ، فكان قَوٌم يأكُلُون مث -تبارك وتعاىل  -أْنَزلَ اللَُّه : وقال َوْهُب بن ُمَنبِّه 
  .َيجِيُء آَخُرون فََيأكُلُون ، حتَّى أكَل أْجَمعُُهم 

أنَْزلَ اللَُّه سََمكاً وَخْمسة أْرِغفٍَة ، فأكَلُوا ما شاء اللَُّه ، والنَّاُس ألٌْف وَنيٌف ، فلمَّا َرَجُعوا إىل : وقال الكَلْبِيُّ وُمقَاِتل 
وْيَحكُم ، إنَّما َسَحر أْعُيَنكُم ، فمن أَراَد اللَُّه به : ُهم َمْن مل َيشَْهد؛ وقالُوا قَُراُهم ، وَنَشُروا احلَديث ، ضحَك ِمْن

َرأةٌ ، فََمكَثُوا تعاىل اخلَْيرَ ثَبََّتُه على َبِصريِتِه ، ومن أراَد ِفْتَنَتُه رَجَع إىل كُفْرِه ، فَُمِسخُوا َخنِازِيرَ لْيسَ صَبِيٌّ وال اْم
كانت : امٍ ، مث َهلَكُوا ، ومل َيَتوالَدُوا ، ومل َيأكُلوا ، ولَمْ َيشَْرُبوا ، وكذلك كُلُّ َمْمُسوخٍ وقال قتادةُ كَذَِلَك ثالثةَ أيَّ

  .َتنْزِلُ عليهم ُبكرةً وَعِشيا ، كاملَنِّ والسَّلْوى لَِبنِي إسَْرائِيل 
عليه الصالة والسالم  -ارِيُّونَ املائدة ، لَبَِس عيسى ملا سَأل احلََو: ورَوى عطاُء بُن أيب رباحٍ ، عن َسلْمان الفَارِِسّي 

، فنزلت ُسفَْرةٌ َحْمراء بني غََماَمَتْينِ ، غََماَمة من » اللهم أنزل علينا مائدة من السماء « : ُصوفاً وَبكَى ، وقال  -
 -، حتَّى َسقَطَْت بني أيديهْم ، فََبكَى عيسى  َتحِْتَها ، وغََماَمة من فَْوِقَها وُهْم َيْنظُُرون إلَْيَها ، وهي َتْهوي َخاِفَضة

اللَُّهمَّ اْجَعلْنِي من الشَّاكرين ، اللَُّهمَّ اْجَعلَْها رْحَمةً وال َتْجَعلَْها ُعقُوَبةً ، والَيُهود : وقال  -عليه الصالة والسالم 
ِلَيقُمْ :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -رحيِه ، فقال عيسى َيْنظُرون إىل َشْيء مل َيَروا ِمثْلَُه قَطّ ، ومل َيجِدُوا رِحياً أطيب من 

أحَسُنكُم َعَمالً ، فيكشف عنها ، ويذكر اسم اللَِّه تعاىل ، فقال َشْمُعون الصَّفَّار رَأٌس من احلَواريِّني أْنتَ أوْلَى بذلك 
بِْسم اهللا خري : ِثرياً ، مث كََشفَ اِملْنِديل ، وقال فََتَوَضأ وصلَّى وبكَى كَ -عليه الصَّالة والسَّالم  -ِمنَّا ، فَقَاَم عيسى 

الرَّازِقني ، فإذا َسَمكةٌ مشْويَّةٌ ليس عليها فلوسها وال َشْوك َتسِيل من َدِسِمَها ، وعند رأِسها ملح وعْند ذََنبِها خلٌّ ، 
واحٍد زَْيُتونٌ ، وعلى الثَّاين َعَسلٌ ، وعلى  وحولََها من أْنوَاع الُبقُول َما َخالَ الكُرَّاث ، وإذا َخْمَسةُ أْرِغفٍَة على

يا رُوَح اللَّه أمن طعامِ الدُّْنَيا هذا أْو ِمْن : قَدِيٌد ، فقال َشْمُعون : الثَّاِلثَ َسْمن ، وعلى الرَّابع ُجْبٌن ، وعلى اخلَامس 
بالقُْدَرة الَعاِلَية ، كلوا ما َسألُْتم واْشكُرُوا اللَّه ُيْمِددكم لَْيَس ِمْنُهَما ، ولكنَُّه َشْيٌء افَْتَعلَُه اللَُّه : طعامِ اآلِخرة؟ قال 
  .وَيزِدْكُْم من فَْضِلِه 

َمعَاذ اهللا أنْ آكُلَ منها ، ولكن يأكُلُ منها من سَألََها : يا ُروحَ اهللا كُْن أوَّل من َيأكُلُ منها ، فقال : فقال احلَوَارِيُّون 
عزَّ  -كُلُوا من رِْزقِ اهللا : فَدَعا أْهلَ الفَاقَِة واملََرضِ وأْهلَ الَبَرصِ واجلُذَامِ واملُقَْعِدين وقال  ، فََخافُوا أن َيأكُلُوا منها ،

لكم اهلَناُء ، وِلَغْيرِكُم الَبالَُء ، فأكَلُوا ، وصدر عنها ألٌْف وثلثمائة َرُجلٍ واْمرأةٌ من فَِقريٍ ، وزمن ومريضٍ ،  -وجلَّ 
ُهم َشْبَعان ، وإذا السََّمكَةُ كََهْيئَِتَها حني نزلت ، ثُمَّ طارِت املائدةُ صعداً وهم َيْنظُُرون إلَْيَها حتَّى وُمْبَتلى كُل ِمْن

فلَبِثَتْ َتوَاَرْت ، فلم َيأكُلْ منها زمٌن وال مَرِيٌض وال ُمْبَتلى إالَّ ُعوِفي ، وال فَِقري إالَّ اْسَتغَْنى ، وَنِدَم من مل يأكُلْ 
زالُ ني َصبَاحاً َتْنزِلُ ُضًحى ، فإذا َنزَلَت اْجَتَمع األغْنَِياء والفُقََراء والصِّغَاُر والكباُر والرَِّجال والنِّساُء ، وال تأْرَبِع

زِلُ ْنمْنُصوبةً يُؤكَلُ منها حتَّى إذا فاء الفيُء طارت ، وهم َيْنظُُرون يف ِظلِّها حىت َتوَاَرْت َعنُْهم ، فكانت تَْنزِلُ ِغّباً َت
اجعل :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -إىل عيسى  -تبارك وتعاىل  -يوماً وال تَْنزِلُ َيوْماً كََناقَِة ثَُمود ، فأْوحى اللَُّه 

املائدةَ  َتَرْون: َماِئَدِتي ورِْزِقي للفُقََراِء ُدون األغْنَِياء ، فعظم ذِلكَ األغْنَِياء حىت َشكُّوا وَشككُوا النَّاَس فيها ، وقالُوا 
إنِّي َشَرطُْت أنَّ من كَفََر َبْعد ُنُزوِلها ، َعذَّْبُتُه َعذَاباً : إىل عيسى  -تبارك وتعاىل  -حقاً َتنْزِلُ من السََّماء؟ فأْوَحى اهللا 
ِفرْ لَُهم فإنَّك أْنَت الَعزيز إنْ ُتَعذِّْبُهْم فإنَُّهْم ِعَباُدَك ، وإن َتْغ« :  -عليه السالم  -ال أَعذُِّبهُ أَحداً من العاِملني ، فقال 

فََمَسخ اللَُّه منهم ثالمثائة وثالِثني رُجالً من لَْيلَِتهِْم على فُُرشِهِم مع نَِساِئهِم ، فأْصَبحُوا خََنازِير َيْسَعون يف » احلَكِيُم 
  .هلكوا والعياذ باللَّه  الطُُّرقَات والكنَّاسَات ، ويأكُلُون الُعذَْرة يف احلشُوشِ ، وعاُشوا ثالثة أيَّامٍ ثُمَّ



قَالَ سُْبحَاَنَك َما َيكُونُ ِلي أَنْ  َوإِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم أَأَْنَت قُلَْت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِي َوأُمَِّي إِلََهْينِ ِمْن ُدوِن اللَِّه
َتُه َتْعلَُم َما ِفي َنفِْسي َولَا أَْعلَُم َما ِفي نَفِْسكَ إِنََّك أَْنَت َعلَّاُم الُْغُيوبِ أَقُولَ َما لَْيَس ِلي بَِحقٍّ إِنْ كُْنُت قُلُْتُه فَقَْد َعِلْم

ْيَتنِي ُت ِفيهِْم فَلَمَّا َتَوفََّما قُلُْت لَُهْم إِلَّا َما أَمَْرَتنِي بِِه أَِن اْعُبدُوا اللََّه رَبِّي َورَبَّكُْم َوكُْنُت َعلَْيهِْم َشهِيًدا َما دُْم) ١١٦(
  ) ١١٧(كُْنَت أَْنتَ الرَّقِيَب َعلَْيهِْم وَأَْنَت َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد 

  :اختلَفُوا يف هذا القَْولِ ، َهلْ وقع واْنقََضى ، أو سيقع يوم القيامة؟ على قولني 
موضوعهما مَن املُِضيِّ ،  على» قَالَ « و » إذْ « ملَّا رفعُه إليه ، قال له ذلك ، وعلى هذا ف : قال بعُضهم : األول 

املائدة [ } َيْوَم َيْجَمعُ اهللا الرسل { تبارك وتعاىل قبله  -سيقولُه له َيْوَم القيامة؛ لقوله : وهو الظاهر ، وقال بعضُهم 
»  إذْ« وعلى هذا ف ]  ١١٩: املائدة [ } َيْوُم َينفَُع الصادقني ِصْدقُُهْم { : ، وقوله بعد هذا ] اآلية ] [  ١٠٩: 

إهنا زائدةٌ؛ ألنَّ زيادةَ األمساء لْيَستْ : أهونُ من قول أيب ُعبَْيٍد » إذَا « ، وكونُها مبعىن » َيقُولُ « مبعىن » قَالَ « ، و 
  .بالسهلة 

أن الفعل إذا ُعِلَم وجوُدُه ، : دخلت اهلمزةُ على املبتدأ؛ لفائدٍة ذكرها أهل البيان ، وهو » أأْنَت قُلَْت « : قوله 
، » أأْنَت ضَْرٌب َزْيداً « : كَّ يف نسبته إىل شخص ، أوِلَي االْسُم املشكوُك يف نسبة الفْعلِ إليه للهمْزة ، فيقال وُش

فََضْرُب َزْيٍد قد صدر يف الوجود ، وإمنا ُشكَّ يف نسبته إىل املخاطَبِ ، وإنْ ُشكَّ يف أصل وقوعِ الفعلِ ، أوِلَي الفعلُ 
أنَّ اهلمزةَ يليها : ، مل َتقْطع بوقوعِ الضرب ، بل َشكَكَْت فيه ، واحلاصلُ » َرْبَت َزْيداً أَض« : للهمزة ، فيقال 

وهم املتَِّخذُون له  -عليه السالم  -املشكوُك فيه ، فاالستفهاُم يف اآلية الكرمية يُراد به التقريُع والتوبيخ لغري عيسى 
للتبليغِ » للنَّاس « الذي ذكرناه؛ ألن االختاذَ قد وقع وال ُبدَّ ، والالم يف وألمِّه إهلَْينِ ، دخل على املبتدأ هلذا املعىن 

، وأن تكونَ املتعدية » إلََهْينِ « ، فتتعدَّى الثنني ، ثانيهما » َصيَّرَ « جيوز أن تكون مبعىن » اتَِّخذُوين « فقط ، و 
  :فيه وجهان } ِمن ُدوِن اهللا { حالٌ ، و » إلََهْينِ « لواحٍد ف 

أن يكون متعلِّقاً مبحذوٍف؛ على أنه  -وبه بدأ  -رمحه اهللا تعاىل  -أنه متعلٌق باالختاذ ، وأجاز أبو البقاء : أظهرمها 
  .» إلََهْينِ « صفةٌ ل 
الة والسالم عليه الص -[ كَْيَف َيِليُق االْسِتفَْهاُم بعالَّمِ الُغيُوب؛ وأيضاً النَّصَاَرى ال َيقُولُون بإِهليَّة عيسى : فإن قيل 

  ] .ومرمي  -
أنَّه على سبيلِ اإلْنكَارِ ، وقَْصُد هذا السُّؤال َتعْرِيفُُه أنَّ قَْوَمُه غُريوا بعده ، وادََّعْوا عليه َما لَمْ : فاجلواُب عن األول 

  .َيقُلُْه 
 -عليه الصَّالة والسَّالم  -على َيِد عيسى  أنَّ النََّصارى َيْعَتِقُدون أنَّ املُْعجِزَات الَِّتي ظََهَرْت: واجلواُب عن الثَّانِي 

فاللَُّه ليس خَاِلقُهمَا  -عليهما الصَّالة والسَّالم  -مل َيْخلُقَْها اهللا تعاىل ، بل عيسى ابن مرمي  -عليها السَّالم  -وَمْرَيم 
مع أنَّ اللَّه لَْيس [ ْينِ من ُدون اهللا ، ومرمي إهل -عليه السالم  -، فصحَّ أهنُم أثَْبُتوا يف َحقِّ بَْعضِ األْشَياء كون عيسى 

  .، فصحَّ هبذا التَّأويلِ هذه اِحلكاَيةُ ] إهلاً لَُه 
  .النََّصاَرى مل يَتَِّخذُوا َمرَْيَم إهلاً ، فكَْيَف قال ذَِلَك فيهم؟ : فإن قيل :  -رمحه اهللا  -وقال القُْرطُبِي 

إنَّها ألْجل الَبْعِضيَّة مبثابة من : ِلْد َبَشراً ، وإنَّما َولََدْت إهلاً ، لَزِمَُهم أنْ يقُولُوا ملَّا كان من قَوِلهِْم أنََّها لَْم َت: فقيل 
  .ولَدْته ، فصارُوا حني لزمُهم ذلك مبثاَبِة القاِئلني لُه 

ك ، فلم خاطََبهُ به؟ فإن مل َيقُلْ ذل -عليه الصَّالة والسَّالمُ  -إن كان َعاِلماً بعيسى  -تبارك وتعاىل  -إنَّهُ : فإن قيل 



إنَّ أَحداً من النََّصارى لَمْ َيذَْهبْ إىل القَْولِ بإهليَِّة عيسى : الغََرُض ِمْنُه تَْوبِيُخ النَّصَارى وَتقْرِيعُُهم ، فنقُولُ : قُلُْتم 
  .، مع أنَّ أَحداً منهم لَْم يَقُلْ به؟  ومرمي مع القول بَنفْي إهليَِّة اهللا تعاىل ، فكْيَف ُجيوُز أن ُيْنَسَب هذا القْولُ إليْهِْم

ُهم بذلك أنَّ اهللا تعاىل أَراَد أنَّ عيسى ُيِقرُّ على نَفِْسِه بالُعُبوِديَِّة فََيْسمع قَْوُمُه ، وَيظَْهُر كذبُُهْم عليه أنَّه أَمَر: فاجلواُب 
.  

، ومتعلَّقُه حمذوٌف ، فقدَّره ]  ٣٢: اآلية [ ة تنزيهاً لك ، وتقدَّم الكالم عليه يف البقر: أي » سُْبَحاَنك « : قوله 
ورجََّحُه » َعْن أنْ ُيقالَ هذا ، وُيْنطََق به « : ، وقدَّره ابن عطية » ُسْبحاَنَك ِمْن أن يكُونَ لك شَرِيٌك « : الزخمشريُّ 
« يف حملِّ رفع؛ ألنه اسمُ » نْ أقُولَ أ« : قوله . } َما َيكُونُ يل أَنْ أَقُولَ { : لقوله بَْعُد  -رضي اهللا عنه  -أبو حيان 

جيوزُ أن تكون موصولةً أو نكرةً موصوفةً ، » َما « ما َيْنبَِغي يل قولُ كذا ، و : ، واخلُرب يف اجلارِّ قبله ، أي » يكُونُ 
نصب املفعول به؛ » أقُولَ « منصوبةٌ ب » َما « واجلملةُ بعدها صلةٌ؛ فال حملَّ هلا ، أو صفةٌ ، فمحلُّها النصُب ، فإنَّ 

« أو » أدَِّعي « مبعىن » أقُولَ « ، وعلى هذا فال حيتاج أن يؤوَّل » قُلُْت كالماً « ألهنا متضمِّنةٌ جلملة ، فهو نظُري 
  :ضمٌري يعوُد على ما هو امسها ، ويف خربها وجهان » لَْيَس « ، كما فعله أبو البقاء رمحه اهللا ويف » أذْكَُر 

على هذا ، ففيه ثالثةُ أوجه ، ذكر أبو البقاء » بَِحقٍّ « ما لَْيَس مستقّراً يل وثابتاً ، وأمَّا : ، أي » ي ِل« أنه : أحدمها 
  :منها وجهني 

  .» يل « أنه حالٌ من الضمري يف : أحدمها 
بالفعلِ احملذُوف ، ال ما ليس َيثُْبُت يل بسببِ حقٍّ ، والباُء متعلِّقةٌ : أن يكون مفعوالً به ، تقديره : والثاين : قال 

اخلرب كوناً [ وهذا لْيَس جبيٍِّد؛ ألنه قدَّر متعلََّق : قال شهاب الدين . بنفسِ اجلارِّ؛ ألنَّ املعانَِي ال تعملُ يف املفعول به 
  .مقيَّداً ، مث حذفه ، وأبقى معموله 

، واملعىن » ِلي « يكون الوقُْف على هذا على قوله ، و» َعِلْمَتُه « : بقوله ] متعلٌق » َحبقٍّ « أنَّ قوله : الوجه الثالث 
هذا بأنَّ األْصل عدمِ التقدمي والتأخري ، وهذا ال ينبغي أن ُيكتفى به يف ردِّ هذا ، ] وقد ُردَّ [ فققد َعِلْمَتُه بَِحقٍّ ، : 

واملَْروِيُّ عن األئمِة القُرَّاِء  أنَّ معمول الشرط أو جوابه ال يتقدَّم على أداة الشرط ، ال سيَّما: بل الذي منه من ذلك 
، وهذا َمْروِيٌّ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوَجبَ } إِن كُنُت قُلُْتُه { ، وَيبَْتدئُونَ ب » بَِحقٍّ « الوقُف على 

  .اتِّباعه 

  :ثالثةُ أوجه » ِلي « ، وعلى هذا ، ففي » بَِحقٍّ « أنه : » لَْيَس « والوجه الثاين يف خرب 
  .فيتعلَُّق مبحذوف : ، أي » ُسقْياً لَُه « : ؛ كما يف قوهلم » َيَتبيَُّن « أنه : أحدها 
وهذا ُمَخرٌَّج على قول من ُجيوُِّز « : ؛ ألنه لو تأخَّر ، لكان صفةً له ، قال أبو البقاء » بَِحقٍّ « أنه حالٌ من : والثاين 

، وما أوردوه من الشواهد ، وفيه أيضاً تقدُمي ] ك خالُف النَّاسِ فيه قد تقدَّم ل: قلُت [ » تقدمي حال اجملُرورِ عليه 
« إنَّ : ال جيوز أن تعمل يف شيء ، وإن قلنا » لَْيَس « هو العاملُ؛ إذ » بَِحقٍّ « احلالِ على عاملها املعنويِّ ، فإنَّ 

  .ال حدثَ هلا باإلمجاع » لَْيَس « أختها قد تعمل ألن » كان 
  .ما لَْيَس مستِحقًّا يل : ، أي » ُمْسَتحّق « مبعىن » َحّق « ؛ ألنَّ الباَء زائدةٌ ، و » َحّق « متعلٌِّق بنفسِ أنه : والثالث 
  فصل
أنََّك َهلْ قُلَت للنَّاسِ ذلك؟ مل َيقُلْ عيسى بأنِّي قُلْتُ  -عليه السالم  -ملا َسألَ عيسى  -تبارك وتعاىل  -أنَّه : اعلم 
  :ما يكونُ يل أنْ أقُولَ هذا الكالم ، وبدأ بالتَّْسبِيح قبل اجلواب ألمرين : بل قال ما قُلُْت ، : ، أو 

  .َتنْزِيهاً لَُه على أنْ ُيضيَف إليه : أحدمها 



  .ُخُضوعاً لِِعزَِّته ، وَخْوفاً من َسطْوِتِه : والثاين 
أنِّي مَْرُبوبٌ : أن أدَِّعي ِلنَفِْسي مبا ليس من حقِّها يعين : أي } َما َيكُونُ يل أَنْ أَقُولَ َما لَْيسَ ِلي بَِحقٍّ { : ثُمَّ قال 

وقع منه ولْسُت بَِربٍّ ، وَعابٌِد ، ولْسُت بَِمْعُبوٍد ، وملَّا بيَّن أنَّه ليس له أنْ يقول هذا الكالم ، شََرَع يف بياِن أنَُّه َهلْ 
إن كُْنُت قُلُْتُه فقْد َعِلْمَته « : ه إىل علمه تعاىل احمليط بالكُلِّ ، فقال هذا القولُ أْم ال؟ وملْ َيقُلْ بأنِّي ما قُلُْته ، بل فوََّض

احلقِّ  ، وهذا مُبالَغةٌ يف األدبِ ، وِفي إظَهارِ الذِّلَِة واملَْسكََنةِ يف َحْضَرِة اخلالَّقِ ، وَتفْوِيض األْمرِ بالكُلِّيَِّة إىل» بعلِْمَك 
  . -ُسبحاَنُه وتعاىل  -

إن َتِصحَّ دعواي : وإن كانت ماضية اللفظ فهي مستقبلة يف املعىن ، والتقدير » كنت « : } ن كنت قلته إ{ : قوله 
. ألنَّ الشرط واجلزاء ال يقعان إال يف املستقبل » إن أكن اآلن قلُته فيما مضى « : ملا ذُكر ، وقدَّره الفارسي بقوله 

} فَكَذََبْت { و ]  ٢٦: يوسف [ } فََصَدقَْت { : لُمك به كقوله فقد تبيَّن وظهر ع: أي » فقد َعِلْمَت « : وقوله 
  ] . ٩٠: النمل [ } فَكُبَّْت ُوُجوهُُهْم ِفي النار { و ]  ٢٧: يوسف [ 

  .} َتْعلَُم َما ِفي نَفِْسي َوالَ أَْعلَُم َما ِفي َنفِْسَك إِنََّك أَنَت َعالَُّم الغيوب { : قوله تعاىل 

هذه ال جيوُز أن تكونَ عرفانيةً ، ألنَّ العرفان كما تقدم يستدعي َسْبَق جهل ، أو }  نفسي تعلُم ما يف{ : قوله 
تعلُم ما يف نفسي : ُيقَْتَصُر به على معرفِة الذات دونَ أحواهلا َحْسَب ما قاله الناس ، فاملفعولُ الثاين حمذوٌف ، أي 

فهي وإن كان جيوُز أن تكون عرفانيةً ، » وال أعلم « : ا كائناً موجوداً على حقيقته ال خيفى عليك منه شيٌء ، وأمَّ
إال أهنا ملَّا صارت مقابلةً ملا قبلها ينبغي أن يكون مثلها ، واملراُد بالنفس هنا ما قاله الزجاج أهنا ُتطْلُق ويُراد هبا 

  .إىل آخره واضٌح } تعلم ما يف نفسي { حقيقةُ الشيء ، واملعىن يف قوله 
ما غاَب ومل أظْهِْره ، وال أعلُم ما ُتْخفيه أنت وال ُتطِْلُعنا عليه : تعلُم ما أخفيه من ِسرِّي وغييب ، أي :  املعىن: وقال 

« : ، فذكر النفس مقابلةً وازدواجاً ، وهذا منتزع من قول ابن عباس ، وعليه حام الزخمشري رمحه اهللا فإنه قال 
ما يف « : لقوله [ على جهةَ املقابلِة والتشاكلِ } ما يف نفسك { : ه ، وأتى بقول» تعلُم معلومي وال أعلُم معلومك 

إِنََّما َنْحُن ُمْستَْهزِئُونَ اهللا { : ، وكقوله ]  ٥٤: آل عمران [ } َوَمكَرُواْ َوَمكََر اهللا { : كقوله ] فهو » نفسي 
  ] . ١٥،  ١٤: البقرة [ } َيْستَْهزِىُء بِهِْم 

  .عنِدي وال أعلُم ما عندَك تعلُم ما : املعىن : وقيل 
  .تعلُم ما يف الدُّْنَيا ، وال أعلُم ما يكونُ مِْنَك يف اآلِخَرة : وقيل 
وهذا تأكيٌد للجملَتْينِ } إِنَّكَ أَنَت َعالَُّم الغيوب { تعلُم مبا أقُولُ وأفْعلُ ، وال أْعلَُم مبا تقول وتفعل : وقيل 

  .املُتقدِّمَتْينِ 
  .النَّفُْس إنَّما تكون يف الشَّْخصِ : ، وقالوا » بَِما يف نفِْسَك « ةُ بقوله ومتسَّكِت املُجسَِّم

تعلم مْعلُوِمي وال : نَفُْس الشَّيء وذاته مبعىن واحد ، وأيضاً املراد : بأنَّ النَّفَْس عبارة عن الذاِت ، يقال : وأجيُبوا 
  .بلِة واملُشاكلِة أعلم معلُوَمك ، ولكنَّه ذكر هذا الكالَم على طريقِ املُقا

  .النَّفُْس عبارةٌ عن ُجْملَِة الشَّيء وحقيقِتِه : قال الزَّجاج 
منصوبةٌ بالقول؛ ألهنا وما يف حيِّزها » ما « هذا استثناٌء مفرغ فإنَّ : } َما قُلُْت لَُهْم إِالَّ َمآ أََمْرتَنِي بِِه { : قوله تعاىل 

  .جيوُز أن تكون موصولةً أو نكرةً موصوفةً » ما « و . مبعىن الذكر والتأدية  وقدَّر أبو البقاء القول. يف تأويلِ مقول 
  :سبعةُ أوجٍه » أنْ « يف » أن اعُبدوا « : قوله تعاىل 

ما قلُت إال ما أمرتين بأن اعبدوا ، وهذا : والتقديُر » به « أهنا مصدرية يف حملِّ جر على البدل من اهلاء يف : أحدها 



  .اعتراض  الوجه سيأيت عليه
  .إنه فسَّر ذلك املأمور به : ، أي » أعين « أهنا يف حملِّ نصبٍ بإضمار : الثاين 

  .ألن حملَّ اجملرور نصب } ما أمرتين به { يف » به « أنه يف حملِّ نصب على البدل من حملِّ : الثالث 
  .البدلِ  أن موضعها رفٌع على إضمار مبتدأ وهو قريبٌ يف املعىن من النصب على: الرابع 

  .أهنا يف حمل جر ألهنا عطف بيان على اهلاء يف به : اخلامس 

  .ما قلت هلم إال أن اعبدوا : نفسها أي » ما « أهنا بدلٌ من : السادس 
» ما « بدلٌ ِمْن » أنْ « وممن ذهب إىل جواز أنَّ . تفسريية ، أجازه ابن عطية واحلويف ومكي » أنْ « أنَّ : السابع 

. ة احمللِّ أو من اهلاء فتكونُ جمرورته أبو إسحق الزجاج ، وأجاز أيضاً أن تكون تفسرييةً ال حملَّ هلا فتكونُ منصوب
وهذه األوجُه قد منع بعضها الزخمشري ، وأبو البقاء منع منها وجهاً واحداً وهو أن تكون تفسريية ، أما الزخمشري 

:  -رمحه اهللا  -قال . » به « أو من اهلاء يف » ما « بدالً من فإنه منع أن تكون تفسريية إال بتأويل ذكره وسيأيت ، و
إما أن يكون فعل القول : إنْ جعلتها مفسرةً مل يكن هلا ُبدٌّ من مفسِّر ، واملفسِّر } أن اعبدوا اهللا { : يف قوله » أنْ « 

وسَّط بينه وبني حمكيِّه حرفُ أو فعل األمر ، وكالمها ال وجه له؛ أما فعل القول فألنه ُيْحكى بعده اجلمل وال يت
مل يستقم ألن اهللا ال } اعبدوا اهللا ريب وربكم { تفسري ، وأما فعل األمر فمستنٌد إىل ضمري اهللا تعاىل ، فلو فسَّْرَته ب 

ن ، أو م} ما أمرتين به { يف » ما « اعبدوا اهللا ريب وربكم ، وإن جعلتها بدالً مل خيلُ من أن جتعلها بدالً من : يقول 
ما قلُت هلم إال أن : ، وكالمها غُري مستقيم؛ ألنَّ البدل هو الذي يقوم مقام املبدلِ منه ، وال ُيقال » به « اهلاء يف 

« ما قلُت هلم إال عبادته ألنَّ العبادة ال تقال ، وكذلك لو جعلتها بدالً من اهلاء ، ألنك لو أقَْمَت : اعبدوا اهللا ، أي 
لبقي املوصولُ بغري راجعٍ إليه من صلته ، فإن قلت ] إال ما أمرتين بأن اعبدوا اهللا : فقلت [ مقام اهلاء » أن اعبدوا 

ما أمرُتهم إال مبا : } ما قلت هلم إال ما أمرتين به { ُيْحمل فعلُ القول على معناه ، ألنَّ معىن : كيف تصنع؟ قلت : 
موصولةً عطفاً على » أنْ « ، وجيوُز أن تكون } بكم أن اعبدوا اهللا ريب ور{ أمرتين به ، حىت يستقيم تفسريه ب 

  .بياِن اهلاء ال بدالً 
ألنَّ اهللا ال يقول اعبدوا » : وقوله [ أمَّا قوله وأمَّا فعلُ األمر إىل آخر املنع « : وتعقَّب عليه أبو حيان كالمه فقال 

إىل فعل األمر ، ويستقيم أن يكون فعلُ األمر  فإمنا مل يستقْم ألنه جعل اجلملة وما بعدها مضمومةً« اهللا ريب وربكم 
أعين ريب » : أي « أعين » من كالم عيسى على إضمار « ريب وربكم » ويكون « اعبدوا اهللا » : مفسَّراً بقوله 

« ألن العبادة ال ُتقال » : قوله ] ، ال على الصفة اليت فهمها الزخمشري فلم يستقم ذلك عنده ، وأّما « وربكم 
ما قلت هلم إال القول الذي أمرتين به قول عبادة اهللا تبارك : ، لكن َيِصحُّ ذلك على حذِف مضاف أي فصحيٌح 

فال يلزُم « لبقي املوصول بغري راجع إليه من صلته » القولَ املتضمن عبادة اهللا تبارك وتعاىل ، وأمَّا قوله : وتعاىل أي 
» : ولو قلت « زيد مررت به أيب عبد اهللا » : إىل جتويز النحويني  يف كل بدل أن َيُحلَّ حملَّ املبدل منه ، أال ترى

  .مل جيز إال على رأي األخفش « زيٌد مررتُ بأيب عبد اهللا 

وما اختاره الزخمشري . ففيه ُبْعد ، ألن عطَف البياِن أكثُره باجلوامدِ األعالمِ » عطفاً على بيان اهلاء « : وأما قوله 
املستثىن هبا فال ُبدَّ أن يكون له موضعٌ » إال « ، وكلُّ ما كان بعد » إال « ، ألهنا جاءت بعد  وجوَّزه غُريه ال َيِصحُّ

  .انتهى . « التفسريية ال موضَع هلا من اإلعراب » أن « من اإلعراب ، و 
هام ، ففي غاية ما يكون من الُبعد عن األف« إن ريب وربكم من كالم عيسى » : أمَّا قوله : قال شهاب الدين 



بل ال ُيقْبل  -تابٌع للجاللة؟ ال يتبادر للذهن « ريب » وكيف يفهم ذلك الزخمشري والسياق واملعىن يقودان إىل أنَّ 
اعبدوا » فآل قولُ الشيخ إىل أنَّ « يؤدي إىل هتيئتة العامل للعمل وقطعه عنه » إال ذلك ، وهذا أشدُّ من قوهلم  -

. املسند للباري تعاىل « أمرَت » من كالم عيسى ، وكالمها مفسٌِّر ل « وربكم  ريب» من كالم اهللا تعاىل و « اهللا 
إنَّ حلول البدل حملَّ املبدل منه غُري » : ففيه بعض جودة ، وأما قوله « َيِصحُّ ذلك على حذف مضاف » وأمَّا قوله 

جاء الذي مررت به أيب عبد » أنه ال جيوز واستشهاده مبا ذكر فغُري ُمَسلَّم ، ألنَّ هذا معارٌض بنصِّهم ، على « الزم 
بدالً من اهلاء ، وعلَّلوه بأنه يلزُم بقاُء املوصول بال عائٍد ، مع أنَّ لنا أيضاً يف الربط بالظاهر « عبد اهللا » جبرِّ « اهللا 

دل َيُحلُّ حمل املبدل منه ال جيوُز هذا ألن الب» : يف الصلة خالفاً قدَّْمُت التنبيه عليه ، ويكفينا كثرةُ قوهلم يف مسائل 
فلوال خوُف : فيجعلون ذلك علةً مانعةً ، يعرف ذلك من اطلع على كالمهم ، قال شهاب الدين رمحه اهللا « 

فكالٌم صحيح « املستثىن به إىل آخره » إال « وكلُّ ما كان بعد » : وأمَّا قوله . اإلطالة ألورْدُت منه مسائل شىت 
  .دعي تسلُّط ما قبلها على ما بعدها ألهنا إجياٌب بعد نفي فيست

الكسُر على أصل التقاء الساكنني والضمُّ على اإلتباع ، وقد تقدَّم حتقيقُه ونسبُته إىل من قرأ به يف « أنْ » وجيوز يف 
و نعت أو بدل أو بيان مقطوٌع عن اإلتباع رفعاً أ« ريب » و ] .  ١٧٣اآلية [ يف البقرة « فََمنِ اْضطُرَّ » : قوله 

  .تقدَّم إيضاُحها ] أوجٍه [ نصباً ، فهذه مخسة 

تتقدَّر مبصدر مضاف : مصدريةٌ ظرفيةٌ أي » ما « متعلق به ، و » عليهم « ، و » كان « خرب » شهيداً « : قوله 
يهم ف« صلتها ، وجيوز فيها التماُم والنقصان ، فإن كانت تامةً كان معناها اإلقامة ، ويكون » دام « إليه زمان ، و 

وكنُت عليهم شهيداً مدة إقاميت فيهم ، فلم حيتج : متعلقاً هبا ، وجيوُز أن يتعلََّق مبحذوف على أنه حال ، واملعىن » 
« هنا إىل منصوب ، وتكون حينئٍذ متصرفةً ، وإن كانت الناقصة لزمت لفظ املضيِّ ومل تكتِف مبرفوع ، فيكون 

كِخفْتُ » ِدْمُت تدام « : مدة دوامي مستقراً فيهم ، وقد تقدم أنه يقال :  يف حملِّ نصب خرباً هلا ، والتقديُر» فيهم 
« وقرئ . أن تكون فصالً وأن تكون تأكيداً » أنت « جيوز يف } كنت أنت الرقيب عليهم { : قوله . ختاف 

  ]الطويل : [ ، كقول القائل » كان « واجلملةُ خٌرب ل » أنت « بالرفع على أنه خرب ل » الرقيُب 
  ُوكُْنَت َعلَْيَها بِاملَالَ أْنتَ أقَْدُر. ...  -٢١٠٠

قُدَِّم للفاصلة » شهيد « متعلٌِّق ب » على كلِّ شيء « و . معلٌَّق به » عليهم « و . » الرقيب « وقد تقدَّم اشتقاق 
.  

  فصل
» فلمَّا َتَوفَّْيَتنِي « ما دمُت ُمِقيماً فيهم ، كنُت أشَْهُد على ما َيفَْعلُون ، : أي } َوكُنُت َعلَيْهِْم َشهِيداً { معىن الكالم 
  ] . ٥٥: آل عمران [ } إِنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك إِلَيَّ { : الوفاةُ بالرَّفعِ إىل السَّماِء من قوله : واملراُد منُه 

  .ِتي َعْنُهم احلَاِفظُ عليهم بَْعد ُمفارقَ: ، قال الزجاج } كُنَت أَنَت الرَِّقيَب َعلَْيهِْم { و 
املُشاِهد ، وُجيوُز َحْملُه على الرُّؤَية ، وُجيوزُ َحْملُُه على الِعلْمِ ، وُجيوُز َحْملُه على الكالمِ مبعىن الشََّهاَدة ، : فالشَّهِيُد 

  .فالشَّهِيُد من أْسَماء الصِّفَاِت احلَِقيقيَِّة على َجمِيع التَّقِْديرَاِت 

  ) ١١٨(ْم ِعبَاُدَك َوإِنْ َتغِْفْر لَُهْم فَإِنََّك أَْنَت الْعَزِيُز الَْحكِيُم إِنْ ُتَعذِّْبُهْم فَإِنَُّه



  :وُهو أنَُّه كيف طلَب املغِفَرة وهم كُفَّاٌر ، واللَُّه ال يغِْفُر الشِّْرَك؟ واجلواُب من ُوُجوه : فيه سؤالٌ 
} أَأَنَت قُلَت ِللنَّاسِ اختذوين َوأُمِّيَ إهلني ِمن ُدوِن اهللا { :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -أنَُّه تعاىل ملَّا قال لعيسى : األول 

، َعِلَم أنَّ قوماً من النََّصارى َحكوا هذا الكالم َعْنُه واحلَاِكي هذا الكُفر ال يكُون كَاِفراً ، بل ]  ١١٦: املائدة [ 
  .، فلهذا طلَب املَْغفَِرة  ُمذْنِباً بكذبِهِ يف هذه احلكاَيِة ، وغُفَْرانُ الذَّْنبِ جَاِئٌز

أنْ يدخل الكُفَّاَر اجلنَّة ، ويدخل الزُّهَّاد النَّار؛ ألنَّ املُلَْك ُملْكُُه ، وال اْعتَِراض  -تعاىل  -أنَُّه ُجيوُز من اهللا : والثاين 
تعاىل ،  -إىل اهللا هبذا الكالمِ َتفْويض األمُور كُلّها  -عليه الصالة والسالم  -ألحٍد عليه ، فكان غََرُض عيسى 

القادُر على ما تُريُد ، : أي } فَإِنََّك أَنَت العزيز احلكيم { وترك االْعتَِراض بالكُلِّيَِّة ، ولذَِلك ختم الكالم بقوله 
 فإن أَتْيُت ذَْنباً عِظيماً فأْنَت للَعفْوِ أْهلٌ ، فإن: احلكيم فيما تفعل ال اعتراض ألحد علْيَك ، وما أحسن ما ِقيلَ 

  .غَفَْرَت ، ففضلٌ ، وإن َجزَْيَت فَعْدلٌ 
بعد اإلميان ، وهذا مستقيم على قَْولِ } َوإِن َتْغِفرْ لَُهمْ { بإقاَمِتهِم على كُفْرِِهْم ، و » إن تُعذِّبُْهم « : معناُه : الثالث 
  .الِقَياَمِة؛ ألن اإلميان ال َينْفَُع يف الِقَيامِة  إنَّ هذا السُّؤالَ عند رفِعِه إىل السََّماِء قَْبلَ َيْومِ] : رمحه اهللا [ السديِّ 
  .إن تُعذِّب َمْن كفَر ِمْنُهم ، وإن تغفر ِلَمْن آَمَن منهم : قيل هذا يف ِفْرقََتْينِ منهم ، معناه : الرابع 

ِه االْسِتْعطَاِف لَُهْم يف اجلوابِ عن هذا السُّؤال ، بأنَّه قال ذَِلَك على َوْج -] رمحه اهللا تعاىل [  -قال القُْرطُبِي 
  .فإنْ َعَصْوَك : والرَّأفَة ، كعطف السَّيِّد لَِعْبِده ، وهلذا مل يَقُلْ 

  .قالُه على وْجِه التَّسليم ألْمرِه ، واالْسِتَجارة من َعذَابه ، وهو َيْعلَُم أنَُّه ال َيْغِفُر ِلكَاِفرٍ : وقيل 
 -ال َيْعلَُم أنَّ الكَاِفَر ال ُيغْفَُر له ، فقولُ من َيَتَجرَّأ على كتابِ اهللا  -الم عليه السَّ -إنَّ عيسى : وأمَّا قول من قال 

  .ال تُْنَسُخ  -تبارك وتعاىل  -؛ ألن األْخبَاَر من اهللا -تبارك وتعاىل
ُهم به ، إالَّ أنَُّهم أنَّهم أْحَدثُوا معَاِصي وَعِملُوا َبْعَدُه مبا مل يأُمْر -عليه الصالة والسالم  -كان عند عيسى : وقيل 

  .ما أْحَدثُوا َبْعِدي من املََعاِصي } َوإِن َتْغِفرْ لَُهمْ { : على َعُموِد دينِِه ، فقال 
العزيزُ « ، وهي يف قراءةِ الناس ومصاحفهم ]  ٣٢البقرة [ تقدَّم نظريه : } فَإِنََّك أَنَت العزيز احلكيم { : قوله 

، وقد عبث بعض من ال » الغفورُ الرحيم « : رضي اهللا عنه وقرأ هبا مجاعة  -، ويف مصحف ابن مسعود » احلكيم 
وَخِفي عليه أنَّ املعىن متعلق » إمنا كان املناسب ما يف مصحف ابن مسعود « : يفهم كالم العرب هبذه اآلية ، وقال 

ومىت : لقراءة عن بعض الطاعنني مث قال بالشرطني مجيعاً ، ويوضِّح هذا ما قاله أبو بكر بن األنباري ، فإنه نَقَلَ هذه ا
بالشرط الثاين وال يكون له بالشرط األول » الغفور الرحيم « ُنِقل إىل ما قاله هذا الطاعن َضُعَف معناه ، فإنه ينفرد 

 أوهلما وآخرمها ، إذ: تعلٌُّق ، وهو على ما أنزل اهللا وعلى ما أمجع على قراءته املسلمون معروف بالشرطني كليهما 
إنْ تعذهبم فإنك أنت العزيز احلكيم ، وإن تغفْر هلم فأنت العزيُز احلكيم يف األمرين كليهما من التعذيب : تلخيصه 

أنْ » الغفور الرحيم « أليُق هبذا املكان لعمومه وأنه جيمع الشرطني ، ومل يصلُحْ » العزيز احلكيم « والغفران ، فكأنَّ 
  .» ز احلكيم العزي« حيتمل من العموم ما احتمله 

» إنه معروف بالشرطني إىل آخره « وكالُمه فيه دقةٌ ، وذلك أنه ال يريد بقوله : قال شهاب الدين رمحه اهللا تعاىل 
» فإهنم عباُدك « أنه جواٌب هلما صناعةً ، ألنَّ ذلك فاسٌد من حيث الصناعةُ العربية؛ فإنَّ األول قد أخذ جوابه وهو 

  .عبَد قابل ليصرفه سيُده كيف شاء ، وإمنا يريد بذلك أنه متعلق هبما من جهة املعىن وهو جواٌب مطابٌق فإنَّ ال
  فصل
وإنْ تغِفْر هلم فإنَُّهم عباُدَك ، وإن تُعذِّبُْهم ، : فيه َتقِْدٌمي وتأِخريٌ تقديُرُه : قيل } فَإِنََّك أَنَت العزيز احلكيم { : قوله 



كيُم يف القضاِء ، ال َيْنقُُص من عزِّك َشيٌء ، وال َيْخرُج َعْن ُحكِْمَك ، ويدُخلُ يف فإنَّك أْنَت العزيُز يف املُلِْك ، احل
  .ُحكِْمِه ، وِسَعْت َرْحَمُتُه َمْغِفرةُ الكُفَّارِ ، ولِكنَّه أْخَبَر أنَّه ال َيغِْفُر لَُهْم ، وُهَو ال ُيخِلُف َخَبرُه 

َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثرياً { : َتالَ قولَُه تبارك وتعاىل  -ه الصَّالة والسَّالم علي -أنَّ النيبَّ « : روى َعْمُرو بُن الَعاصِ 
إنْ تَُعذِّْبُهم فإنَُّهمْ » : عليه السَّالم  -اآلية ، وقول عيسى ]  ٣٦: إبراهيم [ } مَِّن الناس فََمن َتبَِعنِي فَإِنَُّه ِمنِّي 
َعزَّ  -فقال اللَُّه « اللَُّهمَّ أمَِّتي ، اللَُّهمَّ أمَِّتي » : ، فرفَع َيديِه وقال « ْنَت الَعزِيُز احلَِكيُم ِعَباُدك وإنْ َتْغِفرْ لَُهم فإنَّك أ

َورَبَُّك أْعلَُم ، فسله ما ُيْبِكيه ، فأَتاُه جِْبرِيلُ فسألَه  -عليه الصَّالة والسَّالم  -يا جِْبريلُ اذَْهْب إىل ُمحَمٍَّد :  -وَجلَّ 
يا جربيلُ اذهبْ إىل رسُول اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم فأْخبِْرُه وقلْ لَُه إنَّا سَُنْرِضيكَ : َبَرُه َرُسولُ اهللا ، فقال اللَُّه ، فأْخ

  .» يف أمَِّتَك َوالَ َنُسوُءَك 

ِتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َرِضيَ اللَُّه َعْنُهمْ قَالَ اللَُّه َهذَا َيْوُم َيْنفَُع الصَّاِدِقَني ِصْدقُُهْم لَُهْم َجنَّاتٌ َتْجرِي ِمْن َتْح
  ) ١٢٠(ِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما ِفيهِنَّ َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ) ١١٩(َوَرضُوا َعْنُه ذَِلَك الْفَْوُز الْعَِظيُم 

ع بالنصب من غري تنوين واختاره أبو عبيدة ونقل الزخمشري عن األعمش بالرفع تنوين ، وناف» يوُم « قرأ اجلمهور 
فأما . برفعه منوناً ، فهذه أربع قراءات » يوم « : بنصبه منوناً ، وابن عطية عن احلسن بن عياش الشامي » يوماً « 

: نافع ففيها أوجه ، أحدها  وأمَّا قراءة. قراءة اجلمهور فواضحةٌ على املبتدأ واخلرب ، واجلملةُ يف حمل نصب بالقول 
خربه كالقراءة األوىل ، وإمنا ُبنِي الظرفُ إلضافته إىل اجلملة الفعلية وإن كانت » يوم « مبتدأ ، و » هذا « أنَّ 

معربةً ، وهذا مذهب الكوفيني ، واستدلُّوا عليه هبذه القراءِة ، وأمَّا البصريون فال جييزون البناء إال إذا ُصدِّرت 
  ]الطويل : [ املضاُف إليها بفعلٍ ماضٍ ، وعليه قولُ النابغة اجلملةُ 
  ألَمَّا أْصُح والشَّْيُب وَازُع: فَقُلُْت ... َعلَى حَني َعاَتْبُت املشِيَب على الصَِّبا  -٢١٠١

قٌع أو هذا وا: منصوٌب على الظرف ، وهو متعلق يف احلقيقة خبرب املبتدأ أي » يوم « وَخرَّجوا هذه القرءاة على أن 
» هذا « ومنهم من خرَّجه على أنَّ . يقع يف يوم ينفع ، فيستوي هذا مع ختريج القراءة األوىل والثانية أيضاً يف املعىن 

بل أشري به إىل اخلرب والِقَصص املتقدمِة : ، وأشري به إىل املصدر فنصبه على املصدر ، وقيل » قال « منصوبٌ ب 
وٌب نصب املفعول به أو نصَب املصادر؟ ألنه مىت وقع بعد القول ما يُفْهم هل هو منص: فيجري يف نصبه خالٌف 

منصوٌب على الظرف » يوم « جََرى فيه هذا اخلالف ، وعلى كلِّ تقدير ف » قلت شعراً وخطبة « : كالماً حنو 
حملِّ خفضٍ باإلضافة يف » ينفع « قال اهللا هذا القولَ أو هذه األخبارَ يف وقِت نفع الصادقني ، و : أي » قال « ب 

وأمَّا قراءة التنوين فرفعه على اخلربيِة كقراءة اجلماعة . ، وقد تقدَّم ما جيوُز إضافُته إىل اجلمل وأنه أحد ثالثِة أشياء 
، ونصُبه على الظرِف كقراءة نافع ، إال أنَّ اجلملةَ بعده يف القراءتني يف حمل الوصِف ملا قبلها ، والعائُد حمذوٌف ، 

، فيكونُ حملُّ هذه اجلملة ]  ٤٨: البقرة [ } واتقوا َيْوماً الَّ َتْجزِي نَفٌْس َعن نَّفْسٍ َشيْئاً { : نظريَُ قوله تعاىل وهي 
  .إما رفعاً أو نصباً 

أنه : مرفوع بالفاعلية ، وهذه قراءة العامة ، وقُرِئ شاذاً بنصبه وفيه أربعة أوجه ، أحدها » ِصْدقُهم « : قوله 
ينفعهم ألجلِ صدقهم ، ذكر ذلك أبو البقاء ، وتبعه أبو حيان وهذا ال جيوُز : لى املفعول من أجله أي منصوب ع

ألنه فات شرطٌ من شروط النصب ، وهو احتاد الفاعل ، فإنَّ فاعلَ النفع غُري فاعل الصدقِ ، وليس لقائلٍ أن يقول 
ألنه يؤدي إىل أنَّ الشيء » صدقهم فيلزُم احتاُد الفاعل الذين َيْصُدقون َألجل : ُيْنصب بالصادقني فكأنه قيل « : 



بصدقهم ، وهذا فيه ما عرف من أن حذف : على إسقاط حرف اجلر أي : الثاين . علة لنفِسه ، وللقولِ فيه جمال 
  .احلرف ال يطَّرد 

صدقوا صدقهم ،  الذين: أي » الصادقني « أنه منصوب على املفعول به ، والناصب له اسم الفاعل يف : الثالث 
كأنك وعدَت القتالَ فلم َتكِْذْبه ، وقد ُيقَوِّي هذا نصُبه على املفعول له ، والعامل » صدقْت القتال « : مبالغةً حنو 

» َصَدق الصدَق « : الذين َيْصُدقون الصدَق كما تقول : أنه مصدٌر مؤكد كأنه قيل : الرابع . فيه اسم الفاعل قبله 
  .ضمري يعود على اهللا تعاىل » ينفع « لِّها ففاعلُ ، وعلى هذه األوجه ك

  فصل يف معىن اآلية
أنَّ ِصْدقَُهم يف الدُّْنَيا َيْنفَُعُهم يف اآلخَِرِة؛ ألنَّ ِصْدق : أْجَمُعوا على أنَّ املُراَد بَِهذَا الَيْومِ هو َيْوُم الِقَيامِة ، واملَعَْنى 

[ } إِنَّ اهللا َوَعَدكُْم َوْعَد احلق َوَوَعدتُّكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم { : ال ترى أنَّ إْبِليس قال الكُفَّار يف القياَمِة ال َيْنفَُعُهم ، أ
َما قُلُْت لَُهْم إِالَّ { : ، فَلَْم َيْنفَْعُه هذا الصِّدُق ، وهذا الكالُم َتْصِديٌق من اللَِّه تعاىل لعيسى يف قوله ]  ٢٢: إبراهيم 

  ] . ١١٧: املائدة [ } َمآ أََمرَْتنِي بِهِ 
  .أَراَد بالصَّاِدِقني النَّبِيِّني : وقيل 

  .َيْنفَُع املُؤمنني إمياُنُهْم : وقال الكَلْبِيُّ 
 -، وهو ما قَصَّ اللَُّه عزَّ وجلَّ  -عليه الصالة والسالم  -عيسى : ُمَتكَلَِّمان َيْخطَُبانِ َيْوَم القيامِة : وقال قََتادةُ 
فََصَدَق َعُدوُّ اهللا يومئٍذ ، ]  ٢٢: إبراهيم [ } َوقَالَ الشيطان لَمَّا قُِضَي األمر { : يس ، وهو قوله وَعُدوُّ اهللا إْبِل

فكان َصاِدقاً يف الدُّْنَيا واآلخَِرة فََنفََعُه  -عليه السَّالم  -وكان قَْبلَ ذلك كَاِذباً ، فلم َيْنفَْعهُ ِصْدقُُه ، فأمَّا عيسى 
  .ِصْدقُه 

  .املراُد ِصْدقُُهمْ يف العملِ للَِّه يف يومٍ ِمْن أيَّامِ الدُّنَْيا؛ ألنَّ دَاَر اآلخَِرة داُر جََزاٍء ال دار َعَملٍ : ُهْم وقال َبْعُض
املراد ِصْدقُُهْم يف اآلِخَرة وذلك يف الشَّهادِة ألْنبِيَاِئهِم بالبالغِ ، وفيما شَهُِدوا به على أْنفُِسهِْم كالَعَدمِ من : وقيل 

بِيَائِهِم على أْعمالِهِْم ، ويكُونُ وْجهُ النَّفْع فيه أن َيكُفُّوا املُؤاَخذَة بَِتْركِهِم كَتم الشَّهاَدة ، فُيغفَُر هلم بإقَْرارِِهم ألْن
، فبيَّن أنَّ ذلك النَّفْع }  لَُهمْ َجنَّاٌت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األهنار خَاِلِديَن ِفيَهآ أََبداً{ : أْنفُِسهِم ، ثُمَّ بني ثََواَبُهم ، فقال 

  .هو الثَّواُب ، وهو َحِقيقَةٌ خاِلَصةٌ داِئَمةٌ َمقُْروَنةٌ بالتَّْعظِيم 
، فيذْكُر معه لَفْظ التأبيد ، وإنََّما ذكر } َخاِلِديَن ِفيَهآ أََبداً { : أنَّه تبارك وتعاىل إنَّما ذكر الثَّواب ، قال : واعلم 

} رَِّضيَ اهللا َعنُْهْم { : ْهلِ اإلميان ، فَيذْكُر َمَعُه لَفْظ اخلُلُوِد ، ومل َيذْكُْر َمَعُه لفظ التَّأبِيِد وقوله ِعقَاَب الفُسَّاقِ من أ
  .معناه الدعاُء 

ه عاِئٌد إىل ُجَملِة ما تقدَّم من قول} ذلك الفوز العظيم { : اجلُْمهُور على أنَّ قوله } َوَرُضواْ َعْنُه ذلك الفوز العظيم { 
  .» ورضُوا َعْنُه « : ، إىل قوله » لَُهمْ َجنَّاٌت « : 

؛ ألنَّه ثََبَت عند } رَِّضَي اهللا َعنُْهْم َوَرُضواْ َعْنُه { : وِعْنِدي أنَّه ُيْحَتَمل أنْ يكون ُمخَْتّصاً بقوله : قال ابُن اخلطيب 
بالنِّْسَبِة إىل الُوجُوِد ، وكْيَف  -تبارك وتعاىل  -رضوان اهللا  أرَبابِ الُعقُولِ ، أن ُجْملة اجلنَّة مبا ِفيَها بالنِّْسَبِة إىل

  !واجلنَّة َمْرغُوُب الشَّهَْوة ، والرِّضَْوان صفةُ احلقِّ ، وأيُّ ُمَناَسَبٍة َبيَْنُهَما
  .} على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر  للَِّه ُملُْك السماوات واألرض َوَما ِفيهِنَّ َوُهَو{ : ُمَعظِّماً ِلَنفِْسِه  -تبارك وتعاىل  -مث قال 



الذي لَُه ُملْك : من ُيْعِطيهِْم ذلك الفَْوز الَعظِيم ، فقيل : إنَّ هذا جواب عن ُسؤالٍ ُمقَدَّرٍ ، كأنَُّه قيل : قيل 
  .السمواِت واألْرضِ 

ات جاء هذا عقب ما جرى من دعوى النصارى يف عيسى أنه إله فأخرب تعاىل أن ملك السمو: قال القرطيب 
واألرض له دون عيسى ودون سائر املخلوقني ، وجيوز أن يكون املعىن أن الذي له ملك السموات واألرض يعطي 

  اجلنات املتقدم ذكرها للمطيعني من عباده
العُقَالَِء لفاِئَدةٍ َمْن فيهِنَّ ، فََغلََّب غَْيَر الُعقَالَِء على : ومل َيقُلْ » وَما ِفيهِنَّ « : قال  -تبارك وتعاىل  -أنَّهُ : واعلم 
ِخريِ التْنبِيُه على أنَّ كُلَّ املَْخلُوقَاِت ُمَسخَّرُون يف قَْبَضِة قَْهرِِه وقُْدَرِتِه وقََضاِئِه وقدرِه ، وُهْم يف ذلك التَّْس: وهي 

بالنِّْسَبِة إىل ِعلِْمه كَالَ ِعلْم ، وقُْدَرةُ الكُلِّ  كاجلََماَداتِ الَِّتي ال قُْدَرةَ لََها ، وكالْبََهاِئمِ الَِّتي ال َعقْلَ لََها ، فعلُْم الكُلِّ
  .بالنِّْسَبِة إىل قُْدَرِتِه كَالَ قُْدَرة 

إنَّ : يا أيَُّها النَّاُس « : ُروِي أنَّ رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ سُورة املائدةِ يف ُخطَْبِتِه َيْومِ حجَّة الوَدَاع ، وقال 
  .» ِخرِ القُْرآنِ ُنُزوالً ، فأِحلُّوا َحالَلََها وَحرِّمُوا حََراَمَها ُسورة املائدِة من آ

أنْزِلَْت على رسُولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم سُوَرةُ املَاِئدِة وُهو َعلَى راِحلَِتِه ، فَلْم َتْسَتِطعْ : وقال َعْبُد اهللا بُن ُعَمر 
  .أن َتْحِملَُه حَتَّى نََزلَ َعْنَها 

َمْن قَرأ سُوَرةَ املاِئدةِ أْعِطَي ِمَن األْجرِ بَِعَدِد كُلِّ « : قال رُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : ن كَْعبٍ قال وعن أيبِّ ب
 -واللَُّه » َجاٍت ْشُر َدَرَيُهوديٍّ وَنصَْرانِيٍّ َيَتنَفَّسُ يف َدارِ الدُّنَْيا َعْشَر َحَسنَاٍت ، َوُمِحَي َعْنُه َعْشرُ َسيِّئَاٍت ، وُرِفَع لَُه َع

  .أعلُم بالصََّواب  -تبارك وتعاىل 

  ) ١(ْم يَْعِدلُونَ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض َوَجَعلَ الظُّلَُماِت وَالنُّوَر ثُمَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِرَبِّهِ

أوَّلُ آية يف التوراة ، وآخُر آية يف التوراة قوله تعاىل ] مية الكر[ هذه اآليةُ :  -رضي اهللا عنه -قَالَ كَْعُب األْحبار 
  .اآلية الكرمية ]  ١١١: اإلسراء [ } َوقُلِ احلمد ِللَِّه الذي لَْم َيتَِّخذْ وَلَداً وَلَم َيكُْن لَُّه شَرِيٌك ِفي امللك { : 

، » احلَْمُد اللَّه الذي خلق السَّموات واألرَض « : ل فََتَح اللَُّه باحلَْمّد ، فقا:  -رضي اهللا عنهما  -قال ابُن َعبَّاس 
  ] . ٧٥: الرمز [ } احلمد ِللَِّه َربِّ العاملني { : ، وقيل » وقََّضى َبيُْنُم باحلقِّ « : وَخَتَمُهْم باحلَْمِد ، فقال 

الذي َخلََق السَّمواِت واألْرَض خصمها  امحدوا اللَِّه: فحمد اللُِّه نَفَْسُه تعليماُ لعباده ، أي » احلمُد ِللِِّه « : فقوله 
  .بالذِّكر؛ ألنَّهما أعْظَُم املَْخلُوقَات فيما يرى الِعَباُد ، وفيهما العربةُ واملنافُع للعباد 

ْمَدُح وأعلم أنَّ املَْدَح أَعمُّ من احلَْمِد ، واحلَْمُد أَعمُّ من الشكرِ؛ ألنَّ املْْدَح َيْحُصلُ للعاقل وغي العاقلِ ، فكما ُي
  .ضقَاِلته الرَُّجلُ العاقلُ بفضله ، كذِلك يُْمَدُح اللُّؤلُؤ حلُْسنِ َشكِْلِه ، ولَطَافَة ِخلْقَِتِه ، وُيْمَدُح الَياقُوُت ِلَصفَائه و

الشُّكْر؛ فألنَّ وأمَّا احلْمُد فال حيصلُ إالَّ للفعال املُْخَتارِ على ما َيْصُدُر عنه من اإلنعام ، وإنَّما كونُ احلَْمِد أعم من 
  .احلّْمد عبارة عن تعظيم الفاعل ألجل ما صدر عنه من اإلنعام ، سواء كان ذلك اإلنعام واصالً إليك أو إىل غريك 

املَْدحُ هللا تبارك : وأمَّا الشُّكُْر فهو ِعَبارةٌ عن تعظيمه ألجل إنعام وصل إليَك ، وإذا ُعرَِف ذلك ، فإنََّما لَْم يَقُلْ 
  .ا َبيَّنَّا أنَّ املَدَح كما َيَحُصلُ للفاعل املختار ، فقد َيْحُصلُ لغريه وتعاىل ألنَّ

لََما َبيَّنَّا أنَّ الشُّكَْر عبارة عن تعظيم » الشُّكر ِللَِّه « : وأمَّا احلَْمُد فال َيْحُصلُ إال للفاعل املختار ، وإنَّما مل َيقُلْ 
  .، وقبول النعمة إليه ، وهذه َدَرَجةٌ حقريةٌ تسبب إنعام صدر منه ، فيكون املطلوب األصلي 

أْوَصلَ  -تعاىل  -َيُدلُّ على أنَّ العَْبَد َحَمَدهُ ألجل كونه مستحقاً للحمِد ، ال خلصوص كونه » احلَْمُد ِللَِّه « : وقوله 



  .النَّْعَمةَ إليه فََيكُونُ اإلخالُص 
  فصل يف بيان لفظ احلمد

ى باأللف والالم ، فيفيد أنَّ هذه املاهية للَِّه ، وذلك َيْمَنُع من ثبوت احلَْمدِ لغري اهللا ، لفظٌ حملَّ» احلَْمُد « : قوله 
إنَّ ُشكَْر املُنِْعمِ واحب : وهذا يقتضي أنَّ مجيع أقَْسام احلَْمِد والثناء والتعظيم ليس إالَّ للَِّه تبارك وتعاىل ، فإن قيل 

وُشكرِ السلطاِن على َعْدلَه ، وشكر املُحِسن على إحسانه ، قال عليه الصالة  ِمثلَ ُشكْرِ األْستَاِذ على تعليمه ،
فالواجُب أنَّ املَْحُموَد واملَْشكُورَ يف احلقيقة هو اللَُّه تعاىل؛ ألنَّ » َمْن مل َيْشكُرِ النَّاسَ لَْم َيْشكُرِ اللََّه « : والسالم 

ول داعية اإلحسان يف قلب العبد ، وحصول تلك الدَّاعية يف الَعْبِد يتوقف على ُحُص] قلب [ صدور اإلحسان من 
القلب ليس من العَْبِد ، وإالَّ الفَْتقَرَ يف حصوهلا إىل داعيةِ أخَْرى ، ولَزَِم التَّسلُسلُ ، بل حصوهلا ليس إالَّ من اللَِّه 

ْعلُ فيكون احملسُن يف احلقيقة لَْيسَ إالَّ اللَّه تعاىل ، فتلك الدَّاِعيةُ عند حصوهلا جيب الفعلِ ، وعند زواهلا َيْمَتنُع الِف
  .تبارك وتعاىل ، فيكون املُسَْتِحقُّ لكُلِّ َحْمدٍ يف احلقيقِة هو اللَّه تعاىل 

لََق أنواع َخ -تعاىل  -وأيضاً فإنَّ إْحَسانَ الَعْبِد إىل الغَْيرِ ال َيكُْملُ إالَّ بواسطة إْحَسانِ اهللاِ تعاىل؛ ألنَّه لوال أنَّ اللَّهَ 
ُه النَِّعمِ ، وإالَّ مل يقدر اإلنسانُ على إيصالِ تلك اِحلْنطَِة والفواكه إىل الَغْيرِ ، فظهر أنَّه ال حمسن يف احلقيقة إالِّ اللَّ

  .» احلمد هللا « : تعاىل ، وال ُمسَْتِحقَّ للحمد يف احلقيقة إال اهللا ، فلهذا قال 
  األلف والالمب» احلمد هللا « : فصل يف بيان قوله 

أْحَمُد اللََّه؛ ألنَّ احلَْمَد صفةُ القلب ، فُربََّما اْحَتاجَ اإلنسان إىل أن يذكر هذه : ومل يقل » احلَْمُد للَِّه « : وإنَّما قال 
كان كَاِذباً ، ]  تبارك وتعاىل[ أْحَمُد اهللا : الَّفْظَة حال كونه غافالً عند اْسِتْحضَاَر معىن احلَْمِد ، فلو قال وقت غَفْلَِتِه 

احلَْمدِ هللا ، فمعناه أنَّ ماهيَّةَ احلَْمدِ : واسَْتحقٌّ عليه الذَّْنب والِعقَاب حيثُ أخرب عن وجود شيٍء مل ُيوَجْد ، فإذا قال 
وكان الكالم  ُمْسَتِحقَّةٌ ِللَِّه عزَّ وجلَّ ، وهذا حقٌّ وصدٌق ، سواء كان معىن احلَْمِد حَاضراً يف قَلْبِه ، أو مل َيكُْن ،

  .ِعَباَدةٌ شَرِيفةً وطاعةً ، وظَهَر الفَْرُق ، واللَُّه أعلُم 
  فصل

  ] . ٢: الفاحتة [ } احلمد للَِّه َربِّ العاملني { » الفاحتة « هذه الكلمة مذكورة يف أوائل َخْمَسٍة ، أوَّهلَا سورةُ 
واألول أَعمُّ ، ألنَّ العاملَ عبارةُ ]  ١: األنعام [ } رض احلمد للَِّه الذي َخلََق السماوات واأل{ هذه السورة : وثانيها 

  .عن كل موجود سوى اللُّه تعاىل 
ال َيْدُخلُ فيه إالَّ َخلُْق السماوات واألرض ، والظُّلَُمات } احلمد للَِّه الذي َخلََق السماوات واألرض { : وقوله 

الفاحتة « ض األقسام الداخلة حتت التَّْحِميِد املذكور يف سورة والنور ، وال يدخل فيه َساِئُر الكائنات ، فكان هذا َبْع
 «.  

  ] . ١: الكهف [ } احلمد ِللَِّه الذي أَنَْزلَ على َعْبِدِه الكتاب { : سورةُ الكَْهِف : وثالثها 
جلملة النعمُ وهذا أيضاً حتميٌد خمصوٌص بنوع خاصٍ من النعمة وهي نعمة العلم واملعرفَِة واِهلداَيِة والقرآن ، وبا

  .احلاصلةٌ بَسَبب َبْعَنِة الرُُّسلِ عليهم الصالة والسالم 
  ] . ١: اآلية [ } احلمد للَِّه الذي لَُه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : » سبأ « : وراربعها 

{ : األقسام الدَّاِخلَِة يف قوله  وهذا أيضاً حتميُد على كَْونِِه َماِلكاً ِلكُلِّ ما يف السَّمواِت واألرضِ ، وهو ِقْسٌم من
  ] . ٢: الفاحتة [ } احلمد للَِّه َربِّ العاملني 

  ] . ١: اآلية [ } احلمد للَِّه فَاِطرِ السماوات واألرض { » فاطر « سورةُ : وخامسها 



  ] . ٢: الفاحتة [ } ني احلمد للَِّه َربِّ العامل{ : وهو أيضاً ِقْسٌم من األقسام الدَّاِخلَِة حتَت قوله تبارك وتعاىل 
بصيغة فعل » َخلَق السَّمواِت واألْرَض « : وأيضاً مل قال َهاُهنا . ما الفرُق بني اخلالق وبني الفاطرِ والرَّبِّ : فإن قيل 

  .بصيغة اسم الفاعل؟ » احلَْمُد للَّهش فاطر السَّمواتِ « : » فاطر « املاضي ، وقال يف سورة 
عبارةٌ عن علمه النَّاِفِذ يف مجيع  -تعاىل  -اخلَلَْق عبارة عن التَّقديرِ ، وهو يف حقِّ اهللا  فاجلواب عن األول ، أنَّ

الكُلِّيات واجلزئيات ، وأمَّا كوُنه فاطراً فهو عبارةٌ عن اإلجياد واإلبداع ، فكونه تعاىل خالقاً إشارة إىل صفة العلم ، 
  . َربَّا ومَُربياً على األْمَرْينِ فكان ذلك أكمل وكونه فاطراً إشارة إىل صفة القدرة ، وكونه تعاىل

تعاىل عبارةٌ عن علمه باملَْعلُوَماِت ،  -وأمَّا اجلَواُب عن الثَّاين ، فاحلق أن اخلَلَْق عبارة عن التَّقدير ، وهو يف حقِّ اهللا 
قََبلَ وجوده ، وأمَّا إجياُد الشيء ، ال  والعلم بالشيء يصحُّ تقدُُّمُه على وجود املَْعلُومِ؛ ألنه ال ميكن أن يعلم الشيء

  .َيْحُصل إالَّ حالَ وجوده 
  »احلمد هللا « : فصل يف قوله 

  :فيه قوالن » احلَْمٌد للَِّه « : قوله 
  :املرادُ اْحَمدُوا اللََّه ، وإنَّما جاء على ِصفَةِ اخلََبرِ لوجوده : األول 

مل حيصل جمموع هاتني » امحدوا « : َتْعِظيم اللفظ واملعىن ، ولو قال يفيد » احلَْمُد للَِّه « : أن قوله : أحدمها 
  .الفاَئدَتْين 
  .ُمْستحقّاً للحَْمِد َسَواًء حَِمّدُه َحامٌد أو مل َيحَْمْدُه  -تعاىل  -أنه ُيفيُد كونه : وثانيهما 
  .لَى أنَّ املَقُْصوَد منه ِذكُْر احلُجَّة فّذكُْرهُ بصيغة اخلََبرِ أْو: وثالثها 

  .أن املراد منه تعليم العَِباِد ، وهو قولُ أكثره املفسرين : والقول الثاين 
  :فيه ثالث سؤاالت } الذي َخلََق السماوات واألرض { : قوله 

» جاءين الرَُّجلُ الفَِقيُه « : جار جمرى قولك } احلمد للَِّه الذي َخلََق السماوات واألرض { : قوله : السؤال األول 
احلمد للَِّه { : ا يدلُّ على وجود َرُجل آخر ليس لفقيه ، وإالَّ مل يكن ِلِذكْر ذلك فَاِئدةٌ ، وكذا هاهنا قوله فإن هذ

يوهم أن هناك إهلاً مل َيْخلُق السماوات واألرض ، وإالَّ فأيُّ فائدة يف ِذكْرِ هذه } الذي َخلََق السماوات واألرض 
جِارٍ جمرى اسم العلم ، فإذا ذكر الوصف السم العلم مل يكن املقصود » اهللا « : أن قوله أنا َبيَّنَّا : واجلواب . الصِّفَِة 

الرُِّجلُ اسمٌ : إذا قلنا : مثاله . من ذكر الَوصْفش التمييز ، بل تعريف كون ذلك الَُسمَّى مَْوُصوفاُ بتلك الصِّفَِة 
نا من ِذكر الوصِف َتْمييز هذا الرجل عن َساِئرِ الرجال للَماِهيَِّة ، فيتناول األشخاص الكثريين ، فكان املقصود هاه

اسم َعلَم ، وهو ال ُيفيد إال هذه الذَّات املَُعيََّنة؛ ألنَّ أمساء » زيد « زيٌد العامل ، فلفظُ : أمَّا إذا قلنا . هبذه الصفة 
ملقصوٌد منه َتْمييز ذلك الشخص عن غريه ، األعالم قائمة َمقَام اإلشَارَاِت ، فإذا َوَصفَْناهُ بالعلمية امتنع أنْ يكون ا

من باب أمساء األعالم ال جَِرم » اهللا « بل املقصود منه تعريف كون ذلك املُسمى مَْوُصوفاً هبذه الصفة وملا كان لفظ 
ُدلُّ على أنَّ مع أنَّ ظاهر التنزيل َي» األرضِ « على » السََّماء « مل قَدَِّم : السؤال الثاين . كان األمر على ما ذكرناه 

أنَّ السََّماَء كالدَّائرة ، واألْرض كاملركز ، وُحصُولُ الدَّائرة : فاجلواب . َخلَْق األْرضِ ُمقدٌَّم على َخلْقِ السماِء 
لواَِحدِ يوجبُ تعيني املَْركَزِ ، وال َيْنَعِكُس ، فإنَّ حصول املَْركَزِ ال يوجُب تعيني الدَّائرِة إلْمكَاِن أنْ ُيحيطَ باملركز ا

َدَواِئُر ال هناية هلا ، فلمَّا َتقَدَّمت السماُء على األرضِ هبذا االعتبارِ ، وجب تقدمي ِذكْرِ السماِء على األرض ، وعلى 
  .إنَّ السمواِت َمْخلُوقَةٌ قَْبلَ األرضِ ، وهو قول قتاَدةَ ، فالسُّؤال زائٌد : قوله من قالَ 



َوِمنَ { : اجلَْمع ، واألرض بصيغة الواحِد ، مع أنِّ األرِضَني أيضاً كثريةٌ لقوله السؤال الثالث مل ذكر السماء بصيغة 
أنَّ السَّماَء جَارَِيةٌ جمرى الفاعل ، واألرض جمرى القابل ، فلو : فاجلواُب . ؟ ]  ١٢: الطالق [ } األرض ِمثْلَُهنَّ 

ح هذا العَالَمِ ، فإذا كانت كثريةٌ اْخَتلَفَتِ االتِّصَاالَتُ كانت السََّماُء واحدةً لَتَشاَبَه األمٌر ، وذلك خيلُّ مبصَاِل
[ الكَْوكَبِيَّةُ ، فَحَصلَ بسببها الفُصُولُ األَربعة ، وسائر األحوال املختلفة ، وَحَصلَ بسبب تلك االختالفات مصاحل 

  .بول أمَّا األرض فهي قابلة لألثَرِ ، والقَابِلُ الَواحُد كاٍف يف الق. العامل ] هذا 
  .} َوَجَعلَ الظلمات والنور { : قوله 

، هكذا ِعبَارةُ النحويني ، ظاهرها أهنما ُمتََراِدفَاِن ، إالَّ أنَّ » َخلََق « هنا تتعدَّى ملعفول واحد؛ ألهنا مبعىن » َجَعلَ « 
فيه معىن التقدير ، ويف اجلَعْلض معىن التَّْصيريِ والفَرقُ بني اخلَلْقِ واجلَْعلِ أنَّ اخلَلَْق « : الزَّخمَْشرِيَّ فَرَّقَ بينهما فقال 

كإنشاء شيء من شيء أو َتْصيريِ شيء شيئاً ، أو َنقْلِه فيه معىن التقدير ، ويف اجلَْعلُ التَّْصيريِ كإنشاء شيء أو َتْصيريِ 
َوجََعلَ { ، ]  ١٨٩: عراف األ[ } َوجََعلَ ِمْنَها زَْوَجَها { شيء شيئاً ، أو َنقِْلِه من مكان إىل مكان ، ومن ذلك 

  .» ؛ ألنَّ الظُلَماِت من األجَْراَم املَُتكَاِثفَِة ، والنُّور ِمَن النَّارِ } الظلمات والنور 
  .» َجَعلُْت أفعل كذا « : هنا هي اليت تتَصرَّفُ يف طََرفِ الكالم ، كما تقول » جََعلَ « : وقال الطَّربِيُّ 

« ، وهذا ال ُيشبه كالم أهل اللسان ، ولكوهنا عند الزخمشري لَْيست مبعىن » وإنارهتا َجَعلَ إظالمها « : فكأنه قال 
  .» أنشأ « و » أحدث « فسَّرها ُهنا مبعىن » َخلََق 

  .» أْوَجَد « وكذا الراغب جعلها مبعىن 
َوَجَعلُواْ املالئكة الذين ُهْم { : ومثل بقوله مث إنَّ أَبا حيَّان اْعتََرَض عليه هنا ملَّا اْسَتطَْرَد ، وذكر أهنا تكون مبعىن َصيَّر 

[ } َوَجَعلُواْ املالئكة { فقال وما ذكر من أن جعل مبعىن َصيَّر يف قوله ] .  ١٩: الزخرف [ } ِعَباُد الرمحن إِنَاثاً 
  .»  مسَّى« ال يصحُّ؛ ألهنم مل ُيَصيِّروهم إناثاً وإمنا بعُض النحويني أهنا هنا مبعىن ]  ١٩: الزخرف 

ليس املَُراُد بالتصيري بالفعل ، بل املُراد التصيري بالقول ، وقد نصَّ الزخمشري على ذلك ، على : قال شهاُب الدين 
ما سيأيت يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل ، وقد ظهر الفرُق بني ختصيص السَّمواِت واألرض باخلَلْقِ ، والظُّلُمَاِت والنور 

  .باجلَْعل مبا ذكره الزخمشري 
  فصل

  :ورد لفظ اجلَْعل يف القرآن على مخسة أوجه : قال أبو العباس املقري 
: فصلت [ } َوَجَعلَ ِفيَها َروَاِسَي ِمن فَْوِقَها { ، وقوله } َوَجَعلُواْ املالئكة { : قال تعاىل » خلق « مبعىن : األول 
  ] . ٦٢: الفرقان [ } َجَعلَ الليل والنهار { : ، وقوله ]  ١٠
  ] . ٦٢: الفرقان [ } َوَجَعلَْنا َمَعُه أَخَاُه َهاُرونَ َوزِيرا { : قال تعاىل » بعث « مبعىن : ين والثا

َوَجَعلُواْ املالئكة الذين { : وقوله تعاىل ]  ٨: الزمر [ } َوَجَعلَ ِللَِّه أَنَداداً { قال تعاىل » قدره « مبعىن : والثالث 
قُلْ أَإِنَّكُْم لََتكْفُُرونَ بالذي َخلََق األرض ِفي َيوَْمْينِ { : وقوله تعاىل ]  ١٩: لزخرف ا[ } ُهْم ِعَباُد الرمحن إِنَاثاَّ 
  }َوَتْجَعلُونَ لَُه أَنَداداً 

  .أي تقولون ]  ٩: فصلت [ 
  .َبيَّنَّاه َحبالِله وحََراِمِه : أي ]  ٣: الزخرف [ } إِنَّا َجَعلْنَاُه قُْرآناً َعَربِّياً لََّعلَّكُْم { : قال تعاىل » َبّين « مبعىن : الرابع 

{ صرينا ، وقوله : أي ]  ٤٦: اإلسراء [ } َوَجَعلَْنا على قُلُوبِهِْم أَِكنَّة { : قال تعاىل » صَيََّر « مبعىن : اخلامس 
إِنَّا َجَعلَْنا { : ، وقوله ]  ٦١: النمل [ } َوَجَعلَ َبْيَن البحرين { ، وقوله ]  ١٩: التوبة [ } أََجَعلُْتمْ ِسقَاَيةَ احلاج 



  ] . ٨: يس [ } يف أَْعناقِهِم 
  :فاجلواب من وجوه . ِلم َوحد النُّور ، ومجَع الظُّلَماِت : فإن قيل 
  .إنَّ الظُّلَُماِت هي الكُفُُر ، والنُّور هو اإلميان فظاهٌر؛ ألنَّ احلقَّ واِحٌد ، والباِطلُ كثٌري : إنْ قُلَْنا : أحدمها 

عن تلك الكَْيِفيَّةِ الكَاِملَِة القَويَِّة وكذلك الظُّلْمةُ الكاملة ] عبارة [ إنَّ الظُّلَْمة الكيفية احملسوسة ، فالنُّور : قٌلنا وإنْ 
  .وتلك املََراَتُب كثرية ، فلهذا َعبََّر عن الظُّلَُماتِ بصيغة اجلَْمع ] قليالً [ القوية ، مثَّ إنَّها التَّناقٌض 

  .نَّ النُّور من جِْنسٍ واِحٍد ، وهو النار ، والظُّلَُماِت كثرية ، فإنَّ َما ِمن جْرمٍ إالَّ وله ِظلٌّ وظُلَْمةٌ أ: وثانيها 
» البقرة « أنَّ الصِّلَةَ اليت قبلها تقدمَّ فيها َجْمعٌ ثُمَّ مفرٌد ، فعطفت هذه عليها كذلك ، وقَْد تقَّدَم يف : وثالثها 

  .ماوات ، وإفراد األرض اِحلكَْمةُ يف َجْمع الس
  .يف الذكر؟ ] على النور [ ِلَم قُدِّمت الظُّلُمات : فإنْ قيل 
  .ألنه ُمَواِفٌق يف املوجوِد؛ إذا الظُّلمة قَْبلَ النُّور ِعْنَد اجلمهور : فاجلواُب 

  فصل يف املراد بالظلمات والنور
لنُّورِ هو الكُفُْر واإلميان ، إالَّ يف هذه اآلية ، فإنَُّه ُيرُيد به اللَّْيلَ كُلُّ َما يف القرآِن من الظُّلَُماِت وا: قال الَواِقِديُّ 

  .والنََّهاَر 
  .املَُراُد الكُفُْر واإلميان : وقال احلسُن 

  .املراُد بالظُّلمات اجلَْهلُن وبالنُّور الِعلُْم : وقيل 
  .يعين اجلَنَّةَ والنَّار : وقال قتادة 

لسموات واألرض ، وقد دجََعلَ الظلمات والنُّور؛ ألنه خلَق الظُّلَْمة والنُّور قبل السموات معناها َخلُْق ا: وقيل 
  .واألرضِ 
  .خلق اهللا السَّمواِت قَْبلَ األرض ، وَخلََق الظُّلَْمةّ قَْبلَ النُّورِ ، واجلنَّة قبل النَّار : قال قتادة 

إن اهللا َخلََق َخلْقَُه يف ظُلَْمٍة ، ثُمَّ َعلَُيهِم « : هللا عليه وسلم قال وروى عبد اهللا بن عمرو بن الَعاص أنَّ النيبَّ صلى ا
  .» َمْن ذِّلَك اهَْتَدى ، وَمْن أْخطأُه َضلَّ 

  .} ثْمَّ الذين كَفَرُواْ { : قوله تعاىل 
ُد اسِْتْبَعاُد أنْ َيْعِدلوا به غريه مع ما هذه ليست للتَّْرِتيبِ الزََّماين ، وإنِّما هي للتَّراخي بني الرُّتبتنيِ ، واملُرَا» ثُمَّ « 

  .» َخلََق السَّمواتِ « : ، وإمَّا على قوله » احلمُد هللا « : إمَّا على قوله : أوضَح من الدِّالالِت ، وهذه عطٌف 
ثُمَّ » كذلك استبعاد أنْ يَْعِدلُوا به بعد وضوح آَياِت قُْدَرِتِه ، و: ؟ قلت « مث » فإن فما معىن « : قال الزخمشري 

  .» استبعاد ألنْ ميتروا فيه بعدما ثبَت أنَّهث ُمْحييهْم ، وُمميُتُهْم وباعثهم « أنُْتم َتْمَتُرونَ 
دَالَّةٌ على قُْبحِ فَْعلِ الذين كَفَُروا ، فإنَّ خلْقَُه للسموات واألرض وغريمها قد تَقَرََّر ، وآيَاُتهُ » ثُمَّ « : وقال ابن عطية 

  .، وإنَُعاُمه بذلك قد َتبيََّن ، مثَّ مع هذا كُلِِّه َيْعِدلُون به غريه  قَْد َسطََعْت
ما قَاالَُه من أنَّها للتَّوبيخ واالْسِتْبعَاِد ليس بصحيح؛ ألهنا مل ُتوضع لذلك ، واالْسِتبَعاُد والتَّْوبِيُخ : قال أبو حيَّان 

هنا للُمْهلٍَة يف الزََّماِن ، » مثَّ « أحداً من النحويني ذكر ذلك ، بل ، ومل أعلم » ثُمَّ « ُمْسَتفَاٌد من الَسِّيَاقِ ال من 
  .» احلَْمُد للِِّه « يعين على ] على مجلٍة امسيٍة [ وهي َعاِطفَةٌ مجلةً امسيةً 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

ِصلَةٌ ، فاملعطوف عليها ] » َخلََق « ألنَّ [ » َخلََق « ثُمَّ اعترض على الزخمشري يف َتجْوِيزِه أن تكون معطوفةً على 
  .على املوصول ] منها [ وٌد ُيعطى حكمها ، ولكن ليس مث رابطٌ يع

وهو « أبو سعيٍد الذي َروَْيُت عن اخلدري » : إالَّ أنْ يكون على رَأي من َيَرى الرَّْبطَ بالظَّاِهرِ كقوهلم « : ثُمَّ قال 
  .» قليلٌ جداً ال ينبغي أنْ ُيْحَملَ عليه كتاُب اللِِّه 

لتراخي ما بني الرتبتني ، وال يريُد التََّراخي يف الزََّماِن » مث « ب  إنَّ الزخمشري إنَّما يريٌد الَعطَْف: قال شهاُب الدين 
  .كما قد َصرََّح به هو ، فكيف يلزمه ما ذكر من اخلُلُوِّ عن الرابط؟ 

  .وكيَف يتخيل كوهنا ِللُمْهلَة يف الزمان كما أبو حيان 
حينئذٍ » الباء « وقدِّم للفَوَاِصلِ ، ويف » دلُون يَْع« ، فيكون » كَفَرُوا « جيوز أن يتعلَّق ب » بربِّهْم « : قوله 

  :احتماالن 
  .يعدلون عن رهبم إىل غريه : ِمَن العدول أي » َيْعدلون « و » عن « أن تكون مبعىن : أحدمها 
بربَّهم غَيَْره من ثُمَّ الذين كفروا ُيَسوونَ : أهنا للتعدية ويعدلون من الَعْدلِ وهو التسوية بني الشَّْيئَْينِ ، أي : والثاين 

  .املَْخلُوِقَني ، فيكون املَفُْعولُ حمذوفاً 
  .» أْنَعْمُت عليكم بكذا ، وتَفَصَّلُْت عليكم بكذا ، ثُم تكفرون نعميت « وقيل معىن اآلية كقول الفائل 

  ) ٢(ُتْم َتمَْتُرونَ ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن ِطنيٍ ثُمَّ قََضى أََجلًا َوأََجلٌ ُمسَمى ِعْنَدُه ثُمَّ أَْن

أعلم أنَّ هذا الكالم حيتمل أن يكون املراد منه ذكر دليل آخر من دالئل إثبات الصانع سبحانه وتعاىل ، وحيتمل أن 
  .يكون املاد منه ذكُر الدليل على صحة املعاد وصحة احلَْشرِ 

سَّمواِت وَتَعاقُبِ الظُّلماِت والنُّور على وجود الصَّانع احلكيم ملَّا اْسَتَدلَّ بَِخلِْقِه ال -تعاىل  -أنَُّه : أمَّا األول فتقريره 
، واملراد منه خلق » ُهو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن ِطنيٍ « : أْتَبَعُه االْسِتداللِ خبلقه اإلنسان على إثبات هذا املَطْلُوب ، فقال 

املراد كَْونَ اإلنسان َمْخلُوقاً من املَينَّ ، ] يكون [  من ِطني ، وهو أبو الَبَشرِ ، وُيحتملُ أنَّ] األن آَدَم خلق [ آدم 
إمَّا حيوانية أو َنَباتيَّة ، ] واألغذية [ ومن َدمِ الطَّْمِث ، ومها َيتَولَدان من الدَّم ، والدَُّم وإنَّما َيتَولَّدث من األغِْذية 

ن كاحلال يف كيفية َتوَلُِّد اإلنسان خملوفاً من األغدية احليوا[ تولُّد ذلك ] كيفية [ فإن كانت َحيوانِيَّةَ كان احلالُ يف 
  .النباتية ، وال شك أهنا متولدة من الطني ، فثبت أن كل إنسان متولد من الطني 

  .هذا الطُِّني قد َتوَلدُّت النُّطفة منه هبذا الطريق املذكور : إذا عرفت هذا فتقول 
مثل القلب والدِّماغ والكبد ] يف الصِّفة ، والصورة ، واللون ، والشكل  مث تولّد من النُّطفَة أنواع األعضاء املختلفة

، وأنواع األعضاء البسيطِة كالعظام والَغضاريِف والرِّبَاطَاِت واألوتار تولد الصفات املختلفة يف املادة املَُتشَابَِهِة ، 
  .وذلك ال ميكُن إالَّ بتقْدير مُقدِّرِ حكيم 

ا الكالم تقرير أمر املعاد ، فألن َخلَْق َبَدنِ اإلنسان وترتيبه على هذه الصفات املختلفة املقصود من هذ: وإن قلنا 
إنَّما َحَصل بقُْدَرِة فاعل حكيم ، وتلك احلكمة والقدرة باقيةٌ بعد موت احلََيواِن ، فيكون قادراً على إَعادتَِهاّ وإَعاَدةِ 

  .َدم قادٌر على إَعاَدِتَها بطريق األْولَى احلياة فيها؛ ألنَّ القاِدَر على إجيادها من الَع



  :فيه َوْجَهان » ِمْن طنيٍ « : قوله 
  .البتداء الغَاَيِة » ِمْن « ، و » َخلَقَكُْم « أنه متعلّق ب : أظهرمها 
  .أنه متعلٌّق مبحذوف على أنه َحالٌ ، وهل حيَتاج يف هذا الكالم إىل حذف مضاف أم ال؟ فيه خالف : أظهرمها 

  .كاملهدويِّ ومكي ، إىل أنه ال َحْدَف ، وأنَّ اإلنسان َمْخلُوٌق من الطني ] مجاعة  [ذهب 
  .» َما ِمْن َمولُوٍد يُولٌَد إالَّ وُيذّرُّ على النُّطْفَِة ِمْن ُترَابِ ٌحفَْرِتِه « : وروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .دَّم إنَّ النُّطْفَةَ أْصلَُها الطٌِّني كما تق: وقيل 
  .َخلََق أْصلكم أو أباكم من طنيٍ ، يعنون آدم وقَصَُّتُه مشهورة : ثَمَّ حمذوٌف ، أي : وقال أكْثٌر املُفَسِّريَن 

  ]الوافر : [ وقال امرؤ القيس 
  وَهذَا املَْوُت َيْسلُُبنِي َشَبابِي... إلَي ِعْرقِ الُّثَرى َرَسَخْت ُعُروِقي -٢١٠٢

  .رى آدم عليه الصالة والسالم ألنَّه أصلُه أراد بعِْرقِ الثَّ: قالوا 
  »خلقكم من طني « فصل يف بيان معىن 

  .آدم خاطبهم به ، إذ كانوا من ولِدِه ] يعين أباكم [ } َخلَقَكُْم مِّن ِطنيٍ { : قوله 
نِّي أُعوذُ باللُِّه منك أنْ اتنقضي مين إ: َبَعثَ اُهللا جِْبرِيلَ إىل األرض ِليأِتَيُه بطَائفٍة منها ، فقالت األْرُض : قال السُّديُّ 

إنَّها َعاذَْت بَِك ، فبعث ِميكَائيل فاْسَتَعاذَْت ، فرجع ، فبعث ملك املوت : ، فرجع جربيل ، ومل يأخذن قال َيا َربَّ 
وداء وأنا أعوذُ باهللا أن أخالف أمره فأخذ من وجه األرض فخلط احلمراء والس: ، فََعاذَْت منه باللِِّه ، فقال 

والبيضاء فلذلك اختلفت ألوان بين آدم ، ثُمَّ َعَجَنَها باملاء الَعذْبِ واِمللْح واملُّر ، فلذلك اختلفت أخالقهم ، فقال 
  :اللَُّه ِلَملِك املوت 

  .» رحم جربيل وميكائيلُ األْرَض ، ومل ترمحهما ال َجَرَم أجعل أرواح من ُخِلَق من هذا الطِّني بََيِدَك « 
  .» َخلََق اللُِّه آَدَم من أرضِ يقالُ هلا َدْجناء « :  -رضي اهللا عنه -أيب هريرة  وروي عن

  »وَخلَق حُؤُجؤُه من َضرِيَّة « : قال احلسن 
  .أقرُب » َمكَّةَ « ، وهي إىل » البصرة « قرية لبين ِكالب على طريق » ضَرِيَّة « : قال اجلوهري 

يس ، فأَخذَ من أدمي األْرضِ َعذْبِها وملحها ، فخلَق منه آدم عليه الصالة إنَّ اهللا بعث إبل: وعن ابن مسعود قال 
والسالم فكلُّ شيء خلقه من َعذْهبا ، فهو صائٌر إىل اجلَنَِّة ، وإن كان ابن كافر ، وكُلُّ شيء َخلَقَُه من ملحها فهو 

؛ ألنَّه جاء ]  ٦١: اإلسراء [ } ُجُد ِلَمْن َخلَقَْت ِطيناً أَأَْس{ : صائٌر إىل النَّارِ وإنْ كان ابن تِقيِ؛ فَمْن مثَّ قال إبليُس 
  .بالطينة؛ فسمي آدم ، ُخِلَق من أدمي األرض 

  .خلق اهللا آدم يف آخر يوم اجلمعة : وعن عبد اهللا بن سالم قال 
ده إىل األرض حتَّى صار فوط -قال  -لَمَّا َخلََق اللَُّه آَدم كان رأُسه َيَمسْ السماءِ « : وعن عبد اهللا بن عباس قال 

  .» ستَِّني ِذَراعاً يف َسْبَعِة أذُْرعٍ عَْرضاً 
أربعني حجَّةُ » اِهلْند « من  -عليه السالم  -وَحجَّ آدُم : يف حديث فيه طول  -رضي اهللا عنهما -وعن ابن عباس 

ْورثَ ولَُدُه الصَّلَع ، ونفََرت من طوله على رِْجلَْيِه ، وكان آدُم حني أُهبط متسح رأسه السََّماء فمن ثَمَّ َصلََع ، وأ
دواب األرض ، فصارت وحشاً من يومئٍذ ، ولَمْ َيُمْت حىتَّ بلغ ولده وولُد ولِده أربعني ألفاً وتويف على ثور اجلََبلَ 

يه ثالثني تقدَّم أْنَت فصلِّ على أبيك كرب عل: فقال له جربيلُ » َصلَّ َعلَى آَدَم « : الذي أنزل؛ فقال شيث جلربيل 
  .تكبرية ، فأما مخس فهي الصالة ، ومخس وعشرون تفضيالً آلدم 



وكبِّْر عليه أربعاً ، فجعل أبو شيث آدم يف َمَغارٍة ، وَجَعلوا عليها حافظاً ال َيقْرُبهُ أحٌد من بني قابيل ، وكان : وقيل 
  .سنة وستاً وثالثني سنة وكان ُعْمُر آدم تسعمائة » بنو شيث « الذين يأتونه وَيْسَتْغِفُرون له 

للترتيبِ الزماين على أصلها؛ ألنَّ ذلك متأِخٌر عن » ثُمَّ « مبعىن أظهر ف » قََضى « إذا كان » ثُمَّ قََضى « : قوله 
فهي للترتيب يف الذِّكرِ؛ ألنَّها ِصفَةُ ذاٍت ، وذلك » قَدَّر « و » كََتب « َخلِْقنا ، وهي صفة فعل ، وإن كان مبعىن 

  .ّم على َخلِْقنا ُمقدَّ

  :مبتدأ وخرب ، وسوِّغَ االبتداء هنا شيئان } َوأََجلٌ مُّسمى عِنَدُه { : قوله 
  ] . ٢٢١: البقرة [ } َولَعَْبٌد مُّْؤِمن { : أحدمهاك َوْصفُُه ، كقوله 

  .والعطُف من املَُسوِّغَاِت » مثَّ « َعطْفُُه ب : والثاين 
  ]البسط : [ قال الشاعر 

  فََهلْ بأْعَجَب ِمْن َهذَا اْمُرّؤ َسِمَعا؟... ْنِدي اْصِطبَاٌر وَشكَْوى ِعْنَد قَاِتلِْتي ِع-٢١٠٣
  ]الطويل : [ والتنكري يف األجلني إلهبام ، وهنا ُمسَوَّغُ آخر ، وهو التفصيل كقوله 

  ْم ُيحَوَّلبِِشقِّ َوِشٌق ِعْنّدَنا لَ... ُ إذَا َما َبكَى ِمْن َخلِْفَها اْنَصَرفَتْ لَه  ٢١٠٤
  :ومل َيجِْب ُهنا تقدُمي إن كان املبتدأ نكرةً ، واخلُرب ظرفاً ، قال الزخمشري 

  .» ألنَّه ختصََّص بالصفة فقارَب املعرفة « 
وهذا الذي ذَكَر من كَْونِِه ُمَسوِّغاً لالبتداء بالنكرة لكوهنا ُوصِفَْت ال تتعيَُّن ، جلواز أنْ يكونَ « : قال أبو حيَّان 

  :ثُمَّ أنشد البيت » سَوِّغُ التفصيلَ املُ
  . .إذَا َما َبكَى  ٢١٠٥ -

إنَُّه تعيَّن ذلك حتَّى ُيلْزَِمُه به ، وإَنما ذكر أْشَهرَ املسَّوغات فإنَّ العطف : واملزخشري م َيقُلْ : قال شهاُب الدين 
  .والتفصيل قَلَّ َمْن يذكُرمها يف املسوِّغات 

فما أوجب التقدمي؟ « عندي ثَْوٌب جيٌَّد ، ويل عبٌد كَيٌِّس » : الكالُم السَّاِئُر أن ُيقال : لت فإنْ قٌ« : قال الزخمشري 
.  

وأيُّ أَجلٍ مسمى عنده ، تعظيماً لشأن الساعة ، فلمَّا جرى فيها هذا املعىن أوجب التقدمي : أوجبه أنَّ املعىن : قلت 
 «.  

صفة ملوصوف حمذوف » أي « وأيُّ أجلٍ مسمى عنده كانت : لتقدير وهذا ال جيوز؛ ألنه إذا كان ا: قال أبو حيان 
  .وال َحذٌْف موصوفها وإبقاؤها » أّيا « وأجل مسمى عنه وال جيوز حذُف الصفِة إذا كانت : تقديره 
  .تريُد برجلٍ أيِّ رجل م َيُجْز » مررُت بأيِّ رجل « : لو قلت 

سَّر معّنى بلفٍظ مل َيدِّع أن ذلك اللًّفْظَ ُهَو أْصلُ كالم املفسر ، بل قال ومل أْدرِ كيف يؤاَخُد من فَ: قال شهاب الدين 
معناه كيت وكيت؟ فكيف يلزمه أنْ يكَون ذلك الكالم الذي فَسَّر به هو أْصل ذلك املُفَسِّر؟ على أنَّه قَْد َوَردَ : 

  ]املتقارب : [ وإبقاؤها كقوله » أّي « َحذُْف موضوف 
  َعالَهُ بَِسيٍف كُلمَّاً َهزَّ َيقْطَُع... حلَجَّاجُ أيَّ ُمَناِفقِ إذا َحاَرَب ا-٢١٠٦

َتفَْتُعون من اِملْرَيِة ، وتقدَّم معنها يف » متترون « و . ثُمَّط هذه » قد تقدَّم الكالُم على « أنُْتم َتْمَتُرونَ » ثُمَّ « : قوله 
  ] . ١٤٧: البقرة [ } ِمَن املمترين { : عند قوله » البقرة « 

ثُمَّ الذين « : ، يعين أنَّ قوله » َخلَقكُْم ثُمَّ أنُْتم َتْمَتُرون « : وجعل أبو حيَّان هذا من باب االْتِتفَاِت ، أعين قوله 



ثُمَّ كأنَّه اعترض على نفسه بأنَّ َخلْقَكم وقضاَء األجلِ » َخلَقكُْم ثُمَّ أْنُتم « : غائٌب ، فالَْتفََت عنه إىل قوله » كفروا 
  . َيْخَتصُّ به الكُفَّار ، بل املؤمنون ِمثْلُهم يف ذلك ال

  .وأجاب بأنِّه إنَّما قََصَد الكُفَّار َتنْبِيهاً هلم على َخلِْقِه هلم وقُدَرِتِه وقضائه آلجاهلم 
أنْ يَْنَدرَج فيه َمن ال يُِمكن « ثُمَّ أْنُتم َتمَْتُرون » وإنِّما َجَعلُْته من االِلتفَاِت؛ ألن هذا اخلطاَب ، وهو « : قال 

ُمَسمَّو؛ ألنه من مادة االسم ، وقد تقدَّم ذلك ، فقُلبت الواوُ « وأَجلٌ مسمَّى » اْصطَفاَُه اهللا تعاىل بالنبوَّة واإلميان 
  .» ياًء ، مث الياء ألفاً 

  .فَأِعلَّ كنَظَائِرِه » َتمَْترُِيون « ومترتون أصله 
  »قضى « فصل يف معىن 
ومبعىن ]  ٢٣: اإلسراء [ } وقضى َربَُّك أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِيَّاهُ { : ُد مبعىن احلكم ، واألمر قال تعاىل والقضاء قد َيرِ

ومبعىن صفة الفعل إذا ]  ٤: اإلسراء [ } َوقََضيَْنآ إىل بَنِي إِْسرَائِيلَ ِفي الكتاب { : صفة الفعل إذا َتمَّ ، قال تعاىل 
  .» قضى فالن حاجةَ فالٍن « : ومنه قوهلم ]  ١٢: فصلت [ } اُهنَّ َسْبَع َسَماَوات فَقََض{ : َتمَّ ، قال تعال 

وأمَّا األَجلُ فهو يف اللَُّغِة عبارةٌ عن الَوقِْت املضروب إلنقضاء املُدَِّة ، وأَجلُ اإلنسان هو املؤقت املضروب؛ النقضاء 
أجلَ الشَّيء يَأَجلُ أجُوالً وهو آجلٌ : خري فيه ، وأْصلُُه من التَّأخريِ ُيقال َمحلُُّه الْنِقَضاِء التأ: وأَجلُ الدَّْينِ . ُعْمرِِه 

َخصََّص موت  -تعاىل  -أنَّهُ : معناه » ثُمَّ قََضى أَجالً « إذا تأخََّر ، واآلجلُ نقيض العَاجِلِ ، وإذا ُعرَِف هذا فقوله ، 
األَجلُ األّول من الوالَدِة إىل : وقتادة ، والضحَّاُك : قال احلََسُن »  وأجلٌ ُمسَمَّى ِعْندُه« كُلَّ واَحد بوقٍت ُمَعيَّنٍ ، 

ِلكُلِّ أَحدٍ أجالن أجل : ِمَن املوِت إىل الَبْعِث ، وهو الَبْرَزُخ وروي عن ابن عبَّاس ، وقال : واألَجلُ الثاين . املوت 
اِطعاً للرحَّمِ نُِقَص من أَجل الُعمر وزيد يف أَجلِ من الوالدة إىل املوت أدىن البعث يف أجل الُعمر ، فإن كان بالعكس ق

  .البَْعِث خمافة 
  .األَجلُ األوَّلُ أَجلُ الدنيا ، والثَّاين أَجلُ اآلخرة : وسعيد بن ُجَبْيرٍ ] وقال جماهد [ 

آجال : راُد باألَجلِ األوَّلٍ امل: وقال أبو ُمسِلم . املوُت : النَّوم ، والثاين : األَجلُ األوَّل : وقال عطيةُ عن ابن عبَّاس 
  :» وأَجلٌ ُمَسمَّى عِْنَدُه « : املاضني من اخلَلْقِ وقوله 

املراُد منه آَجالُ الباقني ، فخضَّ هذا األجل الثاين ، بكونه ُمَسمَّ ِعندُه؛ ألن املاضني ملا ماتوا صارت آجاهلُْم معلومة ، 
املوت ، واألَجلُ املَُسمَّى ِعْنَد اهللا تعاىل هو أَجلُ : ألَجلُ األوَّلُ ا: وقيل » وأجل مسمى عنده « : فلهذا املعىن قال 

  .عاىل القيامة ألن ُمدَّة حياهتم يف اآلخرة ، ال آِخَر هلا وال انِْقَضاَء ، وال َيْعلَُم أحد كيفية احلالِ يف هذا األَجلِ إالَّ اهللا ت
  .مقداُر ما َبِقَي من عمر كُلِّ أحٍد : الثاين األَجلُ مقدار ما ُيقضى من عمر كُلّ واحٍد ، و: وقيل 
  .» جعل ألعمارهم ُمدَّة تنتهون إليها « يعين  -مها وَاِحدٌ : وقيل 
إنَّ لكل : قال حكماُء اإلسالم . وهو أجلٌ ُمسَمَّى عنده ال يعلمهم غريه : يعين » وأَجلٌ ُمَسمَّى عنده « : وقوله 

  :إنسان أَجلَْينِ 
  .الطبيعي : أحدمها 
اآلجالُ االْختِراِميَّةُ ، فالطَّبيعيُّ هو الذي لو َبِقَي ذلك املَِزاُج َمصُوناً من العَوارض اخلارجية ، الْنَتَهْت مّدةُ : والثاين 

َبقَاِئه إىل األْوقَات الفالنية ، وأمَّا اآلجال االخترامية فهي اليت حتصلُ بسبب من األسباب اخلارجية كالَغَرقِ ، واحلَْرقِ 
  .ولَْدغِ احلشرات وغريها من األمور املُْعِضلَِة ، 



  .تشكُّون يف البَْعِث : أي » ثُمَّ أنُْتم َتْمَتُرونَ « : وقوله 
  .متترون يف صحة التوحيد : وقيل 

  ) ٣(َوُهَو اللَُّه ِفي السََّماوَاِت َوِفي الْأَْرضِ َيْعلَُم ِسرَّكُْم َوَجْهَركُْم َوَيْعلَُم َما َتكِْسُبونَ 

املراد من اآلية املُتقدِّمة إقَاَمةُ الدليل على وجود الصَّانع القادر املُْختَارِ ، فاملُراُد من هذه اآلَيِة إقاَمةُ : أعلم أنَّا إذا قلنا 
  .الدليل على كونه َعاِلماً جبميع املَْعلُوَماِت؛ ألهنا َتُدلُّ على كمالِ العلم 

إقاَمةُ الدليل على ِصحِّة املََعاِد ، فاملقصود من هذه اآلية تكميل ذلك البيان؛ ألنَّ  املراد من اآلية املُتقدِّمِة: وإن قلنا 
  :ُمنِكري املعاد إنَّما ُيْنِكُروَنُه ألمرين 

راً أنَّهم َيْعتَِقُدونَ أنَّ املؤثّر يف حدوث َبَدن اإلنسان هو امِْتزَاُج الطَّباِئعِ ، وإنْ سلَّموا كون املؤثّر فيه قَاِد: أحدمها 
عامل باجلزئيات ، فال ميكنه َتمْييزث املُطيعِ من العَاِصيِ ، وال متييز أجزاء َبَدِن ] غري [ إنُِّه : خمتاراً ، فإنَّهم َيقُولُونَ 

  .زيد عن أْجزاِء َبَدن عن أجزاء َبَدِن عمرو 
» هو « تْ يف اثَْنْي عشر َوْجهاً؛ وذلك أن يف هذه اآلية أقْوالٌ كثرية ، وقد لُِخصَّ» وُهَو اللُِّه يف السَّمواِت « : قوله 

  :فيه قوالن 
  .يعوُد على ما َعاَدْت عليه الضَّماِئُر قبله  -تعاىل  -هو ضمري اسم اهللا : أحدمها 

  .أنَّهُ ضمُري الِقصَِّة ، قال أبو عليَّ : الثاين 
اللَُّه اللَُّه ، فتركَّب الكالم من امسني : التقديُر  وإنَّما فرَّ إىل هذا؛ ألنه لو أعاد على اللِِّه لََصاَر: قال أبو حيَّان 

  .ُمتَِّحَدْينِ لفظاً ومعىن ال نِْسَبةَ بينهما إسنادية 
الضَّمُري إمنا هو َعاِئٌد على ما تقدََّم من املَْوُصوِف بتلك الصِّفات اجللية ، وهي َخلُْق السَّموات : قال شهاب الدين 

نُّور ، وَخلْق النَّاس من طني إىل آخرها ، فصَاَر يف اإلخبار بذلك فَاِئَدةٌ من غري َشكِّ ، واألرض ، وجعل الظُّلُماِت وال
متعلٌق بنفس اجلاللة ملَّا َتضمَّّنْتهُ » يف السَّمََوات « خربه ، و » اللَُّه « مبتدأ ، و » هو « فعلى قولِ اجلُْمُهورِ يكون 

  .ْعُبود يف السَّموات ، وهذا قول الزَّجَّاج ، وابن عطيَّة ، والزخمشري وهو املَ: من معىن الِعَبادِة ، كأنَُّه قيل 
َوُهَو الذي ِفي { : هو املَْعُبود فيها ، ومنه : يف السََّموَات متعلٌِّق مبعىن اسم اللَِّه ، كأنَُّه قيل « : قال الزَّخمشري 

» ية واملتوحد باإلهلّية فيها ، أو الذي ُيقَالُ له أو هو املعروف باإلهل]  ٨٤: لزخرف [ } السمآء إله َوِفي األرض إله 
  ] .ال يشركه يف هذا االسم غريه [ « اللَّه 

ألنَّ االسم الشَّريف تقدَّم فيه خالفٌ ] اللَُّه؛ : أو هو املَْعرُوُف ، أو هو الذي ُيقال له : إمنا قال : وقال شهاُب الدين 
ظََهرَ تلُّق اجلَارِّ بِِه ، وإنْ كان لَْيسَ مبشتقِّ ، فإمَّا أن يكون يتأّول ذلك على ، هل هو ُمْشَتٌق أْو ال؟ فإن كان ُمْشتقاً 

  .كل قول من هذه األقوال الثالثة 
: الَّذي ُيقَال له » : راجع لكونه َعلماً َمْنقُوالً ، وقوله « املَْعُروف » : راجٌع لالشتقاقِ ، وقوله « املَْعُبود » : فقوله 
  .اْسَتْشَعَر باالعتراض املذكور  -رمحه اهللا  -إىل كونه ُمرْجتالً ، وكأنه راجع « اللَُّه 

  .واالْعتِراُض َمْنقُولٌ عن الفَارسيَّ 
ومن ذََهَب » اإلله « إنَّ اهللا أْصلُه : وإذا َجَعلَْت الظَّْرَف متعلّقاً بام اللِِّه َجاَز عندي على قياس َمْن يقول » : قال 

، نقل عن أيب علّي « إالَّ أنْ ُتقدِّر فيه ضَْرباً من معىن الِفْعلِ » عنده « م وجب أالَّ يتعلٌّق به هبذا االسم مذهب األعال
  :باسم اللَِّه؛ ألنَّه صار بدخول األلف والالم ، والتغيري الذي دخله كالعلم ، وهلذا قال تعاىل « يف » أنه ال يتعلَُّق 



  .فظاهُر هذا النقل أنه مبنُع التعلُّق به وإنْ كاين يف األْصل ُمْشَتقاً ]  ٦٥: مرمي [ } َهلْ َتْعلَمُ لَُه َسِمّيا { 
  .» أمٌري املؤمنني اخلَِليفَة يف املَشْرِق واملغْرِبِ : وهو ُمَتَعلٌِّق مبا َتَضمَّنَهث اْسُم من املَعاَاين ، كقولك « : وقال الزَّجَّاج 
  .وأكثرها إحَْرازاً لفََصاَحةِ اللَّفِْظ ، وجََزالَةِ املعىن  هذا عندي أفَْضلُ األقوالِ ،« : قال ابن عطّية 

:  وإيضاُحُه أنَُّه أراد أنْ َيُدلَّ على َخلِْقِه وآثَارِ قُْدرِتِه وإحاطِتِه واستيالئه ، وحنو الصفات ، فجمع هذه كُلَّها يف قوله
وهو اخلالق ، والرازق ، واحمليي ، : ألرضِ كأنه قال الذي له هذه كُلُّها يف السَّموات ، ويف ا: ؛ أي « َوُهَو اللَُّه » 

فلو قصدت ذات زَْيٍد « العراق » و « الشام » زيد السُّلطانُ يف : واحمليط يف السموات ويف األرض كما تقول 
اً ، فأقمت اآلمر الّناهي الذي ُيوَلِّي وَيعْزلُ كان فَصِيحاً َصِحيح] زيد [ : لكان ُمَحاالً ، فإذا كان َمقِْصُد قولك 

  .» مقام تلك الصِّفات « اهللا » السَّلطََنةَ َمقَاَم هذه الصِّفَاِت ، كذلك يف اآلية الكرمية أقَْمَت 
ما ذكره الزَّجَّاُج ، وأوضحه ابن عطيَّةَ صحيٌح من حيث املعىن ، لكنَّ َصَناَعةَ النحو ال ُتَساِعُد عليه؛ : قال أبو حيَّان 

متعلٌِّق باسم اهللا؛ ملا َتَضمََّنُه من تلك املعاين ، ولو َصَرحَّ بتلك املعاين مل َتْعَملْ فيه » سموات يف ال« ألهنما َزَعَما أن 
متعلّقاً جبميعها من حيث املعىن ، بل » يف السموات « َجِميُعَها ، بل العََملُ من حيث اللفظُ لواحد منها ، وإن كان 

َنُه من معىن األلُوِهيَّة ، وإن كان َعلَماً؛ ألن العَلََم َيْعَملُ يف الظَّْرِف ملا يتضمنه ملا َتَضمَّ» اللّه « األوىل أن يتعلَّق بلفظ 
  ]الزجر : [ من املعىن كقوله 

  أَنا أُبو املِْنَهالِ بَْعَض األحَْيانْ...  -٢١٠٧
  .ُنَصَب بالَعلَمِ؛ ألنَّه يف معىن أنا املشهور » َبْعضَ « ألنَّ 

« : وملا ذكر أبو حيَّان ما قاله الزَّخمْشَريُّ قال . نَاُزع ، مع أنه لو َسكََت عن اجلواب واضحاً َعَملَُها على سبيل التَّ
  .» فانظر كيف قّدَر العاِملَ فيها واِحداً ال مجيعها 

  .أنَُّه اْستْنَصَر به فيما ردَّ على الزَّجَّاج ، وابن عطية : يعين 
وهو : ّعلق مبحذوِف هو ِصفَةٌ هللا تعاىل ُحِذفت لفهم املَْعَنة ، فقدَّرها بعضهم مت» يف السََّموَات « أن : الوجه الثاين 

وهو اللَُّه املُدَبُِّر ، وحذفُ الصِّفة قليلٌ جداً مل َيرِْد منه إالَّ مواضع يسريه على َنظَرٍ فيها ، : اهللا املعبود ، وبعضهم 
: أي ]  ٤٦: هود [ } إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك { املعاندون ، :  أي]  ٦٦: األنعام [ } َوكَذَّبَ بِِه قَْوُمَك { فمنها 

  .النَّاجني ، فال ينبغي أن ُيحَْملَ هذا عليه 
واملَْجُرور متعلٌِّق » َوُهَو اللُِّه « : إنَّ الكالم َتمَّ عند قوله :  -وهو أْحَسُن ما قيل فيه  -قال النَّحَّاس : الوجه الثالث 

  .َيْعلَُم ِسرَّكُم ، وجَْهَركُم فيهما : أي » ِسرَّكم وجَْهَركُم « ، وهو »  َيعْلَُم« مبفعول 

  .وهذا ضعيٌف جداً ملا فيه من َتقِْدميِ َمْعُمولِ املصجر عليه ، وقد عرف ما فيه 
على » َيعْلَُم « و وهذا ظاِهٌر ، » َيْعلَُم « أنَّ الكالَم َتمَّ أيضاً عند اجلاللِة ، وتعلِّق الظرفُ بنفس : الوجه الرابع 

  .هذين الَوجَْهْينِ ُمْسَتأَنٌف 
باسم اهللا على ما تقدََّم ، » يف السموات « فيتعلَّق » يف السموات « : أنَّ الكالَم َتمَّ عند قوله : الوجه اخلامس 

  .وهو قول الطَّربي » يعلم « ب » يف األرض « ويتعلَُّق 
َمْعبوٌد يف السَّمَوات ويف األرض ، وَيْعلُم ما يف السَّموات ،  -تعاىل  -َه وهو ضعيٌف؛ ألنِّ اللَّ« : وقال أبو البقاء 

  .وهخو َرٌد مجيلٌ . » وما يف األرض ، فال تتخصَُّص إْحدى الصِّفََتْينِ بأَحدِ الظرفني 
َمِت احلالُ على صَاحبَها ، ثُمَّ قُدِّ» ِسرَّكم « متعلٌِّق حمذوٍف على أنَُّه حالٌ من » يف السموات « أنَّ : الوجه السادس 
  .، وعلى عاملها 



« ، وهذا فَاِسٌد من جهة أنه َيلَْزُم منه تقدمي َمْعُمولِ الصِّلِة على املوصول؛ ألن » َيكِْسُبونَ « أنه متعلّق ب : السابع 
لقائلُ إىل أنَّ َمْوُصولةٌ امسية ، أو حرفيةٌ ، وأيضاً فاملَُخاطُبونَ كيف يكيبون يف السموات؟ ولو ذهب هذا ا» ما 

لَسُهل األْمُر من حيث املعىن ال من » َيكِْسبونَ « ب » يف األرض « وعلّق » يف السموات « : الكالم َتمَّ عند قوله 
  .َحْيثٌ الصناعيةُ 

  .خرب ثاٍن » يف السموات « خََبٌر أوَّلُ ، و » اهللا « أنَّ : الوجه الثامن 
أنَُّه عاملٌ مبا فيهما ال َيْخفَى : ، وأنَُّه يف السموات ويف األرض ، وعلى معىن  أنَّه اهللا: على معىن « : قال الزخمشري 

  .» عليه شيٌء ، كأنَّ ذَاَتُه فيهما 
ال ّيُدلُّ على كوٍن ُمقَيٍَّد ، إمنا َيُدلُّ على كونس ُمطْلَقٍ ، « يف » وهذا ضعيٌف؛ ألن اجملرور ب « : قال أبو حيَّان 

  .» وتقدَّم جوابه مراراً 
على ما تقدَّم » يف السموات « خربه و » َيعْلَُم « َبَدلٌ منه ، و » اللَُّه « مبتدأ ، و » هو « أنْ يكون : الوجه التاسع 

.  
  .اخلربُ بالعىن الذي قاله الزخمشري » يف السموات « َبَدالً أيضاً ، و » اللًُّه « أنْ يكون : الوجه العاشر 
» يف السموات « لشَّأِن يف َمَحلِّ رفع باالبتداء ، واجلاللةً مبتدأ ثاٍن ، وخربها ضمري ا» هو « أنَّ : احلادي عشر 

  .، واجلملة خرب األول مفسرة له وهو الثاين عشر » َيعْلَُم « باملعىن املتقدَّمِ ، أو 
 َمَحلَّ له ، أو يف َمَحلِّ رفع خرباً ، فقد عرفت من َتفَاصِيلٍ ما تقدََّم أنَّه َيُجوُز أن يكون ُمْسَتأنَفاً ، فال» َيْعلَمُ « وأمَّا 

  :» ِسرَّكم وَجْهرَكم « أو يف َمَحلِّ َنْصبِ على احلال ، و 
  .جيوز أن َيكُوَنا على باهبما من املَْصَدرِّية ، ويكونان مضافني إىل الفاعل 

َيعْلَُم َما ُيِسرُّونَ { : ْسَتَدلَّ بقوله تعاىل ُمَسرَّكم وجمهوركم ، وا: وأجاز أبو البَقَاء أن يكونا َواِقَعْينِ املفعول به ، أي 
مصدرية وهو األلَْيُق ملَُناَسَبِة املصدرين قبلها ، وأن » ما « وال َدلَيلَ فيه ، ألنه جيوز ]  ٧٧: البقرة [ } َوَما ُيْعِلُنونَ 
  .» الذي « تكون مبعىن 

  فصل يف معىن اآلية
  ] . ٨٤: الزخرف [ } َوُهَو الذي ِفي السمآء إله َوِفي األرض إله  {: كقوله » وهو اهللا يف السموات واألرض « 

  .هو املعبود يف السَّمواِت واألرض : وقيل 
وهو اللَُّه يعلُم سّركم وجهركم يف السموات واألرض ، يعلُم ما َتكِْسُبونَ من اخلريِ : معنيان : وقال حممد بن جرير 

  .والشَّر 
  فصل يف شبكة إنكار الفوقية

  .لَّ القائلون بأنَّ اهللا يف السموات هبذه اآلية استد
وذلك يقتضي ُحُصولهُ يف مكانني » يف األرض « : فيلزم أن يكون يف األرض لقوله : أن يقال ] يلزمنا [ وال : قالوا 

لعََمل بأحد الظَّاهرين أمجعنا على أنه لَْيَس َمْوُجوداً يف األْرضِ ، وال َيلْزُم من ترك ا: َمعاً ، وهو ُمَحالٌ؛ ألنَّا نقول 
على ظاهره وألن من } َوُهَو اهللا ِفي السماوات { : ترك العمل بالظَّاهر اآلخر من غري دليلٍ ، فوجَب أن يبقى قوله 

ويف السموات واألرض َيعْلَُم ِسرَّكُْم « : ، مث يبتدئ فيقول } َوُهَو اهللا ِفي السماوات { : القراء من وقف عند قوله 
« : ِصلَةٌ لقوله » َويف األْرضِ « : ، واملعىن أنه تعاىل يعلُم َسرَاِئَركُمْ املوجودة يف األْرضِ ، فيكون قوله »  وَجْهرَكُْم
  .» ِسرَّكُْم 



أنَّا ُنقِيُم الِّداللة أّوالً على أنه ال يُْمِكُن َحْملُ هذا الكالم على ظَاِهرِِه ، وذلك من : واجلواُب : قال بان اخلطيب 
  .وجوه 

فََبيَّن أنَّ كُلَّ ]  ١٢: األنعام [ } قُل لَِّمن مَّا ِفي السماوات واألرض قُل للَِّه { : أنَُّه قال يف هذه السورة : دمها أح
ما يف السموات واألرض ، فهو ِملٌْك هللا تعاىل ومملوك له فلو كان اله أحد األشياء املوجودة يف السموات لزم كونه 

فإن ] .  ٦: طه [ } لَُه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { » طه « يف : ا قوله ملك نفسه ، وذلك ُمَحالٌ وكذ
  .فال يدخل فيها ذاُت اللَِّه ] مبن ال يعقل [ خمتصَّةٌ ] » ما « [ كلمة : قالوا 
  ] . ٧-٥: الشمس [ } اَها والسمآء َوَما َبَناَها واألرض َوَما طََحاَها َوَنفْسٍ َوَما سَوَّ{ : ال ُنَسلُِّم بدليل قوله : قلنا 

  .» هو اللَُّه تعاىل « ها هنا » ما « واملراد بكلمة ]  ٣: الكافرون [ } َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َمآ أَعُْبد { : وقوله 
أو املراد أنَُّه إمَّا أنْ يكون املَُراُد منه أنَُّه َمْوُجودٌ يف مجيع السمواِت ، » وُهَو اهللا يف السمواتِ « : أنَّ قوله : وثانيها 

  .َمْوُجوٌد يف مساء واحدة 
يف أحد السَّمواِت عني ما  -تعاىل  -والثاين ترك للظِّاِهر ، واألوَّلُ على قسمني ، ألنَُّه إما أن يكون احلاصل منه 

لٌ ببديَهِة يف َمكَاَنْينِ ، وهو باط[ حصل منه يف سائ السَّمواِت أو غريه ، واألوَّل يقتضي ُحُصكول املتحّيز الواحد 
  ] .العَقْلِ 

  .تعاىل ُمَركَّباً من األْجَزاِء واألْبعَاضِ ، وهو ُمحَالٌ  -والثاين يقتضي كونه 
أنَُّه لو كان َمْوُجوداً يف السَّموات لكان َمْحُدوداً متناهياً وكُلُّ ما كان كذلك كان قَُبولُُه للزيادة والنُّقَْصانِ : وثالثها 

  .ن كذلك فهو ُمْحَدثٌ ُمْمكناً ، وكُلُّ ما كا
أنَُّه لو كان يف السَّمواِت ، فهل َيقْدُر على َخلْقِ عامل آخر فوق هذه السموات أو ال يَقِْدر؟ وذلك من : ورابعها 
  :وجهني 

لو فعل ذلك حلَصلَ َتْحَت ذلك العامل ، والقوم منكرون  -تعاىل  -والثاين يوجُب وهو ُمَحالٌ واألول يقتضي أنَّهُ 
  .ت العامل كونه حت

وََنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ { وقال ]  ٨٤: احلديد [ } َوُهَو َمَعكُْم أَْيَن َما كُنُتْم { : أنه تعاىل قال : وخامسها 
  ] . ١٦: ق [ } الوريد 
[ } فَثَمَّ َوْجُه اهللا  فَأَْيَنَما ُتَولُّواْ{ : وقال ]  ٨٤: الزخرف [ } َوُهَو الذي ِفي السمآء إله َوِفي األرض { : وقال 
وكُلُّ ذلك ُيْبِدلُ القولَ باملَكَاِن واجلهة ، وإذا ثبت هبذه الدَّالئلِ أنَُّه ال ميكُن َحْملُ هذا الكالم على ]  ١١٥: البقرة 

  :ظاهره ، وَجبَ التَّأويلُ ، وهو من وجوه 
« : يف تدبري السمواِت واألرض ، كما يقال : ي ، أ} َوُهَو اهللا ِفي السماوات َوِفي األرض { : أنَّ قوله : األول 

  ] . ٨٤} َوُهَو الذي ِفي السمآء إله { : يف تدبريه ، وإْصالحِ ُمهِمَّاِتِه ، كقوله : أي » فالنٌ يف أْمرِ كذا 
ْرض َيْعلُم ِسرَّكم يف السَّمواِت وِفي األ« : ثُمَّ ابتدأ ، فقال » وُهَو اللَُّه « : عند قوله ] َتَم : [ أنَّ قوله : الثاين 

  .َيعْلُم ما يف السَّمواِت املالئكة ، ويف األرض يعلمُ َسراِئَر الَبَشرِ اإلْنس واجلن : ، أي » وجْهرَكُم 
اللَُّه َيعْلَُم ما يف السموات ، وما يف األرض ِسرَّكُم « أنْ يكون الكالُم على التقدمي والتأخري ، وهو : الثالث 

  .» وجهركم 
  »ما تكسبون « معىن  فصل يف بيان

فيه سؤال ، وهو أنَّ األفعال إمَّا أفعال القُلُوبِ ، وهو املَُسمَّى بالسِّرِّ ، وإمِّا أعمال » وَيْعلُم ما تكسبون « : قوله 



  .اجلَوَارحِ ، وهي املَُسمَّاةُ باجلَْهرِ ، فاألفعالُ ال خترُج عن السِّرِّ واجلهر 
  .يقتضي َعطَْف الشيء على نفسه ، وإنَُّه فاسٌد } ِسُبون َوَيْعلَُم َما َتكْ{ : فكان قوله 

  .على ما يتسحقُُّه اإلنسانُ على ِفْعِله من ثوابٍ وعقابٍ » َما َتكِْسُبونَ « : واجلواُب جيُب َحْملُ قوله 
، وال جيوز َحْملُُه على نفس  ُمكَْتَسُبُه: ، أي » هذا كَْسُب فالن « : واحلاصلُ أنَُّه َمحُْملٌ على ا ملُكَْتَسبِ كما ُيقَالُ 

الكَْسبِ؛ ألنَُّه يلزم منه َعطُْف الشيء على نفسه واآلية تدل على كون اإلنسان مكتسباً للفعل ، والكَْسُب هو 
لْبِ ُمَنزٌَّه عن َج -تعاىل  -الفعلُ املُفِْضي إىل اجِْتالَبِ نَفْع ، أو َدفْع ضََررٍ ، وال يوصف فعلُ اللِِّه بأنه كَْسٌب لكونه 

  .النَّفْعِ ، وَدفْعِ الضرر 

  ) ٤(َوَما َتأْتِيهِْم ِمْن آَيٍة ِمْن آَياِت َربِّهِمْ إِلَّا كَاُنوا َعْنَها ُمعْرِِضَني 

  .لُوُجوِد الشرطني ، فال َتَعلَُّق هلا « ِمْن » فاعل زيدت فيه « 
  .رفعٍ على املوضع  ، فهي يف َمَحلِّ جرٍ على اللَّفِْظ ، أو« آية » صفة ل « من آيات » و 

آية الستغراق اجلْنسِ الذي يقع يف النَّفيِ ، : أي « آية » صفةٌ ل « ِمْن آية » : يف قوله « ِمْن » : وقال الَواِحِديِّ 
  .» ما أتاين من أحدٍ : كقولك 
  .للتبعيض » من آياِت َربِّهِم « : يف قوله : والثانية 
دَّالِئل اليت جيب فيها النَّظَُر واالعتبار ، إالَّ كانوا عنها ُمْعرِضَني ، واملُراُد هبم وما يظهر هلم َدلِيلٌ قط من ال: واملعىن 

  .إْنِشقاُق القمر وغريه : ، واملراُد باآليات » مكة « أهل 
  .من آيات القرآن : يريد : وقال عطاء 

  :ال ، ويف صاحبها وجهان هذه اجلملة الكَْونِيَّةُ يف َمَحلِّ َنْصبٍ على احل» إالَّ كَاُنوا « : قوله 
  .» تأتيهم « أحدمها أنَُّه الضمريُ يف 

» َتأتيهِمْ « ، وحيتمل أنْ يكون ُمْستّقَْبلَ املعىن؛ لقوله » كَانُوا « : حيتمل أن يكون ماضي املعىن لقوله » تأتيهم « و 
.  

» قد « ا وقوعه َبْعَد فِْعلٍ كهذه اآلية ، أو يقترن ب إمَّ: بأحد َشْرطَْينِ » إالَّ « واعلم أنَّ الفْعلَ املاضي ال َيقَُع بَْعَد 
  .» َوَما تَأِتيهم « : إىل آخره إىل الغيبِة بقوله » خلقكم « وهنا الِْتفَاٌت من خطاه بقوله » ما زيدٌ إالَّ قد قام « : حنو 

  ) ٥(كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ فَقَْد كَذَُّبوا بِالَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم فََسْوَف يَأِْتيهِْم أَْنَباُء َما 

  .أنَّ اإلعْرَاض عن اآليات أْعقََبُه التَّكْذِيُب : هنا للَتْعِقيب ، يعين » الفاء « 
إن كانوا معرضني عن اآليات ، فقد : مردوٌد على كالم حمذوف ، كأنه قيل » فَقَْد كَذَّبوا « : وقال الزخمشري 

  .كذبوا مبا هو أعظم آية وأكربها 
من إقامة الظاهر مقام املُْضَمرِ ، إذ » باحلق « : وال ضرورة تدعو إىل يف انتظام الكالم وقوله : ل أبو حيان وقا

  .باآلية : فقد كذبوا هبا أي : األصل 
  »باحلق « فصل يف بيان املراد 

  .واملَُراُد باحلقِّ ها هنا القرآن 
  .ت مجيع اآليا: ] حممد صلى اهللا عليه وسلم وقيل : [ وقيل 



  فصل
  :رّتَب أموَر هؤالء الكُفَّارِ على ثالث مراتب  -تعاىل  -واعلم أنَّهُ 

  ] .والَبيِّنَات [ كوهنم معرضني عن التأمُّلِ والتَّفَكُّرِ يف الدَّالئل : أوهلا 
 يكون مكذباً به ، بل قد كوهنم مكذّبني هبا ، وهذه أزّْيُد مما قَْبلََها؛ ألنَّ املُْعرَِض عن الشِّيء قد ال: واملرتبة الثانية 

  .يكون غَِفلَ عنه؛ َصاَر ُمكَذِّباً به ، فقد زاد على اإلعَْراضِ 
بالشيء قد ال يبلغ تكذيبه به إىل حدِّ االْستِْهَزاِء ، فإذا بلغ ] ألن املكذب [ كوهنم ُمْسَتهْزِئَني هبا؛ : واملرتبة الثالثة 

تعاىل أنَّ أولئك الكُفَّار وصلوا يف هذه املراتب  -َبيَّن ] ثُم [ َوى يف اإلنكار ، إىل هذا احلَدَّ ، فقْد َبلَغَ الَغاَية القُْص
  .الثالثة على هذا الترتيب 

  .} فَسَْوَف يَأِْتيهِْم أَْنَباُء َما كَاُنواْ بِِه َيسَْتْهزُِءونَ { : قوله تعال 
« به » يأتيهم َمْضمونُ األنباء ، و : َحذٌْف ، أي وهو ما يعظم وقعه من األخبار ، ويف الكالم « نبأ » األنبياء مجع « 

  .« كانوا » متعلّق خبرب 
  «كذبوا » حرف وجوب أو ظرف زمان ، والعامل فيه « ملّا » و 
  .عائد عليها ، وجيوز أن تكون مصدرية « به » جيوز أن تكون موصولةٌ امسيةً ، والضمُري يف « ما » و 

مستهزئني ، وعلى هذا فالضمُري ال يعوُد عليها؛ ألهنا حرفية؛ بل تعود على احلقِّ ، أنباء كوهنم : أي : قال بان عطّية 
  .وعند األخفش يعود عليها؛ ألهنا اسم عنده 

» يوم : سيعلمون عاقبة اْستهَْزائِهِْم إذا ُعذِّبُوا ، فقيل : وسوف يأتيهم أخباُر اْستِْهزَائهِْم وَجَزاؤُه ، أي : ومعىن اآلية 
  .يوم القيامة : وقيل « بدر 

ا السََّماَء َعلَْيهِْم ِمْدرَاًرا َوَجَعلَْنا أَلَْم َيَرْوا كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ َما لَمْ ُنَمكِّْن لَكُْم وَأَْرَسلَْن
  ) ٦(وَأَْنشَأَْنا ِمْن َبْعدِِهْم قَْرًنا آخَرِيَن  الْأَْنهَاَر َتْجرِي ِمْن َتْحتِهِْم فَأَْهلَكَْناُهمْ بِذُُنوبِهِْم

ملَّا منعهم من اإلعراض والتَّكْذيب ، واالسِْتْهزاِء بالتهديد والوعيد ، أْتَبَعُه مبا } لَْم َيرَْواْ كَْم أَهْلَكَْنا { َ: قوله تعاىل 
  .جيري املَْوِعظِة ، فوعظهم باالْعتَِبار بالقُُرونِ املاضية 

جيوز أن تكون اْسِتفْهاميَّةً وخبَريَّةً ، ويف ِكالَ التقديرين فهي معلقة للرؤية عن العََملِ ، ألنَّ اخلََبريَّةَ جتري  »كم « و 
جمرى اْسِتفْهاميَِّة يف ذلك ، ولذلك أعطيت أحكامها من وجوب التَّْصديرِ وغريه ، والرُّؤَيةُ هنا ِعلْميَّةٌ ، ويضعف 

كم « لتقديرين فهي معلّقة عن العمل؛ ألنَّ البصرية جتر جمراها ، فإن كانت ِعلِْميَّةً ف كوهنا بصرية ، وعلى ككال ا
  .وما يف حيَّزها سادَّة مسدَّ مفعولني ، وإن كانت َبصَريَّةً فمسّد واحد » 
من « ، و  إهالكاً: أي » أْهلَكْنا « جيوز أن تكون عبارة عن األشخاص ، فتكون مفعوالً هبا ، َناِصُبَها » كم « و 

« أهلكنا قوماً ، أو فوجاً من القُُروِن؛ ألنَّ قرناً ُيَراُد به اجلَْمُع ، و : أي » أَهلكَْنا « على هذا ِصفَةٌ ملفعول » قرٍن 
  .تبعيضية ، واألوىل البتداء الغاية » ِمْن 

» كم « ْهٌم َبيٌَّن ، وحيوز أن تكون األوىل ، وهذا ال ُيْعقَلُ فهو َو» ِمْن « الثانية َبَدلٌ من » من « : وقال احلُويف 
  .عبارة عن الزََّماِن ، فتنتصُب على الظرف 

  .كم أزمنٍة أهلكنا فيها : تقديره : قال أبو حيان 
َمزيَدةٌ فيه ، وجاز ذلك؛ ألن الكالم غري » مْن « هو املفعول به ، و » ِمْن قَْرن « وجعل أبو البقاء على هذا الوجه 



كم أزماناً « : رة ، إالَّ أنَّ أبا حيَّان َمَنَع ذلك بأنَُّه ال يقع إذ ذاك املفرد موقع اجلمع لو قلت موجب ، واجملرور نك
أو كم مرة ضربت رجالً مل يكن مدلولُ رجلٍ رجالً ، ألنَّ السؤال إمنا َيقَُع عن عدد األزمنة أو » ضََرْبت رجالً 

ألنَّها ال ُتزَاُد يف االستفهام ، إالَّ وهو استفهاٌم َمْحضٌ » ِمْن « زيادة  املَرَّاٍت اليت ضربت فيها ، وبأن هذا ليس مَْوَضَع
  .أو يكون مبعىن النَّفي ، واالستفهام هنا لَْيَس َمْحضاً وال مَُراداً به النفي انتهى 

  .وجوابه ال يسلم : قال شهاُب الدِّين 
  .» قرون « اجلماعة من النَّاسِ ومجعه » قَْرن « و 

ثالثون : أربعون َسَنةً ، ويقال : ويُقال ] ستُّون َسَنةً : ويقال [ مثانون سنةً ، : ْرنُ ُمدَّة من الزمان ، يقال القَ: وقيل 
فعاش مائة َسَنةٍ » تَِعْيُش قَرْناً « : قال لعبد اهللا بن بشر املازين  -عليه السالُم -مائة سنة؛ ملا روي أنَّه : َسَنةً ، ويقال 

] اعتقاد [ على هذه األقَاوِيلِ من أهل قرٍن؛ ألنَّ القَْرنَ الزمان ، وال َحاَجةَ إىل ذلك إالَّ على  ، فيكون معىن اآلية
  .أنه حقيقة فيه َمَجازٌ يف النَّاسِ ، وسيأيت بَِقيَّةُ الكالم عليه يف الصَّفَْحةِ الثانية 

  .اد الضمُري عليه مجعاً باعتبارِ معناه ، وع» قرن « يف موضع جرِّ صفة ل » َمكَّنَّاُهْم يف األْرضِ « : قوله 

« ، ف » كم « متييز ل » من قرن « وضعَّفه أبو حيان بأن . ، واحلويف رمحه اهللا  -رضي اهللا عنه -قاله أُبو البقاء 
ى التَّْبنيِ ، ومل جيري جمر» من قرن « هي املَُحدَّثُ عنا باإلهالِك ، فهي املَُحدَّثُ عنها بالتَّْمكنيِ ال ما بَْعَدَها؛ إذ » كم 

  .ُيَحدَّث عنه 
ما كان : كأنَّه قيل : أنْ تكون هذه اجلُْملَةُ اْستِئَْنافاً جواباً لسؤال ُمقَدَّرِ ، قال  -رمحه اللَُّه تعاىل -وجوَّز أبو حيَّان 

لصِّفَِة فََجْعلَُها صفة ألَْيُق ، والفَْرقُ َمكَّنَّاهم ، وجعله هو الظَّاهر ، وفيه نظٌر ، فإنَّ النكرة ُمفِْتقِرةٌ ل: من َحاِلهِْم؟ فقيل 
أثبته فيها ، ] مكنة يف كذا « أن [ } َما لَْم نَُمكِّن لَّكُْم { : وقوله } مَّكَّنَّاُهْم ِفي األرض { : بني قوله تبارك وتعاىل 

[ } إِنَّا َمكَّنَّا لَُه ِفي األرض { : ه وأما مكنَّا جعل له مكاناً ، ومن]  ٢٦: األحقاف [ } َولَقَْد َمكََّناُهْم ِفيَمآ { ومنه 
  ] . ٥٧: القصص [ } أَوَلَْم ُنَمكِّن لَُّهْم { ]  ٨٤: الكهف 

 -رضي اهللا عنه  -وأما أبو حيَّان  -رمحه اهللا تعاىل -جعل له أرضاً ، هذا قول الزخمشري: أي « أرٌض له » ومثله 
هنا للذَّوَات بنفسه وحبرف اجلَرِّ ، واألكْثَُر َتْعِدَيُتهُ « َمكَّن » وتعدِّي : فإنَُّه قال فإنَُّه َيظَْهُر من كالمه التَّْسوِّيةُ بيهما ، 

[ } أََولَْم نَُمكِّن لَُّهمْ { ، ]  ٨٤: الكهف [ } إِنَّا َمكَّنَّا لَهُ { ]  ٢١: يوسف [ } َمكَّنَّا ِليُوُسَف { ] حنو [ بالالم 
  ] . ٥٧: القصص 

وهبذا قال أبو علي « َنَصْحُته ، وَنَصْحتُ له : لغتاِن فصيحتان ، حنو : مكَّنَّاُهْم ومكَّنَّا هلم » : وقال أُبو ُعبَْيَدة 
  .واجلرحاينُّ 

  :هذه مهسة أوجه « ما » يف « ما مل ُنمكِّْن لكم » : قوله 
التميكن الذين مل : قديُر والت[ ، وهي حينئذٍ صفةٌ ملوصوف حمذوف ، « الذِّي » أنْ تكون مَْوُصولةَ مبعىن : أحدمها 

  .متكيناً ما مل ُنَمكِّْنُه لَكُْم : ُنَمكِّْن لكم ، َمْحذُوٍف تقديره 
  .ما مل ُنَمكِّْنهُ لكم ، ذكرمها احلُوِفيُّ رمحه اهللا تعاىل : أهنا نكرةٌ صفةٌ ملَْصَدرٍ َمْحذُوٍف تقديره : الثاين 

« الذي » ال تكون ِصفَةً ملعرفٍة ، وإن كان « الذي » مبعىن « ما » أنَّ األوَّلَ ب -رمحه اهللا تعاىل  -وردَّ أبو حيَّان 
: تريد الضرَب الذي ضربه زَْيٌد ، مل َيُجْر ، فإن قلت « َضرَْبُت الضَّْرَب ما ضََرَب زيٌد » : يقع ِصفَة هلا ، لو قلت 

  .جاز « الضَّْرَب الذي ضربه زيد » 
وأنت « قُْمُت ما وَضرْبُت َما » : َتقُع ِصفَةً ال جيوُز َحذُْف موضوفها ، لو قلت  النكرة اليت« ما » َوَردَّ الثاين بأن 



  .قُْمُت قياماً ما وضربت ضرباً ما مل َيُجْز : تعين 
لبقاِء أعطيناهم ما مل ُنْعِطكُْم ، ذكره أُبو ا: على املعىن ، ألنَّ معىن مكَّنَّاُهْم « َمكََّن » أن تكون َمفُْعوالً هبا ل : الثالث 

  . -رمحه اهللا -
  .« هذا َتْضِمٌني ، ال َيْنقَاُس » :  -رمحه اهللا -قال أُبو حيَّان 

ُمدَّةَ اْنِتفَاِء التمكني : ُمدَّة ما مل منكِّن لكم ، واملعىن : َمْصدريَّةً ، والزََّمان حمذوف ، أي « ما » أن تكون : الرابع 
  .لكم 

شيئاً مل منكِّنه لكم ، ذكرمها أيضاً : ملة املنفيَّة بعدها ، والعائد حمذوف ، أي أن تكون نكرةً موُصوفَةً باجل: اخلامس 
  .« وهذا أقَْرُب إىل الصَّوابِ » : يف األخري  -رمحه اهللا تعاىل  -أبو البقاء قال أبو حيان 

، فكان » شيء « ه بلفظ ولو قدَّره أبو البقاِء خباصِّ لكان أْحَسَن من تقديرِ:  -رمحه اهللا تعاىل -قال شهاب الدين 
  .َمكَّنَّاُهْم متكيناً مل منكّنه لكم : يقول 

راجٌع إليهم أيضاً ، فيكون على هذا » الكم « عائٌد على املُْسَتهْزِئني ، واخلطاُب يف : قيل » يروا « والضمري يف 
أولئك ، ومع متكينهم وكثرهتم فقد َحلَّ هبم الِتفَاتاً فائدُتهُ التَّعْريض بقلَِّة متكُّنِ هؤالء ، ونَقْصِ أحواهلم عن َحالِ 

  .اهلَالَُك ، فكيف وأنتم أقَلُّ منهم متكيناً وعدداً؟ 
هي للمؤمنني وجلميع املُعَاصرين هلم ولساِئرِ النَّاس « الكم » واملَُخاطََبةُ يف « :  -رمحه اهللا تعاىل  -وقال ابن عطيَّة 

يا : ا الَعْصرِ لكم ، وحيتمل أن ُيقدَّر معىن القول هلؤالء الكَفََرِة ، كأنه قال مل ُنَمكِّن يا أهل هذ: كافَّةً ، كأنه قيل 
فلك يف فَصيح  -أو أمَْرَت أن ُيقال  -اآلية ، فإذا أخربت أنك قُلَْت « ألَْم َيرَوا كَْم أهْلَكَْنا » : ُمَحمَُّد قُل هلم 

بلفظ املَُخاطبة ، ولك أن جتيء باملعىن يف األلفاظ بالَغْيَبِة دون  كالم العرب أن حتكي األلْفَاظَ املَقُولَةَ بعينها ، فتجيَء
  .انتهى » اخلطاب 

  .» ما أكرمك ، أو ما أكرمه : قُلُْت لزيد « : ومثاله 
، ومنه  األمَّةُ من النَّاس ، ُسمُّوا بذلك القُِتَراهِنْم يف ُمدٍَّة من الزَّماِن: يقع على َمَعاٍن كثريةن فالقرن » القَْرنُ « و 

  »َخيُِْر القُروِن قَرْنِي « :  -عليه الصالة والسالم -قوله 
  ]الطويل : ] [ يف ذلك املعىن [ وقال الشاعر 

  أخَبُِّر أْخَبارَ القُُروِن اليت َمَضْت٢١٠٨...  -
  ]جمزوء الكامل : [ وقال قَسُّ بُن َساِعَدةَ ... أِدبُّ كَأنِّي كُلََّما قُْمُت َراِكُع 

  ِفي الذَّاهبنيَ األوَِّلي ... -٢١٠٩
  .أصله االتفاُع ، ومنه قَْرنُ الثَّْورِ وغريه ، فَُسمُّوا بذلك الرتفاع السِّنِّ : وقيل ... نَ ِمَن القُُروِن لََنا َبصَاِئر 

َن ، وُيطلَُق على املُدَّة ألنَّ بعضهم يُقَْرنُ ببعض ، وُيْجَعلُ جمتمعاُ معه ، ومنه القرنُ للحَْبلِ ُيْجَمُع به بني الَبعريْي: وقيل 
  .من الزَّمان أيضاً 

  .تَِراِك وهل إطالقُُه على النَّاسِ والزَّمان بطريق االْشَترَاِك ، أو احلقيقة واجملاز؟ ُيَرجَُّع الثَّاين؛ ألنَّ اجملَاَز خٌري من االْش
. طْلَُق عليهم ، والَغلََبةُ ُمؤِذّنةٌ األَصالَِة غالباً وإذا قُلنا بالراجح ، فإهنا احلقيقة ، الظاهر أنه القَْوُم؛ ألنَّ غالب ما ُي

: القَْرنُ أنْ يكون وفاةُ األشيخ ووالَدةُ األطفال ، ويَظَْهُر ذلك من قوله تعاىل  -: رمحه اهللا تعاىل  -وقال ابُن عطيَّة 
النَّاُس اجملتمعون : القَْرنُ : وليس بواضح وقيل  فجعله َمْعّنى ،]  ٦: األنعام [ } َوأَْنشَأَْنا ِمن َبْعِدِهْم قَْرناً آخَرِين { 

: [ وبقوله » خَْيُر القُروِن قَْرنِي « : كما تقدَّم ، قلّت السُِّنون أو كثُرْت ، واستدلُّوا بقوله عليه الصالة والسالم 



  ]جمزوء الكامل 
  نَ ِمَن القُُروِن لََنا َبَصائِر... ِفي الذَّاهبني األوَّيل  -٢١١٠
  ]الطويل : [ لقائل يف ذلك وبقول ا
  َوُخلِّفَْت ِفي قَْرِن فَأْنَت غَرِيُب... إذَا ذََهَب القَْوُم الَِّذي كُْنَت ِفيهُِم  -٢١١

  .فأطلقوه على النَّاسِ ليفيد االجتماع 

لُّوا له بقوله عليه مث اختلفت النَّاسِ يف كميِة القَْرِن حالة إطالقه على الزَّمان ، فاجلمهور على أنَُّه مائة سنة ، واستد
  .مائة وعشرون سنة ، قاله إيَاُس ُمَعاوَيةَ ، وزارة بن أيب أوىف : فعاش مائة َسَنٍة ، وقيل » تَعيُش قَرْناً « : السالم 

  .مثانون نقله أبو صاحل عن ابن عبَّاسٍ : وقيل 
  .سبعون؛ قاله الفّراء : وقيل 
  »املَناَيا ما َبْيَن السِّتَِّن إىل السِّبعنيَ  ُمْعَتَرُك« : ستُّون لقوله عليه السالم : وقيل 
أربُعون ، حكاه حممد بن سريين ، يرفعه إىل النَّيب عليه الصَّالة والسَّالُم ، وكذلك الزَّهراوي أيضاً يرفعه إىل : وقيل 

  .بني القرنني ثالثون سنة  ثالثون حكاُه النَّفَّاش عن أيب ُعَبْيدة ، كانوا يرون أن ما: النيب صلى اهللا عليه وسلم وقيل 
  .عشرون سنةً ، وهو رأي احلََسنِ البصري : وقيل 
  .مثانية عشر عاماً : وقيل 
املقدار الَوَسطُ مثل أعمار أهل ذلك الزمان ، واسُْتْحِسَن هذا بأنَّ أهل الزََّمنِ القدمي كانوا يعيشون أربعمائة : وقيل 

  .لَّ َسَنةً ، وثالمثائة سنة ، وألفاً وأكثر وأق
  .أعطيناهم ما مل ُنْعِطكُْم : ومعىن اآلية 

  .أمهلناهم يف العمر مثل قوم نوح وعاٍد ومثود : وقال ابن عبَّاسٍ 
إنْ » املساء « حالٌ من » ِمْدَراراً « من الدَّرِّ و » ِمنفَْعال « يعين املَطَرَ } َوأَْرَسلَْنا السمآء َعلَْيهِم مَّْدَراراً { : قوله 

  .لسحاب ، فإن السحاب يوصف بكثرةِ التََّتاُبع أيضاً أُريد هبا ا
ِمْدَراراً ُمَتَتبابِعاً يف أْوقاِت احلَاجَاِت ، وإن أُرَيد هبا املاء فكذلك ، وَيُدلُّ على أنه يَُراُد به املَاُء قوله : قال ابُن عبَّاسٍ 

  ]الوفر : [ َنطَأُ السماء حىت أتيناكم ، ومنه ما زلنا : ويقولون » يف أثر مساٍء كَاَنْت من اللَّيلِ « : يف احلديث 
  َرَعْيَناُه وإنْ كَاُنوا ِغضَابا... إذَا نََزلَ السََّماُء بأْرضِِ قَْوم  -٢١١٢

َمطَر السماء ، ويكون : َرَعْيَنا ما نيشأ عنه ، وإن أُريَد هبا هذه اِملظَلَّةُ ، فال ُبّد من حذف ُمضاٍف حينئٍذ ، أي : أي 
  .حاالً منه »  ِمْدّراراً« 
  .ِمفعال للُمبالغِة كامرأة ِمذْكارِ ومئناث » ِمْدرَاراً « و 

  .وهو كَثْرةُ وروِده على احلاِلبِ » َدرَّ اللََّبن « وأصله من : قالوا 
  .يف الدَُّعادِء عليه بقلَِّة اخلري » ال َدرَّ َدرُُّه « : ومنه 

كناية عن طلبها » استدَّرت اِملعَْزى « و » َسَبَق َسْيلُُه َمطََره « : ي مثلُ قوهلم وه» َسَبقَْت درَُّته غَِزاَرهُ « ويف املَثَلِ 
  .الفَْحلَ 

  .ألنَّها إذا طَلََبْتُه َحَملَْت فَوَلََدْت فََدرَّْت : قالوا 
فعوالً ثانياً ، وإن جعلناها م» جتري « َتصْيرييةً كان » َجَعلَ « إن جعلنا } َوَجَعلَْنا األهنار َتْجرِي ِمن َتْحِتهِمْ { : قوله 

  .إجياِديَّةً كان حاالً 



  :جيوز فيه أوجه » من حتتهم « و 
، » األهنار « ، أو من » جتري « ، وهو أظهرها ، وأن كون حاالً ، إمَّا من فاعل » جتري « أن يكون متعلّقاً ب 

مري يف اجلَازَّ ، وفيه َضْعفٌ لتقدُِّمَها على على هذا حالٌ من الض» جتري « و » َجَعلَْنا « وأنْ يكون مفعوالً ثانياً 
جتري حالٌ من الضمري « كما تقدَّم ، و » األْنهَار « حاالً من » من حتتهم « العامل املَْعَنوِّي ، وجيوز أن يكون 

  .املُْسَتِكنِّ فيه ، الضَّْعُف املتقّدُم 

  فصل
كَثَْرةُ الَبسَاتيِن ، واملعىن أهنم َوَجدُوا من َمَنافع الدُّنيا أكثر مما } ْحتِهِْم َوَجَعلَْنا األهنار َتْجرِي ِمن َت{ : املَُراُد من قوله 

املشرفة ، ثُمَّ مع هذه الزيادة يف الِعزِّ ، وكثرة العدد والَبْسطَةِ يف املال واِجلْسمِ ملَّا فجرى عليهم » مكَّة « َوَجَدُه أهلُ 
  .ما مسعتم من إهالكهم ، وهذا يوجب االعتبار 

ليس يف هذا الكالم إالَّ أن اإلهالك غي خمتّص هبم ، بل األنبياء واملؤمنون كلهم أيضاً قد هلكوا فكيف : فإن قيل 
  .حيسُن إيراُد هذا الكالم يف َمعْرضِ الزَّْجرِ عن الكُفْرِ مع أ ، ه يشترك فيه الكَاِفُر واملؤمُن؟ 

، واهلالك ، بل املُرَاد منه أهنم َباُعوا الدَّيَن بالدنيا؛ فعوقبوا بسبب  ليس املقصود منه الزَّْجر مبجرد املَْوِت: فاجلواُب 
  .االْمتَِناعِ عن اإلميان ، وهذا املعىن ُمْشتََرٍك بني الكافر واملؤمن 

عليه وسلم فيما مع أنَّ القَْوَم ماتوا ُمقِرِّين بِِصْدقِ حممد صلى اهللا » أْو لَمْ َيَرْوا كَْم أْهلَكَْنا « : كيف قال : فإن قيل 
  خيرب به عنه ، وأيضاً فهم مل ُيَشاهدوا وقَاِئعَ األمم السَّالفة؟

أقَاصِيَص املتقدمني مشهورة بني اخللق فيبعد أن يقال إهنم ما مسعوا أخبارهم ، وجمرد مساعها يكفي [ أنَّ : فاجلواب 
  .يف االعتبار 

  أي فائدة يف ذكر إنشاء قرن آخرين بعدهم؟: فإن قيل 
فائدته التَّنْبِيُه أنَّه ال َيَتعَاظَُمُه إْهالكُُهْم وإْخالَُء بالدهم منهم ، فإنه قَاِدٌر على إنشاء آخرين َمكَاَنُهمْ ] أن : واب فاجل

  ] . ١٥: الشمس [ } َوالَ َيَخاُف ُعقَْباَها { : ُيعِّمُر هبم بالده ، كقوله 
  .» أنشأنا « متعلِّق ب » من بعدهم « و 

أنه منه؛ لكنه منعن ذلك كوُنهُ : ؛ ألنه ظَرُف زمان يعين » قرن « وال جيوز أن يكون َحاالً من : اء قال أبو البق
عند قوله » البقرة « ظرف زمان والزََّمانُ ال ُيْخَبُر به عن احلََدثَ وال يُوَصُف ، وقد تقدََّم أنه يصحُّ ذلك بتأويل يف 

« و » قوم « ؛ ألنه اسم َجْمع ك » قَْرن « ِصفَةٌ ل » آخرين « و ]  ٢١: البقرة [ } والذين ِمن قَْبِلكُْم { : تعاىل 
أهل قرن آخرين ، وقد تقدََّم أنَُّه مْرجُوٌح ، واللَّهُ : إنَُّه قدََّر ُمَضافَاً ، أي : ، فذلك اْعُتبِر معنها ، ومن قال » رهط 
  .أعلم 

  ) ٧(َمُسوُه بِأَْيِديهِْم لَقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني َولَْو َنزَّلَْنا َعلَْيَك ِكتَاًبا ِفي ِقْرطَاسٍ فَلَ

يا : تزلت هذه اآلية يف النَّْضرِ بن احلَْرِث ، وعبد اهللا بن أيب أميَّةَ ، ونوفل بن ُخَويْلٍد قالوا : قال الكليب ومقاتل 
اللَِّه ، ومعه أربعةٌ من املالئكة َيْشهُدونَ معه أنَُّه من عند اهللا ، وأنَّك  حممد لَْن ُنؤِمَن لََك حَتَّى تأتينا بكتاب من عنِد

: أي » فَلََمُسوه بأيديهم « مكتوباً من عنده } َولَوْ َنزَّلَْنا َعلَْيَك ِكَتاباً ِفي ِقرْطَاسٍ { : رسوله ، فأنزل اهللا تعاىل 
ر املَُعاَيَنةَ ، ألن اللَّْمسَ أْبلَغُ يف إيقاع الِعلْمِ من الرؤية ، وألنّ السِّْحر َعاَيُنوُه وَمسُّوهُ بأيديهم ، وذكر اللَّْمَس ومل يذك



  .جيري على املرئي ، وال جيري على امللموس 
املصدُر ، » كتاب « ، سواء أريد ب » كتاب « جيوز أن يتعلَّق مبحذوف على أنه ِصفَةٌ ل » ِفي ِقْرطَاسٍ « : قوله 

  ]الطويل : [ جميء الكتاب مبعىن مكتوب قوله أم الشْي املكتوب ، ومن 
  أَتْتَك ِمَن احلَجَّاجِ ُيْتلَى ِكتَاُبهَا... ً َصِحيفَة . .  ٢١١٣

الصَِّحيفة ُيكتبُ : يف اآلية الكرمية َمْصَدراً؛ ألن نَفَْس الكُُتبِ ال تُوَصُف والِقْرطاس » كتاباً « ومن النَّاس من جعل 
رمحه  -، بكسر القاف وضمها ، والفصيح الكسر ، وقرئ بالّضم شاذّاً َنقَلَُه أبو البقاء  فيها تكُون من رقِّ وكَاِغٍد

ِقْرطَاس إالَّ إذا كان مكتوباً ، وإالَّ فهو طِْرٌس وكَاِغٌد ، : اسم أْعجِِميُّ ُمعَرٌَّب ، وال يقال : والِقْرطَاُس  -اهللا تعاىل
  ]البسيط : [ وقال زهري 
  يُد ِمْن آثَارِ َساِكنِهالََها أَخاِد -...  ٢١١٤

، وأن يعود » الِقرْطاس « الضمري املنصوب جيوز أن َيُعوَد على » فَلََمُسوُه « : قوله ... كََما َتردَِّد ِفي ِقْرطَاِسِه القَلَم 
  .مبعىن َمكُْتوب » كتاب « على 

  .» لََمسَ « متعلِّق ب » بأيديهم « و 
جاء على األفصح من اقتران جواهبا املُثَْبتِ » لو « جواب » لَقَال « و . وم لالستعانة كعملت بالقَدُّ» الباء « و 

  .بالالم 
خربه ، فهو استثناء ُمفَرَّغٌ ، واجلُْملَة املَْنِفيَّةُ » إالَّ سحٌر « و » هذا « نافية ، و » إنْ « و ] و [ » إنْ هذا « : قوله 

َشهاَدةً عليهم بالكُفْرِ ، » لَقَالَ الذين كَفَُروا « : املضمر يف قوله  يف َمَحلِّ نصب بالقولِ ، وأوقع الظَّاهَر َمْوقََع
  .واجلملة االمتَناِعيَّةُ ال َمَحلَّ هلا من اإلعراب الستئنافها 

  .أنَُّه ال َيْنفَُع معهم شيٌء ملا سبق فيهم من علمي ، واللَُّه أعلم : ومعىن اآلية الكرمية 

َولَْو َجَعلَْناُه َملَكًا لََجَعلْنَاُه َرُجلًا َولَلََبْسَنا ) ٨(ْيِه َملٌَك َولَْو أَْنزَلَْنا َملَكًا لَقُِضَي الْأَْمرُ ثُمَّ لَا ُيْنظَُرونَ َوقَالُوا لَْولَا أُْنزِلَ َعلَ
  ) ٩(َعلَْيهِْم َما َيلْبُِسونَ 

خلَلْق رسوالً لوجب أن يكون ذلك الرَّسُولُ إذا لو َبَعثَ اللَُّه إىل ا: وهذه شبٌه ثالثةٌ من ُشَبِه النُّبوة ، فإهنم يقولون 
كة أراد حتصيل ُمهِّم ، فإمنا َيْستَعِعُني يف حتصيله َمبنء هو أقّْدُر على حتصيله ، وإذا كان وقوع الشُّبَُهاِت يف ُنُبوَِّة املالئ

  .أقَلَّ َوَجبَ تعنُّتِهم وَتَصلُّبِهِم يف كُفْرهم 
لو أُنزِ : لو نزَّلَْنا عليك كتاباً لَقَالُوا كذا وكذا ، ولقالوا : ، أي » لو « لى جواب وجيوز أن تكون َمْعطُوفة ع: قيل 

  .عليه َملٌَك 
ليس » لوال ُنزِّلَ « من املثبت ، وفيه بُْعد؛ ألن قوهلم » الالم « وجيء باجلواب على أحد اجلائزين ، أعين حذف 

الظَّاهُر َعْوُدُه على النيب صلى » َعلَْيه « هنا ختضيِضيَّةٌ ، والضمُري يف » وال ل« و » لوال نَزَّلَْنا « : ُمَتَرتِّباً على قوله 
  .اهللا عليه وسلم 

  .جيوز أن َيُعوَد على الكتاب أو الِقْرطَاسِ : وقيل 
حىت َتعُْرج  لن نؤمن لك: لوال أْنزِلَ مع الكتاب َملٌَك يشهُد بِصحَِّتِه ، كما ُيْرَوى يف الِقصَِّة أنه قيل له : واملعىن 

لوال : وقالوا « : فتأيت بكتاب ، ومعه أربعة مالئكة يشهدون ، فهذا َيظَْهُر على رأي من يقولك إنَّ اجلملة من قوله 
  .، فإنَّهُ تعلّق به من حيث املعىن حينئٍذ » لواء « معطوفةٌ على جواب » أنْزِلَ 



  فصل يف دحض شبهة منكري النبوة
  :أجاب عن هذه الشُّْبَهِة بوجهني  -عاىل تبارك وت -واعلم أنَّ اهللا 

ولو أنزلنا ملكاً مل : اإلمتام واإللزام ، واملعىن : ومعىن القضاء } َولَْو أَنزَلَْنا َملَكاً لَّقُِضَي األمر { : قوله : أحدمها 
  .يؤمنوا ، وإذا مل يؤمنوا اْسُتؤِصلُوا بالعذاب ، وهذه ُسنَّةُ اللَِّه تعاىل يف الكُفَّار 

أنَّهم إذا شاهدوا امللك َزَهقَْت أْروَاحُُهْم من َهْول ما يشاهدون؛ ألنَّ اآلدمي إذا رأى امللك ، فإمَّا أنْ : الوجه الثاين و
يراه على صورِتِه األْصِليَِّة ، أو على صورة الَبَشرِ ، فإن رآه على صورته األصليَِّة غُِشَي عليه ، وإنْ رآه على صورة 

يكونُ املَْرئيُّ شخصاً على صورة البشر عاينوا املالئكة يف صورة البشر كأضياف إبراهيم وأضياف الَبَشرِ ، فحينئذ 
  .لوط ، وخصَّهم َداُود وجربيل حيثُ َتخَيَّل ملرمي َبَشراً سَوِياً 

  :واعلم أنَّ عدم إرسال امللك فيه مصاحل 
زوله على الكُفَّارِ ، فُربَّما مل يؤمنوا ، كا قال اهللا تبارك إن رؤية إنزال امللِك على البشرِ آية قاهرةٌ فبتقدير ن: أحدمها 
[ } مَّا كَاُنواْ ليؤمنوا إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا { : إىل قوله ]  ١١١: األنعام [ } َولَوْ أَنََّنا َنزَّلَْنآ إِلَيْهُِم املالائكة { وتعاىل 
  .تِئصَالِ ، وإذا يؤمنوا وجب إهالكُهْم بعذاب االْس]  ١١١: األنعام 
  .ما ذكرناه من َعَدمِ قُْدرِتِهِْم على رية املالئكة : وثانيها 
  .إنَّ إنزال امللك معجزةٌ قاِهرةٌ جاريةٌ جمرى اإللْْجاِء ، وإزالة االختيار ، وذلك خيلُّ مبصلحة التكليف : وثالثها 
  .ملذكورة ، لكنَُّه ُيقوِّي الشُّْبَهةَ من هذه املوجوه أنَّ إنزال املَلِك وإن كان ّيْدفَُع الشُُّبهَاِت من الوجوه ا: ورابعها 

التنبيه على أنَّ َعَدَم اإلنظار أشدُّ ُمِضيَّ األمر؛ ألن » مث « فالفائدة يف } ثُمَّ الَ ُينظَُرون { : واملراد من قوله تعاىل 
  .املُفَاَجئَةَ أَشدُّ من نفس الشدة 

  .مثَّ مل يؤمنوا لُعجِّلَ هلم العذاب ومل ُيؤخَّْر طَْرفَةَ َعْينِ  }َولَوْ أَنَزلَْنا َملَكاً { : قال قتادة 
  .لقامت القيامة : ، أي » لقضي األمر « : وقال جماهد 

  .لو أتاهم ملٌك يف صورته ملاتوا : وقال الضحَّاك 
يف صورة رجلٍ آدمي؛ ألهنم ال  لو أرسلناه إليهم َملَكاً جلعلناه َرُجالً يعين: يعين } َولَْو َجَعلَْناُه َملَكاً { : قوله 

يستطيعون النَّظََر إىل املالئكِة ، كان جربيل عليه السالم يأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صورة ِدْحية الكليب وجاء 
يَّةٌ ، امللكان إىل َداُود عليه السالم يف صورةِ َرُجلّْينِ ، وألن اجلنس إىل اجلنس أميلُ وأيضاً فإنَّ طَاَعة املالئكة قَوِ

  .فََيْستحِْقُرونَ طَاَعاتِ الَبَشرِ ، وُربَّما ال يعذروهنم باإلقدام على املعاصي 
  :قوالن » ما « يف } َولَلََبْسَنا َعلَْيهِم مَّا َيلْبُِسون { : قوله تعاىل 

هم ، قاله أبو وخللطنا عليهم ما خيلطون على أنفسهم ، أو على غري: ، أي » الذي « أهنا َمْوصولةٌ مبعىن : أحدمها 
  .حينئٍذ مفعوالً هبا » ما « وتكون  -رمحه اهللا تعاىل  -البقاء 
ولَلَْبسنا عليهم َمثْلَ ما يلبسون على غريهم ويسلكوهنم ، واملعىن َشبَّهوا على ضعفائهم : أنَّها َمْصَدريَّةٌ ، أي : الثاين 

  .فُشبَِّه عليهم 
  .وا دينهم وَحرَّفُوا الكَِلَم عن َموَاَضِعه ، فَلََيَس اللَُّه عليهم ما يلبسون ُهْم أْهلُ الكتاب ، فَرَّقُ: قال ابن عباس 

  .بالم واحدة هي فاء الفَْعلِ ، ومل يأت بالمٍ يف اجلواب اكِْتفَاَء هبا يف املَْعطُوف عليه » وَلََبْسنا « : وقرأ ابن ُمَخْيِصن 
  .على التَّكْثريِ بالمني وتشديد الفعل » ولَلَبَّْسنا « : وقرأ الزهري 
يقال لَبَّْسُت األْمَر على القَْومِ ألبَُّسُه إذا َشبَّْهته عليهم ، وجعلته ُمْشكالً ، وأصله من التَّستُّرِ بالثوب : قال الواحدي 



أن ذلك املَلََك  إذا َجَعلَْنا امللَك يف صيورة الَبَشرِ ، فهم يظنون: ، ومنه لُْبُس الثوبِ ، ألنه ُيفيد َسْتَر النفسِ ، واملعىن 
  .َبشَراً ، فيعود سؤاهلم أنَّا ال نرضى برسالة هذا الشَّْخصِ ، واللَُّه أعلم 

  ) ١٠(َولَقَِد اْسُتهْزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك فَحَاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمنُْهْم َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ 

على أصل الِْتقَاِء السَِّكَنْينِ ، والباقون بالضمن على اإلتباع ، ومل يبالِ  قرأ محزة ، وعاصٌم ، وأبو عمرو بكشر الدَّال
فََمنِ { : عند قوله تعاىل » البقرة « بالساكن؛ ألنه حَاجٌِز غري حصني وقد تَقَرََّرُت هذه القاعدة بدالئلها يف سورة 

، وتأويلُه ما » رسل « صفة ل »  مْن قبلك« و » استهزئ « متعلّق ب » برسلٍ « و ]  ١٧٣: اآلية [ } اضطر 
  .صلة » من قبل « تقدَّم يف وقوع 

أن هذه األنواع الكثرية اليت يعاملونك هبا كنت : التَّْسلية ِلقَلْبِ الرسول صلى اهللا عليه وسلم أي : واملراُد من اآلية 
  .موجودة يف ساِئر القرون 

جيوز أن تكون موصُولةٌ امسيةً ، » ما « ، و » كانوا ما « : » حاق « ن فاعل » فحاق بالذين سخِروا « : قوله 
» منهم « ، و » كان « خرب ل » يستهزئون « ، و » يستهزئون « يتعلَّق ب » به « و » به « يف » اهلاء « والعائد 

نَّا َنْسَخُر مِنكُمْ إِن َتْسَخُرواْ ِمنَّا فَإِ{ : على أنَّ الضمري يعود على الرُّسل ، قال تبارك وتعاىل » سخروا « متعلّق ب 
  ] . ٣٨: هود [ } 

» َسِخروا « مبحذوٍف على أنَّهُ حالٌ من فاعل » منهم « َسخِْرت به ، وجيوز أن يتعلّق : وجيوز أن يتعدَّى بالباء حنو 
  .يعود على الساخرين » منهم « والضمري يف 

  .» على املستهزئني « : وقال أبو البقاء 
  .» الرسل  على أَممِ« : احلويف : وقال 

  .وقد َردَّ أبو حيَّان على احلويف بأنه َيلَْزُم إعادته على غري مذكور 
فحاق بالذين َسِخُروا كائنني من املستهزئني ، فال : وجواُبُه يف قوة املذكور ، وردَّ على أيب البقاء بأنه يصري املعىن 

مصدريَّةً ، ذكره أبو حيَّانَ ومل » ما « زوا أن تكون وجوَّ» سخروا « : َحاَجة إىل هذه احلال؛ ألهنا مفهومةٌ من قوله 
  .» به « يتعرض للضمري يف 

فَحَاَق هبم َعاِقَبةُ استهزائهم بالرسول املُْنَدرجِ : والذي يظهر أنه يعود على الرسول الذي يََتَضمَُّنُه اجلَْمُع ، فكأنه قيل 
  .املصدرّية؛ ألهنا اسم عندمها » ما « سراج فتعود على يف مجلة الرُُّسلِ ، وأمَّا على رأى األْخفَشِ ، وابن ال

، واملصدر َحْيق وُحيُوق وَحيَقان » يبيع » « باع « ن ك » َيِحيق « بدليل » ياء « ألفه ُمْنقَِلَبةٌ عن » حاق « و 
  .كالَغلَيان والنَّزَوان 

، فأبدلت إحدى القافني ياءً » ّق احل« ، واملستدير بالشيء ، وبعضهم أنه من » احلَْوق « وزعم بعضهم أنه من 
  .كََتظَنَّنُت ، وهذان لَْيَسا بشيء 

  .أمَّا األول فالختالف املَادَِّة ، إالَّ أن يريدوا االشتقاق األكرب 
  .أحاط » حاق « فألهنا َدْعَوى ُمَجرََّدةٌ من غري دليلٍ ، ومعىن : وأما الثاين 

  .اء عاد عليه وَبالُ َمكْرِه ، قاله الفر: وقيل 



  .دَاَر : وقيل 
  .نََزلَ : وقال الربيع بن أنس 

  .َحلَّ ، واملعىن يدور على اإلحاطة والشمول ، وال تستعمل إال يف الشر : وقال عطاء 
  ]الطويل : [ قال الشاعر 

  فأْوطَأ ُجْرَد اخلَْيلْ ُعقَْر ِديَارِِهْم -...  ٢١١٥
» وقد قرئ « َزلَّ وزَال » َحقَّ ، فقلب حنو : وأصله : قيل « : ل الراغب وقا... َوَحاقَ بِهِْم ِمْن بأسِ َضبَّةَ حَاِئُق 

  .» وعلى هذا ذَمَُّه وذّامه « فأزهلما وأزلَُهَما 
وهو ما اسَْتدَارَ « احلَْوق » ، كأنَّ َمأَخذَُه من « أحاط » مبعىن « حاق » جعل أبو إسحاق « : وقال األزهري 

  .» بالكََمَرة 
ُحْيق ، فقلبت الياء واواً الْنِضَمامِ ما : ، كأنه يف األصل « حاق حييق » يكون احلَْوق ِفْعالً من وجائز أن « : قال 

  .» قلبها 
  ؟» ما كانوا « وهل حيتاج إىل تقدير مضاف قبل 

» ت وهذا إذا جعل« : عقوبة ما كانوا ، أو جََزاء ما كانوا ، مث قال : نقل الوَاِحِديُّ عن أكثر املفسرين ذلك ، أي 
عبارة عن العذاب « ما » عبارة عن القرآن والشريعة وما جاء به النَّيب صلى اهللا عليه وسلم ، وإن جعلَْت « ما 

فََحاَق هبم العذابُ : الذي كان صلى اهللا عليه وسلم ُيوعدهم به إن مل يؤمنوا اسَتْغنَْيَت عن تقدير املضاف ، واملعىن 
  .» الذي يستهزئون به ، وينكرونه 

  .» ِمْن « ِسِخَر منه وبه ، وال ُيقَالُ إالَّ اْسَتهَْزاًء به فال َيتََعدَّى ب : االسِْتْهَزاُء والتَهكُُّم؛ يقال : سُّْخرَِيةُ وال
رجل ُسَخَرٍة بفتح اخلاء إذا كان َيْسَخُر من غريه ، : َسخَْرُتُه إذا ِسخَّْرَتُه للُهْزِء منه ، يقال « : وقال الراغب 
  .» ، وال ينقاس « ُضَحكة وُضْحكة » : كُوهنا إذا كان ُيْسَخر منه ومثله وُسْخَرة بُِس

  .حيتمل أن يكون من التسخري ، وأن يكون من السُّخْرية ]  ١١٠: املؤمنون [ } فاختذمتوهم ِسخْرِّياً { : وقوله 
  .وقد قرئ ُسخْرياً وِسخْرياُ بضم السني وكسرها 

  .اء اللَُّه تعاىل وسيأيت له مزيُد بيان يف موضعه إن ش

  ) ١١(قُلْ ِسُريوا ِفي الْأَْرضِ ثُمَّ اْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني 

كما صرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اآلية األوىل ، َحذََّر القوم يف } قُلْ ِسريُواْ ِفي األرض { : قوله تعاىل 
تروا مبا َوَصلُْتمْ إليه من الدنيا ولذَّاهتا ، بل سريوا يف األرض لترعرفُوا صحة ما ال تغ: قل هلم : اآلية ، وقال لرسوله 

، وحيتمل » مكّة « حيذر كفار . أخربكم الرسولُ عنه من نزول العذاب مبن كذب الرسل من األمم السَّالفة قبلكم 
  .هذا السري أنْ يكون بالعقول والِفكَرِ ، وحيتمل السَّْيرَ يف األرضِ 

ومل جيئ يف القرآن العطف يف مثل هذا املوضوع إالَّ بالفاء ، وهنا « ِسُريوا » عطف على : « اْنظُرُوا » ثُمَّ « : ه قول
  .فيحتاج إىل فَْرقٍ « مث » جاء ب 

ا ألْجلِ ِسُيرو: كأنه قيل « فانْظُُروا » : أنْ جََعل النَّظََر ُمسَبَّباً عن السَّْيرِ يف قوله : فذكر الزخمشري الفرق وهو 
  .النظرِ ، وال تسريوا سَْيَر الغافلني 

» وهنا معناه إَباَحةُ الَسيَّرِ يف األرض للتجارة وغريها من املََناِفع ، وإجياب النظر يف آثار اهلالكني ، ونبَّه عل ذلك ب 



  .ِلَتَبُعِد ما بني الواجب واملباح « مثَّ 
 ُمتََناقض؛ ألنه جعل النظر ُمَتَسبِّباً عن السَّْيرِ ، فكان السَّْيُر سبباً وما ذكر أوَّالً:  -رضي اهللا عنه  -قال أبو حيَّان 

سريوا ألْجلِ النَّظَرِ ، فجعل السَّْيَر َمْعلُوالً بالنَّظَرِ ، والنَّظَرِ ، َسَببٌ له فََتَناقََضا ، : فكأنه قيل : للنَّظَرِ ، مث قال 
فَفَْهُم « َزَنى ماِعز فَُرجم » ليها وإنَّما َمْعَناها التَّْعِقُب فقط ، وأمَّا سببيةٌ دعوى ال َدلِيلَ ع« الفاء » ودعوى أن 

  .السببية من قَرِيَنٍة غريها 
  .« إفادهتا السََّبَبن فَِلَم كان السُري هنا َسْيَر إباحٍة ، ويف غريه سَْيَر إجياب؟ ] َتْسلِيم [ وعلى تقدير » : قال 

] ودليله يف غري هذا املوضع [ فإنه غُري ُمْرضٍ ، « ال تفيد السَّبِبِيَّةَ » الفاء « إنَّ » : وهذا اعترض صحيح إالَّ قوله 
يف أوَّلِ  -تعاىل  -ومثُل هذا املكان يف كون الزََّمْخَشرِّي جعل شيئاً ِعلَّةً ، مث جعله َمْعلوالً ، كما سيأيت إن شاء اهللا 

  .ويأيت هناك جوابه « الفتح » 
امسها ، ومل ُيؤنَّثْ ، فعلْها؛ ألنَّ تأنيثها غري حقييقي؛ » عاقبة « خٌرب مقدٌَّم ، و » كَْيَف « انَ َعاِقَبةُ كَْيَف كَ» : قوله 

وهو حمفوظ يف ألْفَاظ تقدََّم ِذكُْرها وهي منتهى » فاعلة « وألهنا بتأويل املآلِ واملُْنتََهى ، فإنَّ العاقبة َمْصَدٌر على وزن 
  . الشيء وما َيصُري إليه

وباإلضافة قد ]  ١٢٨: األعراف [ } والعاقبة ِللُْمتَِّقَني { : والعاقبةُ إذا أطِْلقَْت اختصت بالثواب قال تعاىل 
فَكَانَ { ، ]  ١٠: الروم [ } ثُمَّ كَانَ َعاِقَبةَ الذين أََساءُواْ السواءى { : تستعمل يف الُعقُوبِة كقوله تبارك وتعاىل 

{ : فََصحَّ أن تكون اْسِتعَارةً من ضدَِّه كقوله تعاىل ]  ١٧: احلشر [ } ا ِفي النار َخاِلِديَن ِفيَها َعاِقَبَتُهَمآ أَنَُّهَم
  ] . ٢١: آل عمران [ } فََبشِّْرُهم بَِعذَابٍ أَِليمٍ 

  .واهللا أعلم . لتدبُُّر ُمَعلِّقة للنظر ، فهي يف َمَحلِّ نصبٍ على إسْقَاط اخلافضح ألنَّ معناه هنا التَّفَكُُّر وا» كَْيَف « و 

لِْقَياَمِة لَا َرْيَب ِفيِه الَِّذيَن قُلْ ِلَمْن َما ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ قُلْ ِللَِّه كََتَب َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ لََيْجَمعَنَّكُمْ إِلَى َيْومِ ا
  ) ١٢(َخِسرُوا أَنْفُسَُهْم فَُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ 

» ما « واملبتدأ [ استفهامية » َمْن « مقدٌَّم واجُب التقدمي ، الْشِتمَالِه على َما لُه َصْدُر الكالم ، فإنَّ  َخَبٌر» ِلَمْن « 
  .ملن اْسَتقَرَّ الذي يف السموات : ، واملعىن ] » الذي « وهي مبعىن 

غريه؛ ليكون أوَّل من َبادَر باالعتراف  إنََّما أَمَره أن جييب ، وإن كان املقصود أن ُيجِيَب: قيل » قُلْ للَِّه « : وقوله 
  .بذلك 
جوابٌ » قُلْ للِّه « : قُلْ للَِّه ، ذكره اجلُْرجَانِيُّ فعلى هذا قوله : ملن هو؟ فقال اللَُّه : ملَّا ِسألَُهْم كأنَّهم قالوا : وقيل 

ا َيشكُّون يف أنَُّه للَِّه ، وإمنا هذا سؤالُ للسؤال املُْضَمرِ الصَّاِدرِ من جهة الكُفَّارِ ، وهذا َبعِيدث؛ ألهنم مل يكونو
  .َتْبكِيٍت وَتوبِيخٍ ، ولو أجابو امل َيَسْمُهْم أن ُيجيبوا إالَّ بذلك 

أَمَرُه بالسُّؤالِ أوَّالً ، مثَّ باجلواب ثانياً ، وهذا إنَّما َيْحُسُن يف املَْوِضعِ  -تبارك وتعاىل  -إنَّ اللََّه : وقال ابن اخلَطيبِ 
ي يكونُ جواُبُه قد َبلَغَ يف الظهور إىل حيث ال يقدر على إنكاره مُْنِكٌر ، وملَّا كانت آثار احلدوث واإلْمكان الذ

ظاهرة يف ذََواِت مجيع األْجَسامِ ، ويف مجيع صفاهتا ، وال َجَرَم كان االْعتَِراُف بأهنا بأسرها للَّه تعاىل ، وِملٌْك له ، 
ِتِه ، ال َجَرَم أمره بالسُّؤالِ أّوالً ، مث باجلواب ثانياً لَِيُدلَّ ذلك على اإلقْرَاَر هبذا املعىن ممَّا ال سبيل وَمَحلُّ َتَصرُِّفِه وقُدَر

وقوله ]  ٢٥: لقمان [ } َولَِئن َسأَلَْتُهْم مَّْن َخلََق السماوات واألرض لََيقُولُنَّ اهللا { : إىل دفعه ألَْبتَّةَ ، كما قال تعاىل 
  .هو اللَُّه : خرب مبتدأ حمذوف أي »  اللَّه« : 



  فصل يف املراد باآلية
، فألن واملقصوُد من هذه اآلية الكرمية تَقْرِيرُ إثَْباِت الصَّانع ، وتقرير املعاد ، وتقرير النُُّبوَِّة ، أما تقدير إثبات الصَّانِع 

ام موضوفةٌ بصفات كان جيوز عليها اتََّصافُها بأْضَداِدَها أحوال العامل الُعلْوِّي والسُّفْلي تدلُّ على أنَّ مجيع هذه األْجَس
، وإذا كان كذلك كان اخِْتَصاُص كُلِّ جُْزسِ منها بصفة ُمَعيََّنٍة الُبدَّ وأن يكون ألجل أنَّ الصانَع احلكيم القَاِدرَ 

ا فيه َمْملُوٌك للَِّه تعاىل ، وإذا ثََبَت كَْوُنُه قَاٍدراً املُْختَاَر َخصَُّه بتلك الصِّفَِة املعنية ، وهذا َيُدلُّ على أن الَعالَم مع كل م
َمِلٌك ُمطَاع ، واملَِلُك املُطاع  -تبارك تعاىل  -على اإلَعاَدِة واحلَْشر والنَّْشرِ؛ ألن التركيب األوَّل إمنا َحَصلَ لكونه 

لُّ على أن بْعثَةَ األنبياء والرُُّسلِ عليهم الّصالة والسَّالم َمْن لَُه األْمُر والنهي على َعبِيدِه ، ال ُبدَّ من ُمَبلِّغ ، وذلك َيُد
ثالثةً من اللَِّه إىل اخلَلَْق غري ممتنع ، فَدلَّت هذه اآلية الكرمية على هذه املطالب الثالثة ، وملا َسَبَق ِذكُْر هذه املَسَاِئلِ ال

  .مبجموع ِتلْكِ املَطَاِلبِ بعدها هذه اآلية لتكون َمقُْرنةً  -تبارك وتعاىل -ذكر اللَّهُ 
قََضى وأْوَجَب إَجياَب تَفَضُّلٍ ، ال تضمَّن من معىن القََسمِ ، وعلى هذا فال توقُّف : أي » كََتَب َعلَى َنفِْسِه « : قوله 

  .» الرَّْحَمة « : على قوله 
» : لرمحِة؛ ألنه فسََّر قوله تعاىل يف حمل نصب على أهنا َبَدلٌ من ا« ليجمعنَّكم : إن اجلملة يف قوله : وقال الزجاج 

  .بأنه أْمَهلَكم وأَمدَّ لكم يف الُعْمرِ والرِّْزقِ مع كُفْركم ، فهو تفسٌري للرمحة « ليجمعنَّكم 

َبَدلٌ » ليجمعنَّكُْم « ، أو أنَّ » الرَّْحَمة « : أعين أن اجلملة َتمَّْت عن قوله تعاىل : وقد ذكر الفَرَّاء هذين الوجهني 
وإن شئت َجَعلَْتَها يف » لََيْجَمَعنَّكُْم « إن شئت جعلت الرَّْحَمةَ غَاَية الكالم ، مث اْسَتأنَفَْت بعدها : ، فقال  منها

قال شهاُب الدين ]  ٥٤: األنعام [ } كََتبَ رَبُّكُْم على نَفِْسِه الرمحة أَنَُّه َمن َعِملَ ِمنكُمْ { : موضع نصبٍ كما قال 
  .ْسِتْشَهاَدُه هبذه اآلية الكرمية َحَسٌن جداً وا:  -رمحه اهللا  -

وإمنا تدخل على األْمر والنهي ، وجواب : يف اإلجياب قال [ وَردَّ ابن عطيَّة هذا بأنه َيلَْزُم دخول نون التوكيد 
بدالً » ليجمعنَّكم « فيما ذكر صحيٌح ، وردَّ كون ] القََسمِ ، ورد أبو حيان حصر ابن عطيَّة ورود نون التوكيد 

جواُب قََسم ، ومجلةُ اجلوابِ َوْحَدَها ال موضوع هلا من اإلعراب ، » ليجعنكم « من الرمحة بَِوْجٍه آخر ، وهو أنَّ 
  .إمنا ُيْحكُم على َمْوضع مجليت القَِّسمِ واجلواب مبحلِّ اإلعراب 

يف موضع نصبٍ » لََيْجَمعنَّكُمْ « : فقال وقد خلط َمكِّي املَذْهََبْينِ ، وجعلهما مذهباً واحداً ، : قال شهاُب الدين 
أْوَجَب ذلك على َنفِْسِه ، ففيه : ؛ أنه مبعىن » كََتَب « والالم الم القََسمِ ، فهي جواب » الرمحة « على الَبَدلِ من 

َبَدالً من » عَنَّكُم لََيْجَم« معىن القََسم ، وقد يظهر جواٌب عما أْوَرَدُه أُبو حيَّانَ على غري مكي ، وذلك أهنم َجَعلُوا 
  .يعين هي وقَِسيمها احملذوف ، واستغنوا عن ذك القََسمِ ، ال سيما وهو غري مذكور  -الرَّْحَمِة 

ال » كََتبَ « ، فمن َحْيثُ َجَعله َجَواباً ل » كتب « وأمَّا مكِّي فال يظهر هذا جواباً له ، ألنَّه َنصَّ على أنَُّه جواب ل 
ثُ جعله َبَدالً كان َمَحلُّه النَّْصَب ، فََتَنافََيا ، والذي ينبغي يف هذه اآليِة الكرميِة أنْ يكون الَوقْفُ َمَحلَّ له ، ومن َحْي

  .» الرمحة « : عند قوله 
، واجلملة القَِسِميَّةُ ال َمَحلَّ هلا مبا قبلها من » واللَِّه ليجعنَّكُم « : جواُب قََسم حمذوف أي » ليجمعنَّكم « : وقوله 

  .َحْيثُ اإلْعرَاب ، وإنْ تعلَّقت به من حَْيثُ املعىن 
  .ليجمعنَّكم منتهني إىل يوم القيامة : على باهبا ، أي » إىل « و 

أي « يف » مبعىن : وقيل ]  ٩: آل عمران [ } إِنََّك َجاِمُع الناس ِلَيْومٍ { : الالَّمط كقوله تعاىل « هي مبعىن : وقيل 
  .القيامة  لََيجمعنَّكُمْ يف يوم: 



]  ٣٧: إبراهيم [ } هتوي إِلَيْهِْم { ليجمعنكم يوم القيمامة ، وقد يشهد له قراءة من قرأ : هي زائدة ، أي : وقيل 
  .إالَّ أنه ال ضرورةَ هنا إىل ذلك « الواو » بفتح 

» والضمري يف « يوم » حالٌ من  واجلملة]  ٢: البقرة [ « البقرة » يف أول } الَ رَْيَب ِفيِه ُهًدى { وتقدََّم الكالُم يف 
  .« اليوم » َيُعوُد على « فيه 

  .َيُعوُد على اجلَْمعِ املدلول عليه بالفَْعلِ؛ ألنه َردٌّ على منكري القيامة : وقيل 
  فصل يف الكالم على اآلية

قُل لَِّمن مَّا ِفي { :  هذا كالُم ال َتَعلُّق له مبا قبله ، فيه تصريح بكمال إهليته سبحانه تعاىل بقوله: قال بعضهم 
أنه يرمحهم باإلمَْهالِ ، ورفع عذاب االستئصالن وبيََّن أنَّهُ  -تبارك وتعاىل -مث َبيَّن } السماوات واألرض قُل للَِّه 

  .جيمعهم إىل يوم القََياَمِة 
  .ميهلمهم : ، أي } كََتَب على َنفِْسِه الرمحة { : فقوله 
  .أنَُّه ال ميهلهم بل حيشرهم وُيحَاِسبُهم بِكُلِّ ما فعلوا }  َيْومِ القيامة لََيْجَمَعنَّكُْم إىل{ : وقوله 

  .} كََتَب َربُّكُْم َعلَى َنفِْسِه الرََّحْمةَ ليجمعنَّكم إىل يوم القيامة { : ، والتقدير ] مبا قبله [ إنه متعلّق : وقال آخرون 
« إنَُّه تبارك وتعاىل : وما تلك الرمحة؟ فقيل : كأنه قيل كتب ربكم على نفسه الرمحة ، ف: إنه ملَّا قال : وقيل 

وذلك ألنَُّه َخْوُف العذاب حلصل اهلََرُج واملََرُج فصار يوم القيامة من أعظم أْسبَابِ « إىل يوم القيامة [ » ليجمعنكم 
[ } َتَب َربُّكُْم على َنفِْسِه الرمحة كَ{ : كالتفسري لقوله . } لََيْجَمَعنَّكُْم إىل َيْومِ القيامة { : الرمحة ، فكان قوله 

  ] . ٥٤: األنعام 
  فصل يف املراد هبذه اآلية

ُيْمهِلُهْم ُمدَّةَ ُعْمرِِهْم ، ويدفُع عنهم َعذَاَب  -] تبارك وتعاىل [  -إنَُّه : اختلفوا يف املُراِد هبذه الرَّْحَمِة ، فقيل 
  ] .الدنيا يف [ االْستِئَْصالِ ، وال يعاجلهم بالُعقُوَبِة 

  .ملن ترك التَّكِْذيِبَ بالرُُّسلِ ، وقبل شريعتهم وتاب « كََتَب َعلَى َنفْسه الرَّْحَمةَ » املُرَاُد : وقيل 
  فصل يف اإلخبار عن سعة رمحه اهللا

كََتَب كَتَاباً  لَمَّا قََضى اللَُّه اخلَلَْق» : قال َرُسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -ورى أبو هرير 
  .« فَُهَو ِعْنَدُه فَْوَق الَعْرشِ إنَّ َرْحمَِتي غَلََبْت غََضبِي 
  .« إنَّ ِسَبِقْت غََضيب » : وروى أبو الّزَناِد ، عن األعَْرجِ ، عن أيب هريرة 

ة َرْحمٍة َواِحدةٌ منها إنَّ للِِّه ِمائَ» : قال َرسُولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
ْوالدَِها وأخَّر َبْيَن اِجلنِّ واإلْنس والبََهاِئم والطري واهلََوامِّ ِفْيَها يتعاطفون وهبا َيَتراَحُمونَ ، وبَِها َتْعِطُف الُوحُوُش َعلَى أ

  .« ِتْسعاً وتسعني َرْحَمةً َيْرَحُم بِهاَ ِعَبادةُ َيْوَم الِقَياَمِة 
قَِدَم على النَّيبِّ صلى اهللا عليه ومسلم َصبِيُّ ، فإن امرأةٌ من السَّْبي » : قال  -رضي اهللا عنه  -ابِ وعن عمر بن اخلَطَّ

صلى  -ُسولُ اللِِّه قَْد َتْحِلُب ثَدَْيَها ِلَسقْي إذ َوَجَدْت صبياً يف السَّْبي ، فأَخذَُتُه فألَصقَْتهُ بِبطْنَِها َوأْرَضعْتُه فَقَال لََنا َر
لَلَُّه أْرَحُم بِِعباَِدِه : ال وِهي َتقِْدُر َعلَى أنْ َتطَْرَحُه ، فقالَ : قُلَْنا . أَتَرونَ َهِذِه طَارَحةً َولَدَها يف النَّارِ : يه وسلم اهللا عل

  .« ِمْن َهِذِه بَِولدَها 
  :فيه ستَّة أوجه « الَِّذيَن َخِسُروا » : قوله 

  .، وليس بِظَاهرٍ « أريد » ن وقَدَّره الزَّخمشري ب « أذُمُّ » أنه مَْنُصوٌب بإضمار : أحدمها 



، وزيدت الفاُء يف خربه ِلَما َتَضمََّن من معىن الشَّْرِط ، قاله « فهم ال ُيؤِمُنون » : أنه مبتدأ أْخبَِر عنه بقوله : الثاين 
  .َمْن َيْخَسْر نَفَْسُه فهو ال يومن : الزجاج ، كأنه قيل 

  .أنه َنْعٌت للمكذِّبني  أنه جمرور على: الثالث 
  .أنه َبَدلٌ منهم ، وهذان الَوْجَهانِ بعيدان : الرابع 

قد عرفت ما فيه غري َمرٍَّة ، وهو أنه يُْبَدل من ] وهذا [ أنه َمْنصُوٌب على الَبَدلِ من ضمري املُخَاطب ، : اخلامس 
  ضمري احلَاِضر َبَدل كُلِّ من كل يف غري إحاطة وال مشول أم ال؟

هُب األخفشِ جوازه ، وقد تقدَّم َدلِيلُ الفَريقَْينِ ، وردَّ املربُد عليه َمذَْهَبُه ، بأنَّ الَبَدلَ من ضمري اخلطابِ ال جيوز ومذ
، وردَّ ابن » مََرُت بك زيٍد « وهذا عجيب؛ أنه اسِْتْشَهاٌد مبحلِّ النزاع ، وهو » مررُت َبَك زيد « : ، كما ال جيوز 

ما يف اآلية ُمخَاِلُف للمثال؛ ألنَّ الفائدة يف البدل مَُترتَِّبةٌ من الثاين ، فأمَّا يف « : ردَّه فقال  - تعاىل رمحه اهللا -عطيَّة 
  .فال فائدة يف الثاين « مررتُ بك زيدٍ » 

مري أهنم هم املختصُّون من الض« الَّذيَن » َيْصلُُح لُِمَخاطَبةِ النَّاس كافَّةً ، فيفيدُنا إبدال « لَِيجَمَعنَّكُْم » : وقوله 
  .» باِخلطَابِ ، وُخصُّوا على جهة الَوعيِد ، وجييُء هذا إْبدال البعضِ من الكُلِّ 

« الَّذين » صاحلاً ِخلطَابِ مجيع النَّاس كان « ِلَيْجَمعَنَّكُم » هذا الرَُّد ليس بِجَيٍِّد؛ ألنه إذا جعلنا « : قال أبو حيَّان 
فيفيدنا إْبدَال الذين من الضمري » : َخِسرُوا أْنفُسَُهْم ِفْيُهْم وقوله : الك إىل ضمريٍ ، تقديره َبَدلَ بعض ، وحيتاج إذا ذ

وهذا يقتضي أن يكون بدل كلّ ، فتناقََض أوَّل كالمه « أهنم هم املُخَْتصُّون باخلَطَابِ ، وُخصُّوا على جَِهِة الوعيِد 
  .» ض ، ومن حيث اْخِتصاص اِخلطَابِ هبم يكون بدلَ كُلّ ، فََتَناقََضا مع آخره؛ ألنه من َحْيثُ الصَّالِحّيةُ بدل بع

ما أْبَعَدُه عن التََّناقُضِ ، ألن بدل البعض من الكُلِّ من محلِة اخلصَِّصات ، كالتخصيص بالصِّفةِ : قال شهاُب الدِّينِ 
ذا ، فاملُْبَدلُ منه بالنسبة إىل اللَّفِظ يف على ذلك فإذا تقرََّر ه -رضي اهللا عنهم  -والغاية والشرط ، نصَّ العلماء

مثالً ، » واقتلوا املُشركني بني فالن « : الظاهرِ عامُّ ، ويف املعىن ليس املَُرادُ به إالَّ ما أرَاَدُه املتكلِّم ، فإذا ورَد 
عموم يف اللفظ واخلُُصوص يف املعىن ، فاملشركون صاحلٌ لكُلِّ ُمْشرٍِك من حيثُ اللَّفِظ ، ولكنَّ املُرادَ به َبُنو فالن ، فال

  .فكذا قَْولُ أيب ُمَحمٍَّد ملَُخاطَبِة الناس ، معناه أنه َيُعمُُّهْم لَفْظاً 
» أصول الفقه « هذا هو املَُخصِّص فال جييء تناقَُق ألَْبتَّة ، وهذا مقرر يف » فيفيدنا إبدال الضمري إىل آخره « وقوله 

.  
َنْصٌب على الذم أو َرفٌْع ، أي « : ى الذَّمِّ ، قاله الزَّخمشري ، وعبارته فيه ويف الوجه األول أنه َمْرفُوٌع عل: السادس 

  .انتهى » أريد الذين َخِسرُوا أنفسهم ، أو أنتم الذين َخِسُروا أنفسهم : 
» : ، وقوله « كم ليجمعنَّ» : لريتبط مع قوله « أنتم » إمنا قَدَّر املبتد « :  -رمحه اهللا تعاىل -قال شهاُب الدين
ُمراَعاةً للخطابٍ جلَاَز ، تقول « أنتم الَّذين خسروا أنفسكم » : من ُمراعاِة املوصول ، ولو قال « خسروا أنفسهم 

  .» قََعْدت : أنت الذي قََعَد وإن شئت : 
  س؟ظَاِهُر اللَّفِظ َيُدلُّ على أنّ ُخسَْراهنم سبب لعدم إمياهنم ، واألمر على العك: فإن قيل 
أنَّ هذا َيُدلُّ على أن َسْبَق القضاء باخلُْسَراِن واِخلذْالِن هو الذي محلهم على االمَْتنَاعِ من اإلميان ، وهو : فاجلواب 

  .مذهب أْهلِ السُّنَّة 

  ) ١٣(َولَُه َما َسكََن ِفي اللَّْيلِ وَالنََّهارِ َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم 



  :مجلة من ُمْبَتَدأ وخرب ، وفيها قوالن : » ولَُه َما َسكَن « : قوله 
  .أهنا اْسَتئَْنافُ إخبار بذلك : أظهرمها 
هو اهللا ، : قل : أي » قل « على اجلملة املَْحكيَّةِ ب : ، أي » اهللا « : أهنا يف َمَحلّ َنْصبٍ َنَسقاً على قوله : والثاين 

  .له ما َسكََن : وقل 
  . جيوز غَْيُر ذلك ، وال» الذي « موصولة مبعىن » ما « و 
  .معناه ثََبَت واْسَتقَرَّ ، ومل يذكر الزخمشري غريه : قيل » َسكََن « و 

إبراهيم [ } َوَسكَنُتْم ِفي مساكن الذين ظلموا أَنفُسَُهم { فالن يسكُن َبلَْدة كذا ، ومنه قوله تبارك وتعاىل : كقوهلم 
 :٤٥ . [  

  .، فعلى األوَّل ال حذف يف اآلية الكرمية » ك َتَحرَّ« مقابل » َسكََن « هو ِمْن : وقيل 
 ٤٥: إبراهيم [ } َوَسكَنُتْم ِفي مساكن الذين ظلموا أَنفَُسُهم { : كما يف قوله » يف « وتعدِّية ب : قال الزخمشري 

  .، ورجَّع هذا التفسري ابن عطية ] 
تقديره : ْهمِ املعىن ، وقدَّر ذلك احملذوف مْعطُوفاً ، فقال ال ُبدَّ من حمذوٍف ِلفَ: وعلى الثَّاين اْخَتلَفُوان فمنهم من قال 

والَبْرد وحذف : أي ]  ٨١: النحل [ } َتِقيكُُم احلر { : لوه ما َسكََن وما حترك ، كقوله يف موضع آخر : 
  :املعطوف فاشٍ يف كالمهم ، وأنشد القائل يف ذلك 

  وإذَا َنَجلَْتُه رِْجلَُها َخذُْف أْعَسرَا. ..كَأنَّ احلََصى ِمْن َخلِْفَها َوأَماِمَها  -٢١١٦
  ]الطويل : [ وقال اآلخر 

  أُبو ُحُجرِ إالَّ لَيَالٍ قَالَِئلُ... فََما كَانَ َبْيَن اخلَْيرِ لَْو َجاَء سَاِلماً  -٢١١٧
  .رِْجلََها ويدها ، وبني اخلري وبيين : يريد 

  .كن ال َحذَْف؛ ألنَّ كُلَّ متحرك قد يس: ومنهم من قال 
  .ألنَّ املَُتحرَِّك أقَلُّ ، والساكن أكثُر ، فلذلك أوِثَر بالذِّكْرِ : وقيل 
  .إمنا خصَّ السُّكون بالذِّكْرِ ، ألن النعمة فيه أكثر : وقيل 

  فصل يف نظم اآلية
واألرضِ؛ إذ ال مكانَ السََّموَات : ذَكََر يف اآلية األوىل  -تبارك وتعاىل -وجه َنظْمَ اآلية الكرمية أنه: قال أبو مسلم 

ِسَواُهَما ، ويف هذه اآلية الكرمية ذكر الليل والنَّهار ، إذ ال زمان سوامها ، فالزََّمان واملكان ظرفان للمحدثات ، 
  .أنه َماِلٌك للمكان واملَكَانِيَّاٍت ، ومالك للزَّماِن والزَّمانِيَّاِت  -تبارك وتعاىل -فأخرب 

طلعت عليه الشَّْمُس وغََرَبْت ، فهو من َمَساكن اللَّيل والنََّهار ، واملراد مجيع ما يف  كُلُّ ما: قال حممد بن جرير 
  .األرض 

  .َمْعَناه له ما ميرُّ عليه اللَّْيلُ والنََّهاُر ، وهو السميُع ألصواهتم ، الَعِليمُ بأْسرَارِِهْم : وقيل 

َماَواِت وَالْأَْرضِ َوُهَو ُيطِْعُم َولَا ُيطَْعُم قُلْ إِنِّي أُِمْرتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ َمْن أَْسلََم َولَا قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَتَِّخذُ وَِليا فَاِطرِ السَّ
  ) ١٤(َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِِكَني 

ملعىن ، وهو إنكار  مفعولٌ ثاٍن ، وإمنا قدَّم املفعول األوَّل على فعله« لياً » و « أتَِّخذُ » مفعول أّول ل « أغَْيَر اللَِّه 
! ؟« أزيداً أّهْنَت » : أن يُتََّخذَ غَْيَر اللَِّه ولّياً ال اّتَخاذ الويلّ ، وحنوه قولك ملن ُيهُِني زيداً وهو مستحقٌّ لإلكرام 



  .أْنكَْرَت أن يكون َمثْلَُه ُمهَاناً 
[ } أَغَْيَر اهللا أَْبِغي َرّباً { : ، ومثله ]  ١١٦ :املائدة [ } أَأَنَت قُلَت ِللنَّاسِ { : وقد تقدَّم هذا موضحاً يف قوله 

{ ]  ٥٩: يونس [ } َءآللَُّه أَِذنَ لَكُمْ { ]  ٦٤: الزمر [ } أَفََغْيَر اهللا تأمروين أَعُْبُد { ، ]  ١٦٤: األنعام 
« غري » لواحٍد ، فيكون متعّدياً « أختذ » وهو كثٌري ، وجيوز أن يكُونَ ]  ١٤٣: األنعام [ } َءآلذَّكََرْينِ َحرََّم 

؛ ألنه يف األصل ِصفَةٌ له ، وال جيوز أن يكُونُ استثناًء ألَْبتَّةَ ، كذا منعه أبو البقاء ، « ولياً » َمْنُصوباً على احلال من 
  .ومل ُيَبيَّْن وجهه 

  .« َولياً » والذي يظهر أنَّ املَانَِع تقدُّمه على املستثىن منه يف املعىن ، وهو 
ال أتَّخذُ وليَّا غري : املعىن فال َيأىب االستثناء؛ ألن االستفهام ال يَُراُد به حقيقته ، بل ُيراد به اإلْنكَار ، فكأنه قيل وأمَّا 

اللَّه ، ولو قيل كذا لكان صحيحاً ، فظهر أنَّ املانع عنده إمنا هو التَّقْديُِم على املستثىن منه ، لكن ذلك جائز وإن 
  ]الطويل [  :كان قليالً ، ومنه 

  َوَما ِلَي إالَّ َمْشَعَب احلَقَّ مشَْعُب... وَما ِلي إالَّ آل أْحَمدَ ِشيَعةٌ  -٢١١٨
  :باجلر ، وفيها خترجيان « فَاطرِ » وقرأ اجلمهور 

، وال َيُضرُّ الفَْضلُ بني « غري » صفة للجاللة اجملرورة ب :  -وبه قال الزخشرّي واحلويفّ وابن عطيّة -أحدمها
  .فَِة ، واملوصوف هبذه اجلملة الفعلية ومفعوهلا؛ ألهنا ليست بأجنبيٍة ، إذ هي عاملةٌ يف عامل املوصوف الصِّ
  .أنه َبَدلٌ من اسم اللَِّه ، وكأنه فَرَّ من الفَْصلِ بني الصٍّفِة وموصوفها :  -وإليه َنَحا أبو البقاء -الثاين

إنَّ الفَْصلَ بني البدلِ واملبدل فيه :  التاَّبع ومتبوعه أيضاً ، فيقال هذا الزٌم له يف البد ، فإنه فََصل بني: فإن قيل 
فاطر » أسهلح ألن الَبَدلَ على نِيَِّة َتكَْرارِ العمال ، فهو أقرُب إىل الفَْصلِ ، وقد يُرَجح خترجيه بَوْجِه آخر ، وهو أنَّ 

ْحَضٍة ، فيلزم َوْصُف املعرفة بالنَّكرة؛ ألنه يف نيَّةِ اسم فاعل ، واملعىن ليس على املُِضيِّ حىت تكون إضافته غري َم« 
اللَُّه فَاِطُر السموات واألرض فيما مضى ، فال يَُراُد حالٌ وال استقبالٌ؛ ألن كالم : االنفصال من اإلضافة ، وال يقال 

َبال قطعاً ، وَيُدلُّ على جواز كونه قدٌمي متقّدٌم على َخلْقِ السموات ، فيكون املراتد به االْستِقْ -تبارك وتعاىل -اللِِّه 
  .يف نيَّة التَّنْوين ما يأيت ذكره عن أيب الَبقَاِء قريباً 

  .وقرأ ابن َعْبلَةَ برفعه ، وخترجيه سَْهلٌ ، وهو انه خرب مبتدأ حمذوف 
ير املبتدأ ، فإنه ضمري وخرَّجه ابن عطية على أنه مبتدأ ، فيحتاج إىل تقدير َخَبرِ ، والداللَةُ عليه خفيَّةٌ خبالف تقد

  :وقرئ شاذاً بنصبه ، وخرَّجه أبو البقاء على وجهني . « هو فاطر » : األول ، أي 
، كذا قدََّرُه ، « واملعىن على هذا أجَْعلُ فاطر السموات واألرض غري اللِِّه » : قال « ولياً » أنه َبَدلٌ من : أحدمها 

مفعوالً ثانياً ، وجعل البدل من املفعول الثاين معفوالً أوَّل « غري اهللا » و وفيه نظر ، ؛ ألنه جعل املفعول األول ، وه
  .، فالتدقري َعكُْس التركيب األصلي 

  .والتنوين ُمَراٌد » وَلّياً « وجيوز أن يكون َصفَةٌ ل : قال » ولياً « أنه ِصفَةٌ ل : والثاين 
اسم الفاعل عاملٌ تقديراً ، فهو يف نِيَِّة االنْفَصَالِ ، ولذلك  أنَّ» التنوين ُمَراد « : يعين بقوله : قال شهاب الدين 

  ] . ٢٤: األحقاف [ } هذا َعارٌِض مُّْمِطرَُنا { : وقع َوْصفاً للنكرة كقوله 
« ن أأتَِّخُد غري اللَِّه ولّياً فاطر السموات احلال من اجلاللِة ، كما كا: وهذا الوجه ال َيكَاُد َيِصحُّ ، إذ يصري املعىن 

  .صفتها يف قراءة اجلمهور » فاطر 
  .، وال جيوز أن تكون َصفَةً للجاللة؛ ألن اجلملة نكرةٌ » وليَّاً « وجيوز على رأي أيب البقاِء أن تكون َصفَةٌ ل 



  .الشَّقُّ ُمطْلقاً ، وقيََّدُه الرَّاغب بالشَّقِّ طوالً ، وقيَّّدُه الواحدي بشقِّ الشيء عند إبتدائه : والفَطُْر 
أوجدها على غري مثال : ، أي } فَاِطرِ السماوات واألرض { إبداع وإجياد شيء على غري مثال ، ومنه : والفطُر 
  .ُيجْتدى 

إنا « : ما كنُت أْدرِي ما معىن فَطَر وفَاِطر ، حتَّى اختصم إيلَّ أْعرَابيَّان يف بِئرِ ، فقال أحدمها : وعن ابن عبَّاس 
  .أُتَها وابتدأهتا أْنَش: ، أي » فَطَرُتَها 
: َحلَبُْتَها بأْصبَُعْينِ ، وفَطْرُت الَعجَني : فَطَْرُت كذا فَطْراً وفَطَر هو فُطوراً ، واْنفَطَرَ إْنفَطَاراً وفَطَْرتُ الشَّاة : ويقال 

  .خْربته يف َوقِْتِه 
أبدع : إشارة منه إىل ما فَطََر ، أي ]  ٣٠: الروم [ } ِفطْرَت اهللا اليت فَطََر الناس َعلَْيَها { : وقوله تبارك وتعاىل 

{ : ، ففطرة اللِِّه ما ُركِّز من القُوِِّة املُْدرِكة ملعرفته ، وهو املُشَاُر إليه بقوله تعاىل ] ما ركز [ وركز الناس من معرفته 
  ] . ٨٧: الزخرف [ } َولَِئن َسأَلَْتُهم مَّْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ اهللا 

  .احلديث » مولوٍد ُيوْلَُد على الفِطَْرِة  كُلُّ« : وعليه 
رباً معبوداً وناصراً } قُلْ أَغَْيرَ اهللا أَتَِّخذُ َوِلّياً { يا حممد : وهذه اآلية الكرمية نزلت حني دعا إىل اهللا آباءه فقال تعاىل 

  .ومعيناً 
وَّل للفاعل ، والثَّاين للمعفول ، والضمري للِِّه تعاىل ، واملعىن القراءة املَْشُهرة ببناء األ} َوُهَو ُيطِْعُم َوالَ ُيطَْعُم { : قوله 

  ] . ٥٧: الذاريات [ } َمآ أُرِيُد ِمْنُهم مِّن رِّْزقٍ َوَمآ أُرِيُد أَن ُيطِْعُموِن { : وهو َيْرَزق ، وهو موافق لقوله تعاىل : 
بن عبيد ، وأبو عمرو العالء يف رواية عنه وقرأ سعيد بن جبري ، وجماهد بن حرب ، واألعمش ، وأبو حيوة ، وعمرو 

  .بفتح الياء والعني ، والضمريُ يف وال ُيطِْعم للوِلّي « َوالَ َيطَْعُم : 
ببناء األوَّل للمفعول ، والثَّاين للفاعل ، على َعكْسِ « وهو ُيطَْعُم وال ُيطِْعم » : وقرأ يعقوب يف رواية أيب املأمون 

وذلك الويل ُيطعمه غريه ، وال : ر الثالثة أعين هو واملستترين يف الفعلني للويل فقط أي القراءة املشهورة ، والضمائ
  .ُيطِْعُم هو أحداً لَعْجزِه 

  .ببنائهما للفاعل « وهو ُيطِْعُم وال ُيطِْعم » : وقرأ األْشَهُب 

سِّر بأنَّ معناه وهو ُيطِْعم وال وفُ: وذكر الزخمشري فيهما خترجيني ثانيهما لنفسه ، فإنه قال بعد أن َحكَى القراءة 
  .يِْستطْعمِ 

هو ُيعطِْعُم ، تارةٌ ، وال : أفّْدت ، وجيوز أن يكون املعىن : أطعمت مبعىن اْسَتطِْعْمُت ، وحنوه : وحكى األزهري 
  .هو يعطي ومينع ، وَيقْدر ويبسط ويغين وُيفْقر : ُيطْعم أخرى على حسب املََصاِلحِ ، كقولك 

  .هكذا ذكر أبو حيَّان هذه القراءات : دين قال شهاُب ال
وقراءةُ األشهب هي كقراءة ابن أيب َعْبلَةَ والعماين سواء ال َتَخالَُف بينهما ، فكان ينبغي أن يذكر هذه القراءة هلؤالء 

  .كُلِّهم ، وإالَّ يوهم هذا أهنما ِقَراءتاِن ُمتَغايَرَتاِن ، وليس كذلك 
وهو يأكل ، وال يطعم : بضم الياء وكسر العني ، أي » والُيطعم « يفتح الياء والعني ، » َيطَْعمُ « : وقُرَئ شاذّاً 

  .» والضمُري راجع على الَويلّ الذي غَْيُر اللِِّه « : غريه ، ذكره هذه القراءة أبو البقاء قال 
كيل ، وهو أن يكون من صناعة الَبديع َتجنيُس التش -وهو َتَخالُُف الفعلني -فهذه ست قراءات ، ويف بعضها

الشَّكْلُ فارقاً بني الكلمتني ، ومسَّاُه أَسامةُ بن منقذ جتنيس التَّْحريِف ، وهو َتْسِمَيةٌ فَِظيَعةٌ ، فتسميتُه بتجنيس 
  .التَّْشكيل أْولَى 



  .عىن االسِْتْسالم ألمرِ اللِِّه تعاىل يعين من هذه األمَِّة ، واإلسالُم مب} قُلْ إين أُمِْرُت أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ َمْن أَْسلَمَ { : قوله 
أوَّل فريق أسلم ، وأن : جيوز أن تكون نكرة موصوفةً واقعةً موقع اسم مجع أي » َمْن « أْسلمَ أْخلََص ، و : وقيل 

ا باعتبار املُقَدَّر وإمَّ» فريق « إمَّا باعتبار » أسلم « أوَّل الفريق الذي أْسلَم ، وأفرد الضمري يف : تكون موصولةً أي 
  .وكيف ُيضَاف إىل مفرد بالتأويل املذكور يف سورة البقرة » أول « ، وقد تقدَّم الكالم على » َمْن « لَفِْظ 
  :فيه تأويالن » وال َتكُوَننَّ « : قوله 

  .ال تكونن : وقيل يل : على إضمار القول ، أي : أحدمها 
وال « : وإليه َنَحا الزخمشري فإنه قال » وأنْ ال أكون : لَفظاً لقال  ولو كان َمْعطُوفاً على ما قبله« : قال أبو البقاء 

  .» وأُمرت باإلْسالمِ ، وُنهيت عن الشِّْرِك : وقيل يل ال تكوَننَّ ، ومعناه : َتكُوَننَّ 
أسلمٍ ، وال تكوننَّ كُْن َمْن : قل إين قيل يل : َحْمالً على املعىن ، واملعىن » قُلْ « أنه َمْعطُوٌف على معلوم : والثاين 

من املشركني ، فهما مجيعاً حمموالن على القَْولِ ، لكن أتى األوَّل بغري لفظ القول ، وفيه معنهاه ، فَُحِملَ الثاين على 
  .املعىن 
  .أُِمَر بأن يقول كذا ، وهني عن كذا » قل « هو َعطٌْف على : وقيل 

  ) ١٥(َيْومٍ َعِظيمٍ  قُلْ إِنِّي أََخاُف إِنْ َعصَْيُت رَبِّي َعذَاَب

إنْ « أي عذاب يوم القيامة ، و » عذاب يوم عطيم « فعبدت غريه } قُلْ إين أََخاُف إِنْ َعصَْيُت رَبِّي { : قوله 
شرط ُحذف جوابه لداللة ما قبله عليه ، ولذلك جيء بفعل الشرط ماضياً ، وهذه اجلملة الشرطية فيها » عصيت 
  :وجهان 
  .» عذاب « وبني مفعوله وهو » أخاف « بني الفِْعلِ ، وهو  أنه معترٌض: أحدمها 
  .أنَّها يف َمَحلِّ َنْصبٍ على احلال : والثاين 

وما يف حَيِّزِه خرب » أَخافُ « و . ن وفيه نظر؛ إذ املعىن يَأَباُه » إين أخاُف عَاٍصياً ربِّي « : كأنه قيل : قال أبو حيَّان 
بفتح الياء ، وقرأ أبو » إنِّيَ « وقرأ ابن كثريِ ، ونافع » قل « زَِها يف َمَحلّ نصب ب ، وإنَّ وما يف حيِّ» إنَّ « ل 

  .عمرو ، والباقون باإلرسال 

  ) ١٦(َمْن ُيْصَرْف َعْنُه َيْومَِئٍذ فَقَْد َرِحَمُه وَذَِلَك الْفَْوزُ الُْمبُِني 

  .أيت بيانه شرطيةٌ ، وَمَحلُّها حيتمل الرَّفْع والنصب ، كما سي» َمْن « 
  .بفتح الياء وكسر الراء على تسمية الفاعل » َيصْرف « : وقرأ األخوان ، وأبو بكر عن عاصم 

  .والباقون بضمِّ الياء وفتح الراء على ما مل ُيَسمَّ فاعله 
بتداء ، وخربها فيها َتْحَتِملُ الرفع والنصب ، فالرفُع من وجِه واحٍد ، وهو اال» َمْن « فأمَّا يف القراءة األوىل ، ف 

  :َيْصرِفط حينئذ احتماالن « فعل الشَّرِط أو اجلواب أو مهان على َحَسبِ اخلالف ، ويف مفعول 
من َيْصرِِف اللَّ عنه َهْولَ يومئذ أو عذاَب : ، وال ُبدَّ من َحذِْف َمَضاٍف ، أي « يومئذ » أنه َمذْكُوٌر وهو : أحدمها 
َمنْ » ن يعود على اللَِّه تعاىل ، ويدلُّ عليه قراءة أَبيِّ بن كعبٍ « ْصرِف َي» فالضمري يف  -فقد رمحه  -يومئذ 

  .بالتصريح به « َيصْرِف اللَُّه 
  .« َمْن » ل « رمحه » و « عنه » والضمريان يف 



على  منصوب« يومئذ » َمْن َيْصرف اللَُّه عنه العذاب : أنه حمذوف لدالِلة ما ذكر عليه قَْبلَ ذلك ، أي : والثاين 
  .الظرِف 

  .« وال َيْحُسُن أن تٌقَدَّر هاء؛ ألهنا إمنا ُتْحذَُف من الصِّالِت » : وقال مكٌي 
» يعين أنه ال ُيقَدَّر املَفُْعولُ ضمرياً عائداً على عذاب يوم؛ ألن اجلملة الشرطية عنده ِصفَةٌ ل : قتل شهاُب الدين 

، والعاِئُد منها « َعذَاب » إمنا يكون اجلملة الشرطية عنده َصفَةٌ ل  ، والعاِئُد منها حمذوف ، لكنَّ احلَذَْف« َعذَاب 
إمنا » حمذوف ، لكنَّ احلَذَْف إمنا يكون من الصِّلَِة ال من الصِّفَِة ، وهذا معىن قول الواحدّي أيضاً ، إالَّ أنَّ قَْولَ َمكي 

  .فاِت واألخبار واألحوال ، ولكنَّه دون الصِّلة يريُد يف األحسن ، وإالَّ فيحذف من الصِّ« ُيْحذُّف من الصِّالِت 
  :والنصُب من وجهني 

: ىل هذا يتعيَُّن عودُه على العذابِ املتقدّم ، والتقدير ’عنه » والضمري يف « َيْصرِف » أنَّه مفعول مُقَدٌَّم ل : أحدمها 
  .أيَّ شخصٍ يصرِف اللَُّه عن العذاب 

َمْن : غَالِ بفعل ُمْضَمرٍ ال يربز ، يفسره هذا الظَّاِهُر من معناه ال من لَفِْظِه ، والتقدير أنه مَْنُصوٌب على االْشِت: والثاين 
  .ُنكْرِْم أو َمْن نَُنجِّ َيْصَرف اللَّه 

  .للشرطية » عنه « والضمري يف 
على َحذْفِ » يومئٍذ « وهو على هذا فََيْحَتِملُ الوجهني املُتقدَّمنيِ ، أعين كونه مذكوراً ، » َيْصرِفْ « وأمَّا مفعول 

  .ُمضاٍف ، أو حمذوفاً اختصاراً 
  :حتتمل وجهني » ِمْن « وأمَّا القراءة الثَّانية ف 

تعاىل َيُدلُّ عليه  -أهنا يف َمَحلّ رفع باالبتداء ، وخربه ما بعده على ما تقدَّم والفاعل املَْحذُوُف هو اللَُّه : أحدمها 
  :القائم مقامه أربعة أوجه قراءةُ أّبي املُتقدِّمةُ ويف 

  :فقط ، والظرف فيه حينئذ ثالثة أوجه « َمْن » عنهط يعود على « أنه ضمري العذاب ، والضمري يف : أحدمها 
  .« يصرف » أنه منصوب ب : أحدمها 

يلزم منه و:  -رضي اهللا عنه -الذي قام ضمريه مقام الفاعل ، قاله أبو البقاء : أنه منصوب بالعذاب ، أي : والثاين 
  .ُيْغَتفَُر ذلك يف الظروف : إْعَمالُ املصدر مضمراً ، وقدر يقال 

يعين الضمري الذي قاَم مقاَم الفاعل ، وجاَز وقوع احلال ظَْرفَ  -» إنه حالة من الضمري « : قال أبو البقاء : الثالث 
  .زمان؛ معّنى ال عن ُجثّة 

يعُود على العذاب ، » عنه « والضمري يف » َمْن « الفاعل ضمريه أن القَاِئَم مقام : الثاين من األوجه األربعة 
  .» عنه « وإمَّا على احلالِ من هاء » ُيصْرف « والظَّرف منصوب ، إمَّا ب 

من ُيصَْرف عنه فََزُع أو َهْولُ يومئذ ، وإمَّا : إمَّا على حذف مضاف أي » يومئذ « أنَّ القائم مقام الفاعل : الثالث 
على الفَْتح إلضافته إىل غري » يومئٍذ « ، وإمنا بُنَِي » سري يوم اجلمعة « : ظروف دون مضاف ، كقولك على قيام ال

فتحاً وجراً ]  ٦٦: هود [ } َوِمْن ِخْزيِ َيْومِِئٍذ { : ُمَتَمكِّنِ ، ولو قُرَِئ بالرفع لكان جِائَزاً يف الكالم ، وقد قرئ 
  .َران باالعتبارين ، ومها اعتباراِن ُمَتَغايِ

يلزُم على عدم تقدير َحذِْف املضاف إقامةُ الظِّْرِف غري التام مقام الفاعل ، وقد نصُّوا على أنَّ الظَّْرفِ : فإن قيل 
مل َيُجْز ، والزرف هنا يف حكم » ُضرب قبلُ « : املقطُوَع عن اإلضافة ال ُيخَبرُ به ، وال يقوم مقام فاعل ، ولو قلت 

 جيوز هنا قيامه مقام الفاعل ، إالَّ على َحذِْف مضاف ، فاجلواب أن هذا يف قُوَّة الظَّْرفِ املقطوع عن اإلضافة فال



املضاف؛ إذ التنوين ِعَوٌض عنه ، وهذا ينتهُض على َرأي اجلمهور أما األخفش فال ، ألنَّ التنوين عنده َتْنوِينُ َصْرفِ 
  .والكَْسُر كَْسُر إعراب 

منصوب على الظَّْرفِ » يومئٍذ « ، و » َمْن « يعوُد على » عنه « ، والضمُري يف » عنه « ُه أنَّ القائم مقاَم: والرابع 
، وال جيوز الوجهان األخريان ، أعين َنْصَبُه على احلالِ ، ألن الضمري جلُثَّة والزََّمان ال يقع » ُيْصَرْف « ، والعامل فيه 

  .ْعُموالً للعذاب ، إذ ليس هو قائماً مقام الفاعلِ حاالً عنهما ، كما ال َيقَعُ خرباً ، وأعين كونه َم
يف ِمَحلِّ » عنه « يف َمَحلِّ نصب بفعل ُمْضَمرٍ يفسّره الظاهُر بعده ، وهذا إذا جعلنا » ِمْن « والثاين من َوجْهي 

  .» يومئذ « إمَّا ضمَري العذاب ، وإمَّا : نصب بأنْ ُيْجَعلَ القائم مقاَم الفاعل 
، » زيدٌ به ُمُرور حسن « : ْن يكرم اللَُّه ، أو من يَُنجِّ ُيْصَرْف عنه العذاُب أو هولُ يومئذ ، ونظريه َم: والتقدير 

  .منصوب املََحلّ » عنه « أقمت املصدر فبقي 
  .قائماً مقام الفاعل تعيََّن رفعُه باالبتداء » عنه « جاوزت زيداً ُمرَّ به ُمُرور حسن ، وأمَّا جُعل : والتقدير 

؛ ألن هلا صدر الكالم ، ولذلك مل » ِمْن « َمْنُصوٌب على االشتغال ، فإمنا ُيقدَّر الفعل بعد : أعلم أنه مىت قلت و
  .أظْهِره إالَّ مؤّخراً ، وهلذه الِعلَِّة منع بعضهم االشتغال فيما له َصْدُر الكالم كاالْستِفَهامِ والشرط 

قلنا ذلك؛ ألنه مل يتقدَّم يف الكالم مجلةٌ ُمَصرٌَّح هبا يكون التنوين َعَوضاً  يومئذٍ يكون اجلزاء ، وإنَّما« والتنوين يف 
  .منهان وقد تقدَّم خالفُ األخفش 

، فحيثُ جعلنا فيها ضمرياً « عذاب يوم » االستئناف ، والوصف ل : وهذه اجلملة الشَّرطيَّةُ جيوز فيها وجهان 
جاز أن تكون صفةٌ وهو الظَّاهر ، وأن تكون « عنه » وإمَّأ ِمْن  ،« ُيصَرف » يعود على عذاب يوم ، إمَّا ِمْن 

تعيََّن أن تكون ُمْستَأَنفَةً ، وال جيوز أن  -وقد عرفت كيفية ذلك  -ُمْستأنفةً ، وَحْيثُ مل جنعلُ فيها ضمرياً يعود عليه
  .تكون ِصفَةً خللوِّها من الضمري 

« َيْصرِف » قراءة : ى ، وذلك على َعادِتهِْم ، فقال أبو َعِليِّ الفارسي َورجَّع بعضهم إْحدى القراَءَتْينِ على األخر
« فقد ُرِحمَ » : أنَّ كُالَّ منهما َمْبينُّ للفاعل ، ومل يقل : ، يعين « رمحه » : يعين املبينَّ للفاعل أْحَسُن ملناسبة قوله 

لَْيَس َمْصُروفاً { :  للمفعول بإمجاعهم على قراءة قوله واختارها أبو حَاِتم ، وأبو ُعَبْيد ، ورجَّعَ بعضهم قراءة املبىن
  .يعين يف كونه أتى بصيفة اسم املَفُْعول املُْسَندِ إىل ضمري العذابِ املذكور أوَّالً ]  ٨: هود [ } َعْنُهْم 

ه لقراءة األخوين ، وأتى َتلَْعثَم يف كالمه يف ترجيح -رمحه اهللا  -ورجََّحَها حممد بن جرير بأهنا أقَلُّ إضماراً ، ومكي 
  .له « اهلداية » بأمثلٍة فَاِسَدٍة يف كتاب 

وقد تقدََّم أوَّلَ الكتاب عن ثَْعلبٍ وغريه من العلماء أنَّ ترجيح إحدى القراءاِت املتواترة على » : قال ابن عطية 
  .« األخرى حبيث ُتِضعَُّف األخرى ال جيوز 

  .َجْزمٍ على جواب الشرط والفاء واجبة  يف حملّ« فقد رمحه » : واجلملة من قوله 
» مبتدأ وخرب جيء هبذه اجلُْملَِة مقرِّرةً ملا تقدَّم من مضمون اجلملة قبلهان واإلشاَرةُ ب « وذِلكَ الفَوُز » : قوله 
  .ذلك الصرف : ، أي « ُيْصرف » : إىل املَْصَدرِ املفهوم من قوله « ذلك 

املبني غَريه ، وأن يكون قاصراً مبعىن يبني ، : دِّياً ، فيكون املفعول َمْحذُوفاً ، أي حيتمل أن يكون ُمَتَع« املبني » و 
  .« أظهر » ، ومتعّدياً مبعىن « ظََهَر » ، يكون قاصراً مبعىن « أبان » وقد تقدََّم أنَّ 

  ) ١٧(َخْيرٍ فَُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َوإِنْ َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَلَا كَاِشَف لَهُ إِلَّا ُهَو َوإِنْ َيْمَسْسَك بِ



  .هذا دليل آخر يف َبَياِن أنه ال جيوز للعاقلِ أنْ يّتخذ ولياً غري اهللا 
جيعلك : وإن ميسك اللَُّه الضَُّر ، أي : ، واملعىن » خبري « للتعدية ، وكذلك يف » بُِضرِّ « : يف قوله » الباء « و 

َصكَكُْت « : فقد َمسَّك ، إالَّ أن التَّعدَيةَ بالباء يف الفعل املَُتَعدِّي قليلةٌ جداً ، ومنه قوهلم  ماسَّاً له ، وإذا مست الضر
  .» أَحَد احلجرين باآلخر 

  ] . ٢٥١: البقرة [ } َولَْوالَ َدفُْع اهللا الناس بَْعَضُهمْ بَِبْعضٍ { ومنها قوهلك تعاىل : وقال أبو حيان 
  وإن َيْمَسْسَك اللَُّه؟: إن املَسَّ من ِصفَِة األَجْسامِ فكيف قال : إن قيل « :  -رمحه اهللا-: وقال الواحدُّ 

جعله َماسَّك ، : إن أَمسَّك اللَُّه ُضّراً ، أي : لتعدية ، والباء واأللف يتعاقََباِن يف التَّعدَيةَ ، واملعىن « الباء » فاجلواب 
، وكان الذَّهاُب « ذهَب زيدٌ بعمرو » : إىل اسمِ اللَِّه تعاىل ، كقولك  فالفعلُ للضُّرِّ ، وإن كان يف الظاهر قد أسند

  .» جعله َماّساً  -تعاىل  -ِفْعالً لعمرو ، غري أن زيداً هو املَُسبُِّب له واحلاملُ عليه ، كذلك هنا امليسُّ للُضرِّ ، واهللا 
فال كاشف له عنك ، وهذا احملذوف : ٌف تقديره ، ومثَّ َمْحذُو« ال » خرب : » « له « : » فال كاشف له « : قوله 

فيه « إالَّ هو » و . أغين عنه : ، إذ كان يلزُم تنوينه وإعرابه ، بل يتعلَّق مبحذوف ، أي « كاشف » يل متعلِّقاً ب 
  :وجهان 
  .فإن َمَحلَّه الرفع على االبتداء « كاشف » أنه بدلٌ من َمَحلّ : أحدمها 
[ ؛ ألنه مطوَّالً « كاشف » الضمري املُْسَتِكنِّ يف اخلرب ، وال جيوز أن يرتفع باسم الفاعل ، وهو  أنه َبَدلٌ من: والثاين 

للعلَِّة « الكاشف » أْعرَِب َنْصباً ، وكذلك ال جيوز أن يكون َبَدالً من الضمري املُسَْتِكّن يف ] ومىت كان مطوَّالً 
املقابل للخري هو الشَّر ، فكيف عدل عن لَفِْظ الشَّرِّ؟ واجلواب أنه : قيل  املتقّدمة؛ إذ حيلُّ َمَحلُّ َمَحلَّ املبدل فإن

أراد َتْغِليَب الرمحة على ِضدَِّها ، فأتى يف جانب الشَّرِّ بأَخصَّ منه وهو الضُّرُّ ، ويف جانب الرَّْحَمِة بالعام الذي هو 
  .اخلَْيُر تعليباً هلذا اجلانب 

  .نَاَب الشِّرِّ ، وإن كان الشِّرُّ أَعمَّ منه ، فقابل اخلري ناَب الضُُّر َم: قال ابن عطية 
وهذا من الفصاحِة ُعدُولٌ عن قانون التكليف والصيغة ، فإن باب التكليف وترصيع الكالم أن يكون الشيء 

جُوَع ِفيَها إِنَّ لََك أَالَّ َت{ ] بالذي خيتص به بنوع من أنواع االختصاص موافقة أو ُمضاهاة فمن ذلك [ ُمتءترناً 
فجاءؤ باجلوع مع الُعْري ، وبابه أن يكون مع ]  ١١٩-١١٨: طه [ } َوالَ تعرى وَأَنَّكَ الَ َتظَْمأُ ِفيَها َوالَ تضحى 

  .الظََّمأ 
  ]الطويل : [ ومنه قوله امرئ القيس 

  الَولَْم أَتَبطَّْن كَاِعباً ذَاَت خَلَْخ... كَأنَِّي أْركَْب جَواداً ِللَذَِّة  -٢١١٩
  ِلَخْيِلَي كُرِّي كرَّةً َبْعدَ إْجفَالِ... َولَْم أْسبإ الزِّقَّ الرَّوِيَّ وَلَْم أقُلْ 

اشَْتَراكُ اجلوع والعُْري يف شيء خاص وهو اخللُوُّ ، فاجلوع » طه « ومل يوّضح ابن عطيَّة ذلكن وإيضاحه يف آية 
الظَّاهرِ واشتراك الظََّمأ والضَِّحي يف االحتراق ، فالظََّمأُ احترايف يف  ُخلُوُّ وفراغٌ من الباطن ، والُعْرُي ُخلُوِّ وفراغٌ من

  .» بَرَّدَّ املاُء حَرارةَ كبدي وأوام عطشي « : الباطن ، ولذلك تقول 
  .اْحِترَاُق الظَّاهر : والضََّحى 

كهما يف لَذَِّة االْستِْعالِء ، والقهر وأمَّا البيتان ، فاجلامعُ بني الرُّكوب لِلذَِّة وهو الصيد وتبطُّن الكَاِعب اشترا
، بفتح الراء والكاف ، وهو فََعل » َركَباً « واالقِْتَناصِ والظّفر مبثل هذا املركوب ، أال ترى إىل تسميتهم َهَن املرأة 

  ]الرجز : [ مبعىن َمفُْعول كقوله 



  بَّاكَأنَُّه جِْبَهةُ ذَرَّي َح... إنَّ لََها لَرَكَباً إْرَزبَّا  -٢١٢٠
وأمَّا البيت الثاين فاجلامعُ بني َسَبأ اخلمر ، والرُّجوع بعد اهلزمية اشتراكهما يف البذْل ، فشراُء اخلَْمرِ َبذْلُ املال ، 

  .والرجوع بعد االهنزام َبذْلُ الروح 
إنِّي « : املدلول عليه بقوله تعاىل  وقدَّم تبارك وتعاىل َمسَّ الضُّرِّ اخلري ملناسبة اتِّصالِ مسِّ الضُّر مبا قبله من التَّْرهيبِ

، وجاء جواب الشَّْرط األوَّل باحلَْصر إشارةً إىل اْستِقالِلهِ بكشف الضُُّر دون غريه ، وجاء الثاين بقوله » أَخافُ 
إنَّ : لو قيل  إشارةً قدرته الباهرة ، فيندرج فيها املَسُّ خبري وغريه ، على أنَّه} فَُهَو على كُلِّ َشْيٍء قَُدير { تعاىل 

  .وإن ميسك خبريٍ فال َرادَّ ِلفَْضِلِه ، للتصريح مبثله يف موضع آخر : جواب الثاين َمْحذُوٌف لكان َوجْهاً أي 
  فصل

أُْهِدَي ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َبْغلَةٌ أْهَداَها لَُه ِكْسَرى ، فََرِكَبَها « : قال  -رضي اله عنهما -روى ابن عبَّاسٍ 
يا غُالُم فَقُلُتك لَبَّْيَك َيا َرسُولَ اهللا فقال : ْبلِ ِمْن َشْعرِ ، ثُمَّ أْرَدفَنِي َخلْفَُهن ثُمَّ صَاَر يب َمِليَّاً ، ثُمَّ الَْتفَتَ إيلَّ وقال بَِح

ْعرِفَْك ِفي الشِّدَِّة ، وإذا سَألَْت فَأسْألِ اْحفَِظ اللََّه َيْحفظَْك ، اَحفَِظ اللََّه َتجِْدُه أَماَمَك ، َتَعرَّفْ إىل اللَِّه ِفي الرََّخاِء َي
َيكُْتب اللَُّه َعلَْيَك ما اللََّه ، وإن اْسَتَعْنَت فاْسَتِعْن باللَُّه سبحانه لََك لَمْ َيقِْدُروا َعلَْيِه ، ولْو جَهُدوا أنْ َيُضرُّوَك َعمَّا لَْم 

ْبرِ َمعَ الَيقْينِ فافَْعلْ ، فإنْ لَْم َتْسَتِطْع ، فإنَّ يف الصَّْبرِ على ما َتكَْرهُ َخيَْراً قََدُروا َعلَْيهِن فإن اْسَتطَْعَت أنْ َتْعَملَ بالصَّ
  .» كَِثرياً ، واْعلَْم أنَّ النَّْصر َمَع الصَّْبرِ ، وأنَّ َمَع الكَْربِ الفََرجِ ، وأنَّ َمعَ الُعْسر يْسراً 

  ) ١٨(ِكيمُ الَْخبُِري َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه َوُهَو الَْح

  .زياَدةُ معىن على القدرِة وهو منع غريه من بلوغ املَُراِد » القاِهرِ « واملراُد بالقاهر الغالب ، ويف 
  .املنفرد بالتَّدْبري الذي جيُرب اخلَلْق على ُمَراِده : وقيل 
  :فيه أوجه » فوق « : قوله 

  .، والفوقيَّةُ هنا عبارةٌ عن االْستِْعالِء والَغلََبة أنه مَْنُصوٌب باسم الفاعل قَْبلَُه : أظهرها 
  .أنه قاهٌر : أحدمها 
  .أنه فوق عباده بالَغلََبِة : والثاين 

  .أنه َبَدلٌ من اخلرب : والثالث 
 وهو القاهُر ُمْسَتْعِلياً أو غالباً ، ذكره: كأنُه قيل » القاهرة « أنه منصوٌب على احلال من الضمري يف : والرابع 

  .املهدوي وأبو البقاء 
  .وهو القَاِهُر ِعَباَدةُ : أهنا زائدةٌ ، والتقديُر : اخلامس 

  .وهذا مردود؛ ألن األمساء ال تزاد ]  ١٢: األنفال [ } فاضربوا فَْوَق األعناق { : ومثله 
  .بأعمال عباده » اخلبُري « أي يف أمره ، » وهو احلكيم « مث قال 

ئِنَّكُْم لََتشَْهُدونَ ُر َشَهاَدةً قُلِ اللَُّه َشهِيٌد بَْينِي وََبْيَنكُْم َوأُوِحَي إِلَيَّ َهذَا الْقُْرآنُ لِأُْنِذَركُْم بِِه َوَمْن َبلَغَ أَقُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْب
  ) ١٩(ِممَّا ُتْشرِكُونَ أَنَّ َمَع اللَِّه آِلَهةً أُْخَرى قُلْ لَا أَْشَهُد قُلْ إِنََّما ُهَو إِلٌَه َواِحٌد وَإِنَّنِي َبرِيٌء 

أرَِنا من يشهد بأنك رسول اللَِّه ، فإنَّا ال : رسوله اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقالوا » مكة « أتى أْهلُ : قال الكَلْبِيُّ 
{ :  َنَرى أَحداً ُيَصدِّقك ، ولقد سالنا عنك اليهود والنصارى ، فزعموا أنه ليس لك ِعْنَدُهْم ذكٌر ، فأنزل اهللا تعاىل



على ما أقول } اهللا شَهِيٌد بِْينِي َوَبيَْنكُم { : أعظم شهادة ، فإن أجَاُبوَك ، وإالَّ فقل : أي } قُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْبُر َشَهادة 
ا ألين أوحي إيلَّ هذا القُْرآن ُمَعجزاً ألنكم أنتم الُبلََغاُء والفصحاء ، وقد عجزمت عن ُمَعارضته ، فكان ُمْعجِزاً ، وإذ

  .له على َوفْقِ َدْعواي شهادة من اللَِّه على كوين صادقاً يف َدعَْواي  -تعاىل -كان ُمْعجِزاً كان إظهار اهللا 
بعض ما تضاف إليه ، فإذا كانت استفهامية » أيَّا « مبتدأ وخٌرب ، وقد تقدََّم أن } أَيُّ َشْيٍء أَكَْبُر { : قوله تعاىل 

  .ى باسم ما أضيف إليه اقتضى الظَّاِهُر أن يكون ُمَسمَّ
، فعلى هذا تكون اجلاللةُ خَرب مبتدأ « شيئاً » وهذا يُوجُِب أن ُيَسّمى اللَُّه تعاىل « :  -رمحه اهللا-قال أبو البقاء 

ذلك الشيء هو : أي ] على هذين القولني َخَبُر مبتدأ حمذوف « شهيد » اهللا أكرب َشهَاَدةً ، و : والتقدير [ حمذوف 
قل اللَّه » : هو شهيٌد بيين وبينكم ، واجلملةُ من قوله :  ، وجيوز أن تكون اجلاللة مبتدأ خربه حمذوف أي اهللا تعاىل

« شهيد » من َحْيثُ اللفظ واملعىن ، وجيوز أن تكون اجلاللةُ مبتدأ ، و « أي » على الَوْجَهْينِ املتقدمني جواب ل « 
  .إهنا دالّةٌ على اجلواب ، وليست به : يث املعىن ، أي من ح« أّي » خربها ، واجلملة على هذا جواب ل 

  .َنْصٌب على التمييز ، وهذا هو الذي ال يَْعَرُف النحاةُ غريه « َشَهاَدةً » : قوله 
على التشبيه بالصفة املشبهة باسم « أكثر » وَيِصحُّ على املفعول بأن ُيحَْملَ :  -رضي اهللا عنه  -وقال ابن عطية 
اقط جّداً؛ إذ نصَّ النحويون على أان معىن شبهها باسم الفاعل يف كوهنا تؤّنث وُتثَنَّى ، وُتْجَمُع ، الفاعل وهذا س

اسخِ وأفعلُ ِمْن ال ُتؤنَّثُ وال ُتثَنَّى وال ُتْجَمُع ، فلم ُيشبه اسم الفاعل ، حتَّى إنَّ أبا حيَّان َنَسَب هذا اِخلبَاطَ إىل النَّ
  .دون أيب حممد 

توكيداً ، « بني » قل اللَُّه شهيٌد بيننا ، فكُرِّرت : ، وكان األصل « شهيد » متعلٌِّق ب « ين وبينكم بي» : قوله 
  ]الوافر : [ وهو نظري قوله 

  فَسيَق إىل املَقَاَمةِ ال يََراهَا... فَأيِّي ما وأيَُّك كَانَ شَرا  -٢١٢١
  ]الرجز : [ وقوله 
  أرسل عليه َمِلكاً ال َيْرَحمُْه... ْ ظْلَِمَي وأظْلَُمه َيا ربَّ ُموَسى أظْلَِمَي وأْ -٢١٢٢
  ]الكامل : [ وقوله 
  أيِّي وَأيُّك فَارُِس األحَْزابِ... فَلَِئْن لَقيُتَك َخالَِيْتنِ لََتْعلََمْن  -٢١٣٣

  .َوْحَدها احتاج إىل تكرير ذلك املضاف « الياء » أنَُّه ملَّا أضاف إىل : واجلامع بينهما 
، فيكون يف َمَحلّ رفع ، والظاهر « شهيد » متعلّقاً مبحذوف على أنَُّه صفة ل « بيين » أبو البقاء أن يكون وجيوُز 
  .خالفُُه 

  .اجلمهور على بَِناِئهِ للمفعول ، وُحِذف الفاعل للعمل به ، وهو اهللا تبارك وتعاىل » وأْوِحَي « : قوله 
  .رفع به » القرآن « و 

َنْصباً على « القرآن » وأْوَحىط ببنائه للفاعل ، « : دري ، وعكرمة ، وابن السََّمْيفَع وقرأ أبو هنيك ، واجلح
  .املفعول به 

  .« أوحي » متعلٌِّق ب « ألْنِذَركُمْ » و 
[ } َتقِيكُمُ احلر { : ألنذركم به وأَبشِّركم به ، كقوله تعاىل : ومثَّ َمْعطُوف ُحِذَف لداللة الكالم عليه ، أي : قيل 
  .ال حاجة إليه ، ألن املقام َمقَماُم ختويف : ن وتقدم فيه نظائُرن وقيل ]  ٨١: لنحل ا

  فصل يف بيان معىن اآلية



اللَُّه شهيٌد بيين وبينكم أنِّي قد أبلغكم وصّدقُْت فيما قلته وادَّْعُتُه من الرسالة ، والقرآن أيضاً َشاِهدق : واملعىن 
  .ن ومن بلغه القرآن العظيم « مكة » بنبوتِّي ألنذركم به يا أهل 

  :فيه ثالثةُ أقوال « وَمْن َبلَغَ » : قوله تعاىل 
موصولةٌ ، والعاِئُد عليها من « َمْن » ، وتكون « ألْنِذَركُْم » أنه يف َمَحلِّ َنْصبِ عطفاً على املنصوب يف : أحدمها 

  .ِصلَِتَها َمْحذُوٌف 
  .العََربِ والَعَجمِ وألنذر الذي بلغه القرآن الكرمي من : أعين 
  .من الثَّقَلَْينِ : وقيل 
  .إىل يوم القيامِة ] من القرآن الكرمي [ من َبلََغُه : وقيل 

  .« من بلغه من القرآن ، فكأمنا رأى ُمَحمَّداً عليه الصَّالة والسَّالُم » : وعن سعيد بن جبري 
، ويكون املفعول حمذوفاً ، وهو منصوب املََحلّ أيضاً َنَسقاً « ْن َم» ضمرياً مرفوعاً َيُعوُد على « َبلَغَ » أنَّ يف : الثاين 

  .وألنذر الذي َبلَغَ احلُلَُم ، فالعَاِئُد هنا ُمْسَتِترٌ يف الفعل : والتقدير « ألنذركم » على َمفُْعول 
ز ذلك؛ ألنَّ الفصل باملفعول ، وجا« ألنذركم » مرفوعةُ احمللِّ َنَسقاً على الضَّمريِ املرفوع يف « َمْن » أنّ : الثالث 

  .ألنذركمن به ، ولينذركم الذي َبلََغُه القرآن : واجلارِّ واجملرور أغَْنى عن تأكيده ، والتقديُر 
  .أوالمها لالستفهام ، وهو استفهاُم َتفْريعٍ وتوبيخ : اجلمهور على القراءة هبمزتني « أإنكُْم » : قوله 

َوللَِّه األمسآء { : ومل َيقُل آخر ألن اآلهلة مجع ، واجلمع يقع عليه التأنيث ، كقوله  : -رمحه اهللا تعاىل -قال الفراء 
ومل يقل األّول ، وال األولينن ] [  ٥١: طه [ } فََما َبالُ القرون األوىل { : وقوله ]  ١٨٠: األعراف [ } احلسىن 

  .وقد تقدَّم الكالمُ يف قراءاٍت مثل هذا ] وكل ذلك صواٌب 
وبَِتْسهيلِ الثانية ، وبإدخال ألف بني اهلمزة األوىل واهلمزة املَُسهَّلَة ، روى هذه األخرية األصمعي » : و حيَّان قال أب

  .انتهى « عن أيب عمرو ، ونافع 
املَدُّ بني  -رضي اهللا عنه  -وهذا الكالم يؤذن بأهنا قراءةٌ ُمْسَتْغَرَبةٌ ، وليس كذلك ، بل املَرْوِيُّ عن أيب عمرو

  .اهلَْمزََتْينِ ، ومل ُيْخَتلَْف عن قالون يف ذلك 
وقرئ هبمزة واحدة وهي حمتملةٌ لالستفهام ، وإنَّما ُحِذفَتْ لفهم املعىن ، وداللة القراءة الشهرية عليها ، وحتتمل 

  .اخلرب املَْحَض 
القول ، وهو الظَّاهرن كأنه أُِمَر أن يقول  مث هذه اجلملة االستفهامية ، حيتمل أن تكون َمْنصُوَبةَ املََحلّ لكوهنا يف َحيَّزِ

  .وأن يقول أإنكم لتشهدون ‘ أيُّ شيء أكَْبُر شََهاًد: 

؛ ألن ما ال َيعِْقل ُيَعاَملُ َجْمعُهُ » آهلة « صفةٌ ل » أخرى « وحيتمل أن تكون داخلَةً يف حيَّزه فال َمَحلّ هلا حينئٍذ ، و 
: األعراف [ } َوللَِّه األمسآء احلسىن { ، و ]  ١٨: طه [ } َمآرُِب أخرى {  :ُمعاملةَ الوحداةِ املؤّنثة ، كقوله 

  .كما تقدَّم ]  ١٨٠
  :هذه وجهان » ما « يف ] جيوز [ » إنََّما ُهَو إلٌَه واِحٌد « : قوله 

  .صفته » واحد « خرب ، و » إله « مبتدأ ، و » هو « عن عملها ، و » إنَّ « أهنا كافَّةٌ ل : أظهرمها 
خربه ، وهذه اجلملةُ َصلَةٌ وعائد ، واملوصول يف » إله « ، وهو مبتدأ ، و » الذي « أهنا َمْوصُولَةٌ مبعىن : والثاين 

  .خربها » واحد « و » إن « َمَحلِّ نصب امساً ل 
لِ تعيُُّنه يف قوله إنَّ الذي هو إله واحد ، ذكره أبو البقاء ، وهو ضعيف ، وَيُدلُّ على ِصحَّةِ الوجه األوَّ: والتقدير 



، إذ ال جيوز فيه أن تكون مَْوُصولَةً خللوِّ اجلملة عن ضمري ]  ١٧١: النساء [ } إِنََّما اهللا إله وَاِحٌد { : تبارك وتعاىل 
  .املوصول 

  .وهو ألَْيُق مما قبله : وقال أبو البقاء يف هذا الَوْجِه 
  ما وجه ذلك؟وال أدري :  -رضي اهللا عنه -: قال شهاُب الدِّين 

  فصل فيما تفيده اآلية
قُلْ ال أشَْهدُ « : قوله : أوهلا : أعملم أنَّ هذا الكالم َدلَّ على إجياب التَّوحيِد ، والرباءِة من الشِّْرِك من ثالثة أوجه 

  .مبا تذكرونه من إثبات الّشثَركَاِء » 
تفيد احلَْصَر ، ولفظ الواحد صريحٌ يف التوحيد ، » إنََّما  «، وكلمة » قُلْ إنََّما ُهَو إلٌَه وَاِحدٌ « : قوله : وثانيها 

  .ونفي الشركاء 
  .، وفيه تصريح بالرباءة عن إثبات الشَُّركَاِء } وَإِنَّنِي َبرِيٌء مِّمَّا ُتْشرِكُونَ { : قوله تبارك وتعاىل : وثالثها 

  .ويربأ من كل دينٍ سوى دين اإلسالم ُيسَْتَحبُّ ملن أسلم ابتداًء أن يأيت بالشهادتني ، : قال العلماء 
َوإِنَّنِي بَرِيٌء { : على استحباب َضمَّ التَّبَرِّي إىل الشهادة ، كقوله تبارك وتعاىل  -رمحه اله تعاىل -ونصَّ الشَّافعي 
  .عقيب الّتصريح بالتوحيد } مِّمَّا ُتْشرِكُونَ 

  ) ٢٠(َيْعرِفُونَ أَْبَناَءُهمُ الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم فَُهمْ لَا ُيْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَتيَْناُهُم الِْكَتاَب يَْعرِفُوَنُه كََما 

يل اعلم أنَّ الكُفَّار ملَّا سألوا اليهود والنََّصارى عن َصفَِة ُمَحمَّدٍ صلى اهللا عليه وسلم ، فأنكروا داللة التَّْوَراِة واإلجن
يف اآلية األوىل أنَّ شهادةَ اللَّه على ِصحِة ُنُبوَِّتِه كافيةٌ يف ثبوهتا ، ثُمَّ َبّين يف هذه اآلية  -تعاىل  -على ُنُبوِتِه َبيََّن اللَُّه 

  .ال نعرف حممداً ، ألهنم يعرفونه بالنُُّبوِة والرسالة ، كما يعرفون أبناءهم : أهنم كذبوا يف قوهلم 
أنزل اللَُّه على نبيِّه هذه : قال عمر لعبد اهللا بن سالم » نة املدي« روي أنه ملا قدم رسوله اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا عمُر لقد عرفته فيكم حني َرأْيُتُه ، كما أعرف ابين ، وألنا أَشدُّ معرفةٌ مبحمد : اآلية ، فكيف هذه املعرفة؟ فقال 
  .منِّي بابين؛ ألين ال أدري ما صنعَ النساء وأشهدُ أنه َحّق من اهللا تعاىل 

خربه ، والضمُري املَْنُصوُب جيوز َعْوُدُه على » يَْعرِفُونه « املوصول مبتدأن و } الذين آتَْيَناُهمُ الكتاب  {: قوله 
أو » وأوِحَي إيلَّ هذا القُرآنُ ألنذركُْم بِِه « : الرسول صلى اله عليه الصَّالة والسَّالم ، وعلى القرآن لتقدُّمِه قوله 

أو على كتاهبم ، أو على مجيع ذلك ، وأفرد ]  ١٩: األنعام [ } نََّما ُهَو إله َواِحٌد إِ{ : على التوحيد لداللة قوله 
  .يعرفون ما ذكرنا وقََصْصَنا : الضمري باعتبار املَْعَنى ، كأنَُّه قيل 
  .» البقرة « وقد تقدَّم إْعرَاُب هذه اجلملة يف 

  :يف َمَحلّه أربعة أوجه » الَّذيَن َخِسُروا « : قوله 
ملا تقدَّم من شهب املْوصُولِ » الفاء « ، ودخلت } فَُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ { : أنه مبتدأ ، وخربه اجلملة من قوله : هرها أظ

  .بالشرط 
  .قاله الزَّجَّاج . أنه نَْعت للذين آتياناهم الكتاب : الثاين 

  .هم الذين خسروا : أنه خرب مبتدأ حمذوف ، أي : الثالث 
ٌب على الذَّمِّ ، وهذان الوجهان فَْرَعاِن على النعت؛ ألهنما مقطوعان عنه ، وعلى األقوال الثالثة أنه منصو: الرابع 

َخِسرُواط « من باب عطف مجلة امسية على َمثْلََها ، وجيوز أن يكون َعطْفاً على } فَُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ { األخرية يكون 



اإلميان على خسراهنم ، والظاهر أنَّ اخلُْسَرانَ هو املترتب على عدم وفيه َنظٌَر من حيث إنه يؤدِّي إىل ترتُّب عدم 
أعمُّ من أهل الكتاب اجلاحدين واملشركني ، وعلى غريه يكون « الذين خسروا » اإلميان وعلى الوجه األول يكون 
  .من أْهلِ الكتاب : الذين خسروا أنفسهم منهم ، أي : َخاّصاً بأهل الكتاب ، والتقدير 

ْشِكلَ على كونه َنْعتاً االستشهاُد هبم على كُفَّار قريش وغريهم من العرب ، يعين كيف ُيسَْتشَْهُد هبم ، وُيذَمُّون واسُْت
  يف آيٍة واحدة؟

  .إنَّ هذا سيق للذَّم ال لالستشهاد : فقيل 
  .ين بل ِسيَق لالستشهاد ، وإن كان يف بعض الكالم ذَمٌّ هلم ، ألنَّ ذلك بوجهني واعتبار: وقيل 

فَصحَّ ذلك الختالف ما استشهد هبم فيه ، وما ذُُموا فيه ، وأنَّ الذَّمَّ واالستشهاد ليسا من جِهِةٍ : قال ابن عطية 
  .واحدٍة 

  فصل يف بيان املراد من ظاهر اآلية
 -هم ، وهنا سُؤالٌظَاِهُر هذه اآلية الكرمية يقتضي أن يكون علمهم بُنُبوَِّة ُمَحمَّد صلى اهللا عليه وسلم علمهم بأبنائ

املكتوب يف التَّْوَراِة واإلجنيل ُمجَرَُّد أنه سيخرج َنبِيٌّ يف آخر الزمان يدعو اخلَلَْق إىل احلَقِّ ، أو : وهو أن ُيقَالَ 
ذلك القدر املكتوب فيه ذه ااملعىن مع تعيني الزََّماِن واملكان والنََّسبِ والصِّفٍَة واِحللَْيِة والشَّكْلِ ، فإن كان األول ، ف

علمهم بنوبته مثل علمهم : ال َيُدلُّ على أنَّ ذلك الشَّْخَص هو ُمحَمٌَّد صلى اهللا عليه وسلم فكيف َيِصحُّ أن يقال 
الَيهُوِد والنَّصَاَرى عاملني بالضرورة بأنَّ حممداً صلى اهللا عليه ] مجيع [ ببنوَِّة أبنائهم وإن كان الثاين وجب أن يكون 

ِعْنِد اهللا ، والكَِذٌب على اجلَْمعِ العظيم ال جيوز ، وألنَّا َنعْلَُم بالضرورة أن ا لتوراة واإلجنيل ما كانا  وسلم نَبِيُّ من
إنه كان َباقِياً يف التَّْوَراِة واإلجنيل ، أو : ُمْشَتِملَْينِ على هذه التفاصيل التَّامَِّة الكاملة؛ ألن هذا التفصيل إمَّا أن ُيقَالَ 

اً يف َوقِْت طهوره ، ألجل أن التَّحْريف قد َتطَرََّق إليهما قبل ذلك ، واألول باطلٌ؛ ألنَّ إْخفاَء مِثْلِ هذه كان َمْعُدم
  .التفاصيل التامة يف كتاب وصل إىل أهل الشرق والغرب ُمْمَتنٌِع 

الزَّمان عاملني بنُبوِّة أيضاً باطل؛ ألن على هذا التقدير مل يكن َيُهوُد أهل ذلك الزمان ، ونصارى ذلك : والثاين 
  .ُمَحمِّد صلى اهللا عليه وسلم علهمهم بنبوِّةِ أنبيائهم ، وحينئدٍ َيْسقُطُ هذا الكالم 

اليهود والنَّصارىن وهم كانوا أْهالً للنَّظَرِ واالستدالل ، » الذين آتيناهم الكتاب « واجلواُب ان يقالك املراد ب 
الرسول عليه الصَّالةُ والسِّالُم ، فعرفوا بوساطة تلك املعجزات كونه وكانوا قد شاهدوا ظهور املعجزات على 

  .رسوالً من عند اللَِّه تعاىل ، واملقصود مبعرفتهم هي املعرفةُ من طريق النَّظرِ ، واالستدالل من طري النَّقْلِ 
  فصل يف املراد باخلسران

جعل لكلِّ آدمي َمنْزِالً يف اجلنِِّة وَمْنزِالً يف النَّار ، فإذا  - تبارك وتعاىل -معىن هذا اخلُْسران أنَّ اهللا : قال املفسرون 
كان يوم القيامة جعل اللَّه تبارك وتعاىل للمؤمنني َمَنازِلَ أهل النار يف اجلنة وألهل النار منازل أهل اجلنَّة يف النَّار 

  .وذلك هو اخلسران 

  ) ٢١(ِذًبا أَْو كَذَّبَ بِآَياِتهِ إِنَُّه لَا ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَ

  .ملَّا َبيََّن ُخسَْرانَ املنكرين يف اآلية األوىل َبيََّن يف هذه اآلية الكرمية َسَبَب ذلك اخلسران وهو أمران 
  :االفتراء على اللَّه كذباً ، وهذا االفتراُء حيتمل وجوهاً : أحدمها 



هذه األصنام شركاء اهللا ، اللَُّه أمرهم بعبادهتا ، وكانوا يقولون : املشرفة كانوا يقولون » مكة « أن كُفَّار : أحدمها 
  .املالئكة بََناُت اللَِّه : 

أنَّ اليهود والنَّصارى كانوا يقولونك حصل يف التَّْوراة واإلجنيل أن هاتْينِ الشريعيتني ال َيَتطَرَُّق إليهما : وثانيها 
  .ْسُخ والتغيُري النَّ

: األعراف [ } َوإِذَا فََعلُواْ فَاِحَشةً قَالُواْ َوَجْدَنا َعلَْيَهآ آَباَءَنا واهللا أََمَرَنا بَِها { : ما حكاه تعاىل عنهم بقوله : وثالثها 
٢٨ . [  

} لَن تََمسََّنا النار إِالَّ أَيَّاماً مَّْعُدوَدةً { : وقوهلم ]  ١٨: املائدة [ } َنْحُن أَبَْناُء اهللا وَأَِحبَّاُؤه { : قوله اليهود : ورابعها 
  .وحنوه ]  ١٨١: آل عمران [ } إِنَّ اهللا فَِقٌري وََنْحُن أَغْنَِيآء { : وقول ُجهَّالِهِْم ]  ٨٠: البقرة [ 

 -صالة والسالمعليه ال -وقدحُُهْم يف معجزات حممد : األمُر الثاين من أسباب خسارهتم؛ تكذيبهم بآيات اهللا تعاىل 
إِنَُّه الَ ُيفِْلحُ { : وإنكارهم كون القرآن العظيم معجزةً قاهرةً منه ، مث إنَّه ملَّا حكى عنهم سبب هذين األمرين قال 

  .أي ال َيظْفَُرونَ بِمطَاِلبهْم يف الدنيا وال يف اآلخرة  -الكافرون : ، أي } الظاملون 

  ) ٢٢(قُولُ ِللَِّذيَن أَْشَركُوا أَْيَن شَُركَاُؤكُُم الَِّذيَن كُْنُتمْ َتْزُعُمونَ َوَيْوَم َنْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ َن

  }َوَيْوَم َنْحُشُرُهمْ { : قوله تعاىل 
  :فيه مخسة أوجه 

يوم حنشرهم كان كيت وكيت ، وُحِذف : أنه منصوٌب بفعل ُمْضَمرٍ بعده ، وهو على ظرفيَِّتِه ، أي : أحدمها 
  . التَّخْويِف ليكون أْبلَغَ يف

]  ٢١: األنعام [ } الَ ُيفِْلُح الظاملون { : أنه معطوفق على ظرٍف حمذُوٍف ، ذلك الظرف معمول لقوله : والثاين 
  .أنه ال يفلح الظَّاملونَ اليوم يف الدنيا ، ويوم حنشرهم ، قاله حممد ابن َجريرٍ : والتقدير 
  .وفيه ُبْعٌد ِلُبْعِدِه من عامله بكثرة الفواِصلِ ]  ٢٤: األنعام [ } ذَُبواْ انظر كَْيَف كَ{ : أنه منصوٌب بقوله : الثالث 
  .مقدَّراً » اذكر « أنه مفعولٌ به ب : الرابع 

 ٣٣: لقمان [ } واخشوا َيْوماً { : احذروا أو اتَّقُوا يوم حنشرهم ، كقوله : أنه مفعولٌ به أيضاً ، ونَاِصُبُه : اخلامس 
  .فال ُيَعدُّ خامساً وهو كالذي قبله ] 

، وقرآ محيد ، ويعقوب بياء الغَْيَبِة فيهما ، وهو أنه » مث نقول « بنون العظمة ، وكذا » َنْحشرهم « وقرأ اجلمهور 
  .تبارك وتعاىل 

  .، وأبو هريرة بكسرها ، ومها لغتان يف املُضَارع » َنْحُشرهم « واجلمهورعلى ضم الشني من 
  .يعود على املفترين الكَِذَب » رهم حنش« والضمري املنصوب يف 

  .على النَّاس كلهم ، فيندرج هؤالء فيهم ، والتَّْوبيُخ خمتصُّ هبم : وقيل 
} احشروا الذين ظَلَُمواْ وَأَْزوَاَجُهْم َوَما كَاُنواْ َيْعُبُدونَ { : يعود على املشركني وأصَنامِهِْم ، ويدلُّ عليه قوله : وقيل 

  ] . ٢٢: الصافات [ 
  .» أمجعني « ن وجيوز أن يكون توكيداً عند من أثَْبَتُه من النحويني ك » حنُشرهم « حالٌ من مفعول » َجِميعاً «  و

  .للتراخي احلاصل بني احلَْشر والقَْولِ » ثُمَّ « وعطف هنا ب 
  . تزعموهنم شركاء ، أو تزعمون أهنما ُشفََعاؤكم: حمذوفان للعلم هبما ، أي » تزعمون « ومفعوال 



عائداً على املفترين الكذَب ، كان ذلك من باب » َنْحُشرهم « إن جعلنا الضمري يف » ثُمَّ َنقُولُ للَّذيَن « : وقوله 
  .مث نقول هلم ، وإمنا أظْهَِر تنبيهاً على قُْبحِ الشرك : إقامِة الظَّاهرِ مقاَم املُْضَمَر ، إذ األصل 

  .قْريع وتوبيخ وَتْبكيٍت ؟ سؤالُ َت} أْيَن ُشَركاؤكُمْ { : وقوله 
  .» كُلُّ َزْعمِ يف كتاب اهللا فاملُراُد به الكذُب « :  -رضي اهللا عنهما -قال ابن عبَّاس 

َضلَّ َعنُْهْم َما اْنظُْر كَْيَف كَذَُبوا َعلَى أَْنفُِسهِْم َو) ٢٣(ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتنَُتُهْم إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني 
  ) ٢٤(كَاُنوا يَفَْتُرونَ 

  .َنْصباً » فتنتهم « بالياء من حتت ، » َيكُْن « : قرأ محزة والكسائي 
  .رفعاً » فَْتَنتُُهْم « بالتاء من فوق ، » َتكُْن « : وابن كثري ، وابن عامر ، وحفص عن عاصم 

  .نصباً » ِفتنتَهم « والباقون بالتاء من فوق أيضاً ، 
خرب » فتنتهم « فأمَّا قراءة األخوْينِ فهي أفَْصُح هذه القراءات إلجراِئَها على القواعد من غري تأويل ، َوَوْجُهَها أنَّ 

  .مقدٌَّم ، وإن قالوا بتاويل اسم مؤخر 
ا أعرُف ، فاألْحْسنُ أحدمه: وإمنا كانت أفصحٍ؛ ألنه إذا اجتمع اْسَماِن . » مث مل تكن ِفْتَنتُهْم إالَّ قولُهم « : والتقدير 

  .جعله امساً ُمَحدَّثاً عنه ، واآلخر َخَبراً حديثاً عنه 
وغري » كان « يشبه املضمر ، واملضمر أعرف املعارف ، وهذه القراءة ُجِعلَ األعرُف فيها اْسماً ل » أن قالوا « و 

  .األعراِف خربها ، ومل يؤّنث الفعل إلسناده إىل مذكر 
أن قالواط االسم ذوي اخلرب؛ ألنه إذا وصلت بالفعل مل تُوَصْف ، « تباُر قراءة من جعل واالخ: قال الواحدي 

فأشبهت بامتناع َوْصِفَها املُضَْمرِ ، فكما أنَّ املُْضَمَر ، واملظهر إذا اجتمعا كان َجْعلُ املضمر امساً أْولَى من جعله خرباً 
  .كنت القائم : ، تقول 

« إالَّ أنْ قالوا » اْسُمَها ، ولذلك أنِّثَ الفِعلُ إلسناده إىل مؤنُّ ، و « فتنتهم » ف  وأما قراءة ابن كثري ومن معه
  .َخَبُرَها ، وفيه أنك جعلت غري األعرف امساًن واألعرف خرباً ، فليست يف قُوَِّة األولَى 

وهذه القراءةُ وإن كان فيها جَْعلُ اسم مؤخٌَّر ، « إالَّ أن قالوا » خرب مقدٌمن و « فتنتهم » وأمَّا قراءةُ الباقني ف 
  .كالقراءة األوىل ، إال أنَّ فيها ِلحَاُق عالَمِة تأنيث يف الفعل مع تذكري الفاعل ، ولكنه بتأويل -األْعَرفِ اْسماً 

  .يف قوة مقالتهم « إالَّ أنْ قالوا » : ألنه قوله : فقيل 
  .لشَّيِء مبؤنٍَّث اكتسب تأنيثاً ، فعومل ُمعاَملتُه ألنه هو الِفْتَنةُ يف املعىن ، وإذا أخرب عن ا: وقيل 

ملَّا كانت األْمثَالُ هي احلََسَناتُ يف املعىن ُعوِملَ ُمَعاَملَة ]  ١٦٠: األنعام [ } فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها { وجعل أبو علي منه 
  ]الطويل : [ من َعَدِدِه ، ومثلُ اآلية قوله « التاء » املُؤنَِّث ، فسقطت 

  َوقَْد َخاَب َمْن كَاَنْت ِسرِيرَته الَغْدُر... ألَْم َيُك غَْدراً َما فََعلُْتْم بَسمَْعلٍ  -٢١٢٤
  .وهو مذكَّر ، لكن ملا أخرب عنه مبؤنث أنَّث ِفعلَه « الَغْدرِ » ُمْسند إىل « كانت » ف 

  ]الكامل : [ ومثله قول لَبيٍد 
  ِمْنُه إذَا ِهَي َعرََّدْت إقَْدامُهَا... ةً فََمَض َوقَدَِّمَها َوكَاَنْت َعاَد -٢١٢٥

فأّنث « ما جاَءْت حَاجَُتَك » : وقد جاء يف الكالم : فأنَّث اإلقدام ملا كان كالعادة يف املعىن قال : قال أبو َعِلّي 
  .« حاجتك » حيث كانت كاحلاجة يف املَْعَنى ، ولذلك نصب « ما » ضمري 



  .« من كانت أمَّك : لُوقُوعِ اخلرب مؤّنثاً كقوهلم » قالوا ] أن [ «  وإمنا أنَّث» : وقال الزخمشري 
على « كان » فإنه َحَملَ اسَم « من كانت أمك » وكالم الزَّخمشري ملفٌق من كالم أيب َعِلّي ، وأمَّا : قال أبو حيَّان 

من إفراد وَتثنيٍة وَجْمعِ وتذكري وتأنيٍث ، ن فإنَّ هلا لَفْظاً ُمفرداً مذكّراً ، وهلا معىن حبسب ما تريد « َمْن » معىن 
  :وليس احلَْملُ على املعىن ِلْمرَعاِة اخلََبرِ ، أال ترى أنه جييء حيث ال خرب ، كقوله 

  ] . ٤٢: يونس [ } َوِمْنُهْم مَّن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك { 
  ]الطويل : [ وقوله 
٢١٢٦  ...- . .  

ليت شِْعري ، وألي معىن خصَّ :  -رمحه اهللا تعاىل -قال شهاب الدين ... ِحَباِن تكُْن َمثْلَ َمْن َيا ِذئُْب َيْصطَ
حلمل على » َجاَءْت « التأنيثُ يف : الزخمشري هبذا االعتراض ، فإنه وَارٌِد على أيب َعِليِّ أيضاً؟ إذ لقائل أن يقول 

إحدامها ، [ للتأنيث ِعلَّتاِن ، فذكر : يقال ن على أنه » َمْن « وإنْ هلا هي أيضاً لفظاً ومعىن َمثْل » ما « معىن 
فلم يُلِْحق الفعل » وما كان فتنتهم إالَّ أن قالوا « : أبو ُعبيدة قراءة األخوْي ن بقراءة أَبّي ، وابن مسعود ] ورجَّح 

َتُهمْ إِالَّ أَن قَالُواْ كَانَ ُحجَّ{ : من قوله تبارك وتعاىل » ُحجَّتهم « عالمة تأنيٍث ، ورجَّحها غريه بإمجاعهم على َنْصبِ 
  ] . ٢٥: اجلاثية [ } 

  .» فتنتهم « ، ورفع » يكْن « بتذكري » مث مل يكن فتنتهم إال أنه قالوا « وقرئ شاذاً 
ووجه ُشذُوِذَها سقوط عالمةِ التأنيث ، والفاعل مؤّنث لَفْظاً ، وإن كان غري َحقيقيِّ ، وَجْعلُ غري األْعَرِف امساً ، 

مما جيب تأخريه ِلحْصرِهِ » أن قالوا « رباً ، فهي خرباً ، فهي َعكُْس القراءة األوىل ، من الطََّرفَْينِ ، و واألعرف خ
  .سواء أُجِعلَ امساً أم خرباً 

  فصل يف معىن الفتنة يف اآلية
  .قوهلم وجواهبم : ، أي » فتنتهم « : معىن قوله 

  .فَْتَنة : ةُ التِّجْرِبةٌ ، فلمَّا كان سؤاهلم َتجْرَِبةً إلظهار ما يف قلوهبم قيل معذرهتم ، والِفْتَن: وقال ابن عبَّاس ، وقتادة 
  فصل يف بيان لطيفة يف اآلية

بيَّن أنَّ املشركني  -تبارك وتعاىل  -معىن لَِطيٌف ، وذلك ألنَّ اهللا » مل َتكُْن فتنتهم «  -رمحه اهللا -قال الزَّجَّاج 
الكني على حّبه ، فأعلم يف هذه اآلية الكرمية أنه مل َيكُْن افتتاهنم بشركهم ، وإقامتهم عليه إالَّ َمفُْتوُنونَ بِِشْرِكهِْم مته

أن َتبَرَّأوا عنه وتباَعُدوا ، فََحلفُوا أهنم ما كانوا مشركني ، ومثاله أن ترى إنساناً ما ُيِحبُّ طريقةً مذمومة ، فإذا وقع 
، فاملَُراُد بالفتنة هنا افَْتتَاُنُهمْ » ما كانت حمبتك لفالن إالَّ أن فََرْرَت منه « : له  يف ِفْتَنٍة بسببه تََبرَّأ منه ، فيقال

شركهم يف الدنيا ، وهذا القولُ : معناه » مل تكن فتنتهم « : باألْوثَاِن ، ويتأكد مبا روى َعطَاٌء عن ابن عباس أنه قال 
  .ِقَبةُ أمرهم فتنتهم إالَّ البََراءة راجٌع إىل حذف املضاف؛ ألن املعىن ثُمَّ مل تكن َعا

  .َنْصباً ، والباقون جراً » ربَّنا « : قرأ األخوان » واللَِّه َربََّنا « : قوله 
« وإمَّا على إْضَمار  -رمحه اهللا  -إمَّا على النِّداء ، وإمَّا على النِّداء ، وإمَّا على املَْدح ، قاله ابن عطيَّة : ونصبه 

  .يا ربنا : بو البقاء ، والتقدير ، قاله أ» أعين 

: وخفضه من ثالثة أوجه } َما كُنَّا ُمْشرِِكَني { وعلى كُلِّ تقدير فاجلملة ُمْعَترَضةٌ بني القسم وجوابه ، وهو قوله 
  .النعت ، والبدل ، وعطف الَبيان 



  . برفعهما على املبتدأ واخلرب» واللَُّه رَبُّنا « : وقرأ عكرمة ، وسالم بن مسكني 
أن ثَمَّ قََسماً : يعين » واللَِّه ما كُنَّا مشركني واللَُّه ربَُّنا : وهذا على َتقِدميٍ وتأخريٍ ، كأهنم قالوا « : قال ابن عطية 

  .ُمْضَمراً 
  فصل يف الكالم على اآلية

ُهْم على الكذب يوم ظاهُر اآلية الكرمية يقتضي أهنم َحلَفُوا يف القيامة أهنم كانوا مشركني ، وهذا يقتضي إقَْداَم
  :القيامة ، وللناس فيه قوالن 

أنه أهل القيامة ال جيوز إقدامهم على الكذب واحتج عليه :  -وهو قول أيب عباس على اجلبائي والقاضي: األول 
  :بوجوه 
ليٍف ، وذلك أن أهل القيامة يعرفون اهللا باالضطرار وأهنم لو عرفوه باالستدالل لصار موقف القيامة دَاََر تكُ: األول 

باطلٌ ، وإذا كانوا عارفني باهللا على سبيل االضطرار وجب أنْ ُملْجئني على أالَّ يفعلوا القبيح ، وذلك يقتضي أالَّ 
إهنم أقدموا على فعل القَبيح؛ ألهنم ملَّا : مل ال جيوز أن ُيقالَ : يقدم أَحٌد من أهل القيامة على الكذبِ ، فإن قيل 

إهنم نسوا كوهنم : م القيامة اضطربت ُعقُولُُهْم ، فقالوا هذا الكذب عند اخِْتالَلِ عقوهلم ، أو يقال َعاَيُنوا أهَْوال يو
  مشركني يف الدنيا؟

: األنعام [ } أَْيَن ُشرَكَآُؤكُُم الذين كُنُتْم َتْزُعُمون { : أنه ال جيوزأن حيشرهم ويوخبهم بقوله : فاجلواب عن األوَّل 
  .م مع أهنم غي ُعقالء ، هذا ال يليُق حبمة اللِّه تعاىل مث حيكي اعتذاره]  ٢٢

: واجلواُب على الثاين . وأيضاً فال ُبدَّ وأن يكونوا عقالء يوم القيامة ليعلموا أهنم فيما يعاملهم اللَُّه به غري مظلومني 
، وإمنا جيوز أن ينسى اليسري من  ]بعيٌد [ أنَّ نِسَْيانَُهْم ملا كانوا عليه طُول عمرهم يف دار الدنيا مع كمال العقل 

  .األمور 
إهنم عُقَالُء أو غريعقالء ، فالثاين باطلٌ ، ألنه ال : أنَّ هؤالء الذين أقَْدُموا على الكذب إمَّا أن ُيقال : الوجه الثاين 

نَّ كانوا عقالء يليق حبكمةه اهللا تعاىل أن حيكي كالم اجملَانني يف معرض متيهيد الُعذْرِ وإن كانوا عقالء يعلمون أ
ُمَحالٌ ، وأهنم ال  -تعاىل-يعلمون أنَّ اللََّه عاملٌ أْحوَالَُهْم ُمطَِّلٌع على افعاهلم ، ويعلمون أنَّ جتويز الكذب على اللََّه 

يستفيدون بذلك الكذب إالَّ زيادة املَقِْت والَغَضبِ ، وإذا كان كذلك امتنع إقدامهم يف مثل هذه احلالة على 
  .الكذب 

أهنم لو كذبوا يف َمْوِقِف القيامة ، ثُمَّ َحلَفُوا على ذلك الكذب لكانوا قد أقَْدمُوا على نوعني من : وجه الثالث ال
إهنم يستحُّون بذلك العقاَب ، صارت الدار اآلخرة دَاَر تكليف ، وأمجعوا على أنَّ األْمَر ليس : القَبيح ، فإن قلنا 

  .كذلك 
ون على ذلك الكذب ، وال على ذلك احللف الكاذب َعقَاباً ، فهذا يقتضي ُحُصول إنَّهم ال يستحقُّ: وإن قلنا 

يف ارتكاب القَبَائِِحِ ، وذلك باطلٌ فثبت هبذه الوجوه أنه ال جيوز إقَداُم أهل القيامة على  -تعاىل  -اإلذن من اللَّهِ 
يف اعتقادنا وظُنُوننا؛ ألن القوم » ا ما كنا مشركني واللَِّه ربََّن« : القبيح والكذبِ ، وإذا ثبت هذا فَُيحَْملُ قوهلم 

  .يعتقدون ذلك 

فاجلواب أنه } انظر كَْيَف كَذَبُواْ { فعلى هذا التقدير يكنون صادقني يف قوهلم ، فماذا قال تبارك وتعاىل : فإن قيل 
} واهللا رَبَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكني { : قوهلم اهنم كذبوا فيها تقدَّم ِذكُْرُه من } انظر كَْيَف كَذَُبواْ { : ليس جيب من قوله 

يف دار الدُّْنَيا يف أمور خيربون عنها بأنَّ ما هم عليه } انظر كَْيَف كَذَبُواْ على أَنفُِسهِمْ { ، بل جيوز أن يكون املراد 



اخِْتالفُ } اْ على أَنفُسِهِْم انظر كَْيَف كَذَبُو{ : لَْيسَ بشْرٍك ، وأهنم على صواب وحنوه ، فاملقصود من قوله تعاىل 
احلالتني ، وأهنم كانوا يف دار الدنيا يكذبون ، وأهنم يف اآلخرة يتحرَُّزون عن الكذب ، ولكن حيث ال ينفعهم 

  .للرسول ذلك  -تعاىل  -الصِّْدُق ، فلتعلّق أحد األمرين باآلخر ، أظهر اهللا 
  :كذبون يف القيامة واسَْتدلُّوا بوجوه أن الكفار ي:  -قول مجهور املفسرين: القول الثاين 

: املؤمنون [ } َربََّنآ أَخْرِْجَنا مِْنَها فَإِنْ ُعْدَنا فَإِنَّا ظَاِلُمون { : عنهم أهنم يقولون  -تعاىل  -ما حكى اللَّهُ : أحدمها 
  ] . ٢٨: األنعام [ }  َولَْو ُردُّواْ لََعاُدواْ ِلَما ُنهُواْ َعْنُه{ : تعاىل أخر عنهم بقول  -مع أنه ]  ١٠٧

َيْوَم َيبَْعثُُهمُ اهللا َجِميعاً فََيْحِلفُونَ لَُه كََما َيْحِلفُونَ لَكُْم وََيْحَسُبونَ أَنَُّهْم على َشْيٍء أَالَ { : قوله تبارك وتعاىل : وثانيها 
فََشبَّهَ ]  ١٤: اجملادلة [ } الكذب  وََيْحِلفُونَ َعلَى{ : بعد قوله تعاىل ]  ١٨: اجملادلة [ } إِنَُّهْم ُهُم الكاذبون 

  .كذهبم يف اآلخرة بكذهبم يف الدينا 
]  ١٩: الكهف [ } قَالَ قَاِئلٌ مِّْنُهْم كَم لَبِثُْتْم قَالُواْ لَبِثَْنا َيْوماً أَْو بَْعَض َيْومٍ { : عنهم  -تعاىل  -ما َحكَاهُ : وثالثها 

.  
: قوهلم ما كانوا مشركني يف ظُُنوهنم ، هذا ُمَخالٌف للظَّاهرِ ، ثّمَّ قوله بعد ذلك  واجلواُب عما قاله اجلُبَّائي بان ُيحَْملَ

بأنه َمْحُمولٌ على كذهبم يف الدنيا يوجُب تفكيك َنظْمِ اآلية ، وَصْرفََ أول اآلية إىل أحوال } انظر كَْيَف كَذَبُواْ { 
  .البُْعِد القيامة ، وَصْرَف آخرها إىل أحوال الدنيا ، وهو يف غاية 

ال يبعد أهنم حَالَ ما َعاَينُوا أهوال القيامة ، : كذبوا يف حال كََمالِ العَقْلِ ، وحال ُنقْصَانِِه ، فنقول : وقوهلم 
  .وشاهدوا ُموجِبَاِت اخلوف الشديد أْخَتلَّْت عقوهلم ، فذكروا هذا الكالم 

  ما ذكروه يف حال اْضطََرابِ العقول؟أن حيكي عنهم  -تعاىل  -كيف َيِليُق حبكمة اللَِّه : قوهلم 
إنَّ املكلفني ال ُبدَّ وأن يكونوا عقالء يوم : هذا يوجب اخلوف الشديد وذلك يف دار الدنيا وأمَّا قوهلم : فاجلواُب 

قات اخْتاللُ عقوهلم َساعةً واحدة حالة ما يتكلمون هبذا الكالم ال مينع من كمالِ عقوهلم يف ِسائرِ األو: القيامة فنقو 
.  

 ٢٨: البقرة [ } كَْيَف َتكْفُُرونَ باهللا { : َمْنصُوٌب على حدِّ نصبها يف قوله » كيف « } انظر كَْيَف كَذَبُواْ { : قوله 
  .وقد تقدَّم ] 
وإن كان معناه » كّذَبُوا « ؛ ألهنا معلقةٌ هلا عن العملِ ، و » انظر « وما بعدها يف حمل نصب ب » كيف « و 

  .ألنه يف يوم القيامة ، فهو لَتَحقُِّقِه أبرزه يف صورة املاضي  ُمْسَتقْبالً ،

، فيكون داخالً يف حيَّز النَّظَرِ ، وجيوز أن يكون اْسِتئنْاَف » كذبوا « جيوز أن يكون َنَسقاً على » وَضلَّ « : وقوله 
  .إخبارٍ ، فال يندرج يف حيَّز املنظور إليه 

وَضلَّ عنهم افتراؤهم ، وهو قول ابن عطية وجيوز أن : أن تكون مصدريةً ، أي « ما » جيوز يف « ما كاُنوا : قوله 
عند « ما » وضل عنهم الذي كانوا يفترونه ، فعلى األول حيتاج إىل ضمري عائٍد على : تكون موصولة امسية أي 

  .اجلمهور ، وعلى الثاين ال ُبدَّ من ضمري عند اجلميع 
  .ى أنفسهم باعِْتذَارهم بالباطل وتَربِّيهْم عن الشرك انظر كيف كذُبوا عل: ومعىن اآلية 

َزالَ وذهب ما كانوا يفترون من األصنام ، وذلك أهنم كانوا يَْرُجونَ َشفَاَعتََها ُنْصَرتََها ، فبطل : « ضلَّ عنهم » و 
  .ذلك كله 



نْ َيفْقَُهوُه َوِفي آذَانِهِْم َوقًْرا َوإِنْ َيرَْوا كُلَّ آَيٍة لَا ُيْؤِمنُوا بَِها َحتَّى َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمعُ إِلَْيَك َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِمْ أَِكنَّةً أَ
  ) ٢٥(إِذَا َجاُءوَك ُيَجاِدلُوَنَك َيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِلَّا أََساِطُري الْأَوَِّلَني 

  }َوِمنُْهْم مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيك { : قوله تعاىل 
: يونس [ } َوِمنُْهْم مَّن َيْسَتِمُعونَ { : فأفرد ، ولو َراَعى املعىن جلمع ، كقوله يف موضع آخر » َمْن « عى لفظ را
٤٢ . [  

هنا حيتمل أن » جعل » « َوَجعلَْنا « : إىل آخره ، محل على معناها قوله } على قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً أَن َيفْقَُهوُه { : وقوله 
صيَّرنا األِكنَّة : اجلار قبله ، فيتعلّق مبحذوف ، أي : والثاين » أكنَّه « :  ، فيتعّدى الثنني ، أوَّلُُهَما يكون للتَّْصيريِ

، فيتعدى لواحد ، ويكنون اجلار قبله حاالً فيتعلق » خلق « مستقّرة على قلوهبم ، وحيتمل أن يكون مبعىن 
  .» أِكنَّة « مبحذوف؛ ألنه لو تأخر لوقع صفة ل 

وَأَلْقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً { » ألقيُت على زيد كذا « : هبان كقولك » على « فتتعلّق » ألقى « تمل أن يكون مبعىن وحي
  ] . ٣٩: طه [ } مِّنِّي 

  :وهذه اجلملة حتتمل وجهني 
كونه َمْجُعوالً على قلبه  حال. أهنا ُمْستأَنفَةٌ سيقت لإلخبار مبا تضَّمَنْتُه من اخلَْتمِ على قلوهبم ومسعهم : أظهرمها 

« تكون الواو للحال ، و : كنانٌ ، ويف أذنه وقٌر ، فعلى األول يكون قد عطف مجلة فعلية على امسية ، وعلى الثاين 
  .مضمرة بعدها عند َمْن ُيقَدَِّرها قبل املاضي الواقع حاالً » قد 

  .، وهو الوَعاُء اجلامع » كَِنان « مجع : واألِكنَّةُ 
  :شاعر قال ال
  َحِسْبَت ُبُروقَ الغَْيِث َتأِتي غُُيوُمهَا... إذَا ما اْنَتَضوَْها ِفي الوَغَى ِمن أِكنٍَّة  -٢١٢٧

جعلته يف : كَنْنتُه كِّناً ، أي : يقال . ما ُيْحفَظُ فيه الشَّيء ، وبالفتح املصدر  -بالكَْسرِ  -» الِكنُّ « : وقال بعضهم 
  ] . ٨١: النحل [ } مَِّن اجلبال أَكْنَاناً { : قال تبارك وتعاىل » أكنان « ِكنِّ ، وُجِمَع على 

كََنْنُت الشَّيء ، وأكنَْنُته كنَّا : الِغطَاُء السَّاِتُر ، والفعل من هذه املادة ُيْستعمل ثالثياً وُرَباعيَّاً ، يقال : والِكَنانُ 
وُخصَّ كننت مبا يسُتر من بيت ، أو ثوب ، أو « : ، فقال »  أفْعل« و » فََعلَ « وإكناناً ، إالَّ أن الراغب فَرَّق بني 

وأكننت مبا يستر يف النفس ، ]  ٤٩: الصفات [ } كَأَنَُّهنَّ َبْيٌض مَّكُْنون { : ، قال تعاىل » غري ذلك من األجسام 
  ] . ٢٣٥: البقرة [ } أَوْ أَكَْننُتْم يف أَْنفُِسكُمْ { : قال تعاىل 

َما ُتِكنُّ { : وقوله تعاىل ]  ٧٨-٧٧: الواقعة [ } إِنَُّه لَقُْرآنٌ كَرٌِمي ِفي ِكتَابٍ مَّكُْنوٍن { : ويشهد ملا قال قوله 
يف الِقلٌِّة والكَثَْرِة لتضعيفه ، وذلك أن فَعاالً » أِكنَّة « ُيجمع على » ِكَنان « و ] .  ٦٩: القصص [ } ُصدُوُرُهمْ 

« ، ويف الكَثَْرِة على فُُعل ك » أقِْذلَة « و » أمحرة « ك » أفِْعلة « يف الِقلَِّة على وِفعاالً بفتح الفاء وكسرها ُيْجَمُع 
، فيلتزم » قباء « خباء و » ، أو معتل الالم ك « وِكَنان » َبتَات « ، إالَّ أن يكون ُمضاعفاً ك » قُذُل « ، و » ُحُمر 

« يف مجع » ُحُجج « ، و » غُُنن « : قليلٍ من الكالم كقوهلم  إالَّ يف» فُعل « ، وال جيوز على » أفِْعلَة « مجعه على 
  .» حجاج « و » ِعنان 

األسنَّة والسََّنان ، واألعنَّة والِعَنان ، كََنْنُت الشيء يف ِكنٍَّة إذا ُصْنتُه فيه ، : األغِْطية مثل : واألِكنَّةُ : قال القرطيب 
امرأة االبن أو : امرأة أبيك ، ويقال  -بفتح الكاف والنون -معروفة ، والكَنَّة  وأكَْنْنت الشَّيء أخْفَْيُتُه ، والكَِناَنةُ



  .األخ ألهنا يف كنة 
  .يف َمَحلِّ َنْصبٍ على املفعول من أْجِلِه ، وفيه تأويالن َسَبقَا » أنْ َيفْقَُهوهُ « : قوله 

  .كََراَهةَ أن يفقهوه ، وهو رأُي البصريني : أحدمها 
  .أن ال َيفْقَهُوُه ، وهو رأُي الكوفيني : ، أي » ال «  َحذُْف: والثاين 

« : كقوله » يف آذاهنم « وجعلنا يف آذاهنم وقرأ و : فََينَْتِسُب اْنَتَصاَبُه ، أي » أِكنَّة « عطٌف على » َوقْراً « : قوله 
  .» َعلَى قُلُوبِهِْم 
اجلار مبنيَّاً عليها من كونه مفعوالً ثانياً قُدَِّم ، أو متعلّقاً هبا حيتمل معاين ثالثة ، فيكون هذا » جََعل « وقد تقدََّم أنَّ 

  .نفسها أو حاالً 
  .» َوقراً « واجلمهور على فتح الواو من 

: أنَّ املفتوح هو الثِّقَلُ يف األذُِن ، ُيقال منه » الوِقْر « و » الَوقْر « وقرأ طَلحةُ بن ُمصَرٍف بكسرها ، والفرق بني 
  .» تَْوَجل « و » تعد « نه يفتح القاف وكسرها ، واملُضارع َتِقُر وَتْوقَر ، حبسب الفعلني ك َوقَرْت أذ

الثالثي يكون متعدياً ، » َوقََر « أذُنٌ َمْوقُورة ، وهو جَارٍ على القياس ، ويكون فيه دليلٌ على أنَّ : وحكى أبو زيد 
  .« أكرم » رباعياً ك «  أْوقَْرُت» أذنٌ َمْوقُورةٌط والفعل على هذا « وُسِمع 

  .اِحلْملُ للحمار والبَْغلِ وحنومها ، كالَوْسق للبعري  -بالكسر  -« الوِقْر » و 
وجعلنا يف آذاهنم ، : فعلى هذا قراءة اجلموهور واضحةٌ ، أي ]  ٢: الذاريات [ } فاحلامالت وِقْراً { : قال تعاىل 
  .َصَماً : ِثقَالً ، أي 

، فكأنه جعل آذاهنم وقََرْت من الصمم كما ُتوقَُر الدَّابَّةُ باحلِْملِ ، واحلاصلُ أنَّ املادة َتُدلُّ على  وأمَّا قراءة طَلَْحةَ
فيه الفَْصلُ بني َحْرِف الَعطِْف } ويف آذَانِهِْم َوقْراً { : الثَّقَلِ والرَّرانة ، ومنه الَوقَارُ للتُّؤَدِة ، والسَّكينة ، وقوله تعاىل 

أَن ُتؤدُّواْ { : وهي مسألة خالف تقدَّم َتْحِقيقَُها يف قوله ] على حرف واحد [ جلار مع كون العاطف وما عطفه با
  ] . ٥٨: النساء [ } األمانات إىل أَْهِلَها 

: لبقرة ا[ } َربََّنآ آِتَنا ِفي الدنيا َحَسَنةً َوِفي اآلخرة َحَسَنةً { : أن هذه اآلية ونظرئرها مثل قوله تعاىل : والظاِهُر 
  .ليس مما فُِصلَ فيه بني العاطف ومعطوفه كما تقدَّم ]  ٢٠١

  فصل يف بيان سبب نزول اآلية
اجتمع أبو سفيان بن حَْربٍ ، وأبو جهل بن ِهَشام ، والوليُد بن :  -رضي اهللا عنهما -قال الكَلْبِيُّ عن ابن عبَّاس 

نا َربِيعة ، وأميَّة وأَبىُّ ابنا خلّف واحلرث بن عامرٍ يستمعون القرآن املُغَريِة ، والنضر بن احلارث ، وُعْتَبةُ وَشْيبةَ اب
ما يقول حممد؟ قال ما أدري ما يقول إالَّ أنه ُيَحرُِّك ِلسَاُنه وَشفََتْيِه وََيَتكَلَّمُ : يا أبا قتيلة : العظيم ، فقالوا للنضر 

ية ، وكان النَّضر كَِثَر احلديث عن القُروِن وأخبارها ، فقال بأسَاِطري األوَّلني مثل ما كنت أَحدَِّيكُم عن القرون املاض
  .أيب ألرى بَْعَض ما يقول حقاً : أبو سفيان 

َوِمنُْهْم مَّن { : للموتُ أهونُ علينا من هذا ، فأنزل اهللا تعاىل : كَالّ ، ال تقّر من هذا ، ويف رواية : فقال أبو َجْهلِ 
» « ِعَنان « ، كاألِعنَّة مجع » كَِنان « أغِْطَيةً مجع » وَجَعلَْنا علَى قُلُوبِهِمْ أِكنَّةً « مك ، إىل كال: أي } َيْسَتِمُع إِلَْيَك 

  .َصَماً وثقالً : أي » أنْ َيفْقَُهوُه َوِفي آذانْهِْم َوقْراً 
  فصل بيان الداللة من اآلية

جعل القَلْبَ  -تعاىل -عن اإلميان ، وَيْمَنُع منه؛ ألنه َيصْرُِف  -تعاىل -احتج أْهلُ السُّنِة هبذه اآلية الكرمية على أنه 



  .يف الِكَنانِ الذي مينعه عن اإلميان 
  .ال ميكن إجْراُء هذه اآلية على ظَاهرَِها لوجوٍه : قالت املعتزلة 

ُحجَّةً للكُفِّارِ على وإنَّما أنزل القرآن العظيم ُحجَّةً للرُُّسلِ على الكُفَّارِ ، ال ليكون  -تبارك وتعاىل-أنه : أحدمها 
منع الكُفَّاَر عن اإلميان ، لكان هلم  -تعاىل -الرسول صلى اهللا عليه وسلم ولو كان املراُد من هذه اآلية الكرمية أنه 

 أن يقولوا لرسول عليه الصَّالة والسَّالُم ملا حكم بأنه منعنا من اإلميان فلم َيِذمََّنا على ترك اإلميان ومل يدعونا إىل فعل
  .اإلميان 
أنه تبارك وتعاىل لو َمَنَعُهْم من اإلميان ، مث َدَعاُهمْ إليه لكان ذلك تكليفاً ِللْعَاجِزِ ، وهو َمْنِفيِّ بصريح العَقْلِ : وثانيها 

  ] . ٢٨٦: البقرة [ } الَ ُيكَلُِّف اهللا َنفْساً إِالَّ ُوْسَعَها { : ، وبقوله تبارك وتعاىل 
َوقَالُواْ قُلُوُبَنا يف أَِكنٍَّة ِممَّا { : حكى ذلك الكالم عن الكُفَّارِ يف معرض الذَّم ، فقال تعاىل  -تعاىل  -أنه : وثالثها 

َوقَالُواْ قُلُوُبَنا غُلٌْف َبل لََّعَنُهمُ اهللا بِكُفْرِِهْم { : وقال يف آية أخرى ]  ٥: فصلت [ } َتْدُعوَنا إِلَْيِه َوِفي آذانَِنا َوقٌْر 
  ] . ٨٨: البقرة [ } مَّا ُيْؤِمُنون  فَقَِليالً

وإذا كان قد َحكَى عنهم هذا املَذَهبَ يف معرض الذَّم هلم امتنع أن يكون ذكره هنا يف معرض التقريع والتوبيخ ، 
  .وإالَّ لَزَِم التََّناقُُض 

  . أنه ال نَزَاَع يف أنَّ القَْوَم كانوا َيفْقَُهَون ، وَيْسَمُعونَ ، ويعقلون: ورابعها 
 -أنَّ هذه اآلية َورََدْت يف معرض الذَّمِّ على ترك اإلميان ، وإذا كان هذا الصَّدُّ ، واملَْنُع من ِقَبلِ اهللا : وخامسها 

  .ملا كانوا َمذُْممَني ، بل كانوا مْعذُوريَن  -تعاىل 
يفقهون ، وُيَميُِّزونَ احلَقَّ من الباطل ،  َيُدلُّ على أهنم كانوا} حىت إِذَا َجآُءوكَ ُيَجاِدلُوَنكَ { : أن قوله : وسادسها 

  :وعند هذا فال ُبدَّ من التأويل وهو من ُوُجوه 
إنَّ القْوَم كانوا َيْسَتِمُعونَ ِقراءةَ الرسول عليه الصالة والسالم ، ِلَيتََوصَّلُوا بسمامع قراءته إىل : قال اجلُبَّاِئيُّ : األول 

يلقي يف قلوهبم النوم وهو املراد من األكنَِّة  -تبارك وتعاىل -ْتلَُه وإيذَاءُه ، فكان اللَُّه َمْعرِفِة مكانه باليل ، فيقصدوا قَ
  .} ويف آذَانِهِْم َوقْراً { : ويثقل أْسماعَُهْم عن استماع تلك القراءة بسبب ذلك النَّْومِ ، وهو املراد من قوله 

َيِسُم  -تبارك وتعاىل -نه ال يؤمن ، وأنه ميوت على الكُفْرِ ، فإنه منه أ -تعاىل  -أن اإلنسان الذي َعِلَم اهللا : الثاين 
انع ، قَلبُه بعالمة َمْخُصوَصةٍ يستدلُ املالئكة برؤيتها على أهنم ال ُيؤِمُنونَ ، فال َيبُْعُد تلك العالمِة بالكََناِن والغَطاِء امل

  .وتلك العالَمةُ يف نفسها ليست َمانَِعةً عن اإلميان 

أنَّهم ملَّا أًصرُّوا على الكُفْرِ ، وَصمَُّموا عليه صار عدوهلم عن اإلميان ، واحلالة هذه كالِكَنانِ املانِعِ عن : الثالث 
  .اإلميان ، فذكر اهللا تبارك وتعاىل الكََنانَ كَِناَيةٌ عن هذا املعىن 

نها ، وفوَّضَ أمورهم إىل أنفسهم ِلُسوءِ إنه تعاىل ملا منعهم األلطاف اليت يفعل َمبْن اهتدى ، فأْخالُهْم م: الرابع 
  .} َوَجَعلَْنا على قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً { : َصنِيعِهِْم ، مل يبعد أن يضيف ذلك إىل نفسه بقوله 

ةٍ قُلُوُبَنا يف أَِكنَّ{ : ، وقالوا » قلوبنا غُلٌْف « : أن يكون الكالُم َوَردَ ِحكَاية ملا كانوا يذكرونه من قوهلم : اخلامس 
  ] . ٥: فصلت [ } ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه َوِفي آذانَِنا َوقٌْر 

هو الذي  -بأنه تبارك وتعاىل: أن العَْبَد الذي أتى بالكُفْرِ إن مل يقِدْر على اإلتيان باإلميان فقد َصحَّ قولنا : فاجلواب 
ر قَادراً على اإلميان فيمتنع صريورة تلك القدجرة وَصدَُّه عن اإلميان ، وإن كان القادر على الكُفْ[ محله على الكُفْرِ 

دون اإلميان إالَّ عند اْنْضَمام تلك الدَّاعية ، وقد تقدَّم أنَّ جمموع القُْدَرِة مع الدَّاعي يوجب الفِْعل ، ] َمْصدراً للكُفْرِ 



كُفر ِكنَاناً للقلب عن اإلميان ، ووقراً فيكون الكُفُْر علَى هذا التقدير من اللَِّه تعاىل ، وتكون الدَّاعية اجلارة إىل ال
لَُها للسَّمع عن اْسِتمَاع َدالِئلَ اإلميان ، فإذا ثبت يف الدَّليلِ الَعقْليِّ ِصحَّةُ ما َدلَّ عليه ظَاِهُر اآلية الكرمية وجب َحْم

  .عليه َعَمالً بالربهان ، وظاهر القرآن 
وهذا َيُدلُّ على فََساِد تأويل اجلُبَّائي؛ } الَّ ُيْؤِمنُواْ بَِها { ْعجِزَاِت والدَّالالتِ أي من املُ} َوإِن َيرَْواْ كُلَّ آَية { : قوله 

ألنه لو كان املراد باألِكنَّةِ إلْقاء النوم على قلوب الكُفَّار لئال ميكنهم التَّوصُّل بسمامع صْوِتِه إىل وجدان مكانه ، ملا 
وجعلنا على قلوهبم أكنَّةً : الئقاً بذلك الكالم ، ولوجب أن ُيقالَ } الَّ ُيْؤِمُنواْ بَِها َوإِن َيرَْواْ كُلَّ آَية { : كان قوله 

 أنْ يسمعوه؛ ألن املقصود الذي ذكره اجلُبَّائي إمنا َيْحُصلُ باملَْنعِ من مساع الصَّوِت ، أمَّا املَْنُع من الِفقْهِ لكالمه فال
  .تعلَُق له مبا ذكره اجلبائي 

  .» النساء « يف أول » إذا « الداخلة على » حتَّى « قد تقدَّم الكالمُ يف » تَّى إذَا َجاُءوَك َح« : قوله 
» حتَّى « وليس ل » يقول « يف موضع َنْصبٍ جبواهبا ، وهو » إذا « هنا :  -رمحه اهللا تعاىل -أبو البقاء : وقال 

  .» إذا « لعامل يف ، وهو ا» إذا « جواب » يقول « حال ، و » جيادلونك « غايةٌ و 
، و » إذا َجاُءكَ ُيَجاِدلُوَنكَ َيقُولُ « : اليت تقع بعدها اجلَُملُ ، واجلملة قوله » حىت « ] وهي : [ وقال الزخمشري 

» حتَّى « يف َمَحلِّ اجلر ، مبعىن » إذا جاءوك « يف موضع احلَالِ ، وجيوُز أن تكون اجلارةَ ، فيكون » ُيَجاِدلُوَنكَ « 
  .حالٌ ، » جيادلونك « يئهم ، و وقت جم

  .تفسريٌ له ، واملعىن أنه بلغ تكذيبهم اآليات إىل أهنم جيادلونك وُيَناِكُروَنَك } َيقُولُ الذين كَفَُروا { : وقوله 
احلويف ، وأبو البقاء ، وقد ُوفََّق « : قال أبو حيَّان } إِنْ هاذآ إِالَّ أََساِطُري األولني { : وفسََّر ُمَجاَدلَتَُهْم بأهنم يقولون 

، » إذا « إذا وقع بعدمها » حىت « و : مثَّ ذكر ِعَباَرةَ أيب البقاء واحلويف ، وقال أيضاً » وغريمها للصواب يف ذلك 
فإذا َجاُءوك ُيَجاِدلُوَنَك : ، فيكون التقديُر » إىل أن « ، وحيتمل أن تكون مبعىن » الفاء « ُيْحتمل أن تكون مبعىن 

إن هذا إالَّ أساطري األوَّلني ، وقد تقدَّم أن : وجعلنا على قلوهبم أكنَّة ، وكذا إىل أن قالوا : و يكون التقدير يقول ، أ
وإمَّا مفسَّرةٌ للمجيء ، كما تقدَّم » إذا « : إمَّا جواب : » يقول « ، و » َجاُءوَك « حالٌ من فاعل » ُيَجاِدلُونك « 

  .تقريره 
  : فيه أقوال» أساطري « و 

أْسطَارة ، وقيل أْسطُور ، وقيل : أْسطُورة ، وقيل : أنه مجع لواحد ُمقَدَّرٍ ، واْخُتِلفَ يف ذلك املُقَدَّرٍ ، فقيل : أحدمها 
  .بل لُِفظَ هبذه املفردات : أْسطَار ، وقيل إْسِطرية وقال بعضهم : 

» َسطْر « بفتح الطاء ، وأمَّا » َسطَر « ع مج» أسطار « ، و » أْسطار « مجع » أساطري « أنه َجْمعٍ ف : والثاين 
  .» فُلُوس « و » أفْلُس « و » فَلْس « ك » سطور « ، ويف الكثرة على » أْسطُر « بسكوهنا فََجْمُعُه يف الِقلَِّة على 

« مجع  »َسطْر « ، و » أسْطُر « مجع » أسطار « ، و » أْسطَار « مجع » أساطري « أنه َجْمُع اجلَْمعِ ف : والثالث 
  .، بل مها ِمثَاالً َجْمع قلَّة » أْسطر « ليس مجع » أْسطَار « وهذا مرويُّ عن الزَّجَّاج ، وليس بشيء فإنَّ » َسطر 
  .أنه اسم مجع : الرابع 

وهذا ليس بشيء؛ ألنَّ النحويني قد َنصُّوا على أنه كان » هو اسُم مجع ال واحد له من لفظه « : ابن عطية : قال 
، فظاهر كالم » َشَماِطيط « و » َعَباديد « هو مجع ك : َتُخصُّ اجلُمُوع مل ُيسمُّوه اسم مجع ، بل يقولون  على صيغٍة

يعني  -» سَطَر « ومجع : بفتح الطاء ، فإنه قال » سَطَر « مجع » أساطري « أن :  -رمحه اهللا تعاىل -الرَّاغب 
  .» أساطري « و » أسطار «  -بالفتح



« و » أْحدُوثَة « و » أراجيح « و » أْرُجوَحة « : حنو » أْسطُورة « هي مجع :  -رمحه اهللا تعاىل - وقال املَُبرَّد
  .» أحاديث 

  .األحاديث الباطلة والُّرََّهات ممَّا ال حَقيقَةَ له : » األساطري « ومعىن 
جيعل شيئاً ممتداً ُمؤلَّفاً ، ومنه  وهو أن» السَّطْر « من » األَساطري « أصلُ  -: رمحه اهللا تعاىل  -وقال الواحدي 

  .َسطُْر الكتاب ، وسطر من شجر مفروش 
، » ْسطُور « ، والتكثري » أْسطُر « فجمعه يف القليل » َسطْر « : يقال َسطٌْر وِسطٌْر ، فمن قال : قال ابن السكيت 

  .مجع اجلمع » األساطري « ، و » أْسطَار « فجمعه » ِسطْر « : ومن قال 
  .» إسطرية « و » أسطورة « و » أْسطُور « واحُد األساطري :  -رمحه اهللا تعاىل -بائي وقال اجل

  .أساطري األولني ما َسطََّرُه األوَّلون : قال مجهور املفسرين 
  .َيكُْتُبونََها : معناه أحاديث األولني اليت كانوا يسطروهنا ، أي : وقال ابن عباس 

  ) ٢٦(ْونَ َعْنُه َوإِنْ ُيْهِلكُونَ إِلَّا أَْنفَُسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ َوُهْم َيْنَهْونَ َعْنُه َويَْنأَ

  :أوجه  -» عنه « وهاء » هم « أعين  -يف الضمريين} َوُهْم يَْنَهْونَ َعْنُه { : قوله 
عليه الضَّمُري أن املرفوع يعود لعى الكُفَّارِ ، واجملرور يعود على القرآن الكرمي ، وهو أيضاً الذي َعاَد : أحدمها 

  .» إنْ َهذَا « : ، واملَُشاُر إليه بقوهلم » َيفْقَُهوه « املَْنصُوب من 
يعود على الرسول ، وعلى هذا ففيه » عنه « يعود على من َتقدََّم ذكرهم من الكُفَّار ، ويف » هم « أنَّ : والثاين 

خطابٌ للرسول عليه الصَّالةُ والسَّالم ، فخرج } ُيَجادلونك َجاُءَوَك { : الَْتفَاٌت من اخلطاب إىل الغَْيَبِة ، فإن قوله 
  .من هذا اخلطاب إىل الَغْيَبةَ 

  .يعود املرفوع على أيب طالب وأْتَباِعِه : وقيل 
« َتْجنِيُس التصريف ، وهو ِعَبارةٌ عن انفراد كل كلمة عن األخرى حبرف ف » َيْنأْونَ « و » يَْنَهْونَ « : ويف قوله 

: الكهف [ } َوُهْم َيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُيْحِسُنونَ { : باهلمزة ، ومثله قوله تعاىل » َيْنأْون « انفردت باهلاء ، و » ينهون 
. ٧٥: غافر [ } بَِما كُنُتْم َتفَْرُحونَ ِفي األرض بِغَْيرِ احلق َوبَِما كُنُتمْ َتْمَرُحون { ]  ١٠٤  [  

وهو » جتنيس التَّحْريف « ، وبعضهم يسميه » َمْعقُوٌد يف َنوَاِصْيَها اخلَْيُر  اخلَْيلُ« : وقوله عليه الصالة والسالم 
  ]الكامل : [ الفرق بني كلمتني حبرف وأنشدوا يف ذلك قول القائل 

  لَْم َتْخلُ َيْوماً ِمْن نِهابِ نُفُسِ... إنْ لَْم أُشنَّ َعلَى اْبنِ حَْربٍ غَاَرةً  -٢١٢٨
» اللُّهِى تفتح اللَّهى « هو أن يكون الشَّكْلُ ، فرقاً بني كلمتني ، وجعل منه » ريف جتنيس التح« وذكر غريه أن 

  .وقد تقدَّم حتقيقه 
  .بإلقاء حركة اهلمزة على النونه وحذفها ، وهو ختفيف قياسي » َيَنْون « وقرأ احلسن و 

  ]الطويل : [ الُبْعُد ، قال : » النَّأُي « و 
  َرِسيسُ اهلََوى ِمْن ُحبِّ َميَّةً يْبَرُح... ْ املُِحبَِّني لَْم يََزل  إذَا غَيََّر النَّأُي -٢١٢٩

  ]الطويل [ وقال اآلخر يف ذلك ، فأَجاَد ، 
  وِهْنٌد أَتى ِمْن ُدونَِها النَّاُي والبُْعُد... أالَ حَبَّذا هِْند وأْرٌض بَِها ِهْنُد  -٢١٣٠

أنْأْيُتُه ، وال يَُعدِّى : نَأي زيد يَْنأى نَأياً ، ويتعدَّى باهلمزة ، فيقال : يقال  عطف الشيء على نفسه للُمَغايََرةَ اللَّفْظيَّة



  .بالتضعيف ، وكذا كل ما كان عينه مهزةً 
  .َنأْيُنهُ مبعىن َنأْيُت عنُه : ونقل الواحدي أنه يقال 

  ]الطويل : [ وأنشد املُبَرُِّد 
  َبعيداً نآنِي َصاحِبِي َوقَريبِى...  أَعاِذلُ إنْ ُيصْبِْح َصدَاي بِقَفَْرٍة -٢١٣١

  .َنأى عَنَّي : أي 
  ]الطويل : [ أْبَعْدُتُه ، وأنشد : ، أي » نَأْيثُ الشيء « : وحكى اللَّْيثُ 

  َشآبيُب يُْنأى ِسْيلَُها باألصَابِع... إذَا َما الَْتقَينا َسالض ِمْن َعَبَراِتَنا  -٢١٣٢
  .وُيبَْعُد ُيَنحِّى : فََبَناُه للمفعول ، أي 

  .املوضع البعيُد : واملَْنأى . أفَْعلُ النَّأَي : واحلاصلُ أنَّ هذه املادة َتُدلُّ على البُْعِد ، ومنه أَتَنأى أي 
  ]الطويل : [ قال النابغة 
  َوإنْ ِخلُْت أنَّ املُْنَتأى عَْنَك َواسُِع... فَإنََّك كاملَْوِت الَِّذي ُهَو ُمْدرِِكي  -٢١٣٣

  .تباعد ، ومنه النُّؤُي للُحفَْيَرِة اليت حول اِخلَباِء لتبعد عنه املاء : أي » َءى َتَنا« و 
، وَيُدلُّ على ذلك أنَّ األصل هو املَْصَدرُ » نأى « وهو َمقْلُوٌب من ]  ٥١: فصلت [ } َوَنأَى بِجَانِبِهِ { : وقُرِئ 
  .بتقدمي اهلمزة على حرق الِعلِّة » النَّأُي « وهو 

  ااملراد باآلية وسبب نزوهلفصل يف 
يبتاعدون عنه بأنفسهم : معىن اآلية الكرمية أهنم يَْنَهْونَ النَّاَس عن اتَِّبع ُمحَمَِّد صلى اهللا عليه وسلم وَيْنأْونَ عنه ، أي 

َيْنَهْونَ عن : املشرفة ، قال حممد بن احلَنَِفيَِّة والسُّدي والضَّحاك ، وقال قتادةُ » مكة « نزلت هذه اآلية يف كُفَّار 
  .وعن النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ويتباعدون عنه  القرآن ،

  :واعلم أنَّ النهي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ُمَحلٌ فال بد أن يكون النهي عن فعل يتعلَُّق به ، فذكروا فيه قولني 
  .ه وسلم واإلقرار برسالته ينهون عن َتَدبُّرِ القُْرآِن واستمامعه ، وعن التَّصديقِ بنبوة ُمَحمٍَّد صلى اهللا علي: األول 
نزلت يف أيب طالب كان ينهى النَّاس عن أذَى النيب صلى اهللا : ومقاتل  -رضي اهللا عنه  -قال ابن عبَّاسِ : الثاين 

َتخَيَّْر من : َيبَْعُد ، حىت روي أنه اجتمع إليه رؤوس املشركني ، وقالوا : عليه وسلم وميعنهم وَيْنأى عن اإلميان به أي 
  .ما أْنصَفُْتُمونِي أْدفَُع إليكم ولدي ِلَتقُْتلُوُه وأَربِّي وَلََدكُْم : حَِنا َوْجهاً واْدفَْع إلينا حممداً ، فقال أبو طالب أْصَب

لوال أن ُتِعيُِّرين قُرَْيٌش ألقرت هبا َعينَك ، ولكن أذُبُّ : وروي أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم َدَعاُه إىل اإلميان فقال 
  ]الكامل : [ حييُت ، وقال فيه أبياتاً  عنك ما
  حَّتى أَوسََّد ِفي التُّرابِ َدفِينَا... ْ واللَِّه لَْن َيِصلُوا إلَْيَك َجبْمِعهِم  -٢١٣٤

  واْبِشْر َوقَرَّ بِذاَك ِمْنَك ُعيُونَا... فَاْصَدْع بأْمرَِك َما َعلَْيَك غَضَاَضةٌ 
  َولَقَْد َصَدقَْت َوكُْنَت ثَمَّ أمِينَا... َوَدَعْوَتنِي َوَعرفُْت أنَّكَ َناِصحي 

  ِمْن َخْيرِ أْدَياِن البَرِيَِّة ِدينَا... َوعَرْضَت ِدنيا قَْد َعِلْمُت بأنَُّه 
  لََوَجدَْتنِي سَْمحاً بِذَاَك مُبِينَا... ٍ لَْوالَ املالَمةُ أو حذاُر َمَسبَّة 

  د: واعلم أنَّ القول األوَّلَ أشبه لوجهني 
» وهم ينهون عنه « : أنَّ مجيع اآليات املتقدمة يف ذَمِّ طريقتهم ، فلذلك كان يبغي أن يكون قوهلم :  أحدمها

  .َمْحُموالً على أْمرٍ مذموم ، وإذا محلناه على أنَّ أبا طالبٍ كان ينهى عن إيذائه ملا حصل هذا النَّظُْم 



يعين به ما تقدم ذكره ، وال َيليُق ذلك النهي } نَ إِالَّ أَنفَُسُهم َوإِن ُيْهِلكُو{ : قوله تبارك وتعاىل بعد ذلك : وثانيهما 
  .عن أِذنَّيِهِن ألن ذلك حسن ال يوجب اهلالك 

؛ ألن املراد » ينهون عنه « : ال قوله } َيْنأْونَ َعْنُه { : يرجع إىل قوله } َوإِن ُيهِْلكُونَ إِالَّ أَنفَُسُهم { إنَّ : فإن قيل 
  .عنه ُمبفَاَرقَِة دينه وترك موافقته وذلك ذَمٌّ  بذلك أهنم يبعدون

فالن يبعد عن « : يرجُع إىل كل ما تقدََّم ِذكُْرُه ، كما يقال } َوإِن ُيْهِلكُونَ إِالَّ أَنفُسَُهم { : فاجلواُب أن ظاهر قوله 
  .قاً بأحد األمرين دون اآلخر ، فال يكون هذا الضرر متعلّ» الشيء الفالين وينفر عنه ، وال َيُضرُّ بذلك إالَّ نفسه 

مفعولٌ ، » أنفسهم « و ]  ٢٥: األنعام [ } إِنْ هاذآ { : نافية كاليت يف قوله » إنْ » « وإن يهلكون « : قوله 
وما يشعرون أهنم : إمَّا اقتصاراً ، وإّما اختصاراً ، أي : حمذوف » َيْشعرون « وهو استثناُء ُمفَرَّغٌ ، ومفعول 

  .بتماديهم يف الكُفْرِ وغُلُوِِّهْم فيه ، قاله ابن عباس يهلكون أنفسهم 

  ) ٢٧(ُمْؤِمنَِني َولَْو َتَرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى النَّارِ فَقَالُوا َيا لَْيَتَنا ُنَردُّ َولَا ُنكَذَِّب بِآَياِت َربَِّنا وََنكُونَ ِمَن الْ

» لو « ، وجبواب } َولَْو ترى إِذْ ُوِقفُواْ َعلَى النار { : ك اهلالك فقال ملَّا بيَّن أهنم يهلكون أنْفُسَُهْم شََرَح كَْيِفيَّة ذل
  .» لرأيت شيئاً عظيماً َوَهْوالً ُمفْظَْعاً « : حمذوف لفهم املعىن ، والتقدير 

  ] . ٣١: الرعد [ } َولَْو أَنَّ قُْرآناً { : وحذف اجلواب كثر يف التَّْنزِيلِ ، ويف النظم كقوله تعاىل 
  ]الطويل : ] [ يف ذلك [ اآلخر  وقول

  سَِواَك ولَِكْن لَْم َنَجْد لََك َمْدفَعاَ... َوَجدَِّك لَْو َشيٌء أَتاَنا َرسُولُُه  -٢١٣٥
  ]الطويل : [ وقوله 
  فَلَْو أنََّها َنفٌْس َتمُوُت َجِميعَة -...  ٢١٣٦

  ]الكامل : [ وقله اآلخر فأجاد ... َ ولَكنََّها َنفٌْس َتَساقَطُ أْنفَُسا 
  بِحَْريزِ َرامَهض واملَِطيُّ سََواِمي... كَذََب العََواِذلُ لَْو َرأْيَن ُمنَاَخا  -٢١٣٧

ألن السَّاِمَع تذهب نَفُْسُه كل مذهب ، ولو صرَّح له باجلواب وطََّن نفسه عليه : ] قالوا [ وحذفُ اجلواب أْبِلغُ 
  ]الطويل : [ فلم حيسن منه كثرياً ، ولذلك قال كثري يف ذلك 

  إذَا وطَِّنتْ َيْوماً لََها النَّفُْس ذَلَِّت... فَقُلُْت لََها َيا َعزُّ كُلُّ ُمصِيَبٍة -٢١٣٨
[ ولو ترى حاهلم ، وجيوز أن تكون القَلْبِيَّةَ ، : جيوز أن تكون بصريسةً ، ومفعوهلا حمذوف ، أي » ترى « : وقوله 
  .دَبََّر حَالَُهمْ الزَْدْدَت يقيناً ولو صرفتع فكرك الصحيح ألنْ تََت: ] واملعىن 

  :وجهان ] هذه [ » لو « ويف 
باقيةٌ على أصلها من داللتها على الزَِّمنِ » إذا « أهنا االمتناعية ، فينصرف املَُضارُع بعدها للُمِضيَّ ، ف : أظهرمها 

  .يف صورة املاضي لتحقُّقِ الَوْعِد  املاضي ، وهذا وإن كان مل يقع بعُد؛ ألنه سيأيت يوم القيامة ، إالَّ أنه أبرز
القائل على ذلك ] هذا [ ، والذي محل » إذا « هنا تكون مبعىن » إنْ « الشَّرطيَّة ، و » أنْ « أهنا مبعىن : والثاين 

  .كَْوُنُه مل يقع بعد وقد تقدََّم تأويله 
حيتمل أن تكون » على « و [ ثالثياً » ف وق« مبنيَّا للمفعول من » ُوِقفُوا «  -: رضي اهللا عنهم  -وقرأ اجلمهور

، أي يف النَّار » يف « أن تكون مبعىن ] جيوز : حبسوا عليها ، أو عرضوا عليها ، وقيل : على باهبا وهو الظاهر أي 
  .يف ملك سليمان : ، اي « َعلَى ُملِْك ُسلَْيَمانَ « » : ، كقوله 



  .مبيناً للفاعل « وا َوقَفُ» : وقرأ ابن السََّمْيفَعِ ، وزيد بن علي 
، ومصدر املُتعدِّي « فُُعول » يتعدَّى وال يتعدَّىن وفرَّقَِت العََرُب بينهما باملَْصَدرِ ، فمصدر الالزم على « َوقََف » و 

  .أْوقَفُْت : وال يقال « فَْعل » على 
، إالَّ أنِّي لو رأيت َرُجالً وافقاً فقلت » أوقفت فُالناً « : مل أْسَمْع شيئاً يف كالم العرب » : قال أبو عمرو بن العالء 

ضحك زيٌد : وإمنا قال كذلك؛ ألنَّ تعدِّي الِفْعل باهلمزة مقيٌس حنو « لكان عندي َحَسناً » ما أوقفك هاهنا « : له 
  .املتعدي أوقفته « وقف » وأضحكته أنا ، ولكن َسِمَع غريه يف 

فجعل الوقف حقيقةٌ يف َمنْع « اْسُتِعَري وقفت الدَّابَّة إذا َسبلَْتَها  -قوميعين من لفِظ وقفُت ال -ومنه » : قال الراغب 
املشي ، ويف الَتسْبِيلِ َمَحازاً على سبيل االْسِتعَاَرِة ، وذلك أن الشَّْيَء املُْسَبلَ كأنه ممنوٌع من احلركةن والوقف لفظٌ 

  .قٌَّف بأْرَساِغِه مِثْلُ الوقِْف من الَبيَاضِ محار ُمو: مشترك بني ما تقدََّم وبني سوارٍ من عاجٍ ، ومنه 

  فصل يف معىن الوقوف على النار
  :ومعىن وقفوا على النَّار حيتمل ثالثة أوجه :  -رمحه اهللا تعاىل -وقال الزجاج

  .جيوز أن يكون قد وفقوا عندها وهم ُيَعاينُوها فهم موقوفون على أن يدخلوا النار : األول 
على « كون وقفوا عليها وهي حتتهم مبعىن أهنم وقفوا فوق النَّار على الصِّراِط ، جِْسٌر فوق َجهَنََّم جيوز أن ي: الثاين 
  .» النَّار 

َعلَّمُتُه معناه : أي » وقَّفُْت فالناً على كالم فالن « : أهنم عرفوا حقيقتها تعريفاً من قولك : معناه : ] الثالث [ 
، واملعىن أهنم يكونون غَاِئصنيَ يف النَّارِ ، « يف « » مبعىن » على « ، وهو أن يكون وعرَّفته ، وفيه الوجه املتقدِّم 

وقفوا على النَّار ، ألن النَّار َدرَكَاٌت وطَبَقَاٌت بعضها فوق بعض ، فيصح : وإنَّما صحَّ على هذا التقدير أن يقول 
  .هناك معىن االْستِْعالَء 

  .املَُباشرة للحرف والفعل « يا » كالم يف قد تقدَّم ال« يا لَْيتنا » : قوله 
برفعهما وبَنْصبهَما محزة ، وحفصُ « نكون » و « وال نثكَذُِّب » وقرأ نافع ، وأبو عمرو ، وابن كثري ، والكسائي 

  .عن عاصم ، وبرفع األول ونصب الثاين ابن عامر ، وأبو بكر 
بالرفع ، « وال نكذِّب » : عن ابن عامر : قال بعد كالم طويل  ونقل أبو حيَّان عن ابن عامرٍ أنَُّه نصب الفعلني ، مث

  :بالنصب ، فأمَّا قراءة الرفع فيهما ، ففيها ثالثةُ أوجه « نكون » و 
الرَّّد إىل : ، ويكونون قد َتَمنَّوا ثالثة أشياء « ُنَردُّ » أن الرفع فيهما على الَعطِْف على الفِْعلِ قبلهما ، وهو : أحدمها 
  .دنيا ، وعدم تكذيبهم بآيات رهبم ، وكوهنم من املؤمنني دار ال

واو احلال ، واملضارع خرب مبتدأ ُمْضَمرٍ ، واجلُْملَةُ االمسية يف َمَحلِّ نصب على احلال من « الواو » أن : والثاين 
  .« نَُردُّ » مرفوع 

] متين الرد مقيداً هباتني احلالني ، فيكون الفعالن  من املؤمنني فيكون[ يا ليتنا نَُردُّ غَري مكذَّبني وكائنني : والتقدير 
  .أيضاً داخلني يف التمّني 

وقد اسَْتْشكَلَ الناُس هذهني الوجهني ، بأن التََّمنِّي إنشاءن واإلْنَشاُء ال يدخله الصِّْدُق وال الكذب ، وإمنا يدخالن 
وقد أجابوا عن ذلك ]  ٢٨: األنعام [ } ُهْم لَكَاِذُبونَ َوإِنَّ{ : يف األخبار ، وهذا قد َدَخلَُه الكَِذُب لقوله تعاىل 

  :بثالثة أوجه 
» : هذا َتَمنِّ تضمََّن معىن الِعَدة ، فجاز أن يدخله التَّكِْذيُب كما يقول الرَُّجلُ : قال  -ذكره الزخمشري: أحدمها 



ُمَتَمنِّ يف معىن الواعد ، فلو ُرزَِق ماالً ومل فهذا « ليت اللَّه يرزقين ماالً فأْحِسن إليك ، وأكَاِفئََك على َصنيِعكَ 
  .إن رزقين اللَُّه ماالً أحسنُت إليك : ُيْحِسَن إىل صاحبه ، ومل يكافئه كذب ، وَصحَّ أن يقال له كاذب ، كأنه قال 

ين ، بل هو َمْحُض إخبار ليس متعلّقاً باملتم]  ٢٨: األنعام [ } َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبون { : أن قوله تبارك وتعاىل : والثاين 
من اهللا تبارك وتعاىل ، بأهنم َدْيدهنم الكَِذُب وهجرياهم ذلك ، فلم َيْدُخلِ الكذبُ يف التمنِّي ، وهذان اجلوابان 

  .واضحان ، وثانيهما أوضح 
ذلك إىل عيسى بن ُعَمَر ، أنَّا ال ُنَسلُِّم أنَّ التمنِّي ال يدخله الصِّْدُق وال الكذب ، بل يدخالنه ، وُعزَِي : والثالث 

  ]الطويل ] : [ حيث قال [ واحتج على ذلك بقول الشاعر 
  وإالَّ فَقَْد ِعْشَنا بَِها َزمَنا َرغْدَا... ُمَنى إنْ َتكُْن حَقَّا َتكُْن أْحسَن املَُنى  -٢١٣٩

  .» ذباً وإذا جاز أن تُوَصَف املَُنى بكوهنا َحقّاً جاز أن تُوَصَف بكوهنا باطالً وك« : قال 
تُوَصفُ » املُْنَيةُ « و » ُمْنَية « مجع : » املىن « وهذا اجلواب َساِقطٌ جداً ، فإن الذي ُوِصفَ باحلَقِّ إمنا هو املَُنى ، و 

 كاذب ،: َصاِدق ، وِلَما َيقَْع منها : بالصِّدقِ والكذب جمازاً ، ألهنا كأهنا َتِعُد النَّفَْس بوقوعها ، فيقال ملا وقع منها 
  .فالصِّْدق والكذب إمنا َدَخال يف املُْنَيِة ال يف التمين 

خرب ملبتدأ حمذوف ، واجلملة اْستئَناِفيَّةٌ ال تعلَُّق هلا مبا قبلها » وال ُنكَذُِّب « : أن قوله : والثالث من األوجه املتقدمة 
لتمين وما يف حيِّزَها ، فليسْت داخلةً يف ، وإمنا عطفت هاتان اجلملتان الفعليتان على اجللمة املُْشتملة على أَداِة ا

عنهم أهنم أْخَبرُوا عن أنفسهم بأهنم ال يكذبون بآيات ربِّهم ، وأنَُّهْم  -تبارك وتعاىل -التَّمَنِّي أصالً ، وإمنا أخَرب اهللا 
َيا لَْيَتناَ : فقالوا : قدير يكونون من املُؤمنَني ، فتكون هذه اجلملة وما ُعِطَف عليها يف َمَحلِّ نصبٍ بالقول ، كأنَّ الت

  .حنن ال ُنكَذِّب ونكُون من املؤمنني : ُنَردُّ وقالُوا 
ال : وأنا ال أعود َترَكَْتنِي أو مل تتركين ، أي : ، أي » َدعْنِي وال أُعوُد « : واخترا سيبويه هذا الوجه وشبََّهُه بقوهلم 
م ال ُيكَذُِّبون بآيات رهبم ، وأهنم َيكُوُنون من املؤمنني على كل أْخربوا أهن: أعود على كُلِّ حالٍ ، كذلك معىن اآلية 

  .حالٍ ، ُردُّوا أوة مل ُيَردُّوا 
كما َمرَّ ، فإن بعضهم اْسَتْشكَلَ  -رمحه اهللا  -وهذا الوجُه وإن كان النَّاُس قد ذكروه ورجَّحثوه ، وأختار سيبويه 

والُنكَذِّب « عُ يف اآلخرة ، فكيف ُوِصفُوا بأهنم كاذبون يف اآلخرة يف قوهلم أنَّ الكَِذبِ ال َيقَ: عليه إْشكَاالً ، وهو 
  ؟» ونكون 

  :وقد أجيب عنه بوجهني 
اْستيثَاٌق لذَمِّهِْم بالكذب ، وأن ذلك شأهنم كما تقدََّم ذلك ]  ٢٨: األنعام [ } وَإِنَُّهمْ لَكَاِذُبون { أن قوله : أحدمها 

  .آنفاً 
وا يف تلك احلَالِ على أهنم لو ُردُّوا ملا عادوا إىل الكُفْرِ ملا َشاَهُدوا من األهْوالِ والعقوبات ، فأخرب أهنم َصمَّ: والثاين 

وإن كان عن اعتقاد وتصميم يتغري على تقدير الرَّدِّ ، » وال نكذُِّب « : أنَّ قوهلم يف تلك احلَالِ  -تعاىل  -اللَُّه 
ويعتقد ذلك » ال أعود « : كذباً ، كما يقول اللِّصُّ عند أمل العقوبة » ال نكذّب و« : ووقوع العَْوِد ، فيصري قوهلم 

  .ويصمم عليه ، فإذا خُلَِّص وعاد كاذباً 
  :وقد أجاب َمكّي أيضاً جبوابني 

م الَبْعثَ أي لكاذبون يف الدُّنَْيا يف تكذيبهم الرُُّسلَ ، فإنكاره -مما تقدَّم ، والثاين لغريه ، فقال ] قريب [ أحدمها 
كانوا عليها يف الدُّْنَيا ، وقد أجاز أبو عمرو وغريه ُوقُوَع التكذيب يف اآلخرة ، ألهنم ادََّعْوا أهنم لو ] اليت [ للحال 



ُردُّوا مل ُيكَذَّبوا بآيات اهللا ، فعلم اهللا ما ال يكون لو كان كيف يكون ، وأهنم لو ُردُّوا مل يؤمنوا ولكدَّبوا بآيات اللِّهِ 
  .فأكذهبم اللَُّه يف َدْعَواُهْم  ،

فالفعل منصوب » ليت يل ماالً وأْنِفَق منه « : ، كقولك » مع « بعد الواو اليت مبعىن » أنْ « وأمَّا َنْصُبُهَما فبإضمار 
حرف َعطٍْف ، فيستدعي » الواو « مصدرية ينسبُِك منها ومن الفعل بعدها َمْصدٌر ، و » أنْ « ، و » أن « بإضمار 

عطوفاً عليه ، وليس قبلها يف اآلية إالَّ فعل ، فكيف ُيْعطَُف اْسٌم على فعل؟ فال َجَرَم أنْ نقدِّر مصدراً متوّهماً م
يا ليتنا لنا َردُّ ، وانتفاء تكذيب بآيات ربنا : وما بعدها عليه ، والتقديُر » أنْ « ُيْعطَُف هذا املصدر املُْنَسبُك من 

ليتنا لنا ردٌّ مع هذين الشيئني ، فيكون عدم التكذيب والكَْونُ من املؤمنني ُمَتَمنَّْيْيَن أيضاً ، : وكَْونُ من املؤمنني أي 
فهذه ثالثة أشياء أعين الرَّدَّ وعدم التكذيب ، والكون من املؤمنني ُمَتَمنَّاةٌ بقيد االمجاع ، ال أنَّ كُلَّ واحٍد ُمَتَمنَّي 

يف مكاهنا ، فالنصُب ُيعِّنُ » مع « أن تصلح : بعدها » أنْ « شرط إضمار » الواو « َوْحدَُه؛ ملا تقدَّم من أنَّ هذه 
وشبهه ، واإلشكال املتقدِّم وهو إدخال التكذيب » ال تأكل السََّمَك وتشرب اللنب « : أحد ُمْحتََمالتَِها يف قولك 

ُمْسَتانَفَْينِ ِسْيقا » ال نكذُِّب ، ونكونُ « ، وهو كون على التمني وراٌد هنا ، وقد تقدم جوابه إالَّ أن َبْعَضُه ُيَتعذَّر هنا 
[ } وَإِنَُّهْم لَكَاِذُبون { : إمَّا لكون املتين َدَخلَُه معىن الوَْعِد ، وإمَّا أن قوله تبارك وتعاىل : جملرد اإلخبار ، فبقي 

  .ه التكذيب ، وقد تقدَّم فساُدُه ليس َراجِعاً إىل َتَمنِّيهِْم ، وإمَّا ألنَّ التمِّين يدخل]  ٢٨: األنعام 
حننث ال نكذِّب إذا » : أكْذََبهم يف معنىن التَّمَنِّي ، ألن َتمَنِّيهم راجٌع إىل معىن « :  -رمحه اهللا  -وقال ابن األنباري 

رمحه اهللا  -األنباري وهذا الذي قاله ابن. » فََغلَّب عزَّ وجلَّ الكالم فَأكذََبُهْم ، ومل يستعمل لفز التَّمنِّي « ُردِْدنا 
  .تقدَّم معناه بأوضح من هذا  -تعاىل 

املنصوب بعدها هو على جواب التَّمَنِّي ، كما » الواو « وكثرياً ما يوجد يف كتب النحو أن هذه : قال أبو حيَّان 
إنْ ُردِْدنا  على جواب التمني ، ومعناه» أنْ « بالنصب بإضمار » وال نكذَِّب ، ونكون « : وقرئ : قال الزخمشري 

  .مل ُنكَذِّْب ، ونكن من املؤمنني 
ال تقعُ جواب » الواو « ليس على جهة اجلواب؛ ألن » الوارو « وليس كما ذَكََر ، فإن َنْصَب الفعل بعد : قال 

دها على املَْصَدر ُيْعطَُف ما بع» مع « الشَّْرط ، فال َيْنَعِقُد ممَّا قبلها ، وال ممَّا بعدها شَْرطٌ وجواب ، وإمنا هي واو 
« تقديُر » الفاء « وهي املعيَّةُ ومييِّزها من : املَُتَوهِّم قبلها ، وهي واو العطف يتعيَُّن مع النَّْصبِ أحُد َمَحاِمِلَها الثالثة 

شُْبَهةُ موضعها ، كما أنَّ فاء اجلواب إذا كان بعدها ِفْعلٌ منصوٌب ميََّزَها تقديٌر شْرط قبلها أو َحالٌ مكاهنا و» مع 
  .، فتوهَّم أهنا جواب » الفاء « إهنا جواب أهنا تنصب يف املواضع اليت تنصب فيها : من قال 

، » الفاء « والواو تنصب ما بعدها يف غري الواجب من حيث انَْتَصَب ما بعد :  -رمحه اهللا تعاىل -وقال سيبويه 
  ]الكامل : [ والواو والفاء معنامها خمتلفان ، أال ترى قوله 

  .. . . .الَ َتْنَه َعْن ُخلُقٍ وَتاِتَي ِمثْلَُه  -٢١٤٠
ال تأكل السَِّمَك وتشرب « : ال جتمع النَّْهَي واإلتيان وتقول : هنا ألفسدت املعىن ، وإمنا أراد » الفاء « لو دخلت 

  .لو أدخلت الفاء هنا لفسد املعىن » اللنب 
دوهنا ، فإهنا إذا حذفت اْنَجرَم الفعل بعدها مبا قبلها » الفاء « نِْفَرادُ ويوضِّح لك أهنا ليست جبواب أ: قال أبو حيَّان 

  .ملا َتَضمََّنُه من معىن الشَّْرِط إالَّ يف النفي ، فإن ذلك ال جيوز 
: قد سبق الزخمشري إىل هذه العبارة أبو إسحاق الزَّجَّاج ، قال أبو إسحاق :  -رمحه اهللا تعاىل -قال شهاب الدين 



  .» ليتك َتِصُري إليَْنا وُنكْرَِمَك « : ى اجلواب بالواو يف التَّمَنِّي كما تقول نصب عل
  .» ليت رَدَّنا وقع وأن ال نكذِّب « : ليت مصريك يقع وإكرامنا ، ويكون املعىن : املعىن 

ي رأيُت أبا بكر بن فََصِحيٌح ، على ذلك ُجْمهُوُر النحاة ، إالَّ أنِّ» الفاء « ليست مبعىن » الواو « وأمَّا كون 
  :األْنَبارِّي خَرََّج النَّْصَب على وجهني 

« هنا مينزلة » الواو « يا يلتنا ُنردُّ فال نكذَِّب ونكونَ ، فتكون : ، والتقدير » الفاء « مبعىن » الواو « أنَّ : أحدمها 
يؤكد هذا ] .  ٥٨: الزمر [ } فَأَكُونَ ِمَن احملسنني  أَْو َتقُولَ ِحَني َتَرى العذاب لَْو أَنَّ ِلي كَرَّةً{ : يف قوله » الفاء 

  ] .منصوباً [ بالفاء » يا ليتنا ُنَردُّ فال نكذَب « قراءةُ ابن مسعود ، وابن أيب اسحاق 
  .يا ليتنا ُنردُّ غي مكذِّبني : النَّْصُب على الصرف ، ومعناه احلال ، أي : والوجه اآلخر 

فظاهرةٌ مبا تقدَّم؛ ألن األول يرتفع على َحدِّ ما تقدم من  -وَّل ونصب الثاين برفع األ -أمَّا قراءة ابن عامر 
التأويالت ، وكذلك نصب الثاين يتخرج على ما تقدم ويكون قد أدخل عدم التكذيب يف التََّمنِّي أو إسَْتأَنفَُه ، إالَّ 

وا الرَّدَّ مع كوهنم من املؤمنني ، وهذا ظَاِهٌر إذا َتمنَّ: أي » ُنَردُّ « : أنَّ املنصوَب حيتمل أن يكون من َتَمام قوله 
  .أو حاالً منه » ُنَرّد « َمْعطُوفاً على » وال نكذب « : جعلنا 

مستأنفاً ، فيجوز ذلك أيضاً ، ولكن على سبيل االعتراضِ ، وحيتمل أن يكون من متامِ » وال نكِّب « وأمَّا إذا جعلنا 
وال « : ا تكذيب مع كوننا من املؤمنني يف التمين ، أو أستأنفه ويكون قوله ال يكونُ مّن: أي » وال نكذٍّب « 

أو احلالّية ، أو االستئناف ، وال خيفى حينئذٍ » ُنَردُّ « حينئٍذ على َحاِلِه ، أعين من احتماله الَعطَْف على » نكذب 
  .دخول كوهنم مع املؤمنني يف التَّمَنِّي وخروجه منه مبا تقدَّم تقريره 

، وخترجيها على ما تقدََّم إالّ أهنا يضعف » نكون « ، ورفع » نكذَب « قُرئ شاذّاً عكس قراءة ابن عامرٍ ، بَِنْصبِ و
  ]املتقارب : [ حاالً لكونه ُمَضارعاً مثبتاً إال بتأويل بَعيِيٍد ، كقوله » ونكونُ من املؤمنني « فيها َجْعلُ 
  اِلكَاَنجَْوُت وَأْرَهنُُهْم َم. . ...  -٢١٤١

وحنن نكونُ من « : ، ويدلُّ على حذف هذا املبتدأ قراءةُ أيبِّ » قمت وأصكُّ َعْيَنُه « : وأنا أرَْهُنُهْم ، وقوهلم : أي 
  .» املؤمنني 

  فصل يف حترير معىن الرد
مل يف املُْسَتقَْبلِ يف حالٍ إىل حالٍ إذا استع» الرَّدَّ « أهنم َتَمنَّوا الرَّدَّ إىل حالة التكليف ، ألن لَفْظَ : معىن اآلية الكرمية 

، فاملعهود منه الرَّدُّ إىل احلالة األوىل ، فإن الظَّاِهَر َمْن صدر عنه َتقْصٌِرين مثَّ عاين الشَّدائد واألهَْوال من ذلك 
ك ال حيصل بالَعْودِ التقصري أنه يتمىن الرَّدَّ إىل احلالة األوىل؛ ليسعى يف إزالة مجيع وجوه التقِصريَاِت ، وذلك التدار

إىل الدنيا فقط وال بترك التكذيب فقط ، وال بعمل اإلميان ، بل إنَّما َيْحُصلُ التداُرُك مبجموع هذه األمور الثالثة ، 
  .فوجب إدخال هذه الثالثة حتت التمين 

  كيف حيسُن متين الرد مع أهنم يعلمون أنَّ الرَّدَّ ال حيصل ألَْبتَّةَ؟: فإن قيل 
  :من وجهني  واجلواُب
  ؟] ألبتة [ يعلموا أن الردَّ ال حيصل ] مل [ لعلهم : أحدمها 
: أهنم وإن علموا أن ذِّلَك ال َيْحُصلُ إالَّ أن هذا العلم ال مينع من حصول إراة الرَّدِّ ، كقوله تبارك وتعاىل : والثاين 

أَنْ أَِفيضُواْ َعلَْيَنا ِمَن املآء { : وقوله تعاىل ]  ٣٧: املائدة [ } ْنَها يُرِيُدونَ أَن َيْخُرجُواْ ِمَن النار َوَما ُهم بِخَارِجَِني ِم{ 



فلّما َصحَّ أن يريدوا هذه األشياء مع الِعلْمِ بأهنا ال حتصل ، فبأن يتمنونه ]  ٥٠: األعراف [ } أَْو ِممَّا َرَزقَكُُم اهللا 
  .أقَْرُبن ألن باب التمين أْوَسُع 

  ) ٢٨(كَاُنوا ُيْخفُونَ ِمْن قَْبلُ َولَْو ُردُّوا لَعَاُدوا ِلَما ُنُهوا َعْنُه وَإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ َبلْ َبَدا لَُهْم َما 

هنا لالْنتِقَال من ِقصٍَّة إىل أخرى ، وليست لإلبطال ، وعبارةُ بعضهم ُتوهُم أنَّ فيها إْبطاالً لكالم الكَفَرِة ، » بل « 
ليس األْمُر على ما قالوه؛ ألهنم مل يقولوا ذلك َرغَْبةً منهم يف اإلميان ، بل قالوه : نَّْوُه أي َردٌّ ِلما مت» بل « : فإنه قال 

  .إْشفَاقاً من العذابِ وطََمعاً يف الرَّْحَمِة 
  .» وال أْدرِي ما هذا الكالم « : قال أبو حيَّان 

ياليتنا كأهنم : ٌم صحيح ف نفسهن فإهنم ملَّا قالوا وال أدري ما َوْجُه عدم الدَِّراَيِة منه؟ وهو كال: قال شهاب الدِّين 
ارغٌ قالوا َتَمنَّْيَنا ، ولكن هذا التمين ليس بصحيحٍ ، ألهنم إمنا قالوه تَِقيَّةً ، فق يتمىن اإلنسانُ شَْيئاً بلسانه ، وقَلُْبُه فَ

  .منه 
  .» ما قام زيد بل قام عمرو « : ، كقوهلم  هنا استدارٌك وإجياُب َنفْيِ» بل « :  -رمحه اهللا تعاىل  -وقال الزجاج 

:  -رمحه اهللا تعاىل  -؟ قال شهاُب الدين » وال أدري ما النَّفُْي الذي َسَبَق حىت توجبه بل « : وقال أُبو حيَّان 
نفاً على تقدير إذا جعلناه ُمْسَتأ» وال نكذِّبُ بآيات ربنا « : الظَّاِهرُ أن النفي الذي أراده الزَّجَّاج هو الذي يف قوله 

  .بل إهنم ُمكَدُِّبون : وحنُن ال ُنكَذُِّب ، واملعىن : 
ظهر هلم الذي : جيوز أ ، تكون مَْوُصلةً امسيةً وهو الظَّاهُر ، أي » ما « ، و » ما كانوا « : قوله » َبَدا « وفاعلُ 

عاقبته ، أو أطِْلق : م إْخفَاؤُهْم ، أي ظهر هل: كانوا ُيْخفُوَنُهن والعائُد حمذوف ، وجيوز أن تكون مْصدريَّةً ، أي 
َبَدا لَُهْم ما كَانُوا { : أعين اجملرور واملرفوع يف قوله : املَْصَدُر على اسم املفعول ، وهو َبعِيٌد ، والظَّاهُر أن الضمريين 

  .عائدان على شيء واحٍدن وهم الكُفَّار أو اليهود والنصارى خاصة } ُيْخفُونَ 
  .بل بدا لألْتبَاعِ ما كان الُوجََهاُء املتبوعون ُيْخفُوَنُه : لألْتبَاعِ واملرفوعُ للرُّؤَساِء ، أي اجملرور : وقيل 

  .فتشهد عليهم بالكُفْرِ ، فذلك حني بدا هلم ما كانوا خيفون من قبل 
  .وعلى هذا القول أهل التفسري : قال الواحدّي 

  .وأعماهلم وُسوُء عاقبتها  َبَدا لَُهْم وَبالُ عقائدهم: وقال املَُبرُِّد 
 -أنه ] على ذلك [ ويدلُّ : َبَدا لألْتَباعِ ما أْخفَاُه الرؤساء عنهم من أْمرِ البعث والنشور ، قال : وقال الزجاج 
]  ٣٧: املؤمنون [ }  إِنْ ِهَي إِالَّ َحيَاُتَنا الدنيا َنمُوُت وََنْحَيا َوَما َنْحُن بَِمْبُعوِثَني{ وقالوا : ذكر َعِقيَبُه  ٠تبارك وتعاىل

  .وهذا قول احلََسنِ 
هذا يف املَُناِفِقَني كانوا ُيِسرُّون الكُفَْر ، ويظهرون اإلسالم ، وبدا هلم يوم القيامة ، وهو ما كانوا : وقال بعضهم 
  .خيفون من قبل 

ونعته والبِشَارِِة به ، وما كانوا َبَدا لَُهْم ما كان علماؤهم خيفون من َجْحد نبوة الرسول عليه الصالة والسالم : وقيل 
  .ُيَحرِّفُونَ من التوراة 

  .قرأ اجلمهور بضم الراء خالصاً » ولو ُردُّوا « : قوله 
  .بكسرها خالصاً » رِدُّوا « : وقرأ األعمش ، وحيىي بن وثاب ، وإبراهيم 



الثالثي » فاء « مفعول ثالثة األوجه املذكورة يف وقد َمرَّ أن الفَْعلَ املَُضاَعَف العني والالم حيوز يف فائه إذا بُنَِي لل
  ] .ذلك [ ِقيلَ وبيَع ، وقد تقدَّم : املُْعَتلِّ العني إذا بُنَِي للمفعول ، حنو 

  ]الطويل : [ وقال الشاعُر 
  َوالَ قَاِئلُ املَْعرُوِف ِفيَنا ُيَعنَُّف... َوَما ِحلَّ َجْهلٍ ُحَبا ُحلََمائَِنا -٢١٤٢

  .بكسر احلاء 
  .؟ » يا ليتنا نَُردُّ « : هل هي ُمْستَأَنفَةٌ أو راجعة إىل قوله : تقدمَّ الكالُم على هذه اجلملة » وإهنم لكاذبون « : قوله 
  فصل

لو َردَُّهْم مل حيصل منهم َتْركُ التكذيب وفَْعلُ اإلميان ، بل كانوا َيْسَتِمرُّون على طريقتهم  -تبارك وتعاىل -واملعىن أنه 
  .األوىل 

] ميكن [ العقاب ، فمع هذا األهوال كيف ] وشاهدو أنواع [ إن أْهل القيامة قد عرفوا اهللا بالضرورة : فإن قيل 
  .إهنم َيعُوُدونَ إىل الكُفْرش واملعصية : أن يقال 
احلالة ، إذا مل هذه ] إىل [ ولو ُردُّوا إىل َحالِة التكليف ، وإنَّما َيْحُصلُ الردُّ : تقديره : قال القاضي : فاجلواب 

حيصل يف القيامِة َمْعرِفَةُ االلِِّه بالضرورة ، ومل حيصل هناك ُمَشاَهَدةُ األهوال وعذابُ َجهَنَّم ، فهذا الشرط يكون 
  .مضمراً ال َمَحالَة 

هم يف اإلميان وهذا اجلوابُ ضعيٌف ، ألن املقصود من اآلية الكرمية َبَيانُ غُلُوِهْم يف اإلصرار على الكُفْرِ ، وعدم رغبت
، فلو قَدَّْرَنا عدَم معرفة اهللا يف القيامة وعدَم مشاهدة األهوال مل يكون إْصرَاُرُهْم على كفرهم األول مزيد تَعجُّبٍ ، 

  .وإذاً مل يكن اعتبار هذا الشَّرِط الذي ذكره القاضي 
لى فساد قول املُعتزلِة؛ ألن اهللا تبارك هذه اآلية الكرمية من أظَْهرِ الدالئل ع:  -رمحه اهللا تعاىل -وقال الواحدي 

بيَّن أهنم لو شاهدوا النَّار والعذاَب ، مث سألوا الرَّْجَعةَ وُردُّوا إىل الدنيا لََعاُدوا إىل الشرك ، وذلك للقضاء  -وتعاىل
  .السَّابق فيهم ، وإالَّ فالَعاِقلُ ال يَْرتَاُب فيما شاهد 

  .عايَن من آيات اهللا تبارك وتعاىل مث َعاَنَد وقد َعاَيَن إبليس ما : قال القرطيب 

  ) ٢٩(َوقَالُوا إِنْ ِهيَ إِلَّا َحيَاُتَنا الدُّْنَيا َوَما َنْحُن بَِمْبُعوِثَني 

، أو هي ] ولقالوا [ والتقدير ولو ُردُّوا لعادوا » لو « هل هذه اجلملة َمْعطُوفة على جواب } وقالوا { : قوله 
  :ثالثة أوجه ]  ٢٨: األنعام [ } وَإِنَُّهْم لَكَاِذُبون { : لَةٌ يف خرب ، أو هي معطوفة على قوله ُمْستأَنفَةٌ ليس َداِخ

، أي لو ُردُّوا لكفروا ، » لعادوا « عطف على » وقالوا « : ذكر الزخمشري الوجهني األوَّل واألخري ، فإنه قال 
وإهنم « : قبل ُمعاَينِة القيامة ، وجيوز أن ُيْعطََف على قوله إن هي إالَّ حياتنا الدنيا ، كما كانوا يقولون : ولقالوا 

  .يف كل شيء ] وإهنم لَقَْوٌم كاذبون : على معىن [ » لكاذبون 
هلم يف اآلية َبعدها فيه داللةٌ  -تعاىل -وتوِقيفُ اهللا : والوجه األول منقول عن ابن زيد ، إالَّ أن ابن َعِطيَّة ردَُّه فقال 

يردُّ على هذا التأويل ، وقد ُيجَاُب عن هذا باختالف حالني » أليس هذا باحلقِّ « : اإلشارة إليه بقوله على الَبْعِث و
فإنَّ إقرارهم بالبعث حقيقة ، إمنا هو يف اآلخرة ، وإنكارهم ذلك إمنا هو يف الدنيا بتقدير َعْودهْم إىل الدنيا ، : 

  .كارهم إيَّاُه يف الدينا فاعرافهم به يف الدار األخرة غَْيُر ُمَناٍف إلن
خربها ، ومل يكتفوا مبجرد اإلخبار بذلك » َحَياُتَنا « مبتدأ و » هي « نافية ، و » إن « } إنْ هَي إال َحيَاُتَنا { : قوله 



كر وال نعلم ما يَُراُد به إالَّ بذ: ضمري ُمْبَهٌم يفسِّره خربه ، أي » هي « حىت أبرزوها حمصورةً يف نفي وإثباٍت ، و 
} فََسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَماَواتٍ { : خربه ، وهو من الضمائر اليت يفسِّرها ما بعدها لفظاً ورتبة وقد تقدم ذلك عند قوله 

تعود على شيء » هي « : وكون هذا مما يفسره ما بعده لفظاً ورتبةً فيه نظر ، إذ لقائل أن يقول ]  ٢٩: البقرة [ 
إنَّ العادة املستمرة ، أو إن َحالََتَنا وما َعهِْدَنا إالِّ حياتنا الدنيا ، واستند هذا : الوا دلَّ على سياقِ الكالم ، كأهنم ق

  .» هذا ضمٌري ال ُيْعلَمُم ما يَُراُد به إالَّ بذكر ما بعده « : القائل إىل قول الزَّخمشري 
وليس فيما . » هي العرب تقول ما شاءت «  و» ِهَي النَّفُْس تََتَحمَّلُ ما ُحمَّلَْت « ومثَّل الزخمشري بقول العرب 

  .قاله الزخمشري َدِليلٌ على أن اخلرب ُمفَسٌِّر للضمري 
دالٌّ على ما ُيفَسُِّر الضمري ، وهو » إال حياتنا الدنيا « إن احلَيَاة إال حياتنا الدُّْنَيا ، فقوله : وجيوز أن يكون املعىن 

لم ما يَُراُد ما يعود عليه الضمري إالَّ بذكر ما بعده من هذه احلَْيِثَية ال من حيثيَّة احلََياةُ ُمطْلقاً ، فصدق عليه أنه ال يع
هي ِكَناَيةٌ عن احلياة ، وجيوز أن يكون ضمري :  -رمحه اهللا تعاىل  -التفسري ، وَيُدلُّ على ما قلنا قول أيب البقاء 

  .الِقصَّة 
» إن هي ضمري القّصة « : ل كالمه فصحيح ، وأمَّا آخره وهو قوله أمَّا أوَّ:  -رمحه اهللا تعاىل  -قال شهاب الدين 

  .فليس بشيء؛ ألن ضمري القصِّة ال يفسَّرُ إالَّ جبملٍة ُمَصرَّحٍِ جبْزأْيَها 

  الكويف جيوزُ تفسريه باملفرد ، فيكون َنَحا َنحْوُهمْ؟: فإن قيل 
ألنه يف » ظََنْنُتُه قائماً زيٌد « و » إنه قائم زيد « : عل ، حنو فاجلواب أنَّ الكويفَّ إمنا ُيجَوِّزُه مبفرد عامل عمل الف

  .صورة اجلملة إذ يف الكالم ُمسَْنٌد وُمسَْنٌد إليه 
ضمري شأن ال قّصة ، والدنيا صفة احلياة ، وليست » هو « فال جييزه أحٌد ، على أن يكون » هو زيد « أما حنو 

أن ثَمَّ حياةً غري دنيا ُيقرُّون هبا؛ ألهنا ال يعرفون إالَّ هذه ، فيه َصفَةٌ جملرد : ِصفَةً مزيلةً اشتراكاً عارضاً ، يعين 
[ } نَفَْخةٌ وَاِحَدةٌ { التوكيد ، كذا قيل ، ويعنون بذلك أهنا ال َمفُْهوَم هلا ، وإالَّ قحقيقةُ التوكيد غَْيُر ظاهرٍة خبالف 

  ] . ١٣: احلاقة 
« زائدةٌ لتأكيد اخلرب املفين ، وحيتمل جمرورها أن يكون مَْنُصوبَ املََحلِّ على أنَّ » مببعوثني « : يف قوله » الباء « و 
  .هاهنا حجازيةٌ ، أو مرفوعةٌ على أهنا متيمية » ما 

  ) ٣٠(ذَاَب بَِما كُنُْتْم َتكْفُرُونَ َولَْو َتَرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى َربِّهِْم قَالَ أَلَْيَس َهذَا بِالَْحقِّ قَالُوا َبلَى َوَربَِّنا قَالَ فَذُوقُوا الَْع

َتَمسََّك بعُض املَُشبَِّهِة هبذه اآلية ، فقال ]  ٣٠: األية [ اآلية الكرمية } َولَْو ترى إِذْ ُوِقفُواْ على َربِّهِْم { : قوله تعاىل 
وذلك َيُدلُّ على أنَُّه تبارك وتعاىل  بالقُْربِ منه ، -تبارك وتعاىل  -ظاهرها َيُدلُّ على أن أهل القيامة َيِققُون عند اهللا 

يوقُف ] حبيث حيضر يف مكان تارة ، ويغيب عنه أخرى ، وهذا خطاب؛ ألن ظاهر اآلية يدل على أن اهللا تعاىل [ 
عليه ، كما يقف أحدنا على األْرضِ ، وذلك كونه ُمْسَتْعلياً على ذات اهللا تعاىل ، وأنه َباِطلٌ باالتِّفاق ، فوجب 

  :وهو من وجهني  تأويله ،
على سؤال َربَّهِْم أو ملك رهبم ، أو جزاء رهبم ، أو على ما أخربهم به من : أنه من باب احلَذِْف ، تقديره : األول 

  .أمر اآلخرة 
، ذكر ذلك  أنه من باب املَجَازِ؛ ألنه كنايةٌ عن احلَْبسِ للتوبيخ ، كما يوقُف الَعْبدُ بني َيَدْي سَيَِّدِه ليَُعاِتَبُه: الثاين 



عرفته ، : أي » َوقَفُْت على كالمك « : الزخمشري ، أو يكون املراد بالوقوف املَْعرِفَةَ ، كما يقول الرجل لغريه 
وقيل وقفوا على على حزاء رهبم وللناس خالٌف يف : ورجَّح الزخمشري املَجَاَز على احلَذِْف؛ألنه بدأ باجملاز ، مث قال 

  :يه ثالثة مذاهب ترجيح أحدمها على اآلخر وف
  .ترجيح اجملاز على اإلضمار : أشهرها 
  .عكسه : والثاين 

  .هاهنا سواء : والثالث 
  :يف هذه اجلملة وجهان » ألَْيَس : قال « : قوله 

  .مَْرُدوٌد على قولِ قائلٍ » قال « : جواب سؤال مُقّدَّر ، قال الزخمشري : أهنا اْسِتفَْهاميةٌ أي : أحدمها 
  .أليس هذا باحلقِّ : قال هلم : قال هلم ربُُّهْم إذْ أوقفُوا عليه؟ فقيل ماذا : قال 

أليس هذا باحلٌق؟ : ُوِقفوا عليه قَاِئالً : كأنه قيل » ربُّهم « أن تكون اجلملة َحاِليَّةً ، وصاحب احلال : والثاين 
  .هو ما كانوا يكذبون به من الَبْعِث : واملَُشارُ إليه قيل 

  .» فذوقوا العذاب « ذَاُب َيُدلُّ عليه هو الَع: وقيل 
تكفرون به ، فاتََّصلَ : َتكْفُُروَنُه ، واألصل : مَْوُصولةً أمسيةً ، والتقدير » ما « جيوز أن تكون » مبا كنتم « : وقوله 

ثله الضمري بالفعل بعد حذف الواسطة ، وال جائز أن ُيحذف ، وهو جمروٌر حباله ، وإن كان جمرواً حبرف ُجرَّ مب
  .املوصول الختالِف املتعلِّق ، وقد تقدَّم إيضاحه 

مبا كنتم تكفرون بالَبْعِث ، أو : مصدريَّة ، ويكون متعلَّق الكُفْرِ حمذوفاً ، والتقدير » ما « واألْوىل أن ُتجَْعلَ 
  .بكفرهم بذلك : بالعذاب ، أي 

أليس هذا « ] : هلم [ ، وها هنا قد قال ]  ٧٧: ل عمران آ[ } َوالَ ُيكَلِّمُُهُم { : قد قال تبارك وتعاىل : فإن قيل 
  .؟ فما َوْجُه اجلمع؟ » باحلقِّ 

  .ال يكلمهم بالكالم الطيب النافع : فاجلواب 
يف موقف آخر ، والقيامةُ مواقف ، يف » واللَّه ربنا ما كنا مشركني « : هذا يف موقف ، وقوهلم : قال ابن عباس 

  .قف ينكرون موقف ُيِقرُّونَ ، ويف مو
  .َخصَّ لفظ الذَّْوقِ ، ألهنم يف كل حال جيدونه وجدانَ الذَّائقِ } فَذُوقُواْ العذاب بَِما كُنُتْم َتكْفُُرونَ { : قوله 

َما فَرَّطَْنا ِفيَها وَُهْم َيْحِملُونَ قَْد َخِسَر الَِّذيَن كَذَّبُوا بِِلقَاِء اللَِّه َحتَّى إِذَا َجاَءتُْهُم السَّاَعةُ َبْغَتةً قَالُوا َيا َحسَْرَتَنا َعلَى 
  ) ٣١(أَْوَزارَُهْم َعلَى ظُُهورِِهْم أَلَا َساَء َما َيزُِرونَ 

  :وصف أحوال منكري الَبْعِث بأمرين ]  ٣١: األية [ } قَْد َخِسَر الذين كَذَّبُواْ بِِلقَآِء اهللا { : قوله تعاىل 
  .وُحصُول العقاب  -تبارك وتعاىل  -فسهم بتكذيبهم املصري إىل اللَّهِ خسروا أن: حصول اخلُْسَراِن ، أي : احدمها 

  :أربعة أوجه » بَْغَتةً « يف نصب } حىت إِذَا َجآَءتُْهُم الساعة َبْغَتة { : قوله 
  .» أتيته رَكْضاً « : َبَغتَْتُهْم بغتة ، فهو كقوهلم » جاءهتم « أهنا مصدرٌ يف موضع احلال من فاعل : أحدمها 

  .تبغتهم بَْغَتة : أنَّها منصوبةٌ بفعل حمذوف من لفظها ، أي : لثالث ا
غري اعتداٍدبه ، وال ] أتتهم بغتة ، والبغت والبغتة مفاجأة الشيء بسرعة من : من غري لفظها ، أي [ بفعل : الرابع 

َبْغَتة ، وكذلك قول : قَالُ فيه َجْعلِ بالٍ منه حتَّى لو استشعر اإلنسانُ به ، مث جاء بسرعة من غري اعتداٍد به ال ُي



  ]الطويل : [ الشاعر يف ذلك 
  قَِدمياً فَالَ َتعَْتدََّها َبَغتَاِت... إذَا َبغََتْت أْشَياُء قَْد كَانَ قَْبلََها  -٢١٤٤

لقياَمةُ َساعةً لسرعة للَغلَبِة كالنَّْجم والثَُّريَّا؛ ألهنا غلبت على يوم القيامة ، وسَِّميِت ا» السَّاعة « واأللف والالم يف 
  .اِحلسَابِ فيها على الباري تبارك وتعاىل 

. إالَّ اللَُّه تعاىل ] أحٌد [ ألنَّ السَّاعة من الَوقِْت الذي تقوم فيه القيامة؛ ألهنا تَفْجأ الناس يف ساعة ال يعلمها : وقيل 
  .» إذا « هو جواب » قالوا « : وقوله 
اٌز؛ ألن احلَْسَرةَ ال يتأتى منها اإلقَْبالُ ، وإنَّما املعىن على املَُبالَغةِ يف ِشدَِّة التََّحسُّرِ ، هذا جم» َيا َحْسرََتَنا « : قوله 

  .إن كان لك َوقٌْت ، فهذا أوانُ حضورك : وكأهنم نادوت التحسُّر ، وقالوا 
  .تركه إىل نداء هذه األشياء واملقصوُد التنبيُه على خطأ املنادي ، حيث ترك ما أْحَوَجُه » يا ويلتا « : ومثله 

  .فيكون املنادي هو نفس احلَْسَرِة ، واملُراَُد باحلَسَْرِة النََّداَمةُ :  -رمحه اهللا -قال سيبويه 
هذا النَِّداُء ينبُِّه الناس على ما سيحصل هلم من احلَسَْرِة ، والعرُب تعرب عن تعظيم :  -رمحه اهللا تعاىل  -قال الزَّجَّاج 
ياحسرتا على َما فَرَّطَتُ { ]  ٣٠: يس [ } ياحسرة َعلَى العباد { : األمور باللَّفظَِة كقوله تبارك وتعاىل  أمثال هذه

يا أيها : واملعىن ]  ٨٤: يوسف [ } ياأسفا { و ]  ٧٢: هود [ } ياويلتا أَأَِلُد { ]  ٥٦: الزمر [ } ِفي َجنبِ اهللا 
  .َسِف ، فوقع النداُء على غري املنادى يف احلقيقة النَّاس َتَنبَّهُوا على ما َوقََع من األ

جيوز أن » فيها « على تفريطنا ، والضمري يف : َمْصدريَّةٌ ، أي » ما « متعلّق باحلسرة و » َعلََى َما فَرَّطَْنا « : قوله 
قّْد { : املتضمِّنة يف قوله  يعود على السَّاِعِة ، وال بد من مضاف ، أي يف شأهنا واإلميان هبا ، وأن يعود على الصِّفَقَِة

 -، قاله احلسن ، أو يعود على احلياة الدينا ، وإن مل َيْجرِ هلا ِذكٌُر لكوهنا َمْعلُوَمةَ ، قاله الزخمشري } َخِسَر الَّذين 
  . -رمحه اهللا تعاىل

  .يعود على َمَنازِلِْهم يف اجلنَِّة إذا رأوها ، وهو بَِعيٌد : وقيل 
  . يف الشيء مع القُْدَرِة على فعله التقصري: والتفريطُ 

  .وقال أبو ُعبَْيِد هو التَّْضييُع 
السَّبق للقوم ، فمعىن فَرَّط بالتشديد خَلَّى السَّْبَق لغريه ، : وهو السَّْبُق ومنه الفارط ، أي : وقال ابن َبْحرِ 

  ] . ٧٩: اإلسراء [ } اِفلَةً لَّكَ فَتََهجَّدْ بِِه َن{ ومنه » جلَّدت البعري « فالتضعيف فيه للسَّلْبِ ، ك 
  فصل يف حترير معىن اخلسران

، ألن خسراهنم ال غَاَيةَ له ، » قد َخِسَر « : ال لقوله ] » كذبوا « : لقوله [ غاية ] » حىت « كلمة [ اعلم أن 
الَبْعِث إىل أن ظهرت السَّاعةُ أهنم كذبوا ب: ها هنا أنَّ ُمْنتََهى تكذيبهم احلَْسرةُ يوم القيامة واملعىن » حىت « ومعىن 

  .إمنا يََتَحسَُّرونَ عن موهتم : َبْغَيةً ، فإن قيل 
ومقدماهتا ُجِعلَ من جنس السَّاعة ، وُسمِّيَ بامسها ، فلذلك ] أحوال اآلخرة [ مبا كان املَْوُت ُوقُوعاً يف : فاجلواب 

  .القيامة : واملراد بالساعة » اَمُتُه َمْن َماَت فَقَْد قَاَمْت ِقَي« : قال عليه الصالة والسالم 
يا َحسَْرَتَنا يف : قالوا : أي » قالوا « يف » الواو « للحال ، وصَاِحُب احلال » الواو » « َوُهْم َيْحِملُونَ « : قوله 

  .حالِة َحْملِهِْم أْوَزارَُهْم 
  .وُصدِّرت هذه اجلملة بصمري مبتدأ؛ ليكون ذِكُْرُه َمرَّتني فهو أْبلَغُ 

  .جماٌز عن ُمقََاساتِهُِم العذاَب الذي َسَبُبُه األْوَزاُر : واحلَْملُ هنا قيل 



  .كرهته : واملعىن ] » ثقل علّي كالم فالن « : كما ُيقَال : قال الزَّجَّاُج [ 
وهو قول قتاَدةَ ، » يح فََيحِملُها إنَُّه ُيَمثَّلُ لَُه َعَملُُه بُِصوَرٍة قَبِْيَحٍة ُمْنِتَنِة الرِّ« : هو حقيقة ويف احلديث : وقيل 

ما ال ُيِطيقُُه غريه من األْعَضاِء كالرأس والكَاِهل ، وهذا كما ] من احلَْمل [ والسُّدي ، وُخصَّ الظَّْهُر ، ألنه ُيطيق 
ألن ]  ١٨٧: ل عمران آ[ } فََنَبذُوُه َوَرآَء ظُُهورِِهْم { ، ]  ٧: األنعام [ } فَلََمُسوُه بِأَْيِديهِْم { : تقدم يف قوله 

  .اليد أقوى يف اإلدراك اللَّْمِسيِّ من غريها 
  .وِعْدل وأْعدَال » ِحْمل « ك » وِْزر « مجع : واألوزَاُر 

َحمَّلته َشْيئاً قليالًن ووزير امللك من هذا؛ ألنه يََتَحمَّلُ أْعَباء ما : َوَزْرُتُه ، أي : والوِْزر يف األصل الثقل ، ومنه ، 
  ]املتقارب ] : [ القائل يف ذلك [ املَِلُك من مئونة رعيَّته وَحَشَمِته ومنه أْوَزاُر احلرب لسالحها وآالهتا ، قال  قَلَّّدُه

  رَِماحاً طَِواالً وِخْيالً ذُكُورَا... وأْعَدْدُت لِلْحَْربِ أْوَزارََها  -٢١٤٥
كَالَّ الَ { : الذي ُيلَْتَجأُ إليه من اجلََبلَ ، قال تعاىل األصل يف ذلك الَوَزُر بفتح الواو والزاي ، وهو املَلْجأ : وقيل 
َوْزٌر َتْشبيهاً باجلََبلِ ، مث اْسُتِعَري الوِْزُر إىل الذَّْنبِ تْشبيهاً به يف ُمالقَاِة املََشقَّةِ : مثَّ قيل للثقل ]  ١١: القيامة [ } َوَزر 

  .والَعظََمِة  ، واحلاصلُ أنَّ هذه املادة َتُدلُّ على الرَّزَاَنِة
  :هنا حتتمل أوجهاً ثالثة » ساء « } أال َساَء ما يزُِرونَ { : قوله 

« بفتح العني ، ومفعوهلا حينئٍذ حمذوٌف ، وفاعلها » فََعل « املَُتَصرِّفَةُ املتعدَِّيةُ ، ووزهنا حينئٍذ » ساء « أهنا : أحدمها 
  .» ما 
  :حتتمل ثالثة أوجه » ما « و 

وعلى جعلها امسية أو نكرة موصوفة تقّدر [ امسيةً ، أو حرفية ، أو نكرة موصوفة ، وهو بعيد ،  أن تكون موصولةً
  .هلا عائداً ، واحلرفية غري حمتاجة إليه عند اجلمهور ] 

: ل كما تقو: وبدأ ابن عطية هبذا الوجه؛ قال [ أال َساءُهُم الذي َيزِرُوَنُه ، أو شيء يزرونه ، أو وْزُرُهْم : والتقدير 
  ]البسيط : [ ساءين هذا األمر ، والكالم خرب جمرد كقوله 

  فََساَء َهذَا رِّضى يا قَْيَس َعْبالنَا... َرضيَت ِخطَّةَ َخْسٍف غَْيَر طَاِئلٍَة  - ٢١٤٦
  .وهو ظاهر ] يف البيت خرباً جمرداً ، بل حتتمل األوجه الثالثة » ما « وال يتعني أن تكون : قال أبو حيان 

بضمها ، فتعطى حكم فعل التََّعجُّب » فُعل « ] إىل [ بفتح العني » فََعل « أن يكون للتعجُّب ، فتنتقل من : الثاين 
: إن التعجُّب إنشاء ، وهو الصحيح ، واملعىن : من عدم التصرف ، واخلروج من اخلرب املَْحضِ إىل اإلنشاء إن قلنا 

  .زرونه ، أو وِْزرُهم أقبح الذي يزرونه ، أو شيئاً ي: ما أْسَوأ ، أي 
الواقِعة » ما « فتكون للُمَبالََغةِ يف الذَّمِّ فتعطى أحكامها أيضاً ، وجيري اِخلالفُ يف » بئس « أهنا مبعىن : الثالث 

وقد ظهر الفَرُق بني األوجه الثالثة ، فإهنا يف األوَّل ]  ٩٠: البقرة [ } بِئَْسَما اشتروا بِِه { بعدها َحْسَبما ذكر يف 
  .متعّدية متصّرفة ، والكالم معها َخَبٌر َمْحٌض ، ويف األخريين قَاِصَرةٌ جامدة إنشائية 

  .» بئس « والفرق بني الوجهني األخريين أنَّ التعجبيَّة ال ُيْشَتَرطُ يف فاعلها ما يشترط يف فاعل 
أنه  -يعين كوهنا تعجبيَّةً -الذي قبله  ، والوجه» بئس « والفَْرُق بني هذا الوجه يعين كوهنا مبعىن : وقال أبو حيَّان 

إمنا هو منعقد من [ من األحكام ، وال هو مجلةٌ منعدةٌ من مبتدأ وخرب ، » بئس « ال ُيشَْتَرطُ فيه ما يشترط يف فاعل 
، فعل أو فاعل انتهى ، وظاهره ال يظهر إالَّ بتأويل ، وهو أن الذم ال بد فيه َمن َمْخصوص بالذَّمِّ ، وهو مبتدأ 

  ] .واجلملة الفعلية قبله خربه فانعقده من هذه اجلملة مبتدأ وخرب 



وعلى تقدير التَّْسليم ، فال َمْدَخلَ ] املخصوص [ إمنا َيتَأتَّى هذا على أَحِد األَعارِيبِ يف : إال أنَّ لقائلٍ أن يقول 
ال يظهر فَْرقٌ بينها وبني التَّعجبية يف أنَّ كُالَّ منهما  للمخصوص بالذَّمِّ يف مجلة الذَّمِّ بالنسبة إىل كوهنا فَْعِليَّة ، فحينئٍذ

  .منعقدةٌ من فَعلٍ وفاعل 
  .« بئَْس احلْملُ َحَملُوا :  -رضي اهللا عنهما -قال ابن عباس 

  ) ٣٢(َتْعِقلُونَ َوَما الَْحَياةُ الدُّْنَيا إِلَّا لَِعٌب َولَْهٌو َولَلدَّاُر الْآِخَرةُ خَْيٌر ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ أَفَلَا 

[ جيوز أن يكون من املُبَالََغِة َجْعلُ احلََياِة نَفَْس اللَِّعبِ واللَّهوِ كقول } َوَما احلياة الدنيآ إِالَّ لَِعب { : قوله عز وجل 
  ]البسيط ] : [ القائل 
  فَإنََّما ِهَي إقْبَالٌ وإْدَباُر...  -٢١٤٧

فقدَّر } وما أْهلُ احلياة الدنيا إالَّ أهل لَِعب { وما أعمال : ٌف ، أي وهذا أحسن ، وجيوز أن يكون يف الكالم َحذْ
  .شيئني حمذوفني 

  .َصْرُف النَّفْسِ عن اِجلدِّ إىل اهلََزلِ ، ومنه لََها َيلُْهو : واللَّْهُو 
  .َشِقَي وَرِضَي : قبلها ، حنو وأمَّا لَهَِي عن كذا فمعناه صََرَف َنفَْسُه ، واملَادَّةُ واحد انقلبت الواو ياًء النكسار ما 

  .» ، والم األول واو « لَْهَيان » : الذي معناه الصَّْرُف الُمه ياء ، بدليل قوهلم « : وقال املهدوي 
» : « َشجِ » يف التثنية اْنقَلََبْت ياًء ، فيس أصلها الياء أال ترى تثنية « الواو » وليس بشيء؛ ألن « : قال أبو حيَّان 

  .انتهى » و من الشَّْجوِ وه« شجيان 
والتثنيةُ َمبْنيَّةٌ على املفرد ، وقد انقلبت يف املُفَْرِد فلتنقلب يف » َشجٍ « ك » لٍه « : أهنم يقولون يف اسم فاعله : يعين 
  .املثىن 

هر فَسَاُد ردِّ يظ] وهبذا : قال [ وهللا احلمد » التفسري الكبري « فلنا فيه حبث َحَسٌن أْوَدْعنَاُه : قال شهاُب الدين 
اللَِّعُب َعَملٌ ُيشِْغلُ النفس عما تنفُع به ، واللَّْهُو صَْرُق النفس من اجلدِّ « : املهدوي على الرُّمَّاين ، فإنَّ الرُّمَّاين قال 

  .» لَهَْيُت عنه ، أي َصَرفْتُ نفسي عنه : إىل اهلََزل ، يقال 
ٌد ، ألنَّ الذي فيه معىن الَصرِِف المه ياء ، بدليل قوهلم يف التَّثْنية وفيه َضْعٌف وُبْع« :  -رمحه اهللا -قال املهدوي 

  .انتهى » لَْهَيان 
  .وقد تقدَّم فََساُد هذا الرَّدِّ 

استغلُْت عنه : لََهْوُت بكذا أْو لََهْيُت عن كذا : اللَّْهُو ما َيشَْغلُ اإلنسانَ عما َيْعنيِه وَيُهمُُّه ، يقال « : وقال الراغب 
  .وهذا الذي ذكره الراغب هو الذي محل املهدوي على التَّفْرِقَِة بني املَادََّتْينِ . » ْهوٍ بِلَ

  فصل يف ذم احلياة الدنيا
يف هذه اآلية تصح إال فيها ، فلهذا السبب  -تعاىل  -اعلم أن منكري البعث تعْظُُم رغبتهم يف الدُّنيا ، فََنبَّه اللَُّه 

  :حصل يف تفسري اآلية قوالن 
يريد حََياةَ أهل الشرك والنفاق؛ ألن حياة املؤمن حيصل فيها أْعَمالٌ :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس : األول 

  .صاحلة ] 
أنه َعاٌم يف حياة املؤمن والكافر وإمنا مساها باللعب واللَّهْوِ؛ ألن اإلنسان حال اشتغاله باللَِّعبِ واللهو ، فإنه : والثاين 
  :، ويف تسمية هذه احلياة باللعب واللَّْهوِ وجوه ] ، وعند انْقََضائها إالَّ النَّداَمةُ  َيلَْتذُّ به



  .أن ُمدَّة اللَِّعبِ واللَّْهوِ قليلةٌ سريعةُ االنقضاء ، وكذلك هذه احلياة الدنيا : أحدمها 
، وأمَّا عند التَّأمُّلِ التَّامِّ ال يبقى اللعب واللهو أنَّ اللعب واللهو إمنا َيْحُصلُ عند االغِترَارِ َبظََواِهرِ األمور : وثانيها 

  .أْصالً ، وكذلك فإن اللعب واللهو إمنا َيْحُصلُ للصِّْبَيان واجلُهَّال واملَُغفَِّلَني 

وأمَّا العقالُء واحلُصفَاء فَقلّما حيصلُ هلم خوضٌ يف اللعب واللهو وكذلك االلتذَاُد بطيبات الدنيا ال حيصل إال 
  .فّلني اجلُهَّال َحبقَائق األمور للمغ

  .وأما احملققون فإهنم أن كل هذه اخلريات غُُروٌر وليس هلا يف نفس األمر حقيقة معتربةٌ 
رفعاً » اآلخرةُ « قرأ اجلمهور بالمني ، األوىل الم االبتداء ، والثانية للتعريف ، وقرأوا » وللدَّاُر اآلخرةُ « : قوله 

  .خربها » َخْيرٌ « و » دار ال« على أهنا َصفَةٌ ل 
  :جرُّ باإلضافة ، ويف هذا القراءة تأويالن » اآلخرِة « بالمٍ واحدة هي الم االبتداء ، و » ولَدَاُر « : وقرأ ابن عامر 

 ولََداُر السَّاعِة: من باب َحذِْف املوصوف ، وإقامة الصفة ُمقَاَمُه ، والتقدير ] أنه [ قول البصريني ، وهو : أحدمها 
َجبَّةُ الَبقْلَِة احلَْمقَاِء ، وَمْسجُِد املَكَاِن : ومثله قوهلم } َوَما احلََياةُ الدُّْنَيا { اآلخرة ، أو لَدَاُر احلياة اآلخرة ، يُِدلُّ عليه 

  ] .اجلَاِمعِ ، وصالةُ السَّاَعِة األولَى ، ومكانُ اجلَانِبِ الَغرْبِّي 
ونُ هذه الصفة َجَرْت جمرى اجلوامد يف إيالئها العوامل كثرياً ، وكذلك كلُّ ما وَحسَّن ذلك ايضاً يف اآلية الكرمية ك

إضافة الشيء إىل نفسه ] كثريا لئال يلزم [ جاء مما ُتوُهَِّم فيه إَضافَةُ املوصوف إىل صفته ، وإمنا احتاجوا إىل ذلك 
وال ُيَخصُِّصَها ، وهذا َمْبنِيُّ ] رف نفسه ال يع[ وهو ممتنٌع؛ ألن اإلضافة إمَّا للتعريف ، أو للتخصيص ، والشيء 

على أنَّ الصِّفَةَ نفس املوصوف ، وهو مشكلن ألنه ال يعقل تصور املصوصوف وَصفَُتهُ جازت إضافته إليها ، 
  .وأوردوا ما قدَّْمُتُه من األمثلة 

، وإمنا » َحقُّ اليقني « و » اخلميس  يوم« و » بَارَِحةُ األوىل « : هي إضافة الشيء إىل نفسه ، كقولك : قال الفرَّاء 
  .جيوز عند اختالف اللَّفظَْينِ وقراءة ابن عامر موافقة ملُْصَحِفِه ، فإهنا رمست يف مصاحق الشَّاميني بالمٍ واحدة 

، ويف ]  ١٠٩: يوسف [ } وَلَدَاُر اآلخرة َخْيٌر { » يوسف « واختراها بضعهم ملوافقتها ملا أُْجَمَع عليه يف 
خَْيٌر من : جيوز أن يكون للتفضيل ، وُحِذَف املُفَضَّلُ عليه ِللِْعلْم به ، أي » َخْيٌر « و . اِحِف غريهم بالمني َمَص

[ } أَْصحَاُب اجلنة َيوَْمِئٍذ َخْيٌر مُّْسَتقَّراً { : احلياة الدنيا ، وجيوز أن يكون ِلُمجَرَِّد الَوْصِف باخلريية كقوله تعاىل 
أن  -] أو يتعيَّن [  -والذي ينبغي » خري « متعلّق مبحذوف؛ ألنه َصفَةٌ ل » للذين يتَّقون «  و]  ٢٤: الفرقان 
الضحى [ } خَْيٌر لََّك ِمَن األوىل { : أعين للذين ، وكذا كُلُّ ما جاء من َنْحوِِه ، حنو : للبيان ، أي » الالم « تكون 

 :٤ . [  
  فصل يف معىن اخلريية
  :خلَْيريَِّة وجوهاً ذكروا يف َوْجِه هذه ا

  :خسيسة وخريات اآلخرة شريفة وبيان ذلك يف ُوُجوه [ أنَّ خريات الدينا : أحدمها 
ليس إالَّ قََضاَء الشَّهَْوَتْينِ ، وهي يف هناية اخلََساَسٍة؛ ألن احليانات اخلَسِيَسة تشارك ] أن خريات الدنيا : األوَّل 

ك احليوانات فيها أكَْملَ من أْمرِ اإلنسان ، فاجلََملُ أكثر أكْالً ، والدِّيكُ أمُر تل] كان [ اإلنسان فيها ، بل رمبا 
والعصفور أكثر وقاعاً ، والذِّئْبُ أقوى على الفََساِد ة والتَّْمزِيقِ ، والَعقَْرُب أقوى لعى اإليذَاِء ، ومما َيُدلُّ على 

زيادة الشرف فكان جيب أن يكون اإلنسان الذي أذهب  َخسَاَسِتَها أهنا لو كانت شَرِيفةً لكان اإلكثار منها يوجُب
عمره يف الوِقَاعِ واألكْلِ أشَْرَف الناس وأْعالُهْم َدَرَجةً ، ومعلوم بالبديهة أنه ليس األْمُر كذلك ، بل مثلُ هذا 



ن الناس ال يفتخرون هبذه ُمسَْتْحقَراً ، يوصفُ بأنه َبهِيَمةٌ أو كَلٌْب ، أو أَخسُّ ، وذلك أل] ممقوتاً [ اإلنسان يكون 
األحوال ، بل ُيْخفُوَنَها ، ولذلك عادة العُقَالِء عند االشتغل بالوقَاع خيتفون عن النَّاسِ ، وأيضاً فإن الناس إذا َشَتمَ 

 َسرِيَعةُ االنِْقَضاِء] اللَّذات [ بعضم بعضاً ال يذكرون فيه إالَّ األلقَاظ الدَّالة على الوقَاع ، وأيضاً فإن هذه 
  .واالسِْتَحالَِة ، فثبت هبذه الوجود َخسَاَسةُ هذه املَلَذَّاِت 

ان وأما السَّعادات الرُّوحانية ، فإهنا سعادات عالية شريفةٌ ، باقيةٌ ُمقَدََّسةٌ ، ولذلك فإن مجيع اخلَلْقِ إذا َتَخيَّلُوا يف إنس
] أنفسهم [ ، فإهنم بالطَّْبعِ جييبونه وخيدمومنه ، ويعدونه كثرة العِلْمِ والدِّين وشدِّة االنقباض عن اللِّذاِت اجلسمانية 

ِعبيداً لذلك اإلنسان ، وأشقياء بالنسبة إليه ، وذلك َيُدلُّ عليه َخسَاَسِة اللَّذاتِ اجلسمانية ، وكمال مرتبة اللذات 
  .الروحانية 

َهْب أنَّ هذين النوعني : ْنَيا ، وهو أن يقال أنَّ َخْيرَاِت اآلخرة أفَْضلُ من خريات الدُّ] بيان [ يف : األمر الثاين 
غد القيامة معلوم قطعاً ، وأمَّا الوصول إىل اخلريات [ َتشَاَركَا يف الفَْضلِ إالَّ أن الُوُصولَ إىل اخلريات املوعودة يف 

يوم صار حتت التَُّرابِ يف الدنيا فغُري َمْعلوم ، بل وال مظنوٍن ، فكم من ُسلْطَاِن قاهر يف ُبكَْرةَ ال] املوعودة يف غد 
  ] .اليوم [ آخر ذلك 

َهْب أنه وجد اإلنسان بعد هذا اليوم يوماً آخر يف الدنيا إالَّ أنه ال َيْدرِي هل ميكنه االْنَتفَاُع مبا مجعه : األمر الثالث 
  .ه ينتفُع به يف اآلخرة أمَّا كل ما مجعه من السَّعادات ، فإنه قَطْعاً أن. من األموال والطيبات واللَّذاتِ أم ال؟ 

واالنتفاع [ َهبْ أنه ينتفع بتلك هبا إال أن اْنِتفَاَعُه خبريات الدنيا ال َيْخلُو عن َشَواِئبِ املكروهات : األمر الرابع 
  .شوائب املكروهات ] عن [ اآلخرة خالٍ ] خبريات 

ذاهبٌ ] ُمْنقَرٌِض [ إال أن ذلك االنتفاع  َهْب أنه ينتفع بتلك األمَْوالِ والطيبات من غري شائبه: األمر اخلامس 
األحزانُ احلاصلة ] تلك [ واملناِفُع املَُنقَرَِصةُ حتزن اإلنسان ملفارقتها ، وكلما كانت تلك املََناِفعُ أكمل وألَذّ ، كانت 

  .عن انقراضها وانقطعها أقَْوى وأكمل 
  »ولآلخرة خري « : فصل يف املراد بقوله 

  .راد باآلخرة اجلنَّة ، وأهنا خري ملن اتَّقَى الكُفْرِ واملعاصي امل: قال ابن عباس 
  .املراد نفس دار اآلخرة َخْيٌر : وقال احلََسُن 
  .التمسُُّك بِعََملِ اآلخرة خري : وقال األصم 
؛ ألن [ فَاِسق فال نعيم اآلخرة خْيٌر من نعيم الدنيا للذين يتَّقُون املعاصي والكبائر ، فأمَّا الكَاِفُر وال: وقال آخرون 

  .» الدُّنَْيا ِسْجُن املُؤِمنِ َوَجنَّةُ الكَاِفرِ « : بالنسبة إليه خري من اآلخرة لقوله عليه السالم ] الدنيا 
  .» مث « و » الواو « وأختها » الفاء « قد تقدَّم الكالُم يف مِثْلِ هذه اهلمزة الداخلة على } أَفَالَ َتْعِقلُون { : قوله 

عليه السَّالم  -خطاباً ملن كان حبضرته » َتْعِقلُون « : ونافع وحفص عن عاصم  - رضي اهللا عنه  -عامر  وقرأ ابن
  .ويف زمانه  -

فال تعقلون : للِْعلمِ به ، أي » تعقلون « والبقاقون بياء الَغْيَبِة ردَّاً على ما تقدََّم من األمساء الغائبة ، وُحِذَف مفعول 
  .َتزَهُدوا يف الدنيا ، أو أهنا َخْيٌر من الدنيا أنَّ األمر كما ذكر فَ

  ) ٣٣(َيْجَحُدونَ  قَْد َنْعلَُم إِنَّهُ لََيْحزُُنَك الَِّذي َيقُولُونَ فَإِنَُّهْم لَا ُيكَذِّبُوَنَك وَلَِكنَّ الظَّاِلِمَني بِآيَاِت اللَِّه



  .هنا حرف َتحِْقيقٍ » قد « } نَ قَْد َنْعلَمُ إِنَُّه لََيْحزُُنَك الذي َيقُولُو{ : قوله تعاىل 
  ]الطويل : [ مبعىن ُربََّما اليت جتيء لزيادة الفِْعلِ وكثرته ، حنو قوله » قد نعلم « : وقال الزخمشري والتربيزي 

  قَْد ُيْهِلكُ املَالَ َناِئلهُْه] َولَِكنَُّه . . ... [  -٢١٤٨
  ]البسيط ] : [ القائل [ ، وإن قال به بعضهم ُمْسَتِدالً بقول وهذا القول غَْيُر َمْشهورٍ للنحاة : قال أبو حيَّان 

  كَأنَّ أثْوَاَبُه ُمجَُّت بِفِْرَصاٍد... قَْد أْتُرُك الِقْرنَ ُمصْفَرا أَناِملُُه  -٢١٤٩
  ]الطويل : [ وقال اآلخر يف ذلك 

  املَالَ َناِئلُْه ولَكنَُّه قَْد ُيْهِلُك... أِخي ِثقَةٍ ال ُتْتِلُف اخلَْمُر َمالَُه  -٢١٥٠
، وإمنا فهم من سياق الكالم؛ إذ التمدُّح بقتل قرن واحد غُري طائل ، » قد « والذي يظهر أن التكثري ال يفهم من 

  .ال َيقَْبلُ التكثري  -تبارك وتعاىل  -وعلى تقدير ذلك فو متعذّر يف اآلية؛ آلن علمه 
» ُربََّما « وقوله مبعىن ] : مث قال [ يف متعلِّقات الِعلْمِ ال يف الِعلْمِ ، قَْد ُيحَاُب عنه بأن التكثري : قال شهاُب الدين 

عليها ال خيرجها عن ذلك » ما « للتقليل ال للتَّكْثري ، وزيادةُ » ُربَّ « اليت جتيء لزيادة الفعل وكثرته املشهور أنَّ 
، » لََعلَّ « الكَِلَمة عن معناها األصلي ، كما ال تزيل  املهيِّئةُ ال تزيل» ما « بل هي مُهيِّئةٌ لدخوهلا على الفِعل ، و 

  .عن التمين » ليت « عن التشبيه ، وال » كأنَّ « عن الترجي ، وال 
يف التقليل والصَّرِف إىل معىن املضّي ، وتكون يف حينئذٍ للتَّحقيق والتوكيد ، » ُربََّما « ك » قد « : وقال ابن مالك 

  ] . ٥: الصف [ } َوقَد تَّْعلَُمونَ أَنِّي َرُسولُ اهللا { ]  ٣٣: األنعام [ } هُ لََيْحزُُنَك قَْد َنْعلَُم إِنَّ{ حنو 
  ]الطويل : [ وقوله 
  َولَْو كَانَن َتْحَت األْرضِ ِسْبعَني وَاِديَا... َوقَْد ُتْدَركُ اإلْنَسانَ َرْحَمةُ َربِِّه  -٢١٥١

  ] . ١٤٤: البقرة [ } قَْد نرى َتقَلَُّب َوْجهَِك { : ىن املُِضيَّ ، حنو قوله وقد ختلو من التَّقليل ، وهي َصارِفَةٌ ملع
  .مبعىن َعِلْمَنا » َنْعلَُم « هنا وشبهه تأيت لتأكيد الشيء ، وإجيابه ، وتصديقه ، و » قد « و : وقال مكي 

  .ِة وقد تقدم الكمالم يف هذه احلروف وأهنا مَُتردَِّدةٌ بني احلَْرفيَِّة واالمسيَّ
قد : حرف َتَوقُّع إذا دخلت على ُمْسَتقَْبلِ الزمان كان التوقُُّع من املتكلّم؛ كقولك » قَْد « ُهَنا : وقال أبو حيَّان 

  .ينزل املَطَُر َشْهر كذا ، وإذا كان مَاِضياً و فَْعلَ حَالٍ َبَمعَْنى املضّي كان التوقع عند السَّاِمعِ 
أخرب به ، وعبَّر هنا باملَُضارع إذ املُرادُ االتِّصَاُف بالِعلْمِ واْسِتْمَرُرُه ، ومل ُيلَْحظْ فيه الزمانُ وأمَّا املتكلِّم فهو ُموجب ما 

  .» هو ُيْعِطي وَيْمَنُع « : كقوهلم 
الكالُم  يف َحيِّزَها ، وتقدَّم» الالم « َساٌد َمَسّد املفعولني ، فإهنا معلَّقَةٌ عن العَمل ، وكُسَِرْت لدخول » ليحزنك « 
  .يف آل عمران » أْحَزَنهُ « و » حََزَنُه « ، وأنه قُرَِئ بفتح الياِء وَضمَِّها من » ليحزنك « يف 

« الذي َيقُولوَنُه من نِسَْبِتهْم له إىل ما ال َيليُق به ، والضَّمُري يف : فاِعلٌ ، وعائُدُه حمذوٌف ، أي » الَّذي َيقُولُون « و 
ديث واجلُْملَةُ بعدُه َخَبُرُه ُمفَسِّرةٌ له ، وال جيوزُ يف هذا املُضَارع أن يقدر باسم فاعلٍ لفاعلٍ ضمري الشَّأن واحل» إنه 

  .لئالَّ يلزُم تفسريُ ضمري الشأن مبفرٍد » إن زيداً يقوم أبوه « : كما ُيقَدَّر يف قولك 
  .وقد تقدََّم أنه َمْمنوٌع عند البصريّيَن 

  فصل يف سبب نزول اآلية
يا أبا احلكم ، : التقى األخَْنُس بن شريق ، وأبو َجَهل بن هشامٍ ، فسأله األخنس أَبا جَْهلِ فقال : سُّدِّيِّ قال ال

  .أخربين عن ُمَحمٍَّد أصادق هو أم كاذب ، فإنه ليس ها هنا أَحٌد يسمُع كالمك غريي؟ 



إذا ذَهَّبْت َبُنو قَُصيَّ باللَّواء والسٍّقاية واِحلجَاَبةِ  واهللا إن حممَّداً لََصاِدٌق ، وما كذَب قَطّ ، ولكن: فقال أبو َجْهلِ 
  .والنْدوِة ، والنُُّبوَّة ، فماذا يكون ِلسَاِئرِ قريشٍ ، فأنزر اللَُّه هذه اآلية 

بُ الذي ما نَتَّهُِمَك وال ُنكذُِّبَك ، ولكنَّا ُنكَذِّ: قال أبو جَْهلِ للنيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال ناحيةُ بن كَْعَب 
  .هذه اآلية  -تعاىل  -جئت به ، فأنزل اهللا 

يا ُمحَمَُّد ، واهللا إن اتََّبْعنَالَك ُنَتَخطَُّف من أْرِضَنا ، فنحُن ال ُنؤِمُن بك : إنَّ احلارث بن عامر من قريشٍ قال : وقيل 
؛ ألنه ينكر أن يكون الرسولُ من الَبَشرِ ، واعلم أن فَِرقِ الكفار كانوا كثريين ، فمنهم من ينكر ُنبُوََّتُه. هلذا السَّببِ 

  .وقد تقدََّم ُشبَْهُتُهْم ، وأجاَب اللَُّه عنها 
إن حممَّداً خيرب باحلَْشرِ والنَّْشرِ بعد املوت ، وذلك ُمحَالٌ ، فيطعن يف رسالة حممَّدٍ : ومنهم من ينكر الَبْعثَ ، ويقول 

  .ذه السُّوَرِة ، وأجاب َعْنَها من هذا الَوْجِه ، وقد ذكر اهللا شبهُهمْ يف ه
  .ومنهم من كان ُيَشاِفُههُ بالسَّفَاَهِة وُهَو املذكوُر يف هذه اآلية 

  .واختلفوا يف ذلك املُْخزِِن 
  .ساحٌر ، وشاعٌر ، كاهن ، وجمنون وهو قول احلسن : كانوا َيقُولُونَ : فقيل 
  .كانوا ُيصَرُِّحونَ بأهنم ال يؤمنون به : وقيل 
  .كانوا ينسبونه إىل الكذبِ  :وقيل 
  .» فإهنم ال يكذُبوَنَك « : قوله 

  .» أكْذّب « ُمَخفَّفاً من » ال يكذبونك « قرأ نافع ، والكسائي 
  .وهي قراءة َعِليَّ ، وابن عبَّاسٍ » كذَّبَ « والباقون مثقَّالً من 

  .بينهما فَْرٌق : َر وأنَْزلَ ونزَّلَ ، وقيل أكثر وكَثَّ: ُهَما مبعَنى واحٍد ، مثل : واختلق الناُس يف ذلك ، فقيل 
كَذّبت الرجل بالتَّْشديدي إذا ُنِسَب الكذب إليه ، وأكذبته إذا نِسَْبَت الكذب إىل ما : العََرُب تقول : قال الكسائي 

إذا وجدته حمُموداً ، » ْدُتُه أحَْم« أكذبت الرَُّجلَ إذا وجدته كَاذِباً ، ك : َجاَء ُدونَ أن تَْنِسَبُه إليه ، ويقولون أيضاً 
  .ال َيْنِسُبون الكَِذبَ إلَْيَك وال جيدونك كاذباً وهو واضٌح : فََمْعنِى ال ُيكذبونك ُمَخفَّفاً 

  .وأمَّا التَّشديد فيكون خرباً َمْحضاً عن عدم تكذيبهم َضرْوَرةً 
  :فاجلواُب من ُوُجوه 

كَذََّبْت قَْوُم { : نِي عدم التكذيب ، فهو إمنا يَُراُد بعضهم جمازاً ، كقولك أنَّ وإن كان َمْنسُوباً إىل مجيعهم أْع: األول 
وإن كان فيهم من مل يكذبه ، فهو عامُّ ]  ١٦٠: الشعراء [ } كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط { ]  ١٠٥: الشعراء [ } ُنوحٍ 

  .يراُد به اخلَاصُّ 

فإهنم ال يكذبونك تكذيباً ُيَبالَى به : ُب عليه من املََضارِّ ، فكأنه قيل أنه نفي للتكذيب الْنتَِفَاِء ما َيتََرتَّ: والثاين 
  .ويضرك؛ ألنك ِلْسَت بكاذبٍ ، فتكذيبُُهْم كال َتكِْذيبٍ ، فهو من َنفْيِ السََّببِ النتفاء مسببه 

، فهم ال يكذبونك يف احلقيقةِ واملعىن أن تكذيبك أْمرٌ راجع إىل اللَّه تعاىل؛ ألنك رسُولُُه املصدَّق : وقال الزخمشري 
إمنا ، إنَّما يكذِّبون اللََّه جبحود آياته ، فاْنَتِه عن ُحزْنَِك ، كقول السَّيَِّد لُغالِمِه وقد أهَاَنُه بعض الناسِ مل ُيهينوك و

  ] . ١٠ :الفتح [ } إِنَّ الذين ُيبَايُِعوَنَك إِنََّما ُيبَايُِعونَ اهللا { : أَهالُنونِي ، فهو نظري قوله 
فإنَُّهمْ ال : أن القوم ما كانوا ُيكذُِّبون به يف السِّرِّ كما تقدََّم يف سبب النزول ، فيكون تقدير اآلية : الثالث 

  .ُيكَذِّبُوَنَك بقلوهبم ، بل بظاهر قوهلم 



ى عليه الصالة وا لسالم يف قصة موس]  ١٤: النمل [ } َوَجَحدُواْ بَِها واستيقنتهآ أَنفُسُُهْم { : قوله تعاىل : ونظريه 
.  

أْنَت كَذَّاٌب؛ ألهنم َجرَّبُوَك الدَّْهَر الطويل وما َوجُدوا منك كذباً ألَْبتََّه ، وَسَمْوك باألمني ، : أهنم ال يقولون : الرابع 
له َتَخيَّلَ يف نفسه كونه وإمنا َجَحُدوا ِصحِّةَ ُنُبوَّتك؛ ألهنم اْعتَقَُدوا أنَّ حممَّداً عرض له نوع َخَبلٍ وُنقَْصاٍن ، فألج

  .َرسُوالً من عند اهللا وهبذا التقدير ال ينسبونه إألى الكذبِ ، بل هو أمٌني يف كُلِّ األمورِ إالَّ يف هذا الوجِه الواحد 
 املراُد أنَُّهْم ال خيصُّونك بالتكذييب ، بل ينكُرون داللةَ املعجزة الظَّاهرة على الصدق: قال ابن اخلطيب : اخلامس 

  .» ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون « : مطلقاً لقوله 
أهنم ال يكذٍّبونك على التِّعيني ، بل القَْوُم ُيكذِّبون َجمِيَع : إهنا ِسْحٌر ، فالتقدير : واملَُراُد أهنم يقولون يف كُلِّ معجزِة 

  .األنبياء والرُُّسلِ 
  :ن جيوز يف هذا اجلَارِّ وجها» بآيات اللَِّه « : قوله 

: كقوله تعاىل : قال » الظَّاملني « وهو الظِّاهر ، وجوَّز أُبو البقاء أن يتعلق ب » جيحدونَ « أنه ُمَتَعلٌِّق ب : أحدمها 
 هناك َسَببِيَّةٌ ،» الباء « وهذا الذي قال يل جييٍِّد ألن ]  ٥٩: اإلسراء [ } َوآَتْيَنا ثَُموَد الناقة ُمْبصَِرةً فَظَلَُمواْ بَِها { 

هنا معناها التعدية ، وهنا شيء يتعلَّق به تعلُّقاً واضحاً ، فال َضرُوَرةَ َتْدُعوا إىل » الباء « ظلموا بسببها ، و : أي 
، ولكنَُّه َنبَّهَ » ولكنهم َيْجُدونَ بآياِت اهللا « : اخلروج َعْنُه ، ويف هذه اآلية إقامةُ الظاهر ُمقَاَم املضمر ، إذا األصل 

  .هو احلامل هلم على اجلُُحوِد  على أن الظلم
  .واجلحود واجلَْحُد نفي ما يف القَلْبِ ثَبَاُُه ، وأو إثْبَاُت ما يف القلبِ َنفُْيُه 

  .اجلَْحُد إْنكَاُر املعرفِة ، فليس ُمرَادفاً للنفي من كُلِّ وجٍه : وقيل 

وا َوأُوذُوا حَتَّى أََتاُهْم َنْصرَُنا َولَا ُمَبدِّلَ ِلكَِلَماِت اللَِّه َولَقَْد َجاَءكَ َولَقَْد كُذَِّبْت ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك فََصَبرُوا َعلَى َما كُذُِّب
  ) ٣٤(ِمْن َنَبإِ الْمُْرَسِلَني 

يف اآلية األوىل بأن َبيََّن أن تكذيبهم َيجْريِ جمرى تكذيب  -عليه الصالة والسالم -ملا أزال احلُْزنَ عن قَلْبِ رسوله 
كر يف هذه اآلية طريقاً آخر يف إزالِة احلُْزِن عن قلبه وذلك بأنْ َبيََّن أن سائر األمم عاملوا أنبياءهم مبثلِ تعاىل ذ -اهللا 

هذه املعاملة ، وأن أولئك َصَبرُوا على تكذيبهم وإيذائهم حىت آتاهم اهللا النَّْصَر والفَْتَح والظَّفر ، فوجب أن يقتدي 
  .هبم يف هذه الطريقة 

  .» كَذَّبت « متعلّق ب » قبلك من « : قوله 
؛ ألنه َزَمانٌ ، والزََّمانُ ال تُوَصُف به اجلُثَثُ ، وقد تقدَّم الَبْحثُ يف ذلك يف » رسل « ومنع أبو البقاء يكون صفة ل 

  ] . ٦: األنعام [ } َوأَْنشَأَْنا ِمن َبْعدِِهْم قَْرناً { : ، وهنا عند قوله » البقرة « 
  :جيوز فيه أربعة أوجه » وأوذُوا « : قوله 

  .كُذِّبت الرُُّسولُ ، فصربروا على ذلك : أي » كُذَِّبتْ « : أنه َعطٌْف على قوله : أظهرها 
  .فَصََبُروا وأوذوا : أي » َصَبُروا « أنه َمْعطُوٌف على : والثاين 

: صلة احلرف املَْصَدرِّي ، والتَّقِْدير فيه  ، فيكون دَاِخالً يف» كُذِّبوا « أن يكون َمْعطُوفاً على : والثالث ، وهو َبعِيٌد 
  .فصربوا على تكذيبهم وإيذائهم 

  .أن يكون ُمْستَأنفاً : والرابع 



  .» وأوذُوا : ، مث استأنف فقال « كُذِّبوا » : وجيوز أن كون الَوقُْف ثَمَّ على قوله « : قال أبو البقاء 
  .رباعياً » يؤذي » « آذى « من [ بواو بعد اهلمزة؛ » وأوذُوا « : وقرأ اجلُْمُهور 

« الرجل ثالثياً ال من » أذَْيُت « وهو من ] من غري واو بعد اهلمزة » وأذُوا « : وقرأ ابن عامر يف رواية شاذِّة 
  .رباعياً » آذيت 

اَيةُ َصْبرِهْم َنْصَر اهللا كان غَ: ، أي » فصربوا « : الظَّاهر أن هذه الغايةَ متعلقةٌ بقوله } حىت أََتاُهْم َنصُْرَنا { : قوله 
َعطْفاً عليه غَاَيةٌ هلما؛ وهو أوضح وإن جعلناه ُمْستَأَنفاً كانت غَاَيةً له فقط ، وإن » وأوذُوا « إياهم ، وإن َجَعلَْنا 

َنْصُرَنا : ُمَضافاً لفاعله ومفعوله َمْحذُوٌف ، أي » النصر « فتكون الغايةُ للثالثة ، و » كَذَّبت « جعلناه معطوفاً على 
نصره « ، فلو جاء على ذلك لقيل » بآيات اهللا « أَتاهم ، وفيه التِفَاٌت من ضمري الَغْيَبِة إىل ضمري املتكلِّم ، إذ قَْبله 

 «.  
  .وفائدة االلِتفَاتِ إسَْناُد النصر إىل ضمري املتكلّم املشعر بالعظمة 

َد اهللا إيَّاك بالنصر َحٌق وصدقٌ ال ميكن تَطَرٌُّق اخلُلِْف والتبديل إليه ، يعين أن َوْع» وال ُمَبدِّل ِلكلمَاِت اللَِّه « : قوله 
: وقوله ]  ١٧٢،  ١٧١: الصافات [ } َولَقَْد َسبَقَْت كَِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا املرسلني إِنَُّهْم لَُهُم املنصورون { : كقوله تعاىل 

اآلية َتُدلُّ على قول أهل السَُّنِة يف َخلْقِ األفعال؛ ألن كل كا أخرب وهذه ]  ٢١: اجملادبة [ } كََتَب اهللا َألغِْلَبّن { 
تطرق التغيري إىل املخرب [ اهللا عن ُوقُوِعِه ، فذلك اخلُرب ُمْمَتنُِع التغيري ، وإذا امتنع َتطَرُُّق التغيري إىل ذلك اخلرب امتنع 

ن ترك الكفر منه ُمحَاالً ، فكان َتكِْليفُهُ باإلميان َتكِْليفاً مبا فإذا أخرب اهللا عن بعضهم بأنه َيُموُت على الكُفْرِ كا] عنه 
  .ال ُيطَاُق ، واللَُّه أعلُم 

  .خربهم يف القرآن كيف أجنيناهم ودمَّرنا قومهم : أي } َولَقدْ َجآَءَك ِمن نََّبإِ املرسلني { : قوله 
  :وجهان » جاء « ويف فاعل 

أو » جالء « ا َيُعوُد عليه هذا الضمري ، فقال ابن عطية الصَّواُب عندي أن يقدر هو ُمْضمٌر ، واختلفوا فيم: أحدمها 
  .« بيان 

  .« نبأ » : تقديره : وقال الرُّمَّاين 
ولقد جاءك هذا اخلََبُر : الذي يظهر يل أنَُّه يعود على ما دلَّ عليه املعىن من اجلملة السَّابقة ، أي » : وقال أبو حيَّان 
  .« اع الرُُّسلِ للرُُّسلِ ، والصَّْبر واإليذاء إىل أن ُنِصرُوا من تكذيب أْتَب

؛ ألنه عامل يف « جاء » يف َمَحلِّ نصب على احلال وعاملها هو « من نبأ املرسلني » وعلى هذه األقوال يكون 
  .صاحبها 
ي األخفش؛ ألنه ال يشترط يف ذكر الفارسي ، وهذا إمنا َيَتمشَّى له على أر. هو الفاعل « من نبأ » أنَّ : والثاين 

  .معرفةٌ « ِمْن » كالٌم ُموجٌب ، واجملرور ب  -كما رأيت  -زيادهتا شيئاً ، وهذا 
ِمنُْهم مَّن قََصْصَنا َعلَْيَك َوِمنُْهْم مَّن لَّْم نَقُْصصْ { : وُضعَف أيضاً من جهة املعىن بأنه مل َيجئه كُلُّ نبأ للمرسلني؛ لقوله 

تؤدِّي إىل أنه جاءه مجيع األنبياء؛ ألنه اسم جنس ُمضَاف ، واألْمرُ « ِمْن » ، وزيادة ]  ٧٨:  غافر[ } َعلَْيَك 
وهذا « ولقد جاءك من نبأ املرسلني بعُض أنبائهم وقصصهمْ » : ومل يتعّرض الزخمشري للفاعل إالَّ أنه قال . خبالفه 

ِصفَةً ملخذوف هو الفاعل « من نبأ » ال جيوز أن يكون ال تكون فاعله ، و« ِمْن » تفسري معىن ال تفسري إعراب؛ إذ 
  .ولقد جاءَك نبأ من نبأ املرسلني؛ ألن الفاعل ال ُيْحذُّف حبالٍ إالَّ يف مواضَع ذُِكَرت ، كذا قالوا : ، أي 

ر إذا صفة حملذوف ، ألن الفاعل ال ُيْحذَُف ، وحرف اجل» من « وال جيوز عند اجلميع أن تكون » : قال أبو البقاء 



  .« مل يكون زائداً مل يصحَّ أن يكون فاعالً؛ ألن حرف اجلر ُيَعّدي كل فعل يعمل يف الفاعل من غري تعدِّ 
مل يصح أن يكون اجملرور بذلك احلرف ، وإالَّ فاحلرفُ ال يكونُ فاعالً ألَْبتَّةَ « مل يصح أن يكون فاعالً » : يعين بقوله 

.  

ْو َشاَء اللَّهُ ْعرَاضُُهْم فَإِِن اْسَتطَْعَت أَنْ تَْبَتِغَي َنفَقًا ِفي الْأَْرضِ أَْو ُسلًَّما ِفي السََّماِء فََتأْتَِيُهْم بِآَيٍة َولََوإِنْ كَانَ كَُبَر َعلَْيَك إِ
  ) ٣٥(لََجَمعَُهْم َعلَى الُْهَدى فَلَا َتكُوَننَّ ِمَن الَْجاِهِلَني 

اجلاخلة على الشرط الثَّاين ، وجواب الثَّاين حمذوف ، » الفاء « ، جوابه هذا شَْرطٌ : } َوإِن كَانَ كَُبَر { : قوله 
فن استطعت أن تبتغي فافعل ، مث ُجِعلَ الشَّْرطُ الثاين وجوابه َجواباَ للشَّْرط األوَّل ، وقد تقدَّم ِمثْلُ ذلك : تقديره 
  .إالَّ أن جواَب الثاين هناك ُمظَْهٌر ]  ٣٨: البقرة [ } اَي فَالَ خَْوٌف فَإِمَّا يَأِْتيَنَّكُم مِّنِّي ُهًدى فََمن َتبَِع ُهَد{ : يف قوله 

  :يف امسها وجهان » كان « و 
: مجلةٌ فعلية يف حمل نصب خرباً مقدَّماً على االسم ، وهي مسألة خالف » كَُبَر « ، و » إعراضهم « أنه : أحدمها 

  الً رافعاً لضمري مستتر أم ال؟على امسها إذا كان ِفْع» كان « هل جيوُز تقدُمي خرب 
  .وأمَّا إذا كان خرباً للمبتدأ ، فال جيوز ألَْبتَّةَ لئالَّ َيلَْتبِسَ بباب الفاعل ، والَّْبُس هنا َمأُمونٌ 

  أم ال؟» قَْد « ، فهل حيتاج إىل إضمار » كان « إنه خرب : إذا قيل » كَُبَر « وَوْجُه املنع اْستْصحَاُب األصل ، و 
كان « َنظْماً ونَثْراً ، وبعضهم خيص ذلك ب » قد « ر أنه ال َيْحَتاُج؛ ألنه كَثَُر ُوقُوُع املاضي خرباً هلا من غري والظاه

: [ ظَاهَِرةً أو ُمْضَمَرةً ، ومن جميء ذلك يف خرب أخواهتا قَْولُ النابغة » قد « ومينعه يف غريها من أخوهتا إال ب » 
  ]البسيط 
  أْخَنى َعلَْيَها الَِّذي أخَْنى َعلَى لَُبِد... وأْمَسى أْهلَُها اْحَتَملُوا  أْمَسْت َخالًء -٢١٢٥
أن يكون امسها ضمري األمر والشأن ، واجلملة الفعلية ُمفَسٌِّر له يف َمَحلِّ نصب على اخلرب ، فإعراضُُهْم : والثاين 

على الثاين ، وفيه ضمريعلى األول ، » ُبَر كَ« ، وال ضمري يف » كان « ، ويف الوجه األول ب » كَُبر « مرفوٌع ب 
{ ]  ١٣٧: األعراف [ } َوَدمَّْرَنا َما كَانَ َيْصَنُع ِفْرَعْونُ َوقَْوُمُه { : ومثل ذلك يف جواز هذين الوجهني قوله تعاىل 

« ن فاعالً ، وكذلك حيتمل أن يكون اْسماً ، وأن يكو» فرعون « ، ف ]  ٤: اجلن [ } َوأَنَُّه كَانَ َيقُولُ َسِفيُهَنا 
  ]الطويل : [ ، ومثله أيضاً قولُ امرئ القيس » َسِفيُهَنا 
  فَُسلِّي ِثَيابِي ِمْن ِثيَابِي ِمْن ِثيَابِِك َتْنُسلِ... وإنْ َتُك قَْد َساَءْتِك مِنِّي َخِليقَةٌ  -٢١٥٣

وهل جيوز يف مثل هذا التركيب هنا ُيَرجُِّح قول من يشترطها ، » قد « حيتمل األمرين ، وإظهار » خليقة « ف 
وما بعدهام من األفعال املذكورة يف هذه األمثلة يطلب املَْرفُوَع من جهة املعىن » كان « التََّنازُع ، وذلك أن كُالًّ من 
  .، وشروط اإلعمال موجودة 

حَْتّجاً بأن َشْرطَ عن ذلك ، فأجاب باملَْنعِ ُم -يعين أبا حيَّان  -وكنت قدمياً سألت الشيخ : قال شهاب الدين 
ُمفَْتِقرةٌ إىل خربها ، وهو » كان « اإلعمال أالَّ يكون أَحُد املُتنازَِعنيِ ُمفَْتقِراً إىل اآلخر ، وأالَّ يكون من متام معناه و 

  .ل من متام معناها ، وهذا الذي ذكره من املَْنعِ ، وترجيحه ظَاِهٌر ، إالَّ أن النحويني مل يذكروه يف شروِط اإلعما

[ } إِن كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمن قُُبلٍ { : ُمؤوَّلٌ باالْسِتقْبَالِ ، وهو التََّبيُُّن والظهور فهو كقوله » وإن كان كَُبَر « : وقوله 
  إن َتَبيََّن َوظََهر ، وإالَّ فهذه األفعالُ قَْد َوقََعْت وانقضت فكيف َتقَعُ شرطاً؟: أي ]  ٢٦: يوسف 



  .خَاصَّةً على ُمضِيَِّها يف املعىن مع أدوات الشِّْرِط ، وليس بشيء » كان « ملُبَرَِّد ُيبْقي وقد تقدَّم أنَّ ا
، وقدِّ القَمِيص ، و » كَُبَر عليه إعراضهم « فهو مستقبل معىن؛ ألنه مل َيقَْع ، خبالف كونه » فإن استطعت « : وأمَّا 

  .مفعول االْسِتطَاَعِة » أن تبتغي « 
  .فعول االْبِتَغاِء م» نفقاً « و 

النَّاِفقَاُء ، والقَاِصَعاُء ، وذلك أن الريبوع : السََّرُب النَّاِفدُ يف األرض ، وأصله من جحرة الَيْربُوع ، ومنه : والنَّقَُق 
 َيرِقُّ باحلفر ما تقارب وجه النَّاِفقَاُء ، والقَاِصَعاُء والدَّبِقَاُء ، مث: ثالثة : َيحْفُُر يف األرض سََرباً وجيعل له بَاَبْينِ ، وقيل 

[ } ُيْنِفقُونَ { : األرض ، فإذا نَاَبُه أْمٌر دفع تلك الِقْشَرةٌ الرقيقة وخرج ، وقد تقدَّم اسِْتيفَاُء هذه املادَِّة عند قوله 
  ] . ٦١: النساء [ } املنافقني { ، و ]  ٣: البقرة 
فيتعلق مبحذوٍف وُهَو ِصفَةٌ » َنفَقاً « ، وجيوز أن يكون ِصفَةً ل  ظاهرة أنه متعلٌق بالفعل قَْبلَُه» يف األرض « وقوله 

  .جملرَّد التوكيد ، إذ النَّفَق ال يكون إالَّ يف األرض 
قال وكذلك يف . وأنت يف األرض : ، أي » تبتغي « وجوَّز أبو البقاء مع هذين الوجهني أن يكون حاالً من فاعل 

  .ثالثة ، وهذا الَوْجهُ الثالث ينبغي أالَّ جيوز ِلُخلُوِِّه عن الفائدة ويعين من جواز األوجه ال. السماء 
  .سبباً : أتَِّخْدين ُسلَّماً حلاجتك ، أي : السََّببُ تقول العرب : الدََّرُج ، وقيل : قيل اِملصَْعُد ، وقيل : والسُّلَُّم 

  ]الطويل : [ قال كعب بن زهري 
  بَِها َنفَقاً أْو السَّمواِت ُسلَّما... ْرضِ فَاْبِغَيا َوالَ لَكَُما مَْنًجى ِمن األ -٢١٥٤

  .ألنه يسلم به إىل املصعد والسُّلَّم ُمذَكَّرٍ ، وحكى الفرَّاء تأنيثه : وهو ُمْشَتٌق من السَّالمة ، قالوا 
  ]البسيط  : [ليس ذلك بالَوْضعِ ، بل ألنه مبعىن املَْرقَاة ، كما أنَّث بعضهم الصوت يف قوله : قال بعضهم 

  َساِئلْ بَنِي أَسٍد َما َهِذهِ الصْوُت. . ...  -٢١٥٥
  .ملَّا كان يف معىن الصَّْرخة 

  فصل يف نزول اآلية
روى ابن عباس أن احلرث بن عامر بن نوفل بن عبد َمَناٍف أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف َمْحَضرٍ من 

ند اهللا ، كما كانت اآلنبياء تفعل فإنا نصدق بك ، فأىب أن يأتيهم بآية من يا حممد أئَْتَنا بآية من ع: قريش ، فقالوا 
عند اهللا ، كما كانت األنبياء تفعل فإنا نصدق بك ، فأىب اهللا أن يأتيهم بآية ، فأعرضوا عن رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم فََشقَّ ذلك عليه ، فنزلت هذه اآل ية 
َيْحرُص على  -عليه الصَّالة والسَّالم  -وكان . اضُُهْم عن اإلميان وَشقَّ ذلك عليك وإن َعظَُم عليك إْعَر: واملعىن 

« : إميان قومه أَشدَّ احلرص وكانوا إذا سألوا ىَيةً أَحبَّ أن يريهم اللَُّه ذلك طََمعاً يف إمياهنم ، فقال اهللا عزَّ وجلَّ 
يف األرض فتذهب فيه ، أو ُسلَّماً َدَرجاً وِمصَْعداً يف  -َرباً َس -تطلب وتتَِّخذَ َنفَقاً : أي » فإن استطعت أن تبتغي 

تعاىل  -السماء فََتصَْعَد فيه فتأتيهم بآية فافعل ، ولو شاء اهللا لََجَمَعُهْم على اهلَُدى فآمنوا كلهم ، وهذا َيُدلُّ على أنه 
أن قُْدَرةَ الكافر على الكُفْرِ إمَّا أن تكون : ال يريد اإلميان من الكافر ، بل يريد إبقاءه على الكُفْرِ ، وتقريره  -

 َصاِلَحةً لإلميان ، أو غري صاحلة له ، فإن مل تكن صَاِلَحةً له ، فإن مل تكن َصاِلَحةً له فالقُْدرةُ على الكُفْرِ ُمْسَتلْزِمةٌ
الَة ، وأما إن كانت هذه القُْدرةُ للكفر وغري صاحلة لإلميان ، وخالق هذه القُْدَرِة يكون قد أراَد الكُفْرِ منه ال َمَح

كما أهنا صاحلةٌ للكُفْرِ ، فهي أيضاً صاحلة لإلميان ، فيكون نسبة القُْدرة إىل الطَّرفني مستويةً ، فيمتنع ُرْجَحانُ أحد 
لُ ، فثبت أن الطََّرفَْينِ على اآلخر إالّ ِلَداِعيٍة مرّجحة ، وحصول تلك الدَّاعية ليس من العبد ، وإالّ لزم التََّسلُْس



خالق تلك الدَّاعيِة هو اهللا تعاىل ، وثبت أن َمْجُموَع القدرة مع الداية اخلالصة وجيب الفِْعلَ ، فثبت أن خالَق جمموع 
  .تلك القدرة مع تلك الداعية املستلزمة لذلك الكفر مريد لذلك الكفر وغري ُمريدٍ لذلك اإلميان 

  }ني فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن اجلاهل{ : قوله 
فإنَّ من يكفر لسابق علم اهللا فيه ، وهذا } َولَْو َشآَء اهللا لََجَمعَُهْم َعلَى اهلدى { : هني له عن هذه احلالة وهو قوله 

ال َيُدلُّ ]  ١: األحزاب [ } َوالَ تُِطعِ الكافرين واملنافقني { : النَّْهُي ال يقتضي إقدامه على مثل هذه احلالة كقوله 
أطاعهم وقَبِلَ دِيَنُهْم ، واملقصود أنه ال ينبغي أن يشتد َتَحسُُّرَك على تكذيبتهم ،  -الصالة والسالم عليه  -على أنه 

وال َتجَْزع من إعراضهم عنك ، إنَّك لو فعلت ذلك قرب حالك من حال اجلاهل ، واملقُصوُد تبعيده عن مثل هذه 
  .احلالة 

  ) ٣٦(الَْموَْتى َيْبعَثُُهُم اللَُّه ثُمَّ إِلَْيِه ُيْرَجُعونَ إِنََّما َيسَْتجِيُب الَِّذيَن َيْسَمُعونَ َو

إمنا يستجيب الذين يسمعون « : أعلم أنَّه َبيََّن السََّببَ يف كوهنم حبيث ال يقبلون اإلميان ، وال يتركون الكفر فقال 
{ : ، وإّنما يستجيب من َيْسَمُع كقوله  أن الذين حترص على أن ُيَصدِّقُوكَ مبنزلة املَوَْتى الذين ال يسمعون: ، يعين » 

  ] . ٨٠: النمل [ } إِنََّك الَ ُتْسِمعُ املوتى 
فيه قَُبولٌ ملا ُدِعيَ إليه ، وليس » يستجيب « أن » جييب « و » يستجيب « الفَْرُق بني : وقال َعِليُّ بن عيسى 

أخالف : يف هذا املذهب أم ختالف؟ فيقول اجمليب  أُتَواِفُق: ؛ ألنه قد جييب باملخالفة كقول القائل » جييب « كذلك 
.  

  :فيه ثالثة أوجه } واملوتى َيْبعَثُُهُم اهللا { : قوله 
أهنا مجلة من مبتدأ وخرب ِسيقَْت لإلخبار بقُْدرِتِه ، وأنَّ من قدَر على َبْغثِ املوتى يقدر على إحياء قلوب : أظهرها 

  .من كفر الكَفَرِة باإلميان ، فال َتتَأسَّْف على 
أن املَوْتى َمْنصُوٌب بفعلٍ ُمْضَمر ُيفَسُِّرُه الظَّاهر بعده ، ورجح هذا الوحه على الرَّفع باالبتداء لطعف مجلة : والثاين 

{ : بعد قوله ]  ٣١: اإلنسان [ } والظاملني أََعدَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً { : االشتغال على مجلة فعلية قبلها ، فهو نظري 
  ] . ٣١: اإلنسان [ } لُ ُيْدِخ

إما يستجيب املؤمنون السَّاِمُعون من : الكفَّار أي » املوتى « أنَُّه مرفوع على املوصول قبله ، واملراد ب : والثالث 
باإلميان ويوفقهم له ، فالكافرون يبعثهم اهللا مث إليه يرجعون ،  -تعاىل  -أوَّل َوْهلٍَة ، والكافرون الذين جييبهم اهللا 

يف َمَحلِّ } َيْبَعثُُهُم اهللا { : نئٍذ يسمعون ، وأّما قبل ذلك فال يسمعون ألَْبتَّةَ ، وعلى هذا فتكون اجلملة من قوله وحي
، إال أن يكون من ترشيح اجملاز ، وقد } ثُمَّ إِلَْيِه ُيْرَجُعونَ { : َنْصبٍ على احلال ، إالّ أنْ هذا القول يبعده قوله تعاىل 

  . تقدَّم له نظائُر
  .االَّزم » رجع « من » َيْرجِعُونَ « وقرئ 

الرُّوح يظهر منه النَُّنت والصَّديُد ، وأْصلحُ أحَْواِلِه أن ُيْدفََن حتت التُّرَاب ، والرُّوحُ ] عن [ اعلم أن اجلََسَد اخلايل 
بالنسبة إىل الرُّوح كالرُّوحِ بالنسبة إىل اخلالَيةُ عن العَقْلِ يكون صاحبها َمْجنُوناً يستوجب القَْيَد واحلَْبَس ، والَعقْلُ 

َعقْلِ إىل اجلََسِد ، والعَقْلُ بدُوِن معرفة اهللا وطَاَعِتِه كالضَّاِئعِ الباطل ، ِفنِْسَبةُ التوحيد واملَْعرِفَِة إىل الَعقْلِ كنسبة ال



، فالنَّفْسُ اخلاِلَيةُ عن هذه املعرفة تكون  الرُّوح ، ونسبة الروح إىل اِجلَسِد؛ فمعرفة اهللا َوَمَحبَُّتُه هي رُوُح الرُّوح
  .كَِصفِة األموات ، فلهذا السََّبب ُوِصَف الكُفَّاُر بأهنم َمْوَتى 

  ) ٣٧(نَ ُهْم لَا َيْعلَُموَوقَالُوا لَْولَا نُزِّلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه قُلْ إِنَّ اللََّه قَاِدٌر َعلَى أَنْ ُينَزِّلَ آَيةً وَلَِكنَّ أَكْثََر

لو كان َرسُوالً من عند اهللا فََهالَّ أْنزِلَ عليه : وهذا من ُشُبهَاِت ُمْنِكرِي ُنبُوَِّة حممَّد صلى اهللا عليه وسلم ألهنم قالوا 
  .آَيةٌ قَاِهرةٌ 

لوال نُزِّل : ئك الكُفَّار لو كان ُمحَمٌَّد قد أُوِتَي بآية مُْعجَِزِة ملا َصحَّ أن يقول أول: روي أنَّ بعض املُلِْحَدِة طعن فقال 
  »قُلْ إنَّ اهللا قادر على أن ينزل آية « : عليه آَيةٌ ، وملا قال 

َتَحدَّاُهْم به فََعَجُزوا عن ُمَعارَضِتِه ،  -عليه الصالة والسالم -واجلواب أن القرآن ُمْعجَِزةٌ قاهرة وَبيَِّنةٌ باهرة؛ ألنه 
  .فَدَّلَ على كونه ُمْعجزاً 

  .» لوال أُنْزِلَ عليه آية من رّبه « : إذا كان األمر كذلك ، فكيف قالوا ف: فإن قيل 
  :فاجلواب من وجوه 

إنه من جِْنسِ الكتب ، : لََعلَّ القوم طََعُنوا يف كَْوِن القرآن ُمْعجَِزةً على سبيل اللَِّجاجِ والعَِناِد ، وقالوا : األول 
  .ْوَراِة واإلجنيل والزَُّبورِ ، فألحل هذه الشُّْبَهِة طلبوا املُْعجَِزةَ والكتاب ال يكون من جِْنسِ املُْعجِزَاِت كالتَّ

و » إظْالل اجلََبل « و » فلق البحر « من جِْنسِ مُْعجَِزاِت َساِئرِ األنبياء مثل ] قاهرة [ أهنم طلبوا ُمْعجَِزاٍت : الثاين 
  .» إحَْياء املوتى « 

  .سبيل التَّعَنُِّت واللِّجَاجِ مثل إنَْزالِ املالئكة ، وإسْقاِط املساء ِكَسفاً  أهنم طلبوا مَزيد اآلياِت على: الثالث 
َوإِذْ قَالُواْ اللهم إِن كَانَ هذا ُهَو احلق ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر { : أن يكون املراد ما َحكَاهُ اهللا عن بعضهم يف قوله : الرابع 

  ] . ٣٢: األنفال [ } بَِعذَابٍ أَلِيمٍ َعلَْيَنا ِحجَاَرةً مَِّن السمآء أَوِ ائتنا 
أّنه قادٌر على إجياد ما طَلَْبُتُموُه ، : ، أي } قُلْ إِنَّ اهللا قَاِدٌر على أَن ُينَزِّلٍ آَية { : أجاهبم بقوله  -تعاىل  -مث إّنه 

  .وحتصيل ما اقَْتَرْحُتمُوُه ، ولكن أكثرهم ال يعلمون 
  :فيها وجهان » من َربِّه « : قوله 

  .» نُزِّل « أهنا متعلِّقة ب : أحدمها 
  .من ربِّه ] كائنة [ آية : ، أي » آية « أهنا متعلٌِّق مبحذوف؛ ألهنا ِصفَةٌ ل : والثاين 

  .وأنّها َتْحضِيضيَّةٌ » لَْوالَ « وتقدَّم الكالُم على 
  فصل يف املراد باآلية

  :ما عليهم يف إنزاهلا ، واختلفوا يف تفسريها على ُوُجوه : ، أي } ولكن أَكْثََرُهمْ الَ َيْعلَُمونَ { : معىن قوله تعاىل 
ملا أنزل آية باهرة ومعجزة قاهرة ، وهي القرآن كان طلب الزيادة جارٍ  -تعاىل -أن يكون املُرَاُد أنه : أحدها 

اء مل يفعل؛ ألن فَاعليََّتُه ال التحكُّم والتََّعنُّتِ الباطل ، وهو أنه سبحانه له احلُكُْم واألمر ، فإن شاء فعل ، وإن ش
تكون إال حبسب حمض املَِشيئِة على قول أهل السُّنَّة ، أو على وفقِ املْصلََحِة على قوله املعتزلة ، وعلى التقديرين فإهنا 

  .ال تكون على وفْقِ اقِْترَاحاتِ الناس وُمطالبَاِتهِْم ، فإن شاء أجاهبم إليها ، وإن شاء مل ُيجِبُْهْم 
 -تعاىل  -أنه ملَّا طهرت املعجزة القاهرةُ ، والداللة الكافية مل َيْبَق مل ُعذٌْر وال ِعلَّةٌ ، فبعد ذلك لو أجَاَبُهمُ اهللا : ين الثا



يل وال لدلإىل اقتراحهم فَلََعلَُّهْم يقترحون اقْتَِراحاً ثانياًُ وثالثاً ورابعاً إىل ما ال هناية له ، وذلك يفضي إىل أالَّ َيْستَِقرَّ ا
  .َتِتم احلجة ، فوجب َسدُّ هذا الباب يف أوَّلِ األمر واالكتفاء مبا َسَبَق من املعجزة القاهرة 

لو أعطاهم ما طَلَُبوا من املُْعجَِزاتِ القاهرة فلو مل يؤمنوا عند ظُُهورَها ال سَْتَحقُّوا عذاب  -تعاىل  -أّنه : الثالث 
هلم ، وإن  -تعاىل  -وَْنُهْم عن هذا البالِء ، فما أعطاهم هذا املطلوب َرْحَمةً منه االْستِئَْصالِ ، فاقتضت َرْحَمُتهُ َص

  .كانوا ال يعلمون كَْيِفيَّةَ هذه الرمحة 
لو  -تعاىل  -تعاىل علم منهم أن طَلَبَُهْم هذه املعجزات آلْجل العناِد ال لطلب فائدٍة ، وعلم أنه  -أنَّه : الرابع 

  .ْم مل يؤمنوا ، فلهذا السبب ما أعطاهم؛ ألنه ال فائجة يف ذلك أْعطَاُهْم َمطْلُوبَُه

بِ ِمْن َشْيٍء ثُمَّ إِلَى رَبِّهِْم ُيْحَشُرونَ َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي الْأَْرضِ َولَا طَاِئرٍ َيِطريُ بَِجَناَحْيِه إِلَّا أَُمٌم أَْمثَالُكُْم َما فَرَّطَْنا ِفي الِْكتَا
)٣٨ (  

َخَبُرَها مع ما عطف عليها » إالَّ أمم « زائدة لوجود الشرطني ، وهي مبتدأ ، و » من « : } ِمن َدآبٍَّة  َوَما{ : قوله 
.  

، فيجوز لك أن جتعلها يف َمَحلِّ جرِّ باعتبار اللفظ ، وأ ، جتعلها يف حمل » دابة « صفة ل » يف األرض « : وقوله 
  .رفع باعتبار املوضع 

  .» دابٍة « هور على جرِّه َنَسقاً على لفظ اجلم» وال طائر « : قوله 
  .وقرأ ابن أيب َعْبلَةَ برفعها َنَسقاً على موضعها 

  من غري ألف ، وقد تقدَّم الكالم فيه ، هل هو َجْمٌع أو اسم مجع؟» وال طريٍ « وقرأ ابن عبَّاس 
ار لَفِْظِه ، وحيتمل أن يكون يف َمَحلِّ رفع يف قراءة اجلمهور َيْحَتِملُ أن يكون يف َمَحلِّ جّر باعتب» يطري « : وقوله 

  .باعتبار موضعه 
  .وأّما على قراءة ابن أيب َعْبلَةَ ، ففي َمَحلِّ رفع ليس إالّ 

{ : ذكر خاّص بعد عامِّ؛ ألن الدَّابَّةَ تشتمل على كُلِّ ما َدبَّ من طائرٍ وغريه ، فهو كقوله » َوالَ طَائر « : ويف قوله 
  .وفيه نظرح إذ املُقَاَبلَةُ هنا تنفي أن تكون الدَّابة تشمل الطائر ]  ٩٨: البقرة [ } ِلِه َوجِْبرِيلَ ومالائكته َوُرُس

  :فيه قوالن » بِجَِناَحْيِه « : قوله 
  .لالْسِتعَاَنِة » الباء « ، وتكون » يطري « متعلّقة ب » الباء « أن : أحدمها 
، وفيها رفع جمازٍ » نظرت عيين « : ، وهي حالٌ مؤكّدة كما يقال  أن تتعلَّق مبحذوف على أهنا حالٌ: والثاين 

  ]البسيط : [ ُيَتَوهَُّم؛ ألن الطَّريانَ ُيْسَتعَاُر يف السرعة قال 
  طَارُوا إلَْيِه َزَرافَاٍت وُوْحَدانَا... قَْوٌم إذَا الشَّرُّ أْبَدى َناجِذَْيةِ لَُهْم -٢١٥٦

  ] . ١٣: اإلسراء [ } َوكُلَّ إِْنَساٍن أَلَْزْمَناُه طَآئَِرُه ِفي ُعُنِقِه { : تعاىل  ويطلق الطَّْيُر على العمل ، قال
  .َخَبُر املبتدأ ، وُجِمَع وإن مل يتقدَّمُه إالَّ شيئان؛ ألن املراد هبما اجلِْنُس » إالّ أمم « : وقوله 

احلياة ، واحلشر والنشر واالقتصاص ، يعين يف األرزاقِ واآلجالِ ، واملوت و» أمم « صفة ل » أمثالكم « و 
  .ملظلومها من طاملها 

  .يف معرفة اهللا وعبادته : وقيل 



فالطري أمَّة ، والدَّواوبُّ : أْصَناٌف مصّنفةٌ ُتْعَرفُ بأمسائها ، يريد أن كلّ جنسٍ من احليوان أمَّةٌ : وقال ُمجاهد 
« : اإلنس والناس ، قال عليه الصالة والسالم : بأمسائهم ، يقال  والسِّبَاع أمة تعرف بأمسائها مثل َبنِي آَدَم يُْعَرفُون

  .» لَْوالَ أنَّ الِكالَب أمَّةٌ من األَمم ألمَْرُت بِقَْتِلَها فاقُْتلُوا ِمْنَها أْسَوَد هبيمٍ 
  .أمثالكم َيفْقَُه بعضهم عن بعض : وقيل 

  فصل يف وجه النظم
أنَّه لو كان إنَْزالُ سائر املعجزات َمْصلََحةً هلم لفعلها إالَّ أنه ملَّا مل َيكُْن إظهارها َبيََّن يف اآلية  -تعاىل  -وجه النظم أنه 

َمْصلََحةً للمكلَّفني مل يظهرها ، وهذا اجلواُب إمنا َيِتمُّ إذا ثبت أنه تعاىل يَُراعي مصاحلض املكلَّفني ، وَيتفضَّلُ عليهم 
يف وصول » ِمْن َدابَّةٍ يف األرض ، وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم  وما« : بذلك ، فبيَّن ذلك وقرَّره بأن قال 

تعاىل وعنايِتِه واِصلَةً إىل مجيع احليواناِت ، فلو كان إظهار هذه املُْعجِزَاِت َمصْلَحةً للمكلفني لفعلها ومل  -فَْضلِ اهللا 
مل يظهر تلك  -تعاىل  -ِلحَها وَمَنافِعَها؛ َيُدلُّ ذلك على أنَّه َيْبَخلْ هبا؛ ألنه مل يَْبَخلْ على شيٍء من احليوانات َمبَصا

  .املعجزات؛ ألن إظهار ُيِخلُّ مبصاحل املكلّفني 

بقوله  -بيَّن أيضاً بعدُه  -ملّا قَدََّم ذكر الكُفَّار وبيَّن أهنم يرجعون إىل اهللا ، وحيشرون  -تعاىل  -إّنه : وقال القاضي 
يف أهنم حيشرون ، واملقصود بيان أن  -» ألرض ، وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم وما من دابَّة يف ا« : 

  .احلَْشَر والَبْعثَ كما هو حَاِصلٌ يف حقكم ، كذلك هو حاصل يف حق الَبَهاِئمِ 
  فصل يف أسئلة على اآلية واإلجابة عنها
  .ا أن يطري إمَّا أن َيدّب ، وإّم: حصر احليوان يف هاتني الصفتني ، ومها 

  :ويف اآليات ُسؤاالٌت 
  .من احليوانات ما ال َيْدُخلُ يف هذْينِ الِقْسَمْينِ مثل حيتانِ الَبْحرِ ، وسائر ما َيسَْبحُ يف املاِء ، ويعيش فيه : األول 

ْبحِ الطري يف اهلواِء ، إال واجلواب ال بعد أنْ يُوَضَف بأهنا َدابَّةٌ ، من حيث إهنا َتدبُّ يف املاء؛ ألن سَْبحََها يف املاء كََس
  .أن َوْصفََها بالدَّبِّ أقرب إىل اللَُّغِة من وصفها بالطريان 

  ما الفَاِئَدةُ يف تقييد الدَّابَِّة بكوهنا يف األرض؟: السؤال الثاين 
  :واجلواب من وجهني 

ظْهَرِ؛ ألن ما يف السماء وإن كان َمْخلُوقاً أنَّه َخصَّ ما يف األرض بالذِّكْرِ دون ما يف السماء احِْتجَاجاً باأل: أحدمها 
  .مثلنا فغري ظَاِهرٍ 

أن املقصود من ِذكْرِ هذا الكالم أن عناية اهللا ملَّا كانت حَاِصلَةً يف هذه احليوانات ، فلو كان إظهارُ : والثاين 
ِتمُّ بذِكُرِ من كان أْدَونَ مرتبة من اإلنسان ، املعجزات القاهَِرِة َمْصلََحةً ملا منع اهللا من إظهارها ، وهذا املقُْصوُد إمنا َي

  .ال بِِذكْرِ من كان أْعلَى حاالً منه ، فلهذا املعىن قَيَّد الدَّابَّة بكوهنا يف األرض 
  مع أن كل طائر فإمنا يطري جبناحيه؟» يطري َجبنَاَحْيِه « : ما الفائدة ف قوله : السؤال الثالث 

  .التوكيد أو رفع َتَوهُّمِ اجملازِ  ما تقدَّم من ِذكْرِ: واجلواب 
[ } ُرُسالً أويل أَجْنَِحٍة مثىن َوثُالَثَ َوُربَاَع يَزِيُد ِفي اخللق َما َيَشآُء { يف صفة املالئكة ] قال [ تعاىل  -إنه : وقيل 
قصود من هذا الكالمِ إمنا ليخرج عنه املالئكة ، ِلَما بينَّا أن امل» بِجََناَحْيِه « : قوله ] هاهنا [ ، فذكر ]  ١: فاطر 

  .َيتمُّ بذكر من كان أْدَونَ حاالً من اإلنسان ال بِذِكًرِ من كان أْعلَى منه 
  مع إفراد الدَّابَِّة والطائر؟» إالَّ أممٌ « : كيف قال : السؤال الرابع 



  .ما تقدَّم من إرادِة اجلِْنسِ : واجلواب 
  :قوالن » الكتاب « يف املراد ب : } ْيء مَّا فَرَّطَْنا ِفي الكتاب ِمن َش{ : قوله 

  »َجفَّ القَلَمُ بَِما ُهَو كَاِئٌن إىل َيْومِ الِقياَمِة « : املَُراد به اللَّْوُح املَْحفُوظُ ، قال عليه الصالة والسالم : األول 

  .أثَْبَت ما كان وما يكون فيه  -تعاىل  -وعلى هذا فالعموم ظاهٌر ، ألن اهللا 
راد به القرآن؛ ألنَّ األلف والالم إذا دخال على االسم املُفَْردِ اْنَصَرَف إىل املفهوم السَّابق ، وهو يف هذه امل: والثاين 

  .اآلية القرآن 
  .نعم إن مجيع األشياء ُمثَْبَتةٌ يف القرآن إمَّا بالصريح ، وإمَّا باإلَمياِء : وعلى هذا فهل الُعُموُم َباقٍ؟ منهم من قال 

مع أنه ليس فيه َتفَاصيل علم الطب وعلم » ما فّرطنا يف الكتاب من شيء « : ف قال اهللا تعاىل كي: فإن قيل 
اِحلسَاب ، وال َتفَاصِيلُ كثريٍ من املباحِث والعلوم ، وال تفاصيل مذاهبِ النَّاسِ ، ودالئلهم يف علم األصولِ 

  والفروع؟
يكون َمْخصُوصاً ببياِن األشياِء اليت جيب َمْعَرفَُتَها  جيب أن» ما فرطنا يف الكتاب من شيء « واجلواب أن قوله 

واإلَحاطَةُ هبا ، واعلم أن علم األصُول َمْوُجودٌ بتمامه يف القرآن على أْبلَغِ الوجوه ، وأما تفاِصلُ األقاويل واملذاهب 
  .، فال حاجة إليها 

اإلمجاع وخرب الواحد والقياس ُحجَّةٌ يف الشريعة ، وإذا  إن القرآن َدلَّ على أن: وأّما تفاصيل الفروع فالُعلََماُء قالوا 
َوَمآ { : كان كذلك فَكُلُّ ما َدلَّ عليه أحد هذه األصول الثالثة كان ذلك يف احلقيقة موجوداً يف القرآن قال تعاىل 

  ] . ٧: احلشر [ } آَتاكُُم الرسول فَُخذُوُه َوَما نََهاكُْم َعْنُه فانتهوا 
  .» ِعلَْيكُمْ بِسُنَِّتي وُسنَِّة اخلُلفَاِء الرَّاشديَن ِمْن َبْعِدي « : ة والسالم وقال عليه الصال

الَواِشَمةَ واملُْسَتْوِشَمةَ ، : يعين » َما ِلي الَ ألَْعُن َمْن لََعَنُه اللَُّه ِفي ِكَتابِِه « : وروي أن ابن ِمْسُعوٍد كان يقول 
يا ابن أّم َعْبٍد ، َتلَْوتُ البارحة ما بني : امرأة قرأت مجيع القرآن مث أَتْتُه فقالت  والَواِصلَةَ واملُْستَْوِصلَةَ ، وري أنَّ

َوَمآ آَتاكُُم الرسول { : لو َتلَْوتيه لوجْدتيِه ، قال تعاىل : الدَّفَّتْينِ ، فلم أحد فيه لَْعَن الوامشة ، واملستومشة ، فقال 
لََعَن « : ، وإن مما أتانا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن قال ]  ٧: احلشر [ } فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فانتهوا 

  .» اللَُّه الَواِشَمةَ واملُْسَتْوِشَمةَ 
حني َعدََّد قبائح » النساء « ميكن وجدانُ هذا املعىن يف كتاب اهللا يف قوله تعاىل يف سورة : وقال ابن اخلطيب 

فَظَاِهُر هذه اآلية يقتضي أن تغيري اخلَلْقِ يوجب ]  ١١٩: النساء [ } ُهْم فَلَُيَغيُِّرنَّ َخلَْق اهللا َوَألُمرَنَّ{ : الشيطان قال 
  .اللَّْعَن 

ال تسألوين عن َشْيٍء إالّ أجبتكم فيه من كتاب اهللا ، : وذكر الواحدي أن الشَّافعي جلس ف ياملسجد احلرام فقال 
: أين هذا يف كتاب اهللا؟ ، فقال : ال َشْيَء عليه ، فقال : ا قتل الزَّْنُبوَر؟ ، فقال ما تقول يف املُْحرِمِ إذ: فقال رجل 

، مث ذكر سََنداً إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ]  ٧: احلشر [ } َوَمآ آَتاكُُم الرسول فَُخذُوهُ { : قال اهللا تعاىل 
ِللُْمْحرِمِ قَْتلُ « : مث ذكر إْسَناداً إىل ُعَمَر أنه قال » لرَّاشديَن ِمْن َبْعِدي َعلَْيكُْم بُِسنَِّتي وُسنَِّة اخلُلفَاِء ا« : أنه قال 
  .» الزَّْنبُورِ 

فأجابه من كتاب اهللا ُمسْتنبطاً بثالث درجات ، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث : قال الواحديُّ 
  :العسيِف 



مث قضى باجلَلِْد والتَّْغرِيبِ على العسيِف ، وبالرجم على املَرْأِة إذا » كَُما بِِكتَابِ اِهللا والَّذي نَفِْسي بِيِدهِ ألقِْضَينَّ بَْيَن« 
  .اعترافت 

وليس لِلَْجلِْد والتَّغْريبِ ذكرٌ يف َنصِّ الكتاب ، وهذا َيُدلُّ على أن ما جاءكم به النيب صلى اهللا عليه : قال الواحدي 
، وعند هذا َيِصحُّ قوله ]  ٤٤: النحل [ } ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَيْهِْم { : عاىل قال ت. وسلم فهو َعْيُن كتاب اهللا 

  .واهللا أعلم } مَّا فَرَّطَْنا ِفي الكتاب ِمن َشْيء { : تعاىل 
  .كَلَّفُونَ إن هذا عامُّ أُرِيَد به اخلُصوُص ، واملعىن ما فرَّطنا يف الكتاب من شيٍء حيتاج إليه املُ: وقال بعضهم 

  :فيه ثالثةُ أوجه » من شيٍء « : قوله 
معىن تركنا وأغفَلَْنا ، » فرطنا « ما فرَّطْنا شَْيئاً ، وتضمن : زائدة يف املفعول به ، والتقدير » ِمْن « أن : أحدمها 

  .واملعىن ما أغفلنا ، وال تركنا شيئاً 
  .وال أغْفَلَْنا يف الكتاب بعض شيء حيتاج إليه املُكَلُِّف ما تركنا : َتْبعيضيَّةٌ ، أي » ِمْن « أن : والثاين 
  .زائدة فيه أيضاً » من « يف َمَحلِّ نصب على املصدرِ ، و » من شيء « أن : الثالث 

  .هنا واقع موقع املصدرِ ، أي تفريطاً » شيء « زائدة ، و » من « : ومل ُيجْز أبو البقاء غريه ، فإنه قال 
الَ { : ال يبقى يف اآليو ُحجَّةٌ ملن ظنَّ أن الكتاب حيتوي على ِذكْرِ كل شيء َصرحياً ، ونظري ذلك  وعلى هذا التَّأويل

  ] . ١٢٠: آل عمران [ } َيُضرُّكُْم كَْيدُُهْم َشيْئاً 
؛ ما تركنا يف الكتاب من شيء: ، فال يتعدَّى حبرف آخر ، وال َيِصحُّ أن يكون املعىن » يف « وال جيوز أن يكون ب 

  .انتهى . ألن املَْعَنى على خالفه ، فبان أن التأويل ما ذكرنا 
  .مل يقل به أحٌد؛ ألنه ُمكَابرةٌ يف الضروريات » حيتوي على ِذكْرِ كل شيء صرحياً « : قوله 

فرط « : ا قالوا أخَّْرنا ، كم: فََرطنا : مها بَِمعَْنى وعن النقاش : ُمَخفَّفاً ، فقيل » فََرطَْنا « : وقرأ األعرج وعلقمة 
  .أزاله : أي » اهللا عنك املرض 

  .حشرها موهتا : قال ابن عبَّاسٍ ، والضحاك : } ثُمَّ إىل َربِّهِْم ُيْحَشُرون { : قوله 
حيشر اهللا اخلَلَْق كلهم يوم القيامِة اإلنس واجلن والبهائم والدَّوَابَّ والطري وكُلَّ شيء ، فيأخذ : وقال أبو هريرة 

، ]  ٤٠: النبأ [ } ياليتين كُنُت تَُرابا { : من القَْرَناِء ، مث يقول كوين تُراباً ، فحينئٍذ َيَتمَنَّى الكافر ويقول للجمَّاِء 
  ] . ٥: التكوير [ } وَإِذَا الوحوش ُحشَِرْت { : ويتأكد هذا بقوله 

  ) ٣٩(إِ اللَُّه ُيْضِللُْه َوَمْن َيَشأْ َيْجَعلُْه َعلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا ُصمٌّ َوُبكٌْم ِفي الظُّلَُماِت َمْن َيَش

  .مبتدأ ، وما بعده اخلرب } والذين كَذَُّبواْ بِآَياتَِنا { : قوله 
والذين كذَّبوا بعضهم ُصمٌّ ، : خرب مبتدأ حمذوف ، واجلملة َخَبُر األوَّل ، والتقدير » صمُّ « وجيوز أن يكون 

  .هم ُبكٌْم وبعض
  .« ، والواو ال متنع من ذلك » ُحلٌْو َحاِمٌض « : اخلرب مثل » ُصمٌّ وُبكْمٌ « : وقال أبو البقاء 

  :وهذا الذي قاله ال جيوز من وجهني 
« أْعَسُر َيَسٌر » ، وهو « ُمّز » : أن ذلك إمنا يكون إذا كان اخلرباِن يف معىن خرب واحد ، ألهنما يف معىن : أحدمها 

  .، وأمَّا هذان اخلرباِن فكل منهما مستقلٌّ بالفائدة « أْضَبط » عىن مب
  .ال جتوز يف مثل هذا غال عند أيب َعِليَّ الفارسي وهو وجه ضعيف « الواو » أن : والثاين 



  .مجيع الدَّالئل واحلججِ : واملراد باآليات ، قيل 
  .القرآن وحممد عليه السالم : وقيل 
  فيه أوجهك «يف الظلمات » : قوله 

: ويكون ذلك عبارة عن الَعَمى ويصري نظري اآلية األخرى « والذين كَذَُّبوا » : أن يكون خرباً ثانياً لقوله : أحدمها 
  .فََعبَّر عن الَعَمى بالزمه ، واملراد بذلك َعَمى الَبصَِيَرِة ]  ١٨: البقرة [ } ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي { 

ضالون حَالَ كوهنم ُمْستقرِّين يف : ى أنه حالٌ من الضمري املُْسَتِكنّ يف اخلرب ، تقديره أنه متعلِّق مبحذوف عل: الثاين 
  .الظلمات 

  .بكم كائنون يف الظلمات : ، فيتعلَّق أيضاً مبحذوف ، أي « بكم » أنه َصفَةٌ ل : الثالث 
  .« بكم » ، أو ل « صم » أن يكون ظَْرفاً على حقيقته ، وهو ظَْرٌف ل : الرابع 

  .ألن الصفتني يف قوة التصريح بالفعل : أو ملا ينوب عنهما من الفَعءلِ ، أي : قال أبو البقاء 
  فصل يف بيان نظم اآلية
  :يف وجه النَّظْم قوالن 

 ملا بيَّن من حال الكُفَّار أهنم بلغوا يف الكُفْرِ إىل حيث كانت قلوهبم قد صارت َميَِّتةً عن قَُبولِ -تعاىل  -أنه : األول 
  .فذكر هذه اآلية تقريراً ذلك املعىن « إمنا َيسْتجِيُب الذين يسمعون واملوتى يبعثهم اهللا » : اإلمان بقوله 

[ } َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي األرض َوالَ طَاِئرٍ َيِطُري بَِجنَاَحْيِه إِالَّ أَُمٌم أَْمثَالُكُمْ { : ملَّا ذكر يف قوله  -تعاىل  -أنه : الثاين 
يف كوهنا دالَّة على كوهنا حتت تدبري ُمَدبِّرٍ قدٍمين وحتت تقدير ٌمقدِّرٍ حكميم ، ويف أنّ عناية اهللا ]  ٣٨: األنعام 

واملُكَذُِّبونَ هبذه الدَّالئل واملنكرون هلذه العجائبِ ُصمُّ ال يسمعون : قال بعده  -ُمحيطة هبمن ورمحته واِصلَةٌ إليهم
  .، خَاِئضونَ يف ظلمات الكُفْرِ ، غفلون عن َتأمُّلِ هذه الدالئل كالماً ، ُبكٌْم ال ينطقون باحلق 

  :وجهان » يف َمْن } َمن َيَشإِ اهللا ُيْضِللُْه { : قوله 
  .أهنا مبتدأ ، وخربها ما بعدها ، وقد ُعرَِف غري َمرٍَّة : أحدمها 
  .من يشأ اهللا إضالله : حمذوف ، أي » يشأ « ومفعول 
بفعل ُمْضَمرٍ يفسُِّرُه ما بعده من حيث املعىن ، ويقدِّر ذلك الفعل متأّخراً عن امس الشَّْرِط لئال  أنه مَْنُصوٌب: والثاين 

  .يلزم خروجه عن الصَّدرِ 

  .من ُيْشقِ اللَُّه َيَشأ إضالله ، ومن ُيْسِعْد َيَشأ هدايَتُه : وقد تقدََّم التَّْنبِيُه على ذلك ، وأن فيه خالفاً ، والتقدير 
  ؟» يشاء « مفعوالً ُمقدِّماً ل » من « هل جيوز أن تكون : ل فإن قي

أن األخْفََش حكى عن العربِ أنَّ اسم الشَّْرِط غري الظرف ، واملضاف إىل اسم الشرط ال بد أن يكون : فاجلواب 
ن يعود على املُضاِف إّما أ: » جيعله « و » يضلله « يف اجلََزاِء َضِمٌري يعود عليه ، أو على أضيف إليهن فالضَّمري يف 

  ] . ٤٠: النور [ } أَْو كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ لُّجِّيٍّ يَْغَشاُه { : احملذوف ، ويكون كقوله 
  .كَذي ظلمات َيْغَشاُه : تعود على املُضاف ، أي » يغشاه « فاهلاء يف 

يضلّ اإلضالل : اهللا يضلله ، أي  إضاللُ من يشأ: واألول ممتنع؛ إذ يصري التقدير [ وإمَّا أن يعود على اسم الشرط 
  .، وهو فاسد 

  ] .والثاين أيضاً ُمْمَتَنٌع خللو اجلواب من َضِمريٍ يعود على املضاف إىل اسم الشرط 
أراد « مبعىن » شاء « مفعوالً مقّدماً؛ ألن » من « من يشأ اهللا باإلضاللِ ، وتكون : جيوز أن يكون املعىن : فإن قيل 



  .دَّى بالباء يتع» أراد « ، و » 
  ]الطويل : [ قال الشاعر 

  َعرَاراً لَعَْمرِي باهلََواِن فَقَْد ظَلَْم... أَراَدْت َعرَاًرا باهلََواِن وَمْن يُرِْد  -٢١٥٧
أن يتعدَّى تعديته ، ولذلك َنجُِد اللفظ الوحَد ختتلف تعديُتهُ » أراد « مبعىن » شاء « ال يلزم من كَْوِن : قيل 

دخلت األمر ، فإذا كان يف اللَّفِظ الواحد : دخلت الدَّاَر ، ودخلت يف األْمرِ ، وال تقول : ة ، تقول باختالف متعلّق
  .بالباء ، وإن كانت يف معىن أراد » شاء « فََما َبالَُك بلفظني؟ ومل ُيْحفَظْ عن العَربِ تعدَيةُ 

  فصل يف أنّ اهلداية والضالل من اهللا تعاىل
  .لتصريح اآلية بذلك  -تعاىل  -هبذه اآلية على أن اهلَُدى والضالل ليسا إالَّ من اهللا احتج أْهلُ السُّنَِّة 

  :وأجاب املعتزلة عن ذلك بوجوه 
تعاىل حيعلهم ُصمَّاً وُبكماً وُعْمياً يوم القيامة عند احلَْشرِ ، ويكنون كذلك يف  -معناه أّنه : قال اجلُبَّائي : األول 

خرة ُصمَّا وُبكماً يف الظلمات ويضلهم بذلك عن اجلَنَِّة ، وعن طريقها ، ويصريهم إىل النار احلقيقة بأن جيعلهم يف اآل
بيَّن يف باقي اآليات أنه حيشرهم على وجوهم ُعْمياً وُبكْماً وُصّماً َمأَواُهْم جََهنَّمُ  -تعاىل  -، وأكَّد القاضي هذا بأنه 

.  
كونون كذلك يف الدنيا ، فيكون توّسعاً من حيث أهنم جعلوا بتكذيبهم وحيتمل أهنم ي: قال اجلُبائي أيضاً : الثاين 

بآيات اهللا يف الظلمات ال يهتدون إىل منافعِ الدينا فََشبَّهَُهْم من هذا الوجه هبم وأجرى هبم وأجرى عليهم مثل 
  .َصفَاِتهِْم على سبيل التَّْشبِيِه 

  .قائم على الشَّْتمِ واإلهانة ، ال على أهنم كانوا كذلك يف احلقيقة  »ُصمُّ وُبكٌْم « قوله : قال الكَْعبِيُّ : الثالث 
وإن أْجَملَ القول فيه َها  -تعاىل  -ليس هذا على سبيل اجملاز ألنه : فقال الكعيب } َمن َيَشإِ اهللا ُيْضِللُْه { : أمَّا قوله 

  :ُهَنا فَقَْد فَسََّرُه يف سائر اآليات ، وهو قوله 

  ] . ٢٦: البقرة [ } َوَما ُيِضلُّ بِِه إِالَّ الفاسقني { : وقوله ]  ٢٧: إبراهيم [ }  الظاملني َوُيِضلُّ اهللا{ 
[ } َيْهِدي بِِه اهللا َمنِ اتبع رِْضوَاَنُه { : ، وقوله تعاىل ]  ١٧: حممد [ } والذين اهتدوا زَاَدُهْم ُهًدى { : وقوله 
  ] . ١٦: املائدة 
والذين َجاَهدُواْ ِفيَنا لَنَْهدَِينَُّهمْ ُسُبلََنا { : وقوله ]  ٢٧: إبراهيم [ } لذين آَمُنواْ بالقول الثابت ُيثَبُِّت اهللا ا{ : وقوله 

  ] . ٦٩: العنكبوت [ } 
مفصلة يف ] خمصصة [ فثبت هبذه اآليات أن مشيئة اهلدى والضالل ، وإن كانت ُمْجَملَةً يف هذه اآلية ، إالَّ أهنا 

  :مث إن املعتزلة ذكروا يف تأويل هذه اآلية ُوجثوهاً . مل هذا املُْجَملُ على تلك املُفصَّالِت سائر اآليات ، فيح
َمْحَمُولٌ على َمْنعِ األلْطَاِف ، فصاروا عندها كالصُّمِّ ]  ٣٩: اآلية [ } َمن َيَشإِ اهللا ُيْضِللُْه { : قوله : أحدمها 
  .والُبكم 
ال يشاء هذا  -تعاىل  -ق اجلنة ، وعن وجداِن الثوابِ؛ ألنه ثبت بالدليل أنه يضلله يوم القيامة عن طري: وثانيها 

  .اإلضالل إالَّ ملن يستحقه عقوبة ، كما مل يشأ اهلَُدى إالَّ للمؤمنني 
لى ظاهرة ، واعلم أن هذه الوجوه اليت تكَلَّفََها املعتزلة إمنا َتْحُسُن لَْو ثََبتَ يف العقل أنه ال ميكن إجَْراُء هذا الكالم ع

وقد دللنا على أنَّ هذا الفعل ال حيصل إالَّ عند ُحُصول الداعي ، وبيَّنَّا أنِّ خالق ذلك الداعي هو اهللا تعاىل ، وبيَّنَّا أن 
عند حصوله جيُب الفعلُ يف هذه املقدَِّماِت الثالث ، فوجب القَطُْع بأن الكفر واإلميان من اهللا تعاىل ، وبتخليقه 



وغريها من ]  ٧: البقرة [ } خََتَم اهللا على قُلُوبِهْم { : نه ، وقد تقدَّم إبطالُ هذه الوجوه عند قوله وتقديره وتكوي
  .اآليات ، فال حاجةَ إىل اإلعادِة 

َبلْ إِيَّاُه َتْدُعونَ فََيكِْشفُ ) ٤٠(اِدِقَني قُلْ أََرأَيَْتكُمْ إِنْ أََتاكُْم َعذَاُب اللَِّه أَْو أََتْتكُُم السَّاَعةُ أَغَْيَر اللَِّه َتْدُعونَ إِنْ كُْنُتْم َص
  ) ٤١(َما َتْدُعونَ إِلَْيِه إِنْ َشاَء َوتَْنَسْونَ َما ُتْشرِكُونَ 

، وُتْحذَُف اهلمزةُ ختفيفاُ وهي قراءة َوْرشٍ ، وهو تسهيل ُمطَّرٌٍد ، و » قُلْ « جيوز نقل مهزة حركة االستفهام إىل الم 
، وهلا أحكاٌم َتخَْتصُّ هبا ، اْضطَرََبْت أقوال الناس فيها ، وانتشر خالفُُهْم ، وال » أخربين «  هذه مبعىن» أرأيتكم « 

أرأيت إن كان البصرية ، أو العلمية الباقية على معناها ، أو اليت إصابة الرئة : ُبدَّ من التََّعرُّضِ لذلك ، فنقول 
َتُه مل َيُجْز فيها ختفيق اهلمزة اليت هي َعيُْنَها ، بل ُتَحقَُّق ليس إالَّ ، أو أَصْبُت رئَ: ، أي » رأْيتُ الطَّاِئَر « : كقوهلم 

ُتسَهَّلُ َبْيَن من غري إبدالٍ وال حذٍف ، وال جيوز أن تلحقها كاٌف على أهنا حرف خطاب ، بل إن حلقها كاف كانت 
نيٍث ، وإفراد وتثنية ومجع ، وإذا اتَّصلَْت هبا تاء اخلطاب ضمرياً مفعوالً أوَّل ، ويكون ُمطَابقاً ملا ُيَرادُ به َتذِْكريٍ وتأ

أرأيتم ، أرأيتما ، أرأيتما أرأيُتنَّ ، ويدخلها التَّْعِليُق : لزَِم ُمطَاَبقتَُها ملا ُيَراُد هبا ِممَّا ذُِكَر ، ويكون ضمرياً فاعالً ، حنو 
  .أختصَّْت بأحكامٍ أَخَر » ين أخرب« واإللَْغاُء ، وإن كانت العمليَّة اليت ُضمَِّنْت معىن 

أنه جيوز َتْسهِيلُ مهزهتا بإبداهلا ألفاً ، وهي َمْرويَّةٌ عن نافع من طريق ورشٍ ، والنُّحاة َيْسَتْضِعفْون إبدال هذه : منها 
َنقَلَ اإلبدال املَْحض  اهلمزة ألفاً ، بل املشهور عندهم َتْسهِيلَُها َبْيَن َبْيَن ، وهي الرواية املشهورة عن نافع ، لكنَُّه قد

على نافعٍ ، وسبب ذلك أنه ُيؤدِّي إىل : ، أي » هذا غَلَطٌ غُلِّط عليه « قُطْرٌب وغريُه من الللغويني قال بعضهم 
  .بعدها ساكنة » الياء « اجلَْمعِ بني ساكنني ، فإن 

أهنم ُيْسِقطُونَ اهلمزة ، وَيدَُّعونَ » ة املدين« ونقل أبو عبيد القاسم بن سالم عن أيب جعفر ونافعٍ ، وغريمها من أهل 
  .أن األلف خلٌف منها 

وهذه العبارةُ ُتْشِعرُ بأنَّ هذه األلف ليست بدالً من اهلمزة ، بل جيَء هبا ِعَوضاً عن اهلمزة : قال شهاب الدين 
  .السَّاِقطَِة 

لفاً؛ ألن الرِّواية عنه أنه َيُمدَّ الثانية ، واملَدُّ ال وقد روي عن َوْرشٍ إبدالُ اهلَْمَزِة أ« : وقال َمكِّيُّ ْبُن أيب طالب 
يتمكن إالَّ مع البدلِ ، وحسََّن جواَز البدلِ يف اهلمزة وبعدها َساِكٌن أنَّ األوِّل حَْرُف مدِّ ولنيٍ ، فإن هذا الذي 

  .» حيدث مع السكون يقوم مقاَم حركٍة ُيتَوصَّلُ هبا إىل النُّطْقِ بالساكن 
  ] . ٦: البقرة [ } أَأَنذَْرَتُهمْ { : م َشيٌء من هذا عند قوله وقد تقدَّ

: [ أن تُنْحذََف اهلمزة اليت هي َعْيُن الكلمة ، وهبا قرأ الكسائي ، وهي فاشية َنظْماً وَنثْراً فمن النظم قوله : ومنها 
  ]الرجز 
  ُرودَامَُرجَّالً َوَيلبسُ الُب... أَرْيَت َما َجاَءْت بِِه أْملُودا  -٢١٥٨

  ]الطويل : [ وقال اآلخر ... أقَاِئلُنَّ أْحِضُروا الشُّهوَدا 
  َرِقيباً َوَحوِْلي ِمْن َعُدوَِّك ُحضَُّر... ْ أَريَْتَك إذْ هُنَّا َعلَْيَك ألَْم َتَخف  -٢١٥٩

  ]املتقارب : [ وأنشد الكسائي أليب األسود 
  اتَّخذنِي َخلِيالً: ي فَقَالَ أتَانِ... أَرْيتَ اْمَرأ كُْنُت لَمْ أْبلُُه  -٢١٦٠

  .وزعم الفرَّاُء أن هذه اللَُّغةَ لُّغةُ أكثر العربِ 



  :يف أرَأْيَت لغتان ومعنيان « : قال 
  .أَعِلْمَت ، فهذه مهموزة : أرأيت َزْيداً ، أي : أن يسأل الرجل : أحدمها 
مزة إن ِشئَْت ، وهو أكثر كالم العرب ُبؤمئ إىل ، فهاهنا تترك اهل« أْخبِْرين » أرأيت مبعىن : أن تقول : وثانيهما 

  .انتهى . » َتْرِك اهلَْمَزِة للفرق بني املَْعَنَيني 
  :ويف كيفية حذف هذه اهلمزة ثالثة أوجه 

َتْينِ ، أنه اْسُتثِْقلَ اجلََمُع بني مهزتني يف فعلٍ اتََّصلَ به َضِمٌري ، فََخفَّفَُه بإسقاط إحدى اهلمز -وهو الظَّاهر -: أحدها 
أرى ، ويرى ، ونرى ، : وكانت الثانية أوىل ، ألهنا حصل هبا الثِّقَل؛ وألنَّ حذفها ثابٌِت يف مضارع هذا الفعل ، حنو 

  .وترى ، وألنَّ حذف األوىل ُيِخلُّ بالتَّفَاُهمِ ، إذ هي لالستفهام 
  .فالتقى ساكنان ، فحذف أوهلما وهو األلف  أنه أْبَدلَ اهلمزة أِلفاً ، كما فعل َناِفٌع يف رواية ورش ،: والثاين 

وقَرَّب « : أنه أْبَدلَها ياًء ، مث ِسكََّنَها ، مث حذفهها اللتقاء الساكنني ، قاله أبو البقاء ، وفيه ُبْعٌد ، مث قال : والثالث 
كسائي بأن اهلَْمَزةَ قد يعين يف يرى وبابه ، ورجََّح بعضهم مذهَب ال» ذلك فيها َحذْفُها يف ُمْسَتقَْبلِ هذا الفعل 

  ]الرجز : [ اجترىَء عليها باحلذف ، وأنشد 
  ]الكامل : [ وأنشد أليب األسود ... إنْ لَْم أقَاِتلْ فَالْبِسُونِي ُيْرقَُعا  -٢١٦١
  فَرَّْجُتُه بِاملَكْرِ ِمنَّي َوالدَّهَا... َيا َبا املُغريِة ُربَّ أْمرٍ مُْعِضلٍ  -٢١٦٢

  ] .» مِِّه َوْيلُ« : وقوهلم [ 
  ]البسيط : [ وقوله 
  فَْجٌع وََولٌْع وإخالٌف وَتْبدِيلُ... َوْيلُمَِّها ُخلَّةً قَْد ِسيطَ ِمْن َدِمَها  -٢١٦٣

  ]الوافر : [ وأنشد أيضاً 
  إذَا َما النِّْسُع طَالَ َعلَى املَِطيِّه... َوَمْن َرا ِمثْلَ َمْعَدانَ ْبنِ َسْعٍد  -٢١٦٤

  .وَمْن رأى : أي 
  .ال ُيَعلَُّق عند اجلمهور » أخربين « ] مبعىن [ أنه ال َيْدُخلَُها َتْعِليٌق ، وال إلَغاٌء؛ ألهنا : ومنها 

» : ، اال ترى لو قلت « زيد » أرأيتك َزْيداً أبو َمْن هو؟ ال َيْحُسُن فيه إالَّ النَّْصُب يف : وتقولُ « : قال سيبويه 
وقد » ألن فيه معىن أخربين عن زيد ، وصار االستفهامُ يف موضع املفعول الثاين  مل َيْحُسْن؛« أرأيت أبو َمْن أنت؟ 

ويف القرآن من ذلك كثٌري ، واَْتَدلُّوا هبذه اآلية » أرأيت « كثرياً ما ُتَعلَّق : خالف سيبويه غَيُْرُه من النحويني ، وقالوا 
  :، وبقوله ]  ١٤،  ١٣: العلق [ } أَلَْم َيعْلَم بِأَنَّ  أَرَأَْيَت إِن كَذََّب وتوىل{ : اليت َنْحُن فيها ، وبقوله 

  .وهذا ال يرد على سيبويه ، وسيأيت تأويل ذلك قريباً ... أَرْيَت َما َجاْءُت بِِه أْملُوَدا  -٢١٦٥
رُوعٍ هبا بِلحاِقَها بالكاِف ، فَُيلَْتَزُم إفَْراُدَها وتذكريها ، وُيْستَْغَنى عن حلاقِ عالمة الفُ» التاء « أهنا تَلَْحقَُها : ومنها 

  .فإهنا ُتطَابُِق فيها ، كما تقدَّم ما ُيراُد هبا » أخربين « خبالف اليت مل ُتَضمَّْن معىن 
التَّاء « هي حرف خطابٍ ُتطابُق ما يَُراُد هبا من إفراٍد وتذكري وِضدَّيهما ، وهل هذه » كاف « أنه يلحقها : ومنها 

] تبيَّن أحوال التاء ، كما تبينه إذا كانت ضمرياً ، أو التاء حرف خطاب [ خطاب  حرف» الكاف « فاعل ، و » 
  ضمري يف موضع املفعول األول؟» الكاف « و 

قول الكسائي ، ولَنقَْتِصْر على : قول الفراء ، والثالث : قول البصريني ، والثاين : ثالثةُ مذاهب مشهورة ، األوَّل 
  .بعض أدلَِّة كُلِّ فريق 



يف مجيع األحوال ، فالكافُ ال خيلو أن يكون « التاء » بفتح « أَرأيَْتَك َزْيداً ما فعل » : قوهلم « : أبو علي  قال
للخطاب ُمجَرَّداً ، ومعىن االمسية َمْخلُوٌع منه ، أو يكون داالً على االسم مع داللتِه على اخلطابٍ ، ولو كان اْسماً 

هو؛ ألن هذه األفعال مفعوهلا الثَّاين هو األوَّل يف املعىن ، لكنه ليس به ،  لوجب أن يكُون االْسُم الذي بعده هو
ال تكون ِلُمجرَِّد « التاء » فتعيَّن أن يكون َمْخلُوعاً منه االمسيَّةُ ، وإذا ثبت ا ، ه للخطَابِ ُمَعرى من االمسية ثََبت أن 

مَتا خطاب ، كما ال حيلقها عالمتا تأنيث وال عالمَتا استفهامٍ ، اخلطابِ ، أال ترى أنه ال ينبغي أن يَلَْحَق الكَِلَمةُ عال
يف مجيع األحَْوالِ ملَّا كان الِفْعلُ ال ُبدَّ من فاعلٍ ، وُجِعلَ على لَفٍْظ واحد اْسِتْغَناًء « التاُء » فلمَّا مل َيُجْز ذلك أفرَِدت 

، وممَّا كان « التاء » مَتاِن للخطاب مما كان َيلَْحُق عالمةُ الفروع عال« التاء » ، ولو حلق « الكاف » مبا َيلَْحُق 
  .» ، فلما كان ذلك ُيؤدِّي إىل ما ال َنِظَري له ُرِفَض ، وأْجرِي على ما عليه ِساِئُر كالمهم « الكاف » يلحق 

» : وهو َخطَأٌح ألنَّ قولك  وهذا القَْولُ مل َيقَْبلُُه النحويون القَُدَماُء« : وقال الزَّجَّاج بعد حكايته َمذَْهَب الفراء 
أرَأْت َنفُْسَك زيداً ما شأُنُه وهذا : وإىل زيد لصار املعىن « الكاف » لو تعدَّتِ الرؤية إىل « أرأيت زَْيداً ما شأنه 

  .مث ذكر مذهب البصريني » ُمَحالٌ 
أرأيتكم » يف « الكاف » هي « التاء »  وهذا ُمَحالٌ ، ألنَّ« : وقال مكِّي بن أيب طالبٍ بعد حكايته َمذَْهَب الفرَّاِء 

وكان جيب أن يكون فاعالن لفعلٍ واحٍد ومها ِلَشيٍء واحد ، وجيب « التاء » ، فكان جيب أن ُتظَْهَر عالمةُ مجع « 
،  هو املَُخاطَُب« الكاف » أرأْيَت نَفَْسَك َزْيداً ما صنع؛ ألن : « أرأيتك َزْيداً ما صََنَع » : أن يكون معىن قولك 

وهذا ُمَحالٌ يف املعىن ، وُمَتَناِقضٌ يف اإلعراب واملعىن؛ ألنك َتْسَتفْهُِم عن نفسه يف َصْدرِ السُّؤال ، مث ترد السؤال إىل 
. ، وهذا كله ال َيُجوُز « رأيت » غريه يف آخره وختاطبه أوالً ، مث تأيت بغائبٍ آخر ، أو ألنه َيِصُري ثالثة مفعولني ل 

  .» إىل مفعولني « رأى » لكان كالماً صحيحاً ، وقد تعدَّى « يتك عاملاً بزيد أرأ» : ولو قلت 
لو كانت اْسماً  -« الكاف » أي  -والدَّليلُ على ذلك أهنا « : وقال أبو البقاء بعدما حكا مذهب البصريني 

  :ِطلٌ أيضاً ألمرين وإمَّا َمْرفثوَعةٌ ، وهو با -وهو باطلٌ إذ ال جارَّ هنا  -إمَّا َمْجرُورةً : لكانت 
  .ليست من ضمائر الرفع « الكاف » أن : أحدمها 

فاعل ، وال يكون لفعل واحٍد فاعالن ، وإمَّا أن تكون » التاء « أهنا ال َراِفع هلا؛ إذا ليست فاعالً؛ ألن : والثاين 
  :َمْنُصوبةً ، وذلك باطلٌ لثالثة أوجه 

مفعوالً كان » الكاف « فلو جعلت » أرأيت زيداً ما فعلَ « : ولنيِ كقولك أن هذا الفِْعلَ يتعدَّى إىل َمفُْع: أحدها 
  .ثالثاً 

أنه لو كان َمفُْعوالً لكان هو الفاعل يف املَعَْنى ، وليس املعىن على ذلك ، إذ ليس الَغَرضُ أرأيت نفسك ، : والثاين 
  .ال هو بدل منه أرأيتك زيداً وزيد غري املَُخاطَبِ ، و: بل أرأيت غريك ، ولذلك قلت 

: فكنت تقول » التاء « أنه لو كان َمْنُصوباً على أنه َمفُْعولٌ لظََهرْت عالمةُ التثنية واجلمع والتَّأنيث يف : والثالث 
  .« وفيما ذكرنا إبطالٌ ملذهبه » : مث ذكر َمذَْهَب الفرَّاِء مث قال . « أرأيتماكما ، أرأيتموكم ، أرأيتكنَّ 

توكيداً لوقَعت التَّثْنَِيةُ واجلمع » الكاُف « لو كانت » : بكر بن األْنبَارّي ملذهب القرَّاء بأن قال  وقد انَْتَصَر أبو
يف ِخطَابِ اجلَْمعِ ووقع ِمْيَسُم اجلمع لغريها » التاُء « ، فلمَّا فُِتحت » الكاف « بالتاء ، كما َيقََعانَ هبا عند عدم 

  .ُري توكيد غ» الكاف « كان ذلك َدلِيالً على أن 
» الكاف « أرأيت ، فوضَح هبذا اْنصِراُف الِفْعلِ إىل : لو َسقَطَْت مل َيصلُحْ أن ُيقالَ جلماعة » الكاف « أال ترى أن 

  .« ، وأهنا واجبةٌ الَزَمةٌ ُمفْتَقٌَر إليها 



ها ِمْيَسُم اجلَْمعِ ، ومع ذلك هي حرفٌ وهذا الذي قاله أُبو َبكْرٍ َباِطلٌ بالكاف الالِحقَِة السم اإلشارة ، فإهنا َيقَُع علي
.  

« إليها ، وهي بَِمنْزِِلِة » التاء « نصب ، وتأويلها َرفٌْع؛ ألن الفعل يَِتَحوَّلُ عن » الكاف « موضُع » : وقال الفراء 
ضاً ، ويف يف اللَّفِْظ خَفْ» الكاف « فتجد » ُدوَنَك زيداً « : إذا أغْرَي هبا ، كما تقول » دونك « يف » الكاف 

  .« موضُعها نصٌب ، وتأويلها رفع » الكاُف « املعىن رفعاً؛ ألهنا َمأمُورةٌ ، فكذلك هذه 
وباهبما َمْشهُوٌر تقدَّم » إليك « و » دونك « وهذه الشُّْبَهةُ َباِطلةٌ ملا تقدَّم ، واخلالفُ يف » : قال شهاُب الدين 
  .« التَّْنبِيُه عليه مراراً 

  :لغتان ومعنيان « أرأيت » للعرب يف : قال ] رأيت أن أذكره فإنه ُمبٌِني َناِفٌع [ يضاً كالماً َحَسناً وقال الفرَّاُء أ
رؤية الَعْينِ ، فإذا رأيت هذا َعدَّْيَت الرؤية بالضمري إىل املَُخاطَبِ ، ويتصرَُّف ِساِئرِ األفعال ، تقول للرجل : أحدمها 

أَرأْيُتَماكَُما ، أرَأْيُتُموكُْم » : هل رأيت نفسك ، مث تُثَنِّي وَتْجَمُع فتقول : ريُد ، ت« أرأيتك على غري هذه احلالِ » : 
  .« ، أرَأيُْتكُنَّ 

أرأيتك إنْ فََعلُْت كذا ماذا َتفَْعلُ ، : ، كقولك « أخربين » وأنت تريد معىن « أرأيتك » : أن تقول : واملعىن اآلخر 
أرأيتكما ، أرأيتكم ، » : أردت هذا املعىن ُمَوحَّدةً؛ ألهنم كل حالٍ تقول إذا « التاء » أخربين ، وتترك : أي 

واحدةً؛ ألهنم مل يريدوا أن يكون الِفْعلُ واقعاً من املَُخاطَبِ على نفسه ، « التاء » ، وإمنا تركتِ العرُب « أرأيتكنَّ 
على التذكري والتوحيد إذا مل يكون الفَْعلُ واقعاً ، « التاء » فاكَْتفَْوا من عالمِة املُخاطبِ بذكره يف املكان ، وتركوا 

ظنتين ورأيتين ، وال يقولولن ذلك يف : والرُّؤَيةُ من األفعال الناقصة اليت ُيَعدِّيها املَُخاطُب إىل نفسه باملكىن مثل 
ُيلَْغى ، وبني الفعل الذي ال َيُجوزُ  األفَْعالِ التَّامِة ، ال يقولون خارجاً؟ وذلك أنَّهم أَراُدوا الفَْصلَ بني الفعلِ الذي قد

  وقال اهللا تعاىل« أظن » فتلغي « أنا أُضنُّ خَارٌج » : إلَْغاؤُه ، أال ترى أنك تقول 

  .رأى نَفَْسُه : ومل َيقُل ]  ٧: العلق [ } أَن رَّآُه استغىن { 
  ]الطويل : [ انُ العَْوِد وقد جاء يف ضرورة الشعر إْجَراُء األفعال التامة ُمْجَرى النواقص؛ قال جَِر

  َوَعمَّا أالَِقي ِمْنُهَما ُمتََزْحزُح... لَقَْد كَانَ ِلي َعْن ضَرََّتْينِ َعِدْمتُنِي  -٢١٦٦
  .انتهى . وليس بوجه الكالم » َعِدمءتين وَوَجْدُتين « : والعرُب تقول 

زَْيداً ما ] أرأيتك : حنو [ » أرأيتك « بعد املنصوب ب  واعلم أنَّ النَّاس اختلفوا يف اجللمة الالسِتفَْهاِميَِّة الواِقَعِة
  صنع؟

  .مفعول أوَّل ، واجلملة بعده يف َمَحلِّ نصبٍ سادَّةً َمَسدَّ املفعول الثاين » زيداً « فاجلموهور على أنَّ 
  .داً أبو َمْن هو علمت زي: وقد تقدَّم أنه ال ُجيوُز التَّْعِليُق يف هذه ، وإن جاز يف غريها من أخََواِتَها حنو 

  .» إن هذه اجلملة اال ستفهاميَّة يف أرأيت زيداً ما صنع َبَدلٌ من أرأيتك « : وقال ابن كَْيَسان 
من اال سم املُسَْتْخَبرِ عنه ، وَيلَْزُم اجلُْملَةَ اليت « أخربين » اليت مبعىن « أرأيت » إنه ال ُبدَّ بعد « : وقال األْخفَُش 

  .» موافق ملعىن االستفهام « أخربين »  بعده االستفهام؛ ألن
، وحينيٍذ ال يكونُ هلا َمفُْعوالِن ، وال َمفْعُولٌ » تنبَّه « أو » أما « وزعم أيضاً أهنا خترج عن باهبا ، فتكون مبعىن 

  ] . ٦٣: الكهف [ } أَرَأَْيَت إِذْ أََويَْنآ إِلَى الصخرة فَإِنِّي َنسِيُت احلوت { : واحٌد ، وجعل من ذلك 
  .وهذا يبغي أالَّ جيوز؛ ألنه إْخرَاٌج ِللَّفْظِة عن موضوعها من غري َداعٍ إىل ذلك 

  :اختلف النَّاسُ يف هذه اآلية على ثالثة أقوال : إذا تقرََّر هذا فَْيلُْرَجعْ إىل اآلية الكرمية فََنقُولُ ، وباهللا التوفيق 



أرأيتكم : يت سدَّت مسدَّ الثاين َمْحذُوفاِن لفهم املعىن ، والتقديُر أن املفعول األول ، واجلملة االستفهامية ال: أحدها 
« أو » ِعَبادََتكُْم « عبادتكم األْصَناَم هل تنفُعكُم؟ أو اتَِّخاذكُْم غَْيَر اهللا إهلاً َهلْ يِكِشُف ُضركم؟ وحنو ذلك ، ف 

حرف » الكاف « هي الفاعل ، و » التاء «  ، و مفعول أّول ، واجلملة االستفهامية سادَّةٌ مسدَّ الثَّاين» اتِّخاذكم 
  .خطاب 

قد سدَّا َمَسدَّ املفعولني؛ ألهنما قد َحصَّال املعىن املقصود ، فلم َيْحَتجْ  -وسيأيت بََياُنهُ  -أن الشَّْرطَ وجواَبُه : الثاين 
، وكونُ » ظَنَّ « ن َيُسدَّا َمَسدَّ مفعويل هذا الفعل إىل َمفُْعولٍ ، وليس بشيء؛ ألن الشَّْرطَ وجوابه مل ُيعَْهْد فيهما أ

  .أنَُّهَما دَاالَِّن عليه فهو املُدََّعى » َسدَّا َمسدَُّه « : الفاعلِ غَري ُمْحتاجٍ ملفعول إْخرَاٌج له عن وضعه ، فإن عىن بقوله 

« ، واملُتنازُع فيه لَفْظُ » تاكم أرأيتكم وأ« أن املفعول األوَّل حمذوٌف ، واملسألةُ من باب التَّناُزعِ بني : والثالث 
الذي َنْخَتاُرهُ أهنا َبِقَيةٌ : فنقول « : وهذا اختريا أيب حيَّان ، ولنُورِْد كالمه ليظهر فإنه كالٌم حسٌن قال » العذاب 

  .اميةً أو قَِسِميَّةً على حكمها يف التعدِّي إىل اثنني ، فاألوَّل منصوب ، والثاين مل َنجِْدُه باالْسِتقَْراِء إالَّ محلة استفه
« أرأيتكم » املفعول األول يف هذه اآلية َمْحذُوٌف ، واملسألة من باب التَّناُزعِ ، تنازع : فإذا تقرََّر هذا فنقول 

به ، ولو أعمل األوَّل لكان « عذاب » ، فارتفع « أتاكم » فأعمل الثَّاين ، وُهو « عذاب اهللا » والشرط على 
، ولو نصب جلاز « جاءك » على إْعَمالِ « اضرب إنْ جاءك زيد » بالنَّْصبِ ، ونظري ذلك «  عذاب» : التَّْركيب 

  .، وكان من إعمال األوَّل 
والرَّابِطُ هلذه اجلملة باملعفول األوَّل احملذوف « أغَْيَر اهللا َتْدُعونَ » وأمَّا املفعول الثَّاين ، فهو اجلملة من االستفهام 

 -أو السَّاعة إن أتتكم  -أرأيتكم عذاَب اهللا إن أتاكم : قل : أغَْيَر اهللا تدعون ِلكَْشِفِه ، واملعىن : َمْحذُوٌف تقديره 
  .انتهى . » أغَْيَر اهللا َتْدُعونَ لكشفه ، أو لكشف نَوازِهلا 

إيَّاُه إن أتاكم َعذابُ  أرأيتكموه أو أريتكم: قل : والتقدير اإلعَْرايبُّ الذي ذكره َيْحتَاُج إىل بضع إْيضَاحٍ ، وتقديره 
ِذفَ اهللا ، فذلك الضمري هو َضِمُري العذابِ ملَّا َعِملض الثَّاين يف ظاهره أعِْطَي املُلَْغى َضِمَريُه ، وإذا أْضِمرَ يف األوَّل ُح

، أو خرباً يف األْصلِ ، وهذا الضمري ليس َمْرفُوعاً ، وال خرباً يف األصل ، فألجل ذ لك ُحِذَف وال ما مل كن َمْرفُوعاً 
  .َيثُْبُت إالَّ َضُروَرةً 

  :وأمَّا جواُب الشَّْرط ففيه َخمسةُ أوجٍه 
  .» إن أتاكم عذاُب اهللا َمْن تدعون « : أنه َمْحذُوٌف ، فقدَّرُه الزخمشري : أحدمها 

وقع ُجْملَةً اْستفهاِميَّةً فال ُبدَّ بالفاء؛ ألن جواب الشَّْرطِ إذا « فََمْن َتْدُعون » : وإْصالُحُه أن تقول « : قال أبو حيَّان 
  .» فيه من الفاء 

  :، قاله احلُويف ، وهو فَاِسٌد لوجهني » أرأيتكم « أنه : الثاين 
  .أنّ جواب الشرط ال يتقدَُّم عند مجهور البصريني ، إمنا جوَّزه الكوفيون ، وأبو زيٍد ، واملَُبرُِّد : أحدمها 
أو اْسم » هل « باهلمزة ال تقُع جواباً للشَّْرِط ألَْبتَّةً ، إمنا يقع من االْستِفَْهامِ ما كان ب أن اجلملة املُصدِّرة : والثاين 

أن تأيت معها بالفاء ، أو ال تأيت هبا ، : من أْسَماِء االستفهام ، وإمنا مل َتقعِ اجلُْملَةُ املصدَّرةُ باهلمزة جواباً؛ ألنه ال خيْلُو 
  .ألن كُلَّ ما ال َيْصلُُح شرطاً جيب اقْتَِراُنهُ بالفاء إذا وقع جواباً ال َجاِئز أالَّ تأيت هباح 

أفَزَيٌد « : ، أو بعدها حنو » ن قمت فأزيد ُمْنطَِلٌق « : إمَّا أن تأيت هبا قَْبلَ اهلمزة ، حنو : وال َجاِئَز أن تأيت هبا؛ ألنك 
  .على اهلمزة » الفاء « رِ ، وكالمها ُمْمتَنٌِع ، أمَّا األوَّل فلَتَصدُّ» ُمْنطَِلٌق 



وأما الثَّاين ، فإنه ُيؤدِّي إىل عدم اجلواب بالفاء يف موضع كان جيُب فيه اإلْتَيانُ هبا وهذا خبالف هل ، فإنك تأيت 
؛ ألنه ليس هلا متاُم التصدير الذي َتْسَتِحقُهُ اهلمزة ، ولذلك » إن قمت فهل زيد قَاِئم « : بالفاِء قبلها ، فنقول 

  .مراراً ] مشروحاً [ دَّرْت على بعض حروف العطِف ، وقد تقدَّم َتَص
أغري اللَّهِ » : وجيوز أن يتعلَّق الشَّْرطُ بقوله « : وهو ظَاِهُر ِعَباَرِة الزخمشري ، فإنه قال » أغري اهللا « أنه : الثالث 
  .» أغري اهللا َتْدُعون إن أتاكُْم َعذاُب اهللا : ، كأنه قيل « تدعون 

؛ ألنه لو تعلََّق به لكانَ جواباً له ، لكنه ال يقع » أغري اهللا « : وال جيوز أن يتعلِّق الشرطُ بقوله : أبو حيَّان قال 
وذكر ما قدَّْمُته إىل آخره ، وعزاه » هل « جواباً ، ألن جواب الشَّْرط إذا كان اْسِتفْهاماً باحلرف ال َيقَُع إال ب 

ُمتعدِّيةٌ إىل اثنني؛ « أرأيتك » وال جيوز أيضاً من وْجْه آخر؛ ألنَّا قد قرَّْرَنا أنَّ  «: األخفَُش عن العرب ، مث قال 
أحدمها يف هذه اآلية حمذوٌف ، وأنه من باب التَّناُزعِ ، واآلخر وقعت اجلُملةُ االستفَهاِميَّةُ موقعه ، فلو َجَعلَْتَها جواب 

  .» حٍد ، وذلك ال جيوز ُمتعدَِّيةً إىل وا« أرأيتكم » الشَّْرِط لبقيت 
  .وهذا ال َيلَْزُم الزخمشري ، فإنه ال يرتضي ما قاله من اإلعراب املَُشارِ إليه : قال شهاُب الدين 

  .» يلزم تعدِّيَها لَِواِحٍد « : قوله 
أرأيتكم عبادتكم هل « ب : ال ُنَسلَُّم ، بل يتعدَّى الثَْنْينِ حمذوفني ثانيهما مجلة االستفهام ، كما قدَّره غَيُْرُه : قلنا 

ُمِضيَّ الفعل دليلٌ على أنَّ جواَب « أرأيت » وأيضاً التزاُم العرب يف الشَّْرط اجلائي بعد « : مث قال » تنفعكم 
َعذَاُب اهللا قُلْ أََرأَْيَتكُْم إِنْ أََتاكُْم { : الشرط ْحمذُوٌف ، ألنه ال ُيْحذَُف جواُب الشرط إالَّ عند ُمِضيَّ ِفْعِلِه ، قال تعاىل 

]  ٧١: القصص [ } قُلْ أََرأَيُْتْم إِن جََعلَ اهللا { ]  ٤٦: األنعام [ } قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أََخذَ اهللا { ]  ٤٧: األنعام [ } 
أََرأَْيَت إِن { ]  ٢٠٥:  الشعراء[ } أَفََرأَْيَت إِن مَّتَّْعَناُهْم ِسنَِني { ]  ٥٠: يونس [ } قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُبُه { 

  .إىل غري ذلك من اآليات ]  ٣١: العلق [ } كَذََّب وتوىل 
  ]الرجز : [ وقال الشاعر 

وأيضاً َمجيُء اجلملة االستفهاميَِّة مصدَّرةً مبزة االستفَْهامِ دليلٌ على أهنا ... أَرْيتَ إنْ َجاَءتُ بِِه أْملُوَدا  -٢١٦٧
  .انتهى » َيِصحُّ ُوقُوُعَها جواباً للشرط ليست جواَب الشَّْرط ، إذ ال 

إن : فإن قلت « : سأل سؤاالً ، وأجاب عنه ، قال » أغَْيَر اهللا « : وملَّا جوَّز الزخمشري أن الشَّْرطَ ُمتعلٌِّق بقوله 
، وقوارعُ } الساعة  أَْو أَتَْتكُْم{ : مع قوله } فََيكِْشُف ما َتْدُعون إليه { : علّقت الشِّْرط به ، فما تْصَنُع بقوله 
  السَّاعةَ ال ُتكَْشُف عن املشركني؟

إيذَاناً بأنه إنْ فََعلَ كان له َوْجٌه من احلكمة ، إال أنه « إنْ َشاَء » : قد اشترط يف الكَْشفِ املَِشيِئةَ وهو قوله : قلت 
  .» ال َيفَْعلُ ِلَوْجٍه آخَر من احلكمة أرجح منه 

  .» وقد اسَْتْدلَلَْنا على أنه ال َيُجوزُ « أغري اهللا » نِيُّ على أن الشَّرطَ متعلٌق ب وهذا َمْب« : قال أبو حيَّان 
إالَّا أنه ال يقعل لوجٍه آخر من « : ترك الشَّيُخ التَّنْبِيَه على ما هو أَهمُّ من ذلكن وهو قوله : قال شهاُب الدين 
تعاىل تابعةٌ ملصاحلَ وحكم ، يترَّجحُ  -عتزلة يزعمون أن أفعاله وهذا أْصلٌ فاسٌد من أصُولِ امل» اِحلكَْمِة أْرَجَح منه 

مع بعضها الفعلُ ، ومع بعضها الترُك ، ومع بضعها َيجُب الفعلُ أو الترك ، تعاىل اهللا عن ذلك ، بل أفْعِالُُه ال ُتَعلَّلُ 
  .قرر يف علم األصول ، كما ت]  ٢٣: األنبياء [ } الَ ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعل { بغرضٍ من األغراض ، 

« : وَدلَّ عليه قوله ] َدَعْوُتْم [ إن أتاكم عذاُب اهللا ، أو أتتكم السَّاَعةُ : أن جواَب الشَّْرِط حمذوف تقديره : الرابع 
  .» أغري اهللا تدعون 



عذاُب اهللا ، أو أتتكم  إن أتاكم: أنه َمْحذُوٌف أيضاً ، ولكنه ُمقدٌَّر من جِْنسِ ما تقدَّم يف املعىن ، تقديره : اخلامس 
، أي إن » أخربين عن زيٍد إن جاءك ما تصنُع به « : السَّاعةُ فأخربوين عنه أَتْدُعونَ غري اهللا ِلكَْشِفِه ، كما تقول 

فأنت ظَاِلٌم ، : أنت ظَاِلمٌ إن فعلت ، أي : عليه ، ونظُريُه » أخربين « جاءك فأْخبِْرنِي عنه ، فحذف اجلواُب لداللة 
  .لداللة ما تقدَّم عليه » فأنت َضاِلٌم « فحذف 

  .وهذا ما اختاَرُه أبو حيَّان 
  .وادَّعى أنه مل َيرُه لغريه » وهو جارٍ على قواعِد العربية « : قال 
  .} أَغَْيَر اهللا َتْدُعون { : قوله 

أغري اهللا : َبكََّتُهْم بقوله : زخمشري إمَّا لالخِْتَصاصِ كما قال ال: ، وتقدُميه » َتْدعون « مفعول ُمقدٌَّم ل » غَْيَر « 
أَتُخصُّونَ آهلتكم بالدَّعْوِة فميا هو َعاَدُتكُمْ إذا أصَاَبكُْم ُضرُّ ، أم تدعون اهللا دوهنا ، وإمَّا لإلْنكَارِ : َتْدُعون ، مبعىن 

أَزْيداً « : الدُّعاء ، أال ترى أنك إذا قلت  عليهم يف ُدَعاِئهِْم لألْصَنامِ ، ألن املُْنكَرِ إمنا هو ُدَعاُء األْصَنام ال َنفُْس
وهذا من قَاِعَدِة بََيانِيٍَّة قدمت التنبيه ] وال تُْنِكُر نَفَْس الضرب ، [ حمالَّ للضَّْرب ، » زيد « إمنا تُْنِكُر كَْونَ » تضرُب 

  ] . ١١٦: املائدة [ } أَأَنَت قُلَت ِللنَّاسِ اختذوين { : عليها عند قوله تعاىل 
، إن كنتم صَاِدقَني » َصاِدِقَن « جوابه َمْحذُوٌف لداللة الكالم عليه ، وكذلك َمْعُمولُ } إنْ كُْنُتمْ صادِقنيَ { : وله ق

  يف دْعَواكُْم أنَّ غري اهللا إلٌه ، فهل َتْدعونه ِلكَْشِف ما َيُحلُّ بكم من العذابِ؟
  فصل يف املراد من اآلية

أرأيتكم إن أتاكُْم عذاُب اهللا قبل املوِت ، أرأيتكم : قل يا حممد هلؤالء املشركني  :قال ابن عبَّاسِ : معىن اآلية 
السَّاعة يعين العذاب يوم القيامة ، أترجعون إىل غري اهللا يف َدفْعِ البالء والضُّرِّ ، أو ترجعون إىل اهللا يف َدفْعِ البالء 

  يدعون اهللا يف أْحوالِ االضِْطرَارِ كما أخرب اللَُّه عنهم واِملْحَنِة ال إىل األصنام واألوثانَ ، وأراد الكُفَّاَر

» « َبلْ إيَّاُه تدُعونَ « : ال جرم قال ]  ٣٢: لقمان [ } َوإِذَا غَِشيَُهْم مَّْوٌج كالظلل َدَعُواْ اهللا ُمْخِلِصنيَ لَُه الدين { 
مفعول ُمقدٌَّم » إيَّاه « ا يف كالم اللَِّه كذلك ، و حرُف إضَْرابٍ وانتقال ، ال إبطال ملا ُعرَِف غري َمرٍَّة من أهن» بل 

بل َتُخصُّونه بالدُّعاِء ، وعند غريه لالعِْتَناء ، وإن كان ثَمَّ َحْصرٌ : لالخِْتَصاصِ عند الزخمشري ، ولذلك قال 
  .» ة الفاحت« ضمري منصوٌب ُمنِْفصلٌ تقدَّم الكالُم عليه يف » إياه « واختصاٌص فمن قَرينٍة أخرى ، و 

  .» اسم ُمْضَمٌر أجري جمرى املظهرات يف أنه مضاف أَبداً « إيَّا » هنا « : وقال ابن عطية 
حرف ُيَبيَّن أْحوالَ الضمري ، وليس ُمَضافاً ملا بعده » إيَّا « وهذا ِخالُف مذهب سيبويه أن ما بعد : قال أبو حيان 

  .تنكريه ، والضََّماِئُر ال َتقَْبلُ التنكري فال َتقَْبلُ اإلضافة  لئال َيلَْزُم َتْعرِيفُ اإلضافة ، وذلك يِْسَتْدِعي
  :أربعةُ أوجٍه » ما « جيوز يف » ما َتْدُعونَ « : قوله 

: فيكشف الذي َتْدُعونَ ، والعائُد حمذوف السِْتكََمالِ الشروط ، أي : ، أي » الذي « أهنا موصولةٌ مبعىن : أظهرها 
  .َتْدُعوَنُه 

فيكشف العذاَب ُمدَّة : َمْحذُوفاً تقدير » يكشُف « ا ظَْرِفيَّةٌ ، قاله ابن عطية ، وعلى هذا فيكون َمفُْعول أهن: الثاين 
وهذا ما ال حاجةَ إليه مع أنَّ فيه وْصلها مبضارعٍ ، وهو قليلٌ جداً : ما ُدمُْتْم داعينه وقال أبو حيَّان : دعائكم ، أي 

  .» ما َتطْلَُع الشمس « : ، ويضعف » لشمُس ال أكَلُِّمَك ما طلعت ا« : تقول 
كَثُرَ » مل « ؛ ألنه مىت كان َمْنِفيَّا ب » مثبت « : كان يبغي أن يقُول » ُمبضارع « : قوله : قال شهاب الدين 

  ]الطويل : [ وْصلَُها به ، حنو قوله 



  َما ِلمْ يِْسَتِعْن بَِجهُولِ أَخا اِحللْمِ] ... يََتَهضَُّموا [ َولَن َيلَْبثَ الُْجهَّالُ أنْ  -٢١٦٨
  ]الوافر : [ وِمْن َوْصِلَها مبضارعٍ مثبِت قوله 

  إلَى أمَّى َوَيْروينِي النَّقِيُع... أطوُِّف َما أطَوِّفُ ثُمَّ آوِى  -٢١٦٩
  ]الوافر : [ وقول اآلخر 

  إلَى بِيٍت قَعِيَدُتُه لكَاعٍ... أطَوُِّف ما أطَوِّفُ ثُمَّ آوِي  -٢١٧٠
  .الظرفقية » ما « ِصلَةٌ ل » أطَوُِّف « ف 

َتْدُعونَ : فيكشُف شَْيئاً َتْدعُونه ، أي : أهنا َنِكَرةٌ َمْوُصوفَةٌ ذكره أبو البقاء ، والعِاِئٌد أيضاً َمْحذُوُف أي : الثالث 
  .كْشفَُه واحلَذُْف من الصِّفَِة أقَلُّ منه من الصلة 

  .» وَيِصحَّ أن تكون َمْصَدرِيَّةً على حذٍف يف الكالم « : يَّة أهنا َمْصَدرِيةٌ ، قال ابن عط: الرابع 
  ] . ٨٢: يوسف [ } واسأل القرية { « وهو مثْل : قال الزجَّاج 

  .فيكشف سبب دعائكم وموجبه : قال شهاب الدين 
  .وهذه َدْعَوى حمذوف غري ُمَعّين ، وهو خالُف الظاهر : قال أبو حيَّان 

فيكشف َمْدُعوَّكُمْ : يعين يصري تقديره « يست َمْصَدَريَّةً إالَّ أن َتْجَعلََها مصدراً مبعىن املفعول ول» : وقال أبو البقاء 
  .الذي َتْدُعون ألجله ، وهو الضُّرُّ وحنوه : ، أي 
  :فيما يتلَّق به وجهان « إليه » : قوله 

الذي َتْدُعون إىل كَْشِفِه ، : ط املوصولة ، أي ما» ، والضَّمري حينئٍذ يعود على « َتْدعون » أن تيعلَّق ب : أحدمها 
  .» الالم « أو » إىل « بالنسبة إىل متعلّق الدعاء يتعدَّى ب » دعا « و 

  ] . ٤٨: النور [ } َوإِذَا دعوا إِلَى اهللا { ]  ٣٣: فصلت [ } َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً مِّمَّن َدَعآ إِلَى اهللا { : قال تعاىل 
  ]الطويل : [ وقال 
  .. وإنْ أُْدعَ ِللُْجلَّى أكُْن ِمْن ُحَماِتَها  -٢١٧١

  ]البسيط : [ وقال 
  َيْوماً سََراِة كَِرامِ النَّاسِ فَاْدعِينَا... إىل ُجلَّى وَمكُْرَمٍة ] َدَعْوت [ َوإنْ  -٢١٧٢

  ]املتقارب : [ وقال 
  َديء ِمْسَورِفَلَبَّى فَلَبَّْى َي... َدَعْوُت ِلَما َنابِنِي ِمسَْوراً  -٢١٧٣
  .» يكشُف « أن يتعلَّق ب : والثاين 

  .انتهى » يرفعه إليه : أي « : قال أبو البقاء 
  ] .وقْد َعَرفَْتُه [ والضمُري على هذا عائٌد على اهللا تعاىل ، وذكر أبو البقاء َوْجَهيِ التعلق ومل َيَتعَرَّْض للضمري ، 

  .فيكشف ما تدعون فيه إليه : لُ أن يُعود إىل اهللا ، بتقدير َيْحَتِم» إليه « والضمري يف : وقال ابن عطية 
[ } ادعوين أَسَْتجِْب لَكُمْ { : يتعدَّى ملفعول به دون َحْرِف جرِّ » دعا « وهذا ليس بَِجيٍد؛ ألنَّ : قال أبو حيَّان 

  .» ِسَمعاً  َدَعْوُت اهللا« : ومن كالم العرب ]  ١٨٦: البقرة [ } إِذَا َدَعاِن { ، ]  ٦٠: غافر 
[ } ادعوا رَبَّكُْم َتَضرُّعا { ]  ١١٠: اإلسراء [ } قُلِ ادعوا اهللا أَوِ ادعوا الرمحن أَّياً مَّا َتْدُعوا { : وِمثْلُُه : قلت 

دعوت اهللا ، إالَّ أنه ميكن أن ُيَصحَّحَ : دعوت إىل اللهط مبعىن » : وال تقولُ هبذا املعىن « : قال ]  ٥٥: األعراف 
إالَّ أنَّ التضمني ليس بقيسا ، ال ُيصَاُر إليه » تلجؤون فيه إىل اهللا « معىن » تدعون « ُه مبعىن التَّْضِمنيِ ، َضمََّن كالُم



  .« إالَّ عند الضَُّروَرِة ، وال ضرورةَ تدعو إليه هنا 
َصَر ، وقد تقدَّم منه مجلة ليس التضمني َمقُْصوراً على الضرورة ، وهو يف القرآن أكثر من أن ُيْح: قال شهاب الدين 

 -تعاىل  -جتويزُ أيب ُمَحمٍَّد َعْوَد الضمري إىل اهللا : مثلَُها على أن قد ُيقَال  -تعاىل  -َصاِلَحةٌ ، وسيأِتي إن شاء اهللا 
إليه ، فال يلزم ، كما تقدَّم َنقْلُُه عن أيب البقاِء ، وأن معنالاه يرفعه « يكشف » ُمَتَعلٌِّق ب « إليه » َمْحُمولٌ على أن 

ظاهرة أنه َيْزُعُم تَعلُّقَهُ « فيه » : ، فتقديره « تدعون فيه إليه » : احملذور املذكور ، لوال أنه ُيَعكُِّر عليه تقديُرُه بقوله 
  .« َتْدُعون » ب 

َيكِْشَف كََشَف ، وادِّعاُء إنْ َشاِء أن : جوابه َمْحذُوٌف ِلفَْهمِ املعىن ، وداللة ما قبله عليه ، أي « إنْ َشاَء » : قوله 
أنت ظامل إن فعلتط لكن مينع من » : فهو أْحَسُن من قوهلم « الفاء » تقدمي جوابِ الشرط هنا واِضٌح القترانه ب 

لنا أهنا أفادت تَرتَُّب الكَْشِف عن الدعاء ، وأن الدَُّعاَء سََبٌب فيه ، على أن : كوهنا جواباً هنا أهنا ِسَببِيَّةٌ مرتبة ، أي 
  هل تفيد السََّببِيَّةَ أو ال؟: اجلزاء » فاء « ِخالَفاً يف 

أن تكون َمْوصُولَةَ امسية ، واملَُراُد هبا ما ُعبَِد ِمْن دون اللَِّه ُمطْلَقاً » ما « الظاهر يف } َوتَنَسْونَ َما ُتْشرِكُون { : قوله 
  :قوله العُقَالَء وغريهم ، إالّ أنه غَلََّب غريا لعقالء عليهم ك: 

  .ما ُتْشرِكُوَنُه مع اهللا يف الِعَباَدِة : والعائد حمذوف ، أي ]  ٤٩: النحل [ } َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفي السماوات { 
  .» وَتْنَسوءنَ ُدعاَء ما تشركون ، فحذف املضاف : األْصلُ « : وقال الفارسيُّ 

  .ائد عن اجلمهور وجيوز أن تكون َمْصدرِيَّةً ، وحينئٍذ ال َتْحتَاُج إىل ع
َتْنَسْونَ اإلشراك َنفَْسُه ملا يَلَْحقُكُْم من الدَّْهَشِة واحلَيَْرِة ، أو هو واقع : مث هل هذا املصدر باقٍ على حقيقته؟ أي 

وتنسون املُْشَرَك به ، وهي األصنام وغريها ، وعلى هذه فمعناه كاألوَّلِ ، وحينئذ حيتمل أن : موقع املعفول به ، أي 
  .لألصنام وغريها : هلا أي ] ذاكرين [ وأن يكون مبعىن التَّْرِك ، وإن كانوا » الَغفْلَة « السياق على بابه من  يكون

  فصل يف املراد من اآلية
قد جييب الدَُّعاَء إن  -تعاىل  -معىن اآلية فيكشف الضُّرَّ الذي من أْجِلِه َدَعوُْتْم إن شاء ، وهذه اآلية َتُدلُّ على أنه 

  .، وقد ال جييبه شاء 
يفيد اجلَْزَم باإلجابة ، وهاهنا َعلََّق اإلجابة على املشية ، ]  ٦٠: غافر [ } ادعوين أَْسَتجِْب لَكُْم { : قوله : فإن قيل 

  فيكيف جيمع بني اآليتني؟
ما يقول أهل السُّنَِّة ، أو حبسب تَاَرةً َيْجزُِم ُسْبَحاَنُه باإلجابة ، وتارةً ال جييب إمَّا حبسب املشيئة ك: فاجلواُب أن يقال 

  .رعاَيِة املصلحة كما يقول املعتزلة ، وملَّا كان كال األمرين حَاِصالً ال َجَرَم وردت اآليتني على هذهني الوجهني 
  فصل يف أن أصل الدين هو احلجة

كان يقول  -تعاىل  -لتقليد؛ ألنهوهذه اآلية من أقَْوى الدَّالِئلِ على أن أصل الدين هو احلُجَّةُ والدليل ، ال خيصُّ ا
ِلعبدةِ األْوثَاِن إذا كنتم ترجعون عند نزول الشدائد إىل اهللا ال إىل األصنام واألوثان ، فَِلَم تقدمون على األصنام اليت 

أمَّا لو كان َمْرُدوداً وكان  ال َتْنَتِفُعونَ بعبادهتا ألَْبتَّةَ ، وهذا الكالُم إمنا ُيفيُد لو كان ذكُر الدَّلِيلِ واحلُجَِّة مقبوالً ،
  .الواجب التقليد كان هذا الكالم َساِقطاً 

فَلَْولَا إِذْ َجاَءُهْم بَأُْسَنا َتَضرَّعُوا ) ٤٢(َولَقَْد أَْرَسلَْنا إِلَى أَُممٍ ِمْن قَْبِلَك فَأََخذَْناُهْم بِالَْبأَْساِء َوالضَّرَّاِء لََعلَُّهْم يََتَضرَُّعونَ 
  ) ٤٣(ْت قُلُوُبُهْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّيْطَانُ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ َولَِكْن قََس



  .وهذا احلذُف ظاهر جداً » أْرسلَْنا ُرُسالً إىل أممٍ فكذبوا فأخذناهم « : َحذْفُ تقديره : يف الكالم 
البأسآء { رَاراً ، وتقدَّم تفسُري كالم تقدِّم ِم» أمم « ، ويف جعله ِصفَةً ل » أْرسلنا « متعلٌِّق ب » من قَْبِلَك « و 

  .» أفَْعل « ومل ُيلْفَظُ هلما بُِمذَِكرٍ على ]  ١٧٧: البقرة [ } والضراء 
  .} والا إِذْ َجآَءُهْم بَأُْسَنا َتَضرَُّعوا { : قوله 

: تقول  فََصلَ به بني حرف التحضيض وما دخل عليه ، وهو جائز يف املفعول به ،» تضرَّعوا « منصوب ب » إذ « 
من » َتفَعُّل « : ، وتقدَّم أن حرَف التَّْخِضيض مع املاضي يكون معناه التَّوءبِيَخ ، والتَّضَرُّع » لوال زيداً َضَرْبتَ « 

  .» ضََرَع َيْضَرعُ ضراعة فهو ضارٌع وضَرٌع « : الضَّراَعة؛ وهي الذِّلَّة واهلَْيَبة املسببة عن االْنِقَياِد إىل الطاعة ، يقال 
  ]الطويل : [ ال الشاعر ق

  وُمْخَتبِطٌ ِممَّا تُِطيحُ الطَّواِئُح... لُيْبَك َيرْيُد ضَارٌع ِلُخُصوَمٍة  -٢١٧٤
  .» َضْرعاً « : وللسهولة والتَّذَلُّلِ املفهومة من هذه املادة اْشَتقُّوا منها ِللثَّْدي امساً فقالو له 

تضرَّعوا « : َواِقَعةٌ بني صدَّْينِ ، ومها اللُِّني والقَْسَوةُ؛ وذلك أن قوله  هنا» لكْن « } ولكن قََسْت قُلُوبُُهم { : قوله 
ُمْشِعٌر باللِّنيِ والسُّهُولِة ، وكذلك إذا جعلءَت الضَّراَعةَ عبارة عن اإلميان ، والقَْسَوةَ عبارة عن الكُفْرِ ، وعبَّرت » 

وهذا » آمَن قلبه فتضرَُّع ، وقسا قلبه فكفر « : ترى أانه تقول عن السبب باملَُسبَّبِ ، وعن املُسَبَّبِ بالسبب ، أال 
استدراك على املعىن ، أي ما َتَضرَّعُوا ولكن يعين أن التَّْخضِيَض يف معىن » ولكن « : أحسن من قول أيب البقاء 

مل َيَتضرَّعوا إذ جاءهم بأُسَنا ، : أنه قيل َمعَْناُه نَفُْي التضرُّع ك: النَّفْي ، وقد َيتََرجَُّع هذا مبا قالهُ الزخمشري فإنه قال 
ليفيد أنه مل يكن هلم ُعذٌْر يف تَْرك التَّضَرُّعِ ، إالَّ قَْسَوة قلوهبم ، وإعجاهبم بأعماهلم اليت » لوال « ولكنه جاء ب 

  .َزيَّنََها الشَّْيطَانُ هلم 
  :هذه اجلملة َتْحتَِملُ وجهني » وزيََّن لَُهم « : قوله 

  .أن تكون اسِْتئَْناِفيَّةً أخرب تعاىل عنهم بذلك  :أحدمها 
وهذا رأي » قََسْت قُلُوهبم « : أهنا داخلة يف حيَّز االستدراك فهو نسٌق على قول :  -وهو الظاهر: والثاين 

يف » ما « م و كما تقدَّ» مل يكن ُعذْرٌ يف ترك التَّضرُّع إالَّ قَْسَوةُ قلوهبم وإعاُبُهم بأعماهلم « : الزخمشري فإن قال 
زيَّنَ : وأن تكون مصدرية ، أي ] الذي كانوا يعملونه : أن تكون موصولة امسية أي [ حيتمل » ما كانوا « : قوله 

  .وَيْبُعُد َجْعلُها نكرةً موصوفة ]  ٤: النمل [ } َزيَّنَّا لَُهْم أَْعمَالَُهمْ { : هلم َعْملَُهم ، كقوله 
يت قبلها على مذهب أهل السُّنِة ، ألنه بيَّن يف اآلية األوىل أن الكُفار يرجعون إىل فصل دلت هذه اآلية مع اآلية ال

عند كل ما كان من جِْنسِ  -تعاىل  -عند نزول الشَّدائد مث بيَّن يف هذه اآلية أهنم ال َيْرجُعونَ إىل اهللا  -تعاىل  -اهللا 
اجعني إىل اهللا تعاىل ، وذلك َيُدلُّ على أنَّ من مل َيْهِدِه اهللا مل َيهَْتدِ الشَّدَاِئِد ، بل قد يبقون ُمصِرِّيَن على الكُفْرِ غري ر

  .سواء َشاَهَد اآليات أْو مل ُيَشاهد 

قََسْت قُلوهبم ومل يتضرَّعوا « : َيُدلُّ على أهنم َتَضرَّعُوا ، وها هنا يقول } بل إيَّاُه َتْدُعونَ { : ألَْيَس قوله : فإن قيل 
 «.  

أولئك َتَضرَُّعوا لطلب إزالة الَبِليَّة ومل َيَتضرَّعُوا على : أولئك أقَْواٌم وهؤالء أقواٌم آَخُرون ، أو نقول : فاجلواُب 
  .سبيل اإلخالصِ هللا تعاىل ، فلهذا القَْرق َحُسَن اإلثَْباُت والنفي 

ا أْرَسل الرسل إليهم ، وإمنا َسلَّطَ البَأَساَء إمن -تعاىل  -على أنه } لََعلَُّهْم يََتَضرَُّعون { : فصل احتج اجلُبَّائي بقوله 
  .أراد اإلميان والطاعة من الكُلِّ  -تعاىل -والضَّرَّاء عليهم إرادِة أن يتضرعوا أو يؤمنوا ، وذلك َيُدلُّ على أنه 



لتموه على إرادة هذا ُمَحالٌ ، وأنتم مح -تعاىل  -للتََّرجِّي والتََّمنِّني وهو يف حق اهللا » لَعلَّ « واجلواُب أن كلمة 
عاملهم ُمعاملة لو صدرت عن غري اهللا لكان املَقُْصود منه هذا املعىن ،  -تعاىل  -املَطْلُوب ، وحنن حنمله على أنه 

إن َدلَّْت هذه اآلية على : ومشيئته ، فذلك ُمحَالٌ على ما ثبت بالدَّليل ، مث نقول  -تعاىل  -فأمَّا تعليل حكم اهللا 
الَوْجِه ، فإهنا َتُدلُّ على ِضدِّ قولكم من وجٍه آخر ، وذلك ألهنا َتُدلُّ على أهنم إمنا مل يَتَضرَُّعوا ِلقَْسَوةِ  قولكم من هذا

حصلت بفعلهم احتجاوا يف إجيادها إىل [ تلك القَْسَوةُ إن : قلوهبم ، وألجلِ أنَّ الشَّْيطَانَ َزيََّن هلم أْعمَالَُهْمن فنقول 
  .فالقول قولنا  -تعاىل  -حصلت بفعل اهللا ] لسل وإن سبب آخر ولزم التس

ومل بقي الشيطان : بسبب تزيني الشيطان ، إالَّ أنا نقول [ َهْب أن الكُفَّاَر إمنا أقدموا على هذا الفعل القبيح : وأيضاً 
ذا بطلت هذه التَّقَاِديرُ ، فإن كان ذلك ألجل َشْيطان آخر َتسَلَْسلَ إىل غري هناية ، وإ] مصراً على هذا الفعل القبيح 

وانتهت إىل أنَّ كُلَّ أحد إمنا ُيقِدُم تارةً على اخلري وأخَْرى على الشَّرِّ؛ ألجل الدََّواعي اليت حتصل يف قَلْبِِه مث ثبت أن 
  .تلك الدََّواعي ال حتصل إالَّ بإجياد اهللا ، فحينئٍذ َيصحُّ قولنا ، ويفسُد قوهلم بالكلية ، واهللا أعلم 

َبْغَتةً فَإِذَا ُهْم ُمْبِلُسونَ مَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه فََتْحَنا َعلَيْهِْم أَبَْواَب كُلِّ َشْيٍء َحتَّى إِذَا فَرِحُوا بَِما أُوُتوا أََخذَْناُهْم فَلَ
  ) ٤٥(فَقُِطَع َدابِرُ الْقَْومِ الَِّذيَن ظَلَُموا َوالَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني ) ٤٤(

ملا َنُسوا وهذا من متام القصة األوىل بيَّن تعاىل أنه أخذهم بالبَأَساِء والضرَّاِء لَعلَُّهْم يََتضرَُّعوا ثُمَّ بيَّن يف هذه اآلية أهنم 
 الرَّاحِة والرَّخاءِ ما ذُكِّروا به من الَبأَساِء والضَّرَّاِء فََتْحَنا عليهم أبواب كُلِّ شيء ، وَنقَلَْناُهْم من البَأَساِء والضَّرَّاء إىل

َعاَملَُهْم بَِتْسِليِط املَكَارِِه والشََّداِئِد تَاَرةً ، فلم ينتفعوا به ، فََنقَلَُهمْ  -تعاىل  -، وأنواع اآلالَِء والنعماِء واملقصوُد أنه 
ما َيفَْعلُُه األُب املُْشِفق من تلك احلَالَِة إىل ِضدَِّها ، وهو فتح أبواب اخلريات عليهم ، فلم ينتفعوا به أيضاً ، وهذا ك

  .بولَِدِه ُيَخاِشُنُه تَاَرةً وُيالِطفُُه أخرى طَلَباً لَصالِحِه 
مثقالً ، والتقيلُ ُمؤِذن بالتكثري؛ ألن بَْعَدهُ » فَتَّْحَنا « خمفَّفاً ، وابن عامر » فََتحَْنا « قرأ اجلمهور : » فََتْحَنا « : قوله 

  .تخفيف هو األصل فناسب التكثري وال» أبواب « 
]  ١١: القمر [ } فَفََتحَْنآ { » القمر « ويف ]  ٩٦: األعراف [ } لَفََتْحَنا { » األعراف « وقرا ابن عامر أيضاً يف 

« يف } فُِتَحْت أَْبوَاُبَها { واخلالُف أيضاً يف ]  ٩٦: األنبياء [ } فُِتَحتْ َيأْجُوُج { بالتَّشديد أيضاً ، وشدََّد أيضاً 
فإن اجلماعة وافقوا ابن عامر ]  ١٩آية [ يف النبأ } َوفُِتَحِت السمآء { ، ]  ٧٣،  ٧١آية [ يف املوضعني » مر الز

على تشديدها ، ومل َيقَْرأها بالتخفيق إالَّ الكوفيون ، فقد جََرى ابن عامر على َنَمٍط واحٍد يف هذا الِفْعلِ ، والباقون 
  .ارِ إليها ، وَخفَّفُوا يف الباقي َجْمعاً بني اللغتني َشدَّدُوا يف املواضع الثالثة املَُش

  :هي الفُجَاِئيَّةُ ، وفيها ثالثة مذاهب » إذا » « فَإذَا ُمْبِلُسونَ « : قوله 
مذهب سيبويه أهنا ظرف مكان ، ومذهُب مجاعة منهم الّرياشي أهنا ظرف زمان ، ومذهب الكُوفيني أهنا حرف ، 

  .أْبِلسُوا يف مكان إقاَمتِهِْم أو يف زماهنا : زماناً أو مكاناً النَّصاُب هلا خرب املبتدأ ، أي  فعلى تقدير كوهنا ظَْرفاً
  .اإلطَْراُق : واإلْبالُس 

وقد تقدَّم يف موضعه ، وأنَُّه هل هو أعجمي أم » إْبِليسُ « هو احلزن املعترض من شدة الَبأسِ ، ومنه أْشُتقَّ : وقيل 
  ال؟

  .ْبلُس الباهت احلزين اآليُس من اخلري الذي ال حيُري جواباً لشدَِّة ما نزل به من ُسوِء احلالِ املُ: قال القرطيب 
  ]الرجز : [ قال العجَّاج 



  نََعْم أْعرِفُه وأبْلَسَا: قال ... َيا صَاحِ َهلْ َتعْرُِف َرْسماً ُمكَْرَسا  -٢١٧٥
يس ، وأْبلََس الرَُّجلُ َسكََت ، وأْبلََست النَّاقَةُ وهي مبالٌس إذا مل حتّير هلَْول ما َرأى ، ومن ذلك اْشُتقَّ اسم إْبِل: أي 

  .َضبَِعت النَّاقة َتْضَبع َضَبَعةً وَضْبعاً إذا أرادت الفَْحلَ : تَْرَع من ِشدَِّة الّضَبعة يقال 
  فصل يف معىن اآلية

ملَّا قََسْت قلوهبم ومل َيَتفَطَُّنوا وَنُسوا ما : ، أي فتحنا عليهم أْبواَب كُلِّ شيء كان ُمْغلَقاً عنهم من اخلري : املعىن 
ل ذكروا به من الَوْعِظ فََتْحَنا عليهم أْبوَاَب اخلري مكان البالء والشِّدَّة حىت إذا فَرُِحوا مبا أوتوا ، وهذا فََرُح َبطَرٍ مث

  .فرح قارون مبا أصاب من الدنيا 
  .بِّ الكعبة يف هذه اآلية َمكْرٌ بالقوم ور: قال احلسُن 

  »إذَا َرأْيَت اللََّه ُيعِْطي الَعاِصي ، فإنَّ ذَلَك اسِْتْدرَاٌج ِمَن اللَِّه « : وقال صلى اهللا عليه وسلم 

  .فَُجاءةً أين ما كانوا : » أَخذَْناُهم َبْغَتةً « مث قال . مث قرأ هذه اآلية 
اِء ليكون أَشدَّ ِلتَحسُّرِِهْم على ما فَاَتُهْم من حال السالمة وإمنا أخذوا يف َحالِ الرَّاحِة والرََّخ: قال أْهلُ املعاين 

  .آيُِسونَ من كُلِّ خريٍ » فإذا هم ُمْبلسون « والَعاِفَيِة ، 
  .قد أْبِلَس : املُْبلُس الذي انقطع َرَجاؤُهن ولذلك قيل للذي سكت عند انقطاع ُحجَِّتِه : قال الفرَّاء 

  .الشديد احلَْسَرِة احلزين املُْبلُس : وقال الزَّجَّاُج 
  .مرفوٌع به » دابرُ « ِمبْنِيَّا للمفعولِ » فَقُِطَع « اجلمهور على » فَقُطََع َدابِرُ « : قوله 

مفعول به ، وفيه الَتفَاٌت ، إذ هو خورج من تكلم » َدابِرَ « مبنياً للفاعل ، وهو اهللا تعاىل ، » قطع « : وقرأ ِعكْرَِمةُ 
  .إىل غَْيَبٍة » َناُهمْ أَخذْ« : يف قوله 

  .دََبَر الَولَُد واِلَده ، ودََبَر فالن القَْوَم َيْدُبُرُهْم ُدُبوراً ودَْبراً : التَّابُع من َخلٍْف ، يقال » الدَّابُِر « و 
َدابِرُ القوم آِخرُُهمْ « » ْيٍد أصله قاله األْصمَِعيُّ ، وقال أُبو ُعَب: قَطَع اللَُّه َدابَِرُه ، أي : الدَّابُر األْصلُ ، يقال : وقيل 

  ]البسيط : [ ، وأنشدوا ألميَّة بن أيب الصَّلِْت « 
  فََما اْستَطَاُعوا لَهُ َصْرفاً َوالَ انَْتَصُروا... فاسُتؤِصلُوا بَِعذَابٍ َحصَّ دَابِرَُهْم  -٢١٧٦

  .سقط َخلْفَُه : ومنه َدَبَر السَّْهُم اهلََدَف ، أي 
  «ِمَن النَّاسِ َمْن ال َيأِتي الصَّالةَ إالَّ ُدبريا » اهللا بن َمْسُعوٍد ويف احلديث عن عبد 

  .يف آخر الوقت : أي 
  فصل يف املراد باآلية

  .اْستَأَصلَُهْم العذاب ، فلم ُيْبقِ َباِقَيةً  -تعاىل  -واملعىن أنَّ اهللا 
  .« احلمد هللا رب العاملني » و 

  .على َهالِّكهِْم : قيل 
ْمدَ يٌم للمؤمنني كيف َيْحَمدُوَنُه ، َحَمدَ اللَُّه َنفَْسُه على أنْ قَطََع َدابِرَُهم؛ ألنه نِْعَمةٌ على الرُُّسلِ ، فَذَكَر احلتعل: وقيل 

َتْعِلماً هلم ، وملن آمن هبم أن َيْحَمُدوا اهللا على ِكفَاَيِتِه َشرَّ الظاملني ، وليحمد حممد وأصحابه َربَُّهْم إذا أهلكنا 
  .ذّبني املك

وتَضمََّنْت هذه اآلية احلُجَّة على وحوب ترك الظلم ملا تعقَّب من قَطْعِ الدَّابرِ إىل العذابِ الدئام مع اسَْتْحقَاقِ القاطعِ 
  .للحمد من كل َحاِمٍد 



غَْيُر اللَِّه يَأْتِيكُْم بِهِ اْنظُْر كَْيفَ ُنصَرُِّف الْآَياتِ  قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أََخذَ اللَُّه َسْمَعكُْم َوأَْبصَاَركُْم َوَخَتَم َعلَى قُلُوبِكُْم َمْن إِلٌَه
  ) ٤٦(ثُمَّ ُهْم َيْصِدفُونَ 

أرأيتم َسْمَعكُْم وأبصاركم إن أخذنا اللَُّه ، واجلملة : املفعول األوَّل حمذوف ، تقديره } أََرأَْيُتْم إِنْ أََخذَ اهللا { 
  .وقد تقدَّم أن أبا حيَّان جيعله من التَّناُزعِ ، وجواُب الشرط َمْحذُوٌف على حنو ما َمرَّ االْسِتفَْهاِميَّةُ يف موضع الثاين ، 

« : كقولك » أرأيتم « وَحْرُف الشَّْرِط وما اتََّصلَ به يف موضع َنْصبٍ على احلالِ ، والعاملُ يف احلالِ : وقال احلويف 
  .ا تقدَّم مما َدَخلَْت عليه َهْمَزةُ االستفهام وهذا إعراٌب ال َيظَْهُر خارجاً ، وجواب الشَّْرِط م: أي » اْضرِْبُه إن خرج 
» كاف « اخلطاب ، وأِتَي به هناك؛ ألن التَّْهديَد هناك أْعظَُم فَنَاَسَب التأكيد باإلتيان ب » كاف « ومل ُيؤَت هنا ب 

ال َيلْتَبَِس ، ولو جيء معها بالكاِف الْسُتْغنَِي هبا اخلطاب وملَّا مل ُيءَت بالكاِف وَجَب بروز عالمِة اجلَْمعِ يف التاء لئ
  .» البقرة « كما تقدََّم ، وتْوحِيُد السَّْمعِ ، وَجْمعُ األبصارِ مفهومق مما تقدَّم يف 

ثانية ،  ِصفَةٌ» يأتيكم « و » إله « ِصفَةٌ ل » غُري اهللا « اسِتفَْهاِميَّةٌ ، و » َمْن « مبتدأ وخرب ، و » َمْن إلٌه « : قوله 
  .» مسعكم « تعود على » به « يف » اهلاء « و 

  .تعود على اجلميع ، وُوحِّد ذهَاباً به مذهب اسم اإلشارِة : وقيل 
  .تعود على اهلدى املدلول عليه باملعىن : وقيل 
  .َيُعوُد على املَأخُوِذ واملخُتومِ املدلول عليهما واخلَْتمِ ، واالستفهاُم هنا لإلنكارِ : وقيل 

وهي لغةُ من [ بضم اهلاء » بهُ انظر « بكسر اهلاء على األصل ، وروى املَُسيَّيب عن نافع » بِهِ انظر « : واجلمهور 
  .والباقون بكسرها » به انظر « اللتقاء الساكنني ، فصاَر » الواو « فحذف » فخسفنا هبو وبدارُهو األرض « يقرأ 

  .َمامِ الزَّاين والباقون بالصاد بإْش» َيْصِدفُونَ « وقرأ محزة ، والكسائي 
  فصل يف معىن اآلية

أذهب واْنتََزَع َسْمَعكُْم وأْبصَاَركُْم ، وختم على قلوبكم : أيُّها املشركونُ إنْ أَخذَ اهللا ، أي : املعىن : قال ابُن عبَّاسٍ 
  .طبع على قلوبكم فلم َتْعِقلِ اهلَُدى : ، أي 
  .ريوا كاملََجانني أزال عقولكم حىت تص: معناه : وقيل 
  .املُرَاُد من هذا اخلَْتمِ األمانةن : وقيل 

  فصل يف إثبات الصانع
املراُد من هذا الكالم الدِّاللةُ على ُوجُوِد الصانع احلكيم املُْختَار؛ أل ، أشَْرَف أعَضاِء اإلْنَساِن هو السَّْمُع والبصر 

َمَحلُّ القوة الَباِصَرِة ، والقَلُْب َمَحلُّ احلياة والِعلْمِ والعَقْلِ ، فلْو  والقَلُْب ، واألذن حمل القوة الساَّامعة ، والَعْيُن
  .زالَْت هذِه الصِّفَات عن هذه األعضاء اْخَتلَّ أْمُر اإلنسان ، وَبطَلَْت َمصَاِلُحُه يف الدنيا والدِّين 

عن اآلفَاِت ليس إال اهللا تعاىل ، وإذا كان  ومن املعلوم بالضرورة أن القَاِدَر على حتصيل هذه القَُوى فيها ، وصوهنا
  .األْمُر كذلك كان املَُنِعُم هبذه النعم العظيمة هو اهللا سُْبَحاَنُه وتعاىل 

  .} انظر كَْيَف ُنَصرُِّف اآليات { : قوله 
» انظر « ، وهي ُمْعلِّقةٌ ل  إمَّا على التَّْشبيه باحلالِ ، او التشبيه بالظَّْرِف: وَنصُبها » ُنصرِّفُ « َمْعُمول ل » كيف « 

  .فهي يف َمَحلِّ نصب بإْسقَاطِ حرِف اجلرِّ ، وهذا ظاهٌر مما تقدَّم 



َصَدق عن الشيء َصدفاً وصدوفاً وصدافيةً ، : ُيعْرُِضونَ ، يقال : معناه » َيْصِدفُون « ُنَبيُِّن ، و : » ُنَصرِّف « و 
  .ضٍ من جهِتِه لِقيُتُه عن إْعرا: وصاَدفُْتُه ُمصادفَةً أي 
  ]البسيط : [ قال ِعِديُّ ْبُن الرقَاعِ 

  وُهنَّ كُلِّ ُسوِء ُيتَّقَى ُصُدُف... ُ إذَا ذَكَْرنَ َحدِيثاً قُلَْن أْحَسَنه  -٢١٧٧
  .» َصبُور « يف مجع » صُُبر « ك » َصُدوف « مجع » ُصُدف « 

بعريِ ، وهو ان مييل ُخفُُّه من اليد إىل الرِّْجلِ من ، مأخوذة من الصََّدفِ يف ال» مال « : » َصَدف « معىن : وقيل 
  .اجلانب الَوْحِشّي 

  .، وهي احملَاَرةُ اليت تكون فيها الدُّرَّة » َصَدفَة « مجع » الصََّدُف « و 
  ]البسيط : [ قال 

  َدِفَوَما َدَرْت دََوَرانَ الدُّرِّ يف الصَّ... َوَزاَدَها َعَجباً أنْ ُرْحُت ِفي ُسُبلٍ  -٢١٧٨
  .بفتح الصاد والداله ناحية اجلََبلِ املُْرتفعِ ، وسأيت هلذا مزيُد بيان » الصُُّدف « و » الصََّدُف « و 

  فصل يف دفع شبهة للمعتزلة
 َمكََّنُهْم من الفَْهمِ ، ومل خيلق فيهم اإلعَْراَض والصَّدَّ ، ولو كان -تعاىل  -دلَّت هذه اآلية على أن اللَّه : قال الكعيب 

  .تعاىل هو اخلَاِلق للفكر فيهم مل يكن هلذا الكالمِ َمْعَنى 
بيَّن أنه بالغ يف إظهار هذه الداللة ويف تقريرها ، وإزالة  -تعاىل  -إنه : واحَْتجَّ أهل السُّنَِّة بعني هذه اآلَيِة قالوا 

 َتَماِدياً يف الكُفْرِ والعناِد ، وذلَك َيُدلُّ على أن الشبهات عنها ، مث إهنم مع هذه املُبَالَغِة القَاِطَعِة للُعذْرِ ما زادوا إالَّ
وإْضالِلِه ، فََداللَةُ اآلية على قولنا أقوى من َداللتَها على قوهلم  -تعاىل  -اهلَُدى واإلْضاللَ ال حيصالن إالَّ هبذاية اهللا 

.  

  ) ٤٧(ةً َهلْ ُيْهلَُك إِلَّا الْقَْوُم الظَّاِلُمونَ قُلْ أََرأَيَْتكُمْ إِنْ أََتاكُْم َعذَاُب اللَِّه َبْغَتةً أَْو َجْهَر

اعلم أن الدالئلَ املتقّدمة كانت خمتصة بأخذ السَّْمع والَبَصرِ والقلب ، وهذا عاٌم يف مجيع أنواع العذابِ ، واملعىن أنه 
عاىل ، فوجب أن يكون هو املَْعبُوَد دون ال َداِفَع لنوع من أنواع العذابِ ، وال ُمَحصِّلَ خلري من اخلَْيرَاِت إالَّ اللَُّه ت

  .غريه 
العذاب الذي يأتيهم » اجلَْهَرة « العذاب الذي يأتيهم فَُجاءةً من غري َسْبقِ عالمٍة ، واملراُد ب » الَبْغَتة « واملراد ب 

  .مع َسْبقِ عالمة َتُدلُّ عليه 
  . أو هناراً لَْيالً: معناه : » َجْهَرةً « أو » بَْغَتةً « : وقال احلََسُن 
واألوَّل أْولَى؛ ألنه لو جاءهم ذلك العذاُب لْيالً وقد عاينوا قُُدَمُه مل يكن بَْغَتةً ، ولو جاءهم َنهَاراً وهم : قال القاضي 

  .ال َيْشُعرون بقدومه مل يكن َجْهَرةً 
ما ُيْهلَكُ : ستثناء ُمفَرَّغٌ ، والتقديُر وهو ا» إالَّ « هذا اْستِفَْهاٌم مبعىن النَّفْيِ؛ ولذلك دخلت » هل يهلك « : قوله 

واألوَّلُ َمْحذُوٌف ، وهو من » أرأيتكم « إالَّ القَْوُم الظاملون ، وهذه اجلملة االستفهامية يف موضع املفعول الثاين ل 
  .التََّنازع على رأي أيب حيَّان كما تقدَّم َتقْرِيُرُه 

إن أتاكم هلكتم ، والظَّاِهُر : التَّقْرير ، فلذلك نَاَب عن جواب الشَّْرط ، أي  االْسِتفَْهاُم هنا مبعىن: وقال أبو البقاء 
  .ما تقدَّمن وجييء هنا قول احلُوِفيّ املتقدَّم يف اآلية قبلها من كون الشرط حاالً 



  .مَْبنيَّا للفاعل » هل َيْهلَُك « : وقرأ ابن حميصن 
فاجلواُب أن العذاب وإن َعمَّ األْبرَارَ . التَّْمييُز َبْيَن املُطيعِ والعاصي  إن العذاَب إذا نزل مل َيْحُصلْ فيه: فإن قيل 

] بسبب نزول تلك [ واألْشرَار يف الظاهرة ، إالَّ أن اهلالك يف احلقيقة ُمْخَتصٌّ بالظاملني؛ ألن األْخيَاَر يستوجبون 
  .اهللا  املضارِّ هبم أنَْواعاً عظيمة من الثواب والدََّرجَاِت الرفيعة عن

وَالَِّذيَن كَذَّبُوا ) ٤٨(ْحَزُنونَ َوَما ُنْرِسلُ الُْمْرَسِلَني إِلَّا ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن فََمْن آَمَن َوأَْصلََح فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهمْ َي
  ) ٤٩(بِآَياتَِنا َيَمسُُّهُم الَْعذَاُب بَِما كَاُنوا يَفُْسقُونَ 

ية أن األنبياء إمنا ُبِعثُوا ُمَبشِّرين بالثواب على الطَّاعاِت ، ومُْنِذريَن بالِعقَابِ على املَعَاصي ، وال واملقصود من هذه اآل
  .قُْدَرةَ هلم على إظْهَارِ اآليات واملُْعجِزَاِت ، بل ذلك ُمفَوٌَّض إىل َمشِيئَِة اهللا وحكمته 

مل نرسلهم ألن نقترح : ، ويف هذه احلال معىن الَغلَبة ، أي » املرسلني  «حالٌ من } إِالَّ مَُبشِّرِيَن َومُنِذرِيَن { : قوله 
  .عليهم اآليات ، بل ألن يبشروا وينذروا 

  .» َبشَّر « لغة يف » أْبَشَر « بالتخفيف ، وقَْد تقدَّم أن » ُمْبشِرين « : وقرأ إبراهيم ، وحيىي 
ِطيَّةً ، وأن تكون مَْوُصولةً ، وعلى كال التقديرين فََمَحلَُّها رفع أن تكون َشْر» َمْن « جيوز يف » فََمْن آَمَن « : قوله 

  .باالبتداء 
فإن كانت َشْرِطيَّة ، فالفاء جواب الَشْرط ، وإن كانت َمْوُصولةً فالفاء زائدة لشبه املوصول » فال خَْوَف « واخلرب 

 ال َمَحلِّ لألوىل وممحل الثانية الرفع ، ومحل على بالشرط ، وعلى األول يكون َمَحلُّ اجلملتني اجلَْزَم ، ولعى الثاين
، وُيقَوِّي } فَالَ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهمْ َيْحَزُنون { ، وعلى املعىن فجمع يف » أْصلََح « و » آمن « اللفظ فأفرد يف 

  .} والذين كَذَّبُواْ { : كوهنا موصولة مقابلتها باملوصول بعدها يف قوله 
َنْصباً ، واملَسُّ يف اللغة الِتقَاُء الشيئني » العذاَب » « أَمسَّه كذا « بنون مضمومة من : » ُنمسُّهم  «وقرأ علقمةك 
  .من غري فصل 

مصدريَّةٌ على األظهر ، » ما « بكسر الّسني ، وقد تقدَّم أهنا لَُغةٌ ، و » يَفِْسقُون « وقرأ األْعَمش ، وحيىي بن وثاب 
  .أي بِِفسِْقهِْم 

  رد شبه للقاضي فصل يف
: َعلَّلَ عذاَب الكفَّار؛ ألهنم فَاِسقَني ، فاقتضى أن يكون كل فاسق كذلك ، فيقال له  -تعاىل  -إنه : قال القاضي 

هذا معارض مبا أنه خص الذين كفروا وكذَّبوا بآيات اهللا وهذا يدل على أنه من مل يكن مكذّباً بآيات اهللا أالَّ يلحقه 
أيضاً فإن كان هذا الوعيُد معلّالً بِِفْسقِهِْم فلم قلتمك إن ِفْسَق من عرف اهللا ، وأقَرَّ بالتوحيد هذا الوعيد أصالً ، و

  والنبوة واملعاد ُمَساوٍ ِلِفْسقِ من أنكر هذه األشياء؟
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

قُلْ َهلْ َيْسَتوِي  إِلَّا َما يُوَحى إِلَيَّقُلْ لَا أَقُولُ لَكُْم عِْنِدي خََزاِئُن اللَِّه َولَا أَْعلَُم الَْغْيَب َولَا أَقُولُ لَكُْم إِنِّي َملٌَك إِنْ أَتَّبُِع 
  ) ٥٠(الْأَْعَمى وَالَْبِصُري أَفَلَا َتتَفَكَُّرونَ 

إين ُبعِثُْت مبشّراً : قل هلؤالء األقوام : فقال اهللا تعاىل » لوال أنزل عليه آية من ربه « : هذا بقية الكالم على قوله 
  .ومنذراً وليس يل أن أَتَحكََّم على اللَِّه 

إن كنت َرسُوالً من عند اهللا فَاطْلُْب من اهللا حىت ُيَوسَِّع َعلْيَنا َمَناِفَه الدُّنَْيا وَخيَْراِتَها ، : وا يقولون واعلم أن القَْوَم كان
يؤيت املُلَْك من يشاء ، وُيِعزُّ من  -تعاىل  -، فهو » إين ال أقول لكم عندي خزائن اهللا « قل هلم : فقال اهللا تعاىل 

  .ء ، ال بيدي َيَشاُء ، وُيِذلُّ من يشا
  .، وهو اسم للمكان الذي خيزن فيه الشيء ، وَخْزنُ الشيء إحرازه حبيث ال َتنَالُُه األْيِدي » خزانة « مجع : اخلَزَائُن 

  :يف َمَحلِّ هذه اجلملة َوْجَهان } والا أَْعلَُم الغيب { : قوله 
ال أقُولُ لكم هذا » : ألنه من مجلة املَقُول ، كأنه قال  «ِعْنِدي خزاِئن اللَِّه : النَّْصُب َعطْفاً على قوله : أحدمها 

  .« القول ، وال هذا القول 
ال أعلم الَغْيَب وليس : وال أقُولُ لكم : وفيه َنظٌَر من حيث إنه يُؤدِّي إىل أنه يصري التقدير . قال الزخمشري 

  .بصحيح 
أن خيرب عن َنفِْسِه هبذه اجلَُملِ الثالث فهي معمولة لألمر  الَمْعُمولٌ ، فهو أَمَر« ال أقول » أنه معطوف على : والثاين 

وال يَتعيَُّن ما قاله ، بل الظَّاهُر أنه » : ، وهذا ختريج أيب حيَّان قال بعد أن حكى قول الزَّخمشري « قل » الذي هو 
  .إىل آخرة « َمْعطُوٌف على ال أقول 
  فصل يف معىن اآلية

ن كنت َرُسوالً من عند اللَِّه ، فال ُبدَّ وأن ختربنا عمَّا َسَيقَعُ يف املستقبل من املَصَاِلحِ إ: أن القوم يقولون : واملعىن 
: قل إين ال أعلم الغيب وال أقول » : املضارِّ حىت َنْسَتِعدَّ لتحصيل تكل املنافع ، ولدفع تلك املَضَارِّ ، فقال تعاىل 

]  ٧: الفرقان [ } لِ هذا الرسول َيأْكُلُ الطعام َوَيْمِشي ِفي األسواق َما{ : أهنم كانوا يقولون : ومعناه « إّني ملك 
  .إين لست من املالئكة : قل هبم : ويتزوج وخيالط الناس ، فقال تعاىل 
  فصل يف بيان فائدة هذه األحوال

من َنفِْسه التَّواُضع للّه ،  املراُد منه أ ، َيظْهَِر الرسول: اختلفوا يف الفائدِة من ذكر هذه األحَْوالِ الثالثة ، فقيل 
  .واالعتراف بِعُُبوديَِّتِه حىت ال يعتقد فيه مثل اعقاد النَّصارى يف املسيح عليه الصَّالةُ والسَّالُم 

ض لَن نُّْؤِمَن لََك حىت تَفُْجَر لََنا ِمَن األر{ : إن القوم كاوا َيقْتَرُِحون عليه إظْهَاَر املعجزات القاهرة ، كقوهلم : وقيل 
: اإلسراء [ } قُلْ ُسْبَحانَ رَبِّي َهلْ كُنتُ إَالَّ َبشَراً رَّسُوالً { : فقال تعاىل يف آخر اآلية ]  ٩٠: اإلسراء [ } َيْنُبوعاً 
  .أَنا ال أدَِّعي إالَّ الرسالةَ والنُُّبوَّة ، وهذه األمور اليت طلبتموها ، فال ميكن حتصيلها إالَّ بقدرة اهللا : يعين ]  ٩٣
ال أدَّعي كوين َمْوُصوفاً بالقُْدَرِة ، وال أعلم : ، أي } ال أقُولُ لكُْم ِعْنِدي خزاِئُن اللَِّه { : املُرَاُد من قوله : يل وق

  .وال أدَّعي كَوْنِي موصوفاً بعلم اهللا تعاىل ، ومبجموع َهذَْينِ الكالمني َحَصلَ أنه ال يدَِّعي اإلهليَّة : الغَْيَب ، أي 



وذلك؛ ألنه ليس بعد اإلهليَِّة َدَرَجةٌ أعلى حاالً من املالئكة فصار حاصل » إين ملك : وال أقول لكم « : ثُمَّ قال 
[ ال أدَّعي اإلهلية ، وال أدَّعي امللكيَّة ، ولكن أدَّعي الرِّسالة ، وهذا َمْنِصبٌ ال ميتنع حصُوله : الكالم كأنَّهُ يقول 

  .ار قويل فكيف أطَْبقُْتْم على استنك] للبشر 
  فصل يف رد شبه اجلبائي يف تفضيل املالئكة

ال أدَّعي َمْنزِلَةً أقَْوى من َمْنزِلَِتي ، ] معىن الكالم [ َدلَِّت اآلية على أنَّ امللَك أفَْضلُ من األنبياء؛ ألن : قال اجلُبَّائي 
  .ولوال أن املَلك أفضل ، وإالَّ مل يصح 

طريقة التَّواُضعِ ، فاألقرب َيُدلُّ على أن امللَك أفَْضلُ ، وإن كان املراد َنفْيَ إن كان الغرض هبا نفي : قال القاضي 
  .قدرته عن أفعالٍ ال يقوى عليها إالَّ املالئكة مل َيُدلَّ على كونه أفَْضلَ 

  .} إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما يوحى إِلَيَّ { : قوله 
 يكن حيكم من ِتلْقَاء نفسه يف شيء من األحكام ، وأنَُّه ما كان جيتهد ، َيُدلُّ على أنه ال يعمل إالَّ بالَوْحي ، وأنه مل

  ] . ٤،  ٣: النجم [ } َوَما َينِطُق َعنِ اهلوى إِنْ ُهَو إِالَّ َوْحٌي يوحى { : ويؤكد ذلك قوله تعاىل 
ما كان َيْعَملُ إال بالَوْحي النَّازِلِ ، فوحَب أالَّ  ألنَُّه َعلَْيه الصَّالةُ والسَّالُم: واسَْتَدلَّ نُفَاةُ القياس هبذا النّص ، قالوا 

وذلك ينفي ]  ١٥٨: األعراف [ } واتبعوه { : حيوز ألحٍد من أمَِّتِه أن يعمل إالَّ بالَوْحيِ النَّازل ، ولقوله تعاىل 
  .جواز العمل بالقياسِ 

العمل بغري الَوْحي جيري جمرى َعَمل األعمى ،  ، وذلك ألن} َهلْ َيْسَتوِي األعمى والبصري { : مث أكََّد ذلك بقوله 
  .} أَفَالَ َتتَفَكَُّرونَ { : والعملُ مبقتضى نزول الَوْحي جيري جمرى عملِ البصريِ ، مث قال تعاىل 

  .رفة اهللا واملراج منه التنبيه على أنه جيب على الَعاِقلِ أن يعرف الفَْرَق بني هذيْنش البَاَبْينِ ، وأالَّ يكون غَاِفالً عن مع

  ) ٥١(ُهْم َيتَّقُونَ َوأَْنِذْر بِِه الَِّذيَن َيَخافُونَ أَنْ ُيْحَشُروا إِلَى َربِّهِْم لَْيَس لَُهْم ِمْن ُدونِِه َوِليٌّ َولَا َشفِيٌع لََعلَّ

خوِّْف به ، : أي » وأْنِذْر « : ملا وصَف الرسل بكوهنم ُمَبشِّريَن وُمْنذريَن أَمرَ الرَُّسولَ يف هذه اآلية باإلْنذَارِ ، فقال 
 ٥٠: األنعام [ } إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما يوحى إِلَيَّ { : بالقرآن ، قاله ابن عبَّاسٍ ، والزَّجاج لقوله تعاىل قبل هذه اآلية : أي 
. [  

  باهللا: أي » وأنِذُر به « : وقال الضَّحَّاُك 
عليه  -املراُد هبم الكافرون الذين تقدَّم ذكرُُهْم؛ ألنه : ْبَعثُوا ، فقيل ُي: أي » الذين َيَخافُونَ أن ُيْحشرُوا « : وقوله 

ُربََّما كان : كان ُيَخوِّفُُهْم من عذاب اآلخرة ، وكان بعضهم يََتأثَُّر من ذلك التخويف ، ويقول  -الصَّالة والسَّالم 
املؤمنني َيْعلَُمونَ أهنم ُيْحَشُرونَ إىل رهبم ، والعلم  الذي يقوله ُمحمٌَّد حَقَّاً ، وال جيوز َحْملُُه على املؤمنني ، ألن

  .خالف اخلْوِف والظن 
احلَْشَر فلم يَتضَيقَّنُوا العذاب الذي خياف ] تيقَُّنوا « إنه ال ميتنع أن يدخل فيه املؤمنون؛ ألهنم وإن : ولقائل أن يقول 

وتوا على هذه احلالِة ، فلهذا السََّببِ كانوا خائفني من منه لتجويزهم أالّ ميوت أحدهم على اإلميان ، وجتويز أالَّ مي
  .احلَْشرِ بسبب أهنم كانوا جموزين حلصول العذاب وخائفني منه 

املُرَاُد هبم املُؤِمُنون؛ ألهنم املُِقرُّونَ ، بِِصحَِّة احلشر والنَّْشرِ والقيامة والبعث ، فهم الذين َيَخافُونَ من عذاب : وقيل 
  .ذلك اليوم 

إنه َيَتَناَولُ الكُلَّ؛ ألنه َعاِقلَ إالَّ وهو َيَخافُ احلَْشَر ، سواء قَطََع حبصوله أو َشكَّ فيه ، وألنه عليه الصَّالةُ : قيل و



فهم خو والسَّالُم كان َمْبُعوثاً إىل الكُلِّ ، وإنَّما َخصَّ الذين خيافون احلَْشَر ، ألن اْنِتفَاعَُهْم بذلك اإلْنذَارِ أكَْملُ؛ ألن
  .حيملهم على إْعَداِد الزَّاِد ليوم املَعَاِد 

وها ُهَنا َبْحثٌ ، وذلك أنه إذا كان املراد من « خيافون » العامل فيه } لَْيَس لَُهْم مِّن ُدونِِه َوِليٌّ َوالَ َشِفيع { : قوله 
 ُشفََعاُء ، وذلك ألن اليهود الذين َيَخافُون أن حيشروا إىل رهبم الكُفَّار ، فالكالم ظاهر ألنه ليس هبم عند اهللا

  .فكذَّهبم اللَُّه فيه ]  ١٨: املائدة [ } َنْحُن أَبَْناُء اهللا َوأَِحبَّاُؤُه { : والنصارى كانوا يقولون 
اَعةُ فََما َتنفَُعُهْم َشفَ{ ، وقال ]  ١٨: غافر [ } َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َوالَ َشِفيعٍ يُطَاعُ { وقال يف آية أخرى 

  ] . ٤٨: املدثر [ } الشافعني 
ينايف مذهب أهل السُّنَِّة يف ] ال [ } لَْيَس لَُهْم مِّن ُدونِِه َوِليٌّ َوالَ َشِفيعٌ { : قوله : وإن كان املراد املسلمني ، فنقول 
{ : لقوله  -تعاىل  -ألن شفاعة املالكة والرسل للمؤمنني إمنا تكون بإذن اهللا : إثبات الشَّفاَعِة للمؤمنني ، فنقول 
فلما كانت تلك الشَّفاعةُ بإذن اهللا كانت يف احلقيقة من اللَِّه ]  ٢٥٥: البقرة [ } َمن ذَا الذي َيشْفَُع ِعْنَدُه إِالَّ بِإِذْنِِه 

.  
  .} لََّعلَُّهْم َيتَّقُونَ { : قوله 

  .فر واملعاصي وأنذرهم لكي َيَخافُوا يف الدنيا ، وينتهوا عن الك: قال ابُن عبَّاسٍ 
أراد من الكُفَّار التَّقَْوى والطاعة ، وقد َسَبَق الكالُم على ِمثْلِ هذا  -تعاىل  -وهذا َيُدلُّ على أنه : قالت املعتزلة 
  .النوع ِمرَاراً 

ْن ِحَسابِهِْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحسَابَِك َعلَيْهِْم َولَا َتطُْردِ الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداِة وَالَْعِشيِّ يُرِيُدونَ َوْجَهُه َما َعلَْيَك ِم
  ) ٥٢(ِمْن َشْيٍء فََتطُْرَدُهْم فََتكُونَ ِمَن الظَّاِلِمَني 

  .فينا نزلت هذه اآلية : قال سلمان ، وخباب بن األرت 
وذووهم من املؤلَّفَِة قُلوبُُهْم فوجدوا النيب صلى اهللا جاء األقَْرُع ْبُن ِحابِسٍ التَِّميِميُّ ، وُعَيْنَنُه ْبُن ِحْصنٍ الفََرارِّي ، « 

عليه وسلم قاعداً مع بالل ، وُصَهينب وعمَّار ، وخبَّاب يف ناسٍ من ُضعفاِء املؤمنني ، فلما رأوهم حوله حقروهم ، 
هِْم ، وكان عليهم جِبَابُ يا رسول اهللا لو جلست يف َصْدرِ املسجد ، وَنفَْيَت َعنَّا هؤالء وأْروَاح جَبابِ: فأتوه فقالوا 

ما أنا بِطَاردٍ : ُصوٍف ومل يكن عليهم غريها ، جلَالْسنَاَك وأخذنا عَْنَك ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فََنسَْتْحيِي  فإنَّا ُنِحبُّ أن َتْجَعلَ لنا منك َمْجِلساً تعرُف به العرُب فَْضلََنا ، فإن ُوفُوَد العرب تَأِتيَك ،: املؤمنني ، قالوا 

نعم » أن َترَانا العرُب مع هؤالء األعُْبِد ، فإذا حنُن جئنا فأْبعدهم َعنَّا ، فإذا حنُن فََرْعَنا فاقُْعْد َمَعُهْم إن شئت ، فقال 
  .طََمعاً يف إمياهنم « 

  .اكُْتبْ لنا علْيك بذلك كتاباً : مث قالوا : قال 
َوالَ { : وحنن قعود يف ناحيٍة ، إذ نزل جربيل عليه السالم بقوله : ا ِلَيكُْتب ، قال فََدعا بالصَِّحيفَِة ، ودعا عليَّ: قال 

فألقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصحيفة من َيِدِه ، مث « بِالشَّاكرين » : إىل قوله } َتطُْرِد الذين َيْدُعونَ َربَُّهم 
وكنَّا نقعُد معه حىت َتَمسَّ ُركَْبُتَنا رُكَْبَتُه ، « كُْم على َنفِْسِه الرَّْحَمةَ َسالٌَم َعلَْيكُْم كتَب ربُّ» دعانا فأتيناه وهو يقول 

واصرب َنفَْسَك َمَع الذين َيْدُعونَ َربَُّهم بالغداة والعشي يُرِيُدونَ { : فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا ، فأنزل اهللا تعاىل 
احلَْمدُ للَِّه الذي أمََرنِي أنْ أْصبَِر نَفِْسي َمعَ » : إىل أ ، نقول عنه وقال فترك القيام َعنَّا ]  ٢٨: الكهف [ } َوْجَهُه 

  .« قومٍ من أمَِّتي معكُم املَْحَيا وَمَعكُم املََماُت 



  فصل يف بيان شبة الطاعنني يف العصمة
  :احَْتجَّ الطَّاعنون يف ِعْصَمِة األنبياء هبذه اآلية من وجوه 

  .َنَهاُه عن ذلك ، فكان ذَْنباً  -تعاىل  -طََرَدُهْم ، واهللا  -لصالة والسالم عليه ا -أنَّهُ : أحدها 
  .وقد ثبت أنه طََردُهْم } فََتطُْردَُهْم فََتكُونَ ِمَن الظاملني { قال  -تعاىل  -أنه : وثانيها 
 -مث إنه تعاىل ]  ١١٤: الشعراء [ }  َوَمآ أََناْ بِطَارِِد املؤمنني{ : َحكَى عن ُنوح أنه قال  -تعاىل  -أنَُّه : وثالثها 

: يف مجيع األعمال احلََسَنِة بقوله  -عليهم الصالة والسالم  -ُمبَتاَبَعِة األنبياء  -عليه الصالة والسالم  -أمر ُمَحمَّداً 
] لما طردهم ف[ أالَّ َيطُْردُهْم  -عليه الصالة والسالم -فوجب على حممد ]  ٩٠: األنعام [ } فَبُِهَداُهُم اقتده { 

  .كان ذلك ذَْنباً 
َوالَ تَُمدَّنَّ َعْيَنْيكَ { : وقال ]  ٢٨: الكهف [ } َوالَ َتْعُد َعْيَناَك َعنُْهْم تُرِيدُ زِيَنةَ احلياة الدنيا { : أنه قال : ورابعها 

  ] . ١٣١: طه [ } إىل َما َمتَّْعَنا بِِه أَْزوَاجاً مِّنُْهْم َزْهَرةَ احلياة الدنيا 
  .اه عن االلْتِفَاِت إىل زينِة احلياة الدُّنيا ، فكان ذَْنباً فنه

  :أن أولئك الفُقَراء كانوا كُلََّما دخلوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد هه الواقعة يقول : وخامسها 

  .لذَّْنبِ أو لَفْظاً هذا معناه ، وذلك أيضاً يدلُّ على ا» َمْرَحباً بَِمْن عاَتَبين رَّبي ِفيهِْم « 
ما طََرَدُهْم ألْجلِ االسَْتْخفاِف هبم واالْستِْنكاِف من فَقرِهْم ،  -عليه الصالة والسالم -أنه : فاجلواُب عن األول 

وإنَّما َعيََّن جللوسهم َوقْتاً ُمَعيَّناً سوى الَوقِْت الذي كان َيْحُضُر فيه أكَابُِر قريش ، وكان غرضه التَّلَطَُّف هبم يف 
بسبب [ هؤالء الفقراء من املسلمني ال يقوهتم : كان يقول  -عليه الصالة والسالم  -لِهِْم يف اإلسالم ، ولعله إْدخَا
املَُعاَملِة شيء من أْمرِهمْ يف الدُّنيا ويف الدِّين ، وهؤالء الكفار فإنه َيفُوُتُهمُ الدِّيُن واإلسالم ، فكان ترجيح هذا ] هذه 

  .إن هذا االجتهاد وقع خطأ ، إالَّ أن اخلَطَأ يف االجتهاد َمْغفُوٌر : ا يقال اجلانب أوْلَى ، فأقَْصى م
  طََرَدُهْم ، فيلزم كونه من الضاملني؟ -عليه الصالة والسالم  -إنه : وأما قوهلم 
ونَ التعظيم أن الظلم عبارةٌ عن وْضعِ الشيء يف غَْيرِ موضعه ، واملعىن أن أولءك الفُقَراء كانوا َيسَْتِحقُّ: فاجلواب 

فلمَّا طََردُهْم عن ذلك اجمللس ، فكان ذلك ظُلْماً ، إالِّ أنَُّه من باب َتْرك  -عليه الصالة والسالم -من الرسول 
األْولَى أو األفضل ، ال من باب ترك الواجبات ، وكذلك اجلواُب عن سائر الوجوه ، فإنَّا َنحِْملُ كلَّ هذه الوجوه 

  .مل واألْولَىن واللَُّه أعلم على َتْرِك األفضل واألك
بضم الغني وسكون » بالُغْدَوِة « وابن عامر » الكهف « هنا ويف » بالَغَداِة « قرأ اجلمهور : » بالَغدَاِة « : قوله 

الدال ، وفتح الواو يف املوضعني ، وهي قراءة أيب عبد الرمحن الّسلمي ، واحلسن الَبصْري ، وماِلكِ ْبنِ ديناَرٍ ، وأيب 
« أهنا ُمَعرَّفة بالَعلَِميَِّة ، وهي َعلَِميَّة اجلنس ك » الُغْدوة « َجاٍء العطارِِدّي ، ونصر بن عاصم اللْيثي ، واألشهر يف َر

  .يف األشخاص ، ولذلك ُمنَِعْت من الصَّرِف » أسامة 
  .» ه قط ، يريد غَدَاة يوم] كغدوة [ ما رأيت : مسعت أبا اجلَرَّاحِ يقول « : وقال الفراء 

  .» جئتك غداوة اخلميس : أال ترى أن العرب ال ُتِضيفَُها ، فكذا ال يدخلها األلف والالم ، إمنا يقولون « : قال 
وال » بالُغدَْوِة والَعِشيّ « : قرأ أبو عبد الرمحن الّسلَِميُّ : » سورة الكهف « يف » املعاين « وقال الفرَّاء يف كتاب 

فذكره إىل « ؛ ألهنا معرفة بغري ألف والم » الغدوة « والعرُب ُتْدِخلُ األلف والالم يف  أعلم أَحداً قرأ هبا غريه ،
  .آخره 

إمنا نرى ابن عامرٍ ، والسلمي قرءا تلك القراءة » : وقد طعن أبو ُعَبْيٍد القَاِسُم بُن ُسالَّمٍ على هذه القراءة ، فقال 



« الزكاة » و « الصَّالة » كتاب دليلٌ على القراءة هبا؛ ألهنم كتبوا الواوط يف ال« اّتباعاً للَخطِّ ، وليس يف إثبات 
  .» على هذا وجدنا العرب « الغدوة » بالواو ، ولفظهما على تركها ، وكذلك 

، وهو فمعرفةٌ » غُْدوة « ؛ ألهنا تستعمل نكرةً ومعرفةً بالالم ، فأمَّا » بالَغدَاِة « الَوْجُه قراءة العامة : وقال الفارِِسيُّ 
علٌم ُوَضَع للتعريف ، وإذا كان كذلك ، فال ينبغي أن تدخل عليه األلف والالم للتعريف ، كما ال َتْدُخلُ على 

بالواو ، وال » الزكاة « و » الصالة « َساِئرِ األْعالم ، وإن كانت قد كُتَِبْت بالواو؛ ألهنا َتُدلُّ على ذلَك ، أال ترى 
  .» ة الَغَدا« ُتقرآن هبا ، فكذلك 

» امساً لدَابَِّة معروفة « أّم ُحَبْين » : غُْدوة وُبكْرة ُجِعلَ كُلُّ واحد منهما اْسماً ِللِْحني ، كما جعلوا « : قال سيبويه 
 بكالمه إالَّ أنَّ هذا الطَّْعَن ال ُيلَْتفَُت إليهن وكيف ُيطَنُّ بَِمْن تقدَّم أهنم يَلْحنون ، واحلََسُن الَبْصرِيُّ ممن ُيسَْتْشَهُد

فَْضالً عن قراءِتِه ، وَنْصُر ْبُن َعاِصم شَْيُخ النحاة ، أخذَ هذا العلم عن أيب األسَْوِد َيْنبُوعِ الصناِعِة ، وابن عامر ال 
مل يعرف  -رمحه اهللا  -يعرف اللَّْحَن؛ ألنه عريب ، وقرأ على عثمان بن عفان وغريه من الصحابة ، ولكن أبا ُعبَْيٍد 

  .لغة ثانية عن الَعَربِ َحكَاَها سيبويه واخلليل » ْدَوة غُ« أن تنكري 
  .» َضْحَوة « فجعلها مثل » أتَْيُتَك اليوم غُْدَوةً وُبكَْرة « : زعم أنه َيُجوزُ أن تقول : قال سيبويه 

ابن عامر ،  بالتنوين ، وبذلك قرأُه« غُْدوةً » : حكى سيبويه واخلليل أنَّ بعضهم ُيَنكِّر فيقول « : قال املهدوي 
  .» كأنه جعله نكرة ، فأدخل عليها األلَف والالم 

وْجُه دخول األلف والالم عليها أنه جيوز وإن كانت َمْعرِفَةً أن تَُنكََّر ، كما حكى أبو « : وقال أبو علي الفارسي 
التعريف ما استعمل « الم » بعد احلني ، فأحلق احلني : أي « والفَْيَنةُ َبْعدَ الفَْيَنِة » غري َمْصُروفَة « لقيته فَْيَنةً » زَْيٍد 

قرأ : وقال أبو َجْعفَرِ النحاس . » معرفة ، ووجه ذلك أنه يُقَدَُّر فيه التنكري والشيوع ، كما ُيقَدَُّر فيه ذلك إذا ثََنى 
عرفة إالَّ أنَُّه جيوز وباب غُْدَوة أن يكون م« : قال » بالُغْدَوةِ « : أبو عبد الرمحن ، ومالك بن دينار ، وابن عامر 

  .» تنكريها كما ُتَنكَّرُ األمساء األعالم ، فإذا ُنكََّرْت دخلتا األلف والالم للتعريف 
« غُْدَوة » ألهنا نكرة ، وأكثر العرب جيعل « غََداة » إمنا دخلت األلف والالم على « وقال َمكّي بن أيب طالبٍ 

فثبت هبذه » نكرة وهم األقَلّ « غُْدَوة » َنكَِرةٌ فينوِّهنا ، ومنهم من جيعل « ة غََدا» معرفة فال ُيَنوِّهنا ، وكلهم جيعل 
مل حيفظها  -رمحه اهللا  -النُّقُولِ اليت ذكْرتَُها عن هؤالء األئمِة أن قراءة ابن عامر سَاِلَمةٌ من طَْعنِ أيب ُعَبْيٍد ، وكأنه 

  .لغة 
  .» َعِشيَّة « فنكرةٌ ، وكذلك » الَعشيُّ « وأما 

« َجْمعُ » َعِشّياً « التذكري والتأنيث ، أو أن : إن هذا اللفظ فيه لغتان : أي » عشية « وهل الَعِشيُّ مراِدف ل 
، فيكون اسم جِْنسٍ ، خالف » شعرية « و » شعري « ، و » قَْمَحة « و » قَْمح « يف املعىن على حدِّ » َعِشيَّة 

  :مشهور ، والظاهر األوَّل لقوله تعاىل 

إذ املراُد هنا ِعِشيَّة واحدة ، واتفقت مصاحفُ األْمَصارِ ]  ٣١: ص [ } إِذْ عُرَِض َعلَْيِه بالعشي الصافنات اجلياد { 
بالواو وقد تقدََّم أن قراءة ابن عامرٍ ليست ُمسَْتنَدةً إىل جمرد الرسم ، بل إىل » الغدوة « على َرْسمِ هذه اللفظة 

الصَّالة ، والزكاة ، « : أيضاً على َرْسِمَها بالواو ، واتُِّفَق على قراءهتا باأللف ، وهي ] اتُِّفَق  ألْفَاظٌ[ النَّقْلِ ، وثَمَّ 
، وحرفٌ اتُِّفَق على رمسه بالواو ، واختلف يف قراءته باأللف » والنجارة واحلياة ] والربا ، [ ومناة ، وِمْشكَاة ، 

  .َدَوة ، حتركت الواو ، وانفتح ما قبلها ، فقُِلَبْت ألفاً غَ: وأْصلُ غََداة » الَغَداة « والواو ، وهو 



« وروي عن أيب عبد الرمحن أيضاً » عشية « و » غََداة « ، مجع » بالغدوات والَعِشيَّات « : وقرأ ابن أيب َعْبلَةَ 
  .بتشديد الواو من غري هاٍء » بالُغُدوِّ 

  فصل يف املراد باآلية
يَْعُبُدون ربَُّهْم بالَغَداوِة والَعِشيّ يعين صالة الصبح ، وصالة العصر ، وهو قول احلََسنِ ] ة معىن اآلي[ قال ابن عبَّاسٍ 

  .وجماهد 
وروي عنه أن املراد الصلوات اخلَْمس ، وذلك أن َناساً من الفقراء كانوا ُيَصلُّونَ مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .فنزلت هذه اآلية » ر فَلُْيَصلُّوا َخلْفَنا إذا َصلَّْيَنا فأخِّ« : فقال ناٌس من األشراف 
ما أسرع : صليت الصبح مع َسعيدِ ْبنِ املَُسيَّبِ ، فلما سلم اإلمام ابَْتَدرَ النَّاسُ القاص ، فقال سعيد : وقال ُمَجاِهٌد 

أيف : فقال } ُهْم بالغداة والعشي َيْدُعونَ َربَّ{ : َيَتأوَّلُونَ قوله تعاىل : فقلت : الناس إىل هذا املَْجِلسِ ، فقال جماهد 
  .هذا هو؟ إمنا ذلك يف الصَّالِة اليت انصرفنا عنها اآلن 

  .يذكرون َربَُّهْم : يعين : وقال إبراهيم النخعي 
  .املُرَاُد حقيقة الدعاء : وقيل 
ن مفعوله ، واألوَّل هو أو م» َيْدُعونَ « هذه اجلملة يف َمَحلِّ َنْصبٍ على احلال من فاعل » ُيرِيُدونَ « : قوله 

  .يريدون بدعائهم يف َهذَْينِ الوقتني وجهه : الصحيح ، ويف الكالم َحذٌْف ، أي 
  فصل يف الرد على شبهة اجملسمة

ويبقى َوْجُه { : هبذه اآلية ، وسائر اآليات املَُناِسَبة ، كقوله تعاىل  -تعاىل  -متسكت املَُجسَِّمةُ يف إثبات األْعَضاء للَّه 
يقتضي الوْحدَانيَّة ]  ١: اإلخالص [ } قُلْ ُهَو اهللا أََحٌد { : أن قوله تعاىل : واجلواُب ]  ٢٧: الرمحن [ } َك رَبِّ

  :التَّامَّة ، وذلك ُيَناِفي التركيب من األعضاء واألجزاء ، فثبت أنَُّه ال ُبدَّ من التَّأويل ، وهو من وجهني 
هذا وجه : لفظ الوجه للتعظيم كما يقال [ يريدونه إالَّ أهنم يذكرون : ، أي } يُريُدون َوْجَهُه { : قوله : أحدمها 

أنَّ من أَحبَّ ذاتاً أحب أن يرى َوْجَهُه ، فرؤة الَوْجه من لوازم احملبَِّة ، فلهذا : ] الرأي ، وهذا وجه الدليل الثاين 
  .السََّببِ جعل الوجه ِكنَايةً عن املََحبَِّة ، وطلب الرضى 

  ]البسيط : [ أن املراد بالوجه القَْصُد والنِّيَّةُ؛ كقول الشاعر : ين والثا
  َربَّ العَِباد إلَْيِه الَوْجُه والَعَملُ... أْسَتْغِفرُ اللََّه ذَْنباً ِلْسُت أْحِصّيُه -٢١٧٩

  ] ١١٥: البقرة [ } َوللَِّه املشرق واملغرب { : وقد تقدَّم بياُنُه عند قوله 
  }ْيَك ِمْن ِحَسابِهِم مِّن َشْيء َما َعلَ{ : قوله 

يف َمَحلِّ النصب على أنه خربها ، عند َمنْ « عليك » ماط هذه جيوز أن تكون اِحلَجازيَّةَ النَّاصبة للخرب ، فيكون « 
ناً إمهالَُها يف اخلرب املقدِّمِ ُيجَوِّز إْعَمالََها يف اخلرب املُقدَّمِ إذا كان ظَْرفاً أو حرف َجرِّ ، وأمَّا إذا كانت َتِميميَّةً ، أو متعيَّ

  .« ِمْن » زيدت فيه « ِمْن َشيٍء » يف َمَحلِّ رفع خرباً ُمقدَّماً ، واملبتدأ هو « عليك » ُمطْلَقاً كان 

ِمْن « َتْبعِيضيَّةٌ ، وهي يف حمل َنْصبٍ على احلال ، وصاحُب احلالِ ُهو » ِمْن « : قالوا » ِمْن ِحَسابِهِْم « : وقوله 
؛ ألهنا لو تأخرت عنه لكانت ِصفَةً له ، وصفة النكرة مىت قُدَِّمْت اْنَتصََبْت على احلالِ ، فعلى هذا تتعلَُّق » يء ش

يف َمَحلِّ رفع بالفاعلية ، » ِمْن َشْيٍء « ، وجيوز أن يكون » عليك « مبحذوف ، والعاملُ يف احلال االْستِقْرَاُر يف 
العاملُ فيها االستقرار » شيء « حالٌ أيضاً من » ِمن ِحسَابِهِمْ « لنفي ، و العتماده على ا» عليك « ورافعه 

  .ما اْستَقَرَّ عليك َشيٌء من حساهبم : والتقديُر 



، » شيء « حالٌ من » عليك « ، وإمَّا للمبتدأ ، و » ما « إمَّا ل : هو اخلََبر » ِمْن ِحسَابِهِمْ « وأُجيز أن يكون 
« هو الرفاع للفاعل على ذاك الَوْجِه ، و » من ِحَسابِهِْم « تِقَراُر ، وعلى هذا فيجوز أن يكون والَعاِملُ فيها االْس

عليكط هو احلَلُ غري واضح؛ ألن » هو اخلرب ، و « ِمْن ِحسَابِهِْم » عليك حالٌ أيضاً كما تقدََّم تقريره ، وكون 
  .» َعلْيَك « َمَحطَّ الفائدة إمنا هو 

كالذي قبله ، إالَّ أنَّ هنا َيْمتََنُع َبْعُض ما كان َجائِزاً هناك ، وذلك أن } ْيَك ِمْن ِحَسابِهِم مِّن َشْيء َما َعلَ{ : قوله 
ال جيوز أن َينَْتِصَب على احلال؛ ألنه يلزم َتقّدُُّمُه على عامله املعنوي ، وهو ممتنٌع ، أو » ِمْن ِحَسابَِك « : قوله 

هنا على العامل فيها ، وعلى صاحبها ، وقد تقدَّم أنَّ احلالَ إذا كانت ظَْرفاً أو حرف  ضعيف ال سيََّما وقْد تقدَّمْت
من ِحسابَِك « : أْحَسُن منه إذا مل يكن كذلك ، فحينئٍذ لك أن جتعل قوله ] املعنوي [ جرِّ كان تقدميها على العامل 

َتْشريفاً له ، ولو جاءت اجلملة الثَّانية على َنَمطِ  يف اجلملتني -عليهالصَّالة والسالم -بياناً وقد تقدَّم خطابه » 
كما قدَّمه يف األولَى ، لكنه » على « فتقدََّم اجملرور ب » وما عليهم من ِحسَابَِك من شيء « األوىل لكان التركيب 

  .َعَدلَ عن ذلك ملا تقدََّم 
َعادَات السَّاَدات سادات « : صدور ، كقوهلم َردَّ األْعَجاز على ال: ويف هاتني اجلمتلني ما يسميه أهل الَبديعِ 

  ]الطويل : [ ومثله يف املعىن قول الشاعر » العادات 
  َولَْيَس الَّذي َحرَّْمَتُه بُِمَحرَّمِ... َولَْيَس الَِّذي َحلِّلَْتُه بُِمَحلَّلٍ  -٢١٨٠

ما عليك من حسابِهِْم من « : وله أما كفى ق: فإن قلت :  -بعد كالم قدََّمُه يف معىن التفسري -وقال الزخمشري 
  ؟} َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِهِم مِّن َشْيء { : حىت َضمَّ إليه » شيء 

َوالَ َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ { : قد جعلت اجلملتان مبنزلِة ُجْملٍة واحدٍة ، وقصد هبا ُمؤدَّى واحد ، وهو املعىن بقوله : قلت 
  ] . ١٤٦: األنعام [ } أخرى 
« قال أبو حيَّانك » التُؤاَخُد أنت وال ُهْم حبسابِ صاحبه « : ستقل هبذا املعىن إالَّ اجلملتان مجيعاً ، كأنه قيل وال ي

عائباً ] عاد [ إىل آخره تركيٌب غري عريب ، ال جيوز َعْوُد الضري هنا غائباً وال ُمخَاطباً ، ألنه إنْ . . . ال ُتؤاَخذُ أْنَت 
وال ميكن الَعْود عليه على اْعِتقَاِد االستغناء « هم » : فرد غائب يعود عليه ، إمنا تقدَّم قوله فلم يتقدَّم له اْسٌم م

باملفرد عن اجلمع ، ألنه يصري التَّركيب حبساب صاحبهم ، وإن أُعيد ُمخَاطباً ، فلم يتقدَّْم خماطب يعود عليه ، إمنا 
، فال يعود عليه غَاِئباً ولو أْبَرْزَتُه ] خماطب [ ُد إليه ، فإنه ضمري وال ميكن العَو« ال تُؤاَخذُ أْنَت » : تقدَّم قوله 

ال ُيؤاَخذُ كُلُّ واحٍد منك ، وال منهم حبساب » : خماطباً مل َيِصحَّ التركيب أيضاً ، فإْصالحُ التركيب أن يقال 
، فَُتَغلَّب اِخلطَابَ « سابكم صاحبه ، أو ال تُؤاخذ أنت حبساهبم ، وال هم حبسابك ، أو ال تؤاخذ أنت وال هم حب

  .» أنت وزيد َتْضرَبان : على الَغْيَبِة ، كما تقول 
: ال ُيؤاخذ كل واحد : والذي يظهر أن كالم الزخمشري َصحِيٌح ولكن فيه حذٌف ، وتقديره : قال شهاُب الدين 

، والضمري يف صاحبه عائٌد على  »كل واحد « َبَدالً من » أنت وال ُهْم « أنت وال هم بِِحسَابِ صاحبه ، وتكون 
وال : حمذور آخر مما أصْلََح به كالم الزخمشري ، وذلك أنه قال ] يف [ ، مث إنه وقع » كل واحٍد « : ] قوله [ 

ُتؤاخذ أنت َوالَ ُهْم حبسابكم ، وهذا التركيب حيتمل أن يكون املرادن بل الظَّاِهُر نَفُْي املُؤاَخذَِة حبساب كُلِّ واحدٍ 
  .نسبة إىل نفسه هو ، ال أن كُلّ واحٍد غري ُمؤاخذ حبساب غريه ، واملعىن الثَّاين ُهَو املقصود بال

أيضاً َعْوُدَها على نوع » فتطردهم « و » عليهم « و » ِمْن ِحسَابِهِمْ « : والضمائر الثالثة ، أعين اليت يف قوله 
  .نَُّه فَسََّر اِحلساَب بالرِّْزقِ الدُّْنيوي واحد ، وهم الذين يدعون ربَّهم ، وبه قال الطربي إالَّ أ



  .» إنَّ الضَِّمريْيَن األوَّلَْين يعودان على املشركني ، والثالث يعود على الداعني « : وقال الزخمشري ، وابن عطية 
ان وتكون اجلملت] [ املشركني [ عائد على « عليهم » ، و « حساهبم » الضمري يف : وقيل « : قال أبو حيَّان 

« ، وظاهر عبارته أن اجلملتني ال تكونان اْعتَِراضاً على اعتقادر كون الضمريين يف » اْعِترَاضاَ بني النَّْهي وجوابه 
  ] .عائدين على املشركني » عليهم « ، و » ِحسَابِهِمْ 

، وإن كانت » فتكون « وبني جوابه وهو » وال َتطُْردْ « وليس األمر كذلك ، بل مها اْعتَرَاٌض بني النَّْهيِ ، وهو 
  .الضمائر كلها للمؤمنني 

، وتكون » وال تطرد « : وجوِّز أن تكون جواباً للنهي يف قوله : » فتكون « وّيُدلُّ على ذلك أنه قال بَْعَد ذلك يف 
الضمريين ، ويعين  اجلمالتن ، وجواُب األول اْعتَِراضاً بني النَّْهي وجوابه ، فحعلهما اعراضاً ُمطْلَقاً من غري َنظَرٍ إىل

فتطردهم « : وجبواب األول قوله » من حسابك عليم من شيء « و » ما عليك من ِحَسابِهِْم من شيء « باجلملتني 
 «.  

  :فيه وجهان » فتطردهم « : قوله 
م عليه وحسابه بأحد معنيني فقط ، وهو اْنِتفَاُء الطَّْرِد الْنِتفَاِء كون حساهب] النفي [ مَْنُصوٌب على جواب : أحدمها 

» فتحدِّثنا « بنصب » ما تَأِتيَنا فَُنَحدَّثََنا « : عليهم؛ ألنه َيْنتَِفي املُسَبَُّب بانفاء َسببِِه ، ولنوضح ذلك يف مثال وهو 
  :وهو حيتمل معنيني 

وهذا املعىن ما يكون منك إتيان ، فكيف يقُع منك حديث؟ [ انتفاء اإلْتَيان ، وانتفاء احلديث ، كأنه قيل : أحدمها 
: ما يكون ُمؤاخذة كل واحد حبساب صاحبه ، فكيف يقع طرد؟ واملعىن الثاين : هو املقصود باآلية الكرمية ، أي 
  ] .انفاء احلديث ، وثبوت اإلتيان 

وإن  -محهم اله ر -ما تأتينا ُمَحدَّثاً ، بل تأتينا غري ُمَحدٍَّث ، وهذا املعىن ال يليق اآلية الكرمية ، والُعلماُء: كأنه قيل 
إن منصوٌب على جواب النفي ، فإنَّما يريدون املعىن األول دون الثاين ، والثَّاين أن يكون منصوباً : أطلقوا قوهلم 

  :ففي نصبه وجهان » فتكون « : على جواب النهي قوله 
، والطَّْرد والظلم املَُسبَّب عن  اإلْخبارُ اْنتِفَاِء حساهبم: ، واملعىن » فتطردهم « أنه منصوب َعطْفاً على : أظهرمها 

  .الطرد 
على وجه السبب؛ ألن كونه ظاِلماً ُمسَبٌَّب عن طَْرِدِهْم » فتطردهم « وجيوز أن تكون َعطْفاً على : قال الزخمشري 

.  
  .» وال تطرد « : أنه منصوٌب على جواب النهي يف قوله : والثاين من َوجَْهي النصب 
  .ي ، وال أبو البقاء غريه ومل يذكر مكي ، وال الواحد

الَ َتفَْتُرواْ َعلَى اهللا كَِذباً { : كقوله « وال تطرد » : جواباً للنيه يف قوله « فتكون » أن يكون « : قال أبو حيَّان 
  .» ، وتكون اجلملتان وجواُب األوَّل اعتراضاَ بني النهي وجوابه ]  ٦١: طه [ } فَُيْسحَِتكُم بَِعذَابٍ 
علْيهِمْ « و » ِمْن ِحسَابِهِْم « : قد تقدَّم أن كوهنما اْعِترَاضاً ال يتوقَُّف على َعْوِد الضمري يف قوله : ين قال شهاب الد

  .على املشركني كما هو املفهوم من قوله ها هنا ، وإن كان كالمه قبل ذلك كما حكيما َعْنُه ُيْشِعُر بذلك » 
  فصل يف شبهة للكفار

  :قولني » ْيَك من ِحَسابِهِْم من شيء ما َعلَ« : ذكروا يف قوله 
اجتمعوا عندك ، وقبلوا دينك؛ ] إمنا [ يا حممد إهنم : أن الكُفَّار طعُنوا يف إميان أولئك الفُقََراء ، وقالوا : األول 



ري مُْرضٍِ عند اللَِّه ، ألهنم جيدون هبذا األْمُر على ما يقول هؤالء ، فما يلزمك إالَّ اعِْتباُر الظَّاهر ، وإن كان َباطُِنَهْم غ
َوالَ َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ { : فحساهبم عليه ال زٌم هلم ال يتعدَّى إليك ، كما أنَّ حسابك عليك ال يتعّدى إليهم ، كقوله 

  ] . ١٦٤: األنعام [ } أخرى 
املني هلم ألهنم ملَّا اْسَتْوَجبُوا ما عليك من ِحسابِ رِْزِقهِْم من شيء فتملّهم وتطردهم ، فتكون من الظ: املعىن : الثاين 

  .مزيد التقريب كان طَْرُدُهْم طُلْماً هلم 

  ) ٥٣(ْعلََم بِالشَّاكِرِيَن َوكَذَِلَك فََتنَّا َبْعَضُهْم بَِبْعضٍ ِلَيقُولُوا أََهؤُلَاِء َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِْم ِمْن َبْينَِنا أَلَْيسَ اللَُّه بِأَ

ومثل ذلك الفُُتون املتقدم الذي فُهَِم من : بٍ على أهنا نَْعٌت ملصدر حمذوف ، والتقدير يف َمَحلِّ َنص» الكاف « 
، » فََتنَّا « : سياق أخبار األمم املاضية فتنَّا بعَض هذه األمَِّة ببْعض ، فاإلَشاَرةُ بذلك إىل الفُُتوِن املَْدلُولِ عليه بقوله 

وانظر كيف . فنت بعض الناسِ ببعضٍ فجعل اإلشارة ِلمصَدرِ فََتنَّا  ومثل ذلك الفنت العظيم: ولذلك قال الزخمشري 
فنت بعض : تعاىل قد أسَْنَدها ، بل قال  -يف كالِمِه ، وإن ان البارئ  -تعاىل  -مل َيَتلَّفَظْ هو بإسناد الِفْتَنةِ إىل اللَّهِ 

  .الناس فََبناُه للمفُعول على قَاِعدِة املعتزلة 
واإلشارة بذلك إىل ما ذُِكَر من « : ارة إىل طلب الطَّْرِد ، فإن قال بعد كالم يتعلٌّق بالتفسري وجعل ابن عطية اإلش

  .» طلبهِْم أن يطرد الضَّعفَةَ 
مثل طلب الطرد فََتنَّا بعضهم ببعض واملََتبَاَدُر إىل الذَّْهنِ : وال ينتظم هذا التَّْشبيه؛ إذ يصري التقدير : قال أُبو حيَّان 

مثل ذلك الضرب ال أن َتقََع املَُماثَلَةُ يف غري الضَّربِ ، : املَُماثَلَةُ يف الضرب ، أي » ضربُت مثل ذلك « :  من قولك
  .وقد تقدَّم ِمرَاراً أن سيبويه جيعل مثل ذلك حاالً من ضري املَْصَدرِ املقدر 

  :وجهان » الالم « يف هذه » ِلَيقُولُوا « : قوله 
ومثل ذلك الفُُتون فََتنَّا ليقولوا هذه : ، والتقدير » كي « أهنا الم  -املعربني واملُفسِّرين وعليه أكثر -: أظهرمها 

  .املقالة ابِْتالًء َمنَّا وامِْتَحاناً 
  ]الوافر : [ العاقبة كقوله : الصَّْيُروَرِة أي » الم « أهنا : والثاين 
  .. .ِلدثوا ِللَْمْوِت واْبُنوا ِللْخََرابِ  -٢١٨١

إىل آخره صادراً على » أُهؤالء « ، ويكون قوهلم ]  ٨: القصص [ } لتقطه آلُ ِفْرَعْونَ لَِيكُونَ لَُهْم َعُدّواً فا{ 
  .سبيل االسِْتْخفَاِف 

  :جيوز فيه وجهان » أَهؤالِء « : قوله 
على « ، العاملُ يف ضمريه بَِوساطَِة أنه منصوب املََحلِّ على االْشتََغالِ بفعلٍ َمْحذُوٍف يُفَسُِّرهُ الفعل الظاهر : أظهرمها 

أفَضَّلَ اهللا هؤالء َمنَّ عليهم ، أو اختار هؤالء : ، ويكون املفسِّر من حيث املعىن ال من حيث اللفظ ، والتقدير » 
نه وقع بد أداِة لكوهنا ُمفَّسرة ، وإنِّما رجَّح هنا إضمار الفعل؛ أل» َمنَّ اللَُّه عليهم « : َمنَّ عليهم ، وال َمَحلِّ لقوله 

  .يغلُب إيالُء الفعلِ هلا 
َمنَّ اللَُّه عليهم ، وهذا وإن كان سَاِلماً من اإلْضمَارِ املوجود يف : أنه مرفوع املََحلّ على أنه مبتدأ ، واخلرب : والثاين 

  .» َمنَّ « ُمتعلٌِّق ب » عليهم « الوجه الذي قبله ، إالَّ أنه َمْرجوٌح ملا تقدَّم ، و 
  .جيوز أن يتعلَّق به أيضاً » ن َبْينَِنا م« و 

  .» أي َميََّزُهْم َعلَْيَنا ، وجيوز أن يكون حاالً « : قال أبو البقاء 



َمنَّ عليهم منفردين ، وهذان التفسريان تفسريا َمْعنِى ال تفسرياً إعراب ، إالَّ أنه مل َيُسقُْهَما إالَّ : قال أبو البقاء أيضاً 
  .َتفِْسَرييْ إعراب 
، » ليس « الفرُق بني الباءين أن األوىل ال تعلُّق هلا لكوهنا َزاِئدة يف خرب » أهؤالِء َمنَّ اللُِّه « : واجلملة من قول 

وتعدِّي العمل هبا ِلَما ُضمِّن من معىن اإلحاطَِة ، وكثرياً ما يقع ذلك يف عبارة العلماء ، » أعلم « والثانية متعلّقة ب 
  .العلم بكذا ملا تقدَّم علم بكذا و: فيقولون 

  فصل يف حترير معىن الفتنة يف اآلية
صحابة معىن هذه الفِْتَنِة أن كُلَّ واحد من الفريقني مُْبَتلًى بصاحبه ، فرُؤَساُء الكُفَّارِ األغنياء كانوا َيْحُسُدونَ فُقَْراَء ال

لنا يف اإلسالم لوجب َعلَْيَنا أن َنتْقَاَد هلؤالء الفقراء ولو دخ: على كوهنم سابقني لإلسالم ُمَسارعَني إىل قَُبوِلِه ، فقالوا 
 ٨: ص [ } أَأُنزِلَ َعلَْيِه الذكر ِمن َبْينَِنا { : املساكني ، وأن نعترف هلم بالتََّبِعيَِّة ، فكأن ذلك َيُشقُّ عليهم ، ونظريه 

  ] . ١١: األحقاف [ } لَْو كَانَ َخيْراً مَّا َسَبقُوَنآ إِلَْيِه { ، ] 
لون وأمَّا فُقراُء الصحابة فكانوا َيَرْونَ أولئك الكُفَّارَ يف الرَّاحَاِت واملَسَّراِت والطَّيبات واخلسب والسََّعِة ، فكانوا يقو

وكذلك فََتنَّا { : الشّدة والضِّيقِ ، فقال تعاىل ] هذه [ فكيف َحَصلَْت هذه األحوال هلؤالء الكُفَّار مع أنَّا َبقِيَنا يف : 
  أهذا الذي فَضَّلَُه اهللا علينا؟: يف املناصبِ الدينية ، ويقولون ] عليه [ فأحد الفريقني يرى اآلخر مقدماً } ضَُهم َبْع

فهو َحٌق وحكمةٌ وصواٌب وال اعتراض عليه ، إمَّا  -تعاىل -وأمَّا احملققون فهم الذين َيْعلَُمونَ أن كُلَّ ما فعله اللَّهُ 
أهل السنَِّةن وإمَّا حبسبِ املصلحة كما هو قول املعتزلة فكانوا صَابِرينَ يف وقت البالِء ، حبكم امللكية كما هو قول 

  .} ألَْيَس اللَُه بأْعلََم بالشَّاكريَن { : شاكرين يف وقت اآلالِء والنَّْعماِء وهم الذين قال اهللا يف حقِّهم 
  فصل

من ُضَعفَاِء املهاجرين ، وإن بعضهم لََيْستَِتُر من بعضٍ من الُعْري ، َجلَسُت يف َنفَرٍ : روى أُبو سعيٍد اخلُدرِيُّ قال « 
وقَارِئ يقرأُ َعلَْيَنا ، إذ جاء رسوله اهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَاَم َعلَْينا فلما قاَم رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كان قارئ : نُتْم َتْصنَُعونَ؟ قلنا يا رسول اهللا ما كُ: سكت القَارُِئ ، فََسلَّم رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 
ما كُنُْتْم َتْصَنُعونَ؟ قلنا ، يا رسول : يقرأ وكُنَّا َنْسَتِمعُ إىل كتاب اهللا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 

احلَْمُد ِللَِّه الذي جََعل » : م كان قارئ يقرأ وكُنَّا َنْسَتِمعُ إىل كتاب اهللا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: اله 
ثُمَّ جلس َوَسطََنا ليعدل بنفسه فينا ، مث قال بيده هكذا فََتحلَّقُوا : ، قال « ِمْن أمَِّتي َمْن أَمرَنِي أنْ أْصبِرَ َنفِْسي َمَعُهْم 

  .ي فما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َعرَف منهم أحداً غري: ، وبرزت ُوُجوهُُهْم لُه قال 
أْبِشُروا يا َمْعَشرَ َصَعاِليك املُهاجِريَن بالنُّور التَّام َيْوَم الِقَياَمِة َتْدُخلُونَ اجلنَّةَ » : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .« قَْبلَ األغْنَِياء بنِْصفِ َيْومٍ ، وذِلَك مِقْداُر ِخْمِسمائَِة َسَنٍة 
  فصل يف بيان الداللة من اآلية

  :أْهلُ السُّنَِّة هبذه اآلية على ِمسْألٍة َخلْقِ األفعال من وجهني  احتجَّ
تصريح بأنَّ إلقاء تلك الِفْتَنِة من اللَِّه تعاىل ، واملَُراُد من تلك الِفْتَنةِ ليس إالَّ } فََتنَّا بَْعضَُهْم بِبَْعض { : أن قوله : األول 

 -ء ُرؤَساء يف الدِّين ، واالْعتِراُض على اهللا كُفٌْر ، وذلك َيُدلُّ على أنَّه اْعِترَاضُُهْم على اهللا يف أنْ جعل أولئك الفقرا
  .هو اخلالُق للكُفْرِ  -تعاىل



منَّ عليهم باإلميان باللَِّه ، : أي » أهؤالء منَّ اللَُّه عليهم من َبْينَِنا « : حكى عنهم أهنم قالوا  -تعاىل  -أنه : والثاين 
ُدلُّ على أن هذا املَْعَنى إمنا َحَصلَ من اهللا تعاىل؛ ألنه لو كان املوجد لإلميان هو العبد فاهللا ومتابعة الرسول ، وذلك ي

  .ما َمنَّ عليه هبذا اإلمياِن ، بل الَعْبُد هو الذي منَّ على َنفِْسِه هبذا اإلميان 
ليقول َبعْطُهمْ : أهؤالء أي : ا ذلك ليقولوا أجاب اجلبائي عنه بأن الفِْتَنةَ يف التَّكِْليِف ما توجب التَّشديَد وإمنا فعلن

وكذلك فََتنَّا « : منَّ اهللا عليهم من َبيْنَنا باإلميان أجاب الكعيب َعْنُه بأن قال ] أهؤالء [ لَبْعضِ اْسِتفَْهاماً ال إْنكَاراً 
على مثاله قوله » عليهم من َبْينَِنا  اهؤالء َمنَّ اللَُّه: بعضهم ببعض ليصربوا أو ليشكروا ، فكان َعاِقَبةُ أمرهم أن قالوا 

  ] . ٨: القصص [ } فالتقطه آلُ ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَ لَُهْم َعُدّواً َوَحزَناً { : تعاىل 
واجلواب عن الوجهني أنه ُعدُولٌ عن الظاهر من غري دليل ، والدليل الَعقِْليُّ قائم على َصحَِّة هذا الظاهر؛ ألنه ملَّا 

ذه األْحوالِ تُوجُِب األَنفَةَ ، واألَنفَةُ توجُب العصيان واإلْصراَر على الكُفْرِ ، وموجبُ املوجب كانت ُمشاَهدةُ ه
  .ُموجٌب ، فكان اإللزاُم َوارِداً ، واللَُّه أعلم 

الرَّْحَمةَ أَنَُّه َمْن َعِملَ ِمْنكُْم ُسوًءا بَِجَهالَةٍ َوإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن ُيؤِْمُنونَ بِآيَاِتَنا فَقُلْ َسلَاٌم َعلَْيكُْم كََتَب رَبُّكُْم َعلَى نَفِْسِه 
  ) ٥٤(ثُمَّ تَاَب ِمْن َبْعِدِه َوأَصْلََح فَأَنَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

أوقع هذا القول كله يف وقت جميئهم إليك ، : منصوب جبوابه ، أي فقل ، سالٌم عليكم َوقَْت جميئهم أي » إذا « 
  .وهذا معىن واضح 

وال حَاَجة تدعو إىل ذلك » إذا جاءوك َسلَّْم عليهم : معىن اجلواب ، أي « إذا » والعاملُ يف « و البقاءك وقال أب
 مع فوات قوة املعىن؛ ألن كونه ُيَبلُِّغُهُم السَّالم واإلخبار بأنه كتب على نفسه الرَّْحَمةَ ، وأنه من َعِملَ ُسوءاً َجبهَالٍَة

  .فقط ، وتقديره يفضي إىل ذلك  غفر له ما يقوم مقامه السَّالُم
  .مبتدأ ، وجاء االبتداء به وإن كان َنِكرَةً؛ ألنه ُدَعاٌؤ ، والدَُّعاُء من املَُسوِّغَاِت » سالٌم « : وقوله 

وهذا ليس من مذهب مجهور البصريني ، وإمناهو شيء نُِقلَ عن » ملا فيه من معىن الِفْعلِ « : وقال أبو البقاء 
ونقل » قائم أبواك « : ذا كانت النكرة يف معىن الفِْعل جاز االبتداء هبا ورفعها الفاعل ، وذلك حنو أنه إ: األخفش 

  ]الطويل : [ ابن مالك أن سيبويه أوَْمأ إىل جوازه ، واستدالل األخفش بقوله 
  ِتَمقَالَةَ ِلهْبِيَّ إذَا الطَّْيُر َمرَّ... َخبٌِري َبُنو ِلْهبٍ فَال َتُك ُملِْغياً -٢١٨٢

َخَبٌر مقدٌَّم واْسَتَدلَّ له أيضاً بقول » خيرب « يقع بلفظ واحٍد للمفرد وغريه ، ف » فعيالً « وال دليل فيهح ألنَّ 
  ]الوافر : [ اآلخر 
  َيا الَ: إذَا الدَّاِعي املُثَوَُّب قَالَ ... فََخبِْيٌر َنْحُن ِعْنَد النَّاسِ ِمْنكُْم  -٢١٨٣

  .َسدَّ َمَسدَّ اخلرب ] فاعل [ » ن حن« مبتدأ ، و » خري « ف 
  .بأجنيب خبالف َجْعِله فاعالً ، فإن الفاعل كاخلرب خبالف املبتدأ » ِمْن « و » أفعل « لئال َيلَْزُم الفَْصلُ بني : قيل 

» الفاحتة  «بالنصب ، وقد تقررَّ هذا يف أوَّلِ » َسالَماً عليكم « أبلغ من » سالٌم عليكم « خََبُرُه ، و » عليكم « و 
  .» احلَْمَد « و » احلَْمدُ « عند قراءة 

  .» سالٌم عليكم « : يف َمَحلِّ نصب بالقولِ ، ألنه كالتفسري لقوله » كََتَب رَبُّكُم « : وقوله 
  فصل يف نزول اآلية

وكان النيب صلى اهللا  َنبِيَُّه صلى اهللا عليه وسلم عن طردهم ، -عزَّ وجلَّ  -نزلت يف الذين نََهى اللَّهُ : قال عكرمة 



  .عليه وسلم إذا رآهم َبَدأُهمْ بالسالم 
نزلت يف أيب بكرٍ ، وُعَمَر ، وُعثمانَ ، وعلي ، وبالل ، وسامل ، وأيب ُعبَْيدةَ ، وُمْصَعبِ بن ُعَمْيرٍ ، : وقال عطاء 

  . األرقم وأيب َسلََمة ْبنِ َعْبِد األَسِد وَحْمَزة ، وجعفر ، وُعثمانَ ْبنِ َمظُْعون ، وعمَّارِ ْبنِ َياِسر ، واألرقم بن أيب
وها هنا إْشكَالٌ ، وهو أن النَّاَس اتفقوا لع ىأن هذه السُّورة نزلت دفعةً واحدةً ، وإذا كان « : قال ابن اخلطيب 

الين بَِعْينِِه ، إن سبب نزول هذه اآلية األْمُر الف: كذلك ، فكيف ميكن أن ُيقَالَ يف كُلِّ واحٍد من آيات َهِذِه السُّورة 
  .» بل األقَْربُ أن ُتْحَملَ هذه اآلية على عمومها ، فكل من آمن باللِِّه دخل حتت هذا التشريف 

  »السالم « فصل فيما يطلق عليه لفظ 
  :السَّالُم يف اللغة على أربعة أشياء : قال املربِّد 

  .فمنها سلمت سالماً ، وهو معىن الدعاء 
  .َماء اللَِّه تعاىل ومنها أنه أْسٌم من أْس

  .ومنها اإلْسالم 
  .ومنها الشََّجُر العظيم أْحَسُبُه ُمَسمَّى بذلك لسالمِتِه من اآلفَاِت 

  .ومنها أيضاً اسم للِحَجاَرِة الصَّلَْبِة ، وذلك أيضاً لَسالمِتَها من الرََّخاَوِة 
  : ها هنا حيتمل أن يكون له تأويالن» سالم عليكم « : مث قال الزجَّاج 

، ومعىن سلمت عليه » التَّسْرِيح « من » السَّراح « َسلَّمت تسليماً وسالماً ، مثل : أن يكون َمْصدر : أحدمها 
  .دعوت بأن َيْسلََم من اآلفات يف دينِِه وَنفِْسِه ، والسَّالُم مبعىن التَّْسِليم : سالماً 
  .السَّالمةُ عليكم : السَّالُم عليكم :  قولك ، فمعىن» السالمة « َجْمَع » السَّالُم « أن يكون : والثاين 

على حفظكم : أي ] يعين اهللا عليكم [ السالُم هو اهللا تعاىل ، فمعىن السَّالُم عليكم : قال قوٌم : وقال ابن األنباري 
  .، وهذا َبعِيٌد يف هذه اآلية لتنكري السَّالمِ ، ولو كان ُمَعرَّفاً لصحَّ هذا الَوْجُه 

  »السالم « م على فصل يف الكال
سالٌم َعلْيكُْم كََتَب ربُّكُْم على « : بأن يقول هلم  -عليه الصالة والسالم -تعاىل ملَّا أَمَر الرسول  -إنَّه : قال قوم 

 سالٌم عليكم كتب ربُّكم على: قال هلم يف الدُّْنَيا  -تعاىل -كان هذا من قول اهللا فََيُدلُّ على أنه » َنفِْسِه الرَّْحَمة 
  .نفسه الرمحة 

  .بل هذا كالمِ الرَُّسولِ صلى اهللا عليه وسلم : ومنهم من قال 
  »كتب « فصل يف معىن 

أيضاً ُتفيُد اإلجياَب ، وجمموعهما » على « مبعىن قََضى ، وكلمة : يفيد اإلجياب ، أي ] على فالن [ كتب كذا 
  َباِدِه على سبيل الُوجُوبِ ، واختلفوا يف ذلك الوجوب؟رامحاً ِلِع -تعاىل  -ُمبالغة يف اإلجياب ، وهذا يقتضي كونه 

أن يتصرَّفَ يف عباِدِه كَْيَف َشاَء وأراد إالَّ أنه أوجب الرَّْحَمة على َنفِْسهِ  -ُسْبَحانُه وتعاىل  -له : فقال أْهلُ السُّنَِّة 
  .على سبيل الفَْضلِ والكرم 

بَائح ، وعاملاً بكونه غنّياً َعْنَها مينعه من اإلقْدامِ على القَبَاِئحِ ، ولو فعله كان إنّ كونه عاملاً بِقُْبحِ القَ: وقالت املعتزلةُ 
  .ظَاِلماً ، والطُّلُْم قَبِيٌح ، والقُْبُح منه ُمَحالٌ 

  فصل يف الداللة يف اآلية
َما ِفي نَفِْسي َوالَ أَْعلَُم َما  َتْعلَُم{ : بالنفسن أيضاً قوله تعاىل  -تعاىل  -دلَّْت هذه اآلية على جواز تسمية ذاتِ اهللا 



 -َيُدلُّ عليه ، والنَّفُْس هنا مبعىن الذَّاِت واحلقيقة ، ال مبعىن اِجلْسمِ ، والدَّمِ؛ ألنه ]  ١١٦: املائدة [ } ِفي َنفِْسكَ 
  .ُمقدٌَّس َعْنُه؛ ألنه لوك ان جِْسماً لكان ُمرَكَّباً ، واملَُركَّب ممكن  -تعاىل 

  .أَحٌد ال يكون ُمَركَّباً ، وما ال يكون مركباً ال يكون جسماً وأيضاً إنه 
لَْيَس كَِمثِْلِه { : وأيضاً األْجَساُم متماثلةٌ يف متام املاهية ، فلو كان جِْسماً حلصل له مِثْل ، وذلك َباِطلٌ؛ لقوله تعاىل 

  ] . ١١: الشورى [ } َشْيٌء 
  فصل يف دحض شهب املعتزلة

ُيَناِفي كونه تعاىل خيلق الكُفَْر يف الكَاِفرِ ، مث يَُعذُِّبُه عليه أَبد اآلبَاِد » َتَب رُبكُْم على َنفِْسِه الرَّْحَمةَ كَ« : قال املعتزلة 
  .إنه مينعه من اإلميان ، مث يأمره حال ذلك املَْنعِ باإلميان ، مث يعذبه على ذلك : ، وينايف أن يقال 

فعل تلك الرَّْحَمةَ البالغة ، وفعل هذا القَْهَر البالغ وال -تعاىل  -حميي مميت ، فهو َناِفٌع ضارُّ  -تعاىل -وأجيب بأنه 
  .ُمنافَاة بني األمرين 

قرأ ابن عامر ، وعاصمر بالفتح فيهما ، وابن كثري وأبو عمرو ، ومحزة ، والكسائي بالكَْسرِ » أنَُّه ، فأنَُّه « : قوله 
لثانية ، وهذه القراءاتُ الثالثُ يف املُتَواِترِ ، واألعرج بكسر األوىل وفتح الثانية فيهما ، ونافٌع بفتح األوىل ، وكسر ا

  .عكس قراءة نافع ، هذه رواية الّزهرواوي عنه ، وكذا الدَّاين 
  .وأمَّا سيبويه فروى قراءته كقراءة نافعٍ ، فيحتمل أن يكون عنه رََوَيَتاِن 

  :ى فيها من أربعة أوجه فأمَّا القَراءةُ األولَى فَفَْتُح األولَ
إىل آخره ، » كتب على نفسه أنه من عمل « : بدل شيء من شيء ، والتقدير » الرمحة « أهنا بدلٌ من : أحدها 

  .فإنَّ نفس هذه اجلمل املتضمنِة لإلخبار بذلك َرْحَمة 
  .إىل آخره » من عمل  عليه أنه« : أهنا يف َمَحلِّ َرفْعٍ على أهنا مبتدأ ، واخلرب حمذوف ، أي : والثاين 

» الالَُّم « ، فلما ُحِذفت » ألنه من عمل « : على تقدير َحذِْف حرف اجلرَّ ، والتقدير ] فتحت [ أهنا : والثالث 
  .جرى يف َمَحلَِّها اخلالف املشهور 

ملَ ألجل رمحته إياكم أنه كتبَ أنَُّه من ع: مفعول من أجِلِه ، أي » الرمحة « ، و » كتب « أهنا َمفُْعولٌ ب : الرابع 
.  

  .وينبغي أالَّ جيوز؛ ألنَّ فيه َتْهيِئَةَ العامل للعمل ، وقطعه عنه : قال أبو حيَّان 
  :وأمَّا فَْتُح الثانية فمن مخسة أوجه 

و فعليه فَُغفْرَاُنُه وَرْحَمُتُه حاصالن أو كائنان ، أ: أهنا يف َمَحلِّ رفع على أهنا مبتدأ ، واخلرب حمذوف ، أي : أحدها 
  .غفرانه ورمحته 

أَلَْم يعلموا أَنَُّه َمن ُيَحاِدِد اهللا َوَرُسولَُه فَأَنَّ لَهُ َناَر َجَهنَّمَ { : اجلزاء يف قوله » فاء « وقد أمجع القُرَّاُء على فتح ما بعد 
َوَمن { : كما أمجعو على كسرها يف قوله ]  ٤: احلج [ } كُِتَب َعلَْيِه أَنَُّه َمن َتَوالَُّه فَأَنَُّه ُيِضلُُّه { ]  ٦٣: التوبة [ } 

  ] . ٢٣: اجلن [ } َيْعصِ اهللا َوَرُسولَُه فَإِنَّ لَُه َناَر َجَهنَّمَ 
  .فأمره أو شأنه أنه غفوٌر رحيم : أهنا يف حملِّ رفعٍ على أهنا خرب مبتدأ حمذوف ، أي : الثاين 

ُم وعطفت عليها بالفاء ، وهذا َمْنقُولٌ على أيب َجْعفَرٍ النحاس ، أهنا تكرير لألوىل كُرِّرت ملَّا طال الكال: الثالث 
  .إمَّا بقاُء مبتدأ بال خرب ، أو شرٍط بال جواب : وهذا وهٌم فاحٌش؛ ألنه َيلَْزُم منه أحُد َمْحذُورْيَن 

أو شرطية ، وعلى كال  إمَّا أن تكون َمْوصُولَةً: ال ختلو » أنه َمْن َعِملَ « : يف قوله » َمْن « وبيانُ ذلك أنَّ 



الثانية َمْعطُوفَةً على األوىل لَزَِم عدُم خرب املبتدأ ، وجواب » أن « التقديرين ، فهي يف حملِّ رفع باالبتداء ، فلو جعلنا 
  .الشرط ، وهو ال جيوز 

تكريراً  ومنهم َمْن جعل الثانية« : وقد ذكر هذا االعتراض ، وأجاب عنه الشيخ شهاُب الدين أبو شامة فقال 
املؤمنون [ } أَيَِعُدكُْم أَنَّكُْم إِذَا ِمتٌّْم َوكُنُتْم ُترَاباً َوِعظاماً أَنَّكُْم مُّخَْرُجون { : لألوىل ألجل طولِ الكالم على َحدِّ قوله 

 ١٨٨: مران آل ع[ } فَالَ َتْحسََبنَُّهمْ بَِمفَاَزةٍ { على حدِّ دخوهلا يف « فأنه غفور » يف « الفاء » ودخلت ]  ٣٥: 
إالَّ أنه هذا ليس مثل ]  ١٨٨: آل عمران [ } الَ َتْحَسَبنَّ الذين َيفَْرُحون { : على قول من جعلُه تكريراً لقوله ] 
  .؛ ألن هذه ال شرط فيها ، وهذه فيها َشْرطٌ ، فيبقى بغري جواب « أيَعدكُْم » 

  .انتهى  »غفر هلم : اجلواب حمذوف لداللة الكالم عليه تقديره : فقيل 
وفيه ُبْعٌد ، وسيأيت هذا اجلواب أيضاً يف القراءة الثانية منقوالً عن أيب البقاِء ، وكان يبغي أن جييب به هنا ، لكنه مل 

  .يفعل ومل يظهر فَْرٌق يف ذلك 
  :أهنا بدلٌ من األوىل ، وهو قول الفرَّاء والزَّجَّاج وهذا َمْردُوٌد بشيئني : الرابع 

  .بدل ال يدخل فيه َحْرُف عطٍف ، وهذا مقترن حبرف العطف ، فامتنع أن يكون بدالً أنَّ ال: أحدمها 
  .زائدة ، فاجلواُب أن زيادهتا غري زائدة ، وهو شيء قال به األخفش » الفاء « جنعل : فإن قيل 

  .أو جواب  وعلى تقدير التَّْسليم فال ُجيوُز ذلك من َوْجٍه آخر ، وهو ُخلُوُّ املبتدأ ، أو الشرط عن خربٍ
جنعل اجلواب : ُخلُوُّ املبتدأ ، أو الشرط عن اخلرب ، أو اجلواب كما تقدَّم تقريره ، فإن قيل : والثاين من الشيئني 

  .هذا بعيد عن الفَْهمِ : قيل  -كما تقدَّم نقلُه عن أيب شامة  -َمْحذُوفاً 
اْسَتقَرَّ وثبت غُفْرَاُنُه ، وجيوز أن ُيقدَّر : أي » نَُّه غفوٌر رحيٌم فاْسَتقَرَّ أ« : أهنا مرفوعة بالفاعليَِّة ، تقديره : اخلامس 

فعليه أنه غفوٌر ، ألنه يرفع به وإن مل يعتمد ، وقد تقدَّم : يف هذا الوجه جَاّراً رافعاً هلذا الفاعل عند األْخفَشِ تقديره 
  .حتقيقه ِمَراراً 

  :أوجه فكسر األوىل من ثالثة : وأمَّا القراءة الثانية 
كتَب ربُّكُم على َنفْسهِ « : أهنا ُمْسَتأَنفَةٌ ، وأن الكالم تامُّ قبلها ، وجيء هبا ومبا بعدها كالتَّفْسري لقوله : أحدها 
  .» الرَّْحَمةَ 
  .قال اهللا ذلك ، وهذا يف املعىن كالذي قبله : أنَّها كُسِرت بعد قَْولٍ ُمقدَّرٍ ، أي : والثاين 

، فَكُِسَرتْ بعده كما ُتكَْسُر بعد القَْولِ الصريح ، وهذا ال َيَتَمشَّى » قال « ُمجَْرى » كتب «  أنه أجري: والثالث 
  .على أصول البصريني 

  :وأمَّا كَْسُر الثانية فمن وجهني 
ا إن كانت املوصُولِة ، أو جواباً هل» من « أهنا على االْسِتئَْناِف مبعىن أهنا يف َصْدرِ مجلٍة وقعْت خرباً ل : أحدمها 
  .شرطاً 
أهنا ُعِطفَْت على األوىل ، وتكريٌر هلا ، ويعترض على هذا بأنه َيلَْزُم بقاُء املبتدأ بال خربٍ ، والشرط بال جزاٍء : والثاين 

  .، كما تقدَّم ذلك يف املفتُوَحَتْينِ 
نه كان ينبغي أن يكون العائدُ حمذوف دلَّ عليه الكالُم ، وقد تقدَّم أ» من « وأجاب أبو البقاء عن ذلك بأن خرب 

  .فإنه غفوٌر له : َمْحذُوفاً ، أي 



وجيب؛ ألنه ال ُبدَّ من ضمريٍ عائٍد على : ليس جبيٍِّد ، بل كان ينبغي أن يقول » وجيوز « : قوله : قال شهاب الدين 
  .املبتدأ من اجلملة اخلربية ، أو ما يقوم ُمقَاَمُه إن ليم كن نفس املبتدأ 

  .فُيؤَخذُ فْتُح األوىل وكَْسرُ الثانية مما تقدَّم من كسرها وفتحها مبا يليق من ذلك نفس املبتدأ : راءةُ الثالثة وأمَّا الق
  .فكذلك : وأمَّا القراءة الرابعة 

  .» وأجاز الزَّجَّاج كَْسَر األوىل ، وفَْتَح الثانية ، وإن مل يقرأ به « : وقال أبو شامة 
ْمُت أنَّ هذه قراءة األعرج وأن الزهراوي وأبا عمرو الدَّاين نقالها عنه ، فكأن الشَّْيًخ مل وقد قدَّ: قال شهاب الدين 

  .َيطَِّلُع عليها 
ه وتقدَّم أن سيبويه مل َيْرو عن األعَْرجِ إالَّ كقارءاة نافعٍ فهذا مما يصلح أن يكون ُعذْراً للزَّجَّاج ، وأمَّا أبو َشاَمةَ فإن

  .الِعِه َعجيٌب ُمَتأخٌر ، فعدم اطِّ
جيوز أن تكون شرطيَّة ، وأن تكون موصولة ، وعلى كل » َمْن « ضمري األمر والِقصَِّة ، و » أنه « يف » اهلاء « و 

ما بعدها يف حملِّ َجْزم جواباً إن كانت شرطاً ، وإالَّ ففي حملِّ رفعٍ خرباً إن كانت » الفاُء « تقدير فهي ُمبَْتَدأةٌ ، و 
  .غفوٌر له : عائُد حمذوٌف ، أي موُصولة ، وال

اعدلوا { : ، وأن تعود على العمل املفهوم من الفعل كقوله » السُّوء « جيوز أن تعود على » بعده « يف » اهلاء « و 
 عمل« ُمتعلٌِّق مبحذوٍف إذ هو حالٌ من فاعل » منكم « واألوَّل أْولَى؛ ألنه أصَْرُح ، و ]  ٨: املائدة [ } ُهَو أَقَْرُب 

  .مقدراً » أعين « للَْبَياِن ، فيعمل فيها » ِمْن « ، وجيوز أن تكون » 
  :فيه وجهان » جبهالٍة « : وقوله 

عمله بسبب اجلَْهلِ ، وعبَّر أبو البقاء يف هذا : للسََّبيَّة ، أي » الباء « على أن » عمل « أنه ُمَتعلِّق ب : أحدمها 
  .الوجه عن ذلك باملفعول به وليس بواضحٍ 

  .البتداء الغاية » ِمْن بعده « يف » وِمْن « عمله ُمَصاحباً للَجهَالَِة ، : وهو الظَّاِهرُ أنه للحالِ ، أي : والثاين 
  فصل يف حترير معىن اآلية

ال يعلُم حالالً من حرامٍ فمن جهالته : كل من عمل َمْعِصَيةً فهو َجاِهلٌ ، ثُمَّ اختلفُوا؛ قال ُمجاهد : قال احلسُن 
  .وقيل جاهلٌ مبا يورثه ذلك الذَّْنُب . األمر  ركب
جهالُتُه من حيث إهنخ آثر املَْعِصَيةَ على الطَّاعِة ، والعاجل القليل على اآلجل الكثري ، ثُمَّ تاب من بعد : وقيل 

  .ورجع عن ذْنبِِه ، وأصلح عمله 
  .وأخْلََص تْوَبَتُه فإنه غفوٌر رحيٌم : قيل 

قُلْ إِنِّي نُهِيُت أَنْ أَعُْبَد الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه قُلْ لَا ) ٥٥(آَياِت َوِلَتْسَتبَِني َسبِيلُ الُْمْجرِِمَني َوكَذَِلَك ُنفَصِّلُ الْ
  ) ٥٦(أَتَّبِعُ أَْهَواءَكُْم قَْد َضلَلُْت إِذًا َوَما أََنا ِمَن الُْمْهَتِديَن 

من ضمري ذلك املصدر ، كما هو رأي سيبويه ، واإلشارةُ بذلك إىل نعٌت ملصدر َمْحذُوٍف ، أو حال » الكاف « 
  .ِمثْلُ التَّفْصِيل البيَّن ، وهو ما سبق من أحوال األمم نُفَضِّلُ آيات القرآن : التفضيل السَّابق ، تقديره 

ني ، وبيان فََساده بَِنْزعِ إىل ما تقدَّم ، من النَّْهيِ عن طَْرِد املؤمن» وكذلك « : واإلشارةُ بقوله : وقال ابن عطية 
  .املعارضني لذلك 

وتقدَّم ]  ٥٣: األنعام [ } وكذلك فََتنَّا { : نَُبيُِّنَها وَنشَْرُحَها ، وهذا شبيه مبا تقدَّم له يف قوله } نفَصِّلُ اآليات { و 



  .أنه غري ظاهر 
  .بالرفع » َسبِيلُ « بالياء من حتت ، و » َني ولَيسَْتبِ« : قرأ األخوان ، وأبو بكر » ولَتْسَتبَني سَبِيلُ « : قوله 

. بالرفع » سبيل « بالتاء من فوق ، و : بالنصب ، والباقون » َسبِيلَ « بالتَّاء من فَْوق ، » َولَِتْسَتبنيَ « : ونافع 
د ومتيم ولزومه ، وإيضاح هذا أن لغة جن» استبان « وتأنيثه وتعدي » السبيل « وهذه القراءات دائرة على تذكري 

  ] . ١٤٦: األعراف [ } َوإِن َيَرْواْ َسبِيلَ الرشد الَ يَتَِّخذُوُه َسبِيالً { : وعليه قوله تعاىل » السبيل « تذكري 
ِلَم َتُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اهللا َمْن { : وقوله ]  ١٠٨: يوسف [ } قُلْ هذه سبيلي { التأنيث ، وعليه » احلجاز « ولغة 

  ] . ٩٩: آل عمران [ } ِعَوجاً آَمَن َتْبُغوَنَها 
  ]البسيط : [ وقوله 
  .. . .َخلَّ السَّبيلَ ِلَمْن َيبْنِي املَنَاَر بََها  -٢١٨٤

» َبانَ « مبعىن » اْسَتَبانَ الصُّْبُح « : ، ويكون الَزماً حنو » اْسَتَبْنتُ الشَّيء « : فيكونُ ُمتعدِّياً ، حنو » اْسَتَبانَ « وأمَّا 
  .، فرفعه على أنه مذكر وعلى أن الفعل الزٌم » السَّبيل « اء من حتت ، ورفع فإنه أسَْنَد الفعل إىل فمن قرأ بالي

أسند [ فإنه » السبيل « ومن قرأ بالتَّاء من فوق ، فكذلك ولكن لغة التأنيث ، ومن قرأ بالتاء من فوق ، ونصب 
ولتستبني أنت سبيل اجملرمني ، : على تعديته أي املفعولية وذلك ] على » السبيل « الفعل إىل املخاطب ، ونصب 

خمتلفة املعىن ، فإهنا يف إحدى القراءتني للخطابِ ، ويف األخرى للتأنيث وهي يف كال احلالني » تستبني « فالتاء يف 
  :، وفيما يتعلق به هذه الالم وجهان » كي « بعد الم » أن « منصوب بإضمار » تستبني « للُمضارعِة ، و 

وكذلك ُنفَصِّلُ اآليات : واملعىن » ُنفَّصل « : أهنا معطوفة على ِعلٍَّة حمذوفة ، وتلك الَعلَّةُ معمولة لقوله :  أحدمها
  .لتستبني لكن ولتستبني 

ولتسبني سبيل اجملرمني فَصَّلَْناَها ذلك التَّفَْصيل ، ويف الكالم : أهنا ُمتعلِّقةٌ مبحذوف ُمقدَّر بعدها ، أي : والثاين 
  ] . ٨١: النحل [ } سََرابِيلَ تَِقيكُُم احلر { : وسبيل املؤمنني كقوله تعاىل : ُف َمْعطُوٍف على رأي ، أي َحذْ

ألن : ال حيتاج إىل ذلك ألن املقام إمنا َيقَْتِضي ِذكْرَ اجملرمني فقط؛ إذ هم الذين أثَاُروا ما تقدم ذكرُه وقيل : وقيل 
لُ بينما واسطةٌ ، فمىت َباَنْت َخاصيَّةُ أحد القسمني بانت خاصيَّةُ القسمٍ اآلخر ، الضَّدْينِ إذا كانا حبيث ال َيْحُص

  .واحلق والباطل ال َواِسطَةَ بينهما ، فمىت اسَْتَباَنْت طريقة اجملرمني ، فقد استبانت طريقة املَُحقِّقني أيضاً ال حمالة 

َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اهللا قُلْ الَّ أَتَّبُِع أَْهَوآَءكُْم قَدْ َضلَلُْت إِذاً َوَمآ أََناْ ِمَن قُلْ إِنِّي ُنهِيُت أَنْ أَْعُبَد الذين { : قوله تعاىل 
هنيت عن أن أْعُبدَ : اخلالف املشهور ، إذ هي على حذف حرٍف ، تقديره » أن « يف حمل » أن أعبد « } املهتدين 

  .ِعَباَدِة األْوثاِن ، وطْرِد الفقراء ال أتَّبُع أهَْواَءكُمْ يف : الذين تدعون من دون اهللا قل 
  .األوىل » الالم « بفتح » قَْد َضلَلُْت « : قوله 

 ١٠: السجدة [ } أإذا َصلَلَْنا { : » أمل السجدة « وقرأ أبو عبد الرمحن ، وحيىي ، وابن أيب ليلى أهنما قرءا هنا ويف 
، وأما هنا فمعناه » السجدة « له َبْعُض مُناسبةٍ يف آية أْنَتَن ، وهذا : صل اللَّحم أي : بصاد غري معجمة يقال ] 

  .بعيد أو ممتنع 
] األرُض [ ُدِفنَّا يف الصِّلَّة ، وهي : ، أي » ُصِللَْنا يف األْرضِ « : له » الشواذ « وروى العباس عن ابن جماهد يف 

  .الّصلَْبةُ 
وأتى باألوىل مجلة فعلية ِلَتُدلَّ على َتَجدُّدِ الفعل » َضلَلُْت  قَْد« : تأكيد لقوله » وَما أَنا ِمن املُهتديَن « : وقوله 



وما أنا من املهتدين ، يعين إن فعلت ذلك ، فقد تركت « واملعىن . وحدوثه ، وبالثانية امسية لتدل على الثبوت 
  .» سبيل احلّق ، وسلكت غري سبيل اهلدى 

ُتْم بِِه َما ِعْنِدي َما َتْسَتْعجِلُونَ بِِه إِنِ الُْحكُْم إِلَّا ِللَِّه َيقُصُّ الَْحقَّ َوُهَو َخْيُر الْفَاِصِلَني قُلْ إِنِّي َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن رَبِّي َوكَذَّْب
)٥٧ (  

  .على بياِن أو َبِصريٍة وُبرهاٍن من ريب : أي } إِنِّي على َبيَِّنٍة مِّن رَّبِّي { : قوله 
  :ة وجهان يف هذه اجلمل» وكَذَّبُْتم به « : قوله 

  .أهنا ُمْستَأَنفَةُ ِسيقَْت لإلخبارِ بذلك : أحدمها 
  أم ال؟» قد « أهنا يف َمَحل نصبٍ على احلالِ ، وحينئٍذ هل حيتاج إىل إضمار : والثاين 

  .، وهو الظاهر » ربِّي « جيوز أن تعود على » به « يف » اهلاء « و 
  .على القرآن؛ ألنه كاملذكور : وقيل 
[ } إِن كَانَ هذا ُهَو احلق ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً { : ْستِْعَجاِهلْم بالعذاب؛ ألهنم كانوا يقولون على ا: وقيل 

  ] . ٣٢: األنفال 
  .على بيَّنٍة؛ ألهنا يف معىن البياِن : وقيل 
  .فيها للُمبالغِة ، واملعىن على أمرٍ بيِّنٍ من ريب » التاء « ألن : وقيل 

  .» بيَِّنٍة « يف حملِّ َجرِّ ِصفَةً ل » ِمْن ربِّي « و 
: قال يا حممَّد : كان عليه الصَّالةُ والسَّالُم خيوِّفهم نزول العذابن فقال تعاىل » ما ِعْندي َما َتْسَتْعجِلُونه بِِه « : قوله 

  ] . ٣٢: األنفال [ } نِدَك إِن كَانَ هذا ُهَو احلق ِمْن ِع{ : ما عندي ما َتْستَْعجِلُونَ به ، يعين قوهلم 
  ] . ١٨: الشورى [ } َيْستَْعجِلُ بَِها الذين الَ ُيْؤِمُنونَ بَِها { : أراد به الِقيامَةَ؛ لقوله تعاىل : وقيل 
  .يف تأخري عذاهبم : أي } إِِن احلكم إِالَّ للَِّه { : قوله 
مرفوعة ، وهي قاءة ابن ] بصاد مهملة مشددة [ » قُصُّ َي« قرأ نافع ، وابن كثري ، وعاصم » َيقُصُّ احلقَّ « : قوله 

  .عبَّاسٍ ، والباقون بضاٍد معجمة خمففة مكسورة ، وهاتان يف املتواترة 
  .من القضاِء » يَقِْضي باحلقِّ « : وقرأ عبد اهللا ، وأَبيٌّ ، وحيىي بن وثَّابٍ ، والنخعي ، واألعمش ، وطلحة 

  .يقضيط فَِمَن القضاء « فأمَّا قراءة . » يقضي باحلقِّ وهو خري القاضني « : وقرأ سعيد بن ُجَبْيرٍ ، وجماهد 
حذفت « الباء » فإن الفَْصلَ يناسب القضاء ، ومل ُيْرَسْم إالَّ بضاد ، كأن « وُهَو َخْيرُ الفَاِصِلَني » : ويؤيده قوله 

  ] . ٥: القمر [ } فََما ُتْغنِي النذر { : خطَّاً كما حذفت لَفْظاً اللتقاء الساكنني ، كما ُحذِفَْت من حنو 
كما ]  ٢٤: الشورى [ } َوَيْمُح اهللا الباطل { ، ]  ١٨: العلق [ } َسَنْدُع الزبانية { يف « الواو » وكما حذفت 

  .تقدَّم 
  :بعدُه ، ففيه أربعة أوجه « احلّق » وأمَّا قراءةُ َنْصبِ 

  .يقضي القضاء احلّق : َمْحذُوٍف ، أي أنه مَْنُصوٌب على أنه َصفَةٌ ملصدر : أحدها 
  .، فلذلك عدَّاُه إىل املفعول به » ينفذ « يقضيط معىن » أنه ضمَّن : والثاين 
: [ فيتعدَّى بنفسه من غري َتْضمنيٍ ، ويُدلُّ على ذلك قول اهلُذَِلّي ِشعْراً » صََنع « مبعىن » قضى « أن : الثالث 
  ]الكامل 



  َداُودُ أْو صََنُع السَّوابِغِ ُتبَّع... ُرودتاِن قََضاُهَما َوَعلْيهَِما َمْس -٢١٨٥
  .داود ] صنعهما : أي [ 

  ]الوافر : [ يقضي باحلق ، فلما حذف انَْتَصَب َمْجُروُرُه على َحدِّ قوله : أنه على إْسقَاِط َحْرِف اجلرِّ ، أي : الرابع 
  .. َتُمرُّونَ الدِّيَار َولَمْ َتُعوجُوا  -٢١٨٦

  .يِّد ذلك القراءة هبا األصل وُيؤ
  .تتبَّعه : أي » قَصَّ األثََر « ن أو ِمْن » قَصَّ احلديثَ « فمن » يَقُصُّ « وأمَّا قراءةُ 

  ] . ٣: يوسف [ } َنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن القصص { : قال تعاىل 
أُهوَ َيقُصُّ احلقَّ أوْ َيقِْضي « : وُحِكَي عنه أنه ق » لَني الفَاِص« : ورجََّح أُبو َعْمرِو ْبُن العالِء القراءة األوىل بقوله 

: أقََرأ أَحٌد هبذا؟ وحيث قال » وهو خريالقاصَّني « : لقال » َيقُصُّ « لو كان : فقال » َيقُصُّ « : فقالوا » احلقَّ 
  .وهو خري الفاصلني فالفَْصلُ إمنا يكون يف القضاِء 

: قراءة ، وقد أجاب أبو علي الفارسي عما ذكره أبو العالء ، فقال » خري القاصني وهو « وكأن أبا عمروٍ مل يبلغه 
]  ١٣: الطارق [ } إِنَُّه لَقَْولٌ فَْصلٌ { هنا مبعىن القولِ ، وقد جاء القول يف القَْصل أيضاً ، قال تعاىل » القََصُص « 
.  

  ] . ١: هود [ } أُْحِكَمْت آَياُتُه ثُمَّ فُصِّلَْت { : وقال تعاىل 
فقد محل الفَْصلَ على القول ، واستعمل معه كما جاء مع القضاِء ، فال يلزم من » ونُفَصِّلُ اآلياتِ « : وقال تعاىل 

  .» يقضي « الفاصل أن يكون معيناً ل 
  فصل يف االحتجاج باآلية ألهل السُّنة

يقدر العَْبُد على أمر من األمور إالَّ إذا قََضاُه اهللا ، فيمتنع على أنه ال } إِِن احلكم إِالَّ للَّه { : أحتج أهل السُّنَِّة بقوله 
يفيد [ } إِِن احلكم إِالَّ للَّه { : منه فعلُ الكُفْرِ إال إذا قضى اللَُّه وحكم به ، وكذلك يف مجيع األفعال؛ ألن قوله 

  ] .احلصر 
هو احلّق ، وهذا يقتضي أالَّ يريد الكفر من أن كل ما قضى به ف: ، ومعناه » يقضي احلق « : واحتج املعتزلة بقوله 

  .الكافر ، وال املعصية من العاصي؛ ألن ذلك ليس حبق ، واهللا أعلم 

  ) ٥٨(قُلْ لَْو أَنَّ ِعْنِدي َما َتْستَْعجِلُونَ بِِه لَقُِضَي الْأَْمُر َبْينِي َوَبيَْنكُْم وَاللَُّه أَْعلَُم بِالظَّاِلِمَني 

ي إمكاين ما تستعجلون به من العذابِ ألهلكتكم عاجالً غضباً لريب واقتصاصاً من تكذيبكم به لو أن يف قُْدَرِت: أي 
  .، ولتخلصت سريعاً 

من باب إقامِة الظاهر ُمقاَم املضمر َتْنبِيهاً على استحقاقهم ذلك بصفة الظلم ، إذ لو » واهللا أعلم بالظَّاملني « : قوله 
يعلم ذلك ، فهو  -تعاىل  -كم واملعىن أين ال أعلم وقَْت ُعقُوبِة الظاملني ، واهللا جاء على األْصلِ لقال واهللا أعلم ب

  .واهللا أعلم . يؤّخر إىل وقته 

َولَا َحبٍَّة ِفي ظُلَُماتِ  ٍة إِلَّا َيْعلَُمَهاَوِعْنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ لَا َيْعلَُمَها إِلَّا ُهَو َوَيْعلَُم َما ِفي الَْبرِّ وَالَْبْحرِ َوَما َتْسقُطُ ِمْن َوَرقَ
  ) ٥٩(الْأَْرضِ َولَا رَطْبٍ َولَا يَابِسٍ إِلَّا ِفي كَِتابٍ ُمبِنيٍ 



  :ثالثة أقوال » َمفَاتح « يف 
  .» ِمْنَجل وَمنَاجل « : بكسر امليم والقَْصر ، وهو اآللة اليت ُيفَْتُح هبا حنو » ِمفْتح « أنه مجع : أحدها 
  .هي خزائن املطر : ويؤيده تَفِْسُري ابن عبَّاسٍ . بفتح امليم وهو املكان » فتح َم« أنه مجع : والثاين 

  .خزائنه : يعين ]  ٧٦: القصص [ } َمآ إِنَّ َمفَاِتَحُه لََتُنوُء بالعصبة { : قوله تعاىل : قال الفراء 
لُ هبا إىل ما يف اخلزائن املُْستوثقِ منها على االْسِتَعارِة؛ألن املفاتيَح ُيتََوصَّ] مفاتيح [ فعلى األول فقد جعل للغيب 

  .باألغالقِ واألقفَال 
  .وعنده خزائن الَغْيبِ ، واملراد منه القُْدَرةُ على كل املمكنات : فاملعىن : وعلى الثاين 

نبغي بكسر امليم واأللف ، وهو اآللة أيضاً إالَّ أن هذا فيه ضعٌف من حيث إنه كان ي» ِمفْتاح « أنه مجع : والثالث 
، ويف مجع » َمَصابِح » « ِمْصبَاح « ولكنه قد نقل يف مجع » دنانري « مفاتيح ك : أن ُتقْلََب ألف املفرد ياًء ، فيقال 

، وهذا كما أتوا بالياء يف مجع ما ال مدة يف مفرده » قراقر » « قرقور « ، ويف مجع » َمحَارِب » « ِمحَْراب « 
  ]البسيط : [ قال » صَْيَرف « و » ِدرَْهم « يف مجع » يف َصَيارِ« و » َدَراهيم « : كقوهلم 
  نَفَْي الدَّراهيمِ َتنْقَاُد الصََّياريِف... َتْنِفي يداها احلََصى ِفي كُلِّ َهاجَِرٍة  -٢١٨٧
  ]الزجر : [ عيَّل وَعيَاييل؛ قال : وقالوا 
  .ذلك ونقص ] فزاد يف [ ور عيَّاييل وُنم: قالوا ... ِفيَها َعَيايِيلُ أُسوٌد وُنُمْر  -٢١٨٨

  .، وإمنا حذفت مّدته » َمفَاتح « بالياء ، وهي تؤيد أن » مفاتيح « وقد قرئ 
بفتح امليم ، على أنه مصدر قال بعد كالم حكاه عن أيب » َمفْتح « مجع » َمفَاتح « وجوَّز الوَاِحِديُّ أن يكون 

هو يفتح الَغْيبَ : وعنده فُُتوحُ الغيب ، أي : الفَْتح كأن املعىن  مبعىن» املَفْتح « مجع » مفاتح « فعلى هذا : إْسحاَق 
  .، واملفتح اخلزاَنةُ » مفتح « مجع » مفاتح « : وقال أبو البقاء . على َمْن َيَشاُء من عباده 

: أي » َمفَْتح « أيضاً انتهى يريد مجع » مفتح « : ، وقد قيل » مفاتيح « ، ومجعه » اِملفَْتاُح « فأما ما يفتح به فهو 
  .بفتح امليم 
مفتح ، يعين أهنا لغة قليلة يف اآللة ، والكثري فيها املد ، وكان ينبغي أن يوضح عبارته فإهنا مومهة ، : وقد قيل 

  .ولذلك شرحناها 
  فصل

ال َيْعلَُم ما تفِيُض . ُه َمفَاِتُح الَغْيبِ خَْمٌس ال َيْعلَُمها إالَّ اللَّ« : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى ابن عمر قال 
وال َتْدرِي َنفْسٌ بأيِّ  األْرَحاُم أَحٌد إالَّ اللَّه ، وال َيْعلُم ما ِفي غٍد إالَّ اللَّه ، وال َيعْلَُم َمَتى يَأِتي املَطَُر أَحٌد إالَّ اللَّه ،

  .» أْرضٍ َتُموُت إالَّ اللَّه ، وال َيْعلُم مَتى َتقوُم السَّاعِة إالَّ اللَّه 

  .خزائن اهللا ، وعلم نزول العذاب : » مفاتح الغيب « : وقال الضحَّاكُن وُمقاتلٌ 
  .ما غَاَب عنكمن من الثواب والعقاب : وقال عطاء 

  .انِْقَضاُء اآلجَالِ وقيلك أحوا الِعباِد من السَّعادِة والشَّقاوِة ، وخواتيم أعماهلم : وقيل 
  .م ال يكون وما يكون كيف يكون ، وما ال يكون أن لو كان كيف يكون إنه ما مل يكن بعد أنه يكون أ: وقيل 

  .أويت كُلِّ شيء إالَّ َمفَاتَح الغيب : وقال ابن َمْسُعوٍد 
من املكَاسبِ املُْجمعِ على حترميها الرَِّبا ، وُمُهوُر البغَاَيا : » الكايف « نقل القرطيب عن ابن عبد الرب قال يف كتاب [ 

رَشا وأخذ األْجرة على النياحة وأخذ األجَْرِة على الغَِناء وعلى الكَهاَنِة وادَِّعاِء علم الغيب ، وأخبار والسُّْحُت وال



  ] .السماء وعلى الزَّْمر واللَّعب والباطل كله 
لذي َتَضمََّنُه حرف والعامل فيها االْسِتقَْراُر ا» مفاتح « يف َمَحلِّ َنْصبٍ على احلال من » ال َيْعلُمَها إالَّ ُهَو « : قوله 

  .اجلر لوقوعه خرباً 
إن رفعته به فاعالً ، وذلك على رأي األخْفشِ ، : ، أي » مفاتح « نفس الظَّْرِف إن رفعت به : وقال أبو البقاء 

  .وَتَضمُُّنُه االْسِتقْراَر ال بد منه على كل قول ، فال فَْرَق بني أن يرفع به الفاعل ، أو جيعله خرباً 
  .القَُرى واألْمَصار ال حيدث فيها شيء إالَّ يعلمه : الب والبحر : قال جماهد » وَيْعلَُم َما ِفي الَبرِّ والَبْحرِ « : قوله 
  .هو الرب والبحر املعروف : وقيل 

ةً للعلم ثبت أن الِعلَْم بالعلَِّة علة للعلم بلمعلول وأن الِعلَْم باملعلول ال يكون ِعلَّ: قالت احلكماء يف تفسري هذه اآلية 
  .بالِعلَِّة 

إن املوجود إما أن يكون واجباً لذاته ، أو ممكناً لذاته ، والواجب لذاته ليس إالَّ اهللا تعاىل ، : وإذا ثبت هذا فنقول 
وكل ما سواه فهو ممكن لذاته ، واملمكن لذاته ال يوجد إال بتأثري الواجب لذاِتِه ، فكلُّ َما ِسَوى احلق سبحانه ، فهو 

  .بإجياده وتكوينه  موجوٌد
علمه بِذاِتِه يوجب علمه باألثَرِ الصَّادر منه ، مث علمه بذلك األثرِ األول ُيوجُِب علهم : وإذا ثبت ذلك ، فنقول 

بعِلْمِ  باألثر الثاين؛ ألن األثر ِعلَّة قريبة يف األثَرِ الثاين ، وقد ذكرنا أن الِعلَْم بالِعلَِّة يوجب الِعلَْم باملعلول فبدأ أوَّالً
الغْيبِ ، وهو علهمه بداِته املخصوصة ، مث حيصل له من علمه بذاِتِه علمه باألثار الصَّادِة عنه على َترْتيبَها املعترب ، 

مث إن » وعِْنَدُه َمفَاِتُح الغْيبِ ال َيْعلَُمَها إالَّ ُهَو « : وملا كان علمه بذاته مل حيصل إال لذاِتهِ ال جرَم َصحَّ أن يقال 
قََضايا الَعقِْليَّة املَْحَضةَ يصعب َتْحصِيلُ العلم هبا على سبيل التمام والكمال إالَّ للْعقَالِء الكاملَني الذين ألفوا ال

  .اسِْتْحضار املَْعقُوالِت ، ومثل هذا اإلنسان يكون كالّنادر 
َعقْليَّةٌ َمْحَضةٌ واإلنسان الذي يقوى عقله على اإلحاطة قَِضيَّةٌ } َوِعنَدُه َمفَاِتُح الغيب الَ َيْعلَُمَهآ إِالَّ ُهَو { : وقوله 

ن مبعىن هذه القضية َناِدٌر جداً ، والقرآن إمنا أُْنزِلَ لينتفع به َجِميُع اخلَلْقِ ، فلذلك ذكر هلذه القضيَِّة العقلية ِمثاالً م
مفهوماً [ مبعاونة هذا املثال احملسوس َمْعلُوماً  األمور املَْحُسوسِة الداخلة حتت هذه القضيَّة العقلية ليصري ذلك املَْعقُولُ

وقد ذكر الرب؛  -تعاىل  -ألن ذلك أَحد أقسام َمْعلُوماِت اهللا » وَيْعلَُم َما ِفي الربِّ والَْحرِ « : لكل أحد ، فقال ] 
والتِّاللِ ، وكثرة ما فيها من  ألن اإلنسان قد شاهد أحوال الربِّ ، وكثرة ما فيه من املُُدِن والقَُرى واملَفَاوِزِ واجلبالِ

  .احليوان والنَّبات واملعادن 

وأما الَبْحُر وإحاطة الَعقْلِ بأحواله أقَلُّ إالَّ أن اِحلسِّ على أن عجائب البحار يف اجلملة أكُثَُر ، وطوهلا وعرضها أعْظَُم 
  .، وما فيها من احليوانات وأجناس املخلوقات أعجب 

الُ ُصوَرةَ الرب والبحر على هذه الوجوه ، مث عرف أن جمموعها ِقْسٌم حقري من األقسام الدَّاخلة فإذا اْسَتْحَضَر اخلََي
فيصري هذا اِملثَالُ املَْحسُوُس مقوِّياً ومكمالً ِللَْعظَمِة احلاصلة } َوِعنَدُه َمفَاِتُح الغيب الَ َيْعلَُمَهآ إِالَّ ُهَو { : حتت قوله 
ألن } َوَما َتْسقُطُ ِمن َوَرقٍَة إِالَّ َيْعلَُمَها { : وكذلك قوله } اِتُح الغيب الَ َيْعلَُمَهآ إِالَّ ُهَو َوِعنَدُه َمفَ{ : حتت قوله 

العقل يِْسَتْحِضُر مجيع ما على َوْجِه األرض من املُُدِن والقَُرى واملفاوِزِ واجلبالِ والتِّالل ، مث يستحضر كَْم فيها من 
يعلمها ، مث يتجاوز من هذا املثالِ إىل  -سبحانه -حضر أنه ال يتغري حال ورقٍة إالَّ واحلقُّ النَّْجمِ والشجر ، مث يست

« وذلك ألن احلَبَّةَ تكون يف غاية الصَِّغرِ ، و » وال َحبَّةٍ يف ظُلُماِت األرض « : مثالٍ آخر أشد منه َهْيئَةً ، وهو قوله 
مها ، فإذا مسع أن لتك احلبَّة الصغرية املُلْقَاةَ يف ظلمات األرض َمْوِضٌع خيفي أكرب األجسام وأعظ» ظلمات األرض 



على اتِّساعها وعظمها ال خترج من علم اهللا ألَْبتَّةَ صارت هذه األمثال ُمنَبَِّهة على عظمِ َعظََمِتِه مقوية للمعىن املَُشارِ 
ملا قَوَّى ذلك األمر املعقول املَْحَض اجملرد  -تعاىل  -مث إنه }  َوِعنَدُه َمفَاِتُح الغيب الَ َيْعلَُمَهآ إِالَّ ُهَو{ : إليه بقوله 

} َوالَ رَطْبٍ َوالَ يَابِس { : بذكر هذه اجلُْزِئيَّاِت احملسوسات عاد إىل ِذكْر تلك القضية املَْحَضِة بعبارة أخرى ، فقال 
  آ إِالَّ هَُوَوِعنَدُه َمفَاِتُح الغيب الَ َيْعلَُمَه{ : وهو َعْيُن املذكور يف قوله 

  .زائدة الْسِتغْرَاقِ اجلنس » من « ، و » تسقط « فاعل » ِمْن َوَرقٍَة « : قوله . } 
وما : ، وجاءت احلال من النكرة العتمادها على النَّفْي ، والتقدير » ورقة « حالٌ من » إالَّ َيْعلَُمَها « : وقوله 

  .أحداً إال صاحلاً ما أكرمت : تسقط من ورقة إال عامل هن هبا ، كقولك 
إِالَّ وَلََها ِكَتابٌ { : وإذا كانوا أَجازُوا يف قوله » ورقة « وجيوز عندي أن تكون اجلُْملَةُ نعتاً ل : قال شهاب الدِّين 

[ } اٌب مَّْعلُوٌم وََمآ أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيٍة إِالَّ َولََها ِكَت{ : يف قوله » قرية « أن تكون نَْعتاً ل ]  ٤: احلجر [ } مَّْعلُوٌم 
  .فَبِأنْ جييزوا ذلك هنا أْولَى » الواو « مع كوهنا بالواو ويعتذرون عن زيادة ]  ٤: احلجر 

يعلم : يريد ساقط أو َناِئَية أي : واملعىن [ وحينئذ فيجوز أن تكون يف موضع جرِّ على اللفظ ، أو رفع على املََحلّ ، 
  .عليه عدد ما يسقط من ورقِ الشجر ، وما يبقى 

  ] .يعلم كم انقلبت ظَهراً لبطنٍ إىل أن سقطْت على األرض : وقيل 
احلب املعروف يف : ، ولو قرئ بالرفع لَكانَ على املوضع واملراد » َورقة « عطف على لفط » وال َحبٍَّة « : قوله 

  .بطُوِن األرض 
  .» ّبة َح« ِصفَةٌ ل » يف ظلمات « حتت الصَّْخَرِة يف أسفل األرضني و : وقيل 
، وقرأمها ابن السََّمْيفَعِ ، واحلسن ، وابن أيب » ورقة « َمْعطُوفاِن أيضاً على لَفْظ } َوالَ رَطْبٍ َوالَ يَابِس { : قوله 

  .» إالَّ يف كتابٍ ُمبنيٍ « : إْسحَاق بالرفع على املََحلِّ ، وهذا هو الظاهر وجيوز أن يكونا مبتدأين ، واخلرب قوله 
وذكر َوجَْهيِ الرفع املتقدمني ، » وال حبٍَّة وال رطبٍ وال يابسٍ « ي أن الرَّفْعَ يف الثالثة أعين قوله ونقل الزخمشر

  .ال رجل منهم وال امرأة إال يف الدار : ونظر الوجه الثاين بقولك 
  .البادية » اليابس « املاء ، و » الرطب « املراد ب : قال ابن عبَّاس 

  .َت وما ال َيْنُبُت يريد ما َنَب: وقال عطاء 
  .وال َحّي وال َمَوات : وقيل 
  .هو عبارة عن كل شيء : وقيل 
كالتكرار » إالَّ يف كتابٍ ُمبنيٍ « وقوله : يف هذه االسِْتثَْناِء غُُموٌض ، فقال الزخمشري » إالَّ ِفي كتابِ ُمبني « : قوله 

  .واحد » إالَّ يف كتابٍ ُمبنيٍ « ومعىن » ا إالَّ َيْعلَُمَه« ألن معىن » إالَّ َيْعلَُمَها « : لقوله 
وهذا االسِْتثَْناُء جارٍ ُمجْرى « : علم اهللا ، أو اللَّْوُح ، وأبرزه أبو حيَّان يف عبارة قريبة من هذه فقال » الكتاب « و 

ِتثَْناُء األول ، واالْس« ِمْن ورقٍَة » معطوف على « وال يابس « » وال رطب « » وال حبٍَّة » التوكيد ، ألن قوله 
ما جاءين من رجل إال أكرمته ، وال امرأة ، فاملعىن إالَّ أكرمتها ، ولكنه ملا طال : ُمْنَسِحٌب عليها ، كما تقول 

  .انتهى » الكالم أعيد االستثناء على سبيلِ التوكيد ، وحسَّنه كونه فاصلة 
إالَّ يف كتابٍ ُمبني « : ، مث اْستَأَنَف خرباً آخر بقوله » َوالَيَابِس « : الكالم تامَّا عند قوله » النظم « وجعل صاحب 

مُتصالً بالكالم األوَّلِ « إالَّ ِفي كتابٍ ُمبنيٍ : ألنك لو جعلت قوله : وهو يف كتاب ُمبني أيضاً ، قال : مبعىن » 
َغَر ِمن ذلك والا أَكَْبرَ َوالَ أَْص{ : يف قوله « يونس » لفسد املعىن ، وبيان فساده يف فَْصلٍ طويل مذكور يف سورة 



  ] . ٦١: يونس [ } إِالَّ ِفي ِكتَابٍ مُّبِنيٍ 
  .إمنا كان فاسد املعىن من حيث اعقد أنه اْسِتثَْناٌء آخر مستقل ، وسيأيت كيف فَسَاُدُه : قال شهاُب الدِّين 

  .املعىن اسِْتثَْناًء مؤكّداً لألول ، كما قاله الزخمشري مل َيفُْسِد ] جعله [ أمَّا لو 
  هكذا؟« إالَّ » ، وكيف تقع « إالَّ » ويبتدأ ب « وال َيابِسٍ » : وكيف ُيَتصَوَُّر متام الكالم على قوله تعاىل 

إالَّ هو يف كتابٍ ُمبني ، وال جيوز : أي « إالَّ ِفي كتابٍ مبني » : وقد َنَحا أبو البقاء لشيء مما قاله اجلُْرَجانِيُّ ، فقال 
وَما َتْسقُطُ مل يكُْن إالَّ يف كتاب ، وجب أن يعلمها يف : ؛ ألن املعىن يصري « يعلمها » َناء يعمل فيه أن يكون اْستِثْ

وما َتْسقُطُ من ورقٍة إالَّ هي يف كتاب ، وما يعلمها » : الكتاب ، فإذن يكون االْسِتثَْناُء الثاين بدالً من األوَّلِ ، أي 
  .انتهى « إالَّ ُهَو 

  .» يونس « يف سورة  -تعلى  -تقدَّم من َجْعلِ الالستثناء تأكيداً ، وسيأيت تقريه إن شاء اهللا  وَجَوواُبُه ما
  فصل يف املراد بالكتاب
  :يف الكتاب املُبنيِ قَْوالن 

  .تعاىل وهو األصَْوُب  -هو ِعلُْم اهللا : األول 
: املعلومات يف كتاب من قبل أن َيْخلَُق اخلَلْقِ ، كما قال أثَْبَت كَْيِفيَّةَ  -تعاىل  -جيوز أن يكون اهللا : وقال الزَّجَّاج 

وقائدة ] .  ٢٢: احلديد [ } َمآ أَصَاَب ِمن مُِّصيَبٍة ِفي األرض َوالَ يف أَنفُِسكُْم إِالَّ ِفي ِكتَابٍ مِّن قَْبلِ أَن نَّْبَرأََهآ { 
  :هذا الكتاب أمور 

يف اللَّْوحِ احملفوظ ِلَتقِف املالِئكَةُ على إْنفَاِذ ِعلْم اللَِّه يف املعلومات ،  إمنا كتب هذه األحَْوالَ -تعاىل  -أنه : أحدها 
وأنه ال يغيب عنه مما يف السموات واألرض شيء ، فيكون يف ذلك ِعْبَرة تامة كاملة للمالئكة املوكَّلني باللَّوحِ 

  .له  احملفوظ؛ ألهنم يقابلون به ما حيدث يف هذا العامل فيجدونه ُمَوافقاً
ذكر الَوَرقَةَ واحلبَّة َتْنبِيهاً للُمكَلَّفَني على أْمرِ اِحلسَابِ وإْعالماً بأنه ال يفُوُتُه  -تعاىل  -إنه : جيوز أن يقال : وثانيهما 

من كل ما يصنعون يف الدنيا شيء؛ ألنه إذا كان ال ُيْهِملُ من األحوال اليت لَْيَس فيها ثواٌب وعقاب وتكليف ، فَبِأنْ 
  . يهمل األْحوالَ املشتملة على الثواب والعقاب أوىل ال

ملَّا أثَْبَت أحْوالَ مجيع املوجودات يف ذلك على التفصيل التام ، امتنع أيضاً َتغَيُُّرَها ، وإالَّ لزم  -أنه تعاىل : وثالثها 
، يف أنه ميتنع تَقدُُّم ما تأخَّرن ] كامالً  َوسََبباً[ مجلة األحوال يف ذلك الكتاب ُموجباً تاّماً ] كَْتُبُه [ الكذب ، فيصري 

  .واهللا أعلم » َجفَّ القَلَمُ بَِما ُهَو كَاِئٌن إىل َيْومِ الِقَيامِة « : وتأخُُّر ما تقدََّم ، كما قال عليه الصالة والسالم 

َيْبعَثُكُْم ِفيِه ِلُيقَْضى أََجلٌ ُمَسمى ثُمَّ إِلَْيِه مَْرجُِعكُْم ثُمَّ ُيَنبِّئُكُمْ  َوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاكُمْ بِاللَّْيلِ َوَيْعلَُم َما َجَرحُْتْم بِالنََّهارِ ثُمَّ
  ) ٦٠(بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

بيََّن كمالَ قُْدرِتِه هبذه اآلية ، وهو كونه قَادراً على نَقْلِ الذَّرواِت من  -ملَّا بيَّن تعاىل كمالَ علمِه يف اآلية األوىل
ْوِت إىل احلياة ، ومن النَّومِ إىل الَيقَظَِة ، واْستِقْالله حبفظها يف مجيع األحوال ، وتدبريها على أْحَسنِ الوجوه يف املَ

  .َحالِ النوم واليقظة 
  .ة ، وقَْد تقدَّم منه مجلة صاحل» يف « تأيت مبعىن » الباُء « متعلّق مبا قبله على أنه ظَْرٌف له ، و » باللَّْيلِ « : قوله 

لإللْصَاقِ واملُالِصُق للزمان واملكان َحِصلٌ فيها ، يعين يف هذه » الباءس « وجاز ذلك؛ ألن : وقال أبو البقاء هنا 



هي هنا لإللْصَاقِ َمجَازاً : العالقِة اجملوزة للتََّجوُّرِ ، وعلى هذا فال حَاَجةَ إىل أن َيُنوب َحْرٌف مكان آخر ، بل نقول 
، وأسند التََّوفِّي هنا إىل ذاِتِه املُقَدََّسِة ، ألنه ال ينفر منه هنا ، إذ املُرَاُد به الَدَعةُ » مررُت بزيد  «، حنو ما قالوه يف 

: السجدة [ } قُلْ َيَتَوفَّاكُم مَّلَُك املوت { ]  ٦١: األنعام [ } َتَوفَّْتُه ُرُسلَُنا { : والرَّاَحةُ ، وأسند إىل غريه يف قوله 
  .ر منه ، إذا املَُراُد به املَْوُت ألنه ينف]  ١١

من تأويلٍ  وهاهنا َيْحثٌ ، وهو أن النائم ال شكَّ أنَُّه حيُّ ، ومىت كان حَيَّاً مل تكن ُروُحُه َمقْبَُوَضةً ألَْبتَّةًن فال ُبدَّ ها هنا
الظاِهَرةُ ُمَعطَّلَةً عن أعماهلا ،  ، وهو أنه حالَ النوم َتُغوُر األرواح احلسَّاَسةُ من الظاهر يف الباطن ، فصارت احلواسُّ

 فعند النوم صار ظَاِهُر اجلََسِد ُمَعطَّالً عن كُلِّ األعمال ، فحصل بني النَّوءم وبني املوت ُمشَاَبَهةٌ من هذه احلَيِْثيَِّة ،
  .فلذلك َصحَّ إطالق لفظ املَْوِت والوفَاِة على النوم 

ْصَدرِيَّةٌ ، وإن كان كوهنا موصولة امسيةً أكثر وجيوز أن تكون َنِكَرةً مَْوُصوفَةً مبا الظاهر أهنا َم» َما َجَرْحُتْم « : قوله 
  .بعدها ، والعَاِئُد على كال التقديرين اآلخرين َمْحذُوٌف ، وكذا عند األْخفَشِ وابن السّراجِ على القول األول 

  .وهذا هو الظاهر » النهار « عائد على » فيه « والضمُري يف » باللَّْيلِ « : كقوله » بالنََّهارِ « و 
  .» عندي ِدْرَهٌم وَنْصفُه : يف يوم آخر ، كما تقول : عاد عليه لَفْظاً ، واملعىن « : قال أبو حيَّان 

  .وال َحاَجة يف الظَّاِهرِ على َعْوِدِه عىل نظري املذكور ، إذ َعْوُدُه على املذكور ال َمْحذُوَر فيه : قال شهاُب الدين 
» عندي درهٌم « : ألنك إذا قلت : فلضروة اْنِتفَاِء الِعيِّ من الكالمِ ، قالوا » درهم ونِْصفُه « مَّا ما ذكره من حنو وأ

  .أنَّ عندك نصفه ضرورة 
  .تضطَرُّ إىل َعْوِدِه إىل نظري ماعندك ، خبالف ما َنْحُن فيه » ونصفه « : فقولك بعد ذلك 

  .يعود على اللَّيل : وقيل 
  .يوقظكم يف خاللِ النوم : يعود على التََّوفِّي ، وهو النوم أي : وقيل 

مث َيْبَعثكُْم من القبور يف َشأِن الذي قطعتم به أْعَماَركُْم من النوم باللَّْيلِ ، وكَْسب اآلثام بالنهار « : وقال الزخمشري 
  .وهو َحَسٌن . انتهى » 

  .لكَْسبِ إن كان قد يَُناُم يف هذا وُيكَْسُب يف اآلخر اعتباراً باحلَالِ األغلب وَخصَّ اللَّْيلَ بالتَّوَفِّي ، والنَّهَاَر با
« رِ ، ومعىن وقدَّم التََّوفِّي بالليل؛ ألنه أْبلغُ يف اِملنَِّة عليهم ، وال سيَّمال عند َمْن َيُخصُّ اجلَْرحَ بكْسبِ الشَّرِّ ُدون اخلَْي

  .ار كََسبُْتْم من العملِ بالنه: أي » جرحتم 
» جارحة « الكَواِسب من الطري والسِّبَاع ، واحدهتا : أي ]  ٤: املائدة [ } َوَما َعلَّْمُتْم مَِّن اجلوارح { : قال تعاىل 

.  
  .اكَْتَسُبوا : أي ]  ٢١: اجلاثية [ } الذين اجترحوا السيئات { : قال تعاىل 

  .وباجلملة فاملَُراُد منه أعمال اجلََوارِح 
رفع به ، ويف الفاعل املَْحذُوفِ « أَجلٌ » مبنّياً للمعفولِ ، و « اجلمهور على ِليُقَْضى » َضى أَجلٌ لُيقْ« : قوله 

  :احتماالن 
  .أنه ضمري الَبارِئ تعاىل : أحدمها 
  .لتقضوا آجالكم : أنه ضري املخاطبني أي : والثاين 

صفة « ُمسَمى » مفعول به ، و « أَجالً » هللا تعاىل ، و َمبْنياً للفاعل ، وهو ا« لَيقِْضي » : وقرأ أبو رجاٍء ، وطلحة 
» يف « الالم » ، فهو مرفوع على األوَّل ، ومنصوب على الثاين وتريتَُّب على ذلك خالٌف للقُرَّاِء يف إمالَِة ألِفِه ، و 



  .يتوفاكم ثُمَّ يبعثكم ألْجلِ ذلك : متعلّقة مبا قبلها من جمموع الِفْعلَْين ، أي « ليقضي 
  .عمركم املكتوب : األَجلُ املسمَّى ، أي : واملراُد 
  .يبعثكم من نومكم إىل أن َتْبلُغُوا آجَالَكُْم : واملعىن 

ملَّا ذكر أنَُّه ُينيمُهْم أوالً ، مث يوقظهم ثانياً كان ذلك َجارياً ُمْجَرى اإلْحَياِء بعد اإلَماَتِة ، فلذلك  -تعاىل  -واعلم أنه 
]  ٧: الزمر [ } ثُمَّ إىل َربِّكُْم مَّْرجُِعكُْم فَُينَبِّئُكُْم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ { : ِصحَّةِ البَْعِث والِقَياَمِة ، فقال اسَْتدلَّ به على 

  .يف ليلكم وهناركم يف مجيع أحوالكم 

ثُمَّ ) ٦١(دَكُُم الَْمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسلَُنا َوُهْم لَا ُيفَرِّطُونَ َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه َويُْرِسلُ َعلَْيكُْم َحفَظَةً َحتَّى إِذَا َجاَء أََح
  ) ٦٢(ُردُّوا إِلَى اللَِّه َمْولَاُهُم الَْحقِّ أَلَا لَُه الُْحكُْم َوُهَو أَسَْرُع الَْحاِسبَِني 

  .قد تقدَّم الكالُم على هذه اآلية أوَّل السورة 
  :فيه مخسة أوجه : } ظَة َويُْرِسلُ َعلَْيكُم َحفَ{ : قوله 

وهو الذي يقهر عبادَةُ : ؛ ألنه يف معىن َيفَْعل ، والتقدي » أل « أنه َعطٌْف على اسم الفاعل الواقع ِصلَةً ل : أحدها 
[ } إِنَّ املصدقني واملصدقات َوأَقَْرضُواْ { : ويرسل ، فعطف الفعل على االسم؛ ألنه يف تأويله ، ومثله عند بعضهم 

إنَّ : ؛ ألنه يف معىن » أل « الواقع ِصلَةً ل » ُمصَّدِِّقني « عطف على » أقَْرُضوا « ] : قالوا ] [  ١٨ :احلديد 
« الذين َصدَّقُوا وأقَْرضُوا ، وهذا ليس بشيء؛ ألنه يلزم من ذلك الفَْصلُ بني أْبعَاضِ الصِّلِة بأجنيب ، وذلك أن 

وهو أجنيب ، » املُصَّدِّقات « ، وقد عطف على املوُصولِ قوله » صَّدِّقني املُ« يف » أل « من متام ِصلَِة » وأقَْرضُوا 
  .وقد تقرَّر غري مرَِّة أنه ال يتبغ املوصول إالَّ بعد متام صلته 

  .وقابضات : يف تأويل اسم ، أي » َيقْبِْضَن « ف ]  ١٩: امللك [ } فَْوقَُهمْ َصافَّاٍت َوَيقْبِْضَن { وأمَّا قوله تعاىل 
  ] . ٩٥: األنعام [ } ُيخْرُِج احلي ِمَن امليت { : ن عطف االمسعلى الفعل لكونه يف تأويل االسم قوله تعاىل وم

  ]الطويل : [ وقوله 
  َعطَاًء يِسَْتِخفُّ املعَابِرَا] وُمْجرٍ ... [ َعُدوَُّه ] ُيبُِري [ فَألْفَْيُتُه َيْوماً  -٢١٨٩
  .» وُهَو القَاِهُر « : مسية وهي قوله أهنا مجلة فعلية على مجلة ا: والثاين 

وهو : وما بعده ، أي » َيْعلَم « و » َيَتَوفَّاكُْم « : أهنا َمْعطُوفَةٌ على الصِّلَِة ، وما عطف عليها ، وهو قوله : والثالث 
  .الذي يتوفاكم ويرسل 

  :صاحبها وجهان أنَُّه خرب مبتدأ حمذوف ، واجلملةُ يف حملِّ نصبٍ على احلالِ ، ويف : الرابع 
  .» القَاِهرِ « أنه الضمري املُْسَتِكنُّ يف : أظهرمها 
وهذا الوجهُ « : أهنا حالٌ من الضمري املُسَْتِكنَّ يف الظرف ، هكذا قال أبو البقاء ، ونقله عنه أُبو حيَّان قال : والثاين 

  .» أضعفُ األعاريبِ 
فَْوقَ « : ُيَتَوهَُّم كون هذه احلال من ضري فيه ، إالَّ قوله  ليس هنا ظَْرٌف» الضمري الذي يف الظرف « : وقوهلما 
  ، ولكن بأيِّ طريق يتحمَّلُ هذا الظرف ضمرياً؟» ِعَباِدِه 

  :فيه مخسة أوجه » فَْوَق ِعَباِدِه « أنه قد تقدَّم يف اآلية املشبهة هلذه أن : واجلواُب 
اً ثانياً ، أو َبَدالً من اخلربِ ، أو حاالً ، وإمنا اضْطرْرَنا إىل تقدير كونه خرب: ثالثة منها تتحمَّلُ فيها َضمِرياً ، وهي 

  .؛ ألن املضارع املثبت إذا وقع حاالً مل يقترن بالواو كما تقدَّم إيضاحه » يُْرِسلُ « مبتدأ قَْبلَ 



  .أهنا ُمْستَأَنفَةٌ سيقت لإلخبار بذلك ، وهذا الوجه هو يف املعىن كالثاين : واخلامس 
  :حيتملُ ثالثة أوجه » عليكم « : له قو

[ } فَأَْرَسلَْنا َعلَيْهُِم { ]  ٣٥: الرمحن [ } ُيْرَسلُ َعلَْيكَُما ُشوَاظٌ مِّن نَّارٍ { ومنه » يرسل « أنه متعلّق ب : أظهرها 
  .إىل غري ذلك ]  ٣: الفيل [ } َوأَْرَسلَ َعلَيْهِْم طَيْرا { ]  ١٣٣: األعراف 

  .ويرسل َحفَظَةً علْيكُْم : حفظت عليه عمله ، فالتقدير : ، يقال » َحفَظَة « علّق ب أنه مت: والثاين 

كما ]  ١٠: االنفطار [ } َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني { : حيفظون عليكم أعمالكم ، كما قال : أي : قال أبو حيَّان 
؛ » حافظني « تعلََّق ب » َعلَْيكُْم « ال أن حفظت عليك ما تعمل فقوله كما قال تشبيه من حيث املعىن ، : تقول 
  .، فيتعلق مبحذوف » أنَّ « هو اخلرب ل » َعلَْيكُْم « ألن 

  .، إذ لو تأخَّر جلاز أن يكون ِصفَةً هلا » َحفَظَة « أنه ُمَتعلٌِّق مبحذوف على أنه حالٌ من : والثالث 
  :فيه وجهان » َعلَْيكُْم « : قال أبو البقاء 

  .» يرسل « و ُمتعلّق ب ه: أحدمها 
  :أن يكون يف نِيَِّة التَّأخري ، وفيه وجهان : والثاين 

  .يرسل عليكم من حيفظ أعمالكم : ن واملفعول حمذوف ، أي » َحفَظَة « أحدمها أن يتعلَّق بنفس 
، » ظة حف« مفعول : واملفعول حمذوف يعين : قوله . قدمت فصارت حاالً » حفظة « أن يكون صفة ل : والثاين 

« إالَّ أنَُّه ُيوِهمُ أنَّ تقدير املفعول خاصُّ بالوجه الذي ذكره ، وليس كذلك ، بل ال ُبدَّ من تقديره على كُلِّ وْجِه ، و 
ويرسل عليكم مالئكة َحفَظَةً؛ ألنه ال يعمل إالَّ : إمنا عمل يف ذلك املقدَّر لكونه ِصفَةً حملذوٍف تقديره » َحفَظَة 

، وهو ُمْنقَاسٌ يف كُلِّ وْصٍف » حافظ « مجُع » حفظة « ، أعين كونه معتمداً على موصوف ، و  بشروٍط هذا منها
« و » كاملٍ « ، و » فََجرة « و » فاجر « ، و » َبرَرة « و » بارِّ « لعقلٍ مذكرٍ ، ك » الالم « على فاعلٍ صحيح 

  .» ِغْرَبانٌ نعقة « و  »غُراٌب َناعٌق « : ، ونيقل يف غري العاقل ، كقوله » كََملَه 
  فصل يف معىن احلفظة

: الرعد [ } لَُه ُمَعقِّبَاٌت مِّن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َيْحفَظُوَنُه ِمْن أَْمرِ اهللا { : هؤالء احلفظةُ هم املذكورون يف قوله تعاىل 
١١ . [  

[ } َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظني ِكَراماً كَاِتبَِني { : وقوله ]  ١٨: ق [ } يد مَّا َيلِْفظُ ِمن قَْولٍ إِالَّ لََدْيِه َرِقيٌب َعِت{ : وقوله 
  ] . ١١،  ١٠: االنفطار 

إهنم يكتبون الطَّاعات واملعاصي واملُباحَات بأْسرَِها لقوله : واملقصود هبؤالء احلفَظةِ َضْبطُ األعمال مث اختلفوا فقيل 
  ] . ٤٩: الكهف [ } ِدرُ َصِغَريةً َوالَ كَبَِريةً إِالَّ أَْحَصاَها َما هلذا الكتاب الَ يَُغا{ : تعاىل 

عن ميينه ، واآلخُر عن يسارِِه ، فإذا َتكَلَّمَ اإلْنسانُ بَِحَسَنةٍ : وعن ابن عبَّاسٍ أنَّ مع كُلِّ إْنَسان ملكْينِ؛ أحدمها 
انتظره لَعلَُّه يتوب منها ، فإن : للذي على الَيسَارِ  على اليمني ، وإذا تكلََّم بسيئة قال َمْن على اليمني] من [ كتبها 

  .مل َيُتْب كتبت عليه 
  .يفيد حفظة الكل من غري ختصيص » ُيْرِسلُ َعلَْيكُمْ َحفَظَةً « : واألوَّلُ أقوى؛ ألن قوله 

الِ أمَّا على صفاِت القلوب ، وهو أنَّ ظاِهَر هذه اآلية َيُدلُّ على اضِّالعِ هؤالء احلَفَظِة على االقْوالِ واألفَْع: والثاين 
  .الِعلُْم واجلَْهلُ ، فليس يف هذه اآليات ما َيُدلُّ على اطِّالعِهِْم عليها 

  }مَّا َيلِْفظُ ِمن قَْولٍ إِالَّ لََدْيِه َرقِيٌب َعِتيد { : أمَّا يف األقوال ، فلقوله تعاىل 



  ] . ١٨: ق [ 
 ١٢-١٠: االنفطار [ } إِنَّ َعلَْيكُمْ لََحاِفِظَني ِكَراماً كَاِتبَِني َيْعلَُمونَ َما َتفَْعلُونَ َو{ : وأمَّا يف األفعال ، فلقوله تعاىل 

. [  
  .وأمَّا اإلميان والكُفُْر ، واإلخالُص واإلشراك فلم َيُدلَّ دليل على اطِّالعِ املالئكة عليها 

  فصل يف فائدة توكيل املالئكة علينا
  :ُمَوكّلني على بني آدم وجوه ويف فائدة جَْعلِ املالئكة 

أنَّ املُكَلََّف إذا علم أن املالِئكَة ُمَوكلني به ُيْحُصون عليه عمله ، ويكتبونه يف َصِحيفٍَة ُتعَْرُض على رؤوس : أحدها 
  .االشهاد يف مواقف الِقَياَمِة كان ذلك أْزَجَر له عن القََباِئحِ 

َوْزِن تلك الصَّحاِئِف يوم القيامة؛ ألن َوْزنَ األعمال غري ُمْمِكنٍ ، أمَّا وزنُ حيتمل ا ، تكون الِكتابةُ لفائدة : والثاين 
  .الصحائف ممكن 

َيفَْعلُ اللَُّه ما يَشاُء ، وحيكم ما يريد ، وجيب علينا اإلميانُ بكل ما ورد به الشرع ، سواَء عقلناه أم مل نعقله : وثالثها 
.  

  .تقدَّم مثله } املوت حىت إِذَا َجآَء أََحَدكُُم { : قوله 
  .، ماضياً بتاء التأنيث لتأنيث اجلمع » َتَوفَّْتُه « قرأ اجلمهور » َتَوفَّْتُه « : وقوله 

  .من غري تاء تأنيث ، وهي حتتمل وجهني » َتَوفَّاهُ « : وقرأ محزة 
  :أنه ماضٍ ، وإمنا حذفَ تاء التأنيث لوجهني : أظهرمها 
  . كونه تأنيثاً جمازياً: أحدمها 
  .الفَْصلُ بني الفِْعلِ وفاعله باملفعول : والثاين 
وبابه ، ومحزة » تََنزَّلُ « َتَتَوفَّاُه بتاءين ، فحذفت إحدامها على خالٍف يف أيَّتهما ك : أنه مضارع ، وأصله : والثاين 

  .على بابه يف إمالة مثل هذه األلف 
ْيَبِة اعتباراً بكونه مؤنثاً جمازياً ، أْو للفَْصلِ ، فهو كقراءة َحْمَزةَ يف ُمضارعاً بياء اليَغ» َيَتَوفَّاُه « : وقرأ األعمش 

  .الوْجِه األوَّل من حيث تذكري الفعلِ وكقراءته فغي الَوْجِه الثاين من حيث إنه أتى به ُمَضارعاً 
  .وال تاء على االْسِتقْبَالِ ، ومل يذكر بياء » َتَتوفَّاهُ » « وقرئ شاذاً « : وقال أبو البقاء 

  فصل يف بيان أن الوفاة من اهللا
  ] ٤٢: الزمر [ } اهللا َيَتَوفَّى األنفس ِحَني ِمْوتَِها { : قال اهللا تعاىل 

وهذان النَّصاِن َيُدالَِّن على أنَّ تويف األرواح ليس إالَّ من اللَِّه ]  ٢: تبارك [ } الذي َخلََق املوت واحلياة { : وقال 
.  

وهذا يقتضي أن الوفاة ال حتصلُ إالَّ ]  ١١: السجدة [ } َيَتَوفَّاكُم مَّلَُك املوت الذي ُوكِّلَ بِكُْم  قُلْ{ : وقال تعاىل 
  .من ملك املوت 

  .، فهذه النصوص الثالثة كاملُتََناقضة » َتَوفَّْتُه ُرُسلَُنا « : وقال يف هذه اآلية 
ْدَرِة اهللا تعاىل ، وهو يف الظاهر ُمفَوٌَّض إىل َملَِك املوت ، وهو الرئيس أن التََّوفِّي يف احلقيقة إمنا َحَصلَ بِقُ: واجلواُب 

  .املُطْلَق يف هذا الباب ، وله أْعَوانٌ وخدٌم فََحُسَنْت إضافة التََّوفِّي إىل هذه الثالثة حبسبِ االعتبارات الثالثة 
  .أراد بالرُُّسلِ ملك املوت وحده ، وذكر الواحد بلفظ اجلمع : وقيل 



جعل الدُّنَْيا بني يدي َملَِك املوت كاملائدِة الصَّغرية ، فََيقْبُِض من هاهنا ، ومن  -تعاىل  -جاء يف األخبار أنَّ اللَّه و
  .هاهنا ، فإذا كَثَُرت األرواح يدعو األرواح فتيجيب له 

  فصل يف بيان أن احلفظة ال شأن هلم باملوت
ون اخللَْق هم احلفظةُ حبفظونه يف ُمدَِّة احلياة ، وعند جميء املْوِت يِتوفَّْوَنُه ، هؤالء الرُُّسلُ الذين َيَتوفَّ: قال بعضهم 

  .واألكثرون على أنَّ احلفظةَ غري الذين َيتَولَّونَ الوفاة 

  :هذه اجلملة حتتمل وجهني » وُهْم ال ُيفَرِّطُونَ « : قوله 
  .» رسلنا « أهنا حالٌ من : أظهرمها 
ال : ، ومعناه » ُيفَرِّطُون « ئَْناِفيَّةٌ سيقت لإلخبار عنهم هبذه الصِّفة ، واجلمهور على التشديد يف أهنا اْسِت: والثاين 

  .ُيقَصُِّرون 
  :، وفيها تأويالن » أفرط « خمففاً من » ُيفْرطُون « وقرأ عمرو بن ُعبيد واألعرج 

  .ال جياوزون احلَدَّ فيما أِمُروا به : أهنا مبعىن : أحدمها 
الينقصون مما أمروا بِِه ، وال : التََّواين والتأخري عن احلَدِّ ، واإلفراطُ ُمَجاَوَزةُ احلدِّ أي : فالتفريط « : لزخمشري قال ا

  .» يزيدون 
  .تقدَّم : ، أي » فَرَّط « مبعىن » أفَْرطَ « أنَّ معناه ال يتقدَُّمون على أْمرِ اهللا ، وهذا حيتاج إىل نَقْلِ أنَّ : والثاين 

  .» َيْسبِقُُهْم ويفوهتم : ال يدعون أَحداً َيفُْرط عنهم ، أي : معىن ال يُفْرِطون « : ال اجلَاِحظُ قريباً من هذا فغنه قال ق
  .ال يزيدون على ما أِمرُوا به ، وهو قريٌب مما تقدَّم : ويقرأ بالتخفيف ، أي : وقال أبو البقاء 

  .» ثُمَّ ُردُّوا إىل اهللا « : قوله 
  .هم املالئكة يعين كما َيمُوُت ابن آدم متوت أيضاً املالئكة : املردود : قيل 

وهذه اآلية َتُدلُّ على أنَّ اإلنسانَ ليس ُمجَرََّد . أهنهم بعد موهتم ُيَردُّون إىل اللَِّه تعاىل : الَبَشُر يعين : املراد : وقيل 
ِللْعَْبِد ، وَيُدلُّ على أنه بعد املْوتِ ُيردُّ إىل اللَِّه ، وامليِّتُ  هذه البنية؛ ألن صريح هذه اآلية َيُدلُّ على ُحصُولِ املْوِت

ُمَتَعالياً عن املكان واجلهة  -تعاىل -مع كونه َميِّتاً ال ميكن أن يرد إىل اللَِّه؛ ألن ذلك الرَّدَّ ليس باملكان واجلهة لكونه
  .ُحكْمِ اللَِّه ، فوجب أن يكون ذلك الرَّدُّ ُمفَسَّراً بكونه ُمْنقَاداً ِل

  .وما مل يكن َحيَّاً مل َيِصحَّ هذا املعىن فيه 
وقد ثبت أنَّ ها هنا َموْتاً وحياة ، أما املوت فنصيب البدِن ، فبقى أن تكون احلياةُ َنِصيَب النَّفْسِ والروح ، فلمَّا قال 

وُح ، وثبت أن اإلنسان ليس إالَّ النَّفُْس والروح ، وهو ثبت أنَّ املَْرُدوَد هو النَّفُْس والرُّ} ثُمَّ ردوا إىل اهللا { : تعاىل 
  .املطلوب 

  فصل يف عموم اآلية
فكيف ]  ١١: حممد [ } َوأَنَّ الكافرين الَ موىل لَُهْم { اآلية يف املؤمنني والكافرين مجعياً ، وقد قال يف آية أخرى 

  وجه اجلمع؟
 َناِصَر ِللْكُفَّارِ ، واملولَى هاهنا مبعىن امللِك الذي يتولَّى أُمورَُهْم ، واهللا املَوْلَى يف تلك اآلية مبعىن النَّاصر ، وال: فقيل 

  .َماِلُك الكُلِّ وُمتولِّي أمورهم  -عزَّ وجلَّ  -
  .املؤمنني خاصَّة ُيَردُّونَ إىل َموالُهْم ، والكُفَّاُر فيه َتَبٌع  -املارد هاهنا: وقيل 
  .فتاِن ِللَِّه عزَّ وجلَّ ِص» َمْوالُهُم احلَقُّ « : قوله 



  :احلقَّ َنْصباً ، وفيه تأويالن « : وقرأ احلسُن ، واألعمش 
  .أنه َنْعٌت مقطوع : أظهرمها 
  .َردُّوا الرَّدَّ احلقَّ ال الباطل ، وقرئ رِدُّوا بكسر الرَّاء ، وتقدَّم خترجيها : أنه نَْعت َمْصدر حمذوف ، أي : والثاين 

  :فيه ثالثة أوجٍه « هم َمْوال» والضمُري يف 
ويرسل عليهم ، : الِتفَاٌت؛ إذ األصل } َويُْرِسلُ َعلَْيكُم َحفَظَةً { : فقوله « فَْوَق ِعَباِدهِ » : أنه للعباد قوله : أظهرها 

  .وفائدة هذا االلتِفَاِت والتَّْنبِيُه وااليقَاظُ 

يعين اهنم ميوتون كما ميوت َبُنو آَدَم ، وُيَردُّون إىل ربِّهِمْ »  رسلنا« : أنه يعود على املالئكة املعنّيني بقوله : والثاين 
  .كما تقدَّم 
؛ إذ املراد به اجلَْمُع ال ]  ٦١: األنعام [ } َجآَء أََحدَكُُم املوت { : يف قوله » أحدٍ « أنه يعود على : والثالث 
  .اإلفراد 

، واملراد باحلُكْمِ ]  ٤٠: يوسف [ } إِِن احلكم إِالَّ للَِّه { : ِللَِّه؛ لقوله ال ُحكَْم إالَّ : ، أي » أالَ لَهُ احلُكُْم « : قوله 
حسابه يرفع ال حيتاج إىل ِفكْرٍ ورويٍَّة ، واختلفوا يف كيفية هذا احلساب ، : ، أي » وُهَو أسَْرُع احلَاِسبنيَ « القضاء 

  .له كالٌم عن كالمٍ حياسب اخلَلَْق بنفسه دفعة واحدةً ال يشغ -تعاىل -إنه : فقيل 
لوحاسبَ الكُفَّار بنفسه  -تعاىل  -بل يأمر اللَُّه املالئكة أن حياسب كُلُّ واحٍد منهم واحداً من العباِد؛ ألنه : وقيل 

  ] . ١٧٤: البقرة [ } َوالَ ُيكَلُِّمُهُم اهللا َيْوَم القيامة { : لتكلَّم معهم ، وذلك بَاِطلٌ؛ لقوله تعاىل يف ِصفَةِ الكُفَّارٍ 
  فصل يف رد شبهة حدوث الكالم

  .أحَْتجَّ اجلُبَّائي هبذه اآليِة على ُحُدوِث كالم اللَِّه 
لو كان كالُمُه قدمياً لوجب أن يكُون ُمَتكلماً باملَُحاَسَبِة اآلن ، وقبل خلقه ، وذلك َمحَالٌ؛ ألن املُحَاَسَبة : قال 

  .تقتضي حكاية عمل تقدَّم 
بالِعلْمِ ، فإنه تعاىل كان قبل املَْعلومِ عاملاً بأنه َسيُوجد ، وبعد وجوده صار عاملاً بأنه وجد قبل ذلك وأجيب باملَُعاَرَضِة 

  .واهللا أعلم . ، ومل َيلَْزْم منه َتَغيُُّر العلم ، فَِلَم ال جيوز مثله يف الكالم 

قُلِ ) ٦٣(َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً لَِئْن أَْنجَاَنا ِمْن َهِذِه لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاكِرِيَن قُلْ َمْن ُيَنجِّيكُْم ِمْن ظُلَُماِت الَْبرِّ وَالَْبْحرِ َتْدُعوَنُه 
  ) ٦٤(اللَُّه يَُنجِّيكُْم ِمنَْها َوِمْن كُلِّ كَْربٍ ثُمَّ أَنُْتْم ُتْشرِكُونَ 

  .حسان وهذا نوع آخر من الداللة على كمالِ القُدرِة اإلهلية ، وكمال الرمحة والفَْصلِ واإل
قرأها الكوفيون وهشام بن عامر عن أيب عام ]  ٦٤: األنعام [ } قُلِ اهللا يَُنجِّيكُم { : وقرأ السبعة هذه مشدّدة 

ُحمَْيُد بن قيس ، ويعقوب ، وعلي بن َنْصرٍ عن أيب عمرو ، وحتصَّل » أْنَجى « وقرأ الثِّْنتنيِ بالتخفيف من . كاألول 
ثقلون يف املوضعني ، وأن محيداً ومن َمَعُه ُيَخفِّفُونَ فيهما ، وأن نافعاً ، وابن كثري ، من ذلك أن الكوفيني وهشاماً ي

جنَّى : وأبا عمرو ، وابن ذكوان عن ابن عامرٍ ُيثَقِّلُون األوىل ، وُيَخفِّفُون الثانية ، والقراءات واضحة ، فإهنا من 
  .وأْنجى ، فالتضعيف واهلمزة كالمها للتَّعدَيِة 

والباقون مجعوا بني التَّعديتني مجعاً . يون وهشام الَتَزمُوا التَّْعديةَ بالتضعيف ، ومحيد ومجاعته الَتَزُموَها باهلمزة فالكوف
  ] . ١٧: الطارق [ } فََمهِّلِ الكافرين أَْمهِلُْهْم رَُوْيداً { : بني اللَُّغَتْينِ كقوله تعاىل 



ِمْن مهاِلِك ظُلُمات ، أو من خماوفها ، والظلمات : م َحذُف مضاف ، أي واالستفهام للتقرير والتَّْوبيخ ، ويف الكال
  .ِكَنايةٌ عن الشدائد واألهوال إذا سافروا يف الربِّ والَبْحرِ 

ينجيكم داعني : ، وهو الظاهر ، أي » ينجيكم « يف َمَحلِّ نصب على احلال ، إما من مفعول » َتْدُعوَنهُ « : قوله 
  .مدُعوَّاً من جهتكم : عله ، أي إيَّاه ، وإما من فا

  :جيوز فيها وجهان » َتَضرُّعاً وُخفَْيةٌ « : قوله 
  .تدعونه ُمَتَضرِّعني وُمْخِفَني : إهنما مصدران يف موضع احلالِ ، أي : أحدمها 
  .قعدت ُجلُوساً : أهنا مصدارن من معىن العامل ال من لفظه كقولك : والثاين 

بضم اخلاء ، وقرأ أبو بكر بكسرها ، ومها لغتاِن ، كالُعْدوِِة والِعْدوِة ، واألْسَوة واإلْسَوة »  ُخفَْيةً« : وقرأ اجلمهور 
.  

ياء النكسار ما قبلها » الواو « وهي من اخلَْوِف ، قُِلَبْت » األعراف « كاليت يف » وخيفة « : وقرأ األعمش 
  .من املعىن » َتضرُّعاً « لوال ما َيأبَاُه  وسكوهنا ، ويظهر على هذه القراءة أن يكون مفعوالً من أجله

  الظاهر أن هذه اجللمة القسميَّةَ تفسري للدُّعاِء قبلها» لَِئْن أْنجَْيَتَنا « : قوله 
« وجيوز أن تكون َمْنصُوَبةً املَحلِّ على إضمار القول ، ويكون ذلك القول يف حملِّ نصب على احلال من فاعل 

  .ني ذلك ، وقد عرف مما تقدَّم غري مرٍَّة كيفية اجتماع الشرط والقسم تدعونه قائل: أي » تدعونه 
باخلطاب حكاية خلطابِهِمْ يف » أجنيَتَنا « والباقون » َتْدعُوَنُه « بلفظ الغَْيَبِة ُمَرَعاةً لقوله » أْنَجاَنا « وقرأ الكوفيون 

أْنَجْيَتَنا » : ، ويف غريها « أْنَجاَنا : » الكوفة « حالة الدعاء ، وقد قرأ كُلُّ مبا رسم يف مصحفه ، فإن يف مصاحف 
 ».  

اشارةٌ إىل الظُّلماِت ، ألهنا جتري « هذه » البتداء الغاية ، و « ِمْن » متعلٌِّق بالفعل قَْبلَُه ، و « ِمْن َهِذِه » : قوله 
  .تعود على الظلمات « منها » جمرى املؤنثة الواحدة ، وكذلك يف 

عطف على الضمري اجملرور بإعادِة حرف اجلر ، وهو واجب عند البصريني ، وقد تقدَّم « لِّ كَْربٍ وِمْن كُ» : وقوله 
.  

  .غاية الَغمِّ الذي يأخذ النَّفَْس « الكَْرُب » و 
معه يريد أهنم ُيقرُّونَ أن الذي يدعونه عند الشدة هو الذي يَُنجِّيهم ، مث يشركون « ثُمَّ أنُْتْم ُتْشرِكُونَ » : قوله 

  .األصناَم اليت علموا أهنا ال تضر وال تنفع 

ِشَيًعا وَُيِذيَق بَْعَضكُْم بَأْسَ قُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَنْ َيْبَعثَ َعلَْيكُْم َعذَاًبا ِمْن فَْوِقكُْم أَْو ِمْن َتْحِت أَْرُجِلكُْم أَْو َيلْبَِسكُمْ 
) ٦٦(َوكَذََّب بِِه قَْوُمَك َوُهَو الَْحقُّ قُلْ لَْسُت َعلَْيكُمْ بَِوِكيلٍ ) ٦٥(ُهمْ َيفْقَُهونَ َبْعضٍ اْنظُْر كَْيَف ُنَصرُِّف الْآيَاِت لََعلَّ

  ) ٦٧(ِلكُلِّ َنَبإٍ ُمْسَتقَرٌّ َوَسْوفَ َتْعلَُمونَ 

هذه  قادراً على إيصال العذاب إليهم من -تعاىل  -وهذا نوع آخر من دالئلِ التوحيد َمْمُزوٌج بالتخويف فبني كونه
  .هذا حقيقة : الطُُّرقِ املختلفة تارة من فوقهم ، وتارةً من حتت أرجهلم ، فقيل 

فأما العذاُب من فوقهم كاملطرِ النازل عليهم يف ِقصَِّة نوح ، والصَّاعقِة ، والرِّيحِ ، والصَّْيحِة ، ورَْمي أصحاب الفيل 
.  

  .هذا جماز : وقيل . حبس املطر والنبات : يل كالرَّْجفَِة واخلَْسِف ، وق: وأما الذي من حتت أرجلهم 



من األمراء ، أو من حتت أرجلكم من العبيد : أي » ِمْن فَْوِقكُْم « : قال جماهد وابن عباس يف رواية عكرمة 
  .والسَّفلِة 

وف على أنه صفةٌ وأن يكون متعلّقاً مبحذ» نبعث « جيوز أن يكون الظَّْرُف معلِّقاً ب » َعذَاباً ِمْن فَوقكُم « : قوله 
  .» يبعث « عطف على » أْو َيلْبَِسكُْم ِشيَعاً « : قوله . كائناً من هاتني اِجلَهتني : أي » عذاباً « ل 

  :وفيه وجهان » َيلْبَِسكُمْ « واجلمهور على فتح الياء من 
إْنشاُب القتالِ : ، ومعىن َخلِْطهِم أنه مبعىن خيلطكم ِفرقاً خمتلفني على أْهَواء َشتَّى كل فرقة ُمشَايعة إلمام : أحدمها 

  ]الكامل : [ بيهم ، فيختلطون يف مالحم القتال كقول احلماسي 
  حَتَّى إَذَا الَْتَبَسْت َنفَْضُت لََها يِِدي... َوكَِتيَبٍة لَبَّْسُتَها بِكَتيَبٍة  -٢١٩٠

  َوآَخَر ُمْسَنِد َما َبْيَن ُمْنَعِفرِ... ْ فََتَركُُتُهْم تَِقُص الرِّمَاُح ظُُهورَُهم 
إىل املفعول » يلبس « فجعله من اللَّْبسِ الذي هو اخلَلْطُ ، وهبذا التفسر احلسن ظهر تعدِّي : وهذه عبارة الزخمشري 

  .نصب على احلال ، وهي مجع غري الصدر كقعدت جلوساً » ِشَيعاً « ، و 
  .» وحيتاج يف جعله مصدراً إىل نقل من اللغة « : قال أبو حيَّان 

  .راكضاً ، أو ذا ركض : أي » أتَْيُتُه َركْضاً « وجيوز على هذا أيضاً أن يكون حاالً ك 
َيلْبُِس عليكم أموركم ، فحذف حرف اجلر واملفعول ، واألجود : واجلمهور على فتح الياء ، أي : وقال أبو البقاء 

  .إليه مقامه أو َيلْبِسُ أموركم ، فحذف املضاف ، وأقيم املضاف : أن يكون التقدير 
  فصل يف معىن اآلية

  .أن جيعلكم فرقاً ، ويثبت فيكم األهواء املختلفة : معناه : قال الُفَسُِّرونَ 
قُلْ ُهَو القادر على أَن َيْبَعثَ َعلَْيكُْم َعذَاباً مِّن { ملا نزلت هذه اآلية « : وروى عمرو بن دينار عن جابرٍ ، قال 

أُعوذُ » : قال } أَْو ِمن َتْحتِ أَْرُجِلكُمْ { : قال « أُعوذُ بَِوجْهَِك » : اهللا عليه وسلم  قال رسوله اهللا صلى} فَْوِقكُْم 
هذا » : قال رسوله اهللا صلى اهللا عليه وسلم } أَْو َيلْبَِسكُمْ ِشَيعاً وَُيِذيَق بَْعَضكُْم بَأَْس بَْعضٍ { : قال . « بَِوجْهَِك 

أقبلنا مع روسوله اهللا صلى اهللا عليه » : مر بن سعد بن أيب وقَّاصٍ ، عن أبيه قال وعن عا« أْهَونُ أْو َهذَا أْيَسُر 
« : وسلم حىت مررنا على مسجد بين ُمعاويةَ ، فدخل وصلَّى ركعتني ، وصلينا معه فناجى ربه طويالً ، مث قال 

ُيْهِلَك أمَِّتي بالسََّنِة فأْعطَانيها ، وَسألُْتُه أالَّ َيجَْعلَ بأَسُهمْ  أالَّ ُيْهِلَك أمَِّتي فأْعطَانِيها ، وَسالُْتُه أالَّ: َسألْتُ ربِّي ثالثاً 
  »َبْينَُهْم فمَنَعنِيَها 

وعن ابن ُعَمَر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا يف املسجد ، فسأله اهللا ثالثاً فأعطاه اثنتني ، ومنعه واحدة ، سأله 
يظهر عليهم ، فأعطاه ذلك ، وسأله أال يهلكهم بالسِّنني ، فأعطماه ذلك ،  أالَّ ُيَسلِّطَ على أمته عدواً من غريهم

  .وسأله أالَّ جيعل َبأسَ بضعهم على َبْعضٍ فمنعه ذلك 
  فصل يف مزيد بيان عن اآلية

حلق منها ليس إال أنه جيعلهم على األْهَواِء املختلفة ، واملذاهب املُتنافيِة ، وا} أْو َيلْبَِسكُْم ِشَيعا { : ظاهر قوله تعاىل 
  .قد حيلم املُكَلَّف على اعتقاد الباِطلِ  -تعاىل -لواحٍد ، وما سواه فهو باطل ، وهذا يقتضي أنه 

خالقاً  -تعاىل  -ال َشكَّ أن أكثرها ظُلم ومعصية ، وهذا يدل على كونه } َوُيِذيَق َبْعَضكُمْ بَأَْس َبْعض { : وقوله 
  .للخري والشر 

قَاِدُر على القُْبحِ ، إمنا  -تعاىل  -قادر عليه ، وعندنا أن اهللا  -تعاىل  -ه بأنه اآلية َتُدلُّ على أنه وأجاب اخلَْصُم عن



  هل يفعل ذلك أم ال؟ -تعاىل  -النزاع يف أنه 
ب أن على ذلك ، وهذا يفيد احلَْصَر ، فوج» ُهَو القادُر « : وأجيب بأن َوْجَه التََّمسُِّك باآلية شيء آخر ، فإنه قال 

يكون غَْيُر اهللا غَْيَر قادر على ذلك ، وقد حصل االختالُف بني الناس ، فثبت بُِمقَْتَضى احلَْصر املذكور أالَّ يكون 
  .ذلك َصاِدراً عن غري اهللا ، فوجب أن يكون صادراً عن اهللا ، وهو املطلوب 

  فصل يف إثبات النظر واالستدالل
ة من أَدلِّ الدالئل على املَْنعِ من النظر واالستدالل؛ ألن فَْتَح تلك األبواب يفيد هذه اآلي: قالت املعتزلة واحلَشَويَّة 

وقوع االختالف ، واملُنازعة يف األديان ، وتفريق اخلالئقِ إىل هذه املذاهبِ واألديان ، وذلك َمذُْموٌم هبذه اآلية ، 
  .واالستدالل َمذُْموماً واملُفِْضي إىل املذموم َمذُْموٌم ، فوجب أن يكون فتح باب النظر 

  .وأجيبوا باآليات الدالة على وجوب النَّظَرِ واالستدالل كما تقدَّم مَِراراً 
  »يلبسكم « فصل يف قراءة 

  :رباعياً ، وفيه وجهان » ألَْبَس « بضم الياء من » ُيلْبَِسكُمْ « : قرأ أبو عبد الله املدين 
يلبسكم : على هذا حالٌ ، أي » شيعاً « اً ، تقديره أو ُيلْبِسكم الفِْتَنةَ ، و أن يكون املفعول الثَّاين َمْحذُوف: أحدمها 

  .الِفْتَنةَ يف حال تفرُِّقكُْم وَشَتاِتكُْم 
  ]املتقارب : [ هو املفعول الثاين ، كأنه جعل النَّاس يلبسن بعضهم جمازاً كقوله » شيعاً « أن يكون : الثاين 
  وأفَْنْيُت بَْعَد أنَاسٍ أنَاسَا... ْيتُُهْم لَبِْسُت أنَاساً فَأفَْن -٢١٩١

، كذا قال الراغب ، والظاهر أن » أْشيَاع « كما تقدم ، و » شيع « : من َيَتقوَّى هبم اإلنسان ، واجلمع : والشِّيَعةُ 
فهو » ْيَعة ِش« مجع » شيع « و » أْصالع « و » ِضلَع « ، و » أعَْناب « و » عنب « ك » شِيَع « مجع » أشَْياعاً « 

  .مجع اجلمع 

، ]  ٤٨: القمر [ } ذُوقُواْ َمسَّ َسقَر { : ، واإلذاقَةُ اْسِتعَارةٌ ، وهي فاشية » يِبَْعث « َنَسٌق على » وُيذْيَق « : قوله 
  ] . ٣٠: األنعام [ } فَذُوقُواْ العذاب { ، ]  ٤٩: الدخان [ } ذُقْ إِنََّك { 

  ]الوافر : [ وقال 
  َوذَاقُوا ِمْن أِسنَِّتَنا كُئُوسَا... ُهْم كُئُوَس املَْوتِ ِصْرفاً أذَقَْنا -٢١٩٢

  .بنون العظمة ، وهو الْتِتفَاٌت ، فائدته تعظيم األمر ، والتحذير من سطَوِتِه » وُنِذيَِق « : وقرأ األعمش 
  }انظر كَْيَف ُنَصرُِّف اآليات لََعلَُّهمْ َيفْقَُهون { : قوله 

تعاىل أراد بتصريف اآليات ، وتقرير هذه البيِّنات أن يفهم الكل تلك الدالئل ،  -ُدلُّ على أنه هذا َي: قال القاضي 
  .ويفقه الكل تلك البيِّنات 

ما صرَّف هذه اآليات إال ملن فقه وفهم ، فأما من أْعَرَض ومترََّد فهو  -تعاىل  -وأجيب بأن ظاِهرَ اآلية َيُدلُّ على أنه
  .يات هلم تعاىل ما صرَّف هذه اآل

  }َوكَذََّب بِِه قَْوُمَك َوُهَو احلق قُل لَّْسُت َعلَْيكُْم بِوَِكيلٍ { : قوله تعاىل 
قال » عذاباً ِمْن فَوِقكُْم « : تعود على العذاب املُتقدِّمِ يف قوله » ربه « يف » اهلاء » « وكذََّب بِهِ « : قوله 

  .الزخمشري 
  .تعود على القُْرآِن : وقيل 
  .عود على الوعيد املتضمن يف هذه اآليات املتقدمة ت: وقيل 



وكذب به : على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا بعيد؛ ألنه ُخوطَب بالكاف عِقيَبُه ، فلو كان كذلك لقال : وقيل 
  .قومك ، وادَّعاُء االلتفات فيه أْبَعُد 

ُدونَ ، أو الكافرون؛ ألن قومه كلهم مل ُيكَذُِّبوُه ، وكذب به قومك املُعَانِ: ال بد من َحذِْف ِصفٍَة هنا ، أي : وقيل 
أي الناجني ، وحذف الصفة وبقاء املوصوف قليل جداً ، خبالف ]  ٤٦: هود [ } إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك { : كقوله 

  .العكس 
{ ، ]  ١٠٥: الشعراء [ }  كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ{ : بتاء التأنيث ، كقوله تعاىل » وكذَّبت « : وقرأ ابن أيب عبلة 
  .باعتبار اجلماعة ]  ١٦٠: الشعراء [ } كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط 

  :يف هذه اجلملة وجهان » وُهَو احلقُّ « : قوله 
  .أهنا استتئناف : الظاهر منهما 

  .لقبح كذبوا به يف حالِ كونه حقَّا ، وهو أعظم يف ا: ، أي » به « يف » اهلاء « أهنا حالٌ من : والثاين 
للعذاب ، فمعىن كونه حقَّا ال بد أن ينزل هبم ، وإن عاد إىل القرآن ، فمعىن كونه حقّا » به « واملعىن أن الضمري يف 

أهنم كذَّبوا كون هذه األشياِء دالالٍت ، وهو : كتاب منزل من عند اهللا ، وإن عاد إىل تصريف اآليات أي : ، أي 
  .حق 
بَِوكِيلٍ « : ٌق مبا بعده ، وهو توكيد ، وقدم ألجل الفواِصلِ ، وجيوز أن يكون حاالً من قوله ُمتعلِّ» َعلَْيكُْم « : قوله 

؛ ألنه لو َتأخََّر جلاز أن يكون صفة له ، وهذا عند من ُيجِيزُ تقدمي احلال على صاحبها اجملرور باحلرف ، وهو » 
  ]اخلفيف : [ اختيار مجاعٍة ، وأنشدوا عليه 

  فَُيْدَعى َوالَت حنيَ إَباُء... ْعرضُ املَنِيَّةُ ِللَْمْرِء غَاِفالً َت -٢١٩٣
  ]الطويل [ ومنه . فهذا أْولَى » َتعُْرُض « ، وعلى عامها وهو » املرء « على صاحبها ، وهو » غافالً « فقدم 

  إيلَّ حَبِيباً إنََّها لَحَبِيب... لَِئْن كَانَ َبْرُد املَاِء َهْيَمانَ صَاِدياً  -٢١٩٤
  ]الطويل : [ إيلَّ هيمان صاِدياً ، ومثله : ي أ

  فَلَْن َيذَْهُبوا فَْرغاً بِقَْتلِ ِحَبالِ... فَإن َيُك أذْوَاٌد أِصْبَن ونِسَْوةٌ  -٢١٩٥

باملهملة اسم َرُجلٍ مع أن حرف اجلر هنا زائد ، فجوازه أوْلَى مما » حبال « ، و » يقتل « حال من » فَْرغاً « 
  .ذكرناه 
  املراد باآليةفصل يف 

ُمبَسلّط ألزمكم اإلميان شئتم أو أبيتم ، وأجازيكُْم على َتكْذِيبكُْم ، وإعراضكم : وقيل : قل هلم يا حممد : معىن اآلية 
  .عن قَُبولِ الدالئل ، إمنا أنا رسول وُمْنِذٌر ، واهللا املُجَازِي لكم بأعمالكم 

  .وهو بعيد نسختها آية القتال ، : قال ابن عبَّاس واملفسرون 
باالبتدائية ، وخربه اجلَارُّ قَبلُه ، وبالفاعلية عند » نبأ « جيوز رفع ]  ٦٧: األنعام [ } لِّكُلِّ نََبإٍ مُّْسَتقَرٌّ { : قوله 

ألن ما زاد على ] مكان ، أو زمان؛ [ استقرار : اسم مصدر أي » مسقر « األخفش باجلار قبله ، وجيوز أن يكون 
اإلخراج « و » اإلدخال « مبعىن » املخرج « و » املدخل « : ملصدر منه على زنِة اسم املفعول؛ حنو الثُّالثيَّ كان ا

وجيوز أن ] أن األمر كما أخرب اهللا تعاىل [ ، واملعىن أن لك وْعد ووعيد من اهللا استقرار ، وال بد وأن يعلموا » 
قتاً أو مكاناً حيصل فيه من غري ُخلٍْف وال تأخري ، لكل خرب خيربه اهللا و] وأن [ يكون مكان االستقرار أو زمانه 



وهذا الذي َخوََّف الكفار به جيوز أن يكون املَُرادُ به عذاَب اآلخرة ، وجيوز أن يكون املراد منه االستيالء عليهم 
  .باحلَْربِ والقَْتلِ يف الدُّنيا 

َعْنُهْم َحتَّى َيخُوُضوا ِفي َحِديٍث غَْيرِِه َوإِمَّا ُيْنِسَينَّكَ الشَّْيطَانُ فَلَا َتقُْعدْ  َوإِذَا َرأَْيَت الَِّذيَن َيخُوُضونَ ِفي آيَاِتَنا فَأَعْرِْض
  ) ٦٨(َبْعَد الذِّكَْرى َمَع الْقَْومِ الظَّاِلِمَني 

فتبيََّن به أنه ال ]  ٦٦: نعام األ[ } َوكَذَّبَ بِِه قَْوُمَك َوُهَو احلق قُل لَّْسُت َعلَْيكُْم بَِوكِيلٍ { قال تعاىل يف اآلية األوىل 
  .جيب على الّرسُول مالزمة املكذَّبني هبذا الدَّين 

وبيَّن يف هذه اآلية أن أولئك املكذَّبني إن َضمُّوا إىل كُفْرِِهْم وتكذيبهم االْسِتهَْزاَء بالدَّين والطَّْعن يف الرسول ، فإن 
  .جيب اإلعراض عنهم ، وترك ُمجَالَسَِتهِم 

اخلطاب للنيب : فقيل } َوإِذَا رَأَْيَت الذين َيخُوُضونَ يف آيَاِتَنا فَأَْعرِْض َعنُْهْم حىت َيخُوُضواْ ِفي َحِديٍث غَْيرِِه { : قوله 
  .صلى اهللا عليه وسلم واملراد به غريه 

  .إذا رأيت أيها السَّاِمُع الذين خيوضون يف آياتنا : اخلطاب لغريه ، أي : وقيل 
املشركني كانوا إذا جالَُسوا املؤمنني َوقَُعوا يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والقرآن فََشَتُموا  نقل الواحديُّ أنَّ

  .واستعهزءوا فأمرهم أالَّ يقعدوا معهم حىت َيخُوُضوا يف حديث غريه 
  .واخلَْوضُ يف اللغة عبارة عن املُفاوضِة على وجه اللَّعبِ والعبِث 

تركت القوم : وإذا قال الرجل ]  ٤٥: املدثر [ } َوكُنَّا َنخُوُض َمَع اخلآئضني { : قال تعاىل حكاية عن الكفار 
  .َيخُوُضونَ أفاد أهنم َشَرعثوا يف كَِلَماٍت ال ينبغي ِذكُُرَها 

هنا حتتمل أن » رأيت « فأعرض عنهم يف هذا الَوقِْت و : ؛ أي » فأْعَرضْ « منصوب جبواهبا ، وهو » إذَا « : قوله 
  .البصريَّة ، وهو الظاهر ، ولذلك تعّدت لواحد  تكون

وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا ، وهو خائضون فيها ، : والُبدَّ من تقدير حالٍ َمْحذُوفٍَة ، أي « : قال أبو حيَّان 
  .انتهى . » وإذا رأيتهم ُملَْتبِسَني باخلَْوضِ فيها : أي 

الذيَن « ُمضارع ، والراجح َحاليَُّتُه وأيضاً فإن » َيخُوُضونَ « : ألن قوله  وال َحاَجةَ إىل ذلك؛: قال شهاب الدِّين 
يف قُوَِّة اخلائضني ، واسم الفاعل َحقيقَةٌ يف احلال بال خالف ، فيحمل هذا على حقيقته ، فُيْسَتْغَنى عن » َيخُوُضونَ 

  .حذف هذه احلال اليت قدَّرها وهي حال مؤكدة 
وضعَّفَةُ أبو حيان بأنه َيلَْزُم منه حذف املفعول الثاين ، وحذفه إما اقَْتَصاٌر ، وإما اخِتصَاٌر ،  وحيتمل أن تكون علمية ،

  .فالصحيح املَْنُع حىت منع ذلك بعض النحويني : فممنوع اتفاقاً وإن كان الثاين : فإن كان األوَّل 
  :فيها وجهان » اهلاء » « غَْيرِِه « : قوله 

  .لى اآلياِت ، وعاد مفرداً مذكراً؛ألن اآليات يف معىن احلديِث والقرآن أهنا تعود ع: أحدمها 
  ]الوافر : [ املدلول عليه بالفِْعلِ كقوله : إهنا تعود على اخلَْوضِ ، أي : وقيل 
  وَخالََف والسَِّفيُه إىل خالِف... إذَا نُهَِي السَِّفيهُ َجَرى إلَْيِه  -٢١٩٦

  .حىت خيوضوا يف حديث غري اخلَْوضِ : عليه الصِّفَةُ كما َدلَّ الفعل على مصدره؛ أي  جرى إىل السَّفَِه ، َدلَّ: أي 
َوَمآ أَْنَسانِيهُ إِالَّ { : كقوله » أْنَساهُ « بتخفيف السِّني من » ُيْنسَِينََّك « قراءة العاّمة » وإمَّا يُْنِسيَنََّك « : وقوله 

  ] . ٤٢: يوسف [ } فَأَْنَساهُ الشيطان { األوىل  قال تعلى يف اآلية]  ٦٣: الكهف [ } الشيطان 



، والتعدِّي جاء يف هذا الفعل باهلمزة مرة ، وبالتضعيف أخرى ، كما تقدم » نسَّاهُ « بتشديدها من : وقرأ ابن عامر 
  .» َمهَّلَ « و » أمَْهل « و » َنجَّى « و » أْنَجى « يف 

  .وإما يُْنِسيَنَّك الشَّْيطانُ الذِّكَر أو احلقَّ : واملفعول الثاين حمذوف يف القراءتني؛ تقديره 
وإما نيسينك الشيطان ما أمرت به من ترك ُمجَالََسةِ اخلائضني بعد تذكريك : واألحسن أن يقدر ما يليق باملعىن ، أي 

؛ » إذا « ب ، فال تقعْد بعد ذلك معهم ، وإمنا أبرزهم ظاهرين تسجيالً عليهم بصفة الظُّلْم ، وجاء الشرط األول 
إْنَساَء الشيطان له يل أمراً ُمَحقَّقاً ، بل قد يقع وقد ال » إن « ألن خَْوَضُهمْ يف اآليات ُمَحقٌَّق ، ويف الشرط الثاين ب 

  .يقعن وهو َمْعُصوٌم منه 
  .« غري ِذكَْرى » ِفْعلَى « ومل جيئ مصدر على 

  ]البسيط : [ نون الثقيلة ، وقد ال تلزم كقوله وإمَّا شرطن ويلزمها يف األغلب ال» : وقال ابن عطيَّة 
  .. . . .إمَّا ُيصِْبَك َعُدوُّ يف ُمَناَوأِة  -٢١٩٧

وهذا الذي ذكره من لُُزوم التوكيد هو مذهب الزَّجَّاجِ ، والنَّاُس على خالفه ، وأنشدوا ما أنشده ابن عيطة وأبياتاً 
  ]الرجز : [ أَُخَر منها 
يلزم : وقد تقدَّم طرٌف من هذه املسألة أوَّل البقرة ، إال أن أحداً مل يَقُلْ ... لَيْوَم أمَّ َحْمزِ إمَّا َترَْينِي ا -٢١٨٩

  .توكيده بالثقيلة دون اخلفيفة ، وغن كان ظاهر كالم ابن عطية ذلك 

  ) ٦٩(تَّقُونَ َوَما َعلَى الَِّذيَن َيتَّقُونَ ِمْن ِحسَابِهِْم ِمْن َشْيٍء َولَِكْن ِذكَْرى لََعلَُّهْم َي

على « مزيدة فيه لتأكيد االستغراقِ ، و » من « امسها ، و » ِمْن شيٍء « حجازية ، فيكون » ما « جيوز أن تقدر 
  .خربها عند من ُيجيُز إعماهلا مقدمة اخلرب مطلقاً ، أو يرى ذلك يف الظَّْرِف وعديِلِه » الذين يتَّقُون 

وإما » متيم « ألنه لو تأخَّر لكان ِصفَةً ، وجيوز أن تكون ُمْهَملةً إما على لَُغِة »  شيء« حالٌ من » ِمْن ِحَسابِهِْم « و 
َما َعلَْيَك { : ِلفَواِت شرٍط ، وهو تقدمي خربها وإن كان طرفاً ، وحتقيق ذلك مما تقدَّم يف قوله » احلجاز « على لغة 

  ] ٥٢: األنعام [ } ِمْن ِحَسابِهِم مِّن َشْيٍء 
  :فيه أربعة أوجه » لَِكْن ِذكَْرى و« : قوله 

ولكن ذكِّروهم ِذكَْرى ، وبعضهم قدََّرةُ : أهنا َمْنصُوَبةٌ على املَْصَدرِ بفعلٍ ُمْضَمرٍ ، فَقَدَّرُه بعضهم أمراً؛ أي : أحدمها 
  .ولكن يذكروهنم ذكرى : خرباً؛ أي 

  .النهي عن ُمَجالََستِهِْم واالمتناع منها ذكرى : ولكن عليهم ذكرى؛ أي : أنه مبتدأ َخَبُرُه حمذوف؛ أي : الثاين 
ما على املُتَّقني من حساهبم شيء ، ولكن : ؛ أي » ِمْن « اجملرور ب » شيء « أنه عطٌف على موضع : الرابع 

  .عليهم ذكرى ، فيكون من َعطِْف املفردات ، وأما على األوجه السَّابقة فمن عطف اجلَُملِ 
  .لَوْجهَ الرابع ، وَردَُّه عليه أبو حيان وقد َردَّ الزخمشري هذا ا
ما يف الدار من أحد ولكن » : وال جيوز أن يكون َعطْفاً على َمَحلِّ من شيء؛ كقولك « : فأما َرّد الزخمشري فقال 

  .» يأَبى ذلك « ِمْن ِحسَابِهِْم » : ؛ ألن قوله « زيد 
« فهو قيد يف » ِمْن ِحَسابِهِم « لقَْيُد الذي يف املعطوف عليه ، وهو كأنه َتخَيَّلَ أن يف الَعطْفِ يلزم ا: قال أبو حيَّان 

على املوضع؛ ألنه يصري التقدير عنده » من شيء « فال جيوز عنده أن يكون من َعطِْف املفردات عطفاً على » شيء 



« زم يف العطف ب ولكن ذكرى من حساهبم ، وليس املعىن على هذا ، وهذا الذي َتَخيَّلَُه ليس بشيء ، وال يل: 
ما عندنا َرُجلُ ُسوٍء ولكن َرُجلُ ِصْدقٍ ، وما عندما َرُجلٌ من متيم ولكن َرُجلٌ من قريش ، : ما ذكر؛ تقول » لكن 

وما قام من َرُجلٍ عامل ولكن َرُجل جاهل ، فعلى هذا الذي قَرَّْرناُه جيوز أن يكون من عطف اجلمل كما تقدم ، وأن 
  .دات والعطف بالواو ، ولكن جيء هبا لالستدراك يكون من َعطِْف املفرا

إىل آخر األمثلة اليت ذكرها ال َيُردُّ » ما عندنا رجل سوء وكن رجل صدق : تقول « : قوله : قال شهاب الدِّين 
 إنَّ العطف ظَاِهٌر يف التشريك ، فإن: على الزخمشري؛ ألن الزخمشري وغريه من أْهلِ اللِّساِن واألصوليني يقولون 

  .كان يف املعطوف عليه قَْيٌد فالظَّاِهُر تقييد املعطوف بذلك القَْيد؛ إالَّ أن جتيء قريَنةٌ صارِفَةٌ ، فُيَحالٌ األمر عليها 

ضربت زيداً يوم اجلمعة وعمراً ، فالظاهر اشتراك عمرو مع زيد يف الضَّربِ مقيداً بيوم اجلمعة ، فإن : فإذا قلت 
مل يؤت مع املعطوف : يشاركه يف قَْيِدِه ، واآلية الكرمية من قَبِيلِ النوع األول؛ أي وعمراً يوم السبت مل : قلت 

بقرينه ُتْخرُِجُه ، فالظاهر ُمشَاركَُتُه لألول يف قيده ، ولو شاركه يف قيده لزم منه ما ذكر الزوخمشري ، وأما األمثلة 
ما عندنا رجل سوء « : األوَّل ، وإمنا كان نبغي أن ُيَمثِّلَ بقوله اليت أْوَرَدَها فاملعطوف ُمقَيَّدٌ بيغر القيد الذي قيد به 

ولكن امرأة سوء ، ولكن صيب من : ، فالظاهر من هذا أن املعىن » ولكن امرأة وما عندنا رجل من متيم ولكن صيب 
  .قريش 

ٍة يَْعُسُر َمْعرفَُتَها ، وهو أن عطفاً على لفظه لفائدة َحَسَن: ومل يقل » من شيء : َعطْفاً على حمل « : وقول الزخمشري 
يف الواجب ، » من « لَفْظاً لزم زيادة » ِمْن « حرف إجياب ، فلو عطفت ما بعدها على اجملرور ب » لكن « 

» ما « أهنم إذا َعطَفُوا بعد خرب » لكن « ومجهور البصريني على عدم زيادهتا فيه ، وَيُدلُّ على اعتبار اإلجياب يف 
  .فيما ذكرنا » لكن « ك » بل « لُوا النَّْصَب؛ ألهنا ال تعمل يف املنتقض النفي ، و احلجازية أْبطَ

  فصل يف النزول
األنعام [ } َوإِذَا َرأَْيتَ الذين َيخُوُضونَ يف آيَاِتَنا فَأَعْرِْض َعْنُهمْ { ملا نزلت هذه اآلية : روى عن ابن عبَّاسٍ أنه قال 

ا كلما استهزأ املشركون بالقرآن ، وخاصوا فيه قُمنا َعْنُهم ملا قََدرَْنا على أن جنلس لئن كُنَّ: قال املسلمون ]  ٦٨: 
  .يف املسجد احلرامِ ، وأن نطوف بالبيت ، وهم خيوضون أبداً 

ْن َوَما َعلَى الذين َيتَّقُونَ ِم{ فإنا َنَخاُف اإلمث حني نتركهم ، وال ننهاهم ، فأنزل اهللا : قال املسلمون : ويف رواية 
ذكِّروهم وِعظُوهم بالقرآن ، والذِّكُْر والذِّكُْر : أي » ولَِكْن ِذكَُرى « ما آثَامِ اخلائفني من شيء : أي } ِحسَابِهِم 

والذِّكَْرى واحد ، يريد ذكروهم ذكرى لََعلَّهم يتقون اخلوض إلذا وَعظُْتُموُهْم ، فرخص يف جمالستهم على الَوْعظِ 
  .خلوض لعلَّهم مينعهم ذلك من ا

  .لعلَّهم يسحيون : وقيل 

ٌس بَِما كََسَبْت لَْيَس لََها ِمْن ُدوِن َوذَرِ الَِّذيَن اتََّخذُوا ِديَنُهْم لَِعًبا َولَهًْوا َوغَرَّتُْهُم الَْحَياةُ الدُّْنَيا َوذَكِّرْ بِِه أَنْ تُْبَسلَ نَفْ
لَا يُْؤَخذْ مِْنَها أُولَِئكَ الَِّذيَن أُْبِسلُوا بَِما كََسُبوا لَُهمْ َشرَاٌب ِمْن َحِميمٍ َوَعذَابٌ  اللَِّه َوِليٌّ َولَا َشفِيٌع َوإِنْ تَْعِدلْ كُلَّ َعْدلٍ

  ) ٧٠(أَلِيٌم بَِما كَانُوا َيكْفُُرونَ 

  :فيها وجهان » اتَّّخذُوا « 
على هذا مفعول من » واً ولعلباً هل« ، و » عملوا « و » اكتسبوا « أهنا ُمَتَعدَِّيةٌ لواحد ، على أهنا مبعىن : أحدمها 



  .اكتسبوه ألجل اللهو واللعب : أجله؛ أي 
« هوا ملفعول األوَّل ، و » لعباً وهلواً « ويظهر من بعض كالم الزخمشري ، وكالم ابن عطية أنَّ : قال أبو حيَّان 

  .هو املفعول الثاين » دينهم 
لَِعباً وهلواً ، وذلك أن عبادهتم وما كانوا عليه من َتْبِحري  أي دينهم الذي كان جيب أن يأخذوا به: قال الزخمشري 

 الَبحَاِئرِ وتسييب والسَّوائبِ من باب اللَّْهوِ واللعنب واتِّباعِ هوى النفسن وما هو من جِْنسِ اهلَْزلِ ال اِحلدِّ ، أو اختذوا
لِّفُُو ، وهو دين اإلسالم لعباً وهلواً ، فتفسريه ما هولَِعٌب وهلو من بعادة األصنام ِديناً هلم ، أو اختذوا دينهم الذي كُ

وهذا الذي ذَكََراُه إمنا ذَكََراُه تفسري معىن ال تفسري إعراب : انتهى قال شهاب الدين . « األوَّلُ هو ما ذكرناه عنه 
ما من أكابر أْهلِ هذا ، وكيف جيعالن النكرة َمفُْعوالً أوَّل ، واملعرفة مفعوالً ثانياً من غري داعية إىل ذلك ، مع أهن

على ] خيرج [ اللسان ، وانظر كيف أبرزا ما جََعالَُه مفعوالً أول معرفة ، وما جعاله ثانياً نكرة يف تركيب كالمها 
{ و : كالم العرب ، فكيف يظن هبما أن جيعال النكرة حمدثاً عنها ، واملعرفة حديثاً يف كالم اهللا تعاىل؟ قوله تعاىل 

: ، أي « الَّذين » أهنا عطف على صلة : والثاين . أهنا مستأنفة : أحدمها : حتتمل وجهني } احلياة الدنيا َوغَرَّْتُهمُ 
  .يف آخر آل عمران « الُغُرور » الذين اتَّّخذُوا وغرَّْتُهم ، وقد تقدم معىن 

  ]الطويل : [ وعليه قول الشاعر مألت أفواههم وأشبعتهم ، : بفتح الغني ، أي « الَغّر » غَرَّتُْهْم من : هنا : وقيل 
  بَِمْعُروِفِه حَتَّى َخَرْجُت أفُوُق... َولَمَّا الَْتقَْيَنا بِاحلُلَْيَبِة غَرَّنِي  -٢١٩٩

  فصل يف معىن اآلية
  .ا املَُراُد من هوالء الذي اختذوا دينُهْم لعباً وهلواً ، يعين الكفار الذين إذا َسِمُعوا آيات اهللا استهزءوا هبا وتالعبو

جعل لك قوم ِعيداً واتََّخذَ كل قوم دينهم؛ أي عيدهم لعباً وهلواً ، وعيد املسلمني الصالة  -تعاىل  -إن اهللا : وقيل 
  .والتكبري ، وفعل اخلري مثل اجلُُمَعِة والِفطْرِ والنَّْحر 

  .السَّوائبِ والَبحَاِئرِ ] مي التشهِّي والتمين مثل حتر[ إن الكُفَّاَر كانوا حيكمون يف دين اهللا مبجرَِّد : وقيل 
  .اختاذهم األصنام وغريها ديناً هلم : وقيل 
هم الذين ينصرون الدين ليتوسَّلُوا به إىل أْخِذ املناِصبِ والرِّيَاَسِة ، وغلبة اخلَْصمِ ، ومجع األموال ، فهوالء : وقيل 
  .سائر اآليات بأهنا لَِعٌب ولَْهٌو  ألجل الدنيا ، وقد حكما هللا على الدنيا يف] نصروا الدِّين [ الذين 

  .} َوغَرَّْتُهُم احلياة الدنيا { : وْيكُِّد هذا الَوْجَه قوله تعاىل 
يعود : وقيل ]  ٤٥: ق [ } فَذَكِّرْ بالقرآن َمن َيَخاُف َوعِيِد { : بالقرآن ، َيُدلُّ له قوله : أي « وذكِّر بِِه » : قوله 
  .« ِحسَابِهِمْ » على 

  .الذي جيب عليهم أن َيَتدايُنوا ، ويعتقدوا بصحته : أي » الّدين « لى ع: وقيل 
  .هذا ضمري يفسره ما بعده ، وسيأيت إيضاحه : وقيل 
  :يف هذا وجهان » أنْ تُْبَسلَ « : قوله 

  .أو أالَّ تبسل  َمَخافَة أن تُْبَسلَ ، أو كاراهة أن تُْبَسلَ: على أنه مفعول من أْجِلِه ، وتقديره  -بل اإلمجاع -املشهور
وجيوز عندي أن يكون يف موضع جرِّ على « : قال أبو حيَّان بعد أن نقل االتِّفاَق على املفعول من أجله : والثاين 

البدلِ من الضمري ، والضمري مفّسر بالَبَدلِ ، ويضمر اإلْبسَالُ ملا يف اإلضمار من التَّفْخيمِ ، كما أضمروا ضمري 
اللهم َصلِّ عليه الرءوف » : وذكِّْر بارهتان النفوسن وحبسها مبا كسبت ، كما قالوا : التقدير األْمرِ والشَّأِن ، و

أكلوين » : وضربوين قومك ، َنَصْبَت إال يف قول من قال : فإن قلت : ، وقد أجاز ذلك سيبويه؛ قال « الرحيم 



  .أو حتمله على الَبَدل من املضمر « الرباغيث 
ضربني وضربتهم قومك ، رفعت على التقدمي والتأخري إال أن جتعل هاهنا البدلن كما » : فإن قلت : وقال أيضاً 

  .انتهى . « جعلته يف الرفع 
  ]الطويل : [ وقد روي قوله 

  فاْسَتاكَْت بِِه ُعوِد إْسِحل.. .  -٢٢٠٠
  .على البدل من الضمري « ُعود » جبر 

: [ البدل ، فهو قول األخفش ، وأنشد عليه هذا الَعُجَز وأوله أما تفسري الضمري غري املرفوع ب: قال شهاب الدين 
  ]الطويل 
  تُُنخِّلَ فَاْستاكَْت بِِه ُعوِد إْسِحلِ... إذَا ِهَي لَْم َتْسَتك بُِعوِد أَراكٍَة  -٢٢٠١

» ال األول ، وهو ، وهذا هو املشهور عند النَُّحاِة ، ورفعه على إعم« ُعود » والبيت لطُفَْيلٍ الَغَنوِّي ، يروى برفع 
، وال « فاستاكت بعود إسحل » : ، فأعطاه ضمريه ، ولو أعمله لقال « فَاسَْتاكَْت » ، وإمهال الثاين وهو « ُتُنخِّلَ 

يكن النكسار البيت ، والرواية األخرى اليت استشهد هبا ضعيفة جداً ال يعرفها أكثر املُْعرِبَني ، ولو استشهد مبا ال 
  ]الطويل : [ له خالف عليه فيه كقو

  َعلَى ُجوِدِه لََضنَّ باملَاِء َحاِتمِ... َعلَى َحالٍَة لَْو أنَّ ِفي القَْومِ َحاِتماً  - ٢٢٠٢
  .، والقوايف جمرور لكان أْولَى « جوده » بدالً من اهلاء يف « حامت » جبر 

  ]الوافر : [ ؛ قال أْبَسلُْت ولدي وأهلي ، أي أْرتََهْنتُُهْم: االرهتان ، ويقال : واإلْبسَالُ 
  َبَعوَْناُه وال بِّدمٍ ُمرَاقِ... وإْبسِاِلي َبنِيَّ بَِغْيرِ ُجْرمٍ  -٢٢٠٣

  .اِجلَناية : َجَنْيَنا والَبْعُو : َبَعْوَنا 
عىن الضَّمِّ َضمُّ الشيء ومنعه ، ولَتَضمُّنِِه م: الَبْسلُ » : اإلْبسَالُ أن ُيْسِلَم الرجل نفسه للَهلَكَِة وقال الراغب : وقيل 

، مث « َبْسلٌ : هو باسل وُمْبتسلٌ الوجه ، ولتضمينه معىن املنع قيل للُمَحرَّم واملرهتن : استعري لَتقَطُّبِ الَوْجِه ، فقيل 
، والفرُق بني احلرام والَبْسل أنَّ احلرام عام فيما كان ممنوعاً منه بالقَْهرِ واحلكم ، والَبْسلُ هو املمنوع بالقَْهرِ : قال 

َبَسالَة؛ إما ملا يوصف به الشجاع من عُنُبوس َوْجهِِه ، وألنه شديد الُبسُوَرِة يقال بسر الرجل إذا : وقيل للشجاعة 
فإذا زاد قالوا َبَسلَ ، أو لكونه حمرماً على أقرانه ]  ٢٢: املدثر [ } ثُمَّ َعَبَس وََبَسَر { : استد عبوسه ، وقال تعاىل 

أْبَسلُْت زيداً؛ : زِتِه ، وما حتت يده من أعدائه والُبْسلَةُ ، أْجَرةُ الرَّاِقي مأخوذة من قول الرَّاقي ، أو ألنه َيمْنع ما َحْو
« َبْس » و « أَجلْ » يف معىن « َبَسل » َجَعلُْتُه ُمَحرَّماً على الشيطان ، أو جعلته شجاعاً قويَّا على ُمدافعِتِه ، و : أي 

.  

  .» بس « ، واسم فعل مبعىن اكتف ك » أجل « فيكون حَْرَف جواب ك : أي 
، أو نكرة وأمرها واضح » الذي « مصدرية ، أو مبعىن » ما « ، أي بسبب ، و » تُْبَسلَ « متعلّق ب » مبا « وقوله 

.  
  فصل يف معىن التبسل

ُن يف َجهنَّم مبا َتهِْلُك ، وروي عن ابن عباس ُترهت: » ُتْبَسل « : قال ابن عبَّاس : قال جماهد وعكرمة والسدي 
  .كسبت يف الدنيا ، وهو قول الفراء 

  .ُتحَْبُس يف جهنم : وقال قتادة 



  .ُتحَْرُق : وقال الضحاك 
  .ُتجَاَزى : وقال األخفش 

  .ُتؤَخذُ : تُفضُح وقال ابن زيد : وروي عن ابن عباس 
  :هذه اجلملة فيها ثالثة أوجه » لَْيسَ لََها « : قوله 

  .أَنفَةٌ ِسيقَْت لإلخبار بذلك أهنا ُمْست: أحدها 
  .» نفس « أهنا يف َمَحلِّ رفع صفة ل : والثاين 

  .» كسبت « أهنا يف َمَحلِّ َنْصبِ حاالً من الضمري يف : والثالث 
  :وجهان » ِمْن « يف » ِمْن ُدون « : قوله 

  .أهنا الْبِتَداِء الغاية : أظهرمها 
  :، وليس بشيءن وإذا كانت البتداء الغايِة ، ففيما يتعلَّق به وجهان أهنا َزاِئَدةٌ نقله ابن عطية : والثاين 
  .؛ ألهنا لو تأخََّرْت لكانت ِصفَةً له فتتعلَُّق مبحذوف هو حال » ويلّ « أهنا حالٌ من : أحدمها 

اً مبحذوف متعلق» هلا « ، وعلى هذا فيكون » ليس « فتتعلَّق مبحذوف أيضاً وهو خرب ل » ليس « أهنا خرب : الثاين 
من دون عذابه وجزائه َويلّ وال شفيع : فيه حذف ُمَضاف أي » من دون اهللا « على البيان ، كما تقتدم نظريه ، و 

  .يشفع هلا يف اآلخرة 
« كل » منصوب على املصدرية؛ ألن « كل » كُلّ فداء ، و : « كُلَّ َعْدلٍ » َتفَْتِدي : وإن َتْعِدلط أي « : قوله 

وإن تإلسِ َيداَها كُلَّ ما َتفِْدي به : إليه هذا هو املشهور ، وجيوز َنْصُبُه على املفعول به؛ أي حبسب ما تضاف 
عائد على املَْعدُولِ به املفهوم من سياق الكالم » : على األوَّل ، قال أبو حيَّان « ال يؤَخذُ » اليُؤَخذُ ، فالضمري يف 

فبمعىن املَفِْديَّ ]  ٤٨: البقرة [ } َوالَ ُيْؤَخذُ ِمْنَها َعْدلٌ { ه األْخذُ ، وأما يف ، وال يعود إىل املصدر؛ ألنه ال ُيْسَنُد إلي
؛ ألنه ليس املراد املصدر ، بل الشيء « البقرة » إنه إمنا أسند األْخذَ إىل الَعْدلِ صرحياً يف : أي . انتهى « به فيصح 

  .ألنه ليس مصدراً فهو كآية البقرة  ؛« كل عدل » املَفِْديَّ به ، وعلى الثَّاين يعود على 

: أي ]  ١٠٤: التوبة [ } َوَيأُْخذُ الصدقات { ويكن حَْملُ األخذ هنا مبعىن القَُبولِ؛ قال تعاىل : وقال ابن اخلطيب 
ن األخذ هاهنا على القبول ويزول احملذور ، ويف إسناد األْخِذ إىل املصدر عبارة ع] ثبت هذا فُيْحَملُ [ يقبلها وإذا 

{ : ألن العدل باملعىن املصدري ال يؤخذ ، خبالف قوله : منها ال إىل ضمريه أي » إىل « الفعل يعين يؤخذ مسنداً 
  .فإنه املَفِْديُّ به } َوالَ ُيْؤَخذُ ِمْنَها َعْدل 

هلم « ، وأن يكون  خرباً ثانياً» هلم شراب « خرباً ، و » الَّذيَن « جيوز أن يكون } أولئك الذين أُْبِسلُواْ { : قوله 
فاعلٌ العتماد اجلار قبله « شراب » أْبِسلواط وإمَّا من املوصول نفسه ، و « حاالً؛ إما من الضمري يف » شراب 

بدالً من « الذين » ُمْستَأنفاً ، فهذه ثالثة أوجه ، وجيوز أن يكون « هلم شراب » على ِذي احلالِ ، وجيوز أن يكون 
خرباً للمبتدأ ، فيحصل يف املوصُولِ أيضاً ثالثة « هلم شراب » أن يكون اجلملة من  أو نعتاً فيتعني« أولئك » 

جيوز « شراب » أوجه؛ كونه خرباً ، وأو بدالً ، أو نعتاً فجاءت مع ما قبلها ستة أوجه ستة أوجه يف هذه اآلية ، و 
هو خرب املبتدأ أو « هلم » على أن يكون  َرفُْعُه من وجهني؛ االبتدائية والفاعلية عند األخفش ، وعند سيبويه أيضاً

« شراب » صفة ل « ن محيم » ُمرتفٌع به العتماده على ما تقدَّم ، و « شراب » حاالً ، حيث جعلناه حاالً ، و 
  .فهو يف َمَحلِّ رفع ، ويتعلق مبحذوف 

ال َيْنقَاُس وال « روب مش» مبعىن « شراب » ، و « مطعوم » مبعىن « طعام » فعال مبعىن مفعول ك « شراب » و 



  .« مضروب » مبعىن « ضراب » وال « مأكول » مبعىن « أكال » : يقال 
واإلشارة بذلك إىل الَّذين اختذوا يف قول الزخمشري واحلويف ، فلذلك أتى بصيغة اجلمع ، ويف قول ابن عطية وأيب 

اُد به ُعموُم االْنفُسِ ، فلذلك أشري إليه باجلمع ، ومعىن إذ املر« أن ُتْبَسلَ نَفٌْس » البقاء إىل اجلْنسِ املفهوم من قوله 
  .« هلم شراب من محيم وعذاب أليم مبا كانوا يكفرون » أولئك الذين أبسلوا أسلُموا للهالِك مبا كسبوا : اآلية 

َنا بَْعَد إِذْ َهَداَنا اللَُّه كَالَِّذي اْسَتهَْوْتُه الشََّياِطُني ِفي قُلْ أََنْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَُعَنا َولَا َيُضرَُّنا َوُنَردُّ َعلَى أَْعقَابِ
) ٧١(سِْلَم لَِربِّ الَْعالَِمَني الْأَْرضِ َحيَْرانَ لَُه أَْصَحابٌ َيْدُعوَنهُ إِلَى الُْهَدى ائْتَِنا قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى َوأُِمرَْنا ِلُن

  ) ٧٢(لَاةَ َواتَّقُوُه َوُهَو الَِّذي إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ َوأَنْ أَِقيُموا الصَّ

قُلْ إِنِّي نُهِيُت أَنْ أَعُْبَد { : من هذه اآلية الرَّدُّ على عبدِة األصنام ، وهي مؤكدة لقوله تعاىل قبل ذلك : املقصود 
  ] . ٥٦: األنعام [ } الذين َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اهللا 

أنعبد من دون اهللا النَّاِفعِ الضَّارِّ ما ال يَقْدُر لعى َنفْعَِنا إن عبدناُه ، وال على : أي » دون اهللا  أَنْدُعوا من« : فقوله 
  .ضرنا إن تركناه 

، » ندعوا « مفعولة ب » ما « استفهام توبيخ وإنكارن واجلملة يف َمَحلِّ نصب بالقول ، و » أّنْدُعوا « : قوله 
  .» ندعوا « متعلٌِّق ب » ِمْن دون اهللا «  وهي موصولة أو نكرة موصوفة ، و

« ما » لتقدُّمِه على « َيْنفَُعَنا » وال معموالً ل « َيْنفَُعَنا » وال جيوز أن يكون حاالً من الضمري يف « : قال أبو البقاء 
  .، والصلة والصفة ال َتْعملُ فيما قبل املوصول واملوصوف 

ال تعمل فيما قبل املوصول » : وقوله « ما »  به املرفوع العائد على يعين« من الضمري يف َيْنفعَنا » : قوله 
« ما » حاالً من « من دون » ال خترج عن هذين القسمني ولكن جيوز أن يكون « ما » أن : يعين « واملوصوف 

ياً ال معنوياً ، وال فرق بني إالَّ ِصناِع« َيْنفَُعَنا » نفسها على قوله؛ إذ مل جيعل املانع من جعله حاالً من ضمريه الذي يف 
  .الظاهر وضمريه مبعىن أنه إذا جاَز أن يكون حاالً من ظاهره ، جاز أن يكون حاالً من ضمريه ، إال أن مينع مَانٌِع 

  :فيه وجهان « وُنَردُّ » : قوله 
  .لقَْولُ فهو داخل يف حيِّز االستفهام املَُتَسلِِّط عليه ا« َنْدُعوا » أنه َنَسٌق على : أظهرمها 

  .وحنن ُنَردُّ : أنه حالٌ على إضمار مبتدأ؛ أي : الثاين 
، ويف كوهنا « وهوضعيف ألضمار املبتدأ ، وألهنا تكون حاالً مؤكّدة » : قال أبو حيَّان بعد نقله هنا عن أيب البقاء 

االرتداد على « من دون اهللا  »من الزم الدعاء : مؤكدة نظٌر؛ ألن املؤكدة ما فهم معناها من األوَّلِ ، وكأنه يقول 
  .العقب 

  :فيه وجهان « َعلى أْعقَابَِنا » : قوله 
  .« ُنَردُّ » أنه معلّق ب : أحدمها 
نرد راجعني على أْعقابنا ، أو منقلبني ، أو : أي « نرد » أنه متعلِّق مبحذوف على أنه حال من مرفوع : والثاين 

إنه حال مؤكدة : إذا املُقَدَّرُ يف مثله كونٌ ُمطلٌق ، وهذا حيتمل أن يقال فيه متأخرين كذا قدَُّروُه ، وهو تفسري معىن؛ 
  .« ُنَردُّ » ُمتعلٌِّق ب « بعد إذ » ، و 

  .ونرد على أعقابنا إىل الشِّْرِك مرتدين بعد إذ هدانا اهللا إىل اإلسالم : ومعىن اآلية [ 



َخلٍْف ، ورجع على َعِقَبْيِه ، ورجع القَْهقَرى؛ ألن األصل  إنه رجع إىل: يقال لكل من أْعَرَض عن احلق إىل الباطل 
  .يف اإلنسان اجلَْهلُ مث يترقى ويتعلم حىت يتكاملن وحيصل له العلم 

: ل النح[ } واهللا أَخَْرَجكُم مِّن ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم الَ َتْعلَُمونَ َشْيئاً َوَجَعلَ لَكُمُ السمع واألبصار واألفئدة { : قال تعاىل 
فالن ُردَّ على : فإذا رجع من العِلْمِ إىل اجلَْهلِ مرة أخرى ، فكأنه رجع إىل أوَّل أمره ، فلهذا السبب يقال ]  ٧٨

  ] .عقبيه 
  :يف هذه الكاف وجهان » كالَِّذي اْسَتْهَوْتهُ « قوله 

  .ُنَردُّ َردَّاً مثل ردِّ الذين : أنه نَْعُت مصدرٍ حمذوف؛ أي : أحدمها 
نرد ُمْشبهنيَ الذي استهوته الشياطني ، فمن جوَّز : ، أي » نرد « يف َمَحلّ نصب على احلال من مرفوع : الثاين 

حاالً ، ومن مل ُيَجوِّْز ذلك جعل هذه احلال بدالً من احلال » على أعقابنا « تعدُّّد احلالِ جعلها حاالً ثانية ، إن جعل 
« بتاء التأنيث ، ومحزة » اْستهْوْتُه « اجلمهور على . » نرد « معلّقاً ب  األوىل ، أو مل جيعل على أعقابنا حاالً ، بل

وقرأ ]  ٦١: األنعام [ } َتَوفَّْتُه ُرُسلَُنا { وهو على قاعدته من اإلمالة ، والوجهان معروفان مما تقدم يف » اسَْتْهَواُه 
  .فعل ، والشيطان مفرداً بتأنيث ال» اْسَتهَْوْتُه الشَّْيطانُ « : أبو عبد الرمحن واألعمش 

« : ، وتوجيه هذه القراءة أنَّا ُنؤوِّل املذكرمبؤنث كقوهلم » وهي كذلك يف مصحف ابن مسعود « : قال الكسائي 
  .صحيفيت ، وتقدَّم له نظائر : ؛ أي » أتته كتايب فاحتقرها 

حول : ْحنِ ، إال أهنا لَُغّيةٌ رديئة ، ُسِمع وجعلوها لَْحناً ، وال َتِصلُ إىل الَّ» الشََّياطُون « : وقرأ احلسن البصري 
أي واهللا « : بسان فالن بساتون وله سالطون ، وُيْحكَى أنه ملا حيكت قراءة احلسن لَحََّنُه بعضهم ، فقال الفراء 

  .ولعمري لقد صدق الفراء يف إنكار ذلك . » ُيلحُِّنون الشيخ ، ويستشهدون بقول رؤبة 
  .ِجلْنُس ، وحيتمل أن يراج به الواحد الفَذُّ ا» الَّذي « واملراد ب 

  :فيه أربعة أوجه » يف األْرضِ « : قوله 
  .» اْسَتْهوْتهُ « : أنه ُمتعلِّق بقوله : أحدها 
  .» اْسَتهَْوْتُه « أنه حالٌ من مفعول : الثاين 

  .» حريان « أنه حالٌ من : الثالث 
على أهنا » استهوته » « هاء « حال إما من » حريان « ، و » حريان « أنه حالٌ من الضمري املُسَْتِكّن يف : الرابع 

» حريان « ، وإما من الضمري املستكن يف الظرف ، و » الَِّذي « بدلٌ من األوىل ، وعند من جييز تعدَُّدَها ، وإما من 
املَُتَردِّدُ يف األمر » احلريان « ْيرورةً ، و ، فلذلك مل يَْنَصرُِف ، والفعل حَاَر َيَحاُر َحْيرةً وَحَيراناً وَح» حريى « مؤنثة 

  .ال يهتدي إىل َمْخَرجٍ 
  :قوالن » اْسَتهَْوْتُه « ويف اشتقاق 

يف قعر [ العميقة ] السافلة [ أنه مشتق من اهلُوِيِّ يف األرض ، وهو النزول من املوضع العايل إىل الوهدة : األول 
  }َوَمن ُيشْرِْك باهللا فَكَأَنََّما َخرَّ ِمَن السمآء { : لِّ به ، كقوله فشبه اهللا تعاىل حال هذا الضَّا] األرض 

وال شكل أن اإلنسان حال ُهويِِّة من املكان املعايل إىل الوْهدةِ العميقة يكون يف غايةِ االْضطرابِ ]  ٣١: احلج [ 
  .والدهشة واحلريِة 

  .نه من كان كذلك ، فإنه رمبا بلغ النهاية يف احلَْيَرِة أنه ُمْشَتٌق من اتِّباعِ اهلََوى وامليل ، فإ: والثاين 



واعلم أن هذا املثل يف غاية احلُْسنِ؛ ألن الذي َيْهوِي من املكان العايل إىل الوَْهَدِة العميقة ، حيصل له كمال التََّردُّدِ 
  .والدهشة واحلرية؛ ألنه ال يعرف أي موضع يزداد بالَؤهُ بسبب سقوطه عليه أو يَِقلُّ 

، » حريان « ، وجيوز أن يكون حاالً من الضمري يف » حريان « مجلة يف َمَحلّ نصب صفة ل » لَُه أْصَحاٌب « قوله 
بصيغة » أتينا « : ، ويف مصحف ابن مسعود وقراءته » يدعونه « متعلقة ب » إىل اهلدى « وأن تكون مستأنفة ، و 

ه ، وعلى قراءة اجلمهور ، فاجلملة األمرية يف حمل نصب بقول على هذه القراءة معلّق ب» إىل اهلدى « املاضني و 
نزلت هذه اآلية يف : قالوا . » يدعونه « أئتنا والقول املضمر يف حمل صفة ألسحاب وكذلك : مضمر أي يقوللون 

  .ان عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه فإنه كان يدعو أَباُه إىل الكُفْرِ ، وأبوه يدعوه إىل اإلمي
املراد أن لذلك الكافر الضَّالِّ أصحاباً يدعونه إىل ذلك الضَّاللِ ، ويسمونه بأنه هو اهلدى ، والصحيح : وقيل 
  .األوَّل 

ال تفعل ذلكن فإن اهلَُدى : يَْزُجُر بذلك عن عبادة األصنام ، كأنه يقول } إِنَّ ُهَدى اهللا ُهَو اهلدى { : مث قال تعاىل 
  :أقوال » الالم « يف هذه » وأِمْرَنا ِلُنسِْلَم « : قوله . ي غريه ُهَدى اهللا ال هاد

وهو مذهب سيبويه أن هذه الالم بعد اإلرادة للقيام ، واألمر للذَّهاب ، كذا نقل أبو حيَّان ذلك عن : أحدها 
  ] . ٢٦: النساء [ } لَكُمْ  يُرِيدُ اهللا ِلُيَبيَِّن{ : سيبويه وأصحابه ، وفيه َضْعٌف تقدَّم يف سورة النساء عند قوله 

  .وأمرنا باإلخالص لنسلم : أن مفعول األمر واإلرادة حمذوف ، وتقديره : الثاين 
  .هي َتْعلِيلٌ لألمر مبعىن أمرنا وقيل لنا أسلموا ألجل أن نسلم : قال الزخمشري : الثالث 
  .أمرنا أن نسلم : زائدة؛ أي » الالم « أن : الرابع 

  .أي بأن نسلم » الباء « ىن أهنا مبع: اخلامس 
أمرتك لتقوم ، : أهنما ُمتعاِقَباِن ، فتقول : أي » أن « وما بعدها مفعول األمر واقعة موقع » الالم « أن : السادس 

  .وأن تقوم ، وهذا مذهب الكوفيني 
وأن أقوم بيجريان أمرت ألقوم : يف موضع املفعول ، وأن قولك » لُِنْسِلَم « ومذهب سبيويه أن : وقال ابن عطية 

  ]الطويل : [ سواًء وقال الشاعر 
  َتمثَّلُ ِلي لَيْلَى بِكُلِّ طَرِيقِ... أُرِيُد ألْنَسى ُحبََّها فَكَأنََّما  -٢٠٤٤

  .» سورة النساء « وهذا ليس مذهب سبيويه ، إمنا مذهبه ما تقدَّم حتقيقه يف 
  :فيه أقوال » وأنْ أِقيُموا « قوله 

  .قل هذين الشيئني : أي » إنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اهلَُدى « : َحلِّ نصب بالقول َنَسقاً على قوله أهنا يف َم: أحدها 

: تُوصل باألمر كقوهلم » أن « وأمرنا بكذا لإلسالم ، ولنقيم الصالة ، و : أي » لنسلم « أنه َنَسٌق على : والثاين 
  . كتب إليه بأن قم ، حكاه سبيويه وهذا َرأُي الزَّجَّاج

  .، وهو غري ظاهر » أن ائتنا « : ألن معناه : قال مكي » ائْتَِنا « أنه َنَسٌق على : والثالث 
  .وأمرنا باإلميان ، وبإقامة الصالة قاله ابن عطية : أنه َمْعطُوٌف على مفعول األمر املقدر ، والتقدير : والرابع 

وجيوز حذف املعطوف عليه ِلفَْهمِ » أمرنا « املفعول الثاين ل  وهذا ال بأس به ، إذ ال ُبدَّ من تقدير: قال أبو حيَّان 
  .ضربته وعمراً : أضََرْبَت زيداً؟ فيجب نعم وعمراً؛ والتقدير : املعىن؛ تقول 

لداللة املعىن » هو « الذي هو وزيد قائمان ، فحذف : ، التقدير » جاءين الذي وزيد قائمان « : وقد أجاز الفراء 
  .قاله أنه ال بأس به ليس من أصول البصريني  عليه ، وهذا الذي



  .قامت مقام اجلملة احملذوفة » نعم « فال داللة فيه؛ ألن » أما نعم وعمراً « و 
يف موضع َنْصب » أن « و : وقال مكي قريباً من هذا القول ، إالَّ أنه مل ُيصَرِّْح حبذف املعطوف عليه ، فإنه قال 

حبذف ] أوضحه [ وبأن أقيموا هو معىن قول ابن عطية ، إالَّ أن ذلك : أقيموا ، فقوله  وبأنْ: حبذف اجلارِّ ، تقديره 
  .املعطوف عليه 

: كأنه قيل » لنسلم « على موضع : ؟ قلت » وأن أقيموا « : عالم عطف قوله : فإن قلت : وقال الزخمشري 
  .وأمرنا أن نسملم ، وأن أقيموا 

وأن « : وعطف عليه » أمرنا « يف موضع املفعُولِ الثاين ل » لنسلم « أن  وظاهر هذا التقدير: قال أبو حيَّان 
تعليل لألمر ، فتناقض كالمه؛ ألن ما » الالم « فكتون الالم على هذا َزاِئَدةً ، وكان قد تقدَّم قبل هذا أن » أقيموا 

يف موضع املفعول الثاين قوله بعد »  أن نسلم« : يكون ِعلَّةً يستحيل أن يكون معفوالً ، ويدلُّ على أنه أراد بقوله 
وأمرنا ألن نسلم ، وألن أقيموا ، أي لإلسالم وإلقامة الصالة ، وهذا قول : وجيوز أن يكون التقدير : ذلك 

  .الزَّجَّاجِ ، فلو مل يكن هذا القول مغايراً لقوله األوَّل التََّحَد قَْوالَُه ، وذلك ُخلٌْف 
  .وأمرنا ألن نسلم ، وأن أقيموا : ، تقديره « لنسلم « » عطف على قوله » أن أقيموا « : قال الزَّجَّاج 

مبين ، وعطف املبين على املعرب ال جيوز ، « أقيموا » معرب ، و « نسلم » واللَّفْظُ ُيمانُِعُه ، ألن : قال ابن عطية 
  .ألن العطف يقتضي التَّشْرِيكَ يف العامل 

قام زيد وهذا » : عطف املبين على املعرب ليس كما ذكر ، بل جيوز ذلك حنو وما ذكر من أنه ال ي: قال أبو حيان 
غَاَيةُ ما يف الباب أن العامل ُيؤثِّرُ يف ]  ٩٨: هود [ } َيقُْدُم قَْوَمُه َيْوَم القيامة فَأَْوَرَدُهمُ النار { : ، وقال تعاىل « 

؛ ألنه مبين « قام » مل ُتؤثِّرْ يف « إن » ، ف « قصدين أكرمه إن قام زيد وي» : املعرب ، وال يُؤثِّرُ يف املبين ، وتقول 
وحدها ، وذلك » إن « اللهم إال أن جتعل العطف يف » : ؛ ألنه معرب مث قال ابن عطية « يقصدين » ، وأثرت يف 

ملا يف ذلك من ، مث خرجت بلفظ األمر » ولنقم « مبعىن » وأن أقيموا « : قلق ، وإمنا َيَتَخرَُّج على أن يقدر قوله 
جزالِة اللفظ ، فجاز العطُف على أن يلغي حكم اللفظ ، ويعول على املعىن ، ويشبه هذا من وجهة ما حكاُه يونس 

  .« ادخلوا األوَّل فاألوَّل ، وإال فال جيوز إالَّ األول فاألوَّل بالنصب : عن العرب 

أن « إىل آخره هو الذي أراده الزَّجَّاج بعينه ، وهو » اللهم إال « : وهذا الذي استدركه بقوله : قال أبو حيَّان 
، وأن كليهما ِعلَّةٌ للمأمور به احملذوف ، وإمنا قلق عند ابن عطية؛ ألنه أراد » أن نسلم « معطوف على » أقيموا 

إذا دخلت على فعل األمر ، » أنْ « على معناها من موضوع األمر ، وليس كذلك؛ ألن » أن أقيموا « بقاء 
نت املْصَدرِيَّةَ اْنسََبَك منها ومن األمر مصدر ، وإذا اْنسََبَك منهما مصدر زال معىن األمر ، وقد أجاز النحويون وكا

  .املصدرية الناصبة للمضارع باملاضي واألمر » أن « سيبويه وغريه أن تُوَصلَ 
أن أقيموا « و » لنسلم « : كان قوله كتبت إليه بأن قم ، أي بالقيام ، فإذا كان احلكم كذا : وتقول : قال سيبويه 

بالرفع ، فليس : ادخلوا األوَّل فاألول : يف تقدير اإلسالم وإلقامة الصالة ، وأما تشبيه ابن عطيَّة له بقوله » 
فإهنا تُوَصلُ باألمرِ ، » أنْ « بتشبيهح ألن ادخلوا الميكن لو أزيل عنه الضمري أن يتسلَّطَ على ما بعده ، خبالف 

  .ال شبه بينهما انتهى فإذن 
، » على معناها من موضوع األمر « أنْ أقيموا » وإمنا قلق عند ابن عطية؛ ألنه أراد بقاء « : أما قول أيب حيَّان 

فليس القلُق عنده لذلك ققط كما حصره الشيخ ، بل ألمر آخر من جهة اللفظ ، وهو أن السَِّياقَ التَّْرِكيبِيَّ يقتضي 
، فتأيت يف الفعل الثاين بضمري املتكلم ، فلما مل يقل ذلك قلق » لنسلم وأن نقيم « ج أن يكون لعى ما قاله الزجا



  .إىل آخره » ولنقم مث خرجت بلفظ األمر : مبعىن « : قول ابن عطية ] ما ذكرته [ عنده ، ويدلُّ على 
  .يموا أْسِلُموا وأن أق: أنه َمْحمُولٌ على املعىن؛ إذا املعىن قيل لنا : واخلامس 

وأمِْرَنا لُِنسلَم لَِربِّ « على قوله » وأن أقيموا الصالة واتقوه « : كيف َحُسَن عطف قوله : فإن قيل : وقال الزجاج 
  ؟» العاملَني 

  :فاجلواب من وجهني 
  .وأمرنا لنسلم لرب العاملني ، وألن نقيم الصالة : أن يكون التقدير : األول 
  .رنا فقيل لنا أسلموا لربِّ العاملني ، وأقيموا الصَّالة وأم: أن يكون التقدير : الثاين 

َهْب أن املَُراَد ما ذكرمت ، لكن ما اِحلكَْمةُ يف الُعدُولِ عن هذا اللَّفِْظ الظَّاِهرِ ، والتركيب املوافق للعقل إىل : فإن قيل 
  ! .ذلك اللفظ الذي ال يهتدي العقل إىل معناه ، إالَّ بالتأويل؟

على كُفْرِِه كان كالَغائبِ األجنيب ، فال جرم ُخوِطَب خبطاب الغائبني ، ] يبقى [ ن الكافر ما دام أل: فاجلواب 
ودخل يف اإلميان صار كالقريب احلاضرن فال جرمَ ] وآمن [ فإذا أسلم » وأِمْرَنا ِلُنسِلمَ ِلَربِّ الَعاملَني « : فيقال له 

فاملقصود من ِذكْرِ هذهني النوعني من اخلطاب » يُموا الصَّالة وأتَّقُُو وأنْ أق« ُخوِطَب خبطاب احلاضرين ، ويقال له 
  .للتنبيه على الفَْرقِ بني حاليت الكُفْرِ واإلميان ، وتقريره أن الكافر بعيد غائب ، واملؤمن قريب حاضر 

  فصل يف أنه ال هدى إال هدى اهللا
نافع هو هدى اللهن أرَْدَف ذلك الكالم الكُلِّيَّ بِذكْرِ أشرف أقَْساِمِه ملا بيَّن أوَّالً أن اهلَُدى ال -تعاىل  -اعلم أن اهللا 

على الترتينب وهو اإلسالم ، وهو رئيس الطاعات الروحانية ، والصالة اليت هي رَِئيَسةُ الطاعات اِجلْسمَانِيَِّة ، 
وُهو « : فع هذه األعمالن فقال والتقوى اليت هي رئيسة باب التروك واالحتراز عن كل ما ال ينبغي ، مث بيَّن منا

  .يعين أن منافع هذه األعمال إمنا تظهر يف يوم احلشر » الَّذي إلْيِه ُتْحشرونَ 

ورِ عَاِلمُ َيْوَم ُينْفَُخ ِفي الصُّ َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ َوَيْوَم َيقُولُ كُْن فََيكُونُ قَْولُُه الَْحقُّ َولَُه الُْملُْك
  ) ٧٣(الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة َوُهَو الَْحِكيُم الَْخبُِري 

ملَّا بيَّن يف اآليات املتقدمة فساد طريقة عبادة األصنام ذكر هاهنا ما يدل على أنْ ال معبود إالَّ اهللا ، وذكرها هاهنا 
  :أنواعاً من الدالئل 

  .تقدم أول السورة } واألرض باحلق  َوُهَو الذي َخلََق السماوات{ : قوله : أحدمها 
الباء مبعىن الالم ، أي إظهار للحق؛ ألنه جعل ُصْنَعُه دليالً على وحدانيته ، فهو نظري قوله : قيل » باحلق « : وقوله 

ا َبيَْنُهَما َوَما َخلَقَْنا السماوات واألرض َوَم{ : ، وقوله ]  ١٩١: آل عمران [ } رَبََّنآ َما َخلَقَْت َهذا بَاِطالً { : 
  ] . ٣٨: الدخان [ } الَِعبَِني 
  :مثانية أوجه » يوم « يف } َوَيْوَم َيقُولُ كُن فََيكُونُ { : قوله : وثانيها 
واتقوا يوماً : أي » اتقواه « أنه مفعول به ال ظْرٌف ، وهو معطوف على اهلاء يف  -وهو قول الزَّجَّاج -: أحدمها 

: البقرة [ } واتقوا َيوْماً الَّ َتْجزِي { : ه أو فزعه ، فهو كقوله تعاىل يف موضع آخر عقاب يوم يقول ، أو هول: أي 
  .على املشهور يف إعرابه ]  ٤٨

  .وهو الذي َخلََق يوم يقول : أنه مفعول به أيضاً ، ولكنه َنَسٌق على السموات واألرض ، أي : والثاين 



  .مقدراً » اذكر « أنه مفعول ل : الثالث 
واذكروا اإلعادة يوم : أنه منصوب بعامل مقدر ، وذلك العامل املُقّدَُّر مفعول فعل مقدر أيضاً ، والتقدير :  الرابع
  .كوين ُمَعاَدةً : كن ، أي يوم يقول اهللا لإلجساد : يقول 

ن كأنه مبعىن قال ماضياً» يقول « فإن موضعه َنْصٌب ، ويكون » باحلق « : أنه َعطٌْف على موضع قوله : اخلامس 
  .كن : وهو اذي خلق السموات واألرض باحلق ويوم قال هلا : قيل 

يوم » مبتدأ ، و « قوله احلق » : كن فيكون ، وإليه ننحا الزخمشري ، فإنه قال : يوم يقول « أن يكون : السادس 
واليوم مبعىن احلنيِ ، واملعىن « يوم اجلمعة القتال » : خربه مقدماً عليه ، واْنِتصَاُبُه مبعىن االستقرار ، كقولك « يقول 

كن فيكون ذلك الشيء قوله احلق : أنه خلق السموات واألرض قائماً باحلكم ، وحني يقول لشيء من األشياء : 
  .واحلكمة 
ألن هذا اليوم : قول اهللا َحقّ يف كل وقت ، فما الفائدةُ يف ختصيص هذا اليوم هبذين الوصفني؟ فاجلواب : فإن قيل 
[ } واألمر َيْوَمِئذٍ ِللَِّه } { َيْوَم الَ َتْمِلُك نَفٌْس ِلنَفْسٍ َشيْئاً { : ُر فيه من أَحٍد َنفٌْع وال ضر ، كما قال تعاىل ال َيظَْه

  .فلهذا السبب َحُسَن هذا التخصيص ]  ١٩: االنفطار 
حق قوله يف يوم يقول : أي  «قوله احلق » أنه مَْنُصوٌب على الظرف ، والناصب له معىن اجلملة اليت هي : السابع 

  .كن : 
  .أنه َمْنصُوٌب مبحذوف دلَّ عليه باحلق : الثامن 

وحني يكون ويقدر يقوم » : ، كأنه قيل « باحلق » : وانِْتَصابُ اليوم مبحذوف دلَّ عليه قوله : قال الزخمشري 
  .« وهذا إعراب مَُتكَلٌَّف » : قال أبو حيان « باحلق 
فتكتفي هنا مبرفوع ، وحتتاج إىل منصوب ، ويف فاعلها « كُْن » : هنا تامَّةٌ ، وكذلك قوله هي « فيكون » : قوله 

  :أربعة أوجه 
  .يوم القيامة ، كذا قَيََّدُه أبو البقاء بيوم القيامة  -تعاىل  -أنه ضمري مجيع ما خيلقه اهللا : أحدها 

، فأطلق ومل ُيقَيِّْدُه وهذا أْولَى وكأن أبا البقاء » د مجيع ما أرا« فيكون » تقدير املضمر يف : وقيل « : وقال مكي 
  .أخذ ذلك من قرينة احلال 

  ] . ١٠٢: طه [ } َيْوَم ُينفَُخ ِفي الصور { : أنه ضمري الصُّور املنفوخ فيها ، وَدلَّ عليه قوله : الثاين 
  .فيكون ذلك اليوم العظيم : هو ضمري اليوم؛ أي : الثالث 
« فيوجد قوله احلق ، ويكون الكالم على هذا تامَّا على : صفته؛ أي » احلق « و » قوله « ل هو أن الفاع: الرابع 
  .» احلق 
  :فيه أربعة أوجه » قولُه احلَقُّ « قوله 

  .» يوم يقول « : نعته ، وخربه قوله » احلق « أنه مبتدأ ، و : أحدها 
  .أيضاً ، وقد تقدَّم هذان الوجهان  نعته» احلق « و » فيكون « : أنه فاعلٌ لقوله : والثاين 
  .خربه أخرب عن قوله بأنه ال يكون إالَّ حقَّا » احلق « مبتدأ ، و » قوله « أن : الثالث 
ثالثة » وله امللك « : خربه وعلى هذا ففي قوله » يوم ُينفَخُ « نعته ، و » احلق « أنه مبتدأ أيضاً ، و : والرابع 

  :أوجه 
  .من مبتدأ وخرب معترضة بني املبتدأ وخربه ، فال حمل هلا حنئيذ من اإلعراب  تكون ُجْملَةً: أحدها 



يف حملِّ نصب على » له « فيه عوض عن الضمري ، و » أل « و » قوله « عطفاً على » امللك « أن يكون : والثاين 
اً له يوم ينفخ ، فأخرب عن القول قوله احلق ، وملكه كائن: العامل فيه االْسِتقَْراُر ، والتقدير » امللك « احلال من 

  .احلق وامللك الذي هللا بأهنما كائناِن يف يوم ينفخ يف الصُّورِ 
  :يف حمل نصبٍ على احلال ، وهذا الوجه ضعيف لشيئني » وله امللك « أن اجلملة من : الثالث 
  .أهنا تكون حاالً مؤكّدة ، واألصل أن تكون مؤّسسة : أحدمها 

فيها معنوي؛ ألنه االستقرار املُقَدَّرُ يف الظرف الواقع خرباً ، وال جييزه إال األخفش ، ومن تابعه ، أن العامل : الثاين 
  .وقد تقدَّم تقرير مذهبه 

  :فيه مثانية أوجه » َيْوَم ُينْفَُخ « : قوله 
  .، وقد تقدم حتقيقه » قوله احلق « : أهنا خرب لقوله تعاىل : أحدها 
  .فيكون ُحكُْمُه ذاك » يوم يقول « أنه َبَدلٌ من : الثاين 

  .وهو الذي إليه حتشرون يف يوم ُينْفَخُ يف الصور : أي » حتشرون « أنه طرف ل : الثالث 
  .وله املُلْكُ يف ذلك اليوم : أنه منصوب بنفس املُلْك ، أي : الرابع 

  .، وامللك له كل وقت » يوم النَّفْخ « يلزم من ذلك تقييد امللك ب : فإن قيل 
} واألمر َيْوَمِئذٍ ِللَِّه { : وقوله ]  ١٦: غافر [ } لَِّمنِ امللك اليوم { : ، وقوله » احلق « ما تقدم يف قوله : فاجلواب 

وهو أن فائدة اإلخبار بذلك أنه أثبت املُلَْك واألْمرَ يف يوم ال ميكن ألحد أن يدعي فيها شيئاً من ]  ١٩: االنقطار [ 
  .ذلك 

  .ملا تضمنه من معىن الفعل » له « الٌ من املُلِْك ، والعامل فيه أنه ح: اخلامس 
  .» يقول « : أنه منصوب بقوله : السادس 
  .أنه مَْنُصوٌب بعامل الغيب بعده : السابع 
  .فقد حتصَّل يف كل من اليومني مثانية أوجه » قوله احلق « : أنه منصوٌب بقوله تعاىل : الثامن 

  .مبنياً للمفعول بياء الغيبة ، والقائم مقام الفاعل اجلار بعده »  ُينْفَُخ« واجلمهور على 
  .بنون العظمة مبنياً للفاعل » َنْنفُُخ « : وقرأ أبو عمرو يف رواية عبد الوارث 

  .اجلمهور على قراءته ساكن العني وقرأه احلسن البصري بفتحها : والصُّوُر 
« كالصُّوف مجع » ُصورة « مجع : فقال مجاعة الصور ] فيها [ » ور الصُّ« فأما قراءة اجلمهور ، فاختلفوا يف معىن 

، وهذا ليس مجعاً صَِناعيَّا ، وإمنا هو اسم جنس ، إذ يفرق بينه وبني واحد بتءا » ثومة « ، والثوم مجع » صوفة 
  .التأنيث ، وأيَُّدوا هذا القول بقراءة احلسن املتقدمة 

  .الصُّور هو القَْرنُ : وقال مجاعة 
  ]السريع أو الرجز : [ هو بلغة أهل اليمن ، وأنشدوا : قال جماهد كََهْيئَِة البُوقِ ، وقيل 

  بِالشَّاِمخَاِت ِفي غَُبارِ النُّقْعَْني... َنْحُن نَطَْحَناُهْم غََداةَ اجلَْمَعْين  -٢٢٠٥
اديث الصحيحة ، وقال عبد اهللا بن عمرو بن وأيَّدُوا ذلك مبا ورد يف األح... َنطْحاً َشِديداً ال كَنَطْحِ الصُّوَريْن 

وعن أيب سعيد « قَْرنٌ ُينْفَُخ فيِه » : ما الصُّوُر؟ قال : جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال « : العاص 
َوحََتى جَْبَهتهُ  كَْيَف أنَْعُم وَصِحبُ الصُّورِ قَد الَتقَمُه وأْصَغى ْمسَعُه» : اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .« َحسُْبَنا اللَُّه ونِْعَم الَوِكيلُ : قُولُوا » : يا رسول اهللا وما تأمرنا؟ فقال : فقالوا . « َيْنَتِظُر مََتى ُيؤَمرٍُ 



إنه قَْرنٌ مستطبل يف أخباش ، وأن أرواح الناس كلهم فيه ، فإذا نفخ فيه إسرافيل خرجت رُوُح كُلِّ : وقيل يف صفته 
  .من خبش من تلك األخباش  جسٍد

وقد اعترض قوم فأنكروا أن يكون الصور » : ، فقال « ُصورة » وأحنى أبو اهليثم على من ادَّعى أن الصور مجع 
، كالصوف مجع الصوفة ، ورووا » صورة « قَْرَناً كما أنكروا العَْرَش وامليزان والصراط ، وادَُّعوا أن الصور مجع 

{ : عن مواضعِه؛ ألن اهللا تعاىل قال  -عزَّ وجلَّ  -وهذا خطأ فاحش ، وحتريف لكالم اهللا ذلك عن أيب ُعَبْيدة ، 
أي بالفتح » نفخ يف الصور « و : فمن قرأها » نفخ يف الصور « و ]  ٦٤: غافر [ } َوَصوَّرَكُْم فَأَْحَسنَ ُصَورَكُْم 

وكان أبو عبيدة صاحب  -عزَّ وجلَّ -هللا أي بالسكون فقد افترى الكذب على ا» فأْحَسنَ ُصْوركم « ، وقرأ 
  .« أخبار غريبة ومل يكن له معرفة بالنحو 

قد احتج أبو اهليثم فأحسن االحتجاج ، وال جيوز عندي غري ما ذهب إليه ، وهو قول أهل السّنة : قال األْزَهرِيُّ 
  .واجلماعة انتهى 

  ] .وال ينبغي أن ينسب ذلك إىل هذه الغاية اليت ذكرها أبو اهليثم : قال السمني [ 
قال ابن اخلطيب ومما يقوِّي هذا الوجه أنه لو كان املارد نفخ الروح يف تلك الصورة ألضاف ذلك إألى نَفِْسه ، ألن 

]  ٢٩: احلجر [ } ُتُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَإِذَا َسوَّْي{ : َنفَْخ األرواح يف الصور يضيفه اهللا إىل نفسه؛ كقوله 
، وأما ]  ١٤: املؤمنون [ } ثُمَّ أَنشَأَْناُه َخلْقاً آَخَر { وقال ]  ١٢: التحرمي [ } فََنفَخَْنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا { : وقال 

: املدثر [ } فَإِذَا نُِقَر ِفي الناقور { :  نفخ الصور مبعىن النَّفخ يف القَْرِن ، فإنه تعاىل يضيفه ال إىل نفسه كا قال تعاىل
َوُنِفَخ ِفي الصور فََصِعَق َمن ِفي السماوات َوَمن ِفي األرض إِالَّ َمن َشآَء اهللا ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أخرى فَإِذَا { : وقال ]  ٨

  ] . ٦٨: الزمر [ } ُهْم ِقَياٌم َينظُُرون 
  ]البسيط : [ ، وأنشد » ونفخ الصور نفخ يف الصور ، : ُيقَال « : وقال الفراء 

  وال ُخرَاَسانُ حَتَّى ُينْفََخ الصُّوُر... لَْوالَ اْبُن جَْعَدةَ لَْم ُيفَْتْح قُهَْنُدزُكُْم  -٢٢٠٦
  :يف رفعه أربعة أوجه » َعاِلُم الغْيبِ « : قوله 

  .لطُولِ الفَْصلِ بأجنيب  ، وفيه ُبْعٌد» وهو الذي خلق « : يف قوله » الذي « أن يكون ِصفةً ل : أحدها 
  .هو عامل : أنه خرب مضمر أي : الثاين 

  .يوم يقول عامل الغيب : أي » يقول « : أنه فاعل لقوله : الثالث 
سأل َساِئلٌ فقال » ينفخ يف الصور « : أنه فاعل بفعل حمذوف َيُدلُّ عليه الفعل املبين للمفعول؛ ألنه ملا قال : والرابع 

{ : يأمر بالنَّفْخِ فيه لقوله تعاىل : ينفخ فيه عامل الغيب ، أي : ، أي » َعِلُم الَغْيبِ « : ُخ فيه؟ فقيل من الذي َيْنفُ: 
  .ُتسَبُِّحُه : أي ]  ٣٧،  ٣٦: النور [ } ُيسَبُِّح لَُه ِفيَها بالغدو واآلصال رَِجالٌ 

  ]الطويل : [ ومثله أيضاً قول اآلخر 
  َوُمْختبِطٌ ِممَّا تُِطيحُ الطََّواِئُح... ِلُخُصوَمٍة  ِلُيْبَك َيزِيُد ضَارٌع -٢٢٠٧

  .بيكيه ضارع خلصومة : ضارع ، أي : َمْن يبكيه؟ فقيل : أي 
ُزيَِّن « يف قراءة من يبين ]  ١٣٧: األنعام [ } وكذلك َزيََّن ِلكَِثريٍ مَِّن املشركني قَْتلَ أَْوالَِدِهْم ُشَركَآؤُُهْم { : ومثله 

َزيََّنهُ ُشركَاؤُهْم ، والرفع على ما : من َزيََّنُه هلم؟ فقيل : كأنه قيل » شركاؤهم « ، و » قَْتلُ « فع للمفعول ور» 
  .تقدم قراءة اجلمهور 

  :باجلر وفيها ثالثة أوجه » عامل « : وقرأ احلسن البصري واألعمش 



  .» له « أنه بدل من اهلاء يف : أحسنها 
  ] .، وفيه بُْعٌد لطول الفصل بني البدل واملبدل منه » ملني رب العا« أنه بدل من : الثاين [ 

، وهذا إمنا يتمشى على رأي الكسائي حيث ُيجِيُز نعت املضمر بالغائب ، وهو » له « أنه نعت للهاء يف : الثالث 
  .ضعيف عند البصريني والكوفيني غري الكسائي 
  فصل يف بيان املقصود من ذكر أحوال البعث

  :ما ذكر أحوال البعث يف القيامة إى وقرَّ فيه أصلني  -اىل تع -أعلم أنه 
  .كونه قادراً على املُْمنِكنَاِت : أحدمها 
أالَّ يكون قادراً على كل املمكنات مل يَقِْدْر على البعث واحلشر ، : كونه عاملاً بكل املعلومات؛ ألن بقدير : والثاين 

كون عاملاً جبميع اجلزئيات مل َيِصحَّ ذلك فيه؛ ألنه رمبا اْشَتَبَه املُِطيعُ وردِّ األرواح إىل األجساد ، وبتقدير أالَّ ي
بالعاصي واملؤمن بالكافر ، فال حيصل املَقُْصوُد األصلي من البعث والقيامة ، أما إذا ثبت حصول هذهني الصفتني ، 

عَاِلُم الغيب والشهادة { ل القُْدَرِةن وقوله يدل على كما} َولَُه امللك َيْوَم ُينفَُخ ِفي الصور { : كمل الغرض ، فقوله 
يدلُّ على كمال العلم ، فلزم مبجموعهما أن يكون قوله حقاً وحكمة وصدقاً ، وقضاياه مَُبرَّأةً عن اجلَْورِ والعبِث } 

قها من غري اْشِتبَاٍه هو العامل حبقائ: هو املصيب يف أفعاله ، واخلبري : واحلكيم } َوُهَو احلكيم اخلبري { : ، مث قال تعاىل 
.  

  .واهللا أعلم 

  ) ٧٤(َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم ِلأَبِيِه آَزَر أَتَتَِّخذُ أَصَْناًما آِلَهةً إِنِّي أََراَك َوقَْوَمَك ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

لٌ َيعَْترفُ وذلك ألنه َرُج -عليه السالم  -َيحَْتجُّ كثرياً على مشركي العرب بأحوال إبراهيم -تعاىل  -أعلم أنه
بِفَْضِلِه مجيع الطوائف وامللل ، فاملشركون كانوا معترفني بفضله ، ُمَتَشرِّفني بأهنم من أوالده ، وسائر امللل تعظمه ، 
فلهذا السبب ذكر اهللا حالُ يف معرض االحتجاج ، والسبب يف حصوله هذه املرتبة العظيمة إلبراهيم عليه الصالة 

  .للعرفانن ولسانهُ للربهان ، وَبدَنُه للنريان ، وولَدهُ للقربان ، ومَالُه للضِّيفاِن  والسالم أّنه سلََّم قلبه
  ] . ١٣١: البقرة [ } أَْسلَْمُت لَِربِّ العاملني { : أما تسليم قلبه للعرفان ، فهو قوله 

]  ٢٥٨: البقرة [ } ي َوُيِميُت َربَِّي الذي ُيْحيِ{ : فَُمَناظَرُتُه مع منرود ، حيث قال : وأما تسليم لسانه للربهان 
أَفََتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َما الَ { : ومناظرته مع الكفار بالفعل حني كسَّر أصنامهم ، وجعلها ُجذَاذاً ، وقوله بعد ذلك 

  ] . ٦٦: األنبياء [ } َينفَُعكُْم َشيْئاً َوالَ َيُضرُّكُمْ 
  . فحني ألِْقَي فيها: وأما تسليم بدنه للنريان 

  .» فََتلَُّه للَجبِنيِ « فحني أمر بذبح ولده : وأما تسليم ولده ِللْقُرباِن 
  .فمشهورة : وأما تسليم ماله للضيفان 

قاله أبو البقاء : » أقيموا « اذكر ، وهو معطوف على : منصوب بفعل حمذوف ، أي » إذا » « وإذا قال « : قوله 
  .يف حمل خَفْضٍ بالظرف : ، وقال 

  :، مفتوح الزاي والراء ، وإعرابه حينئذ على أوجه » آزَر « اجلمهور على » آَزَر  «: قوله 
كما قال [ أنه بدلٌ من أبيه ، أو عطف بيان له إن كان آزر لَقَباً له ، وإن كان صفة له مبعىن املخطئ : أحدها 

» أبيه « اله الضحاك فيكون نعتاً ل أو املعوج كما قاله الفراء ، وسليمان التيمي ، أو الشيخ اهلرم كما ق] الزجاج 



  .وهو يف حال اْعوِجَاج أو خطأ ، وينسب للزجاج : ، أو حاالً منه مبعىن 
كان اسم صنم كان أبوه يعبده ، كما قاله سعيد بن املسيب وجماهد ، فيكون إذ ذاك عطف » آزر « إن : وإن قيل 
البسيط : [ بادته ُنبَِز به وصار لقباً له كما قال بعض احملدثني أو بدالً منه ، ووجه ذلك أنه ملا الزم ع» أبيه « بيان ل 

[  
  كَأنَّ أْسَماَء أْضحْت بَْعَض أَمساِئي... أْدَعى بِأْسَماَء َنبْزاً ِفي قََباِئِلَها  -٢٢٠٨

  .كذا َنَسَبُه الزخمشري إىل بعض احملدثني ، ونسبه أبو حيان لبعض النحويني 
أو ] » ابن قيس الرُّقَيَّات : الاليت كان ُيشبُِّب هبن فقيل [ « الرقيات » قيس ب  كما نبز ابن« : قال الزخمشري 

عابد آزر ، مث حذف املضافن وأقيم املضاف إليه ُمقَاَمُه ، وعلى هذا » أبيه « يكون على حذف مضاف ، أي ل 
  .أعْرَِب هذا بإعرابه ، أو يكون منصوباً على الذَّمِّ » أبيه « فيكون عابد صفة ل 

» « آزر « واألقرب أن يكون وزن : ممنوع من الصرف ، واختلف يف ِعلِِّة منعه ، فقال الزخمشري » آزر « و 
  .فعلى هذا هو ممنوع للعمّية والُعْجَمِة » فالغ « و » شاخل « و » عابر « ك » فاعل 

مل يشتقه من األزر أو الوزر ، ومن ومل ينصرف للُعْجَمِة ، والتعريف على قول من » أفعل « ووزنه : وقال أبو البقاء 
آدم « هو عربني ومل يصرفه للتعريف ، ووزن الفعل ، وهذا اخلالف يشبه اخلالف يف : اْشَتقَُّه من واحد منهما قال 

ومن جرى على ذلك ، وإذا قلنا بكونه ِصفَةً على » عابر « ك » فاعل « وقد تقدَّم أن اختيار الزخمشري فيه أنه » 
جَّاُج مبعىن املخطئ ، أو مبعىن املعوج ، أو مبعىن اهلرم ، كما قاله الفراء والضحاك ، فيشكل مَْنُع صرفه ، ما قاله الزَّ

، » أفعل « وقد ُيجَاُب عن األول بأن اإلشكال قد يندفع بادِّعاِء وزنه على . وسيشكل أيضاً وقوعه ِصفَةً للمعرفة 
  .وأما على قول الزخمشري فال َيَتَمشَّى ذلك  وبابه ،» أمحر « فيمتنع حينئذ للوزن والصفة ك 

بأنا ال ُنَسلُِّم أنه َنْعٌت ألبيه ، حىت يلزم وصف املعارف بالنكرات ، بل هو منصوب على الذَّمِّ ، أو : وعن الثاين 
  .على نِيَِّة األلف والالم قاهلما الزجاج 

ليوم بعينه ، ويسمى » سحر « منع الصرف كما يف  وأراد معناها؛ إما أن يؤثّر» أل « والثاين ضعيف؛ ألنه َحذََف 
/ كالم طويل ، وال ميكن أن يقال» أمس « و » سحر « ويف » أمس « عدالً؛ وإما أن يؤثِّر بناًء ويسمى َتَضمناً ك 

؛ ألن العدلَ مينع فيه مع التعريف ، » أل « أي للعدل عن » سحر « امتنع من الصرف كما امتنع » آزر « إن : 
وقرا أَبيُّ بن كعب ، وعبد اهللا بن عباس ، واحلسن ، . وقت بعينه ، خبالف هذا فإنه وصف كما فرضتم فإنه ل

يُوُسُف أَعْرِْض َعْن هذا { : وجماهد ، ويعقوب يف آخرين بضم الراء على أنه منادى حذف حرف ندائه كقوله تعاىل 
  ]الطويل : [ أو كقوله ]  ٢٩: يوسف [ } 

  .. .ُد ضَارٌع ِلُخُصوَمٍة ِلُيْبَك َيزِي -٢٢٠٩
بإثبات حرفه ، وهذا إمنا َيتََمشَّى على » يا آزر « : يف أحد الوجهني ، أي يا يزيد ، وُيؤيُِّدُه ما يف مصحف أّيب 

  ]اخلفيف : [ دعوى أنه َعلٌَم ، وإما على دعوى َوصِْفيَّتِهش فضعيف؛ ألن حذف حرف النداء يقل فيها كقوهلم 
  .. . .ُتوُق وصَاحِ َشمِّْر افَْتِد َمْع -٢٢١٠

بدون » تتخذ « وراء منونه منصوبة ، و ] وزاي ساكنة [ هبمزتني مفتوحتني » أأْزراً « وقرأ ابن عباس يف رواسة 
فأما على القراءة األوىل ، » أتتخذ « مهزة استفهام ، وملا حكى الزخمشري هذه القراءة مل يسقط مهزة االستفهام من 

طه [ } اشدد بِِه أَْزرِي { : ، وهو من قوله » أَعُضداً وقُوَّةً وُمظَاهرةً على اهللا تتَّخّ « : سِّراُ ملعناها فقال ابن عطية ُمفَ
  .انتهى ]  ٣١: 



  :أن ينتصب من ثالثة أوجه » آزاراً « وعلى هذا فيحتمل 
أتتخذ أْصَناماً : يانه ، واملعىن على ما سيأيت ب» تتخذ « منصوب ب » أصناماً آهلة « أنه َمفْعُولٌ من أجله و : أحدها 

  .آهلة ألجل القوة واملُظَاهرة 

فلما قُدَِّمْت عليها ، وعلى عاملها انتصبت على » أصنافاً « والثانيك أنه ينتصب على احلل؛ ألهنا يف األْصلِ صفة ل 
  .احلال 

  .ماً آهلة آزراً ، أي قوة وُمظَاهرٍة أتتخذ أصنا: أن يتصب على أنه مفعنل ثاٍن قُدِّم على عامله ، واألصل : والثالث 
تتخذ أصناماً آهلة : وهو اسم ِصَنمٍ ، ومعناه أتعبد آزاراً على اإلنكار ، مث قال : وأما القراءة الثَّانية فقال الزخمشري 

ذوف منصوب بفعل حم» آزاراً « تثبيتاً لذلك وتقريراً ، وهو داخل يف حكم اإلنكار؛ ألنه كاالبياِن له ، فعلى هذا 
هبمزة االستفهام؛ ألنه » أتتخذ « يقوي أنه مل يقرأ » وهو داخل يف حكم اإلنكار « : َيُدلُّ عليه املعىن ، ولكن قوله 

وهو داخل يف حكم اإلنكار ، ألنه كالبيان « : لو كان معه مهزة استفهام لكان مستقالً باإلنكار ، ومل حيتج أن يقول 
  .له 

هبمزة استفهام بعدها مهزة مكسورة ، ونصب الراء منونة ، فجعلها « أإزراً » إمساعيل وقرأ ابن عبَّاسٍ أيضاً وأبو 
  .« وشاح » و « وسادة » : يف « إشاح » و « إسادة » ابن عطيَّة بدالً من واو اشتقاقاً من الوزر ك 

  :وفيه وجهان : وقال أبو البقاِء 
الً من شيءن ومعناها الثقل وجعله الزخمشري اسم صََنمٍ ، أنَّ اهلمزة الثانية فاء الكلمة ، وليست َبَد: أحدمها 

  .املفتوح اهلمزة وقد تقدم « أزراً » والكالم فيه كالكالم يف 
بدون مهزة استفهام ، ولكن بكسر اهلمزة وسكون الزاي ونصب الراء منونة ، « إْزراً تَتَِّخذُ » : وقر األعمش 

تمل أن تكون املتعدية الثنني مبعىن التَّْصيرييَِّة ، وأن تكون املتعدية لواحد؛ حي« تَتَِّخذُ » ونصبه واضح مما تقدَّم ، و 
، وحيكى يف التفسر أنَّ أباه كان ينحتها ويصنعها ، واجلملة االستفهامية يف َمَحلِّ نصب بالقول « عمل » ألهنا مبعىن 

هو الظَّاهر فتتعدى الثنني ، وأن تكون حيتمل أن تكون املعملية ، و« أراك » و « إنِّي اراك » : ، وكذلك قوله 
يف ضالهلا حالٌ ، وعلى التقديرين يتعلق مبحذوف ، إالَّ أنه يف األوَّل أحد جزئي الكالم » َبصَريَّة ، وليس بذاك ف 

  .، ويف الثَّاين فَْضلَةٌ 
مبني : ين واملفعول حمذوف ، أي مبعىن ظََهَر ، وجيوز أن يكون من املُتَعدِّ« الزماً [ » أبان « اسم فاعل من » ُمبِني « 

كفركم خبالقكم ، وعلى هذا فقول ابن عطية ليس بالفعل املُتعدِّي املنقول من بان يبني غري مسلم ، وجعل الضالل 
  .« أَراكُْم ضَالَِّني » : طرفاً حميطاً هبم مبالغة يف اتِِّصافِهِْم به ، فهو أبلغ من قوله 

  «زر آ» فصل يف اختالف املفسرين حول 
آزر اسم أيب إبراهيم عليه السالم وهو تارح أيضاً مثل إسرائيل : قال حممد بن إسحاق ، والضحاك ، والكليب 

آزر لقب ألتيب إبراهيم : وقال مقاتل بن حيان وغريه « الكوفة » قرية من سواد « كوثى » ويعقوب ، وكان من 
  .وامسه تارح 

  .ه يف كالمهم املعوج وقال سليمان التيمي هو َسبُّ وعيب ، ومعنا
إن يف القرآن ألفاظاً : معناه الشيخ اهلرم باخلوارزمية والفارسية أيضاً وهذان الوجهان مبنيان على من يقول : وقيل 

  .قليلة غري عربية 



  :آزرصنم ، وإمنا مسي والد إبراهيم به لوجهني : وقال سعيد بن املسيب ، وجماهد 
بادته ، ومن بالغ يف َمَحبَِّة أحد ، فقد ُيجَْعلُ اسم احملبوب امساً للمحب؛ قال تعاىل أنه جعل نفسه ُمخَتصاً بع: أحدمها 

  ] . ٧١: اإلسراء [ } َيْوَم َنْدعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإَِمامِهِْم { : 
  .أن يكون املراد عابد آزر ، فحذف املضاف ، وأضيف املضاف إليه ُمقَاَمُه : الثاين 
كان امسه تارح ، وكان آزر عمَّا له ، والعم قد ُيطْلَُق عليه لفظ  -عليه الصالة والسالم -إن والد إبراهيم: وقيل 

: البقرة [ } َنعُْبُد إهلك وإله آَباِئَك إِْبَراِهيَم وَإِْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق { : األب ، كما حكى اهللا تعاىل عن أوالد يعقوب 
١٣٣ . [  

  .فكذا هاهنا » ُردُّوا َعلَيَّ أيب العبَّاسَ « وقال عليه الصالة والسالم ومعلوم أن إمساعيل كان عمَّا ليعقوب ، 
وهذه التَّكاِليفُ إمنا جيب املَِصُري إليها إذا َدلَّ قَاِهٌر على أن والد إبراهيم كا كان امسه آزر ، وهذا : قال ابن اخلطيب 

ُدلُّ على ِصحَِّة ما قلناه أن اليهود والنصارى الدليل مل يوجد ألبتة ، فأي حاجة حتملنا لعى هه التأويالت؟ ومما َي
  .واملشركني كانوا يف غاية اِحلْرصِ على تكذيب الرسول وإظهار النسب 

  فصل يف دحض شبهة للشيعة
إن : إن أَحداً من آباء الرسول وأْجدَاِدِه ما كان كافراً ، وأنكروا كون والد إبراهيم كافراً ، وقالوا : قالت الشيعة 

  :َعمَّ إبراهيم ، واحتجوا بوجوه آزر كان 
معناه أنه كان ينتقل روحه من : قيل ] .  ٢١٩: الشعراء [ } َوَتقَلَُّبَك ِفي الساجدين { : قوله تعاىل : أحدها 

  .كانوا مسلمني  -عليه السالم -ساجد إىل ساجد فََدلَّت اآلية على أن آباء حممد 
  .سلماً وحينئذ جيب القَطُْع بأن والد إبراهيم كان م

  :حيتمل وجوهاً } َوَتقَلَُّبَك ِفي الساجدين { : قوله : فإن قيل 
] يصنعون لشدة [ أنه ملا ُنِسَخ فَْرُض قيام الليل طَاَف الرسول تلك الليلة على ُبيُوِت أصحابه لينظر ماذا : منها 

مسع من أصوات قراءهتم وتسبيحهم  حرصه على ما يظهر منهم من الطَّاعاِت ، فوجدها كَُبيُوِت الزَّنَابري لكثرة ما
وحيتمل أن ] على الساجدين [ وَتْهليلهم ، فيحتمل أن يكون املراد من تقلبه يف الساجدين طََوافَهُ يف تلك الليلة 

  .يكون املراد صالته باجلماعة ، واختالطع هبم حال الصَّالِة 
أِتمُّوا الرُّكُوَع والسُّجود فَإنِّي « لقوله عليه الصَّالة والسَّالم وحيتمل أن يكون املراد َتقَلَُّب َبَصرِِه فيمن ُيَصلِّي خلفه 

  .» أَراكُْم ِمْن َوَراِء ظَهْرِي 
كلما أقمت وتقلبت يف الساجدين يف االشتغال بأمور  -تعاىل -وحيتمل أن يكون املراد أنه ال خيفى حالك على اهللا 

  .الدين 
  .ما ذكرمت وإذا احتمل ظَاِهُر اآلية هذه الوجوه سقط 

لفظ اآلية حيتمل الكُلِّ ، وحيصل املقصود حينئذ ، ألن َحْملَ ظاهر اآلية على الَبْعضِ ليس بأوْلَى من : فاجلواب 
  :البَْعضِ ومما َيُدلُّ على أن أحداً من آباء حممد عليه الصالة والسالم ما كانوا ُمْشرِكَني قوله عليه الصالة والسالم 

: التوبة [ } اا إِنََّما املشركون َنَجسٌ { : وقال تعاىل . » ْن أْصالبِ الطَّاهريَن إىل أْرَحامِ الطَّاهِرَاِت لَْم أَزل أُنْقَلُ ِم« 
فوجب القول بأن أحداً من أجداده ما كان مشركاً ، فوجب القَطُْع بأن والد إبراهيم كان إْنساناً آخر غري ]  ٢٨
  .آزر 

الصالة والسالم َشافََهةُ بالِغلْظَِة واجلَفَاِء ، وُمَشافََهةُ األب بذلك ال جيوز ، أما  أن إبراهيم عليه: احلُجَّةُ الثانية 



  :مشافهته باجلَفَاِء والِغلْظَِة فمن وجهني 
  .على قراءة الضم يكون حمموالً على النداءن ونداء األب باالسم األْصِلّي من أعظم أنواع اإليذاء : أحدمها 
: فتسميته له بذلك من أْعطَمِ أنواع اإليذاء له ، وإمنا قلنا . املعوج أو املخطئ أو اسم الصَّنم  إذا قلنا بأنه: وثاهنيما 

[ } وقضى رَبَُّك أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِيَّاُه وبالوالدين إِْحَساناً { : إن مشافهة اآلباء باجلَفَاِء والِغلْظَِة ال جتوز لقوله تعاىل 
  .وهذا عام يف َحقِّ األب الكافر واملسلم ]  ٢٣: اإلسراء [ } فَالَ َتقُل لَُّهَمآ أُفٍّ  {: وقال تعاىل ]  ٢٣: اإلسراء 

فَقُوالَ لَُه { : ] بالرِّفق َمَعُه فقال تعاىل [ موسى عليه الصالة والسالم حني بعثه إىل فرعون  -تعاىل  -وأيضاً فألمره 
  .ْربَِيِة فرعون ملوسى فالوالد أوْلَى بالرِّفْقِ وذلك لرعاية َحقِّ َت]  ٤٤: طه [ } قَْوالً لَّيِّناً 

مد وأيضاً فالدعوة مع الرِّفْقِ أكثر تأثرياً يف القَلْبِ ، وأما التغليظ فإنه يوجب التَّْنفَري والُبْعَد عن القَُبولِ؛ قال تعاىل حمل
يليق بإبراهيم مثل هذه اخلُشُونة مع فكيف ]  ١٢٥: النحل [ } َوجَاِدلُْهم باليت ِهَي أَْحَسن { عليه الصالة والسالم 

فكيف يليق بالرَُّجلِ احلليم مثل هذا ]  ٧٥: هود [ } إِنَّ إِْبَراهِيَم لََحِليمٌ أَوَّاٌه مُّنِيٌب { : وأيضاً قال تعاىل . أبيه 
  .اجلفاِء مع األب 

  .يعين عمه  »ُردُّوا َعلَيَّ أبِي العبَّاسَ « : قوله عليه الصالة والسالم : احلجة الثالثة 
َوِمن ذُرِّيَِّتِه َداوُوَد َوُسلَْيَمانَ { : األب؛ قال تعاىل : حيتمل أن آزر كان والَد أم إبراهيم وقد يقال له : احلجة الرابعة 

فجعل عيسى من ذُرِّيَِّة إبراهيم ، مع أن إبراهيم كان ]  ٨٥: األنعام [ } َوِعيَسى { : إىل قوله ]  ٨٤: األنعام [ } 
  .عيسى من قبل األم َجدَّ 

  .ما كان والد إبراهيم » آزر « فثبت هبذه الوجوه ان » إنَّ ابْنِي هذا « وقال عليه الصالة والسالم يف حق احلسن 
َوَما كَانَ { : واجلواب عن األوَّل أن َنصَّ الكتاب َيُدلُّ على أن آزر كان كافراً وأنه والد إبراهيم ، وقال تعاىل 

  ] . ١١٤: التوبة [ } َم َألبِيِه إِالَّ َعن مَّْوِعَدٍة َوَعَدَهآ إِيَّاُه فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه أَنَُّه َعُدوٌّ للَِّه َتبَرَّأَ ِمْنُه استغفار إِْبَراِهي
  .فقد تقدم أنه حيتمل وجوهاً ]  ٢١٩: الشعراء [ } َوَتقَلَُّبَك ِفي الساجدين { : وأما قوله 

هذا ُمَحال؛ ألن َحْملَ اللفظ املشترك على جيمع معانيه ال جيوز ، : فنقول » لى الكل وُتْحَملُ اآلية ع« : وقوهلم 
لَمْ أَزل أُنْقَل ِمْن أْصالبِ « : وأيضاً محل اللفظ على حقييقته وجمازه معاً ال جيوز ، وأما قوله عليه الصالة والسالم 

  .» الطَّاهِرِيَن إىل أرَحامِ الطَّاهراتِ 
وُِلْدُت ِمْن نكاحٍ ال ِمنْ « ما كان ِسفَاحاً ، كما َوَرد يف حديث آخر ] ما وقع يف َنَسبِه [ أنه  فذلك َمْحُمولٌ عل

  .» سفاحٍ 
إمنا أغْلَظَ عليه ألجل إصَْرارِِه على الكُفْرِ ، وإالَّ فهو أول ما : التغليط مع األب ال يليق بإبراهيم قلت : وأما قوله 

  »َمرَْيَم « يف سورة  رفق به يف املُخاطَبِة ، كما ذكر

إين أََخاُف أَن يََمسَّكَ { ]  ٤٤: مرمي [ } ياأبت الَ َتعُْبِد الشيطان { ]  ٤٣: اآلية [ } ياأبت إِنِّي قَْد َجآَءنِي { 
{ : قال وهذا غاية اللُّطِْف والرِّفْقِ ، فحني أصرَّ على كُفْرِِه اسَْتحقَّ التغليظ ، و]  ٤٥: مرمي [ } َعذَاٌب مَِّن الرمحن 

  ] . ٤٦: مرمي [ } ياإبراهيم لَِئن لَّْم َتنَتِه َألْرُجمَنََّك 
  »الصنم « فصل يف حترير معىن 

ما اتُِّخذَ من ُصفْرٍ ورُِمث : كل ُجثَةٍ ُصوَِّرْت من ُنحَاسٍ أو فضٍَّة وعُبَِدْت ُمتقرِّباً هبا إىل اللَِّه وقيل : والصََّنُم لَُغةً 
  .ٌم ، وما اختذ من َخشبٍ فوثٌَن وقيل بل مها مبعىن واحد وحناس وحجر وحنوها فَصََن

صنم أي صور ، : الصََّنُم معرب من مشن ، والصَّنم أيضاً الَعْبدُ القوي ، وهو أيضاً خبيث الرائحة ، ويقال : وقيل 



  ]السريع : [ ويضرب به املَثَلُ يف احلُْسنِ وقال 
  أْو ظَْبيةٌ يف َخَمرٍ َعاِطُف... َما ُدْمَيةٌ ِمْن َمْرَمرٍ ُصوَِّرْت  -٢٢١١

  والدَّْمُع ِمْن ُمقْلَِتها َواِكُف... أْحَسَن ِمْنَها َيْوَم قَالَْت لََنا 
  وِمْن أَماٍن َنالَهُ َخاِئُف... ألْنَت أْحلَى ِمْن لَذيذِ الكََرى 

  .الصََّنُم كُلُّ معبود من دون اهللا تعاىل : وقال ابن األثري 
  .م أو صورة فهو صنم ، وما مل يكن له جِْسمٌ أو صورة فهو َوثٌَن ومشن ما كان له جس: وقيل 

  ) ٧٥(َوكَذَِلَك ُنرِي إِبَْراِهيَم َملَكُوَت السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوِلَيكُونَ ِمَن الُْموِقنَِني 

  :يف هذه اآليات ثالثة أوجه » وكذلك « 
ومثل ذلك التعريف « : ملصدر حمذوف ، فقدره الزخمشري  أهنا للتشبيه ، وهي يف َمَحلِّ نصب َنْعتاً: أظهرها 

  .» والتصيري نعرف إبراهيم ونبصره ملكوت 
  .» وكما هديناك يا حممد أرينا إبراهيم « : وقَدََّرُه املَْهَدوِيُّ 

  .وهذا بعيٌد من داللة اللفظ : قال أبو حيان 
وكما أريناك يا حممد « : لْفُوِظ به ، ولو قدره بقوله إمنا كان بعيداً؛ ألن احملذوف من غري املَ: قال شهاب الدين 

  .، لكان قريباً لداللة اللفظ معاً عليه » اهلداية 
  :وقدَّرُه أبو البقاء بوجهني 

وكما رآه أباه وقومه يف ضالل مبني ، أريناه ذلكح ما : تقديره « أَريَْناُه » هو َنْصٌب على إضمار « : قال : أحدمها 
  .» طالعنا إياه عليه رآه صواباً بإ

اليت بعده على أنه ِصفَةٌ ملصدر حمذوف؛ تقديره نريه ملكوت « نرى » وجيوز أن يكون منصوباً ب « : قال : الثاين 
  .انتهى » السموات واألرض ُرؤيةَ كرؤية ضالل أبيه 

نري « : عدم ارتباط قوله ال حاجة إليه ألَْبتَّة ، وألنه يقتضي » على إضمار أريناه « : قال شهاُب الدين فقوله 
  .مبا قبله » إبراهيم ملكوت 

ولذلك اإلنكار الصَّادرِ منه عليهم ، والدعاء إىل اهللا يف َزَمنٍ كان ُيدَْعى يف : أي » الالم « أهنا للتَّْعِليلِ مبعىن : الثاين 
  .غري اهللا آهلة نريه ملكوت 

واألمر كذلك ، أي كما رآه من ضاللتهم : مضمر ، أي يف َمَحلِّ رفع على خرب ابتداء » الكاف « أن : الثالث 
  .نقل الوجهني اآلخرين أبو البقاء وغريه 

كذا نري إبراهيم ملكوت السموات واألرض : هذا مضارع ، واملراد به حكاية حالِ ماضيه ، والتقدير » ُنرِي « و 
.  

، فأكسبتها مهزة النقل مفعوالً ثانياً ، وجعلها ابن حيتمل أن تكون املُتعدِّية الثنني؛ ألهنا يف األصل بصرية » نري « و 
ومثل ذلك « : ، وكذلك الزخمشري فإن قال فيما قدمت حكايته عنه » عرف « مبعىن » رأى « عطية َمْنقُولةً من 
  .» التعريف ُنعَرِّف 

اهلمزة إىل مفعولني مث يتعدى ب« عرف » مبعىن « رأى » وحيتاج كون « : قال أبو حيان بعد حكايته كالم ابن عطية 
» إذا كانت بصريَّة تعدَّْت ملفعول ، وإذا كانت مبعىن « رأى » إىل َنقْلِ ذلك عند العربِ ، والذي نقل النحويون أن 



  .» الناصبة ملفعولني تعدَّْت إىل مفعولني « علم 
لة املُْشَتِملةُ على التشبيه والَعَجُب كيف خص باالعتراض ابن عطية دون الزخمشري ، وهذه اجلم: قال شهاُب الدِّين 

منكراً على أبيه وقومه عباَدةَ األصنام ، وبني االستدالل عليهم » وإذْ قال إبراهيُم « : ، أو التعليل معترضة بني قوله 
« عطف على ما قبله ، وسيأيت » فلما « : إن قوله : وجيوز أالَّ تكون معترضةً إن قلنا  -تعاىل  -بوحدانية اهللا 
  .مبعىن املُلْك ، وبين على هذه الزَِّنِة ، والزيادة للمبالغة » فََعلُوت « مصدر على »  وامللكوت

  ] ٢٥٦: البقرة [ } الطاغوت { وزيدت الواو النافية للمبالغِة ، وقد تقدم ذلك عند ذكر : قال القرطيب 
  .بفتح الالم » ملَكُوت « واجلمهور على 

  .بتاء مثناة » ملكوت « ةن واجلمهور أيضاً على وقرا أبو السَّمَّال بسكوهنا ، وهي لغ
  .باليونانية أو بالنبطية » ملكوثا « أصلها : وعكرمة قرأها مثلثة ، وقال 

بالعربانية ، وعلى هذا قراءة اجلمهور حيتمل أن تكون من هذا ، وإمنا ُعرَِّبِت الكلمة » ملكوثا « وعن النخعي هي 
يف اليهود بأهنم ُسمُّوا بذلك ألجل َيُهوذَا بن يعقوب بذال معجمة ، ولكن ملا ُعرََّبْتهُ فََتالَعُبوا هبا ، وهذا كما قالوا 

« العرب أوا بالدَّال املهملة ، إال أن األْحَسَن أن يكون ُمْشتَقًّا من املُلِْك؛ ألن هذه الزَِّنةَ َورََدْت يف املصادر ك 
وهل خيتص ذلك ُمبلْكِ اهللا تعاىل » الطَّاغُوت « و » اجلَربُوت « و » الرََّحمُوت « و » الرََّهبُوت « و » الرَّغبوت 

  .أم يقال له ولغريه؟ 
  .» وامللكُوت ُمْخَتٌص مبُلِْكا هللا تعاىل وهذا الذي ينبغي « : فقال الراغب 

  .، فعلى هذا ال خيتص » له ملكوت اليمن ، وملكوت العراق : ومن كالمهم « : وقال أبو حيَّان 
  .بنون العظمة » نرى « ى واجلمهور عل

تريه دالئل الربوبية ، فأسند الفعل : رفعاً ، أي » ملكوت « نصباً ، » إبراهيم « بتاء من فوق » ُتري « : وقرئ 
  .إىل امللكوت ُمؤوَّالً مبؤنث ، فلذلك أنَّثَ فعله 

  فصل يف املراد باآلية
  .قال ابن عبَّاسٍ ، يعين خلق السموات واألرض 

يعين َملَكُوت السموات واألرض ، وذلك أنه أقيَم على صخرة وكشف له عن : وسعيد بن جبري  وقال جماهد ،
َوآَتيَْناُه أَْجَرُه ِفي الدنيا { : السموات واألرض حىت العرش ، وأسف األرضني ونظر إىل مكانه يف اجلنة فذلك قوله 

  .أريناه مكانه يف اجلنة : ، أي ]  ٢٧: العنكبوت [ } 
ان ورفع بعضهم عن علي ملا رأى إبراهيم ملكُوَت السموات واألرض أبصر رجالً على فاحشة فدعا وروي عن سلم

عليه فهلك مث أبصر آخر فأراد أن يدعو عليه فقال له عز وجل يا إبراهيم إنك رجل مستجاب الدعوة فال َتْدعُ 
أن أخرج منه نسمة تعبدين ، وإما على عبادي فإمنا أنا من عبدي على ثالث خالل إما أن يتوب فأتوب عليه وإما 

  .أن يبعث إيلَّ فإن شئت غفرت له وإن شئت عاقبته 
  :وعن القاضي يف هذه الرواية من وجوه . وأما من يتوىل فإن جهنم من ورائه : ويف رواية عن ابن عباس 

  .أحدمها أن اهل السماء من املالئكة املقّرون ، وهم ال يعصون اهللا 
  .ء ال يدعون هبالك املُذْنبِ إال عن أمر اهللا وإذا أذن اهللا فيه مل َيُجْز أن مينعه من إجابة دعائه أن األنبيا: وثانيها 
أن ذلك الدُّعاء إما أن يكون صواباً أو خطأ؛ فإن كان صواباً فلم ردَُّه فيا ملرة الثانية؟ وإن كان خطأ فلم : وثالثها 

  .ا وردت على خالف املعقول وجب التََّوقُّف فيها قبلُه يف املرة األوىل؟ مث قال وأخبار اآلحاد إذ



وعن الثانية بأنه حيمل أن يكون قد أذن . وميكن أن جياب عنه بأن الرجل املذنب الذي رآه كان يف ملكوت األرض 
  .» خيرج منه نسمة تعبدين « : يف الدعاء على األوَّل ، ومنع يف الثاين لالحتمال الذي ذكره يف قوله 

  .أنَّ الدعاء لألول  وعن الثَّالث
هذه اآلراء كانت بعني البصريِة والعقل ال بالبصر؛ ألن املَلَكُوَت عبارة عن امللك ، وامللك عبارة عن القُدرةِ : وقيل 

  .، والقدرة إمنا تعرف بالعقل 
  .رؤية القَلْبِ على هذا حاصلة جلمعي املُوحِّديَن؟ : فإن قيل 
يف كُلِّ واحد  -تعاىل  -صل هذا الدليل إال أن االطِّالَع على آثار ِحكَْمِة اهللا أهنم وإن كانوا يعرفون أ: فاجلواب 

من َمْخلُوقاِت هذا العامل حبسب أجناسها ، وأنواعها ، وأْشخَاصها ، وأحواهلا مما ال حيصل إالَّ ألكَاَبر األنبياء عليهم 
  .» اللَُّهمَّ أرَِنا األشَْياء كََما ِهَي « :  دعائه الصَّالة والسَّالم ، وهلذا كان عليه الصَّالة والسَّالم يقول يف

  فصل يف تفسري امللكوت
اجلبال ، والشَّجر ، : الشَّْمُس ، والقمر ، والنجوم ، وملكوت األرض : » ملكوت السَّموات « : قال قتادةُ 
  .والبحار 

  :فيه ثالثة أوجه » وليكون « : قوله 
متعلقة بالفعل قبلها ، إال أن زيادةَ » الالم « نريه ليكون من املؤمنني باهللا ، و : زائدة ، أي » الواو « أن : أحدها 

  .ضعيفة ومل يقل هبا إالَّ األْخفَش ومن تابعه » الواوِ « 
وليكون من املوقنني برؤية َملَكُوِت السَّموات : أهنا علَّة حملذوف ، وليكون اريناه إياه ذلك ، والتقدير : الثاين 

  .واألرض 
عبارة عن : ليستدل وليكون ، أو ليقيم احلُجَّة على قَْوِمِه ، واليقني : أهنا عطف على علٍَّة حمذوفة ، أي : ثالث ال

ِعلْمِ حيصل بعد زال الشُّْبهِةِ بسبب التَّأمُّلِ ، وهلذا املعىن ال ُيوَصُف علم اهللا بكونه يقيناً؛ ألنّ علمه غري َمْسُبوقٍ 
  .من الِفكْرِ والتأمل  بالشبهة ، وغري ُمْسَتفَاٍد

  ) ٧٦(فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيلُ َرأَى كَْوكًَبا قَالَ َهذَا َربِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُِحبُّ الْآِفِلَني 

على عطفاً للدليل » وإذْ قاَلَ إبَْراهِيُم « : جيوكزظ أن تكون هذه اجلملة َنَسقاً على قوله » فَلَمَّا َجنَّ « : قوله 
« : معترضاً كما تقدم ، وجيوز أن تكون َمْعطُوفَةً على اجلملة من قوله » وكَذِلَك ُنرِي إْبَراِهيَم « مدلوله ، فيكون 

  .» وكَذِلَك ُنري إبراهيم 
لتَّفْضِيلُ فَلَمَّا َرابِطَةٌ مجلة ما بعدها مبا قبلها ، وهي ترجح أن املراد بامللكوت ا« يف قوهلك » الفاء « : قال ابن عطيَّة 

  .املذكور يف هذه اآلية ، واألوَّل أحسن ، وإليه حنا الزخمشري 
وهنا خصوصية لذكر الفِْعلِ ]  ٣٥: البقرة [ } اجلنة { َسَتَر وقد تقدم اْشتِقَاُق هذه املادة عند ذكر : « َجنَّ » و 

عمل قاصراً ، وَجنَّةُ ، فيستعمل متعدياً فهذا مما أظْلََم فيست: َجنَّ عليه الليلن وأجن عليه مبعىن : املسند إىل الليل يقال 
اتفق فيه فََعلَ وأفَْعلَ لزوماً وتعدياً إال أن األجَْوَد يف االستعمال َجنَّ عليه الليلن وأجنه الليل ، فيكون الثالثّي الزماً 

  .وأفعل متعدياً 
  ]املتقارب : [ ومن جميء الثالثي متعدياً قوله 

  َوقَدْ َجنَُّه السََّدُف األْدَهُم... قَُبْيلَ الكََرى  َوَماٍء َوَرْدُت -٢٢١٢



  .ومصدره َجنٌّ وجنان وجنون 
قَبَْرُتُه وأقْبَرُتُه : جنه إذا ستَرُه ، وأجنة جعل له ما جينه ، كقولك : ، فقال « أَجنَّه » و « َجنَّه » وفرق الرَّاِغُب بني 

جنَّ » وحيتمل أن يكون ]  ٣٨: البقرة [ « أحزن » و « حزن » ، وَسقَْيُتُه وقد تقدم لك شيء من هذا عند ذكر 
  .َجنَّ األْشَياء واملبصرات : يف اآلية الكرمية متعدياً حذف املفعول فيها ، تقدير « 

، وللقراء فيه وفيما بعده من الفعلني خالٌف كبري بالنسبة إىل اإلمالةِ « ملَّا » هذا جواب « رَأال كَْوكَباً » : قوله 
الثابت األلف فأمال َراَءُه ومهزته إمالة َمْحَضة األخوان ، وأبو بكر عن عاصم ، « رأى » ا ، وتلخيصه أن وعدمه

وابن ذكوان عن ابن عامر ، وأمال اهلمزة منه فقط دون الراء أبو َعْمرٍو وبكماله ، وأمال السوسي خبالف عنه عن 
يوافق اجلماعة املتقدمني ، وأمال َوْرٌش الراء واهلمزة َبْيَن َبْيَن من ابن َعْمرٍو الراء أيضاً ، فالسوسي يف أحد َوْجَهْيِه 

فََرآُه ِفي َسَوآءِ { : هذا احلرف ، حيث وقع هذا كله ما مل َيتِِّصلْ به ضمري حنو ما تقدم ، فأما إن اتََّصلَ به ضمري حنو 
، فابن ذكوان عنه ]  ٣٦: األنبياء [ } َك الذين َوإِذَا َرآ{ ]  ١٠: النمل [ } فَلَمَّا َرآَها { ]  ٥٥: الصافات [ } 

  .وجهان ، والباقون على أصوهلم املتقدمة 
َرأَتُْهْم مِّن { : قسم ال تعود فيه ألبتة ال َوْصالً وال َوقْفاً ، حنو : إذا حذفت ألفه فهو على قسمني « رأى » وأما 

فال إمالة يف شيء منه ، وكذا ما انقلبت ألفه ياًء ]  ٥٤: يونس [ } َرأَُواْ العذاب { ]  ١٢: الفرقان [ } مَّكَاٍن 
  ] . ٢٠: اإلنسان [ } رَأَْيَت ثَمَّ رَأَْيَت { : حنو 

} َرأَى الشمس { ]  ٧٧: األنعام [ } َرأَى القمر { : وِقْسٌم ُحذِفَْت أله اللِتقَاِء السَّاكنني وْصالً ، وتعود َوقْفاً حنو 
فهذا ]  ٨٥: النحل [ } وَإِذَا َرأى الذين ظَلَُمواْ { ]  ٥٣: الكهف [ } رمون النار َوَرأَى اجمل{ ]  ٧٨: األنعام [ 

فيه خالف أيضاً بني أهل اإلمالة اعتباراً باللفظ تارة ، وباألصل أخرى ، فأمال الراء وحدها من غري خالف محزة 
مع الراء أبو بكر والسُّوسي خبالف عنهما ،  وأبو بكر عن َعاِصمٍ والسُّوسي خبالف عنه وحده ، وأما اهلمزة فأَمالََها

هذا كله إذا وصلت ، أما إذا وقفت فإن األلف تَْرجُِع لعدم املُقَْتِضي ِلَحذِْفَها ، وحكم هذا الفعل حينئذ حكم ما مل 
  :من حنو « رأى » َيتَِّصلْ به سَاِكٌن فيعود فيه التَّفِْصيلُ املُتدِّم ، كما إذا وقفت على 

فإلتباعها إلمالة اهلمزة ، هكذا عبارهتم ، ويف » رأى « فأمَّا إمالة الرَّاء من ] .  ٧٧: األنعام [ } مر رَأَى الق{ 
احلقيقة اإلمالة إمنا هي األلف النِْقالهبا عن الياء ، واإلمالة أن تنحي باأللف حنو الياء وبالفتحة قبلها حنو الكسرة ، 

مزة ، وأما تفصيل ابن ذَكَْوانَ بالنسبة إىل اتِّصاِلِه بالضمري وعدمه ، فَوْجُهُه أميلت الراء إلمالة اهل: فمن مثَّ أن يقال 
  .أن الفعل ملا اتََّصلَ بالضمري بعدت ألفه عن الظَّْرِف ، فمل ُتَملْ 

َتَصرَ مَُراَعاة لأللف وإن كانت حمذوفة ، إذ حذفها عَارٌِض ، مث منهم من اقْ» َرأى القََمَر « ووجه من أمال اهلمزة يف 
على إمالة اهلمزة؛ ألن اعتبار ُوجُودَها ضعيٌف ، ومنهم من مل َيقَْتِصرْ أعطى هلا حكم املوجودة َحِقيقَةً ، فأتبع الراء 

  .للهمزة يف ذلك 
  .النجم ، ويقال فيه كَْوكََبةٌ : والكوكب 

  :اقه ثالثة أوجه ويف اشتق. » كوكب إال عند ظُهُوره : ال يقال فيه أي يف النجم « : وقال الراغب 
فتكون الكَاُف زائدةً ، وهذا القول قاله الشيخ رضي الدين الصَّغاين قال رمحه اهللا » َوكَبَ « أنه من مادة : أحدها 
عن ُحذَّاق النحويني ، فإهنا ورَدْت بكاف زائدٍة عندهم ، إال أنَّ « َوكََب » حق كَْوكَب أن ُيذكَرَ يف مادة « : تعاىل 

ولعلَّه تبع يف ذلك اللَّْيثَ ، فإنه ذكره يف الرباعي ذاهباً إىل أن الواو « ك و ك ب » يف تركيب  اجلوهري أوردها
فهذا تصريح من الصََّغاين بزيادة الكافن وزيادة الكاف عند النحويني ال جيوز ، وحروف الزيادة . » أْصِليَّةٌ 



، وقول » اهلند « مبعىن واحٍد ، وهو املنسوب إىل » كّي ِهْنِديُّ وِهْنِد« : َمْحصُورةٌ يف تلك العشرة ، فأما قوهلم 
  ]الطويل : [ الشاعر 
  طََماِطُم ِمْن فَْوقِ الوِفَازِ َهَناِدُك... وُمقَْرَبٍة ُدْهمٍ َوكُْمٍت كَأنََّها  -٢٢١٣

فْظَان ، مما جاء فيه لَ: أي » سبط وسبطر « فظاهر زيادة الكاف ، ولكن خَرََّجَها النحويون على أنه من باب 
الراء زائدة باتِّفاقٍ ، كذلك هذه الكاف ، وكذلك قال : أحدمها أطول من اآلخر ، وليس بأْصلٍ له ، فكما ال ُيقَالُ 

  .» وليت عشري ، من ُحذَّاق النحويني الذين َيَرْونَ زيادهتا ال سيَّما أول الكلمة « : أبو حيَّان 
  .وهو بناء قليل » فَْوفَل « مما كُرَِّرْت فيها الفاء ، فوزهنا فَْعفَل ك  أن الكلمة كُلََّها أصُولٌ رباعية: والثاين 

كَبَّ : والكَْبكََبةُ َتَدهُْوُر الشيء يف ُهوَّة ، يقل : كَبَّ وكَْبكََب ، فإنه قال : ساق الرَّاغب أنه من مادة : والثالث 
  .كَفَّ وكَفْكََف ، وصرَّ الريح وصَْرَصَر : وكَْبكََب ، حنو 

  .لكواكب النجوم البادية ، فظاهر السِّياقِ أن الواو زائدة ، واكاف َبَدلٌ من إحدى الياءين وهذا غريب جداً وا

  :ثالثة أوجه » قال « يف » قال هذا ريب « : قوله 
  .أنه استئناف أخرب بذلك القول ، أو استفهم عنه على حسب اخلالف : أظهرها 
وال يساعد من َحْيثُ » كوكباً « كون يف حملِّ نصب ، وكيف يكون نعتاً ل في» كَْوكَباً « أنه نعت ل : والثاين 

: الصِّناعِة ، وال من حيث املعىن؟ أما الصِّناعةُ فلعدم الضمري العائد من اجلملة الواقعة ِصفَةً إىل موصوفها ، وال يقال 
إن الرابط َحَصلَ باسم : ، وال يقال  إن الرابط َحَصلَ باسم اإلشارة؛ ألن من اجلملة الواقعة ِصفَةً إىل موصوفها

اإلشارة؛ ألن ذلك َخاصُّ بباب املبتدأ واخلرب ، ولذلك يكثر َحذُْف العائد من الصِّفة ، ويقلُّ من اخلرب ، فال َيلَْزُم من 
ال ُيؤدِّي إىل هذا َرببَّي ، وأمَّا املعىن ف: جوازِ شيء يف هذا جواُزُه يف شيء ، وادِّعاء حذفت ضمري بعيد ، أي قال فيه 

  .هو خرب َمْحٌض بتأويل ذكره أْهلُ التفسري : رأى كوكباً ُمتَِّصفاً هبذا القَْولِ ، فقيل : أن التَّقدير 
  ]الطويل : [ أهذا ريب ، وأنشدوا : بل هو على َحذِْف مهزة االستفهام ، أي : وقيل 
  َرَمْيَن اجلَْمَر أْم بِثََماِن بَِسْبعٍ... لََعْمُرَك َما أْدرِي َوإنْ كُْنُت َدارِياً  -٢٢١٤
  ]املنسرح : [ وقوله 
  أوَرثَ ذَوْداً َشَصاِئصاً نََبالَ... أفَْرُح أْرَزأ الِكَراَم َوأنْ  -٢٢١٥
  ]الطويل : [ وقوله 
  َوالَ ِلعِباً ِمنِّي وذُو الشَّْيبِ َيلَْعُب... طَرِْبُت َوَما َشْوقاً إىل البِيضِ أطَْرُب  -٢٢١٦
  تقديره أبسبع؟ وأأفرح؟ وأذو؟ وأتلك؟: قالوا ]  ٢٢: الشعراء [ } َوِتلَْك نِْعَمةٌ َتُمنَُّها َعلَيَّ { : وقوله 

» وهذا ال جيوز إال َحْيثُ يكون مثَّ فاصلٌ بني اخلرب واالستفهام ، إن دلَّ دليل لفظي كوجود « : قال ابُن األنَْبارِّي 
  .أفَلَ يأفُلُ أفُوالً : الَغْيَبةُ والذََّهاُب؛ يقال : ألفُولُ وا. » يف البيت األول ، خبالف ما بعده « أم 

  ]الطويل : [ قال ذو الرمة 
  ُنُجوٌم وال باآلفالتِ ُشُموُسهَا... َمَصابِيُح لَْيَسْت باللَّوَاِتي َتقُوُدَها  -٢٢١٧
  .ِصغَاُر الَغَنم : واإلفَالُ 
  .الفَصِيلُ الضَّئِيلُ : واألفيلُ 

  ة امللكفصل يف بيان رؤي
أن َمِلَك ذلك الزَّمانِ رأى ُرؤيا وعربها املعربون بأنه يَُولُد غالم يكون هالُك ُملِْكِه على َيَدْيِه ، : قال أكثر املفسرين 



فأمر بذح كُلِّ غالم ُيولُد ، فحملت أمُّ إبراهيم به ، وما أظهرت َحْملََها للناس ، فلما جاءها الطَّلُْق ذََهَبْت إىل كَْهفٍ 
وكانت األمُّ تأتيه  -عليه السالم -جربيل -وسدَّت الباب بَِحَجرٍ فجاء  -علي السالم -جََبلٍ ، ووضعت إبراهيميف 

: َمْن َريب؟ قالت : أحياناً ُتْرِضُعُه ، وبقي على هذه الصفة حىت كَبَِر وَعِقلَ ، وعرف أنه له َربَّا ، فسأل أمه فقال هلا 
  .َمِلُك البلد : ومن َربُّ أيب؟ فقالت : أبوك فقال : وَمْن رَبُّك؟ قالت : أنا ، فقال 

  َجَهالتها برهبا ، فنظر من باب ذلك الغارِ لريى شيئاً َيسَْتِدلُّ به لعى وجو -عليه الصالة والسالم -فعرف إبراهيم
  .فرأى النَّْجَم الذي كان هو أْضَوَء جنم يف السماء  -سبحانه وتعاىل -الرَّبِّ
  .هذا ربِّي إىل آخر الِقصَِّة : كان الزهرة ، فقال : ، وقيل  كان املشتري: فقيل 

كان هذا قَْبلَ الُبلُوغِ : هذا كان بعد الُبلُوغِ ، ومنهم من قال : مث القائلون هبذا القول اختلفوا ، فمنهم من قال 
  .والتكليف ، واتَّقََق أكثر احملققني على فََساِد هذا القول 

نَ هللا َرُسولٌ يأيت عليه َوقٌْت من األْوقَاتِ إال وهو ُمَوحٌِّد به عارف ، ومن كُلِّ معبود سواه ال جيوز أن َيكُو: وقالوا 
إِذْ َجآَء َربَّهُ { : َبرِيٌء ، وكيف يتوهَُّم هذا على من َعَصَمُه اهللا وطَهََّرُه وآتاه ُرشَدُه من قَْبلُ ، وأخرب عنه فقال تعاىل 

  ] . ٨٤: الصافات [ } بِقَلْبٍ َسِليمٍ 
معتقداً » هذا ريب « : وأراه ملكوت السَّمواِت واألرض ، أفتراه أراه امللكُوَت لُيوِقَن؟ فلما أْيقَن رأى كوكباً قال 

  .فهذا ال يكون أبداً 
  :واحتجوا بوجوه 

  .باإلمجاع  -ة والسالم عليهم الصال -أن القول بُِربُبيَِّة اجلماد كُفٌْر باإلمجاع ، والكفر ال جيوز على األْنبَِياِء: أحدها 
كان قد عرف َربَّهُخ قَْبل هذه الواقعة بالدليل؛ ألن أخر عنه أنه قال  -عليه الصالة والسالم -أن إبراهيم : والثاين 

  . ] ٧٤: األنعام [ } أَتَتَِّخذُ أَصَْناماً آِلَهةً إين أََراَك َوقَْوَمَك ِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ { قَبل هذه الواقعة ألبيه آزر 
ياأبت ِلَم َتعُْبُد َما الَ َيْسَمُع { : ؛كي عنع أنه دعا أباه إىل التَّوحيد ، وَتْرِك عبادة األْصنامِ بالرِّفْقِ حيث قال : الثالث 

وحكي يف هذا املوضع أنه دعا أباُه إىل التوحيد ، وَتْرِك عبادة ]  ٤٢: مرمي [ } َوالَ َيْبِصُر َوالَ ُيغْنِي َعنَك َشْيئاً 
صنام بالكالم اخلشن ، ومن املعلوم أن من دعا غَْيَرُه إىل اهللا ، فإنه ُيقَدُِّم الرِّقَْق على الُعْنِف ، وال خيوض يف األ

التَّْغِليِظ إال بعد اليَأسِ التام ، فدلَّ على أن هذه الواقعة إمنا وقعت بعد أن دعا أباه مراراً ، وال شكَّ أنه إمنا اْشَتَغلَ 
راِغِه من ُمْهمِّ نفسه ، فَثََبتَ أن هذه الواقعة إمنا َوقََعْت بعد أن أراه اهللا َملَكُوَت السَّمواِت واألرض بدعوة أبيه بعد ف

  ، ومن كان َمْنِصُبُه يف الدِّين كذلك ، وعلمه باهللا كذلك ، فكيف يليق به أن يعتقد ألُوهيَّة الكواِكبِ؟
َرةٌ من وجوه كثرية ، ومع هذه الوجوه الظاهرة كيف يليق بأقلّ العُقالِء أنَّ دالئل احلُدُوِث يف األفْالِك ظَاِه: الرابع 

  َنِصيباً من الَعقْلِ والفَْهمِ أن يقول بربوبية الكواكب فَْضالً عن أْعقَلِ العُقالِء ، وأْعلَمِ العلماء؟
َولَقَْد آَتْيَنآ إِبَْراهِيَم { : وقال تعاىل ]  ٨٤: الصافات [ } إِذْ َجآَء َربَّهُ بِقَلْبٍ َسِليمٍ { أنه قال يف صفته : اخلامس 

وكنا به « آتيناه رشده من قَْبلِ أوَّل زمان الفكرة وقوله : أي ]  ٥١: األنبياء [ } ُرْشَدُه ِمن قَْبلُ َوكُنَّا بِِه َعاِلِمَني 
  ] . ١٢٤: األنعام [ } الََتهُ اهللا أَْعلَُم َحْيثُ َيجَْعلُ رَِس{ : أي بطهارته وكماهلن ونظريه قوله تعاىل » عاملني 

 ٧٥: األنعام [ } وَكَذَِلَك نري إِبَْراهِيَم َملَكُوَت السماوات واألرض وَِلَيكُونَ ِمَن املوقنني { : قوله تعاىل : السادس 
قتضي ت» الفاء « و } فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه الليل { : بسبب بتلك اإلراءة يكون من املوقنني ، مث قال بعده : أي ] 

على أن هذه الواقعة حصلت بعد أن صار من املوقنني } فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه الليل { : الترتيب ، فدلَّت الفاء يف قوله 
  .العارفني بربِِّه 



ملا ذكر  -تعاىل  -أن هذه الواقعة إمنا َحَصلَْت بسبب ُمَناظََرِة إبراهيم عليه السالة والسالم مع قومه ، ألنه : السابع 
  :ه القصة قال هذ

على نفسه ، فعلم أن هذه املَُباَحثَة إمنا : ومل يقل ]  ٨٣: األنعام [ } َوِتلَْك ُحجَُّتَنآ آتَْيَناَهآ إِبَْراهِيَم على قَْوِمِه { 
كان يطْلُُب الدِّيَن  -عليه السالم -َجَرْت مع قومه؛ ألجل أن يرشدهم إىل اإلميان والتوحيد ، ال ألجلِ أن إبراهيم 

  .ملعرفة لنفسه وا
إمنا اشتغل بالنظر يف الكواكب والشمس والقمر حال  -عليه الصالة والسالم -إن إبراهيم: أن قوهلم : الثامن 

يا قوم إن َبريٌء مما تشركون ، مع أنه كان يف الغارِ : كونه يف الَغارِ باطل؛ ألن لو كان األْمُر كذلك ، فكيف يقول 
  .ال قَْوَم وال َصَنَم 

  ] ٨٠: األنعام [ } َوحَآجَُّه قَْوُمُه قَالَ أحتاجواين ِفي اهللا َوقَْد َهَدانِ { : قوله : التاسع 
إمنا اشغل بالنَّظَرِ يف  -عليه الصَّالة والسالم  -فكيف ُيَحاجُّونك وهم مل َيرَْوُه ومل يرهم ، وهذا َيُدلُّ على أنه 

ال أِحبُّ « : عُْبُدونَ األصنام ، ودَعْوُه إىل ِعبَادتََها ، فقال الكواكب والشمس والقمر بعد ُمخَالطِة قومه ، ورآهم َي
  .ردَّا عليهم ، وَتنْبيهاً على فََساِد قوهلم » اآلفلَني 
 [} َوكَْيَف أََخاُف َمآ أَْشَركُْتْم َوالَ َتَخافُونَ أَنَّكُْم أَْشرَكُْتم باهللا { : ُحِكَي عنه أنه قال للقوم  -تعاىل  -أنه : العاشر 
إِن نَّقُولُ إِالَّ { : وهذا َيُدلُّ على أن القوم َخوَّفُوهُ باألصَْنام كما قال قوم هود عليه الصالة والسالم ]  ٨١: األنعام 

  .وهذا الكالم ال يليُق بالغَارِ ]  ٥٤: هود [ } اعتراك َبْعُض آِلَهِتَنا بسواء 
ر ، وال شك أن الشمس كانت طَاِلَعةً يف اليوم املتقدم ، مث غََرَبتْ أن تلك اللَّْيلَة كانت َمسُْبوقَةً بالنها: احلادي عشر 

، فكان ينبغي أن يستدلَّ بغروهبا السَّابق على أهنا ال تصلح لإلهلية ، وإذا بَطَلَ َصالحيَّةُ الشمس لإلهلية بطل ذلك يف 
  .القمرِ والكوكب بطريق األْولَى 

املقصود منها إلَْزاُم القَْومِ : منها حتصيل املَْعرِفَِة لنفسه ، أما إذا قلنا إن هذه الواقعة كان املقصود : هذا إذا قلنا 
إنه إمنا اتَّقَقَْت ُمكالََمُتُه مع القوم حالَ طُلُوع ذلك النجم : وإجلَاُؤُهْم ، فهذا السؤال غري َوارٍد ، ألنه ميكن أن يقال 

لع الشمس بعده ، وعلى هذا التقدير فالسُّؤالُ غري وارٍد ، فثبت هبذه ، مث اْمَتدَّت املَُناظََرةُ إىل أنْ طَلََع القمر ، وط
، » هذا ريب « قال على سبيل اجلَْزمِ  -عليه الصالة والسالم -إن إبراهيم: الدالئل الظَّاهرة أنه ال جيوز أن يقال 

  :وإذا بطل بقي ها هنا اْحِتَماالِن 
على سبيل اإلخبار ، بل » هذا ريب « : مل يقل  -ة والسالمعليه الصال -هذا كالم إبراهيم: أن يقال : األول 

عليه الصالة  -الغََرُض منه أنه كان ُيَناِظُر َعَبَدةَ الكواكب ، وكان مذهبهم أن الكواكب رَبُُّهْم ، فذكروا إبراهيم 
لواحد منا إذَا َناظََر َمْن ذلك القَْولَ الذي قالوه بلفظهم وعبارهتم ، حىت يرجع إليه فَُيْبطلَُه كما يقول ا -والسالم 

اجلسم قدمي : اجلسم قَِدٌمي فإن كان كذلك فَِلَم نراه؟ ومل نشاهده مركّباً متغرياً؟ فقوله : يقول بِقدمِ اِجلْسمِ ، فيقول 
قَيَِبُه ما حكايةً لقول اخلَْصمِ ، مث ذكر َع» َهذَا ربِّي « : إعادةٌ لكالم اخلَْصم حىت يلزم املَُحال عليه ، فكذا هاهنا قال 

َمَدَحُه يف آخر اآلية على هذه املَُناظََرةِ  -تعاىل -، ويؤيد هذا أنه } ا أُِحبُّ اآلفلني { : َيُدلُّ على فساده ، وهو قوله 
  :بقوله 

  ] . ٨٣: األنعام [ } َوِتلَْك ُحجَُّتَنآ آتَْيَناَهآ إِبَْراهِيَم على قَْوِمِه { 
{ : لو كان إهلاً ملا غاب كما قال : يف زعمكم واعتقادكم ، فلما غاب قال » ا رَبِّي َهذَ« : أن قوله تعاىل : وثانيها 



وانظر إىل إهلك { : عند نفسه وبزعمك ، وكقوله تعاىل : ، أي ]  ٤٩: الدخان [ } ذُْق إِنََّك أَنَت العزيز الكرمي 
[ } َوَيْوَم ُينَاِديهِْم فََيقُولُ أَْيَن ُشرَكَآِئَي { : يريد إهلك بزعمك ، وقوله ]  ٩٧: طه [ } الذي ظَلَْت َعلَْيِه َعاِكفاً 

  .يف زعمهم : أي ]  ٦٢: القصص 
أَهذَا ربِّي ، إال أنه أسقط حرف االْستِفَْهام اْسِتْغَناًء : أن املراد منه االْستِفَْهاُم على سبيل اإلنكار ، تقديره : وثالثها 

  ] . ٣٤: األنبياء [ } فَُهُم اخلالدون  أَفَإِنْ مِّتَّ{ لداللة الكالم عليه ، كقوله 
َوإِذْ َيْرفَُع { : هذا َربِّي ، وإضمار القول كثري كقوله : يقولون : أن يكون القول ُمْضمراً فيه ، والتقدير : ورابعها 

َما َنعُْبُدُهْم إِالَّ { :  ربنا ، وقوله: أي يقولون ]  ١٢٧: البقرة [ } إِبَْراهِيُم القواعد ِمَن البيت وَإِْسَماِعيلُ َربََّنا 
عليه  -أن إبراهيم : ما نعبدهم ، فكذا ها هنا تقديره : يقولون : أي ]  ٣: الزمر [ } ِلُيقَرُِّبوَنآ إِلَى اهللا زلفى 

  .هذا الذي ُيَدبُِّرين ُوَربِّيين : هذا ريب ، أي : يقولون : قال لقومه  -الصالة والسالم
  .ذكر هذا الكالم على سبيل االْسِتهَْزاِء  -صالة والسالمعليه ال -أن إبراهيم: خامسها 
كان َمأُموراً بالدعوة ، فأراد أن َيْسَتْدرِجَ القوم هبذا القول ، ويعرفهم  -عليه الصالة والسالم -أنه : سادسها 

وِهُم كونه ُمَساعداً هلم َخطَاُهْم وَجْهلُهمْ يف تعظيم ما َعظَُّموُه ، وكانوا يعظمون النجوم ويعبدوهنا ، فذكر كالماً ُي
 ، على َمذَْهبِهِْم ، وقلبه مطمئن باإلميان ، وَمقُْصوُدُه من ذلك أن يريهم النَّقَْص الدَّاخلَ على فََساِد َمذَْهبِهِْم وُبطالنِِه

ُعون كمثل فأراهم أنه يعظم ما عظموه ، فلما أفَلَ أراهم النَّقَْص الدَّاخلَ على النجوم لرييهم ، ويثبت َخطَأ ما يدَّ
احلواري الذي َوَرد على قَْومِ يعبدون الصََّنَم فأظَْهَر تعظيمه فأكرموه حىت صدروا عن رأيِهِ يف كثري من األُمورِ إىل أن 

فدعوه فلما تبيََّن هلم أنه ال َينْفَُع وال يدفعن دعاُهْم إىل أن َيْدُعوا اهللا ، : َدَهَمُهْم َعُدوٌّ فََشاَورُُوه يف أْمرِِه ، فقال 
  .فصرف عنهم ما كانوا َيْحذَُرونَ وأسلموا 

وأعلم أن املأمور بالدعوة إىل اهللا كان مبنزلة املُكَْرِه على كلمة الكفرن وهو عن اإلكرام جيوز إجاء كلمة الكُفْرِ على 
ا جاز ذكر كلمة الكُفْرِ إلصالح وإذ]  ١٠٦: النحل [ } إِالَّ َمْن أُكْرَِه َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ باإلميان { اللسان؛ قال تعاىل 

  .بقاء شخص واحد فَبِأنْ جيوز إظهار كلمة الكُفْرِ لتخليص عامل من العقالء عن الكُفْرِ والعقاب املُؤبَّدِ أْوىل 
وأيضاً املُكَُرةُ على ترك الصالة ، مث صلَّى حىت قتل ، استحقَّ األْجَر العظيم ، مث إذا كان وقُْت القتالِ مع الكفار ، 

وعلم أنه لو اشتغل بالصَّالِة اهنزم َعْسكَُر اإلسالم وجب عليه َتْرُك الصَّالِة ، واالشتغال بالقتال ، حىت لو صلَّى 
إنَّ َمْن كان يف الصالة ورأى طِفْالً ، أو : وترك القتال أِثَم ، ولو ترك الصالة وقاتل ، استحق الثُّواَب ، بل نقول 

قٍ ، وجب عليه قَطُْع الصالة إلنقاذ الطفلِ ، واألعمى من البالءن فكذا ها هنا أعمى أشرف على احلَْرقِ أو غََر
هبذه الكلمات ليظهر من نفسه ُموافقةَ القوم ، حىت إذا أورد عليهم الدَّليل  -عليه الصَّالة والسَّالم-تكلم إبراهيم 

حكى عنه  -تعاىل  -َملَ ، ويقوي هذا الوجه أنهاملُْبطل لقوهلم ، كان قَُبولُُهْم لذلك الدليل أَتمَّ ، وانتفاعهم به أكْ
  :مثل هذا الطريق يف قوله 

  ] . ٩٠-٨٨: الصافات [ } فََنظََر َنظَْرةً ِفي النجوم فَقَالَ إِنِّي سَِقيٌم فََتَولَّْواْ َعْنُه ُمدْبِرِيَن { 
، فوافقهم إبراهيم على هذا الطريق يف  وذلك ألهنم كانوا َيْسَتِدلُّونَ بِِعلْمِ النجوم على حصول احلوادِث املستقبلة

الظَّاهرِ ، مع أنه كان بِرِيئاً عنه يف الباطنِ ، ومقصود أن يتوسَّل هبذا الطريق إىل كَْسرِ األصنام ، فإذا جازكت 
  ؟. املُوافقةُ يف الظاهر هاهنا مع كونه بريئاً عنه يف الباِطنِ ، فلَم ال جيوز أن يكون يف َمسْألَتَِنا كذلك 

كان قَدْ : ذكر هذا الكالَم قبل البلوغ ، وتقريره أن يقال  -عليه الصَّالة والسَّالم -فهو أنه : ما االحتمال الثاين وأ
 -تعاىل  -بالعقل الكامل ، والقَرحيِة الصَّافية ، فخطر بباِلِه قبل بلوغه إثبات الصانع -عليه السالم -ُخصَّ إبراهيم



أكمل  -تعاىل  -مث إنه » ال أِحبُّ اآلفلني « : فلمَّا شاهد َحَركاِتِه قال » َهذّا رَبِّي « : فتفكََّر فرأى النجوم ، فقال 
  ] . ٧٨: األنعام [ } قَالَ ياقوم إِنِّي برياء مِّمَّا ُتْشرِكُونَ { : بلوغه يف قوله تعاىل 

  .واالحتمال األول أوْلَى بالقبول؛ ملا ذكرنا من الدالئل 
استدلَّ بافُولِ الكواكب ، على انه ال جيوز أن يكون َربَّا له ،  -يه الصَّالة والسَّالمعل -فإن قيل إن إبراهيم 

واألفُولُ عبارة عن غَْيُبوَبِة الشيء بعد ظهوره فيدلُّ على احلدوث من حيث إنه حركة ، وعلى هذا التقرير فيكون 
االسْتدالل على حدوثها بالطلوع ،  -صالة والسالمعليه ال -الطُّلُوعُ أيضاً دليالً على احلدوث ، فَِلَم ترك إبراهيم 

  وعوَّل يف إثبات هذا املطلوب على األفُولِ؟
أن الطلومع واألفُولَ يشتركان يف الداللة على احلدوث ، إال أن الدَّليلَ الذي حيتج به األنبياء يف َمعَْرضِ : اجلواب 

حبيث يشترك يف فَْهِمِه الذَِّكيُّ والغَبِيُّ ، والعاقل والغافل ، وداللة دعوة اخلَلْقِ كلهم إىل اهللا ال ُبدَّ وأن يكون ظاهراً ، 
احلركة على احلدوث وإن كانت َيِقينيَّةً إال أهنا َدِقيقَةٌ ال يعرفها إال األفَاِضلُ من اخلَلْقِ ، أما داللة األفُولِ على هذا 

ُسلْطَاُنُه َوقَْت األفُولِ ، حيث إن األفول غيبوبة ، فإن اإلله املقصود ، فإهنا ظَاهِرةٌ يعرفها كل أَحٍد ، فإن اآلِفلَ يزول 
املَْعُبوَد العامل ال يغيب ، وهلذا استدلَّ بظهور الكواكب ، وُبُزوغِ القمر والشمس على اإلهلية ، واستدلَّ بأفواهلم على 

  ؟عِدم اإلهلية ، ومل يتعرض لإلستدالل باحلركة ، وهل هي َتُدلُّ على احلدوث أم ال
إمنا كان ُينَاِظُرُهْم وهم كانوا مَُنجِّمني ، ومذهبهم  -عليه الصَّالة والسالم -وفيه دقيقة وهو أنه : قال ابن اخلطيب 

أن الكوكب إذا كان الرُّْبعِ الشرقي ، ويكون صاعداً إىل وسِط السماء كان قويَّاً عظيم التأثري ، أما إذا كان غربيَّا 
ه يكون َضعيَف األثَر قليل القُوَّة ، فََنبََّه هبذه الدقيقة على ان اإلله هو الذي تتغري قُْدَرُتُه إىل وقريباً ومن األفُولِ ، فإن

الَعْجزِ ، وكماله إىل النقصان ، ومذهبكم أن الكوكب حال كونه يف الرُّْبعِ الغريب يكون ضعيف القوة ، ناقص 
ْدح يف إهليته ، فظهر على قول املنجمني أن لألفول مَزِيَد خاصية يف التأثرين عاجزاً عن التَّدبري ، وذلك َيُدلُّ على القَ

  .كونه موجباً ِللْقَْدح يف إهليته واهللا أعلم 

إن تلك اللَّْيلَة كانت َمْسُبوقَةً بنهارٍ وليل ، فكان أفُولُ الكواكب والقمر والشمس حاصالً يف الليل : فإن قيل 
  ير ال يبقى لألفولِ احلاصل يف تلك الليلة فَائدةٌ؟السَّابق والنهار السابق ، وهبذا التقد

إمنا أورد هذا الدَّليلَ على القوم الذين كان يدعوهم من ِعَباَدةِ  -عليه الصَّالة والسَّالم -أنا قد َبيَّنَّا أنه : فاجلواب 
ولئك األقوام ليلة من الليايل كان جالساً مع أ -عليه الصالة والسالم -إنه : النجم إىل التوحيد ، فال َيْبُعُد أن يقال 

، فََزجرُهْم عن عبادة الكواكب ، فبينا هو يف َتقْريرِ ذلك الكالم ، إذ رفع َبَصَره إىل كوكب ُمضيء ، فلما أفَلَ قال 
لضعف ، لو كان هذا الكوكب إهلاً ملا اْنتَقَلَ من الصُُّعوِد إىل األفُولِ ومن القُوَِّة إىل ا: إبراهيم عليه الصالة والسالم 

  .مث يف أثناء ذلك الكالم طَلَع القمر وأفَلَ فأعاد عليهم ذلك ، وكذا القول يف الشمس 
  فصل يف الداللة يف اآلية
  :َدلَّت اآلية على أحكام 

  .دلَّْت على أنه ليس بِجِْسمٍ ، إذ لو كان جِْسماً غائباً أبداً لكان آفال أبداً : أحدها 
حبيث ينزل من العَْرشِ إىل السماء َتارةً ، ويصعد من السماء إىل العرش أخرى ،  -تعاىل  -وأيضاً ميتنع أن يكون 

  .وإالَّ حيصل معىن األفول 
ليس َمَحالً للصِّفاتِ احملدثة ، كما يقول الكرامية ، وإالَّ لكان متغرياًن  -تعاىل  -دَلَِّت اآلية على أنه : وثانيها 

  .وحينئذ حيصل معىن األفولِ ، وذلك ُمَحالٌ 



دلَِّت اآلية على أنَّ الدين جيب أن يكومن َمبْنِياً على الدليل ، ال على التَّقِْليِد ، وإالَّ مل يكن هلذا االسِْتْداللِ : ثالثها 
  .فَاِئَدةٌ 

 -السالمعليه  -دلَِّت اآلية على أن معارف األنبياء بربِّهُِم اْسِتْدالليَّةٌ ال ضرورية ، وإالَّ ملا احتاج إبراهيم: ورابعها 
  .إىل االستدالل 

إالَّ بالنَّظَرِ واالستدالل يف أْحوالِ خملوقاته ،  -تعاىل  -دلَّتِ اآلية على أنه ال طَرِيَق إىل حتصيل معرفة اهللا : وخامسها 
  .هلذه الطريقة  -عليه الصالة والسالم -إذ لو أمكن حتصيلها بطريق آَخر ملا عدلَ إبراهيم

  ) ٧٧(َبازِغًا قَالَ َهذَا َربِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَِئْن لَْم يَْهدِنِي َربِّي لَأَكُوَننَّ ِمَن الْقَْومِ الضَّالَِّني فَلَمَّا َرأَى الْقََمَر 

: َيبُْزغ بضمها بزوغاً ، والُبزُوغُ : َبَزغَ بفتح الزاي : الطُّلُوع ، يقال : والبزوغ » القمر « حالٌ من » َبازِغاً « 
  .طلوع االبتداء يف ال

: كأنه مأخوذ من البَْزغ وهو الشَّقُّ كأنه بنُورِِه يُِشقُّ الظُّلَْمةَ َشقاً ، ويستعمل قاصراً ومتعدياً ، يقال : قال األزهري 
  .سال ، هذا هو األصل : أسال دََمها ، فبزغ هو ، أي : بََزغَ الَبْيطَارُ الدَّابَّةَ ، أي 

  .َناُب الصيب والبغري َتْشبيهاً بذلك بزوغ ، ومنه َبَزغَ : مث قيل لكل طلوع 
احلمار الذي على لون الليلة القمراء ، والقَمَراءُ : والقمر معروف ُسمَِّي بذلك ِلَبيَاِضِه ، وانشار َضْوِئِه ، واألقَْمُر 

  .ضوء القمر 
َتدَوُّرِ القمر ، وهي الليايل  ليايل: وقيل ُسمَِّي القمر قمراً؛ ألنه يقمر ضوء الكواكب ويفوز به ، واللََّيايل القُْمُر 

  .البِيُض؛ ألن ضوء القمر يستمر فيها إىل الصباح 
وال يقال له قمراً إال بعد امتالئه يف ثالث ليلة وقبلها ِهاللٌ على خالف بني أهل اللغة تقدم يف البقرة عند قوله : قيل 

  .إىل خامس عشر » بدر « : ، قيل له فإذا بلغ بعد العشر ثالث ليلة ]  ١٨٩: البقرة [ } َعنِ األهلة { : 
  .فََسَدت بالقَْمراء : خدعته عنه ، وكأنه مأخوذ من قَِمَرت القِْرَبةُ : قمرت فالناً ، أي : ويقال 

يدلُّ على أن اهلدايةَ ليست إالَّ من اهللا ، وال ميكن محل لفظ اهلداية إال على التمكينن } لَِئن لَّمْ َيْهِدنِي { : قوله 
  .ألْعذَارِ ، وَنْصبِ الدالئل؛ ألن كل ذلك كان حاصالً إلبراهيم عليه السالم وإزاحة ا

  ) ٧٨(ُتْشرِكُونَ  فَلَمَّا َرأَى الشَّْمَس بَازِغَةً قَالَ َهذَا رَبِّي َهذَا أَكَْبُر فَلَمَّا أَفَلَْت قَالَ َيا قَْومِ إِنِّي َبرِيٌء ِممَّا

  :يه مؤنث ألحد وجوه إمنا ذكر اسم اإلشارة مذكراً واملشار إل
إما ذهاباً هبا مذهب الكواكب ، وإما ذهاباً هبا مذهب الضوء والنور ، وإما بتأويل الطَّالع أو الشخص؛ كما قال 

  ]السريع : [ األعشى 
  َمْن ِلَي َبْعدَك َيا َعامُِر... قَاَمْت ُتَبكِّيِه َعلَى قَْبرِِه  -٢٢١٨

  قَْد ذَلَّ َمْن لَْيَس لَُه َناصُِر...  َتَركْتَنِي ِفي الدَّارِ ذَا غُْرَبٍة
البسيط : [ هند ذاك اإلسنان وتيك اإلنسان؛ قال : أو الشيء ، أو ألنه ملا أخرب عنها مبذكَّرٍ أْعِطَيْت ُحكَْمه؛ تقول 

[  
  َسقْياً ورْعياً ِلذاَك الغَاِئبِ الزَّاري... َتبِيُت ُنْعَمى َعلَى اِهلْجَراِن غَاِئَبةً  -٢٢١٩
التذكري والتأنيث ، وإن كان : وهي مؤنث إشارة املُذكرِ بوصف الذكورن أو ألن فيها لَُغَتْينِ » نعمى « ر إىل فأشا



  .» هذا « : ، وذكَّرَ يف قوله » بازغة « : األكثر التأنيث ، فقد مجع بينهما يف اآلية الكرمية فانَّث يف قوله 
ما جاءت حاجتك ، ومن : ا عبارةً عن شيء واحد؛ كقوهلم جعل املبتدأ مثل اخلرب لكوهنم« : وقال الزخمشري 
وكان اختيار هذه الطريقة واجباً لصيانة الرَّبِّ ]  ٢٣: األنعام [ } لَمْ َتكُْن ِفْتَنتُُهْم إِالَّ أَن قَالُوا { كانت أمك ، و 

الَّمة ، وإن كان أْبلَغَ ، احترازاً من عالمة َع: عالَّم ، ومل يقولوا : عن ُشْبَهِة التأنيث ، إال تََراُهْم قالوا يف صفة اهللا 
  .» التأنيث 

» هند ذاك اإلنسان « : وهذا قريٌب ِممَّا تقدَّم يف أن املؤنث إذا أخرب عنه مبذكَّرِ عومل معاملة املُذكَّرِ ، حنو : قلت 
.  

  .هذا النَّيِّر ، أو املرئي : ألهنا مبعىن : وقيل 
إن أكثر لغة األعاجم ال يفرقون يف الضمائر ، وال يف اإلشارة بني املُذَكَّرِ : ل وميكن أن يقا« : قال أبو حيَّان 

واملؤنث سواء ، فلذلك اشار إىل املؤنَِّث عندنا حني حكى كالم إبراهيم مبا يشار به إىل املذكر ، بل لو كان املؤنث 
أتت « افَلَْت » و « بَازِغَةً » : عنها بقوله  -تعاىل  -بِفَْرجِ مل يكن له عالمة َتُدلُّ عليه يف كالمهم ، وحني أخرب 

  .انتهى » على مقتضى العربية ، إذ ليس ذلك حبكاية 
وهذا إمنا يظهر أن لو حكى كالمهم بَِعْينِهِ يف لغتهم ، أما شيء يعرب عنه بلغة العرب ، ويعطى حكمه يف لغة الَعَجمِ ، 

  .فهو َمَحلُّ نَظَرٍ 
  .ة والسريانية فصل يف بيان سبب تسمية العربي

إمنا نطق بالعربانية حني َعَبرَ النَّْهَر فاراً من النَّْمُروِد حيث قال  -عليه الصالة والسالم -إن إبراهيم : قال الطربي 
ساناً إذا وجدمت من يتكلم بالسريانية فأُتونِي به ، فلما أْدَركُُو اْسَتْنطَقُوُه ، فَحوَّلَ اهللا ُنطْقَُه ل: للذين أرسلهم يف طلبه 

  .عربياً ، وذلك حني عرب النَّْهَر ، فسميت العربانية لذلك 
حني علم آدم األمساَء علَّمُه ِسرَّا من  -سبحانه وتعاىل  -وأما السُّْرَيانِيَّةُ فذكر ابن سالم أهنا مسيت بذلك؛ ألن اهللا

  .املالئكة ، وأنطقه هبا حنيئذ ، فَُسمِّيِت السريانية لذلك ، واهللا أعلم 
إِنِّي برياء مِّمَّا { : أكرب الكواكب جِرْماً ، وقواها قولة ، فكان أْولَى باإلهلية ، قوله : أي » َهذَا أكَْبُر « :  قوله

من الذين يشركونه مع اهللا يف عبادةته : بريء من إشراككم ، أو موصولة أي : مصدرية ، أي » ما « } ُتْشرِكُونَ 
ة والعائد حمذوف أيضاًن إال أنَّ َحذَْف عائد الصِّفَةِ أقل من َحذِْف عائد ، فحذف العائدن وجيوز أن تكون املوصوف

الصِّلة ، فاجلملة بعدها ال حملًّ هلا على القولني األوَّلْينِ ، وحملها اجلر على الثالث ، ومعىن الكالم أنه ملا ثبت بالدليل 
  .رَّأ من الشِّْرِك أن هذه الكواكب ال تصلح للرُّبُوبيَِّة واإلهلية ، ال َجَرَم تَب

  َهْب أن الدليل َدلَّ على أن الكواكب ال تصلح للربوبية ، لكن ال يلزم من هذا نَفُْي الشرك مطلقاً؟: فإن قيل 
أن القوم كانوا ُمَساعدين على َنفْي سائر الشُّركاِء ، وإمنا يف هذه الصورة املعينة ، فلما ثبت بالدليل أن : فاجلواب 

  .أْرَباباً ، وثبت باالتفاق َنفُْي غريها ، ال جرم حصل اجلَْزُم بنفي الشركاء  هذه األْشياَء ليست

  ) ٧٩(إِنِّي َوجَّْهُت َوْجهَِي لِلَِّذي فَطََر السََّماوَاِت وَالْأَْرَض َحنِيفًا َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني 

َم من َيَتوهَّمُ اجلهة ، وسبب جواز هذا اجملاز وجهت عباديت وطاعيت لعبادته ورضاه ، كأهنم َنفوا بذلك َوْه: املراد 
  .أن من كان ُمِطيعاً لغريه ُمْنقَاداً ألمره ، فإنه يتوجَّه بوجهه إليه ، فجعل توجيه الوجه إليه ِكنايةً عن الطاعة 



  .وفتح الباء من وجهي نافع ، وابن عامر ، وحفص عن عاصم ، والباقون تركوا هذا الفتح 
« حال من فاعل » حنيفاً « وجهت َوْجهِي لعبادته كما تقدم و : فدروا قبله ُمضافاً؛ أي » فَطََر ِللَّذي « : قوله 

  .» وجَّْهُت 
  .حيتمل أن تكون احلجازية ، وأن تكون التميمية » ما « وقد تقدَّم تفسري هذه األلفاظ ، و 

وَلَا أََخاُف َما ُتْشرِكُونَ بِِه إِلَّا أَنْ َيَشاَء رَبِّي شَْيئًا َوِسَع رَبِّي كُلَّ َشْيٍء  َوَحاجَُّه قَْوُمُه قَالَ أَُتَحاجُّونِّي ِفي اللَِّه َوقَْد َهَداِن
  ) ٨٠(ِعلًْما أَفَلَا َتَتذَكَُّرونَ 

  :احلُجَّة عليهم املذكورة ، أورد القوم عليه ُجَججاً على صحة أقواهلم  -عليه الصَّالة والسَّالم -ملا أورد إبراهيم
وكقوهلم للرسول عليه ]  ٢٢: الزخرف [ } إِنَّا َوَجدَْنآ آَبآَءَنا على أُمٍَّة { : م َتَمسَّكُوا بالتقليد ، كقوهلم أهن: منها 

إِن نَّقُولُ { : وكقول قوم هود ]  ٥: ص [ } أَجََعلَ اآلهلة إهلا َواِحداً إِنَّ هذا لََشْيٌء ُعَجاٌب { : الصالة والسالم 
مل َيْحكِ  -تعاىل  -فذكروا من جِْنس هذا الكالم ، وإال فاهللا ]  ٥٤: هود [ } َهِتَنا بسواء إِالَّ اعتراك بَْعُض آِل

  .حماجتهم 
  .} َوحَآجَُّه قَْوُمُه قَالَ أحتاجواين ِفي اهللا {  -عن ُحجَِّتهِْم بقوله تعاىل -تعاىل  -فأجاب اهللا 

باقون بنون ثقيلة ، والتثقيل هو األصل؛ ألن النون قرأ نافع ، وابن ذكوان ، وهشام خبالف عنه بنون خفيفة ، وال
الفَكُّ : األوىل نون الرفع يف األمثلة اخلمسة ، والثانية نون الوقاية ، استثقل اجتماعهما ، وفيهما لغات ثالث 

[ } مرونيا أَفََغْيَر اهللا تأ{ : وتركهما على حاهلما ، واإلدغام ، واحلذف ، وقد قرئ هبذه اللغات كلها يف قوله تعاىل 
وهنام مل تقرأ إال باحلذف أو اإلدغام ، ونافع باحلذف ، والباقون يفتحون النون ، ألهنا عندهم نون ]  ٦٤: الزمر 

بفتح النون عند اجلمهور ، ألهنا نون رفع ، وثرؤه نافع ]  ٢٧: آية [ } ُتَشاقُّونَ ِفيهِمْ { : رفعن ويف سورة النحل 
، فنافع حذف إحدى النونني يف مجيع املواضع املذكورة فإنه يقرأ يف الزُّمر أيضاً بنون مكسورة خفيفة على احلذف 

  :حبذف أحدمها 
  .قرأه هشام باإلدغام ، والباقون باإلظهار دون احلذف ]  ١٧: آية [ يف األحقاف } أتعدانين { : وقوله تعاىل 

ذوفة هي األوىل واستدلَّ سيبويه على ذلك بأن واختلف النحاة يف أيَّتهما احملذوفة؛ فمذهب سيبويه ومن تبعه أن احمل
  ]الطويل : [ نون الرفع قد ُعهَِد حذفها دون ُمالقاِة مِثْلِ رفعاً؛ وأنشد 

  َسَتْحَتِلُبوَها الِقحاً غَْيَر بِاِهلِ... فإنْ َيُك قَوءٌم َسرُهْم َما َصَنعُْتُم  -٢٢٢٠
قد حذفت َجْزماً يف جواب الشرط؛ ألن الفاء هنا واجبة الدخول لعدم إن النون : فَسََتْحَتِلُبوَنَها ، ال يقال : أي 

صالحية اجلملة اجلزائية شرطاًن وإذا تقرر وجوب الفاءن وإمنا حذفت َضرُورةً ثبت أن نون الرفع كان من حقها 
  ]الرجز : [ الثبوت ، إال أهنا حذفت ضرورة ، وأنشدوا أيضاً قوله 

  َوجَْهِك بالَعْنَبرِ والِْمْسِك الذِّكي... دْلُِكي أبِيُت أْسرِي وَتبِييت َت -٢٢٢١
  .تبيتني وتدلكني : أي 

» ال « ف » والَِّذي نَفِْسي َبيدهِ ال َتْدُخلُوا اجلَنَّة َحتَّى ُتؤِمُنوا وال ُتِمُنوا وال ُتؤمُنوا حتَّى َتَحابُّوا « : ويف احلديث 
هية لفساد املعىن عليه ، وإذا ثبت َحذْفَُها دون ُمالقاة ِمثْلٍ رفعاً نافية ال نا» تؤمنوا « و » تدخلوا « الدّاخلة على 

ُيشِْعُركُمْ { و ]  ١٦٠: آل عمران [ } َينُصرْكُم { فألن حتذف مع مالقاة ِمثلٍ يف فَصيح الكالم؛ كقراءة أيب عمرو 
  ]السريع : [ قوله الشاعر وبابه بسكون آخر الفعل ، و]  ٦٧: البقرة [ } َيأُْمرُكُْم { ]  ١٠٩: األنعام [ } 



  إثْماً ِمْن اللَِّه َوالَ َواِغلِ... فَالْيوَم أشَْرْب غَْيُر ُمسَْتْحِقبٍ  -٢٢٢٢
وإذا ثبت حذف األْصلِ ، فليثبت حذف الفَْرعِ لئال يلزم تَفْضِيلُ فَْرِعس على أصله ، وأيضاً فإنَّ ادِّعاَء حذف نوع 

ف نون الوقاية قد ُيحْوُِج إىل ذلكن وبيانه بأنه إذا َدَخلَ نَاِصبٌ أو جازم الرفع ال ُيحْوُِج غلى َحذٍْف آخرن وحذ
على أحد هذه األمثلة ، فلو كان احملذوف ُنونَ الوقاية لكان ينبغي أن ُتْحذََف هذه النون ، وهي تسقط للناصب 

  . الَِّتي للوقاية واجلازم ، خبالف ادِّعاِء حذف نون الرفع ، فإنه ال حيوج إىل ذلك؛ ألنه ال عمل له يف

ال يلزم من جوازِ حذفت األصل َحذْفُ الفرع؛ ألن يف األصل قوة تقتضي جواَز حذفه ، خبالف : ولقائل أن يقول 
  .نون الوقاية ، ودخول اجلازم والناصب مل جند له شيئاً حيذفه؛ ألن النون حذفت لعارِضٍ آخر 

فبقاؤها على حاهلا ال يلزم منه تغيري ، خبالف ما لو ادَّعَْيَنا حذفها ، واستدلُّوا لسيبويه بأن نون الوقاية َمكْسُورةٌ ، 
فإنَّا يلزمنا تغيري نون الرفع من فتح إىل كسر ، وتعليل العمل أْوىل ، واستدلوا أيضاً بأهنا قد حذفت مع مثلها ، وإن 

  ]البسيط : [ مل تكن نون وقاية؛ كقوله 
  بِنِْعَمِة اللَِّه َنقِْليكُْم َوَتقْلُونَا...  كُلُّ نِيَّةٌ يف بُْغضِ َصاحبِه -٢٢٢٣

؛ ألهنا ضمرين وعورض هذا بأن نون الرفع ايضاً هلا قوة » ن « وَتقْلُونََنا ، فاملحذوف نون الرفع ال نون : أي 
  ]الوافر : [ لداللتها على اإلعرابن فحذفها أيضاً ال جيوز ، وجعل سيبويه احملذوفة من قول الشاعر 

  َيُسوُء الفَاِليَاِت إذَا فَلضْينِي... اُه كالثََّغامش ُيَعلُّ ِمْسكاً َتَر -٢٢٢٤
نون الفاعنل ال نون الوقاية ، واستدلَّ األخفش بأن الثقل إمنا حصل بالثانية؛ وألنه قد اسْتُتغْنَِي عنها ، فإنه إمنا أتى 

لرفع ، وألهنا ال َتُدلُّ على معىن ، خبالف نون هبا ِلَتِقَي الفعل من الكسر ، وهو َمأُمونٌ لوقوع الكْسرِ على نون ا
  ]الوافر : [ لييت؛ كقوله : الرفع ، وأيضاً فإهنا ُتْحذَفُ يف حنو ليتنني فيقال 

  أصَاِدفُُه وأْتِلُف بَْعَض َماِلي... لَيِْتي : كَُمْنَيِة َجابِرٍ إذْ قَالَ  -٢٢٢٥
يلتفت إىل قَْولِ َمْن َمَنَع من ذلك إالَّ يف ضرورة أو قليل من  واعلم أن َحذَْف النون يف هذا النحو جائز فصيح ، وال

احلذف بِِعيدٌ يف العربية فبيح مكروه ، وإمنا جيوز يف « : الكالم ، وهلذا عيَب على مكي بن ايب طالب حيث قال 
  .» الشعر ِللْوْزِن ، والقرآن ال حيتمل ذلك فيهح إذ ال ضرورة تدعو إليه 

  .مَْرُدوَداِن عليهما؛ لتواتر ذلك ، وقد تقدم الدليل على ِصحَّته لغة وَتجَاَسَر القوالن 
، واملسألة من باب التََّناُزعِ ، وأْعِملَ الثاين؛ ألنه ملَّا أضمر » حَاجَُّه « ال ب » أُتحَاجُّونِّي « وأيضاً فإن الثِّقات بت 

َيستَفُْتوَنَك قُلِ اهللا ُيفْتِيكُْم ِفي { : ومثله يف األول حذف ، ولو أعمل األول ألضمر يف الثاين من غري َحذِْف ، 
على » َوحَاجَُّه « كذا قال أبو حيَّان ، وفيه نظر من حيث إن املعىن ليس على َتَسلُِّط ]  ١٧٦: النساء [ } الكاللة 

  .؛ إذ الظاهر اْنِقطَاُع اجلملة القولية عما قبلها » يف اللَّه « : قوله 
  .يف شأنه ، ووحدانيته : أي » يف اللَِّه « : وقوله 
  :للتوحيد واحلقن وهذه اجلملة يف َمَحلِّ نصب على احلال ، ويف صاحبها وجهان : أي » َوقَْد َهَداينِ « قوله 

  .أجتادلونين فيه حال كوين مهدياً من عنده : ، أي » أحتاجونين « أنَُّه الياء يف : أظهرمها 

  .أختاصمون فيه حال كونه هادياً يل ، فحجتكم ال ُتْجِدي شيئاً؛ ألهنا َداِحَضةٌ  :أي » اهللا « أنَُّه حالٌ من : والثاين 
هذه اجلملة جيوز أن تكون مستأنفةً ، أخرب عليه الصالة والسالم بأنه ال خياف » وال أَخاُف ما ُتْشرِكُونَ بِِه « : قوله 

  .َضَرر حيل لَُه بسبب َسبِّ آهلتهم ما يشركون به ، وإمنا ثِقُتُه بَربِّه ، وكانوا قد َخوَّفُوُه من 



  :وحيتمل أن تكون يف َمَحلِّ نصب على احلال باعتبارين 
  .» أُتَحاجُّونِّي « أن تكون ثانيةً َعطْفاً على األولىن فتكون احلاالن من اليااء يف : أحدمها 
ة حاليٍة ، فهي قريبة من احلال ، فتكون مجلةً حاليةً من بعض مجل» هداين « يف » الياء « أهنا حالٌ من : والثاين 

املتداخلة ، إالَّ أنه ال ُبدَّ من إضمارِ مبتدأ على هذا الوجه قبل الفعل املضارع ، ملا تقدَّم من أنَّ الفعل املضارع املنفي 
  .ُحكُْمُه ُحكُْم املثبت من حيث إنه آل تَُباشُِرُه الواو » ال « بت 

عند » ما « ال تعود على » به « تكون مصدريَّة ، وعلى هذا فاهلاء يف  أن: جيوز فيها األوحه الثالثة » ما « و 
ما تشركون : وال أَخافُ إشراككم باللَِّه ، واملفعول حمذوف؛ أي : اجلمهور ، بل َتُعوُد على اللَِّه تعاىل ، والتقديُر 

على َهذْينِ الوجهني تعود » به « ء يف ، وأن تكون َنكَِرةً موصوفةً ، واهلا» الذي « غري اللَِّه به ، وأن تكون مبعىن 
  .وال أخاف الذين تشركون اهللا به ، فحذف املعفول أيضاً ، كما حذفه يف الوجه األوَّلِ : ، واملعىن » ما « على 

وال أخافُ الذي : أي » ما « وجيوز أن تكون اهلاء عائدجة على : وقدََّر أبو البقاِء قبل الضمري ُمَضافاً ، فقا 
  .ه ، وال حاجةَ إىل ذلك تشركون ب

  :يف هذا االستثناء قوالن » إالَّ أنْ َيَشاَء َربِّي َشْيئاً « : قوله 
  .أنه متَِّصلٌ : أظهرمها 
إالَّ وقت « : أنه منقطع ، والقائلون باالتِّصالِ اختلفوا يف املستثىن منه ، فجعله الزخمشري زماناً ، فقال : والثاين 

ال أخاُف معبوداتكم يف وقٍت قَطُّ؛ ألهنا ال تَقِْدُر على منفعة وال : فحذف الوقت ، يعين مشيئة ربِّي شيئاً خياف ، 
  .» مضرَّة ، إالَّ إذا شاء َربِّي 

  .ال أخافها يف كُلِّ حالٍ إالَّ يف هذه احلالِ : تقديره إالَّ يف حال مشيئة ربِّني أْي : وجعله أبو البقاء حاالً ، فقال 
  .اِعِه ابن عطية ، واحلويف ، وأبو الققاء يف أَحِد الوجهني وممن ذهب إىل اْنقِطَ

  .» ولكْن مشيئة اللَِّه أيَّاي بُضرِّ أخاف « : تقديره : فقال احلويف 
  .ولكن إن شاء ربِّي شيئاً ، أي سواء فيكون ما شاء : معناه : وقال غريه 

الم أنه ال خياف ضُّراً ، استثىن مشيئة ربَّه يف أن يريده استثناًء ليس من األوَّلِ ، وملا كانت قوة الك: وقال ابن عطية 
  .بُِضرٍّ 
  :جيوز فيه وجهان » شيئاً « : قوله 

  .إالَّ أن يشاء ريب شيئاً من املَِشيئِة : أنه َمْنصُوٌب على املصدر تقديره : أظهرمها 

  : ، وإمنا كان األوَّلُ أظَْهَر لوجهني» شيئاً « أنَُّه مفعول به ل : والثاين 
  .أن الكالم املؤكّد أقوى وأثبت يف النَّفْس من غري املؤكّد : أحدمها 
  ]الطويل : [ أنَُّه قد تقدََّم أن مفعول املشيئة واإلرادة ال يذكران إالَّ إذا كان فيهما غرابة كقوله : والثاهني 
  .. . . .َولَْو ِشئُْت أنْ أْبِكي َدماً لََبكَْيُتُه  -٢٢٢٦

  االستثناء فصل يف بيان معىن
إمنا ذكر عليه الصالة والسَّالم هذا االستثناء؛ ألنه ال يبعد أن حيدث لإلنسان يف مستقبل عمره شيء من املَكَارِِه ، 
 -واحلَْمقَى من الناس حيملون ذلك على أنَُّه إمنا َحَدثَ ذلك املكروه بسبب أن طََعَن يف إليه األصنام ، فذكر إبراهيم

  .ذلك حىت إنَُّه لو َحَدثَ به شيء من املَكَارِِه ملي حيمل على هذا السبب  -المعليه الصَّالة والسَّ
أنه عامل الغيوب ، فال يفعل إالَّ اخلري والصالح واحلكمة ، فبتقدير أن : يعين » وِسَع ربِّي كُلَّ َشيٍء ِعلْماً « : وقوله 



ْجَه الصَّالحِ واخلري فيه ، ال ألجل أنه عقوبة على عرف َو -تعاىل  -حيدث من َمكَارِِه الدنيا شيٌء ، فذلك؛ ألنه 
  .الطّعن يف إهلية األْصَنام 

  :فيه وجهان » علماً « : قوله 
{ : كقوله » وسع علم رّبي كُلَّ شيء « : أنه منصوب على التمييز ، وهو ُمحَوَّلٌ عن الفاعلِ ، تقديره : أظهرمها 

  .يب الرأس ش: أي ]  ٤: مرمي [ } واشتعل الرأس َشْيباً 
  .َعِلَم : أنه مَنُصوٌب على املفعولِ املطلق ، ألن معىن َوِسَع : والثاين 

  .» ألنَّ الشَّْيَء فَقَْد أَحاطَ به ، والعامل بالشيء ُمحيطٌ بعلمه « : قال أبو البقاء 
  .وهذا الَِّذي ادََّعاُه من اجملاز بعيٌد : قال شهاُب الدِّين 

  .على التقديرين » ع وس« مفعول لت » كل شيء « و 
أفال تتذكرون أن نَفَْي الشركاء : مجلة تقرير وتوبيخ ، وال َمَحلَّ هلا الستئنافها ، واملعىن » أفَال تََتذَكَُّرونَ « و 

واألضداد واألنداد عن اللَِّه ال يوجبُ حلول العذاب ونزول العقاب ، والسَّْعي يف إثبات التوحيد والتنزيه ال يوجب 
  .عذاب والعقاب استحقاق ال

اًنا فَأَيُّ الْفَرِيقَْينِ أََحقُّ بِالْأَْمنِ إِنْ َوكَْيَف أََخاُف َما أَْشرَكُْتْم وَلَا َتَخافُونَ أَنَّكُْم أَْشَركُْتْم بِاللَِّه َما لَْم ُيَنزِّلْ بِِه َعلَْيكُْم ُسلْطَ
  ) ٨٢(ميَانَُهْم بِظُلْمٍ أُولَِئَك لَُهُم الْأَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ الَِّذيَن آَمُنوا َولَمْ َيلْبِسُوا إِ) ٨١(كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 

جيوز فيها ثالثة أوجٍه ، يف حيِّز التَّْعجُّبِ » ما « ، و ]  ٢٨آية [ يف أوَّل البقرة » كيف « قد تقدَّم الكالُم على 
م غري خائفني إشراككم ، وال ُبدَّ وكيف أخاف الذي تشركون حال كونكم أنت: واإلنكار ، وأن تكون حاليةً ، أي 

ملا تقدَّم غري مرٍَّة ، أيك كيف أخاف الذي تشركون ، أو عاقبة » ال « من إْضَمارِ مبتدأ قبل املضراع املنفي ب 
إشارككم حال كونكم آمنني من َمكْرِ اللَِّه الذي أشركتم به غريه ، وهذه اجلملة وإن مل يكن فيها َرابِطٌ يعود على 

  .لِ ال َيُضرُّ ذلك ، ألن الواو بنفسها رابطة ِذي احلا
وانظر إىل ُحْسنِ هذا النَّظْمِ السَّويِّن حيث جعل متعلّق اخلَْوِف الواقع منه األصنام ، ومتعلق اخلوف الواقع منهم 

وال ختافون « :  ألصنامهم لو أبَْرَز التركيب على هذا ، فقال -تعاىل  -إشاركهم باللَِّه غريه َترْكاً ألن يعادل الباري 
َما { : ويف قوله » ما أشركتم « : يف قوله » ما « وأتى ب . » وكيف أخاُف معبوداتكم « : ُمقَاَبلَةً لقوله » اللَّه 

  .إالَّ أهنم غري عقالء؛ إذ هي مجاد وأْحَجاٌر وخشٌب كانوا َيْنِحُتونََها ويعبدوهنا } لَْم يَُنزِّلْ بِِه َعلَْيكُْم ُسلْطَاناً 
، وهي موصولة امسيَّة أو نكرة ، وال تكون َمْصدريَّةً لفساد » أشركتكم « مفعول لت » َما لَْم يَُنزَّلْ « : له وقو

وجه آخر ، وهو أن يكون حاالً ، » َعلَْيكُْم « وجيوز يف » ُينَزِّلْ « ، متعلقان ب » عليكم « و » به « املعىن ، و 
  .جلاز أن يكون ِصفَةً  ؛ ألنَُّه تَأخَّر عنه» ًسلْطَاناً « من 

ساكن الالم حيث وقع ، وقُرَِئ بَِضمَِّها ، وهل هي لغة ُمْسَتِقلَّةٌ ، فيثبت فيها بناء فعل » ُسلْطَاناً « : وقرا اجلمهور 
  .بضم الفاء والعني ، أو هي إتباع حركٍة ألخرى 

والضُّرِّ وال ُتْبصُر وال َتْسَمُعن وأنتم ال ختافون من وكيف أَخافُ األصنام اليت ال قُْدَرةَ هلا على النَّفْعِ : ومعىن اآلية 
  .الشِّْرِك الذي هو أعظم الذنوب ، وليس لكن ُحجَّةٌ على ذلك 

  }فَأَيُّ الفريقني أََحقُّ باألمن { : وقوله 
« : ال ما لكم تنكرون َعلَيَّ األْمنَ يف موضع األمن ، وال تنكرون على أنفسكم األْمَن يف موضع اخلوِف فق: أي 



إلزاماً ِلَخْصِمِه مبا يدَّعيِه عليهن وأحترازاً من َتزِْكَية نفسه » فايَُّنا أَحقُّ َنْحُن أم أنتم « : ومل يَقُل » فَأيُّ الفريقَْينِ أَحقُّ 
قول فريق املشركني أم املوحدين؟ وهذا خبالف : ، يعين » فايُّ الفَريقَْينِ أَحقُّ باألْمنِ « : ، فعدل عنه إىل قوله 

  ]الكامل : [ اآلخر 
  أيِّي أيَُّك فَارُِس األحَْزابِ... فَلَِئْن لَِقيُتَك َخالَِيْينِ لََتعلََمْن  -٢٢٢٧

  .فَِللِِّه فََصاَحة القُْرآن وآدابه 
إن : فأخربوين ، ومعلّق العلم حمذوف ، وجيوز أالَّ يَُراَد له مفعول؛ أي : جوابه حمذوف ، أي » إنْ كُْنُتمْ « : وقوله 

  .كنتم من ذوي العلم 

هل هو من كالم إبراهيم ، أو من كالمه قومه ، أو من كالم اللَِّه تعاىل؟ ثالثة أقوالٍ ، » الَِّذيَن آَمُنوا « : قوله 
  .وعلهيا َيَترتَُّب اإلعراُب 

  .» فأيُّ الفَريقَْينِ « إهنا من كالم إبراهيم كانت جواباً عن السؤال يف قوله : فإن قلنا 
هم الذين : إهنا كالم قومه ، وأهنم أجابوا مبا هو ُحجَّة عليهم كأن املوصول خب مبتدأ حمذوف؛ أي : إن قلنا  وكذا

  .آمنا ، وإن جعلناه من كالم اللَِّه تعاىل ، وأنَُّه أَمَر َنبِيَّهُ بأن جييب به السُّؤال املتقدم ، فكذلك أيضاً 
  :كان املوصول مبتدأ ، ويف خربه أوجه  -تعاىل  -وإن جعلناه لُِمَجرَّدِ اإلخبار من الباري

خربه » هلم « مبتدأ ثالث ، و » األمن « مبتدأ ثاٍن ، و » أولئك « ، و » أولئك « أنه اجلملة بعده ، فإن : أحدمها 
  .وخربه خرب األوَّلِ » أولئك « ، و » أولئك « ، واجلملةُ َخَبُر 

  .األمن فاعلٌ به العتماده « خرب املوصول ، و » هلم « َبَيان ، و  َبَدالً أو عطف» أولئك « أن يكون : الثاين 
  .مبتدأ مؤخر ، واجلُْملَةُ خرب املوصُول « األمن » خٌرب مقدَّم ، و « هلم » كذلك ، إال أنَّ : الثالث 
  .املوصول  فاعل به ، واجلملةُ خرب« األمن » خربه ، و « هلم » مبتدأ ثانياً ، و « أولئك » أن يكون : الرابع 

فَاِصلَةٌ ، وهو « أولئك » خرب املوصول ، وأن « هلم األمن » وإليه ذهب أبو َجعْفَرٍ النحاُس ، واحلويف أن : اخلامس 
  .غريب؛ ألن الفَْصلَ من شأِن الضمائر ال من َشأِن أمساء اإلشارة 

فقط ، وخربه اجلملة بعده ، أو اجلار مبتدأ « أولئك » خرب مبتدأ حمذوف ، فيكون « الذين » وأمَّا على قولنا بأن 
قُلْ هلم الذين آمنوا إن كانت : فاعل به ، واجلملة األوىل على هذا َمْنصُوبةٌ بقولٍ ُمْضَمرٍ ، أي « األْمن » َوْحَدُه ، و 

  .من كالم اخلليلن أو قالوا هم الذين إن كانت من كالم قومه 
  :جيوز فيه وجهان « َولَْم َيلْبُِسوا » : قوله 

  .أهنا َمْعطُوفَةٌ على الصِّلِة ، فال َمحضلِّ هلا حينئٍذ : أحدمها 
  .آمنوا غري ُملْبسَني بِظُلْم : أن تكون الواو للحال ، اجلملة بعدها يف حملِّ نصبٍ على احلال ، أي : والثاين 

، وال ُيلَْتفَُت إىل قول ابن عصفور ، ]  ٢٠: مرمي [ } أىن َيكُونُ ِلي غُالٌَم َولَمْ َيْمَسْسنِي َبَشٌر { : وهو كقوله تعاىل 
حيث جعل وقوع اجلُْملَِة املنفية حاالً قليالً ، وال إىل قَْولِ ابن َخُروٍف ، حيث جعل الواو واجَِبة الدخول على هذه 

  .اجلملة ، وإن كان فيها َضِمٌري يعود على احلالِ 
  .« خيلطونه » بفتح الياء مبعىن « َيلْبُِسوا » واجلمهور على 

  .جيوز اْستِئَْنافَُها وحاليتها « وُهْم ُمهَْتُدونَ » . وقرأ عكرمةُ بضمها من اإللْبَاسِ 
  فصل يف تفسر اآلية

شقَّ ذلك على املُسلمَني ، فقالوا } الذين آَمُنواْ وَلَْم يلبسوا إَِميانَُهْم بِظُلْمٍ { ملا نزلت : روى َعلْقََمة عن َعْبِد اللَِّه قال 



{ : لَْيَس ذِلَك ، إنََّما ُهَو الشِّْرُك ، ألَمْ َتْسَمُعوا إىل ما قال لُقْمان البنه : للَِّه ، فأيَُّنا ال َيظِْلمُ نفسه ، فقال يا رسول ا: 
  ] . ١٣: لقمان [ } يابين الَ ُتشْرِْك باهللا إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعِظيمٌ 

  ) ٨٣(ْوِمِه َنْرفَُع َدَرجَاٍت َمْن َنَشاُء إِنَّ َربَّكَ َحكِيٌم َعِليٌم َوِتلَْك ُحجَُّتَنا آَتْيَناَها إِبَْراهِيَم َعلَى قَ

َوَمآ أََناْ { : إىل قوله ]  ٧٥: األنعام [ } َوكَذَِلَك نري إِبَْراِهيمَ { : إشارة إىل الدَّالئل املُتقدِّمة من قوله » تلك « 
  ] ٧٩: األنعام [ } ِمَن املشركني 

أفال َتَخافُونَ أنتم حيث أقَْدمُْتمْ : م ملَّا َخوَّفُُو بأنَّ آهلتَُهْم ُتْخبِلُُه ألجل َشْتِمِه إيَّاها ، فقال هلم إشارة إىل القَْو: وقيل 
  .على الشرك باللَِّه ، وسوَّيُْتْم يف العبادة بني اخلالقِ العامل وُمدبِّرِِه ، وبني اخلشب املَْنُحوِت 

  .إشارة إىل الكُلِّ : وقيل 
  :وجهان » ُحجَّتنا  «وجيوز يف 
  :حينئٍذ وجهان » آتيَْناَها « أن يكون خرب املبتدأ ، ويف : أحدمها 
أنه يف َمَحلِّ َنْصبٍ على احلالِ ، والعاِملُ فيها معىن اإلشارة ، وَيُدلُّ على ذلك التَّصْرِيُح بوقوع احلال يف : أحدمها 
  ] . ٥٢: النمل [ } َيةً فَِتلَْك ُبيُوُتُهمْ َخاوِ{ : كقوله تعاىل . نظريهتا 
  .أنَّهُ يف َمَحلِّ َرفْعٍ على أنه َخَبٌر ثانٍ أخرب عنها بَِخَبرْينِ ، أحدمها مفرد ، واآلخر مجلة : والثاين 
  .أنَّهُ يف َمَحلِّ َرفْعٍ على أنه َخَبٌر ثانٍ أخرب عنها بَِخَيرْينِ ، أحدمها مفرد ، واآلخر مجلة : والثَّاين 

  .، واخلرب اجلملة الفعلية » تلك « بدالً أو بََياناً ل » ُحجَُّتَنا « أن تكون : جْهِْينِ األوَّلني والثَّاين من الَو
ُحّجة : على نِيَِّة االنِْقصَالِ؛ إذ التقدير « ُحجَُّتَنا » يف َمْوِضع النعت ل « آَتْيَناها » إن اجلملة ِمْن « : وقال احلويف 

وهذا ال ينبغي أن يقال » ُحجتنا « َيْحُصلَ التنكُري املُسَوِّغُ لوقوع اجلُْملَِة ِصفَةً ل يعين االنفصال من اإلضافة ِل» لنا 
.  

، وقد تقدَّم يف أوَّلِ البقرِة ، » هاء « ، واملفعول األول هو » آَتيَْناَها « مفعول ثانٍ ل » إبراهيم « إنَّ : وقال أيضاً 
وأنَّ مذهب اجلمهور أن ] .  ٥٣: البقرة [ } َوإِذْ آتَْيَنا ُموَسى الكتاب { : فإنَّ هذا َمذْهب السَُّهْيِلْي عند قوله 

  .جتعل األول ما كان َعاِقالً ، والثاين غريه ، وال يباىل بتقدمي وال تأخري 
  فصل يف الداللة يف اآلية

بإيتاء اهللا  -عليه الصَّالة والسَّالم -َيُدلُّ على أنَّ تلك احلُجَّةَ إمنا َحَصلْت إلبراهيم» آَتْيَناَها إبَْراهيَم « : قوله 
: قوله  وإظهاره تلك احلُجَّةِ يف َعقِْلِه ، وذلك َيُدلُّ على أنَّ اإلميانَ والكُفَْر ال َيْحُصالنِ إالَّ بَِخلْقِ اهللا تعاىل ، ويؤكده

  .أتاه تلك احلُجَّة  -تعاىل  -أنه  َرفََع درجات إبراهيم بسبب -تعاىل  -فإن املراد أنه } َنْرفَُع َدَرجاٍت َمْن َنَشاُء { 
 -عليه الصَّالة والسَّالم -ولو كان ُحصُولُ العِلْمِ بتلك احلجة من قبل إبراهيم ال من ِقَبلِ اللَِّه تعاىل ، لكان إْبراهيُم

  .هو الذي رفع درجات نفسه 
  :فيه وجهان » َعلَى قَْوِمِه « : قوله 

  .أظهرناها إلراهيم على قَْوِمِه : قاله ابن عطيَّة واحلويف ، أي  »آياتنا « أنه ُمَتَعلٌَّق ب : أحدمها 
آتيناها إبراهيم ُحجَّةً على قومه ، أو َدلِيالً على قومه ، كذا : أهنا ُمتعلِّقَةٌ مبحذوف؛ على أهنا حالٌ ، أي : والثاين 

  .وتلك ُحجَّتَنا آَتْيَناَها له ُحجَّةً : لتَّقديُر قدََّرُه أبو البقاء ، وييلزم من هذا التَّقديرِ أن تكون حاالً ُمؤكّدة؛ إذ ا



آتيناها إبراهيم ُمْسَتْعِلَيةً عل ىُحَججِ قَْوِمِه قَاِهرةً هلا وهذا : أي : وقدَّره أبو حيَّان على َحذِْف ُمَضاِف ، فقال 
  .أحسن 

خََبٌر أو حالٌ ، وكالمها ال يفصل » ْينَاَها آَت« ألهنا َمْصَدٌر و : قال » حجتنا « ومنع أبو البقاء أن تكون ُمتعلِّقَةً ب 
  .به بني املَْوصُولِ وِصلَِتِه 

  .ومنع أُبو حيَّان ذلك أْيضاً ، ولكن لكون احلُجَّةِ لَْيَسْت َمْصَدراً 
ال يُفَْصلُ  ولو جعلناها َمْصَدراً مل َيُجْز ذلك أيضاً؛ ألنه: إمنا هو الكالُم املُؤلَّفُ لالستالل على الشيء ، مث قال : قال 

  .باخلربِ ، وال مبثل هذه احلال بني املصدرِ ومطلوبه 
من مجلة ويف َمْنِعِه وَمْنع أيب البقاء نظٌر؛ ألنَّ احلالَ وإن كانت ُجْملَةً لَْيَسْت أْجَنبِيَّةً حتَّى ُيمَْنُع الفَْصلُ هبا؛ ألهنا 

  .َمطْلُوباِت املصدر ، وقد تقدَّم َنِظُري ذلك بأشبع من هذا 
  :فيه وجهان » نرفع « : قوله 

  .أهنا ُمسْتأَنفَةٌ ال َمَحلَّ هلا من اإلعراب : الظاهر منهما 
يف حال : ، أي » آْتْيَناَها « يعين من فاعل » آتيناها « أهنا يف َمْوَضعِ احلالِ من  -جوََّزهُ أبو البقاِء ، وبدأ به : الثاين 

  .لِ؛ إذ ال ضمري فيها َيُعوُد إليه كوننا َراِفِعَني ، وال تكون حاالً من املفعو
بالتَّنْوين ، » َدَرجَاٍت « : وقرأ أهل الكُوفة » َنَشاء « بنون الَعظََمِة ، وبياء الغَْيَبِة ، وكذلك » َنْرفَُع « وُيقْرأ 

فيها  »درجات « والباقون باإلضافة فيهما ، فقرءاة الكوفيني ُيْحَتَملُ َنْصبُ ]  ٧٦آية [ وكذلك اليت يف يوسف 
  :من مخسة أوجه 

  .نرفع من َنَشاُء مراتب ومنازل : ؛ أي » نرفع « مفعول » َمْن « أهنا مَْنُصوَبةٌ على الظَّْرِف ، و : أحدها 
معىن فعل يتعدَّى » نرفع « أن َينَْتِصَب على انه مفعولٌ ثاِن قُدِّم على األوَّلِ ، وذلك حيتاج إىل َتْضمني : والثاين 

: ُرَتباً ، فالدَّرجاُت هي املرفوعة لقوله : نعطي بالرفع من نشاُء درجاٍت ، أي : مثالً ، أي » ُنعطي « الثنني ، وهو 
  ] . ١٥: غافر [ } َرِفيُع الدرجات { 

  .وإذا ُرفَعت الدرجة فقد ُرِفعَ َصاِحُبَها » اللَُّهمَّ ارفَْع دَرَجَتُه يف ِعلِّيَِّني « : ويف احلديث 
  .إىل منازل ، أو إىل درجات : على َحذْفِ حرف اجلرِّ؛ أي  َيْنَتِصُب: والثالث 

نرفع « : أن َينَْتِصَب على التَّمييزِ ، ويكن ُمحَوَّالً ِمَن املَفُْعوِليَِّة ، فتؤول إىل قراءة اجلماعة؛ إذ األصل : الرابع 
عيون األرض : ، أي ]  ١٢: القمر [ } وناً َوفَجَّْرَنا األرض ُعُي{ : باإلضافة ، ثُمَّ ُحوِّلَ كقوله » درجاِت من نشاُء 

.  
ذوي درجات ، ويشهد هلذه الِقراءِة قوله : أهنا ُمْنَتِصَبةٌ على احلالِ ، وذلك على َحذِْف ُمضَاٍف ، أي : اخلامس 

[ } بَْعضٍ َدَرَجاتٍ لِّيَتَِّخذَ  َوَرفَْعَنا بَْعضَُهْم فَْوَق{ ]  ١٦٥: األنعام [ } َوَرفََع بَْعَضكُْم فَْوَق بَْعضٍ َدَرجَاٍت { : تعاىل 
  ] . ٢٥٣: البقرة [ } َوَرفَعَ َبْعضَُهْم َدَرجَاٍت َوآَتْيَنا ِعيَسى { ]  ٣٢: الزخرف 

  .» نرفع « مفعول » درجات « ف : وأما قراءة اجلماعة 
  فصل يف معىن الدرجات

  .الدََّرَجاُت درجاٌت رفيعة؛ ألهنا تُوجُِب الثَّواَب العظيم : قيل 
واخلِطَابُ . نرفع درجات من َنَشاُء بالعلم والفَْهمِ والفضيلة والعقلن كما رفعنا درجات إبراهيم حىت اهَْتَدى : وقيل 

  .للرَّسُولِ حممد عليه الصالة والسالم » إنَّ ربَّكَ « يف 



« : بذلك على َتشْرِيٍف له وقوله  للخليل إبراهيم ، فلعى هذا َيكُونُ فيه الِتفَاٌت من الغيبة إىل اخلطاب ُمنَبِّهاً: وقيل 
إمنا نرفع درجاٍت من نشاء مبقتضى احلكمة والعلم ، ال مبوجب الشَّْهَوِة واملُجَازفَِة ، فإن أفعال : ؛ اي » َحكِيٌم عليٌم 

  .ُمَنزََّهةٌ عن الَعَبِث  -تعاىل  -اهللا 

َهَدْيَنا ِمْن قَْبلُ َوِمْن ذُرِّيَِّتِه َداُووَد َوُسلَْيَمانَ َوأَيُّوَب َوُيوُسَف َومُوَسى  َوَوَهْبَنا لَُه إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب كُلًّا َهدَْيَنا َونُوًحا
وَإِْسَماِعيلَ ) ٨٥(َوَزكَرِيَّا وََيحَْيى َوِعيَسى َوإِلْيَاَس كُلٌّ ِمَن الصَّاِلِحَني ) ٨٤(َوَهاُرونَ َوكَذَِلَك َنجْزِي الُْمْحِسنَِني 

َوِمْن آَبائِهِْم َوذُرِّيَّاِتهِْم َوإِخَْوانِهِْم وَاْجَتبَْيَناُهْم َوَهَدْيَناُهْم إِلَى ) ٨٦(َولُوطًا َوكُلًّا فَضَّلَْنا َعلَى الْعَالَِمَني  َوالَْيَسَع َويُوُنَس
بِطَ َعنُْهْم َما كَانُوا َيْعَملُونَ ذَِلَك ُهَدى اللَِّه يَْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َولَْو أَْشَركُوا لََح) ٨٧(صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ 

)٨٨ (  

  :وجهان » وهبنا « يف 
وعطف االْسِميَّة على الفعلية وعكسه جائز » وِتلَْك ُحجَُّتَنا « : أهنا َمْعطُوفةٌ على اجلملة االمسية من قوله : أصحهما 

.  
آَتْيَناهَاط هلا َمَحلٌّ من » دَّهُ أُبو حيَّان بأن آَتْيَناهَاط وَر« أجازه ابن عطيَّة ، وهو أن يكون َنَسقاً علت : والثاين 

كُالً « اإلعراب ، إمَّا احلال ، وهذه ال َمَحلَّ هلا؛ ألهنا لو كانت َمْعطُوفَةً على اخلََبر أو احلال الشترط فيها رابط ، و 
  .وكلّ واحٍد من هؤالء املذكورين : والتقدير . بعده » َهَدْيَنا « َمْنُصوبٌ ب » 

   املراد باهلدايةفصل يف
ذَِلَك ُهَدى اللّهِ { وقوله يف آخر اآليات } َونُوًحا َهدَْيَنا ِمن قَْبلُ { : اختلفوا يف املُراِد هبذه اهلداية ، وكذا يف قوله 

اجلنَِّة؛ لقوله املُرَاُد هبذه اهلداية الثَّواُب العظيم ، وهو اهلداية إىل طريق : قال بعض املَُحقَّقني } َيْهِدي بِِه َمن َيَشاء 
وجزاء احملسنني هو الثواب ، وأمَّا اإلرشاد إىل الدين ، فال يكون جََزاًء على } َوكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنِنيَ { بعده 
  .َعَمِلِه 
َتَهدُوا يف ال َيبُْعُد أن يكون املُرَاُد اهلدايةَ إىل الدِّينِ ، وإمنا كان َجزاًء على اإلحسان الصادر منهم؛ ألهنم اْج: وقيل 

والذين َجاَهدُواْ ِفيَنا لَنَْهدَِينَُّهمْ { َجاَزاُهْم على ُحْسنِ طلبهم بإيصاهلم إىل احلقِّ ، كقوله  -تعاىل  -طَلَبِ احلقِّ ، فاللَُّه 
  ] . ٦٩: العنكبوت [ } ُسُبلََنا 
  .داية املَْخُصوَصةَ باألنبياء ليست إالَّ ذلك املُرَاُد هبذه اهلداية اإلْرَشاُد إىل النُُّبوَِّة والرسالة؛ ألن اهل: وقيل 

يقتضي أن يكون الرِّسَالةُ جزاًء على عملٍ ، } َوكَذَِلَك َنجْزِي الُْمْحِسنَِني { : لو كان كذلك لكان قوله : فإن قيل 
  .وذلك باطلٌ 

  .و الثَّواُب ، فيزول اإلْشكَالُ حيمل على اجلزاِء الذي ه} وَكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنِنيَ { : فاجلواُب أنَّ قوله 
ملَّا َحكى عن إبراهيم أنه أظَْهَر ُحجَّةَ اللَِّه يف التوحيد ، وذَبَّ عنها عدََّد وجوه نعِمِه وإْحسانِهِ  -تعاىل  -واعلم أنَّهُ 

  .إلَْيِه 
حنن آَتْيَناهُ تلك احلُجَّةَ ، : أي ]  ٨٣: عام األن[ } َوِتلَْك ُحجَُّتَنآ آتَْيَناَهآ إِبَْراهِيَم على قَْوِمِه { : قوله : فأّوهلا 

أن تكون تلك ] وذلك يوجب [ وهديناه إليها ، وأفَقَْنا َعقْلَُه على حقيقتها ، وذكر َنفَْسهُ باللفظ الدَّالِّ على العظمِة 
  .النعمة عظيمة 

: األنعام [ } َنْرفَُع َدَرجَاٍت مَّن نََّشآُء { : له َخصَُّه بالرِّفَْعِة إىل الدَّرجاِت العالية ، وهو قو -تعاىل  -أنه : وثانيها 



٨٣ . [  
َجَعلُه َعزيزاً يف الدُّْنَيا؛ ألنه جُِعلَ لألنبياء والداً ، والرُُّسلُ من َنْسِلِه ومن ذُرَّيَِّتِه ، وأبقى هذه  -تعاىل  -أنه : وثالثها 

  .بعده من إسحاق » َيْعقُوبَ « ِلُصلْبِِه و } َنا لَُه إِْسَحَق َوَوَهْب{ : الكََراَمةَ يف َنْسِلِه إىل يوم القيامِة فقال 
  بدَرَجاتٍ؟] عنه [ مع إسحاق ، بل أخََّر ِذكَْرُه  -عليه الصَّالة والسَّالم -ِلَم يذكر إمساعيل : فإن قيل 
  .أن املقصود بالذِّكْرِ هاهنا أنبياء بني إٍسرائيل ، وهم بِأْسرِِهْم أوالد إسحاق : فاجلواُب 

عليه الصالة  -وال جيوز ذكر حممد [ وأمَّا إمساعيلُ فإنه مل خيرج من ُصلْبِِه َنبِيُّ إالَّ حممٌد عليه الصَّالة والسَّالم ، 
أن حيتجَّ على العربِ يف نفي الشِّْرِك باللَِّه بأنَّ إبراهيم ملَّا ترَك الشرك ] يف هذا املقام؛ ألنه تعاىل أمر حممداً  -والسالم
على التَّوحيدِ َرَزقَُه اللَُّه النَِّعَم العظيمة يف الدنيا بأن آتاه أْوالداً كانوا أنبياء وُملُوكاً ، فإذا كان احملتج هبذه  وأَصرَّ

  .امتنع أن يذكر يف هذا املعرض  -عليه الصَّالة والسَّالُم -احلُجَِّة هو حممد 

  .فلهذا السبب مل يذكر إمساعيل مع إسحاق 
جعل إبراهيم يف أْشَرفِ األْنسَابِ؛ ألنه َرَزقَُه أْوالداً مثل  -تعاىل  -فاملَُراُد أنَّهُ } ا َهَديَْنا ِمن قَْبل َوُنوًح{ : قوله 

« و » نوح « إسحاق ويعقوب ، وجعل أنبياء بين إسرائيل من َنْسِلهَِما ، وأخرجه من أْصالبِ آباِء طَاهِريَن مثل 
  .حبسب األوالد واآلباء  -عليه الصالة والسالم -راَمِة إبراهيم ، واملقصود بيانُ ك» إدريس « و » شيث 
  :فيها وجهان » اهلاء » « من ذُرِّيِتِه « : قوله 

[ أهنا تعود على نُوح؛ ألنه أقَْرُب مذكور ، ت وألنَّ إبراهيم ومن بعده من األنبياء كلهم َمْنُسوُبون إليه ، : أحدمها 
كان ابن أخي إبراهيم أو أخته ، ذكره َمكِّي وغريه ، وما كان من ذُرِّيَِّتِه ، بل  وألنه ذّكر من مجلتهم لُوطاً ، وهو

  .كان من ذُرِّيَِّة ُنوحٍ عليه السالم ، وكان رسوالً يف زمن إبراهيم 
  .ما كان من ذُرِّيَِّة إبراهيم  -عليه الصَّالة والسَّالم -يونس: وأيضاً 

ما كان من ذُرِّيَِّة  -عليه الصالة والسالم  -إنَُّه ذُرِّيَّةٌ ، فعلى هذا إمساعيل:  إنَّ ولد اإلنسان ال ُيقالُ: وأيضاً قيل 
  ] .إبراهيم 

أهنا تعود على إبراهيم؛ ألنه احملدث عنه والِقصَّةٌ َمُسوقَةٌ إىل ذكره وخربه ، وإمنا ذكر نوحاً ، ألن : الوجه الثاين 
  .راهيم إبراهيم كونه من أوالده أحد موجبات َرفِْعِه إب

  .ولكن ُردَّ هذا القَْولُ مبا تقدَّم من كون لوط ليس من ذُرِّيَِّتهِ إمنا هو ابن أخيه أو أخته ذكر ذلك مكي وغريه 
هؤالء األنبياء كلهم ُمَضافُونَ إىل ذُرِّيَِّة إبراهيم ، وإن كان فيهم من مل : وقد أجيب عن ذلكن فقال ابن عباس 

 -تعاىل  - أبٍ؛ ألن لُوطاً ابن أخي إبراهيم ، والعرُب جتعلُ الَعمَّ أباً ، كما أخرب اللَُّه يلحقه بوالدٍة من قبلِ أمِّ وال
  ] ١٣٣: البقرة [ } نَْعُبُد إهلك وإله آبَاِئَك إِبَْراِهيَم َوإِْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق { : أهنم قالوا » يعقوب « عن ولِد 

« منصوباً ب » لوطاً « يف املُعَاَضدِة واملُناَصَرِة ، فعلى هذا يكون » لَهُ لُوطاً  ووَهْبَنا« : وقال أبو سليمان الدَِّمشِْقيُّ 
  .من غري قَْيٍد؛ لكونه من ذُرِّيَِّتِه » َوْهَبَنأ 
  .وما عطف عليه َمْنُصوٌب إما بفعل اِهلَبِة ، وإما بفعل اهلداية » داود « : وقوله 

  :جيوز فيها وجهان » ِمْن ذُرِّيَِّتِه « و 
  .البتداء الغاية » ِمْن « أنه متعلّق بذلك الفعل احملذوف ، وتكون : أحدمها 
  .حال كون هؤالء األنبياء َمْنُسوبِنيَ إليه : أهنا حال أي : والثاين 



جنزيهم َجَزاًء ِمْنلَ ذلك اجلََزاء ، : الكاف يف َمَحلِّ َنْصبٍ نعتاً ملصدر حمذوف ، أي » وكذَِلَك َنْجزِي « : قوله 
  .» وكَذَِلَك ُنرِى إبَْراهِيَم « : وز أن يكون يف َمَحلِّ يف رفع ، أي األمر كذلك ، وقد تقدَّم ذلك يف قوله وجي

كما جزينا إبراهيم على تَْوحِيِدِه بأن رفعنا درجته ، ووهبنا له أوالداً أنبياء أْتِقَياَء ، كذلك : أي » كذلك « ومعىن 
  .جنزي احملسنني على إحساهنم 

  بيان نسب بعض األنبياء فصل يف
  .ابن إيشا » داود « 
  .هو ابنه » سليمان « و 
  .ابن موص بن رازح بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم » أيوب « و 
  .إبن َيْعقُوبَ بن إسحاق بن إبراهيم » يوسف « و 
  .ابن عمان بن يصهر بن قاهث بن الوي بن يعقوب » موسى « و 
  .منه بَِسَنٍة ، وليس ذكرهم على ترتيب أزماهنم  أخو موسى أكرب» هارون « و 

، » يعقوب « و » إسحاق « و » إبراهيم « و » نوح « : ذكر أوَّالً أربعة من األنبياء ، وهم  -تعاىل  -واعلم أنه 
موسى « ، و » يوسف « ، و » أيُّوب « و » سليمان « و » داود « : مث ذكر من ذُرِّيَّتِهِْم أربعة عشر من األنبياء 

، و » إليسع « ، و » إمساعيل « ، و » إلياس « ، و » عيسى « ، و » حيىي « ، و » زكريا « و » هارون « ، و » 
  .» لوطاً « ، و » يونس « 

رعاية التَّْرِتيبِ وَاجَِبة ، والترتيب إّما أن يعترب حبسب الفَْصلِ والدرجة ، وإما أن يعترب حسبِ الزمان ، : فإن قيل 
  حبسب هذين النوعني غري معترب هنا فما السََّبُب فيه؟والترتيب 

  .ال توجب التَّْرِتيَب ، وهذه اآلية أَحُد الدالئل على ِصحَِّة هذا املطلوب » الواو « فاجلواُب أن 
  .هو ابن مرمي ابنة عمران » عيسى « هو ابنه و » حيىي « وهو ابن إّد وبرخيَّا و » وزكريا « : قوله 

جعل  -تعاىل -ألن اهللا -صلى اهللا عليه وسلم  -ه اآلية على أن احلسَن واحلُسْيَن من ذُرِّيَّةِ رسول اهللا واسُْتِدلَّ هبذ
إن أبا جعفر الَباِقَر : عيسى من ذُرِّيَّة إبراهيم ، وهو ال ينسب إىل إبراهيم إالَّ باألمِّ ، فكذلك احلََسُن واحلُسْيُن ويقال 

  .اجِ بن يوسف الثقفي اسَْتدلَّ هبذه اآلية عند احلَجَّ
  فصل فيما يستفاد من اآلية
من وقف على ولده وولد ولده دخل فيه أوالد َبنَاِتِه أيضاً ما َتَناَسلُوا ، وكذلك يف : قال أبو حنيفة والشافعي 

ابن الَعمِّ وابن  الَوصيَِّة للقََراباِت يدخل فيه ولد البنات ، والقرابةُ عند أيب حنيفةَ كلُّ َرِحمٍ َمْحَرمٍ ، ويسقط عند
  .العمة وابن اخلال وابن اخلالة؛ ألهنم ليسوا ِمبْحَرِمَني 

ال : القَرَاَبةُ كُلُّ ذي َرحمٍ َمْحَرمٍ وغريه ، فلم يسقط عنده ابن العم وقال مالك : وقال الشافعي رمحه اهللا تعاىل 
  .يدخل يف ذلك ولُد البنات 

  .وولد ولدي  لولدي: لقرابيت وعقيب فهو كقوله : وإذا قال 

، والصحيح أنه غريه؛ » إسرائيل « و » يعقوب « هو إدريس وله امسان مثل : قال ابن مسعود » وإلياس « : قوله 
ذكرُه يف ولد نوح ، وإدريس جد أيب نوح ، وهذا إلياس بن يسي بن فنحاص بن العيزار بن هارون  -تعاىل -ألن 

  .» كُلُّ ِمَن الصَّاحلَني « بن عمران 



  .هو ابن إبراهيم » وإمساعيل « :  وقوله
  ] .وهو ابن أخطوب بن العجوز [ » إليسع « و 

  .بالم واحدة وفتح الياء بعدها » الَيَسَع « قرأ اجلمهور 
  :اللَّْيَسع بالم مشددة وياء ساكنة بعدها ، فقراءة اجلمهور فيها تأويالن : وقرأ األخوان 

، فَوقََعِت الواو بني ياء وكسرة تقديرية؛ » َيْوِعد « ك » يَْوَسع « : صل أنه منقُولٌ من فعل مضارع ، واأل: أحدمها 
وبابه ، مث مسي به » يهب « و » يدع « و » يضع « ألن الفَْتَحةَ جيء هبا ألْجلِ حرف احلَلْقِ ، فُحِذفَْت حلذفها يف 

  ]الطويل  : [ُمَجرَّداً عن ضمري ، وزيدت فيه األلف والالم على َحدِّ زيادهتا يف قوله 
  َشدِيداً بِأْعَباِء اِخلالفَِة كَاِهلُُه... رأْيتُ الَوِليدَ ْبَن الَيزِيِد ُمَباَركاً  -٢٢٢٨
  ]الرجز : [ وكقوله 
  ُحرَّاُس أْبوابٍ َعلَى قُُصورِهَا... َباَعَد أمَّ الَعْمرِ ِمْن أِسريَِها  -٢٢٢٩

  .وقيل األلف والالم فيه للتعريف كأّنه قدَّر تنكريه 
إنه يوشع بن نون فََتى موسى ، فاأللف والالم فيه : يقال » اليسع « أنه اسم أْعَجِميُّ ال اشتقاق له؛ ألن : الثاين و

  .زائدتان ، أو معرفتان كما تقدم 
  الزمة له على تقدير زيادهتا؟» أل « وهل 

  .» اآلن « إهنا الزَِمةٌ ُشذُوذاً ، كلزومها يف : فقال الفَارِسيُّ 
ما قَاَرنتِ األَداةُ َنقْلَُه كالنَّْضرِ والنُّعْمضاِن ، أو ارِتجَالَُه كاليسع والسموءل ، فإنَّ األغْلََب ثُُبوتُ أل « :  وقال مالك

  .» فيه وقد حتذف 
وهو اسم أْعَجِميُّ ، ودخول األلف والالم فيه على » َضْيَغم وَصْيَرف « وأما قراءة األخوين ، فأصله لَْيَسع ، ك 

  .نِ املتقدمني الَوْجَهْي
اليسع ومل ُيَسمِِّه أحٌد منهم : مسعنا هذا الشيء يف مجيع األحاديث « : واختار أبو عبيدة قراءة التخفيف ، فقال 

  .، وهذا ُحجَّةَ فيه؛ ألنه روى اللفظ بأحد لُغََتْيه ، وإمنا آثََر هذه اللفظة ِلِخفَِّتَها ال لعدم ِصحَِّة األخرى » الَّْيسع 
  .» هي أشبُه بأمساء العجمِ « : اء يف قراءة التشديد وقال الفر

ُيوسف « وكذلك يف سني ]  ١٦٣: النساء [ ك هو يونس بن مىت ، وقد تقم أن فيه ثالث لغات » يونس « قوله 
  .وهو لوط بن هارون ابن أخي إبراهيم » ولوطاً « : وقوله » 

  .» ا كُالَّ َهَدْيَن« : كقوله » وكالَّ فَضَّلَْنا « : قوله 
اسم لكل موجود » العامل « اسَْتَدلُّوا هبذه اآلية على أن األنبياء أفضل من املالئكة؛ ألن » َعلَى العَالَِمَني « : قوله 

  .معناه فَضَّلَْناُهْم على عاملي زماهنم : وقال بعضهم . فيدخل فيه املالئكة  -تعاىل  -سوى اهللا 

  :فيه وجهان  :» آبائهم » « وِمْن آباِئهِمْ « : قوله 
َتبِْعيضيَّةٌ قال » ِمْن « وهدينا من آبائهم ، أو فضَّلنا من آبائهم ، و : أنه ُمتعلٌِّق بذلك الفعل املقدر ، أي : أحدمها 

  .للتبعيض ، واملفعول حمذوف » ِمْن « ، ف » وَهدَْيَنا ِمْن آَبائِهِْم وذرِّيَّاهتم وإخواهنم مجاعات « : بان عطية 
  .وفضَّلنا بعض آبائهم : ، أي » كُالًّ « معطوف على أنه : الثاين 

وإذا كان للتَّْبعِيضِ دلَّت . » وفضلنا كالًّ من آبائهم ، وهدينا كُالًّ من آبائهم « : وقدَّر أبو البقاء هذا الوجه بقوله 
  .على أن آباء بعضهم كانوا مشركني 



مل يكن هلما َولٌَد ، وكان يف ذرية بعضهم » حيىي « و » عيسى «  وذرِّيَّة بعضهم ، ألن: ، أي » وذُرِّيَّاهتم « : وقوله 
  .من كان كَاِفراً 

، وجيوز أن يكون ُمسْتأنفاً وكرر لفظ » فضَّلنا « جيوز أن يعطف على » اجَْتَبْيَناُهْم « و » وإخواهنم « : وقوله 
  .اُهْم ، وأرشدناهم إىل صراط مستقيم اْصطَفَيَْن: اهلداية توكيداً ، وألن اِهلدايةَ أْصلُ كل خري ، واملعىن 

ذلك : املشار إليه هو املَْصَدُر املفهوم من الفعل قبله؛ إما االْجتَِباُء ، وإما اهلداية؛ أي » ذَِلَك ُهَدى اللَِّه « : قوله 
، وأن  خرباً» هدى اهللا « االجتباء هو ُهَدى ، أو ذلك اهلدى إىل الطريق املستقيم هدى اهللا ، وجيوز أن يكون 

حاالً ، والعامل فيه اسم اإلشارة وجيوز أن « يهدي » ، وعلى األول « يهدي به » ذلكط واخلرب « يكون بدالً من 
  .وإما من َعاِئِدهِ احملذوف » َمْن « ِمْن ِعَباِدِهط َتْبيِنيٌ أو حال؛ إما ِمْن » يكون خرباً ثانياً ، و 

  فصل يف حترير معىن اهلداية
َولَوْ أَْشَركُواْ { : وَتْنزِيهُه عن الشرك؛ لقوله تعاىل بعده  -تعاىل -راد من هذه اهلداية معرفة اهللا جيوز أن يكون امل

  .وإذا ثبت ذلك ثََبَت أن اإلميان ال َيْحُصلُ إالَّ بَِخلْقِ اهللا تعاىل } لََحبِطَ َعنُْهم مَّا كَانُواْ َيْعَملُونَ 

) ٨٩(اَب َوالُْحكَْم وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ َيكْفُْر بَِها َهُؤلَاِء فَقَْد َوكَّلَْنا بَِها قَْوًما لَْيسُوا بَِها بِكَافِرِيَن أُولَِئَك الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكَت
  ) ٩٠(الَِمَني َعأُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه قُلْ لَا أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجًرا إِنْ ُهَو إِلَّا ِذكَْرى ِللْ

. » النبوة « يعين العلم والِفقَْه ، و » احلكم « الكتب املُنَزَّلة عليهم ، و : أي } أُوْلَِئَك الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الْكَِتاَب { 
أيك » آتيناهم الكتاب « إىل األنبياء الثمانية عشر املذكورين ، وحيتمل أن يكون املراد ب » أولئك « واإلشارة ب 

ْهَم التَّامَّ ملا يف الكتاب ، واإلحاطة حبقائقه ، وهذا هو األوىل؛ ألن الثمانية عشر مل ينزل على كل واحد منهم الفَ
  .كتاباً إهلياً على التعيني 

الكتاب واحلكم والنبوة ، وهو قول : تعود على الثالثة األشياء ، وهي » اهلاء « هذه } فإنْ َيكْفُْر بَِها { قوله 
  .الزخمشري 

، » ليس « ُمتَعلِّقَةٌ خبري » لَْيُسوا بَِها « : فقط ، ألهنا أقرب مذكور ، والباء يف قوله » النبوة « قيلك يعود على و
  .زائدة توكيداً » بكافرين « وقدم على عاملها ، والباء يف 

  فصل يف معىن اآلية
: ؛ قال ابن عباس } كَّلَْنا بَِها قَْوًما لَّْيسُواْ بَِها بِكَافِرِين فَقَْد َو{ » َمكة « يعين أهل » َيكْفُْر بَِها َهؤالِء « : معىن قوله 

  .، وهو قول جماهد » املدينة « املراد بالقَْومِ األْنَصاُر ، وأهل 
  .يعين األنبياء الثمانية عشر : وقال قََتاَدةُ واحلسن 

  .} َهَدى اللُّه فَبُِهَداُهُم اقَْتِدهْ  أُْولَِئكَ الَِّذيَن{ : ويدلُّ عليه قوله بعد هذه اآلية : قال الزجاج 
وقال أبو َرَجاٍء العطاردي فإن يكفر هبا أهل األرض ، فقد وكلَّنا هبا أهل السماء ، يعين املالئكة ، وهو بعيد؛ ألن 

  .اسم القوم كُلُّ ما يقع على غري بين آدم 
  .هم الفرس : وقال جماهد 

  .م ، َسَواًء كان ملكاً ، أو نبيَّا ، أو من الصحابة ، أو من التابعني كل من مل يكفر ، فهو منه: وقال ابن زيد 
وَيْضُعُف جعله مبتدأ على حذف » هدى اهللا « مفعول ُمقدٌَّم ل » أولئك « } أُوْلَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللُّه { : قوله 

أولئك « واإلشارة ب [ » ُحكُْم « برفع ] ئدة املا[ } أَفَُحكَْم اجلاهلية َيْبُغونَ { : هداهم اهللا كقوله : العائد ، أي 



  ] .إىل األنبياء املتقدم ذكرهم » 
قرا األخوان حبذف اهلاء يف الَوْصلِ والباقون أثبتوها َوْصالً َوَوقْفاً ، إال أن ابن عامر » فَبُِهَداِهُم أقَْتِده « : قوله 

  :بكسرها ، ونقل ابن ذكوان عنه وجهني 
أما يف الوقف فإن القراء اتَّفَقُوا على إثباهتا َساِكنةً .  َوْصلٍ مبدة ، والباقون بسكوهنا الكَْسر من غري: أحدمها 

بالنسبة إىل احلذف واإلثبات ، » القارعة « يف » َماِهَيْه « ويف » احلاقَّة « يف » ُسلْطَانَِيه « و » مَاِلَيه « واختلفوا يف 
فأما قراءة األخوين ، فاهلاء عندمها للسَّكِْت ، فلذلك َحذَفَاَها » ِحسَابِيِْه « و » ِكتَابَِيْه « واتفقوا على إثباهتا يف 

  :وْصالً؛ إذ حملها الَوقُْف ، وأثبتاها وفقاً إْتَباعاً لَِرْسمِ املصحفن وأما من أثبتها ساكنة ، فيحتمل عنده وجهني 
البقرة [ } لَْم يََتَسنَّْه وانظر { : الَوقِْف ، كقوله  هي هاء َسكٍْت ، ولكنها ثبت َوْصالً إْجَراًء للوْصلِ جمرى: أحدمها 

  .يف أحد األقوال كما تقدم ]  ٢٥٩: 

{ ]  ١٤٥: آل عمران [ } نُْؤِتِه { : أهنا ضمري املصدر ُسكَِّنْت َوْصالً إجَْراًء للَوْصلِ جمرى الَوقِْف ، حنو : والثاين 
النساء [ } وَُنْصِلِه { ]  ١١٥: النساء [ } نَُولِِّه { ، ]  ١١١: عراف األ[ } أَْرجِْه { و ]  ٢٨: النمل [ } فَأَلِْقْه 

 :١١٥ . [  
اهلدى ، أي اقتدى اهلدى ، واملعىن اقْتداء اهلدى ، : ، فقيل » اهلاء « واختلف يف املصدر الذي تُعوُد عليه هذه 
  .فبهداهم اقتد ألجل اهلدى : وجيوز أن يكون اهلدى مفعوالً ألجله؛ أي 

  ]البسيط : [ اقتد االقتداء ، ومن إضمار املصدر قول الشاعر : االقتداء؛ أي : ل وقي
  واملَْرُء ِعْنَد الرَُّشا إنْ َيلْقَها ِذيُب... َهذَا سَُراقَةُ ِللْقُرآِن َيْدُرُسُه  -٢٢٣٠

» الالم « له ، وإمنا زيدت ضمري القرآن؛ ألن الفعل قد تعدَّى » اهلاء « َيْدُرُس الدَّْرَس ، وال جيوز أن يتكون : أي 
بفعل ُمقدَّرٍ ، خالفاً » زيداً َضَرْبُتهُ « من » زيداً « َتقْوَِيةً له ، حيث تقدَّم معموله ، وكذلك جعل النُّحَاةُ َنْصب 

  .للفراء 
ْصَدرُ َبَدالً اقتد اقتد ، مث جعل املَ: إهنا ضمري املصدر املؤكد النائب عن الفعل ، وإن األصل « : قال ابن األنَْبارِّي 

  .» من الفعل الثاين ، مث أْضِمَر فاتََّصلَ باألول 
وأما قراءة ابن عامر فالظَّاِهُر فيها أهنا ضمري ، وُحرِّكَْت بالكَْسرِ من غري َوْصلٍ وهو الذي يسميه القُرَّاء االْخِتالَس 

  .وحنوه ]  ١١١: األعراف [ }  أَْرجِْه{ : َتاَرةً ، وبالصلة وهو املَُسمَّى إْشَباعاً أخرى كمنا قرئ 
« اهلاء » وهذا غلط؛ ألن هذه « اهلاء من غري ُبلُوغِ ياء » ُيِشمُّ « وإذا تقرََّر هذا فقول ابن ُمَجاِهٍد عن ابن عامر 
قرر من ال حترك وإمنا تدخل ليتبيََّن هبا حركةُ ما قبلها ليس بَِجيٍِّد ملا ت: هاء َوقٍْف ال تعرب يف حالٍ من األحوال ، أي 

  .أهنا َضِمُري املَْصَدرِ ، وقد َردَّ الفَارِسيُّ قول ابن جماهد مبا تقدم 
أهنا هاء َسكٍْت أْجرَِيْت ُمْجَرى الضمري ، كما أجريت هاء الضمري ُمجَْراَها يف السكُوِن ، وهذا ليس : والوجه الثاين 

  ]البسيط : [ بِجَيٍِّد ، ويروى قول املتنيب 
  .. اُه ِممَّْن قَلُْبُه َشبُِم واَحرَّ قَلَْب -٢٢٣١

السَّكِْت ، ُشبَِّهْت هباء الضمري فحركت ، واألحسن أن جتعل الكسر « هاء » وكسرها على أهنا « اهلاء » بضم 
  الضمري ال تكسر بعد األلف ، فكيف مبا يشبهها؟« هاء » اللتقاء الساكنني ال لشبهها بالضمري؛ ألن 

قدوة وقدو وأصله من القدو وهو أصل البَِناِء الذي يتشعب : ويقال . املُواقَقَِة قاله اللَّْيث واالقتداُء يف األْصلِ طَلَُب 
  .منه تصريف االقِتَداُء 



. « اقَْتِدْه » متعلق ب « بُِهداِهمِ » اإلتيان بِمِثْلِ ِفْعل األول ألجل أنه فعله و : االقِتَداُء يف اللغة : قال الواِحديُّ 
  .ميه ُمفيداً لالختصاص على قاعدته وجعل الزخمشري تقد

  فصل فيما يقتدى هبم فيه
  .هذا ِخطَاٌب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واختلفوا يف الشيء الذي أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم باالقتداء هبم فيه 

لِّ ما ال َيِليُق بالباري سبحانه املُرَاُد أن َيقَْتدي هبم يف األمر الذي أمجعوا عليه ، وهو التوحيد والتَّْنزِيه عن كُ: فقيل 
  .وتعاىل يف الذَّاِت والصِّفاِت واألفْعَالِ 

املارد االقِْتَداُء هبم يف شََراِئعِهْم إال ما َخصَُّه الدليل على هذا ، فاآلية دَِليلٌ على أن َشْرَع من قبلنا يلزمنا : وقيل 
  :ِك ، وإقامة التوحيد؛ ألنه ختم اآلية بقوله املراد به إقَاَمةُ الداللة على إْبطَالِ الشِّْر: وقيل 

مث أكد إصَْرارَُهْم على التوحيد وإنكارهم للشرك ]  ٨٨: األنعام [ } َولَْو أَْشَركُواْ لََحبِطَ َعْنُهْم مَّا كَانُواْ َيْعَملُونَ { 
أُوْلَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللُّه فَبُِهَداُهمُ { : مث قال } بَِها بِكَاِفرِيَن  فَإِن َيكْفُْر بَِها َهُؤالء فَقَْد َوكَّلَْنا بَِها قَْوًما لَّْيُسواْ{ : بقوله 
  .اقَْتِد هبم يف َنفْيِ الشرك ، وإثبات التوحيد ، وَتَحمُّلِ َسفَاَهاِت اجلُهَّال : أي } اقَْتِدهْ 

  .ِصلُ اللفظ ُمطْلٌَق فيحمل على الكل إالَّ ما َخصَُّه الدَّليل املُْنفَ: وقال آخرون 
  :قال القاضي يبعد َحْملُ هذه اآلية على أْمرٍ الرَُّسولِ بُِمتَاَبَعِة األنبياء املُتقدِّمني يف شََراِئعِهْم لوجوه 

  .أحدمها أن شرائعهم خمتلفة ُمتناِقَضةٌ فال َيِصحُّ مع َتَناقُِضَها أن يكون باالقِْتَداِء هبم يف تلك األْحكَامِ املُتناِقَضِة 
دليل ثباِت َشْرعِهِْم كان خمصوصاً : أن اهلدى عبارة عن الدليل دون نفس العملِ ، وإذا ثبت هذا ، فنقولُ : وثانيها 

  .بتلك األْوقَاِت فقط ، فكيف ُيْسَتَدلُّ بذلك على اتَِّباعِهِْم يف شرائعهم يف كل األوقات 
عهم يوجب أن يكون َمْنِصُبُه أقَلَّ من َمْنِصبِهِْم ، ُمتَّبعاً هلم يف شرائ -عليه الصَّالة والسَّالم  -أن كونه : وثالثها 

  .وذلك َباِطلٌ باإلمجاع ، فثبت هبذه الوجوه أنه ال ميكن حَْملُ اآلية على ُوُجوبِ االقِْتداِء هبم يف َشرَاِئعِهْم 
تلك األْحكَامِ يتناول الكل فأما ما ذكرمت من كون بعض » فَبَُهداهُم اقَْتِده « : واجلواب عن األول ، أن قوله 

  .العام جيب ختصيصه يف هذه الصُّورة ، ويقى فيما عداها ُحجَّة : ُمَتَناِقَضةً حبسب شرائعهم ، فنقول 
لو كان مأموراً بأن َيْسَتِدلَّ بالدليل الذي اسَْتَدلَّ به األنبياُء املتقدُِّمون مل  -عليه الصالة والسالم -أنه : وعن الثاين 

إهنم ُمتَّبُِعونَ لليهود والنَّصارى : ألن املسلمني ملا اسَْتَدلُّوا حبدوث العامل على وجود الصانع اليقال  يكن ذلك ُمَتاَبعَةً؛
يف هذا الباب؛ ألن املستدلَّ بالدليل يكون أصالً يف ذلك احلكم ، وال تعلُّ له مبن قبله ألَْبتَّةَ ، واالقتداء واالتِّبَاُع ال 

  .َسَبباً لوجوب الفِْعلِ عن الثاين  حيصل إال إذا كان فعل األوَّل
أنه أمر الرَّسُولَ باالقِْتَداِء جبميعهم يف مجيع الصِّفَاتِ احلميدة ، واألخالق الشريفة ، وذلك ال يوجب : وعن الثالث 

  .كونه أقَلَّ مرتبة من الكُلِّ على ما يأيت يف الفَْصلِ الذي بعده 
  سلمفصل يف أفضلية نبينا حممد صلى اهللا عليه و

احَْتجَّ العمالء هبذه اآلية على أن الرَّسول صلى اهللا عليه وسلم أفضل من مجيع األنبياء عليهم الصَّالةُ والسَّالم؛ ألن 
كانا من أصاحب الشكر على » سليمان « و » داود « ِخصَالَ الكمالِ وصفاِت الشَّرِف كانت مفّرقة فيهم ف 

موسى « كان َجاِمعاً ِلهَاتْينِ احلالتني ، و » يوسف « ْبرِ على البالِء ، و كان من أصحاب الصَّ» أيُّوب « النعمة ، و 
« و » حيىي « و » زكريا « عليه الصالة والسالم كان صاحب الشرعيِة القويَِّة القاهرة ، واملعجزات الظاهرة و » 

كان صاحب » يونس «  كان صاحب الصِّْدق و» إمساعيل « كانوا أصحاب الزُّْهِد ، و » إلياس « و » عيسى 
  .التَّضَرُّعِ 



إمنا ذكر كُلُّ واحد من هؤالء األنبياء؛ ألن الغالب عليه َخْصلةٌ ُمعيَّنةٌ من ِخصال املَْدح  -تعاىل  -وثبت أنه 
بأن يقتدي هبم بأْسرِهْم ، فكان التقدير  -عليه الصَّالة والسَّالم -والشرف ، مث إنه تعاىل ملا ذكر الكلّ أمر حممداً 

أمر حممداً أن جيمع من ِخصالِ الُعُبوديَّة والطاعة كُل الصفات اليت كانت ُمتفرِّقَةً فيهم بأمجعهم ، وملا  -تعاىل  -كأنه 
إنه قَصَّر يف حتصيلهم ، فثبت أنه َحصَّلََها ، ومىت كان األمر كذلك : بذلك اْمَتَنَع أن يقال  -تبارك وتعاىل  -أمره اهللا

  .َضلُُهْم بكليتهم إنه أفْ: وجب أن يقال 
ملا أمره االقتداء هبدى األنبياء املتقدمني ، وكان من ُجْملَِة هدايِتهِمْ َتْرُك طلب } قُل الَّ أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجًرا { : قوله 

« و [ » راً قُلْ ال أسْألُكُْم علْيِه أْج« : األْجرِ يف إيصال الدين ، وإبالغ الشريعة ال َجَرم اقتدى هبم يف ذلك فقال 
» أن « تعود على القرآن والتبليغ أضمرا وإن مل َيْجرِ هلما ِذكٌْر لداللة السِّياق عليهما ، و ] » عليه « يف » اهلاء 

أن » إنْ ُهَو إالَّ ِذكَْرى « : يف قوله » إالَّ « نافية وال عمل هلا على املَْشهُور ، ولو كانت َعاِملةً لبطل عملها ب 
إن القرآن العظيم إالَّ تذكري للعاملني ، : معدية أي » الالم « و » ذكرى « متعلق ب » وللعاملني  «. يذكره ويعظه 

وجيوز أن تكون متعلِّقَةً مبحذوف على أهنا ِصفَةٌ للذِّكَْرى ، وهذه اآلية َتُدلُّ على أنه صلى اهللا عليه وسلم َمْبعُوثٌ إىل 
  .كل أْهلِ الدنيا ال إىل قَْومِ دون قَْومٍ 

 الَِّذي َجاَء بِِه ُموَسى ُنوًرا َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِهِ إِذْ قَالُوا َما أَنَْزلَ اللَُّه َعلَى َبَشرٍ ِمْن َشْيٍء قُلْ َمْن أَنَْزلَ الِْكتَاَب
لَْم َتْعلَُموا أَنُْتْم َولَا آَباُؤكُْم قُلِ اللَُّه ثُمَّ ذَْرُهْم ِفي َوُهًدى ِللنَّاسِ َتْجَعلُوَنُه قَرَاِطيسَ ُتْبدُوَنَها َوُتْخفُونَ كَثًِريا َوُعلِّْمُتْم َما 

  ) ٩١(َخْوِضهِْم َيلَْعُبونَ 

  .وما قدروا اهللا حق قدره اآلية الكرمية : قوله 
 -الة والسَّالمعليه الصَّ -ملا َحكَى عن إبراهيم  -تعاىل  -اعلم أن َمدَاَر القرآن على إثَْباِت التوحيد والنُُّبوَِّة ، فاهللا 

» َوَما قََدرُوا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه « : وإبطال الشرك ذَكََر بعده َتقْرِيَر أمر النبوة ، فقال ] التوحيد ، [ أنه أثَْبَت دليل 
األصل ِصفَةٌ منصوب على املَْصَدرِ ، وهو يف » َحّق قَْدرهِ « . حني انركوا النُُّبوَّةَ والرسالة ، فهذا بيان َوْجِه النَّظْمِ 

للمصدر ، فلما أضيف الوصف إىل موصوفه اْنَتَصَب على َما كَانَ َيْنَتِصٌب عليه َمْوُصوفُُه ، واألصل قدره احلقّ 
  .» جَْرد قَِطيفَة وسحق عمامة « : كقوهلم 

. د تقدَّم أهنما لُغََتاِن بتحريكها ، وق« قَدره » بتشديد الدَّال « قَدَّروا » : ، وعيسى الثقفي « وقرأ احلسُن الَبْصرِيُّ 
وقي كالم ابن عطية ما [ « قدره » ، وجعله ابن عطية منصوباً ب « قدروا » َمْنصُوٌب ب « إذْ قَالُوا » : قوله 

  .لوجود َشْرطَي الزيادة « من » مفعول به زيدت فيه « من شيء » للتعليل ، و ] يشعر بأهنا 
  فصل يف معىن اآلية

  .ظَُّموا اهللا حقَّ تعظيمه ما َع: قال ابن عبَّاسٍ 
  .معناه ما آمنوا أن اهللا على كُلِّ شيء قدير : وروي عنه أيضاً أنه قال 

  .ما وصفوا اهللا حقَّ ِصفَِتِه : وقال أبو العَاِلَيِة 
َرُه وَحرََّرُه ، قََدَر الشَّيَء إذا َسَب: فقال  -تعاىل  -ما عرفوه َحقَّ معرفته ، وحقَّق الواحدي رمحه اهللا : وقال األْخفَُش 

أيك « إن غُمَّ علْيكُْم فاقْدُروا لَُه » : وأراج ان يعمل مقداره يقدره بالضمري قدراً ، ومنه قوله عليه الصَّالة والسَّالم 
إنه ال يقدر : هو يَقِْدُر قَْدَرُه ، وإن مل يعرفه بِِصفَاِتِه : فاطلبوا أن َتْعرِفُوُه هذا أصله يف اللغة ، مث يقال ملن عرف َشْيئاً 

صحيح يف كُلِّ املعاين املذكورة وملا حكى عنهم أهنم ما قََدرُوا اللَّه َحقَّ « وَما قََدرُوا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه » : قَْدَرُه ، فقوله 



  .} َمآ أَنَزلَ اهللا على َبَشرٍ مِّن َشْيٍء { : قدره بيَّن السََّبَب فيه ، وهو قوهلم 
  :النُُّبوَّةَ والرِّسَالَة فهو يف احلقيقة ما عرف اهللا َحقَّ َمْعرِفَِتِه ، وتقديره من ُوُجوٍه  واعلم أن كُلَّ من أنكر

أو ] تكليفاً أصالً [ ما كَلََّف أحداً من اخلَلْقِ  -تبارك وتعاىل -إنه : أن ُمْنِكرَ البعث والرسالة إما أن يقول : األول 
أَباَح هلم َجِميعَ  -تبارك وتعاىل -واألول باطل؛ ألن ذلك يقتضي أنه  كَلَّفَُهْم ، -تبارك وتعاىل  -إنه : يقول 

 -عليهم الصَّالة والسَّالم -اهللا َوَوْصفه مبا ال يليق به واالْسِتخْفَاف باألنبياء] َشْتم [ املُْنكَراِت والقبائح ، حنو 
  .اءة ، وكل ذلك باطل وُمقَاَبلَة اإلْنَعام باإلس -تعاىل  -والرسل ، واإلعراض عن ُشكْرِ اهللا 

  .من ُمَبلِّغٍ وشارع ُمَبيِّنٍ ، وما ذلك إالَّ للرَُّسولِ ] والنهي فهاهنا ال ُبدَّ [ كَلََّف اخلَلَْق باألمر  -تعاىل -وإن سلم أنه 

  العقل كاٍف يف إجياب املوجبات ، واجتناب املقبحات؟: فإن قيل مل ال جيوز أن ُيقَالَ 
كما قلتم إال أنه ال ميتنع تأكيدُ التعريف الَعقِْلّي بالتعريفات املشروعة على ألِْسَنِة األنبياء َهْب أن األمر : فاجلواب 
 -تعاىل  -فصبَت أن كل من َمَنَع من البعثة والرسالة ، فقد طََعَن يف حكمة اهللا  -عليهم الصالة والسالم -والرسل 

  .} َوَما قََدُرواْ اهللا َحقَّ قَْدرِِه إِذْ قَالُواْ { : ه قوله تبارك وتعاىل وكان ذلك َجْهالً بصفة اإلهلية ، وحينئذ َيْصُدُق يف حق
إنه ميتنع بعثة األنبياء والرسل عليهم الصَّالة والسالم؛ : أن من الناس من يقول : والوجه الثاين يف تقرير هذا املعىن 

  .قائلون هبذا القول هلم َمقَامات املعجزة على َوفْقِ َدْعَواُه تصديقاً له ، وال] إظهار [ ألن ميتنع 
  .إنه ليس يف اإلْمكَاِن خَْرُق العادات ، وال إجياد شيء على خالف ما َجَرْت به العَاَدةُ : أن يقولوا : أحدها 
لة هلا إن بتقدير ُحصُولِ هذه األفعالِ اخلَارِقَِة للعَادَاِت ، فال دال: يسلمون إمكان ذلك ، إالَّ أهنم َيقُولُونَ : والثاين 

  . -تعاىل -على ِصْدقه من الرسالة ، وكال القولني يوجب القَْدَح يف كمالِ قُْدرِة اهللا 
أما األوَّل وهو أنه ثبت أن األْجساَم ُمَتَماِثلَةٌ ، وثبت أن ما حيتمله الشيء وجب أن حيتمل مثله ، وإذا كان كذلك 

إن اإلله غري قادر عليه كان ذلك َوْصفاً له بالَعْجزِ ، : فَرُّقِ ، فإن قلنا كان جِْسمُ القََمرِ والشمس قَابِالً ِللتَّمَزُّقِ والتَّ
  .وُنقْصاِن القُْدرِة ، وحينئذ يصدق يف حق هذا القائل أنه ما قدر اللََّه حقَّ قدره 

  .جزات قادر عليه ، وحنيئذ ال مينع َعقْالً اْنِشقَاُق القمر ، وال حصول سائر املع -تعاىل  -إنه : وإن قلنا 
هذه األفعال اخلَارقة عند َدْعَوى ُمدَِّعي النبة َيُدلُّ على ِصدِقِه ، فهذا أيضاً ] حدوث [ وهو أن : وأما املقام الثاين 

ظاهٌر على ما قدر يف كتب األصولِ ، فثبت أن كُلِّ من أنكر َمكَانَ البعثة والرسالة ، فقد وصف اهللا َتَباَرَك وتعاىل 
  .القدرة ، فكل من قال ذلك ، فهو ما قََدرَ اللََّه حقَّ قَْدرِِه  بالَعْجزِ ونُقَْصاِن
حدوثه َيُدلُّ على أن إله العامل قَاِدٌر عليم حكيم ، وأن اخلَلْقَ : أنه ملا ثبت ُحدُوثُ العامل ، فنقول : والوجه الثالث 

ون له أمر وهني ، وتكليف على ِعباِدهِ كلهم َعبِيُدُه ، وهو مالكهم وملكهم على اإلطالق وامللُك املُطاع جيب أن يك
، وأن يكون له َوْعٌد على الطاعة ، ووعيٌد على املعصية ، وذلك ال يتم وال يكمل إالَّ بإرسال الرسل وإنزال الكتب 

  .، فكل من أنكر ذلك فَقط طََعَن يف كونه تعاىل َمِلكاً ُمطَاعاً ، ومن اعتقد ذلكن فهو ما قدر اهللا َحقَّ قدره 
  يف بيان سبب النزولفصل 

َمآ أَنَزلَ اهللا { : هؤالء الذين حكى اهللا عنهم أهنم قالوا : َصْعُب ، وهو أن يقال ] َبْحثٌ [ يف هذه اآلية الكرمية 
إهنم أْهلُ الكتاب من اليهود والنصارى ، فإن كان : إهنم كُفًّار قريشن أو يقال : إما أن يقال } على َبَشرٍ مِّن َشْيٍء 

وذلك أن كُفَّار قريش } قُلْ َمْن أَنَزلَ الكتاب الذي َجآَء بِِه موسى { : ف ميكن إْبطالُ قوهلم بقوله األول فكي
 -عليهم الصالة والسالم -فكذلك ُيْنِكُرون رسالةَ األنْبَِياء -عليه الصالة والسالم -والربامهة ُيْنِكُرونَ رسالة حممد 

  .فكيف َيْحُسُن إيراد هذا اإللَْزامِ عليهم 



وإن كان قائل هذا القول من أْهلِ الكتاب فهو أيضاً مشكل؛ ألهنم ال يقولون هذا القَْولَ ، وكيف يقولونه َمَع أن 
 -عليه الصالة والسالم -َمذَْهبَُهْم أن التوارة ِكتَاٌب أنزله اهللا على ُموَسى ، واإلجنيل كتاُب أنزله اهللا على عيسى 

واملَُناظََرةُ اليت وقعت بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني اليهود والنََّصارى كلها وأيضاً فهذه السُّورة َمِكيَّةٌ ، 
  .َمَدنيةٌ ، فكيف ميكن َحْملُ هذه اآلية الكرمية عليها ، فهذا تقدير اإلشكال يف هذه اآلية 
  .، وهو املشهرو عند اجلمهور  واعلم أن النَّاَس اختلفوا فيه على قولني ، والقول أن هذه اآلية نزلت يف حقِّ اليهود

إن مالك بن االصيف كان من أحبار اليهود ورؤسائهم وكان َرُجالً مسيناً « : وقال ابن عباسِ وسعيد بن ُجَبْيرٍ 
اْنشُدَك بالَِّذي أْنَزلَ التَّوارة » : فدخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لَِّتي ى َهلْ جتد يف التَّوْارِة أن اللََّه َيبَْغُض احلَْبَر السَّمِيَنن وأْنتَ احلَْبُر السَِّمُني وقْد َسمِْنَت ِمَن األشَْياِء اعلى ُموَس
َما أنَْزل اللَُّه على َبَشرٍ » : بن الصيف مث التفت إىل عمر ، فقال ] مالك [ فضحك القوم فغضب « ُتطِْعُمَك الَيُهوُد 

أن اهللا أنزل التوارة على ُموَسى ، فَِلَم قلت ] ألَْيَس [ ويلك؟ ما هذا الذي بلغنا عنك ، : فقال له قومه « ٍء ِمْن َشي
وأنت إن غضبت : إنه أغَْضبَنِي ، فقلت ذلك فقالوا له : ما أنزل اهللا على بشر من شيء؟ فقال مالك بن الصيف : 

  .هم؛ وجعلوا مكانة كَْعَب ْبَن األشَْرِف َتقُولُ على اهللا غَْيَر احلق ، فنزعوه عن رياست
  .نزلت يف فنَحاصِ ْبنِ عازوراء وهو قائل هذه املَقالِة : وقال السُّدِّيُّ 
واهللا ما أنزل من السماء : قالوا . « نََعْم » : قالت اليهودك يا حممد أنزل اهللا عليك كتاباً؟ قال : قال ابن عباس 

ويف « َما أنَْزل اللَُّه َعلَى َبَشرٍ ِمْن َشيٍء » : ؛ إذ قالوا « َما قََدرُوا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه »  كتاباً ، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل
  :سبب النزول سؤاالت 

من [ لَفْظُ اآلية وإن كان ُمطْلَقاً إالَّ أنه َيَتقَيَُّد حبسب الُعْرِف أال ترى أن املرأة إذا أرادت أن خترج : السؤال األول 
اللفظ وإن كان : إن خرجت من الدار فأْنِت طالق ، فإن كثرياً من الفهاء قالوا : فغضب الزَّْوُج ، فقال ] الدار 

وإن كان « َما أنَْزل اللَُّه َعلَى َبَشرٍ ِمْن َشيٍء » : ُمطْلَقاً إال أنه بَِحسبِ الُعْرِف يَتقَيَّدُ بتلك املرأة ، فكذا هاهنا فقوله 
َمآ أَنَزلَ اهللا على َبَشرٍ مِّن { : غة إالَّ أنه يتقيد بتلك الواِقَعِة حبسب العُْرقِ ، فكان لقوله تعاىل ُمطْلٌقاً حبسب أْصلِ الل

قُلْ َمْن أَنَزلَ { : يف أنه يبغض احلَْبَر السمني ، وإذا كان هذا املُطْلَق َمْحُموالً لعى هذا املُقَيَِّد مل يكن قله } َشْيٍء 
  .مبطالً لكالمه } سى ُنوراً َوُهًدى الكتاب الذي َجآَء بِِه مو

أن مالك بن الصيف كان مفتخراً بكونه َيهُوديَّا ُمَتظَاهراً بذلك ، ومع هذا املَذَْهبِ ال ميكنه أن يقول : السؤال الثاين 
هذا ما أنزل اهللا على بشر من شيء إال على سبيل الَغَضبِ املُْدِهشِ للعقل ، أو على سبيل طغيان اللسان ، ومثل : 

  .يف غبطاله ] الدهر [ إنزال القرآن الباقي على وجه  -تبارك وتعاىل -الكالم ال َيِليُق باهللا 
هو أن كُفَّراَ قريش : ما أنزل اهللا على بشر من شيء من كُفَّار قريش ، وفيه سؤال : أن القائل : والقول الثاين 

الم ، فكيف ميكنم إلزامهم بُِنُبوَِّة موسى ، وأيضاً فما بعد هذه كانوا ينكرون ُنُبوَّةَ مجيع األنبياء عليهم الصَّالة والس
َتْجَعلُوَنُه قَرَاِطيسَ ُتْبدُوَنَها َوُتْخفُونَ كَثِرياً َوُعلِّْمُتْم مَّا { : اآلية ال يليق بكُفَّار قريش ، وإمنا يليق باليهود ، وهو قلوله 

إن أول اآلية ِخطَابٌ للكفار ، : ال تليق إال باليهود وهو قَْولُ من يقول  وهذه األحوال} لَْم تعلموا أَنُتْم َوالَ آَباؤُكُم 
وآخرها خطاب مع اليهود ، وهذا فاسد ، ألنه يوحب َتفْكِيَك َنظْمِ اآلية ، وفساد تركيبها ، وذلك ال يليق بكالمنا 

  .، فَْضالً عن كالم ربِّ العاملني ، فهذا تقرير اإلشكال على هذا القول 
فيمكن َدفُْعُه بأن كُفَّار قريش كانوا ُمْخَتلطَني باليهود والنصارى ، وكانوا قد مسعوا من الفَريقَْينِ : ؤال األول أما الس

عليه  -وغريها ، والكفار كانوا َيطُْعنون يف نبوة حممد  -على سبيل التَّواُتر ظهور املعجزات القاهرة على َيِد ُموَسى



لو جئتنا بأمثال هذه : يقولون ] وكانوا [ نوا َيطْلُُبونَ من أْمثالَ هذه املعجزات بَِسببِ أهنم كا -الصالة والسالم
املُعجزات آَمنَّا بك ، فكان جمموع هذه الكلمات جَارِياً جمرى ما يوجب عليهم االعِْترَاض ، واالعتراف بنبوة موسى 

َمآ أَنَزلَ اهللا { : سى إلزاماً عليهم يف قوهلم نبوة مو] مل يبعد إيراد [ عليه الصالة والسالم ، وإذا كان األمر كذلك 
  .} على َبَشرٍ مِّن َشْيٍء 

فجوابه أن كفار قريش ، وأهل الكتاب ملا اشرتكوا يف إمنكار بنوة حممد صلى اهللا عليه وسلم مل َيْبُعدْ أن : وأما الثاين 
  .والنصارى وبقّيته خطاباً مع اليهود » مكة « يكون الكالُم بعضه ِخطَاباً مع كفار 

  فصل فيا يستفاد من اآلية
  :َدلَّت هذه اآلية الكرمية على أحكام 

َنِكَرةٌ يف موضع } َمآ أَنَزلَ اهللا على َبَشرٍ مِّن َشْيٍء { : أن النَِّكَرةَ يف موضع النَّفْي تفيد العموم ، فإن قوله : منها 
إْبطاالً له } َمْن أَنَزلَ الكتاب الذي َجآَء بِِه موسى  قُلْ{ : النفي ، فلو مل تفد العموم ملا كان قوله تبارك وتعاىل 

  .َوَنقْضاُ عليه ، وكان اْسِتْدالالً فاسداً 
َمآ أَنَزلَ اهللا على َبَشرٍ مِّن َشْيٍء { : َنقََض قوهلم  -تبارك وتعاىل  -أن النَّقْضَ يقدح يف ِصحَِّة الكالم؛ ألنه : ومنها 

فلو مل َيُدلُّ النَّقُْض على فساد الكالم ملا كانت هذه } َزلَ الكتاب الذي َجآَء بِِه موسى قُلْ َمْن أَن{ : بقوله تعاىل } 
  .احلُجَّةُ ُمفِيَدةً هلذا املطلوب 

إن الفَارَِق بني الصُّوَرَتْينِ مينع من كون النقض مبطالً ضعيف إذ لو كان األمر كذلك لََسقَطَتْ : واعلم أن من يقول 
معجزات موسى عليه الصالة والسالم أظَْهُر وأهبرِ من : اآلية الكرمية ، ألن اليهود كانوا يقولون  ُحجَّةُ اهللا يف هذه

مقبوالً لسقطت هذه احلدة ، [ معجزاتك ، فلم يلزم من إثبات النبوة هناك إثبات هاهنا ، ولو كان هذا الفرق 
  .على اإلطالق مبطل ] وحيث ال جيوز القول بسقوطها ، علمنا أن النقض 

  }قُلْ َمْن أَنَزلَ الكتاب الذي َجآَء بِِه موسى ُنوراً َوُهًدى لِّلنَّاس { : قوله 
  :وصف الكتاب بصفتني 

  :وهو َمْنصُوٌب على احلال ، ويف صاحبها وجهان » نوراً « : قوله : أحدمها 
  .» جاء « ، فالعامل فيها » به « يف » اهلاء « أنه : أحدمها 
تشبيهاً له » نوراً « ومسَّاه » هدى « ِصفَةٌ ل » للناس « ، و » أنزل « ، فالعامل فيه » الكتاب « أنه : والثاين 

  .بالنُّورِ الذي يبني به الطريق 
فعلى هذا ال َيبْقَى َبْيَن كونه نوراً ، وبني كونه ُهًدى للناس فَْرٌق ، فعطف أحدمها على اآلخر يوجب : فإن قيل 
  .التَّغَاُيَر 

  :ور صفتان أن للن: فاجلواب 
  .كونه يف نَفِْسه ظَاهراً َجليَّا : أحدمها 
هذان األمران وقد ُوِصَف القرآن » نوراً وهدى « كونه حبيث يكون َسَباً لظهرر غريه ، فاملراد من كونه : والثانية 

  ] . ٥٢: الشورى [ } ِدَنا ولكن َجَعلَْناُه نُوراً نَّْهِدي بِِه َمن نََّشآُء ِمْن ِعَبا{ : أيضاً هبذين الوصفْنيِ ، فقال 
والباقون بتاء » ُيْبدُوَنَها وُيخفُون كَِثرياً « قرا ابن كثري وابن عمرو بياء الَغْيَبِة ، وكذلك » َتْجَعلُوَنُه « : قوله 

  .إىل آخره } وا َوَما قََدُر{ : اخلطاب يف الثالثة األفعال ، فأما الَغْيَبةُ فِللَحْملِ على ما تقدم من الَغْيبِة يف قوله تعاىل 
  :تأويالن » وُعلِّْمُتْم « : وعلى هذا فيكون يف قوله 



  .أنه خطاب هلم أيضاً وإمناء جاء به على طريق االلِْتفَاِت : أحدمها 
  .» قل اهللا « : وبني قوله } قُلْ َمْن أَنَزلَ الكتاب { : أنه خطاٌب إىل املؤمنني اعترض به بني األمر بقوله : والثاين 
وَرجَّحََها مكي ومجاعة كذلك قال » وعلِّْمُتْم َما لَْم َتْعلَُموا أْنُتمْ « : لقرءاة بتاء اخلطاب ففيها مناسبة لقوله وأما ا
وذلك َحَسٌن يف املَُشاكَلَِة واملُطاَبقَِة ، واتِّصالِ بعض الكالم ببعض ، وهو االختيار لذلك ، وألن أكثر « : مكي 

  .» القراء عليه 
إن املكرين العرب ، أو كفار قريش مل يكن َجْعلُ اخلطاب هلم ، بل يكون قد اعترض : ومن قال « : ن قال أبو حيَّا

، ومثل هذا َيبُْعُد ُوقُوُعُه؛ ألن فيه َتفِْكيكاً ] يبدوهنا [ جتعلونه قراطيس : بين إسرائيل فقال خالل السُّؤال واجلواب 
  .» قريش ، وآخره خطاباً لليهود للنَّظْمِ ، حيث جعل أول الكالم ِخطَاباً لكفار 

وقد أجيب باجلميع ملا اشتركوا يف إنكار ُنُبوَِّة رسالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء َبْعُض الكالم « : قال 
  .» ِخطَاباً للعرب وبعضه خطاباً لبين إسرائيل 

يضعونه : أي » ألقى « وأن تكون مبعىن » َر َصيَّ« مبعىن » جعل « جيوز أن تكون : » َتْجَعلُوَنُه قََراطِيَس « : قوله 
  .يف كَاغٍد 

  .» نوراً « كما تقدم يف » به « يف » اهلاء « وإما من » الكتاب « وهذه اجللمة يف حملِّ نصب على احلال ، إما من 
  :فيه ثالثة أوجه » قََراطِيس « : قوله 

  .جيعلونه ذَا قَرَاطِيَس : أنه على حذف مضاف ، أي : والثاين 
يف حمل نصب » تبدوهنا « : واجلملة من قوله . أهنم نَزَّلوه َمنْزِلَةَ القراطيس ، وقد تقدم تفسري القراطيس : والثالث 
ختفون منها : إهنا صفة أيضاً هلا ، وقدر ضمرياً حمذوفاً ، أي : فقال أبو البقاء » ختفون « وأما » قراطيس « ِصفَةً ل 

  .كثرياً 
  .انتهى . متبدأ ال مَْوِضَع له من اإلعراب » فون وخت« : وأما مكي فقال 

منع كونه ِصفَةً ، وقد تقدم أنه ُمقَدٌَّر ، وهو أوىل ، وقد » قراطيس « كأنه ملا رأى ُخلُوَّ اجلملة من ضمري َيُعوُد على 
على أنه جيعل » اطِيس َتْجَعلُوَنُه قََر« : من قوله » الكتاب « أن يكون حاالً من ضمري » تبدون « جوَّز الواحدي يف 

  .انتهى . الكتاب القراطيس يف معىن؛ ألنه ُمكَْتَتٌب فيها 
  .اعِْتذَاٌر عن جميء خربه ُمؤنُّثاً ، ويف اجلملة فهو بعيد أو ممتنع » َعلَى أنْ َتجَْعلَ « : قوله 
ُمْسَتانٌف ، وأن يكون حاالً ،  ، وما عطف» َيْجَعلُونه « جيوز أن يكون على قراءة الغيبة يف » وُعلِّْمُتْم « : قوله 

يف املاضي الواقع » قد « وإمنا أتى به ُمخَاطباً ألجل االلْتفاِت ، وأما على قراءة تاء اخلطاب فهو حالٌ ، ومن اشترط 
  .وقد علمتم ما مل تعلموا : حاالً أضمرها هنا ، أي 

فضيعوه ومل ينتفعوا [ صلى اهللا عليه وسلم علمتم على لسان حممد : واألكثرون على أن اخلطاَب هذا لليهود؛ يقول 
  .به 

  ] .وقال جماهدك هذا خطاب للمسلمني يذكرهم النعمة فيما علّمهم على لسان حممد صلى اهللا عليه وسلم 
إن كل كتاب ال بد وأن يوضع يف القراطيس ، فإذا كان األمر كذلك يف كل الكتب ، فما السبب يف أن : فإن قيل 

  حكى هذا املعىن يف معرض الذَّمِّ هلم؟ - تبارك وتعاىل -اهللا 
أن الذَّمِّ مل يقع على هذا املعىن فقط ، بل املراد أهنم ملا جعلوه قراطيس ، وفَرَّقُوُه وبعَُّضُو ، ال َجَرَم قدروا : فاجلواب 

  .على إبداء البَْعضِ وإْخفَاٍء البعض ، وهو الذي فيه ِصفَةُ حممد صلى اهللا عليه وسلم 



كيف يقدرون على ذلك ، مع أن التوراة كتاٌب وصل إىل أهل املَشْرِقِ واملغرب ، وعرفه أكثر أهل العلم : فإن قيل 
وَحِفظُوُه ، ومثل هذا الكتاب ال ميكن إدخال الزيادة والنقصان فيه ، كما أن الرَُّجلَ يف هذا الزمان إذا أراد إدخال 

  ، فكذا القول يف التَّْورَاِة؟ الزَِّياَدِة والنقصان يف القرآن مل يقدر على ذلك
أن املراد من التَّْحرِيف تفسري آيات التوراة بالُوُجوِه الفاسدة الباكلة ، كما » البقرة « فاجلواب أنا ذكرنا يف سورة 

  .يفعله املبطلون يف َزمَانَِنا هذا بآيات القرآن 

لى اهللا عليه وسلم إالَّ أهنا قَِليلةٌ ومل خيفوا من َهْب أنه حصل يف التوارة آياٌت دالَّةٌ على نبوة حممد ص: فإن قيل 
  .» وخيفون كَِثرياً « : التوارة إالَّ تلك اآليات ، فكيف قال 

خيفون اآليات الدَّالَّة على نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم فكذلك خيفون اآليات ] كانوا [ فاجلواب أن القوم 
  .املُْحَصنِ ] الزاين [ إخفاء اآلية الدالة على رجم ] اولوا آيات األحكام أال ترى أهنم ح[ املشتملة على 

  :لفظ اجلاللة جيوز فيها َوْجَهان » قل اهللا « : قوله 
لََيقُولُنَّ { : قل أنزهلن وهذا هو الصحيح للتصريح بالفعل يف قوله : أن يكون فاعالً لفعل حمذوف أمي : أحدمها 

  ] ٩: الزخرف [ } َخلَقَُهنَّ العزيز 
واهللا أنزله ، ووجهه مناسبة مطابقة اجلواب للسؤال ، وذلك أن مجلة : ثاين أنه مبتدأ ، واخلرب حمذوف ، تقديره وال

  .السؤال امسية ، فلتكن مجلة اجلواب كذلك 
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فإن أجابوك وإالَّ فقل فأنت اهللا الذي أنزلت ، أي : ومعىن اآلية الكرمية 

ل السليم والطَّْبَع املُْستَِقَم يشهد بأن الِكتَاَب املوُصوَف بالصفات املذكورة املؤيد قَْولَ صابه باملعجزات أن العق
القاهرة والدالالت الباهرة مثل ظاهراً لظهور احلُجَِّة القَاِطَعِةن ال َجَرَم قال تبارك وتعاىل حملمد عليه الصالة والسالم 

: األنعام [ } قُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْبرُ َشَهادةً قُلِ اهللا َشهِيٌد { : تاب هو اهللا ، ونظريه قوله تعلى قل هلم املُنَزِّلُ لذلك الك: 
منِ الذي أْْحَدثَ احلياة بعد َعَدِمَها ، ومن الذي : كما أن الرجل الذي يريد إقاَمةَ الداللة على الصَّانِعِ يقول ]  ١٩

لذي أودع احلَدقَةَ القُوَّةَ البَاِصَرة ، ويف الصَِّماخِ القُوَّةَ السَّاِمَعةَ ، مث إن هذا القائل أْحَدثَ الَعقْلَ بعد اجلََهالِة ومن ا
اهللا ، واملقصود أنه بلغت هذه الداللة إىل َحْيثُ جيب على كل عاقل أن يعترف هبا ، فسواء اقر اخلَْصُم : بَِعْينِِه يقول 

  .به أو مل يقر فاملقصود حاصل هكذا هاهنا 
« ، وأن يتعلق ب » ذرهم « متعلقاً ب » ِفي خَْوضِهِْم « جيوز أن يكون } ثُمَّ ذَْرُهْم ِفي خَْوِضهِْم َيلَْعُبونَ { : وله ق

وأما ] فهذه أربعة أوجه [ » يلعبون « وأن يكون حاالً من فاعل » ذَْرُهمْ « ، وأن يكون حاالً من مفعول » يلعبون 
  .» ذرهم « من مفعول  فيجوز أن يكون حاالً» يلعبون « 

، بل جيعله إما » ذرهم « حاالً من مفعول » يف خوضهم « ومن منع أن تتعدَّد احلال لواحد مل ُيجِزء حينئذ أن يكون 
  .، أو حاالً من فاعله » يلعبون « ، كما تقدَّم أو ب » ذرهم « متعلقاً ب 

أنه يف قُوَِّة الفاعل؛ ألن املصدر ُمضاف وجاز ذلك » خوضهم « حاالً من ضمري » يلعبون « وجيوز أن يكون 
إذا جعلناه حاالً؛ » خوضهم « وأن يكون حاالً من الضمري يف » ذرهم خيوضون الَِعبَني « : لفاعله؛ ألن التقدير 

  .ألنه يتَضمَُّن معىن االْسِتقْرارِ ، فتكون حاالً متدخلة 
  فصل يف معىن اآلية

وبلغت يف اإلعذار واإلنذار هذا املَْبلَغَ العظيم مل َيْبَق عليك من أمرهم شيء  معىن الكالم إذا أقمت احلُجَّة عليهم ،



  ] . ٤٨: الشورى [ } إِنْ َعلَْيَك إِالَّ البالغ { : ألَْبتَّةَ ، ونظريه قوله تعاىل 
مذكور » ِضهِمْ َيلَْعُبونَ ثُمَّ ذَْرُهمْ يف خْو« : هذه اآلية َمْنسُوَخةٌ بآية السَّْيِف ، وهذا بعيٌد؛ ألن قوله : قال بعضهم 

ألجل التهديد ، وال ينايف ذلك حصول املُقاَتلَة ، فلم يكن ورود اآلية الكرمية الدَّالَِّة على وجوب املُقاَتلَِة رافعاً 
  .ملدلول هذه اآلية ، فلم حيصل النَّْسُخ 

وَِلُتْنِذَر أُمَّ الْقَُرى َوَمْن َحْولََها َوالَِّذيَن ُيؤِْمُنونَ بِالْآِخَرِة ُيؤِْمُنونَ بِِه  َوَهذَا ِكتَاٌب أَْنَزلَْناُه ُمَباَرٌك ُمَصدُِّق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه
  ) ٩٢(َوُهْم َعلَى َصلَاتِهِْم ُيَحاِفظُونَ 

 خرب مبتدأ مضمرن وقد تقدم» ُمَباَرٌك « وفيه دليل على تَقِْدميِ الصِّفِة غري الصرحية على الصرحية ، وأجيب عنه بأن 
  ] . ٥٤: املائدة [ } بِقَْومٍ ُيِحبُُّهمْ { حتقيق هذا يف قوله 

مبارك أنزلناه ، كقوله ] كتاب [ هذا : خرب االبتداء فصل بينهما باجلملة ، والتقدير : » مبارك « : وقال الواحدي 
  ] . ٥٠: األنبياء [ } وهذا ذِكٌْر مَُّباَركٌ أَنَزلْنَاه { : 

وهذا بعيد جداً » هذا « خرب ثاٍن ل » مبِارك « : ي ذكره ال َيتََمشَّى إال على أن قوله وهذا الذ: قال شهاب الدين 
« عنده اعتراضاً على ظاهر عبارته ، ولكن ال حيتاج إىل ذلك ، بل جيعل » أنزلناه « وإذا سلّم له ذلك ، فيكون 

  .فالَوْجُه ما تقدََّم فيه من اإلعراب  وال حمذور حينئذ على هذا التقدير ، ويف اجلملة» كتاب « صفة ل » أنزلناه 
  ] ٥٠: األنبياء [ } وهذا ِذكٌْر مَُّباَرٌك أَنَزلَْناه { : وقدَّم َوْصفَُه باإلنزال على َوْصفُهُ بالربكة ، خبالف قوله تعاىل 

ء ، خبالف هناك ، هنا َوْصفُُه باإلنزال إذا جاء عقيب إنكارهم أن ُيْنزِلَ اهللا على َبَشرٍ شي] ألن األهم [ قالوا 
 ووقعت الصفة األوىل ُجْملَةً فعلية؛ ألن اإلنزال َيَتَجدَُّد وقْتاً فوقْتاً والثانية امساً صرحياً؛ ألن االسم َيُدلُّ على الثبوت

  .ثابتةٌ مستقرة ] ركته : [ واالْسِتقْرارِ ، وهو مقصود هنا أي 
مصدق الذي بني : القرآن العظيم على احلال ، وكذا  يف غري« مبارك » وجيوز نصب « : قال القرطيب رمحه اهللا 

  .» يديه 
  فصل يف املقصود بإنزال

قال أهل املعاين » مبارك « : املقصود أن ُيْعلم أنه من عند اهللا ال من عند الرسول ، وقوله تعاىل » أنزلناه « : قوله 
  .يح واملعصية كثري خريه دائم منعفعته يبشر بالثواب واملغفرة ، ويزجر عن القب: أي 

خرب ملبتدأ مضمر وقع ِصفَةً لنكرة؛ ألنه » مبارك « ِصفَةٌ أيضاً ، أو خرب بعد خرب على القول بان » ُمَصّدق « : قوله 
: [ وكقول القائل يف ذلك ]  ٢٤: األحقاف [ } هذا َعارٌِض مُّْمِطُرَنا { : يف نِيَّةش االنفصال ، كقوله تعاىل 

  ]البسيط 
  .. . .غَابِطَنا لَْو كَانَ َيْعرِفُكُْم  َيا ُربَّ -٢٢٣٢

يف موضع » الذي « على حذف التنوين اللتقاء الساكنني و » الكتاب « نعت ل » ُمَصّدق الذي « : وقال مكي 
الذي يف موضع خفض ، وهذا الذي قاله غَلَطٌ « خرباً و » مصدق « نصب وإن مل يقدر حذف التنوين كان 

إمنا هو اإلضافة اللفظية ، وإن كان اسم الفاعل يف نِيَِّة االنفصال ، وحذف التنوين فاحش؛ ألن َحذَْف التنوين 
  ]املتقارب : [ اللتقاء الساكنني إمنا كان يف يضرورة أو ُنُدورٍ؛ كقوله 

  َوالَ ذَاِكرِ اللَّه إالَّ قَلِيال. . ...  -٢٢٣٣
نوين لإلضفاة َتخِْفيفاً؛ وال يقول أحد منهم يف إن َحذَْف الت: « هذا ضارب الرجل » والنحوين كلهم يقولون يف 



  .إنه حذف التنوين اللتقاء الساكنني : مثل هذا 
  فصل يف معىن التصديق يف اآلية

  ] .توافقنا يف نفي الشرك وإثبات التوحيد [ من الكتب املنزلة قبله أهنا « مصدقاً ملا قبله » معىن كونه 

طاب للرَّسول عليه الصالة والسالم ، وأبو بكر عن عصام بياء الَغْيَبِة ، قرأ اجلنهور بتاء اخل» ولتنذر « : قوله 
عليه الصالة  -ينذر مبَواِعِظِه َوَزواجِرِِه وجيوز أن يعود على الرسول: والضمري للقرآن الكرمي ، وهو ظاهر أي 

  .للعلم به  -والسالم
  :فيها وجهان » الالم « وهذه 

، وقدَّرَها الزخمشري ، » ليؤمنوا ولتنذر « : عطف على ُمقدَّرٍ قدَّرهُ أبو البقاء » أنزلنا « هي متعلّقة ب : أحدمها 
أنزلناه للربكات وليصدق ما تقدََّمُه من : ولتنذَر معطوف على ما َدلَّ عليه صفة الكتاب ، كمنا قيل « : فقال 

  .الكتب واإلنذار 
  .لناه أهنا متعلِّقة مبحذوف متأّخر ، أي ولتنذر أنز: والثاين 

أهل أم القَُرى ، وأن يكون من باب املَجَازِ أطلق : جيوز أن يكون من باب احلَذِْف ، أي « أّم القَُرى » : قوله 
ِللَْحْملِ إىل احمللِّ على احلال ، وإهنما أوىل أعين اجملاز والضمري يف املسألة ثالثة أقوال ، تقدم بََياُنَها ، وهذا كقوله 

وهناك َوْجٌه ال ميكن هنا ، وهو أنه ميكن أن يكون السؤال للقرية ]  ٨٢: يوسف [ } ة واسأل القري{ : تعاىل 
َحِقيقَةً ، ويكون ذلك مُْعجَِزةً للنيب ، وهنا ال يأيت ذلك وإن كانت القرية أيضاً نفسها هنا َتَتكلَُّم إال أن اإلْنذاَر ال 

  .يقُع لعَدمِ فائدته 
ولتنذر َمْن حول أمِّ القرى ، وال جيوز أن يعطف : احملذوف ، أي « أهل » ى عطف عل« وَمْن َحْولََها » : وقوله 
من حوهلا » أهل من حوهلا وال حَاَجةَ تدعو إىل ذلك؛ ألن « ولتنذر » ، إذ يلزم أن يكون معىن « أم القرى » على 

  .يقبلون اإلنذار « 
حول » وإّنه ال يصح من حيث املعىن؛ ألن  ،« أم القرى » ، فيعطف حول على « من » ومل حيذف : قال أبو حيان 

لصار مفعوالً به لعطفه على املعفول به ، وذلك ال جيوز؛ ألن « أم القرى » ظَْرٌف ال ينصرف ، فلو عطف على « 
  .العرب ال تستعمله إالَّ ظرفاً 

  «مكة » فصل يف تسمية 
ألرضني دحيت من حتتها ، فهي أصل األرض ألن ا: مسيت بذلك؛ قال ابن عباس « مكّة » اتفقوا على أن أم القرى 

  .النسل [ كلها كاألم أصل 
  .وسائر البالد والقرى تابعة ] مسيت بذلك؛ ألهنا ِقْبلَةُ أهل الدنيا ، فصارت هي كاألصل : قال األصم 

لُْق إليها ، كما وأيضاً من أصول عبادات أهل الدنيا احلَجُّ وهو إمنا يكون يف هذه الَبلَْدِة ، فلهذا السبب جيتمع اخلَ
  .جيتمع األوالد إىل األم 

وأيضاً فلما كان أْهلُ الدنيا جيتمعون هناك بسبب احلجِّ ال َجَرَم حيصل هناك أنواٌع من التجارات واملنافع ما ال حيصل 
  .بأم القرى « مكة » يف سائر البالد ، وال شكَّ أن الكَْسَب والتجارة من أصول املنافع ، فلهذا السبب مسيت 

  .املشرفة أوَّلُ بلدة ُسِكَنتْ يف األرض « مكة » : وقيل 



  .يدخل يف سائر البلدان والقَُرى » من حوهلا « : قوله 
  .املراد أهل األرض َشْرقاً وغرباً : قال املفسرون 

  :جيوز فيه وجهان » والذين يؤمنون باآلخرة « : قوله 
مل يّتحد املبتدأ والخرب ِلتََغاُيرِ متعلقيهما ، فلذلك جاز أن يقع و» يؤمنون « أنه مرفوع باالبتداء ، وخربه : أحدمها 

، وعلى هذا فذكر » الذين يؤمنون يؤمنون « ، و » الذي يقوم يقوم « : اخلرب بلفظ املبتدأ ، وإال فيمتنع أن تقول 
  .الفضلة هنا واجب ، ومل يتعرَّضِ النحويون لذلك ، ولكن تعرضوا ِلَنظَاِئرِِه 

حاالً من املوصول ، » يؤمون « لينذر الذين أمنوا ، فيكون : أي » أم القرى « أنه مَْنُصوٌب َعطْفاً على : والثاين 
به تعود عنلى « يف » اهلاء « وليست حاالً مؤكدة؛ ملا تقدم من َتْسويغ وقوعه خرباً ، وهو اختالف املَُتَعلّق ، و 

  .القرآن ، أو على الرسول 
  فصل يف معىن اآلية

الذي يؤمن باآلخرة ، وهو : أي } والذين ُيْؤِمُنونَ باآلخرة ُيْؤِمُنونَ بِِه { : قوله تعاىل ] معىن [ علماء يف ذكر ال
الذي يؤمن بالَوْعِد والوعيد ، والثواب والعقاب ، ومن كان كذلك فإنه تعظم رغبته يف َتْحصيلِ الثواب ، ورَْهَبُتهُ 

  .دالئل التوحيد والنبوة ، فيصل إىل العلم واإلميان  عن ُحلُولِ العقاب ، ويبالغ يف النظر يف
مبين على اإلميان بالبعث والقيامة ، وليس ألحد من األنبياء [ إن دين حممد عليه الصالة والسالم : وقال بعضهم 

مد عليه مبالغة يف تقرير هذه القاعدة مثل ما يف شريعة حممد عليه الصالة والسالم فلهذا السبب كان اإلميان بنبوة حم
  ] .الصالة والسالم وبصحة اآلخرة أمرين متالزمني 

» ألْجلِ الفاصلة ، وذكر أبو علي يف « على صالهتم » حال ، وقّدم } َوُهْم على َصالَِتهِْم ُيَحاِفظُونَ { : قوله 
  .خلمس مجعاً واملراد باملَُحافَظَةُ على الصلوات ا« على َصلَواتِهِْم » ، أنَّ أبا بكر قريأ « الروضة 
أن املَقُْصوَد التَّنْبيه على : اإلميان باآلخرة حيمل كُلِّ الطاعات ، فما الفائدة يف ختصيص الصَّالِة؟ فاجلواب : فإن قيل 

أن الصَّالة أْشَرُف العبادات بعد اإلميان باهللا تعاىل ، أال ترى أنه مل يقع اسم اإلميان على َشيٍء من العبادات الظاهرة 
صالتكم ، : أي ]  ١٤٣: البقرة [ } َوَما كَانَ اهللا لُِيِضيَع إِميَاَنكُْم { : صالة ، كما قال تبارك وتعاىل ، إالَّ على ال

َمْن َتَرَك الصَّالة » : إالَّ على تَْرَك الصالة ، قال عليه الصالة والسالم ] ومل يقع اسم الكُفرِ على شيء من املََعاصِ 
  .« ُمَتَعمِّداً فَقَْد كَفََر 

  .بالذِّكْرِ هاهنا  -تبارك وتعاىل  -ا اْخُتصَّت الصالة هبذا النوع من التشريف خصها اهللا فم

 أُنْزِلُ ِمثْلَ َما أَْنَزلَ اللَُّه َولَْوَوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو قَالَ أُوِحَي إِلَيَّ َولَْم يُوَح إِلَْيِه َشْيٌء َوَمْن قَالَ َس
َزْونَ َعذَاَب الُْهوِن بَِما َتَرى إِذِ الظَّاِلُمونَ ِفي غََمَراِت الَْمْوِت وَالَْملَاِئكَةُ بَاِسطُو أَْيدِيهِْم أَخْرُِجوا أَْنفَُسكُُم الَْيْوَم ُتْج

  ) ٩٣(كُْنُتْم َتقُولُونَ َعلَى اللَِّه غَْيَر الَْحقِّ َوكُنُْتْم َعْن آَياِتِه َتْسَتكْبُِرونَ 

بيَّن كون القرآن كتاباً نازالً من عند اهللا ، وبيَّن َشَرفَُه ورِفَْعَتُه ذكر بعده ما َيُدلُّ على وعيد من ادََّعى النبوة  ملا
  .والرسالة كذباً وافتراًء 

صنعاء « ويف األسْوِد العنسي صاحب » اليمامة « نزلت هذه اآلية يف مسيلمة الكذَّاب احلَنَِفّي صاحب : قال قتادةُ 
حممد : كانا يدَّعياِن الرِّسالة والنبوة من عند اهللا كذباً وافتراء ، وكان مسيلمة يقول حملمد صلى اهللا عليه وسلم  »

  .رسول قريش ، وأنا رسول بين حنيفة 



ض ، بَْيَنَما أنَّا إذْ أوتيُت َخزَاِئَن األْر« : إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال :  -رضي اهللا عنه -وقال أبو هريرة 
اَبْينِ اللَّذَْينِ فَُوِضَع يف َيَديَّ سِواَراِن ِمْن ذََهبٍ فكربا عليَّ وأمهَّانِي ، فأوحى اللَُّه إيلَّ أنْ أنفخهما فَذََهَبا فأوَّلتهما الكذَّ

  .» أَنا َبْيَنهَما صاحَب َصْنعاَء وصاِحَب َيماَمة 
يدَّعي الرسالة كَِذباً ولكن ال يقتصر عليه؛ ألن الِعْبَرةَ الذي يَفَْتري على اهللا الكذَب يدخل فيه من : قال القاضي 

  .بعموم اللفظ ، ال خبصوص السَّبب 
وقع يف : ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول : قال القرطيب 

م من خواِطرِهْم ، وزعمون أن ذلك خاطري كذا ، أو أخربين قليب بكذا ، فيحكمون مبا وقع يف قلوهبم ويغلب عليه
ِلَصفَاِئَها من األكْدَارِ ، وخلوها من األغيار ، فتتجلى هلم العلوم اإلهلية ، واحلقائق الرَّبَّانِيَّة ، فيقفون على أسرار 

العامة  هذه األحكام الشرعية: الكليات ، ويعلمون أحكام اجلزئيات فَْيْستَُغُنونَ هبا عن أحكام الشَّرائع ، ويقولون 
  .إمنا حيكم هبا على األغبياء العامة ، وأما األولياء ، وأهل اخلصوص فال حيتاجون إىل تلك النُّصوص 

  :كذباً فيه أربعة أوجه « : مبتدأ وخرب ، وقوله » ومن أظلم « : وقوله تعاىل 
  .اختلق كذباً وافتعله : أي « افترى » أنه مفعول : أحدمها 

افتراءاً ، ويف هذا نظر؛ ألن املعهود يف مثل ذلك إمنا هو فيما ] افترى : [ على املعىن ، أي أنه َمْصدرٌ له : الثاين 
أما ما كان املصدر فيه « قعدت جلوساً » قدع القُْرفَُصاَء أو مَُرادفاً له ك : كان املَْصدُر فيه َنوعاً من الفعل ، حنو 

ا غري معهود ، إذ ال فائدة فيه والكذب أعمُّ من االفتراء ، افترى كذباً ، وتقرفَص قعوداً ، فهذ: أعم من فعله حنو 
  .وقد تقدَّم حتقيقه 

  .افترى ألجل الكذبِ : أنه مفعول من أجِلِه ، أي : الثالث 
  .افترى حال كونه كاذباً ، وهي حال مؤكدة : أنه مصدر واقع موقع احلال ، أي : الرابع 
لِّ رفع لقيامه مقام الفاعل ، وجوز أبو البقاء أن يكون القائم مقام يف حم« افترى » عطف على « أو قال » : وقوله 

واألّوأل أوىل؛ ألن فيه فائدةً جديدةً ، . ، أو اإلحياء « أوحى إيلَّ الوحي » : تقديره : الفاعل ضمري املصدر ، قال 
  .خبالف الثاين فإن معىن املصدر مفهوم من الفعل قَْبلَُه 

  .مجلة حاليةٌ ، وحذف الفاعل هنا تعظيماً له؛ ألن املُوِحي هو اهللا تعاىل « ْيه َولَْم يُوَح إلَ» : قوله 

وممن قال ، وقد تقدم نظري هذا : أي » من « اجملرور ب » َمْن « جمرور املََحلّ؛ ألنه َنَسٌق على » وَمْن قَالَ « : قوله 
  .وهناك سؤال وجوابه : البقرة « االستفهام يف 

  :جيوز فيه وجهان « مثل » : مضعفاً وقوله « سأنّزل » : وقرا أبو حيوة } لَ َمآ أَنَزلَ اهللا سَأُنزِلُ مِثْ{ قوله 
على هذا َموصُولةٌ امسية ، أن « ما » أنه مَْنُصوٌب على املفعول به ، أي سأنزل قرآناً ِمثْلَ ما أن اهللا ، و : أحدمها 

  . مثل الذي أنزله ، أو مثل شيء أنزله: نكرة موصوفة ، أي 
على هذا مصدرية ، أي « ما » سأنزل إنزاالً مثل ما أنزل اهللا ، و : أن يكون نعتاً ملصدر حمذوف ، تقديره : والثاين 

  .مثل إنزال اهللا : 
  فصل يف نزول اآلية

نزلت هذه اآليةُ الكرمية يف عبد اهللا بن أيب َسْرحِ كان قد أسلم ، وكان يكتب الوحي للنيب صلى اهللا عليه : قيل 
غفوراً » كتب « عليماً حكيماً » كتب عليماً حكيماً ، وإذا أملى عليه « مسيعاً بصرياً » سلم فكان إذا أملى عليه و

أْمالََها رسول اهللا ]  ١٢: املؤمنون [ } َولَقَْد َخلَقَْنا اإلنسان ِمن ُسالَلٍَة مِّن ِطنيٍ { : فلما نزل قوله تعاىل « رحيماً 



[ } ثُمَّ أَنشَأَْناهُ َخلْقاً آَخَر { : عبد اهللا من تفصيل َخلْقِ اإلنسان ، فلما انتهى إىل قوله صلى اهللا عليه وسلم فعجب 
» : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ]  ١٤: املؤمنون [ } فََتَباَركَ اهللا أَْحَسُن اخلالقني { : فقال ]  ١٤: املؤمنون 

لئن كان حممد صادقاً فقد أوحي إيل كما أوحي إليه فارتدَّ عن : فقال .  فََشكَّ عبد اهللا« اكُتْبَها فََهكَذَا نََزلَْت 
املشرفة ، إذ نزل النيب صلى اهللا عليه « مكّة » اإلسالم ، وحلق باملشركني ، مث رجع عبد اهللا إىل اإلْسالم قبل فتح 

  .وسلم 
لَْو َنَشآُء { : تهزئني ، وهو جواب لقوهلم يريد النَّْضَر بن احلارِث ، واملس: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما وغريه 

فكل ]  ٣١: األنفال [ } إِنْ هاذآ إِالَّ أََساِطريُ األولني { : وقوله يف القرآن ]  ٣١: األنفال [ } لَقُلَْنا ِمثْلَ هذا 
  ] .مبثله [ أمحد ميكنه اإلتيان 

ولو ترى : ، وَمفُْعول الرؤية حمذوف ، أي «  ترى» منصوب ب « إذا » و « إذ الظاملون » يا حممد « َولَْو َتَرى » 
« لو » ولو كنت من أهل الرُّؤيِة يف هذا الوقِت ، وجواب : الكُفَّار الكذبةَ ، وجيوز أال يقّدر هلا مفعول ، أي 

  .لََرأْيَت أمراً عظيماً : حمذوف ، أي 
راد هبم من تقدَّم ذكره من املشركني للجنس ، وأن تكون للعهد ، وامل« أل » جيوز أن تكون فيه « الظاملون » و 

  .خرب املبتدأ ، واجلملة يف َمَحلِّ خفض بالظَّْرِف « يف غََمارِت املَْوِت » واليهود والكذبِة املفترين و 
وهي الشدة املفظعة وأصلها ِمْن غََمَرةُ املاُء إذا َسَتَرُه ، وغَْمَرةُ كلِّ شيء كثرته » غَْمرة « الَغَمراُت مجع » و 
  .عظمه ، ومنه غمرة املوت وغمرة احلرب وم

  .غمرت الشيء إذا عاله وغطَّاه : ويقال 
قد غََمَرُه ذلك وغمره الدَّْيُن إذا كثر عليه ، مث يقال للَمكَارِهِ : يقال لكل من كان يف شيء كثري : قال الزَّجَّاج 

  ]وافر ال: [ غمرات ، كأهنا َتْسُتُر بغمرها وتنزل به قال يف ذلك : والشدائد 
  َبَراكَاُء الِقتَالِ أو الفِراُء... َوالَ ُيْنجِي ِمَن الَْغمَراِت إالَّ  -٢٢٣٤

  ]الوافر : [ كقوله » ُعَمر « و » ُعْمرة « ك » غَُمَر « وجيمع على 
  َوَحانَ ِلتَاِلكَ الُغَمرِ اْنِقَشاُع. ...  -٢٢٣٥
  .» احنسار « ويروى 

غمر وغامر ، وأنشد غري : أثر الشيء ومنه قيل للماء الكثري الذي يزيل أثر سيله  أصل الَغْمرِ إزالةُ: وقال الرَِّغُب 
  ]الكامل : [ الراغب على غامر 

  َوَرِفيقُهُ بالَغْيبِ ال َيْدرِي... َنَصَف النَّهَاُر املَاُء غَاِمُرُه  -٢٢٣٦
  .» للَجَهالَةِ اليت تغمر صاحبها والغمرة ُمعْظَُم املاء ِلسَْترَِها َمقَرََّها ، وجعلت مثالً « : مث قال 
املاء الكثري ، : اِحلقُْد ، والَغْمُر بالفتح  -بالكسر  -: الذي مل ُيجَرِّب األمور ، ومجعه أغَْمار ، والِغْمُر : والَغْمُر 

  .» َيَدْيِه غََمٌر َمْن َباَت وِفي « ما يغمر من رائحة الدََّسم سائر الروائح ، ومنه احلديث : والَغَمُر بفتح الغني وامليم 
وغرم يده ، وغمر عرضه دنس ، ودخلوا يف غَُمارِ الناس ومخارهم ، والغمرة ما يطلى به من الزَّْعفران ، ومنه قيل 

غمر ، وفالن ُمَغاِمرِ إذا رمى بنفسه يف احلَْربِ ، إما ِلَتوغُِّلِه وخوضه فيه ، وإما ِلَتصَوُّر : للقدح الذي يتناول به املاء 
  .منه  الغمار
يف غمرات « : املستكن يف قوله ] مجلة يف حمل َنْصبٍ على احلال من الضمري [ » واملالِئكَةُ َباِسطُوا أيديهم « : قوله 

« باسطو أيديهم بالعذابِ يضربون وُجوَهُهْم وأدبارهم وقوله : خفض لفظاً ، وموضعه نصب أي » أيديهم « ، و » 



َيْدُخلُونَ { : أخرجوا ، كقوله : يقولون : القول ُيْضمر كثرياً ، تقديره منصوب احملل بقول مضمر ، و» أخرجوا 
سالم عليكم ، وذلك القول املضمر يف : يقولون : أي ]  ٢٤،  ٢٣: الرعد [ } َعلَْيهِْم مِّن كُلِّ َبابٍ َسالٌَم َعلَْيكُم 

  .» باسطو « َمَحلِّ نصب على احلال من الضمري يف 
  ةَ هلم على إْخرَاجِ أرواحهم من أجسادهم ، فما الفائدة يف هذا الكالم؟إنه ال قُْدَر: فإن قيل 
  :أن يف تفسري هذه الكلمة وجوه : فاجلواب 
ولو ترى الظَّاملني إذ صاروا إىل غمراِت املْوتِ يف اآلخرة ، فأدخلوا جهنم ، وغمراُت املوت ِعبَارةٌ عما : أحدمها 

: يَُبكِّتُوَنُهمْ بقوهلم ] عليهم بالعذابِ [ عذاب ، واملالئكة باسطو أيديهم يصيبتهم هناك من أنواع الشَّداِئِد وال
  .أخرجوا أنفسكم من هذا العذابِ الشديد إن قدرمت 

عند نزول املوت يف الدنيا ، واملالئكة باسطو أيديهم » ولو ترى إذ الظاملون يف غمراتِ املوِت « أن املعىن : وثانيها 
  .هلمك أخرجوا أنفسكم من هذه الشَّدائِد ، وخَلُِّصوَها من هذه اآلالم  ِلقَْبضِ أرواحهم يقولون

من أجسادكم ، وهذه عبارة عن الُعْنِف والتشديد يف ] أخرجوها إلينا : أي [ » أخرجوا أنفسكم « : وثالثها 
ا ِلي َعلَْيَك السَّاعة ، وال أخرج َم: إْزهَاقِ الروح من غري تْنفِيسٍ وإمهال كما يفعل الغرميُ املالزم املُلحُّ ، ويقول 

  .أبرح من مكاين حىت أْنزَعُه من أْحَداِقَك 

  .أن هذه اللَّفظة كناية عن ِشدَِّة حاهلم ، وأهنم بلغوا يف البالء الشديد إىل حيث يتولَّى بنفسه إْزهَاَق ورحه : ورابعها 
  .اآلن لترى ما حيلُّ بك  امضِ: كقول القائل ] وتقريع [ أنه ليس بأمر ، بل هو وعيٌد : خامسها 

  :يف هذا الظرف وجهان » اليوم ُتْجَزْونَ « : قوله 
أخروجوها من أبدانكم ، فهذا القول يف الدنيا ، وجيوز أن يكون يف : مبعىن » أخرجوا « انه َمْنصُوٌب ب : أظهرمها 

: ، واالبتداء بقوله » اليوم « : على قوله يوم القيامِة ، واملعىن َخلَُّصوا أنفسكمن من العذابِ ، كما تقدَّم ، فالوقف 
  .» ُتْجَزونَ عذاَب اهلُوِن « 

« واملراد ب » اليوم « : ، واالبتداء بقوله » أنفسكم « والوقف حينئذ على » جتزون « أنه منصوب ب : والثاين 
، واألول قام مقام معفول ثاٍن » عذاب « حيتمل أن يكون وقَت االحتضار ، وأن يكون يوم القيامة ، و » اليوم 

  .الفاعل 
  ] . ٥٩: النحل [ } أَُيْمِسكُُه على ُهوٍن { : اهلََوان؛ قال تعاىل : واهلُون 

  ]البسيط : [ وقال ذو األصبع 
  َتْرَعى املخَاَض وال أغِْضي على اهلُوِن... إذَْهْب إلَْيَك فََما أمِّي بَِراِعَيٍة  -٢٢٣٧
  ]املتقارب : [ اخلَْنَساُء : وقالت 
  سِ َيْوَم الكَرِيَهِة أْبقَى لَهَا... ُيهُِني النُّفُوَس وُهونُ النُّفُو  -٢٢٣٨

واضاف العذاَب إىل اهلُوِن إيذاناً بأنه متمكٌن فيه ، وذلك إنه ليس كل عذاب يكون فيه ُهونٌ؛ ألنه قد ال يكون فيه 
ضافة املوصوف إىل صفته ، وذلك أن األْصلَ ُهونٌ ، ألنه قد يكون على سبيل الزَّْجرِ والتأديب وجيوز أن يكون من إ

َبقْلَةُ احلمقاَِء وحنوه ، ويدل عليه أن اهلُونَ : العذاب اهلُون وصف به ُمَبالَغة ، مث أصافه إليه على َحدِّ إضافته يف قوهلم 
  .مبعىن قراءة عبد اهللا وعكرمة كذلك 

[ } َوِعَباُد الرمحن الذين َيْمُشونَ على األرض َهْوناً { : تعاىل الرِّفُْق والدَّعة؛ قال تبارك و: بفتح اهلاء » اهلَْون « و 
  ] . ٦٣: الفرقان 



مجع هناك بني اإليالمِ واإلهاَنِة ، فكما أن الثواب َشْرطُُه أن يكون مْنفََعةً معروفة  -تبارك وتعاىل  -واعلم أنه 
  . بالتعظيم ، فكذا العقاب شرطه أن يكون َمَضرَّةً مقرونة باإلهانِِة

متعلقة ب » الباء « بكونكم قائلني غري احلقَّ ، وكونكم مستكربين و : مصدرية ، أي » ما » « بَِما كُْنُتْم « : قوله 
  :نصبه من وجهني » غري احلق « بسببه ، و : أي » جتزون « 

  .أنه مفعول به ، أي تذكرون غري احلق : أحدمها 
  .تقولون القول غري احلق : أنه نَْعُت َمْصَدرٍ حمذوف ، أي : والثاين 
  :جيوز فيه وجهان » وكنتم « : وقوله 

  .األوىل ، فتكون َصلَةً كما تقدم » كنتم « أنه عطف على : أظهرمها 
، وقدم ألجل الفواصل ، » كان « متعلّق خبرب » عن آياته « أهنا مجلة ُمْسَتأَنفَة سيقت لإلخبار بذلك و : والثاين 

  .َتَتَعظَُّمونَ عن اإلميان بالقرآن ال ُتَصدِّقُوَنُه : أي » آياته َتْسَتِكُربونَ  كنتم عن« : واملراد بقوله 
بيِنٍَّة صَاِدقٍَة فَقَْد َبرِئَ ] ِللَِّه َسْجَدةً [ َمْن َسَجَد « : ال ُتَصلُّونَ له ، قال عليه الصالة والسالم : وذكر الواحدي أي 

  .» ِمَن الِكْبرِ 

كُُم الَِّذيَن رَاَدى كََما َخلَقَْناكُمْ أَوَّلَ َمرٍَّة َوَتَركُْتْم َما َخوَّلَْناكُْم َوَراَء ظُُهورِكُْم َوَما نََرى َمَعكُمْ ُشفََعاَءَولَقَْد جِئُْتُموَنا فُ
  ) ٩٤(َزَعْمُتْم أَنَُّهْم ِفيكُْم ُشرَكَاُء لَقَْد َتقَطََّع َبيَْنكُْم َوَضلَّ عَْنكُْم َما كُنُْتْم َتْزُعُمونَ 

  :فيه وجهان » جئتُموَنا « ، و » جِئُْتمُوَنا « منصوب على احلال من فاعل » فَُراَدى  «
[ } أتى أَْمُر اهللا { : جتيئوننا ، وإمنا أبرزه يف ورة املاضي لَِتَحقُِّقِه كقوله تعاىل : أنه مبعىن املستقبل ، أي : أحدمها 
  ] . ٤٤: األعراف [ } ونادى أَْصحَاُب اجلنة { ]  ١: النحل 
يوم ُيقال هلم ذلك ، فذلك اليوم يكون جميئهم  -تعاىل  -أنه ماضٍ ، واملراد به حكاية احلال بني يدي اهللا : والثاين 

  .ماضياً بالنسبة إىل ذلك الَيْومِ 
  .هو قول املالئكة املَُوكَِّلَني بعقاهبم : واختلفوا يف قول هذا القَاِئل ، فقيل 

هل َيَتكَلَُّم مع الكُفَّارِ أم ال؟ فقوله تبارك  -تبارك وتعاىل -ومنشأ هذا اخلالف أن اهللا هو قول اهللا تعاىل ، : وقيل 
يوجب أالَّ يتكمل معهم ، فلهذا السبب وقع االخِْتالُف ، واألول أقوى؛ » َوالَُيكَلُِّمُهم « : وتعاىل يف صفة الكفار 

  .التَّْشرِيَك  ألن هذه اآلية الكرمية معطوفة على ما قبلها ، والعطف يوجب
مجع » فُرَادى « : فقال الفراء : هل هو مجع أم ال ، والقائلون بأنه َجْمٌع اختلفوا يف ُمفْرَِدِه » فُرَاَدى « واختلفوا يف 

  .فجوز أن يكون َجْمعاً هلذه األشياء » فَْرد وفَرِيد وفََرد وفَرَْدان « 
  .نَ وُسكَاَرى وَعْجالن وُعجاىل كَسكَْرا» فَْردانَ « هو مجع : وقال ابن قَُتْيَتةَ 

بفتح الراء ، » فََرد « هو مجع : هو مجع فَرِيد كََرِديف ورُدَاىف ، وأِسري وأسَارى ، قال الراغب ، وقال : وقال قوم 
  .فيمن مل يتصرف » أسارى « و » ُسكَارى « وقيل بسكوهنا ، وعلى هذا فألفها للتأنيث كألف 

جاء القوم فُرَادة فمعناه واحداً : ال جيمع على فَُرداى فرد أفراد ، فإذا قلت »  فرد« هو اسم مجع؛ ألن : وقيل 
  .واحداً 

  ]الطويل : [ قال الشاعر 
  فَُراَدى َوَمثَْنى أثْقَلَْتَها َصوَاِهلُْه... َتَرى النَُّعراِت الزُّْرَق َتْحتَ ِلبَانِِه  -٢٢٣٩



وأفردته أنا ، ورجل أفْرُد ، وامرأة فَرَْداُء كأمحر ومحراء ، واجلمع على هذا فُْرٌد  فَرَِد يَفُْرُد فُُروداً فهو فَارٌِد ،: ويقال 
وهبا قرأ عيسى بن عمر ، » متيم « ، فينصرف ، وهي لغة » فعال « على زَِنِة » فََراد « : كُحْمر ، ويقال يف فُرَادى 

وقرئ بالشاذ بالتنوين على أنه اسم صحيح ، فقال يف الرفع : وقال أبو البقاء » َولَقَْد جِئُْتمُوَنا فََراداً « : وأبو حيوة 
  .انتهى . » ُتؤام ودخال وهو مجع قليل « : فَُراٌد مثل 

  .جاء القوم فَُراَد غري منصرف ، فهو كَأحاد وُربَاع يف كونه معدوالً صفة ، وهو قرءاة شاذّة هنا « ويقال أيضاً 
اعتباراً بتأنيث اجلماعة ، كقوله » مثل ُسكَاَرى « فُرَاَدى » ما قرأ وروى خارجة عن نافع ، وأيب عمرو كليهما أهن

فهذه أربع قراءات مشهورة ، وثالث يف ]  ٢: احلج [ } َوَتَرى الناس سكارى َوَما ُهم بسكارى { : تبارك وتعاىل 
  .الشواذ فراداً كأحاد ، فَْرَدى كََسكَْرى 

  :يف هذه أوجه » كََما َخلَقْناكُْم « : قوله 
فمن أجاز َتَعدُّدَ احلال أجاز من غري تأويل ، ومن منع » جئتمونا « أهنا مَْنُصوَبةُ احملل على احلال من فاعل : أحدها 

  .» فُرَاَدى « بدالً من » الكاف « ذلك جعل 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

منفردين : جميئاً مثل جميئكم يوم خلقناكم ، وقجره مكي : أهنا يف َمَحلِّ نصب َنْعتاً ملصدر حمذوف ، أي : الثاين 
  .؛ ألن داللة الفعل على املَْصَدرِ أقوى من داللة الَوْصِف عليه انفراداً مثل حالكم أول مرة ، واألّول أحسن

مشبهني ابتداء : ، أي » فَُرادى « يف َمَحلِّ نصب على احلال من الضمري املُْستكنِّ يف » الكاف « أن : الثالث 
مشبهة : قدر ُمَضافاً أي خلقكم ، وكذا قَدَّرُه أبو البقاء ، وفيه نظر؛ ألهنم مل يشبهوا بابتداء خلقهم ، وصوابه أن ي

  .حالكم حال ابتداء خلقكم 
« يف األصل مصدر ل » مرة « ، و » خلقناكم « َمْنصُوٌب على ظرف الزمان ، والعامل فيه » أوَّلَ َمرَّة « : قوله 

  .مث اتُِّسَع فيها ، فصارت زماناً » َمرَّ َيُمرُّ َمرَّةً 
  .» لى قوة شبه الزمان بالفعل وهذا َيُدلُّ ع« : قال أبو البقاء رمحه اهللا 

أول زمان وال يتقدَّر أّول خلق؛ ألن أول خلق : على الظرف ، أي « أوَّل مرة » وانتصب « : وقال أبو حيان 
  .» يستدعي َخلْقاً ثانياً ، إمنا ذلك إعادة ال َخلٌْق 

  .مرة من اخلَلْقِ ملا ذكر  أنه ال جيوز أن يكون املرَّة على باهبا من املَْصَدريَِّة ، ويقدر أّول: يعين 
  :فيها وجهان » وَتَركُْتْم « : قوله 

وقد : مضمرة على رأي الكوفيني أي » قد « ، و » جئتمونا « إهنا يف حملِّ نصب على احلال من فاعل : أحدمها 
  .تركتم 
ية ، ويضعف جعلها َنِكَرةً ، وهي موصولة امس» ترك « مفعولة ب » ما « أهنا ال َمَحلَّ هلا الستئنافها ، و : والثاين 

متعدية لواحد؛ ألهنا مبعىن التخلية ولو ضمنت معىن » ترك « ما خَولناكُُموُه ، و : موصوفة ، والعائد حمذوف ، أي 
  .، واخلول ما أعطاه اهللا من النِّعم » أعطى وملك « يتعدَّى الثنني؛ ألنه مبعىن » خوَّل « تعدَّت الثنني ، و » صيَّر « 

  ]الرجز : [ النجم قال أبو 
ملكته : خوَّلته ، أي : خولته كمن أملكته اخلول فيه كقوهلم : فمعىن ... كُومِ الذَُّرى ِمْن خََولِ املُخَوَّل  -٢٢٤٠

  .املال 
  .التَّْخوِيلُ يف األصل إعطاء اخلول : وقال الرَّاغب 

فالن خال ما وخايل مال أي حسن « : من قوهلم  إعطاء ما حيتاج أن يتعهََّدُه: إعطاء ما يصري له خوالً وقيل : وقيل 
  .» القيام عليه 

: ، فيتعدى الثنني » صيَّر « هنا معىن » ترك « وجيوز أن يضمن » تركتم « متعلّق ب » َوراَء ظُهُورِكُْم « : وقوله 
كموه كائناً وراء ظهوركم وصّيرمت بالتَّْرِك الذي َخوَّلنا: أوهلما املوصول ، والثاين هذا الظرف متعلّق مبحذوف ، اي 

.  
» نرى « متعلّق ب » معكم « الظَّاهر أنه املُتعدِّية لواحد ، فهي بصرية ، فعلى هذا يكون » َوَما َنَرى « : قوله تعاىل 

ما نراهم كائنني : علم ، فيتعدى الثنني ، ثانيهما هو الظرف ، فيتعلّق مبحذوف ، أي « ، وجيوز أن يكون مبعىن 
  .حبتكم معكم ، أي مصا



وما يعلم ُشفََعاءكم معكم ، وليس املعىن : إالَّ ان أبا البقاء اسَْتْضَعَف هذا الوجه ، وهو كما قال؛ إذ يصري املعىن 
  .عليه قطعاً 

؛ إذ املعىن يصري أن شفعاءهم « الشفعاء » وال جيوز أن يكون أي معكم حاالً من « :  -رمحه هللا  -وقال أبو البقاء
  :وفيما قاله نظٌر ال خيفى ، وذلك أن النفي إذا دخل على ذاٍت بِقَْيٍد ، ففيه وجهان .  »معهم وال تراهم 

  .نفي تلك الذّات بقيدها : أحدمها 
  .نفي القَْيد فقط دون َنفْي الذَّات : والثاين 

 ِضْحٍك ، فكذا هاهنا ، ، فيجوز أن مل َتَر َزْيداً ألَبتَّة ، وجيوز أن رأيته من غري« ضاحكاً » ما رأيت زيداً « فإن قلت 
وما نرى معكم شفعاءكم مصاحبيكم ، جيوز أن مل يروا الشفعاء ألَْبتَّة ، وجيوز أن َيَروُْهْم دون : إذ التقدير 

ُمَصاحبتهم هلم ، فمن أين يلزم اهنم يكونون معهم ، وال يروهنم من هذا التركيب ، وقد تقدم َتْحِقيُق هذه القاعدة 
  ] . ٢٧٣: البقرة [ } الَ َيسْأَلُونَ الناس إِلَْحافاً { : يف قوله « قرة الب» يف أوائل سورة 

الذين زعمتم أهنم شركاء : متعلق بنفس شركاء ، واملعىن « فيكم » و « زعم » سد َمَسدَّ املفعولني ل « أهنم » و 
  .عبادتكم وخلقكم يف  -تعاىل  -اهللا فيكم ، أي يف عبادتكم ، أو يف خلقكم ، ألنكم أشركتموهم مع اهللا 

  .، والحاجة إليه « عند » مبعىن « يف » وقيل 
شركاء يف عذابكم إن كنت تعتقدون فيهم أنكم إذا : املعىن أنه يتحملون عنكم َنِصيباً من العذاب ، أي : وقيل 

  .أصابتكم َناِئَيةٌ شاركوكم فيها 
  فصل يف معىن اآلية
ُحفَاةً عَُراةً ، وخلَّفتم ما أعطيناكم من األموال } ا فرادى كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّل َولَقَْد جِئُْتُموَن{ : معىن االية الكرمية 

واألوالد واخلََدم خلف ظهوركم يف الدنيا ، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أهنم فيكم ُشَركَاُء ، وذلك أن 
عنده ، واملراد من اآلية التَّقْريع والتوبيخ ، املشركني زعموا أنه يعبدون األْصَناَم؛ ألهنم شركاء اللهن وشفعاؤهم 

وذلك ألهنم صرفوا جدَّهم وجهدهم إىل حتصيل املال واجلاِه ، وعبدوا األصنام العقادهم أهنا شفعاءهم عند اهللا 
ام َشفَاَعةً تبارك وتعاىل ، مث أهنم ملا وردوا َمْحفَلَ القيامة مل َيْبَق هلم من تلك األموال شيء ، ومل جيدوا من تلك األصن

فبقوا فرادى على كل ما َحصَّلُوُه يف الدنيا ، وَعوَّلُوا عليه ، خبالاف أهل اإلميان ، فإهنم صرفوا َهمَُّهْم إىل األعمال 
  .الصاحلة ، فََبِقَيْت معهم يف قبورهم ، وحضرت معهم يف َمحْفَل القيامة ، فهم يف احلقيقة ما حضروا فرادى 

َبيُْنكُمْ » َنْصباً ، والباقون « َبيَْنكُْم » قرأ نافع ، والكسائي ، وعاصم يف رواية حفْص عنه « كُم لقد تقطَّع َبيَْن» قوله 
  .رفعاً « 

  :فأما القراءةاألوىل ففيها سبعة أوجه 
أن الفاعل مضمر يعود على االتِّصالِ ، واالتصال وإن مل يكن مذكوراً حىت يعود عليه : أحدها ، وهي أحسنها 

لقد تقطع بينكم : ، فإن الشركة تشعر باالتِّصَالِ ، واملعىن « شركاء » نه تقدم ما َيُدلُّ عليه ، وهو لفظ ضمري ، لك
  .االتصال على الظرفية 

، وإمنا بقي على حاِلِه منصوباً حَمالً له على أغلب أحواله ، وهو مذهب األخفش » بينكم « أن الفاعل هو : الثاين 
َوِمنَّا { : فيمن بناه إىل املفعول ، وكذا قوله تعاىل ]  ١٧: احلج [ } يَفِْصلُ َبْينَُهْم { : ه ، وجعلوا من ذلك أيضاً قول

منصوباً ظرفاً ، تركوه على ما يكون عليه ] كما رجى يف كالمهم : قال الواحدي ] [  ١١: اجلن [ } ُدونَ ذَِلكَ 
يف موضع رفع عندهم ، وإن » ُدونَ « ف ]  ١١: اجلن [ } َوِمنَّا ُدونَ ذَِلك { : يف أكثر الكالم مث قال يف قوله 



منا الصاحلون ، ومنا الظاملون ، إال ان الناس ملا َحكَْوا هذا املَذَْهَب مل : كان مصنوب اللفظ ، أال ترى أنك تقول 
ِتصَابِه اعتباراً أو إمنا بقي على اْن: يتعرَُّضوا على هذا الظرف ، بل صرحوا بأنه ُمعَْرٌب ، وهو مرفوع احملل قالوا 

وخرجه األخفُش على : بأغلب أحواله يف كالم أيب حيان ، ملا حكى مذهب األخفش ما يصرح بأنه َمبْنِيُّ ، فإنه قال 
أنه فاعل ، ولكنه ميب َحْمالً على أكثر أحوال هذا الظَّْرِف ، وفيه نظر؛ ألن الذي ال َيْصلُُح أن يكون ِعلَّة البناء ، 

  .ليس هذا منها  وِعلَل َمْحصُورةٌ
وهذا ظاهرٌ يف أنه جعل ]  ١١: اجلن [ } َوِمنَّا ُدونَ ذَِلك { وقد ُيقَالُ الضافته إىل مبين كقوله « : مث قال أبو حيان 

  .» َحْملُه على أكثر أحواله ِعلَّةً لبنائه كما تقدم 
لقد تقطع وْصلُ بينكم ، قاله أبو البقاء ، : ِصفَةٌ له قامت ُمقاَمُه ، تقديره » بينكم « أن الفاعلَ حمذوٌف و : الثالث 

وردَّه أبو حيان بأن الفاعل ال ُيْحذَُف ، وهذا غري ردِّ عليه ، فإنه يعين باحلذف عدَم ذكره لفظاً وأن شيئاً قام مقامه ، 
  .فكأنه مل حيذف 
» الُ بينكم واالرتباط وحنو هذا لقد تقطَّع االتِّص: ويكون الفعل ُمسْنداً إىل شيء حمذوف ، أي « : وقال ابن عطيَّة 

.  
وهذا وجه وَاِضٌح ، وعليه فَسَّر الناس ، وردَّه أبو حيان ملا تقدم ، وجياب عنه بأنه عرب باحلذف عن اإلضمارِ ، ألن 

  .كالً منهما غري َمْوُجوٍد لفظاً 
إِنَُّه لََحقٌّ مِّثْلَ َمآ أَنَّكُمْ { : عاىل هو الفاعل ، وإمنا بين إلضافته إل ىغري ُمتَمكنٍ ، كقوله ت» بينكم « أنه : الرابع 

املرفوع ، ولكنه يب إلضافة إىل غري متمكِّن ، » حق « ، وهو تابع ل » مِثْلَ « بفتح ]  ٢٣: الذاريات [ } َتنِطقُون 
  ]الرمل : [ وسيأيت يف مكانه ، ومثله قول اآلخر يف ذلك 

  َما أثَْمرَ ُحمَّاضُ اجلََبلْمِثْلَ ... َتتَداَعى َمْنِخَراهُ بَِدمٍ  -٢٢٤١
  ]البسيط : [ ، ومثله قول اآلخر » دم « مع أهنا تَابَِعةٌ ل » مثل « بفتح 

  َحَماَمةٌ ِفي غُُصوٍن ذاِت أْوقَالِ... لَْم َيْمذَعِ الشُّْرَب ِمْنَها غَْيَر أنْ َنطَقَْت  -٢٢٤٢
  ]الطويل : [ ، ومثله قول النابغة » مينع « ، وهي فاعل » غري « بفتح 

  وِتلْكَ الَِّتي َتْسَتكُّ ِمنَْها املََسامُِع... أَتانِي أَبْيَت اللَّْعَن أنََّك لُْمَتنِي  -٢٢٤٣
  َوذَِلَك ِمْن ِتلْقَاِء ِمثِْلَك َرائُِع... ُ َسْوَف أََنالُه : َمقَالَةَ أَنْ قَْد قُلَْت 

وما يف » أن « إلضافتها إىل » َمقَالة « واية بفتح تاء ، وهو فاعل ، والر» أنَّك لُمَْتنِي « بدل من » مقالة « ف 
  .حيِّزَها 

َما كُْنُتمْ « كالمها َيتَوجَّهالن على » َضلَّ « و » َتقَطَّع « أن املَسْألةَ من باب اإلْعَمالِ ، وذلك أن : اخلامس 
الثاين ، وأن تكون من إعمال األوَّل ، كل منهما يطلبه فاعالً ، فيجوز أن تكون املَْسألَةُ من باب إعمال » َتْزُعُمونَ 

أن مذهب البصريني اْخِتيَاُر إعمال الثاين ، ومذهب » البقرة « ألنه ليس هنا قرينة ُتَعيُِّن ذلك ، إال أنه تقدم يف 
اعل واحتاج األول لف» ما كُنُْتْم َتْزُعُمون « هو الرافع ل » َضلَّ « الكوفيني بالعكس ، فعلى اختيار البصريني يكون 

« ، ويف » َما كُْنُتمْ َتْزُعُمونَ « هو الرافع ل » تقطَّع « فأعطيناه ضمريه فاْسَتَتر فيه ، وعلى اختيار الكوفيني يكون 
. هو الرافع » َتقطَّع « منصوب على الظَّْرف ، وناصبه » بينكم « ضمري فاعل به ، وعلى كال القولني ف » ضلَّ 

وقد تقدَّم أن » ما « تقطَّع ما بينكن ، فحذف املوصول وهو : حمذوف تقديره أن الظرف ِصلَةٌ ملوصول : السادس 
ذلك رأى الكوفيني ، وتقدم ما استشهدوا به عليه من القرآن ، وأبيات العرب ، واستتدلَّ القائل بذلك بقول 



  ]الطويل : [ الشاعر حيث قال يف ذلك 
  لَْدةُ َبْيَن األْنِف والَعْينِ َساِلُموجِ... ُيِديرُونَنِي َعْن َساِلمٍ وأديُرُهْم  -٢٢٤٤

  ]البسيط : [ وقول اآلخر يف ذلك 
  إالَّ قََراَبةُ َبْيَن الزَّْنجِ والرُّومِ... َما َبْيَن َعْوٍف وإْبَراِهيَم ِمْن َنَسبٍ  -٢٢٤٥
لقد َتقطَّع ما « : ، واألعمش َوجِلْدةُ ما بني ، وإالَّ قرابة ما َبْين ، ويدل على ذلك قراءة عبد اهللا ، وجماهد : تقديره 
  .» بينكم 

مجع بني الشَّْيئْنيِ ، تريد : لقد وقع التَّقَطُّع بينكم ، كما تقول : » لَقَْد تقطََّع بينكم « : قال الزخمشري : السابع 
ضمري  »تقطّع « أوقع اجلمع بينهما على إسناد الفعل إىل مصدره هبذا التأويل قول َحَسٌن ، وذلك ألن لو أضمر يف 

تقطع التَّقطُّع بينكم ، وإذا تقطَّع التقطع بينهم حصل الَوْصلُ ، وهذا ضدُّ : املصدر املفهوم منه لصار التقدير 
« : إن الفعل أسند إىل مصدره بالتأويل املذكور ، إال أن أبا حيَّان اعتراضه ، فقال : املقصود ، فاحتاج أن قال 

ه أسند الِفْعلَ إىل ضمري مصدره فأضمره فيه؛ ألنه إن أْسَنَدُه إىل صريح املصدر ، فظاهره أنه ليس بِجيٍِّد ، وحتريره أن
فهو حمذوف ، وال جيوز حذف الفاعل ، ومع هذا التقدير فليس بَِصحيح؛ ألن َشْرطَ اإلسناد مفقود فيه ، وهوتغاير 

قام القائم : واحد من غري فائدة ، ال تقول  أنه ال جيوز أن يتَّحدَ الفعل والفاعل يف لَفٍْظ: احلكم واحملكوم عليه؛ يعين 
  .» ، وذلك ال جيوز ، مع أنه يلزم عليه أيضاً فََسادُ املعىن كما تقدم منه أنه َيلَْزُم أن حيصل هلم الَوْصلُ 

هبذا  وهذا الذي أورده الشَّْيُخ ال يرد ملا تقدَّم من قوله الزخمشري على إسناد الفعل إىل مصدرِِه: قال شهاب الدِّين 
  .التأويل ، وقد تقدَّم ذلك التأويل 

  :وأما القراءة الثانية ففيها ثالثة أوجه 
أنه اتُِّسَع يف هذا الظرف ، فأسْنَِد الفعل إليه ، فصار امساً كسائر األمساء املتصرف فيها ، ويُدلُّ على ذلك : أحدمها 

ِفرَاُق بَْينِي { : وقوله تعاىل » ِمْن « فاْستعَملَُه جمرواً ب ]  ٥ :فصلت [ } َوِمن َبْينَِنا َوَبيْنَِك ِحَجابٌ { : قوله تعاىل 
وحكى ]  ١٠٦: املائدة [ } َشهَاَدةُ بَْينِكُْم { ]  ٦١: الكهف [ } َمْجَمعَ َبْينِهَِما { ]  ٧٨: الكهف [ } َوَبْينِكَ 
  ]الكامل : [ وقال عنترة » ُهَو أْحَمُر َبْينِ الَعيْننيِ « : سيبويه 
  بِقَريبِ َبْينِ املَْنِسَمْينِ ُمصَلَّمِ... َوكَأنََّما أِقُص اإلكَاَم َعِشيَّةً  -٢٢٤٦

  ]الوافر : [ وقال مهلهل 
  َبِعيَدِة َبْينِ جَالَْيَها َجُرورِ... كَأنَّ رََِماَحَنا أْشطَانُ بِئْرٍ  -٢٢٤٧

  :ا ، ومثله قوله فقد استعمل يف هذه املواضع كلها ُمَضافاً إليه متصّرفاً فيه ، فكذا هن
  ]الطويل [ 

  َوجِلَْدةُ َبْينِ األْنِف والَعْينِ سَاِلُم..  -٢٢٤٨
  ]البسيط : [ وقوله يف ذلك 

  إالَّ قَرَاَبةُ َبْينِ الزَّْنجِ والرُّومِ..  -٢٢٤٩
  ]الطويل : [ وقول القائل يف ذلك 

  يُْرَجى َوَما ثَْوَرةُ اِهلْنِد] قَْد [ َح أخاً الَ... َولَْم َيتُْرِك النَّْبلُ املُخَاِلُف بَْيُنَها  -٢٢٥٠
و » أمام « : ، وإمنا ُبنَِي إلضافِتِه إىل ذلك ومثله يف ذلك » ُمَخالف « وفتح على أهنا فعل ل » بينهما « يروى برفع 

  ]الكامل : [ ، كقوله » دون « 



  ِة َخلْفَُها وأَماُمهَاَموْلَى املَخافَ... فََغَدْت ِكالَ الفَْرَجْينِ َتْحِسُب أنَُّه  -٢٢٥١
  ]الطويل : [ ، كقول القائل يف ذلك » أمام « برفع 

  وبَاَشْرتُ َحدَّ واملَْوِت واملَْوُت دُوُنهَا... ألَْم َتَر أنِّي قَْد َحَمْيتُ َحِققَِتي  -٢٢٥٢
  .» دون « برفع 
  .ع وصلكم لقد تقطَّ: اسم غري ظَْرٍف ، وإمن منعناها الَوْصل ، أي » بني « أن : الثاين 

: ، فيكون من األْضدَاد ، أي » بَْعَد « مبعىن » بان يبُني َبيَْناً « مصدر » َبْيَن « مث للناس بعد ذلك عبارتان تؤذن بأن 
لألسود ، واألبيض ، ويعزى هذا أليب عمرو ، » اجلون « إنه مشترك اشتراكاً لفظياً يستعمل للوصل والفراق ك 

تقطع فصارت » تقطع بينكم « معىن : وكان أبو عمرو يقول : هري ، وقال أبو عبيدة وابن جين ، واملهدوي ، والز
  .» ما « هنا امساً بغري أن يكون معها 

مبعىن الوصل ، واألصل » بني « لقد تقطع وصلكم ، فقد أطلق هؤالء أن : والرفع أجود ، ومعناه : قوال الزجاج 
ه ، وزعم أنه مل يسمع من العرب الَبْين مبعىن الَوْصل ، وإمنا انتزع يف اإلطالق احلقيقة ، إال ان ابن عطية طعن في

لقد تقطعت املسافةُ : ذلك من هذه اآلية الكرمية ، لو أنه أري باالبني االفِْترَاُق ، وذلك عن األمر البعيد ، واملعىن 
  .بينكن لطوهلا ، فعرب عن ذلك بالبني 

نُ بأنه فهم أهنا مبعىن الَوْصل حقيقة ، مث ردَُّه بكونه مل يسمع من فظاهر كالم ابن عطية ُيؤِذ: قال شهاب الدين 
العرب ، وهذا منه غري مرضٍ ، ألن أبا عمرو وأبا عبيد وابن جين ، والزهراوي ، واملهدوي ، والزجاج أمثة يقبل 

  .قوهلم 

مل يكن َمْن نقلها إال أبو عمرو  ممنوع ، بل ذلك مفهوم من لَُغِة العرب ، ومل» وإمنا انتزع من هذه اآلية « : وقهل 
صارت الستعماهلا يف هذه املواضع مبعىن « لكفى به ، وعبارته ُتؤِذنُ بأنه جماٌز ، ووجه اجملاز كما قال وصداقَةٌ 

وىل من وإذا َتقدََّر هذا ، فالقول بكونه جمازاً أ« لَقَْد َتقَطَّع َوصْلكُم » : الَوْصلِة ، وعلى خالف الفُْرقَِة ، فلهذا جاء 
  .القول بكونه مشتركاً؛ ألنه مىت تعارَض االشتراك واجملاز ، فاجملاز خري منه عند اجلمهور 

َوُيدلُّ على أن هذا املرفوع هو الذي استعمل ظرفاً أنه ال خيلو من أن يكون الذي هو َمْصَدٌر ، : وقال أبو علي أيضاً 
أال : لقد تقطَّع اقْتَِراقكم ، وهذا خالف املقصد ، واملعىن أي : فال جيوز أن يكون هذا الِقْسم؛ ألن التَّقدير يصري 
  .ترى أن املراد َوْصلُكُْم ، وما كُنُْتم تتآلَفُون عليه 

  .االفِْترَاُق ، والتَّبَاُيُن : الَوْصلِ ، وأصله : كيف َجاَز أن يكون بَِمْعىن : فإن قلت 
  .فذكر ما تقدَّم عنه من َوْجِه اجملازِ « بْينِي وبْيَنك َشرِكَة » : نِ يف حنو إنه ملا اسُتعمل مع الشَّْيئَْينِ املُتالبسْي: قيل 

وكذلك َيقْرُؤها بالرفع؛ ألنَّا قد َوجدنا : قراءة الرفع ، قال أبو عبيدة : وأجاز أبو ُعبَْيَدة ، والزَّجَّاج ، ومجاعة 
]  ٦١: الكهف [ } َبلََغا َمْجَمَع َبيْنِهَِما { : وله تعاىل ، وُيصدُِّق ذلك ق« َما » امساً من غَْير « َبْيَن » العرب جتعل 

: الكهف [ } هذا ِفرَاُق َبيْنِي َوبَْينَِك { :  -تبارك وتعاىل  -، وكذلك قوله « ما » امساً من غري « َبْيَن » فجعل 
» : عمرو بن العالء ، مثَّ قال مثَّ ذكر ما ذركته عن ابين « وقد َسِمْعَناُه يف غري موضع من أْشعارَِها » : قال ]  ٧٨

  .« لقد تقطَّع ما بينكم » : وكان يعتربها حبرف عبد اهللا « وقرأها الكَسائيُّ نصباً 
  .« لقد تقطَّع ما كان من الشَّركة َبيْنكم » : والرَّفْع أجودن والنَّْصب َجاِئز ، واملعىن : وقال الزَّجَّاج 

لقد َتفَرََّق َجمُْعكُم وتشتت ، وهذا ال َيصْلُح أن يكون : ْعَناه؛ إذ املعىن أن هذا الكالم َمْحمُولٌ على َم: الثالث 
  .تفسري إعرابٍ 



جيوز أن تكون َمْوصولةً امسيَّةً ، أو نكرة موصوفة ، أو مصدريَّة ، والعائد على الوْجَهْين « ما « » َما كُنُتْم » : قوله 
تزعموَنُهم ُشَركَاَء أو ُشفََعاء؛ فالَعاِئد هو املفُعول األّول ، وشركاء هو : ير األوَّلَْين حمذوٌف ، خبالف الثُّاِلث فالتَّقِْد

موصولة امسيَّة ، أو نكرة موُصوفَةً ، « ما » إنَّ : الثُّاين؛ فاملَفُْعوالن َمْحذُوفاِن اختصاراً؛ للداللِة عليهما إن قُلَْنا 
مصدريَّة؛ ألن املصدريَّة ال حتتاج إىل عائد ، خبالف غريها ، فإنَّها إنَّها : وُجيوز أن يكون احلَذُْف اختصاراً؛ إن قلنا 

  ]الطويل : [ َتفَْتِقُر إىل عائٍد ، فال بد من االلِتفَاتِ إلَْيه ، وحينئذ َيلَْزُم َتقْديُر املفعُول الثُّاين ، ومن احلذف اختصاراً 
  َعاراً عليَّ وَتْحِسبُ؟ َتَرى حُبُُّهْم... بأيِّ ِكَتاب أْم بأيَِّة ُسنٍَّة  -٢٢٥٣

  .حتسب ُحبَُّهم عاراً عليَّ : أي 

  ) ٩٥(ُه فَأَنَّى ُتؤْفَكُونَ إِنَّ اللََّه فَاِلُق الَْحبِّ َوالنََّوى ُيخْرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُمْخرُِج الَْميِِّت ِمَن الَْحيِّ ذَِلكُُم اللَّ

النُُّبوَِّة ، وتكلَّم يف بعض تفَاريع هذا األْصل ، عاد إىل ِذكْرِ الدَّالئل الدَّالِة على  ملا قرر التَّوْحيد وأْرَدفَُه بَتقْرير أمر
يَّة ، وُجود الصَّانِع ، وكمال قدرته ، وِحكَْمِته ، وعلمه ، َتْنبِيهاً على أنَّ املَقْصُوَد األْصِليَّ من مجيع املَبَاِحِث والَعقِْل

  .، وِصفَاِتِه ، وأفعاله َمْعرِفَةُ اهللا بذاته : والنقلية 
جيوز أن تكون اإلضافة َمْحَضةً ، على أنَّها اسم فاعل مبعىن املاضي؛ ألنَّ ذلك قد كان ، : » فَاِلُق احلَبِّ « : قوله 

ل فعالً ماضياً ، وُجيوز أن تكون اإلضافةَ غري َمْحَضٍة ، على أنه بَِمعْنى احلا» فَلََق « : وَيُدلُّ عليه قراءة عبد اهللا 
هو َشقُّ : » الفَلُْق « جمُرورَ اللَّفِْظ منصوب احمللِّ ، و » احلَبِّ « واالستقبال ، وذلك على ِحكَاية احلال؛ فيكون 

 -من قوله » والفَلَق « للشيء ، وقيده الرَّاغب بإَباَنةِ َبْعِضه من َبْعص ، والفَلَق املُطِْمئنُّ من األرض َبْين الرُّبَُوتني 
  .حىت فَلَق الَبْحر له  -عليه السَّالم -ما علَّمه اهللا ملُوَسى ] :  ١: الفلق [ } لْ أَُعوذُ بَِربِّ الفلق قُ{ :  -تعاىل 
  ] . ٦١: النمل [ } َوجََعلَ ِخالَلََهآ أَْنهَاراً { :  -تعاىل  -هي األْنَهار املُشَار إليها بقوله : الصُّْبح ، وقيل : وقيل 

  .» َسِمْعُته من ِفلْقٍ منه « : املَفْلُوق كالنكث والنِّقْض ، ومنه  :والِفلُْق بالكَْسرِ مبعىن 
  .ما ُيتََعجَُّب منه : وقيل [ الِفلُْق الَعَجُب : وقيل 

  ]الرجز : [ قال الرَّاجِز يف ذلك 
  ]َهلْ ُتذِْهَبنَّ القَُوباَء الرِّيقَُه ... َواَعَجباً هلذه الفَليقَْه  -٢٢٥٤

  .ا بني اجلََبلَْينِ ، وما َبْين السََّناَمْينِ البعري م: والفاِلُق والفَليق 
  .» خَاِلق « : هنا ، مبعىن » فالق « وفسَّر بعضهم 

وال ُيعَْرُف هذا لَُغةً ، وها ال ُيلْتضفَتُ إليه؛ ألن هذا َمْنقُولٌ عن اْبن عباس ، والضَّحَّاك أيضاً ، ال ُيقال ذلك : قيل 
  .مبعىن َواِحد » فَطََر وَخلََق وفَلََق « أن : ألن الفرَّاء نقل يف اللَُّغة  على جَِهِة التَّفْسري للتقريب؛

  .الُبْعد أْيضاً : ، والنََّوى » قَْمح وقَْمَح « ، على حدّ » نواة « اسم جِْنس ، ُمفَْرد ] : » النََّوى « و [ 
  .بانقالب َعيْنِها واواً واألكثر التََّغاير » اة النَّو« نوت الُبْسَرةُ وأْنَوْت ، فاشتدَّت َنوَاُتَها ، والم : وُيقال 

  فصل يف معىن اآلية
  .َخاِلُق احلَبِّ : » فاِلُق احلَبِّ والنََّوى « : قال ابن عبَّاسن والضَّحَّاك ، وُمقاِتل 

  .، وقد تقدَّم عن الفرَّاِء َنقْلُه ذلك لَُغةً » فاطر « َمذهب » فالق « ذّّهبُوا ب : قال الواحدي 
يشق احلَبَّة من السُّْنُبلَِة ، والنَّواة عن النَّْخلَِة ، فيخرُجَها : الشَّق ، أي : معناه : ل احلسن ، وقتادة ، والسُّدِّيُّ وقا

  .ِمنها 



  .َيُشقُّ احلبة الَيابَِسة ، والنُّواة اليَابَِسة ، فُيخْرُِج منها َوَرقاً أْخَضَر : وقال الزَّجَّاج 
َيُشقُّ احلبَّ عن النَّباِت ، وخيرُجه ِمْنُه ويشقُّ النََّوى عن النَّْخلِ ، : شَّقَّْينِ اللذين فيهما ، أي يعين ال: وقال ُمَجاهد 

، وهو اسٌم جلميع الُبذُورِ واحلُبُوب من الُبرِّ ، والشَّعري ، والذَُّرة ، وكل « مجع حبَّة » احلب « وُيْخرُِجَها منها ، و 
  .ْمرِ واملشمشِ ، واخلوخ ، وَنْحوها ما لَْم ُيؤكَل َحبَّا ، كالتَّ

إن الشيء قبل ُدخُوله يف الُوجُوِد ، كان َمْعُدوماً َمْحضاً ، وَنفْياً ِصْرفاً ، فإذا أْخَرَجُه املُوجُِد من : وقال بان اخلطيب 
ُه ، وأخَْرج ذلك املُْحَدثَ من ذَِلَك الشَّقِّ العدم إىل الُوُجودن فكأنَّه حبسب التَّخَيُّلِ والتََّوهُّم ، َشقَّ ذِّلَك الَعَدمِ ، وفَلَقَ

  .، فبهذا التَّأويل ال َيبْعد َحْملُ الفَاِلق على املُوجِِد ، واملُْحِدث املُْبِدع 
ه يف ِتلَْك احلبَّة إذا وقَعت احلَبَّةُ ، أو النَّوَاةُ يف األْرضِ الرَِّطَبِة ، مث َمر عليه ُمدَّةٌ ، أظَْهر اللَّ: فإذا َعَرفْت ذلك فََنقُولُ 

أما الشَّقُّ الذي َيظَْهر يف أْعلَى احلبَّة والنَّواة؛ فإنه َيْخُرج منه الشَّجْرة ] من أْعالَها ومن أْسلفِلها شقاً آخر [ والنواة 
  .الصَّاِعَدة إىل اهلََواء 

ة الصَّاعدة يف اهلواء بالشَّدرة اهلابِطَة يف وأما الشقُّ الذي أْسفَلَ تلك احلبَّة والنَّواة؛ فيكون َسَباً التِّصالِ الشَّجر
  :مث هاُهَنا عجائب . األرض 
أن طبيَعة تلك الشَّجرِة إن كَاَنْت تَقَْتِضي اهلُوِيَّ يف ُعْمقِ األرض؛ فكَْيَف تََولََّدْت منه الشََّجرة الصَّاِعدة يف : أحدها 

كَْيَف تََولَّدْت منه الشََّجرة الصَّاعدة يف اهلواء ، وإن كانت اهلواء ، وإن كانت َتقَْتِضي اهلُوِيَّ يف ُعْمقِ األرض؛ ف
َتقِْضي الصُُّعودَ يف اهلََواء؛ فكيف تولدت مِْنَها الشَّجرة اهلابِطَة يف األْرضِ ، فلما تولَّدت منها هاتان الشَّجرتان ، مع 

لِطَبيَعِة الشََّجَرِة األخرى؛ علمنا أنَّ ذلك لَْيس بُِمقَْتَضى  أن احلسَّ والعَقْلَ َيْشَهد بكون طَبيَعة إْحَدى الشََّجرَتْين ُمَضادُّ
  .الطَّْبعِ واخلَاصيَّة ، بل بُِمقَْتَضى اإلْبداع ، واإلجياد ، والتَّكْوين ، واالْختِرَاع 

احلادَّةُ القوي فيه ، مع أّنا  أن باِطَن األْرضِ صلٌْب كَثيٌف ال َتْنفُذُ املََسلَّة القويَّة فيه ، وال َيُغوُص السِّكِّني: وثانيها 
ملَاء ، مث نشاهد أطْراَف ِتلءَك الُعرُوقِ يف غاَية الرِّقَِّة واللَّطافَِة ، حبيث لو دلكها اإلْنَسان بأْصُبِعِه بأدىن قُوٍَّة ، لَصار كا

باِطن تِلَْك األجَْرام الكَِثيفَة ، فُحُصول إهنا مع غَاَية لَطَافتها َتقَْوى على النُّفُوذ يف ِتلءك األْرضِ الصَّلَْبة ، والَغوصِ يف 
  .هذه القُوَّة الشَّديدة لِهذا األْجَرامِ اليت يف غَاَيِة اللَّطَافِة ، ال ُبدَّ وأن يكون بَِتقْديرِ العَزيزِ احلَِكيم 

ُمْخَتِلفَة؛ فإن قْشرِ اخلشبة له طَبيَعةٌ أنه َيتََولَُّد من ِتلْك النَّوَاة َشَجَرةٌ ، وَيْحُصل يف تلك الشََّجَرة طََباِئُع : وثالثها 
جسمٌ َرْخٌو لطيف ُيْشبُِه الِعْهَن ] اخلشبة [ َمْخصُوَصةٌ ، ويف داخل تلك القشرة جِْرُم اخلََشبة ، ويف دَاخلِ تلك 

زهار ، واألْنوَار ، ثانياً ، مث املَْنفُوش ، مث إنه َيتَولَُّد من سَاقِ الشََّجرة أغَُصاهنا ، ويتولَُّد من األغَْصان األْورَاُق ، واأل
ُم األْخضر الفَاِكَهةُ ثَاِلثاً ، مث قد َيْحُصل للفاكَهِةَ أْرَبعة أْنواع من القُُشورِ كاجلَْوزِ واللَّوز ، فإن ِقْشَره األعلى هو اِجلْر

احمليط باللُّبِّ ، وذلك اللُّبُّ ُمْشَتِملٌ  ، وحتته جِْرُم الِقْشر الذي ُيْشبِه اخلََشَب ، وحتت الِقْشر الَّذي كالِغَشاِء الرَِّقيق
ام على جِْرم كَِثيف هو أْيضاً كالِقْشَرِة ، وعلى جِْرم لَِطيٍف هو كالُّدْهنِ ، وهو املَقُْصود األْصِليُّ؛ فََتوَلَُّد هذه األْجَس

، مع تساوي تأثريات الطَّبائع ، والفُُصول األربع ، املُْخَتِلفَة يف طََبائِعها ، وِصفَاِتَها ، وألَْواهنا ، وأْشكَاِلها ، وطُُعوِمها 
بائع والَعنَاِصر والطَّبائع األرَبع ، َيُدلُّ على أنَّها إمنا َحدَثَْت بَِتْدبِري الَعِليم ، احلكيم ، واملُْخَتار ، القَاِدر ، ال بتدبري الطَّ

.  
ِقْشُره حَارُّ يَابٌِس ، ولَْحُمه بارٌِد َرطٌْب : َهة الواِحدة ، فاألْتُرجُّ أنَّك قد جتد الطَّبائع األْرَبعة حَاِصلَةً يف الفَاِك: ورابعها 

ِقشُْرُه وَعجمه بارد يَابِس ، وماُؤه ولَْحمُه حَارٌّ رَطْبِ؛ : ، وَحَماُضُه بارد َيابٌِس ، وبذره َحارُّ َيابٌِس ، وكذلك الِعنُب 
  .اصِّ املَُتَناِفرة عن احلبَّة الواحدة ، ال َيكُْون إال بإجياد الفَاِعل املُْختَار فََتولُُّد هذه الطَّباِئعِ املَُتضَادَِّة ، واخلََو



أنَّك جتد أْحوَال الفََواكِه ُمْخَتِلفَةً ، فََبْعضها َيكُون اللُّبُّ يف الدَّاخلِ ، والقشر يف اخلَارج كما يف اجلَْوزِ : وخامسها 
خلَارِجِ ، وتكون اخلََشَبة يف الدَّاِخل ، كاخلَْوخ واِملْشِمش ، وَبْعضُها تكون النََّواةُ واللَّوزِ ، وبَْعُضها تكون الفَاِكَهة يف ا

ارد هلا لُبُّ كالَِمْشِمش ، واخلَْوخ ، وَبْعُضها ال لُبَّ له كََنوى التَّْمرِ ، وبَْعُض الفََواكه ال يكُون لَُه من الدَّاخلِ واخلَ
  .ه أحوال ُمْخَتِلفَةٌ يف الفواكه فهذ] كالتني [ قشر ، بل يكون مطلوباً 

ر ، وأيضاً احلُبُوب املُْخَتِلفَة يف األْشكَالِ والصُّورِن فََشكْل اِحلْنطَِة كأنَّها نِْصُف َدائِرٍِة ، وشكل احلّمص على َوْجه آخ
  .كمل إالَّ على هذا الشَّكْلِ فهذه األْشكَال املُْخَتِلفَة ، ال ُبدَّ وأن تكون ألْسرار وحكم علم اخلَِلق أنَّ ترِكيَبها ال ي

فقد تكون الثَّمََرةُ الوحدة غذاًء حليوان ، وُسمَّاً حليوان آخر؛ فاخْتالُف هذه الصِّفاِت واألحوال ، مع اتِّحاد : وأيضاً 
  .الطَّبائعِ ، وتأثري الكواكب ، َيُدلُّ على أنَّها إنَّما حصلت بتخليق الفاِعل املُْخَتار ، احلكيم 

أنَّك َتجُِد يف الَوَرقَِة الوَاِحَدة من أْورَاقِ الشََّجَرة خطاً واحداً ُمْسَتقيماً يف َوسطها ، كأنَّه بالّنْسَبة لِتلْك  :وسادسها 
اإلْنسان ،  َبَدن الَوَرقَِة ، كالنُّخَاعِ بالنِّْسَبة إىل َبَدن اإلْنسان ، فكأنه َيتَفرَُّق من النَُّخاع أْعصاٌب كَِثَرية َيْمَنةً وَيْسَرةً يف

مثَّ ال يزال َينْفَِصلُ عن ُشَعبِِه ُشَعبٌ أخرىن وال تََزال ِتسْتدقُّ حىت َتْخُرج عن اِحلسِّ واالْبصَارِ لدقّتها ، فكذلك يف 
تلك الورقة ينفصل عن ذلك اخلَطِّ الكبري الَوسطانِيِّ ُخُيوطٌ خمتلفة ، وعن كلِّ ِمْنُهَما خيوطٌ أخرى أَدقُّ من األوىل ، 

  .َتزَالَ كذلك حتَّى خترج ِتلَْك اخلُُيوطُ عن احلسِّ والَبَصرِ  وال
إنَّما فعل ذلك ، حتَّى أن القَُوى اجلارَيةَ املَذْكُورةَ يف جِْرم ِتلْك الَوَرَق ، تقوى على َجذْبِ األْجَزاء  -تعاىل  -واخلالق

اَية ِحكَْمِة اخلَاِلق يف اتِّحاِد تلك الَوَرقَِة الواِحَدة ، اللَّطيفة األْرضيَّة يف تلك املََجاري الضّيقة ، فالُوقُوُف على ِعَن
  .واخِْتالف أْشكالِ األْورَاقِ؛ ُتؤِذنُ أنَّ ِعَناَيَته يف اتِّحاِد ِحكَْمة الشَّجرة أكَْمل 

 ختليف احليواِن أكَْملُ؛ إنَّما َخلَق النَّبَات ِلَمْصلََحةِ احليوان ، َعِلمت أنَّ عنايته يف -تبارك وتعاىل  -وإذا عَرفَْت أنَّه
  .َعِلْمت أن ِعَنايَته يف َتْخِليقِ اإلْنَسان أكَْملُ ] هو اإلْنَسانُ [ وملَّا َعِلْمَت أن املَقُْصود من َتْخِليق احليوانات 

قْصُود من ملا َخلََق احلَيوان والنَّباَت ليكون غذاًء ودواًء لإلْنسان بَِحَسب جسِدِه ، واملَ -تبارك وتعاىل  -مثَّ إنه 
} َوَما َخلَقُْت اجلن واإلنس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن { :  -تبارك وتعاىل -هو املَْعرِفَةُ ، واحملبَّة ، واخلدمة؛ لقوله: َتْخِليق اإلْنَسان 

  ] . ٥٦: الذاريات [ 
  :َيجُوز فيه وجهان » خيرج « : قوله 

  .أنَّها مجلة ُمْستأَنفَةٌ ، فال َحملَّ هلا : أحدمها 
  :جيوُز فيه وجهان » ُمْخرُج « : أنَّها يف موضع رفع خََبراً ثانياً ، ألنَّ قوله : لثاين وا

اللَّه فاَِلٌق وُمْخرٌِج ، أخرب فيه بَِهذَْين : ، ولَْم يذكر الزََّمْخشَريُّ غريه ، أي » فَاِلقِ « انه َمْعطُوٌف على : أحدمها 
َوْجهِه ، وعلى كونه ُمسَتانفاً فَيكُون ُمْعتَرِضاً على جَِهة البياِن ملا قَْبلَه  على» ُيخْرُِج « اخلَربْينِ؛ وعلى هذا فيكون 

  .من معىن اجلملة 

ليِصحَّ عطف االْسمِ عليه ، أو [ ، وهل َيْجَعل الفعل يف تأويل اْسم » ُيْخرُِج « أنه يكون َمْعطُوفاً على : والثاين 
  .» ُيخْرُِج « َعلْيه؟ احتماالًن مَْبنِيَّان على ما تقدَّمَ يف  جيعل االسمُ بتأويل الِفْعلِ؛ ليِصحَّ َعطْفُه

» ُيخْرج « يف قُوَّة » ُمخْرِج « إنه ُمْستأنٌف فهو ِفْعلٌ غري ُمؤوَّل باسم؛ فَُيَردُّ االسم إىل َمعَْنى الِفْعل ، فكأن : إن قلنا 
.  

ع موقع خََبر ثاٍن؛ فلذلك ُعِطَف عليه اسمٌ صريٌح ، ومن واق] وهو بَِتأوِيل اْسم » إنَّ « إنه خرب ثان ل : وإن قُلَْنا 
  ]الطويل : [ َعطْف االْسمِ على الفِْعلِ ِلكَْون الفِْعلِ بتأويل اسم قَْولُ الشَّاِعرِ يف ذلك 



  وَُمْجرٍ َعطَاًء يِسَْتِخفُّ املَعَابِرَا... فَألْفَْيُتُه َيْوماً يُبُِري َعُدوَُّه  -٢٢٥٥
  ]الرجز : [ ك وقول القائل يف ذل

  أمِّ صِبِيَّ قَْد َحَبا أْو َدارِجِ... َيار ُربَّ بَْيَضاَء ِمَن الَعَواِهجِ  -٢٢٥٦
  ]الرجز : [ وقول القائل يف ذلك 

  يَقِْصُد ِفي أْسُوِقَها َوجَائِر... َباَت يَُغشِّيها بََعْضبٍ َباِتر  -٢٢٥٧
  .ُمبرياً ، أمِّ ِصيبَّ حابٍ ، قاِصٍد : أي 

اسٌم للخَاِلي عن صفة احلياة ، وعلى هذا فالنََّباتُ ال » املَيُِّت « اسٌم ملا يكون موصوفاً باحلياة ، و » احلَّي  «: قوله 
  :يكُون حياً ، ويف تَفِْسري هذا احليِّ وامليت قوالن 

  .َحْملُ هذا اللَّفِظ على احلقيقة : األول 
َياَء ، مث ُيْخرُِج من الَبَشرِ احليِّ ُنطْفَةً َميَِّتةً ، وُيْخرِج من الَبْيَضِة فَرُّوَجةً ، أْخَرَج من النُّطْفَةِ َبشَراً أْح: قال ابن عبَّاس 

  .مث َيخْرِج من الدِّجاَجِة بَْيَضةً َميَّتةً 
النََّباتِ احلَي  النَّبَات اخلَِفّي من احلَبِّ الَيابِس ، وُيْخرِج احلبَّ اليَابِس من» خيرج « ُيْحَمل على املَجازِ : القول الثاين 

  .النَّاِمي 
 -عليه الصالة والسالم -خيرج املُؤِمَن من الكَاِفرِ ، كما يف حقِّ إبراهيمَ :  -رضي اهللا عنهما -وقال ابن عبَّاسٍ 

  .والعاصي من املُِطيع وبالعكس  -عليه الصالة والسالم -والكافر من املُؤمن ، كما يف حقِّ ولد ُنوح
ُمشدََّدة الياء يف الكَِلَمَتْين ، والباقُون بالتخفيف » املّيت « : الكسائي ، وحفص عن عصام وقرأ نافع ، ومحزة ، و

  .فيهما 
فانَّى « ذلكم اللَّه ، املُْبِدُئ ، اخلَاِلقَن النَّاِفُع ، الضَّار ، احمليي ، املُِميت ، : قيلك معناه } ذِلكُُم اللَُّه رَبُّكُمْ { : قوله 

  .َرفُونَ عن احلقِّ يف إثَْبات القَْول بِِعَباَدةِ األْصَنامِ ُتْص: » ُتؤفَكُونَ 
ُيخْرِج احليَّ من امليَّت ، مث شَاَهدمت أنَّه أْخَرَج الَبَدنَ احليَّ من  -تبارك وتعاىل  -أنكم ملَّا َشاَهدُْتْم أنَّه: املُرَاد : وقيل 

جَ الَبَدن احليَّ من التَُّراب الرَِّميمِ َمرَّة أخرى ، واملقُْصودك اإلْنكَار على النُّطِْفِة املَيَِّتة ، فَكْيَف َتْسَتبِْعُدون أن ُيْخرِ
ر َتكِْذيبهم باحلَْشرِ والنَّْشرِ ، وأيضاً الضَّدَّاِن متساويان يف النَّْسَبِة ، فكما ال ميتنع االنقالُب من أحد الضدين إىل اآلخ

ل ، فكما ال ميتنع ُحُصولُ املَْوِت بعد احلياة ، وجب أيضاً ُحصُولُ ، وجَب أالَّ ميتنع االنقالُب من الثاين إىل األوَّ
  .احلياة بعد املوت ، وعلى ِكالَ التَّقْديرْينِ ، فيخرج منه جواز البَْعِث والنَّْشرِ 

  فصل يف إثبات خلق األفعال هللا
ألنه لو َخلَق اإلفَْك فيه ، فكيف  -تعاىل  -هللا  على أن فَْعلَ الَعْبدِ ليس خملوقاً» فانَّى ُتؤفَكُونَ « : َتمسُّكُوا بقوله 

أن القُْدَرةً بالنسبة إىل الضَّدَّْينِ ُمتساوَيةٌ ، فَتََرجُُّع أحد : واجلواب » فأنَّى ُتؤفَكُون « : يليق به أن يقول مع ذلك 
َمْحَض االتفاق فكيف حيسن  الطرفني على اآلخر ال ملرجِّح ، فحينئد ال يكون هذا الرُّْجَحانُ من الضِّدِّ ، بل يكون

وأن َتَوقَُّف ذلك املرجح على حصول مرجَّح ، وهو الدايعة اجلَازَِمةُ إىل الفعل ، » فأنَّى ُتؤفَكُون « : أن يقال له 
  .وعند ُحُصوهلا جيب الفعل ، ويلزمكم كما ألَْزْمُتمُونا  -تعاىل  -فحصول تلك الدَّاعية يكون من اهللا 

  ) ٩٦(َوجََعلَ اللَّْيلَ َسكًَنا وَالشَّْمَس َوالْقََمرَ ُحسَْباًنا ذَِلَك تَقْدِيُر الَْعزِيزِ الَْعلِيمِ  فَاِلُق الْإِْصبَاحِ



هذا نَْوٌع آخر من دالئل وجود الصَّانع وعلمه وقدرته وحكمته ، فالنوع األوَّل من داللة النبات واحليوان ، والنوع 
  .الثاين من أنواع الفلك 

واجلمهور على . فيما تقدَّم » فالق احلبِّ « : ، وهو كقوله  -تعاىل -نعت السم اهللا } ُق اإلصباح فَاِل{ : وقوله 
  .أصبح يصبح إصباحاً : وهو املصدر » اإلصباح « كَْسرِ مهزة 

  .إن الصبح والصباح واإلصباح واحد ، ومها أول النهار وكذا الفراء : وقال الليث والزجاج 
  .رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس . الشمس بالنهار ، وضوء القمر بالليل ضوء : اإلصباح : وقيل 

يف األصل مصدر كاإلقبال واإلدبار ُسمِّيَ » اإلصباح « وقيل هو إضاءة الفجر نُِقلَ ذلك عن ُمَجاهد ، والظَّاهر أن 
  ]الطويل : [ به الصباح ، وكذا اإلمساء وقال امرؤ القيس 

  بِصُْبحٍ َوَما اإلْصَباُح مِْنَك بأمْثَلِ... لُ الطَّوِيلُ أال اْنَجلِ أالَ أيَُّها اللَّْي -٢٢٥٨
قُفْل وأقْفَال ، وبرد : حنو » ُصْبح « بفتح اهلمزة ، وهو مجع » األصباح « : وقرأ احلسن وأبو رجاء وعىي بن عمر 

  ]الرجز : [ وأبراد ، وينشد قوله 
  اُسُخ األْمَساِء واألْصبَاحَِتَن... أفَْنى رَِياحاً َوَبنِي رِيَاح  -٢٢٥٩

، وبكسرمها على أهنما » صُْبح « و » ُمْسي « على أهنما مجع » األصباح « و » األمساء « بفتح اهلمزة من 
على حذف التنيون اللتقاء الساكنني كقول القائل يف ذلك » األْصبَاح « بفتح » فالق األصباح « َمْصَدَران ، وقرئ 

  ]املتقارب : [ 
  َوالَ ذَاِكَر اللََّه إالَّ قَِليالَ. . -٢٢٦٠
بالنصب َحْمالً لنون على ]  ٣٨: الصافات [ } لَذَآِئقُو العذاب { و ]  ٣٥: احلج [ } واملقيمي الصالة { وقرئ 

ربِّدُ ال ُيجِيزُ َحذْفَ التنوين اللتقاء الساكنني إال يف شعر ، وقد أجازه املُ -رمحه اهللا تعاىل  -التنوين ، إال أن سيبويه 
  .يف الشعر 

فعالً ماضياً ، وقد تقدَّم أن عبد اهللا قرأ األوىل كذلك ، وهذا أَدلُّ على » فلق « : وقرأ حيىي والنخعي وأبو حيوةو 
» فالق اإلصباح « فعالً ماضياً ، وقرأ » فلق احلب « أن القراءة عندهم ُسنَّةٌ ُمتََّبَعةٌ أال ترى أن عبد اهللا كيف قرأ 

  .ذكورين بعكسه والثالثة امل
الطويل : [ ، والظلمة هي اليت تنفلق عن الصُّبح ، كما قال » فلق الصبح « فما معىن : فإن قلت : قال الزخمشري 

[  
  َتفَرَِّي لَْيلٍ َعْن َبيَاضِ هنارِ..  -٢٢٦١

  :فيه وجهان : قلت 
  .فالق ظلمة اإلصباح ، يعين أنه على حذف مضاف : أن يَُراَد : أحدمها 
انشق عمود الفجر : فالق اإلصباح الذي هو عمود الفَْجرِ عن بياض النهار وإسْفَارِِه ، وقالوا : أنه ُيَراد : ين والثا

  ]البسيط : [ وانصدع ، ومسّوا الفجر فلقاً مبعىن َمفْلُوق؛ قال الطائي 
  .. .َوأْزَرُق الفَْجرِ يَْبُدوا قَْبلَ أبَْيِضِه  -٢٢٦٢
  .بالنصب على املَْدحِ انتهى » جاعل « و » فالق « : وقرئ 

  ]البسيط : [ وأنشده غريه يف ذلك 
  َعْدَو النَُّحوصِ َتَخاُف القَانَِص اللَِّحمَا... فاْنَشقَّ َعْنَها َعُموُد الفَْجرِ َجاِفلَةً  -٢٢٦٣



يعين » اإلصباح فالق « : الصبح والصباح مها أوَّلُ النهار ، وهو اإلصباح أيضاً ، قال تبارك وتعاىل : قال الليث 
  .الصبح 

  .إن اإلصباح مصدر ُسمَِّي به الصبح كما تقدم : وقيل 
فعالً ماضياً ، والباقون بصفغة اسم الفاعل والرَّْسم حيتملهما ، » َجَعلَ « : قرأ الكوفيون » وَجاعل اللَّْيل « : قوله 

ريهم ، َوَوْجُه قراءهتم له فعالً مناسبة ما بعده ، َمْنصُوٌب عند الكوفيني مبقتضى قراءهتم ، وجمرور عند غ» اللَّْيل « و 
إما » َسكَناً « إىل آخر اآليات ويكن » ُهو الذي أْنَشأ « و » َجَعلَ لَكُمُ النُُّجوَم « : فإن بعده أفعالً ماضية حنو 
احلال مُقّدرة ، وأما قراءة اخللق ، وتكون ] مبعىن التصيري ، وإما حاالً على أنه مبعىن [ مفعوالً ثانياً على أنَّ اجلَْعل 

حيتمل أن يكون مبعىن املضني ويؤيده قراءة الكوفيني ، واملاضي عند البصريني ال يعمل إال مع » جاعل « غريهم ف 
» َسكَناً « خالفاً لبعضهم يف َمْنع إعمال املعرَّف هبا ، وللكسائي يف إعماله ُمطْلَقا ، فإذا تقرَّر ذلك ف » أل « 

  .ُمْضَمرٍ عند البصريني ، وعلى مقتضى مذهب الكسائي ينصبه به  َمْنُصوٌب بفعل
  .وزعم أبو سعيد السَِّرياِفيُّ أن اسم الفاعل املتعدي إىل اثنني جيوز أن يعمل يف الثَّاين ، وإن كان ماضياً 

  .ألنه ملا أضيف إىل األوَّل تعذَّرت إضافته للثاين ، فتعني نصبه له : قال 
منصوب به أيضاً وأما » سكناً « فيستعمل مطلقاً فعلى هذا » أل « اإلضافة أشهب املعرف ب ألنه ب: وقال بعضهم 

فعل مبعىن َمفُْعول كالقبض مبعىن َمقْبُوض ، ومعىن » سكن « إنه مبعىن احلال واالستقبال ، فََنْصُبهُ به ، و : إذا قلنا 
استرواحاً إليه من َزْوجٍ أو حبيبٍ ، ومنه قيل للنار َسكَن ، أي ما يسكن إليه الرجل ، ويطمئن إليه استئناساً به و

  .سكن؛ ألنه ُيْسَتأَنُس هبا ، أال تراَهَم كيل ّمسوها املُؤنَِسة 
وهي واضحة على قراءة الكوفيني « والقمر » الشَّمس « قرأ اجلمهور بنصب » والشَّْمَس والقََمَر ُحْسَباناً « : قوله 
من املفعول « َسكَناً » فيه الوجهان يف « ُحْسَباناً » و « جعل » على املنصوبني ب بَِعطِف هذهني املنصوبني : ، أي 

  .الثاين واحلال 
  .وجعل الشمس : وأما على قراءة اجلماع فإن اعتقدنا كَْوَنُه ماضياً فال ُبدَّ من إضمار ِفْعلٍ ينصبهما ، أي 

هذا ضاربٌ زيداً اآلن أو غداً أو : إضمار فعل ، تقول إنه غري ماضٍ فمذهب سيبويه أيضاً أن النَّْصَب ب: وإن قلنا 
على ] باسم الفاعل ، وعلى رأي غريه يكون النصب [ عمراً بنصب َعْمرٍو ، وبفعل ُمقدَّرٍ ال على موضع اجملرور 

  ]البسيط : [ حمل اجملرور ، ونشدون قوله 
  أَخا َعْوِن ْبنِ ِمخَْراقِ أْو ِعْبدَ ربِّ... َهلْ أْنتَ َباِعثُ ِدينارٍ ِلحَاَجِتنا  -٢٢٤٦
  .، وهو حمتمل للوجهني على املذهبني « عبد » بنصب 

  .« الليل » أو يعطفان على حمل : وقال الزخمشري 
حملّ ، واإلضافة حقيقّية ، ألن اسم الفاعل املُضَاف إليه يف معىن املُِضّين وال « الليل » كيف يكون ل : فإن قلت 

  . زيد ضارب عمراً أمس: تقول 

  .ما هو مبعىن املاضني وإمنا هو دالٌّ على ِفْعلِ مستمر يف األزمنة : قلت 
إمنا هو دَالٌّ على فعل مستمر يف األزمنة يعنيك فيكون عامالً ، ويكون للمجرور إذا ذاك : أما قوله : قال أبو حيَّان 

كان ال َيَتقَيَُّد بزمن خاّص ، وإمنا هو  وهذا ليس بَِصحيحٍ إذا« : قال » الشمس والقمر « بعده مَْوِضٌع فيعطف عليه 
: لالستمرار ، فال جيوز له أن يعمل ، وال جملروره َمَحلّ ، وقد َنصُّوا على ذلك ، وأنشدوا عليه قول القائل يف ذلك 



  ]البسيط [ 
  .. .ألْقَْيَت كَاِسبَُهْم ِفي قَْعرِ ُمظِْلَمٍة  -٢٢٦٥
فال يعمل عند « أل » تقيَّد بزمان فإما أن يكون ماضياً دون « إن » هنا مقيداً بزمان ، و « الكاسب » فليس 

وعلى تقدير : مث قال . » أو حاالً أو مستقبالً ، فعلم فيضاف على ما تقرر يف النحو « أل » البصريني ، أو ب 
« يف  -اهللا رمحه  -تسليم أن الذي لالستمرار يعمل ، فال جيوز الَعطُْف على َمَحلِّ جمروره ، بل مذهب سبيويه 

هذا : مبعىن احلال واالستقبال أالًَّ َيجُوُز العَطُْف على حملِّ جمروره ، بل على النصب بفعل مقدَّرٍ لو قلت » الذي 
وهو مذهب سيبويه؛ ألن شَْرطَ الَعطْفِ ] على الصحيح [ على احملل ] مل يكن نصب عمراً [ ضارب زيد وعمراً 

  .موضع حمرز ال يتغري ، وهذا مُوضِّحٌ يف علم النحو على املوضع مفقود ، وهو أن يكون لل
أنه ملَّا مل ُيقَْصْد به ]  ٤: الفاحتة [ } مالك َيْومِ الدين { وقد ذكر الزَّخمشري يف أّول الفاحتة يف : قال شهاب الدين 

أالَّ يعمل؛ ألن العامل  إنه يترعف باإلضافة: زمانٌ صارت إضافته َمْحَضةً ، فلذلك َوقََع صفة للمعارف فمن الزم قوله 
يف نِيَِّة االنفصال عن اإلضافة ، ومىت كان يف نِيَِّة االنفصال كان نكرة ومىت كان نكرة فال يقع ِصفَةً للمعرفة ، وهذا 

  .وقد تقدم حتقيق هذا يف الفاحتة : َحَسٌن حيث يرد عليه بقوله 
َرفْعاً على االبتداء ، » والشَّْمُس والقََمُر « لى اللفظ وقرا شاذّاً جَّراً َنَسقاً ع» والشَّْمسِ والقََمرِ « : وقرأ أبو حيوة 

َرفْعاً على اخلرب ، وإمنا قرأه َنْصباً فاخلرب حينئذ حمذوف ، تقديره َمْجعوالن » ُحْسَبانٌ « وكان من َحقِِّه أن يقرأ 
  .ُحْسبَاناً ، أو خملوقان ُحسَْباناً 

حىت تلزم القارئ بذلك ، ألن الشَّْمَس والقمر ليا نَفَْس » حسبان « فْع ال ميكن يف هذه القراءة َر: فإن قلت 
  .احلسبان 
حال » حسبان « ثاٍن ، وإما صاحبا حال ، و » حسبان « أهنما يف قراءة النصب إما َمفُْعوالن أوَّالن ، و : فاجلواب 

  .احلال ، فمهما كان اجلواب لكن كان لنا  ، واملفعول الثاين هو األوَّل ، واحلال ال بد وأن تكون صَاِدقَةً على ذي
  .واجلواب ظاهر مما تقدَّم 

  :واحلُْسَبان فيه قوالن 
، وهذا قول » شُْهَبان « و » ِشهَاب « و » ُركَْبان « و » رِكاب « ك » ِحَساب « مجع : انه مجعن فقيل : أحدمها 

  .أيب عبيد واألخفش وأيب اهليثم واملربد 

  .الِقطَْعةُ من النار ، وليس املراد ذلك قطعاً : وهو غَلَطٌ؛ ألن احلسبانة » حسبانة « مجع هو : وقال أبو البقاء 
، وأما احلساب فهو اسم ال َمْصَدٌر وهذا قول » اخلُسَْران « والنقصان و » الرُّْجحضان « بل هو مصدر ك : وقيل 

  .ابن السِّكِّيِت 
َسْبُت يعين بالفتح ، كما أن اِحلْسَبان بالكسر مصدر َحسِْبُت بالضم مصدر َح» احلُْسَبان « و : وقال الزخمشري 

  .الكُفَْران والشُّكْران : يعين بالكسر ونظريه 
بل اِحلْسبَان واحلُسَْبان مصدران ، وهو ول أمحد بن حيىي ، وأنشد أبو عبيد عن أيب َزْيدٍ يف جميء احلُسَْبان : وقيل 

  ]الطويل : [ مصدراً قوله 
  َعلَى طََمعِ أْو خَاَف َشيْئاً َضِمُريهَا... اللَِّه ُحْسبَانِي إذَا النَّفُْس أْشَرفَْت َعلَى  -٢٢٦٦

  .على ما تقدَّم من املفعولية أو احلالية » ُحْسَباناً « وقال 
َت ِلَمْن َخلَقْ{ : جيريان بُِحسَْباٍن؛ كقوله : إنه منصوب على إْسقاِط اخلافض ، والتقدير : وقال ثعلب عن األخفش 



  .من طني : أي ]  ٦١: اإلسراء [ } ِطيناً 
إىل » فالق احلّب « إشارة إىل ما تقدَّم من الفلق ، أو اجلعل ، أو مجيع ما تقدم من األخبار يف قوله » ذلك « : وقوله 

  .» ُحسَْباناً « 
ذلك تَقِْديرُ « منازهلما  جعل الشمس والقمر حبسيب معلوم ال جيوزانه حىت يتهّيئان إىل أقصى: ومعىن اآلية الكرمية 

أن تقديري : إشارة إىل كمال ِعلِْمِه ، واملعىن » والعليم « إشارة إىل كمال قُْدرِتِه ، » العزيز « ف » العزيزِ الَعِليم 
عة ال أجَْرامِ األفالك بصفاهتا املخصوصة َوَهيْئئََتَها احملدودة ، وحركاهتا املقدرة باملقادير املخصوصة يف الُبطِْء والسر

ميكن حتصيله إالَّ بِقُْدَرِة كاملة متعلقة جبميع املمكنات ، وعلم َناِفٍذ يف مجيع املعلومات من الكُلِّيَّاِت واجلزئيات ، 
  .وذلك خمتص بالفاعل املختار سبحانه وتعاىل 

  ) ٩٧(ْحرِ قَْد فَصَّلَْنا الْآَياتِ ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ َوُهَو الَِّذي َجَعلَ لَكُُم النُُّجوَم لَِتْهَتدُوا بَِها ِفي ظُلَُماِت الَْبرِّ وَالَْب

  .وهذا نوع ثالث على كمالِ القُْدرِة 
» لكم « ، فتكون متعديةً لواحد ، و » َخلَق « مبعىن » جعل « الظاهر أن } ُهَو الذي جََعلَ لَكُُم النجوم { َ: فقوله 

  .» لَِتْهَتدُوا « ، وكذا » جعل « متعلّق ب 
  كيف يتعلّق َحْرفا َجرِّ متحدان يف اللفظ واملعىن؟:  فإن قيل

كي « َجاّر وجمرور؛ إذ الالم الم » ليهتدوا « أن الثَّاين بدلٌ من األوَّل بدل اشتمال بإعَاَدِة العامل ، فإن : فاجلواب 
كم النجوم جعل ل: والتقدير . عند البصريني ، وقد تقدَّم تقريره » أن « ، والفعل بعدها منصوب بإضمار » 

ملن « بدل » لبيوهتم « ف ]  ٣٣: الزخرف [ } لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُُر بالرمحن ِلبُُيوتِهِْم { : الهتدائكم ، ونطريه قوله 
  .بإعادة العامل » َيكْفُُر 

جعل لكم : أي « لتهتدوا » ، ويُقدَُّر املفعول الثاين من « صَيَّر » وقد ميكن أن يكون مبعىن « : وقال ابن عطية 
  .» النجوم ِهدَاَيةً 
  .» وأخواهتا « ظَنَّ » وهو ضعيف لندور حذف أحد مفعويل « : قال أبو حيَّان 

« من ] بدل [ إنه : مل َيدَّع ابن عطية املفعول الثاين حىت جيعله ضعيفاً ، إمنا قال :  -رمحه اهللا  -قال شهاُب الدين 
جعل لكم النجوم : ار الذي وقع مفعوالً ثانياً ، كما ُيقَدَّرُ يف نظائره ، والتقدير فَُيقَدَُّر ُمتعلُِّق اجل: ، أي » لتهتدوا 

  .ُمْسَتِقرَّةً أو كائنة الهتدائكم 
  .هداية فإليضاحِ املعىن وبيانه » جَعل لَكُُم النُُّجوم « : وأما قوله 

جنم الكوكب ينجم جنماً وجنوماً ، فهو : ل ، والنَّْجُم يف األصل مصدر؛ يقا» َنْجم « والنجوم َمْعُروفَةٌ ، وهي مجع 
ناجٌم ، مث أطِْلَق على الكواكب جمازاً ، فالنجم يستعمل مرة امساً للكوكب ومرة مصدراً ، والنجوم ُتْسَتْعملُ مَرَّةً 

 سَاقَ طلع ، وجنم قَْرنُ الشاة وغريها ، والنجم من النبات ما ال: للكواكب وتارة مصدراً ومنه َنجَمض النَّْبُت؛ أي 
  .التفريق ، ومنه جنوم الكتابة تشبيهاً بتفرق الكواكب : له ، والشجر ما له ساق ، والتَّْنجِيُم 

  فصل يف معىن اآلية
َخلََق لَكُُم النُُّجوَم ِلَتهَْتُدوا بَِها إىل الطرق واملساِلِك يف ظلمات الرب والبحر ، حيث ال يرون : معىن اآلية الكرمية 
اً ، وهو أن السَّاِئرَ يف البحر والقِفَارِ يهتدي هبا يف الليل إىل مَقْصِده وإىل الِقْبلِة ، وأيضاً إهنا زِيَنةُ َشْمساً وال قََمر

إِنَّا َزيَّنَّا السمآء الدنيا بِزِيَنةٍ { : وقال ]  ٥: تبارك [ } َولَقَْد َزيَّنَّا السمآء الدنيا بَِمصَابِيح { : السماء كما قال 



قَْد فَصَّلَْنا اآليات ِلقَومٍ « : ومن منافعها أيضاً كوهنا ُرُجوماً للشياطني ، مث قال ]  ٦: صافات ال[ } الكواكب 
  :وفيه ثالثة أوجه » َيْعلُمونَ 
الطرقات يف ظلمات الرب والربح فكذلك ميكن أن ُيْسَتدلَّ [ أنَّ هذه النجوم كما ميكن أن يستدلِّ هبا على : أحدها 
  .انع احلكيم ، وكما قُْدرِتِه وعلمه معرفة الص] هبا على 
إِنَّ ِفي َخلْقِ { : العقل ، فيكون نظري قوله تعاىل يف سوة البقرة : من العلم : أن يكون املراد هاهنا : والثاين 

وقوله يف آل ]  ١٦٤: البقرة [ } آلَياتٍ لِّقَْومٍ َيْعِقلُونَ { : إىل قوله ]  ١٦٤: البقرة [ } السماوات واألرض 
{ : إىل قوله ]  ١٩٠: آل عمران [ } إِنَّ ِفي َخلْقِ السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آلَياتٍ { : ران عم

  ] . ١٩٠: آل عمران [ } ُألوِْلي األلباب 
لقوم يتفكَّرون ويتأملون ، ويستدلون باحملسوس على : أي » ِلقَومِ يعلَُمونَ « : أن املراد من قوله : ] الثالث [ 
  .عقول ، ويتنقول ، من الشَّاهد إىل الغائب امل

  ) ٩٨( َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَكُْم ِمْن نَفْسٍ َواِحَدٍة فَُمْسَتقَرٌّ وَُمْسَتوَْدٌع قَْد فَصَّلَْنا الْآَياتِ ِلقَْومٍ َيفْقَُهونَ

الل باحوال اإلنسان ، وهذا نوع رابع من دالئلِ ُوُجوِد اإلله سبحانه وتعاىل وكمال قدرته وعلمه ، وهو االستد
، يعين آدم عليه الصالة والسالم ، وهي نفس واحدة ، وحواء َمْخلُوقةٌ من ِضلْعٍ من » ِمْن َنفْسٍ واِحدٍة « : فقوله 

  .من َنفْسٍ واحدة ، وهي آدم ] الناس [ أظالعه ، فصار كل 
  فما القول يف عِيَسى؟: قإن قيل 
  .َمْخلُوقَةٌ من أبََوْيَها  أنه َمْخلوٌق من مرمي اليت هي: فاجلواب 
  !أليس القرآن دالٌّ على أنه خملوق من الكلمة أو من الروح املَْنفُوخ فيها ، فكييف يصح ذلك؟: فإن قيل 
تفيد ابتداء الغاية وال نزاع أن ابتداء عيسى عليه الصالة والسالم كان من مرمي ، » من « أن كلمة : فاجلواب 

  .ذا اللفظ وهذا القدر كان يف ِصحَِّة ه
ألن أنشأكم يفيد أنه خلقكم » خلقكم « : وبني قوله » أنشأكم « : [ فرق بني قوله تبارك وتعاىل : قال القاضي 

] إنه تعاىل أنشأه مبعىن : ال ابتداء ، ولكن على وجه النمو والنشوء ال من َمظَْهرِ من األبوين ، كما يقال يف النبات 
  . النمو والزيادة إىل قوت االنتهاء

فالكل قرأه » ُمْسَتوَْدٌع « قرأ ابن كثري وأبو عمرو بكسر القاف ، والباقون بفتحها ، وأما » فَُمْسَتقَرٌّ « : قوله 
اسم فاعل ، » ُمْسَتقَّراً « مفتوح الدال ، وقد روى األعور عن أيب عمروا بن العالء كسرها فمن كسر القاف جعل 

فمنكم ُمْسَتقرٌّ؛ إما يف األصالب ، أو البطون ، أو البقور ، : وف اخلرب؛ أي واملراد به األْشَخاُص ، وهو مبتدأ حمذ
  .بفتح الدال » ومستودع « وعلى هذه القراءة تتناسُق 

  .بكسر القاف أن يكون َمكَاناً وبه بدأ » ُمْسَتِقرٌّ « وجوز أبو البقاء يف 
  .انتهى » فيكون مكاناً يستقر لكم « : قال 
ولكم مكان يستقر ، وهذا يل بظاهر ألََبتَّة؛ إذ املكان ال يوصف بكونه ُمْسَتقِّراً بكسر القاف ، بل : والتقدير : يعين 

  .بكونه ُمْسَتقراً فيه 
: بفتحها ، فيجوز أن يكون اسم مفعول ، وأن يكون مكاناً ، وأن يكون مصدراً ، فيقدر األّول » مستوَدع « وأما 

 األرحام ، أو مستقر يف األرض ظاهراً ، ومستودع فيها باطناً ، ويقدر فمنكم مستقر يف األصالب ، ومستودع يف



  .فمنكم مستقر ولكم استيداع : فمنكم متسقر ، ولكن مكان تستودعون فيه ، ويقدر للثالث : للثاين 
ِقرُّونَ فلكم مكان َتْسَت: أن يكون مكاناً ، وأن يكون مصدراً ، أي : وأما من فََتَح القاف فيجوز فيه وجهان فقط 

فيه ، وهو الصُّلْب ، أو الرحم ، أو األرض ، أو لكم استقرار فيما تقدَّم ، ويقص أن يكون اسم مفعول ، ألن فعله 
فيكون اسم مكان واملتسقر مبنزله املقر؛ وإن كان كذلك مل جيز أن يكون خرب [ قاصر ال ُيْبىن منه اسم مفعول به 

  .مستودع حيث جاز فيه األوجه الثالثة ] فلتقدير لكمن مقر خبالف » لكم « بل يكون خربه » منكم « املضمر 

بالكسر على أن جيعل اإلنسانُ كأنه ُمْسَتوِْدُع رزقه » مستودع « وتوجيه قرءاة أيب عمرو يف رواية األعور عنه يف 
  ]ويل الط: [ وأجله حىت إذا نَِفَدا كأنه َردَُّهَما وهو جماز َحَسٌن ، ويقوي ما قلته قول الشاعر 

  َوالَ َيْوماً أنْ ُتَردَّ الَودَائُع... ٌ َوَما املَالُ واألُهلُونَ إالَّ َوِديَعة  -٢٢٦٧
الزخرف [ } أََوَمن ُيَنشَّأُ ِفي احللية { : إنشاء السحاب ، وقال تبارك وتعاىل : اإلْحدَاثُ والتربية ، ومنه : واإلْنَشاُء 

: ا يستعمل اإلنشاء يف إْحداِث احليوان ، وقد جاء يف غريه قال تبارك وتعاىل فهذا ُيرَاُد به التربية ، وأكثر م]  ١٨: 
  ] . ١٢: الرعد [ } َويُْنِشىُء السحاب الثقال { 

قَسِيُم اخلََبرِ ، وهو ما مل يكن له خَارٌج ، وهل هو مندرج يف الطَّلَب أو بالعكس ، أو قسم برأسه؟ : واإلْنَشاُء 
  .خالف 

  .هو مقارنة اللفظ ملعناه : يب وقيل على سبيل التقر
  مع ذكر إنشاء بين آدم؟« يفقهون » مع ذكر النجوم ، و « يعلمون » : فلم قيل : فإن قلت « : قال الزخمشري 

كأن إْنَشاَء اإلْنسِ من َنفْسِ واحدة ، وتصريفهم على أحواهلم خمتلفة ألْطَُف وأَدقُّ صنعة وتدبرياً ، فكان ذكر : قلت 
  .» هو استعمال ِفطَْنةٍْ ، وَتْدِقيُق َنظَرٍ ُمطابقاً له  الِفقِْه الذي

  فصل يف تفسري االستقرار
  .إن املستقر هو األْرَحاُم ، واملستودع األصالب : قال ابن عبَّاسٍ يف أكثر الروايات 

« لب ، و الّص: » املستودع « : ابن عباس يسأله عن هذه اآلية الكرمية ، فأجاب ] جرير إىل [ كتب : قال كريب 
  ] . ٥: احلج [ } َوُنِقرُّ ِفي األرحام َما َنَشآُء { الرحم ، مث قرأ : » املستقر 

أما إنه ما كان من مستودع : ال ، قال : هل تزوجت؟ قلت : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما : قال سعيد بن جبري 
ُصلْبِ األب زماناً طويالً واحلنني يبقى يف [ ى يف يف ظهرك ، فسيخرجه اهللا عزَّوجلَّ ويؤيده أيضاً أن النُّطْفَة ال تبق

رحم األم زماناً طويالً فلما كان املُكْثُ يف الرحم أكثر مما يف صلب األب كان محل االستقرار على املكث يف الرحم 
  .أوىل ] 

 من قبل الغري رحم األم؛ ألن النطفة َحَصلَتْ يف ُصِلب األب ال» املستودع « صلب األب ، و » املستقر « : وقيل 
  .فأشبهت الوديعة كأنَّ الرجل أْوَدَعَها ما كان مستقّراً عنده ] األم بفعل الغري [ ، وحصلت يف رحم 

حالُُه قبل املوت؛ ألنه أشبه الوديَعةَ لكوهنا ُمْشرِفَةً » املتسودع « َحالُه بعد املوت ، و » املستقر « : وقال احلسُن 
  .العكس على الذَّهابِ والزَّوال وقيل 

َولَكُْم ِفي { عند اهللا يف اآلخرة؛ لقوله عز وجل » مستودع « على ظَْهرِ األرض ، و » مستقر « : وقال جماهد 
  ] . ٣٦: البقرة [ } األرض ُمْسَتقَرٌّ َوَمتَاٌع إىل ِحنيٍ 

  .اجلنة والنار : القرب ، واملستقر : املستودع : وقيل 
 -تبارك وتعاىل -ي أنشأكم من نَفْسٍ واحدة ، فمنكم ذكر ومنكم أنثى إالَّ أنه هو الذ: تقديره : وقال أبو ُمسِْلمٍ 



عبَّر عن الذَّكرِ باملستقر ، ألن النُّطْفَةَ ما تتولَُّد يف صلبه ، وتستقر هناك ، وعرب عن األنْثَى باملتسودع؛ ألن رََمحَها 
فَاُوت يف الصفات أن هذا االختالف ال بد له من سببٍ شبيه باملستودع لتلك النُّطْفَِة ، واملقصود من ذكر اهللا التِّ

  .ومؤثّر وذلك هو الفاعل املُْخَتارُ احلكيم 

ْخلِ ْنُه حَبا ُمَتَراِكًبا َوِمَن النََّوُهَو الَِّذي أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجَنا بِِه َنبَاَت كُلِّ َشْيٍء فَأَخَْرْجَنا ِمْنُه َخِضًرا ُنْخرُِج ِم
ظُُروا إِلَى ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر َوَيْنِعهِ إِنَّ ِمْن طَلِْعَها ِقْنَوانٌ َدانَِيةٌ َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعنَابٍ وَالزَّْيُتونَ َوالرُّمَّانَ ُمْشتَبًِها َوغَْيَر ُمَتشَابٍِه اْن

  ) ٩٩(ِفي ذَِلكُْم لَآيَاٍت ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 

  .الدَّالِئل على كمال قُْدَرِتِه تعاىل وعلمه وحكمته وحرمته وإحسانه إىل َخلِقِه  وهذا نَْوٌع َخاِمٌس من
  .للسَّببية » به « فيه الِتفَاٌت من غيبة إىل َتكَلُّم بنون العظمة والباء يف » فَأْخَرْجَنا « : قوله 

  .املراد كُلّ ما يسّمى نباتاً يف اللغة : قيل » َنبَات كُلِّ َشْيٍء « : وقوله 
  .» ما يصلح أن يكون ِغذَاًء لكل َشيٍء ، فيكون َمْخصُوصاً باملتغذى به : رزق كل شيء ، أي « : قال الفراء 

  .» هو مجيع ما َيْنُموا من احليوان والنبات واملعادن؛ ألن كل ذلك َيتََغذَّى باملاء « : وقال الطَّربي 
ا بقول غري الفراء كانت اإلضافة َرجَِعةٌ يف املعىن إىل إضافة شبه ويترتب على ذلك ِصَناَعةٌ إعرابية وذلك أنَّا إذا قُلَْن

فَأخَْرْجَنا به كُلَّ ُمْنَبٍت ، فإن النبات مبعىن املُنَْبِت ، وليس مصدراً كهو : الصفة ملوصوفها ، إذ يصري املعىن على ذلك 
نت اإلضافة إضافة بني ُمتباينني؛ إذ يصري املعىن كا: وإذا قلنا بقول الفراء ]  ١٧: نوح [ } أَنبََتكُْم مَِّن األرض { يف 

غذاء كل شيء أو رزقه ، ومل ينقل أبو حيان عن الفراء غري هذا القول والفرَّاء له يف هذه اآلية القَوالِن املُتقدَّمان ، 
ن تضيف وكذا جاء يف التفسري ، وهو َوْجُه الكالم ، وقد جيوز يف العربية أ: قال » رزق كل شيء « : فإن قال 

  .» َحّق الَيقنيِ واليقني هو احلق « : النبات إىل كُلّ شيء ، وأنت تريد بكُلِّ شيء النََّبات أيضاً ، فيكون مثل قوله 
  فصل يف دحض شبه للمعتزلة

  .هذه اآليةُ تقتضي ُنُزولَ املَطَرِ يف السماء 
ء إىل السحاب ، ومن السحاب إىل األرض لظاهر النَّصِّ ينزل املاء من السَّما -تبارك وتعاىل -إن اهللا : قال اجلُبَّاِئيُّ 

إن الُبخَارَاِت الكثري جتتمع يف َباِطنِ األرض ، مث َتْصَعُد ، وترتفع إىل اهلواء ، فينعقد الَغْيُم منها : قال بعض الفَالِسفَِة 
  .املراد أنزل من جانب السماء ماًء : ، وَيَتقَاطَُر ، وذلك هو املَطَُر ، فقيل 

  .ينزل من السحاب ، ومسي السحاب مساء؛ ألن العرَب ُتَسمَّى كل ما فَْوقََك مساء كسماِء البيت : يل وق
يريد باملاء هاُهَنا املَطََر ، وال تنزل نقطة من املاء  -رضي اهللا عنهما -عن ابن عباس » البسيط « ونقل الواحديُّ يف 

  .إال ومعها َملٌَك 
َيُدلُّ على أنَّ إْخراَج النَّباتِ بواسطة املاء ، وذلك يوجب القَْولَ بالطَّبع ، } َباَت كُلِّ َشْيٍء فَأَخَْرْجَنا بِِه َن{ : قوله 

  .واملتكلمون ينكرونه 
به [ فأخرجنا : هذا الكالم َيُدلُّ على أنه أخرج به نبات كل شيء ، وليس األمر كذلك ، وكأن املراد : قال الفراء 

بعد قوله ] » فأخرجنا « : كان كذلك فالذي ال نبات له ال يكون داخالً فيه وقوله  نبات كل شيء له نبات ، وإذا
حىت إِذَا كُنُتْم ِفي الفلك َوجََرْيَن بِهِم { : فيه الِْتفَاٌت ، وهو من الفَصَاحِة مذكور يف قوله تبارك وتعاىل » أنزل « : 
  ] . ٢٢: يونس [ } 

  :ه النون متسى نون الَعظََمِة ال نون اجلمع كقوله هذ» فأْخَرجَْنا « : وقوله تبارك وتعاىل 



: القدر [ } إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفي لَْيلَِة القدر { ]  ٩: احلجر [ } إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذكر { ]  ١: نوح [ } إِنَّآ أَْرَسلَْنا نُوحاً { 
  :يف اهلاء وجهان » فَأْخَرْجَنا ِمْنُه « : قوله ]  ١

على باهبا من كوهنا » من « يعود على النَّبَاِت ، وهو الظاهر ، و مل يذكر الزخمشري غريه ، وتكون  أن: أحدمها 
  .للتبعيض ، وليس كذلك » من « البتداء الغاية ، أو تكون 

  .َسَببِيَّةً » من « َيعوُد على املاء ، وتكون : والثاين 
« بسببه ، وجيوز أن تكون اهلاء يف : أي » فَأْخَرجَْنا ِمْنُه « : ال الَوْجَهْينِ ، فق -رمحه اهللا تعاىل  -وذكر أبو البقاء

أنه : األول أي » أخَْرْجَنا « بدالً من » فأخَْرْجَنا « راجعةً علىلنبات ، وهو األشبه ، وعلى األول يكون » منه 
عطف على » فأخرجنا « ظاهر أن يكتفي يف املعىن باإلخبار هبذه اجلملة الثانية ، وإال فالبدلُ الصناعي ال يظهر ، فال

  .األول » فأخرجنا « 
  .» فأخرجنا « أن يكون بدالً من  -رمحه اهللا تعاىل -وأجاز أبو البقاء : وقال أبو حيان 

 على املاء فال َيِصحُّ أن حيكى عنه أنه َجَعلَُه بدالً مطلقاً؛ ألن» منه « إمنا جعله َبَدالً بَِناًء على َعْوِد الضمري يف : قلت 
  .» أعور « و » َعوِر « عائدةً على النبات ، واخلَِضرٌ مبعىن األْخَضر ك » منه « البدليَّة ال تتَصوَُّر على جعل اهلاء يف 

  .فهو َعوِر وأعور » أعور « أخضر خيضر فهو خضر وأخضر ك : يقال : قال أبو اسحاق 
سَّواِد أقرب ، وكذلك أطِْلَق األسود على األخضر ، واخلُضَْرة أحد األلوان ، وهو بني البياض والسواد ولكنها إىل ال

]  ٦٤: الرمحن [ } ُمدَْهآمََّتانِ { : ِلُخْضَرِة أرضه بالشجر ، وقال تبارك وتعاىل » سواد العراق « وبالعكس ، ومنه 
  .خنلة ينتثر ُبْسرَُها أخضر : ة َشديدَتا السواد لريِّهَِما ، واملُخاَضَرةُ مُباَيَعةُ اخلَُضرِ والثمار قبل بلوغها ، واخلضري: أي 

« : فقد فَسََّرُه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله » إيَّاكُْم وَخضَْراَء الدَِّمنِ « : وقوله عليه الصالة والسالم 
  .ْنُبت منها ما َيسَْتْحِسُنُه الرائي َمطَارحُ الزَِّبالَِة ، وما ُيْستَفْذُّر ، فقد َي: والدِّمُن » املَْرأةُ احلَْسَناءُ يف املَْنَبِت السُّوِء 

  .اخلضر يف كتاب اهللا الزَّْرُع والكأل ، وكل نبت من اخلضر : قال اللَّْيثُ 
يريد القمح والشعري والسلت والذرة واألرز ، واملراد هبذا اخلضر العود األخضر : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  مركبةً عليه من فوقهالذي خيرج أّوالً ، وتكون السُّْنُبلَةُ 
  .من اخلضر : أي » ُنْخرُِج ِمْنُه « : قوله 

  .ُمسَْنداً إىل ضمري املعظم نفسه » خنرج « واجلمهور على 
قائم مقام فاعله ، وعلى كلتا » َحبٌّ « بياء الغيبة مبنياً للمفعول و » خيرج « : وقرأ ابن حميصن واألعمش 

» متراكب « وهذا هو الظاهر ، وجّوزوا فيها أن تكون ُمسَْتاَنفَةً ، و »  َخضِراً« القراءتني تكون اجلملة صفةً ل 
] َسنَابِلِ [ باالعتبارين ، واملعىن أن تكون احلبَّات متراكبةً بعضها فوق بعض ، مثل » حب « رفعاً ونصباً صفة ل 

من [ ادة كأهنا اإلَبُر ، واملقصود الُبرِّ والشعري واألرز ، وسائر احلبوب ، وحيصل فوق السُّْنُبلَِة أجسام دقيقة ح
  .ختليقها َمْنُع الطري من الِتقَاطِ تلك احلبَّاِت املتراكبة 

  : ]جيوز يف هذه اجلملة أوجه } َوِمَن النخل ِمن طَلِْعَها ِقْنَوانٌ { : قوله 
ل ، فهو كقوله بدل بعض من كل بإعادة العام» من طلعها « خرباً مقدماً ، و » من النخل « أن يكون : أحسنها 

  ] . ٢١: األحزاب [ } لَّقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اهللا أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ لَِّمن كَانَ يَْرُجو اهللا واليوم اآلخر { : تعاىل 
  .مبتدأ مؤخر ، وهذه اجلملة ابتدائية عطفت على الفعلية قبلها » ِقْنَوانٌ « و 

على ما تقدَّم من البدليَّة ، » من طلعها « و » من النخل « ر قبله ، وهو فاعالً باجلا» ِقْنوان « أن يكون : الثاين 



  .وذلك على رأي األخفش 
على أنه فاعل على رأي » قنوان « أن تكون املسألةُ من باب التَّنَاُزعِ ، يعين أن كالَّ من اجلارَّْينِ يطلب : الثالث 

أضمرت يف األّول ، وإن أعملت األوَّل كما هو خمتار قول األخفش ، فإن أعملت الثاين ، وهو خمتار قول البصريني 
  .الكوفيني أضمرت يف الثاين 

ضمري » من النخل « فيكون يف » من طلعها « على أنه فاعل » قنوان « والوجه اآلخر أن يرتفع : قال أبو البقاِء 
معلم أول الفعلني جاز ، وكان على قول من أ» ومن النخل « : بقوله ] » قنوان « [ وإن رفعت » قنوان « يفسره 

  .إىل إعمال الثاين » من طلعها « على أنه فالع : فقد أشار بقوله : ضمري مرفوع قلت » من طلعها « يف 
ضمري ، تقديره ونبت من النخل » من النخل « اخلرب ، ويف » من طلعها « مبتدأ ، و » قنوان « أن يكون : الرابع 

« قاله أبو البقاء رمحه اهللا ، وهذا كالم ال يصيح؛ ألنه بعد أن جعل . بدالً منه » من طلعها « شيء أو مثر ، فيكون 
  .خرب للمبتدأ » من النخل « جيعله بدالً منه؛ ألن : اخلرب ، فكيف جيعله بدالً؟ فإن قيل » من طعلها 
ويف رفعه : فإنه قال قبل ذلك أن قد تقدَّم هذا الوجه ، وجعله مقابالً هلذا ، فال بد أن يكون هذا غريه ، : فاجلواب 
  :وجهان 
  :هو مبتدأ ، ويف خربه وجهان : أحدمها 
  .بدل بإعادة اجلار » من طلعها « ، و » من النخل « هو : أحدمها 

  .وهذا إعراب فيه ختليط : قال أبو حيان 
. » قنوان « لنخل وخمرجه من طلع ا: عليه ، تقديره » أخرجنا « أن يكون مبتدأ حمذوف اخلرب لداللة : اخلامس 

  .هذا نص الزخمشري ، وهو كما قال أبو حيان ال حاجة إليه؛ ألن اجلملة ُمْسَتِقلَّةٌ يف اإلخبار بدونه 
مجلة ابتدائية يف موضع » من طلعها قنوان « متعلقاً بفعل مقدر ، ويكون » من النخل « أن يكون : السادس 

من » ، و « خنرج من النخل : تقديره » ومن النخل « : قال وإليه ذهب ابن عطية ، فإنه » خنرج « املفعول ب 
  .« خنرج » ابتداء خرب مقدم ، واجلملة موضع املفعول ب « طلعها قنوان 

وهذا خطأ؛ ألن ما يتعدى إىل مفعول واحد ال تقع اجلملة يف موضع مفعوله إال إذا كان الفعل مما يعلق : قال الشيخ 
ليس مما يعلّق ، وليس » خنرج « عمل يف شيء من مفرداهتا على ما شرح يف النحو ، و ، وكان يف اجللمة َمانٌِع من ال

وخيرج : يف اجلملة ما مينع من العمل يف مفرداهتا؛ إذ لو ُسلِّطَ الفعل على شيء من مفردات اجلملة لكان التركيب 
  .بالنصب مفعوالً به [ من النخل من طلعها قنوان 

] » ومن النخل من طلعها قنوان « جاز أن يكون قوله » خيرج منه حّب متراكب  «ومن قرأ : وقال أبو حيَّان 
» ومن النخل « على حب » قنوان « إنه يعطف : ضرب يف الدار زيد ويف السوق عمرو أي : معطوفاً عليه حنو 

  .» وجاز أن يكون مبتدأ وخرباً وهو األوجه « : ، مث قال » منه « على 
الِعذْق بكسر العني وهو ُعْنقُوُد النخلة ، ويقال له : والِقْنو » ِصُنو « ، كالصِّنَْوان مجع ل » ِقْنو « والقنوان مجع ل 

  .الِكَباَسةُ : 
  ]الطويل : [ قال امرؤ القيس 

  أِثيٍث كَِقُنوِ النَّْخلَِة املَُتَعثِْكلِ... َوفَْرع ُيَغشِّي املَْتَن أسَْوَد فَاِحمٍ  -٢٢٦٨
  :] الطويل [ وقال اآلخر 

  وَعالَْيَن ِقْنوَاناً ِمَن الُبْسرِ أْحَمرَا... َسَواِمُق َجبَّارٍ أِثيٍث فُُرُوُعُه  -٢٢٦٩



  .مجع تكسري : والقنوان 
؛ ألن تلك حذفت يف التكسري ، وعاقبتها كسرة » ِقْنو « الكسرة اليت يف قنوان ليست اليت يف : قال أبو علي 

  .» ِظَراف « مجعاً ككسرة » هجان « مجعاً عن كَْسرته مفرداً ، فكسرة » ن ِهَجا« أخرى كما قُدَِّر َتَغيُُّر كسرة 
يعين » يا حاُر « على قول من قال » منصُور « وهذا مما تَُوضُِّحُه الضمة يف آخر :  -رمحه اهللا -قال الواحدي 

  .يعني بالكسر » يا َحار « : بالضمة ليست اليت كانت فيه يف قول من قال 
  :ويف لقات 

رضي اهللا  -بكسر القاف ، ويه قراءة اجلمهور وقرأ األعمش ، واحلباب عن أيب عمرو « ِقْنوان : » احلجاز « َغةُ فَلُ
  .« قَْيس » ، واألعرج بضمها ، ورواها السمي عن علي بن أيب طَلَْحةَ ، وهي لغة  -عنه

ن اعرج ضم القاف على أنه جع وروي ع» : ، فإنه قال « احلجاز » ونقل ابن عطية عكس هذا ، فجعل الضم لغة 
  .« بضم القاف » قُْنو « 

  .« ، والكسر أشهر يف العرب » احلجاز « ، وأهل » قيس « وهي لغة » : قال الفراء 

يف رواية هارون عنه ، وخرَّجها  -رمحه اهللا تعاىل  -بفتح القاف ، وهي قراءة ايب عمرو » قَْنَوان « واللغة الثالثة 
بفتح الفاء ، » فَْعالن « ال مجعاً؛ إذ ليس يف صَِيغِ اجلمنع ما هو على َوْزن » قنو « م مجع ابن جين على أهنا اس

، وتنظري أيب البقاء أوْلَى؛ ألنه ال خالف يف » الباقر « رمحه اهللا ب  -، وأبو البقاء » رَكْب « ونظَّره الزخمشري ب 
حلسن مشهور ، وَيُدلُّ على ذلك أيضاً شيء آخر وهو فيه خالف أليب ا» رَكْب « أنه سام مجع ، وأما » الباقر « 

  .أنه قد مسع يف املفرد كسر القاف ، وضمها ، فجاء اجلمع عليهما ، وأما الفتح فلم َيرِدْ يف املفرد 
  .بضم القاف مع الياء دون الواو » قنيان « واللغة الرابعة 

  .» ربيعة « و » متيم « لغتا  بكسر القاف مع الياء أيضاً ، وهاتان» ِقْنيان « : واخلامسة 
وأما املفرد فال يقولونه بالياء أصالً ، بل بالواو ، سواء كسروا القاف أو ضموها ، فال يقولون إال ِقْنواً وقُْنواً ، وال 

 هو: ؛ فقيل » الِقْنو « ِقنِياً وال قُْنياً ، فخالف اجلمع مفرده يف املاة ، وهو غريب ، واختلف يف مدلول : يقولون 
قريب اجلََنى واجلُمَّارُ إمنا هو يف قَلْبِ النخلة؟ : اجلُمَّار ، وهذا يكاد يكون غَلَطاً ، وكيف يوصف بكونه دانياً؛ أي 

  .واملشهور أنه الِعذُْق كا تقدم ذلك 
  .يريد العراجَني الَّيت قد تدلّت من الطلع َدانَِيةً ممن َيْجَتنيها : وقال ابن عباس 

  .ار النخل الالصقة ُعذُوقها باألرض وروي عنه أنه قال قص
} سََرابِيلَ َتقِيكُمُ احلر { : ومنها قنوان بعيدة؛ ألن ِذكْرَ أحد القسمني َيُدلُّ على الثاين ، لقوله : قال الزجاج ومل يقل 

ن النعمة يف ذكر الدانية القريبة ، وترك البعيدة؛ أل: وقيل أيضاً . سرابيل تقيكم الربد : ، ومل يقل ]  ٨١: النحل [ 
  .القريبة أكثر 
ِصْنو وِصنَْوان : ِقْنواِن بكسر النون مث جاء مجعه على لفظ االثنني مثل : قلت « ِقْنواً » وإذَا ثَنَّْيَت « : قال أبو عبيد 

  ]الطويل : [ وليس هلما يف كالم العرب نظري؛ قال الشاعر [ ، واإلعراب على النون يف اجلمع 
  ٍن الُبْسرِ أْحمَرَاوقال بِِقنوا...  -٢٢٧٠

مجعاً وقع االشتراك اللفظي ، أال ترى « قنوان » املُثَّنى رفعاً ، وعلى « قنوان » إذا وقف على : قال شهبا الدين 
وقفاً احتمل ما ذكرته يف التثنية واجلمع ، وإذا وصلت وقع الفرق ، فإنك جتعل « عندي قنوان » أنك إذا قلت 

  :كِغْرَبان وصردان ، وتكسر النون يف التثنية ، ويقع الفرق أيضاً بوجوه آخر اإلعراب على النون حال مجعه 



  .منها انقالب األلف ياء نصباً وجراً يف التقينة حنو رأيت ِقنْويك وصنوْيَك ، ومررت بِقنوْيك وِصْنوَْيك 
  ] .حذف نون التثنية إضافة وثبوت النون يف اجلمع : ومنها 

قنوي : ومنها يف النسب فإنك حتذف عالميت التثنية ، فتقول ] انك وصنوانك ونو[ جاء قواك وصنواك : حنو 
قنواين وصنواين ، وهذا اللفظان يف اجلمع تكسراً : وصنوي ، وال حتذف األلف والنون إذا أردت اجلمع بل تقول 

 يتغري معهما بناء يشبهان اجلمع تصحيحاً ، وذلك أن كُالًّ منهما حلق آخره عالمتان يف حال اجلمع مزيدتان ، ومل
  .الواحد ، والفرق ما تقدم 

فإن » الزيدين « وأيضاً فإن اجلمع من ِقْنوان وِصنَْوان إمنا فهمناه من صيغة فعالن ، وال من الزيادتني ، خبالف 
  .اجلمع فهمناه منهما ، وهذا الفصل الذي من حماسن علم اإلعارب والتصريف واللغة 

والقناة ُتْشبُِه الِقْنَو يف كوهنا غُْصَنْينِ ، وأما القناة اليت جيري فيها املاء قيل : الِعذق  بعد أن ذكر أنه: وقال الراغب 
  .هلا ذلك؛ ألهنا تشبه القناة يف اخلطِّ واالمتداد 

  .أصلة من قََنْيُت الشيء إذا اّدخرته؛ ألهنا ُمدَّخرة للماء : وقيل 
  .خالطه : هو من قَاَناُه أي : وقيل 

  ]الطويل : [ قيس قال امرؤ ال
  غَذَاَها ُنمَْيُر غَْيَر َمَحلِّلِ... كبِكْرِ ُمقَانَاِة البيَاضِ بِصُفَْرٍة  -٢٢٧١

رجل أقَْنى ، وأمرأةٌ قَْنَواء ، كأحَْمر : الذي هو االْحِديدابُ يف األْنِف فَْيَشبَّهُ يف اهليئة بالقنا يقال » القََنا « وأما 
  .ومحراء 
  .خيرج من النَّْخلة يف أكْماِمِه  أوَّل ما: والطَّلُْع 

أطلعت النخلة إذا : الطَّلُْع الكُفُرَّى قبل أن َتْنَشقَّ عن اإلغريض واإلغْريُض يسمى طلعاً يقال : قال أبو عبيد 
أخرجت طلعها تطلع إطالعاً وطلع الطلع يطلع طلوعاً؛ ففرقوا بني اإلسنادين ، وأنشد بعضهم يف مراتب ام تثمره 

  ]الرجز : [ الشاعر النخل قول 
  أْسَماء َما ُتثِْمُرُه النَّخِيل... إنْ ِشئَْت أنْ َتْضبِطَ َياَخلِيلُ  -٢٢٧٢

  طَلٌْع وَبعءَدُه خاللٌ َيظْهَُر... فَاْسَمْعُه َمْوُصوفاً َعلَى َما أذْكُُر 
  وُرطٌَب َتْجنِيهِ ثُمَّ َتمُْر... وَبلٌَح ثُمَّ َيِليِه ُبْسُر 

  َمْضُبوطَةً َعْن َصاِحبِ الصَِّحاحِ... ا َيا صِاحِ فََهِذِه أنْواُعَه
فأخرجنا : أي » نبات « ؛ ألهنا َمْنُصوبة َنَسقاً على » جنات « اجلمهور على كَْسرِ التاء من » وَجنَّاٍت « : قوله 

{ : عاىل بالماء النبات وجنات ، وهو من َعطِْف اخلاصِّ على العام تشريفاً هلذين اجلنسني على غريمها كقوله ت
مجلة } َوِمَن النخل ِمن طَلِْعَها ِقْنَوانٌ { : وعلى هذا فقوله ]  ٩٨: البقرة [ } ومالائكته َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ 

معترضة وإمنا جيئ هبذه اجلملة معترضة وأبرزت يف صورة املبتدأ واخلرب تعظيماً للْمنَِّة به ألنه من أعظم قُوِت العرب 
  .مع بني التَّفَكُِّه والقوت ، وألنه جا

أن ينتصب على  -وجعلُه األحسن  -، وجوز الزخمشري » َخِضراً « نسقاً على » جنات « وجيوز أن ينتصب 
  ] . ٣٥: احلج [ } واملقيمي الصالة { : االخِتصَاصِ ، كقوله 

والقراءة بنصبهما شاذَّة ، » ات جَنَّ« وكالمه يفهم أن القراءة الشهرية عنده رفع » لفضل هذين الصِّنفني « : قال 
  :بالرفع وفيها ثالثة أوجه » وجنات « وقرئ : فإنه أوَّل ما ذكر توجيه الرَّفْع كما سيايت ، مث قال 



أهنا مرفوعة باالبتداء ، واخلرب حمذوف ، واختلفت عبارة العربني يف تقديره فمنهم من قدَّرُه متأخراً ومنهم : أحدمها 
ومن الكَْرمِ جنَّاٌت ، وهذا تقدير : ومثَّ جنات ، وقدره أبو البقاء : ؛ فقدَّره الزخمشري متقدماً أي من قدََّرُه متقدماً

، » ولَُهْم جنَّاٌت « من النخل كذا ، ومن الكرم كذا ، وقدَّرُه النَّحَّاُس : أي » وِمَن النَّْخل « : حسن ِلُمقابلِة قوله 
  .» ولكن جنَّات « : وقدره ابن عطية 

[ } َيطُوُف َعلَيْهِْم وِلَْدانٌ مُّخَلَُّدونَ بِأَكْوَابٍ { : بعد قوله ]  ٢٢: الواقعة [ } َوحُوٌر ِعٌني { ظريه قوله يف قراءته ون
  .وهلم ُحوٌر عني ، ومثل هذا اتَّفََق على جوازه سيبويه ، والكسائي ، والفراء : أي ]  ١٨،  ١٧: الواقعة 

ودلَّ على تقديره : وجنات من أعناب أْخرجناها قال الشيخ : أي : أخراً؛ فقال وقدره الزخمشري ، وأبو حيان مت
  .وأخوه أكرمته : أكرمت عبد اهللا وأخوه ، أي : كما تقول » فأخَْرْجَنا « : قوله قبل 

: دها تأويلها رفعت مبضمر بع» اجلنَّات « : وهذا التَّقديُر َسَبقَهُ إليه ابن األنَْبارِّي ، فإن قال : قال شهاب الدين 
  .تريد وأخوه أكرمته » أكرمت عبد اهللا وأخوه « وجنات من أعناب أخرجناها ، فجرى جمرى قول العرب 

  ]الطويل : [ قال الفرزدق 
  ُحَصْينٍ َعبِيطاِت السِّداِئِف واخلَمُْر... غََداةَ أَحلَّتْ الْبنِ أْصَرَم طَْعَنةٌ  -٢٢٧٣

  .واخلمر أَحلَّها الطَّْعَنة : وهي مفعول على معىن » اخلمر « فرفع 
  ]الوافر : [ تغليباً للجوار؛ كقول الشاعر » ِقْنوان « أن يرتفع َعطْفاً على : الثاين : والوجه 
  َوَزجَّْحَن احلَوَاجَِب والُعيُونَا...  -٢٢٧٤
نَّاِت من األعناب الَيكُنَّ من َتْغلِيباً للُمَجاورِِة ، والعيون ال ُتَزجَّج كما أن اجل» احلواجب « على » العيون « فنسق 

الطَّلْع ، هذا نص مذهب ابن األنباري أيضاً ، فََتَحصَّلَ له يف اآلية الكرمية مذهبان ، ويف اجلملة فَاجلواب َضعيفٌ 
  .وقد تقدَّم أنه من َخَصاِئصِ النَّْعِت 

  .» قنوان « أن ُيعطف على : والثالث 
  .رجه من النخل قنوان ، وجنات من أعناب أي من نبات أعناب على معىن ُمَحاطَة أو خم: قال الزخمشري 

ومن النخل ِقْنوانق : وهذا الَعطُْف على أالَّ يلحظ فيه قَْيٌد من النخل ، فكأنه قال : قال أبو حيان رمحه اهللا تعاىل 
  .» قان من بين متيم رجل عاقل ورجل من قريش ُمْنطَِل« : دانية ، وجنات من أعناب حَاِصلة ، كما تقول 

، وضعَّفَُه ابن عطية ، » قنوان « وقد ذكر الطربي أيضاً هذا الَوْجَه أعين َعطْفََها على : قال شهاب الدين رمحها هللا 
ألن « : ، قال » قنوان « كأنه مل يظهر له ما ظهر أليب القاسم من املعىن املشار إليه ، ومنع أبو البقاء عطفه على 

  . »العِنَب ال خيرج من النخل 
هذه القرءاة حمال ألن اجلنات من األعناب ال تكون من « : وأنكر أبو عبيد وأبو حامت هذه القراءة قال أبو حامت 

  .» النخل 
  .أما جواب أيب البقاء فبما قاله الزخمشري : قال شهاب الدين 

فتكون يف حملِّ رفع » جنات « صفة ل » ن أعاب « وأما جواب أيب عبيد وأيب حامت فبما تقدَّم من َتْوجِيِه الرفع ، و 
  .ونصب حبسب القراءتني ، وتتعلق مبحذوف 

« ، وإما على » جنات « إما عطف على : مل يقرأمها أحد إالَّ َمْنصُوَبْينِ ، ونصبهما » والزَّْيُتونَ والرُّمَّانَ « : قوله 
: أي » نبات كل شيء « على بالنصب عطفاً » وجنات « وقرئ : وهذا ظاهر قول الزخمشري ، فإنه قال » نبات 

  .» والزَّْيُتونَ والرُّمَّانَ « : وأخرجنا به جنات من أعناب ، وكذلك قوله 



  .» الزيتون والرمان « ومثله » نبات « بالنصب َعطْفاً على » وجنات « : ونص أبو البقاء على ذلك فقال 
  :أن يف املعطوف الثالث فصاعداً احتمالني  وقد تقدم» نبات « وقيل على » حبا « عطفاً على : وقال ابن عطية 

  .عطفه على ما يليه : أحدمها 
عطفه على األوَّل حنوه مررت بزيد وعمرو وخالد ، فخالد حيتمل عطفه على زيد وعمرو ، وقد تقدم أن : والثاين 

الباء ، وإالَّ ، فإن جعلتُه عطفاً على األول لزمت » مررت بك وبزيد وبعمرو « : فائدة اخلالف تظهر يف حنو 
  .َجازْت 

: فالياء مزيدة ، والنون أْصِليَّة لسقوط تلك يف االشتقاق ، وثبوت ذي ، قالوا » فَْيُعول « وزنه » الزَّْيُتون « و 
كثرية الزيتون ، فهو نظري قَْيُصوم ، ألن فَْعلُوالً مفقود ، أو نادٌر وال يتوهم أن َتاَءُه أصلية ونوه : أرض زتَنةٌ ، أي 

جعل يف : زاَت طعامه ، أي : دة لداللة الزَّْيِت ، فإهنما مادَّتاِن ُمتغايرتان ، وإن كان الزيت ُمْعتصراً منه ، ويقال مزي
  .أي ادََّهَن أْبدلت تاء االفتعال داالً بعد الزاي كازَْدَجَر وازَْدانَ : َدَهَنهُ به ، وزَْداَت : َزْيتاً ، وزاَت رَأَسُه أي 

  .كثَريُتُه : أرض َرِمَنهُ أي : ُعنَّاب وُحمَّاض ، لقوهلم : وزنه فُعَّال نونه أصلية ، فهو نظري  »الرُّمَّان « و 
واسأل القرية { : يريد شجر الزيتون ، وشجر الرمان؛ كقوله تعاىل } والزيتون والرمان { : قوله تعاىل : قال الفراء 

  .يريد أْهلََها ]  ٨٢: يوسف [ } 
  خل على الفواكه يف اآليةفصل يف معىن تقدم الن

النخل والعنب والزيتون والرمان ، وقدَّم الزرع على الشَّجرِ؛ : ذكر تبارك وتعاىل هاهنا أربعة أنواع من األْشَجارِ 
ألن الزَّْرَع غذاء ، ومثار األشجار فواكه ، والغذاء ُمقدٌَّم ، وقدم النخل على الفواكه؛ ألن الثمر جيري ُمجَْرى الغذاءِ 

  .بة إىل العرب بالنس
« : بينه وبني احليوان ُمشاهبةٌ يف خواصَّ كثرية ال توجد يف النبات ، وهلذا قال عليه الصالة والسالم : قال احلكماء 

  .» أكْرُِموا النَّْخلَةَ فإنََّها َعمَُّتكُْم فإنَّها ُخِلقَْت ِمْن طَني آَدَم َعلَْيِه الصَّالةُ والسَّالُم 
لنخل؛ ألن العنب أْشَرُف أنواع الفواكه؛ ألنه أول ما يظهر يصري مُْنَتفَعاً به إىل آخر احلال ، وذكر العَِنب عقيَب ا

فأول ما يظهر على الشجر ُخيُوطٌ ُخْضٌر رقيقة َحاِمَضةُ الطعم لذيذَةٌ ، وقد ميكن اتَِّخادُ الصباِئغ منه ، مث يظهر بعده 
َضى ، وقد يتخذون من احلصم أشربة لطيفة املذاقِ نافَعةٌ ألصحاب احلُْصُرُم ، وهو طعام شَريٌف لألْصحِّاِء واملَْر

وأشهاها فيمكن [ الصفراء ، وقد يتخذ الطبيخ منه ، ألنه ألَذّ الطبائخ احلامضة ، مث إذا مت العنب فهو ألذ الفواكه 
وهي : واع من املتناوالت املُدَّخرة ، مث خيرج منه أربعة أن] ادِّخار العنب املعلق سننة أو أكثر وهو ألذ الفواكه 

الزَّبِيُب والدْبُس واخلَْمُر واخلَلُّ ، ومنافع هذه األربع ال تنحصر إال من جملدات واخلمر فإن كان الشَّْرُع قد َحرََّمَها ، 
  :ولكنه تبارك وتعاىل قال يف صفتها 

واألطباء يتخذون ]  ٢١٩: البقرة [ } ِمن نَّفِْعهَِما  وَإِثُْمُهَمآ أَكَْبُر{ : مث قال ]  ٢١٩: البقرة [ } َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ { 
من عجمه جوارشات عظيمة النفع للمعدة الضعيفة الرطبة ، فتبّين أن العنب كأنه سلطان الفواكه ، وأما الزَّْيُتونُ 

ظيم النفع يف األكل ، فهو أيضاً كثري النَّفْعِ كثري الربكة؛ ألنه ميكن َتَناُولُُه كما هو ، ونفصل عنه أيضاً دهن كثري ع
قشرة وشحمه : وسائر وجوه االستعمال وأما الرمان فحاله عجيب جداً؛ ألنه جِْسٌم ُمَركٌَّب من أربعة أقسام 

وعجمه وماءه ، فأما األقسام الثالثة وهي القشر والشحم والعجم ، فهي باردة يابسة أرضية كثيفة قابضة َعِفَصةٌ 
رمان فبالضَّدِّ من هذه الصفات ، فإنه ألَدُّ األْشرَِبِة وألْطَفَُها ، وأقرهبا إىل االعتدال ، قوية يف هذه الصفات وأما ماُء ال

وأَشدَُّها مناسبة للطَّباِئع املعتدلة فيه تقوية للِمَزاج الضعيفن وهو غذاء من َوْجٍه ، ودواء من وجه آخر ، فإذا َتأمَّلت 



لكثافِة التامة األرضية ، ووجدت القسم الرابع وهو َماُء الرُّمَّانِ يف غاية يف الرُّمَّان وجدت األقسام الثالثة يف غاية ا
مل اللَّطَافَِة واالعتدال ، فكأنه تبَارك وتعاىل مجع فيه بني املَُتَضادَّْينِ املَُتغَايرْينِ ، فكانت داللة القدرة واحلكمة فيه أك

  .وأمت 
  .على الباقي ] أشرف أنواع النبات  اليت هي[ َنبَّه تعاىل بذكر هذه األقسام األربعة 

والرمان مشتبهاً ، ومعىن : ِلقُْربِِه ، وحذفت احلال من األول؛ تقديره » الرُّمَّان « حالٌ؛ إما من » ُمْشَتبِهاً « : قوله 
  .التشابه أي يف اللَّْوِن ، وعدم التشابه أي يف الطعم 

واهللا َوَرسُولُُه أََحقُّ { : ما تقدَّم يف اخلرب احملذوف ، حنو هي حال من األول ، وحذفت حال الثاين ، وهذا ك: وقيل 
والزيتون مشتبهاً ، وغري مشتبه ، : تقديره : وإىل هذا حنا الزخمشري ، فإنه قال ]  ٦٢: التوبة [ } أَن يُْرُضوُه 

  ]الطويل : [ والرمان كذلك؛ كقول القائل يف ذلك 
  . . .بَرِيئاً ... اِلِدي َرَمانِي بأْمرٍ كُْنُت ِمنءُه َوَو -٢٢٧٥

والزيتون مشتبهاً وغري متشابه ، والرُّمَّان كذلك « : مشتبهني اكتفى بوصف أحدمها أو على تقدير : ومل يقل : أي 
 «.  

بريئاً ، والبيت ال يتَعيَُّن : كنت منه بريئاً ، ووالدي كذلك ، أي : فعلى قوله يكون تقدير البيت « : قال أبو حيان 
كصديق ورفيق ، فََصحَّ أن خيرب به عن املفرد واملثىن واجملموع ، « فعيل » على وزن « ريئاً » كره؛ ألن فيه ما ذ

على اشتراك الضمري والظاهر املعطوف عليه فيه إذ ال جيوز أن يكون « كان » خرب « بريئاً » فيحتمل أن يكون 
  .» ك لكان التركيب مشتبهني وغري مشتبهني خرباً عنهما ، وال جيوز أن يكون حاالً عنهما ، إذ لو كان كذل

ومن اجلميع ، فإن َعَنى يف املعىن فصحيح ، ويكون على احلذف ، وكما » الرمان « حَالٌ من : وقال أُبو البقاِء 
  .تقدم فإن أراد بالصِّناعِة ، فليس بشيء؛ ألنه كأنه يلزم املطابقة 

« : وغري متشابه كالثانية ، ومها مبعىن واِحٍد قال الزخمشري »  متشاهباً« وقرئ شاذاً . » مشتبهاً « واجلمهور على 
  .» كقولك اشتبه الشيئان ، وتشاهبا كاْسَتوََيا وَتساَوَيا واالفتعال والتَّفَاُعل يشتركان كثرياً 

  .» مشتبهاً وغري متشابه « انتهى وقد مجع بنيهما يف هذه اآلية الكرمية يف قوله 
  يف اآلية» متشابه « فصل يف معىن 

متشابه يف اللون والشكل ، ومع أهنا تكون مُتشابَِهةً يف الطعم واللَّذَِّة ، فإن األعناب والرمان قد : قال بعضهم 
  .تكون ُمَتشابَِهةً يف الصورة واللون والشكل ، مع أهنا تكون خمتلفةً يف احلالوِة واحلُمُوَضِة 

  .والعجم متشاهبة يف الطعم واخلَاصيَّة  إن أكثر الفواكه يكون ما فيها من الِقْشرِ: وقيل 
  .مشتبهاً َوَرقَُها خمتلفاً مثرها؛ ألن َوَرَق الزيتون يشبه ورق الرمان : وقال قتادة 

إنك إذا أخذت عنقود العنب وجْدت مجيع حبَّاِتِه َناِضجةً حلوة طيبة إالَّ حبَّاٍت خمصوصة مل تدرك ، بل بقيت : وقيل 
  .موضة والُعفُوَصِة ، ولعى هذا قبعض حبَّات ذلك العنقود متشابه ، وبعضها غري متشابه على أوَّل حاهلا يف احل

  .ملا تََتَضمنَُّه من التفكر » إىل « وهو مبعىن الرُّؤية ، وإمنا تََعدَّتْ ب » انظروا « متعلق ب » إلَى ثََمرِِه « : قوله 
  .فتحتني : بضمتني ، والباقون » ثُُمرِِه « وقرأ األخوان 

  .وقرئ شاذاً بضم األّول ، وسكون الثاين 
  :وأما قراءة األخوين فتحتمل أربعة أوجه 

  .أن يكون امساً مفرداً؛ كطُُنب وُعُنق : أحدها 



أكُم مجع إكَام ، وإكَام محع أكََمة ، فهو : مثار ، ومثار مجع ثََمرة وذلك حنو : أنه مجع اجلمع ، فَثْمر مجع : والثاين 
  .ثُب نظري كُثَْبان وكُ

  .أَسد وأُسد : كا قالوا » ثََمر « أنه مجع : والثالث 
  .مثرة : أنه مجع : والرابع 

الَبةٌ ولُوٌب ، : األْحَسُن أنيك ون مجع ثََمَرة ، كَخَشَبة وُخُشب ، وأكََمة وأكُُم ، ونظريه يف املعتل « : قال الفارسي 
  .» وناقةٌ ونوٌق ، وَساَحةٌ وُسوٌح 

  .ة ، فالثََّمر اسم جنس ، مفرده مثرة ، كشجر وشجرة ، وبقر وبقرة ، وَجَرز وَجَرَزة وأما قراءة اجلماع
، ونقل بعضهم » َبدضنة « كُبْدن مجع » مثرة « بل هي مجع : وأما قراءة التسكني فيه ختفيف قراءة األخوين وقيل 

ا قصد مجعه ، وقياس تكسريه أمثار ، كعضد مثرة بزنة مسرة ، وقياسها على هذا ثَُمر كََسُمر حبذف التاء إذ: أنه يقال 
  .وأْعَضاد 

بالضم وسكون امليم ، فهذه القرءاة اليت هنا فَصِيَحةٌ كان قياس أيب » الكهف « وقد قرأ عمرو الذي يف سورة 
  .عمرو أن يقرأمها شيئاً واحداً لوال أن القراءة ُمسَْتَنُدَها النقل 

  .والباقون بالضم فهذه القراءة نظري تيك  »ُخْشب « وقرا أبو عمرو والكسائي وقنبل 
» الكهف « وأما الذي يف سورة ]  ٣٥آية [ والتوجيه بعينه جارٍ يف سورة يس » مثره « وهذا اخلالف أعين يف 

فعاصم يقرؤه بفتحتني ، كما يقرؤه يف هذه السورة ، ويف يس فاستمر على َعَملٍ واحد ، : ففيه ثالث قراءات 
متني يف السور الثالث ، فاستمر على عمل واحد ، وأما نفاع وابن كثري وأبن عامر فقراوا يف واألخوان يقرآنه بض

  .بضمتني » الكهف « فتحتني ، وقرأوا ما يف » يس « و » األنعام « 

بضمة وسكون ، وقد ذكروا يف » الكهف « بفتحتني ، وما يف » يس « و » األنعام « وأما أبو عمرو فقرأ ما يف 
املال : الثُُّمر بالضم : ما ال ميكن أن يأيت يف السورتني ، وذلك أهنم قالوا يف الكهف » الكهف « تني يف توجيه الضم

  .، وبالفتح املأكول 
وهو حيتمل أن يكون متمحضاً للظرف ، وأن يكون شرطاً ، وجوابه » انْظُُروا « : ظرف لقوله » إذَا أثَْمَر « : قوله 

  .إذا أمثر فانظروا إليه : ك أي حمذوف أو متقدم عند من يرى ذل
  .وسكون النون » َيْنعِه « اجلمهور على فتح الياء ِمْن » َوَيْنِعِه « : قوله 

  .وقرأ ابن حميصن بضم الياء ، وهي قراءة قتادة والضحاك 
اءتان ، والينعُ يانعة ، ونسبها الزخمشري البن حميصن ، فيجوز أن يكون عنه قر: وقرأ إبراهيم بن أيب َعْبلَةَ واليماين 

، ويقال » جند « والضم لغة بعض » احلجاز « نضجت ، والفتح لغة : بالفتح والضم مصدر َيَنَعِت الثمرة؛ أي 
  .ُيُنع بضم الياء والنون وُينُوع بواو بعد ضمتني : أيضاً 
رة ، وأينعت ثالثياً َيَنعت الثم: كتاجر وَتْجر ، وصاحب وَصْحب ، ويقال » يانع « الَيْنُع بالفتح مجع : وقيل 

  .ورباعياً مبعىن 
  .اسم فاعل : ، ويانع » أرى رءوساً قد أْيَنَعْت وحان ِقطَافَُها « : وقال احلجاج 

ويه . » إنْ ولَدْتهُ أْحَمَر مِثْلَ الَيَنَعِة « : أينعت الثمرة وينعت اْحمَرَّْت قاله الفراء ، ومنه احلديث يف املُالَعَنِة : وقيل 
َينََعْت َتْينِع بفتح العني يف املاضي وكسرها يف املستقبل ، هذا : هي الَعقيُق ، أو نوع منه ويقال : راء ، قيل َخَرَزةٌ مح

  ]املديد : [ قول أيب عبيده وأنشد 



  حَْولََها الزَّْيُتونُ قَْد َينَعَا... ِفي ِقَبابٍ َحْولَ َدْسكََرٍة  -٢٢٧٦
اضي ، وبفتحها يف املستقبل وأينعت فهي تينُع وَتْوَنعُ إيناعاً وَيَنعاً بفتح وقال الليث بعكس هذا ، أي بكسرها يف امل
  .الياء وُينعاً بضم الياء ، والنَّعت َيانٌِع ومُونٌِع 

أمر بالنظر يف حَالِ متامها وكماهلا ، واملقصود منه أنَّ » وينعه « : فإن قيل هذا يف أول حال حدوث الثمرة ، وقوله 
  .حدوثها على صفات خمصوصة عند ماهلا تنتقل إىل أحوال ُمَتَضادٍَّة لألحوال السابقة  هذه الثمار يف أول

إهنا كانت َمْوُصوفَةً باخلضرة ، فتصري َسوَْداَء ، أو محراء ، أو صفراء ، أو كانت َمْوُصوفَةً باحلموضة ، ورمبا : قيل 
األمر حَارَّةً حبسب الطبيعة ، فحصول هذه الّتَبدُّالتِ  كانت يف أوَّل األمْررِ بَارَِدةً حبسب الطبيعة ، فتصري يف آخر

والتغريات ال ُبدّ له من َسَببٍ ليس هو تأثري الطَّبائعِ والفُُصولِ واألجنم واألفالك؛ ألن نِْسَبةَ هذه األفعال بأْسرَِها إىل 
ن ان تكون سبباً ِلُحدُوِث احلوادث املختلفة مجيع هذه األجسام املتباينة متساوية مَُتَشابَِهةٌ ، والنَِّسُب املتشاهبة ال ميك

، وملا َبطَلَ إْسناُد حدوث هذه احلوادث إىل الطَّبائع واألْنُجمِ واألفالك ، وجب إْسَنادَُها إىل القادرِ احلكيم العليم 
إِنَّ ِفي ذلكم آلَياتٍ { : وله املُدَبِّرِ هلذا العامل على َوفْقِ الرمحة واملصلحة واحلكمة ، فََناَسَب ختام هذه اآلية الكرمية بق

للداللة على ما تقدم يف َوْحدَانِيَِّتِه ، وإجياد املَْصُنوَعاِت املختلفة من أهنا ناَبَِتةً من أرض واحدة ، } لِّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 
  :وُتسْقَى مباء واحد ، وهذه الدالئل إمنا َتْنفَُع املؤمنني دون غريهم ، كقوله تبارك وتعاىل 

  ] ٢: البقرة [ } ى لِّلُْمتَِّقَني ُهًد{ 
مل أوقع : ؛ ألنه ملن آمن وملن ال يؤمن فإن قيل -تبارك وتعاىل -املراد ملن يطلب اإلميان باهللا: قال القاضي رمحه اهللا 

  ] .اجللية القوية؟ [ االختالف بني اخلَلْقِ يف هذه املسْألِة مع وجود مثل هذه الداللة 
هذه الداللة على : ل ال تفيد وال تنفع إالَّ إذا قدر اهللا للعبد حصول اإلميان ، فكأنه قيل أجيب عنه بأن قولة الدلي

  .قوهتا وظهورها داللة ملن سبق قضاء اهللا تعاىل يف حقه باإلميان 
ا فأما من سبق قضاء اهللا له بالكفر مل ينفع هبذه الداللةِ ألبتة أصالً فكان املقصود من هذه التخصيص التنبيه على م

  .ذكرنا 

  ) ١٠٠(مَّا َيصِفُونَ َوَجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء الْجِنَّ َوَخلَقَُهْم َوَخَرقُوا لَُه َبنَِني َوَبنَاٍت بَِغْيرِ ِعلْمٍ سُْبحَاَنُه َوَتعَالَى َع

ذكر بعد ملا ذكر الرباهني اخلمسة من دالئل العامل األَعلْى واألسفل على ثبوت اإلهلية ، وكمال القدرة احلكمة ، 
ذلك أنَّ من النَّاسِ من أثبت هللا شركاء ، وهذه املَْسألةُ تقدََّم ، إالَّ أن املَذْكُوَر هنا غري ما تقَّم ِذكُرُه؛ ألن مثبيت 

  .األصنام ُشرَكَاُء هللا يف العبودية والتكوين : الشَّريك طوائف منها َعَبَدةُ األصنام فهم يقولون 
إهنا َوجَِبةُ الوجود لذواهتا ، : مل هو الكََواِكُب ، وهؤالء فَرِيقَان منهم من يقول مدبر هذا العا: ومنها من يقول 
إهنا ممكنة الوجود بلذواهتا حمدثة ، خالقها هو اهللا تبارك وتعاىل ، إال أنه تبارك وتعاىل فَوََّض تدبري : ومنهم من يقول 

: األنعام [ } الا أُِحبُّ اآلفلني { : ليل عليه السالم بقوله هذا العامل األسفل إليها ، وهؤالء هم الذين َناظََرُهُم اخل
٧٦ . [  

يفعل الشَّر ، : يفعل اخلري خالق النور والناس والدَّوَاَب واألنعام والثاين : أحدمها : للعامل إهلان : ومنها الذين قالوا 
  .هاهنا  خالق الظلمة ، والسِّبَاع واحلِّيات والعقارب ، وهم مذكورون] وهو إبليس [ 

  ] .يف اخللق [ نزلت هذه اآلية يف الزََّنادقة أثبتوا الشرك إلبليس : قال ابن عباس رضي اهللا عنها والكليب 



: الصافات [ } َوَجَعلُواْ َبْيَنُه َوَبْيَن اجلنة َنَسباً { : والَِّذي يقوي هذا قوله تعاىل : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
اِجلّن؛ ألن لفظ اِجلّن مشتق من االستتار ، واملالئكة الروحانيون ال يرون بالعيون ،  فإمنا وصف بكونه من]  ١٥٨

  .فصارت كأهنا مستترة عن العيون ، فلهذا أطلق لفظ اجلن عليها 
هذا قول الزََّنادقة؛ : هو مذهب املَُجوسِ ، وإمنا قال ابن عباس رضي اهللا عنهما :  -رمحه اهللا -قال ابن اخلطيب 

وس ُيلَقبونَ بالزنادقة؛ ألن الكتاب الذي زعم زادشت أنه ُنزِّلَ عليه من عند اهللا تبارك وتعاىل مسمى بالزند ألن اجمل
  .الزنادقة : زنديق ، مث مجع فقيل : ، واملنسوب إليه يسمى زيندي ، مث أعْرَِب فقيل 

ومجيع ما فيه من الشر فهو من أهرمن  واعلم أن اجملُوَس قالوا يف كل ما يف هذا العامل من اخلريات فهو من يزدان ،
هو حمدث ، وهلم يف كيفية حدوثه أقوال عجيبة : يف شرعنا ، مث اختلفوا فقال أكثرهم » إبليس « وهو املسمى ب 

.  
تعاىل ، يف َتْدبريِ هذا العامل ، فََخْيُرُه من اهللا تبارك و -تعاىل  -إنه قَِدٌمي أَزِليُّ ، واتفقوا أنه شريك هللا : وقال بعضهم 

  .وَشرُُّه من إبليس لََعَنُه اهللا ، فهذا شرح قول ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .القوم أثبتوا هللا شريكاً واحداً ، وهو إبليس ، فكيف حكى اهللا تعاىل عنهم أهنم أثبتوا هللا شركاء : فإن قيل 
اطني ، واملالئكة فيهم كثرة عظيمة ، وهم َعْسكَُر اهللا هم املالِئكَةُ ، وعسكر إبليس الشي: أهنم يقولون : فاجلواب 

أرَْواٌح طاهرة ُمقَدََّسةٌ يلهمون األرواح البشرية للخريات والطاعات ، والشياطني فيهم أيضاً كثرة عظيمة تلقي 
َعْسكَرِِه من  الَوَساوِس اخلبيثة إىل األرواح الَبَشرِيَِّة ، واهللا تبارك وتعاىل مع َعْسكَرِِه من املالئكة حياربون إْبِليَس مع

  .الشياطني ، فلهذا حكى اهللا تبارك وتعاىل عنهم أهنم أثبتوا هللا شركاء اجلنَّ 

  :وفيه مخسة أوجه » اِجلنَّ « اجلمهور على نصب » ُشَركَاَء اجلنَّ « : قوله 
  .وهو الظاهر أن اِجلنَّ هن املفعول األوَّل : أحدها 
، واجلَْعلُ هنا مبعىن التَّْصيري ، وفائدة التقديرم كما » شركاء « لّق ب متع» هللا « قدم ، و » شركاء « هو : والثاين 

تبارك وتعاىل  -قال الزخمشري اْسِتْعظَاُم أن يتخذ هللا شريك من كان ملكاً أو جنياً أو إنسيَّا ، ولذلك قد مسام اهللا 
ِقُدونَ أنَُّهْم خيلقون من املضارِّ واحليَّات ومعىن كوهنم جعلوا اجلنَّ شركاء هللا هو أهنم َيْعَت. على الشُّركاء انتهى  -

  ] .كما جاء يف التفسري [ والسباع ، 
  .مثَّ طائفة من املالئكة ُيَسمَّْونَ اجلن كان بعض العرب َيعُْبُدَها : وقيل 
بدلٌ من » ن اجل« ُمتعلِّق مبحذوف على أنه املفعول الثاين ، و » هللا « مفعوالً أوَّل ، و » شركاء « أن يكون : الثاين 

أجاز ذلك الزخمشري ، وابن عطية ، واحلويف ، وأبو البقاء ، و مكي بن أيب طالب إال أن مكيَّا ملا ذكر » شركاء « 
مفعول « شركاء » َجَعلَ و « اجلّن مفعول أوَّل ل : فإنه قال » جعل « ُمتلِّقةً ب » هللا « هذا الَوْجَه جعل الالم من 

بدالً « اجلن » معفوالً أّول ، و « شركاء » وإن ِشئَْت َجَعلَْت « شركاء » متعلّقة ب «  هللا» ثاٍن مقدم ، والالم يف 
  .« جعل » يف موضع املفعول الثاين ، والالم متعلقة ب « هللا » و « شركاء » من 

هذا ما ال جيوز ألنه  مفعوالً ثانياً كيف ُيَتصَوَُّر أن جيعل الالم متعلقة باجلعل؟« هللا » بعد أن جعل : قال شهاب الدين 
  .ملا صار مفعوالً ثانياً تعيَّن تعلُّقُُه مبحذوف عل ما عرفته غري َمرَّة 

ال جيوز؛ ألنه يصح ببلدل أن حيل َمحضلّ املبدل منه ،  -يعين الزخمشري وممن معه  -وَما أَجازُوُه » : قال أبو حيَّان 
يصح ، وشرط الَبَدلِ أن يكون على نِيَِّة َتكْرَارِ العامل على أشهر  وجعلوا هللا اِجلنَّ مل: فيكون الكالم منتظماً لو قلت 

  .« القولني ، أو معموالً للعامل يف املبدل منه على قول ، وهذا ال َيِصحُّ هنا ألبتة ملا ذكرنا 



أبو هذا القول املنسوب للزخمشري ، ومن ذكر معه سبقهم إليه الفرَّاء و -رمحه اهللا تعاىل : قال شهاب الدين 
الشركاء » بدالً من « اجلنَّ » إسحاق ، فإهنما أجَاظَ أن يكونا مفعولني قدم ثانيهما على األوَِّلن وأجازظا أن يكون 

ومفسراً للشركاء هذا َنّص عبارهتم ، وهو معىن صحيح أعين كون الَبَدلِ مفسراً ، فال معىن رد هذا القول ، « 
فإنه ال يلزم يف ]  ١١٧: املائدة [ } إِالَّ َمآ أََمرَْتنِي بِهِ أَِن اعبدوا { : عاىل وأيضاً فقد َرّد على الزخمشري عند قوله ت

ولو قلت » زيدت مررت به أيب عبد اهللا « أال ترى إىل َتْجويز النحويني » : كل بدلٍ أن حيل حمل املبدل منه ، قال 
فقد قرَّر هو أنه ال « املائدة » قد سبق هذا يف ، و« مل جيز إالَّ على َرأي األخفش » زيدت مررت بأيب عبد اهللا « : 

  يلزُم ُحلُول البدل َمَحلّ املبدل منه ، فكيف يَُردُّ به هنا؟
هو املفعول الثاين قاله احلويف ، وهذا ال َيِصحُّ ِلَما « اجلن » هو املَفُْعول األّول ، و « شركاء » أن يكون : الثالث 

مبتدأ يف األصل ، والثاين خرب يف األصل ، وتقرََّر أنه إذا اجتمع َمْعرِفَةٌ ونكرة َجَعلْتَ َعَرفَْت أنَّ األوَّل يف هذا الباب 
  .املعرفة مبتدأ ، والنكرة خرباً من غري عكس ، إال يف ضرورة تقدَّم التَّنْبِيُه على الوارد منها 

  ؟
« متعلق مبحذوف على أنه حالٌ من  »هللا « مفعولني على ما تقدَّم بيانه ، و » شركاء اجلن « أن يكون : الرابع 

جعلوهم : ؛ ألنه لو تأخََّر عنها جلاز أن يكون صفة هلا قاله أبو البقاء ، وهذا ال َيِصحُّح؛ ألنه يصري املعىن » شركاء 
ألهنا  إهنا غري منتقلة؛: مملوكني ، وهذه حالٌ الزمة ال َتْنفَكُّ ، وال جيوز أن يقال : شركاء يف حال كَوْنِهِم هللا ، أي 

يطلب هذا » شركاء « مؤكدة؛ إذا ال تأكيد فيها هنا ، وأيضاً فإن فيه َتْهيِئَةَ العامل يف معمول وقطعه عنه ، فإن 
  .اجلاّر يعلمل فيه ، واملعىن مُْنَصبُّ على ذلك 

{ قوله تعاىل َمْنصُوباً بفعل مضمر جواب لسؤال مقدر ، كأن سائالً سألَ ، فقال بعد » اجلنَّ « أن يكون : اخلامس 
  .جعلوا اِجلن : اجلّن ، أي : َمْن جعلوا هللا شركاء؟ فقيل : } َوَجَعلُواْ للَِّه ُشرَكَآَء 

ويؤيد ذلك قراءة أيب حيوة ، ويزيد « : نقله أبو حيَّان عن شيخه أيب جعفر بن الزبري ، وجعله أحسن مما تقدم؛ قال 
هم اجلنُّ ، ويكون ذلك : جعلوا هللا شركاء؟ فقيل : واباً ملن قال هم اجلّن ج: رفعاً على تقدير « اجلنُّ » بن قطيب 

  .» على سبيل االْسِتْعظَامِ ملا فعلوه ، واالْسِتنْقَاصِ مبن جعلوه شَرِيكاً هللا تعاىل 
ِلْع على فلم َيْروِها عنه قراءة ، وكأنه مل َيطَّ. « على معىن هم اجلّن » اجلّن « رفع » وأجاز الِكَساِئيُّ « : وقال مكي 

  .أن غريه قرأها كذلك 
  .« اجلّن » خبفض « شركاء اجلنِّ » وقرأ شعيب بن أيب محزة ، ويزيد بن قطيب ، وأبو حيوة يف رواية عنهما أيضاً 

أشركوهم يف عبادهتم؛ ألهنم أطَاُعوُهْم كما : وقرئ باجلر على اإلضافة اليت للتَّْبينيِ ، فاملعىن » : قال الزََّمْخشرّي 
  .« ا اهللا أطاعو

  .وجعلوا شركاء اجلن هللا : و ال يتَِّضُح معىن هذه القراءة؛ إذا التقدير : قال أبو حيَّان 
أْشَركوهم يف عبادهتم إىل آخرن ، ولذلك : َمْعَناها واضح مبا فَسََّرُه الزخمشري يف قوله ، واملعىن : قال شهاب الدين 

  .الشركاء املطعيني للجن : قيل  مسَّاها إضافة تبيني أي أنه بني الشركاء ، كأنه

  .» وَخلَقَُهْم « : قوله 
  :بفتح الالم فعالً ماضياً ، ويف هذه اجلملة احتماالن » َخلَقَُهْم « اجلمهور على 

  .مضمرة عند قوم ، وغريم ضمرة عند آخرين » قد « أنه حالية ف : أحدمها 



  :فيه وجهان » خلقهم «  أهنا ُمْستَاَنفَةٌ ال حملَّ هلا ، والضمري يف: والثاين 
جعلوا له شركاء مع أنه خلقهم وأوجدهم منفرداً بذلك من غريم شاركة له : أنه يعود على اجلاعلني ، أي : أحدمها 

  يف َخلِْقهِم ، فكيف يشركون به غريه ممن ال تَأثَري له من خلقهم؟
  جيعلون خملوقه شريكاً له؟ واحلال أنه خلق الشركاء ، فكيف: أنه يعود على اجلنِّ ، أي : والثاين 

  .بسكون الالم » وَخلْقهم « : وقرأ حيىي بن يعمر 
  .» وكذا يف مصحف عبد اهللا « :  -رمحه اهللا  -قال أبو حيان 

فيه نظٌر من حيث إن الشَّكْلَ االصطالحي أعين ما يدل » وكذا يف مصحف عبد اهللا « : قوله : قال شهاب الدين 
ما َيُدلُّ على السكون كاجلزء منه كانت حيث مصاحب السلف منها جمردة ، والضبط على احلَركَاِت الثالث ، و

إن أوَّل من أحدثه حيىي بن َيْعُمر ، فكيف ُيْنَسُب ذلك لُِمْصَحِف عبد : املوجودة بني أيدينا اليوم أمر حادث ، يقال 
  اهللا بن مسعود؟

  :ويف هذه القراءة تأويالن 
  .مصدراً مبعىن اختالقهم  »َخلْقهم « أن يكون : أحدمها 

واللَُّه « : وجعلوا هللا َخلْقَهم حيث نسبوا قبائحهم إىل اهللا يف قوهلم : أي اختالقهم لإلفِْك ، يعين : قال الزخمشري 
  .انتهى » أَمَرَنا بَِها 

  .هو املفعول الثاين قُدَِّم على األول » هللا « فيكون 
ومعفوله الثاين حمذوف » اجلّن « دراً مبعىن خملوقهم ، فيكون َعطْفاً على َمْص» َخلْقهم « أن يكون : والتأويل الثاين 

: الصافات [ } قَالَ أََتعُْبُدونَ َما تَْنِحُتونَ { : وجعلوا خملوقهم وهو ما يَْنِحتُونض من األصنام كقوله تعاىل : ، تقديره 
  .شركاء هللا تعاىل ]  ٥٩

  .بتخفيف الراء ، ونافع بتشديدها » َخَرقُوا  «قرأ اجلمهور » وَخَرقُوا « : قوله تعاىل 
وقرأ ابن عباس باحلاء املهملة والفاء وختفيف الراء ، وابن عمر كذلك أيضاً ، إال أنه شدََّد الراء ، والتخفيف يف 

  .قراءة اجلماعة مبعىن االخِْتالق 
  .» افَتَعلَُه وخََرَصُه مبعىن كذب فيه َخلََق اإلفَْك وَخَرقَُه واْخَتلَقَُه وافَتَراُه و« : يال : قال الفراء 

  .والتشديد للتكثري ، ألن القائلني بذلك َخلٌْق كثري وَجمٌّ غفري 
وحكى الزخمشري أنه سئل احلسن عن هذه الكلمة ، فقالك كملة [ مها لغتان ، والتخفيف هو األصل : وقيل 

  ] .شقد خرقها واهللا أعلم : لقوم يقُولُ له بعضهم عربية كانت العرُب تقوهلا كان الرجل إذا كذب كذَْبةً يف نادي ا
  .» اشتقوا له َبنَِني وبناٍت : وجيوز أن يكون من َخْرقِ الثوب إذا شقّه ، أي « : وقال الزخمشري 

  .إىل الباطل  زَوَُّروا له أوالداً؛ ألنه املُزَوَِّر ُمحَرٌِّف وُمَغيُِّر احلق: وأما قراءة احلاء املهملة فمعناها التَّْزوير ، أي 
  :فيه وجهان » بَِغْيرِ ِعلْممٍ « : وقوله 

  .َخَرقُوا له َخْرقاً بغري علمٍ قاله أبو البقاء ، وهو ضعيف املعىن : أنه نَْعٌت ملصدر حمذوف؛ أي : أحدمها 

للجهل افتلعوا الكذب ُمصَاحبني : أي » َخَرقوا « أن يكون منصوباً على احلال من فاعل : وهو األحسن : الثاين 
: التوبة [ } املسيح ابن اهللا { : وقول النصارى ]  ٣٠: التوبة [ } ُعَزْيٌر ابن اهللا { وهو عدم العلم كقول اليهود 

سُْبَحاَنُه وتعاىل َعمَّا « : املالئكة َبنَاُت اهللا ، مث إنه تبارك وتعاىل َنزَّهُ نفسه ، فقال : وقول كُفَّار العرب ]  ٣٠
  .ود تَْنزِيُه اهللا تعاىل عن كل ما ال يليُق به ، واملقص» َيِصفُونَ 



واعلم أنه تبارك وتعاىل حكى عن الكُفَّرِ أنه أثَْبُتوا له َبنَني وبنات ، أما الذين أثبتوا الَبنَني فمنهم النَّصارى ، وقوم من 
  .املالئكة بناُت اهللا : اليهود ، وأما الذين أثبتوا البنات فهم العرب الذين َيقُولُون 

كالتَّْنبِيِه على ما هو الدليل القاطع على فساِد هذا القول؛ ألن اإلله جيب أن يكون واجبَ » بَِغْيرِ ِعلْم « : قوله و
كان ] فولده إما أن يكون واجب الوجود لذاته ، أو ال يكون ، فإن كان واجب الوجود لذاته [ الوجود ِلذاِتِه 

ه يف وجوده باآلخرة ، ومن كان كذلك مل يكن له وَلَد ألَْبتَّةَ؛ ألن الولد ُمشِْعٌر ُمْسَتِقالً بنفسه قائماً بذاته ال تعلُّق ل
  .بالفرعية واحلاجة 

وإن كان ُمْمِكَن الوجود ، فحينئذ يكون ُوُجوُدُه بإجياد واجب الوجود لذاته ، فيكون َعْبداً له ال والداً له ، فثبت 
  .ثْبَِت له البنات والبنني أنَّ من عرف أن اإلله ما هو امَْتَنَع من أن ُي

ل وأيضاً فإن الولَد حيتاج إليه ليقوم مقامُه عبد فناِئِه ، وهذا إمنا ُيقالُ يف َحقِّ َمْن َيفَْنَى ، أما من تقدِّس عن ذلك مل يعق
  .الولد يف حقِِّه 

حقِّ املُركِّبِ من األجزاء ، أما  أيضاً فإن الولد يشعر بكونه ُمتولِّداً عن ُجْزٍء من أجزاء الوالد ، وذلك إمنا يعقل يف
{ : له ولد ، فكان قوله تبارك وتعاىل : الفرد الواجب لذاته فَُمحَالٌ ، فمن علم ما حقيقة اهللا؛ اسَْتحَالَ أن يقول 

  .إشارة إىل هذه الدقيقة } َوَخَرقُواْ لَُه َبنَِني َوَبنَاٍت بِغَْيرِ ِعلْمٍ 

) ١٠١(أَنَّى َيكُونُ لَُه َولٌَد وَلَْم َتكُْن لَُه صَاِحَبةٌ َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء َوُهَو بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم َبِديُع السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ 
  ) ١٠٢(ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم لَا إِلََه إِلَّا ُهَو خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء فَاْعُبدُوُه َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ 

َبِديعُ السَّمواتِ « : أقوال املشركني َشَرعَ يف إقامة الداللة على فساد قول من يثبت له الولد ، فقال ملَّا بيَّن فساد 
  .» واألْرضِ 
  .» البقرة « عبارة عن َتكْوينِ الشيء من غري َسْبقِ مثالٍ ، وتقدَّم الكالُم عليه يف : واإلبداع 

  :وقرأ اجلمهور رفع العني ، وفيها ثالثة أوجه 
فهي مجلة مستقلة » واألرض « : هو َبِديٌع ، فيكون الَوقُْف على قوله : أنه خرب مبتدأ حمذوف ، أي :  أظهرها
  .بنفسها 
بديع السموات ، وتكون هذه اجلملة الفعلية َمْعطُوفَةً على الِفْعلِ املقدر : ، أي » تعاىل « : أنه فاعل بقوله : الثاين 

  .كما تقدَّم من املصادرِ الالزم إضمار ناصبها » سبحان «  فإن» سبحان « قبلها ، وهو النَّاصب ل 
  .» أنَّى َيكُونُ لَُه ولٌد « : أنه مبتدأ وخربه ما بعده من قوله : الثالث 

كذا قاله ، » سبحانه « ، أو على » وجعلوا هللا « : ردَّا على قوله : باجلر قال الزخمشري » بديع « وقرأ املنصور 
َحكَاُه عنه ومرَّ عليه ، ويريد بالرد  -رمحه اهللا  -من ُوُجوِه اإلعراب هو وكذا أبو حيَّان ومل يبّين على أي وجه 

تعاىل أو من اهلاء يف » هللا « وتبعيته له على كونه بدالً من » ُسْبحَاَنُه « هللا ، أو للضمري اجملرور يف : كونه تابعاً ، إما 
  .َمْحَضةً كما ستعرفه » بديع « ى أن تكون إضافة هللا عل[ وجيوز أن يكون َنْعتاً » سُْبَحاَنهُ « 

، وإن اعتقدنا تعريفه باإلضافة ِلُمَعارضِ آخر ، ] وأما َتَبعِيَُّتُه للهاء فيتعني أن يكون بدالً ، وميتنع أن يكون َنْعتاً 
  .وهوأن الضمري ال ينعت إال ضمري الغائب على رأي الكسائي ، فعلى رأيه قد جيوز ذلك 

نصباً ، وَنْصُبُه على املَْدحِ ، وهي تؤيد قراءة اجلر ، وقرءاة الرفع املتقدمة حيتمل » بديَع « : احل الشَّامي وقرأ أبو ص
  .أن تكون أْصِليَّة اإلتباع باجلر على الَبَدلِ مث قطع التابع رفعاً 



: ة أضيفت لرفوعها ، كقولك وقد َسَبَق معناه ، أو تكون ِصفَةً مشبه» ُمْبِدعٍ « جيوز أن يكون مبعىن » بديع « و 
بديع شعره ، وعلى هذْينِ القولني ، فإضافته لَفِظيَّةٌ ، ألنه يف األوَّل من باب إضافة اسم : فالن بديُع الشعر ، أي 

الفاعل إىل منصوبه ، ويف الثُّاين من باب إضافة الصفة املشبهة إىل مرفوعها ، وجيوز أن تكون مبعىن عدمي النظري 
  .البديع يف السموات واألرض ، فاإلضافة على هذا إضافةٌ َمْحَضةٌ : ، كأنه قيل  واملثل فيهما

  :وفيها وجهان ] » من أين « أو [ » كيف « مبعىن » أنَّى « } أىن َيكُونُ لَُه َولَد { : قوله 
ن يتكون َمْنصُوَبةً امسها ، وجيوز أ» ولد « يف حمل نصبٍ على احلال ، و » له « أهنا خرب كان الناقصة ، و : أحدمها 

  :على التشبيه باحلال أو الظرف ، كقوله 

وهذا على َرأي من جييز يف ] » يكون « : [ والعامل فيها قال أبو البقاء ]  ٢٨: البقرة [ } كَْيَف َتكْفُُرونَ باهللا { 
  .امسها » ولد « خرب يكون ، و » له « أن تعمل يف األحوال والظروف وشبههما ، و » كان « 
  كيف يوجد له ولٌد ، وأسباب الولدية ُمْنَتِفَيةٌ؟: أن تكون تامَّةً ، وهذا أْحَسُن أي » يكون « وز يف وجي

للحال ، واجلملة بعدها يف َمَحل نصب على احلال من مضمون » الواو « هذه } َولَمْ َتكُْن لَُّه َصاِحَبة { : قوله 
أنه مل يكن له زَوٌج ، وقد ُعِلَم أن الولَد إمنا يكون من بني ذكرٍ  كيف يُوجد له ولد ، واحلال: اجلملة املتقدمة ، أي 

  .وأنثى ، وهو ُمَنزٌَّه عن ذلك 
  .بالتاء من فوق » تكن « واجلمهور على 

  :وقرأ النخعي بالياء من حتت وفيه أربعة أوجه 
  ]الوافر : [ ذكري ِللْفَْصلِ كقوله أيضاً كالقراءة املشهورة ، وإمنا جاز الت» صاحبه « أن الِفْعلَ مسند إىل : أحدها 
  .. .لَقَْد َولَدَ األَخيِْطلَ أمُّ َسْوٍء  -٢٧٧٧

  ]البسيط : [ وقول القائل 
  بَْعِدي وبَْعَدكِ يف الدُّْنَيا لََمْغرُور... إنَّ اْمَرأ غَرَُّه مِْنكُنَّ َواِحَدةٌ  -٢٢٧٨

  .» مسها أسَْهلُ من ذلك يف سائر األفعال وأخواهتا مع تأنيث ا« كان » وتذكري « : وقال ابن عطيَّة 
  .» وغريها « كان » وال أعرف هذا عن النحويني ، ومل ُيفَرِّقوا بني « :  -رمحه اهللا -قال أبو حيَّان 

، فإنه ال » ليس « هذا كالمٌ صحيح ، ويؤديه أن الفارسيَّ وإن كان يقول بَِحْرِفيَِّة بعضها ك : قال شهاب الدين 
  .مل َيْجْز » ليس هند قائمة « : لتاء منها لو قلت جييزَحذَْف ا

مبتدأ مؤخر ، واجلملة » صاحبة « خرب ُمقدٌَّم ، و » له « ضمرياً يعود على اهللا تعاىل ، و » يكون « أن يف : الثاين 
  .» يكون « خرب 

أوْلَى ِممَّا قبله؛ ألن اجلارَّ أقَْربُ فاعل به الْعِتَماِدِه وهذه » صاحبة « وْحَدُه هو اخلرب ، و » له « أن يكون : الثالث 
  .إىل املفرد ، واألصل يف األخبار اإلفراد 

« مبتدأ مؤخر ، واجلملة خرب » صاحبة « خرب ُمقدٌَّم ، و » له « ضمري األمر والشأن ، و » يكون « أنَّ يف : الرابع 
فاعل به ، كما » صاحبة «  َوْحَدُه ، و هو اخلرب» له « مفّسرة لضمري الشأن ، وال جيوز يف هذا أن يكون » يكون 

  .جاز يف الوجه قبله 
] » تكن « [ والفرق أن ضمري الشَّأن ال يُفَسَّر إال جبملة صرحية ، وقد تقدَّم أن هذا النَّوَع من قبيل املفردات ، و 

  .َيجُوُز أن تكون النَّاِقَصةَ أو التامة حسبما تقدَّم فيما قبلها 
  .هذه مجلة إخبارية ُمْسَتأَنفَةٌ ، وجيوز أن تكون حاالً وهي حال الزمة » كُلَّ شيٍء َوَخلََق « : وقوله 



  فصل يف إبطال نسبة الولد إىل اهللا تعاىل عن ذلك
اعلم أنَّ املَقُْصوَد من اآلية بيانُ إبطال من يثبت الولد منه تبارك وتعاىل ، فيقال هلمك إما أن تريديوا بكونه ولداً هللا 

أو أبدعه من غري تقدُّمِ ُنطْفٍَة ووالد ، وإما أن تريدوا ] كما هو املعهود من كون اإلنسان ولداً ألبيه [ ىل تبارك وتعا
بكونه ولداً هللا كما هو املألوف ، وإما أن تريدوا بكونه ولداً هللا مفهوماً ثالثاً مغايراً هلذين املفهومني ، أما األول 

حيدث احلوادث يف مثل هذا العامل األسفل ، بناء على أسباب معلومة ، إالَّ  وإن كان -تبارك وتعاىل  -فباطل؛ ألنه 
  .أنَّ النصارى يسلمون أن العامل األسفل حمدث 

  فصل يف رد شبهة النصارى
خلق السَّموات واألرض من غري سبق مادٍَّة ، وإذا كان  -تعاىل  -وإذا كان كذلك لزمهم االعِْتَرافُ بأن اهللا 

عليه  -إلحداث عيسى[ يكون إْحَداثُُه للسموات واألرض إْبَداعاً ، فلو لزم من جمرد كونه ُمْبِدعاً كذلك َوَجَب أن 
للسموات واألرض أن يكون والداً هلما ، وذلك ُمَحالٌ ، ] كونه والداً له لزم من كونه ُمْبِدعاً  -الصَّالة والسَّالم 

َبِديُع السَّمواتِ « : م أالًّ يكون والداً هلما وهذا هو املراد من قوله فلزم من كونه ُمْبِدعاً لعيسى عليه الصَّالة والسَّال
وإمنا ذكر السَّموات واألرض فقط ، ومل يذكر ما فيهما ، ألن حدوث ما يف السموات واألرض ليس » واألْرضِ 

ل اإلبداع بِِذكْرِ على سبيل اإلبداع ، أمَّا ُحدُوثُ ذَاِت السموات واألرض ، فقد كان على سبيل اإلبداع ، فحص
السموات واألرض ال بذكر ما فيهما ، وإن أرادوا من الوِالَدِة األمر املعهود يف احليوانات ، فهذا أيضاً باطل من 

  :وجوه 
أن الوالدةَ ال َتِصحُّ إال ممن له زوجة وَشْهَوةٌ ينفصل عنه بِْجْزءٍ يف باطن تلك الصَّاحبة ، وهذه األحوال إمنا : أوهلا 
يف َحقِّ اجلسم الذي يصح عليه االجتماع واالفتراق ، واحلركة والسكون والشَّهَْوةُ واللَّذَّةُ ، وكل ذلك على تثبت 

  .» أنَّى َيكُونُ لَُه ولٌد وملْ َتكُْن لُه َصاحبةٌ « : خالق العامل ُمحَالٌ ، وهذا هو املراد من قوله 
ح يف حق من ال يكون قادراً على اخللق ، وأمَّا اخلالق لكل أن حتصيل الولد هبذا الطريق املعتادإمنا يص: ثانيها 

ومن كان هذا صفته ميتنع » كن فيكون « : املمكنات ، القادر على كل احملدثات ، فإذا أراد إحداث شيء قال له 
  .» َخلََق كُلَّ شيٍء « : إحداث شخص بطريق الوِالدِة ، وهذا هو املراد من قوله 

إمَّا أن يكون قدمياً أو حمدثا ، ال جائز أن يكون قدمياً؛ ألن القدمي جيب كونه واجب الوجود  أن هذا الولد: وثالثها 
ِلذَاِتِه وما كان واجباً لذاته غين عن غريه ، فيمتنع كونه ولداً لغريه ، فبقي أن يكون الولد حمدثاً ، وإذا كان والداً 

لُوَمات ، فإما أن يعمل أن له يف حتصيل الولد كماالً ونفعاً أو إنه تبارك وتعاىل عامل جبميع املَْع: كان حمدثاً فنقول 
خلق هذا الولد فيه إالَّ والدَّاعي إىل  -تعاىل -يعمل أنه ليس األمر كذلك ، فإن كان األول فال َوقَْت يفرض أن اهللا 

لولد أزليَّا وهو ُمَحالٌ إجياد هذا الولد كان حاصالً قبله ، فيلزم ُحُصولُ الولد قبل ذلك ، وهذا يوجب كون ذلك ا
.  

وُهَو بِكُلِّ { : وإن علم أنه ليس يف حتصل الولد كمال ونفع ، فيجب أالَّ حيدثه ألبتة ، وهذا هو املراد من قوله تعاىل 
وأما االحتمال الثالث فذلك َباِطلٌ غري ُمَتَصوَّرٍ ، وال مفهوم للعقل ، بإثبات الوالدة بناء على ذلك } َشْيٍء َعِليٌم 

  .َمْحُض اجلهل ، وهو بَاِطلٌ 
تعاىل » اهللا « ذلكم املوصوف بتلك الصِّفَاِت املتقدمة اللَُّه تعاىل فاسم اإلشارة مبتدأ ، و : أي » ذَِلكُم « : قوله 

  .» خالق « ، وكذا » ال إله إال هو « : ، وكذا اجلملة من قوله » ربكم « خربه ، وكذا 



  .» عده أخبار مترادفة وهو مبتدأ وما ب« : قال الزخمشري 
َوْحَدُه هو اخلرب ، وما بعده » اهللا « وهذا عند من ُيجِيُز تََعدَُّد اخلرب ُمطْلَقاً ، وجيوز أن يكون : قال شهاب الدين 

نَّ هذه إ: أْبدَالٌ ، كذا قال أبو البقاء ، وفيه نظٌر من حيث إنَّ بعضها ُمْشَتقٌّ ، والبدل يَِقلُّ باملُْشتَقَّاِت ، وقد يقال 
اهللا « تعاىل من حيث اختصاصها به صارت كاجلََواِمِد ، وجيوز أن يكون  -وإن كانت ُمْشَتقَّةً ولكنها بالنِّْسَبِة إىل اهللا 

  .تعاىل هو البدل ، وما بعده أخبار أيضاً 
ذلك املَْوُصوُف هو :  ومن منع تعدَُّد اخلرب قدََّر قبل كُلِّ خرب مبتدأ أو جيعلها كلها مبنزلة اسم واحد ، كأنه قيل

  .اجلامع بني هذه الصفات 
  فصل يف إثبات وحدانية اهللا تعاىل

ملَّا أقام احلُجَّة على ُوُجوِد اإلله القادرِ املختار احلكيم ، وبيَّن فساد كل من ذهب إىل  -تبارك وتعاىل  -اعلم أنه 
َمذَْهب َمْن أثبت هللا الَبنَني ، وبيَّن فساَد القول هبا  اإلشراك ، وفصَّل مذْهبُهْم ، وبيَّن فساَد كل واحد منها ، مث حكى

فعند بالدليل القاطع ، فعند هذا ثَبَت أن إلَه العامل فَْرٌد أَحٌد صََمٌد ُمَنزٌَّه عن الشَّريِك والنظري ، وُمَنزَُّه عن األوالِد ، 
وال تعبدوا غريه ، فهو } َو َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء فاعبدوه ذلكم اهللا رَبُّكُمْ الا إله إِالَّ ُه{ : هذا صرَّح بالنَّنتيجة ، فقال 

  .املُطَِّلُع ُمبهِمَّاِت مجيع العَِباِد ، وهو الذي يسمع دعاءهم وحَاَجتَُهْم ، وهو الوكيل لكل أحد على حصول ُمَهمَّاِتِه 
َر اخلَلْقِ إىل خالقٍ وُموجٍِد وُمْبِدعٍ بيَّن يف هذا السورة بالدالئل القاطعة الكثرية افِْتقَا -تبارك وتعاىل  -أعلم أنه 

ك من وُمَدبِّرٍٍ ، ومل يذكر دليالً ُمنْفَِصالً َيُدلُّ على َنفْي الشركاء واألْضداِد واألْندَاِد ، بل نقل قَْولَةَ من أثَْبَت الشري
} إله إِالَّ ُهَو خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء فاعبدوه ذلكم اهللا رَبُّكُْم الا { : الجن ، مث أْبطَلَُه مث أتى بالتوحيد املَْحضِ بعده ، فقال 

ِشرِيكاً كيف يوجب اجلَْزَم بالتوحيد املَْحضِ ،  -تعاىل  -وإقامة الدليل على ُوُجوِد اخلالق وتْزيِيف دليل من أثبت هللا 
  .وللعلماء يف إثبات التوحيد طُُرٌق 

ه إهلاً للعامل وُمَدبِّراً له ، والقول بالزَّاِئِد على الواحد ُمَتكَاِفئ ، الصَّانُِع الواحد كافٍ يف كون: قال املُتقدُِّمونَ : أحدها 
ألن الزَّائَد على الواحد مل َيُدلَّ الدليل على ثُبُوِتِه ، ومل يكن إثبات عدٍد أوْلَى من إثْباِت عدد آخر ، فلزم إمَّا إثبات 

أنه ليس ذلك الَعَدُو أوْلَى من سائر األْعَداِد ، وهو أيضاً حمال  آله ال هناية هلا ، وهو ُمَحالٌ ، أو إثبات عدد ُمَعيَّنٍ مع
  .، وإذا بطل القسمان تعيََّن القول بالتوحيد 

أن اإلله القادَر على كُلِّ املمكنات العامل بِكُلِّ املعلومات كافٍ يف َتْدبريِ العامل ، فلو قدرت إهلاً ثانياً لكان : الثاين 
كون فاعالً خمتاراً أو موجد الشيء من حوادث العامل أْولَى بكون األول باطالً ألنه ملا كان كل ذلك الثَّانِي إمَّا أن ي

واحد منهما قادراً على مجيع املُْمِكنَاِت ، فكل فعل يفعله أحدمها صَاَر كونه فاعالً لذلك الفعل قادراً على مجيع 
ك الفعل مانعاً لآلخر عن حتصيل مقصود وَمقْدُوره ، وذلك املُْمِكَناِت ، فكل فعل يفعل أحدمها َصاَر كونه فاعالً لذل

يوجب كون كل واحد منهما سبباً لعجز اآلخر وهو ُمَحالٌ ، وإن كان الثاين ال يفعل فعالً ، وال يوجد شيئاً كان 
  .ناقصاً معطالً ، وذلك ال يصلح لإلهلية 

إلهلية ، فلو فرضنا إهلاً ثانياً لكان ذلك الثاين إما يف صفة ا] كامالً [ أن اإلله الواحد ال بد وأن يكون : الثالث 
يكون ُمشَاركاً ألوَّل يف مجيع صفات الكمال أو ال ، فإن كان مشاركاً لألوَّلِ يف مجيع صفات الكمال ، فال بد وأن 

من  يكون متميزاً بأمرها ، إذ لو مل حيصل األمر املميز إما أن يكون من صفات الكمال أو ال يكون ، فإن كان
مل يكن مجيع صفات الكمال مشركاً فيه بينهما وإن مل يكن ذلك املميز ] صفات الكمال مع أنه حصل االمتياز به 

  .ُنقَْصان ، فثبت هبذه الُوُجوهِ الثالثة أن اإلله الواحد كافٍ يف تدبري العامل ، وأن الزائد جيب َنفُْيُه 



هو اخلالق  -تبارك وتعاىل  -على أنه » َخاِلق كُلِّ شيٍء « ىل بقوله تبارك وتعا -رضي اهللا عنهم -متسَّك العلماء
  .ألن أعمال العباِد أشياء ، واهللا خَاِلٌق لكل شيء حبكم هذه اآلية ، فوجب كونه خالقاً هلا : ألعمال العباِد قالوا 

ى أن أعمال العباِد خارجة عن هذا اللَّفْظُ وإن كان عاماً إال أنه حصل مع هذه اآليِة وجوه َتُدلُّ عل: قالت املعتزلة 
  .هذا العموم 

ولو دخلت أعمال العباِد حتته لصارَ تقدير اآلية » َخاِلق كُلِّ شيٍء فاْعبُدوُه « : قال  -تبارك وتعاىل -أنه : أحدها 
  .إنا خلقنا أعمالكم ، فافعلوها بأعياهنا أنتم مرة أخرى ، وذلك فَاِسٌد : الكرمية 
يف معرض املَْدح والثناء على نفسه ، فلو دخل حتت » خَاِلق كُلِّ شيٍء « : ] قال [ إمنا  -اىل أنه تبارك وتع: وثانيها 

  .أْعَمالِ العباد خلرج عن كَْونِِه مدحاً؛ ألنه ال يليق به تعاىل أن َيمَْتِدَح بَِخلْقِ الزنا واللواط ، والسرقة والكفر 

قَْد َجآَءكُْم َبَصآِئُر ِمن رَّبِّكُْم فََمْن أَْبَصَر فَِلَنفِْسِه َوَمْن َعِمَي فََعلَْيَها { : قال بعد هذه اآلية  -أنه تبارك وتعاىل: وثالثها 
وهذا تصريح بكون الَعْبِد مستقالً بالفعل والترك ، وأنه ال مانع له ألَْبتَّةً من الفعل والترك ، ]  ١٠٤: األنعام [ } 

كان الَعْبُد مستقالً به؛ ألنه ] ملا  -تعاىل  -إذ لو كان خملوقاً هللا [ عاىل وذلك َيُدلُّ على أن فعل العبد غري خملوق هللا ت
امتنع العبد خملوق هللا وإذا دلَّت اآلية على  -تعاىل  -إذا أوجده اهللا تعاىل امتنع من العبد دفعه ، وإذا مل يوجده اهللا 

فََمْن أَْبَصرَ { : لوق هللا تعاىل ثبت أن قوله تعاىل فعل العبد خم: كون الَعْبِد مستقالً بالفعل والترك ، وامتنع أن يقال 
  .يوجب ختصيص ذلك العموم ]  ١٠٤: األنعام [ } فَِلَنفِْسِه َوَمْن َعِمَي فََعلَْيَها 

أن الدليل الَعقِْليَّ قد ساعد على ِصحَِّة ظاهرة هذه اآلية الكرمية؛ ألن الفعل َمْوقُوٌف على الداعي ، : واجلواب 
 -تعاىل  -كونه ] يقتضي [ وجمموع القُْدَرِة مع الداعي يوجب الفعل ، وذلك  -تعاىل  -ي هو اهللا وخالق الداع

ألنه رتب األمر بالعبادة ] بالعبادة [ َخاِلَق كل شيء فاعبدوه ، وَيُدلُّ على أن كونه َخالِقاً لكل األشَْياِء سبب لألمر 
  .ب احلكم ُمشِْعٌر بالسَّببِيَِّة على كَْونِِه خالقاً لألشياء بفاء التعقيب ، وترتي

  فصل يف دحض شبهة للمعتزلة يف الصفات وخلق القرآن
على نفي الصفات ، وعلى كونه القرآن َمْخلُوقاً ، } َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء { : احَْتجَّ كثٌري من املعتزلة بقوله تبارك وتعاىل 

عاملاً بالعلم قادراً بالقُْدَرِة لكان ذلك الِعلُْم والقدرة إما أن يقال  -تعاىل  -لو كان : أما َنفْيُ الصِّفَات ، فإهنم قالوا 
 -تبارك وتعاىل  -يقتضي كونه } َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء { : إهنما قَِدمياِن أو حمدثان ، واألوَّلُ باطل؛ ألن عموم قوله : 

أنه يِْمتَنُِع أن يكون خالقاً لنفسه ، فيبقى على  خالقاً ِلكُلِّ األشياء وَخصَّْصَنا هذا العموم حبسب ذاته تعاىل َضرُورة
  .عمومه فيما َعَداُه 

 وإن قلنا حبدوث ِعلْمِ اهللا تعاىل وقدرته ، فهو َباِطلٌ باإلمجاع ، وألنه يلزم افِْتقَاُر إجياد ذلك العمل والقُْدَرِة إىل َسْبقِ
بُِحكْمِ هذا العموم وأقْصى ما يف الباب  -ك وتعاىل تبار -ِعلْمِ آخر ، ألن القرآن شيء وكل شيء فهو َمْخلُوقٌ هللا 

إالَّ أن العام بالدَّالئلِ الدَّالَِّة على أن كالم اهللا تبارك  -تبارك وتعاىل  -أن هذا الُعُموَم َدَخلَُه التَّْخصِيُص يف ذات اهللا 
  .قَِدٌمي  -وتعاىل 

  ) ١٠٣(َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبُِري لَا ُتْدرِكُُه الْأَْبصَاُر َوُهَو ُيْدرُِك الْأَْبَصاَر 

  .ال حتيط به األبصاُر : قال سعيد بن املَُسيَّبِ 
  .كَلَّْت أْبصَاُر املخلوقني عن اإلحَاطَِة به : وقال عطاء 



  .ال تدركه األْبَصارُ يف الدنيا وهو يُرى يف اآلخرة : وقال ابن عبَّاسٍ 
  .} َوُهَو اللطيف اخلبري { فى عليه شيٌء وال يفوته ال خي: أي } َوُهَو ُيْدرُِك األبصار { : قوله 

  .اللَّطيُف بأوليائه ، اخلَبُِري هبم : قال ابن عباس 
  .اللَِّطيُف الرفيق بعباده : وقال األزهري 

قة ، وذلك يف َحقِّ اهللا اللطيف الذي يُْنِسي الِعباَد ذنوهبم لئالَّ يِْخَجلُوا ، والَّطَافَةُ ِضدُّ الكَثَافَِة ، واملراد منه الر: وقيل 
  :تعاىل ممتنع ، فوجب املصري إىل التأويل ، وهو من وجوه 

لطف صنعه يف تركيب أْبداِن احليوانات من األجزاء الدقيقة ، واملَناِفذ الضيقة اليت ال يعلمها أحد إال اللَّه : أحدها 
  .تبارك وتعاىل 

املعصية ، وال يقطُع عنهم موادَّ ] بالتَّوْبِة عند [ عِة ، ويأمرهم لَِطيفٌ بعباده حيث يثين عليهم عند الطَّا: وثانيها 
  .رمحته ، سواء كانوا مطيعني أو ُعَصاةً 

  .لَِطيٌف هبم حيث ال يأمرهم فوق طاقتهم ، وينعم عليهم مبا هو فوَق اسِْتْحقَاقهْم : وثالثها 
بعباده مع كونه عاملاً مبا هم عليه من ارِْتكَابِ املعاصي  أنه لَِطيٌف: وأما اخلبري فهو من اخلربِ ، وهو العلم ، واملعىن 

  .والقبائح 
أنه يلطف عن أن ُتْدرِكُه األبصار اخلبري بكل لطيف ، فهو ُيْدرِكُ األبصار وال : اللَِّطيُف معناه : وقال الزخمشري 

  .يلطف شيء عن إدراكه 
  فصل فيما تدل عليه اآلية

ال ُتْدرِكُهُ األْبصَاُر ، وذلك مما يساعد اخلصم عليه ، وعليه  -تبارك وتعاىل  -لى أنهاحتج أهل السُّنَِّة هبذه اآلية ع
ال ُتْدرِكُُه « : لو مل يكن تعاىل جَاِئَز الرُّؤَيةَ ملا َحَصلَ التََّمدُّحُ بقوله : بنوا اسِْتْدالَلَُهْم على نَفْي الرؤية ، فنقول 

حُّ رؤيته ، والعلوم والقدرة واإلدارة والروائح والطعوم ال يصح رؤية شيء ؛ أال ترى أن املعدوم ال َتِص» األْبصَاُر 
يفيد املدح ، » ال ُتْدرِكُُه األْبَصاُر « : منها وال مدح لشيء منها يف كوهنا حبيث ال َيِصحُّ رؤيتها ، فثبت أن قوله 

يفيد } الَّ ُتْدرِكُُه األبصار { : على أن قوله تعاىل  وثبت أن ذلك إمنا يفيد املَْدَح لو كان َصِحيحَ الرُّؤَيِة ، وهذا َيُدلُّ
َجاِئَز الرُّؤَيِة ، وحتقيقه أن الشيء إذا كان يف نَفِْسِه حبيث ميتنع رؤيته ، فحينئذ ال َيلْزُم من عدم  -تعاىل  -كونه 

لى حجب األبصار عن ُرؤَيِتِه ، رؤيته َمْدٌح وَتْعظيٌم لذلك الشيء ، أما إذا كان يف نفسه َجاِئَز الرؤية ، مث إنه قدر ع
جيوز ُرؤَيُتُه  -تعاىل  -وعن إدراكه كانت هذه القُْدَرةُ َدالَّةً على املدح والعظمة ، فثبت أن هذه اآلية دالَّةٌ على أنه 

يوم القيامة ، والدليل عليه أن القائل قائالن قال [ حبسب ذاته ، وإذا ثبت هذا وجب القَطُْع بأن املؤمنني يرونه 
  .رؤيته ] ال يرونه ، وال جتوز : جبواز الرؤية ، مع أن املؤمنني يرونه ، وقال قال 

جتوز رؤيته ، مع أنه ال َيَراه أَحٌد من املؤمنني ، فهذا قول مل يقل به أَحٌد من األمَِّة ، فكان  -تعاىل  -فأما القول بأنه 
  .َباِطال 

ليس هو نفس اإلبصار ، فإن الَبَصر ال » ال ُتْدرِكُهُ األْبصَاُر « :  يف قوله» األبصار « املراد ب : أن نقول : الثاين 
ال ُتْدرِكُهُ « : يدرك شيئاً ألبته يف مَْوضع من املواضع ، بل املدرك هو املبصر ، فوجب القَطُْع بأن املَُراَد من قوله 

يبصر األشياء ، فكان تعاىل من  -تعاىل  -هو إدراك املبصرين ، ومعتزلة الَبصرةٍ يوافقون بناء على أنه » األْبصَاُر 
إن املؤمنني يرونه : يقتضي كونه تعاىل ُمبصراً لنفسه ومن قال } َوُهَو ُيْدرُِك األبصار { : مجلة املبصرين ، فقوله تعاىل 

ِة ، وإذا اخَْتصَْرَنا هذا يوم الِقياَمِة ، فدلَِّت اآلية الكرمية على أنه جَاِئُز الرؤية ، وعلى أنَّ املؤمنني يرونه يوم القِياَم



املراد منه إمنا نفس البصر ، أو املبصر على التقديرين يفزم كونه } َوُهَو ُيْدرُِك األبصار { : االستدالل قلنا قوله تعاىل 
يوم ] املؤمنون [ مبصراً إلبصار نفسه ، أو كونه مبصراً لذات َنفِْسِه ، وإذا ثبت هذا وجب أن يراه  -تعاىل  -

  .َضرُوَرةَ أنه ال قَاِئلَ بالفَْرقِ  القيامة
ُتْدرِكُهُ { : صيغة َجْمعٍ َدَخلَ عليها األلف والالم ، فهي تفيد االْستِْغراقِ يف قوله » األبصار « أن لَفِْظ : الثالث 

  .} األبصار 
صارِ ، فهذا يفيد َسلْبَ يفيد أنه ال تراه َجميُع األْب} الَّ ُتْدرِكُُه األبصار { : فإذا كان كذلك كان قوله تعاىل [ 

ختصيص هذا السَّلْبِ باجملموع َيُدلُّ على ثبوت احلكم : الُعُموم ، وال يفيد عموم السَّلب ، وإذا ُعرَِف هذا فََنقُول 
، وإذا  إن زيداً ما ضربه كل الناس فإنه يفيد أنه َضَرَبُه بَْعضُُهْم: يف بعض أفَْرادِ اجملموع؛ أال َتَرى أن الرَُّجلَ إذا قال 

الَّ ُتْدرِكُُه { : إن حممداً صلى اهللا عليه وسلم ما آمن به كل الناس أفاد أنه آمن به بعض الناس ، فكذلك قوله : قيل 
ال تدركه كل األبصار ، فوجب أن يفيد أنه ُتْدرِكُُه َبْعضُ األْبصَارِ أقصى ما يف الباب أن يقال : معناه أنه } األبصار 

َهب أنه كذلك إالَّ إنه دليلٌ صحيح؛ ألن بتقري أالَّ حيصل اإلْدَراُك ألَحٍد ألَْبتَّةَ : خلطاب ، فنقول هذا متسُّك بدليل ا: 
  .تعاىل عن الَعَبِث واجٌِب  -كان ختصيص هذا السَّلْبِ باجملموع من َحْيثُ هو جمموع عبثاً ، َوَصْونُ كالم اهللا 

ال ُيَرى بالعني ، وإمنا يرى بِحَاسٍَّة سَاِدَسةٍ  -تعاىل  -إن اهللا : يقول  نقل أن ضرار ْبَن َعْمرو الكُوِفيَّ كان: الرابع 
 -اآلية الكرميةُ على ختصيف نَفْي إْدَراكِ اهللا ] هذه [ دلَّْت : خيلقها يوم القيامة واحتج هبذه اآلية الكرمية ، فقال 

ل يف غريه خبالفه ، فوَجبَ أن يكون إْدراُك اهللا بالَبَصرِ ، وختصيص احلكم بالشيء َيُدلُّ على أن احلا -تبارك وتعاىل 
بغري البصر جائزاً يف اجلملة ، وملا ثبت أن سائر احلواسِّ املوجودة اآلن ال َتصْلُُح لذلك وجب أن  -تبارك وتعاىل  -

  .وإدراكه  -تعاىل  -إنه تعاىل خيلق يوم القيامة َحاسَّةً هبا حتصل رُؤَيةُ اهللا : يقال 

  :ملعتزلة هبذه اآلية الكرمية على َنفْيِ الرُّؤَيِة من وجهني واسَْتَدلَّ ا
رأيته : أدركته ببصري ، وما رأيته ، أو قال : اإلْدرَالُك بالَبَصرِ عبارة عن الرُّؤَيةِ بدليل لو قال قائل : قالوا : األول 

رِ عبارة عن الرُّؤَيِة ، وإذا ثبت هذا ، وما أْدَركُتهُ بصري ، فإنَّ كالمه يكوم متناقضاً ، فثبت أن اإلْدراَك بالَبَص
يقتضي أنه ال يََراُه شيء من األْبَصارِ يف شيء من األحْوالِ ، ويدل على } الَّ ُتْدرِكُُه األبصار { : فنقول قوله تعاىل 

  :ِصحَِّة هذا العموم وجهان 
 تدركه األبصار إالَّ بصر فالن وإالَّ يف ال: أنه يصح اْسِتثَْناُء مجيع األشخاص ، ومجيع األحوال عنه ، فيقال : األول 

احلالة الفُالنيَِّة ، واالستثناء ُيخْرُج من الكالم َما لوالُه لدخل ، فثبت أن ُعُموَم هذه اآلية الكرمية ُيفِيُد عموم النفي 
  .من األحوال  يف حالٍ -تعاىل  -عن كُلِّ األشخاص ، ويف مجيع األحوال ، وذلك َيُدلُّ على أن أَحداً ال يرى اهللا 

يف أنَّ حممداً صلى اهللا عليه  -رضي اهللا عنه  -ملا أنكرت قَْولَ اْبنِ عبَّاسِ  -رضي اهللا عنها -أن عائشة : الثاين 
وسلم رأى ربَّهُ لَْيلَة اِملْعراج َتَمسَّكَْت هبذه اآلية ، ولو مل تكن هذه اآليةُ تفيد الُعُموَم بالنسبة إىل كُلِّ األشخاص ، 

  .األحوال ملا َتمَّ ذلك االْسِتداللُ ، وكانت من أعظم الناس بِلَُغِة العربِ وكُل 
َمْدحاً } الَّ ُتْدرِكُُه األبصار { : َمْدٌح وثناء ، فوجب أن يكون قوله } َوُهَو ُيْدرِكُ األبصار { : أن قوله : الوجُه الثاين 

َع يف خالل ما هو َمْدٌح وثناء ، وذلك يوجب الرَّكَاكَة وهي إن ما ليس بَِمدح وثناء َوقَ: وثناًء ، وإالّ لزم أن يقال 
كل ما كان َعَدُمُه َمدحاً ، ومل يكن من باب الِفْعلِ : وإذا ثبت هذا فنقول  -تبارك وتعاىل  -غري الِئقٍَة بكالم اهللا 

واعلم أن القَْوَم إمنا قيدوا ذلك مبا ال والنُّقْصانُ على اهللا ُمَحالٌ ،  -تبارك وتعاىل  -كان ثُُبوُتُه نَقْصاً يف حقِّ اهللا 
آل [ } َوَما اهللا ُيرِيُد ظُلْماً لِّلَْعالَِمَني { : يكون من بابِ الفعل؛ ألنه تعاىل تََمدََّح بَِنفْي الظُّلم عن نفسه يف قوله 



قَاِدراً على الظُّلم عندهم ،  مع أنه تبارك وتعاىل]  ٤٦: فصلت [ } َوَما َربَُّك بِظَالَّمٍ لِّلَْعبِيِد { ]  ١٠٨: عمران 
  .تقرير كالمهم يف هذا الباب ] غاية [ وذكروا هذا القيد َدفْعاً هلذا النَّقْضِ عن كالمهم فهذا 

  .واجلواُب عن األوَّل من وجوه 
عن اللُّحُوقِ والُوصُول؛ ال ُنَسلُِّم أن إْدرَاَك الَبَصرِ عبارة عن الرُّؤَيِة ، ألن لَفِْظ اإلْدراِك يف اصل اللغة عبارة : أحدها 

حىت إِذَآ أَْدَركَهُ { : أي ملُلَْحقُونَ ، وقال ]  ٦١: الشعراء [ } قَالَ أَْصحَاُب موسى إِنَّا لَُمْدَركُون { : قال تعاىل 
بلغ ، وأدركت : ادرك فالن فالناً ، وأدرك الُغالُم احللَْم ، أي : حلقه ، ويقال : أي ]  ٩٠: يونس [ } الغرق 
َنَضَجْت ، فثبت أن اإلْدراَك هو الُوُصولُ إىل اشيء ، وإذا ُعرَِف هذا فنقول املرِئيُّ إذا كان له َحدُّ : ة ، أي الثمر

  .إْدَراكاً  وهنايةٌ ، وأْدَركَُه الَبَصُر جبميع ُحُدوِدِه وَجوانِبِه وهنايته صَاَر ذلك اإلْبَصاُر كأنه أَحاطَ به فَُتسَمَّى هذه الرُّويةُ
رؤية : جنس حتته نوعان ] إدراكاً ، فاحلاصل أن الرؤية [ مل ُيِحِط الَبَصُر جبوانب املرئيَّ مل ُتَسمَّ تلك الرؤية  أما إذا

هيا ليت تسمى إدراكاً ، فنفي اإلدراك يفيد نفي ] ورؤية ال مع اإلحاطة ، والرؤية مع اإلحاطة [ مع اإلحاطة 
َنفُْي الرؤية عن اهللا ، وهذا َوْجٌه َحَسنٌ يف االعِْترَاَض على  -تعاىل  -اهللا اِجلْنِسن فلم يلزم من َنفْي اإلْدَراِك على 

إنَّ اإلْدراك ُيَغايِرُ الرؤية ، فقد أفَْسدُْتْم على أنفسكم الوجوه األربعة اليت َتَمسَّكُْتمْ : إنْ قلتم : كالمهم ، فإن قالوا 
  .هبا يف هذا اآلية الكرمية على إثبات الرؤية 

ذا يفيد أنه إْدراٌك أَخصُّ الرؤية ، وإثبات األخصَّ يوجب إثبات األِعمِّ ، أما نَفُْي األَخصِّ فال يوجب َنفْيَ ه: قلنا 
  .األَعمِّ ، فثبت أن الَبَيانَ الذي ذَكَْرنَاُه يبطل كالمهم ، وال يبطل كالمنا 

صِ يف كُلِّ األحوال ، فال ُنسَلُِّم أنه يفيد نَفْي َهْب أن اإلْدراَك يفيد عموم النَّفي عن كل األشَخا: أن نقول : وثانيها 
ا العموم ، إالَّ أن َنفَْي العموم غري ، وعموم النفي غرين وقد َدلَّلَْنا على أن َهذَا اللَّفِْظ ال يفيد إال نفي العموم ، وَبيَّنَّ

  .أن َنفَْي العموم يوجب ثبوت اخلُُصوصِ 
معرفة مفرادات اللغة إمنا ُتكَْتَسُب من علماء : هبذه اآلية يف نَفْي الرؤية ، فنقول  إن َعاِئَشةَ َتَمسَّكَْت: وأما قوهلم 

: له تعاىل اللغة ، فأمَّا كيفية االسِْتْداللِ بالدليل ، فال يُْرَجُع فيه إىل التَّقِْليِد ، وباجلملة فالدليل الَعقِْليُّ َدلَّ على أن قو
العموم وثبت بصريح الَعقْلِ أن َنفَْي لعموم ُمَغايِرٌ لعموم النَّفيِ ، ومقصودهم إمنا يفيد نفي } الَّ ُتْدرِكُُه األبصار { 

  .َيِتمُّ لو دلَِّت اآلية على ُعُمومِ النفي ، فََسقَطَ كالمُُهْم 
إذا كان على املعهود السَّابق أيضاً ، و] على االستغراق فقد ُتْحَملُ [ صيغة اجلَْمعِ كما ُتحْملُ : أن نقول : وثالثها 

وهي األْحَداُق وما دامْت تبقى على هذه الصفات اليت هي َمْوُصوفَةٌ به يف } الَّ ُتْدرِكُُه األبصار { : كذلك ، فقوله 
الدنيا ال تدرك اهللا تعاىل ، وإمنا تدرك اهللا تعاىل إذا َتَبدَّلَْت صِفَاتَُها ، وتغيَّرْت أحواهلا ، فَِلَم قلتم ، إن حصول هذه 

  .ال تدرك اهللا تعاىل التغريات 
فَِلَم ال جيوز حصول إدراك اهللا تبارك وتعاىل بَِحاسَّةٍ  -تبارك وتعاىل  -َسلَّْمَنا أن األْبصَاَر ال ُتْدرِكُ اهللا : ورابعها 

  .ائدةٌ ُمَغايَِرٍة هلذه احلواسِّ ، كما قال ضرار بن عمرو به ، وعلى ها التقدير فال يبقى بالتمسُِّك هبذه اآلية الكرمية فَ
َهْب أن هذه اآلية عامَّةٌ ، إالَّ أنَّ اآليات الدَّالَّة على إثبات رؤة اهللا تعاىل خَاصَّةٌ واخلَاصُّ ُمقدٌَّم على العام : وخامسها 

  ، وحينئذ ينتقل الكالم إىل أنَّ بيان أن تلك اآليات هل َتُدلُّ على حصول رؤية اهللا تعاىل أم ال؟
إن : فمل قلتم  -تعاىل  -سلمنا أن األْبصَاَر ال تدرك اهللا : آلية الكرمية ، فنقول أن نقول مبوجب ا: وسادسها 

  .املُْبصريَن ال ُيْدرِكُونَ اهللا تعاىل 
إنه  وأما الوجه الثاين فقد بَيَّنَّا أنه ميتنع حصول التََّمدُّحِ بِنَفْي الرؤية لو كان تعاىل يف ذَاِتِه حبيث َتمَْتْنُع رؤيته ، مث



إن النفي ميتنع أن يكون َسَباً حلصول : وتعاىل َيْحُجُب األبصار عن ُرؤَيِتِه فََسقَطَ كالمهم بالكلية ، مث نقول تبارك 
املَْدحِ والثناء ، والعمل به ضروري ، بل إذا كان النَّفُْي دليالً على حصول ِصفٍَة ثابتة من صفات املَْدحِ والثناء ، فإن 

  .ذلك النَّفَْي يوجب املَْدَح 

تعاىل يدل  -أن هذا النفي يف حقِّ الباري ]  ٢٥٥: البقرة [ } الَ تَأُْخذُُه ِسَنةٌ َوالَ َنْوٌم { : تعاىل : أن قوله : مثال 
: األنعام [ } َوُهَو ُيطِْعُم َوالَ ُيطَْعمُ { : على كونه عاملاً جبميع املعلومات أبداً من غري َتَبدُّلِ وال زوالٍ ، وكذا قوله 

الَّ { : لُّ على كونه قائماً بنفسه غَنِيَّاً يف ذَاِتِه؛ ألن اجلماد أيضاً ال يأكل وال يطعم ، وإذا ثبت هذا فقوله َيُد]  ١٤
ميتنع أن ُيِفيدَ املَْدَح والثناء ، إال إذا َدلَّ على معىن َمْوُجوٍد يفيد املَْدَح والثناء ، وذلك هو الذي } ُتْدرِكُُه األبصار 

قادٌر على َحْجبِ األْبصَارِ ، ومنعها عن إدراكه ورؤيته ، فاْنقَلََب الكالُم على املعتزلة ،  -وتعاىل  إنه تبارك: قلنا 
واعمل أن القاضي ذَكََر ُوجُوهاً أخر َتُدلُّ على َنفْيِ الرؤية ، وهي خَارِجةٌ عن التَّْمسُِّك هبذه اآلية . وَسقَطَ االستالل 

  .الكرمية 
ذا كانت َسِليَمةً ، وكان املرئي َحاِضراً ، وكان الشرائط املعتربة حَاِصلَةً ، وهو أالَّ حيصل القُْرُب أن احلَاسَّة إ: فأوهلا 

القريب ، وال البعد البعيد ، وال حيصل اِحلَجاُب ، ويكون املرئي مقابالً ، أو يف حكم املقابل ، فإن جيب ُحُصولُ 
ل الرؤية جَاَز أن يكون بَِحضَْرَتَنا ُبوقَاٌت وطبالٌت وال نسمعها الرؤية؛ إذ لو جاز مع ُحصُولِ هذه األمور أال حتص

إن اْنِتفَاِء القُْربِ القريب ، والبعد البعيد ، واِحلجَاب ، : وال نراها ، وذلك يوجب السَّفَْسطَة وأذا ثبت هذا فنقول 
يكون املقتضي ِلُحصُولِ تلك الرؤية هو ممتنع ، فلو َصحَّْت ريته لَوَجَب أن  -تعاىل  -وُحصول املُقابلِة يف حق اهللا 

  .َسالَمةُ احلَاسَِّة ، وكون املرئي حبيث َتِصحُّ رؤيته 
ليس كذلك ، فََوَجَب أن متتنع  -تعاىل  -أنَّ كل ما كان مرئياً كان ُمقَابِالً ، أو يف حكم املُقابلِ ، واهللا : وثانيها 
  .ُرؤَيُتُه 

يراُه أهلُ اجلنة دون أْهلِ الناء ، فإما أن يقرب منهم أو يقابلهم ، فيكون  ويقال هلم كيف: قال القاضي : وثالثها 
  .حاله معهم ُدونَ أْهلِ النار ، وهذا يوجب أن جِْسٌم جيوز عليه القرب والبعد واِحلجَاُب 

، ويرونه يف حالٍ دون  أْهلُ اجلَنَّة دون أهل النار َيرَوَنُه يف كل حال عند اِجلمَاعِ وغريه ، وهو َباِطلٌ: قال : ورابعها 
مرَّةً يقرب ، وأخرى َيبْعد ، وأيضاً فَُرؤَيُتُه أْعظَمْ  -تبارك وتعاىل  -حالٍ ، وهو أيضاً باطل؛ ألن ذلك يوجب أنه

مِّ اللَّذَّاِتن وإذا كان كذلك َوَجَب أن يكون ُمْشتهني لتك الرُّؤَيِة أبداًن فإذا مل َيَرْوُه يف َبْعضِ األوقات وقُعوا يف الَغ
  .واحلُْزِن ، وذلك اليليق بصفات أهل اجلَنَِّة ، وهذه الوجوه يف غاية الضَّْعِف 

َهْب أن األْجساَم واألعراَض عند سالمة احلاسَِّة ، وحضور املرئي ، وحصل سائر الشَّرائط : فيقال : أمَّا األول 
يث َتِصحُّ رؤيته ألَْم َتْعلَُموا أنَّ ذَاَتُه تعاىل إنه يلزم منه ُوُجوُب حصول الرؤية إذا كان املرئي حب: واجبة فلم قلتم 

  .ُمَخاِلفَةٌ لسائر الذوات ، وال يلزم من ثُُبوِت حكمه يف شيء ثُُبوُت مثل ذلك فيما ُيَخاِلفُُه 

 يقال النزاع وقع يف أن املوجود الذي ال يكون ُمخَْتصاً مبكان وجَهٍة هل جتوز رؤيته أم ال؟ فإما أن: وأما الثاين 
علم اْستدالِليُّ ، واألوَّلَ : تّدعوا أن العلم باْمِتنَاع رُؤَيِة هذا املوجود املوصوف هبذه الصفة ِعلٌْم بديهي ، أو تقولوا 

باطل؛ ألنه لو كان العمل به َبدِيهياً ملا وقع اِخلالُف فيه بني العقالء ، وأيضاً فبقتدير أن يكون هذا الِعلُْم َبدِيهياً كان 
  .بِِذكْرِ الديل َعَبثاً فاتركوا الدليل ، واكتفوا بِِذكْرِ هذه البديهية  االْشِتَغالُ

فنقول قولكم املَرِْئيُّ جيب أن يكون ُمقَابالً ، و يف حكم املقابل ، فال فَاِئدة يف هذا الكالم إال إعادة : وإن كان الثاين 



  .الدَّْعَوى 
ال ألجل القرب والبعد ، بل . اجلنَِّة يرونه ، وأهل الناء ال يرونه؟  إنَّ: مل ال جيوز أن يقال : فيقال له : وأما الثالث 

خيلق الرؤية يف ُعُيون أهل اجلنَّة ، وال َيْخلُقَُها يف ُعُيوِن أهل النار ، فلو رجعت يف إبطال هذا الكالم  -تعاىل  -ألنَّهُ 
وطَْبالٌت ال نراها وال نسمعها ، كان هذا ُرُجوعاً إىل  إىل أن َتْجويَزُه ُيفِْضي إىل َتجْويز أن يكون بَِحْضرتَِنا ُبوقَاٌت

  .الطريق األوىل ، وقد سبق جواهبا 
فإن : وقوله [ يف حالٍ دون حال  -تبارك وتعاىل  -إنَّ املؤمنني بدون اهللا : مل ال جيوز أن ُيقَال : فيقال : وأما الرابع 

إىل أن اإلْبصَار ال َيْحُصلُ إالَّ عند الشَّراِئطِ املذكورة  هذا َعْوٌد: يقتضي أن يقرب منه مرة ويبعد أخرى ، فنقول 
: إنَّها وإن كانت كذلك ، إالَّ أنه ال يبعد أن يقال : الرؤية أعْظَُم اللَّذَّاِت ، فيقال له : وقد َسَبَق جواُبُه ، وقوله 

] ذَةٌ طيبة ، مث إهنا َتِحُصلُ يف حالٍ دون حالٍ يشتهوهنا يف حالٍ دون حالٍ بدليل أن َساِئرَ لذَّاِت اجلنَّىة ومنافعها لَذِي
  .فهذا متام الكالم يف اجلواب عن الوجوه اليت ذكرها 

  ] . ٢٣،  ٢٢: القيامة [ } ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ نَّاِضَرةٌ إىل رَبَِّها َناِظَرةٌ { وأما الدَّاللةُ على أن املؤمنني َيَرْونَ اهللا تعاىل 
لو مل َيَر املُؤِمُنونَ ربَُّهْم يوم : قال مالك ]  ١٥: املطففني [ } ُهْم َعن رَّبِّهِمْ َيْوَمِئذٍ لََّمْحُجوُبونَ كَالَّ إِنَّ{ : وقال مقاتل 

فتح امليم ]  ٢٠: اإلنسان [ } َوإِذَا َرأَْيتَ ثَمَّ َرأَْيَت َنِعيماً َوُملْكاً كَبِرياً { : القيامة مل يُِعدِّ للكفار اِحلَجاَب ، وقال 
ر الالم على إْحَدى القراءات ، وملا طلب موسى عليه الصالة والسالم من اهللا تعاىل الرؤية َدلَّ ذلك على جوازِ وكس

  .ُرؤَيِة اهللا تعاىل 
]  ١٤٣: األعراف [ } فَإِِن اْسَتقَرَّ َمكَاَنُه فََسْوفَ َترَانِي { : وأيضاً علَّق الرؤية على اْسِتقَِرارِ اجلبل حيث قال 

  .اجلََبلِ جائز ، واملَُعلَُّف على اجلائز جائز وساترقرا 
الوجوه األربعة املُتقدَِّمةُ يف أوَّلِ اآلية الكرمية سيأيت الكالم عليها وعلى هذه اآليات ، وما يشبهها يف الدِّاللةِ يف 

  .مواضعها إن شاء اللَُّه تعاىل 
وقال عليه » ْونَ ربَّكُْم كََما َترْونَ القَمَر لْيلَةً الَبْدرِ َستر« : وأمَّا األخبار فكثرية منها قوله عليه الصالة والسالم 

} لِّلَِّذيَن أَْحسَُنواْ احلسىن َوزَِياَدةٌ { : تعاىل : وقرأ عليه الصالة والسالم قوله » إنَّكُْم سََتَرْونَ ربَّكُْم عياناً « : السالم 
  .زَِّيادةُ ِهَي النَّظَُر إىل وْجهِ اللِِّه ال« ِهَي اجلَنَّةُ و » احلُسَْنى « : قال ]  ٢٦: يونس [ 

واختلف الصحابة يف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هل َرأى َربَُّه ليلة املعراج؟ ومل ُيكَفِّرْ بعضهم بعضاً هبذا السَّبب ، 
َع عَقْالً يف رُؤيِتِه تعاىل ، واهللا وال َنَسَبهُ إىل البِْدَعِة والضاللة ، وهذا َيُدلُّ على أهنم كانوا جمتمعني على أنه ال اْمتَِنا

  .تعاىل أعلم ، وصلى اهللا على سيدنا حممد ، وعلى آله وَصْحبِِه وسلََّم 

  ) ١٠٤(ٍظ قَْد َجاَءكُْم َبَصاِئُر ِمْن َربِّكُْم فََمْن أَْبَصَر فَِلَنفِْسِه َوَمْن َعِمَي فََعلَْيَها َوَما أََنا َعلَْيكُْم بِحَِفي

يََّناِت الباهرة ، والدالئل القاهرة املطالب اإلهلية عاد إىل َتقْرِير الدَّْعَوِة والتبليغ والرسالة ، وإمنا ذكر الفِْعلَ ملَّا بيَّن الب
  :لشيئني 
  .الفصل باملفعول : أحدمها 
  .كون التأنيث َمَجازِياً : والثاين 

« للشيء ومنه قيل للدَّمِ الدال على القتيل  وهي الداللة اليت توجب إبصار النفوس» َبِصَرية « مجع : والَبَصاِئُر 
  .كالَبَصرِ للعني ، هذا قول بعضهم [ والبصرية ُمخَْتصَّةٌ بالقلب » مبصرة 



َبلِ اإلنسان على نَفِْسهِ { : قال تبارك وتعاىل ] « َبِصَريةٌ وَبَصرٌ » : ويقال لقوة القلب املُْدرِكة « : وقال الراغب 
وتقدَّم حتقيق هذا يف أوائل ]  ١٧: النجم [ } َما َزاغَ البصر َوَما طغى { : وقال تعاىل ]  ١٤: القيامة [ } َبِصَريةٌ 
  .« البقرة » سوة 

،  وأراد بالَبَصاِئرِ اآليات املتقدمة ، وهي يف َنفِْسَها لَْيَسْت َبَصاِئَر إال أهنا لقوهتا وجالئَها تُوجُِب البصاِئَر ملن عرفها
  .ا ، فلما كانت َسبَباً حلصول الَبَصاِئرِ مسيت بالَبَصاِئرِ ووقََف على َحقَاِئقَه

بصائر كائنة من : جيوز أن يتعلَّق بالفعل قبله ، وأن يتعَّق مبحذوف على أنه ِصفَةٌ ملا قبله ، أي « ِمْن ربِّكُْم » : قوله 
  .يف الوجهني البتداء الغاية َمجَازاً « من » ربكم و 

جيوز أن تكون َشرطيَّةً ، وأن تكون مَوُصولةً فالفاء جواب الشَّرِط على األوَّلِ ، ومزِيَدةٌ يف « فََمْن أْبَصَر » : قوله 
: اخلرب لشبه املْصُولِ باسم الشرط على الثُّانِي ، وال ُبدَّ قبل الم اجلرِّ من َمْحذُوٍف َيِصحُّ به الكالم ، والتقدير 

عليها ، فإإلبصار والَعَمى مُْبَتدآِن ، واجلارُّ بعدمها هو اخلََبُر بعدمها هو اخلََبُر ،  فاإلْبَصاُر ِلَنفِْسِه ، وَمْن َعِمَي فالَعَمى
والفاء دَاِخلَةٌ على هذه اجلملة الواقعة جواباً أو خرباً ، وإمنا ُحِذف ُمبَْتدؤها للعلم به ، وقدَّر الزجاج قريباً من هذا 

  .« َرُر ذلك فلنفسه َنفُْع ذلك ومن َعِمَي فعليها َض» : فقال 
فعلى نفسه َعِمي ، : فَْمْن أبصر احلق وآمن فلنفسه أبصر وإياها نفع ، ومن عمي فعليها ، أي » : وقال الزخمشري 

  .« وإياها ضر 
  :وما قدَّرناه من املصدر أْولَى ، وهو فاإلبصار والعمى لوجهني : قال أبو حيَّان 

واجلار يكون ُعْمَدةً ال فَْضلَةً ، ويف تقديره هو احملذوف مجلة ، واجلار أن املَْحذُوَف يكون مفرداً ال مجلة ، : أحدمها 
  .واملرجور فَْضلَة 

وهو أقوى ، وذلك أنه لو كان التقدير فِْعالً مل تدخل الفاء سواء كانت َشرطيَّةً أم موصولة مشبهة : والثاين 
جواُب الشَّرطِ أو خرب مبتدأ ُمَشبَّهٌ بالشرط مل تدخل  بالشرط؛ ألن الفعل املاضي إذا مل يكن ُدَعاًء وال َجاِمداً ، ووقع

مل َيُجْز خبالف تقديرنا ، فإنه ال ُبدَّ فيه « من جاءين فأكرمته » : الفاُء يف جواب الشرط ، وال يف خرب املبتدأ لو قلت 
  .من الفاء ، وال جيوز حذفها إال يف الشعر 

فََمْن أبصر َصدَّق وآمن : زخمشري سبقه إليه الكَلْبِيُّن فإنه قال وهذا التقدير الذي قدَّرُه ال: قال شهاب الدين 
إن الفاء ال : وقوله » مبحمد عليه الصالة والسالم فنلفسه عمل وَمْن عمي فلم ُيَصدِّْق فعلى نفسه جََنى العذاب 

، ويظهر فيه أثَُر اجلَازِمِ كاملُضارعِ َتْدُخلُ فيما ذُِكَر قد يُنازُع فيه ، وإذا كانوا فيما َيْصلُُح أن يكون جواباً صرحياً 
  :جيوز فيه ُدُخولُ الفاء حنو 

  .فاملاضي بدخوهلا أْولَى وأحَْرى ]  ٩٥: املائدة [ } َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اهللا ِمْنُه { 
  فصل يف بيان عود املنافع للبشر

وأيضاً إن املَْرَء بُِعُدوِلهِ  -افع تعود إىل اهللا تبارك وتعاىلبيَّن لنا أن املناِفَع تعودإليها ال ملن -تعاىل  -إنه : قال القاضي 
فََمْن « : عن النَّظَرِ َيُضرُّ بنفسه ، ومل يؤت إالَّ من قبله ال من قبل ربِِّه ، وأيضاً إنه متمكٌِّن من األمرين ، فلذلك قال 

وجوابه ] يكلف بال قدرة  -تعاىل  -يف أنه[ ربة وهذا يبطل قول اجمل: قال » أْبَصَر فَِلَنفِْسِه وَمْن َعِمَي فََعلْيها 
  .املعارضة بسؤال الداعي 

برقيب أْحي عليكم أعمالكم ، إمنا أنا َرُسولُُه أبلغكم رِساالتِ ريب ، وهو : أي } َوَمآ أََناْ َعلَْيكُْم بَِحِفيظٍ { : قوله 
  .احلفيظ عليكم الذي ال خيفى عليه َشيٌء من أعمالكم 



  يةفصل يف معىن اآل
آَيةُ الِقتَالِ : هذا كان قبل األْمرِ بالقتالِ ، فلما أِمَر بالقتال صار َحِفيظاً عليهم ، ومنهم من يقول : قال املفسرون 

  .َناِسَخةٌ هلذه اآلية الكرمية ، وهو بعيد؛ ألن األْصلَ َعَدُم النَّْسخِ 

  ) ١٠٥(يَِّنُه ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ َوكَذَِلَك ُنَصرُِّف الْآَياِت وَِلَيقُولُوا َدَرْسَت َولُِنَب

  .ملا شرع يف إثبات النُّبُواتِ بدأ بِِحكَاَيِة شُُبهاتِ املنكرين ِلُنُبوِة حممد صلى اهللا عليه وسلم 
ُه من عند يا حممد إن هذا القرآن الذي جئَْتَنا به كالٌم َتستِفيُدُه من ُمَداَرَسِة العلماء ، وُتَنظُِّم: قوهلم : الشُّْبَهةُ األولَى 

  .نفسك ، مثر تقرؤه علينا ، وتزعم أنه َوْحٌي نُزِّلَ عليك من عند اهللا تعاىل 
وُنَصرِّفَ اآلياِت مِثْلَ ما َصرَّفَْناها فيما ُتِليَ : يف حملِّ نصب َنْعٌت ملصدر حمذوف ، فقدََّرُه الزجاج » الكاف « و 

  .السُّورِة َتْصرِيفاً مثل التصريف يف هذه السورة ُنَصرِّفُ اآليات يف غري هذه : عليكم ، وقدَّره غريه 
  .يأيت ُمَتَواتَِرة حاالً بعد حالٍ  -تبارك وتعاىل  -واملراد بالتَّصْرِيِف أنه 

فهو يف َتأويل مصدر » أن « اجلمهور على كسر الالم كي ، والفِْعلُ بعدها منصوب بإضمار » وِلَيقُولُوا « : قوله 
{ : ، ومساها أبو البقاء وابن عطية الم الصَّْيُرورِة ، كقوله تبارك وتعاىل ] غري مرٍَّة [ ف َمْجرُورٍ هبا على ما عر

  ]الوافر : [ وكقوله ]  ٨: القصص [ } فالتقطه آلُ ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُّواً َوحََزناً 
  .. .ِلُدوا ِللَْمْوِت واْبنُوا للَخرَابِ  -٢٢٧٩

ذلك َعبَِّر هبذه العبارِة ، والِعلَّةُ غري ُمَراَدٍة يف هذه األمثلة ، واملَُحقِّقُونَ يأَبْونَ َجْعلََها للعاقبة ملا صار أمرهم إىل : أي 
  .والصَّْيرُورِة ، وُيؤوِّلُونَ ما َوَرَد من ذلك على املََجازِ 

: والالم الم العاقبة ، أي « : إنه قال العاقبة ، أو العلّة حقيقة ، ف» الم « وجوَّز أبو البقاء فيها الوجهني؛ أعين كوهنا 
  .» إن أمرهم َيِصريُ إىل هذا 

فهذه ِعلَّةٌ َصرَِحية ، وقد أوضح بعضهم هذا ، : درست عقوبة هلم ، يعين : إنه قََصَد بالتصريف أن يقولوا : وقيل 
كُفْراً ، وَتْنبِيٌه لبعضهم دارست فيزادوا : ُيصَرُِّف هذه الدالئل حاالً بعد حالٍ ليقول بعضهم : املعىن : فقال 

  ] ٢٦: البقر [ } ُيِضلُّ بِِه كَثِرياً َوَيْهِدي بِِه كَثِرياً { : فََيْزدادُوا إمياناً ، وحنو 
يف قراءة » ليقولوا « والالم يف : وأبو علي جعلها يف َبْعضِ القراءات الم الصَّْيرُوَرِة ، ويف بعضها الم العلّة؛ فقال 

هذه أَساطريُ األوَّلَني قدمية : ُصرِّفَت اآليات ، وأْحِكَمْت لئال يقولوا : لئالً يقولوا؛ أي : افقه مبعىن ابن عامر ، وَمْن و
  .قد َبِلَيْت وَتكَرََّرْت على األْسماع ، والالم على سائر القراءاِت الم الصَّْيرُورِة 

عالً ماضياً مسنداً لضمري اآليات ، وسيأيت حتقيق قراءة ابن عامر َدَرَسْت بوزن أكَلَْت وَسَرقَْت ف: قال شهاب الدين 
  .القراءات يف هذا الكلمة ُمَتواِترَِها وشَاذَِّها 

هو مذَْهبٌ لبعض الكوفيني ، كما « أنْ » بعد الالم املضمر بعدها « ال » وما أَجاَزُه من إضمار « : قال أبو حيَّان 
يف القََسمِ « ال » وال جييز الَبْصرِيُّونَ إْضمَاَر ]  ١٧٦: النساء [ } اْ أَن َتِضلُّو{ املُظْهََرة يف « أنْ » أضمروها بعد 

  .» على ما َتَبيََّن فيه 
جوابه » وليقولوا « : ال بد هلا من ُمتعلِّقٍ ، فقدََّرُه الزخمشري وغريه ُمتَأخِّراً ، قال الزخمشري » الالم « مث هذه 

  .رِّفَُها وليقولوال َدَرَسْت ُتَص: َمْحذُوف ، تقديره 
  ؟» لُنَبيَِّنهُ « و » ليقولوا « أيُّ فَْرقٍ بني الالََّمْينِ يف : فإن قلت 



الفَْرُق بينهما أن األولَى َمجَاٌز ، والثانية َحقيقَةٌ ، وذلك أن اآليات ُصرِفَت للتبيني ، ومل ُتْصَرفْ : قال شهاب الدين 
  .لُ بتصريف اآليات كما َحَصلَ للتَّْبينيِ شبِّه به فِسيَق َمَساقَةُ دارست ، ولكن ألنه ملَّا َحَصلَ هذا القو: ليقولوا 

  .ليقولوا كما قيل لَِنبيِه : وقيل 
  .ِعلَّةٌّ َمَجازِيَّة » ليقولوا « فقد َنصَّ هنا على أنَّ الم : قال شهاب الدين 

  .وجوَّز بعضهم أن تكون هذه الالم َنَسقاً على ِعلًّة حمذوفة 
وكذلك نصرف اآليات لُنلْزِمَُهُم : عطفاً على مضمر ، التقدير « وليقولوا » خلت الواو يف « :  قال ابن األنباري
قال شهاب الدين وعلى هذا فالالم ُمتعلِّقَةٌ بفعل التَّصْرِيف ، من َحْيثُ املعىن ، ولذلك قَدََّرُه َمْن . » احلجة وليقولوا 
  .» ُنَصرِّف « قدََّرُه ُمتَأخِّراً ب 

وال يتعيَُّن ما ذكره املُغْرُِبونَ واملُفَسَّرونَ من أن الالم الم كي ، أو الم الصَّْيُرورِة ، بل الظاهر أهنا « : و حيَّان وقال أب
وكذلك ُنصَرُِّف : الُم األْمرِ والفعل َمْجُزوٌم هبا ، ويُؤيُِّدُه قرءاة من َسكََّن الالم ، واملعىن عليه َيَتمكَُّن ، كأنه قيل 

َبِلَيْت وقُدَمْت ، فإنه ال ُيْحتَفَلُ : وليقولوا هم ما يقولون من كَْونَِها َدَرْسَتَها وتعلَّْمَتها أو َدَرَسْت هي ، أي  اآليات ،
ُنَصرِّفَُها وليدَُّعوا فيها ما : هبم وال ُيلَْتفَُت إىل قوهلم وهو أْمٌر معناه الوعيُد والتهديد ، وعدُم االكتراِث بقوهلم ، أي 

  .» ، فإنه ال إكْتَِراث بَِدْعَواُهْم َشاُءوا 
وهو َنصٌّ يف الم كي ، وأمَّا » ولنبيَِّنُه « وفيه نظٌر من حيث إنَّ املعىن على ما قالُه النَّاُس وفهموه ، وأيضاً فإن بعده 

  .كَِتف وكَبِد : ُمْجَرى تسكني الالم يف القراءة الشَّاذَِّة ، فال َيُدلُّ الحتمال أن تكون الم كي ُسكَِّنْت إْجَراء للكملة 
« : وَتسمَِيُتُه ما يتلَُّق به قوله : فقال » ليقولوال جوبه حمذوف « : وقد َردَّ أبو حيان على الزخمشري؛ حيث قال 

  .إنه جواب » جئت لتقوم « : من قولك » جئت « جواباً اصِْطالٌح غريب ال يقال يف » وليقولوا 
]  ١١٣: األنعام [ } ولتصغى { : كرََّرتْ للزخمشري ، وسيأيت ذلك يف قوله هذه العبارةُ قد ت: قال شهاب الدين 

  .أيضاً 
  .» وهذا اصِْطالٌح غريب « : وقال الشيخ هناك 

أين الذي يتعلَّق شبه هذا جلار؟ : والذي يظهر أنه إمنا ُيَسمَّى هذا النحو جواباً ، ألنه َيقَُع جواباً لسائل؛ تقول 
جوابه؛ ألن اإلضافة تقع بأدَْنى » وليقُولُوا « : االْعِتبَار ، وأضيف إىل اجلارِّ يف قوله  فيجاب به ، فُسمي جواباً

  .ُمالَبَسٍة ، وإال فكالُم إَمامٍ َيَتكَرَُّر ال ُيْحَملُ على فََساٍد 
ْت ، وابن كثري ضََرَب: بِزَِنِة » َدَرَسْت « : فقرا ابن عامر : فثالث يف املتواتر » درست « وأما القراءات اليت يف 

  .بِزَِنةِ َضرَْبَت أنت » َدَرْسَت « قَاَبلَْت أنت ، والباقون : بِزَِنِة » دَاَرْسَت « وأبو عمرو 
فمعناها َبِلَيْت وقَُدَمْت ، وتكرََّرْت على األْسمَاعِ ، يشريون إىل أهنا من أَحادِيِث األوَّلَني ، : فأمَّا قرءاة ابن عامر 

  .» ُري األوَِّلنيَ أَساِط« : كما قالوا 

َداَرْسَت يا حممد غَْيَرَك من أْهلِ األخبار املاضية ، والقرون اخلالية : فمعناها : وأما قراءة ابن كثري ، وأيب عمروا 
: النحل [ } ِميٌّ إِنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشرٌ لَِّسانُ الذي ُيلِْحُدونَ إِلَْيِه أَْعَج{ : حىت َحِفظَْتَها قَفُلَْتَها ، كما حكى عنهم فقال 

١٠٣ . [  
  .هو ُيَدارُِس َسلَْمانَ وَعدَّاساً : أهنم كانوا يقولون : ويف التفسري 

وقالوا أَسَاِطُري األولني { َحِفظَْت وأْتقَْنتَ بالدَّْرسِ أخباَر األوَّلني ، كما ُحِكَي عنهم : فمعناها : وأما قراءة الباقني 



  .تكرر عليها بالدرس حيفظها : أي ]  ٥: الفرقان [ } ةً وَأَصِيالً اكتتبها فَهَِي متلى َعلَْيِه ُبكَْر
وَدَرستْ تعلمت من يسارٍ وجرب : حني تَقَْرأُ عليهم القرآن » مكة « وليقولوا أهل : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .، وكانا َعْبَدْينِ من َسيب الروم قرأت علينا َتْزُعُم أنه من عند اهللا 
  :درس الكتاب قولني :  قوله حكى الواحدي يف

، » الشام « درس الطعام إذا َدَرَسُه دراساً ، والدَّْرُس الدَِّياسُ بِلَُغِة أهل : أصله من قوهلم : قال األصمعيُّ : األول 
  .يدرسه فيخفُّ على لسانه : ودرس الكالم من هذا ، أي : قال 

درست الثوب أْدُرُسهُ : بكثرِة القراءة َخفَّ ِحفْظُُه من قوهلم  ذللته: درست الكتاب ، أي : قال أبو اهليثم : والثاين 
دريسٌ ألنه قد الن والدراسةُ الرياضة ، : أْخلَقُْتُه ، ومنه قيل للثوب اخللق : َدْرساً ، فهو َمْدرُوٌس وَدرِيٌس ، أي 

، بل هو نفسه ألن املعىن وهذا القول قريب مما قال األصمعيُّ : ومنه درست السُّورة حىت حفظتها قال الواحدي 
  .يعود إىل التَّذْليل والتَّلْيني 

وقرئ هذا احلرف يف الشَّاذِّ عشر قراءات أخر فاجتمع فيه ثالثة عشرة قراءة؛ فقرا ابن عباس خبالف عنه ، وزيد 
وفسَّرها ابن فعالً ماضياً مبنياً للمفعول مسنداً لضمري اإلناث ، » ُدرَِسْت « بن علي ، واحلسن البصري ، وقتادة 

  .جينِّ والزخمشري مبعنيني يف أحدمها إشكال 
  .» حيتمل أن يَُراَد َعفَْت أو َبِلَيْت « : قال أبو الفتح 

  .» مبعىن قُرِئَْت أو ُعِفَيْت « : وقال أبو القاسم 
مبعىن بلي « َدَرس » ، وأما  أما معىن قُرِئَْت وَبِلَيْت فظاِهٌر ألن َدَرسَ مبعىن كرََّر القراءة متعدِّ« : قال أبو حيَّان 

  .» إال الزماً ] من العرب [ وامنحى فال أْحفَظُُه متعدياً ، وال َوَجْدنا فيمن وقَفَْنا على شعره 
ال حيتاج هذا إىل استقراء ، فغن معناه ال حيتمل أن يكون متعدياً؛ إذْ َحَدُيهُ ال يتعدَّى فاعله ، : قال شهاب الدين 

إىل استقراٍء ، بل َنْعرِفُُه باملعىن ، » قعد « و » قام « فكما أنا ال حنتاج يف َمْعرِفِة قصور » د قع« و » قام « فهو ك 
  .فكذا هذا 

ّدرَّْسَت الكُُتَب : فعالً ماضياً مسدّداً مبيناً للفاعل املخاطب ، فيحتمل أن يكون للتكثري ، أي » َدرَّْسَت « وقرئ 
َدرَّْسَت : وأن تكون للتَّعدَيِة ، واملفعوالن حمذوفان ، أي » طَّْعُت األثواب قَ« ، و » ذبَّحت الغنم « الكثرية ك 

  .غريك الكتاب ، ويل بظاهرٍ؛ إذ التفسري على خالفه 
  .َدرََّسَك غَْيُرُك الكتب ، فالتضعيف للتعدية ال غري : وقُرِئ ُدرِّْسَت كالذي قبله إال أنه َمْبينُّ للمفعول ، أي 

إال أنه ُبنِيَ للمفعول ، فقلبت أِلفُُه واواً ، » قاتل « ك » دَاَرس « مسنداً لتاء املُخاطبِ من »  ُدْورِْسَت« وقرئ 
  .دارَسَك غَْيُرَك : واملعىن 
  :بتاء ساكنة للتأنيث لَِحقَْت آخر الفعل ، ويف فاعله احتماالن » َداَرَسْت « وقرئ 

دراستك اجلَماعةُ ُيشريون : ْجرِ هلا ِذكٌْر لداللة السياق عليها أي أنه ضمري اجلََماَعِة أْضمَِرْت ، وإن مل َي: أحدمها 
  .أليب فكيهة ، وسلمان ، وقد تقدَّم ذلك يف قراءة ابن كثري ، وأيب عمرو رمحها اهللا تعاىل 

  .إن اآليات نفسها داَرَسْتَك ، وإن كان املراد أْهلََها : ضمري اإلناث على سبيلِ املُبالغِة ، أي : والثاين 
َبِلَيتْ : مبعىن « َدَرَستْ » َدُرَسْتط بفتح الدال ، وضم الراء ُمْسَنداً إىل ضمري اإلناث ، وهو ُمبالغةٌ يف « وقرئ 

  .اشتدَّ ُدُروسَُها وبالَها : وقُدَمْت وامنَحْت ، أي 
قرأُه النَّبِيُّ ، وتالُه ، وكُرِّرَ  وفاعله ضمري النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أو ضمري الكتاب مبعىن« َدَرَس » وقرأ أَبيُّ 



  .« َدَرسَ » عليه ، أو مبعىن بلي الكتاب وامَّحى ، وهكذا يف مصحف عبد اهللا 
فعالً ماضياً مسنداً لنون اإلناِث هي ضمري اآلياتن وكذا هي يف َبعضِ مصاحفِ ابن « َدَرْسَن » وقرأ احلسُن يف رواية 

  .مسعود 
  .بله إال أنه بالتَّشديد مبعىن اشتدَّ ُدُروُسَها وبالَها ، كما تقدم كالذي ق« َدرَّْسَن » وقرئ 
[ } فَُهَو ِفي ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة { : قدميات ، أو مبعىن ذات ُدرُوس ، حنو : ؛ مبعىن « َدارَِسة » دمع « َدارِسَاٌت » وقرئ 
ُهنَّ دارسات ، : ها على خرب ابتداء مضمرٍ ، أي وارتفاع]  ٦: الطارق [ } ُخِلَق ِمن مَّآٍء َداِفقٍ { و ]  ٢١: احلاقة 

  .واجلملة يف حملٍِّ نصب بالقولِ قبلها 
  :تقدم أنَّ هذا عطٌف على ما قَْبلَُه؛ فحكمه ُحكُْمه ، ويف الضمري املَْنصُوب أربعةُ احتماالت « ولنبيَِّنه » : قوله 

  .القُرآن : ؛ ألنَّها بَِمعَْنى أحدها أنه َيُعود على اآلياِت ، وجاز ذلك وإن كانت مُؤنَّثَة
يف قَراءة َمْن قََرأه « َدَرسَ » أنَّه فاعل ب : أنَّه َيعُود على الكتاب ، لداللة السِّياق عليه ، وُيقَوِّي هذا : الثاين 

  .كذلك 
  .نبيِّن التَّْصريف : أنَّه َيُعود على املصَدر املفهوم من ُنَصرِّف ، أي : الثالث 
ضربت » : أي « ضََرْبُته َزْيداً » : ُنَبيِّن التَّْبني ، حنو : أي « ِلُنبَيِّنه » ود على املَْصَدر املفُْهوم من أنه َيُع: الرابع 

  :« يْعلَُمون » معلٌِّق بالفعل قبله ، و « لقوم » ، و « الضَّْرب زَْيداً 
  .يف حمل جرِّ صفة للنَّكرة قبلها 

  .ِلياَءُه الذين هداهم إىل سبيل الرَّشاد ُيريد أْو -ضي اهللا عنهما -قال ابن عباس 
فهو شقي ، ومن َتبيَّن له احلقُّ « َدَرْست » : نصرِّف اآليات ليشقى هبا قَْوم ، وَيْسعد هبا آخرون؛ فمن قال : وقيل 

  .، فهو ِسِعيٌد 

َولَوْ َشاَء اللَُّه َما أَْشَركُوا َوَما َجَعلَْناكَ ) ١٠٦(ْشرِِكَني اتَّبِْع َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َوأَعْرِْض َعنِ الُْم
  ) ١٠٧(َعلَْيهِْم َحِفيظًا َوَما أَْنَت َعلَْيهِْم بِوَِكيلٍ 

ذه العلُوم ملا َحكَى َعن املُْشرِكني أنَُّهم يَْنِسُبونه يف إظَْهار هذا القُْرآن العظيم إىل االفْتَِراء ، وإىل ُمَدارسة من َيْسَتفِيد ه
لئال يصري ذلك } اتبع َمآ أُوِحَي إِلَْيَك ِمن رَّبِّك { : ِمْنُهم ، مثَّ ينظُِّمَها قُْرآناً ، ويدَّعي أنَّه عليه من اللَّه ، أبتعه بقوله 

َحَصل بَسَماع تلك  ، وإزالة احلُْزن الذي» قَلْبِه « تقوية : القول َسَباً لفتوره عن َتْبِليغ الدَّْعَوة والرِّسالة ، واملقُصود 
  .الشُّْبَهة 

فَْضلَه ، : » إليك « امسيَّة ، والعائد هو القائُم مقام الفاعل ، و : » ما « ُجيوز أن تكُون » ما أوِحي « : قول 
ِمْن «  االحياء اجلَاِئي ِمْن ربِّك ، و: اجلار واجملرُور ، أي : وأجَاُزوا أن تكون َمْصدريَّة ، والقاِئم مقام الفاعل حينئٍذ 

  :» ِمْن ربِّك « البِْتَداء َمَجازاً ، ف » 
  .» أوِحيَ « متعلٌِّق ب 

  .نَفِْسها » ما « وقيل بل ُهو حالٌ من 
  .وهو بَِمْعَنى ما قَْبلَه » أوِحَي « بل ُهو حالٌ من الضَّمري املُسْتترِ يف : وقيل 
  .اجلُْملَتْين األْمرِيَّتْين ، هذا هو األْحسن مجلة ُمْعَترِضة َبْين هاَتْين » ال إلهَ إالَّ ُهو « : وقوله 

  .من ربِّك ُمْنفَرِداً : وهي حالٌ مؤكَِّدةٌ ، تقديره » ربِّك « وجّوز أُبو البقاِء أن تكُون حاالً من 



  .ال ُتجَاِدلْهم : أي » وأْعرِْض َعنِ املُْشرِكني « : قوله 
ه َمْنسوٌخ ، وهذا ضعيف؛ ألن األْمر بترك املُقاتلة يف احلالِ ال ُيفِيُد إنَّ: ترك املُقاَتلة؛ فلذلك قالوا : املراُد : وقيل 

  .األمر بَِتْرِكها دائماً ، وإذا كان األْمر كذلك مل َيجِيبِ التزام النَّْسخ 
ذْكر إال ِلغََرابِته وقد تقدَّم أنه ال ُي» لو َشاَء اللَّه إمياَنُهم « : مفعول املشيئة َمْحذُوف ، أي » ولْو َشاء اللَّه « : قوله 

ال تلتفْت إىل َسفَاَهات هؤالء الكُفَّار ، فإّني لو أَرْدت إزالَة الكُفْرِ عنهم ، لَقََدْرت ، ولكنِّي تركْتُهم مع : ، واملعىن 
  .كُفْرِهم ، فال َيْشَتِغل قلبك بِكلماِتهم 

لو َشاَء أالَّ ُيْشرِكوا ، ما أْشَركوا ، : واملعىن } َركُواْ َولَْو َشآَء اهللا َمآ أَْش{ :  -تعاىل  -ومتسَّك أهل السُّنَّة بقوله 
  .وحيث لَْم َيْحُصلِ اجلََزاء ، مل َيْحُصل الشَّْرط 

أراد ِمَن الكُلِّ اإلميان ، وما َشاَء من أحٍد الكُفْر ، وهذه اآلَية الكرمية  -تعاىل  -ثبت بالدَّلِيل أنَّه : وقالت املُعتزلَة 
ما َشاَء من الكُلِّ اإلميانَ؛ فوجب التَّوفيق بني الدَّليلْين ، فيجعل َمِشيئِة اللَّه إلمياهنم ، على  -تعاىل  -ه أنَّ: َتفَْتِضي 

َمِشيئة اإلميان االْخِتيَاريِّ املوجبِ للثُّواب ، وحيمل عدم مشيئته إلميانِهِم ، على اإلميان احلاِصل بالقَْهر واجلَْبر ، يعين 
ما شاء أن َيْحِملَُهم على اإلميان على سبيل القَْهر واإللَْجاء؛ ألنَّ ذلك ُيبِْطل التَّكْليف ،  -تبارك وتعاىل -أنه : 

  .وخيرج اإلْنَسان عن اسِْتحقاق الثَّواب 
  :واجلواب من ُوُجوٍه 

أقَْدر الكَاِفر على  ما َشاًء ِمْنُهم أن َيْحِملَهم على اإلميان على َسبِيل القَْهر وهو الذي -تبارك وتعاىل  -أنه : أحدها 
الكُفْر فَقُْدَرةٌ الكُفْر إن مل َتصْلُح لإلميان ، فخاِلُق تلك القُْدَرة ال شكَّ أنه كان مُريداً للكُفْر ، فإن كان صَاِلحة 

م ُرْجحان أحد لإلميان ، لَْم َيتَرجَّْح جانب الكُفْرعلى َجانِب اإلميان ، إالَّ عند حصولِ داعٍ َيْدُعو إىل اإلميان ، وإالَّ لَزِ
  .ملرَجح ] ال [ طَرِفي املُْمِكن على اآلخَرر 

 -وهو ُمَحالٌ ، وَمْجُموع القُْدَرة مع الدَّاِعي إىل الكُفْر ، ُيوجِب الكُفَْرن فإذا كان خاِلق القُْدرة والدَّاِعي هو اللَّه
  .أراد الكُفْر من الكاِفرِ  -تعاىل  -، وثبت أنَّ َمْجُموَعهما يوجُِب الكُفْر ، ثبت أنَّ اهللا  -تعاىل 

كان عاملاً بعدم اإلميان من الكَاِفر ، ووُجود اإلَميان مع الِعلْم بِعدم اإلميان  -تبارك وتعاىل  -أنَّ اهللا : وثانيها 
َراِد ، فاْمتََنع أن ُمتَضادَّاِن ، ومع ُوجوِد أَحد الضِّدَّْين كان ُحصُول الضدِّ الثاين حماالً ، مع الِعلْمِ بِكَْونه حماالً غري ُم

  .يريد اإلميان من الكافر  -تعاىل  -إنه : ُيقال 
تعاىل ملا َعِلم أنَّ ذلك  -َهْب أن اإميان االْخِتيَاري أفْضلُ وأْنفع من اإلميان احلَاِصل باجلَْبر والقَْهر ، إالَّ أنَّه: وثالثها 

ه وحكمته ، أن خيلق فيهم اإلميان على سَبِيل اإللَْجاء؛ ألن هذا النَّفْع ال َيْحُصل ألَْبتَّةَ ، فقد كان َيجِبُ يف َرْحَمت
اإلميان وإن كان ال يُوجِب الثُّواب العظيم ، فأقَل ما فيه أن ُيخَلَِّصة من الِعقَاب الَعظيم ، وتَْرك إَجياد هذا اإلميان فيه 

بالرَّمحة واإلْحسان ، كما إنَّ الوالد إذا كان له على سبيل اإللَْجاء ، يُوجِب وقوَعُه يف أَشدِّ العذاب ، وذلك ال َيِليُق 
غُْص يف قَْعر هذا : ولٌد عزيٌز ، وكان األُب يف غَاية الشَّفَقَة ، وكان الولُد واقفاً على طَرف الَبْحرن فَيقُول له الوالد 

أترك طلب : إذا غَاَص يف الَبْحر ، ويقول له  الَبْحر؛ لَتْسَتْخرِج الآلِلئ العظيمة الرَّفيعة الغَاِلية ، وعِلم الوالد قَطْعاً أنَّه
البحر الآلِلئ ، فإنَّك ال َتجُِدها وَتْهلَك ، واألْوىل لك أن َتكَْتِفي بالرِّزق القَلِيل مع السَّالمة ، فأما أنْ َيأمَُره يف قَْعر 

  .مع تيقّن اهلالك ، فهذا يدلُّ على َعَدم الرَّْحمة؛ وكذا هَُهَنا 
حفيظاً عليهم أْعماهلم « َمْحذُوف ، أيك » حَِفيظ « صيَّر فالكاُف َمفُْعول : مبعىن » جعل » « َعلَْناَك َوَما َج« : قوله 

 «.  



أنه ِمثالُ ُمبالَغة ، وللنَّاس يف إْعَماله وإْعَماله : يعين » هذا يُؤيِّد قَْول سيبويه يف إْعَمال فَعِيل « : قال أُبو البقاء 
  .ُه ِسيبوْيه ، ونفاه غَْيُره وإْعَمال فعل خالف أثَْبَت

  ُيؤيِّده ولْيس شيٌء يف اللَّفْظ َيشَْهد لَهُ؟] : قال شهاب الدين [ 
خربها يف َمَحلِّ : » بوكيل « اْسُمهاَ ، و : » أْنَت « احلجازيةح فيكُون » َما « ُجيوز أن َتكُون » َوَما أْنتَ « : قوله 

َخبَره يف حملِّ رفع ، والباُء زايدة على : » بوكيل « مبتدأ و : » أْنَت « ون نْصب ، وجيُوز أن تكُون التَِّميميَّة؛ فيك
متعلِّق بوكيل قُدِّم ملا فيما قَْبلَه ، وهذه اجلُْملَة هي يف َمْعىن اجلملة قَْبلَها؛ ألن معىن : » عليهم « كال التَّقْديرين ، و 

  .رقيباً : حفيظاً عليهم ، أي  ما َجَعلَْناَك: ما أْنت َوكِيلٌ عليهم ، وهو بَِمْعَنى 
ملا بيَّن أن ال قُْدَرةَ ألحد على إزالة الكُفْر َعْنُهم ، ختم الكالم مبا َيكُْمل معه تَْبصري  -تبارك وتعاىل  -واعلم أنه 

، وإنَّما فوَّض إليه الَبالغ  الرَُّسوال؛ ألنَّه ملا بيَّن له قَْدر َما جََعل إلَْيه ، فذكر أنَّه ما َجَعله علْيهم َحِفيظاً وال وِِكيالً
  .باألْمر ، والنَّْهي ، الَبَيان بذكر الدَّالئل ، فإن اْنقَادُوا للقَُبول ، فنفعه َعاِئٌد إلَْيهم ، وإال فضَرُره َعاِئٌد إليهم 

العذاب ، إمنا ُبعِثْت ُمَبلَّغاً  مل ُتْبِعثْ لَِتْحفَظ املُْشرِكني من: متنعهم منِّي ، أي : وما َجَعلَْناك علهيم َحِفيظاً : قال عطاء 
  .، وما أنت عليهم بَِوكيل على َسبيل املَْنع لَُهم 

ُعُهمْ أُمٍَّة َعَملَُهْم ثُمَّ إِلَى رَبِّهِْم مَْرجِ َولَا َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه فََيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا بِغَْيرِ ِعلْمٍ كَذَِلكَ َزيَّنَّا ِلكُلِّ
  ) ١٠٨(فَُيَنبِّئُُهمْ بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ 

عليه الصالة  -أنَّه ال َيْبُعد ان َبْعض املُْسلمني كان إمسع قَْول املُْشرِكني للرَُّسول : اعلم أنَّ متعلَّق هذا مبا قَْبلَه 
عن  -تعاىل  -آِلهََتُهم املُعَارِضة ، فنهي اهللا إنَّما َجَمْعت هذا القُْرآن من ُمداَرَسة النَّاس ، غَِضب ، وشََتم  -والسالم

بَِما ال َيْنبَِغي ، فلذلك َوَجَب  -تبارك وتعاىل  -ذَِلك؛ ألنَّك مىت شتمت آلَِهَتُهم ، غَضُِبوا ، فَُربَّما ذكر اللَّه 
ْهل وسفاِهٍة ، مل َيُجزِ ِلَخْصمه أن ُيشاِفَهُه االْحتَِراز عن ذَِلك املَقَال ، وَهذَا َتْنبِيٌه على أنَّ اخلَْصم إذا َشافَه َخْصَمه بَِج

  .مبثل ذلك ، فإن ذلك يُوجُِب فْتح باب املَُشاَتَمِة والسَّفاَهة ، وذِّلك ال َيِليق بالُعقالء 
  فصل يف املراد باآلية

: األنبياء [ }  َحَصبُ َجهَنََّم إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا{ : ملَّا نزل قوله  -رضي اهللا عنهما  -قال اْبن عبَّاس 
  .يا ُمَحمَّد ، لَتَْنَتهَِينَّ عن َسب آهلتنا ، أو لَنَْهُجَرنّ ربَّك؛ فنزلت هذه اآلية ، وَهُهنا إشكاالن : قال املُْشرِكُون ]  ٩٨

سَبُب ُنزُول َهِذِه اآلية : يُقال أن النَّاس اتَّفَقُوا على أن هذه السُّورة نزلت َدفَْعةً واِحَدةً ، فكْيف ُيْمكن أن : أحدمها 
  .الكَرِمية كَذَا 

َولَِئن َسأَلَْتُهْم مَّْن َخلََق السماوات { :  -تبارك وتعاىل  -؛ لقوله  -تعاىل  -أن الكُفَّار كانوا ُمقِرِّين اللَّهِ : والثاين 
األْصَنام؛ لَِتصري ُشفََعاُؤَنا ِعْند اهللا ، فكيف ُيْعقَل إّنما َنعُْبد : وكانوا َيقُولُون ]  ٢٥: لقمان [ } واألرض لََيقُولُنَّ اهللا 

  .إقَْدامهم على شَتمِ اللَّه وسبِّه 
ندخل عليه ، وَنطْلُب منه أنْ َينَْهي اْبن أخيه َعنَّا ، فإنا : ملا قربت وفاةُ أيب طالبِ ، قالت قُرَْيُش « : وقال السُّدِّيُّ 

كان َيْمَنُعه َعمُّه ، فلما ماَت ، قتلوه؛ فاْنطَلََق أبو ُسفَْيان ، وأُبو جَْهلٍ ، : َنقُول العرب َنسَْتِحي أن َنقُْتلَه بعد َمْوته ، فَ
ُتري والنَّْضُر بن احلَرارِِث ، وأَميَّةُ وأَبي ابنا َخلَف ، وُعقَْبةُ بن أيب معيط ، وَعْمُرو بن الَعاصِ ، واألْسَود بن أبِي الُبْخ

لبٍ ، أنت كَبُِرينا وسيُِّدنا ، وإن حممَّداً آذَاَنا وآهلتنا ، فنحب أن َتْدُعَوه وتنهاه عن ذكْر آِلهَتنا يا أبا طا: إليه ، وقالُوا 
يا ُمحَمُّد ، هؤالء قَْوُمك ، وَبُنو َعمِّك يطلُُبوك أن َتْترُكَهم على دينهم ، وأنْ : ، ولندعه وإهله ، فدعاه ، فقال 



أرأْيُتم إن أعطيتكم هذا : قومك ، فاقَْبل ِمنْهم ، فقال النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيْتركُوَك على دينك ، وقد أْنصَفَك 
نََعم وأبيك ، : هل أنتم معطيَّ كلمة إن تكلمتم هبا َملَكُْتم هبا العرب ، ودَاَنت لكم هبا الَعَجم قال أُبو جَْهلِ 

  لَُنْعِطيَّنكََها ، وعشرة أْمثَاِلَها ، فما هي؟
يا عمَّ ، ما أنا : قُلْ غَْيرَها يا باْبن أخي ، فقال : فأبَْوا وَنفَرُوا ، فقال أُبو طالب « ال إله إالَّ اهللا : وا قول» : قال 

لتكُفَّنَّ عن سب آِلَهِتنا ، وأو لَنْشُتَمنَّك أو : فقالوا . بالَِّذي أقُول غَْيرَها ، ولَْو أَتْوين بالشَّْمسِ فَوَضُعوها يف َيِدي 
  .تعاىل اآلية الكرمية  -فأْنَزل اهللا » من يأمرك بِذلِك ،  لنشُتَمنَّ

  :وفيه اإلشكاالن ، وميكن اجلواب ِمن ُوُجوه 
  .أنه ُربَّما كان بَْعُضُهم قاِئالً بالدَّهر ونفي الصَّانع ، فيأيت هبذا النَّْوع من الشَّفاعة : األول 

عليه الصالة  -األْصَنام ، فهم كَانُوا َيْشُتمون الرَّسُول  مىت َشَتُموا -ر ضي اهللا عنهم -أن الصَّحابة : الثاين 
إِنَّ الذين ُيَبايِعُوَنكَ إِنََّما ُيَبايُِعونَ { : ؛ كقوله -تعاىل  -أجَْرى شَْتم الرَّسُول َمجْرىللَّه  -تعاىل  -فاللَّه  -والسالم 

  ] . ٥٧: األحزاب [ } َوَرُسولَهُ  إِنَّ الذين ُيْؤذُونَ اهللا{ : وكقوله ]  ١٠: الفتح [ } اهللا َيُد 
ْهِله ، أنه ُربَّما كان يف جَُهالِهم ، َمْن كان َيْعَتِقد أنَّ َشْيطَاَناً َيْحِملُه على ادِّعاء النُُّبوة والرٍّسالة ، ثُمَّ إنَّه جلَ: الثالث 

  .هذا التَّأويل  كان ُيَسمَّى ذلك الشَّْيطان بأنه إله حممَّد ، فكان َيشْتم إله حممَّد بناًء على
عن ذَِلك؛ ِلئَالَّ َيُسبُّوا اللَّه ، فإهنم َجَهلة  -تعاىل  -كان املُْسِلُمون يُسبُّون أْصَنام الكُفَّار ، فَنَهاهم اللَّه : وقال قتادة 

.  
  .َشْتم األصنام من أصُول الطَّاعات ، فكَْيفَ َيْحُسن أن يَْنَهى َعْنه : فإن قيل 
تم وإن كان طَاَعةً ، إالَّ أنَّه إذا َوقَع على َوْجه يسَتلْزِم وُجوَد منكر َعِظيم ، وجب االْحتَِراز أن هذا الشَّ: فاجلواُب 

ِمْنه ، واألمر َههُنا كذلك؛ ألنَّ هذا الشْتم كان َيْسَتِلزم إقْدامهم على شَْتم اللَّه ، وَشْتم َرُسوله ، وعلى فَْتح باب 
  .ول الدِّين ، وإْدخَال الَغْيظ والَغَضب يف قلوهبم ، فَِلهذه املُْنكشرات وقع النَّْهي عنه السَّفاهة ، وعلى َتْنِفريهم عن قُُب

إمَّا من املوصُول ، وإمَّا : وأن يتعلَّق مبحذُوِف على أنَّه حالٌ » َيْدُعونَ « ُجيوز أن يتعلَّق ب } ِمْن ُدوِن اللَّه { : قوله 
  .م َحالَ كوهنم مسَتقِرِّين من ُدوِن اللَّه َيْدُعوهن: من َعاِئِده املَْحذُوف ، أي 

ال َتُسبُّوا آهلَتُهم ، فقد « : الظَّاهر أنه مَْنُصوب على جواب النَّهي بإضمار أنْ بعد الفَاِء ، أي » فََيُسبُّوا « : قوله 
« : ْعل النَّْهي قَْبلَه؛ كَقَْولِهم ، وُجيوز أن يكُون َمْجُزوماً نسقاً على ِف» يترتَُّب عليه َما َيكَْرُهون ِمْن َسبِّ اللَّه 

على األصَْنام الَِّتي ال َتعِقْلُ ، معاملة  -وإن كان ُمخَْتصا بالعُقالء  -» الَِّذين « وَجاَز ُوقُوع » الَتْمُدْدها ، فتُشقَّها 
  ] . ١٧: نحل ال[ } كََمن الَّ َيْخلُُق { : يف قوله » ِمْن « هلا ُمعاَملة العُقالء؛ كما أْوقَع علْيها 

فإنَّها تدخل على » َمْن « وساِئر املَْوصُوالت ما َعَدا » الَِّتي « و » الَِّذي « وفيه َنظَر؛ ألنَّ : قال شهاب الدِّين 
وَيُجوز أن َيكُون ذَِلك : أنت الرُُّجل الَِّذي قَام ، وَرأْيت الفََرس الَِّذي اْشتََريته ، قال : العُقَالء وغريهم ، تقول 

الَعاِقل ] فغلَّب [ وغريهم ، » املَالَِئكَة « و » ُعزَْير « و » املَسِيح « ُغِليب ، ألن املَْعُبود ِمن ُدون اللَّه ُعقالء؛ ك للتَّ
ال َتُسبُّوا الكَفَرة : املُْشرِكني ، أي : ، وهذا َبعِيٌد؛ ألنَّ املُْسِلمني ال يسبّون هؤالء وَيُجوز أنْ ُيَراد بالَّذين َيْدُعون 

  .الَِّذين َيْدعون غَْير اللَّه من ُدون اهللا ، وهو َوْجٌه وَاِضح 
  :اجلُْمهُور على فَْتح الَعْين ، وُسكون الدَّال ، وَتْخِفيف الواوِ ونصبه من ثالثة أْوُجه » َعْدواً « : قوله 

  .ن جِْنس الَعْدو أنه مَْنُصوب على املَْصَدر؛ ألنَّه نوع من الَعاِمل ِفيِه ، ألنَّ السَّبَّ م: أحدها 



أنه َخلَط القَْولَني ، فَجَعلُهَما قَْوالً واحداً : ألْجل الَعْدو ، وظاهر كالم الزَّجَّاج : أنَّه َمفُْعول من أْجِله ، أي : والثاين 
  .مَْنُصوب على املَْصدر؛ ألن املعىن فََتْعدُوا َعْدواً » وَعْدواً « : ، فإنه قال 

  .فيُسبُّوا اهللا للظُّلْم : « واملعىن » لالَّم ويكُون بإَراَدة ا« : قال 
  .أنَّه َمْنصُوب على أنَّه َواِقع َمْوِقع احلالِ املُؤكدة؛ ألنَّ السَّبَّ ال َيكُون إال َعْدواً : والثالث 

ل ، بضم الَعْين والدَّا« ُعُدواً » : وقرأ احلسن ، وأبو رجاء ، ويعقوب ، وقتادة ، وسالم ، وعبد اهللا بن َزْيد 
  .وانِتَصابُه على ما تقدَّم من األوجه الثالثة « َعَدا » وتشديد الواو ، وهو مصدر أيضاً ل 

َعُدّواً بفتح الَعْين ، وضمِّ الدَّال ، » : وهي قراءة أْهل َمكَّة املشرفة فيما َنقَلَُه النَّحَّاس  -وقرا ابن كثري يف روايٍة 
 -ُجيوز أن َيقَع خرباً عن اجلَْمع ، قال » َعُدوُّ « ُبه على احلالِ املُؤكدة ، و أعداء ، وَنْص: وَتْشديد الواو ، َمبْعىن 

: النساء [ } إِنَّ الكافرين كَاُنواْ لَكُْم َعُدّواً مُّبِيناً { :  -تعاىل  -، وقال ]  ٤: املنافقون [ } ُهُم العدو { : تعاىل 
١٠١  [،  

« : أي » َيْسبُّونه غري َعاِلمني « : حَال ، أي » بغري ِعلْم « وُعدْواناً وَعداًء ، و  َعدا َيْعُدو َعدْواً ، وُعُدواً ،: وُيقال 
  .؛ ألنَّه لو قدَّر حقَّ قَْدره ، ملا أقَْدموا عليه » ُمَصاِحبِني للجَْهل 

  فصل يف دحض شبهة للمعتزلة
َعل يف الكُفَّار ما َيزَْدادون به ُبْعداً عن احلقِّ ، إذ لو دلَّت هذه اآلية الكَرِمية ، على أنَّه ال ُجيوز أن ُيفْ: ققال اجلُبَّائي 

، َجاَز أن َيفَْعلَه ، جلاز أن َيأمر بِه وكان ال يْنَهى عمَّا ذَكَرْنا ، وال َيأمر بالرِّفْق هبم عند الدَُّعاء؛ كقوله ِلُموَسى 
  .وذَِلك ُيْبِطل مذهب اجلَْبرِية ]  ٤٤: طه [ } أَْو خيشى  فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّيِّناً لََّعلَُّه يََتذَكَُّر{ : وِلَهارُون 

وهذه اآلية الكرمية َتُدلُّ على أنَّ األْمر باملَْعُروف ، قد يقبح إذا أدَّى إىل اْرِتكَاب ُمْنكَر ، والنَّْهي عن املُْنكَر : قالوا 
لِعلْم يف هذا البَاب ، وفيه َتأِديب ملن َيْدُعوا إىل الدَّين؛ لئال َيقُْبح إذا أدَّى إىل زيادة ُمْنكَر ، وغلبة الظَّنِّ قائمة َمقَام ا

  .َيَتشاغل مبا ال فَاِئدة لُه يف إهليَِّتَها ، فال َحاَجة مع ذَِلك إىل َشْتِمها 
  .مٍَّة َعَملَهم َزيَّنَّا ِلهؤالء أعماهلم تزييناً ، مثل َتْزيينَنا لكلِّ أ: نعت لَِمْصدر َمْحذُوف ، أي : » كَذَِلَك « : قوله 
وهو قَريب من األوَّل ، واملَعَْنى زينَّا » زيَّنَّا لكل أمٍَّة َعَملهم « مثل تَْزيني ِعَبادة األْصَنام للُمْشرِكني : تقديره : وقيل 

  .هم مبا كَاُنوا َيْعَملُون لكل أمٍَّة َعَملهم من اخلَْير والشَّر ، والطّاعة واملَْعِصية ، مث إىل ربِّهم َمرٍْجِعهم ، فُيَنبَّئهم وجيازي
  فصل يف االستدالل باآلية

زيَّن للكَاِفر الكُفْر ، وللُمؤِمن اإلميان ، وللَعاِصي  -تعاىل  -احتجَّ أْهل السُّنَّة هبذه اآلية الكرمية ، على أنَّ اللَّه 
  .املَْعِصَية ، وللُمِطيع الطَّاعة 

[ } الشيطان َسوَّلَ لَُهمْ { هو الَّذي َيقُول  -تبارك وتعاىل  -ى ُمَحال؛ ألنه َحْمل اآلية على َهذَا املَْعَن: قال الكَْعبِي 
]  ٢٥٧: البقرة [ } والذين كفروا أَْولَِيآؤُُهُم الطاغوت ُيخْرُِجونَُهْم مَِّن النور إِلَى الظلمات { ويقول ]  ٢٥: حممد 

  :مثَّ إهنم ذكَُروا يف اجلوابِ ُوُجوهاً 
  .زينَّا لكلِّ أمٍَّة تقدَّمت ما أمَْرَناهم به ِمْن قَول احلقِّ : ائي قال اجلُبَّ: األول 

  .زيَّن لَُهم ما َيْنَبِغي أن َيْعَملُوا ، وهم ال َيْنَتُهون  -تعاىل  -إنَّه : وقال الكَْعبَِي 
َشأهنم ، وأْمَهلَْنا حىت َحُسن َجَعلَْناهم و: زينَّا لكُلِّ أمَّة من أمم الكفار سوء َعَملهم ، أي : قال اآلَخُرون : الثاين 

  .ِعندهم ُسوُء َعَمِلهِم 



  .أْمَهلنا الشَّيطان حىت زيَّن لَُهم : الثالث 
دل على ِصحَِّة ما أشَْعر به ظَاِهر ] القَاِطع [ زيَّناه يف َزْعِمهِم ، وهذه وجوٌه َضِعيفَة؛ ألن الدليل الَعقْلي : الرابع 

الفَْعل عن العَْبد ، يتوقُُّف على ُحصُول الدَّاعي ، وأن ِتلْك الدَّاعية ال بدَّ وأن تكُون النَّصِّ؛ ألنَّا بينَّا أن صدُور 
، وال َمْعىن ِلِتلْك الدَّاعية إال َعَمله واعِتقَاده ، أو ظَّنه باْشِتَمال ذَِلك الفِْعلِ على َنفْع زَاِئد ،  -تعاىل  -بَِتْخِليق اللَّه 

، امتنع أن َيْصُدر عن الَعْبد ِفْعلٌ ، وال  -تعاىل  -ت تلك الدَّاعية َحَصلتْ بِفْعل اللَّه وَمْصلَحة راجَِحة ، وإذَا كان
ذلك الِفْعل يف قَلْبِه ، وضمريه ، واعِتقَاده ، وأيضاً ، أن اإلْنَسان ال  -تعاىل -قولٌ ، و َحَركَةٌ ، إالَّ إذا َزيَّن اللَّه 
ثُمَّ إنه : ماً ، وِصدقاً ، وحقّاً ، فلوال سَابقة اجلَْهل األوَّل ، ملا اْختار هذا اجلَْهل الثاين خيَْتاره الْعتِقَاد كَْونه إمياناً ، وعل

ملا اْختار ذلك اجلَْهل السَّابع ، فإن كان اخِْتَيار ذلك لسابق آخر ، لَزِم أن َيْسَتِمرَّ ذلك إىل ما ال هناية له من 
فيه اْبِتَداء ، وهو بِسَببِ  -تعاىل  -َهاالت إىل َجْهل أوَّل َيْخلُقه اهللا اجلهاالت ، وذلك ُمحال؛ فوَجَب انتهاء تلك اجلَ

ذا ذلك اجلَْهل ظنَّ يف الكُفْر كَْونه إمياناً ، وحقاً وعلماً؛ فثبت إنه َيسَْتحِيل من الكافر اْخِتيَار الكُفْر واجلَْهل ، إالَّ إ
بَِهذَْين الُبْرهَاَنْين القَاِطَعْني ، أن الَّذي يدلُّ عليه ظَاِهر هذه اآلية؛ هو ذلك اجلَْهل يف قَلْبِه؛ فثبت  -تعاىل  -زيَّن اللَّه

احلقُّ الذي ال حميد عنه ، قبطلت تأويالهتم بأْسرها؛ ألنَّ املصري إىل التَّأويل إنَّما يكون عند تََعذُّر محل الكالم على 
« : فوقه : ل عن الظَّاِهر ، فسقطت هذه التَّكِْليفات ، وأيضاً ظَاِهره ، وأمَّا ملا قال الدَّليل على أنَّه ميكن الُعُدو

  .» فََيُسبُّوا اللَّه َعْدواً بَِغْيرِ ِعلْمٍ « : بعد قوله » كذِلك َزيَّنَّا ِلكُلِّ أمٍَّة َعَملَُهم 
زيَّن  -تبارك وتعاىل -َمل ذلك على أنَّه مشعر بِأنَّ إقَْدامهم على ذَِلك املُْنكَر إنَّما كان بَِتْزيني اللَّه تعاىل ، فأمَّا أنْ ُيْح

كَذَِلَك َزيَّنَّا ِلكُلِّ أُمٍَّة { : فقوله : األْعَمال الصَّاحلة يف قُلُوب األَمم ، فكان هذا كالم ُمْنقطع عما قَْبلَه ، وأيضاً 
  .ؤِمَنة ، ترك ِلظَاهر الُعُموم يتناول األمم الكَافِرة واملُؤِمَنة ، فَتْخصيُص هذا الكالم باألمَّة املُ: } َعَملَُهْم 

ِه َوَما ُيْشِعرُكُْم أَنََّها إِذَا َجاَءتْ لَا َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم لَِئْن َجاءَْتُهْم آَيةٌ لَُيْؤِمُننَّ بَِها قُلْ إِنََّما الْآيَاُت ِعْنَد اللَّ
  ) ١١٠(َصارَُهْم كََما لَْم ُيْؤِمنُوا بِِه أَوَّلَ َمرٍَّة وََنذَرُُهْم ِفي طُْغيَانِهِمْ َيْعَمُهونَ َوُنقَلُِّب أَفِْئدََتُهْم وَأَْب) ١٠٩(ُيْؤِمُنونَ 

  .اآلية الكرمية } َوأَقَْسمُواْ باهللا جَْهَد أَْيَمانِهِْم { : قوله تعاىل 
، مث جعل السُّور واآلياِت بَِهذا الطَّريف ، وأجاب  ملا طََعُنوا يف النُّبُوة بُِمَدارسة الُعلَماء ، حىت َعَرف التَّْوراة واإلجنيل

عن هذه الشُّْبَهة ، ذكر يف هذه اآلية ُشْبَهة لَُهم أْخَرى ، وهي أنَّ هذا القرآن الَعظيم لَْيس من جِْنس  -تعاىل  -اللَّه 
آلَمنَّا بك وحلفوا على ذلك ، وبالغُوا على ذلك  املُْعجِزاِت البَيَِّنة ، ولو أنَّك يا حممَّد جِئَْتنا بُِمْعجَِزة وبيَِّنة َباِهرة ،

  .َتأكيد احلَلْف 
إمَّا ُمثْبِتاً : إنَّما ُسمِّي اليمني بالقَسم؛ ألن الَيمني َمْوُضوعة ِلَتأكيد اخلََبر الَِّذي ُيْخُرب به اإلْنَسان : قال الواحدي 

ِذب ، احََتاج املُخرب إىل طريق به ُيتَوسَّل إىل تَْرجِيح َجانِب للشَّيء ، وإمَّا نافياً ، وملا كان اخلرب َيْدخله الصِّْدق والك
الصِّْدق على َجانِب الكَذب ، وذلك هو احلَلْف ، وملا كانت احلَاَجةُ إىل ذَكْر احلَلف ، إنَّما َتْحُصل بالقََسم ، وبنُوا 

أنه أكَّد القََسم الذي اَختَاره ، وأحَال : وا أقسم فالنٌ يقسم إقساماً ، وأَراُد: وقالُوا » أفَْعل « ِتلْك الصِّيغة على 
  .الصِّْدق إىل القََسم الذي اختاَره بواِسطَة احلَلِْف والَيِمني 

  .» املائدة « تقدم الكالم َعلَيه يف » َجْهد أْيمَانِهِم « : قوله 
قال الكَلْبِيُّ : » جهد أمياهنم « ، وَمْعَنى  َمْبنياً للمفعول مؤكّداً بالنون اخلفيفة» لُيؤَمَنْن « : وقرا طَلَْحة بن ُمصَرِّف 

  .بالَغُوا يف اإلْيَمان : إذا حلف الرَُّجل باللَّه جَْهد َيِمينه ، وقال الزَّجَّاج : وُمقَاِتل 



  فصل يف سبب النزول
كانت  -صَّالة والسالمعليه ال -يا ُمَحمَّد إنَّك ُتْخبِرنا أنَّ ُموَسى : قالت قَُريش « : قال ُمَحمَّد بن كَْعب القُرظي 

أنَّ عيَسى كان ُيْحيِي املْوَتى ، وأن : معه َعصاً َيْضرِ ب هبا احلجر ، فََيْنفَجِر منه املاُء اثَْنيت َعشَْرة َعْيناً ، وُتْخبُِرنا 
ما الذي ُتِحبُّون؟ :  -لسالمعليه الصالة وا -فقال . َصاِلحاً أخَْرج النَّاقَة من اجلََبل؛ فأِتَنأ أْنَت أْيضاً بآيٍة ، لُِنَصدِّقَك 

َتْجعل لنا الصَّفَا ذََهباً ، أو اْبعث لنا َبْعض مَوَتانا حىت َنْسأله عنك؛ أحقُّ ما َتقُول ، أْم َباِطلٌ ، أو أرنا املالئكة : قالوا 
  قُوننِي؟فإن فََعلْت َبْعَض ما َتقُولُون ، أتصدِّ: َيشَْهُدون ذَِلك ، فقال رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عليه الصالة  -يدعو فََجاَءهُ جِبْريل  -عليه الصالة والسالم  -نََعْم واللَّه ، ألن فعلْت ، لنتَّبَِعنََّك ، فقام : قالوا 
إن شئْت ، كان ذَِلك ولَِئْن كان ، فلم يَصدَّقوا عنده ، لنَُعذَّبَنُهْم ، وإن شئت تركتُهم حىت َيتُوب : وقال  -والسالم
  .اآلية الكرمية  -تعاىل  -فأْنَزل اهللا » بل حتَّى َيُتوب َتائُِبهم ،  -عليه الصالة والسالم -فقال  َتائُِبهم ،

: الشعراء [ } إِن نََّشأْ ُننَزِّلْ َعلَْيهِْم مَِّن السمآء آَيةً فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها خَاِضِعَني { :  -تعاىل -ملا نزل قوله : وقيل 
  .رِكُون باللَّه ، لئمن َجاَءْتُهم آية ، لُيؤِمُننَّ هبا ، فنزلت اآلية الكرمية ، أقَْسم املُش]  ٤

  .واْخَتلَفُوا يف املَُراد باآلية 
  }لَن نُّْؤِمَن لََك حىت َتفُْجَر لََنا ِمَن األرض َيْنُبوعاً { :  -تبارك وتعاىل  -هي األْشَياء املذْكُورة يف قوله : وقيل 

  ] . ٩٠: اإلسراء [ 
بأنَّ عذاب االْسِتئْصال كان َيْنزِل باألَممِ املَاضية الذين كذَّبُوا : إن النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كان ُيْخبِرُهم : يل وق

  .أْنبَِياَءُهم ، فاملُْشرِكون طَلَبُوا ِمثْلَها 
  :وجوهاً » عِْند « ذكروا يف لَفِْظِة » إنَّما اآلَياُت ِعْند اللَّه « : قوله 
هو املُْخَتصُّ بالقُْدَرة على أمْثَال هذه اآليات دون غَيْره؛ أن املُعجَِزات الدَّالَّة  -تبارك وتعاىل  -أنه : معناه  :فقيل 

  . -تعاىل -على الُنبُّوَّات ، شرطها أن ال َيقِْدر على َتْحصيها أَحد إىل اهللا 
َزات ، هل َيقتضي إقَْدام هؤالء الكُفَّار على اإلميان أم ال؟ لْيس أن الِعلْم بأن إجياد هذه املُْعجِ: املُراد بالِعنديَّة : وقيل 

  ] . ٥٩: األنعام [ } َوِعنَدُه َمفَاِتُح الغيب الَ َيْعلَمَُهآ إِالَّ ُهَو { : إال ِعْند اللَّه ، كقوله 
َجدَها ، فَهِي جَارَِيةٌ ُمْجرى مىت َشاَء ، أْو -تعاىل  -أنَّها وإن كانت َمْعدومة يف احلالِ ، إال أنَّه : املراد : وقيل 

على هذا؛ كما » عند « األْشَياء املوُضوعة ِعْند اللَّه ، ُيظْهِرَها مىت شاء ، ولْيس لكُم أنْ َتَتَحكَّموا يف طَلَبِها ، ولَفْظ 
  ] . ٢١: احلجر [ } َوإِن مِّن َشْيٍء إِالَّ عِنَدَنا َخزَاِئُنُه { : قي قوله 

يعود َعلَْيها ، وهي » ُيشِْعر « اسِتفَْهاِميَّة ُمبَْتدأ ، واجلملة َبْعدَها َخْبرَُها ، وفاعل : » ما » « رُكُم َوَما ُيْشِع« : قوله 
  .تتعدى الثَْنْين 

  .ضمري اخلطاب : األوَّل 
  .إذا َجاءَْتُهم اآليَات اليت اقْتَرُحوها [ وأيُّ َشيْء يدرِيكُم إميانُهم : َمْحذُوف ، أي : والثاين 

وما ُيْدرِيكم إمياهنم؟ فحذف املَفُْعول : واملعىن » َما « ضمري » ُيْشِعرُكُم « اسِتفَْهام ، وفَاِعل » َما « : ل أبو علي قا
  ] .، وحذف املفعُول كَِثري 

  .بِتَقْدير أنْ َتجِيئَهم َهِذه اآلَيات ، فهم ال ُيؤِمُنون : واملعىن أي 
  .، وابن كثريٍ وأُبو َعْمرو ، وأبُوَبكْر خبالف عنه بِكَْسرِها اهنا بِفَْتح اهلَمْزة : وقرأ العامَّة 

اْستَِناف إْخبَار بعدم إميان من طُبع : اخلَلِيل وغْيره ، ألن معناها : فَوَاِضَحة اْستجودها النَّاس : فأما قرءاة الكَْسر 



  .على قَلْبِه ، ولو َجاَءْتُهم كلُّ آَية 
ما ُيْدرِيك أّنه ال : ما َمَنع أن يكُون كقولك : ِقَراءة الفَْتح فَقُلْت : هذه القراءة عني سَألُْت اخلَلِيل عن : قال سيبويه 
إنَّها غذا « : مث اْبِتدأ؛ فأْوَجب ، فقال » وَما ُيْشِعرُكم « : ال َيْحُسن ذلك يف هذا املَْوِضع ، إنَّما قال : َيفْعل؟ فقال 

، لكان ُعذْراً هلم ، وقد شرح » ما ُيْشِعرُكُم أنَّها إذا َجاَءْت ال ُيؤِمُنون و« : لو فتحن فقال » َجاَءت ، ال ُيؤِمُنون 
َبلََغنِي أنَّ : وَجَعلَْتها الَِّتي يف َنْحو » أنّ « ألنَّك لو فََتْحت : النَّاس قَْول اخلَلِيل ، وأْوَضُحوه ، فقال الواحدي وغريه 

وما : فقلت » إنَّ زَْيداً ال ُيؤِمن « : م أنَّهم ال ُيؤِمُنون؛ ألنَّه إذا قال القَاِئل زيداً ُمْنطَِلق ، لكان ُعذْراً ملَن أخرب َعنُْه
أنه ُيؤِمن ، وإذا كان كذلك ، كان ُعذْراً ملن نفي عنه اإلميان ، وليس مُراُد اآلية : ُيْدرِيك أنَّه ال ُيؤِمن؟ كان املَْعَنى 

  .الكرمية ، إقامة ُعذْرهم ، ووجود إمياهنم 
« َما ُيْشِعُركُم ما َيكُون ِمنُْهم » : بالكَْسر؛ على أنَّ الكالم قد متَّ قْبله بَِمْعَنى « إنَّها » وقُرِئ « : الزََّمْخَشري  وقال

  .» إنَّها إذَا َجاَءت ، ال ُيؤِمُنون : مثَّ أخَبرَهم بِِعلْمه ِفيهِم ، فقال 

  :تَّة أْوُجه فقد َوجََّهها النَّاُس على ِس: وأما ِقَراءة الفَْتح 
  »أتيت السُّوق أنَّك َتْشتَرِي لََنا ِمْنُه َشْيئاً « لََعلَّ ، حكى اخلَلِيل : أنَّها مبعىن : أظهرها 

بَِمْعَنى لََعلَّ واْنَشد أبو » أنَّ « َشاهد على كَْون  -كما َحكَاه اخلَلِيل  -فهذا من كالم العرب » لََعلَّك « : أي 
  ]طويل ال: [ َجْعفَر النَّحَّاس 

  أَرى ما َتَرْيَن أْو َبخِيالً ُمخَلَّدَا... أرينِي جََواداً مَاَت ُهْزالً ألنَّنِي  -٢٢٨٠
  ]الكامل [  -أنشده الزََّمْخَشريُّ  -وقال امرؤ القيس 

  بْنِكي الدِّياَر كََما َبكَى ابُن ِحذَامِ... ُعوَجا على الطَّلَلِ املُِحيل ألنََّنِا  -٢٢٨١
  ]لوافر ا: [ وقال جري 

  َنَرى العََرصَاِت أْو أثََر اِخلَيامِ... َهل أنُْتْم َعاِئُجونَ بَِنا لََعنَّا  -٢٢٨٢
  ]الطويل : [ وقال َعِديُّ بُن زَْيٍد 

  إىل َساَعٍة يف الَيْومِ أْو ِفي ُضَحى الَغِد... أَعاِذل َما ُيْدريَك أنَّ َمنْيَِّتي  -٢٢٨٣
  ]الزجر : [ وقال آخر 
  أنَّا نَُغذِّي النَّاَس ِمْن ِشوَائِْه... ِلَشْيَبانَ اْدنُ ِمْن ِلقَاِئْه  قُلُْت -٢٢٨٤

وما « : ويدلُّ على ذَِلك أنَّها يف ُمْصَحف أَبيِّ وقراءته : قالوا » لعلَّ « : يف هذه املواِضع كلِّها بَِمعَْنى » أنَّ « ف 
ذكر أُبو ُعبَْيد » وما ُيشِْعُركم لعلِّها إذَا َجاَءت ال ُيؤِمُنون «  :ونُِقل عنه » أْدَراكُم لعلَّها إذا َجاَءتْ ال ُيؤِمُنون 

َوَما ُيْدرِيكَ { :  -تعاىل  -قد كَثُر وروُدها يف ِمثْل هذا التَّرِكيب؛ كقوله » لََعلَّ « وغريه ، وَرجَُّحوا ذلك أْيضاً بأنَّ 
بَِمعَْنى » أنَّ « ، وممَّن جعل ]  ٣: عبس [ } لََعلَُّه يزكى  َوَما ُيْدرِيَك{ ، ]  ١٧: الشورى [ } لََعلَّ الساعة قَرِيٌب 

:  
  .أْيضاً ، َيحَْيى بن زِيَاد الفّراء » لعل « 

وَهذَا الَوْجه أقْوى يف العََربِيَّة » : قال « لََعلََّها » : زعم ِسيبَوْيه عن اخلَِليل ، أن َمْعَنأها « : ورجَّح الزَّجَّاج فقال 
  .ن وكذا أُبو َجْعفَر ‘قراءة ألْهل املدينوَنَسب ال« وأجود 

وقراءة الكُوفيِّني ، والشَّاِميِّني أيضاً ، إالَّ أن أَبا َعِليَّ الفارسيَّ ضعَّف هذا القَْول الَِّذي استجوده : قال شهاب الدِّين 
ال ُيَناسب قراءة الكَْسر ، ألهنا تدلُّ » لََعلَّ « التََّوقُّع الَِّذي تدلّ عليه » : النَّاُس ، وقوَّْوُه َتْخرجياً هلذه الِقراءة ، فقال 



» مل َيجَْعلءها َمْعُمولة ل « لعل » : ولكنَّه ملَّا َمَنَع كوهنا بَِمعَْنى « عليهم بأنَّهم ال ُيؤِمُنون  -تعاىل  -على ُحكِْمه 
قل إنَّما اآلياِت ِعْند اللَِّه ، ألنَّها إذا » : نده ألنَّها ، والتَّقِْدير ع: بل َجَعلها على َحذْف الم الِعلَّة ، أي « ُيْشِعرُكُم 

َوَما َمَنعََنآ أَن نُّْرِسلَ باآليات إِالَّ { : فهو ال يَأِتي َبَها؛ إلصْرارهم على كُفْرِهم ، فَيكُون نَِظري . « َجاَءت ال ُيؤِمُنون 
« وما ُيشِْعُركُم » : ة ، وعلى هذا فَيكُون قوله ، أي باآليات املُقْتَرح]  ٥٩: اإلسراء [ } أَن كَذََّب بَِها األولون 

  .اعِترَاضاً بني الِعلَّة واملَْعلُول 
: األعراف [ } َما َمنََعَك أَالَّ َتْسُجدَ { : ومثله : َمزِيدة ، وهذا َرأي الفرَّاء وشيخه ، قال « الَ » ان تكون : الثاين 
أنَّها لو : ُيْشِعرُكُم أنَّها إذا َجاَءت ُيؤِمنون ، واملعىن على هذا وما : فيكون التَّقْدير « أنْ َتْسُجد » : أي ]  ١٢

ر ، وأنَّهم َجاَءت مل ُيؤِمُنوا ، وإمنا محله على زِيَاَدتِها ما تقدَّم من أنَّها لو ُتقدَّر َزاِئدة ، لكان ظَاِهُر الكالم ُعذْراً لكُفَّا
لَْغو ، » ال « والَِّذي ذكر أنَّ » : ج نسب ذلك إىل الَغلَط ، فقال ُيؤِمنون كا عرفت َتحْقيقه أوالً ، إال أن الزَّجَّا

فليس « غري لَْغو » ال « على أنَّ : غالط؛ ألن ما َيكُون لَْغواً ، ال يكون غَْير لَْغوٍ ، ومن قََرأ بالكَْسر ، فاإلْجمَاع 
  .واحد  مرةً النَّفي ، ومرَّة اإلجياب يف ِسَياق: َيجُوز أن يكُون َمْعَنى لفظة 

يف تأويل زاِئدةً ، ويف َتأويل « ال » جيوُز أن تكون « : وانصر الفارسّي لقول الفرَّاء ، ونفي عنه الَغلَط ، فإنَّه قال 
  ]الطويل : [ غَْير َزائدة؛ كقول الشَّاعر يف ذلك 

  اجلُودَ َناِئلُْهبِِه ِمْن فًَتى ال َيْمَنُع ... أىب ُجوُدُه ال الُبْخلَ واْستَْعَجلَْت نََعْم  -٢٢٥٨
وَمْن « أَبى ُجوُده الُبْخلَ » : وجرِّه ، فََمْن َنَصَبه ، كانت زائدة ، أي « الُبْخل » بَِنْصب : ُينشد بالَوجَْهْينِ ، أي 

  .» إىل الُبْخلِ « الَ » َخفََض ، كانت غَْير زَاِئدة ، وأَضاَف 
بدل » الُبْخل « َمفُْعوالً بَِها ، و » ال « زَِيادهتا؛ جلوازِ أن تكُون  وعلى َتقْدير النَّْصب ، ال َيلَْزم: قال شهاب الدِّين 

 -وقَدْ أوائل لك طَرف من هذا حمقَّقاً عند قوله . » هو ُبْخل « ال » ولفظ « ال » أَبى ُجوُده لَفْظَ « ِمْنَها ، أي 
:  -تعاىل  -ُمرُّ بك َموَاِضع ِمنها؛ كقوله وَسَي] يف أوائل هذا املوضوع ] [  ٧: الفاحتة [ } َوالَ الضآلني {  -تعاىل 

  ] . ٩٥: األنبياء [ } َوحََراٌم على قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَهآ أَنَُّهْم الَ َيْرجُِعونَ { 
} كتاب لِّئَالَّ َيْعلََم أَْهلُ ال{ ، ]  ١٢: األعراف [ } َما َمَنَعكَ أَالَّ َتْسُجدَ { َتْحَتمل الزَِّيادة ، وعدمها وكذا : قالوا 

  ] . ٢٩: احلديد [ 
إمنا اآليات اليت َيقْتَرُِحوهنا ِعْند اللَّه؛ ألنَّها إذا َجاءَت ال « : أن الفَتح على َتقِْدير الم الِعلَّة ، والتَّقْدير : الثالث 
« : ِه ، وصار املَعَْنى اعِترَاض كما تقدَّم َتحْقيق ذلك عن أيب َعِليِّ ، فأغىن عن إَعاَدِت» ما ُيشِْعُركُم « ، و » ُيؤِمُنون 

  .» املُقْترحة ال يأيت بَِها؛ الْنتِفَاء إمياهنم ، وإْصرارِْهم على كُفْرِهم : إنَّما اآليَات عند اللَّه ، أي 
  .أن يف الكالم َحذْف َمْعطُوف على ما تقدَّم : الرابع 

ْشِعُركم أنَّها إذا جاءت ال ُيؤِمُنون أو ُيؤِمُنون ، وما ُي: وقيل يف الكالم َحذْف ، واملعىن : قال أُبو َجعْفَر يف َمعَانيه 
  .» ما ُيشِْعُركُم باْنِتفَاء اإلميان ، أو وقُوعه « : فحذَف هذا ِلْعِلم السَّاِمعِ ، وقدََّره غَريه 

يكون َهذَا و» وما ُيدريكم انِتفَاء إمياهنم « : غري مزيدة ، ويل يف الكالم َحذْف ، بل املَْعَنى » ال « أن : اخلامس 
  .جواباً ملن ُحِكم علْيهم بالكُفر ويُئسِ من إمياهِنمِ 

إذا جاءت ال ُيؤِمُنون » « أن اآليات اليت يَقترُِحوهنا : وما ُيْدرِيكثم أهنا ، أي : وما ُيْشِعرُكم « : وقال الزَّمْخَشرِي 
  .» أنتم ال َتْدُرون بِذَلك أَنا أعلم أنَّها إذا َجاَءت ال ُيؤِمُنون بَِها ، و« : يَْعنِي » بَِها 



عز  -وذلك أنّ املُؤمنني كانُوا حَرِيصني على إمياهنم ، وطامعني فيه إذا َجاَءت تلك اآلَية ، ويتمنَّوءن َمجيئها ، فقال
ِعلْمي هبم ، أهنم ال  أنكم ال َتدءُرْونَ ما َسَبَق: على َمْعَنى } َوَما ُيْشِعرُكُْم أَنََّهآ إِذَا َجآَءْت الَ ُيْؤِمُنونَ { :  -وجلَّ

  .انتهى ]  ١١٠: األنعام [ } كََما لَمْ ُيْؤِمُنواْ بِِه أَوَّلَ َمرَّةٍ { : ُيؤِمُنون؛ أال ترى إىل قوله 
أن املُْشركني قَالُوا لِرُسول اهللا : َبْسطُ قوله إنَّهم كَاُنوا َيطْمُعون يف إمياهنم ، ما َجاءَ يف التَّفِْسري : قال شهاب الدِّين 

إِن نََّشأْ ُنَنزِّلْ َعلَيْهِْم مَِّن السمآء آَيةً فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم { : أْنزِلَ َعلَْيَنا اآلية الَّيت قال اللَّه فيها : صلى اهللا عليه وسلم 
: ذا الَوْجه إىل آخرها وه» وما ُيشِْعُركُم « : وحنن واللَّه ُنؤِمن ، فأنزل اهللا تعاىل ]  ٤: الشعراء [ } لََها خَاِضِعنيَ 

وال إىل هذا اإلْضَمار ، يعين َحذَْف املَْعطُوف « الَ » وال َيْحَتاج الكالم إىل زَِيادة « : هو اْخِتيَار أيب حيَّان ، فإنَّه قال 
، وهو  لعَّل ، وهذا كلُّه ُخروٌد عن الظَّاِهر لغري َضرُورة ، بل َحْملُه على الظَّاِهر أْوىل: بَِمْعَنى « أنَّ » ، وال إىل 

  .» وما ُيْشِعرُكم وُيْدرِيكم بَِمْعرِفة اْنِتفَاء إمياهنم ، ال َسبِيل لَكُم إىل الشُّعُور بَِها : َواِضٌح سائغٌ ، أي 
  .فاعل » ُيشْعركُْم « أنه َنفى ُشعُورهم بِذلِك ، وعلى هذا فَُيطْلَُب ل : َحْرف نَفْي ، َيْعين » َما « أن : السادس 

وما ُيشِْعركُم اللَّه إذا جاءت « : أْضمر للدَّاللة َعلَْيه ، وفيه تكلُّف بعيد ، أي  -تعاىل  -اهللا هو َضِمري : فقيل 
آل [ } يَنُصْركُمُ { و » ُيْشعركم « وقد تقدَّم يف البقرة كيِْفيَّة ِقَراءة أيب َعْمرو ل . » اآليات املُقَْترَحة ال ُيؤِمُنون 

الضَّمُّ : ، وَحاِصلُها ثالثة أْوُجه ]  ٦٧: البقرة [ } إِنَّ اهللا َيأُْمُركُمْ { : ، وحنومها عند قوله ]  ١٦٠: عمران 
  .اخلَاِلص ، واالختالس ، والسُّكُون احملض 

  .بياء الَغْيَبة ، وابن عامر ، ومحزة بتاء اِخلطَاب » ال ُيؤمُنون « : وقرأ اجلُْمُهور 
باِخلطَاب ، واقفُهَما عليها الكَسَاِئي ، } َحِديٍث بَْعَد اهللا َوآَياِتهِ ُيْؤِمُنونَ فَبِأَيِّ { ]  ٦: آية [ وقرأ أيضاً يف اجلاثية 

بالَياء للَغْيَبة ، فتحصَّل من ذلك أنَّ اْبن عامرٍ ، وَحْمزة يقرآن باِخلطَاب يف : وأُبو بكر عن َعاِصم ، و الباقون 
وَحفْصاً عن َعاِصم ، بالغيبة يف املْوِضَعْين ، وأنّ الكَسِائّي ، وأبا املَْوِضَعْين ، وأن َناِفعاًن وابن كثري ، وأبا َعْمرو ، 

بالَغْيَبة ُهَنا ، باِخلطَاب يف اجلَاِثية ، فقد وافقا أحد الفريقني يف إْحدى السُّوَرَتْين واآلخر يف : بكر عن عن َعاِصم 
  .أخرى 

أنه للكُفَّار ، ويتَّضح َمْعَنى هذه » وَما ُيشِْعُركُم « : وله فيكون الظَّاهر من اِخلطاب يف ق: فأما ِقَراءة اِخلطَاب ُهناَ 
وَما ُيْشِعُركم أنكم ُتؤِمُنون ، إذا َجاَءت اآلَيات الَِّتي طَلَْبُتُموها كما أقَْسْمُتم َعلَْيه ، : أي » ال « القَِراءة على زيادة 

حذف الالَّم ، أي : َناِفية ، وعلى كَْونِها ِعلَّة بَِتقْدير » ال « لََعلَّ ، مع كون : مبعىن » أنَّ « ويتَّضُح أيضاً على كون 
ويتَِّضحُ أيضاً على كَْون املَْعطُوف َمْحذُوفاً ، » إمنا اآليات عِْنداهللا فال يَأتِيكم بَِها؛ ألنَّها إذا َجاَءت ال ُيؤِمُنون هبا « : 

قُوعه؛ ألن مَآل أمركم ُمَغيٌِّب َعْنكم ، فكَْيَف ُتقِْسُمون وما ُيْدرِيكم بعدم إَميانِكم ، إذا جاَءت اآليات أو ُو« : أي 
نافية : » ال « وَجَعلَْنا » ُيْشِعُركم « معمولة ل » أنَّ « وإنَّما ُيْشكَل؛ إذا َجَعلْنا » على اإلميان عِْند َمجِيئ اآليات؟ 

، وَيُزول هذا اإلْشكَال » ْنِتفَاء إميانكم ، إذا َجاءَْتكم وما ُيْدرِيكم أيَُّها املُْشرِكون با« : غري َزاِئَدة؛ إا يكون املَْعَنى 
ايُّ : ، وَيُزول هذا اإلْشكَال بأنَّ املَْعىن » وما ُيْدريكم أيُّها املُْشرِكون باْنِتفَاء إميانِكم ، وإذا َجاءَْتكم « : بأنَّ املَْعَنى 

ال ميرُّ هذا بَِخواِطرِكم ، بل أنُْتم جازُِمونَ : ِتي اقَْتَرْحُتُموها؟ يعين َشيْء ُيْدرِيكم بَِعدم إميانِكُم ، إذا َجاءَْتكم اآليَات الَّ
م باإلميان عند جميئها ، ال َيْصدُّكم َعْنه صادٌّ ، وأ ، ا أْعلَُم أنكم ال ُتؤِمُنون َوقْت َمجِيئها؛ ألنكم َمطْبُوع على قُلُوبكُ

.  

ا مكُْسورة؛ وهي قراءة اْبن كَِثري ، وأبِي َعْمرو ، وأبِي َبكْر عن َعاِصم ، وأمَّا على ِقراءة الَغْيَبة ، فتكون اهلَمَْزة معه
  .وَمقْتوحة؛ وهي قرءاة ناِفع ، والكَسائي ، وَحفْص عن َعاِصم 



  :حائزاً فيه وجهان » وما ُيْشِعرُكُم « : فعلى ِقَراءة اْبن كَِثري وَمْن َمَعه يكون اِخلطَاب يف 
مث اسَْتأَنف إْخباراً عنهم بأنَّهم ال » وما ُيْشِعركُم أيُّها املُؤِمُنون إميانَُهم « : ؤِمنني ، أي أنَّه خِطَاب للُم: أحدمها 

  .ُيؤِمُنون ، فال َتطَْمُعوا يف إمياهنم 
َعَدم اإلَميان؛ مث اْسَتأنف إْخبَاراً َعنْهم بِ» وما ُيشِْعُركم أيُّها املُْشرِكون َما َيكون ِمْنكم « : أنه للكُفَّار ، أي : الثاين 

  .لعلمه السَّابق فيهم وعلى َهذَا ِفِفي الكالم الِتفَاٌت من ِخطَاب إىل غَْيَبة 
  .كذا قاله أبو َشاَمة ، وغريه » لعلَّ « : بَِمعَْنى » أنَّ « وعلى قرءاة َناِفع يكون اِخلطَاب للكُفَّار ، وتكون 

وما ُيْدرِيكم أيَُّها املُؤِمُنون ، أنَّ اآلية » : ِخلطَاب للُمؤمنني ، واملَْعَنى الظَّاهر أن ا« : وقال أُبو حيَّان يف َهذِه القراءة 
مث َساق كالم الزََّمْخَشري » أنا أْعلَم أنَّها إذَا َجاَءت ال ُيؤِمنُون بَِها : يعين « الَِّتي َتفْتَرُِحوهنا إذا جاءت ال ُيؤِمَنون 
  .« َوَمأ ُيْشِعرُكُم للكُفَّار » ويبْعُد جداً أن يكون اِخلطَاب يف « : ْجه اخلَاِمس قال بَِعْينِه الَّذي قدَّمت ذكره َعْنه يف الَو

  .كما َحكْيته َعنه « لََعل » : َهِذه أنَّها بَِمعَْنى « أنَّ » إنَّما اْسَتْبَعَده؛ ألنَّه مل ير يف : قال شهاب الدِّين 
بالنِّْسَبة إىل كَْسر اهلمزة وفَْتِحها ، واِخلطَاب والَغْيبة « ءت ال يؤِمُنون أنَّها إذا جا» وقد َجَعل أُبو حيَّان يف َمْحمُوع 

  .وقرأ اْبن كثري ، وأبو َعْمرو ، والُعلَيِْمي ، واألْعَشى عن أيب بكر : أْربع ِقَراءَات ، قال 
كَْسر اهلَْمزة ، وقرأ َباِقي السَّْبعة إنَّها ب] : ابن كَثري ، وأبو عمرو ، وَعاِصم يف رواية داود األودي : وقال ابن َعِطيَّة 

: بتاء اِخلطَاب ، والَباقُون بياء الَغْيَبة؛ فترتب أْرَبع ِقَراءات « ال ُتؤِمُنون » : بفتحها ، وقرأ اْبن َعاِمر وَحْمزة : 
: َعْنه يف كَْسر اهلَْمَزة مث قال  كَْسرُ اهلَْمَزة والَياِء ، ويه ِقَراءة اْبن كَِثري ، وأيب َعْمرو ، وأبِي َبكْر خبالف: األولَى 

أن يكون : كَْسر اهلَْمَزة والتَّاء ويه رَِواية الُعلَِمي واألْعَشى عن أيب َبكْرٍ عن َعاِصم ، واملُنَاسب : القَِراءة الثَّانية 
؟ مث أْخربَُهم على جَِهة « ون ِمْنكُم وما ُيْدرِيكُم أيَُّها الكُفَّار وما َيكُ» : اِخلطَاب للكُفَّار يف هذه القَِراءة ، وكأنَّه قيل 

» للُمؤمنني ، ويف « وما ُيشِْعُركُم » : اجلََزم ، أنَّهم ال ُيؤِمُنون على تقدير َمجِيئها ، وَيْبُعد جداً أن يكون اخلِطَاب يف 
النَّاس ، ويف إثباته القراءة الثَّانية لكُفَّار ، مث ذكر القَِراءة الثُّاِلثة ، والرَّابعة ، ووجَّهُها بنحو ما نقلته عن « ُتؤِمُنون 

مل َيْحِكها إال عن َحْمَزة ، وابن َعاِمر فقط ، ومل « ُتؤِمُنون » نظر ال َيْخفَى؛ وذلك أنَّه ملا َحكَى قَِراءة اِخلطَاب يف 
أن َحمْزة وابَن َعاِمر : َيْدخل َمَعُهَما أُبو بكر ال من طريق الُعلَْيِمي ، واألْعشى وال من طَريق غَْيرمها ، والفَْرض 

إالَّ بَِياء الَغْيَبة ، فمن أْين جتيئ لَنا « ُيؤِمُنون » : وأبُوا بكر َيكِْسُرها َويفَْتُحها وِلِكنَّه ال َيقْرأ « أنَّها » َيفَْتحان َهْمزة 
إين جوَّْزُت أنْ تكون هذه رِيوايةً  ِقَراءةٌ بكَْسر اهلَمْزة ، واخلطاب؟ وإمنا أَتْيتُ بكالمه برُمَِّته؛ ليُْعَرف املأخذ عليه مث

» : أ َرَواها ، فكشفُت ِكتَاَبه يف الِقَراءاِت ، وكان قد أفْرَد فيه فَْصالً اْنفَرد به الُعلَْيِمي يف رَِوايته ، فلم َيذْكُر أنه قر
ا ذلك ، فََعرفْت أنَّه ملا رأىي ِللَْهْمزة باخلِطاب ألَبتَّةَ ، مث كََشفُْت كتبا يف القَِراءات َعِديدة ، فلم أرهم ذَكَُرو« ُتؤمُنون 

  .« الُيؤِمُنون هبا » : متعلِّقه َمْحذُوف؛ للِعلْم به ، أي « ال يؤمنون » : حالََتْينِ ، وحلرف إْحَداها ُمْهَملة ، وقوله 

  :يف هذه اجلُْملَة وجهان » وُنقَلُِّب « : قوله 
» ُيؤِمُنون « عطف على » ويذَرُُهم « : وما ُعِطف علَْيها من قوله أنَّها  -ومل يقل الزََّمْخَشري غريه -: أحدمها 

وما يشعركم أنَّا ُنِقلِّب أفِْئَدتَُهم » وما ُيشِْعُركُم أنَّهم ال ُيؤِمُنون « : ، مبعىن » وَما ُيشِْعُركُم « داخل يف ُحكْم 
يف التَّفْسري عن اْبنِ َعبَّاسٍ ، وُمَجاهد ، وبان زَْيد  وهذا ُيَساعده ما َجاء« وما ُيْشِعرُكم أنَّا َنذَُرهم » ، « وأبصارهم 

.  
  .أنََّها اِستئَْناف إخبارن وجعله أُبو حيَّان الظَّاهر ، والظَّاهر ، ما تقدَّم : والثاين 

  .مجع فُؤاد ، وهو القَلُْب ، ويلطق على الَعقْل : « واألفِْئدة » 



« يقالك » التوقُّد : أي « التُّفَؤد » : فؤاد إذا اعترب به َمْعَنى : لَ له الفُؤاد كالقَلْبِ ، لكن يُقا: وقال الرَّاغب 
» : أنَّ الفُؤاد غري القَلْبِ ، ويقال له : وظاهر هذا « َمْشويُّ » : أي « حلم فَئِيد » ومنه « َشوَْيُته : » فأْدُت اللَّحم 

ِفيف ِقيَاسّي ، وبه َيقْرأ َوْرش فيه ويف َنظَاِئره وصالً َوَوقْفاً ، بالواو الصَّرحية ، وهي َبَدل من اهلَْمزَة؛ ألنَّه َتْخ« فؤاد 
بَِياء بعد « أفْيَِدة » وُجيوز « أغْرِبة » ، و « غُراب » : أفِْئَدة ، وهو َجْمع ُمْنقَاس ، حنو : وَحْمزة وقفاً وُيْجمع على 

  . -ء اهللا تعاىل اهلَْمزة ، وقرأ بَِها ِهَشام يف ُسورة إبْراهيم ، وَسَيأيت إن شا

  فصل يف املراد من اآلية
وُحيول بينهم وبني اإلميانن فول جئناهم باآليات اليت َسألوا ما آَمُنوا بَِها كما لَمْ ُيؤمُنوا به : َيْعين : قال ابن عبَّاس 

  .كما لو ُيؤِمُنوا مبا قَْبلَها من اآليات من اْنِشقَاق القمر وغريه : أي [ أوَّل َمرَّة 
؛ -عليهم الصَّالة والسَّالم -ُمْعجِزات ُموَسى وغريه من األنبياء : ؛ يعين ] كما لَو ُيؤِمُنوا به أوَّل مرة : وقيل 

  ] . ٤٨: القصص [ } أََولَمْ َيكْفُرُواْ بَِمآ أُوِتَي موسى ِمن قَْبلُ { : كقوله تعاىل 
الدنيا لو ُردُّوا من اآلِخرة إىل الدُّنيا ُنقَلِّب أفْئدَتُهم دار : املرَّة األوىل : وقال َعليُّ بن أيب طَلَْحة عن ابن عبَّاس 

َولَْو ُردُّواْ لَعَاُدواْ ِلَما ُنُهواْ َعْنُه وَإِنَُّهمْ لَكَاِذُبونَ { : وأْبَصارهم عن اإلميان كََما لَْم ُيؤِمنوا يف الدُّْنَيا قبل َمَماهتم؛ كقوله 
  ] . ٢٨: األنعام [ } 

  قليبفصل يف بيان معىن الت
وهو َتحْويل الشَّيء عن َوْجهِه ، وهذه اآلية َتُدلُّ على أنَّ الكُفْر واإلميان بِقََضاء اللَّه ، : التَّقِْليب ، والقَلْب وَاِحد 

ة داللتها هو أنه إذا َجاَءتُْهم اآليات القَاِهرة الَِّتي أقَْترُحوها وعرفوا كَْيفيَّ: وقدره ، وَمْعَنى َتقِْليب األفِْئَدة واألْبصَار 
إذا قُلُوَبُهم وأْبصَارهم على ذلك الوجه ، َبقْوا على الكُفْر ] إالَّ أنه تعاىل [ لعى ِصْدق الرَّسُول صلى اهللا عليه وسلم 

  .ومل َيْنَتِفُعوا بِتِلْك اآليات 
ار وَجْمرِهاح لنَُعذَِّبُهم كما مل ُيؤِمنوا به وُنقَلِّب أفِْئَدتَهم ووأْبصَارهم يف َجهَنَّم ، على لَهِيب النَّ: َمْعناه : قال اجلُبَّائي 

  .أّوأل مّرة َدارِ الدُّْنَيا 
نفعل هبم كا َنفْعل باملُؤمنني من الفََواِئد واأللْطَاف ، من : » وُنقَلُِّب أفِْئَدهتم وأْبَصارَُهم « املَُراد ب : وقال الكَْعبِي 

  .هم َحْيث أخرجوا أْنفَسَهم عن َهذَا احلدِّ؛ بسبب كُفْر
وُنقَلِّب أفِْئَدتَُهم وأْبصَارهم يف اآليات الَّيت ظََهرت ، فال َتجَدُهم ُيؤِمنون هبا آخراً كمال مل : املراد : وقال القَاِضي 

  .ُيؤِمُنوا بَِها أّوالً وهذه ُوجُوه َضِعيفة 
« : مث َعطَْف عليه ، وقال » ارهم وُنقَلِّب أفِْئدََتُهمو أْبَص« : قال  -تعاىل  -أما قَول اجلُبَّائّي؛ فمدفوع؛ ألنه 

 -يل مما َيْحُصل يف اآلخِرة ، فكان ُسوءاً للنَّظءم يف كالم اللَّه» وَنذُرُهم « : فقوله » وَنذَُرُهم ِفي طُْغيَانِهِم َيْعَمُهون 
  .حيث قدَّم املُؤخَّر ، وأخَّر املُقدم من غري فَاِئدة  -تعاىل 

ألنه إمنا استحق اِحلْرمان واخلذْالن على َزْعمه؛ بسبب أنَّهم قَلَُّبوا أفئدة أنفسهم فكيف وأما قَْول الكَعْبِي؛ فََضِعيف؛ 
نقلب القَلْب باقٍ على حالِة واِحَدة إالَّ أنَّه : أي } َوُنقَلُِّب أَفِْئَدتَُهْم وَأَْبصَاَرُهمْ { : حيسنب إضافه إىل اهللا تعاىل يف قوله 

  .بدِيل يف الدَّالئل أدخل التَّقِْليب والتَّ -تعاىل  -
  فصل

فإذا [ ذكر َتقْليب األفِْئدة على َتقْليب األْبصَار؛ ألن مَْوضع الدََّواِعي والصََّوارِف ُهَو القَلْب  -تعاىل  -إمنا قدَّم اللَّه 
انصرف الَبَصر َعْنه ] لْب َحَصلَت الدَّاعية يف القَلْبَُ اْنصََرَف الَبَصر إليه َشاَء أْم أَبى ، وإذا َحَصلَت الصَّوارف يف القَ



 هو ، وإن كَانَ ُيْبصِره حبسب الظاهر إالَّ أنه ال َيِصري ذلك األْبَصار َسَبباً للُوقُوف على الفََواِئد املَطْلُوبة وهو َمْعَنى
  }آذَانِهِْم َوقْراً َوِمْنُهْم مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعلَْنا على قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً أَن َيفْقَُهوُه ويف { : قوله 

، فمال كان املَْعدن هو القَلْب ، وأما السَّمع والَبَصر؛ فهما آلتان ِللْقَلْب كانا ال َمَحالة َتابَِعْين ]  ٢٥: األنعام [ 
  .ألحوال القَلْب ، فلهذا السََّبَب وقع االبتداء بذِكر َتقَلُّب القُلُوب ههنا ، مث أْتَبَعُه بذرك السَّْمع 

َمْصدريَّة والتقدير كما لَمْ » ما « الكاُف يف حملِّ َنصبٍ ، َنْعتاً لَِمْصدر َمْحذُوف و » كََما لَْم ُيؤِمنُوا بِِه  «: قوله 
  .» نقلب أفِْئَدتَهم وأْبصَارهم؛ لعدم إميانِهِم أّول مرة « : الكاف ُهَنا للَتْعلِيل ، أي : وقيل [ ُيؤِمُنوا به أّوأل مرة 

  ]فال يؤمنون به ثاين َمرَّة كََما لَم ُيؤِمنوا به أّول مرَّة « : ذٌْف تقديره يف الكالم َح: وقيل 
مل ُيؤِمُنوا به أّول مرَّة ، ُنجازيهم بأن ُنقَلِّب « ملَّا » : املُجَاَزاة ، أي : الكاُف ُهَنا َمْعَنأها : وقال َبْعُض املفسِّرين 

وحنن َنقَلِّب أفْئدَتَهم؛ جََزاًء ملا مل ُيؤِمُنوا به أّول مرَّة ، قاله : ، فكأنَّه قيل  »أفِْئدَتُهم عن اهلَُدى ، وَنطَْبع على قُلُوهبم 
ابن عطية قال أبو حيان وُهو َمْعَنى التَّْعلِيل الذي كرناه ، إال أن تْسِميَته ذلك باملُجازاة غَريَبة ال ُتعْهُد يف كالم 

  .النَّحْويِّني 
  .عطيَّة إىل هذه العبارة  قد ُسبَِق أبن: قال شهاب الدِّين 

وُنقَلِّبُ أفِْئَدَتُهم : معىن اجلََزاء ، وَمْعَنى اآلية : » كََما لَْم ُيؤِمنوا « معىن الكَاِف يف : وقال بَْعضُهم : قال الواحدي 
، أو على  -عاىلت -تعود على اهللا » به « وأْبَصارهم ، ُعقُوبة لَُهم على َترْك اإلميان يف املرَّة األولَى ، واهلَاء يف 

َنصب على ظَْرف : » أّول َمرَّة « رسُوله ، أو على القُرآن ، أو على القَلْب املَْدلُول عليه بالِفْعل ، وهو أْبَعُدَها ، و 
  .الزَّمان ، وقد تقدم َتْحِقيقُه 

  . -اىلتع-بالياء ، والفَاِعل ضمري البَاري »  -وَيذَُرهم -وُيقَلِّب« : وقرأ إبَْراهيم النَّخْعي 
على البَِناء للَمفُْعول ، وُرِفع ما بعده على ِقَيام مقام الفاعل ، كذا » ُتقَلَُّب أفِْئدهتم وأْبصَارهم « : وقرأ األْعَمش 

كما بياء الغيبة » وَيذَرُْهم « : َرَواَها الزََّمْخَشري عنه ، واملْشهُور هبذه القَِراءة ، إنَّما هو النَّْخِعيّ أيضا ، وُروِي َعْنه 
  :تقدَّم وُسكُون الرَّاء ، وخرَّج أُبو البَقَاء هذا التَّْسِكني على وْجَهني 

  .التَّْسكني ِلَتوَاِلي احلََركَات : أحدمها 
،  جََزاًء على كُفْرهم ، وأنَّه مل َيذَرُْهم يف طُغَْياهنم ، بل بيَّن هلم: واملَْعَنى » ُيؤِمُنوا « أنه َمْجُزوم َعطْفاً على : والثاين 

  .التَّْصيِري : يف حملِّ حال ، أو َمفُْعوزل ثاٍن ، ألن التَّْرك بَِمْعَنى » َيْعَمُهون « وهذا الثُّانِي ليس بَظَاهر ، و 
  فصل يف معىن اآلية

  .أْخذُلُُهم ، وأدُْعم يف َضالِلتِهم يتمادون : املَْعَنى : قال َعطَاء 
َنُحول َبْينَهم وبني اْخِتيَارِهم من ذَِلك لكن مننعم من ذلك بُِمَعاَجلة اهلالك ونذرهم ، أيك ال : املَعَْنى : قال اجلُبَّائي 

  .وغريه ، لكنَّا ُنْمهِلهم إنْ أقاَموا على طُْغَياهنم ، فذلك ِمن ِقَبلهم وُهو ُيوجِب تأكيد احلُجَّة َعلَْيهم 
  .ركهم يف ذلك الطُّْغَيان ، ويف ذَِلَك الضَّالل والَعَمه نقلِّب أفِْئدتَُهم من احلقِّ إىل الَباِطل ، ونت: وقال أهل السُّنَّة 
إن إله العامل ما أَراد بعباده إالَّ اخلَْير والرَّمحة ، فمل ُترك هذا اِملْسِكني حىت َعِمه يف : إنَّك تقول : وُيقال للُجبَّائي 

ي البابِ؛ أ ، ه إن فَعل به ذِلك لَْم يكن ُمسَْتِحقاً طُْغَيانه؟ ومل ال خيلصه َعْنه على َسبِيل اإللَْجاء والقَْهر؟ أقَْصى َما ِف
 إىل الثَّواب ، فيقُوُته االسِْتْحقَاق فقط ، وقد َيْسلَم من الِعقَاب ، أمَّا إذا َتَركَُه يف ذلك الَعَمه مع ِعلْمه بأنه َيُموت

الدَّائم ، فاملفَْسدة احلَاصلة عن َخلْق اإلميان  َعلَْيه ، فإنه ال َيْحُصل له اسِْتْحقاق الثَّواب ، وحيصل له الِعقَاب الَعظيم
فيه على َسبيل اإللَْجاء ، َمفَْسدة وَاِحدَة؛ وِهَي قوات اسِْتْحقَاق الثَّواب مع ُحُصول الِعقَاب الشَّديد ، والرَِّحيم 



، وأقَل فََساداً ، فََعِلْمَنا أنَّ إْبقَاء ذكل املُْحِسن النَّاظر إىل عباده ، ال ُبدَّ وأن يَُرجَّح اجلَانِب الَِّذي هو أكْثَر إْصالحاً 
  .الكَاِفر يف ذلك الَعَمه والطُّْغَيان ، َيقْدح يف أنَّه ال يريد به إالَّ اخلري واإلحسان 

ا َما كَاُنوا ِلُيْؤِمنُوا إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه وَلَِكنَّ َولَْو أَنََّنا نَزَّلَْنا إِلَيْهُِم الَْملَاِئكَةَ َوكَلََّمُهُم الَْموَْتى َوَحَشْرَنا َعلَْيهِْم كُلَّ َشْيٍء قُُبلً
  ) ١١١(أَكْثَرَُهْم َيْجَهلُونَ 

َوَما ُيْشعُِركُْم أَنََّهآ إِذَا { : بيَّنت يف هذه اآلية الكَرِمية تَفْصِيل ما ذَكَره ُمجَْمالً يف قوله  -تبارك وتعاىل  -أنه : اعلم 
لو أْعطَاُهم ما طَلَُبوه من إنَْزال املَالِئكة حتَّى رأوهم َعيَاناً  -تعاىل  -بيَّن أنَّه]  ١٠٩: األنعام [  }َجآَءتْ الَ ُيْؤِمُنونَ 

بأن حيشر ، وحياء املَوَْتى حَتَّى كلَُّموُهم ، وَشهِدُوا لك بالنُُّبوَّة كََمأ سَألُوا ، بل َزاد يف ذَِلك ما ال َيْبلُُغه اقْتَِرُحهم 
  .َشيْء قُُبالً ، ما كانوا ِلُيؤِمنُوا إالَّ أنْ َيَشاء اللَّه  َعلَْيهم كُلَّ

الوَليد بن املُْغَرية املَْخُزومي ، والَعاص بن َواِئل السَّْهِمي : املُْستَْهزِئون بالقُرآن الَعظِيم كانوا َخْمَسة : قال ابن عبَّاسٍ 
ِلب ، واحلَارث بن َحْنظَلة ، ثُمَّ أتَوا لرَِسول اللَّه صلى اهللا عليه ، واألْسَود بن َعْبد َيغُوث الزُّهري ، واألسَْود بن املُطَّ

أرَنا املَالئكة َيْشَهدُوا بأنَّك رُسول اللَّه ، أبو ابعث لََنا بََعَض َمْوتَاَنا : وسلم وَرْهط من أْهل مكَّة املَُشرَّفة ، وقالُوا 
كَفيالً مبا تدَِّعيه ، فََنزَلت َهِذه اآلية الكَرِمية : ا باللَّه واملالئكة ِقبِيالً ، أي حتَّى َنْسأهلم أَحقٌّ ما تقُولُه أْم باطل ، أو ائِْتَن

.  
جواب ما : وهذا ُيْشكَل باتِّفَاقهم على أنَّ هذه السُّورة نزلت َدفَْعة َواِحدة ، بل الَِّذي َيْنبَِغي أن َيكُون املَقُْصود منه 

هذا  -بتارك وتعاىل -باللَّه جَْهد أْيَماهنم ، لَْو جاءهتم آَيةٌ لُيؤِمُنّن هبا ، فذكر اللَّه ذَكََرُه َبْعُضهم ، وهو أنَُّهم أقسموا
زة الكالم بياناً ِلكَونِهم كَاِذبِني ، وأنَّه ال فَاِئدة يف إنْزالِ اآلَيات ، وإضْهار املُْعجَِزات بعد املُْعجِزَات ، بل املُْعجِ

الصَّادق عن الكَاِذب ، فأمَّا الزيادة عليها ، فتحكم َمْحض ال َحاَجة إلْيه ، وإالَّ فَلَُهم أن الَواِحدة ال ُبد منها ِليَتَميَّز 
هِي األْمر إىل َيطْلُبوا بعد ظُُهور املُْعجِزة الثَّانية ثالثة ، وبعد الثَّالثة َرابِعة ، وَيلْزم منه أالَّ َتْسَتِقرَّ احلجة ، وأن ال َيْنَت

  .جِب َسدَّ باب النُُّبوات مقطع ومفصل ، وذلك يُو
هنا ويف الكَْهف بكسر القَاِف ، وفَْتح الَباء ، والكوِفيُّون هنا ويف » قَِبالً « : قرأ َناِفع ، واْبن َعاِمر » قُُبالً « : قوله 

  .الكَْهف ، وقرأ احلسن الَبْصرِي ، وأُبو َحْيوة ، وأُبو َرَجاء بالضَّمِّ والسُّكُون 
» قَْبالً « : بياء ُمثَنَّاة من َتْحت بعد َباٍء موحَّدة َمكُْسوةر ، وقرأ طَلَْحة بن ُمَصرِّف » قَبِيالً « ش وقرأ أَبّي واألعَْم

  .بفتح القَاِف وُسكون الَباء 
  :فأما ِقَراءة َناِفع ، وابن َعاِمر ففيها وجهان 

ه على هذا احلَالِ قاله أبو ُعبَْيدة ، والفرَّاء ، والزَّجَّاج ونقله ُمَعاَيَنةً وُمَشاَهَدةً ، وانِتصَاُب: أنَّها ُمقَاَبلَة ، أي : أحدمها 
  .أي ِعَياناً » لَِقيته ِقَبالً « : الَواِحدي أيضاً عن َجِميع أْهل اللُّغة ، يُقَال 

، كان نبّياً كلَّمه  نعم: قُلْت للنَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أنبّياً كان آدم؟ فقال : قال أُبو ذَّر « : وقال ابن األنَْباري 
وبذلك فسرها ابن عبَّاس ، وقتادة ، وابن َزْيد ، ومل َيْحِك الزََّمْخَشرِي غَْيره ، فهو َمْصدر يف مَْوَضع » اهللا قبالً 

  .احلَال كما تقدَّم 
صابه حينئٍذ على الظَّْرف ، كقوهلم أنَّها مبعىن نَاِحية وجَِهة قاله املَُبرِّد ، ومجاعة من أهل اللَُّغة كأيب زَْيد ، وانت: والثاين 

» لِقْيُت فالناً ِقَبال ، وُمقابلة ، وقُُبالً ، وقَُبالً وقَْبِلياً ، وقَبِيالً « : ويقال » ما ِقَبلك َحقُّ « و » يل ِقَبلُ فالن َدْيُن « : 
  .وجزاه اللَّه خرياً  -عاىل ت -كله بَِمْعَنى واحد ، ذكر ذلك أُبو زيد ، وأْتَبعه بِكَالم طويل ُمفيد فرمحه اهللا 



  :وأمَّا ِقَراءة الَباِقني ُهَنا ففيها أْوُجه 
و » قُُضب « و » قضيب « ، و » ُرغُف « و » كرغيف « كَِليل؛ : مجع ِقبِيل ، مبعىن » قُُبالً « أن يكون : أحدمها 

  .» ُنُصب « ون » َنصِيب « 
  .وانَْتَصابه حاالً 

: ، ويقال  -عليه الصَّالة والسَّالم -كَِفيالً بِِصْدق حممد : كفيل أي : ْمع ِقبِيل مبعَْنى َج: قال الفرَّاء والزَّجَّاج 
تكفَّلْت به ، والقَبِيل ، والكَفِيل ، والزَّعِيم ، : قََبلُْت الرِّجل أقَْبلُه قَبالة بفَْتح الَباء يف املاضي والقاف يف املَْصَدر ، أي 

  .، ومبعىن َواِحد واألِذين والّضِمني ، واحلَِميل 
  .قَبالة : وإمنا ُسمِّيت الكَفَالة قََبالة؛ ألنَّها أْوكَد تَقَبُّل ، وباْعِتبَار معىن الكَفَالة سُمِّي الَعْهد املَكْتوب 

قُُبل وإنَّما اخَْترت هنا أن يكُون ال: قال » الكَِفيل « وهو » قَبِيل « َجْمع » قُُبالً « : وقال الفراء يف سُورة األنعام 
  .َيْضَمُنون ذلك ]  ٩٢: اإلسراء [ } أَوْ َتأِْتَي باهللا واملالائكة قَبِيالً { : يف املعىن الكفالة؛ لقوهلم 

  .مجاعةً مجاعةً ، أو صْنفاً صنفاً : أن َيكُون َجْمع ِقبِيل ، بَِمْعىن : الثاين 
  .» من سَاِئر املَْخلُوقات  وَحشَْرنا َعلَْيهم كلَّ فْوجاً فْوجاً ، ونْوعاً نْوعاً« : واملعىن 
ُمواَجَهةً وُمَعاَينةً ، : ِقَبالً كالقَِراءة األولَى يف أحد وجَْهْيَها وهو املُواَجهة أي : بَِمْعىن » قُُبالً « أن يكون : الثالث 

: يوسف [ } ُه قُدَّ ِمن قُُبلٍ إِن كَانَ قَِميُص{ : آتِيك من ِقَبل َوْجهِك ، وقال تعاىل : اي » آِتيَك قُُبالً ال دُُبراً « ومنه 
من » : وقد يكون قُُبالً « : الْسِتقَْباهلا ، وقال الفرَّاء : ، أي ]  ٤١: الطالق [ » لقبل عدهتن « : وقُرئ ]  ٢٦

  .« ِقَبل ُوُجوهِهِم 
: اً صْنفاً ، ألن املُراد بالَعذَاب فإنه َيِصحُّ فيه َمْعىن املُواجهة ، واملَُعاينة ، واجلماعة صْنف: وأمَّا الذي يف ُسورة الكَْهف 

، وإن كان نكرة؛ ِلُعُمومه ، « كلِّ » من  -كما َمرَّ  -َنْصب على احلَالِ« قُُبالً » و . اِجلْنس ، وَسَيأيت له مَزِيد َبَيان 
  .وتقدَّم أنَّه يف أحد أْوُجهِِه ُيْنَصُب على الظَّرف عند املَُبرِّد 

  .من املَْضُموم ، وقرأه أَبيُّ باألْصل وهو املُفَْرِد وأّما قراءة احلسن فمخفَّفَة 
أو َيأِتَي باللَّه واملالِئكَة قَْبلَه ، ولكن كَانَ َيْنبَِغي أن ُيْبَنى؛ : وأما قراءة طَلَْحة فهو ظَْرف َمقْطُوع عن اإلَضافة ، َمْعَناه 

  .ألن اإلضافة ُمراَدة 
  .دَّم أنَّه إذا كَانَ َمنْفّياً ، امَتنَعت الالَّم وقد تق« لَْو » جواب « َما كَاُنوا » : قوله 

َيِقلُّ « َما » وهذا لَْيس جبيَّد؛ ألن اجلواب املَنِْفي ب « التَّقِْدير ملا كَانُوا ُحِذفَت الالَّم وهي مَُرادة » : وقال احلُوِفي 
  .تَّة ُمْمَتنِع ألَْب« مل » ُدُخوهلا ، بل ال َيجُوز عند بَْعِضهم ، واملَْنِفي ب 

  . -بعون اهللا تعاىل  -واملْنُصوب بَِها ، وقد تقدَّم َتْحِقيقه « أنْ » وهذه الالَّم ال م اجلُُحود جارَّة للمْصَدر املؤّول من 

ئة اللَّه ما كاُنوا ِلُيؤِمُنوا يف سَائرِ األحْوال إالَّ يف َحالِ َمِشي: ُجيوز أن يكُون ُمتَِّصالً ، أي » إال أنْ يشاء اللَّه « : قوله 
  .، أو يف سَائرِ األزَْمان إال يف َزَمان َمِشيئَِته 

  .» ما كانوا ِلُيؤِمنُوا ِلَشيء من األشَْياء إالَّ ملشيئة اهللا تعاىل « : إنه اْستِثَْناء من ِعلَّة عامَّة ، أي : وقيل 
  .َعده أبو حيَّان أن يكُون ُمْنقَطعاً ، نقل ذلك احلُوِفيُّ وأُبو البَقَاء ، واسَْتْب: والثاين 

  فصل يف معىن اآلية ودحض شبه املعتزلة
تعاىل لو أظَْهر مجيع ِتلْك األْشَياء الَعجِيَبة ِلَهؤالء الكُفَّار؛ فإنَّهم ال ُيؤِمُنون إال أن َيَشاء  -أنه : معىن اآلية الكَرمية 

  .اللَّه إمياهنم 



  .ما َشاء ِمْنُهم اإلميان ، وهذا َنصُّ يف املْسألة  -تعاىل  -ه فلمَّا لَْم ُيؤمنوا ّدلَّ على أنَّ: قال أْهل السُّنَّة 
أراد اإلميان من َجميع الكُفَّار ، وذكر اجلُبَّاِئيُّ الُوُجوه  -تبارك وتعاىل  -دل الدَّليل على أنَّه : قالت املُْعتَزِلة 

  .املَذْكُورة املَْشهُورة 
  .م اإلميان ، ملا أَمَرُهم ، ومل َيجِْب عليهم لو مل ُيرِد منه -تبارك وتعاىل -أنَّه : أوهلا 

  .لو أراد الكُفْر من الكَاِفر ، لكان الكَاِفر ُمِطيعاً هللا تعاىل بِفِْعل الكُفْر ، جلاز أن يأُمَر بِِه : وثانيها 
  .لو جاز من اهللا أن يريد منهم الكُفَْر ، جلاز أن يأمر به : وثالثها 
فثبت هبذه الدالئل أنه تعاىل ما : قالوا . لكفر جلاز أنه يأمرنا بأن نريد منهم الكفر لو جاز أن يريد منهم ا: رابعها 

شاء إالَّ اإلميان منهم وظاهر هذه اآلية يقتضي أنه تعاىل ما شاء اإلميان منهم والتناقض بني الدالئل ُمْمَتنِع ، فوجب 
 -لِّ اإلميان الذي َيفَْعلُونه على َسبيل االخْتيار ، وأنَّه َشاء من الكُ -تبارك وتعاىل  -إنه : اجلَمع ، وطَريقُه أن نقُول 

ما شاء منهم اإلميان على سبيل اإلجلَاء والقَْهر ، وهبذا الطَّريق زال اإلْشكَال ، وهذا كالمٌ ضعيٌف من ُوُجوه  -تعاىل 
:  

ْدَرته صَاِلَحة إىل اإلميان والكُفْر على السَّويَّة ، مثَّ أن اإلميان الَِّذي مسَّْوه باإلميان االخِْتَياري إن َعُنْوا به أنَّ قُ: األول 
على  إنه َيْصدر َعْنها اإلميان ُدون الكُفْر ال لداعية مَُرجََّحة ، وإلرادة ُمَميِّزة ، فََهذَا قَْول برْجَحان أَحد طََريف املُْمكن

َمْعقُوالً يف اجلُْملَة ، إالَّ أنَّ ُحُصول ذَِلك اإلميان ال فبتقدير أنْ َيكُون ذلك : اآلخر ، ال ِلمَُرجِّح وهو ُمَحال ، وأيضاً 
دَّْين َيكُون منه ، بل َيكُون َحاِدثاً ال ِلَسَبب وال ُمؤثِّر أْصالً؛ أن احلَاِصل َهَنا يل إالَّ القُْدَرة ، وهي بالنِّْسَبة إىل الضِّ

َرفَْين على اآلخر بالُوقُوع والرُّْجَحاِن ، مث إنّ احد الطَّرفني على السَّويَّة ، ومل َيْصدر من َهذَا القدر َتْخِصًي ألحد الطَّ
قد حصل بنفِْسه ، فهذا ال َيكُون َصادراً منه ، بل يكون صادراً ال عن َسَبب ألَْبتَّةَ ، وذلك ُيبِْطل القَْول بالفِْعل ، 

ا إنْ كان هذا الذي َسسَّوه باإلميان االْخِتَياري ، هو أنَّ والفَاِعل ، والتَّأِثري واملؤثِّر أْصالً ، وذلك ال َيقْوله َعاِقل ، وأمَّ
داِعَية  قُْدَرته وإن كانت َصاِلحة للضَّدَّين ، إالَّ أنَّه ال َتِصري َمْصدراً لإلميان ، إالَّ إذا اْنَضمَّ إىل ِتلْك القُْدَرة ُحُصول

على الدَّاعي ، وذلك املَْجُموع ُموجٌب لإلميان االْخِتيَاريِّ  اإلميان ، فهذا قَْولٌ بأن َمْصدر اإلميان هو َمْجُموع القُْدَرة
  .مل َيْحُصل منه َمْعىن َمْعقُول مفهوم ، وهذا كالم يف غاية القُوَّة 

 - ، إالَّ أنا َنقُول قوله -تعاىل  -سلَّمنا أن اإلميان االْخِتيَاري متميٌِّز عن اإلميان احلَاِصل بَتكْوِين اللَّه : الوجه الثاين 
ما كانوا ِلُيؤِمنُوا إمياناً اْخِتَيارّياً ، : َمْعَناه } مَّا كَاُنواْ ليؤمنوا { وكذا } َولَْو أَنََّنا َنزَّلَْنآ إِلَْيهِمُ املالائكة { :  -تعاىل 

مَّا كَانُواْ { : بت أن قوله بدِليل أنَّ عند ظُهُور هذه األشَْياء ال َيبُْعد أن ُيؤِمنُوا إمياناً على َسبِيل اإللَْجاء والقَْهر ، فَثَ
واملُْسَتثَْنى َيجُِب أن َيكُون من جِْنس » إالَّ أنْ َيَشاَء اللَّه « : على َسبِيل االخِْتَيار ، ثُمَّ اسَتثَْنى َعْنه ، وقال } ليؤمنوا 

رّي ، فَثبت أنَّه ال جيُوز أنْ َيكُون املُرَاد املُْسَتثْىن ِمْنه ، واإلميان احلَاِصل باإللَْجاء والقَْهر ليس من جِْنس اإلميان االْختَِيا
  .منه اإلميان االْختَِياري؛ وحينئٍذ يتوجَّه دَِليل أهل السُّنَّة ، وَتْسقُط أقوال املُعَْتزلَة 

  فصل ف دحض شبهة املعتزلة
ِشيئَة؛ ألنَّها لو كَاَنت قَِدَمية لَمْ يدلُّ على ُحدُوث املَ} إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا { :  -تبارك وتعاىل  -قوله : قال اجلُبَّائي 

أنَّا قُلَْنا ال َيكُون كذا : ال َيذْهب زَْيد إىل الَبْصرة ، إالَّ أن يَُوحِّد اهللا ، وَتقْرِيره : َيُجز أنْ ُيقَال ذَِلك ، كما ال ُيقَال 
ول املَْشُروط ، فََيلَْزم كَْون اجلََزاِء قَِدمياً ، واحلس إالَّ أنْ َيَشاء اللَّه ، فهذا َيقَْتِضي َتْعِليق ُحدُوث هذا اجلََزاء على ُحُص

  .على أنَّه َمْحَدث ، فوجب كَْون الشَّْرط حَاِدثاً ، وإذا كان الشَّْرط هو املَِشيئَة لَزِم القَْول بكون املَشِيئَة َحاِدثَة 
ذَِلك املُْحدث يف احلالِ ، إضاَفة َحاِدثَة وهذا القَْدر واجلواب أنَّ املَشِيئة وإن كانت قَِدمية ، إالَّ أنَّ تعلُّقََها بإْحدَاث 



َيْجَهلُون بأنّ الكُلَّ من قََضاء اللَّه : أي } ولكن أَكْثََرُهْم َيْجَهلُونَ { :  -تعاىل  -مثَّ قال . َيكْفي ِلِصحَّة هذا الكالم 
  .وبِقَضَائه وقدره 
عِْند ظُُهور اآليات الَِّتي طلبوها ، واملعجزات اليت اقْتََرُحوها وكان أنَّهم يبقون كُفَّاراً : املُرَاد : وقالت املعتزلة 

  .أكْثَرُهم َيظُنُّون ذلك 

ا لِ غُُروًرا َولَْو َشاَء َربَُّك َمَوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ َنبِيٍّ َعدُوا َشيَاِطَني الْإِْنسِ َوالْجِنِّ يُوِحي بَْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ ُزْخُرَف الْقَْو
  ) ١١٢(فََعلُوُه فَذَْرُهْم َوَما َيفَْتُرونَ 

ما َخلَّْينا بَْيَنك وبني أْعدَاِئك « : يف حملِّ َنْصب ، نعتاً لَِمْصَدر َمْحذُوف ، فقدَّره الزََّمْخَشري » كَذِِلك « الكاف يف 
  .» ، كذلك فََعلْنا بَِمْن قَْبلك 

َجَعلْنا لكلِّ نيبٍّ « فََعلْنا ذَِلك كذلك : أي » وكَذَِلَك َزيَّنَّا « : منسُوق على قوله » وكذلك « : وقال الَواِحدي 
» وكذلك « : َمْعَناه َجَعلْنا لََك َعدُوا كما َجْعلْنا ملن قَْبلَك من األْنبَِياء ، فََيكُون قوله : وقيل : ، مث قال » َعُدوا 

: واملراد [ لكالم ، وما تقدَّم يدلُّ َمْعَناُه علىأنَّه جعل له أْعَداء َعطْفاً على َمْعَنى ما تقدَّم من الكالم ، وما تقدَّم من ا
  ] .كما ابُتليت بَِهؤالء القَْوم ، فكذلك َجَعلَْنا ِلكُلِّ نَبِيٍّ قَْبلك أْعَداء : َتْسِلَية النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم ، أي 

تعاىل : َمْخَشري ، وأبو البقاء واحلويف هنا حنو إعراهبم يف قوله وأْعَرب الزَّ. صَيَّر : يتعدى الثَْنْين مبعىن » َجَعلَ « و 
، » َعُدواً « ، والثاين » َشيَاِطني اإلْنس « فََيكُون املَفُْعول األول ]  ١٠٠: األنعام [ } َوَجَعلُواْ للَِّه ُشرَكَآَء اجلن { : 
« علِّق باحلَْعل قَْبلَه ، وَيُجوز أن يكون املَفُْعول األول ألنَّه صفته يف األْصل ، أو ُمت» َعُدواً « حال من : » لكلِّ « و 

  .َبَدل من املفعول األّول : » شياطني « هو الثَّانِي قُدِّم ، و » لكلِّ « و » ُعُدّواً 
 اإلْنس واجلن: حيتمل أن تكون من بابِ إضافَة الصِّفِة ِلمَْوُصوفها ، واألْصل » َشَياِطني اإلْنس « : واإلضافة يف 

التَّسلِّي واالتَِّساُء مبن َسَبق من األْنبَِياء ، إذ كان يف أَمِمهم : جَْرد قَِطيفَة ، ورجَّْحُته؛ بأنَّ املقصود : الشَّياطني ، حنو 
َمْن ُيعاِدلُهم ، كما يف أمَّة حممَّد صلى اهللا عليه وسلم ، وحيتمل أن تكُون من اإلضافة الَِّتي َبَمعَْنى الالم ، وليست من 

الشَّياطني اليت لإلْنس ، والشَّياطني اليت ِللْجِّن ، فإن إلْليس قَسَّم ُجْنده : ابِ إضافة ِصفَة ِلَموصُوف ، واملعىن ب
« مفعوالً ثَانِياً ل » َعُدواً « ووقع . ِقْسُم ُمتَسلِّط على اإلْنسِ ، وآخر على اِجلنِّ ، كذا جاء يف التَّفِْسري : قسمني 
د اإلعَْراَبْينِ بِلَفْظ اإلفْراد؛ ألنَّهُ ُيكْتَفى به يف ذلك ، وتقدَّم شََواِهده ، وِمْنه ما أْنَشده ابن األْنبَارِي على أَح» َشَياِطني 

  ]الطويل : [ 
  فإنَّ َعُدوِّي لَْن َيُضرَُّهُم بُْغِضي... إذَا أَنا لَْم أنْفَْع َصِديِقي بِْودِِّه  -٢٢٨٦

[ } َضْيفِ إِبَْراهِيَم املكرمني { : فدل على َجْمِعيَّته؛ وكقوله تعاىل » َعُدّو « على » َيُضرَُّهم « فأعاد الضَّمري ِمْن 
إِنَّ اإلنسان لَِفى ُخْسرٍ إِالَّ الذين آَمُنواْ { ]  ٣١: النور [ } أَوِ الطفل الذين لَْم يَظَْهُرواْ { ، ]  ٢٤: الذاريات 

  ] . ٣،  ٢: العصر [ } َوَعِملُواْ الصاحلات 
ل ال حَاَجة إىل هذا التَّكْليف ، والتَّقِْدير وكذلك َجَعلَْنا ِلكُلِّ واحد من األنْبَِياء ُعُدّواً واِحداً ، إذ ال َيجُِب أن وقي

  .َيكُون واحٍد من األْنبَِياء أكْثَر من ُعدّو واحد 
  فصل يف داللة اآلية

هو الذي جََعل أولَِئك  -تبارك وتعاىل  -على أنَّه } يٍّ َعدُّواً َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ نِبِ{ :  -تعاىل  -دلَّ ظاهر قوله 



، األْعداء أْعَداًء للنَّبِي صلى اهللا عليه وسلم ، وال شكَّ أن تلك العَداوة َمْعِصَية وكُفْر ، فهذا َيقَْتِضي أن خَاِلق اخلَْير 
  .ه تعاىل و الشَّر ، والطَّاعة ، واملَْعِصَية ، واإلميان والكُفْر ُهواللَّ

كإنه كَفََّره : احلُكم والَبَيان فإن الرَُّجل إذا َحكَم بِكُفْر إْنَسان ، قيل : وأجاب اجلُبَّائي َعْنه؛ بأن املُرَاد من هذا اجلَْعل 
م كوهن -عليه الصالة والسالم -ملا بيَّن للرسول  -تعاىل  -، وإذا أْخرب عن َعَدالِته ، قيل إنه عّدله ، فكذا ههنا أنَّه 

ملا أْرَسل َحمّمداً صلى اهللا عليه وسلم  -تعاىل  -بأنه : إنَّه جعلُهم أْعَداًء له وأجاب األَصمُّ : أْعَداء له ال َجَرم قال 
تعاىل  -إىل الَعلِمَين ، وخصَّه بِِتلَْك املُْعجِزات ، حسُدوه ، وصار ذلك احلََسد َسَباً للَعداَوة القَوِّيضة فَِلَهاذا قال إنَّه 

  ]الطويل : [ جعلهم أْعَداء له وَنِظُريه قول املَُتَنبِّي  : -
  ُحسَّدَا] ِلَي [ وأْنتَ الَِّذي َصيَّرَْتُهْم . ...  -٢٢٨٧

أَمر األنْبَِياء بَعداوهتم ، وأْعلَمهم كوهنم أْعداًء له ، وذَِلك َيقَْتِضي  -تبارك وتعاىل  -بأنَّه : وأجاب الكَعْبِي عنه 
إنه : ؛ ألنَّ الَعَداَوة ال َتْحُصل إالَّ من اجلَانَِبْين ، فلهذا أنْ ُيقَال -عليهم الصالة والسالم -لألْنبَِياء  َصْيرُورهتم أْعداًء

  . -عليهم الصالة والسالم -جعلهم أْعَداء لألْنبَِياء  -تعاىل  -
وإذا كان كذلك ،  -تعاىل -قبل اللَّه  وهذه أوجوبه َضِعيفَة ملا تقدَّم األفَْعال ُمسَندة إىل الدَّواعي ، وهي َحاِدثة من

قد  َصحَّ َمذَْهُبَنا ، مث َهُهنا َبْحث آخر ، وُهو أنَّ الَعَداَوة ، والصداقة ميتنع أن َتْحُصل باخِْتَيار اإلْنَسان؛ فإن الرَُّجل
ه ، بل قَْد ال َيقِْدر على إْخفَاء آثَار تلك َيْبلُغ يف َعَداَوة غَريه إىل حَْيث ال يَقِْدر ألَْبتَّة على إزَالة تلك احلَالَِة عن قَلَْب

الَعداوة ، ولو أتى بكل َتِكلُِّف وحيلة ، لعجز عنه ، ولو كان ُحصُول الَعَداوة والصَّداقة يف القَلْبِ باختيار اإلْنَسان ، 
والشَُّعراء َعَرفُوا أنّ ذلك  لوَجبَ أن َيكُونَ اإلْنَسان متمكناً ِمن قَلْب الَعَداوة بالصَّداقة ، وبالَعكْس ، فكيف ال ،

  ]املتقارب [ َخارٌج عن الُوْسع قال املَُتنَبِّي 
  َوَتأَبى الطِّبَاُع َعلَى النَّاِقل... ُيَراُد ِمَن القَلْبِ نِْسيَاُنكُْم  -٢٢٨٨

لو كان ُحُصول ذلك َيْحتَال جبميع احلَِيل يف إزالة ِعْشِقه ، وال يقدر َعلَْيه و] قد [ والعاشق الَِّذي يشتد ِعْشقُه 
  .احلُبِّ والَبْغضِ باخِْتَياره ، ملا َعَجز عن إزَالَِتِه 

  فصل يف معىن اآلية
َشيَاِطني اإلْنس الَِّتي مع َشيَاِطني اِجلنِّ ، وذلك أنَّ إْبِليس قَسَّم جنده : املعىن : قال ِعكْرمة ، والضَّحَّاك ، والكَلْبِي 

اإلْنس ، و فريقاً إىل اِجلنِّ ، وكال الفَرِيقَْين أْعداٌء للنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم  فَرِيقَْين ، فبعث فَريقاً منهم إىل
أَضلْلت صَاِحيب بكَذا ، فأضلل َصِحبك : وألْوِليَائه ، وهم َيلَْتقُون يف كل حني ، فيقول َشْيطان اإلْنس لشيطان اجلنِّ 

  .ذلك وصَّى بَْعضُهم إىل بَْعض فل. بُِمله ، ويقول َشْيطَان اجلن لشيطان اإلنس كذلك 
إن من اإلْنس شََياطني ، كما أن من اجلنِّ شياطني ، والشَّيْطَان الثَّاين املتمرد من : وقال قَتادة ، َوُمجاِهد ، واحلََسن 

  .كُلِّ َشْيء 
وهو َشْيطَان اإلْنس ، فأغراه : س إن الشَّْيطان إذا أْعَياه املُؤِمن ، وَعجز عن إغوائه ، ذهب إىل ُمَتَمرِّد من اإلْن: قالُوا 

قال َرسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل َتَعوَّذت باللَّه من : ُروِي عن أبِي ذرِّ ، قال « باملُؤِمن ليفتنه ، يدلُّ عليه ما 
  .» ني اِجلن َشَياطني اِجلنِّ واإلْنس ، قلت يا رُسول اهللا ، وهل لإلْنس من َشيَاطني ، قال نََعْم ، هم شرُّ من َشيَاط

إن شََياطني اإلْنس أَشد عليَّ من َشَياِطني اِجلنِّ ، وذلك أنِّي إذَا تعَوَّذت باللَّه ، ذهب عين : وقال َمالك بن ِدينَار 
  .َشَيطان اِجلنِّ ، وشيطان اإلنس جييبين ، فََيجرُّين إىل املََعاصي 



وأن يكون » شياطني « نهم بذلك ، وأن يكون حاالً من ُيْحَتمل أن يكون ُمْستَأنفاً ، أخْبَر ع» ُيوحي « : قوله 
  .انتهى » بَْعضُهم « وقد تقدَّم َواِقع َمْوقع أْعَداء ، فَلذلك َعاَد الضَِّمري َعلَْيه َجْمعاً يف قوله » َعدُّواً « َوْصفاً ل 

  »يوحي « : فصل يف معىن قوله 
: والزُّْخُرف هو الذي َيكُون َباِطُنه باطالً ، وظاهر ُمزَيَّناً ، يقال هو ِعَبارة عن اإلمياِء ، والقَْول السَّريع ، : الوحي 

الزِّينة ، : فالن يزخرف كالمه ، إذا َزيَّنه بالَباِطل والكذب ، وكلُّ شيء َحَسن َمَمّوه ، فهو ُمَزْخَرف والزُّْخرف 
مُْعجٌِب لكل أَحد ، قيل لكل ُمسَْتْحسن ُمَنمَّق ، وأصله الذَّهب ، وملا كان الذَّهب ] : أي [ وكالم ُمَزخَْرف ، 

  .ُزخُْرف : مزين 
فهو ُزْخُرف ، وهذا ال َيلَْزم ، إذ قد ُيطْلَق على َما ُهو زِيَنة : كل ما َحسَّْنَته ، وزيَّنته ، وهو بَاِطل : وقال أبو ُعبَْيدة 

لنَّبِي صلى اهللا عليه وسلم مل َيْدُخل الكَْعَبة حىت أمر أنَّ ا: مَُزيَّن بالنَّقْش ، ومنه احلَدِيث : َحّق ، وبيت ُمَزْخَرف ، أي 
  .أهنم كَاُنوا ُيَزيِّنُون الكعبة بُِنقُوش ووتصاوير ُمَموِّهة بالذَّهب ، فأمر بإخَْراجِها : بالزُّْخرف فَُنحِّيَ يعين 

  .ال يَُغرُّوا غريهم : ُنِصب على املَفُْعول له ، أي : قيل » غُُرواً « : قوله 
غارِّين ، وأن َيكُون مَْنُصوباً على املَْصَدر؛ ألن الَعاِمل فيه بَِمْعَناه ، كأنه : هو َمْصدر يف َمْوِضع احلَالِ ، أي : وقيل 
  .» َيُغرُّون غُرواً بالَوحي « : ِقيل 
يف املَِشيئَة وَمْدلُوِلها مع ما ألْقواه من الوْسَوسة يف القُلُوب ، وقد تقدَّم الكالم » ولَْو َشاًء ربَُّك ما فََعلُوه « : قوله 

  .املُعتزلة 
: موصولة امسيَّة ، أو نكرة مَْوُصوفة ، والعَاِئد على كال َهذَين القَْولَْين حمذُوٌف ، أي » ما » « وما َيفَْتُرون « : قوله 

  :أو مصدريَّة ، وعلى كُلِّ قوله فمحلَُّها َنْصب ، وفيه َوجَهان » وما َيفَْترُوَنه « 
  .اْتُركُْهم ، واترك افْتَِراءهم : أي » فَذَْرُهْم « : أهنا َنَسق على املَفُْعول يف  :أحدمها 
أنَّها مفعول َمَعه ، وهو َمْرُجوٌح ، ألنه مىت أمكن الَعطْف من غري َضْعٍف يف التركب ، أو يف املَعَْنى ، كان : والثاين 

  .أوْلَى من املَفُْعول معه 
  .ما زيَّن هلم إْبليس وغرَُّهم : » فَذَرُْهم وما َيفَْترون « : ُيرِيد بقوله  -عنهما رضي اهللا  -قال ابن عبَّاسٍ 

  ) ١١٣( َوِلَتصَْغى إِلَْيِه أَفِْئَدةُ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة َوِليَْرَضْوُه وَِلَيقَْترِفُوا َما ُهْم ُمقَْترِفُونَ

  :يف هذه الالَّم ثالثة أْوُجه 
  :وفيما يتعلَّق به احتماالن » أن « والفِْعل بعدها َمْنصُوب بإضمار » كَْي « هنا الم أ: أحدها 

« : مفعول له ، والتقدير » غُُروراً « و » غُُروراً « على أنَّها َنَسق على » يُوِحي « أن يتعلَّق ب : االحتمال األول 
املَفُْعول له األوَّل ُمْسَتكِْمالً ِلُشروط النَّْصب ، ُنِصب ،  ، ولكن ملا كان» وحيي َبْعُضهم إىل بَْعض للُغرُور وللصَّْغو 

وملا كان هذا غري ُمْستكملٍ للشُّروِط ، وصل افعل إليه بِحَرف الِعلَّة ، وقد فَاَته من الشَّروط كونه مل يتَِّحد فيه 
  .أيضاً من الشُّروط صَريح املصدريَّة  وفات» األفئدة « : ، وفاعل الصَّْغو » بَْعضُهم « : الفَاِعل ، فإنَّ فاعل الوحي 

أن يتعلَّقِ بَِمْحذُوف متَأخِّر بَْعَدها ، فقدَّره الزَّجَّاج ، ولَِتْصغى إليه فََعلُوا ذَِلك ، وكذا قدَّره : واالحتمال الثاين 
نيب عُدواً على أن الالَّم الم  وليكون ذَِلك َجَعلْنا لكُلِّ: وِلَتصْغى َجوَاُبه َمْحذُوف ، تقديره : الزََّمْخَشرِي ، فقال 

  .الصَّْيرُورة 
أن الالَّم الم الصَّْيُرورة وهي الَِّتي يعبِّرون عنها بِالم العاِقَبة ، وهي رأي الزََّمْخشَري ، كما تقدَّم : والوجه الثاين 



  .حكايته عنه 
  .أهنا الم القََسم : الوجه الثالث 
: وما قَالَه غري َمْعُروف ، بل املَْعُروف يف هذا القَول » ا مل يؤكد الِفْعل بالنُّون إال أنَّها كُِسرْت ملَّ« : قال أبو البقاء 

» لََتْصَغَينَّ « موضع » لَِتْصَغى « واللَّه لَتصَْغى فوضع : أنَّ هذه الم كَْي ، وهي جواُب قسم َمْحذُوف ، تقديره 
هذا َمذْهبُ » أْحِلُف باهللا لَقياُم زيد « : أي » يقوُم زيد واهللا ل« : فصار دواب القََسم من قَبِيل املُفَْرد؛ كقولك 

  ]الطويل : [ األْخفَش وأنشد 
  ِلُتغْنَِي َعنِّي ذَا إنَاِئَك أْجَمعَا... إذَا قُلُْت قَْدنِي قَالَ بِاللَّه َحلْفَةً - ٢٢٨٩
الم كي ، غاية ما يف الباب أنَّها وقعت جواب القََسم ، فقد ظََهر أن هذا القَاِئل َيقُول بكوهنا » لُتْغين « : فقوله 

َمْوِقع جواب القََسم ال أنَّها جواٌب بِنَفِْسها ، وكُسَِرْت ملَّا ُحِذفَْت منها نون التَّوكيد ، ويدلُّ على فساد ذلك ، أنَّ 
  ]الطويل : [ النُّونَ قد ُحِذفَْت ، والَم اجلواب َباِقية على فَْتِحها ، قال القَاِئل يف ذلك 

  لََيْعلَُم َربِّي أنَّ َبيِْتَي َواسُِع... لِئْن َتُك قَْد َضاقَْت َعلَْيكُْم ُبيُوُتكُْم  -٢٢٩٠
  .ومع ذلك فَهِي َمفُْتوحة مع َحذِْف ُنوِن التَّْوكِيد » لَِئْن « جواُب القََسم املوطَّأ له بالالَّم يف » لََيْعلَُم « : فقوله 

إمَّا على الَوْحي ، وإمَّا على الزُّخُْرف ، وإما على القَْول ، : َيُعود » إليه « : ويف » َما فََعلُوه « : والضَِّمري يف قوله 
  .التََّعادي : وإمَّا َعلَى الُغرُور ، وإّما على العداوة؛ ألنَّها مبعىن 

، ويف ]  ٤: التحرمي [  }فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما { :  -تعاىل-ولتصغى أي متيل وهذ املادَّة تدل على املْيل ، ومنه قوله 
ماِئلَة ، قال : قَرَاَبُته الَِّذين َيِميلون إليه ، وعني َصغْوى أي : وصاِغَيةُ الرجل » فأصْغى هلا اإلَناء « : احلديث 
  ]الطويل : [ األْعَشى 
  مَاتَُراِقُب ِفي كَفِّي القَِطيعَ املَُحرَّ... َتَرى َعيَنَها َصْغَواء ِفي جَْنبِ ُمؤِقَها  -٢٢٩١

  .أي مالت للُغرُوب : َمْيلٌ يف احلََنك الَعْين ، وصغت الشمس والنجوم : والصََّغا 
  .فالالَّم واو أو ياء ، ومع الياء ُتكَْسُر عني املَاِضي وُتفَْتُح » َصَغْوُت ، وَصِغيُت وَصَغْيتُ « : ويقال 

  .» لثالث َصغاً ، ومضارُِعها َيصَْغى بفتح العني فََمْصدر األوَّل َصْغٌو ، والثَّاين صُغيُّ وا« : قال أبو حيَّان 
« ُمخَْتصاً بكونه َمْصداً ل » َصغاً « قد َحكَى األْصَمِعيُّ يف مصدر َصَغا َيْصغُوا َصغاً ، فليس : قال شهاب الدِّين 

  .بالكَْسر » َصِغي 
وُمضارُِعها ، أي ُمضارع األفعال « : قوله  بالياء والواو ُمَشدَّدتني ، وأما» ُصغُواً « و » ُصغِياً « : وزاد القرَّاء 

: َصَغوُت أْصُغو ، وكذا ابن السِّكِّيت َحكَى : فقد حكى أُبو ُعَبْيد عن الكسَاِئي » َيصَْغى بِفَْتح الغني : الثالثة 
َتل الالَّم بالواو ِقَياس َصَغوتُ أْصُغو ، فقد َخالَفُوا بني ُمضارِعها ، وَصغَْوُت أْصُغو هو القياس الفَاِشي ، فإن فعل املُْع

  .َيفُْعل بضمِّ الَعْين : ُمَضارعه 
ال تتعدَّى ، وأْصَغى مثلْها الزم ، ويأِتي متعدِّياً : أي » الزمة  -يعين األفعال الثالثة -وهي « : وقال أبو حيَّان أيضاً 

  ]بسيط ال: [ الالَّزم قول الشاعر » أصَْغى « ، فتكون اهلَْمَزة للنَّقْل ، وأنشد على 
  َزَيغٌ َوِفيِه إىل التَّْشبيه إْصَغاُء... َتَرى السَِّفيهَ بِِه َعْن كُلِّ ُمْحكََمٍة -٢٢٩٢

  ]البسيط : [ ومثله قول اآلخر : قال شهاب الدِّين 
  َحتَّى إذا اْستََوى ِفي غَْرزَِهأ َتِثُب... ُتْصِغي إذَا َشدََّها بالرَّْحلِ َجانَِحةً  -٢٢٩٣

وهذا الذي َزَعمه من كَْون صَغى ، أو َصِغَي ، أو َصغاً يكون الزماً غري ُموافَقٍ « ْصَغى هلا اإلَناء فأ: ويف احلديث 



ُيْحتَمل أن َيكُن من ذََوات ] وَصِغيت بكسر الَغْين [ َصغَْيُت اإلَناء وأصَغْيُته : عليه ، بل قد َحكى الرَّاغب أنه ُيقَال 
  .َت الواوِ ، وإنَّما قُِلَبت الواُو ياًء؛ النكسار ما قَْبلَها؛ كقَوِي ، وُهو من القُوَّة الَياِء ، وُيْحتَمل أن يكُون من ذَوا

  .من أصَغى رباعياً وهو ُهنا الَزِم « وِلُتصَْغى » : وقراءة النَّخِْعي ، واجلَرَّاح بن عبد اهللا 
قراءة احلََسن » : الثَّالثة ، وقال أبو عمرو الداين  بسكون الالَّم يف« وَلَْتصْغى وليَْرَضْوه ولَْيقَْترِفوا » : وقرأ احلسن 

  .« بكَْسر الَغْين » ولَِتْصِغي « : إنَّما ُهو 
  .فتكون كقراءة النَّخَِعيِّ : قال شهاب الدِّين 

كني الالَّم بكَْسر الالَّم كالعامَّة ، ولْيَْرضوه ولَْيقَْترِفوا بسكون الالَّم ، خرَّجوا َتْس« ولتصغي » : قرأ احلسن : وقيل 
  .إمَّا أهنا الم كي ، وإنَّما ُسكَِّنْت إجراًء هلا مع بَْعدها ُمْجرى كَبِد ، وَنِمر : على أَحِد َوْجَهني 

  .« وهو قَوِيٌّ يف الِقيَاس ، شاذٌّ يف السَّماع » : قال ابن جِنِّي 
إذ حرف العلة » ولَِتْصغى « : فال يتمشَّى يف : رِفوا لِْريَضْوه وِلَيقَْت» أنَّها الم األْمر ، وهذا وإن َتمشَّى يف : والثاين 

  .حيذف جزماً 
  .» ولَْيست الم األمْر؛ ألنه لَْم َيْجزِم الفعل « : قال أُبو البقاء 

: يوسف [  }أَْرِسلُْه َمَعَنا غَداً َيْرَتْع َوَيلَْعْب { : قد ثبت َحْرف الِعلَّة َجزْماً يف املُتَواِتر ، فمنها : قال شهاب الدِّين 
الَّ َتخَاُف { ]  ٦: األعلى [ } َسنُقْرِئَُك فَالَ تنسى { ]  ٩٠: يوسف [ } إِنَُّه َمن َيتَّقِ َويِصْبِْر فَإِنَّ اهللا { ]  ١٢

  }َدَركاً َوالَ ختشى 

ى مثل هذه فتلكن هذه القراءة الشَّاذَّ -إن شاء اهللا تعاىل  -ويف كُلِّ ذلك َتاويالت َسَتِقف َعلَْيها ]  ٧٧: طه [ 
ُسِكنت؛ ِلتَوايل احلََركات والالَّمني َبْعَدها الَمْي أْمر بعيٌد وَتشَهٍّ » كَْي « الم » لتصغى « املَوَاِضع ، والقولُ بكون الم 

.  
  .» وفيه َمْعىن التَّْهديد « : يعين بالسُّكُون ، قال » ولَْيقَْترِفُوا « : ويُقْرأ : وقال النَّحَّاس 

« ومل حيك التَّْسِكني يف ]  ٤٠: فصلت [ } اعملوا َما ِشئُْتْم إِنَّهُ بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري { : ر تَْهديد؛ كقوله أنَّه أم: يريد 
  .» لَِتْرضَوه « ، وال يف » ِلَتصَْغى 

القولَني األولني مَْوُصولة امسيَّة ، أو نكرة َمْوُصوفة مصدريَّة ، والَعاِئد على كال » ما هم ُمقَْترِفون « يف » َما « و 
  .» ما هم ُمقَْترِفُوه « َمْحذُوف ، أيك 

أن الضَّمري املتَِّصل باسم الفاعل املُثَنى واجملموع على : يريد » وأثبت النُّون ملا ُحِذفَت اهلاء « : قال أُبو البقاء ] و [ 
فغذا حذَف الضَِّمري ، وقد » هؤالء َضارُِبوه « و » َهذَاِن َضارَِباه « : َحدِّه ، ُتْحذَُف له ُنون التَّثْنَِية واجلمع ، حنو 

  ]الطويل : [ ثََبتت؛ قال القائل 
  َجِميعاً وأْيِدي املُْعَتِفَني رََواِهقُْه... َولَم يَْرَتِقْق والنَّاُس ُمحَْتِضُروَنُه  -٢٢٩٥

  ]الطويل : [ وقال القائل يف ذلك 
  . . ..ُهُم الفَاِعلون اخلَْيَر واآلِمرُوَنُه  -٢٢٦٩

اكَْتَسب ، وأكثر ما يُقَال يف الشَّرِّ والذَّْنب ، ويطْلَق يف اخلَْير : االكِْتساب ، واقترف فُالن ألْهله ، أي : واالقْتَِراف 
  ] . ٢٣: الشورى [ } َوَمن َيقَْترِْف َحَسَنةً نَّزِْد لَُه ِفيَها ُحْسناً {  -تعاىل  -، قال 

  ]الطويل : [ وأْنَشد يف ذلك » اكتسب : واقَْتَرَف  قََرَف« : وقال ابن األنَْبارِيِّ 
  ِلَما اقَْتَرفَت َنفِْسي َعلَيَّ لَرَاِهُب... وإنِّي آلٍت َما أَتْيُت وَإنِّنِي  -٢٢٩٧



تَِراف ِقْشُر حلاء الشَّجر ، واِجللَْدةُ من أَعلَى احلرج وا يؤَخذُ منه قَرف ، ثُمَّ اسُتِعري االقْ: وأصل الِقْرِف واالقْتَِراف 
  .َتَعاطى ما ُيعَاب به : لالكِْتسَاب َحَسناً كان ، أو سِّئاً ويف السّيئ أكثر اْسِتْعمالً وقارف فالن أمْراً 

  ]الرمل : [ قال الشَّاعر : هجني : االعْتراف ُيزِيل االقِْترَاف ، ورجل ُمقْرِف ، أي : وقيل 
  ٍف ُبْخلُُه قَْد َوَضعْهوشَري... كَْم بُِجوٍد ُمقْرٍِف نَالَ العُلَى  -٢٢٩٨

اتََّهْمُته ، أو ِعْبُته به ، وقارف الذَّْنب وَعبَره ، إذا أتَاه وال صقَُه ، وقارف امَْرأَتُه ، وإذا َجاَمعها ، : وقََرفُْته بكذا 
  .اهلَجِني ، وهو الَّذي أمُّه برذون ، وأُبوه َعرَبِّي : واملُقَْترِف من اخلَْيل 

  .بالَعكْس : وقيل 
كتب إىل أبِي ُموسى يف البَراِذين ما :  -رضي اهللا عنه  -ُهو الَّذي دان اهلجنة وقَاَرفَها ، ومن َحِديب ُعَمر : ل وقي

  .قَاَرَبَها وَداَناَها ، نقله ابن األثري : قَارَف الِعتَاق ِمْنَها ، فأجَْعل لَُه منهما واٍحداً ، أي 
  فصل يف تقدير اآلية

وكذِلَك َجَعلْنا ِلكُلِّ نِبِيِّ عدّواً من َشيَاطني اِجلنِّ واإلْنس ، : تقدير اآلية الكَرِمية ] ْصَحابنا قال أ[ قال ابن اِخلطِيب 
أنَّه ُيوِحي بَْعُضهم إىل َبْعض ُزخُْرف القَْول غَُرواً ، وإنَّما فََعلْنا ذلك ِلَتصَْغى إلَْيه أفِْئدة الذين ال ُيؤِمُنون : وصفته 

العداوة يف قَلْب الشََّياطني الذين من صفتهم ما ذَكرَْناُه ، ليكون كالمهم املَُزْخَرف َمقْبُوالً عند  أْوجدنا: باآلخرة أي 
  .هؤالء الكُفَّار 

  .ُيريد الكُفْر من الكَاِفر  -تبارك وتعاىل  -وإذ َحَملْنا اآلية على هذا الَوْجه ، يظهر أنَّه : قالوا 

  :ه أجاب املُْعتَزِلَة عنه من ثالثة أْوُج
واستفزز { :  -تبارك وتعاىل  -الزَّْجر؛ كقوله : إن هذا الكالم خرج َمْخرج األمر ، ومعناه : قال اجلُبَّائي : األول 

وتقدير » َوِليَْرَضْوه ، وِليقَْترِفُوا « : وكذا قوله ]  ٦٤: اإلسراء [ } َمنِ استطعت ِمنُْهْم بِصَْوِتَك َوأَْجِلْب َعلَْيهِم 
ولَِتْصَغى « مث اقال لَُهم على َسبِيل التَّهديد » فّذْرُهم وما َيفَْترون « :  -عليه السَّالم -ه قال للرَّسُول كأنَّ: الكالم 

  .» إلَْيه أفِْئدَُتهم ، وليَْرَضوه وليقترفوا ما ُهم ُمقِْتَرفُون 
  .هم إىل هذه األْحوال ستئول عاقبة أمر: قال الكَعْبِي إنّ هذه الالَّم الم العاقبة ، أي : الوجه الثاين 
  .هذه العاقبة حتُصل يف اآلِخرة؛ ألن اإللَْجاء حَاِصل يف اآلِخَرة : ويبُعد أن يقال : قال القَاِضي 

فال ُجيوز أن ِتمَيل قُلُوب الكُفَّار إىل قُُبول املَذَْهب الَباِطل ، وال أن َيْرضَْوه ، وال أنْ يقترفوا الُُّنوب ، بل َيْحبُ : قال 
  .َمل على أنَّ عاقبة أْمرِهم يف الدُّْنَيا تئول إىل أنْ َيقَْبلوا األبَاطِيل ، ويرضوا هبا ، وَيْعملُوا هبا أن ُتْح

ُيوِحي « : متعلِّق بقوله » ولَِتْصَغى إلَْيه أفِْئَدةُ « : الالَّم يف قوله : وهو الذي اختاره أبو ُمسِْلم ، قال : الوجه الثالث 
{ أن َبْعَضهم يُوِحي إىل َبْعض ُزْخُرف القَْول ليُغرُّوا بذلك ، : والتَّقْدير » ْخُرَف القَْول غُُروراً َبْعضُهم إىل بَْعضٍ ُز

الذُُّنوب ، ويكون املَُراد أنَّ َمقْصُود الشَّياطني من } ولتصغى إِلَْيِه أَفِْئَدةُ الذين الَ ُيْؤِمُنونَ باآلخرة َوِليَْرضَْوُه َوِلَيقَْترِفُواْ 
  .هو َمْجمُوع هذه املَعَانِي : إلحياء ذلك ا

  :واجلواب عّما اجلُبَّائي من ُوُجوه ، ذكرها القَاِضي 
  .تقتضي َتَعلُّقَه مبا قْبلَه ، فحملُه على االبتداء بَعيٌد » ولَِتْصَغى « : أن الواوَ يف قوله : أحدها 
ن ُيقَال إنَّه الم األْمر ، وَيقُْرب ذلك من أنْ َيكُون الم كَْي ، فيبعد أ» ولَِتْصَغى « : أن الالَّم يف قول : وثانيها 

بأنَّها الم الَعاِقَبة ، فضعيفح ألهنم أْجَمعُوا على أن : ، وأنه ال َيجُوز ، وأمَّا قول الكَعْبِي  -تعاىل -َتْحرِيفاً ِلكَالم اللَّه
ُيوِحي َبْعُضهم « : َسلم ، فهو أحسُنها ، إالَّ أنْ قوله حَِقيقةً أْوىل ، وأمَّا قَْول أبِي ُم» كي « هذا َمَجاٌز ، وَحْملُه على 



« : هو التَّغْرير ، وإذا َعطَّفَْنا عليه قوله : يقتضي ان يكُون الَغَرض من ذلك اإلحياء » إىل َبْعض ُزْخُرف القَْولِ غُُرواً 
َيْسَتمِيل إىل ما يكون َباِطُنه قَبِيحاً ، وظاهره  فهذا أيضاً َعْين التغرير ، ال معىن التغرير؛ ألنه» وِلَتصَْغى إلْيه أقِْئَدة 

  .َحَسَناً 
عني هذه االْسِتمَالة فلو َعطَفَْنأ عليه ، لَزِم أن َيكُن املَْعطُوف عني املَْعطُف َعلَْيه ، وأنَّه » وِلَتصَْغى إليه أفِْئَدة « : قوله 

َنا لكُلِّ نَبِّي ُعُدّواً من شَأنه أن ُيوِحي ُزْخُرف القَْول؛ ألجل وكذلك َجَعلْ: َتقْدير الكالم : ال جيوز ، أمَّا إذا قُلَْنا 
قُُبول  التَّغرير ، وإمنا َجَعلْنا مثل هذا الشَّْخص َعدُواً للنَّبِي؛ لتْصَغى إليه أفِْئَدة الكُفَّار ، فََيبُْعدوا بذلك السََّببِ عن

  .شَّيء على َنفِْسه ، فما ذَكَرَناه أْوىل َدْعوة ذلك النَّبِيِّ ، وحنيئذٍ ال َيلَْزم منه َعطْف ال
  فصل يف معىن اإلنسان

املَُتعلِّق األوَّل هو القَلْب ، وبواسطته تتعلَّق النَّفْس؛ : منهم من قال : اإلنسان شيء ُمَغاير للَبَدن ، مث اْخَتلَفُوا : قالوا 
ب متعلِّق النَّفس احلَيَوانيَّة ، والدِّمَاع متعلَّق النَّفْس القَلْ: كسائر األْعَضاء ، كالدِّمَاغ ، والكَْبد ، ومنهم َمْن قَال 

َجَعل َمَحلَّ  -تبارك وتعاىل  -النَّاِطقَة ، والكَبِد متعلَّق النَّفْس الطَّبِيعيَّة ، واألوَّلون متسَّكوا هبذه اآلية الكرمية؛ فإنه 
  .القَلْب : على أنَّ ُمتعلِّق النَّفْس  القَلْب ، فدلّ: الصَّغى الذي ُهو ِعَبارة عن املَْيل واإلرادة 

اَب َيْعلَُمونَ أَنَُّه ُمَنزَّلٌ ِمْن َربِّكَ أَفََغْيَر اللَِّه أَْبتَِغي َحكًَما َوُهَو الَِّذي أَْنَزلَ إِلَْيكُُم الْكَِتاَب ُمفَصَّلًا وَالَِّذيَن آَتيَْناُهُم الْكَِت
  ) ١١٤(يَن بِالَْحقِّ فَلَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمتَرِ

بأنه ال فَاِئدة يف : ملّا َحكَى عن الكُفَّار أنَّهم أقَْسمُوا باللَّه َجْهد أْيماهنم ، لَِشن َجاءَْتُهم آية ، لُيؤِمُننَّ هبا ، وأجاب َعْنه 
أنَّ الدَِّليل على ُنبُوته  لو أظَْهَرَها ، لبقوا ُمِصرِّين على كُفْرِهم ، بيَّن يف هذه اآلَية -تعاىل  -إظْهَار تلك اآلَيات؛ ألنَّه 

  .، قد َحَصل فكلُّ ما طَلَُبوه من الزِّيادة ، ال َيجب االلِْتفَات إليه 
  :من َوْجَهني » غَْيَر « جيوز َنْصب » افََغْيَر « : قوله 

: األنعام [ } َر اهللا أَتَِّخذُ َولِّياً أَغَْي{ : مقدَّماً عليه ، وَوِلَي اهلَمَْزة ملا تقدَّم يف قوله » أْبَتغي « أنَّه َمفُْعول ل : أحدمها 
وأُبو الَبقَاء ، واْبُن َعِطيَّة؛ : ذكره احلُوِفيُّ » غَْير « إمَّا حاالً ، وإمَّا َتْميِيزاً ل : حنيئٍذ » َحكَماً « ويكُون ]  ١٤

  .» إنَّ غَْيَرها إبالً « : كقوهلم 
هذا « َحكَماً » ألنَّه يف األْصل َيُجوز أن َيكُون َوْصفاً له ، و : َحكَماً  «على احلَالِ ِمْن » غَْير « أن َينَْتِصب : الثاين 

كونه حاالً ، أو َمفُْعوالً ، أو : ثالثة أوجه « َحكَماً » وجهاان ، ويف نصب « غَْير » املَفُْعول به؛ فتحصَّل يف َنْصب 
  .واحلَكَُم أبلغ من احلَاِكم . َتْميِيزاً 

أفََغري اللَّه : قُلْ لَُهم يا حممَّد :  َيْحكُم إال بالَعْدل ، والحاكم قد َيجُوز ، وَمْعىن اآلية الكرمية ألنَّ احلَكََم ال: قيل 
اجعل َبْيَننا وَبيَْنك َحكَماً ، : أطْلب قَاضياً َبيْنِي وَبيَْنكُمن وذلك أنَّهم كَانُوا َيقُولُون للنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 

  .فأجابَُهم به 
حَالٌ : « ُمفَصَّالً » ، و « أْبتَِغي » : هذه اجلُْملة يف َمَحلِّ َنْصب على احلَالِ من فاِعل « وُهو الَّذي أْنَزل » : قوله 
َخْمساً خَْمساً : أي « ُمفَصَّالً » القُرآن الَعِظيم ، وقيل : أي ُمبينَّاً فيه أْمُره وهنيه ، واملراد بالكَِتاب « الكَِتاب » من 

  ] . ٣٢: الفرقان [ } ِلنُثَبَِّت بِِه فَُؤاَدَك { : َعشْراً ، كما قال  ، وَعْشراً
ُعلَماء : َخَبره ، واجلُْملَة ُمْسَتأَنفَة ، واملراد بِهِم : « يْعلَُمونَ » ُمْبَتدأ ، و : « والذين آتْيَناهم الِكَتاب » : وقوله 

  . اليَُهود والنَّصارى الذين آتْيناهم التَّْوراة واإلْنجِيل



القُْرآن : رُؤَساء أْصحَاب النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بالِكَتاب : هم ُمؤِمنوا أهل الِكَتاب ، وقال عطاء : وقيل 
  .الَعظِيم ، َيْعلَمون أنه َمنَزَّلٌ 

أنَّ أنزل ونزَّل  :بتْشِديد الزَّاي ، والباقُون بَِتْخفِيِيها ، وقد تقدَّم « ُمنَزَّل » : قرأ ابُن عامر ، وحَفْص عن عاصم 
مَُنزَّل » حال من الضَِّمري املُسْتكنِّ يف « باحلقِّ » البِْتداء الَغايِة َمجازاً ، و « من ربِّك » لَُغَتان ، أو َبْيَنُهما فَْرق ، و 

  .ُملَْتبِساً باحلَقِّ ، فالباء للُمصَاَحَبة : أي « 
  .اكني أنَّهم َيْعلَُمون ذلك من الشَّ: أي « فَال تكُوَننَّ من املُْمترِين » : قوله 
  ] . ١٤: األنعام [ } َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن املشركني { :  -تعاىل  -هذا من بابِ التَّْهييج واإللَْهاب؛ كقوله : وقيل 
  .ملا ظهرت الدَّالِئل ، فال َيْنَبِغي أنْ َيْمِترِي فيه أَحد : هذا ِخطَاب ِلكُلِّ أحد ، واملعىن : وقيل 
  .ذا اِخلطَاب وإن كان يف الظَّاِهر للرَُّسول ، إالَّ أن املراد أمته ه: وقيل 

  ) ١١٥(َوَتمَّْت كَِلَمُت َربِّكَ ِصْدقًا َوَعْدلًا لَا مَُبدِّلَ ِلكَِلَماِتِه َوُهَو السَِّميعُ الَْعِليُم 

  :ثالثة أوجه » ِصْدقاً وَعْدالً « يف نصب 
  .َتمََّت الكَِلَمات َصاِدقَات يف الَوْعد ، َعاِدالت يف الوعيِد : ِضع احلال ، أي أن َيكُونا َمْصَدَرْين يف مَوِ: أحدها 
  .أهنما َنْصب على التَّْمييز : الثاين 

  .الطَّبِريُّ ، وأُبو البقاء : وممن قَالَ بِكَْونه َتِمييزاً » وهو غَْير صََواب « : قال ابن عطيَّة 
َتمَّْت ألْجل الصِّْدق والَعْدل الواِقَعني ِمْنُهما ، وهو َمَحلُّ نظر ، : ْجله ، أي اهنما نصب على املَفْعُول من أ: الثالث 

  .ذكر هذا الَوْجه أُبو الَبقَاء 
{ ، ]  ٣٣: يونس [ } كَذَِلَك َحقَّْت كَِلَمةُ رَبَِّك َعلَى الذين فسقوا { : وقرأ الكوِفيُّون هنا ، ويف يونس يف قوله 

[ } َوكَذَِلَك َحقَّْت كَِلَمةُ َربِّكَ { : موضعان ، فوي غافر ]  ٩٦: يونس [ } يْهِْم كَِلَمةُ َربَِّك إِنَّ الذين َحقَّْت َعلَ
باإلفراد ، وافقهم ابُن كثري ، واُبو عمرو على َما يف ُيوُنس وغافر ، دون هذه السُّورة ، » كلمة « ]  ٦: غافر 

  .باجلَمع يف املَواِضع الثُّالثة : والباقون 
» باإلفَْراد ، وَناِفع مجيع ذلك « كلمة » : قرأ الكُوِفيُّون هَُنا ويف يُوُنس يف املوضعني ويف املؤمن « : أبو حيَّان قال 

  »باجلَمع ، تابعه أُبو َعْمرو ، وبان كثري هَُنا « كلمات 
؛ » وَناِفع وابن عامر « ألْصل إنَّه قد أْسقَطَه النَّاِسخ وكان ا: كيف َنِسي ابن عامر؟ ال ُيقَال : قال شهاب الدِّين 

  .» َتاَبَعُهَما « : ولو كان كَذَِلَك ، لقال » َتاَبَعهه « : ألنَّه قال 
  .رسالته ورساالته : إرادة اجلِْنس ، وهو نظري : ووجه اإلفراد 

القُرآن الَعظِيم ،  ُخطَْبته ، فكذا َمْجمُوع: قصيدته ، وقال قُّس يف كَلمته ، أي : قال زهري يف كلمته ، أي : وقوهلم 
: تعاىل َمْتُبوعة بالنِّْسبة إىل األْمر ، والنَّهِي ، والوعد ، والوعيد وأراد بالكلمات  -وقراءة اجلَْمع ظَاِهرة؛ ألن كَِلَماته 

  .أْمَره ونَْهَيُه ووْعَده وَوِعيَده ، يف األْمر والنَّْهي 
َحكَم ، وهذا الكالم كما َيُدل على أن اخلُلْف يف َوْعد اللَّه ِصْدقاً فيما وعد عدالً فيما : وُمقاتل : وقال قتادة 

:  -تبارك وتعاىل  -على أنَّ اخلُلَْف يف وعيده ُمحَال ، خبالف ما قالُه الَواِحِدّي يف َتفِْسري قوله : ُمَحال؛ فيدلُّ أيضاً 
إن اخلُلْف يف وعيد اللَّه َجاِئٌز ، ألن وعد ]  ٩٣: النساء [ } يَها َوَمن َيقُْتلْ ُمْؤِمناً مَُّتعَمِّداً فََجَزآُؤُه َجهَنَُّم خَاِلداً ِف{ 

اللَّه ووِعيَده كلمة اللَّه ، فيجب كَْوَنها موُصوفَةٌ بالصِّدق؛ ألن الكذب نَقْص ، والنَّقْص على اللَّه ُمَحال ، وال َيجُةز 



لزم الدَّْور ، وهو َباِطل ، ] كذب على اهللا ُمَحال إثْبات أنَّ الكَِذب على اللَّه ُمحَال ، فلو أثبتنا امِتنَاع أن ال
[ } َوالَ مَُبدِّلَ ِلكَِلَماِت اهللا } { الَّ مَُبدِّلِ ِلكَِلَماِتهِ { َوَتمَّْت كَِلَمةُ َربِّكَ ِصْدقاً َوَعْدالً : وأْجَمُعوا على اجلَْمع يف قوله 

  ] . ٣٤: األنعام 
يكُون لََها َمحلُّ من اإلعراب؛ ألنَّها ُمْسَتأنفة ، وأن تكون ُجْملة َحالّيضة من  حيتمل أن» ال مبدِّل ِلكلماِته « : قوله 
  .» َتمَّْت « فاعل 

  فأين الرَّابِط بني ذي احلَالِ ، واحلَالِ؟: فإن قُلْت 
وإلضافتها إىل لَفْظ ال مبدِّل هلا ، وإنَّما أبرزت ظَاِهرة؛ َتْعِظيماً هلا : فاجلواب أنَّ الرَّْبط حصل بالظَّاهر ، واألْصل 

  .اجلاللة الشَّريفة 

إال » صدقاً وعدالً « : لئال ُيفَْصلَ بني احلَالِ وصاحبها األْجَنبِيِّ ، وهو » ربِّك « وال جيُوز حاالً من : قال أبو الَبقَاء 
  .» الكَِلَمات « ال من » ربِّك « حاالً من : » ِصْدقاً وَعْدالً « أن ُيجَْعلَ 

مل َيلَْزْم منه فَْصلٌ؛ ألنَّها حاالن لذي حال » ربِّك « حاالً من : » صدقاً وعدالً « فإنه إذا جعل : ن قال شهاب الدِّي
، ولكّن قَاعدته َتمَْنع َتَعدُّد احلال لذي حالٍ واحدة ، ومتنع أيضاً َمجِيء احلَالِ من املُضاف إلَْيه ، وإن كان املَُضاف 

اخِْتالف ] إىل [ يف املواضعِ الِِّتي أشَْرُت » كَِلَمات « َشْيء من ذلك ، والرسم يف َبْعض الثُّانِي ، ومل ُيْمنعن هنا بِ
  .القُرَّاء فيها ُمْحتَِمل ِلِخالفِهِهم ، فإنه يف املُْصَحف الكَرِمي من غري أِلف بعد امليم 

: » اخلَْرص « ما يف املوضعني و  :نافية ، مبعىن » إن » « إن إال َيخْرُصون « ، و » إن يتَّْبُعون « : وقوله تعاىل [ 
  .احلَْزر ويَُعترب به عن الكذب واالفْتِراء ، وأصله من ا لتَّظَنِّي ، وهو قول ما مل ُيْسَتْيقَن ، ويتحقق؛ قاله األْزِهري 

: بَِمْعَنى فاملَفْتُوح َمْصدر ، والمكْسُور » ِخْرص « اخلَارِص خَْرصاً ، فهي » َخَرًصها « : ومنه خرص النَّخل ، يقال 
  ]َمفُْعول؛ كالنَّقض والنِّقض ، والذَّْبح 

  فصل يف معىن اآلية
ال رادَّ ِلقَضَاِئه وال ُمَغيِّر ِلحكمه ، وال ُخلْف : » ال مَُبدِّل ِلكَلماته « َمْعَنى  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عبَّاس 

  .لوْعِده ، وهو السَِّميع الَعِليم 
إِنَّا {  -تبارك وتعاىل  -القرآن ال ُمَبدِّل له ال يَزيد يف املُفَتُرون ، وال ُيْنِقُصون؛ كقوله » الكَِلَمات « وقيل املُرَاد 

  ] . ٩: احلجر [ } َنْحُن نَزَّلَْنا الذكر وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ 
[ } رِ اهللا لََوَجُدواْ ِفيِه اختالفا كَِثرياً َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْي{ : أهنا حمفوظة عن التََّناقُض؛ كقوله تعاىل : املُراد : وقيل 

  ] . ٨٢: النساء 
ال َتقَْبل التَّْبدِيل والزَّوَال؛ ألنَّها أزَِليَّة ، واألَزيلُّ ال َيزُول ، وهذا  -تبارك وتعاىل  -أنَّ أْحكام اللَّه : وقيل املراد 

ملَّا حظضكظَم على زَْيد بالسَّعادة ، وعلى َعْمرو  -اك وتعاىل ترب -الَوْجه أَحد األصُ ل القَوِيَّة يف إثْبات اخلَري؛ ألنه 
لزم منه اْمِتناع أنْ يِقِْلب السَّعيد شقّاً ، والشَِّقي سعيداً ، وهو َمْعَنى » ال مَُبدِّل لكلمات اهللا « : بالشَّقاوة ، مثَّ قال 

  .ْوم الِقَياَمة َجفَّ القَلَم مبا هو كَاِئٌن إىل َي:  -عليه الصالة والسالم  -قوله 

  ) ١١٦(ا َيخُْرُصونَ َوإِنْ ُتِطْع أَكْثََر َمْن ِفي الْأَْرضِ ُيِضلُّوَك َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنْ َيتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوإِنْ ُهْم إِلَّ



ن بعد زوال الشُّْبهة ، وظهور ملَّا أجاب عن ُشَبهة الكُفَّار ، وبيَّن صحَّة ُنُبوة ُمحمَّد صلى اهللا عليه وسلم بالدليل ، بيَّ
ْرض كانوا احلُجَّة ، أنه ال َيْنَبِغي للَعاِقل أن َيلَْتِفت إىل كَِلمات اجلُهَّال ، وهذه اآلية الكرمية َتُدلُّ على أنَّ أكْثَر أْهلِ األ

  .ُضالالً 
تأكلون ما َتقُْتلون ، وال تأكلون : فقالُوا  وقي إنَّهم جاّدلُوا َرسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملُؤمنني يف أكل املَْيَتة ،

  }وإن ُتِطع أكْثر َمْن ِفي األْرض { :  -تعاىل -ما قََتلَه اللَّه ، فقال اهللا 
» غن َيتِّبُِعون إى الظَّنَّ « : عن الطَّرِيق احلقِّ ، مث قال : ان ُتِطعُْهم يف أكل املَْيَتة ، ُيِضلُّوك عن َسبيل اللَّه ، أي : أي 
يكِْذُبون يف ادِّعاء : » وإنْ ُهْم إالَّ َيْخُرصُون « أنَّ ديَنُهم الذي ُهم عليه ظَنٌّ ، وهوى مل يأُخذُوه على َبِصرية : د يري

  .القَطْع 
  فصل يف رد شبه نفاة القياس

 كَِثري من آَيات القُْرآن َبالَغ يف ذَمِّ الكُفَّار يف -تبارك وتعاىل  -متسَّك ُنفَاة الِقيَاس هبذه اآلية الكرمية؛ ألن اللَّه 
ال بد و ، يكون يف أقَْصى [ موجباً للذَّمِّ ،  -تبارك وتعاىل  -الَعظِيم بكوهنم ُمتَّبِعني للظَّن ، والشِّيء الذَّي جعله اللَّه 

ملا ورد الدَّليل القَاِطع : حمرماً ال ُيقَال ] َمراِتب الذَّمِّ ، والعمل بالقياس ُيوجِب اتِّبَاع الظَّنِّ ، فوجب كَْونه َمذُْموماً 
إمَّا أن َيكُون َعقِْلّياً ، أو َسْمعِياً ، واألّوأل بَاِطل؛ ألنَّ العَقْل ال : بكونه ُحجَّة ، كان العمل به عمالً بَِدليل القَاِطع 

  .عَقْل وَتقْبيحه َمَجال له يف أنَّ العمل بالِقيَاس َجاِئٌز ، أو غري َجاِئز ، وال سيَّما عند َمن يُْنِكر َتْحسني ال
غري ُمْحَتَملة لوجه ‘ والثاين أيضاً بَاِطل؛ ألن الدَِّليل السَّمِْعي إنَّما يكون قَاِطعاً لَْو كان ُمتََواِتراً ، وكانت الدَّاللة قَاِطَع
اس ُحجَّة ، والرتفع آَخر سوى هذا املَعَْنى الَواِحد ، ولو َحَصل مِثُل هذا الدَِّليل ، لعلم النَّاس بالضَّرُورةَ كون الِقَي

  .اخلالف فيه ، فََحْيث مل ُيوَجد ذلك ، َعِلْمنا أن الدَّليل القَاِطع على صحَّة القياس مفقُود 
هب أنه الدَّليلُ القاطع على أن القياس ُحجَّة ، إالَّ أنَّ ذلك ال يتم العمل بالقياس إالَّ مع اتِّباع الظَّنِّ؛ ألن : الثاين 

  .َمبَْنيُّ على َمقَاَمْين التَّمسُّك بالقياس 
  .أن احلُكْم يف حملِّ الوِفَاق معلِّلٌ بِكَذا : أحدمها 
أن ذلك املَْعَنى حاصل يف حلِّ اخلالف ، فهذهان املقامان إن كاَنا َمعلُوَمْين على َسبيل القَطْع والَيِقني ، فهذا : والثاين 

ُموُعُهَما أو كان أحدمها ظَنِّيَّا؛ فحينئٍذ ال يتمُّ العمل هبذا القياسِ إالَّ ممَّا ال ِخالف يف ِصحَّته بني العُقالء ، وإن كان َمْج
  .بُِمَتاَبعة الظَّنِّ ، وحينئٍذ يدخل حتت النَّصِّ الدَّال على أنَّ متابعة الظّنِّ َمذُْمومة 

وهو مثل اعتقاد [ سَْند إىل أمَارة ، إن الظَّنِّ عبارىة عن االْعِتقَاد الرَّاجِح إذا مل ُي: مل ال جيوز أن ُيقال : واجلواب 
  ]الكُفَّار أمَّا إذا كان االْعِتقَاد الرَّاجُِح مستنداً إىل أمارة 

  .فهذا االعتقاِد ال ُيَسمَّى ظنَّا ، وهبذا الطَّريق َسقَط االسِْتدالل 

  ) ١١٧(ِديَن إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْت

  :قوالن » أعلم « يف 
  .إن ربَّك هو َيْعلَم : أنَّها ليست للتَّقِْضيل ، بل بَِمعَْنى اسم فاعل يف قوهتن كأنه قيل : أحدمها 

  .» وهو أْعلَم باملُهَتدين : وال جيوز ذلك؛ ألنَّه ال يطَابِق « :  -رمحها هللا -قال الواحدي 
هو َجرٌّ حبرف : فقال بعض البْصريِّني : » َمْن « فْضِيل ، مث اختلف هؤالء يف حملِّ أنَّها على باهبا من التَّ: والثاين 

وهذا ليس بَِشيء؛ ألنه ال ُيْحذَف اجلَارُّ » وهو أْعلَمُ باملُهَْتدين « : ُمقَدَّر ُحِذف وبقي عمله؛ قولة الدَّاللة عليه بِقَْوله 



  ]الطويل : [ ليها ، ما ورد خبالفها ، فضرورةٌ؛ كقوله ويبقى أثَُره إال يف مواضع تقدَّم التَّْنبِيه ع
  أشَاَرْت كُلَْيبٍ باألكُفِّ األَصابُِع..  -٢٢٩٩
  ]الكامل : [ وقوله 
  َحتَّى َتَبذََّخ فاْرتَقَى األعالمِ. ...  -٢٣٠٠
  ]الوافر : [ أنَّها يف حملِّ َنْصب على إسْقاط اخلَاِفض؛ كقوله : الثاين 
  .. لدِّيَاَر ولَمْ َتعوجُوا َتُمرُّونَ ا -٢٣٠١

  :وهو َمرُدوٌد من وجهني . قاله أُبو الفَْتح 
  .األول أن ذلك ال يطَّرِد 

  .أن أفَْعل التَّفِْضيل ال تَْنِصُب بِنَفِْسها؛ لَضعْفها : الثاين 
  .أّنه نصب بنفس أفَْعل ، فإهنا عندهم َتْعمل عمل الِفْعل  -وهو قَْول الكُوفيني : الثالث 
  ]الطويل : [ أهنا َمْنصُوبة بِفعل ُمقَدَّر يدل عليه أفَْعل ، قاله الفَارسيُّ؛ وعلي َخرَّج قول الشاعر : بع الرا

  وأْضَرَب َمنَّا بالسُّيُونِف القََوانِسَا... أكَرَّ وأْحَمى ِللَْحقيقِة مِْنُهُم  -٢٣٠٢
  .ن أفََعل ضَِعيفة كما تقرَّر َيضْرُِب القَوانَِس؛ أل: ُنِصب بإضمار فعلٍ ، أي » القوانِس « ف 

خََبره ، واجلُْملَة ُمَعلِّقة ألفَْعل التَّفْضِيل؛ فهي حملِّ َنْصب هبا؛ : » َيِضل « أنَّها َمْرفُوعة احمللِّ باالْبِتداء ، و : اخلامس 
، وهذا رأي الكساِئي ، ]  ١٢: الكهف [ } ِلَنْعلََم أَيُّ اِحلزَْبْينِ أحصى { : أعلم أيُّ النَّاسِ َيِضل كقوله : كأنه قيل 

ل ال والزَّجَّاج ، واملَُبرِّد ، وَمكّي ، وإالا أن أبا حيَّان ردَّ هذا؛ بان التَّْعِليق فرع ثُبُوت العمل يف املَفُْعول به ، وأفَْع
  .َيْعمل فيه ، فال ُيَعلَّق 

قواعد البصريني ُمواِفقَةٌ لَه ، وال َيُجوز ان تكون َنصُْبها مبضمر ، وهو قول الفَارسيِّ ، و: والرَّاجِح من هذه األقَْوال 
يف حملِّ جرِّ بإضافة أفْعل إلْيها؛ لئالً يلزم َمْحذُور َعِظيم ، وذلك أنَّ أفعل التَّفِْضيل ال ُتَضاف إالَّ إىل جْنِسها » َمْن « 

ُمتَِّصٌف بالضَّالل ، فهذا الَوْجه : ضَّالِّني ، أي َبْعض ال» َزْيد « لَزِم أن يكون » َزْيد أْعلَم الضَّالِّني « : ، فإذا قُلَْت 
 -» ُيِضلّ « : يفتح َحْرف املُضارعة ، أمَّا من قرأ بضمِّه » َيِضلُّ « ُمْسَتحيل يف اآلية الكرمية ، وهذا عند من قرأ 

« » أفعل » جرِّ بإضافة يف موضع « َمْن » ُجيوز أن تكون « : ، فقال أُبو البقاِء  -وهو احلسن ، وأمحد بن أيب ُسرَْيج
  .« إليها 
َوَجْدته ضاالً؛ مثل أْحَدُته : من جيد الضَّالل وهو من أْضلَلُْته ، أي : هو أْعلَم املُِضلِّني ، أي : إمَّا على َمْعَنى » : قال 

  .« أنه َيِضلُّ عن اهلدى : َوَجدته َمْحُموداً ، أو بَِمْعىن : ، أي 

إىل ارِْتكَاب ِمثْل األَماكن احلَرِجة ، وكان قد عبَّر قَْبل ذلك بِعَِبارات اْسَتْعظَمُت النُّطْق  وال حَاَجة: قال شهبا الدِّين 
هبا ، فََضرْبت َعْنها إىل أْمِثلٍة من قْويل ، والَِّذي ُتْحملُ عليه هذه القراءة ، ما تقّدضم من املُْختَار؛ وهو النَّْصب 

َيجُِده ضاالً ، أو َيْخلُق : على َمْعَنى  -تعاىل  -ضمري َيُعود على اللَّه : لقراءة على هذه ا» ُيِضلّ « بُِمْضَمر ، وفاعل 
أْعلَم َمْن يِضلُّ النَّاس ، واملَفُْعول َمْحذُوف : أْي » َمْن « وُجيوز أن يكُون ضمري » ال يسأل عمَّا َيفَْعل « فيه الضَّالل 

ُجيوز أن تكُن موصُولة ، وهو الظَّاهر ، وأن » َمْن « فقط ، و » َمْن « ، وأمَّا على القراءة الشَّهرية ، فالفَاِعل ضمري 
  .تكون َنِكرة مَْوُصوفة ، ذكره أبثو البقاء 

  يوجب وقوع التَّفَاوت يف ِعلْم اللَّه ، وهو ُمَحال؟» أْعلَم باملُهَْتِدين « فإن قيل هو 
  : أن املَقُْصود من هذا اللَّفِْظ أن ُحُصول التَّفَاُوت يف علم اللَّه ُمحَال ، إالَّ: فاجلواب 



إِنْ أَْحسَْنُتْم أَْحَسْنُتمْ { :  -الِعنَاية بإظْهَار هداية املُهَْتدين فوق اهلداية بإظهار ضالل الضَّالِّني ، ونظُريه قوله تعاىل
 -قوله : ساءة مرَّة واحدة ، وَمعَْنى فذكر اإلْحَسان َمرََّتْين ، واإل]  ٧: اإلسراء [ } َألْنفُِسكُْم َوإِنْ أََسأُْتْم فَلََها 

  .ُيَجازي كُالَّ مبا يستحقُّونَ : أي } أَْعلَُم باملهتدين { :  -تعاىل

لَْيِه َوقَْد فَصَّلَ َوَما لَكُْم أَلَّا َتأْكُلُوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َع) ١١٨(فَكُلُوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه إِنْ كُْنُتمْ بِآَياِتِه ُمْؤِمنَِني 
  ) ١١٩(إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بِالُْمْعَتِديَن  لَكُْم َما َحرََّم َعلَْيكُْم إِلَّا َما اْضطُرِرُْتْم إِلَْيِه َوإِنَّ كَِثًريا لَُيِضلُّونَ بِأَْهوَاِئهِْم بَِغْيرِ ِعلْمٍ

  :يف هذه الفَاِء وجهان 
  .ر أنَّها جواب شَْرط ُمقدَّ: أحدمها 

وذلك أنَّهم كانوا َيقُلون [ إن كُْنتم مَُتَحقِِّقني باإلميان ، فكُلوا : فقيل للُمْسِلِمني : قال الزَّخمَْشريُّ بعد كالم 
 -تعاىل  -إنَّكم َتْزُعمون أنَّكم َتْعُبُدون اللَّه ، فما قتله اهللا أَحقُّ أن َتأكُلُوا ممَّا قََتلُْتُموه أْنُتم ، وقال اهللا : للُمْسِلمني 
  .} فَكُلُواْ ِممَّا ذُِكَر اسم اهللا َعلَْيِه { : للمسلمني 

  .أهنا َعاِطفَة على َمْحذُوف : والثاين 
. » كونوا على اهلَُدى ، فكُلُوا : ودَخلَت الفاُء للعطْف على ما دلَّ عليه أوَّل الكالم ، كأنه ِقيل « : قال الواحدي 

اتَّبِعُوا ما أمركُم اللَّه تعاىل من أكْلِ « : قدَّم من َمْضُمون اجلَُمل املُتقّدَمة كأنه قيل أنَّها َعاِطفة على ما ت: والظَّاهر 
  .» املُذَكَّى دون امليتة ، فكُلُوا 

 ، وال ُينَازعون فيه ، وإمنا النِّزاع يف أنَّهم أْيضاً -تعاىل  -إهنم كَانُوا يُبيُحون أكْل ما ذُبِح على اْسمِ اللَّه : فإن قيل 
اهللا كَاُنوا ُيبِيُحون أكْل امليتة ، واملُْسِلُمون كَانُوا َيْحرُِّموهنا ، وإذا كان كذلك ، كان ُورُود األْمر بإَباحة ما ذُِكر اسم 

  .عليه ِعْبئاً ، ألنَّه يقتضي إثْبَات احلُكْم يف املتَّفْقِ عليه ، وترك احلُكْم يف املُْخَتِلف فيه 
ردَّ عليهم يف األمَْرْين ،  -تبارك وتعاىل  -ُمون أكْل املُذَكَّاة ، ويُبِيُحون أكْل املَْيَتة ، فاللَّهلعلَّ القوم حيرِّ: فاجلواب 

َوالَ َتأْكُلُواْ ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اسم { : وبتحرمي املَْيَتة بقوله } فَكُلُواْ ِممَّا ذُِكَر اسم اهللا َعلَْيِه { : فحكم حبلِّل املُذَكَّاة بقوله 
اْجَعلوا أكْلَكُم : على أن املَُراد } فَكُلُواْ ِممَّا ذُِكرَ اسم اهللا َعلَْيِه { : أو ُيْحمل قوله ]  ٢١: األنعام [ }  َعلَْيِه اهللا

  .مقصوراً على ما ذكر اْسُم اهللا عليه ، فيكون املَْعَنى على هذا الوجه ، َتْحرِمي أكْل املَْيَتة فقط 
  :فيه قوالن » أالَّ َتأكُلوا « : دأ وخرب ، وقوله ُمْبَت» وَما لَكُْم « : قوله 

هو َحذْف َحْرف اجلرِّ ، أيك أيُّ اْسَتقَرَّ يف َمْنع األكْل ممَّا ذكر اْسم اللَّه عليه؛ وهو قول أيب إْسَحاق : أحدمها 
  . هذا الوجه َجَرى القوالن املَْشُهوران ، ومل يذكر الزََّمْخَشرِيُّ غري» يف « الزَّجَّاج فلما ُحِذفَتْ 

وأيُّ َشْيء لَكُم تَاركني لألكْل ، ويؤيِّد ذلك ُوقوع احلالِ : أنَّها يف حمل َنْصبٍ على احلالِ ، والتَّقْدير : الثاين 
 إالَّ أن هذا َمْرُدود]  ٤٩: املدثر [ } فََما لَُهْم َعنِ التذكرة ُمْعرِِضنيَ { : الصَّرحية يف مِثْل التَّركيب كَِثرياً ، حنو 

  :بَِوجَْهْين 
  ُتَخلِّص الفِْعل لالْستِقَْبال ، فكيف َيقَُع ما بَْعَدها حاالً؟» أنْ « أنَّ : أحدمها 
  .أنَّها مع ما بعدها ُمؤوَّلة باملصدر ، وهو أْشَبه باملُْضَمرَات كما تقدَّم حتريره ، واحلال إنَّما تكُون نكرة : والثاين 

« ويف َتكَلُّ ، فمفعول » وما لَكُم ذَوِي أال َتأكلوا « : َحذُْف ُمضاف ، فََيجُوز ، أي  إالَّ أن يُقَدَّر: قال أُبو البقاء 
ومَال : وُجيوز أالَ يُراد َمفُْعول ، بل املُراد » َشْيئاً مما ذُِكر اْسمُ اللَّه « : َمْحذوف َبِقيتْ صفَته ، تقديره » َتأكُلُوا 



أن ال َتبَْتِدئُوا باألكْل من املَذْكُور عليه اسم اللَّه ، : الْبِتَداء الغَاية ، أي  »ِمْن « لكُم أال يقع منكم األكْل ، وتكون 
  .َمزِيدة ، وهذا فَاِسٌد؛ إذا ال داِعي ِلزيَادهتا » الَ « وُزِعم ، أنَّ 

ونافع ، وحفٌص : ُعول ببنائهما للمف: قرأ اْبُن كَِثري ، وأُبو َعْمرو ، وابُن َعاِمر » وقد فصَّل لَكُم ما حرَّم « : قوله 
ببناء األوَّل للفاعل ، وبناء الثُّانِي : ببنَاِئَهما للفاعل ، ومحزة ، والكَساِئيُّ ، وأُبو بكر عن عاصم : عن عاصم 

والقَاِئم » فَصَّل « للَمفُْعول ، ومل يأيت عكس هذه ، وقرأ عطيَّة العُويفُّ كقراءة األخَوْين ، إالَّ أنَّه خفف الصَّاد من 
 -والفَاِعل يف قراءة َمْن بََنى للفَاِعل ضمري اللَّه . » حرَّم َعلَْيكُم « : هو املَْوُصول ، وعائده من قوله : قام الفاعل م

  .، واجلُْملَة يف حملِّ َنْصبٍ على احلالِ  -تعاىل 
  فصل يف املراد من اآلية

ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم امليتة والدم { : هو املُراد من قوله تعاىل : ين قال أكثر املُفَسِّر» فَصَّل لَكُم ما حرَّم َعلَْيكُم « : قوله 
، وفيه إْشكَالٌ ، وهو أنَّ سُورة األنَْعام َمكيَّة ، وُسورة املائدة من آخر ]  ٣: اآلية [ يف أوَّل املائدة } َولَْحُم اخلنزير 
أن يكُون ذلك املُفَصَّل متقدِّماً على هذا املُجَْمل ، واملََدنِيّ َيجِبُ » فصَّل « : باملدينة ، فقوله  -تعاىل  -ما أنَْزل اللَّه 

بعد هذه االية  -تبارك وتعاىل -هو قوله : املُفَّصل : متأخِّر عن املَِكّي ، فيمتنع كونه ُمتقدِّماً ، ولقَاِئل أن يقول 
، اآلية ، وهي هو املُرَاد ، ]  ١٤٥: األنعام [ } َيطَْعُمُه  قُل الَّ أَجُِد ِفي َمآ أُْوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّماً على طَاِعمٍ{ : الكرمية 

ُخصُوصاً أن بعد هذه اآلية بقليل ، إال أنَّ هذا القَْدر من التَّاخري ال مينع أن يكُون هو املُرَاد ، ُخصُوصاً أن السُّورة 
  .قارن نزلت َدفَْعة واِحَدة بإْجماع املُفَسِّرين على ما تقدَّم ، فيكون يف ُحكْم املُ

  :يف االْسِتثَْناء وجهان » إالَّ ما اْضطُرِرُْتم إليه « : قوله 
  .أنَّه ُمْنقَِطع ، قاله ابن عطيَّة واحلُوِفي : أحدمها 
  .متَِّصل ] اْسِتثَْناء [ أنه : والثاين 

ألنه وبَِّخُهم بترك األكل ِممَّا يف َمْوِضع َنْصبٍ على االْسِتثَْناء من اجلِْنس من طريق املَْعىن؛ » ما « : قال أبو البقاء 
  .ُسمِّي عليه ، وذلك َيَتَضّمن اإلباحة ُمطْلَقاً 

« وقد فصَّل لَكُم ما حرَّم عليكم » : وقوله « : األوَّل أْوَضح واالتِّصال قلق املَْعَنى ، مث قال : قال شهاب الدِّين 
  .» يف َحالِ االْخِتيَار ، وذلك حاللٌ حال االضِْطرارِ : أي 

]  ٨٨: اآلية [ } َربََّنا ِلُيِضلُّواْ { : قرأ الكوفيُّون بضمِّ الياء ، وكذا الَِّتي يف ُيونس » وإنَّ كَِثرياً لَُيِضلُّون « : قوله 
ضلَّ يف نَفَْسه ، : بالفَْتح ، وسيأيت لذلك َنظَاِئر يف إبْراهيم وغريها ، والقراءتان واِضَحَتان؛ فإنه ٌيقال : والباقون 
وهي أْبلَغ يف الذَّمِّ ، فإهنا تتضَّمن قُْبَح ِفْعِلهم ، حَْيث ضلوا : غريه ، فاملَفُْعول َمْحذُوف على قراءة الكُوفيني  وأَضلَّ

  ] . ٧٧: املائدة [ } َوأََضلُّواْ كَثِرياً َوَضلُّواْ َعن َسَوآِء السبيل { :  -تعاىل -يف أنْفُسِهِم ، وأَضلُّوا غريهم؛ كقوله 
عمرو بن لَُحّي فمن ُدونه من املشركني الَّذين اختذوا الَبَحاِئر والسَّوَاِئب وقراءة الفَتح ال ُتحوُِج إىل : بِه  قيل املُراد

  :عند قوله » ص « فإهنم أْجَمُعوا على الفَْتح يف : حذف ، فرجَّحها َبْعُضهم هبذا وأيضاً 

  ] . ٢٦[ } إِنَّ الذين َيِضلُّونَ َعن َسبِيلِ اهللا { 
  .اتِّباعهم أهْواَءهم ، وشهواهتم : والباُء َسَببيَّة ، أي » َيِضلُّونَ « متعلِّق ب » بِأْهوَائِهِم « :  وقوله
  .ُملَْتبِسني بغري علمٍ : َيِضلُّون ُمصَاِحبِني للجَْهلِ أي : متعلِّق بَِمْحذُوف ، ألنه حالٌ ، أي » بغري ِعلْم « : وقوله 

  فصل يف املراد باآلية



  .عمرو بن لَُحّي كما تقدَّم؛ ألنَّه أول من غري دين إمساعيل : رَاد املُ: قيل 
املراد منه الَِّذين ُيَحلِّلُون املَْيَتة ، ويناِظُرونكم يف إحالهلا ، وَيحَْتجون عليهخا بقوهلم ملا أَحلَّ أنُْتم ، : وقال الزَّجَّاج 

ون فيه من عبادة األوثان ، والطَّعن يف ُنُبّوة حممد صلى اهللا عليه فَبأن حيلَّ ما َيذَْبُحه اهللا أوْلَى ، وكذلك كل ما َيِضلُّ
بغري ِعلْمن وهذه اآلية تدلُّ على أن التقليد حََرام؛ ألنَّه قول مبحض الََوى [ وسلم وإمنا يتِّبُِعون فيه اهلوى والشَّهوة 

لعامل مبا يف َضَماِئرِهم من التََّعدِّي ، وطلب ُنْصرة هو ا: أي » إنَّ َربَّك ُهَو أْعلم باملُهَْدين « : مث قال ] والشَّهءةوة 
 البَاِطل ، والسَّعي يف إْخفَاء احلقِّ ، وإذا كان َعاِلماً بأحَْواهلم وقَاِدراً على جمازاهتم فهو تعاىل جيازيهم عليها واملقصُود

  .منه التَّْهديدي والتخويف 

  ) ١٢٠(ِذيَن َيكِْسُبونَ الْإِثَْم سَُيْجَزْونَ بَِما كَاُنوا يَقَْترِفُونَ َوذَُروا ظَاِهَر الْإِثْمِ َوَباِطَنُه إِنَّ الَّ

  .ما ُيوجُِب اإلثَْم ، و هي الذُُنونب كُلُّها : ملا بني أنَّه فَصَّل املَُحرَّمات ، أْتَبعه مبا َيجُِب َتْركُه بالكُلِّية ، واملَُرادُ به 
  .َعالنيته وِسرَّه » بَِباِطنه وظَاهره « املُراد : قال قتادة 

ما َينْويه ويَقْصده بقلبه؛ كاملُِصرِّ على : ظاهرة ِممَّا َيْعَملُه اإلْنَسان باجلوارح من الذُُّنوب ، وباطنه : وقال ُمَجاِهد 
  .الذَّْنب 

ن بالزَِّنا ، وهم أْصحاب اإلعال: الزَِّنا ، وَباطنه املُخَالة ، وأكثر املُفَسِّرين على أنَّ ظَاِهره : ظاِهره : وقال الكَلْبِيُّ 
االسِْتْسَراء ، وكانت العرب ُيِحبُّون الزَِّنا ، وكان الشَّرِيف َيسَْتِسرُّ به ، وغري الشَّريف ال ُيبِايل : الرَّايَات ، وباطنه 

  .به ، فَُيظْهره 
  .نكاح احملارم ، وباطنه الزِّنا : ظاهر اإلثْم : وقال سعيد بن ُجَبْير 

 -رمحه اهللا  -الزَِّنا ، وروى حيَّان عن الكَلْبِي : التَّعرِّي من الثياب يف الطَّواف والباِطن : ظاهره  :وقال ابن َزْيد 
  .طَواف الرَِّجال بالّبْيت نََهاراً ُعَراةً ، وباطنه ، طَوَاف النَِّساء باللَّْيل ُعَراة : ظَاِهر اإلثْم 

األصحُّ؛ ألن َتْخِصيص اللَّفظ العام بصُورة ُمَعيَّنة من غَْير دليل ، غري  وقيل هذا النَّهي عاٌم يف مجيع املَُحرَّمات ، وهو
االكِتَساب كما تقدَّم ، : واالقِْتَراف » إنَّ الذين َيكِْسُبون اإلثْم سَُيُجزون بَِما كَانُوا َيقِْترفُون « : جائز ، مث قال 

نب على الذَّنب ، إال أنَّ املُْسِلمني أْجَمُعوا على أنَّه إذا تاب ، ومل وظاهر النَّصِّ يدلُّ على أنَّه ال ُبدَّ وأنْ ُيَعاقب املُذ
إِنَّ { :  -تبارك وتعاىل -قد َيْعفُو عن املُذْنِب؛ لقوله  -تبارك وتعاىل -ُيعاقب ، وأْهل السُّنَّة زاُدوا َشْرطاً ، وهو أنَّه 

  .اآلية ]  ٤٨: النساء [ } ِلَك ِلَمن َيَشآُء اهللا الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَركَ بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَ

يَائِهِْم لُِيَجاِدلُوكُْم َوإِنْ أَطَْعُتُموُهْم َولَا َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َوإِنَُّه لَِفْسٌق َوإِنَّ الشََّياِطَني لَُيوُحونَ إِلَى أَْوِل
  ) ١٢١(إِنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ 

ذكر بعده َتْحرِمي ما لَْم ُيذْكَر اْسم اللَّه عليه ، وَيْدُخل فيه املَْيَتة ،  -تعاىل  -ني ِحلَّ كُلِّ ما ذُبِح على اْسم اللَّه ملا ب
  .وما ذُبح على ِذكْر األْصَنام 

  :كُل َما لَمْ ُيذْكَر اْسُم اللَّه عليه من طعامٍ أو شرابٍ ، فهو حرام؛ لُعُموم اآلية : قال عضاء 
اآلية الكرمية يف َتْحرِمي امليتات وما ِفي َمْعناها ، ونُِقل عن َعطَاء اآلية الكرمية ، ويف َتْحرِمي الذَّبَائح : قال ابُن عبَّاسٍ و

يف ذَبِيَحة املُْسِلم ، إذا لَْم ُيذْكَر اسم  -رضي اهللا عنهم  -الَّيت كانُوا َيذْحبوهنا على اْسم األْصَنام ، واْخَتلف الُعلماء 
  .اللَّه علَيه 



 فذهب قَْوٌم إىل َتحْرِميها سواًء ترك التَّْسِميةَ عامداً أْو نَاِسياً ، وُهَو قَْول ابن سريين ، والشَّْعبِني وأمحد يف رواية ،
  .وطائفة من املَُتكَلِّمني ِلظَاهر اآلية الكرمية 

  .اِلك ، والشَّاِفعي ، وأْحَمد يف رِوَاية وذه قَْوم إىل َتْحِليلها ، ُيرَْوى ذلك عن اْبن عبَّاس ، وُهو قول َم
وذهب قوم إىل أنه إنْ ترك التَّْسِمية عامداً ، مل حيلِّ ، وإن تركها َسهْواً ، أحلت ، وُهو قَْول الثَّْوري ، وأْصحاب 

  .الرَّأي ، وَمذَْهب أمحد 
والفسق يف غَْير » وإن لفسق « : م اللَّه؛ لقوله وما ذُبِح على غَْير اْس: املُرَاد من اآلية الكرمية : ومن أَباحََها ، قال 

[ } قُل الَّ أَجُِد ِفي َمآ أُْوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّماً على طَاِعمٍ َيطَْعُمُه { : ِذكْر اْسم اللَّه؛ كما قال يف آخر السُّوَرة الَعِظيمة 
ملُْسِلُمون على أنَّه ال ُيفَسَّق آكل ذَبيَحِة املُْسِلم الذي وأمجع ا} أَْو ِفْسقاً أُِهلَّ ِلَغْيرِ اهللا { إىل قوله ]  ١٤٥: األنعام 

وهذه املَُناظََرة إنَّما } َوإِنَّ الشياطني لَُيوُحونَ إىل أَْولِيَآِئهِْم ِلُيَجاِدلُوكُْم { : تعاىل  -وقوله : ترك التَّْسِمية ، وأيضاً 
ما َيقْتله الصَّقْر والكَلْبُ َتأكُلُوَنن ، وما َيقُْتله اهللا فال : سلمني كانت يف َمْسألة املَْيَتة على أنَّ املُْشركني قَالُوا للم

، وهذه املناظرات  -تعاىل -تأكلون ما َتقُْتلُوَنه ، وال َتأكُلُون ما َيقُْتله اللَّه : إنَّهم قالُوا : َتأكُلُوَنُه ، وعن ابن عباسٍ 
وهذا َمْخُصوص بَِما ذُبِح على } إِنْ أَطَْعُتُموُهْم إِنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ َو{ :  -َمْخصُوصة بأكل املَْيَتة ، وقال تبارك وتعاىل

لو َرِضيُتم هبذه الذَّبيحة الَِّتي ذُبَِح على اْسم اهلديَّة لألوثان ، فقد َرِضيُتم بإهليَِّتها فذلك يُوجِب : اْسم النُُّصب ، يعين 
  .الشِّْرك 

، وإن كان عامَّا حبسب الصِّيغة ، إالَّ أن آِخَرها ملَّا َحَصلْت فيه هذه القُيُود الثالثة فأوَّل اآلية الكرمية : قال الشَّافعي 
قالوا يا رسول اهللا إن ُهَنا أقَْواماً َحدِيثٌ  -رضي اهللا عنها: اخلصوص ، وعن عائشة : ، علمنا أن املَُراد من العموم 

» اذْكُروا أْنتم اْسم اللَّه ، وكلوا « : ذْكُرون اْسم اللَّه عليها أْم ال ، قال َعْهدهم بِِشْرٍك يأتُوَنَنا باللَّْحم ، ال ُيْدَرى َي
  .ولو كانت التَّْسِمية َشرْطاً لإلبَاَحة ، كان الشكُّ يف ُوجودها َمانِعاً كالشكَّ يف أْصل الذَّْبح 

  :هذه اجلُْملَة فيها أْرَبَعة أْوُجه » وإنَّه لَِفْسٌق « : قوله 
وال َيُجوز أن تكُون مَْنُسوقة على ما قَْبلَها؛ ألن األولَى طلبيَّة ، وهي َخبَرِيَّة ، : ا ُمْستأَنفة ، قالوأ أنَّه: أحدها 

  .وُتَسمَّى هذه الواُو ، واو االْسِتئْنَاِف 

وقد [ قدَّم َتْحِقيق ذلك ، أنَّها َمْنُسوقة على ما قَْبلَها ، وال ُيبَالَى بَِتَخلُِفهما ، وهو َمذَْهبُ سيبَوْيه ، وقد ت: والثاين 
  ] .أْورَْدُت من ذَِلك شَواِهد صاِلَحة من ِشْعر وغريه 

وقد تبجَّح اإلمام الرَّازي هبذا الَوْجه على احلََنفيَّة ، » أنَّه ِفْسق : ال َتأكُلوه ، احلالُ « : أنَّها حاليَّة ، أي : الثالث 
ال َيْمنَعون منه ‘ نَّهم َيْمنُِعون من أكْل َمْتروك التَّْسِمَية ، والشَّافعيَّحيث قَلَب َدليلَُهم عليهم هبذا الَوْجه ، وذلك أ

  .استدل عيهم احلََنِفيَّة بِظَاِهر هذه اآلية 
هذه اجلُملَة حاليَّة ، وال َيجُوز أن َتكُون َمْعطُوفة ِلتخَالُِفَهَما طَلَباً وخرباً ، فتعيَّن أن تكون حاليَّة ، : فقال الرَّازي 

، مث هذا الِفْسق ُمْجَمل قد فَسَّره اللَّه تعاىل يف » ال َتكُلُوه حال كَْونِه مُفَسَّقاً « : ا كان حاليَّة ، كان املعىن وإذ
أنه إذَا ذُكشر على الذَّبيحة غَْير اسم اللَّه ، فإنَّه ال : يعين » او ِفسْقاً أِهلَّ ِلَغري اللَّه به « : َمْوِضع آخَررن فقال 

  .لُها؛ ألنَّه ِفسٌق َيجُوزظ أكْ
ري وحنن نقُول به ، وال َيلَْزم من ذَِلك أنَّه إذا مل ُيذْكر اْسم اللَّه ، وال اْسم غريه ، أن تكون َحَراماً؛ ألنه لَْيس بالتَّفِْس

  :الذي ذَكْرَناه ، والنِّزاع فيه ُمَحال من ُوُجوه 
طَّلَب ، والَعكْس ، كما قدَّمُته عن ِسيبَوْيه ، وإن ُسلِّم ، فالواو أّننا ال ُنَسلِّم امِْتناع َعطِْف اخلََبر على ال: منها 



يف اآلية األخرى ُمَبيَّن » ِفسْقاً « لالْسِتئَْناف ، كما تقدم ، وما بَْعَدها ُمْستأنُف ، وإن سُلِّم أيضاً ، فال نسلم أن 
وهذا الذي قاله . ن له ُشُروطاً لَْيَست مَوُجوَدة ُهَنا للِقسق يف هذه اآلية ، فإن هذا لَْيس من بابِ املُْجَمل واملَُبيَّن؛ أل

  :فإنه قال : ُمْشَتِملٌ من كالم الزََّمْخشَرِي 
  .قد ذََهَب مجاعة من املُْجَتهِدين إىل جَوازِ أكْل ما لَْم ُيذْكَر اْسم اللَّه عليه بِنِْسَيان أْو َعْمد : فإن قُلْت 

فهذا أْصل ما » أو ِقْسقاً أهلِّ ِلَغْير اللَّه به « : ومبا ذُِكر غَْير اْسم اللَّه عليه؛ كقوله قد تأوَّله هؤالء باملَْيَتة ، : قلت 
، وأن » ال تأكُلُوا « ُيْحتَمل أن يُعود على األكْل املَْدلُول عليه ب » أنَّه « ذكره ابن اخلَِطيب وتبجَّ به والضَّمري يف 

  :يُعود على املوصُول ، وفيه حنئيٍذ تأويالن 
  .أن َتجَْعل املوُصول َنفْس الِفْسق مبالغة 

« : قال أبُو حيَّان » ذكر « : أو على الذكْر املَفُْهوم من قوله » وإنَّ أكله لَِفْسق « : أو على َحذِْف ُمَضاٍف ، أي 
  .» يُعوج على األكْل ، قاله الزََّمْخَشري ، واقَْتَصر عليه : « إنَّه » ر يف ] والضَّمِ 

أنَّه ُحيوز أن َيعُوج على املَوصُول ، وذكر التَّأويلني : مل َيقَْتِصْر عليه بل ذَكَر :  -رمحه اهللا -الدِّين قال شهاب 
وإنَّ األكل منه لَِفْسق ، : الضَّمري راجع على َمْصدر الِفْعل الدَّاخل عليه َحْرف النَّْهي ، مبعىن « : املُتقدِّمني ، فقال 

  .» كْلَه ِلِفْسق ، أو جعل ما لَمْ ُيذكَر اْسُم اللَّه عليه يف نفس ِقْسقاً أو على املوُصول على أنَّ أ

  .من املُْشركني لُِيخَاِصموا ُمحمَّداً وأصحابه يف أكْل املَْيَت » وإنّ الشَّياطني ليوحون إىل أولَياِئهم « : قوله 
أْوِلَياِئهم من ُمْشرِكي قَُرْيش ، وذلك ألنَّه ملا نزل َمَردة اجملُوس ، ليُوحون إىل : املراد بالشَّيَاِطني : وقال ِعكْرِمة 

أنَّ حممَّداً وأصاحابه  -وكانت بَْيَنُهم ُمكَاتبة -َتْحرمي املَْيَتة ، َسِمعه اجملُوُس من أْهل فَارِس ، فكَتبُوا إىل قُرَيش 
نه حالالً ، وما َيذَْبُحه اللَّه حراٌم فوقع يف َنفْس ناسٍ مث َيزُعُمون أن ما َيذَْبُحو -تعاىل  -َيْزُعمون أنَّهم َيْتَبُعون أْم اللَّه 

  .من املُْسِلمني من ذلك ، فأْنَزل اللَّه هذه اآلية الكَرِمية 
ُيوِحُيون؛ » ُيوُحون « ، وأْصل » ُيوحُون ألْجل ُمجَاَدلَِتكم « : أي » يُوُحون « متعلِّق ب » لُِيَجاِدلُوكُم « : قوله 
  .فأِعلّ 
» إنكم ملُْشرِكُون « : إنَّ التَّْوِطئة للقسم ، فلذلك أجيب القسم املُقَدَّر بقوله : قيل » ن أطَْعُتُموهم وإ« : قوله 

  .» وإنْ أطَْعُتُموُهم « : وحذف جواب الشَّْرط بِلَفِْظ املاِضي ، وهو ههنا كذلك ، وهو قوله 
» فإنكُم « : واألصل » إنَّكُم لَُمْشرِكُون « : من قوه  أنَّ جواب الشَّْرط هو اجلُْملَة: كأنه زعم : قال شهاب الدِّين 

قدَّر بالفاء؛ ألنَّها ُجْملَة امسيَّة ، مث ُحِذفَت الفاء؛ لكون ِفْعل الشَّْرط بِلَفِْظ املُِضيِّ ، وهذا لَْيس بَِشيء؛ فإن القََسم ُم
{ : شَّْرطية ، ولَْيس ِفْعل الشَّْرط َماضِياً؛ كقوله تعاىل ال» إن « قَْبل الشَّْرط ويُدل على ذلك َحذْف الالَّم املَُوطِّئَة قبل 

إن الفاء َمحذُوفة؛ ألن ِفْعل : فََهُهَنا ال ُيْمكنه أن يقُول ]  ٣: األعراف [ } َوإِن لَّْم َتغِْفْر لََنا َوَتْرَحمَْنا لََنكُوَننَّ 
ويفِّ؛ فإين رَأْيُته فيه كما ذَكََرُه أُبو البقاء ، وَردَّه أخذ هذا من احلُ -واهللا أعلم -الشَّْرط ُمضارٌع ، وكأن أبا البقاء 

  .أُبو حيَّان بنحو ما تقدم 
  فصل يف معىن اآلية

وإنْ أطعُتُموُهم يف اسِتْحالل املَْيَتة ، إنكم لَُمشْرُِك ن ، وإنَّما سُمِّي ُمْشرِكاً؛ ألنه أثَْبت َحاِكماً ِسَوى اللَّه ، : واملَْعَنى 
  .ك وهذا هو الشِّر
  .وفيه َدلِيل على أنَّ كُلَّ َمْن أَحلَّ شيئاً مما حرَّم اللَّه ، وحرَّم ما أَحلَّ اللَّه ، فهو ُمْشرِك : وقال الزَّجَّاج 



َخارِجٍ ِمْنَها كَذَِلكَ ُزيِّنَ َس بِأََوَمْن كَانَ َمْيًتا فَأَْحَييَْناُه َوَجَعلَْنا لَهُ ُنوًرا َيْمِشي بِِه ِفي النَّاسِ كََمْن َمثَلُُه ِفي الظُّلَُماِت لَْي
  ) ١٢٢(ِللْكَاِفرِيَن َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

ذكر مثالً يُدلُّ على حَالِ املُؤِمن  -تعاىل  -ملا ذكر تعاىل يف اآلَية األولَى؛ أنَّ املُْشرِكني ُيجَاِدلُون املُؤمنني يف دين اهللا 
أن املؤمن بَِمْنزِلة َمْن كَانَ َمْيتاً؛ فَجُِعل حَّياً بعد ذلك ، وأعِْطي ُنوراً يَْهَتِدي املْهَتدي ، وعلى َحالِ الكَافرِ الضال فَبيَّن 

  .به يف َمصَاِلِحه ، وأنَّ الكَاِفر مبْنزِلَة املُْنَغِمس يف ظُلُمَاٍت ال َخالَص له ِمْنَها ، فيكون ُمَتَحيِّراً دائماً 
َيُجوز أن تكُون مقدَّمة على حرف العطِْف ، وهو َرأي اجلُْمهُور ، وأن تكُون تقدَّم أن اهلَمَْزة » أو َمْن كَانَ « : قوله 

« َخَبْرُه ، وهي مَْوُصولة ، و » كَمْن « يف حملِّ رفع باالبتداء ، و » َمْن « على َحاِلها وَبْينها وبْين ِفْعل ُمْضَمر ، و 
  .» نُوراً « يف حملِّ َنْصب ِصفَة ل » ميشي 

« بّينه مع املُؤمن ، هبا يعمل ، وهبا يَأُخذ ، وإليها َينَْتهِي ، و  -تعاىل  -كَتَاب اللَّه : » النور « ب أراد : قال قتادة 
يف حملِّ َنْصبٍ على » ليس بَِخارج « األوىل و » َمْن « َخَبُره ، واجلُْملَةُ ِصلَةُ : » ِفي الظُّلُمات « ُمْبَتدأ و » َمثَلُه 

  .» ِمثْل الَّذي اْستَقَرَّ يف الظُّلُمات حالً كَْونه ُمِقمياً فيها «  :احلَالِ من املوصُول ، أي 
» وال َيُجوز أن يكُون حاالً من اهلَاِء يف « مْنها » لَْيس بِخَارج يف َمْوِضع احلَالِ من الضَِّمري يف « : وقال أُبو البقاء 

  .» للفَْصل َبْيَنه وبْين احلَال باخلرب « َمثَلُه 
بالفَاِء بدل » أفََمْن كَانَ « : وقرأ طَلَْحة بن ُمْصرِّف » الظُّلُمات « جلُْملَة حاالً من الضَِّمري املُْسَتِكنِّ يف وجعل َمكِّي ا

  .الواو 
  فصل يف املراد باآلية

  :اْخَتلَفُوا يف هذه اآلية الكَرِمية على قَْولَْين 
  .أنَّها نزلت يف َرُجلَْين بأْعيَانِهَِما : أحدمها 
كمن َمثَلُه يف الظُّلُماتِ « حَْمزة بن َعْبد املُطَِّلب ، : يريد » َجَعلَْنأ لَُه ُنوراً « :  -رضي اهللا عنهما -ن عبَّاس قال اْب

أبا جَْهل ْبن ِهَشام ، وذلك أنَّ أبا َجْهل رََمى َرُسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم بفَْرٍث ، فأخْبِر محزة مبا فعل : يريد » 
َراجٌِع من قُدوِمِه من َصْيٍد ، وبَِيده قَْوس وَحْمزة لَْم يؤمن بعد ، فأقبل غْضباناً حىت عال أَبا جَْهلٍ  أُبو جَْهل وهو

أبا َيعْلى ، أما ترى ما َجاًء به ، َسفَّه ُعقُولنا ، وَسبَّ آهلتنا ، وخالف آباءنا ، : بالقَْوس ، وهو يََتضَرَّع إلَْيه ، وَيقُول 
فَه مِْنكُم ، َتعُْبدون اِحلجَارة من ُدوِن اللَّه؛ أْشَهدُ أالّ إله إالَّ اهللا وأْشَهد أنَّ حممَّداً َعْبده وَرُسوله ومن أْس: فقال َحْمَزة 

  .، فأْنَزل اللَّه اآلية 
  .نََزلَت يف ُعمر بن اخلَطَّاب ، وأيب َجْهل : وقال الضَّحَّاك 

  .، وأيب جَْهل  نزلت يف عمَّار بن َياِسر: وقال ِعكْرَِمة ، والكليب 
زَاَحَمنا بنو عَْبد َمَناف يف الشَّرف ، : نزلت يف النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم وأبِي جَْهل ، وذلك أنَّه قال : وقال ُمقَاِتل 

فنزلت اآلية ِمنَّا يُوحى إلَْيه ، واهللا ال ُنؤِمُن به إالَّ أن َيأِتيَنا َوْحي كما َيأِتيه ، : حىت إذا صِْرنا كفرسي رهان قالوا 
  .الكرمية 

أنَّ هذه اآلية الكرمية َعامَّة يف حقِّ املؤمنني والكَافِرين ، وهذا هو احلَقُّ؛ ألن َتْخصِيص الَعامِّ بغري َدلِيل : القول الثاين 
يَّنة كذا وكذا فلقوهلم إن السُّورة نزلت َدفَْعةً واحدة ، فالقَْول بأنَّ َسَبَب هذه اآلَية الكرمية املَُع: حتكُّم؛ وأيضاً 

  .ُمْشكل 



وقدَّره آخَرُرون » ُزيِّن للكَاِفرين تَْزيناً كما أْحيَْينا املُؤمنني « : نعُت ِلَمْصَدر ، فقدَّره بَْعُضهم » كَذَلك ُزيِّن « : قوله 
املُنوُب عنه هو » ن ُزيِّ« والفاعل املَْحذُوف من » زين ِللْكَافرين تَْزييناً لكون الكَافرين يف ظُلُمات ُمِقيمني فيها « : 

َزيَّنَّا {  -تعاىل  -، قال » زيَّن « وُجيوز أنْ َيكُون الشَّْيطَان ، وقد صرَّح بكُلِّ من الفَاِعلْين َمَع لفظ  -تعاىل  -اللَّه 
َما « و ]  ٣٨:  العنكبوت[ } َوَزيََّن لَُهمُ الشيطان أَْعَمالَُهمْ {  -تعاىل -، وقال ]  ٤: النمل [ } لَُهْم أَْعمَالَُهمْ 

َيُجوز أن ُنون َمْوصُولة امسيَّة أو َحْرِفيَّة أْو َنِكرة َمْوُصوفة » ما « هو القَاِئم مقام الفَاِعل ، و : » كَاُنوا َيْعَملُون 
  .والعائُد على القولِ األولِ والثالث حمذوٌف ، دون الثاين عند اجلُْمهورِ ، على ما ُعرَِف غري مرٍَّة 

  .» مثل ذلك الذي قََصْصنا عليك ، ُزيِّن للكافرين أعماهلم : موضُع الكاِف رفٌع ، واملعىن « : وقال الزجاُج 
  فصل يف بيان خلق األفعال

َوَجَعلَْنا لَهُ ُنوراً { : وقوله » فَأحَيْيَناُه « دلّت هذه اآليةُ الكرميةُ على أن الكُفْر ، واإلميانَ من اهللا تعاىل؛ ألن قوله 
 -تبارك وتعاىل  -كنايةٌ عن املعرفِة ، واهلدى؛ وذلك يدلُّ على أنَّ هذه األموَر من اهللا } ِفي الناس َيْمِشي بِِه 

  .والدالئلُ العقليةُ ساعدت على ِصحَِّته ، وهو دليلُ الداعي املتقدم 
ه كافراً جاهالً ، فلما قصد وأيضاً فالعاقُل ال خيتار اجلهل ، والكفر لنفسه؛ فمن احملال أنْ خيتارَ اإلنسانُ جَْعلَ نَفِْس

الكُفُْر ، واجلَْهلُ؛ علْمَنا أنَّ ذلك بإجياد : لتحصيل اإلمياِن واملعرفِة ، ومل حيصلء له ذلك ، وإمنا حصل ضدُّه ، وهو 
  .غَْيره 

  .إنَّما اختاره العتقاده يف ذلك اجلهل ، أنَّه ِعلٌْم : فإن قيل 
ا اختار هذا اجلْهلَ لسابقَِة جَْهل آخر ، والكالم يف ذلك اجلَْهلِ السَّابِقِ أنَّ حاِصلَ هذا الكالمِ أنه إمن: فاجلواب 

  .كذلك إىل غَْيرِ هناية ، فوجب االنتهاُء إىل َجْهل حيصل فيه ال بإجياده ، وهو املطلوُب 

  ) ١٢٣(كُُرونَ إِلَّا بِأَنْفُِسهِْم َوَما َيْشُعُرونَ َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِفي كُلِّ قَْرَيةٍ أَكَابَِر ُمْجرِِميَها ِليَْمكُُروا ِفيَها َوَما َيْم

  .قبلها ففيها ما فيها » كَذَِلَك « َنَسٌق على » كذلك « قيل 
جيوُز أن تكون فيها ، كذلك » وكما جعلنا يف مكَّةَ املشرفِة َصَناديَدَها ِلَيْمكُرُوا « : وقدََّرُه الزَّْمَخشَرِيُّ بأنّ معناه 

» جيوُز أن تكون للعقاقبة؛ وأنْ تكونَ للعلَّة َمَجازاً ، و « ِلَيْمكُرُوا » والالُم يف « يٍة أكابَر ْجمرِميها جعلَْنا يف كل قر
َمفْعُوالً ثايناً قُدِّم على « ِفي قَْريٍة » والصحيُح أنء تكُونَ : َتْصيرييَّة ، فتتعدَّى الثَنْينِ ، واخُتِلف يف تقديرمها « َجَعلَ 

  .ُمَضافاً جملرميها « أكابِر » لُ األوَّل ، واألو
؛ ذكر « أكَابِر » بدلٌ من « ُمْجرِمِيَها » هو األول ، و « أكَابِر » مقدٌَّم ، و  -مفعولٌ « ِفي كُلَّ قَْرَيةٍ » أنَّ : الثاين 

  .ذلك أُبو البقاء 
جََعلءنا يف كُلِّ قريةٍ : لٌ أول أخِّر ، والتقديُر َمفُْعو« ُمْجرِميها » معفوالً ثانياً قُدِّم ، و « أكَابِر » أن يكُون : الثالث 

  .جمرميها أكَابَِر ، فيتعلق اجلارُّ بنفسِ الِفْعلِ قبلهح ذكر ذلك ابُن َعِطيَّة 
 خطأٌ وذهولٌ عن قاعدٍة َنحْويٍَّة ، وهي أنَّ أفَْعلَ ٠أَبا الَبقَاِء ، وابُن َعطيَّةَ: يعين  -وما أَجاَزاهُ » : قال أُبو حيَّان 

َملْفُوظاً هبا ، أو مقدرةً ، أو ُمَضافة إىل نِكََرة كانت ُمفردةً على كُل حالٍ ، سواٌء » ِمْن « التفضيلِ إذا كانت ب 
ا أَحُد كانت ملذكر ، أم مؤنث ، ُمفَْرٍد أم ُمثَىن أْم َمْجمُوعٍ ، وإذا ثُنَِّيْت أو ُجِمَعْت أو أنِّثَْت وطاَبقَْت ما هي له ، لَزِمَه

  .إمَّا األلف والالم ، وإمَّا اإلضافة ملعرفة : نِ أْمَرْي
َخطَأٌ؛  -َمفعولٌ ثاٍن» أكابر « بدالً ، أو بكونه مفعوالً أول ، و » ُمْجرِميَها « وإذا تقرََّر ذلك ، فالقولُ بكْوِن 



وقد تنبِّه الكرَمانِيُّ » : قال . «  َمْجُموعاً وليست يف أِلٌف والٌم ، وال ِهَي ُمَضافة ملعرفٍة» أكَابَِر « الْستلْزام أنْ يبقى 
ألن أفَْعلَ ال ُيْجَمُع إالَّ مع األلِف والالمِ ، أو مع » ُمْجرِميها « إىل » أكَابِر « أَضاف : إىل هذه القاعدة فقال 

  .« اإلضافة 
  .« وكان يَْنَبِغي أنْ ُيقَيَّد باإلضافة إىل معرفٍة » : قال أُبو حيَّان 

أما هذه القاعدةُ فمسلمة ، ولكن قد ذكر مكِّي ِمثْلَ ما ذُِكر عن اْبن َعطيَّة سواء ، وما أظُّنه : قال شهاُب الدِّين 
واآليةُ « : ؛ قال رمحه اهللا » إىل جمرميها « أكَابر » أخذ إالَّ منه ، وكذلك الواحديُّ أيضاً ، ومنع أنْ ُتجوَّز إضافةُ 

وال جيوز أن تكون األكَابِر مضافةً؛ ألنه ال يتمُّ املعىن ، « لْنَاه ُمْجرِميها أكَابر َجَع» : على التَّقْدميِ ، والتأخري تقديُره 
: وسكتَّ مل ُيِفد الكالُم حىت تقول « جعلُت زَْيداً » : وحيتاُج إىل إْضمار املفعول الثاين للجعل؛ ألنك إذا قلت 
كَابِر ، فقد أضَفَْت النعَت إىل املنعوت؛ وذلك ال جيوُز عند َرئِيساً أوَ ِليالً ، أو ما أشبه ذلك ، وألنَّك إذا أضَفَْت األ

  .» الَبصْريِّني 

  .هذان الوْجهَاِن اللذان ردِّ هبما الواحديُّ لَْيَسا بَِشْيٍء : قال شهاُب الدِّين 
ْوَرده من األْمِثلَِة ، فليس أمَّا األولُ فال نسلم أنا ُنْضِمُر املعفول الثاين ، وأنه َيِصُري الكالُم غَري ُمِفيد ، وأمَّا ما أ

  .مذكوٌر مصّرٌح به ، هو اجلارُّ واجملروُر السابُق  -هنا  -إنَّ املفعول الثَّانِي: ُمطَابِقاً؛ ألنَّا نقولُ 
ذا لَْيس وه» جعلنا يف كُلِّ قرية أكَابر ُمْجرميها فُسَّقاً ِلَيْمكُُروا « : وتقديُره : فال ُنَسلِّم حمذوٌف ، قالوا : وأما الثاين 

  .بَِشيٍء؛ ألنه ال حيذُف شيء إالَّ لدليلٍ ، والدليلُ على ما ذكروه غُري واضحٍ 
  ]الكامل : [ ؛ قال الشاعر » ويقالُ أكابرة كما يقالُ أْحمر وأَحاِمرةَ « : وقال ابُن عطيَّة 

  ُمْؤلَعاَمَاِلي َوكُْنُت بِهِنَّ ِقْدماً ... إنَّ األَحاِمَرة الثَّالثةَ أْتلَفَْت  -٢٣٠٣
أفَْعل التَّفِْضيل جيمعُ : وال أْعلَمُ أَحداً أجاز يف َجْمع أفَْضل أفَاِضلَة ، بل َنصَّ النحويون على أن « : قال ابو حيان 

  .» للمذكَّرِ على األفَضِلني ، أو على األفاضل 
األَزاَرقَة ، : ِمثْلِ هذه البنية ، قالوا وهذه التاُء يذكرها النحويونُ أهنا تكون َدالَّةً على النسب يف : قال شهاُب الدين 

  .واألشاِعثَة ، ويف األْزَرقِ ورهطه ، واألْشَعث وبنيه ، ويل بقياسٍ ، ولَْيس هذا ِمْن ذلك يف َشْيٍء 
  .َجْمعاً » أكَابَِر « واجلمهوُر على 
التفضيل إذا أضيفت ملعرفة وأُريد هبا غُري  باإلفَْراِد ، وهو جاِئٌز ، وذلك أنَّ أفعل» أكرب جمرميها « : وقرأ ابُن ُمْسِلم 

وجاز أن ُيفَْرج ، » أَحسنكم أخالقاً « : اإلفَْراِد ، والتذكري؛ جاز أنْ ُيطابِق ، كالقراءِة املشهُورِة هنا ، ويف احلديث 
  ] . ٩٦: البقرة [ } َولََتجَِدنَُّهمْ أَْحَرصَ الناس { : وقد أُْجِمَع على ذلك يف قوله 

  فصل
، وترويج األَباطيل على ] والغْدرِ [ إمنا جعل اجملرمنيَ أكَابر ألهنم ألْجل رياستهم أقَْدر على املكْرِ : لزجاُج قال ا

الناسِ ِمْن غريهم ، وألن كثرة املالِ ، واجلاِه حتمل الَغْدرِ ، واملكْرِ ، والكَِذب ، والغَْيبِة ، والنِميَمِة ، واإلْيمانِ 
وصف هبذه الصفاِت الذَّميمِة َمْن كان له مالٌ  -تبارك وتعاىل -ْن للمالِ واجلَاِه ِسَوى أنَّ اللَّهالكَاِذَبة ، ولو مل يكُ

  .وجاه لكفى ذلك َدلِيالً على َخسَاَسِة املال واجلاه 
  .} َوَما َيْمكُُرونَ إِالَّ بِأَْنفُِسهِْم َوَما َيْشُعُرونَ { : قوله 

  ] . ٤٣: فاطر [ } َوالَ َيِحيُق املكر السىيء إِالَّ بِأَْهِلِه { : واملراُد ما ذكره اهللا تعاىل يف قوله 
عليه  -أنه جيعلُ يف كُلِّ قريٍة اتباَع الرسل ضاعفهم لقوله يف قصة نُوح -تعاىل ] تبارك و  -[ واعلَْم أنَّ ُسّنة اهللا 



عل فساقهم أكابرهم ليْمكُروا فيها ، وج]  ١١١: الشعراء [ } أَُنْؤِمُن لََك واتبعك األرذلون { :  -الصالة والسالم
أْرَبَعةً َنفَرٍ لِيْصرِفُوا النَّاَس عن اإلمياِن مبحمدٍ صلى اهللا ] املشرفَة [ وذلك أهنم أْجلَُسوا يف كُلِّ طَريقٍ من طُُرقِ مكَّةَ 

  . إياكم وهذا الرُجلَ ، فإنه كَاِهٌن ، ساِحٌر ، كذََّاٌب: عليه وسلم يقولُونَ لكل َمْن يقَدُم 
  .ألنَّ وبال َمكْرِهْم عليهم وهم ما يشعرون أنه كذلك [ } َوَما َيْمكُُرونَ إِالَّ بِأَْنفُِسهِمْ { : وقولُه 

مذكوٌر يف َمعْرض التهديد ، والزَّْجرِ ، فلو كان ما قل هذه اآليةِ ] » وما َيْمكُرونَ إالَّ بِأْنفُِسهْم « : قال املعتزلة 
فكَْيَف يِليُق بالرَّحيم احلَكِيم أنْ ُيريد منهم املَكَْر ،  -تعاىل اراَد ِمْنهم أنْ ميكُروا بالناسِِ الكرميِة ، يدلُّ على أنه 

  .وخيلقه فيهم ، ثُمَّ يَُهدِّدُُهْم عليه ، ويعاِقُبُهْم أَشدَّ الِعقابِ ، ومعارضتُهم تقدََّمْت ِمرَاراً 

تَّى ُنؤَْتى ِمثْلَ َما أُوِتيَ ُرُسلُ اللَِّه اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيجَْعلُ رَِسالََتُه سَُيِصيُب الَِّذيَن َوإِذَا َجاَءتُْهْم آَيةٌ قَالُوا لَْن ُنْؤِمَن َح
  ) ١٢٤(أَْجَرمُوا َصغَاٌر ِعْنَد اللَِّه َوَعذَاٌب َشِديدٌ بَِما كَاُنوا َيْمكُُرونَ 

كانت النُُّبوة حقاً لكنُت أوْلَى هبا ِمْنك؛ ألين أكُرب مِْنك ِسنَّا ، واهللا لو : إنَّ الوليدَ بن املغريِة قال : قال املفسُِّرونَ 
  .وأكثُر ِمْنك مَاالً ، وولداً؛ فنزلت اآليةُ الكرميةُ 

َبلْ يُرِيُد كُلُّ امرىء { : أَراَد كُلُّ واحٍد منهم أنْ خيصَّ بالوءِحي ، والرسالِة؛ كما أخرب تعاىل عنهم : وقال الضحاُك 
فظاهر هذه اآلية الكرمية اليت حنن يف تَفِْسريها يُدلُّ على ذلك أيضاً ]  ٥٢: املدثر [ } ن يؤتى ُصُحفاً مَُّنشََّرةً مِّْنُهْم أَ

  .، وهذا يدلُّ على أنَّ مجاعةً منهم كانوا َيقُولُونَ هذا الكالم 
مناٍف يف الشرف؛ َحتَّى إذَا صِْرًنا كَفَرَسْي هاٍن ،  زَاَحَمَنا بُنو عَْبِد: نزلَْت يف أبِي َجْهلٍ؛ وذلك أنَّه قال : وقال ُمقَاِتلٌ 

تبارك  -ل اللَُّه قالوا ِمنَّا َنبِيٌّ يُوَحى إليه ، واهللا لَْن ُنؤِمَن به ، ولن َنتِّبَعُه أَبداً؛ إالَّ أنء َيأِتيَنا وحي ، كما َيأتيه؛ فأنَْز
  .اآلية  -وتعاىل 
  .} َمآ أُوِتَي ُرُسلُ اهللا لَن نُّْؤِمَن حىت نؤتى مِثْلَ { : وقوله 

  :فيه قوالن 
أن القوَم أراُدوا أنْ حتُصلَ هلم النبوةُ ، والرَِّسالَةُ ، كما َحَصلَْت حملمَّدٍ صلى اهللا عليه وسلم وأنْ يكُونُوا : أشهرمها 

  .َمْتُبوِعَني ال َتابِِعَني 
اءتُْهم آيةٌ من القرآنِ تأُمرهم باتباع النيب صلى اهللا وإذا ج: ُنِقل عن احلس ، وابن عبَّاس أن املعىن : والوقول الثاين 

[ } َحتَّى ُتَنزِّلَ َعلَْيَنا ِكتَاباً نَّقَْرُؤُه { : إىل قوله » لَْن ُنؤِمَن لك حتَّى تَفُْجر لََنا ِمَن األْرض يَْنُبوعاً « : عليه وسلم قالوا 
، وإىل فالٍن وفُالٍن ، كتاباً على حَدٍة؛ وعلى هذا فالتقديُر ما  إىل أيب َجْهلٍ -عزَّ وجلَّ -ِمَن اللَِّه ]  ٩٣: اإلسراء 

 -طلبوا النبوة وإنَّما طلَُبوا انْ َياِتيُهمْ بآياٍت قَاِهَرٍة مثل ُمْعجزاِت األْنبياِء املتقدمني؛ كي تدل على ِصحة نبّوة حممٍد
  . -عليه الصَّالة والسَّالم

  .ال َيِليُق إالَّ بالقولِ األوَّلِ } اهللا أَْعلَُم َحْيثُ َيْجَعلُ رِسَالََتُه { : نَّ قولُه تبارك وتعاىل واألوَّلُ أقَْوى أل: قال احملقِّقُون 
فيه تنبيٌه على أنَّ أقلَّ ما ال ُبدَّ ِمْنُه يف ُحصُولِ النُُّبوِة ، والرسالِة؛ الباراءةُ } اهللا أَْعلَُم َحْيثُ َيجَْعلُ رَِسالََتُه { : وقوله 
عُني املكرِ ، } لَن نُّْؤِمَن حىت نؤتى ِمثْلَ َمآ أُوِتَي ُرُسلُ اهللا { كْر ، واخلَِديَعِة ، والَغْدر ، والِغلِّ ، واحلََسِد وقوهلم عن امل

  .والغل واحلسد؛ فكيف حتصلُ النبوةُ ، والرسالةُ مع هذه الصفات الذَِّميمة؟ 
  .} لََتُه اهللا أَْعلَُم َحْيثُ َيْجَعلُ رِسَا{ : قوله تعاىل 

  :هذه وجهان » حَْيثُ « يف 



أْعلَُم هذه ؛ ملا تقدَّم ِمْن أنَّ « أنَّها خرجْت عن الظرفيَّة ، وصارت َمفُْعوالً هبا على السَِّعِة ، وليس العاِملُ : أحدمها 
  .أفَْعلَ ال تنصبُ املفعول به 

ال يكونُ ظَْرفاً ، » حَْيثُ « و » أْعلَُم « ِفعالً يُدلُّ عليه  :» َحْيثُ « ال جيوُز أنْ يكُونَ العاِملُ يف » : قال أُبو َعِلّي 
على املفعولِ به اتساعاً » حَْيثُ « بل يكونُ اْسماً ، وانتصاُبه على املفعلول به على االتِّساِعن وملُ ذلك يف انتصابِ 

  ]الطويل : [ قولُ الشَّمَّاخِ 

  أُخو اخلُْضرِ َيْرِمي َحْيثُ ُتكَْوى النََّواجُِز... وَحألَها َعْن ِذي األَراكَِة َعاِمٌر  -٢٣٠٤
وتبع . « مفعولةٌ ، ألنه يل يُريدُ أنه َيْرِمي َشْيئاً حيث تكون النواجِز ، إمنا يريُد أنه يرمي ذلك املوضع » َحْيثُ « ف 

  .الناُس الفَارسيَّ على هذا القول 
ون ِفي مكاٍن أْعلَم منه يف مكاِن آخر ، وإذَا مل تكن ظَْرفاً ، كان لَْيَسْت ظَْرفاً؛ ألنه تعاىل ال يكُ» : فقال احلوِفيُّ 

ال يعملُ يف املفعولِ بِه فيقّدرُ » أْعلَُم « ؛ ألن » أْعلَُم « َمفُْعالً هبا؛ على السَِّعِة ، وإذا كانت َمفْعُوالً ، مل يعملْ فيها 
  .هذا  وعبارةُ اْبنِ عطيَّة ، وأبِي الَبقَاِء حنو ِمْن« هلا ِفْعلٌ 

  .، وأْنشَد البيَت املتقدَِّم ] فنقله [ وأخذ الربِيزيُّ كالم الفارسيِّ 
أنَّها باقيةٌ على ظَْرِفيَّتَِها بطري اجملاز ، وهذا القولُ لَْيَس بشيٍء ، ولكْن أَجاَزُه أُبو حيَّان خمتاراً له على ما : والثاين 

  .تقدم 
َتأَباُه قواِعدُ النَّْحو؛ ألن النحويَِّني  -به على السعة أو مفعولٌ به على غْيرِ السعةوما أجاُزواه ِمْن أنَُّه مفعولٌ » : فقال 

« ، وب » بالياء « إليها ، وجرِّها » لَدى « ِمَن الظُروفِ اليت ال تتصرُف ، وشذَّ إضافةُ » َحْيثُ « َنصُّوا على أنَّ 
على » َحْيثُ « ُمَتصرِّفاً ، وإذا كان كذلك ، امتنع نصبُ  ، ونصُّوا على أن الظرف املتوسََّع فيه ال يكونُ إالَّ» يف 

  .املفُعولِ به ، ال على السَِّعة ، وال على غَْيرها 
َمْعَنى ما تيعدِّى إىل الظرِف ، » أْعلَُم « على الظَّرفيِة اجملازيَِّة ، على أنْ ُيَضمََّن » َحْيثُ « والذي َيظَْهُر ِلي إقْرارُ 

هو ناِفذُ العلم يف الموضع الذي جيعل فيه رساالته ، « : أي » اللَُّه أنْفَذُ ِعلْماً َحْيثُ جيعلُ رَِسااله « : فيكون التقديُر 
  .» والظرف هنا جماٌز كما قلنا 

أنه  قد ترك ما قاله اجلمهوُر ، وتتابعوا عليه ، وتأوَّل َشْيئاً هو أعْظَم مما فَرَّ ِمْنه اجلمهوُر ، وذلك: قال شهاُب الدِّين 
واه ليزمه على ما قدَّر أنَّ ِعلَْم اهللا يف َنفِْسه يتفاوت بالنْسَبة إىل األْمِكَنة ، فيكونُ يف مكاِن أْبَعَد ِمْنه يف مكاٍن ، ودع

» َنصَّ النحاةُ على عدم تصرُّفها « : جماُز الظرفيَّةِ ال ينفعُه؛ فيما ذكرته من اإلْشكَال ، وكيف ُيقَالُ مِثْلُ هذا؟ وقوله 
أو » إىل « أو » لََدى « بأهنم نصُّا على أهنا قد تتصرَُّف بغري ما ذكر هو ِمْن كوهنا جمروةً ب  -أيضاً -هذا معارٌض

  ]اخلفيف : [ يف قوله الشاعر » إنَّ « أهنا جاءت امساً ل : فمنه » ِفي « 
  انِه حًِمى ِفيه ِعزَّةٌ وأَم... إنَّ َحْيثُ اْسَتقَرَّ َمْن أْنَت َراجي -٢٣٠٥

إنَّ مكاناً استقرَّ من أننت راعية مكانٌ حيمي فيه العزُّ : خُربها ، أْي » حًِمى « ، و » إن « اسُم » حيثُ « ف 
  ]الطويل : [ قول القائل يف ذلك » إىل « واألمانْ وِمْن َمجِيئها جمروةً ب 

  ْحلََها أمُّ قَْشَعمِإلَى حَْيثُ ألْقَْت َر... فََشدَّ َولَْم ُيْنِظْر ُبيُوتاً كَِثريةً  -٢٣٠٦

التفضيل ، وإنْ كان هو الظاِهُر بل » أنْفَذُ ِعلْماً « وقد جياُب عن اإلْشكال الذي أْوَرْدُته عليه ، بأنه مل ُيرِْد بقوله 
ان أي ُهَو َناِفذُ العلمل يف املوضع الذي َيْجَعلُ فيه رَِساالته ، ولكن ك: ُيريد ُمجَرَد الوْصِف؛ ويدلُّ على ذلك قوه 



  .ولَيٍ املراد التفضيل : َيْنَبِغي أنْ يصرَِّح بذلك ، فيقول 
  :بفتح الثاء ، وفيها احتماالن » حَْيثَ َيْجَعلُ « وروي 
  .أهنا فتحةُ بناٍْء؛ طَرْداً للباب : أحدمها 
  .أهنا فتحةُ إعرابٍ؛ ألهنا معربةٌ يف لغةِ َبنِي فَقْعس ، حكاها الكسَاِئُي : والثاين 

  ] .بالواو ، مع َتثِْليث الثاء : بالياء بَتثْلِيث الثاِء ، وَحْوثُ : حَْيثُ : ِستُّ لَُغاِت » ْيثُ َح« ويف [ 
باجلمع ، وقد تقدَّم توجيُه ذلك » رَِساالِتِه « : باإلفراد ، والباقون » رسالََته « وقرأ ابُن كثري ، وحَفٌْص عن َعاصم 
وهو أبو  -قرأ هنا باإلفْراِد ، وبعُض َمْن قرأ هناك باإلفَْراِد -وهوَحفٌْص -اجلمْعيف املائدة؛ إال أن َبْعَض َمْن قر ُهناك ب

  .» اُهللا أْعلَُم َمبْن ُهَو أَحقُّ بالرِّسالةِ « : قرأ هنا باجلمع ، ومعىن الكالم  -َعْمرو ، واألخواِن ، وأُبو َبكْرٍ ، َعْن عاصم
  .املراُد بالصَِّغارِ ذلك وهوان حيصلُ هلم يف اآلخرة : ِقيلَ } ندَ اهللا سَُيِصيُب الذين أَْجَرُمواْ صََغاٌر ِع{ : قوله 
  .الصغاُر يف الدنيا ، وعذاٌب َشدِيٌد يف اآلخرة : وقيل 
؛ ألنه مصدٌر ، وأجازُوا أن » َصغَار « وجيوز أن ينتصَب ب » ُيِصيب « جيوُز أنْ َينَْتِصَب ب » ِعْنَد اللًِّه « : قوله 

  .« ثَابٌِت عن اهللا تعاىل : ؛ فيتعلق مبحذوٍف ، وقدَّره الزجاُج فقال » صغار « يكون ِصفَةً ل 
َصُغر َيْصَغر ِصغْراً فهو صِغٌري ، هذا قولُ اللَّْيِث ، فوقع الفرُق بني املْعنََيْينِ : الذلُّ واهلوان ، يقالُ منه : والصِّغاُر 

  .باملصدرِ ، والفعلِ 
  .، وصَغر من الذل  صَُغر: إنه ُيقالُ : وقال غريه 

ثََبَت عند فالٍن القاِضي ، أيْ : جماٌز عن َحْشرِهم يوم القيامِة ، أو َعْن ُحكمه وقضائه بذلك؛ كقولك : والعِْنديَّةُ هنا 
  .يف حكمه ، ولذلك قدَّم الصَّغار على العذاب؛ ألنه ُيصيبُهمْ يف الدنيا : 
مصدرية ، « َما » هم ذلك بسبب َمكْرِهم ، وكَْيِدهم ، وَحَسدِهم و إمنا ُيصيب: الباء للسببّية أي « مبا كانوا » و 

  .وجيوز أ تكون معىن الذي 

اِء حََرًجا كَأَنََّما َيصَّعَُّد ِفي السََّم فََمْن ُيرِِد اللَُّه أَنْ يَْهِدَيُه َيشَْرْح َصْدَرُه ِللْإِْسلَامِ َوَمْن ُيرِْد أَنْ ُيِضلَُّه َيجَْعلْ َصْدَرُه َضيِّقًا
  ) ١٢٥(كَذَِلَك َيجَْعلُ اللَُّه الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن لَا ُيؤِْمُنونَ 

 -نُوٌر َيقِْذفُُه الًّهُ « : ملَّا نزلت هذه ، سُِئل رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن َشْرح الصدر ، قال : قال املفَسُِّرون 
  .فَْهل لذلك أَماَرةٌ : قيل » ِسُح يف قَلْبِ املُؤِمن ، فََيْنَشرُح لُه وَيْنِف -تعاىل 
  .» َنَعم ، اإلَناَبةُ إىل دارِ اخلُلُوِد ، والتََّجاِفي عن َدارِ الُغُرور ، واالْسِتْعداد للموت قبل ُنزُوِلِه « : قال 
أن تكُون َمْرفُوعة باالبتداء ،  َيجُوُز» َمْن « و » َمْن َيشأ اللًُّه ُيْضِللْه « : كقوله } فََمن ُيرِِد اهللا أَن َيْهِدَيُه { : قوله 

َمْن ُيَوفِّق اللَّه ُيرِْد أن َيْهِدَيُه ، و أنْ تكون مَْنُصوَبةً مبقدِّرٍ : وأن تكون مَْنُصوَبةً مبقدِّرٍ َبْعَدَها على االْشِتَغال ، أي 
الَبْسطُ : َمفُْعول اإلراَدة ، والشَّْرح » يَْهِدَيُه أنْ « َمْن ُيَوفِّق اللَّه ُيرِْد أن يَْهِدَيُه ، و : َبْعَدَها على االْشتَِغال ، أي 

  .والسَِّعة ، قاله الليث 
َبَسطََه وفتح مْغلَقَه ، وهو : وشرح الكالم » فََتْحُته : َشَرْحُت اللًّحم ، أي : هو الفَْتُحن ومنه « : وقال ابن قَُتْيَبة 

  .ِلقُبُوِلِه : أيك » لإلْسالم « و . اسِتعَارةٌ يف املَعانِي ، َحِقيقَةٌ يف األعَْيان 
  .} َوَمن ُيرِْد أَن ُيِضلَُّه َيجَْعلْ َصْدَرُه َضيِّقاً حََرجاً { : قوله 

ليه ُجيوز أن َيكُون اجلَْعلُ هنا مبْعَنى التَّْصيري ، وأن َيكُون مبَْعَنى اخلَلْقِ ، وأن يكون ميعىن َسمى ، وهذا الثًّالثُ ذهب إ



ال ُيَصيِّر وال َيْخلُق أَحداً كذا ، فعلى األولِ يكون  -تعاىل  -غريه من ُمْعَتزِلَة النَُّحاِة؛ ألن اهللا املعتزلة ، كالفارسي و
ِفيهِ  َضيِّقاً َمفْعُوالً ثايناً عند َمْن شدَد َياَءُه ، وهم الَعامَّة غَْير بان كثري ، وكذلك عند َمْن َخفًّفَها َساكَنةً ، ويكون« 

  .ثقيل والتَّْخفيُف؛ كميِّت وَمْيت ، وهيِّن وَهْينن الت: لُغتاِن 
: ، يقال ]  ١٢٧: النحل [ } َوالَ َتُك ِفي َضْيقٍ {  -تعاىل  -املَخفًّف مصدُر ضاَق َيِضيُق ضيقاً ، كقوله : وقيل 

  .ضَاَق يضيُق َضْيقاً بفتح الضاِد وكَْسرِها 
» ى جعله مصدراً َيجِيُء فيه األْوُجه الثالثة يف املصدرِ الواقع َوْصفاً ل وبالكَْسر قرأ ابن كثري يف النحل والنَّْمل ، فعل

َيْجَعلُ صدره ذا : ويه َحذُْف ُمضَاف ، واملُبَالَغة ، أْو ُوقُوعه َمْوقع اْسم الفاعل ، أي « رُجلٌ َعْدلٌ » : ، حنو « ُجثًّة 
» أنه عِْندُه اسم ِصفٍَة خمَفًّف ِمن : ُر من قارءة ابن كثري ضيق ، أو َضائقاً ، أو َنفْس الضِّيق؛ ُمبالغةً ، والذي َيظَْه

وذلك أنَّه اْستَْغَرب قراَءَتُه يف َمْصَدر هذا الِفْعلِ ، ُدون الفَْتح يف ُسورة النْحل والنْمل ، فَلَْو كان هذا ِعْنَدهُ « فَْيعل 
ملُشَارِ إلْيهما ، وهذا من َمَحاِسنِ علم النَّْحو والقراءاِت ، َمْصَدراً ، لكان الظَّاهرُ يف قراءته الكَْسَر كاملوضَِعْينِ ا

  .واخلالُف اجلَارِي ُهَنا جارٍ يف الفُرقَاِن 
  .« الضِّيِّق بالتْشديد يف األجَْرام ، وبالتخْفيف يف املَعَانِي » : قوال الكسائي 

  . مث أْدِغم ، وجيوز َتخِْفيفُه كما تقدَّم َتحْريُره كميِّت وسيِّد عند ُجْمهُور النَّحْويِّني« فَْيعل » : ووزن ضيِّق 
والياُء الواوِ يف احلَذِْف وإن مل َتْعَتلَّ بالقَلْبِ كما اعَتلَِّت الواُو ، اْتبِعِت الَياُء الواو يف هذا؛ كما » : قال الفَارِسي 

  .« من الُيْسر ، فُجِعلَْت مبنزلة اتََّعَد » أتَِّسَر « : أتبعت يف قوهلم 

« و » واألْصل فيه ضَييق على ِمثَال كَرمي « فَعِيل » َوْزُنه من الِفْعل : الذي ُيثَقِّل الَياء يقول « : وقال ابن األنَْبارّي 
ُسكُوهنا فجعلُوا الَياَء األوىل أِلفاً؛ لتحرَِّكها واْنِفتَاح ما قَْبلَها من َحْيثُ أَعلُّوا ضَاَق َيِضيُق ، مث أْسقَطُوا األِلَف بِ» َنبِيل 

فزادوا ياء على الياِء ليكمل هبا بَِناء احلَْرِف ، » فَْعل « ب » فَعِيل « فأْشفَقُوا ِمْن أنْ َيلَْتبِس » فَعِيل « وُسكُون ياء 
  .» فَْعل « و » فَِعيل « ويقُع فيها قَْرقٌ بني 

  .» ا احلرِف ، فالثِّقَةُ مبْعرِفته مَانَِعةٌ من الَّْبسِ أِمن الَّبس؛ ألنَّه قد ُعرَِف أْصلُ هذ« : والذين َخفًّفُوا الَياَء قالوا 
وقد : ، فأْدِغَمت الياُء يف الَِّتي بَْعَدَهأ ، فَْشدَِّد مث َجاَء التَّخِْفيُف ، قال » فَيِْعل « وزنه من الفِْعل [ وقال البصريون 

: َيْعُنون « فَْيِعل » َرُف يف كالم العربِ اسٌم على َوزن ال ُيْع« : وقالوا ] ردَّ الفَرَّاُء وأْصَحاَبُه هذا على الَبْصريِّني 
فمىت اّدَعى ُمدَّع يف اْسم ُمعَْتل « هَْيكَل » و « َصيْقَل » : بفتحها ، حنو : يعنون « فَيَْعل » بكسر العْينِ ، إمنا ُيْعَرف 

أَْو { :  -تبارك وتعاىل -ُر هذه األقوال ِعْند قوله وقد تقدَّم حتْرِي» ما ال ُيْعَرفُ يف السَّاِلم ، كانت َدْعَواُه مردُوَدةً 
  .فلُيراَجْع ثَمةَ ]  ١٩: البقرة [ } كََصيِّبٍ 
  .ِخالٌف مرَّت له َنظَاِئُرُه « إنَُّه ُمَخفًٌّف من املشدَِّد؛ فهل املَْحذُوُف الَياء األوىل أو الثَّانَِية : وإذا قُلَْنا 

، كاَنْت مفُعوالً ثانياً ، « سَمى » حاالً ، وإن كاَنْت ميعىن « َضيِّقاً » لُق ، فيكون َيْخ: مبعىن « َيجَْعل » وإذا كانت 
  .والكالم عليه بالنْسَبة إىل التَّْشِديد والتَّْخِفيف ، وتقدير املَعَانِي كالكالم عليه أّوالً 

، فُهو أَخصُّ من األوَّل ، فكل حََرج من غري  هو املُتزايد يف الضِّيق: بفتح الرَّاء وكَْسرها » حَرِجاً « َحَرجاً » و 
  ]الرجز : [ قال الشَّاعر » َرُجل حَرٌِج وحََرٌح « َعكْس ، وعلى َهذَا فاملَفُْتوح واملكْسُور َمبعَْنى واحد ، يقال 

« و » الَوَحد « لَة هو يف كَْسرِه وَنْصبِه َمبْنزِ:  -رمحه اهللا -قال الفراء ... ال َحرُِج الصِّْدرِ وال َعنِيُف  -٢٣٠٧
  .» الدَّنِف « و » الدَّنِف « و » الفَرِد « و » الفََرد « ، و » الوِحد 

  .» املَفْتُوح َمْصدر ، واملكْسُور اْسُم فَاِعل « : وفرَّق الزَّجَّاج والفرسيَّ بينُهَما فقاال 



ذُو َحَرجٍ يف َصْدرِِه ، ومن : فمعناه  -يعين بالفَْتح  -جٌ َرُجلٌ َحَر: احلََرُج أْضَيُق الضِّيقِ ، فََمْن قال « : قال الزَّجَّاج 
  .» جعله فَاِعالً ، وكذلك ْدنف وَدنف  -يعين بالكَْسر  -قال ِحرِجٌ 

قََمْن وَحَرى ودَنف ، وحنو ذلك من املصادرِ اليت : َمْن فتح الرَّاء ، كان وْصفاً باملصدر ، حنو « : وقال الفارسي 
  .» ألن اْسم الفاعل يف األْمر الَعام إنَّما على فَِعل « كَبَطَل » كُون ُيوَصُف هبا ، وال ت

  .» َدنِف وفَرِق بكَْسر الَعْين « فهو مثل -يعين بكْسر الرَّاء  -» ِحرجاً « ومن قرأ 
َشاُبك وِشدَّة احلََرُج بالفَْتح مجع حََرَجة؛ كقََصَب وقََصب ، واملكُْسور ِصفَة؛ كذَنِف وأصل املادَّة من التَّ« : وقيل 

  .التََّضاُيقِ ، فإنَّ احلََرجة غَْيَضة من َشَجر السَّلَم ملتفة ال يَقِْدُر أَحدٌ أن َيِصل إليها 
  ]الزجر : [ قال العجَّاج 

ن أ: َجْمع حِْرج ، وِحْرج َجْمع حََرَجة ، ومن غَريب ما ُيحكَى : احلِراج ... َعاَيَن َحيَّا كَاِحلَراجِ َنَعُمْه  - ٢٣٠٨
: ما احلََرَجة فِيكُم؟ قال : نعم ، قال : هل ُهَنا أَحٌد من بَنِي َبكْرِ؟ فقال َرُجلٌ : اْبن َعبَّاس قرأ هذه اآلية ، فقال 

هذه رواية ُعَبْيج « فََهكَذَا قَلُْب الكَاِفرِ » : فقال ابن عبَّاس . الَواِدي الكَِثري الشَجر املْستَْمِسُك؛ الذي ال طريَق فيه 
قرأ ُعِمر بن : وقد َحكَى أبو الصَّلْت الثَّقِْفي َهِذِه احلكَاَية بأطَْوال ِمْن هذا ، عن ُعَمر بن اخلطابِ ، فقال . َمْير بن ُع

يا فىت ما » : فأتوُه به ، فقال لَُه ُعمر « اْبُغونِي َرُجالً من بَنِي ِكنَاَنة ، واْجَعلُوه راِعياً » : اخلطَّابِ هذه اآلية فقال 
فقال ُعَمر . « احلََرَجةُ ِفيَنا الشَجرةُ ُتْحِدُق هبا األْشَجاٌر فال َتِصلُ إليها َراِعيةٌ وال َوْحشيَّةٌ » : ؟ قال « ةُ ِفيكُم احلَرََ

  .« وكذلك قُلُْب الكافر ال َيِصلُ إهلي شيٌء من اخلَْيرِ » :  -رضي اهللا عنه -
قَرأَها َبْعُض أْصَحاب ُعَمر : كاملُْنَتِصر ملن قَرأ بالكَْسرِ قال  -ه رضي اهللا عن -وبعضُهم ْحيِكي هذه الكاية عن ُعمر 

يا فََتى ، ما » : فأتوه به ، فقال . « اْبُغوين رجالً من ِكَناَنة َراِعياً ، ولَيكُون من بين ُمْدجل » : له بالكَْسر ، فقال 
كذِلك : فقال . « جَار ال َيِصلُ إلَْيَها َراِعَية وال َوِحِشيَّة َشَجَرةٌ تكُون بْين األْش» : ؟ فقال « احلََرَجةُ تكُون ِعْندكُم 

  ] .من اخلَْيرِ [ قَلُْب الكَاِفر ، وال َيصلُ إليه شيٌء 
  .» كاْسَتنْوَق واسَتَحَجر « على اْشِتقَاقِ الِفْعل من اْسم الَعْين  -واهللا أعلم -وهذا َتنْبِيه » : قال أبو حيَّان 

ْيس هذا من بابِ اْسَتنَْوَق واسَْتْحَجَر يف َشْيٍء؛ ألن هذا َمْعَنى مستَِقلٌّ ، ومادَّةٌ ُمْسَتِقلَّةٌ ُمَتَصرِّفَة لَ: قال شهاب الدين 
خبالف تِيَك األلفاظ ، فإنَّ معناها ُيضْطَرُّ فيه إىل األْخِذ من األْسَماء » َحرَِج َيحَْرُج فهو حَرٌِج وحَارٌِج « : ، حنو 

َحرِج : ، واسَْتْحجر والنَّاقَِة ، وأْنَت إذا قُلَْت » صار كالنَّاِقة « : اسَتنَْوَق اجلمل ، أي : عَْنى قولك اجلَاِمَدة ، فإن َم
، وأما َتْشبِيُه ُعَمر بن اخلطَّاب ، » تَزايد ِضيقُه « : بل َمْعنَاه » ص كاحلََرَجةِ « َصْدُره لَْيس بَِك َضروَرة أن َتقُولك 

  .يف قواِلبِ األْعَياِن؛ مبالغة يف البياِن  فإلبَْرازه املََعانِي
بفتحها وقد ُعرِفَا ، فأّما على قراءِة الفَْتح ، فإن : بكَْسر الراء والباقون » حَرِجاً « : وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم 

  . فال تأويلَ‘ كان َمْصدراً ، جاءت فيه األْوُجُه الثالثة املقدَِّمة يف َنظَاِئرِه ، وإن جُِعلَ ِصَف

، وإمَّا على كَْونه َمفْعُوالً به تعدَّد ، وذلك أنَّ األفَْعال » َضيِّقاً « إمَّا على كونِِه َنعْتاً ل : وَنْصُبه على القراءَتْين 
ملبتدأ النَّواِسَخ إذا َدَخلَت على ُمبَْتدأ وخرب ، كان اخلرباِن على حَاِلهما ، فكما َيجُوز تعدُُّد اخلرب ُمطْلقاً أو بَتأويل يف ا

ظَنْنتُ زيداً كِاِتباً شاعراً : مث تقُول » َزْيٌد كَاِتٌب َشاِعٌر فقيٌه « : واخلرب الصَّرَحيْين ، كذلك يف املَْنسُوَخْين حني َتقُول 
ُعول َرابع؛ َمفْ» ِفِقيهاً « مفعول ثالث ، » َشاعِراً « َمفُْعول ثاٍن ، » كاتباً « َمفُْعول أوَّل ، » زَْيداً « : ِفِقيهاً ، فتقول 

خرب ثاٍن وثالث ورابع وال َيلَْزُم من هذا أن يتعدى الِفْعل لثالثة وال أْرَبعَة؛ ألن ذلك بالنِّْسَبة إىل تََعدُّد : كما َتقُول 



لَشْيء واِحٍد؛ أْعلَْمُت زيداً عمراً فالضالً ، إذا املَفُْعول الثُّاِلثُ هناك لَْيس متكَرِّراً : يف : األلْفَاِظ ، فِلْيس هذا كقول 
  .يل يف تكْرَار » ضيِّقاً َحَرجاً « : وإمنا َبيْنُت هذا ألن بَْعَض النَّاسِ وهم يف فَْهِمه ، وقد ظََهر لك ممَّا تقدَّم أن قوله 

  .» كمعىن ضيِّق ، كرِّر الخِْتالف لفِْظه للتأكيد  -يعين بالكَسْرِ -ومعىن َحرٌِج« : وقال َمكِّي 
َصلَوَاتٌ { : كُرِّر الخِْتالف اللًّفِْظ؛ كقوله : إمنا يكون للتَّأكيد حيث مل َيظَْهر َبيَْنها فَارٌِق فََتقُول : قال شهاب الدِّين 
  ]الوافر : [ وكقوله ]  ١٥٧: البقرة [ } مِّن رَّبِّهِْم َوَرْحَمةٌ 

  َوألْقَى قَْولََها كَِذباً وَمْينَا...  -٢٣٠٩
  ]الطويل : [ وقوله 
  وِهْنٌد أَتى ِمْن ُدوهنَا النَّأُي والبُْعُد. ...  -٢٣١٠

  .وأما ُهَنا فقد تقدَّم الفَْرُق بالُعُموم واخلُُصوص أو غري ذَِلك 
  .» مثل قصبة وقََصب ، واهلاُء فيه للُمبالَغة « حََرَجة » هو َجْمع : وقيل « : وقال أبو البقاء 

ه اهلاء الدَّالَّة على الَوْحَدِة يف ُمفْرَِد أْسَماء األْجنَاسِ؛ كثمرة وال أْدري كَْيَف توهَّم كَْونَ هذ« : قال شهاب الدين 
  وُبرَّة وَنبِقَة للُمبالغة ، كِهِي يف رَوايٍة وَنسَّاَبة وفُروقة؟

  فصل يف الداللة من اآلية
لَفْظََها يدلُّ على املسألِة ، ويدل  ؛ ألن-تعاىل  -متسَّك أهل السُّنَِّة هبذه االية الكَرمية يف أن اِهلَداية والضَّالل ِمَن اللَّه 

ْدَرُته على الدَّليل الَعقِْليّ املقتّدم يف املسألِة وهو الِعلُْم والدَّاِعي ، وبياُنه أن العَْبد قَاِدٌر على اإلمياِن والكَفْر ، وقُ
من الكُفْر ، أو الكُفْر بدالً من اإلمياِن ، إالَّ  بالنِّْسَبة إىل َهذَْين األْمَرْين على السَّويَّة ، فيمتنع ُصُدور اإلميان َعْنُه بدالً

الِفْعلِ ُمْشِتَمالً إذا َحَصلَ يف القَلْبِ َداِعَيةٌ إلَْيه ، وتلك الدَّاِعيةُ ال َمعَْنآ هلا ، إالَّ ِعلُْمه أو اعِتقَاُده أو طَنُّه بِكَون ذلك 
ملَعَْنى يف ِقلْبِِه ، َدَعاه ذَِلَك إىل ِفْعل ذلك الشَّْيء ، وإن َحَصلَ على َمْصلَحٍة زائدة ، وَمْنفََعٍة رَاَجَحة ، فإذا حصل هذا ا

ىل تركه يف القَلْب ِعلٌْم أو اْعِتقَاٌد أْو ظَنٌّ بكون ذلك الفِْعلِ ُمْشتَمالً على َمفِْسدة رَاجَِحٍة وصُور زَاِئَدة ، َدَعاه ذَِلك إ
َيسْتِحيلُ أن َيْصُدر : تعاىل ، وإذا ثََبَت ذَِلك فنقول  -ون من اللَِّه، وثبت أن ُحُصولَ هذه الدواِعي ال ُبدَّ وأن َتكُ

مييل قَلُْبُه وَتْرغَب  إميانُ عن العْبد إالَّ إذا َخلَق اللَُّه يف قَلْبِِه اْعِتقَاد أنَّ اإلميان َراجِح املَْنقََعِة ، زائد املَصْلََحِة ، فحينئٍذ
رَاُح الصَّدرِ لإلميان ، فإن َحَصلَ يف القَلْبِ أنَّه َمفْسدةٌ َعِظيَمةٌ يف الدِّين والدُّْنَيا ، َنفُْسه يف َتْحِصيله ، وهذا هو اْنِش

 -نَّه وأنه يُوجِب املََضار الكَِثَرية ، فحينئذ َيتَرتَّب على هذا االْعِتقَاد َنفَْرة َعِظيمةَ عن اإلميان ، وهذا ُهَو املُرَاُد من أ
  .َرهُ َضيِّقاً َحَرجاً َيْجَعل َصْد -تبارك وتعاىل 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  :لنا َهُهَنا َمقَاَمان : قال املعتزلة 
  .يف بََيان أنَّهُ ال داللة لَكُم يف َهِذه اآلية الكرمية : األوَّل 
  .التَّأويل املُطابق ملذْهَبنا : الثاين 
  :فَتقْرِيُره من ُوُجوه : املقام األول  أما

َمَتى [ أَضلَّ قَْوماً أْو ُيِضلُّهم؛ ألنَّه لَْيَس ِفَيَها إالَّ أنه  -تبارك وتعاىل  -أن هذه اآلية الكرمية لَْيَس فيها أنه : أحدها 
تعاىل ُيريد  -] كَْيَت ، ولَْيست اآليةُ أنَّه أَراد أن يَْهدَي إْنساناً ، فعل به كَْيَت وكَْيَت ، وإذا أَرادَ إْضاللُه فعل كَْيَت 

لَْو أَرَْدَنآ أَن نَّتَِّخذَ لَْهواً الَّتََّخذَْناُه ِمن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا { :  -تبارك وتعاىل  -ذَِلَك أو ال يُريُد ذلك ، ويُدلُّ عليه قولُه 
تبارك وتعاىل  -يفَْعل اللَّْهو لو أرَاَدُه ، وال ِخالف أنَّه  كَْيَف -تبارك وتعاىل -، فبني أنه ]  ١٧: األنبياء [ } فَاِعِلَني 

  .ال ُيرُِيد ذلك وال َيفَْعلُه  -
إن : فلم قُلُْتم » وَمْن يُرِْد أنْ ُيِضلَُّه « : ومن ُيرد أن ُيِضلَّه عن اإلسالم ، بل قال : مل َيقُل  -تعاىل  -أنه : وثانيها 
  .ُه عن اإلميان وَمْن ُيرِد أنْ ُيْضِللْ: املَُراَد 

بيَّن يف آخرِ اآلية الكرمية ، أنه إنَّما َيفَْعلُ هذا الِفْعلَ هبذا الكَاِفرَ َجزاًء على كُفْرِه ،  -تبارك وتعاىل  -أنه : وثالثها 
  .} كذلك َيْجَعلُ اهللا الرجس َعلَى الذين الَ ُيْؤِمُنونَ { : وأنَّه ليس ذلك على َسبيل االبِْتَداء ، فقال 

يدلُّ على تقدم الضِّيق } َوَمن ُيرِْد أَن ُيِضلَُّه َيْجَعلْ َصْدَرهُ َضيِّقاً حََرجاً { :  -تبارك وتعاىل -أنّ قوله : عها وراب
واحلََرج على ُحُصول الضِّاللِ ، وأن ِلُحصُول ذَِلك املتقدِّم أثَرٌ يف ُحُصول الضِّاللِ ، وذلك َباِطلٌ باإلْجمَاعِ ، أما 

َيْخلُقُه فيه  -تبارك وتعاىل  -َنقُول بِِه وأمَّا عندكم؛ فألن املقَْتضي ِلُحُصول اجلَْهلِ والظِّاللِ هو اهللا  ِعْنَدنا ، فال
  .بِقُْدَرِتِه 

  :فهو َتفْسري اآلية الكرمية على ما ُيطَابُِق َمِذَهبَنا ، وذلك من ُوُجوٍه : وأما املقام الثاين 
فمن ُيرِِد اللَُّه أن َيْهِدَيه إىل طَريق اجلَنَِّة ، : َنَصَرُه القَاِضي أن َتقِْدير اآلية الكرمية وهو اْختِياُر اجلُبَّائي ، و: األول 

َيفَْعلُ به الْطَافاً  -تعاىل  -هو أنَّه : َيشَْرح َصْدَره لإلْسالم ، حتىن يَثُْبت َعلَْيه وال َيُزولُ عنه ، وتَفِْسريه هذا الشَّْرح 
:  -تبارك وتعاىل  -ى اإلمياِن َيْدُعوه إىل البقاء على اإلميان والثبات عليه ، وإليه اإلشارةُ بقوله َتْدُعوه إىل البقاِء عل

: العنكبوت [ } والذين َجاَهدُواْ ِفيَنا لَنَْهدَِينَُّهمْ ُسُبلََنا { : وبقوله ]  ١١: التغابن [ } َوَمن ُيْؤِمن باهللا َيْهِد قَلَْبُه { 
َيفَْعلُ به األلْطَافَ الَِّتي َتقَْتضِ ثَبَاَتهُ : د وأراد ثَبَاَتُه على اإلمياِن ، فحينئٍذ َيشَْرح َصْدَره ، أي ، فإذا آمن الَعْب]  ٦٩

أن ُيِضلَُّه عن طَرِيق اجلنَّة ، فعند ذلك  -تبارك وتعاىل ٠على اإلميان وَداواَمُه عليه ، وأمَّا إذا كَفَر وَعاَند وأراد اللَّه
ه الضِّيق واحلََرج ، مث سألَ اجلُبَّائي َنفَْسه ، فقالك كَْيف يِصحُّ ذلك وَنجِد الكُفَّار طيِّيب النُّفُوس ، وال ُيلِْقي يف َصْدرِ

  .غَمَّ هلم ألَْبتَّة وال ُحْزنَ 

هنم يف َبْعضِ األْوقاتِ مل ُيْخبِر بأنَّه؛ َيفَْعلُ بِهم ذَِلك يف كُلِّ وقٍْت ، فال ُيْمتََنع كَْو -تبارك وتعاىل  -بأنَّه : وأجاب عنه 
  .طيِّيب القُلُوب ، وسأل القَاِضي نفَْسه ذلك الضيِّق يف بَْعضِ األْوقَاِت 

تبارك وتعاىل ، وعند  -وَكَذَِلَك َنقُول وَدفْع ذَِلك ال ُيْمِكن ُخُصوصاً عند وُروِد أدلَّة اللَّه: بأنَّه قال : وأجاب عنه 



  .ْند ظُُهور الذِّلَّة والصِّغَار فيهم ظُُهورِ ُنْصَرة اهللا للُمؤمنني ، وِع
يشرح َصْدَره لإلْسالم : اي [ فََمْن ُيرد اللَّه أن َيْهِديه إىل اجلَنَِّة ، فََيْشَرح َصْدره لإلْسالم : أن املراد : التَّأويل الثاين 

ن وجد هذه الدَّرجة العَاِلَية ، يزْدادُ رغَْبُته يف ذلك الَوقِْت الَِّذي يَْهِديه فيه إىل اجلَنَِّة؛ ألنه ملا َرأى أنَّ بسبب اإلميا] 
، ومن ُيرِْد أن ُيِضلِّه َيْوم القيامِة عن طريق اجلنَّة ، فَِقي ذلك ] يف َصْدرِِه [ يف اإلميان ، وَيْحُصل مَزيُد اْنشراح 

  .والدُّخُول يف النَّار الَوقِْت َيِضيُق َصْدرُوه؛ بسَببِ احلُْزن الَِّذي نَالَُه عن اِحلْرَماِن من اجلَنَِّة 
من َشَرح َصْدر َنفِْسِه باإلميان ، فقد أراد اللَّه أن يَْهِدَيُه ، أي : أن يف الكالم تقدٌمي وتأخٌري ، واملعىن : التأويل الثالث 

  .َيُخصه باأللْطَاِف الدَّاِعَية إىل الثََّبات على اإلميان ، هذا َمْجُموع كَالِمهِم : 
إنَّه أو أرَاَد أن ُيضلَُّه ، لفعل كذا وكذا ، : أنه مل َيقُل يف َهِذه اآلية أنه ُيِضلُّه ، بل قال : م أوالً واجلواب عن قَْوِلهِ

َتْصرِيٌح بأنَّه َيفَْعلُ هبم » كذلك َيجَْعلُ اللَُّه لرِّْجَس على الَِّذين ال ُيؤِمُنون « : فَنقُولُ ، إن قَْولَُه يف آخر اآلية الكرمية 
وكما َجَعلْنا ذلك الضِّيق : ُيفِيُد التَّشْبيه ، والتَّقِْدير » كَذَِلك « : يف قوله » الكَاِف « ل ، ألن حَْرف ذلك الضَّال

  .واحلََرجِ يف َصْدرِه ، فكذلك َيْجَعلُ اللَّه الرِّْجس على قُلُوب الَِّذين ال ُيؤمُِنون 
إن قَولَهُ : لَْيس فيه بَِيانُ أنْ ُيِضلَّه عن الدِّين ، فََنقُول » ِضلًُّه وَمْن ُيرِْد أنْ ُي« : وهو أن قوله : واجلواب عن الثَّانِي 

وَمْن ُيرِْد أنْ « : تصريح بأن املراد من قوله } كذلك َيْجَعلُ اهللا الرجس َعلَى الذين الَ ُيْؤِمُنونَ { : يف آخر اآلية 
  .هو أن ُيِضلَّه عن الدِّين » ُيضلَّه 

إنَّما ُيلِْقي الضِّيق واحلََرَج يف َصدُورهم جزاء على كُفْرِِهم فنقول  -تبارك وتعاىل  -أنَّه  وهو: واجلواب عن الثالث 
كذلك َيجَْعلُ اللَُّه الرِّْجَس على قُلُوبِ الَّذين قضى عليهم بأهنم ال ُيؤِمُنون ، : ال ُنْسلِّم أن املُراد ذِلك ، بل املَُراد : 

  .، سقط ما ذكَُروُه  وإذا َجَعلَْنا االية على الَوْجِه
إنَّ ظاِهر اآلية الكرمية َيقَْتِضي أن يكُون ِضيُق الصَّْدرِ وحََرْجه شيئاً متقدِّماً على الضَّاللِ ، أو : واجلواب عن قوهلم 
صلى اهللا عليه  إذا َخلَق يف قَلْبِه اْعِتقَاداً بأنَّ اإلميان مبحمٍَّد -تبارك وتعاىل -واألْمر كذلك؛ ألنه: ُموجباً لَُه ، فنقول 

وسلم ُيوجُِب الذَّم يف الدُّْنَيا ، والُعقُوَبة يف اآلخَِرة ، فهذا االعِتقَاُد يوجُب اعراض النَّفْس عن قُُبول ذلك اإلمياِن ، 
ك القَلْبُ إذا وهذه احلَالَةُ َشبيَهةٌ بالطَّريق الضَّيِّقن ألن الطَّريق إذا كان ضيِّقاً ، مل َيقِْدر الدَّاِخل أنْ َيْدُخل فيه فذل

من هذا الَوْجِه ، جاز إطالقُ لَفِْظ الضِّيقِ ‘ َحَصل فيه ذلك االعِتقَاد ، اْمَتنع ُدُخول اإلميان فيِه فألجل ُحُصول املُشاَبه
  .واحلَرَِ َعلَْيه 

  :وأما الجواُب عن التَّأويالت الثالثة فََنقُول 
فْسري الضيق واحلََرَج ، فلمَّا كان املَُراُد منه ُحصُول الَغمِّ واحلُْزنِ يف فإن حَاِصلَ ذلك الكالم َيْرَجعُ إىل َت: أما األوَّل 

قَلْبِ الكَاِفر ، فذلك يُوجُِب أن يكُون ما َيْحُصل يف قَلْبِ املُؤِمن زَِيادة يَْعرِفُها كُلُّ أَحدن ومعلوم أن األْمَر ليس 
تبارك  -ويَّة ، بل كان احلُْزن والبالء يف حقِّ املؤمن أكْثَر ، قال كَذلك ، بل األْمرُ يف ُحْزِن الكَاِفر واملؤمن على السَّ

َج َعلَْيَها َولَْوالَ أَن َيكُونَ الناس أُمَّةً َواِحَدةً لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُُر بالرمحن ِلُبيُوتِهِْم ُسقُفاً مِّن ِفضٍَّة َوَمَعارِ{ :  -وتعاىل 
  .» ُخصَّ البالُء باألْنبَياِء ثُمَّ باألمْثَلِ فاألمْثل « : يه الصالة والسالم وقال عل]  ٣٣: الزخرف [ } َيظَْهُرونَ 

أنه َمْدفُوع؛ ألنه َيْرجُِع حاصلة إىل إيضاح الواِضَحاِت؛ ألن كل أَحٍد يْعلَمُ بالضَّرُورِة ، أن كُلَّ : واجلواُب عن الثُّاين 
بسبِب ِتلَْك اهلداية ، ويَْنشَرح َصْدُرهُ لإلميان َمزيج اْنِشرَاح يف ذلك  من َهَداه اللُّه إىل اجلَنَِّة بسبب اإلميانِ َيفَْرُح

ومن ُيضلُّه عن طريق اجلنَِّة بأنه يضيقُّ قَلُْبه يف ذلكِ الوقِْت ، فُحُصول هذا : املَُراُد : الوقِْت ، وكذلك القَْولُ يف قوله 
  .ه إْخرَاٌج لآليِة عن الفَاِئدِة املَْعَنى معلُوم بالضَُّرورة ، وْمحلُ اآلية الكرمية علي



فهو َيقَْتِضي تَفْكِيك َنظْم اآلية؛ ألن اآلية الكرمية تقَْتِضي أن َيْحُصل اْنشَِراح الصَّْدر : واجلواب عن التَّأويل الثالث 
: ُتم القَِضيَّة ، فقلتم أوالً ، مث يََترتَّب عليه ُحصُول اهلداية واإلميان ، وأنتم َعكَْس - -تبارك وتعاىل  -من ِقَبل اللَّه 

أوَّالً بعد ذلك يَْهِديه ، مبعىن أنه َيُخصُّه ميزيد  -تبارك وتعاىل -العَْبُد جيعل نفسه أوالً مُْنشَرح الصَّْدر ، مث إن اهللا 
ا إذَا أْبقَْيَنا ما فيها من بَِه[ األلْطَاف الدَّاعية لَُه إىل الثُّبَاِت على اإلميان ، والدَّالئل اللّفِْظية ، إمنا ميِكُن التََّمسُّك 

بشيء ِمْنَه أْصالً ، وفَْتُح هذا الباب يُوجِبُ ] الترِكيبَات والترتيبَات ، فأمَّا إذا أْبطَلَْناَها وأَزلَْناَها ، مل ميكن التََّمسُّك 
  .عن كَْونِِه ُحجَّةً  أالَّ يُْمِكن التََّمسُّك بَشيٍء من اآلَيات ، ولكن طَْعن يف القُرآِن الَعِظيم ، وإخْراٌج له

: آل عمران [ } َوإِنََّما ُتَوفَّْونَ { هذه ُمَهيِّئَة ِلُدخُول كأنَّ على اجلمل الفعلية؛ كَهِي يف » َما » « كَانًَّما « : قوله 
١٨٥ . [  
ارتفع ، وأُبو : أي « َصعِيد » َيْصَعُد ساكن الصَّاِد ، خمَفِّق الَعْين ، مضارع « : وقرأ ابن كثري » َيصَّعَُّد « : قوله 

« يتَعاطى الصُُّعود وََتكَلَّفه » : بتشديد الصَّاد بعدها أِلٌف ، وأْصلُها يتصاَعُد ، أي « يصَّاَعُد » : بكْر عن عاصم 
يصَّعَّندط »  بَتْشديد الصَّاد والَعْين دون أِلٍف بََْنُهما ، وِمْن« َيصَّعَّد » : فأْدغم التَّاًء يف الصَّاِد َتخْفيفاً ، والباقون 
فأدغم كما يف ِقراَءة شُْعَبة وهذه اجلُْملَة التشبيهيَّة حيتمل أن » يََتَصعَّد « : أيكي َيفَْعل الصُُّعود وُيكَلَّفه ، واألْصل 

ود إىل السَّماء املظللة يتكُونَ ُمْسَتانفة ، شبَّه فيها حَالَ َمْن َجَعل اللَُّه صْدرهُ ضيِّقاً َحَرجاً ، بأنه يِمَْنزِلَة من َيطْلُب الصُُّع
  .كالَعقََبِة الكَؤود ] وْعرٍ [ أو إىل مكان مرتفع 

  :أنه َيْسبُِق عليه اإلميانُ كما َيْسبُق عليه ُصُعود السَّماء ، وجوَّزوا فيها َوْجَهْين آخرين : واملعىن 
  .أن يكون َمفْعُوالً آخر تعدَّد كما تعدَّد ما قَْبلَها : أحدمها 
  :يكُون حاالً ويف صاحبها احتماالن ان : والثاين 
  .» َضيِّقاً « هو الضَِّمُري املْسَتِكنُّ يف : أحدمها 
  .متعلٌِّق مبا قَْبلَه » يف السَّماِء « ، و » حََرجاً « هو الضَِّمري يف : والثاين 

فيكون ُمبَْتدأ وخرباً : أي » ك َيجَْعل مثل ما قََصْصَنا علَلَْي« : هو كنظائهر وقدَّره الزَّجَّاج » كَذَِلَك َيْجَعلُ « : قوله 
وأن تَْنِصبَها باالْعِتَبارْين ِعنده ، واألحسن أن يُقَدَّر هلا َمْصَدر » مِثْل « ، أو َنْعت َمْصدر َمْحذُوف ، فلََك أن َتْرفََع 

كذا » َيجَْعلُ اللَُّه الرِّْجَس «  - َجْعلِ الصَّدر َضيِّقاً حََرجاً: أي  -ُمَناِسٌب كما قدره النَّاُس ، وهو ِمثْل ذلك اجلَْعل
وهو الظَّاِهُر ، فتتعدَّى لواحدس بَنفْسها ولآلخر » ألْقَى « حيتمل أن تكُونَ مبعَْنى » َيجَْعل « قدَّره مكي وغريه ، و 

  .» ين ال ُيؤِمُنون كذِلكَ ُيلْقي اهللا العذاَب على الَِّذ« : واملَْعَنى » َعلَى « َحبْرف اجلرَّ ، ولذلك تعدَّْت ُهَنا ب 
  .مسَتقِّراً عليهم : ، والتَّقْدير الصِّناعي » ُيصيِّره ُمْستْعلياً عليهم ُمِحيطاً بِهِم « : وجيوز ان تكُون مبْعَنى َصيَّر أي 

  فصل يف بيان معىن الرجس
  .الرِّْجُس هو الشَّْيطَان :  -رضي اهللا عنه  -قال ابن عبَّاس
  .هو املأمث : وقال الكَلْبِي 
  .ما ال َخْيَر فيه : الرِّْجس : وقال ُمَجاِهد 

  .الرِّْجس العذاب مثل الرِّْجزِ : وقال عطاء 
اللَُّهمَّ إنِّي أُعوذُ بَِك ِمَن « : كان إذَا دخل اخلالء قال  -عليه الصالة والسالم -وقيل هو النَّجِس؛ ُروِي أنه 

  .» الرِّْجس والنِّجِس 
  .اللَّْعَنة يف الدُّنَْيا ، والعذاب يف اآلخَرة  :الرِّْجس : وقال الزَّجَّاد 



  ) ١٢٦(َوَهذَا ِصرَاطُ رَبَِّك ُمْسَتِقيًما قَْد فَصَّلَْنا الْآيَاِت ِلقَْومٍ َيذَّكَُّرونَ 

تبارك  -إشارةٌ إىل ما تقدَّم َتقْرِيُرهن وهو أن الفِْعل يتوقَُّق على الدَّاِعي ، وُحصُول تلك الدَّاعية من اللَِّه» هذا « 
، وذك يوجب التَّْوِحيد املَْحَضن ومساه ِصَراطاً؛ ألن الِعلَْم به يؤدِّ إىل  -تعاىل -فوَجَب كون الفِْعل من اللِِّ  -وتعاىل 

  .الِعلْمِ بالتَّوحيد احلق 
تِقيماً ال َعوَِج فيه هذا إشاَرةٌ إىل الَِّذي أْنَت عليه يا ُمَحمَّد طريق ربِّك ودينه الذي ارَتَضى لَنفِْسهِن مْس« : وقيل 

  .وُهو اإلْسالُم 
  .إَشارةٌ إىل القُرآن الكرمي « هذا » و  -رضي اهللا عنهما -وقال ابن َمْسُعود

ملا فيها من َمْعَنى التَّْنبيه ، « َها » إمَّا : والَعاِمل فيه أَحد َشْيئَْين « ِصرَاط » حال من « ُمْسَتِقيماً » :  -تعاىل -قوله
  .ملا ِفيِه من َمْعَنى اإلشارِة ، وهي حظَال مؤكَدةٌ ال ُمَبيَّنة؛ ألن صَراط اللَّه ال يكُون إالَّ كذِلك « ذَا » وإمَّا 

َيَتَضمَّن َمْعَنى « ذَا » عال احلَالِ ، والَعاِمل فيه َمْعَنى هذا ، وذلك أن « ُمْستَِقيماً » اْنَتَصب : قال الواحدي 
أِشُري إليه يف حَالِ ِقَياِمه ، وإذا كان الَعاِملُ يف احلَالِ َمْعَنآ الِفْعل ال الفِْعل : ، َمْعَناه  هذا َزْيٌد قَاِئماً: اإلشارة؛ كقولك 

  .ضَاِحكَاً َجاَء زَْيٌد ] جيوز [ و « قَاِئماً هذا زَْيد » : ، مل َيُجْز تقدُمي احلالِ عليه ، ال َيجُوز 
ذكرناها فَْصالً فَْصالً ، حبيث ال َيْخَتِلطُ وَاِحٌد منها باآلَخرِ إالَّ : أي  }قَْد فَصَّلَْنا اآليات { : مث قال تبارك وتعاىل 

أيها املعتَزِِلّي ، تذكِّر ما تقرَّر يف َعقِْلك أن املْمِكين؛ ال يَترجَّحُ : َيقُول للْمَعتزِيلّ  -تبارك وتعاىل  -ِلُمَرجِّح ، فكأنَّه 
  .، حتَّى تزولَ الشُّْبَهة عن قَلْبِك بالكُلِّية يف َمْسألة القََضاء والقََدرِ  أَحُد طََرفَْيه على اآلَخرِة إالَّ ملرجِّحِ

  ) ١٢٧(لَُهْم َداُر السَّلَامِ ِعْندَ َربِّهِْم َوُهَو َوِليُُّهْم بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ 

ُمْستَأنفة ، فال َمَحلَّ هلا؛ كأن َساِئالً َسأل  حيتمل أن تكُون هذه اجلُْملَة} لَُهْم دَاُر السالم ِعنَد رَبِّهِْم {  -تعاىل  -قوله
، وُيْحَتمل أن َيكُون َوْصفاً ِلقَْوم » يذِّكُرون « عّما أعدَّ اللَّه هلمن فَِقيل له ذِلك ، وُيْحَتَمل أن َيكُون حاالً من فَاِعل 
بالفَاِعليَّة » َدار السَّالم « ُرور فَقَط ، ويَْرَتِفعث ، وعلى َهذَْين الَوْجَهْين فََيجُوز أن تكُون احلَالُ أوالوْصُف اجلَارُّ واجملْ

 إليه ، وهذا ِعْندَُهم أْوىل؛ ألنه أقَْرُب إىل املُفَْرد من اجلُْملَة ، واألْصل يف الَوْصِف واحلَالِ واخلََبر اإلفْرَاد ، فما قَُرَب
  .فهو أْولَى 

ُيَسلَّم : ؛ ألنه َمْصَدٌر ، أي » السَّالم « بَنفْس » ِعْنَد « ب وُجيوز أن َينَْتِص» داُر « حال من » ِعْند ربِّهِْم « و 
  .» لَُهْم « يف جَنَّتِه ، وُجيوز أن َيْنَتِصب باالْسِتقَْرار يف : عليهم ِعْنَد ربِّهِم ، أي 

واحلال أن اللَّه َوِليُّهم هلُْم دارُ السالم ، : حيتمل أيضاً االْسِتئَْناف ، وأن يكون حاالً ، أي » وُهَو َوليُّهم « : وقوله 
  .وَناِصُرهم 

  .مبعَْنى الِِّذي ، أو َنكِرة أو َمصدريَّة » َما « الباء سََببِيَّة ، و » ومبا كانوا « 
  فصل يف معىن السالم

  .يفَةُ عبُد اللَِّه الكَْعَبة َبْيُت اللَِّه ، واِخلِل: دار اهللا كما ِقيلَ : واملعىن  -تعاىل  -السَّالم اسم من أْسَماء اهللا : قيل 
: دَارِ السَّالمِة ، والعرب تُلِْحُق هذه اهلَاَء يف كثري من املََصاِدر وحتذفُها ، يقولون : السَّالم صفة الدَّار مبعَْنى : وقيل 

  .َضاللَ وَضالَلة ، وَسفَاة وَسفَاَهة ، وَرضَاع وَرَضاعة ، ولَذاذ ولَذَاذَة 
وإنَّما ُسّميت اجلَنَّة هبذا االْسمِ؛ ألن أنواع السَّالمة بأْسرِها حَاِصلَة ِفيَهان ويف املَُراد  السَّالم مجع السَّالمِة ،: وقيل 



  :هبذه الِعْنِديَّة وجوه 
  ] . ٨: البينة [ } َجَزآؤُُهْم ِعنَد َربِّهِمْ { : أنَّها ُمَعدَّة عنده كما َتكُون احلُقُوُق ُمَعدَّة مهيأة َحاِضَرة؛ كقوله : أحدها 

وهذا لَْيس قُْربٌ  -تبارك وتعاىل  -ان هذه العِْنديَّة ُتْشِعر بأن هذا األْمر املؤخَّر موُصوف بالقُربِ من اللَِّه: انيها ث
ْيثُ باملكاِن واجلهة ، فوجب كَْوُنه بالشَّْرِف والرُّْتَبة ، وذلك َيُدلُّ على أن ذَِلك الشَّْيء َبلَغ يف الكمالِ والرِّفَْعة إىل َح

  ] . ١٧: السجدة [ } فَالَ َتْعلَُم نَفٌْس مَّآ أُْخِفَي لَُهم مِّن قُرَِّة أَْعُينٍ { : ْعَرُف كْنُهُه ، إالَّ أنه كقوله ال ُي
أَنا ِعْند « : ، وقوله ]  ١٩: األنبياء [ } َوَمْن ِعْنَدُه الَ َيسَْتكْبُِرونَ { : هي كقوله يف صفة املالئكة : وثالثها 

[ } ِفي َمقَْعِد ِصْدقٍ ِعنَد َمِليٍك مُّقَْتِدرِ { :  -تعاىل  -، وقال » أنا عِْند ظَنِّ َعْبِدي بِي « ، و » وُبُهم املْنكَِسَرة قُلُ
وكل ذلك َيُدلُّ على أنَّ ُحُصول كمال ِصفَة الِعْنديَّة ]  ٨: البينة [ } َجَزآؤُُهْم ِعنَد َربِّهِْم { : وقال ]  ٥٥: القمر 

  .ُبوديَّة بواِسطَة ِصفَة الُع
بَِما « يدل على قُْربِهم من اللَّه؛ ألن الويلَّ معناه القَريُب ، ال وَِلّي هلم إالَّ ُهو ، مث قالك » وُهَو َوِليُُّهم « : وقوله 

  .؛ وإمنا ذكر ذِلك ِلئَالً َيْنقَِطع العَْبُد عن الَعَملِ » كَاُنوا َيْعَملُونَ 

ْعضٍ ْعَشَر الْجِنِّ قَِد اْسَتكْثَرُْتْم ِمَن الْإِْنسِ َوقَالَ أَوِْلَياُؤُهْم ِمَن الْإِْنسِ رَبََّنا اْسَتْمَتَع بَْعُضَنا بَِبَوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َجِميًعا َيا َم
  ) ١٢٨(بََّك َحِكيٌم َعِليٌم َوَبلَْغَنا أََجلََنا الَِّذي أَجَّلَْت لََنا قَالَ النَّاُر َمثَْواكُْم َخاِلِديَن ِفيَها إِلَّا َما َشاَء اللَُّه إِنَّ َر

ة ملا بني حال من يتمسَُّك بالصِّراط املْسَتقِيم ، بيَّن بعده حال من يكُونُ بالضِّدِّ من ذلك؛ ليكون ِقصَّة أْهل اجلنَّة ُمْرَدفَ
  .بِقصَّة أْهل النَّارِ ، ولَيكُون الَوعِيُد مذْكُوراً بعد الوَْعِد 

وتارة بالقَْولِ » اذْكُرْ « َيُجوز أن َينَْتصيب بفِْعل مقَدَّر ، فقدَّره أبو البقاِء تارة ب » َوَيْوَم َيْحُشرُُهم « : قوله 
، وقدَّره » يا َمْعَشر َيْوَم َنْحُشُرُهم « : ويقُول : أي » َيا َمْعَشر « : املَْحذُوف الَعاِمل يف ُجْملَة النِّداِء من قوله 

  .» قلنا يا معشر كان ما ال يُوَصُف لفظَاعِتهِ وَيْوَم َيْحُشُرهم و« : الزََّمْخَشرِي 
« : احملكي به ُجْملَة النِّداء ، قال » َيقُولُ « من كَْونِِه مَْنُصوباً ب : يعين » وما قُلَْناه أوْلَى « : قال أُبو حيَّان 

وقدَّره الزَّجَّاج بفِْعل قَول » الظَّْرف ، واالخْرى الَعاِملة يف « وقُلَْنا » إْحدامها ُجْملَة : الْسِتلَْزاِمه حذف ُجْملََتْين 
وال ُيكَلِّمُُهم « : وهو َمعًْنى َحَسن؛ كأن نَظَر إىل َمْعَنى قوله » يا َمْعَشر َيْوم َنْحشرُهم : يقال لَُهم « : مْبنِي للمفُْعول 

وُهوَ « : ملا ِفيِه من َمْعَنى الفِْعل ، أي » م َولِيُُّه« : بقوله » َيْوَم « فَبنَاه للمفُْعول ، وجيوز أن َيْنَتصب » وال ُيَزكِّيهم 
  .َحالٌ أو َتْوِكيٌد على قَْول بَْعض النَّحْويِّني » َجِميعاً « ، و » يتوالَُّهم مبا كَاُنوا َيْعَملُون ، وويتوالَُّهم يوم َيْحُشرُُهم 

« والضِِّمُري يف » ويوم َيْحشرُُهم ربُُّهم « : أي » رهبم « : بياء الَغْيَبة رداً على قوله » َيْحُشرُُهم « : وقرأ حفص 
  .يعود إىل اجلنِّ واإلْنسِ جبمعهم يف َيوءم الِقياَمِة » َيْحُشرُُهم 

  .» وكَذَِلك َجَعلَْنا ِلكُلِّ َنبِيِّ َعدُوا َشيَاِطَني « : يعود إىل الشَّياطني الَِّذين تقدم ِذكْرُهم يف قوله : وقيل 
، وعلى َتقْدير الزَّجَّاج يكون يف » نقول أو قُلَْنا « : يف َمَحلِّ نْصبٍ بذلك القَْول املْضَمر ، أي » يا َمْعَشر « : قوله 

  ]الوافر : [ اجلََماعةَ؛ قال القائل : َمَحلِّ رفعٍ؛ لقيامه مقاَم الفَاِعل املَُنوب َعْنُه ، واملعشر 
  ْعَشٌر َعنُْهم أذُوُدِلَسانِي َم... وأْبَغُض َمْن َوَضْعتُ إيلَّ ِفيِه  -٢٣١١
  ]البسيط : [ قال األودي » َنْحُن َمَعاِشر األْنبَياء ال نَُورِّث « :  -عليه الصالة والسالم -َمَعاِشر؛ كقوله : واجلمع 
  وإنْ بََنى قَْوُمُهم َما أفَْسُدوا َعادُوا... ِفيَنا َمَعاِشُر لَْن َيْبنُوا ِلقَومِهُِم  -٢٣١٢

أْوِليَاؤهم الذين : أْوِلَياَءُهم كانوا إْنساً وجِناً ، والتقدير : يف حملِّ نصبٍ على احلالِ ، أي » إلْنس ِمَن ا« : قوله تعاىل 



  .ُحِذَف منه َحْرف النِّداء » ربِّنا « هم اإلْنُس ، و 
ربََّنا اْسَتْمَتَع بَْعُضَنا « ، أْولياء الشَّياطني الَِّذين أطاُعوُهم من اإلْنسِ : يعين » قال أوِْلَياؤُهم ِمَن اإلْنس « : وقوله 
  .أْضلَلُْتم كَِثرياً : اسَتكْثَْرُتم من اإلْنسِ باإلضاللِ واإلغْواء ، أي : واملَْعَنى » بَِبْعض 

 اسِتْمتَاع اإلْنس باجلنِّ هو الرَُّجل كان إذا َسافر وُترَِك بأرض قَفْر ، وخاف على َنفِْسِه من اِجلنِّ ، قال: وقال الكَلْبِّي 
: أعوذ بسَيِّد هذا الَواِدي من ُسفَهاء قَْومه ، فيبيُت آمناً يف جوارهم ، وأما اسِتْمتَاُع اجلنِّ باإلْنسِ ، فهو أنَُّهم قالُوا : 

 -تبارك وتعاىل  -قد َسْعدَْنا اإلنس مع اِجلنِّ ، حىت عاذوا بَِنا فََيْزدَادوا َشَرفاً يف قَْوِمهِم وعظماً يف أْنفُِسهِم ، كقوله 
:  

  ] . ٦: اجلن [ } َوأَنَُّه كَانَ رِجَالٌ مَِّن اإلنس َيُعوذُونَ بِرَِجالٍ مَِّن اجلن فََزادوُهْم َرَهقاً { 
اسِتْمَتاعُ اإلْنس باِجلنِّ ما كَاُنوا يلْقثون غألهيم من األَراجِيِف ، والسِّْحرِ والكَهَاَنِة ، وتزيينهم هلم األمور اليت : وقيل 

ْسهيل َسبيِلها عليهم ، واسِتمَْتاع اجلن باإلْنس طاعة اإلْنسِ هلم فيما ُيزيُِّنون لَُهْم من الضَّاللة واملََعاِصي َيْهُووَنها ، وَت
.  

كالم اإلْنس » ربَِّنا اْسَتْمَتع بَْعُضَنا بَِبْعض « : قوله : وقال حممد بن كَْعبٍ القُرَظيك هو طاعةُ بعِضهِمْ َبْعضاً ، وقيل 
  .َخاصَّة 

« آجَالَنا » : الَِّذيط وقُرِئ « : باإلفَْراد؛ لقوله » أَجلَنا « : قرأ اجلمهور } َوَبلَْغَنآ أََجلََنا الذي أَجَّلَْت لََنا { : قوله 
  .باإلفْرَاد والتَّذْكري وهو َنْعتُ للَجْمعِ « الَِّذي » باجلَْمع على أفَْعال 

  .« الَِّتي »  َمْوِقع« الَِّذي » هو جْنس أوقع : فقال ابو َعِلّي 
وحينئٍذ يكون جِْنساً وال َيكُون إْعرَاُبه َنْعتاً؛ لعدم « الَوقُْت الَِّذي » : وإعْرابه ِعْنِدي بدل؛ كأنه قيل : قال أبو حيَّان 

  ]الطويل : [ لنَّابِغة املُطاَبقَة بيَنُهَما ، وفيه َنظَر؛ ألن املُطَابقة ُتْشتَرطُ يف الَبَدلِ أْيضاً ، وكذلك نصُّ النُّحَاة على قَْول ا
  ِلِستٍة أعَْوام َوذَا الَعاُم سابُع... َتَوهَّْمُت آَياٍت لََهأ فََعَرفُْتُها  -٢٣١٣

  َوُنوي كجذْم احلَْوضِ أثْلَُم خَاشُِع... َرَماٌد كَكُْحلِ الَعْينِ ألياً أبِيُنُه 
اٍت لَِعدم املُطاَبقَة ، وِلذلِك مل ُيرَْوَيا إالَّ مْرفُوَعْين ال بدل من آي« مها رماٌد ونوى » رماد وَنَوى َمقْطُوعان على : أي 

  .ال َمْنُصوَبْين 
  فصل يف املراد باآلية

أن ذلك االستمتاع كان إىل أَجلٍ معيَّن ووقٍْت َمْحدوٍد ، مثَّ َجاَءت اخلَْيَبة واحلَْسَرة والنَّداَمة من حَْيُي ال : معىن اآلية 
  .ك األَجلِ َدفعن واْخَتلَفُوا يف ذَِل

  .هو وقُْت املْوِت : فقيل 
إنه َبَدلٌ على أن كُلِّ من َماَت من َمقُْتول : هو َوقُْت الَبْعِث والِقيامة ، والَّذين قَالُوا بالقَْول األوَّل قالوا : وقيل 

 -فيهم املَقُْتول وغري املَفْتُول ، مث قال وغَْيرِه ، فإن َيُموُت بأَجِلِه؛ ألهنم أقَرُّوا بأنَّا بلْغَنا أَجلَنا الَِّذي أجَّلْت لنان و
  .املَقَام واملَقّر واملَِصري : أي « النَّاُر َمثَْواكُم » :  -تعاىل
  :مَْنُصوُب على احلالِ ، وهي حالٌم ُمقَدَّرة ، ويف العامل فيها ثالثة أْوُجه « َخاِلديَن ِفَيَها » : قوله 

» النَّار َمكَان ثَُواِئكُم « : النَّاُر ذات تُواِئكُم ، أي : ال اسم مكان ، واملعىن  ألنه ُهَنا َمْصدرٍ» أنه َمثْواكم : أحدها 
  .إقامتكُم : أي 

اْسٌم للمْصدرِ دون املكان؛ حلُصُول احلالِ ُمْعَمالً ِفيَها واْسمُ املكاِن ال َيعَْمل : املَثْوى ِعْندي يف اآلية « : قال الفَارِسيُّ 



النَّار ذاتِ إقاَمِتكُم فيها » : َمعَْنى للِفْعل فيه ، وإذا مل َيكُون َمكَاناً ، ثبت أنَّه َمْصدر ، واملَعَْنى علم الِفْعلِ؛ ألنه ال 
  ]الطويل : [ َخفْضاً باإلَضافة؛ ومثله قول الشاعر 

  َمَغاَر اْبنِ َهمَّام َعلَى َحيِّ َخثَْعمَا... وَما هي إالَّ يف إَزارِ وِعلْقٍَة  -٢٣١٤
« ، ولذلك عدَّاه ب » وَما ِهي إال إزَاٌر وِعلْقَةٌ وقت إغَاَرة ابن مهَّام « : على َحذِْف املُضاِف ، املعىن  وهذا يدلُّ

آتِيَك ُخفُوَق النَّْجم وَمقِْدم « : ولو كان َمكَاناً ، ملا عدَّاه؛ فثََبت أنَُّه اْسُم مصدر ال َمكَان ، فهو كقولك » َعلَى 
إنَّما َحُسن ذَِلك يف املََصاِدر ملُطَابقِتَها الزَّمان ، أال ترى أنَّه ُمْنقض غري باقٍ كما أنَّ الزِّمان و« ، مث قال » احلَاجِّ 
  .» كَذَِلك 

ويراد » َمثَْواكُمْ « َيثُُوون فيها َخاِلِدين ، وَيُدلُّ على هذا الِفْعلِ املقدَّرِ : أن الَعاِمل فيها ِفْعلٌ َمْحذُوف ، أي : والثاين 
  .مكان التَّواِء ، وهذا جواٌب عن قول الفَارِسَي املعَْترِض به على الزَّجَّاج » َمثَْواكُْم « ب 

  .أنَّ الَعاِمل معىن اإلضافة ، ومعىن اإلضافِة ال َيْصلُح ان يكون َعاِمالً ألَْبتَّة ، فليس بَِشْيٍء : قاله ابو البقاء : الثالث 
  :لفُوا يف املْستَثَْنى منه اخت» إالَّ َما َشاَء اللَُّه « : قوله 
  .وسأيت بيانه عن قُْرب } النَّاُر َمثَْواكُْم خَاِلدين ِفَيهاَ { : هو اجلُْملَة اليت َتلِيها ، وهي قوله : اجلُْمُهور : فقال 

أْهلَكَْتُه واْخَتَرْمَته قبل إال َمْن : أي « وَبلَْغنا أَجلََنا الَِّذي أجَّلَْت لََنا » : هو مسَتثَْنى من قوله « : وقال أبو ُمسِْلم 
أمَّا . وقد ردَّ النَّاس عليه هذا املَذَْهب من حَْيثُ الصِّناعة ، من َحْيثُ املَْعىن . » األَجلِ الذي َسمَّْيَته ِلكُفْره وضالله 

  :الصِّناعة فَِمْن َوْجَهني 
  .» أجَّلَْت « : لُيطابق قوله » َت إالَّ ما شِئْ« أنَّه لو كان األْمُر كذلك ، لكان التَّْركيُب : أحدمها 
  .ومثل ذلك ال َيُجوُز » قَالَ النَّاُر َمثْواكُْم خاِلديَن فيها « : أنه قَْد فصل بني املَُستثَْنى منه بقوله : والثاين 

  .غَْير هذا املوضع  أجل االْخِترام ، واألَجل املسَمَّى باطل؛ لدالئل مقرََّرة يف: فألن القَْول باألَجلَْين : وأما املَْعَنى 
  :هل هو ُمتَِّصلٌ أو ُمْنقَِطٌع؟ على قولني : مث اختلفوا يف هذا االْسِتثَْناء 

الدخان [ } الَ َيذُوقُونَ ِفيَها املوت إِالَّ املوتة األوىل { : كقوله » قال النَّار َمثْواكُم إالَّ َمْن ِمْنكُمْ يف الدُّْنَيا « : واملعىن 
ْوَتة األوىل ، فإهنم قَْد ذَاقُوَها يف الدنيا كذلك هذا؛ لكن الِِّذين َشاَءُهم اهللا أن ُيؤِمنُوا ِمْنكظُم يف لكن امل: أي ]  ٥٦: 

  الدُّنيا ، وفيه بُْعٌد ، وذهب آخُرون إىل أنَّه مُتَِّصلٌ ، مث اْخَتلَفُوا يف املسَْتثَْنى منه َما ُهو؟
إال من آمن يف الدُّْنَيا بعد أن كان من هؤالء الكفرة ، : أي » ثَْواكُْم َم« : هو ضمري املَخاطَبني يف قوله : فقالك قوم 

اليت ِللْعُقالِء ، وساغ ُوقُوعها ُهَنا؛ ألن املراد باملْسَتثَْنى نوع وصنف ، » َمْن « ُهَنا مبعىن » ما « علله ابن عبَّاسٍ ، و 
النساء [ } فانكحوا َما طَاَب لَكُْم مَِّن النسآء { : ا يف قوله تقع على أنْواعِ من َيعِْقلُ ، وقد تقدَّم حتقيُق هذ» ما « و 
 :٣ . [  

ولكن قد اْسُتبِعد هذا؛ من حيث إن املسَْتثَْنى خماِلٌف للمْستَثَْنى ِمْنه يف زمان احلُكْم علهيما ، وال ُبدَّ أن َيْشترِكَا يف 
فإنه : إال زَْيداً فإنه مل يَقُْم ، وال َيِصحُّ أن يكون املَعَْنى [ ان َمْعَناه ، وك» قاََم القَْوُم إالَّ َزْيداً « : الزََّماِن ، لو قالت 

فإين ضََرْبُته فيما َمَضى اللَُّهم إال أنْ ُيْجَعلَ استثَْناء مْنقَِطعاً كما تقدَّم : سَيقُوُم يف املْسَتقْبل ، وال َيِصحُّ أن يكون املعىن 
  .َتفْسريه 

  :َتثَْنى منه زمان ، مث اْختلف القَاِئلُون بذلك إىل أن املْس: وذهب قَْوٌم 
  .» القُُبور « : فمنهم من قال ذلك الزَّمان هو ُمدَّة إقامتهم يف البَْرَزخِ ، أي 



وساغَ ذلك من َحْيثُ إنّ « : وها قول الطَّربي قال . » هو املُدَّة اليت َبْين َحْشرِهم إىل ُدخُولِهِم النَّار « : وقيل 
  .» ال خيصُّ هبا مْسَتقَْبل الزََّمان دون غريه « النَّاُر َمثْواكُم » : قوله الِعبَارة ب

  .» مدَّة إقامتهم يف القُُبور ، وُمدَّة َحشرِهم إىل دُخوهلم النَّارِ : هو َمْجمُوع الزَماَننيِ ، أي « : وقال الزجاج 
لنَّارِ األبد كُلّه إال ما شاء اهللا إال األْوقَات الَِّتي ُيخَلِّدون يف َعذَاب ا: إال ما شاء اهللا ، أي « : وقال الزخمشري 

أهنم َيْدُخلون وادياً فيه من الزَّْمهَرير ما َيقْطَعُ أْوَصالَُهم : ُيْنقَلُون فيها من عذاب النَّارِ إىل عذاب الزَّْمهِرير؛ فقد ُروَي 
  .» ، فيتعاَوْون ويطْلُُبون الرَّدَّ إىل اجلَحِيم 

عليهم؛ ألنَّهم « َما » هم الُعَصاةُ الِِّذين يدُخلُون النَّار من أهل التَّوحيد ، ووقعت « ال ما شاء اللَّه إ« » وقال قوم 
إال النَّوع الذي َدَخلَها من الُعصَاة ، فإهنم ال ُيَخلِّدون فيها ، والظاهر أن هذا اسِتثَْناء َحِقيقَة؛ بل : نوع كأنه قيل 

  .جيب أن َيكُون كذِلك 
أنه يكون من بابِ قَْول املْوُتور الذي ظَفَر بواتِرِه ، ومل َيَزلْ ُيحَرِّقِ عليه أنَْياَبه ، وقد طلب أن : زََّمْخشَرّي وزعم ال

وقد َعِلم أنه ال َيَشاُء ذلك التََّشفِّي منه بأقَْصى ما « أهْلَكَنِي الَّه إن نَفَّْسُت َعْنكَ إال إذا ِشئْت » : ُيَنفَِّس عن ِخَناقِه 
  .من أشد الوعيد مع هتَكُم « إالَّ إذا ِشئْت » : قِْدر عليه من التَّْشديد والتَّْعنِيِف ، فكيون قوله َي

وال حاجة إىل ادَِّعاء ذلك مع ظُُهور َمعَْنى االْستِثَْناء فيه ، وارتكاب اجملازِ وإبْزازِ ما مل َيقَُع يف : قال شهاب الدين 
  .ُصورِة الواِقعِ 

  «من كَوهنم يف الدُّْنَيا بغري عذابٍ : إال ما َشاء اللَّه؛ أي » : رِيُّ وقال احلسن الَبْص
  .فجعل املْسَتثْىن زمن حََياهتم ، وهو أْبعد ممَّا تقدَّم 

  .« إال ما َشاَء اللَّه من زيادة يف العذابِ : واملعىن » :  -وإليه حنا الزَّخمَْشري  -وقال الفرَّاء 
  .ُه من النِّكار ، وكُلُّ هذا إنَّما يتَمشَّى على االستِثَْناء املنقَِطع إال ما شاء اللَّ: وقال غريه 

يَُعذَّبون يف النَّارِ : وهذا رَاجٌِع إىل االْسِتثَْناء من املْصدر الذي َيُدلُّ عليه َمْعَنى الكالم؛ إذ املْعَْنى » : قال أبو حيَّان 
ائد على النَّارِ ، فإن ُيَعذِّهبم ، ويكُون إذ ذاك اسِتثَْنا منقطعاً ، إذ العذابُ َخاِلدين فهيا إال ما َشاء اللَُّه من العذاب الزَّ

  .« الزَّائد على عذابِ النَّارِ مل يْنَدرج َتْحَت عذاب النَّار 

س مما ويتَّجه عندي يف هذا االستِثَْناء أن يكون ُمَخاطََبة للنَّبِي صلى اهللا عليه وسلم وأمته ، ولَْي« : وقال ابن عطيَّة 
» : ُيقالُ يوم القيامة ، واملستثىن هو من كان من الكفرة يومئذ يؤمن يف علم اللَِّه؛ كأنه ملا أخَْبَرُهم أنه ُيقَال للكُفَّرا 

 على ِصفَة من َيْعقل ، ويؤيِّ« َما » استثىن هلم من ُيْمِكن أن ُيؤِمني ممَّن َيرَْوَنُه يومئذ كافراً ، وتقع « النَّاُر َمثَْواكُم 
  .» مبن ُيْمِكُن أن ُيؤِمَن منهم : أي « إنَّ ربِّك َحكِيٌم َعِليٌم » : هذا التَّأويل أيضاً قوله 

 -والظَّاهر أن هذا االْسِتثَْناء هو من كالم اللَّه» : وهو َتأويلٌ حسن ، وكان قد قال قبل ذلك « : قال أبو حيان 
وقال ابن عطيَّة مث ساقه إىل أِخرِه ، فكيف يْسَتْحِسُن شيئاً « ثَْناء للمَخاطَبني ، وعليه َجاَءت تفاسري االسِت -تعاىل 

  ُحِكم عليه بأنَّه خالف الظَّاِهر من غري قَرِيَنٍة قويَّة ُمخْرِجة للَّفِْظ عن ظَاِهرِه؟
إمنا : كأنَّه ، يقول  فيما َيفَْعلُه من ثواب وعقاب وسائر ُوُجوه اجملازِ ، أو: أي } إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعليمٌ { : قوله 

  .َحكَْمُت هلؤالء الكُفَّارِ بعذاب األَبِد ، لعلمي أنَُّهم يسَتِحقُّونَ ذلك 
  .بالَّذي اسَتثَْناُه وبَِما يف قُلُوهبم من الربِّ والتَّقَْوى « عليم » : وقيل 

  ) ١٢٩(َوكَذَِلَك ُنوَلِّي بَْعَض الظَّاِلِمَني َبْعًضا بَِما كَانُوا َيكِْسُبونَ 



كما َخذَلَْنا ُعَصاة اإلْنس واِجلنِّ حىت اْسَتمَْتع بعُضهم ببَْعصٍ ، كذلك َنِكلُ َبْعَضُهم : أي » وكَذَِلك ُنوَلِّي « : قوله 
، من أَعان ظاملاً « ُنَسلِّط بَْعُضهم على بَْعضِ ، فََياخذ من الظَّامل بالظَّامل؛ كما جاء : إىل َبْعض يف النُّصْرة واملُعونة وقيل 

  .» َسلَّطه اللَُّه عليه 
  .جنعل بَْعضَُهم اولياء ِلَبْعضٍ ، فاملؤِمُن ويل املؤمن أين كان ، والكَاِفُر وِليُّ الكاِفر حَْيثُ كان : قال قتادة 

  .يتبع بَْعضُهم َبْعضاً يف النَّارِ من املْوالة : وروى َمْعَمر عن قتادة 
اإلْنس ، وُنويل ظلََمة اإلْنس ظلمَمة اِجلنِّ ، أيك َنِكل بَْعَضهم إىل َبْعضِ؛ كقوله  ُنويل طلَمة اِجلنِّ ظلمة: َمْعَناه : وقيل 

األَمرُ : فهي َنْعٌت ملَْصَدر َمْحذُوف ، أو يف حملِّ رَفْعٍ ، أي ]  ١١٥: النساء [ } ُنَولِِّه َما توىل { :  -تبارك وتعاىل  -
  . غَْير َمْوِضع مثل تَْوِلَية الظاملني ، وهو َراُي الزَّجَّاج يف
إذا أراَد بقوم خَْيراً ولِّي أمرهم ِخيَاَرُهم ،  -تبارك وتعاىل  -هو أنَّ اهللا : وروى الكَلْبِيُّ عن أيب صاحل يف تفْسريها 
  .وإذا أرَاَد بِقَْوم شَّراً َولِّي أْمَرهم شرارُهم 

أنَّا اهللا مَاِلك املُلُوك ، قُلُوب املُلُوِك بَِيدي ، فمن كتب اهللا املنَّزلة ] َبْعضِ [ وروى َماِلك بن دينارٍ قال َجاَء يف 
ُبوا إيلّ أطاَعنِي ، َجَعلُْتُهم عليه َرْحَمة ، ومن َعَصانِي َجَعلُْتم عليه نِقَْمة ، ال َتْشَغلُوا أْنفَُسكُم بسبب املُلُوِك ، لكن تُو

  .أَعطِّفُهم عليكم 
  .نظريه تقدَّم « بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ : وقوله 

ْوِمكُْم َهذَا قَالُوا َشهِْدَنا َعلَى َيا َمْعَشَر الْجِنِّ َوالْإِْنسِ أَلَْم َيأِْتكُْم ُرُسلٌ ِمْنكُْم يَقُصُّونَ َعلَْيكُْم آيَاِتي َوُيْنِذُروَنكُمْ ِلقَاَء َي
  ) ١٣٠(ُهْم كَانُوا كَاِفرِيَن أَْنفُِسَنا َوغَرَّتُْهُم الَْحَياةُ الدُّْنَيا َوَشهِدُوا َعلَى أَنْفُِسهِمْ أَنَّ

  .هذه اآلية من َبِقيَّة توبيخ الكُفَّارِ يوم القيامة 
  .َمعَاشر : املَْعَشر كُل مجاعِة أْمُرُهم واحد ، وَيحُصل بنيهم ُمَعاَشرة وُمخالطة ، واجلَْمع : قال أهل اللُّغة 

حيتمل أن يكون ِصفَة ثَانِيةَ ، » يَقُصُّونَ « : ٍف ، وقوله يف حملِّ رفعٍ صلة لرُسل ، فيتعلَّق مبْحذُو» ِمْنكُم « : قوله 
وجاءت كذا َمجِيئاً َحَسناً ، حيث َتقدَّم ما هو قَرِيٌب من املُفَْرد على اجلُْملَة ، وْحيَتمل أن يكُون يف َمَحلِّ نصب على 

  :احلالِ ، ويف صَاِحبها وجهان 
  .؛ لتَخصُِّصه بالَوْصِف هو ُرُسل وَجاَز ذَِلك وإن كان َنِكَرة: أحدمها 
أن يف هذه اآلَيِة َحذْف ُمضَاٍف ، : زعم الفرَّاء » ُرُسلٌ ِمْنكم « : وقوله » مِْنكُم « أنه الضَّمري املْسَتِتر يف : والثاين 

الُّلْؤلُؤُ  َيخُْرُج ِمْنُهَما{ :  -تعاىل -كقوله: قال » من جِْنس اإلْنس : أمل يَأِتكُم ُرُسلٌ من أَحِدكم ، يعين « : أي 
وإمنا هو يف ]  ١٦: نوح [ } َوَجَعلَ القمر ِفيهِنَّ نُوراً { ، وإمنا َيْخُرَجان من اِمللْح ]  ٢٢: الرمحن [ } َواملَْرَجانُ 

َيخُْرُج من أحدمها ، وجعل القمر يف إْحَداُهنَّ فحذف للِعلْم به ، وإمنا اْحتَاج الفرَّاء إىل ذلك؛ : َبْعِضها ، فالتَّقدير 
أنه مل يْعَتِقد أنَّ اللَّه أْرَسل للجِنِّ َرسَوالً ِمْنُهم ، بل إمنا أْرَسل إليهم اإلْنس : ألن الرُُّسل عنده ُمْخَتصَّة باإلْنسِ ، يعين 

و ، كما ُيْرَوى يف التَّفْسرين وعلي قَاَم اإلْجمَاع أن النَّبِي حممداً صلى اهللا عليه وسلم مرسلٌ لإلْنسِ واِجلنِّ ، وهذا ه
ان اِجلنَّ مل ُيْرَسل منهم إال بواسطةِ رِسالَة اإلْنس؛ كما جاء يف : أن اِجلنِّ ، وهذا هو احلَقُّ ، أعين : احلَقُّ ، أعين 

: إن قلنا احلَِديث مع اِجلنِّ الذين ملَّا َسِمُعوا القُرآن ولَّوءا إىل قََْوِمهِم مُْنِذرين ، ولكن ال َيْحتَاُج إىل تَقْدير ُمَضاٍف ، و
إن ُرُسل اجلنِّ من اإلنس للَمْعىن الذي ذَكّْرَناهن وهو أنه ُيطْلَق عليهم ُرُسل جمازاً؛ لكوهنم ُرُسالً بواسطة رسالة 

  .أن اهللا أْرَسل للجِنِّ رسُوالً منهم ُيَسمَّى يُوُسف : اإلْنسِ ، وزعم قوٌم منهم الضَّحاك 



وميكُن أن : ألنه كَْيف ينعقد اإلمجاُع مع ُحُصول االختالِف ، قال  وَدْعَوى اإلمجاع يف هذا بعيٌد؛: قال ابن اخلطيب 
  ] . ٩: األنعام [ } َولَْو َجَعلَْناُه َملَكاً لََّجَعلَْناُه َرُجالً { :  -تبارك وتعاىل -َيحَْتجَّ الضحَّاك بقوله

 -ئَْناسه بامللك ، فوجب يف ُحكم اللَّهوالسَّبب يف أن اسِتئْنَاَس اإلنسان باإلْنَساِن أكْمل من اسِت: قال املفسُِّرون 
أن َيجَْعل ُرُسل اإلْنس من اإلْنس؛ ليكمل االسِتئْنَاُس ، وهذا املَْعَنى َحاِصلٌ يف اجلنِّ ، فوحب أن  -تبارك وتعاىل

  .يكُون ُرُسل اِجلنِّ من اِجلنِّ ، لتزول النَّفَْرة وَيْحُصل كمال االستِئْنَاسِ 
  .ُسل قبل أن ُيْبعث حممَّد صلى اهللا عليه وسلم ُيْبَعثُون إىل اِحلنِّ وإىل اإلْنسِ َجِميعاً كانت الرُّ: وقال الكليب 
األحقاف [ } َولَّْواْ إىل قَْومِهِم مُّنِذرِيَن { ] : قوله تعاىل [ الرُُّسل من اإلنس والنُّذُر من اجلنِّ ، مث قرأ : وقال ُمَجاهد 

  .رُُّسل ِفُيَبلُِّغون اِجلنِّ ما َسِمُعوا ، ويل للجِنِّ ُرُسلٌ ، وهم قوم َيْسَمُعون كالم ال]  ٢٩: 
وهو يوم القيامة ، » وُيْنِذرونكم لقاًء َيوِْمكُْم هذا « َيقْرُءون عليكم كُتُبِي : أي » َيقُصُّونَ عليكم آَياِتي « : مث قال 

  .َنا َشهِْدَنا على أنْفُِس: فلم يِجِدُوا عند ذلك إال االعتراف ، فذلك قالوا 

: األنعام [ } واهللا َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني { : كيف أقَرُّوا يف هذه اآلية الكرمية بالكُفْرِن وَجَحدوا يف قوله : فإن قي 
٢٣ . [  

ِشدَّة  يوم القيامة يوم طَويلٌ ، واألحْوال يف ُمْخَتِلفَةٌ ، فتارة ُيِقرُّون وأخْرى َيْجَحُدون ، وذلك َيُدلُّ على: فاجلواب 
َوغَرَّْتُهمُ { :  -تبارك وتعاىل -اخلَْوِف واْضطَِراب أْحوالِهم ، فإن من َعطَُم َخْوفُه ، كَثُر االضِْطرَاُب يف كالمه ، قال 

فُسِهِم أهنم إنِّما وقُعوا يف الكُفر بسبب أنَّ احلياة الدُّْنيا غَرَّتُْهم ، حىت مل ُيؤِمُنوا وَشهِدُوا على أْن: أي } احلياة الدنيا 
بأنه ِتشْهد َعلَْيهِم اجلََوارُح بالشِّْرك والكُفْر » وَشهِدُوا على أْنفُسهْم « أنَّهم كَانُوا كاِفرين ، و محل ُمقَاِتل قوله 

ون وَمقُْصوده دفع التكْرَار عن اآلية الكرمية ، وهذه اآلية َتُدلُّ على أنَّه ال يَتِكليف قَْبل وُرودِ الشَّْرع ، وإالَّ مل َيكُ
  .هلذا التَّْعلِيل فَاِئَدة 

  ) ١٣١(ذَِلَك أَنْ لَْم َيكُْن رَبَُّك ُمْهِلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها غَاِفلُونَ 

  :فيه ثالثة أوجه } ذلك أَن لَّمْ َيكُْن رَّبَُّك ُمْهِلكَ { : قوله 
  .ذَِلك األمر : أنه ُمبَْتدأ َمْحذُوف اخلََبر ، أي : أحدمها 

  .عكس ذلك األمر : الثاين 
فََعلَْنا ذلك ، وإمنا َيظَْهر املَْعَنى إذا ُعرِف املَُشاُر إليه ، وهو ُيْحَتمل أن يكُون إتَْيات : أنه َمْنصُوب ِفْعل ، أي : الثالث 

أنْ لَمْ « : ه وقول» ألَْم َيأِتكُْم « : الرُُّسل وأْمر من كذَّب ، وحيتمل أن يكون إشَاَرةً إىل السُّؤال املَفُْهوم من قوله 
  :َيُجوز فيه وجهان » َيكُْن 

أنْ « ذلك األمر الَّذي قَصًَْصنا ، أو ذلك اإلْتيان ، أو ذلك السُّؤال ألْجل : أنه على َحذِْف الم الِعلَّة أي : أحدمها 
  .فلما ُحِذفَت الالَّم احتمل مَْوِضُعها اجلَّر والنَّْصب كما ُعرِف ِمرَاراً » لَْم َيكُن 
  .أن يكُونَ بدالً من ذلك :  والثاين

َوقَضَْيَنآ إِلَْيِه ذَِلَك األمر أَنَّ َدابَِر َهُؤآلِء َمقْطُوعٌ { : ولك أن َتْجَعله َبَدالً من ذلك؛ كقوله : قال الزََّمْخَشري 
  ] . ٦٦: احلجر [ } مُّصْبِِحَني 

الزََّمْخَشرِي القائل بالَبدليَّة مل َيذْكُر ألْجل ذلك  فيجوز أن َيكُون يف حملِ رفع أو نصب على ما تقدَّم يف ذلك ، إالَّ أنَّ



جيوز أن تكثون النَّاِصَبة للُمضَارع ، وأن تكُون ُمَخفَّفَة ، واْسمَُها َضمِري » أنْ « إالَّ الرَّفْع على َخَبر مُْبَتدأ ُمْضَمر ، و 
  ] . ٨٩: طه [ } أَالَّ َيْرجُِع إِلَْيهِمْ { : يف حملِّ رفع خربها ، وهو نظري قوله » لَْم َيكُْن « الشَّأن ، و 

  ]البسيط : [ وقوله 
  أنْ هَاِلكٌُ كُلُّ َمْن َيخْفَى وَيْنتَِعلُ... يف ِفْتَيٍة كَُسُيوِف اِهلْنِد قََْد َعلَُموا  -٢٣١٥

  :ُجيوز فيه وجهان » بِظُلَم « و 
مل َيكُون ُمْهِلك : أي » ُمْهِلكَ « أو من الضَّمري يف  »ربُّطَ « أنه ُمتعلِّق بَِمْحذُوف على أنَّه حالٌ من : أظهرمها 

. ُملَْتبَِسة بذُُنوهبا ، واملْعَنَيان مْنقُوالن يف التَّفِْسري : القُرى ُملِْتبِساً بِظُلْمٍ ، وُجيوز أن يكُون حاالً من القَُرى ، أي 
  .قد ذكَرُه أبو البقاء ُمْهِلَك على أنَّه َمفُْعول وهو َبِعيد ، و« أن يتعلَّق ب : والثاين 
ُيْهِلكُهم : مل ُيْنذَرُوا حىت َيْبَعث إليهم ُرُسالً تُْنذرُهم ، وقال الكَلْبِي : ُجْملَة حالية أي « وأْهلَُها غَاِفلُون » : وقوله 

  .بذُُنوبِهم من قَْبل أنْ يَأتيهُم الرُُّسل 
أجْرى  -تبارك وتعاىل  -تَّذِْكري بالرُُّسل ، فيكون قد ظَلَمَُهم؛ ألن اهللا َمْعَناه مل َيكُون ِلُيْهِلكَُهم دون التَّْنبيه وال: وقيل 

وذلك إمنا يكون السُّنَّة أال َيأخذ أحداً إال بعد ُوجُود الذَّْنبِ ، وإمنا َيكُون ُمذْنِباً إذا أِمر فَلَْم يأَتِمر ، وُنهَِي فلم يَْنَتِه ، 
  .ى أنَّه ال ُوجُوب وال َتكِْليف ِقْبلَ ورود الشَّْرع بعد إْنذَار الرُُّسل ، وهذه اآلية تدلُّ عل

  ) ١٣٢(َوِلكُلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِملُوا َوَما رَبَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َيْعَملُونَ 

كُلِّ ول: ولكل درجاٌت يف الثَّواب والعقابِ ، على قَْدرِ أْعَماهلم يف الدُّنيا ، وحذف املُضاف إلَْيه للِعلْمِ به ، أي : أي 
  .فريقِ منهم من اجلنِّ واإلْنسِ 

  .» َدَرَجات « يف حملِّ رفع نعتاً ل » ِممَّا َعِملُوا « : قوله 
  .ولكلِّ من املؤمنني خاصَّة : وقيل 
: وقد ُيقَال » َدَرَجاتٌ « : ولكلِّ من الكُفَّار خاصَّة؛ ألهنا َجاَءت َعِقيب خطاب الكُفَّارِ؛ إال أنَّه يبعده قوله : وقيل 

قرأ العاّمة بالغيبة رَّداً على » وما ربَُّك بغافلٍ عمَّا يَعْملثونَ « إن املَُراد به ُهَنا املراِتب ، وإن غلب اسْتِعَمالُها يف اخلري 
، كما » ِمْن َبْعِدكُمْ « ، » ُيذْهْبكم « : وقرأ ابن عامرٍ باخلطابِ مُراَعاةً ملا َبْعَدُه يف قوله » ولكُلِّ دَرَجاتٌ « : قوله 

  .» أنشأكم « 

) ١٣٣(ْن ذُرِّيَِّة قَْومٍ آَخرِيَن َورَبَُّك الْغَنِيُّ ذُو الرَّْحَمِة إِنْ َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم َوَيسَْتْخِلْف ِمْن َبْعِدكُْم َما َيَشاُء كََما أَْنَشأَكُْم ِم
  ) ١٣٤(إِنَّ َما ُتوَعُدونَ لَآٍت َوَما أَنُْتْم بُِمْعجِزِيَن 

اب املطيعَني وعقاب العاصني ، وبيَّن أن لكلِّ قْوم درجة َمْخصُوَصة يف الثَّواب والعقابِ ، بيَّن أنه غَْير ملا بيَّن ثو
غنِيُّ لذاته عن َجِميع الَعاملني ، ومع كْونه  -تعاىل  -ُمْحتاج إىل ثوابِ املطيعني ، أو يْنتَِقص بَِمْعصية املذنِبِني؛ ألنه 

  .كَاِملَة  غَنِياً ، فإنَّ رمحته عامَّة
  .ذُو الرَّْحَمة بأْوِليَائه وأهل طاعته :  -رضي اهللا عنهما -قال ابن عبَّاس 

وما بَْعَدُه خربا ألوَّل ، أو » إن يشأ « جيوز أن يكون الغَنِيُّ والرَّْحَمة َخَبرْين أو وصفني ، و » وربُّك الِغنِيُّ « : قوله 
  .خرباً ، واجلُْملَة الشَّرطيَّة خرب ثاين أو ُمْسَتأَنف »  ذُو الرَّْحَمة« وصْفاً و » الغَنِّي « يكون 

  فصل يف دحض شهبة للمعتزلة



هذه اآلية الكرمية دالَّة على كَْونه عاِدالً منزَّهاً عن ِفْعلِ القَبِيح ، وعلى كَْونه َرِحيماً ُمْحِسناً بِعَباِده؛ : قالت املعتزلة 
  .ح ، وعامل بكْونه غَنِيا َمذْكُورٍ يف اآلَيِة لغَاية ظُُهوره َعامل بقبح القَبَاِئ -تبارك وتعاىل -ألنه 

  ] . ١٣٢: األنعام [ } َوَما رَبَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َيْعَملُونَ { : عاملٌ باملْعلُومات؛ لقوله  -تعاىل  -أنه : وثانيها 
وإذا ثََبَتْت هذه املقدَِّمات ، ثبت أنه َعِلٌم بُقُْبح » وربَُّك الَغنِيُّ « : غَنِيُّ عن احلاجات؛ لقوله  -تعاىل  -أنه : وثالثها 

يكُون القَبَائح وَعاِلمٌ بكون غَنِيا عنها ، وإذا ثبت هذا ، اْمتََنع كْونه فَاِعالً هلا؛ ألن املُقِْدم على ِفْعل القَبيح إمَّا أن 
اِلماً بالكُلِّ ، اْمتََنَع كَْونه َجاِهالً بقُْبح القَبَاِئح ، وذلك َيُدلُّ إقَْداُمه جلَْهِلِه بكونه ِقبيحاً ، وإما الحِْتَياجِِه ، فإذا كان َع

منَزه عن ِفْعل القَبيح ، فحينئٍذ يقْطَع بانه ال َيظِْلم أَحداً فلما كَلًَّف ِعبِيَده األفْعَال الشَّاقَّة ، وجب  -تعاىل  -على أنه 
ل املَعَاصي ، وجب أن َيكُون َعاِدالً فيها ، فحينئٍذ انتفى الظُّلُْم عن اللَّه أن ُيِثيَبُهم عليها ، وملا رتَّب العِقَاب على ِفْع

  .تعاىل ، فما الفائدة يف التكليف؟  -
» إنْ َيَشأ ُيذِْهْبكُم « : قوله . واجلواُب أن التكِْليَف إْحَسانٌ وَرْحَمة على ما قُرِّر يف كُُتب الكالم : قال ابن اخلطيب 

حيَتَملُ أالَّ ُيْبِلغَُهم َمْبلَغ التَّكِْليف ، وَيسَْتْخِلف من : ُيِميتُتكثم ، وقيل : ِلككُْم يا أْهل مكَّة ، وقيل املراد ُيْه: فقيل 
  .بعد إذَْهابِكُم؛ ألن االسِْتْخالف ال َيكُون إىل على طَرِيق الَبَدلِ 

وهي ِلَغْير » َما « ْنسِ اآلدَميِّني ، وإنَّما أتى ب واِقَعة على ما ُهو من جِ» َما « ُجيوز أن تكُون » َما َيَشاُء « : قوله 
على  الَعاِقل لإلْبَهام احلَاِصل ، وُجيوُز أن تكُون َواِقَعة على غَْير الَعاِقل وأنَّه يأيت جبِْنسٍ آخر ، وُجيوز أن تكُون َواِقَعة

  .النَّْوع من العُقَالء كََما تقدَّم 
  :هان يف هو ج» كََما أْنَشأكُْم « : قوله 

  .يُْنشىُِء : » َيسَْتْخِلْف « ألن َمْعَنى » وَيْسَتْخِلْف « : أنه َمْصَدر على ِغْيرِ املَْصَدر؛ لقوله : أحدمها 
  .اسِتْخالفاً مثل ما أْنَشأكُم : أهنا َنْعُت َمْصَدر َمْحذُوف ، تقديره : والثاين 
ابَْتدأ : اهنا البتداء الغايِة ، أي : أحدها : هذه ْوُجه » ْن َم« ويف » أْنَشأكُم « متعلق ب » ِمْن ذُرِّيَِّة « : وقوله 

  .إْنَشاَءكُم من ذُرِّيَّة قَْوم 

  .الثانيك أنَّها َتبِْعيضيَّة ، قاله ابن عطيَّة 
: أي » أَخذُْت من ثَْوبِي ِدْرَهماً « : هي كقولك : مبعىن البدل ، قال الطربي وتبعه مكي بن أيب طالب : الثالث 
لََجَعلَْنا { :  -تعاىل  -مبعىن البدل قَِليلٌ أو ُمْمَتنٌِع ، وما ورد منع ُمؤوَّل؛ كقوله » ِمْن « وعوضه ، وكون  َبَدله

  .َبَدلَكُم : أي ]  ٦٠: الزخرف [ } ِمنكُْم مَّالَِئكَةً 
  ]الزجر : [ وقوله 
  ولِ الفُْسُتقَاولَمْ َتذُْق ِمَن الُبقُ... َجارَِيةٌ لَْم َتأكُلِ املَُرقَّقَا  -٢٣١٦

  .من أْوالد قوم ُمتقدِّمني أْصلهم آَدُم : بدل الُبقُول ، واملعىن : أي 
وقرأ ايبُّ بُن كَْعب . من أوالد قَوءم آخرينِ مل يكُوُنوا على مِثْلِ ِصفَِتكُم ، وهم أْهلُ َسِفينةَ نُوح : وقال الزََّمْخَشرِي 

. » ذَْرَية « : بتخفيف الرَّاء َمكُْسور ، ويروى َعْنه أْيضاً » ذَرِيَّة « : ثَْمان بفتح الذَّالِ ، وأبان بين ُع» ذَرِّيَّة « : 
  .بكسر الذال ، قال الكسائي ُهَما لَُغَتان » ذَِرِّيَّة « : بزنة َضْرَبة ، وقد تقدَّم حتقيقه ، وقرأ َزْيد بن ثَابِت 

صلتها ، والعَاِئد َمْحذُوف ، أي » ُتوَعُدون « ست الكَافَّة ، و بَِمْعَنى الَِّذي ولي» َما » « إنَّ ُتوعدون آلٍت « : قوله 
  .خرب مؤكَّد بالالَّمٍ » آلٍت « إنَّ ما ُتوعُدوَنُه و : 

  .من َمجِيء السَّاعة؛ ألهنم كَانُوا يُْنِكُرون احلَْشر » ما ُتوَعدُون « : قال احلسن 



وما أنُْتم « : م بكَْونه آِتياً ، وملا ذكر الَوِعيد ، ما ذاد على قوله حيتمل الَوْعد والَوِعيدن وملا ذكر الَوْعد ، جز: وقيل 
  .وذلك َيُدلُّ على أن جَانَب الرَّْحَمة واإلْحَسان غالب » بُِمْعجِزيَن 

  ) ١٣٥(ارِ إِنَُّه لَا ُيفِْلحُ الظَّاِلُمونَ قُلْ َيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ فَسَْوَف َتْعلَُمونَ َمْن َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ الدَّ

  .ملا بيَّن أن ما ُتوَعُدن ، آلٍت ، أمر َرُسوله بَْعَده أن ُيَهدِّد من ُيْنكر الَبْعث من الكُفَّارِ 
  .على َتَمكُّنِكُْم : باجلَميع يف كُلِّ القُْرآن ، أي » َمكَاَناِتكُْم « وقرأ أبو بكر عن َعاِصم 

  .َمكَانَِتكُْم : ى َحاالِتكُم اليت أْنُتم عليها ، والباقون عل: وقال عطاء 
والَوْجه اإلفْرَاُد؛ ألنه َمْصدر ، واملصاِدرُ يف أكْثر األْمر مفَْردة ، وقد ُيْجَمع يف بعض األحوالِ إال أنَّ : قال الواحدي 

ا َبْعَده ، فإن املَخاِطبني مجاعة ، وقد أُِضيفَت الغالَب هو األوَّل ، فمن أفَْرد فإلرادة اِجلْنسِ ، ومن َجَمع فَلُيطَابق م
  .إلَيْهم ، وقد علم أن الكُلَّ َواِحد َمكانه 

مكان : مكََن َمكَاَنةً إذا متكََّن أْبلَغ التمكّن ، وبعىن املكان؛ يقال : املكاَنةُ تكون َمْصدراً؛ يقال : قال الزخمشري 
على متكُّنِكُم من أْمرِكُم وأقَْصى » اْعملُوا « حيتمل » لى َمكَانِِتكُم اْعملُوا ع« : ومكانة ، ومقام ومقامة ، فقوله 

أْعَملُوا على جِهِْتكم وَحاِلكُم اليت : اْسِتطَاعَِتكُم وإمكَانِكُم وإْمكانكم ، قال مْعَناه أبو إسحاق الزَّجَّاج ، وعلى الثاين 
  .أنُْتم عليها 

أثُْبتُوا على َعَداوَِتكُم وكُفْرِكُم ، فإين ثابٌت على اإلسالم : نا عليها ، واملعىن على َمكَانيت الَِّتي أ» إين عامل « : قوله 
  .» اعملُوا ما ِشئُْتم « : أيَُّنا يََنال الَعاِقبة احملُمودة ، وهذا أْمر َتْهِديد؛ كقوله » فَسْوَف َتْعلَُمون « وعلى َمَضارَِّتكُم ، 

أن تكون موصولة وهو الظَّاِهر ، فهي يف حملَِّ : أحدمها : هذه وجهان » َمْن «  َيجُوز يف» َمْن َتكُونُ لَُه « : قوله 
  .َعِلَم هنا ُمَتَعدِّية لواحد؛ ألنَّها مبعىن الِعْرفَان « َنْصب مفْعُوالً به ، و 

تكون واْسُمَها وخََبُرَها يف «  تكُونُ لَُه َعاِقَبةُ الدَّارِ» أن تكون استِفَْهاميَّة ، فتكون يف حملِّ رفع باالبتداء ، و : الثاين 
ِعْرفَانيَّة ، وإمَّا « َعِلَم » إمَّا لَسدِّها َمَسدَّ َمفْعُول َواِحٍد إن كانت : حملِّ رفع خرباً هلا ، وهي خربها يف حملِّ َنْصبٍ 

: اآلية [ « القصص » ا ، ويف هن« َمْن يكُون لَُه َعاِقبةُ الدَّارِ » : وقرأ األخوان . لسدِّها مسدَّ اثنني إن كان يقينّية 
{ : بالتاء من فوق ، ومها واضحتان ، فإن تأنيثها غري َحِقيِقّي ، وقد تقدم ذَِلك يف قوله : بالياء ، والباقون ]  ٣٧

  ] . ١٢٣: البقر [ } َوالَ َتنفَُعَها َشفَاَعةٌ 
  .} إِنَّهُ الَ ُيفِْلُح الظاملون { : وقوله 

  .د من كَفَر يب وأْشَرك أي ال َيْسَع: قال ابن عباس 
  .ال َيفُوز : وقال الضَّحَّاك 

ائَِنا فََما كَانَ ِلُشَركَاِئهِْم فَلَا َيِصلُ َوَجَعلُوا ِللَِّه ِممَّا ذََرأَ ِمَن الْحَْرِث وَالْأَنَْعامِ َنصِيًبا فَقَالُوا َهذَا ِللَِّه بَِزْعِمهِْم َوَهذَا ِلُشَركَ
  ) ١٣٦(لَِّه فَُهَو َيِصلُ إِلَى ُشرَكَائِهِْم َساَء َما َيْحكُُمونَ إِلَى اللَِّه َوَما كَانَ ِل

ن ملا بيَّن قُبح طريقهم يف إْنكَار البَْعِث ، ذكر بْعده أنواعاً من جهالتِهم؛ تنبيهاً على َضْعِف ُعقُوهلم وَتْنفِرياً للُعقالء ع
  .من حَْرِثهِم ومن أْنَعامِهِم َنِصيباً االلِْتفَات إىل كَِلَماِتهِم ، فمن مجلتها أن َيْجَعلُوا هللا 

جيُوز « ممَّا ذََرأ » ط و « ِللَّه » قوله : َنِصيباً ، والثاين « : أوهلما : فيتعدَّى الثَْنْين » صيَّر « هنا مبعىن » َجَعل « و 
ما قُدِّم عليه اْنَتصب حاالً ، فل« َنِصيباً » وأن يتعلَّق مبحذُوف؛ ألنه كان يف األْصلِ ِصفَة ل « اجلَْعل » أن يتعلَّق ب 



بإعادة الَعاِمل؛ كأنه « ممَّا ذََرا » ُجيوز أن يكُون بدالً « ِمْن احلَْرِث » و ] اللَّه [ وَجَعلُوا نصيباً َمما ذََرأ : والتقدير 
إمَّا : ْحذُوٍف على أنه حال وأن يتعلَّق َمب« ذََرأ » قيل وجعلُوا ِللَّه من احلَْرث واألْنَعام َنِصيباً ، وُجيوز أن يتعلَّق ب 

: ، والتقدير ] التقْسِيم [ املوُصولة ، وأو ِمْن َعاِئِدها احملْذُوف ، ويف الكالم َحذْف َمفُْعول اقَْتَضاه « َما » من 
ِه بَِزْعِمهِْم وهذا فَقَالُواْ هذا للَّ{ : وَجَعلُوا للَّه َنصيباً من كذا ، ولُشركَائِهِم َنصيباً منه يدلُّ عليه ما َبْعَده من قوله 

» : وقوله ] « وَهذَا ِلُشَركَاِئَنا » : مجلة َمْنُصوبة املََحلِّ بالقولِ ، وكذلك قوله « هذا ِللَّه » و [ } ِلُشرَكَآِئَنا 
  :فيه وجهان « بَزْعِمهِم 
  .ار فقالُوا ذلك القَْول بَزْعم ال بيقنيٍ واْسِتْبَص: أي « قَالُوا » أن يتعلَّق ب : أحدمها 

  .« ِللَِّه » : هو متعلِّق مبا تعلَّق به االْستِقْرَار من قوله : وقيل 
بُِزْعِمهِم » : يف املْوَضعْين ، وهذه لغة احلََجاز ويه الفُْصَحى ، وقرأ الكَسَائّي « َزْعمِهِم » وقرأ العامَّة بفتح الزَّاي من 

  .مبعًْنى واحد ، أو املفْتُوح َمْصَدر واملْضُموم اْسم؟ خالف مشهور بالضَّمِّ وهو لُغة بين أَسد ، وهل الفَْتح والضَّمُّ « 
  .بفتح الزَّاي والعني « بزَعمِهِم » وقرأ ابن أيب عبلة 

»  وفيه لَُغةٌ رابَِعةٌ لبعض قَْيس ، وبين َتميم وهي كَْسر الزَّاي ، ومل ُيقْرأ بَِهِذه اللُّغة فيما علمنا ، وقد تقدَّم َتحِْقيُق
  ] . ٦٠يف النساء آية [ «  الزَّْعم
  :جيوز فيه وجهان « ِلُشرَكَائَِنا » : وقوله 

يف الِعبادة ،  -تعاىل  -آِلهََتُهم اليت أْشركُوا َبْينَها وبني الَباري : أن الشُّركَاء من الشِّْرك ، ويعنون هبم : أحدمها 
الشركاء الذين أْشركُوا َبْينَُهم وبني : يص ، واملْعىن وليست اإلَضافةُ إىل فاِعل وال إىل َمفُْعولٍ ، بل هي إضافَة َتْخِص

  .يف العَِبادة  -تعاىل  -اهللا 
أهنم َجَعلُوهم ُشرَكَاء يف أْموَالِهِم ، : والثانيك أن الشُّركاء من الشركِة ، ومعىن كَْونِهم َسمُّوا آِلَهتَُهم ُشَركَاءُهم 

ُشَركَاِئنا الَِّذين : إما إىل املفُعول أي : فتكون اإلضافَةُ إضافَة لَفِْظيَّة  وُزُرعِهِم ، وأْنَعامهم ، وَمتَاجِرهم وغري ذلك ،
  .الَِّذين أْشَركَْناُهم يف أمَْواِلنا : َشاَركُونا يف أْموَاِلَنا ، وإما إىل الفَاِعل ، أي 

  فصل يف املراد باآلية
وأنَْعاِمهِم َنصيباً ، ولألْوثَان َنصِيباً ، فما كان للصََّنم أْنفَقُوه كان املُْشرِكُون َيْجَعلُون هللا من ُحرُوثِهِم : قال ابن عبَّاس 

على األْصَنامِ وحدها ، وما جعلوه للَّه أطَْعُموه الضِّيفَان واملَساِكني ، وال يأكُلُون مه ألَْبتَّة ، وإن سقط من َنصِيب 
ها ُمْحتَاَجة ، وإن سقط َشيٌء مما َجَعلُوه للّه يف َنصيب األْوثَانِ إنَّ: األْوثَان فيما َجَعلُوه هللا؛ رّدوه إىل األوْثَاِن ، وقالوا 

  .إنَّ اللَّه غَنِيُّ عن هذا : إنَّها ُمْحَتاَجة ، وإن سقط َشيٌء مما َجَعلُوه للَّه يف َنصِيب األْوثَاِن ، تركُوُه وقالوا : ، وقالوا 

ا جعلُوه لألْصَنامِ خَيَّروه مبا َجَعلُوه للَّه وال َيفَْعلُون ِمثْلَ ذلك كان إذا َهلَك واْنتَقَص شيء ممَّ: وقال احلسن والسُّدِّيي 
  .عزَّ وجلَّ  -فيما للَّه

َسدُّوه ، وإن كان على  -تعاىل -انه إذا اْنفََجر من َسقْي ما جعلُوه للشَّْيطان يف َنِصيب اهللا : املَْعَنى : وقال جماهد 
  .ِضدِّ ذِلك ، تركوه 

  .ا أَصاَبُهم القَْحط ، اسَتَعانُوا باللَّه ووفَُّروا ما َجَعلُوه لُشَركَائهم إذ: وقال قتادة 
إن َزكَا ومنا َنصِيُب اآلِلَهة ، ومل َيْزكُ نصب اللَِّه ، تركوا َنِصيب اآلِلَهة ، وإن زكَا َنٍصُب اللَّه ولَْم َيْزكُ : وقال مقاتل 

ال ُبدَّ آلِلهَِتَنا من نفقٍة ، فأخذوا َنِصيٌب اللَِّه فأعطوه السََّدَنة ، : قالوا و -تعاىل  -َنصيب اآلهلة ، أخذوا َنِصيبَ اللَّه 
، يغين من مناء احلَْرث » فََما كان ِلُشركَاِئهم فال َيِصلُ إىل اللَِّه وما كان ِللَّه فهو َيِصلُ إىل شركَاِئهم « : فذلك قوله 



 -تعاىل  -إىل اللَّه؛ أهنم كَانُوا َيفْرُِزوَنه للَّه : إىل املََساكني ، وإنَّما قال : يعين  -تعاىل  -واألْنَعام ، فال َيصل إىل اللَّه 
  .ويسمونُه َنصِيب اللَّه ، وما كان للَّه فَُهو َيِصل إليهم 

ساء : ذي ، والتقدير مبعىن الَّ» ما « : قد تَقَدَّم َنِظُريه ، وقد أعَْرَبها احلُوِفي ُهَنا ، فقال » َساَء َما َيْحكُُمونَ « : قوله 
عليه وُجيوز أن » َيْحكُُمون « مبتدأ وما قَْبلَه اخلرب ، وحذف لداللة » ُحكْمُُهُم « الَِّذي ْحيكُُمون ُحكْمهم ، فيكون 

ساء ُحكْماً : فتكون يف مَْوضع َنْصبٍ ، التقدير » بِئَْسَما « َتْمييِزاً ، على َمذَْهبِ من ُيجِيز ذلك يف » ما « تكون 
» َما « ألن الغرَض اإلْبهام ، ولكن يف الكالمِ َحذْف يدلُّ عليه » َما « ِصفَة ل » َيْحكُُمون « كْمُُهم ، وال يكون ُح

  .الثانية » ما « ساء ما َيْحكُُمون فحذف : والتقدير 
 ُجيوز وقد ُعرَِف هذه إن كان َمْوصُولة ، فمذَْهُب الَبصْريِّني أن َحذْف املوُصول ال» ما « و : قال شهاب الدِّين 

  .َنكِرة َمْوُصوفة » َما « ذلك ، وإن كاَنْت نكرة مْوُصوفة ، فَِفيه َنظَر؛ ألنه مل ُيْعَهْد َحذُْف 
هنا » َساَء « َساَء الذي َيْحكُُمون وال يَتِّجِه ِعْندي أن َتجْري : يف مَْوضع َرفْع؛كأنه قال » َما « و : وقال ابن عطية 

؛ ألن املفسِّر هنا ُمْضَمر ، وال ُبد من إظْهَارِِه باتِّفَاق من النُّحاة وإنَّما اتََّجه أن َيْجرِي » بِئْسَ « و » نِْعم « ُمْجَرى 
  .ألن املفسِّر ظاهر يف الكالم ]  ١٧٧: األعراف [ } َسآَء مَثَالً القوم { : يف قوله » بِئَْس « ُمْجرى 

« َساَء » قدُمُه يف الغربيَّة ، بل شذَّ فيها َشْيئاً يسرياً؛ ألنه إذا َجَرت وهذا كالٌم من مل َتْرَسْخ « : قال أبو حيَّان 
كان ُحكْمُها كحكِْمها سواًء ال َيْخَتِلُف يف شيء ألَْبتَّة من فَاِعل ظاِهر أو ُمضَمر ، أو متييز وال « بِئَْس » َمْجَرى 

  .» يز هبا ِلداللة الكالم عليه خالف يف جواز َحذِْف املْخُصوُص باملَْدحِ أو الذَّمِّ ، والتمي
مع أن  -قوله َساِقط ودْعَواه االتِّفاق على ذلك » ألن املفسِّر هنا ُمْضَمر ، وال ُبدَّ من إظْهَار باتِّفَاق « : فقوله 

  .عجٌب ُعجاٌب  -االتِّفاق على خالفه 

َركَاُؤُهْم لُِيْرُدوُهْم َوِلَيلْبِسُوا َعلَْيهِْم ِدينَُهْم َولَْو َشاَء اللَُّه َما فََعلُوُه َوكَذَِلَك َزيََّن ِلكَِثريٍ ِمَن الُْمْشرِِكَني قَْتلَ أَْولَادِِهْم ُش
  ) ١٣٧(فَذَْرُهْم َوَما يَفَْتُرونَ 

هذا يف حملِّ نصبٍ نعتاً ملصدرٍ » وكذِلكَ زيََّن « : قوله . هذا نوع آخر من أْحكَاِمهِم الفاسدة ومذاهبهم الَباِطلة 
ومِثْل ذلك التَّْزيني وهو َتْزيني الشِّْرك يف ِقْسَمة القُرَْبان بني « : ائره ، فقدَّره الزخمشري تقديرين ، فقال حمذُوف كنظ

  .» ومثل ذلك التَّزيني الَبِليغ الذي ُعِلم من الشَّياطني : اللَِّه واآلهلة ، أو 
: مستَأنفاً غري ُمشَارٍ به إىل ما قَْبله ، فيكون املَْعَنى » كَذَِلكَ « وُجيوز أن يكون : قال ابن األْنبَاري : قال أبو حيَّان 
  .وهكذا زيَّن 

» ذَِلَك « : واملْنقُول عن ابن االْنبَاري أن ُمَشاٌر به إىل ما قبله ، نقل الواِحِدي عنه؛ أنه قال : قال شهاب الدِّين 
ومثل ذلك الذي أَتْوه يف القَْسم جهالً : ل ، فكأنه قِيلَ إشارةٌ إىل ما َنعَاه اللَّه عليهم من قَْسِمهِم ما قََسُموا باجلَْه

وخطأ زيِّن لكَِثري من املُْشركني ، فشبَّه تَْزيني الشرُّكَاء ِخبطَاهبم يف القَْسمِ وهذا معىن قول الزَّجَّاج ، ويف هذه اآلية 
  .قراءات كَثِرية ، واملُتواِتر منها ِثْنَتان 

َنْصباً على املفُعول » أْوالَدُهم « نصب على املفُعوليَّة و » قَْتلَ « مبنياً للفَاِعل و »  َزيََّن« قرأ العاّمة : األوىل 
خفضاً على إضافة املصدر إأليه فَاِعالً ، وهذه القراءة ُمتواِترة صحيحة ، وقد جترأ كَِثريةٌ » ُشركَاِئهِم « باملْصَدر ، 

  .أعلى القُرَّاء السَّْبَعة سََنداً وأقدمهم ِهْجَرة من النَّاسِ على قَارِئَها مبا ال َيْنَبغي ، وهو 
فإنَّه قرأ على أبِي الدَّرَْداء ، وواِثلة بن األْسقَع ، وفََضالِة بن ُعَبْيد ، ومعاوية بن أيب ُسفَْيان ، واملُِغريةَ : أمَّا ُعلُوِّ سنده 



  .املَْخُزوِمي ، ونقل َيْحَيى الذُّماري أنه قرأ على ُعثَْمان نفسه 
وأما قََدم ِهجَْرته فإنَّه وُِلد يف حََياة رُسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم ونَاِهيك به أن هشام بن عمَّار أحد ُشيُوخ 

  .» شرح القصيد « الُبخَارِّي أّخذ عن أْصحاب أصحابه وَتْرَجَمته مُتَِّسَعة ذكرُتها يف 
  .من َردَّ قراءته وَنَسَبه إىل لَْحنٍ ، وأو اتَِّباع جمرَّد املَْرُسوم فقط  وإنَّما ذكرت ُهَنا َهِذه الُعجَالة َتْنبيهاً على َخطَإٍ

وهذا َيْعين أنّ الفَْصل بني املَُضاِف واملضافِ إليه بالظَّْرِف أو غريه ال ُجيوز يف ِشْعرٍ وال غريه : قال أبو َجعْفَر النحاس 
  .، وهذا خطأ من أيب َجعْفَر؛ ملا سنذكره من لَسان العرب 

، كان أوىل؛ ألهنم مل  -يعين ابن عامر -هذا قَبيٌح قليل يف االْسِتْعَمال ، ولو َعَدل َعْنَها : قال أبو علي الفارسّي و
» : قال « َيفِْصلُوا بني املَُضاِف واملُضافِ إليه بالظَّرف يف الكالم مع اتِّساعهم يف الظَّرُوِف ، وإنَّما أجَاُزوه يف الشِّْعر 

؛ ]  ٢٢: املائدة [ } إِنَّ ِفيَها قَْوماً جَبَّارِيَن { يف كَِثري من املواضع ، حنو قوله تعاىل  -أي بالظَّرف  - وقد فََصلُوا به
  ]املتقارب : [ وقال الشاعر يف ذلك 

  َحْوالً كَِميالً -ِللَْهْجرِ  -ثالثُونَ ... َعلَى أنَّنِي بَْعَدَما قَْد َمَضى  -٢٣١٧
  ]الطويل [  :وقول اآلخر يف هذا البيت 

  أَخاَك ُمَصابُ القَلْبِ َجمٌّ بالبِلُْه...  -بُِخبَِّها  -فَالَ َتلْحَنِي فيها فإنَّ -٢٣١٨

إنَّ زَْيداً « : واسَْمها مبا يتعلَّق خبَبرَِها ، ولو كان بَِغْير الظرف ، مل َيُجْز ، أال تََرى أنَّك لو قُلَْت » إنَّ « ففصل بني 
مل َيجز ، فإذا مل ُيجِيزُوا الفَْصل بني املَُضافِ » ضَارِب « منصُوباً ب » َزْيداً « يكون  على أن» َعْمراً َضارِب 

  ]الوافر : [ واملُضاِف إلَْيهِ يف الكالمِ بالظرِف مع اتِّساعهم فيه يف الكالم ، وإمنا جيُوُز يف الشَّْعر؛ كقوله 
  ِديِّ ُيقَارُب أْو يُزيلَُيْهو...  -َيْوماً -كََما ُخطَّ الكَِتاب َبكَفِّ  -٢٣١٩

أنه قد َجاَء يف : فأن ال جيوز باملفُعول الذي مل ُيتَّسْع فيه بالفَْصلِ أْجَدر ، ووجه ذلك على َضْعفَه وقلَّة االْسِتَعمال 
  ]الطويل : [ الشِّْعر على حدِّ ما قَرَأُه قال الطَّْرَماح 

  الكََنائِنِ -الِقسيِّ  -بِوَاديِه ِمْن قَْرعِ . ..َيطُفَْن بُِحوزِيِّ املَرَاِتعِ لَم تَُرْع  -٢٣٢٠
  ]جمزوء الكامل : [ وأنشد أبو احلسن 

  أبِي مََزادهُْ -القلُوَص  -َزجَّ . ...  -٢٣٢١
« بالرَّفْع ، » قُْتلُ « بضم الزَّاي » ُزيِّن « : وكان عْبُد اللَّه بن َعاِمر ، وأهل الشام َيقْرُءوهنا : وقال أبو ُعبَْيد 

  .فيفرقون بني الفِْعل وفاعله » قَْتلَ ُشرَكَائِهِم أْوالَدهم « باخلَفْضِ ، ويتأولون » ُشَركَائهم « بالنَّْصب ، » دَُهم أوال
وال أِحبُّ هذه القراءة؛ ملا فيها من االْسِتكَْراه والقِراءة ِعْندَنا هي األولَى؛ لصحِِّتها يف العربيِّة ، مع « : قال أبو عبيد 
  .» احلَْرَمْين واِملْصَرين بالعراق َعلَْيَها  إْجماع أْهل

  :وقال سيبوْيه يف قوهلم 
على املَفُْعوِليَّة ، وال » األْهلِ « على التَّجُّوز وبنصب » اللَّْيلَِة « خبفض ... يا َسارَِق اللَّْيلَِة أْهلَ الدَّاْر  -٢٣٢٢

وممَّا َجاء يف الشِّْعر : ْعر؛ كراهة أن يَفِْصلُوا بني اجلَارِّ واجملْرُور ، مث قال إالَّ يف ِش» يا َسارَِق اللَّْيلَة أْهلَ الدَّار « ُجيوز 
  ]السريع : [ قد فُِصل بَْيَنُه وبني املَْجُرور قول عمرو بن قميئة 

  َمْن الََمَها -الَيوَم  -ِللَِّه َدرُّ ... ملَّا َرأْت سَاِتيَدَما اْستَْعَبَرْت  - ٢٣٢٣
  .ر وذكر أبَْياتاً أَُخ

الفَْصل بني املَُضاِف واملَُضاِف إليه بالظَّْرف واجلَارِّ واملَْجُرور كَِثٌري ، لكنه من َضرُوَرة « : وقال أبو الفتح بن جين 



  .» الشَّاِعر 
فيه قراءة بعيدةٌ ، « الشُّركاء » وخفض « األْوالَد » ومن قََرأ هذه القراءة وَنَصب « : وقال مكي بن أيب طالب 

ْت عن اْبن عامر ، وجمازها على التَّفْرِقَة بني املَُضاِف واملُضاِف إليه باملفعُول ، وذلك إنَّما جيُوُز عند النَّحويِّني وقد ُروَي
  .» يف الشِّْعر ، وأكثر ما َيكُون بالظَّْرِف 

الِفْعلَ إىل الفاعل ، وهو  وهذه قراءةٌ ضَِعيفَة يف اْسِتْعَمال العرب ، وذلك أنَّه أضاف:  -رمحه اهللا  -قال ابن عطيَّة 
ذا الشَُّركَاء ، ثُمَّ فصل بني املُضاِف واملُضاِف إليه باملفْعُول ، وُرؤَساء العربيَّة ال ُيجيُزون الفَْصل بالظُُّروف يف ِمثْل ه

  ]الوافر : [ إال يف ِشْعرٍ؛ كقوله 
  . . .َيْهوِديِّ ... الِكتَاُب بِكَفِّ َيْوماً  -كََما ُخطَّ  -٢٣٢٤

أنَّها وردت يف بَْيٍت ّشاذِّ أْنَشَدُه أبو احلََسن : البَْيت فكيف باملَفْعُول يف أفْصح كالم؟ ولكْن وجُهها على َضْعِفها 
  ]جمزوء الكامل : [ األْخفَش ، فقال 

  أيب َمَزادَْه -القلُوَص  -َزجَّ ... فََزَجْجتَُها بَِمزجٍَّة  -٢٣٢٥
  ]الطويل  : [ويف بيت الطِّرمَّاح ، وهو قوله 

  الكََنائِنِ -الِقِسيَّ  -بِوَاِديِه ِمْن قَْرع ... َيطُفَْن بُِحوزِيِّ املَرَاِتعِ لَْم تَُرْع  -٢٣٢٦
فشيء لو كان يف مكان الضُرورة  -فذكرها -وأم ِقَراءة ابن عامرٍ «  -فأغْلظ وأَساء يف عبارتِه -وقال الزَّخمشري 

  :كما سَُمج ورورد  وهو الشِّْعر ، لكان َسِمجاً مْرُدوداً
  ]جمزوء الكامل [ 

  أبِي مََزادَْه -القلُوَص  -َزجَّ ...  -٢٣٢٧
أنْ رأى يف : فكيف به يف الكالم املَْنثُور؟ كيف به يف القُْرآن املُْعجِز ُحبْسن َنظِْمه وَجزَالَِته؟ الذي محله على ذلك 

ألن األوالد ُشَركَاؤهم  -« الشُّركاء » و « األْوالد » رأ جبرِّ مكْتُوباً بالياِء ، ولو ق« ُشَركَاِئهِم » َبْعض املََصاحف 
  .» لوَجد يف ذلك َمْندُوحة عن هذا االرتكاب  -يف أمواهلم 

َسَيأيت بيان ما متنَّى أبو القاِسم أن َيقْرَأه ابن َعامرٍ ، وأنه قد قرأ به ، فكأنَّ الزََّمْخَشرِّي مل َيطَِّلْع « : قال شهاب الدين 
  .» لك ، فلهذا َتَمنَّاه على ذ

أكَابِر  وهذه األقوال اليت ذكرهتا َجِميعاً ال َيْنَبِغي أن ُيلَْتفَت إليها؛ ألهنا طَْعن يف املُتَواِتر ، وإن كانت َصاِدرةً عن أِئمٍَّة
  .ة هذه القراءة لَُغة ، وأيضاً فقد اْنتَصر هلا من ُيقَابِلُُهم وأْوَرد من لساِن العربِ َنظْمِه وَنثْرِه ما َيْشَهد لِصحَّ

» : هذه ِقَراءة َصحيَحةٌ وإذا كانت العرب قد فََصلَْت بين املُتَضايفني باجلُْملَة يف قوهلم « : قال أبو َبكْر بن األْنَبارّي 
  .انتهى » هو غالم أِخيَك ، فأنْ ُيفَْصل باملفَْرد أْسَهل : ُيرِيدون « أِخيَك  -إن َشاَء اللَّه -ُهو غُالُم

صَْوت ربِّها واللَّه ، ففصل : ، أي » إن الشَّاةُ لتجترُّ فَتْسمع َصْوت واللَّه ربَِّها « : ع الكََساِئي قول بعضهم ومس
]  ٤٧: إبراهيم [ } فَالَ َتْحَسَبنَّ اهللا ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَُه { : بالقسم وهو يف قُوَّة اجلُْملَة ، وقرأ بَْعض السَّلَف 

َهلْ أْنُتمْ َتارِكُو ِلي َصاِحيب ، « :  -عليه الصالة والسالم -ويف احلديث عنه » ُرُسِلِه « وخفض » َوْعَدُه « بنصب 
  .أي تاركو َصاِحيب يل ، تَارِكُو امَْرأِتي يل » َتارِكُوا ِلي اْمرَأِتي 

ر ، إذا اتَّفق َشْيٌء من ذلك ، ُنِظر باب ما َيرُِد عن العََربِّي ُمَخاِلفاً للُجْمهُو: » اخلصائص « وقال ابن جِنِّي يف كتاب 
فإن كان فَِصيحاً وكان َما َجاء به َيقَْبلُه الِقيَاُس ، فََيْحُسن الظَّنُّ به؛ ألنه ميكن أن : يف ذلك العريب وفيما َجاًء بِه 

  .َيكُون قَْد َوقَع إليه ذَِلك من لَُغٍة قدمية ، قد طَال عَْهُدها وَعفَا َرْسُمَها 



قال ابن َعْوف عن ابن : كْر جعفر بن ُمَحمَّد بن أيب احلَجَّاج ، عن أيب َخِليفَة الفَْضل بن احلباب ، قال أخرنا أُبو ب
كان الشِّْعر ِعلَْم قَْوم مل َيكُونْ لَُهم ِعلٌْم منه؛ فجاء اإلْسالم « :  -رضي اهللا عنه -قال ُعمر بن اخلطَّاب : سريين 

غَْزو فَارِس والرُّوم ، ولََهت عن الشِّعر وروايته ، فلما كَثُر اإلسالم وجاءت الفُُتوح فتشاغَلَت َعْنه العََرب باِجلهَاد و
ِلفُوا ، وأطَْمأنَّت العرب يف اإلْمَصارِ ، راَجُعوا رواية الشِّْعرِ فلم َيئُولوا إىل ِديواٍن ُمَدوٍَّن ، وال إىل ِكتاب مكُْتوبٍ ، وأ

  .» وت والقَْتلِ ، فََحِفظُوا أقل ذلك وذهب َعنُْهم كَِثُريه ذلك وقد َهلَك َمْن َهلَك من العربِ بامل

ما اْنتَهى إليكم مما « : قال . وحدَّثنا أبو بكر ، عن أبِي َخِليفَة عن ُيوُنس بن حَبِيب ، عن أبِي َعْمرو بن العالء : قال 
فإذا كان األْمر كَذَِلك ، « : وقال أبو الفَْتح . » ري قالت الَعَرب إال أقَلُّه ، ولو َجاَءكُم وافراً جلَاَءكُم ِعلٌْم وشِْعر كَِث

ن الِقيَاسُ مل َنقْطَع على الفَصِيح إذا ُسِمع ِمْنه ما ُيخَال اجلُْمهُور باخلَطَإ ، ما ُوجِد طَريٌق إىل َتقَبُّل ما ُيورُِده ، إال إذا كا
  .» ُيَعاِضُده 

ة ، بل بطريق األولَى واألْحَرى لو مل تكُن ُمتََواتِرة ، فكيف وهي وقراءة هذا اإلمام هبذه احليثيَّ: قال شهاب الدِّين 
سألَين الكَسَاِئي عن هذا احلَْرِف وما َبلََغُه من ِقَراْتنا ، فرأْيُته كأنه أْعَجَبه وتََرنِّم هبذا : ُمتواِتَرة؟ وقال ابن ذَكَْوان 

  ]البسيط : [ البيت 
  َتْنقَاِد الصَّيَارِيِف -الدََّراِهيمَ  -َنفْيَ ... هَاجَِرٍة َتْنِفي َيَدَها احلََصى ِفي كُلِّ  -٢٣٢٨
وهو األْصل ، وهو » َتنْقَاُد « ورفع » الدََّراِهيم « ، وقد ُروِي خبفض » َتْنقَاد « وَجرِّ [ » الدََّراهِيم « بنصب 

  ] .املَْشهُور يف الرِّواية 
يف الَعرَبِيَّة لإلحَالَة بني املَُضاِف واملَُضاِف إليه فَقَويَّةٌ يف الرَّواية َعاِليةٌ قراءة انب َعامرٍ وإن َضُعفَتْ « : وقال الكرمَانِّي 

  .انتهى » 
تَْرُك َنفِْسك َيْوماً مع َهَواَها َسْعيٌ يف : أي » َتْرُك َيْوماً َنفِْسك وَهَواَها َسْعيٌ يف رَاَداَها « : وقد ُسِمَع ممَّْن ُيوثَق بعربيَّته 

  .َهالِكَها 
 أما ما ورد يف النَّظْمِ من الفَْصلِ بني املَُتضَايفني بالظَّْرف ، وَحْرف اجلرِّ ، وباملفعول فكَِثٌري ، وبغري ذلك قَِليل ، فمنو

  ]الوافر : [ الفَْصل بالظَّْرِف قول اآلخر 
  َيْهوِديِّ ...  -َيْوماً  -كََما ُخطَّ الكَِتاُب َبكَفِّ  -٢٣٣٠

  ]السريع : [ وقول اآلخر 
  أْرضِ الَِّتي َتْجَهلُ أعالمَهَا... قَْد َسألَتْنِي أمُّ َعْمرٍو َعنِ ال  ٢٣٣١

  َمْن الََمها -الَيْوَم  -ِللِِّه َدرُّ ... ملَّار رَأْت سَاِتيدََما اْستَْعَبَرْت 
  أْخوالََها ِفيَها وأْعَماَمهَا... َتذَكََّرْت أْرضاً بَِها أْهلَُها 

مث مسِّي به هذا اجلبل؛ أنه » َساِتي َدما « : هو مَركَّب واألْصل : قيل » ساِتيدَما « َمها الَيوْم ، و للَّه َدرُّ َمْن ال: يريد 
: َمزِيدة؛ ومثال الفَْصل باجلار قوله » َما « كله اْسٌم و » َساِتيد « : وال َتبْرح القَْتلَى عند ، وقيل : قُِتل ِعْنَده ، قيل 

  ]الطويل [ 
  إذا َخاَف َيْوَماً َنْبَوةً فََدَعاُهمَا... َمْن ال أَخا لَُه  -ِفي احلْرب  -ا ُهَما أَخَو - ٢٣٣٢

  ]البسيط : [ وقال اآلخر يف ذلك 
  َيْصلَى بَِها كُلُّ َمْن َعاَداكَ نِريَانَا... ُمَصاَبَرٍة  -ِفي اهلَْيَجا  -ألْنَت ُمْعَتادُ  -٢٣٣٣

  ]البسيط : [ وقوله أيضاً 



  أوَاِخر املَْيسِ أْصواُت الفَرَارِيجِ...  -ِمنء إيَغاِلهِنَّ بِنَا -ت كَأنَّ أْصوَا -٢٣٣٤
  ]الطويل : [ قوله أيضاً 
  ُصُدورِهَا -َعْبُد القَْيسِ مِْنَها  -غَالِئلَ ... َتُمرُّ على ما َتْسِتِمرُّ َوقَْد َشفَْت  -٢٣٣٥

اُد ُمَصابرٍة يف اهلَْيجاء ، وكأن أصوات أواخر امليس وغَالِئل مها أخَواَ َمْن ال أَخا لَهُ يف احلربِ ، والْنَت ُمْعَت: يريد 
  ]جمزوء الكامل : [ ُصدُورها ، ومن الفَْصل باملفُعول قول الشاعر يف ذلك 

  أبِي َمزادَْه -القُلُوَص  -َزجَّ ... فََزَجْحتَُها بَِمَزجٍَّة  -٢٣٣٦
« كَِّنا ، وهذا البيت كما تقدم أْنَشده األْخفَش بِْنَصب فزَججُْتَها متم: فََزَجْجتُها فتدافعْت ، ويروى : ويروي 
أهل املدينة يُْنِشدون هذا : فاصالً بني املصدر وفاعل املْعنوِّي ، إال أن القرَّاء قال بعد إنشاده هلذا البيِت » القَلُوَص 

« : وقوله : قال شهاب الدِّين . » فْض َزجَّ القَلُوصِ باخلَ: والصَّواب « : قال . » القَلُوص « بَِنْصب : البَْيَت يعين 
والصَّواب ُيْحَتمل أن يكُون من َحْيث الرَِّواية الصَّحيحة وأن يكُون من َحْيثُ القياس ، وإن مل ُيْرَو إال بالنَّْصب ، 

، ومل َنجِد ِمثْلَه يف وهذا ممَّا كان يقُولُه َنحْوي ُّو أهل اِحلجَاز » : « َمعَانِي القُْرآن » وقال يف َمْوِضع آخر من كتابه 
َزجَّ القَلُوص أبو : يف هذا البيت فُِصل بينُهَما باملفُعول به هذا مع قُْدرته على أنْ يقُول « : العربيَّةط وقال أبو الفَْتح 

، فََيْبقى الفاعل أنه كان َيْيبَِغي أن ُيِضيَف املَْصَدر إىل َمفُْعوله : مبعىن « َسرََّني أكلُ اخلُْبزِ زَْيٌد » : مزادة؛ كقولك 
  .» سيعين ورفع الفاعل « والصَّواب جر القَلُوص » َمْرفُوعاً على أْصِله ، وهذا َمعَْنى قول الفرَّاء األوَّل 

ويف هذا البَْيت ِعْندي َدِليلٌ على قُوَّة إضافَِة املَْصَدر إىل الفَاِعل ِعْندَُهم ، وأنه يف ُنفُوِسهِم أقَْوى : مث قال ابن جِيين 
ىل إضافته إىل املَفْعُول؛ أال تراه ارَْتكب هذه الضَُّرورة مع متكُّنِِه من ترِكَها ال ِلَشْيٍء غري الرَّغْبة يف إضافة املْصَدرِ إ من

  ]الرجز : [ الفاعل ُدون املَفُْعول ، ومن الفَْصلِ باملفُعول به أيضاً قول اآلخر يف ذلك 
  فََداسَُهْم دَْوَس احلََصاَد الدَّاِئسِ... وِحلَقِ املَاِذيِّ والقَوانِسِ  -٢٣٣٧

  .دوس الدائس احلصاَد : أي 
  ]الرجز : [ ومثله قول اآلخر 

  املَُحاِلجِ -القُطُنَ -بالقَاعِ فَْرَك ... َيفُْرُك َحبَّ السُّْنُبلِ الكَُناِفجِ  - ٢٣٣٨
  ]الطويل : [ فَْرك املَُحاِلجِ القُطْن ، وقول الطِّرمَّاحِ يف ذلك : يريد 

  الكََنائَنِ -الِقسيَّ  -بَِواديِه ِمْن قَْرعِ ...  -٢٣٣٩
» مل َنجِد فيه ُبداً من الفَْصلِ؛ ألن القوايف َمْجرُوَرة « : قال ابن جِنِّي يف هذا البيت . قَْرع الكََناِئنِ الِقِسيَّ : يريد 

أنَّه لو أْنَشد َبْيت : ته إىل آَخر كالمِه املتقدِّم ، يعين فصل َبْيَنُهما باملَفْعُول به ، هذا ما قُْدَر» َزجِّ القَلُوصِ « وقال يف 
مل َيُجز؛ ألن القَواِفي َمْجُرورة بِِخالف َبْيت األخْفَش؛ فإنه لو خفض « الكََناِئنِ » الِقِسيِّط ورفع « الطِّْرمَاح َخبفْضِ 

  .ْنكَِسر َوْزَنه مل َتْخَتِلف فيه قَافيَِته وملْ َي« أُبو مََزاَدة » وَرفع « القَلُوص » 
يف البيت ، لكان جَاِئزاً وإن كانِت القوايف َمْجُرورة ، ويكُون ذلك إقَْواًء « الكَنَاِئن » ولو رفع : قال شهاب الدِّين 

  ]الكامل : [ ، وهو أن تكُون بَْعُض القَوَايف َمْجرُورة وبَْعُضها َمْرفُوعة؛ كقول امرئ القيس 
  إنِّ اْمُرؤٌ َصْرِعي َعلَْيِك َحَراُم... قُلُْت لََها اقِْصري َجالَْت ِلتْصَرعَنِي فَ -٢٣٤١

  .هذا َعْيٌب يف الشِّْعر : فإن قيل . قامليُم َمْحفُوضة يف األوَّل ، َمْرفُوعة يف الثَّاين 
الفَْصل املَذْكُور ، ال يتقاعد ذلك عن أنْ َيكُون ِمثْل هذه للضَُّرورةَ ، واحلقُّ أن اإلقْواء أفَْحُش وأكثر َعْيباً من : قيل 

  ]الوافر : [ و من ذلك أيضاً 



  فإنَّ نِكَاَحَها َمطَرٍ َحَراُم... فإنْ َيكُنِ النِّكَاُح أَحلِّ َشيٍء -٢٣٤٢
ال فإنَّ نِكَاَح مطرٍ إيَّاها ، فلما قدَّم املفُْعول فَاِصالً بني املَْصَدر وفاعله ، اتََّصل بعاِملِه؛ أنه قدر عليه ُمتَِّصالً ف: أي 

الطويل : [ َيْعدل إليه ُمنْفَِصالً ، وقد وقع يف ِشْعر أيب الطَّيَّب الفَْصل بين املَْصَدر املُضاِف على فَاِعلِه باملَفُْعول؛ كقوله 
[  

  السَّحائبِ -الرِّياَض -َسقََها احلََيا سَقْي ... َبَعثُْت إلَْيِه ِمْن ِلَسانِي َحِديقَةَ  -٢٣٤٣
  .ياَض ، وأما الفَْصل بغري ما تقدَّم فهو قَِليلٌ ، فمنه الفَْصل بالفاعل سقي السَّحائب الرِّ: أي 

  ]الطويل : [ كقوله 
  غَالَِئلَ َعْبُد القَْيسِ ِمْنَها ُصدورِهَا...  -٢٣٤٤

م بيانه؛ كما تقدَّ: ِمْنَها « ، وباجلار وهو » عْبُد القَْيسِ « بالفاعل وهو » ُصدُوَرَها « وبني » غَالِئلَ « فَفََصل بني 
  ]الطويل : [ ومثله قول اآلخر 

  الَعْزومِ -أْهَواؤَنا  -وال َتْرَعوِي َعْن َنقْضِ ... َنرى أْسُهماً ِللَْمْوِت ُتْصِمي َوالَ ُتْنمي  -٢٣٤٥
: خر وقد فصل به بني املَْصَدر وبني املَُضاف إلَْيه وهو الَعزم؛ ومثله قول اآل« نَقْض » فأْهَواؤنا فاعل باملصدر ، وهو 

  ]املنسرح [ 
  إذْ َنَجالُه فَنِْعَم َما َنَجال...  -والدُه بِِه -أْنَجَب أيَّام  -٢٣٤٦

إذْ ولداه  -أيَّام » بني املُتضايفني ومها « أْنَجَب » املرفوع ب « والدُه » أيَّام إذ جناله ، ففصل بالفاعل وهو : يريد 
 ».  

واملضاف إليه باملفُعول؛ لكْونِِه يف غري حملِّه ، وال ُيجُوُز بالفاعل لكْونِهِ جيوُز الفصل بني املْصَدر » : قال ابن َخرُوف 
  .« يف حملَّه وعليه قراءة ابن َعاِمر 

هذا فَْرٌق بني الفاعل واملفُعول حيث اسَْتْحسن الفَْصل باملفُْعول دون الفاعل ، ومن الفَْصل بغري : قال شهاب الدِّين 
  ]البسيط : [ نِّداء؛ كقوله ما تقدَّم أيضاً الفَْصل بال

  َتْعجِيلِ ُمْهلَكٍَة واخلُلِْد يف سَقَرِ... ُبَجْير ُمنِْقذٌ لََك ِمْن  -كَْعُب  -وفَاُق  -٢٣٤٧
  ]الطويل : [ وقول اآلخر 

  َعلَى ُشقراِء النَّاسِ َيْعلُو قَصِيُدهَا... أَتْتكَ رَأْيَتَها  -أَبا َحفْصٍ  -إذَا َما  -٢٣٤٨
  ]الزجر : [ ذلك  وقول اآلخر يف

  زَْيٍد ِحمَاٌر ُدقَّ بِاللَِّجامِ...  -أَبا ِعَصامِ -كأنَّ بِْرذَْونَ  -٢٣٤٩
  .« كأن بِْرذَْونَ َزْيد يا أبا ِعَصام » و « إذا ما أَتْتكَ يا أَبا َحفْصٍ » و « وفاق جيَْير يا كَْعب » : يريد 

  ]الطويل : [ ة ُيخاِطب به َعْمرو بن العَاص ومن الفَْصل أيضاً الفَْصل بالنَّْعِت؛ كقول ُمَعاوِي
  ِمن اْبنِ أبِي شَْيخِ األَباِطح طَالبِ... َنَجْوَت َوقَدْ َبلَّ املَُراِدُي َسْيفَُه  -٢٣٥٠

  ]الكامل : [ وقول اآلخر يف ذلك 
  بَيِمنيِ أْصَدَق ِمْن َيمينَك ُمقِْسمِ... َولَِئْن َحلَفُْت َعلَى َيَدْيَك ألْحِلفَْن -٢٣٥١

: من ابن أيب طَاِلب شَْيخ األبَاِطح ، فشيخ األباطح نْعت أليب طالب ، فصل به َبْين أيب ، وَبْين طالب ، ويريد : يريد 
« ُمقِْسمِ » وَبْين « َيِمني » نعت لَقَْوله بيمني ، فصل به َبْين « أصدق » ألْحِلفَن بيمني ُمقِْسم أْصَدق من َيِمينِك؛ ف 

  ]الوافر : [ فَْصل بالِفْعل املُلَْغى؛ كقوله يف ذلك ومن الفَْصل أيضاً ال



  ُنسَاِئلْ َحيَّ َبثَْنةَ اْيَن َساَرا؟ بأيِّ َتَراُهم األَرِضني َحلُّوا... أال َيا َصاِحَبيَّ ِقفَا املَهَاَرى  -٢٣٥٢
  ...أألدََّبَراِن أْم َعَسفُوا الِكفَاَرا؟ 

  .وبني األرضني » أيّ « بني » تََراهُم « له بأي األرضني تراهم َحلُّوا ، ففصل بقو: يريد 
  ]البيسط : [ معموالً للمصدر املُضاف إىل فاعل؛ كقول الشاعر » لَْيس « ومن الفَْصل أيضاً الفَْصل مبفْعُول 

  كََما َتَضمَّن َماَء املُْزَنةِ الرَِّصُف... اِملسْواَك ريقَتها « َتْسِقي ندى ريقتها اِملسَْواك ف  -٢٣٥٣
» وبني « َنَدى » فصل به بني « َتْسِقي » مفُْعول به نَاصبة « اِملسَْوالك » تسِْقي ندى ريقتها اِملْسوَاك ف : أي 

، وإذ قد َعَرفْت هذا ، فاْعلَم أنَّ ِقَراءة ابن َعاِمر صحيحَة؛ من حيث اللَُّغِة كما هي َصحيحة من حَْيث « ريقتَها 
 -إنه اْعتََمد يف ذلك على رْسم ُمْصَحِف الشَّام الذي أْرَسلَه ُعثَْمان بن عفَّان: ال النَّقْل ، وال الِتفَات إىل قَْول من ق

« ُشَركاِئهِم » بالياء وهذا وإن كافياً يف الدَّاللة على َجرِّ « ُشَركَاِئهِم » ألنه مل ُيوَجد فيه إال كَتَابة :  -رضي اهللا عنه
؛ إذا املْصَحُف ُمْهَملٌ من شكْل ونقط ، فلم َيْبَق له ُحجَّة يف َنْصب « أْوالَدُهم » ، فليس فيه ما َيُدلُّ على َنْصب 

  .األوالد إالَّ النَّقْل احملض 
« ُشَركَاِئهم » كما سيأيت َبَياَنُه وَتْخرُجيه ، وأيضاً فليس رْسمها « األْوالد » وقد نقد عن ابن عامرٍ؛ أنه قرأ بَِجرِّ 

  .بل هي كذلك أيضاً يف ُمْصَحف أْهل اِحلَجاز  بالياء خمَْتصاً مبْصَحف الشَّامِ ،
بالياء ، ويف إمان » أْوالدَُهم ُشَركَائِهِم « : ِفي سُورة األنَْعام يف إَمام أْهل الشَّم وأْهل احلجاز » : قال أبو الربهسم 

م ُسنَّةُ ُمتَّبعة قد ُتواِفقَُها ألن الرَّسء» ُشَركَاِئهِم « ومل َيقَْرأ أهل احلجاز باخلفضِ يف » ُشَركَاؤُهم « أهل العراق 
  .« التِّالوة وقَدء ال تَُواِفُق 

: مث قال « فاملضموم عليه ِقراءة مْعظم القُرَّاء : ومل تُْرسم كذلك إال باعتبار قراَءَتْين » : إالَّ أن الشيخ أبا َشاَمةَ قال 
هذا بَتَمامة يف ‘ وسيأيت كالم أبِي َشاَم: الدين  قال شهاب« باخلَفْضِ؛ فيحتلم قراءة ابن عمر » ُشركَائهم « وأمَّا » 

  .احلَاَجة ُهَنا ] بقَدر [ مْوِضعه ، وإما أَخذُْت منه 
مع أنَُّهم [ ُتْشِكلُ مبا ذكرنا لك من أنَّ مصَحَف اِحلجَازيِّني بالياِء ، « إن كُلَّ قراءة َتابَِعة لرسءم ُمْصَحِفها » : فقوله 

  ] .مل َيقْرُءوا بذِلك 
، إنَّما هو يف ُمْصحف الشَّامِ دون َمَصاِحف األْمَصار؛ فقال ] بالياء « ُشَركَاِئهِم » : نقل أُبو َعْمرو والدَّاينِ أن  وقد

  .« بالياء ، ويف سائر املصاحف ُشركَاؤُُهم بالواوِ » أْوالدَُهم ُشركَائِهم « يف َمَصِحف أْهل الشَّامِ » : 
ور عند النَّاس ، أعين اختصاص الياِء مبصاحِف الشَّام ، ولكن أُبو الربهسم ِثقَة هذا هو املَْشُه: قال شهاب الدين 

« الَذي َحَملَه على ِذلَك أنْ رَأال يف بعض املَصاِحف » و : وقد تقدَّم قول الزََّمْخَشري . أْيضاً ، فَنقَْبل ما ينقله 
  .« مكتوباً بالياء » ُشَركَاِئهِم 

وال ُبْعد فيما اْسَتْبَعده أهل النَّْحو من جَِهة املَعَْنى؛ وذلك أنه قَْد ُعهِد « : أبو شامة ] ن شهاب الدِّي[ وقال الشَّْيخ 
أْعَجَبنِي » : املفُعول على الفاعل املَْرفُوع تقديراً ، فإنَّ املَْصدر لو كان ُمَنّوناً جلاز تَقِْدمي املفُعول على فاعله ، حنو 

إلَضافَة ، وقد ثبت جواز الفَْصل بني حَْرف اجلرِّ وْجمُروره مع ِشدَّة االتِّصال بَْيَنُهَما فكذا يف ا« ضَْرب َعْمراً زَْيٌد 
{ ، ]  ١٥٥: النساء [ } فَبَِما َنقْضِهِْم مَّيثَاقَُهمْ { :  -تعاىل  -أكْثَر من ِشدَّته بين املَُضاِف واملُضاِف إليه؛ كقوله 

زَاِئده يف اللَّفِْظ ، فكأنه مؤخَّر لَفْظاً ، وال الِتفَات إىل قَْول من َزَعم « َما  »ف ]  ١٥٩: آل عمران [ } فَبَِما َرْحَمٍة 
اع أنه مل َيأتِ يف الكالم املَْنثُور مثله؛ ألنه َناِف ، ومن أسَْند هذه القِراءة ُمثْبِت ، واإلثْبات مَُرجَّح على النَّفْي بإجْمض



أنه اْسَتَعَملَُه يف النَّثْر ، لرجع إلَْيه ، فما بالُه ال يكْتَِفي بناقل القراءة من ، ولو نقل إىل هذا الّزاِعم عن َبْعضِ العرب 
« هو غُالُم إن شاء اللَّه أخيك » : التَّابعني عن الصَّحاَبِة؟ مث الذي َحكَاه ابن األْنبَاري َيْعين ممَّا تقدَّم ِحكاتيه من قوله 

  .» فيه الفَْصل من غري الشِّْعر ُجبْملَة 
مْبنِياً » ُزيِّن « : رأ أبو عبد الرَّْحمن السلمي ، واحلسن البصري ، وعبد امللك قَاِضي اجلند َصاِحب أن عاِمر وق

  :رفْعاً ، ويف رفِْعه خترجيان » ُشرَكَاؤهم « خفْضاً باإلضافة ، » أْوالِدهم « رفعاً على ما تقدَّم ، » قَْتلُ « للمفُعول ، 
مقدر ] فهو جواب ِلسُؤال [ َزيََّنه شركَاؤُهم ، : أنه َمْرفُوع بفعل ُمقَدَّر ، تقديره :  -وهو َتخْريج سيبويه -أحدمها 

[ } ُيَسبُِّح لَُه ِفيَها بالغدو واآلصال رجَالٌ { : ؛ وهذا كقوله تعاىل » شركَاؤُُهم « : َمْن َزيَّنة لَُهم؟ فقيل : كأنَّه قيل 
  .ُيَسبُِّحُه : أي ]  ٣٦: النور 

  ]الطويل : [ ر وقال اآلخ
  .. . .ِلُيْبَك َيزِيُد ضَارٌع ِلُخُصوَمٍة  -٢٣٥٤
ُزيِّن للمشرِكني أن قَْتلَ : رفعاً على الفاعليَّة باملَْصَدر ، والتقدير » ُشَركَاؤُهم « أن يكُون  -خرجه قُطُْرب : والثاين 

حُبِّب ِلي أنْ ركب الفََرس زَْيد ، : تقديره  »حُبِّب ِلي ُركوُب الفرسِ زَْيٌد « : أْوالدهم ُشركَاُؤُهم؛ كما َتقُول 
أن التَّخريج األوَّل يؤدِّي إىل أن تكُونَ هذه القَِراءةُ يف املَعَْنى ، كالقراءة املَْنُسوبة للَعامَّة يف : والفرق بين التَّْخرَِجيْين 

، ولكن ذلك على سبيل ] لشُّركاء قَاِتلني أن يكون ا: والثاين . [ كون الشُّركَاء ُمَزيِّني للقَْتلِ ، وليسوا قَاِتِلني 
  .اجملازِ؛ ألهنم ملا زيَّنُوا قَْتلَهم آلباَائِهِم ، وكانوا َسَباً فيه ، ُنِسَب إليهم القَْتل جمازاً 

ن واإلْنَسا» َزيَّن « :  -تبارك وتعاىل  -، ويف نظر؛ لقوله » وميكن أن َيقَع القَْتل منهم َحِقيقَة « : وقال أبو البقاء 
وقال غري أيب ]  ٨: فاطر [ } أَفََمن ُزيَِّن لَُه سواء َعَمِلِه فََرآُه َحَسناً { :  -تعاىل -إمنا ُيَزيَّن له ِفْعل نَفِْسه؛ كقوله 

» أيضاً ، وخترجيها َسْهل؛وهو أن َتجَْعل « األوالد » وقرأ أْهل الشام كقَِراءة ابن عامر ، إال أهنم خفَضُوا « : ُعَبْيد 
  .» مبعىن أهنم ُيْشرِكُوهنم يف النَّسب ، واملالِ ، وغري ذلك « أوالدِِهم » بدالً من « ِئهم ُشَركَا

» بالياء يف َبْعض املصاحِف ، ولكن ال َيجُوز إالَّ على أن يكُون « ُشركَائِهم » وقد رُوِيت « : قال الزَّجَّاج 
  .» أمْواهلم من َنْعت األوالد؛ ألن أوالدهم ُشَركَاؤُهم يف « ُشركَاؤُهم 

«  -مرفوعاً على أنَّه فاِعل» شركَاؤُُهم « مبنياً للفاعل ، » َزيَّن « وقال الفراء بعد أنْ ذكر ِقَراءة العامَّة وهي 
َرفْعاً على ما تقدَّم من أنه بإْضمار فعل ، ويف ُمْصَحف أْهل الشَّام « شركَاؤُُهم » مبنياً للمفُعول ، « ُزيِّن » وقراءة 

ويكون الشُّركَاء هم األْوالَد؛ ألهنم « ُزيِّن » بالياء ، فإن تكُن ُمثْبتة عن األوَّلني ، فينبغي أن تقرأ « م ُشركَايه» 
فَلَْست أعرف جِهََتَها إال أن  -يعين بفتح الزاي -« َزيِّن » : وإن كانوا َيقَْرُءون . ِمنءُهم يف النَّْسب واملِرياث 
َحْمرَاَيان فهذا َوْجه أن يكُونُوا : أْتيُتها َعشَايَاَنا ، ويقولون يف تثنية َحمْراء : م َيقُولون يكُوُنوا فيها آِخِذين بلَُغة قَوء

فاعل كما َمرَّ يف « شركَاُؤُهم » َزيَّن لكثري من املْشرِِكني قتل أْوالدهم ُشركَايُهم ، يعين بياء َمْضُمومة؛ ألن : أَراُدوا 
  .قَراءة الَعامَّة 

  .« فعالً إذا فََتْحَتُه ال ُيلبس ، مث َتخِْفض الشركاء بإتباع األوالد » َزيَّن « َت َجَعلَْت وإن شِئْ» : قال 
باجلرِّ أن يكون نعتاً لألْوالَد ، سواٌء » شركَائِهِم « فقد أتََّجه » َزيَّن ُمَزّيٌن « : يعين تَقْدير الكالم » : قال أبو شامة 

  .« قُرئ َزّين بالفتح أو الضم 
بكسر الزاي بعدها ياء َساِكنة؛ على أنه ِفْعل « زِيَن »  -وُروَِيْت عن ابن عامر أيضاً -ْرقة من أْهل الشَّامِ وقرأت ِف

  .مْبنِّي للْمُجهول على َحدِّ ِقيلَ وبيَع 



واضح مما تقدَّم  باخلَفْضِ ، والتَّْوجه« ُشَركَاِئهِم » بالنصب ، و « أوالدُهم » َمْرفُوع على ما ُيَسمَّ فَاِعله ، و : وقيل 
  :القراءة األوىل سواء ، غاية ما يف البابِ ] و [ ، فهي 

  .أنَّه أُخذ ِمْن َزانَ الثُّالِثي ، وبني للَمفُْعول ، فاِعلَّ مبا قد َعَرفَْتُه يف أول الَبقَرة 
  .« لُيْردُُهم »  :، وكذلك الالَُّم يف قوله « َزيَّن » متعلِّقة ب « ِلكثري من املْشركنيَ » والالم من قوله 

  .كيف ُتَعلَّق حرفَْي جر بلفٍْظ واِحد ومبعىن واحد بعامل واحد ، من غَْير َبَدِليَّة وال َعطْف؟ : فإن قيل 
  .أن َمْعَناها خمتِلٌف؛ فإن األوىل للَتْعِدَية والثَّانية للِعلِّيَّة : فاجلواب 

على حقيقِة التَّْعليل ، وإن كان من السَّدَنِة ، فهي للصَّْيرُورة إن كان التَّزيني من الشَّياطني ، فهي » : قال الزخمشري 
ان الشَّيْطَان َيفَْعل التَّْزيني وغرُضه بذلك اإلْرَداُء ، فالتْعلِيل فيه واِضٌح ، وأَما السََّدنةُ فإهنم مل يَُزيِّنوا هلم : يعين « 

  .َداِء ، أتى بالالَّم الدَّالَّة على الَعاِقبة واملآل ذَِلك ، وغرضهم إْهالكُهم ، ولكن ملا مآل َحالِهِم إىل اإلْر
  فصل يف بيان ما كان عليه أهل اجلاهلية

  .كان أْهل اجلَاِهليَّة يْدِفُنون َبَناَتهم أْحياء َخْوفاً من الفَقْر والتَّْزويج ، واْختلفُوا يف املراد بالشُّركَاِء 
بأن َيقُْتلوا أوالدَهم َخْشَية الِغيلَة ، ومسِّيت الشَّياطني ُشرَكَاء؛ ألهنم ُشَركَاؤُهم َشيَاطينُهم أَمُروهم : فقال جماهد 

  : -تبارك وتعاىل  -اختذوها ُشَركَاء لقوله 

  ] . ٢٢: األنعام [ } أَْيَن ُشَركَآؤُكُُم الذين كُنُتْم َتْزُعُمونَ ِمن ُدوِن اهللاِ { 
هم ، وُهُم الَِّذين كَانُوا يَُزيُِّنون للكُفَّار قَْتل أوالدهم ، وكان الرَُّجل الشركاء َسَدنة آِلهَِتهم وُخدَّام: وقال الكَلْبِّي 

 ، َيقُوم يف اجلَاهِليَّة فيحلف باللَّه إن ولد له كَذَا غُالماً لَيَْنَحَرنَّ أحدهم ، كما حلف َعْبد املُطَلِّب على اْبنه عبد اهللا
اإلْرَداء يف لُغة القُْرآن » ِليُْرُدوُهم « اِطني ُشَركَاء يف قَْول ُمَجاِهد ، وقوله وُسمِّيت السََّدَنة ُشرَكَاء كما ُسمِّيت الشَّي

  ] . ٥٦: الصافات [ } إِن ِكدتَّ لَُترِْدينِ { اإلهالك 
لَُهْم َعُدّواً  فالتقطه آلُ ِفْرَعْونَ لَِيكُونَ{ : والالَّم َهُهَنا الم الَعاِقبة؛ كقوله » ِليُْرُدوهم يف النَّار « : قال ابن عبَّاس 

  ] . ٨: القصص [ } َوَحَزناً 
  .َيْخِلطُوا عليه ِديَنُهم : أي » وِليلبِسُوا َعلَْيهِم ِدينَُهم « 

لُيْدِخلُوا عليهم الشَّك يف دينهم ، وكانوا على ِدين إْسَماعيل فََرَجُعوا عنه بلبس -رضي اهللا عنهما -قال ابن عبَّاس 
  .الشَّياطني 

  :علل التَّْزيني بَشْيئَْين » لُيْردُوا « عطف على » سُوا ولَيلْبِ« : قوله 
  .باإلراداء وبالتخليط وإْدَخال الشُّْبَهة عليهم يف دينهم 

بكسر الباء ِمْن لََبْسُت عليه األْمر ألبُِسه ، بفتح الَعْين يف املَاِضي وكَْسرِها يف املَُضارع؛ » ولَيلْبُِسوا « واجلمهور على 
  .ليه فيه الشُّْبَهة وَخلَطَْتُه فيه إذا أْدَخلَْت ع

بفتح الباء » وليلبسوا « : وقرأ النخعي ] .  ٩: األنعام [ } َولَلََبسَْنا َعلَْيهِم مَّا َيلْبُِسونَ { : وقد تقدَّم َبيَاُنه يف قوله 
والصَّحِيح أن » سه وألَبَسهُ لَبِْسُت عليه األْمر بفتح الباء وكسرها ألَْب« : هي لغة يف املعىن املذْكُور ، تقول : فقيل 

يَْنهم لَبِس بالكَْسر مبعىن لَبِس الثياب ، وبالفَْتح مبْعىن اخلَلْط ، فالصَّحيح أنه اْسَتعار اللِّبَاس لِشدَّة املخالطة احلَاِصلَة َب
  .وبني الَتْخليط؛ حىت كأنَّهم لَْبُسوا كالثياب ، وصارت ُمِحيطة هبم 

والضَّمري املرفُوع لكَِثري واملنُصوب للقَْتل للتصريح به ، وألنَّه املسُوق للحديث } َما فََعلُوُه  َولَْو َشآَء اهللا{ : قوله 
  .عنه 



  .املَْرفُوع للشُّركاء واملْنُصوب للتَّزِيني : وقيل 
  .املَْنصُوب ِللَّْبسِ املَفُْهوم من الِفْعل قَْبله وهو َبِعيد : وقيل 

ل املُْشرِكُون ما ُزيِّن لَُهم من القَْتلِ ، أو ملا فََعل الشَّياطني أو السََّدَنة التَّْزيني أو اإلْرَداء أو ملا فََع« : وقال الزََّمْخَشري 
  .» اللِّْبس ، أو َجِميع ذِلك إن َجعلَْت الضمري جَارياً َمْجَرى اسم اإلشارة 

  .تقدَّم نظريه » فَذَْرُهم وما َيفَْتُرون « : قوله 
  آليةفصل يف املراد من ا

ولو شاء اللَّه لَعَصْمهم حىت ما فََعلُوا ذِلك من َتْحرمي احلَْرث واألْنَعام ، وقتل األوالد فذرهم يا ُمَحمَّد وما : املعىن 
  .َيفَْتُرون خيتِلقُون يف الكَِذب ، فإن اللَّه هلم باملِرصَاد 

  . -تبارك وتعاىل -فهو بَِمِشيئَة اهللا  - وهذا َيُدلُّ على أن كُلَّ ما فَعلَُه املشرِكُون: قال أهل السُّنَّة 
  .إنه َمْحُمول على َمِشيئَة اإللَْجاء كما َسَبق : وقال املعتزلة 

اْسَم اللَّهِ  َوأَْنَعاٌم لَا َيذْكُُرونََوقَالُوا َهِذهِ أَْنَعاٌم َوَحْرثٌ ِحْجرٌ لَا َيطَْعُمَها إِلَّا َمْن َنَشاُء بَِزْعِمهِْم وَأَْنَعاٌم ُحرَِّمْت ظُُهوُرَها 
  ) ١٣٨(َعلَْيَها افِْتَراًء َعلَْيِه َسَيْجزِيهِْم بَِما كَاُنوا يَفَْتُرونَ 

  :وهذا نوع ثَاِلثٌ من أْحكَامِهم الفَاِسدِة ، و هو أنَُّهم قسموا أْنَعامهم اقَْساماً 
  .» ال َيطَْعُمها « هذه أْنَعام وحْرثٌ ِحْجر : قوهلم : فأوهلا 

باإلفَْراد ، وهو قَرِيٌب ألن اْسم اجلِْنس يقُوم مقام » َنَعٌم « بِصيَغة اجلَْمعِ وأبان بن عثمان » َعام أْن« قرا اجلمهور 
  .بكسر احلاء املهملة وسكون اجليم » ِحْجر « : اجلَْمعِ ، وقرأ اجلمهور 

  .بضم احلَاِء وُسكُون اجليم : وقرأ احلسن وقتادة واألعَْرج 
  .ضمُّ احلاء اجليم معاً : فتح احلضاِء وسكن اجليم ، ونقل عن أبان بن ُعثَْمان :  ونقل عن احلسن وقتادة أيضاً

َوِحْجراً { ] : وهو [ حيث وقع يف القُْرآن إالَّ موضعاً واحداً » ِحْجر « كان احلسن َيُضمَّ احلاء من : وقال َهاُرون 
  ] ٥٣: الفرقان [ } مَّْحُجوراً 
: يف َمْنِعه ، ويف ِحجْري ، أي : فالن يف ِحْجر القَاِضي أي : لى املَْنع واحلَْصر؛ ومنه أن هذه املادَّة تدل ع: واحلاصل 

  .ما َيْمَنع من الثُّْواب أن يْنفَِلت منه َشْيٌء ، وقد تقدم َتحِْقيق ذلك يف النَِّساء 
  .طْح مبعىن َمذُْبوح وَمْنطُوح مبعىن َمفْعُول؛ كالذَّْبح والنَّ» ِفْعل « َمْمنُوع ف : أي » وَحْرث ِحْجر « : فقوله 

  .ومها أْنَعام وحَْرث ، وجيء بالصَّفَة مفردة : قد تقدَّم شيئان : فإن قيل 
  .أنه يف األْصل ُيذكَّر ويُوحَّد مطلقاً : فاجلواب 

ري ويستوي يف الَوْصف به املذكَّر واملؤنَّث والواحد واجلمع؛ ألن حكمه حكم األْسَماء غ« : قال الزََّمْخَشري 
انه يف األْصل مْصَدر ال ِصفَة ، فاالسم هنا يَُراُد به املَْصَدر ، : يعين بكونه ُحكُْمه حكم األْسَماء » الصِّفاِت 

  .وهوُمقَابِلُ الصِّفة 
  .وفسر معناها باملْمُنوع » إهنا لُغَاٌت يف الكَِلَمِة « : فقال أُبو البقاء : وأما بقية القراءات 
« ز أن يكُون املَْضُموم احلاء واجليم َمْصدراً ، وقد جاء من املصادر للثُّالثي ما ُهو عل َوْزن وجيو: قال شهاب الدين 

قد » فُُعل « بفتح احلاِء وسكون اجليم ، و » َحْجر « بضمِّ الفاء والَعْين ، حنو ُحلُم ، وُجيوز أن يكون َجْمع » فُُعل 
فُُعل « بكسر الفاء ، و » ِفْعل « ، وَرْهن وُرُهن ، وأن يكون َجْمعاً ل  َسقْف وُسقُف: حنو » لفَْعل « جاء قَِليالً مجعاً 



ِحْدج وُحُدج ، وأما ُحْجر بضمِّ احلاء وُسكثون : بكسر الفاِء وُسكُون العني ، حو » لفِْعل « أيضاً قد َجاء مجعاً » 
  .أو ِحْجر  فهو خمَفٌَّف من املضُممة ، فيجوز أن يكُون وأن يكون َجْمعاً حلَْجر: اجليم 

وقرأ أَبّي بن كَْعب ، وعبد اهللا بن العبَّاس ، وعبد اهللا بن مسعود ، وعبد اللَّه بن الزَُّبْير ، وِعكْرَِمة ، وعمرو بن 
  :ِحرج بكْسر احلاَء وراء َساِكَنة مقدَّمة على اجليم ، وفيها تأويالن : ِدينَار ، واألعمش 

  .لتَّْضييق أنََّها من مادة احلََرج وُهو ا: أحدمها 
  .بفتح احلاء وكسر الراء ، ولكنه ُخفِّف وُنِقل؛ مثل فَْخذ يف فَِخذ » حَرِج « واصلُه : قال أبو البقاء 

  .وال َحاَجة إىل ادِّعاء ذلك ، بل هذا َجاَء بطَريق األَصالة على َوْزن ِفْعل : قال شهاب الدِّين 

َناء يف َنأى ، ومعيق يف : ؛ كقوهلم » ِفلْع « كَِلَمة على َعْينها ، ووزنه أنه َمقْلُوب من حجر ، قُدَِّمْت الُم ال: والثاين 
املائدة [ } أَْشَيآَء { :  -تبارك وتعاىل -َعِميق ، والقَلْب قليل يف لساهنم ، وقد قدَّمت منه ُجْملَة يف املائدة عند قوله 

 :١٠١ . [  
  :وصفٌوه بَوْصفَْين » أنعام « ة يف حملِّ رفْع َنْعًتا ل هذه اجلُْملَ» ال َيطَْعُهما إىل َمْن َنَشاُء « : قوله 

  .أنه ِحْجٌر : أحدمها 
  .أنه ال َيأكُلُه إال من َشاُءوا وهم الرِّجال ُدون النِّساء ، أو َسَدنه األْصَنام : والثاين 

اِمي ، ال َيطَْعُمَها وال يأكُلها إال الَبِحرية والسَّاِئَبة والوِصيلَة واحلَ: يعين باألْنَعام :  -رضي اهللا عنه -قال ُمَجاهد 
  .الرَِّجال ُدون النِّساء 

وهو استِثَْناء » َيطَْعُمَها « فاعل ب » وَمْن َنَشاُء « [ األنْعام ما َجَعلُوها للَّه وآلهلتهم على ما تقدم : وقال غريه 
  .يف نظريه ] حالٌ كما تقدَّم : » بزعمهم « مفرَّغ ، و 

وهي الَبحَاِئر والسَّوائب واحلََواِمي ، و هذا هو القَْسم الثَّاين وقد تقدَّم يف املَاِئدةَ » ُحرِّمْت ظُهُوُرَها  وأْنَعاٌم« : قوله 
  .أنعام ال َيذْكُُرون اْسم اللَّه عليها بالذَّْبح ، وإمنا َيذْكُُرون عليها اْسَماء األْصَنام : ، والقسم الثالث 

ُيلَُبون على ظُُهورِها ، وال َيْركَُبوهنا لفعل اخلَْيرِ؛ ألنه ملا جرت العادة بِِذكْر اْسم اللَّه  ال َيُحجُّون عليها ، وال: وقيل 
  .على ِفْعل اخلَْير 

  :فيه أربعة أوجه » افِْتَراٌء « : قوله 
تبارك  -ري أنه َمفُْعول من أْجِله ، أيك قالوا ما تقدَّم ألْجل االفْتَِراء على البَا:  -وهو مذهب سيبويه  -أحدها
  .يْزُعُمون أن اهللا أِمرُهم به افِْتَراء عليه : أي  -وتعاىل
  .وهو قول الزَّجَّاج » قََعد القُْرفَُضاء « َمْصدر على غري الصَّْدر؛ ألن قَْولَُهم احملْكي عنهم افْتَِراءن فهو َنظري : الثاين 

  .ذلك افِْتَراء افَْتروا : أنه مصدر عامله من لَفِْظه ُمقَدَّر ، أي : الثالث 
قالوا ذلك َحال افِْترَائهم ، وهي ُتْشبِه احلال املؤكِّدة؛ ألن هذا القَْول : أنه َمْصَدر يف موضع احلالِ ، أي : الرابع 

  .املَْخُصوص ال َيكُون قَاِئلُه إال ُمفْتَرِياً 
ال » قالوا « لرَّابع ، وعلى الثاين والثَّالث ب على القول األوَّل وا» افِْتَراًء « جيوز تعلُّقه ب » َعلَى اللَّه « : وقوله 

وهذا َجاِئٌز على كل » افْتِراًء « ؛ ألن املصدر املؤكد ال َيعَْمل ، وُجيوز ان يتعلَّق مبحذُوف ِصفَة ل » افْتَِراًء « ب 
  .األقوالِ 

» َما « سببّية ، و » بَِما « : يف قوله » اء الب« واملقصود منه الوعيد ، و } سََيجْزِيهِم بَِما كَاُنواْ َيفَْتُرونَ { : قوله 
  .َمْصَدريَّة ، أو موُصوفة ، أو َمبعَْنى الَِّذي 



ُهْم ِفيِه ُشَركَاُء سََيجْزِيهِْم َوقَالُوا َما ِفي ُبطُوِن َهِذِه الْأَْنَعامِ خَاِلَصةٌ ِلذُكُورَِنا وَُمَحرٌَّم َعلَى أَزَْواجَِنا َوإِنْ َيكُْن َمْيَتةً فَ
  ) ١٣٩(فَُهْم إِنَُّه َحكِيٌم َعِليٌم َوْص

  .هذا نوع َرابٌع من قضَاَياُهم الفَاِسَدة 
أراد أجنَّة الَبحَاِئر والسَّوائب ، فما ُوِلد منها َحيَّا ، فهو َخاِلٌص للرَِّجال دون : قال ابن عبَّاس ، وقتادة والشعيب 

  .نَِّساء مجيعاً النِّساء ، وما ُوِلد منها َميِّتاً ، أكله الرَِّجال وال
إمَّا حَْمالً على املَْعَنى؛ ألن : املوُصولة ، والتَّأنيث » َما « بالتَّأنيث َمْرفُوعاً على أنه َخَبَر » خَاِلَصة « واجلمهور على 

َعالََّمة « بالغة كهو يف وإمَّا ألنَّ التَّأنِيث للُم» وُمَحرٌَّم « : الذي يف ُبطُونِ األْنَعام أنَْعاٌم ، مث محل على لَفِْظها يف قوله 
كالَعاِقبة « فَاِعلة » مْصَدر على َوْزنَ « َخاِلَصة » وإما ألنَّ « العامَّة » و « اخلاصَّة » و « َراوَِية » نسَّاَبة و « و » 

وَّل لَهً وهذا القَْول قول الفرَّاء واأل]  ٤٦: ص [ } بِخَاِلَصٍة ذِكَْرى الدار { :  -تبارك وتعاىل  -والَعاِفية؛ وقال 
ذُو ُخلُوصٍ : إهنا َمْصدٌر كان ذِلك على ّحذْف ُمضَاِف ، أي : وألبِي إْسحاق الزَّجَّاج ، والثاين للكسَاِئي ، وإذا قيل 

  :، أو على املَُبالََغة ، أو على وقُوعِ املصدر َمْوِقع اْسمِ الفاعلِ؛ كََنظَاِئره كقول الشاعر 
  َولَْيس كلُّ امْرِىٍء بُِمؤَتَمنِ... خَاِلَصِتي  َوكُْنِت أمنِيَِّتي َوكُْنِت -٢٣٥٥

  .َخاِلص وخَاِلَصة واحد ، مثل َوْعظ وَمْوِعظَة : قال الكسائي 
  .ذُوُخلُوصي : فالن َخاِلَصيت ، أي : وهو مستفيض يف لساهنم 

  .، وليس بالقَوِّي « خَاِلَصة » ُمتعلِّق به ، وجيوز أن يتعلَّق مبمحذُوف على أنَّه َوْصف ل « ِلذُكرونا » و 
َمْرفُوعاً على ما تقدَّم من غري َهاِء ، « َخاِلٌص » : وقرأ عبد اهللا وابن ُجَبْير ، وأُبو العالية والضَّحَّاك ، وابن أيب َعْبلَة 

نصباً من غري « خَاِلصاً » : متعلِّق به ، أو َمبْحذُوف كما تقدَّم ، وقرأ ابن ُجبَْير ، نقله عنه ابن جنِّي « ِلذُكُورَِنا » و 
  :َتاِء ، ونصبه على احلَالِ ويف صاحبه وجهان 

  .أنه الضََّمري املستتر يف الصِّلة : أظهرمها 
على هذه القراءة خََبر املُْبَتدأ ، وهذا إنَّما َيجُوز على « ِلذُكُورَنا » فإن « ِلذُكُورَِنا » أنه الضَِّمري املْسَتِتر يف : الثاين 

واجلمهور َيْمَنعُوَنه « زْيٌد مسَتِقرٌّ يف الدَّارِ » : ؛ ألنه ُيجِيُز تَقِْدمي احلال على َعاِملهِا املَْعَنوِّي ، حنو َمذَْهب أبِي احلََسن
  .، وقد تقدَّم حتقيقُُه 

 نصاًب بالتَّأنيث ، والكالم يف نْصبِه وتأنِيِثه كما تقدَّم يف« خَاِلَصةً » : وقرأ ابن عباس أْيَضا واألعرج ، وقتادة 
  .َنِظريه ، وخرَّجه الزخمشري على أنه َمْصَدر ُمؤكِّد كالَعاِقَبة 
« َماَ » ُمَضافَا إىل َضِمري « خالص » بَرفْع « َخاِلصة » : وقرأ ابن عبَّاس أيضاً ، وأُبو َرزِين ، وِعكْرمة ، وأبو َحْيوة 

  :ورفُعه على أحد وجهني 
  .خرب املَْوُصول « ِلذُكُورَِنا » ، وم  إما على البدل من املوُصول ، بلد َبْعَض من كُلِّ

» إن : خربه ، واجلُْملة خرب املوُصول ، وقد َعَرفَْت ممَّا تقدَّم أنه َحْيثَ قُلَْنا « ِلذكُورَنا » وإما على أنَّه ُمبَْتدأ ، و 
إن التَّأنِث ما ِفي : قلنا مصدر أو هي للُمَبالَغة ، فليس يف الكالم َحْمل على َمْعَنى مث على لَفْظ ، وإن « َخاِلصة 

ثانياً ، و ليس ِلذَلك يف « ُمَحرٌَّم » : مث على اللَّفْظ يف قوله [ الُبطُوِن ، كان يف الكالم احلَْملُ على املَْعَنى أوَّالً 
ري غَْير إْعراب القُْرآن الكَرمي مث على اللَّفِْظ ثانياً ، إالَّ أن َمكِّياً زعم ف] احلَْمل على املَْعَنى أّوالً : القُْرآن نَِظري ، أعين 

فلم َيذْكُر أنَّ غريها يف القُْرآن شَاَركها يف ذلك؛ فقال يف إعرابه : أنَّ لَِهِذه اآلَيِة نظاِئر فذكرها وأما يف إعرابه : ، له 
فذكَّر َحْمالً » وُمَحرَّم « : قال  وإنَّما أنَّثَ اخلََبر؛ ألن َما ِفي ُبطُون األْنَعام أْنَعام؛ فحلم التأنيث على املَْعَنى ، مث» : 



َحْمل الكالم أوَّالً على اللَّفِْظ مث على املَْعَنى بعد » َمْن « وهذا َناِدر ال َنِظري له ، وإنَّما يَأِتي يف » َما « على لَفِْظ 
  .« ذلك ، فاعرفه فإنه قَِليلٌ 

ْت على خالف نظاِئرَِها يف القُْرآن؛ أن كلما ُيْحمل هذه اآليةُ يف قرءاة اجلماعة أَت« : » اإلْعرَاب « قوال يف غري 
َمْن آَمَن { : على اللفِظ مرة وعلى املَْعَنى مرَّة ، إمنا يبَتِدئ أوالً باحلَْمل على اللَّفِْظ مث يليه احلَْمل على املَْعنِى ، حنو 

آن وكالم العرب ، وهذه اآليةُ تقدَّم هكذا يأيت يف القُْر« فَلَُهم أجُرهم » ] : مث قال ] [  ٦٢: البقرة [ } باهللا 
كُلُّ ذلك كَانَ َسيِّئُهُ { ومثله « وُحرَِّم » : مث حََمل على اللَّفِظ ، فقال « خَاِلَصة » : فيها احلملُ على املَْعنِى ، فقال 

قدَّم ممَّا هنى عنه من ألهنا اْسم جلَِميع ما ت« كُلَ » يف قراءة نافع ومن تابعه ، فأنَّث على معىن ]  ٣٨: اإلسراء [ } 
[ } َما َتْركَُبونَ لَِتْسَتوُواْ على ظُُهورِهِ { وكذلك « كُلّ » فذكر على لَفِْظ « عند ربِّك َمكُْروهاً » : اخلَطَاَيا ، مث قال 

ُحكي عن ، و« َما » ووحَّد اهلاء حَْمالً على لَفْظ [ « ما » َجَمَع الظُُّهور محالً على َمْعَنى ]  ١٣،  ١٢: الرخرف 
  .« ووحد اهلَاء وذكَّرها ] هذا اجلََراُد قد ذََهب فأراحََنا ِمْن أْنفُِسِه مجع األْنفُس » : العرب 

فليس ذلك « وكالم العرب » : فصحيح ، وأمَّا قوله « هكذا أتى يف القُْرآنِ » : أما قوله : قال شهاب الدين 
املَْعَنى مث على اللَّفِْظ ، وإن كان َعكُْسه هوالكَِثري ، وأمَّا ما جعله  بُِمَسلَّم؛ إذ يف كالم العرب البداية باحلَْمل على

ية مما َنِظري هذه اآلية يف احلَْمل على املَعَْنى أوَّالَ مث على اللَّفْظ ثانياً ، فلي ُمبَسلَّم أيضاً ، وكذلك ال ُنَسلِّم أن هذه اآل
  . ُحِمل فيها على املَْعَنى أوالً مث على اللفِظ ثانياً

جاّر وجمرور وُهو ُمتعلِّق مبْحذُوف ، فتقدريه ُمْسَنداً لضمري مذكر ، « َما » ِصلَة : أن لقَاِئل أن َيقُول : وبيان ذلك 
ما ستقرَّ يف ُبطُون هذه األْنَعام ، ويبعد َتقْديرُه باْستَقَرَّت ، إذا عرف هذا ، فيكُون قد حَُمل أوَّالً على اللَّفْظ يف : أي 

كَانَ » : فََبدأ فيه أيضاً باحلَْمل على اللَّفِْظ يف قوله « كُلُّ ذَِلك كان َشيِّئةُ » ملقدَّرة مث على املَعَْنى ثانياً ، وأما الصِّلة ا
  فأنَّث ، وكذلك« َسيِّئهُ » : ، مث محل على املعىن يف قوله « كَانَ » فإنه ذكر َضمَريهُ املْستَِتر يف « 

ما تركَبُونه ، فحلم العِاِئد : والتقدير » َما َتْركَُبون « فإن قبله ]  ١٣: الزخرف [ } ِه لَِتْسَتُوواْ على ظُهُورِ{ 
حََمل على اللَّفْظ » هذا اجلَراُد قَْد ذََهب « : احملذُوف على اللَّفْظ أوَّالً مث ُحِمل على املَْعَنى ثانياً ، وكذلك يف قوهلم 

ويف هذه املواضع يكون قد َحَمل » اْنفُِسِه « : ملعَْنى ثَانِياً ، فجمع يف قوله مث محل على ا» ذََهَب « فأفَْرد الضمري يف 
: فيها أوَّالً على اللَّفْظ ، مث على املَْعَنى مث على اللَّفْظ ، وكُْنُت قد قدَّْمُت أن يف القُْرآن من ذلك أْيضاً ثالثة مواضع 

: لقمان [ } َوِمَن الناس َمن َيْشَترِي لَْهَو احلديث { : ، ولقمان ]  ٦٠: املائدة [ } َوَعَبدَ الطاغوت { : آية املَاِئدة 
  ] . ١١: الطالق [ } َمن ُيْؤِمن باهللا { : ، و الطالق ]  ٦

بتاء التَّأنيث ، » تكُْن « : َمْيَتةٌ رفعاً ، وابن عامر » بياء الَغيبة « َيكُْن » : قرأ ابن كَِثري « وإن يكن َمْيَتةً » : « قوله 
« كابن كَِثري » تكن « نصباً ، والباقون » مَْيَتةً « بتاء التَّأنيث ، » َتكُْن « رفعاً ، وعاصم يف رواية أيب بكر » َمْيَتةٌ « 

كأيب بكر والتَّذكري والتَّأنيث واضحان؛ ألن املَْيَتة تأنيث َمجَازِّي؛ أهنا تقع على الذَّكَر واألنثى من احليوان » َمْيَتةً 
من َيْنِصُبها ، « أمَّا » َتكُْن « ب » َمْيَتةٌ « فبِاغِْتَبار اللَّفِْظ ، ومن ذَكَّر فباْعِتبار املَعَْنى ، ها عند من يرفع  فََمْن انَّث

ويؤنِّث باعتَِبار َمْعَناها ، « َما ِفي ُبطثون » : يف قوله « َما » فإنه يسند الِفْعل حينئٍذ إىل َضمري فيذكر باْعِتبار لَفْظ 
  :النَّاِقصة ، ومن رفع فَْيْحتَمل وجهني « كان » فعلى خرب « َمْيَتةً »  ومن نصب

وإن ُوجَِد مَْيَتةٌ أو َحَدثَْت ، وأن تكون الناقصة وحنيئٍذ يكون : أن تكون التَّامَّة ، وهذا هو الظَّاهر ، أي : أحدمها 
: ة وهذا رأي األخْفَش ، فيكون تَقْدير قراءة ابن كَِثري وإن تكُون ُهناَك أو ِفي الُبطُون َمْيَت: َخَبُروها َمْحذُوفاً ، أي 



ر وإن َيْحُدثْ حيوانٌ مَْيَتةٌ ، أو وإن َيكُن يف الُبطُون َمْيَتةٌ على َحَسب التقديرين متاماً ونقصاناً ، وتقدير قراءة ابن َعاِم
وإن تكُون األْنَعام أو األجنَّة َمْيَتة : راءة أبِي بكر كتقدير قراءته ، إال أنه أنَّث الفِْعل باْعِتبَار لفظ َمْرفُوعه ، وتقدير ِق

  .، فأنَّث َحْمالً على املَعَْنى ، وقراءة الَباِقني كتقدير قراءته ، إال أنَُّهم ذكروا باعتبار اللَّفِْظ 
» : ومل َيقُل « ْم ِفيِه فَْه» : قوله  -يعين قراءة التَّذِْكري والنَّْصب  -وُيقَوِّي هذه القراءة: قال أبو عمرو بن العالء 

: وإن َيكُون َميَِّتاً فهم فيه ، يعين : بأن املَْيَتة لكل مَيٍِّت ذكراً كان أوء أنْثَى ، فكأنه قيل : وُردَّ على أيب َعْمرو « ِفها 
  .ُحجَّةٌ « ِفيِه » فَلَْم َيِصر له يف َتذِْكري الضَّمري يف 

فإن « بالتأنيث والرَّفْع » وإن تكْن َمْيَتةٌ « قرأ أْهل مكَّة » : أْهل مكَّة ، فقال ونقل الزََّمْخَشرِي قراءة ابن َعاِمرِ عن 
فليس كذِلك ، وإن عىن غريه ، فََيُجوز على أنه ُيجَوُِز أن يكُون ابن  -وال أظنه َعنَاُه  ٠عىن بأهل َمكَّة ابن كَثري

  .التَّذِْكري كَِثري قرأ بالتَّأنيث أيضاً لكن مل َيْشتَهِر عنه اشِْتَهار 

وأظنُّها تفسري ال قراءة ، : قال شهاب الدِّين » فَُهْم فيه َسَواء « : بالتَّْشِدي وقرأ عبد اهللا » َميَِّتة « وقرأ يزيد 
  .أن الرِّجَال والنساء فيه ُشَركَاء : أي » وُهْم ِفيِه « : ملخالفتها السَّواد ، وقوله 

  .إنه َحكِيم َعِليم : صفهم أو على َوْصفِهِم بالكذبِ على اللَِّه سبحانه وتعاىل بو: أي » سَْيجزِيهم َوْصفُهم « : قوله 

ِه قَْد َضلُّوا َوَما كَاُنوا ُمهَْتِدينَ قَْد َخِسَر الَِّذيَن قََتلُوا أَوْلَاَدُهمْ َسفًَها بِغَْيرِ ِعلْمٍ َوَحرَُّموا َما َرَزقَُهمُ اللَُّه افْتَِراًء َعلَى اللَّ
)١٤٠ (  

بالتشديد؛ » قَتَّلُوا « : جواب قسم َمْحذُوف وقرأ ابن كثري وابن عامر ، وهي قراءة احلسن وأيب عبد الرمحن  هذا
  .ُمَبالَغة وتكثرياً ، والباقون بالّتخِْفيِف 

اِعثة أو َعلَى ذوي َسفٍَه أو على املَفُْعول من أْجِله ، وفيه َبْعٌد؛ ألنه ليس ِعلَّة َب: نصب على احلالِ ، أي » َسفَهاً « و 
  .سَفَُهوا سَفَهاً أو على أنه َمْصدر على غري الصَّْدر؛ ألن هذا القَْتل َسفٌَه : أنه مصدر ِلفِْعل مقدَّر ، أي 

على اجلَْمع ، وهي حال وهذه تقوِّي كون قراءة العامَّة َمْصدراً يف موضع احلال ، حيث » ُسفَهاء « وقرأ اليماين 
  .وليس بِذَالَك » َسفَهاً « إما حالٌ أيضاً وإما ِصفَة ل : » مٍ بَِغْير عِل« صّرح هبا ، و 

  فصل يف إلزام الكفار اخلسران
مجع  -تبارك وتعاىل  -ذر فيما تقدَّم قَْتلضهم أوالدهم وحترميهم ما َرَزقَهم اهللا ، مث إنه  -تبارك وتعاىل  -واعلم أنه 

ما لَزمهم على هذا احلكم هو اخلُْسَران والسَّفَاهة وعدم الِعلم ، وَتْحرِمي َهذَْين األْمَرْين يف هذه اآلية الكرمية ، وبيَّن 
ما َرَزقَهم اهللا واالفتراء على اللَّه ، والضَّالل وعدم االْهِتداء ، فهذه أمور َسْبَعة وكل واحد منها َسَبٌب تامٌّ يف 

ْبد من اهللا ، فمن َسَعى يف إْبطَالِه ، فق َخِسر ُخْسرَاناً فألن الولد نِْعمة َعِظيمة على الَع: حصول الذَّمِّ ، أما اخلُْسَران 
فألن : عظيماً ، وال سيِّما يستحق على ذلك اإلْبطَال الذَّم العَِظيم يف الدُّنَْيا والعِقَاب يف اآلخرة ، أما لذم يف الدُّنيا 

  .دُّْنيا ذَمٌّ أشد منه قََتلَ وَلََدُه خوفاً من أن َيأكُل طعامه ، وليس يف ال: النَّاَس َيقُولون 
فألن قرارة الوالَدة أعظم ُموجبات احملبَّة ، فمع ُحُصوهلا إذا أقدم على إلْحاق أْعظَم املَضارِّ : وأما العِقَاب يف اآلِخرة 

  .به ، كان ذلك أْعظَم الذُُنوب ، فكان ُموجباًألعْظَم أنْواع العقاب 
ذمومة؛ وذلك ألن قَْتل الولد إمنا يكون للَخوف من الفَقْر ، والفقر كان فهي ِعبَارة عن اِخلفَّة امل: وأما السَّفَاهة 

ع ضَرراً إالَّ أن القَْتل أْعظَم منه ، وأيضاً فهذا القَْتل نَاجٌِز وذلك الفقر َمْوُهوم ، فالتزام أعْظَم املضارِّ على سبيل القَطْ



  .َحذَراً من ضرر موُهوم ال َشكَّ أنه َسفَاهة 
فاملقصود أن هذه السِّفاهة إمنا تولَّدت من عدم العلم ، وال شك أن اجلهل أعظم » بِغَْير ِعلْمِ  «: وأما قوله 

  .املُْنكَرات والقَبَائح 
  .فهو من أْعظَم أْنواع احلََماقَة؛ ألنه يتبعه أْعظَم أْنوَاع العذاب : وأما َتْحرِمي ما َرَزقَُهم اللَّه 

  .كَّ أن اجلُْرأة على اللَّه ، واالفْتَِراء عليه أعظم الذُّنُوب وأكرب الكبائر فال َش: وأما االفِْتراء على اللَّه 
  .فهو ِعَبارة عن الضَّالل عن الرُّشد يف مصاحل الدِّين ومنافع الدُّْنَيا : وأما الضالل 

 -، إال أنَّه يُعود إىل االهتداء ، فبني فالفَاِئدة فيه أنَّه قد يِضلُّ اإلْنَسان عن احلقِّ » وما كَاُنوا مُْهَتِدين « : وأم ا قوله 
  .أنَُّهم قد َضلُّوا ومل َيْحصل هلم االهِْتداء قط ، وهذا نَِهاية املَُبالغة يف الذِّمِّ  -تبارك وتعاىل

  فصل يف نزول اآلية
َنات أْحَياء خمافة نزلت هذه اآلية يف َربِيعة وُمَضر وبَْعض من العرب وغريهم ، كانوا َيْدِفُنون الَب: قال املفسِّرون 

اِمي السَّْبي والفَقْر ، وكان بنو كََنانة ال َيفَْعلُون ذلك وَحرَّموا ما َرَزقَُهم اللَّه يعين بالَبحرية والسَّاِئبة والَوصيلة واحلَ
  .} قَْد َضلُّواْ َوَما كَاُنواْ ُمهَْتِديَن { إن اهللا أَمرُهم هبذا : افترِاًء على اللَِّه ، حيث قَالُوا 

نَ وَالرُّمَّانَ مَُتشَابًِها َوغَْيرَ َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ جَنَّاٍت َمْعرُوَشاٍت َوغَْيَر َمْعرُوَشاٍت َوالنَّْخلَ َوالزَّْرَع ُمْخَتِلفًا أُكُلُُه َوالزَّْيُتو
  ) ١٤١(فُوا إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمْسرِِفَني ُمَتَشابٍِه كُلُوا ِمْن ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر َوآتُوا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه وَلَا ُتْسرِ

ملا جعل مدار هذا الكتاب الشَّريف على تقرير التَّْوحيد والنبوة واملعاد ، وإثبات القضاء والقدر  -تعاىل  -اعلم أنه 
ل إىل هتْجِني طَريِقَة بالغ يف َتقْرِير هذه األُصول ، مث شرح أْحوَال السُّعداء واألْشِقياء واْنَتقَ -، وإنه تبارك وتعاىل

مْنِكري الَبْعث ، ونبه على َضْعف ُعقُولِهِم ، وَتْنِفري النَّاسِ عن االلِْتفَات إىل قوهم واالْعِتَزاء بُشُبهاهتم ، عاد بعدها 
َجنَّاٍت َوُهَو الذي أَنَشأَ { :  -تعاىل  -إىل املقُصود األْصلي ، وهو إقامة الدَّالِئل على َتقْرير التوحيد ، فقال 

َوُهَو الذي أَنَزلَ ِمَن السمآء َمآًء { :  -تعاىل -وهذا الدَّليل قد سبق يف هذه السُّورة ، وهو قوله } مَّْعُروَشاتٍ 
وهي الزَّرع ، والنخل ، : فاآلية املتقدمة ذكر فيها َخْمسة أنواع ]  ٩٩: األنعام [ } فَأَْخَرجَْنا بِِه نََباَت كُلِّ َشْيٍء 

مشتبهاً وغَْير « : ] هذه اخلمسة وقال [ أْعناب ، والزيتون والرَُّمان ، وذكر يف هذه اآلية الكرمية  وجنَّات من
وذكر يف » اْنظُرُوا إىل ثََمرِهِ إذَا أثَْمر وينعِه « : وذكر يف اآلية املتقدمة » َمَتشابِهاً وغري ُمَتَشابه « وهنا » ُمَتَشابِه 

فأذن يف االنتفاع هبا ، وأم بَِصرف ُجْزء ِمْنها إىل » ه إذا أثْمر وآتوا حقَُّه يوم َحصَاِدِه كُلُوا ِمْن ثََمر« : هذه اآلية 
أن ُهَناك أمر باالسِْتْدالل هبا على الصَّانع احلكيم وههنا أذن يف : الفُقَراء ، فالذي َحَصل به االْمِتيَاز بني اآليتني 

باالسِْتْدالل هبا على الصَّانِع احلَكيم مقدَّم على اإلذن يف االنتفاع ، ألن  االْنِتفَاع هبا ، وذلك َتْنبِيٌه على أن األْمَر
  .االستدالل على الصَّانِع َيْحُصل به سعادة ُجْسمانِيَّة سريعة االنْقَضاء واألول أوىل بالتَّقْدمي 

الكذب ، وأْشركُوا معه وَحلَّلُوا أو َحرَّمُوا أن الكُفَّار ملا افَْتروا على اهللا : ووجه اتِّصَال هذا مبا قَْبلَه : وقال القرطيب 
  .، َدلَّهم على وْحدانِيَّته بأنه َخاِلق األشَْياِء ، وأنه جََعل هذه األْشَياء أْرَزاقاً هلُْم 

ْنِشئُه إْنَشاء نشأ الشَّْيء َيْنَشأ وَنْشأه وَنَشاَءةً ، إذا طره وراتفع ، واهللا ُي: َخلَقها ، يقال : أي » أْنَشأ َجنَّاٍت « : قوله 
  .ُيظْهُره ويرفعه : ، أي 
َعَرْشت الكََرم أْعرُِشه َعْرشاً وَعرَّْشُه َتعْريشاً إذا عطفت العيدان الَِّتي ُتَشال عليها : يقال » َمْعُروشَاٍت « : وقوله 

تَرش الِعَنُب الَعرِيش اْعتَِراشاً َعرِيش ومجع ُعرُوض ، واْع: قُْضباَن الكَْرم ، والواِحُد عَْرٌش ، واجلمع ُعُروٌش ، وُيقَال 



  :، وفيه أقوال 
إن املَْعُروشاِت وغَْير املَْعرُوَشاِت كالمها الكَْرم؛ فإن بَْعَض األعناب يَُعرَّش وَبْعضُها ال ُيعَرَّش : قال الضَّحَّاك : أحدها 

  .، بل َيبْقَى على وْجِه األْرضِ ُمنَْبِسطاً 
كُلُّ ما َيْنُبت منَبِسطاً على َوْجه األرض؛ : ب الَِّتي جيعل هلا ُعرُوش ، وغري املعروشات الِعَن: املَْعرُوشات : وثانيها 

  .مثل القَْرع والبطِّيخ 
ما ُيحَْتاُج أن يتَّخذ له عَرِيٌش حيمل َعلَْيه؛ مث الكَْرم : املَْعُروشات « :  -رضي اهللا عنهما -قال ابن عبَّاس: وثاهلا 

  .هو القَاِئم على َساِقِه كالنَّْخلِ والزَّْرع : ا ، وغري املَْعُروش والبطِّيخ والقَْرع وغريه
تبارك  -مما أْنَبَتُه اللَّه: ما َيْحُصل يف الَبسَاتني والعمرانات مما يغرسه النَّاسِ ، وغري املعروشات : املَْعرُوشات : ورابعها 
  .وجين يف البََرارِي واِجلبَال  -وتعاىل 

  لنخلفصل يف معىن الزرع وا
وأْنَشأ الزَّْرع : جلميع احلُُبوب اليت تقْتَات ، أي : الزَّْرع َهُهنا  -رضي اهللا عنهما -والزَّرغ والنَّْخل؛ فسر ابن عبَّاس 

{ :  -تعاىل -، وأفْرِدا بالذِّكر ومها دَاِخالن يف النِّبات؛ ملا فيهما من الفَِضيلَة على ما تقدَّم بيانه يف البقرة عند قوله 
  ] . ٩٨: البقرة [ } انَ َعُدّواً للَِّه َمن كَ
  :َمْنُصوب على احلَالِ وفيها قوالن : } ُمْخَتِلفاً أُكُلُهُ { :  -تعاىل -قوله 

ُمتَِّفٌق أو ُمْخَتِلف؛ فهو : أهنا حَالٌ ُمقَدَّرة؛ أن النَّْخل والزرع َوقْت خروجهما ال أكْلَ ِفيهَما؛ حىت يقال فيه : أحدمها 
مََرْرت برُجلٍ معه َصقْرٌ َصاِئداً به « : ، كقوهلم ]  ٧٣: الزمر [ } فادخلوها خَاِلِديَن { :  -وتعاىل تبارك-كقوله 

  .مُقَدِّراً االصطَِياد به : أي » غداً 
« عٌ ب َمْرفُو» أكُلُه « ومثر النَّْخل وَحبُّ الزَّرع ، و : أهنا حَالٌ ُمقَارَِنة ، وذلك على َحذِْف ُمَضاٍف ، أي : والثاين 
الشَّْيء املَأكُول ، وق تقدَّم أنه ُيقْرأ بضمّ : ألنه اْسم فاعل ، وشروط اإلْعمَال َمْوُجودة ، واألكُل [ » ُمْخَتِلفاً 

  :الظاهر أنَّه َيُعوُد على الزَّْرعِ فقط » أكُله « والضَِّمري يف ]  ٢٦٥: [ الكاِف وُسكُوهنا ، ومضى حتقيقُه يف البقرة 
  .أكله ] والنَّْخل ُمْخَتِلفاً أكُلُه ، والزَّْرع ُمْخَتِلفاً : ذف حاالً من النَّْخلِ؛ لداللة هذه َعلَْيه ، تقديره إمَّا ألنَّه ح

ري وإمَّا ألن الزَّرع هو الظَّاِهر فيه االخِْتالُف بالنِّْسَبة إىل املأكُول ِمْنه؛ كالقَْمح والشَِّعري والفول واِحلمص والَعدس وغ
  .ذلك 
  .إهنا تعود عليهما : وقيل 

  .والضَِّمري للنَّْخل والزَّرع داخل يف ُحكِْمِه ، لكونه َمْعطُوفاً عليه : قال الزََّمْخَشرِيُّ 
  .وليس بِجيِّد؛ ألن الَعطْف بالواوِ ، وال َيجُوز إفَْراد َضمري املتََعاِطفني : وقال أبو حيان 

وعلى هذا الذي ذكَرهُ » على ِذكْر ما تقدَّم من هذه االْشَياء املُْنشَآت  عائدة« أكُلُه » واهلاُء يف « : وقال احلُوِفيُّ 
  .ال ختَْتصُّ احلَالُ بالنخل والزَّْرعِ ، بل يكُون ِلَما تقدَّم َجِميعه : احلويف 

: ُمَضاِف ، أي إال إنْ أُِخذ ذَِلك على َحذِْف « أكُلَُها » : ولو كَانَ كما َزَعم ، لكان التَّرْكيب « : قال أبو حيَّان 
أَْو كَظُلَُماٍت { : باإلفْرَاد على ُمَرَعاته ، فيكون ذِلك كَقَْوله « أكُلُه » : ثََمَر َجنَّات ، وروعي هذا املَْحذُوف فقيل 

  .» أو كَذَا ظُلُمات ، ولذلك أَعاَد الضمري يف َيْغشَاُه عليه : أي ]  ٤٠: النور [ } ِفي َبْحرٍ لُّجِّيٍّ يَْغَشاُه َمْوجٌ 
يلَْزُم منه إَضافَة الشَّيِء إىل ] وهذا [ ُمْخَتِلفاً أكُل مثر اجلنَّاِت وما بعدها ، : فََيبْقَى التَّقْدِير : قال شهاُب الدِّين 

  .َنفِْسه؛ ألن األكل كما تقدَّم غري مرَّة أنه الثََّمر املأكُول 



  .» وُهَو مثره الذي ُيؤكَل « : قال الزخمشري يف األكُل 
وهذا » والنَّْخل والزَّْرع املختلُف أكُلُها « : نصٌب على القَطْع ، فكأنه قال » ُمْخَتِلفاً « إن : ابن األنَْباريِّ وقال 

  .راي الكُوفيِّني ، وقد تقدم إيضاُحه غري مرٍَّة 
َوَيْنِعهِ إِنَّ ِفي ذلكم آليَاٍت لِّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ  والزيتون والرمان ُمْشَتبِهاً َوغَْيَر ُمَتشَابٍِه انظروا إىل ثََمرِِه إِذَآ أَثَْمَر{ : وقوله 

  ] . ٩٩: األنعام [ وقد تقدَّم إيضاحه } 
نصب على احلالِ ، ويف هذه أدلَّة » ُمَتَشاهِباً وغري ُمَتَشابِه « َعطٌف عليه ، » والزَّْيُتون والرُّمَّان « : قال القرطبُّي 

  :ثالثة 
  .ة الّدلِيل على أنَّ املتغّيرات ال ُبدَّ هلا من ُمَغيَّر ما تقدَّم من إقَاَم: أحدمها 

علينا ، فلو َشاَء إذ َخلَقََنا أالَّ َيْخلُق لنا ِغذَاًء ، وإذا َخلَقَُه أالّ  -سبحانه وتعاىل  -أن الدَّاللة على اِملنَّة منه : الثاين 
يكون َسْهل اجلَْني ، فلم َيكُن عليه أن َيفَْعل ذلك ابتداء؛ ألنه َيكُون مجيلَ املَْنظَر طيِّب الطَّْعم ، وإذا خلقَُه كذلك أالَّ 

  .ال َيجِب عليه َشْيء 
الدَّاللة على القُْدَرة يف أن يكُون املاُء الذي ِمْن َشأنه الرسوب ، يصعد بقُْدَرِة عالَّم الُغُيوب من اَساِفل : الثالث 

ا ، نشأ فيها أْورَاق لَْيست من جِْنِسها ، ومثر َخارٌج من اِجلرْم الَواِفر ، الشَّجَرة إىل أعاليها ، حىت إذا انَْتَهى إىل آِخرِه
بيعة واللَّْون الزَّاِهر ، واجلََنى اجلَديد ، والطَّعم اللذيد؛ فأين الطَِّباع وأْجنَاُسها؟ وأين الفالسفة أَنُسها؟ هل يف قُْدرة الطَّ

تَّرِْتيب العجيب؟ كالَّ مل يَِتمَّ ذلك يف الُعقُول إالَّ بَتِدبري عاملٍ قديرٍ مريٍد ، أن ُتْنِقن هذاال اإلْتقَان ، أو تَُرتِّيب هذا ال
  ! .فسبحان من لَهُ يف كل شيء آية وهنايةَ

  فصل يف املقصود من َخلْق املنافع
كلُوا من « : ع املكَلَّفني؛ فقال ملا ذكر كْيِفيَّة خلِقِه هلذه األشَْياِء ، ذكرما ُهو املَقُْصود األْصِليُّ من خلقها ، وهو اْنتِفَا

  واْخَتلَفُوا ما الفائدة منه؟» ثَِمرِهِِ إذَا أثْم 
  .فائدته اإلبَاَحة : قال َبْعضُهم 

ملَّا أوَجَب احلقِّ فيه ، كان ُجيوُز أن َيْحُرم  -املَقْصُود منه إبَاَحة األكل قبل إْخرَاج احلقِّ؛ أل ، ه تعاىل: وقال آَخُرون 
َتَناوله ِلُمَشاركة املساكني ، بل هذا الظَّاهر ، فأباح هذا األكْل وأخرج ُوجُوب احلقِّ فيه من أنْ يكون  على املَاِلِك

  .َمانِعاً من هذا التََّصرُّف 
ذلك لُيَبيِّن أنَّ املقِْصد بَِخلْق هذه النَعم األكْل ، وأما تَقْدمي ذكر األكْل على  -تعاىل  -بل أَباحَ : وقال بعضهم 

  ] . ٧٧: القصص [ } َوالَ تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدنيا { : صدُّق؛ ألن رَِعاية النَّفْسِ متقدِّمة على الَغْير؛ قال الت
  فصل يف بيان األصل يف املنافع

» كُلُوا « :  -تعاىل  -اإلباحة؛ ألن قوله : بأن األْصل يف املََناِفع » كُلُوا ِمْن ثََمرِِه إذَا أثَْمر « : متسَّك َبْعضُهم بقوله 
ويكن التَمسُّك به على أنَّ ]  ٢٩: البقرة [ } َخلََق لَكُْم مَّا ِفي األرض { : خطاب َعامٌّ يتناول الكُلًّ ، فصار كقوله 

ا عدم ُوجوب الصَِّدقة؛ ألن من ادَّعى إجياَبُه ، كان هو املُْحَتاج إىل الدَّلِيل ، فُيَتمسَّك به يف أنَّ املَْجُنون إذ: األْصل 
  .أفَاق يف أثَْناء الشَّْهر ، ال َيلَْزُمه قََضاء ما قََضى ، ويف أنَّ الشَّارع يف صوم النَّفْل جيُب عليه اإلمتام 

  فصل
لإلباحة؛ : أحدمها . هذان بناءان جاءا بصيغة أفعل } كُلُواْ ِمن ثََمرِِه إِذَآ أَثَْمر {  -تعاىل  -قوله : قال القُْرطُيبُّ 

لوجوب ، ويل َيْمَتنِع يف الشَّريعة اقتران اإلَباَحة : والثاين ]  ١٠اجلمعة[ } وا ِفي األرض فانتشر{ : كقوله 



  .والواجب وبدأ بذكر نِْعَمة األكْل قبل األمر بإيتاء احلق؛ ليبيِّن أن االبتداء بالنِّْعَمة كان من فَْضِله قبل التكليف 
األْصل يف : غَْير الُوُجوب والنْدب ، وعند هذا ، قال َبْعضُهم وعلى أنَّ ِصيَغة األْمر ترد ِل: وقال ابن اخلَطِيب 

األْمر يقتضي اإلبَاَحة إال أن َنقُول : احلَِقيقَة؛ فوَجَب جعل هذه الصِّيَغة مفيدةً لرفع احلََرج؛ فلهذا قالوا : االسِتْعَمال 
جِيح َجانِب الفِْعل ، فحملَُها على اإلَباحة ال ُيَصار إليه إالَّ ُيْعلَم بالضَّرُورة من لَُغة الَعَرب ، أن هذه الصِّيَغة ُتِفيد َتْر: 

والباقون بكسرها ، ومها لَُغَتان يف املَْصَدر؛ كقوهلم؛ َجداد وجَِداد ، وقَطَاف » َحصاده « : بَِدليلٍ بِفَْتح احلاء 
  .وِقطَاف ، وَحَران وَحَران والصَِّرام والصََّرام 

أنَّ : يعين » فََعال « : ورمبا قَالُوا فيه » ِفَعال « : َدر حني أرَاُدوا اْنتِهاء الزََّمان على مثال جاءوا باملَْص: قال سيبويه 
ة َمْصدر َخاصٌّ دالٌّ على َمْعىن زَاِئد على ُمطْلَق املَْصَدر؛ فإن املَْصَدر األصِْليُّ إمنا هو احلَْصد ، فاحلَْصد ليس فيه دالل

  .ها؛ خبالف احلََصاد واِحلصَاد على اْنِتَهاء زََمان وال عدم
للفخامٍة ، : ، واْخَتار أبو ُعبَْيد الفَْتَح؛ قال » َنْجد « و » متيم « ونسب الفرَّاء الكَْسر ألهل اِحلجَاز ، والفتح ل 

  .» ألنَّه األْصل ، وعليه أكثر اجلماعة « : ، ومكي الكَْسر؛ قال » فَاِشَيةً غري َمدفُوعة « وإن كان األخرى 
  :َيْوم حصاده فيه وجهان « : وله وق

أْعطُوا واجِبة يوم احلََصاِد ، واسَتْشكَل بعض النَّاسِ ذلك بأنَّ اإليتاء إمنا : آُتوا أي » أنه مَْنُصوب ب : أحدمها 
  يكون بعد التَّْصِفَية ، فيكيف يُوجِب األيَتاء يف َيْوم احلَْصد؟

فيكون احلَصاد سَبباً للُوجُوب املُوسَّع ، التَّْصِفَية َسَببٌ : إىل َتْصِفيتِه ، قالوا : بأنّ ثَمَّ َمْحذُوفاً ، والتّقْدير : وأجِيُب 
  .واهتموُّوا بإيتاِء الواجَِبة فيه واقُْصُدوه يف ذلك الَيْوم : لإلَداِء ، وأحسن من َهذَا أن َيكُونَ املَعَْنى 

ما اسِْتحقَّ منه يوم َحَصاِده ، فيكون االسِتْحقَاق ثابتاً يوم وأعطوا : على معىن » َحقَّهُ « أنه مَْنُصوب بلفظ : الثاين 
{ : احلََصاد واألَداء بعد التَّْصِفَية؛ ويؤيد ذلك َتقْدير املَْحذُوف عند بَْعِضهِم كما قَدَّْمُته ، وقال يف َنِظري هذه اآلية 

ألن األوىل سيقت للدَّاللة على كََمال قُْدَرته ، : قيل » كُلُوا « : ، ويف هذه ]  ٩٩: باألنعام [ } انظروا إىل ثََمرِهِ 
وعلى إْعادة األْجسام من عجب الذنب ، فأمر بالنظر والتَّفَكُّر يف البَداية والنِّهاية ، وهذه سيقت يف َمْعرِض كما ل 

ْنَيوي ، وهذا هو السََّبب لتقدُّم االنِتفَاُع األْخرَوِّي والدُّ: االْمتَِنان فناسب األْمر باألكْلِ ، وحتصَّل من جمموع اآليتْينِ 
  .النَّظَر على األْمر باألكْل كما قدمنا 

  فصل يف معىن احلق هنا
  :اْخَتلَفُوا يف هذا احلق 

أنَّها الزَّكَاة املفروَضةُ من : فقال ابن عبَّاس يف رَِواية َعطَاء وطاوس واحلََسن وجابر بن زيد وسعيد نب املَُسيَّب 
  .لسََّماُء ، ونصف الُعْشر فيما ُسِقي بالكُلْفة الُعْشر فيما سقَِت ا

وقال علي بن احلَُسْين وعطاء وُمَجاهد ومحَّاد واحلكم هو َحقُّ يف املال سوى الزَّكَاة أمر بإيتائه ، ألن اآلية َمكيَّة 
  .وفرضت الزَّكاة باملَِديَنة 

  .لقاط السُّْنلُل : هو الضِّغث وقال الرَّبيع : قال إبراهيم 
  .كانوا ُيَعلِّقُون العذق عند احلََرم ، فيأكُلُ ِمْنُه كلُّ من َمرَّ : ُمَجاهد  وقال

كان أْهل املَِديَنة إذا أْحَرمثوا جييئون بالعذق فَُيَعلِّقونه يف جانِب املَْسجِد ، فيجيء املْسِكُني : وقال يزيد بن األَصّم 
  .فيْضربه بَعَصاه فََيْسقُط منه 



  .كان هذا حقاً ُيؤمر بإيتَاِئه شفي ابْتداء اإلْسالم ، فصل مَْنُسوخاً بإجياب الُعْشر :  وقال َسعيد بن ُجَبْير
  .نسخت الزَّكَاةٌ كُلُّ نفقةٍ يف القُْرآِن : وقال ُمقِْسم عن ابن عبَّاس 
ا كان ذلك احلَقُّ َمْعلوماً إمنا َيْحُسن ذكره إذ} َوآُتواْ َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه { :  -تعاىل -والصَّحيح األوَّل؛ ألن قوله 

  .قبل ُوروِد هذه اآليِة؛ لئال َتْبقَى هذه اآلية ُمجَملة 
  .فوَجَب أن يكون ا ملُراد هبذا احلقِّ حق الزَّكَاِة » لَْيسَ يف املَالِ َحقٌّ ِسَوى الزَّكَاة « :  -عليه السالم -وقال 
لِعَنب والنَّْخل والزَّْرع والزَّْيُتون والرُّمَّان يدلُّ على ُوجُوب الزَّكَاِة يف بعد ذكر ا} َوآُتواْ َحقَّهُ َيْوَم َحصَاِدِه { : قوله 

  .هو َمْخُصوص بالزَّْرع : الثِّمار كما يقوله أبو حنيفة ، فإن لفظ احلَصَاِد قيل 
» َحَصاِدهِ « : قوله  لفظ احلَْصد يف اللَُّغة عبارة عن القَطْع ، وذلك يتناول الكلَّ ، وأيضاً فالضَِّمري يف: فاجلواب 

  .جيب َعْوده إىل أقْرب املذْكُورات وذلك هو الزَّْيُتون والرُّمَّان ، فوَجَب أن َيُعود الضَِّمري 
  فصل يف بيان زكاة الروع

  .الُعْشر واجِبٌ يف القَلِيل والكَِثري هلذه اآلية : قال أبو حنيفة 
  .ُسق؛ أل ، احلَِديب عن احلقِّ الواجب َهُهنا ما هو ال يِجِب إالَّ إذا بلغ َخْمَسة أْو: وقال األكثرون 

} َوآُتواْ َحقَُّه َيْوَم َحصَاِدِه { : وهبذه اآلية اسَتَدلَّ من أوجب الُعْشر يف اخلْضَرواِت؛ لقوله تعاىل : قال القرطب 
  .ة بال خالٍف قال الكيا الطربي واملذكرو قَْبله الزَّْيُتون والرُّمَّان ، واملذكور َعِقب اجلملة بَْنَصرِف إىل اإلِخَري

  .السََّرف جتاوز احلدَّ : قال أبو العبَّاس عن ابن األعَْرايبِّ » وال ُتْسرِفُوا « : قوله 
  .ما ذهب منه من غَْير َمْنفََعٍة : َسَرف املال : وقال غريه 

  .اخلطأ : اإلسَْراف يف اللَُّغة : قال القُْرطُيب 
يف رواية الكليب عنه؛ أن ثابت بن قيس ن مشاس َجذَذَ مخسمائة َنْخلٍَةن وقسََّمها يف يوم » ه وَحقُّ اللَّ« قال ابن عبَّاس 

  .واحٍد ومل يترك ألْهِله شَْيئاً؛ فأنزل اللَّه هذه اآلية 
  .» ال تْعطُوا أْموَالُكم فَتقُْعدوا فُقََراء : ال ُتْسرِفُوا؛ أي « : وقال السُّدِّيُّ 
إْعَضاء اإلْنَسان كل َماِلِه ، ومل يوصل إىل عياله شَْيئاً وقد : فعلى هذا إذن « :  -اهللا  رمحه -قال الزَّجَّاج 
  .« اْبَدأ بِنَفِْسكَ ثُمَّ بَِمْن َتعُولُ » :  -عليه الصالة والسالم -اسَْرف؛لقوله

احلَدِّ يف اإلْعطَاء ، وعلى هذا [ جتاُوز َمْعنَاه ال َتْمَنعُوا الصِّدقة فعلى األوَّل معىن اإلسَْراف؛ : وقال سيعد بن املسيَّب 
  .احلَدِّ يف املَْنع » جتاوز : اإلْسرَاف 

  .ال ُتْشرِكُوا األْصَنام يف احلَْرث واألْنعام : ال ُتْسرِفُوا : قوال ُمقَاِتل 
  . -تعاىل  -ال ُتْنِفقُوا يف َمْعصية اللَّه : معناه : وقال الزُّهري 

لو أْنفق ِدْرَهمان يف : بَْيس ذَهَاباً فأنفقه أحد يف َسبيل اللَّه وطاعة اللَّه ، مل يكن ُمْسرِفاً لو كان أُبو قُ: قال ُمَجاهد 
  ]الوافر : [ َمْعِصَية اللًّه ، كان مسرفاً ، وهذا املَعَْنى أراده الشَّاِعر بقوله 

  ذَهَاُب: ذَهَاٌب ال يُقَالُ لَُه ... ذََهاُب املَالِ يف جُْهٍد وأْجرٍ  -٢٣٥٦

  .ال َسَرف يف اخلَْير : ال خري يف السَّرِف ، فقال : قيل ِلَحاِتمٍ الطَائيِّ 
عليه الصَّالة  -ال َتأُخذُوا فوق َحقكم ، قال : اِخلطَاب إىل السَّالطني ، َيقُول : وَرَوى ابن وهب عن ابن زيد قال 

  .» املعتدي يف الصَِّدقَِة كََمانِِعَها «  -والسالم
  .اإلْسَراف ما مل ُيقَْدر على َردِّه إىل الصَّالحِ : الرَّمحن بن زيد بن أْسلَم وقال أبو َعْبد 



إِنَُّه الَ { :  -عز وجل -الغفلة واجلََهلة ، وقوله : التَّْبِذير واإلفرَاط ، والسََّرف : اإلْسراف : وقال النَّْصر بن مشيل 
فهو من أْهل النَّار؛  -تعاىل  -ر؛ ألن كل َمْن ال ُيِحبُّه اهللا املقصود منه الزَّْج]  ١٤١: األنعام [ } ُيِحبُّ املسرفني 

 ١٨: املائدة [ } َنْحُن أَْبَناُء اهللا وَأَِحبَّاُؤهُ { حني قالوا ]  ١٨: املائدة [ } فَِلَم ُيَعذُِّبكُم بِذُُنوبِكُم {  -تعاىل -لقوله 
. [  

  ) ١٤٢(َرزَقَكُُم اللَُّه َولَا تَتَّبُِعوا ُخطَُواتِ الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني  َوِمَن الْأَْنَعامِ َحمُولَةً َوفَْرًشا كُلُوا ِممَّا

« وأنشأ من األْنعام َحمُولَة ، و : أي » َجنَّاِت « َمْنصُوبان على أنَُّهما ُنِسقَا على } َحُمولَةً َوفَْرشا {  -تعاىل  -قوله 
  .اإلبل والَبقَر والَغَنم : اصَّة ، وقيل هي من اإلبل َخ: قيل » األْنَعام 
  .وهذا أَصحَُّها : من احليواِن؛ قاله أمحد بن َيحَْيى ، قال القُْرطُيبُّ  -تعاىل  -ما أَحلَّه اهللا : وقيل 

َرُجل فَْروقَه :  فَُعوله بفتح الفَاِء ، إذَا كانت مبعىن الفَاِعل اْستَوى فيها املُذَكَّر واملؤنَّث؛ حنو قولك: وقال القُْرطُبِي 
للَجَبان واخلَاِئِف ، ورجل َصرُوَرة وامرأة صرورة إذا مل َيُحجَّا؛ وال َجْمع له فإذا كانت بَِمعَْنى ، فرق بني املُذَكَّر 

إلبل الَِّتي بالضَّمِّ بغري هاء فهي ا: أْحَمال وأما احلُُمول : واملؤنَّث باهلَّاء ، كاحلَلُوبة والرَّكُوبة ، واحلَمُولة بضم احلاِء 
  .عليه اهلََواِدُج كان فيها نِساٌء أو مل َيكُنِّ؛ قاله أبو زَْيد 

  .صَِغار هذا هو املْشهُور يف اللَُّغة : ما أطاق احلمل َعلَْيه من اإلبل ، والفَْرش : واحلَُمولة 
ويُدلُ له أنَُّه أبدل منه قوله « : رها قال صغا: اإلبل والَبقَر والَغَنم ، والفَْرُش : كباُر األْنَعام ، أعين : وقيل احلَُمولة 

كما سيأتيِي ألهنا دَانِية من األْرض بسبب صَغر أجَْراِمها مثل الفَْرشِ وهي « ثَمَانَِية أْزوَاجٍ من الضَّأِن » : بعد ذلك 
  .» األْرض املَفُْروُش عليها 

  ]الزجر : [ بل ، وأنشد القَاِئل أمجع أْهل اللَُّغة على أنّ الفَْرَش صَِغار اإل: وقال الزَّجَّاج 
  أُمشَُّها ِفي كُلِّ َيْومٍ َمشَّا... أْوَرثَنِي َحُمولَةً َوفَْرَشا  -١٢٥٧

  ]الرمل : [ وقال اآلخر 
  واحلَُموالِت َوربَّاِت اِحلجَالْ... َوَحَوْيَنا الفَْرَش ِمْن أْنَعاِمكُْم  -٢٣٥٨

والفَْرش لفظ ُمْشَترك بني َمَعانِ » ملَْصَدر؛ ألن الفَْرشَ يف األْصل مصدر حيتمل أن يكون ُسمَِّيتْ با« : قال أبو َزْيد 
َمَتاع الَبْيت والفََضاء الوَاِسع ، واتِّسَاع ُخفِّ البَعري قليالً ، واألْرض امللساء ، عن : منها ما تقدَّم ، ومنها : كثرية 

  ]الزجر : [ الشاعر  أيب َعْمرو بن الَعالء ، ونباتٌ يلَْتِصق باألْرضِ ، ومنه قول
  .كل ما حُِمل عليه من إبل وَبقَر وَبْغل وِحمَار : وقيل احلَُمولة ... كَِمْشفَرِ النَّابِ تلُوُك الفَْرَشا  -٢٣٥٩

  ]الطويل : [ ما اتُِّخذَ من ُصوفه ووَبرِه وَشْعرِه ما يُفْتَرُش ، وأنشدوا للنَّابعة : والفَْرُش هنا 
  َتخَالُ بِِه راِعي احلَمُولَِة طَائِرا... ِفي َيفَاعٍ ُمَمنَّعٍ  َوَحلَّْت ُبُيوِتي -٢٣٦٠

  ]الكامل : [ وقال عنترة 
  َوْسط الدِّيار َتَسفُّ َحبَّ اخلِْمِخمِ... َما َراَعنِي إالَّ َحُمولَةُ أْهِلَها  -٢٣٦١

  .ما أَحلَّها لكم : يريد } كُلُوا ممَّا رَزقُكم اللَّه { : قوله 
  .أمر بأكْل الرِّْزقِ ، ومنع من أكل احلَرامٍ ينتج أن الرِّْزق ليس َبَحَرام  -تبارك وتعاىل  -إنه : قالت املعتزلة 

التَّْخلِيل والتَّحرمي من ِعْند أنْفُسكُم ، كما فعله أْهل : أي } َوالَ تَتَّبُِعواْ ُخطَُواِت الشيطان { :  -تعاىل -مث قال 
أيك بيَّن العداوة أخرج آدم من اجلنَّة ، » أنه لَكُم َعُدوٌّ ُمبِنيٌ « ئق الشَّْيطَان وأبان ال َتْسلكُوا طرا: اجلَاِهليَّة ، أي 



  ] . ٦٢: اإلسراء [ } َألْحَتنِكَنَّ ذُرِّيََّتُه إَالَّ قَِليالً { : وقوله 
  .ضم الطاء ، وفتحها ، وإسكَاهنا : يف ُخطُوات الشَّْيطَاِن ثالثة أوُجه : قال الزجاج 

َتَملَْت َعلَْيِه أَْرَحاُم الْأُْنثََيْينِ َنبِّئُونِي َيةَ أَْزوَاجٍ ِمَن الضَّأِْن اثَْنْينِ َوِمَن الَْمْعزِ اثَْنْينِ قُلْ آلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ الْأُْنثََيْينِ أَمَّا اْشثََمانِ
لْبَقَرِ اثَْنْينِ قُلْ آلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ الْأُْنثََيْينِ أَمَّا اْشَتَملَْت َعلَْيِه َوِمَن الْإِبِلِ اثَْنْينِ َوِمَن ا) ١٤٣(بِِعلْمٍ إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني 

رِ ِعلْمٍ إِنَّ ِه كَِذًبا ِلُيِضلَّ النَّاَس بِغَْيأَْرَحاُم الْأُْنثََيْينِ أَْم كُْنُتْم شَُهَداَء إِذْ َوصَّاكُُم اللَُّه بَِهذَا فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَّ
  ) ١٤٤(اللََّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

  :يف نصبه ستة أوجه } ثَمَانَِيةَ أَْزوَاج { : قوله تعاىل 
محلوة وفَْرشاً لوال ما َنقَله الزَّجَّاج من اإلمجاع املُتقدِّم ، ولكن ليس فيه أنَّ ذلك « أن يكُون بدالً من : أحسنها 

  .بل ، والقَْول بالبدلِ هو قَْول الزَّجَّاج والفرَّاء َمْحصُول يف اإل
إىل } َوالَ َتتَّبُِعوا { :  -تعاىل -كُلُوا مثانية أْزوَاج ، ويكن قوله: الذي قَْبلَه أي « كُلُوا » أنه مَْنُصوب ب : والثاين 

  .كُلُوا لَْحم ثَمَانِية : ه آخره كاملَُعتَرِض بني الِفْعل ومَْنُصوبه ، وهو قول َعِلّي بن ُسلَْيَمان وقدََّر
وال » كلوا ِممَّا رزقَكُم اللَّه مثانية أزَْواج ، : تقديره « كُلُوا » هو َمْنُصوب ب :  -رمحها هللا -وقال أبو الَبقَاء 

  .ُمْعتَرِض َبيَْنُهما « تسرفوا 
وال ُتْسرِفوا » الذي َيِليه  -ألن كُلُوا ؛ « وال ُتْسرفُوا » بدل « وال َتتَّبعُوا » صوابه أن يقولك : قال شهاب الدَّين 

ليس مُْنَصبا على هذا؛ ألنه بعيد منه ، وألن َبْعده ما هو أْولَى منه بالعمل ، وحيتمل أن َيكُون الناسخ غَلَط َعلَْيه  -« 
األوَّل « كُلُوا » و « اللَّه كُلُوا ممَّا َرزَقكُم : تقديره » : ؛ ويدل على ذلك أنه قال « وال َتتَّبِعُوا » : ، وإمنا قال هو 

  .، إمنا هو بَْعد الثَّاين « ممَّا َرزقكُم » ليس َبْعَده 
أْنَشا ثََمانِية أزَْواج ، مث ُحِذَف الفِْعل وَحْرف الَعطِْف؛ وهو مذهب : أي « َجنَّاتٍ » أنه َعطْف على : الثالث 

  .الكسَاِئّي 
  .« وهو ضعيف » : قال أبو البقاء 
أكلُت لَْحماً َمسكاً » : ففي النثر قوله : األْمر كذلك وقد سُِمع ذلك يف كالمهم َنثْراً وَنظْماً : ين قال شهاب الد

  ]اخلفيف : [ ويف َنظِْمهِم قول الشاعر « َتْمراً 
  َيْزَرُع الُودَّ يف فُؤاِد الكَرِمي... كَْيَف أصْبْحَت كَْيف أْمَسْيَت ِممَّا  -٢٣٦٢

  .ومتراً ، وكيف أصَْبْحت وكيف أْمَسْيت ، وهذا على أَحِد القولني يف ذلك  أكلت لَْحماً ومسكاً: أي 
إىل « إنَّ الرَُّجلَ لَيَصلَّى الصَّالة ، وما كُِتَب له نِْصفَُها ثلثَُها ُرْبُعها » : أنه بدل بداء؛ ومنه احلديث : والقول الثاين 

  .أنْ َوَصلَ إىل الُعْشرِ 
  .كُلُوا مثانية أْزوَاج؛وهذا أْضَعُف مما قبله : َمْحذُوٍف مدلول عليه مبا يف اللَّفِْظ ، تقديره انه مَْنُصوٌب بفعل : الرابع 

فالَعاِمل يف احلال ما « األنَْعام » : ُمْخَتلفة أو متعدَِّدة ، وصاحب احلال : أنه َمْنصُوب على احلالِ ، تقديره : اخلامس 
  «ِمْن » تعلَّق به اجلَارُّ وهو 

  .« ِممَّا َرَزقَكُم اللَّه » نه مَْنُصوب على البدل من حملِّ أ: السادس 
  «َزْوج » فصل يف بيان كلمة 

َخلََق { : _ تعاىل -الَواِحد إذا كان ْوحده فهو فَْرد ، وإذا كان َمَعُه غريه من جِْنِسه ُسمِّي َزْوجاً ومها زَْوَجانح قال 



من الضَّأنِ اثَْنْينِ وِمن املَْعزِ » : مث فَسَّرها بقوله « مثانَِية أزَْواج  »: وقال ]  ٤٥: النجم [ } الزوجني الذكر واألنثى 
  .« اثَْنْينِ وِمَن الَبقَرِ اثَْنْينِ 

« : زَْوج أو فَْرد كما يقال َخساً أو ذَكاً ، شفع ، أو وترن فقوله : خالف الفَْردح يقال : والزَّْوج : قال القرطيب 
زوج ولألنثى : انية أفراد وكُلُّ فرد عنه العرب حيتاج غلى آخر ُيسَمَّى زوجاً ، يقال للذكر يعين مث» ثََمانَِية أْزواجِ 

مها ِسيَّان ومها َسَواء ، : زْوٌج؛ كما يقال : مها َزْوجَان ومها : َزْوٌج ، ويقع لَفْظُ الزَّْوج للواحد واالثَْنْين ، يقال 
  .ذكراً وأنْثَى  :اْشتَْريت زَْوجِْي َحَمام وأنت تعين : وتقول 

  :وجهان » اثَْنْينِ « يف نصب » ِمَن الضَّأنِ اثَْنْين « : قوله 
مث » ثََمانَِية أزَْواجٍ « والدَّلِيلُ عليه : وهو ظَاِهر قول الزََّمْخَشري؛ فإنه قال » ثَمَانَِية أْزوَاج « أنه َبَدلٌ من : أحدمها 

واثْنْينِ بدل من الثَّمانية وقد ُعِطف َعلَْيه » : ية؛ وبه صرح أُبو البقاِء فقال ِمَن الضَّأنِ اثَْنْينِط اآل« : فسَّرها بقوله 
  .« بقيَّة الثمانِية 

  .« اثَْنْينِ » تتعلَّق مبا َنَصب « ِمْن » مقدَّراً؛ وهو قول الفَارِسيِّ و « أْنَشا » أنه مَْنُصوب ب : والثاين 
و َجْمع ضَاِئن وضائنه؛ كتاجِرٍ وتارجة وَتْجر ، وَصاِحبٍ وصَاِحَبة وه« الضَّأن » واجلُْمُهور على تْسِكني مهزة 
  .وَصْحب ، وراكب وَركْب 

: بفتحها؛ وهو إمَّا مجع تكِْسري لَضاِئنٍ؛ كما يقال « الضَّأن » : وقرأ احلسن وطلحة بن ُمَصرِّف وعيسى نب عمر 
كَلْب : مجعٍ ، وجيمع الضَّأنُ على َضِئني؛ كما يقال َخاِدم وَخَدمن وَحارِس وحََرس ، وطاِلب وطَلَب ، وإما اْسُم 

  ]الطويل : [ وكَِليٌب؛ قال القائل 
  لَعَلَّي إىل أْرضِ احلَبيبِ أطِري... أِسْربَ القَطَا َهلْ َمْن ُيِعُري َجنَاَحُه  -٢٣٦٤

املََعز » : وقرأ بان كثري وأبو عمرو وابُن عامر اثنان بالرَّفْع على االبتداء ، واخلََبر اجلَارُّ قَْبلَه ، : وقرا أبان بن ُعثَْمان 
بفتح العني والباقون بُسكُونِها ، ومها لَُغَتان يف جَْمع َماِعز ، وقد تقدَّم أن فَاِعالً جيمع على فَْعلٍ تارة ، وعلى فََعل « 

: [ ا قرأ أَبيٌّ ، قال امُْرؤ القيس أخرى؛ كَتاجِر وَتْجر وخَاِدم وَخْدم ، وتقدَّم حتقيقه ، وُيْجَمع أيضاً على ِمْعَزى وهب
  ]الوافر 
  كَأنَّ قُُرونَ جِلَِّتَها العِصيُّ... أال إنْ ال َتكُْن إبلٌ فَِمْعَزى  -٢٣٦٥

  ]الكامل : [ إنه َيْجَمع على أْمعُوزٍ؛ وأنشد : وقال أبو َزْيد 
  كالتِّْيسِ ِفي أْمُعوزِِه املُتََربِّل..  -٢٣٦٦

  ]الوافر : [ يز؛ وأْنَشُدوا المرئ القيس وُيْجَمع أيضاً على َمْع
  َمِعيزَُهم حََناَنَك ذَا احلََناِن... وَيْمَنُحَها َبُنوا َشَمَجى ْبنِ َجْرمٍ  -٢٣٦٧

واملْعُز من الغََنمِ خالف الضَّأِن ، وهي ذََوات األْشَعار واألذْنَاب القََصار ، وهو اسم جِْنسٍ ، وكذلك : قال القُْرطُبِيُّ 
واملعيُز واألمُعوز واِملعْزى ، وواحد اِملْعَز ، ماعز؛ مثل صَاِحب وَصْحبٍ ، واألنْثى ماِعَزة وهي العنز واجلََمع  املََعَز

املكان : الصَّالبة من األْرضِ ، واألْمَعز : صَاِحُب اِملْعزى واملََعز : كثرة َمْعَزاُهم ، واملّعاز : َمَواِعز ، وأْمعز القَْوُم 
اسُم َجْمع ال وَاِحد له من لَفِْظه : احلََصى ، واملعزاء أيضاً ، واستمعز الرَُّجل يف اْمر ، َجدَّ ، واألبل  الصُّلب الكَِثري

عند سيبويه غريه ، وزاج غري سبويه بِكراً وإِطالً ووِتداً « ِفِعل » بل وَاِحده َجَملٌ َناقَةٌ وَبِعري ، ومل َيجِْي اْسم على 
والنَِّسبة إليه إَبلّي بِفَْتح الَباِء َيَتواىل  -إن شاء اهللا تعاىل  -الغَاِشيَِة] سورة [ زيد بيان يف وِمِشطاً ، وسيأيت ِلَهذا َم

  .كَْسَرَتاِن مع ياَءْين 



أَأَنَت قُلَت ِللنَّاسِ { : منصوب مبا َبْعدَه؛ وسبب إيالئه اهلمزة ما تقدَّم يف قوله : آلذّكرْين » آلذَّكرين َحرََّم « : قوله 
املْوصُولة على » َما « الثانية َعاِطفة » أْم « عاطفة لألْنثَْيني على الذَّكََرْين؛ وكذلك » أم « و ]  ١١٦: املائدة [ } 

أم الَِّذي اْشَتَملت عليه أْرَحام ، فلما التقت امليم َساِكَنةً مع ما بَْعَدها ، وجب : ما قَْبلَها ، فمحلُّها نصب ، تقديُره 
  .اإلْدغَام 
َتُدلُّ » أم « وورَدت املَدة مع أل الوْصل؛ لتفرق بني االْسِتفَْهام واخلرب ، وجيوز َحذْف اهلَْمزِة؛ ألن : ْرطُيب قال القُ

  ]املتقارب : [ على االْستِفَْهام؛ كقوله 
  وَماذَا َيضُريكَ لَْو َتْنتَظِْر... َتُروُح ِمَن احلَيِّ أْم َتبَْتِكْر  - ٢٣٦٨

ُمْنقَِطعة ليست َعاِطفَة؛ ألن ما َبْعدَها ُجْملة مستِقلَّةٌ بنفسها فُتقَدَّر » أْم كُْنُتم شَُهداَء « :  -ىلتعا -يف قوله » أْم « و 
أنكر َعلَْيهم ما ادَُّعوه ، » ُشَهَداء « َمْنصُوب ب : » إذا « بل أكُنُْتم شَُهَداء ، و : واهلمزة ، والتَّقْدِير » َبلْ « ب 

إشارة إىل َجِميع ما تقدَّم ذكره من : » هبذا « إىل احلُُضور يف َوقِْت اإليَصاِء بذلك ، و وهتَكَّم هبم يف نِْسبتهم 
  .املَُحرَّمات عندهم 

  فصل فيما كان عليه أهل اجلاهلية
َخاِلصةٌ  َهِذه األْنَعام حرث حجر ، وقالوا َما ِفي ُبطُون َهِذِه األْنعام: إن أْهل اجلاهليَّة كانوا ُيقُولون : قال الفسُِّرون 

جال لذُكُورنا ، وحمرٌَّم على أزَْواجَِنا وحّرموا الَبحِرية والسَّاِئَبة والَوِصيلَة واحلَام ، وكانوا ُيَحرُِّمون َبْعَضها على الرِّ
هللا عليه األْحكَام جادلوا النَّبِيَّ صلى ا] وُبيَِّنت [ والنِّساء ، وبعضها على النِّساء دون الرَِّجال ، فلمَّا قام اإلْسالم 

يا ُمحَمَّد ، بلغنا أنَّك ُتَحرِّم أشياء ممَّا كان : وسلم كان َخِطيُبهم مَاِلك بن َعوف أُخو األحوص اخليثمي؛ فقالوا 
إنَّكم َحرَّْمُتم أصنافاً من النَِّعم على غري أْصل ، وإمنا « : آَباُؤنا يفعلونه ، فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من ِقَبل الذكر ، أم من ِقَبل األنْثَى : ذه األزْواَج الثمانية لألكل واالْنِتفَاع هبا ، فمن أين جاء هذا التَّْحرمي خلق اللَّه ه
َجاَء التَّْحرُمي بسبب الذكورة؛ وجب أن ُيَحرَّم : فَسكََت مالُك بن َعْوف ، وحتيََّر فلم يََتكَلَّم ، فلوا قال : قال » 

كان بسبب األنُوثَِة ، وجب أن ُيَحرَّم مجيع اإلناِث ، وإن كان باْشِتَمال الرَّحم عليه ، فيْنَبِغي َجِميع الذُّكُورِ ، وإن 
ع ، أو أن ُيَحرَّم الكُلُّ؛ ألن الرَِّحم ال َتْشَتِمل إال على ذَكَرِ أو أنْثَى ، أّما َتْخِصًي الرَِّحمِ بالولِد اخلَاِمس أو السَّاب

  ين؟بالبعض دون الَبْعضِ ، فمن أ
أعين الضَّأن ،  -َهْب أن هذه األنواع: وهذا ِعْندي بعيد جداً؛ ألن ِلقَاِئل أن يقول :  -رمحه اهللا -قال ابن اخلطيب 

واملَْعز ، واإلبل ، والبقرَمْحُصورةٌ يف الذِّكَر واإلناث ، إالّ أنه ال َيجُِب أن يكون ِعلَّة َتْحرم ما َحكُوا بتحرميه 
ة واألُنوثَة؛ بل علة َتْحرميها لكوهنا حبرية أو سَاِئَبةً أو َوِصيلةَ و َحاماً أو سائر االِعتَبارات؛ كما َمْحصُورة يف الذَّكُوَر

  َحرَّم ذَْبح بَْعضِ احليوان ألجل األكْلز -تعاىل -إنه : أّنا إذا قُلَْنا 
م لكَْونِه أْنثَى ، وجب أن ُيَحرَّم كل إنَّ ذلك احليوان إن ان قد ُحرِّم كل حيواٍن ذَكَر ، وإن كان قد ُحرِّ: فإذا قيل 

ةن حيواٍن أنْثى ، وملا مل َيكُن ، هذا الكَالَم الَزماً علينا ، فكذا هذا الَوْجه الَِّذي ذكََرهُ املُفَسُِّرون يف هذه اآلية الكرمي
الَوْجه الفَاِسد فا َيجُوز واألقَْرب وجيب على الَعاِقل أن َيذْكُر يف تَفِْسري كالم اللَّه وجهاً َصِحيحاً ، فأّما تَفِْسُريه ب

  :ِعْندي وجهان 
إن هذا الكالم ما ورد على َسبيل االسِْتْدالل على ُبطْالن قوهلم ، بل هو اْسِتفَهاٌم على َسبِيل : أن يقال : أحدمها 

ْحكُُمون بأن هذا َيِحلُّ ، وأن ذلك إنكم ال ُتِقرُّون بُِنُبوَّة نيبِّ ، وال تعرفُون شريَعة شَارع ، فكَْيف َت: اإلْنكَار ، يعين 
  .َحيرَُّم 



بيَّن أن النََّعم ِعَبارة عن  -ُحكُُمهم بالَبِحرية والسَّائبة الَوِصيلَة واحلَام َمْخُصوص باإلبل ، فاللَّه تبارك وتعاىل: وثانيها 
الضَّأن واملَْعز ، والَبقَر ، فكيف  :هذه األنواع األْربعة فما مل َيْحكُمُوا هبذه األْحكَام يف األقْسام الثالثة ، وهي 

  .َخصْصُتم اإلبلَ هبذا احلُكْم دون الَغْير ، فهذا ما ِعْندشي يف هذه اآلية 
  }أَْم كُنُتْم ُشَهَدآَء إِذْ َوصَّاكُمُ اهللا هبذا { : مث قال 

أنَّكُم ال ُتِقرُّونَ : ذه اآلية هل َشاَهدُْتم اللَّه حرم هذا ، إن كنتم ال ُتؤِمُنون برُسولٍ ، وحاصل الكالم من ه: أي 
  .بنبوَِّة أحد من األنْبَِياء ، وكيف ُتثْبُِتون هذه األحكاَم املُْخَتِلفَةَ 

  .} فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افترى َعلَى اهللا كَِذباً لُِيِضلَّ الناس بَِغْيرِ ِعلْمٍ { : وملا بيَّن ذلك قال 
عليه الصَّالة  -َعْمرو بن لَُحّي؛ ألنه هو الَِّذي غري شريعة إْسماعيل  يريد:  -رضي اهللا عنهما -قال ابن عبَّاس 

  . -والسالم
واألقَْرب أن يكُون هذا َمْحمُوالً على كُلِّ من فعل ذلك ، ألنَّ اللَّفْظ عامٌّ ، والِعلَّة املوجبة هلذا « : قال ابن اخلطيب 

  .» احلُكْمِ َعامَّةٌ ، فالتخصيص َتَحكٌُّم َمْحض 
  يف دحض شبهة للمعتزلةفصل 

؛ ألنه إذا ذمّ -أن تبارك وتعاىل -دلّت اآلية على أنَّ اإلْضالل عن الدِّين َمذُْموم ، وذلك ال َيِليُق باهللا: قال القاضي 
  .اإلْضالل الَِّذي ليس فيه إالَّ َتْحرِمي املَُباحِ ، فالَِّذي هو أْعظَم منه أْولَى بالذم 

، أال ترى أن اجلَْمع بني الَعبيدِ  -تعاىل -مذموماً منها كان مذموماص من اللَّه بأنه ليس لك ما كان : وأجيب 
  .َنا واإلَماِء ، وَتْسِليط الشَّْهوِة َعلَْيهم ، ومتكينهم من أْسَباب الفُُجور َمذُْموم ِمنَّا ، وليس َمذُْموماً من اللَّه فكذا َهُه

  .}  إِنَّ اهللا الَ يَْهِدي القوم الظاملني{ : قوله 
  .» ال َيْهديهم إىل ثوابه « : قال القاضيي 

، وتقدَّم » املراد ال َيْهِدي أولئك املُْشرِِكني ، أيك ال َيْنقُلُهم من ظُلُماَات الكُفْر إىل ُنور اإلمياِن « : وقال أهل السُّنَّة 
  .الكالم الثانِي 

مٍ َيطَْعُمُه إِلَّا أَنْ َيكُونَ َمْيَتةً أَْو َدًما َمْسفُوًحا أَْو لَْحمَ ِخنْزِيرٍ فَإِنَُّه رِْجسٌ قُلْ لَا أَجُِد ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرًَّما َعلَى طَاِع
ْمَنا كُلَّ َوَعلَى الَِّذيَن َهادُوا َحرَّ) ١٤٥(أَْو ِفْسقًا أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر بَاغٍ وَلَا َعاٍد فَإِنَّ َربََّك غَفُورٌ َرحِيٌم 

أَْو َما اْخَتلَطَ بَِعظْمٍ ذَِلكَ ِذي ظُفُرٍ َوِمَن الَْبقَرِ َوالْغََنمِ َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم ُشُحوَمُهَما إِلَّا َما َحَملَْت ظُهُوُرُهَما أَوِ الْحََواَيا 
بُّكُْم ذُو َرْحَمٍة َواِسَعٍة َولَا يَُردُّ َبأُْسُه َعنِ الْقَْومِ الُْمْجرِِمَني فَإِنْ كَذَُّبوَك فَقُلْ َر) ١٤٦(َجزَْيَناُهْم بَِبْغيِهِْم َوإِنَّا لَصَاِدقُونَ 

)١٤٧ (  

  .اآليات } قُل الَّ أَجُِد ِفي َمآ أُْوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّماً { : قوله تعاىل 
  .بالبيان الصَّحِيح  أْتَبعُه -ملَّا بيَّن فساد طريقة أْهل اجلاهليَّة فيما ُيَحلُّ وُيَحرَّم من املطُعوَمات 

ُمَحرَّماً َعلَى طَاِعمٍ « شيئاً » ال أجُِد يف ما أوِحي إيلَّ « : قل يا حممد : فما املَُحرَُّم إذن؟ فنزل : ُروي أهنم قالوا 
  .آِكل َيأكُلُه : أي » َيطَْعُمه 

على طَاِعم « : لدالل قوله  وهو ِصفَة ملَْوُصوف حمذوف؛ حذف» ال أجُِد « : منصوب بقوله » ُمَحرَّماً « : قوله 
يف حمل جرِّ » َيطَْعُمُه « ، و » ُمَحرَّماً « متعلِّق ب » َعلَى طَاِعمٍ « ال أجد طعاماً ُمَحّرماً ، و : ، والتقدير » َيطَْعُمُه 

  .» طَاِعم « ِصفَة ل 



افتعال من الطعم ، » يتطعمه « صلها بتشديد الطَّاِء ، وأ» َيطَِّعُمُه « :  -وقرأ الباقري ونقها مكيِّ عن أيب َجْعفَر 
  .فأبدلت التاء طاًء لوقوعها بعد طاء للتقارب ، فوجب اإلدغام 

بالتاء من فَْوق » َتطَعَّمه « : وقرأت عائشة ، وحممَّد بن احلََنِفيَّة ، وأصحاب عَْبد اللَّه بن َمْسُعود رضي اهللا عنهم 
  .وتشديد الَعْين فعالً مَاضِياً 

  :أنْ كَكُون َمْنصُوب على االْستثَْناء ، وفيه وجهان  إالَّ« : قوله 
  .« ال أجد ُمَحرَّماً إال املَْيَتة : استثناء من اجلْنس ، وموضُعه َنْصب ، أي » : أنه مُتَِّصل قال أبو البقاء : أحدمها 
  .« ملُْنقَطع وأن يكُون يف َمْوِضع َنْصب على االسِتثْناء ا» : أنه ُمْنقَِطع ، قال مكِّي : والثاين 

استثناء ُمْنقَِطع؛ داللئله كَْون ، وما قَْبلَه عني ، وَيُجوز أنْ يكُون مَْوِضُعه َنْصباً « إالَّ أنْ يكون » و : وقال أبو حيان 
  :بدالً على لَُغة َتِميم ، وَنْصباً على االستثناء على لَُغة اِحلَجاز ، يعين أن اآلستثْناء املُْنقَِطع يف لَُغتان 

  .لغة احلَجَاز ، وهو ُوُجوب النَّْصبِ مطلقاً : امها إحد
جيعلونه كاملُتَِّصل ، فإن كان يف الكالمِ نَفٌْي أو شْبُهه ، ُرجِّح البدل ، وُهَنا الكالم نَفٌْي  -لغة التَِّميِميٍّن : وثانيتهما 

فنصبه : ثَْناء؛ فنْصبه من َوْجَهني ، وأمَّا اِحلَجاز فيتَرجَُّح َنْصُبه عند التَّمِميميِّني على البدل ، ُدون النَّْصب على االْست
طَعاماً ُمَحرَّماً : أي « ُمَحرَّماً » : ِعْندهم من وْجٍه َواِحد ، وظاِهر كالم أيب القَاِسم الزََّمْخَشريِّ أن ُمتَِّصل؛ فإنه قال 

  .كون الشَّيء املَُحرَّم َمْيتة إالَّ أن ي: من املطاِعم اليت َحرَّْمُتُموَها إالَّ أن يكُون َمْيَتة ، أي 
» : وقوله } قُل َءآلذَّكََرْينِ { : بفتح اهلمزة واحلَاِء منبيا للفَاِعل؛ وقوله تعاىل « أوَحى » : وقرأ ابن عامر يف روايٍة 

ني املَْعدُودَات الَِّتي َوقَعت مجل اْعتِرَاض ب« أْم كُْنُتم ُشْهَداء » : ثانياً ، وقوله « آلذّكََرْين » : ، وقوله أيضاً « َنبِّئُونِي 
  .َتفْصِيالً ِلثَمانَِية أْزواج 

  .كيف فََصل بني املَْعُدود وبني بَْعِضه ومل ُيوَالِ َبْيَنه؟ : فإن قُلْت » : قال الزََّمْخَشرِيُّ 
َمنَّ على ِعَباده بإْنَشاء  -وجلَّ عزَّ -قد وقع الفَاِصل َبيَْنُهما اْعتَِراضاً غري أْجَنيبِّ من املَْعُدود؛ وذلك أنَّ اهللا : قلت 

دٌ األْنعام ملََناِفهِم وبإياحتها لَُهم ، فاعترض باالحِْتجَاج على َمْن َحرَّمها ، واالحِْتجَاُج على َمْن َحرََّمها تأكيٌد وَتشدي
  .« للتَّْحِليلن واالعِْتراضَات يف الكالمِ ال ُتسَاُق إال للتَّْوِكيد 

إال أن يوَجد َمْيَتةٌ ، فتكون َتامَّة عِْنَده ، : يعين » َمْيَتةٌ « بالتَّأنيث ورفع » أنْ تكُون َمْيَتةٌ  إالَّ« : وقرأ ابن عامر 
إال أنْ َيكُون ُهَناك مَْيَتة ، وقد تقدَّم أن هذا َمْنقُولٌ عن األخْفَشِ : وَيجُوز أن تكون النَّاِقَصة واخلُرب حمذوف ، تقديرُه 

  ] . ١٣٩: األنعام [ } ن َيكُن مَّْيَتةً َوإِ{ يف قوله قبل ذلك 
  .» على أن تكون تامَّة ، وهو ضعيف؛ ألن املَْعطُوف َمْنصُوب « َمْيَتةٌ » ويقرأ برفع « : وقال أبو البقاء 

فذلك غري الزم؛ ألن » ألن املَْعطُوف مَْنُصوب « : كيف ُيَضعَّف قراءة ُمتواِترة؟ وأما قوله : قال شهاب الدِّين 
إالَّ أن َيكُون : الواِقَعة مسَْتثَْناة ، تقديره » أنْ َتكُون « يكون َنَساٌ على َمَحلِّ » َمْيَتة « ْصب على ِقَراءة َمْن َرفَع النَّ

  .َمْيَتة ، وإال دماً َمسْفُوحاً ، وإالَّ لَْحم ِخنْزِير 
أوْ « وكان َيلَْزم أَبا َجعْفَر أن َيقَْرأ : بالرفع مث قال  »َمْيَتةٌ « بالتَّاء ، » إالَّ أنْ تكُون « : وقرأ أبو جعفر : وقال مكِّي 

  .بالرفع ، وكذلك ما َبْعَده » َدٌم 
هذه ِقراءة ابن عامر ، َنَسَبها أليب َجْعفَر يزيد بن القَْعقاع املَدَنِي شَْيُخ َنافِع؛ وهو ُمْحَتمل ، : قال شهاب الدين 

ىن ما َضعََّف به أُبو البقاء هذه القراءة ، وتقدَّم جواب ذلك ، واتَّقَق أنَّ ابن إىل آخره هو َمْع» كان َيلَْزُمه « : وقوله 
  .بالتَّأنيث والرَّفْع وهنا كذلك } َوإِن َتكُْن َمْيَتةٌ { : عامرٍ يقرأ 



ٌد على ُمؤنَّث ُمْضَمر َعاِئ» تكُونَ « بالنَّْصب على أن اْسم » َمْيَتة « بالتَّأنيث ، » َتكُون « : وقرأ ابن كثري ومحزة 
وإنَّما » ُمَحرَّماً « على » تكُون « إال أن يكُون املَأكُولُ أوالنَّفُْس أو اجلُثَّةُ َمْيَتة ، وجيوز أن َيُعود الضَِّمري من : أي 

« وتأنيث » هم ِفْتنَِت« بنصب ]  ٢٣: األنعام [ } ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتنَُتُهْم إِالَّ أَن { : أنَّث الفعل لتأنيث اخلرب؛ كقوله 
  .» َتكُْن 

إالَّ أنْ : أي » ُمَحرَّماً « : يعود على قوله » َيكُون « نصباً ، واسم » مَْيِتةً « بالتَّذْكري ، » َيكُونَ « : وقرأ الباقون 
  .» ْيَتةً ذَِلك َم« ، أو » إالَّ أنْ يكُون املَأكولُ « : َيكُون ذلك املَُحرَّم ، وقّدره أُبو البقاء وَمكِّي وغُريمها 

وعلى قراءة » َمْيَتة « وهو » َيكُون « معطوُف على خرب : على قرءاة العامَّة » دماً » « أوء َدماً َمْسفُوحاً « : قوله 
  .وقد تقدَّم حترير ذلك » أنْ َيكُون « ابن عامرٍ وأيب جعفرك معطوف على املَُسَتثَْنى ، وهو 

» سَفََح « ، وهو قريٌب من األول ، و » السََّيالن « : الصبُّ ، وقيل : ُح والسَّفْ» َدماً « صفة ل » َمْسفُوحاً « و 
أهَْراقَه ، وَسفَح ُهو ، إالَّ أن الفَرق بينهما َوقَع : سَفََح زيٌد َدْمَعه وَدَمُه ، أي : يستعمل قاصِراً ومتعدِّياً؛ يقال 

أَْو َدماً { : ُسفُوح ، ومن الّتَعدِّي قوله تعاىل : م يقال سَفْح ويف الالَّزِ: باخِْتالف املَصدر ، ففي املُتعدِّي يقال 
الطويل : [ ؛ فإن اْسم املفُعول التَّاَم ال يُْبَنى إال ِمْن ُمَتَعدِّ ، ومن اللُُّزوم ما أْنَشده أبو عبيدة ِلكُثَيَِّرة َعزَّة } مَّْسفُوحاً 

[  

  لَْيك سالُم اللَِّه والدَّْمُع َيسْفَُحَع... أقُولُ َوَدْمِعي َواِكٌف ِعْنَد َرْسِمَها  - ٢٣٦٩
  فصل فيما كان حمرماً مبكة

هذه اآلية الكَرِمية َمكِّيَّة ، ومل َيكُن يف الشَّريعة يف ذلك الَوقْت ُمَحرَّم غري هذه األشَْياء ، مث نزلت « : قال القرطيب 
ة ، واملْوقُوذَة واملَُترَدِّية ، والنَّطِيَحة ، واخلَْمر ، وغري وزيد يف املَُحرَّمات؛ كاملُْنَخنِقَ« املدينة » ب « املائدة » ُسورة 

  ز» ذلك ، وحرَّم رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملَدِيَنة أكْلَ كلِّ ذي نَابٍ من السِّبَاع ، وِمْخلَب من الطِّْير 
  فصل يف معىن الدم املسفوح

ما َخَرج من احليوان وهي أْحَياء ، وما َيخُْرج من : ْسفُوح يريد بالدَّم املَ:  -رضي اهللا عنهما -قال ابن عبَّاس
األوَْداج عن الذَّْبح ، وال َيْدُخل فيه الكَبد والطُّحال؛ ألهنما َجاِمَدات وقد جاء الشَّْرع بإباحَِتهما ، وما اْختلط 

  .باللَّحم من الدَّم؛ ألنه غري َسائل 
ال : ا َيْخَتِلطُ باللَّْحم من الدَّمِ ، وعن الِقْدر ُيَرى فيها ُحمْزة الدِّمِ ، فقال سألْت أبا جملز عمَّ« : قال ِعْمَران بن ُحدير 

  .» َبأسَ به ، إمنا نُهِي عن الدَّمِ املَْسفُوح 
  .» ال بأَس بالدَّم يف ِعْرق أْو ُمخَّ ، إالَّ املَْسفُوح الذي يتعمد ذلك « : قال إبَْراهيم 
  .» ة التَّبع املُْسِلُمون من الُعرُوق ما َتتبع الَيُهود لْوال َهِذه اآلي« : قال عكرمة 

املضاف ل « لَْحَم » الظاهر َعْوُدها على « فإنَّه » يف « حََراٌم ، واهلاء : أي } أَْو لَْحَم ِخنزِيرٍ فَإِنَُّه رِْجسٌ { : وقوله 
  .« َخنْزير » 

  . إهنا تُعود على خنزير؛ ألنه أقَْرب َمذْكُور: وقال ابن حزم 
رأيت » : بأنَّ اللَّحم هو املَُحدِّث عنه ، واِخلْنزير جاء بعَْرِضيَّة اإلضافة إليه ، أآل ترى أنَّك إذا قُلْت : وُرجَِّح األوَّل 

أنَّ اهلاء تُعود على الُغالم؛ ألنه املَُحدَّث عنه املَقُْصود باإلْخبار عنه ، ال على َزْيد ألنه غري « غُالم زَْيد فأكَْرْمُته 
  .َمقُْصود 

بأن التَّْحرمي املَُضاف إىل اخلَنْزير ليس ُمْخَتاً بلحمه ، بل َشْحمه وَشْعره وَعظِْمه وظلفه كذلك ، فإذا : وُرجِّح الثاين 



رِمي أَعْدَنا الضَِّمري على خنزير ، كان وافياً هبذا املَقْصُود ، وإذا أعدَْناُه على حلم ، مل يكن يف االيةِ الكرمية َتعَرٌُّض لَتْح
  .ما َعَدا اللَّحم ممَّا ذكر 

؛ألنَّه أَهمُّ ما فيه ، وأكثر ما ُيقَْصد منه -وإن كان غريه َمقُْصوداً بالتحرمي -بأنَّه إمنا اللَّْحم دون غريه ، : وأُجيب 
نه يكون من باب َمفُْهوم على هذا فال َمفُْهوم لَتْخصِيص اللَّْحم بالذِّكر ، ولو َسلََّمه ، فإ -اللَّحم كََغريه من احلََيوانات
  .اللَّقَب ، وهو َضِعيف جداً 

  .إمَّا على املَُبالَغة بأن ُجِعلَ َنفَْس الرِّْجس ، أو على َحذْف مضاٍف ، وله َنظَائر « فإنَُّه رِْجٌس » : وقوله 

  :فيه ثالثة أوُجه » أْو ِفْسقاً « : قوله 
يف حمل نصب؛ ألنه ِصفَة له؛ » أهلَّ « و . إال أن يكُون ِفْسقاً :  أيضاً ، أي» َيكُون « انه َعطْف على َخَبر : أحدها 

أو ِفْسقاً مَُهالً به لَِغْير اللَّه ، جعل الَعْين املُُحرََّمة نَفْس الِفْسق؛ ُمَبالَغة ، أو على َحذْف ُمَضاٍف ، ويُفَسِّره : كأنه قيل 
  ] ٢١: األنعام [ } كَرِ اسم اهللا َعلَْيِه َوإِنَُّه لَِفْسٌق َوالَ َتأْكُلُواْ ِممَّا لَْم ُيذْ{ : ما تقدَّم من قوله 

» فإنَّه رِْجٌس « : إال أنْ يكون َمْيَتة أو إالَّ ِفْسقاً ، وقوله : أنه مَْنُصوب َعطْفا على حملِّ املْستَثَْنى ، أي : الثاين 
  .اْعِترَاض بني املُتعاِطفَْين 

مقدٌَّم عليه ، ويكون قد فََصل بني َحْرف الَعطْفِ » أِهلَّ « : ، والَعاِمل فيه قوله  أن يكون َمفُْعوالً من أْجِله: والثالث 
هبذا املَفْعُول من أْجِله؛ ونظريه يف تَقِْدمي املَفُْعول له على » أِهلَّ « : وَبْين املَْعطُوف وهو امجلة من قوله » أْو « وهو 

  ]الطويل : [ َعاِملِه قوله 
  َوالَ ِلعِباً ِمنِّي وذُو الشَّْيبِ َيلَْعُب... َشْوقاً إىل البيضِ أطْرُب  طَرِْبُت َوَما -٢٣٧٠

عائٌد على ما َعاَد عليه الضَِّمُري املُسَْتِتر يف » به « والضَِّمري يف » يكون « على هذا اإلعَْراب َعطٌْف على » أِهلَّ « و 
  .، وقد تقدم َتْحِقيقه ، قاله الزخمشري » َيكُون « 

وهذا إعَْراب متكَلٌِّف جداً ، وتْركِيُبه على هذا اإلعارب خارج عن « : أبا حيَّان تعقَّب عليه ذلك؛ فقال  إالَّ أن
لَْيس له ما َيُعود « به » بالرَّفْع ، فيبقى الضَّمري يف « إال أنْ يكُون مَْيَتةٌ » الفََصاحِة ، وغري جَائزٍ على قراءة من قرأ 

أو َشيٌء أِهلَّ ِلَغْير اهللا به ، ألن ِمثْل : دير َمْحذُوف حىت َيُعود الضَّمري علي ، فيكون التَّقْ عليه ، وال جيوز أن ُيتكَلَّف
  .» هذا ال َيجُوز إالَّ يف َضُرورة الشِّْعر 

» ِمْن « أنَّه ال ُيْحذَف املوُصوف والصِّفَة ُجْملَةً ، إال إذا كان يف الكالم : يَْعنِي بذلك : قال شهاب الدِّين 
كان « ِمْن » منا فَريٌق ظعن ، ومنَّا فَرِيٌق أقَام فإن مل يكن فيه : أي « أقَام ِمنَّا ظََعَن ومنَّا « » التَّبِْعيضيَّة؛ كقوهلم 

  ]الزجر : [ َضرورة؛ كقوله 
مىت دلَّ : بكفَّي َرُجلِ؛ وهذا رأي بََعضهم ، وأما غَْيَره فََيقُول : أي ... َتْرِمي بِكَفِّْي كانَ ِمْن أرَْمى الَبَشْر  -٢٣٧١

  .طْلقاً ، فقد ُجيوز أن يََرى الزََّمْخَشري هذا الرَّأي على املَْوُصوف ، ُحذَِف ُم
  فصل يف هل التحرمي َمقُْصور على هذه األشياء؟

رضي اهللا  -ذهب َبْعض أهل الِعلْم إىل أن التَّْحرمي مَقُْصور على هذه األشياء؛ ُيرَْوى ذلك عن َعاِئشة وبان عبَّاس 
يف أوَّل سُورة املائدة ، وأكْثَر الُعلماء على أنَّ التَّْحرِمي [ ِفقَة واملْوقُوذة وما ذكر وَيْدخل يف املَْيَتة املُْنَخ: قالوا  -عنهما

  :ههنا ، وقد حرمت السُّنة أْشَياء ] ال خيتصُّ هبذه األشياء مما ذكر ، فاحملرم بنص الكتاب ما ذكر 
صلى اهللا عليه وسلم َعْن كُلِّ ِذي َنابٍ من نَهى رُسول اهللا » : ؛ قال -رضي اهللا عنهما -ما روى اْبن عبَّاس : منها 

  .« السِّباع ، وكُلِّ ذي ِمْخلَب من الطِّْير 



  .» خَْمس فواِسق ُتقَْتل يف اِحللِّ واحلََرم « : ما أمر بِقَْتِله بقوله : ومنها 
وى ذلك فَيُْرَجع إىل األغْلَب فيه من ما نََهى عن قَْتِله؛ كنِْهيه عن قَْتل النَّْحلَة والنَّْملة؛ فهو َحَراٌم ، وما س: ومنها 

تبارك -َعاَدات العرب ، فما يأكله األغْلَب ِمْنُهم ، فهو حاللٌ ، وما ال َيأكُلُه األغْلَب منهم ، فهو حََرام؛ ألن اهللا 
  .فما اْسَتطَاُبواه فهو حالل ]  ٤: املائدة [ } قُلْ أُِحلَّ لَكُُم الطيبات { : خاطََبهم بقوله  -وتعاىل
  .} فََمنِ اضطر غَْيَر بَاغٍ َوالَ َعاٍد فَإِنَّ َربََّك غَفُوٌر رَِّحيمٌ { : وقوله 

  .أباح هذه املَُحرَّمَاِت عند االْضِطرار يف غري الُعدوان ، وتقدم الكالم عل َنِظريها يف البقرة 
ص عند بعضهم؛ كالزَّْمَخَشري والرَّازي ، وقد ُيفيد االْخِتصا» َحرَّْمَنا « متعلَّق ب » َوَعلى الَّذين َهاُدوا « : قوله 

  .تَقْدمي املَْعُمول على َعاِملِه : وقد صّرح به الرَّازي هنا ، أعين 
  :مخس لغات » ظفُر « ويف 

  .بضم الظَّاِء والفَاِء ، وهي قرءاة العامَّة » ظُفُر « : أعالها 
  .رأ احلسن يف رواية وأيبُّ بن كَْعب واألعَْرج بسكون العني ، وهي َتْخِفيف ملَْضُموِمها ، وهبا ق» ظُفْر « و 
  .بكسرا لظَّاء والفاء ، ونسبها الوَاِحدي قراءة أليب السَّمال » ِظِفر « و 
تكسر الظَّاء وسكون الفَاء ، وهي َتخْفيٌف ملكْسُورها ، ونسبها النَّاس للحسن أيضاً قراءة واللغة » ِظفْر « و 

  ]البسيط : [ أ هبا فيما َعِلْمَنا؛ وأ ، شدوا على ذلك قول الشاعر ومل ُيقْر» أظْفُور « : اخلامسة 
  وَبْيَن أُْخَرى َتِليها ِقيُد أظْفُورِ... َما َبْيَن لُقِْمِتَها األولَى إذَا اْنَحَدَرْت  -٢٣٧٢

: [ ؛ وهذا كقوله أظافري وهو القياس وأظاِفر من غري َمدِّ ، وليس بِِقياس: أظْفَار ، ومجع أظْفُور : ومجع الثُّالثي 
  ]الزجر 
  ] . ٥٩: األنعام [ } َمفَاِتُح الغيب { : وقد تقدَّم َتْحِقيق ذلك يف قوله ... الَعْيَيْينِ والَعَواوِر  -٢٣٧٣

  »ذي ظُفُر « فصل يف معىن 
وُروي عنه  أنه اإلبل فقط ،:  -رضي اهللا عنهما -فروى عطاء عن ابن عبَّاس: قال الواحديُّ اختلفوا يف ِذي الظُّفُر 

  .أنَّه اإلبل والنََّعامة؛ وهو قول ُمَجاهد : أيضاً 
كذلك : إنَّه كلُّ ذي ِمْخلَبٍ من الطَّري ، وكلُّ الَبِعري والنَّعامة واإلَوزِ والَبط؛ مث قال « : قوال ِعْبد اللَِّه ْبُن ُمْسِلم 

  .قال املفسِّرون 
قال اْبُن اخلطيب أمَّا محل الظُّفُر على احلَاِفر ِفَبِعيٌد من « ْسِتعاَرِة َوُسمِّي احلافر ظفراً على اال» : وقال ابن اخلطيب 

  :َوْجَهْين 
  .أن احلَافِ ال ُيسَمَّى ظُفُراً : األول 
َحرَّم عليهم كُلَّ َحيَوان له َحاِفر ،  -تبارك وتعاىل -إنه : لو كان األْمر كذلك ، لوجب ا ، ب ُيقَال : والثاين 

  .اآلية تدلُّ على أنَّ الغََنم والَبقَر ُمبَاَحان لَُهم مع ُحُصول احلاِفر لَُهم وذلك َباِطلٌ؛ أن 
: وجب َحْمل الظُّفُر على املََخاِلبِ والبَْراِثنِ؛ ألن املَخاِلب آالت اجلَواَرِد يف االصِطَياد : وإذا ثََبَت هذا ، فََنقُول 

التقدير يدخل أنواع الِكالب والسِّباع والسََّنانِري ، ويدخل فيه والربارِثن آالت السَِّباع يف االصِْطَياد ، وعلى هذا 
  .الطُّيُور اليت ُتْصطَاد؛ ألن هذه الصِّفَة َتْعمُُّهم 

ختصيُص هذه احلُْرَمِة هبم من } َوَعلَى الذين َهادُواْ َحرَّمَْنا كُلَّ ِذي ظُفُرٍ { :  -قوله تعاىل: وإذا ثبت هذا؛ فنقول 
  :وجهني 



  .كذا وكذا يفيد احلَْصر يف اللَُّغة » وعلى الَِّذي َهادُوا َحرَّمَْنا « : قوله  أن: األول 
فائدة؛ فثبت أنَّ » وَعلَى الَِّذين َهادُوا َحرَّمَْنا « : أنه لَْو كانت هذه احلُْرَمة ثابَتة يف َحقِّ الكُلِّ ، مل َيْبق ِلقَْوله : والثاين 

ن الطَّري خمتفص باليَُّهود ، فوجب أال تكُون ُمَحرَّمة على املُْسِلِمني ، وعند هذا َتْحرمي السِّبَاع ، وذَوِي املخلَب م
حرَّم كل ِذي ناب من السِّباع ، وكل ذي ِمْخلَب من الطَّْير ضعيٌف؛  -عليه الصالة والسالم -َما ُروي أنه : َنقُول 

  .ا ُيقَوِّي قوله ماِلك يف هذه املَْسألة ألنه خرب واحٌد على خالف كتابِ اللَّه ، فال يكون َمقُْبوالً ، وهذ
  :فيه وجهان » َوَمَن الَبقَرِ « : قوله 

األوىل ال الثانية ، وإنَّما جيء باجلُْملَة الثانية » َحرَّْمَنا « ب » ِمْن « فتتعلَّق » كُلِّ ذي « أنه َمْعطُوف على : أحدمها 
  .» َحرَّْمَنا َعلَْيهم ُشُحوَمُهَما « : َحرَّم؛ فقال التَّْبعيضيَّة من املُ» ِمْن « ُمفسِّرة ملا أْبهم يف 

وحرَّْمنا على الذين َهاُدزا من الَبقَر والغََنم وُشُحوَمُهَما ، فال : املُتَأخِّرة ، والتقدير » َحرَّْمَنا « أن يتعلَّق ب : والثاين 
ُشُحوَُمهما من الَبقَر والغََنمِ؛ لئال َيعُود الضَِّمري على َحرَّْمنا عليهم : َيجِب هنا َتقْدمي اجملرُور هبا على الفِْعل؛ فيقال 

  .متأخِّر لفظاً ورُْتَبة 
  .« َحرَّْمَنا الثانية » متعلِّقاً ب « ِمْن البَقَرِ » وال جيوز أن يكُون « : وقال أبو البقاء 
التَّأِخري ، لكن عن » ِمن « ْتَبة اجملرُور ب وكأنه قد توهَّم أن َعْود الضَّمري مانٌِع من التَعلُّق؛ إذ ُر» : قال أبو حيَّان 

التأخري « ِمَن الَبقَر » : أنه إن أراد أنَّ ُرْتَبة قوله : يعين « ماذا؛ أما عن الفعل فَْمَسلَّم ، وأما عن املَفُْعول فغري ُمَسلَّم 
وإن َسلَّْمنا أن » : ، مث قال أبو حيَّان  حرمنا عليهم ُشُحوَمُهما من البقر؛ فغريُمسَلَّم: عن ُشُحوَمُهَمان فيصري التقدير 

« و » ضرَب غُالَم املْرأة أُبوَها « : ُرْتَبته التَّأخري عن الفِْعل واملفُعول ، فليس بَِمْمنُوع ، بل َيُجوز ذلك كما جَاَز 
ميُه؛ لعود الضَِّمري الذي يف الفاعل ، وإن كانت ُرْتَبة املفُْعول التَّأخري ، لكنه َوَجَب هنا تَقِْد» غُالَم املرأة َضَربَ أبوها 

بايل فيهما الذي رُْتَبُته التَّقْدمي عليه ، فكيف باملَفْعُول الذي ُهو واملَْجُرور يف ُرْتَبٍة واِحَدٍة؟ أعين يف كَْوَنها فَْضلَه ، فال ي
  ]الطويل : [ بَتقِْدمي أيَّها ِشئْت على اآلخَر؛ قال الشاعر 

  َوَسطَ السَّماِء ُنُجوُمهَا َوقَْد َركََدْت...  -٢٣٧٤
  .« فقدَّم الظَّْرف وجوباً؛ لعود الضَّمري الذي اتَّصل بالفَاِعل على اجملُْرور بالظَّْرف 

ال ُنَسلِّم أن أَبا البقاء إمنا َمَنع ملا ذكرت ، حىت ُيلَْزم مبا ألَْزْمَته ، بل قَْد َيكُون : لقائل أن يقُول » : قال شهاب الدِّين 
  .« ر َمْعَنوِيِّ منعه ألم

ِمن الَبقَر « : ُتفِيد الدَّاللة على تأكييد التَّْخصيص والرَّْبط ، إذ لو أتى يف الكالم » ُشُحوَمُهما « : واإلضافة يف قوله 
حيَّان وهو  لكان يف الدَّاللة على أنَّه ال يراد إالَّ ُشُحوُم الَبقَر والَغَنم؛ هذا كالم أيب» والغنم حرَّمَْنا علْيهم الشُُّحوم 

ِمْن زَْيد أَخذْت « : ؛ كقولك » ومن الَبقَر والغََنم َحرَّمْنا عليهم ُشُحوَمُهما « : َبْسط ما قاله الزََّمْخَشري؛ فإنه قال 
  .تريد باإلضافة زَيادة الرَّْبط » َمالَُه 
سِتثَْناء املُتَِّصل من الشُُّحوم ، أيك إن مل مَْوُصولة يف حمل َنْصب على اال» ما » « إالَّ َما َحَملَْت ظُهُورُهَما « : قوله 

إال الشَّْحم الذي : ُيَحرِّم الشَّْحم املَْحمُول على الظَّْهر ، مث إن ِشئت جَعلْت هذا املَْوُصول نعتاً لَِمْحذُوف ، أي 
: بذلك يف مِثْل هذا التقدير  َحَملَْتُه ظهوُرُهَما؛ كذا قدَّره أبو حيان ، وفيه نظر ، ألنه قد نصَّ على أنَّه بذلك غَْيرِه

إالَّ الذي محلَْته ظُُهوُرُهما من الشَّْحم ، وهذا اجلَارُّ هو َوْصٌف : وإن ِشئْت جعلَْتُه موُصوفٍا بَشْيٍء حمذوف ، أي 
  .معنوي ال صناعي ، فإنَّه لو أظَْهر كذا ، لكان إعراُبه حاالً 

، بالنسبة إىل ]  ٤: التحرمي [ } فَقَدْ َصَغْت قُلُوُبكَُما { :  حيتمل أن يكُون من باب قوله» ظُُهورمها « : وقوله 



ألنَّ املَُضاَف إليه » الظُّهُور « والغََنم من غري َنِظر إىل َجْمِعيَّتهما يف املَْعَنى ، وحيتمل أن َيكُون َجَمع ] البَقَر [ َضِمري 
  .التِّثْنِيةَ يف مثل هذا ُمْمِتنَِعة ف» قَطَْعُت ُرؤُوس اخلرفان « : َجْمٌع يف املَعَْنى؛ فهو مثل 
  فصل يف تفسري الشحم

إال ما َعلَق بالظَّْهرِ واجلَْنبِ من « : وقال قتادة » إال ما َعِلق بالظَّْهر من الشحم ، فإنِّي مل أحرمُه « : قال ابن عبَّاس 
  .» َداِخل ُبطُونِها 

ال اللحم األْبَيض السَّمني املُلَْتِصق باللًّْحم األْحَمر ، وعلى لَْيس على الظَّْهر َشْحٌم إ: وأقول « : قال ابن اخلطيب 
هذا التقدير فذلك اللحم السَّمني امللَتِصق يكوم ُمَسمَّى بالشَّحم وهبذا التقدير لو َحلَق أالَّ يأكُل الشَّْحم ، وَجَب أن 

  .» َيحَْنث إذا أكل ذلك اللَّْحم السَّمني 
  :وضعها من اإلْعراب ثالثة أوُجه يف م» أو احلَوَاَيا « : قوله 
وإالَّ الَّذي محلَْته احلَوَاياَ من الشَّْحم : أي » ظُُهوُرمها « أنَّها يف َمْوضع رفْع َعطْفاً على : وهو قول الكسائي  -أحدها

  .، فإنه أيضاً غري ُمَحرَّم ، وهذا هو الظّاِهر 
َحرَّْمنا عليهم احلََواَيا أيضاً ، أو ما اْخَتلَط بَعظْم ، فتكون : أي » ا ُشُحوَمُهَم« الثانيك أنَّها يف حمل َنْصبٍ َنَسقاً على 

َوالَ ُتِطعْ { :  -تعاىل-فيه كَالتَِّتي يف قوله » أْو « احلوايا واملُْخَتلط ُمَحرَّمني ، وإىل هذا ذََهب مجاعةٌ ِقليلَةٌ ، وتكون 
هؤالِء أْهلٌ « : َنفْي ما يدُخل عليه بطريق االنِفَراد؛ كما تقول : د هبا ُيرا]  ٢٤: اإلنسان [ } ِمْنُهْم آِثماً أَْو كَفُوراً 

  .حرم عليهم هذا وهذا : فاملعىن » أن ُيْعَصمْوا فاْعصِ هذا أو هذا 
  .» َجاِلس احلسن أو ابن سريين : أو مبنزلتها يف قوهلم « : وقال الزََّمْخَشرِي 

يف هذا املثال لإلباَحِة ، فيجوز له أن ُيجَاِلَسُهَما وأن ُيَجاِلس أحدُهَما ، » أو » « وقال النَّْحويُّون « : قال أبو حيَّان 
فيه للتفصيل؛ فصَّل » أْو « ، وأن تكون » ُشُحوَمُهَما « معطوٌف على » احلوايا « إن : واألْحَسن يف اآلية إذا قُلَْنا 

  .« هبا ما حرَّم عليهم من البقر والغنم 

ُحرَِّمت عليهم : وقال قوم : ه العِبارة اليت ذكرها الزََّمْخَشري سبقه إليها الزَّجَّاج فإنه قال هذ: قال شهاب الدِّين 
الثُُّروب ، وأِحلَّ هلم ما َحَملَت الظُُّهور ، وصارت احلوايا أو ما اْخَتلَط بعَظْم َنسَقاً على ما َحرَّم ال على االستثناء ، 

يهم ُشُحوَمُهَماً أو احلوايا أو ما اختلط بعَظْمٍ ، إال ما محلت الظُّهُور فإن غري ُحرِّمت عل: واملَْعَنى على هذا القول 
]  ٢٤: اإلنسان [ } َوالَ ُتِطْع ِمنُْهْم آِثماً أَْو كَفُوراً { : على سَبِيل اإلَباَحة؛كما قال تعاىل » أو « حمرَّم ، وأدخلت 

ال « : َبِلغة يف هذا املَْعَنى؛ ألنَّك إذا قُلَْت » أو « ص هذا و كل هؤالء أْهلٌ أن ُيْعَصى فاْعص هذا أو اْع: واملعىن 
فجائز أن تكُون نََهْيَتي عن طَاَعتهما معاً يف حالٍة ، فإذا أطْعتُ زيداً على َحَدته ، مل أكُن َعاصياً ، » ُتِطْع زَْيداً وَعمْراً 

كُلَّ هؤالِء أْهلٌ أالَّ ُيطَاع ، فال تُِطع واحداً منهم ، وال  أن: ال ُتِطع زَْيداً أو عمراً أو خالداً ، فاملعىن : وإذا قلت 
أين آُمُركَ مبَجالََسة واحٍد منهم ، فإن : َجاِلس احلََسَن أو أْبَن سريين او الشَّْعيب ، فليس املَعىن : ُتِطع اجلماعة؛ ومثله 

  .صِيٌب َجالَْسَت واِحداً منهم فأْنَت ُمصِيٌب ، وإن جَالَْستَ اجلماعة فأنت ُم
هنا » أوْ « و : فقد سبقه إىل ذلك أبو البقاء فإنه قال » فيه للتَّفْصِيل « أو » فاألْحَسُن أن تكُون « : وأمَّا قوله 

البقرة [ } كُونُواْ ُهوداً أَْو نصارى { : بَِمْعنة الواو ، لتفِصيل مذاهبهم أو الخِْتالف أماكمنها ، وقد ذَكَرناَه يف قوله 
 :١٣٥ . [  
» احلََواَيا « وعلى هذا َتْدُخل » :  -احلََواَيا َنسَقاُ على ُشُحومهما« أعني كون  -ل ابن عطيَّة رّداً على هذا القولوقا

  .ومل يبيِّن وْجه الدَّفْع فيها « يف التَّْحرمي ، وهذا قَْولٌ ال يعضُده ال اللَّفْظ وال املَعَْنى بل َيْدفَعَانه 



إال ما َحَملَت : كأنه قيل « ما ملت ظُُهورُهَما »  حملِّ َنْصبٍ عطفاً على املْسَتثَْنى وهو يف« احلَوَاَيا » أن : الثالث 
» هو َمْعطُوف على الشُُّحوم « وقيل » : الظُّهُور أو احلََوايا أو إال ما اخَتلَط ، نققله مكِّ ، وأبو البقاء بدأ به مث قال 

.  
أن يكُون يف موضع َنْصب بتقدير حذف املضاف على أن ُيريدك أو  َيجُوز: ونقل الواحدي عن الفراء؛ أنَّه قال 

يريد ]  ٨٢: يوسف [ } واسأل القرية {  -تعاىل -ُشُحوم احلََواَيا فََيحِذف الشُُّحوم ويكتفي باحلوايا؛ كما قال 
  : هو مبنزلة قول الشَّاِعر: قلت للفرَّاء : أهلها ، وحكى ابن األْنبارِي عن أيب عبيد ، أنه قال 

  باللَّْيلِ إالَّ َنئِيَم الُبوم والضَُّوعاَ... ال َيْسَمُع املَْرُء ِفيَها َما يُؤنَُّسه  -٢٣٧٥
كما ُعِطفت احلََواَيا » الُبوم « ومل ُيْعطَف على » النَّئِيم « َعطْف على » الضَُّوع « َنَعم ، يذهب إىل أن : فقال يل 

  .ومل ُتْعطَْف على الظُُهور » َما « على 

ويف َمعَْنى » املسَْتثَْناه « َما » َعطْفاً على « أن تكون احلَوَاَيا : فمقتضى ما حكاه ابن األْنَبارِيِّ : ال شهاب الدِّين ق
  .ذلك قلٌق بيٌِّن 

ر ، وقيل كل ما َتْحويه الَبطْن فاْجَتمع واسَْتدَا: املَصارين واألْمَعاء ، وقيل : هي املََباِعر ، وقيل : قيل » احلََواَيا « و 
  .هي الدَّوَّارة الَِّتي يف َبطْن الشَّاِة : 

« َحاوَياء ك : ، وقيل » طَريفَة « حَوِيَّة ك : ، وقيل » َضارِبة « َحاوَِية ك : فقيل » الَحَواَيا « واختلف يف ُمفْرد 
  .» قَاِصَعاء 

هي احلَويَّة : اِلٌح لذلك ، وقال ابن األْعرَابِيِّ أنه َص: وجوَّز الفَارِسيُّ أن يكون َجْمعاً لكلِّ واحٍد من الثالثة ، يعين 
» َزاَوَيا « مثل » َحوَاَيا « و » َحاوَية « : يقال » : وذكر ابن السَّكِّيت الثالثة فقال . ومل َيذْكر احلَاوَياء « واحلَاوَِية 

ل احلَوية اليت ُتوَضع على الَبِعري وُيْركَبُ ؛ مث» حََواَيا « و » حَويَّة « : ومهم من َيقُول » َروَاَيا « و » َراوَِية « و 
  ]البسيط : [ وأنشد قول جََرير » َحاوَِياء « : فَْوفَها ، ومنهم من َيقُول لواِحَدهتا 

  ِفي َحاوَياء َرُدومِ اللَّيل ِمْجَعار... َتْضُغو اخلَنَانِيُص والغُولُ الَِّتي أكَلَْت  -٢٣٧٦
  ]الطويل : [ وأنشد ابن األْنبَاري 

  فَحِيُح األفَاِعي أْو َنقيُق الَعقَارِبِ... كَأنَّ َنِفيَق احلَبِّ ِفي َحاوَِياِئِه  -٢٣٧٧
هي َعْين الكَِلمة َهْمزة؛ ألهنا ثاين : فإن كان ُمفَْرُدها َحاوَِية ، فوزهنا فواِعلٌ؛ كَضَاربة وَضوارب ونظريها يف املُْعَتلِّ 

سُتثْقَلت َهْمَزة مكْسُورة فَقُِلبت َياًء ، فاْستثِْقلت الكَْسرة على الَياِء فُجِعلَْت فَْتَحة َحْرِفي لني ، اكتنفا َمّدة مفَاِعل ، فا
، وإن ِشئَْت » حََواَيا « فصارت [ ، فََتحرَّك َحْرف الِعلَّة وهو الَياُء الَِّتي هي الُم الكملة بعد فَْتَحٍة ، فقُِلبت أِلفاً 

فصارت َهْمَزة َمفُْتوحة بني أِلفني ] حة ، فتحركت الَياُء وانفتح ما قَْبلَها فقُلَبت أِلفاً قُِلَبت الواُو َهْمزة َمفُْتو: قلت 
واخِْتالف ]  ٥٨: البقرة [ } نَّْغِفرْ لَكُْم َخطَاَياكُمْ { : ُيْشبَِهانِها فقلبت اهلَْمَزة ياًء ، وقد تقدَّم َتْحِقيق هذا يف قول 

  .أهل التَّْصريف يف ذَِلك 
حََوائي فقُلبت اهلَْمَزة ياًء َمفْتُوحة ، وقلبت الَياءُ : فوزهنا فعائل كَطَرائف ، واألصل » حَوَية « إن ُمفَْردها : وإن قلنا 

  .أيضاً ، فالَّفْظُ ُمتَِّحد والَعَمل ُمْخَتِلف » َحوَاَيا « اليت ِهَي الٌم أِلفاً ، فصار اللَّفْظُ 
ماط املسَْتثَْناة « أنَّه مَْنصوب َنسَاًق على : ورأُي الفرَّاء فيه » حََواَيا « ما تقّدم يف فيه » أْو َما اْخَتلَطَ َبَعظْم « : قوله 

  .املَُراد به األلَْية « إالَّ ما َحَملْت ظُُهورُهما » : يف قوله 
  .ة هو كلُّ َشْحمٍ يف اجلَْنب والَعْين واألذُن والقَوَاِئم ، واحملرَّم الثَّْرُب وَشْحم الكُلَْي: وقيل 



  فصل
حّرمُت » : أنه كََتب َتْحرمي هذا عليهم يف التَّْوَراة رداً ِلكَِذهبم ، وَنصُُّه فيها  -تعاىل  -أْخَبر اهللا : قال القرطيب 

، مث  بياٌض: أي « َعلَْيكم املَْيَتةَ والذََّم ولَْحَم اِخلنْزِير وكُلَّ دابَّةٍ ليست َمْشقُوقة احلَاِفر ، وكل حوٍت ليس يف َسفَاِسٌق 
نسخ اهللا ذلك كُلَُّه بشريعة حمّمد صلى اهللا عليه وسلم وأباح هلم ما كان ُمَحرَّماً عليهم ِمَن احليوان ، وأزال احلرج 

عليه السالم وألزم اخلليقة دين اإلسالم ، حبلِّة وحرمه وأمره وهنيه ، فلو ذََبحُوا أنعامهم فأكَلُوا ما أَحلَّ  -مبحمَّد 
  ة وتَركُوا ما حرَّم عليهم فهل حيلُّ لنا؟لَُهم يف التَّْوَرا

  .هي حملَّلة؛ وبه قال ابن نافع : « املبسوط » هي ُمُحرَّمة وقال يف مساع : قال َماِلكٌ يف ِكتَاب حممَّد 

  .والصَّحيح ِحلُّه؛ حلديث جواب الشَّْحم الذي رََواُه عبد اهللا مبن مغفل » أكَرُهه « : وقال ابن القاسم 
  :فيه أربعة أْوُجه » ك َجزَْيَناُهمْ ذَلَ« : قوله 

  .األْمر ذلك ، قاله احلُوِفيُّ؛ ومكِّي وأبو البقاء : أنه خرب مُْبَتدأ َمْحذُوف ، أي : أحدمها 
 -رضي اهللا عنه  -ذلك َجَزيَْناُهُموه ، قاله أبو البقاء : أنه ُمبَْتدأ ، واخلربما بعده ، والَعاِئد َمْحذُوٌف ، أي : الثاين 
أَفَُحكَْم اجلاهلية { تعاىل  -ه َضْعف؛ من حيث إنه َحذَف الَعاِئد املْنصُوب ، وقد تقّدم ما فيه يف املَائدةَ يف قوله وفي

وأيضاً فقدَّر الَعاِئد ُمتَِّصالً ، وَيْنبَغي أال ُيقدَّر إال ُمْنفَِصالً ولكنه َيْشكُل حذفه ، وقد تقدَّم ]  ٥٠: املائدة [ } َيْبُغونَ 
  .ُه يف أّول البقرة حتقيقُ

ومل يَُبْيْن على أيِّ الَوْجهْين املتقدَِّمْين ، وَيْنبَغي أن ُيَحَمل على األوَّل؛ » ذلك يف مَْوِضع َرفْعٍ « : وقال ابن عطيَّة 
  .لضعف الثَّاين 

جزْيَناُهم وَتْحرُمي ذلك اجلََزاء « : أنه َمْنصُوب على املَْصَدر ، وهو ظاهر كالم الزَّْمَخَشري؛ فإنه قال : الثالث 
، وإال أن هذا قَْد يَْنَخِدشُ مبا نقله ابن مالك ، وهو أنَّ املَْصَدر إذا أِشري إليه ، وجب أنْ يُْتَبع بذلك » الطِّيِّبات 

قُْمت «  و» ضََرْبت َزْيداً ذَِلك « : ولو قُلْت » قُْمُت هذا القَِياَم « و » ضََرْبُت ذِلك الضَّْرَب « : املَْصَدُر؛ فيقال 
  ]الكامل : [ مل َيجْز ، ذكر ذلك يف الرَّدَّ على من أَجاَب عن قَْول املَُتنَبِّي » هذا 

  ثُمَّ اْنَصَرفءِت َوَما َشفَْيِت َنِسيسا... َهِذي ، َبَرْزِت لََنا فَهِْجتِ َرسِيسا  -٢٣٧٨
  .َياَهِذي : اإلَشارة ، إذ األْصل فإهنم لَحَّنوا املَُتَنبِي ، من حيث إنه َحذَف َحْرف النَِّداء من اْسم 

  .بََرْزِت َهِذي الَبْرَزة : إشارة إىل املَْصَدر ، كأنَّه قال ] اْسم [ ُمَنادى ، بل » َهِذي « بأنَّا ال ُنسَلِّم أن : فأجابوا عنه 
  .هو متبوٌع باملَْصَدر بأنَّه ال َينَْتصب اْسمٌ اإلَشارة ُمَشاراً به إىل املَْصَدر إال و: فرّد ابن مالك هذا اجلواب 

مردوداً مبا ُردَّ به اجلواُب عن َبْيت أيب » إنه َمْنصُوب على املَْصَدر « : وإذا سُلِّم هذا فيكُون ظاهر قَْول الزََّمْخَشري 
: لشاعر الطَّيب ، إال أن رّد أبن مالٍك ليس بَِصحيح؛ لورود اْسم اإلشارة مشاراً به إىل املَْصَدرِ غري َمْتُبوع به؛ قال ا

  ]الطويل [ 
  وَصحَاَبتيَك إخَالُ ذَالَك قَليل... َيا عْمُرو إنََّك قَْد َمِللْت َصَحاَبِتي  -٢٣٧٩

  .املؤكِّد له ، وقد أْنَشده ُهَو َعلَى ذلك » خال « إشارةٌ إىل َمْصَدر » ذالك « : قال الّنحْويُّون 

جَزْيَناهم ذلك : يتعدِّى الثَْنني ، والتَّقْدير » َجَزى « ى َعاِمله؛ ألن أنه مَْنُصوٌب على أنه َمفُْعول ثاٍن قُدِّم عل: الرابع 
هل على : ومل ُيَبيَِّنا على أيِّ َوْجٍه أنَتَصب » جََزْيَناُهم « التَّْحرمي ، وقال أُبو القاء ومكِّي إنَّه يف َمْوضع َنْصب ب 

  املَفُْعول الثَّانِي أو املصدر؟



  »ببغيهم  جزيناهم« فصل يف معىن قوله 
إمنا َخَصْصَناهم هبذا التَّْحرمي جزاًء على َبْغيِهم ، وهو قتلهم األْنَبياء ، وأْخذِهم الرَِّبا ، وأكِْلهم أمْوال الناس : واملعىن 

]  ١٦٠: النساء [ }  فَبِظُلْمٍ مَِّن الذين َهاُدواْ َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم طَيَِّباٍت أُِحلَّْت لَُهْم{ :  -تعاىل -بالَباِطل ، ونظريه قوله 
.  

لصاِدقُون يف إمتام َجزَاِئهِم يف اآلخَِرة؛ إذا هو َتعْرِيٌض بكَذهبم : َمْعُمولة َمْحذُوف ، أي » وإنَّا لَصَاِدقُونَ « : قوله 
لك ، وال يُقَدَّر الصَّادقون يف إْخبَارنا عنهم ذ: حنن ُمقَْتُدون يف َتْحرمي هذه األْشَياء بإسَْرائيل ، واملعىن : َحْيث قالُوا 

  .من شأنَِنا الصِّْدق : له َمْعُمول ، أي 
  .الظاهر عوُده على الَيهود؛ ألنَّهم أقرب مذكور ] » كَذَُّبوك « الضَِّمري يف [ » فإنْ كَذَُّبوَك « : قوله 
أَْم كُنُتْم { و ]  ١٤٣: م األنعا[ } نَبِّئُونِي بِِعلْمٍ { : يعود على املُْشركني ، لتقدُّم الكالم معهم يف قوله : وقيل 

فلذك » فَقُلْ ربُّكُم ذو َرْحَمة واِسَعة « فإن كذَُّبوك يف ادَِّعاء النُُّبوة والرِّسَالة : واملعىن ]  ١٤٤: األنعام [ } ُشَهَدآَء 
أي إذَا َجاء الَوقْت » ال يردُّ بأسه « ال ُيَعجِّل عليكم بالُعقوبة ، مث أخربهم مبا أَعدَّ هلم ، من العذاب يف اآلخرة ، و 

.  
َتْنبيهاً على ُمبَالَغة سَعة الرَّْحمة؛ [ ِفْعليَّة » وال يَُردُّ بأُسهُ « جيء بَِهذه احلُْملَة اِمسيَّة ، وبقوله » ذُو َرْحمٍة « : وقوله 

  .ألن االْسِميَّة أدلُّ على الثُُّبوت والتَّْوكيد من الِفْعليَّة 
تنبيهاً على التَّْسجِيل عليهم بذلك ] حيتمل أن يكُون من َوْضع الظَّاِهر موضع املُْضَمر »  عن القَْوم املُْجرِمني« : قوله 

  .وال ُيَرد َبأُسه عنكم : ، واألصل 
فقل َيْصفَح « : والتقديُر » فَقُل رَبُّكُم ذُو َرحءَمة َواِسَعٍة « : ُشْرطٌ ، جوابه » فإن كَذَُّبوك « : وقال أُبو البقاء 

  .وهذا تفسري معىن ال إعراب » َتأخري الُعقُوَبة َعْنكُم بِ

َب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َحتَّى َسَيقُولُ الَِّذيَن أَْشَركُوا لَوْ َشاَء اللَُّه َما أَْشَركَْنا َولَا آَباُؤَنا َولَا َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء كَذَِلَك كَذَّ
قُلْ فَِللَِّه الُْحجَّةُ ) ١٤٨(مٍ فَُتخْرُِجوُه لََنا إِنْ تَتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوإِنْ أَنُْتْم إِلَّا َتخُْرُصونَ ذَاقُوا بَأَْسَنا قُلْ َهلْ ِعْنَدكُْم ِمْن ِعلْ
  ) ١٤٩(الْبَاِلَغةُ فَلَْو َشاَء لََهَداكُْم أَْجَمِعَني 

حكى ُعذَْرُهم يف كلِّ ما يُقِْدُمون عليه من _ ملا حكى عن أْهل اجلاِهليَّة إقدامهم على احلُكْم يف دين اللَّه بغري َدلِيل
لَوء َشاء اهللا ِمنَّا أال َنكْفُر ، ملََنَعَنا عن هذا الكُفْر ، وحيث مل َيْمَنْعَنا عنه ، ثبت أنه مُرِيدٌ لذلك : الكُفْرِيَّات ، فيقولون 

  .، وإذا أراده ِمنَّا ، امتنع ِمنَّا تركُه ، فكُنَّا َمْعذُورين فيه 
  :ن املُْعتَزِلة اْسَتَدلُّوا هبذه اآلية على َمذَْهبِهم من سبعة أوجه واعلم أ
لَْو َشاء اللَّه ِمّنا أالَّ ُنشْرِك ، مل ُنْشرِك « : َحكَى عن الكُفَّار صَرِيح قول املُجَربة ، وهو قوهلم  -تعاىل  -أنه : أحدها 

  .كْون هذا املَذَْهب مذُموماً باِطالً  ، وإنََّما َحكَاُه عنهم يف َمعْرِض الذَّمِّ والقبح ، فوجب» 
  .التَّخفيف والتثقيل : وفيه قراءتان » كَذَّب « : قال َبْعَده  -تبارك وتعاىل -أنه : وثانيها 

فهي َتصْرِيح بأنَّهم قد كَذَُبوا يف ذلك القَْول ، وذلك َيُدلُّ على أن قول املُجبِّرة يف هذه املْسألة : أما قراءة التخفيف 
  .كذٌب 

فال ميكن َحْملُها على أن القَْوم استوَجُبوا الذَّمَّ بسبب أنَُّهم كذَُّبوا هذا املَذِْهب؛ ألنا لو َحَملْنا : وأمَّا ِقَراءة التَّْشديد 
دَّ بالتَّْخِفيف ، فتصري إحدى القراَءَتْين ِض» كَذََب « اآلية عليه ، لكان هذا املعىن ِضّداً للمْعَنى الذيَ ُدلُّ عليه قراءة 



على ان كُلَّ من كذَّب َنبِّياً من األْنبَِياء يف الزََّمان : األْخرى ، وإذا بَطَل ذلك ، وجب َحْملُه على أن املَُراِد منه 
ة الكل بَِمِشيئَة اهللا ، فهذا الذي أنا َعلَْيه من الكُفْرِ إمنا َحَصل مبِشيئَ« : املتقدَّم ، فإمنا كذَّبه هبذا الطَّريق؛ ألنه َيقُول 

وإذا َحَملْنا اآلية على هذا الَوْجه ، صارت القَِراءة بالتَّْشدِيد مؤكَّدة للِقَراَءة » ، فلم َيْمَنْعنِي منه  -تعاىل  -اهللا 
  .بالتَّْخفيف ، فيصري جمُموع الِقَراءََتْين داالً على إْبطَال قَْول املُجَبَّرة 

وذلك يُدلُّ على أنَّهم ساتوجبوا الَوعِيد من اللَِّه؛ } واْ َبأْسََنا حىت ذَاقُ{ : بعده  -تبارك وتعاىل  -قوله : وثالثها 
  بِذهَابِهم إىل هذا الَوْجهِز

وهذا اْسِتفَْهاٌم على وجه اإلْنكَار ، } قُلْ َهلْ ِعنَدكُم مِّْن ِعلْمٍ فَُتخْرُِجوُه لََنآ { : بعده  -تعاىل -قوله : ورابعها 
  .ذا القَْول لَْيس لَُه ِفيه ُحجَّة ، فدلّ على فَسَاِده؛ ألن احلقَّ على القَْول به َدلِيل وذلك يدلُّ على أنَّ هذا القائل هب

إَنَّ الظن {  -تعاىل  -ذم الظّنَّ بقوله  -تعاىل  -مع أنه » إنْ َيتَّبُعونَ إالَّ الظَّنَّ « : بعده  -تعاىل  -قوله : وخامسها 
  .ونظائره ]  ٣٦: يونس [ } الَ ُيْغنِي ِمَن احلق شَْيئاً 

قُِتلَ اخلراصون { :  -تعاىل  -، واخلَْرص أكرب أنواع الكَِذب ، قال } َوإِنْ أَنُتْم إَالَّ َتخُْرُصونَ { : قوله : وسادسها 
  ] . ١٠: الذاريات [ } 

َدْعوى األْنبَِياء على  أنَُّهم احتجوا يف َدفْع: وتقديره } قُلْ فَِللَِّه احلجة البالغة { : بعده  -تعاىل  -قوله : وسابعها 
، وإذا َشاَء اللَّه ِمنَّا ذلك ، فكَْيف ميكننا َتْركُُه؟ وإذا  -تعاىل  -كل ما َحَصلَ فَُهو مبِشيئَِة اللَّه : أْنفُِسهم بأن قَالُوا 

 -تعاىل -الف َمِشيئَة اللَّه كُنَّا عاجِزِين عن َتْركه ، فكيف َيأُمُرنا بتْرِكِه؟ وهل يف ُوْسِعنا وطاقَِتنا أن نأيت بِِفْعل على خ
  :وذلك من وجهني } قُلْ فَِللَِّه احلجة البالغة {  -تعاىل  -، فهذا هو ُحجَّة الكُفَّارِ على األْنبَِياء ، فقال 

كُم على اخلَْير أْعطَاكُم ُعقُوالً كاِملَة ، وأفَْهاماً وافيةً ، وآذَاناً ساِمَعةً ، وعيوناً بَاصَِرةً ، وأقَدَر -تعاىل  -أنه : األول 
عاِصي والَشرِّ ، وأزال األْعذَار واملَوانِع بالكُلِّيَّة عنكم ، فإن ِشئُْتم ذهبتم إىل اخلَيَْرات ، وإن ِشئُْتم ذهبتم إىل َعَملِ املَ

لوم الثُُّبوت أيضاً واملْنكََراِت ، وهذه القُْدرضِة واملُكَْنة معلُومة الثُُّبوت بالضَُّروَرة ، وَزوَال املَوانِع والَعواِئق مع
بالضَّرُورة ، وإذا كان األْمر كذلك ، كان اِدَعاؤُكم أّنكم عَاجُِزون عن اإلميان والطَّاعة َدْعوى َباِطلة ، فَثََبت مبا 

  .ذَكَْرنا أنه لَْيس لكم ، على اللَّه ُحجَّة ، بل هللا احلجَّة الَباِلَغة عليكم 

تعاىل ، لكنَّا قد غَلَْبَنا اهللا وقَْهَرَناه ،  -ت أفْعَالُنا واِقعة على خالف مشيئَة اهللا لو كَاَن: أنكمن َتقُولون : الوجه الثاين 
تبارك  -وأتينا بالِفْعل َعلَى ُمضادَِّته ، وذلك يُوجِب كونه َعاجِزاً َضِعيفاً ، وذلك يَقَْدح يف كونه إهلاً ، فأجاب اهللا 

على ْمحِلهِم على اإلميان والطَّاعة على َسبِيل القَْهرِ [ لَْزم إذا مل َيكُن قَاِدراً بأن الَعْجز والضَّغْعف إمنا َي: عنه  -وتعاىل 
، إال أين ال أْحِملكم على » فَلَْو شاء هلداكم أْجَمِعني « : على ذلك ، وهو املُرَاُد من قوله ] واإللْجاء ، وأنا قَاِدٌر 

ذلك ُيبِْطل اِحلكَْمة املطْلُوبة من التَّكِْليف ، فثب هبذا الَبَيان أن الَِّذي  اإلميان والطَّاعة على َسبِيل القَْهرِ واإللَْجاِء؛ ن
عاجزاً َضِعيفاً ، كالم  -تعاىل  -فإنه َيلَْزم منه كَْونه  -تعاىل  -َيقُولُونه من أنَّا لو أَتْيَنا َبعَمل على ِخالف َمشِيئَة اهللا 

  .باطل 
إن هذه السُّورة من ألوها إىل آِخرِها تدلُّ على ِصحَّة : ذا الباب أن َنقُول واجلواب املْعتَمد يف ه: قال ابن اخلطيب 

ئل قولنا ومذهبنا وَنقَلَْنا يف كل آَيٍة ما َيذْكُُرونه من التَّأوِيالَت ، وأَجْبَنا عنها بأجْوبة واِضَحٍة قويٍَّة مؤكَّدة بالّدال
  .الَعقِْلية القَاِطَعة 

مث ذكر » لَْو َشاَء اللَّه ما أْشَركَْنا « : حكى عن القَوم بأنَّهم قَالُوا  -تبارك وتعاىل  -إنه : وإذا ثبت هذا؛ فنقول 
ان « : ملَّا كان الكُلُّ مبِشيئَة اللَّه وتقديره : فهذا يدلُّ على أن القَْوم قالوا » كذلك كذَّب الذين من قَْبِلهم « َعِقيَبه 



بيَّن أن التََّمسُّك  -تبارك وتعاىل  -َياء باِطلة ، وُنبُوُِّتهم ورسالَتُهم باطلة ، مث إن التَّكِْليف َعَبثاً ، فكانت َدْعوى األْنبِ
هو هبذا الطّرَِيق يف إبْطَال النُّبُوة بِاِطلٌ ، وذلك ألنَّه إله َيفَْعل ما يشاء وَيْحكُم ما ُيريد ، وال اعتراض ألحد َعلَْيه ، ف

اِفر ، ومع هذا يْبَعثُ إليه األنْبَِياء ، وَيأُمُره باإلميان ، وورود األْمر على يشاء الكُفْر من الكَ -تبارك وتعاىل  -
  .ِخالف اإلرَادة غري ُمْمَتنِع 

بيَّن أن هذا االستدالل فاسٌد باطلٌ؛ فإنه ال َيلَْزم من ثُُبوت املشيئة للَّه يف كل األمُور  -تبارك وتعاىل  -أنه: فاحلاصل 
وليس فيه ألْبتَّة ما يُدلُّ على أن القَْولَ باملِشيئَة [ أنَّ هذا االْسِتْدالل بِاِطلٌ : اء فيكون احلاصل على َدفْع دْعَوة األنْبَِي

  ] .َباِطلٌ 

بالتَّْشديد ، وأّما إذا قََرأَناه » كَِذلك كذََّب «  -تعاىل -إن هذا الُعذْر إمنا َيْسَتقِيم إذا قَرَأنا قوله : فإن قالُوا 
  :فيه وجهان : إنه َيْسقُط هذا الُعذْر بالكُلِّيَّة ، فنقوله بالتَّْخِفيف ، ف

أنا مننع ِصحَّة هذه الِقراءة؛ والدَّليل عليه أّنا َبينَّا أن هذه السُّورة من أوهلا إىل آِخرَِها تدلُّ على قَْوِلنا ، فلو : األول 
، وَيْنَدفع  -تعاىل  -هللا  -ُرج القُْرآن عن كَْونه كالماً كانت هذه اآلية الكرمية دالَّةٌ على قَْوهلم لوقع التََّناقُض ، وَيْخ

  .هذا التََّناقُض بأال َنقَْبل هذه القرءاة 
 -تعاىل  -سلّمنا ِصحَّة هذه القراءة ، لكن َنْحِملُها على أن القَْوم كَذَبُوا يف أنه َيلَْزمه من ثُُبوت َمِشيئة اللَّه : والثاين 

وط ُنُبوَّة األْنبَِياء وبُطْالن دعوهتم وإذا َحَملْنَاه على هذا الوجه ، مل يبق للُمْعَتزِلة َتَمسُّك يف كل أفعال الِعَباد ، ُسقُ
  .هبذه اآلية 

ما تقول فيمن َيقُول : ؛ قيل له بَْعد ذهاب َبَصرِه -رضي اهللا عنهما -ما رُوِي عن ابن عبَّاس : ومما ُيقَوَّى ما ذكَْرَناه 
[ } إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناهُ بِقََدرٍ { : ان يف الَبْيت منهم أَحٌد أَتْيُت َعلَيه ويلُه أما َيقُول اللَّه إن ك: ال قََدر؟ فقال : 

  ] . ١٢: يس [ } إِنَّا َنْحُن ُنْحيِي املوتى وََنكُْتُب َماَ قَدَّمُواْ َوآثَاَرُهم { ]  ٤٩: القمر 
» اكتب ، فََجَرى القَلَم فكتب مبا يكُون إىل قيام السَّاَعة : م ، فقال له اول ما َخلَق اللَّه القَلَ« : وقال ابن عباس 

  .» املُكَذُِّبون بالقََدرِ َمجُوُس هِذِه األمِِّة « :  -صوات اهللا وسالم عليه -وقال 
على املُْضَمر املْفُوع يف  أن عطف الظَّاهر: َعطْف على الضَِّمري املَْرفُوع املتَِّصل ، وزعم سيبويه » َوالَ آَباؤَُنا « : قوله 

؛ ألن املَْعطُوف عليه أْصلٌ والَعطْف فَْرع املُْضَمر ، واملُظَْمر ، » قمت وزْيد « : الفِعل قبيٌح ، فال َيجُوز أن يُقال 
َباِت؛ وجب إن َجاء الكالُم يف جَانِب اإلثْ: واملُظَْهر قويٌّ فحعله فَْرعاً للضَِّعيف ال َيجُوز ، وإذا ُعرِف هذا فََنقُول 

وإذا ثََبَت هذا؛ فنقول » ما قُْمُت وال زَْيد « : ، وإن جاء يف َجانِب النَّفْي قلت » أنا َوزْيد « : َتأكيد املُْضَمر فنقول 
ما « : على فَاِعل الضَِّمري يف قوله » وال آباُؤَنا « : فعطف قوله } لَْو َشآَء اهللا َمآ أَْشرَكَْنا َوالَ آَباُؤَنا { : قوله : 

الزَّاِئدة للتَّأكيد » ال « ومل يأِت هنا بتأكيد بَِضِمري َرفْع ُمْنفَِصل ، وال فَاِصل بني املُتعاِطفَْين اكتفاء بُوُجو » أْشرَكَْنا 
من ذلك  فَاِصلة بني َحْرف الَعطِْف واملَْعطُوف ، وهذا هو على قََواِعد الَبْصرِيِّني ، وأّما الكُوِفيُّون فال َيْشَترِطُون َشْيئاً

  .، وقد تقدَّم إتْقَان هذه املَْسألة 
} َما عََبْدَنا ِمن ُدونِِه ِمن َشْيٍء نَّْحُن والا آَباؤَُنا { : ويف هذه اآلية مل ُيؤكِّد الضمري ، ويف آية النَّْحل أكَّد؛ فقال تعاىل 

» ألن لَفْظ « : حدة ، فقال أُبو حيَّان مَرَّتني وهنا قَالَها مرة وا» ِمن ُدونِه « : وهناك أيضاً قال ]  ٣٥: النحل [ 
، َيِصحُّ أن يُْنَسب إىل إفَْراد اللَّه هبا ، وهذا لَْيس بُِمْستَْنكر ، بل املُسَْتْنِكر عبادة غَْير اللَّه ، أو شيء مع اللَّه « الِعبَادة 

إلْشَراك يدلُّ على إثْبَات شَرِيٍك ، فال فا« َما أْشَركَْنا » مع الِعَبادة ، وأّما لَفْظ « ِمن ُدونه » فناسب هنا ِذكْر 



مل َيِصحَّ [ « ما أْشَركْنا من ُدونه » : لو كان التَّْركِيب يف غَْير القُْرآن « ِمن ُدونِه » يتركَُّب مع هذا الِفْعل لَفْظ 
  .املَْعَنى 

وأمّا ] » ِمن ُدونِِه « ياء ، فلْم َيْحَتج إىل لفظ الثَّانية ، فاإلْشرَاك َيُدلُّ على َتْحرِمي اْشياء وحتليل أش» ِمن ُدونه « وأّما 
ِمن « وملا َحذَف » ِمْن ُدونِِه « : فَقُيِّد بقوله » أْشَرك « لفظ العَِبادة فال َيُدلُّ على َتحْرِمي َشْيٍء كما يدلُّ عليه لفظ 

  .« ليطرد التَّْركيب يف الَتخفيف » َنْحن « هنا َناسب أن ُيْحذَف » ُدونِِه 
  .« ويف هذا الكالم نَظَر الَيخْفَى » : شهاب الدِّين قال 
: أي « حّرمنا » متعلِّق ب « من ُدونِه » ما َحرَّمْنا َشيئاً ، و : زائدة يف املَفُْعول ، أي « ِمْن « » ِمن َشْيٍء » : قوله 

  .ما َحرَّمنا من غري إذْنه لََنا يف ذِلك 
  .« فإن كَذَّبُوك » : مثل التَّكِْذيب املَُشار إليه يف قوله : أي  نعت ِلَمْصدر َمْحذُوف ،« وكذالك » : قوله 

  .بالتَّخِْفيف « كَذَب » : وقُرئ 
خرب « ِعْندَكم » حيتمل أن َيكُون ُمْبَتدأ و « ِمْن ِعلْم » : جاء به المِْتداد التكْذينب وقوله « َحتَّى ذَاقُوا » : وقوله 

  .زاِئدة على ِكالَ التَّقِْديرْين « ِمْن » ف؛ العتماده على االْسِتفْهام ، و ُمقدَّم ، وأن يكون فَاِعالً بالظَّْر
  .بياء الَغْيَبة « إن يتِّبُِعون » : وقرأ النَّخِْعي وابن وثاب 

ب فبُعدت أنه أتى َبْعَدها باِخلطَا: يعين « وإنْ أْنُتم إال َتخُْرُصونَ » : قال ابن عطيَّة وهذه ِقَراءة شاذَّة ُيَضعِّفها قوله 
  .الَغْيَبة ، وقد ُيَجاب عنه بأنَّ ذلك من بَابِ االلِتفَات 

» : ِفِللَِّه؛ قال : شيء َمْحذُوف ، فقّدره الزخمشري شرطاً؛ جوابه « فَِللَِّه » وبني « قُلْ » بني « قُلْ فَِللِِّه » : قوله 
  .« ه احلُجَّة فإن كان األمر كما َزَعْمُتم من كَْونِكُم على مِشيئَة اللَّه فللَّ

قل أْنُتم ال ُحجَّة لكم على ما ادََّعيُْتم ِفللَِّه احلُجَّة الَباِلَغة عليكم ، واحلدة البالغة : وقّدره غريه ُجْملة امسيَّة ، والتقدير 
  .هي اليت َتقْطَُع عذر املَْحُجوج ، وتطرد الشََّك عمن َنظَر فيها : 

  .} ِعَني فَلَْو َشآَء لََهَداكُْم أَْجَم{ : قوله 
يف اللُّغة ُتفيد اْنِتفَاء الشَّْي الْنِتفَا غَْيره ، « لَْو » ؛ ألنَّ كلمة -تعاىل  -احتج به أْهلُ السُّنَّة على أن الكُلَّ مبشيئَة اهللا 

قَُدَرة الكَاِفر على  أن: ما َشاَء أن يَْهِديهم وما َهَداُهم أيضاً ، وَتقْرُِيره بالدَّلِيل الَعقِْلي  -تعاىل  -فدلّ هنا على أنَّه
َعلَى هذا التَّقْدير ما أقَْدَرُه على اإلميان ، فلو َشاَء اإلميان منه  -تعاىل  -الكُفْرِ إن لَْم تكن قُْدَرة على اإلميان ، فاللَّه 

نت القُْدَرةُعلى الكُفْرِ ، فَقَْد َشاَء الفِْعل من غري قُْدَرٍة على الِفْعلِ ، وذلك ُمحَالٌ ، ومِشيئَةُ املُحَال ُمحَال ، وإن كا
  .قُْدَرةٌ على اإلمياِن ، َتَوقَّف ُرْجَحان أحد الطََّرفَْين على ُحصُول الدَّاِعية املَُرجَِّحة 

خلق تلك الدَّاِعَية املَُرجََّحة ، مع القُْدَرة ، وَمْجُموُعهما للفعل ، فَحَْيثُ مل َيْحُصل الِفْعل ،  -تعاىل  -إنه : فإن قُلَْنا 
ريَده منا أن ِتلَْك الدَّاِعَية لَْم َتْحُصل ، وإذا مل َتْحُصل ، امَتَنع منه ِفْعل اإلميان ، وإذا اْمَتَنع ذلك منه ، اْمَتَنع أن ُيَعِل

اِفرِ ، اللَّه ِمْنه؛ ألن إرَاَدة املَُحال ُمَحالٌ ُمْمتَنِع ، فثبت أن ظَاِهر القُْرآن الَعظيم دلّ على أّنه َما أَراَد اإلميان من الكَ
  .والُبرَْهان الَعقِْلي الذي قَرَّْرَناُه يدل عليه أيضاً ، فََبطَل قولُُهم من كُلِّ الُوُجوه 

  .َنْحِمل هذه اآليِة على َمِشيئَة اإللَْجاِء : فإن قالوا 
ظَاِهرِ هذا اكلالم ، أّما [ ل على لو ثََبت بالُبْرَهان العقِْليِّ امتَِناع احلَْم: هذا التَّأويل إمنا َيْحُسون املصري إليه : فنقول 

: أن احلقِّ ليس إالَّ ما دلّ عليه هذا الظَّاِهر ، فكيف ُيصَار إىل التَّأويل؟ مث نقول ] لو قام الُبْرَهان الَعقِْليُّ على 



  :التأويل َباِطلٌ لوجوه 
لو : التقدير : اِهلدايةَ هلََداكُم ، وأنتم َتقُولون ولو َشاَء اللَّه : ان هذا الكالَم ال ُبدَّ فيه من إْضمَار ، والتقدير : األول 

  .شاء اهللا اِهلَداية على سبيل اإللَْجاِء ِلَهداكُم ، فإْضَمارُكُم أكثر ، فكَان قَْولُكُم مرجُوحاً 
 اإلميانِ احلَاِصلَ ُيريد من الكَاِفر اإلميان االْخِتيَاريِّ؛ واإلميان احلَاِصل باإللَْجاِء ، غري -تبارك وتعاىل  -أنه : الثاين 

عاجزاً عن َتحصِيل مراِدِه؛ ألن مَُراَدُه اإلميان االْختَِياري ،  -تعاىل  -يلزم كَْوُنه : باالْخِتيَار ، وعلى هذا التَّقدير 
  .وأنه ال يَقِْدر ألَْبتَّة على حتِْصيلِه ، فكان القَْولُ بالَعْجزِ الَزِماً 

  .الفَْرق َبْين اإلميان احلاِصلِ باالْختَِيار ، وبني اإلميان احلَاِصل باإللَْجاِء أن هذا الكالم موقُوٌف على : الثالث 
عليها  أّما اإلميان احلاصل باالختيار فإنه َيْمَتنِع حصُولُه إالعِْند داعَيةٍ َجازَِمة ، وإرادة الزَِمة ، فإن الدَّاعية اليت يترتَُّب

رتُُّب الِفْعل عليها ، أْوال َيجِب ، فإن َوَجَب ، فهي الدَّاعية الضَُّروريِّة ، ُحصُول الفِْعل؛ إّما أن تكون حبيث َيجُِب ت
ْعل وحينئٍذ ال َيبْقى بينها وبني الدََّواِعي احلَاِصلة باإللَْجاء فَْرق ، وإن مل جيب َترَتُّب الفِْعل ، فحنيئذ يُْمِكن ختلُّف الِف

عنا ، وتارة غري ُمَتَخلٍِّف ، فاْمِتيَاز الَوقَْتْين عن اآلَخرِ ال ُبّد وأن َيكُون  عنها ، فلَْنفْرِض تراة ذلك الِفْعل مَُتَخلِّفاً
ِلُمَرجِّح زائٍد ، فاحلَاِصل قبل ذلك ما كان َتَمام الدَّاِعية ، وقد فرْضنَاه كذلك ، هذا خلف ، مث اْنِضَمام هذا القَْيد 

رة فْرٌق ، فإن مل َيجِب ، افْتَقَر إىل قيد َزائٍد ، ولزم التََّسلُْسل وهو الزَّاِئد وجب الفِْعل ، مل يبق َبْيَنه وبني الضَُّرو
بَراً ، إالَّ َمَحالٌ؛ فَثََبتأن الفَْرق الذي ذَكَُروه بني الدَّاِعية االْختِياريَّة وبني الدَّاِعَية الضَّرُورية ، وإن كان يف الظَّاهر معَت

  .صُولٌ أنه عند التَّْحِقيق والبحث ال يبقى له َمْح

تَّبِعْ أَْهَواَء الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآَياِتَنا قُلْ َهلُمَّ ُشَهَداَءكُُم الَِّذيَن َيشَْهُدونَ أَنَّ اللََّه َحرََّم َهذَا فَإِنْ َشهِدُوا فَلَا َتشَْهْد َمَعُهْم َولَا َت
  ) ١٥٠(َوالَِّذيَن لَا ُيؤِْمُنونَ بِالْآِخَرِة َوُهمْ بِرَبِّهِْم يَْعِدلُونَ 

مفُْعول به؛ فإن اْسم » شَُهَداءكم « ، و » أْحِضروا « هنا اْسم ِفْعلِ معىن » َهلُمَّ « } قُلْ َهلُمَّ شَُهَدآَءكُم { : قوله 
  .الفِْعل يعمل َعَملَ ُمَسمَّاه من تعدِّ ولُُزوم 

  :لغة اِحلجَازيِّني ، ولغة التميميني : فيها لَُغتان » َهلُمَّ « واعمل أن 
َهلُمَّ يا َزْيد ، يا : فإنِّها فيها بصيَغٍة واحدٍة سواء اْسندت ملُفَْرٍد أم ُمثَىن أم َمْجُموع أم مؤنث ، حنو : لغة اِحلَجاز  فأّما

زَْيَدان ، يا زَْيُدون ، يا ِهْند ، يا ِهْنَدان ، يا هِْندات ، وهي على هذه اللَّغة عن النُّحَاِة اْسم ِفْعل؛ لعدم تغيُّرها ، 
  .َهلُمَّا ، َهلُمُّوا َهلَمِّي ، َهلُُمْمَن : مت الَعَرب فَْتح اِمليم على هذه األفْعَال ، فَُيقَال والتز

وهي على هذه اللَُّغة فعل صَرِيحٌ ال يتصريف؛ هذا قول اجلُْمهُور ، وقد » يقال َهلُمَِّني يا نِْسَوة « : وقال الفراء 
لََّغة؛ وليس بشيء ، والتزََمت العََرب أيضاً ِفيَها على لَُغة َتِميم فَْتح امليم إذا َخالَف بَْعضُهم يف ِفْعليَِّتها على هذه ال

  .كانت ُمسْندة لضيمر الواِحد املُذَكَّر ، ومل ُيجِيزُوا فيها ما أجَاُزوا يف ردِّ وشدَّ من الضَّمِّ والكَْسر 
فَُجْمهُور : ِكيَبها اختلفوا فيما ُركَِّبت ِمنُه هل هي َبِسيطَةٌ أو مركبة؟ مث القائلون بتْر: واختلف النحويني فيها 

أمراً من لَمَّ يَلُمُّ ، فلما ُركَِّبتا ُحِذفَْت أِلفُها لكثرة » املْم « الَِّتي للتَّنْبِيه ، ومن » َها « البَّصْريِّني على أنَّها مركََّبة من 
كة امليم املنقُولة إلْيَها ألْجل اإلْدغَام ، وأدغمت امليمُ يف االْسِتْعَمال ، وسقطت َهْمَزة الوْصل؛ لالْسِتْغَناء عنها بَِحَر

  .امليم ، وبُنيت على الفَْتح 
اليت للتَّنْبيه ، التقى » َها « بل ُنِقلَت حركَةُ امليم لالَّم ، فََسقَطت اهلَْمَزة لالسِتْغَناء عنها ، فلّما جِيئَ ل : وقيل 

ألهنا َساِكَنة تقديراً ، ومل َيْعَتدوا هبذه احلركَة؛ ألن َحركة النَّقْل عارَِضة ، »  لَمَّ« والالَّم من » َها « ألف : ساكنان 



  .االلْتِقَاء السَّاكنْين تقديراً » هاء « فُحِذفَت أِلف 
لدرج اللتقاء السَّاكنني؛ وذلك أنَّه ملَّا جيء هبا مع امليم ، َسقَطَت َهْمَزة الَوْصل يف ا» َها « بل ُحِذفَت ألف : وقيل 

فنقلت َحَركَة امليمِ إىل الالَّم » َهلُْمم « فبقى » َها « فحذفت ألف » املْم « والم » ها « الف : ، فالتقى ساكنان 
  .وأْدِغَمت 

ه ، َجَمَع: أي » لَمَّ اللَُّه َشْعثَه « أمْراً ِمْن » لَمَّ « اليت للتَّْنبيه أيضاً ، ومن » َها « وذهب بعضهم إىل أنَّها مركَّبة من 
لكثْرة االسِتْعَمال ، وهذا َسْهل جداً؛ إذا » ها « امجع َنفَْسك إلَْيَنا ، فحذفت أِلف : واملعىن عليه يف َهلُمَّ؛ ألنه مبعىن 

  .؛ وهو َمذَْهب اخلَلِيل وسيبَوْيه » ها « ليس فيه إال َعَملٌ واِحٌد ، هو َحذْفُ ألف 
وهو القَْصد ، وليس فيه » األّم « أمراً من » أمَّ « يت هي للزَّْجر ، ومن ال» َهلْ « وذهب الفرَّاء إىل أهنا مركّبة من 

وقد ُردَّ كل واحد من هذه املَذَاِهب مبا يطُولُ الكتاب » َهلْ « إال َعَملٌ واحد؛ وهو نَقْل َحَركة اهلَْمزة إىل المِ 
  .بِذكْرِه من غري فَاِئدة 

، والزَمة مبعىن أقْبِل ، فََمْن َجَعلَها ُمتعدِّية ، أخذها ِمَن اللَّمِّ وهو اجلمع ، يكون ُمَتَعدَِّية مبعىن أْحِضر : » هلم « و 
  .وَمْن َجَعلَها قَاِصَرةً ، أخذها ِمن اللََّممِ وهو الدُُّنو والقُْرب 

  فصل يف املقصود بإقامة الشهداء
  .ين؛ ِليُظْهِر أن ال َشاِهد هلم على َتْحرِمي ما َحرَُّموه نبه اسِتْدَعاء إقامة الشَُّهَداء من الكَافِر -تبارك وتعاىل  -اعلم أنه 

أنَّه إن وقَعت ِمنُْهم تلك -تعاىل  -تْنبِيهاً على كَْوهنم كاِذبني ، مث بني» فإن شهدوا فال تشهد معهم « : وقوله 
بأهنم ال يؤمنون باآلِخَرة ، وكانوا ممَّن الشََّهادة ، فََعنِ اتَِّباع اهلََوى ، فأنت ال تَتَّبع أهواءهم ، مث زاد يف َتقْبيح ذلك 

سبحانه وتعاىل عما  -ينكُرون البَْعثَ والنُّشُور ، مث َزاد يف َتقْبيح ذلك بأهنم يَْعِدلُون برَبِّهم ، وَيْجَعلُون له ُشرَكَاء
  . -َيقُولون ُعلُوَّاً كبرياً

ُتْشرِكُوا بِِه شَْيئًا َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحَساًنا َولَا تَقُْتلُوا أَوْلَاَدكُْم ِمْن إِْملَاقٍ َنْحُن  قُلْ َتَعالَْوا أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُْم َعلَْيكُمْ أَلَّا
الَْحقِّ ذَِلكُْم َوصَّاكُمْ رََّم اللَُّه إِلَّا بَِنْرزُقُكُْم وَإِيَّاُهْم َولَا َتقَْرُبوا الْفََواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن َولَا َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي َح

  ) ١٥١(بِِه لََعلَّكُمْ َتْعِقلُونَ 

أرَدفَه بِيََيان األْشَياِء اليت حرَّمها » إنَّ اهللا حرَّم علينا كَذَا وكَذَا « : فََساَد قَْول الكُفَّار  -تبارك وتعاىل  -ملا بيَّن
  .عليهم 

َعاّماً ، وأصله أن يقوله من ان يف مكاٍن عال ِلَمن هو أسْفل منه من اخلَاصِّ الذي صار » تعال « : قال الزََّمْخَشرِي 
  .، مث كَثُر َوعمَّ 
تقدَُّموا واقَْرُءوا حقّاً يقيناً ، كما أْوَحى إيلَّ َربِّي ، ال ظّناً وال : أي } قُلْ َتعَالَْواْ أَْتلُ { : وقوله تعاىل « : قال القرطيب 

: تعال : ، يقال للرُِّجل } َما َحرََّم رَبُّكُْم َعلَْيكُْم أَالَّ ُتْشرِكُواْ بِِه َشْيئاً { : ك فقال كَِذباً كما زعمتم ، مث بيَّن بعد ذل
: تعالَْوان وجلماعة النَِّساء : َتعَالََيا ، وجلماعة الرِّجَال : تعايل ، ويقال لالثَْنْين واالثَْنْين : ويقال للمرأة : تقّدم : أي 

  ] . ٢٨: األحزاب [ } فََتَعالَْيَن أَُمتِّْعكُنَّ وَأُسَرِّْحكُنَّ سََراحاً َجمِيالً { :  -تبارك وتعاىل  -َتَعالَْين؛ قال اهللا 
له وجعلوا التَّقَدُّم ضرباً من التََّعايلِ واالرتفاع؛ ألنَّ املأمُور بالتقّدم يف أصل وْضعِ هذا الفِْعل ، كأنه كان قَاِعداً فقيل 

  .ك بالقَِيام وتقدم؛ مث اتََّسُعوا فيه حىت َجَعلُوه للَواِقِف واملَاشي؛ قال الشََّجرّي رافع شْخَص: َتَعالَ ، يا 



  :هذه ثالثة أوُجه ] « ما » [ يف } أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُْم َعلَْيكُمْ { : قوله 
  .واملْوصُول يف حملِّ نْصبٍ َمفُْعوالً به  الذي َحرََّمه ،: والَعاِئد َمْحذُوٌف ، أي « الَِّذي » أهنا َمْوصُولةٌ مبعىن : أظهرها 

أْتل َتْحرمي ربِّكُم ، ونفس التَّْحرِمي ال ُيْتلَى ، وإمنا هو َمْصدٌر واقٌع موقع املَفْعُول به : أن تكون َمْصَدريَّة ، أي : الثاين 
  .أتلُ ُمَحرََّم ربِّكم الذي حرَّمه هو : ، أي 

أْتل أيَّ َشْيٍء َحّرم : أْتلُ والتَّقْدير » بعدها ، وهي ُمَعلقة ل « َحرَّم » لِّ َنْصبٍ ب أهنا اسِتفَْهاميَّة ، يف حم: والثالث 
  .ربكم ، وهذا ضعيف؛ ألنَّه ال ُتَعلَُّق إالَّ أفْعَال القُلُوب وما ُحِمل عليها 

  فصل
ُعَو مجيع اخلَلْقِ إىل َسَماعِ ِتالَوة ما بأ ، َيْد -عليه السالم  -لنبِيِّه  -تعاىل  -هذه اآلية أْمٌر من اهللا : قال القرطيب 

ن وهكذا َيجِب على من َبْعَده من الُعلََماء أن يَبلُِّغوا النَّاس ، ويَُبيُِّنوا هلم ما ُحرَِّم عليهم مما -تبارك وتعاىل -حرَّم اهللا 
  ] . ١٨٧: ن آل عمرا[ } لَتَُبيُِّننَُّه ِللنَّاسِ َوالَ َتكُْتمُوَنُه { :  -تعاىل -أِحلَّ؛ قال

: أَيُسرُّك أن َتقَْرأ يف َصِحيفٍَة من النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم مل ُيفَكَّ ِكتَاُبها؟ قال « : قال الرَّبيع بني خيثم جلَِليس له 
  .» إىل آخر الثَّالث آَياتٍ } قُلْ َتَعالَْواْ أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُْم َعلَْيكُمْ { : فاقَْرُءوا : نعم ، قال 

قُلْ َتعَالَْواْ أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُْم َعلَْيكُمْ { : بسم اللَّه الرَّْحَمن الرَّحِيم : وهذه السُّورة مفتح التَّْوَراِة : قال كعُب األْحبَار 
  .اآلية الكرمية } 

» آل عمران «  ُسورة يف -تعاىل  -هذه اآلَياتُ املُْحكََماُت اليت ذكرها اهللا :  -رضي اهللا عنهما -قوال ابن عبَّاس 
عليه  -إنَّها الَعْشر كلمات املَُنزَّلة على ُموَسى : أمجعت عليها شراِئعُ اخلَلْق ، ومل ُتْنَسخ قط يف ِملٍَّة ، وقد قيل 

  . -الصالة والسالم

  :فيه وجهان » عليكم « و 
  .؛ اخِتَيار الَبْصرِيِّني » َحرَّم « أنه ُمَتَعلِّق ب : أحدمها 
أن املسألة من باب اإلْعَمال ، وقد َعَرفْت ان اختريا : ؛ وهو اختيار الكُوفيِّني ، يعين » اْتلُ « أنه متعلِّق ب : والثاين 

  .الَبصْريِّني إعمال الثَّاين واختيار الكوفيني إْعمَال األوَّل 
  :فيه أوُجه » أالَّ ُتْشركُوا « : قوله 

» ُتْشركُوا « هي َناِهَية ، و » ال « َمها َما ُهو مبعىن القَْول ال حُُروفه ، و تفسريية؛ ألنَّه َتقَدَّ» أنْ « أنَّ : أحدمها 
على النَّْهي؛ كقولك « الَ » وُجيوزُ أن يكون َمْجزوماً ب « : جمزوم هبا ، وهذا َوْجٌه ظاهٌر ، وهو اختيار الفراء قال 

 -واجلَْزم يف هذه اآلية الكرمية أحبُّ إيلَّ؛ كقوله :  مث قال. » بالنَّْصب واجلزم « أَمرُْتك أال تذْهب إىل َزْيد » : 
َعطْف هذه اجلُْملَة األمْرِيَّة ُيقَوِّي ما قََبلَها : يعين ]  ٨٥: األعراف [ } فَأَْوفُواْ الكيل وامليزان {  -تبارك وتعاىل 

  .َنْهي؛ ليتناَسَب طَرفاً الكالم 
« : مث قال َبْعد كالم » للنَّهِي « ال » مفسِّرة ، « أالَّ ُتْشرِكُوا » وأنْ يف « : وهو اْخِتيَار الزََّمْخشَري أيضاً؛ فإنه قال 

ُمفَسِّرة لفعل التِّالوة ، وهو ُمَعلَّق مبا َحرَّم ربُّكم ، وجب أن يكُون ما بَْعَده َمنْهِيَّا عنه « أن » إذا َجَعلت : فإن قُلَْت 
  .» باألَواِمرِ؟ ] فما تصنع [ عليه َحْرف النَّْهي  حمّرماً كُلُُّه؛ كالشرك وما بَْعَده مما َدَخل

لَمَّا َوَرَدت هذه األَواِمر مع النَّواهي ، وتقدَمُهنَّ مجيعاً فعل التَّْحرمي ، واشتركْنَ يف الدُّخُول « : قال شهاب الدِّين 
ن ، وَبْخُس الكَْيل واِمليَزان ، وَتْركُ حتت ُحكْمه ، ُعِلم أن التَّْحرمي راجٌع إىل أْضدَاِدها ، ويه اإلَساءة إىل الَوالدْي

  .» الَعْدل يف القَْول ، ونكْثُ الَعْهد 



وكون هذه األْشَياء اشتركت يف الدُّخُول حتت حكم التَّْحرمي ، وكون التَّْحرمي « :  -رضي اهللا عنه -قال أبو حيَّان 
  .» ي ، وال َضرُوَرة تْدُعو إىل ذلك راجعاً إىل أْضَداد األَواِمر؛ بعيٌد جّداً ، وإلغاز يف التََّعاِم

  .» ما اَسْتبَْعَدُه ليس بَِبعيد ، وأين اإللَغاء والتََّعمِّي من هذا الكالمِ حىت َيْرِميه به « : قال شهاب الدين 
 -: ما أمجله يف قوله كالتَّفِْصيل ِل} أَالَّ ُتْشرِكُواْ بِِه َشْيئاً وبالوالدين إِْحسَانا { : قوله : فإن قيل : قال ابن اخلَطِيب 

  .وذلك َباِطلٌ؛ ألن َتْرَك الشِّْرك واإلْحَسان بالواِلدين واجبٌ الُمَحرَّم » ما َحرَّم « :  -تبارك وتعاىل
  :واجلوبا من وجوه 

أَْتلُ َما َحرََّم { : فقوله  أن املُرَاد من التَّْحرمي أن َيجَْعل له حرمياً معيناً ، وذلك بأن بَيَِّنه َبيَاناً َمْضبُوطاً معيَّناً؛: األول 
أْتلُ عليكم ما َبيََّنه بياناً َشاِفياً؛ حبيث جيعل له َحرِمياً مضبوطاً ُمعَيَّناً ، وعلى هذا الَّقدير : معناه } رَبُّكُْم َعلَْيكُمْ 
  .السُّؤال زاِئلٌ 

  .» عليكم أال تشركوا « مث ابتدأ فقالك } أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُْم { : أن الكالم متَّ واْنقَطع عند قوله : الثاين 
« : فوجب أن يكون قوله [ } أَالَّ ُتْشرِكُواْ بِِه َشيْئاً { معطوف على قوله » وبالوالدين إحسانا « : فقوله : فإن قيل 

ان بالوَالدْين حراماً؛ وهو فلزم أن يكون اإلحس] } أَْتلُ َما َحرََّم رَبُّكُْم َعلَْيكُْم { : مفسِّراً لقوله » بالوالدين إحساناً 
  .باطل 

  .تعاىل أْعلَم  -قلنا ملا أوجب اإلْحَسان إليهما ، فقدَّم حترمي اإلَساءة إليها ، واهللا 
  :وأمَّا عطف َهِذِه األواِمرِ فيحتمل وجهني : مث قال أبو حيَّان 

التَّفِْسرييَّة ، » أنْ « مي عليها؛ حيث كانت يف حيِّز أهنا َمْعطُوفة ال على املََناِهي قبلها ، فيلزم اْنِسَحاب الّتْحر: أحدمها 
أمرهم أّوالً بأمر يترتَُّب عليه ِذكُْر َمناٍه ، مث أَمرَُهم } َتعَالَْواْ أَْتلُ َما َحرََّم رَبُّكُْم َعلَْيكُْم { : بل هي معطُوفةٌ على قوله 

  .ثانياً بأَواِمر؛ وهذا َمْعَنى وَاِضح 
التَّفِْسرييَّة ، ويِصحُّ ذلك على َتقْدير ْحمذُوفٍ » أنْ « َواِمر مْعطُوفة على املََناِهي ، وداخلة حتت أن تكون األ: والثاين 

وما أَمرَكُم به ، فحذف وما أَمرَكُم به : ُمفِسرة له وللَمْنطُوق قبله الذي َدلَّ على َحذِْفه ، والتَّقْدير » أنْ « ، تكون 
تعالَْوا أْتل ما َنَهاكُم ربُّكم عنه وما : ما َنَهاكُم ربُّكم عنه ، فاملعىن : َنى ما حرَّم ربكم لِداللِة ما حرَّم عليه؛ ألن َمْع

َتفْسرييَّة لفِْعل النَّْهي ، الدَّال عليه التَّحرمي وِفْعل األْمر » أن « أَمَركُم به ، وإذا كان التَّقْدير هكذا ، صح أن تكُون 
إذ جيوز أن ُيْعطَف األْمُر على « أمرُتَك أال تكْرِم َجاِهالً وأكرم َعاِلماً : أن َتقُول  املَْحذُوف ، أال ترى أنَّه َيُجوز

  ]الطويل : [ النَّهي والنَّهي على األمر؛ كما قال 
  َيقُولُونَ ال َتهِِلْك أسى وَتجَمَّل. . ...  -٢٣٨٠

  .ستِفَْهام واإلْنَشاء؛ فإن يف دواز الَعطْف فيها ِخالفاً انتهى وهذا ال َنعْلَم فيه خالفاً ، خبالف اجلمل املَُتبايَِنة باخلََبر واال
  .« َما َحرَّم » نَاِصَبة للفِْعل بعدها ، وهي وما يف َحيِّزَِها يف حملِّ َنْصبٍ بدالً من « أنْ » أن تكون : الثاين 

ما َحرَّمه ، وهلي يف املَْعىن : ، إذا التَّقْدير  أهنا النَّاِصبة أيضاً ، وهي وما يف َحيِّزها بدلٌ من العَاِئد احملذُوف: الثالث 
  .كالذي قَْبلَه 

األعراف [ } أَالَّ َتْسُجَد { :  -تعاىل  -على هذهني الَوْجَهْين زائدة؛ لئال َيفُْسد املعىن كزِيَاَدتِها شفي قوله « ال » و 
  .بُّكُم عليككم أن ُتْشرِكوا حّرم ر: والتَّقْدير ]  ٢٩: احلديد [ } لِّئَالَّ َيْعلَمَ { و ]  ١٢: 

وهذا َضِعيف؛ الحنصار ُعُموم احملرَّم يف اإلْشرَاك؛ إذ ما بعده من األْمر ليس دَاِخالً يف املَُحرَّم ، وال » : قال أبو حيَّان 
َما » كوهنا َبَدالً من ، وملا مكِّي « فيه للنْهي » الَ « فيه؛ لظهور أنَّ » ال « ما بعدها األمر مما فيه ال ميكن اّدَعا زِيَادة 



  .وال ُبدَّ منه « الَ » مل ُيَنّبه على زيادة [ « َحرَّم 
فهي الَِّتي َتْنِصب الفْْعل ، : هال قُلْت : فإن قُلَْت » : فقال ] « َما َحرََّم » وقد َمَنع الزََّمْخَشريُّ أن يكُون بدالً من 

  .» ما َحرََّم « بدالً من » أالَّ ُتْشرِكُوا « وجعلت 
  ال َتّتبِعُوا السُُّبلَ« و » ال تقُْتلوا « و » َتقَْربوا « أالَّ ُتْشرِكُوا ، وال : وجب أن يكُون : قلت 

وأْحِسنُوا : ؛ ألن التقْدير } وبالوالدين إِْحسَاناً {  -تعاىل  -نواهي؛ النعطاف األَواِمر األَواِمر عليها ، وهي قوله 
  .ا قلتم فاعدلوا ، وبعهد اهللا أوفوا بالوالدين إْحسَاناً ، وأْوفُوا وإذ

فيمن قََرأَ بالفَْتح؛ وإننما ]  ١٥٣: األنعام [ } َوأَنَّ هذا ِصَراِطي ُمْستَِقيماً فاتبعوه { : فما َتْصَنع بقوله : فإن قُلْت 
أْتل َعلَْيكُم نَفْي اإلشَْراِك ،  :هي النَّاِصَبة ، حىت يكون املَعَْنى » أنْ « إذا جعلْت » أالَّ ُتْشرِكُوا « يستقيم َعطْفُه على 

  وأتل َعلَْيكم أنَّ هذا ِصَراِطي مستَقياً؟
َوأَنَّ املساجد ِللَِّه فَالَ َتْدعُواْ { علَّةً لالتِّبَاع بتقدير الالم؛ كقوله » وأنَّ َهذَا ِصراِطي ُمْسَتقيماً « : أْجَعلُ قوله : قلت 

  .« واتِّبِعُوا صَِراطي أنَّه ُمْسَتقيم : واتَّْبُعوا صراِطي ، ألنَّه مْسَتقِيٌم ، أو : مبعىن ]  ١٨: اجلن [ } َمَع اهللا أََحداً 
« و : إىل » هالَّ قُلْت هي النَّاِصَبة « : فإن قلت » : واعترض عليه أُبو حيَّان بعد السُّؤال األّول وجوابه ، وهو 

ألنَّا بيَّنَّا جواز َعطِْف » ال « يع األَواِمر معطُوفَة على ما دخل عليه ال َيَتَعيُِّن أن تكُون جِِم: فقال » وبِْعْهد اهللا أْوفُوا 
وبالوَاِلَدْين إْحَساناًط معطوفاً « » وما بَْعَده معطوف عليه ، وال يكون قوله » َتَعالَْوا « على » وبالَواِلَدْين إْحساناً « 

  .» أال ُتْشرِكُوا « على 
، ويكون الكالُم األوَّل قد متَّ » َعلَْيكُم « بة وما يف َحيِّزها َمْنُصوبة على اإلغَْراء بأ النَّاِص» أنْ « أن تكون : الرابع 

ألَزمُوا نفي اإلْشراك وعدمه ، وإكان ذَكََره : َعلَْيكُم أالَّ ُتْشرِكوا ، أي : ، مث ابَْتدأ فقال » رَبُّكُم « : عند قوله 
  .لتفك التركيب عن ظَاِهرِه؛ وألنه َيَتبَاَدر إىل الذِّْهنِ َضِعيٌف؛  -مجاعةٌ كما نقله انب األْنبَاريِّ

أْتلُ ما حرَّم ربُّكم عليكم لِئَال ُتْشرِكُوا : أهنا وما ِفي حيِّزها َنْصب أو جرِّ على َحذْف الم الِعلَّة ، والتقدير : اخلامس 
ْيث إن ما بَْعَده أمٌر َمْعطُوف بالواو ، ومناهٍ َمْنقُول عن أبِي إْسحَاق ، إال أن َبْعضَهم اسَتبَْعَده من َح] هذا [ ، و 

معطوفة بالواوِ أيضاً ، فال ُينَاِسب أن يكون تبييناً ملا حرَّم ، أمَّا األْمرفمن حيثُ املعىن ، وأّما املناِهي فمن حيثُ 
  .الَعطْف 

{ م أالَّ ُتْشرِكُواح ألن قوله أُوصِيك: أن يكون ِهي وما َبعْنَدها يف حملِّ نصب بإضمار ِفْعل ، تقديره : السادس 
  .حممولٌ على أوصِيكُم بالَوالَدْين إْحسَاناً ، وها مذهب أيب إْسحَاق ايضاً } وبالوالدين إِْحسَاناً 

املَُحَرُم أالَّ ُتْشرِكُوا ، : وما يف حيِّزها يف َمْوضع َرفْع على أهنا خََبر ُمْبَتدأ َمْحذُوف ، أي » أنْ « أن يكون : السابع 
، والتقدير باحملَرَّم أالَّ » ال « و املَْتلُوُّ أال تشركوا ، إال أن التَّقْدِير بنحو املَْتلُو أْحَسن؛ ألنه ال ُيْحوِج إىل زَِيادة أ

  .تشركوا ، ُيْحوِج إىل زِيَادتِها لئال َيفُْسد املَعَْنى 
علَْيكُم َعَدُم اإلشراكش ، ويكون : قبله ، والتقدير  أهنا يف َمَحلِّ رفْع أيضاً على االْبِتَداء ، واخلرب اجلَارُّ: الثامن 

وُجيوز « : كما تقدَّم يف وْجه اإلغْراِء ، هذا مذهب أليب َبكْر بن األْنبَاري؛ فإنه قال » رَبُّكم « : الَوقُْف على قوله 
  .» كُِتَب عليكم الصَيام واحلَجُّ « : كما تقول ] على » ب ] رفع [ ان يكُون يف َمْوِضع 

اسَتقَرَّ : أن يكون يف َمْوِضع رفع بالفَاِعليَّة باجلَارِّ قبلها ، وهو ظَاِهر قول ابن األنْبارِيِّ املتقدِّم ، والتقدير : التاسع 
  .عليكم َعَدم اإلْشرِاك 



من وْجه واحٍد ، وهو أن  فاجلَرُّ: الرَّفْع ، والنَّْصب ، واجلرِّ : على ثالثة أْوُجه » أالَّ ُتْشرِكُوا « وقد حتصَّلت يف حملِّ 
يكُون على َحذِْف َحْرف اجلرِّ على َمذِْهب اخلَلِيل والكَسائّي ، والرفع من ثالثة أْوُجه ، والنَّْصُب من ِستَّة أْوُجه ، 

  .فمجموع َعَشرة أْوُجه تقدم َتْحرِيرُها 
  :فيه وجهان » شيئاً « و 

  .أنه َمفُْعول به : أحدمها 
  .َشيْئاً من اإلْشَراِك : إْشَراكاً ، أي : ي أنه مصدر ، أ: والثاين 
  ] . ٨٣اآلية [ تقدم َتحْرِيره يف البقرة } وبالوالدين إِْحَساناً { : وقوله 
بِرُُّهما وِحفْظُهما ، وإْمِتثَال أمرمها ، وإزالة الرِّقِّ : اإلْحَسانُ إىل الواِلَدْين } وبالوالدين إِْحَساناً {  -تعاىل  -قوله 
  .وأْحِسنُوا بالوالَدْين إْحَساناً : نْصب على املْصدر ، وناِصُبه فعل ُمْضَمر من لَفِْظه ، تقديره » إْحَساَنا « ، و  َعْنُهما
  .» ال َتقُْتلوا أْوالَدكُم ألْجل اإلْمالقِ « : َسَبيَّة متعلِّقة بالفِْعل املَْنهِيِّ عنه ، أي » ِمْن » « ِمْن إْمالقٍ « : قوله 

  .الفَقْر يف قول ابن عبَّاس : واإلمالق 
  .، نقله مؤرج » خلم « اجلوع بلغة : وقيل 
  .أْسرف َنفَقَِته ، قال حممد بن نعيم اليزيدي : اإلسَْراف ، أْملق أي : وقيل 
« :  قال] مشر [ اإلفْسَاد أيضاً ، قاله : أنفقه ، قال املُْنِذر بن سَِعيد ، واإلمالق : اإلْنفَاق ، أملق ماله أي : وقيل 

وأنشد » أفَْسَده : إذا افَْتقَر هذها قَاِصرن وأْملَق ماِعْنَده الدَّْهر ، أي : وأْملََق يكون قَاصِراً ومتعدِّياً ، أملق الرَُّجل 
  ]الطويل : [ النَّْضر بن شيمل على ذلك قَْول أْوسِ بن َحَجر 

  ا ِعْنِدي ُخطُوٌب َتنَبَّلَُوأْملََق َم... وملَّا َرأْيُت الُعْدَم فَيَّدَ َناِئِلي  -٢٣٨١
  .ال َتقُْتلوا أوالدكم َخْشَية الَعْيلَة : أي ذهبت به ، معىن اآلية الكرمية : » َتَنبَّلَتْ مبا ِعْندي « َتذَْهب باملَالِ ، : أي 

َضِمري األوالد قّدم : « اإلسراء » فقدَّم املُخَاطبني ، ويف « طنحن َنْرزُقُكم وإيَّاُهم : ويف هذه اآلية الكرمية قال 
  .للتَّفَنُّنِ يف البالغة : فقيل « حنن َنْرُزقُُهم وإيَّاكُم » : فقال : عليهم 

حصُول اإلْمالق للوَاِلد ال توقُُّعه وخْشَيُته ، فُبِدئ أوَّالً « ِمْن إْمالقٍ » : الظَّاِهر من قوله : وأحسن منه أن يقال 
  .ل ما ُهم فيه من اإلْمالق بالَعَدِة برزق اآلَباء؛ بَشارة لَُهم بزََوا

َخْشَيةَ : فظاهرها أهنم موسرون وإمنا خيشون ُحصُول الفَقْر؛ ولذلك قال ]  ١: اإلسراء [ « سبحان » وأّما يف آية 
ِفيد النَّْهي فبدأ فيها بَِضَمان رِْزقَهم ، فال َمْعَنى لقتلكم إيَّاهم ، فهذه اآلية ُت[ إْمالق ، وإمنا ُيْخَشى األُمور املَُتَوقََّعة ، 

لآلباء عن قَْتل األوالد ، وإن كانوا ُمَتلَّبِِّسني بالفَقْر ، واألْخَرى عن قَْتِلهم وإن كانوا مُْوِسرين ، ولكن َيًخافُون ] 
  .ُوقُوع الفَقْر ، وإفادة معىن َجدِيٍد أْوىل من ادِّعاء كون اآلَيَتْينِ معىن واحٍد للتَّأكِيد 

  فصل يف حكم العزل
استدل َبْعُضهم هبذه اآلية الكرمية على منع الَعْزلِ؛ ألن قتل األوالدِ رفع للَمْوُجود ، والعَْزل منٌع : رطيب قال الق

 -إنه ُيفْهم من قوله: ألْصل النَّْسل فتشاهبان إال أن قَْتل النَّفْس أعظُم وِْزراً ، وأقبُح ِفْعالً ، ولذلك قال بعض العلماء 
الكراهة ال التَّْحرِمي ، وقال به مجاعة من الصَّحابة «  َعلَْيكُم يف الَعْزل الَوأد اخلَِفّي ال» :  -عليه الصالة والسالم

ال َعلَْيكُم » :  -عليه الصالة والسالم -وغريهم ، وقال بإَباَحِته أيضاً مجاعة من الصَّحابة والتَّابعني والفُقَهاء؛ لقوله 
  .» ليس َعلَْيكُم ُجَناحٌ يف أال َتفَْعلُوا : أي « أالَّ َتفَْعلُوا فإنَِّما ُهو القََدر 



ال تقَْربُوا ظاِهرَها : ، أي ] يف حملِّ نصب بَدالً من الفواِحشِ بدل اْشتمالَ » ما ظََهَر ِمنَْها وما َبطَن « : وقال جابر 
  .ْعض من الكُلِّ بدل الَب» َمْن « ضَْربُت َزْيداً ما ظهر ِمنه وما َبطَن ، وجيوز أن تكُون : وباطنها؛ كقولك 

ِمْنَها « لداللة قوله » بطن « بعد قوله » منها « وحذف » ظََهر « متعلٌِّق َمبْحذُوف؛ ألنه حال من فاعل » منها « و 
  .» كانوا َيكَْرُهون الزَِّنا عالنية وسِّراً « :  -رضي اهللا عنهما -يف األوَّل عليه ، قال ابن عبَّاسٍ » 

واألوىل أ ، ُيْجَرى النَّْهي على ُعُمومه يف َجْميع الفواِحشِ ، » اخلمر ، ومابطن الزنا : ر ما ظه« : وقال الضَّحَّاك 
  .ظاهر وباطها ، ال ُيَخص بنوع ُمَعيَّن 

  .اآلية } َوالَ تَقُْتلُواْ النفس اليت َحرََّم اهللا إِالَّ باحلق { : قوله تعاىل 
ال َتقُْتلُوا إالَّ ُمَتلَبِِّسني باحلق ، وَيُجوز أ ، : أي » َتفُْتلُوا « الِ من فاعل يف حملِّ َنْصب على احل» إالَّ باحلقِّ « : فقوله 

إالَّ قَْتالً متلَبساً باحلقِّ ، وهو أن يكون القَْتل للِقَصاصِ ، أو للرِّدَّة أو للزنا : يكون َوْصفاً ملصدر َمْحذُوف ، أي 
  .بشرطة ، كما جاء مبنياً يف السُّنَّة 

فَإِذَا انسلخ {  -تعاىل  -وتَارك الصَّالة ، وَمانِع الزَّكَاة ، وقد قتل الصَّدِّيق مانع الزَّكَاة ، وقال : يب قال القرط
امُواْ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حَْيثُ َوَجدتُُّموُهْم َوُخذُوُهْم واحصروهم واقعدوا لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد فَإِن تَاُبواْ َوأَقَ

  ] . ٥: التوبة [ } اْ الزكاة فََخلُّواْ سَبِيلَُهمْ الصالة َوآَتُو
هذه شبيه بذكر اخلاصِّ بعد العامِّ اعتناًء بَِشأنِه؛ ألن الفَواِحش يَْنَدرج فيها قَْتل النَّفْس ، فجرَّد » وال َتقُْتلُوا « : قوله 

ولو مل َيذْكر هذا اخلَاصَّ ، مل َيِصحَّ » إالَّ باحلقِّ « : منها هذا اْسِتفظَاعاً له وَتهْويالً؛ وألنَّه قد اسَتثَْنى منه يف قوله 
  .مل يكن شيئاً » ال َتقَْرُبوا الفواحش إال باحلقِّ « : االسِتثَْناء من ُعُموم الفََواحش ، لو قيل يف غَْير القُرآن العظيم 

  .يف اجلُْملَة الِفْعليَّة بعده » ذَِلكُْم َوصَّاكُْم به « : قوله 
: يف حملِّ نصب بفعل مُقدَّر من َمْعَنى الِفْعل املتأخر عنه ، وتكون املَْسألة من باب االْشِتغَال ، والتقدير  أنه: والثاين 

والظاملني أََعدَّ { :  -تعاىل -مفسِّراً هلذا الَعاِمل املقدَّر؛ كقوله » وصَّاكُْم بِِه « ألزََمكُم أو كَلَّفَكُم ذلك ، ويكون 
ألن العقل َمَناط التَّكْليف والَوصيَّة » لََعلَّكُم َتْعِقلُون « : ونَاَسب قوله هنا ]  ٣١: اإلنسان [ }  لَُهْم َعذَاباً أَِليماً

  .هبذه األْشَياء املَذْكُورة 

انَ بِالِْقْسِط لَا ُنكَلُِّف َنفًْسا إِلَّا ُوسَْعَها َولَا َتقَْرُبوا مَالَ الَْيتِيمِ إِلَّا بِالَِّتي ِهيَ أَْحَسُن َحتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه َوأَْوفُوا الْكَْيلَ َوالْمِيَز
  ) ١٥٢(ُرونَ َوإِذَا قُلُْتْم فَاْعِدلُوا َولَْو كَانَ ذَا قُْرَبى َوبَِعْهدِ اللَِّه أَْوفُوا ذَِلكُْم َوصَّاكُْم بِِه لَعَلَّكُْم َتذَكَّ

ى ، فيجُوُز أن َيكُون حاالً ، وأن َيكُون َنْعَت َمْصَدر ، وأتى ال َتقََرُبوه إال باخلَْصلَة احلُسَْن: هذا استثناء ُمفَّرغ أي 
  .بصيغة التَّفْضِيل؛ تنبيهاً على أنَّه يتحرَّى يف ذلك ، وَيفَْعل األْحَسن وال َيكْتَفي باحلََسن 

ولو َجعلَْناه غاية [ أُشدَُّه ،  اْحفَظُوا ماله حىت َيْبلُغَ: هذه غاية من َحْيث املَعَْنى ، فإن املَْعىن » َحتَّى َيْبلُغ « : قوله 
  .فاقربوه ، ولَْيس ذلك مَُراداً ] ال َتقَْربُوه حىت َيْبلُغ : للَّفِْظ ، كان التقدير 

وليس ُبلُوغ األُشدِّ مما ُيبِيُح به قُْرب ماله بغري األْحَسن؛ ألن احلُْرَمة يف حقِّ البَاِلغ ثابَِتةٌ ، وخصَّ « : قال القرطيب 
واملعىن ال َتقَْربُوا مال الَيتيم إال بالَِّتي هي أْحَسن على األَبِد حَتِّى َيْبلُغ أُشَده  -تعاىل  -كر؛ أن َخِصيَمُه اهللا اليتيم بالذِّ

  .» فإذا َبلَغَ أُشدَّه وأنِس منه الرُّْشد ، فاْدفَُعوا إليه مَاله : ، ويف الكالم َحذْف تقديره 
  :على مخسة أوجه اختلف النَّحْويُّون فيه : واألُشدُّ 

  .» يف القياس ، ومل أْسَمع هلا بَِواحٍد « َشدٌّ » هو مجع ال َواِحد له ، واألُشدُّ واحُدها « : فقال الفرَّاء 



ونقل أبو حيَّان عنه » اآلُنك « هو ُمفَْرٌد ال مجع ، نقل ابن األنَْباري ذلك عن بعض أْهل اللََّغة ، وأنه بِمَْنزلة : وقيل 
  .» ولَْي مبختارٍ؛ لفقدان أفُْعل يف املُفَْراَدات وضعاً « : ْجه ُمْختَاره يف آخرين ، مث قال أن هذا الَو: 

كأن اهلَاءَ » و : ؛ كنِْعَمة وأنُْعم ، قال أبو اهلَيْثَم ، وقال « ُيْجَمع على أفُْعل » ِفْعلَة « و » شدَّة « هو َجْمع : وقيل 
: ؛ كما قالوا » أفُْعل « ْرف ، إذا ان زَاِئَدة ، وكان األصلُ نِْعم وِشّد فَُجِمَعا على يف الشَِّدة والنِّْعَمة مل تكن يف احلَ

  .« رِْجل وأْرُجل ، وِقْدح وأقُْدح ، وِضْرس وأْضُرس 
  ] .هو ُودُّ ، وهم أُودُّ : كقولك : بضم الشِّني نقله ابن األْنبَاري عن بعض الَبْصرِيِّني؛ قال [ هو مجع ُشّد : وقيل 
  .هو مجع َشّد بفتحها ، وهو ُمْحَتمل : يل وق

  .ُبلُوغ احلُلُم يف قَْول األكْثَرِ؛ ألنه َمِظنَّة ذلك : واملراد ُهَنا ببلوغ األشد 
  .هو َمْبلَغ مخسة عشر إىل ثالثني : وقيل . هو َمْبلَغ الرَِّجال من اِحليلة واملَْعرِفة : وقيل 
  .أن ثالثة وثالثني : وقيل 
  .ني أْرَبِع: وقيل 
[ } حىت إِذَا َبلَغَ أَُشدَُّه َوَبلَغَ أَْرَبِعنيَ َسَنةً { :  -تعاىل -ِستِّني ، وهذه ال َتِليق هبذه اآليِة ، إمنا تليق بقوله : وقيل 

  .وتقدم منه طرف يف النساء ]  ١٥: األحقاف 
  ]البسيط : [  -اهللا تعاىلرمحه  -واألُشدُّ مشتق من الشِّدَّة؛ وهي القُوَّة واجلالدة ، وأنشد الفرَّاء 

  أُشدُُّه وَعالَ ِفي األْمرِ واْجَتَمعَا... قَْد َساَد وهو فََتى حَتَّى إذَا َبلََغْت  -٢٣٨٢
  ]الكامل : [ وقال اآلخُر يف ذلك 

  ُخِضَب البََنانُ َورَأُسُه بِالعظْلمِ... َعْهِدي بِِه َشدَّ النََّهاُر كأنََّما  -٢٣٨٣
املْصَدر مث : مها اآللة اليت ُيكال هبا وُيوَزن ، وأْصل الكَْيل « الكيل وامليزان « » ْيلَ واِمليزانَ وأوفُوا الكَ» : قوله 

ْمفَاعل من الوزن هلذه اآللِة؛ كاِملْصَباح واملقياس ِلَما ُيْسَتصَْبُح به ، وما يُقاسُ به ، : « امليزان » أطِْلق على اآللة ، و 
  .به ما فُِعلَ بِميقاٍت ، وقد تقدم يف البقرة  ِمْوازن فَفُِعلَ: وأصل ميزان 

ُمَتلَبِِّسني بالِقْسط ، وُجيوز أن يكون حاالً : أْوفُوُهَما مقسطني ، أي : أي » أْوفُوا « حال من فَاِعل » بِالِقْسِط « و 
  .ْسط العدل َتامِّني ، والِق: أْوفُوا الكَْيل وامليزان ُمَتلَبِِّسني بالِقْسِط ، أي : من املفُعول ، أي 
والكْيل هنا َمْصدر يف َمعَْنى املَكِيل ، وكذلك امليزان ، وُجيوز أن يكون فيه َحذُْف ُمضَاٍف ، « : وقال أبو البقاء 

، وال حاجة إىل ما ادَِّعاء من ُوقُوع املصدر موقع اْسمِ املفعُول ، وال من » َمكِيل الكَْيلِ وَمْوُزونُ اِمليزانِ : تقديره 
ليس مصدراً ، إال أنه يَُعضِّد قوله ما قاله الَواِحديُّ » ميزن « ضاف؛ ألن املعىن صحيح بُدوهنما ، وأيضاً ف تقدير امل

وأْوفوا الكَْيل » : وزن امليزان؛ ألن املُرَاد إْتَمام الَوْزن ، ال إمتام امليزان؛ كما أنَّه قال : وامليزن ، أي « : ، فإن قال 
  .انتهى » من بابِ َحذْف املَُضاِف  ومل يقل اِملكَْيال ، فهو« 

ومل يقل « : والظَّاهر عدم االْحِتيَاج إىل ذلك ، وكأنَّه مل َيْعرِف أن الكَْيل ُيطْلَق على َنفْس اِملكَْيال ، حىت يقول 
  .» املكيال 

: الكمال فقد وىف وَتمَّم ، يقال ُمعَْترض بني هذه األَواِمر ، واعلم أنَّ كُلَّ شيء بلغ متام } الَ ُنكَلُِّف َنفْسا { : قوله 
  .ان دْرَهم واٍف وكيل واٍف ، وأْوفَْيُته ، إذا أمتمته ، وأْوفَى الكيل ، إذا أَتمَُّه ومل َيْنقُص منه َشْيئاً ، وكذلك َوفَى املِيَز

  .بالَعْدل ال ْخبس وال نُقَْصان فيه : أي » بالقسط « : وقوله 
  هو عني الِقْسط ، فما فَاِئدة التكرير؟» ان أوفُوا الكَْيل واِمليَز« : فإن قيل 



أم املُْعِطي بإيفاِء ذي احلّق حقَّه من غري ُنقَْصاٍن ، وأمر َصاِحَبه أن يَأُخذ حقَّهُ  -تبارك وتعاىل  -أن اللَّه : فاجلواب 
ذلك َصْعقٌب شديٌد يف الَعْدل ، من غري طلب زَِيادة ، وملا كان َيجُوز أن َيَتوَهَّم اإلْنَسان أنه َيجِب على التَّحِقيق ، و

] يف إيفَاِء [ الَواجب : ، أي » ال ُنكَلِّف َنفْساً إالَّ ُوسَْعها « : مبا ُيزُِيل هذا التَّْشدِيد ، فقال  -تعاىل  -أْتَبَعُه اهللا 
  .الكْيل والَوْزِن هو القَْدر املُْمِكن ، إمَّا فغري وَاجِبٍ 

 -؛ أنه بلغه عن ابن عبَّاس -رضي اهللا عنه - ُمَوطأ مالٍك عن َيحَْيى بن َسعيد يف:  -رمحها هللا تعاىل -قال القرطيب
ما ظََهر الُغلُول يف قَْوم قطّ إال ألْقَى اللَّه يف قُلُوبِهم الرُّْعب؛ وال فََشا الزَِّنا يف قَْوم إالَّ « : ؛ أنه قال -رضي اهللا عنهما

يَال وامليزان إال قطَع عْنُهم الرِّزق ، وال َحكََم قَْوم بغري احلقِّ إال فََشا فيهم الدَّم كَثُر فيهم املَْوت ، وال َنقََص قَْوم اِملكْ
  .» ، وال قومل بالعهد إال ُسلِّطَ عليهم الَعُدوُّ 

  إنكم َمْعشر األعاجم قد وليتم أمَْرْين هبما هلك من كان قبلكم ، الكَْيل وامليزان: وقال ابن عبَّاس 
  فصل

قد خف على املُكَلَّف هذا التخفيف ، مع أنه ما ُهو التَّْضيِيُق َمقُْدوٌر له ،  -تعاىل -إذا كان اهللا  «: قال القاضي 
تعاىل  -إن اهللا : يكلف الكَاِفر اإلميان مع أنَُّه ال قُْدَرة له عليه؟ بل قالوا  -تبارك وتعاىل  -فكيف َيَتوهَُّم متَوهٌَّم أنه 

د منه وَيْحكُم به عليه ، وخيلق فيه القُْدَرة املوجَِبة لذلك الكُفْر والدَّاِعية املوجَِبة له ، مث َيْخلُُق الكُفْر فيه ، ويُري -
ملًّا مل ُيَجوِّز ذلك القَْدر من التَّْشديد والتَّْضييق على الَعْبد ، وهو إيفاء الكَْيل والَوْزن على  -تعاىل  -َيْنَهاه عنه ، فهو 

  وز أن ُيَضيِّق على الَعْبد مثل هذا التَّْضييق والتَّْشِديد؟سبيل التَّخِْفيف ، فكيف َيُج
  .املَُعارضة َمبْسألة الِعلْم والَداعي : وجوابه 

  }َوإِذَا قُلُْتْم فاعدلوا { : قوله 
  .محله املُفَسِّرون على أَداِء الشَّهَادة واألْمر والنَّهي 

ما يتصل بالقَْول من الدَّْعوة إىل الدِّين ، وَتقْرير الدَّالئل عليه وليس األْمر كذلك ، بل َيْدُخل فيه كُلُّ « قال القاضي 
، وَيْدُخل فيه أن يكُون األْمر باملَْعُروف والنَّهِي عن املنكر َواِقعاً على الَوْجه بالَعْدل من غري زِيَادة يف اإليذَاء 

ذْكُرها الرَُّجل حىت ال يَزيد فيها وال َينْقُص واإلحيَاشِ ، ونُقَْصان عن القدر الواجب ، ويدخل فيه اِحلكَايات اليت َي
بيَّن أنه َيجُِب أن ُيَسوَّى فيه بني  -تبارك وتعاىل  -عنها ، ومن مجلتها َتْبِليغ الرِّساالت النَّاَس وحكم احلَاِكم ، مث إنه 

، وذلك ال َيْخَتلف  -تعاىل -اهللا  ؛ ألن املَقُْصود منه طلب رضوان« ولَْو كَانَ ذَا قُْرَبى » : القَريب والَبعيد ، فقال 
  .بالقُْرب والُبْعد ، ولو ان املقُولُ له واملَقول عليه ذَا قُْرَبة 

[ مبا َعاَهَدهكم اللَُّه عليه ، وأن يكُون : ُجيوُز أن يكُون من بابِ إضافَِة املصدر لفاعله ، أي « وبَِعْهد اللَِّه » : قوله 
بَِما { ]  ٢٣: األحزاب [ } َصَدقُواْ َما َعاَهُدواْ اهللا َعلَْيِه { : مت اللَّه عليه؛ كقوله مبا عاهد: ُمضافاً ملفُعوله ، أي 

من َحْيثُ إنه اآلِمرِ  -تعاىل  -اإلضافة جملرد البيان ، أَُضيَف إىل اللَّه ] وأن تكون ]  ١٠: الفتح [ } َعاَهَد َعلَْيِه 
  .َتْين بِِحفِْظِه واملراد به العَْهد الواقع بني اآلَي

  .« َتْعِقلُونَ » وخامتة األوىل « َتذَكَُّرون » : ما السََّبُب يف أن َخْتمَ اآلية الكرمية بقوله : فإن قيل 
فاجلواب ألن األربعة قَْبلَها َخِفيَّة ، حتتاج إىل إعمال ِفكْر ونظر ، حىت يقف ُمَتعاطيها على الَعْدل ، فناسبها التذكري ، 

  .شياء فإهنا ظاهرة تعلقها وَتفَْهُمها؛ فلذلك ختمْت بالفعل وهذا خبالف اخلمسة األ
» : حيث َوقَع ، يقرؤه األخوان وَعاِصم يف رواية حَفْصِ بالتَّْخِفيف ، والباقون بالتَّْشِديد ، واألْصل « َتذَكرُون » 



التَّفُْعل؟ خالف َمْشُهور ، ومن ثقَّل ، فمن َخفَّف ، حذف إْحدى التَّاَءْين ، وهل ِهي تاُء املُضراعة أو تاء « َتَتذَكُِّرون 
  .أْدغَم التَّاء يف الدَّال 

  ) ١٥٣(اكُمْ بِِه لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ َوأَنَّ َهذَا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَّبِعُوُه َولَا تَتَّبُِعوا السُُّبلَ فََتفَرََّق بِكُْم َعْن َسبِيِلِه ذَِلكُْم َوصَّ

« أقول إن هذا ، و : مبعىن » أتل « على االْسِتئْنَاف أو يكون » إنّ « بكَْسر : قرأ األخوان » وأنَّ َهذَا « : قوله 
، ولذلك » فاتَّبِعُوه « : وهذه اجلملة االسِتنئَْنافيَّة تفيد التَّْعِليل لقوله . مجلة معطوفة على اجلُْملَة قَْبلَها » فاتبعوه 

كالكالم ِفيَها يف » فاتَّبُِعوُه « ا تقدَّم ، فعلى هذا َيكُون الكالم يف الفاء يف اشَْتْشَهد هبا الزََّمْخَشري على ذلك كم
  .ِقَراءة غريها ، وسيأيت 

  .بفتح اهلمزة وختفيف النون ، والباقون بالفتح أيضاً والتَّْشدِيد » وأنْ « : وقرأ بان عامر 
  :فأمَّا قرءاة اجلماعة ففيها أربعة ُوُجوه 

أْتل ما حرَّم ، وأتل أنْ هذا ِصرَاطي ُمْسَتِقيماً : أهنا يف حملِّ نصب نسقاً على ما حرَّم ، أي :  -روهو الظَّاِه: أحدها 
« : قال  -، وهذا قول الفرَّاء  -عز وجل -، واملراد باملَُتكَلِّم النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ ألنه صَِراطَه ِصَراط اللَّه

  .» أْتلُ علْيكم أنَّ هذا صَِراِطي ُمْسَتِقيماً : ا ، يعين عليه« أْتل » مع ُوقُوع « أنْ » بفَْتح 
وأنَّها وما بعدها بدل من « املصديَّة » أنْ « إذا قُلَْنا بأنَّ » أالَّ ُتْشرِكُوا « أهنا َمْنصُوبة احمللِّ أيضاً َنَسقاً على : والثاين 

  .قاله احلُوِفيُّ « ما حرَّم » 
َوأَنَّ {  -تعاىل -وألن هذا ِصَراطي مستَقيماً فاتبعوه؛ كقوله : ف الم الِعلَّة ، أي أهنا على إْسقَاطِ َحْر: الثالث 

  ] . ١٨: اجلن [ } املساجد ِللَِّه فَالَ َتْدُعواْ َمَع اهللا أََحداً 
وألن : دير والتق» فاتِّبُعوه « أنه محلها على  -رمحه اهللا تعاىل  -أنَّ فَِقيَاس قول سبيويه » من فتح : قال أبو َعِلّي 

  ] . ٥٢: املؤمنون [ } َوإِنَّ هذه أُمَُّتكُْم أُمَّةً َواِحَدةً { : صَِراطي ُمْسَتقيِماً فاتِّْبعُوه؛ كقوله 
  .وألنَّ املََساجِد : » أنَّ املساجَِد ِللَّه « و :  -تعاىل -وقال يف قوله » وألنَّ َهِذه أمَُّتكُم « : قال سيبويه 
ِإليالَِف قَُرْيشٍ إِيالَِفهِمْ رِْحلَةَ { : تعاىل  -هبذا الالم يف َنِظريه هذا التَّْركيب؛ كقوله وقد صرَّح« : قال بعضهم 

زيداً فَاضِرب ، وبزيد فَاْمُرو ، : والفاء على هذا كَهيِ يف قولك ]  ٣-١: قريش [ } الشتآء والصيف فَلَْيْعُبُدواْ 
  .وتقدم َتقْرِيره يف البقرة 

  .« َزْيد فقَائم » اس قوله سيبويه يف فتح اهلَْمَزة أن تكُون الفَاء َزاِئدة كَهِي يف ِقَي: قال الفَارِسي 
سيبويه ال َيُجوِّز زياَدَتها يف ِمثْل هذا اخلََبر ، وإمنا أراد أُبو َعِليِّ بنظريها يف » :  -رمحه اهللا تعاىل  -قال شهاب الدِّين 

  .« به غَْيره  ُمَجرَّد الزَِّيادة وإن مل َيقُل به ، بل قال
وبأنَّ هذا هو قول الفراء « ذلكم وصَّاكُم به » : أي « بِِه » أهنا يف حملِّ جرِّ نسقاً على الضَِّمري املَْجُرور يف : والرابع 

  :ورّده أبو البقاء بوْجَهْين . أيضاً 
  .وصَّاكُم باْسِتقَامة من غَْير إعادة اجلارِّ : أنه َيِصري املَْعىن : أحدمها 

  .وصاكُم باْسِتقَامة الصِّراط ، وهذا فاسد : أنه َيِصري املَعَْنى : ين الثا
  :والوجهان مرُدوَدان : قال شهاب الدِّين 

فليس هذا من باب الَعطْف على املُْضَمر من غري إعضادة اجلارِّ؛ ألن اجلارَّ ُهَنا يف قَوة املَْنطوق به ، وإمنا : أما األوَّل 
د َحذْفُه مع أنَّ وأنْ لطُوِلهِما بالصِّلة ، ولذلك كان َمذِْهُب اجلمهور أهنا يف حملِّ جرِّ بعد حذفه ألنَّه ُحِذَف؛ ألنَّه يَطَّرِ



ُحِذفت الَباء ِلطُول الصِّلة وهي مَُرادة ، وال يكن هذا » : كاملوُجود ، ويدل على ما قلته ، ما قال احلُوِفّي ، قال 
  .« َعطُْف ُمظَْهر على ُمضمر إلرادهتا 

الصِّراط أالَّ َنَتَعاطى ما ُيخْرُِجنا من الصَّراِط [ َصحيح غري فَاِسد؛ ألن َمعَْنى توصيتنا باْسِتقَامة : فاملعىن : وأّما الثاين 
  .مبالغة يف اتِّباِعه ] فوصيتنا باْسِتقَاَمِته 

كقوله » وأنَُّه « : مري األْمر والشأن ، أي فيها ُمَخفَّفَة من الثَِّقيلَة ، وامسها ض» أنْ « : وأما قراءة ابن عامر فقالوا 
  { -تعاىل  -

  ]البسيط : وقَْول األْعشى ]  ١٠: يونس [ } لْحَْمُد للَِّه َربِّ العاملني ؛١٦٤٩
  أنْ َهاِلٌك كُلُّ َمْن َيْحفَى وَيْنَتِعلُ... ِفي ِفْتَيٍة كُسُيوِف اهلِْنِد قَْد َعِلموا  -٢٣٨٤

  .ُجه املتقّدمة املَذْكُورة يف املشدَّدة وحينئٍذ ففيها األْرَبعة أْو
بالصَّاد صافية ، ويف : بني الصَّاد والزَّاي ، والباقون : بالسِّني ، ومحزة » سَِراِطي « : وقرأ بان عامر وابن كثري 

  .« صَِراط ربِّك » هذا « ، و » أنّ « بدون » وهذا صَِراطي « : ُمْصَحف عبد اهللا 
  .} َتتَّبِعُواْ السبل فاتبعوه َوالَ { : قوله 
  .األهَْواء والبدع : الطُُّرق املخَتِلفة اليت عدا هذا الطَّريق؛ مثل الَيهُوِديَّة ، والنصرانية ، وسائر امللل ، وقيل : أي 
  .فتقَُعوا يف الضِّالالِت : أي } فََتفَرَّقَ بِكُْم َعن َسبِيِلِه { 

يب صلى اهللا عليه وسلم ، أنه َخطَّ خَطأ عن َيِمينه ، وخطَّ عن عن النَّ»  -رضي اهللا عنهما -روى أنب َمْسُعود 
وأنَّ « : هذا سبيل اللَِّه ، وهذه ُسُبلٌ ، على كُلِّ سبيلٍ ِمْنَها َشيْطَانٌ َيْدعُوا إلَْيَها ، مث تى : َشَماِلِه ُخطُوطاً ، مث قال 

  .» هذا ِصرَاِطي ُمْستَقيماً فاتِّبُِعوه 
هذه اآلَياُت ُمْحكَمَات ، مل َيْنِسْخُهنَّ شيء من َجِميع الكُُتب ، من َعِمل بِهِنَّ ،  -هللا عنهمارضي ا -وعن ابن عباس 

  .دخل اجلنَّة ، ومن تركَُهنَّ ، دخل النار 
،  بتاء َخِفيفَة» فََتفَرَّق « بعد الفَاِء يف جواب النَّْهي ، واجلُْمُهوُر على » أنْ « منصوب بإضمار » فتفَرَّق « : قوله 

: األنعام [ } تََتذَكَُّرونَ { والبزِّيُّ بتْشِديدَها فمن خفَّف ، حذف إْحدى التَّاَءْين ، ومن شدَّد أْدغم؛ وتقدم هذا يف 
٨٠ . [  
وأْنُتم معها؛ كقوله : فَُيفَرِّقُكُم ، وُجيوز أن تكون حاالً ، أي : جيوز أن يكُون َمفُْعوالً به يف املَْعَنى ، أي : » بكم « و 
  ]الوافر : [ لقَاِئل يف ذلك ا

  َتدُوُس بَِنا اجلََماجَِم والتَّريبَا. ...  -٢٣٨٥
  . وختم هذه اآلية بالتَّقْوى وهي اتِّقاء النَّارِ ، ملَُناَسَبة األمر باتِّباع الصِّراط ، فإن من اّتبعه َوقَى نَفَْسه من النَّارِ

  فصل يف فضل هذه اآلية
وهذه آَيةٌ َعِظيَمةٌ عطفها على ما تقدَّم ، فإنه ملَّا َنَهى وأمر َحذَّر هنا عن اتِّبَاع « : ة الكرمية قال القُْرطُيبُّ يف هذه اآلي

  .» غَْير َسبِيله ، فأمر فيها باتِّباع طَريقة 
لى اهللا عليه ُمْسَتوياً قَاِئماً ال اْعوجَاج فيه ، وقد َبيَّنه على لسان نبيِّه ص: نْصب على احلَالِ ، ومعناه » مستقيماً « 

:  -تعاىل-وسلم ، ونشأت منه طُُرٌق ، فمن سلك اجلَاّدة جنا ، ومن خرج إىل تلك الطُُّرق أفضت به إىل النَّارِ قال 
  .متيل : أي } َوالَ تَتَّبُِعواْ السبل فََتفَرََّق بِكُْم َعن َسبِيِلِه { 



هذا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوَماً َخطّاً ، مث قال  َخطَّ لنا َرسُول« : قال  -ر ضي اهللا عنهما -روى ابن َمْسُعود 
هذه ُسبل ، على كل َسبيلٍ منها َشيْطَان َيْدُعو إليها ، مث : َسبيلُ اللَّه ، مث َخط ُخطُوطاً عن َيِمينه وِشَماله ، مث قال 

  .» قرأ هذه اآلية الكرمية 
عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فخط خطًّا وخط خطيب  كنا: وأخرجه ابن ماجة يف سننه عن جابر بن عبد اهللا قال 

َوأَنَّ {  -مث تال هذه اآلية  -هذا سبيل اهللا: عن ميينه وخط خطني عن يساره مث وضع يده يف اخلط األوسط فقال 
  .} هذا ِصرَاِطي ُمْستَِقيماً فاتبعوه َوالَ َتتَّبِعُواْ السبل فََتفَرَّقَ بِكُْم َعن َسبِيِلِه 

سُُّبل يف الَيهُوديَّة ، والنَّْصرَانية ، واجملُوسيَّة ، وسائر أهل اِمللَل والبَِدع والضَّالالِت ، من أهل األهْواِء وهذه ال
  قال ابن عطية؟. والشُّذُوذِ يف الفُُروع ، وغري ذلك أْهلِ التََّعمُّق يف اجلدل وخلوض يف الكالم ، وهذه عْْرَضة للزَّلَل 

ِمُنونَ الِْكتَاَب َتَماًما َعلَى الَِّذي أَْحَسَن َوتَفِْصيلًا ِلكُلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً لََعلَُّهْم بِِلقَاِء َربِّهِْم ُيْؤثُمَّ آتَْيَنا ُموَسى 
)١٥٤ (  

  .املُهلة يف الزمان ، وقد تأيت للُمْهلة يف اإلخبار : » ثُمَّ « أصل 
  .أْتلُ ما حرَّم مث أْتلُ ما آتْيَنا : يره تقد» أْتلُ « وهو َمْعطُوف على : وقال الزَّجَّاد 

  .آتينا : مث قل : على إْضَمار قل ، أي : أي » قَلْ « هو َمْعطُوف على : وقيل 
  .مث أْخبِرُكم آَتْينا : تقديره : وقيل 

بل ، واإليَتاء ق» مث « كيف َصحَّح عطفه عليه ب : فإن قلت » : قال « عطف على وصَّاكُم به : وقال الزخمشري 
  التَّْوِصَية به َبّدْهر طَويل؟

ذلك َوصَّاكُم به يا : هذه التَّوصية قدمية مل َيزلْ تتواصها كل أمٍَّة على لسان نبيِّها ، فكأنه قيل : قال شهاب الدين 
  .َبنِي آَدَم قَدمياً وَحديثاً ، مث أْعظَم من ذَِلك أنَّا آَتْيَنا موسى الِكَتاب 

  ] . ٨٤: األنعام [ } َوَوَهْبَنا لَهُ إِْسحَاَق { : تقدَّم قبل َشطْر السورة من قوله هو َمْعطُوف على ما : وقيل 
: مهلتها يف تَْرَتيب القَْولِ الذي أمر به حممَّد صلى اهللا عليه وسلم كأنَّه قال « :  -رمحه اهللا تعاىل  -وقال ابن عطية 

 -ُمتقدِّم بالزمان على حممَّد  -عليه السالم -إىل ذلك أن موسى مث ِممَّاه وصِّْيَناه أنا أَتيَْنا ُموسى الكتاب ، ويدعو
  .»  -عليه الصالة والسالم

النَّْحويِّني ] َبْعض [ والذي ينبغي أن ُيْسَتْعَمل للَعطِْف كالواو من غري اِعِتَبار ُمْهلٍَة ، وبذلك قال « : وقال أُبو حيَّان 
 «.  

ال يلزم من انتفاء املهلة الترتيب فكان ينبغي أن يقول من غري اعتبار وهذه استراحة ، وأيضاً : قال شهاب الّدين 
  .ترتيب وال مهلة على أن الفرض يف هذه اآلية عدم الترتيب يف الزمان 

  :جيوز فيه َخْمَسة أْوُجه » َتَماماً « : قوله 
  .ألْجل متامِ نِْعمَِتَنا : أنَّه مفعول من أْجِلِه ، أي : أحدمها 

  .حَالَ كَْونه َتَماماً : حالٌ من الِكتَاب ، أي  أنَّه: الثاين 
  .آتيناُه متامٍ ، ال نقصان : أنَّه َنْصب على املصدرِ؛ ألنَّه مبعىن : الثالث 
  .ُمِتمِّني : أنه حالٌ من الفاعل ، أي : الرابع 

أَتْمَناُه إْتَماماً ، : واِئد ، والتقدير أنَّه مصدٌر مَْنُصوب بفِْعل ُمقَدَّر من لفظه ، ويكون مصدراً على َحذْف الزَّ: اخلامس 



أو مبحذُوف على أنَّه ِصفَة ، هذا إذا مل ُيجَْعلْ مصدراً مؤكَّداً ، فإن جُِعلَ ، » متاماً « ُمتعلِّق ب » على الذي « و 
  .تعيِّن جعلُه ِصفَة 

  :فيه وجهان » أحسن « و 
: أي  -عليه الصالة والسالم  -ُمْضَمٌر يعود على ُموسىأنه ِفْعلٌ ماض واقٌع صلةً للموصول ، وفاعله : أظهرمها 

  .متاماً على الذي أْحَسن؛ فيكون الذي عبارةٌ عن ُموَسى 
بالكتاب على املُْحِسنني  -عليه الصالة والسالم -أمتمنا فَِضيلَة ُموَسى : على كُلِّ من أْحَسن ، أي : وقال أبو عبيدة 
وعلى : ، وكان فيهم ُمْحسٌن وُمِسيٌء ، وتُدلُّ عليه ِقَراءة ابن َمْسُعود  على من أْحَسن من قومه: من قومه ، أي 
  .الذي أْحَسن 

الذي أْحَسَنُه موسى من العِلْم ، واِحلكَْمة ، واإلْحَسان يف الطاعة والِعبَادة ، وَتْبِليغ : كُلُّ من أحسن ، أي : وقيل 
  .الرَِّسالة 

متاماً على الذي أْحَسَنُه موسى : وأتقنه ، أي  -عليه الصالة والسالم  -ُموسى  ِعبَارةٌ عّما َعِملَُه» الذي « : وقيل 
  . -عليه الصالة والسالم -

، واستَْغَنى بَِوْصف املوُصول عن ِصلَِتِه ، » أكَْرم « و » افَْضل « اسٌم على َوْزن أفَْعل ، ك » أَحْسن « أنَّ : والثاين 
َمرْرت « : ، أو بَِما ُيقارب املَْعرِفَة ، حنو » َمَرتُ بالذي أخيك « : ْعرِفَة ، حنو وذلك أنَّ املَْوصُول مىت ُوِصف بَِم

: ، جاز ذلك ، واستغىن به عن ِصلته ، وهو َمذَْهُب الفرَّاء ، وأنشد قوله » بالذي خَْير ِمْنَك ، وبالذي أْحَسن منك 
  ]الزجر [ 

  اجلَِديلْين املَُحْملََجيْنِ ِمثْلَ... حتَّى إذَا كَاَنا ُهَما اللَِّذين  -٢٣٨٦
« مصدريَّة ، و » الَّذي « املنُصوب على َخَبر كان ، وُجيوز أن تكون » اللَِّذْين « على أنه ِصفَةٌ ل » ِمثْلَ « بنصب 
إليهم  إليه ، وإْحَسان مُوَسى -تعاىل  -إْحسان اهللا : متاماً على إْحَسانِه ، أي : فعل ماضٍ ِصلَُتها والتقدير » أْحَسَن 

  ]البسيط : [ ، وُهو رأي يُوُنس والفراء؛ كقوله 
  َتثْبِيَت ِعيسى وَنضراص كالَِّذي ُنِصرُوا... فَثَبََّت اللَُّه َما آَتاَك ِمْن َحَسنٍ  -٢٣٨٧

  .َتْحِقيُق هذا : وقد تقدَّم 
  :برفعها ، وفيها وجهان  قراءة بالعامَّة وقرأ َيحَْيى بن َيْعُمر ، وبان أبِي إْسحَاق» أْحَسَن « وفتح ُنون 

على الذي هو أْحَسن ، فحذف الَعاِئد ، وإن مل َتطُل الصِّلَةُ ، فهي َشاذَّةٌ : أنَُّه خرب ُمبَْتدأ َمْحذُوف ، أي : أظهرمها 
  .» َبُعوَضةٌ « ، فيمن رفع ]  ٢٦: البقرة [ } مَّا َبُعوَضةً فََما فَْوقََها { : من جَِهة ذلك ، وقد تقدَّم بدالئله ِعْند قوله 

أْحَسنُوا بواو الضَّمري ، ُحِذفَت الواُو اجِتَزاءً : » أْحسن « واقِهاً موقع الذين ، وأصلُ » الَِّذي « أن يكُون : الثاين 
  ]الوافر : [ حبركة ما قبلها ، قاله التربيزيُّ؛ وأنشد يف ذلك فقال 

  ِطبَّاِء األَساةوكان َمَع األ... فلَْو أنَّ األِطبَّاء كَانُ َحْويل  -٢٣٨٨
  ]الوافر : [ قال اآلخُر يف ذلك هذا البيت 

  وال َيألُوُهُم أَحدٌ ِضرَارا... إذا َما َشاءُ َضرُّوا َمن أَرادُوا  -٢٣٨٩
  ]الزجر : [ وقول اآلخر يف ذلك 

ف قبلها ، وقد تقدَّم يريد اكَْتَهلُوا ، فحذف الواو ، وسكن احلَْر... َشبُّوا على املَْجِد َوشَاُبوا واكتََهلُ  -٢٣٩٠
  .أْبيَاٌت أخر كََهِذِه يف غُُضون ها الكتاب ، ولكن َجَماهري النَُّحاة َتُخصُّ هذا بَِضرُوَرة الشِّعر 



بياناً لكلِّ شيٍء حيتاُج إليه : واملعىن [ » َتَماماً « وما ُعِطَف عليه؛ َمْنُصوب على ما ذُِكرَ يف » وَتفْصيالً « : وقوله 
  .ذها يف ِصفَة السُّورة » هّدى ورمحةً « و . ين من شرائع الدِّ

  .» لعلَُّهْم بِلقَاِء ربِّهم ُيوِمُنون « 
  ] .» لكي ُيؤمنوا بالبعث ، وُيَصدِّقُوا بالثَُّواب والِعقَاب «  -رضي اهللا عنهما -قال ابن عباسٍ 

أَنْ َتقُولُوا إِنََّما أُْنزِلَ الِْكَتاُب َعلَى طَاِئفََتْينِ ِمْن ) ١٥٥(كُْم تُْرَحُمونَ َوَهذَا ِكتَاٌب أَْنَزلَْناُه ُمَباَرٌك فَاتَّبُِعوُه َواتَّقُوا لََعلَّ
بَيَِّنةٌ أَْو َتقُولُوا لَْو أَنَّا أُْنزِلَ َعلَْيَنا الِْكَتابُ لَكُنَّا أَْهَدى مِْنُهْم فَقَْد َجاَءكُْم ) ١٥٦(قَْبِلَنا َوإِنْ كُنَّا َعْن ِدَراسَِتهِْم لََغاِفِلَني 

فُونَ َعْن آَياتَِنا ُسوَء ِمْن َربِّكُْم وَُهًدى َوَرْحَمةٌ فََمْن أَظْلَُم ِممَّْن كَذََّب بِآَياِت اللَِّه َوَصَدَف َعْنَها سََنجْزِي الَِّذيَن َيْصِد
  ) ١٥٧(الَْعذَابِ بَِما كَانُوا َيْصِدفُونَ 

  .اآلية }  وهذا ِكَتابٌ أَنَزلْنَاُه ُمَباَرٌك{ : قوله تعاىل 
إْخبَاراً عن اسم اإلشارة ، عند َمْن ُيجِيَز تعدَُّد اخلَبَر ُمطْلَقاً ، » ُمَبارٌك « و » انزلْنَاه « و » ِكَتابٌ « ُجيوز أن يكون 

عند من  »ِكَتابٌ « وْصفَْين ل : » ُمَبارٌك « ، و » أنزلْنَاُه « أو بالتَّأويل عند َمْن لَْم جيوِّْز ذلك ، وُجيوز أن يكُوزن 
 -ُيجِيَز َتقِْدمي الَوْصِف غري الصِّريح على الَوْصِف الصَّريح ، وقد تقدم َتْحِقيُق ذلك يف السُّورة قَْبلَها ، يف قوله 

  ] . ٥٤: املائدة [ } بِقَْومٍ ُيحِبُُّهْم وَُيِحبُّوَنُه { :  -سبحانه 
وال حَاَجة إىل مِثْلِ هذا ، وقُدِّم » على احلالِ ، جلَاز بالنَّْصب « ُمَباركاً » : ولو كان قُرِئ « : قال أبو البقاء 

َركَة؛ فهو الَوْصُف باإلنْزَال؛ ألن الكالم مع ُمْنكِري أنَّ اللَِّه ُيَنزِّل على الَبَشر ِكتَاباً ، ويُْرِسلَ َرسُوالً ، وأما َوْصف الَب
ة أسند الفعل فيها إىل َضمري املَُعظِّم نفسه ُمَبالغة يف ذلك ، أْمٌر ُمَترَاخ َعْنهم ، وجيء بِصفَة اإلنَْزال بُِجْملَة ِفْعليَّ

  .خبالِف ما لو جيَء هبا اْسماً ُمفْرداً 
كثري اخلَْير : ال َيتَطرَّقُ إليه النَّْسُخ ، كما يف الِكتَاَبْين ، واملُرَاد : القُْرآن ، َوَوْصفه بالَبَركَة ، أي : واملراد بالكتاب 

  .والنَّفْع 
  .} وه واتقوا لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ فاتبع{ 

  .» اتَّقُوا ُمَخالفَتُه على َرَجاء الرَّْحمة « : قيل 
  . -تعاىل  -ليكون الَغَرضُ بالتَّقَْوى ، َرْحَمه اهللا : اتَّقُوا ِلتُْرَحُموا ، أي : وقيل 
  :فيه وجهان » ان َتقُولُوا « : قوله 

  .أنه َمفُْعول من أجله : أحدمها 
أْنَزلَْناه أن : املَلْفُوِظ به ، تقديُره « أْنَزلَْناُه » مقّدراً ، َمْدلُوالً عليه بَنفْس « أنَْزلَْناهُ » والَعاِملُ فيه « : و حيَّان قول أب
  .» تقولوا 

، وذلك أنَّ  امللفوظ به؛ لئال يلزم الفصل بني الَعاِمل وَمْعُمولِه بأجَْنبِيِّ« أْنَزلَْناُه » وال جائز أن يعمل فيه « : قال 
وهذا الذي مَنَعه هو ظَاِهُر قول الكسائِّي ، « إمَّا ِصفَةٌ ، وإما خٌرب ، وهو أجنيبُّ بكل من التقديرين : » ُمبارٌك 

  .والفرَّاء 
« كم تُْرَحُمون لََعلُّ» : واتَّقُوا قولكم كَْيَت وكَْيَت ، وقوله : أي « واتَّقُوا » : أنَّها َمفُْعول به ، والعاملُ فيه : والثاين 

معترٌض جار ُمْجرى التَّْعلِيل ، وعلى كَْونِه َمفُْعوالً من أْجِله ، يكون تقديره عند البصريِّني على َحذِْف ُمَضاٍف ، 
  .« أالَّ َيقُولُوا » : كراهة أن َتقُولُوا ، وعند الكوفيِّني يكون تقديره : تقديُره 



 -تبارك وتعاىل  -َزلَْناُه لئال َتقُولُوا ، مث حذف اجلارِّ ، وحَْرف النَّْهي ، كقوله أن: والتقدير : والفرَّاء : قال الكسائيُّ 
أالَّ : أي ]  ١٥: النحل [ } رََواِسَي أَن َتمِيَد بِكُْم { : وكقوله ]  ١٧٦: النساء [ } ُيَبيُِّن اهللا لَكُْم أَن َتِضلُّواْ { : 

  .ا النَّْحو ، وقد تقدَّم ذلك مراراً َتِميد بِكُم ، وهذا ُمطَّرِد عْندَُهم يف هذ
بياء الَغْيَبة ، ومعىن اآلية الكرمية ، : « َيقُولوا » : بتاء اخلطاب ، وقرأ ابن ُمَحْيِصن « َتقُولُوا » : وقرا اجلمهور 

وُهْم الَيهُود والنَّصَارى  أنزل الكتاب ، وهو التُّْوراة ، واإلْنجِيل على طَائِفََتْين من قَْبِلَنا ،: كراهة أن يقول أْهلُ مكَّة 
.  

ُمَخفَّفَة من الثِِّقيلة عند الَبْصريِّني ، وهي ُهَنا ُمْهَملة؛ ولذلك وَِليتها اجلُْملة الِفْعليَّة ، ] » إنْ « [ » َوإنْ كُنَّا « : قوله 
ما كُنَّا : ، والتقدير » إالَّ « : عىن النَّافية ، والالم مب» ما « : وقد تقدَّم حتقيق ذلك ، وأنَّ الكوفيِّني َيْجَعلُوهنا مبعىن 

  .عن ِدَراَستِهم إالَّ غاِفِلني 
  .وقال الزَّجَّاج بِْمِثل ذلك ، فََنحا حنو الكوفيِّني 

  .والالَّم َزاِئدة » قَْد « مبعىن » إنْ « : وقال قُطُْرب 
فقّدر هلا اْسماً » إنه كُنَّا عن ِعَباَدتِهِم : واألْصل « : وقال الزََّمْخَشري بعد أن قَرَّر مذهب البصريني كما قدَّمنا 
بالفَْتح إذا ُخفِّفَت ، وهذا خمالٌف ِلُنصُوصِهِم ، » أنْ « َمْحذُوفاً ، هو ضمري الشَّأن ، كما ُيقَدِّر النَّحْويُّون ذلك يف 

لفعليةُ النَّاِسخة ، فال َعَمل هلا ، ال يف ظاهرٍ بالكَْسر إذا ُخفِّفَت ، وِلَيْتَها اجلُْملَةُ ا» إنْ « : وذلك أنَّهم َنصُّوا على أنَّ 
  .وال ُمْضمرٍ 

وفيه داللة على بُطالن مذهب الكوفيني يف زعمهم أن » غافلني « : وهو » كُنَّا « متعلِّق خبرب » َعْن ِدَراَستِهِم « و 
  .ذلك ما هو بَِمْعَناها فيما قَْبلَها؛ فك» إالَّ « وال َيجُوز أن َيْعَمل ما بعد » إالَّ « : الالم مبعىن 

وتقدَّم أيضاً خالف أيب عليِّ ، يف أنَّ هذه الالَّم » متعلِّقاً مبحذوف « َعْنها » ولَُهم أن َيْجَعلُوا « : قال أبو حيَّان 
قدَّم َمْعُمولُها لَْيَست الم االبِتَداء ، بل الٌم أخَْرى ، ويدلُّ أيضاً على أن الالَّم الم ابتداء لَزِمِت للفَْرق ، فجَاَز أن يت

َحْيث وقعت فيغري ما ُهَو » إنَّ زيداً طعامك آلِكلٌ « : عليها ، ملّا وقعت يف غَْير ما ُهو لََها أصل ، كما جاز ذلك يف 
  .وملْ َيُجْز ذلك فيَها إذا وقعت فيما ُهَو لََها أْصلٌ ، وهو ُدخُوهلا على املُبَْتدأ ] أصلٌ [ لََها 

  .» ما « و » إنْ « ِعوض أو فَارِقَة َبْين » لَغاِفِلني « م يف وقال أُبو البقاِء والالَّ
إنْ « إهنا ِعَوٌض عن التَّْشديد الَِّذي ذََهَب من : عبارة غَريَبةٌ ، وأكثر ما ُيقَال » ِعَوض « : قوله : قال شهاب الدين 

  .ولَْيس بَِشيء » 
  فصل يف معىن اآلية

وإن كُنَّا عن : فَّفَة من الثِّقيلة ، والالَّم هي الفَارِقَةُ َبيَْنُهَما وبني النَّافَية ، واألْصل هي املَُخ» إنْ « : قال املفَسُِّرون 
} َوإِن كُنَّا َعن ِدَراسَِتهِْم لََغاِفِلَني { : إثَْبات احلُجُّة عليهم بإْنزَال القُْرآن َعلَْيهم ، وقوله : ِدرَاستِهِم غَافلني ، واملعىن 

  .َماِهَي ، ألن ِكتَاَبُهم لَْيس بِلَُغِتَنا ال َنْعلَم : أي 
  .} أَْو َتقُولُواْ لَْو أَنَّآ أُنزِلَ َعلَْيَنا الكتاب لَكُنَّآ أهدى مِْنُهْم { : قوله 
} ةٌ مِّن رَّبِّكُْم فَقَْد َجآَءكُْم َبيَِّن{ : قطع احِتجَاجَُهم هبذا ، فقال  -تعاىل  -لِئالَّ تقُولُوا أو َتْحَتجُّوا بِذَلك ، مثَّ إنه : أي 

هذا وهو القُْرآن العظيم َبيَِّنة فيما ُيْعلم َسْمعاً ، وُهو ُهَدى فيما ُيْعلَم َسْمعاً وَعقْالً ، فلما اختلفت الفَاِئَدة ، َصحَّ 
  .نِْعَمة يف الدِّين : أي » َرْحمة « الَعطْف ، ومعىن 



إن َصَدقُْتم فيما كُْنُتم تَْعدُّون من أنْفُِسكم ، فَقَْد : ه الزََّمْخَشريُّ جواب َشْرط مقدِّرٍ فقدََّر: « فَقَْد َجاَءكُم : قوله 
إنَّكم إذا أنزل َعلَْيكُم ِكَتاٌب ، : إن كُْنُتم كما َتْزُعمون : وقّدَره غَيْره « وهو من أْحسن احلُذُوف » : َجاَءكم ، قال 

» ومل ُيؤنَّث الِفْعل؛ ألن التَّأنيث جمازيُّ ، وللفَْصل باملَفُْعول ، و تكونون أْهَدى من الَيُهود والنَّصَارى ، فقْد َجاءَكُم ، 
  .» وأن يتعلَّق بَِمْحذُوف على أنَّه ِصفَةٌ ل َبيَِّنة « َجاَءكُم » جيوز أن تيعلَّق ب « ِمْن ربِّكم 

  .ِمن ربِّكُم : حمذُوٌف بعدمها » ُهدة وَرْحَمة « : وقوله 
  .اِهر أنَّها ُجْملَة ُمْسَتِقلة الظَّ« فََمْن أظْلَُم : قوله 

  .فإن كَذَّبُْتم ، فال أَحد أظْلَم ِمْنكُم : وقال بعضهم ، هي جواب َشْرط ُمقَدَّر ، تقديُره 
» كَذَبَ « : ُمَشّدداً ، وبآيات اهللا متعلِّق به ، وقرأ حيىي بن وثاب ، وابن أيب َعْبلَة » واجلُْمُهور على كَذَّب 

» صدف « كذَّ ومعُه آيات اللَّه ، و : جيوز أن يكُون َمفُْعوالً وأن يكون حاالً ، أي : » ات اللَّه بآي« بالتخفيف ، و 
َتْعظِيم كُفْر : واملُراج ]  ١٥٧: األنعام [ وقد تقدَّم تَفْسري ذلك » وصدف عنها غريه « : َمفُْعوله َمْحذُوف ، أي 

  .ألنَّ األوَّل ضالل ، والثاين مَْنع عن احلقِّ وإْضالل  أي َمَنع؛» وصَدف َعْنها « من كذِّب بآَياتِ اهللا 
الذين كَفَرُواْ { : وهو كقوله تعاىل } سََنْجزِي الذين َيْصِدفُونَ َعْن آَياِتَنا سواء العذاب { :  -تعاىل  -مث قال 

  ] . ٨٨: النحل [ } َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اهللا زِْدَناُهْم َعذَاباً فَْوقَ العذاب 

َبْعُض آَياِت َربَِّك لَا َيْنفَعُ َنفًْسا َيْنظُُرونَ إِلَّا أَنْ َتأِْتَيُهمُ الَْملَاِئكَةُ أَْو يَأِْتيَ رَبَُّك أَْو يَأِْتَي بَْعُض آيَاِت َربَِّك َيْوَم يَأِْتي  َهلْ
  ) ١٥٨(اْنَتِظرُوا إِنَّا ُمْنَتِظُرونَ إِميَاُنَها لَْم َتكُْن آَمَنْت ِمْن قَْبلُ أَْو كََسَبْت ِفي إِميَانَِها خَْيًرا قُلِ 

االً ُتوجِب اليَأسَ ملّا بّين أنَُّه إنَّما انَْزل الكتاب إزالةً للُعذْرِ ، وإزاَحةً للِعلَّة ، بيَّن أنَُّهم ال ُيؤِمُنون ألَْبتَّةَ ، وشرح أحَْو
بالعذاب ، و عند : أي }  أَن َتأْتِيُهُم املالائكة َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ{ :  -سبحانه وتعاىل -عن ُدُخوهلم يف اإلميان ، فقال 

[ } َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن يَأِْتيَُهُم اهللا ِفي ظُلَلٍ مَِّن الغمام { : املَْوت لقبض أْوَاحِهمِ ، وَنظري هذه اآلية يف سُورة البقرة 
  ] . ٢١٠: البقرة 

أنَّهم ال ُيؤِمُنون بَِك ، إالَّ إذا َجاَءُهم : ينتظرون ، والتقدير : «  ينظرون» النَّفْي ، ومعىن : هل استفهام ، معناه « و 
  .أَحُد هذه األُمور الثالثة 

  .تقدَّم أنه َحذِْف ُمَضاف : « أو يَأِتي َربُّكَ » : قوله 
فََناَدْتهُ { : ظري بياء منقُوطة من حتت؛ ألن التأنيث َمَحازِيُّ ، وهو ن« إال أن يأِتيُهم املالِئكَةُ » : وقرا األخوان 

  ] . ٣٩: آل عمران [ } املالائكة 
  ] . ١٠: يوسف [ } َتلَْتِقطُْه { : بالتأنيث؛ كقوله تعاىل « َيْوم تَأِتي َبْعُض » : وقرأ أبو العالية ، وابن سريين 

  :اب من ُوُجوه فاجلو.  -تعاىل -هل َيدلُّ على جوازِ اجمليء والغيبة على اهللا « أو يَأِتي ربُّكَ » : فإن قيل 
  .أن هذا حكاية عن الكُفَار ، واعِتقَاد الكَاِفر ليس بُِحجَّة : األول 
  ] . ٢٦: النحل [ } فَأََتى اهللا ُبْنَياَنُهْم مَِّن القواعد { :  -تعاىل -أنَّ هذا َمَجاوٌز ، ونظُريه قولهُ : والثاين 

عليه الصالة  -غْيَبة على اللَّه ُمَحال ، وأقَْرُبها قول إبراهيمقيام الدَّالئل القاِطَعة على أنَّ املَجيء وال: والثالث 
  ] . ٧٦: األنعام [ } الا أُِحبُّ اآلفلني { : يف الرَّد على َعبَدة الكواكب  -والسالم
هذا التَّقِْدير  ال ميكن َحْملُه على إثْبَاِت أثر من آثار قُْدَرته؛ ألن على} أَْو يَأِْتَي َربُّكَ { :  -تعاىل -قوله : فإن قيل 

  .إْتيَان الرَّبِّ : مكرَّاً؛ فوجب َحْملُه على أنَّ املُراَد ِمْنه } أَْو يَأِْتَي بَْعُض آيَاِت َربَِّك { : َيِصُري هذا َعْين قوله 



  .أنَّ هذا حكاية َمذْهب الكُفَّار؛ فال َيكُون ُحجَّةً : اجلواُب املُْعتَمد : قلنا 
َوَجآَء َربَُّك وامللك َصفّاً صَفّاً { :  -سبحانه وتعاىل -ف؛ ِلفَْصل القضاء يِْوم الِقَيامة؛ لقوله يأيت ربُّك بال كَْي: وقيل 

  ] . ٢٢: الفجر [ } 
  .َيأِتي ربُّك بالَعذَابِ : ، وقيل « َيأيت أْمر ربِّك فيهم بالقَْتل أو غَْيره » :  -رضي اهللا عنهما -وقال ابن عباس

  .ه الَِّذي ال َيْعلَُم َتأوِيله إالَّ اللَّه هذا من املَُتَشاب: وقيل 
  .وهو املُْعجِزَات القَاِهرة : « أو يأيت بعُض آيات ربِّك » 

  .} َيْوَم َيأِْتي بَْعُض آيَاِت رَبِّك { : قوله 
وهي أنَّها  «الَ » ، وهذا على أَحٍد األقوال الثالثة يف « الَ » َبْعد ] ما [ ، وناِصبُه « َيْوَم » اجلمهور على نصب 

َبْين أن َيكُون جواَب قَسم ، فََيْمَتنِع؛ : يتقدَّم َمْعُمول ما بَْعَدها َعلَْيها ُمطْلَقاً ، وال يتقدَّم ُمطْلَقاً ، وُيفَصَّل يف الثالث 
  .أْو الَ ، فيجوز 

ال َتْنفَع : ، والعَاِئد ِمْنها إليه َمْحذُوف ، أي بالرَّفع ، وهو ُمبَْتدأ ، وَخَبُره اجلُْملَة بعده « يوُم » : وقرأ ُزَهْير الفَْرقَبِيُّ 
  .فيه 

  .بالتَّاء من فوق « َتْنفَع » : بالياء من حتت ، وقرأ ابُن سريين « َيْنفَُع » وقرأ اجلُْمُهور 

  .» ذَكَرُوا أنَّه َعلَط « : قال أبو حامت 
ه ملا اكَْتَسب باإلضافَة التَّأنيث ، أْجرِي عليه ُحكُْمه؛ أنَّ: ألنَّ الفِْعل مسنٌد ِلُمذَكَّر ، وجواُبه : قال شهاب الدِّين 

  ]الطويل : [ كقوله 
  كما َشرِقَْت َصْدُر القَنَاِة ِمَن الدَّمِ... وَتشَْرُق بالقَْولِ الَِّذي قَد أذَْعَتُه  -٢٣٩١

  ]الطويل : [ وقد تقدَّم َتْحِقيق هذا أوَّل السُّورة؛ وأْنَشد سيبويه 
  أِعاِلَيَها مضرُّ الرِّيَاحِ النَّواِسم... كََما اْهَتزَّْت رِمَاُح َتَسفََّهْت  َمَشْيَن -٢٣٩٢

  .َصِحيفَِتي ، ورِسَالَِتي : أي » أَتْتُه كَِتايب فاْحَتقََرَها « : الَعقِيدة؛ فهو كقوهلم : ألن اإلميان بَِمْعىن : وقيل 
وذلك أن اإلميان ، والنَّفْس كلٌّ ُمْشتَِملٌ على اآلَخر ، فأنَّث : يف هذا َشْيء َدِقيٌق ذكره سيبويه « : قال النَّحَّاس 

  ]الطويل : [ وأنشد سيبويه » اإلميان ، إذ هو من النَّفْسِ وهبا 
  . َمَشْيَن كََما اْهَتزَّْت  -٢٣٩٣

ذََهَبتْ : بَْعُضه؛ كقوله  يف هذه القراءة ، يكُون اإلميان ُمَضافاً إىل َضِمري املُؤنَِّث الذي هو« : وقال الزََّمْخَشرِيُّ 
  .» َبْعُض أصابِعِه 
  .» وهو غَلَطٌ؛ ألن اإلميان لَْيس بَْعضاً من النَّفْس « : قال أبو حيَّان 

وذلك « : وقد تقدَّم آنِفاً ما َيْشَهد لصحَِّة هذه الِعبَارة من كالم النَّحَّاس ، يف قوله عن سيبويه : قال شهاب الدِّين 
فال فَْرق بني َهاِتْين » س كُلٌّ ِمْنُهما ُمْشتَِملٌ على اآلَخر ، فأنَّث اإلميان ، إذْ ُهو من النَّفْس وهبا أن اإلميان والنَّفْ
  .املَجَاز : هو منها وهبا ، أو هو بْعُضها ، واملُرَاد يف الِعبَارَتْين : ال فَْرق بني أنْ يقول : الِعبَارََتْين ، أْي 

  فصل
[ كُنَّا َنَتذَكَر السَّاعة « : َعالمة القيامة ، عن الربءا بن َعازِب رضي اهللا عنه قال : هبذه اآلية  أمجُعوا على أنَّ املقصُود

  ما تََتذاكَُرون؟: إذْ أشرف َعلَْينا رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ؟] َنَتذاكَُر السَّاعة : قُلَْنا 



الدُّخان ، ودابَّة األْرضِ ، وخسْفاً باملشْرِق ، وَخْسفاً باملغرِب ،  :إهنا ال تقُوم حتَّى َترَْوا قبلها عْشر آيات : قال 
عليه  -وخْسفاً جبزيَرة العرب ، والدِّجِّال ، وطُلُوع الشَّمس من َمْغرِهبا ، ويأُجوج وَمأجُوج ، وُنزول عيسى 

  .» ، وناًر َتخْرج من َعَدن  -السالم
ال َتقُوم السَّاعة حىت َتطْلُع « : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رُس: قال  -رضي اهللا عنه -وروى أبو هريرة

 الشَّمس من َمْغرِهبا؛ فإذا طلعت َوَرآَها النَّاس ، آمنوا أْجَمِعني ، وذلك حني ال َيْنفَع نَفْساً إمياُنها مل َتكُن آَمَنْت من
  .» قَْبلُ أو كَسَبت يف إميانَِها خَْيراً 
َيُد اللَّه ُبْسطَانٌ « : قال رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -وروى أُبو ُموَسى األْشَعريُّ

  .» ِلمسيء اللَّْيل ، ليُتوب بالنَّهَار ، وملُِسيء النَّهَار ، ليتُوب باللَّْيل ، حىت َتطْلع الشَّْمس من َمْغرِبِهاَ 
من تَاَب قَْبلَ أنْ َتطْلَُع « :  صلى اهللا عليه وسلم قال رسُول اهللا: قال  -رضي اهللا تعاىل عنه -وعن أيب هريرة

  .» الشَّْمُس من َمْغرِهَبا َتاَب علَْيه 
إن اهللا « : أَتْيُت صفوان بن الَعسَّال املرادّي؛ فذكر عن رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن زِرِّ بن حبيش ، قال 

  »عاماً ، ال ُيْغلَُق حتَّى َتطْلُع الشَّْمس من قبله  َجَعل باملَْغرِب بَاباً َمسِرية َعْرِضة َسْبُعون

َيْوَم َيأِْتي بَْعُض آيَاِت رَبَِّك الَ َينفَُع نَفْساً إَِميانَُها لَمْ َتكُْن آَمَنْت ِمن قَْبلُ أَْو كَسََبْت { :  -عزَّ وجلَّ -وذلك قَْول اهللا 
  .} يف إَِميانَِها َخيْرا 
ثالثٌ إذا خََرْجن لَْم َينفع نَفساً إمياُنَها مل « : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - رضي اهللا عنه -وروى أبو هريرة

  .» الدجَّال ، والدَّابَّة ، وطُلُوع الشَّْمسِ من َمْغرِهبا : تكن آمَنْت من قَْبل أو كَسَبت يف إميانَِها خَْيراً 
  .} لَْم َتكُْن آَمَنْت ِمن قَْبلُ { : قوله 

  :لة ثالثة أوجه يف هذه اجلم
بني الصِّفَة وَمْوُصوفها ، « إمياُنها » ، وفصل بالفَاعل ، وُهَو « َنْعٌت ل نَفْساً ] ألهنا [ أنَّها يف حملِّ َنْصبٍ؛ : أحدها 

ِهْنداً  َضَرَب» : ألنَّه لَْيس بأْجنَبِيِّ ، إذ قد اشَْترك املوُصوف الَِّذي هو املفعُول والفاعل يف العامل ، فعلى هذا َيجُوز 
  .« لَمْ َتكُن آَمَنْت » َعطْف على « أْو كََسَبَت » ، وقوله « غالُمَها القُرِشيَّة 

، وذلك أنَّ املُْعَتزِيلَّ يقول « أصُول الدِّين » ويف هذه اآلية ُبحُوثُ َحَسَنةٌ تتعلَّق بِِعلْم العربيَّة وعلْيها ُتبَْنى َمسَائل من 
، واستدلَّ بظاِهرِ هذه اآلية ، « ال َيكِْفي ، بل ال ُبد من اْنِضَمام عمل َيقَْترِن به وُيَصدِّقه  ُمَجرَّد اإلميان الصَّحيح» : 

أْو كََسَبتْ يف إميانِها » : وقوله « نَفْساً » صفة لقوله « لَْم َتكُون آمََنْت ِمْن قَْبلُ » : وذلك كما قال الزََّمْخَشرِيُّ 
أنَّ أْشرَاط السَّاَعِة إذا جاءت وهي آيات مُلْجِئَةٌ ُمْضطَرَّةٌ ، ذهب أَوانُ : واملعىن  «آَمَنْت » ُعِطفَت على « َخيْراً 

ري كَاِسَبٍة خرياً التَّكِليف ِعْنَدها؛ فلم َينْفَُع اإلميان حينئٍذ َنفْساً غَري ُمقدِّمٍة إمياهنا قبل ظُُهور اآلَياِت ، أو ُمقَدَِّمة إمياهنا غ
ق كما ترى بني النَّفْس الكَاِفَرة إذا آمنت إذا آمنت يف غَْير وقت اإلميان ، وَبْيَن النَّفْس اليت آَمَنت يف إمياهنا؛ فلم ُيفَرِّ

مجع بني قَرِيَنَتْين ، ]  ٢٥: البقرة [ } الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { : يف وقِتِه ومل تكِْسبْ خرياً ، ليعلم أن قوله 
  .مها عن اآلخَْرى حىت َيفُوزَ صَاِحُبها وَيسَْعد ، وإالَّ فالشقوة واهلالك ال ينبغي أن َتنْفَكَّ إحَدا

أنَّه إذا أَتى َبْعض األَيات ، ال َيْنفَُع نَفْساً كَاِفرة : بأن املَْعَنى باآلية الكرمية : وقد أجاب َبْعضُ النَّاس هذا الظَّاهر 
فْساً سبق إمياهنا وما كََسَبت فيه َخيْراً ، فق علَّق نضفَْي َنفْع اإلمياِن بأَحِد إمياُنها الَِّذي أْوقََعْته إذ ذَِلك ، وال َيْنفَع َن

أنَّه َيْنفَع اإلميان السَّابق َوْحَده أو : إمَّا نَفَْي َسْبق اإلميان فقط ، وإمَّا َسْبقُه مع َنفْي كَْسب اخلَْير ، وَمفُْهوُمه : َوْصِفْين 
  .فَُيسْتدل باآلية ِلَمذَْهب أْهل السُّنَّة ، فقد قلبوا َدِليلَُهم دليالً َعلَْيهم . وم الِصفَة قَوِيٌّ السَّابِق ومعُه اخلَْير ، وَمفُْه



هو َيْروم االْسِتدالل : قال أْحَمد » فقال  -رمحه اهللا  -وقد أجاب القَاِضي نَاِصر الدِّين بن املُنِري عن قول الزَّخمشري 
ود سواٌء ، حيث َسوَّى يف اآلية َبيَْنُهما؛ يف عدم االْنِتفَاع مبا َيْسَتْدرِكَانِِه بعد ظُُهور على أنَّ الكافر والَعاصي يف اخلُلُ

َيْوم َيأِتي َبْعض آيات ربِّك ال َيْنفَعُ : وأصلُه » اللَّفِّ « اآليات وال يتم ذلك ، فإنَّ هذا الكالم يف البالغة ُيلَقَُّب ب 
ل إميانِها بَْعُد ، ال نَفْساً لَْم َتكِْسب خَْيراً قبل ما َتكِْسُبه من اخلَْير بَْعُد ، فَلَفَّ الكالمني؛ َنفْساً إمياُنها مل تكن ُمؤِمَنة قب

فجعلُُهَما كالماً واحداً إجيازاً وبالغة ، وَيظَْهُر بذلك أنَّها ال ُتَخاِلُف مذَْهب احلقِّ فال َيْنفَُع بَْعد ظُُهور اآلياتِ 
  .« فَع افيمان املُتقدِّم من اخلُلُود ، فهي بالرِّد على َمذْهبه أْوىل من انْ َتدلَّ له اكِتسَاب اخلَْير ، وإن َن

يف إميانِها » َها « من : أن هذه اجلُْملَة يف َمَحلِّ َنصب على احلالِ من الضَّمري املَْجرُور ، قاله أبو البقاء ، يعين : الثاين 
.  

َدأ أبو البقاء ، وثنَّى باحلالِ ، وجعل الَوْصف َضِعيفاً؛ كأنه اسَتْشَعر ما ذَكََرُه وهبذا َب. أن تكُون ُمْسَتأَنفة : الثالث 
  .الزََّمْخشري ، ففرَّ من َجْعِلها َنْعتاً ، وأبو حيَّان جعل احلال بَِعيداً ، واالِستئَْناف أْبد منه 

  .يد وهذا َوِعيٌد وهتد} قُلِ انتظروا إِنَّا ُمنَتظُِرونَ {  -تعاىل  -مث قال 

  ) ١٥٩(بِّئُُهْم بَِما كَانُوا َيفَْعلُونَ إِنَّ الَِّذيَن فَرَّقُوا دِيَنُهْم َوكَاُنوا ِشَيًعا لَْسَت ِمنُْهْم ِفي َشْيٍء إِنََّما أَْمرُُهْم إِلَى اللَِّه ثُمَّ ُيَن

  .من املُفَاَرقة » فَاَرقُوا « : وقرأ األخوان 
من املُفَارقة والِفرَاق ، على  -رضي اهللا عنه -ِقَراءة عليِّ بن أيب طالب وهي« :  -رمحه اهللا عليه -قال القرطيب 

  .» واهللا ما فَرَّقُوه ، ولكن فَاَرقُوه : يقول  -كرم اهللا وجهه -أنَُّهم تركوا دينَُهم وخََرُجوا عنه ، وكان َعِليٌّ: َمْعَنى 
  :فيها وجهان : وقال شهاب الدِّين 

  .فعَّل ، حنو ضاَعفُْت احلساب ، وضعَّفته :  مبعىن» فَاَعل « أن : أحدمها 
هي من املُفَاَرقَة ، وهي التَّْرك ، والتَّْخِلية ، ومن فرَّق ديَنُه؛ فآمن بَِبْعض وكفر ببعض ، فقد فَاَرَق الدِّين القيم : وقيل 

.  
  .خمفف الراء » فَرقُوا « : بالتَّْشديد ، وقرأ األعمش ، وأبو صاحل ، وإبراهيم ، » فرَّقوا « : وقرأ الباقون 

فََصلُوه عن الدِّين احلقِّط وقد تقدَّم معىن الشِّيع ، أي : وهو مبعىن املَُشدَّد ، وجيُوز أن يكُون مبعىن « : قال أبو البقاء 
  .َصارُوا ِفرقاً خمتلفة : 

َيْزُعمون أنَّهم بنات اللَّه ، املُْشركني ، بعضُهم يَْعُبدون املالئكة ، و: يريد :  -رضي اهللا عنهما -قال ابن عبَّاس 
ِفَرقاً وأحزاباً يف الضَّاللة : أي « كانوا ِشَيعاً » و « هؤالء ُشفََعاُؤَنا عِْنَد اهللا » : وبعضُهم َيعْبدون األصَْنام ، ويقولون 

.  
عضهم بعضاً ، واليُهود أَخذُوا هم الَيهُود والنَّصَارى؛ ألن النَّصَارى تفرَّقوا ِفَرقاً ، وُيكَفِّر ب: وقال ُمجاهٌد ، وقتادة 

  .ببعض الكتاب ، وتركوا بعضه 
أنَّ رسُول اهللا صلى اهللا  -رضي اهللا عنه  -هم أْهل البَِدع والشُُّبَهات من هذه األمَّة وروى ُعَمر بن اخلطَّاب : وقيل 

م وكاُنوا ِشيَعاً ُهْم أْصحَاُب البدعِ إنَّ الذيَن فَرَّقُوا ديَنُه! يا عائشةُ» :  -رضي اهللا عنها  -عليه وسلم قال لعائشة 
  .« وأْصحَاُب األْهَواِء من هذه األمَّةِ 

إنَّ بَنِي إْسرائِيلَ تفرَّقَتْ » : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه -وروى عبد اهللا بن عمر



من ِهَي يا رسُول : عني ملَّة كُلُّها يف النَّارِ إالَّ واِحدة ، قال على اثَْنْينِ وَسْبِعني ملَّة ، وتفرَّفَت أُمَِّتي على ثالٍث وسْب
  .» ما أنا َعلَيه وأْصَحايب « : اهللا؟ قال 

  .» لست منهم يف شيء « : قوله 
 : [إذا بِه تتم الفَاِئدة؛ كقوله النابغة » لَْيَس « هو خرب : » ِمنُْهم « ، و » إنّ « يف حملِّ رفع خرباً ل : » لَْست « 

  ]الوافر 
  فإنِّي لَْسُت ِمْنَك ولَْسَت مِنِّي... ً إذا َحاَولَْت ِفي أَسٍد فُُجورا  -٢٣٩٤
  ] . ٣٦: إبراهيم [ } فََمن َتبَِعنِي فَإِنَُّه ِمنِّي { « ] : يف اإلثَْبات [ ونظُريه 

ليست ُمْسَتِقّراً منهم يف شيء ، أي : ، أي متعلِّقاً باالْستِقْرَار الذي تعلَّق به ِمنُْهم « ِفي َشْيٍء » وعلى هذا ، فيكُون 
حال ُمقدِّمة عليه ، وذلك على َحذِْف : « وِمْنُهم » اخلرب ، : « ِفي شيٍء » وُجيوز أن َيكُون . [ ِمْن َتفْرِيقهم 

  .، فلمَّا قُدِّمت الصِّفَة نصبت حاالً ] لَْست يف شيٍء كَاِئن من َتفْرِيقهم : ُمضاٍف ، أي 
  باآلية فصل يف املراد

  :يف املَْعَنى قوالن 
إنَّك بعيد عن أْهوَاِئهِهم : أنت َبرِيٌء منهم ، وهم مِْنَك بََراُء ، أي : إذا أُريد أهل األْهَواء ، فاملَْعَنى : األول 

  .وَمذاهِبِهم ، والِعقَابُ الالَّزم على ِتلْك األَباطيل َمقْصُورة َعلَْيهم ال يتعدَّاهم 
  .النَّصَارى وإن أُريد الَيهُود و

لَْست من ِقَتاِلهِم يف : وهذا بعيد؛ ألن املعىن « يقولون ُيؤَمر بِقَتاِلهم؛ فلما أمر بِقَِتالِهِم ُنِسخ : معناه » : قال السُّدِّيُّ 
يعين « إىل اللَّه  إنَّما أْمرُُهم» : مث قال . هذا الَوقِْت يف َشْيٍء؛ فُوُرده األْمر بالِقَتال يف َوقٍْت آَخر ، ال يُوجب النَّْسخ 

  .الوعيد : واملراد « مث ُينَبِّئُُهم مبا كَانُوا َيفَْعلُون » يف اجلََزاء ، واملُكَافأة ، واإلْمهَال ، : 

  ) ١٦٠( لَُمونََمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَلَا ُيجَْزى إِلَّا ِمثْلََها َوُهْم لَا ُيظْ

  :إمنا ذكّر العدد واملَْعدُود مذكَّر ، ألوجه 
أن اإلضافة هلا َتأِثري كما تقدَّم غْير مرَّة؛ فاكسب املُذَكَّر من املؤنَّث التَّأنيث ، فأْعِطي ُحكْم املؤنَّث من ُسقُوط : منها 

  ] . ١٠: يوسف [ } َتِقطُْه بَْعُض السيارة َيلْ{ : التَّاء من َعَدِده ، ولذلك يُؤنَّث فعله حالة إضافته ِلمُؤنٍَّث حنو 
  ]الطويل : [ وقوله 
  كََما َشرِقَْت َصْدُر القََناِة ِمْن الدَّمِ...  -٢٣٩٥
  ]الطويل : [ وقوله 
  َتَسفًَّهْت أَعاِليَها َمرُّ الرِّبيعِ النَّواِسمِ. ...  -٢٣٩٦

  .إىل غري ذلك مما تقدَّم َتْحِقيقه 
  ]الطويل : [ ارة عن ُمؤنٍَّث ، فُروِعي املَُراد ُدونَ اللَّفْظ ، وعليه قوله أنَّ املذكر ِعَب: ومنها 
  وأْنَت بَرِيٌء ِمْن ِقَباِئِلَها الَعشْرِ... وإنَّ ِكالَباً هذه َعْشُر أْبطُنٍ  -٢٣٩٧

وإن ِكالَباً هذه : أنَّه قيل مل ُيلِْحق التَّاء يف عدد أبطن ، وهي ُمذَكَّرة؛ ألنَّها ِعَبارة عن ُمؤنَّث ، وهي القبائل ، فك
  ]الطويل : [ َعْشر قََباِئل؛ ومثله قول ُعَمر بن أيب ربيعة 

  ثالثُ ُشُخوصٍ كاِعَباِن وُمْعصُِر... َوكَانَ ِمَجنِّي ُدونَ َمْن كُْنُت أتَِّقي  -٢٣٩٨



وهذا أْحَسن ممَّا قَْبلَه؛ للتَّْصريح  وهي ُمذَكَّرة؛ ملَّا كانت ِعَبارة عن النِّْسوة ،» شخوص « مل َتلَْحق التاءُ يف عدد 
، وهذا كما أنَّه إذا أُرِيد بلَفٍْظ مؤنٍَّث معَنى ُمذَكَّر؛ فإنَّهم يَْنظُُرون إىل » ُمْعِصُر « و » كاعباِن « : باملُؤَنثِ يف قوله 

  ]الوافر  : [املُراد دُونه اللَّفْظ ، فَُيلِْحقُون التَّاء يف عدِد املُؤنَّث ، ومنه قوله الشاعر 
  لَقَْد جَاَر الزََّمانُ على ِعَياليِي... ثَالَثَةُ أنْفُسٍ وثالثُ ذَْوٍد  -٢٣٩٩

: األعراف [ } اثنيت َعْشَرةَ أَْسَباطاً { : وهي ُمؤنَّثةٌ؛ ألنَّها يراد هبا ذُكُور ، ومثله » انْفُس « فأحلَق التَّاء يف عدد 
  . يف موضعه يف أحد الَوْجَهني ، وسيأيت إن شاء اهللا]  ١٦٠
وأقَاَم ِصفََتهُ : فله َعْشر حسنات أمْثَاهلا ، مث حذف املوُصوف : أنَّه راعى املوُصوف املَْحذُوف ، والتقدير : ومنها 

ألِْحقَت التَّاء يف عدد املؤنَّث مَُراعاة للموصوف » مََرْرت بِثَالثة َنسَّاباٍت « : ُمقامه تاركاً العدد على حاله ، ومثله 
قراءة َيْعقُوب ، واحلسن ، وسعيد بن ُجبَْير ، : بثالثة رجالٍ نسَّاباٍت ، ويؤيِّد هذا : ذُوف ، إذ األْصل املَْح

فله عشر حسنتٍ : أي » َعْشر « بالرَّفْع صفة ل » أمثَالُها « بالتَّنوين » َعْشٌر « : واألْعمش ، وعيسى بن ُعَمر 
  .ةٌ من تلك التَّآويل املَذْكُورة يف الِقَراءة املَْشُهورة أْمثَالِ ِتلْك احلسنة ، وهذه القراءة سَاِلَم

  :اْجَتَمع هاُهَنا أْمَران ، كلٌّ مِْنها يُوجِب التَّأنيث ، فلما اْجَتَمعا ، قوي التَّأنيث : وقال أبو عليَّ 
  ]الطويل : [ فجاز التأنيث كقوله » َحَسنات « : أن األْمثَال يف املعىن : أحدمها 
  الثُ ُشُخوصٍ كاِعَباِن وُمْعصُِرث...  -٢٤٠٠

  .النَِّساء : أرد بالشُُّخوص 
َيلَْتِقطْهُ { ، » قَطَْعت بَْعَض أصابِعه « : أنَّ املُضاف إىل املؤنَِّث قد يُؤنَّث وإن كان ُمذَكَّراً؛ كقوله من قال : واآلخر 

  ] . ١٠: يوسف [ } َبْعُض السيارة 
  فصل يف هل املراد يف العدد التحديد

إذا « : اإلْضعَاف ُمطْلقاً؛ كقول القائل : التَّْحديُد ، بل املَُراُد منه : التقدير بالَعْشَرة ليس املراد منه : ال بعضهم ق
وال » واِحَدة ، ألكَلِّمنَّك َعْشراً ] كلمة [ لئن كَلَّْمَتنِي « : ويف الَوعِيد » أسديت إيلَّ معروفاً ألكاِفئَنََّك بعشر أْمثَاِلِه 

  : -سبحانه وتعاىل -التَّْحديد ، فكذلك هُنا ، ويُدلُّ على أنَّه ليس املراد التَّْحديد ، قوله  يريُد

ةُ َحبٍَّة واهللا ُيَضاِعُف ِلَمن مَّثَلُ الذين ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهْم ِفي َسبِيلِ اهللا كَمَثَلِ َحبٍَّة أَنبََتْت َسْبَع َسَنابِلَ ِفي كُلِّ ُسنُبلٍَة مِّئَ{ 
  ] . ٢٦١: البقرة [ } َشآُء َي

  .» اآلية يف غري الصَِّدقَات « :  -رضي اهللا عنه  -وقال ابن ُعَمر 
  }َوَمن َجآَء بالسيئة فَالَ جيزى إِالَّ ِمثْلََها { : قوله 
  .إالّ َجَزاء ُيَساويِها : أي 

قال : م وّجبل وَمّجد وعظَّم قال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وشّرف وكرَّ -رضي اهللا تعاىل عنه  -روى أبو ذرِّ 
  .» احلسنة عشرة أو أزيد ، والسيئة واحدة ، أو عفو ، فالويل ملن غلبت آحاده أعشاره « :  -تبارك وتعاىل  -اهللا 

إذا َهّم َعبءِدي بِحسَنٍة ، « :  -تبارك وتعاىل سبحانه -وأمت حكاية عن اهللا  -عليه أفضل الصالة والسالم -وقال 
  .اِحدة ا وإنْ لَم َيْعلََملْها ، فإن َعِملها ، فَعشْر أْمثَاهلان وإن َهّم بَسيِّئَة ، فال َتكُْتُبوها ، فإن َعِملَها ، فََسيِّئَة َوفاكُتُبوَه

إذا أْحَسن أحُدكُم » : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا تعاىل عنه  -وروى أبو هريرة 
 -َيْعَملُها ُتكَْتُب بْعشر أْمثَاهلا إىل سبعمائة ، وكُلُّ سَيِّئٍَة َيْعَملُها ، تكَْتُب بِمثِْلها ، حتَّى َيلْقى اللَّه  إسالمه ، فكُلُّ َحَسَنة

  .«  -عزَّ وجلَّ



  .} َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ { :  -تبارك وتعاىل -مث قال 
  :هتم ، وهاُهنا سؤاالن ال يَْنَتِقُص من ثواب طاعتهم ، وال يَُزاد علي ِعقاب سيِّئا: أي 

  كُفْر ساعة كَْيف يُوجُِب عقاب األبد عل هناية التَّْغِليظ فما وجه املَُماثَلَة؟: السؤال األول 
أن الكافر كان على َعْزم أنَّه لو عاش أبداً لبقي على ذلك االْعِتقَاد فلما كان ذلك الَعْزم مؤبِّداً ُعوِقب : فاجلواب 

سْلم املُذْنِب؛ فإنَّه يكُون على َعْزمِ اإلقْالع من ذلك الذَّْنب ، فال َجَرم كانت ُعقُوبُته ُمْنقطعة بعقابِ األبد؛ خبالف املُ
.  

اعتاق الرَّقبة الواجة تارةً جعلها بدالً عن ِصَيام ِستِّني َيْوماً يف كفَّارة الظَّهَار ، واِجلمَاع يف هنارِ : السؤال الثَّاين 
  .ن صيام ثالثة أيَّام ، فدلَّ على أنَّ املُساَواة غري ُمْعَتَبرة؟ رضمان ، وتارة جعلها بدالً م

  .أنَّ املَُساَواة إنَّما َتْحُصل بَوضع الشِّْرع وُحكْمه : وجواُبه 
إذا أْوَضح اإلْنسان مَُوضِّحََتْين ، وجب فيها أرشان فإن ُرِفَع احلاجُز بينُهَما ، صار الواجب أْرشَ : السؤال الثالث 

  .واحدة؛ فههُنا اْزَداَدت اجلِناَية وقل العقاب ، فاملَُساَواة غري ُمْعَتبَرة  ُموضِّحة
  وجواُبه أنَّ ذلك من قَْصد الشَّْرع وحتكُّمَاِتهز

أنه َيجِب يف ُمقاَبلة تفويت أكثر كُلِّ واحٍد من األعضاء دية كاملة مث إذا قلته وفّوت كل األعضاء : السؤال الرابع 
  .، وذلك َيْمنع القول من رِعَاية املَُماثلة وجب ِدَية واِحَدة 

  .أن ذلك من باب حتكُّمَاِت الشَّريعة : وجواُبه 

  ) ١٦١(رِِكَني قُلْ إِنَّنِي َهَدانِي رَبِّي إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ ِديًنا ِقَيًما ِملَّةَ إِْبَراهِيَم حَنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْش

اهللا عليه وسلم وشّرف وكّرم وّجبل وّجمد وعظم دالِئلَ التَّْوحِيدن والردِّ على القَاِئِلني ملا َعِلم رُسول اهللا صلى 
عليه  -بالشَُّركَاء واألْضداد ، وبالغ يف تَقْرير إثَْبات القََضاِء والقدر ، ورد على أهل اجلاهليَّة يف أَباِطيلهم أَمرَُه

، وذلك َيُدلُّ على أنَّ اِهلَدايةَ » إنِّنِي َهَداين ربِّي إىل صراٍط ُمْستَقيمٍ  قُلْ« : أن َيْخِتم الكالم بقوله  -الصالة والسالم
  . -تباك وتعاىل سبحانه -ال َتْحُصل إالَّ باللَّه 

َتقيم ، وهو َهَداُه إىل الصِّراط املُْس -تعاىل -ملّا بيَّن أنَّ الكُفَّار تفرَّقُوا ، بيَّن أنَّه « :  -رمحه اهللا تعاىل -وقال القُرطُبِيُّ
  .» عليه الصالة وأمت التسليم  -ِملَّة إبراهيم

  :َنْصُبه من أْوُجه : » ِدنياً « : قوله 
َهَدانِي هدايةَ دينٍ قيِّم ، أو على : إنَّه مصدر على املَعَْنى ، أي : من نصب على احلال ، قال قُطُْرب وقيل : أحدها 
  .دِيناً أو الَْزمُوا » َعرَّفَنِي ديناً « : إْضمَار 

« وهو غَلَطٌ؛ ألنَّ املَفُْعول الثَّاين هَُنا هو املَْجرُور ب » َهَداين « إنه مفُعول ثاٍن ل :  -رمحه اهللا عليه -وقال أبُوا لبقاء
  .فاكُتِفي بِِه » إىل 

  .» إنَُّه منصُوٌب على البدل من حملِّ إىل ِصراٍط ُمْستقيمٍ « :  -رمحه اهللا تعاىل عليه -وقال مكِّي 
  .األوَّل عليها وهو كالذي قَْبلَه يف املعىن » َهَدانِي « مقدِّرة لداللة » َهَدانِي « ب : وقيل 
بكسر القاِف وفتح الياء خفيفة ، والباقون بفَْتِحها ، وكَْسر الَياء : قرأ الكُوفيُّون ، وابن عاِمر » ِقيماً « : قوله 

  .دَّم َتْوجِيه إْحدى القراءَتْين يف النَِّساِء واملَاِئدة القَوِمي املُْسَتقِيم ، وتق: مشدَّدة ، ومعناه 
  .كسيِّد من َساَد ، وهو أْبلغُ من القَاِئم » قام « من » فَْيِعل « : القيم :  -رمحه اهللا عليه -قال الزََّمْخَشري 



قَيام ، كالصَِّغر والِكرب واجلُوع ال: هو َمصدر مبعىن :  -رمحه اهللا عليه -وأمَّا ِقَراءة أْهلِ الكُوفَة فقال الزَّجَّاج 
  .ديناً ذا قَيِم ، ووصف الدِّين هبذا املَْصدر ُمبالغة : والشبع ، والتَّويل 

  .قد ذكر يف البقرة والنساء » حنيفاً « أو َمْنصُوٌب بإْضمار أعين ، و » ديناً « بدالً من » ِملَّة « : قوله تعاىل 
 -عليه الصالة والسالم -اهيم حال كَْونِها موُصوفة باحلنيفيَّة ، مث وصف إبراهيم هداين وعرَّفَنِي ملَّة إبر: واملعىن 
  .الردُّ على املُْشرِكني : واملقُْصود منه » وما كان من املُْشركني « : بقوله 

َوبِذَِلكَ أُِمْرُت َوأََنا أَوَّلُ الُْمْسِلِمَني  لَا شَرِيَك لَُه) ١٦٢(قُلْ إِنَّ َصلَاِتي وَُنُسِكي َوَمحَْياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني 
)١٦٣ (  

 -عليه الصَّالة والسَّالم  -ملَّا عّرفه الدِّين املُستِقيمن عرَّفه كيف يقُوم به ويؤدِّيه ، وهذ اآلية الكرمية تدلُ على انَّه 
وهذا من أقَْوى الدَّالئل على أنَّ } كَ لَه الَ شَرِي{ :  -تبارك وتعاىل -مؤدِّي العَِبادة مع اإلْخالص ، وأكده بقوله 

  .أن ُيؤَتى هبا َمقُْرونةً باإلْخالصِ : َشْرط صحة الصَّالة 
  :واْخَتلَفُوا يف املَُراد بالنُُّسك 

بَِّك فََصلِّ ِلَر{ :  -تبارك وتعاىل -الذَّبِيَحة بعينها ، ومجع بني الصَّالة وبني النَّحر؛ كما يف قوله: املُرَاد به : فقيل 
  .صالةُ اللَّْيل : املراد بالصالة هاهنا صالة النَّْحر ، وقيل : فقيل ]  ٢: الكوثر [ } واحنر 

نَاِسكٌ : َسبَاِئك الِفضَّة ، كل َنِسيكة منها َسبيكة ، وقيل للُمتعَبِّد : النُُّسك : وروى ثَْعلَب عن ابن األعَْرايبِّ أنه قال 
كل ما : فَّاها ، كالسَّبيكة املَُخلََّصة من اخلََبث ، وعلى هذا التَّأويل فالنُُّسك ، ألنه خلَّص من دَناِئس اآلثَم وص

  .الذَّْبح : ، إالَّ أن الَغاِلب عليه يف العُْرف  -تبارك وتعاىل -ُيَتقرَُّب به إىل اللَّه 
  .} َوَمْحيَاَي َوَمَماِتي للَّه { : قوله 

  .لِّم ، وفيها اجلَّمع بني َساِكَنْين بسكون ياء املُتك» وَمْحياْي « : قرأ نافع 
  .بثبوت األلفني » لِفُالٍن ثُلُثَا املَالِ « و » الَتقَتْ َحلْقََتا البطَاِن « : كقوله : قال الفارسي 

رك وقد طََعن َبْعُض النَّاس على هذه القراءة مبا ذَكَْرت من اجلَْمع َبْي السَّاِكنني ، وتعجَّبت من كَْون هذا القَارئ ُيَح
  .وقد نقل بَعضُُهم عن نافع الرُّجوع عن ذلك » َمْحَياْي « وُيَسكِّن ياء » ُمَماِتيَ « ياء 

  .» عنه « َمحَْياَي » فََيْنَبِغي أالَّ َيِحلَّ َنقْلُ تْسِكني ياء « :  -رمحه اهللا عليه -قال أُبو شامة
، ]  ٢٢: إبراهيم [ } بُِمْصرِِخيَّ { َحْمَزة يف  بكسر الياِء ، وهي تشبه قراءة» َمحَْياي « : وقرأ نافع يف رواية 

  . -إن شاء اهللا تعاىل -وسيأيت 
، وإدغَاِمها يف ياء املَُتكلِّم ، وهي » ياء » « األلف « بإْبدال » وَمحَْييَّ « : وقرا ابُن أيب إسحاق ، وعيس اجلَْحَدرِيُّ 
  ]الكامل : [ لُغة ُهذَْيل ، أنشد عليها قول أيب ذُؤْيب 

  فَُتُخرِّمُوا وِلكُلِّ َجْنبٍ َمصْرُع... َسَبقُوا َهَويَّ وأْعَناقُوا ِلهََواُهُم  -٢٤٠١
، فإن ذلك ُمَحال ، َبلْ معىن  -عزَّ وجلَّ -أن املَحْيا واملَماِت للَّه لَْيس مبعىن أنَُّهما ُيؤَتى بِهَِما لطاعة اهللا : اعلم 

  . -تعاىل -اللَّه ، وذلك ِمْن أدلِّ الدِّالئل على أنَّ طاعة الَعْبد َمْخلُوقة منه كْونِهِا للَّه أنَُّهَما حَاِصالن بَِخلْقِ 
  .» إذا ِمتُّ على اإلميان من رب الَعاِملني : بالعمل الصاحلن وَمَماِتي : َمْحَياَي « : وقال َبْعُض املفسِّرين 

ُيَبيِّن أنَّ صالته ، وسَائر ِعباداِته ، وحياته ، أمَر رُسوله صلى اهللا عليه وسلم بأن  -تبارك وتعاىل -أنَّه : واعلم 
  .وبقدره ، وقضَائه ، وُحكِْمه  -تبارك وتعاىل -وَمَماِته كُلِّها واقعةٌ خبلق اللَّه



ما اوِصي به : أي » َمَماِتي « ما أْعَمله يف َحيَاِتي ، و : أي » وَمْحَياَي « : قوله :  -رمحه اهللا عليه -وقال القُْرطُبِيُّ 
أُفْرُِدُه بالتَّقَرُّب هبا إليه ، مثَّ نصَّ على أنَّه ال َشريَك لَُه يف اخلَلْق ، والتقدير ، مث : أي » ِللَِّه ربِّ الَعاِملني « ْعد َوفَاِتي َب

اللَّه  املُسَتْسِلمني لِقَضاء: أي » وأنا أول املُْسِلمني « : وهبذا التَّوحيد أِمْرت ، مث يقول » وبذِلك أِمْرتُ « : قال 
  .كَْونه أّوالً ِلُمْسِلِمي َزمَانه : وقَدره ، وَمْعلُوم أنَّه لَْيس أوَّالً لكلِّ ُمْسِلمٍ ، فوجب أن يكُون املراد 

  فصل يف استفتاح الصالة هبذا الدعاء
نَّنِي َهَدانِي قُلْ إِ{ .  -تعاىل -أن يف قوله -رمحه اله  -ذكر الطربي ، عن الشَّافعي « :  -رمحه اهللا  -قال القرطيب 

ما َيُدلُّ على افِْتَتاح الصَّالة هبذا الذِّكْر؛ فإن } َربِّ العاملني { إىل قوله ]  ٦١: األنعام [ } ريب إىل صَِراٍط مُّْسَتِقيمٍ 
 -عنهرضي اهللا  -أمر نبيِّه صلى اهللا عليه وسلم به ، وأنَْزله يف ِكتَابه ، مث ذكر حديث عليِّ  -سبحانه وتعاىل  -اللَّه 

وجَّْهت َوْجهِي للَِّذي فَطَر السَّموات واألْرَض حَنِيفاً وما أن من املُْشرِكني ، إنَّ َصالَيت : كان إذا افِْتَتح الصالة قال 
  .وُنُسكي وَمْحَياي وَمَماِتي للَّه ربِّ العاملني ، ال َشرِيَك لُه وبذلك أمِْرت وأنا أوَّل املُْسِلِمني 

مَّ إِلَى َربِّكُمْ أَْبِغي َربا َوُهَو َربُّ كُلِّ َشْيٍء َولَا َتكِْسُب كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا َعلَْيَها َولَا تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى ثُقُلْ أَغَْيَر اللَِّه 
  ) ١٦٤(َمْرجُِعكُْم فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ 

بالتَّْوحِيد املَْحضِ ، أمَره أن َيذْكر ما َيْجرِي ُمْجرى الدَّليل على ِصحَّة هذا  -عليه الصَّالة والسَّالم  -ملا أَمَرُه 
  :التَّوِحيد ، وتقريره من وجهني 

أنَّ أصناف املُْشرِكني أربعة؛ ألنَّ عبدة األصنام أْشَركُوا باللَّه ، وعبدة الكواِكب أْشرَكُوا باللَّه ، والقَاِئلون : األول 
كوا ، والقَاِئلُون بأنَّ املسيح ابُن اللَّه واملالئكة بنات اهللا أْشَركُوا ، فهوالء هم ِفَرقُ املُْشرِكني ، بيزدان وأهرمن أشر

خالقُ  -تعاىل  -هو اخلَاِلق ِللكُلِّ؛ ألن عبدة األصنام معترِفُون بان اللَّه  -سبحانه وتعاىل  -وكلُّهم َيْعَترفُون بأن اللَّه
  .ما يف العامل من املْوُجودات وُهو اخلالُق لألْصنامِ واألكوان بأْسرِها  السَّمواِت واألْرضِ وكلِّ

  . -تبارك وتعاىل -وأما القَاِئلُون بيزدان وأهرمن فُهم أيضاً معترِفُون بأنَّ الشَّْيطَان ُمْحَدث ، وأنَّ ُمْحِدثُه هو اللَّه 
َخلَق الكُلَّ؛ فثبت انَّ طواِئف  -سبحانه وتعاىل -بأنَّ اللَّه  وأمَّا القَاِئلُون باملسيح واملالئكة ، فُهم أيضاً معَترِفُون

  .خلق هؤالء الشَُّركَاء  -تبارك وتعاىل -املُْشرِكني أطَْبقُوا على أنَّ اهللا 
مع قل يا ُمَحمَّد أغري اللَّه أبِْغي رّباً ، : قال لرسُوله صلى اهللا عليه وسلم  -سبحانه وتعاىل -وإذا ُعرِف هذا ، فاللَّه 

  .أنَّ هؤالء الذين اتَِّخذُوا َربَّاً غرياللَّه ، أقَرُّوةا بأن اللَّه تبارك وتعاىل خالق تلك األْشَياء 
 وهل َيْدُخل يف الَعقْل جعل املْرُبوب َشريكاً للرَّبِّ ، وجعل العَْبد شَرِيكاً للَمْولَى ، وجَْعل املَْخلُوق َشريكاً للَخاِلق؟

  .فاسٌد وديٌن َباِطلٌ ] قول [ ثبت أنَّ إتََّخاذُّهم َرباً غْير اللَّه  وملَّا كان األْمر كذلك ،
أن املوجود إمَّا واجٌب ِلذَاته وإمَّا ممكن ِلذَاته ، وثبت أن واجَِب الُوجُود واحٌد ، وثبت أنَّ ما ِسوَاه ُمْمِكٌن : الثاين 

رّباً  -تعاىل  -جِبِ لذَاِتِه ، وإن كان األْمر كذلك ، كان اللَّه لذاته ، وثََبت أن املُْمِكن لذاته ال يُوجد إالَّ بإجيَاِد الوا
  .بِكُلِّ َشْيء 

َصرِيُح الَعقْل َيشَْهُد بأنَّه ال َيُجوز جَْعلُ املْرُبوب َشريكاً للرَّبِّ ، وَجْعل املَْخلُوق شريكاً : وإذا ثبت هذا ، فَنقُول 
  .} قُلْ أَغَْيَر اهللا أَْبِغي َرّباً َوُهَو َربُّ كُلِّ َشْيٍء { :  -تعاىل  -للخَاِلقن وهذا هو املَُراد من قوله 

أي سيِّداً وُهو رب كُلِّ شيء ، وذلك أنَّ الكُفَّار كانوا يقُولون للنَّبِيِّ : معىن رّباً  -رضي اهللا عنه -قال ابن عبَّاس 



  .اْرجع إىل ديننا : صلى اهللا عليه وسلم 
{ :  -تبارك وتعاىل  -اتبُعوا سبيلي ، أْحِمل عَْنكُم أْوزَاركم ، فقال اللَّه : ن املُغَرية قال ابن عبَّاسٍ ، قال الوليُد ب

: أي » وال تَزُِر وَازرةٌ وْزَر أخَرى « أنَّ إثَْم اجلانِي عليه ، ال على غريه : ومعناه } َوالَ َتكِْسُب كُلُّ َنفْسٍ إِالَّ َعلَْيَها 
  .ال ُيؤاَخذُ أحدٌ بذَْنب غريه 

[ } َوَوَضعَْنا َعنَك وِْزَرَك الذي أَنقََض { :  -تعاىل -الثِّقَل ، ومنه قوله : وأْصل الوِْزر :  -رمحه اهللا  -ال القُْرطُيبُّق
 ٣١: األنعام [ } َيْحِملُونَ أَْوزَاَرُهْم على ظُهُورِِهْم { :  -تعاىل  -الذنب؛ كما قال : وهو هنا ]  ٣،  ٢: الشرح 

  .َوزِر يَْوَزر ، َوَوَزَر يزر ، َوُوزِرَ ُيوَزر وِْزراً : يُقَال : األْخفَش وقد تقدَّم قول ] 

  .نَزلَْت رداً على العرب يف اجلاهليَّة من ُمؤاَخذَة الرَُّجل بِأبيه ، واْبنِه ، واْبنِه ، وجبريرة َحِليِفِه : قيل 
فقد يُؤاَخذُ : ، وكذلك الَِّتي قَْبلَها ، فأمَّا يف الدنيا  حيتمل أنْ يكُون املُراد بَِهذَه اآلية يف اآلخرة: قال القُْرطُبِي 

{ :  -رضي اهللا عنه -بعضُهم بُِجْرم بعضٍ ، وال سيَّما إذا مل َيْنه الطَّائع الَعاِصي ، كا تقّدم يف حديث أيب بكر 
األنفال [ } يَبنَّ الذين ظَلَُمواْ ِمنكُْم خَآصَّةً واتقوا ِفْتَنةً الَّ ُتِص{ :  -وقال تعاىل]  ١٠٥: املائدة [ } َعلَْيكُْم أَنْفَُسكُْم 

  ] . ١١: الرعد [ } إِنَّ اللََّه الَ ُيغَيُِّر َما بِقَْومٍ حىت ُيَغيِّرُواْ َما بِأَْنفُسِهِْم { ]  ٢٥: 
  .» خلََبث نعم ، إذا كَثُر ا: يا رُسول اهللا ، أَنْهلَُك وفينا الصَّاِلُحون؟ قال « : وقالت زَْيَنب بِْنت َجْحش 

 -على لسان رسُوله  -تعاىل  -اسٌم للزَِّنا ، وأْوَجب اللَّه : أْوالد الزِّنَّا ، واخلبيث بفتح الَباء : معناه : قال العلماء 
. ه دَية اخلطأ على الَعاِقلة ، حىت ال يُطل دُم املُْسِلمِ وذلك باإلْجمَاع؛ فََدلَّ ذلك على ما قُلَْنا -عليه الصَّالة والسَّالم 

ثُمَّ إىل { :  -أنَّ ُرجُوع هؤالء املشركني إىل َمْوِضع ال َحاِكم وال آِمر إال اللَّه ، وهو قوله تعاىل -تعاىل  -مث بيَّن 
  .} رَبِّكُْم مَّْرجُِعكُْم فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ 

َبْعَضكُْم فَْوَق َبْعضٍ َدَرجَاٍت لَِيْبلَُوكُْم ِفي َما آَتاكُْم إِنَّ َربََّك سَرِيُع الِْعقَابِ  َوُهَو الَِّذي َجَعلَكُمْ َخلَاِئَف الْأَْرضِ َوَرفََع
  ) ١٦٥(َوإِنَُّه لََغفُوٌر َرِحيٌم 

  :فيه ُوُجوه 
َجْمع خليفة؛ : أنَّ حممداً صلى اهللا عليه وسلم خامت النَّبِيِّني ، فََخلَفَْت أمَّْته سَاِئَر األَمم ، واخلالئف : أحدها 

أْهلَك القُُرون املَاِضَية ، وَجَعلَكُم يا : كالَوَصائف َجْمع َوِصيفَة ، وكُلُّ من َجاَء تبعاً له ، فهو َخِليفةَ؛ أنه َيْخلُفُه ، أي 
  .ُمحمَّد صلى اهللا عليه وسلم ُخلَفَاء ِمْنُهم ، َتْخلُفوهم يف األْرضِ وَتْعمُروهنا بعدهم 

  .ف بعضُهم بعضاً جعلُهم َيخلُ: وثانيها 
  .أنَُّهم ُخلَفَاء اللَّه يف اْرِضه ، َيْمِلكُوهنا ويَتصَّرفُون فيها : وثالثها 

لَِّيْبلُوَكُْم ِفي َمآ { يف الشَّرف ، والعَقْل واملال ، واجلاه ، والرِّْزقِ ، : } َوَرفََع بَْعَضكُْم فَْوَق بَْعضٍ َدَرَجاتٍ { : قوله 
َيْبَتِلي الغَنِيَّ ، والفَِقَري ، والشَّريف ، والَوضِيَع ، واحلُر ، والَعْبَد ، لُيظْهِر : يما َرَزقَكُم ، َيعْنِي ليختربكُْم ف} آَتاكُْم 

ألنَّما ُهو آٍت هو سريٌع قريب } إِنَّ َربَّكَ َسرِيُع العقاب {  -تعاىل  -ِمْنكُم ما يكُون عليه الثَّواب والِعقَاب ، مثَّ قال
.  

  .» وإنَّه لَغفُوٌر َرحِيٌم « ك يف الدنيا هو اهلال: وقيل 
داللَة على ] بالالم [ » لََغفُورٌ « : َسريع العقاب ألْعَدائه ، غَفُور رحيمٌ ألْولِيائه رحيم هبم ، وأكد قوله : قال عطاء 



اف؛ ألنَّ هناك املقام مقام ِسَعة َرْحَمِته ، وملْ يؤكد ُسْرعة العِقَاب بذلك ُهَنا ، وإن كان قد أكَّد ذلك يف سُوَرة األْعر
ن َتخْويٍف وهتديد ، وبعد ِذكْر قصَّة املُعَْتدين يف السَّْبت وغريه ، فََناسب َتأكِيد العِقَاب ُهَناكن وأتى بِِصيغََتي الُغفَْرا

  .والرَّْحمة ، وال بصيَغٍة واِحَدة؛ داللة على ِحلِْمه ، وِسَعة مغفرته ، وَرْحَمِته 
َمْن قَرأ ثالث آيات يف أوَّل « : عن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قال  -رضي اهللا عنه  - روى جابر ْبن عبد اهللا
وكل اللَّه به أْرَبعني ألْف ملٍك ، َيكُْتُبون لَُه مِثْل أعماهلم إىل يوم » َوْيَعلَم ما َتكِْسبون { : ُسورة األنعام إىل قوله 

ابَِعة ، ومعُه َمْرزبة من َحديد ، فإن أراَد الشَّْيطان أن ُيوسوَس أو ُيوِحي إىل قَلْبه القيامة ، وَينْزِلُ ملٌك من السَّماء السَّ
اْمش يف  -سبحانه وتعاىل  -، ضربه هبا ضرباً ، فكان بَْيَنه وَبْيَنه سْبُعون ِحَجاباً ، فإذا كان َيْوم القيامة َيقُول الرَّبُّ 

  .« َماِء الكَْوثَرِ ، واغَْتِسل من َماء السَّلَْسبيل ، وأْنَت َعْبِدي وأَنا ربُّك  ِظلِّي ، وكُأل من ِثَمار َجنَّيت ، واشرب من
أْعلَم بالصَّواب ، وإلْيه املَْرجع واملآُب ، وكان اخِْتَتام هذا اجلُزء املُبارك يف َيْوم األْربعاء  -سبحانه وتعاىل  -واهللا 

، إْحدى وَسْبعني  ١٢٧١ْهر ُمَحرَّم ، الَّذي هو اْبِتداء شهور سنة املُبارك ، واملوافق ألْحدى َعشر َيوماً خلَت من َش
ومائََتني وألْف من اِهلْجرة النَّبَويَّة على َصاِحبها أفْضل الصَّلوات ، وأْزكَى السَّالم ، على يد كَاِتبها أفْقَر العباد ، 

، غَفَر اللَّه لَُه ، ولَِواِلَدْيه ، وِلَمن َدَعا لَُهَما باملَْغِفرة ، وأحَوجهِم إىل ربِّه الغَنَِي املُْعطي إبراهيم ُمَحمَّد األْرَنؤُِطي 
  .وِللُْمْسِلمني واملُْسِلَمات األْحَياء ِمنُْهم واألمَواِت ، إنَّه مسيع قَريٌب ُمجِيب الدعوات 

  .آمني يا رب العاملني 
  .م على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت النبيني وعلى أله وصحبه أمجعني ، وسال

  متَّ اجلزء الثَّامن ، ويليه اجلزء التَّاسع
  تفسري سورة األعراف: وأوَّله 

  ) ١(املص 

وقد تقدَّم . » أنا اللَُّه أعلُم وأفَصِّلُ « ، وعنه » أنا اللَُّه أَفَصِّلُ : آملص « :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس 
  .ْحُرفِ املقطََّعة يف أوَّلِ الكتابِ الكالُم على األ
  .» سبحان املصوُر « على هجاِء قولنا يف أمساء اللَّه » آملص « :  -رضي اهللا عنه  -وقال السُّدِّيُّ 
أنَّا « : على قوله ] محله [ أنا اهللا أفصل أوىل من : ليس حَْملُ هذا اللَّفِْظ على قولنا :  -رمحه اهللا  -قال القَاِضي 

أّنا اللَّهُ : ؛ ألنَُّه إن كانت العربةُ حبرِف الصَّاِد فهو موجودٌ يف قوله « أنا اهللا أمتحن ، أنا اهللا أملك [ ، » ُه أْصِلُح اللَّ
وإن كانت العربةُ حبرف امليم فكما أنَُّه موجوٌد يف العلم فهو أيضاً موجود يف امللك ، واالمتحان ، فكان ] أصِْلُح ، 

على هذا املعىن بِعَْينِِه حمُض التََّحكُّم ، وأيضاً فإنْ جاء تفسريُ األلفاِظ بناًء على ما فيها من «  آملص» َحْملُ قولنا 
[ احلروِف من غري أنْ تكون ِتلْكَ اللفظَةُ موضوعة يف اللَُّغِة لذِلَك املَْعَنى؛ انْفََتَحْت طريقةُ الَباطنّية يف تفسري سائرِ 

  .َشِكلُ هذا الطريق القرآِن الكرميِ مبا ُي] ألفاظ 
فأبعُد؛ ألنه ليس جعله اْسماً للَّه أوىل من جعله امساً لبعض  -تبارك وتعاىل  -إنَُّه من أمساء اللَِّه : وأمَّا قولُ بعضهم 

 للمسمَّى ، وألن االسَم إنََّما َيصُري -عليهم ، وعلى نبيَِّنا أفضلُ الصَّالة والسَّالم  -ُرُسِلِه من املالِئكَِة ، أو األنبياِء 
اسم لقب هلذه السُّورة الكرمية ، « آملص » : بواِسطَِة الَوْضعِ واالصطالح وذلك مفقوٌد ُهَنا ، بل احلقُّ أنَّ قول 

سبحانهُ  -تبارك وتعاىل  -وأمساُء األلقابِ ال تفيد ههنا فائدة يف املسمَّيات ، بل هي قاِئَمةٌ مقاَم اإلرشاداِت ، وللَّهِ 
  .كما أنَّ الواحد ِمنَّا إذا حدث له ولٌد فإنَّهُ يسمِّيه مبحمٍِّد « آملص » : السورةَ بقوله أن يسمِّي هذه 



هو كتاٌب ، : جيوز أن يكون خرباً عن األْحُرف قَْبلَُه ، وأن يكون خرباً للمبتدأ ُمْضِمرٍ ، أي : « ِكَتاٌب » : قوله 
  .كذا قدَّرُه الزََّمْخَشرِيُّ 
كتابٌ : خربه ، والفاُء زائدةٌ على رأي األْخفََش أي « فَالَ َتكُْن » صفُتُه و « أنْزِلَ » بتدأ و وجيوز أن يكون كتاٌب م

ضمريٌ « أنْزِلَ » والقائُم مقام الفاعل يف . موصوٌف باإلنزالِ إليَك ، ال يكْن يف صدرك حرٌج منُه ، وهو بعيٌد جّداً 
  .ال ختلو الصفةُ من عائٍد عائد على الكتابِ ، وال جيوز أن يكون اجلارَّ؛ لئ

  .واملراُد بالكتابِ القرآن الكرمي 
َجدُُّه ال إله إالَّ  -تبارك وتعاىل  -الدَّلِيلُ الذي َدلَّ على ِصحَِّة ُنُبوَِّة حممدٍ صلى اهللا عليه وسلم هو أن اللَّه : فإن قيل 

نا أن نعرف نبوته ، وما مل َنْعرِف نبوته ال ميكننا خصَُّه بإنزالِ هذا القرآن عليه فما مل نعرف هذا املعىن ال ميكن -هو 
  بقوِلِه لَزَِم الدَّْورُ؟ -تبارك وتعاىل  -أن حنتج بقوله فلو أثبتنا كَْونَ هذه السورة نازلةً من عند اهللا 

نه عليه أفضلُ الصَّالةِ َنْحُن نعلم مبحضِ العَقْل أنَّ هذه السورة الكرمية ِكَتاٌب أنْزِلَ إليه من ِعْند اللَِّه؛ أل: فاجلواُب 
َبارِ ، والسَّالم ما َتَتلَْمذَ ألْستَاٍذ ، وال تعلم من ُمَعلِّمٍ ، وال طَالََع ِكَتاباً ، ومل خيالِط العلماء والشُّعراَء َوأهلَ األْخ

ربعَني ظهر له وانقضى من عمره صلى اهللا عليه وسلم أْرَبُعونَ َسَنةً ومل يتفق له شيٌء من هذه األحوالِ ، مث بعد األ
هذا الكتاُب العزيُز املشتملُ على علوم األولَني واألخريَن ، والعقلُ يشهدُ بأنَّ هذا ال حيصل إال بطريقِ الَوْحي من 

؛ فثبت هبذا الدَّليل العقلي أن هذا الكتاب أنزل على ُمَحمٍَّد صلى اهللا عليه وسلم من -تباَرك وتعاىل  -عند اللَّه 
  .جل عند ربه وإهله عز و

  فصل يف دحض شبهة خلق القرآن
، فوصف بكونه منزالً ]  ٢: األعراف [ } ِكَتابُ أنْزِلَ إِلَْيكَ { : احتج القائلون خبلق القرآن الكرمي بقوله 

  .واإلْنزَالُ يقتضي االنتقال من حالٍ إىل حالٍ ، وذلك ال يليُق بالقَِدمي فََدل على أنَُّه حمدث 
  .هذه احلروف وال نزاع يف كوهنا حمدثةً خملوقةً ] هو [ نزال والتنزيل على سبيل اجملاز واجلواُب أن املوصوف باإل

َهْب أنَّ املراَد منه احلروف إالَّ أنَّه احلروَف أعْرَاٌض غري باقية بدليل أّنها متوالية وكوهنا متواِليةً ُيْشِعُر بعدمِ : فإن قيل 
  ْبقَى زََماَنْينِ كيف يعقل وصفه بالنزول؟بقائَِها ، وإذا كان كذلك الَعَرضُ الذي ال َي

، مث أنَّ امللك يطالُع تلك النُّقوش ] املَْحفُوِظ [ أنَُّه سبحانه وتعاىل أْحَدثَ هذه الرُّقُوَم والنُّقُوشَ يف اللَّْوحِ : فاجلواُب 
احلروَف والكلماِت ، فكان املرادُ تلك  -صلوات اللَِّه وسالمه عليه  -، وينزِّل من السَّماِء إىل األرض ويعلِّم حممداً 

  .بكَْوِن تلك احلروِف نازلةً هو أنَّ مبلغها نزل من السََّماِء إىل األْرضِ 
  فصل يف تأويل املكانية

اية ، النتهاء الغ» إلَى « البتداِء الغَاَيِة ، وكلمة » ِمْن « إنَّ كلمة : الَّذين أثبتوا للَّه َمكَاناً متسَّكُوا هبذه اآليِة فقالوا 
عليه أفضل  -وغياهتا هو ُمَحمَّد  -تبارك وتعاىل  -يقتضي حصول مسافٍة مبدؤَها هو اللَُّه » أنْزِلَ إلْيكَ « : فقوله 

، وذلك َيُدلُّ على أنَُّه تبارك وتعاىل خمتص جبهة فوق؛ ألن النُّزُولَ هو االنتقالُ من فوق إىل أسفل  -الصالة والسالم 
.  

بالدَّالئل القاِطَعِة أن املكان واجلهة على اللَِّه سُْبَحاَنُه وتعاىل حمال وجب محلُُه على التَّأويلِ وهو أنَّ  ملَّا ثبت: واجلواُب 
  .امللك انتقل من العلو إىل أسفل 

  ) ٢(ِكَتاٌب أُْنزِلَ إِلَْيَك فَلَا َيكُْن ِفي َصْدرِكَ َحَرٌج ِمْنهُ ِلتُْنِذَر بِِه َوذِكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني 



شكٌّ ، واِخلطَابُ للرَّسُولِ صلى اهللا عليه وسلم واملراُد به األمة ، وُيَسمَّى الشكُّ حََرجاً؛ ألن الشَّاكَّ « : قال ُمَجاِهٌد 
  .» َضيُِّق الصَّْدرِ كما أن املتيقن منشرح القَلْبِ 

  .بسبب أن يكذُِّبوَك يف التَّْبلِيعِ  ال َيِضيُق صدرَك: ِضيٌق ، واملعىن : وقال أُبو العالية رمحه اهللا عليه ، َحَرٌج 
ال يضيُق َصْدُركَ أالَّ يؤمنوا به فإنَّما : َنفُْي احلََرج عنه صلى اهللا عليه وسلم أي : فظاهُرُه النَّْهي ومعناه : قال الكيا 

} َسَك أَالَّ َيكُونُواْ ُمْؤِمنَِني لََعلََّك بَاِخٌع نَّفْ{ : عليك منه البالغ وليس عليك سوى اإلْنذَارِ به ، ومثله قوله عزَّ وجلَّ 
  ] . ٣: الشعراء [ 

ضقُْت بسببه ، : َحرِْجُت منه أي : سببيَّةٌ أي حرج بسببه تقول » ِمْن « و . » َحَرجٌ « متعلق ب » ِمْنُه « : قوله 
جيوز ن يعود على » ِمْنُه «  حََرٌج كَاِئٌن وصادر منه ، والضَِّمُري يف: وجيوز أن يتعلََّق مبحذوف على أنَُّه صفةٌ له أي 

، أو َعلى اإلنذارِ ، أو على التَّْبليغِ » أُْنزِلَ « الِكتابِ وهو الظَّاِهُر ، وجيوُز أن يعود على اإلنزالِ املدلول عليه ب 
واملرادُ الصَّأِدُر  املدلُولِ عليهما بسياق الكالمِ ، أو على التَّكْذِيبِ الَِّذي تضمنه املعىن ، والنهي يف الصُّورِة للَحَرج ،

، » ال أرََينََّك ههنا « ال تتعاطى أسباباً ينشأ عنها حرج ، وهو من باب : منه مبالغةً يف النَّْهيِ عن ذلك كأنَُّه قيل 
 فَالَ َيُصدَّنََّك َعْنَها َمن الَّ{ : ال تكن حبضريت فأراك ومثله : النهي متوجه على املتكلم واملراد به املخاطب كأنه قال 

  ] . ١٦: طه [ } ُيْؤِمُن بَِها 
  .ثالثة أوجه » الالَّم « يف متعلق هذا » لتُْنِذَر بِهِ « : قوله 

منظوٌم بقوله » لُِتْنِذَر « الالَّم يف : أنْزِلَ إليك لإلنذار ، وهذا قول الفرَّاء قال : أي » أْنزلَ « أنَّها متعلِّقة ب : أحده 
وتبعه الزََّمْخَشرِيُّ . » أُْنزِلَ إليك لُِتْنِذَر بِِه فال َيكُْن « كتاب : لتَّأِخري ، على تقدير على التَّقْدميِ وا» أُنْزِلَ « : 

واحلُوِفيُّ ، وأُبو البقاِء على ذلك ، وعلى هذا َتكُونُ ُجْملَةُ النَّْهي معترَِضةً َبْيَن الِعلَّة ومعلوهلا ، وهو الذي عناه 
  .» مي والتَّأخري على التَّقِْد« : الفرَّاُء بقوله 

. فال يكن َحَرٌج مستقراً يف َصْدرَِك ألْجلِ اإلْنذَارِ : إذ التقدير » الكَْوِن « أنَّ الالَم متعلِّقةٌ مبا تعلََّق به َخَبرُ : والثاين 
درك حرٌج منه كي فال يكن يف ص: التقدير : وقال اْبُن األْنَبارِّي « : كذا قاله أبو حيَّان عن األْنبَارِيِّ ، فإنَُّه قال 

، فعلى هذا ال تكون احلملة « النَّظْمِ » ، وكذا علَّقه به صاحُب « يف َصْدرِكَ » ُتْنِذَر بِِه فجعله متعلقاً مبا تعلَّق به 
  .» معترضة 

، وعن » الكون « متعلِّقةٌ ب » الالََّم « الذي نقله الواحديُّ عن نصِّ اْبنِ األنباريِّ يف ذلك أن : قال شهاُب الدِّين 
  .وسنأيت بنصَّْيهما إن شاء اهللا تعاىل ، فيجوز أن يكون هلما كالمان » أنْ « أنَّ الالََّم مبعىن » النَّظْمِ « صاحب 

على ما نقله أُبو » النَّظْمِ « أنَّها متعلِّقةٌ بنفس الكَْوِن ، وهو َمذَْهبُ ابن األنَْبارِيِّ والزََّمْخَشرِيِّ ، وصاحب : الثالث 
  .ن حيَّا

فال َيكُن يف َصْدرَِك شيء لتنذر ، كما « : وجيوُز أن تكون الالَُّم صلةً للكون على معىن : قال أُبو َبكْرِ ْبن األْنَبارِيِّ 
  .» يقول الرُجلُ للرَُّجل ال تكن ظاملاً لتقضي صاحبك دينه فتحمل الم كي على الكون 

أنزل إلنذارك به ، أو بالنَّهي؛ : أي » أُنزل « ب : ؟ قُلُْت » لُِتْنِذُر «  بَِم تعلَّق به: فإن قُلَْت : وقال الزََّمْخَشريُّ 
  .ألنه إذا مل خيفهم أنذرهم ، وكذا إذا علم أنَُّه من عند اهللا شجعه اليقني على اإلْنذَارِ 

، وكان يف تعليق « فَالَ َيكُْن »  :بالنَّْهي ظاهره أنَُّه يتعلَُّق بفعل النهي فيكونُ متعلقاً بقوله : فقوله « : قال أُبو حيَّان 
  النَّاِقَصة هل تدل على حدٍث أم ال؟« كان » اجملرور والعمل يف الظَّْرِف فيه خالف ، َوَمْبَناُه على أنَّ 

  .» ال َتُدلُّ عليه منعه : إنََّها تدلُّ على احلدِث جوََّز ذلك ، ومن قال : فمن قال 



» َيكُونُ « مسبوق إىل هذا الوجه ، بل ليس يف عبارته ما يدلُّ على أنَُّه متعلق ب  الزََّمْخَشرِيُّ: قال شهاُب الدِّين 
فقد يريُد مبا تضمَّنه من املعىن ، وعلى تقدير ذلك فالصَّحيُح أنَّ األفعالَ النَّاِقَصةَ كلََّها هلا داللةٌ » بالنَّْهي « بل قال 

لَّةً وأتيُت من أقوالِ النَّاسِ مبا َيْشَهدُ لصحَِّة ذلك كقولِ سيبويه ، وقد أقمت على ذلك أد» لَْيَس « على احلدِث إالَّ 
  .، وغريه يف غري هذا املَْوُضوعِ 

[ ال يضيُق َصْدُرَك وال َيْضُعْف : وفيه وجٌه آخُر ، وهو أن تكون الالَُّم مبعىن أنْ واملعىن : » النَّظْم « وقال صاحُب 
[ } ُيرِيُدونَ أَن ُيطِْفئُواْ ُنورَ اهللا { : كقوله تعاىل » أنْ « ذه الالم يف موضع أن ُتْنِذَر به ، والعرُب تضُع ه] عن 

  .فهما مبعىن واحد ]  ٨: الصف [ } ِلُيطِْفئُواْ { : ويف موضع آخر ]  ٣٢: التوبة 
  ء؟هذا قولٌ ساقطٌ جّداً ، كيف يكون حرُف خمتص باألفعال يقع موضع آخر خمتص بالسما: قال شهاُب الدِّين 

  .جيوزُ أن يكون يف حملِّ َرفْعٍ ، أو َنْصبٍ ، أو َجرٍّ » َوِذكَْرى « : قوله 
َتذِْكٌري ، فهي اسم َمْصَدرٍ وهذا : كتاٌب وذكرى أي : أي » ِكَتاٌب « أهنا عطف على : فالرَّفُْع من وجهني ، أحدمها 

  .قول الفرَّاِء 
  .هو ذكرى ، وهذا قولُ الزَّجَّاج : مرٍ أي أنََّها خرب ُمبتدأ ُمْض: والثاين من وجهي الرَّفْع 
  :والنَّْصُب من ثالثة أْوُجٍه 

  .وتذكر ذكرى أي َتذِْكرياً : أنَُّه منصوٌب على املصدر بفعل من لَفِْظِه تَقْديُرُه : أحدها 
ذْ ذاَك معطُوفاً على املَْعَنى ، فإن موضعه نصب ، فيكونُ إ» ِلتُْنِذَر « يف حملِّ َنْصبٍ َنَسقاً على َمْوِضع ] أهنا : [ الثاين 

  :وهذا كما تعطُف احلال الصرحية على احلالِ املؤوَّلة كقوله تعاىل 

جِئُْتكَ « : ، ويكونُ حينئٍذ مفعوالً من أْجِلِه كما نقُولُ ]  ١٢: يونس [ } َدَعاَنا ِلجَنبِِه أَْو قَاِعداً أَْو قَآِئماً { 
  .» ِلُتكْرَمنِي وإْحَساناً إيلَّ 

وهذا َسْهوٌ . » وما بينهما ُمْعتَرٌِض « أنزل » إنَّها حال من الضمري يف « :  -وبه َبَدأ  -: قال أُبو البقاء : لثالث ا
  .مانعة من ذلك ، وكيف َتْدُخلُ الواُو على حالٍ صرحيٍة؟ واجلرُّ من وجهني أيضاً » الواو « فإنَّ 

  .لإلْنذَارِ والتَّذِْكريِ : املقدَّرة بعد الم كي ، والفعل ، والتَّقديُر » أنْ «  املُْنسَبِك من[ العطُف على املَْصَدرِ : أحدمها 
يف تقدير حرفٍ » ِذكَْرى « ، وهذا قول الكُوفيِّني ، والذي حسََّنُه كون » بِِه « على الضَّمريِ يف ] العطُف : والثاين 

مررتُ « حذفُ حرِف اجلرِّ ، فهو أْحَسُن من  حلُسَن معها» أنْ « والفعل لو صرح ب  -» أنْ « وهو  -مصدريٍّ 
  .ألن تنذر به وبأن ُتذَكِّر : إذ التَّقْديُر » بَِك َوَزْيٍد 

وتذكِّرَ : مزيدةً يف املفعولِ به تقويةً له؛ ألنَّ العاملَ فَْرٌع ، والتقديُر » الالَُّم « جيوز أن تكون » ِللُمؤِمنِْيَن « : وقوله 
  .املُؤمنَني 
  .» ذِكَْرى « يتعلََّق مبحذُوٍف؛ ألنَّهُ ِصفَةٌ ل  وجيوُز أنْ

  فصل يف معىن اآلية
  .يريُد َمْوِعظَةً للمصدِّقني  -رضي اهللا عنهما  -قال اْبُن عبَّاسٍ 

  مل قيَّد هذه الذِّكَْرى باملؤمنني؟: فإن قيل 
  ] . ٢: البقرة [ } ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني { : هو َنِظُري قوله : فاجلواُب 

َبِليدةٌ َجاِهلَةٌ بعِيَدةٌ عن َعاملِ الَغْيبِ غَريقَةٌ : والَبْحثُ العقِليُّ فيه أنَّ النُّفُوس البشريَّةَ على ِقْسَمْينِ : ل اْبُن اخلَطيب قا
ْنذَارِ يف طلب اللَّذَّاِت اجلُْسمَانِيَِّة ، ونفوٌس شريقةٌ مشرقةٌ بأنوار اإلهليَِّة ، فبعثه األنبياء يف حق القسم األول لإل



  .والتَّخْوِيِف فإنَُّهم ملَّا غرقوا يف نومِ الَغفْلَِة وَرقَْدِة اجلَهالِة اْحتَاُجوا إىل ُموِقٍظ ُيِقظُُهْم 
،  وأمَّا يف حقِّ القسم الثَّانِي فتذكري وتنبيه؛ ألنه رمبا غَشَِيَها من غََواِشي عامل اِجلْسمِ فيعرُض هلا نوُع ذُُهولٍ وغَفْلٍَة

ْت دعوةَ األنبياء واتَّصل هلا أنوارُ أرواحِ ُرُسلَ اللَِّه؛ َتذكََّرْت مركَزَها؛ فثبت أنَُّه تعاىل إنََّما أنزلَ هذا فإذا َسِمَع
  .الكتاب على َرُسولِه؛ ليكونَ إنذاراً يف حقِّ طائفٍة ، وذكرى يف حقِّ طائفة أْخَرى 

  ) ٣(َتتَّبِعُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياَء قَِليلًا َما َتذَكَُّرونَ اتَّبِعُوا َما أُْنزِلَ إِلَْيكُْم ِمْن رَبِّكُْم وَلَا 

  .ملَّا أُمر الرَّسولُ بالتَّبليغ ، واإلنذارِ؛ أمر األمة مبتابعة الرسول 
  :جيوُز فيه وجهان » ِمْن ربِّكُْم « : قوله 

  .البتداء الغايِة اجملازية » ِمْن « وتكون » أنزل « أنه يتعلَُّق ب : أحدمها 
  .البتداء الغايةِ اجملازية » ِمْن « وتكون » أنزل « أنْ يتعلَُّق ب : الثاين 
  .إّما من املوصول ، وإمَّا من عائده القائم مقام الفاعل : أنْ يتعلَّق مبحذوف على أنَُّه حالٌ : الثاين 

  فصل يف دحض شبهة لنفاة القياس
واملراُد به ، القرآنُ والسَُّنة ، واستدلُّوا أيضاً هبا على } لَ إِلَْيكُْم مِّن رَّبِّكُْم اتبعوا َمآ أُنزِ{ : اتدلَّ ُنفَاةُ القياسِ بقوله 

أوجَب متابعَتهُ  -تعاىل  -أن ختصيَص عموم القرآن القياسِ ال ُيجوُز ، ألنَّ ُعُموم القُْرآِن منزَّلٌ من عند اهللا ، واهللا 
  .به؛ امتنع العملُ بالِقيَاسِ ، وإالَّ لَزَِم التََّناقَُض  فوجب العمل بُِعُمومِ القرآن ، وملَّا وجب العمل

يدلُّ على وجوب العمل بالقياس ، فكان العمل بالقياس عمالً ]  ٢: احلشر [ } فاعتربوا { وأجيبوا بأن قوله تعاىل 
  .بإنزال 

َوَمن لَّْم َيْحكُم { : كافراً؛ لقوله  لو كان العمل بالِقيَاس عمالً مبا أنزله اللَُّه لكان تارك العمل بال قياس: فإن قيل 
وحيث اجتمعت األمَّةُ على عدمِ التَّكْفري؛ علمنا أنَّ العمل ]  ٤٤: املائدة [ } بَِمآ أَنَزلَ اهللا فأولئك ُهمُ الكافرون 

  .بالقياس ليس عمالً مبا أْنَزلَ اللَُّه 
اع دليل قَاِطٌع ، وما ذكرمتُوُه متسٌُّك بالُعُمومِ ، وهو وأجيبوا بأنَّ كون القياس حجَّةً ثبت بإمجاع الصَّحابة واإلمج

  .دليل َمظُْنونٌ والقَاِطُع أوىل من املَظُْنوِن 
ن وأجَاَب نفاةُ القياسِ بأن كون اإلمجاع حجَّةً قاِطَعةً إنَّما ثبت بُِعُموَماِت القُْرآِن والسُّنَِّة ، والفرع ال يكون أقَْوى م

  .اآلَياِت واألحاديث ملا تعاضدت قويت  األْصلِ ، وأجِيُبوا بأنَّ
  .ال َتتَِّخذُوا غريه أْوِلَياَء تطيعونَُهم يف مَْعِصَيِة اللَِّه : أي } َوالَ َتتَّبِعُواْ ِمن ُدونِِه أَْوِلَيآءَ { : قوله 
  .غريه من الشَّيَاِطنيِ والكُهَّاِن  ال تَْعِدلُوا َعْنُه إىل: ُجيوُز أن يتعلق بالفعل قَْبلَُه ، واملعىن » ِمْن ُدونِِه « : قوله 

فلمَّا تقدَّم ُنِصَب حاالً ، وإليه مييل َتفِْسُري » أولياء « أن يتعلق بَِمْحذُوٍف؛ لنه كان يف األْصلِ صفة ل : والثاين 
. » البدع أي ال تتولَّْوا من دونه شياطني اإلنس واجلن؛ فيحملوكم على األهواء و« : الزََّمْخَشرِيِّ ، فإنَُّه قال 

َما « ، وُجيوُز أن يعود على » ِمْن ُدوِن اللَِّه « ولذلك قال الزََّمخشريُّ » ربِّكُْم « يعود على » دونه « والضَِّمُري يف 
  .ال َتْعِدلُوا عنه إىل الكُُتبِ املَْنسُوَخِة : املوصُولِة ، وأن يعود على الكتابِ املَُنزَّل ، واملعىن » 

من االبتغاء أيضاً » وال َتْبَتغُوا « : ومالك بن دينار وجماهد . بالغني املعجمة من االبتغاء » ابَُْغوا « : وقرأ اجلَْحَدرِيُّ 
  ] . ٨٥: آل عمران } َوَمن َيْبَتغِ غَْيَر اإلسالم ِديناً { : من قوله 

» قَِليالً « وهو أنَّ ]  ٨٨: البقرة [ } ُيْؤِمُنونَ  فَقَِليالً مَّا{ : قد تقدَّم نظُريُه يف قوله } قَِليالً مَّا َتذَكَُرونَ { : قوله 



زماناً قَِليالً تذكَّرون ، : تذكُّراً قليالً تذكرون ، أوْ نعت ظرف زماٍن َمْحذُوٍف أيضاً أي : نعت مصدر حمذوف أي 
  .مزيدةٌ للتَّوكيد ، وهذا إعْراٌب جليٌّ » َما « فاملصدُر أو الظَّْرُف منصوب بالفعل بعدُه ، و 

وال َتتَّبُِعوا من دونه أْولَِياَء اتَِّباعاً قليالً : أي » وال َتتَّبُِعوا « : وقد أجَاَز احلُوِفيُّ أن تكون نَْعَت مصدرٍ حمذوف لقوله 
  .فال َمفُْهوم لَُه ، وهو ضعيف؛ ألنه يصُري َمفُْهوُمُه أنَّهم غري َمْنهيِّني عن اتِّبَاعِ الكَثريِ ، ولِكنَُّه َمْعلُوٌم من جهة املَْعَنى ، 

مصدرية موصولة بالفِْعلِ َبْعدَها ، واقَْتَصَر على هذا القَْدر ، وال ُبدَّ لَُه من » َما « وحكى اْبُن عطيَّة عن أبِي َعِليٍّ أنَّ 
ّدماً و نعت زمان حمذوف ، وذلك الزََّمانُ احملذوف يف حملِّ رفع خرب مق» قَِليالً « ويكون : َتِتمَّة ، فقال بعض الناس 

أنَُّهم ال يقع : زمناً قليالً تذكُّرُكم أي : املصدريَّةُ ، وما َبْعَدها بتأويل مصدر مبتدأ مؤخراً ، والتَّقدِيُر » َما « 
  .» زمناً قليالً قيامك « : تذكرهم إال يف بعض األْحَياِن ونظريه 

ْعَملُ ما بَْعَدَها فيما قبلها عند البصريني ، وعلى تقدير ال َي» ما « هذه َناِفَيةٌ ، وهو بعيد؛ ألن » ما « إنَّ : وقد ِقيلَ 
كَاُنواْ قَِليالً مِّن { : ما تذكرون قليالً ، وليس بِطَاِئلٍ ، وهذا كما سيأيت يف قوله تعاىل : َتْسِليم ذلك فيصُري املعىن 

  .عند من جعلها نافية ]  ١٧: الذاريات [ } الليل َما يَْهَجُعونَ 
قَِليالً « مصدريَّةٌ ، وهي وما بعدها يف حمل رفع بالفاعلية ب » َما «  ميكن أن يأيت ههنا وهو أن تكون وهناك َوْجٌه ال

قليالً بقوله « كاُنوا قليالً ُهُجوُعُهم ، وأمَّا هنا فال ميكن ذلك لعدم صحَِّة نصب : الذي هو خرب كان ، اولتقدير » 
و « َتتَّبِعُوا » حاالً من فاعل « قَلِيالً » وال جيوز أَن يكون . مرفوعاً به « ُرون ما َتذَكَّ» حىت جيعل « َوالَ َتتَّبِعُوا » : 
  .أنَُّهم ُنُهوا عن االتِّباعِ يف حال قلَّة تذكرهم ، وليس ذلك مبَُراٍد : مرفوعاً به ، إذْ يصُري املعىن « ما َتذَكَُّرونَ » 

ِء َتارةً والتَّاِء أخرى ، وقرأ َحْمَزةُ والِكسَاِئي وحفص عن عاصم بتاء بالَيا« قَِليالً ما َتذكُرونَ » : وقرأ ابن عامر 
  .واحدة وختفيف الذال ، والباقون بتاء وتشديد الذَّالِ 

فأدغمت تاء تفعل يف الذَّال؛ ألنَّ التَّاء مهموسة والذَّال جمهورة ، « تتذَكَُّرونَ » أصله « تذكَُّرون » : قال الواِحديُّ 
موصولة بالفِْعلِ ، وهي معه بَِمْنزلَةِ « َما » د صوتاً من املَْهُموسِ ، فحسن إدغام األنقص يف األزيد ، و واجملهور أزي

  .قَِليالً َتذَكُّرُكُْم : املْصَدرِ فاملعىن 
قَِليالً ما :  بياء وتاء فوجهها أنَّ هذا خطاٌب للنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أي« َيَتذكَُّرونَ » وأمَّا قراءةُ اْبنِ عامر 

  .يتذكرون هؤالء الَِّذيَن ذُكِّرُوا هبا اِخلطَابِ 
لى وأمَّا قراءةُ األخََوْينِ ، وحفص خفيفة الذَّالِ شدِيَدة الكَاِف ، فقد َحذَفُوا اليت أْدغََمَها األوَّلُون ، وتقدَّم الكالُم ع

  .ذلك يف األنعام 

  ) ٤(بَأُْسَنا بََياًتا أَْو ُهْم قَاِئلُونَ  َوكَْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها فََجاَءَها

 ملَا أُمر الرَّسولُ باإلنذار والتَّبليغ وأمر القَْوُم بالقُبول واملتابعة ذكر يف هذه اآلية ما يف ترك املتابعة واإلعراض عنها من
  .الوعيد 

  :وجهان » كَْم « ويف 
» أْهلَكَْناَها « متييٌز ، والضمري يف » ِمْن قَْرَيٍة « ْملَة بعدها ، و أنََّها يف موضعِ رفع باالبتداء ، واخلُرب اجلُ: أحدمها 

  .وكثري من القرى أهْلَكَْناَها : ، وهي هنا خربية للتَّكْثريِ ، والتَّقدير » كَْم « عائد على معىن 
زَْيٌد ضََرْبُتهُ « : ن قولك يف موضع َرفْع باالبتداِء أحسن من أن تكون يف موضع َنْصبٍ؛ أل» كَْم « و : قال الزَّجَّاُج 



إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناهُ بِقََدرٍ { : بالنَّْصب ، والنَّْصُب جيٌِّد عريبٌّ أيضاً لقوله تعاىل » زَْيداً ضربُتُه « : أجود من قولك » 
« : واخلرب قوله ، » قرية « صفة ل » أْهلَكَْناَها « ، ونقل أُبو البقاِء عن بعضهم أنه جعل ]  ٤٩: القمر [ } 

  .متنع من ذلك » الفَاَء « وهو َسْهٌو؛ ألن : قال » فََجاَءها بَأُسَنا 
ولو ادَّعى مدَّعٍ زياَدَتها على مذهب األخفش مل ُتقبل َدْعَواُه؛ ألن األخفش إنََّما َيزِيُدَها عند : قال شهاُب الدِّين 

  .االحتياج إىل زيادهتا 
؛ ألن » كم « على االشتغال بإضمار فعل يفسِّره ما بعده ، ويقدَُّر الفِْعلُ متأخَّراً عن  أنََّها يف موضع َنْصبٍ: الثاين 

  :، وإنََّما كان هلا صدر الكالم لَوجَْهْينِ ] أهلكناها [ وكم من قريٍة أهلكناها : هلا صدر الكالم ، والتَّقديُر 
  .االستفهامية » كم « مضارعتها ل : أحدمها 
للتَّقْلِيلِ فُحمل النقيُض على َنقِيضِه كما حيملون النظري » ُربَّ « ح ألهنا للتكثري و » ُربَّ « نقيضة  أنََّها: والثاين 

فاضطَرْرَنا إىل َتقْدير حمذوٍف؛ ألن } أَْو ُهْم قَآِئلُونَ { : على نظريه ، وال بد من َحذِْف ُمضاٍف يف الكالم لقوله تعاىل 
فعاد الضمري إىل أهل القرية ، وأيضاً فألن التَّْحِذيَر ال يقع إالَّ } أَْو ُهْم قَآِئلُونَ { : ه البَأَس ال يليق باألْهلِ ، ولقول

  .للُمكَلَّفَني ، وأيضاً والِقاِئلَةُ ال َتِليُق إالَّ باألْهلِ 
أْهلَكَْنا أهلها ، : َها أي يف أهلكَنا» ها « كم من أْهلِ قَريٍة ، ومنهم َمْن قدََّرُه قبل : مث منهم َمْن قدَّره قبل قرية أي 

وهذا ليس بَِشيٍء؛ ألن التَّقاديَر إنََّما تكُونُ ألجل احلَاَجِة ، واحلاجةُ ال َتْدُعو إىل تَقْديرِ هذا املَُضافِ يف َهذَْينِ 
اخلَْسِف واهلَْدمِ واحلريقِ املوِضَعْينِ املذكُورْينِ؛ ألن غهالَك القْرَية ميكُن أن يقَع عليها نَفِْسَها ، فإن القُرى قد ُتهْلَُك ب

عليه ، » ُهْم قَاِئلُونَ « : ألجل َعْوِد الضَّمري من قوله » فََجاَءَها « : والغََرقِ وحنوه ، وإمنا حيتاج إىل ذلك عند قوله 
  .وكم من قَْرَيٍة أهلكناها فََجاَء أهلها بأسنا : فيقدَُّر 

  .» أهلكَْناَها « ضَاُف الذي هو األهل قبل القَْرَيِة ، أو قَْبلَ الضَّمري يف هل يقدَُّر املُ: فإن قلت : قال الزََّمْخَشرِيُّ 
« يف إنََّما ُيقدَُّر املُضَاُف للحاَجِة ، وال َحاَجةَ فإن القرَيةَ َتْهلَُك ، كما َيْهلَُك أهلها وإنَّما قَدَّْرنَاُه قبل الضمري : قلُت 

أنَّ جميَء البَأسِ بعد اإلهالِك وعقيبة؛ ألنَّ الفاَء تعطي ذلك لكن الواقَع إمنا هو : َوظَاِهر اآلية { } : لقوله » فََجاَءَها 
  .جميُء البَأسِ ، وبعَدُه يقعُ اإلهالك 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

فال ترتب ، وجعل من ذلك هذه اآليةَ ، وهو َضِعيٌف ، واجلمهور » الَواوِ « فمن النَُّحاِة من قالك الفاء تأيت مبعىن 
  :أجَاُبوا عن ذلك بوجهني 

فَإِذَا { ، ]  ٦: املائدة [ } إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصالة { : أرَْدَنا إهالكها كقوله : ُه على حذف اإلرادة أي أنَّ: أحدمها 
  .حكمنا بَِهالِكَها : ، وقيل » ] اللََّه [ إذَا َدَخل أَحدُكُُم اخلَالء فَلُْيَسمِّ « ، ]  ٩٨: النحل [ } قََرأَْت القرآن 

خذلناُهم ومل نوفقهم فنشأ عن ذلك َهالَكُُهم ، فعرب باملسَّبب عن َسَببِِه وهو باٌب : أي » كَْناَها أْهلَ« أنَّ معىن : الثاين 
فليست للتعقيب » تََوضَّأ فغسل وجهه مث يديه « : أنَّ الفاء هاهنا تفسريية حنو : وثَمَّ أجوبة ضعيفة؛ منها . واسع 

فكان من أمرها جميء البأس : قال ] مث [ ن قرى كثرية أنَّها أهلكها ومنها أنَّها للتَّرتيب يف القَْولِ فقط كما أخرب ع
أن اإلهالَك هو جميء البَأسِ ، وجميُء البأسِ هو اإلهالُك ، فلما كانا ُمتالزَِمْينِ مل يبال : ومنها ما قاله الفرَّاُء ، وهو 

ي ، فاإلساَءةُ والشَّْتمْ شيٌء واحٌد ، فهذه ستَّةُ ، وأساَء فََشَتمَنِ» شتمين فأساء « : بأيِّهما قدَّمت يف الرتبة ، كقولك 
  .أقوال 

  :واعلم أنَّه إذا ُحِذَف ُمضاٌف ، وأقيم املضاُف غليه مقاَمُه جاز لك اعتباران 
  .االلتفاُت إىل ذَِلَك احملذوِف : أحدمها 
أْهلَكَْناَها « : ُه مل ُيراع احملذوفَ يف قوله َعدُم االلتفاِت إليه ، وقد ُجمع األمراِن هنا ، فإنَّ -وهو األكْثَرُ  -والثاين 
ن أمَّا إذا قَدَّرَْنا احلذف قبل » قَْرَيٍة « ، هذا إذا قدَّْرَنا احلذَف قبل } أَْو ُهْم قَآِئلُونَ { : وراعاُه يف قوله » فََجاَءَها 
  .فإنَُّه مل يراعِ إالَّ احملذوَف فقط وهو غُري األكْثَرِ » فََجاَءَها « ضمري 
  :فيه ثالثةُ أْوْجٍه » َبيَاتاً « : قوله 

  .بَاَت َيبِيُت بيْتاً وبيتة وَبَياتاً وَبْيتُوَتةً : منصوب على احلال وهو يف األصل مصدر ، يقال ] أنَُّه : [ أحدها 
زوا أن يكون مفعوالً لُه ، وأنْ َباِئتَني وجوَّ: أي » َبيَاتاً « : فقوله » دخولُكَ يف اللَّْيلِ « : » الَبْيُتوَتةُ « : قال اللَّْيثُ 

  .يكونَ يف حكم الظَّْرِف 
  .أراد َتفِْسري املعىن : ليالً وظاهُر هذه العَِبارة أنْ تكون ظَْرفاً ، لوال أن ُيقَالَ : أي » َبيَاتاً « قوهلك : وقال الَواِحديُّ 

  .ُسمَِّي البيتُ َبْيتاً؛ ألنَُّه ُيَباُت فيه : َبيَاتاً ، وقالوا : ا بات الرَُّجلُ َيبيتُ َبْيتاً ، وربََّما قالو: يقالُ : قال الفرَّاُء 
هنا للتَّْنوِيع ال ِلَشيٍء آخر كأنَُّه قيل » أو « هذه اجلملةُ يف حملِّ نصب َنَسقاً على احلال ، و } أَْو ُهْم قَآِئلُو { : قوله 

وهل حيتَاُج إىل تَقْديرِ واوِ حالٍ قَْبلَ هذه . لقَْيلُولَِة كقوم ُشَعْيبٍ آتاُه بأُسَنا تارةً لَْيالً كقوم لوٍط ، وَتاَرةً َوقَْت ا: 
  .اجلُْملَةَ أم ال؟ خالٌف بني النَّحْوِيَِّني 

  ؟} أَْو ُهْم قَآِئلُونَ { : بغريِ واوٍ فما بالُ قوله تعاىل » جاَء زيٌد هو فارٌس : ال ُيقَالُ : فإن قُلَْت « : قال الزخمشريُّ 
جاءين زيٌد َراجِالً ، أو هو فارس ، أو : لو قلَت : ر بعض النَّحويني الواو حمذوفَةً ، وردَُّه الزَّجَّاج وقال قدَّ: قلُت 

  .؛ ألن الذِّكر قد عام على األوَّل » واو « جاءين زيد هو فارس مل حيتج إىل 

] هي [ اع حريف عطف؛ ألن واو احلال والصَِّحيُح أنَّها إذا ُعطفَْت على حالٍ قبلها حذفت الواو استثقاالً؛ الجتم
« كالٌم فصيح وارد على حدِّه ، وأمَّا » جاء َزيٌد راجالً أو هو فارس « : واو العطف اسُتعَِريُت للوصل ، فقولك 



  .فخبيث » جاءين زَْيٌد هو فارس 
كال التمثيلني مل حيتج : قول الزَّجَّاج الزخمشريُّ فهو الفرَّاُء ، وأما ] بعُض النَّحويني الذي أهبمه [ أما : قال أبو حيَّان 

] وجيوز يف املثال [ فيه إىل الواو؛ ألن الذِّكر قد عاد على األوَّلِ ففيه إْبَهاٌم وتعيينه أنَّهُ ميتنُع دخوهلا يف املثالِ األوَّلِ 
  .لثاين لكثرِتِه ال المتناعه الثاين؛ فليس انتفاُء االحتياج على حدِّ سواء؛ ألنه يف األوِّل المتناع الدُُّخولِ ، ويف ا

أمَّ امتناُعَها يف املثالِ األوَّلِ؛ فألن النَّْحويني َنصُّوا على أنَّ اجللمة احلاليَّة إذا َدَخلَ عليها حرفُ : قال شهاُب الدِّين 
ألصل عاطفةٌ ، مث قال أُبو عطٍف امتنع دخولُ واوِ احلالِ عليها ، والعلَّةُ فيه املشَاَبَهةُ اللَّفظيَّةُ؛ وألن واو احلال يف ا

وأمَّا قولُ الزخمشري فالصَّحيحُ إىل آخره ، فتعليلُُه ليس بَصحِيحٍ؛ ألنَّ واَو احلال ليست حبرف َعطِْف فيلزم . حيَّان 
من ذكرها اجتماُع حَْرَإلي َعطٍْف؛ ألنَّها لو كانت حرف عطٍف للزم أن يكونَ ما قَْبلََها حاالً ، حىت يعطف حاالً 

الٍ ، فمجيئها فيما ال ميكن أن يكُونَ حاالً دليل على أنََّها ليست واو عطٍْف ، وال لُحظ فيها معىن واوِ َعطْفٍ على ح
فجاَء َزْيدٌ ليس حبالٍ فيعطف عليها ُجْملَة حالٍ ، وإنََّما هذه الواُو مغايرة » جاء زيٌد ، والشمُس طاِلَعةٌ « : تقُولُ 

واللَّه « : سٌم من أقسام الواو كما تأيت للقسم ، وليسْت فيه للَعطِْف كما إذا قلت لواو الَعطِْف بكل حالٍ ، وهي ق
  .» لََيْخُرَجنَّ 

أُبو القَاِسم مل يدَّع يف واو احلال أنَّها عاطفة ، بل يدَِّعي أنَّ أصلها الَعطَْف ، ويدلُّ على ذلك : قال شهاُب الدِّين 
اْسَتِعَريْت فََدلَّ قوله ذلك على أنَّها خجرت عن : اِطفَةً على حاِلَها ملا قَالَ اسُتعَِريْت للوصول ، فلو كانت َع: قوله 

  .العطف ، واْسُتْعِملَْت ملعىن آخر لكنها أعطيت حكم أصلها يف اْمِتنَاعِ جماَمَعِتَها لعاطٍف آخر 
فإنَّهم َنصُّوا على أنَّ أصلها واُو َعطٍْف ،  »مع « وأمَّا تسمَِيُتَها حرف عطف ، فباْعِتَبارِ أْصِلَها وَنِظُري ذلك أيضاً واو 

  .مثَّ استعملْت يف املعيَِّة ، فكذلك واُو احلَاِلن المتناعِ أن يكُونَ أْصلَُها واَو العطف 
امسيَّةً ، فليس بَِخبِيٍث؛ وذلك أنَُّه َبَناُه على أنَّ اجللمة احلاِليَّة إذا كانت « فََخبِيثٌ » وأّما قوله « : مث قال أُبو حيَّان 

  .وتبع يف ذلك الفرَّاء ، وليس بَِشاذٍّ بل هو كثٌري يف النَّظْمِ والنَّثْرِ ] شاذٌ [ وفيها ضمُري ذي احلَالِ فحذُف الواوِ منها 

  .قد يبق أبا القاسم يف تسمية هذه الواو حرف َعكٍْف الفرَّاُء ، وأُبو َبكْرٍ ْبُن األْنبَارِيِّ : قال شهاُب الدِّين 
أهلكناها فََجاَءَها بَأُسَنا َبَياتاً أو هم قائلون فاستثقلوا نسقاً : فيه واو ُمْضَمَرةٌ ، املعىن } أَْو ُهْم قَآِئلُونَ { : فرَّاُء قال ال

  .على أثَرِ َنَسقٍ ، ولو قيل لكَانَ صواباً 
ولو قيل لكان « : ِخالفاً ، وهذا قَْولُ الفرَّاِء قد تقدَّم أنَّ الشَّيَخ نقل أنَّ الواَو ممتنعةٌ يف هذا املثال ، ومل َيحكِ : قلُت 

  .ُمَصرُِّح باخلالف له » صواباً 
» لقيُت عَْبَد اهللا ُمْسرعاً ، أو هو َيرْكُُض « : أْضمَِرْت واُو احلالِ لُوُضوحِ معناها كما َتقُولُ العرب : وقال أُبو َبكْرٍ 

حرف عطف والوُ » أو « كَْر قد َعاَد على صاحب احلال ، ومن أجل أنَّ فََيْحِذفُونَ الواَو ألْمنِهمُ اللَّبس ، ألن الذِّ
  .كَذِلََك ، فاْسَتثْقَلُوا مجعاً بني حرفني من حروِف الَعطِْف ، فََحذَفُوا الثَّانِي 

اَمْينِ؛ ألعلم فهذا َتْصرِيٌح من هذين اإلَماَمْينِ مبا ذكره أبُوا القَاِسم ، وإمنا ذكرُت نص هذين اإلَم: قال شهاُب الدِّين 
  .اطالعه على اقوال النَّاسِ ، وأنَُّه ال يأيت بغري ُمْصطَلحِ أْهلِ العلم كما يرميه به غري مرٍَّة 

الرَّاَحةُ والدَعةُ يف احلرِّ : والقيلُولَةُ » بائع « فهو قَاِئلٌ ك } قَْيلُولَةً [ قَالَ يَِقيلُ : يقال . من القَْيُألولَِة » قَاِئلثونَ « و 
  .سط النهار ، وإن مل يكن معها َنْوٌم و

  .هي َنْوَمةُ نِْصِف النََّهارِ : وقال اللَّيث 
أَْصحَاُب اجلنة َيْوَمِئذٍ َخْيٌر مُّْستَقَّراً { : الرَّاَحةُ ، وإن مل يكن فيها َنْوٌم بدليل قوله تعاىل : القيلولة « : قال األْزَهرِيُّ 



  .» ، واجلنَّةُ ال َنْوَم فيها ]  ٢٤: الفرقان [ } َوأَْحَسُن َمِقيالً 
وال دليلَ فيما ذَكََر؛ ألن املقيل هنا خرج عن موضعه األْصِليِّ إىل ُمَجرَّدِ اإلقامة بدليل أنَّهُ « و : قال شهاُب الدِّينِ 

، والقَْيلُولَةُ ال يراد أيضاً االستراحة يف نِْصِف النََّهارِ يف احلر فقد خََرَج عن موضعه عندنا وعندكم إىل ما ذكرنا 
  .» القَاِئلَةُ والقيلُ واملَقِيلُ : مصدٌر ومثلها 

  فصل يف املراد باآلية
 أنَُّهم معىن اآلية أهنم َجاءَُهْم بَأُسَنا ، وهم غري متوقِّعني له ، إمَّا ليالً وهم َناِئُمونَ ، أو هناراً وهم قَاِئلُونَ ، واملَُراُد

ال : هم ، من غري تقدُّم أمارة تدلُّهم على نزول ذلك العذاب مكانه ، قيل ِللْكُفَّارِ جاءهم العذاُب على حني غَفْلٍَة من
  .تغتروا بأسباب األْمنِ والرَّاحةَ ، فإنَّ عذاب اهللا إذا وقع وقع دفعة من غري سبق أمارة 

  ) ٥(ِلِمَني فََما كَانَ َدْعَواُهْم إِذْ َجاءَُهْم َبأُْسَنا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَا

  :وجهني » َدعْواُهم « جوَّزُوا يف } فََما كَانَ َدْعَواُهْم { : قوله تعاىل 
خربها ، وفيه خدٌش من حيث إنَّ غري األعرف جعل امساً } إِالَّ أَن قالوا { ، و » كان « أن يكون اْسماً ل : أحدمها 

  ] . ٢٣: األنعام [ } ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتنَُتُهْم {  واألْعَرفُ جعل خرباً ، وقد تقدَّم ذلك يف أوَّل األنعام عند
فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ أَن { : امساً مؤخراً كقوله } إِالَّ أَن قالوا { خرباً مقدماً و » َدْعَواُهم « والثانيك أن يكون 

} مَّا كَانَ ُحجَّتَُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ { ، و ]  ١٧: احلشر [  }فَكَانَ َعاِقبََتُهَمآ أَنَُّهَما ِفي النار { ]  ٥٦: النمل [ } قالوا 
ذكر ذلك الزَّخمشريُّ ومكيُّ بن أبِي طالبٍ ، وسبقهما إىل ذلك الفرَّاُء والزَّجَّاُج ، ولكن ذلك ]  ٢٥: اجلاثية [ 

ي إعراُبُهمَا؛ وَجَب تَقِْدُمي يشكل من قاعدة أخرى ذكرها النُّحاةُ ، وهو أنَّ االسم واخلرب يف هذا الباب مىت خف
ألهنما كاملفعولِ : كان موسى صاحيب ، وما كان دعائي إالَّ أن اْسَتْغفَْرُت ، قالوا : االسمِ ، وتأخري اخلرب حنو 

ف َيخَْتارُهُ والفاعلِ فمىت َخِفَي اإلعَْرابُ التزم كل يف مَْرَتَبِتِه ، وهذه اآلَيةُ مما حنن فيه فكيف ُيدَّعى فيها ذَِلَك ، بل كي
إالَّ أنَّ « : الزَّجَّاُج؟ وقد رأيُت كالم الزَّجَّاجِ هنا فيمكن أن يُؤَخذَ منه َجواٌب عن هذا املكاِن ، وذلك أنه قال 

دلَّ « كَانَ َدْعَواُهمْ » : فما كانت َدعَْواُهم ، فَلَمَّا قال : يف موضع رفع أن يقول « الدَّْعَوى » االختيار إذا كانت 
تذكري : يف موضع نصب ، غري أنه جيوز َتذِْكري الدعوى وإن كانت رفعاً ، فمن هنا يقال « الدَّْعوى »  على أن

كما « كَاَنْت » ، ولو كان مسنداً للدَّْعَوى لكان األرجح « أنْ قَالُوا » الفعل فيه قرينة مرجَّحةٌ إلسنادِ الفِْعلِ إىل 
فقدمت املفعول بقرينةِ تأنِيِث الفِْعلِ ، وأيضاً فإنَّ مثَّ قَريَنةً « َسى َسلَْمى ضََرَبْت مُو» : قال ، وهو قَرِيٌب من قولك 

  .» أخرى ، وهي كَْونُ األعَْرِف أَحقُّ أن يكون امساً من غري األعرف 
أيضاً أنْ تكونَ  والدَّْعَوى تكون مبعىن الدَُّعاِء ، ومبعىن االدَِّعاِء ، واملقُْصوُد هبا ههنا حيتمل األمرين مجيعاً ، وحيتمل

يريد يف » اللَُّهمَّ أْشركْنا ِفي صاحل دعوى املُسلمني « : مبعىن االعتراف ، فمن َمجِيئها مبعىن الدَُّعاِء ما َحكَاُه اخلَلِيلُ 
  ]الطويل : [ صاحل ُدعَاِئهِم؛ وأنشدوا 

  بَِها فََتُهونُ بَِدعَْواِك ِمْن َمذْلٍ... وإنْ َمِذلَْت رِْجِلي َدَعوُْتِك اْشَتِفي  - ٢٤٠٢
فما كان ] : وجيوز : [ وقال الزَّخمشريُّ ]  ١٥: األنبياء [ } فََما زَالَت ِتلَْك َدعَْواُهْم { : ومنه قوله تعاىل 

  .دعواهم يا لكعب : استغاثتهم ال قوهلم هذا؛ ألنه ال يستغاثُ من اللَِّه تعاىل بغريه ، من قوهلم 
فما آلت َدَعاويهم اليت كانت يف حال كُفْرِِهمْ إال إىل االعتراف؛ : أن يكون املعىن  وحتتملُ اآليةُ: وقال ابءنُ عطيَّة 

  ]الطويل : [ كقول الشاعر 



  قَتَْيَبةَ إالَّ َعذَّها باألَباِهمِ... َوقْد َشهَِدْت قَْيٌس فََما كَانَ َنْصُرَها  - ٢٤٠٣
  .» دعواهم « منصوب ب » إذ « و 

وما يف حيزها يف حمل َنْصبٍ » إنّ « ، َو » إنَّ « وخربها يف حمل رفع خرب ل » كُنَّا « } اِلِمَني إِنَّا كُنَّا ظَ{ : وقوله 
وما يف حيزها يف حملِّ » أنّ « ، و » إنَّ « وما يف حيزه ال حمل له لوقوعه صلةً ل » قَالثوا « ، و » قَالُوا « حمكياً ب 

  .، أو خرباً  رفع ، أو نصب على حسب ما تقدَّم من كوهنا امساً
  .أنَُّهم مل َيقِْدرُوا على ردِّ العذاب ، وكان حاصل أمرهم االعتراف باخلياَنِة حني ال ينفع االعتراف : ومعىن اآلية 

  ) ٧(غَاِئبَِني فَلََنقُصَّنَّ َعلَْيهِْم بِِعلْمٍ َوَما كُنَّا ) ٦(فَلََنْسأَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَيْهِْم َولََنْسأَلَنَّ الُْمْرَسِلَني 

  :القائُم مقاَم الفاِعلِ اجلار واجملرور ويف كيفيَّة النظم وجهان 
أنه تعاىل ملَّا أمر الرَّسول أوالً بالتبليغ مث أمر األمة بالقَبُولِ ، واملتابعة ، وذكر التَّْهديد على ترك القبول : األول 

بنوع آخر من التَّْهديِد وهو أنه تعاىل يسأل الكل عن كيفية أعماهلم أتبعه  -واملتابعة ، بذكر ُنُزولِ العذابِ يف الدُّْنَيا 
  .يوم القيامة 

أتبعه ]  ٥: األعراف [ } فََما كَانَ َدْعَواُهْم إِذْ َجآَءُهْم َبأْسَُنآ إِالَّ أَن قالوا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني { : أنه تعاىل ملا قال : الثاين 
يوم القيامة ، بل َيْنَضاُف إليه أنَُّه تعاىل يسأل الكُلَّ عن كيفيَِّة أعماهلم ، وبني أن أنه ال يقتصر على االعتراف منهم 

فََورَبَِّك لََنسْأَلَنَُّهْم { : هذا السؤال ال خيتصُّ بأهل العقاب ، بل هو عامٌّ بأهل العقابِ والثَّوابِ ، ونظريه قوله تعاىل 
  ] . ٩٣،  ٩٢: احلجر  [} أَْجَمِعَني َعمَّا كَاُنواْ َيْعَملُونَ 

املقصود من السُّؤالِ أن خيرب املسئول عن كيفية أعماهلم ، وقد أخرب عنهم أهنم يقرون بأهنم كانوا ظَاملَني : فإن قيل 
ن فإذا كا]  ٧: األعراف [ } فَلََنقُصَّنَّ َعلَْيهِم بِعِلْمٍ { : فما فَاِئَدةُ السُّؤال بعده؟ وأيضاً قال تعاىل بعد هذه اآلية 

  يقصُّه عليهم بعلم فما معىن هذا السؤال؟
أنَُّهم ملَّا أقَرُّوا بأهنم كانُوا ظاملني ُمقَصِّرين سألوا بعد ذلك عن َسَببِ الظُّلْمِ ، والتَّقِْصريِ ، واملقصود منه : فاجلواب 

  .التَّقْريُع والتَّوبيُخ 
  ُدر عنهم تقصري ألبتة؟فإن قيل ما الفائدة يف السؤال الرُُّسلِ مع العلم بأنه مل َيْص

ألهنم إذا اثبتوا أنه مل َيْصُدْر عنهم َتقِْصٌري ألَْبتَّةَ التحق التَّقِْصُري كله باألمَِّة ، فيتضاعُف إكراُم اللَّه تعاىل : فاجلواُب 
ملا ثبت أنَّ ذلك للرُّسل لظهور براءهتم عن مجيع موجبات التَّقِْصري ، ويتضاعف اخلِْزُي واإلهاَنةُ يف حقِّ الكفَّارِ ، و

  .التَّقِْصُري كان منهم 

  ) ٨(َوالَْوْزنُ َيْومَِئٍذ الَْحقُّ فََمْن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 

  :الوزن مبتدأ ، ويف اخلرب وجهان 
فحذف اجلملة . واملرسلُ إليهم يوم إذ ُيْسألُ الرُُّسلُ : الوزن كائن أو مستقرٌّ يومئٍذ أي : هو الظَّْرف أي : أحدمها 

على هذا الوجه » احلّق « ويف . وعوَّض منها التَّنْوين ، هذا مذهب اجلُْمهُور خالفاً لألخْفَش » إذْ « املضاف إليها 
  :ثالثة أوجه 

  .الوزن احلق يف ذلك اليوم : أنه َنْعٌت للوزن أي : أحدها 
  .هو احلقُّ ال الَباِطلُ : ما ذلك الوزن؟ فقيل : الٍ مقدَّرٍ من قائل يقول أنه خرب مبتدأ حمذوٍف كأنَُّه جواُب سؤ: الثاين 



  .أنه بدلٌ من الذَّمريِ املستكن يف الظَّْرِف وهو غَرِيٌب ذكره َمِكيٌّ : الثالث 
  :على هذا فيه وجهان » يومئذ « ، و » احلق « من وجهي اخلرب أن يكون اخلرب : والثاين 
  .يقع الَوْزنُ ذلك اليوم : أي » الَوْزنْ « لى الظَّْرِف ناصبه أنَُّه منصوب ع: أحدمها 
  .أنَُّه مفعول به على السَّعِة وهذا الثاين ضعيٌف جّداً ال َحاَجةَ إليه : والثاين 

 وال َيجُوُز على هذا أن يكون« : ظرفاً للوزن قال » َيْومئٍذ « خرباً ، وجعل » احلق « وملَّا ذَكََر أُبو البقاِء كون 
  .» ِصفَةً ، لَِئالّ يلزم الفَْصلُ بني املَوُصولِ وِصلَِتِه 

بعد متام املوصول بصلته ، وإذا متَّ » احلق « وأين الفَْصلُ؟ فإن التركيَب القرآينَّ إمنا جاء فيه : قال شهاُب الدِّين 
  .» دُ حسٌن َضرُْبَك َزْيداً َيْوَم اجلُْمَعِة الشدي« : تقول . املوصول بصلته جاز أن ُيوَصَف 

فإنْ َتَوهََّم كون الصِّفَِة حملُّها أن تقع بعد املوصوف وتليه ، فَكَأنََّها ُمقدََّمةٌ يف التَّقدير فََحَصلَ . فالشَّديدُ صفة ِلَضربَِك 
على تقدير الفَْصلُ تقديراً فإن هذا ال ُيلَْتفَْت إليه؛ ألنَّ تلك املعموالت من َتِتمَِّة املوصول فلم تل إالَّ املوصول و

احلقُّ « ظَرفْاً للوزن و » َيومئٍذ « اعتقاد ذلك له ، فاملَانُِع من ذلك أيضاً صريورةُ املبتدأ بال خرب ، ألنََّك إذا جعلت 
  .صفته فأين خربه؟ فهذا لو َسِلَم من املانع الذي ذكره كان فيه هذا املانع اآلخر » 

وتأخريه عنُه باعتبار اإلعرابات املتقدمة ، وهذا ال حَاَجةَ إليه » مئذ يو« على » احلّق « وقد طوَّلَ مكيٌّ بذكر تقدير 
وذكر أيضاً أنه جيوز نصبه ، يعين أنَُّه لو قُرِىَء به لكان جَاِئزاً ، وهذا أيضاً . ألنَّا مقيَُّدونَ يف القرآن باإلتيان بَِنظِْمِه 

  .ال حاجة إليه 
  :فيها قوالن » َمَوازِْيُنُه « : قوله 
يوزنُ هبا ، وإنََّما مجع؛ ألن كلَّ إنساٍن له ميزان خيصُّه على ما جاء يف ] اليت [ اآللة : أنَّها مجع ميزان : ا أحدمه

  .التَّفْسري ، أو ُجمع باعتبار األعمال الكثرية وعّبر عن هذا احلال باحملل 
{ : نََّما مجع امليزان ههنا ، ويف قوله إِ: قيل . أنَّها مجع موزون ، وهي األعمال ، واجلمع حينئٍذ ظاهر : والثاين 

؛ ألنَّه ال يبعد أن يكون ألفعال القلوب ميزانٌ ، وألفعال ]  ٤٧: األنبياء [ } َوَنَضعُ املوازين القسط ِلَيْومِ القيامة 
  .اجلوارح ميزانٌ ، وملا يتعلق بالقول ميزان 

  :إنََّما مجع املوازين ههنا لوجهني : وقال الزَّجَّاُج 
  .خرج فالن إىل َمكَّةَ راكباً البَِغالَ : أنَّ العرب قد ُتوِقعُ لَفْظَ اجلَْمعِ على الواحد فيقولون : وَّلُ األ

  .أن املوازين ههنا مجع موزون ال مجع ميزان : والثاين 
  .قلبت الواوُ ياٌء لكسرة ما قبلها » ِمْوَزانٌ « : واملوازين مجع ميزان وأصلُُه : قال القرطيبُّ 

  يف املراد بامليزان فصل
: املراد بامليزان العدل والقضاء ، وذهب إىل هذا القول كثٌري من املُتأخِّريَن قالوا : قال ُمَجاِهٌد واألعَْمُش والضَّحَّاُك 

ن يف الدُّْنَيا ألنَّ لَفْظَ الوزن على هذا املعىن َشاِئٌع يف اللَُّغِة؛ ألن العدل يف األخذ واإلعطاء ال يظهر إالَّ بالكَْيل ، والوز
إنَّ : ، فلم يبعد جعل الوزن ِكنَاَيةً عن الَعْدلِ ، ويؤيُِّد ذلك أنَّ الرَُّجلَ إذا مل يكن له قَْدٌر وال ِقيَمةٌ عند غريه يقال 

قَالُ هذا الكالُم ، وُي]  ١٠٥: الكهف [ } فَالَ ُنِقيُم لَُهْم َيْوَم القيامة َوْزناً { : قال تعاىل . فُالناً ال يقيم لفالن َوْزناً 
  ]الكامل : [ يعادله وُيَساويه مع أنَُّه ليس هناك َوْزنٌ يف احلَقيقَِة؛ قال الشَّاِعُر : يف وزن هذا ويف وزانه ، أي 
  ِعْنِدي ِلكُلِّ ُمَخاِصمٍ ميَزانُُه... قَْد كُْنُت ِعْنَد ِلقَاِئكُْم ذَا قُوٍَّة 

املُرَاُد من اآلية هذا : عل الوزن مثالً للعدل وإذا ثبت هذا فََنقُولُ أْي عندي لكل خماصم كالٌم يعادل كالمه ، فج



املعىن فقط ، والدَِّليلُ عليه أنَّ امليزانَ إنَّما يراد ليتوصل به إىل َمْعرِفَِة مقدار الشيء ، ومقاديرُ الثواب والِعقَابِ ال 
هي قد فنَِيْت وُعِدَمْت ، ووزن املعدوم ُمحَالٌ ، وأيضاً فبتقدير ميكن إظَْهاُرَها بامليزان؛ ألن أْعمَالَ العَِباِد أعَْراٌض ، و

  .بِقَائَِها كان وزهنا حماالً 
وفائدةُ وضع امليزاِن أنْ . وأُجيب بأنَّ فائدته أنَّ مجيع املكلفني يعلمون َيْوَم القيامة أنَُّه تعاىل ُمَنزٌَّه عن الظُّلْم واجلَْورِ 

  .ْوِقِف ، إلإن رجحت احلسنات ازداد فََرُحُه وُسُروُرُه ، وإنْ كان بالضِّدِّ فيزاداد غمُّه يظهر ذلك الرُّْجَحانُ ألهل املَ
  .» الصَّحيُح أنَّ املراد بامليزان وزن أعمال العباد « : وقال القُْرطُبِيُّ 

  .املوزون َصحَاِئُف األْعمَالِ ، أو صور خملوقة على َحْسبِ مقَاديرِ األْعمالِ : فإن قيل 
َعاِدلٌ َحِكيٌم ، أو ال يكون مقّراً بذلك فإن  -تعاىل  -إنَّ املكلف يوم القيامة إمَّا أن يكون مقراً بأنَّ اللََّه : قول فن

  .كان وزهنا حماالً 
ع امليزاِن أنْ وفائدةُ وض. وأُجيب بأنَّ فائدته أنَّ مجيع املكلفني يعلمون َيْوَم القيامة أنَُّه تعاىل ُمَنزٌَّه عن الظُّلْم واجلَْورِ 

  .يظهر ذلك الرُّْجَحانُ ألهل املَْوِقِف ، فإن رجحت احلسنات ازداد فََرُحُه وسُُروُرُه ، وإنْ كان بالضِّدِّ فيزداد غمُّه 
  .» الصَّحيُح أنَّ املراد بامليزان وزن أعمال العباد « : وقال القُْرطُبِيُّ 

  .خملوقة على َحْسبِ مقَاديرِ األْعمالِ  املوزون َصحَاِئُف األْعمَالِ ، أو صور: فإن قيل 
َعاِدلٌ َحكِيٌم ، أو ال يكون مقّراً بذلك فإن  -تعاىل  -أنَّ امللكف يوم القيامة إمَّا أن يكون مقراً بأنَّ اهللا : فنقول 

وإنْ مل يكن  كان مقّراً بذلك فحينئذ كفاه حكم اللَّه تعاىل مبقادير الثَّواب والعقاب يف علمه بأنه َعْدلٌ وصواٌب ،
ُمِقّراً بذلك مل يعرف من رجحان كفَِّة احلسنات على كفَِّة السيِّئات أو بالَعكْس من ُحصُولِ الرُّْجَحانِ ال على سبيل 

، وذلك  أَراَد وزن األْعَمالِ بامليزان: الَعْدلِ واإلْنصاِف ، فثبتَ أنَّ هذا الَوْزنَ ال فَاِئَدةَ فيه ألَْبتَّةَ وقال أكْثَرُ املفسرين 
ينصب ميزاناً له لسان يوزن هبا أعمال العباد خريها وشرها وكفتان ، كل كَفٍَّة بِقَْدرِ ما بني  -تعاىل  -أنَّ اهللا 

  .املَشْرِقِ املَْغرِبِ 

  .توزن صحائف األعمال : واختلفوا يف كَْيفيَِّة الَوْزِن ، فقال بعضهم 
، كل ِسجِّلٍّ منها مدُّ الَبَصرِ فيها خطاياه وذنوبه فتوضع يف كفَّة  وروي أنَّ َرُجالً ينشر عليه تسعة وتسعون ِسجالً

امليزان مث خيرج له بِطَاقَةٌ فيها شهادةُ أن ال إله إال اهللا ، وأشهد أنَّ حمّمداً عبده ورسوله ، فتوضع السِّجالت يف كفه 
  .، والبطاقة يف كفَّة فطاشت السِّجالت وثقلت البطاقة 

  .اص توزن األشخ: وقيل 
لََيأيت الرَُّجلُ الَعظِيُم السَِّمُني َيْوَم الِقَيامِة فال َيزِنُ ِعْنَد اللَِّه « : روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

فيؤتى باألْعَمالِ احلََسَنِة على  -رضي اهللا عنهما  -ُروَِي ذلك اْبنِ عبَّاسٍ . توزن األعمال : وقيل » َجَناحَ َبُعوَضةٍ 
  .ورٍة َحَسنٍة ، وباألعمال السيِّئَِة على صورة قَبِيَحة ، فتوضع يف امليزاِن ُص

  .واحلكمة يف َوْزِن األْعَمالِ امتحان اللَّه عباده باإلميان به يف الدُّْنَيا ، وإقامة احلُجَِّة عليهم يف العقىب 

  ) ٩(ُهْم بَِما كَانُوا بِآيَاِتَنا َيظِْلُمونَ َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك الَِّذيَن َخِسرُوا أَنْفَُس

هذه اآليةُ تدلُّ على أنَّ أْهلَ الِقَياَمِة فَريقَاِن ، منهم من يزيد حسناته على سيئاته ، ومنهم من يزيد سيئاته على 
  .ود حسناته ، فأمَّا القسمُ الثَّالثُ ، وُهو الَّذين تكُونُ َحسنَاُتُه وسيئاته متعادلة فإنه غري موج



فأولئك الذين خسروا أَْنفَُسُهم بَِما { : الكافر لقوله تعاىل } َمْن َخفَّت َموازِيُنُه { املراد ب : قال أكثر املفسرين 
  .اِفُر ، وال معىن لكون الْنَساِن ظاملاً بآياِت اللَّه إالَّ كونه كَافِراً هبا ُمْنكِراً هلا ، وهذا هو الكَ} كَاُنواْ بِآَياتَِنا يِظِْلُمونَ 

وروي أّنه إذا َخفَّْت َحَسنَاُت املُؤِمنِ خيرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بِطَاقَة كاألْنُملٍَة فيلقيها يف كفَِّة امليزان 
بِأيب أْنَت وأمِّي ، ما « : اليمىن اليت فيها حسناته فترجح ، فيقُولُ ذلك الَعْبدُ املُؤِمُن للنَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم 

  َن َوْجَهَك وأْحَسَن َخلْقََك فََمْن أْنَت؟أْحَس
رواه « أنا َنبُِّيَك ُمَحمَّد ، وهذه َصلَواتَك الَِّتي كُْنتَ ُتَصلِّيها َعلَيَّ ، وقَْد َوفَيُْتَك أَحَْوَج ما تكُونُ إلَْيَها » : فََيقُولُ 

  .« الَبسيِط » الواِحِديُّ يف 
 ُيلِْقي يف كفه احلسنات الكتاب املُْشَتِملَ علىشهادِة أنْ ال إله إالّ اهللا وأنَّ حممداً واخلرب الذي تقدَّم أيضاً من أنَُّه تعاىل

  .رسول اهللا ، وأمَّا قول ابن عباس ، وأكثر املفسرين محلوا هذه اآلية على أهل الكفر 
إنََّما ثقلت َموَازِيُن َمْن :  حني حضره املوت لعمر بن اخلطاب يف وصَّيتِه -رضي اهللا عنه  -وقال أُبو َبكْرٍ الصِّدِّيقُ 

أن يكون ثَِقيالً ،  ثَقُلَْت َمَوازِيُِنُه َيْوَم الِقياَمِة باتِّباعِهِم احلقَّ يف الدُّْنَيا ، وثقله عليهم ، وُحقَّ مليزان يوضع فيه احلقُّ غداً
هِم الَباِطلَ يف الدُّْنَيا ، وخفته عليهم ، وحقَّ مليزانٍ ُيوَضُع فيه وإنَّما َخفَّْت مََوازيُن من َخفَّْت َمَوازِيُنُه َيْوَم الِقَياَمِة باتِّباِع

  .البَاِطلُ غداً أن يكُونَ َخِفيفاً 
قُدَِّم عليه « َيظِْلُمونَ » متعلٌِّق ب « بِآيَاِتَنا » َمْصدريَّةٌ ، و « َما » ، و « َخِسُروا » متعلٌِّق ب « بَِما كَانُوا » : قوله 

وإمَّا لَِتَضمُّنِِه معىن اجلَْحدِ } كَذَُّبواْ بِأَيَاِتَنا { : إمَّا لَتَضمُّنِِه معىن التَّكْذيب حنو : بالباِء « َيظِْلُمونَ » دَّى وتع. للفَاِصلَِة 
  ] . ١٤: النمل [ } َوَجَحُدواْ بَِها { حنو 

  ) ١٠(لًا َما َتْشكُُرونَ َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم ِفي الْأَْرضِ َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش قَِلي

، وبعذاب اآلِخَرةِ } َوكَم مِّن قَْرَيٍة أَهْلَكَْناَها { : ملَّا أمر اخلَلَْق مبتاَبَعِة األْنبَِياِء ، مثَّ خوَّفَُهم بعذاب الدُّْنَيا وهو قوله 
ذكر كثرة نعم اللَّه عليهم  وهو السُّؤالُ ووزن األعمال رغبهم يف دعوة األنْبَِياء يف هذه اآلية بطريق آخر ، وهو أنَّ

جعلنا لكم فيها مكاناً وقراراً ومكَّنَّاكم ، : أي } َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم ِفي األرض { : ، وكثرة النِّعيم توجبُ الطَّاعة فقال 
  .واملَُراُد بالتَّمكني التمليك والقوة والقدرة 

، » َمَعايَِش « فيتعدَّى لواحد فيتعلَُّق اجلاران ب » َخلََق  «مبعىن » جََعلَ « جيوز أن يكون » وَجَعلَْنا لكم « قوله 
  .إمَّا حال متعلِّقَةٌ مبحذوف ، وإمَّا متعلِّقةٌ بنفس اجلعل وهو الظَّاِهُر : والثَّأين أحد اجلارين ، واآلخر 

  :مجع َمعيَشٍة ، وفيها ثالثةُ مذاهبٍ » َمَعايِش « و 
َمفُْعلٍَة بَِضمِّ العني ، أو َمفِْعلة بكسرها ، فعلى األوَّلِ ُجعلِت الضَّمَّةُ كَسَْرةً ،  أنَّ وزهنا: مذهُب سيبويه واخلَلِيل 
عنده َشاذَّةٌ » معيشة « وقياس قول األْخفَشِ يف هذا النَّحوِ أن يغيِّر احلرَف ال احلََركَة ، ف . وُنِقلَْت إىل فَاِء الكَِلَمِة 

  .شة إذْ كان َيْنبَِغي أَن يقال فيها َمُعو
أنَّ وزهنا َمفْعلة بفتح العني ، : بكسر العني فال ُشذُوذَ فيها ومذهب الفرَّاِء » َمعِيَشةٌ « وأمَّا على قولنا إنَّ أصلها 

  .وليس بشيٍء 
« املعيشةُ ما يتوصلون به إىل العيش وهي يف األصل مصدر ل : ُيْحيا وقال الزَّجَّاُج : واملعيشةُ اسٌم ملا ُيعاُش به أي 

{ : قال تعاىل : ، َوَمَعاشاً ]  ٢١: احلاقة [ } فَُهَو ِفي ِعيَشةٍ رَّاِضَيٍة { : يعيُش َعْيشاً ، وعِْيَشةً قال تعاىل » َش َعا
  ]الرجز : [ ، وَمِعيشاً قال رُؤبةُ ]  ١١: النبأ [ } َوَجَعلَْنا النهار َمَعاشاً 



  عَْوامِ َنَتفَْن رِيِشيَوُجْهَد أ... إلَْيَك أْشكُوا ِشدَّةَ املَعيشِ  - ٢٤٠٦
: باهلَْمزِ ، وقال النَّحْويُّون » َمَعاِئَش « وقد خرج خارجةُ فََرَوى عن نافع . بصريح الياِء » َمعَايَش « والعامَّةُ على 

فالياءُ » ش َمعَايِ« َصحَاِئف وَمَداِئن ، وأمَّا : هذا غَلَطٌ؛ ألنَُّه ال يهمز عندهم إال ما كان فيه حرُف املدِّ زائداً حنو 
  .» العَْيشِ « أصلٌ؛ ألهنا من 

  .» ولَْم َيكُْن َيْدرِي ما العََربِيَّةُ « : قال » أصلُ أْخِذ هذه القراءة عن َنافعِ « :  -عن أيب عثمان  -قال الفَارِسيُّ 
« واألصل » ارٍة وُمصِيَبة من« مجع » َمَناِئَر وَمَصاِئَب « وقد فعلِت العرُب مثل هذا ، فََهَمُزوا : قال شهاُب الدِّينِ 
وقد غلَّطَ سيبويه من قال مصاِئَب ، ويعين بذلك أنَُّه غلطه بالنسبة إىل خمالفة اجلادَِّة ، وهذا » َمَناوُِر ، وَمَصاوُِب 

هبا على  ومنُهْم من يأيت] قال [ » إنَّهم أمجعونَ ذَاِهُبونَ : واْعلَمْ أنَّ بعضهم يغلط فيقول « : كما تقدَّم عنه أنه قال 
يف » مقاوم « و » مقاول « : » مقام « و » مقالٍ « مصاوب ومناور ، وهذا كما قالوا يف مجع : األصل فََيقُولُ 

  ]الطويل : [ وأنشد النَّحْوِيُّون على ذلك : رجوعهم بالعني إىل أصلها قال 

  يرٍ َيقُوُمهَاجَريٌر وال َموْلَى جرِ... وإنِّي لَقَوَّاٌم مقَاوَِم لَْم َيكُْن  - ٢٤٠٧
» تيك « فهمزوها كما مهزا » صحيفة « بزنة » معيشة « ووجه مهزها أنَُّهم شبَّهوا االصليَّ بالزَّائد فتومهوا أن 

« ، توهَّموه على أنَّه على زَِنةٍ » ُمْسالن » « مسيل « ونظري ذلك يف تشبيههم األصل بالزائد قوهلم يف مجيع : قالوا 
« وإنَّما مسيل وزنه » َرغيٍف ، وأْرِغفٍَة « كأنَّْهمِ َتَوهَُّموا أنَُّه بزنة » أْمِسلَة « وا يف مجعه وقال» قضيبٍ وقُْضَبان 

  ]الوافر : [ قول أبِي ذُؤْيبٍ اهلُذَِليِّ » َمِسيلِ ، وأْمِسلة « ؛ ألنه من سيالن املاِء ، وأْنَشُدوا على » مفعلٌ 
  أْمِسلٍَة َمذَانِبَُها َخِليُفو... بَِواٍد ال أنِيسَ بِِه يبابٍ  - ٢٤٠٨

« و » صحيفة « مجيُع ُنَحاِة الَبْصَرِة َيْزُعُمونَ أنَّ مهزها َخطَأ ، وال أعلم هلا وجهاً إالَّ التِّشْبِيه ب : وقال الزَّجَّاُج 
  .، وال ينبغي التَّْعوِيلُ على هذه القراءة » صحائف 

هبا نافٌع بل قََرأَها مجاعة جلَّةٌ معه؛ فإنَّها منقولة عن ابن عامر الذي قََرأ وهذه القراءةُ مل َيْنفَرِْد : قال شهاُب الدين 
، فقد قََرأ » األنعام « ، وقد يبق ذلك يف » معاوية « و » أيب الدَّرَْداِء « و » ُعثْمان « على مجاعة من الصَّحابِة ك 

زيدُ ْبُن َعِليٍّ ، وهو على جانب من الفََصاَحة والعلم الذي ال  هبا قَْبلَ ظُُهورِ اللَّْحنِ ، وهو عريب فَصِيٌح وقََرأ هبا أيضاً
وقد نقل الفرَّاُء أنَّ قلب . يدانيه فيه إالَّ القليل ، َوقَرأ هبا أيضاً األْعَمُش واألعَْرُج وكفى هبما يف اإلْتقَاِن والضَّْبِط 

  .قد جاء ، وإن كان قليالً » صحيفة « هذه الياء تشبيها هلا بياء 
  .} قَِليالً ما َتذكَُّرونَ { : كقوله } قَِليالً َما َتْشكُُرونَ { : وله وق

  ) ١١(َيكُْن ِمَن السَّاجِِديَن َولَقَْد َخلَقَْناكُْم ثُمَّ صَوَّْرَناكُْم ثُمَّ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجدُوا إِلَّا إِْبلِيَس لَْم 

وجعله مسجود املالئكة ، واإلنعاُم على األبِ ] آدم [ لَِّه على العبد أْتَبَعُه بذكر أنَُّه خلف أبَاَنا ملا ذكر كَثَْرةَ نَِعمِ ال
  .َيْجرِي جمرى اإلنعام على االبن 

فإنَّ » الواوِ « ترتيباً ، وجعلها مبنزلة ] فيها [ فمنهم َمْن مل َيلَْتزِم : يف هذين املوضعني » ثُمَّ « واختلف النَّاُس يف 
  .» اْسُجُدوا « خلقنا وتصويرنا بعد قوله تعاىل للمالئكة 

  .هي للتَّْرِتيبِ ال يف الزمان بل للترتيب يف اإلخبار وال طائل يف هذا : ومنهم من قال 
  .هي للتَّْرِتيب الزََّماينِّ ، وهذا هو موضوعها األْصِليُّ : ومنهم من قال 



  .والثَّانيةُ للتَّرتيبِ اإلْخباريِّ  األوىل للتَّرتيب الزَّماينِّ: ومنهم من قال 
ولقد : أنَّ ذلك على حذف مضافني ، والتقديُر : واختلف ِعبارةُ القائلني بأنَّها للتَّْرتِيب يف املوضعني فقال بعضهم 

اجلمع وهو  وإنَّما خاطبه بصيغة -عليه الصالة والسالم  -خلقنا آباَءكُم مث صوَّرَْنا آباَءكم مث قلنا ، ويعين بأبينا آدم 
  .واحد تعظيماً له ، وألنه أصلُ اجلميع ، والتَّرتيب أيضاً واضح 

رواه عنه أُبو جريج واْبُن أبِي . املعىن خلقناكم يف ظَْهرِ آدم مث صوَّرناكم حني أخذنا عليكم امليثاق : وقال جماهٌد 
  .َنجِيحٍ 

خلقهم يف ظهر آدم ثُمَّ صوَّرَُهم حني أخذ عليهم امليثاَق ،  وهذا أْحَسُن األقَْوالِ يذهب جماهد إىل أنه: قال النَّحَّاُس 
َوإِذْ أََخذَ َربَُّك ِمن بين آَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ذُرِّيََّتُهمْ { : وُيقَوِّي هذا قوله تعاىل ] بعد ذلك [ مثَّ كان السُُّجود 

  ] . ١٧٢: األعراف [ } َوأَشَْهَدُهْم على أَنفُسِهِْم 
  .أخرجهم أمثال الذَّرِّ ، فأخذ عليهم امليثاق  ويف احلديث أنَُّه
{ : املَُخاِطبُ َبُنو آدم ، واملراُد هبم أبوهم وهذا من باب اخلطاب لَشْخصٍ ، واملَُراُد به غريه كقوله : وقال بعضهم 

وهذا . ُم ُسوَء العذاب أسالفهم ، وإنَّما املَُنجَّى والذي كان ُيَسا]  ٤٩: البقرة [ } َوإِذْ َنجَّْيَناكُم مِّْن آلِ ِفْرَعْونَ 
  ]الطويل : [ وأنشدوا على ذلك . مستيضٌ يف لساهنم 

  َوَزاَدْت َعلَى َما وطََّدْت ِمْن َمَناِقبِ فأنُْتْم بِِذي قَارٍ أَمَالَْت ُسُيوفُكُْم... إذَا افَْتَخَرتْ َيْوماً َتمِيٌم بِقَْوِسَها  - ٢٤٠٩
  .وهذه الَوقَْعةُ إنَّما كانت يف أسالفهم ... َس َحاجِبِ ُعُروَش الَِّذيَن اْستَرَهُنوا قَْو

  .والترَّتيُب أيضاً واضح على هذا 
املرادُ : فقال بعضهم . ومن قالك إن األوىل للتَّرتيب الزَّماين ، والثَّانية للتَّْرتيب اإلْخَبارِيِّ اختلفت عباراهتم أيضاً 

  .الثَّانية للتَّرِْتيب اإلخباريِّ » ثُمَّ « ، والترتيب الزَّماينُّ واضح و  باخلطابِ األوَّلِ آدُم ، وبالثَّاين ذريَُّتُه
  .ولقد خلقناكم يف ظهر آدم ثُمَّ صوَّرناكم يف ُبطُوِن أمهاتكم : وقال بعضهم 
» تمد املع« أرواحكم مث صوَّْرَنا أجسامكم ، وهذا غَرِيبٌ نقله القَاِضي أبو عليٍّ يف ] ولقد خلقنا : [ وقال بعضهم 

.  
  .خلقناكم ُنطَفاً يف أصالبِ الرِّجال ، ثُمَّ صوَّْرناكم يف أرحام النٍّساِء : وقال بعضهم 
األوىل » مثَّ « ولقد خلناكم يف بطون أمَّهاتكم وصوَّرناكُم فيها بعد اخللق بَِشقِّ السَّمع والبصرِ ، ف : وقال بعضهم 

  .مث أخربكم أنا قلنا للمالئكة : اري أي للتَّرتيب الزَّماينِّ ، والثانية للترتيب اإلخب
  .وقلنا للمالئكة فال تكون للتَّرتيب ] أي [ » الواو « الثانية مبعىن » ثُمَّ « إنَّ : وقيل 

  .ولقد خلقناكم يعين آجم ، مثَّ قلنا للمالئكة اسُجُدوا ، مثّ صوَّرَناكم : فيه تقدٌمي وتأخري تقديُرُه : وقيل 
لق يف اللَُّغة عبارة عن التقدير ، وتقدير اللَّه عبارة عن علمه باألشياء ومشيئته بتخصيص كلِّ إنَّ اخل: وقال بعضهم 

  .إشارة إىل حكم اهللا ، وتقديره إلحداث البشر يف هذا العامل » َخلَقَْناكُم « شيٍء مبقداره املعيِّنٍ ، فقوله 
إىل يوم القيامة ، فخلق ] لَّْوحِ احملفوظ صورة كل كائن حيدث أثبت يف ال[ إشارة إىل أنَُّه تعاىل » صَوَّْرَناكُم « وقوله 

مث بعد هذين . اهللا تعاىل عبارة عن حكمه ومشيئته ، والتَّصوير عبارة عن إثْبَاِت صورة األشياء يف اللَّوحِ احملفوظ 
  .األمرين أحدث اهللا تعاىل آدم ، وأمر املالئكة بالسُّجود 

  .يلُ عندي أقَْرُب من سائر الُوُجوِه وهذا التَّأوِ: قال ابن اخلطيب 
  .وقد تقدَّم الكالُم يف هذا السُّجود ، واختالف الناس فيه يف سورة البقرة 



إبليُس مل يكن من املالئكِة؛ ألنه ُخلَق من : وكان احلسن يقول . تقدَّم الكالُم عليه يف البقرة » إالَّ إبليسَ « : قوله 
هو ليس كذلك فقد عصى إبليس واستكرب [ ون عن عبادته ، وال يستحسرون ، و نارٍ واملالئكة من نور ال يستكرب

، واملالئكةُ ليسوا من اجلنِّ وإبليُس من اجلنِّ ، واملالئكة رُسلُ اللَِّه ، وإبليُس ليس كذلك ، وإبليُس أوَّلُ خليقة اجلنِّ 
  .ةٌ واملالئكة ال ذُرِّيَّةَ هلم وأبوهم كما أنَّ آدَم أوَّلُ خليقة اإلنس وأُبوهم ، وإبليُس له ذُرِيَّ

وملَّا كان إبليس مأموراً مع املالئكة استثناه اللَُّه وكان اسم إبليَس شيئاً آخر فلما َعَصى اللََّه مسَّاُه بذلك : قال احلسُن 
  ] .، وكان مؤمناً عابداً يف السَّماِء حتَّى عصى اهللا؛ فأهبط إىل األرض 

، » أَبى « اجلملة استئناِفيَّةٌ؛ ألهنا جوابُ سؤال مقدَّرٍ ، وهذا كما تقدَّم يف قوله يف البقرة هذه » لَْم َيكُْن « : قوله 
  .وتقدَّم أنَّ الوقف على إبليس 

  .فائدة هذه اجلُْملَة التَّوكيد ملا أخرجه االستثناء من نفي سجود إبليس : وقيل 
إالَّ إبليس حال كونه ممتنعاً من السُُّجوِد ، وهذا كما تقدَّم له : إنََّها يف حملِّ نصب على احلال أي : وقال أُبو البقاِء 
  .يف موضع نصب على احلال » أَبى « يف البقرة من أن 

  ) ١٢(قَالَ َما َمَنَعَك أَلَّا َتْسُجَد إِذْ أََمرُْتَك قَالَ أََنا َخْيٌر ِمْنهُ َخلَقَْتنِي ِمْن نَارٍ َوَخلَقَْتُه ِمْن ِطنيٍ 

  :ذه وجهان ه» ال « يف 
  .أهنا زائدة للتوكيد : أظهرمها 

[ } َما َمنََعَك أَن َتْسُجَد ِلَما َخلَقُْت بَِيَديَّ { : صلة بدليل قوله تعاىل » أالَّ تسجد « يف » ال « : قال الزََّمْخَشرِيُّ 
فإن قلت ما فائدةُ : ، مث قال مبعىن ليعلم ]  ٢٩: احلديد [ } لِّئَالَّ َيعْلََم أَْهلُ الكتاب { ومثلها ]  ٧٥: سورة ص 
  زيادهتا؟

يستحق علم أهل الكتاب ، وما منعك أن حتقق : توكيد مبعىن الفعل الذي يدخلُ عليه ، وحتقيقه كأنه قيل : قلت 
  ]الطويل : [ قول الشَّاعر » ال « وأْنَشُدوا على زيادة . السُّجُود ، وُتلزمه نفسك إذا أمرتك؟ 

  بِِه ِمْن فًَتى ال َيمَْنُع اجلُوَد نَاِئلُْه... ُبْخلَ واْستَْعَجلْت نََعْم أَبى ُجوُدُه ال ال - ٢٤١٠
وأمَّا رواية اجلر . أىب جُودُه البخل : بالنصب واجلر ، والنصُب ظاهرُ الداللة يف زيادهتا ، تقديره » الُبْخل « يروى 

يف رواية النَّْصبِ ، ويتخرَُّج على » ال « على زيادة فالظَّاهُر منها عدم الداللة على زيادهتا ، وال حجَّة يف هذا البيت 
  :وجهني 
  .تقالُ يف املنع فهي مؤدِّية للُبْخلِ » ال « بدلٌ منها؛ ألن » البخل « مفعوالً هبا ، و » ال « أن تكون : أحدمها 
: ألجل الُبْخلِ أي » ال « ه لفظ أيب ُجوُد: مفعول من أْجِلِه ، واملعىن » الُبْخل « أنَّها مفعول هبا أيضاً ، و : والثاين 

  .كََراَهة الُبْخلِ ، ويؤيُِّد عَدَم الزِّيادِة روايةُ اجلَرِّ 
، وأنشدُوا أيضاً على » تستعمل يف الُبْخلِ « ال » ؛ ألن « الُبْخلِ » الرِّوايةُ فيه خبفض « : قال أُبو عمرو ْبُن العالِء 

  ]الكامل : [ زيادهتا قول اآلخر 
  أفََعْنِك ال َبْرٌق كأنَّ َوميضَُه ... - ٢٤١١

يريد أفعنك بَْرٌق ، وقد خرجَّه أُبو حيَّان على احتمال كَْونَِها عاطفة ، وحذف ... غَاٌب َتَسنََّمهُ ِضَراٌم ُمثْقَُب 
  .أفعنك ال عن غَْيرِك : املعطوف ، والتقديُر 



  ) ١٣(ِفيَها فَاْخُرجْ إِنََّك ِمَن الصَّاِغرِيَن قَالَ فَاْهبِطْ ِمْنَها فََما َيكُونُ لََك أَنْ تََتكَبََّر 

كان يف عدٍن ، ال : قال ابن عباس » ُيريُد من اجلنَّة؛ ألنه كان من ُسكَّاهنا « : قال ابن عباس » منها « الضمري يف 
  .يف جنَّة اخللِْد 

، وألنَّ اهلبوط إنَّما » ا وهو يف السََّماِء أنَُّه َوسَْوَس إليهم« : تعوُد على السََّماِء ، ألنه روي عن ابن عباس : وقيل 
  .يكون من ارتفاع 

  .يعود على األْرضِ ، أِمر أن خيرج منها إىل َجزائر البحار وال يدخل يف األرض إال كالسَّارِقِ : وقيل 
  .َيُعوَد على الرُّْتَبةِ املُنيفَِة ، واملَنْزِلَِة الرَّفيَعِة : وقيل 
  .ورِة واهليئة الَّيت كان َعلَْيَها؛ ألنَُّه كان ُمْشرَِق الَوْجِه فََعاَد مظلماً َيُعوُد على الصُّ: وقيل 
  .إذْ هو مبعناُه » اْهبِطْ « َتأكِيٌد ل » فَاْخُرجْ « : قوله 

ْعضَُهْم؛ اْحتَاَج إىل تقدير أنَُّه ال يتوهَُّم أنَُّه جيوُز أنْ يتكبَّرَ يف غَْيَرَها وملا اْعَتَبر َب: ال مفعوم لُه يعين » ِفيَها « : وقوله 
فََما َيكُونُ لََك أنْ َتَتكَبََّر فيها ، وال « : والتقدير : قال ]  ٨١: النحل [ } َتقِيكُُم احلر { : حذِف َمْعطُوٍف كقوله 

  .» يف غريها إنََّك من الصَّاِغريَن ، األذالَّء ، والصََّغاُر الذُّلُّ واإلهانة 

قَالَ فَبَِما أَغَْويَْتنِي لَأَقُْعَدنَّ لَُهْم ِصَراطََك الُْمْسَتقِيَم ) ١٥(قَالَ إِنََّك ِمَن الُْمْنظَرِيَن ) ١٤(ْومِ ُيْبَعثُونَ قَالَ أَْنظِْرنِي إِلَى َي
)١٦ (  

ورهم ، وهي النَّفَْخةُ أخرنِي ، وأْمهِلْين فال متيتين إىل يوم ُيبَعثُونَ من قُُب: أي } قَالَ أَنِظرْنِي إِلَى َيْومِ ُيبَْعثُونَ { : قوله 
  .األِخَريةُ عند ِقَيام السَّاَعِة 

« منها » ُيْبَعثُونَ يعوُد على بَنِي آَدَم لداللة السِّياقِ عليهم ، كما َدلَّ على ما عاد عليه الضَّمرياِن يف « والضَّمُري يف 
  .وفيها كما تقدم 

اِء ، إنَُّه تعاىل أنظره إىل النَّفَْخِة األوىل؛ ألنَُّه تعاىل قال يف آيةٍ أخرى قال بعُض الُعلََم} إِنََّك ِمَن املُنظَرِيَن { ف : قوله 
، املراد منه اليوم الذي ميوت فيه ]  ٣٨،  ٣٧: احلجر [ } قَالَ فَإِنََّك ِمَن املنظرين إىل َيْومِ الوقت املعلوم { : 

  .األْحَياُء كلُهْم 
إىل َيْومِ الوقت { وقوله يف اآليِة األخَْرى } إِنََّك ِمَن املُنظَرِيَن { : أجالً بل قال  مل ُيوقِِّت اللَُّه تعاىل له: وقال آخرون 

  .املراُد منه الوقت املَْعلُوُم يف ِعلْمِ اهللا تعاىل } املعلوم 
َه تعاىل أخَّرَ أَجلَُه إىل الوقت أنَّ إبليس كان ُمكَلَّفاً ، واملُكَلَُّف ال جيوُز أن يعلم أنَّ اللَّ: والدَّليلُ على ِصحَِّتِه : قالوا 

أقدم على  الفُالنِيِّن ألنَّ ذلك املُكَلَّف يعلُم أنَُّه مىت َتاَب قُبِلَْت تَْوَبُتُه ، وإذا علم أنَّ وقت موته هو الَوقْتُ الفُالنِيُّ
وقت املَْوِت بعينه َيْجرِي املعصية بقلب فارغ ، فإذا قَُرَب َوقُْت أَجِلِه؛ تاب عن تلك املعاصي ، فَثََبَت أن تعريف 

  .َمْجَرى اإلغَْراِء بالقَبِيح ، وذلك غري جَائزٍ على اللَِّه تعاىل 
كَْوَنُه من املُْنظَرِيَن إىل َيْوَم الِقَياَمةِ ال يقَْتِضي إغْراًء؛ ألنَُّه تعاىل كَانَ يعلمُ  -تعاىل  -وأجاب األوَّلُونَ بأنَّ َتْعرِيفَ اللَّه 

لى أقَْبح أنْواعِ الكُفْرِ والِفْسقِ ، سواء َعِلَم َوقَْت موته ، أْو مل يعلْمُه ، فلم يكْن ذلك اإلعالُم موجِباً أنَُّه ميُوُت ع
ءهم إغراَءُه بالقبيح ، ومثاله أنَّهُ تعاىل عرَّف أنبياَءُه أنَُّهم ميوتون على الطَّهَاَرة والِعْصَمِة ، ومل يكن ذلك ُموجِباً إغرا

نه تعاىل َعِلَم أنَّهُ سواء عرَّفَُهم تلك احلالة ، أم مل يعرِّفُْهْم تلك احلالة ، فإنَُّهم َيمُوُتونَ على الطَّهارة بالقبيح؛ ألجل أ



والِعْصمِة ، فلمَّا كان حاهلم ال َيَتفَاوت بسببِ هذا التَّعْرِيف ، فال َجَرَم مل يكن ذلك التعريف إغراء بالقبيحِ فكذلك 
  .ههنا 
  :وجهان « الباء » يف هذه } آ أَغَْويَْتنِي فَبَِم{ : قوله 

بقدرتك عليَّ ، ونفاذ ُسلْطانَِك يفَّ ألقَْعَدنَّ هلم على الطَّريق املُْسَتِقيم الذي : أنََّها قسميَّةٌ وهو الظَّاِهرُ أي : أحدمها 
  .يسلكونه إىل اجلَنَّةِ بأن أزيَِّن هلم الباِطل ، وما ُيكِْسُبُهْم املآِثَم 

  ] . ٨٢: اآلية [ } فَبِِعزَِّتَك ُألغْوِيَنَُّهمْ { : « ص » ى أهنا باء القسم قوله تعاىل يف سورة ويدل عل
» : فبسبب إغواِئَك إيَّاَي؛ ألقعدن هلم ، مث قال } فَبَِمآ أَغَْوْيتَنِي { : أنَّها سببيَّةٌ ، وبه بدأ الزََّمْخشَرِيُّ قال : والثاين 

  .« يف الَغيِّ ألجَْتهَِدنَّ يف إغوائهم حتَّى َيفُْسُدوا بسبيب كما فََسْدُت بسببهم  واملعىن فَبَِسَببِ ُوقُوِعي
  واللَّه بزيٍد ألمرنّ؟: يصدُّ عنه الم القسم ال تقولُ « ألقَْعُدنّ » ؛ فإنَّ تعلها ب « الَباُء » بَِم تعلَّقَِت : فإنْ قُلَْت 

  .فبسبب إغوائك أقسم ] : أي [ ره ، فبما أغَْوْيَتين أقِْسُم باللَِّه ألقعدنّ تعلَّقْت بفعل القََسمِ املَْحذُوف تقدي: قُلُْت 

  .فأقِْسُم بإغْوَاِئَك ألقُْعَدنَّ : للقسم أي » الَباُء « وُجيوُز أن يكون 
  .ذه العِباَرِة وهذان الَوجَْهاِن سبقه إليهما أُبو َبكْرِ ْبُن األْنبَارِيِّ ، وذكر عبارةً قريبةً من ه. قال شهاُب الدِّين 

ليس حكماً جمتمعاً عليه ، بل يف « ألقُْعَدنَّ » وما ذكره من أنَّ الالََّم تصدُّ عن تعلُّقِ الَباِء ب « : وقال أبو حيان 
  .» ذلك ِخالٌف 

قد قال عند قوله أما اخلالُف فنعم ، لكنَُّه خالفٌ ضعيٌف ال يعتد به أُبو القَاِسُم ، والشَّْيُخ نَفُْسُه : قال شهاُب الدِّين 
إنَّ ذلك ال : » ِلَمْن « يف قراءة من كََسَر الالَّم يف ]  ١٨: األعراف [ } لََّمن َتبَِعَك ِمْنُهمْ َألْمَألنَّ َجهَنََّم { : تعاىل 

  .جييزه اجلمهوُر ، وسيأيت مبيّناً إن شاء اللَُّه تعاىل 
  :َتْحَتِملُ ثالثةَ أْوُجٍه » َما « و 

  .فَبِإغواِئَك إَياَي : َمْصَدريَّةٌ أي  أنََّها: أظهرها 
فبأيِّ شيٍء من األْشَياِء أغْوَْيَتنِي؟ مث : أنَّها استفهاميَّةٌ يعين أنَُّه اْسَتفَْهَم عن السَّبب الذي إغواُه به فقال : والثاين 

« ةً عند آخريَن من حيثُ أنَّ وهذا ضعيٌف عند بعضهم ، أو ضرور» ألقُْعَدنَّ « : استأَنَف ُجْملَةً أقَْسَم فيها بقوله 
: [ عمَّا َتسْألُ؟ أو َضُروَرةً كقوله : االسفتهاميَّة إذا ُجرَّت ُحِذفَْت ألفَُها ، وال تثبت إالَّ يف شذوذ كقوهلم » َما 

  ]الوافر 
  كَخِْنزير َتَمرَّغَ ِفي َرَماِد... َعلَى َما قَاَم َيْشتُمنِي لَِئيٌم  - ٢٤١٢

بتأويل الشَّْرطِ » َما « وجيوز أن يكون :  -رمحه اهللا  -يةٌ ، وهو قول ابن األْنبَارِيِّ ، وَنصُُّه قال أنَّها شرط: والثالث 
فبأي شيء أغويتين فألقعدن هلم : من صلة اإلغواء ، والفاُء املْضَمرةُ جوابُ الشَّْرِط ، والتقديُر » الباء « ، و 

إلَى َما أْوَمأَت أنِّي قَابِلُُه ، ومبا أمرت أين « : ِط كما ُتْضِمُرَها يف قولك جواب الشَّْر] يف [ صراطََك؛ فُتْضَمُر الفاُء 
وهذا الذي قاله ضعيف جّداً ، فإنَُّه على تقدير صحَِّة معناُه ميتنُع من حيث الصناعةُ ، فإن فاء اجلزاء . » سامٌع مطيٌع 

  ]البسط : [ ال ُتحذف إالَّ يف َضرُوَرِة الشِّْعرِ كقوله 
  والشَّرُّ بالشَّرِّ ِعْندَ اللَِّه مِثْالِن... َمْن َيفَْعلِ احلََسنَاِت اللَُّه َيْشكُرَُها  - ٢٤١٣

  ]البسيط : [ وكان املربد ال ُيَجوَّز ذلك ضرورة أيضاً ، وينشد البيت املذكور . فاهللا : أْي 
  .. .َمْن َيفَْعل اخلَْيَر فالرَّْحَمُن َيْشكُُرُه  - ٢٤١٤

جواب قسم حمذوف ، وذلك القَسمُ املقدَُّر ، وجوابه جواُب الشَّْرِط ، » ألقْعدنَّ « :  بكر يكونُ قوله فعلى قول أيب



  .هذا يتمم مذهبه . فبما أغَْويَْتنِي فواللَِّه ألقُْعَدنَّ : فيقدَُّر دخول الفَاِء على نفس ُجْملَِة القََسمِ مع جواهبا تقديُرُه 
  .مبا أْوقَْعتَ يف قليب من الَغيِّ والعَِناِد واالستكبار وقد تقدََّم يف الَبقََرة : قَلْبِ أي واإلغواء إيقاع الَغيِّ يف ال

  :يف َنْصبِِه ثالثة أْوُجٍه » صَِراطكَ « : قوله 
  .أنَُّه منصوٌب على إْسقَاِط اخلَاِفضِ : أحدها 

على : َضَرَب زيد الظَّْهَر والبطَن ، أي « : لك حمذوفة كقو» على « وال اختالف بني النَّحءويني أنَّ : قال الزَّجَّاج 
  .» الظَّْهرِ والَبطْن 

ضعيف من حيث إنَّ حَْرَف اجلرِّ ال يطَّرُد َحذْفَُه ، بل  -وإن كان ظاِهُرهُ اإلمجاع  -إال أن هذا الذي قاله الزَّجَّاُج 
  ]الوافر : [ هو خمصوص بالضَُّروَرِة أو الشُّذوِذ؛ كقوله 

  .. . .ونَ الدَِّياَر فَلَْم َتعُوُجوا ُمرُّ - ٢٤١٥
  ]الطويل ] : [ وقوله [ 

  لَْوالَ األَسى لقَضَانِي. ...  - ٢٤١٦
  ]الطويل ] : [ وقوله [ 

  .. .فََبتُّ كَأنَّ العَاِئَداِت فََرْشَننِي 
  .ألقُْعَدنَّ هلم يف صَِراِطَك : أنَُّه منصوٌب على الظَّرِف ، والتَّقديُر 

ظرف مكان ُمْخَتّص ، والظَّْرفُ املكاينُّ املختصُّ ، ال يصل إليه الِفْعلُ بنفسه ، » ِصَراطَك « ف؛ ألنَّ وهذا أيضاً ضعي
صليُت املَْسجَِد إال فيما استثين يف كُُتبِ : وال تقول . صلَّْيُت يف املسجد ، ومنت يف السُّوقِ : تقول » يف « بل ب 

خاصَّة أو ضرورةً؛ » الشَّام « مع » ذََهْبُت « و » َرَجَع اْدَراَجُه « ؛ كقوهلم النحوِ ، وإنْ َوَرَد غري ذلك ، كان شاذّاً
  ]الطويل : [ كقوله 

  ِفيقَْينِ قَاالَ َخْيمََتْي أمِّ َمْعَبِد... َََزى اللَُّه باخلَيَْراِت َما فََعال بِكُْم 
  ]الكامل : [ خر يف َخْيمَتي ، وجعلُوا نظري اآليِة يف َنْصبِ املكان املختصِّ قول اآل

  يِه كََما َعَسل الطَّريَق الثَّْعلَُب...ِ َْدنٌ بَِهزِّ الْكَفِّ يَْعِسلُ َمْتَنُه 
يف » الطَّريَق « و » الصِّراط « يُت أْنَشَدُه النَُّحاةُ على أنَّهُ َضرُورةٌ ، وقد شذَّ ابن الطََّراَوِة عن مذهب النَُّحاِة فجعل 

وهذا قولٌ مردوٌد؛ ألن املُخَْتصَّ من األمكنة ما له أقطار حتويه ، وحدود حتصره ، . َمْين هذين املوضعني مكانني مُْبَه
  .والصِّراطُ والطَّريُق من هذا القبيل 

: والتقديُر . فقد ُضمِّن معىن ِفْعلٍ ُمَتَعدٍّ  -وإنْ كان قاصراً  -أنَُّه منصوٌب على املفعول به؛ ألن الفِْعلَ قبله : الثالث 
  .صراطك املستقيمَ بقُُعودي عليه  أللزمن

  فصل يف معىن إغواء إبليس
فَبِعِزَِّتكَ { : ، وقوله يف آية أخرى  -تعاىل  -يدلُّ على أنَُّه أَضاَف إغواءه إىل اللَّه » فَبِما أغَْوْيتَنِي « قول إبليس 

باد غلى نفسه ، فاألول دلَّ على َمذَْهب أْهلِ يدلُّ على أنَُّه أضَاَف إغواء الع]  ٨٢: ص [ } ُألغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني 
: وقد يقال . القدر ، وهذا يدلُّ على أنه طكان متحرياً يف هذه املسألِة ] أهل [ اجلَْبر ، والثَّانِي يدلُّ على مذهب 

اوين مثَّ زعم أنَّ املُغوي لُه هو اللَُّه إنَُّه كان معتقداً بأن اإلغواِء ال َيْحُصلُ إالَّ باملغوي فََجَعلَ َنفَْسُه ُمْغوِياً لغريه من الغ
  .قطعاً للتَّسلُْسل  -تعاىل  -

اإلغواُء إيقاع الغيِّ يف القَلْبِ ، والغيُّ هو االعتقاُد البَاِطلُ ، : واختلفُوا يف تَفْسري هذه الكَِلَمِة ، فقال أْهلُ السَُّنِة 



  .نََّما يقعُ يف القَلْبِ من اللَِّه وذلك يدلُّ على أنَُّه كان يعتقُد أنَّ احلقَّ والباطل أ
  .وأمَّا املعتزلةُ فلهم ههنا مقاماٌت 

  .أن يفسُِّروا الَغيَّ مبا ذكرناه ، ويعتذروا عنه بوجوه : أحدها 
ول هذا قول إْبليَس ، فهب أنَّ إبليس اعتقد أنَّ خَاِلَق الغيِّ ، واجلهلِ ، والكفرِ هو اهللا ، إالَّ أنَّ ق: أن قالوا : منها 

  .إبليس ليس حبجٍَّة 
تعاىل  -إنَّه تعاىل ملَّا أمره بالسُُّجود آلَدَم؛ فعند ذلك ظهر غيه وكفره ، فجاز أن يضيف ذلك إىل اهللا : ومنها قالوا 

  .ال َتفعلْ ما أضربك ِعْنَدُه : ال حتملين على َضْربِكَ أي : هلذا املعىن ، وقد َيقُولُ القاِئلُ  -

لعنتين ، واملعىن أنََّك ملَّا لَعَْنَتنِي بسبب آَدَم؛ فأَنا ألْجلِ هذه الَعداوَِة؛ : أي } بَِما أغَْوْيتَنِي  ربِّ{ أن قوله : ومنها 
  .ألقي الوساوَس يف قُلُوهبم 

هالكاً  :أي ]  ٥٩: مرمي [ } فََسْوَف َيلْقُونَ غَّياً { : أنْ يفسِّرُوا اإلغْواَء باهلالِك ، ومنه قوله تعاىل : املقام الثاين 
غََوى الفَصِيلُ َيْغوِي غوًى؛ إذَا أكثر من اللََّبنِ حىت يفسَد جوفه وُيَشارَِف اهلَالَك والَعطَبَ : وويالً ، ومنُه أيضاً قوهلم 

 إن كان اللَُّه يريُد أنْ يهلككهم بعنادكم]  ٣٤: هود [ } إِن كَانَ اهللا يُرِيُد أَن ُيْغوَِيكُمْ { : وفسَّروا قوله تعاىل . 
  .فهذا مجيع الوجوه املذكورة . للحق 

وحنن ال ُنَبالغُ يف بيان أنَّ املراد من اإلواء يف هذه اآلية اإلضاللُ؛ ألن حَاِصلَُه يرجع إىل قول : قال اْبُن اخلَطِيبِ 
وذلك؛ ألنَّ الغاوي  -عاىل ت -إبليس ، وإنَّه ليس حبجة إالَّ أنَّا نقيُم الربهانُ اليقيينَّ على أنَّ املُْغوِي إلبليس هو اللَّهُ 

واألوَّلُ باِطلٌ؛ ألن العاقلَ ال  -تعاىل  -ال بدَّ لُه من ُمْغوٍ ، واملُْغوِي له إمَّا أن يكون َنفَْسُه ، أو خملوقاً آَخَر ، أو اللََّه 
ل وإمَّا اغلدَّْوُر ، والثَّاِلثُ هو املقصود خيتاُر الغوَاَية مع العِلْمِ بكوهنا غَواَيةٌ ، والثَّاين أيضاً باطلٌ ، وإالّ لزم إما الَتَسلُْس

.  
  فصل يف املراد من اإلقعاد

أنَُّه يُواِظُب على اإلفَْساِد مواظبة ال يَفُْتُر عنها ، وهلذا املعىن ذكر } َألقُْعَدنَّ لَُهمْ صَِراطَكَ املستقيم { : املراد من قوله 
ومواظبته . ن األمُور قعد حىت يصري فارغَ البالِ ، فيمكنه إمتام املقصود القُُعود؛ ألن من أراد املُبَالََغة يف تكميل أمر م

  .على اإلفَْساِد ، هي ُمواظََبُتُه على الَوسْوَسِة حبيثُ ال َيفْتُر عنها 
لكوا كما َهلََك ، بالصَّدِّ عنه وتزيني الَباِطل؛ حتَّى يه: أي } َألقُْعَدنَّ لَُهْم صَِراطََك املستقيم { معىن : قال املُفَسُِّرونَ 

  .أو يضلوا كما َضلَّ ، أو خييبوا كما خَاَب 
} َألقُْعَدنَّ لَُهْم ِصَراطََك املستقيم { هذه اآلَيةُ دَلَّْت على أنَّ إبليس كان عاملاً بالدِّين احلقِّ؛ ألنه قال : فإن قيل 

عاملاً بأنَّ الذي هو عليه من االعتقاد هو َمْحضٌ وصراطُُه املُستِقيُم هو دينه احلقُّ ، وَدلَّتْ أيضاً على أن إبليس كان 
، وإذا كان كذلك فكيف ]  ٣٩: احلجر [ } َربِّ بَِمآ أَغَْوْيتَنِي { : الغواَيِة والضَّالل ألنه لو مل يكن كذلك ملا قال 

قِّ ، ومنافياً للصِّراط ميكن أنْ يرضى إبليُس بذلك املَذَْهب مع علمه بكونه ضالالً وغوايةً ، وبكونه مضاداً للدِّين احل
لٌ املستقيم ، فإنَّ املرَء إنَّما يعتقُد االعتقاَد الفَاِسَد إذا غلب على ظَنِِّه كونه َحقّاً ، فأمَّا من َعِلَم أنَُّه باطلٌ وضال

  .وغوايةٌ َيْسَتِحيلُ أنْ خيتاره ، ويرضى به ، ويعتقدُه 
. كُفُْرُه كُفُْر َجْهلٍ : ليَس كفُْر َعناد ال كُفَْر جَْهلٍ ، ومنهم من قال إنَّ كفر إب: أنَّ من النَّاسِ من قال : فاجلواُب 

  .يريُد به يف زعم اخلَْصمِ ، ويف اعتقاده } َألقُْعَدنَّ لَُهمْ ِصرَاطََك الُْمْستَِقيَم { : ، وقوله } فَبِمآ أَغَْويَْتنِي { : وقوله 
  فصل يف بيان هل على اهللا رعاية املصاحل



لُ السُّنَِّة هبذه اآلية على أنَّهُ ال جيب على اللَّه رعاية مصاحل العبدِ يف دينه وال يف دنياه؛ ألنَّ إبليس استمهل احتجَّ أه
  .الزََّمانَ الطويل فأْمَهلَُه اللَُّه ، مثَّ بيَّن أنَُّه إنََّما يستمهله؛ ألغواء اخللق ، وإضالهلم 

َولَقَدْ َصدََّق َعلَْيهِْم إِْبِليُس ظَنَُّه { : طيعونُه ، وقبلونَ وْسَوَسَتُه كما قال تعاىل َعاِلٌم بأنَّ أكثر اخللق ي -تعاىل  -واهللا 
فثبت أنَّ إْنظَاَر إبليس وإْمَهالَُه هذه املدة الطويلة؛ َيقَْتِضي حصور ]  ٢٠: سبأ [ } فاتبعوه إِالَّ فَرِيقاً مَِّن املؤمنني 

  .املفاِسدِ العظيمة 
لو كان تعاىل مراعياً ملصاحل العباِد؛ المتنع أنْ ميهله ، وأن ميكنه من هذه املفاسد ، فَحَْيثُ أنْظََرهُ والكفر العظيم ، ف

 ، وأمهله؛ علمنا أنَُّه ال جيب عليه شيء من رَِعاَيِة املصاحل أْصالً ، ومما يوِّي ذلك أنَّهُ تعاىل َبَعثَ األنبياَء دعاة إىل احلقِّ
هُ ال َيْدعُوا إالَّ إىل الكُفْرِِ والضاللِ ، مث إنَُّه تعاىل أماَت األْنبَِياِء الذيَن َيْدُعونَ اخللق إىل احلق وعِلَم من حال إبليس أنَّ

، وأبقى إبليس وسائر الشياطني الذين َيْدُعونَ إىل الكُفْرِ والَباِطل ، ومن كان ُمرِيداً ملَصَاِلح العباد؛ امتنَع منه أنْ 
  .يفعل ذلك 
إنَُّه ال خيتلُف احلالُ بسببِ وجوِدِه وعدِمِه ، وال يضل : اختلف ُشُيوُخَنا يف هذه املسألِة فقال اجلُبَّاِئيُّ : لةُ قالت املُعتز

َمآ أَنُتْم َعلَْيِه بِفَاِتنَِني إِالَّ { : بقوله أَحٌد إال من لو فََرضَْنا عدم إبليس ، لكان يضل أيضاً وَيُدلُّ على ذلك قوله تعاىل 
  .، وألنَُّه لو َضلَّ به أَحٌد لكان بقاؤه مفسدة ]  ١٦٣،  ١٦٢: الصافات [ } َصالِ اجلحيم  َمْن ُهَو

جيوز أنْ يضل به قَْوٌم ، ويكون خلقه جارياً جمرى خلق زيادة الشَّْهَوة ، فإنَّ هذه الزِّيادة من : وقال أُبو هَاِشم 
ها يصري أَشقَّ ، وأْجلِ تلك الزِّيَادة من املشقَِّة ، حتصل الزِّيادةُ يف الشهوة ال توجب ِفْعلَ القَبيح إالَّ أنَّ االْمتناَع من

الثَّواب ، فكذا ههنا بسبب بقاِء إبليس يصري االمتناع من القََباِئح أشد ، وأشق ، ولكنه ال ينتهي إىل حدِّ اإلجلاء 
  .واإلكْراِه 
دَّ وأن يزيِّن القباِئحَ يف قلب الكافر وحيسِّنَها له ، ويذكره ما أمَّا قول أيب علي فضعيف؛ ألنَّ الشَّْيطانَ ال ُب: واجلواُب 

يف القََباِئح من أنواع اللَّذَّاِت ، ومن املعلوم أن حال اإلنسان مع ُحصُولِ هذا التذكري والتَّْزيني ال يكون ُمَساوِياً حلاله 
سان إذا حصل له جلساُء يرغبونه يف أمر من ِعْنَد عدم هذا التذكري والتزيني ، ويدلُّ على ذلك العرف ، فإنَّ اإلن

األمُور ، وحيسنونه يف عينه ويسهِّلُونَ عليه طريَق الُوُصولِ إليه ، ويواظبون على دعوته إليه؛ فإنَُّه ال يكون حاله يف 
  .اإلقدام على ذلك ، كحاله إذا مل يوجد هذا التَّذْكري والتَّحسني والتَّزيني ، والعلم بذلك ضروري 

ا قولُ أيب هاشم فضروريُّ البُطْالِن؛ ألنه إذا صار هذا التَّذكري والتَّزيني حامالً للمرء على اإلقدام على ذلك وأمَّ
القبيح كان ذلك سعياً يف إلقاِئِه يف املفسدة ، وما ذكره من خلق الزِّيادِة يف الشَّْهَوِة فهو ُحجَّةٌ أخرى لنا يف أنَّ اللَّه 

أنه لسبب حصول تلك الزِّيادة يف : فكيف ميكنه أن حيتجَّ به ، والذي يقرره غاية التقرير  تعاىل ال يراعي املصلحة ،
الشَّهوة يقع يف الكفر وعذاب األَبِد ، ولو احترَز عن تلك الشَّْهَوة فغايُتُه أن يزداد ثواُبُه بزَياَدةِ تلك املشقَِّة ، 

ْيِه ألَْبتَّة ، أمَّا دفُع العِقَاب املؤبَِّد ، فليه أعظم احلاجات ، فلو كان وحصول هذه الزَّياَدة من الثَّوابِ شيٌء ال َحاَجةَ إل
  .إلُه العامل ُمَراعياً ملصاحل الِعباِد السَْتحَال أن يهمل األهم األكمل األعظم ألجل زيادٍة ال حاجةَ إليها وال َضرُورةَ 

  .صالً فَثََبَت فساد هذه املذاهب ، وأنَُّه ال َيجُِب على اهللا شيء أ
ُجمَْةٌ معطوفةٌ على جواب القسم أيضاً وأخرب أنَّهُ بعد أنْ َيقُْعَد على الصِّراِط يأيت من هذه » مث آلتينهم « : قوله 

. لنكته ذكرها الزََّمْخَشرِي « َعْن » والثَّانيني ب « ِمْن » ب « [ اجلهات األربع ، ونوَّع َحْرَف اجلرِّ فَجرَّ األوَّلَْين 
ِمْن بني أْيديهْم ، ومن خلفهم حبرف االبتداء ، وعْن أْيمَانِهِم ، وعن : فإن قُلَْت كَْيَف قيلَ » :  -اهللا رمحه  -قال 



  َشَماِئِلهِْم حبرف املُجاَوَزةِ؟
املفعول فيه ُعدِّي إليه الفِْعلُ حنو تعديته إىل املفُعولِ به ، فكما اختلف حروُف التَّْعِدَية يف ذلك اختلفت يف : « قلت 

جلس عن ميينه ، : هذا ، وكانت لغة تُؤَخذُ وال ُتقاُس ، وإنََّما يُفتش عن ِصحَِّة موقعها فقط ، فلما مسعناهم َيقُولُون 
أنَّهُ متكَّن من جهة اليمني متكُّن املُْستعِلي من « َعلَى َيمينِِه » معىن : وعلى ميينه ، وعن مشاله ، وعلى مشاله قلنا 

  .املُْسَتْعلَى عليه 
أنَُّه َجلََس مَُتجاِفياً عن صاحب اليمنيِ غري ُمالِصق له ُمْنَحرِفاً عنه ، ثُمَّ كَثَُر َحتَّى استعمل يف « َعْن َيمينِِه » عىن وم

َرَمْيُت على القَْوسِ ، وعن القَْوسِ ، ومن » : وحنوه من املفعول به قوهلم . « تعال » املَُتَجاِفي وغريه كما ذكرنا يف 
: نَّ السَّْهَم َيْبُعُد عنها ، ويستعليها إذا وضع على كَبدَها للرَّْمي ، وَيْبَتِدىء الرَّْمُي منها ، فلذلك قالوا أل« القَْوسِ 

جلس بني يديه وخلفه : ؛ ألنَُّهَما ظَْرفَاِن وَيبَْتِدىُء الرَّْمُي منها ، فلذلك قالوا « يف » جلس بني يديه وخلفه مبعىن 
جِئْتُ : ظَْرفَاِن للفعل ، وِمْن بني يديه ومن خلفه؛ ألنَّ الفِْعلَ يقع يف بعض اِجلَهَتْينِ كا تقُولُ  ؛ ألنَُّهَما» مبعىن طفي 

  .« من اللَّْيل تريدُ بعض اللَّيل 
  .« وهذا كالُم َمْن َرَسَخْت قََدُمهُ يف فهم كالمِ العرب » : قال شهاُب الدِّين 

  .فلم يوفِّ حقَُّه . وهو كالٌم ال بَأَس به : وقال أُبو حيَّان 
وإنَّما خصَّ بني األيدي ، واخللف حبرف االبتداِء الذي هو أمكن يف اإلْتَياِن؛ ألنَُّهَما أغلب ما جييُء : وأقُولُ : مث قال 

ُدوِّ وبسالته يف العدوُّ منهما فََيَنال فرصَتُه ، وقدَّم بني األْيِدي على اخلَلِْف؛ ألنََّها اِجلَهةُ الَِّتي َتُدلُّ على إقدام الَع
مواجهة ِقْرنِِه غري َخاِئٍف ِمْنُه ، واخللف جهة غدر وخماتلة ، وجهالة الِقْرن بَِمْن يغتاله ، ويتطلب ِغرَِّتِه وغَفْلََتِه ، 
وخصَّ األميان والشَّماِئلَ باحلرف الذي يدلُّ على اجملاوزة؛ ألهنما ليستا بأغلب ما يأيت منهما الَعُدّو ، وإمنا جياوز 

اِة الَعُدوِّ ، إْتيَاَنُه إىل اِجلَهِة الَِّتي هي أغْلَبُ يف ذِلَك ، وقُدَِّمِت األميان على الشَّماِئل؛ ألهنا هي اِجلَهةُ القويَّةُ يف ُمالقَ
عِ ، وباألميان الَبطُْش والدَّفُْع ، فالقرن ايل يأيت من جهتها أْبَسلُ وأْشَجُع إذ جاء من اجلهة الَّيت هي أقوى يف الدَّْإل

  .والشََّماِئل ليست يف القُوِِّة والدَّفْعِ كاألميان 

  ]الرجز : [ والشََّماِئلُ َجْمعا مينيٍ ومشالٍ ، ومها اجلَارِحََتاِن وجتمعان يف القلَّة على أفُْعلٍ ، قال ] واألميانُ [ 
له مشائل حسنة ، : عن األخالق والشِّيم تقول والشََّماِئلُ ُيعبَُّر هبا ... َيأِتي لََها ِمْن أْيُمنِ وأْشُملِ  -]  ٢٤٢٠[ 

  .احلسن السّيىء : وُيعبَّر عن احلسنات باليمني ، وعن السَّيِّئَات بالشََّمال؛ ألنَُّهَما منشأ الفعلني 
  فأفَْرَح أْم صَيَّرتين ِفي ِشمَاِلِك... أَُبثَْنى ، أِفي ُيمَْنى َيَدْيِك َجَعلْتنِي  - ٢٤٢١

  ]الطويل : [ املْنزِلَِة عند الشَّْخصِ وِخسَِّتها ، وقال  يكنون بذلك عن ِعظَمِ
  َيُجْوُزْونَ َسْهِمي بَْيَنُهْم ِفي الشََّماِئلِ... َرأْيُت َبنِي الَعالَِّت ملَّا َتَضافَُروا  - ٢٤٢٢

  .مجع مشال بفتح الشِّني وهي الرِّيح : والشَّمائل 
  ]الطويل : [ قال امبرؤ القيس 

  َصباً وَشمالٌ ِفي َمنَازِلِ قُفَّالِ... لَُه رِيٌح بُِمْخَتِلِف الصَُّوى َوَهبَّْت  -٢٤٢٣
َشمْأل وَشأَمل ، يدلُّ على : زائدة ، لذا ُيزاد فيها اهلمزة أيضاً بعد امليم وقبلها فيقولون » الشَّمال « واأللف يف 

  . إذا هبت مشاالً» أمشلت الريح « : ذلك كلِّه سقوطه يف التَّصْرِيِف قالوا 
  »من بني أيديهم « فصل يف معىن 

من قبل اآلخر فأشككهم فيها ، ومن َخلْفِهِم : ْمْن بْيَن أيِديهِم أي « : قال عليُّ ْبُن أبِي طَلَْحةَ عن ابني عباس 



  .» أرغبهم يف دنياهم وعن أمياهنم أشبه عليهم أمر دينهم ، وعن مشائلهم أشهي هلم املعاصي 
من قبل : ومن َخلْفهْم . ِمْن َبْينِ أيديِهِْم من قبل دنياهم يعين أزينها يف قلوهبم « :  وروى عطيَّةُ عن ابن عباس

  .» من قبل سيِّئاهتم : من قبل حسناهتم وعن مشائلهم : ال بَْعثَ ، وال َجنَّة وال َناَر ، وعن أْيمَانِهِْم : اآلخرة فأقول 
َية عن احلسنات والشَّماِئل كناية عن السيئاِت قول حسٌن؛ ألنَّ العرب قول من قال األميانُ ِكَنا« : قال ابن األنَْباريِّ 

  .» اجعلين يف ميينك وال جتعلين يف مشالَك ، يُريُد اجعلين من املُقدَّمَني ِعْندك ، وال جتعلين من املؤخرين : تقولُ 
ٍة ، وإذا خبثت منزلته قال أنت مبنزلة حسن: أنَت ِعْنَدَنا باليمني أي « : وروى أبو عبيدة عن األصمعي أنه قال 

  .» عندي بالشِّمالِ 
من قبل اآلخرة يثبِّطُُهم عنها : من قبل الدنيا يزّينها هلم ، ومن خلفهم : » ِمْن َبْينِ أْيِديهِْم « : وقال احلكم والسُّدِّيُّ 

  .م من قبل الباطل يزينه هل: ، وعن أمياهنم من قبل احلقِّ َيُصدُُّهم عنه ، وعن مشائلهم 
أتاهم من بني أْيديِهم فأخربهم أنَُّه ال بعث وال جنَّة ، وال نار ، ومن خلفهم يف أْمرِ الدُّْنَيا فزينها هلم « : وقال قتاَدةُ 

ودعام إليها ، وعن أْيمَانِهِْم من قبل حسناهتم بطأهم عنها ، وعن مشائلهم زيَّن هلم السِّيئات واملعاصي ، ودعاهم 
  .» إليها 

ِمْن َبْينِ أيديهم ، وعن أمياهنم من حث يبصرون ومن َخلِْفهِم ، وعن مشائلهم من حيث ال ُيْبِصُرونَ « : اِهٌد وقال ُمَج
 «.  

» ال يعلمون أنَّهم خيطئون : خيطئون ، وحيث ال يُْبِصُرون أي : َحْيثُ يبصرون أي « : معىن قوله : قال ابن جريج 
.  

األْنبِياِء والرُُّسلِ الذين يكونون حاضرين ، ومن خلفهم يف َتكِْذيب من تقدََّم من من َبْينِ أْيِديهِْم يف تكذيب : وقيل 
  .األنبياء والرُُّسلِ ، وعن أَمياهنم يف الكُفْرِ والبِْدَعِة ، وعن مشائلهم يف أنواع املعاصي 

اَداِت الرُّوَحانِيَِّة ، فالقوة األوىل اخلياليَّةُ إنَّ يف البدن قُوًى أربعاً؛ هي املوجبة ِلقُوَّاتِ السََّع: وقال ُحكََماء اإلْسالمِ 
اليت جيتمع فيها مثل احملسوسات وصورها ، وهي موضوعة يف البطن املقدَّم من الدِّماغِ ، وصورة احملسوسات إنََّما 

  .َترُِد عليها من مقدمها 
  ] .ِمْن َبْينِ أْيِديِهِْم { : وإليه اإلشارة بقوله 

الوِمهيَّةُ اليت حتكم يف غري احملسوسات باألحكام املناسبة للمحسوسات ، وهي مْوُضوَعةٌ يف الَبطْنِ : َيةُ َوالقُوَّةُ الثَّانِ
  .» َوِمْن َخلِْفهِم « : املؤخر من الدِّماغِ ، وإليه اإلشَاَرةُ بقوله 

  .» وَعْن أْيَمانِهِم « : وإليه اإلشارة بقوله الشَّْهَوةُ ، وهي موضوعة يف الكبِد ، وهي من ميني البدن ، : والقُوَّةُ الثَّاِلثَةُ 
. » َوَعْن َشَماِئلِهِْم « : الَغَضُب ، وهي موضوعةٌ يف البطن األيسر من القلب ، وإليه اإلشارة بقوله : والقُوَّة الرَّابَِعةُ 

ة ، والشَّياطني اخلارجة ما مل تستعن فهذه القَُوى األرَْبُع اليت َتَتولَُّد عنها أْحوالٌ تُوجُِب زوال السَّعادات الرُّوحانيَّ
  .بشيء من هذه القوى األربع مل تقدر على إلقاء الَوسْوَسِة ، فهذا هو السََّببُ يف تعيني هذه اجلهات األربع 

اتَّبِْع ِدْيَن : إنَّ الشَّيطَانَ قََعَد الْبنِ آْدَم بِطَرِْيقِ اِإلْسالمِ فقَالَ « : روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
فََعَصاُه وَهاَجَر ، ثُمَّ قََعَد لَهُ بِطَرِيق ! َتَدُع ِديَاَرَك وَتتََغرَُّب: آَباِئَك فََعَصاُه فأْسلََم ، ثُمَّ قََعَد لَُه بِطَرِْيقِ اِهلجْرِة فقالَ لَُه 

فهذا اخلََبُر يدلُّ على أنَّ الشَّيطان ال يترك » فََعَصاُه فقاَتلَ ُتقَاِتلُ فَُتقَْتلُ فيقُسُم مَالَُك وُتْنكَُح امَْرأتُك : اِجلَهاِد فقال له 
  .جهة من جهات الوْسوَسِة إالَّ ويلقيها يف القَلْبِ 

  }ِمْن فَْوِقهِم وِمْن َتْحتِهِم؟ { يذكر من اجلهات األربع ] مل [ فلم : فإن قيل 



جُِب تفويتَ السَّعادات الرُّوحانية فهي موضوعةٌ يف هذه اجلوانب فاجلواُب أنَّا ذكرنا أنَّ القَُوى اليت يتولَُّد منها ما ُيو
  .األربعة من البدِن 

يا إهلنا ، كيف : وأّما يف الظَّاهر فريوى أنَّ الشَّْيطانَ ملَّا قال هذا الكالم رقت قلوب املالئكة على البشر فقالوا 
أنه َبِقيَ « : هات األْرَبعِ؟ فأوحى اللَُّه تعاىل إليهم يتخلَُّص اإلنسان من الشيطان مع كونه مستولياً عليه من هذه اجل

الفَْوُق والتَّْحُت ، فإذا رفع يديه إىل فوق يف الدَُّعاِء على سبيل اخلضوع ، أو وضع جبهته على : لإلنسان جهتان 
  .» األْرضِ على سبيل اخلَشُوع غفرت له ذَْنَب سبعنيَ َسَنةً 

  ) ١٧(أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم َوَعْن أَْيَمانِهِْم َوَعْن َشَماِئِلهِْم َولَا َتجُِد أَكْثََرُهمْ َشاكِرِيَن  ثُمَّ لَآتَِينَُّهْم ِمْن َبْينِ

ال ُتلْقي أكثرهم شاكرين أو ال تعلم أكثرهم : الوجدان هنا حيتمل أن يكون مبعىن اللِّقَاِء ، أو مبعىن الِعلْم أي 
  .وَّلِ ، مفعول ثاٍن على الثَّانِي حال على اَأل» شاكرين « شاكرين ف 

  :وهذه اجلملة حتتمل وجهني 
 ٢٠: سبأ [ } َولَقَدْ َصدََّق َعلَْيهِمْ إِْبلِيُس ظَنَُّه { : أنَّ تكون استئنافية أخرب اللَِّعُني بذلك لتظنِّيه قال تعاىل : أحدمها 

وحيتمل أن تكون َداِخلَةً يف حيِّز ما قبلها . ح املَْحفوِظ ألنه كان قد رأى ذلك يف اللَّْو: ، أو ألنَُّه علمه بطريق قيل ] 
  .أقَْسَم على مجلتني ُمثَْبَتَتْينِ ، وأخرى منفَّية » ألقُْعَدنَّ « : من جواب القسمِ فتكونُ معطوفةً على قوله 

  ) ١٨(َم مِْنكُْم أَْجَمِعَني قَالَ اخُْرْج ِمْنَها َمذُْءوًما َمْدحُوًرا لََمْن َتبَِعَك ِمنُْهْم لَأَْملَأَنَّ جََهنَّ

عند من جييز تعدد احلال لذي حال واحدة ، وَمْن ال ُيجيز » اخرج « حاالن من فاعل » مذؤوماً َمْدُحوراً « ف 
  .أو هي حالٌ من الضَّمري يف اجلارِّ قَْبلََها ، فيكونُ احلاالِن مَُتدَاِخلَْينِ » مذؤوماً « صفة ل » َمْدحُوراً « ذلك ف 

ذَأَمه ، َيذْأُمُه كَراَمه يَْرأُمُه ، : باهلمز : فأمَّا ذَأَمُه فيقالُ . ذَأَمُه َوَدحََرُه : امسا مفعول ِمْن » َمذُْءوماً َمْدحُوراً « و 
أو ألف ،  يروى هبمزٍة ساكنٍة» لْن َتْعَدَم احلَسَْناُء ذَاماً « : وذَاَمُه َيِذُمُه كَباَعه َيبِيُعُه من غَْير َهْمزٍ ، وعليه قوهلم 

  ]الطويل : [ وعلى اللَُّغِة الثَّانية قول الشاعر 
  فَلَمَّا اْنَجلَْت قَطَّْعُت نَفِْسي أِذميُهَا... َتبِْعُتك إذْ َعيننِي َعلَْيَها غََشاَوةٌ  - ٢٤٢٤

ألْنَبارِيِّ فيه ذمياً كينعٍ ذأٌم كرأس ، وأمَّا مصدر غري املهموز فَُسِمَع فيه ذاٌم بألف ، وحكى اْبُن ا: فََمْصَدُر املَهمُوز 
  ]اخلفيف : [ ذأْمُت الرَُّجلَ أذْأُمه ، وِذْمُته أِذْيُمه ذَْيماً ، وذََمْمُته أذُمُّه ذَماً مبعًىن؛ وأنشد : يقال : قال 

  ِفي مقَامٍ وكُلُُّهْم َمذُْءوْم... وأقَاُموا َحتَّى أبِريُوا َجِميعاً  - ٢٤٢٥
: أي كُلُّ امرأة حسنة ال بدَّ أن يكون فيها عيب ما وقالوا » لن َتْعَدَم احلَْسَناُء ذاماً « : تقدَُّم الَعْيُب ومنه املثلُ امل: ُّ 

: االحتقاُر ، ذَأْمُت الرجل : الذَّاُم : وقيل : فأبدل احلاء هاء » تُعُيُبه فََمدْحَتهُ « : أي » أرَْدَت أنْ ُتذَميُه فَمَدْهَتهُ « 
  .ه الليثُ اْحَتقَْرُتُه ، قال: أي 

  ]املتقارب : [ الذَّاُم الذَّمُّ ، قاله ابن قيتبة وابن األْنَباريِّ؛ قال أّميَّةُ : وقيل 
  اخُْرُج لَعِيناً َدحِرياً َمذُومَا] أن ... [ َوقَالَ إلْبِليَس َربُّ الِعَباِد  - ٢٤٢٦

  .باهلمز » َمذُْءوماً « واجلمهور على 
  :بواوٍ واحدٍة من دون مهز وهي َتْحتَِملُ وجهني » َمذُْوماً « زُّهْرِيُّ وقرأ أبُوا َجْعفَرٍ واألعمُش وال

يف القراءِة الشَّهريِة بأن أُلْقَِيْت َحَركَةُ اهلَْمَزِة على » مذؤوماً « أنَُّه َتْخِفيف  -وال ينبغي أن يُْعَدلَ عنه  -أحدمها 



حلَذِْف » َمفُول « شَْتهَِرةِ يف َتْخفيٍف مثله ، فوزن الكلمة آل إىل الذَّالِ السَّاكنة ، وُحِذفَت اهلَمَْزةُ على القاعدِة املُ
  .الَعْينِ 

ِذْمُته أِذُميَه كبِْعُتُه أبيُِعُه ، وكان من حقِّ اسم املَفْعُولِ يف هذه : انَّ هذه القراءة َمأُخوذَةٌ من لغة َمْن َيقُولُ : والثاين 
مع أنَُّه من الكيل » َمكِيلٍ « يف » َمكثولٌ « أْبِدلَِت الواُو من الَياِء على حدِّ قوهلم  إال أنَُّه: اللَُّغِة َمِذٌمي كمبيع قالوا 

» ذَاَمهُ « ومثلُ هذه القراءِة يف اْحِتمالِ الوجهني قول أَميَّةَ ْبنِ أيب الصَّلِْت يف البيت املُتقدِّمِ أنشده الواِحديُّ على لغِة 
  .َتُه جعله حمتمالً للتَّْخِفيِف من لَُغِة اهلَْمزِ بالياء ، ولَْي» َيِذُميُه « باأللف 
[ } َويُقْذَفُونَ ِمن كُلِّ َجانِبٍ ُدُحوراً { : َدَحَرُه ، َيْدحَُرُه َدحْراً ، وُدحوراً؛ ومنه : الطَّْرُد واإلْبَعاُد يقال : والدَّْحُر 

  .» اً لَِعيناً َدِحري« ؛ وقول أميَّةَ يف البيت املتقدم ]  ٩،  ٨: الصافات 
  ]الكامل : [ وقوله أيضاً 

  إالَّ لَِعيناً َخاِطئاً َمْدحُوراً... وبإذْنِِه َسَجدُوا آلَدَم كُلُُّهْم  - ٢٤٢٧
  ]الوافر : [ وقال اآلخُر 

  وقَْد كَانثوا ذَوِي أَشرٍ وفَخْرٍ... َدَحْرُت بَنِي احلَِصيبِ إىل قَِديٍد  - ٢٤٢٨
  .» قوتاً مم: مذُءوماً أي « : قال ابن عباس [ 

  .» ليعناً شقّياً : َمذُْءوماً مدحوراً أي « : وقال قتادةُ 
  ] .» َمذموماً ملوماً مدحوراً مقصّياً من اجلنَِّة ومن كُلِّ َخْير « : وقال الكَلْبِيُّ 

  :وجهان » من « ويف » الالَّام « يف هذه » لَْمن تبعَك « : قوله 
جواب » ألمألنَّ « َشْرِطيَّةٌ يف حملِّ رفع باالبتداء ، و » َمْن « لقسم َمْحذُوٍف ، و  أنَّ الالََّم هي املُوطِّئَةُ: أظهرمها 

وقد تقدَّم إيضاُح ذلك . القسم املَْدلُول عليه بالم التْوِطئَة ، وجواُب الشَّْرِط حمذوٌف ِلَسدِّ جواب القََسم َمَسدَّه 
  .مراراً 

« صلتها ، وهي يف حملِّ رفع باالبتداء أيضاً ، و » َتبَِعكَ « َمْوصُولَةٌ و » َمْن  «أنَّ الالَّم الُم االبتداء ، و : والثاين 
جواُب قسمٍ حمذوٍف ، وذلك القََسُم املَْحذُوُف ، وجواُبه يف حملِّ رفع خربٍ هلذا املُبَْتَدأ ، والتَّقْديُر ، للّذي » ألْمألنَّ 

  .تبعك منهم ، واللَِّه ألْمألنَّ َجهَنَّم منكم 
  أْيَن الِعاِئُد من اجلملة القسِميَِّة الواِقَعِة خرباً عن املبتدأ؟: إن قُلَْت ف

  .؛ ألنَُّه ملَّا اجتمع َضِمرياً غَْيَبٍة وخطابٍ غلب اخلطاُب على ما ُعرَف » ِمْنكُْم « هو ُمَتَضمٌَّن يف قوله : قلُت 
بكسرها ، » ِلَمْن « : يب بكر من بعض طرقه واجلَْحَدرِيُّ وقرأ َعاِصٌم يف رواية أ. وفَْتُح الالَّم هو قراءةُ العامَّة 
  :وُخرَِّجْت على ثالثِة أْوُجٍه 

، وظاهُر } ألْجلِ َمْن َتبَِعَك ِمنُْهم ألْمألنَّ { : فإنَُّه قال » ألْمألنَّ « أنَّها تتعلَُّق بقوله  -وبه قال ابُن عطيَّة  -أحدها 
  .القسم  هذا أنََّها متعلِّقةٌ بالفعل بعد الم

  .» وميتنُع ذلك على قَْولِ اجلُْمُهورِ تقديرها؛ ألنَّ ما بعد الم القسم ال يعملُ فيما قبلها « : وقاب أُبو حيَّان 
ذكره أُبو الفَْضلِ . ألجل اتِّباِعَك ] الصِّفتني [ أخُْرْج هباتني : أنَّ الالَّاَم متعلِّقَةٌ بالذَّأم والدَّخرِ ، واملعىن : والثاين 

  .على ّشاذِّ القراءة » اللََّواِمح « رَّازِيُّ يف كتاب ال
يطلبُ » مدحوراً « و » مذءوماً « وميكن أن َتجِيَء املْسألةُ من باب اإلعمال ، ألن كالًّ من : قال شهاُب الدِّين 

  .ني للحذف من األوَّلِ هذا اجلارَّ عند هذا القَاِئلِ من حيثُ املعىن ، ويكون اإلعمال للثَّانِي كما هو خمتار البصريَّ



ملَْن َتبَِعَك منهم هذا الوعيُد ، وّدلَّ على قوله : أن يكون هذا اجلَارُّ خرباً ُمقَدَّماً ، واملُبَْتَدأ حمذوف َتقِْديُرُه : والثالث 
َيعْنِي ملن : بقوله  ؛ ألن هذا القسم وجوابه وعيٌد ، وهذا الذي أراد الزَّخمشريُّ» ألْمألنَّ َجهَنََّم « : هذا الوعيد قوله 

  .خربه » ملَْن َتبَِعَك « يف حملِّ االبتداء و » ألْمألنَّ « على أنَّ » ألْمألنَّ َجَهنََّم « : تبعك منهم الوعيد وهو قوله 
جوابُ : مجلةٌ هي « ألْمألنَّ » : فإن أراد ظاهر كالمه فهو خطأٌ على مذهب البصريني؛ ألنَّ قوله « : قال أُبو حيَّان 

م حمذوف ، من َحْيثُ كوهنا ُجْملَةً فقط ، ال جيوز أن تكون مبتدأة ، ومن حيث كوهنا جوبااً للقسم احملذوف قس
ميتنع أيضاً؛ ألهنا إذْ ذاك من هذه احلَْيثيَّة ال موضع هلا من اإلعراب ، ومن حيث كوهنا مبتدأ هلا موضع من اإلعراب 

اإلعراب ال موضع هلا من اإلعراب وهو حمال؛ ألنَُّه يلزم أن تكون يف وال ُجيوُز أن تكون اجلُْملَةُ هلا َموضٌع من 
  .» موضع رفع ، ال يف موضع َرفْعٍ ، داخل عليها عاملٌ غَْيُر داخلٍ عليها عامل ، وذلك ال يُتصَوَُّر 

يف حيسن أنْ يتردد بعد ك: » مبعىن ملن تبعك الوعيد وهو ألمألنَّ « : قال شهاُب الدِّينِ بعد أنْ قَالَ الزََّمْخَشرِيُّ 
يف » ألْمألنَّ « إنْ أَراَد ظاِهَر كالمه ، كيف يريُدُه مع التَّْصريح بتأويله هو بنفسه؟ وأمَّا قَْولُُه على أنَّ : ذلك فيقال 

َسُب إىل املْدلُولِ حملِّ االبتداء ، فإنََّما قاله؛ ألنَُّه دَالٌّ على الوعيِد الذي هو يف حمل االبتداء ، فنسب إىل الدَّالِّ ما ُيْن
  .من جَِهِة املَْعَنى 

كالم متحمِّل عليه؛ ألنَُّه ال » وِمْن َحْيثُ كْوهنَا جواباً للقسم احملذوف ميتنع أيضاً إىل آخره « وقول الشَّْيخ أيضاً 
بِذِكْرَِها عن ذكر قسيمها؛ ألنَّها  يريد مجلة اجلوابِ فقط ألَْبتَّةَ ، إنََّما يريُد اجلملة القََسِميَّةَ برُمِتَها ، وأنَّما استغىن

  .َملْفُوظٌ هبا ، وقد تقدَّم ما ُيْشبُِه هذا االعتراض األخري عليه ، وجواُبُه 
إىل آخر » وال َيجُوُز أن تكُونَ اجلملة هلا َمْوضٌع من اإلعراب ال موضع هلا من اإلعراب « : وأمَّا قَْولُ الشَّْيخ 

  .َمْعًىن زَاِئٌد  كالمِه كُلِِّه شيء واحد ليس فيه
: حنو » كُلٍّ « واْعلَمْ أنَّ األكْثََر يف أمجع وأخواته املستعملة يف التَّأكيد إنََّما ُيؤَتى هبا بَْعَد . َتأكيٌد » أْجَمِعْيَن « : قوله 

كهذه اآلية الكرميةِ  »كل « ويف غري األكثر قَْد َتجِيُء بدون ]  ٣٠: احلجر [ } فََسَجَد املالائكة كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ { 
[ } َوإِنَّ َجَهنَّمَ لََمْوِعُدُهْم أَْجَمِعَني { : ، ونظُريَها فيما ذكرما قوله تعاىل » مِْنكُمْ « تأكيد ل » أْجَمعَني « ، فإنَّ 
  ] . ٤٣: احلجر 
  فصل

كان » َولَقَْد َخلَقَْناكُْم « : ُه حني قال عائد على ولد آدم؛ ألنَّ» لََمْن َتبَِعَك « : الكناية يف قوله : قال اْبُن األنَْباريِّ 
  .خماطباً لولد آدم فرجعِت الكَِناَيةُ إليهم 

دلَّت هذه اآلية على أنَّ التَّابَع واملتبع َيتَِّفقَانِ يف أنَّ جهنَّم تُمأل منهما ، فكما أنَّ الكَاِفَر تبعه ، : « قال القَاِضي 
أنَّ املذكور يف اآلية أنَّهُ تعاىل يَْمُأل جهنََّم ممن َتبَِعهُ : وجوابه . يف النَّار  فكذلك الفاسق فيجب القطع بدخول الفَاِسَق

، وليس يف اآلَية أنَّ كلَّ من تبعه يدخلُ جهنَّم ، فسقط هذا االستداللُ ، ودلَّْت هذه اآلية على أنَّ مجيع أْهلِ البدعِ 
  .إبليس والضَّاللة َيْدُخلُونَ جهنََّم ، ألنَّ كلهم متابعون 

  ) ١٩(ِمَن الظَّاِلِمَني َوَيا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَك الَْجنَّةَ فَكُلَا ِمْن َحْيثُ ِشئُْتَما َولَا َتقْرََبا َهِذِه الشََّجَرةَ فََتكُوَنا 

: يف ُسورِة البقرة قد تقدَّم الكالُم على هذه اآليِة يف سورة البقرِة ، بقي الكالُم هنا على حَْرٍف واحد وهو قوله تعاىل 
  :بالواو ، وقال ههنا بالفَاِء ، والسََّبُب فيه من وجهني ]  ٣٥: البقرة [ } َوكُالَ ِمنَْها َرغَداً { 



  .أنَّ الواو تفيد اجلمع املطلق والفاء تفيد اجلمع على سبيل التَّعِْقيبِ : األول 
َنافَاةَ بني النَّْوعِ واجلِْنسِ ، ففي سورة البقرة ذكر اِجلْنسَ فاملَفُْهوم من الفاء نوع داخل حتت املفهوم من الواو ، وال ُم

  .، ويف ُسورِة األعَْراِف ذكر النَّْوَع 
  .وهو ههنا حمذوف لداللة الكالم عليه » رغداً « : وقال يف البقرة : الثاين 

ْوآِتهَِما َوقَالَ َما َنَهاكَُما رَبُّكَُما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة إِلَّا أَنْ فََوْسَوَس لَُهَما الشَّْيطَانُ ِلُيْبِدَي لَُهَما َما ُوورَِي َعْنُهَما ِمْن َس
  ) ٢٠(َتكُوَنا َملَكَْينِ أَْو َتكُوَنا ِمَن الْخَاِلِديَن 

  .فََعلَ الَوْسَوَسةَ ألجلهما : أي » فَوْسَوَس لَُهَما « : قوله 
  .َس له مبعىن ألجله كما تقدَّم ، َوَوسَْوَس إليه ألْقَى إلَْيه الَوسَْوَسةَ والفَْرُق بني وسَْوَس له وَوسَْوَس إليه أنَّ َوسَْو

الكالم اخلفيُّ املكرر ، ومثله الوْسواُس وهو صوُت احلليِّ ، والوسوَسةُ أيضاً اخلَطَْرةُ الرَّديئَةُ ، َوَوسَْوسَ : والَوْسَوَسةُ 
رجلٌ ُمَوسْوٌِس بِكَْسرِ الَواوِ ، : لْوَلَِت املَرأةُ ، ووْعَوَع الذِّئُْب ويقالُ َو: ال يتعدَّى إىل َمفُْعولٍ ، بل هو الَزٌِم كقولنا 

  .وال ُيقَالُ بفتحها ، قالُه اْبُن األعَْرابِيِّ 
  .ُمَوسَْوس له ، ومَُوْسَوس إليه : يقال : وقال غريه 

{ قال تعاىل . » ريحٍ َتُهزُّ قصباً وحنوه كاهلْمسِ  الَوْسَوَسةُ حديثُ النَّفْس ، والصَّْوُت اخلَِفيُّ من« : وقال اللَّْيثُ 
  ] . ١٦: ق [ } َوَنْعلَُم َما ُتَوسْوُِس بِهِ َنفُْسُه 

  ]الرجز : [ وقال ُرؤَبةُ ْبُن الَعجَّاج َيِصفُ َصيَّاداً 
  ْقلَمَّا َدَنا الصَّْيُد َدَنا ِمَن الَوَه... َوْسَوَس َيْدعُوا ُمْخِلصاً َربِّ الفَلَْق  - ٢٤٢٩

  .» وسَْوَس وَوزَْوَز مبعًىن واحد « : أُيخْطىء أم ُيِصيُب؟ وقال األْزهَرِيُّ : ملا أراد الصَّيَد وسوس يف َنفِْسِه : أي 
  ؟« كيف َوْسَوَس إليه ، وآدم كان يف اجلَنَِّة وإبليس أخرج منها : فإن قيل 
  .ِء وإىل اِجلنَِّة بالقُوَّةِ الفَْوقيَِّة اليت جعلها له كان ُيَوسْوُِس من األْرض إىل السََّما: قال احلسن : فاجلواُب 

َبلْ كان آدُم وإبليس يف اجلنَِّة؛ ألنَّ هذه اجلنَّةَ كانت بعض جنات األرض ، والذي : وقال أبُوا ُمْسِلمٍ األْصفهانِيُّ 
فتلك القصة ركيكةٌ « اجلنَّةِ أنَّ إبليس دخل اجلنَّة يف َجْوف احليَِّة ودخلت احليَّة يف » يقوله بعض النَّاس من 

  .ومشهورةٌ 
إنَّ آدم وَحوَّاَء ربنا قَُرَبا من باب اجلَنَِّة ، وكان إبليس واقفاً من خارج اجلَنَِّة على َباهبا فيقُْربُ : وقال آَخُرون 

  .أَحُدُهَما من اآلخر فتحصل الوسْوَسةُ هناك 
  بينه وبني إبليَس من العداوة ، فَكَْيَف قبل قوله؟ كان َيْعرُِف ما -عليه السالم  -إنَّ آدم : فإن قيل 
] ال َيبُْعد أنْ ُيقال إنَّ إبليسَ لَِقَي آَدَم ِمراراً كثريةً ، وَرغََّبُه يف أكْلِ الشََّجَرة بِطُُرقٍ كثريٍة؛ فألْجل : [ فاجلواب 

[ } قَاَسَمُهَمآ إِنِّي لَكَُما لَِمَن الناصحني َو{ : املواظبة واملداومة على هذا التمويه أثَّر كالمه عند وأيضاً فقال تعاىل 
  .َحلََف هلما فاْعَتقَُدوا أنَّ أَحداً ال َيْحِلُف كاذباً فلذلك قبل قوله : أي ]  ٢١: األعراف 

  :قوالن « ِليُْبِدي » يف طالم « ِليُْبِدَي لَُهَما » : قوله 
  .الشَّْيطاِن ذلك أهنا الُم الِعلَِّة على أصلها؛ ألنَّ قَْصَد : أظهرمها 

لِلَصْيرُورِة والعاِقَبِة ، وذلك أنَّ الشِّْيطَانَ مل يكن يعلم أنَُّهَما يعاقبان هبذه الُعقُوَبةَ اخلَاصَّاِة ، « الالَُّم » : وقال بعضهم 
َوالَ َنجِدُ { ِة يف قوله أنُه جيوُز أنْ ُيْعلم ذلك بطريق من الطُُّرق املتقدِّم: اجلواُب . أن أْمَرُهَما آل إىل ذلك : فاملعىن 



  ] . ١٧: األعراف [ } أَكْثَرَُهْم َشاكِرِيَن 
  .ليظهر هلما ما غُطِّي وسُِتَر عنهما من عوراهتما « ِلُيْبِدَي لََهَما » : ومعىن قوله 

  .َر ِليُظْهِر الذي ُسِت: أي « لُِيْبِدي » موصولة مبعىن الذي ، وهي مفعول ل « َما « » َما ُوْوري » : قوله 

كضاَرَب فلمَّا ُبين » َواَرى « بواوين صرَحيَتْينِ وهو ماضٍ مبين للمفعول ، أصله » وُْوري « : وقرأ اجلمهور 
  .للمفعول أْبِدلَت األلف واواً كُضورَِب ، فالواو األوىل فاء ، والثَّانية زَاِئَدةٌ 

  .ٌز ال واجب بإبدال األوىل مهزة ، وهو بدلٌ َجاِئ» أُْورَِي « : وقرا عبد اهللا 
أنَّه إذا اجتمع يف أوَّلِ الكلمِة واوان ، وحترَّكتِ الثَّانيةُ ، أو كان هلا َنِظٌري ُمَتَحرٌِّك وجب : وهذه قَاِعٌدةٌ كليَّةٌ وهي 

: األصل تصغري واصلٍ وتكسريه ، فإنَّ » أوَاِصلُ « ، َو » أوَْيِصلٌ « إبدال األوىل مهزة ختفيفاً ، فمثال النَّْوعِ األوَّلِ 
ومثالُ النَّْوعِ الثَّانِي أْوىل . ُوَوْيِصل ، وواصل؛ فاجتمع واوان يف املثالني ثانيتهما متحركة فوجب إبدالُ األوىل مهزة 

أَُول؛ كفُْضلَى وفَُضل ، فإن مل تتحرَّك ومل حتمل : فإنَّ أصلها ُووْلَى ، فالثَّاَنيِةُ؛ لكنها قد تتحرَّكُ يف اجلَْمعِ يف قولك 
  .ومثله ُوْوِطىَء وأوِْطىَء . متحّرك ، َجاَز اإلبدَالُ كهذه اآلَيِة الكرميِة  على

بواو واحدة مضمومة وراء مكسورة ، وكَأنَُّه من الثُّالثيِّ املتعدِّي ، وحتتاج إىل َنقْلِ أنَّ » َورَِي « وقرأ حيىي بن وثاب 
  .َوَرْيُت كذا مبعىن وارَْيُته 

ومنه . » اذَْهْب فوارِه « : ملَّا بلغه موت أيب طالب لعليٍّ  -عليه الصالة والسالم  -، ومنه قوله السَّْتُر : واملَُواَراةُ 
  ]خملع السبيط : [ قول اآلخر 
  ِفي التُّْربِ أْمَسى وِفي الصَِّفيحِ... َعلَى َصدًى أسَْوَد املُوَارِي  - ٢٤٣٠

  وقد تقدَّم حتقيق هذه املادَِّة
  .باجلمع من غري نقل ، وال إدغام » وَْءاِتهما َس« واجلمهور على قراءة 
  .وإدغام الواو فيها ] واواً [ باإلفراد وإبدال اهلمز » َسوَّهتما « وقرأ ُمجاهٌد واحلسن 

  .باجلمع وتشديد الواو بالعمل املتقدم » سَوَّاهتما « وقرأ احلسُن أيضاً ، وأبو جعفر وَشْيَبةُ بن نصاح 
. باجلمع أيضاً ، إال أنَُّه نقل حركة اهلمزة إىل الواو من غري عملٍ آَخَر ، وكلُّ ذلك ظَاِهٌر » سَواِتهما « وقرأ أيضاً 

  :فمن قرأ باجلمع فيحتمل وجهني 
أنَُّه من باب َوْضعِ اجلمع موضع التَّثْنَِيِة كراهية اجتماع تثنيتني ، واجلمع أخُوا التَّثْنَِيِة فلذلك ناب مناهبا : أظهرمها 

  .وقد تقدَّم َتْحِقيُق هذه القاعدة ]  ٤: التحرمي [ } صََغْت قُلُوُبكُمآ { : كقوله 
وحيتمل أنْ يكون اجلَْمُع هنا على حقيقته؛ ألنَّ لكل واحد منهما قُُبالً ، ودُُبراً ، والسوءات كنايةٌ عن ذلك فهي 

« : إالَّ واملوضع موضع تثنية حنو ] كذلك [ كون أربع؛ فلذلك جِيَء باجلَْمعِِ ، ويؤيُِّد األوَّل قراءةُ اإلفراد فإنَّه ال ت
  .» َمَسَح أَذَُنْيِه ظَاِهرُهَما وبَاِطَنُهَما 

  فصل يف أن كشف العورة من احملرمات
  . قُولِدلَّت هذه اآليةُ على أنَّ كَْشَف العْوَرِة من املُْنكَرَاِت ، وأنَُّه مل يزل ُمسَْتْهَجناً يف الطِّبَاع ُمْسَتقَْبحاً يف الُع

  .} َما َنَهاكَُما َربُّكَُما َعْن هذه الشجرة إِالَّ أَن َتكُوَنا َملَكَْينِ { : قوله 
نا ، هذا استثناء ُمفَرَّغٌ وهو مفعول من أجله فقدََّرُه الَبصْرِيُّونَ إالَّ كراهة أنْ تكونا ، وقدََّرهُ الكوِفيُّون إالّ أن ال تكو

  .ني أْوىل؛ ألنَّ إْضمَاَر االْسمِ أحسُن من إضمار احلَْرِف وقد تقدَّم مراراً أنَّ قول الَبصْرِيِّ
  .بفتح الالَّم » َملَكَْينِ « وقرأ اجلمهور 



» َمِلكني « وقرأ َعِليٌّ ، وابن عباس واحلسُن ، والضَّحَّاُك ، وحيىي ْبُن أبِي كَِثري والزُّهْرِيُّ وابن حكيم عن ابن كثري 
: طه [ } َهلْ أَُدلَُّك على َشجََرِة اخللد َوُملٍْك الَّ يبلى { : قراءة قوله يف موضع آخر وُيؤيُِّد هذه ال: بكسرها قالوا 

مبالغةٌ يف ذلك؛ » أو َتكُوَنا َخاِلَدْين « ومل يقل » ِمَن اخلَاِلِديَن « وأتى بقوله . واملُلك يناِسبُ املَِلك بالكسر ]  ١٢٠
{ بلغُ من قولك صاحلٌ ، وعليه » فُالنٌ من الصَّاحلَني « : املُلْك ، فإنَّ قولك  ألنَّ الوصف باخلُلُودِ أهمُّ من املَلْكية أو

  ] ١٢: التحرمي [ } َوكَاَنْت ِمَن القانتني 
  فصل يف بيان قوله ما هناكما ربكما

ها يف قلبيهما ، هذا الكالم ميكن أنْ َيكُونَ ذكَرُه إْبلِيُس ُمَخاِطباً آلدم وحواء ، وميكن أنْ يكُون بوسْوَسٍة أْوقََع
َوقَاَسَمُهَمآ إِنِّي لَكَُما لَِمنَ { : واألمران َمْرويَّانِ إالَّ أنَّ األغْلََب أنَُّه كان على سبيل املُخَاطََبِة بدليل قوله تعاىل 

  ] . ٢١: األعراف [ } الناصحني 
املالِئكَِة ، أو تكُوَنا من اخلالديَن إنْ أنَّ إبليس قال هلما هذا الكالم ، وأراد به إنْ أكلتما تكونا مبنزلة : واملعىن 

كَِة ، أكلتما ، فرغبهما بأن أْوَهَمُهَما أنَّ من أكَلََها صار كذلك ، وأنَُّه تعاىل َنَهاكثَما عنها لكي ال يكونا بَِمْنزِلَةِ املالِئ
  .وال خيْلَُدا 

  :ويف اآلية سُؤاالٌت 
ن يكون ملكاً عند األكْلِ من الشَّجََرِة مع أنَُّه َشاَهَد املالِئكة متواضعني كيف أطَْمَع إْبِليُس آدَم أ: السُّؤالُ األولُ 

  .َساجِديَن له معترفني بفضله؟ 
  :واجلواُب من وجوه 

انَّ هذا املعىن أحد ما َيُدلُّ على أن املالئكة الذين سجدوا آلدم هم مالئكة الرض ، أّما مالئكةُ السَّموات : أحدها 
ولو كَانُوا قد َسَجدُوا له لكان هذا التَّطْميع . لكرسيِّ ، واملالئكةُ املقرَّبون فما سجدوا آلدم ألَْبتَّةَ وسكانُ العَْرشِ وا

  .فَاِسداً خمتالًّ 
إنَّ آدَم علم أنَّ املالئكة ال ُميوُتونَ إىل يوم القيامِة ، ومل يعلم ذلك : نَقَلَ الواحديُّ عن بعضهم أنَُّه قال : وثانيها 
وضعَّف هذا بأنَُّه لو كان املَطْلُوُب من املالِئكَِة هو اخلُلُودُ . رض عليه إبليس أنْ َيِصَري مِثْلَ امللكِ يف الَبقَاِء لنفسه فع

  .} إالَّ أَنْ َتكُوَنا ِمَن اخلالدين { : وبني قوله } إِالَّ أَن َتكُوَنا َملَكَْينِ { فحينئٍذ ال يبقى فرق بني قوله 
ما طمعا يف أن يكونا َملَكَْين لكنهما : بكسر الالم ويقول » َمِلكَني « كان ابن عباس يقر : دي قال الواح: وثالثها 

َهلْ أَدُلَُّك على { : استشرفا إىل أن يكونا َمِلكَْين ، وإنَّما أَتاُهَما املَلُْعونُ من وجهة امللك ، ويدلُّ على هذا قوله 
  :، وضعف هذا اجلواب من وجهني ]  ١٢٠: طه [ } َشَجَرِة اخللد َوُملٍْك الَّ يبلى 

هب أنَُّه حصل اجلواُب على هذه القراءة فهل يقول ابُن عبَّاسٍ أنَّ تلك القراءة املشهورة باطلة؟ أو ال يقولُ : األول 
لتَّقدير ذلك؟ واألولُ باطل ، ألنَّ تلك القراءة قراءة متواترة فكيف ُيْمِكُن الطَّْعُن فيها؟ وأمَّا الثَّاين فعلى هذا ا

. اإلشكال باقٍ؛ ألنَّ على تلك القراءة يكون بالتَّطْميع قد وقع يف أنْ َيِصريَ بواسطة لذلك األكل من مجلة املالئكة 
  .وحينئذ َيُعوُد السُّؤالُ 

ء وأراد أنَّهُ تعاىل جعله مسجود املالئكِة ، وأِذن له يف أن يسكن اجلنَّة ، وأنْ يأكل منها رغداً حيث شا: الوجه الثاين 
  .يف امللك على هذه الدََّرَجِة ] وال مزيد [ ، 

  هل تدلُّ هذه اآلية على أنَّ درجة املالئكة أكمل وأفضل من درجة الُنُبوَّةِ؟: السؤال الثاين 
 -السَّالم عليه الصَّالة و -إن هذه الواقعة كانت قَْبلَ النُُّبوَِّة مل يدلَّ على ذلك؛ ألنَّ آدم : أنَّا إذا قلنا : اجلواُب 



حني طَلََب الوُصولَ إىل درجِة املالِئكَِة ما كان من األنبياء ، وإنْ كانت هذه الواِقَعةُ قد وقعت يف َزَمن النُُّبوَِّة فلعلَّ 
َهراً رغَب يف أنْ يصَري من املالِئكَِة يف القدرة والقُوَّة أو يف خلقة الذات بأنْ َيِصَري َجوَْ -عليه الصَّالة والسَّالم  -آدم 

  .ُنوَرانياً ، ويف أن يصَري من ُسكَّانِ العْرشِ ، وعلى هذا فال داللةَ يف اآليِة على ذلك 
، } إِالَّ أَن َتكُوَنا َملَكَْينِ أَْو َتكُوَنا ِمَن اخلالدين { : نقل أنّ عمرو ْبن ُعَبْيٍد قال للحسنِ يف قوله : السُّؤال الثالثُ 

َمَعاذَ الل ، لو َصدَّقَاُه : قلت للحسن؛ فهل َصدقَاهُ يف ذلك؟ فقال احلسن : عمرو قال » وقَاَسَمُهَما « ويف قوله 
  أنه كيف يلزم هذا التَّكْفيري بتقدير أن ُيَصدِّقا إبليس يف ذلك القول؟: ووجه السُّؤال . لكانا من الكَافريَن 

الم لو صدق إبليس يف اخللُوِد ، الكن ذلك يوجب ذكُروا يف َتقْدير ذلك التَّكِفري أنَُّه عليه الصَّالة والسَّ: واجلواُب 
  .إنكار البعث والقيامة وأنه كفٌر 

  .ال ُنَسلُِّم أنَّه يلزم من ذلك التَّصديق حصولُ الكفْرِ ، وبيانه من وجهني : ولقائل أن يقُول 
  .ما ذكره  أن لفظ اخلُلُوِد َمْحُمولٌ على طُولِ املُكِْث ال على الدَّوامِ ، فاْنَدفََع: األول 
أنَّ الِعلَْم بأنه : َهبْ أنَّ اخلُلُوَد ُمفَّسر بالدََّوامِ إالَّ أنَّا ال نسلم أنَّ اْعِتقَاَد الدَّوام يُوجُِب الكُفَْر ، وتقْرِيُرُه : والثاين 

 -يََّن يف وقت آدم تعاىل هل ُيمِيُت هذا املكلف ، أو ال ُيِميُتُه؟ علم ال حيصل ال من دليل السَّْمعِ ، فلعله تعاىل ما ب
ال جيوز  -عليه الصالة والسالم  -أنَُّه ُيمِيُت اخللق ، وملَّا مل ُيوَجِد الدَّلِيلُ السَّمِْعيُّ بأن آدم  -عليه الصَّالةُ والسَّالُم 

  .له دوام البقاء فلهذا السَّببِ رِغَب فيه ، وعلى هذا التَّقْديرِ فالسُّؤالُ غري الزم 
لو صدقا إبليس فيما قال مل يلزم تكِفُرُهَما  -عليهما السَّالُم  -قد ثبت مبا سبق أنَّ آدم وحوَّاَء  :السُّؤالُ الرابُع 

أنَُّهَما ظَنَّا أن األمر كما قال ، أو ينكرون : إنَُّهما َصدَّقَاُه فيه قطعاً؟ أو مل حيصل القَطُْع ، فهل يقولُون : فهل يقولون 
  .هذا الظَّنَّ أيضاً 

نَّ احملقِّقني أْنكَرُوا حصولل هذا التَّصديق قطعاً وظناً كما جند أنفسنا عند الشَّْهوِة ، نقُدُم على الفعلِ إذا أ: فاجلواب 
  .زيَن لنا الغري ما نشتهيه ، وإنْ مل نعتقد األمر كما قال 

هذا التَّرغيُب ، والتَّطْمِيُع وقع َمبْجمُوع }  إِالَّ أَن َتكُوَنا َملَكَْينِ أَْو َتكُوَنا ِمَن اخلالدين{ : قوله : السُّؤالُ اخلاِمُس 
  .التَّْرغيبُ يف جمموع األمرين؛ ألنَُّه أدخل يف التَّْرِغيبِ : قال بعضهم : األمرين ، أو بأحدمها؟ واجلواُب 

  .بل ُهَو َعلَى ظاهره على طريق التَّْخيريِ : وقيل 

  ) ٢١(َوقَاَسَمُهَما إِنِّي لَكَُما لَِمَن النَّاِصِحَني 

أقِْسُم لكَُما أنِّي : كأنَُّه قال هلما « : املفاعلةُ هنا حيتمل أن تكُونَ على باهبا فقال الزََّمْخَشرِيُّ » وقَاَسَمُهما « : قوله 
أتقُسم باللَِّه أنت إنََّك ملن الناصحني لنا فجعل ذلك ُمقَاَسَمةً َبْينَُهم ، أو أقسم هلما : ملن النَّاِصِحَني ، وقاال له 

  .» بالنَّصِيَحِة ، وأقسما له بقُبوِلَها ، أو أخرج قسم إبليس على وزن املُفَاَعلَِة؛ ألنَُّه اْجتََهد فيها اجتهاد املُقَاِسمِ 
َحلََف هلما ، وهي مفاعلة إذْ قَُبولُ احمللوف له ، وإقباله على معىن اليمنيِ : أي » وقَاَسَمُهَما « : وقال اْبُن عطيَّة 
كَباَعْدته ، » أفعل « مبعىن » فاعل « وإنْ كان َباِدىء الرَّأي يعطي أنَّها من واحد وحيتمل أنَّ : ه كالقسم وتقرير

  ]الطويل : [ وأبَْعْدُتُه ، وذلك أنَّ قوله احلَلْف إنَّما كان من إبليس دوهنما ، وعليه قول خالِد ْبن ُزهري 
  ذُّ ِمَن السَّلَْوى إذَا َما َنُشوُرهاألَ... َوقَاَسَمها باللَِّه جَْهداً ألنُْتُم  - ٢٤٣١

  .حلف هلما باهللا حىت َخَدَعُهَما ، وقد ُيْخَدُع املُؤِمُن باهللا : قال قتادةُ 
إنِّي حلفت قبلكما ، وأنا أعلم أحْواالً كثريةً من املصاحلِ واملفاسد ، : قال إبليس : أي } إِنِّي لَكَُما لَِمَن الناصحني { 



اْمتَِثال قويل أرِشدكَُما ، وإبليسُ أوَّلُ من َحلََف باللَِّه كاذباً ، فلمَّا حلف ظن آدم أنَّ أحداً ال حيلف باهللا ال َتْعرِفَاهنا ، ف
  .إالَّ َصاِدقاً فاغرب به 

 معرفة ال موصولة ، وهذا» أل « أن تتعلق مبا بعده على أن » لَكَُما « جيوز يف } إِنِّي لَكَُما لَِمَن الناصحني { : قوله 
مذهُب أيب ُعثْمان ، أو على أنَّها موصولةٌ ، ولكن ُتُسومح يف الظَّْرِف وعدليه ما ال يتسامح يف غريمها أتَِّساعاً فيهما 

  ]الرجز : [ لدوراهنما يف الكالم ، وهو َرأُي بعض الَبصْريِّني ، وأْنَشَد 
  ا أنْ أُْجلَدَاكَانَ َجزاِئي بالَعَص... َربَّْيُتُه حَتَّى إذا َتَمْعَدَدا  - ٢٤٣٢

متعلٌِّق بأْجلَدا وهو صلة أنْ ، أو أن ذلك جائٌز مطلقاً ، ولو يف املفعول به الصَّريح ، وهو رأي » بِالَعَصا « ف 
  ]الكامل : [ الكوفيني وأنشدوا 

  َوِشفَاُء غَيِِّك َخابِراً أنْ َتسْأِلي...  - ٢٤٣٣
سُقْياً لك ، وَرْعياً ، أو تعلََّق : أعين لَكَُما كقوهلم : على البياِن أي  أن تسأيل خابراً ، أو أنُُّه متعلٌِّق مبحذوف: أي 

[ } إِنِّي ِلَعَمِلكُْم مَِّن القالني { : إنِّي نَاِصحٌ لَكَُما ، ومثل هذه اآلية الكرمية : مبحذوف مدلول عليه بِصلَِة أل أي 
  ] . ٦٨: ف يوس[ } َوكَانُواْ ِفيِه ِمَن الزاهدين { ، ]  ١٦٨: الشعراء 

  .» من « وجعل ابن مالك ذلك مطَّرداً يف َمسْألِة أل املوصولة إذا كانت جمرورة ب 
وهل األصلُ . وَنَصَح يتعدَّى لواحٍد تاَرةً بنفسه ، وتارةً حبرف اجلرِّ ، ومثله َشكََر ، وقد تقدََّم ، وكال ، ووزن 

  .لٌ؟ الرَّاجُِح الثَّاِلثُ التعدِّي حبرف اجلر والتَّعدِّي بنفسه ، أو كل منهما أْص
َنَصْحتُ ِلزَْيدٍ : وزعم بعُضهم أنَّ املفعول يف هذه األفَْعالِ حمذوٌف ، وأنَّ اجملرور بالالَّم هي الثَّاين ، فإذا قُلَْت 

  .رابع نصحُت لزيٍد الرَّأَي ، وكذلك شضكَر له صنيعه وِكلُْت له طعامه َوَوَزْنُت له متاعه فهذا َمذَْهٌب : فالتقديُر 

. ، وقد جيوز نصحتك » َنَصحُْتَك ، إنََّما َيقُولُونَ َنَصْحُت لك وأْنَصُح لك : العربُ ال َتكَاُد تقول « : وقال الفرَّاُء 
  ]الطويل : [ قال النابغة 
  َرُسوِلي وَلَْم تَْنَجْح لََديْهِْم َرسَاِئِلي... َنَصْحتُ َبنِي َعْوٍف فَلَْم َيتَقَبَّلُوا  - ٢٤٣٤

  .ذا يقوِّي أنَّ الالَّم أصلٌ وه
  .َبذْلُ اجلُْهِد يف طلب اخلَْيرِ خاصَّةً ، وضدُُّه الغشُّ : والنُّْصُح 

فمتعدٍّ الثنني ، ألحدمها بنفسه وللثاين حبرف اجلرِّ بأتِّفاقٍ ، وكأنَّ النُّْصَح الذي هو َبذْلُ » َنَصْحُت لَِزْيٍد ثوبه « وأمَّا 
: َناِصُح العسل أي َخاِلُصُه ، فمعىن َنَصَحُه : أمَّا من َنَصَح أي أْخلََص ومنه : أحد معنيني  اجلهد يف اخلري مأخُوذٌ من

أخلص له الُودَّ ، وإمَّا من َنَصْحُت اِجللَْد والثَّْوَب إذا أحكمت خياطتهما ، ومنه النَّاسُح للخيَّاِط والنََّصاحُ للخيط ، 
  .أحكم رأيه منه : فمعىن َنَصحه أي 

بضمِّ النُّوِن يف قراءة ]  ٨: التحرمي [ } توبوا إِلَى اهللا تَْوَبةً نَّصُوحاً { : َنَصحه ُنصُوحاً وَنصَاَحةً قال تعاىل :  ويقال
  ]الطويل : [ » َنَصاَحٍة « أبِي َبكْرٍ ، وقال الشَّاعر يف 

  .. . .أْحبِْبُت ُحّباً خَالَطَْتُه َنَصاَحةٌ  - ٢٤٣٥
  .وذلك كذُُهوبٍ ، وذهابٍ 

الَْجنَِّة وََناَداُهَما َربُُّهَما أَلَمْ  فََدلَّاُهَما بُِغرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشََّجَرةَ َبَدْت لَُهَما َسْوآُتُهَما َوطَفِقَا َيْخِصفَاِن َعلَْيهَِما ِمْن َوَرقِ
  ) ٢٢(ُدوٌّ ُمبٌِني أَنَْهكَُما َعْن ِتلْكَُما الشََّجَرِة َوأَقُلْ لَكَُما إِنَّ الشَّْيطَانَ لَكَُما َع



إمَّا من الفاعل ، أو من املفعول وجيوز أن : مصاحبني للغرور ، أو مصاحباً للغرور فهي حال : للحال أي » الباء « 
  .َدالَُّهَما بسببِ أنْ غَرَُّهَما : تكون الباُء سببيَّةً أي 

حيتملُ أن يكون من » فََدالََّهَما « : اُهَما وقوله بُِغروره إيَّ: مصدٌر ُحذف فَاِعلُُه ومفعوله ، والتقديُر : والُغرُوُر 
  .الَتْدِلَيِة من معىن َدالَ َدلَْوه يف البِئْرِ ، واملعىن أطمعهما 

  :هلذه الكلمة أصالن : قال أُبو منصور الْزهَرِيُّ 
، فال جيُد فيها ماء فوضعت التَّْدلية أن يكون أْصلُُه أن الرَُّجلَ العَطَْشانَ ُيدِْلي رِْجلَُه يف البئر ليأخذ املاء : أحدمها 

  .إذا أطَْمَعُه : َدالَُّه : موضع الطَّمعِ فيما ال فائدة فيه ، يقالُ 
  ]الوافر : [ قال أُبو جْنَدبٍ 

  فَلَْيَس كََمْن َتَدلَّى بالُغرُورِ... أُحصُّ فَالَ أُجُِري وَمْن أُجِْرُه  - ٢٤٣٦
  ]الوافر : [ فََجرَّأمها قال ] : أي [ ، وهي اجلُرْأة وأن تكون من الدَّالِّ ، والدَّالَّةَ 

  وقْد ُيسَْتْجَهلُ الرَُّجلُ احلَِليُم... أظُنُّ اِحللُْم َدلَّ َعلَيَّ قَْوِمي  - ٢٤٣٧
تَظنَّْيتُ يف : األصل َدلَّلَُهَما ، فاستثقل توايل ثالثةِ أمثال فأبدلت الثَّالث حرف لني كقوهلم ] يكون [ وعلى الثاين 

  ]الرجز : [ وقال . تظَّنْنت ، وقَصَّْيُت أظْفَاري يف قََصْصُت 
  »فدالمها بغرور « فصل يف معىن ... َتقَضَِّي البَازِي إذا الَبازِي كََسْر  - ٢٤٣٨

وعن ابن عمر . أي غرمها باليمني وكان آدُم يظنُّ أنَّ أحداً ال حيلف كَاذِباً باللَّه » فَدالَُّهَما بُِغُرورٍ « قال ابُن عبَّاس 
أنَُّه كان إذا َرأى من عبيده طاعةً وحسن صالة أْعَتقَُه فكان عبيُدُه يفعلون ذلك طلباً ِللْعْتقِ فقيل له إنَُّهم خيدُعوَنكَ 

  .من َخَدَعَنا باللَِّه؛ اخندعنا له : فقال 
  .قيل معناه ما زال خيدعه ، ويكلمه بزخرف من القول باطل 

  .ِة الطَّاَعِة إىل حالِة املَْعصية ، وال يكونُ الدلوى إالَّ من علوٍّ إىل أسْفَلٍ وقيل حطَُّهَما من َمْنزِلَ
الذَّْوُق َمسُّ الشَّْيِء : وجود الطَّْعمِ بالفَم ، ويعرب به عن األكل وقيل » الذَّْوُق « } فَلَمَّا ذَاقَا الشجرة { : قوله 

  .ذُْوقاً مثل َصاَم ، َيُصوُم َصْوماً ، وَناَم َيَناُم َنْوماً ذاق َيذُوُق : باللِّساِن ، أو بالفَمِ يُقَالُ فيه 
وهذه اآلية تدل على أهنما تناوال الُبرَّ قَْصداً إىل معرفة طعمه ، ولوال أنَُّه تعاىل ذكر يف آية أخرى أنَُّهَما أكال منها 

  .قاً من دون أكل لكان ما يف هذه اآلية ال يُدلُّ على األكل؛ ألنَّ الذَّاِئَق قد يكونُ ذَاِئ
  .أي ظهرت َعْوَرُتُهَما وزال اللِّبَاُس عنهما } َبَدْت لَُهَما َسوَْءاُتُهَما { : قوله 

قبل أن ازدردا أخذهتا العقوبة وظهرت هلما عورهتما ، وهتافت لباسهما حىت أْبَصر كُلُّ : روي عن ابن عباس أنَُّه قال 
  .احبِه فكاَنا ال يريان ذلك واحٍد منهما ما ُوْورَِي عنه من َعْوَرِة َص

طَِفَق من أفعال الشُّرُوعِ كأَخذَ وجعل ، وأْنَشأ وعلَّق وهبَّ وانربى ، فهذه َتُدلُّ على التَّلَبُّسِ بأوَّلِ » وطَِفقَا « قوله 
ملنافاهتا » أن « ب  الفِْعلِ ، وحكمها حكم أفَْعالِ املُقارَبِة من كون خربها ال يكون غالَّ ُمضَارِعاً ، وال جيوز أن يقترن

  ]الوافر : [ لالستقبال ، وقد يقُع اخلُرب مجلة امسية كقوله » أنْ « هلا؛ ألهنا للشُّروع وهو حال و 

  ِمَن األكْوَارِ َمْرتَُعَها قَرِيُب... َوقَْد َجَعلَْت قَلُوُص َبنِي ُسَهْيلٍ  - ٢٤٣٩
  .» مل يستطع أن خيرج أرسل رسوالً  فََجعلَ الرَُّجلُ إذا« : كقوله عمر » إذا « وشرطيَّة ك 

  .َخَبُرَها » َيْخَصفَان « ويقال طَِفَق بفتح الفاء وكسرها ، وطَبَِق بالباء املوحدة أيضاً ، واأللف امسها ، و 
 بضم حرف املضارعة من أْخَصَف وهي» ُيْخِصفَانِ « : وقرأ الزُّْهرِيُّ . بفتح الفاء » وطَفَقَا « : وقرأ أبُوا السمالِ 



  :حتتمل وجهني 
  .ان يكون أفَْعلَ مبعىن فََعلَ : أحدمها 
َيجْعالِن أنفَسُهَما : ُيْخِصفَانِ أنفسهما ، أي : أن تكون اهلَْمَزةُ للتَّْعدَية ، واملَفْعُولُ على هذا َمْحذُوُف ، أي : والثاين 

  .خاصِفَْينِ 
بفتح الياء وكسر اخلاء ، والصَّاد مشدودةٌ ، واألْصلُ » ِن َيِخصِّفا« وقرأ احلسُن ، واألعرُج وُمجاِهٌد واْبُن وثَّابٍ 

و » يُونس « َيْخِصفَاِن ، فأدغمت التَّاُء يف الصَّاِد ، مث اْتبعت اخلَاُء للصَّاِد يف حركتها ، وسيأيت نظُري هذه القراءة يف 
  ] . ٤٩: يس [ } َيِخصُِّمونَ { و ]  ٣٥: يونس [ } يهدي { حنو » يس « 

  .ُبوٌب عن احلسنِ كذلك إالَّ أنَُّه فتح اخلاء ، فلم ُيْتبِْعها للصَّاِد وهي قراءةُ يعقوب واْبنِ ُبرَْيَدةَ وروى َمْح
بالتَّشديد ، إالَّ أنَُّه أتبع » َخصَِّف « بضمِّ الياِء واخلَاِء وكسر الصَّاِد مشدودة وهي من » ُيُخصِّفان « وقرأ عبد اهللا 

  .، وهي قراءة َعِسرةُ النُّطْقِ  اخلاء للياء قبلها يف احلركِة
  .كذلك ، إالَّ أنَُّه بفتح اخلاء على أصلها » ُيَخصِّفان « وَيُدلُّ عل أنَّ أْصلها ِمْن َخصََّف بالتَّشديِد قِراءةُ بعضهم 

، وهو  ما ُيْخَصُف به: اخلَْرزُ يف النِّعالِ ، وهو َوع طريقة على أخرى وخْرزمها ، واِملْخَصُف : » اخلصُف « و 
  .اإلشفَى 

  ]الكامل : [ قال ُرؤَبةُ 
  أْنِفَها كاِملْخَصِف. ...  - ٢٤٤٠

اخلَِصيفُ : َنَسْجتَُها ، واألْخَصف : الثِّياُب الَغِليظَةُ ، وَخصَفُْت اخلَْصفَةَ : احلُلَّةُ للتَّْمر ، واخلََصُف : واخلَْصفَةُ أيضاً 
  .يف اخلَْصفَِة فَيتلوَّنُ بلوهنا  طعام يربق ، وأْصلُُه أن يُوَضعَ لََبٌن وحنوه

  ]املنسرح : [ وقال العبَّاسُ ميدُح النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم 
  ُمْسَتوَدعٍ حَْيثُ ُيْخَصُف الَوَرُق... ِطْبَت ِفي الظِّاللِ َوِفي . . .  - ٢٤٤١

  .يشري إىل اجلَّنَِّة أي َحْيثُ خيرز ، ويطابق بعضها فوق بعض 
  فصل

جعال َيْخِصفَاِن ويرقعان ويلْزِقَاِن ويصالِن عليهما من ورق اجلنَِّة ، وهو ورق التِّني حىت صار كهيئة : ُرون قال املُفَسِّ
  .الثَّْوبِ 

  .جيعالن ورقةً على وقرٍة لَِيْسُتر َسوَْءاِتهَِما : قال الزَّجَّاُج 
طواالً كأنَُّه َنْخلَةٌ سحوق كثرية َشْعرِ الرَّأسِ كان آَدُم « : وروى أَبيُّ بُن كعبٍ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

، فلما وقع باخلطيئة َبَدْت له سوأته ، وكان ال يراها فاْنطَلََق َهارِباً يف اجلنَِّة ، فعرضت له شجرةٌ من شجر اجلنَّةِ 
ال َيا َرب ، ولكين : ا آدُم أين َتِفرُّ قال ي: لَْسُت بُِمْرِسلَتَك ، فََناَداُه ربُُّه : فحبسته بَشعْرِِه فقال هلا أرِسِليين؛ قالت 

  »استحييتك 
ما ويف اآلية دليل على أنَّ كَْشفَ العَْوَرِة قبيٌح من لدن آدم ، أال َتَرى أنَّهُُما كيف بادرا إىل السَّْترِ ، ملا تقرَّر يف عقله

  .من قُْبحِ كَْشِف العورة 

َيْخِصفَانِ : على َعْوَرتَْيهَِما ، كَأنَُّه قيل » عليهما « يعود الضَِّمريُ يف  اَألْوىل أن: قال أُبو حيَّان » عليهما « : قوله 
  .على َسوءأتيهما ، وعاد بضمري االثنني؛ ألنَّ اجلمع ُيَرادُ بن اثنان 

ل الظَّاِهر واملُْضَمرِ املتَّصل وال َيُجوُز أن يعود الضَّمُري على آَدَم وحوَّاَء؛ ألنَُّه َتقرََّر يف علم العربيَّةِ أنَُّه ال يتعدَّى من فع



« ، و » َعدَم « و » قََعَد « ، و » ظَّن « إىل الضمري املتصل إىل الضمري املتصل املنصوب لفظاً أو َمَحالًّ يف غري باب 
» َعلَْيهَِما « س يف ال جيُوُز زيد ضربه ، وال ضََرَبُه زيد ، وال َزْيٌد َمرَّ به ، وال َمرَّ به زيٌد ، فلو جعلنا الضَِّمَري» َوَجد 

عائداً على آدم وحوَّاَء لَلَزَِم من ذلك تعدِّي َيْخِصُف إىل الضَّمريِ املنصوب َمَحالًّ ، وقد رفع الضَّمري املتَِّصل ، وهو 
  .َما َيْخِصفاِن على َبدََنْيهِ: ، فإن أِخذَ ذلك على َحذِْف ُمضاٍف مراد؛ َجاَز ذلك ، تقديره » َيْخِصفَاِن « األلف يف 

[ } واضمم إِلَْيَك َجَناَحَك { ] .  ٢٥: مرمي [ } وهزى إِلَْيِك { ومثل ذلك فيما ذكر : قال شهاُب الدِّين 
  ] . ٣٢: القصص 

  ]املتقارب : [ وقول الشاعر 
  بِكَفِّ اإللِه َمقَادِيُرهَا... َهوِّنُ علْيَك فإنَّ األُموَر  - ٢٤٤٢
  ]الطويل : [ وقوله 
  ولِكَن َحِديثاً ما َحدِيثُ الرَّوَاِحلِ... َك َنهْباً صِيَح يف َحَجرَاِتِه َدْع َعْن - ٢٤٤٣

  :حيتملُ َوْجَهْينِ » ِمْن َوَرقِ « : قوله 
  ؟. البتداء الغايِة وأن تكون للتَّبعيضِ » ِمن « أن تكون 

  .مل يصرِّْح هنا باسم املنادى للعلم به » َناَداُهَما َربُُّهَما « و 
جيوُز أن تكون هذه اجلُْملَةُ التقديريَّةُ مفسِّدة للنداء ال حملّ هلا وحيتمل أن يكُونَ ثَمَّ قول » ْم أْنَهكَُما أَلَ« : وقوله 

  .مل أْنَهكَُما : فقال : َمْحذُوٌف ، هي َمْعُمولَةٌ له أي 
» لَكَُما « و . ونادامها قَاِئالً ذلك : ه هذه اجلُْملَةُ يف َمَحلِّ َنْصبٍ بقولٍ مُقدَّرٍ ذلك القَْولُ حال تقدير: وقال بعضَُهم 

؛ ألنََّها » َعٌدوِّ « ملا فيه من معىن الِفْعل ، وجيوز أن تكون متعلِّقة َمبْحذُوٍف على أهنا حالٌ من » َعُدّو « متعلٌِّق ب 
  .تأخَّرْت جلاز أن تكون وصفاً 

  »أمل أهنكما « فصل يف قوله 
  .إنَّ الشَّيْطانَ لكَُما َعُدوٌّ ُمبٌِني : عن األكْلِ منها وأقل لَكَُما : يعين } ن ِتلْكَُما الشجرة أَلَْم أَنَْهكَُما َع{ : معىن قوله 

  ] . ١٦: األعراف [ } َألقُْعَدنَّ لَُهْم ِصَراطََك املستقيم { : بيَّن العداوة َحْيثٌ أيب السُُّجود وقال : قال ابن عبَّاس 

  ) ٢٣(َنا َوإِنْ لَْم َتغِْفْر لََنا َوَتْرَحمَْنا لََنكُوَننَّ ِمَن الَْخاِسرِيَن قَالَا رَبََّنا ظَلَْمَنا أَنْفَُس

ضررناها باِملْعِصَيِة ، وتقدََّم تفِسريَُها يف سُورِة البقَرِة ، وأنَّها َتُدلُّ على صدور : } قَاالَ رَبََّنا ظَلَْمَنآ أَنفَُسَنا { : قوله 
  .هذا الذَّْنُب إنََّما َصَدَر عنه قَْبلَ النُُّبوَِّة : الُم ، إالَّ أنَّا نقُولُ الذَّْنبِ منه عليه الصَّالةُ والسَّ

  .َحذْف حرف النداء هنا تعظيم املَُناَدى ، وَتْنزِيُهُه : فائدةٌ } قَاالَ رََّنا ظَلَْمَنا أْنفُسَنا { : ويف قوله 
من نداء الرَّب معىن التَّْعِظيم » يا « ، وعلّةُ ذلك أن يف حذف  من القرآن» َيا « كَثُر نَِداُء الرَّبِّ حبذف : قال َمكِّي 

تعاال يا زَْيُد أدعوك يا زَْيُد ، : يا يزيُد فمعناه : والتنزيه؛ وذلك أنَّ النداَء فيه طََرف من معىن األمر؛ ألنََّك إذا قُلَْت 
يا « ُتؤكِّده ، وُتظهُر معناُه ، فكان يف حذف » يا « من نداء الرَّبِّ ليزول معىن األمر يونقص ، ألنَّ » يا « فُحِذفَْت 

  .اإلجالل ، والتعظيم ، والتنزيه » 
حرف الشَّْرِط الم : هذا شرط ُحِذفَ جوابه لداللة جواب القسم املقدَّر عليه ، فإن قيل } َوإِن لَّْم َتْغِفْر لََنا { : قوله 

وَيُدلُّ على ذلك كثرةُ ]  ٧٣: املائدة [ } َتهُواْ َعمَّا َيقُولُونَ لََيَمسَّنَّ َوإِن لَّْم َين{ : التَّْوِطئَِة للقسم مقدرة كقوله 
  .وتقدَّم إعراُب ما بعد ذلك يف البقرة . وُرُوِد المِ التَّْوِطئَِة قبل أداة الشَّرطِ يف كالمهم 



  ) ٢٤(َمتَاٌع إِلَى ِحنيٍ قَالَ اْهبِطُوا َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ وَلَكُْم ِفي الْأَْرضِ ُمْسَتقَرٌّ َو

آدُم ، وحوَّاُء ، وإبليُس ، فالعداوة ثَابَِتةٌ بني اإلنس : وهذا خطاٌب جيُب أن يتناول الثالثة الذين تقدََّم ِذكُرُهم وهم 
  .واجلنِّ ، ال تزول ألَْبتَّةَ 

  ) ٢٥(قَالَ ِفيَها َتْحَيْونَ َوِفيَها َتُموُتونَ َوِمْنَها ُتخَْرُجونَ 

  ] . ٢٤: األعراف [ } َولَكُْم ِفي األرض { : اَيةُ عائدةٌ إىل األرض املذكورة يف قوله الِكَن
[ ، ويف الزخرف } فاليوم الَ ُيخَْرُجونَ ِمْنَها { ]  ٣٥[ هنا ، ويف اجلاثية » َتْخُرجونَ « وقرأ األخوان وابُن ذكوان 

قرُءوا اجلميع مبنياً } َوكَذَِلَك ُتخَْرُجونَ َوِمْن آَياِتِه { ] :  ١٩[ ، ويف أوَّلِ الروم } كَذَِلَك ُتخَْرُجونَ { و ] :  ١١
]  ٢٥[ للفاعل ، والباقون قرءوه مبنّياً للمفعول ، ويف أوَّلِ الرُّوم خالف عن ابن ذكوان ، واحترزنا بأوَّل الروم 

 خالف ، ومل يذكر بعضهم موافقة ابن ذكوان من غري. مبنياً للفاعل ] فإنَُّه قرأ [ } إِذَا أَنُتْم ُتخُْرُجونَ { : عن قوله 
  .والقراءَتاِن واِضَحَتاِن . لألخوين يف اجلاثية 

ِمْن آَياِت اللَِّه لََعلَُّهمْ َيا بَنِي آَدَم قَْد أَنَْزلَْنا َعلَْيكُْم ِلبَاًسا يَُوارِي َسْوآِتكُْم َورِيًشا َوِلبَاُس التَّقَْوى ذَِلَك َخْيٌر ذَِلَك 
  ) ٢٦(ونَ َيذَّكَُّر

  :يف نظم اآلية وجهان 
أنَُّه تعاىل ملا بيََّن أنَُّه أمر آدم وحوَّاَء باهلُُبوِط إىل األرض ، وجعل األرض هلما ُمْسَتقَّراً بني بعده أنَُّه تعاىل : أحدمها 

  .س أنزل كلَّ ما حيتاجون إليه يف الدُّْنَيا ، ومن مجلة ما ُيحتاج إليه يف الدِّين والدُّنيا اللِّبا
أنَُّه تعاىل ملّا ذكر واقعة آدم يف انكشاف العَْوَرِة ، وأنَُّه كان خيصف الورق على َعْوَرتَْيهَِما ، أتبعه بأن بيَّنَ : والثاين 

نزل أنَُّه خلق اللِّباسَ للخلق ، ليستروا به َعْوَرتَُهم ، ونبه بتكون األشياء اليت َيْحُصلُ منها اللَِّباُس ، فصار كأنَّهُ تعاىل أ
  .أنزل أْسَباَبُه ، فعبَّر بالسََّببِ عن املَُسبِّبِ : اللِّباَس أي 

  .خلقنا لكم : أي » أنَْزلَْنا « معىن : وقيل 
وإنَّما ُيْسَتْخَرجُ ]  ٢٥: احلديد [ } وَأَنْزلَْنا احلديد { : كلُّ َبرَكاِت األرضِ منسوبةٌ إىل السَّماِء كقوله تعاىل : وقيل 

  ] . ٦: الزمر [ } َوأَنَزلَ لَكُْم مَِّن األنعام ثَمَانَِيةَ أَْزوَاجٍ { : ضِ ، وقوله احلديُد من األْر
ال نطوُف يف ثياب عصينا اهللا فيها ، فكان : وسبب نزلو هذه اآلية أنَُّهم كاُنوا يطوفون بالبَْيِت ُعَراةً ، ويقولون 

  .قال قتادة . ة الرِّجالُي يطوفون بالنَّهارِ ، والنَِّساُء باللَّْيلِ عرا
  ]الرجز : [ كانت املرأة تطوف ، وتضع َيَدَها على فَْرجَِها ، وتقول 

  َوَما َبَدا ِمْنُه فَالَ أِحلُُّه... أَلَيْوَم َيْبدُوا بَْعُضُه أْو كُلُُّه  - ٢٤٤٤
واحدهتا َسْوَءةُ ، مسِّيت هبا؛ ألنَُّه يسوُء  يستر عوراِتكُم ،} ِلبَاساً ُيوَارِي َسوَْءاِتكُمْ { : فأمر اللَُّه تعاىل بالسَّْترِ فقال 

  .صاحبه انكشافَُها ، فال يطوف عارياً 
  .» ِلبَاساً « يف حملِّ نصبٍ صفة ل : » ُيوَارِي « : قوله 

 مواراة السَّْوَءِة ،: وصف اللِّبَاسِ بشيئني : حيتملُ أن يكون من باب َعطِْف الصِّفاِت ، واملعىن » َورِيشاً « : وقوله 
والرِّيُش « : وعبَّر عنها بالرِّيشِ ألنَّ الرِّيَش زينة للطَّاِئر ، كما أنَّ اللَّباَس زينة لآلدميِّني ، ولذلك قال الزََّمْخَشرِيُّ 



  .» لباُس الزِّنة ، استعري من ريش الطَّْيرِ؛ ألنَُّه لباسه وزينته 
ا عليكم لباسني ، لباساً موصوفاً باملُواراِة ، وِلَباساً أْنزَلَْن: وحيتمل أن يكون من باب عطف الشَّيِء على غريه أي 

أنزلنا عليكم لباَسْين ، لباساً : أي « : موصوفاً بالزِّينِة ، وهذا اختياُر الزََّمْخَشرِيِّ ، فإنَُّه قال بعد ما َحكَْيُته عنه آنفاً 
{ ]  ٨: النحل [ } ِلَترْكَُبوَها َوزِيَنةً { : كما قال تعاىل  ُيواري َسْوءاتكم ، ولباساً ُيَزيُِّنكُم؛ ألنَّ الزَّينةَ غرٌض صحيٌح

: وعلى هذا ، فالكالُم يف قوة حذف موصوف ، وإقامِة صفته ُمقامه ، والتَّقْديُر ]  ٦: النحل [ } َولَكُْم ِفيَها َجَمالٌ 
  .» ذا ريش : ولباساً ريشاً أي 

  فصل يف وجوب ستر العورة
كثر من العلماء هبذه اآليِة على وجوب ستر َعْوَراهتم ، وذلك يدلُّ على األمر بالسَّْتر ، وال  استدلَّ: قال القُْرطُبِيُّ 

  .خالف يف وجوب َسْترِ العَْوَرِة 
هي القُُبلُ والدُُّبُر فقط ، وهو قول أْهلِ الظَّاِهر ، وابن أيب َعْبلة : واختلفوا يف الَعْوَرِة ما هي؟ فقال اْبُن أيب ذئْبٍ 

، وقوله ]  ٢٢: األعراف [ } َبَدْت لَُهَما َسْوَءاُتُهَما { : ، وقوله } ِلَباساً ُيوَارِي َسوَْءاِتكُْم { : ْبرِيِّ لقوله تعاىل والطَّ
  ] . ٢٧: األعراف [ } ِليُرَِيُهَما َسوَْءاِتكُْم { : 

هِ َحّتى إنِّي أْنظُرُ إىل َبيَاَض فَِخِذ نَبِيِّ ويف البخاريِّ عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َحَسَر اإلزار عن فَِخِذ
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» ليست السُّرَّة بَِعْوَرٍة ، وأكره له أنْ َيكِْشَف فَخذَُه « : وقال مالٌك 
  .» ليست السُّرَّة وال الركبتان من العورة على الصحيح « : وقال الشافعيُّ 

  .» كلُّ شيء من احلرة عورةٌ ، حىت ظَّفِّرَها ، وهو حسن « : ْمحنِ ْبنِ احلارث بن هشام وقال أُبو َبكْر ْبُن عْبدِ الرَّ
  .» وعورة األَمِة ما بني السُّرَّة والرُّكبة وأم الولِد أغلظ حاالً من األَمةِ « : وعن أْحَمد ْبنِ َحنْبلٍ 

  :فيه قوالن » الرِّْيُش « و 
  .وف أنه اسم هلذا الشَّيِء املعر: أحدمها 
راشه يريشه رِيشاً إذا جعل فيه الرِّيَش ، فينبغي أنْ يكون الريش ُمْشَتركاً بني املصدر : أنَُّه مصدرٌ يقال : والثاين 

  .والعنيِ ، وهذا هو التَّحقيق 
، وزرُّ ْبُن حبيشٍ  وقرأ عثمانُ وابن عبَّاسٍ واحلسُن وجماهٌد وقتادةُ والسُّلميُّ وعليُّ ْبُن احلسْينِ وابنه زْيًد ، وأبو رَجاء

  :، وفيها تأويالن » َورِيَاشاً « :  -يف رواية عنهما  -وعاصٌم ، وأُبو َعْمروا 
  .أنَُّه مجُع رِْيش ، فيكون كشِْعب وِشعابٍ ، وِذئْبٍ وذئَابٍ ، وِقْدحٍ وِقدَاحٍ :  -وبه قال الزََّمْخَشرِيُّ  -أحدمها 
  .أْنَعَم عليه : أي » َراَشُه اللَُّه ريشاً ورَِياشاً « وِرِيَاٌش مصدرين ل أنَّه مصدر أيضاً ، فيكون رِيٌش : والثاين 

  .» لِْبٌس ولباسٌ : مها اللِّبَاُس ، فعلى هذا مها امسان للشَّْيِء املَلْبُوسِ ، كما قالوا « : وقال الزجاُج 
َمْخَشرِيُّ بأحد القولني ، وغُريه ، وأن يكون مصدراً فأخذ الزَّ» رِيش « مجع » رِيَاش « وجوَّز الفراء أن يكون 

  ]الوافر : [ بالىخر ، وأنشدوا قول الشاعر 
  َوإنْ كَاَنْت زَِيارُتكُْم ِلَمامَا... َورِيِشي مِْنكُُم َوهََواَي َمْعكُْم  - ٢٤٤٥

فهو ريٌش  كُلُّ شيٍء يعيُش به اإلنسانُ ، من متاع ، أو مال ، أو مأكول ،« : روى ثَْعلٌَب عن ابن األعرايب قال 
  .» الرِّيَاُش خمتص بالثِّيابِ ، واألثاِث ، والرِّيش قد ُيطلق على َساِئرِ األمْوالِ « : وقال ابن السكِّيِت » ورِيَاٌش 

  .» وريشاً يعين ماالً ، يقال تريش الرَُّجل إذا َتَموَّلَ « : قال ابُن عباسِ وجماهٌد والضَّحاُك والسُّدِّيُّ 



  .ما يتجملون به من الثِّيابِ : مالُ كام تقدَّم أي اجل: الرِّيُش : وقيل 
  .} َوِلبَاُس التقوى { : وقوله 

أنزلنا : أي » لَِباساً « فالنَّْصُب َنَسقاً على . بالنَّْصبِ ، والباقون بالرَّفْعِ » لباَس « : قرأ نافٌع وابن عامرٍ والكسائيُّ 
الوىل إذْ لو » ِلبَاساً « صفة ثانية ل » رِيشاً « التَّقَْوى ، وهذا ُيقَوِّي كَْونَ  ِلَباساً ُموارِياً وزينة ، وأنزلنا أيضاً ِلبَاس

  .أراد أنَّهُ صفة لَِباسٍ ثاٍن ألبرز موصوفه ، كما أبَْرَز هذا اللِّبَاَس املضاف للتَّقَْوى 
  :وأما الرَّفُْع فمن َخْمَسِة أْوُجٍه 

خرب الثاين ، والثاين وخربه خرب األوَّلِ ، » خري « مبتدأ ثان و » ذلك « مبتدأ ، و » ِلبَاس « أن يكون : أحدها 
والرَّابِطُ هنا اسم اإلشارة ، وهو أحد الرَّوابِِط اخلَْمَسِة املتفق عليها ، ولنا رابط سَاِدٌس ، فيه خالف تقدَّم التنبيه 

  .عليه 

  .وهذا الَوْجُه هو أْوَجُه األعَارِيبِ يف هذه اآلية الكرمية 
وهو ِلبَاُس ، وهذا قول أيب إسحاق ، وكأنَّ املعىن هبذه اجلملة : خرب مبتدأ حمذوف أي » ِلبَاس « أن يكون :  الثاين

  .مجلة أخرى من مبتدأ وخرب » ذَِلَك « التَّفسُري ِللبَاس املتُقدم ، وعلى هذا ، فيكونُ قوله 
  .» رة لباس التَّقَْوى وَسْتر العو« : وقدَّره مكي بأحسن من َتقْدير الزَّجَّاجِ فقال 

فَْصالً بني املبتدأ وخربه ، وهذا قَْولُ احلويفِّ ، وال نعلم أنَّ أحداً من النَُّحاِة أجَاَز ذلك » ذلك « أن يكون : الثالث 
ذكرنا إن ذلك لَْغٌو مل يكن على قوله داللة؛ ألنَُّه جيوز أن يكون على أحد ما ] ومن قال : [ ، إالَّ أنَّ الواِحِديَّ قال 

.  
هو قريب من القول بالفَصِْلح ألنَّ الفَْصلَ ال حملَّ له من اإلعرابِ على قول « لَْغٌو » فقوله « : قال شهاُب الدِّين 

  .مجهور النَّحويني من البصريني والكوفيني 
خربه ، وهو  «خٌري » َبَدلٌ منه ، أو عطف بيان له ، أو نعت ، و « ذلك » مبتدأ و « ِلبَاس » أن يكون : الرابع 

» نعتاً ل « ذلك » وأنا أرى أالَّ يكون : معىن قول الزَّجَّاجِ وأبِي عليٍّ ، وأبِي َبكْرِ ْبنِ األْنَباريِّ ، إال أنَّ احلُويف قال 
نَّْعتِ أن ؛ ألنَّ األْسَماء املبهمة أعرف ما فيه األلف والالَّم ، وما أضيف إىل األلف والالَّمِ ، وسبيل ال« ِلبَاُس التَّقَْوى 

  .يكون ُمَساوِياً للمنعوت ، أو أقَلَّ منه تَْعرِيفاً ، فإنْ كان قد تقدَّم قول أحٍد به فهو سهٌو 
أّما القَْولُ به فقد قيل كما ذَكَْرُته عن الزَّجَّاج والفارسي وابناألْنبَارِّي ، ونصَّ عليه أُبو عليٍّ يف : قال شهاُب الدِّين 

  .كره الَواِحِديُّ ، أيضاً وذ« احلُجَّةِ » 
  .« هو أنبل األقوال » : وقال ابن عطيَّة 

أعين كَْوَنُه َبَدالً ، أو بياناً ، أو نعتاً ، ولكن ما حبثه احلُوِفيُّ صحيٌح من حيث : وذكر مكيٌّ االحتماالت الثالثة 
من ذي األداة؛ ولكن قد  الصِّناعِة ، ومن حيثُ إنَّ الصَّحيحَ يف ترتيب املعارف ما ذكر من كون اإلشارات أعرف

  .القائلُ بكونه َنْعتاً ال جيعله أعرف من ِذي األِلِف والالم : ُيقَالُ 
ولباُس التَّقْوى ساتر عوراتكم وهذا : مبتدأ ، وخربه حمذوف أي « ِلبَاُس » جوَّز أُبو البقاِء أن يكون : اخلامس 

  .َتقِْديٌر ال حاَجةَ إلَْيِه 
{ ]  ٢٥: احلديد [ } َوأَنَزلَْنا احلديد { : كقوله « َخلََق » مبعىن « أْنَزلَ » إمَّا ألنَّ : بَاسِ وإسناُد اإلنزالِ إىل اللِّ

، وإمَّا على ما يسمِّيه أهل العلم التدريج ، وذلك أنَّهُ ينزِّلُ ]  ٦: الزمر [ } َوأَنَزلَ لَكُْم مَِّن األنعام ثََمانَِيةَ أَزَْواجٍ 
الذي هو َسَبٌب يف نبات القُطْنِ والكتَّاِن ، واملَْرعى الذي َتأكُلُه الَبهَاِئُم ذوات الصُّوف والشََّعرِ ، أْسبَاَبُه ، وهي املاء 



  ]الرجز : [ والَوَبرِ اليت يُتََّخذُ منها املالبُِس؛ وحنوه قول الشاعر 
  ْهأْسنَِمةُ اآلبَالِ ِفي رََباَب... أقَْبلَ يف املُْسَتنِّ ِمْن َسحَاَبْه  - ٢٤٤٦

  ]الوافر : [ فجعله َجائِياً لألسنمة اليت لإلبل جمازاً ملَّا كان سبباً يف تربيتها ، وقريب منه قول اآلخر 

  َرَعيَْناُه وإنْ كَانُوا غَضَابَا... إذَا نََزلَ السََّماُء بأْرضِ قَْومٍ  - ٢٤٤٧
وَأَنَزلَ لَكُْم مَِّن األنعام { قضي ثَمَّ وكتب ، ومنه  جََعلَ ما يف األرض منزَّالً من السماء؛ ألنَُّه: وقال الزََّمْخَشريُّ 

  ] . ٦: الزمر [ } ثََمانَِيةَ أَْزوَاجٍ 
، وقد تقدََّم الكالُم عليه أول » وأيضاً فََخلُْق اللَّه وأفعاله ، إنَّما هي من علوٍ يف القَْدر واملنزلة « : وقال ابن عطيَّة 

  .اآلية 
وهي مقوِّية للقول بالفصل والبدلِ وَعطِْف » ذلك « بإسقاط » وِلبَاُس التَّقْوى َخْيٌر  «ويف قراءة عبد اهللا وأَبيّ 

  .البََياِن 
فلم » لبُوُس « ، وأمَّا » لباس « فأمَّا الرَّفعُ فعلى ما تقدَّم يف . بالواو ورفع السِّني » ولبُوُس « : وقرأ النَّحْوِيُّ 

؟ أو بضمِّ ]  ٨٠: األنبياء [ } َوَعلَّْمَناُه َصْنَعةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ { : وله تعاىل هل هي بفتح الالم فيكون مثل ق: يعينوها 
  .الالَّم على أنَُّه مجع؟ وهو مشكل ، وأكثر ما ُيَتَخيَّل له أن يكون مجع ِلْبسٍ بكسر الالم مبعىن َملْبُوسٍ 

ع ما تقدَّم من إنزال اللِّبَاسِ والرِّيش ولباس التَّقَْوى مبتدأ وخرب ، واإلشارةُ به إىل مجي} ذلك ِمْن آَياِت اهللا { : قوله 
.  

  .بل هو إشارة ألقرب مذكور ، وهو لباسِ التقوى فقط : وقيل 
  »لباس التقوى « فصل يف املراد ب 

  :وأما األوَّلُ ففيه وجوه . غريه : هو َنفُْس املَلْبُوسِ ، وقيل : اختلفوا يف البس التَّقَْوى ، فقيل 
بَُّدونَ هو اللِّبَاُس املواري للسَّْوَءِة ، وإنَّما أعاَدُه اللَُّه ألْجلِ أن خيرب عنه بأنَّهُ خري؛ ألنَّ أهل اجلاهليَِّة كاناو َيتََع: أحدها 

قد عرَّفُْتَك الصِّدق يف أبواب الربِّ ، « : بالعري يف الطَّواِف بالَبْيِت ، فجرى هذا التَّكْرير جمرى قول القائل 
  .، فيعيد ذكر الصِّدق ِلُيخَرب عنه بذلك املعىن » خٌري لك من غريه  والصِّْدُق
  .ِلبَاُس التَّقَْوى هو الدُّرُوُع واجلواشن واملََغاِفُر ، وما ُيتقى به يف احلُروبِ : وثانيها 
  .ِلبَاُس التَّقَْوى ما ُيلبس ألْجلِ إقاَمِة الصَّالِة : وثاليها 
  .اُب اخلَِشَنةُ اليت يلبسها أهل الورع هو الصُّوُف والثَِّي: ورابعها 

  .وأمَّا القَْولُ الثَّانِي ، فيحمل لباُس التَّقَْوى على املَجَازِ 
  .هو اإلميانُ : وقال قتادةُ والسُّدِّيُّ وابن ُجرَْيج 

  .هو الَعَملُ الصَّاِلُح : وقال ابن عباس 
  .َسُن السَّْمُت احلَ: وقال ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ والكلْبِيُّ 

العفاُف والتَّوحيُد؛ ألنَّ املؤمَن ال تبدو عورته وإن كان َعارياً من الثِّيابِ ، والفَاجِرُ ال تزمالُ عورته : وقال الكَلْبِيُّ 
  .َمكُْشوفَة وإن كان كاسياً 

  .هو خشية الذّم : وقال ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ 
  .بَْعثُ على التَّقَْوى هو احلياء؛ ألنَُّه َي: وقال احلََسُن وسعيٌد 

  .وإمنا محل لفظ اللِّباس على هذه اجملازات؛ ألنَّ اللِّباَس الذي يفيد التقوى ليس إالّ هذه األشياء 



ولباس التقوى خري لصاحبه إذا أخذ به ، وأقرب إىل اللَّه : معناه : قال أُبو عليٍّ الفارِِسيُّ » ذَِلكَ َخْيٌر « : وقوله 
: وأُضيف اللَِّباسُ إىل التَّقَْوى ، كما أُضيف إىل اجلُوعِ يف قوله . للِّباسِ والرَِّياشِ الذي يتجمَّلُ به تعاىل مما خلق من ا

  ] . ١١٢: النحل [ } فَأَذَاقََها اهللا ِلبَاَس اجلوع { 
  .النِّْعَمةَ الدَّالة على فضله ورمحته على عباده ، لعلهم َيذَّكَُّرونَ : أي } ذلك ِمْن آَياِت اهللا { : وقوله 

ِليُرَِيُهَما َسوْآِتهَِما إِنَُّه يََراكُْم ُهَو َيا بَنِي آَدَم لَا َيفْتَِننَّكُُم الشَّْيطَانُ كََما أَْخَرجَ أَبََوْيكُْم ِمَن الَْجنَِّة يَْنزُِع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما 
  ) ٢٧(نيَ أَْولَِياَء ِللَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ َوقَبِيلُُه ِمْن َحْيثُ لَا َترَْوَنُهْم إِنَّا َجَعلَْنا الشََّياِط

 -تعاىل  -حصولُ الِعبَْرِة ملن َيْسَمُعَها ، فاهللا  -عليهم الصَّالةُ والسَّالمُ  -اعلم أنَّ املَقُْصود من ذكر قََصص األْنبَِياِء 
، وذلك ألن الشَّْيطَانَ ملا بلغ » ْيكُم ِمَن اجلَنَِّة كما أخَْرَج أَبَو« ملا ذَكََر قصَّة آدم ، وبيَّن فيها شدَّة عداوة الشَّْيطان 

بكيده ، ولُطِْف وسَْوَسِتِه إىل أن قدر على إلقاء آدم يف الّزلة املوجبة ألخراجه من اجلنَّة فبأن يقدر على أمثال هذه 
  .املضار يف حقِّ بين آدم أوىل 

ال : ورِة ، واملراُد نَْهُي املخاطبني عن متابعته واإلصغاء إليه ، واملعىن هو هني للشَّيْطَان يف الصُّ» ال َيفْتَِننَّكُم « : فقوله 
فَالَ َيكُْن ِفي { : يصرفنكم الشيطان عن الدِّين كما فََتَن أَبوْيكُم يف اإلْخرَاجِ من اجلنَِّة ، وقد تقدَّم معىن ذلك يف قوله 

  ] . ٢: أعراف } َصْدرَِك َحَرٌج 
  .حرف املضارعة من أفَْتَنُه مبعىن َحَملَُه على الِفْتَنِة ] بضّم [ » ال ُيفِْتنَنَّكُمْ « : يُم وقرأ ابن وثَّابٍ وإْبَراِه

  .بغري نون توكيٍد » ال َيفْتِْنكُم « : وقرأ زَْيُد ْبُن َعِليٍّ 
وجيوُز أن يكُون . ال يَفْتننكم فتنةً مثل فتنة إخَْراجِ أبَويكُم : نعت ملصدر حمذوف أي : » كََما أخَْرَج « : قوله 

  .ال ُيْخرِّجنَّكم بفتنته إخراجاً مثل أخَْراجِ أبويكم : التَّقِْديُر 
  .» أَبَوانِ « واحد أٌب للمذكَّر ، وأبة للُمؤنَِّث ، فعلى هذا قيل » أَبوْيكُم « و 

  فصل يف دحض شبة من نسب املعاصي إىل اهللا
إىل اللَِّه تعاىل؛ ألنه تعاىل نسَب خروج آدم وحوَّاء ، وسائر وجوه  هذه حجَّةٌ على من نسب املَعَاِصي: قال الكَْعبِيُّ 

ِلَم قُلُْتم أنَّ كون هذا العمل منسوباً إىل : بريٌء عنها ، فيقال له [ املَعاِصي إىل الشَّيْطَان ، وذلك َيُدلُّ على أنَُّه تعاىل 
وُز أن يقال إنَُّه تعاىل ملَّا خلق القُْدَرةَ والداعية املوجبتني وِلمَ ال جي] الشَّْيطَاِن مينع من كونه منسوباً إىل اهللا تعاىل؟ 

لذلك العمل كان منسوباً إىل اهللا؟ وملا أجرى عادته بأنه خيلق تلك الدَّاعية بعد تزيني الشيطان وحتْسينِه تلك األعمال 
  ، عند ذلك الكَاِفرِ ، كان منسوباً إىل الشَّْيطَاِن؟

  عقوبة له فصل يف إخراج آدم من اجلنة
{ : اىل ظاهُر اآليِة َيُدلُ على أنَُّه تعاىل إنََّما أخرج آَدَم وحَوَّاَء من اجلنة ، ُعقُوَبة هلما على تلك الزَّلَِة ، وظاهُر قوله تع

ا من اجلَنَِّة إىل َيُدلُّ على أنَُّه تعاىل خلقهما خلالفِة األرضِ ، فأنَْزلَُهَم]  ٣٠: البقرة [ } إِنِّي َجاِعلٌ ِفي األرض َخِليفَةً 
  األْرضِ هلذا املقصود ، فكيف اجلمع بني الَوْجَهْينِ؟

رمبا قيل حصل مبجموع األْمَرْين ، وأنَّهُ خلقه ليجعله خليفة يف األرض ، وجعل سبب نزوله إىل األْرضِ : وجواُبُه 
  .وإخراجه من اجلَنَِّة هي الزلة 

  :الِ ، ويف صاحبها احتماالن مجلة يف حمل َنْصبٍ على احل» َينْزُع « : قوله 



العائُد على الشَّْيطَاِن ، وأضاف نزع اللِّبَاسِ إىل الشَّْيطَاِن ، وإن مل يباشر ذلك؛ » أْخَرجَ « أنَّه الضَّمريُ يف : أحدمها 
  .ملن حصل ذلك الفعل بسبب منه » أْنَت فعلت هذا « : ألنَُّه كان بسبب منه ، فأُسند إليه كما تقول 

أنَُّه حال من أبََوْيكُم ، وجاز الوْجَهان؛ ألنَّ املعىن َيِصحُّ على كلِّ من التَّقديَرْينِ ، والصِّناَعةُ مساعدة لذلك : والثاين 
  .، فإنَّ اجلملة مشتملةٌ على ضمري األَبوْينِ ، وعلى َضمريِ الشَّْيطَاِن 

؛ ألنه إذ ذاك لو ُجوِّز الثَّاين لكان وصفاً جرى على غري نازعاً تعيَّن األوَّلُ» َينْزُع « فلو كان بدل : قال أُبو َحيَّان 
  .َمْن هو له ، فكان جيب إبراز الضَّمري ، وذلك على مذهب الَبْصرِيَِّني 

يعين أنَُّه يفرَّق بني االسم والفعل ، إذا َجرََيا على غري ما ُهَما لضُه يف املَْعَنى ، فإن كَانَ اْسَماً : قال شهاُب الدِّين 
مذهب الَبصْريَِّني ما ذكر ، وإنْ كان فعالً مل َيحَْتْج إىل ذلك ، وقد تقدَّم الكالُم على هذه املَْسألِة ، وأنَّ ابن كان 

  .مالٍك سَوَّى بينهما ، وأنَّ مكّياً له فيها كالٌم ُمْشكلٌ 
  .مضارعاً على أنَُّه حكاية حال كأنَّها قد وقعت وانقضت » يَْنزعُ « وجيء بِلَفِْظ 

  ] . ٢٠: القمر [ } َتنزُِع الناس كَأَنَُّهْم أَْعَجاُز َنْخلٍ مُّنقَِعرٍ { : اجلَذْبُ للشَّيِء بقوَّة عن مقرِّه ، ومنه : لنَّْزُع وا
{ ومنه َنْزع القوس وتستعمل يف األعراض ، ومنه نَْزُع العداوِة واحملَبَِّة من القَلْبِ ، ونُزع فالن كذا ُسلَبه ، ومنه 

  .ألنَّها َتقْلَُع أرواح الكَفََرة بِِشدَِّة ، ومنه املُنَاَزَعةُ وهي املخاصمة ]  ١: النازعات [ } غَْرقاً والنازعات 
االشتياُق الشَّدِيُد ، ومنه نََزع إىل َوطَنِِه وَنَزع إىل مذهب كذا َنْزَعةً ، : والنَّْزُع عن الشَّْيء كفٌّ عنه ، والنَّْزُع 

الَ شعُره ، والنَّْزَعَتاِن بياض يكتنف النَّاِصَية ، والنَّْزعة : َْت إبلهم إىل مواطنها ، ورجل أنَْزُع أي َنزَع: وأنَْزَع القَْوُم 
أي : َزعَْراُء ، وبئر َنُزوع : امرأةٌ َنْزَعاُء إذا كان هبا ذلك ، بل ُيقَالُ هلا : أيضاً املوضع من رأس األنَْزع ، وال يُقَالُ 

  .َها يُنزع منها باليِد قَرِيَبةٌ القَْعرِ ألنَّ
  »اللباس « فصل يف معىن 

  .التُّقَى : النُّوُر ، وقيل : اختلفوا يف اللِّبَاسِ الذي نزع عنهما ، فقيل 
  .ِثيَاُب اجلَنَِّة ، وهذا أقرب؛ ألنَّ إطالق اللِّبَاسِ يقتضيه ، واملقصوُد ، تأكيد التَّْحذِيرِ لبين آدم : وقيل 

  .» لُِيْبِدي لَُهَما « : الم العاقبة كما ذكرنا يف قوله » ُيرِيهَما َسْوءَاِتهَِما ِل« : والالُم يف قوله 
  .يرى آدُم َسْوَءةَ حَوَّاَء ، وترى حواُء َسْوءَاةَ آَدَم : وقال اْبُن َعبَّاسٍ 

  .ه ، كذا عبارة بعضهم وهو تأكيد للضَّمريِ املتَّصل ليسوَّغَ العطف علي} إِنَُّه َيَراكُْم ُهَو َوقَبِيلُُه { : قوله 
  ] . ٣٥: البقرة [ } اسكن أَْنَت َوزَْوُجَك اجلنة { : [ أعاد الِكناَيةَ ليحسن الَعطَْف كقوله : قال الَواِحِديُّ 

ِلِصحَِّة الَعطِْف إذ الفَاِصلُ هنا موجود ، وهو كاف ] وال حاجةَ إىل التَّأِكيدِ يف مثل هذه الصُّوَرِة : قال شهاُب الدِّين 
، وهو } ْسكُْن أَنَت َوزَْوُجكَ { وقد تقدَّم حبثٌ يف } اسكن أَْنَت َوَزْوُجَك اجلنة {  صحة العطف ، فليس نظري يف

  .أنَُّه ليس من بابِ الَعطِْف على الضَّمري ملانع ذُِكَر ثَمَّ 
على املوضع » إنَّ « ون َنَسقاً على اسم املشهور قراءته بالرَّفْعِ نسقاً على الضَّمريِ املُسَْتِتر ، وجيوز أن يك» قبيلُه « و 

  .جيوُز ذلك بعد اخلََبر بإْجَماع : عند َمْن جييز ذلك ، وال ِسيََّما عند َمْن َيقُولُ 

  .وجيوز أنْ يكون ُمْبَتدأ حمذوَف اخلرب فتحصَّل يف رفعه ثالثةُ أوجٍه 
  .نصباً ، وفيها خترجيان » وقبيلَه « وقرأ اليزِيِديُّ 

  .، وهو الظَّاِهُر » الّشْيطَان « إنَّ الضَّمَري عائد على : لفظاً إن قلنا » إنّ « ُه منصوٌب َنَسقاً على اسم أنَّ: أحدمها 



  .َيَراكم ُمصَاحباً لقبيله : أنَُّه مفعولٌ معه أي : والثاين 
  :فيه وجهان » إنَُّه « والضَّمُري يف 

  .الظَّاهر منهما كما تقدَّم أنه للشَّيطان 
  .إن يكون ضمري الشَّأن ، وبه قال الزََّمْخَشرِيُّ ، وال حاجة تدعو إىل ذلك :  والثاين

اجلماعة من أبٍ : اجلََماَعةُ يكوُنونَ من ثالثٍة فصاعداً من مجاعة شتَّى ، قاله أبو عبيد ومجعه قبل ، والقبيلةُ : والقَبِيلُ 
  . واحد ، فليست القبيلةُ َتأنِيثُ القَبيلِ هلذه املَُغايََرِة

  .أي هو ومن خلق من قبله » وهو وقَبِيلُُه « : أصحابه وجنده ، وقال : قبيله : وقال اْبُن قَُتْيبة 
  .ُجنَوُدَه : قبيله : قال القُْرطُبِيُّ 
  .يعين اجلنَّ والشَّيَاِطَني : وقال ُمَجاِهٌد 
  .خيله : نسله ، وقيل : وقال اْبُن َزْيد 

ال « ظرف ملكان انتفاء الرُّؤَيِة ، و » َحْيثُ « البتداء غاية الرؤية و » ِمْن « } نَُهْم ِمْن َحْيثُ الَ َترَْو{ : قوله 
  .يف حملِّ خفض بإضافة الظَّْرِف إليه ، هذا هو الظَّاِهرُ يف أعراب هذه اآلية » َتَروَْنُهم 

  .ونقل عن أيب إْسحَاَق كالم ُمْشكل ، نذكره لِئالَّ يتوّهم ِصحََّتُه من رآه 
  .صلة هلا؛ وليست مبضافة إليه » َحيُْ « ما بعد : أبو إسحاق  قال

صلة هلا؛ ألنَُّه إذا كان صلة هلا؛ وجب أن » حيث « هذا غري مستقيم ، وال يصحُّ أن يكون ما بعد : قال الفَارِسيُّ 
من » َحْيثُ «  بعد يكون للموصولة فيه ذكرن كما أن سائر صالة املوصُولِ ِذكْراً للموصول ، فَُخلُوُّ اجلملة اليت

  .، وإذا مل تكن صلة؛ كانت مضافَةً » حيث « ضمري َيُعوُد على حيثُ دليل على أنََّها ليست صلة ل 
كان » رأيتك حيث زيٌد قائٌم « : يف املَْوصُوالت ، فإذا قلت ] العائد [ نقدِّر العائد يف هذا كما ُنقَدُِّر : فإن قيل 
حيث قام زيد فيه ، مث استَع يف احلرف : كان التقدير » رأيُتكَ حيثُ قَاَم زَْيٌد « : ت حيث ائمه ولو قل: التَّقِْديُر 

  .زيدٌ الذي ضربت أي الذي ضربته : فحذف ، واتَّصل الضَِّمُري فحذف ، كما حيذف يف قولك 
  .صالً له لو أُريد ذلك جلاز استعمال هذا األصل فتركهم هلذا االستعمال دليل على أنَُّه ليس أ: فاجلواب 

، ال يقول بذلك أَحٌد ، وإنََّما َيْزُعمُ أنََّها » الَِّذي « أما أُبو إسحاق مل يعتقد كوهنا موصولة مبعىن : قال شهاُب الدِّين 
ةِ كالزَِّياَدِة ، وهو كالم ُمَتَهاِفٌت ، فالرَُّد عليه من هذه احلَْيِثيَّ: ليست مضافة للجملة بعدها ، فصارت كالصِّلَِة هلا أي 

  .ال من حْيثية اعتقاده لكوهنا َمْوصُولةً 
وحيتمل أن يكون مراده أنَّ اجلملةَ ملَّا كانت من متَامِ معناها مبعىن أنََّهأ مفتقرةٌ إليها كافِْتقَار املوصول ِلِصلَِتِه أطلق 

  .عليها هذه العبارة 

إال أنَُّه يرى » عدها من َتَماِمَها كالصِّلَةَ واملوصول وألنَّ ما ب« : وَيُدلُّ على ذلك أنّ مكّياً ذكر يف علة بنائها فقال 
  .أنََّها مضافة ملا بعدها 

  :باإلفراد ، وذلك حيتمل وجهني » ِمْن َحْيثُ ال َترَْوَنُه « وقرىء 
نَُّه املَنْهِيُّ عند أن يكون الضَِّمُري َعاِئداً على الشَّْيطَاِن َوْحُدُه دون قبيله ألنه هو رأسهم ، وهم َتَبٌع له ، وأل: أحدمها 

  .أوَّلَ الكالمِ 
َعَوانٌ َبْيَن ذلك { : أن َيُعوَد عليه وعلى قبيله ، ووحَّد الضَّمري إجراًء له جمرى اسم اإلشارة يف قوله تعاىل : والثاين 

  ] . ٦٨: البقرة [ } 



  ]الرجز : [ ونظري هذه القراءة قول ُرؤَبةَ 
  كأنَُّه ِفي اِجللِْد َتوِْليُع الَبهْق... َبلْق ِفيَها ُخطُوطٌ ِمْن َسَواٍد َو - ٢٤٤٨

  .وقد تقدَّمن هذا الَبْيُت حبكايته معه يف البقرِة 
  فصل يف املراد باآلية

  .» هو َووَلَُدُه « : أنَّ الشَّْيطَانَ َيَراكُم يا بَنِي آَدَم هو وقبيلُه وجنوده ، وقال اْبُن عبَّاسٍ : معىن اآليِة 
  .» يله اجلنُّ والشَّياطني من حي ال تروهنم قب« : وقال قتادةُ 

  .إن عدواً يراك وال تراه لشديد املوتة إالَّ من عصم اللَُّه : قال َماِلكُ ْبُن دينارٍ 
  فصل يف بيان رؤية اجلن اإلنس

ُه تعاىل مل خيلق هذه إنَُّهم يرون اإلْنَس؛ ألنه تعاىل خلق يف عيوهنم إدراكاً ، واإلنس ال يروهنم؛ ألنَّ: قال أهل السُّنَِّة 
  .اإلدراك يف عيون اإلنس 

الَوْجُه يف أنَّ اإلْنسَ ال يرون اِجلنَّ لرقة أْجَسامِ اجلنِّ ، ولطفاهتا ، والوجه يف ُرؤَية اجلن اإلنس كثافة : وقالت املُْعتَزلَةُ 
ْبَصارِ اِجلنِّ ويزيد فيه ، ولو زاد أجسام اإلنس ، والوجه يف أن يرى بعض اجلّن بعضاً أنَّ اللَّه تعاىل يقوي ُشعَاَع أ

تعاىل يف قُوَِّة أْبصَارَِنا على هذه احلالة لرأيناهم وعلى هذا كون اإلنس مبصراً للجن موقف ِعْنَد املعتزلة إما على 
  .زيادة كثافِة أجَسامِ اجلنِّ أو على زيادة قُوَِّة أبصار اإلْنسِ 

يتناول أوقات } ِمْن حَْيثُ ال َترَْوَنُهم { لى أنَّ اإلْنَس ال يرون اِجلنَّ ألن قوله يدل ع} ِمْن َحْيثُ ال َتَرْونَُهم { وقوله 
  .االستقبال من غري ختصيص 

  فصل يف تغري اجلن يف صور خمتلفة
لو قدر اِجلنُّ على تغيري صور أنفسهم بأي صورة َشاءُوا وأَرادُوا؛ لوجب أنْ ترتفعَ الثِّقَةُ عن : قال بعُض الُعلََماء 

معروف النَّاس فلعلَّ هذا الذي أشاهده ، وأحكم علية بأنَُّه ولدي ، أو زوجيت جنِّي صور نفسه بصورة ولدي أو 
َزْوجَِتي وعلى هذا التقدير فريتفع الوثوق عن معرفة األشخاصِ ، وأيضاً ، ولو كانوا قَاِدرِين على ختبيط النَّاسِ 

اَوةَ الشديدة بينهم وبني اإلْنسِ ، فَِلَم ال يفعلون ذلك يف حق البشر؛ ويف وإزالة عقوهلم عنهم مع أنَّهُ تعاىل بني الَعَد
حقِّ العلماء واألفاضل والزهاد؟ ألن هذه العداوة بينهم وبني العلماء والزُّهَّاد أكثر وأقوى ، وملا مل يوجد شيء من 

َوَما كَانَ ِلَي َعلَْيكُْم مِّن ُسلْطَاٍن إِالَّ أَن { لك قوله ذلك ثبت أنَُّه ال قُْدَرةَ هلم على البشر بوجه من الُوُجوِه ، ويؤكُِّد ذ
  }َدَعْوُتكُْم فاستجبتم ِلي 

  ] . ٢٢: إبراهيم [ 
  .نَرى وال نُرى ، وخنرج من َتْحت الثرى ويعوُد شيخنا فََتى : إعطينا أربعاً : قال إبليُس : قال ُمَجاهٌد 

  .{ } قوله 
  .صيَّرَنا الشَّياطني أولياء : ، أي » يَّر َص« مبعىن » جعل « حيتمل أنْ يكون 
وهذا ال يعرف يف جعل وكأنه فراراً من إسناد َجْعلِ الشياطني » وصف « هنا مبعىن » جعل « وقال الزَّْهَراويُّ 

  .أولياء لغري املؤمنني إىل اللَِّه تعاىل وكأنَّها نزعة اعتزاليَّة 
  .» أولياء « نه يف معىن الفعل ، وجيوُز أن يتعلََّق مبحذوٍف؛ ألنَّه صفة ل ؛ أل» أولياء « متعلِّقةٌ ب » للَِّذيَن « و 

  »أولياء « فصل يف املراد ب 
  .أْعوَاناً وقرناء للَّذين ال ُيؤِمنُون : أي » أولياء « معىن 



: مرمي [ } لكافرين تَُؤزُُّهْم أَّزاً أَنَّآ أَْرَسلَْنا الشياطني َعلَى ا{ سلطناهم عليهم يزيدون يف غَيِّهم كقوهلم : قال الزَّجَّاُج 
  .واحتج أهل السنة هبذا النص على أنَّهُ تعاىل هو الذي َسلَّطَ الشَّيْطَان عليهم حىت أضلهم واغواهم ]  ٨٣

َنا بأنَّ الشَّْيطَان ويل ملن ال هو أنَّا حكْم} إِنَّا َجَعلَْنا الشياطني أَْوِلَيآَء ِللَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ { : معىن قوله : وقالت املُْعتَزِلَةُ 
هو أنَّا خلينا بينهم وبينهم كما ]  ٨٣: مرمي [ } أَنَّآ أَْرَسلَْنا الشياطني َعلَى الكافرين { : ومعىن قوله : يؤمن ، قالوا 

  .يقال ملن ال يربط الكلب يف داره وال مينعه من الوثوب على الداخل أنَُّه أرسل عليهم كلبه 
إن فُالناً جعل هذا ثوباً أبيَض أو أسود ، مل يفهم منه أنَُّه حكم به بل يفهم منه أنه : قائل إذا قال واجلواُب أن ال

حصل السَّواد أو البياض فيه ، فكذلك هاهنا وجب محل اجلعل على التَّأثري والتَّحصيل ال على جمرد احلكم وأيضاً 
جب كَْوَنُه كَاِذباً وهو ُمحَالٌ ، واملفضي إىل املَُحالِ ُمَحالٌ ، فهب أنَُّه تعاىل حكم بِذلكَ لكن خمالفة حكم اللَِّه تو

أَنَّآ أَْرَسلَْنا الشياطني َعلَى { فكون العبد قادراً على خالِف ذلك؛ وجب أن يكُونَ ُمَحاالً وأما قوهلم إن قوله تعاىل 
ترى أنّ أَهل السُّوقِ يؤذي بعُضُهم أي خلَّينا بينهم وبني الكافرين ، فهو ضعيف؛ أال ]  ٨٣: مرمي [ } الكافرين 

بعضاً ، ويشتُم بعضهم بعضاً مث إنَّ زيداً وعمراً إذا مل مينع بعض ال ُيقَالُ إنَّهُ أرسل بعضهم على البعض ، بل لفظ 
  .اإلْرسَالِ إنََّما يصدق إذا كان تسلط بعضهم على البعض بسبب من جهته فكذا هاهنا 

ى اللَِّه َما لَا لُوا َوَجْدَنا َعلَْيَها آَباَءَنا َواللَُّه أَمََرَنا بَِها قُلْ إِنَّ اللََّه لَا َيأُْمرُ بِالْفَْحَشاِء أََتقُولُونَ َعلََوإِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً قَا
  ) ٢٨(َتْعلَُمونَ 

ُن َعِطيَّة أن تكون داِخلَةً يف حيِّز هذه اجلملة الشَّْرطيَّة ال حملَّ هلا من اإلعراب؛ ألنَّها استئنافيَّة وهو الظَّاِهُر وجوََّز اْب
  .الصِّلَِة لعطفها عليها 

  .قال اْبُن عطيَّة ليقع التوبيخ بصفة قَْومٍ قد فعلوا أمثاالً للمؤمنني إذا شبه فعلهم فعل املمثل هبم 
لَِقيَنا ، فيكون : حيتمل أنْ يكون العلمية أي علمنا طريقهم أهنا هذه ، وحيتمل أن يكون مبعىن » َوَجْدَنا « : قوله 

  .مفعوالً ثانياً على األول وحاالً على الثاين 
  .فصل يف املراد من اآلية 

  .هي طوافهم بالبيت عراة : قال ابُن عبَّاسٍ ، وجماهٌد } َوإِذَا فََعلُواْ فَاِحَشةً { قوله 
  .الشِّرك : وقال عطاٌء 

ها ، وهو اسم لكلِّ فعل قبيح بلغ النَّهايةَ يف القُْبحِ ، فاألوىل أن ما كَاُنوا حيرمونه من البحريِة والسَّاِئَبِة وغري: وقيل 
  .وجدنا عليها آباءنا : وإذا فعلوا فَاِحَشةً فنهوا عنها قالوا : حيكم بالتعميم ، وفيه إضماٌر َمْعَناُه 

  .اللَُّه أَمَرَنا هبا : ومن أيَن أخذ آباؤكم؟ قالوا : قيل 
القوَم كَانُوا يعتقدونَ أن تلك األفعال فواحش مث يزعمون أنَّ اهللا أمرهم هبا ، فإنَّ ذلك ال  واعلم أنَُّه ليس املراُد أنَّ

يقولُه عاقلٌ ، بل املراد أن تلك األشياء يف أنفسها فواحش ، والقوم كَاُنوا يعتقدون أهنا طاعات واهللا امرهم هبا ثُمَّ 
  .مهم على تلك الفواِحشِ بأمرين إنَُّه تعاىل حكى عنهم أنَُّهم كانوا حيتجون على إقدا

  .} َوَجْدَنا َعلَْيَهآ آَباَءَنا { : أحدمها 
  .} واهللا أَمََرَنا بَِها { : والثاين 

فأمَّا احلُجَّةُ األوىل فما ذكر اهللا عنها جواباً ألنَّها حمض التَّقْلِيد ، وهو طريقة فاسَدةٌ يف عقل كلِّ أحد؛ ألنَّ التقليد 
تناقضة فلو كان التَّقلِيُد حقاً للزَِ احلكمُ بأنَّ كُلَّ من املتناقضني حقّاً وذلك باطلٌ ، وملا كان فساد حاصل يف األديان امل



  .هذا الطَّريق ظاهراً جلياً مل يذكر اجلواب عنه 
} نَّ اهللا الَ َيأُْمُر بالفحشآء قُلْ إِ{ : فقد أجَاَب اللَُّه عنها بقوله } واهللا أََمَرَنا بَِها { : وأّما احلجَّةُ الثَّانِية وهي قوهلم 

واملعىن أنَّه ملا بني على ِلسانِ األْنبَِياِء والرُُّسلِ كون هذه األفعال منكرة قبيحة ، فكيف ميكن القول بأنَّ اللََّه تعاىل 
  .أمرَنا بَِها 

  .أحداً أو ال يأمركم يا ُمدَّعني ذلك  حذف املفعول األوَّل للعلم به أي ال يأمر} إِنَّ اهللا الَ َيأُْمُر بالفحشآء { : وقوله 
  فصل

إشارة إىل أنَُّه ملا كان موصوفاً يف نفسه بكونه من الفحشاء؛ امتنع } إِنَّ اهللا الَ َيأُْمُر بالفحشآء { قوله : قالت املعتزلَةُ 
  .ِه أن يأمر اهللا به ، وهذا يقتضي أن يكون كونه يف نفسه فحشاً مغايراً لتعلق األمر والنَّْهيِ بِ

ملا ثبت باالستقراِء أنَُّه تعاىل ال يأمُر إال مبا يكون مصلحة للعباد وال ينهى إال عمَّا يكون مفسدة هلم ، : واجلواُب 
  .فقد َصحَّ هذا التَّْعلِيلُ 

ل إمَّا ألنكم مسعتم كالم إنَّ اللَّه أَمَركُْم هبذه األفعا: واملعىن أن قولكم } أََتقُولُونَ َعلَى اهللا َما الَ َتْعلَُمونَ { : قوله 
  .اللَِّه تعاىل ابتداء من غري واسطة ، أو عرفتم ذلك بطريقِ الوحي عن األْنبَِياِء 

  .فباطل بالضَّرُورِة : أما األول 
فباطل على قولكم ألنَّكُم تنكرون نبّوة األنبياِء على اإلطالق ألن هذه املناظرة مع كُفَّار قُرَْيشٍ ، وهم : وأما الثاين 

إنَّ : انوا منكرين أْصلَ النُُّبوَِّة ، وإذا كان كذلك ، فال طريق هلم إىل حتصيل العلم بأْحكَامِ اللَِّه تعاىل ، فكان قوهلم ك
  .اهللا أمرنا هبا قوالً على اللَّه مبا ال َيْعلَُمونَ ، وإنَّهُ َباِطلٌ 

 -تعاىل  -لة؛ ألنَّ ما ال يعلمون ممَّا يتقولونه على اهللا مفعول به ، وهذا مفرد يف قوة اجلم} َما الَ َتْعلَُمونَ { : قوله 
كتبحري البحائر وتسبيب السَّوائب ، وطوافهم بالبيت ُعراةً إىل غري ذلك } واهللا أَمََرَنا بَِها { : كالم كَِثٌري من قوهلم 

  ] . ٢٩: األعراف [ } قُلْ أََمَر َربِّي بالقسط { : حذف املفعول من قوله 
  شبهة لنفاة القياس فصل يف دحض

استدلَّ هبذه اآلية نفاةُ القياس؛ ألنَّ احلكم املثبت بالقياس مظنون غري معلوم وما ال يكون معلوماً مل جيز القول به 
  .وقد تقدَّم جواٌب عن مثل هذه الداللة } أََتقُولُونَ َعلَى اهللا َما الَ َتْعلَُمونَ { : لقوله تعاىل يف معرض الذَّمِّ 

  ) ٢٩(وُدونَ َر َربِّي بِالِْقْسِط َوأَِقيُموا ُوُجوَهكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِد وَاْدُعوُه ُمْخِلِصنيَ لَُه الدِّيَن كََما َبَدأَكُْم َتُعقُلْ أََم

: آل عمران  [} شَهَِد اهللا أَنَُّه الَ إله إِالَّ ُهَو واملالئكة { : لقوله تعاىل » ال إله إال اهللا « أمر ربِّي ب : قال ابن عباس 
  ] . ١٨: آل عمران [ } قَآِئَماً بالقسط { : إىل قوله ]  ١٨

  .هو بالتوحيد : وقال الضحاك 
  .بالعدل : والسُّدِّيُّ : وقال ُمَجاِهٌد 

  :فيه وجَْهاِن » وأِقيُموا « : قوله 
وذلك أنَّ الِقْسط مصدر » ِقْسِط بال« أنَُّه َمْعطُوٌف على األْمرِ املقدر أي الذي ينحل إليه املصدر ، وهو : أظهرمها 

« أمر ريب بأن أقسطوا وأقيموا ، وكما أنَّ املصدر ينحلُّ إىل : قل : فهو ينحل حلرف مصدري ، وفعل ، فالتَّقديُر 
وللفعل املضارع » أن « من أن قام ، وَخَرَج ول : َعجِْبُت من ِقَيام َزْيٍد وخرج ، أي : حنو » أنَّ والفعل املاضي 



  ]الوافر : [ كقوهلا 
  .. . .لَلُْبُس َعَباَءٍة وَتقرَّ َعْينِي  - ٢٤٤٩

املاضي واملُضارع : وفعل أمر؛ ألنََّها توصل بالثَّالث الصِّيغ » أنَّ « ألن ألبس عباءة وتقر ، كذلك ينحل ل : أي 
  .واألمر بشرط التََّصرُّف ، وقد تقدَّم حتقيُق هذه املسألة وإشكاهلا وجواُبُه 

فإنََّها ال توصل إال باملُضَارِع ، فلذلك ال ينحلُّ » كي « فإنََّها ال تُوَصلُ باألْمرِ ، وخبالف » ما « ف وهذا خبال
  .وفعل ماضي أو مضارع » كي « وفعل أمر ، وال إىل » ما « املصدر إىل 

  :حيتمل تأويلني  اقصدوا عبادته ، وهذا من الزََّمْخَشرِيُّ: وقل أقيموا وجوهكم أي : وقال الزَّخمَْشرِيُّ 
معموالً لقول أمر مقدر ، » وأقيموا « أراد أنه مقدر غري هذا امللفوظ به فيكون » قل « أن يكون قوله : أحدمها 

مع أِقيُموا » قُلْ « وإمنا أظهر الزََّمْخشرِيُّ » قل « فإنه معمول ل » أمر َربِّي « : وأن يكون معطوفاً على قوله 
  .» َربِّي  أمر« لتحْقيق عطفيته على 
  .أقبلوا وأقيموا : معطوفاً على أْمرٍ حمذوف تقديره قل » وأِقيُموا « وجيوز أن يكُون قوله 

قول ألن األْمَر ال } قُلْ أََمَر رَبِّي { نسق األمر على اجلر وجاز ذلك؛ ألنَّ قوله : » النَّظْم « وقال اجلُْرجانِيُّ صاحب 
  .اقسطوا وأقيموا ، يعين أنَُّه عطف على املعىن : يقول ريب : قل : أنه قال يكُونُ إال كالماً ، والكالم قول ، وك

  .هنا حيتمل أن يكون َمكَاناً وزماناً » مسجد « و 
بفتح العني لضمها يف » مسجد « يف وقت كلِّ ُسُجوٍد ، ويف مكان كلِّ ُسُجوٍد ، وكان من َحقِّ : قال الزََّمْخَشرِيُّ 

  .ذوذ أخوات كثرية مذكورة يف التَّصريِف املضارع ، وله يف هذا الش
  »أقيموا وجوهكم « فصل يف املراد ب 

  .وجهوا َحْيثُ ما كنتم يف الصَّالِة إىل الكَْعَبِة } َوأَِقيُمواْ ُوُجوَهكُْم عِنَد كُلِّ َمْسجِدٍ { معىن : قال جماهد والسدي 
َمْسجِِد فصلُّوا فيه وال يقولن أحدكُم أصلي يف  إذا حضرت الصَّالةُ ، وأنتم عند: وقال اْبُن عبَّاس والضحاك 

  .َمسْجِدي 
اجعلوا سجودكم ِللَِّه َخاِلصاً ، والسبب يف ذكر هذين القولني أنّ إقامة الوجه يف العبادة قد تكون : معناه : وقيل 

  .باستقبال الِقْبلَِة ، وقد تكون باإلخالص يف تلك الِعَباَدِة 

وأخلصوا عند : اإلْخالََص مذكور بعده ، فلو محلناه على معىن اإلخالص صار كأنَُّه قال واألقرب هو األوَّلُ؛ ألنَّ 
  .فإن قيل يستقيُم ذلك إذا علقت اإلخالَص بالدَُّعاِء فقط . كلِّ َمْسجٍد واْدُعوه ُمخلصَني ، وذلك ال يستقيم 

فعم } ُمْخِلِصَني لَُه الدين { : اً مع قوله فاجلواب ملا أمكنرجوعه إليهما مجيعاً مل َيُجْز قصرمها على أحدمها خصوص
هل املراُد منه زمان الصَّالة أو مكاهنا } ِعنَد كُلِّ َمْسجٍِد { : كل ما يسمى ديناً ، وإذا ثبت هذا فاختلفوا يف قوله 

  على ما تقدم؟
» خمِْلِصَني « وله متعلق ب مفعولٌ به باْسمِ الفاعل » الدَّين « ، » اْدُعوه « حال من فاعل » ُمْخِلصَني « : قوله 

وجيوز أن يتعلَّق » خمِْلصني « مفعولٌ به باْسمِ الفاعل وله متعلق ب » الدِّين « ، و » اْدُعوه « حال من فاعل 
  .، واملراد اعبدوه خملصني له الطَّاعة » الدين « مبحذوف على أنَّهُ حالٌ من 

الصَّالِة ، ومسَّاها دعاًء ألنَّ الصالة يف اللُغة عبارة عن الدُّعاء ،  املراُد به أعمالُ: قال ابن اخلطيب » والعَِباَدة « 
  ] . ٥: البينة [ } َوَمآ أمروا إِالَّ ِلَيْعُبدُواْ اهللا ُمخِْلِصَني لَُه الدين { ونظريه قوله 

  .ن َعْوداً مثل ما بدأكم تعُوُدو: يف حمل َنْصبِ َنْعتاً ملصدر حمذوف تقديُرُه » الكاف » « كََما َبَدأَكُْم « : قوله 



  .ُتخَْرُجونَ ُخرُوجاً مثل ما َبَدأكُم ذكرمها َمكي ، واألوَّل أليق بلفظ اآلية الكرمية : تقديره : وقيل 
وهو على مذهب العرب يف تقدمي » َتعُوُدونَ « نصب ب » كما « يف » الكاف « موضع : وقال ابن األنَْبارِيِّ 

  .كما ابتدأ خلقكم تعودون : مفعول الفعل عليه أي 
كما َبَدأكُم تعوُدون ليس على ظَاِهرِه إذ ظاهره تعودون على الَبْدِء ، وليس املَْعَنى تشبيههم بالَبْدِء ، : قال الفارسي 

ُيحيي خلقكم : كما بدأ خلقكم أي : » كما َبدأكُْم تُعوُدون « إنََّما املعىن على إعادة اخللق كما ابتدئ ، فتقدير 
، وكما أنَّه مل َيْعنِ بالبدء ظاهره من غري حذف املضاف إليه ، كذلك مل َيْعنِ بالعود من غري حذف  عوداً كبدئه

كما انه ملا . فلما حذف قام املضاف إليه َمقَاَم الفاِعلِ ، فصار الفَاِعلُونَ خماطبني » اخللق « [ املُضاِف الذي هو 
يعين أنَّ : خاطبون مفعولني يف اللفظ قال شهاب الدين صار امل} كما بدأ خلقكم { : من قوله ] حذف املضاف 

يف املوضعني وصار املخاطبون يف األوَّلِ مفعولني بعد أن » اخللق « األصل كما َبَدأ خلقكم يعوُد خلقكم ، فحذف 
باهلمز أنشأ  »بدأ « و . كَاُنوا جمرورين باإلضافة أيضاً ويف الثاين صاروا فَاِعلَني بعد أنْ كانوا جمرورين باإلضافة 

فالثالثيُّ كهذه اآلية ، وقد مجعبني االستعمالني يف قوله » أفَْعلَ « واخترع ، ويستعمل هبذا املعىن ثالثياً ورباعياً على 
  :تعاىل 

 كيف بدأ اخللق ، هذا فيما: مث قال » أبدأ « فهذا من ]  ٢٠: العنكبوت [ } أَوَلَْم َيرَْواْ كَْيَف يُْبِديُء اهللا اخللق { 
  .يتعدى بنفسه 

  .َبَدأُت به وابتدأت به : َبَدأتُ بكذا مبعىن قدَّمته وجعلتُه أوَّل األشياء ، يقال منه : وأما ما يتعدَّى بالباِء حنو 
  .وهو غريب » أفَْعلَ « اْبدأتُ به على : وحكى الرَّاِغب أيضاً أنَُّه يقال من هذا 

ألنه يبدأ به يف العد إذا : اخلُرُوجِ والَبْدء السيد مسي بذلك؛ قيل ابتدأت منها ب: أْبدأت من أرض كذا أي : وقوهلم 
  ]الوافر : [ ُعدَّ السَّادَات وذكروا عليه قوله 

  فََناَديءتُ القُبُوَر فَلَْم ُتجِْبنَْه... فَجِئُْت قُُبوَرُهْم َبْدءاً ولَمَّا  - ٢٤٥٠
  ]الكامل : [ صيّرت سّيداً ، وهذا ينظر لقول اآلخر  أي جئت قَبُوَر قومي سّيداً ومل أكن سَّيداً ، لكن مبوهتم

  َوِمَن الَعَناِء َتفَرُِّدي بالسُّؤدُِد... َخلَِت الدَِّياُر فَُسْدُت غَْيَر ُمسَوَّرِ  - ٢٤٥١
  .كبدئكم : مصدريَّةٌ ، أي » ما « و 

  .» كما بدأكم تعودون « فصل يف معىن 
ُهَو الذي َخلَقَكُْم فَِمنكُْم كَاِفٌر َوِمنكُْم مُّْؤِمٌن { : دم مؤمناً وكافراً ، كما قال إنَّ اهللا بدأ خلق بين آ: قال ابُن عبَّاس 

  .، مث يعيُدهم َيْوَم القيامِة كما خلقهم ُمؤمناً وكافراً ]  ٢: التغابن [ } 
  .ُيبعثون على ما َماتُوا عليه : وقال َجابٌِر 

يبعثُ كُلُّ عَْبٍد َعلَى َما َماَت علْيِه ، املُؤِمُن « : ى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صل: روى جابر ْبُن عبد اهللا قال 
  »على إْيَمانِِه ، والكَأِفُر على كُفْرِِه 

  .» َعاُدوا على علمه فيهم « : وقال أبو العالية 
  .» كما كتب َعلَْيكُم َتكُوُنونَ « : وقال سعيدُ ْبُن ُجَبْيرٍ 
ابتدأ اهللا خلقه على الشِّقَْوِة صار إليها ، وإن عمل عمل أهل السَّعادِة ، كما أنَّ إبليس من « : وقال حممٌد ْبُن كَْعب 

كان يعمل بَِعَملِ أهل السَّعادِة مث صاَر إىل الشَّقاوِة ، ومن ابتدأ خلقه على السَّعادة صار إليها ، وإن عمل بأْعَمال 
  .» عمل أهل الشَّقاوِة فََصارُوا إىل السَّعادة أهل الشٌّقاوة ، كما أنَّ السََّحَرةَ كانت َتْعَملُ ب



إن العبد َيْعَملُ فيما يرى النَّاُس بعمل أهل اجلَنَّةِ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى سهل ْبُن سَْعد قال 
ل اجلنَِّة ، وإنَّما األْعمَالُ ، وأنَُّه من أهل النَّار ، وإنَُّه ليعمل فيما يرى النَّاس بعمل أهل النَّارِ ، وإمنا هو من أه

  »باخلواتيم 
كما قال : كَما َبَدأكُْم وخلقكم يف الدُّْنَيا ومل تكونا شيئاً ، كذلك تعودون أحياء َيْومِ القيامِة : وقال احلسُن وُمَجاِهُد 

  ] . ١٠٤: األنبياء [ } كََما َبَدأَْنآ أَوَّلَ َخلْقٍ نُّعِيُدُه { : 
، ]  ٥٥: طه [ } مِْنَها َخلَقَْناكُْم َوِفيَها ُنعِيُدكُمْ { : لتُّراب وإىل التُّراب يعوُدونَ ، ونظريه قال قتادةُ ، هم من ا

 هبذه واعلم أنَّه تعاىل أمر أوالً بكلمة الِقْسِط وهي ال إله إال اهللا ، مث أمر بالصَّالة ثانياً ، مث بيَّن أنَّ الفائدة يف اإلْتَياِن
إنين أََنا اهللا الا إله إالا أََناْ فاعبدين َوأَِقمِ الصالة لذكريا { : اآلخرة ، ونظريه قوله تعاىل ملوسى األعمال إمنا تظهر يف 

. ١٥ - ١٤: طه [ } إِنَّ الساعة آِتَيةٌ أَكَاُد أُخِْفيَها   [  

  ) ٣٠(أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اللَِّه وََيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُمهَْتُدونَ فَرِيقًا َهَدى َوفَرِيقًا َحقَّ َعلَْيهُِم الضَّلَالَةُ إِنَُّهُم اتََّخذُوا الشََّياِطَني 

  :وجهان » فريقاً « يف نصب 
َحقَّ َعلَْيهِمُ { : الثَّانِي منصوب بإضمار فعل يفسِّرُه قوله » فريقاً « بعده ، و » َهَدى « أنَُّه مَْنُصوٌب ب : أحدمها 
  .وأضلَّ فريقاً حّق عليهم : من حيثُ املعىن والتَّقديُر } الضاللة 

  ]املنسرح : [ وأنشد سيبويه : قال القُرْطُبِيُّ [ 
  أْمِلُك َرأَس الَبِعري إنْ َنفَرَا... أصَْبْحُت ال أْحِملُ السِّالَح َوالَ  - ٢٤٥٢

  َوْحِدي وأْخَشى الرِّيَاَح واملَطَرا... والذِّئْبُ أْخَشاُه إذْ مََرْرتُ بِِه 
  .ألجل َمذَْهبِِه » وخذل فريقاً « : ، وقدَّره الزخمشريُّ ] لو كان مرفوعاً جلاز و: قال الفرَّاُء 

َبَدأكُم حال كَْونِِه هادياً فريقاً وُمِضالًّ آخر : أي » َبَدأكُْم « واجلملتان الفعليتان يف حملِّ نصب على احلال من فاعل 
.  

ن تكون اجلملتان الفعليَّتان مستأنفْتنيِ ، فالوقف على مضمرة عند بعضهم ، وجيوُز على هذا الوجه أيضاً أ» قد « و 
  .» الضَّاللة « : على هذا اإلعراب تام ، خبالف ما إذا جعلتهما حالني ، فالوقف على قوله » يعودون « 

يقاً حاقّاً فريقاً مَْهِدّياً ، وفر] تعودون : أي [ » َتُعوُدونَ « على احلال من فاعل » فريقاً « أن ينتصب : الوجه الثاين 
، وال بدَّ » فريقاً « و » فريقاً « عليه الضالة ، وتكون اجلملتان الفعليَّتان على هذا يف حمل نصب على النَّعت ل 

بلفظ اإلفراد جلاز ، » َهَداهُ « فريقاً هداهم ، ولو قدَّرته : أي » هدى « حينئٍذ من حذف عائٍد على املوصوف من 
« ، والوقف حينئذ على قوله ، } َوفَرِيقاً َحقَّ َعلَْيهُِم { : الَّ أنَّ األوَّل أحسن ملناسبة قوله ، إ» فَرِيق « اعتباراً بلفظ 

» فريقاً هدى ، وفريقاً حقَّ عليهم الضَّاللة : تُعوُدون فريقني « : ، ويؤيِّد إعرابه حاالً قراءة أيب بن كعب » الضَّاللَةُ 
وفريقاً بدل ، أو منصوب بإضمار أعين على القطع ، وجيوز أن » يقاً فر« ُنصب على احلَالِ ، و » فريقني « ف 

َحقَّ { الثاين نصب بإضمار فعل يفسره » فريقاً « و » تعودون « األول على احلال من فاعل » فريقاً « ينتصب 
  .كما تقدَّم حتقيقه يف كل منهما } َعلَْيهُِم الضاللة 

انتصب فريقاً وفريقاً على « :  -رمحه اهللا  -إنَُّه قال كالماً حسناً ، قال وهذه األوجه كلها ذكرها ابن األنباري ، ف
تعودون كما ابتدأ خلقكم خمتلفني ، بعضكم أْشِقَياء وبعضكم : ، يريُد « تعودون » احلال من الضَّمريِ الذي يف 

ِطع عن لَفِْظِه ، وُعطف الثاين وهو معرفة فقُ« َتُعوُدونَ » وهو نكرة بالضَِّمري الذي يف « فريٌق » سعداء ، فاتصل 



  .» عليه 
؛ ألنَّهُ } َحقَّ َعلَْيهِمُ الضاللة { وجيوز أن يكون األوَّل منصوباً على احلال من الضَّمري ، والثاين منصوٌب ب « : قال 

مبعىن « ْنُت إلَْيه أْحَس» فينتصب زيداً ب « عبد اهللا أكرمته ، َوزَْيداً أحسنت إليه » مبعىن أضلَّهم ، كما يقول القائل 
  ]الوافر : [ َنفَْعته؛ وأنشد 

  َعدَلَْت بِهِْم طَُهيَّةَ واِخلَشابَا... أثَْعلََبةَ الفََوارِسِ أْم رَِياحاً  - ٢٤٥٣
: [ عدلت هبم من هو ُدونَُهم ، وأنشد أيضاً قوله : ؛ ألنه مبعىن أَهنَْتهم أي » عدلت هبم طهية « نصب صعلبة ب 

  ]الكامل 
  إيَّاَي لَبََّس َحْبلَُه بِِحبَاِلي... َيا لَْيَت َضْيفَكُُم الزَُّبْيَر َوَجارَكُْم  - ٢٤٥٤
  .لَبَّس حبله حببايل ، إذ كان معناه خالطين وقصدين : بقوله » إيَّاي « فنصب 

  .ْنِظري يريُد بذلك أنَُّه منصوٌب بفعلٍ مقدر من معىن الثاين ال من لفظه ، هذا وجه التَّ: قال شهاُب الدِّين 
ذهب الفراء ، وجعله نظري قوله تعاىل » حقَّ « منصوباً ب » فريقاً « و » َهَدى « منصوباً ب » فَرِيقاً « وإىل كون 

  ] . ٣١: اإلنسان [ } ُيْدِخلُ َمن َيَشآُء ِفي َرْحَمِتِه والظاملني أََعدَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً { : 
رجمرى التَّعليل ، وإنْ كان استئنافاً لفظاً ، ويدلُّ على ذلك قراءة عيسى بن عمر ، جا» إنَُّهُم اتََّخذُوا « : قوله 

َحقَّْت عليهم الضاللة : بفتح اهلمزة ، وهي نص يف الِعلِّيِّة أي » أنَُّهمُ « والعبّاس بن الفضل ، وسهل بن شعيب 
ِة ، وإن كان هو الفاعل هلا َتْحِسيناً للفظ وتعليماً التِّخاذهم الشياطني أولياء ، ومل ُيسند اإلضالل إىل ذَاِتهِ املقدََّس

  ] . ٩: النحل [ } وعلى اهللا قَْصُد السبيل َوِمْنَها جَآِئٌر { : لعباده األَدبِ ، وعليه 
أنَّ : كيف يستقيُم هذا التَّْعليلُ مع قولكم بأنَّ اهلَُدى والضَّالل إمنا حصال خبلق اهللا ابتداًء؟ فاجلواُب : فإن قيل 

  .جمموع القدرة والدَّاعي يوجب الفعل والدَّاعية اليت دعتهم إىل ذلك الفعل هو أنَُّهم اختذوا الشَّياطني أولياء 
  فصل يف دحض شبهة خلق األفعال

  .احتحَّ أْهلُ السُّنَّة هبذه اآلية على أنَّ اهلدى والضالل من اهللا تعاىل 
العذاب والّصرف عن : ِة والثَّواب ، وفريقاً حقَّ عليهم الضَّالل أي املراُد فريقاً هدى إىل اجلنَّ« : قالت املعتزلة 
  .» طريق الثَّواب 
ألنَّ هذا هو الذي حيقُّ عليهم دون غريهم ، إذا العبد ال يستحق أن يضلّ عن الدِّين ، إذ لو استحقّ : قال القاضي 

. دود املستحقة ، ويف ذلك زوال الثِّقَة بالنُُّبوَّات ذلك جلاز أن يأمر أولياءه بإضالهلم عن الدِّين كما أمرهم بإقامة احل
  :وهذا اجلوابُ ضعيف من وجهني 

أنَُّه تعاىل سيهديهم يف : إشارة إىل املاضي ، وعلى التَّأويل الذي ذكروه يصُري املعىن » فَرِيقاً َهَدى « أن قوله : األول 
املاضي أنَُّه سيهديهم إىل اجلنَِّة كان هذا ُعُدوالً عن الظَّاِهرِ من  أنَُّه تعاىل حكم يف: إنَّ املراد : املستقبل ، ولو قال 

  .غري حاجة؛ ألنَُّه قد تبني بالدَّليل القاطع أن اهلدى والضالل ليسا إال من اهللا تعاىل 
صدور  هب أن املراد من اهلداية والضَّالل حكم اهللا بذلك ، إال أّنه ملا حصل هذا احلكم امتنع من العبد: والثاين 

غريه ، واإللزام انقالب ذلك احلكم كذباً ، والكذب على اهللا ُمحَال ، واملفضي إىل احملال حمال ، فكان صدور 
  .خالف ذلك من الَعْبِد ُمحَاالً 

  .} وََيْحَسُبونَ أَنَُّهم مُّْهَتُدونَ { : قوله 
و حممول على ُعُموِمِه ، فكلُّ من شرع يف َباطلِ يريد ما َسنَّ هلم عمرُو ْبُن حلَيِّ ، وهذا بعيد بل ه: قال ابن عباس 



فهو مستحقٌّ للذم ، سواء حسب كَْونِِه هدى ، أو مل حيسب ذلك ، وهذه اآلية تدل على أنَّ الكافَر الذي يظن أنَُّه 
صحَّة الدين ، بل يف دينه على احلقِّ واجلاحد املعاند سواء ، وتدلُّ أيضاً على أنَّ ُمجَرَّد الظن واحلْسَبانِ ال يكفي يف 

ال بدَّ فيه من اجلَزءمِ والقَطْعِ؛ ألنَّهُ تعاىل ذم الكفار بأهنم حيسبون كْونِِه مهتدين ، ولوال أن هذا احلسبان مذموم وإالَّ 
  .ملا ذمهم بذلك 

  ) ٣١(ُه لَا ُيِحبُّ الُْمْسرِِفَني َيا بَنِي آَدَم ُخذُوا زِيَنَتكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِد َوكُلُوا َواْشَربُوا َولَا ُتْسرِفُوا إِنَّ

  ] . ٢٩: األعراف [ } َوأَِقيُمواْ ُوجُوَهكُْم ِعنَد كُلِّ َمْسجٍِد { : ملَّا أمرنا بإقامة الصَّالِة بقوله 
  .وكان ستر العورة َشْرطا لصحَِّة الصَّالِة أتبعه بذكر اللِّباس 

« عرب كانوا يطوفون بالبيت عَُراة ، وكانوا إذا وصلوا إىل َمْسجِِد إنَّ أهل اجلاهلَّيِة من قبائل ال: قال اْبُن عبَّاس 
نفعلُ : ال َنطوفُ بثيابٍ أصبنا فيها الذَّنوب ، ومنهم من يقولُ : طرحوا ثياهبم ، وأتوا املسجد ُعَراةً ، وقالوا » مىن 

تتخذ ستراً تعلٌّه على حقويها ذلك تفاؤالً حىت نتعرى من الذُُنوب كما تعّرينا عن الثياب ، وكانت املرأة منهم 
لتستتر به عن احلُْمس وهم قريٌش ، فإنَُّهم كانُوا ال َيفَْعلُون ذلك ، وكانوا يطوفون يف ثياهبم ، وال يأكلون من الطعام 

  إالَّ قوتاً
اً ، يعظُِّمون بذلك كانت َبُنو عامر ال يأكُلُونَ يف أيَّام حجِّهم من الطعام إال قوتاً ، وال يأكلون دمس: قال الكَلْبِيُّ 

  .حجهم فقال املسلمون يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنحن أحُق أن َنفَْعلَ ذلك فنزلت هذه اآلية 
  .اللحم والدسم : يعين » كُلُوا « و 
  .بتحرمي ما أحلَّ اهللا لكم من اللحم والدسم } واشربوا َوالَ تسرفوا { 
  .ن يفعلون ذلك الذي} إِنَّهُ الَ ُيِحبُّ املسرفني { 

  .» سرف وخميلة : ما شِئَْت ، والَبْس ما شئت ، ما أخطأتك خصلتان  كُلْ« : قال ابن عباس 
  .} وكُلُواْ واشربوا َوالَ تسرفوا { : وقد مجع اللَُّه الطبَّ كلَّه يف نصف آية : قال َعِليُّ ْبُن احلُسنيِ بنِ واقٍد 

  »الزينة « فصل يف معىن 
  .الثّياب : يعين ] .  ٣١: النور [ } يُْبِديَن زِينََتُهنَّ َوالَ { : املراد من الزِّينة لبس الثيابِ لقوله تعاىل 

والزينة ال حتصل إال بالسّتر التام للعورات ، ولذلك صار التزين بأخذ الثياب يف اجلمع واألعياد ُسنَّة ، فوجب محل 
  .الزينة على ستر العورة 

، « ُخذُو زينَتكُم : تستر العورة ، وقد أمر هبا بقوله وقد أمجع املُفسرون على أن املراد بالزِّينِة هنا لبس الثياب اليت 
واألمُر للوجوبِ ، فَثََبتَ أنَّ أخذ الزِّينِة واجب ، وكل ما سوى اللبس فهو واجب ، فوجب محل الزِّنِة على اللبس 

  .عمالً بالنَّصِّ بقدر اإلمكان ، فدلَّ على ُوجُوبِ ستر العورة عند إقامة الصَّالة 
ُخذُوا زِيَنَتكُم » : ، وذلك أمر إباحة ، فوجب أن يكون قوله « كُلُوا واْشَربُوا » : ُه عطف عليه قوله إنَّ: فإن قيل 

أمر إباحة أيضاً واجلواب ال يلزم من ترك الظَّاهر املعطوف تركه يف املعطوف عليه وأيضاً داللة االقتران ضعيفة ، « 
  .اجلملة وأيضاً األكل والشرب قد يكونان واجبني أيضاً يف 

  .فإن قيل هذه اآلية وردت يف املنع من الطواف حال العري 
  .أن الِعبَْرة بعموم اللَّفِْظ ال خبصوص السَّبب : فاجلواب 

يقتضي وجوب اللِّبس التَّام عند كل صالٍة؛ ألن } يا بين آَدَم ُخذُواْ زِيَنَتكُْم ِعنَد كُلِّ َمْسجٍِد { إذا ثبت ذلك فقوله 



  .الزينة  اللبس التام هو
  .ترك العمل به يف القدر الذي ال جيُب ستره من األْعَضاِء إمجاعاً ، فبقي الباقي داخالً حتت اللفظ 

  فصل يف األصل يف األكل احلل
مطلق ، يتناول مجيع املطعومات واملشروبات ، فوجب أن يكون األصل فيها احللُّ يف } وكُلُواْ واشربوا { : قوله 

  .ه الدَّليل املنفصلُ ، والعقل يؤكده؛ ألنَّ األْصلَ يف املنافع احللُّ واإلبَاَحةُ كل األوقات إال ما خصَّ
  فصل يف وجوب ستر العورة

دلَّت هذه اآليةُ على ُوُجوبِ سْترِ العْوَرِة ، وعلى إباحِة األكْل والشرب ما مل يكن سرفاً ، أمَّا ما : قال القُْرطُبِيُّ 
اجلوعة ويسكن الظمأ مندوب إليه عقالً وشرعاً؛ ملا فيه من حفظ النَّفْس وحراسة  تدعو احلاجة إليه وهو ما يسدُّ

  .احلواس ، ولذلك ورد الشَّْرع بالنَّهي عن الوصالِ؛ ألنَّهُ يضعف اجلسد ، ويضعف عن العبادة 
  .» وال ُتْسرِفوا « : قوله 
كثر اإلنفاق املسَتقَْبح ، وال يتناول مقداراً كثرياً املراُد أن يأَكل ويشرب حبيث ال يتعدَّى إىل احلرامِ ، وال ي: قيل 

  .يضرُّ به 
حترمي البحرية والسّائبة ، فإنَُّهْم أخرجوها عن ملكهم ، وَتَركُوا : املراد باإلسراف قوهلم : وقال أُبو َبكْرِ األَصمُّ 

  .إسراف االنتفاع هبا ، وحرَّموا على أنفسهم يف احلجِّ أشياء أَحلَّها اهللا هلم ، وذلك 
  .مما ال ينبغي أوىل من محله على املَنءعِ مما َيُجوُز وَيْنَبِغي ] و [ واعلم أنَّ محل لفظ اإلْسرَاف على االستكثارِ 

هناية يف التهديد؛ ألن كل من ال حيبُّه اهللا يبقى حمروماً عن الثَّواب؛ ألن حمبَّة اهللا } إِنَّهُ الَ ُيِحبُّ املسرفني { : وقوله 
صال الثَّواب إيله ، فعدُم هذه احملبَّة عبارةٌ عن عدم حصول الثَّوابِ ، ومىت مل حيصل الثَّواُب فقد حصل للعبد إي

  .الِعقَاُب النعقاد اإلمجاع على أنَُّه ليس يف الُوُجوِد مكلّإل ال يثاُب وال يُعاقب 

َباِت ِمَن الرِّْزقِ قُلْ ِهيَ ِللَِّذيَن آَمُنوا ِفي الَْحيَاِة الدُّنَْيا خَاِلَصةً َيْومَ قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ اللَِّه الَِّتي أَْخَرجَ ِلِعَباِدِه َوالطَّيِّ
  ) ٣٢(الِْقَياَمِة كَذَِلَك ُنفَصِّلُ الْآَياتِ ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ 

إباحة الزِّنِة ، واملَُراُد هبا امللبس ملا بيَّن أنَّهم حرَّموا من ِتلْقاِء أنفسهم ما مل حيرمه اهللا عليهم ، بيَّن هنا : قال القرطيب 
  .مجيع الثّياب : احلسن ذا قدر عليه صاحبه وقيل 

وهذا استفهاٌم معناه التَّوبيخ واإلنكار ، وإذا كان لألإنكار فال جواب له؛ إذ ال ُيرادُ به استعالم ، ولذلك نسب 
  .جوابه » إىل آخره . .  قُلْ ِهيَ للِذْين آَمنوا« : َمكيٌّ إىل الوهم يف زعمه أنَّ قوله 

  .املراد به اللِّباس الذي َيْسُتُر الَعْوَرة : قال ابن عباس وأكثر املفسرين » زينة اهللا « : قوله 
مجيع أنواع الزينة ، فيدخل فيه مجيع أنواع املَلُْبوسِ ، ويدخلُ حتته تنظيف البدن من مجيع الوجوه ، ويدخلُ : وقيل 

ألنَّ كل ذلك زينة ، ولوال النص الوارد يف حترمي الذَّهب واإلبريسم على الّرجال لكان  حتته الّركوب وأنواع احللي؛
  .داخالً حتت هذا العموم 

ويدخل حتت الطيِّبات من الرِّْزقِ كلُّ ما ُيْسَتلَذُّ ويشتهى من أنواع املأكوالت واملشروبات ، ويدخلُ حتته التَّمتع 
  .بالنَِّساِء والطيب 
غلبين حديثُ النَّفْسِ َعَزْمتُ أن أْخَتِصي ، « : انَ بن َمظُْعون أنَّه أتى النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم وقال روي عن ُعثَْم



إنَّ َترَهَُّب أمَِّتي القُعُوُد : إنَّ نَفْسي حتدثىن بالترهب ، فقال : َمْهالً يا عثمان ، إن خصاء أمىت الصِّيام ، قال : فقال 
سَياَحةُ أمَِّتي الَغْزُو واحلجُّ والُعْمَرةُ ، فقال إنَّ : ُتَحدِّثُين َنفْسي بالسِّياَحِة ، فقال : الصالة فقال يف املساجِدِ النتظار 

األوْلَى أنْ َتكِْفي نَفَْسَك وعيالََك ، وأنْ تَرحم اليتيم ، واملساِكَني ، : َنفِْسي َتَحدِّثُنِي أنْ أخُْرَج ِممَّا أْمِلُك ، فقال 
إنَّ اِهلجَْرةَ يف أمَِّتي ِهْجَرةُ ما حرَّم اهللا ، : إنَّ نَفِْسي حتدِّثُنِي أنْ أطلِّق خَْولَةَ ، فقال : أفضل ِمْن ذلك ، فقال  فُتْعِطَيُه
وقَْعِتِه  املُْسِلُم إذا غشي أْهلَه أو ما َملَكَْت َيِميُنُه ، فإنْ لَمء ُيِصْب من: إنَّ َنفِْسي ُتحدِّثُين أالَّ أغَْشاها ، فقال : فقال 

ْوَم القيامِة ، وإن ِتلَْك َولَداً كان لَُه وصيٌف يف اجلَّنِة ، وإنْ كان لَُه وَلٌَد مات قَْبلَُه أو بَْعَدُه كَانَ لَُه قُرَّةَ َعْينٍ وفرحاً َي
إالَّ آكل اللحم قال مَْهالً إين فإن َنفِْسي حتدثين : مات قَْبلَ أن َيْبلُغَ احلنث كان لَهُ َشِفيعاً وَرْحَمةً َيْوَم القيامِة ، قال 

مَهالً : فإن نفِسي ُتَحدِّثُنِي أالَّ أَمسَّ الطِّيَب ، قال : قال . آكُلُ اللحم إذا َوَجدْتثُه ولو سألت اهللا أن يطعمنيه فعل 
 َتْرغَْب َعْن ُسنَِّتي فإنَّ َمْن َرِغَب ال: يا ُعثَْمانُ : ال تَْتُركْه يْوَم اجلُمَعِة ، مث قال : فإن جِْبريلَ أمََرنِي بالطِّيب غّباً وقال 

  »َعْن ُسنَِّتي فََماَت قبل أنْ يُتوبَ َصَرفَت املالئكةُ وْجَهُه َعْن َحْوِضي 
  .وهذا احلديثُ َيُدلُّ على أنَّ هذه الشَّريعِة هي الكاملة ، وتدل على أن مجيع الزِّينة مباح مأذون إال ما خصَّه الدليل 

  فع ألبن آدمفصل يف إباحة املنا
هذه اليةُ تقَْتضي حلَّ كلِّ املنافع ، وهو أصلٌ معترب يف مجيع الشريعة؛ ألنَّ كلَّ واقعة إمَّا يكون النَّفع فيها خالصاً أو 

  .راجحاً ، أو يتساوى فيها الضَّرر والنَّفع ، أو يرتفعان 

طُّ ، ففي هاتني الصُّورتني جيب احلكم ببقاء ما أن يتعادل الضّرر والنفع ، أو مل يوجدا ق: أما القسمان األخريان ومها 
كان على ما كان ، وإنْ كان النَّفع خالصاً؛ وجب اإلطالق مبقتضى هذه اآلية ، وإن كان النَّفع راجحاً والضَّرر 

فعِ فيه مرجوحاً يقابل املثل باملثل ، ويبقى القدر الزَّائد نفعاً خالصاً فيلتحق بالقسم األوَّل ، وهو الذي يكون النَّ
خالصاً وإن كان الضَّرر خالصاً كان تركه نفاً خالصاً ، فبهذا الطَّريق صارت هذه اآلية دالّة على األحكام اليت ال 

َمِة ، وهبذا هناية هلا يف احللّ والتحرمي ، مثَّ إنْ وجدنا نصاً خالصاً يف الواقعِة قََضْيَنا يف النَّفْعِ باِحللِّ ، ويف التضََّررِ باحلُْر
  .الطَّريق صار َجِميُع األْحكَامِ الّتي ال نِهَاَيةَ هلا داخلَ حتت هذا النَّصِّ 

  فصل يف دحض شبهة لنفاة القياس
لو تََعبََّدَنا اهللا بالقياس لكان حكم ذلك القياس إّما أن يكون موافقاً حلكم هذا النص العام وحينئٍذ : قال ُنفَاةُ القياس 

صَّ مستقلٌ به ، وإنْ كان خمالفاَ كان ذلك الِقياُس ُمَخصِّصاً لعموم هذا النَّصِّ ، فيكون يكون َضاِئعاً؛ ألنَّ هذا النَّ
وهبذا الطَريق يكونُ القرآن وْحَدُه واِفياً ببَياِن كل : مردوداً؛ ألن العمل بالنَّصِّ أوْلَى من العملِ بالقياسِ ، قالوا 

  .أحكام الشَّريعِة ، وال حاجة معه إىل َشْيٍء آخر 
  .} قُلْ ِهي ِللَِّذيَن آَمُنواْ ِفي احلياة الدنيا خَاِلَصةً َيْوَم القيامة { : قوله 

والتَّصديق له ، فإن اهللا ينعم  -عزَّ وجلَّ  -حبقِّها من َتْوحيد اهللا : أي ] » قل هي للَّذين آمنوا يف احلياة الدُّنيا « [ 
  .حبقِّ النِّْعَمِة ، وإنْ كَفََر أمكن الشَّْيطَان من َنفِْسه  ويرزق ، فإن وّحده املنعم عليه وصدَّقَُه فقد قَاَم

هي للَّذين آَمُنوا يف احلياة الدُّْنَيا غري خالصٍة هلم؛ ألنَّ املشركني شركاؤهم فيها خالصة َيْوَم القيامة ال : أي : وقيل 
  .يشركهم فيها أحد 

  .هالّ قيل للذين آمنوا ولغريهم : فإن قيل 
َوَمن كَفََر فَأَُمتُِّعُه { به على أنَّها خلقت للذين آمُنوا على طريق األصالِة ، وأن الكفرة تبع هلم كقوله لين: فاجلواب 

، وسيأيت له أجوبة أُخر يف آخر اآلية ، واملراد التَّْنبِيُه على أنَّ ]  ١٢٦: البقرة [ } قَِليالً ثُمَّ أَْضطَرُُّه إىل َعذَابِ النار 



  تصفو من الشوائب يوم القيامة هذه النِّعم إنَّما
  :قرأها نافٌع رفعاً ، والباقون نصباً فالرفع من وجهني » َخاِلَصةً « : قوله 

« ، وكذلك » خَاِلَصةً « متعلق ب » ِللَِّذين آَمُنوا « ، و » ِهَي « أن تكون مرفوعة على خرب املبتدأ وهو : أحدمها 
  .» َيْوَم القيامةِ 
  .َسقْياً لك وَجْدعاً لك : بييناً ، فعلى هذا يتعلق مبحذوف كقوهلم « للَّذين » : وله ويكون ق« : وقال مكيٌّ 

: قل الطيبات خالصة للمؤمنني يف الدُّنيا َيْوَم القيامِة ، أي : ، واملعىن « آَمُنوا » متعلَّق ب } ِفي احلياة الدنيا { و 
  .ت مشتركة فيها بينهم وبني الكفَّار يف الدُّنيا ، وهو معىن حسن َتْخلصُ يوم القيامة ملن آَمَن يف الدُّْنَيا ، وإنْ كان

  .املراُد خبلوصها هلم َيْوَم القيامِة أنَُّهم ال يعاقبون عليها ، وإىل تفسري هذا َنحَ سعيدُ ْبُن ُجَبْيرِ : وقيل 
{ واستحسنه أبو علي ، و : ه الزجاج قال» ِللَّذيَن آَمُنوا « : أنْ يكون خرباً بعد خرب ، واخلرب األوَّل قوله : الثاين 

» خالصة « معمول ل » َيْوَم القيامِة « على هذا متعلِّق مبا تعلََّق به اجلارُّ من االستقرار املقدَّرِ ، و } ِفي احلياة الدنيا 
خالصة هلم يوم قل الطيبات مستقرة أو كائنة للذين آمنوا يف احلياة الدُّنيا ، وهي : كما مرَّ الوجه قبله ، والتقديُر 

  .القيامِة ، وإنْ كانوا يف الدُّنيا يشاركهم الكفَّاُر فيها 
كما تقدم يف الَوْجِه قَبلَُه » آمنوا « إالباالستقرار ، ولو علق ب » ِفي احلياِة « وملّا ذكر أُبو حيَّان هذا الوجه مل يعلَُّق 

  .لكان حسناً 
أنَّها ثابة للَّذين : ، واملعىن ] مري املستتر يف اجلارِّ واجملرور قبله من الضَّ[ وأمَّا النصب فمن وجه واحد ، وهو احلال 

فتتعلق باالستقرار املقدَّرِ ، وسيأيت أنَُّه » ِهَي « خرب » للَّذيَن آَمُنوا « آمنوا يف حال كوهنا خالصة هلم َيْوَم القيامِة ، و 
  .متعلق باستقرار خاص يف بعض التقادير عند بعضهم 

متعلِّق » َيْوَم القيامِة « وباالستقرار املتعلق به للذين ، و » آمنوا « على ما تقدَّم من تعلُّقه ب } حلياة الدنيا ِفي ا{ و 
قل الطّيبات كائنة أو مستقرة للمؤمنني يف احلياة حال كوهنم مقدَّراً خلوصها هلم َيْومَ : أيضاً خبالصة ، والتقديُر 

  .القيامِة 
اليت يف » الالَّم « يف » ِهَي « نصب على القَطْعِ ، وجعل خرب » خَاِلَصةً « : القطع ، فقال  ومسى الفراء نصبها على

  .، ويعىن بالقطع احلال » للَّذين « : قوله 
  .» الَّذيَن آَمُنوا « مبحذوِف على أنَّهُ حال ، والعاملُ فيها ما يعمل يف } ِفي احلياة الدنيا { وجوَّز أُبو علي أنْ يتعلَّق 

من حرم زينة اهللا يف احلياة الدُّْنَيا؟ : والتقديُر » حرم « ب » ِفي احلياِة « جوَّز الفارسيُّ ، وتبعه مكيٌّ أن تتعلَّق و
  .وجوَّز أيضاً أن تتعلق بالطّيبات 

ي لِلَِّذيَن آَمُنواْ قُلْ ِه{ : ألنََّك قد فرَّقَْت بينهما بقوله : وجوَّز الفارسي وحَدهُ أن تتعلَّق بالرزق ومنع مكيٌّ ذلك قال 
يعين أن الرِّْزَق مصدر ، فاملتعلّق به من متامه كما هو من متام املوصول ، وقد فصلت بينه وبني معموله جبملة } 

  .أجنبية ، وسيأيت عن هذا جواب عن اعتراض اعتراض به على األخْفَشِ 
ا يف احلياِة الدُّْنَيا ، وهذا قد ردُه عليه النَّاس بأنه أخرجه: أي » أخرج « ب » يف احلياة « وجوَّز األخْفَُش أن تتعلَّق 

  .} وَالْطَّيَِّباِت ِمَن الرزق { يلزم الفَْصُأل بني أبعاض الصلة بأجنيب ، وهو قوله 
 ، وذلك أنَُّه ال ُيعطَُف على املوصول إالَّ بعد متام صلته ، وهنا قد عطفت على} قُلْ ِهي ِللَِّذيَن آَمُنواْ { : وقوله 

» زِيَنة « عطف على » الطيِّبَات « ، و » زينة « صفة ل » الَِّتي أخَْرَج « موصوف املوصول قبل متامِ صلته؛ ألنَّ 
  .مجلة أخرى قد فصلت على هذا التقدير بشيئني } قُلْ ِهي ِللَِّذيَن آَمُنواْ { وقوله 



ِهي لِلَِّذينَ { : لَ بني الصلة واملوصولة بقوله وجيوُز ذلك ، وإن فُِص« :  -كاجمليب عن األخفش  -قال الفَارِِسيُّ 
والذين كََسُبواْ السيئات { : ألنَّ ذلك كالم يشدُّ الصِّلة ، وليس بأجنيب منها جداً كما جاء ذلك يف قوله } آَمُنواْ 

  ] . ٢٧: يونس [ } َجَزآُء َسيِّئٍَة بِِمثِْلَها َوَتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ 
  .داخل يف الصلة « كََسبُوا » معطوف على } ِذلَّةٌ وَتْرَهقُُهْم { : فقوله 

هذا وإن أفاد يف ما ذكر ، فال يفيد يف االعتراض األوَّلِ ، وهو العطُف على موصوف قبل متام : قال شهاُب الدِّين 
نس أنَُّه ليس فيها فإنَّ الظاِهرَ يف آية يو« يونس » صلته؛ إذْ هو أجنيب منه ، وأيضاً فال نسلِّم أنَّ هذه اآلية نظري آية 

  .فصل بني أبعاض الصِّلة 
  .« كََسبُوا » عطف على « تَْرَهقُُهْم » معترض ، و « ألن جزاء سيِّسةٍ ِمبِثِلَها » وقوله 

هو خرب املوصول ، فيعترض بعدم الرَّابط بني املبتدأ ]  ٤٠: الشورى [ } َجَزآُء َسيِّئٍَة بِِمثِْلَها { ممنوع ، بل : قلنا 
التَّبْعيضية ، وقد نصَّ النَُّحاةُ على « من » ، فيجاُب بأنَُّه حمذوف ، وهو من أحسن احلذوف؛ ألنَُّه جمرور ب واخلرب 

« جََزاُء َسيِّئٍة » والَّذيَن كََسُبوا السيِّئَاِت جََزاُء سيِّئٍة منهم مبثلها ف : أنَّ ما كان كذلك كثر حذفه وَحُسَن والتقديُر 
السَّمن منواِن بِدْرَهمٍ : خربه ، واجلملة َخَبر املوصول ، وهو نظري قوهلم « مبثلها » صفتها ، و  «مِْنُهم » مبتدأ ، و 

  .منوان منه ، وسيأيت هلذه اآلية مزيد بيان : أي 
ألنَّها قد ُنعتت ، واملصر واسم الفاعل مىت نعتا ال : قال « زينة » ب } ِفي احلياة الدنيا { ومنع مكي أن يتعلق 

  .لبعدمها عن شبه الفعل يعمالن 
  .« وألنَّهُ ُيفَرَّق بني الصَّلة واملوصول؛ ألنَّ َنْعَت املوصول ليس من صلته » : قال 

ألن زينة مصدر فهي يف قوة حرف موصول وصلته ، وقد تقرَّر أنَُّه ال يتبع املوصول إال بعد متا : قال شهاُب الدِّين 
  :ثالثة أْوُجٍه « وا الَّذيَن آَمُن» صلته ، فقد حتصل يف تعلق 

ِفي احلياة { ، أب مبحذوف على أ ، ها خرب ، أو مبحذوف على أنَّها للبيان ويف تعلق « خالصة » إمَّا أنْ يتعلَّق ب 
  .سبعةُ أْوُجٍه } الدنيا 

  .« آمنوا » أن يتعلٌّ ب : أحدها 
  .أن تتعلَّق مبحذوف على أنَّها حال : الثاين 

  .« ِللَِّذيَن آَمُنوا » لَّق به ان يتعلق مبا تع: الثالث 
  .« َحرََّم » أن يتلعَّق ب : الرابع 

  .« أْخَرَج » أن يتعلَّق ب : اخلامس 
  .« الطّيِّبات » : ان يتعلق بقوله : السادس 
  .أن يتعلَّق بالرزق : والسابع 

شتركت فيها الطائفتان دنيا فهي خالصة أنَّها وإن ا: ، واملعىن « َخاِلَصةٌ » له متعلق واحد وهو « َيْوَم القيامةِ » و 
  .للؤمنني فقط أخرى 

ِهي ِللَِّذيَن { : إذَا كان األمر على ما زعمت من معىن الشركة بينهم يف الدُّْنَيا ، فكيف جاء قوله تعاىل : فإن قيل 
  .، وهذا مؤِذنٌ ظاهراً بعدم الشركة } آَمُنواْ 

  :فقد أجَاُبوا عن ذلك من أوجه 
  .قل هي للذين آمنوا ولغريهم يف احلياة الدنيا خالصة هلم يوم القيامة : يف الكالم حذفاً تقديره  أنَّ: أحدها 



إذْ لو كانت خالصة } خَاِلَصةً َيْوَم القيامة { : وكأنَُّه دلَّ على احملذوف قوله بعد ذلك : قال أُبو القاسم الكَْرَمانِيُّ 
  .هلم يف الدَّارين مل خيص هبا أحدمها 

قل هي غري : ليس متعلّقاً بكون مطلق ، بل بكون مقيد ، يدلُّ عليه املعىن ، والتقدير » ِللَّذيَن آَمُنوا « أن : ين والثا
َخالَصِة للذين آمنوا ألنَّ املشركني شركاؤهم فيها ، خالصة هلم َيْوَم القيامِة ، قاله الزخمشريُّ ، ودلَّ على هذا الكون 

  .} َخاِلَصةً َيْوَم القيامة  {: املقيَّد مقابله وهو قوله 
للَّذين آمنوا ولغريهم؟ ] هي [ هال قيل : فإن قلت « : ما ذكره الزخمشريُّ ، وسبقه إليه التربيزي قال : الثالث 

َوَمن كَفَرَ { : التنبيه على أهنا خلقت للَّذين آمنوا على طريق األصال ، فإنَّ الكفرة تبع هلم كقوله تعاىل : قلت 
  ] . ١٢٦: البقرة [ } ُه قَِليالً فَأَُمتُِّع

ومل يذكر الّشركة بينهم وبني الذين أشركوا يف الدُّنَْيا تنبيهاً على أنَّهُ إنَّما خلقها للذين آَمنثوا بطريق : وقال التربيزي 
[ } رض َجِميعاً ُهَو الذي َخلََق لَكُْم مَّا ِفي األ{ ] : بقوله [ األصال ، والكُفَّار تبع هلم ، ولذلك خاطب املؤمنني 

وهذا الثالث ليس جوابا ثالثاً ، إمنا هو مبني حلسن حذف املعطوف يف عدم ذكره مع املعطوف عليه ]  ٢٩: البقرة 
.  

  .وقد تقدم } كَذَِلَك ُنفَصِّلُ اآليات { : مث قال تبارك وتعاىل 
  .حىت يتوصَّلُوا إىل ذلك بتحصيل العلوم النظرية أنَّ القوم ميكنهم النظر به واالستدالل } ِلقَْومِ َيْعلَُمونَ { : وقوله 

ْشرِكُوا بِاللَِّه َما لَْم ُينَزِّلْ بِِه ُسلْطَاًنا قُلْ إِنََّما َحرََّم َربِّيَ الْفََواِحَش َما ظََهَر ِمنَْها َوَما َبطََن َوالْإِثَْم َوالْبَْغَي بِغَْيرِ الَْحقِّ َوأَنْ ُت
  ) ٣٣(َما لَا َتْعلَُمونَ  َوأَنْ َتقُولُوا َعلَى اللَِّه

ملَّا بيَّن يف اآلية األوىل أنَّ الذي حرَّموه ليس حبرام بيَّن يف هذه اآلية الكرمية أنواع احملرمات ، فحرَّم أوالًالفواحش ، 
تزايد : شَ أي عبارة عن الكَبائر؛ ألنَّ قبحها قد َتفَاَح: الفواحُش : وثانيها اإلمث ، واختلفُوا يف الفَْرقِ بينهما ، فقيل 

  .أنَُّه حرَّم الكباِئَر والصَّغاِئَر : ، واإلمث عبارة عن الصغائر ، واملعىن 
الزِّّنا والسرقة والكفر ليس بإثْمٍ ، وهو بعيد ، وأقلُّ الفواحش ما : وطعن القاضي يف ذلك بأن ذلك يقتضي أن يقال 

  .جيب فيه احلدُّ ، واإلمث ما ال حّد فيه 
أنَُّه ملَّا حّرم الكبرية : اسم للكبريِة ، واإلمثُ اسم ملطلق الذَّْنبِ سواء كان صغرياً أو كبرياً ، وفائدته  الفاِحَشةُ: وقيل 

  .أردفه بَِتْحرِميِ مطلق الذَّْنبِ ، لئالَّ يتوهم أنَّ التحرمي مقصوٌر على الكبرية ، وهذا اختيار القاضي 
مساً لكِّ ما يتفاحش وتزايُد يف أمر من األمور ، إالَّ أنَُّه يف العُْرِف إنَّ الفاحشة وإن كانت حبسب اللَُّغِة ا: وقيل 

، وألنَّ لفظ ]  ٣٢: اإلسراء [ } إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً { : خمصوٌص بالزَِّنا ، ويدلُّ على ذلك قوله تعاىل يف الزنا 
  .الفاحشة إذا أطلق مل يفهم منه إالَّ ذلك 

منه أنَُّه يْشِتُم النَّاَسب بالفاظ الوِقَاع؛ فوجب محل لفظ الفاِحَشِة على الزَِّنا ، فعلى  فالنٌ فحاٌش ، فُهم: وإذا قيل 
الذي يقع منها سّراً على وجه : أي » َما َبطََن « الذي يقع منها عالنية ، و : أي } َما ظََهَر ِمْنَها { هذا يكون 

  .العشق واحملبَّة 
الدُّخول ، وقد تقدَّم الكالم فيه يف آخر السُّورة قبلها » َما َبطََن « مسة واملُعَانقة ، و املُال: } َما ظََهَر ِمنَْها { : وقيل 

.  
  .فالظاهر أنَُّه الذَّنب » اإلمث « وما 



  ]الطويل : [ هو اخلمُر ، قاله املفضلُ ، وأنشد القائل يف ذلك : وقيل 
  وأنْ َنشَْرَب اإلثْمَ الذي يُوجُِب الوِْزرَا ...َنَهاَنا َرُسولُ اللَِّه أنْ َنقَْرَب الزَِّنا  - ٢٤٥٥

  ]الطويل : [ وأنشد األصمعي 
  كأنِّي َشرِْبتُ اإلثَْم أو َمسَّنِي َخَبلْ... َوُرْحُت حَزِيناً ذَاِهلَ العَقْلِ َبْعدَُهْم  - ٢٤٥٦

  ]الوافر : [ وقد يسمى اخلمر إمثاً؛ وأنشد القائلُ : قال 
  كَذَاَك اإلثُْم َيذَْهُب بالُعقُولِ... ى َضلَّ َعقِْلي َشرِْبُت اإلثَْم حَتَّ - ٢٤٥٧

  .» اخلمر : اإلمث « : قاال ] أهنما [ واحلسنِ البصري  -رضي اهللا عنهما  -ويروى عن ابن عّباسٍ 
أنَّ اإلمث : ، والذي قاله احلُذَّاق ]  ٢١٩: البقرة [ } قُلْ ِفيهَِمآ إِثٌْم كَبِريٌ { : وتصديق ذلك قوله « : قال احلسُن 

  .ليس من أمساء اخلَْمرِ 
ال يكون امساً للخمر؛ ألنَّ العرب مل تسمِّ اخلمر إمثاً ، ال يف جاهلبّية ، وال يف اإلسالم ، : اإلمثُ » : قال ابن األنباري 

ف وقول ابن عباس واحلسن ال ينايف ذلك؛ ألنَّ اخلمر سبب اإلمث ، بل هي معظمه ، فإِنََّها مؤّججة للفنت ، وكي
« يكونُ ذلك وكانت اخلمُر حني نزول هذه السُّورِة حالالً؛ ألن هذه السُّورة مكيَّة ، وحترمي اخلمرب إنََّما كان يف 

  .فماتوا شَُهَداء ، وهي يف أجوافهم » أحٍد « ، وقد شرهبا مجاعةٌ من الصَّحابة يوم » أحد « بعد » املَِديَنةِ 

  :وأّما ما أنشده األصمعيُّ من قوله 
  . .. . . .َشرِْبُت اإلثَْم  - ٢٤٥٨

  .« نصواعلى أنه مصنوع ، وأما غريه فاللَُّه أعلم 
  .« الذّنب واملعصية : اإلمث » : وقال بعُض املفسِّرين 

  .« هو الذَّْنُب الذي ال حدَّ فيه : اإلمثُ » :  -رمحه اهللا  -وقال الضحاكٌ 
مجيع « اإلمث » مجيع الكبائر ، وب « الفواحش » املراد ب : ذين قالوا اعلم أنَّ الَّ: } والبغي بِغَْيرِ احلق { : قوله 

 -تعاىل  -إن البغي والشرك ال بد وأن يدخال حتت الواحش ، وحتت اإلمث ، وإنََّما خّصهما اهللا : الذُّنوب قالوا 
} مالائكته َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ و{ : بالذِّكر تنبيهاً على أنَُّهما أقبح أنواع الذُّنُّوب ، كما يف قوله تبارك وتعاىل 

  ] . ٩٨: البقرة [ 
  ] . ٨: األحزاب [ } َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النبيني ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمن نُّوحٍ { : ويف قوله تعاىل 

 َتْحَت الفواِحش واإلمث ، وإنََّما البغي والشرك غري داخلني: وأمَّا الذين خصُّوا الفاحشةَ بالزَِّنا ، واإلمثَ باخلَْمرِ قالوا 
  .البغي ال يستعملُ إال يف اإلقَْدامِ على الغري نفساً ، أو ماالً أو ِعْرضاً ، وقد يراد البغي على سلطان الوقت 

  :البغُي ال يكون غال بغري احلقِّ ، فما الفائدة يف ذكر هذا الشرط؟ فاجلواب من وجهني : فإن قيل 
  .حال ، وهي حال مؤكدة؛ ألنَّ البَْغَي ال يكون إالَّ بغري احلق « بَِغْيرِ احلقِّ » اىل أنَّ قوله تع: األول 
، واملعنىك ]  ١٥١: األنعام [ } َوالَ َتقُْتلُواْ النفس اليت َحرََّم اهللا إِالَّ باحلق { : أنَُّه مثل قوله تبارك وتعاىل : والثاين 

  .والقهر ، إال أن يكون لكم فيه حق فحينئذ خيرج عن أن يكون بغياً  ال ُتقدمُوا على إيذاِء النَّاسِ بالقَْتلِ
وحّرم إشراككم عليكم ، ومفعول : أي « حرَّم » منصوب احمللِّ نسقاً على مفعول « وأنْ ُتْشرِكُوا » : وقوله 

م؛ ألنَُّه ال جيوز أن ينزل برهاناً أن ُيْشَركَ ، هتكَّم هب« األنعام » وقد تقدَّم بيانه يف } َما لَْم ُينَزِّلْ بِِه ُسلْطَاناً { اإلشراك 
  .به غريه 

وحّرم قولكم عليه من غري علم ، وقد تقدَّم الكالُم عليه يف : نسق على ما قبله أي } َوأَن َتقُولُواْ َعلَى اهللا { : قوله 



  ] . ٢٨: األعراف [ } ا الَ َتْعلَُمونَ إِنَّ اهللا الَ َيأُْمرُ بالفحشآء أََتقُولُونَ َعلَى اهللا َم{ هذه السُّورة عند قوله 
تفيدُ احلَْصَر ، إنََّما حّرم ريب كذا وكذا يفيد احلصر ، واحملرمات غري حمصور يف هذه « إنََّما » كلمة : فإن قيل 
  األشياء؟

نوب فيه ، وإن إنْ قُلَْنا إن الفاحشة حممولة على مطلق الكبَاِئرِ ، واإلمث على مطلق الذنب دخل كلّ الذُّ: فاجلواب 
  :اجلنايات حمصورةٌ يف مخسة : محلنا الفَاِحَشة على الزَِّنا ، واإلمث على اخلمر فنقول 

  .} إِنََّما َحرََّم رَبَِّي الفواحش { : اجلنايات على اإلنسانيَّة ، فهذا إنَّما حيصل بالزِّنَّا ، وهو املراد بقوله : أحدها 
  .« واإلثْم » شُْرُب اخلمر ، وإليه اإلشارة بقوله  اجلنايات على العقول ، وهي: وثانيها 

  .} والبغي بَِغْيرِ احلق { : اجلنايات على النُّفوس واألموال ، وإليه اإلشارة بقوله : وثالثها ورابعها 
  :اجلناية على األديان ، وهي من وجهني : وخامسها 

  .الطَّْعُن يف توحيد اهللا تبارك وتعاىل : أحدمها 
  .} َوأَن َتقُولُواْ َعلَى اهللا َما الَ َتْعلَُمونَ { : لطعن يف أحكامه ، وإليه اإلشارة بقوله ا: والثاين 

فلما كانت اجلنايات هذه األشياء ، وكانت البواقي كالفروع والتَّوابع ، ال جرم كان ذكرها جارٍ جمرى ذكر الكُلِّ 
  .املفيدة للحصر « إنََّما » ، فأدخل فيها كلمة 

إنََّما حرََّم ريب احملرمات ، وهو : الفَاِحشة واإلمث هو الذي هنى اهللا تعاىل عنه فصار تقديُر اآلية الكرمية : فإن قيل 
  كالم خال عن الفائدة؟

فاجلواُب ، كون الفعل فَاِحشة إنَّما هو عبارة عن اشتماله يف ذاته على أمور باعتبارها جيب النَّهي عنه فسقط 
  .السُّؤال 

  ) ٣٤(ٍة أََجلٌ فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم لَا َيْستَأِْخُرونَ َساَعةً َولَا َيْسَتقِْدُمونَ َوِلكُلِّ أُمَّ

  .مدة وأجل : ملا بيَّن احلَالَلَ واحلَراَم وأحوال التَّكاليف ، بني أنَّ ِلكُلِّ أحد أجالً معيناً أي 
  .العذاب هبم وقت نزول : وعطاٌء واحلسُن  -رضي اهللا عنهما  -وقال اْبُن عبَّاسِ 
ولكلِّ : خرب مقدٌَّم ، وال حاجة إىل حذف مضاف كما زعم بعضهم أنَّ التقدير } وَِلكُلِّ أُمٍَّة { : وقوله عز وجل 

ُعْمٌر ، كأنَّه توهم أنَّ كل أحد له عمر مستقل ، وأنَّ هذا مراد اآلية الكرمية ، ومراد اآلية : أحد من أمٍة أجل أي 
  .أعم من ذلك 

  .} فَإِذَا َجآَء أََجلُُهْم { : قوله 
« إال يف » إذَا « داخلة على » الفاء « كُلُّ موضع يف القرآن العظيم من شبه هذا التَّركيب ، فإن : قال بعضهم 

ألنَّها عطفت مجلة على أخرى بينهما اتصال وتعقيب ، فكان « : فيأيت حكمها ، وأما سائر املواضع فقال » يونس 
  .» املوضع موضع الفاء 

  .مجعاً » آَجالُُهم « : وقرأ احلسُن واْبُن سرييَن 
جاز أن ُيتلقى ب » إذَا « إذا وقع جواباً ل » ال « ، واملضارعُ املنفي ب » إذَا « جواب » ال َيْسَتأِخُرونَ « : قوله 

  .، وأال ُيتلقى هبا » الفاء « 
اً مبتدأ ، فتصري اجلملة امسّية ، ومىت كانت كذلك وينبغي أن يعتقد أن بني الفاء والفعل بعدها امس: قال أبو حيَّان 

  .الفجائية » إذا « أو » بالفاء « وجب أن تتلقى 



  .نصب على الظرف ، وهي مثل يف قلة الزمان » ساعة « و 
 هذا مستأنف ، معناه اإلخبار بأنَّهم ال يسبقون أجلهم املضروب هلم ، بل ال بدَّ من» َوالَ َيْسَتقِْدُمون « : قوله 

  .استيفائهم إيَّاه ، كما أهنم ال يتأخرون عنه أقلّ زمان 
إنَّما يترتب » إذا « وهلذا ال جيوز؛ ألن » ال يستأخرون « إنَُّه معطوف على : وغريه  -رمحه اهللا  -وقال احلُوِفيُّ 

تقدم عليه ، فكيف يترتب عليها وعلى ما بعدها األمور املستقبلة ال املاضية ، وةاالستقدام بالنِّسبة إىل جميء األجل ُم
إذا « : عليه ما تقدََّمُه؟ ويصُري هذا من باب اإلخبار بالضَّروريات اليت ال جيهل أحد معناها ، فيصري نظري قولك 

  .ومعلوٌم أنَّ قيامك يف املستقبل مل يتقّدم قيامك هذا » قمت فيما يأيت مل يتقدَّم قيامك فيما مضى 
عىن هذا مع استحالة التَّقدمي على األجل وقت حضوره؟ وكيف حيسن التقدمي مع ما م: إن قيل : وقال الواحديُّ 

  هذا األجل؟
إذا قرب وقته ، ومع مقاربة األجل يتصور االستقدام ، » جاء الشَِّتاُء « : هذا على املُقارَبِة؛ ألنَّ العرب تقول : قيل 

ن آجاهلم إذا انقضت ، وال يستقدمون عليها إذا قاربت ال يستأخرونَ ع: وإن كان ال يتصور مع االنِْقَضاِء ، واملعىن 
  .، وهو ظاهر أقوال املفسرين » ال َيسَْتأخُرون « االنقضاء ، وهذا بناًء منه على أنَُّه معطوف على 

  »األجل « فصل يف املراد ب 
  :يف املراد هبذا األجل قوالن 

  .» ب على كل أمة كذّبت رسوهلا املراد به نزول العذا« : قال ابُن عبَّاسٍ واحلسُن ومقاتل 
  .أن املراد به األجل : والثاين 

  ) ٣٥(لَْيهِْم َولَا ُهْم َيحَْزُنونَ َيا بَنِي آَدَم إِمَّا يَأِْتيَنَّكُْم ُرُسلٌ مِْنكُمْ َيقُصُّونَ َعلَْيكُْم آَياِتي فََمنِ اتَّقَى وَأَصْلََح فَلَا َخْوٌف َع

بيَّن أنَّهم بعد املوت إن كانوا مطيعني فال َخْوٌف عليهم وال  -وأنَّ لكلِّ أمٍَّة أجالً معيناً ملَّا بيَّن أحوال التَّكاليف ، 
  .حزن ، وإن كانوا متمردين وقعوا يف أشدِّ العذابِ 

مشركي العربِ ، وقد تقدَّم إعراب نظريه يف البقرة ، وهي أن الشَّْرِطيَّة ضمت إليها » َبنِي آَدَم « أراد : قيل 
ملعىن الّشرط ، ولذلك لزمت فعلها النون الثقيلة ، وجزاء هذا الشرط هو الفاء وما بعده من الشرط ،  مؤكدة

  .} فََمنِ اتقى وَأَْصلََح { : واجلزاء وهو قوله تعاىل 
  .وقُدَِّم اجلار على اجلملة ألنه أقرب إىل املفرد منها « يَقُصُّون » ، وكذلك « صفة لطرسل » ِمْنكُم « و 

 -، وإن كان خطاباً للرَُّسولِ « ُرُسل » : إمنا قال  -عليه الصَّالة والسالمُ  -أَراَد بالرُُّسلِ الرَّسول : قاِتلٌ قال ُم
  .، وهو خامت األنبياء؛ ألنه أجرى الكالم على ما يقتضيه سنته يف األمم  -عليه الصَّالة والسَّالم 

؛ ألنَّ كون الرسول منهم أقطع لعذرهم ، وأمعن للحجَّة عليهم « م منك» : أراد مجيع الرُُّسلِ ، وإنَّما قال : وقيل 
  :من جهات 

؛ ألنَّ كون الرسول منهم أقطع لعذرهم ، وأمعن للحجَّة عليهم « منكم » : أراد مجيع الُرُسلِ ، وإنَّما قال : وقيل 
  :من جهات 

  .أنَّ معرفتهم بأحواله وبطهارته تكون متقدمة : أحدها 
معرفتهم مبا يليق بقدرته تكون متقّدمة فال جرم ال يقع يف املعجزات اليت تظهر عليه شّك وشبهة يف أنََّها  أنَّ: وثانيها 

} َولَوْ َجَعلَْناُه َملَكاً لََّجَعلَْناهُ َرُجالً { : حصلت بقدرة اهللا تبارك وتعاىل ، ال بِقُدرِتِه ، وهلذا السَّبب قال تبارك وتعاىل 



  ] . ٩: األنعام [ 
ما حيصل من األلْفَِة وسكوِن القلب إىل أبناء اجلنس ، خبالف من ال يكون من اجلنس ، فإنَُّه ال حيصل معه : الثها وث

  .األلفة 
  .} َيقُصُّونَ َعلَْيكُْم آيَاِتي { : قوله 
  .األحكام والشَّرائع : الدالئلُ ، وقيل : القرآنُ ، وقيل : اآلياُت : قيل 

  .ه؛ ألنَّ الرُّسل إذا جاُءوا فال بّد يذكرون مجيع هذه األقسام واَألْوىل دخول الكلِّ في
حيتمل أن يكون شرطية ، وأنْ تكون موصولة ، فإن كان األوَّلُ؛ كانت هي وجواهبا جواباً للّشرط « فََمْن » : قوله 

، وإن كان الثاين كانت « ُبوا والَِّذيَن كَذَّ» األوَّل كما تقدَّم ، وهي مستقلة باجلوابِ دون اليت تُِفيُد جواهبا وهي 
إىل متَّقٍ « إمَّا يأتينكُْم » : هي وجواهبا ، واجلملة املشار غليها كالمها جواباً للشَّرط ، كأنَُّه قسم جواب قوله 

  .ومكذب ، وجر كالًّ منهما ، وقد تقدَّم حتقيق هذا يف البقرة 
فََمْن كان من : اتَّقَى ربه وأصلحِ عمله ، أو اقتصاراً أي :  اختصاراً للعلم هبما أي« اتَّقَى وأصْلََح » وحذف مفعويل 

ولكن ال بدَّ ]  ٤٨: النجم [ } ُهَو أغىن وأقىن { : أهل التَّقْوى والصَّالح من غري نظر إىل مفعول ، كقوله تعاىل 
  .منكم  فمن منكم والذين كذَّبوا: من تقدير رابط بني هذه اجلملة ، وبني اجلملة الشرطية ، والتقدير 

بالياء » يَقُصُّون « بتاء مثناة من فوق نظراً إىل معىن مجاعة الرسل فيكون قوله تعاىل » َتأتينكُْم « وقرأ أيبٌّ واألعرج 
  .بالتَّأنيث أيضاً » تقُصُّ « : من حتت محالً على املعىن إذ لو محل على اللفظ لقال 

  هل يلحق املؤمنني خوف يوم القيامة أو ال؟: مطلب 
على ما فاهتم يف الدُّْنيَا؛ ألنَّ حزهنم على } َوال ُهْم َيحَْزُنونَ { ال خوف عليهم بسبب األْحوالِ املستقبلة : عىن امل

  .عقاب اآلخرة مبا حصل هلم من زوال اخلوف ، فيكون كاملعاِد ، ومحله على الفائدة الزائدة أوىل 
ال : يلحقهم خوف أو حزن عند أهوال القيامة ، فقال بعضهم واختلف العلماء يف أنَّ املؤمنني من أهل الطَّاعات هل 

، وذهب بعضهم إىل ]  ١٠٣: األنبياء [ } الَ َيحُْزنُُهُم الفزع األكرب { : يلحقهم هلذه اآلية الكرمية ، ولقوله تعاىل 
ٍة َعمَّآ أَْرضََعْت َوَتَضُع كُلُّ ذَاِت حَْملٍ َيْوَم َتَروَْنَها َتذَْهلُ كُلُّ مُْرِضَع{ : أنَُّه يلحقهم ذلك الفزع األكرب لقوله تعاىل 

: من شدة اخلوف ، وأجاب هؤالء عن هذه اآلية الكرمية بأنَّ معناها ]  ٢: احلج [ } َحْملََها َوَتَرى الناس سكارى 
افية يؤولُ أمرك إىل الع: أي » ال بأس عليك « : أن أمرهم يؤولُ إىل اإلمن والسرور ، كقول الطَّبِيبِ للمريض 

  .والسالمة ، وإن كان يف الوقت يف بأس من علته 

  ) ٣٦(َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َواسَْتكَْبرُوا َعْنَها أُولَِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 

} واستكربوا {  -صَّالة والسَّالم عيهم ال -؛ أي اآليات اليت جييء هبا الرُّسل } والذين كَذَّبُواْ بِآيَاِتَنا { : قوله تعاىل 
{ : قال سبحانه وتعاىل { أي أبوا عن قوبلها وتكربوا عن اإلميان هبا وذكر االستكبار ألنَّ كلَّ كاذب وكافر متكبِّ 

نار ُهْم ِفيَها أولئك أَْصحَاُب ال{ أال ]  ٣٥: الصافات [ } إِنَُّهْم كانوا إِذَا ِقيلَ لَُهْم الَ إله إِالَّ اهللا َيسَْتكْبُِرونَ 
وهذه اآلية تدل على أنَّ الفاسق من أهل الصَّالة ال خيلد يف النار؛ ألنَُّه تبارك وتعاىل بني أن املكذبني } َخاِلُدونَ 

  .بآيات اللَّه واملستكربين عن قبوهلا هم الذين يبقون خملدين يف النار 



ْو كَذََّب بِآيَاِتِه أُولَِئَك َيَنالُُهْم َنِصيُبُهْم ِمَن الِْكتَابِ حَتَّى إِذَا َجاءَْتُهْم ُرُسلَُنا فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَ
  ) ٣٧(ِفرِيَن مْ أَنَُّهْم كَانُوا كَاَيَتَوفَّْونَُهْم قَالُوا أَْيَن َما كُنُْتْم َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه قَالُوا َضلُّوا َعنَّا َوَشهِدُوا َعلَى أَنْفُِسهِ

أي فمن أظلم ظلماً } َوالَّذَيَن كَذَُّبواْ { وهذا جيرع إىل قوله تعاىل } فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افترى َعلَى اهللا كَِذباً { : قوله 
  .هو احلكم بوجود ما مل يوجد : ممن يقول على اللَِّه ما مل يعلمه أو كذب مبا قاله ، واألوَّلُ 

  .إنكار ما وجد هو احلكيم ب: والثاين 
واألول يدخلُ فيه قول من أثبت الشريك للَّه تعاىل سواء كان ذلك الشريك عبارة عن األصنام أو الكواكب أو عن 

مذهب القائلني بيزدان وأهرمن ويدخل فيه قول من أثبت للَّه تعاىل البنات والبنني ويدخل فيه من أضاف األحكام 
  .الباطلة إىل اللَّه عز وجل 

يدخل فيه قول من أْنكََر كون القرآن العظيم كتاباً نازالً من عند اهللا تعاىل وقول َمْن أْنكََر نبوة ُمَحمَّدٍ صلى  :وثالين 
  .اهللا عليه وسلم 

  .} أولئك يََنالُُهْم َنِصيبُُهم مَِّن الكتاب { : قوله 
ب هلم يف اللَّْوحِ احملفوِظ من العذاب وسواد ما كت: قيل املراد بذلك النَِّصيبِ هو العذاب قاله احلسُن والسُّدِّيُّ أي 

قال . كتب ملن يفتري على اللَّه سواد الوجه :  -رضي اهللا عنهما  -الوجوه وزرقِة العيون قال عطية عن ابن عباس 
  ] . ٦٠: الزمر [ } َوَيْوَم القيامة َتَرى الذين كَذَبُواْ َعلَى اهللا ُوُجوُهُهم مُّْسَودَّةٌ { تعاىل 
  .أن أهل الذمة جيب علينا أن ال نتعدى عليهم ، وأن ننصفهم ونذب عنهم » النصيب « ملراد ب وقيل ا

ما سبق هلم من الّسعاد : وجماهٌد  -رضي اهللا عنه  -وسعيدُ بُن جبري  -رضي اهللا عنهما  -وقال ابن عبَّاسٍ 
وإن قضى هلم باخلتم على السعادة؛ نقلهم  والشٌّاوة ، فإن قضى اللَُّه هلم باخلتم على الّشقاوة أبقاهم على كفرهم ،

ما كتب هلم من األْرزَاقِ واألعمار ، واألعمال ، فإذا : إىل اإلميان وقال الرَّبيُع ، وابُن زَْيٍد وحممَُّد بن كعب القرظيُّ 
  .} َجاَءْت ُرُسلَنا َيَتَوفَّْوَنُهمْ { فَنَِيْت وانقضت 

البتداء الغاية » ِمْن « حال كونه مستقراً من الكتاب و : حلال من َنِصيبُُهم أي يف حملّ ا» ِمَن الِكتَابِ « قوله تعاىل 
.  

وما يف حيزها تقدَّم الكالم عليها هل هي جارة ، أو حرف ابتداء؟ وتقدَّم » إذَا « هنا غاية ، و » َحتَّى « : قوله 
  .عبارة الزَّخمشريُّ 

  .واختلفوا فيها إذا كانت حرف ابتداء أيضاً 
اْبُن درستويه هي حينئذٍ جارَّة ، وتتعلَّق مبا قبلها تعلّق حروف اجلرِّ من حيثُ املعىن ال ِمنء حيثُ اللفظ ، فقال 

  .واجلملة بعدها يف حمل جرٍّ 
  .إذا كانت حرف ابتداء فَلَْيَسْت جاّرةً ، بل حرف ابتداء فقط : وقال اجلمهوُر 

  ]الطويل [  :وإن كان َمْعَناَها الغاية كقول القائل يف ذلك 
  وَحتَّى اِجلَياُد َما يُقَْدنَ بأْرسَاِن... َسَرْيُت بِهِْم َتِكلَّ َمِطيُُّهْم  - ٢٤٥٩

  ]الطويل : [ وقل اآلخر يف ذلك 
  بِِدجلَةَ حَتَّى َماُء ِدْجلَةَ أْشكَلُ... فََما َزالَِت القَْتلَى تَُمجُّ ِدَماَءَها  - ٢٤٦٠

هنا ليست للغايةن بل هي ابتداء وخرب وهذا َوْهمٌ إذ الغايةُ معىن ال يفارقها » ى حتَّ« : » التَّحْريرِ « وقال صاحب 
.  



تسامح يف العبارة يريُد بل اجلملة بعدها ثُمَّ اجلملة اليت يف هذا املكان ليست ابتداء » َبلْ هي ابتداء وخرب « وقوله 
  .معموله هلا » إذَا « وخرب ، بل هي مجلة فعلّية ، وهي قالوا و 

فعلى هذا القَْولِ معىن : وممن ذهب إىل أنَّها ليست للغاية الواحديُّ فإنَّه حكى يف معىن اآلية الكرمية أقواالً ، مث قال 
يف هذه اآلية الكرمية للغاية بل هي اليت يقع بعدها » حىت « لالنتهاء والغاية وعلى القولني األوَّلني ليست » حتَّى « 

مبا قبله ، بل هذا » حّتى إذا « : وال تعلق لقوله » إذا « و » أما « ىل االبتداء ك اجلمل وينصرف الكالم بعدها إ
  ]الطويل : [ ابتداء خرب أخرب عنهم كقوله يف ذلك 

  كَأنَّ أَباَها نَْهَشلٌ أْو ُمجَاشُِع... فَيضا َعَجباً حَتَّى كُلَْيٌب َتُسبُّنِي  - ٢٤٦١
  .وهذا غري مرضي منه ملخالفته اجلُْمهُور 

  .ممنوع على مجيع األقوال اليت ذكرها » ال تَعلَُّق هلا مبا قبلها « وقوله 
  .» يَنالُُهْم نصيبهم « والظَّاِهُر أنِّما تتعلّق بقوله 

  »حىت « فصل يف إمالة 
ر حروٍف وهذه ألفات ألْزَِمِت الفتح ألنَّها أواخ» أمَّا « و » أالّ « و » حىت « ال جيوُز إماة : قال اخلليلُ وسيبويه 

كتبت بالياء ألنَّها » حتَّى « حبلى وُهَدى إال أن : جاءت ملعاين يفصل بينها وبني أواخر األمساء اليت فيها األلف حنو 
ألنَّها حرف ال يتصرف واإلمالة » حتَّى « ال جيوز إمالة : على أربعة أحرف فأشبهت َسكَْرى ، قال بعض النحويني 

  .ضرب من التصرف 
  :قوالن } ُرُسلَُنا َيَتوفَّوْنَُّهْم { : يف حملّ نصب على احلال ، ويف املراد بقوله » فَّْونَُهْم َيَتَو« : قوله 

  ح. يقبضون أرواحهم؛ ألنَّ لفظ الوفاة يفيد هذا املعىن » َيَتَوفَّْوَنُهم « : املراد بالرُّسل ملك املوت وبقوله 
  .شياء عند املوت على سبيل الّزجر والّتوبيخ إنَّ املالئكة يطالبون هبذه األ: قال ابُن عبَّاسٍ 

} َجآَءتُْهْم ُرُسلَُنا َيَتَوفَّوَْنُهْم { : إنّ هذا ال يكون يف اآلخر ومعىن قوله : قال احلسن والزَّجَّاجُ يف أحد قوليه : الثاين 
  .أي يتوفون مدهتم عند حشرهم إىل النار مبعىن يستكملون عدهتم حتَّى ال ينفلت منهم أحد 

متصلة وحقُّها االنفصال » أيَنَما « أي أين الّشركاء الذين كنتم َتعْبُدونَُهْم من دون اللَِّه وكتبت » أَْينَما كُْنُتْم « وله ق
: األنعام [ } إِنَّ َما ُتوَعُدونَ آلٍت { أين الذين تدعوهنم ولذلك كتبت : موصولة ال صلة إذ التقدير » ما « ، ألنَّ 
  .متصالً ]  ١٧١: النساء [ } نََّما اهللا إِ{ منفصالً و ]  ١٣٤
جواب من حيث املعىن ال من حيث اللَّفْظ ، وذلك أنَّ السُّؤال إنَّما وقع عن مكان الذين كانوا » َضلُّوا « قوله 

فعل ما : هم يف املكان الفالينّ ، وإنَّما املعىن : يدعوهنم من دون اللَّه ، فلو جاء اجلواُب على نسق السُّؤال لقيل 
  .معبودكم ومن كنتم تدعوهنم ، فأَجابُوا بأنَُّهمْ ضلُّوا عنهم وغابوا 

الذي وقع جواباً لسؤال الرسل ، فيكون داخالً يف » قالوا « حيتمل أن يكون َنَسقاً على » وَشهِدُوا « : قوله 
  .اجلواب أيضاً 

جلواب كذا قال أبو حيَّان وفيه نظٌر؛ من حيث إنَُّه وحيتمل أن يكون مستأنفاً منقطعاً عما قَْبلَُه ليس داخالً يف حيَّز ا
يف احلقيقة ليس هو اجلواب ، إنَّما اجلواُب هو مقولُ » قالوا « ، و » قَالُوا « جعل هذه اجلملة جواباً لعطفها على 

  .م هو اجلواب احلقيقي الذي ُيْسَتفَاُد منه الكال» ضلُّوا عنَّا « ف » َضلُّوا َعنا « هذا القول ، وهو 
  .أطعمُت وكسوُت فنفُس أطعمُت ، وكسوُت هو اجلواب : ونظريه أن يقولك سألت زَْيداً ما فعل؟ فقال 

، مثَّ لو قال كذلك لكان ُمْشكالً من » َضلُّوا عنَّا « معطوفاً على » فيكون « : وإذا تقرََّر هذا فكان ينبغي أن يقول 



: ، إال أن يقال » ضلُّوا َعنَّا وشهدنا على أنفسنا أنَّا كنَّا « :  جهة أخرى ، وهو أنَُّه كان يكون التركيب الكالمي
  .حكى اجلواب الثَّاين على املعىن ، فهو حمتمل على ُبْعد بعيٍد 

  .ومعىن اآلية أنَُّهم اعترفوا عند معاينة املوت أنَُّهم كانوا كافرين 

الْجِنِّ وَالْإِْنسِ ِفي النَّارِ كُلََّما َدَخلَْت أُمَّةٌ لََعَنتْ أُخَْتَها حَتَّى إِذَا ادَّاَركُوا قَالَ اْدُخلُوا ِفي أَُممٍ قَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلكُْم ِمَن 
ا َتْعلَُمونَ  ِلكُلٍّ ِضْعٌف وَلَِكْن لَِفيَها َجِميًعا قَالَْت أُخَْراُهْم ِلأُولَاُهْم َربََّنا َهؤُلَاِء أََضلُّوَنا فَآتِهِْم َعذَاًبا ِضْعفًا ِمَن النَّارِ قَالَ

)٣٨ (  

، وهذا » هو كالم اللَِّه « : ، وقال غريه » هو كالُم خازِِن النَّارِ « : اختلفوا يف هذا القائل ، فقال مقاتل 
  .هل يتكلَُّم مع الكفار أم ال؟ ، وقد تقدمت هذه املسألة  -تعاىل  -االختالف مبين على أنَّ اهللا 

، فيجيء » اْدُخلُوا « كالمها ب » يف النَّارِ « وقوله » يف أَممٍ « : ق قوله جيوُز أنْ يتعلَّ» ِفي أَممٍ « : قوله 
  :االعتراُض املشهور وهو كيف يتلّق حرفا جرٍّ متحدا اللفظ واملعىن بعامل واحد؟ ، فيجاب بأحد وجهني 

مصاحبني هلم يف الدُّخول ، وقد : أي ادخلوا مع أممٍ : األوىل ليست للظَّرفية ، بل للمعّية ، كأنَُّه قيل » يف « إمَّا أنَّ 
  ] . ٦١: األحقاف [ } وََنَتَجاَوُز َعن َسيِّئَاِتهِمْ يف أَْصَحابِ اجلنة { : كقوله تعاىل » مع « مبعىن » يف « تأيت 

  ]الطويل : [ وقول الشاعر 
  النَّشْرِ رِخيَمةُ َرْجعِ الصَّْوِت طَيَِّبةُ... َشُموٌس وُدوٌد ِفي َحَياٍء وِعفٍَّة  - ٢٤٦٢

: الربوج [ } أَْصحَاُب األخدود النار { : وهو بدل اشتمال كقوله » ِفي أَممٍ « بدل من قول » يف النَّار « وإمَّا بأن 
٥،  ٤ .  [  

بإعاد العامل بدل اشتمال ، وتكونُ الظرفية يف » أَممٍ « بدل من » يف النَّارِ « فإنَّ النَّار بدل من األخدود ، كذلك 
  .ادخلوا يف مجلة أَممٍ وغمارهم : جمازاً؛ ألنَّ األمم ليسوا ظروفاً هلم حقيقة ، وإنَّما املعىن ] » يف « [ 

  .كائنني يف مجلة أمم : مبحذوف على أنَُّه حال أي » ِفي أَمم « وجيوز أن تتعلّق 
  .تسبقكم يف النَّارِ : أي » خلت « متعلّق ب » ِفي النَّارِ « و 

  :قد وصفت بثالثة أوصاف » أمم « فتكون » أَممٍ « وف على أنَُّه صفة ل وجيوز أنْ تتعلَّق مبحذ
  .» قَْد َخلَْت « اجلملة الفعلّية ، وهي قوله : األوىل 
  .} ِمن اجلن واإلنس { : اجلاّر واجملرور ، وهو قوله : والثاين 
  .من اجلنِّ واإلنس ، ومستقرَّة يف النَّارِ  يف أممٍ خالية من قبلكم كائنة: ، والتقدير » ِفي النَّارِ « : قوله : الثالث 

، وجاز » أَممٍ « مبحذوفٍ أيضاً ، ال على الَوْجِه املذكور ، بل على كونه حاالً من » ِفي النَّار « وجيوز أن تتعلَّق 
  .ذلك وَإنْ كانت نكرة لتخصُّصها بالوصفني املُشَار إليهما 

؛ إذ هو ضمري األَممِ ، وقُدِّمت اجلنُّ على اإلنس؛ النَّهم األصل يف » ْت َخلَ« وجيوز أن يكون حاالً من الضَّمريِ يف 
  .اإلغواء 

: أيضاً ، والعائد حمذوٌف أي » أمم « تقدَّم نظريها ، وهذه اجلملة حيتمل أنتكون صفة ل » كُلَّما َدَخلْت « : قوله 
أن أهل النّار يلعُن بعضهم بَْعضاً ، ويتربَّأ : عىن من األَممِ املتقدَّمِة لعنت أمتها ، وامل: كلما دخلت أمة منهم أي 

  }األخالء َيْوَمِئٍذ بَْعضُُهْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ إِالَّ املتقني { : بعضهم ِمْن َبْعضٍ كما قال تعاىل 



  .يف الّدين : واملرادُ بقوله أختها أي ] .  ٦٧: الزخرف [ 
نَُّهم يدخلون فضْوجاً فَْوجاً ، العناً بعضهم لبعض إىل انتها تداركهم أ: هذه غاية ملا قبلها ، واملعىن » حتَّى « : قوله 
  .فيها 

تداركوا ، فلما أريد إدغاُمُه فُعل به ما : بوصل األلف وتشديد الدَّال ، واألصلُ » إذَا ادَّاَركُوا « : وقرأ اجلمهور 
  ] . ٧٢[ ، وقد تقدَّم تصريفه يف البقرة » ادَّاَرأُتْم « فُعل ب 

« افاعلوا ، فتصري تاء : وال يستطاع اللفظ بوزهنا مع ألف الوصل؛ ألنَّك تردُّ الزائد أصلياً فتقول : مكيٌّ قال 
  .َتفَاَعلُوا جاز : فاء الفعل إلدغامها يف فاء الفِْعلِ؛ وذلك ال جيوُز ، فإنْ وزنتها على األصل فقلت » تفاعل 

  .ممنوع » فاعلوا « ، وهو  وهذا الذي ذكر من كونه ال ميكن وزنه إال باألْصلِ
  .» ألنََّك تردّ الزَّائد أصلّياً « : قوله 

اتفاعلوا : وزن ادَّاَركوا : قلناك ال يلزم ذلكح ألنَّا نزنه بلفظه مع مهزة الَوْصلِ ، وتأيت بناء التفاعل بلفظها ، فتقولُ 
  .، فيلفظ بالتاء اعتباراً بأصلها ، ال مبا صارتء إليه حال اإلدغام 

ذه املسألةُ نصُّوا على نظريها ، وهو أنَّ تاء االفتعال إذا أْبِدلت إىل حرف ُمجَانِسٍ ملا قبلها كما تبدل تاء طاء ، أو وه
ُيلفظ يف الوزن بأصل َتاءِ : اصْطََبر ، واْضطََرَب ، واْزَدَجَر ، وادَّكََر ، إذا ُوزِن ما هي فيه قالوا : داالً يف حنو 

وزن اصطرب افتعل ال افطعل ، ووزن ازدجر افتعل ال : ا صارت إليه من طاء أو دال ، فتقولُ االفتعال ، وال ُيلفظ مب
  .وزن ادَّاركوا اتفاعلوا ال افَّاعلوا ، فال فرق بني تاء االفتعال والتَّفعال يف ذلك : افدعل ، فكذلك تقولُ هنا 

  .وهي أصل قراءة العامة  َتدَاَركُوا: وقرأ اْبُن مسعوٍد واألْعَمُش ، ورويت عن أيب عمرو 
  .بقطع مهزة الوصل » إذا إِدَّاركوا « وقرأ أبو عمرو 

  .» هذا مشكل ، ومثلُ ذلك ال ينقله ارجتاالً ، وكأنَُّه وقف وقفة مستنكرٍ ، مث ابتدأ فقطع « : قال ابن جين 
رِ يف األمساء؟ كذا قال ابُن جينٍّ ، وهذا الذي ُيعتقد من أيب عمرو ، وإال فكيف يقرأ مبا ال يثبت إال يف ضرورة الشِّْع

  .يعين أن قطع الف الَوْصل يف الضَّرورة إنََّما جاء يف األمساء 
جعله مبنياً للمفعول » أخْرُِجوا « بضم مهزة القطع ، وسكون الدَّال وكسر الراء ، مثل » أُْدرِكوا « وقرأ محيد 

  .أُْدِخلوا يف دركاهتا أو أدراكها : مبعىن 
بوصل األلف وفتح الدال مشّددة وفتح الراء ، » ادََّركوا « فروى عنه مكي : َجاهٍد ْبنِ َجْبرٍ قراءتان ونقل عن ُم

  .من الدَّْين » ادَّان « على افتعلوا مبنياً للفاعل ، مث أدغم ، كما أدغم » اْدَتَركوا « وأصلها 
  .أدرك بعُضهم بعضاً : تح الّراء ، أي بفتح اهلمزة مقطوعة ، وسكون الدَّال وف» أْدَركوا « وروى عنه غريه 
بألف واحد ساكنة بعدها دال مشدَّدة ، وهو مجع بني ساكنني ، وجاز » إذَا ادَّاركوا « : وقرئ : وقال أُبو البقاِء 

و بإثبات األلف وسكون الَعْينِ ، يعين باملتصل حن» اثَْنا َعَشر « : يف املفنصل كما جاز يف املتَّصل ، وقد قال بعضهم 
  .من كلمة ، والسَّاكن الثاين من كلمة أخرى » إذَا « وجانّ ، ومعىن املنفصل أنَّ ألف » الضَّالني « : 

  ] . ٧٨: النساء [ مبعىن َتالَحقُوا ، وتقدَُّم تفسري هذه املادة » ادّاركوا « َو 
  .» ادَّاركوا « حال من فاعل » مجيعاً « و 

تمل أن تكون فُْعلى أنثى أفعل الذي للمفاضلة ، واملعىن على هذا كما قال الزخمشريُّ حي} أُوالَُهْم ُألْخَراُهْم { : قوله 
  .» ، ألْوالهم منزلة وهم القادة والرؤساء ] والسَّفلة [ أخَْراهم منزلة ، وهم األتباع « : 

{ : اضلة كقوله الذي للمف» آخر « مبعىن آخرة تأنيث آخر مقابل األوَّل ، ال تأنيث » أخرى « وحيتمل أن تكون 



  ] . ١٨: فاطر [ } َوالَ تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أخرى 
والفرُق بني أخرى مبعىن آخرة ، وبني أخرى تَأنيث آخر بزنة أفعل للتفضيل ، أن اليت للتفضيل ال تدلُّ على االنتهاء 

مررت بأمراة وأخرى وأخرى كما  :، كما ال يدلُّ عليه مذكَّرها ، ولذلك ُيعطف أمثالُها عليها يف نوع واحد َتقُولُ 
مررت برجل وآخر وآخر ، وهذه تدلُّ على االنتهاء ، كما يدلُّ مذكَّرها ، ولذلك ال ُيعطف أمثالُها عليها : تقول 

  .» غري « ، وهذه ال تفيدُ إفادة » غري « ، وألنَّ األوىل تفيد إفادة 
  .فضيل ، بل ملا ذكرنا والظَّاِهُر يف هذه اآلية الكرمية أنَُّهَما ليستا للتَّ

  .» أخراهم دخوالً يف النار ألوالهم دخوالً فيها « : قال ابن عباس ومقاتل 
  .قلتث لزيد افعل : ألجل ، وال جيوُز أن تكون اليت للّتبليغ كهي يف قولك : للّتعليل أي » ألوالهم « والالم يف 

: واملعىن « : بسط القول قبله يف ذلك الزَّجَّاج فقال  ، وقد» ألنَّ خطاهبم مع اللَّه ال معهم « : قال الزخمشريُّ 
  .فذكر حنوه » يا ربَّنا هؤالء أضلُّونا ، ألوالهم : وقالت أخراهم 

جيوز أن تكون للتَّبليع ، ألنَّ خطاهبم » أوالهم ألْخَراُهْم « : وعلى هذا فالالَُّم الثَّانية يف قوله : قال شهاُب الدِّينِ 
  ] ٣٩: األعراف [ } فََما كَانَ لَكُْم َعلَْيَنا ِمن فَْضلٍ فَذُوقُواْ العذاب بَِما كُنُتْم َتكِْسُبونَ { : معهم بدليل قوله 

أنَّ القادة أضلونا عن اهلدى : إنَّ املتقّدمني أضلّونا ، يعين : أنَّ اأتباع يقولون : يعين } رَبََّنا هؤالء أََضلُّوَنا { : قوله 
  .عفاً من النَّارِ والدين فأتِهِْم عذاباً ض

  .» مثل الشَّيء مرةً واحدة : الضِّعُف « قال أُبو عبيدة 
ما قاله أبو عبيدة هو ما يستعمله النَّاُس يف جماز كالمهم ، وقد قال الشَّاِفِعيُّ قريباً منه فقال يف رجل : قال األْزَهريُّ 

  .» مرتني  َيعطَى مثله« : قال » أعطوه ِضْعَف ما ُيصيُب وَلَِدي « : أوصى 
الوصاَيا يستعمل فيها العرف ، وما يتفامهه النَّاس ، وأما كتاب اللَِّه فهو عريبٌّ مبٌني ، وُيَردُّ تفسريه « : قال األْزَهرِيُّ 

  .إىل لغِة العربِ ، وموضوع كالمها الذي هو صنعه ألِْسَنِتَها 
هذا ِضْعفه أي ِمثْاله ، وثالثة : مثلني ، بل تقول  والضِّعف يف كالم العرب املِثْل إىل ما زاد ، وال يقتصر به على

  :أمثاله ، ألنَّ الضِّْعَف يف األصل زيادة غري حمصورة ، أال ترى إىل قوله تعاىل تعاىل 

ه مل ُيرِْد به ِمثْالً وال ِمثْلَْين ، وأْولَى األشياء به أن ُيجْعل عشرةَ أمثال]  ٣٧: سبأ [ } فأولئك لَُهْم َجَزآُء الضعف { 
فأقلُّ الّضعف حمصور وهو اِملثْلُ وأكثره ]  ١٦٠: األنعام [ } َمن َجآَء باحلسنة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها { : كقوله تعاىل 
  .« غري حمصورٍ 

  :أي عذاباً مضاعفاً؛ ألنَّ الضعف يف كالم العرب على ضربني : ومثل هذه املقالة قال الزَّجَّاجُ أيضاً فإنَُّه قال 
أن يكون يف معىن تضعيف الشيء أي زيادته إىل ما ال يتناهى ، وقد تقدَّم طرف من هذا : اِملثْلُ ، واآلخر  :أحدمها 

  .يف البقرة 
إنَُّه املثل ، فألن التركة متعلقة حبقوق الورثة ، إال أنَّا ألجل الوصّية صرفنا طائفة : « الوصيَّة » وأما قول الشَّافعيِّ يف 
والقدر املتيقن يف الوصّية هو املثل ، والباقي مشكوك فيه فيأخذ املتيقّن ويطرح املشكوك فيه منها إىل املوصى له ، 

  .فلهذا الّسبب محلنا الضِّْعَف يف الوصيَّة على املثلني 
« ، وأن يكون صفة ل » عذاباً « جيوز أن يكون صفة ل » من النَّارِ « عذاباً ، و » صفة ل « ضْعفاً » : قوله 

  .» عذاباً « بدالً من » ضعفاً « وجيوز أن يكون ، » ضْعفاً 
  .لكلّ فريق من األخرى ، واألوىل أو القادة واألتباع : أي » ِلكُلِّ « : قوله 



ولكن ال : إمَّا خطاباً للسَّائلني ، وإمَّا خطاباً الهل الدُّنيا أي : قراءة العاّمة بَتاِء اخلطاب } ولكن الَّ َتْعلَُمونَ { : قوله 
  .ن ما أعدَّ من العذاب لكل فريق تعلمو

وقرأ أبثو َبكْرِ عن عاصمٍ بالغيبة ، وهي حتتمل أن يكون الضَّمري عائداً على الطائفة السّائلة تضعيف العذاب ، أو 
  .ال يعلمون قَْدر ما أعدَّ هلم من العذاب : على الطّائفتني ، أي 

ضعف ما يستحقه ، فذلك غري جائز؛ ألنَُّه ظلم ، وإن مل  لكلّ أحد من العذاب: إن كان املراد من قوله : فإن قيل 
  .يكن املراد ذلك فما معىن كونه ضعفاً؟ 

أنَّ عذاب الكفَّار يزيد فكل أمل حيصل فإنَُّه يعقبه حصول أمل آخر إىل غري هناية ، فكانت تلك اآلالم : فاجلواُب 
  .متضاعفة متزايدٍة ال إىل آخر 

  ) ٣٩(َراُهْم فََما كَانَ لَكُْم َعلَْيَنا ِمْن فَْضلٍ فَذُوقُوا الَْعذَابَ بَِما كُْنُتْم َتكِْسُبونَ َوقَالَْت أُولَاُهْم ِلأُْخ

  .أي يف ترك الكُفْرِ والضَّالل وإنَّا متشاركون يف استحقاق العذاب » َوقَالَْت أُوالَُهْم « : قوله 
قادة ، قد دعوا إىل الكُفْرِ والتَّرغيب فيه ، فكاُنوا إن هذا منهم كذب؛ ألنَُّهمْ لكوهنم رؤساء سادة و: فإن قيل 

إنَُّه ال فضل : ضالِّني مضلّني ، وأمَّا األتباع والضَّعفاء وإن كانوا ضَالني إالَّ أنَُّهم ما كانوا مضلّني ، فبطل قوهلم 
  .لألتباع على الرُّؤساء يف َتْرِك الضَّالل والكُفْرِ 

أنَّهم كذبوا يف هذا القول يوم القيامة ، وعندنا أنَّ ذلك جائز كما قّررناه يف سورة  أنَّ أقصى ما يف الباب: فاجلواب 
  ] . ٢٣: األنعام [ } ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتنَُتُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ واهللا رَبَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكنيَ { : األنعام يف قوله 

فقد ثََبتَ : أي » ِلكُلِّ ِضْعٌف « : املنفّية على قول اهللا تعاىل للسَّفلة هذه الفاء عاطفة هذه اجلملة : » فما « : قوله 
  .أنَّ ال فضل لكم علينا ، وأنا متشاوون يف استحقاق الضِّعف فذوقوا 

والذي يظهر أنَّ املعىن انتفاء كون فضل عليهم من :  -بعد أنْ حكى بعض كالم الزَّخمشري  -قال أُبو َحيَّان 
اتِّباُعكم إّيانا ، وعدم اتِّباعكم سواء؛ ألنَّكُم : نيا بسبب اتباعهم إيَّاهم ، وموافقتهم هلم يف الكُفْرِ أي السَّفلة يف الدُّ

كنتم يف الدُّنيا عندنا أقلَّ من أن يكون لكم عيلنا فِضل بأتِّباعكم ، بل كفرمت اختياراً ، ال أنَّا محلَْناكم على الكُفْرِ 
مجلة معطوفة على ُجْملٍَة حمذُوفٍَة بعد القَْولِ َدلَّ عليها ما سبق من الكالم ، » َما كَانَ فَ« : إجباراً ، وأنَّ قوله 

ما دعاؤكم اللَّه أنَّا أضلنناكم وسؤالكم ما سألتم ، فما كان لكم علينا من : والتَّقديُر ، قالت أوالهم ألخراهم 
خِطَاباً لألخرى على سبيل التشفِّي ، وأن ذَْوَق العذاب  من كالم األوىل» فَذُوقُوا « : فضلٍ بضاللكم ، وأنَّ قوله 

  .هو بسبب ما كََسْبُتمْ ال بأنَّا أْضلَلَْناكُْم 
  .فذوقوا من خطاب اهللا هلم : وقيل 

  .تكسبونه : ، والعائد حمذوف أي » الَّذي « مصدرية ، أو مبعىن » َما « سببية ، و » الباء » « بَِما « و 

الَْجَملُ ِفي َسمِّ  ُبوا بِآَياتَِنا َواْسَتكَْبُروا َعْنَها لَا ُتفَتَُّح لَُهْم أَْبوَاُب السََّماِء َولَا َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َحتَّى َيِلَجإِنَّ الَِّذيَن كَذَّ
  ) ٤٠(الِْخَياِط وَكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْجرِِمَني 

أي بالدَّالئل الدَّالة اليت هي أصول الدِّين فالدهرية ينكرون } ا كَذَُّبوا بآَياتَِن{ : هذا من متام وعيد الكُفَّارِ فقوله 
دالئل إثبات الذَّات والصِّفاِت ، واملشركون ينكرون دالئل إثبات التوحيد ، ومنكرو النُّبوات يكذبون الدالئل 

رو املعاد ينكرون الدالة على صّحة النُُّبوَّات ومنكرو نبوة حممد ينكرون الدالئل الدالة على صحة نبوته ، ومنك



بتناولُ الْكُلَّ ومعىن االستكبار طلب التََّرفُّع بالبَاِطلِ ، } كَذَُّبواْ بِآَياتَِنا { : الدَّالئل الّدالة على صّحة املعاد فقوله 
  .وهذا اللَّفظ َيُدلُّ على الذم يف حقِّ الَبَشرِ 

  .» ال ُتفَتَُّح « : قوله 
: ِالتَّاء من فوق والتَّخفيف واألخوان بالياء من حتت والتخفيف أيضاً ، والباقون  بضّم» ال تُفَْتح « : قرأ أُبو عمر 

  .بالتَّأنيث والتشديد 
فالتَّأْنيِثُ والتَّذكري باعتبار اجلمع واجلماعة ، والتخَّفيف والتضعيف باعتبار التكثري وعدمه ، والتضعيف هنا أْوَضحُ 

  . للمفعول لكثرة املتعلق ، وهو يف هذه القراءات مبين
ال تتفتح بتاَءْين فُحِذفت : بفتح التَّاء ِمْن فوق والتضعيف ، واألصل ] » َتفَتَّح « [ وقرأ أُبو َحْيَوةَ ، وأبو الربهسم 

  ] . ١٥٢: األنعام [ } َتَتذَكَُّرونَ { « إحدامها ، وقد تقدَّم يف 
  .مفعول مل ُيسمَّ فاعله  على قراءة أيب حيوة فاعل ، وعلى ما تقدَّم« أبواب » وحنوه ، ف 

على أن الفعل لآليات وبالياء على أن الفعل للَّه ذكره « األْبواب » بالتاء ، ونصب « ال تفتح » : وقرئ 
  .الزخمشري 

  «ال تفتح » فصل يف معىن 
[ } الصاحل َيْرفَُعُه  إِلَْيِه َيْصَعُد الكلم الطيب والعمل{ : ال تفتح ألعماهلم لدعائهم مأخوذ من قوله : قال ابُن عبَّاسِ 

  ] . ١٠: فاطر 
ال تفتح ألرواحهم أبواب السََّماِء وتفتح ألرواح املؤمنني ، ويؤيد هذا ما ورد يف احلديث أنَّ : وقال السُّدِّيُّ وغريه 

، ويقال مرحباً بالنَّفْس الطيبة ، اليت كانت يف اجلسد الطيب : روح املؤمن يعرج هبا إىل السَّماء فيستفتح هلا فيقال 
اْرجِِعي ذميمةً فإنه ال تفتح لك : هلا ذلك إىل أن تنتهي إىل السَّماء السابعة ، ويستفتح لروح الكافر ، فقال هلا 

  .أبواُب السَّماء وال يدخلون اجلنة بل يهوى هبا إىل سجني 
  ] . ١١: القمر [ } مُّْنَهِمرٍ فَفََتحَْنآ أَبَْوابَ السمآء بَِماٍء { : ال ينزلُ عليهم اخلري والربكة لقوله : وقيل 
  .} حىت َيِلجَ اجلمل { : قوله 

كلُّ ما : الدُُّخول بشّدة ، ولذلك يقالك هو الدُّخول يف مضيق ، فهو أخصُّ من الدُّخول ، والوليجة : الولوج 
  .يعتمده اإلنسان ، والوليجة الدَّاِخلُ يف قوم ليس منهم 

يوانُ املعروف ، وال يقال للبعري مجالً إال إذا بََزل ، وال يقال له ذلك إال إذا َبلَغَ قراءة العامة ، وهو احل« اجلََملُ » و 
» ، فإن كان ذكراً فهو « َسلِيلٌ » : أربع سنني وأول ما خيرج ولد النَّاقة ، ومل تعرف ذُكُوريَُّتُه وأنوثته يقالُ لَُه 

اْبن » : إىل سنة ، ويف الثانية « فَِصيل » إىل الفطام ، وبعده « حُوار » ، مث هو « حَاِئلٌ » ، وإن كان أنثى « َسقٌْب 
، « ِحقَّة » و « ِحقٌّ » : ، ويف الرابعة « بنت لبون » و « اْبن لَبون » : ، ويف الثالثة « بِْنت َمخَاض » و « َمخَاض 

َرباع وَرباعية خمففة ، ويف : لسَّابعة ، ويف ا« ثَنِيَّة » و « ثَنِيُّ » : َجذَع وَجذَعة ، ويف السَّادسة : ويف اخلامسة 
  .هلما « ِسديٌس » : الثامنة 

، » ُمْخِلفةٌ « و » ُمْخِلٌف « : ، ويف العاشرة » بَازِلَةٌ « ، و » َبازِلٌ « : لألنثى ، ويف التَّاسعة » َسديسةٌ « : وقيل 
: ِلف عام ، أو عامني حىت يهرم ، فيقال له بازل عام ، أو عامني ، وُمْخ: وليس بعد الُبزُول واإلخالف سنٌّ بل يقال 

ورد التَّشبيه يف اآلية الكرمية يف غاية احلسن ، وذلك أنَّ اجلمل أعظم حيواٍن عند العربِ ، وأكربه جثَّة حىت . فَْود 
  ]البسيط : [ قال 



  جِْسُم اِجلمَالِ وأْحالَُم الَعَصافِريِ. ...  - ٢٤٦٣
  ]الوافر ] : [ وقوله [ 

  .. .قَْد كَُبَر الَبِعُري بَِغْيرِ لُبٍّ لَ - ٢٤٦٤
أْضيُق من ُخْرت : وسم اإلبرة يف غايةِ الضِّيقِ ، فلما كان املثلُ ُيضَْرُب بعظم هذا وكربه ، وبضيق ذلك حتَّى قيل 

ربها عند اجلنة حىت يتقّحم أعظم األشياء وأك[ ال يدخلون : إبرة ، ومنه اِخلرِّْيُت وهو البصري مبضايق الطُُّرقِ قيل 
: [ حىت ُيوجَد هذا املسَتحِيلُ ، ومثله يف املعىن قول الشاعر ] العرب يف أضيق األِياء وأصغرها فكأنه ال يدخلون 

  ]الوافر 
  َوصَاَر القَاُر كاللََّبنِ احلَِليبِ... إذا شَاَب الُغرَاُب أَتْيُت أْهِلي  - ٢٤٦٥

د ، وابن يعمر ، وأبو جملزٍ والشعيبُّ ، ومالك بن الشِّخِّري ، وابن حميصنٍ وقر ابن عبَّاسِ يف رواية اْبنِ َحْوَشبٍ ، وجماه
: بضمِّ اجليمِ وفتح امليم مشددة وهو القَلُْس ، والقَلْس » اجلُمَّل « : ، وأُبو رجاَء ، وأبو رزين ، وأبان عن عاصمٍ 

  .حبلٌ غليظ ، جيمع من حبال كثرية فيفتل ، وهو حَْبلُ السَِّفينة 
  .الّنخل ] إىل [ احلَْبلُ الذي ُيصعد به  :وقيل 

إن صحَّ  -كأنَُّه رأى » إن اهللا أحسن تشبيهاً أن يشبه باحلبل من أن يشبه باجلََملِ « : ويروى عن ابن عباس أنه قال 
  .أن املناسب لسم اإلبرة شيٌء يناسب اخليط املسلوك فيها  -عنه 

  .« جمي فََشدَّ امليم الرَّاوي ذلك عن ابن عباس أع: وقال الِكسَائي 
ولذلك هي قراءةٌ » : قال شهاُب الدِّين . وضفَّف ابن عطية قول الكسائي بكثرة رواهتا عن ابن عباس قراءة 

وروى جماهٌد عن ابن عباس ضّم اجليم وفتح امليمِ خفيفة ، وهي قراءة ابن جبري ، وقتادة ، . « مشهورة بني النَّاس 
  .وسامل األفطس 
  .بضم اجليم وامليم خمففة ، وهبا قرأ الضحاُك اجلحدري « اجلُُمل » : اسِ أيضاً يف رواية عطاء وقرأ اْبُن عبَّ

  .وقرأ ِعكْرِمة ، وابن جبري بضمِّ اجليم ، وسكون امليم 
  .وقرأ املتوكل ، وأُبو اجلوزاء بالفتح والسُّكون ، وكلُّها لغات يف القَلْس املذكور [ 

  ] .، كأنه فهم ما أراد السّائل واستغباه « زَْوج النَّاقَِة » : اآلية فقال  وسئل ابن مسعود عن اجلمل يف
ثقب اإلبرة ، وهو اخلُْرُت ، وسينه مثلثة ، وكلّ « سّم اِخليَاِط » ، و « يلج » متعلق ب } ِفي َسمِّ اخلياط { : قوله 

  .و أذن فهو َسمٌّ ومجعه مسوم كلُّ ثُقْبٍ يف أنف أ: ثُقب ضيق فهو َسمٌّ ، وكلُّ ثقب يف البدن؛ وقيل 

  ]الطويل : [ قال الفََرزَْدُق 
  وقُلُْت لَُه ال َتْخَش َشْيئاً َورَاِئيَا... فََنفَّْسُت َعْن َسمَّْيِه َحتَّى َتَنفََّسا  - ٢٤٦٦
مث أُريد به  القاتل ، ومسي بذلك للطفه وتأثريه يف مساّم البدِن حىت يصل إىل القلب ، وهو يف األصل مصدٌر: والسُّمُّ 

للخاصة الذين يدخلون بََواِطَن األمور » السَّمَّة « معىن الفاعل لدخوله باطن البدن ، وقد مسَّه إذا أدخله فيه ، ومنه 
واخلياط واملخيط . والسموم الريح احلادة؛ ألنَّها تؤثر تأثري الّسم القاتل . الّدخلُل : وَمَسامَّها ، ولذلك يقال هلم 

  .هبا ِفعال وِمفَْعل ، كإزار ومئزر ، وحلاٍف وِملَْحٍف ، وقناعٍ وِمقَْنعٍ  اآللة اليت خاطُ
بضمِّ السِّني ، وأبو عمران اجلوين ، وأُبو هنيٍك ، واألصمعيُّ » ُسمِّ « وقرأ عبد اهللا ، وقتادة ، وأُبو رزين ، وطلحةُ 

  .بالكسر ، وقد تقدَّم أنَّها لغات » ِسّم « عن نافع 
  .بكسر امليم وسكون اخلاء ، وفتح الياء » اِملْخَيط « :  ، وأُبو رزين ، وأبو جملزٍ وقرأ َعْبُد اهللا



  .وطلحةُ بفتح امليم ، وهذه خمالفة للسَّواِد 
  .ومثل ذلك اجلزاء جنزي اجملرمني ، فالكاف نعت ملصدر حمذوف : أي » َوكَذِِلَك « : قوله 

  ) ٤١(غَوَاشٍ َوكَذَِلَك َنْجزِي الظَّاِلِمَني  لَُهْم ِمْن َجهَنََّم ِمَهاٌد َوِمْن فَْوِقهِْم

أن تكون فاعالً » مهاد « هذه اجلملة حمتملة للحالّية واالستئناف ، وجيوُز حينئذ يف } لَُهْم مِّن َجَهنََّم ِمهَاٌد { : قوله 
  .فتكون احلال من قبيل املفرات ، وأن تكون متبدأ ، فتكون من قبيل اجلمل » هلم « ب 
  .؛ ألنَُّه لو تأخر عنه لكان صفة ، أو متعلق مبا تعلَّق به اجلار قبله » ِمَهاد « حال من » َجَهنََّم  ِمْن« و 
  .ال تنصرف الجتماع التَّأنيث والتعريف » َجَهنَّم « و 

رجل جهم الوْجهِ أي غَِليظه ، فسميت هبذا الغلظ أمرها يف : اشتقاقه من اجلهومة ، وهي الغلظ يقال : وقيل 
  .عذاب ال
  .َمْهٍد ، وهو الفراُش : مجع » اِملَهاد « و 

  .» ِمَهادٌ : املَْهدُ يف اللُّغة الفرش ، يقال للفراش « : قال األزهريُّ 
مجع غاشية ، وللنُّحاة يف اجلمع الذي على فواعل إذا كان منقوصاً بقياس : غواشٍ } َوِمن فَْوِقهِْم غََواشٍ { : قوله 

  .ٌف؟ هل هو ُمْنصَرِ: خالف 
  .صيغة منتهى اجلموع ، فصار وزُنُه َوْزنَ َجنَاحٍ َوقَذالٍ فانصرف ] منه [ هو مَْنصرٌف؛ ألنه قد زال : فبعضهم قال 

  .هو ممنوٌع من الصَّرف ، والتنوين تنوين عوضٍ : وقال اجلَْمُهوُر 
  .ِة واختلف يف املعوِّض َعْنُه ماذا؟ فاجلمهور على أنَُّه عوض من الياء املَْحذُوفَ

َحوَارٍ وموالٍ وبعضهم جيرُّه : وذهب املُربِد إىل أنَُّه عوض من حركتها ، والكسُر ليس كسر إعراب ، وهكذا 
  ]الطويل : [ بالفتحة ، قال 

  ولَِكنَّ َعْبدَ اللَِّه َمْولَى مََوالِيَا... َولَْو كَانَ َعْبُد اللَِّه َمْوىلً َهَجْوُتُه  - ٢٤٦٧
  ]الرجز : [ وقال آخر 
  ملَّا َرأتْنِي َخلَقاً ُمقْلُْوِليَا... قَْد َعجَِبْت ِمنِّي َوِمْن ُيَعْيِلَيا  - ٢٤٦٨

ُيعْيل تصغري : وهذا احلكُم ليس خمتصاً بصيغة مفاعل ، بل كلُّ غري منصرف إذا كان منقوصاً ، فحكمُه ما تقدَّم حنو 
وحنوه باحلركاِت على احلرف » غواش « وبعض العرب يعرب »  َوِمْن َيَعْيِلَيا« : َيْعلَى وَيْرم اسم رجل ، وعيله قوله 

  .هؤالء جوارٍ : الذي قبل الياء احملذوفة ، فيقول 
برفع الراء ]  ٢٤: الرمحن [ } َولَُه اجلوار { : برفع الشني ، وهي كقراءة عبد اهللا } وِمْن فَْوِقهِم غََواٌش « : وقرئ 

.  
  .يكون غري منصرف فكيف دخله التنوين؟ على وزن فواعل؛ ف« غََواش » : فإن قيل 
على مذهب اخلَلِيلِ وسيبويِه أنَّ هذا مجع ، واجلمع أثقل من الواحد ، وهو أيضاً اجلمع األكرب الذي : فاجلواُب 

تتناهى اجلموع إيله ، فزاده ذلك ثقالً ، مث وقعت الياء يف آخره وهي ثقيلة ، فلمَّا اجتمعت فيه هذه األشياء خفَّفوه 
فصار غواش بوزن جناح ، فدخلُه التَّنوين لنقصانه عن « فَواعل » ف الياء ، فلَّما حذفوا الياء نقص عن مثال حبذ

  .هذا املثال 
األعراف [ تقدم مثله « وكذِلَك » : اإلخباُر عن إحاطة النَّار هبم من كل جانب قوله : معىن اآلية : قال املفسِّرون 



 :٤٠ . [  
اجملرمون ، « الظَّاِملَني » حيتمل أن يكون من باب وقوع الظَّاهر موقع املضمر ، واملراد ب « َن والظَّاِملْي» : وقوله 

  .وحيتمل أن يكونوا غريهم ، وأنَُّهم ُيجزون كجزائهم 

  ) ٤٢(ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ  َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَا ُنكَلُِّف نَفًْسا إِلَّا ُوْسَعَها أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجنَِّة

  :مبتدأ ، ويف خربه وجهان » والَّذيَن آَمُنوا « : ملَّا ذكر الوعيد أْتَبَعهُ بذكر الوعد ، فقوله 
، وعلى هذا فال بّد من عائد وهو مقدٌَّر ، وتقديُرُه ، نفساً منهم } الَ ُنكَلُِّف نَفْساً { : أنه اجلملة من قوله : أحدمها 

.  
، وتكون هذه اجلملة املنفيَّة معترضة بينهما ، وهذا الوجه » أولَِئَك أْصَحابُ « : هو اجلملة من قوله : والثاين 

أعرب ، وإنََّما حسن وقوع هذا االعتراض بني املبتدأ واخلرب؛ ألنَُّه من جنس هذا الكالم؛ ألنَُّه ملَّا ذكر عملهم 
عن قدرهتم ، وفيه تَْنبِيٌه لكفار على أنَّ اجلنَّة مع عظم حملِّها الصاحل ذكر أنَّ ذلك العمل يف وسعهم ، وغري خارج 

  .يوصل إليها بالعََمل السَّْهلِ من غري حتمل الصعب 
  »وسعها « : فصل يف معىن قوله 

جبلٍ  ما يقدر اإلنسان عليه يف حال السِّعة والسُّهولة ال يف حال الّضيق والشِّدَّة ، ويدلُّ عليه قول معاِذ ْبنِ: الوسُع 
  .إال يسرها ال عسرها : يف هذه اآلية 

  .إن الوسع بذلك اجملهود : وأمَّا أقصى الطَّاقة فال يسمَّى وسعاً ، وغلط من قال 

ا كُنَّا ِلَنهَْتِدَي لَْولَا أَنْ لَِهذَا َوَمَوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َتْجرِي ِمْن َتْحِتهِمُ الْأَْنهَاُر َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َهدَاَنا 
  ) ٤٣(َتْعَملُونَ َهدَاَنا اللَُّه لَقَْد َجاَءْت ُرُسلُ َربَِّنا بِالَْحقِّ َوُنوُدوا أَنْ ِتلْكُُم الَْجنَّةُ أُورِثُْتُموَها بَِما كُنُْتْم 

، والنزع ]  ١: النحل [ } تى أَْمُر اهللا أ{ فالنزع هو مبعىن ينزع فهو على حد } َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصدُورِِهم { : قوله 
  .قلع الشَّيء عن مكانه : 

كائناً : وجيوز أن تكون حاالً متعلّقاً مبحذوف أي » َما « لبيان جنس » ِمْن « جيوز أن تكون » ِمْن ِغلٍّ « : وقوله 
  .من غلٍّ 

  .اِحلقْد واإلْحَنةُ والُبْغض ، وكذلك الُغلُولُ : الغل 
يدخلُ ، ومنه الغلول ، وهو الوصول باحليلَِة إىل : وهو الذي يغل بلطفه إىل َصميمِ القَلْب أي : ِة قال أهل اللَُّغ

  .الذُّنُوبِ الدقيقة 
انغل يف الشَّيء ، وتغلغل فيه إذا دخل فيه بلطافته كما يدخل يف صميم الفؤاِد ومجع الغل غالل ، والُغلُولُ : ويقال 

قيل إنَّ ذلك من لفظ الغاللة كأّنه تدرع ولبس احلِقَْد واخليانة حتَّى صار إليه كالغاللةِ  األخذ يف ُخفَْيٍة ، وأحسن ما: 
  .امللبوسة 

  .فصل يف تأويل اآلية 
  :يف اآلية تأويالن 

تصفية الطِّباع ، وإسقاط الوساوس : أَزلَْنا األحقاَد اليت كانت لبعضهم يف دار الدُّْنَيا ، ومعىن نزع الغل : أحدمها 
ها من أن ترد على القلوب ، فإن الشَّيطانَ ملَّا كان يف العذاَب مل يتفرغ إللقاء الوساوِس يف القُلُوبِ ، وإىل هذا ومنع



إين ألرجو أن أكون أنا ، وعثمان ، وطلحة ، والزبري « : إذ قال  -رضي اهللا عنه  -املعىن أشار عليُّ ْبُن أيب طالب 
  .» َنا َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ وَنَزْع -جل ذكره  -من الذين قال اهللا 

أزَالَ  -تعاىل  -أنَّ املراد منه أن درجات أهل اجلنَّة متفاوتة حبسب الكمال والنُّقصان ، فاللَُّه : والتأويل الثاين 
  .احلسَد عن قلوهبم حّتى إنَّ صاحب الّدرجة النّازلة ال حيسدُ صاحب الدرجة الكاملة 

من تربُّؤ  -تعاىل  -وهذا أوَْى من الوجه األوَّلِ ، حتَّى يكون يف مقابلة ما ذكره اهللا : قال صاحُب هذا التأويل 
بعض أهل النَّار من بعض ، ولعن بعضهم بعضاً ، ليعلم أنَّ حال أهل اجلنَّة يف هذا املعىن مفارقة حلالِ أْهلِ النَّارِ ، فإن 

والدرجة العالية ، ويرى نفسه َمْحُروماً عنها ، عاجزاً عن كيف ُيعقل أنْ ُيَشاهد اإلنسان النعم العظيمة : قيل 
حتصيلها ، مث إنَّهُ ال مييل طبعه إليها وال يغتم بسبب احلرمان عنها؟ فإنْ ُعقل ذلك فلم ال يعقل أيضاً أن يغريهم اهللا 

  .، وال خيلق يهم شهوة األكْل والّشرب والوقاع ويغنيهم عنها؟  -تعاىل  -
لكلّ ممكن ، واهللا تعاىل قادر عليه ، إالَّ أنَُّه تعاىل وعد بإزلة احلِقِْد واحلسد عن القلوب ، وما وعد أنَّ ا: فاجلواُب 

  .بإزالة شهوة األكل والّشرب عن النُّفوس 
  .} َتْجرِي ِمن َتْحِتهِمُ األهنار { : قوله 

  :يف هذه اجلملة ثالثةُ أوجه 
  .، قاله أُبو البقاء وجعل الَعاِملَ يف هذه احلال معىن اإلضافة » ِهم ُصدُورِ« أنَّها حال من الضَّمريِ يف : أحدها 
  .، قاله احلويفُّ » َنَزْعَنا « أنَّها حال أيضاً ، والعامل فيها : والثاين 

  .أنَّها استئناف إخبار عن ِصفَِة أحواهلم : الثالث 
اإلضافة ال يعمل إالّ إذا أمكن جتريُد املضاف ، وإعماله فيما  وردَّ أُبو حيَّان الوجهني األوَّلني؛ أمَّا األوَّلُ فألنَّ معىن

  .بعده رفعاً أو نصباً 
» َما « و » َنا « ، وال مفعوله ومها » َنَزْعَنا « ليس من صفة فاعل } َتْجرِي ِمن َتْحِتهِمُ األهنار { وأما الثاين فألن 

  .فكيف ينتصب حاالً عنهما؟ وهذا واضح 
قد تقدَّم غريه مرة أنَّ احلال تأيت من املضاف إليله إذا كان املضاف جزءاً من املضاف إليه « : قال شهاُب الدِّين 

ملدرك آخر ، ال ملا ذكره أبو البقاِء من أنَّ العامل هو معىن اإلضافة ، بل العامل يف احلال هو العامل يف املضاف ، 
  .» وكانا مع ذلك شيئاً واحداً ساغ ذلك وإنْ كانت احلال ليست منه؛ ألنَّهما ملَّا كانا متضايفني ، 

  .فصل يف شرب املؤمنني من ساق الشجرة 
إنَّ أهل اجلنة إذا سيقوا إىل اجلنة وجدوا عند باهبا َشَجَرةً يف أصل ساقها عينان فََيشَْرُبوا : قال السُّدِّيُّ يف هذه اآلية 

هور ، ويغتسلوا من األخرى ، فجرت عليهم من أحديهما ، فينزُع ما يف صدورهم من غلٍّ ، وهو الشَّراب الطّ
  .َنضَْرة النَّعيم فلم يشقوا ، ومل يسجنوا َبْعدَها أبداً 

  .إىل هذا يعين طريق اجلنة : أي } َوقَالُواْ احلمد للَِّه الذي َهَداَنا هلذا { 
  .» معناه هدانا لعمل هذا ثوابه « : وقال ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ 

الشَّامِ « بواو ، وكذلك هي يف مصاحف األمصار غري » وَما كُنَّا « : قرأ اجلماعة } ا كُنَّا لَِنْهَتِدَي َوَم{ : قوله تعاىل 
  :وفيها وجهان » 

  .االستئناف ، واجلملة بعدها مستأنفة » واو « أنَّها : أظهرمها 
  .أنَّها حالّية : والثاين 



ى ما تقدَّم من احتمال االستئناف واحلال ، وهي يف اجلملة عل] و [ بدون واو ، » ما كنا « وقرأ ابن عامر 
  .مصحف الشَّاميني كذا ، فقد قرأ كلٌّ مبا يف مصحفه 

» َهَداَنا ِلَهذَا « : جار جمرى التَّفِْسريِ لقوله } َوَما كُنَّا ِلنَْهَتِديَ لوالا أَنْ َهَداَنا اهللا { : ووجه قراءة ابن عامر أنَّ قوله 
  . اآلخر؛ وجب حذف احلرف العاطف ، فلما كان أحدمها غري

وما يف جيزها يف حملِّ رفع باالبتداء ، واخلرب حمذوف على ما تقرَّر ، وجواب » أن « } لوالا أَنْ َهَداَنا اهللا { : قوله 
  .لوال هدايته لنا موجودة لشقينا ، أو ما كنا مهتدين : تقديره » وَما كُنَّا « : مدلولٌ عليه بقوله » لَْوالَ « 

  فصل يف الداللة يف اآلية
مذهب املعتزلة أنّ كلَّ ما فعله : مث نقول . دلّت هذه اآلية على أنَّ املهتِدي من هداه اهللا ، وإنْ مل يهده اهللا مل َيهَْتِد 

ا حصل اهللا يف حّق األنبياء ، واألولياء من أنواع اهلداية واإلرشاد فقد فعله يف حقِّ مجيع الكُفَّارِ والفسَّاقِ ، وإنَّم
االمتياُز بني املؤمن والكافر ، واحملّق واملبطل بسعي نفسه واختيار نفسه ، فكان جيب عيله أنْ حيمد نفسه؛ ألنه هو 
الذي حصل لنفسه اإلميان ، وهو الذي أوصل نَفَْسُه إىل درجات اجلنان ، وخلَّصها من دركاٍت النِّرياِن ، فلمَّا مل 

  .فقط علمنا أن اهلادي ليس إال اهللا تعاىل  -تعاىل  -اهللا حيمد نفسه ألَْبتَّةَ إنَّما محد 

مفعول معىن » باحلق « جيوز أن تكون الياء للتعدية ، ف » باحلَقِّ « جواب قسم مقدَّر ، و » لَقَْد َجاَءْت « : قوله 
أْوا ما وعدهم الرُُّسلُ َجاءُوا ملتبسني باحلقِّ ، وهذا من قول أهلِّ اجلنَّةِ حني َر: ] أي [ ، وجيوز أن تكون للحال 

  .، وأن يكون من املالئكة  -تعاىل  -هذا النداء حيتمل أن يكون من اهللا » ونُوُدوا « عياناً ، 
مبا بعدها ، وجيوز أن تكون  -وهو الظَّاِهرُ  -جيوز أنْ تكونَ املفسِّرة ، فسَّرت النداء » لَقَْد َجاَءْت « : قوله 

، وأُشري » بِأنْ تِلْكُُم « : وفاً ، فهي وما بعدها يف حملّ نصب أوْ جرِّ؛ ألنَّ األصل املخففة وامسها ضمري األمر حمذ
  .إليها بإشارة البعيد؛ ألنَُّهم ُوِعُدوا يف الدُّْنَيا 

مساحمة؛ ألنَّ اإلشارة ال تكونُ إال حلاِضرٍ ، ولكنَّ العلماء ُتطلق على البعيد » هي إَشاَرةٌ لغائب « وعبارة بعضهم 
  .جمازاً  غائاً

  ] . ٥٢: النمل [ } فَِتلَْك ُبُيوتُُهْم َخاوَِيةً { : جيوز أن تكون هذه اجلملة حالّية كقوله » أْورِثُْتُموها « : قوله 
  .اخلرب » أرِثُْتُموها « بدالً أو عطف بيان و » اجلّنة « ، وجيوز أن تكون » ِتلْكُم « وجيوز أن تكُون خرباً عن 

  .تكون حاالً من تلكم للفصل باخلرب ، وألنَّ املبتدأ ال يعمل يف احلال  ومنع أُبو البقاِء أن
  .وأدغم أُبوا َعْمرو واألخوان الثّاء يف التاء ، وأظهرها الباقون 

  ] . ١٠٥: املائدة [ تقدَّم } بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ { و 
  »أورثتموها « فصل يف معىن 

م كما يصُري املرياث إىل أهله ، واإلرث قد يستعمل يف اللَُّغِة وال يراُد به زوال معناه صارت إليك: قال أهلُ املََعانِي 
  .يصريك إليه : هذا الفعل يورثك الشَّرف ويورثك العار أي : امللك عن امليِّت إىل احلي ، كما يقال 

  . إنَُّهم أعطوا تلك املنازلَ من غري تعب يف احلال فصار شبيهاً باملرياث: ومنهم من يقول 
  .إنَّ أْهلَ اجلنَّة يرثون منازل أهل النَّارِ : وقيل 

ليس من كافر وال مؤمن إال وله يف اجلنة والنَّار منزل ، فإذا دخل أْهلُ اجلنَِّة اجلنَّة ، « : قال عليه الصَّالة والسَّالُم 
 -هذه منازلكم لو عملتم بطاَعِة اهللا : هلم  وأهل النَّارِ النَّاَر ، رفعت اجلنة ألهل النَّار فينظرون إىل منازهلم فيها فيقال

  .» يا أْهلَ اجلنة ، رثوهم مبا كنتم تعملون ، فيقسم بني أهل اجلنة منازهلم : مثَّ يقال  -تعاىل 



أَحدٌ  لَْن َيْدُخلَ« :  -عليه الصَّالةُ والسَّالُم  -هذه اآلية َتُدلُّ على أنَّ الَعْبدَ يدخل اجلنَّة بعمله ، وقوله : فإن قيل 
  .، وبينهما تناقض » اجلنة بَِعِمِلِه ، وإنََّما َيْدُخلُوَنَها بَِرْحَمِة اللَِّه 

أنَّ العمل ال يوجب دخولَ اجلنَِّة ِلذَاِتِه ، وإنَّما يوجبه ألن اهللا بفضله جعله عالمة عليه ، وأيضاً ملَّا كان : فاجلواُب 
  . -تعاىل  -اجلنَّة يف احلقيقة ليس إالّ بفضل اهللا  كان دخول -املوفق للعمل الصَّاحل هو اهللا تعاىل 

َد َربُّكُْم َحقًّا قَالُوا نََعْم َوَناَدى أَْصحَاُب الَْجنَّةِ أَْصحَاَب النَّارِ أَنْ قَْد َوَجْدَنا َما َوَعدََنا رَبَُّنا َحقًّا فََهلْ َوَجْدُتْم َما َوَع
  ) ٤٤(اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني فَأَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ َبْينَُهْم أَنْ لَْعَنةُ 

  .ملَّا َشَرَح وعيد الكفار وثواب أهل اإلميان أتبعه بذكر املَُناظَراتِ اليت َتُدورُ بني الفريقني يف هذه اآلية 
مري حيتمل أن تكون تفسريية للنَِّداِء ، وأن تكون خمففة من الثَِّقيلَِة ، وامسها ض» أن « } أَن قَْد َوَجْدَنا { : قوله 

كهذه اآلية » قَْد « األمر والشَّأِن ، واجلملة بعدها خربها ، وإذَا كان الفعل ُمَتَصّرفاً غري دعاء ، فاألجود الفصل ب 
  .وقد تقدَّم حتقيقه يف املائدة . أو بغريها 

  .} َما َوَعَدَنا َربَُّنا { : ما وعدكم ربكم ، كما قيل : هال قيل : فإن قلت : قال الزَّخمشريُّ 
  .عليه » َوَعَدَنا « ُحذف ذلك ختفيفاً لداللة : قلت 

أطِْلَق ليتناول كلَّ ما وعد اهللا من البعث واحلساب والعقاب والثواب ، وسائر أحوال القيامة ، : ولقائل أن يقول 
  .اب هلم فأطلق لذلك ألنَُّهم كانوا مكذِّبني بذلك أمجع ، وألنَّ املوعود كله ممَّا ساءهم ، وما نعيم أهل اجلنَّة إالَّ عذ

  .إىل آخره . . . ولقائل « : قوله : قال ِشهَاُب الدِّين 
  .هذا اجلواب ال يطابق سؤاله؛ ألنَّ املدعي حذف املفعول األوَّل ، وهو ضمري املخاطبني 

و سئل عن إنَّما يناسب ل] فهذا [ واجلواُب وقع باملفعول الثَّاين الذي هو اِحلسَاُب والعقاب ، وسائر األحوال ، 
  .» حذف املفعول الثاين ، ال املفعول األول 

يدلُّ على أنَُّه تعاىل خاطبهم هبذا الوَْعِد وكوهنم } َما َوَعدََنا رَبَُّنا { : وأجاب اْبُن اخلطيبِ عن السُّؤالِ بأن قوله 
  .املؤمنني  هبذا الوعد يوجب مزيد الّتشريف ومزيد التشريف الئق حبال -تعاىل  -خماطبني من قبل اهللا 

فلهذا السّبب مل يذكر اهللا تعاىل أنَُّه خاطبهم هبذا اخلطاب بل ذكر  -تعاىل  -أّما الكَاِفُر فليس أهالً ألن خياطبه اهللا 
  .أنَُّه بيَّن هذا احلكم  -تعاىل  -اهللا 
  .» ال « ، ونقيضتها » بلى « و » جري « و » إي « و » أجل « حرف جواب ك » نعم « و 
تكون لتصديق اإلخبار ، أو إعالم استخبار ، أو َوْعِد طالب ، وقد ُيجَاُب هبا النَّفي املقرون باستفهام »  َنَعْم« و 

  ]الوافر : [ وهو قليل جّداً كقول جْحَدرٍ 
  وإيَّاَنا فَذَاَك بَِنا َتدَانِي... أَلْيَس اللَّْيلُ َيْجَمعُ أمَّ َعْمروا  - ٢٤٦٩

  وَيْعلُوَها النََّهاُر كََما َعالَنِي... ا أرَاُه َنَعْم ، وتََرى اِهلاللَ كََم
بلى ، ولذلك ُيرَْوى عن ابن عباس يف قوله تعاىل : ، وكان من حقه أن يقول » نعم « ب » ألَْيَس « : فأجاب قوله 

تعاىل  -إنْ َشاَء اللَّهُ نعم لكفروا ، وفيه حبثٌ يأيت : لو قالوا ] :  ١٧٢: األعراف [ } أَلَْسَت بِرَبِّكُْم قَالُواْ بلى { : 
  .قريباً  -

ليس « : ، وطعن أُبو حَاِتمِ عليها وقال » كَناَنة « وقرأ الكساِئيُّ واألعمُش وحيىي بن وثَّابٍ بكسر عينها ، وهي لغة 
  .» الكسر مبعروف 



أمَّا النََّعم « : ح ، فقال نعم بالفت: واحتج الِكَساِئيُّ لقراءته مبا ُيحكى عن عمر بن اخلطاب أنَّه سأل قوماً فقالوا 
  .أي بالكَْسرِ » نَِعم : فاإلبل فقولوا 

  .» ومل َنَر العرب يعرفون ما َرَوْوه عن عمر ونراه ُموَلَّداً « : قال أبو عبيد 
 »حىت « وهذا طَْعٌن يف املُتَواِتر فال ُيقبل ، وتبدل عينها حاًء ، وهي لغة فاشية ، كما تبدل حاء : قال شهاب الدين 

  .عيناً 
  .} فَأَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ { : قوله 

  .التأذين يف اللَُّغِة النداء والّتصويت اإلعالم ، واألذان للّصالة إعالم هبا وبوقتها 
  .نادى مناد أمسع الفريقني : » أذَن مؤذّن « وقالوا يف 

  .» وذلك املؤذن من املالئكة وهو صاحبُ الصُّورِ « : قال ابن عباس 
  :فعلى األول التقدير » مؤذن « أو ب » أذَّن « جيوز أن يكون منصوباً ب » م بينه« : قوله 

  .أنَّ املؤذن أوقع ذلك األذان بينهم أي يف وسطهم 
  .أنَّ مؤذِّناً من بينهم أذَّن بذلك األذان ، واألول أْولَى : وعلى الثَّاين التَّقديُر 

ولكن ال يعمل « :  -عند إجازته هذا الَوْجهِ  -قال مكيّ » ذّن مؤ« وأن يكون ُمَتَعلِّقاً مبحذوف على أنَّهُ صفة ل 
؛ ألنَّهُ « مؤذّن » ال جيوز أنْ يكون معموالً ل } أَن لَّْعَنةُ اهللا { : يعين أنَّ قوله « إذ قد نعته » مؤذِّن « أنْ » يف 

  .موصوف واسم الفاعل مىت وصف مل يعمل 
، وليس » أنْ « جاز أن يعمل يف » مؤذِّن « نعتاً ل » َبيَْنُهْم « ا مل جنعل وهذا يوهم أنَّا إذ» : قال شهاُب الدِّين 

  ] .» ضارب « ال ب » ضرب « زيداً تنصب زيداً ب [ ضرب َضارٌِب : األمر كذلك؛ ألنََّك لو قلت 
ذلك ، وفيه ، وإذا وصفته امتنع » أن « عامالً يف » مؤذّن « لكين قد رأيت الواِحِدي أجاز ما أجاز مكّي من كون 

  .ما تقّدم وهو حسن 
جيوز أن تكون املفسِّرة ، وأن تكون املخففة ، واجلملة االمسيَّة بعدها » أنْ « } أَن لَّْعَنةُ اهللا َعلَى الظاملني { : قوله 

  .اخلرب ، فال حاجة هنا لفاصل 
على أنََّها امسها ، و » اللَّعنة « نصب بفتح اهلمزة وتشديد النون ، و» أنَّ « : وقرأ األأخوان ، وابن عامر ، والبزِّي 

ورفع اللّعنة نافع وحده ، » أنْ « خفَّف } أَن لَّْعَنةُ اهللا َعلَْيِه { ]  ٧النور [ خربها ، وكذلك يف » على الظاملني « 
  .والباقون بالتشديد والنَّصب 

د على إرادة إضمار القّصة واحلديث َمْن شّدد فهو األصلُ ، ومن خفَّف فهو خمففة من التشدي: قال الواِحديُّ [ 
أنَُّه ، وال : التقدير ]  ١٠: يونس [ } َوآِخُر َدْعَواُهمْ أَِن احلمد للَِّه { : أنه لعنة اهللا ، ومثله قوله تعاىل : تقديره 
  ] .هذه إال وتكون بعد إضمار احلديث والشأن » أنْ « خيفف 

إمَّا على إضمار القول عند البصريني ، وإمَّا على : ديد ، وذلك بالكسر والتش» إنَّ « : وقرأ عصمةُ عن األعمشِ 
  .إجراء النِّداء ُمْجرى القول عند الكوِفيِّني 

  ) ٤٥(الَِّذيَن َيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبغُوَنَها ِعَوًجا َوُهْم بِالْآِخَرِة كَاِفُرونَ 



نصوبه على القطع فيهما ، وجمروره على النَّعت ، أو البدل ، أو جيوز أن يكون مرفوع احملل وم» الَّذيَن « : قوله 
  .عطف البياِن 

  .َيُصدُّون النَّاَس ، وجيوز أالّ يُقدر له مفعول : حمذوف أي » َيصُّدُّونَ « ومفعول 
  .» هو يعطي ومينع « : الَّذين من شأهنم الصَّدُّ كقوهلم : واملعىن 
  .لنَّاس من قبول الدين احلقِّ ، إمَّا بالقهر ، وإّما بسائر اِحلَيلِ مينعون ا: أي » َيُصدُّونَ « ومعىن 

  .صدَّ ُصُدوداً ، فيكون الزماً : مبعىن يعرضون من » َيُصدُّونَ « وجيوز أن يكون 
  .} اِفُرونَ باآلخرة كَ{ و : أي بإلقاء الشكوك والشُُّبَهات يف دالئل الدِّين احلق ، مث قال } َوَيْبغُوَنَها ِعَوجاً { : قوله 

  .وهذا يدلُّ على فساد ما قاله القَاِضي من أنَّ ذلك اللعن يعم الفاسق والكافر 
  .وبالفتح يف كلِّ ما كان قائماً كاحلائظ والرُّمح وحنوه . والعِوج بكسر العني يف الّدين واألمر وكلّ ما مل يكن قائماً 

َيْعرِفُونَ كُلًّا بِِسيَماُهْم َونَاَدْوا أَْصحَاَب الَْجنَّةِ أَنْ َسلَاٌم َعلَْيكُْم لَْم َيْدُخلُوَها َوَبْيَنُهَما ِحجَاٌب َوَعلَى الْأَْعَرافِ رِجَالٌ 
  ) ٤٦(َوُهْم َيطَْمُعونَ 

  ] . ١٣: احلديد [ } فَضُرَِب بَْيَنُهم بِسُورٍ { : أي بني أصحاب اجلنَّة وأصحاب النَّار ، وهذا هو الظَّاهر كقوله 
  .نَّة والنَّار ، وبه بدأ الزَّخمشريُّ بني اجل: وقيل 

  .فوق والنَّار يف أسفل السَّاِفِلَني؟ . وأي حاجة إىل ضرب هذا السُّورِ بني اجلنَّة والنَّار ، وقد ثبت أن اجلنَّة : فإن قيل 
  .بُعد إحدامها عن األخر ال مينُع أن حيصل بينهما سور وحجاب : فاجلواُب 

  .وعلى أعراف احلجاب : أي : قال الزََّمْخشَرِيُّ : »  َوَعلى األْعرَاِف« : قوله 
عوضاً من » أل « أعراف الّسور وهي ُشَرفُه ، ومنه ُعْرُف الفََرسِ وعرف الدِّيِك ، كأَنَُّه جعل : قال القرطيبُّ 

  .اإلضافة وهو مذهب كويف ، وتقدَّم حتقيقه 
  .ره ، عرب عنه تارةً باحلجاب ، وتارةً باألعراف وجعل بعضهم نفس األعَْراِف هي نفس اِحلجابِ املتقدم ذك

  .قال ابن عباس » ولذلك ُعرِّفَت األعراف؛ ألنَُّه عين هبا اِحلجَاب « :  -ومل يذكر غريه  -قال الَواِحديُّ 
  .س مجع ُعْرف بضمِّ الَعْينِ ، وهو كلُّ مرتفع من أرض وغريها استعارةً من ُعْرف الدّيك ، وُعْرف الفر: واألعراف 

حدثتنا امرأتك عن َجابِرٍ عن ُمَجاِهٍد : سألت الِكَساِئيَّ عن واحد األعراف فسكت ، فقلت : قال َيْحَيى ْبُن آَدَم 
نعم ، وإن واحده ُعْرُف بعريٍ ، وإن : فقال » األعراف ُسوٌر له عرف مثل عرف الدِّيك « : عن ابن عباس قال 

  .نَُّه عرف بارتفاعه دون األشياء املنخفضة ، فإنََّها جمهولة غالباً مجاعته أْعَراف ، يا غُالم هات القرطاس كأ
  ]البسيط : [ قال أمية بن أيب الصلت 

  ِفي ّجنَّةٍ َحفََّها الرُّمَّانُ واخلَضُِر... َوآَخُرونَ َعلَى األْعَراِف قَْد طَِمعُوا  - ٢٤٧٠
  ]الرجز : [ ومثله أيضاً قوله 

  كاجلََبلِ املُوِفي َعلَى األعَْراِف... نَِياِف  كُلُّ ِكَنازِ لَْحِمِه - ٢٤٧١
  ]الطويل : [ وقال الشَّمَّاخ 

  َرمَاٌح َنَحاَها وِْجَهةَ الرِّيحِ َراكُِز... فَظَلَّْت بأْعَراٍف َتَعاَدى كأنََّها  - ٢٤٧٢
ْهل اجلَنَّة والنَّار ، كََتَبةٌ رجال وعلى معرفة أ» َوَعلى األْعرَاِف « : إن قوله : وقال الزَّجَّاُج ، واحلسنُ يف أحد قوليه 

هم قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم فضرب على فَِخِذِه مث قال : يعرفون كل من أهل اجلنة والنَّار بسيماهم ، للحسن 



هم قوٌم جعلهم اهللا على تعرف أهل اجلّنة وأهل النّار ، مييزون البعض من البعض واهللا ال أدري لعل بعضهم اآلن : 
  .معنا 

، واختار هذا القول » إنَّهم عدول الِقَياَمِة الذين َيشَْهُدونَ على النَّاس بأعماهلم ، وهم يف كُلِّ أمَّةٍ « : قال املهدويُّ 
  .» هو من أحسن ما قيل فيه ، فهم على السور بني اجلنَِّة والنَّارِ « : النَّحَّاُس وقال 

  :الذين هم على األعراف على قولني  فأمَّا القائلون بالقول األوَّلِ فقد اختلفوا يف
: ، فقيل له » هم مالئكة يعرفون أهل اجلنَّة وأهل النَّار « : هم األشَْراُف من أهل الطَّاَعِة ، وقال أبو جملز : فقيل 

  . »املالئكة ذكور ال إناث « : ، وتزعم أنَُّهْم مالئكة ، فقال } َوَعلَى األعراف رِجَالٌ {  -عز وجل  -يقول اهللا 

أجلسهم اهللا على أعلى ذلك السُّور إظهاراً لشرفهم وعلّو مرتبتهم  -عليهم الصَّالة والسَّالم  -هم األْنبَِياُء : وقيل 
.  

  .هم الشَُّهَداُء : وقيل 
، » مل يدخلوها وهم يطمعون يف دخوهلا « : هذه الوجوه باطلة ألنه تعاىل قال يف صفة أصحاب األعراف : فإن قيل 
  .ْصُف ال يليق باملالئكة واألنبياء والشُّهداء وهذا الَو
إنَُّه تعاىل بيَّن من صفة أْهلِ األعراف أن دخوهلم اجلنة يتأخر ، والسَّبب فيه أنَُّه : ال يبعد أن يقال : قالوا : فاجلواُب 

ل أهل اجلّنة يف اجلنَّة ، تعاىل مّيزهم عن أهل اجلنَّة وأهل النَّار ، وأجلسهم على تلك األماكن املرتفعة ليشاهدوا أحوا
وأحوال أهل النّار يف النَّار ، فيلحقهم السُّرور العظيم مبشاهدة تلك األحوال ، مث إذا استقرَّ أهل اجلنَّة يف اجلنَِّة ، 

لني يف اجلنَّة ال مينع فثبت أنَّ كوهنم غري داخ. وأهلُ النَّارِ يف النَّارِ ، فحينئٍذ ينقلهم اللَُّه إىل أماكنهم العَاِلَية يف اجلنَِّة 
  .من كمال شرفهم وعلو درجتهم 

والطمع هنا حيتمل أن يكون على بابه أو يكون مبعىن اليقني قال تعاىل ِحكاَيةٌ عن » وهْم َيطَْمُعونَ « : وأّما قوله 
  ] . ٨٢: الشعراء [ } ن والذي أَطَْمُع أَن َيْغِفَر ِلي َخطِيئَِتي َيْوَم الدي{ :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -إبراهيم 

  ]املتقارب : [ وذلك الطمع طمع يقني ، وقال الشَّاعُر 
  قَِديٌر بُِحْسنِ يَِقينِي َيِقينِي... وإنِّي ألطَْمعُ أنَّ اإللَه  - ٢٤٧٣

  :من أهل الثواب وهؤالء ذكروا وجوهاً ] أن أصحاب األعراف أقواٌم يكونون يف الدرجة النازلة : القول الثاين 
أنَّهم أقوام تساوت َحَسَناُتُهم وسّيئاهتم ، فأوقفهم اهللا تعاىل على األعراف ، لكوهنا درجة متوسطة بني اجلنَّة :  أحدها

والنار ، مث يدخلهم اهللا اجلنَّة بفضله ورمحته ، وهذا قولُ حذيفة وابن مسعود ، واختيار الفّراِء ، وطعن اجلُبَّاِئيُّ 
  :ا على فساده من وجهني والقاضي يف هذا القول ، واحتجُّو

يدلُّ ]  ٤٣: األعراف [ } ونودوا أَن تِلْكُُم اجلنة أُورِثُْتُموَها بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ { : إن قوله تعاىل : قالوا : األوَّل 
تحقون على أنَّ كُلَّ من دخل اجلنة فال ُبدَّ وأن يكون مستحقاً لدخوهلا ، وذلك مينع من القَْولِ بوجود أقوام ال يس

  .اجلَنَّة وال النَّاَر ، مث إنَّهثم يدخلون اجلنة مبحض التفضل ، ال بسبب االستحقاقِ 
أنَّ كوهنم من أصحابِ األْعَراف يدلُّ على أنَُّه تعاىل ميََّزُهم من مجيع أْهل القيامِة ، مثَّ أْْجلَسَُهْم على األماكن : الثاين 
باألشراف وأما الذين تساوت حسناهتم وسيئاهتم فدرجتهم قاصرة ، فال  وقيل هذا التشريف ال يليق إالَّ[ العالية 

  ] .يليق هبم ذلك التشريف 
خطاب مع أقوام ُمَعيَّنَِني ، } ونودوا أَن ِتلْكُمُ اجلنة أُورِثُْتُموَها { : أنَُّه حيتمل أن يكون قوله : واجلواب عن األوَّل 

  .فلم يلزم أن يكون كلّ أهل اجلنَّة كذلك 



أنَّا ال نسلّم أنَُّه تعاىل أجلسهم على تلك األماكن العالية على سبيل التَّخصيص مبزيد التَّشْرِيِف : واُب َعنِ الثَّانِي واجل
  !وإنََّما أْجلَسَُهم َعلَْيَها؛ ألنَّها كاملرَتَبِة املُتوسِّطَةِ بني اجلنَِّة والنَّارِ وهل النزاع إالّ يف ذلك؟

أقواٌم خرجوا إىل الغزو بغري إذن آبائهم فاستشهدُوا حببسوا بني اجلَنَِّة والنَّارِ ، وهذا داخل يف أنَُّهم : الوجه الثاين 
  .القول الذي قبله؛ ألنَّ معصيتهم ساوت طاعتهم باجلهاد 

  .» إنَُّهم َمَساِكُني أْهلِ اجلَنَِّة « : قال عَْبُد اهللا ْبُن احلَارِث : الثالث 
  .لفُسَّاُق من أهل الصَّالة يعفو اللَّه عنهم ويسكنهم يف األعراف إنَُّهُم ا: قيل : الرابع 

وأّما القَْولُ الثَّاين بأن األعراف عبارة عن الّرجال الذين يعرفون أهل اجلّنة والنَّار ، فهذا قول غري بعيد؛ ألنَّ هؤالء 
  .رِ األقوام ال بّد هلم من مكان عال ، يشرفون منه على أهل اجلَنَِّة وأهل النَّا

كل فريق من أْصحَابِ اجلنَِّة ، وأصحاب النَّارِ : أي » كالًّ « ، و » رَِجال « يف حملِّ رفع نعتاً ل » َيْعرِفُونَ « : قوله 
.  

َيْوَم { : قال تعاىل . إنَّ سيما الرجل املسلم من أهل اجلَنَّة بياض وجهه « : قال اْبُن عبَّاس » بِِسيَماُهْم « : قوله 
وكون وجوههم عليها غربة ] . وكون وجوههم وجوههم ] [  ١٠٦: آل عمران [ } ُجوٌه وََتْسَودُّ ُوُجوهٌ َتْبَيضُّ ُو

  .» ترهقها قترة ، وكون عيوهنم زرقاً 
إنَّ أصحاب األْعرَاِف كَانُوا َيْعرِفُونَ املُؤمننيَ يف الدنيا بظهور عالماِت اإلمياِن والطَّاعة عليهم ، ويعرفون : وقيل 
رين يف الدُّنَْيا أيضاً بظهور عالمات الكُفْرِ والِفْسقِ عليهم ، فإذا َشاَهُدوا أولئك األقوام يف َمْحفَلِ القيامة ميزوا الكاف

[ البعض عن البعض بتلك العالمات اليت شاهدوها عليهم يف الدُّْنَيا ، وهذا هو املختار؛ ألنَُّهم ملَّا شاهدوا أهل اجلَنَِّة 
نَّار يف النَّار فأّي حاجة إىل أن يستدلّ على كوهنم من أهل اجلَنَّة هبذا العالمات؟ ألنَّ هذا جيري وأهل ال] يف اجلنة 

  .جمرى االستدالل على ما علم وجوده باحلّس ، وذلك باطل 
تصاص فائدة؛ واآلية تدلُّ على أنَّ أصحاب األْعرَاِف خمتصُّون هبذه املعرفة فلو محلناه على هذا الَوْجِه مل يبَق هلذا االخ

  .ألنََّها أمور حمسوسة ، فال خيتص مبعرفتها شخص دون شخص 
  .} َوَنادَْواْ أَْصَحاَب اجلنة أَن َسالٌَم َعلَْيكُْم { : قوله 

  .وما بعده لرجال » َناُدوا « أنَُّهم إذا نظروا إىل أهل اجلنَِّة سلّموا على أهلها والضمري يف : واملعىن 
« إال أنَُّه مل يقرأ هنا إالّ ب ]  ٤٤: األعراف [ } أَن لَّْعَنةُ اهللا َعلَى الظاملني { : كقوله } لَْيكُْم أَن َسالٌَم َع{ : وقوله 

  .اخلفيفة فقط » أن 
  فصل يف معىن السالم يف اآلية

ا التأويل يعين على هذ» َوُهْم َيطَْمُعونَ « : سلمتم من العقوبة ، وقوله : سالم عليكم ، وقيل : َيقُولُون هلم : واملعىن 
وهم يعلمون أنَُّهْم يدخلوها ، وذلك معروف يف اللَُّغِة أن يكون طمع مبعىن علم ، ذكره النَّحَّاُس ، وهذا قول ابن 

  .عباس وابن مسعود وغريهم أنَّ املراد أصحاب األعراف 
  :يف هذه اجلملة أوجه » مل يدخلوها « قوله : قال القطريبُّ 

  .نادى أهل األعراف حال كوهنم غري داخلني اجلنَّة : أي » َنادوا « اعل أنَّها حال من ف: أحدها 
  .، مث لك اعتباران بعد ذَِلَك » َيْدُخلُوَها « حيتمل أن يكون حاالً من فاعل » وُهْم َيطَْمُعون « : وقوله 
  .هلا أن يكون املَْعَنى مل َيدُخلُوها طاِمِعَني يف دخوهلا بل دخلوها على يأس من دخو: األول 



مل يدخلوها بعد ، وهم يف وقت َعَدمِ الدُُّخولِ طامعون ، : املعىن مل يدخلوها حَالَ كوهنم طامعني ، أي : والثاين 
  .وحيتمل أن يكون مستأنفاً خرب عنهم بأنَُّهم طامعون يف الدُُّخول 

َوُهْم َيطَْمُعون « : خلني ، وقوله نادوهم حال كوهنم غري دا: أي » َنادوا « أن تكون حاالً من مفعول : الوجه الثاين 
  .على ما تقدم آنفاً » 

، قاله الزخمشريُّ وفيه ضعف من حيث إنَُّه فصل فيه بني » رَِجالٍ « أن تكون يف حمل رفع صفة ل : والوجه الثالث 
  .، وليست مجلة اعتراض » وَنادَْوا « : املوصوف وصفته جبملة قوله 

ما صنع هبم؟ : هلا من اإلعراب؛ ألنََّها جواب سائل سأل عن أصحاب األعَْراِف ، فقال  أهنا ال َمحلَّ: والوجه الرابع 
  .فقالك مل يدخلوها ، وهم َيطَْمُعون يف دخوهلا 

ابتداًء وخرباً « وهم َيطَْمُعونَ » إن محلت املعىن على أنَُّهْم دخلوها كان « : وقال مكي كالماً عجيباً ، وهو أن قال 
أنَّهم َيِئسُوا من الدُّخُول ، فلم يكن هلم طََمعٌ يف : ، معناه « َيْدُخلُوَها » ن الضَّمري املرفوع يف يف موضع احلال م

الدُّخول ، لكن دخلوا وهم على يأس من ذلك ، فإن محلت معناه أنَُّهم مل يدخلوا بعد ، ولكنهم يطمعون يف 
  .» الدُّخُول برمحة اهللا كان ابتداًء وخرباً مستأنفاً 

من كالم » وُهْم َيطَْمُعونَ « : من كالم أصحاب اجلنَِّة ، ومجلة قوله » لَْم َيْدُخلُوَها « : مجلة قوله : ل بعضهم وقا
  .املالئكة 

إنَّ أصحاب األعراف ينادون أصحاب اجلنة بالسَّالم ، فريدُّون عليهم السالم ، فيقول « : قال عطاء ابن عباس 
» صحابنا على أعراف اجلنَّة مل يدخلوها؟ فتقولُ هلم املالئكة جواباً هلم وهم َيطَْمُعون ما أل: أصحاب اللجنَّة للخَزَنِة 

  .وهذا يبعد صحته عن ابن عباس إذ ال يالئم فصاحة القرآن 
  فصل يف معىن اآلية
عون يف دخوهلا معىن اآلية أنَُّه تعاىل أخرب أنَّ أهل األعراف ، مل يدخلوا اجلنة ، ومع ذلك فهم يطم: قال ابن اخلطيب 

.  
أنه تعاىل إنَّما جعلهم على األعراف وأّخر إدخاهلم : إنَّ أصحابَ األعَْراِف هم ِأراف أهل اجلَّنَِّة ، فاملعىن : مث إن قلنا 

ليه اجلَنَّة ليطلعوا على أهل اجلَنَِّة والنَّار ، مث إنَّهُ تعاىل ينقلهم إىل الّدرجات العالية كما روي عن النيبِّ صلى اهللا ع
إنَّ أْهلَ الدََّرجَاِت العُلَى لَيَراُهْم ِمْن َتْحتَُهْم كََما َتَرْونَ الكوكَب الدريَّ يف أفقِ السََّماِء ، وإنَّ أَبا « : وسلم أنَُّه قال 

  »بكر وُعَمَر ِمْنُهمْ 
لس اهللا أهل وحتقيق الكالم أن أصحاب األعراف هم أشراف أهل القيامة فعند وقوف أهل القيامِة يف املوقف جي

األعراف وهي املواضع العالية الشريفة ، فإذا أدخل أهل اجلنَّة اجلنة ، وأهل النار النَّار نقلهم إىل الدرجات العالية ، 
أصحاب األعراف هم الذين يكونون يف الدََّرجَّةِ النازلة من : وإن قلنا . فهم أبداً ال جيلسون إال يف الدرجات العالية 

عىن أنَّهُ تعاىل جيلسهم يف األعراِف ، وهم يطمعون يف فضل اللَّه وإحسانه أنْ َيْنقلَُهم من تلك أهل النجاة ، فامل
  املواضع إىل اجلنة

  .» الذي جعل الطمع يف قلوهبم يوصلهم إىل ما يطمعون « : قال احلََسُن 

  ) ٤٧(لَا َتْجَعلَْنا َمَع الْقَْومِ الظَّاِلِمَني َوإِذَا ُصرِفَْت أَْبصَاُرُهمْ ِتلْقَاَء أَْصحَابِ النَّارِ قَالُوا َربََّنا 



كلما وقعت أبصار أصحاب األعراف على أهل النَّارِ تضرَُّعوا إىل : معناه } َوإِذَا ُصرِفَْت أَْبصَاُرُهمْ { : قوله تعاىل 
  .اللَِّه يف أالّ جيعلهم من زمرهتم 

لَمْ َيْدُخلُوَها َوُهْم أهل النَّارِ تضرَّعُوا إىل اللَّهِ يف أالّ «  وهي خمالفة للسواد كقراءة» وإذَا قلبت « : وقرأ األعمش 
  .جيعلهم من زمرهتم 

  .أو وهم طامعون على أن هذه أقرب 
  .منصوب على ظرف املكان « ِتلْقَاَء » : قوله 

  .« ومجعه تالِقيّ » : قال مكيٌّ 
، فالتقت » تَفَاِعيلُ « ومتثال وبابه جيمع على » متثال « ك » ِتفْعَال « وزنه » ِتلْقَاء « ألن » : قال شهاُب الّدين 

  .» َتالَِقّي « الياء الزَّائدةُ مع الياء اليت هي الم الكلمة ، فأدغمت فصارت 
  .على جهة اللِّقَاِء واملقابلة : والتلقاء يف األصل ، مصدر مث ُجِعلَ داالًّ على املكان أي 

» ِتفعال « ، ونقل املصادر على » للِّقَاِء ، وهي يف األصل مصدر استعمل ظَْرفاً الّتلقاء جهة ا« : قال الَواِحِديُّ 
بكسر التَّاء » ِتفعال « مل يأت من املصادر على : التِّلقاء ، واملربد عن البصرّيني أنَُّهَما قاال : بكسر التَّاء إالَّ لفظتان 

التَّرْداد والتكرار ، ومن األمساء مكسور : املصادر فمفتوح حنو التِّلقاء ، والتِّبيان ، وما عدا ذلك من : إالَّ لفظتان 
  .ِتمثال وِتْمساح وتِقْصار : حنو 

جمبورين على ذلك ال ] إال [ فائدة جليلة ، وهو أنَُّهم مل َيلَْتِفتُوا إىل جهة النَّار » ُصرِفَْت أْبصَاُرُهم « : ويف قوله 
بالنِّسبة إىل إسقاط إْحَدى » ِتلْقَاَء أْصَحابِ « : دَّم خالف القُرَّاء يف حنو باختيارهم؛ ألن مكان الشرِّ حمذور ، وقد تق

  ] . ١٣،  ٦[ اهلمزتني ، أو إثباهتا ، أو تسهيلها يف أوائل البقرة 
  .والعامل فيها » إذا « هو جواب » قالوا « و 

  ) ٤٨(قَالُوا َما أَغَْنى َعْنكُْم َجْمُعكُْم َوَما كُنُْتْم َتسَْتكْبِرُونَ َوَناَدى أَْصحَاُب الْأَْعَرافِ رِجَالًا َيْعرِفُونَُهْم بِِسيَماُهْم 

أتبعه أيضاً بأن أصحاب األعراف ينادون رجاالً من أهل « وإذا صرت أبصارهم تلقاء أصحاب النَّار : ملَّا بني بقوله 
  .} َمآ أغىن َعنكُْم َجْمُعكُْم { : و قوهلم النار ، فاستغىن عن ذكر النار؛ ألنَّ الكالم املذكور ال يليق إال هبم ، وه

  .جيوز أن تكون استفهامية للتوبيخ والتقريع ، وهو الظاهر ، وجيوُز أن تكون نافية « َما أغَْنى » : قوله 
ما أغىن عنكم مجعكم املال واالجتماع : مصدرية لُيْنَسق مصدٌر على مثله أي « ما « » وما كنتم » : وقوله 

  .م مستكربين عن قَُبولِ احلقِّ ، أو استكباركم على الناس والكثرة وكونك
  .بثاء ُمثلثة من الكثرة « َتسَْتكِْثُرون » وقرئ 

  ) ٤٩(ْم َتحَْزُنونَ أََهُؤلَاِء الَِّذيَن أَقَْسْمُتمْ لَا َينَالُُهُم اللَُّه بَِرْحَمٍة اْدُخلُوا الَْجنَّةَ لَا خَْوٌف َعلَْيكُْم وَلَا أَنُْت

  : هذه اجلملة وجهان جيوز يف
  .أهؤالء الذين أقسمتم زيادة تبكيت : ما أغىن ، وقالوا : قالوا : أنَّها يف حملِّ نصب بالقَْولِ املتقّدم أي : أحدمها 
أن تكون مجلة مستقلّة غري داخلة يف حيِّزِ القول ، واملشار إليهم على القَْولِ األوَّلِ هم أهل اجلَنَّة ، : والثاين 
  .ن ذلك هم أهل األعراف ، واملقول هلم هم أْهلُ النَّارِ والقائلو

أهؤالء الذين يف اجلنَِّة اليوم هم الذين كنتم حتلفون أنَُّهم ال يدخلون ] : وقال أهل األعَْاِف ألهل النَّارِ : واملعىن [ 



  . ادخلوا اجلنة: قالوا هلم ، أو قيل هلم : اجلنة برمحة اهللا وفضله ، ادخلوا اجلنَّة أي 
هم أهل األعراِف ، والقائل ذلك ملك : وأّما على القَْولِ الثَّاين وهو االستئناف ، فاختلف يف املشار إليه ، فقيل 

  .يأمره اهللا هبذا القَْولِ ، واملقول له هم أْهلُ النَّارِ 
  .املُشَاُر إليهم هم هل اجلنَِّة ، والقائل هم املالئكة ، واملقول هلم أهل النار : وقيل 
  .املُشَاُر غليهم هم أهل اجلنَِّة ، والقائل هم املالئكة ، واملقول هلم هم أهل النار : وقيل 

: فيقولون [ يرجعون فيخاطب بعضهم بعضاً ، : أي ] من قول أهل األعراف أيضاً » ادُخلُوا اجلَنَّةَ « : ووقوله 
  ] .اْدُخلُوا اجلَنَّةَ 

« : من كالم أصحاب األعَْراِف ، وقوله ] ء الذين أقسمتم ال يناهلم اهللا برمحة أهؤال{ : إن قوله : قال ابن األنَْبارِي 
يُرِيدُ أَن { : ادخلوه ونظريه قوله تعاىل : فقال هلم اهللا : من كالم اهللا تعاىل ، وذلك على إْضمَارِ قول أي » ادُخلُوا 

؟ فهذا من فرعون أي » فماذا تأمرون « من كالم املأل ،  فهذا]  ٣٥: الشعراء [ } ُيْخرَِجكُْم مِّْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِه 
  .ادخلوا اجلنة : فََماذَا تأمرون؟ أي فيقولون : فقال : 

  :وفيها تأويالن » أدخل « أمراً من » أَْدِخلُوا اجلَنَّةَ « : وقرأ احلسن ، وابن سريين 
هؤالء ، مثَّ خاطب الَبَشر بعد خطاب املالئكة ، أدخلوا يا مالئكة : أنَّ املأمور باإلدخال املالئكة ، أي : أحدمها 

  .ال حملَّ هلا من اإلعراب الستئنافها » الَ َخْوٌف « : ال َخوٌف عليكم ، وتكون اجلملة من قوله : فقال 
  .أدخلوا أنفسكم ، فحذف املفعول يف الوجهني : أنَّ املأمور بذلك هم أهل األعراف ، والتقدير : والثاين 

وستأيت إن شاء اهللا تعاىل ، إالَّ أنَّ ]  ٤٦: غافر [ } أدخلوا آلَ ِفْرَعْونَ { : اءة هنا قوله تعاىل ومثل هذه القر
  .املفعول هناك ُمَصرٌَّح به يف إحدى القراءتني 

  .أدخلوا أنفسكم غري خائفني : على هذا يف حملّ نصب على احلال أي » ال َخْوٌف « : واجلملة من قوله 
  .ماضياً مبنّياً للفاعل » لوا َدَخ« وقرأ عكرمة 

ِمْن أْدِخل ماضياً مبنياً للمفعلو على اإلخبار ، وعلى َهاَتْينِ ، فاجلملةُ » أْدِخلوا « : وطلحة وابن وثاب والنََّخِعيُّ 
  .ال خوف : مقوالً هلم : املنفيَّةُ يف حمل نصب بقول ُمقَدَّر ، وذلك القول منصوب على احلَالِ ، أي 

  فصل
يا َوِليد بن املغرية ، يا أَبا جَْهلِ بن ِهَشامِ ، يا فالنُ ، يا فالنُ ، مث ينظرون : ينادوهنم وهم على السور : لْبِيُّ قال الكَ

إىل اجلنَّة فريون فيها الفقراء والضُّعفاء ممن كانوا يستهزئون ، هبم مثل سلمان ، وصهيب ، وخباب ، وبالل ، 
» الذين أقَْسْمُتم «  -يعين هؤالء الصغار  -» أهؤالء « : لئك الكفار وأمثاهلم ، فيقول أصحاب األعراف ألو

ادخلوا اجلنة الَ { : حلفتم أنَُّهم ال يدخلون اجلنَّة ، مث يقال ألهل األعراف : أي } الَ َينَالُُهمُ اهللا بَِرْحَمٍة { حلفتم 
  .} َخْوٌف َعلَْيكُْم َوالَ أَنُتْم َتحَْزُنونَ 

إن أُدخل أولئك اجلنَّة فأنتم مل : األعراف إذا قالوا ألهل النَّار ما قالوا ، قال هلم أهل النَّارِ إنَّ أصحاب : وقيل 
تدخلوها فيعريوهنم بذلك ، ويقسمون أنَّهم يدخلون النَّار ، فتقول املالئكة الذين حبسوا أصحاب األعراف على 

الَ َيَنالُُهُم اهللا { يا أهل النار » الَّذيَن أقَْسمُْتْم «  -يعين أصحاب األعراف  -» هؤالِء « : الّصراط ألهل النار 
فيدخلون } ادخلوا اجلنة الَ َخْوٌف َعلَْيكُْم َوالَ أَنُتْم َتحَْزُنون { : ، مث قالت املالئكة ألصحاب األعراف } بَِرْحَمٍة 

  .اجلنَّة 



لَْيَنا ِمَن الَْماِء أَْو ِممَّا َرزَقَكُُم اللَُّه قَالُوا إِنَّ اللََّه َحرََّمُهَما َعلَى َوَناَدى أَْصحَاُب النَّارِ أَْصحَاَب الَْجنَّةِ أَنْ أَِفيضُوا َع
  ) ٥٠(الْكَاِفرِيَن 

يا رب ، إنَّ لنا : ملا صار أصحاب األعراف إال اجلنَّة طمع أهل النَّار يف الفرجن فقالوا « : قال عطاٌء عن ابن عباس 
ا حىت نراهم ونكلمهم فأمر اهللا اجلنة فتزحزحت فنظروا إىل قراباهتم يف اجلنة ، وما هم قرابات من أهل اجلَنَّة فأذن لن

فيه من النعيم ، فعرفوهم ، ومل يعرفهم أهل اجلنة لسواد وجوههم ، فََنادى أصحاب النار أصحاب اجلنة بأمسائهم ، 
  .} َرَزقَكُُم اهللا  أَنْ أَِفيضُواْ َعلَْيَنا ِمَن املآء أَْو ِممَّا{ وأخربوهم بقراباهتم 

على أحد « أفيَضوا » متعلق ب « ِمَن املَاِء » كأحواهلا من احتمال التفسري واملصدرية ، و « أنْ أِفْيضُوا » : قوله 
  :وجهني 

« أفِيُضوا » شيئاً من املاء ، فهي تبعيضية طلبوا منهم البعض اليسري ، وإّما على تضمني : إمَّا على حذف مفعول أي 
  .أنعموا منه بالفيض : أي « من » يتعّدى ب  معىن ما
هنا على باهبا من اقتضائها ألحد الشيئني؛ إمَّا ختيرياً ، أو إباحة ، أو غري ذلك مما « أو » } أْو ِممَّا َرَزقَكُْم { : وقوله 

ها ألحد الشيئني إنَّ: حرَّمهما فأعيد الضَّمُري مثىن وكان من حق من يقول : كيف قيل : يليق هبما ، وعلى هذا يقال 
  أن يعود مفرداً على ما تقرَّر غري ّمرة؟

  .حّرم كالًّ منهما : وقد أجابوا بأن املعىن 
  .مبعىن الواو فعود الضمري واضح عليه « أو » إن : وقيل 

ه اهللا ، أو من الذي رزقكمو: جيوُز أن تكون موصولة امسّية ، وهو الظَّاِهُر ، والعائد حمذوف أي « ما « » ِممَّا » و 
  .وجيوُز أن تكون مصدرية ، وفيه جمازان 

  .أنَّهم طلبوا منهم إفَاَضةَ نفس الرزق مبالغة يف ذلك : أحدمها 
يف أحد وجهيه ]  ٦٠: البقرة [ } كُلُواْ واشربوا ِمن رِّْزقِ اهللا { : أن يراد باملصدر اسم املفعول ، كقوله : والثاين 

.  
  .» قَكُُم اللَُّه من غريه من األشْرَِبِة لدخوله يف حكم اإلفاضة أو ِممَّا َرَز: وقال الزخمشريُّ 

  ] .الرجز : [ أن ألْقوا علينا من ما زرقكم اهللا من الطعام والفاكهة كقوله : وجيوُز أن يُراد 
  .. . .َعلَفُْتَها ِتْبناً َوَماًء َبارداً  - ٢٤٧٤

  :حيتمل وجهني » ا َرَزقكُُم اللَُّه مَن الطَّعامِ والفاكهة وألْقوا علَْيَنا ِممَّ« : وقوله : قال أبُوا حيَّان 
فيصحُّ العطف » ألقوا علينا من املاء ، أو مما رزقكم اهللا « : ُضمِّن معىن قوله » أفيضُوا « : أن يكون قوله : أحدمها 

.  
، » ألقوا « ُه ، وهو يصل إىل مما رزقكم اللَّ» أو « أن يكون أضمر فعالً بعد  -وهو الظاهر من كالمه  -وحيتمل 

ومها مذهبان للنحاة فيما ُعطَف على شيء حبرف عطف ، والفعل ال يصل إليه ، والصَّحيُح منهما الّتضميل ال 
  .اإلضمار 

: أن اإلفاضة أصل استعماهلا يف املاء ، وما جرى جمراه يف املائعات ، فقوله : يعين الزخمشري « : قال شهاُب الدِّين 
تصحيح ليسلّط اإلفاضة عليه؛ ألنَُّه لو ُحِملَ مما رزقكم اللَّه على الطعام والفاكهة مل « ن األْشرَِبةِ أو من غريه م» 

، مث فسَّره الشيخ مبا ذكر ، وهو كما « ألقوا » : َيْحُسن نسبة اإلفاضة إليهما إالَّ بتجوز ، فذكر وجه التجوز بقوله 
  ]الوافر : [ فعلفتها ، ومثله : بالتضمني أي قال ، فإن العلف ال ُيسند إىل املاء فيؤوالن 



  َوَزجَّْجُن احلَوَاجَِب والُعُيونَا. . ...  - ٢٤٧٥
  ]جمزوء الكامل : [ وقوله 
  ُمَتقَلِّداً َسْيفاً َورُْمحا... َيا لَْيَت زَْوَجِك قَْد غََدا  - ٢٤٧٦

  .« وقد َمَضى من هذا مجلة صاحلة  ] ٩: احلشر [ } والذين َتَبوَُّءوا الدار واإلميان { : وقوله تعاىل 
« أو » عام يندرج فيه املاء املتقدِّم ، وهو بعيد أو متعذّر ِللَْعطِْف ب } أَْو ِممَّا َرزَقَكُُم اهللا { : وزعم بعضهم أن قوله 

  ]الطويل : [ والتَّحرمي هنا املنع كقوله . 
  . . .. .َحَراٌم َعلَى َعْيَنيَّ أنْ َتطَْعَما الكََرى  - ٢٤٧٧

  فصل يف فضل سقي املاء
  .« هذه اآلية دليل على أن سقي املاء أفضل األعمال » : قال القرطيبُّ 

املاء ، أمل تروا إىل أْهلِ النَّار حني استغاثوا بأهل اجلنة أن أفيضوا : أي الّصدقة أفضل؟ قال : وقد سئل ابن عباس 
  .علينا من املاء أو ممَّا رزقكم اهللا 

املَاُء ، فََحفَر بِئراً : أي الصدقة أحب إليك؟ قال : أن سعداً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال  »وروى أبو داود 
  «هذه ألمِّ سَْعٍد : وقال 

  فصل يف أحقية صاحب احلوض مبائه
ه؛ وقد استدلّ هبذه اآلية من قالك إنَّ صاحب احلوض والقربة أحُق مبائه ، وأن له منعه ممن أراد» : قال القرطيب 

  .« الحق لكم فيها } إِنَّ اهللا َحرََّمُهَما َعلَى الكافرين { : ألن معىن قول أهل اجلنَّة 

اِتَنا اَء َيْوِمهِْم َهذَا َوَما كَاُنوا بِآَيالَِّذيَن اتََّخذُوا ِدينَُهْم لَهًْوا َولَِعًبا َوغَرَّْتُهمُ الَْحَياةُ الدُّنَْيا فَالَْيْوَم نَْنَساُهْم كََما َنُسوا ِلقَ
  ) ٥١(َيْجَحُدونَ 

، وجيوز أن تكُون رفعاً أو » الكافرين « جيوز أن تكون يف حمل جر ، وهو الظاهر ، نعتاً أو بدالً من » الَِّذيَن « قوله 
  .نصباً على القَطْعِ 

  :فيه وجهان } اختذوا دِيَنُهْم لَْهواً َولَِعباً { : قوله 
  .عبوا فيه ، وما كانوا فيه جمدين أنَُّهم اعتَقَُدوا فيه أن يال: األول 
أنَُّهم اختذوا اللّهو واللّعب ديناً ألنفسهم ، وهو ما زين هلم الشيطان من حترمي البحرية ، وأخواهتا ، واملكاء : والثاين 

  .والتصدية حول الَبْيِت ، وسائر اخلصالِ الذّميمة اليت كانوا يفعلوهنا يف اجلاهلّية 
  .» املستهزئني املقتسمني يُريُد « : قال ابن عباس 

عطف على الّصلة ، وهو جماز؛ ألنَّ احلياة ال تغّر يف احلقيقِة ، بل املراُد أنَّهُ حصل } َوغَرَّتُْهُم احلياة الدنيا { : قوله 
اجلاِه ، الغرور عند هذه احلياة الدُّنيا؛ ألنَّ اإلنسان يطمع يف طول الُعْمرِ ، وحسن العيش ، وكَثْرِة املَالِ ، وقوَّة 

  .فتشتدُّ رغبته يف هذه األشياء ، ويصري حمجوباً عن طلب الدين غَارِقاً يف طلب الدنيا 
  .منصوب مبا بعده » فالَْيْوم « : قوله 

  .ينساهم نسياناً كنسياهنم لقاءه أي برتكهم : نعت ملصدر حمذوف ، أي » كََما « وقوله 
  .تركناهم ألجل نسياهنم لقاء يومهم : ، أي  مصدرية وجيوز أن تكون الكاف للتَّعليل» ما « و 
جيوز أن يكون املفعول مّتسعاً فيه ، فأضيف املصدر إليه كما ُيَضافُ إىل املفعول به ، وجيوُز أن يكون » َيْوِمهِْم « و 



  .لقاء العذاب يف يومهم : املفعول حمذوفاً ، واإلضافة إىل ظرف احلدِث أي 
  »النسيان « فصل يف معىن 

  :ري هذا النسيان قوالن يف تفس
هو التّرُك واملعىن نتركهم يف عذاهبم كما تركوا العمل للقاء يومهم ، وهذا قول احلسنِ وجماهٍد والسُّدِّيِّ : األول 

  .واألكثرين 
. نعاملهم معاملة من نسي ، نتركهم يف النَّار كما فعلوا يف اإلعراض عن آياتنا : أنَّ املعىن ننساهم أي : والثاين 

]  ٤٠: الشورى [ } َوَجَزآُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ مِّثْلَُها { : جزاءهم بالّنسيان كقوله تعاىل  -تعاىل  -باجلملة فسمَّى اهللا و
  .» الَ ُيجِْيُب دعاَءُهم وال َيْرحُم َضعْفَُهْم وذُلَُّهمْ « واملراد من هذا النسيان أنه 

  .وكانوا بآياتنا جيحدون : على أختها اجملرورة بالكاف أي مصدرية نسقاً » ما » « َوَما كَاُنوا « : قوله 
وصفهم بكوهنم كافرين مث بيَّن من حاهلم أنَّهم اختذوا دينهم هلواً أوالً مث  -تعاىل  -ويف اآلية لطيف عجيبة وهي أنَّهُ 

ا بآيات اهللا ، وذلك يدل أنَّ حب لعباً ثانياً ، مث غرهتم احلياة الدُّنيا ثالثاً ، مث صار عاقبة هذه األحوال أنَُّهم جحدو
، وقد يؤدي حبُّ الدُّْنَيا إىل » ُحبُّ الدُّْنَيا رَأُس كُلِّ خَِطْيئٍَة « : الدُّْنَيا مبتدأ كل آفة كما قال عليِه الصَّالةُ والسَّالُم 

  .الكُفْرِ والضَّاللِ 

  ) ٥٢(ْحَمةً ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ َولَقَْد جِئَْناُهمْ بِكَِتابٍ فَصَّلَْناُه َعلَى ِعلْمٍ ُهًدى َوَر

  .اجلنس » كتاب « عائد على كل ما تقدم من الكَفَرِة ، واملراد ب » جِئَْناُهم « الضَّمُري يف 
للتعدية » بكتاب « يعود على َمْن عاصر النيب صلى اهللا عليه وسلم ، واملراد بالكتاب القرآن ، والباء يف : وقيل 
  .فقط 
، واملراد بتفصيلة إيضاُح احلقِّ من الباطل ، أو تنزيله يف فصول خمتلفة كقوله » كتاب « صفة ل » ُه فَصَّلَْنا« : قوله 

  ] . ١٠٦: اإلسراء [ } َوقُْرآناً فََرقَْناُه { : 
  .فضَّلْناه على غريه من الكتب السماوية : وقرأ اجلحدري وابن حميصن بالضَّاِد املعجمة أي 

فَّصلناه مّشتمالً : فصَّلناه عاملني بتفصيله ، وإمَّا من املفعول أي : إمَّأ من الفاعل ، أي حال » على ِعلْمٍ « : قوله 
  .تعظيماً » ِعلْم « على علم ونكَّر 

  :اجلمهور على النصب وفيه وجهان » ُهدًى وَرْحَمةً « : قوله 
  .فصَّلْناه ألجل اهلداية والرمحة : أنَُّه مفعول من أجله أي : أحدمها 
  .» فصَّلناه « وجاز ذلك لتخصصه بالوصف ، وإّما من مفعول » كتاب « أنَُّه حال ، إّما من : ين والثا

، وفيه املذاهب » كتاب « باجلر ، وخرَّجه الكسائي والفراء على النعت ل » هدًى ورمحٍة « : وقرأ زَْيُد ْبُن َعِلّي 
  .مها على البدل منه ، وخّرجه غري» برجل َعْدلٍ ] مررت « : [ املشهور يف َنْحوِ 

  .بالرفع على إضمار املبتدأ » ُهدًى وَرْحَمةً « : وقرئ 
ُهدىً » ، وجيوز « علم » باخلفض ، وجيعالنه َبَدالً من « ُهدًى وَرْحَمة » وأجَاَز الفرَّاُء والِكَساِئيُّ « : وقال مكي 

أنَُّهَما قراءتان َمرْويَّتاِن حّتى نسبهما على طريق  ، وكأنَُّه مل يطَّلع على« هو هدًى ورمحةٌ » : على تقدير « ورمحةٌ 
  .اجلواز 



أنَُّهم هم الذين : يدلُّ على أنَّ القرآن جعل هدى لقوم خمصوصني ، واملراُد } ُهًدى َوَرْحَمةً لِّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ { : وقوله 
  ] . ٢: اآلية [ } لُْمتَِّقنيَ ُهًدى لِّ{ ، « البقرة » اهتدوا به دون غريهم ، فهو كقوله تعاىل يف أوَّل 

َنا بِالَْحقِّ فََهلْ لََنا ِمْن ُشفََعاءَ َهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا َتأْوِيلَُه َيْوَم يَأِْتي َتأْوِيلُُه َيقُولُ الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قَْبلُ قَْد َجاَءتْ ُرُسلُ َربِّ
  ) ٥٣(ي كُنَّا َنعَْملُ قَْد َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَ فََيْشفَُعوا لََنا أَْو نَُردُّ فََنْعَملَ غَْيَر الَِّذ

  ] . ٧آل عمران [ يف » َتأويله « قد تقدَّم الكالم على 
  .» آل يؤول « والتَّأويل مادته من مهزة وواو والم ، ِمْن : وقال الزَّخمشريُّ هاهنا 

ء َردَْدُتُه إىل أوله ، واللفظة مأخوذة من األول ، وهو خطٌ؛ الختالف املادتني والتأويل أوَّلُْت الشي: وقال اخلطايب 
  .آل الشَّيُء يئول : مرجع الّشيء ومصريه من قوهلم 

ما يعلم ] و : [ أي ]  ٧: آل عمران [ } َوَما َيْعلَمُ َتأْوِيلَُه إِالَّ اهللا { : واحتجَّ هبذه اآلية من ذهب إىل أنَّ قوله 
  .اقبة األمر فيه إال اللَُّه ع

  »ينظرون « فصل يف معىن 
َهلْ { : ملَّا بيَّن إزاحة الِعلَّة بسبب إنزال هذا الكتاب املفصَّل املوجب للهداية والرَّمحة بيَّن بَْعَدُه حال من كذَّب فقال 

  .جزاءه ، قاله ُمَجاِهٌد هل يَْنَتِظُرونَ أي يتوقَّعون إالّ : ، واملعىن } َينظُُرونَ إِالَّ َتأْوِيلَُه 
  .» عاقبته ، وما يؤول إليه « : وقال السُّدِّيُّ 

  كيف يتوقعون وينتظرون مع جحدهم وإنكارهم؟: فإن قيل 
لعلّ فيهم أقواماً تشككوا وتوقّفوا ، فلهذا السّبب انتظروه ، وأهنم وإن كانوا جاحدين إالَّ أنَّهم مبنزلة : فاجلواُب 

  .إن تلك األحوال تأتيهم ال حمالة  املُْنَتِظرين من حيث
  .» يقول « منصوب ب » َيْوَم « : قوله 

  .} َيقُولُ الذين َنُسوُه ِمن قَْبلُ { : وقوله 
َتَركُوا العمل واإلميان به : أنَُّهم صاروا يف اإلْعراضِ عنه مبنزلة من نسي ، وجيوز أن يكون معىن نسوه أي : معناه 

  .كما تقدَّم 
: للحالِ ، وأن تكون للتعدية أي » الباء « جيوز أن تكون » باحلَقِّ « مَْنُصوَبة بالقول و » َجاَءْت قَْد « : قوله 

  .جاءوا ملتبسني باحلق ، أو جاُءوا احلّق 
ب ، أقرُّوا بأنَّ الذي جاءت الرُُّسلُ به من ثُُبوِت احلَْشرِ ، والنَّْشرِ ، والَبْعِث والقيامة ، والثواب ، والعقا: واملعىن 

  .كل ذلك كان حقاً؛ ألهنم شاهدوها وعاينوها 
فاعالً و » ِمْن ُشفََعاء « خرب مقدَّم ، وجيوز أن يكون » لنا « مزيدة يف املبتدأ و » من « } فََهل لََّنا ِمن ُشفََعآء : قوله 

  .مزيدة أيضاً ، وهذا جائز عند كل أحد العتماد اجلار على االستفهام » ِمْن « 
يف جواب االستفهام فيكون قد عطف امساً مؤوالً على اسم صريح ، » أنْ « منصوب بإضمار » ْشفَُعوا فََي« : قوله 
  فهل لََنا من شفعاء بشفاعة منهم لنا؟: أي 

على أنَّه عطف مجلة فعلّية ، » نردُّ « ، فرفع » فََنْعَملَ « ونصب » ُنَردُّ « اجلمهور على رفع » أْو ُنَردُّ « : قوله 
  هل لنا من ُشفََعاء فيشفَُعوا؟: وهي ] امسّية [ على مجلة » ردُّ ُن« وهي 

، وقرأ احلسُن برفعهما على ما تقدَّم ، كذا روى عنه ابن » فََيْشفَُعوا « على ما انتصب عليه » فََنْعملَ « ونصب 



  .» فنعملُ « ورفع » نَُردَّ « عطية وغريه ، وروى عنه الزخمشري نصب 
جواباً على جواب ، ويكون » فََيْشفَُعوا « عطفاً على » نردَّ « ، وابن أيب إسحاَق بنصبهما فنصب وقرأ أبُوا َحْيَوةَ 

[ إمَّا يف خالصهم من العذابِ ، وإمِّا يف رجوعهم للدُّنيا ليعملوا صاحلاً ، والشَّفَاَعةُ حينئذ : الشفعاء يف أحد شيئني 
  .» فُنردَّ « نسقاً على » َملَ فََنْع« على اخلالص أو الرَّّد ، وانتصب ] مستحبة 

حّتى تقضيين ، أو كي : إذا قدرناه مبعىن » أللزمنَّك أو تقضيين حقّي « من باب » أْو نَُردَّ « وجيوز أن تكون 
حىت نَُردَّ أو كي نرد ، والشفاعة حينئذٍ : تقضيين ، غَيَّا اللزوم بقضاء احلق ، أو علله به فكذلك اآلية الكرمية أي 

  .ةٌ بالرَّدِّ ليس إالَّ متعلِّقَ
يف املثال املتقدم وهو سيبويه ، فال يظهر معىن اآلية عليه؛ إذ يصري التقدير » إالّ « مبعىن » أو « وأمَّا عند من ُيقدِّر و 

  .، وهذا استثناء غري ظاهر » هل يشفع لنا شفعاء إال أن نرّدا « : 
  فصل يف معىن اآلية

اخلالص مما حنن فيه إال أَحُد هذين األمرين ، وهو أن يشفع لنا شفيٌع فيزول عنَّا هذا املعىن أنَُّه ال طريق لنا إىل 
قَْد { مثَّ بيَّن تعاىل أنَُّهمْ . العذاُب ، أو ُنردَّ إىل الدُّْنَيا حىت نعمل غري ما كنَّا نعمله حىت نوحد اللَّه بدالً عن الكفر 

ألن ذلك املطلوب لو َحَصلَ ملا حكم اللَُّه عليهم بأنَُّهم قد َخِسرُوا  أي الذي طلبوه ال يكون؛. } خسروا أَنْفُسَُهْم 
  .أنفسهم 

  .} َوَضلَّ َعْنُهْم مَّا كَانُواْ َيفَْتُرونَ { : قوله 
أنَُّهم مل ينتفعوا : ، واملعىن » ضلَّ « فاعل » َما كَانُوا « موصولة عائدها َمْحذُوٌف ، و » ما » « ما كانوا « 

  .اليت عبدوها يف الدُّْنَيا باألْصَنامِ 
  فصل يف دحض شبهة للمعتزلة

  :هذه اآلية تدل على حكمني : قال اجلُبَّاِئيُّ 
أنَّها َتُدلُّ على أنَُّهم كانوا يف حال التَّكِْليِف قادرين على اإلميان والتَّوبة ، فلذلك سألوا الّردّ ليؤمنوا ويتوبوا : األول 

  .مل يكن هلم يف الرّد فائدة ، وال جاز أن يسألوا ذلك  -كما يقوله اجملربة  -درين ، ولو كانوا يف الدُّنيا غري قا
ل الثانيك أنَّ اآلَية َتُدلُّ على بُطْالِن قول اجملربة بأنَّ أْهلَ اآلخرة مكلفون ، ألنَُّه لو كان كذلك ملا سألوا الّردَّ إىل حا

  .نون يف احلال وهم يف الَوقِْت على مثلها ، َبلْ كانوا يتوبون ويؤم

اللَّْيلَ النََّهاَر َيطْلُُبُه َحِثيثًا إِنَّ رَبَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ ُيْغِشي 
  ) ٥٤(َخلُْق َوالْأَْمرُ َتبَاَرَك اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني َوالشَّْمَس وَالْقََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخََّراتٍ بِأَْمرِِه أَلَا لَهُ الْ

التَّوحِيُد ، والنبوةُ ، واملعاُد ، والقضاُء والقدُر ، وال : قد تقدََّم أنَّ مدار القرآن على َتقْرِير هذه املسائل األربع وهي 
ا بالغ اهللا يف تقرير املعاِد عاد إىل ذكر الدالئل شك أنَّ إثبات املعاد مبينٌّ على إثبات التَّوحيد والقدرة والعلم ، فلمَّ

الدالة على التوحيد وكمال القُْدَرِة والعلم ، لتصري تلك الدالئل مقررة ألصول التَّوحيِد ، ومقرّرة أيضاً إلثبات 
  .املعاد 
على » إنَّ « بدالً من اسم  ، ويضعف أن جتعل» إنَّ « اجلمهور على رفع اجلاللة خربا ل } إِنَّ َربَّكُُم اهللا { : قوله 

وكذا لو جعله عطف بيان ، ويتقوَّى هذا بَِنْصبِ اجلاللةِ يف » أنَّ « املوضع عند َمْن يرى ذلك ، واملوصول خرب ل 



على اللفظ ، ويضعف أَن تكون خربها عند َمْن يرى نصب » إنّ « قراءة بكار ، فإنَّها فيها بدلٌ ، أو بيان السم 
  ]الطويل : [ ه اجلزءين فيها كقول

  ُخطَاَك ِخفَافاً إنَّ حُرَّاسََنا أُْسدَا... إذَا اسَْودَّ جُْنُح اللَّْيلِ فَلَْتأِت ولَتكُْن  - ٢٤٧٨
  ]الرجز : [ وقوله 
  َتأكُلُ كُلَّ لَْيلٍَة قَِفريْا... إنَّ الَعجُوَز خبَّةً َجُروزا  - ٢٤٧٩

علها إيَّاُه خرباً ، واملوصول نعت هللا ، أو بيان له ، أو بدل ِمْنُه ، أو ُيجَْعل يف ج: وُيؤيُِّد ذلك ِقَرءةُ الرَّفْعِ أي : قيل 
  .على ما تقدَّم من التخاريج ، وجيوز أن يكون معطوفاً على املَْدحِ رفعاً ، أو نصباً » إن « خرباً ل 

أبدل السني [ سدٌس وسدسةٌ : لسّتة األصل يف السّت وا« : حكى الواِحِديُّ عن الليث أنَُّه قال » يف ِستَّةِ « : قوله 
وملا كان خمرج الّدال والّتاء قريباً ، وهي ساكنة أدغم أحدمها يف اآلخر ، واكتفى بالتَّاِء ، ويدلُّ عليه أنَّكَ ] تاء 

َسادساً َجاَء فالنٌ : ُسدْيَسةٌ ، وكذلك األْسدَاُس وهذا اإلبدال الزم ، ويدلُّ عليه أيضاً قومل : تقُولُ يف تصغري ستة 
  ]الطويل ] : [ الشاعر [ وسدساً وسادياً بالياِء مثناة من أسفل قال 

  َوَتْعَتدُّنِي إنْ لَْم َيقِ اللَُّه َساِديا...  - ٢٤٨٠
  .فأْبَدلََها « سَاِدساً » أي 
  فصل
واسُْتْشِكلَ على ذلك أنَّ اليوَم معاً ، « َخلْق السموات واألرض » أنَُّه ظَْرفٌ ل : الظَّاِهُر } ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ { : قوله 

  :إنََّما هو بطلُوعِ الشَّْمسِ وغروهبا ، وذلك إنَّما هو َبْعَد وجود السَّمواِت واألْرضِ ، وأجَاُبوا َعْنُه بأجْوَِبٍة منها 
: دٍَّة ، ويكون قوله مطلقاً مل ُيقَيَّْد بُِم« خلق السموات » : أنَّ السَّتَّةَ ظرٌف خللق األرض فقطن فعلى هذا يكُونُ قوله 

  .مفعوالً بفعل ُمقَدَّرٍ أي؛ وخلق األرض ، وهذا الفعل ُمقَيَّد بُِمدَّة ِستَّةِ أيَّامٍ ، وهذا قولٌ ضعيٌف جِّداً « واألْرَض » 
  ] . ٦٢: مرمي [ } ِشّياً َولَُهمْ رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً َوَع{ : يف ِمقَْدارِ ِستَِّة أيَّامٍ من أيَّام الدُّنَْيا ، ونظريه : وقيل 

  .على مقدار الُبكَْرِة والَعشيِّ يف الدُّْنيَا؛ ألنَّهُ ال ليل مثَّ وال هنار : واملراد 
  .ِستَّةُ أيَّامِ كأيَّامِ اآلِخَرِة ، كلُّ َيْومٍ كألْفِ َسَنٍة : وقيل 

السَّمواِت واألْرَض يف لَْمَحٍة وحلظة ، فََخلَقَُهنَّّ يف  قاِدراً على َخلْق -عزَّ وجلَّ  -كان اللَُّه : قال َسِعيدُ ْبُن ُجَبْيرٍ 
  :ِستَِّة أيَّام تعليماً خللقه التَّثَبَُّت ، والتَّأنِّي يف األُمور ، وقد َجاَء يف احلديث 

  »التَّأنِّي من اللَِّه والَعَجلَةُ ِمَن الشَّْيطَاِن « 
خلق املالِئكَة قبل خلقِ السَّمواتِ : شيئاً بعد شيء وهذا عند من َيقُولُ وأيضاً لتظهر قُْدَرُتُه للمالئكةِ : قال القرطيبُّ 

واألرَض ، وحكمةٌ أخَْى خلقها يف ستَّة أيَّامٍ ، ألنَّ لكلِّ شيٍء عنَدهُ أجالً ، وبني هبذا ترك ُمعاجلِة الُعَصاةِ بالعقابِ؛ 
َنا السماوات واألرض َوَما َبيَْنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ َوَما َمسََّنا ِمن َولَقَْد َخلَقْ{ : ألنَّ لكلِّ َشْيٍء عنَدُه أجالً وهذا كقوله 

وَكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم مِّن قَْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمنُْهم بَطْشاً { : بعد أن قال ]  ٣٧-٧٣: ق [ } لُُّغوبٍ فاصرب على َما َيقُولُونَ 
  ] . ٣٨: ق [ } 

  اآلية فصل يف بيان أسئلة واردة على
  :يف اآلية سؤاالت 

  .كونُ هذه األشياء خملوقةً يف ِستَِّة أيَّامٍ ال ميكن جعله دليالً على إثَْبات الصَّانِعِ لوجوه : األول 
أن َوْجَه داللة هذه احملدثاِت على وجود الصَّانع هو ُحُدوثَُها ، أو إمكاهنا ، أو جمموعها ، فأمَّا ُوقوُع ذلك : أحدها 



  .ة أيَّام ، أو يف َيْومٍ واحٍد فال أثََر لَهُ يف ذلك ألَْبتَّة احلدوث يف ست
أنَّ العَقْلَ يدل على أن احلدوث على مجيع األحوال جائز ، وإذا كان كذلك فحينئذ ال ميكن اجلزم بأن هذا : الثاين 

د اإلله الفاعل املختار ، فلو جعلنا احلدوث وقع يف ِستَِّة أيَّامٍ إالَّ بإْخَبارِ خمرب صادقٍ ، وذلك موقوف على العلم بوجو
  .هذه املُقدَِّمة ُمقَدَِّمةً ، يف إثبات الصَّانِعِ لزَِم الدَّْوُر 

  .أنَّ حدوثَ السمواِت واألرضِ دفعةً واحدة أدلُّ على كمال القُْدَرِة والعلم من حدوثها يف ستة أيَّام : الثالث 
الفائدةُ يف ذكر أنَُّه تعاىل إنََّما خلقها يف ِستَّةِ أيَّامٍ يف إثبات ذكر ما َيُدلُّ ما : وإذَا ثبتْت هذه الوجوُه الثالثةُ فنقولُ 

  على وجود الصَّانع؟
  ما السََّببُ يف أنَُّه اقَْتَصَر هاهنا على ِذكْرِ السَّموات واألرض ، ومل يذكر خلق سائر األشياء؟: الرابع 

لوع الشَّْمسِ وغروهبا ، فقبل خلق السَّموات والقمر كَْيَف ُيعْقَلُ حصول اليوم إنَّما ميتاُز عن اللَّْيلِة بِطُ: اخلامس 
  األيَّامِ؟

، وهو كاملَُناِقضِ لقوله خلق ]  ٥٠: القمر [ } َوَمآ أَْمرَُنآ إِالَّ َواِحَدةٌ كَلَْمحٍ بالبصر { : أنَّهُ تعاىل قال : السادس 
  .السَّمواِت واألرض 

  سَّمواِت واألرض يف مدة متراخية فما احلكمة يف َتقْييدها باأليام الستَّةِ؟أنَُّه تعاىل خلق ال: السابع 
واجلواُب على مذهب أْهلِ السُّنَِّة واضٌح؛ ألنَُّه تعاىل يفعل ما يشاُء ، وحيكُم ما يريُد ، وال اعتراض عليه يف أْمرٍ من 

  :األمُورِ ، وكلُّ شيء صنعه وال علَّةَ لُصْنِعِه ، مث َنقُولُ 
ا اجلواُب عن األوَّل أنَُّه تعاىل ذكر يف أوَّلِ التَّْوراِة أنَُّه خلق السَّمواِت واألرَض يف ستَّةِ أيَّامٍ ، والعرُب كانُوا أّم

فإنَّ الّ َتْشَتِغلُوا بعباَدِة األوثان واألصنام ، : خيالطون اليهوَد والظَّاِهرُ أنَُّهم َسِمُعوا ذلك منهم ، فَكَأنَُّه سبحَاَنُه يقُولُ 
  .ربَّكُم هو الذي مسعتم من عقالء النَّاسِ أنَُّه هو الذي خلَق السَّموات واألْرَض على غَاَيٍة عظمتها يف ستَِّة أيَّامٍ 

أن املَقُْصوَد منه أنَُّه تعاىل وإن كان قَاِدراً على إجياد مجيع األشياء دفعة واحدة لكنَُّه جعل لَكُلِّ شيٍء : وعن الثالث 
وداً ، ووقتاً مقدراً ، فال ُيْدِخلُُه يف الُوُجودِ إالَّ على ذلك الَوْجِه ، فَُهوا ، وإنْ كَانَ قادراً على إيصال حداً َمْحُد

الثَّوابِ للمطيعني يف احلالِ ، وعلى إيصالِ العقاب للمذنبَني يف احلالِ ، إالَّ أنَُّه يؤخرمها إىل أجلٍ معلُومٍ مقدورٍ ، فهذا 
لِ أنَُّه تعاىل أمهل الِعَباَد ، بل ملا ذكرَنا أنَُّه خصَّ كلَّ شيٍء بوقٍُت معيَّن لسابِقِ مشيئِتِه ، فال يفتر عنه التَّأِخُري ليس ألَج

  :، وَيُدلُّ على ذلك قوله تعاىل 

  ] . ٣٨: ق [ } َولَقَدْ َخلَقَْنا السماوات واألرض َوَما بَْيَنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ َوَما َمسََّنا ِمن لُّغُوبٍ { 
  .إنَُّه تعاىل إنَّما َخلق العاملَ يف ستَِّة أيَّامٍ ليعلِّم عباده الرِّفَْق يف األُمورِ كما تقدَّم عن سعيد ْبنِ ُجَبْيرٍ : وقال املُفَسُِّرونَ 

ببالِ بعضهم أنَّ ذلك إنَّ الشَّْيَء إذا أحدث َدفَْعةً واحدة مث انقطع طريُق اإلحداِث ، فَلََعلَُّه َيْخطُُر « : وقال آخرون 
 إنَّما وقع على سبيل االتَّفَاقِ ، أمَّا إذَا حدثَِت األْشَياُء على سبيل التََّعاقُبِ والتَّواُصلِ مع كوهنا مطابقة للَمْصلََحِة

  .» واحلكمة كان ذلك أقَْوى يف الدِّاللِة على كونَِها واقعةً بإحداث ُمْحِدٍث حكيم وقادر عليم 
الذي َخلََق السماوات واألرض َوَما َبْيَنُهَما { : هُ تعاىل ذكر سَاِئَر املْخلُوقَاتِ يف سَائرِ اآليات فقال أنَّ: وعن الرابع 

  ] . ٤: السجدة [ } ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ استوى َعلَى العرش َما لَكُْم مِّن ُدونِِه ِمن َوِليٍّ َوالَ شَِفيعٍ 
ذي الَ َيُموُت َوَسبِّحْ بِحَْمِدِه وكفى بِهِ بِذُُنوبِ ِعَباِدِه َخبِرياً الذي َخلََق السماوات َوَتوَكَّلْ َعلَى احلي ال{ : وقال 

. ٥٩- ٨٥: الفرقان [ } واألرض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ   [  
  .م كما تقدَّم قوله أنَّ املراد أنَّهُ تعاىل خلق السَّموات ، واألرضَ يف مقدار ِستَِّة أيَّا: وعن اخلامس 



املراد بالستَِّة أيَّامٍ هاهنا مراتب مصنوعاته؛ ألنَّ قبل الزََّماِن ال ميكن جتدد الزََّماِن ، واملراد : وقال بعُض الُعلماِء 
يوٌم ملادة السموات ، ويوم لصورهتا ، ويوم لكماالهتا من الكواكب ، والنُّفُوسِ ، وغريها ويوم ملادة : باأليام السَّتَّة 

  .ألْرضِ ويْوٌم لصورهتا ويوم لكماالهتا من اجلبال وغريها ، فالَيْوُم عبارة عن الكون احلادث ا
حممولٌ على إجياد كُلِّ واحد ]  ٥٠: القمر [ } وََمآ أَمُْرَنآ إِالَّ وَاِحَدةٌ كَلَْمحٍ بالبصر { : أنَّ قوله : وعن السادس 

جياد املوجودِ الواحِد ال يقبل التَّفَاُوَت ، فال ميكن حتصيله إال دفعة ، من الذَّواِت وعلى إعدام كل واحد منها؛ ألنَّ إ
  .وأمَّا اإلْمَهالُ فال َيْحُصلُ إالَّ يف املدَِّة 

  .أنَّ هذا السُّؤالَ غري وارد ، ألنَُّه تعاىل لو أحدثته يف ِمقَْدارِ آخر من الزَّمانِ لَعاَد السُّؤالُ : وعن السابع 
  .بالتَّأويل املذكُورِ يف البقرِة  -تعاىل  -الظَّاِهُر َعْوُد الضَّمريِ على اهللا » َتَوى ثُمَّ اْس« : قوله 
الرمحن َعلَى العرش { : مث اْسَتَوى َخلْقُه على الَعْرشِ ، ومثله » َخلََق « الضَِّمُري يعود على اخلَلْق املَفُْهوم من : وقيل 

، وإنْ يعود على اخلَلْقِ ، » الرَّْحِمن « على » اْسَتَوى « َد الضَّمريُ يف ُيحتمل أن َيعثو: قالوا ]  ٥: طه [ } استوى 
  .هو الرَّْحمُن : خرباً ملبتدأ حمذوف أي » الرَّْحمن « ويكون 

َرفَعَ َو{ ، ]  ٤١: النمل [ } َنكُِّرواْ لََها َعْرَشَها { ُيطْلَُق بإزاء معاٍن كثرية ، فمنه َسرِيٌر امللِك ، وعليه ، : والعرُش 
  ]الطويل : [ ، ومنه السُّلْطَان والعزُّ وعليه قول زهري ]  ١٠٠: يوسف [ } أَبََوْيِه َعلَى العرش 

  وذُْبَيانَ إذْ َزلَّتْ بأقَْداِمَها النَّْعلُ... َتَدارَكُْتَما َعْبساً وقَْد ثُألَّ َعْرشَُها  - ٢٤٨١
  ]الكامل : [ وقول اآلخر 

  بَِربيَعةَ ْبنِ احلَارِِث ْبنِ ِشَهابِ... ْد ثَلَلَْت ُعُروَشُهْم إنْ َيقُْتلُوَك فَقَ - ٢٤٨١
: ما ُيالِقي ظَْهُر القََدم وفيه األَصابع ، ومنه : خشب ُتطوى به البِئرُ بعد أنْ ُيطْوى باِحلجَاَرِة أسفلُها ومنه : ومنه 

الُعلُوِّ والرِّفعة ومنه َعْرُش الكَرمِ ، وعرُش السَِّماكِ أْرَبَعةُ السَّقُْف ، وكلُّ ما عالك فهو َعْرٌش ، فَكَأنَّ املَادَّةَ دائرةُ مع 
  .كواكب صغار أسفل من الَعوَّاء يقال إنَّها َعُجز األَسِد 

ذهب ُملْكُُه وِعزُه وُسلْطَاُنُه قال : قد ذهب عرش فالن أي : يقال . اسم ملك والعَْرُش املَِلُك والسُّلطَانُ : والعَْرُش 
  ]الطويل [ : ُزَهْيٌر 
  وذُْبَيانَ إذْ َزلَّتْ بأقَْداِمَها النَّْعلُ... َتَدارَكُْتَما َعْبساً َوقَْد ثُلَّ َعْرشَُها  - ٢٤٨٣

  .ما استوى املِلُك اإللَُه عزَّ وجلَّ : وقد ُتُؤوِّل العَْرُش يف اآلَيةِ مبعىن امللِك أي 
  فصل يف تنزيه اهللا تعاىل

تقدِّمَني واملتأخِّريَن على أنَُّه إذا وجب َتنْزيُه الَبارِي سبحانه على اِجلَهِة والتَّحَيُّزِ ، فمن األكثَُر من امل: قال القرطيب 
َس ضرورة ذلك ولوازمه ِعْنَد عامَّة الُعلََماِء املُتقدِّمَني ، وقادتِهِْم من املتأخِّرين تنزيهه تبارك وتعاىل عن اجلَهِة ، فَلَْي

يلزُم من ذلك ِعْنَدُهم مىت اختص جبهة أنْ يكون يف مكان وحيِّزٍ ، ويلزُم على املكان واحليِّزِ  جبهة فوض ِعْنَدُهْم؛ ألنَُّه
 -احلركةُ والسُّكُونُ ، ويلزم من احلركِة والسُّكُوِن التَّغَيُُّر واحلُدُوثُ ، هذا قول املتكلِّمَني وقد كان السَّلَُف األولُ 

كما  -تعاىل  -، وال ينطقون بذلك ، بل نطقوا هم والكَافَّةُ بإثَْباِتَها هللا  ال يقولون بنفي اجلهِة -رضي اهللا عنهم 
، ومل ينكر أحٌد من السَّلَِف الصَّاِلح أنَُّه استوى على َعْرِشِه حقيقة ، وُخصَّ العَْرشُ ] رسله [ َنطََق ِكَتابُه ، وأخربت 

« :  -رمحه اهللا  -اِء ، فإنَُّه ال ُتْعلَمُ َحِقيقَُتُه ، كما قال مالكٌ بذلك؛ ألنَُّه أْعظَُم خملوقاته وإمنا جهلوا كيفية االْستَِو
رضي  -، وكذلك قالت أمُّ سلمة » والكْيُف َمْجُهولٌ ، والسُّؤالُ عن هذا بِْدَعةٌ  -يعين يف اللغة  -االْسِتَواُء َمْعلُوٌم 

  .، وهذا القدُر كاٍف  -اهللا عنها 



  فصل يف معىن االستواء
  .هو الُعلُوُّ واالْستِقْرَاُر : الستواُء يف اللَُّغِة فإن قيل ا

استقرَّ ، واستوى إىل السََّماِء أي قََصَد ، : استوى من اْعوَِجاج ، واستوى على ظَْهرِ داّبتِه أي « : قال اجلَْوَهرِيُّ 
  ]الرجز : [ اْسَتوْلَى ، وظهر؛ قال الشاعر : واستوى أي 

اعتدل ، : انتهى شباُبُه ، واستوى الشَّيُء أي : واستوى الرَُّجلُ أي ... لَى الِعرَاقِ قَِد اْسَتَوى بِْشٌر َع - ٢٤٨٤
  .« َعالَُه » : قال } الرمحن َعلَى العرش استوى { : وحكى اْبُن َعْبِد الربِّ عن أيب ُعَبْيَدةَ يف قوله تعاىل 

  ]الطويل : [ قال الشِّاِعُر 
  .عال وارتفع : أي ... مَانِيُّ واْستََوى َوقَْد ُخِلَق النَّْجُم الَي - ٢٤٨٥

ليس فوقَُه فيما جيُب له : وارتفاُعُه عبارةُ عن علوِّ َمْجِدِه ، وصفاِتِه ، وملكُوِتِه أي  -تعاىل  -علوُّ اهللا : قال القرطيبُّ 
  ] .سبحانه  وال َمَعُه من يكون العلو ُمْشَتركاً بينه وبينه لكن العلّي باإلطالق[ من تعايل اجلالل أحد 

  فصل يف تأويل اآلية
قال ابن اخلطيب اعلم أنَُّه ال ميكن أن يكونَ املراد من اآلية كونه ُمْسَتِقّراً على العَْرشِ ، ويدلُّ على فََساِدِه وجوٌه 

  :إمَّا العقليَّةُ فأُموٌر : عقليَّةٌ ونقليَّةٌ 
لَِّذي يلي الَعْرَش مَُتَناِهياً ، وإالّ لزَم كونُ العَْرشِ داخالً أنَّهُ لو كان مستقّراً على العرش لكان من اجلانب ا: أحدها 

يف ذاِتِه ، وهو حمالٌ وكل ما كَانَ ُمَتَناهِياً فإنَّ العقلَ يقتضي بأنَُّه ال مينع أن يصري أزَْيَد منه أو أنقص منه بذرٍَّة ، 
من بعض اجلوانبِ لكانت ذاُتُه قابِلَةً للزِّيَاَدةِ  متناهياً -تعاىل  -والعلُم هبذا اجلواز ضروريٌّ ، فلو كان الَباري 

والنُّقصان ، وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بذلك املقدار املعني؛ لتخصيص خمصِّصِ وتقدير ُمقَدِّرٍ ، وكل ما 
لو كان كان كذلك فَُهَو ُمْحَدثٌ فثبت أنَُّه تعاىل لو كان على العرش؛ لكان من اجلانب الذي يلي العرش متناهياً و

  .كذلك لكان ُمْحَدثاً وهذا ُمَحالٌ فكونه على العَْرشِ جيب أن يكون ُمَحاالً 
لو كان يف مكاٍن وجهة ، لكان إمَّا أنْ يكُونَ غري ُمَتَناٍه من كلِّ اجلهات ، وإمَّا أن يكون متناهياً من كلِّ : وثانيها 

ْعضِ ، والكلُّ باطلٌ فالقولُ بكونه يف املكاِن واحليِّزِ بَاِطلٌ اجلهاِت ، وإمَّا أن يكون متناهياً عن بعض اجلهاِت دون الَب
  .قطعاً 

أنَُّه يلزم أن تكون ذاُتُه خمالطة جلميع األجسام السُّفِْليَِّة والعلويَّة ، وأنْ تكون حمالطة للقَاذُورَاِت : بيان األول 
  .والنَّجَاسات ، وتكون األْرُضونَ أيضاً حالةً يف ذاِتِه 

ت هذا فََنقُولُ الذي هو حمل السَّمواِت ، إمَّا أن يكون هو عني الشَّيِء الذي هو حملُّ األرضني ، أو غريه فإن وإذا ثب
كان األوَّل؛ لزم كون السَّموات ، واألرضني حالتني يف حملٍّ واحد من غري امتياز بني حمليهما أْصالً ، وكلُّ حالني 

عن اآلخر فلزم أن يقال السماوات ال متتاز عن األرضني يف الذَّاِت ، وذلك  حال يف حملٍّ واحد مل يكن أحدمها ممتازاً
  .باطل فإن كان الثَّاين لَزَِم أن تكون ذاتُ اللَِّه تعاىل مركَّبةً من األجزاء واألبعاض وهو ُمحَالٌ 

ا أن ُيقَالَ الشَّْيُء الذي حصل وهو أنَّ ذَاَت اللَِّه تعاىل إذَا كانت حَاِصلَةٌ يف مجيع األحياز واجلهات فإمَّ: والثالث 
يف أحيازٍ كَِثَريةٍ [ فوق هو َعْين الشَّيِء الذي حصل حتت فحنيئذ تكون الذَّاتُ الواحدة قد حصلت دفعة واحدة 

لعقل ، وهو ُمَحالٌ يف بديهة ا] وإنْ ُعِقلَ ذلك فلم ُيْعقَلُ أيضاً حصولُ اجلسم الوَاِحدِ يف أْحَيازٍ كثريٍة َدفَْعةً واحدةً؟ 
وأمَّا إنْ قيل إنَّ الشَّيء الذي حصل فوق غري الشيء الذي حصل حتت ، فحينئذ يلزُم حصولُ التركيب والتَّبْعيض 

  .يف ذَاِت اللَّه تعاىل َوُهَو ُمَحالٌ 



لٌ للزيادِة والنُّقَْصاِن كل ما كان كذِلَك فهو قَابِ: وأما الِقْسمُ الثَّانِي ، وهو أن ُيقَالَ إنَُّه متناٍه من كلِّ اجلهاِت فنقولُ 
يف بديهة العَقْلِ ، وكلَّما كان كذلك كان اختصاصه باملقَْدرِ املَُعيَّنِ ألجل ختصيص ُمَخصِّصٍ وكلُّ ما كان كذلك 

لُ أن ُيقال فهو حمدث ، وأيضاً فإنَّ جَاَز أن يكُونَ الشَّيُء املَْحُدوُد من كلِّ اجلوانب قدمياً أزلياً فاعالً للعامل فلم ال ُيعْقَ
  .خالُق العامل هو الشَّْمُس ، أو القََمُر ، أو كوكٌب آخُر وذلك َباِطلٌ باالتِّفاق : 

 وأما الِقْسمُ الثالثُ ، وهو أنْ يُقالَ بأنَُّه متناٍه من بعض اجلوانبِ ، وغري ُمَتنَاٍه من سائر اجلوانبِ فهذا أيضاً َباِطلٌ من
  :وجوه 
اهي غري ما صدق عليه أنَُّه غري ُمَتَناٍه إال لصدق النقيضني معاً وهو حمالٌ ، وإذا حصل التَّغاير انَّ اجلانب املَُتَن: أحدها 

  .لزم كونه تعاىل ُمَركَّباً من األجَْزاِء واألبعاض 
كم أنَّ اجلانَب الذي صدق ُحكُْم العَقْلِ عليه بكونه متناهياً ، إمَّا أن يكون مساوياً للجانب الذي صدق ح: وثانيها 

، كُلُّ ما العَقْل عليه بكونِِه غري ُمَتَناٍه ، وإمَّا أالَّ يكون كذلك ، واألوَّلُ َباِطلٌ ألنَّ األشياء املتساويةَ يف متام املاِهيَِّة 
صحَّ على واحد منها َصحَّ على اآلخر الَباِقي ، وإذا كان كذلك فاجلانبُ الذي هو غري متناٍه ميكن أن َيصري مُتناِهياً 

  .انب الذي هو متناه ميكن أن يصَري غري متناٍه واجل
ومىت كان األمر كذلك كان النموُّ والذُّبول والزِّيادةُ والنُّقصانُ ، والتَّفرُُّق والتَّمَزُُّق على ذاته ممكناً وكل ما كان 

  .كذلك فهو ُمْحَدثٌ ، وذلك على اإلله القدمي ُمحَالٌ 
َحاِصالً يف املكان واجلهة لكان األْمرُ املَُسمَّى باِجلَهِة إمَّا أن يكون  -تعاىل  -لو كان البَارِيءُ : الربهانُ الثالث 

  .موجوداً مشاراً إليه ، وإما أالَّ َيكُونَ كذلك ، والِقْسَماِن باطالِن ، فكان القول بكونه تعاىل يف املكاِن واجلهِة باطالً 
كان املَُسمَّى باحليِّز واجلهِة موجوداً ُمشَاراً إليه ، فحينئذ يكون املَُسمَّى باحليِّز  أمَّا بيانُ فَسَاِد الِقْسمِ األوَّلِ ، فألنَّهُ لو

، واجلهة ُبْعداً ، وامتداداً ، واحلاصل فيه أيضاً جيب أن يكون له يف َنفِْسِه بَْعٌد وامتداٌد ، وإال المتنع ُحصُولُُه فيه 
وأيضاً؛ فَيلَْزَم من كون الَبارئ قدمياً . حَالٌ للدَّالِئلِ املَْشُهورةِ يف هذا الباب وحينئٍذ َيلَْزُم تداُخلُ الُبْعَدْينِ ، وذلك ُم

أزلّياً كون احليِّز ، واجلهة أَزليِّْين ، وحينئٍذ يلزُم أن يكون قد َحَصلَ يف األَزلِ موجوٌد قائٌم بنفسه سوى اهللا وذلك 
  .باطل بإْجمَاعِ أكثر العقالء 

  :سم الثَّانِي فَُهَو من وجهني وأمَّا بيانُ فساِد الق
  .أنَّ العدَم نفي َمْحٌض ، وعدم صرف ، وما كان كذلك امتنع كونه ظَْرفاً لغريه ، وجهة لغريه : أحدمها 

أنَّ كُلَّ ما كان حاصالً يف جهة فجهته ُمْمتَاَزةٌ يف احلسِّ عن جهة غريه ولو كانت تلك اجلهة عدماً : وثانيهما [ 
عدمِ احملض ُمشَاراً غليه باحلسِّ وذلك باطلٌ؛ فثبت أنَُّه تعاىل لو كان يف حيِّزٍ وجهٍة ألفضى إىل أحد حمضاً لزم كونُ ال

  ] .هذين الِقْسمني الَباطلْينِ؛ فوجب أنْ َيكُون القَْولُ به َباِطالً 
َنْحُن على هذا الطَّريقِ ال : ل اِجلْسمُ حَاِصلٌ يف احليِّزٍ واجلهِة فنقو: فَهذَا أيضاً وارٌد عليكم يف قولكم : فإن قيل 

ُنثْبُِت للجِْسمِ حَْيزاً ، وال جهة أْصالً ألَْبتَّة ، حبيث تكُونَ ذات اِجلْسمِ نافذة فيه وَسارَِيةً ، بل املكانُ عبارة عن 
ُمَحالٌ باالتِّفاق يف حّق اهللا السَّطْحِ الباطنِ من اِجلْسمِ احلاوي املماسّ للسَّطْحِ الظَّاِهرِ من اجلسم املَْحوِيِّ ، وهذا املعىن 

  .فسقط هذا السُّؤالُ ، وبقيَّةُ الرباهيم الَعقْليَّة مذكورةٌ يف تفسري ابن اخلطيب  -تعاىل  -

فوصفه بكونه أَحداً ، واألحد ] .  ١: اإلخالص [ } قُلْ ُهَو اهللا أََحدٌ { : وأمَّا الدَّالئل السَّْمعيَّةُ فَِمْنَها قولُُه تعاىل 
يف كونه واحداً والذي ميتلىُء منه العَْرُش ، ويفضل على العرش يكون ُمرَكَّباً من أجزاء كثرية جداً فوق  مبالغةٌ



  .أجزاِء العَْرشِ ، وذلك ُيَناِفي كونه أَحداً 
لِّ هذا األْحَيازِ ومع كونه ذاتاً واحدة َحَصلَْت يف ك[ إنَّهُ تعاىل ذاٌت واحدةٌ ، : وقال بَعث الكرَّاِميَّة عند هذا اإللَْزامِ 

حَاِصلُ : دفعة واحدة يف َجميع األْحيَازِ امتأل العَْرُش منه ، فَُيقَالُ هلم ] فألْجلِ أنَُّه تعاىل حصل : دفعةً واحدةً قالوا 
اتَّفَقُوا هذا الكالم يرجع أنَُّه َيُجوُز حصول الذَّاِت الشَّاغلة للحيِّز واجلهة يف أْحَيازٍ كثريٍة دفعةً واحدة ، والعقالُء 

: على أنَّ العلَم بفساِد ذلك من أجلِّ الُعلُومِ الضروريَِّة أيضاً ، وأيضاً فإنْ جوَّزمت ذلك فِلَم ال ُتَجوُِّزونَ أن يقال 
َصلَ َجِميُع العامل من العَْرشِ إىل ما َتْحَت الثََّرى َجْوَهٌر واحد ، وَمْوجُوٌد واحد ، إال أنَّ ذلك اجلزء الذي ال يََتجَزَّأ ح

  .يف مجلة هذه األْحيَازِ ، فَيظَنُّ أنََّهأ أشياء كثرية ، ومعلوم أنَّ من جوََّزُه ، فقد التزم مُْنكراً من القول عظيماً 
إنََّما عرفنا َها ُهَنا حصول التََّغاُيرِ بني هذه الذََّواِت ، ألنَّ بعضها َيفَْنى ، بع َبقَاِء الَباِقي ، وذلك يوجب : فإن قالوا 

ي غَايَر ، وأيضاً فنرى بَْعَضَها متحرٌِّك وبعضها ساِكٌن ، واملَُتحرُِّك غري السَّاِكنِ؛ فوجب القولُ بالتَّغاُيرِ ، وهذا املعانِالتَّ
ُه يفىن بأّنا ُنَشاِهُد أنَّ هذا اجلُْزَء يبقى مع أنَّ: أمَّا قَوْلَكُْم : فظهر الفَْرُق ، فنقول  -تعاىل  -غري حاصلٍة يف ذَاتنِ اللَّه 

: ِلَم ال جيوز أن يقال : ذلك اجلزء اآلخر ، وذلك يُوجُِب التَّغَاُيَر ، فال نسلم أنَّه فين شيء من األجزاء ، بل نقول 
  .إنَّ مجيع أجزاء العامل جزٌء واحد فقط ، مث إنَُّه حصل هاهنا وهناك 
، فالذي يفىت إنََّما هو ُحصُولُُه هناك ، فأمَّا أن يقال  وأيضاً جعل موصوفاً بالسَّواِد والبياضِ ، ومجيع األلوان والطُُّعومِ

  .إنَُّه فين يف نَفِْسِه ، فهذا غري مسلم : 
َنَرى بعض األجسام ُمَتَحرِّكاً ، وبعضها ساكناً ، وذلك يُوجُِب التَّغَاُيَر؛ ألنَّ احلركة والسُّكُونَ ال : وأمَّا قولكم 

  .كةَ والسُّكُونَ ال جيتمعان إنا حكمنا بأنَّ احلر: جيتمعان فنقولُ 
َك ليس العتقادنا أنَّ اِجلْسَم الواِحدَ ال َيْحُصلُ دفعة واحدة يف حيزين ، فإذا رَأْيَنا أنَّا السَّاِكَن بقي هاهنا ، وأن املَُتَحرِّ

  .هاهنا ، قََضْيَنا أنَّ املَُتَحرَِّك غري السَّاِكن 
حاصلة يف حيزِّين دفعة واحدة ، فلم ميتنع كون الذَّاِت الواحدة متحرِّكَةً َساِكَنةٌ  ومَّا بَِتقِْديرِ أن جيوز الذَّاِت الواحدة

 معاً؛ ألنَّ أقَْصى ما يف البابِ أنَّهُ بسبب السُّكُونِ بقي ها هنا وبسبب احلركة حصل يف احليِّزِ اآلخر ، إال أّنا ملَّا جوَّزنا
حيِّزين معاً ، مل يبعد أن تكون الذَّاُت السَّاِكَنةُ هي غَْيُر الذَّاِت املتحرِّكةُ ، أن حتصلَ الذَّاُت الواحدةُ َدفَْعةً واحَدةً يف 

: فثبت أنَُّه لو َجازَ أن يقالك إنَُّه تعاىل ذاته واحدة ، ال تقبل الِقْسَمةَ ، مثَّ مع ذلك ميتلىء العرُش منه مل يبعد أن يقال 
يتجزَّأُ ، ومع ذلك فقد َحَصلَ يف كلِّ تلك األْحيَازِ ، وحصل منه كل العرش إنَّ العَْرشَ يف نفسه َجْوَهٌر فَْرٌد جزء ال 
  .، وذلك يُفِْضي إىل فتح باب اجلََهاالِت 

فلو كان إلُه العامل يف العرش لكان ]  ١٧: احلاقة [ } َوَيحِْملُ َعْرَش َربَِّك فَْوقَُهمْ َيْوَمِئذٍ ثََمانَِيةٌ { : ومنها قوله تعاىل 
  .لعرشِ حاِمالً لإلله؛ فوجب أن يكون َمْحُموالً حامالً وحمفوظاً َحاِفظاً ، وذلك ال يقُولُُه عاقل َحاِملٌ ا

حكم بِكَْونِِه غَنِّياً على اإلطْالقِ ، وذلك يوجب كَْوَنهُ تعاىل غنّياً ]  ٣٨: حممد [ } واهللا الغين { : ومنها قوله تعاىل 
  .عن املكان واجلهة 
ومل يزد موسى عليه السالم على ذكر صفة  -عليه السالم  -ملَّا طَلََب حقيقة اإللِه من موسى  ومنها أنَّ ِفْرَعْونَ

َربُّ السماوات { ففي املرة األوىل قال ]  ٢٣: الشعراء [ } َوَما َربُّ العاملني { : اخلالقية ثالث مرَّات فإنه قال 
  ] . ٢٤: شعراء ال[ } واألرض َوَما َبْيَنُهَمآ إِن كُنُتْم مُّوِقنَِني 

  ] . ٢٦: الشعراء [ } رَبُّكُْم َوَربُّ آَبآِئكُُم األولني { : ويف املرَّة الثَّانية قال 
وكلُّ ذلك إشارة ] .  ٢٨: الشعراء [ } َربُّ املشرق واملغرب َوَما َبْيَنهَُمآ إِن كُنُتْم َتْعِقلُونَ { : ويف املرة الثالثة قال 



ياهامان ابن ِلي َصْرحاً لعلي أَْبلُغُ األسباب أَْسَبابَ السماوات فَأَطَِّلَع إىل إله { : فإنَُّه قال إىل اخلالقية ، وأّما فرعون 
فطلب اإلله يف السَّماِء ، فعلمنا أنَّ وصف اإلله باخلالقية ، وعدم وصفه باملَكَانِ ]  ٣٧،  ٣٦: غافر [ } موسى 

  .يف السَّماِء ديُن فرعون ، وإخوانه ِمَن الكَفََرِة  واجلهة دين موسى ومجيع األنبياء ووصفه تعاىل بكونه
إِنَّ رَبَّكُمُ اهللا الذي َخلََق السماوات واألرض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ استوى َعلَى العرش { : ومنها قوله تعاىل يف هذه اآلية 

 {.  
ش بعد ختليق السموات واألرض ، فإنْ كان للتراخي وهذا يدلُّ على أنَُّه تعاىل إنََّما استوى على العر» مث « وكلمة 

أنَُّه ما كان مستقراً على العرش ، بل كان ُمْعَوجاً ُمضطرباً ، مث استوى : املَُراُد من االستواء االستقرار؛ لَزَِم أن يقال 
، وذلك  عليه بعد ذلك ، وذلك ُيوجُِب وصفه بِصفَاِت األْجسضامِ من االضطراب واحلركة َتَراةً ، والسُّكون أخرى

  .ال َيقُوله عاِقلٌ 
يف إهلية الكواكب بكوهنا آفلة غاربة ، فلو كان إله العامل جِْسماً ،  -عليه الصالة والسالم  -ومنها طَْعُن إبراهيم 

لكان أبداً غارباً آفالً وكان متنقالً من االضطراب واالعوجاج إىل االستواء والسكون واالستقرار ، فكلّ ما جعله 
  ! .ية الكواكب يكون حاصالً يف إله العاملِ فكيف ميكن االعتراف بإهليته؟طعناً يف إهل

{ : شيئاً ، وبعده شيئاً آخر ، أّما املذكُوُر قبل هذه الكلمة فهو قوله } ثُمَّ استوى { : ومنها أنَّهُ تعاىل ذكر قبل قوله 
  .ُجود الصَّانِع ، وقدرته ، وحكمته وذلك يدلُّ على ُو} إِنَّ رَبَّكُُم اهللا الذي َخلََق السماوات واألرض 

، وذلك َيُدلُّ على وجود اهللا تعاىل } ُيْغِشي الليل النهار َيطْلُُبُه حَِثيثاً { : وأما املذكوُر بعد هذه الكلمة فأشياء أوَّلَُها 
  .، وعلى قدرته وحكمته 

  .لُّ على الُوُجوِد ، والقُْدَرِة والعلم وهذا أيضاً َيُد} والشمس والقمر والنجوم ُمَسخََّراتٍ { : قوله : وثانيها 

  .، وهو أيضاً إشارة إىل كمال قُْدَرِتِه ، وحكمته } أَالَ لَُه اخللق واألمر { : قوله : وثالثها 
يضاً على أوَّلُ اآلية إشارة إىل ِذكْرِ ما َيُدلُّ على الُوُجوِد والقدرة والعلم ، وآخر اآلية َيُدلُّ أ: وإذا ثََبَت هذا فََنقُولُ 

َيجُِب أيضاً أن يكون دليالً على كمالِ القُْدَرةِ } ثُمَّ استوى َعلَى العرش { : هذا املطلوب ، وإذا كان كذلك فقوله 
 ، والعلم؛ ألنَُّه لو مل َيُدلَّ عليه ، بل كان املراد كونه مستقِّراً على العَْرشِ ال ميكن جعله دليالً على كََماِلِه يف القُْدَرِة

م ، واحلكمة ، وليس أيضاً من ِصفَاِت املَْدحِ والثََّناِء ، ألنَُّه تعاىل قادر على أن ُيجْلس مجيع الَبقِّ والَبعُوضِ على والعل
العرش ، وعلى ما فَوق العرش ، فثبت أنَّ كونه جالساً على العَْرشِ ليس من دالئل إثبات الذَّاِت والصِّفاِت ، وال 

كونه جالساً على العرش ، لكان } ثُمَّ استوى َعلَى العرش { : اِء ، فلو كان املراد من قوله من ِصفَاِت املَْدح والثََّن
: ذلك كالماً أْجَنبِياً عّما قبله وعّما بعده ، وذلك يوجب نِهِاَيةَ الرَّكاكِة؛ فثبت أنَّ املراد منه ليس ذلك َبلِ املَُراُد منه 

  .، حّتى تصري هذه الكلمة ُمَناِسَبةٌ ملا قبلها ، وملا َبْعَدَها ، وهو املَطْلُوُب  كمال قدرته يف َتْدبري املُلِْك ، وامللكوت
من املُتشابَِهاتِ اليت جيب تأويلها ، وللعلماء } ثُمَّ استوى َعلَى العرش { : إنَّ قولُه تعاىل : وإذا ثََبَت هذا فََنقُولُ 

  .هاُهَنا مذهبان 
َعاِلياً عن املكان واجلهة ، وال خنوض يف تأويل اآلية على التَّفِْصيل ، بل ُنفَوِّض ِعلَْمَها أن ُيقْطََع بكونه تعاىل ُمَت: األول 
بال كيف َيجُِب على الرَُّجلِ اإلميان به ، وَنِكلُ  -تعاىل  -االستواُء على العََرشِ صفةٌ هللا : وَنقُولُ  -تعاىل  -إىل اهللا 

كيف } الرمحن َعلَى العرش استوى { : رجلٌ مَاِلَك ْبَن أَنس عن قوله ، وسأل  -عزَّ وجلَّ  -العلم فيه إىل اهللا 
االستواُء َمْجهُولٌ ، والكيف غَْيُر َمْعقُولٍ ، واإلميانُ به وَاجِبٌ : استوى فأطرق رَأَسُه ملّياً ، وعاله الرحضاء ، مث قال 

  .ج ، والسُّؤالُ عند بدعة ، وما أظُنَُّك إال ضاالًّ ، مث أمَر به ، فأخر



رِك ، وغريهم من وُروَِي عن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، واألْوَزاِعيِّ ، واللَّْيثِ ْبنِ َسْعٍد وسفيان ْبنِ ُعَيْيَنةَ ، وَعْبِد اهللا ْبنِ املُبا
  .علماء السُّنَّة يف هذه اآليات اليت جاءت يف الصِّفاتِ املتشاهبة ، أنْ ُنوردََها كما جاءت بال كَْيف 

  :أن خنوَض يف َتأويلِه على التَّفْصيلِ ، وفيه قوالن : الثَّانِي  واملَذَْهُب
هو السريُر الذي جيلس عليه املَِلك ، مث جعل : العَْرُش يف كالمهم : فقال  -رمحه اهللا  -ما ذكره القَفَّالُ : األول 

  .العرش ِكنَاَيةً عن َنفْسِ املُلِْك 
اْستََوى على َعْرِشِه : فََسَد ، وإذا استقام له ملكه واطّرد أْمُرُه وحكمه قالوا انتقض ُملْكُُه َو: ثلَّ َعْرُشُه أي : يقال 

: فالن طَوِيلُ النَِّجاِد ، وللرَُّجلِ الذي تكثر أْضَيافُُه : واستقرَّ على سرير ُملِْكِه ، وهذا نظُري قوهلم للرَُّجلِ الطويل 
الرَّأُس منه َشْيباً ، وليس املراُد بشيء من هذه األلْفَاِظ إجراَءها على كثُري الرََّماِد وللرَُّجلِ الشِّْيخ فالن اشتَعلَ 

 ظََواِهرَها إنََّما املَُراُد منها تعريف املَقُْصود على سبيل الكَِناية ، فكذا هاهنا املَُراُد من االستواِء على العَْرشِ نفاذُ
جيب على ِعَباِدِه حجُُّه ، فَهُِموا منه أنَُّه نصب هلم موضعاً القُْدَرِة وجريان املشيئَة ، كما إذا أخرب أنَّ له بيتاً ، 

 َيقِْصُدوَنُه ملسألة ربِّهِْم ، وطَلبِ حوائجهم ، كما يقصدون بيوَت املُلُوِك هلذا املطلوب ، مث َعِلُموا منه َنفَْي التَّشبيه ،
حلرِّ والْربِد عن نفسه ، وإذا أمرهم بَِتْحميِدِه ، وأنَُّه مل جيعلْ ذلك البيَت َمْسكناً لنفسه ، ومل ينتفع به يف َدفْع ا

، وال يغتم  وَتْمجِيِدِه؛ فهموا منه أنه أمرهم بنهايِة َتعِْظيمِه ، مثَّ َعِلُموا بعقوهلم أنَّهُ ال يفرح بِذِلَك التَّْحِميِد والتَّعِْظيم
واِت واألرض كما أراد وشاء من غري ُمَنازعٍ ، وال مدافع إنَُّه أْخَبَر أنَُّه خلق السَّم: بتركه ، وإذا ُعرَِف ذلك فََنقُولُ 

أي حصل له تدبري املخلوقات على ما شاء وأراد فكان قوله مث استوى [ ، مثَّ أخرب بعده أنَّهُ استوى على العَْرشِ ، 
  .، أي بعد أنْ خلقهما استوى على عرش امللك واجلالل ] على العرش 

إِنَّ رَبَّكُُم اهللا الذي َخلََق السماوات واألرض { : أنَّ هذا هو املَُاُد قوله يف سورة يونس  والدَِّليلُ على: قال القَفَّال 
  ] . ٣: اآلية [ } ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ استوى َعلَى العرش ُيَدبُِّر األمر 

} ي الليل النهار َيطْلُُبهُ َحِثيثاً يُْغِش{ وقال . } استوى َعلَى العرش { : جرى جمرى التَّفسري لقوله » ُيدبُِّر « : فقوله 
  .} أَالَ لَُه اخللق واألمر } { والشمس والقمر والنجوم ُمَسخَّرَاٍت بِأَمْرِِه { ، 

  .إشارة إىل ما ذكرناُه } ثُمَّ استوى َعلَى العرش { : وهذا َيُدلُّ على أنَّ قوله 
على أنَّ املراد إذا استوى على امللك؛ وجب أن يقالك اللَُّه  }ثُمَّ استوى َعلَى العرش { : فإذا محلتم قوله : فإنْ قيل 

  .مل يكن مستوياً قبل َخلْقِ السَّموات واألْرضِ 
نَّ إحياء قلنا إنَُّه تعاىل كان قبل َخلْق الَعاِلمِ قادراً على ختليقها وتكوينها ، ال أنَُّه كان ُمكوِّناً وُموجِداً هلا بأْعيَانَِها؛ أل

َعْمرٍو ، وإطعام هذا ، وإرواء ذلك ، ال َيْحُصلُ إال عند حصول هذه األحْوالِ ، فإذا فسَّْرَنا العرش  زيد ، وإماَتةَ
إنَّه تعاىل إنَّما استوى على ملكه بعد خلق السَّموات واألْرض؛ مبعىن : بامللك ، وامللك هبذه األْحوالِ صحَّ أن يقال 
  .ريه هلا ، بعد خلق السَّمواِت واألْرضِ أنَُّه إنََّما ظهر تصرفه يف هذه األشياء وتدب

  .إن شاء اهللا تعاىل » سورة طه « أنَّ استوى مبعىن اْستَْولَى ، كما َنذْكُُرهُ يف : والقولُ الثاين 
، وطه ]  ٢[ والرعد ] .  ٣[ هاهنا ، ويونس : يف َسْبع سور } استوى َعلَى العرش { : واْعلَْم أنَُّه تعاىل ذكر قوله 

  ] . ٥٧[ ، واحلديد ]  ٤[ ، والسجدة ]  ٥٩: [ والرفرقان ، ]  ٥[ 
ويف كلِّ موضع ذكرنا فَواِئَد كثريةٌ ، فََمْن ضمَّ تلك الفَواِئَد بْعَضَها إىل َبْعضٍ ، بلغت مبلغاً « : قال ابن اخلطيب 

  .» كثرياً ، وافياً بإزالِة شبهة التَّشْبيِه عن القَلْب 
« ]  ٣: [ قرأ نافُع وابُن كثري وأبو عمرو وابن عامر وحفض هنا ويف سورة الرعد } ر ُيْغِشي الليل النها{ : قوله 



خمففّاً من أغَْشى على أفَْعل ، والباقون بالتَّشديِد من غشَّى على فعَّل ، فاهلمزةُ والتَّضعيف كالمها للتَّْعِدَيةِ » ُيْغِشي 
  .لواحٍد ، فصار الفاعل مفعوالً أكسبا الفعل َمفُْعوالً ثانياً؛ ألنَّهُ يف األصل متعد 

نصباً ، هذه رواية الداين عنه ، » النهار « رفعاً ، » اللّيلُ « بفتح الياء والشني ، » َيغَشى « : وقرأ ُحَمْيُد ْبُن قَْيْس 
  .» النَّهار « ورفع » اللّيل « وروى ابُن جّني عنه نصب 

، من حيث إنَّ الدَّاين أَْعَنى من أيب الفَْتح هبذه الصَِّناَعِة ، وإن  وفيه نظٌر» ونقل ابن جّني أثبت « : قال ابُن عطيَّة 
كان دونه يف العلم بطبقات ، ويؤيد رواية الدَّاين أيضاً أنََّها موافقة لقراءة الَعامَِّة من حيث املَعَْنى ، وذلك أنَّهُ جعل 

ويف قراءة اجلماعة اللَّْيلُ فاعلٌ معىن ، والنَّهاُر مفعولٌ لفظاً اللَّْيل فاعالً لفظاً ومعىن ، والنَّهاَر مفعوالً لفظاً ومعىن ، 
ومعىن ، وذلك أنَّ املفعولني يف هذا البابِ مىت َصلُح أن يكون كلٌّ منهما فاعالً ومفعوالً يف املعىن؛ َوَجَب تقدميُ 

أْعطَْيتُ زَْيداً ِدْرمها ، وكسْوُت عمراً « : و فإنْ مل يلْتبس حن» أْعطَْيُت َزْيداً َعْمراً « : الفاعل معىن؛ لئالّ يلْتبس حنو 
، » ضرب زيٌد عمراً « ، و » ضرب موسى عيسى « جاز ، وهذا كما يف الفَاِعلِ واملفعُولِ الصَّرحيني حنو » ُجبَّةً 

ون غَاشياً َمْغشياً؛ ؛ ألنَّ كالًّ من اللَّْيلِ والنََّهارِ َيْصلُح أن يك» أعطيت زيداً عمراً « وهذه اآلية الكرمية من بابِ 
هو املفعول من غري عكس ، وقراءة » النَّهَار « يف قراءة اجلماعِة هو الفاعلُ املعنوي ، و » اللَّْيل « فوجب جعل 

  .الدَّاين موافقة هلذه؛ ألنََّها املصرِّحة بفاعليَِّة اللَّْيلِ ، وقراءة ابن جين ُمخَاِلفَة هلا ، وموافقة اجلماعة أوىل 
بالتَّشديد ، « يَُغشِّي » : وقد روى الزََّمْخَشرِيُّ قراءة ُحَمْيٍد كما رواها أُبو الفَْتحِ فإنَُّه قال « : الدِّين  قال شهاُب

  .» يلحق اللَّْيلُ بالنَّهار ، والنَّهارُ باللَّْيلِ ، حيتملهما مجيعاً : أي 
  .انتهى . نصب اللَّْيل ، ورفع النَّهَارِ ] و [ لياء بفتح ا» َيْغشى « والدَّليلُ على الثاين قراءةُ محيد ْبنِ قَْيس 

 وفيما قاله الزَّخمشريُّ نظر؛ ملا ذكرنا من أنَّ اآلية الكرمية ممَّا جيب فيها تقدميُ الفاعلِ املَْعَنوِي ، وكأن أبا القاسم َتبَع
  .أَبا الفَْتحِ يف ذلك ، ومل َيلَْتِفْت إىل هذه القاعدِة املذكورة َسْهواً 

يغشي النَّهاَر طالبِاً له ، وَيجُوُز أن يكُون من : حالٌ من الليل؛ ألنَُّه هو احملدَّث عنه أي » َيطْلُُبُه َحثِيثاً « : له وقو
  .النهار أي مطلوباً ويف اجلملة ِذكُْر كُلٍّ منهما 

َحاثّاً : أي » َيطْلُُبُه « ن فاعل طَلَباً حثيثاً وأن يكون حاالً م: ُيحتمل أن يكون نَْعَت مصدر حمذوف أي » َحِثيثاً « و 
  .َمْحثُوثاً : ، أو مفعوله أي 

َحثَثُْت فُالناً : اإلْعجَالُ والسُّْرَعةُ ، واحلَْملُ على ِفْعلِ َشيٍء كاحلضِّ عليه فاحلثُّ واحلضُّ أخواِن ، يقال : واحلثُّ 
  .فاْحتثَّ فهو َحثِيثٌ وَمْحثُوثٌ 

  َر َيْتَبُعُه أْزَرِقيٌّ لَِحْم... صُّوا َتدَلَّى َحثِيثاً كأنَّ ال -٢٤٨٦
  .توىل تََولِّياً حثيثاً ، أو تولَّى يف هذه احلال : فهذا ُيحتملُ أن يكون َنْعَت مصدرٍ حمذوف ، وأن يكون حاالً أي 

  »اإلغشاء « فصل يف معىن 
اَء التَّنْزِيلُ بالتَّْشديد والتَّخفيف ، فمن إلْبَاُس الشيء بالشَّيء ، وقد َج: اإلغَْشاُء والتَّْغِشَيةُ « : قال الواحديُّ 

[ } فَأغَْشْيَناُهْم فَُهْم الَ يُْبِصُرونَ { : ومن اللُّغة الثانية ]  ٥٤: النجم [ } فََغشَّاَها َما غشى { : التَّشديد قوله تعاىل 
يأيت اللَّْيلُ على النَّهارِ : عىن اآلية أي واملفعولُ الثاين َمْحذُوٌف ، ، أي فأغَْشْيَناُهم العمى وفقد الرؤية ، وم]  ٩: يس 

ُيكَوِّرُ الليل { : ويغشي النَّهار اللَّْيلَ ، ومل يذكْر لداللِة الكالم عليه ، وذكر يف آية أخرى : فيغطيه ، وفيه حذف أي 
  ] . ٥: الزمر [ } َعلَى النهار وَُيكَوُِّر النهار َعلَى الليل 



  .رِيعاً ، وذلك أنَُّه إذَا كان يعضب أحُدُهما اآلخر وخيلفه فكان يطلبه َس: أي « َيطْلُُبُه َحثِيثاً » 
إنَُّه تعاىل ملَّا أخرب عباَدُه باستوائه على العرش ، وأخَْبَر عن استمرار أصعب :  -رمحه اهللا تعاىل  -قال القفَّالُ 

ليضمَّ العيانَ غلى اخلربِ ، وتزول الشُّْبَهةُ عن املخلوقات على وفق مشيئته ، أَراهم ذلَك عياناً فيما ُيَشاِهدُوَنُه منها؛ 
؛ ألنَُّه تعاىل أخرب يف هذا الكتاب الكرمي مبا يف تعاقبهما من املناقع } يُْغِشي الليل النهار { : كُلِّ اجلهاِت فقال 

  .العظيمة يتم أمر احلياة ، وتكمل املنفعة واملصلحة 
» برفع الشمسِ ، وما ُعطف عليها ، ورفع ]  ١٢[ « النحل »  قرأ ابن عامر هنا ويف« والشَّْمَس » : قوله 

، والباقون بالنَّْصب يف « والنَُّجوم ُمَسخَّرات » ، ووافقه حفٌص عن عاصم يف النَّحل خاصة على رفع « ُمَسخَّرَات 
  .وما بعده « النُُّجومِ » وقّرأ أبانُ ْبُن َتْغِلبٍ هنا برفع . املوضعني 

ملنافعنا  -تعاىل  -عامر فعلى االبتداء واخلربِ ، جعلها مجلة مستقلَّةً باإلخبار بأنََّها ُمسخَّرات لنا من اهللا  فأمَّا قراءةُ ابنِ
.  

» وخلق الشَّْمَس ، فتكون : أي « السَّمواتِ » وأمَّا قراءةُ اجلماعِة ، فالنَّْصُب يف هذه السُّورِة على عطفها على 
مقدَّراً فتكون هذه « َجَعلَ » ب ] منصوبةً [ ه املفاعيلِ ، وجيوُز أن تكون هذه على هذا حاالً من هذ« ُمَسخَّرات 

  .مفعوالً ثانياً « ُمَسخََّرات » املنصوباُت مفعوالً أوَّالً ، و 
َر لَكُُم الليل َوَسخَّ{ : وهو قوله تعاىل « سخَّر » وأمَّا قراءةُ حفص يف النَّْحلِ ، فإنَُّه إنَّما رفع هنا؛ ألنَّ النَّاِصَب هناك 

لصار « ُمَسخَّراٍت » و « النُُّجوم » فلو نصب ]  ١٢: النحل [ } والنهار والشمس والقمر والنجوم ُمَسخََّراتٌ 
واجلمهوُر خيرِّجوهنا . َسخَّرها ُمَسخَّراٍت ، فيلزم التَّأكيد ، فلذلك قطعهما على األوَّلِ ورفعهما مجلة ُمْسَتقلَّة : اللفظ 

وجعل النُّجوم : أي « والنُُّجوم » ؤكدة ، وهو مستفيض يف كالمهم ، أو على إضمار ِفْعلٍ قبل على احلال امل
وسخَّر لكم : مجع ُمَسخَّر املراُد به املصدر ، وُجِمع باعتبار أنواعه كأنَُّه قيل « ُمَسخَّرات » ُمسخَّراٍت ، أو يكون 

  .تسخرياٍت أي أْنواعاً من التَّْسِخريِ  اللَّْيأل ، والنَّهار ، والشَّمس ، والقمر ، والنجوم
« الباُء » بتيسريه وإرادته هلا يف ذلك ، وجيوُز أن تكون ] : أي [ « ُمَسخَّراٍت » متعلق ب « بأْمرِهِ » : قوله 

  .منزالت بأمره : مصاحبةً ألمره غري خارجة عنه يف تسخريها ، ومعىن ُمَسخَّراٍت أي : للحال أي 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  فصل يف بيان حركة الشمس
  :إن الشَّْمس هلا نوعان من احلركة : قال ابن اخلطيب 

  .ذه احلركة حتصلُ السَّنةُ َحَركَتَُها حبسب ذاِتَها ، وهي إمنا تتم يف َسَنٍة كاِملٍَة وبسبب ه: أحدمها 
  .حركتها حبسب حركة الفلك األعظم ، وهذه احلركة َتِتمُّ يف اليومِ بليلته : والنوُع الثاين 

اللَّْيلُ والنََّهارُ ال حيصل حبركة الشَّْمس ، وإنََّما حيصلُ بسبب حركِة السَّماِء األقصى اليت : وإذا ُعرف هذا فنقول 
ُيْغِشي الليل { : ربط به قوله } ثُمَّ استوى َعلَى العرش { : لهذا السبب ملَّا ذكر العَْرَش بقوله العَْرُش ، ف: يقالُ هلا 

تنبيهاً على أنَّ سبب ُحصُول اللَّْيلِ والنَّهارِ هو حركة الفلك األقصى ، ال حركة الشمس والقمر ، وهذه } النهار 
  .دقيقةٌ عجيبةٌ 

  .} أَالَ لَُه اخللق واألمر { : قوله 
  .جيوُز أن يكون َمْصدراً على بابِِه ، وأن يكُونَ واِقعاً َمْوِقَع املفعُوولِ به 

فّرق اهللا بني اخللق واألمر . يأمر يف خلقه مبا يشاء قال سفيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ : » األْمُر « ؛ ألنَُّه خلقهم ، و » لَُه اخلَلُْق « 
  .، فمن مجع َبْيَنُهَما فقد كَفََر 

  .تعاىل اهللا وتعظم : أي » َك اللَُّه َتبَاَر« 
  .املرتفُع : ارتفع ، واملبارُك : وقيل 
  .الربكةُ تكسب ، وتنالُ بذكْرِِه : َتفَاَعل ، من الَبَركَِة وهي النََّماُء والزَِّياَدةُ ، أي : َتبَاَرَك : وقيل 

  .َجاَء بِكُلِّ َبَركٍَة : وعن ابن َعبَّاسِ قال 
  .الَبَركَةُ من ِقَبِلِه  َتجِيُء: وقال احلسُن 

  .الطهارة : تَقَدَّس ، والقُْدُس : تبارك : وقيل 
َتبارَك اللَُّه وال : معىن هذه الصِّفَِة ، ثبت ودام كما مل يزل وال يزال ، وأصلُ الربكِة الثُُّبوُت ويقال : وقال احملقِّقُونَ 

  .يتبارُك وال مبارٌك؛ ألنَُّه مل يرد به التَّوقيف : يقال 
  .كلُّ موجود سوى اهللا تعاىل : والعاملُ » َربُّ الَعاملَني « : وقوله 

  ) ٥٥(اْدُعوا َربَّكُْم َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمعَْتِديَن 

بتلك املعارِف ، وهو  ملَّا ذكر الدَّالئلُ الّدالة على كمالِ القُْدَرِة ، واحلكمة ، والرَّْحَمِة أتبعه بذكر األْعمَال الالَّئقِة
متضرعني ُمْخفني الدَُّعاَء ليكون : أي : ُنِصَب على احلال » َتَضرُّعاً وخُفْيةً « : االشتغالُ بالدَُّعاِء والتَّضَرُّع ، فقوله 

  .دعاَء تضّرعٍ وخُفْيٍة : وجيوزُ أن ينتصبا على املصدرِ ، أي . أقَْرَب إىل اإلَجاَبِة 
بالكسر » ِخفَْيةً « بكسر اخلاء ، وقد تقدَّم ذلك يف األنعام إال أنَّ كالم أيب عليٍّ يُْرشد إىل » ية ِخفْ« : وقرأ أُبو َبكْرٍ 

ي أنْ مبعىن اخلَْوِف ، وهذا إنَّما َيتأتَّى على ادِّعاِء القلْب أي يُعتقد تقدم الالَّم على الَعْينِ وهو بعيٌد؛ ألنَُّه كان َيْنبَِغ
وملَّا أخَِّرت الواُو حترَّكتْ [ ياُؤَها عن واو لسكوهنا وانكسار ما قبلها ، » ِخفْية « لك أن تعود الواو إىل أصلها ، وذ

  .إنََّهأ قلبت مْتُروكَةً على حاهلا : إالَّ أن يقال ] ، وُسكِّن ما قبلها ، 



  . وهي تؤيُِّد ما ذكره الفَارِِسيُّ ، نقل هذه القراءة عنه أبو حَاِتمٍ» وِخْيفة « وقرأ األعمش 
التَّذَلُّلُ : أتى باجلاللِة مكان الضَّمريِ ، واملَُراُد بالتََّضرُّعِ » إنَّ اللَّه « قرأ ابن أيب َعْبلَة } إِنَّهُ الَ ُيِحبُّ املعتدين { : قوله 

  .السِّرُّ : واالستكانة ، وباخلية 
املُْسِلُمونَ جيتهدون يف الدَُّعاِء ، وما يسمع  بني دعوة السِّرِّ ، ودعوة العالنيِة سبعون ضعفاً ، ولقد كان: قال احلسُن 

، وإنَّ اهللا ذكر عبدهُ } ادعوا َربَّكُْم َتَضرُّعاً َوُخفَْيةً { : هلم صوت ، إالَّ َهْمساً بينهم وبني رهبم ، وذلك أنَّ اهللا يقول 
  ] . ٣: مرمي [ } إِذْ نادى َربَُّه نَِدآًء خَِفّياً { : زكريا ، ورضي فعله فقال 

َخْيرُ « : ، وقال عليه الصَّالة والسَّالم » َدْعَوةُ السِّرِّ َتْعِدلُ َسبِعْيَن َدْعَوة يف الَعالَنَِيِة « : وقال عليه الصَّالةُ والسَّالُم 
أنَُّهم كاُنوا يف غزاة فأْشَرفُوا على واٍد فجعلُوا  -رضي اهللا عنه  -وروى أبو موسى األشعريُّ » الذِّكْرِ اخلَِفيُّ 

اْربعُوا على أنفُِسكُْم فإنَّكُْم ال َتْدُعونَ أََصمَّ ، وال « : كبِّرون ويهلِّلُونَ َراِفِعي أصواهتم ، فقال عليه الصَّالة والّسالم ي
  »غَاِئباً ، إنَّكُْم َتْدُعونَ َسِميعاً قَرِيباً وإنَُّه لََمَعكُْم 

إِذْ نادى َربَّهُ { : اإلخفاُء أفَْضلُ هلذه اآلية ولقوله تعاىل : يل واختلفوا يف أنَّ األفضل الدُّعاء خفيةً ، أو عالنيةً؟ فق
  .، وملا تقدَّم ، وألنَُّه ُمصون عن الرياء ]  ٣: مرمي [ } نَِدآًء َخِفّياً 

  .العانَيةُ أفضلُ؛ لترغيب الَغْيرِ يف االقتداء به : وقال آخرون 
  .اُء أفضلُ وإالَّ فالعالنية إن خَاَف على نفسه الرَِّياَء؛ فاإلخف: وقال آخرونَ 

  فصل يف بيان شبهة منكري الدعاء
  :من النَّاسِ من أنكر الدُّعاء ، واحتج على صحَّة قوله بوجوه 

أنَّ املطلوب بالدُّعاء إن كان معلوم الوقوع ، كان واجب الُوقُوع؛ المتناع وقُوع التَّغري يف علم اهللا تعاىل ، : األول 
مل يكن يف طَلَبِِه فائدةٌ ، وإن كان معلوَم الالوقوع؛ كان ممتنع الوقوع فال فائدة يف طلبه  وما كان واجَب الُوقُوع

  .أيضاً 
إن كان قد أراد يف األَزلِ إْحَداثَ ذلك الشيء فهو حاصلٌ سواٌء كان هذا الدَُّعاء أو مل يكن ، : أنَُّه تعاىل : الثاين 

إنَّه ما أراد يف األَزلِ ذلك : ممتنٌع الوقوع ، فال فاِئَدةَ يف الطَّلَبِ ، وإن قلنا  وإنْ كان أَراَد يف األَزلِ أالَّ يعطيه ، فهو
الشيء ال وجوده وال عدمه ، مث إنَُّه عند ذلك الدَُّعاِء صار ُمرِيداً له لَزَِم وقوع التَّغري يف ذاِت اهللا ، ويف صفاته ، 

  .وهو ُمحالٌ 

فيكون العبد متصرِّفاً يف  -تعاىل  -لى الدُّعاء ِعلَّةً حلدوث ِصفٍَة يف ذات اهللا وعلى هذا التقدير يصُري إقَْداُم العبد ع
  .بالتَّْبديلِ والتَّْغيري ، وهو حمال  -تعاىل  -صفة اللَّهِ 

ُه منزَّهٌ أنَّ املَطْلُوَب بالدُّعاء إن اقتضت احلكمة واملصلحة إعطاءه ، فهو تعاىل ُيْعِطيِه من غري هذا الدُّعاء؛ ألنَّ: الثالث 
  .عن أن يكون َبِخيالً ، وإن اقَْتَضِت احلكمةُ َمْنَعُه فهو ال يطعيه سواء أقَْدَم العَْبُد على الدَُّعاِء ، أو مل ُيقِْدم عليه 

َبةً ، وإقدام أنَّ الدَُّعاَء غري األمر ، وال َتفَاُوتَ بني الَباَبْينِ إال كون الدَّاعي أقَلَّ رتبةْ ، وكون اآلمر أعلى ُرْت: الرابع 
  .العبد على أمر اهللا ُسوُء أَدبٍ وإنه ال جيوز 

الدَُّعاُء ُيْشبُِه ما إذا أقَْدَم العَْبُد على إرشاد ربِّه وإهله إىل فعل األْصلَح واألْصَوبِ ، وذلك سوٌء أدبٍ ، أو : اخلامس 
  .ه عاىل قصََّر يف اإلحسان والفَْضلِ ، وذلك جهلٌ أنَُّه ينبه اإلله على شيٍء ما كان منتبهاً له ، وذلك كُفٌْر ، وأنَّ اللَّ

أنَّ اإلقدام على الدُّعاء يدلُ على كون العَْبِد غري راضٍ بالقضاِء ، إذْ لو َرِضيَ مبا قضاه اللَُّه عليه لترك : السادس 
  .تصّرَف نفسه ، وملا طلب من اهللا شيئاً على التَّعيني ، وترك الرَِّضا بالقضاء من املنكرات 



َمْن َشَغلَُه ِذكْرِي َعْن َمْسألَِتي أْعطَْيُتهُ «  -تعاىل  -روي أنَُّه عليه الصَّالة والسَّالم قال َحاكياً عن اللَِّه : السابع 
  .وذلك يدلُّ على أنَّ األْولَى ترك الدَُّعاِء » أفَْضلَ ما أُْعطي السَّائلَني 

بد ، والعبُد غذا علم أن َمْوالَُه عامل باحتياجه فََسكََت ومل يذكر تلك حميطٌ حباجة الع -تعاىل  -أنَّ علم اهللا : الثامن 
احلاجة ، كان ذلك أْدَخلَ يف األَدبِ ، ويف تعظيم املوىل ، ممَّا إذَا أخذ يشرح كيفيَّة تلك احلاجِة ، وإذا كان احلالُ 

عليه الصَّالةُ  -ذلك نُقل أن اخلليل ، وك -تعاىل  -على هذا الوْجه يف الشاهد؛ وَجَب اعتبار مثله يف حقِّ اهللا 
 -، فقال اخلليل » اْدُع ربََّك «  -عليه السَّالمُ  -ملَّا وضع يف املَْنَجنيقِ للّرمي إىل النَّارِ قال له جربيلُ  -والسَّالمُ 

  .» حسيب من سؤايل علمه حبايل « :  -عليه السَّالم 
إن : دِة ، واألسئلةُ املذكورة واردة يف مجيع أنواع العباداِت ، فإنَّهُ يقال أنَّ الدَُّعاَء نوٌع من أنواع العبا: واجلواُب 

كان هذا اإلنسان سعيداً يف علم اهللا فال حاجة إىل الطَّاعات والعبادات ، وإن كان شِقّياً يف علمه؛ فال فائدة يف تلك 
ب املاء؛ ألنَُّه إن كان شبعاناً يف علم اللَّه فال حاجة العبادات ، وجيُب أيضاً أالَّ يُقِْدَم اإلنسانُ على أكل اخلُْبزِ ، وشر

إىل أكل اخلبز ، وإن كان َجاِئعاً فال فائدة يف أكل اخلبز ، وكما أنَّ هذا الكالَم باطلٌ؛ فكذا فيما ذكروه ، بل نقول 
املقصوُد األعلى من مجيع العَِبادَاِت؛ ألنَّ املقصوُد من الدَُّعاِء معرفةُ ذلَِّة العبوديَّة ، ومعرفة عزِّ الرُّبوبيَِّة ، وهذا هو : 

الدَّاِعي ال يقدم على الدَُّعاِء إال إذا عرف من نفسه كَْوَنُه حمتاجاً إىل ذلك املَطْلُوب ، وكونه َعاجِزاً عن حتصيله ، 
ا كان الدَُّعاءُ وعرف من ربِّه ، وإهله أنَُّه يسمُع ُدَعاءُه ، ويعلم حاجته ، وهو قادٌر على دفع تلك احلاجة ، فإذَ

  :مستجمعاً هلذين املقامني كان الدَُّعاُء أعظم الِعباداِت ، وهلذا قال عليه الصَّالةُ والسَّالُم 

  »الدَُّعاُء ُمخُّ الِعَبادِة « 
قُوا على أن ليس واتَّفَ -تعاىل  -أمجع املُْسِلُمونَ على أنَّ احملبة صفة من صفات اللَّه } إِنَّهُ الَ ُيِحبُّ املعتدين { : قوله 

حمالٌ ، واختلفوا يف  -تعاىل  -معناها شهوة النفس وميل الطَّْبعِ ، وطلب التَّلَذُِّذ بالشَّيء؛ ألنَّ كل ذلك يف حقِّ اهللا 
» املُعَْتديَن « هي عبارة عن إيصال الثَّوابِ ، واخلري إىل العبد ، واملراد ب : فقيل  -تعاىل  -تفسري احملبَّة يف حقِّ اهللا 

  .اجملاوزين ما أِمرُوا به 
  .من االعتداء َرفُْع الصَّوِت يف الدَُّعاِء : قال الكليبُّ وابن جريج 

  . -عليهم الصالة والسالم  -هم الذين يسألون منازل األنْبَِياِء : وقال أُبو ِمْجلَزٍ 
يا بين : األبَْيَض عن ميني اجلَنَِّة إذا دخلتها فقال اللَُّهمَّ إين أسألك القَْصَر : روي أنَّ عبَد اهللا ْبَن ُمغفَّل مسع ابنه يقول 

َسَيكُونَ ِفي َهِذِه األمَِّة قَْوٌم : سل اللَّه اجلَنَّةَ ، وتعوَّذ به من النَّارِ ، فإنِّي مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  .َيْعَتُدونَ يف الظُُّهورِ والدَُّعاِء 

  .» اللَُّهمَّ أْخزِهم اللَُّهمَّ الَْعْنُهم « : ون على املُؤمنَني ، فيما ال حيل فيقولون هم الَّذين يدع: وقال َعِطيَّةُ 

  ) ٥٦(نَِني َولَا ُتفِْسُدوا ِفي الْأَْرضِ َبْعَد إِْصلَاِحَها وَاْدُعوُه َخْوفًا َوطََمًعا إِنَّ َرْحَمَت اللَِّه قَرِيٌب ِمَن الُْمْحِس

وإفساد األموال بالنَّْهبِ ، والغصب ، والسَّرِقَِة ، [ فُوسِ بالقَْتلِ ، وقطع األعضاء ، يدخل فيه املنع من إفْسَاِد النُّ
وإفساد اإلنساِن بالزَِّنا واللِّواط والقَذِْف ، وإفساد العقول بشرب ] ووجوه احليل وإفساد األديان بالكفر والبَِدع 
  .ة الفََساِد يف الُوُجوِد جبميع أنْواِعِه وأصنافه املُْنكََراِت ، فهذا النَّْهُي يقتضي َمْنعَ إدخال ماهيَّ

حيتمل أنْ يكون املرادُ بعد أن صح خلقها على الَوْجِه املطابق ملنافع اخلَلْقِ ، وحيتمل أنْ » َبْعَد إصالِحَها « : وقوله 



  .يكون املراُد بعد إصالح األْرضِ ببعثة الرُُّسلِ ، وإنزال الكُُتبِ ، وتفصيل الشََّراِئع 
  .} وادعوه َخْوفاً َوطََمعاً { : قوله 

ألْجلِ اخلوفِ : اْدُعوُه ذُُوو َخْوٍف وطََمعٍ ، أو َخاِئِفَني طامعني ، أو َمفُْعوالن من أجلهما ، أي : هذاِن حاالِن ، أي 
  .والطََّمعِ 
، وهذا يقتضي َعطَْف الشَّْيءِ » وهُ َواْدُع« : ، مث قال هاهنا » اْدعُوا رَبَّكُمْ « : قد قال يف اآلية األوىل : فإن قيل 

  .على نفسه ، وهو باطل 
املُرَاُد هبذا الدَُّعاء الثَّانِي هو : بأنَّ املراَد به الِعباَدة ، قالوا » اْدعُوا َربَّكُْم « : أنَّ الَّذيَن فسروا قوله : واجلواُب 

  .الدَُّعاُء نفسه 
املراد هبذا الدَُّعاِء أن يكون الدَُّعاُء املأمور به : هو الدَُّعاُء قالوا » رَبَّكُْم  اْدُعوا« : املراُد بقوله : وأّما الذين قالوا 

  .أوَّالً مقروناً بالتََّضرُّع ، واألْخفَاِء ، مث بيَّن هاهنا أنَّ فائدةَ الدَُّعاِء أحد هذين األمرين 
  .فاألوىل يف بيان َشْرطِ صحَِّة الدُّعاء 

  .الدَُّعاِء ومنفعته  والثانية يف بيان فَاِئِدِة
  :إنََّما مل ُيؤنِّثَْها وإن كانت خرباً ملؤنث لوجوه } إِنَّ َرْحَمةَ اهللا قَرِيٌب { : قوله 

  .منها أنََّها يف معىن الُغفَْراِن والعفو واإلنعامِ ، فُحِملت عليه ، قاله النَّْضُر ْبُن ُشَمْيل واختاره الزَّجَّاُج 
َوإِذَا َحَضَر القسمة أُْولُواْ { : الرَّْحَمةُ هاهنا الثَّوَاُب فرجع النعت إىل املعىن دون اللفظ كقوله : قال سعيدُ ْبُن ُجَبْير 

  .؛ ألنَّهُ أراد املرياث واملال » ِمْنَها « : ومل يقل ]  ٨: النساء [ } القرىب واليتامى واملساكني فارزقوهم مِّْنُه 
  .إنَّ رمحة اهللا شيٌء قريٌب : يت ِصفَُتُه ، والتَّقديُر ومنها أهنا صفة ملوصوف مذكَّرٍ حذف ، وبق

  .أهنا يف معىن العفو أو املطر ، أو الرحم : ومنها 
  .ذات حيض : أنََّها على النَّسب كحائضِ والبنٍ وتامرٍ ، أي : ومنها 
كجريح ، كما ُحِملَ هذا عليه تشبيه فعيل مبعىن فاعل بِفَعيلٍ مبعىن مفعول ، فيستوي فيه املُذَكَّر واملؤنَّث : ومنها 

  .أسري وأسََراُء ، وقبيل وقَُبالء َحمالً على َرِحيمٍ ورمحاء ، وعليهم وُعلََماء ، وحكيم وُحكماء : حيثُ قالوا 
جاء على فعيل كالنَّعيق وهو َصْوت الضِّفَْدع ، والضغيب وهو َصْوتُ األرنب وإذا كان [ مصدر ] أنَّه : ومنها [ 

  .َم اإلفراد والتذكري لَزِ] َمْصدراً 
انََّها مبعىن َمفُْعولٍ أي ُمقَرَّبة ، قاله الكَْرَمانِيُّ ، وليس جبيد؛ ألنَّ فعيالً مبعىن مفعول ال َينْقَاُس ، وعلى تقدير : ومنها 

  .اقتياسه فإنََّما يكونُ من الثُّالِثي اجملرَّد ، ال من املزيِد فيه ، وُمقَرَّبة من املزيد فيه 
  .أنََّها من باب املُؤنَّث اجملازي ، فلذلك جاز التَّذكري كطلع الشَّمس  :ومنها 

طلع الشَّمس ، أمَّا إذا تأخَّر وجب التَّأنيثُ ، : وهو غَْيُر جَيٍِّد؛ ألنَّ ذلك حيث كان الفعل متقدَّماً حنو : قال بعضهم 
  ]املتقارب : [ إال يف ضرورة ِشْعرٍ كقوله 

  َض أبْقَلَ إْبقَالَهَاَوالَ أْر. . ...  - ٢٤٨٧
وهذا جييُء على مذهب ابن كَْيَسان ، فإنَّهُ ال َيقُْصر ذلك على ضرورة الشِّعر ، بل جييزه يف « : قال شهاُب الدِّين 

  .» السََّعةِ 
فالنٌ قريبة مين يف  :إمَّا أن يُراد هبا النََّسُب وعدُمه ، فتؤنِّثها العرب ليس إالَّ فيقولون : قريبةٌ وبعيدةٌ : وقال الفرَّاُء 

ئم مقام النََّسبِ ، وبعيدةٌ مين أي يف النََّسبِ ، أمَّا إذا أُريَد القُْرب يف املكان ، فإنَُّه جيوزُ الوجهان؛ ألنَّ قريباً وبعيداً قا



  .فالنة قريبة وقريٌب ، وبعيدة وبعيد : املكان فتقولُ 
  ]ويل الط: [ هي يف مكان قَريبٍ وبعيد؛ وأنشد : التَّقديُر 
  فََتْدنُوا وال َعفَْراُء ِمْنكَ َبِعيُد... َعِشيَّةَ ال َعفَْراُء ِمْنَك قَرِيَبةٌ  - ٢٤٨٨

هذا خطأ؛ ألنَّ سبيل املذكر واملؤنث أنْ جيريا على « : فَجَمَع بني اللُّغََتْينِ إال أنَّ الزَّجَّاج رّد على الفرَّاِء قوله وقال 
  .» أفعاهلما 

  .وقد كَثُرَ يف ِشْعرِ العرب جميُء هذه اللَّفظة ُمذكَّرة ، وهي ِصفَةٌ ملُؤنٍَّث :  قال ِشهَاُب الدِّين
  ]الطويل : [ قال اْمُرؤ القَْيسِ 

  قَرِيٌب وال الَبْسَباَسةُ اْبَنةُ َيْشكُرَا... لَُه الوَْيلُ إنْ أْمَسى َوالَ أمُّ َساِلمٍ  - ٢٤٨٩
  ] . ٦٣: األحزاب [ } ساعة َتكُونُ قَرِيباً َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ ال{ : ويف القرآن 

قَرِيٌب يف اآلية ليس َوْصفاً هلا ، إنََّما هو ظَْرٌف هلا وموضع ، فيجيُء هكذا يف املُفَْرد واملثىن « : وقال أبو عبيدة 
يَّ ْبَن ُسلَْيَمانَ األخفَش خطَّأُه قال إالّ أنَّ عل» واجلمع ، فإن أُرِيَد هبا الصِّفَةُ؛ َوَجَب املُطاَبقَةُ ، ومثلُها لفظة بعيد أيضاً 

وهذا ليس بَِخطَأ ، ألنَُّه جيوز أن يتَّسعَ يف « إنَّ َزْيداً قريباً منك » : ألنَُّه لو كانت ظَْرفاً النتصب كقولك « : 
النُّحَاةُ  زيد أمامك وعمرو خلفُك برفع أمام وخلف ، وقد نصَّ: الظَّْرِف ، فيعطى حكم األمساء الصَّرحيِة فتقُولُ 

» خربها ، وذلك على االتِّسَاع « زيٌد » ، و « إنّ » اسم « قريباً » أن « منك زيد ] أن قريباً [ » : على أنَّ حنو 
.  

، ومعىن هذا القرب هو أنَّ اإلنسان َيزَْدادُ يف كلِّ لَْحظٍَة قرباً من اآلخرة » قَرِيبٍ « متعلٌِّق ب » ِمَن املُْحِسنَِني « و 
من الدُّْنَيا ، فإنَّ الدُّْنَيا كاملاضي واآلخرة كاملستقبل ، واإلنسانُ يف كلِّ ساعة حلظة َيزَْداُد بعداً عن املاضي ، وبعداً 

  .وقرباً من املُْسَتقَْبل 
  ]الطويل : [ قال الشِّاِعُر 

  َد ِمْن أْمسَِوالَ َزالَ َما َتْخَشاُه أْبَع... فَالَ َزالَ ما َتْهَواُه أقَْرَب ِمْن غٍَد  - ٢٤٩٠
 بعد وملَّا كانت الدُّْنَيا تزداد بعداً يف كلِّ َساَعٍة ، واآلخرة تزداد قُْرباً يف كلِّ َساَعٍة ، وثبت أنَّ رمحة اهللا إنََّما حتصلُ

  .} إِنَّ َرْحَمةَ اهللا قَرِيٌب مَِّن احملسنني { :  -تعاىل  -املوت ، ال جرم قال اهللا 
  فصل يف دحض شبهة للمعتزلة

فوجب أال حيصل ذلك ملن [ الَعفُْو عن العذابِ َرْحَمةٌ ، والتَّخلُُّص من النَّارِ بعد الدُّخول فيها َرْحَمةٌ : الت املعتزلةُ ق
فوجب أالَّ حيصل هلم العفُو عن العقاب ] مل يكن من احملسنني والعصاة وأصحاب الكبائر ليسوا من احملسنني 

  .واخلالص من النَّارِ 
نَّ من آمن باهللا وأقّر بالتَّْوحيِد والنُّبوَِّة ، فقد أْحَسَن بدليل أن الصَّبِيَّ إذا بلغ وقت الضَّْحَوِة ، وآمن أ: واجلواُب 

لِّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ احلسىن { : باهللا ورسوله ومات قبل الوصول إىل الظهر فقد اجتمعت األمَّةُ على أنَُّه دخل حتت قوله 
  .َيأِت بَِشْيِء من الطَّاعات سوى املعرفة واإلقَْرارِ وهذا مل ]  ٢٦: يونس [ } 

ٍد َميٍِّت فَأَْنَزلَْنا بِِه الَْماَء فَأَْخَرجَْنا َوُهَو الَِّذي يُْرِسلُ الرَِّياَح ُبشًْرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه حَتَّى إِذَا أَقَلَّْت َسَحاًبا ِثقَالًا ُسقَْناهُ ِلَبلَ
  ) ٥٧(اِت كَذَِلَك ُنْخرُِج الَْموَْتى لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ بِِه ِمْن كُلِّ الثَّمََر



  :يف كيفيَّة النَّظْمِ وجهان 
أنه تعاىل ملّا ذكر َدالَِئلَ اإلهليَِّة ، وكمال العلم والقدرة من العامل العلوّي ، وهو السَّموات والشَّْمُس ، : األولُ 

  .ن أحوال الَعاملِ السُّفِْلّي والقمر ، والنُُّجوم ، أتبعه بذكر الدَّالئل م
اآلثار الُعلْويَّة ، واملعادن ، والنََّبات ، واحليوان ، ومن مجلة : واعلم أنَّ أحوال هذا العامل حمصورةٌ يف أمور أربعة 

ه اآلية الرياُح السَّحَاُب واألمطار ، ويترتب على نزول األمطار أحوال النَّبَات ، وهو املذكور يف هذ: اآلثار العلويَّة 
.  

أنَُّه تعاىل ملَّا أقاََم الدَّاللة يف اآلية األوىل على وجود اإلله القاِدرِ العامل احلكيم؛ أقَاَم الدَّاللة يف هذه اآلية على : الثاين 
ْبَدأ ِصحَِّة القول باحلشر ، والنَّْشرِ ، والبعث ، والقيامة ليحصلَ مبعرفة هاينت اآليتني كلُّ ما حيتاج إليه يف معرفة املَ

  .واملعاد 
  .ومجعها بالنِّْسَبة إىل سائر السُّور يف البقرة » الرِّيحِ « قد تقدَّم خالف القرَّاءِ يف إفراد » الرِّيَاح ُبْشراً « : قوله 
نافع وأبو عمرو وابن كثري بضم النون  -وحيث ورد يف غريها من السُّورِ  -فقأه يف هذه الّسورة » ُبْشراً « وأّما 

 ، وهي قراءة احلسنِ وأيب َعْبِد الرَّْحمنِ ، وأيب رجاء خبالف عنهم ، وشَْيَبةَ ْبن نصَاحٍ وعيَسى ْبنِ ُعمر وأبِي والشِّني
  :ويف هذه القراءة وجهان فيتحصَّلَ فيها ستَّةُ أْوُجه . حيىي ، وأيب َنْوفَلٍ األْعرَابيَّْينِ 

  .وهو مجع شاذٌّ يف فاعل » ُشُرٍف « و » شَارٍِف « و » بُُزلٍ « و » بازل « مجع نَاِشرٍ ك » ُنشُراً « أن : أحدها 
إمَّا إىل النِّْشر ضدَّ الطيِّ ، وإمَّا إىل النُُّشورِ مبعىن اإلحياء : هو على النََّسبِ : هذا اختلف يف معناه فقيل » َناِشرٌ « مث 

  .» َتاِمرٍ « و » البنٍ « ، أو نشورٍ ك ذا َنْشرٍ : ، واملعىن ]  ٢٥: امللك [ } وَإِلَْيِه النشور { : كقوله 
  ]السريع : [ أْنَشَر اللَُّه امليَِّت ، فََنَشَر فهو َناِشٌر ، وأنشد : هو فاعل من َنَشَر مطاوع أْنَشَر ُيقال : وقيل 
  َيا َعجباً ِللَْميِِّت النَّاشِرِ... َحتَّى َيقُولَ النَّاُس ِممَّا َرأْوا  - ٢٤٩١

َنَشَر اللَُّه املوتى وأْنَشَرَها ، ففعل وأفْعل على هذا مبعىن واحد ، وهذه : املُحْيي تقول : ُمنِِشٌر أي  ناشٌر مبعىن: وقيل 
  .الثَّاِلثَةُ ضعيفة 
  :أنَّ ُنُشراً َنشُور ، وهذا فيه احتماالن : الوجه الثاين 

بُور ، وُصُبر ، وشكور ، وُشكُر أي أنَُّه مبعىن فاعل ، وفعول مبعىن فاِعل ينقاس مجُعه على فُُعل كَص: أرجحهما 
  .متفرقة ، وهي الرِّيَاُح اليت تأيت من كل ناحية والّنشر التفريق ، ومنه َنْشُر الثَّْوبِ ، ونشر اخلََشبِة باملِْنشَارِ 

النَّْشرِ وهو النَّْشُر من الرِّيح الطيِّبة الليَنِة اليت تنشىء السَّحاب ، واحدها ُنُشوٌر ، وأصله من « : وقال الفراُء 
  .الرَّاِئَحةُ الطيَِّبةُ 

ألنَّ الرِّيح تُْوَصُف باملَْوِت وتوصفُ : أنَُّه مبعىن مفعول كََركُوبٍ وحلوب مبعىن َمْركوب وَمْحلُوبٍ قالوا : والثاين 
  ]الرجز : [ باإلحياء فمن األوَّل قوله 

  َم وأسَْترِيُحفأقُْعُد الَيْو... إنِّي ألْرُجو أنْ متُوَت الرِّيُح  - ٢٤٩٢
  .وفعول مبعىن مفعول ُيْجمع على فُُعل كرسول وُرُسلٍ « أْنَشر اهللا الرِّيَح وأْحَياَها » : ومن الثاين قوله 

وهبذا قال مجاعةٌ كثريةٌ ، إال أنَّ ذلك غري مقيس يف املُفَْرِد ويف اجلمع ، أعين أنه ال َيْنقَاُس فعول مبعىن مفعول ال تقُولُ 
فََحَصلَ يف .  قتول مبعىن مضروب ومقتول ، وال ينقاسُ أيضاً مجع فَُعول مبعىن مفعول على فُُعل زيد ضروب وال: 

  :هذه القراءة ستَّة أْوُجٍه 
  .ذا نشر ضدَّ الطيِّ : أنَّها مجع لناشرٍ مبعىن : األول 



  .ذي نشور : مجع ناِشُر مبعىن : الثاين 
  .مجع ناشر مبعىن ُمْنِشرٍ : الرابع 

  .فاعلٍ : مجع ُنشورٍ مبعىن  :اخلامس 
  .َمفْعول : مجع ُنشورٍ مبعىن : السادس 

وقرأ ابن عامر بضمِّ النُّون وسكون الشني ، وهي قراءة ابن عبَّاس ، وِزرِّ بني ُحبَْيشٍ ، وحيىي بن وثَّابٍ ، والَنخَعيِّ 
ُرْسل يف : إنََّها خمفَّفة منها ، كما قالوا وابن مصرف ، واألعمش ، وَمْسرُوقٍ ، وخترجيها مبا ذكر يف القراءة قبلها ، ف

ُرُسل وكُْتب يف كُُتب ، فَسكّنوا الضمَّة ختفيفاً ، وإذا كَانُوا قد فعلوا ذلك يف املفرد ، الذي هو أخفُّ من اجلَْمعِ 
  طُْنٌب ، فما باهلم يف اجلمع الذي هو أثقل من املفرد؟: ُعْنٌق ، ويف طُُنبٍ : كقوهلم يف ُعُنقٍ 

بفتح النُّوِن وسكون الشِّني ، ووجهها أنََّها َمْصَدٌر واقع موقع احلَالِ مبعىن ناشرة ، أو » َنشْراً « : األخوان  وقرأ
  .كُلُّ ذلك على ما تقدَّم يف نظريه [ منشورة ، أو ذاُت َنْشرٍ 

  .َنْشراً مصدر مؤكِّد؛ ألنَّ أرسل ، وأْنَشَر متقاربان : وقيل 
ُمْنِشراً ، أو مُْنشَراً حسب ما : إنشاراً ، وهو واقع موقع احلال أي : على حذف الزَّوائد أي مصدر ] َنْشراً : وقيل 

  .تقدَّم يف ذلك 
مجع فعيل : وقيل . بالَباِء املوحََّدِة مضمومة وسكون الشِّني ، وهو مجع بشرية كنذيرة وُنذُر » ُبْشراً « : وقرأ َعاِصٌم 

[ } َوِمْن آَياِتِه أَن ُيْرِسلَ الرياح مَُبشِّرَاٍت { : هي مأخوذةٌ يف املعىن من قوله تعاىل كَقَِليبٍ وقُلُب ورغيب وُرغُف ، و
، ويؤيُِّد ذلك أنَّ ابن عباس والسُّلمي » النُُّشر « أي تبّشُر باملطر ، مث خفِّفت الضَّمَّةُ كما تقدَّم يف ]  ٤٦: الروم 

  .عاصم نفسه فهذه أرَْبُع قراءات يف السَّْبع  وابن أيب عبلة قرأوا بضمَِّها ، وهي مرويَّة عن
  .ما ذكرناه عن ابن عباس ومن معه : واخلامسة 

  :بفتح النُّوِن والشِّني وفيها خترجيان » َنشَراً « : وقرأ مسورق 
  .لغائبة وناشئٍَة » نشأ « َو » غََيب « أنَّهُ اسم مجعٍ ك : نقله أُبو الفتحِ : أحدمها 
  .الً مبعىن مفعول كَقََبَض مبعىن َمقْبُوضٍ أنَّ فََع: والثاين 

ثالثياً » َبَشر « بفتح الباء وسكون الشِّني ورُويت عن عاصم أيضاً على أنه مصدر » َبشْراً « : وقرأ أُبو عبد الرمحن 
.  

  :بزنة ُرْجَعى ، وهو مصدر أيضاً ، فهذه ثََمان ِقراءاٍت » ُبْشرى « : وقرأ ابن السََّمْيفَع 
  .لنُّوِن ، وأربع مع الباء ، هذا ما يتعلَُّق بالقراءات ، وما هي بالنِّْسَبِة إىل كوهنا مفردة أو مجعاً أربع مع ا

حسب ما » الرِّيح « أو » الرِّياح « وأمَّا َنْصُبها فإنَّها يف قراءة َناِفعٍ ، ومن معه وابن عامر منصوبة على احلال من 
  .ِصمٍ ، وما يشبهها تقدَّم من اخلالف وكذلك هي يف قراءة َعا

» ُبْشَرى « وأمَّا يف قراءة األخوين ، ومسروق فيحتمل املصدريَّة ، أو احلاليَّة ، وكلُّ هذا واضح ، وكذلك قراءة 
مجعاً كنافع ، وأيب » ُنشْراً « باجلمع وقرأ » الرِّياح « بزنة رجعى وال بدَّ من التَّعرُّض لشيء آخر ، وهو أنَّ من قرأ 

  .عمرو فواضح 
كابن كثري ، فإنَُّه جيعل الرِّيح اسم جنس ، فهي مجع يف املَعَْنى ، فوصفها » ُنشْراً « ومجع » الرِّيح « وأما من أفرد 

  ]الكامل : [ باجلمع كقول عنترة 
  ُسوداً كَخاِفَيِة الُغرَابِ األْسَحمِ... فيَها اثَْنَتاِن وأْرَبُعونَ َحلُوَبةً  - ٢٤٩٣



  .، أو مفعوله وكلُّ هذا ُيْعرف مما تقدم » ُيْرسلُ « لصَُّورِ جيوز أن تكون من فاعل واحلاليَّةُ يف بعض ا
  فصل

ما بلغكم يف : أخذتِ النَّاس ريٌح بطريق مكَّةَ ، وعمر حاجٌّ فاشتدت ، فقال ُعَمُر ، ملن حوله : روى أبو هريرة قال 
أمر الريح ، فاستحثثتُ راحليت حىت أْدَركُْت عمر ، الرِّيح فلم يرجعوا إليه شيئاً ، فبلغين الذي سأل عمر عنه من 

أخربُت أنَّكَ سألت عن الرِّيحِ ، إنِّي مسعت رسول اهللا صلى اهللا : يا أمري املؤمنني : فكنت يف ُمؤخَّر النَّاس ، فقلُت 
ا ، وسلُوا اهللا من َخْيرَِها ، الرِّيُح من روح اهللا ، تأِتي بالرَّْحَمِة وتَأِتي بالعذابِ ، فال َتسبُّوَه: عليه وسلم يقولُ 

  .وتعوَّذُوا به من شرِّها 
  .فصل يف ماهية الريح 

هواء متحرك ، وكونه متحرِّكاً ليس لذاته ، وال للوازم ذاته ، وإال : الرِّيُح :  -رمحه اهللا  -قال ابن اخلطيب 
  .هللا تعاىل لدامت احلركة بدوام ذاته ، فال بدَّ وأن يكون بتحريك الفاعل املختار وهو ا

هاهنا سََبٌب آَخُر ، وهو أنَُّه يرتفُع من األرضِ أجزاٌء أرضيَّةٌ لطيفةٌ ، تسخنه َتْسِخيناً فبسبب تلك : وقالت الفالسفةُ 
السُّخُوَنِة الشَّديدة ترتفُع وتتصاَعُد ، فإذا قربت من الفلك ، كان اهلواُء ألَْصَق مبقعرِ الفلِك ، ُمتحرِّكاً على استدارة 

لِك باحلركِة املستديرِة اليت َحَصلَْت لتلك الطبقة من اهلواِء ، فيمنع هذه األْدِخَنة من الصُُّعوِد ، بل يردها عن الف
مسِت حركِتَها ، فحينئٍذ ترجُع تلك األْدِخَنةُ ، وتتفرق يف اجلوانبِ ، وبسبب ذلك التَّفَرُّق حتصلُ الرَِّياُح مثَّ كلما 

، كان صعودها أقَْوى ، وكان رجوعها أشدَّ حركةً ، فكانت الرِّياُح أقَْوى وأَشّد ، هذا كانت تلك األْدِخَنةُ أكثر 
  :حاصلُ ما ذَكَُروُه ، وهو َباِطلٌ لوجوٍه 

أنَّ صُعودَ األْجَزاء األرضيَّةِ إنََّما يكون لشدَّةِ تسخينها وذلك التسخُني َعَرٌض؛ ألنَّ األْرَض باردةٌ يابسة : األول 
، فإذا كانت األجزاُء األرضيَّةُ متصَعَِّدة جداً كانت سريعة االنفصار فإذا َتَصاَعَدْت ووصلت إىل الطَِّبقَةِ بالطَّْبعِ 

الباردة من اهلواء؛ امتنع بقاُء احلرارِة فيها ، بل تربد جداً؛ امتنع بلوغها يف الصُّعُود إىل الطبقِة اهلوائيَِّة املتحركة 
  .ه حبركة الفلِك فَبَطَلَ ما ذكرو

إذا ثََبَت أنَّ تلك األجزاء الدُّخانيَّة ، صعدْت إىل الطَّبقة اهلوائيَّةِ املتحّركَِة حبركة الفلِك ، لكنها ملّا َرجََعْت ، : الثاين 
وجب أن تنزل على االْستِقَاَمِة ، ألنّ األْرَض جسم ثقيلٌ ، والثَّقِيلُ إنام يتحرك باالستقاَمِة ، والرَِّياُح ليست كذِلَك 

  .، فإنََّها تتحرك ُيْمنةٌ وُيْسَرةٌ 

أنَّ حركة تلك األجزاء األرضيَِّة النَّازلة ال تكونُ حركة قاهرةً ، فإنَّ الرِّياح إذا أحضرت الُغَبارَ الكَِثَري ، : الثالث 
، ] اِجلَبالَ [ ، وهتدُم  وعاد ذلك الُغبَاُر ونزل على السُّطُوحِ ، مل حيسَّ أَحٌد بنزوهلا ونرى هذه الرِّياح تقلُع األْشجَاَر

  .ومتوُج البَِحاَر 
لو كانَ األمُر على ما قالوُه لكانت الرِّياُح كلَّما كانت أَشدَّ وجب أنْ يكون ُحصُولُ األجزاء الغباريَّةِ : الرابع 

رِ ، مع أن اِحلسَّ يشهدُ األرضيَِّة أكثر ، لكنَُّه ليس األمر كذِلَك؛ ألنَّ الرَِّياَح قد يعظم عصوفها وهبوهبا يف وجه الَبْح
بأنَُّه ليس يف ذلك اهلواء العَاصِف شيء من الغبارِ والكدورة ، فبطل هبذه الوجوه العقليَِّة ما ذكروه يف حركةِ الرِّياحِ 

.  
املوجب إن قوى الكَواكبِ هي الَّيت حترك هذه الرِّياح ، وتوجُب هبوَبها ، وذِلَك أيضاً بعيد؛ ألنَّ : وقال املَُنجُِّمونَ 

حلركِة الرِّياح إن كانت طَبِيعةُ الكواكبِ؛ وجب دواُم الرِّياح بدوام تلك الطبيعة ، وإن كان املوجُب هو طبيعةُ 
  .الكواكبِ بشرط حصوله يف البُْرجِ املَُعيَّنِ ، أو الدَّرجةِ املعيََّنِة؛ وجب أن يتحرك هواء كل العامل ، وليس كذلك 



أنَّ األْجساَم ُمَتمَاِثلَةٌ ، فاختصاص الكوكب املعني والربج املعيَّنِ بالطَّبيعة اليت اقتضت  وأيضاً قد ثبت يف العقليَّاِت
سبحانه  -ذلك األثر ال بد وأن تكون بتخصيص الفاعلِ املُخَْتارِ ، فثبَت هبذا الربهان العقليِّ أنَّ حمرك الرِّياح هو اهللا 

َنشََّرةً متفرقةً ، فجزء من أجزاء الريح يذهب ُيَمْنةً ، وجزء آخرُ أي ُم» نشراً « : وأيضاً فقوله تعاىل  -وتعاىل 
يذهُب ُيْسَرةً ، وكذا َساِئرُ أجزاء الرِّياحِ ، كلُّ واحد منها َيذَْهُب إىل جانب آخر ، وال شكَّ أنَّ طبيعة اهلواِء طبيعةٌ 

ْزاْء اليت ال تتجزَّأ من تلك الريح نسبة واحدة ، واحدةٌ ، ونسبة األفالِك واالْنُجم والطَّبائع إىل كلِّ واحٍد من األَج
فاختصاصُ بعضِ أجَْزاِء الرِّيح بالذَّهَابِ مينةً ، واجلزُء اآلخر بالذََّهابِ ًيْسَرةً جيُب أن يكُون ذلك بتخصيص الفاعل 

  .املُْختَارِ 
  .، أو للبشارة فيمن قرأه كذلك » يُْرِسلُ « ظَْرٌف ل : » َبْيَن « : قوله 
أي بني يدي املَطَرِ الذي هو رمحته ، وحسُن هذا اجملاز أنَّ اليدين تستعملهما العرُب يف } َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتهِ { : له وقو

معىن التقُدَمِة على سبيل اجملاز؛ يقال إن الفنت حتدثُ بني يدي السَّاعِة يريدونَ قبلها ، وذلك ألنَّ يدي اإلنسان 
تقَدَُّم شيئاً يطلق عليه لفظ الَيَدْينِ جمازاً هلذه املشاَبَهِة ، كما تقولُ ملن أحسن إليك وتقدَّم ُمَتقَدَِّمانِِه ، فكل ما ي

  .إحسانه ، له عندي أياٍد ، وملا كانت الرَِّياحُ تتقدَُّم املطر َعبََّر عنه هبذا اللفظ 
هذا التَّقدَُّم حاصل يف كلِّ األحوال ، وأيضاً جيوز  ليس يف اآلية أنَّ: قد جند املطَر ال يتقدَُّمُه رَياٌح ، فنقول : فإن قيل 

  .أن تتقدََّمُه هذه الرِّياُح وإن كنَّا ال نعرفها 
  .محلته بسهُولٍَة : ، وأقلَّت أي محلت من أقْلَلُْت كذا أي » ُيْرِسلُ « : غاية لقوله } حىت إِذَآ أَقَلَّْت { : قوله 

الل من القلَِّة ، فإن َمْن يرفُع شيئاً فإنَُّه يرى ما يرفعه قليالً ، أقلَُّه أي محله واشتقاقُ اإلق» : الكشَّاِف « قال صاحُب 
  .بُِسهُولٍَة ، والقُلَّةُ بضمِّ القاِف هو الظَّْرُف املعروف وِقالل َهَجرٍ كذلك؛ ألنَّ البعَري ُيِقلُّها أي حيملها 

ولو محل . » ُسقَْناُه « : ولذلك عاد الضَّمُري عليه ُمذَكَّراً يف قوله  ، وأنَّهُ ُيذكَّر ويؤنَّثُ ،» السَّحابِ « وتقدَّم تفسري 
  .» ُسقَْناَها « : فجُِمُع لقال » ِثقَاالً « على املعىن كما محل قوله 

  .ألجل : للعلَِّة ، أي » الالَّم « جعل الزََّمْخشَرِيُّ » ِلَبلٍَد « و 
الً ، وسُقُْت ألجله ماالً ، بأنَّ ُسقُْت له أْوَصلْتُ إليه ، وأْبلَْغَتُه إيَّاُه ، سقتُ له ما: فرٌق بني قولك : وقال أُبو حيَّان 

  .خبالف ُسقُْتهُ ألْجِلِه ، فإنَُّه ال يلزُم منه إالَّ إيصاله له ، فقد يسوق املال لغري ألجلي ، وهو واضح 
وتثقيله » مَيٍِّت « وتقدَّم اخلالُف يف ختفيف . الدِّين َهدَْيُتُه للدِّين ، أو إىل : ، يقال » إىل « وقيلك هذه الالُم مبعىن 

» اْدُعوُه َخْوفاً « : بلفظ املستقبل مناسبة ملا قبله ، فإنَّ قبله } ُيْرِسلُ { ]  ٤٦[ يف آل عمران وجاء هنا ويف الروم 
  .، وهو مستقبل } ِلَيجْزَِي الذين آَمنُواْ { ] :  ٤٥[ وهو مستقبلَ ، ويف الروم 

ملناسبة ما قَْبلَُه وما بعدهُ يف املضي؛ ألنَّ » أْرَسلَ « : فجاء بلفظ املاضي ]  ٩[ وفاطر ]  ٤٨: [ يف الفرقان  وأمَّا
، ]  ٥٣: الفرقان [ } مََرَج البحرين { : ، وبعده ]  ٤٥: الفرقان [ } أَلَْم َتَر إىل َربَِّك كَْيَف َمدَّ الظل { : قبله 

  .ْرمَانِيُّ فناسب ذلك املاضي ، ذكره الكَ
  ]البسيط : [ والبلد يطلق على كلِّ ُجْزٍء من األْرضِ ، عاِمراً كان ، أو خراباً ، وأنشدوا على ذلك قول األعشى 

  ِللجِنِّ باللَّْيلِ يف َحافَاِتَها َزَجلُ... َوَبلَْدٍة ِمثْلِ ظَْهرِ التُّْرسِ مُوِحَشٍة  - ٢٤٩٤
، وعلى هذا فال بدَّ من أن » َبلٍَد مَّيٍت « يعود على أقرب مذكورٍ ، وهو » به « يف  الضَّمُري» فَأْنزَلَْنا بِِه « : قوله 

  .تكون الباء ظرفّية ، مبعىن أنزلنا يف ذلك البلِد امليِِّت املاء ، وجعل أُبو حّيان هذا هو الظَّاِهُر 
  :وجهان » الَباِء « ، مث يف » السَّحَابِ « الضَّمُري يعود على : وقيل 



  .فأنزلنا من السَّحَابِ املاء : أي » ِمْن « هي مبعىن : ا أحدمه
  .فأنزلنا املاء بسبب السَّحَابِ : أنََّها سببيَّةٌ أي : والثاين 
فأنزلنا بسبب سَْوقِ السَّحابِ ، وهو ] : أي [ سببية أيضاً » الباُء « يعوُد على السَّْوقِ املفعوم من الفعل و : وقيل 

  .على غري مذكور مع إمكان َعْوِدِه على مذكُورٍ  ضعيٌف لعَْود الضَّمري
اخلالفُ يف هذه اآليِة كالَِّذي يف قبلها ، ونزيد عليه وجهاً أْحَسَن منها ، وهو العوُد على املاء » فَأْخَرْجَنا بِِه « : قوله 

  .، وال ينبغي أن يُْعَدلَ عنه 
  .ابتدائية ، وقد تقدم نظريه  تبعيضية ، أو» من « } ِمْن كُلِّ الثَّمََراتِ { : وقوله 
  فصل

،  اعلم أنَّ السََّحابَ للمياه العظيمِة إمنا يبقى معلقاً يف اهلواء؛ ألنَُّه تعاىل دبَّر حبكمته أن حيرَِّك الرِّياح حتركاً شديداً
  .فألجل احلركاِت الشَّديدِة اليت يف تلك الرياح حتصل فوائد 

  .عضها إىل بعض ويتراكم وينعقُد السَّحاُب الكثريُ املَاِطُر أنَّ أجزاء السَّحابِ ينضمُّ ب: أحدها 

أنَّ بسبب حركات الرِّياح الشَّديدِة مينةً وُيْسَرةً ميتنع على تلك األجزاء املائيَّة النُّزُول ، فال َجَرَم يبقى : وثانيها 
  .معلّقاً يف اهلواء 

إىل  -تعاىل  -موضع آخر يكون حمتاجاً يف علم اللَِّه أن بسب حركات تلك الرِّياح يناسُق من موضع غلى : وثالثها 
  .نزولِ األْمطَارِ 

  .أنَّ حركاتِ الرِّياحِ تارةً تكون جامعةً ألجزاء السَّحابِ ، وتارةً مفرقة ألجزاِء السََّحابِ : ورابعها 
يها من النشوء والنََّماِء ، وهي الرِّيَاحُ أنَّ هذه الرِّياحَ تارةً تكونُ ُمقَوَِّيةً للزُّرُوع واألشجار مكلمة ملا ف: وخامسها 

  .اللَّواِقُح ، وتارةً تكونُ مبطلة هلا ، كام تكونُ يف اخلريف 
إمَّا بسبب ما فيها من احلرِّ : أنَّ هذه الرِّياح تارةً تكون طيِّبة موافقة لألبدان ، وتارةً تكون ُمهِْلكَة : وسادسها 

  .فيها من الربد الشَّديِد ، كما يف الرِّياحِ الباردة واملهِلكَة  الشَّديِد كما يف السَُّمومِ ، أو مبا
شرقيَّةً ، وتارة غربيَّة ، ومشاليَّةً ، وجنوبيَّةً ، كذا ضبطه بعض النَّاسِ ، وإال ] تارةً [ أنَّ هذه الرِّياحَ تكونُ : وسابعها 

  .ا جبانب من َجوَانبِ العاملِ فالرِّياُح هتبُّ من كلِّ جانبٍ من جوانبِ العامل ، وال اختصاَص هل
أنَّ هذه الرِّياَح تصعُد من قعر الَبْحرِ ، فإنَّ من ركب الَبْحَر يشاهد أن الَبْحَر ، حيصل له غليان شديد : وثامها 

يَاُح من قَْعرِ الَبْحرِ إىل ما بسبب تولُِّد الرِّياحِ يف قَْعرِ الَبْحرِ ، مثَّ ال يََزالُ َيتََزايُد الغليانُ ويقوى إىل أن َتْنفَِصلُ تلك الرِّ
فوَق الَبْحرِ ، وحينئٍذ َيعْظُُم هُبوُب الرَِّياح يف وجه الَبْحرِ ، وتارةً ينزل الرِّيح من جهة فوق فاختالُف الرِّياحِ بسبب 

  .هذه املعاين عجيٌب 
: َصُر ، والعَِقيُم ، وأربٌع منها رمحة وهي أربٌع َعذَاٌب وهي القَاِصُف ، والعاصُف والصَّْر: وعن اْبن ُعَمَر الرِّيَاُح مثاٍن 

  .النَّاشَِراُت ، واملبشَّراُت ، واملُْرسالُت ، والذَّارَِياُت 
  .» اجلَُنوُب ِمْن رِيحِ اجلَنَِّة « و » ُنصِْرُت بالصََّبا ، َوأْهِلَك عاٌد عاٌد بالدَّبُّورِ « : وقال عليه الصَّالة والسَّالُم 

  .اللَُّه الرِّيَح عن َعَباِدِه ثالثةً أيَّام ألْنَتَن أكثر أْهلِ األْرضِ  لَو َحَبَس: وعن كعب 
وابَ وعن السُّدِّيِّ أنَّه تعاىل يرسل الرَِّياَح ، فتأيت بالسََّحابِ ، مث إنَّهُ تعاىل يسبطه يف السََّماِء كيف يَشاُء ، مث يفتح أب

  .السََّحاُب بعد ذلك ، ورمحته هو املَطَُر  السََّماِء فيسيلُ املاُء على السَّحابِ ، مث ُيْمِطُر
اختالف الّرياحِ يف الصِّفات املذكوَرِة مع أنَّ طبعها واحد ، وتأثريات الطَّبائع واألجنم : وإذا ُعرف ذلك فنقولُ 



  .واألفالك واحدة ، يدلُّ على أنَّ هذه األحوال مل حتصل إال بتدبري الفاعل املُْختَارِ 
ُيخْرج املَوْتى إْخرَاجاً كإْخراجَِنا هذه الثََّمرَاِت ، ويف هذا التَّشبيه : نعت مصدر حمذوف ، أي » كَذَِلَك « : قوله 
  :قوان 

النََّباتَ باألمطار ، فكذلك حييي املوتى ِمبِطرٍ ينزله على األْجسَاِد الرَّميمة  -تعاىل  -أنَّ املَْعَنى كما خلق اهللا : األول 
.  

إذا مَاَت النَّاُس كلُّهم يف النَّفَْخِة ، أرسل اللَُّه عليهم َمطَراً كمينِّ الرِّجالِ من ماء َتْحَت : عباس  قال أُبو هُرْيَرةَ وابن
العَْرشِ يْدَعى ماُء احليواِن ، ينبتون يف قُُبورِِهم نبات الزَّْرعِ ، حىت إذا استكملت أْجَسادهم نفخ فيه ارُّوح ، مث يلقى 

ورهم ، مث ُيْحَشُرونَ بالنَّفَْخةِ الثَّانية ، وهم جيدون طعم النَّْوم يف ُرءُوسهم وأعينهم ، فعند عليهم نومة فيناُمونَ يف قب
  :ذلك َيقُولُونَ 

  ] . ٥٢: يس [ } ياويلنا َمن َبَعثََنا ِمن مَّْرقَِدَنا { 
حىي هذا الَبلََد بعد خََرابِِه ، فأنبت فيه أنَُّه تعاىل أ: التَّْشبِيه إنََّما وقع بأصل اإلحَْياء ، واملعىن ] هذا [ أن : الثاين 

الشََّجَر فكذلك حيىي املوتى بعد أن كانوا أْمواتاً؛ ألنَّ من قدر على إحداث اجلسم ، وخلق الرُّطُوَبِة والطعم فيه ، 
  .يكون قادراً على إحداث احلياة يف بدن امليِِّت 

وَّلِ إن اعتقدوا أنَُّه ال ميكن َبْعث األْجَساِد ، إال بأنْ ميطر على واعلم أنَّ الذَّاهبني إىل القولِ األ: قال ابن اخلطيب 
تلك األجساد البَاليِة َمطَراً على صفة املَين فقد بعدوا؛ ألنَّ القادر على أنْ حيدث يف ماء املطر صفة ، تصري باعتبارها 

ملطر ينزل ، إال أنَّ أجزاء األمْوات متفرقة ، منّياً ، مل ال َيقِْدُر على خلق احلياِة يف اِجلْسم؟ وأيضاً فهب أن ذلك ا
  فبعضها باملَشْرِقِ وبعضها باملغربِ ، فمن أين ينفُع ذلك املَطَرُ يف توليد تلك األْجَسام؟

ياة يف إنَُّه بقدرته وحكمته خيلق احل: إنَّهُ تعاىل بقدرته وحكمته جيمع تلك األْجَزاَء املتفّرقَةَ ، فَِلَم ملْ يقُولوا : فإن قالوا 
تلك األجْزاء املتفرقة ابتداًء من غري واسطة ذلك املطر؛ وإن اعتقُدوا أنه تعاىل قادر على إحياء األْمواِت ابتداًء ، إال 
هُ ال أنه تعاىل إنََّما حيييهم على هذا الَوْجِه ، كما أنَُّه قادٌر على خلق األشخاص يف الدُّنَْيا ابتداًء إال أنَُّه أجرى عادته بأنَّ

  .لقهم إالَّ من أبوين ، فهذا َجاِئٌز خي
أنكم ملا شاهدمت أنَّ هذه األرض كانت مزيََّنة وقت الرَّبيع والصَّْيفِ : أي } لَعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ { : مث قال تعاىل 

خرى ، فالقادر على باألزهار والثِّمار ، مث صارت عند الشِّتاء ميتة عارية عن تلك الّزينة ، مث إنَّهُ تعاىل أحياها مرَّةً أ
  .إحيائها بعد موهتا َيجُِب أن يكون قَاِدراً على إحياء األجساد بَْعَد موهتا أيضاً 

  ) ٥٨(آيَاِت ِلقَْومٍ َيْشكُُرونَ َوالَْبلَدُ الطَّيُِّب َيْخُرجُ َنبَاُتُه بِإِذِْن َربِِّه وَالَِّذي َخُبثَ لَا َيْخُرُج إِلَّا َنِكًدا كَذَِلَك ُنَصرِّفُ الْ

هذا مثل ضربه اهللا تعاىل للمؤمن والكَاِفر باألْرضِ اخلرية واألرض السَّبَِخِة ، وشبه ُنزُولَ القرآن بُنزُولِ املطرِ ، : قيل 
فشّبه املؤمن باألرض اخلريِة اليت ينزلُ عليها املَطَُر ، فَُتْزِهُر وتثمُر ، وشبََّه الكافر باألرض السَّبخة ، فهي وإنْ نزل 

  .طر مل تزهر ومل تثمر عليها امل
املراُد أنَّ األرض السَّبخة يقلُّ نفعها ومثرها ، ومع ذلك فإن صاحبها ال يهمل أمرها ، بل يتعب نفسه يف : وقيل 

إصالحها طمعاً منه يف حتصيل ما يليُق هبا من املَْنفََعِة ، فمن طلَب هذا النفع الَيِسَري باملَشقَِّة العظيمة ، فألن يطلب 
  .الَعظيم املوعود به يف اآلخرة باملََشقَِّة الَِّتي ال بد من حتصيلها يف أداء الطَّاعاِت أْولَى  النَّفَْع



خيرجه البلد وينبته : ، أي » ُيْخرِجُ َنبَاَتُه « : سببية أو حالية وقرىء » الباء « جيوُز أن تكون » بإِذِْن َربِِّه « : قوله 
.  

  .ْرضَ السَّبخةَ اليت ال خيرج نباهتا يريد األ» والَِّذي خَُبثَ « : قوله 
  .َخُبثَ الشَّيُء َيْخُبثُ ُخبثاً وَخبَاثَةً : يقال 

  :فيه وجهان » إالَّ َنِكداً « : قوله : قال الفراء 
  .َنِكَد يَْنكَُد َنكَداً بالفَْتحِ ، فهو نِكٌد بالكسر . أن ينتصب حاالً أي َعِسراً ُمْبطئاً : أحدمها 
إالخروجاً َنكداً ، وصف اخلروج بالنَّكد كما يوَصُف به : تصب على أنَّهُ َنْعُت مصدرٍ حمذوٍف ، أي أن ين: والثاين 

  .بفتح الكاف » إالَّ َنكَداً « : غريه ، ويؤيُِّدُه قراءة أيب جعفر بن القَْعقَاعِ 
  .بالسُّكُوِن ومها مصدران » إال َنكْداً « : وهي قراءة أْهلِ املدينِة ، وقراءة ابن مصرِّف : قال الزَّجَّاج 
  .» هو ختفيُف َنِكد بالكَْسرِ مثل كَْتٍف يف كَِتف « : وقال مكيٌّ 

  ]السريع ] : [ يف ذلك [ العطاء النَّْزُر وأنشدوا : رجل َنِكد ، وأْنكَد ، واملَْنكُود : يقال 
  اِكِدال َخْيرَ يف املَْنكُوِد والنَّ... وأْعِط َما أْعطَْيَتُه طَيِّيباً  - ٢٤٩٥

  ]املنسرح : [ وأنشدوا 
  أْعطَْيَت أْعطَْيَت َتاِفهاً َنِكدا... ال ُتْنجِزُ الَوْعدَ إنْ َوَعْدَت َوإنْ  - ٢٤٩٦

مرفوعاً لقيامة مقام الفاعل ، » َنَباُته « مبنّياً للمفعول ، » ُيْخَرج « : وقرأ ابن أيب عبلة وأبو حيوة وعيسى ْبن ُعَمَر 
  .وهو اهللا تعاىل 

والبلد اليت َخُبثَ ، وإنَّما حذف لداللِة ما قبله عليه ، كما : صفة ملوصوف حمذوف ، أي » والَِّذي خَُبثَ « : له وقو
وال . والبلد الذي َخبث ال خيرج بإذن ربه إال َنِكداً : ، إذ التقديُر » بإِذِْن ربِِّه « : أنَُّه قد حذف منه اجلار يف قوله 

والذي َخُبثَ : ونبات الذي خُبث ال خيرج ، وإمَّا من الثَّاين تقديره : من األوَّلِ تقديُرُه إّما : بدَّ من مضاف حمذوف 
ال خيرُج نباته إال نكداً ، وغاير بني املوُصولْينِ ، فجاء باألول باألِلِف والالَّمِ ، ويف الثَّاين جاء بالذي ، وُوِصلَْت بفعل 

  .ماض 
  .تقدم نظريه » كَذَِلَك « : قوله 

؛ ألنَّ } ِلقَْومٍ َيْشكُُرونَ { : أي يصرفها اهللا ، وختم هذه اآلية بقوله » ُيصرُِّف « : قرئ . } ُنَصرُِّف اآليات { 
الذي سبق ذكره هو أنَُّه تعاىل حيرك الرِّياح اللطيفة النافعة ، وجيعلها سبباً لنزول املطر ، الذي هو الرَّمحة ، وجيعل 

دوث أنواع النَّبات النافعِة ، فمن هذا الوجِه ذكر الدَّليل الدَّال على وجود الصَّانع ، تلك الرياح واألمطار سبباً حل
وعلمه ، وقدرته ، وحكمته ، ونبَّه من وجه آخر على إيصال هذه النعم العظيمِة إىل العباِد ، فمن الَوْجهِ األوَّلِ 

كرها وخصَّها بكوهنا آيات للشَّاكرين؛ ألنَُّهم املنتفعون هبا ، وصفها بأنََّها آيات ، ومن الوْجِه الثَّانِي أنَّها نعم جيُب ش
  :كقوله 

  ] . ٢: البقرة [ } ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني { 
مثل ما َبعَثَنِي اللَُّه به ِمَن اهلَُدى والِعلْمِ كَمَثَلِ : روى أُبو ُبْرَدةَ عن أيب موسى عن النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم قال 

 أصَاَب أرضاً ، فَكَانَ ِمْنَها ُبقَْعة قَبِلِت املاَء ، فأْنبََتت الكَأل والُعُشَب الكثَري ، وكانَ ِمْنَها أَجادُب الغَْيِث الكَثريِ
ومثل لم وعلََّم ، أمسكَِت املَاَء ، فََنفََع اللَُّه به النَّاس فَشَرُِبوا وَسقَْوا من فقهُه يف دين اللَِّه ، وَنفََعُه مبا بعثين اللَُّه به فع

  .من مل َيْرفَْع بذلك رَأساً وملْ َيقْْبلْ هدى اهللا الذي أْرِسلُْت بِِه 



  ) ٥٩(َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ لَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه فَقَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه إِنِّي أََخاُف 

  :اد بالدَّليل الظَّاِهرِ أتبعه بذكْرِ قََصصِ األنْبِياء لفوائد ملَّا قرر املع
عليه الصَّالةُ  -التَّنبيه على أنَّ إعراض النَّاسِ عن قبول الدالئل والبينات ليس َمْخصوصاً بِقَْوم ُمحَمَّد : أحدها 

واملصيبة إذا عمَّت َخفَّت ، ففي ِذكْرِ  بل هذه العاَدةُ املذُموَمة كانت حاصلة يف مجيع األَمم السَّابقة ، -والسَّالمُ 
  .وختفيف عن قَلْبِِه  -عليه الصَّالةُ والسَّالُم  -قََصصِهم تسِلَية للرَُّسولِ 

أنَُّه تعاىل حيكي يف هذه القََصصِ أنَّ َعاِقَبة أمر أولئك املنكرين كان إىل اللّْعنِ يف الدُّْنَيا ، واخلسارة يف : وثانيها 
، ويكسر ] إىل الدَّْولَِة يف الدُّْنَيا ، والسَّعادة يف اآلخرة ، وذلك يقوي قلوب املُِحقِّني [ قبة أمر احملقّني اآلِخَرِة ، وعا

  .قلوب املبطلني 
  .التنبيه على أنَُّه تعاىل ، وإن كان ميهل املبطلني لكنَّهُ ال ُيْهِملُُهْم بل يعاقُِبُهم ، وينتقُم منهم : وثالثها 
ألنَُّه كان أمّياً ، مل يطالع  -عليه الصَّالة والسَّالم  -ما يف هذه القصص من الّداللِة على ُنُبوَِّة حممد بيان : ورابعها 

كتاباً ، وال َتلَْمذَ ألستاذن فإذا ذكر هذه القصص من غري حتريف وال خطأ َدلَّ ذلك على أنَُّه عرفها بوحي من اهللا 
  .تعاىل 
  .» والَّه لقد أْرَسلَْنا « : سم حمذوف تقديره جواب ق» لقد أْرَسلَْنا « : قوله 

  ]الطويل : [ ، وقلَّ عنهم قوله » قَْد « ما هلم ال يكادون ينطقون هبذه الالَّم إالَّ مع : فإن قلت : قال الزََّمْخَشرِيُّ 
  . . .لََناُموا ... َحلَفُْت لََها بِاللَِّه َحلْفَةَ فَاجِرٍ  - ٢٤٩٧

؛ ألنَّ اجلملة القسميَّة ال تساقُ إال تأكيداً للجملِة املُقَْسم عليها ، اليت هي جواهبا ، فكانت إنََّما كان ذلك: قلُت 
  .استماع املخاطب كلمة القسم » قَْد « َمظَنَّةً ملعىن التََّوقُّعِ الذي هو معىن 

فإمَّا أن يكُونَ قريباً من زمن : تاً متصرفاً إذا كان جواب القسم ماضياً مثب: وأما غري الزََّمْخَشريِّ من النُّحَاِة فإنَُّه قال 
  .وإالَّ أتيت بالالَّم َوْحَدَها فظاهر هذه العبارة جواز الَوْجَهْينِ باعتباَرْينِ » قَْد « احلال فتأيت ب 

ولقد بعاطف ، وأجاب ] :  ٢٣[ » املؤمنني « و ]  ٢٥[ » هود « من غري عاطف ، ويف » لقد « : وقال هناهنا 
َوَعلَى الفلك { ذكر نُوحٍ ِضمْناً يف قوله » املؤمنني « قد تقدَّم ذكر الرَّسولِ مرَّات ، ويف » هود « اينُّ بأن يف الكَْرَم

  .؛ ألنَُّه أوَّلُ من صنعها ، فحسن أن يُؤتى بالعاطف على ما تقدَّمن خبالِفهِ يف هذ السُّورِة ]  ٨٠: غافر [ } 
  فصل

  .ْبنِ اخنوخ ، وهو إدريس وهو أول نّيب بعثه اهللا بعد إدريس هو ُنوُح ْبُن مللك ْبنِ متوشلح 
وهو أوَّلُ َنبِيٍّ بُِعثَ بعد آدم بتحرمي النبات والعمَّاِت ، واخلاالِت ، وكان َنجَّاراً ، بعثَُه اللَُّه إىل « : وقال القُْرطُبِيُّ 

  .» قومه وهو ابن مخسني سنة 
  . »ابن مِائَِة َسَنٍة « : وقال ُمقَاِتلٌ 
  .» وانصرف؛ ألنَُّه على ثالث أحرف « : قال النَّحَّاُس 

  .» ُسمِّي نوحاً لكثرة َنْوِحِه على نَفِْسِه « : وقال ابن عباس 

  .ملراجعته َربَّه يف شأِن ابنه كَْنَعانَ : لدعوته على قومه باهلالِك ، وقيل : واختلفُوا يف سبب َنْوِحِه ، قال بعُضُهم 
  .أعبتين أم عبت الكلب : اْخَسأ يا قبيُح يا كَلُْب ، فأْوَحى اهللا إليه : بكلب َمْجذُومٍ فقال ألنَُّه مّر : وقيل 

  .» َبَعثَْنا : معىن أْرَسلَْنا « : قال ابن عباس 



للبعث ، معىن اإلرسال أنَُّه تعاىل محَّلُُه رسالة ُيؤدِّيَها ، فارِّسَالةُ على هذا التَّقديرِ تكون متَضمَِّنةً : وقال آخرون 
  .فيكونُ البعث كالتَّابشع ال أنَُّه األصلِ 

، وكذا يف املؤمنني ويف قّصة هودٍ » فَقَال « : جيء هنا بفاء العطف يف قوله » فقال يا قوم اْعُبُدو اهللا « : قوله 
بالّرْبِط املَْعَنوِيِّ ،  اكتفاء] و [ وصاحلٍ وشَُعْيبٍ هنا بغري ِفاء ، واألصلُ الفاء ، وإنََّما حذفت َتْخفيفاً ، وتوسعاً 

  .بالفَاِء على األْصلِ » فقال « : » إّني لَكُْم « : وأما يف هود فيقدَّر قبل قوله . وكانت اللوايت بعدها باحلذف أوىل 
ة على فلم يعطف هذه اجلملة املنفيَِّة بفاٍء وال غريها ، ألنََّها مبنية ومثبت} َما لَكُْم مِّْن إله غَْيُرهُ { : وجاء هنا 

  .يا قَْومِ اعبُدوا اهللا : بالعبادِة ورفض ما سواه ، فكانت يف غايِة االتِّصال فقال  -تعاىل  -اخَتَصاصِ اللَِّه 
  »نوح « فصل يف بيان نسب 

 إن إْدرِيَس كان قبل نوح فقد وهَم ، بدليل حديث اإلْسَراِء الصَّحيحن حني لَِقَي النَّبِّي: ومن قال : قال ابن العريبِّ 
مرحباً : مرحباً بالنَّبِيِّ الصاحل واالبن الصاحلن وقال له إدريس : صلى اهللا عليه وسلم آدَم وإدريس ، فقال له آدُم 

  .دلَّ على أنَُّه جيمع معه يف ُنوح » واألخ الصاحل « : بالنَّيبِّ الصَّاحل ، واألخ الصَّاحل فلما قال له 
: مرحباً باالبن الصاحل ، وقال عن إدريس : كَنُوحٍ ، وإبراهيم وآدم  جواب اآلَباء هناهنا: قال القَاِضي عياٌض 

وهارون وحيىي ممَّْن ليس بأبٍ للنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم [ باألخ الصاحل كما ذكر عن ُموَسى وعيسى ، ويوسف 
  ] .باتِّفَاقٍ 

  فصل يف بيان أجناس البشر
بن أرقم عن الزهري أنَّ العرَب ، وفارَس والرُّوَم ، وأهلَ الشَّامِ واليمن من  ذكر النَّقَّاُش عن سليمان: قال القُْرطُبِيُّ 

ولد سام بن نوح ، واهلند والسِّْند والزِّْنج ، واحلبَشة والزُّطّ والنُّوبة وكل جِلٍْد أسَْوَد من ولد حامٍ ، والتْرك ، 
 -لد يافِث بن نُوحٍ ، واخللق كلهم ذُرية ُنوحٍ والرببر ووراء النهر والصني ، ويأجوج ومأجوج والصَّقَاِلَبة من و

  . -عليه الصَّالة والسَّالم 
  { }: قوله 

خبفض الرَّاءِ يف مجيع القُرآِن ، والباقون برفعها ، وقرأ عيسى ْبُن عمَر بنصبها ، فاجلرُّ على » غريه « قرأ الِكسَاِئيُّ 
إما باالبتداء ، وإمَّا بالفاعليةَّ ، ومنع : يدة فيه ، وموضعه رفع مز» ِمْن « ؛ ألن » إله « النَّْعِت والَبَدلِ من موضع 

لو حذفت املبدل منه؛ » ِمْن « كما ال َيُجوُز دخول : مكيٌّ يف وجه اجلرِّ أن تكون بدالً من إله على اللَّفِْظ ، قال 
  .ألّنضاه ال تدخل يف اإلجيابِ ، وهذا كالم متهافت 

والقراءتاِن األولياِن أرجح؛ ألنَّ الكالم مىت كان غري إجياب ، رجَّح االتباع على النَّْصبِ  والنَّْصُب على االستِثَْناِء ،
  :إذا َجَعلْته مبتدأ فلك يف اخلرب وجهان » ِمْن إلٍه « ، و » إالَّ « على االستثناء وحكم غري حكم االسم الواقع بعد 

  .» لَكُمْ « أنَُّه : أظهرمها 
على هذا ختصيص وتبيني » لَكُْم « ما لكم من إله يف الوجود ، أو يف العامل غري اهللا ، و : أي  أنَُّه حمذوف ،: والثاين 

.  
  فصل فيما تضمنته اآلية من حذف

مل يبق هلذا املنفي « إله » : يف الكالم حذٌف ، وهو خرب ما؛ ألنََّك إذا جعلت غريه صفة لقوله « : قال الواِحِديُّ 
زيٌد العاقلُ وسكتَّ مل ُيِفْد ما مل تذكر خربه ويكون : بالصِّفِة واملوصوف ، فإنََّك إذا قلَت  خرب ، والكالُم ال يستِقلُّ

  .» ما لكم من إله غريه يف الوجود : التَّقِْديُر 



 إله يف ال: ال بد فيه من إضمار ، والتَّقْديُر » ال إله إال اهللا « : اتَّفََق النَّحويُّونَ على أنَّ قولنا : قال ابن اخلطيب 
دخل حرف : ِلَم ال جيوز أن يقال : الوجود إال اهللا وال إله لنا إال اهللا ، ومل يذكروا على هذا الكالم حجَّةً ، فنقولُ 

ا النَّفي على هذه احلقيقِة وعلى هذه املاِهيَِّة ، فيكون املعىن أنَُّه ال حتقق حلقيقة اإلهلية إال يف حقِّ اهللا تعاىل ، وإذا محلن
  .على هذا املعىن استغنينا عن اإلْضَمارِ الذي ذكروه  الكالَم

ال سواد مبعىن ارتفاع : صرف النفي إىل املاِهيَِّة ال ميكُن؛ ألنَّ احلقاِئَق ال ُيْمِكْن َنفُْيَها ، فال ميكن أن ُيقَال : فإنْ قالوا 
جودة ، وال حاصلة ، وحينئٍذ جيب إضمار اخلرب فنقول إنَّ تلك احلَقَاِئَق غُري مو: هذه املاِهيَِّة ، وإنََّما املمكن أن يقال 

هذا الكالُم بَِناٌء على أنَّ املاهيَّة ال ميكن انِتفَاُؤَها وارتفاعها ، وذلك بَاِطلٌ قطعاً ، إذ لو كان األمر كذلك؛ لَوَجبَ : 
ِهيَّات؛ فوجب أالَ يرتفَع الُوجوُد أيضاً امتناُع ارتفاع الُوجُوِد؛ ألنَّ الُوجُود أيضاً حقيقة من احلقائق ، وماهّية من املَا

  .، فإن أمكن ارتفاع الُوُجوِد مع أنَُّه ماهّية وحقيقة فلم ال ميكُن ارتفُع سائر املاهيَّاِت 
  فصل يف بيان أن املستحق للعبادة هو اهللا

إثبات } َعلَْيكُْم َعذَابَ َيْومٍ َعِظيمٍ إين أََخاُف { : دلَّ ظَاِهُر اآليِة على أنَّ اإلله هو الذي يستحقُّ العبادة؛ ألن قوله 
اعبدوا اهللا ما لكم من معبوٍد غريه : ونفي ، فيجب أن يتواردا على َمفُْهوم َواِحٍد حىت يستقيم الكالُم ، فكان املَْعَنى 

ألصنام آهلة ، وأالَّ ، حى َيتَطاَبَق النَّفي واإلثبات ، مث ثبت بالدَّليل أنَّ اإلله ليس هو املعبود ، وإالَّ لوجب كونُ ا
  .يكون اإلله إهلاً يف األَزلِ ، ألنَُّه يف األَزلِ غري معبود ، فوجب محلُ لفظ اإلله على أنَُّه املُسَْتِحقُّ للعبادِة 

  .} إين أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَابَ َيْومٍ َعِظيمٍ { : قوله 
اجلزم واليقني؛ : املراُد : وف مبعىن الظنِّ والشكِّ؟ فقيل هل هو اليقني؟ أو اخل} إين أََخافُ { : اختلفوا يف معىن قوله 

  .إمَّا يف الدُّْنَيا ، وإمَّا يف اآلخرة ، إن مل َيقَْبلُوا الدَّْعَوة : ألنَُّه كان جازماً أنَّ العذاَب ينزل هبم 

  :بل املراُد منه الشَّكُّ لوجوه : وقيل 
؛ ألنَُّه جوََّز أن يؤمنوا ، وأن يستمروا على كفرهم ، ومع هذا } كُمْ إين أََخاُف َعلَْي{ : إنََّما قال ] : أحدها [ 

  .» أَخاُف َعلَْيكُْم « : التَّجْويز ال يكون قاطعاً بنزول العذاب ، فهذا قال 
ن له كيفيَّة ما بّي -تعاىل  -أنَّ ُحُصولَ العذاب على الكُفْرِ واملعصية أْمٌر ال يعرف إال بالسَّْمع ، فَلََعلْ اهللا : وثانيها 

  .هل يعاقبهم أم ال؟  -تعاىل  -هذه املسألة ، فال جرم جوََّز أنَّ اهللا 
أي ]  ٥٠: النحل [ } َيَخافُونَ َربَُّهْم مِّن { : حيتمل أنْ يكُون املراُد من اخلَْوف احلذر ، كقوله يف املالئكة : وثالثها 

  .حيذرون املعاصي َخْوفاً من العقاب 
دير أن يكُون قاطعاً بُنزُولِ العذابِ لكنَُّه ما كان عارفاً مبقدار ذلك العذاب فكان هذا الشَّكُ راجعاً أنُه بتق: ورابعها 

  .إىل وصف العذاب ال يف أْصلِ حصولِه ، واملراد بذلك العذاب إمَّا عذاب يوم القيامة ، أو عذابُ الطُّوفان 
  :يف هذه اآلية أنَُّه أمر قومه بثالثَِة أشياء  -سَّالُم عليه الصَّالةُ وال -إنه تعاىل حكى عن ُنوحٍ : فإن قيل 

  .أمرهم بعبادة اهللا ، واملقصوُد منه إثبات التَّكليف : األوَّلُ 
إين أَخَاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيوْمٍ { : أنَُّه حكم أن ال إله غَْيرُ اهللا ، واملقصوُد منه اإلقرار بالتَّْوحيد ، مث قال عقيَبُه : الثاين 
، وهذا هو الدَّعوى الثَّالثة ، وعلى هذا التَّقديرِ فقد ادَّعى الوحي والنُّبوَّةَ من عند اللَّه ، ومل يذكر على } َعِظيمٍ 

 -تعاىل  -ِصحَِّة واحد منها دليالً وال حجَّةً ، فإن كان قد أمرهم باإلنذار هبا على سبيل التَّقْلِيد فهذا باطل؛ ألنَّ اهللا 
ن ذمِّ التقليد ، فكيف يليق بالرَُّسول املعصوم الدَّعوةُ إىل التقليد؟ وإن كان قد أمرهم باإلقرار هبا مع َمَأل القرآنَ م

  .ذكر الدَّليل ، فهذا غري مذكور 



لى ذكر يف أوَّلِ السُّورِة دالئلَ التَّوحيد والنُّبوَِّة وصحَِّة املعاد ، وذلك تنبيه منه تعاىل ع -تعاىل  -أن اهللا : فاجلواُب 
أنَّ أحداً من األنبياء ال يدعو إىل هذا األصُولِ إال بذكر احلُجَِّة والدَِّليل أقصى ما يف البابِ أنَُّه تعاىل ما حكى عن 

  .ُنوحٍ يف هذا املقام ذكر تلك الدَّالئل ملا كانت معلومة 

  ) ٦١(َيا قَْومِ لَْيَس بِي َضلَالَةٌ َولَِكنِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني قَالَ ) ٦٠(قَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْوِمِه إِنَّا لَنََراَك ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

  .» قَالَ املَأل « : قوله 
بواوٍ ، وهي كذلك يف مصاحِف الشَّامِ ، وهذه القراءِة ليست َمْشُهورةٌ » املَلَُؤ « : وقرأ ابن عامر : قال ابن عطية 

ِمْن « : اء والسَّاداُت الذين جعلَوا أنفسهم أضداد األنبياء ، ويدلُّ على ذلك قوله الكرب: املأل : عنه قال املفسُِّرونَ 
؛ ألنَُّه يقتضي التَّبِْعيَض ، وذلك الَبْعضُ ال بدَّ وأن يكونوا موصوفني بِِصفَةٍ ألجلها استحقُّوا هذا الَوْصَف بأن » قَْوِمِه 

لقلوب من َهْيَبِتهِم ، ومتتلىُء األبصاُر من ُرؤيتهم ، وهذه يكونوا هم الذين ميلئون صدور املَجَالس ، ومتتلىء ا
  .الصِّفاُت ال حتصل إال يف الرُّؤَساِء 

، وأن تكون الَبصريَّة وليس » يف ضاللِ « جيوُز أن تكون الرُّؤَيةُ قلبية فتتعدى الثنني ثانيهما » إنَّا لَنََراَك « : قوله 
ْرفاً مبالغة يف وصفهم له بذلَك ، وزادوا يف املبالغة أكَّدثوا ذلك بأن َصدَّرُوا بظاهر فاجلارُّ حال ، وجعل الضَّاللِ ظَ

  .ويف خربها الالَّم » إنَّ « اجلملة ب 
  .الضَّاللُ ، والضَّاللةُ ، العدول عن احلق } لَْيَس بِي َضالَلَةٌ { : وقوله 

  .} لَْيَس بِي َضالَلَةٌ { ل فَِلَم أجاب بقوله ليس يف ضال: إنَّا لنراك يف ضالل جوابه أن يقال : قوهلم : فإن قيل 
من أحسن الردِّ وأبلغه؛ ألنَّهُ نفى أن تلتبس به ضاللة واحدة فضالً عن أن } لَْيَس بِي َضالَلَةٌ { : فاجلواُب أنَّ قوله 

: غَ يف عموم الّسلب فلو قال ليس يب نوع من أْنواعِ الضَّاللة ألَْبتَّةَ ، فكان هذا أْبلَ: حييط به الضاللُ ، فكان املعىن 
  .لستُ ضاالًّ مل ُيؤدِّ هذا املعىن 

  :واعلم أنَّ القَْوَم إمنا نسبوا نوحاً يف ادَِّعاِء الرِّسالةِ إىل الضَّاللة ألمور 
والتَّكِْليفُ  :أنَُّهْم استبعدوا أن يكون للَِّه َرُسوالً إىل خلقه ، العتقادهم أن املقصود من اإلْرسَالِ التَّكِْليُف : أحدها 

يوحى فيه  ال منفعة فيه للَمْعُبوِد؛ ألنَُّه متعالٍ عن النَّفْعِ والضََّررِ ، وال َمْنفََعةَ فيه للعابد؛ ألنَُّه ِفي احلالِ مضرَّة ، وما
ُه منزٌه عن قادر على حتصيله بغري واسطة تكليٍف ، فيكونُ التَّكليف عبثاً ، واللَّ -تعاىل  -من الثَّواب والعقاب فاللَّهُ 

  .العََبِث 
ما علمنا حسنه بالعَقْلِ فعلناه ، وما علمنا قُْبَحُه تركناه َحذَراً : أنَُّهم وإن َجوَّزُوا التَّكِْليَف إال أنَُّهم قالُوا : وثانيها 

لعقل كافياً ، فال حاجة من َخطَرِ العقابِ ، فاللَُّه تعاىل ُمَنزٌَّه عن أنْ يكلَِّف عبده ما ال طاقة له به ، وإذا كان رسولُ ا
  .إىل بعثه رسوالً آخر 

أي بتقدير أنَُّه ال بدَّ من الرسول ، فإرسال املالئكة أوىل؛ ألنَّ مهابتهم أَشدُّ ، وطهارهتم أكملُ ، وبعهدهم : وثالثها 
  .عن الكذب أْعظَُم 

تقدوا أن الفقُري الذي ليس له أتباٌع ، وال اعلم أنَّ بتقدير أن َيْبَعثَ َرُسوالً من البشرِ ، فلعلَّ القوم اع: ورابعها 
رئاسة ال يليق به منصب الرسالة ، أو لعلَّهم اعتقُدوا أنَّ ادعاء نوح الرِّسالة من باب اجلُُنوِن وختييالت الشَّيطان ، 

  .فلهذه األسباب َحكَمُوا على نوح بالضَّاللِ ، وقد أجاهبم نُوٌح ببقية اآلَيِة على ما يأيت يف أثنائها 
وَلَكِنِّي َرسُولٌ { : مثَّ إنَُّه عليه الصَّالةُ والسَّالُم ملا نفى العيَب عن نفسه ، وصف نفسه بأشرف الصِّفات وهو قوله 



: هنا أحسن جميء؛ ألنَّها بني نقيضني؛ ألنَّ اإلنسان ال خيلو من أحَد َشْيئَْينِ » لَِكنَّ « جاءت } مِّن رَّبِّ العاملني 
  .لرِّسَالة ال جتامع الضَّالل ضالل ، أو هدى ، وا

  .البتداء الغاية اجملازية » ِمْن « ، و » َرسُول « صفة ل » ِمْن َربِّ « و 

لَى َرُجلٍ أََوَعجِْبُتمْ أَنْ َجاَءكُْم ِذكٌْر ِمْن َربِّكُْم َع) ٦٢(أَُبلُِّغكُْم رَِسالَاِت َربِّي وَأَْنَصُح لَكُْم َوأَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ 
فَكَذَُّبوُه فَأَْنَجْينَاُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِفي الْفُلِْك َوأَغَْرقَْنا الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا ) ٦٣(ِمْنكُْم ِلُيْنِذَركُْم َوِلَتتَّقُوا َولََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ 

  ) ٦٤(إِنَُّهْم كَانُوا قَْوًما َعِمَني 

، » َرسَولِ « أن تكون مجلة مستأنفة أتى هبا لبياِن كونه رسوالً ، وجيوز أن تكون صفةً ل  جيوُز» أَبلَُّغكُْم « : قوله 
ُيَبلِّغكم ، واالستعماالن : أَبلُِّغكُْم ، ولو راعى االسم الظَّاِهَر لقال : ولكنَُّه راعى الضَِّمَري السَّابَِق الذي للمتكلِّم فقال 

  :ضر من متكلم ، أو خماطب فتحرَّر لك فيه وجهان جائزان يف كلِّ اسم ظاهرٍ سبقه ضمري حا
، وإن » أنا « أَنا رجلٌ أفعل كذا مراعاة ل : مراعاةُ الضَّمريِ السَّابِقِ ، وهو األكثر ، ومراعاة االسم الظَّاهر فيقول 

  .أْنَت رجلٌ يفعل وتفعلُ باخلطاب والغيبة : شئت أنا رجل يفعل كذا مراعاة لرُجلٍ ، ومثله 
بالتَّخفيف ، والباقون بالتَّشديِد ، وهذا اخلالُف جارٍ هنا يف املوضعني ، ويف األحقاف » أْبِلُغكُمْ « : و َعْمرو وقرأ أب

باعتبار أنواعها من أمر وهني ، ووعظ ، وزجر ، » رسالة « والتَّضعيف واهلمزة للتَّْعِدَيِة كأْنَزلَ ، وَنزَّلَ ، ومجع 
فهذا شاهدٌ ]  ٥٧: هود [ } فَإِن َتَولَّْواْ فَقَدْ أَْبلَغُْتكُْم { : ي على أفَْعل يف قوله وإنذار ، وإعذار ، وقد جاء املاض

  .فهذا شاهٌد لقراءة اجلماعة ]  ٦٧: املائدة [ } فََما َبلَّْغَت رِسَالََتُه { : لقراءة أبِي َعْمرٍو ، وجاء على فعَّل يف قوله 
أن يبلغ الرِّسالة ، وتقدرير النَِّصيَحِة ، والفرُق بينهما أنَّ : لة ، وهو أمران واعلم أنَُّه ذكر ما هو املقصود من الرِّسا

أن يعرفهم أنْوَاَع َتكَاليِف اللَّه ، وأوامره ، ونواهيه ، وأمَّا النَّصيحةُ فهو ترغيبهم يف الطَّاَعِة ، : تبليغ الرِّسالة معناه 
  .وحتذيرهم عن املعاصي 

  . »وأْنَصحُ لَكُْم « : قوله 
  .َنَصْحُتَك : نصحُت لك ، وجيوز أيضاً : نصحتك ، إنََّما يقولون : العرُب ال َتكَادُ تقُولُ : قال الفرَّاُء 
  ]الطويل : [ قال النابغة 
  وسُؤِلي ، وَلَْم تَْنَجْح لَديْهِْم َرَساِئِلي... َنَصْحتُ َبنِي َعْوٍف فَلَْم َيقَْبلُوا ُنْصِحي  - ٢٤٩٨

  ة النصحفصل يف بيان حقيق
إنِّي أَبلِّغ لَكُمْ َتكَاِليَف اللَِّه ، مثَّ : وحقيقةُ النُّْصحِ اإلْرَشاُد إىل املصلحِة مع خلوص النية من شوائب املكروه ، واملعىن 

  .أرشدكم إىل األصوب ، واألصْلَحِ ، وأدعوكم إىل ما َدَعانِي ، وأحبُِّب لكم ما أحبه لنفسي 
  .}  َما الَ َتْعلَُمونَ َوأَْعلَُم ِمَن اهللا{ : قوله 
  .أعلم أنكُم إن عصيتم أمره عاقبكم بالطُّوفَاِن : قيل 

  .أعلم أنَّهُ يعاقكم يف اآلخرة عذاباً شديداً ، خارجاً عمَّا تتصوَُّرُه عقولُكْْم : وقيل 
القَْومِ على أنْ محلُ : واملقصود من ذكر هذا الكالم . أعلم من توحيد اهللا وصفاِت جاللِه ما ال تعلمون : وقيل 

  .يرجعوا إليه يف طلب تلك الُعلُومِ 
إنَّه تعاىل خالق اخللق ، فله حبكم اإلهلية أنْ يأمر : أزال تعجبهم وقال  -عليه الصالة والسالم  -واعلم أنَّ نوحاً 

ذلك ينتهي  عبيده ببعض األشياء وينهاهم عن بعضها ، وال جيوُز أن خياطبهم بتلك التَّكاليف من غري واسطة؛ ألنَّ



يف » األنعام « إىل َحدِّ اإلجلاء ، وهو ُيَناِفي التَّكِْليف ، وال جيوز أن يكون ذلك الرُسولُ من املالئكة ، ملا تقدَّم يف 
قِ بواسطة ، فلم َيْبَق إال أن إيصال التَّكاِليف إىل اخلَلْ]  ٩: األنعام [ } َولَْو َجَعلَْناُه َملَكاً لََّجَعلَْناُه َرُجالً { : قوله 

  .إنسان يبلغهم ، وينذرهم وحيذرهم ، وهذا جواُب ُشبَهِهم 

ألُف استفهامٍ دخلت على واو الَعطِْف ، وقد تقدَّم اخلالُف يف هذه اهلَْمَزةِ السَّابقة على الواو » أَو َعْجبُتْم « : قوله 
ِمْن جاءكم ، : أي » أنْ َجاءَكُْم « وعجبتم  أكذَّْبُتْم: ، وقدَّر الزخمشري على قاعدته معطوفاً عليه حمذوفاً تقديره 

  .فلما حذف احلَْرَف جرى اخلالف املشهوُر 
  .» ِذكْر « صفةٌ ل » ِمْن َربِّكُْم « 
  .« على ِلَساِن َرُجل : جيوز أن تكون على حذف مضاٍف ، أي ] : قال الفرَّاُء : [ قال اْبُن قَُتْيَبةَ : » َعلَى َرُجلٍ « 

  .مع رجل فال حذف : ، أي « مع »  على مبعىن: وقيل 
ال حاجة إىل َحذْف ، وال إىل تضمني حرف؛ ألنَّ املعىن أُنزل إليكم ذِكْر على َرُجلٍ ، وهذا أْوىل؛ ألنَّ : وقيل 

  .التَّْضِمَني يف األفعال أحسن منه يف احلُُروفِ لقوَِّتَها وضعف احلُرُوِف 
  «الذكر » فصل يف معىن 
  .الذَّكُْر املوعظة : قال ابُن َعبَّاسٍ 
  .إنه الَوْحيُ الَّذي َجاءَُهْم بِِه : وقال احلََسُن 

  .املراد بالذِّكْرِ املُْعجِز : وقيل 
  .أي تعرفون نسبه ، فهو منكم نسباً « َعلَى َرُجلٍ مِْنكُمْ » بيان : وقيل 

  .ألْجلِ أن ينذركم عذاَب اللَّه : أي « ليُْنِذرْكُْم » 
  .لكي َتتَّقُوا : ي أ« َوِلَتتَّقُوا » 
  .لكي ترمحوا : أي « َولََعلَّكُمْ ُتْرَحُمون » 

  فصل يف دحض شبهة للمعتزلة
دلَّْت هذه اآلية على أنَُّه تعاىل أراد من بعثة الرُُّسل إىل اخللق التَّقَْوى ، والفوزَ : قال اجلُبُّاِئيُّ ، والكَْعبِيُّ ، والقاضي 

  .قالك إنَُّه تعاىل أراد من بعضهم الكُفَْر والِعَناَد ، وخلقهم ألجل العذاب والنارِ بالرَّْحَمِة ، وذلك يبطل قول من 
إن مل َيَتَوقَِّف الفعل على الّداعي لزم رجحان املمكن ال ملرجح ، وإن توقَّف لزم اجلَْبُر ، ومىت : واجلواُب بأن نقول 

  .طلُ مذهبكم لزم ذلك ، وجب القطُع بأنَُّه تعاىل أراد الكُفَْر ، وذلك يب
  .أي يف ادَِّعاِء النُّبوُِّة والرِّسالِة : « فَكَذَّبُوُه » : قوله 

  ] .وكانوا أْرَبِعَني رجالً ، وأربعني امرأة [ من الطُّوفان ، وأجنْينا من كان معه « فَأْنَجْيَناهُ » 
  .ني َحاٌم ، وساٌم ، ويافث ، وسبعة ممن آمن معه من املؤمن: َبنُوه : عشرةٌ : وقيل 

} إِنَُّهْم كَانُواْ قَْوماً َعِمَني { : يف السَِّفيَنِة ، وأغرقنا الكُفَّاَر واملكذِّبني ، وبني الِعلَّة يف ذلك فقال : أي « ِفي الفُلْكِ » 
.  

ينئٍذ ح« ِفي » وجيوز أن تكون [ أجنيناه يف الفلك ، : ، أي « أْنَجْينَاُه » جيوُز أن يتعلق ب « ِفي الفُلْكِ » : قوله 
، وجيوُز أن يتعلق يف الفلك مبا تعلَّق به « إنَّ اْمَرأةً دخلت النَّارَ يف ِهرٍَّة » : كقوله ] بسبب الفُلِْك : سببيَّةً أي 

  .الذين استقرُّوا يف الفلك معه : الظَّْرُف الواقع صلةً ، أي 
  .مجع َعمٍ ، وقد تقدَّم الكالُم على هذه املادة « وَعِمْيَن » 



َعِمَيْت قلوُبُهم عن معرفة التَّْوحِيد ، والنَّبوة واملَعاِد قال : قال ابن عباس [ عمٍ هنا إذا كان أْعَمى البصرية ، : وقيل 
  .غري عارٍف بأموره ، وأْعَمى أي يف الَبَصرِ ] : أهل اللَُّغة 
  ]الطويل : [ قال ُزَهْيٌر 
  ولَكِنَّنِي َعْن ِعلْمِ َما ِفي غٍَد َعمٍ... وأْعلَُم ِعلَْم الَيْومِ واألْمسِ قَْبلَُه  - ٢٤٩٩

  .عم وأْعَمى مبعًىن ، كَخِضرٍ وأْخَضر : قاله اللَّْيثُ وقيل 
عامٍ : وضّيق ، ولو أريد احلدوث لَقِيلَ ] كفَرِح [ فيه داللةٌ على ثبوت الصِّفِة واستقرارها « َعم » : وقال بعضهم 

  .فارٌح وضَاِئٌق : كما يقال 
  .« قَْوماً َعاِمَني » قريء : رِيُّ وقال الزََّمْخَش

قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه ) ٦٥(َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرهُ أَفَلَا َتتَّقُونَ 
قَالَ َيا قَْومِ لَْيَس بِي َسفَاَهةٌ وَلَِكنِّي َرسُولٌ ِمْن َربِّ الَْعالَِمنيَ ) ٦٦(َك ِمَن الْكَاِذبَِني إِنَّا لََنرَاَك ِفي َسفَاَهٍة وَإِنَّا لَنَظُنُّ

 أَوََعجِْبُتمْ أَنْ َجاَءكُْم ذِكٌْر ِمْن َربِّكُْم َعلَى َرُجلٍ ِمْنكُْم) ٦٨(أَُبلُِّغكُْم رَِسالَاِت َربِّي َوأََنا لَكُمْ نَاِصحٌ أَِمٌني ) ٦٧(
آلَاَء اللَِّه لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَ ِلُيْنِذَركُْم َواذْكُرُوا إِذْ َجعَلَكُْم ُخلَفَاَء ِمْن َبْعِد قَْومِ ُنوحٍ َوَزادَكُْم ِفي الَْخلْقِ َبْسطَةً فَاذْكُرُوا 

قَالَ قَدْ ) ٧٠(فَأِْتَنا بَِما تَِعدَُنا إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني قَالُوا أَجِئَْتَنا ِلَنعُْبَد اللََّه َوْحَدُه َوَنذََر َما كَانَ َيْعُبُد آَباُؤَنا ) ٦٩(
زَّلَ اللَُّه بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن َوقََع َعلَْيكُْم ِمْن َربِّكُْم رِْجٌس َوغََضٌب أَُتَجاِدلُونَنِي ِفي أَْسَماٍء َسمَّْيُتُموَها أَْنُتْم َوآَباُؤكُْم َما َن

  ) ٧١(َعكُْم ِمَن الُْمْنَتظِرِيَن فَاْنَتِظُروا إِنِّي َم

لقد أرسلنا ُنوحاً ، وأرسلنا إىل عاٍد أخاُهم ، وكذلك ما : األوىل ، كأنه قيل » أْرَسلَْنا « نصب ب » أَخاُهْم « قوله 
{ ]  ٨٥: ف األعرا[ } وإىل َمْدَيَن أََخاُهْم ُشعَْيباً { ، ]  ٧٣: األعراف [ } وإىل ثَُموَد أََخاُهمْ { : يأيت من قوله 

وأجاز مكيٌّ أن يكون النَّْصبُ ] . بيان [ بدالً أو عطف » أَخاُهم « ، ويكونُ ما بعد ]  ٨٥: األعراف [ } َولُوطاً 
  .وليس بشيء ألنَّ املعىن على ما ذكرنا مع عدمِ االْحِتيَاجِ إليه » اذْكُْر « بإضمار 

  ]الرجز : [ قال ] منعه [ اْسماً للقبيلة ولذلك  اسم للحيِّ ، ولذلك َصَرفَه ، ومنهم من جعله» عاد « و 
  اْبَتزََّها َمبَارَِك اِجلالِد... َشْهَد َعاَد ِفي َزَماِن َعاِد  -٢٥٠٠

  .األصل اسم األب الكبريِ ، وهو عاُد ْبُن عوصِ ْبنِ إرمِ ْبنِ َسامِ بن نُوحٍ فُسمِّيت به القبيلةُ ، أو احلّي 
اِلخ بِْن أرفخشد ْبنِ َسامِ ْبنِ نوح وهوُد ْبُن عبد اهللا ْبنِ رََباحِ ْبنِ اجلَاُروِد اْبنِ َعاِد بِْن عوص عاُد ْبُن أرمٍ ْبنِ َش: وقيل 

إن َجَعلْته امساً ملذكَّر َصَرفَْته ، وإن » ثَُمود « بن إرمٍ ْبنِ َسامِ ْبنِ نُوح ، وهي عاٌد األوىل ، وكذلك ما أشبهه من حنو 
  .، وقد بَوََّب له سيبويه باباً  جعلته امساً ملؤنث َمَنعتُه

أنَُّه وأّمضا هو فاشتهر يف ألِْسَنِة النَُّحاِة إنه َعَربِيٌّ ، وفيه نظر؛ ألن الظَّاِهَر من كالم سيبويه ملَّا َعدَّه مع نُوح ، ولوط 
أعجمياً ، وإنََّما ُصرِفَ  »ُهوُد « أن أهلَ وعلى هذا يكون : أَبا الربكاِت النَّسَّاَبةَ الشَّريَف حكى : أعجمي ، وألن 

  .ملا ذكر يف أخوته نوحٍ ولُوٍط 
  .وهود امسه عابُر ْبُن شَاِلح ْبنِ أرفخشد ْبنِ َسامِ ْبنِ ُنوحٍ 

  فصل يف نسب هود
  .أن هوداً ما كان أخاهم يف الدِّين ، واختلفوا يف أنَّه هل كان هناك قََراَبةٌ أم ال ] على [ اتَّفقوا 

  .» كان واحداً منهم  «: قال الكَلْبِيُّ 



  :كان من غريهم ، وذكروا يف تفسري هذه األخوة وجهني : وقال آخرون 
كان من بين آدم ، ومن جِْنِسهِْم ، ال من املالئكة ، ويكفي هذا القََدرُ يف تسمية األخوة ، : قال الزَّجَّاُج : األول 
لفَْهُم واألنس بكالمه وأفعاله أكَْملُ ، ومل يبعث إليهم من غري أّنا بعثنا إىل عاٍد واحداً من جنسهم ، لَِيكُون ا: واملعىن 

  .جنسهم مثل ملك أو جين 
  .وكان أوسطهم َنَسباً ، وأفَْضلَُهم ُحْسناً : قال ابن إسحاق 

روي أن عاداً كانت ثالثَ َعْشَرةَ قبيلةً ينزلون الرِّمال ، وكانوا أهل بساتني وزروع وعمارٍة ، وكانت بالدهم 
البالد ، فسخط اهللا عليهم؛ فجعلهم مفاوز ألجل عبادهتم األْصَناَم ، وحلق هود حني أهلك قومه مبن آمن أخصَب 

  .معه بَِمكَّةَ ، فلم يزالوا هبا حىت ماتوا 
كُلََّما { : أي صاحبهم ، ورسوهلم ، والعرب تسمِّي صاحب القوم أَخا القَْوم ، ومنه قوله تعاىل » أخاهم « : الثاين 
إن أَخا صداء قَْد « : صاحبتها ، وقال عليه الصَّالةُ والسَّالُم : أي ]  ٣٨: األعراف [ } أُمَّةٌ لَّعََنْت أُْخَتَها  َدَخلَْت

  »أذن 

  .يريُد صَاِحبَُهْم 
  فصل يف مكان قوم عاد

  .اعلم أنَّ عاداً قوماً كانوا باليمنيِ باألحقاف 
  .» بني ُعَمان إىل حضرموت الرَّْملُ الذي : واألحقاُف « : قال ابن إسحاق 

  .إال يف أشياء  -عليه السَّالُم  -واعلم أن ألفاظ هذه القصَِّة موافقة لأللْفَاظِ املذكورة يف قصَِّة نوح 
عليه الصَّالةُ  -بالفاء ، وهنا قال بغري فاء ، فالفرق أنَّ نُوحاً » فقال يا قَْوم « : أن يف قصَّة ُنوحٍ ] : األول [ 

كان مواظباً على دعوهتم ، وما كان يؤخر اجلواب عن شبهاهتم حلظة واحدة ، وأما هوٌد فلم يبلغ إىل  -والسَّالمُ 
  .هذا احلدِّ؛ فال جرم جاء بفاء التعقيب يف كالم نُوح دون كالم هود 

  .ِقصَِّة نوح  كما يف» فقال « ومل يقل ] قال يا قوم [ مل حذف الَعاِطف من قوله : فإن قُلَْت : قال الزََّمْخَشرِيُّ 
  .» قال يا قوم « : له : فما قال هلم هود؟ فقيل : هو على َتقْدير ُسؤالِ سائلٍ قال : قلت 
  ] . ٥٩: األعراف [ } َما لَكُْم مِّْن إله غَيُْرُه إين أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَابَ َيْومٍ َعِظيمٍ { : قال يف قصة نوح : الثاين 

، والفرُق بينهما أنَّ قبل نوح مل يظهر يف العامل مثل تلك الواقعِة العظيمِة ، وهي الطُّوفَانُ »  أَفَالَ َتتَّقُونَ« : وهنا قال 
  .} إين أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ { : العظيم ، فال جرم أخرب نُوٌح عن تلك الواقعة فقال 

« : وكان عهد النَّاسِ بتلك الواقعة قريباً ، فال جرم قال فقد سبقتها واقعة نوح ،  -عليه السَّالُم  -وأّما واقعة هود 
تعرفون أنَّ قوم نوح ملَّا مل يتقوا اهللا ومل يطيعوه أْنزل هبْم ذلكَ العذاب الذي اشتهر َخبَُرُه يف الدُّْنَيا : أي » أفَالَ َتتَّقُونَ 

  .، فكان ذلك إشَاَرةً إىل التَّْخوِيِف بتلك الَواِقَعِة 
  ] . ٦٠: األعراف [ } قَالَ املأل ِمن قَْوِمِه { ل يف قصَّة نُوحٍ قا: الثالث 
فوصف املأل بالكُفْرِ ، ومل يُوَصفُوا يف قصَّة نوح ، والفرُق أنَُّه } قَالَ املأل الذين كَفَُرواْ ِمن قَْوِمِه { : يف هود : وقيل 

ْعٍد أْسلََم ، وكان يكتمُ إمياَنُه خبالف قَْوم ُنوحٍ ، ألنَّه مل يؤمن كان يف أْشَراف قوم ُهوٍد َمْن آمَن بِِه ِمْنُهم مْرثَدُ ْبُن َس
  .منهم أَحٌد 

{ : وقال ]  ٣٦: هود [ } لَن ُيْؤِمَن ِمن قَْوِمَك إِالَّ َمن قَْد آَمَن { : قاله الزَّخمشريُّ وغريه ، وفيه َنظٌَر لقوله تعاىل 
وحيتمل أنَّ حال خماطبة ُنوحٍ لقوِمِه مل ُيؤِمْن منهم أَحٌد بعُد مثَّ آمنوا ، ]  ٤٠: هود [ } َوَمآ آَمَن َمَعُه إِالَّ قَِليلٌ 



  .خبالف قصَِّة هود فإنَُّه حال خطاهبم كان فيهم ُمؤمن وحيتملُ أهنا صفة ملَُجرَِّد الذَّمِّ من غري قَْصِد متيزٍ هبا 
إِنَّا لََنَراَك ِفي { : وحكي عن قوم ُهود قوهلم } لٍ مُّبِنيٍ إِنَّا لَنََراَك ِفي َضالَ{ : حكي عن قَْوم ُنوح قوهلم : الرابع 

الفرُق أنَّ ُنوحاً خوف الكُفَّاَر بالطُّوفاِن العام وكان مشتغالً ]  ٦٦: األعراف [ } َسفَاَهٍة وِإِنَّا لََنظُنَُّك ِمَن الكاذبني 
حيثُ ُتْتِعُب نَفَْسَك يف إصالح سفينة كبريٍة يف مفازة } لٍ مُّبِنيٍ إِنَّا لََنَراَك ِفي َضالَ{ : بإْعدَاِد السَّفينِة ، فلذلك قالوا 

  .ليس فيها قَطَْرةٌ من املَاِء ، ومل يظهر شيٌء من العالمات تدلُّ على ظهورِ املَاِء يف تلك املَفَازة 

فَاَهِة وقلَِّة الَعقْل ، فلَّما وأمَّا هود فلم يذكر شيئاً إال أنه َزيََّف عبادة األوثان ، ونسب من اشتغل بعبادهتا إىل السَّ
  .يف ادَِّعاِء الرِّسالة } وِإِنَّا لََنظُنَُّك ِمَن الكاذبني { : سفَّهَُهم قابلوه مبثله ، ونسُبوُه إىل السَّفاهِة ، مث قالوا 

  .يف سفاهة أي تدعو إىل دينٍ ال نقر به : قال ابءنُ عبَّاسٍ 
  .جهالٍة يف ُحْمقِ ، وخفَِّة َعقْلٍ ، و: وقيل 

الذين َيظُنُّونَ أَنَُّهم { : املراُد القَطُْع واجلزم كقوله تعاىل : اختلفُوا يف هذا الظن فقيل } وِإِنَّا لََنظُنَُّك ِمَن الكاذبني { 
  .وهو كثري ]  ٤٦: البقرة [ } مُّالَقُو َربِّهِْم 

ال متيقّنني وهذا َيُدلُّ على أنَّ حوصل الشَّكِّ والتَّجويز كان ظّناً ال يقيناً ، كفرُوا به ظانني : وقال احلسُن والزَّجَّاُج 
  .يف أصول الدِّين يوجُب الكفر 

  .} أَُبلُِّغكُمْ رِسَاالَتِ رَبِّي َوأَنَصُح لَكُْم { :  -عليه السالمُ  -قال نوح : اخلامس 
الفعل ، وهود أتى بصيغة اسم الفاعل ، ، فأتى نوح بصيغة } وأََناْ لَكُْم نَاِصٌح أَِمْينٌ { : وقال هود عليه السالم 

، » أِميناً « ، وهود مل يقل ذلك ، وإنَّما زاد كونه } َوأَْعلَُم ِمَن اهللا َما الَ َتْعلَُمونَ { : قال  -عليه السالم  -ونوح 
صيغة الفعل تدلُّ على التََّجدُِّد أن » دالِئلِ اإلْعجازِ « والفرُق بينهما أنَّ الشَّْيَخ عَْبَد القَاِهرِ النَّحْوِيَّ ذكر يف كتاب 

  .ساعةً فساَعةً 
  .وأما ِصيَغةُ اسم الفاِعلِ فهي دالَّةٌ على الثَّباِت ، واالستمرار على ذلك الفعل 

ن مث إنَُّه يف اليوم الثَّاين كا -عليه السَّالم  -إنَّ القَْوَم كانوا مبالغني يف السَّفَاَهِة على نوح : وإذا ثبت هذا فََنقُولُ 
[ } قَالَ َربِّ إِنِّي َدعَْوُت قَْوِمي لَْيالً َوَنهَاراً { : عنه يف قوله  -تعاىل  -يعوُد إليهم ، ويدعوهم إىل اهللا كما ذكر اللَّهُ 

  ] . ٥: نوح 
العود إىل جتديد الدعوة يف كل يوم ويف كل ساعة ، ال جرم ذكره بصيغة الفعل  -عليه السالم  -فلما كانت عادته 

  .» وأْنَصُح لَكُْم « : فقال 
فإنَّهُ َيُدلُّ على كونه مثبتاً مستقراً يف تلك النَّصِيَحِة ، } َوأََناْ لَكُْم نَاِصٌح أَِمٌني { :  -عليه السالُم  -وأما قول هود 

  .وليس فيها إعالُم بأنه سيعود إليها حاالً فحاالً ، ويوماً فيوماً 
وصف نفسه بكونه أميناً  -عليه السالم  -وهود } لَُم ِمَن اهللا َما الَ َتْعلَُمونَ َوأَْع{  -عليه السَّالُم  -وأما قول نوح 

: كان منصبه يف النُُّبوَِّة أعلى من منصب هود عليه السَّالم ، فلم يبعد أن يقال  -عليه السَّألامُ  -، فالفرقُ أنَّ نوحاً 
ما ال يصلُ إليه ُهوٌد ، فلهذا أْمَسَك هود لسانه َعْن ذكر كان يعلم من أسرار حكم اللَِّه  -عليه السالم  -إن ُنوحاً 

  :تلك اجلملة ، واقتصر على َوْصِف نفسه باألمانة ومقصود منه أمور 
  .} وِإِنَّا لَنَظُنَُّك ِمَن الكاذبني { : الرَُّد عليهم يف قوهلم : أحدها 
  .ف نفسه باألمانِة تقريراً للرِّسالة والنبوة أن مدار الرِّسالة والتبليغ عن اهللا على األمانة ، فوص: وثانيها 



كنت قبل هذه الدعوى أميناً فيكم ، وما وجدمتْ منِّي غدراً وال مكراً وال كذباً ، واعترفتم : كأنَُّه قال هلم : وثالثها 
  يل بِكَوْنِي أميناً ، فكيف نسبتموين اآلن إىل الكذب؟

  .ٌن وأمني مبعىن واحد واألمني هو الثقة ، وهو فعيل من أِمَن فهو أِم
مل يقابل سفاهتهم بالسَّفاَهِة ، بل قابلها باحللم ، ومل يزد على } إِنَّا لََنَراَك ِفي َسفَاَهٍة { : واعلم أنَّ القوَم ملَّا قالوا له 

[ } بِاللَّْغوِ َمرُّوا كِراماً  َوإِذَا َمرُّواْ{ : ، وذلك َيُدلُّ على أنَّ ترك االنتقام أوىل كما قال } لَْيَس بِي َسفَاَهةٌ { : قوله 
  ] . ٧٢: الفرقان 

مدح نفسه بأعْظَمِ صفات املَْدحِ ، وإنََّمأ فعل ذلك؛ ألنَُّه كان جيب عليه } َولَِكنِّي َرُسولٌ مِّن رَّبِّ العاملني { : وقوله 
  .ِة جائٌز إعالم القوم بذلك ، وذلك َيُدلُّ على أنَّ مدح اإلنسان ِلنَفِْسه يف موضع الضَّرُور

َولَِتتَّقُواْ َولَعَلَّكُْم ُتْرَحُمونَ { : إىل قوله } أََو َعجِْبُتمْ أَن َجآءَكُْم ِذكٌْر مِّن رَّبِّكُْم { : قال نوٌح عليه السالُم : السادس 
عليه السالم  -ر يف ِقصَّةِ ُنوح ، والفرق أنَُّه ملَّا ظه} وَِلَتتَّقُواْ َولََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ { : ويف قصَّةُ هود حذف قوله [ ، } 
  .أنَّ فائدة اإلنذار هي حصول التقوى املوجبة للرمحة ، مل يكن إلعادته يف هذه القصَّة حاجة  -

  :وجهان » إذْ « يف » إذْ َجَعلَكُْم « : قوله 
َم اللَِّه عليكم يف هذا واذكُرُوا نَِع« : أنَّه ظرٌف منصوٌب مبا تضمنتُه اآلالء من معىن الفعلِ ، كأنه قيل : أحدمها 
إِذْ َجَعلَكُمْ { : ، وألن قوله } فاذكروا آآلَء اهللا { : حمذوفٌ لداللة قوله بعد ذلك » اذْكُرَوا « ، ومفعول » الَوقِْت 
  .، وزادكم كذا هو نفس اآلالء وهذا ظاهر قول احلُوِفي } ُخلَفَآَء 

اذكروا هذا الوقت املشتمل على هذه النعم اجلسيمة ، وتقدَّم : أي » اذْكُرُوا « مفعول » إذْ « : قال الزََّمْخَشرِيُّ 
  .الكالُم يف اخللفاء واخلالئف واخلليف 

حيتملُ أن يراد به املصدر مبعىن يف امتداد قامتكم وحسن صوركم ، وعظم أْجَساِمكُْم ، » ِفي اخلَلْقِ « : قوله 
ْخلُوقني مبعىن زادكم يف النَّاسِ مثلكم بسطة عليهم ، فإنَُّه مل يكن يف يف املَ: وحيتمل أنْ يراد به معىن املفعول به ، أي 

  .زماهنم مثلهم يف عظم األجرام 
  .» كانت قامة الطّويل منهم مائة ذراع ، وقامة القصري ستُّون ذراعاً « : قال الكَلْبِيُّ والسُّدِّيُّ 

  .يف البقرة » بسطة « وتقدم الكالُم على 
بكسر اهلمزة وُسكُوِن الالَّمِ؛ كِحملْل وأْحمَالِ » إلْي « نعمه ، وهو مجع مفرده : ، أي } آلَء اهللا فاذكروا آ{ : قوله 
بكسر اهلمزة ، وفتح الالم؛ كِضلَع » إىل « كقُفْل ، وأقْفَالٍ ، أو : بضمِّ اهلمزة وُسكُوِن الالَّمِ » ألٌْي « ، أو 

  ]املنسرح : [ ال كقَفَا وأقْفَاء؛ قال الْعشضى بفتحهم» ألَى « وأضالع ، وِعَنب وأْعنَاب ، أو 
  َيقْطَُع رِْحماً وال َيُخونُ ألَى... أْبَيُض ال َيْرَهُب اهلُزَالَ َوالَ  - ٢٥٠١

» أَّنى « أو » إِّنى « أو » أُْني « أو » إِْني « مجع » اآلَناء « ُينشد بكسر اهلمزة ، وهو املشهوُر ، وبفتحها؛ ومثلها 
.  

  .» إْنٌو « :  وقال األخفش

  .، وسيأيت ]  ١٣٠: طه [ } َوِمْن آَنآِء الليل { : واآلناء األوقات كقوله 
فال ُبدَّ هاهنا من إضمار؛ ألنَّ الصَّألاح الذي هو الظَّفر بالثَّواب ال حيصل مبجرد » لعلَّكُم ُتفِْلُحونَ « : مث قال 

  .اللَِّه واعملوا عمالً يليق بذلك اإلنعام لعلّكم تفلحون  فاذكروا آالء: التذكر ، بل ال بّد من العمل ، والتقدير 
  .متعلق باجمليء الذي أنكروه عليه » ِلَنعُْبَد « : قوله 



ملا دعاهم إىل التوحيد وترك عبادة األصنام بالدَّلِيل القاطع ، وهو أنَُّه بيَّن أنَّ نعم  -عليه السالم  -واعلم أنَّ هوداً 
مل يكن للقوم جواٌب  -م ال نعمة هلا؛ ألنََّها مجادات ، واجلماُد ال قُْدَرةَ له على َشْيٍء أصالً اهللا عليهم كثرية واألصنا

فأنكروا عليه أمره } أَجِئْتََنا ِلَنعُْبَد اهللا َوْحَدُه َوَنذََر َما كَانَ َيعُْبُد آَباُؤَنا { : عن هذه احلُجَِّة إال التمسك بالتَّقْليد فقالُوا 
وذلك أنَُّهم » أفَالَ َتتَّقُونَ « : ، وترك التقليد لآلباء ، وطلبوا منه وقوع العذاب املشار إليه بقوله  هلم بالتَّوحيد

جوابه حمذوف } فَأِْتَنا بَِما تَِعدَُنآ إِن كُنَت ِمَن الصادقني { : نسبوه إىل الكذب ، وظنُّوا أنَّ الوعيد ال يتأخر ، مث قالوا 
مشعر بالتَّْهديد } اعبدوا اهللا َما لَكُْم مِّْن إله غَْيُرهُ أَفَالَ َتتَّقُونَ { : ألنَّ قوله ، وذلك » ما « أو متقدِّم ب 

  .} فَأِْتَنا بَِما َتِعُدَنآ { : والّتضخويف بالوعيد ، فلهذا قالوا 
  .جوابه حمذوف أو ُمَتقَدِّم ، وهو فأت به } إِن كُنَت ِمَن الصادقني { : قوله 

فَأِْت بِِه إِن كُنَت ِمنَ { : فلهذا قالوا } وِإِنَّا لَنَظُنَُّك ِمَن الكاذبني { : اُنوا يتقدون كذبه لقوهلم واعلم أنَّ القوم ك
عليه  -وإنَّما قالُوا كذِلَك لظنهم أن الوعيد ال جيوز أن يتأخر ، فعند ذلك قال هود ]  ٣١: الشعراء [ } الصادقني 

  .وجب عليكم : ، أي } قَْد َوقََع َعلَْيكُْم { :  -السالم 
  فصل يف تفسري هذه اآلية

  تفسري هذه اآلية على قولنا ظاهر؛ ألنَّ بعد كفرهم وتكذيبهم: قال القَاِضي 
  .حدثت هذه اإلرادة ، واعلْم أنَّ هذا َباِطلٌ؛ ألنَّ يف اآلية وجوهاً من التَّأويل 

فلمَّا حدث اإلعالم يف ذلك الوقت ، ال جرم قال أنَّهُ تعاىل أخرب يف ذلك الوقت بنزول العذابِ عليهم ، : أحدها 
  .} قَْد َوقََع َعلَْيكُْم مِّن رَّبِّكُْم رِْجسٌ { : ُهوٌد يف ذلك الوقت 

  ] . ١: النحل [ } أتى أَْمُر اهللا { : أنَُّه جعل املَُتوقَّع الذي ال ُبدَّ من نزوله مبنزلة الواقع ، كقوله : وثانيها 
إرادة إيقاع العذاب عليكم حصلت من األزل : على معىن وجد وجعل ، واملعىن » وقع « :  أن حيمل قوله: وثالثها 

.  
لالبتداء جمازاً ، وإمَّا أن يتعلق مبحذوف ألنََّها حال ، إذْ » من « و » وقع « إمَّا متعلق ب » ِمن رَّبِّكُْم « : قوله 

  .» رجس « كانت يف األصل صفة ل 
  .بدلة من الزاي العذاب والسني م: والرِّْجس 

ال ميكن أن يكون املراد ألنَّ املُراَد من الغضب العذاُب ، فلو محلنا الرِّْجَس عليه لَزَِم التَّكْرِيُر ، : وقال ابن اخلطيب 
  }لُِيذِْهَب َعنكُُم الرجس أَْهلَ البيت وَُيطَهِّرَكُْم َتطْهِرياً { : وأيضاً الرجس ضد التطهري قال تعاىل 

  .واملراُد التَّظْهُِري عن العقائد الباطلِة ]  ٣٣: األحزاب [ 
وإذا ثبت هذا فاملراد بالرجس أنَُّه تعاىل خّصهم بالعقاِئِد املذُموَمِة ، فيكون املعىن أنَّهُ تعاىل زادهم كُفْراً مث خصَّهم 

  .مبزيِد الغضبِ 
ام وذلك أهنم كانوا يسمون األْصَناَم باآلهلة ، مع استفهام على سبيل اإلْنكَارِ يف أمساء األصن» أُتَجاِدلُوَننِي « : قوله 

ما أعطاه ِعّزاً أصالً ، ومسُّو  -تعاىل  -أن معىن اإلهلية فيها معدوٌم ، مسوا واحداً منها بالُعزَّي مشتقاً من العزِّ ، واهللا 
  .آخر منها بالالَِّت ، وليس له من اإلهلية شيء 

ُيدلُّ على } مَّا َنزَّلَ اهللا بَِها ِمن ُسلْطَاٍن { : ، وكذلك اجلملة من قوله » َماء أْس« صفة ل » َسمَّْيُتُموَها « : قوله 
  .خلوِّ مذاهبهم عن احلُجَِّة 

: مزيدةٌ ، مثَّ إنَُّه عليه الصَّالةُ والسَّالُم ذكر هلم وعيداً جمرَّداً فقال » ِمْن « ، و » نزَّلَ « مفعول » ِمْن ُسلْطَاِن « و 



  .صل لكم من عبادة األْصَنامِ إنِّي معكم من املنتظرين فانتظروا ما حي
 -، وجيوزُ } إِنِّي لَكَُما لَِمَن الناصحني : فيه ما تقدَّم يف قوله » َمَعكُْم « ، و » إين « خرب » ِمَن املُْنَتِظرْيَن « : فقوله 

إين مصاحبكم حال كوين من : ، والتقديُر حال » ِمَن املُْنَتِظرِيَن « هو اخلرب و » َمَعكُمْ « أن يكون  -وهو ضعيف 
فال » فاْنَتِظرُوا « : املنتظرين الّنصر والفرج من اهللا ، وليس بذلك؛ ألنَّ املقُصوَد بالكالمِ هو االنتظار ، ملقابلة قوله 

  .ُيجعل فضلة 

  ) ٧٢(ذَُّبوا بِآيَاِتَنا َوَما كَاُنوا ُمْؤِمنَِني فَأَْنجَْيَناُه وَالَِّذيَن َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوقَطَْعَنا َدابِرَ الَِّذيَن كَ

َوقَطَْعَنا َدابِرَ الذين كَذَُّبواْ بِآيَاِتَنا { ألهنم استحقوا الرمحة بسبب إمياهنم و } فَأَجنَْيَناُه والذين َمَعُه بَِرْحَمٍة مِّنَّا { : قوله 
ملا أخرب عنهم بأنَُّهم كانوا مكذبني لَزِمَ : ، فإن قيل استأصلناهم ، وأْهلكناُهم عن آخرهم وما كانوا مؤمنني : أي } 

  .} َوَما كَانُواْ ُمْؤِمنَِني { القطع بأنَّهم كانوا غري مؤمنني فمنا الفائدة يف قوله بعد ذلك 
  .ألبقاهم أن معناه أنَُّهم مكذبون يف علم اهللا منهم أنَّهم لو بقوا مل يؤمنوا أيضاً ، فلو علم أنَّهم سيؤمنون : فاجلواُب 

ةٌ ِمْن َربِّكُْم َهِذِه َناقَةُ اللَِّه لَكُمْ َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهمْ َصاِلًحا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه قَْد َجاَءْتكُْم بَيَِّن
  ) ٧٣(َيأُْخذَكُْم َعذَاٌب أَِليٌم آَيةً فَذَُروَها َتأْكُلْ ِفي أَْرضِ اللَِّه َولَا َتَمسُّوَها بُِسوٍء فَ

وهو ثَُموُد ْبُن عاد ْبن إرم ْبنِ َسام ْبنِ ُنوحٍ ، وهو أخو جديس ، فثمود وجديس أخوان ، مث : اسم رجل : مثود 
  .ُسمِّيت به هذه القبيلة 

  ]البسيط : [ النابغة قال : [ املاء القليلُ : مسيت مثود لقلَّة مائها ، والثََّمُد : قال أُبو َعمرو ْبن العالء 
  ]إلَى َحَمامٍ شِرَاعٍ وارِِد الثََّمِد ... أْحكُْم كَُحكْمِ فََتاِة احلَيِّ إذْ نَظََرْت  - ٢٥٠٢

، واألكثر منعه الصرف اعتباراً مبا » واد القرى « إىل » الشَّام « و » اِحلجاز « بني » احلجر « وكانت مساكنهم 
للحّي صرفه ، وهي قراءة األعمش ، وحيىي بن وثَّابٍ يف مجيع القرآن ، وقد ورد ذكرناه أوَّالً ، ومن جعله امساً 

  .القرآن هبم َصرِحياً 
  ] . ٦٨: هود [ } أَالَ إِنَّ ثَُموَد كَفرُواْ َربَُّهم ُبْعداً لِّثَُموَد { : قال تعاىل 

  .وغريها » ُهوٍد « وسيأيت اخلالف من القُرَّاء السَّْبعةِ يف سورة 
  .اسم عريبٌّ ، وهو صاحل بن آسف  :وصاحل 

  ] .ابن جاثر [ اْبُن ُعَبْيدِ ْبنِ آسف بن كَاِشح ْبنِ أروم ْبنِ ثَُموَد : وقيل 
أمرهم بعبادة اهللا ، وهناهم عن عبادة غري اهللا ، كما ذكره عمن » َيا قَْوم اْعُبُدوا اللََّه ما لَكُْم ِمن إله غُريُه : قال « 

  .قبله من األنبياء 
  .} قَْد َجآَءْتكُْم َبيَِّنةٌ مِّن رَّبِّكُمْ { : ه قول

  .يف عدم ذكر موصوفها » األبَْرقِ « و » األبْطح « قد كثر إيالُء هذه اللَّفظة العوامل ، فهي جارية َمْجَرى 
تتعلق مبحذوف؛ ألنَّها البتداء الغايِة جمازاً ، وأنْ » ِمْن « و » َجاءَْتكُمْ « حيتمل أن يتعلق ب » ِمن ربِّكُْم « : وقوله 

  .من بينات ربكم ليتصادق املوصوف وصفته : صفةٌ بيِّنة ، وال بدَّ من حذف ُمضاف ، أي 
 -وهذا يدلُّ على أنَّ كُلَّ شيٍء كان يذكر الدالئل على صحَِّة التَّْوحيِد ، ومل يكتف بالتَّقْلِيِد ، وإالَّ كان ذكر البينة 

  .هاهنا لغواً  -وهي احلجة 



بيت اهللا ، وروح اهللا؛ ألنََّها مل : أضاف النَّاقة إليه على سبيل التفضيلِ ، كقولك } هذه َناقَةُ اهللا لَكُْم آَيةً { : قوله 
  .تتوالد بني مجل وناقة ، بل خََرَجْت من َحَجرٍ 

: معىن اإلشارِة ، كأنَُّه قال نصَب على احلال؛ ألنَّها مبعىن العالمة ، والعاملُ فيها إمَّا معىن التنبيه ، وإما » آَيةً « و 
  .أنبهكم عليها ، وأشري إليها يف هذه احلال 

انظروا إليها يف هذه احلال ، واجلملة ال حملَّ هلا؛ ألنَّها كاجلواب لسُؤالٍ : وجيوُز أن يكون العامل ُمْضمَراً تقديُرُه 
  .أين آيتك؟ فقالك هذه ناقةُ اهللا : مقدَّر ، كأهنم قالوا 

أعين لكم به ، وخصّوا بذلك ، ألنَُّهم هم السَّاِئلُوَها ، أو املنتفعون هبا من بني َساِئرِ النَّاسِ لو : أي » كُم لَ« : وقوله 
  .أطاعوا 

؛ ألنَّ البَيَِّنةَ تستدعي شيئاً يتبني به املدعى ، فتكون » َبيَِّنةٌ « : مفسرة لقوله » َهِذه َناقَةُ اهللا « وحيتمل أن تكون 
  .ل رفع على البدل ، وجاز إبدالُ مجلة من مفرد؛ ألنََّها يف قوته اجلملة يف حم

  فصل يف إعجاز الناقة
  :اختلفوا يف وجه كون النَّاقة آيةً 

  .» كانت آية بسبب خروجها بكماهلا من الصخرة « : فقال بعضهم 
  :إن صحَّ هذا فهو معجٌز من جهاٍت : قال القاضي 

  .خروجها من اجلََبلِ : أحدها 
  .كوهنا ال من ذَكَرٍ وأنثى : انية والث

  .كمالُ َخلِْقها من غري َتْدرِيجٍ : والثالثة 
إّنضما كانت آية؛ ألجل أنَّ هلا شرب يوم ، وجلميع مثود شرب يوم ، واستيفاء ناقِة شرب أمَّة من األَممِ : وقيل 

  .عجيب 
  .در الذي يقوم مقام املاء يف يوم شرهبم إنَّما كانت آَية؛ ألنَُّهم كانوا يف شرهبا حيلبون منها الق: وقيل 

  .إنَّها مل حتلب قطرة لنب قط : وقال احلَسُن بالعكس من ذلك فقال 
وجه كوهنا آية أن يوم جميئها إىل املاء ، كانت مجيع احليوانات متتنع من الُوُروِد على املَاِء ، ويف يوم امتناعها : وقيل 

  .َترُِد مجيع احليوانات 
  .قرآن قد دلَّ على أنَّها آية ، ولكن من أي الُوُجوه؟ فليس يف القرآن ذكره واعلم أنَّ ال

  فصل يف ختصيص الناقة هبؤالء القوم
  .» لَكُْم آَية « : تلك النَّاقَةُ كانت آية لكلِّ أحد ، فلم خّص أولئك القوم هبا بقوله : فإن قيل 
  :من وجهني : فاجلواُب 

  .أُخربوا عنها ، ولَْيَس اخلرب كاملُعاينة أنَّهم عاينوها ، وغريهم : األول 
لَعلَّه يثبت سائر املعجزات ، إالَّ أنَّ القَْوَم التمسوا من َصاحل هذه املعجزة نفسها على سبيل االقِْترَاح ، : الثاين 

  .فأظهرها اهللا تعاىل هلم ، فلهذا املعىن حسن هذا التخصيص 
فذروها تأكل يف أرض ربَّها ، فليست [ ناقة اهللا ، : يف أرض اللَِّه ، أي العشب : أي » فَذَُروَها َتأْكُلْ « : قوله 

  .األرض لكم وال ما فيها منن النبات من إنباتكم 
، وعلى هذا فتكون املسألة من التَّنازع وإعمال الثَّاين ، ولو أعمل األوَّل » فَذَُروَها « : جيوز تعلقه بقوله : وقيل 



هل هو : جواباً لألمر وقد تقدَّم اخلالفة يف جازمه » تأكلْ « واجنزم } َتأْكُلْ يف أَْرضِ اهللا  {: ألضمر يف الثَّاين فقال 
  .نفس اجلملة الطَّلَبِيَِّة أو أداء مقّدرة؟ 

 ٥: مرمي  [} فََهْب ِلي ِمن لَُّدْنَك َوِلّياً َيرِثُنِي { : برفع الفِْعلِ على أنَّهُ حال ، وهو نظري » َتأكُلُ « : وقرأ أبو جعفر 
  .رفعاً وجزماً ]  ٦، 

ال توقعوا عليها سوءاً وال : للتعدية ، أي » الباء « أي ال ميسوها بسوء الظاهر أن } َوالَ َتَمسُّوَها بسواء { : قوله 
  .ال متسُّوها حال مصاحبتكم للسُّوء : وجيوز أن تكون للمصاحبة ، أي . تلصقوه هبا 

ال جتمعوا بني السّم بالّسوء وبني أخذ العذاب إيَّاكم ، وهم : جواب النَّْهي ، أي نصب على » فََيأُخذَكُْم « : قوله 
  .وإنْ مل يكن أخذ العذاب هلم من صنعهم إال أنَّهم تعاطوا أسبابه 

  »لُكََ أشْقَى األوَِّلْيَن َعاِقُر َناقَِة صاحلٍ ، وأشْقَى اآلخَرِْيَن قَاِت« : قال عليه الصالة والسالم لعلي بن أيب طالب 

ْنِحُتونَ الْجِبَالَ ُبيُوًتا َواذْكُرُوا إِذْ َجَعلَكُْم ُخلَفَاَء ِمْن َبْعِد َعاٍد َوبَوَّأَكُْم ِفي الْأَْرضِ تَتَِّخذُونَ ِمْن ُسهُوِلَها قُُصوًرا َوَت
  ) ٧٤(فَاذْكُُروا آلَاَء اللَِّه َولَا َتْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسِديَن 

  .عاد عمرت مثود بالدها ، وخلفوهم يف األرض ، وعّمروا أعماراً طواالً  -تعاىل  -اهللا ملَّا أهلك : قيل 
، وهو » آل عمران « أنزله منزالً ، واملباَءةُ املنزل ، وتقدَّمت هذه املادة يف : بوَّأه } َوَبوَّأَكُْم ِفي األرض { : قوله 

  .بوَّأكم منازل : يتعدى الثنني ، فالثَّاين حمذوف أي 
  .» تَتَِّخذُونَ « : متعلّق بالِفْعلِ ، وذكرت ليبىن عليها ما يأيت بعدها من قوله » ِفي األْرضِ «  و

جيوز أن تكون املَُتعدية لواحد فيكون من سهوهلا متعلقاً باالختاذ ، أو مبحذوف على أنَُّه حال من » تَتَِّخذُونَ « : قوله 
: ر ، مبعىن أنَّ مادة القُصُور من سهل األرض كالطّني واللّنب واآلجر كقوله قصوراً إذ هو يف األصل ِصفَةٌ هلا لو تَأخَّ

  ] .أي مادته من احللي ] [  ١٤٨: األعراف [ } واختذ قَْوُم موسى ِمن بَْعِدِه ِمْن ُحِليِّهِمْ { 
ويف اجلبال ِشَتاء ، وأن تكون ويف التَّفسري أنَُّهم كانوا يسكنون يف القُصُورِ َصْيفاً ، . » يف « مبعىن » ِمْن « : وقيل 

: والسهلُ من األرض ما الن وسهل االنتفاع به ضد احلزن ، والسهولة » ِمْن ُسُهوِلَها « املتعدية الثنني ثانيهما 
  .التّيسري 

أو  وهو البيت املُنِيُف ، ُسمِّي بذلك لقصور النَّاس عن االرتقاء إليه ،] والقصور هو مجع قصر [ » قُُصوراً « : قوله 
ألن عامة النَّاس يقصرون عن بناء مثله خبالف خواصهم ، أو ألنَُّه يقتصر به على بقعة من األرض ، خبالف بيوت 

{ : حيبسه ، ومنه : الشّعر والعُُمد ، فإنََّها ال يقتصر هبا على بقعة خمصوصة الرحتال أهلها؛ أو ألنَّه يقصر من فيه أي 
  ] . ٧٢: الرمحن  [} ُحوٌر مَّقْصُورَاٌت ِفي اخليام 

: من اجلبال ، كقوله : على إْسقَاطِ اخلافض أي » اِجلَبالَ « ُجيوُز أن يكون نصب } َوتَْنِحُتونَ اجلبال ُبُيوتاً { : قوله 
  .مفعوله » ُبيُوتاً « ، فتكون ]  ١٥٥: األعراف [ } واختار موسى قَْوَمُه { 

بيوتاً . [ ى الثنني أي وتتخذون اجلبال بُُيوتاً بالنحت أو تصريوَنها معىن ما يتعدَّ» َتْنِحُتونَ « وجيوز أن ُيَضمَّن 
  .بالنَّحت 

واْبرِ هذه [ ِخطْ هذا الثَّوب جبة : حال مقدرة كقولك » ُبُيوتاً « هو املفعول به و » اجلبَالَ « وجيوز أن تكون 
وال القصبة قميصاً وقلما يف حالة اخلياطة القصبة قلماً؛ وذلك ألن اجلبال ال تكون بيتاً يف حال النحت ، وال الثوب 

  .مسكونة : وإن مل تكن مشتقة فإنََّها يف معناه أي » ُبيُوتاً « و ] ُمقَّدراً له كذلك : ، أي ] والربي 



: د ، وأنش] ألفاً [ بإشباع الفتحة » تنحاُتونَ « وزاد الزََّمْخَشرِيُّ أنه قرأ . بفتح احلاء » َتْنَحُتون « : وقرأ احلسُن 
  ]الكامل [ 

  .. . .َيْنَباُع ِمْن ذْفََرى غَضُوبٍ َجْسَرٍة  - ٢٥٠٣
  .وقرأ حيىي بن مصرف وأبو مالٍك بالياء من أسفل على االلتفات إال أن أبا مالك فتح احلاء كقراءة احلسنِ 

  .النَّجر يف شيء ُصلب كاحلجر واخلشبِ : والنَّحُت 
  ]البسيط : [ قال 

  واللَّْيُأل ِفي َبطْنِ َمْنحُوٍت ِمن السَّاجِ... فَِفي قَْيٍد وسِلْسسلٍَة  أمَّا النَّهَاُر - ٢٥٠٤

  فصل يف جواز البناء الرفيع
قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ { : استدلَّ هبذه الية من أجاز جواز البناء الرفيع كالقُصُور وحنوها ، وبقوله تعاىل : قال القُْرطُبِي 

إنَّ اهللا إذَا « : وبقوله عليه الصَّالة والسالم ] .  ٣٢: األعراف [ } ِه َوالْطَّيِّبَاِت ِمَن الرزق اهللا اليت أَْخَرجَ ِلِعَباِد
  »أنَْعَم على َعْبٍد نِْعَمةً ُيِحبُّ أنْ يَُرى أثَُر النِّْعَمِة علْيِه 

ال عظيم ، فإنَُّه جيوز ، وقد ومن آثار النعمة البناء احلسن ، والثياب احلسنة ، أال ترى أنه لو اشترى جارية مجيلة مب
إذا أرَاَد اللَُّه بَِعْبٍد ُسوءاً « : يكفيه دون ذلك ، فكذلك البناء ، وكرهه احلسن وغريه لقوله عليه الصَّالة والسالم 

  »أْهلََك َمالَُه ِفي الطِّْينِ واللَّنبِ 
  »َيْوَم الِقَياَمِة َيْحِملُُه على ُعْنِقِه  َمن َبَنى فوق َما َيكِْفْيهِ َجاَء بِِه« : وقوله عليه الصالة والسالم 

  .أي نعم اهللا عليكم } فاذكروا آآلَء اهللا { : قوله 
  .قرأ األعمش بكسر حرف املضارعة وقد تقدم أن ذلك لغة } َوالَ َتْعثَْوا ِفي األرض ُمفِْسِديَن { 
  .حال مؤكدة إذ معناها مفهوم من َعاِمِلَها » ُمفِْسِدْيَن « و 
  .» مفسدين « متعلق بالفعل قبله أو ب » ي األْرضِ ِف« و 

ًحا ُمْرَسلٌ ِمْن َربِِّه قَالُوا إِنَّا بَِما قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا ِمْن قَْوِمِه ِللَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم أََتْعلَُمونَ أَنَّ صَاِل
فََعقَُروا النَّاقَةَ َوَعَتْوا َعْن أَْمرِ َربِّهِْم ) ٧٦(الَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا إِنَّا بِالَِّذي آَمنُْتْم بِِه كَاِفُرونَ  قَالَ) ٧٥(أُْرِسلَ بِِه ُمْؤِمُنونَ 

) ٧٨(دَارِِهْم َجاِثِمَني فَأََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ فَأَصَْبحُوا ِفي ) ٧٧(َوقَالُوا َيا صَاِلحُ ائْتَِنا بَِما تَِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن الُْمْرَسِلَني 
  ) ٧٩(اِصِحَني فََتَولَّى َعْنُهْم َوقَالَ َيا قَْومِ لَقَْد أَْبلَْغُتكُْم رَِسالَةَ َربِّي َوَنَصْحُت لَكُْم َولَِكْن لَا ُتِحبُّونَ النَّ

ا قبلها ، وموافقة ملصاحِف بواو عطف نسقاً هلذه اجلملة على م» َوقَال « قرأ ابُن عامرٍ وحَدُه » قَالَ املَألُ « : قوله 
إما اكتفاء بالربط املعنوي ، وإّما ألنَُّه جواب لسؤال مقدَّر كما تقدَّم : الشَّام ، فإهنا مرسومة فيها ، والباقون حبذفها 

الذي  إال أنَُّه هو]  ٤٣: األعراف [ } َوَما كُنَّا ِلَنْهَتِدَي { : ، وهذا موافقة ملصاحفهم ، وهذا كما تقدَّم يف قوله 
  .حذف الواو هناك 

  .} الذين استكربوا ِمن قَْوِمِه ِللَِّذيَن استضعفوا { : قوله 
الِكْبَر من  -أولئك  -طلبوا : جيوز أن تكون على باهبا من الطلب ، أي » اْسُتْضَعفُوا « و » اسَْتكَْبرُوا « السني يف 

  .أنفسهم ومن املؤمنني الضعف 
  .واْستَْعَجَب ] كََعجَِب [ فعل : مبعىن  »اْسَتفَْعلَ « وجيوُز أن يكون 



للتبليغ ، ويضعف أن تكون للعلّة ، واملراد بالذين استكربوا الرّؤساء ، وبالذين » الِذيَن اْسَتْضَعفُوا « والالَّم يف 
  .استضعفوا املساكني 

  :ل ، وفيه وجهان بإعادة العام» الَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا « بدلٌ من } ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم { : قوله 
على قومه ، ويكون املستضعفون مؤمنني فقط ، كأنَّهُ » مِْنُهم « أنَُّه بدل كلٍّ من كُلٍّ ، إن عاد الضَّمري يف : أحدمها 

  .قال املستكربون للمؤمنني من قوم صاحل : قيل 
مؤمنني وكافرين ، : ن ضربني بدلُ بعض من كلٍّ ، إنْ عاد الضَّمُري على املستضعفني ، ويكون املستضعفو: والثاين 

  .قال املستكربون للمؤمنني من الضَُّعفَاِء دون الكَافِريَن من الضُّعفاء : كأنَُّه قيل 
  .يف حمل نصب بالقول » أَتْعلَُمونَ « : وقوله 

  .ق مبحذوف البتداء الغاية جمازاً ، وجيوز أن تكون صفةً فتتعل» من « ، و » ُمْرَسلٌ « متعلق ب » ِمن رَّبِِّه « و 
إنَّا بَِما أُْرِسلَ : واعلم أنَّ املستكربين ملَّا سألوا املُسَْتْضعفني عن حال صاحل وما جاء هبن فأجاب املُْسَتْضَعفُون بقوهلم 

  .بالذي جاء به صاحل : بل حنن كافرون مبا آمنتم به ، أي : ُمَصّدقون ، فقال املستكربون : بِِه صاحل مؤمنون ، أي 
  .قُدِّم لالختصاص واالهتمام وللفاصلة » ُمؤِمُنونَ « متعلق ب } نَّا بَِمآ أُْرِسلَ بِِه إِ{ : قوله 
موصولة ، وال جيوُز هنا حذف العائد وإن احتد اجلار للموصول وعائده؛ الختالف » ما » « قَالَ الذي « : قوله 

  .} بالذي آَمنُتْم بِِه كَاِفُرونَ {: العامل يف اجلارين وكذلك قوله 
كَْشفُ العَراِقيبِ يف اإلبل ، وهو أن يضرب قََوائَم الَبِعريِ أو النَّاقَِة فتقع ، : أصل الَعقْرِ » فََعقَُروا النَّاقَةَ « : قوله 

  .وكانت هذه سنتهم يف الذَّْبحِ 
  ]الطويل : [ قال امرؤ القيس 

  ِمْن َرْحلَِها املَُتَحمَّلِفََيا َعَجباً ... َوَيْوَم َعقَْرُت ِللَْعذَاَرى َمِطيَِّتي  - ٢٥٠٥
، وإن مل يكن فيه كشف عراقيب تسمية للشَّيء مبا يالزمه غالباً ، إطالقاً للمسّبب » َعقٌْر « مث أطلق على كل َنْحرِ 

  .على مسبّببه هذا قول االزهري 
  .» القتل كيف كان ، َعقَْرُتها فهي معقورة : الَعقُْر « : وقال ابن قتيبة 

  ]الطويل : [ وعليه قول امرئ القيس . اجلرح  :العقر : وقيل 
  َعقَْرَت بَِعريِي َيا اْمَرأ القَْيسِ فانْزِلِ... َتقُولُ َوقَْد َمالَ الَغبِيطُ بَِنا معاً  - ٢٥٠٦

 أصبُت عقره يعين: ، ومنه َعقَْرُته أي ] األصل [ جََرْحَتُه بثقلك ومتايلك ، والعَقْر والعُقر بالتفح ، والضّم : يريد 
قطعته من أصله ، والكَلُْب العقور منه : أصبت كَبَِدُه ورأسه ، وَعقَْرُت النخل : كََبْدُته ورَأْسُته أي : أصله كقوهلم 

  .، واملرأة َعاِقٌر ، وقد ُعِقَرت 
  .ُعقر البيض : والعقر بالضَّمِّ آخر الولد وآخر بيضة يقال 

  .، وبعضهم خيصه بالنَّخل » غُزَِي قوٌم يف ُعقْرِ دارِهمِ إالَّ ذُلُّوا  ما« امللك من األبنية ، ومنُه : والَعقار بالفتح 
صَْوَتُه ، وأصله أن رجالً َعقَر رْجلَه فرفع صوته : اخلمر؛ ألنَّها كالَعاِقَرة للعقل ، ورفع َعِقْيَرَتهُ أي : والُعقاُر بالضمِّ 

  .املَْهُر : فاستعري لكلِّ صائحٍ ، والُعقر بالضمِّ 
  .العقر إليهم مع أنَّه ما كان باشره إال بعضهم؛ ألنَُّه كان برضاهم وأضاف 

َعَتا يَْعُتوا ُعْتّواً وُعِتّياً بقلب الواوين : االرتفاع عن الطَّاعة يقال منه : النُُّبوُّ أي : الُعُتوُّ ، والُعِتيُّ » َوَعَتْوا « : قوله 
وإذا ]  ٢١: الفرقان [ } َوَعَتْوا ُعُتّواً كَبِرياً { : كقوله ياءين ، واألحسن فيه إذا كان مصدراً تصحيح الواوين 



  .قوم ُعِتيٌّ ، ألنَّ اجلمع أثقلُ ، قياُسه اإلعالل ختفيفاً : كان مجعاً اإلعاللُ حنو 
: مرمي [ } ّياً َوقَْد َبلَْغُت ِمَن الكرب ِعِت{ : حمتمل للوجهني قوله ]  ٦٦: مرمي [ } أََشدُّ َعلَى الرمحن ِعِتّياً { : وقوله 

  ]الكامل : [ حالة تتعذر مداوايت فيها كقوله : أي ]  ٨
  َوِمَن الَعَناِء رِيَاَضةُ اهلَرِمِ...  - ٢٥٠٧

َعِثي َيعْثَى ِعِثّياً : َعثَا يَْعثُوا ُعثُّواً بالثاء املثلثة من مادة أخرى؛ ألنَُّه يقال : ويقال . اجلاسي أي اليَابُِس : العايت : وقيل 
 -والعيث أيضاً . باملثناة وزناً ومعىن ، ويقاربه يف حروفه » َعَتا « فهو يف إْحَدى لغتيه يشاركه [ َيْعثُوا ُعثُواً ،  وعثا

  .هو الفساد ، فيحتمل أن يكون أصالً ، وأن يكون مقلوباً فيه  -على الثاي املثلثة ] بتقدمي الياء من أسْفَل 
  .اً ، والعِِثيَّ يف املدرك حكماً ، وقد تقدَّم طرٌف من هذا وبعضهم جيعل الَعْيث الفساد املدرك ِحّس

  .استكبورا عن امتثال امر رّبهم وكذّبوا بنبيهم : ومعىن اآلية 
جيوُز لك على رواية من يسهِّل اهلمزة وهو َوْرٌش والسوسي أن تقلب اهلمزة واواً ، } َوقَالُواْ َياَصاِلُح ائتنا { : قوله 

يف الوصل خاصة ُتْبدل اهلمزة حبركة ما قبلها ، وإن كانت منفصلة من كلمة أْخَرى » احل ُوِتنا َيا ص« فتلفظ بصورة 
.  

هبمزة وإشباع ضم ولعله عاصم اجلحدرّي ال عاصم بن أيب النجود ، وهذه » أُْوِتَنا « وقرأ عاصْم وعيسى ْبُن ُعَمَر 
  سورة فمن أين جاءت ضمة اهلمزة إالَّ على التوهُّم؟القراءة ال تبعد عن الغلِط؛ ألن مهزة الوصل يف هذا النحو مك

متعدياً غليه بالباء ، وإنْ كان » تَِعُدنا « وال جيوز أن تقدر » تَِعُدناه « : العاِئُد حمذوف أي » بَِما َتِعُدَنا « : قوله 
« متعلٌِّق ب » بَِما « ن األْصلُ تعديته إليه هبا ، لئال يلزم حذف العائد اجملرور حبرف من غري اّتحاد متعلقهما أل

وإمنا قالوا ذلك؛ ألنَّهم كانوا مكذبني } إِن كُنَت ِمَن املرسلني { مث قالوا » الوعد « متعلق ب » به « ، و » اإلتيان 
  .يف كل ما أخرب عنه من الَوْعِد والَوِعيِد 

الُ َرَجفَِت األْرُض َتْرُجُف َرْجفاً َوَرجيفاً قال الفراء والزجاج هي الزلزلة الشديدة ُيق} فَأََخذَتُْهُم الرجفة { : قوله 
  ] . ١٤: املزمل [ } َيْوَم تَْرُجُف األرض واجلبال { : ورجفاناً قال تعاىل 

  .ومنه قيل للبحر رجَّاٌف الضطرابه . الطَّامة اليت يتزعزع هلا اإلنسان ويضطرب : الرَّْجفَةُ : وقال اللَّيثُ 
  .عُري إذا حركه يف سريه ، كما يرجف الشجر إذا رجفه الريح أصله ِمْن َرجَف به الب: وقيل 

  ]الطويل : [ قال ابن أيب ربيعة 
  َوظَلَّتْ جَِمالُ احلَيِّ بالقَْومِ َتْرُجُف... وملَّا َرأْيُت احلَجَّ قَْد َحانَ َوقُْتُه  - ٢٥٠٨

  .» مالقيُح الفنتِ  األراجِيُف« واإلْرجَاُف إيقاُع الرَّْجفَِة ، ومجعه األرَاجِيُف ، ومنه 
  ] . ٦: النازعات [ } تَْرُجُف الراجفة { : وقوله 
  ] . ١: الزلزلة [ } إِذَا ُزلْزِلَِت األرض زِلْزَالََها { : كقوله 
  ]الطويل [ ومنه 

  فَلَْيَس ِلَداِء الرُّكَْبَتْينِ طبِيُب... ُتْحيِي الِعظَاَم الرَّاجِفَاِت ِمَن البِلَى  - ٢٥٠٩
  ] .دار احلرب ، ودار البزّازين : يعين يف بلدهم ، كما يقال [ } أَصَْبحُواْ ِفي َدارِِهْم جَاِثِمَني فَ{ : قوله 

اللُّصوق باألْرضِ من جثوم الطَّائر واألرَْنبِ ، فإنَُّه يلصق بطنه باألْرضِ ، ومنه رجل ُجثََمةٌ وجثَّاَمةٌ كناية عن : اجلثوم 
» اجلُثُوم للنَّاس والطري كالربول لإلبل « : نسان َشْخُصه قاعداً وقال أبو عبيد النَّؤوم والكَْسالن ، وجثمانُ اإل

  ]الوافر : [ وأنشد جلرير 



  َمطَاَيا الِقْدرِ كالِْحَدأ اجلُثُومِ... َعَرفُْت املُْنتأى وَعَرفُْت ِمْنَها  - ٢٥١٠
لصيحة ُجِمَعت الدار ، ألنَّ الصيحة كانت حيث ذُكَِرت الرجفة ُوحدت الدَّار ، وحيث ذكرت ا: قال الكَْرمَانِّي 

يف دارهم أي يف بلدهم كما : وقيل ] به [ من السماء فبلوغها أكرب وأبلغ من الزلزلة ، فذكر كل واحد باألليق 
  .املراد هبا اجلنس : تقدَّم ، وقيل 

  فصل يف بيان فائدة موضع الفاء يف اآلية
ائتنا بَِما { : يقتضي أنَّ الرَّجفة أخذهتم عقيب قوهلم } فَأََخذَتُْهُم الرجفة { : للتَّعقيب ، وقوله » فأخذهتم « الفاء يف 

[ } َتَمتَّعُواْ ِفي دَارِكُْم ثَالَثَةَ أَيَّامٍ ذلك َوْعٌد غَْيُر َمكْذُوبٍ { : وليس األمر كذلك لقوله تعاىل يف آية أخرى } َتِعُدَنآ 
  ] ٦٥: هود 

، وهو أنَّهم اصفرت وجوههم يف اليوم } ائتنا بَِما َتِعُدَنآ { : دت عقيب قوهلم أنَّ أسباب اهلالك وج: فاجلواُب 
  .واسودَّت يف اليوم الثالث ، فكان ابتداء العذاب متعقباً قوهلم : األوَّل ، وامحّرت يف اليوم الثاين 

رب زمان اهلالك من زمان طلبِ أيضاً وذلك على تَقْديرِ ق» فَأئِْتَنا « : وميكن أن تكون عاطفة على اجلملة من قوله 
  .فوعدهم العذاب بعد ثالث فانقضت فأخذهتم : وجيوز أن يقدر ما يصحُّ العطف عليه بالفاِء ، والتقديُر . اإلتيان 

  .فصل يف دحق شبهة للمالحدة 
 ٦٧: هود [ } الصيحة { ، ويف موضع آخر } فَأََخذَتُْهُم الرجفة { : ال يلتفت إىل ما ذكره بعض املالحدةِ يف قوله 

واعتقد ما ال جيوز من وجوب التناقض إذ ال منافاة بني ذلك فإن ]  ٥: احلاقة [ } بالطاغية { ، ويف موضع آخر ] 
  .الرجفة مترتبة على الصَّيحة؛ ألنَُّه ملَّا صيح هبم؛ رجفت قلوهبم فماتوا ، فََجاَز أن يسند اإلهالُك إىل كل منهما 

طاغية ، والّتاء فيه : الطغيان مصدر كالعاقبة ، ويقال للملك اجلبَّار : للسببية ، والطَّاغية  فالباء» بالطَّاغية « وأّما 
  :بطغياهنم كقوله : كعالَّمٍة ونسَّابٍة ، ففي أهلكوا بالطاغَية ، أي 

  ] . ١١: الشمس [ } كَذََّبْت ثَُموُد بِطَغَْواَهآ { 
} إِنَّ اإلنسان ليطغى { : ز عن حدِّه سواء كان حيواناً أو غري حيوان اسم لكلِّ ما جتاو: الطَّاغية « : قال أبو مسلم 

  ] . ١١: الشمس [ } كَذََّبْت ثَُمودُ بِطَْغَواَهآ { : ، وقال ]  ٦: العلق [ 
  .غلب وجتاوز عن احلدِّ : أي ]  ١١: احلاقة [ } إِنَّا لَمَّا طََغا املآء { : وقال غري احليوان 

  فصل يف شهود الناقة
ل إنَّ القوم قد شاهدوا ُخرُوج النَّاقِة من الصخرة ، وذلك معجزة قاهرة تلجىء املكلف ، وأيضاً شاهدوا املاء قي

الذي كان شرباً لكل أولئك األقوام يف أحد اليومني ، كان شَرباً لتلك النَّاقة الواحدة يف الَيْومِ الثَّانِي ، وذلك 
  .معجزة قَاِهَرةٌ تقرب امللك فمن اإلجلاء 

وأيضاً إنَّ القوم ملا حنروها توعدهم صاحل بالعذابِ ، وشاهدوا صدقه على ما روي أنَّهم امحروا يف اليوم األوَّل ، 
واصفرُّوا يف اليوم الثَّاين ، واسودُّوا يف اليود الثالث ، مع مشاهدة تلك املعجزة العظيمة ، مث شاهدوا عالمات ُنزول 

  تمل أن يبقى العاقل مع هذه األحوال ُمصّراً على كفره؟العذاب الشديد يف آخر األمر ، هل حي
إنََّهم قبل مشاهدهتم تلك العالمات من نزول العذاب كاُنوا يكذبون ، فلما نزلت هبم أول : أن يقال : فاجلواُب 

  .عالمات العذاب وشاهدوها خرجوا عند ذلك عن حد التكليف فلم تكن توبتهم َمقُْبولَةً 
متعلّق به ، وال جيوز أن يكثونَ « يف دَارِِهم » خربها و « َجاِثمَني » جيوز أن تكون النَّاقصة و « ا فَأصَْبُحو» : قوله 

، وإن جاز الوجهان يف } فَأَْصَبحُواْ ِفي دَارِِهمْ َجاِثِمَني { : حال ، لعدم الفائدة بقولك « جَاِثِمني » اجلارُّ خرباً و 



  .أصبح زيد يف الدَّار جالساً : قولك 
  .حال ، واألول أظهر « َجاِثِمَني » دخلوا يف الصباح ، و : جيوز أن تكون التامة ، أي و

  .} فتوىل َعْنُهْم { : قوله 
  .تقتضي التعقيب « الفاُء » و } فَأَصَْبُحواْ ِفي َدارِِهْم جَاِثِمَني فتوىل { : إنه توىل عنهم بعد موهتم لقوله تعاىل : قيل 

َوقَالَ َياقَْومِ لَقَْد أَْبلَغُْتكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وََنَصْحُت لَكُْم وَلَِكن الَّ ُتِحبُّونَ { : هتم لقوله تولّى عنهم قبل مو: وقيل 
  :فدلَّ ذلك على كوهنم أحياء من ثالثة أْوُجٍه } الناصحني 

لقيام ، وهو مفقود يف ، واألموات ال يوصفون بالقوم ، الشتقاق لفظ القوم من ا« َيا قَْوم » قوله هلم ] : األول [ 
  .حقِّ امليت 

  .أنَّ هذه الكلمات ِخطَاب معهم ، وخطاب امليت ال جيوز : والثاين 
  .يقتضي كوهنم حبيث تصحُّ حصول احملّبة فيهم } َولَِكن الَّ ُتِحبُّونَ الناصحني { : قوله : والثالث 

ن نصحه فلم يقبل النَّصيحة ، حىت ألقى نفسه يف بأنَّه قد يقولُ الرَّجلُ لصاحبه امليت ، وقد كا: وميكن اجلواُب 
  .يا أخي منذ كم نصحتك فلم تقبل ، وكمن منعتك فلم متتنع ، فكذا هاهنا : اهلالك 

إّما ألن يسمعه احليُّ فيعترب به ، وينزجِر عن مثل تلك الطريقة ، وإما إلحراق قلبه بسبب تلك الواقعة ، : وفائدُتُه 
  .جت تلك القضية من قلبه فإذا ذكر ذلك الكالم فرَّ

عليه  -، كما خاطب نبينا « جَاِثِمَني » خاطبهم بعد كوهنم  -عليه السالُم  -وذكروا جواباً آخر ، وهو أن صاحلاً 
  .« بدر » قتلى  -الصَّالةُ والسَّالمُ 

  «نَ على اجلوابِ َما أنُْتْم بأْسَمَع مِْنُهم ، ولكْن ال يَقِْدُرو» : تتكلم مع هؤالء اجليف؟ فقال : فقيل 
  .يا قَْوم لَقَْد أْبلََغُتكم رسالةَ ربِّي ، فأخذهتم الرجفة : فتولَّى عنهم وقال : يف اآلية تقدٌمي وتأخري ، تقديره : وقيل 

كُمْ لَتَأُْتونَ الرِّجَالَ َشهَْوةً ِمْن ُدوِن إِنَّ) ٨٠(َولُوطًا إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أََتأُْتونَ الْفَاِحَشةَ َما َسَبقَكُْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمَن الْعَالَِمَني 
  ) ٨١(النَِّساِء َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم ُمْسرِفُونَ 

  :وجهان » لُوطاً « يف نصب . القصة } َولُوطاً إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أَتَأُْتونَ الفاحشة { : قوله تعاىل 
  .ظرف اإلرسال » إذ « األوَّلِ ، و » أْرَسلَْنا « أنه منصوب ب : أحدمها 
  :، ويف العامل يف الظرف حينئذ وجهان » اذْكُْر « أنَُّه منصوٌب بإضمار : والثاين 
وهذا على » واذكر وقت إذ قال لقومه : مبعىن « : قال » لوطاً « وهو قول الزخمشريِّ أنَّهُ بدلٌ من  -أحدمها 

  .» إذ « تسليم تصرف 
قاله أُبو . » رسالة « مصوبة ب » إذ « ف » واذْكُْر رسالةَ لُوط إذْ قَالَ « : يره أنَّ العامل فيها ُمقَدٌَّر تقد: والثاين 

  .البقاء ، والبدل حينئٍذ بدل اشتمال 
  .وصّرف نوح ولوط خلفَِّته ، فإنَُّه ساكُن الوسط ، مركب من ثالثة أحرف 
إنه من : تشتق كإْسحَاق ، فال يقال ، لُطُْت احلوض إذا ملسته بالطني ، وهذا غلط؛ ألنَّ األمساء األعجمّية ال 

السُّحق وهو البعد؛ وإنََّما صرف خلفته؛ ألنَّه على ثالثة أْحُرف ساكن الوسط ، فأمَّا لطُت احلوَض ، وهذا أليط 
  .فصحيح ، ولكن االسم أعجمّي كإبراهيم وإسحاق 

مع عمه إبراهيم ، ، فهاجر إىل الشَّام ، فنزل لوطُ ْبُن َهاران ْبنِ َتارخ اْبنِ أخري إبراهيم ، كان يف أرض بابل : وهو 



  .إبراهيُم إىل فلسطني ، وأنزل لوطاً األردن ، فأرسله اللَُّه عز وجل إىل أهل َسُدوم 
{ : أتفعلون السيئة املتناهية يف القبح ، وذكرها باسم الفاحشة ليبني أنَّها زنا لقوله تعاىل » أتأُتونَ الفَاِحَشة « : قوله 
  ] . ٣٢: اإلسراء [ } رَُبواْ الزىن إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً َوالَ َتقْ

  :يف هذه اجلملة وجهان } َما َسبَقَكُْم بَِها ِمْن أََحٍد مِّن العاملني { 
  .أنََّها مستأنفة ال حملَّ هلا من اإلعرابِ ، وعلى االستئناف حيتمل أن تكون جواباً لسؤال وأال تكون جواباً : أحدمها 
  ؟» ما موقع هذه اجلملة : فإن قلت « : ْخَشرِيُّ قال الزََّم

أنتم أوَّلُ : ثُمَّ وخبهم عليها فقال » أَتأُتونَ الفَاِحَشةَ « : ال َمَحلَّ هلا ألنَّها ُمْسَتأنفة ، أنكر عليهم أّوالً بقوله : قلت 
ما سبقكم هبا أَحٌد؛ فال تفعلوا ما مل « :  ِلمَ ال تأتيها؟ فقال: أو تكون جواباً لسؤال مقدَّر ، كأنَُّهم قالوا . من عملها 
]  ٣٧: يس [ } َوآَيةٌ لَُّهمُ الليل َنسْلَُخ ِمْنُه النهار { : وعلى هذا فتكون صفة للفاحشة ، كقوله تعاىل » ُتْسَبقُوا به 

  ]الكامل : [ وقال الشَّاِعر 
  .. . . .َولَقَْد أُمرُّ على اللَِّئيم َيُسبُّين  -٢٥١١

  :فيها وجهان » بَِها  «والباء يف 
  .ملتبساً هبا : ما سبقكم أحٌد مصاحباً هلا أي : أظهرمها أهنا حالية ، أي 

  .أنَّها للتعدية : والثاين 
« : ومنه قوله عليه الصالة والسالم . إذا ضربتها قبله » َسَبقْته بالكُرة « : الباُء للتعدية من قولك : قال الزخمشريُّ 
  .» ةُ َسَبقََك هبا ُعكَّاَش

جبعل املفعولِ ] هي [ املعدِّية يف الفعل املتعدي لواحد « الباء » والّتعدية هنا قلقة جداً؛ ألنَّ « : قال أبو حيان 
َصكَكُْت احلجَر باحلَجر » : األوَّلِ يفعل ذلك الفعل مبا دخلت عليه الباء فهي كاهلمزة ، وبيان ذلك أنَّك إذا قلت 

دفعت زيداً بعمرو عن خالد : َجَعلْت احلجر َيُصكُّ احلجر ، فكذلك : َر باحلجر أي أْصكَكْت احلج: كان معناه « 
أْدفَْعُت زيداً عمراً عن خالد أي جعلت زيداً يدفع عمراً عن خالد فللمفعول األوَّل تأثري يف الثَّاين وال : ، معناه 

جعلت زَْيداً يسبق الكََرةَ غال مبجاز متكلَّف ، : رة أي أْسبَقُْت زيداً الك: يصحُّ هذا املعىن هنا؛ إذْ ال يصحُّ أن يقدَّر 
  .» تقدَّمها يف الزمان فلم جيتمعا : وهو أن جتعل ضربك للكرِة أول جَْعل ضربة قد سقبها أي 

  .األوىل لتأكيد استغراق النفي والثانية للتبعيض » ِمْن « و 
  :جهان أنَّها حال ، ويف صاحبها و: والوجه الثاين من وجهي اجلملة 

  .أتأتوهنا ُمْبَتَدأ هبا غري مسبوقة من غريكم : هو املفعول أي : والثاين 
  .» ما يراد ذكر على ذكر يف الدُّنيا حىت كان قوم لوط « : قال عمرو بن دينار 

 على اخلرب املستأنف ، وهو بيان تلك الفاحشة ، وقرأ» إنكم « : قرأ نافٌع وحفٌص عن عاصم » أإنَّكُْم « : قوله 
الباقون باالستفهام املقتضي للّتوبيخ ، فقرأ ابُن كثري هبمة غري ممدودة وتليني الثَّانية ، وقرأ أُبوا عمرو هبمزة ممدودة 

  .للّتخفيف وتليني الثانية ، والباقون هبمزتني على األصل 
، وكلُّ واحد من االستفهامني « اِحَشةَ أَتَأُْتونَ الْفَ» : كان هذا استفهاماً معناه اإلنكار لقوله تعاىل « : قال الواحديُّ 

  .» مجلة مستقلة غري حمتاجة يف متامها إىل شيء آخر 
ألجل االشتَِهاِء ال حامل : على أنه مفعول من أجله ، أي » َشْهَوٍة « نصب : قيل } لَتَأُْتونَ الرجال َشهَْوةً { : قوله 

  .لكم عليه إالَّ جمّرد الشَّهوة ال غري 



؛ ألنَُّه مبعىن » أتَأُتونَ « مشتهني أو باق على مصدريَّته ، ناصبة : مصدر واقٌع موقع احلال ، أي إنَّها : وقيل 
  .أتشتهون 

  ]الطويل : [ قال الشَّاعر ] وَشَها َيْشُهو َشْهَوٍة [ َشهَِي َيشَْهى َشْهَوةً ، : ويقال 
  إذَا َما النُُّجوُم أعَْرَضْت واسَْبكَرَِّت... اْرَتِحلْ : َوأْشَعثَ َيْشَهى النَّْوَم قُلُْت لَُه  - ٢٥١٢

  .وقد تقدَّم ذلك يف آل عمران 
  :فيه ثالثةُ أْوُجٍه } مِّن ُدوِن النسآء { : قوله 

  .أتأتوهنم منفردين عن النِّساء : أي » الرِّجالِ « أنَُّه متعلق مبحذوف ، ألنَُّه حال من : أحدها 
، إالَّ مبعىن غري » اشتهيُت من كذا « : وليس بظاهر أن تقول . ، قاله احلويفُّ  »َشهَْوة « أنَُّه متعلِّق ب : والثاين 

  .الئق هنا 
  .شهوة كَاِئَنة من دوهنن : أي » شهوة « أن يكُون صفة ل : والثالث 

عن : ة ، فقيل لإلضراب ، واملشهور أنُه إضراب انتقالٍ من قّصة إىل قّص» بل « } َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم مُّْسرِفُونَ { : قوله 
  .مذكور ، وهو اإلخبار بتجاوزهم عن احلدِّ يف هذه الفاحشة ، أو عن توبيخهم وتقريرهم ، واإلنكار عليهم 

  :واختف فيه . بل لإلضراب عن شيء َمْحذُوٍف : وقيل 
  .» ما َعدَلُْتم بل أنتم : تقديُرُه « : فقال أُبو البقاء 

  .» ال عذر لكم بل « : ب زعموا أن يكون هلم عذراً أي ردٌّ جلوا» بل « : وقال الكَْرَماينُّ 
  .؛ ألنَُّه أدلُّ على الثُّبوت وملوافقة رءوس اآلي؛ فإنََّهأ أمساء » ُمْسرِفُونَ « وجاء هان بصفة القوم اسم الفاعل وهو 

  .ي فإهنا أفعال داللة على أنَّ جهلهم يتجدد كل وقت وملوافقة رءوس اآل} َتْجَهلُونَ { ]  ٥٥[ وجاء يف النمل 
  فصل يف اإلسراف

  .يتجاوزون احلالل إىل احلََرامِ : أي » ُمْسرِفُونَ « معىن 
  .» كانوا ال ينكحون إال الغرباء « : قال احلسُن 

إنَّ أوَّل من عملَ عملَ قوم لوط إبليس؛ ألنَّ بالدهم أُخصََبْت فانتجعها أهلُ البلدان ، فتمثل هلم « : وقال الكليبُّ 
السَّماَء أن حتصبهم ، واألرض أن  -تعاىل  -يف صورة شاّب ، مث دعى إىل ُدبرِِه فنكح يف دبره ، فأمر اهللا إبليس 

  .ختسف هبم 

  ) ٨٢(َوَما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا أَْخرُِجوُهْم ِمْن قَْرَيِتكُْم إِنَُّهْم أُنَاٌس َيَتطَهَُّرونَ 

وما يف حيِّزَِها وهو » أن « خرباً للكون ، واالسُم » َجوَاَب « العاَمة على نصب } اَب قَْوِمِه َوَما كَانَ َجَو{ : قوله 
  .األفصح؛ إذ فيه جعل األعرف امساً 

  .وقد تقدَّم ذلك » إالَّ أن قالُوا « بالرَّفع ، وهو امسها ، واخلرب » جوابُ « وقرأ احلسن 
، والفاء هي األصل يف هذا الباب؛ » فََما « ]  ٢٤[ والعنكبوت ]  ٥٦[ ، ويف الّنمل » وَما « وأتى هنا بقوله 

ألنَّ املراد أنَُّهم مل يتأخر جواهبم عن نصيحته ، وأما الواو فالعتقيب أحُد حماملها ، فتعيَّن هنا أنَّها للتعقيب ألمرٍ 
  .خارجي وهي العربية يف الّسورتني املذكورتني ألنَّها اقتضت ذلك بوضعها 

: أي } إِنَُّهْم أَُناسٌ َيَتطَهَُّرونَ { . أخرجوا لوطاً وأتباعه : أي } أَْخرُِجوُهْم مِّن قَْرَيِتكُْم إِنَُّهْم أُنَاٌس َيَتطَهَُّرونَ { : قوله 



  .يتنزهون عن أدبار الرِّجالِ 
  .يتنزهون عن أدبار الرِّجالِ : أي » َيَتطَهَّرونَ « : وقيل 
  .َعُدنَ عن املعاصي واآلثام يتبا» َيَتطَهَّرونَ « : وقيل 
أبِْعُدوا عنَّا : أي على سبيل السخرية هبم ، كما يقول بعض الفسقة ملن وعظة من الصلحاء » َيَتطَهَُّرونَ « : وقيل 

  .هذا املتقّشَف ، وأرحيونا من هذا املتزهِِّد 

  ) ٨٣(فَأَْنجَْيَناُه َوأَْهلَُه إِلَّا امَْرأََتُه كَاَنْت ِمَن الْغَابِرِيَن 

  .أنصاره وأتباعه : » أهله « املراد ب 
: امرأةُ الرَّجل أي زوجته ويقال : زوجتُه ، يقال : أي » إال اْمرَأَتُه « : وقوله » النتاه : املراد « : وقال ابن عباس 

  .رجل املرأة مبعىن زوجها؛ ألنَّ الزوج مبنزلة املالك هلا ، وليست املرأة مبنزلة املالك للّرجل 
  .يعين الباقني يف العذاب » ِمَن الَغابِرِيَن « :  وقوله
  .من الباقني املعّمرين قد أتى عليها َدْهٌر طويل فهلكت ، فهي مع من هلك : وقيل 
  .غرب الشيء يغربغبوراً إذا مكث وبقي : يقال 
« ل هذه السُّورة يف قصة جواب سؤال مقدَّر ، وهذا كما تقد يف البقرة ، ويف أوَّ} كَاَنْت ِمَن الغابرين { : وقوله 
  .» إبليس 
  ]الكامل : [ مشهور اللُّغة ، وأنشدوا قول يب ذُؤَْيبٍ اهلذيل ] هو [ املقيم وهذا : والغابر 
  وإخَالُ أنِّي الِحٌق ُمْسَتتْبَُع... فََغَبْرُت َبْعَدُهمُ بَِعْيشٍ نَاِصبٍ  - ٢٥١٣

  ]الكامل : [ احلَْيض أيضاً ، قال أبو كبري اهلُذَِليُّ ، ويروى لتأبَّط َشّراً ومنه غُبَُّر اللنب لبقيته يف الضَّْرع ، وغُبَُّر 
  َوفََساِد مُْرِضَعٍة َوَداٍء ُمْعِضلِ... وُمَبرَّأ ِمْن كُلِّ غُبَّرِ َحْيَضٍة  - ٢٥١٤
  .من املقيمن يف اهلالِك : يف اآلية أي » ِمَن الَغابِرِيَن « ومعىن 

  ]السريع : [ ومعىن اآلية يساعده؛ وأنشد لألعشى » ضى وذهب غرب مبعىن م« : وقال بعضهم 
  ِمْن أمِِّه ِفي الزََّمنِ الَغابِرِ... َعضَّ بَِما أْبقَى املََواِسي لَُه  - ٢٥١٥

  .الزمان املاضي : أي 
  .» غََبر َعنَّا زماناً « : أي غاب ، ومنه قوهلم : غََبَر : وقال بعضهم 

: الصافات [ } إِالَّ َعُجوزاً ِفي الغابرين { : ، ويدلُّ له » مِّر َدْهراً طويالً حّتى َهرَِم ُع: غرب « : وقال أُبو عبيدة 
١٣٥ . [  

ما يبقى من : والغباُر . ، أو حقيقة وجماٌز وهو املرجح » َعسَْعَس « واحلاصل أنَّ الغبور مشترٌك ك . وقد تقدَّم 
  ] . ٤٠: عبس [ } ٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ َوُوُجوٌه َيوَْمِئ{ : التُّراب املُثَارِ ومنه 

  ]الطويل : [ األْرُض؛ قال طرفةُ : ختييالً لتغريها واسودادها والَغبْراء 
  َوالَ أْهلُ َهذَاَك الطَِّراِف املَُمدَِّد... َرأْيُت َبنِي غَبَْراَء ال يُْنِكُروَننِي  - ٢٥١٦

  ) ٨٤(كَانَ َعاِقَبةُ الُْمْجرِِمَني َوأَْمطَْرَنا َعلَيْهِْم َمطًَرا فَانْظُْر كَْيَف 



  .» ُمِطر يف الرمحة ، وأْمِطر يف العذاب : يقال « : قال أبو ُعَبْيٍد » وأْمطَرَْنا « : قوله 
} َوأَْمطَْرَنا َعلَْيهِْم ِحجَاَرةً { : مطر يف اخلري ، وأمطر يف العذاب ، قال تعاىل : ويقال : الرَّاِغُب ] أبو القاسم [ وقال 

  ] . ٧٤: حلجر ا[ 
فإهنم إنَّما عنوا بذلك الرمحة ، وهو من ]  ٢٤: األحقاف [ } هذا َعارٌِض مُّْمِطُرَنا { : وهذا مردود بقوله تعاىل 

، وعلى هذا » َعلَى « ولذلك ُعدِّي ب » أْرَسلَْنا « ُضمِّن معىن » وأْمطَرْنا « : وأْمطرهتم ، وقوله تعاىل هنا : أْمطََر 
  .أمطار : مفعولٌ به ألنَّهُ ُيراد به احلجارة ، وال يَُراُد به املصدر أصالً ، إذ لو كان كذلك لقيل » َمطَراً « ف 

، ووادٍ ]  ١٨: إبراهيم [ } ِفي َيْومٍ عَاِصٍف { : ويوم ماطر وُمْمِطٌر على اجملاز كقوله . َمْمطُوٌر : أي : ويوم َمِطٌري 
  ]الطويل : [ ُمْمِطر؛ قال  مطري فقط فلم ُيَتَجوَّْز فيه ومطري مبعىن

  َسقَاِك من الُغرِّ الغََواِدي َمِطُريهَا... َحَماَمةَ َبطْنِ الَوادَيْينِ تََرنَِّمي  - ٢٥١٧
تعظيماً ، واملراُد باملطر هنا يعين حجارة من » مطراً « فعيل هنا مبعىن فاعل؛ ألنَّ السَّحاب ميطُر غريها ، ونكَّر 

  .سجيل 
  .» ربيت والنَّار فانظر كَْيَف كان عاِقبةُ اجملرمني هي الك« : قال وهب 

  فصل يف إجياب اللواط احلد
  :اللَِّواط يوجب احلد ، وهذه اآلية تدلُّ عليه من وجوه 

 -أنَُّه ثبت يف شريعةِ لُوٍط رجم اللوطّي ، واألصل بقاء ما ثبت إىل أنْ يرد الناسخ ، ومل يرد يف شرع ُمَحمَّدٍ : األول 
  .ما ينسخه ، فوجب احلكم ببقائه  -ة والسالم عليه الصال

  ] . ٩٠: األنعام [ } أولئك الذين َهَدى اهللا فَبُِهَداُهُم اقتده { : قوله تعاىل : الثاين 
  .} فانظر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ اجملرمني { : قوله تعاىل : الثالث 

من اجملرمني الذين يعملون عمل قوم لوط؛ ألنَّ ذلك هو واملراُد من هذه العاقبة ما سبق ذكر من إْنزالِ احلجر عليهم 
  .املدلول السابق ، فينصرف إليه ذكر احلكم عقيب الَوْصِف مشعراً بالعليَّة 

  .» اللََّواطُ ال يوجب احلدَّ « : وقال أبو حنيفة 
املفعول به إن كان حمتلماً ُيرجم ُمْحَصناً كان ، أو غري حمصن ، وكذلك « : فقال بعضهم : واختلفوا يف حّد الالَّئط 

 «.  
  .» إنْ كان حمصناً رجم ، وإن كان غري حمصن أّدب وحبس « : وقال بعضهم 

« : عذب قوم لوط بالرجم وقال عليه الصَّالة والسَّالُم ] وحجة اجلمهور أن اهللا تعاىل [ ُيعزَّر ، : وقال أبو حنيفة 
  »قُْتلُوا الفاعلَ واملَفُْعولَ بِِه َمْن َوَجْدُتُموُه َيعَْمل َعَملَ قَْومِ لوٍط فا

وروي عن أيب بكر الصديق أنَُّه حَرََّق رُجالً ُيسَّمى الفَُجاَءة حني عمل عمل قوم لوط بالنَّار ، وأحرقهم ابن الزُّبري يف 
  .» العراق « زمانه ، مث أحرقهم ِهشاُم بُن الوليِد ، مث أحرقهم خالد القَسْريُّ ب 

 زمان ابن الزُّبري يف لواط ، فسألَ عنهم ، فوجد أْرَبعةً منهم أحصنوا ، فخرج هبم من وروي أن سبعة أخذوا يف
احلرم ، فُرمجوا باحلجارة حىت ماتوا ، وحد الثالثة ، وعنده ابن عباس وابن عمر فلم ينكرا ، وهذا مذهب الشافعي 

.  
  .األوَّلُ أصحُّ سنداً وهو مذهب مالك : قال ابن العريبِّ 



  .يقتل هو والبهيمة : بهيمة قيل فإن أتى ال
  .يقتل دون البهيمة : وقيل 

َنةٌ ِمْن َربِّكُْم فَأَْوفُوا الْكَْيلَ َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهمْ ُشَعْيًبا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه قَْد َجاَءْتكُْم بَيِّ
  ) ٨٥(لنَّاسَ أَْشَياءَُهْم َولَا تُفِْسدُوا ِفي الْأَْرضِ بَْعَد إِْصلَاحَِها ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني َوالِْميَزانَ َولَا َتْبَخُسوا ا

  .القصة } وإىل َمْدَيَن أََخاُهْم شَُعْيباً { : قوله تعاىل 
 -عليه السالم  -وهو مدين بن إبراهيم أعجميٌّ ، فمنعه للُعْجَمِة والعلمية ، : فقيل : » َمْدَيَن « اختلف يف 

  .فُسمِّيت به القبيلة 
  ]الكامل : [ هو عريبٌّ اسم بلد ، قاله الفرَّاُء ، وأنشد : وقيل 
  َيْبكُونَ ِمْن َحذَرِ الَعذَابِ قُُعودَا... ُرْهَبانُ َمْدَيَن والَّذيَن َعهِْدتُُهْم  - ٢٥١٨

  َخرُّوا ِلعَزَّةَ ُركَّعاً وُسُجودَا لَْو َيْسَمُعونَ كََما َسِمْعُت كَالَمَها
  .فمنعُه للَعِلميَّة والتَّأنيث 

على األهل ، » أَخاُهم « : وإىل أهل مدين ، ولذلك أعاد الضَّمري يف قوله : وال بّد حينئذ من حذف مضاف ، أي 
فهو : قدير كونه عربياً قالوا وجيوز أن يراد باملكان َساِكُنوه ، فروعي ذلك بالنِّْسَبِة إىل عود الضمري عليه وعلى ت

شاذ ، إذ كان من حقِّه اإلعالل كمتاع ومقام ، ولكنهم شذُّوا فيه كما شذوا يف َمْرمي وَمكْوذَة ، وليس بشاٍذ عند 
  .املربِّد ، لعدم َجَريَانِِه على الفعل ، وهو حقٌّ وإن كان اجلمهور على خالفه 

ْعب أو ِشْعب هكذا قالوا ، واألدُب أالَّ يقالَ ذلك ، بل هذا موضوضٌع جيوز أن يكون تصغري َش» ُشَعْيباً « : قوله 
ب على هذه الزَِّنِة ، وأمَّا أمساُء األْنبَِياِء فال يدخلُ فيها تصغٌري ألَْبتَّةَ ، إال ما نطق به القرآن على صيغة تشبهه كشَُعْي

  .عليه السالم ، وهو عريب ال أعجمي 
  فصل

  .» ُن نويب بنِ َمْديَن بنِ إبراهيَم هو شعيُب ْب« : قال عطاء 
  .» هو ُشَعْيُب ْبُن ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم ، وأم ميكائيل بنت لوط « : وقال اْبُن إسحاَق 

حلسن مراجعته قومه » ِخِطيُب األْنبَِياء « : هو ُشَعْيُب بُن مريون بن مْديَن ، وكان شعيب أعمى ، ويقال له : وقيل 
  .فر وخبس للكَْيلِ وامليزان ، وهم أصحاب األيكة وكان أهل ك

  .وهذا أصل معترب يف شرائع مجيع األنبياء } قَالَ َياقَْومِ اعبدوا اهللا َما لَكُْم مِّْن إله غَْيُرهُ { 
كما مل يذكر يف القرآن . قرآن واعلم أنَّ املراد من البيَِّنِة هنا املعجزة ، ومل تذكر يف ال} قَْد َجآَءْتكُْم َبيَِّنةٌ مِّن رَّبِّكُمْ { 

  .كثري من ُمْعجِزاِت رسُوِلَنا 
[ عليه  -ومن معجزات شعيب أنَُّه دفع إىل موسى عصاه وصارت ثعباناً ، وأيضاً قال ملوسى « : قال الزخمشريُّ 

  .» ك هذه األغنام تلد أْوالداً فيها سواد وبياض ، وقد وهبتها لك ، فكان األمر كذل:  -والسالم ] الصالة 
  .} فَأَْوفُواْ الكيل وامليزان { : قوله 

  .اعلم أنَّ قوم ُشَعْيبٍ كانوا مشغوفني بالَبْخسِ والتَّطْفيف 
: توجب أن يكون األمر بإيفاء الكيل كالتعليل ملا سبق ذكره ، وهو قوله » فأوفوا « : يف قوله » الفاء « : فإن قيل 

  فكيف وجهه؟} مْ قَْد َجآَءْتكُْم َبيَِّنةٌ مِّن رَّبِّكُ{ 



البخس والتطفيف عبارة عن اخليانة بالشَّيِء القليل ، وهو مستقبح يف العقل ، ومع : كأنَّهُ يقول هلم : فاجلواُب 
  .» فَأْفُوا الكَْيلَ « ذلك فقد جاءت البينة والشريعة بتحرميه فلم يبق فيه عذر 

؛ ألنَُّه أراد بالكيل آلة الكيل وهو املكيال ]  ٨٤[  سورة هود كما يف» اِملكْيَالَ « : ومل يقل » الكَْيلَ « : وقال هنا 
  .ملا يعاش به » العيش « : ، أو يسمى ما يكال به الكيل كما يقال 

: البقرة [ } َوالَ يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئاً { : قد تقّدم معىن هذه اللفظة يف قوله } َوالَ تَْبَخُسواْ الناس أَْشَياَءُهمْ { : قوله 
ال تنقصوهم أشياءهم وال يظلموهم ، : ، أي » أشياءهم « و » النَّاس « ، وهو يتعّدى الثنني ، ومها ]  ٢٨٢

  .ويدخلُ فيه املَْنُع من الَغْصبِ ، والسرقة والرشوة ، وقطع الطريق ، وانتزاع األموال بطريق احليل 
  .} َوالَ تُفِْسدُواْ ِفي األرض َبْعَد إِْصالَِحَها { : قوله 
ك أنَُّه ملا كان أخذُ أموال النَّاس بغري رضاهم يوجب املُناَزَعة واخلصومة ، ومها يوجبان الفََساَد ، ال َجَرَم قال وذل

  .} َوالَ ُتفِْسُدواْ ِفي األرض َبْعَد إِْصالَِحَها { : بعده 
  .أراد املَْنَع من كلِّ فساٍد : وقيل 
} َوالَ تُفِْسدُواْ ِفي األرض { : املنع من فساد الدُّنيا ، وبقوله } أَشَْياَءُهْم  َوالَ َتْبَخُسواْ الناس{ : أراد بقوله : وقيل 

  .املنع من فساد الدِّين 
  .بعد أن صلحت ببعثة الرسل : فقيل : » بَْعَد إْصالِحَها « واختلفوا يف معىن 

  .بعد أن أصلحها بتكثري الّنَعمِ : وقيل 
مصدِّقني } إِن كُنُتْم مُّْؤِمنَِني { يف اآلخرة » َخْيٌر لَّكُمْ « ما تقدَّم من األمر والنهي  وهو إشارةٌ إىل» ذَِلكُْم « : مث قال 

  .مبا أقول 

فَكَثََّركُمْ  وا إِذْ كُنُْتْم قَِليلًاَولَا َتقُْعدُوا بِكُلِّ ِصرَاٍط ُتوِعُدونَ َوَتُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َمْن آَمَن بِِه َوَتْبُغوَنَها ِعَوًجا وَاذْكُُر
  ) ٨٦(َواْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمفِْسِديَن 

قََعَد لَُه كذا ، وعلى : يقال » يف « على حاهلا من اإللصاق أو املصاحبة ، أو تكون مبعىن » الباء « جيوز أن تكون 
الباء للغلصاق : فقعد مبكان مكان كذا ، ويف مكان كذا ، فتتعاقب هذه احلروف يف هذا املوضع لتقارب معانيها ، 

للحلول ، وقد حلّ ذلك » يف « لالستعالء ، وقد عال ذلك املكان ، و » على « ، وقد التصق بذلك املكان ، و 
  .املكان 

ال َتقُْعُدوا ُمْوعدين وصادِّين وباغني ] : أي [ هذه اجلمل أحوال » َتْبُغونَ « ، و » َتُصدُّون « ، و » ُتوَعُدونَ « و 
.  
  .» َمْن آَمن » « تصدُّون « ومفعول :  يذكر الزعد له ِلَتذَْهبَ النَّفُس كلَّ مذهبٍ ومل

« : ، إذْ لو كان مفعوالً لألوَّل لقال » ُتوعُدونَ « ال مفعول » َتُصدُّونَ « مفعول » َمْن آَمَن « : قال أُبو البقاء 
التَّنازع ، وإذا كانت من التنازع وأْعَملَْت األولَ  ، يعين أنَّه لو كان كذلك لكانت املسألة من» َتُصدُّونَُهم 

ليس عامالً فيه » ُتوَعُدونَ « لكنه ليس القرآن كذا ، فدل على أن » َتُصدُّوهنم « : ألْضمَْرَت يف الثاين فكنت تقول 
ني وحذف من يكون ذلك على إعمال الثاين ، وهو خمتار البصري -، وكالُمه حيتمل أنْ تكون املسألة من التَّنازع 

  .وأالَّ تكون وهو الظَّاِهر  -األوَّل 



« إالََم َيْرجُِع الضَّمُري يف : فإن قلت : أنََّها من التََّناُزع ، وأنَُّه من أعمال األوَّل ، فإنَُّه قال : وظاهُر كالم الزخمشري 
  ؟» من آَمَن بِِه 

» سبيل اهللا « ون عنه ، فوضعَ الظَّاِهر الذي هو ُتْوِعدون من آمن به وَتُصدُّ: إىل كلِّ صراٍط ، تقديره : قلُت 
  .موضع املضمر زيادة يف تقبيح أمرهم 

وهذا تعسُّف وتكلٌُّف مع عدم االحتياج إىل تقدمي وتأخري ، ووضع ظاهر موضع مضمر ، إذ « : قال أبو حيَّان 
ال األوَّل وهو مذهب َمْرجُوٌح ، ولو كان األصل خالف ذلك كُلَِّه ، وال ضرورة َتْدعُوا إليه ، وأيضاً فإنَُّه من أعم

جمزوء ] : [ كقوله [ من إعمال األوَّلِ ألضمر يف الثاين ُوجُوباً ، وال جيوز حذفُه إال يف ضرورة شعرٍ عند بعضهم 
  ]الكامل 
  نَ إذَا ُهمُ لََمحُوا ُشَعاعَْه... بُِعكَاظَ يُْعِشي النَّاِظري  - ٢٥١٩
حملوه ، وأجازه بعضهم بقلةٍ يف غري : تقديره « لََمحُوا » وحذَف الضمري من « َعاعه ُش» ورفع به « ُيغشي » فأعمل 
  .الشِّْعرِ 

إمَّا لكل صراط كما تقدَّم عن الزخمشريِّ ، وإمَّا على اهللا للعلم به ، وإمَّا على سبيل اهللا ، : « به » والضَّمري يف 
» : فذكَّر ، وقال « به » : مجع بني االستعمالني هنا حيث قال  وجاز ذلك؛ ألنَُّه يذكَّر ويُؤنَّثُ ، وعلى هذا فقد

َتْبُغوَنَها { : حنو قوله ] وقد تقدَّم ] [  ١٠٨: يوسف [ } قُلْ هذه سبيلي { : فأنَّث ، ومثله « وَتْبُغوهنا ِعَوجاً 
  .يف آل عمران ]  ٩٩: آل عمران [ } ِعَوجاً 

إنَّ شَُعْيباً كذاب فال يفتننَّك عن : ريق فيقولون ملن يريدُ اإلميانَ بُشَعْيبٍ ومعىن اآلية أنَُّهم كانوا جيلسون على الطَّ
  .دينك ، ويتوعدون املؤمنني بالقَْتل ، وخيوفوهنم 

طَكَ َألقُْعَدنَّ لَُهمْ ِصرَا{ : وال تقتدوا بالشَّْيطان يف قوله : أي } َوالَ َتقُْعدُواْ بِكُلِّ ِصرَاٍط { : قوله : قال الزخمشريُّ 
: كلُّ ما كان من مناهج الدِّين ويدلُّ عليه قوله » صَِراٍط « : واملراُد من قوله : قال ]  ١٦: األعراف [ } املستقيم 

  .} َوَتُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اهللا { 
ُروا نِْعَمةَ اهللا اذْكُ: إمَّا أن يكون مفعوله حمذوفاً ، فيكون هذا الظَّرف معموالً لذلك املفعول أي » َواذْكُرُوا « : قوله 

  .قاله الزخمشريُّ . عليكم يف ذلك الوقت ، وإمَّا أن جيعل نفس الظرف مفعوالً به 
جيوز أن تعود على شعيب عند َمْن يرى أنَّ القُُعوَد على الطرق للردِّ عن « به » يف « اهلاء » إنّ « : وقال ابن عطية 

، واالدَِّعاءُ « َمْن آَمَن بِي » شعيب ، وحينئذ كان التركيب  هو« وال تقعدوا » : شعيب ، وهو بعيد؛ ألن القائل 
َمْن : أي « هذا أنا أقول لك ال ُتهِْن َمْن أكَرَمه ] يا [ » : بأنَُّه من باب االلتفات بعيد جداً؛ إذ ال َيْحُسن أن يُقال 

  .أكرمين 
  .} إِذْ كُنُْتْم قَِليالً فَكَثَّرَكُْم { : قوله 

كثر عددكم بعد القلّة ، وكثركم بالغىن بعد الفقر ، وكثركم : هذا الكالم حيتمل ثالث أوجه » : قل الزَّجَّاج 
  .« كانوا عشارين » : قال السدي « بالقوة بعد الضعف 

  .} وانظروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ املفسدين { ] : قوله [ 
  .يف حمل نصب على إسقاط اخلافض وما يف حيِّزها معلِّقة للنظر عن العمل ، فهي وما بعدها « كيف » 

  .خرب كان ، واجب التقدمي « كيف » والنظُر هنا التفكُُّر ، و 
  .جزاء قوم لوط من اخلزي والنكار وعذاب االستئصال : انظر كيف كان عاقبة املفسدين أي : واملعىن 



لَْم ُيْؤِمنُوا فَاْصبُِروا َحتَّى َيْحكَُم اللَُّه َبيَْنَنا َوُهَو َخْيُر الَْحاِكِمَني  َوإِنْ كَانَ طَاِئفَةٌ مِْنكُْم آَمُنوا بِالَِّذي أُْرِسلْتُ بِِه َوطَاِئفَةٌ
)٨٧ (  

اختلفتم يف رساليت فصرمت فرقتني : أي } َوإِن كَانَ طَآِئفَةٌ مَّنكُْم آَمُنواْ بالذي أُْرِسلُْت بِِه وَطَآِئفَةٌ لَّْم ْيْؤِمنُواْ { : قوله 
« معطوف على » مل يؤمنوا « األوىل فهي اسم كان و » طائفة « الثانية عطف على » طائفة « مؤمنني ومكذبني ، و 

كان عبد اهللا ذاهباً « : الذي هو خرب كان ، َعطَفَْت امساً على اسم ، وخرباً على خرب ، ومثله لو قلت » آمنوا 
ف طائفة الثانية لداللة وصف ، عطفَْت املرفوع على مثله ، وكذلك املنصوب ، وقد حذف وص» وبكر خارجاً 

، وحذف أيضاً متعلق اإلميان يف الثانية ، لداللة األوىل عليه ، » طائفة منكم مل يؤمنوا « : األوىل عليه ، إذ التقدير 
» طائفة « منكم الظاهر أو املقّر هو الذي سَوغ وقوع : إذ التقديرك مل يؤمنوا بالذي أُرسلت به ، والوصف بقوله 

  .من حيث أن االسم يف هذا الباب كاملتبدأ ، واملبتدأ ال يكون نكرة إال مبسّوغٍ تقدم التنبيه عليه » ان ك« امساً ل 
جيوز أن يكون الضمري للمؤمنني من قومه ، وأن يكون للكافرين منهم ، وأن يكون للفريقني ، » فَاْصبِرُوا « قوله 

فر والغلبة ، والكافرون مأمورون به ليَْنُصَر اهللا عليهم املؤمنني وهذا هو الظاهر أََمرَ املؤمنني بالصرب ليحُصل هلم الظ
اصربوا فستعلمونَ َمْن ينتصر ومن : ، أو على سبيل التنازل معهم أي ]  ٣١: الطور [ } قُلْ َترَبَُّصواْ { : لقوله 

  .فقط » إىل « مبعىن » حىت « َيْغلب مع علمه بأن الغلبة له و 
مري املتكلم على املخاطب ، إذ املراُد بيننا مجيعاً من مؤمن وكافر ، وال حاجة إىل ادِّعاء غَلَّب ض» بيننا « وقوله 

أنه حاكم منزه عن اجلور وامليل : أي } َوُهَو َخْيرُ احلاكمني { : مث قال . بيننا وبينكم : حذف معطوف تقديره 
  .واحليف 

ُنخْرَِجنَّكَ َيا ُشعَْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا مََعَك ِمْن قَْرَيِتَنا أَْو لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا قَالَ أََولَوْ قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا ِمْن قَْوِمِه لَ
َيكُونُ لََنا أَنْ َنُعوَد ِفيَها إِلَّا قَِد افْتََرْيَنا َعلَى اللَِّه كَِذًبا إِنْ ُعْدَنا ِفي ِملَِّتكُْم بَْعَد إِذْ َنجَّاَنا اللَُّه ِمْنَها َوَما ) ٨٨(كُنَّا كَارِِهَني 

ْيَن قَْوِمَنا بِالَْحقِّ َوأَْنَت َخْيُر الْفَاِتِحنيَ أَنْ َيَشاَء اللَُّه رَبَُّنا َوِسَع َربَُّنا كُلَّ َشْيٍء ِعلًْما َعلَى اللَِّه َتَوكَّلَْنا َربََّنا افَْتْح بَْيَنَنا َوَب
)٨٩ (  

  .وخنرج أتباعك من قريتنا } لَُنخْرِجَنََّك ياشعيب { هم الرؤساء } لذين استكربوا قَالَ املأل ا{ : قوله تعاىل 
  .اعتراض بني املتعاطفني » يا شعيُب « عطف على الكاف ، و } والذين آَمُنواْ { : وقوله 
واملؤمنني أو لتعوُدنَّ ،  واهللا لنخرجنََّك: عطف على جواب القسم ، إذ التقدير } أَْو لََتعُوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا { : قوله 

  .فالَعْوُد ُمسند إىل ضمري النيب وَمْن آمن معه 
{ : ، وقوله » أو لتعودن يف ملتنا « : إن شعيباً مل يكن قطّ على دينهم وال ملتهم ، فكيف حيسن أن يقال : فإن قيل 

  .يدل أيضاً على ذلك؟ } قَِد افترينا َعلَى اهللا كَِذباً 
  .يف لسان العرب هلا استعماالن  »عاد « إن : فاجلواب 
  .أنه الرجوع إىل ما كان عليه من احلال األول  -وهو األصل  -أحدمها 
، وحينئذ ترفُع االسم وتنصُب اخلَرب ، فال تكتفي مبرفوع وتفتقر إىل منصوب ، » صار « استعمالُها مبعىن : والثاين 

  ]الطويل : [ قوله » صار « فمن جميئها مبعىن » صار « ومنهم من منع أن تكون مبعىن ] وهذا عند بعضهم [ 
  أَخا القَومِ واْسَتغَْنى َعنِ املَْسحِ َشارِبَُه... َوَربَّْيُتُه حَتَّى إذَا ما َتَركُْتُه  - ٢٥٢٠



  إذَا قَاَم َساَوى غَارَِب الفَْحلِ غَارِبُْه... َوبِالَْمْحَض َحتَّى َعاَد جَْعداً َعَنطْنَطاً 
  ]الطويل : [ ، وَمْن َمَنع ذلك َيجْعل املنصوب حاالً قال » َجْعداً « ضمري األول ونصب هبا » عاد « فرفع ب 
  إيلَّ فَقَْد َعاَدتْ لَُهنَّْ ذُنُوُب... فَإنْ َتكُْن األيَّاُم أْحَسَن ُمدَّةً  - ٢٥٢١

لتصريّن : ال ، واملعىن صار هلن ذنوب ، ومل يرد أن ذنوباً كانت هلن قبل اإلحسان ، وعلى هذا فزال اإلشك: أي 
  :خرب على هذا وأّما على األول فاجلواب من وجوه » يف ملتنا « يف ملتنا بعد أن مل تكونوا ، ف 

أن هذا القول من رؤسائهم ، قصدوا به التلبيس على العوام ، واإليهام هلم أنه كان على دينهم ويف ِملَّتِهِْم : أحدها 
.  

  .اب أتباعه ، وأجروا عليه أحكامهم أهنم خاطبوا شعيباً خبط: الثاين 
أن ُيراد بَعْوده رجوُعه إىل حالة سكوته قبل بعثته؛ ألنه قبل أن يبعث إليهم كان ُيْخفي إميانه ، وهو ساكت : الثالث 

  .عنهم بريء ِمْن معبودهم غري اهللا 
  . الظرفية ، كأن اِمللَّة هلم مبنزلِة الوعاِء احمليط هبم» يف « ب » عاد « وعدَّى 

أعين اإلخراج من القرية : أيوجُد منكم أحد هذين الشيئني : االستفهاُم لإلنكار تقديره } أََولَْو كُنَّا كَارِِهَني { : قوله 
  .، والَعْود يف امللة على كل حال حىت يف حال كراهتنا لذلك؟ 

  .» يف ملَّتكم يف حال كراهتنا أتعيدوننا : اهلمزةُ لالستفهام ، والواُو واو احلال تقديره « : وقال الزخمشري 
عليه  -وليست هذه واو احلال ، بل واو العطف ، عطفت هذه احلال على حال حمذوفة ، كقوله « : قال أبو حيان 

  «ُردُّوا الساَِّئلَ ولَْو بِظلٍْف ُمحرقٍ » :  -الصالة والسالم 

وه مصحوباً بالصدقة ولو مصحوباً بظلٍف حمرق ُردُّ: ُردُّوه حال الصدقة عليه بظلف ُمحرق ، بل معناه : ليس املعىن 
وحترير ذلك ، ولوال تكريره ملا كرَّْرته [ ، وقد تقّدمت هذه املسألة ، وأنه يصح أن ُتسمَّى واو احلال وواو العطف 

. [  
لو كنا :  ألهنا للمستقبل ، وجيوز أن تكون على أصلها ، ويكون املعىن» إنْ « هنا مبعىن » لو « و : وقال أبو البقاء 

  .كارهني يف هذا احلال أي أن كنا كارهني لذلك فتجربوننا عليه 
  .ممنوع » ألهنا للمستقبل « : وقوله 
فقد افترينا ، حذف لداللة ما تقدم عليه ، وعند أب : شرط جوابه حمذوف عند اجلمهور أي » إنْ ُعْدَنا « : قوله 

  .وهو مردود بأنه لو كان جواباً بنفسه لَوَجَبْت فيه الفاء »  فقد افتَْرينا« : زيد واملربد والكوفيني هو قوله 
قد » وساغ دخولُ « إنْ ُعْدنا » قد افترينا مبعىن املستقبل؛ ألنه مل يقع ، وإمنا َسدَّ َمَسدَّ جواب « : وقال أبو البقاء 

قد افتَرْيناه اآلن إن َهَمْمنا : ملعىن ، وكأنَّ ا« قد » هنا ألهنم َنزَّلوا االفتراء عند العود منزلة الواقع فقرنوه ب « 
  .» بالعود 

  :ويف هذه اجلملة وجهان 
  .ما أكذبنا على اهللا إن ُعْدنا يف الكفر : أهنا استئناف إخبار فيه معىن التعجب ، قاله الزخمشري ، كأنه قيل : أحدمها 
ترينا ، ذكره الزخمشري أيضاً ، وجعله واهللا لقد اف: أهنا جواب قسم حمذوف حذفت الالم منه ، والتقدير : والثاين 

  ]الكامل : [ ابن عطية احتماالً وأنشد 
  َولَِقيتُ أْضَياِفي بَِوْجِه َعُبوسِ... َبقَّْيُت َماِلي واْنَحَرفُْت َعنِ الُعلَى  - ٢٥٢٢

هذا ، وهو حملُّ ومل ُيْنِشْد ابن عطية البيت الذي بعد » افتريُت على اهللا إن كلَّمت فالناً : كما تقول « : قال 



  ]الكامل : [ الفائدة؛ ألنه مشتمل على الشرط وهو 
  لَْم َتْخلُ َيْوماً ِمْن هنابِ ُنفُوسِ... إنْ لَْم أُشنَّ َعلَى اْبنِ ِهْنِد غَاَرةً  - ٢٥٢٣

  .جيةُ منها ما يكون وال يستقيم لنا عود بعد أن حصل لنا التن: أي » نعود « منصوب ب } َبْعَد إذْ َنجَّاَنا { : قوله 
  فصل يف معىن التنجية

  :وجوه } َنجَّاَنا اهللا ِمْنَها { ويف معىن 
  .علمنا قبحه وفساده وبطالنه : األول 
  .أن اهللا جنّى قومه من تلك امللة ، وإمنا نظم نفسه يف مجلتهم وإن كان بريئاً منهم تغليباً لألكثر : الثاين 

أي على حسب } َبْعَد إِذْ َنجَّاَنا اهللا ِمْنَها { : ان على ملتهم ، فقوله أن القوم أومهوا املستضعفني أنه ك: الثالث 
  .معتقدكم 

  :يف هذا االستثناء وجهان } إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا { : قوله 
  .أنه متصل : أحدمها 
والتقدير ] عامة ال[ هو مستنثى من األوقات : فمنهم من قال : مث القائلون باالتصال خمتلفون . أنه منقطع : والثاين 

وما يكونُ لنا أن نعود فيها يف وقت من األوقات إال يف وقت مشيئة اهللا ذلك ، وهذا متصور يف حقِّ َمْن عدا : 
  .شعيباً ، فإن األنبياء ال يشاء اهللا ذلك هلم؛ ألنه َعَصمهم 

ها يف كل حال إال يف حال ما يكون لنا أن نعود في: هو مستثىن من األحوال العامة والتقدير « : ومنهم من قال 
  .» مشيئة اهللا تعاىل 

املؤمنني ممَّا تفعلُه الكفرةُ من القُُربات فلمَّا ] به [ وُيحتمل أن يريد استثناء ما ميكن أن يتَعبَّد اهللا « : وقال ابن عطية 
هذه : ض ملحدٌ بذلك ويقول إنا ال نعودُ يف ِملَّتكم ، مث خشي أن يتعَبَّد اهللا بشيء من أفعال الكفرة فيعار: قال هلم 

  .» عودة إىل ملَّتنا استثىن مشيئة اهللا فيما ميكن أن يتعبََّد به 
إمنا يعين النجاة من الكفر } بَْعَد إِذْ َنجَّاَنا اهللا ِمْنَها { : وهذا االحتمال ال َيِصحُّ ألن قوله « : قال أبو حيان 

  .» واملعاصي ال من أعمال الرب 
وهذا القول : قد حكى ابن األنباري هذا القول عن املعتزلة الذين ال يؤمنون باإلرادة مث قال « : قال شهاب الدين 

  .» ُمَتَناولُه بعيد ، ألن فيه تبعيض امللّة 
  .هذا استثناء على سبيل التسليم والتأدُّب : وقيل 

قوي هذا } إِالَّ أَن َيَشآءَ { : م ويقلق هذا التأويلُ من جهةِ استقبال االستثناء ، ولو كان الكال« : قال ابن عطية 
  .» التأويل 

» أنْ « الشرطية ، كما يتخلَّص املضارع له ب » إنْ « وهذا الذي قاله سهٌو؛ ألنَّ املاضَي يتخلَّص لالستقبال بعد 
  .املصدرية 

وما يكون لنا أن : دير ليس عائداً على اِمللَّة ، بل عائد على الِفْرية ، والتق» فيها « : إن الضمري يف قوله : وقيل 
  .نعود يف الفِْرية إال أن يشاء ربنا ، وهو َحَسٌن لوال ُبْعُده 

  فصل يف بني املشيئة
  .استدل أهل السنة هبذه اآلية على أنه تعاىل قد يشاء الكفر ، واستدل املعتزلة هبا على أنه ال يشاء إال اخلري 

  :فأّما وجه استدالل اهل السنة فمن وجهني 



،  -تعاىل  -يدل على أن املنجي من الكفر هو اهللا [ } إِنْ ُعدَْنا ِفي ِملَِّتكُمْ َبْعَد إِذْ َنجَّاَنا اهللا ِمنَْها { : قوله : األول 
ولو كان اإلميان حيصل خبلق العبد ، لكانت النجاة من الكفر حتصل لإلنسان من نفسه ال من اهللا تعاىل وذلك على 

  ] .}  ِمْنَها إِذْ َنجَّاَنا اهللا{ نقيض قوله 
أن معىن اآلية أنه ليس لنا أن نعود إىل ملتكم إال أن يشاء اهللا أن يعيدنا إىل تلك امللة ، وتلك امللة كفر ، : الثاين 

  .أن يعيدهم إىل الكفر  -عليه السالم  -فكان هذا جتويزاً من شعيب 
عليه الصالة  -األمر؛ أال ترى إىل قوله اخلليل ومل تزل األنبياء واألكابر خيافون العاقبة وانقالب : قال الواحدي 

وكان حممد صلى اهللا ]  ٣٥: إبراهيم [ } َربِّ اجعل هذا البلد آِمناً واجنبين وََبنِيَّ أَن نَّْعُبدَ األصنام { :  -والسالم 
عليه السالم  -وقال يوسف . » ِتَك يا ُمقَلَِّب القُلُوبِ واألْبصَارِ ثَبِّْت قُلُوَبَنا َعلى ِدْينَِك وطاَع« : عليه وسلم يقول 

  :وأجاب املعتزلة بوجوه ]  ١٠١: يوسف [ } َتَوفَّنِي ُمْسِلماً { :  -
شرطية ، وليس فيها [ أن يعيدنا إيها قضية ] اهللا [ ما لنا أن نعود إىل تلك امللة إال أن يشاء « : أن قوله : أحدها 

  .بيان أنه تعاىل شاء ذلك أو ما شاء 

ال أفعل ذلك إالَّ إذا ابيّض القَاُر وشاب الغراب ، فعلّق : كما يقال ] أن هذا مذكور على طريق التبعيد : وثانيها 
عوده إىل ملتهم على مشيئته مبا علم أنه ال يكون منه ذلك أصالً على طريق التبعيد ال  -عليه السالم  -شعيب 

  .على وجه الشرط 
ليس فيه بيان أن الذي يشاء اهللا ما هو؟ فنحمله على أن املراد إال أن يشاء اهللا }  إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا{ : قوله : وثالثها 

بأن يظهر الكفر من أنفسنا إذ أكرهتمونا عليه بالقتل ، وذلك ألن عند اإلكراه على إظهار الكفر من أنفسنا إذ 
إظهاره ، وما كان جائزاً كان مراداً أكرهتمونا عليه بالقتل ، وذلك ألن عند اإلكراه على إظهار الكفر بالقتل جيوز 

كما أن املسح  -تعاىل  -، وكون الصرب أفضل من اإلظهار ال خيرج اإلظهار من أن يكون مراداً هللا  -تعاىل  -هللا 
  .على اخلفني مراٌد هللا تعاىل ، وإن كان غسل الرجلني أفضل 

أي } أن نعود فيها { : ، فيكون املراد بقوله أي من القرية } لنخرجنك يا شعيب { : أن املراد بقوله : ورابعها 
  .القرية 

فإنه : معناه } وما كان لنا أن فيها إالَّ أن يشاء اهللا { جيب محل املشيئة هاهنا على األمر؛ ألن : أن نقول : وخامسها 
شيئة عند أهل أي يكون ذلك العود جائزاً ، وامل} لنا أن نعود فيها « : إذا شاء كان لنا أن نعود يفءها ، فقوله 

السنة ال توجب جواز الفعل ، فإنه تعاىل يشاء الكفر من الكافر عنده وال جيوز له فعله ، إمنا الذي يوجب اجلواز هو 
عودنا يف ملتكم فإنا نعود إليها ، [ األمر ، فثبت أن املراد من املشيئة هاهنا األمر ، فكان التقدير إالَّ أن يأمر اهللا 

  .بالعمل هبا مرة أخرى ، وعلى هذا التقدير يسقط استداللكم ]  يبعد أن يأمر اهللا والشريعة املنسوخة ال
املراد من امللّة الشريعة اليت جيوز اختالف التعبد فيها باألوقات كالصالة والصيام وغريمها : قال اجلبائي : وسادسها 

ا هم عليه ، وكان من اجلائز أن يكون فلما دخل يف ذلك كل م} وما كان لنا أن نعود يف ملتكم { : ، فقال شعيب 
إال أن يشاء اهللا بقاء : واملعىن } إال أن يشاء اهللا { : بعض تلك األحكام والشرائع باقياً غري مسنوخ ، ال جرم قال 

بعضها ، فيدلّنا عليه ، فحينئذ نعود إليها ، فهذا االستثناء يعود إىل األحكام اليت جيوز النسخ والتغيري فيها ، وال 
  .يعود إىل ما ال يقبل التغيري ألبتة ، فهذه أسئلة القوم 

  :ومتسك املعتزلة هبذه اآلية على صحة قوهلم من وجهني 
يقتضي أنه لو شاء اهللا عودنا إليها لكان لنا } وما يكون لنا أن نعود فيها إال أن يشاء اهللا { أن ظاهر قوله : األول 



وهذا : اء اهللا جوده كان فعله جائزاً مأذوناً فيهن ومل يكن حراماً ، قالوا أن نعود إليها ، وذلك يقتضي أن كلَّ ما ش
  .عني مذهبنا أن كل ما أراد حصوله كان حسناً مأذوناً فيه ، وما كان حراماً ممنوعاً منه مل يكن مراداً هللا تعاىل 

على قول اخلصم ، ألن على قوهلم ال وجه للفصل بني هذين القسمني » لنخرجّنك أو لتعوُدنَّ « : ان قوهلم : الثاين 
خروجهم من القرية خبلق اهللا وعودهم إىل تلك القرية أيضاً خبلقه ، وإذا كان حصول القسمني خبلق اهللا ، مل يبق 

  .للفرق بني القسمني فائدة 
  .واعلم أنه ملّا تعارض استدالل الفريقني هبذه اآلية وجب الرجوع إىل بقية اآليات يف هذا الباب 

َوِسَع علُم : على التمييز وهو منقول من الفاعلية ، تقديره » ِعلْماً « نصب } َوِسَع َربَُّنا كُلَّ َشْيٍء ِعلْماً { : قوله 
  .أحاط علمه بكل شيء : واملعىن ]  ٢٤: مرمي [ } واشتعل الرأس شَْيباً { : ربِّنا كلَّ شيء كقوله تعاىل 

َربََّنا افتح َبْيَنَنا { : فيما توعدوننا به ، مث دعا شعيب بعدما أيس من فالحهم فقال } ا َعلَى اهللا َتَوكَّلَْنا َربََّن{ : مث قال 
  .} َوَبْيَن قَْوِمَنا باحلق َوأَنَت َخْيُر الفاحتني 

  .» احكم واقض « : قال ابن عباس واحلسن وقتادة والسدي 
  .» تح مواضع احلقِّ وأهل عمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح؛ ألنه يف« : وقال الفراء 

حتَّى مسعت ابنة ذي يزن تقول لزوجها } ربنا افتح بيننا وبني قومنا { ما كنت أدري قوله « : وعن ابن عباس قال 
  .، وقد تقدَّم أن الفتح احلُكْم بلغة محري » أحاكمك : أفاحتك أي : 

  ]الوافر : [ بلغة ُمَراد وأنشد : وقيل 
  بِأنِّي َعْن فََتاَحِتكُْم غَنِيُّ... مٍ َرسُوالً أالَ أْبِلغْ َبنِي ُعْص - ٢٥٢٤

أي أظهر أمرنا حىت ينفتح بيننا وبين قومنا } افتح بيننا وبني قومنا باحلق { : وجائز أن يكون قوله : قال الزجاج 
هذا  وينكشف واملراد منه أن ينزل عليهم عذاباً يدلُّ على كوهنم مبطلني ، وعلى كون شعيب وقومه حمقني ، وعلى

: األعراف [ } حىت َيْحكَُم اهللا بَْيَنَنا { : خبالف قوله } بيننا وبني قومنا { املراد بالفتح الكشف والتبيني ، وكرر 
خري احلاكمني أو خري : أي [ } َوأَنَت خَْيُر الفاحتني { : زيادة يف تأكيد متييزه ، وَمْن تبعه من قومه مث قال ]  ٨٧

  .، واملراد به الثناء على اهللا تعاىل ] ن على املعنيني املظهرين ، وذا معىن قول م

  ) ٩٠(َوقَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه لَِئنِ اتََّبعُْتْم ُشَعيًْبا إِنَّكُْم إِذًا لَخَاِسُرونَ 

والموهم على متابعة ملّا بيَّن عظيم ضالهلم بتكذيب شعيب بيَّن أهنم مل يقتصروا على التكذيب حىت أضلّوا غريهم 
  .} إِنَّكُْم إِذاً لََّخاِسُرونَ [ لَِئنِ اتبعتم شَُعْيباً { : شعيب بقوهلم 

وهي هنا معترضة ] حرُف جواب وجزاء ، وقد تقّدم الكالم عليها ُمْشبعاً » إذن « } إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاِسُرون { : قوله 
ألْزُِمك « ] : قولك [ الظرفية يف االستقبال حنو » إذا « هذه »  إذن« بني االسم واخلرب ، وقد توهمَّ بعضهم فجعل 

  .أي وقت جميئك » إذا جئتين 
ظرف والعاملُ « إذا » إنكم إذا اتبعتموه خلاسرون ، ف : مث ُحِذفَت اجلملة املضافةُ هي إليها ، واألصل « : قال 
، وُعوَِّض منها التنوين ، فلما جيء بالتنوين «  اتبعتموه» ، مث حذفت اجلملة املضافة إليها وهي « خلاسرون » فيه 

كما « إذن » وهو ساكن التقى مبجيئه ساكنان ، هو واأللُف قبله ، فُحِذفَت األلُف اللتقاء الساكنني ، فبقي اللفظ 
  .» ترى 



فكما أن » يومئٍذ « و » حينئذٍ « : اليت للمضيّ يف قوهلم » إذا « وزعم هذا القائل أن ذلك جائز باحلَْمل على 
  .التنوين هنا عوض عن مجلة عند اجلمهور كذلك هنا 

  .االستقبالية يف غري هذا املوضع فيحمل هذا عليه » إذا « ورّد أبو حيان هذا بأنه مل َيثُْبْت هذا احلكم ل 
إِنَّآ { : ىل قَد َوَجْدُت موضعاً غري هذا وهو قوله تعا: وهذا ليس بالزم إذ لذلك القائل أن يقول : قال شهاب الدين 

  ] . ٧٩: يوسف [ } إِذاً لَّظَاِلُمونَ 
أينقص الرُّطُب إذا « : وقد رأيت كالم القرايف يف قوله صلى اهللا عليه وسلم ملّا سألوه عن بيع الرطب بالتمر فقال 

إِذَا { : اىل كاليت يف قوله تع: الظرفية ، قال » إذا « هذه هي » إذن « أن » فال إذن : فقال . نعم : جفَّ؟ فقالوا 
  .فحذفت اجلملة ، وذكره إىل آخره ]  ١: الزلزلة [ } ُزلْزِلَِت األرض زِلَْزالََها 

وكنت ملّا رأيته تعجبت غاية العجب كيف َيْصدُر هذا منه حىت رأيته يف كتاب الشيخ يف هذا املوضع عن بعضهم ومل 
فقد صار له يف هذه املسألة َسلٌَف ، وإالَّ فقد احتد  ُيَسمِّه ، فذهب تعجيب منه ، فإن مل يكن ذلك القائلُ القرايفَّ

  .األصل ، والظاهر أنه غريه 
  .هو جواب والقسم املوطَّأ له بالالَّم » إنكم « : وقوله 

  .وجواُب الشرط؟ } لَِئنِ اتبعتم ُشَعيْباً { : ما جوا بالقسم الذي وطَّأْته الالم يف قوله : فإن قلت : وقال الزخمشري 
  .سادٌّ مسد اجلوابني } إِنَّكُْم إِذاً لََّخاِسُرون { : قوله : قلت 

إن جواب الشرط حمذوف لداللة جواب القسم عليه ، ولذلك وجب : فالذي قاله النحويون « : قال أبو حيان 
عىن من  ُمِضيُّ فعل الشرط فإن َعَنى بأنه سادٌّ َمَسدَّمها أنه اْجُتزِئ بذكره عن ذكر جواب الشرط فهو قريب ، وإن

حيث الصناعة النحوية فليس كما زعم ، ألن اجلملة ميتنع أال يكون هلا حمل من اإلعراب وأن يكون هلا حملٌّ من 
  .» اإلعراب 

ألنَّ اجللمة ميتنع أن : وهذه املسألة قد تقدََّمْت ِمراراً واعتراض الشيخ عليه ، وتقدَّم جوابه ويعين الشيخ بقوله 
  .اب إىل آخره؛ ألهنا من حيث كوهنا يكون هلا حملٌّ من الغعر

  .ال حمل هلا ] االبتدائية [ جواباً للشرط تستدعي أال يكون هلا حمل إذ اجلملة 
  فصل يف معىن اخلسران

  .» يف الدنيا أي مغببونون « : أي يف الدين ، وقال بعضهم » خلاسرون « : قوله 
  .» جاهدون « : وقال عطاء 

  .» عجزة « : وقال الضحاك 

  ) ٩١(َخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ فَأَصَْبحُوا ِفي دَارِِهْم َجاِثِمَني فَأَ

  .» الزلزلة الشديدة املهلكة « : قال الكليب 
فتح اهللا عليهم باباً من جهنم فأرسل عليهم حّراً شديداً فأخذ بأنفاسهم ومل ينفعهم ظل وال : وقال ابن عباس وغريه 

ا فيجدوها أشدّ حّراً من الظاهر فخرجوا هرباً إىل الربية ، فبعث اهللا سحابة ماء فكانوا يدخلون األسراب ليربدوا فيه
فيها ريح طيبة فأظلتهم ، فنادى بعضهم بعضاً حىت اجتمعوا حتت السحابة رجاهلم ونساؤهم وصبياهنم ، فأهلبها اهللا 

  .عليهم ناراً ، ورجفت هبم األرض فاحترقوا كما حيترق اجلراد املقلي وصاروا رماداً 
وروي أن اهللا حبس عنهم الريح سبعة أّيام مث سلط عليهم احلّر ، مث رفع هلم جبل من بعيد فأتاه رجل ، فإذا حتته 



  .» عذاب يوم الظلة « : أهنار وعيون ، فاجتمعوا حتته كلهم فوقع ذلك اجلبل عليهم ، فذلك قوله 
، وأّما ] فأّما أصحاب األيكة فأهلكوا بالظلة بعث اهللا شعيباً إىل أصحاب األيكة وأصحاب مدين ، : قال قتادة [ 

  .صيحة فهلكوا بالظلة مجيعاً  -عليه السالم  -صاح هبم جربيل ] الصيحة [ أصحاب مدين فأخذهتم 
 ، وكان ملكُُهْم يف» َمْدَيَن « كان أْبَجْد وَهوَّز وُحطِّي وكَلَُمْن وَسْعفَص وقََرَشت ملوَك : قال أبو عبد اهللا الَبجِِليُّ 

  :، فلما هلك ، قالت ابنته تبكيه » كَلَُمْن « زمن شعيب يوم الظُّلَّة 
  ]الرمل [ 

  ُهلكُُه َوْسطَ املَِحلَّْه... كَلَُمْن َهدََّم ُركْين  - ٢٥٢٥
  حَْتُف َنارٌ َتْحَت ظُلَّْه... َسيُِّد القَْومِ أَتاُه الْ 
  َدارُُهْم كاملُضَْمِحلَّْه... ُجِعلَْت َناراً َعلَْيهِم 

  .} فأصبحوا يف ديارهم جامثني { : وقد تقدم الكالم على قوله 

  ) ٩٢(الَِّذيَن كَذَُّبوا ُشعَْيًبا كَأَنْ لَْم َيْغَنْوا ِفيَها الَِّذيَن كَذَُّبوا ُشَعْيًبا كَاُنوا ُهمُ الْخَاِسرِيَن 

  :فيه مخسة أوجه } الذين كَذَُّبواْ ُشَعْيباً { : قوله 
  .ول يف حمل رفع باالبتداء وخربه اجلملة التشبيهية بعده أن هذا املوص: أحدها 

الذين كذبوا شعيباً هم املخصوصون بأن : ويف هذا االبتداء معىن االختصاص ، كأنه قيل « : قال الزخمشري 
  .» أْهِلكوا واستُؤصلوا كأن مل ُيقيموا يف دارهم؛ ألن الذين اتبعوا شعيباً قد أجناهم اهللا تعاىل 

على خالف بينهم « يفيد احلصر » : هو معىن قول األصوليني « يفيد االختصاص » : قوله « : دين قال شهاب ال
  .» العامل زيد أشهُر منه فيما تقدَّم فيه املبتدأ : زيد العاملن واخلالف يف قولك : يف ذلك إذا قلت 

كانوا هم { : إن املوصول الثاين مبتدأ واجلملةُ من قوله أن اخلرب هو نفس املوصول الثاين وخربه ، ف: الثاين 
إمَّا اعتراض ، وإمَّا حال من : } كَأَن لَّمْ َيْغَنْواْ { يف حمل رفع خرباً له ، وهو وخربه خرب األول ، و } اخلاسرين 

  .» كذَّبوا « فاعل 
  .خلرب األول اجلملة التشبيهية أن يكون املوصولُ الثاين خرباً بعد خرب عن املوصول األول ، وا: الثالث 
فكأنه ]  ٩٠: األعراف [ } َوقَالَ املأل الذين كَفَرُواْ ِمن قَْوِمِه { : أن يكون املوصول الثاين بدالً من قوله : الرابع 

  .معمول للقول فليس بأجنيب } لئن اتبعتم شعيباً { : وقوله » وقال الذين كفروا منهم الذين كذّبوا شعيباً « : قال 
  .للذين كفروا من قومه : أنه صفة له ، أي : اخلامس 

بدلٌ من املأل أو نعت له؛ ألنه هو احملدَّثُ : هذه عبارة عن أيب البقاء ، وتابعه أبو حيان عليها ، واألحسن أن يقال 
  .» كذَّبوا « عنه واملوصول صفة له ، واجلملة التشبيهية على هذين الوجهني حال من فاعل 

أعين كونه أول أو ثانياً ، وجيوز أن يكون بدالً من : الثاين فقد تقدم أنه جيوز أن يكون خرباً باعتبارين  وأّما املوصول
وهذا هو الظاهر لتكون كل مجلة مستقلة . أو مبتدأ وما بعده اخلرب » أعين « أو منصوباً بإضمار » يغنوا « فاعل 

أي هم املخصوصون « : داء يفيد االختصاص قال بنفسها ، وعلى هذا الوجه ذكر الزخمشري أيضاً أن االبت
  .» باخلسران العظيم دون أتباعه ، وقد تقدَّم موضحاً 

أقام دهراً طويالً ، واملغاين : غَنِي باملكان َيْغىن فيه أي : مبعىن يقيمون يقال : يغنون } كَأَن لَّْم يَْغَنْواْ ِفيَها { : قوله 
، وقيَّده بعضهم باإلقامة يف عيش رغد ، فهو أخصُّ من مطلق اإلقامة؛ قال  املنازل اليت كانوا فيها واحدها مغىن



  ]الكامل : [ األَسوُد ْبُن َيْعفَُر 
  ِفي ِظلِّ َملٍْك ثَابتِ األْوَتاِد... َولَقَْد غََنْوا ِفيَها بأْنَعمِ ِعيَشٍة  - ٢٥٢٦

: [ وابن األنباري وتابعهما ابن عطية؛ وأنشدوا معىن اآية هنا من الغَِنى الذي هو ضد الفقر ، قاله الزجاج : وقيل 
  ]الطويل 
  ]كما الدَّهُر يف أيَّاِمِه الُعْسُر والُيْسُر ... [ غَنَِيا َزَماناً بالتََّصْعلُك والِغَنى  - ٢٥٢٧

  وكُالًّ َسقَاَناُه بِكأمسهما الدَّهُْر... كََسْبَنا ُصُروَف الدَّْهرِ ِليناً وغلْظَةً 

  .كأن مل يعيشوا فيها مستغنني } كأن مل يغنوا فيها { ستغنينا ورضينان فمعىن معناه ا: قالوا 
حال هؤالء املكذبني حبال من من مل يكن قط يف تلك الديار  -تعاىل  -فعلى هذا التفسري شّبه اهللا : قال ابن اخلطيب 

  ]الطويل : [ قال الشاعر 
  يس ومل يسمر مبكة سامرأن... كأن مل َيكُْن َبْيَن احلجون إىل الصفا  - ٢٥٢٨

  ُصرُوُف اللََّياِلي واحلُدُوُد العَواثُِر... َبلَى َنْحُن كُنَّا أْهلََها فأبَاَدَنا 
وغين ي مكان كذا إذا طال { : وقّدر الراغب غين مبعىن اإلقامة باملكان إىل معىن الغىن الذي هو ضد الفقر فقال 

  .« مقامه فيه ُمْسَتْغنِياً به عن غريه 
تعظيماً لذمهم وتعظيماً ملا } الذين كذبوا شعيباً { : كرر قوله } الذين كَذَُّبواْ ُشَعْيباً كَاُنواْ ُهمُ اخلاسرين { : قوله 

أخوك الذي ظلمنا ، » : يستحقون من اجلزاء ، والعرب تكرر مثل هذا يف التعظيم والتفخيم ، فيقول الرجل لغريه 
} لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً خلاسرون { : ، وملَّا قال القوم « أعرضانا  أخوك الذي أخذ أموالنا ، أخوك الذي هنا

يف أن « فتولّى عنهم » : أن الذين مل يتبعوه وخافوه هم اخلاسرون ، وقد تقدم الكالم على قوله  -تعاىل  -بيَّن اهللا 
  .التويل بعد نزول العذاب أو قبله 

  .« ن نبيهم مل يعذب قوم نيب حىت أخرج م» : قال الكليب 
  فصل يف الداللة من اآلية

أن ذلك العذابإمنا حدث بتخليق فاعل خمتار ال بتأثري الكواكب والطبيعة ، وإال : منها : دلّت اآلية على أشياء 
  .حلصل يف أتباع شعيب كما حصل للكفّار 

  ] .بني املطيع والعاصي  ومنها أهنا تدل على أن ذلك الفاعل املختار عامل جبميع اجلزئيات حىت ميكن التمييز[ 
؛ ألن العذاب النازل من السماء ملا وقع على -عليه السالم  -أهنا تدل على املعجز العظيم يف حق شعيب : ومنها 

  .قوم دون قوم مع كوهنم جمموعني يف بلدة واحدة كان ذلك من أعظم املعجزات 

َوَما أَْرَسلَْنا ) ٩٣(رَِسالَاِت َربِّي وََنَصْحُت لَكُْم فَكَْيَف آَسى َعلَى قَْومٍ كَاِفرِيَن  فََتَولَّى َعْنُهْم َوقَالَ َيا قَْومِ لَقَْد أَْبلَْغُتكُْم
  ) ٩٤(ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنبِيٍّ إِلَّا أََخذَْنا أَْهلََها بِالْبَأَْساِء وَالضَّرَّاِء لََعلَُّهمْ َيضَّرَُّعونَ 

]  ٢٨: البقرة [ } كَْيَف َتكْفُُرونَ { : يف » كيف « هنا مثل » كيف « }  فَكَْيَف آسى على قَْومٍ كَاِفرِيَن{ : قوله 
  .وبابه » آسى « وتقدم الكالم على 

بكسر اهلمزة اليت هي حرف مضارعة ، وتقدم أهنا لغة بين » إيسى « : وقرأ ابن وثاب وابن مصّرف واألعمش 
  .؛ ألن األصل أأسى هبمزتني ، ولزم من ذلك قلب الفاء بعدها ياًء» الفاحتة « أخَْيل يف 



  ]الرجز : [ شدة احلظن قال العّجاج : واألسى 
  .الصرب : واألسى ... واْنَحلََبْت َعيَْناُه مْن فَْرِط األَسى  - ٢٥٢٩

  :ويف املعىن قوالن 
الك العظيم أنه اشتد حزنه على قومه ، ألهنم كانوا كثريين ، وكان يتوقع منهم اإلميان ، فلّمما نزل هبم اهل: األول 

كيف آسى على قوم كافرين { : حصل يف قلبه من جهة القرابة واجملاورة وطول األلفة حزن ، مث عزى نفسه وقال 
  .، ألهنم هم الذين أهلكوا أنفسهم بإصْرارِِهْم على الكُفْرِ } 

حلَّ بكم؛ فلم تسمعوا قويل ، ومل َتقَْبلُوا  لقد أْعذَْرُت إليكم يف اإلبالغِ والنَِّصيَحِة والتَّْحِذير مما: أنَّ املعىن : الثاين 
  .، مبعىن أنَّكُمْ لستم مستحقِّني بأنْ آسى عليكم » فَكَْيَف آَسى َعلَْيكُْم « َنصِيحَِتي 

  .اآلية } َوَمآ أَْرَسلَْنا ِفي قَْرَيٍة مِّن نَّبِيٍّ { : قوله تعاىل 
أَمِمهِْم كان من اجلَائزِ أن ُيظَنَّ أنَُّه تعاىل ما أنزل عذاب االستِئَصالِ  ملَّا عرَّفنا أحوال هؤالِء األْنبَِياِء ، وما جرى على

ذلك  إالّ يف زمن هؤالء األنبياء فَقَطْ؛ فََبيََّن يف هذه اآلَيِة أنَّ هذا اهلالَك قد فعلُه بغريهم ، وبيَّن الِعلَّة الَّيت فعل هبا
من « : ، وفيه حذٌف وإضمار وتقديره } يٍّ إِالَّ أََخذَْنا أَْهلََها بالبأسآء والضرآء َوَمآ أَْرَسلَْنا ِفي قَْرَيٍة مِّن نَّبِ{ : فقال 

وذكر القريةَ؛ ألنََّها جمتمع القوم ، وَيْدُخلُ حتت هذه اللَّفْظَِة املدينة؛ ألنََّها جمتمع . » َنبِّي فَكَذَُّبوُه ، أو فكذبه أْهلَُها 
  .األقَْوامِ 

وما أْرَسلَْنا إالَّ : والتَّقديُر ] على احلَالِ [ يف حملِّ َنْصبٍ » أَخذَْنا « هذا استثناٌء مفرَّغٌ ، و »  إالَّ أَخذَْنا« : قوله 
« إمَّا تقدُّم فعل كهذه اآلية ، وإمَّا أن يصحب : إالَّ بأحد شرطني » إالَّ « آخذين أهلها ، والفِْعلُ املاضي ال يقُع بعد 

  .ما زيد إالَّ قام : قَاَم ، فلو فُِقد الشَّْرطان امتنع فال جيوز ما زيد إالَّ قد : حنو » قَْد 
  .} بالبأسآء والضرآء { : قوله 

  .» ما يناهلم من األمَْراضِ : كلُّ ما ينامل من الشِّدَّةِ يف أحواهلم ، والضراء : الَبأَساُء « : قال الزَّجَّاُج 
  .» على العكس « : وقيل 

  .» املََرُض : الفقر ، والضَّرَّاُء : َساُء الَبأ« : وقال اْبُن مسعود 
  .» الَبأَساُء يف املال ، والضَّرَّاءُ يف النَّفْسِ « : وقيل 
  .» الضرُّ وسوُء احلال : البؤس ، وضيُق العيشِ ، والضَّرَّاُء : الَبأَساُء « : وقيل 
  .» يف اجلدب : يف احلزن والضَّرَّاُء : الَبأَساُء « : وقيل 

  .لكي َيَتَضرَُّعوا؛ فيتوبوا » ُهْم َيضَّرَُّعونَ لََعلَّ« 

َخذَْناُهْم َبْغَتةً وَُهْم لَا َيْشُعُرونَ ثُمَّ َبدَّلَْنا َمكَانَ السَّيِّئَِة الَْحَسَنةَ حَتَّى َعفَْوا َوقَالُوا قَْد َمسَّ آَباءََنا الضَّرَّاُء َوالسَّرَّاُء فَأَ
)٩٥ (  

ثُمَّ { : القرى ال جيري على َنَمٍط َواِحٍد َوإنََّما ُيَدبُِّرُهم مبا َيكُونُ إىل اإلمياِن أقرب فقال  بني تعاىل أنَّ تدبريه يف أْهلِ
بعد البأساء والضَّرَّاِء يدعو إىل االْنِقيَاِد ، ] يف البدن واملال [ ؛ ألنَّ ورود النِّعمة } َبدَّلَْنا َمكَانَ السيئة احلسنة 

  .واالشتغال بالشُّكْرِ 
  :وجهان » مكان  «ويف 

، فاحلسنةُ هي املأخوذة ] احلال احلسنة [ َبدَّلَْنا مكان احلال السَّيِّئَِة : أنَُّه مفعول به ال ظَْرف ، واملعىن : أظهرمها 



: يف مثل هذا التركيب لو قيل يف نظريه » الباء « احلاصلةُ ومكان السيِّئِة هو املتروك الذَّاِهُب ، وهو الذي تصحبه 
  :زيداً بَِعْمروٍ ، فزيٌد هو املأخوذ ، وعمرو املتروُك ، وقد تقدََّم حتقيُق هذا يف الَبقََرِة يف موضعني  بدَّلُْت
  ] . ٥٩: البقرة [ } فََبدَّلَ الذين ظَلَُمواْ { : أوهلما 
  ] . ٢١١: البقرة [ } َوَمن ُيَبدِّلْ نِْعَمةَ اهللا { : والثاين 

، واآلخر حبذف ] » احلََسَنةُ « وهو [ عوالن إالَّ أن أحدُهما وصل إليه الفعل بِنَفِْسِه مف» احلَسَنة « و » َمكَانَ « ف 
  .» مكان « حرف اجلرِّ وهو 

إال أنَّ هذا ينبغي أن يُردَّ؛ » مكان السَّيِّئَِة احلسنِة ] يف [ مثَّ َبدَّلَْنا « : أنَُّه مَْنُصوٌب على الظَّْرِف ، والتَّقديُر : والثاين 
  .ال ُبدَّ له من مفعولني أَحُدَهَما على إسقاط الباِء » بدَّل « ألن 

  .الشِّدَّةُ والرََّخاُء : واملراد باحلََسَنِة والسيِّئَِة هاهنا 
َصاِحَبُه ، واحلسَنةُ : السَّيِّئَةُ « : قال أهل اللَُّغِة    .» كل ما اْسَتحَسَنُه الطَّْبُع والعَقْلُ : كلُّ ما َيُسوءُ 

فإنََّما يريُد َتفِْسريَ املعىن ال اإلعراَب؛ ألن » إلَى « هنا غائيةٌ ، وتقدير َمْن قّدرها ب » حتَّى » « َحتَّى َعفَوا  «: قوله 
؛ ألهنا يف التَّقْديرِ داخلة على املصدر املُْنسَبِك منها ، » أنْ « حتَّى اجلارَّة ال ُتبَاِشُر إالَّ املضارع املنصوب بإضمار 

معه ، فال يقّدر معه أنَّها حرف جرٍّ داخلة على أن املصدريَّة » أنْ « فال يطَّرِدُ حذف ] وأّما املاضي  [ومن الفعل ، 
  .» إىل أن عفوا : حتَّى َعفَْوا أي « : حتَّى أن عفوا ، وهذا الذي ينبغي أن حيمل عليه قول أيب البقاِء : ، أي 
َعفَاه ، وأْعفَاه ثالثياً : ُيقَالُ » وأْعفُوا اللَِّحى « : كَثُر ، ومنه  هنا كَثُروا من َعفَا الشْعر إذا» َعفَوا « ومعىن 

  ]الوافر : [ ورباعيّاً؛ قال زهٌري 
  َعلَْيِه ِمْن َعِقيقَِتِه َعِفاُء... أذَِلَك أْم أقَبُّ الَبطْنِ جَأٌب  - ٢٥٣٠

ْمَرةُ ِلَمْن اْعَتَمَر؛ وأنشد الزََّمْخشريُّ على ذلك قولَ إذَا َعفَا الوََبُر وَبَرأ الدُُّبُر فَقَدْ حضلَّت الُع« : ويف احلديث 
  ]الطويل : [ احلُطَْيئَِة 
  .. . .بُِمْستأِسِد القُْرَباِن َعاٍف َنَباُتُه  - ٢٥٣١

  ]الوافر : [ وقول لَبِيد 
  بأسُْوقِ َعاِفَياِت الشَّْحمِ كُومِ... ولَِكنَّا نُِعضُّ السَّْيَف ِمْنَها  - ٢٥٣٢
  .حتقيُق هذه املاّدة يف البقرة  وتقدَّم

  فصل يف املراد من اآلية
  .أبدهلم مكان الباساء والضرَّاء احلسنة ، وهي النِّعءَمةُ والسََّعةُ واخلَْصُب والصِّحَّةُ  -تعاىل  -ومعىن اآلية أنَّ اهللا 

} سَّ آَباَءَنا الضرآء والسرآء قَْد َم{ : كثروا وكثرت أمواهلم وأوالدهم ، وقالوا من غرهتم وغفلتهم « حىت عفوا » 
هكذا كانت عادة الدَّهر قدمياً لنا وآلبائنا ، ومل يكن ذلك عقوبةً من اللَِّه ، فكُوُنوا على ما أنتم عليه كما : ، أي 

  .كان آباُؤكم ، فإنَُّهم مل يتركوا ِديَنُهم ملا أصاهبم من الضَّرَّاِء 

  .» فَأَخذَْناُهمْ « : قوله 
وما عطف عليه أيضاً ، أعين أنَّ األخذ ليس متسبباً عن الَفَاءِ : يريُد . « َعفَْوا » هو عطٌف على « : اِء قال أُبو البق

بغتة بل فقط ، بل عليه وعلى قوهلم تلك املَقَالِة اجلاهليَِّة؛ ألنَّ املعىن ليس أنَُّه ملُجرَِّد كثَْرتِهِْم ، ومنوِّ أموالِهِْم أخذهم 
  .بل الظَّاِهُر أنَُّه بقوهلم ذلك فقط  مبجموع األْمَرْينِ ،

» حال أيضاً وهي يف قوَِّة املُؤكَِّدِة؛ ألنَّ } وَُهْم الَ َيشُْعُرونَ { إمَّا حاالً أو َمْصدراً ، والَبْغَتةُ الفَُجاَءة ، « َبْغَتةً » و 



  .حاالً أم َمْصدراً « بغتة » تفيُد إفادهتا ، سواء أعَْرْبَنا « َبْغَتةً 
  .أنَّ احلكمة يف حكاية هذا املعىن ليعترب من مسع هذه القصَّة واعلم 

وا فَأََخذَْناُهْم بَِما كَانُوا َولَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى آَمُنوا وَاتَّقَْوا لَفََتْحَنا َعلَْيهِْم َبَركَاٍت ِمَن السََّماِء َوالْأَْرضِ وَلَِكْن كَذَُّب
أََوأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى أَنْ يَأِْتيَُهْم َبأُْسَنا ُضًحى ) ٩٧(قَُرى أَنْ َيأْتَِيُهْم بَأُْسَنا َبيَاًتا َوُهْم نَاِئُمونَ أَفَأَِمَن أَْهلُ الْ) ٩٦(َيكِْسُبونَ 

  ) ٩٨(َوُهْم َيلَْعُبونَ 

يهم أبْواَب اخلريات ، وقد ملّا بيَّن أنَّ الذين َعَصوا وَتَمرَُّدوا؛ أخذهم َبْغَتةً بيَّن يف هذه اآلية انَُّهم لو أطَاعُوا فتح عل
  .بالتَّشديد ووافقه هنا عيسى ْبُن ُعَمَر الثَّقَِفيُّ ، وأبو عبد الرَّْحمنِ السُّلِميُّ » لَفَتَّحْنا « : تقدََّم أنَّ ابن عامر َيقَْرأُ 

بركات « ملَطَُر ، وب ا» َبَركَات السَّماِء « وأصل الربكة املواظبةُ على الشَّيِء ، أي تابعنا عليهم املطر واملراد ب 
النََّباُت والثَّمَاُر وكثرة املواشي واألمن والسَّالمة ، وذلك ألنَّ السَّماَء جتري جمرى األب ، واألرض جتري » األْرضِ 

  .جمرى األم ، ومنهما َيْحُصلُ املََناِفع ، واخلَيَْرات خبلق اهللا تعاىل تدبريه 
من الكفر واملَْعِصَيِة ، مثَّ إنَُّه تعاىل } بَِما كَانُواْ َيكِْسُبونَ { باجلدب والقَْحطِ } ْم ولكن كَذَُّبواْ فَأََخذَْناُه{ : مث قال 

: أي } أَن يَأِْتيَُهْم بَأُْسَنا { وما حوهلا » مكَّة « يعين } أَفَأَِمَن أَْهلُ القرى { : أعاد التَّْهديدَ بعذابِ االْستِئَصالِ فقال 
بنزول العذاب عليهم يف وقت غَفْلَِتهِم ، وهو حال  -تعاىل  -ىن اإلْنكَارِ ، خوَّفَُهم اهللا العذاب ، وهذا استفهاٌم مبع

  .النَّوْم باللَّْيل ، وحال الضَُّحى بالنَّهَارِ؛ ألنَُّه وقت اشتغال املرء باللَّذَّاِت 
و ، وحيتملُ يف كُفْرِِهم؛ ألنَُّه كاللَِّعبِ يف أنَُّه يضرُّ حيتملُ التََّشاغُلَ بأمور الدُّنيا فهي لَِعٌب وهل» َوُهْم َيلَْعُبونَ « : وقوله 

  .وال َيْنفَُع 
  .» أفَأِمَن « : قوله 

  .ما املعطوف عليه ، ومل عطفت األوىل بالفَاِء والثَّانية بالواو؟ : فإن قلت « : قال الزَّخمشريُّ 
وقع « َيكِْسُبونَ » : إىل } َولَْو أَنَّ أَْهلَ القرى { : ه وقول[ ، « فَأَخذَْناُهم َبْغَتةً » : املعطوف عليه قوله : قلُت 

فََعلُوا َوَصنعوا فأخذناهم بغتة ، أبعد ذلك » : اعتراضاً بني املعطوف واملعطوف عليه وإنََّما عطفت بالفاء؛ ألنَّ املعىن 
  .« ُضحىً  أمن أهل القرى أن يأتَيُهْم بأسنا بياتاً أو أمن أهل القَُرى أن يأتيهم َبأسَُنا] 

وهذا الَّذي ذَكََرهُ رجوٌع عن مذهبه يف مثل ذلك إىل مذهب اجلَماَعِة ، وذلك أنَّ َمذْهَبُه يف اهلمزة : قال أُبو حيَّان 
املصدرة على حرف العطف تقدير معطوف عليه بني اهلمزة وحرف العطِف ، ومذهب اجلماعِة أنَّ َحْرَف العطف يف 

وقد تقدَّم حتقيقه ، . » تأخََّر وتقدَّمت عليه مهزةُ االستفهام لقوَِّة َتَصدُّرها يف أوَّلِ الكالم نِيَِّة التقدُّم ، وإنََّما 
: والزََّمْخشريُّ هنا مل يقدِّر بينهما معطوفاً عليه ، بل جعل ما بعد الفاِء معطوفاً على ما قَْبلََها من اجلَُملِ ، وهو قوله 

  .» فأَخذَْناُهم َبْغَتةً « 
  .تقدَّم أوَّلَ السُّورِة أنَُّه جيوز أن يكون حاالً ، وأن يكون ظرفاً » َبيَاتاً « : قوله 

؛ ألنَُّه يتحمَّأل ضمرياً » بََيتاً « جدملة حالّية ، والظَّاِهرُ أنَّها حال من الضَّمريِ املستتر يف » وُهْم نَاِئُمونَ « : وقوله 
  .لوقوعه حاالً ، فيكون احلاالن مَُتدَاِخلَْينِ 

ما مل يرد به وقته ] فاملتصرَُّف [ مَْنصوٌب على الظَّرف الزَّماينِّ ، ويكون متصرفاً وغري متصرف ، » ُضحًى « : قوله 
  .» ُضحاك ضحًى ُمَبَرك « : من يوم بَِعْينِِه حنو 



ْرفية ، وهذه العباَرةُ أحسنُ فهذا ال يتصّرف ، بل َيلَْزُم النَّْصُب على الظَّ» أَتْيُتَك يوم اجلُْمَعةِ ُضحًى « : فإن قلت 
؛ ألنَُّه » ظرف متصرٌِّف إذا كان نكرةً ، وغري متصرِّإل إذا كان من يوم بعينه « : من ِعَباَرِة أبِي حيَّان حيث قال 

{ : كان معرفةً بأي نوع كان من أنواع التَّعْرِيف فإنَُّه ال يتصرَُّف ، وليس األمر كذلك قال تعاىل ] مىت [ َتَوهَّم 
} والشمس َوُضَحاَها { : فاستعمله جمروراً بالقسم مع أنه معروفٌ بأل ، وقال تعاىل ]  ١: الضحى [ } والضحى 

  .جّره حبرف القسم أيضاً مع أنَُّه معرٌَّف باإلضافة ، وهو امتداد الشَّْمسِ وامتداد النَّهار ]  ١: الشمس [ 
  .إذا فتحت َمدَْدَت ُضحى ، وضحاُء ، إذا َضَمْمَت قََصْرَت ، و: ويقال 

  .الضُّحى بالضم والقسر ألول ارتفاع الشمس والضََّحاُء بالفتح واملدِّ لقوَّة ارتفاعها قبل الزََّوالِ : وقال بعضهم 
بدون تاء كُعرَْيب وأخواهتا ، والضََّحاُء أيضاً طعاُم الضَُّحى » ُضَحيٌّ « والضُّحى ُمؤنَّثٌ ، وشذُّوا يف تصغريِِه على 

وَضِحَي َيْضَحى إذَا برز للشَّْمسِ وقت : َتَضحَّى َضَحاًء وتََغدَّى غََداًء : اء طََعاُم َوقِْت الغدَْوة يقال منهما كالّغَد
ال تربُز ] : أي ] [  ١١٩: طه [ } َوالَ تضحى { : الضَُّحى ، مث ُعبِّر بِه عن إصَاَبِة الشَّْمسِ مطلقاً ، ومنه قوله 

  .للشمس 
أَضاحِ ، : مضيئة إضاَءةُ الضُّحى ، واألْضِحَية ومجعها : يَاَنةٌ بضمِّ اهلمزة ، وَضحَْياء باملدِّ أي ليلة أضِح: ويقال 

والضَِّحيَّة ومجعها ضحايا ، واألْضَحاة ومجعها أْضحًى هي املَذْبُوُح يوم النَّْحرِ ، مسَِّيت بذلك لذَْبحها ذلك الوقت 
  »قَْبلَ َصالتَِنا َهِذِه فَلُْيِعْد  َمْن ذََبَح« : لقوله عليه الصالة والسالم 

  .وضواحي الشَّيء نواحيه البارزة 
ظرٌف ال حال ، لتتطابق اجلملتان فيصريُ يف كلٍّ منهما » َبيَاناً « حالٌ ، وهذا يقوِّي أنَّ » َوُهْم َيلَْعُبونَ « : قوله 

يدلُّ على ثباٍت واستقرارٍ وهو مناسب للنَّْومِ ،  األوىل ُمَتَضمَِّنة السم فاعلٍ؛ ألنَُّه] باحلال [ وقت وحال ، وأتى 
  .وبالثَّانيِة متضمِّنة لفعل؛ ألنَُّه يدلُّ على التجدُِّد واحلدوث وهو مناسٌب ِللَّعب واهلزل 

، اللَِّعُب معروٌف ، واللّْعُب مثله ، وقد لَِعَب َيلَْعُب ، وَيلْعُب مرة بعد أخرى : ويف الصَّحاح « : قال النَّحَّاُس 
  .» كثٌري اللَّعبِ والتَّلَْعابُ بالفتح املصدر ، وجارته لَعُوٌب : ورجل َتلَْعاَبةٌ 

جبملتها » أو « بسكون الواو والباقون بفتحها ، ففي القراءة األوىل تكونُ » أوْ « وقرأ نافع وابن عاِمر وابُن كثريٍ 
  .حرف عطف ومعناها حينئذ التقسيم 

  :لى ضَْرَبْين تسعتملُ ع: قال ابُن اخلطيبِ 
  .أحدمها جاء : زيد أو عمرو جاءك ، واملعىن : أن تكون مبعىن أحد الشَّيْئْينِ كقوله : أحدمها 
أضربت عن اخلروج وأثبت » أو أقيم « : مث تقول » أَنا أخُْرُج « : أن تكون لإلضْرابِ عمَّا قبلها كقولك : والثاين 

  .لإلضراب ، ال على أنَّه أبطل األوَّلَ » أو « ه القراءة أنَُّه جعل ال بل أقيُم ، فوجه هذ: اإلقامة ، كأنك قلت 
  .وزعم بعضهم أنَّها لإلبَاحِة والتَّْخيري ، وليس بظاهرٍ 

ويف القراءة الثَّانية هي واو الَعطِْف دخلت عليها مهزة االستفهام مقدَّمة عليها لفظاً ، وإنْ كانت َبْعدََها تقديراً عند 
  .اجلمهور 
  .التَّوبيُخ ، والتَّقريُع : رف مذهب الزََّمْخَشرِيِّ يف ذلك ، ومعىن االستفهام هنا وقد ع

  .» إنَّهُ مبعىن النَّفي « : وقال أُبو َشاَمة وغريه 
السم توكيداً لذلك ، وأيت يف اجلُْملَِة الثَّانية با» أفَأِمنوا « : } أَوَ أَِمَن أَْهلُ القرى { : وكّررت اجلملة يف قوله تعاىل 

  .ظاهراً ، وحقّه أن يضمر مبالغة يف التَّوِْكيد 



  ) ٩٩(أَفَأَِمُنوا َمكَْر اللَِّه فَلَا َيأَْمُن َمكَْر اللَِّه إِلَّا الْقَْوُم الَْخاِسُرونَ 

يعاقب به  ناقة اهللا ، وبيُت اهللا ، واملراُد بشِه فعلٌ: أي إضافة املخلوق إىل اخلَالقِ كقوهلم » َمكَْر اللَِّه « : ومعىن 
الكفرة ، وأضيف إىل اهللا ملَّا كان عقوبة الذَّْنبِ ، فإنَّ العرب تسمِّي العقوبة على أي جهة كانت باسم الذَّْنبِ الذي 

  .وقعت عليه العقوبة 
  .» وهو تأويلٌ حسٌن « : قال ابن عطيَّة 
  .» يهم يف دنياهم استدراُجُه إيَّاُهم مبا أنَْعَم عل: َمكْرُ اللَِّه « : وقال الَبغَوِيُّ 

  .أنَّه من باب املُقَابلَِة أيضاً ]  ٥٤: اآلية [ } َوَمكَُرواْ َوَمكََر اهللا { : وقد تقدَّم يف آل عمران يف قوله 
  .للتَّْنبِيِه على أنَّ العذاَب يعقب أمن َمكْرَِ اللَِّه » فَالَ يأَمُن « : يف قوله » الفاء « و 

املراُد أنْ يأتيهم عذاُبُه من حيث ال َيْشُعُرونَ ، قاله على وجه التَّْحذيرِ ، « َمكْرَ اللَِّه  »: وقوله « : قال ابُن اخلطيبِ 
  .» ومسى هذا العذاب َمكْراً تََوسُّعاً؛ ألنَّ الواحد منا إذا أَرادَ املكر بصاحبه فإنه يوقعه يف البالِء من حيث ال َيْشُعُر 

ونَ لْأَْرَض ِمْن بَْعِد أَْهِلَها أَنْ لَوْ َنَشاُء أََصبَْناُهْم بِذُنُوبِهِْم َوَنطَْبُع َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم لَا َيْسَمُعأَوَلَْم َيْهدِ ِللَِّذيَن َيرِثُونَ ا
)١٠٠ (  

  .يريُد كرباء مكَّةَ } أََولَْم َيْهدِ { : قوله تعاىل 
  : بالياء من حتت ، ويف فاعله حينئذ ثالثة أوجه» َيْهد « : قرأ اجلمهور 

أو مل يهد أي يبني ويوضح : وما يف حيِّزها ، واملفعول حمذوٌف ، والتقديُر » أن « أنَُّه املصدُر املؤوَّلُ من : أظهرها 
ومن جواب » أنْ « للوارثني مآهلم وعاقبة أمرهم ، وإصابتنا إيَّاُهم بذنُوبِهم لو شئنا ذلك ، فقد سبكنا املصدر من 

  .لو 
  .بالنون » َنْهدِ « أو مل يبيِّن اهللا ويُؤيُِّده قراءةُ من قرأ : ضمُري اهللا تعاىل ، أي  أنَّ الفاعل هو: والثاين 
إذَا كَانَ : أو مل يهد ما جرى لألمم السَّاِلفَِة كقوهلم : أنَُّه ضمري عائٌد على ما يفهم من سياق الكالم ، أي : الثالث 

  .يه السِّياق إذا كان ما بيين وبينَك مما دلَّ عل: غَداً فأتين أي 
أو مل يبني : وما يف حيِّزها بتأويلِ مصدر كما تقدَّم يف حملِّ املفُعولِ والتَّقديُر » أنْ « وعلى هذين الوجهني ، ف 

  .بعقاب ذُُنوبِهِم لو شئنا ذلك : ويوضِّح اهللا أو ما جرى ألمم إصابتنا إيَّاُهم بذنوهبم أي 
هي املخفَّفةُ من الثَّقيلة و » أنْ « مفعولٌ فقط ، و » أنْ « بنون الَعظََمِة و » نَْهِد « : وقرأ ُمجاهٌد وقتادةُ ويعقوُب 

  .لَْوط فاصلةٌ بينها وبني الفِْعلِ ، وقد تقدَّم أنَّ الفصل هبا قليل « 
  .االمتناعية ختلُِّص املضارع للُمِضيِّ « لو » وإن كان ُمَضارعاً لفظاً فهو ماضٍ معىن؛ ألنَّ « َنَشاُء » و 
أصَْبَنا « : هذا فعل مستأنٌف ومنقطٌع مما قبله؛ ألنَّ قوله » : « وَنطَْبعُ » يف كالم ابن األْنبَاريِّ خالفه ، فإنَُّه قال يف و

« : إذ كان مبعىن ُنصِيُب ، واملعىن » أَصبَْنا « وجيوزُ أن يكون معطوفاً على : مستقبل مث قال » نَطْبع « ماضٍ و » 
إِن َشآءَ { : ، فوضع املاضي موضَع املستقبلِ عند وضوح معىن االستقبال كقوله تعاىل » بع لو َيَشاُء يصيبهم ويط

» لَْو « ، وهذا ظَاِهٌر قَوِيٌّ يف أن » وَيْجَعل لََك « : جيعلُ ، بدليل قوله : ] أي ] [  ١٠: الفرقان [ } َجَعلَ لََك 
  »وَنطَْبُع « : ُمقَوِّل أيضاً ، وسييت حتقيُق ذلك عند قوله  هذه ال ختلُِّص املضارع للمضّي ، وتنظري باآلية األْخَرى

َولَوْ ُيَعجِّلُ اهللا ِللنَّاسِ الشر { : كقوله « لو » يف جواب ] على فََعلَ [ « َيفْعل » وجاز أنْ تَُردَّ « : وقال الفرَّاُء 



، وهذا « لقضى » مردود على « فََنذَُر » : فقوله  ] ١١: يونس [ } استعجاهلم باخلري لَقُِضَي إِلَْيهِمْ أََجلُُهْم فََنذَرُ 
لو يشاء تعذيبهم ، أو االنتقام : عليه ، والتَّقديُر « لو » حمذوف لداللِة جواب « َيَشاُء » قولُ اجلمهور ، ومفعول 

  .منهم 
لَْو َنَشآُء َجَعلَْناهُ { : وتى جواهبا بغري الم ، وإن كان مبنّياً على أحد اجلائزين وإن كان األكثر خالفه ، كقوله تعاىل 

  }أُجَاجاً 

  ] . ٧٠: الواقعة [ 
  :يف هذه اجلملة أْوُجٌه » وَنطَْبُع « : قوله 

ختلِّص » لو « وجاز عطف املضارع على املاضي؛ ألنَُّه مبعناه ، وقد تقدَّم أنَّ » أصَْبَناهم « أنََّها نسٌق على : أحدها 
ومل « إنْ » شرطّيةً مبعىن « لو » فَجَعل « : ان كالم ابن األنَْبارِيْ املتقدم قال املضارع للُمِضيِّ ، وملا حكى أُبو حيَّ

  .مبعىن ُنصِيُب « أصَْبَنا » جيعلها اليت هي ِلما كان سيقُع لوقوع غريه ، ولذِلَك جعل 
  ]الكامل : [ قوله « إن » مبعىن « لو » ومثال وقوع 

  ُخلَُق الكَِرامِ ولَْو تكُونُ َعِدميَا... هِراً ال ُيلِْفَك الرَّاجِيَك إالَّ ُمظْ - ٢٥٣٣
« طَْبَعنا » مبعىن « وَنطَْبُع » أن يكون : وهذا الذي قاله ابن األنبارّي ردَُّه الزَّخمشريُّ من حيث املعىن ، لكن بتقدير 

الذي هو « أصَْبَنا »  فيكون قد عطف املضارع على املَاِضي لكَْونِهِ مبعىن املضاي وابن األنباري جعل التَّأويل يف
فتأوَّلَ املعطوف عليه وهو اجلواُب ، وردَّهُ إىل املستقبل ، والزخمشريُّ « ُنِصيبُ » فجعله مبعىن « لو َنَشاُء » جواب 

  .» تأوَّلَ املعطوف وردَُّه إىل املضي وأنتج ردُّ الزَّخمشري أنَّ كال التقديرين ال يصحُّ 
لَوْ » مبعىن « لَوْ َنَشاُء » كما كان « طََبْعَنا » مبعىن « َونَطَْبُع » جيوُز أن يكون  هل: فإن قلت « : قال الزخمشريُّ 

  ؟« أَصْبَناُهم » ويعطف على « ِشئَْنا 
ال يساعُد على املعىن؛ ألنَّ القَْوَم كانوا مطبوعاً على قلوهبم ، موصوفني بصفة من قبلهم من اقتراف الذُّنوب : قلت 

  .» ا التَّفسُري يؤدِّي إىل خلوِِّهم من هذه الصِّفِة ، وأن اهللا لو شاء التََّصفُوا هبا واإلصابِة هبا ، وهذ
أن املعطوَف على اجلوابِ جواٌب ، سواًء تأوَّلَْنا املعطوف : وهذا الرَّدُّ ظَاِهرُ الصِّحَِّة ، وملخصُه « : قال أبو حيَّان 

« إن » واًء كانت حرفاً ملا كان سيقُع لوقوع غريه أْم مبعىن مل يقع َبْعُد ، س« لو » عليه أم املعطوف ، وجواب 
« وُنطِبُع » فإن تؤوِّل . الشَّرطية ، واإلصابة مل تقع ، والطَّْبُع على القلوب واقٌع ، فال َيِصحُّ أن تعطف على اجلوابِ 

 يقع بعُد ، وإن كان الطَّْبُع قد وقع ونستمرُّ على الطَّْبعِ على قلوهبم ، أمكن التَّعاطف؛ ألنَّ االستمرار مل: على معىن 
 «.  

  .» فهذا الوجه األوَّلُ ممتنٌع ملا ذكره الزَّخمشرّي « : قال شهاُب الدِّين 
؛ ألنَُّهم كانوا كُفَّاراً ، « أَصْبَناُهْم » وال جيوز أن يكون معطوفاً على « : ونقل ابُن اخلطيبِ عن الزََّمْخَشري أنَُّه قال 

َيْجرِي َمْجَرى حتصيل احلاصلِ وهو } َوَنطَْبُع على قُلُوبِهِمْ { : فهو َمطُْبوٌع على قلبه ، فقوله بعد ذلك إذْ كل كَاِفرِ 
  .» ُمَحالٌ 

  .» وهذا َضِعيٌف؛ ألنَّ كونه مطبوعاً عليه يف الكفر مل يكن هذا منافياً لِصحَِّة العطفِ « : قال ابن اخلطيب 
  .وحنن َنطَْبُع : مستأنفاً ، ومنقطعاً عمَّا قبله فهو يف نيَِّة خرب مبتدأ َمْحذُوفٍ أ »  َنطَْبُع« أن يكون : الوجه الثاين 



  .وهذا اختيار الزَّجَّاج والزخمشري ومجاعة 
  .قال الزََّمْخَشرِيُّ » يَرثُونَ األْرَض « أن يكون معطوفاً على : الثالث 

؛ فََيلْزُِم الفصلُ بني « الَّذين » صلة ل « يَرِثُونَ » ِة صلةٌ ، و وهو خطأٌ؛ ألنَّ املعطوف على الصِّل« : قال أبو حيَّان 
أو مفعوله كما تقدم وعلى كال التقديرْينِ « يَهد » إمَّا فاعل ل } أَن لَّوْ َنَشآُء { : أبعاض الصِّلة بأجنيب ، فإن قوله 

» ها ، وهذا الوْجُه مؤدٍّ إىل ذلك فهو خطأ فال تعلق له بشيء من الصِّلة ، وهو أجنيبٌّ منها ، فال يفصل به بني أبعاض
.  

يغفلون عن اهلداية ، وَنطَْبُع على : كأنَُّه قيل » أَوَلَْم يَْهِد لَُهْم « أن يكون معطوفاً على ما َدلَّ عليه معىن : الرابع 
  .قُلُوبِهِم قاله الزَّخمشريُّ أيضاً 

ليه ، إذْ قد صحَّ عطفه على االسِتئْناِف من باب العطِف على وهو ضعيف؛ ألنَّه إضمار ال حيتاج إ« : قال أبو حيَّان 
  .اجلَُملِ ، فهو معطوف على َمْجُموع املصدَّرة بأداء االستفهام ، وقد قاله الزَّخمَْشرِيُّ وغريه 

  .قلوهبم  هنا إيذاناً بتعقيب عدم مساعهم على أثَرِ الطَّْبع على« الفاء » أتى ب } فَُهْم الَ َيْسَمُعونَ { : وقوله 
  فصل يف بيان أنه تعاىل ق مينع العبد من اإلميان

على أنَّهُ تعاىل قد مينع البعَد من اإلمياِن ، } َوَنطَْبُع على قُلُوبِهِْم فَُهْم الَ َيْسَمُعون { : استدل أهل السُّنَِّة بقوله تعاىل 
  .قدَّم والطَّبُع واخلتم والرَّْيُن والغشاوةُ والصدُّ واملنع واحد على ما ت

املراُد من هذا الطبع أنَُّه تعاىل يسُم قلوب الكفَّارِ بسماِت وعالمت نعرف املالئكة هبا أنَّ صاحبها ال : قال اجلباِئيُّ 
  .يؤمن ، وتلك العالمةُ غري مانعة من اإلميان 

ذلك الكُفْرِ عند أمره وامتحانه ، فهو إنََّما أضاف الطَّْبَع إىل نفسه ، ألْجلِ أنَّ القوَم إنَّما صاروا إىل : وقال الكعيبُّ 
  .وقد تقدَّم الَبْحثُ يف مثل ذلك ]  ٦: نوح [ } فَلَْم يَزِْدُهْم دعآئي إِالَّ ِفرَاراً { : كقوله تعاىل 

ْؤِمُنوا بَِما كَذَّبُوا ِمْن قَْبلُ كَذَِلَك َيطَْبُع ِتلَْك الْقَُرى نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنبَاِئَها َولَقَْد َجاَءْتُهمْ ُرُسلُُهْم بِالَْبيِّنَاِت فََما كَاُنوا ِلُي
  ) ١٠١(اللَُّه َعلَى قُلُوبِ الْكَاِفرِيَن 

  .} ِتلْكَ القرى َنقُصُّ َعلَْيكَ { : قوله تعاىل 
» ِتلَْك « أن يف كونه مبتدأ وخرباً وحاالً يعين ]  ٧٢: هود [ } وهذا َبْعِلي شَْيخاً إِنَّ { : كقوله : قال الزََّمْخَشرِيُّ 

} فَِتلَْك ُبُيوتُُهْم َخاوَِيةً { : حال أي قاصَِّني كقوله » نَقُصُّ « خربها ، و » القَُرى « مبتدأ مشاٌر هبا إىل ما بعدها ، و 
  ] . ٥٢: النمل [ 

  حىت يكون كالماً مفيداً؟» ِتلَْك القَُرى « ما معىن : فإن قلت : قال الزخمشريُّ 
يعين أنَّ احلال هنا الزمه ليفيد التَّركيب كما تلزم » هو الرَُّجلُ الكرمي « : الصِّفِة يف قولك هو مفيٌد ولكن ب: قلت 

مل يكن مفيداً ، وجيوُز أن » هو الرَُّجلُ « أال ترى أنََّك لو اقتصرت على » هو الرَُّجلُ الكرُمي « : الصِّفِة يف قولك 
  .خرباً بعد خرب » نقصُّ « ، وجيوز أن يكون اخلرب » نقصُّ « صفة لتلك ، و » القَُرى « تكون 

قد قصصنا عليك من أْبنَاِئَها وحنن َنقُصُّ عليك أيضاً : جيوز أن يكون على حاله من االستقابل أي » َنقُصُّ « و 
على  وأُشري بالبُْعِد تنبيهاً] قد قََصْصَنا عليك من أبنائها : وجيوز أن يكون عرب به عن املاضي ، أي [ بعض أبنائها 

  .بعد هالكها وتقادمه عن زمن اإلخبار فهو من الغيب ، وأراد القصص املتقدمة 
 -، وقول الرسول ]  ٢٢: البقرة [ } ذَِلَك الكتاب { : تعظيم كقوله تعاىل » أل « ب » القَُرى « : ويف قوله 



  ]ط البسي: [ ، وقول أمية » أْولَِئَك املَُأل ِمْن قُريشٍ « : عليه الصالة والسالم 
  ِشيبا بَِماٍء فََعاَدا َبْعُد أْبوَاالً... ِتلَْك املَكَارُِم ال قَْعَباِن ِمْن لََبنٍ  - ٢٥٣٤

ما فيه عظةٌ وانزجاٌر دون غريمها ،  -عليه الصالة والسالم  -للتبعيض كما تقدَّم؛ ألنَُّه إنَّما قصَّ عليه » ِمْن « و 
 -بطول اإلمهال مع كثرة النِّعم فتومهوا أنَُّهم على احلقِّن فذكرها اهللا  وإنَّما قّص أنباء أهل القرى؛ ألنَّهم اغتروا

َولَقَْد َجآَءْتُهمْ ُرُسلُُهم { : ليحترزوا عن مثل تلك األعمال ، مث قال  -عليه الصالة والسالم  -لقوم حممد  -تعاىل 
  .} بالبينات 

  .الظَّاِهُر أنَّ الضَّمائَر عائدة على أهل القرى } فََما كَاُنواْ ِلُيؤِْمُنواْ بَِما كَذَّبُواْ { : قوله 
وكذا جوَّزُه ابن . ألْسالفِهم « كذَُّبوا » إنَّ الضمريين األوَّلني ألهل القرى ، والضَّمُري يف « : وقال ميان بن رئاب 

الم اجلُُحوِد ، وأنَّ نفي ، وقد تقدَّم الكالُم على « فما كان األبناء ليؤِمُنوا مبا كذَّب به اآلباء » : عطية أيضاً أي 
  .الفِْعلِ معها أْبلَغُ 

وال جيوز أن يقدر به وإن كان [ مبا كذبوه : موصولة امسيَّة ، وعائدها َمْحذُوٌف؛ ألنَّه َمنصوٌب متَّصل أي « ما » و 
يونس » ويف  فلم يذكر متعلق التكذيب ،] « مبا كذبوا » املوصول جمرورا بالباء أيضاً الختالف املتعلقن وقال هنا 

  :، والفرق أنَُّه ملَّا حذفه يف قوله ]  ٧٤: يونس [ } بَِما كَذَّبُواْ بِِه { : ذكره فقال « 

فَكَذَُّبوهُ { : أستمرّ حذفه بعد ذلك ، وأمَّا يف يونس فقد أبرزه يف قوله ]  ٩٦: األعراف [ } ولكن كَذَُّبواْ { 
  ] . ٧٤يونس [ } فََنجَّْينَاُه 

  .فناسب ذكره موافقة قال معناه الكرمَانِّي ]  ٧٣: يونس [ } بِآيَاِتَنا كَذَّبُواْ { 
  »ما كانوا ليؤمنوا « فصل يف معىن 

فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا عن إرسايل مبا كذبوا به يوم أخذنا ِميثاقَُهم حني أخرُِجوا « : قال ابن عباس والسُّدِّيُّ 
  .» ساِن وأضمروا التَّكذيب من ظهر آدم فآمنوا كرهاً وأقرُّوا باللِّ

  .» فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤيِة تلك املعجزات مبا كَذَّبُوا قبل رؤية املُْعجِزَاِت « : وقال الزَّجَّاُج 
معناه ما كانوا لو أحييناهم بعد إهالكهم ورددناهم يف دار التكليف ليؤمنوا مبا كذَُّبوا به قبل إهالكهم ، : وقيل 

  ] . ٢٨: األنعام [ } َولَْو ُردُّواْ لََعادُواْ ِلَما ُنُهواْ َعْنُه { :  ونظريه قوله تعاىل
: وقيل ] إنه قبل جميء الرسول كانوا مصرين على الكفر فهؤالء ما كانوا ليؤمنوا بعد جميء الرسل : وقيل [ 

  ليؤمنوا يف الزَّماِن املستقبل
  .}  كَذَِلَك َيطَْبُع اهللا على قُلُوبِ الكافرين{ : قوله 

مثل ذلك الطبع على قلوب أهل القرى املنتفي عنهم : أي [ يف حملِّ نصب » كذلك « والكاف يف : قال الزَّجَّاُج 
  ] .اإلميان يطبع اهللا على قلوب الكفرة اجلانني 

  ] . ١٠٢: األعراف  [} َوَما َوَجْدَنا َألكْثَرِِهم مِّْن َعْهٍد َوإِن َوَجْدَنآ أَكْثََرُهمْ لَفَاِسِقنيَ { : قوله تعاىل 
  :فيه وجوه » ألكْثَرِِهْم « قوله 

  .ما َصاَدفُْت له ماالً وال لقيته : ما وجدُت له ماالً أي : الظَّاِهرُ أنَُّه متعلٌق بالوْجداِن كقولك 
ما : لُ ؛ ألنَّه يف اًألل صفة نكرٍة فلما قُدِّم عليها ُنصب على احلال ، واألْص» عهد « أن يكون حاالً من : الثاين 

  .وجدنا عهداً ألكثرهم ، وهذا ما مل يذكر أُبو البقاِء غريه 
  .مزيدةٌ فيه لوجود الشرطني » مْن « ، و » من َعْهٍد « متعدِّية لواحد وهو » َوَجَد « وعلى هذين الوجهني ف 



وقد يترجَُّح هذا بأنَّ . » ْن َعْهٍد ِم« أنَُّه يف حملِّ نصب مفعوالً ثانياً لوَجَد إذ هي مبعىن علمية ، واملفعول هو : الثالث 
وإذا تقرَّر هذا فينبغي أن تكون األوىل . الثانية علمية ال وجدانيَّة مبعىن اإلصابة ، وسيأيت دليل ذلك » َوَجَد « 

  .والثَّانية ملعىن آخر : إنَّ األوىل ملعىن : كذلك مطابقة للكالم ومناسبة له ، ومن يرّجح األوَّل يقولُ 
  عىن اآليةفصل يف م

وما وجدنا ألكثرهم من عهد ، الوفاء بالعهد الذي عاهدهم عليه وهم يف صلب آدم حيث : يريُد : قال ابن عباس 
  ] . ١٧٢: األعراف [ } أَلَْسَت بِرَبِّكُمْ { : قال 

]  ٨٧: مرمي [ } رمحن َعْهداً إِالَّ َمنِ اختذ ِعندَ ال{ : املراُد بالعهد هاهنا اإلميان ، لقوله تعاىل « : وقال ابن َمْسُعوٍد 
  .» ال إله إال اهللا : أي قال 

  .وما وجدنا ألكثرهم من الوفاِء بالعهد : ] تقديره [ املراُد بالعهِد وضع األدلَِّة على ِصحَّةِ التَّوحيد والنَّبوِة : وقيل 
الفعل فَزَالَ اختصاُصَها املُقَْتِضي إلعماهلا هذه هي املخفَّفةُ وليس هنا عاملة ملباشرهتا » إنْ » « َوإنْ َوجْدَنا « : قوله 

.  
  .» وإنَّ الشَّأن واحلديث وجدنا « : وقال الزَّخمشريُّ 

ا فظاِهُر هذه العبارة أنَّها ُمْعملَة ، وأنَّ امسها ضمُري األمر والشَّأن ، وقد صرَّحَ أُبو البقاء هنا بأنَّها معملةٌ ، وأن امسه
وهذا مذهب . » إنَّا َوَجْدَنا : وامسها حمذوٌف أي « : ر ضمري احلديث بل غريه فقال حمذوف ، إال أنَُّه مل يقدِّ

التَّشبيهية » كأن « املفتوحة على الصَّحيح ، ويف » أن « النَّحويني أعين اعتقاد إعمال املخفَّف من هذه احلروف يف 
  .وقد تقدَّم إيضاحه . املخففة املكسورة فال » إنْ « ، وأمَّا 
والوجود مبعىن العلم من : ، قال الزخمشريُّ » لفاسقني « ، والثاين » أكْثَرَُهم « هنا متعدية الثنني أوهلما  ووجدنا
املخفَّفة ، والالَّم الفارقة وال يسوغ ذلك إالَّ يف املبتدأ واخلرب » إنْ « وجدُت زيداً ذا احلفاظ بدليل دخول : قولك 

خمتصة باالبتداء ، وباألفعال النَّاسخِة له ، وهذا مذهبُ اجلُْمُهورِ ، وقد تقدَّم واألفعالِ الدَّاخلة عليهما يعين أهنا 
  .هي عوض من التَّشديد : اخلالُف عن األخْفَشِ أنَُّه جيوُز على غريها ، وتقدَّم دليله على ذلك ، والالَُّم فارقة وقيل 

» وف األوَّلِ ، وقد تقدَّم أنَّ بعض الكوفيني جيعلون ولزمت الالَُّم يف خربها عوضاً من التشديد واحملذ« قال َمكيٌّك 
  ] . ١٤٣: البقرة [ } َوإِن كَاَنْت لَكَبَِريةً { : يف قوله تعاىل « إالَّ » نافية ، والالَّم مبعىن « إن 

  .ناقضني العَْهَد : ومعىن فاسقني خارجني عن الطَّاعِة ، مارقني عن الدِّينِ ، وقيل 
إنْ جعلنا هذه الضَّمائر كلَّها لألمم السَّاِلفَِة فال : « من بعدهم » ، و « أكْثَرُهم » ، و «  ألكْثَرُهم» : وقوله 

لألمم « من بعدهم » لعموم النَّاسِ والضَّمري يف « أكْثَرُهْم » و « ألكثرُهم » اعتراَض ، وإن جعلنا الضَّمري يف 
اً كذلك قاله الزخمشريُّ ، وفيه نظر؛ ألنَُّه إذا كان األوَّلُ اعتراض -أعين ما وجدنا  -السَّاِلفَِة كانت هذه اجلملة 

  .عاماً مث ذكر شيء يندرُج فيه ما بعده وما قبله كيف ُيجْعل ذلك العامُّ معترضاً بني اخلاصني 
عتراض أعمُّ وأيضاً ، فالنَّْحويُّون إمنا يعرفون االعتراض فيما اعترض به بني متالزمني ، إالَّ أنَّ أهل البيان عندهم اال

  .من ذلك ، حتَّى إذا أيت بشيء بني شيئني مذكوَرْينِ يف قصٍَّة واحدة َسمَّوه اعتراضاً 

  ) ١٠٢(َوَما َوَجدَْنا ِلأَكْثَرِِهْم ِمْن َعْهٍد َوإِنْ َوَجْدَنا أَكْثَرَُهْم لَفَاِسِقَني 



  :فيه وجوه » ألكْثَرِِهْم « : قوله 
  .ما َصاَدفُْت له ماالً وال لقيته : ما وجدُت له ماالً أي : اِن كقولك الظَّاِهرُ أنَُّه متعلٌق بالوْجد

ما : ؛ ألنَّهُ يف األصل صفة نكرٍة فلما قُدِّم عليها ُنصب على احلال ، واألْصلُ » عهِد « أن يكون حاال من : الثاين 
  .وجدنا عهداً ألكثرهم ، وهذا ما مل يذكر أبُوا البقاِء غريه 

  .مزيدةٌ فيه لوجود الشرطني » مْن « ، و » من َعْهٍد « متعدِّية لواحد وهو » َوَجَد «  ف وعلى هذين الوجهني
« يترجَُّح هذا بأنَّ . » ِمْن َعْهٍد « أنَُّه يف حملِّ نصب مفعوالً ثانياً لوَجَد إذ هي مبعىن علمية ، واملفعول هو : الثالث 
وإذا تقرَّر هذا فينبغي أن تكون األوىل كذلك . بة ، وسيأيت دليل ذلك الثانية علمية ال وجدانيَّة مبعىن اإلصا» َوَجَد 

  .إنَّ األوىل ملعىن ، والثَّانية ملعىن آخر : مطابقة للكالم ومناسبة له ، ومن يرّجح األوَّل يقولُ 
  فصل يف معىن اآلية

عليه وهم يف صلب آدم حيث وما وجدنا ألكثرهم من عهد ، الوفاء بالعهد الذي عاهدهم : يريُد : قال ابن عباس 
  ] . ١٧٢: األعراف [ } أَلَْسَت بِرَبِّكُْم قَالُواْ بلى { : قال 

]  ٨٧: مرمي [ } إِالَّ َمنِ اختذ ِعنَد الرمحن َعْهداً { : املراُد باملعهد هاهنا اإلميان ، لقوله تعاىل « : وقال ابن َمْسُعوٍد 
  .» ال إله إال اهللا : أي قال 

  .وما وجدنا ألكثرهم من الفواِء بالعهد : ] تقديره [ بالعهِد وضع األدلَِّة على ِصحَّةِ التَّوحيد والنَّبوة  املراُد: وقيل 
هذه هي املخفَّفةُ وليس هنا عاملة ملباشرهتا الفعل فَزَالَ اختصاُصَها املُقَْتِضي إلعماهلا » إنْ » « َوإنْ َوَجْدَنا « : قوله 

.  
  .» نَّ الشَّأن واحلديث وجدنا وإ« : وقال الزَّخمشريُّ 

ها فظاِهُر هذه العبارة أنَّها ُمْعملَة ، وأنَّ امسها ضمُري األمر والشَّأن ، وقد صرَّحَ أُبو البقاِء هنا بأنَّها معملةٌ ، وأن امس
وهذا مذهب . » إنَّا َوَجْدَنا : وامسها حمذوفٌ أي « : حمذوف ، إال أنَُّه مل يقدِّره ضمري احلديث بل غريه فقال 

التَّبيهية ، » كأن « املفتوحة على الصَّحيح ، ويف » أن « النَّحويني أعين اعتقاد إعمال املخفَّف من هذه احلروف يف 
  .وقد تقدَّم إيضاحه . املخففة املكسورة فال » إنْ « وأمَّا 

والوجود مبعىن العلم من : زخمشريُّ ، قال ال» لفاسقني « ، والثاين » أكْثَرَُهم « ووجدنا هنا متعدية الثنني أوهلما 
املخفَّفة ، والالَّم الفارقة وال يسوغ ذلك إالَّ يف املبتدأ واخلرب » إنْ « وجدُت زيداً ذا احلفاظ بدليل دخول : قولك 

د تقدَّم واألفعالِ الدَّاخلة عليهما يعين أهنا خمتصة باالبتداء ، وباألفعال النَّاسِخة له ، وهذا مذهبُ اجلُْمُهورِ ، وق
  .هي عوض من التَّشديد : اخلالُف عن األخْفَشِ أنَُّه جيوُز على غريها ، وتقدَّم دليله على ذلك ، والالَُّم فارقة وقيل 

، وقد تقدَّم أنَّ بعض الكوفيني جيعلون » ولزمت الالَُّم يف خربها عوضاً من التشديد واحملذوف األوَّلِ « : قال َمكيٌّ 
  :يف قوله تعاىل » إالَ « الَّم مبعىن نافية ، وال» إن « 

  ] . ١٤٣: البقرة [ } َوإِن كَاَنْت لَكَبَِريةً { 
  .ناقضني العَْهَد : ومعىن فاسقني خارجني عن الطَّاعِة ، ماريقني عن الدِّين ، وقيل 

ا لألمم السَّاِلفَِة فال إنْ جعلنا هذه الضَّمائر كلَّه: » من بعدهم « ، و » أكْثَرُهم « ، و » ألكْثَرُهم « : وقوله 
لألمم » من بعدهم « لعموم النَّاسِ والضَّمري يف » أكْثَرُهْم « و » ألكثرُهم « اعتراَض ، وإن جعلنا الضَّمري يف 

اعتراضاً كذلك قاله الزخمشري ، وفيه نظر؛ ألنَُّه إذا كان األوَّلُ  -أعين ما وجدنا  -السَّاِلفَِة كانت هذه اجلملة 
  .كر شيء يندرُج فيه ما بعده وما قبله كيف ُيجْعل ذلك العامُّ معترضاً بني اخلاصني عاماً مث ذ



وأيضاً ، فالنَّْحويُّون إمنا يعرفون االعتراض فيما اعترض به بني متالزمني ، إالَّ أنَّ أهل البيان عندهم االعتراض أعمُّ 
  .واحدة َسمَّوه اعتراضاً من ذلك ، حتَّى إذا أيت بشيء بني شيئني مذكوَرْينِ يف قصٍَّة 

  ) ١٠٣(ةُ الُْمفِْسِديَن ثُمَّ َبعَثَْنا ِمْن َبْعدِِهْم ُموَسى بِآَياتَِنا إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَظَلَُموا بَِها فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَب

نُوٌح ، وصاحلٌ ، : جرى ذكرهم وهم  جيوز أنْ تعود إىل األنبياء الذين» ِمْن بَْعِدِهْم « : اعلم أنَّ الكناية يف قوله 
  .وشعيٌب وهود وجيوز أن تعود إىل األمم الذين تقدَّم إهالكهم 

أي بأدلَِّتَنا ومعجزاتنا ، وهذا َيُدلُّ على أنَّ النيب ال بد له من آية ومعجزة يتميز هبا عن غريه ، » بآياتنا « : وقوله 
  .وإال مل يكن قوله أوىل من قول غريه 

أوَّلُ آياته الَعَصا مث الَيُد ، ضرب بالعصا باب فرعون فَفَزَع منها فشاب رَأَسُه ، فاسَْتْحَيا فخضب : باس قال ابن ع
  :وللعصا فواِئُد : وآخر اآليات الطَّْمُس ، قال : بالسَّواِد ، فهو أوَّلُ من خضب ، قال 
أُ َعلَْيَها َوأَُهشُّ بَِها على غََنِمي وَِلَي ِفيَها َمآرُِب أخرى قَالَ ِهَي َعَصاَي أََتَوكَّ{ : منها ما هو مذكور يف القرآن كقوله 

اضرب { ، ]  ٦٠: البقرة [ } اضرب بَِّعَصاَك احلجر فانفجرت ِمْنُه اثنتا َعشَْرةَ َعْيناً { : ، وقوله ]  ١٨: طه [ } 
  ] . ٦٣: الشعراء [ } بَِّعَصاكَ البحر فانفلق فَكَانَ كُلُّ ِفْرقٍ كالطود العظيم 

منها أنَُّه كان يغرسها فتنبت كالثمر وانقالهبا ثعباناً وكان حيارب هبا اللُّصوص : وذكر ابن عباس أشياء أخرى 
  .والسباع اليت كانت تقصد غنمه 

  .قة ومنها أنَّها كانت تشتعل يف الليل كالشَّْمَعِة ومنها أنَّها كانت تصُري كاحلَْبلِ الطَّويلِ فينزح املاء من البئر العمي
  .ومنها أنَُّه كان يضرُب هبا األْرَض فََتْنُبُت 

. واعلم أنَّ املذكور يف القرآن َمْعلُوٌم ، وأمَّا املذكور يف غري القرآن فإن ورد يف خرب صحيح فهو مقبول ، وإالَّ فال 
إِنَّ الشرك { عديته ويؤيده فيتعدَّى بالياء كت» كَفَرُوا « معىن » ظَلَُموا « جيوز أن يضمن » فَظَلَُموا هبا « : قوله 

فظلموا أْنفُسَُهم : سببّية واملفعول حمذوف تقديره » الباء « ، وجيوز أن تكون ]  ١٣: لقمان [ } لَظُلٌْم َعِظيٌم 
  .وظلموا النَّاَس مبعىن صدوهم عن اإلميان بسبب اآليات 

  .إلميان وضع الكُفْرِ موضع ا: وضع الشَّيِء يف غري موضعه فظلمهم : والظُّلُْم 
مقدٌَّم عليها واجب التَّقدمي؛ ألنَّ له صدر الكالم ، و » كان « خرب ل » كَْيَف « } فانظر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ { : قوله 

فانظر إىل كذا ، : امسها وهذه اجلملة االستفهامية يف حملّ نصب على إْسقَاِط حرف اجلرِّ إذ التقديُر » َعاِقَبة « 
  .بعني عقلك كيف فعلنا باملفسدين فاْنظُْر : واملعىن 

حَِقيٌق َعلَى أَنْ لَا أَقُولَ َعلَى اللَِّه إِلَّا الَْحقَّ قَْد جِئُْتكُمْ ) ١٠٤(َوقَالَ ُموَسى َيا ِفْرَعْونُ إِنِّي َرسُولٌ ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني 
  ) ١٠٦(الَ إِنْ كُْنتَ جِئَْت بِآَيٍة فَأِْت بَِها إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني قَ) ١٠٥(بَِبيَِّنٍة ِمْن رَبِّكُْم فَأَْرِسلْ َمِعَي بَنِي إِْسرَائِيلَ 

وكان امسه ] مصر [ يا َمِلَك : كان ُيقَالُ ملُلُوِك مصر الفراِعَنة ، كما يقال مللوك فارس األكَاِسَرة ، فكأنه قال 
  .الوليدُ ْبُن ُمْصعبِ ْبنِ الرَّيَّان : قابوس وقيل 

يدلُّ على وجود اإلله تعاىل ، فإنَُّه يدلُّ على أنَّ للعامل ربٌّ يربيه ، وإله يوجده } َرسُولٌ مِّن رَّبِّ العاملني  {: وقوله 
  .وخيلقه 

  .» َعلَى أنْ ال أقُولُ « أي واجب » َحِقيٌق « : قوله 



  .اليت هي حرف جر داخلة على أن وما يف حّيزها » َعلَى « ب » على أنْ « قرأ العامة 
  .اليت هي حرف جّر داخلة على ياء املتكلِّم » َعلَى « ب » علّي « ونافع قرأ 

  :فأما قراءة العامة ففيها ِستَّةٌ أْوُجٍه ، ذكر الزَّخمشريُّ منها أربعة أوجه 
  :، وال خيلو من وجوده ] إشكال [ ويف املشهورِة « : قال رمحه اهللا 

  ]الطويل [  :أن تكون مما قلب من الكالمِ كقوله : أحدها 
  وَتْشقَى الرِّمَاُح بالضََّياطَِرِة احلُمْرِ. . ...  - ٢٥٣٥

  .وتشقى الضياطرة بالرَِّماحِ : معناه 
  .« وأصحابنا خيصُّون القلب بالضَُّرورِة ، فينبغي أن ُينزَّه القرآن عنه » : قال أُبو حيَّان 

بني أن يفيد معًىن بديعاً فيجوُز ، أو ال : ، التَّفصيل ] اً املنع مطلق[ اجلواز مطلقاً ، : وللنَّاس فيه ثالثةُ مذاهب 
  .فيمتنع ، وقد تقدَّم إيضاحه ، وسيأيت منه أمثلة أخر يف القرآن العظيم 
قول احلق حقيق عليَّ ، فقلب اللفظ فصار : وعلى هذا الوجه تصُري هذه القراءة كَِقَراءِة نافع يف املعىن ، إذ األصلُ 

  .« قول احلقِّ  أنَّ حقيق على» : 
أن ما لزمك فقد لزمته ، فلمَّا كان قول احلقِّ حقيقاً عليه كان هو حقيقاً على قول احلقِّ أي الزماً : والثاين » : قال 
  .« له 

معىن ذكْرين يف البيِت املذكور يف كتاب سيبويه « هيّجين » أن يضمََّن حقيق معىن حريص كما ضمت : والثالث 
  ] البسيط: [ وهو قوله 
  َولَْو َتَسلَّْيُت َعْنَها أمَّ َعمَّارِ... إذَا َتغَنَّى احلََماُم الُوْرُق َهيَّجَنِي  - ٢٥٣٦
« على » إنَّ : ، وهبذا الوجه قال أبو احلسن والفراء والفارسيُّ ، قالوا « الباء » مبعىن « َعلَى » أن تكون : الرابع 

  .على كلٍّ : أي ]  ٨٦: األعراف [ } َوالَ َتقُْعدُواْ بِكُلِّ ِصرَاٍط { : له يف قو« على » مبعىن الباء كما أن الباء مبعىن 
َرمَْيُت على القوس وبالقوس وجئُت على حالٍ حسنة وحبال حسنة ، وتؤيده قراءة أيبّ : العرب تقول : وقال الفرَّاُء 
تريد » ذهبُت على زْيٍد « : د لو قلت وليس ذلك باملطَّر» : إالَّ أنَّ األخفش قال « حقيق بأن ال أقول » واألعمش 

  .، وأيضاً فألن مذهب البصريِّني عدم التجوُّزِ يف احلُُروِف « مل جيز » بزيٍد « : 
يف وصف [  -عليه الصالة والسالم  -أن يغرق موسى  -وهو األوجه واألدخل يف نكت القرآن  -: اخلامس 

إنِّي رسول من رب : ملَّا قال موسى  -لعنه اهللا  -أنَّ فرعون  بالصِّْدق يف ذلك املقام ال سيما وقد ُروَِي] نفسه 
واجب عليَّ قول احلقِّ أن أكون أنا قائله والقائم به : أنا حقيٌق على قول احلقِّ أي : كذبت فيقول : العاملني قال له 

  .، وال يَْرضى إالَّ مبثلي ناطقاً به 

أَنا على قول احلقِّ : صفة له كما تقول » أن ال أقُول « عىن أنه يكون  وال يصحُّ هذا الوجه إالَّ إن: قال أُبو حيَّان 
  .طريقيت وعاديت قول احلّق : أي 

  .» َرُسول « متعلقة ب » على « أن تكون : السادس 
أي رسول حقيق من ربِّ العاملني أْرِسلُْت على أالَّ أقولَ على اهللا إال » َرُسول « حقيٌق من نعت : قال ابن مقسم 

، » رسول « ب » على « قَّ ، وهذا معىن صحيح واضٌح ، وقد غفل أكثرُ املفسرين من أرباب اللَُّغة عن تعليق احل
  .» حقيق « ومل خيطر هلم تعليقه إالَّ ب 

ألهنم «  :وقال أخرياً » أرسلت » « َعلَى « وكالمه فيه تََناقٌض يف الظَّاِهرِ؛ ألنَُّه قدَّر أوالً العامل يف : قال أُبو حيَّان 



، فأمَّا هذا األخري فال جيوُز عند البصريني؛ ألنَّ رسولً قد ُوِصف قبل أن « رسول » ب « على » غفلوا عن َتْعليق 
  .عليه فهو تقديٌر سائغ « َرُسوله » مقدَّراً لداللِة لفظ « أرسلت » يأخذ معموله ، وذلك ال َيُجوُز ، وأمَّا تعليقه ب 

  .أنه ملَّا كان داالًّ عليه صحَّ نسبة التَّعلق له « رسول » ب « على » بقوله ُتَعلَُّق  ويتأوَّل كالمه أنَّه أراد
واألْوجُه األربعةُ اليت للزخمشريِّ : وقال أُبو شاَمةَ بعد ما ذكر هذا الوجه عن ابن مقسم » : قال شهاُب الدِّين 

الً ، يعين وجه ابن مقسم ، وهذا فيه اإلشكال الذي ولكن هذه وجوٌه متعسِّفةٌ ، وليس املعىن إالَّ على ما ذكرته أوَّ
  .« ذكره الشيخ يعين أبا حيَّان يعين من إعمال اسم الفاعل أو اجلاري جمراه وهو موصوٌف 

  :وأمَّا قراءة نافع فواضحةٌ وفيها ثالثةُ أوُجٍه 
مبتدأ مؤخر ، كأنَّهُ « أالَّ أقُولَ » ، خرب مقدٌَّم « عليَّ » ، و « حقيق » : أن يكون الكالُم قد مت عند قوله : أحدها 

  .فال أقُولُ إال احلقَّ : عليَّ عدم قول غري احلقِّ أي : قيل 
  .مبتدأ على ما تقدَّم بيانه « أالَّ أقولَ » خرباً مقدماً ، و « َحِقيٌق » أن يكون : الثاين 

أن ال أقول ، وهذا أغرُب الُوُجوهِ لوضُوِحهِ  حيقُّ وجيُب: كأنَُّه قيل « حقيٌق » فاعلٌ ب « أن ال أقول » : الثالث 
: قال تعاىل « حقَّ عليِه كذا » : ألنَّك تقول « حقيٌق » ب « عليَّ » لفظاً ومعىن ، وعلى الوجهني األخريين تتعلَّق 

  .ما تقرر وعلى الوْجِه األوَّلِ يتعلَّق مبحذوف على ] .  ١٨: األحقاف [ } أولئك الذين َحقَّ َعلَْيهُِم القول { 

، وعلى هذا » َرسُول « فقد تقدَّم أنَُّه جيوز أن يكون خََبراً مقدَّماً ، وجيوز أن يكون صفةً ل » حقيٌق « وأّما رفع 
، فينبغي أن يكون ] على الصَّرحية [ صفةً لئال يلزم تقدمي الصفة غري الّصرَحية » ِمْن رب « فيضعف أن يكون 

  .البتداء الغاية جمازاً » ِمْن « ن ، وتكو» َرسُول « متعلّقاً بنفس 
وجيوز أن يكون مبتدأ وما بعده اخلرب على قراءة من شددَّ الياء ، وسوَّغَ االبتداء . وجيوز أن يكون خرباً ثانياً 

  .بالنِكَرةِ حينئٍذ تعلُّق اجلارِّ هبا 
اِهرُ أنَُّه حيتمل األمرين ُمطْلَقاً ، أعين فقد حتصَّل يف رفعه أربعة أوُجٍه ، وهل هو مبعىن فاعل ، أو مبعىن مفعول؟ الظَّ

  .على قراءة َناِفعٍ وقراءة غريه 
» : إنَُّه مع قراءِة نافع حمتمل لألمرين ، ومع قراءة العامَِّة مبعىن مفعول فإنَُّه قال « : وقال الَواِحِديُّ َناِقالً عن غريه 

  .« يكون مبعىن فاعل  جيوز أن -يعين قراءة َناِفعٍ  -وحقيقق على هذا القراءةِ 
  .« حقَّ عليَّ أن أفعل كذا : تقولُ العرُب » : قال مشٌر 

مث « حقَّ الشَّيء معناه وجب ، وحيقُّ عليك أن تفعله ، وحقيق عليَّ أنْ أفعله ، فهذا مبعىن فاعلٍ » : وقال الليثُ 
  .قوٌق عليه أن يفعل فالن حم: وحقيٌق مبعىن مفعول ، وعلى هذا َتقُولُ : وقال اللَّْيثُ : قال 

  ]الطويل : [ قال العشى 
  َوأنْ َتْعلَِمي أنَّ املَُعانَ ُمَوفَّْق... لََمْحقُوقَةٌ أنْ َتسَْتجِيبِي ِلَصْوِتِه  - ٢٥٣٧

  ]البسيط : [ وقال جريٌر 
  قَصَّْر فَإنََّك بالتَّقْصريِ َمْحقُوُق..  - ٢٥٣٨
  .انتهى « مبعىن حمقوق  -ة العامَّة يعين قراء -وحقيٌق على هذه القراءة » : مث قال 

  ] .مبعىن الباء « على » وهذه تقوي أنَّ « بأن ال أقُولَ » وقرأ أَبيٌّ [ 
كما هو قراءة العامَّةِ « على » دون حرف جّر ، فاحتمل أن يكون ذلك اجلارّ « الّ أقُولَ » وقرأ عبُد اهللا واألعمُش 

  .تقدمة ، وأن يكون اجلارُّ الباء كقراءة أّيب امل



  .واحلقُّ هو الثابت الدَّاِئُم ، واحلقيق مبالغة فيه 
جيوزُ أن يكون مفعوالً به ، ألنَّهُ يتضمن معىن مجلة ، وأن « احلقُّ » هذا استثناء مفرَّغٌ ، و « إالَّ احلَقَّ » : قوله 

  .القول احلق : يكون منصوباً على املصدر أي 
أي أطلق عنهم وخلِّهم } فَأَْرِسلْ مَِعَي بين إِْسرَائِيلَ { يعين الَعَصا واليد } مِّن رَّبِّكُمْ قَْد جِئُْتكُْم بَِبيَِّنٍة { : قوله 

قَالَ إِن { : يرجعون إىل األْرضِ املقدَّسِة ، وكان فرعونُ قد استخدمهم يف األعمال الشَّاقَّة ، فقال فرعونُ جميباً له 
إنْ كنت جئت من عند من أْرَسلََك بآيٍة؛ فأحضرها : واملعىن } ِمَن الصادقني  كُنَت جِئَْت بِآَيٍة فَأِْت بَِهآ إِن كُنَت

  .عندي لتصحَّ دعواك 
  جزاء واقع بني شرطني فكيف محله؟} قَالَ إِن كُنَت جِئَْت بِآَيٍة فَأِْت بَِهآ إِن كُنَت ِمَن الصادقني { : فإن قيل قوله 

اَر فأنت طالق إن كلمت زيداً ، وهاهنا املؤخر يف اللَّفظ يكون إنْ دخلت الدَّ: أنَّ هذا نظري قولك : واجلواُب 
  .مقدماً يف املعىن؛ كما سبق تقريره 

  ) ١٠٧(فَأَلْقَى َعَصاُه فَإِذَا ِهَي ثُْعَبانٌ ُمبٌِني 

ثعباناً ،  ملا طلب فرعون من موسى إقَاَمِة الَبيَِّنِة على صحَِّة دعواه ، بني اهللا تعاىل أنَّ معجزته كانت قلب العصا
  .وأظهار اليد البيضاء 

  :فجائية وقد تقدَّم أنَّ فيها مذاهَب ثالثةً » فإذَا « 
  .ظرف مكان ، أو زمان ، أو حرف 

وإذَا ظرف مكان يف هذا املوضع عند املربِّد من حيثُ كانت خرباً عن جثة ، والصَّحيحُ « : وقال ابن عطية هنا 
  .» َمانٍ يف كلِّ َمْوِضعٍ الذي عليه النَّاُس أنََّها ظَْرُف َز

  .» واملشهوُر عند النَّاسِ قول املربِد ، وهو مذهب سيبويه « : قال شهاُب الدِّين 
  .وأمَّا كوهنا زماناً فهو َمذَْهُب الرَِّياشي ، وُعزَِي لسيبويه أيضاً 

ال » ثُْعَبان « لفظ » هي « ن ليست هي هنا خرباً عن ُجثَّة ، بل اخلُرب ع» من حيث كانت خرباً عن جثَّة « : وقوله 
  .» إذا « لَفْظ 

فجَّْرُته باملَاِء ، ُشبِّه يف انسيابه بأْنِسيَابِ املاء ، : والثُّعَْبانُ هو ذَكَُر احليَّاِت العظيم ، واشتقاقُه من ثََعْبتُ املكان أي 
  »َجاَء َيْوَم الِقَياَمِة َوَجْرُحُه َيثَْعُب دماً « : ديث ومنه َمثَْعُب املطر ، ويف احل. ثََعْبُت املاَء فجَّْرُته فاْنثََعَب : يقال 
  فصل

النمل [ } كَأَنََّها َجآنٌ { : فإن قيل إنَُّه وصفها هنا بكوهنا ثُعَْباناً ، وهو العظيُم اهلائل اخللق ، ويف موضع آخر يقول 
  اتني الصّفتني؟، واجلان من احليَّاِت اخلفيف الّضئيل اخللق ، فكيف اجلَْمُع بني ه]  ١٠: 

  :وقد أجاب الزََّمْخَشرِيُّ يف غري هذا املكان جبوابني 
  .أي كرب اجلُثَِّة كالثُّعَْباِن وبني خفَِّة احلركة ، وسرعة املشي كاجلَان : أنَُّه جيمع هلا بني الشيئني : أحدمها 
  .إىل أن تصري ثُْعَباناً  أنَّها يف ابتداء أمرها تكون كاجلَان ، مثَّ يتعاظُم ويتزايد خلقها: والثاين 

  :ويف وصف الثُّعباِن بكونه ُمبيناً وجوه 
  .أنُّهُ متييز ذلك عمَّا جاءت به السَّحَرة من التمويه الذي يلتبُس على من ال يعرف سببه : أحدها 



  .أنَّهم شاهدوا كونه حيَّةً ، فلم يشتبه األمر عليهم فيه : وثانيها 
  .قول موسى عليه السالم عن قول املدعي لكاذب أنَّ الثَّعبان أبان : وثالثها 

  ) ١٠٨(َونََزَع َيَدُه فَإِذَا ِهَي َبْيَضاُء ِللنَّاِظرِيَن 

أي أخرجها من جَْيبِِه ومن جناحه ، » نَزَع َيَدُه « : النّزع يف اللَُّغِة عبارة عن إخراج الشَّيء عن مكانه ، فقوله 
]  ٢٢: طه [ } واضمم َيَدَك إىل جََناِحَك { : ، وقوله ]  ١٢: النمل [ } ْيبِكَ َوأَْدِخلْ َيَدَك ِفي َج{ : بدليل قوله 

.  
، واعلم أنَُّه ملَّا كان » كان هلا نور ساطع يضيء بني السَّماء واألرض « : قال ابن عباس } فَإِذَا ِهَي َبْيَضآُء { : قوله 

  .غري سوء البياض كالعيب بيَّن تعاىل يف غري هذه اآلية أنَُّه كان من 
مب تعلق للناظرين؟ : فإن قلت « : وقال الزَّخمشريُّ » بيضاء « متعلق مبحذوف ألنَُّه صفة ل » للنَّاظريَن « : قوله 
فإذا هي بيضاء للنَّظارة ، وال تكون بيضاء للنَّظَّارِة إال إذا كان بياضها بياضاً : واملعىن « بيضاء » يتعلَُّق ب : قلت 

  .» عادِة ، جيتمعُ النَّاس للنَّظر إليه ، كما جيتمع النَّظَّارة للعجائب عجيباً خارجاً عن ال
وهذا الذي ذكره الزخمشريُّ تفسري معىن ال تفسري إعراب ، وكيف يريُد تفسري اإلعراب؟ وإنَّما أراد التعلُّق املعنويُّ 

  .ِة املعىن له أي إنَُّه من تتمَّ. هذا الكالُم يتعلق هبذا الكالم : ال الّصناعي ، كقوهلم 
أن انقالب العصا  -إن شاء اهللا تعاىل  -إنَّ كثرة الدَّالئل توجب القوَّةَ يف النَّفْسِ ، وسيأيت يف سورة طه : فإن قيل 

  .أعظم من اليد البيضاء 

  ) ١٠٩(قَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْومِ ِفْرَعْونَ إِنَّ َهذَا لََساِحٌر َعِليٌم 

أسند القول إىل فرعون ]  ٣٤[ » الشعراء « أسند القول يف هذه السُّورة إىل املأل ، ويف اعلم أنَُّه سبحانه وتعاىل 
  :، وأجاب الزََّمْخشَرِيُّ عن ذلك بثالثة أْوُجٍه » قَالَ ِللَْمأل َحْولَُه « : يف قوله 
  .أن يكون هذا الكالم صادراً منه ومنهم ، فحكى هنا عنهم ويف الشَّعراء عنه : أحدها 
  .أنَُّه قاله ابتداء ، وتلقَّته عنه خاصَّته فقالوه ألعقاهبم :  والثاين

أنَُّهم قالوه عنه للنَّاسِ على طريق التَّبليغ ، كما يفعل امللوُك ، يرى الواحُد منهم الّرأي فيبلغه اخلاصَّة ، مث : والثالث 
  .يبلغوه لعامَّتهم ، وهذا الثَّاِلثُ قريٌب من الثَّانِي يف املعىن 

يعنون أنَُّه ليأخذ بأعني النَّاسِ حىت خييل إليهم العصا حيَّة ، واليد بيضاء ، وكان } إِنَّ هذا لََساِحٌر َعِليمٌ { : م وقوهل
موسى عليه الصَّالة والسَّالُم آدم اللّون ، ويرى الشَّيء خبالف ما هو عليه ، وكان الّسحر غالباً يف ذلك الزمان ، 

كان يف النِّهاية من  -عليه الصَّالة والسَّالم  -انت متفاوتة ، فالقوم َزَعُموا أن موسى وال َشكَّ أن مراتب الّسحر ك
ُيرِيُد { : علم الّسحر ، فلذلك أتى بتلك الّصيغة ، مث ذكروا أنَّه إنَّما أتى بذلك الّسحر طلباً للملك والّرئاسة فقالوا 

  . ] ١١٠: األعراف [ } أَن ُيْخرَِجكُْم مِّْن أَْرِضكُمْ 

  ) ١١٠(ُيرِيُد أَنْ ُيخْرَِجكُْم ِمْن أَْرِضكُْم فََماذَا َتأُْمُرونَ 



بفتح النُّوِن ، وروى كردم » َتأُمُرونَ « ، واجلمهور على » ماذا « قد تقدَّم الكالُم على » فََماذَا َتأُْمُرونَ « : قوله 
امساً واحداً يف حملِّ نصب على أنَُّه مفعولٌ ثانٍ كلمة » ماذا « عن نافعٍ كسرها ، وعلى كلتا القراءتني جيوز أن تكون 

بأي : حمذوفاً ، وهو ياء املتكلم والتقديُر » َتأُمُرونَ « بعد حذف الياء ، ويكون املفعول األوَّلُ ل » َتأُمُرون « ل 
  .ْشيٍء تأمرونين 

ْنطُوق به؛ ألنَّ الكسرة دالة عليه ، فهذا وعلى قراءة نافع ال َتقُول إنَّ املفعول األوَّلَ حمذوف ، بل هو يف قوَِّة املَ
  .احلَذُْف غري احلذف يف قراءة اجلماعة 

موصول ، وصلته العائد منصوب احملل غري » ذا « استفهاماً يف حمل رفع باالبتداء ، و » ما « وجيوُز أن تكون 
  .فما الذي تأمرونيه : معدى إليه بالباء فتقديُرُه 

، وردَّ عليه أُبو حيَّان بأنَُّه يلزم من ذلك حذف العائد اجملرور حبرف مل جير املوصول » ي بِهِ َتأُمرُونِ« وقّدره ابن عطية 
وهذه . مبثله ، مث اعتذر عنه بأنَّه أراد التقدير األصلي ، مث اّتسع فيه بأن حذف احلرف ، فاّتصل الضَّمُري بالفعل 

َعْونَ بذلك وحده تعظيماً له كما ُيخاطب امللوك بِصيَغِة اجلملة هل هي من كالم املَأل ، ويكوُنون قد خاطبوا ِفر
فقال هلم فرعون فماذا : اجلمع ، أو يكونون قالوه له وألصحابه أو يكون من كالم فرعون على إضمار قول أي 

كالم فرعون قوله  ويؤكد كوهنا من} يُرِيدُ أَن ُيْخرَِجكُْم مِّْن أَْرِضكُمْ { : َتأُمرون ويكون كالم املأل قد مت عند قوله 
  ] . ١١١: األعراف [ } قالوا أَْرجِْه { : تعاىل 
  .من األمر املعهود أو من األمر الذي مبعىن املشاورة؟ والثاين منقول عن ابن عباس » َتأُمُرونَ « وهل 

  .» شاورته فأشار عليَّ برأي : هو من أمَْرُته فأمرين بكذا أي « : وقال الزخمشريُّ 

  ) ١١١(وَأََخاُه َوأَْرِسلْ ِفي الَْمَداِئنِ حَاشِرِيَن  قَالُوا أَْرجِْه

ست قراءات يف املشهور املتواتر ، وال التفات ]  ٣٦[ » الشُّعراِء « يف هذه الكلمة هنا ويف } قالوا أَْرجِهْ { : قوله 
  .الث مع عدمه ثالث مع اهلَْمزِ وث: وضبط ذلك أنْ يقال . إىل َمْن أنكر بعضها وال ملن أنكر على روايها 

أرجِئْهو هبمزة ساكنة ، وهاء متصلة بواو : فأّما الثَّالثُ اليت مع اهلمزة فأولُها قراءة ابن كثري ، وهشام عن ابن عامر 
.  

  .أْرجِئُْه كما تقدَّم إال أنَّه مل يصلها بواو : قراءة أيب َعْمرو : والثانية 
  .هبمزة ساكنة وهاء مكسورة من غري صفة  أْرجِئِْه: قراءة ابن ذكوان عن ابن عامر : الثالثة 

  .بكسر اجليم وسكون اهلاء وصالً ووقفاً » أْرجِْه « : قراءة األخوين : وأّما الثَّالثُ اليت بال مهة فأوَّهلَا 
  .هباء متصلة بياء » أْرجِهِي « : قراءة الكسائيِّ ، وورشٍ عن نافعٍ : الثانية 
  .دون ياء قراءة قالون هباء مكسورة : الثالثة 

: أْرَجأته وأْرجَْيُته أي : وأمَّا اهلمُز وعدمه فلغتان مشهورتان يقال . فأّما ضمُّ اهلاء وكسرها فقد ُعرف مما تقدَّم 
َتَوضَّأتُ : باهلَْمزِ وعدمه ، وهذا كقومل ]  ٥١: األحزاب [ } ُتْرجِي َمن َتَشآُء { : أخَّرته ، وقد قرئ قوله تعاىل 

  .ل مها مادتان أصليتان أم املبدل فرع اهلمز؟ احتماالن وَتَوضَّْيُت ، وه
، ورواية ابن ذُكَْوان ] غريه [ ضم اهلاء مع اهلمزة ال جيوز « : وقد طعن قَْوٌم على قراءة ابن ذكوان فقال الفارسي 

  .» عن ابن عامر غلطٌ 
  .» كسرة أو ياء ساكنة وهذا ال جيوُز؛ ألنَّ اهلَاَء ال تكَسُر إالَّ بعد « : وقال ابُن ُمَجاهٍد 



  .» ومن القرَّاء َمْن يكسر مع اهلَْمزِ وليس جبيِّد « : وقال احلُوِفيُّ 
ويُقْرأ بكسر اهلاء مع اهلمز وهو ضعيف؛ ألنَّ اهلمزة حرف صحيٌح ساكٌن ، فليس قبل اهلاء ما « : وقال أبو البقاِء 
  .» يقتضي الكسر 

  :يل التنازل بوجهني وقد اعتذر النَّاس عن هذه القراءة على سب
، فكأنَّ اهلاء وليست ] مذكورة يف موضعها [ أن اهلَْمَزة ساكنةٌ والسَّاكن حاجٌز غري حصني ، وله شواهٌد : أحدمها 

  .اجليم املكسورة فلذلك كُسِرت 
سره فكأهنا أن اهلمزة كثرياً ما يطرأ عيلها التغيري وهي هنا يف معرض أن تبدل ياء ساكنة لسكوهنا بعد ك: الثاين [ 

  ] .وليت ياء ساكنة فلذلك كسرت 
  :وقد اعترض أُبو َشاَمةَ على هذين اجلوابني بثالثِة أوجه 

واحلكم ]  ٢٨: القمر [ } َوَنبِّئُْهْم { ، ]  ٣٣: البقرة [ } أَنبِئُْهم { أنَّ اهلمز حاجز معتدٌّ به بإمجاع يف : األولُ 
  .الكَْسرِ والضّم واحد يف ضمري اجلمع واملفرد فيما يرجع إىل 

أنَّ اهلمز لو قلب َياٌء لكان الَوْجه املختاُر ضمّ اهلاء مع صريح الياِء نظراً إىل أنَّ أصلها مهزة ، فما الظنُّ َمبنْ : الثالث 
  .يكسر اهلاء مع صريح اهلَمزِة ، وسيأيت حتقيق ذلك يف باب وقِف محزةَ وهشام ، فضمُّ اهلَاء مع اهلمزِة هو الَوْجُه 

يقرأ باهلمزة وضمِّ اهلاء من غري إشابع وهو » وَأْرجِئُْه « : د استضعف أُبو البقاِء قراءة ابن كثري وهشام فإنَُّه قال وق
اجليِّد ، وباإلشباع وهو َضِعيٌف؛ ألنَّ اهلاء خفيَّة ، فكأنَّ الواو اليت بعدها تتلو اهلمزة ، وهو قريٌب من اجلمع بني 

  .باإلْشبَاع » عليهمي مال « : قوهلم  السَّاكنني ومن هاهنا َضْعف

وهذا التَّضْعيف ليس بشيء؛ ألنََّها لغة ثابتة عن الَعَربِ ، أعين إشباع حركة اهلاء بعد ساكن « : قال شهاُب الدِّينِ 
أنْ ُتْشبع  مطلقاً ، وقد تقدَّم أنَّ هذا أصل البن كثري ليس خمتصاً هبذه اللَّفْظَِة ، بل قاعدته كلُّ هاء كناية بعد ساكن

إالَّ قبل ساكن فإن املدَّ ُيحذُف اللتقاء « منهو ، وعنهو ، وأرجِئْهو » : حركتها حىت تتولَّد منها حرف مدِّ حنو 
بتشديد التَّاِء ، ولذلك ]  ١٠: عبس [ } َعْنُه تلهى { الساكنني إالَّ يف موضع واحد رواه عنه الَبزِّيُّ وهو 

  ]الرجز : [ ن قال بعد ما أنشد قول الشَّاعر استضعف الزَّجَّاج قراءة األخوي
  مَالَ إلَى أْرطَاةِ ِحقٍْف فَالطَجَْع... لَمَّا َرأى أنْ ال َدُعُه َوالَ ِشَبْع  - ٢٥٣٩

أخطأت؛ ألنَّ الشَّاعر جيوز أن خيطئ : هذا شعٌر ال يعرف قائله وال هو بَِشيٍء ، ولو قاله شاعر مذكور لقيل له » 
  .« ليه مذهب ال ُيعَرَّج ع
  .« وقد تقدَّم أنَّ تسكني هاء الكناية لغة ثابتة ، وتقدَّم شواهدها ، فال حاجةَ إىل اإلعادة » : قال شهاُب الدِّين 

ويضعف نصله على املعيَّة إلمكان النَّسق من غري « أْرجِْه » األحسُن أن يكون نسقاً على اهلاء يف « َوأخَاُه » : قوله 
  .ضعف لَفْظي وال معنوي 

  .« معىن أْرجِْه أي أخّره » : قال عطاٌء 
  :احبسه وأخاه ، وهو قول قتادة والكَلْبِي ، وهذا ضعيف لوجهني : وقيل 

  .أنَّ اإلرجاء يف اللَُّغِة هو التَّأخري ال احلبس : أحدمها 
ره وترك التَّعَرُّضِ أنَّ فرعونَ ما كان قادراً على حبس موسى بعد أنْ شاهد العصا فأشاروا عليه بتأخري أم: والثاين 

  .إليه بالقتل 
  .} َوأَْرِسلْ ِفي املدآئن حَاشِرِيَن { : قوله 



حاشرين : حمذوفة أي « َحاشِرِين » مفعول به ، ومفعول « حَاِشريَن » ، و « أْرِسلُ » متعلق ب « ِفي املَدَاِئنِ » 
  .السَّحَرة ، بدليل ما بعده 

  :ثالثُة أقوال  مجع َمديَنٍة ، وفيها« املَداِئُن » و 
أنَّ وزهنا فعيلة فميمها أصلية وياؤها زائدة مشتقة من َمُدنَ َيْمُدنُ مدوناً أي قام ، واستدلَّ هلذا القول : أصحها 

بإطْبَاقِ القراء على مهز مدائن كصحيفة وصحائف ، وسفينة وسفائن ، والياء إذا كانت زائدة يف الواحد مهزت يف 
: ولو كانت مفعلة مل هتمز حنو [ معايش ومعيشة ، : ا كانت من نفس الكلمِة مل هتمز حنو اجلمع كقبائل وقبيلة ، وإذ

  ] .َمِعيَشِة ومعايش وألنَُّهم مجعوها أيضاً على ُمدٍن كقوهلم سفينٍة وُسفُنٍ وُصُحٍف 
  .« صحيفة  مدن كما قالوا ُصْحفٌ يف: ويقطُع بأنَّها فعيلة مجعهم هلا على فعل قالوا » : قال أُبو حيَّان 

املدن يف احلقيقِة مجع املدين ، ألنَّ املدينة ال ُتْجَمعْع على ُمُدن ولكن على : قد قال الزجاجي » : قال شهاُب الدِّين 
وال أدري ما محله على جعل مدن مجع « مدائن ومثل هذا سفن كأهنم مجعوا سفينة على سفني مث مجعوه على سفن 

اد فُُعل على فَِعيلٍَة ال مبعىن مفعولة ، اللهم إال أن يكون قد حلظ يف مدينة أنََّها فعيلة مدين ، ومدين مجع مدينة مع اطَّر
مبعىن مفعولة؛ ألنَّ معىن املدينِة أن ميدن فيها أي يقام ، ويُؤيُِّد هذا ما سيأيت أنَّ مدينة وزهنا يف األْصلِ مديونة عند 

  .بعضهم 

َيدِيُنُه أي ساسه َيُسوُسُه ، فمعىن مدينة أي َمْملُوكَة ومسوسة أي َمسُوسٌ  أن وزهنا مفعلة من َداَنُه: القول الثاين 
أهلها من داهنم ملكهم إذا سَاَسُهم ، وكان ينبغي أن جيمع على مداين بصريح الياء كمعايشَ يف مشهور لَُغِة الَعَربِ 

.  
  َيديُنُه إذا ملكه هي من دَاَنُه« : أن وزهنا مفعولة ، وهو َمذَْهُب املربِّد قال : الثالث 

َوقََهَرُه ، وإذا كان أصلها مديونة فاستثقَلُوا حركة الضَّمَّة على الياء فسكنوها ، ونقلوا حركتها إىل ما قبلها ، 
الواو واملزيدة الَّيت هي واو املفعول ، والياء اليت هي من نفس الكلمة ، فحذفت الواو؛ ألنَّها : فاجتمع ساكنان 

ائد أوىل من حذف احلرف األصلي ، مث كََسُروا الدَّال لتسليم الياء ، فال تنقلب واواً النضمام ما زائدة ، وحذف الزَّ
قبلها ، فتختلط ذوات الواو بذوات الياِء ، وهكذا تقولُ يف املبيع واملخيط واملكيل فالَ ينقلب واواً النضمام ما 

األصلّية؟ أو الواو الزائدة؟ األوَّلُ قول األخْفَشِ ،  قبلها ذوات الواو ، واخلالف جارٍ يف احملذوف ، هل هو الياء
  .والثَّاين قول املَازين ، وهو مذهب مجاهري النَُّحاِة 

  «املدينة » فصل يف تعريف 
أرسل إىل هذه املدائن : املدينةُ معروفةٌ ، وهي الُبقعةُ املسورة املستويل عليها ملك وأراَد مدائن صعيِد ِمْصرَِ ، أي 

  .شرون إليك من فيها من السَّحرِة ، وكان رؤساء السَّحرِة بأقَْصى مدائن الصَّعيِد رجاالً حي
ونقل القاضي عن ابن عباس أنَُّهم كانوا َسْبِعَني َساِحراً سوى رئيسهم ، وكان الذي يعلمهم رجلي َمجُوِسيِّْينِ من 

  .املوصل ، وهي قرية ب -عليه الصَّالة والسَّالم  -بلدة يونس « نينوى » أْهلِ 
عليه  -وهذا النَّفْلُ مشكل؛ ألنَّ املَُجوسَ أتباع زرادشت ، وزرادشت إنَّما جاء بعد مُوسى » : قال ابن اخلطيب 
  . -الصَّالة والسَّالم 

  ) ١١٢(َيأُْتوكَ بِكُلِّ سَاِحرٍ َعِليمٍ 



اٌر للمبالغة وساحر حيتملها ، فسحَّ» ساحر « والباقون » سحّار « ]  ٧٩[ » يونس « قرأ األخوان هنا ويف سورة 
  .أهنا سحَّاٌر مثال مبالغة » الشُّعراء « ، وال خالف يف اليت يف 

  .السَّاحر الذي يعلم السِّْحَر وال يعلم ، والسحَّارُ الذي يعلم : فقيل : واختلفوا يف السَّاحر والسحَّار 
  .دمي السحر السَّاِحُر من يكون سحره يف وقت دون وقت ، والسحَّاُر من ي: وقيل 

  .حيتمل أن تكون باء التَّعدية وحيتمل أن تكون مبعىن مع » بِكلّ « : يف قوله » الباء « و 
: إنَّ فرعون اختذ علمه من بين إسرائيل ، فبعث هبم إىل قرية يقال هلا : وقال ابن عباس وابن إسحاق والسُّدِّيُّ 

وهذه اآلية تدلُّ على كثرة . السَّحرة جباءوا ومعلمهم معهم الفرما يعلموهم فعلموهم سحراً كثرياً ، فلما بعث إىل 
السَّحرِة يف ذلك الزَّماِن ، وذلك يدلُّ على ِصحَِّة قول املتكلِّمني من أنه تعاىل جيعل معجزة كل نّيب من جنس ما كان 

وملا . جنس السحر غالباً على أهل ذلك الزمان ، فلما كان السِّحر غالباً على أهل زمان موسى كانت معجزته من 
وملا كانت الفصحاة غالبة على أهل زمان . كان الطبُّ غالباً على أهل زمان عيسى كانت معجزته من جنس الطبِّ 

  .حممد صلى اهللا عليه وسلم كانت معجزته من جنس الفصاحة 

  ) ١١٣(اِلبَِني َوَجاَء السََّحَرةُ ِفْرَعْونَ قَالُوا إِنَّ لََنا لَأَجًْرا إِنْ كُنَّا َنْحُن الَْغ

  .وحذف ذكر اإلْرسَالِ لعلم السَّامع 
  :وجهان } إِنَّ لََنا َألْجراً { : ويف قوله 
  .أنََّها ال حملَّ هلا من اإلْعرَاب؛ ألنَّها استئناف جواب لسؤال مقدر ، ولذلك مل تعطف بالفاء على ما قبلها : أظهرمها 

  .» السَّحرةُ فرعون فقالوا وجاَء « : هال قيل : فإن قلت : قال الزخمشريُّ 
وهذا قد سبقه إليه » أإن لنا ألراً « : ما قالوا إذ جاءوه؟ فأجيب بقوله قالوا : هو على تقدير سائل سأل : قلت 

  .فلم يصحَّ دخول الفاء على هذه الَوْجِه » ألنَّ املعىن ملا جاءوا قالوا « فقالوا » ومل يقل « : الواحديُّ إالَّ أنه قال 
  .قاله احلويف » جاُءوا « أنََّها يف حملِّ َنْصبٍ على احلال من فاعل : الثاين  والوجه

هبمزة واحدة بكسر األلف على اخلرب والباقُونَ هبمزتني على » إنَّ « وقرأ َناِفٌع وابن كثري وحفٌص عن عاصم 
  .وهم على أصوهلم من التحقيق والتسهيل وإدخال ألٍف بينهما وعدمه . االستفهام 

  .اءة احلََرميِّْين على اإلخبار ، وجوَّز الفارسيُّ أن تكون على نيَّةِ االستفهامِ يدلُّ عليه قراءة البقاين فقر
االستفهام أْحَسُن يف هذا املوضع؛ ألنَُّهم أرادوا أن يعلموا هل هلم أجر أم ال ، وال يقطعون على أن : قال الواحديُّ 

  .على االستفهام » الشعراء « هلم األجر ، ويقوي ذلك إمجاعهم يف سورة 
وحجَّةُ نافع وابن كثري أنَُّهما أرادا مهزة االستفهام ، ولكنهما حذفا ذلك من اللَّفِْظ ، وإن كانت باقية يف املعىن 

  ]املنسرح : [ وقول الشاعر ]  ٢: الشعراء [ } َوتِلَْك نِْعَمةٌ َتُمنَُّها َعلَيَّ { : كقوله تعاىل 
  .. .أْرَزأ الِكَراَم َوأنْ أفَْرُح أنْ  - ٢٥٤٠

  ]الطويل : [ وقول اآلخر 
  َوذُو الشَّْيبِ َيلَْعُب. . ..  - ٢٥٤١
أهذا ريب؟ وقد تقدَّم حتقيق هذا ، وأنَُّه مذهب أيب احلسن ونكر : التقدير ]  ٧٦: األنعام [ } هذا رَبِّي { : وكقوله 

  .للتعظيم » أجراً « 
  .» إنَّ له إلبالً وإن له لغنماً يقصدون الكثرة : كقول العربِ « : قال الزَّخمشريُّ 



شرط جوابه حمذوٌف للدِّألالة عليه عند اجلمهور ، أو ما تقدَّم عند من جييز تقدمي جواب الشَّْرط » إنْ كُنَّا « : قوله 
  .عليه 

البصريني ، وحمله الرَّفع  جيوز فيه أن يكون تأكيداً للضَّمري املرفوع ، وأن يكون فصالً فال حمل له عند» َنْحُن « و 
  .عند الكسائيِّ ، والنَّصب عند الفرَّاء 

  ) ١١٤(قَالَ َنَعْم وَإِنَّكُْم لَِمَن الُْمقَرَّبَِني 

معطوف على ماذا؟ فاجلوابُ أنَُّه معطوف على حمذوف ، وهو اجلملة اليت } وإنكم ملن املقربني { : قوله : فإن قيل 
إين ال أقصركم : نعم إنَّ لكم ألجراً وإنكم ملن املقربني ، أي : قال : ذا التقديُر عنها يف اجلاوب إ» نعم « نابت 

  .على الثَّواب ، بل أزيدكم عليه بأن أجعلكم من املقّربني عندي 
  .» وهذا يدلُّ على أنَّ الثواب إنَّما َيعظم موقعه إذا كان مقروناً بالتعظيم « : قال املتكلمون 

نَّ كل اخللق كانوا عاملني بأن فرعون كان عبداً ذليالً عاجزاً وإال ملا احتاج إىل االستعانة وهذه اآلية تدلُّ على أ
بالسحرة يف دفع موسى ، ويدلُّ على أن السَّحََرة ذليالً عاجزاً وإال ملا احتاج إىل االستعانة باحلسرة يف دفع موسى ، 

ال ملا احتاجوا إىل طلبِ األْجرِ واملال من فرعون؛ ألهنم لو ويدلُّ على أن السََّحَرة مل يقدروا على قلب األعيان ، وإ
قدروا على قلب األعيان فَلََم مل يقلبوا التراب ذهباً ، وِلمَ لَْم ينقلوا ملك فرعون إىل أنفسهم ، وِلَم لَْم جيعلوا 

  .بكلمات أهل األَباطيل  واملقصوُد من هذه اآليات تنبيه اإلنسان على االحتراز عن االغترار. أنفسهم ُملُوك العامل 

  ) ١١٥(قَالُوا َيا مُوَسى إِمَّا أَنْ ُتلِْقَي َوإِمَّا أَنْ َنكُونَ َنْحُن الُْملِْقَني 

  .إمَّا هنا للتخيري ، ويطلق عليها حرف عطف جمازاً : } إِمَّآ أَن ُتلِْقَي { : قوله 
  .» بب إمياهنم فكان ذلك س -عليه السالم  -تأدَّبوا مع موسى « : قال املفسُرون 

إذا كنت آمراً أو ناهياً أو خمرباً فهي مفتوحة ، وإذا كنت » إّما « و : » أّما « قال الفرَّاُء والكساِئيُّ يف باب 
إّما اللَّه فأْعُبْده ، وأما اخلمُر فال َتْشَرهبا وأما زيد فقد : مشترطاً أو شاكّاً أو خمرياً فهي مكسورةٌ ، تقول يف املفتوحة 

} فَإِمَّا َتثْقَفَنَُّهْم ِفي احلرب فََشرِّْد بِهِم { : إّما تعطنيَّ زيداً فإنه يشكرك قال تعاىل : ، فإن كنت مشترطاً فتقول  َخَرَج
يل يف الكوفة دارٌ : ال أدري من قام إما زيد وإما عمرو ، وتقولُ يف التَّْخيري : ، وتقولُ يف الشَّكِّ ]  ٥٧: األنفال [ 

  .ا وإمَّا أن أبيعها إما أن أْسكَُنَه
فقد جيوُز أن تكون قد » جاءين زَْيٌد أو عمرو « : أنك إذا قلت » أو « إذا كانت للشكِّ وبني » إّما « والفرق بني 

جيوز » أو « أو عمرو ، فصار الشك فيهما ، فأوَّلُ االمسني يف : بنيت كالمك على اليقنيِ مث أدركك الّشك فقلت 
قام أُخوَك وتسكت مث :  يعرض الشك فتستدرك باالسم اآلخر؛ أال ترى أنََّك َتقُولُ أن حيسن السكوت عليه ، مث

  .أو أبوك : تشكُّ فتقول 
ضربت إمَّا عبد اهللا : فإمنا تبين كالمك من أول األمر على الشك ، فال جيوز أن تقول » إّما « وإذا ذكرت 

  :ثالثة أوجه }  أَن ُتلِْقَي َوإِمَّآ أَن نَّكُونَ{ : ويف حمل . وتسكت 
افعل إمَّا إلقاءك وإما إلقاءنا ، كذا قّدره أبو حيَّان ، وفيه نظر؛ ألنَُّه ال َيفَْعلُ : النصب بفعلٍ مقدَّر أي : أحدها 

  .اختر إمَّا إلقاءك وإّما إلقاءنا : إلقاءهم فينبغي أن ُيقَدِّر فعالً الئقاً بذلك وهو اختر أي 
  .» إَما أن َتفَْعلَ اإللقاء « : وقدره مكي وأبو البقاِء فقاال 



  ]البسيط : [ كقوله : قال َمكِّيٌّ 
  .. .ِتلَْك َعاَدتَُنا : الرُّكُوَب فَقُلَْنا : قَالُوا  - ٢٥٤٢
  .إال أنَُّه جعل النَّْصَب مذهب الكوفيني » الركوب « بنصب 
  .إلقاُؤنا  أمُْرك إمَّا إلقاؤك وإما: الرفع على خرب ابتداٍء مضمر تقديره : الثاين 

  .أن يكون مبتدأ خربه حمذوف تقديره إمَّا لقاؤك مبدوٌء به ، وإمَّا إلقاؤنا مبدوٌء به : الثالث 
: التوبة [ } َوإِمَّا َيُتوُب َعلَيْهِْم { : وسقطت من قوله } إِمَّآ أَن ُتلِْقيَ { : يف قوله » أن « كيف دخلت : فإن قيل 
١٠٦ . [  

يف هذه اآلية ألهنا يف موضع األمر باالختيار ، وهي يف موضع » إما « يف » أن «  دخول: فاجلواب قال الفراء 
اختر أن تلقي أو نلقي ، ويف آية التَّْوَبِة ليس فيها أمر بالتخيري؛ أال : اختر ذا أو ذا ، كأنَُّهم قالوا : نصب كقولك 

  »أن « ترى أنَّ األمر ال َيصْلُُح هاهنا فلذلك مل يكن فيه 
  املصدرية قبل الفعل خبالف قوله تعاىل« أن » إنَّما أتى هنا ب « : ه وقال غري

إّما : وما بعدها هنا » أن « ألن ] .  ١٠٦: التوبة [ } َوآَخُرونَ مُْرَجْونَ َألْمرِ اهللا إِمَّا ُيَعذُِّبُهْم َوإِمَّا َيتُوُب َعلَْيهِْم { 
فعالً صرحياً ، بل ال ُبدَّ أن ينضمَّ إليه حرٌف مصدري جيعله يف  مفعول به او مبتدأ ، واملفعولُ به واملبتدأ ال يكونان

، وإمَّا صفة له ، واخلُرب والصِّفةُ يقعان مجلة » آخُرونَ « خرب ثان ل » إّما « تأويل اسمٍ ، وأما آية التَّوبِة فالفعلُ بعد 
  .فعلية من غري حرف مصدري 

ألنَُّهم كانوا َيْعتَِقُدونَ أن يفعل كفعلهم  -ا أن ُتلْقي حبالََك وِعصِيَّك إمَّ: وحذف مفعولُ اإللقَاِء للعلم به والتقدير 
  .أو نلقي حبالنا وعصِيَّنا  -

  ) ١١٦(قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَْوا َسَحرُوا أَْعُيَن النَّاسِ َواْسَتْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا بِِسْحرٍ َعِظيمٍ 

وهو أنَّ إلقاءهم كان سحراً ومعارضة للمعجزة ، وذلك كفر ، فكيف جيوز :  وفيه سؤالٌ} قَالَ أَلْقَْواْ { : قوله 
  .أن يأُمَرُهم به؟  -عليه الصالة والسالم  -ملوسى 

  :واجلواُب من وجوه 
أنَُّه عليه الصَّالةُ والسَّالُم إمنا أمرهم بشرط أنْ يعلموا يف فعلهم أن يكون حقّاً ، فإذا مل يكن كذلك فاألمرُ : أحدها 

اسقين املاء من اجلرَِّة ، فهذا الكالُم إمَّا أن يكون بشرط حصول املاء يف اجلرَِّة ، فأمَّا إذا : هناك كقول القائل لغريه 
  .مل يكن فيها ماء فال أمر ألَْبتَّةَ كذلك هاهنا 

  .» ألْقُوا إن كنتم ُمِحقِّني ، وألقوا على ما يصح وجيوز : املعىن « : قال الفرَّاُء 
  .ابتدأوا باإللْقَاِء فسترون ما حيل بكم يف االفتضاح : هتديٌد هلم أي  :وقيل 

أنَّهم ال بد وأن  -عليه الصَّالةُ والسَّالُم  -أنَّ القْوَم إنََّما جاُءوا إللقاء تلك احلبال والعصي ، وعلم موسى : وثانيها 
لك أذن هلم يف التقدمي ازدراًء لشأهنم ، وقلَّة مباالته هبم يفعلوا ذلك وإمنا وقع التَّخيري يف التَّقِْدمي والتَّأخري ، فعند ذ

  .وثقة مبا وعده اللَُّه به من التَّأييد ، وأنَّ املعجزة لن يغلبها سحر أبداً ، وألنَّ األمر ال يستلزُم اإلرادة 
م فأذن هلم يف اإلتيان قوله عليه السالُم كان يريدُ إبطال ما أتوا به من السحر وذلك ال ميكن إال بتقدميه: وثالثها 

بذلك السحر ليمكنه اإلقدام على إبطاله مثل من يريد مساع شبهة ملحد ليجيب عنها ويكشف عن ضعفها 



هات وقل واذكرها ، وبالغ يف تقريرها ، ومراده من ذلك أنه إذا أجاب عنها بعد هذه املبالغة : وسقوطها فيقول له 
  .كذا هاهنا فإنَُّه يظهر لكل أحٍد ضعفها وسقوطها ، ف

إنكم لن تغلبوا ربَّكم ، ولن تبطلوا آياته ، وهذا من : قال هلم موسى : يف الكالم حذٌف ، واملعىن : وقال الفرَّاء 
  .معجزات القرآن الذي ال يأيت مثله يف كالمِ الناس وال يقدرون عليه يأيت اللفظ اليسري جبميع املعاين الكثرية 

  .لو تركنا َنفَْعلُ لَفََعلَْنا مبعاٍن كثرية : لشبهتهم واستبطاهلم ، ولئال يقولوا  وإمنا أمرهم تعجيزاً هلم وقطعاً
  .} فَلَمَّآ أَلْقُْواْ سحروا أَْعُيَن الناس { : قوله 

لو كان السِّْحُر حقّاً لكانوا قد سحروا قلوهبم ، ال أعينهم ، فثبتَ أنَّ املُرَاد أنَّهم ختيَّلُوا أحواالً « : قال القاضي 
  .» عجيبة مع أن األمر يف احلقيقة ما كان على وفقِ ما َتَخيَّلُوُه 

  .» َسَحرَوا أْعُيَن النَّاسِ ، أي قلبوها عن صحَِّة إدراكها ، بسبب تلك التَّمْوِيهاِت : بل املراُد « : وقال الواحديُّ 
علوا الزِّئبَق يف دواخل تلك العصي ، فلمَّا أثر إهنم أتوا باِحلبالِ والعصيِّ ولطَّخوا تلك اِحلبالَ بالزِّئَْبقِ وج: وقيل 

َتْسخني الشَّْمسِ فيها حتركت والتوى بعضها على بعض ، وكانت كثريةً جداً فتخيَّل النَّاُس أنَّها تتحرَّك وتلتوي 
  .باختيارها وقدرهتا 

قّر : هو قريب من قوهلم أرهبوهم ، و: جيوز أن يكون استفعلَ فيه مبعىن أفعل أي } واسترهبوهم { : قوله تعاىل 
  .واستقّر ، وعظّم واسَتعْظََم وهذا رأي املربِِّد 

  .وجيوز أن تكون السني على باهبا ، أي استدعوا رهبة النَّاس منهم ، وهو رأي الزجاج 
إىل موسى أن  وروي عن ابن عباس أنَّهُ خيل. أيها الناس اْحذَرُوا : روي أنَّهم بَعثُوا مجاعة يَُناُدونَ عند إلْقاِء ذلك 

  .} أَنْ أَلْقِ َعَصاكَ { إليه  -عزَّ وجلَّ  -حباهلم وعصيهم حيَّاٌت مثل عصا موسى ، فأوحى اهللا 
ملا كان نبياً من عند اللَّه كان على ثقة ويقني من أنَّ  -عليه الصَّالةُ والسَّالُم  -وقال احملققون هذا غري جائزِ؛ ألنَّه 

بأن ما أتَْوا به على وجه املعارضة من باب السحر والباطل ، ومع هذا اجلزم فإنه ميتنع القوم لَْن يغلبوه ، وهو عامل 
  .حصول اخلوف 

  ] . ٦٧: طه [ } فَأَْوَجَس ِفي نَفِْسِه ِخيفَةً موسى { : ألَْيَس أنَّهُ تعاىل قال : فإن قيل 
والسَّالم خاف من ] الصَّالِة [ عله عليه ليس يف اآلية أن هذه اخليفة إنَّما حصلت هلذا السَّبب ، بل ل: فاجلواُب 

. أي عندهم؛ ألنه كان كثرياً } َوَجآُءوا بِِسْحرٍ َعظِيمٍ { : وقوع التَّأخري يف ظهور حّجته على سحرهم مث قال تعاىل 
  .روي أنَّ األرض كاَنْت ميالً يف ميل فامتألت حيات يركبُ بعضها بعضاً 

) ١١٨(فََوقََع الَْحقُّ َوبَطَلَ َما كَانُوا َيْعَملُونَ ) ١١٧(قِ َعَصاَك فَإِذَا ِهيَ َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ َوأَْوحَْيَنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَلْ
َربِّ ) ١٢١(قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ الَْعالَِمَني ) ١٢٠(َوأُلِْقَي السََّحَرةُ َساجِِديَن ) ١١٩(فَُغِلُبوا ُهَناِلَك َواْنقَلَبُوا َصاغِرِيَن 

َها قَالَ ِفْرَعْونُ آَمْنُتْم بِِه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم إِنَّ َهذَا لََمكٌْر َمكَْرُتُموُه ِفي الَْمِديَنِة ِلُتْخرِجُوا ِمْن) ١٢٢(وَسى َوَهاُرونَ ُم
قَالُوا إِنَّا إِلَى َربَِّنا ) ١٢٤(َصلِّبَنَّكُمْ أَْجَمِعَني لَأُقَطَِّعنَّ أَْيدَِيكُْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخلَاٍف ثُمَّ لَأُ) ١٢٣(أَْهلََها فََسْوَف َتْعلَُمونَ 

َوقَالَ ) ١٢٦(ا ُمْسِلِمَني َوَما َتْنِقُم ِمنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآَياتِ َربَِّنا لَمَّا َجاءَْتَنا َربََّنا أَفْرِغْ َعلَْيَنا َصْبًرا َوَتَوفََّن) ١٢٥(ُمْنقَِلُبونَ 
َتحْيِي نَِساَءُهمْ ِفْرَعْونَ أََتذَُر ُموَسى َوقَْوَمُه ِليُفِْسدُوا ِفي الْأَْرضِ وََيذََرَك وَآِلهََتَك قَالَ َسُنقَتِّلُ أَْبَناَءُهْم َوَنْس الَْملَأُ ِمْن قَْومِ

ضَ ِللَِّه ُيورِثَُها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمهِ اْستَِعيُنوا بِاللَِّه وَاصْبُِروا إِنَّ الْأَْر) ١٢٧(َوإِنَّا فَْوقَُهْم قَاِهُرونَ 



قَالُوا أُوِذيَنا ِمْن قَْبلِ أَنْ َتأِْتَيَنا َوِمْن َبْعِد َما جِئَْتَنا قَالَ َعَسى َربُّكُْم أَنْ ُيْهِلَك َعُدوَّكُمْ ) ١٢٨(َوالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَِّقَني 
  ) ١٢٩(ْيَف َتْعَملُونَ َوَيسَْتْخِلفَكُْم ِفي الْأَْرضِ فََيْنظَُر كَ

  .أن تكُون املفسِّرة ملعىن اإلَحياِء : » أن « جيوز يف 
  .وجيوُز أنْ تكون مصدريّةً؛ فتكونُ هي ، وما بعدها مفعول اإلَحياِء 

َتَتلَقَُّف « : واألصلُ » َتلَقََّف « بتشديد القاِف ، من » َتلَقَُّف « : قرأ العامَّةُ } فَإِذَا ِهَي َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ { : قوله 
  ] . ١٥٢: األنعام [ } تََتذَكَُّرونَ { بتاءْينِ ، فحذفت إحداُهَما ، إمَّا األوىل ، وإمَّا الثانية وقد تقدَّم ذلك يف حنو » 

حتقيقه عند  بتشديد التاء أيضاً ، وقد تقدم» فإذا هي تَّلَقَُّف « : على أًهلا يف إدغاِمَها فيما بعدها ، فيقرأُ : والبزِّيُّ 
  ] . ٢٦٧: البقرة [ } َوالَ َتَيمَُّمواْ اخلبيث { : قوله 

  .« ، وَرِكب َيْركَْب » َعِلَم َيْعلَُم « ك » لَِقَف « بتخفيف القاِف من » َتلْقَُف « وقرأ حفٌص 
  .إذا أَخذْتُه بُِسرعٍة ، فأكَلَْتُه أو اْبَتلَْعَتُه : لَقِفُْت الشَّيَء ألْقَفُُه لَقْفاً ، ولَقَفَاناً ، وَتلقفُتهُ أَتلقَّفُُه َتلَقُّفاً : يقال 

: [ قول الشَّاِعر « َعِلَم َيْعلَُم » لَِقَف َيلْقَُف ، ك : أهنا ابتلَعْت مجيع ما َصَنعُوه ، وأنشدُوا على : ويف التفسري 
  ]السريع 
  السَّاحُِر َتلْقَُف َما َيْصَنُعُه... وأنَت َعَصا ُموَسى الَّيت لَم َتَزلْ  - ٢٥٤٣
  .لَِقَف ولَِقَم مبعىن واحٍد ، قاله أُبو ُعبيٍد : وُيقَالُ . َرُجلٌ ثقٌف لقٌف ، وثَِقيفٌ لَِقيٌف ، َبيِّن الثَّقافة واللَّقَافة : وُيقَالُ 
  .مبعًىن واحٍد : َتلْقَُف ، وَتلْقَُم ، وَتلَْهُم : ويقالُ 

: طفة ، وال ُبدَّ من َحذِْف مجلٍة قَْبلَها ليترتََّب ما بعد الفاِء عليها ، والتقديُر جيوُز أن تكُون العا« فإذَا ِهَي » والفَاُء يف 
  .« فألْقَاَها فإذا ِهَي » 

  .جوَّز زيادهتا ُهَنا « َخَرْجُت فإذا األَسُد حَاِضرٌ » : َوَمْن جوَّز أن تكون الفاُء زائدةً يف حنو 
  .ى كالَّيت قَْبلََها وعلى هذا فتكونُ هذه اجلملةُ قد أوحيت إىل موس

  .فاجلملةُ غري موحى هبا إليه  -أعين كون الفاِء عاطفةً  -وأمَّا على األوَّل 
  .الذي يأِفكُونُه : والعائُد حمذوٌف ، أي « الذي » أن تكون مبعىن « ما » جيوزُ يف « َما َيأفكونَ » : قوله 

  .موقَع املفُعولِ به ، وهذا ال َحاجةَ إلَْيِه  حينئٍذ واقٌع« واملصدر » مصدرية ، « ما » وجيوز أن تكُون 
َبطَلَ احلبالُ والِعصيُّ : ، فيكونُ املعىن « الذين » مبعىن « ما » َيجُوز أن تكون } َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ { : وذلك قولُُه 

الذي كانوا يعملونه ، أو  وبطل: َزالَ ، وذهب بِفُقْدانَِها ، وأن تكون مصدرية ، أي : أي : الذي عملوا به السِّحر 
  .عملهم 

  .وهذا املصدُر جيوُز أن يكون على بابه 
فإنَّ يتعيَُّن أن يكُونُ واقعاً موقع املفُعول به ليصحَّ املعىن؛ « َما َيأفكُون » خبالف . وأن يكون واقعاً موقع املفعول به 

  .إذ اللَّقُْف يستدعي َعْيناً يصحُّ تسلُّطُه عليها 
  .قلُب الشَّيِء عن وْجهِه ، ومنه ِقيلَ للكذبِ إفٌْك ، ألنَُّه مقلْوٌب عن وجهه : يف اللُّغِة ومعىن اإلفِك 

َيقِْلُبوَنُه عن احلَقِّ إىل : أنَّ العصا تلقَُف ما يأِفكُوَنُه ، أي : َيكِْذُبونَ ، واملعىن : يُريُد « َما َيأِفكُونَ » : قال ابُن عبَّاسٍ 
  .البَاِطلِ 



  .ظََهَر : قال ُمجاهٌد واحلسُن « قََع احلَقُّ فََو{ : قوله 
  .« فتبيََّن احلَقُّ ِمَن السِّْحرِ » : وقال الفرَّاُء 

، من السِّْحرِ ، } َوبَطَلَ َما كَانُواْ َيْعَملُونَ { ظُُهورُ الشَّيِء بوجوده نازالً إىل ُمْسَتقرَِّه ، : الُوقُوُع : قال أْهلُ املعاين 
ِسحراً لََبقَِيْت حبالُنا وعصينا ومل ُتفْقَدْ  -عليه الصَّالةُ والسَّالُم  -لئن كان ما صنَع موسى : ة قالوا وذلك أنَّ السَّحر

  .، فلما فقدت؛ ثََبَت أنَّ ذلك من أمر اهللا 
ن كما ال َيِصحُّ يف الواقعِ يفيد قُوَّة الظُّهُورِ والثُُّبوِت حبيثُ ال َيصحُّ فيه البُطال: « فََوقََع احلَقُّ » : قوله : قال القَاِضي 

  .أن يصريَ إالَّ واقعاً 
  فصل
  .يُدلُّ على قوَِّة الظَّهُورِ « فوقع احلَقُّ » : قوله : فإن قيل : قلت 

  .تكريراً } َوبَطَلَ َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ { : فكان قوله 
  .، وهي احلَِبالُ والعصا ، فعند ذلك ظهرت الغلبةُ  مع ثبوت احلقِّ زالت األعيانُ الَّيت أفكوها: أنَّ املراَد : فاجلواُب 

  فصل
  .غُِلُبوا يف املكانِ الذي وقع فيه سحرهم ، وهذا هو الظَّاِهُر : جيوُز أن يكون مكاناً ، أي « فََغِلُبوا ُهناِلَك » : قوله 
ُهنَاِلكَ ابتلي { : قوله تعاىل جيوُز أن يكون زماناً ، وهذا ليس أْصلُُه ، وقد أثبت لَُه بعضهم هذا املعىن ب: وقيل 

  ] . ١١: األحزاب [ } املؤمنون 
  ]الكامل : [ ويقول اآلخر 

  فَُهَناَك َيْعترفُونَ أْيَن املَفَْزعُ؟..  - ٢٥٤٤
  .وال ُحجَّةَ فيهما ، ألنَّ املكانَ فيهما واضٌح 

انقلبُوا والضمُري يف انقلبُوا جيوُز أن وصاغرين حالٌ من فاعل . ذليلني مقهورين : أي « وانقلبُوا صاغريَن » : قوله 
صاروا ، : يعوَد على قوم فرعون وعلى السَّحرِة ، إذا جعلنا االنقالبِ قبل إميان السحرِة ، أو جعلنا انقلُبوا مبعىن 

  .صاروا أذالََّء مبهوتني ُمَتَحيِّرين : كما فسَّره الزخمشريُّ ، أي 
ألنَّ الال ال َيِصفُُهم : صاروا : ا كان ذلك بعد إمياهنم ، ومل جيعلْ اْنقلبُوا مبعىن وجيوز أن يعوَد عليهم ُدونَ السَّحرِة إذ

  .بالصََّغارِ بعد إمياهنم 
  .} َوأُلِْقَي السحرة َساجِِديَن { : قوله 

  .أهلمهم اللَُّه أنْ يسجدُوا فََسَجدُوا : وقيل . « ألْقاُهُم اللَُّه » : قال مقاتل 
  .ما َسجدُوا كأنَّهم ألقوا  من سرعة: قال األخفُش 

حال من السَّحرة ، وكذلك قالوا أي ألقوا ساجدين قائلني ذلك ، وجيوُز أن يكُون حاالً من « ساجدين » ف 
  .الضَّمري املستتر يف ساجديَن 

  .وعلى كال القولني ُهْم متلبُِّسون بالسُّجُوِد للَِّه تعاىل 
جيوُز أن يكُون حاالً » : ، فإنَُّه قال « اْنقَلَبُوا » له أُبو البقاِء حاالً من فاعل وجيوُز أن يكون مستأنفاً ال حملَّ له ، وجع

  .« فاْنقَلَُبوا صاغرين : ، أي 
  .« وَألقى السَّحرةُ » قالوا وهذا ليس جبيِّد للفصل بقوله 

  .} قالوا آَمنَّا بَِربِّ العاملني { : قوله 



} َربِّ موسى َوهَاُرونَ { : إّيايَ تعُنون؛ فقالوا : قال ِفرعونُ } مَنَّا بَِربِّ العاملني قالوا آ{ : ملا قالوا : قال املفسِّرونَ 
  .، وأن يكون بدالً ، وأنْ يكون عطف بيان « ربِّ العاملَني » : جيوز أن يكون نعتاً ل « ربِّ ُموَسى » : ، ف 

  يطلق على غري اللَّه تعاىل ، لقول فرعونَنَفُْي َتَوهُّم من يتوهَُّم أنَّ رب العاملَني قد : وفائُد ذلك 

وإن كان هارون أَسنَّ منه » هَاُرونَ « يف الذِّكْرِ على » مُوَسى « وقدَُّموا ]  ٢٤: النازعات [ } أََناْ رَبُّكُُم األعلى { 
  .، لكربه يف يف الرُّْتَبِة ، أو ألنَُّه وقع فاِصلة هنا 

فاصلةً ، أو تكون كل » موسى « لوقوع ]  ٧٠: طه [ } ونَ وموسى بَِربِّ َهاُر{ : ولذلك قال يف سورة طه 
طائفة منهم قالت إحدى املقالتني ، فنسَب فعل البعض إىل اجملمُوعِ يف سورٍة ، وفعل بعضهم اآلخر إىل اجملمُوعِ يف 

  .أخرى 
  فصل

غريهم ألقاُهم ، وما ذاك إالَّ اللَُّه رب العاملني ، على أن } َوأُلِْقَي السحرة َساجِِديَن { : احتجَّ أْهلُ السُّنَِّة بقوله تعاىل 
  .وهذا يدلُّ على أنَّ فعل العبد خلُق اهللا تعاىل 

  :وأجاب املُعتزِلَةُ بوجوٍه 
  .أنَُّهْم ملَّا شاهدوا اآلياِت العظيمةَ ، مل يتمالَكُوا أن وقعوا ساجدين ، فصاروا كأنَّ ُملِقياً ألقاُهم : أحدها 
  .دَّم من تفسري األخفش ما تق: وثانيها 
  .أنَُّه ليس يف اآلية أنَّ ملقياً ألقاهم ، فنقولُ ذلك املُلقي ُهم أنفُسهم : وثالثها 

أن خالق تلك الدَّاعيِة يف قلوهبم هو اللَُّه تعاىل ، وإال الفتقر َخلُْق تلك الدَّاِعيِِة إىل داعيٍة أخرى ، ولزم : واجلواُب 
 إن أصل القدرِة مع تلك الدَّاعية اجلازمة تصُري موجبةً للفعل ، وخالُق ذلك املوجب هو التَّسلسل ، وهو ُمَحالٌ ، مثَّ

  .اللَُّه تعالىن فكان ذلك الفعل ُمسنداً إىل اللَِّه تعاىل 
  فصل

  .} بِّ العاملني قالوا آَمنَّا بَِر{ : إنَُّه تعاىل ذكر أوَّالً أنَُّهْم صاروا ساجدين ، مثَّ ذكر بعد ذلك أهنم قالوا : فإن قيل 
  .فما الفائدة فيه مع أن اإلميان جيُب أن يكون متقدِّماً على السُّجُوِد؟ 

أنَُّهم ملا ظفروا باملعرفة سجدوا للَّه تعاىل يف احلال ، وجعلوا ذلك السُّجُود شكراً : فاجلواُب ، من وجوه ، أحدها 
على انقالهبم من الكفر إىل اإلميان ، وإظهاراً للتَّذلل ، فكأنَّهم جعلوا  ِللَّه تعاىل على الفَْوزِ باملَْعرِفة واإلميان ، وعالمة
  .ذلك السُُّجود الواحد عالمةً على هذه األمور 

  .} قالوا آَمنَّا بَِربِّ العاملني { : ال يبعد أنَُّهْم عند الذهاب إىل السُّجود قالوا : وثانيها 
  فصل

دخل موسى وهارون يف ملة العاملي ، فما فائدة ختصيصهما بعد } بَِربِّ العاملني قالوا آَمنَّا { : ملّا قالوا : فإن قيل 
  ذلك؟

  :فاجلواب من وجهني 
  .ان التقدير آمنا برب العاملني ، وهو الذي دعا إىل اإلميان به ومبوسى وهارون : األول 
  ] . ٩٨: البقرة [ } ُسِلِه َوجِبْرِيلَ َومِيكَالَ ومالائكته َوُر{ : َخصَُّهَما بالذِّكْرِ تشريفاً ، وتفضيالً كقوله : الثاين 
اختلف القرَّاءُ يف هذا احلرف هنا ، ويف طه ويف الشعراِء ، فبعضهم جرى على منوالٍ واحد ، » آمنتم « : قوله 

  .وبعضهم قرأ يف موضع بشيٍء ملْ يقرأ بِِه يف غريه ، وهم يف ذلك على أربع مراتب 



وأيب بكر عن عاصمٍ بتحقيق اهلمزتني يف السُّور الثَّالِث من غري إدخال ألف بينهما ، وهو قراءة األخوينِ ، : األوىل 
، استفهام إنكارٍ ، وأمَّا األلُف الثَّالثة فالْكلُّ يَقْرُءوَنَها كذلك ، ألنََّها فاُء الكلمة ، أبدلْت لسكوهنا بعد مهزة مفتوحة 

، والثَّالثةُ فاء الكلمة » أفَْعلَ « األوىل لالستفهام ، والثَّانيةُ مهزة : ثِ مهزاٍت وذلك أنَّ أْصلَ هذه الكلمِة أَأَأْمْنتم بثال
ا اخلالف ، فالثَّالثة جيُب قبلها ألفاً ، ملا تقدم أوَّل الكتاب ، وأمَّا األوىل فُمَحقَّقه ليس إالَّ ، وأمَّا الثَّانيةُ فهي الَّيت فيه

  . بالنِّسبة إىل التَّحقيقِ والتَّْسهيلِ

هبمزة واحدة بعدها األلُف املشار إليها يف مجيع القرآن ، وهذه القراءةُ حتتمل » منتم « قراءة حفص وهي : الثانية 
  .اخلَرب املَْحَض املتضمَِّن للتَّوبيخ ، وحتتمل االستفهاَم املشاَر إليه ، ولكنه ُحِذَف لفهم املعىن ، ولقراءة الباقني 

مروٍ وابن عامر والبزِّي عن ابن كثري وهي حتقيُق األوىل ، وتسهيلُ الثانية بني بني ، قراءة نافعٍ وابن ع: الثالثة 
  .واأللف املذكورة ، وهو استفهام إنكاري ، كما تقدم 

  .قراءةُ قنبلٍ عن ابنِ كثري ، وهي التَّفرقةُ بني السُّور الثَّالِث : الرابعة 
هبمزتني ، أوالمها حمققة والثَّأنية ُمَسهَّلة َبْيَن َبْيَن وألف » أآمنتم « وذلك أنَُّه قرأ يف هذه السُّورة حال االبتداء ب 

بإبدال األوىل واواً ، وتسهيل الثَّانية بني بني » قَالَ ِفْرَعْونُ وآَمنُْتم « : بعدها كقراءة البزِّي ، وحال الوصل يقرأ 
إبدالَُها واواً سواء أكانت الضَّمَّةُ واهلمزةُ يف كلمٍة وألف بعدها ، وذلك أنَّ اهلمزة إذا كانت مفتوحةً بعد ضمٍَّة جاز 

وُمؤجَّالً أم يف كلمتنني كهذه اآليِة ، وقد فعل ذلك ]  ٢٢٥: البقرة [ } يَُؤاِخذُكُمُ { ُمْرَجؤونَ ، و : واحدٍة حنو 
لَ اهلمزةَ األوىل واواً ، النضمام فأبد]  ١٦-١٥: امللك [ } وَإِلَْيِه النشور أَأَِمنُتْم { : أيضاً يف سورة امللك يف قوله 

ما قَْبلَها حال الوصل ، وأمَّا يف االبتداِء فيخففها لزوال املوجبِ لقلبها ، إالَّ أنَّه ليس يف سورة امللِك ثالثُ مهزاٍت ، 
  .وسيأيت إن شاء اللَُّه تعاىل يف موضعه 

سورة الشعراء كقراءة رفيقه الّزّي ، فإنَّهُ أعين هبمزة واحدة بعدها ألف ، ويف : وقرأ يف سورة طه كقراءة حفص 
  .ليس قبلها ضمة؛ فيبدهلا واواً يف حال الوصل 

ومل ُيدخلْ أحٌد من القراء مّداً بني اهلمزتني هنا سواءً يف ذلك من حقَّق أو سهَّل ، لئالَّ جيتمع أربُع متشاهباٍت ، 
وجيوُز أن يعود على موسى ، وأمَّا الذي } وا آَمنَّا بَِربِّ العاملني قال{ : عائٌد على اللَِّه تعاىل لقوله » به « والضمُري يف 

  .} إِنَُّه لَكَبِريُكُُم { فالضَّمُري ملوَسى لقوله } آَمنُتْم بِِه { يف سورة طه والشعراء يف قوله 
  فصل

اجتماع اخللق خاف من أن  عند -عليه الصَّالةُ والسَّالمُ  -اعلم أنَّ فرعون ملَّا رأى إميان السَّحرٍة بنبوة موسى 
فألقى يف احلالِ شبهتني إىل أْسماعِ العوامِّ؛  -عليه الصَّالة والسَّالم  -يصري ذلك حّجة قويَّة على صحَِّة نبوة موسى 

  . -عليه الصَّالة والسَّالم  -ليمنع القوم من اعتقاد ُنبوِة موسى 
إنَّ إميان هؤالء مبوسى ليس لقوة الدَّليل بل ألنَّهم : أي } ي املدينة إِنَّ هذا لََمكٌْر مَّكَْرُتُموُه ِف{ : قوله : األوىل 

  .َتَواطَئُوا مع ُموسى أنَّه إذا كان كذا وكذا فنحن ُنؤمن بِك 
  .أنَّ غرض موسى والسَّحرة فيما تواطئوا عليه إخراج القوم من املدينة ، وإبطال ملكهم : الثانية 

قَةَ الوطنِ والنِّْعَمة املألوفة من أصعبِ األمور فجمع فرعون اللّعُني بني الشُّبهتني ، ومعلوم عند مجع العقالء أنَّ ُمفار
  .وال يوجد أقوى منهما يف هذا الباب 



  .وروى حممَُّد بُن جريرٍ عن السُّدِّي يف حديٍث عن ابن عباس ، وابن مسعوٍد وغريمها 
عليه الصالة  -وأمري السحرة التقيا فقال موسى من الصَّحابة رضي اهللا عنهم أمجعني أن موسى عليه السالم 

واللَِّه لئن غلبتين ألوِمَننَّ : أرأيتك إن غلبتك أن تؤمن يب وتشهَد أنَّ ما جِئُت به احلّق؟ فقال الساحر :  -والسالم 
  .} املدينة  إِنَّ هذا لََمكٌْر مَّكَْرُتُموُه ِفي{ : بك ، وفرعون ينظر إليهما ويسمُع قوهلما ، فهذا قولُ فرعون 

دليلٌ على مناقضة فرعون يف ادِّعاِء األلوهية ، ألنَُّه لو كان غلهاً ملا جاز } قَْبلَ أَن آذَنَ لَكُْم { وقوله : قال القاضي 
  .أن يأذنَ هلم يف أن ُيؤمنوا به مع أنَُّه يدعثوُهمْ إىل إهليَِّة غريه ، وذلك من خذالن اللَِّه الذي يظهُر على املُبطلني 

تعلمون ما حيلُّ بكم ، وهذا وعيٌد جممل ، ثُمَّ : ُحِذَف مفعولُ العلم ، للعلم به ، أي » فََسْوَف َتْعلَُمونَ « : له قو
  .جاء به يف مجلٍة قََسِميِِّة؛ تأكيداً ِلَما َيفَْعله » ألقَطََّعنَّ « : فَسََّر هذا املُْبَهَم بقوله 

  :ُمَحْيصنٍ  وقرأ جماهُد بُن جرب ، ومحيد املكي ، وابُن
  .الثالثي » َصلَبَ « الثالثي ، وكذا ألْصلُبَّنكُم من » قَطََع « خمففاً من » ألقْطَعنَّ « 

  .َصلََبُه َيْصلُُبُه وَيْصلُيُه : ُروي بضم الالم وكسرها ، ومها لغتان يف املضارع ، ُيقال 
كُلِ شقَّ طرفاً ، فيقطع اليَد اليمىن ، والرِّجل  على أنَُّه يقطع من: ُيحتمل أن يكون املعىن » ِمْن خالٍف « : قوله 

ُمختلفةً ، ُيْحتملُ أن : اليسرى ، وكذا هو يف التفسري ، فيكونُ اجلارُّ واجملرور يف حملِّ نصبٍ على احلال ، كأنَُّه قال 
  .بنفس الفعل ، وهو بعيٌد  تعليليةً وتتعلَّق على هذا» ِمْن « ألقَطََّعنَّ ألْجلِ خمالفتكم إيَّاي فتكون : يكون املعىن 

طه : ، ويف » ثُمَّ « وجيء هنا ب » كلّ « تأكيُد أتى به دون كلّ وإن كان األكثُر سبقُه ب » أْجَمِعَني « و 
  .والشعراء بالواو ، ألن الواو صاحلةٌ للُمْهلة ، فال َتَناِفَي بني اآليات 

  فصل
  .أنَُّه فعل هبم ذلك  اختلفوا هل فعل هبم ذلك أم ال؟ فنقل عن اْبنِ عبَّاسٍ

  .» َوَتَوفََّنا ُمْسِلِمَني « : مل يقع من فرعون ذلك ، بل استجاب اللَّه دعاءهم يف قوهلم : وقال غريه 
{ أنَّهُ َيُخصُّ السَّحرةَ ، لقوله بعد ذلك : َجوَّزُوا يف هذا الضَّمري وجهني ، أحدمها } إِنَّآ إىل َربَِّنا ُمنقَِلُبونَ { : وقوله 

  .فإنَّ الضَّمَري يف ِمنَّا َيُخصُُّهْم } َما َتنِقُم مِنَّآ َو
ننقلب إىل للَِّه ، فُيجازي كالًّ بعمله ، وهذا وإن  -حنن وأنت  -إنَّا : وَجوَّزُوا أن يعود عليهم ، وعلى فرعون ، أي 

  .كان هو الواقَع إالَّ أنَُّه ليس من هذا اللَّفِظ 
  .وأنَُّه على التَّضمني » ِمْن « املائدةِ أنَّ فيه لغتني وكيفية تعدِّيه ب  قوله َوَما َتنِقُم قد تقدَّم يف

ما َتِعيُب علينا إالَّ إمياننا وجيوُز أن يكون : جيوز أن يكون يف حملَِّ نصبٍ مفعوالً به ، أي } إالَّ أنْ آمنَّا { : وقوله 
  .شياء إالَّ إلمياننا وعلى كال القولنيِ فهو استثناٌء مفرغ ما تنال ِمنَّا وتعذِّبنا لشيٍء من األ: مفعوالً من أجله ، أي 

جيوُز أن تكون ظرفيةً كما هو رأي الفارس ، وأحد قويل سيبويه ، والعاِملُ فيها على هذا آَمنَّا » لَمَّا َجاءَْتَنا « قوله 
جواب وهو حمذوف  آمنَّا حني جميء اآليات ، وأن تكون حرف وجوب لوجوب ، وعلى هذا فال بدَّ هلا من: أي 

  .ملا جاءتنا آّمنا هبا من غري توقّف : تقديره 
وأصله من إفراغ اإلناء وهو صب ما فيه بالكليَّة ، فكأنَُّهمْ . الصَّبُّ : معىن اإلفراغ يف اللََّغِة » لَمَّا َجآَءْتَنا « : قوله 

  .طلبوا من اللَّه كلَّ الصَّْبرِ ال بعضه 
َولََتجَِدنَُّهْم أَْحَرصَ { : صرباً كَامالً تاماً ، كقوله تعاىل : يدلُّ على الكمالِ والتََّمامِ ، أي  وذلك» الصَّْبر « ونكَّرُوا 

  .على حياة كاملة تامٍَّة : أي ]  ٩٦: البقرة [ } الناس على حََياٍة 



واْحَتجَّ القاضي هبذه اآلية على أنَّ  .توفنا على الدِّين احلقِّ الذي جاء بِِه موسى : أي } َوَتَوفََّنا ُمْسِلِمَني { : وقوله 
  .اإلميان واإلسالَم واحد 

، فوجب ان يكون هذا اإلسالم هو » َوَتَوفََّنا ُمْسِلمَني « ، مثَّ ثانياً ، } آَمنَّا بِآيَاِت رَبَِّنا { : إنَُّهم قالوا أوَّالً : فقال 
  .ذاك اإلميان 

  .} أََتذَُر موسى َوقَْوَمُه ِليُفِْسدُواْ ِفي األرض َوقَالَ املأل ِمن قَْومِ ِفْرَعونَ { : قوله 
اعلم أن فرعون كان كلما رأى موسى خافه أشد اخلوف ، فلهذا مل حيبسه ومل يتعرض له بل خلى سبيله ، فقال له [ 

  ] .أتذر موسى وقومه ليفسدوا يف األرض : قومه 
  .ُيفسدوا على النَّاسِ ديَنُهْم : أي 

  :بالغيبِة ، ونصب الرَّاِء ، ويف النَّْصبِ وجهان » وَيذََرَك « العامةُ  »َوَيذَرَك « : قوله 
أنَُّه منصوٌب على جواب االستفهام كما يُْنصب يف جوابه بعد : والثاين » ِلُيفِْسُدوا « أنَُّه عطف على : أظهرمها 

  ]الوافر : [ الفاء؛ كقول احلُطيئِة 
  وَبْيَنكُُم املََودَّةُ واإلَخاُء؟... ي ألَْم أكُ َجارَكُْم ويكُونَ َبيْنِ - ٢٥٤٥
ال ميكن : كيف يكون اجلمعث بني َتْرِكَك موسى وقومه مفسدين ، وبني تركهم إيَّاك وعبادِة آهلتك ، أي : واملعىن 

  .وقوُع ذلك 
  :برفع الرَّاء ، وفيها ثالثة أُوجه » َوَيذَُرَك « وقرأ احلسُن يف رواية عنه ونعيمُ بن ميسرة 

  .أتطلق له ذلك : أي » أتذر « أنَّه عطف نسق على : ا أظهره
  .أنه استئناف أي ، إخبار بذلك : الثاين 

  .وهو َيذَُرَك : أنَُّه حالٌ ، وال بدَّ من إضمارِ مبتدأ ، أي : الثالث 
  :باجلزم ، وفيه وجهان » َوَيذَْرُك « وقرأ احلسُن أيضاً واألشهُب الُعقَْيِليُّ 

: يف جواب االسِتفَْهامِ وعطف عليه باجلزمِ ، كقوله » يُفِْسدُوا « على التَّوهُّم ، كأنه توهَّم جزم  أنَّه جزم: أحدمها 
  .» أكُْن « جبزم ]  ١٠: املنافقون [ } فَأَصَّدََّق َوأَكُن { 

  .وبابه ]  ١٦٠: آل عمران [ } َينُصرْكُُم { أنََّهأ ختفيٌف كقراءة أيب عمرو : والثاين 
بنون اجلماعة ورفع الرَّاِء ، َتَوعَُّدوُه بذلك ، أو أنَّ األْمَر يؤولُ إىل ذلك فيكونُ » وَنذَُركَ « مالك وقرأ أنس بن 

  .وقرأ عبد اهللا واالعمش مبا خيالف السَّواَد ، فال حاجة إىل ذكره . خرباً حمضاً 
  .باجلمع » آهلََتَك « وقرأ العامةُ 

قَرِ ، ولذلك أخرَج السَّامري هلم عجالً ، وُروي أنَُّه كان يعبُد اِحلجارةَ ُروَِي أنه كان يعبُد آهلةً متعددة كالَب
: النازعات [ } أََناْ َربُّكُُم األعلى { : والكواكب ، أو آهلَته اليت شََرَع عباَدتَها هلم وجعل نَفَْسُه اإلله األعلى يف قوله 

٢٤ . [  
  :، وفيها وجهان » وإالهتَك « ، وأنٌس ومجاعة كثريةٌ  وقرأ علي بُن أيب طالب ، وابُن مسعود ، وابن عبَّاسٍ

  .اسٌم للمعبود ، ويكونُ املراُد هبا معبوَد فرعون ، وهي الشَّْمُس » اإلالَهةَ « أنَّ : أحدمها 
عمليَّة ، َعلَماً عليها ، ولذلك ُمنَِعت الصَّرف ، لل» اإلَهةً « ُروى أنَُّه كان يعُبد الشَّْمَس ، والشَّْمسُ ُتَسمَّى 

  ]الوافر : [ والتأنيث؛ قال الشَّاعُر 
  فأْعَجلَْنا اإلهلَةَ أنْ َتئُويَا... َتَروَّْحَنا ِمَن اللَّْغباِء َعصْراً  - ٢٥٤٦



  .أنَّ اإلالهة مصدٌر مبعىن العبادة ، أي وتذُر عبادتك ، ألنَّ قومه كانوا يعبدونه : والثاين 
إنَّ فرعون كان : ، وكان يقول » وإالهتك « ُه كان يُنكر قراءة العامَّة ، ويقرأ ونقل ابُن األْنباري عن ابن عبَّاسٍ أنَّ

  .ُيْعَبُد وال َيْعُبُد 
إنَّه ما كان كامل العقل مل َيُجزْ يف حكم اللَِّه تعاىل إرسال : والذي خيطر ببايل أنَّ فرعون إن قلنا : قال ابُن اخلطيبِ 

ُجز أنْ يعتقدَ يف نفسه كونه خالقاً للسَّمواِت واألرضِ ، ومل جيز يف اجلمع العظيم الرسول إليه ، وإن كان َعاِقالً مل َي
إنَُّه كان َدْهرياً مُنكراً لوجود : من العقالء أن يعتقدوا فيه ذلك ، ألنَّ فسادُه معلوم بالضَّرُورِة ، بل األقرُب ان يقال 

هو الكواِكُب ، وأنا املخدوم يف العاملِ للخلق ، واملُريب هلم فهو نفسه  ُمدبُِّر هذا العامل السُّفْلي: الصَّانِع ، وكان يقُولُ 
.  

  .ُمرببكم واملنعم عليكم واملطعم لكم : أي ]  ٢٤: النازعات [ } أََناْ رَبُّكُُم األعلى { : فقوله 
ب عليكم عبادته إالَّ أنا ، ال أعلم لكم أحداً جي: أي ]  ٣٨: القصص [ } َما َعِلْمُت لَكُْم مِّْن إله غَْيرِي { : وقوله 

وإذا كان مذهبه ذلك مل يبعد أن يقال إنَُّه كان قد اختذ أصناماً على صور الكواكب يعبدها ، ويتقرب إليها على ما 
  .على ظاهره } َوَيذََرَك َوآلَِهَتَك { : هو دين عبدة الكواكب ، وعلى هذا فال امتناع يف محل قوله تعاىل 

وسيأيت أنَّ اجلماعة . قرأ نافٌع واْبُن كثري بالتخَّفيفِ سنقتل والباقون بالتضعيف لتعدُّد احملالّ » تِّلُ قَالَ َسُنقَ« : قوله 
  .بالتضعيف إالَّ نافعاً فيخفف » ُيقَتِّلُونَ أبناءكم « قََرُءوا 

، والباقون » ُيقَتِّلُونَ « ويثقل » سَنقُْتل « فتخلص من ذلك انَّ نافعاً يقرأ الفعلني بالتخفيف ، وابن كثري ُيَخفف 
  .يثقِّلوهنا 

أنَّ موسى إنَّما ُيْمكنه اإلفساُد برهطه وبشيعته فنحُن : واملعىن . أي نتركهم أحياء . » ونستحيي نَِساءُهْم « : قوله 
  .نسسعى يف تقليل رهطه وشيعته ، بأنْ نقتِّلَ أبناء بين إسرائيل ، ونستحيي نساءهم 

إنََّما نترك موسى الِمْن عجزٍ وخوٍف ، ولو أردنا : أي } وَإِنَّا فَْوقَُهْم قَاِهُرونَ { : لى ذلك بقوله مث َبيِّن أنَُّه قادٌر ع
  .البَطَْش به لقدرنا عليه 

{ : أمر فرعون بقتل أبناء بين إسرائيل ، فشكت ذلك بنو إسرائيل إىل موسى ، فقال هلم ُموَسى : قال ابُن عباس 
  .يعين أرض مصر } نَّ األرض للَّهِ استعينوا باهللا واصربوا إِ

  :يف حملِّ نصب على احلَالِ ، ويف صاحبها وجهان » ُيورِثَها « : قوله 
  .اجلاللة ، أي هي له حال كونه ُمورِثاً هلا من يشاؤه : أحدمها 
ثَةً من اهللا ملن يشاُء ، وجيوز أن إنَّ األرَض مستقرة للَِّه حال كوهنا ُمَورَّ: أنَّه الضَّمُري املستترُ يف اجلَارِّ أي : والثاين 
مفعولٌ ثاين وجيوُز أن » َمن يشاُء « هو احلالُ ، و » ِللَِّه « خرباً ثانياً ، وأنْ يكون خرباً وحده ، و » يُورِثَُها « يكون 

  .تكون مجلةً مستأنفة 
بفتح الراء مبنياً للمفعول ، » وَرثها ُي« بالتشديد على املبالغة ، وقرئ » يَُورِّثَُها « وقرأ احلسُن ، ورُويت عن حفص 

جيوُز أن تكون للعهِد ، وهي أرُض مصر » األرض « واأللُف والالَّم يف . » َمن َيَشاُء « : والقائم مقام الفاعل هو 
 خُربها ، فيكون قد» للمتَّقَني « نسقاً على األرض و » الَعاِقَبة « كما تقدَّم ، أو للجنس ، وقرأ ابن مسعود بنصب 

  .عطف االسم على االسم ، واخلرب على اخلرب فهو ِمْن عطف اجلمل 
  فصل

  .ِلَم أخلَيْت هذه اجلملة من الواو وأدخلْت على الَّيت قبلها؟ : فإن قلت : قال الزخشريُّ 



املأل ِمن قَْومِ َوقَالَ { : فهي معطوفة على ما سبقها من قوله » وقَالَ املأل « : هي مجلةٌ مبتدأةٌ مستأنفةٌ ، وأمَّا : قلت 
  .اجلَنَّةُ : أي النَّْصُر والظفر ، وقيل » والعاِقَبةُ « : واملراُد من قوله . } ِفْرَعونَ 
  فصل
قالوا { ملا هدَّد فرعونُ قوم موسى وتوعدهم خافوا ، و . } قالوا أُوِذيَنا ِمن قَْبلِ أَن تَأِْتيَنا َوِمن َبْعِد َما جِئَْتَنا { : قوله 

كانوا مستضعفني يف يد فرعون ،  -عليه الصالة والسالم  -ألنَّهم كاُنوا قبل جميء موسى } ن قَْبلِ أَن تَأِْتيَنا أُوذِيَنا ِم
يأخذُ منهم اجلزية ويستعملهم يف األعمالِ الشَّاقة ، ومينعهم من الترفة ، ويقتل أبناءهم ، ويستحيي نساءهم ، فلمَّا 

قوي رجاُؤهم يف زوال تلك املضار ، فلما مسعوا هتديَد فرعون ثانياً  -سالم عليه الصَّالة وال -بعث اللَُّه موسى 
  .عظُم خوفُهثم ، فقالوا هذا الكالم 

  فصل
  .وذلك يوجب الكفر  -عليه الصَّالة والسَّالم  -هذا القول يدلُّ على كراهتهم جميء موسى : فإن قيل 
ا جاء وعدهم بزوال تلك املضار فَظَنُّوا أنََّها تزول على الفور ، ملَّ -عليه الصَّالة والسَّالم  -أنَّ موسى : فاجلواب 

أن الوعدَ  -عليه السالم  -فلَّما رأوا أنََّها ما زالت رجعوا إليه يف معرفة كيفية ذلك الوعد ، فبيَّن هلم موسى 
  .بإزالتها ال يُوجِب الفور ، بل ال بدَّ أن يستنجَز ذلك الوعد يف الوقت املقدر لَُه 

  .حلاصل أنَّ هذا ما كان ُنفرةً عن جميء موسى بالرِّسالِة ، بل استكشافاً لكيفية ذلك فا
» َعَسى « : قال سيبويه . } عسى رَبُّكُمْ أَن ُيْهِلَك َعُدوَّكُْم { :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -فعند هذا قال موسى 

  .ب وما يطمع اللَّه فيه فهو واج: قال الزَّجَّاُج . طمع وإشفاق 
عسى ههنا ليس كالم اللَّه بل هو حكاية عن كالم موسى ، وُيجاب بأنَّ « هذا ضعيف؛ ألنَّ لفظ : ولقائل أن يقول 

عليه الصَّالة  -هذا الكالمِ إذا صدر عن الرسول الذي ظهرت نبوته باملعجزات أفاد قوة اليقني فَقَوَّى موسى 
  .وعَد ليصربوا ويتركوا اجلزع املذموم قلوهبم هبذا القولِ وحقَّق عندهم ال -والسَّالم 

عليهما الصَّالة  -وقد اسُتخلفوا يف مصر يف زمن داود وسليمان . َجدََّد هلم الوعَد وحقَّقَُه « : قال القرطيب 
، وفتحثوا بيت املقدس مع يُوشع بن نون كما تقدم ، وروي أهنم قالوا ذلك حني خرج هبم موسى ،  -والسَّالم 

  .» بأن غرق فرعون وقومه ، وأجناهم : فكان وراءهم ، والبحُر أمامهم ، فحقََّق اللَّه الوعد  وتبعهم فرعون ،
  .ما َيْجرِي جمرى احلثِّ له على التَّمسُّك بطاعة اللَِّه } فََينظَُر كَْيفَ َتْعَملُونَ { : ثُم بيَّن بقوله 

هو على اللَِّه حمال ، وقد يَُراُد به تقليب احلدقة حنو املرئيّ واعلم أنَّ النظر قد يُراد به النَّظر الذي يفيد الِعلَْم ، و
  .الِتمَاساً لرؤيته وهو أيضاً على اللَِّه حمال ، وقد يراد به الرُّؤية ، وجيب محلُ اللَّفِْظ ههنا عليها 

هم وإنََّما جيازيهم على أي يرى ذلك بوقوع ذلك منكم ، ألنَّ اللَّه تعاىل ال جيازيهم على ما يعلمه من: قال الزَّجَّاُج 
  .ما يقُع منهم 

للتعقيب ، فيلزم أن » : فََيْنظَُر « : إذا محلتم هذا النَّظَر على الرُّؤَيةِ لزم اإلشكالُ ، ألن الفاَء يف قوله : فإن قيل 
  .ِه تكون رؤية اللَِّه لتلك األعمال متأخرة عن حصول تلك األْعَمالِ ، وذلك يُوجُِب ُحُدوث صفة يف ذات اللَّ

أن املعىن تعلُّق رؤية اللَّه تعاىل بذلك الشَّيِء ، والتَّعلق نسبة حادثة ، والنَِّسُب واإلضافاُت؛ ال وجود هلا : فاجلواب 
  .يف األعياِن ، فلم يلزم حدوث الصِّفِة احلقيقية يف ذات اللَِّه تعاىل 
  .رهم ، وأمواهلم؛ فعبُدوا والِعْجلَ وقد َحقََّق اللَُّه ذلك الوعَد ، فأغرق فرعون واستخلفهم يف ديا



فَإِذَا َجاءَْتُهُم الَْحَسَنةُ قَالُوا لََنا َهِذِه َوإِنْ ) ١٣٠(َولَقَْد أََخذَْنا آلَ ِفْرَعْونَ بِالسِّنَِني َونَقْصٍ ِمَن الثَّمََراتِ لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ 
َوقَالُوا َمْهَما َتأِْتَنا ) ١٣١(ُه أَلَا إِنََّما طَاِئُرُهْم ِعْندَ اللَِّه وَلَِكنَّ أَكْثََرُهمْ لَا َيْعلَُمونَ ُتصِْبُهْم سَيِّئَةٌ َيطَّيَّرُوا بُِموَسى َوَمْن َمَع

الضَّفَاِدَع َوالدََّم فَأَْرَسلَْنا َعلَيْهُِم الطُّوفَانَ َوالْجََراَد وَالْقُمَّلَ َو) ١٣٢(بِِه ِمْن آَيٍة ِلَتْسحََرَنا بَِها فََما َنْحُن لََك بُِمْؤِمنَِني 
َولَمَّا َوقََع َعلَْيهِمُ الرِّْجُز قَالُوا َيا ُموَسى اْدُع لََنا رَبََّك بَِما ) ١٣٣(آَياٍت ُمفَصَّلَاٍت فَاسَْتكَْبرُوا َوكَانُوا قَْوًما ُمْجرِِمَني 

فَلَمَّا كََشفَْنا َعنُْهُم الرِّْجَز إِلَى ) ١٣٤(لَنَّ َمَعَك َبنِي إِسَْراِئيلَ َعهَِد ِعْنَدَك لَِئْن كَشَفَْت َعنَّا الرِّْجزَ لَُنْؤِمَننَّ لََك َولَنُْرِس
فَاْنَتقَْمَنا ِمنُْهْم فَأَغَْرقَْناُهْم ِفي الَْيمِّ بِأَنَُّهْم كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا َوكَانُوا َعْنَها غَاِفِلَني ) ١٣٥(أََجلٍ ُهْم بَاِلُغوُه إِذَا ُهْم َيْنكُثُونَ 

ْت كَِلَمُت رَبَِّك َوأَْوَرثَْنا الْقَْوَم الَِّذيَن كَاُنوا ُيسَْتْضَعفُونَ َمَشارَِق الْأَْرضِ َوَمغَارَِبَها الَِّتي َباَركَْنا ِفيَها َوَتمَّ) ١٣٦(
  ) ١٣٧(ا كَاُنوا َيعْرُِشونَ الُْحسَْنى َعلَى بَنِي إِْسرَاِئيلَ بَِما صََبُروا َوَدمَّْرَنا َما كَانَ َيْصَنُع ِفْرَعْونُ َوقَْوُمُه َوَم

بدأ بذكر ما أنزل بفرعون وقومه من ]  ٢٩: األعراف [ } عسى َربُّكُْم أَن ُيهِْلَك َعُدوَّكُْم { : ملا قال موسى لقومه 
  .اِملَحنِ حاالً بعد حال ، إىل أن وصل األمُر إىل اهلالكِ تنبيهاً للمكلَّفني على الزَّْجرِ عن الكفر 

إجَْراُؤُه ُمجَرى املُذكر السَّامل فُيرفع بالواو وُيْنَصُب وُيَجرُّ بالياء ، : مجُع سنة ، وفيها لغتان أشهرمها : » والسِّنَني « 
  .وُتْحذَُف نُوُنه لإلضافة 

أن ُيْجَعلَ :  إنََّما جرى ذلك اجملرى َجْبراً ملا فاته من المة احملذوفِة ، وسيأيت يف المه كالٌم ، واللغة الثانيةُ: قال النُّحَاةُ 
ثبوتُ : إحدمها : مث لك فيها لغتان . نقل هذه اللُّغة أُبو زيد والفراُء . اإلعراُب على النُّون ولكن مع الياء خاصَّةً 

  .عدمُه : والثانية . تنوينها 
ين التَّخفيف هي يف هذه اللُّغة مصروفة عند بين عامر ، وغري مصروفة عند بين متيم ، ووجه حذف التنو: قال الفرَّاُء 

  ]الطويل : [ ، وحينئذ ال ُتْحذَُف النُّون لإلضافة وعلى ذلك جاء قوله 
  لَْعبَِن بَِنا شيباً وَشيِّْبنََنا ُمْردَا... َدَعانَِي ِمْن َنْجٍد فإنَّ ِسنِيَنُه  - ٢٥٤٧

باللُّغتني ، ويف الم َسَنٍة » ِسنِنيِ يُوسُف وِسنيناً ك» « اللَُّهمَّ اْجَعلَْها عليهم سنَني كَِسنِي يُوُسَف « : وجاء يف احلديث 
ساَنْهُت وسََنَهات وُسَنْيَهة : أنَّها هاء لقوهلم : الثانية . سنوات وسَاَنْيُت ، وُسَنيَّةٌ : أنََّها واو لقوهلم : لغتان ، أحدمها 

بل » ِسنَني « على لفظ  جريانه جمرى مجع املذكر أو إعرابه باحلركات مقتصراً: ، وليس هذا احلكُم املذكور أعين 
ثَُبٍة وثُبني ، : هو جارٍ يف كلِّ اسم ثالثي مؤنث ُحِذفَْت الُمُه ، وعُوَِّض منها َتاُء التَّأنيِث ، ومل ُيْجَمع مجع تكسري حنو 

  .وقُلة ، وقُلَني 
  فصل

  .ِلدة وِعَدة : ُحِذفَتْ الُمه ِممَّا ُحِذفَْت فاؤه ، حنو : وَتحرَّْزُت بقويل « : قال شهاُب الدِّين 
  .ِلُدونَ يف احملذوف الفاء ، وِظُبونَ يف املكسَّر : وبقويل ومل ُيْجمع مجع تكسري من ظَُبٍة وظُّبى ، وقد َشذَّ قوهلم 

  وقُوَد أبِي ُحَباِحَب والظُّبِينَا... َيَرى الرَّاُءونَ بالشَّفَراِت مِْنَها  - ٢٥٤٨
مائة ومئني ، وفئة : ى الزيديَن فإنْ كان مكسوَر الفاء َسِلَمْت ، ومل ُتَغيَّر حنو واعلم أنَّ هذا النََّوع إذَا َجَرى َمْجَر

سنني ، وقد نُِقلَ فَْتُحها وهو قليلٌ جّداً ، وإن كان مضموَمَها جاز يف مجعها : وفئني ، وإنْ كان مفتوحها كُِسَرْت حنو 
  .ثُبني وقُلني : أعين السَّالمة ، والكسر حنو : الوجهان 

  .يراد هبا اجلْدب : والثاين . يراد هبا العام : أحدمها : السَّنة على معنيني : أُبو َعِلي  قال
وقد غلبت السََّنةُ على زماِن اجلْدبِ ، والعام على زمان اخلصب حىت صَاَرا كالعلم بالغلبة ولذلك أشتقُّوا من لفظ 

  .أسَْنَت القَْوُم : السََّنِة فقالوا 



  ]الكامل : [ قال 
  ورَِجالُ َمكَّةَ ُمْسنُتونَ ِعَجاُف... َعْمُروا الذي َهَشَم الثَّرِيَد ِلقَْوِمِه  - ٢٥٤٩

  ]الطويل : [ وقال حامت الطاِئيُّ 
  َوالَ َيْشَتِكيَنا يف السِّنَني َضرِيرُهَا... فإنَّا ُنهُِني املَالَ ِمْن غَْيرِ ِضنٍَّة  - ٢٥٥٠

: يوسف [ } َسْبٌع ِشدَاٌد { : مث قال } تَْزَرُعونَ َسْبُع ِسنَِني دَأَباً { » :  ] ٤٧اآلية [ وُيؤيُِّد ذلك يف سورة يوسف 
  .فهذا يف اجلدب ]  ٤٨

  }ثُمَّ َيأِْتي ِمن َبْعِد ذلك َعاٌم ِفيِه ُيَغاثُ الناس { : وقال 

  ] . ٤٩: يوسف [ 
  .» نَقْصٍ « متعلِّق ب » ِمَن الثََّمرَاِت « : وقوله 

  .السُنونَ فألهل البوادي ، وأمَّا نقص الثَّمراِت فألهل األمصار أمَّا : قال قتادةُ 
  .يتَّعظون ، وذلك ألنَّ الشدة ترقق القلوب ، وترغب فيما عند اللَِّه » لََعلَُّهْم َيذَّكَّرُّونَ « 

  ] . ٥١: فصلت [ } وَإِذَا َمسَّهُ الشر فَذُو ُدَعآٍء َعرِيضٍ { : قال تعاىل 
  فصل

اآلية تدلُّ على أنَُّه تعاىل فعل ذلك إلرادة أن يذكَّرُوا وأنْ ال يقيموا على كفرهم ، وأجاب  هذه: قال القاضي 
بأنَُّه قد جاء لفظا االبتالء ، واالختبار يف القرآن ال مبعىن أنَّه تعاىل ميتحنهم ، ألنَّ ذلك على اللَِّه ُمَحالٌ « : الواحديُّ 

  .» تالء ، واالمتحان ، فكذا ههنا ، بل إنَّ تعاىل عاملهم معاملة تشبه االب
  .مث بيَّن أنَُّهم عند نزول تلك احملن عليهم يزيدون يف الكُفْرِ ، واملعصيِة 

  .} فَإِذَا َجآَءتُْهُم احلسنة قَالُواْ لََنا هذه { : فقال 
حنن أهلها : ، والعافية ، أي الُعْشَب ، واخلصب ، واملواضي ، والثَّمار وسعة الرزق : يُريد باحلسنِة : قال اْبُن عبَّاسٍ 

قَْحط وجْدب وبالء : أي } َوإِن ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ { . ومستحقُّها على العادة فلم يشكروا ويقوموا ِللَِّه حبق النِّعمة 
الشَّرُّ بُِشؤمِ إنََّما أَصاَبنا هذا : يتشاءُموا مبوسى ، ومن معه ، ويقولُوا : أي } َيطَّيَّرُواْ مبوسى َوَمن مََّعُه { : ومرض 

  .ُموَسى وقومه 
كان ُملُْك فرعون أربعمائة سنة ، وعاش ستمائة وعشرين سنة ال يرى : قال سعيدُ ْبُن جبريٍ وحممَُّد بُن املُْنكَدرِ 

  .مكروهاً ، ولو كان حصل لَُه يف تلك املُدَّة جوع يوم أو محى ليلة أو وجع ساعة لََما ادََّعى الرُّبُوبِيَّةَ قط 
  فصل

الَّيت للمحقق ، وُعرِّفَِت احلسنة ، لسعة َرْحَمِة اللَِّه تعاىل ، وألنَّها أمر حمبوٌب ، كلُّ » إذا « أتى يف جانب احلََسَنة ب 
. اليت للمشكوك فيه ، وُنكِّرِت السيئة ، ألنَُّه أمٌر كل أحٍد َيْحذَره » إن « أحٍد يتمانه ، وأتى يف جانب السيئة ب 

َوإِن { وتعريُف احلسنة و » إذا « كيف قيل فإذا َجاءَْتُهْم احلسنةُ ب : فإن قلت : ذلك فقال وقد أوضح الزخمشري 
  وتنكري السيئة؟» إن « ب } ُتصِْبُهْم سَيِّئَةٌ 

ألنَّ جنَس احلسنة وقوعه كالواجب ، لكثرته واتِّساعه ، وأمَّا السَّيَّئةُ فال تقع إالَّ يف الندَرِة ، وال يقع إالَّ : قلت 
  .شيء منها ، وهذا من حماسن ِعلْمِ الَبَياِن 

  .فأدغمِت التَّاُء يف الطَّاِء ، ملقاربتها هلا » يتطيَّروا « : األْصلُ » َيطَّيَّرُوا « قوله 
بتاٍء من فوق على أنَُّه فعلٌ ماضٍ وهو عند سيبويه وأتباعه » َتطَيَّروا « وطلحةُ بُن مصرف : وقرأ عيسى بُن ُعَمَر 



  ]اخلفيف : [ إذ ال يقُع فعل الشَّْرِط مضارعاً ، واجلزاء ماضياً إالَّ ضرورةً ، كقوله  .ضرورةٌ 
  كالشََّجى َبْيَن َحلِْقِه والوريِد... َمْن َيِكْدنِي بِسَيِّىٍء كُْنُت ِمْنُه  - ٢٥٥١
  ]البسيط : [ وقوله 
  ْسَمُعوا ِمْن صاحلٍ َدفَُنوامِنِّي وما َي... إن َيْسَمُعوا ُسبَّةً طَارُوا بَِها فَرحاً  - ٢٥٥٢

التَّشاُؤم ، وأصلُُه ، أن ُيفَرَّق املالُ ويطري بني القوم فيطري ِلكُلِّ أحٍد حظَّه ، مثَّ : والتَّطري . وقد تقدَّم اخلالُف يف ذلك 
  .أطلق على احلَظِّ ، والنَّصيب السَّيِّىء بالَغلَبِة 

  ]الوافر : [ وأنشدوا للبيد 

  َووِتْراً والزََّعاَمةُ ِللُْغالمِ... داِئُد األشَْراِك َشفْعاً َتِطُري ع - ٢٥٥٣
الرِّئاسة : أي : طار املال املقسوم َشفْعاً للذَّكر ، َووِتْراً لألنثى والزَّعامةَ : أي . االْشرَاَك مجع ِشْرٍك ، وهو النَّصيب 

  .شُّؤمِ يف شيٍء ، مث غلَب على ما ذكرناه َتفَرَّق ، وصار لكُل أحد نصيُبه ، وليس من ال: للذكر ، فهذا معناه 
سبب شؤمهم : أي َحظُّهم ، وما طار هلم يف القضاء والقدر ، أو شؤمهم أي } أال إمنا طائرهم عند اهللا { : قوله 

  .عند اهللا ، وهو ما ينزله هبم 
  .يريد شؤمهم عند اهللا ، وهو ما ينزله هبم : قال ابن عباس 
  .إمنا جاءهم الشَّرُّ بقضاِء اهللا وُحكِْمِه : ُهْم عند اهللا ، أي من ِقَبل اهللا ، أي يريد ُشؤَم: قال ابن عباس 

غَلَْت أْسعَارَُنا ، وقَلَّْت أمطارنا : ، فقالوا » املدينة « ب  -عليه السالم  -وقد َتَشاَءَمت اليهود بالنيب : قال الفَرَّاُء 
  .مذ أتانا ، وكثرت أمواتنا 

وكان النيب  -» ال طرية وال هامة « : أن طريهتُْم باطلة ، فقال  -عليه السالم  -ن رسوله مث أعلم اهللا على لسا
  .عليه السالم َيتفَاَءلُ وال َيَتطَيَُّر 

الكلمة احلسنة ، وكانت العُرب مذهبها يف الفَألِ والطِّريِة واحداً ، فأثبت النيب صلى اهللا عليه وسلم : وأصل الفَألِ 
والفَْرُق بينهما أن األرَْواَح اإلنسانية أقوى وأصْفَى من األرواح البهيمية والطريية ، فالكلمة . لطِّريةَ الفَألَ ، وأبطل 

اليت َتْجري على لسان اإلنسان ميكن االْسِتْداللُ هبا؛ خبالف طرياِن الطري ، وَحَركَاِت البهائم ، فإن أْروَاَحَها ضعيفة 
أن الكل ] : أي [ } ولكن أَكْثََرُهْم الَ َيْعلَُمونَ { : ن األحوال ، مث قال تعاىل ، فال ميكن االستداللُ هبا على شيء م

من اهللا تعاىل؛ ألن أكثر اخلَلْقِ ُيِضيفُونَ احلوادث إىل االسبابِ احملسوسة ، ويقطعوهنا عن قضاِء اهللا وقَدجره ، واحلق 
ته ، والواجب ِلذَاِتِه واحد ، وما سواه ممكن لذاته أن الكل من اهللا؛ ألن كل موجود إما واجب لذاته ، أو ممكن لذا

، فإسنادها إىل غري اهللا يكون جَْهالً  -تعاىل  -واملمكن لذاته ال يوجد إال بإجياد الوَاجِبِ لذاته ، فكان الكل من اهللا 
  .بكمال اهللا تعاىل 

لطَّاِئُر ذات اليسار تَشاَءُموا هبا ، قيل للشُّؤم طاءر وطري ، ألنَّ العرب كانت إذ خرجت وطار ا: قال األزهريُّ 
  .فََسموا الشؤَم طرياً وطَائِراً لتشاؤمهم هبا 

وكانت . َتطّيَّر : وأصل هذا من الطِّريِة وزجر الطَّْيرِ ، مثَّ كَثُر استعماهلم حتَّى قيل ِلكُلَ َمْن تشاءم : قال القُْرطُبِيُّ 
. وهو الذي يأيت من ناحية الّشَمالِ : من ناحية الَيمنيِ وتتشاءهم بالبَارحِ  وهو الذي يأيت: العرُب َتَتَيمَّن بالسَّانِحِ 

وكانوا َيَتطَيَُّرون أيضاً بِصَْوِت الغراب ويتأوَّلُوَنُه الَبْين ، ويستدلُّونَ مبجاوبات الطيور بعضها بعضاً على أمور ، 
  .وبأصواهتا يف غري أوقاهتا املَْعُهوَدة على مثل ذلك 

عاجم إذَا َرأْو صَبِّياً ُيذَْهب به إىل املَُعلِّم بالَغدَاِة ، َوَيَتيمَُّنون برؤية صيبٍّ يرجع من عند املعلم إىل بيته ، ويتطّير األ

ا



وَيَتَشاَءُمونَ برؤية السَّقَّاء على ظهره ِقْرَبةٌ مملوءةٌ مشدودة ، ويتيمَُّنونَ برؤية فارغ السِّقاِء مفتوحة ، ويتشاَءُمونَ 
  .مَّالِ املُثْقَل بالْحِْملِ والدَّابَّة املوقرة ، وََيَتيَّمُنونَ باحلَمَّال الذي وضع محله ، وبالدَّابة الَّيت وضع عنها برؤية احلَ

فََجاء اإلْسالُم بالنَّْهيِ عن التَّطيُّرِ ، والتََّشاُؤم مبا ُيسمع من صوت طائر ما كان ، وعلى أّي حال كان؛ فقال عليه 
وذلك أن كثرياً من أهل اجلاهليِة كان إذا أراد احلَاَجةَ ذهب إىل » أقرُّوا الطَّْيَر َعلَى ُمكَُناتَِها « : الصالة والسالم 

الطَّري يف َوكْرها فنفَّرها فإذا أخذت مييناً مضى إىل حاجته ، وَهذَا هو السَّانُِح عندهم ، وإن أخذت مشااً رجع وهذا 
هكذا يف احلديث » أِقرُّوا الطَّْيَر على ُمكَناِتَها « اهللا عليه وسلم عن هذا بقوله  هو البَارُح عندهم ، فنهى النَّيبَّ صلى

.  
اسٌم للموضع الذي يبيض فيه : والَوكُْن . اسٌم لكلِّ َوكْرٍ وعشٍّ : ، والوكَْنةُ » وكناِتَها « : وأهل العربيَّة يقولون 

  .جرِ الطَّاِئُر وُيفرُخ ، وُهوا اخلَْرقُ يف اِحليطَاِن والشَّ
حضنه ، وكان أيضاً من العرب : دخل يف الَوكْنِ ، ووكن َبْيَضُه ، وعليه : َوكََن الطائرُ َيِكُن َوكْناً ووكُوناً : ويقال 

  .من ال يرى التَّطيَُّر شيئاً نقله القرطيبُّ 
َرجََّعْتهُ الطِّريةُ عن َحاَجِته َمْن « : وروى عبد اللَِّه بُن عمرو بن العاصِ عن رُسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال 

  .» فَقَْد أشَْرَك 
  .وما كفارةُ ذلك يا رسُول اللَِّه : قيل 
  »اللَُّهمَّ ال طَْيَر إالَّ طَيُْرَك ، وال َخْيرَ إالَّ َخْيُرَك ، َوالَ إله غَُريك ، ثُمَّ ميضي إىل حاجته : أنْ يقُولَ أَحُدكم « : قال 
لَمَّا حكى عنهم أوَّالً أنَّهم جبهلهم أسَْنُدوا احلوادث إىل قضاء . } َتأْتَِنا بِِه ِمن آَيٍة لَِّتْسحََرَنا بَِها َوقَالُواْ َمْهَما { قوله 

اللَّه وقدره ، حكى عنهم ثانياً نوعاً آخر من اجلهل والضَّاللة ، وهو أنَّهم مل ُيمّيزُوا بني املعجزاِت والّسحر ، وجعلوا 
  .َعَصا َحيَّة آيات موسى مثل انقالب ال

  .وقالُوا ذلك من باب السِّحر فال يقبلُ منها شيء 
  .هذا قولُ مجهور النَُّحاِة ، وقد تأيت لالستفهام وهو قليلٌ جداً » إنْ « اسُم شرٍط جيزم فعلني ك » َمْهَما « 

  ]الرجز : [ كقوله 
  وسِربَاِليَْه أْوَدى بَِنْعلَيَّ... َمْهَما ِلَي اللَّْيلَةَ َمْهَما ِلَيُه؟  -٢٥٥٤

  ]الطويل : [ وزعم بعض النُّحاة أنَّ اجلازمةَ تأيت ظرف زمان؛ وأنشد . ما يل اللِّيلة مايل؟ واهلاُء للسَّكت : يريد 
  َوفَْرَجَك نَاال ُمْنتََهى الذَّمِّ أْجَمَعا... وإنََّك َمْهَما ُتْعِط بَطَْنَك سُؤلَُه  - ٢٥٥٥

  ]الكامل : [ وقول اآلخر 
  َمْهَما ُيَعوَّدْ ِشَيمةً يَتَعوَِّد... وَّْدَت قَْوَمَك أنَّ كُلَّ ُمَبرَّزٍ َع -٢٥٥٦

  ]الكامل : [ وقول اآلخر 
  َمْهَما َيِعُش َيْسَمْع َمبا لَْم َيْسمَعِ... ُنبِّئُْت أنَّ أَبا ُشتَْيمٍ َيدَِّعي  - ٢٥٥٧

كره متأّول ، بل بعُضهُ ال يظهر فيه للظَّرفية هنا ظرف زمان ، واجلمهور على خالفه ، وما ذ» َمْهَما « ف : قال 
  .معىن ، وشنَّع الزخمشري على القائل بذلك 

وهذه الكلمة يف عداد الكلمات الَّيت ُيَحرِّفَُها َمْن ال يّد له يف علم العربية ، فيضعها يف غري موضعها وحيسب : فقال 
  .» مىت ما « مبعىن » َمْهَما « 

َمْهَما تَأِْتَنا بِِه ِمن { : طيتك ، وهذا من كالِمِه ، وليس من واضع العربية ، مث يذهُب فيفسِّر َمْهَما جئتين أع: ويقولُ 



مبعىن الوقت ، فَيُلْحد يف آيات اللَِّه ، وهو ال يشعر ، وهذا وأمثاله ِممَّا يُوجب اجلُثُوَّ ]  ١٣٢: األعراف [ } آَيٍة 
  .بني يدي النَّاظر يف كتاب سيبويه 

  .هو معذوٌر يف كوهنا مبعىن الوقت ، فإن ذلك قولٌ ضعيٌف ، مل َيقُلْ به إالَّ الطَّائفة الشَّاذَّةُ : الدِّين  قال شهاُب
يف لزوم التَّجرُِّد عن » َمْن « مثل » َما « و » َمْهَما « مجيع النَّحويني يقول إنَّ : وقد قال مجال الدِّين ْبُن مالٍك 
  وأنشد بعض األْبياِت املتقدمة. فني ثابتٌ يف أشعار فصحاء العرب الظَّرف ، مع أنَّ استعماهلا ظر

وهي اسٌم ال حرٌف ، بدليل َعْود الضَّمري عليها ، . وكفى بقوله مجيع النَّحويني دليالً على َضْعف القول بظرفيتهما 
وَشذَّ السُّهيليُّ فزعم » َمْهَما « عود على ت» بِهِ « فاهلاُء يف } َمْهَما تَأِْتَنا بِهِ { : وال يعوُد الضَّمري على حرف؛ لقوله 

  .أنَّهم قد تأيت حرفاً 
هي : فمنهم َمْن قال : هل هي بسيطة أو مركبة؟ والقَاِئلُونَ بتركيبها اختلفوا » َمْهَما « واختلف النَّحويون يف 

  .األوىل هاء » ما « فأْبِدلَت ألف  الشَّرطيَّة توكيداً ، فاستثقل توايل لفظني» ما « كُرَِّرْت » َما َما « مركبة ِمْن 
  .» فَإمَّا َيأتينَّكُم « : يف قوله » ما » « إنْ « الشَّرطية ، كما ُيَزاُد على » ما « على » ما « زيدت : وقيل 

  .فَُعِملَ العمل املذكور للثقل احلاصل ، وهذا قولُ اخلليل وأتباعه من أهل البصرة 
الشَّرطيَّة مث رُكِّبت الكلمتان فصارا َشْيئاً » َما « يت هي اسم فعلٍ مبعىن الزَّْجر ، و هي مركبة من َمْه ال: وقال قَْوٌم 

  .واحداً 
وُيْعَزى هذان االحتماالن } َما َتأِْتَنا بِِه { ال تركيب فيها هنا ، بل كأنَُّهم قالوا له َمْه ، مث قالوا : وقال بعضهم 

  .للكسائيِّ 
س بشيٍء؛ ألنَّ ذلك قد يأيت يف موضع ال َزْجَر فيه ، وألنَّ كتابتها متصلة ينفي كون وهذا لي« : قال شهاُب الدِّين 

  .» كلٍّ منهما كلمةً مستقلة 
  ]الطويل : [ ؛ بدليل قول الشاعر » َمن الشَّرطيَّةِ « مبعىن اكفف و » َمْه « إنََّها مركَّبةً من : وقال قوٌم 
  أقَاوِيلَ هذا النَّاسِ َماوِيَّ َيْندَمِ... ديِقِه أماوِيَّ َمْهَمْن َيْسَتِمْع يف ص - ٢٥٥٨

على باهبا » َمْه « ألفاً كما تبدل النُّونُ اخلفيفة بعد فتحة ، والتَّنوين ألفاً ، وهذا ليس بشيء بل » َمْن « فأْبدِلَْت نونُ 
  .َمْن يستمُع : اكْفُْف ، مث قال : من كوهنا مبعىن 

األوىل هاًء » ما « هاًء ، كما أبدلوا من ألف » َمْن « فأبدلت نونُ » َما « و » َمْن  «بل هي مركَّبة ِمْن : وقال قوم 
  .، وذلك ملؤاخاة َمْن ما يف أشياء ، وإن افترقَا يف شيء واحد ، ذكره مكيٌّ 

علُ الشَّْرط أو فعلُ وَمَحلَُّها نصٌب أو رفٌع ، فالرَّفُع على االبتداء وما بعده اخلرب ، وفيه اخلالُف املشهوُر هل اخلُرب ف
  :اجلزاء أو مها معاً؟ والنَّْصُب من وجهني 

ُمفَسِّرة » َتأِتَنا « َمْهَما ُتْخِضر تَأِتَنا ، ف : على االشتغال ويُقَدَُّر الفعلُ متأخراً عن اسم الشَّْرِط ، والتقديُر : أظهرمها 
  .ل ُتَحضر ، ألنَُّه من معناه 

« د َمْن َيَرى ذلك ، وقد تقدَّم الرَّدُّ على هذا القول ، والضَّمرياِن من قوله بِِه و النصُب على الظرفية عن: والثاين 
، عاد األوَّلُ على اللَّفظ ، والثاين املعىن ، فإنَّ معناها اآلية املذكورة ، ومثله قول ُزَهْيرٍ » َمْهَما « عائدان على » بَِها 
  ]الطويل : [ 

  وإنْ َخالََها َتخْفَى َعلَى النَّاسِ ُتْعلَمِ... ْمرِىٍء ِمْن َخِليقٍة َوَمْهَما َتكُْن ِعْنَد ا - ٢٥٥٩



مؤنثاً » ما « فأَعاَد الضَّمري على ]  ١٠٦: البقرة [ } َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو نُنِسَها نَأِْت بَِخْيرٍ مِّْنَها أَْو ِمثِْلَها { : ومثله 
  .، ألنََّها مبعىن اآلية 

حجازيةً أو متيميةً والباُء زائدةٌ على كال القولني ، واجلملةُ جوابُ » ما « جيوز أن تكون » ْحُن فََما َن« : وقوله 
  .الشَّْرِط فمحلّها جزم 

  فصل
  :قال اْبُن عباس ، وسعيد بن جبري وقتادة وحممد بن إسحاق 

فهو ِسْحٌر ، وحنن ال ]  ١٣٢: األعراف [ }  َمْهَما َتأْتَِنا بِِه ِمن آَيٍة{  -عليه الصَّالة والسَّالم  -ملا قال قوم موسى 
يا ربِّ إنَّ عبدك : رجالً جديداً ، عند ذلك َدَعا عليهم فقال  -عليه الصَّالة والسَّالم  -ُنؤمن هبا وكان موسى 

ظة ، وملن فرعون عال يف األرض وَبَغى َوَعَتا ، وإنَّ قومه نَقَُضوا عهدك؛ فَُخذُْهْم بعقوبٍة جتعلها هلم نقمةً ولقومي ع
بعدهم آية وعربة ، فأرسل اللَُّه عليهم الطُّوفان وهو املاء ، وبيوت بين إسرائيل ، وبيوت القبط مشتبكة ، فامتألت 
بيوت القبط َحتَّى قضامُوا يف املَاَء إىل ترابيهم ، ومن َجلََس منهم غرق ، ومل يدخل بيوت بين إسرائيل قطرة ، ودام 

  .لسبت ذلك عليهم من السَّبت إىل ا
  .اْدَع لََنا رَبََّك َيكِْشف عنَّا املطر؛ فُنؤِمُن بك ، ونرسل معك بين إسرائيل : فقالوا ملوسى 

فدعا َربَُّه فرفع عنهم الطوفان ، وأرسل الرِّيَاَح فََجفَّفَت األْرُض ، وخرج من النَّبَاِت َما لَم َيَرْوا مثله قط ، وأخصبت 
  .بالدهم 
  .ملاء إالَّ نعمة َعلَْيَنا لكنَّا مل نشعر؛ فمكثوا شهراً يف عافيٍة فنكثُوا العهد ما كان َهذَا ا: فقالوا 
ال ُنؤِمُن بك ، وال نرسل معك بين إسرائيل؛ فأْرَسلَ اللَُّه عليهم اجلَراَد ، فأكل عامَّة زرعهم ، ومثارهم ، : وقالوا 

 األْبوابِ من احلديد حتَّى وقع دورهم ، وباتلي وأوراق الشََّجرِ؛ حتَّى أكلت اخلََشَب وسقوفَ البُيوِت ومسامري
  .اجلراد باجلُوعِ فكان ال يشبع ، ومل يصب بين إسرائيل َشيٌء من ذلك فَضجُّوا إىل موسى 

  .اْدُع لََنا َربََّك لئن كَشَفَْت َعنَّا لرجز لنؤمنن لك ولنرسلّن معك بَنِي إسرائيل ، وأعطوه َعْهَد اللَِّه وميثاقة : وقالوا 
َمكْتوٌب على صدر كلّ جرادة جند اللَِّه األعظم « فََدَعا موسى َربَّه فَكََشَف عنهم الْجراَد بعد سبعة أيام ، ويف اخلََبرِ 

  .فأرسل اللَُّه رحياً فحمل اجلراد؛ فألقاه يف البحر » 
  .من حيثُ جاءت إنَّ ُموَسى برز إىل الفضاِء ، وأشاَر بعصاه إىل املشرق واملغرب؛ فرجعت اجلراد : وقيل 

  .وكانت قد بقيت من زروعهم ، وغالهتم بقّية 
  .قد بَِقَي لََنا ما يكفيَنا ، فََنقَُضوا العَْهَد ومل ُيؤمنوا ، فأقَاُموا َشْهراً يف عافية : فقالُوا 

  .فأرسل اللَّه القملَ سبتاً إىل سبت ، فلم يبق بأرضهم عود أخضر إالَّ أكلته 
  .بَُّه ، فأرسل اللَّه عليها رحياً حاّرة فأحرقتها ، وألقتها يف البحر فلم ُيؤِمنُوا فََصاحوا ُمبوَسى فسأل ر

فأرسل اللَُّه عليهم الضَّفادع سبعة أيَّام؛ فخرج من الَبْحرِ مثل اللَّْيلِ الدَّامس ووقع يف النَّبَاِت واألطِْعَمِة ، فكان 
  .كلَّم ، فيثب الضِّفَْدُع يف ِفيِه الرَُّجلُ جيلسُ يف الضَّفادع إىل رقبته ، ويهم أن يت

فََصَرخوا إىل موسى َوَحلَفُوا لَُه لئن رفعت عنَّا هذا العذاب لُنؤمننَّ بَك ، فََدَعا اللَُّه تعاىل فأمات الضَّفادع ، فأرسل 
  .عليها املطر؛ فأمحلتها ، مثَّ أقَاُموا شَْهراً مث نَقَُضوا العهد وعاُدوا لكفرهم 

عليهم الدََّم فجرت أهنارهم دماً ، فما يستقون من اآلبار واألأهنار إالَّ َوَجدوُه دماً َعبِيطاً أمحر ، فََشكَْوا  فأْرَسلَ اللَُّه
  .إىل فرعون 



إنَّه سحركم وكان فرعون جيمع القبطيَّ واإلسرائيلي على اإلناِء الواحد؛ فيكون ما َيِلي اإلسرائيلّي ماًء ، وما : فقال 
، ويقومان إىل الُبَحْيَرة فيها املاء ، فيخرج لإلسرائيلي ماء وللقبطّي دماً ، حىت كانت املرأةُ من َيِلي القبطي دماً 

اسِقين من مائك فتصب هلا من قربتها؛ فيعود دماً : آلفرعون تأيت املَْرأةَ من بين إسرائيل حَني جََهَدُهُم الَعطَُش فتقولُ 
فِيِك مث ُمجِّيِه ِفي ِفيَّ فتأخذ يف ِفيَها ماًء ، فإذا َمّجته يف ِفيَها؛ َصاَر َدماً ، وإنَّ يف اإلناء ، حَتَّى كانت َتقُولُ اجعليه يف 

فرعون اضطره العطُش حتَّى مضغ األشجار الرَّطَْبةَ فَصَاَر ماُؤها يف ِفيِه ِملْحاً أجَاجاً ، فمكثُوا يف ذلك سبعة أيام ، 
  .إىل آخر اآلية ] .  ١٣٤[ } رجز لَِئن كََشفَْت َعنَّا ال{ يا مُوسى : فقالوا 

  .قمح وقمحة ، وشعري وشعرية : هو اسُم جنس ك : طُوفَانة ، أي : أنَُّه مجع : أحدمها 
  .هو مصدٌر كالنُّقَْصان والرُّْجحان ، وهذا قول املَُبرِِّد يف آخرين واألّولُ قول األخْفَشِ : وقيل 
: [ ؛ وأنشد » طُوفَاَنة « وُف حتَّى يَُعمَّ األرَض ، وواحدته يف القياس من الطَّواف ، ألنَّه يط» فُْعالن « هو : وقال 
  ]الرمل 
  خُُرُق الرِّيحِ وطُوفَانُ املَطَْر... غَيََّر اِجلدَّةَ ِمْن آَياِتَها  - ٢٥٦٠

  ]الرجز : [ املَاُء الكثري ، قاله اللَّْيثُ؛ وأنشد للعجّاج : والطُّوفان 
الرجز : [ وقال أُبو النَّْجمِ ... َشبََّه ظالَم اللَّيلِ باملاِء الذي يَْغَشى األمِكنة ... المِ األثْأَبا وَعمَّ طُوفانُ الظَّ - ٢٥٦١

[  
  شَْهراً َشآبيَب وشَْهراً َبَردَا... َوَمدَّ طُوفانٌ ُمبيٌد َمدََدا  - ٢٥٦٢

من كُلِّ جهة كاملَاِء الكثريِ ، والقَْتلِ الذَّريع ،  ما كان كثرياً ُمحيطاً ُمطْبقاً باجلماعة: الطُّوفان من كُلِّ شيٍء : وقيل 
  .واملَْوِت اجلارِف ، قاله الزَّجَّاُج 

فَطَاَف َعلَْيَها طَآِئٌف مِّن { : وقد فَسََّرُه النَّيب صلى اهللا عليه وسلم باملوِت تارةً ، وبأمرٍ من اللَِّه أخرى ، وتال قوله 
إالَّ أنَّ هلذه البنية خصوصيةً هبذه املعاين » طَاِئفَة « ةُ وإن كانت قد َتقدََّمْت يف وهذ املادَّ]  ١٩: القلم [ } رَّبَِّك 

  .املذكورة 
  .جََرادٍة ، الذَّكَُر واألنْثَى فيه سواء : واجلَرَاُد معروف ، وهو َجْمُع 

  .َنْملَة ، ومحامة : َجَراَدةٌ ذَكٌَر وجََرادة أنْثى ، ك : يقال 
  .» اجلَْرِد « وهو مشتقٌّ من  :قال أهلُ اللَُّغِة 

  .واالشتقاقُ يف أمساِء األْجنَاس قليلٌ جِداً : قالوا 

  .َملَْساء وثَْوٌب َجْرٌد ، إذا ذََهبَ زئربه : أْرٌض َجرَْداء ، أي : يقال 
  فصل

  .اختلف الفُقَهاءُ يف جواز قتل اجلََراِد : قال القرطيبُّ 
موال ، وقد رخَّصَ النَّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم بقتال املسلم إذا أخذَ ماله ، ُيقتل ، ألنَّ يف تركها فساد األ: فقيل 

فاجلراُد إذا أراد فساَد األموال كانت أْولَى جبوازِ قتلها ، كما أنَّهم اتفقوا على جواز قتل احلّية ، والعقرب؛ ألنَُّهَما 
  .ُيؤِذَيان النَّاس فكذلك اجلََراُد 

اللَُّهمَّ أهِْلك ِكباَرُه واقُْتل « : أنَّ النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم كان إذَا َدَعا على اجلراد قال وروى اْبُن ماَجةَ عن أنس 
  .» صَغاَرُه ، وأفِْسد بيَضه ، واقطع دابرُه ، وُخذْ بأفْواِهه عن َمَعايِِشَنا وأْرَزاقَنا إنَّكَ َسِميُع الّدعاِء 

  و إىل ُجْند من أْجَناِد اللَِّه بقطع َدابره؟َيا رُسول اللَِّه ، كيف َتْدُع: فقال رجل 



  .وهذا قول مجهور الفقهاِء » إنَّ اجلراد نثرة حوت يف الَبْحرِ « : قال 
  .ال ُيقَْتلُن ألنَّه خلق عظيم من َخلْقِ اللَِّه يأكل من رزق اللَِّه : وقيل 

  »ُم ال تَقُْتلُوا اجلََراَد فإنَُّه ُجْنُد اللَِّه األعْظَ« وقد ُروِي 
  .دوابُّ تشبهها أصَْغَر ِمْنَها : هي الِقرَْدان ، وقيل : قيل : والقُمَّلُ 

  .هو السُّوُس الذي خيرج من اِحلْنطة : وقال سعيدُ بن جبري 
وقال اْبُن السِّكِّيت ، إنَّه شيء يقع يف الزَّرع ليس جبراٍد؛ فيأكل السُّنبلة ، وهي غضة قبل أن تقوى ، وحينئٍذ يطولُ 

  .رءُع وال سنبل له الزَّ
  .َحْمَناَنة ، نوع من الِقرَْدان : إنََّها احلمنان الواحدة : وقيل 

فذهب موسى إىل » بعني مشس « كان إىل جنبهم كثيب أعفر بقرية من قَُرى مصر تدعى : وقال سعيدُ بُن جبريٍ 
عروف الذي يكون يف بدن اإلنسان وثيابه ذلك الكثيب فضربه بعصاُه فاْنَهالَ عليهم القُمَّل ، وعلى هذا هو القَْمل امل

» كقراءة العامِة و « القُمَّل : بفتح القاف وسكون امليم ، فيكونُ فيه لغتان » والقَْمل « ، ويؤيد هذا قراءة احلسن 
  .كقراءة احلسن البصري « القَْمل 
  .اجلعالن : القملُ الرباغيث ، وقيل : وقيل 

وقْد ُتْبَدلُ َعيءنُ مجعه ياء ، كقوله « زِبْرِج » ْرَهم ، وجيوز كسر دَاِلِه فتصري بزنة مجع ضِفَْدع ، بزنة ِد: والضفَادُع 
  ]الرجز : [ 

  وِلَضفَاِدي َجمِِّه َنقَانُِق... َوَمْنَهلٍ لَْيَس لَُه َحوَازُِق  - ٢٥٦٣
  .رَّْق بني مذكّره ومؤنثه بالوصِف مؤنَّث ، وليس مبذكر ، فعلى هذا يُفَ: ِضفَْدعَات ، والضِّفَْدُع : وَشذَّ مجُعُه على 

  .ضِفَْدع ذكر وضفدع أنثى ، كما قلنا ذلك يف املتلبِّس بتاء التأنيث ، حنو محامة ، وجرادة ، ومنلة : فيقال 
  فصل

الصَُّرِد والضِّفَْدع ، : نََهى النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم عن قتل : روى أُبو داوود وابُن ماجةَ عن أيب هريرة قال 
من الشَّام إىل احلََرم يف بناء البيِت كانت السِّكيَنة معه  -عليه السالم  -وملَّا خرج إبراهيمُ . النَّْملَِة ، واهلُْدُهِد و

: والصَُّرُد دليلة إىل املوضع ، والسكينةَ مقداره ، فلمَّا صار إىل البقَعِة؛ وقعت السَّكينة على موضع البيِت ونادت 
  .ى مقدار ِظلِّي اْبنِ َيا إبراهيُم عل

فنهى النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم عن قتل الصَُّرِد؛ ألنه كان دليل إبراهيم ، وعن قتل الضّفدع؛ ألهنا كانت تصب 
املاء على َنارِ غرباهيم ، وملا تسلَّطت على فرعون جاءت ، وأخذت األمكنة كلها ، فلما صارت إىل التَّنُّور وثََبتْ 

  .تسبيحاً « نقيقها » عة هللا ، ولكن نار يسعرها اهللا هبا؛ فََجَعلَ فيها وهي نار تسعر طا

  .والدَّم ذكرناه وهو معروف 
  .الدَّم الذي سلطة اللَُّه عليهم كان الرُّعَاف ، ونقله الزخمشريُّ : قال زيد بُن أسلم 

أْرَسلَْنا عليهم هذه األشياءَ  آياٍت منصوبة على احلال من تلك األشياِء املتقّدمة أي. » آَياٍت مفّصالت « : قوله 
  :حال كوهنا عالماٍت ممزياً بعضها من بعض ، وُمفَصَّالٍت فيها وجهان 

  .مُبينات ال يشكلُ على عاقل أنََّها من آيات اللَِّه اليت ال يقدر عليها غريه : مُفَصَّالت أي : أحدمها 
أحواهلم هل يقبلون احلُجَّة ، أو يستمرون على  فَصَّلَ بعضها من بعض بزماٍن ميتحن فيه: ُمفَّصالت أي : وقي 

  .} َوكَانُواْ قَْوماً مُّْجرِِمنيَ { املُخالفِة؟ فاْسَتكَْبُروا عن عبادة اللَِّه 



فصل فإن قيلَ ملَّا علم اللَُّه تعاىل من حاهلم أنَُّهم ال يؤمنون بتلك املُعجزاِت ، فما الفائدة يف تواليها؟ وقوم ُمحمَّدٌ 
  عليه وسلم طلُبوا املعجزات فما أجِيُبوا فما الفرق؟صلى اهللا 
  .يفعلُ اللَُّه ما يشاُء ، وحيكم ما يريد : قال بعُض أهل السُّنَِّة : فاجلواُب 

وأجاب . إنََّما فعلَ ذلك َزْجراً لنا ، وموعظةً وإعالماً بأنَّ املُصرَّ على الكُفْرِ يستوجُب العذابَ املؤّبد : وقال آخرون 
برعاية الصاحل ، فلعلَُّه علم من قوم ُموَسى أنَّ بعضهم كان يؤمن عند ظهور املعجزة الزَّائدة كمؤمن آل : لَةُ املُعتز

الَّ فرعونَ وكالسَّحرِة ، وَعِلَم من قوم حممَّد صلى اهللا عليه وسلم أنَّ أحداً منهم ال َيزْداد بِظُهُورِ املُْعجَِزِة الزَّاِئِدة إ
  . فظهر الفرُق. كُفْراً 
  .، أي نزل هبم العذاب من الطُّوفَاِن ، وغريه } َولَمَّا َوقََع َعلَْيهُِم الرجز { : قوله 

  .الطاعون : وقال سعيدُ بُن ُجَبْيرٍ 
فَأَنَزلَْنا َعلَى الذين { : وتقدم الكالم على الرِّْجز يف البقرة عند قوله . مات منهم سبعون ألفاً يف يوم واحد : وقيل 

  ] . ٥٩: البقرة [ } جْزاً مَِّن السمآء ظَلَُمواْ رِ
  :جيوزُ يف هذه الباء وجهان . } بَِما َعهَِد ِعنَدَك { قوله 

  .اْدُعُه بالدُّعاء الذي علَّمك أن تدعوه به : اْدُع أي « أن تتعلَّق ب : أظهرمها 
  .أنَّها باء القسم : والثاين 

  :على وجهني  «اْدع » والباء إمَّا تتعلَّق ب : قال الزخمشريُّ 
اْسِعفَْنا إىل ما نطلب إليك من الدُّعاء حبق ما عندك من عهد اهللا ، وكرامته إيَّاك بالنُّبُوَِّة أو ادع اللَّه لنا : أحدمها 

  .«  أقَْسْمَنا بَِعْهِد اللَِّه عندك» : أي « لُنؤِمَننَّ » ُمنَتَوسِّالً إليه بعهده عندك ، وإمَّا أن يكون قََسماً ُمجَاباً ب 
  فصل

اعلْم أنَُّه تعاىل بيَّن ما كانُوا عليه من املُناقضة القبيحة ، ألنَّهم تارة يكذبون موسى عليه الصَّالة والسَّالم ، وأخرى 
عند الشَّدائد يفزعون إليه فزع األمة إىل نبّيها ويسألونه أن يسأل َربَّه رفع العذاب عنهم ، وذلك يقتضي أهنم َسلَُّموا 

  .جماب الدَّْعَوة ، ثُمَّ بعد زوال تلك الشَّدائد يعودون إىل تكذيبه كونه نبّياً 

كَشَفَْنا « أن يتعلََّق ب : أحدمها : إىل أجلٍ فيه وجهان . العذاب : أي . } فَلَماَّ كََشفَْنا َعْنُهُم الرجز إىل { : وقوله 
بُ جواُبُه على ابتداء وقوعه ، والغايةُ تنايف يترتَّ« لَمَّا » وهو املشهور ، وعليه إشكال وهو أنَّ ما دَخلَْت عليه 

التعليق على ابتداء الوقوع ، فال ُبدَّ من تعقُّل االبتداء واالستمرار حتَّى تَتحقََّق الغاية ، ولذلك ال تقُع الغاية يف 
  .الفعل غري املتطاول 

ت إىل يوم اجلمة اتَّفق كذا ، وقد ُيَجابُ بأنَّ املراَد ملَّا قتلُت زيداً إىل يوم اخلميس جَرضى كَذَا ، وال ملَّا وثب: ال ُيقالُ 
  .استمراَر رفع الرِّْجزِ : وقُت إمياهنم ، وإرساهلم بين إسرائيل معه ، ويكون املراُد بالكشِف : باألَجل هنا 

بالغََرقِ فيحتاج إىل َحذْفِ  باملَْوِت أو« األَجلَ » فَلَمَّا متاَدى كََشفَْنا عنهم إىل أجل ، وأمَّا َمْن فَسََّر : كأنه قيل 
فَلَمَّا كََشفَْنا عنهم الرجَز إىل أجل قُْرب أجل هم بالغوه ، وإنَّما احتاج إىل ذلك ، ألنَّ بني موهتم أو : مضاف تقديُرُه 

  غرقهم حصل منهم نكثٌ ، فكيف يَُتَصوَُّر أن يكون النَّكْثُ منهم بعد موهتم ، أو غرقهم؟
: فَلَمَّا كََشفَْنا عنهم الرجَز كَاِئناً إىل أجل ، واملعىن : أي « الرِّجز » ٌق مبحذوٍف على أنَُّه حال من أنَُّه متعلِّ: والثاين 

  .أنَّ العذاَب كان ُمؤجَّالً 
 فَلَمَّا كََشفَْنا عنهم العذاَب: الفجائية أي « إذا » جاء ب « ملَّا » َوُيقَوِّي هذا التأويلَ كونُ جواب : قال أُبو حيَّان 



املقرَّر عليهم إىل أجلٍ فاجؤوا بالنَّكِْث ، وعلى معىن َتْغيَِيِتِه الكشفَ باألَجل املبلوغ ال تتأتى املفاجأة إالَّ على تأويل 
  .الكشِف باالستمرار املُغيَّا فيمكن املفاجأة بالنَّكْث إذْ ذاك ممكن 

ذه اجلملِة أبلغُ من وصِفِه باملفرد ، لتكررِ الضَّمري والوصف هب« أَجلٍ » يف حملِّ جرٍ صفة ل « هم بَاِلُغوُه » : قوله 
  .املؤذن بالتَّفخيم 

« ينكُثُونَ » مبتدأ ، و « ُهمْ » و : الفَُجائيَِّة ، وتقدَّم الكالُم عليها قريباً « إذَا » هذه } إِذَا ُهْم يَنكُثُونَ { : وقوله 
  .لِ املذكور كما تقدَّم بالتَّأوي« ملَّا » جواُب « إذَا » خربه ، و 

فلمَّا كشفنا عنهم العذاب فاجؤوا بالّنكث وَباَدُروُه : يعين « لَمَّا » جواب } إِذَا ُهْم يَنكُثُونَ { : قال الزخمشريُّ 
  .ولَْم يؤخِّروه ، ولكن لَمَّا كََشَف عنهم َنكَثُوا 

ين فال ُبدَّ من تأويل الكْشِف باالستمرار ، يع. انتهى . « وال ميكن التَّْغيية مع ظاهرِ هذا التقدير » : قال أُبو حيان 
أنََّها ظَْرٌف ، إذْ ال ُبدَّ لََها حينئٍذ من « لَمَّا » وهذه اآلية َتُردُّ مذهَب َمْن َيدَّعي يف . كما تقدَّم ، حتَّى َيِصحَّ ذلك 

  .ال يعمل فيما قبلها ، كما حترَّر يف موضعه « إذَا » عامل ، وما بعد 
  .بكسر الكاف ، واجلمهور على الضَّمِّ ، ومها لغتان يف املضارع « َيْنِكثُون » ةَ وأبو هشام وقرأ أُبو َحْيَو

. ذِْبح ، َورِْعي : نِكثٌ ك : ِمْن َنكْثِ الصُّوف املغزول ِلُيغْزل ثانياً ، وذلك املنكوث : النَّقُْض ، وأصله : والنَّكْثُ 
امه وإبرامه كما يف خيوط األكسية إذا ُنِكثَتْ بعدما أْبرَِمْت ، أنكاث ، فاستعري لنقض العهد بعد إحك: واجلمُع 

  .وهذا ِمْن أحسن االستعارات 

َتسَبَّب عن النَّكْثِ االنتقاُم مث إن أريد باالنتقام نَفُْس اإلغْراق ، : هذه الفاُء سببيَّة ، أْي » فَانَتقَْمَنا ِمنُْهْم « : قوله 
سلب النعمة : فَأَردَْنا االنتقام ، واالنتقام يف اللَُّغِة : َمْن ُيثْبُِت هلا ذلك وإالَّ كان التقدير فالفاُء الثَّانية ُمفَسِّرةٌ عند 

  .بالعذابِ 
  .البحر ، واملشهور أنَُّه عرّيب : ، والَيّم » أغَْرقَْناُهم « متعلق ب » يف اليمِّ « و 

  ]البسيط : [ قال ذو الرُّمَّة 
  َيمٌّ تراَضَن يف َحافَاِتَها الرُّوُم... لٍ كأنَُّهَما َداوِيَّة وُدَجى لَْي - ٢٥٦٤

  .أنَّه الَبْحُر بالسُّريانِيَِّة : وقال اْبُن قتيبةَ 
  .البحُر الذي ال ُيْدَرُك قعره : الَيّم : واملشهور أنه ال يتقيَّد ببحر خاص قال الزخمشري . بالعربانيَّة : وقيل 
  .هو لُجَّة البحر ومعظم مائه : وقيل 

وهذا ليس جبيد ، . إَساٌف وفيه غَرَِق فرعونُ : الَبْحُر الذي يقالُ له : والَيمُّ :  -» غريبيه « يف  -وقال اهلروِيُّ 
  .نيلُ ِمْصَر ، وهو غُري الذي غَرِق فيه فرعون : واملراُد ]  ٧: القصص [ } فَأَلِْقيِه ِفي اليم { : لقوله تعاىل 

  فصل
  .وهو القصد ، ألنَّ النَّاَس يقصدونه واشتقاقه من التيمم ، : قيل 
غَاِفلَني عن : أغَْرقَْناهم بسببِ تكذيبهم بآياِتَنا ، وكوهنم َعْنَها غافلني ، أي : الباء للسببّية ، أي » بِأنَُّهْم « : قوله 

  .آياتنا ، فالضَِّمريُ يف َعْنَها يعوُد على اآليات ، وهذا هو الظَّاِهُر 
  .ريه وبه قال الزَّجَّاُج وغ

ويُْعَزى هذا البن عباس ، وكأن القائل بذلك َتخَيَّلَ » انَتقَْمَنا « جيوُز أن يعود على النِّقَْمِة املدلولِ عليها ب : وقيل 
  .انَّ الغفلةَ عن اآليات ُعذٌْر لَُهم من حيثُ إنَّ الغفلة ليست من كسب اإلنسان 



  .، فَذُّموا عليها ، كما ُيذَمُّ الناس على نِْسيَانه لتعاطيه أسبابه إنَّهم َتَعاطَْوا أسبابَ الَغفْلَة : وقال اجلمهور 
  فصل
  .َورِثُْت أيب ، فبالنَّقْلِ اكتسب آَخَر : يتعدى الثنني ، ألنَّه قبل النَّقلِ باهلمزة متعدٍّ لواحد حنو » َوأْوَرثَْنا « : قوله 

  .القوَم والَّذيَن وصلُته يف حمل نصب نعتاً له : فأوهلما 
  .» مشارَِق األرضِ ومَغارَبَها « أنَُّه : أما املفعولُ الثَّانِي ففيه ثالثةُ أوجٍه ، أظهرها و

أنَُّه نعتٌ : والثاين . مشارق ومغارب : أنَّه نعٌت ل : أحدمها : على هذا وجهان } اليت بَاَركَْنا ِفيَها { : ويف قوله 
  .لصفِة واملوصوِف لألرض ، وفيه ضعٌف من حيث الفصلُ باملعطوف َبْيَن ا

  .قام غالُم هنٍد وزيٌد العاقلِة : وهو نظُري قولك 
وهذا سْبُق لسان أو قلم ، ألنَّ . وفيه ضعٌف؛ ألنَّ فيه العطَف على املوصوِف قبل الصِّفَِة : وقال أُبو البقاِء هنا 

  .العطَف ليس على املوُصوِف ، بل على ما أضيف إىل املوصوف 
  .أورثناهم األرض اليت باركنا فيها : أي } اليت بَاَركَْنا ِفيَها { : أن املفعول الثاين هو : الثة والثاين من األوجه الث

. » ُيْسَتْضَعفُونَ « هو منصوٌب على الظَّرف ب : أحدمها : وجهان } َمَشارَِق األرض َوَمغَارَِبَها { : ويف قوله تعاىل 
رق األرض ومغارهبا فلمَّا ُحِذَف احلرُف وصل الفعلُ بنفسه؛ فنصب ، ُيسَْتْضَعفُون يف مشا: أنَّ تقديره : والثاين 

  .هكذا قال أبو البقاِء 
وال أدري كيف يكونان وجَهْين ، فإنَّ القول بالظَّرفية هو عُني القولِ بكونه على تقدير يف ، ألنَّ : قال شهاُب الدِّين 

  فكيف جيعل شيئاً واحد شيئني؟» يف « كلَّ ظرف مقدٌَّر ب 
أورثناهم األرَض ، أو امللَك ، أو حنوه وُيْسَتْضَعفُونَ جيوز أن : أنَّ املفعول الثَّاين حمذوٌف ، تقديره : الوجه الثالث 

َوَجَدُه ذَا كَذَا ، واملَُرادُ : ُيطلب منهم الضَّْعَف جمازاً وأن يكون استفعل مبعىن : يكون على بابه من الطَّلبِ ، أي 
  .ام أَرُض الشَّ: باألْرضِ 

  .أرض مصر ، ألهنا أرض القبط : وقيل 
بإخراج الزَّرع ، } الَِّتي بَاركَْنا ِفيَها { مصر والشَّام ، ومشارقها ، ومغارهبا جهات املشرق ، واملغرب : وقيل 

  .والثِّمار ، واألهنار 
  . املراُد مجلة األرض؛ ألنَّه خرج من بين إسرائيل داود وسليمان وقد ملكا األْرَض: وقيل 
  .قرأ احلسُن ورُويت عن أيب عمرو وعاصم كَِلَمات باجلمع . } َوَتمَّْت كَِلَمةُ َربَِّك احلسىن { : قوله 

يعين يف كون اجلمع ُوِصفَ ] .  ١٨: النجم [ } لَقَدْ رأى ِمْن آيَاِت َربِّهِ الكربى { : ونظريه ] ُّ : قال الزخمشر 
  .ُمبفْرٍد 

لَقَْد رَأى اآلية الكُبَْرى ، فهو وصُف ُمفْرٍد ال : يف الكُْبَرى ما ذكر جلواز أن يكون التقدير  وال يتعيَّن: قال أُبو حيَّان 
  .مجعٍ ، وهو أبلغُ 

وهذه اآلية ، ]  ١٨: طه [ } َمآرُِب أخرى { يف بعض األماكن يتعيَُّن ما ذكره الزخمشريُّ حنو : قال شهاُب الدِّين 
وَُنرِيُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الذين استضعفوا ِفي { : قوله : ها واملرادُ بالكلمِة احلسىن فلذلك اختار فيها ما يتعيَّن يف غري

تأنيثُ األحسنِ صفة : واحلُسَْنى ]  ٦: القصص [ } مَّا كَانُواْ َيْحذَرونَ { : إىل قوله ]  ٥: القصص [ } األرض 
  .للكلمة 

َمَضْت واستمرَّْت من : أي » َتمَّْت « : ومعىن . م بغهالك عدوهم إجناز الوْعِد الذي تقدَّ: معىن متام الكلمِة : وقيل 



  .َتمَّ عليه األمر إذَا َمَضى عليه : قوهلم 
بسبب صربهم ومتعلَُّق الصَّربِ حمذوٌف : مصدريةٌ ، أي » َما « والَباُء للسببيَِّة و » َتمَّْت « قوله بَِما َصَبرُوا متعلِّق ب 

  .على أذَى فرعون وقومه : أي 
أن يكون ِفْرَعونُ اسم كان ، وَيْصَنُع خربٌ : أحدها : جيوُز ههنا أوجه . } َوَدمَّرَْنا َما كَانَ َيصَْنُع ِفْرَعْونُ { : قوله 

والعائد حمذوف ، والتقديُر وَدمَّرنا الذي كان فرعون َيْصَنُعُه ، واستضعف أُبو » ما « مقدم ، واجلملةُ الكونِيَّة صلةُ 
  .لوجه البقاِء هذا ا

يعين . قام زيُد : ألنَّ َيْصَنُع َيْصلُُح أن يعمل يف ِفْرَعْون فال يُقَدَّر تأخريه ، كما ال ُيقدَّر تأخُري الفعل يف قولك : فقال 
فعلٌ وفاعلٌ ، » قام « جيب أن يكونَ من باب الفِْعلِ والفاعل ، وال جيوز أن ُيدَّعى فيه أنَّ » قَاَم زَْيٌد « : أنَّ قولك : 

مبتدأ مؤخٌَّر ألجل اللَّبس بباب الفاعل ، فكذا هنا؛ ألنَّ َيْصَنُع َيصحُّ أن يتسلَّطَ على : واجلملةُ خٌرب مقدٌم ، وزيد 
  .ِفْرَعْونَ فريفعُه فاعالً فال ُيدََّعى فيه التقدمي ، وقد سبقه إىل هذا مكيٌّ 

  .اء واخلرب ، والتَّقدمي والتَّأخري ، وملْ ُيجْزُه أَحٌد يقوُم زيٌد ، على االبتد: ويلزم من جييز هذا أن ُيجيَز : وقال 
وقد تقدَّمت هذه املسألةُ وما فيها ، وأنَُّه هل جيوز أن يكون من باب التَّنازع أم ال؟ وهذا الذي ذكراه وإن كان 

هو » قَاَم زيٌد « انع يف أنَّ امل: ُمَتخَيَّالً يف بادئ الرأي ، فإنه كل باب االبتداء ، واخلرب ، ولكن اجلَواب عن ذلك 
  .اللَّبس ، وهو مفقوٌد َهُهَنا 

» كان « واجلُملةُ خرب » ِفْرَعْون « املوصولة ، وَيصَْنُع مسنٌد ل » َما « ضمٌري عائٌد على » كان « أنَّ اسَم : الثاين 
  .والعائُد حمذوف أيضاً ، والتَّقديُرك ودمَّْرَنا الذي كان هو يصنعه فرعون 

ُصْنَعُه ، ذكره أُبو : أي . ودمَّْرَنا ما يصنع فرعون : مصدرية والتقديُر » َما « زائدةً و » كان « تكون  أن: الثالث 
  .البقاِء 

موصولة امسية ، على أنَّ العائَد حمذوفٌ » َما « وينبغي أن جييَء هذا الوجهُ أيضاً ، وإن كانت : قال شهاُب الدِّين 
  .ه فرعون وَدمَّْرَنا الذي يصنع: تقديُرُه 
لَْيَستْ زائدةً بن ناقصة ، واُمسَها ضمُري األمر والشَّأن ، واجلملةُ من » كان « مصدرية أيضاً و » ما « أن : الرابع 

  .فهي مفسِّرة لضمري » كان « قوله َيْصنُع فرَعونُ خربُ 
وبني صلتها ، « ما » يُفَْصل هبا بني كان النَّاِقَصة ال « زائدةً ، ولكن » كان « ليست : وقيل : وقال أُبو البقاِء هنا 

  .إىل اسم « كان » وعلى هذا القول حتتاج ]  ١٠: البقرة [ } بَِما كَانُوا َيكِْذُبونَ { : وقد تقدَّم ذلك يف قوله 
اإليضاحُ فال َتْصلُح للتَّفسري ، فال حيُصل هبا « ما » ويضُعف أن يكون اُمسها ضمري الشَّأِن؛ ألَّ اجلُلة اليت بعدها صلةُ 

» : ويف « كان » اسم « فرعون » ، ومتاُم االسم ، واملفسِّر جيُب أن يكون مستقالً ، فتدعو احلَاَجةُ إىل أن جيعل 
  .ضمري يعود عليه « َيصَْنُع 

نع وميت« كان » َيْصَنُع ِفْرَعْونُ خرباً ل : يلزم أن تكون اجلملة من قوله : قال شهاُب الدِّين بعد فرض كوهنا ناقصةً 
  .« ما » أن تكون صلةً ل 

ذلك الوُجه الذي بدأت به ، واستضعفه ، وهو الذي احتاج إليه يف هذا املكان فراراً : فتدُعوا احلاجةُ أي : وقوله 
  .اإلهالُك : من جعل االسم ضمري الشَّأن ، ملَّا ختيَّلُه مانعاً ، والتَّدمُري 

{ : هلكوا وهو ُمَتَعدٍّ بنفسه ، فأمَّا قوله : أي : دََمَر القوُم َيدُمُرونَ دماراً : ل اهلَالك التَّامن يقا: الدََّماُر : قال الليث 
  .َخرَّب عليهم منازهلم وُبيُوتَهم : مبفعولُه حمذوٌف ، أي ]  ١٠: حممد [ } َدمََّر اهللا َعلَيْهِْم 



  .العمارات يف أرض مصر من : أي } َما كَانَ َيصَْنُع ِفْرَعْونُ َوقَْوُمُه { : وقوله 
  .بضم الرَّاِء } َيعُرُشونَ { قرأ ابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم هنا ويف النَّحل « َيْعرُِشونَ » : قوله 

  .والكَْسرُ لغة اِحلَجازِ . َعَرَش الكرَم َيْعرُِشُه وَيْعُرُشُه » : والباقون بالكسر فيهما ، ومها لغتاِن 
  .وهي أفصُح : قال الَيزِيديُّ 
وقُرئ شاذّاً بالغني املعجمِة والسِّني املهملة ، من غَْرس . ما كاُنوا يبنون من القصور والبيوت : هٌد وقال ُمجا
وقرأ ابن أيب عْبلَةَ . وقال الزخمشري وبلغين أنه قرأ بعض الناس يعرشون من عرش وما أظُّنه إالّ تصحيفاً . األشجَار 

  .وهذا آخر قصِة فرعونَ . لرَّاِء مشدََّدةً على املُبالغة والتَّكثري ُيَعرُِّشونَ بضمِّ الياء وفتحِ العني ، وكسرِ ا

لْ لََنا إِلًَها كََما لَُهْم آِلَهةٌ قَالَ َوَجاَوْزَنا بَِبنِي إِسَْرائِيلَ الَْبْحَر فَأَتَْوا َعلَى قَْومٍ َيْعكُفُونَ َعلَى أَْصَنامٍ لَُهْم قَالُوا َيا ُموَسى اْجَع
قَالَ أَغَْيَر اللَِّه أَْبغِيكُْم إِلًَها ) ١٣٩(إِنَّ َهُؤلَاِء ُمَتبٌَّر َما ُهْم ِفيِه َوبَاِطلٌ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ ) ١٣٨(ْجَهلُونَ إِنَّكُْم قَْوٌم َت

  ) ١٤٠(َوُهَو فَضَّلَكُْم َعلَى الْعَالَِمَني 

من كوِن الباء جيوز أنْ تكون ]  ٥٠: البقرة [ } البحر فََرقَْنا بِكُُم { : كقوله } َوَجاَوْزَنا ببين إِْسَرآئِيلَ { : قوله 
  ]الوافر : [ للتَّعدية ، وأن تكون للحاليَّة ، كقوله 

  َتدُوُس بَِنا اجلَمَاجَِم والتَّرِيبَا. . ...  - ٢٥٦٥
  .» فََعل « مبعىن » فاعل « جاز ، ف : مبعىن » جاوز « و . وقد تقدَّم 

  .اجملرِد ك قََدَر وقَدَّر » فََعلَ « جاء ويعقوب َجوَّْزَنا بالتِّْشديِد وهو أيضاً مبعىن وقرأ احلسُن ، وإبراهيم ، وأبو ر
بكسر الكاف ، وتروى عن ايب عمرو أيضاً ، » َيْعِكفُونَ « وقرأ األخوان . » قَْوم « َيْعكُفُونَ صفة ل : قوله 

  .واشتقاقه يف البقرة » العكوف « تقدَّم معىن  وقد. » يَْعرُشون « والباقون بالضمِّ ، ومها لغتان يف املضارع ك 
  .كان أولئك القوُم من لَْخم ، وكانُوا ُنزوالً بالرِّقَِّة : قال قتادة 

  .كانت تلك األصَْنام متاثيل بقر ، وذلك أول شأن قصة الِعْجلِ : وقال ابُن جريج 
  .وقومه ، فصاموه شكراً للَّه عزَّ وجلَّ  عرب هبم موسى الَبْحَر يوَم عاشوراء بعد مهلك فرعون: قال الكليبُّ 

ومل يكن ذلك شكّاً من بين إسرائيل يف وحدانية اللَِّه ، . مثاالُ نعبده : أي } قَالُواْ ياموسى اجعل لََّنآ إهلا { : قوله 
يانة ، وكان ذلك لشدَّة أجعل لنا شيئاً نعظمه ، ونتقرب بتعظيمه إىل اللَِّه ، وظَنُّوا أنَّ ذلك ال يضر الدِّ: وإنََّما معناه 

جهلهم ، ألنَّ العبادة غاية التَّعظيم ، فال تليق إال مبن يصدر عنه غاية اإلنعام ، وهو خالُق اجلسمِ ، واحلياِة والقدرِة ، 
  .وليس ذلك إالَّ اهللا تعاىل . والعقلِ ، واألشياِء املنتفع هبا 

  فصل
نَّما صدَر من بعضهم؛ ألنَّه كان مع موسى السبعون املُختارون ، وفيهم واْعلَْم أنَّ هذا القولَ مل يصدر عن كلّهم ، وإ

  .من يرتفُع عن مثل هذا السُّؤالِ 
  .إهلاً مماثالُ إلهلهم : ، أي » إهلاً « قوله كَما لَُهْم آِلَهةٌ الكاُف يف حملِّ نصب صفة ب 

صدرِ ، وعلى هذا فصلُتَها حمذوفة ، وإذا ُحِذفَْت تتأوَّلُ مب: موصولةٌ حرفية ، أي : أحدها : ثالثةُ أوجه » ما « ويف 
ما ثََبَت أنَّ : ال أكلِّمَك ما أنَّ حَِراَء َمكَاَنُه ، أي : املصدريَّة ، فال بدَّ من إبقاء معمولِ صلتها ، كقوهلم » ما « صلة 

» أنَّ « كما أنَّ : ر ، أي املقد» ثبت « فاعل » آهلة « كما ثبت هلم آهلة ، ف : ِحَراَء مكانه ، وكذا هنا تقديره 
  .املقدر » ثبت « املفتوحةَ يف املثالِ املتقدم فاعل 



  .» واجلملة بعدها صلةٌ هلا ، وحسَّن لك أنَّ الظرف مقدَّرٌ بالفعل « ليس جبيد  -هذا الوجه  -وقال أُبو البقاءِ 
  فصل

ملصدريةَ ال ُتوَصلُ باجلملة االمسية على املشهور ، ا» ما « كالُمُه على ظاِهره ليس جبيِّد؛ ألنَّ : قال شهاُب الدِّينِ 
  ]الكامل : [ وعلى رأي َمْن ُيجَوِّز ذلك ، فيشترط فيها غَالِباً أن ُتفْهِم الوقت كقوله 

  فألْنَت أْو ُهَو َعْن قَرِيبٍ ذَاِهُب... َواِصلْ ِخِليلََك ما التَّواُصلُ ُمْمِكٌن  - ٢٥٦٦
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  .كما استقرَّ هلم آهلةٌ : ولكنَّ املراد أنَّ اجلارَّ مقدَُّر بالفعل ، وحينئذٍ تؤولُ إىل مجلٍة فعلّية ، أي 
بيه عن العمل ، فإنََّها حرُف جر ، وهذا كما ُتكَفُّ ُربَّ فيليها اجلملُ كافَّةً لكاف التَّش» ما « أن تكون : الثاين 

الزَّائدة » ما « مع » ُربَّ « االمسيَّة ، والفعليَّة ، ولكن ليس ذلك على سبيل الوجوب ، بل جيوُز يف الكاِف ويف 
  ]الطويل : [ العََملُ واإلمهالُ ، وعلى ذلك قول الشَّاعر : بعدمها وجهان 

  كََما النَّاس َمْجُروٌم َعلْيِه وَجارُِم... َوَنْنُصُر َمْوالَنا وَنْعلَمُ أنَُّه  - ٢٥٦٧
  ]اخلفيف : [ وقول اآلخر 

  وَعنَاجِيُح َبيَْنُهنَّ اِملَهاُر... ُربََّما اجلَاِملُ املؤبِّلُ ِفيهِْم  - ٢٥٦٨
، إمَّا إذَا مل ميكن َتَعيََّن أن تكونَ كافَّةً كهذه وجرِّمها ، هذا إذا أمكن اإلعمالُ » النَّاس ، واجلامل « وروي برفع 

  .زائدة » ما « بأن : اآلية ، إذا قيل 
» آهلة « صلتها ، وفيه حينئٍذ ضمٌري مرفوٌع مستتر ، و » لَُهمْ « ، و » الذي « مبعىن » ما « أن تكون : الثالثُ 

  .آهلة كالذي استقَرَّ هو هلم : بدلٌ من ذلك الضَّمري ، والتَّقديُر 
كالَِّذي ُهَو هلُم وَتْسميُتُه هذا : بدلٌ منه ، تقديره » آهلة « والَعاِئُد حمذوٌف ، و :  -يف هذا الوجه  -وقال أُبو البقاءِ 

  .َحذْفاً َتَسامٌح ، ألنَّ ضمائَر الرفع إذا كانت فاعلةٌ ال ُتوسف باحلذف ، بل باالستتار 
أن يكون : أحدمها : هؤالِء إشارة ِلَمْن َعكَفُوا على األصنام ، وُمَتبٌَّر فيه وجهان .  قوله إنَّ هؤالء ُمَتبٌَّر ما ُهْم ِفيِه

وُهْم ِفيِه مجلةٌ امسيةٌ صلةٌ وعائده ، وهذا املوصولُ مرفوٌع باسم » الَّذي « موصولةٌ مبعىن » َما « و » إنَّ « خرباً ل 
  .املفعول فتكون قد أْخبَْرَت مبفرد رفعت به سََبّباً 

  .» إنَّ « أن يكون املوصولُ مبتدأ ، وُمَتبٌَّر خربه قُدِّم عليه ، واجلملةُ خٌرب ل : الثاين و
، وتقدُمي خرب املبتدأ من اجلملة الواقعِة خرباً هلا وسٌم لعبدة » إنَّ « امساً ل » هؤالء « ويف إيقاع : قال الزخشريُّ 

ُه ال يَْعُدوُهم ألْبتَّة ، وأنَُّه هلم ضربةُ الزم ، ليحذِّرهم عاقبة ما طلبوا ، األصنام بأنَّهم هم املُعَرَُّضونَ للتَّبَار ، وأنَّ
  .ويبغض إليهم ما أَحبُّوا 

، ألنَّ األْحَسنَ يف « إنَّ » وال يتعيَُّن ما قاله من تقدمي خرب املبتدأ من اجلملة الواقعة خرباً ل « : قال أُبو حيَّان 
إنَّ زَْيداً « : فذكر ما قرَّْرُتُه ، ونظَّره بقولك » وما بعده مرفوٌع « إنَّ » خرباً  إعراب مثل هذا أن يكونُ ُمَتبٌَّر

  .» مضروٌب غالُمُه 
» ُمَتبَّرٌ « وهو أن يكون ] الثاين [ ، مث ذكر الوجه » مضروب « مرفوعاً ب » غالمه « فاألْحَسُن أن يكون : قال 

  .خرباً مقدماً من اجلملة ، وجعله مرجوحاً 
و كما قال ، ألنَّ األصلَ يف األخبارِ أن تكون مفردةً ، فما أمكن فيها ذلك ال ُيْعدل عنه ، إال أنَّ الزخمشريَّ مل وه

يذكر ذلك على سبيل التَّعيني ، بل على أحد الوجهني وقد يكونُ هذا عنده أرجَح من جهة ما ذكر من املعىن ، وإذا 
معنويٍّ فاعتبارُ املعنويِّ أوىل ، وال أظُنُّ َحَملَ الزخمشري على ذلك إال ما  دار األمر بني مَُرجِّح لفظّي ، ومَُرجِّح

  .ذكرت 



  .من جواز الوجهني وما ذُِكر فيهما } مَُتبٌَّر مَّا ُهْم ِفيِه { كقوله } َوَباِطلٌ مَّا كَانُواْ َيْعَملُونَ { وقوله 
  .م الشَّيِء إمَّا بعد ذاته ، وإما بعدم فائدته ومقصوده عد: والبطالن قيل . التَّكسري ، والتَّحطيم : والتَْتبُري 

» أبِْغيكُْم « أنَّه مفعولٌ به ل : أحدمها : اهلمزةُ لإلنكار ، والتَّوبيخِ ، ويف َنْصبِ غري وجهان » أغَْيَر اللَِّه « : قوله 
حذف احلرف ، وصل الفعل بنفسه ، وهو أطلُُب لكم فَلَمَّا : أبغي لكم غري اللَِّه ، أي : على حذِف الالَّمِ ، تقديره 

أنَُّه حالٌ ، ذكره أبو حيان وفيه : ، والثاين » غري « أنَُّه متييز ل : أظهرمها : غُري منقاص ، ويف إهلاً على هذا وجهان 
  .نظر 

على ما تقرََّر » أبْبِغيكُْم « أنَُّه منصوب على احلال من إهلاً وإهلاً هو املفعول به ل : » غري « من وجهي : والثاين 
  .صفةُ النَّكرِة عليها ُنِصبْت حاالً 

وهذا الذي ذكره . منصوبة بفعل مضمر ، وهذا هو الظَّاِهُر ، وجيوُز أن يكون حاالً » غري « و : وقال ابُن عطيَّة 
سِّر يف ضمريِ األوَّل ، من إضمار الفعل ال حاجةَ إليه فإن أَراَد أنَُّه على االشتغال فال َيِصحُّ؛ ألنَّ شرطُه أن يعمل املف

  .أو سببه 
  .قال الواحديُّ » أْبغِيكُمْ « : قوله 
  .بََغْيُت فالناً شيئاً وبغيتُ له : يقال 

  .أطلُب لكم غري اللَّه معبوداً : واملعىن . يبغون لكم : أي ]  ٤٧: التوبة [ } َيْبُغوَنكُُم الفتنة { : قال تعاىل 
: أجاهبم بوجوٍه كثرية } اجعل لََّنآ إهلا كََما لَُهْم آِلَهةٌ { : ملا قالوا له  -والسَّالم عليه الصَّالة  -واعلم أنَّ موسى 

  .} إِنَّكُْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ { : حكم عليهم باجلَْهل فقال : أوَّلَُها 
  .بِسََببِ اخلسران واهلالك : أْي } إِنَّ هؤالء ُمَتبٌَّر مَّا ُهْم ِفيِه { : قوله : وثانيها 
  .أي هذا العََملُ الشَّاقُّ ال يفيُدهم نفعاً يف الدُّْنَيا والدِّينِ } وََباِطلٌ مَّا كَاُنواْ َيْعَملُونَ { : قوله : وثالثها 
 }أَغَْيَر اهللا أَبِْغيكُْم إهلا َوُهَو فَضَّلَكُْم َعلَى العاملني { : استفهاُمُه منهم على وجه اإلنكار والتَّوبيخ ، فقال : ورابعها 

أن اإلله ليس شيئاً يطلب ويتخذ ، بل اإلله هو الذي يكون قادراً على اإلنعام باإلجياد وإعطاء احلياة ، ومجيع : أي 
، فهذا هو الذي جيُب على اخللق عبادته ، فكيَف جيوزُ } َوُهَو فَضَّلَكُْم َعلَى العاملني { : النِّعم ، وهو املَُرادُ بقوله 
  .بادة غريه الُعُدولُ عن عبادته إىل ع

جيوز أنْ يكون يف حملِّ نصبٍ على احلالِ ، إمَّا من اللَِّه وإمَّا من املخاطبني ، ألنَّ اجلملةَ } َوُهَو فَضَّلَكُْم { : قوله 
  .مشتملةٌ على كلٍّ ِمْن َضمَريْيهَِما ، وجيوُز أالّ يكونَ هلا حملٌّ ، الستئنافها 

أنَُّه تعاىل َخصَّهْم بتلك اآلياتِ : تعاىل فضلكم على عالمي زمانِكم ، الثاين  أنَُّه: األول : ويف هذا التَّفضيل قوالن 
رجل تعلم علماً : القاهرِة ، ومل حيصل ِمثْلَُها ألحد من العاملني ، وإن كان غريهم فضلهم بسائر اخلَصال ، مثل 

على صاحب العلوم الكثرية  واحداً ، وآخر تعلم علوماً كثرية سوى ذلك العلم ، فصاحب العلم الواحِد يفضل
  .بذلك الواحِد ، إالَّ أنَّ صاحب العلوم الكثرية يفضل على صاحب العلم الواحد يف احلقيقة 

َبلَاٌء ِمْن كُْم َوِفي ذَِلكُْم َوإِذْ أَْنجَْيَناكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسومُوَنكُْم ُسوَء الَْعذَابِ ُيقَتِّلُونَ أَْبَناءَكُْم َوَيسَْتْحيُونَ نَِساَء
ى لِأَِخيهِ وََواَعدَْنا ُموَسى ثَلَاِثَني لَْيلَةً وَأَْتَمْمَناَها بَِعْشرٍ فََتمَّ ِميقَاُت َربِِّه أَْرَبِعَني لَْيلَةً َوقَالَ ُموَس) ١٤١(رَبِّكُْم َعِظيٌم 

َولَمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميقَاِتَنا َوكَلََّمُه َربُُّه قَالَ َربِّ ) ١٤٢(َهاُرونَ اْخلُفْنِي ِفي قَْوِمي وَأَْصِلْح َولَا َتتَّبِْع َسبِيلَ الُْمفِْسِديَن 
فَلَمَّا َتَجلَّى َربُُّه ِللْجََبلِ َجَعلَهُ أَرِنِي أَْنظُْر إِلَْيَك قَالَ لَْن تََرانِي َولَِكنِ اْنظُْر إِلَى الْجََبلِ فَإِِن اْسَتقَرَّ َمكَاَنُه فَسَْوَف تََرانِي 

  ) ١٤٣(رَّ ُموَسى َصِعقًا فَلَمَّا أَفَاَق قَالَ سُْبحَاَنَك تُْبُت إِلَْيَك وَأََنا أَوَّلُ الُْمْؤِمنَِني َدكًّا َوَخ



إىل ضمري اللَِّه تعاىل جرياً على . قرأ العامة مسنداً إىل املَُعظِّم ، واْبُن عامر أْنَجاكُْم مسنداً . } َوإِذْ أَجنَْيَناكُم { : قوله 
وختفيفها » يقتلون « تقدَّم اخلالُف يف تشديد ] قد [ ُمِشدّداً ، و » َنجَّْيَناكُمْ « : ، وقرئ » فَضَّلَكُْم  َوُهَو« : قوله 

  .قبل هذه اآلية ، وتقدَّم يف البقرِة إعراب هذه اآلية وتفسريها 
  فصل

كيف يليُق االشتغالُ بعبادة غري اللَّهِ أنَّهُ تعاىل هو الذي أنعم عليكم هبذه النعمة العظيمة ، ف: والفائدةُ يف ذكرها ههنا 
  .تعاىل 
وأنَّ الظَّْرفَ بعد مفعول ثاين على » َواَعْدَنا « و » َوَعْدَنا « تقدَّم اخلالفُ يف } َوَواَعْدَنا موسى ثَالَِثَني { : قوله 

اُه متاَم ثالثني ، أو إتياهنا ، أو َوَعْدَن: حذِف مضاٍف ، وال جيوزُ أن يكون ظرفاً ِلفساِد املعىن يف البقرة فكذا هنا ، أي 
  .مناجاهتا 

: أنَُّه يعود على املُواعدِة املفهومِة من َواَعْدَنا أي : أحدمها : يف هذا الضمري قوالن } َوأَْتَمْمَناَها بَِعْشرٍ { : قوله 
  .وأمتمنا مواعدته بعشر 

  .أنَُّه يعود على ثالثني قاله احلويف : الثاين 
: وال يظهر؛ ألنَّ الثالثني مل تكن ناقصةً فتتمَّ بعشر ، وُحِذف متييز عشر لداللة الكالم عليه أي : قال أُبو حيَّان 

  .وأْتَمْمَناَها بَعْشرٍ ليالٍ ، ويف مصحف أيب َوَتمَّْمَناَها بالتَّضعيف ، َعدَّاُه بالتَّْضِعيِف 
ما قُدَِّر فيه عملٌ من األعمال ، : مليقاِت ، والَوقِْت ، أن امليقاَت الفَْرقُ بني ا} فََتمَّ ِميقَاتُ َربِِّه أَْرَبِعنيَ { : قوله 

  .وقت الشَّيِء من غري تقدير عملٍ ، أو تقريره : والوقت 
  :أربعةُ أوُجٍه » أْرَبِعَني « ويف نصب 

  .أنَّهُ حال : أحدها 
  .لعدد أي َتمَّ بالغاً هذا ا: نصب على احلَالِ » وأرَبِعَني « : قال الزَّخمشريُّ 

  .، بل احلالُ هذا احملذوف فينايف قوله » أربعني « قال أبو حيان فعلى هذا ال يكون احلال 
ال تنايف فيه ، ألنَّ النُّحاةَ مل يزالوا ينسبون احلكم للمعمول الباقي بعد حذِف عامله املنوب عنه ، : قال شهاُب الدِّين 
  .زيد يف الدَّارِ ، أو عندك : وله شواهد منها 

جاء زيدٌ : إنََّما هو احملذوُف املقدَُّر العاملُ فيهما ، وكذا يقولون : اجلارُّ والظَّْرُف خرب ، واخلربُ يف احلقيقة : قولون في
  .معدوداً « حال ، واحلال إنََّما هو العاملُ فيه إىل غري ذلك وقدََّرهُ الفارسي ب » بثيابه « بثيابه ، ف 

  .معدودين هذا العدد وهو تقديٌر حسٌن : رجالً ، أي  َتمَّ القوم عشرين: كقولك : قال 
  .أنَُّه ينتصُب أْرَبِعَني على املفعولِ به : الثاين 

  .« َبلَغَ » معىن « َتمَّ » بتضمني : أي « َبلََغتْ أْرُضكَ جريبني : ألنَّ معناه بلغ ، فهو كقوهلم » : قال أُبو البقاِء 
  .أنَُّه منصوٌب على الظَّرف : الثالث 

، ويف هذا نظٌر ، كيف يكون ظرفاً « ويصحُّ أن يكون أربعني ظرفاً من حيث هي عددُ أزمنة » : قال اْبُن عطيَّة 
للتَّمام ، والتَّماُم إمنا هو بآخر جزء من تلك األزمنة؟ إال بتجوَّزٍ بعيد ، وهو أنَّ كلَّ جزٍء من أجزاء الوقت سواء 

  .اُم كان أوالً أم آخراً إذا نقص ذهب التَّم

  أن َينَْتِصَب على التَّمييز: الرابع 
فهو . فََتمَّ أربعون ميقاُت رّبه ، مثَّ أسند التَّماَم إىل ميقات وانتصب أربعون على التَّمييز : واألصل : قال أُبو حيَّان 



ه وجعلُه هو الذي وهذا الذي قال]  ٤: مرمي [ } واشتعل الرأس َشْيباً { : منقولٌ من الفاعليَّة ، يعين فيكون كقوله 
لذلك ينبغي أن » إنَّ الثالثني مل تكن ناقصةً ، فَتتمَّ « يظهر يشكل مبا ذكره هو يف الرَّدِّ على احلُويفِّ؛ حيثُ قال هناك 

فَتمَّ أْرَبُعون ميقاُت ربِِّه؟ فإن أجاب هنا جبوابٍ ، فَُهوَ : إن األربعني مل تكن ناقصة فتتم فكيف ُيقدِّر : يقال هنا 
  .ٌب هناك ِلَمنِ اعترَض عليه جوا

  :يف هذه اجلملة قوالن } فََتمَّ ِميقَاتُ َربِِّه أَْرَبِعنيَ لَْيلَةً { : وقوله 
  .فُهَِم أنَّها أربعون ليلةً » وأْتَمْمَناَها بعْشرٍ « : أنََّها للتأكيد ، ألنَّ قوله قبل ذلك : أظهرمها 

  .م ُمتوهِّمٌ بعشر ساعات ، أو غري ذلك ، وهو بعيٌد بل هي للتَّأسيس ، الحتمالِ أن يتوهَّ: وقيل 
ِلَما يف إظهار هذا االسمِ الشَّريف من االعترافِ بربوبية اللَّه له » واَعدَْنا « ِمَيقاُتَنا َجْرياً على : وقوله َربِِّه ومل يقل 

  .وإصالحه له 
  فصل

إن أهلك اللَّه عدوَّهم؛ أتاهم بكتاب من : و مبصر وعد بين إسرائيل وه -عليه الصَّالةُ والسَّالم  -روي أنَّ موسى 
عند اهللا فيه بيان ما يأتون وما يذرون ، فلمَّا هلك فرعونُ سأل موسى ربه الكتاب فهذه اآليةُ يف بيان كيفية نزول 

  .التَّوراِة 
  فصل

فائدة التَّفصيلِ؟ فاجلواُب من  هي هذه األربُعونَ املفصَّلةُ ههنا ، فما: املذكورة يف البقرة » األربعون « : فإن قيل 
  :وجوه 
أنَُّه تعاىل أمر موسى بصوم ثالثني يوماً ، وهو شهُر ذي القعدة فلمَّا َتمَّ الثَّالثني أنكر خلوف ِفيِه فتَسوََّك : األأول 

مَت أنَّ خلُوَف فَم كنا نشم من فيَك رائحةَ اِملْسِك؛ فأفسدتهُ بالسِّواك ، فأْوَحى اهللا إليه أما َعِل: فقالت املالئكةُ 
  .الصَّاِئمِ أطَْيُب عندي من ريح اِملْسِك؟ فأمره اللَُّه تعاىل أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي اِحلجَِّة هلذا السََّببِ 

العشر من ذي  أنَّ اهللا تعاىل أمرُه بصوم ثالثني يوماً ، وأن يعمل فيها ما ُيقرُِّبه إىل اللَِّه تعاىل ، مث أنزلَ التَّْوراةَ: الثاين 
  .اِحلجَِّة ، وكلََّمُه أيضاً فيه فهذه فائدة تفصيل األربعني إىل الثَّالثَني ، وإىل العشرِة 

الثَّالثني ليلة هي شهر ذي القعدة بكماله ، وأمتت أربعني ليلة بعشر ذي اِحلجَِّة ، : قال ابُن عبَّاسٍ ومسروق وجماهد 
  .ْحرِ فعلى هذا يكون كالم ربه له يوم عيِد النَّ

  .ويف مثله أكمل اللَُّه عزَّ وجلَّ دين حممد صلى اهللا عليه وسلم 
بادر إىل ميقات ربه قبل قومه ، لقوله  -عليه الصَّالة والسَّالم  -إنَّ موسى : قال أُبو مسلمٍ يف سورة طه : الثالث 

. ٨٤،  ٨٣: طه [ } ي َوَمآ أَْعَجلََك َعن قَوِمَك ياموسى قَالَ ُهْم أوالاء على أَثَرِ{ : تعاىل   [  
فجائز أن يكون موسى أتى الطُّور عند متام الثالثني ، فلمَّا أعلمه اللَُّه خرب قومه مع السَّامرين ، رجع إىل قومه قبل 

  .متامِ ما وعده ، مثَّ عاد إىل امليقاتِ يف عشر أخر ، فتم ميقات ربه أربعني ليلةً 

ول حضره موسى عليه الصالة والسالم وحده ، والوعد الثاين حضره قيل ال ميتنع أن يكون الوعد األ: الرابع 
  .املختارون معه لِيسَمُعوا كالَم اللَِّه ، فصار الوعُد خمتلفاً الختالف احلاضرين 

  :اجلمهور على فتح نون َهاُرونَ وفيه ثالثة أوجه } َوقَالَ موسى َألِخيِه هَاُرونَ اخلفين { : قوله 
أعين ، وقُرِئ شاذاً : أنه منصوٌب بإضمار : الثالث . أنَّه عطُف بيان له : الثاين . الً من أخيِه أنه جمرورٌ بد: األول 

  :بالضَّمِّ ، وفيه وجهان 



  ] . ٢٩: يوسف [ } يُوُسُف { : يا هارونُ كقوله : أنَُّه ُمنَاَدى ُحِذَف منه حرفُ النِّداِء ، أي : أحدمها 
: وهذا يف املعىن كالوجهِ الذي تقدَّم من أنه منصوٌب بإضمار . ُهو هارونُ : ، أي أنَُّه خرب مبتدأ حمذوف : والثاين 

  .أعين ، فإنَّ كليهما قطع 
  .وذكرمها ، وكأنَُّه مل َيطَِّلْع على أهنا قراءة » ولو قُرِىَء بالرَّفْعِ « : وقال أُبو البقاء 

كن خليفيت يف قومي وأْصِلْح وكُْن : وقال اْخلُفْين أي »  ومن دعاك منهم إىل الفََساِد؛ فال تتبعه ، وال تطعه« : قال 
  .مصلحاً ، أو َوأصِْلْح ما جيُب أن ُيْصلََح من أمور بين إسرائيل 

  .عند انطالقه إىل املناجاة ألِخيِه هاُرونَ } َوقَالَ موسى { 
، فكيف جعله خليفة لنفسه؛ فإن يف النبوَِّة  -عليهما الصَّالة والسَّالم  -إن هارون كان شريك موسى : فإن قيل 

  .شريك اإلنساِن أعلى حاالً من خليفته َورد اإلنسان من منصبه األعلى إىل األْدَنى يكون إهانة له 
كان هو األصل يف تلك  -عليه الصَّالة والسَّالم  -أن األْمَر ، وإن كان كما ذكرمت ، إالَّ أنَّ ُموسى : فاجلواُب 

  .النبوَِّة 
  كان هاُرون نبّياً ، والنَّيبُّ ال يفعلُ إالَّ األصلح فكيف وصَّاُه باإلصالح؟ ملا: فإن قيل 
  ] . ٢٦٠: البقرة [ } وَلَِكن لَِّيطَْمِئنَّ قَلْبِي { : التَّأكيُد كقوله تعاىل : أنَّ املقصوَد من هذا األْمرِ : فاجلواُب 

[ } ِلُدلُوكِ الشمس { قَاتَِنا لالختصاص ، وكذا يف قوله تعاىل الالم يف ِلِم} َولَمَّا َجآَء موسى ِلِميقَاِتَنا { : قوله 
  .، وليست مبعىن عند ]  ٧٨: اإلسراء 

امليقات واختلفُوا يف أنَّهُ  -عليه الصَّالة والسَّالم  -، هذه الفائدة اليت ألجلها حضر موسى } َوكَلََّمُه َربُُّه { : قوله 
وظاهر اآليِة أنَُّه تعاىل كَلََّمُه وحده؛ ألنَُّه يدلُّ على ختصيص موصى . م آخرين تعاىل كلََّم ُموَسى وحَده ، أو مع أقوا

  .هبذا التَّشريف 
بل السَّْبُعونَ املختاُرونَ مسعوا كالم اهللا؛ ألن الغرَض بإحضارهم أن خيُربوا قوَم موسى عمَّا َيْجرِي « : وقال القَاِضي 

  .» َهَناَك 
  فصل

سأل الرُّؤية ، وال َشكَّ أنَّه كان  -عليه الصَّالة والسَّالم  -تعاىل جيوز أن ُيَرى؛ ألنَّ موسى  َدلَّت اآليةُ على أنَُّه
عارفاً مبا جيب وجيوز وميتنع على اللَِّه ، فلو كانت الرُّؤية ممتنعة على اللَّه تعاىل ملا سأهلا ، وأنكرت املعتزلةُ ذلك ، 

  .لِ الدِّينِ والبحثُ يف هذه املسألة مذكورة يف كتب أصُو
  فصل

جاء موسى ومعه السَّْبُعون ، وصعد موسى اجلبلَ وبقي السَّبعون يف أسفل اجلبل ، : نقل عن ابن عبَّاس أنه قال 
  .وكَلََّم اللَُّه ُموَسى ، وكتب له يف األلواح كتاباً وقرَُّبه َنجِّياً ، فلمَّا مسع موسى صرير القلم عظم شْوقُُه 

  .} نظُْر إِلَْيَك َربِّ أرين أَ{ : فقال 
أرين َنفسَك ، أو ذاتَك املقدَّسةَ ، وإنَّما حذفُه مبالغةً يف األدب ، : مفعولُه الثَّانِي حمذوٌف ، تقديره » أرنِي « : قوله 

  .فُنِقلَْت حركةُ اهلمزة ، وقد تقدَّم َتْحريُره » أْرإنِي » « أرِين « حيثُ مل يواجِْهُه بالتَّصريح باملفعول ، وأصل 
  فصل

النَّظَرُ إمَّا أن يكون عبارة عن الرُّؤية ، أو عن مقدِّمتها ، وهي تقليب احلدقة إىل جانب املرئي الِتمَاساً : فإن قيل 
: يكون املعىن : أرِنِي حَتَّى اراك ، وهذا فاسٌد ، وعلى التقدير الثانِي : يكون املعىن : لرؤيته ، وعلى التَّقديرِ األولِ 



أنَّ َتقِْليبَ : والثاين . أنَُّه يقتضي إثبات اجلهة : أحدمها : َب احلدقة إىل جانبك وهذا فاسٌد لوجهني أرِنِي حىت أقلِّ
  .احلدقِة إىل جهة املرئي مقدمة للرؤية؛ فجعله كالنَّتِيَجِة عن الرُّؤيِة وذلك فاسد 

  .َك اجعلين متمكناً من رؤيتك حتَّى أنظر إليك وأَرا: أن معىن أرِنِي : فاجلواُب 
  كيف سأل الرُّؤية وقد علم أنَُّه ال يرى؟: فإن قيل 

  .هاج به الشَّوق؛ فسأل الرؤية : قال احلسُن 
  .سأل الرُّؤية ظَّناً منه أنَُّه جيوز أن يرى يف الدُّنيا : وقيل 
عُضهم فهم ذلك ، حىت إنَّ ابن عطيَّة ال يلزم ِمْن َنفْيَِها التَّأبِيُد ، وإن كان ب» لَْن « قد تقدَّم أنَّ » لَن َترَانِي « : قوله 
فلو َبقيَنا على هذا النَّفي اجملرَّد لتضمن أنَّ موسى ال يراه أَبداً ، وال يف اآلخرة لكن ورد من جهٍة أخرى يف « قال 

  .» احلدث املتواتر أنَّ أهلَ اجلنَّةِ َيَرْوَنهُ 
إنَّ نفيِ : ةً للتَّأبيد ، فكالُم اْبنِ عطيَّة وغريه ِممَّْن يقولُ ليست مقتضي« لَْن » وعلى تقدير أنّ « : قال شهاُب الدِّينِ 

صحيح ، لكن لَِمْدَرٍك آَخَر ، وهو أنَّ الفعلَ نكرةٌ ، والنكرةُ يف سياق  -املستقبل بعدها َيُعمُّ مجيع األزمنة املستقبلة 
  .» النَّفي َتُعمُّ ، وللبحث فيه جمال 

أخرب عن اليهود ، مث ]  ٩٥: البقرة [ } َولَْن َيَتَمنَّْوُه أََبداً { : ضي التَّأبيد قوله تعاىل ال تقت» لَْن « والدليل على أنَّ 
ياليتها كَاَنِت { ]  ٧٧: الزخرف [ } ِلَيقْضِ َعلَْيَنا َربُّكَ { : أخبر عنهم أهنم يتمنون املوت يف اآلخرِة يقولون 

  ] . ٢٧: احلاقة [ } القاضية 
لن تنظر إيلَّ ، حتَّى ُيطابق قوله أنظرْ إليَك؟ فاجلواُب أنَّ النَّظََر ملَّا : ومل يقل » لَن َترَانِي « : كيف قال : فإن قيل 

  .كان مقدمة للرُّؤية كان املقصوُد هو الرُّؤيةُ ال النَّظرُ الذي ال رؤية معه 
ولكن { : اتصل االستدراك يف قوله كيف : واضح ، فإن قلت } ولكن اْنظُْر إِلَى الَْجَبلِ { : واالستدراُك يف قوله 

املقصوُد من تعظيُم أمر الرُّؤيِة ، وأنَّ أَحداً ال يقوى على رؤية اهللا تعاىل إالَّ إذَا قواه اهللا : فاجلواُب } انظر إىل اجلبل 
  .لرُّؤيِة مبعونته وتأييده؛ أال ترى أنَُّه ملا ظهر أثر التَّجلي والرُّؤية للجبل اندّك؛ فدل ذلك على تعظيم أمر ا

  فصل
  .ولِكن انظْر : كيف اتَّصل االستدراكُ يف قوله : فإن قلت : وقال الزخمشريُّ 

  .اتََّصلَ به على معىن أنَّ النَّظر إيلَّ حمالٌ فال تطلبه ، ولكن اطلب نظراً آخر ، وهو أن تنظر إىل اجلبل : قلت 

  .واآلخرة  وهذا على رأيه من أنَّ الرُّؤية حمالٌ مطلقاً يف الدُّنيا ،
َعلََّق الرُّؤية على استقرار اجلبل ، واسترقار اجلبل على التَّجلي غري : } فَإِِن اْسَتقَرَّ َمكَاَنُه فَسَْوَف تََرانِي { : قوله 

  .مستحيل إذا جعل اهللا له تلك القوة ، واملعلق مبا ال يستحيل ال يكون حماالً 
  .» ظهر وبان « : أي » َتَجلَّى « : قال الزَّجَّاُج  :} فَلَمَّا جتلى َربُُّه ِللْجََبلِ { قوله 

وهذا البجل . إذا أزلت ما عليهما من الصََّدأ : جلوُت العروس إذا أبَْرْزهتَا ، وجلوتُ السَّيف واملرآة : ومنه يقالُ 
  .زبري : أعظم جبل مبدين يقال له 

  .ظهر نُور ربِّهِ للجبل : قال ابن عباس 
والباقون بالقصر والتَّنوين ، » محراء « باملدِّ ، غري منوَّن ، على وزن » َدكَّاَء « قرأ األخوان » اً َجَعلُه َدكّ« : قوله 

  :فقراءةُ األخوين حتتمل وجهني 
وإما . منبسطة السََّنام ، غري مرتفعة ، واملعىن جعله مستوياً : أي » ناقةٌ َدكَّاء « : أنَّها مأخوذةٌ من قوهلم : أحدمها 



  .أرض دكاء للناشزة روي أنَُّه مل يذهب كله ، بل ذهب أعاله : م من قوهل
َمْدكوكاً ، أو من دكَّ ، أو : مصدر واقع موقع املفعول به مبعىن املدكوك ، أي » الدَّكُّ « وأمَّا قراءةُ اجلماعة ف 

  .الشيء َوَسْحقُُه جلعه مدقوقاً والدَّك والدَّّق واحد ، وهو تفتيت : على حذف مضاف أي ذا َدّك ، واملعىن 
  .تسويته باألرض : وقيل 

  .َصيََّر : مبعىن » جََعلَ « أنَُّه مفعولٌ ثان ل : يف انتصابه على القراءتني وجهان ، أشهرمها 
َدكَُّه َدكّاً ، وأما على القراءة األوىل فهو : أنَُّه مصدٌر على املعىن ، إذ التقدير :  -وهو رأي األخفش  -والثاين 

  .أي صريه مثل ناقة دكاء أو األرض دكاً  مفعول فقط
جعله : ُحْمر يف محراء ، وغُّر يف غَرَّاء أي : وقرأ ابُن وثَّاب ُدكّاً بضم الدَّالِ والقصر ، وهو مجع َدكَّاء باملد ، ك 

  .ِقطَعاً 
أحد ، : عت ثالثة باملدينة ووقع يف بعض التَّفاسري أنَّه تكسر ِستَّة أجُْبلِ ، ووق. كسراً جباالً صغاراً : قال الكليب 

  .ثور ، وثبري ، وحَِراء : وودقان ، ورضوى ، ووقعت ثالثة مبكة 
السُّقُوطُ كذا أطلعه أبو حيَّان وقيََّدُه الرَّاغب بسقوطٍ ُيسمع له خريٌر ، : اخلُروُر . } َوَخرَّ موسى َصِعقاً { : قوله 

  .واخلريُر يقال لصوت املاِء والريحِ 
  .َيْسقُطُ من علوٍّ وَصِعقاً حالٌ مقارنةٌ  ويقال كذلك ملا

  .الصَّْعُق مثل الَغْشي يأخذُ اإلنسانَ والصَّْعقَةُ الغشي : قال اللَّْيثُ 
  .ُصِعَق الرَُّجلُ ُيْصَعُق ، فهو مصعوق : يقال 

  .َمْغشياً عليه : قال ابُن عبَّاس 
  .ميتاً : وقال قتادةُ 

  .فسَُّروه باملوِت ]  ٦٨: الزمر [ } ِفي السماوات َوَمن ِفي األرض  فََصِعَق َمن{ َصِعَق إذا مات : يقال 
  .ميوتون : أي ]  ٤٥: الطور [ } َيْومَُهُم الذي ِفيِه ُيْصَعقُونَ { : وقال 

  .» صعق أصله من الصَّاعقة « : قال الزخمشريُّ 
  .» صعق أصله من الصَّاعقة « : قال الزخمشريُّ 

  .} فَلَمَّآ أَفَاَق { له تعاىل والقولُ األوَّلُ أوىل؛ لقو
  :قد أفاق من موته ، وقال تعاىل يف الذين ماتوا مث أحيوا : وال يقال للميِت « : قال الزَّجَّاُج 

  ] . ٥٦: البقرة [ } ثُمَّ َبَعثَْناكُم مِّن َبْعِد َموِْتكُْم لَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ { 
الفهم والعقل إىل اإلنسان بعد جنونٍ أو ُسكرٍ ومنه إفاقة املريض ، وهي  رجوُع: اإلفاقة } فَلَمَّآ أَفَاَق { : قوله 

  .رجوُع قوته ، وإفاقةُ احللب ، وهي رجوع الدِّرِّ إىل الضَّرع 
إن ]  ١٥ص[ وسيأيت بيانه . ما بني َحلَْبَتي احلالب : اتركها حتَّى يعود لََبُنها ، والفُواق : اْسَتِفْق ناقََتَك أي : ُيقال 
  .اهللا تعاىل شاء 

تنزيهاً لك من أن أسألك شيئاً بغري إذنك ُتْبتُ إليَك من سؤال الرُّؤية يف الدُّنيا ، أو من سؤال : قوله ُسْبَحاَنَك أي 
  .بأنك ال ُتَرى يف الدنيا ، أو بأنَّه ال جيوز السُّؤال منك إالَّ بإذنك } وَأََناْ أَوَّلُ املؤمنني { . الرُّؤية بغري إذنك 

  .أوَّلُ املؤمنني من قومي : وقيل 
  .من بين إسرائيل يف هذا العصر : وقيل 



َوكَتَْبَنا لَهُ ) ١٤٤( قَالَ َيا ُموَسى إِنِّي اْصطَفَيُْتَك َعلَى النَّاسِ بِرَِسالَاِتي َوبِكَلَاِمي فَُخذْ َما آتَْيُتَك َوكُْن ِمَن الشَّاِكرِيَن
ظَةً َوَتفِْصيلًا ِلكُلِّ َشْيٍء فَُخذَْها بِقُوٍَّة َوأُْمْر قَْوَمَك يَأُْخذُوا بِأَْحَسنَِها سَأُرِيكُْم َدارَ ِفي الْأَلْوَاحِ ِمْن كُلِّ َشْيٍء َمْوِع

  ) ١٤٥(الْفَاِسِقَني 

اخترتك واتَّخذتك صفوة : استخالص الصَّفَْوِة أي : االصطفاء . } ياموسى إِنِّي اصطفيتك َعلَى الناس { : قوله 
  .على النَّاس 

[ } أَِخي اشدد { قرأ ابن كثري ، وأبو عمرو إنَِّي بفتح الياء ، وكذلك . » فَضَّتُْتَك على النَّاسِ « : ل ابُن عبَّاسٍ قا
. ٣١،  ٣٠: طه   [  

  .بسبب : قوله برسااليت أي 
ون على حذِف مضاف ، بإْرَسايل إيَّاك ، وجيوُز أن يك: برِسالِتي باإلفراد ، واملُرادُ به املصدر ، أي : وقرأ احلرميَّان 

  .نَفُْس الشَّيء املرسل به إىل الغري : والرِّسالةُ . بتبليغ رساليت : أي 
  .وقرأ الباقون باجلمع اعتباراً باألنواعِ ، وقد تقدَّم ذلك يف املائدِة واألنعام 

ختالف أنواعه؛ ومن مجع على أنه أرسل بضروب من الرسالِة فاختلف أنواعها ، فجمع املصدر ال: قال القرطيبُّ 
لصوُت ملا : واختالف املصوتني ، ووحََّد يف قوله ]  ١٩: لقمان [ } إِنَّ أَنكََر األصوات لََصْوتُ احلمري { : كقوله 

  .أراد به جنساً واحداً من األصوات 
َوكَلََّم اهللا { : كقوله بتكليمي إيَّاَك ، : هي قراءة العامَِّة ، فيحتملُ أن ُيرادَ به املصدُر ، أي » َوبِكالمي « : قوله 

  ]الطويل : [ وقوله ]  ١٦٤: النساء [ } موسى َتكِْليماً 
  ُتكَلِّمنِي فيها شِفَاٌء ِلَما بِيَا...  - ٢٥٦٩

تسميةً للشيء » كالم اهللا « بتكليمي إيَّاَها ، وحيتملُ أن يراد به التَّوراة ، وما أوحاه إليه من قوهلم للقرآن : أي 
الرِّسالةَ على الكالم؛ ألنَّها أسبق ، أو ليترقَّى إىل األشرِف ، وكرَّر حرف اجلرِّ ، تنبيهاً على مغايرة  وقدَّم. باملصدر 

  .االصطفاء 
على وزن التَّفعيل ، » وتكليمي « وروى عنه املهدويُّ أيضاً » كلمة « مجع » بِرَِساالِتي وبِكلِمي « : وقرأ األعمش 

  .وهي تؤيُِّد أنَّ الكالَم مصدٌر 
  .وبسمَاع كلمي : باجلمع ، أي » بِكَِلمي « باإلفراد و » بِرِسالِتي « وقرأ أبو رجاء 

  فصل
الرؤية ومنعه اهللا تعاىل ، عدد عليه وجوه نعمه العظيمة ، وأمره بشكرها  -عليه الصَّالة والسَّالم  -ملا طلب موسى 

.  
َعمِ العظيمة كذا وكذا ، فال يضيُق صدُرَك بسبب منع إن كنت قد منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النِّ: كأنَُّه قال له 

عليه الصالة  -تسليةُ موسى : الرُّؤيِة ، وانظر إىل أنواع النِّعمِ اليت َخَصْصُتك هبا واشتغل بشكرها ، واملراد 
  .عن منع الرؤية  -والسالم 
أنَّهُ تعاىل بيَّن : قد َساوَاُه يف الرسالِة؟ فاجلواُب  كيف اصطفاُه على النَّاسِ برساالته مع أنَّ كثرياً من النَّاسِ: فإن قيل 

وهو الرسالة مع الكالم بغري واسطة ، وهذا اجملموع مل حيصل لغريه ، : أنَُّه خصَُّه من دون النَّاسِ مبجموع األمرين 
  .غري واسطة كما مسعه موسى  على اخللق؛ ألنَّ املالئكة تسمع كالم اللَِّه من: ومل يقل » َعلَى النَّاسِ « : وإنَّما قال 

  .» َوَدلَّ هذا على أنَّ قومه مل يشاركه أحٌد منهم يف التَّكليم وال أحد من السَّبعني « : قال القرطيبُّ 



املظهرين إلحسانِي إليك ، : ، أي } َوكُْن مَِّن الشاكرين { . اقَْنْع مبا أعيتك : أي } فَُخذْ َمآ آَتيُْتَك { : وقوله 
  .وفضلي عليك 

َدابَّةٌ شكوٌر ، إذا ظهر عليها من السِّمن فوق ما ُتعْطَى من الَعلَف ، والشَّاِكُر متعرض للمزيد؛ كما قال تعاىل : يقال 
:  

  ] . ٧: إبراهيم [ } لَِئن َشكَرُْتْم َألزِيدَنَّكُْم { 
يف األلْوَاحِ جيوز أن تكون لتعريف املاهيَِّة ، : ه قول. } َوكََتبَْنا لَُه ِفي األلواح ِمن كُلِّ َشْيٍء مَّْوِعظَةً { : قوله تعاىل 

  .وأن تكون للعهد؛ ألنَُّه يروى يف القصَّة أنَُّه هو الذي قطََّعَها وشقَّقََها 
: النازعات [ } فَإِنَّ اجلنة ِهَي املأوى { : يف ألواحه ، وهذا كقوله : وقال ابُن عطيَّة أل عوض من الضمري ، تقديره 

فإنَّا } فَإِنَّ اجلنة ِهَي املأوى { : وأمَّا قوله . أمَّا كاون أل عوضاً من الضَّمري فال يعرفه البصريون . ه مأوا: أي ]  ٤١
يُقَدِّرُوَنُه ، : والبصريون . جيعلون أل عوضاً من الضمري : حنتاُج فيه إىل رابٍط َيْربِطُ بني االسم واخلرب ، والكوفيون 

  .ه الية فال ضرورة تدعو إىل ذلك هي املأوى له ، وأما يف هذ: أي 
ِمْن كُلِّ َشْيءٍ { و . كتبنا له َمْوِعظَةٌ وتفْصِيالً : ، أي » موِعظَةً « أنَُّه : ثالثةُ أوجٍه ، أحدها » كتبنا « ويف مفعول 

«  األصلِ صفةٌ ل أنَُّه متعلٌِّق مبحذوف؛ ألنَّهُ يف: والثاين » كََتْبَنا « متعلٌِّق ب : على هذا فيه وجهان ، أحدمها } 
  .» تفصيالً « صفة ل » ِلكُلِّ شيٍء « فلمَّا قُدِّم عليها ُنِصَب حاالً ، و » َمْوِعظَةً 
  .} ِمْن كُلِّ َشْيًء { أنَُّه : والثاين 

: عىن بدل منه ، وامل» َموِعظَةً وتفْصِيالً « ، و » كَتَْبَنا « يف حمل نصب مفعول } ِمْن كُلِّ َشْيٍء { قال الزخمشريُّ 
كََتْبَنا له كُلَّ شيٍء كان بنو إسرائيل َيحَْتاُجونَ إليه يف دينهم من املواعِظ ، وتفصيل األحكامِ وتفصل احلاللِ واحلرامِ 

.  
  .أنَّ املفعول حمل اجملرور : الثالث 

ندي وجٌه ثالثٌ ، وُيْحَتَملُ ع:  -بعد ما حكى الوجه األول عن احلويف والثَّاين عن الزخمشري  -وقال أُبو حيَّان 
: للتبعيض ، أي » ِمْن « و » أكلت من الرغيف « : موضع اجملرور ، كما تقولُ » كََتْبَنا « وهو أن يكونَ مفعولُ 

كتبنا له تلك األشياَء : على املفعول من أجله ، أي » َمْوعظَةً وَتفِْصيالً « كتبنا له أشياء من كُلِّ شيء ، وانتصب 
  .لالتِّعاِظ وللتفصيل 
  .» والظَّاِهرُ أنَّ هذا الوجه هو الذي أراده الزَّخمشري ، فليس وجهاً ثالثاً « : قال شهاُب الدِّينِ 

بقوَّةِ : ملتبسه بقوة ، أَي : ملتبساً بقوة ، وإمَّا من املفعول ، أي : إمَّا من الفاعل ، أي : حالٌ » بِقُوٍَّة « : قوله 
فَُخذْ َمآ { ُيحتمل أن تكون بدالً من قوله » فَُخذَْها « : ملةُ من قوله واجل. دالئلها وبراهينها ، واألول أوضح 

وحيتمل أن تكونَ منصوبة بقول مضمر ، ذلك القولُ . ال على لفظها » ما « وعاد الضَّمُري علىمعىن } آَتْيُتكَ 
هذا عائٌد على األلواحِ أو على التَّوراةِ ُخذَْها ، والضَّمُري على : وكتبنا فقلنا : والتقدُر » كََتْبَنا « منسوٌق على مجلة 

  .، أو على الرِّساالِت ، أو على كُلِّ شيٍء؛ ألنَّهُ يف معىن األشياء 
» رجل عظيم األلواح إذا كان كبَري عظم اليدين ، : ويقال . فكأنَّ اللَّوَح تلوح فيه املعاين « : قال القرطيبُّ 

  .« والرِّجلْينِ 



  فصل
ُموَسى َصِعقاً يوم اخلميس يوم عرفة ، وأعطي التَّوراة يوم اجلمعِة يوم النَّحر ، واختلفوا يف عدد  َخرَّ: قال الكليبُّ 

  .كانت عشرة ، وقيل سبعة : األلواح وجوهرها فقيل 
  .كانت من ُزُمرَدة : وقال الواحديُّ 

  .وح اثين عشرة ذراعاً من خشب سور اجلنَِّة طول كل ل: ياقوتة ، وقيل : من زبرجدة خضراء ، وقيل : وقيل 
  .من صخرة َصمَّاء لَيََّنَها اللَُّه ِلُموَسى : وقال وْهٌب 

رفع سبعها وبقيت ستة أسباعها ، وكان يف الذي رفع تفصيل كلِّ شيء ويف الذي بقي اهلدى والرمحة ، وليس : قيل 
يء بدليل منفصل قويٍّ وجب يف اآلية ما يدلُّ على شيء من ذلك ، وال على كيفية الكتابة فإن ثبت يف ذلك ش

وأمَّا قوله ِمن كُلِّ شيٍء فليس على العموم ، بل املراد من كلِّ شيء حيتاجُ . القولُ به ، وإالّ وجب السُّكوت عنه 
  .موسى وقومه إليه يف دينهم 

« : مث قال } ِمن كُلِّ َشْيٍء  {: فهو كالبياِن للجملة اليت قدمها بقوله } مَّْوِعظَةً َوَتفْصِيالً لِّكُلِّ َشْيٍء { : وقوله 
  .بعزميٍة قويٍة ونيٍَّة صادقٍة : أي » فَُخذَْها بِقُوٍَّة 

الظَّاِهُر أنَّ يأُخذُوا َمْجُزوٌم جواباً لألمر يف قوله وأْمُر وال بدَّ من تأويله ، . } َوأُْمْر قَْوَمَك يَأُْخذُواْ بِأَْحَسنَِها { : قوله 
إيَّاهم بذلك أن يأُخذُوا ، بدليل عصياِن بعضهم له يف ذلك ، فإنَّ شَْرطَ ذلك احنالل اجلملتني ألنَّه ال يلزُم ِمْن أمره 

  .إىل شرٍط وجزاٍء 
  إذَا َما ِخفَْت ِمْن أْمر تباالَ... ُمَحمَُّد َتفِْد نَفَْسَك كُلُّ َنفْسٍ  - ٢٥٧٠

  .وهو مذهُب الكسائي 
« ، ولكن ذُكر شيٌء مبعناه؛ ألنَّ معىن » قُلْ « ، وهان مل ُيذْكَرْ  »قُلْ « وابن مالك يرى جوازه إذا كان يف جواب 

  .واحد » قُلْ « و » وأُمْر 
حمذوٌف » َيأُخذُوا « ، وعلى هذا فمفعولُ » بِقُوٍَّة « : جيوزُ أن يكونَ حاالً كما تقدَّم يف » بِأْحسَانَِها « : قوله 

: يأُخذُو أحسنها كقوله : لباء زائدة ، وأحسنها مفعول به ، والتقديُر يَأُخذُوا أنفسهم ، وُجيوُز أن تكون ا: تقديُره 
  ]البسيط [ 

  ُسوُد املَحَاجِرِ ال يَقَْرأنَ بالسَُّورِ..  - ٢٥٧١
  ] . ١٩٥: البقرة [ } َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيدِيكُمْ إِلَى التهلكة { : وقد تقدَّم حتقيقه يف قوله تعاىل 

  .» َحَسَنة « لتَّفضيل على باهبا ، وأن ال تكون بل مبعىن جيوز أن تكون ل» أحسن « و 
  ]الكامل : [ كقول الفرزدق 

  بَْيتاً َدَعاِئُمُه أَعزُّ وأطَْولُ... إنَّ الذي َسَمَك السَّماَء بََنى لََنا  - ٢٥٧٢
  .عزيزةٌ طويلةٌ : أي 

  .ن الكلُّ حسناً إنَّه تعاىل ملَّا تعهد بكلِّ ما يف التَّوراة ، وجب أن يكو: فإن قيل 
  يَأُْخذُواْ بِأَْحَسنِهَا{ : وقوله 

  .يقتضي أن يكون فيه ما ليس بأحسن ، وأنَُّه ال جيوُز هلم األخذ به وهو متناقض } 
أنَّ تلك التَّكاليَف منها ما هو حسن ، ومنها ما هو أحسن كالقصاص والعفو ، واالنتصار ، : منها : وأجاُبوا بوجوه 



[ } واتبعوا أَْحَسَن َمآ أُنزِلَ إِلَْيكُم مِّن رَّبِّكُْم { : هم أن يأُخذُوا باألفضل فإنَّه أكثر ثواباً ، لقوله فمر: والصرب ، أي 
  }الذين َيْسَتِمُعونَ القول فََيتَّبُِعونَ أَْحَسَنهُ { : وقوله ]  ٥٥: الزمر 

  ] . ١٨: الزمر [ 
  .فيحمل األخذ باألحسن على النَّدب : قالوا 
  :قال قُطُْرٌب  :ومنها 

]  ٤٥: العنكبوت [ } وَلَِذكُْر اهللا أَكَْبرُ { : حبسنها ، وكلها حسن؛ كقوله تعاىل : أي } يَأُْخذُواْ بِأَْحَسنَِها { 
: أن احلسن يدخلُ حتته الواجب ، واملندوب ، واملباح وأحسن هذه الثالثة : ومنها . وأنشد بيت الفرزدق املتقدم 

  .الواجُب ، واملندوُب 
: جَوَُّزوا يف الرُّؤية هنا أن تكون بصريَّةً ، وهو الظَّاِهُر فتتعدَّى الثنني ، أحدمها } َسأُْورِيكُْم َداَر الفاسقني { : قوله 

  .َداَر : ضمري املخاطبني ، والثاين 
: وما َحلَّ هبم من النَّكَالِ  سأْعِلُمكُْم َسْيرَ األولني: أنَّها قلبية ، وهو منقولٌ عن ابن زيد وغريه ، واملعىن : والثاين 
  .ما َداَر إليه أمرهم ، وذلك ال ُيْعلم إال باإلخبار واإلعالم » دَاَر الفاِسِقَني « : وقيل 

  .ولَْو كَانَ من رؤية القلب ، لتعدَّى باهلمزة إىل ثالثِة مفاعيل :  -معترضاً على هذا الوجه  -قال ابءنُ عطيَّة 
: على قول من قال  -مذمومة أو خربة أو ُمَسعَّرة : الثُ يتضمنه املعىن ، فهو ُمقَدٌَّر أي ولو قال قائلك املفعولُ الث

ال َيجُوُز حذُف هذا املفعولِ ، وال االقتصاُر ُدوَنُه ، ألنََّها داخلةٌ على االبتداِء واخلربِ ، ولو : قيل له  -إنََّها جهنم 
  .اب اهللا تعاىل ُجوَِّز لكان على قبح يف اللِّسان ، ال يليق بكت

هل : لداللة املعىن عليه جائٌز ، فيجوُز يف جواب « أْعلََم » وَحذُْف املفعُول الثَّالث يف باب « : قال أُبو حيان 
  .» لداللة الكالم السَّابق عليه « منطلقاً » أعلمَت َزْيداً عمراً منطلقاً؟ أعلمُت زيداً عمراً ، وحتذف 

  فصل
  َسلٌَّم ، لكن أْيَن الدَّليل عليه يف الكالم ، كما يف املثال الذي أبرزه الشَّْيُخ؟هذا ُم: قال شهاُب الدِّين 

وأمَّا َتْعليلُُه بأنََّها داخلةٌ على اخلََبرِ ال يدلُّ على املنع ، ألنَّ خرب املبتدأ جيوُز َحذْفُُه اختصاراً ، والثانِي ، « : مث قال 
  .» حذُف كُلٍّ منهما اختصاراً َيجُوُز « أْعلََم » والثَّاِلثُ يف باب 

  .» حذُف االختصار لدليلٍ ، وال دليلَ هََنا « : قال شهاُب الدِّين 
ويعين أنَّها قبل النَّقْل باهلمزة » داخلةٌ على املبتدأ ، واخلرب جتوٌُّز  -« َسأريكُْم » : أي  -ويف قوله ألنََّها « : مث قال 

أحدمها قاله : بواو خالصة بعد اهلمزة وفيها خترجيان » َسأوريكُْم « :  وقرأ احلسن. داخلة على املبتدأ واخلرب 
أْوَرنِي كَذَا وأْوَرْيُتُه ، فوجهه أن يكون من أْورَْيُت الزَّْنَد ، فإن : وهي لغةٌ فاشية باحلجاز ُيقَالُ « :  -الزخمشريُّ 

  .» َبيِّْنُه يل وأنِْزُه ألستبيَنه : املعىن 
وناَسَب هذا كوُنُه موضَع هتديٍد « وهو أنَُّه على اإلشباع ، فيتولَّد منها الواو ، قال  -جينٍّ  ذكره ابُن -: والثاين 

  .» ووعيٍد فاحتمل اإلتيان بالواو 
  ]البسيط : [ وهذا كقول الشاعر : قال شهاُب الدِّين 

  بَِنا ًصوُرَيْوَم اللِّقاِء إىل أْحبَا... اللَُّه َيْعلَُم أنَّا ِفي َتلَفُِّتَنا  - ٢٥٧٣
  ِمْن َحْيثَُما َسلَكُوا أْدنُوا فأْنظُوُر... وأنِّنِي َحْيثَُما ُيثْين اهلََوى َبَصرِي 

وهي : قال الزخمشريُّ » سأورثُكُمْ « وقرأ ابُن عبَّاسٍ ، وقسامة بن زيد . لكن اإلشباَع باُبُه الضَُّروَرةُ عند بعضهم 



  ] . ١٣٧: األعراف [ } أَْوَرثَْنا القوم َو{ : قراءة حسنةٌ ، يصحُِّحَها قوله تعاىل 
  فصل

  :أنَّ املُرادَ به التهديَد والوعيد وعلى هذا ففيه وجهان : األول : وجهان } َسأُْورِيكُْم َدارَ الفاسقني { : يف قوله 
  .هم جهنم وهي مصريهم يف اآلخرة ، فاْحذَرُوا أن تكونوا من: هي : قال ابن عباس واحلسُن وجماهٌد : أحدمها 
سأدخلكم الشَّام؛ فأريكم منازل القُُرون املاضيِة مثل اجلبابرِة ، والعمالقِة ، ومنازل : قال قتادةُ وغريه : وثانيهما 

  .عاٍد وثَُموَد الذين خالفُوا أْمَر اللَِّه لتعتربوا هبا 
هم وديارهم وهي أرض مصر ، قالُه عطيةُ املُرَاُد به الوعد والبشارة بأنَّ اهللا تعاىل سيوِّرثُهم أرض أعدائ: الوجه الثاين 

  .العويفُّ؛ ويدلُّ عليه قراءة قسامة 
  .هي مصارع الكفار : وقال السُّدِّيُّ 

بِيلَ الرُّْشِد لَا َها َوإِنْ َيَرْوا َسَسأَْصرُِف َعْن آَياِتَي الَِّذيَن يََتكَبَّرُونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوإِنْ َيرَْوا كُلَّ آَيٍة لَا ُيْؤِمنُوا بِ
  ) ١٤٦(ا َعْنَها غَاِفِلَني َيتَِّخذُوُه َسبِيلًا َوإِنْ َيَرْوا سَبِيلَ الَْغيِّ يَتَِّخذُوُه َسبِيلًا ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا َوكَاُنو

  .اآلية } سَأَْصرُِف َعْن آَياِتي الذين َيَتكَبَُّرونَ { : قوله 
يريد الَّذيَن يتجبَّرون على عبادي ، وحياربون أوليائي حتَّى ال يؤمنوا سأصرفهم عن قبول آيايت : قال اْبُن عبَّاسٍ 

]  ٥: الصف [ } فَلَمَّا زاغوا أَزَاغَ اهللا قُلُوَبُهمْ { : والتَّْصِديق هبا ، ُعوقبوا حبرمان اهلدايِة لعنادهم احلَّق كقوله تعاىل 
  .ية على أنَّهُ تعاىل قد مينع اإلميان واحَْتّج أهلُ السُّنَِّة هبذه اآل. 

  :ال ميكُن محل اآلية على ذلك لوجوه : وقالت املعتزلة 
يتناول » سَأْصرُِف « : ال جيوُز أن يكون املراد منه أنَّه تعاىل يصرفهم عن اإلميان؛ ألن قوله : قال اجلُبَّاِئيُّ : األّولُ 

َيَتكَبَُّرونَ ِفي األرض { : كذَّبُوا من قبل هذا الصرف ، ألنَُّه وصفهم بكوهنم املستقبلَ ، وقد بيَّن تعاىل أنَُّهْم كفروا و
فدلَّت اآلية } َوإِن َيرَْواْ َسبِيلَ الرشد الَ يَتَِّخذُوُه سَبِيالً َوإِن َيرَْواْ َسبِيلَ الغي َيتَِّخذُوُه َسبِيالً { : وبأنَُّهم } بَِغْيرِ احلق 

  .يف الزَّماِن املاضي؛ فدلَّ على أن املراد من هذا الصرف ليس الكفر باهللا على أنَّ الكُفْر قد حصل هلم 
مذكوٌر على وجه العقوبة على التَّكَبُّر والكُفْر ، فلو كان املراد من هذا } سَأَصْرُِف َعْن آَياِتي { أن قوله : الثاين 

م على إقدامهم على الكفر ، والعقوبة على الصَّْرِف هو كفرهم ، لكان معناه أنَُّه تعالىخلق فيهم الكفر عقوبة هل
  .فعل الكفر مبثل ذلك الِفْعل املعاقب عليه ال جيوز؛ فثبت أنَّ املراَد من هذا الصَّرِف ليس هو الكفر 

فََما لَُهْم َعنِ التذكرة { : أنَّه تعاىل لو َصَرفَُهْم عن اليمان وصدهم عنه ، فكيف ميكن أن يقُول مع ذلك : الثالث 
اإلسراء [ } َوَما َمَنَع الناس أَن يؤمنوا { ]  ٢٠: االنشقاق [ } فََما لَُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ { ]  ٤٩: املدثر [ } ِضَني ُمْعرِ
  :فثبت أنَّ محل اآلية على هذا الوجه غري ممكن؛ فوجب محلها على وجوه أخرى ]  ٩٤: 

ام ملا وعد اللَُّه موسى به من إهالك أعدائه ومعىن إنَّ هذا الكالم مت: قال الكليب وأبو مسلم األصفهاين : األول 
{ : صَرفَُهْم ، أهلكَُهْم فال يقدرون على منع موسى من تبليغها ، وال مينع املؤمنني من اإلميان هبا ، وهو تشبيه بقوله 

فأراد تعاىل ]  ٦٧: املائدة [ } هللا َيْعِصُمَك ِمَن الناس َبلِّغْ َمآ أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك َوإِن لَّْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالََتُه وا
  .أن مينع أعداء موسى من إيذائه ومنعه من القيام مبا يلزمه يف تبليغ النبوِة والرِّسالة 

. لألنبياء ، واملُؤمنني  سأصرُف املتكربين عن َنْيل ما يف آيايت من العزَّة والكَراَمة املَُعدَّْين: قال اجلُبَّاِئيُّ : التَّأويلُ الثَّاين 
وإنََّما صرفهم عن ذلك بواسطة إنزال الذل واإلذالل هبم ، وذلك َيْجرِي جمرى العقوبة على كُفْرِِهم ، وتكربهم 



  .على اللَِّه 
وا أنفسهم حبيث أنَّ من اآليات ما ال يُْمِكُن االنتفاع هبا إالَّ بعد سبق اإلميان ، فإذا كَفَرُوا فقد صَيَُّر: التَّأويل الثالثُ 

  .ال ميكنهم االنتفاع بتلك اآليات ، فحينئٍذ يصرفهم اللَُّه عنها 
أنَّ اللَّه عز وجل إذا علم من حال بعضهم أنَُّه إذا شاهد تلك اآليات فإنَّه ال يستدلّ هبا بل يستخف : التأويل الرابع 

  .ْصرِفَُه عنها هبا ، وال يقوُم حبقِّها ، فإذا علم اللَُّه ذلك منه ، َصحَّ أن َي

إنَّ من الكفار من بالغ يف كُفره ، وانتهى إىل احلد الذي إذا وصل إليه : نقل عن احلسن أنَّه قال : التأويل اخلامس 
  .هؤالء } َسأَْصرُِف َعْن آَياِتي { : مات قلبه ، فاملراد من قوله 

  فصل
 -عليه الصَّالة والسَّالُم  -التسع الَّيت أعطاها اللَُّه موسى  اآلياُت: املُرضاُد من الصَّْرِف املَْنع ، واملَُرادُ باآليات 

َيَرْونَ أنَُّهم أفضل اخلَلْقِ ، وأن هلم من احلقِّ ما ليس : أي : » َيَتكَبَُّرونَ « ومعىن . واألكثرون على أنَّ اآلية عامَّة 
  .لغريهم ، وصفةُ التَّكرب ال تكون إال للَِّه تعاىل 

إظهار كرب النَّفْسِ على غريها ، والتَّكرب ِصفَةُ ذمٍّ يف مجيع العباِد وصفةُ مدحٍ يف حقِّ اهللا : رب الَتكَ: وقال بعضهم 
  .تعاىل؛ ألنَُّه يستحقُّ إظهار الكرب على ما سواه؛ ألنَّ ذلك يف حقه َحقٌّ ، ويف حق غريه باطل 

رِداِئي والعظمةُ إَزارِي ، فمْن َناَزعنِي فيهما َحرَّْمُت عليه اجلنَّة الطِْبرَياُء : قال عليه الصَّالةُ والسَّالم يقولُ اللَُّه تعاىل 
 ».  

  :فيه وجهان « بَِغْيرِ احلَقِّ » : قوله 
  .يََتكَبَُّرونَ ملتبسني بغري احلقِّ : أنَّه متعلٌِّق مبحذوٍف على أنَُّه حالٌ ، أي : أحدمها 
  .مبا ليس حبق ، والتَّكَبُُّر باحلقِّ ال يكونُ إالَّ ِللَِّه تعاىل خاصَّة  يتكربون: أنه متعلِّق بالفعلِ قبله ، أي : والثاين 

: وقد يكون إظَْهاُر الكربِ على الَغْيرِ باحلقِّ ، فإنَّ للمحّق أن يتكبََّر على املُْبِطلِ ويف الكالمِ املشهور : قال بعضهم 
  .التَّكرب على املتكرب صدقةٌ 

: [ كقول عنترة : أنَّها بصريَّةٌ ، وجيوُز أن تكون قلبية ، والثَّاين حمذوٌف ِلفَْهمِ املعىن  وإن َيرَْوا الظَّاهُر» : قوله 
  ]الكامل 
  مِنِّي بِمنْزِلَِة املَُحبِّ املُكَْرمِ... َولَقَْد َنزلِْت فال َتظُنِّي غَْيَرُه  - ٢٥٧٤

. ْوا هؤالء املتكربين كل آية جائية ، أو حادثة وإن َيَر: فال تظين غريه واقعاً مين ، وكذا اآلية الكرمية ، أي : أي 
  .مبنياً للمفعول من أري املنقول هبمزة التعدية » وإن ُيَرْوا « وقرأ مالك بن دينارٍ 

الكهف [ } ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشداً { : قرأ محزة والكسائي هنا وأُبو عمرو يف الكهف يف قوله » َسبِيلَ الرُّْشِد « : قوله 
  .صة دون األولني فيها بفتحتني ، والباقون بضمة وسكون واختلف النَّاُس فيهما هل مها مبعىن واحد خا]  ٦٦: 

  .فقال اجلمهور نعم لغتان يف املصدر كالُبْخلِ والَبَخل ، والسُّقْم والسَّقَم ، واحلُْزن واحلََزن 
ولذلك أمجع على » النَّظر ، وبفتحتني الدِّين الصَّالحُ يف  -بضمة وسكون  -الرُّْشدُ « : وقال أُبو عمرو بن العالِء 

[ } فأولئك َتَحرَّْواْ َرَشداً { بالضمِّ والسُّكثون ، وعلى قوله ]  ٦: النساء [ } فَإِنْ آَنسُْتْم مِّْنُهْم ُرْشداً { : قوله 
  .بفتحتني ]  ١٤: اجلن 

الُيُسر والُعُسر وقرأ السلمي الرََّشاد بألف بضمتني وكأنَُّه من باب اإلتباع ، ك» الرُُّشد « وُروي عن ابن عامر 
  .الرُّْشد والرََّشد والرََّشاد كالسُّقْم والسَّقَم والسَّقَام : فيكون 



  .وقرأ ابُن أيب َعْبلَة ال يتَِّخذَُوها ، ويتَِّخذُوها بتأنيث الضَّمري ، ألنَّ السبيل َيُجوزُ تأنيثُها 
واملُراُد بَسبيل الرُّْشِد سبيل اهلدى والدين ، وَسبيلَ الَغيِّ ضد ] .  ١٠٨: يوسف [ } قُلْ هذه سبيلي { : قال تعاىل 

: ثُمَّ بيَّن العلة لذلك الصَّرف ، وهو كوهنم ُمكّذِّبَني بآياِت اللَِّه ، وكوهنم عنها غافلني أي معرضني ، أي . ذلك 
  .ا أنَّهم واظبوا على اإلعراضِ حىت َصارُوا بَِمنْزلِة الغافلَني َعْنَه

  .ذلك الصرف بسبب تكذيبهم : أنَُّه مبتدأ ، خربه اجلارُّ بعده ، أي : أظهرمها : فيه وجهان » ذَِلكَ « : قوله 
  .أنَّه يف حملِّ نصبٍ ، مث اختلَف يف ذلك : والثين 

  .فجعله مصدراً . » َصَرفَُهُم اللَُّه ذلك الصَّْرَف بعينه « : فقال الزَّخمشريُّ 
  .فعلنا ذلك فجعله مفعوالً به وعلى الوجهني فالباءُ يف بأنَُّهْم متعلقةٌ بذلك احملذوف :  وقال اْبُن عطيَّة

  :يف هذه اجلملة احتماالن . } َوكَانُواْ َعْنَها غَاِفِلَني { : قوله 
  .ذلك بأنَُّهْم كذّبوا ، وبأنَُّهْم كانوا غافلني عن آياتنا : أنََّها َنَسٌق على خرب أنَّ ، أي : أحدمها 
  .أنَّها مستأنفةٌ ، أخرب اللَُّه تعاىل عنهم بأهنم من شأهنم الغفلة عن اآليات وتدبرها : والثاين 

 وَاتََّخذَ قَْوُم ُموَسى ِمْن) ١٤٧(َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َوِلقَاِء الْآِخَرِة َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم َهلْ ُيْجَزْونَ إِلَّا َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 
  ) ١٤٨(َخذُوُه َوكَانُوا ظَاِلِمَني َبْعِدِه ِمْن ُحِليِّهِْم ِعْجلًا َجَسًدا لَُه ُخوَاٌر أَلَْم َيَرْوا أَنَُّه لَا ُيكَلُِّمُهْم وَلَا يَْهِديهِْم َسبِيلًا اتَّ

» هل ُيْجَزونَ « و » الُُهم َحبِطَْت أْعم« أنَُّه اجلملةُ من قوله : يف خربه وجهان ، أحدمها } والذين كَذَُّبواْ { : قوله 
قَدْ « أنَّ اخلرب َهلْ جيزونَ واجلملةُ من قوله َحبِطَْت يف حملِّ نصب على احلالِ ، و : خرب ثان ، أو مستأنف والثاين  -
  .مضمرة معه ، عند من يشترط ذلك ، وصاحُب احلال فاعلُ كَذَُّبوا » 

: من باب إضافة املصدر ملفعوله ، والفاعل حمذوف ، والتقديُر  أنَُّه: ولقاء اآلخرِة فيه وجهان ، أحدمها : قوله 
ذكرمها . ولقاء ما وعد اهللا يف اآلخرة : أنَُّه من باب إضافة املصدر للظرف يعين : والثاين . ولقائهم اآلخرة 

  .الزخمشريُّ 
، واإلضافةُ عندهم « يف » رف على تقدير وال ُيجيز ُجلَّةُ النَّحويني اإلضافة إىل الظَّرف ، ألنَّ الظَّ« : قال أُبو حيَّان 

فإن اتُِّسَع يف الَعاِمل جاَز أن يُْنصَب الظرفُ َنْصبَ املفعول ، وجيوُز إذْ ذاك أن ُيضاَف « ِمْن » على تقدير الالَّم ، أو 
كما يفهِمُ « يف » ر مصدُره إىل ذلك الظَّرف املُتَِّسع يف عامِلِه ، وأجازَ بعًض النَّحويني أن تكون اإلضافةُ على تقد

  .» ظاهُر كالم الزخمشري 
  فصل

ملَّا ذكر ما ألجله صرف املتكربين عن آياته وأتبعه ببيان العلّة لذلك الصرف وُهو كوُنهم ُمكَذِّبنيَ باآلياِت غافلني 
ّرب ، بيَّن تعاىل أنه عنها ، فقد كان َيجُوُز أن يظن أنَُّهْم خيتلفون يف باب العقابِ ألنَّ فيهم َمْن يعمل بعض أعمال ال

والذين كَذَُّبواْ { : حال مجيعهم ، سواء كان متكرباً أو متواضعاً ، أو قليل اإلحسان ، أو كثري اإلحسان ، فقال 
  .يعين ذلك جبحدهم للميعاد وجراءهتم على املعاصي ، فبيََّن تعاىل أنَّ أعماهلم حميطة } بِآَياتَِنا َوِلقَآِء اآلخرة 

ولو كان معناه التقرير لكان ُموجباً ، فيبعُد » إالَّ « : ْجزْونَ هذا االستفهاُم معناه النَّفي ، لذلك دخلت َهلْ َي: قوله 
  .أو ميتنع » إالَّ « دخول 

وتقريره » إال بَِما كانُوا أو على ما كاُنوا ، أو جزاء ما كانوا : ال بد من تقدير حمذوفٍ أي « : وقال الواحديُّ هنا 



  .ا كانوا يعملونه ال ُيْجزوَنُه إنََّما ُيْجَزْونَ مبقابلة أنَّ نفس م: 
  فصل

احَْتجُّوا على فساد قوله أيب هاشم يف أنَّ تارَك الواجب يستحقُّ العقابَ مبجرَّد أن ال َيفَْعل الواجَب ، وإن لَْم َيْصُدرْ 
  .منه فعلٌ ضدَّ ذلك الواجب هبذه اآلية 

جزاء إالَّ على العملِ ، وترك الواجبِ ليس بعملٍ؛ فوجب أن ال ُيجازى عليه؛ فثبت ألّنها تدلُّ على أنَّه ال : قالوا 
  .أنَّ اجلزاء إنََّما حصل على فعل ضده 

  .بأنِّي ال أمسِّي ذلك العقاب جزاًء ، فسقطَ االستداللُ : وأجاب أبُو هاشم 
ي ، ويكفي يف املَْنعِ عن املَْنهِيِّ ، ويف احلثِّ على املأُمور به ، بأنَّ اجلَزاَء إنََّما ُسمِّيَ جزاًء؛ ألنَُّه جيز: وأجَاُبوا عن هذا 

فإن ترتَّب الِعقَاُب على جمرد ترك الواجبِ؛ كان ذلك العقاُب كافياً يف الزَّْجرِ عن ذلك التَّرك ، فكان جزاء ، فال 
  .سبيل إىل االمتناع من تسميته جزاء 

من بعد ُمضيِّة وهذابه إىل امليقات واجلارَّان : أي . اآلية } ِدِه ِمْن ُحِليِّهِمْ واختذ قَْوُم موسى ِمن َبْع{ : قوله تعاىل 
، وجَاَز أن يتعلَّق بعاملٍ حرفا َجّر متحَدا اللَّفِْظ ، الختالِف َمْعنْيهما ألنَّ األوىل البتداء الغايةِ » اتََّخذَ « متعلِّقان ب 

متعلٌِّاً مبحذوٍف على أنَُّه حالٌ من ِعْجالً ألنَّهُ لو تأخَّر عنه لكان » ن ُحِليِّهِْم ِم« ، والثَّانية للتَّبعيضِ ، وجيوزُ أن يكون 
  .صفةً فكان يقال ِعْجالً من حليهم 

وقرأ األخوان ِمْن ِحليِّهم بكسر احلاء َووْجُهَها اإلتباع لكسرة الالَّم ، وهي قراءة أصحاب عبد اهللا وطلحة وحيىي بن 
  .وثاب واألعمش 

» طَيٍّ « ك » َحلْيِ « قون بضمِّ الالَّم ، وهي قراءةُ احلسنِ وأيب جعفرٍ وشيبة بن نصاح ، وهو يف القراءتني مجع والبا
، فاجتمعت الياء والواُو ، » ثُُدوي « فأصله ، ُحلُويٌّ كثُِدي يف » فُلُوس « و » فَلْس « ك » فُُعول « ، فجمع على 

اُو ياء ، وأدغمت ، وكُسرت عني الكلمة ، وإن كانت يف األصل مضمومةً وسبقت إحدامها بالسُّكُون ، فقلبت الو
ترُك الفاِء على َضمَِّها ، أو إتباعُها للعني يف الكسرِة ، وهذا ُمطَّردٌ يف : لتِصحَّ الياء ، ثُمَّ لك فيه بعد ذلك وجهاِن 

« : أم بالواو حنو » ثُِدي « و » ُحِلّي « ك من املعتلِّ الالَّم ، سواء كان االعتالل بالياء » فُُعول « كل مجعٍ على 
بفتح احلاِء وسكون الالَّمِ ، وهي حمتملةٌ ألن » من َحِليِّهم « وقرأ يعقوُب . مجع َعَصا وَدلْو » دُِلّي « ، و » ُعِصّي 
» ِعْجالً « ، و  على حدِّ قَْمحٍ وقَْمَحٍة» َحلَْية « مفرداً أريد به اجلمُع ، أو اسُم جنسٍ مفرده » احلَلْي « يكون 
فيكون » َصيََّر « متعديةً الثنني مبعىن » اتَّخذَ « وجيوُز أن يكون . تقدَّم حكمه » ِمْن ُحِليِّهم « و » اتََّخذَ « مفعولُ 

  .هو املفعول الثاين » ِمْن ُحِليِّهم « : 
  .اسم ملا ُيَحسَّن به من الذَّهبِ والفضَِّة : واحلَلُْي . وال حاجة إليه » إهلاً : وهو حمذوٌف ، أي « : وقال أُبو البقاِء 

أنَُّه بدلٌ قاله الزخمشريُّ ، : أنَُّه عطُف بيان ، والثالثُ : الثَّانِي . أنَُّه نعٌت : فيه ثالثةُ أوجه ، أحدها » َجَسداً « و 
كراِت قليلٌ ، أو ممتنع عند وهو أحسُن؛ ألنَّ اجلسد ليس مشتقاً ، فال ُيْنَعُت به إال بتأوُّلٍ ، وعطُف البيان يف الن

  .اجلثة : واجلسد . لئالَّ ُيتوهََّم أنَُّه كان خمطوطاً ، أو مرقوماً » َجَسداً « : اجلمهور ، وإنَّما قال 
  .ذات حلم ودمٍ : وقيل 
ه إذا اجتمع نعُت نعتاً؛ ألن» َجَسداً « ، وهذا يُقَوِّي كون » ِعْجالً « يف حمل النَّْصبِ نعتاً ل » لَُه ُخوَاٌر « : قوله 

وبدلٌ قُدِّم النَّْعُت على البدلِ ، واجلمهوُر على ُخوَاٌر خباء معجمة وواو صرحية ، وه صوُت البقرِ خاّصةً ، وقد 



جمرى الرَّوث ، وصوت البهائم أيضاً : الضَّْعُف ، ومنُه أْرضٌ َخوَّارةً وريح خوار واخلورانُ : ُيْسَتعَاُر للبعري ، واخلََوُر 
.  

  .جُؤار باجليم واهلَْمز ، وهو الصَّوت الشديد : وأُبو السَّمَّال  -رضي اهللا عنه  -عليٌّ  وقرأ
  فصل

كان لبين إسرائيل عبيد يتزيَُّنونَ فيه وَيْستِعُرونَ من القبط : قال ابُن عبَّاسٍ واحلسُن وقتادةُ ومجاهُري أهل التفسري 
ا أغرق اللَُّه القبط بقي ذلك احليل يف أيدي بين إسرائيل ، فجمع فَلَمَّ: احللي ، فاستعاُروا حلي القبط لذلك اليوم 

السَّامرّي تلك احللي ، واْسُمُه موسى بُن ظفر ، من قرية يقال هلا سامرة ، وكان رجالً ُمطاعاً فيهم ، وكانُوا قد 
حلُِليِّ ِعْجالً ، وألقى يف أن جيعل هلم إهلاً يعبدونه ، فصاغَ السَّامري هلم من ذلك ا -عليه السالم  -سألوا موسى 

  .فَِمِه من تراب أثر فرس جربيل؛ فتحول ِعْجلً َجسداً َحّياً لَْحماً ودماً له خَُواٌر 
  .كان َجَسداً ُمَجسَّداً من ذهب ال روح فيه ، كان يسمع منه صوُت الرِّيح يدخل يف جوفه وخيرج : وقيل 

  .ذلك العجلَ جموفاً ، وجعل يف جوفه أنابيب على شكل خمصوص إنَُّه جعل : قال أكثُر املفسِّريَن من املعتزلة 
وكان قد وضع ذلك التمثال يف مهبِّ الرِّيح ، فكانت تدخل يف تلك األنابيبِ فيظهُر منه صوت خمصوص يشبه 

  .ُخوار العجل 
خ فيه من إنَُّه جعلَ ذلك التمثال أجوف ، وجعل حتته يف املوضع الذي نصب فيه العجل من ينف: وقال آخرون 

حيثُ ال يشعر به النَّاس ، فيسمعوا الصوت من جوفه كاخلوار ، كما يفعلون اآلن يف هذه التََّصاوير اليت جيرون فيها 
  .املاء كالفوارات وغريها 

وقال . كان خيور كثرياً كُلََّما خار سجدوا له وإذا سكت رفعوا رؤوسهم : إنَُّه ما خار إالَّ مرة واحدة ، وقيل : قيل 
  .كان َيخُوُر وال يتحَّرك : هب و

  .مث قال هلم هذا إهلكم وإله ُموَسى . كان خيور وميشي : وقال السدي 
  واملّتخذ هو الّسامريُّ؟} واختذ قَْوُم موسى { : فإن قيل ِلَم قال 

  .أنَّ اللَّه نسب الفعل إليهم ، وألنَّ رجالً منهم باشره : أحدمها : فاجلواُب من وجهني 
أنَُّهم كانوا ُمريدين الختاِذِه راضني به : َبُنو متيم قالوا كذا وفعلوا كذا ، والقاِئلُ والفاِعلُ واحد ، والثاين  :كما يقال 

  .، فكأنَُّهم اجتمُعوا عليه 
  ومل يكن احللي هلم ، وإنَّما اْسَتعاُروَها؟» ِمْن ُحِليِّهم « : مل قال : فإن قيل 
} كَْم َتَركُواْ ِمن َجنَّاتٍ { : قوم فرعون بقيت تلك األموال يف أيديهم ملكاً هلم كقوله  أنَّه لَما اهلك اللَُّه: فاجلواُب 

  ] ٢٨: الدخان [ } كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها قَْوماً آَخرِيَن {  -إىل قوله  -]  ٢٥: الدخان [ 
  فصل

  .قيل إنَّ الذين عبُدوا الِعْجلَ كانوا كل قوم موسى 
  .وا العجل غري هارون ، لعموم هذه اآلية كلهم عبد: قال احلسُن 

، فتخصيص نفسه ]  ١٥١: األعراف [ } َربِّ اغفر ِلي َوَألِخي { :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -ولقول موسى 
بل : وقيل . وأخيه بالدُّعاِء يدلُّ على أنَّ غريُهَما ما كان أهالً للدعاِء ، ولو َبقَْوا على اإلميان ملا كان األْمُر كذلك 

  }َوِمن قَْومِ موسى أُمَّةٌ َيْهُدونَ باحلق َوبِِه َيْعِدلُونَ { : كان منهم من ثََبَت على إميانه لقوله تعاىل 



  ] . ١٥٩: األعراف [ 
ده واتََّخذَ قوم موسى من بع: إنَّ اتََّخذَ متعدية الثنني ، وإنَّ الثَّاين حمذوٌف ، تقديره : إن قلنا » ألَْم َيرَْوا « : قوله 

إنَّها : من حليهم ِعْجالً َجَسداً إهلاً ، فال حاجة حينئذ إىل ادِّعاِء حذف مجلة يتوجَّه عليها هذا اإلنكاُر ، وإن قلنا 
ِمْن ُحليِّهِْم فال ُبدَّ ِمْن حذِف مجلة قبل ذلك ، : َصَنَع وَعِملَ أو متعدية الثنني ، والثاين هو : متعدية لواحد مبعىن 

يعبدوه ، وَيَرْوا جيوز أن تكونَ الِعلِْمية ، وهو الظَّاهُر وأن تكون البصرية ، وهو : إلنكار ، والتقدير ليتَوجَّه عليها ا
  .بيعٌد 
  فصل

الً أَلَْم َيرَْواْ أَنَُّه الَ ُيكَلُِّمُهْم َوالَ يَْهِديهِْم سَبِي{ : اعلم أنَُّه تعاىل اْحَتجَّ على فساد هذا املذهب وكون الِعْجلِ إهلاً بقوله 
وتقرير هذا الدَّليل أنَّ هذا الِعْجلَ ال ميكنه أن ُيكلِّمهم ، وال يَْهديهم إىل الصَّواب والرُّْشِد وَمْن كانَ كذلك كان } 

  .إمَّا َجماداً ، وإمَّا حيواناً ، وكالمها ال يصلحُ لإلهليَِّة 
  .عن عبادة اهللا واشتغلوا بعبادة العجل ألنفسهم حيثُ أعرضوا } اختذوه َوكَانُواْ ظَاِلِمنيَ { : مث قال تعاىل 

أنََّها استئنافيةٌ ، أخرب عنُهم هبذا اخلرب وأنه دَْيدهنُم : أظهرمها : جيُوُز فيها وجهان } اختذوه َوكَانُواْ ظَاِلِمَني { : قوله 
اتََّخذُوه يف : ا ، أي وقد كانُو: وشأهنُم يف كلِّ شيء فاتَّخاذُهم العجلَ من مجلة ذلك ، وجيوُز أن تكون حاالً ، أي 

  .هذه احلالِ املستقرَِّة هلُم وعلى هذا التفسري املتقدم 

َولَمَّا ) ١٤٩(َنكُوَننَّ ِمَن الَْخاِسرِيَن َولَمَّا ُسِقطَ ِفي أَْيدِيهِْم َوَرأَْوا أَنَُّهْم قَْد َضلُّوا قَالُوا لَِئْن لَْم َيْرَحْمَنا َربَُّنا َوَيْغِفْر لََنا لَ
أَلْوَاَح َوأََخذَ بِرَأْسِ وَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَِسفًا قَالَ بِئَْسَما َخلَفُْتمُونِي ِمْن َبْعِدي أََعجِلُْتْم أَْمَر َربِّكُْم وَأَلْقَى الَْرَجَع ُم

فَلَا ُتْشِمْت بِيَ الْأَْعَداَء َولَا َتْجَعلْنِي َمَع الْقَْومِ أَِخيِه َيجُرُُّه إِلَْيِه قَالَ اْبَن أُمَّ إِنَّ الْقَْوَم اْسَتْضَعفُونِي َوكَاُدوا يَقُْتلُونَنِي 
  ) ١٥١(قَالَ َربِّ اغِْفْر ِلي َوِلأَِخي َوأَْدِخلَْنا ِفي َرْحَمِتَك َوأَْنتَ أَْرَحُم الرَّاِحِمَني ) ١٥٠(الظَّاِلِمَني 

  .فاعل اجلارُّ قائم مقام ال} َولَمَّا ُسِقطَ يف أَْيِديهِمْ { : قوله تعاىل 
وقيل القائُم مقامه ضمُري املصدر الذي هو السُّقُوط أي ُسِقط السقوط يف أيديهم ، ونقل أبو حيان عن بعضهم أنه 

  .» ذُِهبَ بزيد « : تَتضمَّن َمفُعوالً ، وهو ههنا املصدر ، الذي هو اإلسقاطُ كقولك » سقط « : قال 
ليس مصدُرُه اإلسقاط ، وألن القائَم » سقط « قُوط؛ ألنَّ وهو هنا ضمُري املصدر الذي هو السُّ: وصوابه : قال 

؛ كقوله امرئ » ُسِقط يف يده « : مقام الفاعل ضمُري املصدر ، ال املصدر ، ونقل الواحديُّ عن األزهريِّ أن قوهلم 
  ]الطويل : [ القيس 
  الرَّواحلِ ولكْن َحِديثاً ما َحدِيثُ... َدْع َعْنَك َنهْباً صِيَح يف حجراِتِه  - ٢٥٧٥

سقط : َصاحَ املنتهبُ يف حجراته ، وكذلك املراد ُسِقط يف يده ، أي : يف كون الفعل ُمسْنداً للجار ، كأنه قيل 
  .النَّدُم يف يده 

  .أي سقط النَّدم يف يده ، َتصْرِيٌح بأنَّ القائَم مقام الفاعل حرُف اجلَّر ، ال ضمري املصدرِ : فقوله 
أكثُر  -أي الثالثي  -َسقَطَ : سقط يف يده وأسقط أيضاً ، إالَّ أنَّ الفرَّاء قال : جَّاُج أنه يقال ونقل الفرَّاُء والزَّ

  .وقد اْضطرَبْت أقوالُ أهل اللََّغِة يف أصلها . وهذه اللَّفظةُ ُتْستعَملُ يف التندُّم والتحري . وأجوُد 
قَدْ َبانَ ِمْن : وقال الواِحدي . » يده ِممَّا أْعيَانِي معناُه  قولُ العرب ُسِقط يف« : فقال أبو مروان بن سراج اللُّغوي 

َندم ، وأنَّه ُيْستعملُ يف صفة النّادم فأمَّا القولُ يف أصِلِه وما َحدَّه » ُسِقطَ يف يدِه « أقوالِ املُفسِّريَن وأْهلِ اللُّغِة أنَّ 



} َولَمَّا ُسِقطَ يف أَْيِديهِْم { : قوله تعاىل : ما ذكر الزَّجَّاجي فإنَّه قال  فلْم أرِ ألَحٍد من أئَّمِة اللُّغِة َشْيئاً أرَْتِضيه إالَّ
مبعىن َندمُوا ، نظٌم مل ُيسمع قبلَ القرآن ، وملْ تعرفُه العرب ، وملْ ُيوَجْد ذلك يف أشعارِِهم ، ويُدلُّ على صحَِّة ذلك 

وُه يف كالمهم َخِفي عليهم وجُه االستعمال ، ألنَّ عادَتُهم ملْ َتْجرِ بِهِ أنَّ شعراء اإلسالم ملا َسِمُعوا هذا النَّظَْم واستعملُ
.  

  ]الرجز : [ فقال أبو نواس 
« وأُبو نواسٍ هو العاملُ النَّْحرِيُر ، فأخطأ يف استعمال هذا اللفظ ، ألنَّ ... وَنْشَوةٌ ُسِقطُْت ِمنَْها ِفي َيِدي  - ٢٥٧٦
كما ال » ُسقطت « : الزٌم ، ال يتعدَّى إالَّ حبرِف الصفة ال يقالُ » سقط « فعل ُمتَعدٍّ ، و ال ُيْبَنى إالَّ من » فُِعلُْت 
مبعىن ندم » ُسِقط فالن يف يده « : ُرِغَب يفَّ ، وغُِضب َعلَيَّ ، وذكر أُبو حامتٍ : ُرغبُت وغُِضب ، إنَّما ُيقَال : ُيقال 

ُسِقطَ القومُ يف « و } َولَمَّا ُسِقطَ يف أَْيدِيهِْم { كذلك لكان النَّظْم  وهذا خطأ مثلُ قول أيب نواس ، ولو كان األمُر. 
  .» أيديهم 

  .» ُسِقطَ يف يده : ُيقَالُ ِلَمْن على أْمرٍ وعجز عنه « : وقال أُبو ُعبيدة 
: مَّا ال يكُون يف اليد أنه ُيقال للَّذي َيْحُصلَ وإن كان ذلك ِم: وِذكْرُ اليد ههنا لوجهني أحدمها « : وقال الواِحِدُي 

يشبه ما حيُصلُ يف النَّفس وما حيُصل يف القلب بَِما يُرضى بالعنيِ ، وُخصَّت اليدُ « قَْد حصلَ يف يده مكروٌه » 
  .بالذِّكْرِ؛ ألنَّ مباشرةَ الذُّنُوبِ هبا 

[ } ذلك بَِما قَدََّمتْ َيَداَك { : باشِرُه ، كقوله فالالئمةُ ترجع عليها ، ألنََّها هي اجلارحةِ الُعظَْمى ، فُيْسَنُد إليها ما مل ُت
  .« وكثٌري من الذُُّنوب ملْ تُقّدمُه اليد ]  ١٠: احلج 

أنَّ النََّدَم حدثٌ َيْحُصلُ يف القلب ، وأثُرُه َيظَْهرُ يف اليد؛ ألنَّ النَّاِدَم بََعضُّ يَدُه ، ويضرُب إْحَدى يدْيه : الوجه الثاين 
{ : فَتقِْليُب الكفِّ عبارةٌ عن النَّدم ، وكقوله ]  ٤٢: الكهف [ } فَأَصَْبَح ُيقَلُِّب كَفَّْيِه { :  على األخرى كقوله

فلمَّا كان أثُر النَّدم حيُصل يف اليِد ِمن الوجِه الذي ذَكَْرَناه أضيف ]  ٣٧: الفرقان [ } َوَيْوَم َيَعضُّ الظامل على َيَدْيِه 
نَّ الذي َيظَْهرُ للُعُيوِن من ِفْعلِ النَّادم هو َتقِْليبُ الكفِّ وعضُّ األنامل واليِد كََما أنَّ السُّرُور سقوطُ النَّدم إىل الَيِد؛ أل

  .معىن يف القلب يسَْتْشعره اإلناسُن ، والذي يظهُر منه حالة االهتزاز واحلركِة والضَّحك وما َيْجرِي جمراه 
أي وملَّا اشتدَّ ندمهم؛ ألنَّ ِمْن شأن من اشتدَّ ندُمُه وَحسَْرُتُه أن يََعضَّ يدهُ « ْم وملَّا ُسِقطَ يف أيديه» : وقال الزخمشريُّ 

  .غماً ، فتصري يده َمْسقُوطاً فيها ، ألنَّ فاه قد وقع فيها 
زِعت يده ِمْن عادِة النَّادمِ أن ُيطَأِطىَء رَأَسُه ، ويضع ذقنه على يده معتمداً عليها ، ويصُري على هيئٍة لو ُن: وقيل 

{ : كقوله « يف أيديهم » ، فمعىن « على « » يف » ومعىن . لسقط على وجهه ، فكأنَّ اليَد َمْسقُوطٌ فيها 
  ] . ٧١: طه [ } َوُألَصلِّبَنَّكُْم ِفي ُجذُوعِ النخل 

  .هو َمأُخوذٌ من السَّقاط ، وهو كثرةُ اخلَطَأ ، واخلَاِطىُء َيْنَدُم على فعلِه : وقيل 
  ]الرمل : [ أيب كاهل  قال ابُن
  لَفََّع الرَّأَس بياٌض وَصلَْع... كَْيَف َيْرُجونَ ِسقَاِطي بَْعَدَما  - ٢٥٧٧

  .هو مأخوذٌ من السَّقيط ، وهو ما ُيَغشِّي األرض من اجلَليِد ُيْشبِه الثَّلْج : وقيل 
ومْن وقع يف يده . وُب بأدَْنى حرارٍة وال يبقى ثلجت ، والسَّقْطُ والسَِّقيطُ يذُ: َسقَطَت األْرُض كما ُيقَال : يقال منه 

» عدَُّه بعضُهم يف األفعال الَِّتي ال تتصرَّف ك « ُسِقطَ يف يده » واْعلَْم أنَّ . السَِّقيط ملْ َيْحُصل من بغيته على طائلٍ 
  .« نِْعَم وبِئَْس 



  .َسقَطَ النَّدُم هذا قولُ الزَّجَّاجِ : ، أي  وقرأ اْبُن السََّمْيفَع سقط يف أيديهم مبنياً للفاعل وفاعلُه َمْضَمٌر
  .« َسقَطَ الَعضُّ » : وقال الزخمشريُّ 
  .وكل هذه أمثلةٌ . « َسقَطَ اخلسران ، واخليبة » : وقال ابُن عطّية 

  . أْسِقط رباعياً مبنياً للمعفول ، وقد تقدَّم أنَّها لغةٌ نقلها الفرَّاُء والزَّجَّاُج: وقرأ ابُن أي عبلة 
  فصل
  .وَرأْوا أنَُّهْم هذه قلبيَّة ، وال حاجةَ يف هذا إىل تقدمي وتأخري ، كما زعم بعضهم : قوله 

وملا رأوا : جيُب أن يكون املؤخَُّر مقدماً؛ ألنَّ النََّدَم والتَّحّسر إنَّما يقعاِن بعد املعرفة فكأنه تعاىل قال : قال القاِضي 
  .اهلُم من عظيم احلسَْرِة أهنم قد ضلّوا سقط يف أيديهم ملا ن

وميكُن أن يقال ال حاجة إىل ذلك ، ألنَّ اإلنسانَ إذا شكَّ يف العملِ الذي يُقِْدُم عليه هل هو صواٌب أو خطأ؟ فقد 
  .َيْندَُ عليه من حيثُ أنَّ اإلقداَم على ما ال يعلم كونه صواباً أو خطأ غري جائز 

ملا ظهر لَُهمْ أنَّ الذي َعِملُوُه كان َباِطالً ، أظَْهُروا االنقطاع إىل اللَِّه تعاىل } ا َوَيْغِفْر لََنا لَِئن لَّمْ َيْرَحمَْنا رَبَُّن{ : قوله 
  .} لَِئن لَّْم َيْرَحْمَنا َربَُّنا { : وقالوا 

وثَّاب وابن مصرف بالنَّْصب ، وهي قرايةُ الشعيب وابن » رَبََّنا « باخلطاب ، » َتْغِفر « و » َتْرَحمَْنا « قرأ األخوان 
رفعاً ، وهي قراءةُ احلسنِ ، وُمجاهٍد ، » َربَُّنا « واجلَْحدرّي واألعمش ، وأيُّوب ، وباقي السبعة بياِء الغيبِة فيهما ، 

أن يكون  فالنَّصُب على أنَُّه مَُنادى ، وناَسبُه اخلطاب ، والرَّفُْع على أنَّه فاعلٌ ، فََيُجوُز. واألعرج وشْيَبةَ وأيب َجْعفَرٍ 
هذا الكالم َصَدَر من مجسعهم على التََّعاقُبِ ، أو هذا من طائفٍة ، وهذا من طائفٍة ، فمن غلب عليه اخلوُف ، وقوي 
على املُواجهِة؛ خاطب مستقيالً من ذنبه ، ومن غلب عليه احلياء أخرج كالمُه ُمخْرج املُْسَتِحي من اخلطاب؛ فأسند 

  .الفِْعلَ إىل الَغاِئبِ 
  .وكان هذا النَّدُم واالستغفاُر منهم بَْعَد ُرجوعِ ُموسى إليهم : املُفَسُِّرونَ قال 

عند من ُيجيُز تعدُّد احلال ، » ُموَسى « هذان حاالن من : } َولَمَّا َرَجَع موسى إىل قَْوِمِه غَْضَبانَ أَِسفاً { : قوله تعاىل 
، فتكون حاالً ُمتداِخلةً ، أو جيعلُها بدالً » غَْضبانَ « املُْسَتتر يف  حاالً من الضَّمريِ» أِسفاً « وعند من ال ُيجيزه جيعل 

  .من األوىل ، وفيه نظٌر ِلُعْسر إدخاِلهِ يف أقَْسام البدلِ 
إنَّه بدلُ َبْعضٍ من كُل إن فسَّرنا األسَف بالشَّديِد الغضبِ ، وهو قولُ أبِي الدَّْرَداء وعطاء عن ابنِ : وأقرُب ما يقال 

اغَْضبُوَنا ، أو : أي ]  ٥٥: الزخرف [ } فَلَمَّآ آَسفُوَنا انتقمنا ِمْنُهمْ { : اس ، واختيار الزَّجَّاجِ ، واحَْتجُّوا بقوله عبَّ
  .بدل اشتمال إن فسَّرناهُ باحلزِينِ 

  ]املديد : [ وهو قول ابن عباس واحلسن ، والسُّدِّي ، ومنه قوله 
  َيْنقَِضي باهلَمِّ واحلَزَِن... غَْيُر مأُسوٍف على َزَمنٍ  - ٢٥٧٨

  .َحزِيٌن : إنَّ أبا بكر َرُجلٌّ أِسيٌف أي :  -رضي اهللا عنها  -وقالت عائشةُ 
  ]البسيط : [ ؛ قال » والقوالن ُمتقارباِن؛ ألنَّ الغضَب من احلُْزِن ، واحلُْزن من الَغَضبِ « : قال الواحديُّ 

  أُخو الَغَضبِ فَُحزنُ كُلِّ ِأي ُحْزٍن. . ...  - ٢٥٧٩
  ]الطويل : [ وقال األعشى 

  َيُضمُّ إىل كَْشَحْيِه كَفّاً ُمَخضَّبَا... أَرى َرْجالً ِمنُْهْم أِسيفاً كأنََّما  - ٢٥٨٠
  .احلزين ، فلمَّا كانا ُمتقارَبْينِ يف املعىن َصحَّت البدليَّةُ : غَضَْبان ، وحديث عائشة يدلُّ على أنَُّه : فهذا مبعىن 



  .إذا قُِصد ثُبُوُت الَوْصِف واستقراره ، فإن قُِصد بِِه الزَّمان َجآَء على فاعل : َرُجلٌ أِسٌف : ويقال 
  فصل

  .اختلفُوا يف هذه احلال 
  .إنَُّه عند هجومه عليهم ، عرف ذلك : فقيل 

وإنَّما } ِمِه غَْضَبانَ أَسِفا َولَمَّا َرَجَع موسى إىل قَْو{ : بل كان عارفاً بذلك من قبل؛ لقوله تعاىل : وقال أُبو مسلم 
  .كان راجعاص قبل وصوله إليهم 

  يف حال املكاملة -ملوسى عليه الصَّالة والسَّالم  -وقال تعاىل 

  ] . ٥٨: طه [ } فَإِنَّا قَْد فََتنَّا قَْوَمَك ِمن َبْعِدَك { 
، ولكنَّ املَْخُصوَص بالذَّم حمذوٌف ، والفاعلُ » ا بِئَْسَم« وتقدَّم الكالُم على » لَمَّا « قال بِئَْسَما هذا جواُب : قوله 

  .بِئَْس خالفة َخلَفُتُمونيَها خالفَُتكُْم : والتقديُر » ما َخلَفُْتُمونِي « مستتر يُفَسُِّرهُ 
  فصل

  ؟» خلفتموين « بعد قوله » من بعدي « : ما معىن قوله : فإن قيل 
حيد اللَِّه ، ونفي الشُّركاِء ، وإخالص العبادِة له ، أو من بعد ما كتب من بعد ما رأيتم مين من َتْو: معناه : فاجلواب 

[ } اجعل لََّنآ إهلا كََما لَُهْم آِلَهةٌ { : امحل بين إسرائيل على التَّوحيد ، وامنعهم من عبادة البقرِ حني قالوا : 
  .، ومن حقِّ اخلفاء أن يسُريوا سرية املُستخلفني ]  ١٣٨: األعراف 

أنَُّه منصوٌب على املفعول بعد إْسقاط اخلافض ، : وجهان ، أحدمها » أْمرَ « يف : } أََعجِلُْتْم أَْمَر َربِّكُْم {  :قوله 
  .أعجلُْتْم عن أْمرِ ربِّكم : وتضمُني الفعل َمعَْنى ما يتعدَّى بنفسه ، واألصلُ 

« ونقيضه َتمَّ عليه ، وأعجله عنه غريه ، وُيَضمَّن معىن ذا تركه غري َتامٍّ ، : َعجِل عن األمرِ : يُقال : قال الزخمشريُّ 
  .فيتعدَّى َتْعديته » َسَبَق 

  .» أعجلتم َعْن أمر ربكم « : َعجِلُْت األْمَر ، واملعىن : فيقالُ 
: لُْت الرَُّجلَ أنَُّه ُمتََعدٍّ بَِنفِْسِه غَْيَر مضمنٍ معىن آخر ، حكى َيْعقُوب عجلتُ الشَّيء َسبَقُْتُه ، وأْعج: والثاين 

  .َحَملُْتُه على الَعَجلَِة : اْستَْعَجلُْتُه ، أي 
  فصل

التقدم بالشَّيِء قبل وقِْتِه ، ولذلك صارت َمذُْموَمةً والسُّرعة غر مذمومة ، ألنَّ : معىن الَعَجلَة « : قال الواحدي 
  .» عمل الشَّيء يف أول أوقاِتِه : معناها 

  ] . ٨٤: طه [ } َوَعجِلُْت إِلَْيَك َربِّ لترضى { : العجلةُ َمذُْموَمةٌ فلم قال موسى لو كانت : ولقائلِ أن يقُولَ 
وْعُد َربكم الذي : ميعاد ربكم فلْم َتصْبُِروا لُه وقال احلسُن : يعين } أََعجِلُْتْم أَْمَر َربِّكُْم { معىن : قال اْبُن عبَّاسٍ 

  .أنَّه إن مل يأت على رأس الثَّالثني ، فقد مات  َوَعدكُم من األربعني ، وذلك أنَُّهْم قَدروا
  .يريدُ أَعجِلُْتم َسَخطَ رَّبكُم : وقال عطاٌء 

  .أَعجِلُْتم بعبادة الِعْجلِ قبل أنْ يأتيكم أْمر ربكُم : وقال الكليب 
  .أي الَِّتي فيها التَّْوراةُ على األرض من شدَِّة الغضب » وألْقَى األلوَاح « : قوله 

كانِت التَّوراةُ سبعة أٍباعٍ ، فلمَّا ألْقَاَها انكسرت ، فرفع منها ِستَّةُ أسباعٍ ، وبقي سبع واحد فرفع ما : واةُ قالت الرُّ
  .كان من أخرا الغيب وبقي ما فيه املوعظة واألحكام من احلال واحلرام 



حبيث تكسّرت ، فليس يف القُرآِن وإنَُّه جُرأة ليس يف القرآن إالَّ أنَّه ألقى األلْوَاَح فأما أنه ألقاها : ولقائل أن يقول 
َولَماَّ َسكََت َعن مُّوَسى { : َعِظيمةٌ على كتاب اهللا تعاىل ، ومثله ال يليُق باألنبياء ، ويرد هذا قوله تعاىل بعد ذلك 

القائلَني بأنَّ  فدلَّ ذلك على أنَّها مل تنكسر ، وال شيء منها ، وأنَّ]  ١٥٤: األعراف [ } الغضب أََخذَ األلواح 
  .ستة أسباعها رفعت إىل السَّماِء ، ليس األمر كذلك ، وأنَّهُ أخذها بأعينها 

  ] . ٩٤: طه [ } الَ َتأُْخذْ بِِلْحَيِتي َوالَ بِرَأِْسي { : بذُؤابته وحليِتِه ، لقوله } َوأََخذَ بِرَأْسِ أَِخيِه { : قوله 
أَخذَُه جَارّاً : أنَّ اجلُْملَةَ حالٌ من ضمري ُموَسى املستتر يف أَخذَا ، أي : أحدها : وْجٍه فيه ثالثةُ أ» َيُجرُُّه إلَْيِه « : قوله 
  .إليه 

  .أنَّها َحالٌ من َرأس قاله أُبو البقاِء ، وفيه نظرٌ لعدم الرَّابط : الثاين 
  .أنَّها حالٌ من أِخيِه : والثالث 

نَّ احلَالَ من املُضاِف إليه يَِقلُّ جميئَُها ، أو ميتنُع عند بعضهم وقد يعين من حيث إ» وهو ضعيٌف « : قال أُبو البقاِء 
  .تقدَّم أن بعضهم ُيجَّوزهُ يف صور ، هذه منها وهو كونُ املضاِف جزءاً من املضاِف إليه 

  فصل
 -ون لعصمة األنبياء إنه أخذ برأسِ أخيه جيرُّه على سبيل اإلهانِة ، واملُثْبُِت: الطَّاعنون يف عْصمة األنبياء يقولون 

  .إنَّهُ َجرَّ أَخاُه ِلَيسْألَُه ويستكشف ِمْنُه كيفية تلك الواقعة : قالوا  -عليهم الصَّالة والسَّالم 
  ؟} ابن أُمَّ إِنَّ القوم استضعفوين َوكَادُواْ َيقُْتلُوَننِي { : فَِلَم قَالَ : فإن قيل 
أن يتَوّهَم جُهَّالُ بين إسرائيل أنَّ موسى غضبان عليه كما غضب على خاف  -عليه السَّالُم  -أنَّ هارون : فاجلواُب 

  .عبدة الِعجل 
فقالك قد نيهتهم ، ومل يكن معي من اجلمع ما أمنعهم به عن هذا العمل؛ فال تفعل ما ُتْشِمت أعدائي ، فهم أعداُؤك 

  .فإنَّ القوَم حيملون هذا الفعل الذي تفعله على اإلهانة ال على اإلكرام 
فأمَّا الفَْتحِ ففيها . اْبَن أمَّ قرأ األخوان ، وأبو بكر ، وابن عامر ُهَنا ، ويف طه ، بكسر امليم ، والباقون بفتحها : قوله 

  .مذهبان 
مضافاً ل » اْبن « ، فعلى هذا ليس » َخْمسةَ َعَشرَ « أنَُّهَما بُنيا على الفتح ، لتركيبهما تركيب : مذهُب البصريني 

  .بل هو مركَّب معها ، فََحركتَُها حركةُ بناء ، » أّم « 
مضافة لياِء املتكلِّمِ ، وياء املُتكلِّم قد » أّم « و » أّم « مضاف ل » ابن « وهو أنَّ : مذهب الكوفيَِّني : والثاين 

لُف واجتزىَء عنها بالفَْتحَِة َيا غالماً ، مث ُحذفت األ: قلبت ألفاً ، كما ُتقْلَُب يف املََناَدى املُضاف إىل ياء املتكلم ، حنو 
فهي يف حملِّ خفض » أمَّ « حركةُ إعراب ، وهو مضاف ل » اْبن « ، كام ُيْجتََزأ عن الياِء بالكَْسَرِة ، فحينئذ حركة 

  .باإلضافة 
املركب كلَّه  أنَّا أَضفَْنا هذا االسم: وأمَّا قراءة الكسر فعلى رأي البصريني هو كسُر بناٍء ألجل ياء املتكلم ، مبعىن 

يا أحد عشر : يا أَحَد عشرِ ، مث : لياء املتكلم ، فَكُِسر ، فَكُِسَر آخُره ، مث اجتُزىء عن الياء بالكسرِة ، فهو نظري 
باحلذِف ، وال جائز أن يكُوَنا باقيني على اإلضافة إذ مل َيُجْز حذُف الياء؛ ألنَّ االسَم ليس منادى ، ولكنه مضاف 

  .فلم َيُجْز َحذُْف الياء منه  إليه املُناَدى ،
وعلى رأي الكُوفيني يكون الكَْسُر كسرَ إعراب ، وُحِذفَت الياُء ُمْجتََزأ عنها بالكسرِة كما اجُتزىء عن ألفها 

  .» ابنة عّم « ، و » اْبَنة أّم « ، و » اْبَن َعّم « ، و » ابن أّم « : بالفتَحِة ، وهذان الوجهان َيْجرَِيان ، يف 



  فصل
  :اْعلَْم أنَُّه جيوُز يف هذه األمثلِة األربعِة خاصةً َخْمُس لغات ف

حذُف الياِء جمتزأ عنها بالكسرة ، مث قلُب الياِء ساكنة أو مفتوحة ، وأمَّا غُري هذه األمثلِة األربعة ممَّا : فُْصَحاُهنَّ 
الَّ ما ُجيوُز يف غري بابِ النِّداِء ، ألنَّه ليس منادى ، حنُو أُِضيَف إىل مضاف إىل ياء املتكلِّم يف النِّداء ، فإنَُّه ال جيوز فيه إ

يا غالم أبِي ، ويا غالم أمي ، وإنَّما جََرْت هذه األمثلةُ خاصَّةً هذا املَْجَرى؛ تنزيالً للكلمتني منزلة كلمٍة واحدٍة ، : 
  .ولكثرة االستعمالِ 

  ]اخلفيف : [ قوله  بإثبات الياِء ساكنةً؛ ومثله» يا اْبَن أمِّي « وقرىء 
  َت َخلَّْيتَنِي ِلَدْهرٍ َشدِيِد... ْاْبَن أمِّي َوَيا ُشقَيَِّق نَفِْسي 

  ]اخلفيف : [ خر 
  .. .َيا اْبَن أمِّي فَدَْتَك نَفِْسي وَماِلي 

  ]ز الرج: [ وِمْن قلبِ الياِء ألفاً قوله . بكسر اهلمزة وامليم وهو إتباٌع » َيا اْبَن إْم « : وقرىء أيضاً 
  ]الرجز : [ وقوله ... َيا اْبَنةَ َعمَّا ال َتلُوِمَي واْهجَِعي  - ٢٥٨٣
  َنُدْم َعزيَزْينِ وُنكَْف الذَّمَّا... كُْن ِلَي ال َعلَيَّ َيا اْبَن َعمَّا  - ٢٥٨٤
  فصل

  .وكان هارون أخاه ألبيه لريققه ويستعطفه » اْبَن أْم « : إنَّما قال 
ن أبيه ، وكان هارون أكرب من موسى بثالث سنني ، وأحبَّ إىل بين إسرائيل من موسى؛ كان أخاه ألمِّه دو: وقيل 

  .ألنه كان لني الغضب 
َوكَادُواْ َيقُْتلُوَننِي فَالَ ُتْشِمْت بِيَ { عبدة العجل : أي مل يلتفتوا إىل كالمي ، يعين } إِنَّ القوم استضعفوين { : قوله 

  .شريكاً هلم يف عقوبتك على فعلهم : أي } لقوم الظاملني األعدآء َوالَ َتْجَعلْنِي َمَع ا
  .رباعياً ، األعداء مفعول به » أْشَمَت « الَعامَّةُ على ضمِّ التاء ، وسكر امليم ، وهو من } فَالَ ُتشِْمْت { : قوله 

نصب » األْعَداَء « ضاً وفتح امليم ، بفتح التَّاِء أي: بفتح التَّاِء وكسر امليم ، وجماهٌد » فال َتْشِمْت « وقرأ اْبُن حميصن 
  :على املفعول به ، ويف هاتني القراءتني َتْخرَِجيان 

  .أْشَمَت الرباعي : بكسر امليم أو فتحها ُمَتَعدٍّ بنفسه ك » َشِمَت ، أو َشَمتَ « أن : أظهرمها 
  .أْشَمت يب الَعُدوَّ : َشِمَت يب زيدٌ الَعُدوَّ؛ كما يقال : يقال 

اهللا َيْستَْهزِىُء { : فال َتْشَمْت يا رب ، وجاز هذا كما جاز : أنَّ َتْشَمْت ُمْسنٌد لضمري الباري تعاىل أي  :والثاين 
  .مث أضمر ناصباً لألْعَداِء ، كقراءة اجلماعة ، قاله اْبُن جنِّي ]  ١٥: البقرة [ } بِهِمْ 

  .متعدِّياً بنفسه ، واإلضمار على خالف اًألصل الثالثيَّ يكون » شَِمَت « وال حاجة إىل هذا التَّكلف؛ ألنَّ 
، وهو أوىل من » ُموَسى « فجعل الفاعل ضمري » فال تشمت أنت « :  -يف هذا التَّخريج  -وقال أُبو البقاءِ 

إِنََّما { : يف قوله  فإنَّما جاز ذلك للمقابلة} اهللا َيسَْتْهزِىُء بِهِْم { إسناده إىل ضمري اللَِّه تعاىل ، وأمَّا َتْنظُِريُه بقوله 
  .وال ُجيوُز ذلك يف غَْير املقابلة ]  ٥٤: آل عمران [ } َوَمكَرُواْ َوَمكَرَ اهللا { ]  ١٤: البقرة [ } َنْحُن ُمسَْتْهزِئُونَ 

» َداء األْع« كقراءة ابنِ حميصن ، وجماهد كقراءته فيه أوَّالً ، إالَّ أنَُّهما رفعا » فال َتْشِمت « وقرأ محيد بُن قيس 
على الفاعليَّة ، فالنَّْهُي يف اللَّفِْظ للمخاطب واملُراُد به « األعداء » َشِمَت الزماً فرفعا به « على الفاعلية ، جعال 

  .ال يكن منك ما يقتضي أن ُتْشِمَت يب األْعَداَء : ال أَريَنََّك ههنا ، أي : غريه كقوهلم 



  ]الكامل : [ نالُ َعُدوَّك؛ قال الفََرُح بَِبِليٍة ت: واإلمشات والشَّماته 
  واملَْوُت ُدونَ َشماَتِة األْعَداء. ...  - ٢٥٨٥
  فصل
واشتقاقُها من شواِمتِ الدَّابة ، وهي قواِئُمهَا؛ ألنَّ الشَّماتة َتقِْلُب قلب احلاِسد يف حاليت الفَرحِ والتَّرحِ : قيل 

  .شِّني والسِّني الدعاء له باخلري وتشميت العاطس وتسميته ، بال. كتقلُّب شواِمت الدَّابة 
  .الشُِّني أْعلَى اللُّغتني : قال أبو عبيد 
  .األْصلُ فيها السُِّني من السَّْمت ، وهو القصد واهلَْدي : وقال ثَعلٌب 

  .أنْ ُيثَبَِّتهُ اللَّه كما يثبت قوائم الدابة ] باملعجمة [ معىن تشميت العاطس : وقيل 
: رَدَُّه اللَُّه إىل َسْمِتهِ األوىل ، أي : أزال اهللا الشَّماتة به وبالسِّني املهملة ، أي : لب ، أي بل التَّفعيل للسَّ: وقيل 

  .هيئته ، ألنَُّه حيصل له انزعاج 
  .وَشمَّت عليهما : ويف احلديث » َشمََّته وَشمََّت عليه : يقال « : وقال أُبو َبكْرٍ 

  فصل
إن » وألِخي « ما أقدمت عليه من الغضب ، : أي } َربِّ اغِْفْر ِلي ما صنعت { : ه قال وملَّا تبيََّن ملُوَسى ُعذْرُ أخي

  .} َوأَْدِخلَْنا ِفي َرْحمَِتَك وَأَنَت أَْرَحُم الرامحني { كان منه يف اإلنكار على عبدة العجل 

َوالَِّذينَ ) ١٥٢(ةٌ ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوكَذَِلَك َنْجزِي الُْمفْتَرِيَن إِنَّ الَِّذيَن اتََّخذُوا الِْعْجلَ َسَينَالُُهْم غََضٌب ِمْن َربِّهِْم َوِذلَّ
َولَمَّا َسكََت َعْن ُموَسى الَْغَضبُ ) ١٥٣(َعِملُوا السَّيِّئَاِت ثُمَّ تَاُبوا ِمْن َبْعدَِها َوآَمُنوا إِنَّ َربََّك ِمْن بَْعِدَها لََغفُوٌر َرِحيٌم 

  ) ١٥٤(ِفي ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللَِّذيَن ُهْم لَِربِّهِْم َيْرَهُبونَ أََخذَ الْأَلْوَاَح َو

حمذُوف ، والتقديُر ، اتَّخذوا  -االتِّخاذِ  -املفعول الثاين من مفعويل . اآلية } الذين اختذوا العجل { : قوله تعاىل 
]  ٨٨: طه [ } فَقَالُواْ هاذآ إهلكم وإله موسى { : العجل إهلاً وَمْعُبوداً ، يدلُّ على هذا احملذوف قوله تعاىل 

املراد بالذين اتََّخذُوا العجل قوم موسى ، وعلى هذا فيه سؤال هو أن أولئك : أحدمها : وللمفسرين ههنا طريقان 
: يل يف حقِّهم بأن قتلوا أنفسهم يف معرض التَّْوَبِة على ذنبهم ، وإذا تاب اهللا عليهم فكيف ق: القوم تَاَب اللَُّه عليهم 

؟ وُيجاب عنه بأن ذلك الغضب إنَّما حصل يف الدُّْنَيا ال يف } َسيََنالُُهْم غََضٌب مِّن رَّبِّهِْم َوِذلَّةٌ ِفي احلياة الدنيا { 
  .وا فَذُلُّوا هو أنَُّهْم قد َضلُّ} وَِذلَّةٌ ِفي احلياة الدنيا { : اآلخرة ، وهو أنَّ اللََّه أمرهم بقتل أنفسهم واملَُرادُ بقوله 

  السِّنيُ يف قوله سََينالُُهْم لالستقبال ، فكيف حيمل هذا على حكم الدُّنيا؟: فإن قيل 
وأخره يف ذلك الوقت أن َسَينالُُهْم غضٌب من رهبم وذلَّةٌ ، فكان هذا الكالُم سابقاً على وقوعهم يف : فاجلواب 

  .القَْتل ويف الذِّألَّة فََصحَّ هذا التَّأويل 
أنَّ املُراَد بالذين اتََّخذُوا العجلَ أبناؤهم الذين كانوا يف زمن النَّيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى هذا : ريق الثاين الط

أنَّ العرب تعري األبناء بقبائح أفعال اآلباء كما يفعل ذلك يف املناقبِ؛ يقولون لألبناء فعلتم : أحدمها : فيه وجهان 
  .سالفهم كذلك ههنا كذا وكذا ، وإنََّما فعل ذلك أ

أراد هبم اليهود الذين كانوا يف عصر النَّيب صلى اهللا عليه وسلم ، َعيَّرُهم بصنع آبائهم ونسبه : قال عطيَّةً العويفُّ 
ما أَصابَ : د أرا} وَِذلَّةٌ ِفي احلياة الدنيا { : يف اآلخرِة } َسَينَالُُهْم غََضٌب مِّن رَّبِّهِْم { : إليهم ، مثَّ حكى عليهم بأنَُّه 

  .بين قريظة والنَّري من القتل واجلالء 



  .هي اجلزية : وقال ابُن عبَّاسٍ 
سينال : أي الذين باشُروا ذلك َسَينالُُهمْ أي » إنَّ الذيَن اتََّخذُوا الِعْجلَ « : الوجه الثانيك أن يكون التقديُر 

  .أوالدهم ، مث حذف املضاف لداللة الكالم عليه 
  .الكاذبني » َنْجزِي املُفْتريَن « ومثل ذلك النِّيل والغضب والذِّلّة : أي } َوكَذَِلَك َنْجزِي املفترين { : مثَّ قال 

  .» هو واللَّه جزاء كلِّ مفترٍ إىل يوم القيامة أن يذلَّه اللَُّه « : قال أُبو قالبة 
  .» هذا يف كل مبتدع إىل يوم القيامة « : وقال سفيان بُن عيينة 

  .» ما من ُمْبَتدع إالَّ وجيُد فوق رأسه ِذلَّة « : لكُ ْبُن أنسٍ وقال ما
غفوٌر هلم : والعائد حمذوف ، والتقدير . مبتدأ وخربه قوله إنَّ ربَّكَ إىل آخره } والذين َعِملُواْ السيئات { : قوله 

  .أي منه ]  ٤٣: الشورى [ } ر َولََمن َصَبَر َوغَفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ األمو{ : ورحيم هبم ، كقوله 
ِمْن َبْعِدَها جيوز أن يعود الضمري على الّسيِّئاِت ، وهو الظاهر ، وجيوز أن يكون عائداً على التوبة املدلول : قوله 

  .من بعد التوبة : أي » ثُمَّ تَاُبوا « : عليها بقوله 
من بعد عمل السّيئات : مضاٍف ومعطوفه ، إذ التقدير وهذا أوْلَى ، ألنَّ األوَّلَ يلُزم منه حذُف « : قال أبو حيان 
  .» والتوبة منها 

التَّوبة بعد اإلميان ، فكيف جاءت قبله؟ فيقال الواو ال : جيوُز أن تكونَ الواوُ للعطِف ، فإن قيل » َوآَمُنوا « : قوله 
  .} بََّك ِمن َبْعِدَها لََغفُوٌر رَّحِيٌم إِنَّ َر{ َتابُوا ، وقد آمنوا : ُترتُِّب ، وجيز أن تكون الواُو للحال ، أي 

  .السُّكُوَت والسُّكَاُت قطُع الكالمِ ، وهو هنا استعارةٌ بديعة » َولَمَّا َسكََت « : قوله 
قل لقومك كذا ، وألْقِ األلواَح وُخذْ : هذا مثلٌ كأنَ الغضبُّ كان ُيغْريِه على ما فعل ويقول له : قال الزخمشريُّ 
يك ، فترك النُّطق بذلك ، وترك اإلغراء به ، ومل يستحسن هذه الكلمة ، وملْ َيْستفِصْحَها كلُّ ذي برأس أخيك إل

وملَّا َسكَنَ : طبع سليم وذوق صحيح إالَّ لذلك ، وألنَُّه من قبيل ُشَعب البالغة ، وإالَّ فما لقراءة معاوية بن قرة 
  مزة وطرفاً من تلك الرَّوعة؟بالنُّوِن ، ال جتُد النَّفس عندها شيئاً من تلك اهل

  .َشبَّه مجود الغذب بانقطاع كالم املُتكلِّم : وقيل 
  .» الوادي مث سكت فهذا أيضاً استعارةٌ ] سال [ « : قال يونُس 

وهو يقتضي أن يكون « السُّكُوُت : َسكَتَ الرَّجلُ : السكتةُ ، ومصدر : َسكََت الَغَضُب : مصدر : وقال الزَّجَّاُج 
  .فعالً على حدته « الغضُب  سكت» 

: أْدَخلُْت القَلَْنُسوةَ يف َرأِسي ، أي : وملا سكت موسى عن الغضب ، حنو : هذا من باب القلب ، واألصلُ : وقيل 
  .أدخلت رأسي يف القلنسوة 

  .وهذا ينبغي أن ال جيوز لعدم االحتياج إليه ، مع ما يف القلب من اخلالِف املُتقدِّم : قاله عكرمةُ 
السُّكون والزَّوال ، وعلى هذا جاز َسكََت عن ُموَسى الَغَضُب وال جيوُز صمت؛ ألن : وقيل املُراُد بالسُّكوت 

  .َسكَتَ مبعىن سكن ، وأما َصَمَت مبعىن سدَّ فاه عن الكالم ، فال جيوزُ يف الغضب 
  فصل

ه هارون مل يقع منه تقصري وأظهر له صحة ملَّا عرف أن أخا -عليه الصالة والسالم  -ظاهُر اآلية ثدلُّ على أنَّه 
  .} َربِّ اغفر ِلي َوَألِخي { : عذرة ، فحينئذ سكن غضبُه ، وهو الوقت الذي قال فيه 

ظاهر هذا يدلُّ على أن شيئاً منها مل ينكسر ، ومل يرفع منها ستة أسباعها كما نقل عن « أَخذَ األلوَاَح » : وقوله 



  .بعضهم 
هذه اجلملة يف حملِّ نصب على احلال من األلوَاح ، أو من ضمري ُموَسى واألوَّلُ } خَِتَها ُهًدى َوِفي ُنْس{ : وقوله 
وهذا عبارةٌ عن النَّقْلِ والتَّحويل فإذا كتب كتاب عن كتاب حرف بعد حرف قلبت ُنسَخةُ ذلك الكتاب . أحسُن 

  .، كأنَّك نقلت ما يف األصل إىل الكتاب الثاين 
ملَّا ألقَى موسى األلواح فتكسّرت صام أربعني يوماً ، فأَعاَد اللَُّه األلواح وفيها نفس ما يف األلواح ، :  قال ابُن عبَّاسٍ

األلواح مل تنكسر ، وأخذها موسى بأعياهنا؛ : وإن قلنا « وفيما نسخ منها » : أي « وِفي ُنْسَخِتَها » فعلى هذا قوله 
  .فهي نسخ على هذا التقدير فال شك أنَّها مكتوبة من اللَّوح احملفوظ 

  .هدى من الضاللة ، ورمحة من العذاب : أي « ُهدًى وَرْحَمةٌ » : وقوله 

رمحة كائنة للَّذين ، جيوُز أن تكون الالَّم الَم املفعول من : متعلق مبحذوف؛ ألنه صفةٌ لَرْحَمة أي » ِللَِّذين « : قوله 
  .ء ، وُهْم مبتدأ وَيْرَهبُونَ خربه ، واجللمةُ صلة املوصول ُهدًى ورمحةٌ ألْجلِ هؤال: أجله ، كأنَّه قيل 

أحدها أنَّ الالَّم مقوية للفعل ألنَُّه ملَّا تقدَّم معمولُه َضُعَف فقوي : يف هذه الالَّم أربعةُ أوُجٍه . ِلرَربِّهم َيْرَهُبونَ : قوله 
وقد تقدَّم أنَّ الالَّم تكونُ مقويةً حيث كان العاملُ ]  ٤٣: ف يوس[ } إِن كُنُتْم ِللرُّْؤَيا َتعُْبُرونَ { : بالالَّم كقوله 

وال تَُزادُ يف غري هذين إال ضرورةً عند بعضهم؛ كقول ]  ١٠٧: هود [ } فَعَّالٌ لَِّما يُرِيُد { : مؤخراً أو فرعاً حنو 
  ]الوافر : [ الشاعر 
  لِ فَاْرَتمَْينَاأَنْخَنا ِللكَالِك... وملَّا أنْ َتواقَفَْنا قَليالً  - ٢٥٨٦

  ] . ٧٢: النمل [ } رَِدَف لَكُم { : أو يف قليل عند آخرين؛ كقوله تعاىل 
يرهبون عقابه ألجله ، أي ألجل رهبم ال : أنَّ الالَّم الُم العلَِّة وعلى هذا فمفعولُ َيْرَهُبونَ حمذوٌف ، تقديره : والثاين 

  .رياء وال مسعة وهذا مذهب األخفش 
  .الذين هم رهبتهم لرهبم : ها متعلقةٌ مبصدرٍ حمذوف ، تقديره أنَّ: الثالث 

 وهو قول املَُبرِِّد وهذا غُري جارٍ على قواعد البصريني ، ألنَُّه َيلَْزُم منه حذَُف املصدر ، وإبقاُء معموله ، وهو ممتنعٌ إالَّ
  .يف شعرٍ ، وأيضاً فهو تقدير خمرج للكالم عن فصاحته 

  .وذكرُه أُبوا البقاء ، وهو أوىل ِممَّا قبله . خيشعون لربَّه : قةٌ بفعلٍ ُمقَدِّرٍ أيضاً ، تقديره أنَّخا متعل: الرابع 
قرأتُ يف السُّورة وقرأ : قد يزاُد حرُف اجلرِّ يف املفعول ، وإن كان الفعل متعدياً ، كقوله : وقال اْبُن اخلطيبِ 

فعلى هذا تكون هذه ]  ٤: العلق [ } أَلَمْ َيْعلَم بِأَنَّ اهللا يرى { عاىل ، قال ت» وألقى بيده « السُّورة ، وألْقَى َيَدهُ 
َوالَ تؤمنوا إِالَّ ِلَمن { : ، وقد ذكروا مثل هذا يف قوله ]  ٧٢: النمل [ } رَِدَف لَكُم { الالم صلةً وتأكيداً كقوله 

  ] . ٧٣: آل عمران [ } َتبَِع دِيَنكُْم 

أَُتْهِلكَُنا بَِما  ْبِعَني َرُجلًا ِلِميقَاتَِنا فَلَمَّا أََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ قَالَ َربِّ لَْو شِئَْت أَْهلَكْتَُهْم ِمْن قَْبلُ َوإِيَّاَيَواْختَاَر ُموَسى قَْوَمُه َس
َت َوِليَُّنا فَاغِْفْر لََنا َواْرَحْمَنا وَأَْنَت خَْيُر فََعلَ السُّفََهاُء ِمنَّا إِنْ ِهيَ إِلَّا ِفْتنَُتَك ُتِضلُّ بَِها َمْن َتَشاُء وََتْهِدي َمْن َتَشاُء أَْن

اُء َواكُْتبْ لََنا ِفي َهِذهِ الدُّنَْيا َحَسَنةً َوِفي الْآِخَرِة إِنَّا ُهدَْنا إِلَْيَك قَالَ َعذَابِي أُِصيُب بِِه َمْن أََش) ١٥٥(الَْغافِرِيَن 
  ) ١٥٦(ا ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ َويُْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَالَِّذيَن ُهْم بِآيَاِتَنا ُيْؤِمُنونَ َوَرْحمَِتي َوِسَعْت كُلَّ َشْيٍء فََسأَكْتُُبَه



يتعدَّى الثنني ، إلى أوَّهلما بنفسه ، وإىل ثانيهما حبرف اجلرِّ ، وجيوُز » اخَْتار « اآلية ، . واْخَتاَر مُوَسى : قوله تعاىل 
  .حذفُُه 
  ]البسيط : [ قال » زَْيداً الرَِّجالَ « فتقولُ » من « رِّجالِ مث تتسع فتحذف اْختَْرُت زيداً من ال: تقول 
  واعْقَلَّ َمْن كَانَ ُيْرَجى عندُه السُّؤلُ... اْخَترُْتَك النَّاَس إذْ َرثَّْت خالِئقُُهْم  - ٢٥٨٧

  ]الطويل : [ وقال الرَّاعي 
  وناباً علينا ِمثْلَ َنابَِك ِفي احلَيَا. ..فَقُلُْت لَُه اْخَتْرَها قَلُوصاً َسِميَنةً  - ٢٥٨٨

  ]الطويل : [ وقال الفرزدق 
  وُجوداً إذَا َهبَّ الرِّيَاُح الزَّعازُع... ِمنَّا الذي اْخِتري الرِّجالَ َسماَحةً  - ٢٥٨٩

  .» أَمَر « و » اختار « : وهذا النوُع مقصوٌر على السَّماعِ ، حصرهُ النحاة يف ألفاظ ، وهي 
  ]البسيط [ : كقوله 
  أَمْرُتَك اخلَْيَر فافَْعلْ َما أمِْرَت بِِه فَقَْد َترَكُْتَك ذَا َمالٍ وذَا َنَشبِ - ٢٥٩٠

  ]البسيط : [ ، كقوله » اْسَتْغفَرَ « و 
  َربَّ العبادِ إليهِ الَوْجُه والعملُ... ْسَتْغِفُر اللََّه ذَْنباً لَْسُت ُمْحِصَيُه  - ٢٥٩١

  ]الطويل : [ مبعناه؛ قال » َدَعا « زَْيداً ، و : َسمَّْيُت ابين بِزَْيٍد ، وإن شِئَْت : ؛ كقوله » َسمَّى « و 
  أَخاَها وملْ أْرَضْع لََها بِلََباِن... َدَعْتنِي أَخاَها أم َعْمرٍو ، وملْ أكُْن  - ٢٥٩٢

  .فالناً : كََنْيُته بفالٍن ، وإن شئت : ؛ تقولُ » كََنى « و 
{ : ؛ قال تعاىل » َزوََّج « ، و ]  ١٥٢: آل عمران [ } َولَقَْد َصَدقَكُُم اهللا َوْعَدُه { : عاىل قال ت» َصَدَق « و 

  .ومل يزد أُبو حيَّان عليها . } َزوَّْجَناكََها 
  .» أْعلََم « إذا مل ُتُضمَّْن معىن » َخبَّرَ « و » أخَْبَر « و » َنبَّأ « و » حدَّث « : ومنها أيضاً 

  ] . ٣: مرمي [ } فَلَمَّا َنبَّأََها بِِه { : ؛ وقال ]  ٣: التحرمي [ } َمْن أَنَبأََك هذا {  :قال تعاىل 
  ]الطويل : [ كذا؛ قال : وتقول حدَّثُْتَك بكذا ، وإن شئت 

  أُصْم يف َنَهارِ القَْيِظ للشَّْمسِ بَاِديَا... لَِئْن كانَ َما ُحدِّثُْتُه الَيْوَم َصاِدقَاً  - ٢٥٩٣
واختار موسى سبعني رجالً من قومه ، ونقل أُبو البقاِء عن بعضهم : مفعولٌ ثاٍن على أوَِّلهَِما ، والتقديُر » قومه « و 

وأرى أنَّ البدل جائٌز على « : بدل بعض من كل ، مث قال : بدلٌ ، أي » َسْبِعَني « مفعول أول ، و » قَوَمُه « أنَّ 
  .» جالً منهم َسْبِعَني ر: َضْعٍف ، وأنَّ التقدير 

  .إنَّما كان ممتنعاً أو ضعيفاً؛ ألنَّ فيه حذف شيئني : قال شهاُب الدِّين 
  .املختار منه؛ فإنَّهُ ال ُبدَّ لالختيار من خمتارٍ ، وخمتار منه ، وعلى البدل إنَّما ذُِكر املختاُر دون املختار منه : أحدمها 
كما قدره أُبو البقاء ، وأيضاً فإنَّ البدل يف نيَّةِ » ِمنُْهْم « بدل منه ، وهو أنَّه ال ُبدَّ من رابط بني البدل وامل: والثاين 
  .الطَّرح 

» قَْوَمُه « واختار موسى قومه مليقاتنا ، وأراد ب : وعندي فيه وجه آخر وهو أن يكون التقدير : قال اْبُن اخلطيبِ 
  .صود منه السبعني املعتربين منهم؛ إطالقاً السم اجلنس على ما هو املق

  .وقوله َسْبعَني رجالً عطف بياٍن؛ وعلى هذا فال حاجةَ إىل ما ذكروه من التكلُّفات 
  فصل



  .افتعالٌ من لفظ اخلري كاملصطفى من الصفوة : االختيار 
و اختري ، فتحرّكت الياُء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً حن: اختار الشَّيء إذا أخذ خريه وخياره ، وأصل اختاَر : يقال 

  .ولذلك استوى لفظ الفاعل واملفعول فقيل فيهما خمتار ، واألصل خمتيِر وخمَتري فقلبت الياء فيهما ألفاً : َباَع : 
  فصل

اختار من قومه اثين عشر سبطاً من كل سبط ستة؛ فاصُروا اثنني  -عليه الصَّالة والسَّالم  -ذكروا أنَّ ُموَسى 
  .وسبعني 

  .تشاجروا ليتخلف منكم رجالن؛ ف: فقال 
  .إنَّ ملن قعد منكم أجر َمْن خرج ، فقعد كالب ويوشع : فقال 

وروي أنَُّه مل جيد إالَّ ستني شيخاً ، فأْوَحى اهللا إليه أن خيتار من الشَّبابِ عشرةً ، فاختارهم ، فأصبحوا شيوخاً 
  .فأمرهم اللَُّه أن يصوموا ، ويتطهروا ويطهروا ثياهبم ، مث خرج هبم إىل امليقات 

واختلفوا يف هذا االختيار هل هو اخلروج إىل ميقات الكالم ، وسؤال موسى ربَّه عن الرؤّيِة أو للخروج إىل موضع 
  آخر؟

  .إنَُّه مليقات الكالمِ وطلب الرُّؤية : فقال بعًض املُفَسِّرِيَن 
ا َدَنا موسى من اجلبل وقع عليه عمود إنَُّه عليه الصَّالةُ والسَّالُم خرج هبؤالء السبعني إىل طور سيناء ، فلم: قالوا 

  .من الغمام حىت أحاط باجلبل كله ودنا موسى ، ودخل فيه 
ادنُوا ، فدنوا فلما دخلوا الغمام وقعوا سجداً ، فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه ، مث انكشف : وقال للقوم 

  .الغمام وأقبلوا إليه 
وهي الرَّجفة املذكورة ]  ٥٥: البقرة [ } َنَرى اهللا َجْهَرةً فَأََخذَْتكُمُ الصاعقة  ياموسى لَن نُّْؤِمَن لَكَ حىت{ : وقالوا 
  .ههنا 

وهو ]  ١٥٥: األعراف [ } َربِّ لَوْ ِشئَْت أَهْلَكْتَُهْم مِّن قَْبلُ َوإِيَّاَي أَُتْهِلكَُنا بَِما فََعلَ السفهآء مِنَّآ { : فقال موسى 
  ] . ١٥٣: النساء [ }  أَرَِنا اهللا َجْهَرةً{ قوهلم 
  .املراد من هذا امليقات غري ميقات الكالم ، وطلب الرُّؤيِة ، واختلفوا فيه : وقيل 
أن جيمع السَّبعني  -عليه الصَّالة والسَّالم  -إنَّ قوم موسى ملَّا َعَبُدوا العجل مث تَاُبوا أمر اهللا تعاىل موسى : فقيل 

: ْوبة ، فأوحى اللَُّه تعاىل إىل تلك األرضِ ، فرجفت هبم فعند ذلك قال موسى وحيضروا موضعاً يظهرون فيه تلك التَّ
  .، وإنََّما رجفت هبم األرض لوجوه } َربِّ لَْو ِشئْتَ أَْهلَكْتَُهْم مِّن قَْبلُ { 

  .م بعبادة العجل أنَّ هؤالء السبعني وإن كانُوا ما عبُدوا العجل ، إالَّ أهنم ما فارقُوا عبدة العجل عن اشتغاهل: أوهلا 
  .أنَّهم ما بالغُوا يف النهي عن عبادة العجل : وثانيها 
اْعِطَنا ما ُتْعِطه أحداً قبلنا ، وال تعطيه أحداً بعدنا ، : أنَُّهم ملَّا خرجوا إىل امليقاِت ليتوبوا دعوا رهبم وقالوا : وثالثها 

  .فأنكر اللَُّه عليهم ذلك فأخذهتم الرجفة 
أنَُّه تعاىل ذكر قصة ميقات الكالم ، وطلب الرُّؤَيِة مث أتبعها بذكر قصة : أحدها : ول بوجوه واحتجوا هلذا الق

العجل مث أتبعها هبذه القصة ، وظاهر احلال يقتضي أن هذه القصة مغايرة للقصة املتقدمة ، وميكن أن يكون َعوْداً إىل 
اح إمتام الكالم يف القصَِّة الواحدة يف موضع واحد ، مث االنتقال تتَّمِة الكالم يف القصة األوىل ، إالَّ أنَّ األليق بالفص



منها بعد متامها إىل غريها ، فأما ذكر بعض القصَِّة ، مث االنتقال إىل قصَّة أخرى ، مث االنتقال منها بعد متامها إىل بقية 
  .ن كالم اهللا عنه الكالم يف القصَّة األوىل؛ فإنَّه يوجب نوعاً من اخلبط واالضطراب ، واألوىل صو

فلو ]  ١٥٣: النساء [ } أَرَِنا اهللا َجْهَرةً { أن يف ميقات الكالم وطلب الرؤية مل ينكر منهم إالَّ قوهلم : وثانيها 
أهتلكنا مبا يقول السفهاء ِمنَّا؟ فلمَّا مل : كانت الرجفة املذكورة ههنا إمنا حصلت بسبب هذا القول لوجب أن يقال 

علمنا أن هذه الرجفة إمنا حصلت بإقدامهم على عبادة العجل } أَُتهِْلكَُنا بَِما فََعلَ السفهآء ِمنَّآ {  يقُلْ ذلك بل قال
  .ال على القول 

أن يف ميقات الكالم أو الرؤية خرَّ موسى صعقاً وجعل اجلبل دكّاً وأمَّا هذا امليقات فذكر تعاىل أن القوم : وثالثها 
أخذته الرَّجفة ، وكيف يقال أخذته الرجفة ، وهو  -عليه الصالة والسالم  -أن موسى  أخذهتم الرَّجفَةُ ، ومل يذكر

وهذه اخلصوصيات تدلُّ على أن هذا امليقات ]  ١٥٥: األعراف [ } لَوْ ِشئَْت أَهْلَكْتَُهْم مِّن قَْبلُ { : الذي قال 
  .غري ميقات الكالم وطلب الرُّؤية 

إنَّ موسى وهارون انطلقا إىل سفح جبلٍ؛ « : قال  -رضي اهللا عنه  -وي عن علي املراد هبذا امليقات ما ُر: وقيل 
فاختار موسى سبعني رجالً وذهبُوا إىل : فنام هارون فتوفَّاُه اهللا ، فلمَّا رجع موسى قالوا إنَُّه هو الذي قتل هارون 

  .هارونَ فأحياه اهللا وقال ما قتلين أحٌد ، فأخذهتم الرَّجفة هناك 
  فصل
  .تلفُوا يف تلك الرَّجفِة اخ

  .إنََّها رجفة أْوجَبِت املوَت : فقيل 
قال موسى يا رب كيف أرجع إىل بين إسرائيل ، وقد أهلكت خيارهم ومل يبق منهم رجل واحد؟ فما : قال السُّديُّ 

أنَّ } ْهلَكْتَُهْم مِّن قَْبلُ لَْو شِئَْت أَ{ فمعىن قوله . أقول لبين إسرائيل ، وكيف يأمنوين على أخٍد منهم؟ فأحياهم اهللا 
  .ُموسى خاف أن يتَّهَِمُه بنو إسرائيل عن السَّبعني إذا عاد إليهم ، ومل يصدقوا أهنم ماتوا 

  .لو شئت أهلكتنا قبل خروجنا للميقات ، فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ، وال يتهموين : فقال لربه 
لكن القوَم ملَّا رأوا تلك احلالةَ املهيبة أخذهتم الرعدة ، ورجفوا حىت كادت إنَّ تلك الرَّجفة ما كانت موتاً ، و: وقيل 

املوت فعند ذلك بكى ، ودعا؛ فكشف اهللا عنهم  -عليه الصَّالة والسَّالم  -تبني منهم مفاصلهم ، وخاف موسى 
  .الرعدة 

اختارهم : كون معناها االختصاَص أي ألجل ميقاتنا ، وجيوز أن ي: أي « اختياَر » متعلٌق ب « مليقاِتَنا » : قوله 
  .اختر لك كذا : خمصصاً هبم امليقات ، كقولك 

واألكثر اإلتيانُ « لَْو » جواب « أهلكَْتُهم » لو شئت إهلكانا ، و : مفعلُو املشيئة حمذوف ، أي « لَْو ِشئْتَ » قوله 
]  ١٠٠: األعراف [ } أَن لَّْو َنَشآُء أََصْبَناُهْم { : ه بالالَّم يف هذا النحو ولذلك مل يأِت جمرداً منها إالَّ هنا ويف قول

  }ُيخْرُِجونَ الرسول وَإِيَّاكُمْ { : ويف قوله 

  ] . ٧٠: الواقعة [ 
  .ومعىن من قبل أي قبل االختيار ، وأخذ الرَّجفة 

: ه ، إذ كان ميكن أن يقال قد يتعلَُّق به من يرى جواز انفصال الضمري مع القُْدرِِة على اتصال» وإيَّاَي « : وقوله 
وهو تعلُّقٌّ واٍه جداً ، ألنَّ مقصوده صلى اهللا عليه وسلم التنصيص على هالك كُلٍّ على حده تعظيماً لألمر . أهلكتنا 



وإنَّما قال ذلك تسليماً منه لربِّه ، فعطلف ضمَريه . ، وأيضاً فإنَّ موسى لَْم يتعاط ما يقتضي إهالكُه ، خبالف قومه 
: النساء [ } َولَقَْد َوصَّْيَنا الذين أُوتُواْ الكتاب ِمن قَْبِلكُْم َوإِيَّاكُْم { : اً على ذلك ، وقد تقم نظُري ذلك يف قوله تنبيه
  ] . ١: املمتحنة [ } ُيخْرُِجونَ الرسول وَإِيَّاكُمْ { : وقوله ]  ١٣١
مَُّنا باإلهالك أم ختصُّ به السفهاء ِمنَّا؟ وجيوز أن يكون مبعىن أَتْع: جيوُز فيه أن يكون على بابه أي » أُتهِْلكَُنا « : قوله 

  .ما ُتهْلك َمْن لَْم ُيذْنِبْ بذنب غريه ، قاله ابُن األنباري : النَّفي ، أي 
؟ وعن املُربِِّد هو سؤالُ استعطاف وِمنَّا يف حمل نصب على احلال من « أهتُني من يكرمك : قال وهو كقولك 

  .وز أن يكون للبيان السُّفََهاء وجي
  .} إِنْ ِهَي إِالَّ ِفْتَنُتكَ { : قوله 

إنَّ : إن هو إالَّ زيد ، وإن هي إالَّ هند ، واملعىن : الكناية يف قوله ِهَي عائدة على الفِْتَنِة كما تقولُ : قال الواحديُّ 
ثُمَّ . فتنوا ، وعصْمَت قوماً فثبُتوا على احلق تلك الفتنة اليت وقع فيها السُّفهاُء مل تكن إالَّ فتنتك أضللت هبا قوماً فا

  .} ُتِضلُّ بَِها َمن َتَشآُء َوَتْهِدي َمن َتَشآُء { : أكَّد بيان أنَّ الكل من اهللا تعاىل ، فقال 
  .وهذه اآلية من احلُجَّج الظَّاهرة على القدريَِّة اليت ال يبقى هلم معها عذر : مث قال الواحديُّ 
تضلُّ هبا من تشاء عن الدين؛ وألنه قال ُتِضلُّ بَِها أي بالرَّْجفة :  تعلق للجربيَِّة هبذه اآلية؛ ألنه مل يقل قالت املعتزلةُ ال

  .، والرَّجفة ال يِضلُّ اللَُّه هبا؛ فوجب تأويل اآلية 
الرَّْجفَة كلَّفهم بالصَّْبرِ عليها ، وأمَّا  امتحاُنك وشدة تعبدك؛ ألنَُّه ملَّا أظَْهَر: أي } إِنْ ِهَي إِالَّ ِفْتنَُتَك { : فمعىن قوله 

تَْهِدي هبذا االمتحان إىل اجلنَِّة والثَّوابِ بشرط أن يؤمن ذلك : أحدها : ففيه وجوه } ُتِضلُّ بَِها َمن َتَشآُء { : قوله 
أن : وثانيها  املكلف ، ويبقى على اإلميان ، وُتعاِقب من تشاء بشرط أال يؤمن ، أو إن آمن لكن ال يصرب عليه ،

أنَُّه ملَّا كان هذا : ُتهلك من تشاء هبذه الرَّجفة وتصرفُها َعمَّْن تشاء ، وثالثها : يكون املراُد باإلضالل اإلهالك ، أي 
  .االمتحان كالسَّببِ يف هداية من اهتدى ، وضالل من َضلَّ ، جاز أن ُيضاَف إليه 

  فصل
  :ل العقليَّة دالةٌ على أنَّ املراد ما ذكرناه ، وتقريره من وجوه واعلم أن هذه تأويالت ُمتَعسَّفة ، والدالئ

أنَّ القدرة الصَّاحلة لإلميان والكفر ال يترجحُ تأثريها يف أحد الطرفني على تأثريها يف الطََّرف اآلخر ، إالَّ : األول 
فعل ، وإذا ثَبََتْت هذه املقدمات لداعية مرجحة ، وخالف تلك الداعية هو اللَُّه تعاىل ، وعند حصول الداعية جيب ال

  .ثبت أنَّ اهلداية واإلضالل من اهللا تعاىل 
أنَّ العاقل ال ُيريُد إالَّ اإلميان ، واحلقَّ ، والصدَق ، فلو كان األمر باختياره وقصده لوجب أن يكون كلُ : الثاين 

  .عاىل أحٍد مؤمناً حمقاً ، وحيثُ مل يكن األمر كذلك؛ ثبت أنَّ الكل من اهللا ت

لو كان حصولُ اهلداية بفعل العبد فبما مل يتميز عنده اعتقاد احلق من اعتقاد الباطل؛ امتنع أن خيصّ أحُد : الثالث 
االعتقادين بالتَّْحصيلِ ، لكن علمه بأنَّ هذا االعتقاد هو احلق ، وأنَّ اآلخر هو الباطل ، يقتضي كونه عاملاً بذلك 

لزَم أن تكون القدرة على حتصيل االعتقاد هو األول ، وأنَّ اآلخر مشورطاً بكون ذلك املعتقد أوالً كما هو عليه ، ف
االعتقاد حاصالً وذلك يقتضي كون الشَّيء َمْشُروطاً بنفسه ، وهو حمالٌ ، فامتنع أن يكون حصولُ اهلداية بتحصيل 

  .العبد ، وأمَّا إبطال تأويالهتم ، فقد تقدَّم مراراً 
: أن تكون مستأنفةً فال َمَحلَّ هلا ، والثاين أن تكون حاالً من ِفْتَنُتَك أي : أحدمها : جيوُز فيها وجهان قله ُتِضلُّ بَِها 

« : حال كوهنا ُمضالًّ هبا ، وجيوُز أن تكون حاالً من الكاف؛ ألنََّها مرفوعةٌ تقديراً بالفاعليَِّة ، ومنعه أُبو البقاِء قال 



  .حث معه مراراً وقد قدم الب» لعدم العامل فيها 
ال ويل لنا ، وال ناصر ، وال هادي إالَّ أنت ، وهذا من متام ما تقدَّم من : يفيد احلَْصَر ، أي » أْنَت َوليَنا « : قوله 
  .} ُتِضلُّ بَِها َمن َتَشآُء َوتَْهِدي َمن َتَشآُء { : قوله 

جراءة عظيمة ، فطلب من } إِنْ ِهَي إِالَّ ِفْتَنُتكَ { : قوله  أنَّ إقدامه على: املُراُد منه } فاغفر لََنا وارمحنا { : وقوله 
  .اهللا غفراهنا والتَّجاوز عنها 

أنَّ كلَّ َمْن سواك فإنََّما يتجاوُز عن الذَّنب إمَّا طلباً للثناء اجلميل ، أو : أي } َوأَنَت َخْيُر الغافرين { : وقوله 
القلب ، أمَّا أنت فتغفر ذنوب عبادك ال لطلب غرض وعوض ، بل  للثَّواب اجلزيل ، أو دفعاً للرقة اخلسيسة عن

  .حملض الفضل والكرم 
وملَّا قرََّر أنَّه ال ويل له إالَّ اهللا ، واملتوقع من الويل . الكتابة تذكر مبعىن اإلجياب } َوأَنَت َخْيُر الغافرين { : قوله 

ل النَّفع ، ودفع الضَّرر مقدم على حتصيل النَّفع؛ فلهذا السََّببِ حتصي: دفع الضَّرر والثاين : أحدمها : والنَّاصر أمران 
{ ثُمَّ أتبعه بتحصيل النَّفْعِ ، وهو قوله ]  ١٥٥: األعراف [ } فاغفر لََنا { : بدأ بطلب دفعِ الضَّررِ وهو قوله 
  .املغفرة واجلنة : والعافيةُ ، واحلسنةُ يف اآلخرة  واملُراُد باحلسنة يف الدُّْنَيا ، النَّعمةُ} واكتب لََنا ِفي هذه الدنيا َحَسَنةً 

  ]السريع : [ مال؛ قال : العامَّةُ على ضم اهلاِء ، من هاد َيُهود مبعىن } إِنَّا ُهدَْنآ إِلَْيكَ { : قوله 
  أنِّي ِمَن اللَِّه لََها َهاِئُد... قَْد َعِلَمْت َسلَْمى وَجاَراُتَها  - ٢٥٩٤

  ]الرجز : [ من قوله » تَاَب « أو 
  ]اجملتث { : ومن كالم بعضهم ... إنِّي اْمرؤ ِممَّا َجَنْيُت َهاِئُد  - ٢٥٩٥
  واْسُجَد كأنََّك ُهدُْهْد... َيا َراِكَب الذَّْنبِ ُهدُْهْد  - ٢٥٩٦

» ُهْدنا « ريُّ يف أجاز الزخمش. َحرََّك : أي » َهاَد يَهِيُد « بكسر اهلاء ِمْن » ِهْدَنا « وقرأ زيد بُن علي ، وأبو وجزة 
ِملَْتا ، أو أَمالََنا : أن يكون الفعلُ مبنياً للفاعل أو للمفعول يف كُلٍّ منهما مبعىن  -بالضمِّ والكسر  -» ِهْدنا « ، و 

مىت ألْبَِس ،  غَْيُرَنا ، أو َحرَّكَْنا َنْحُن أنفسَنا ، أو َحرَّكََنا غَيُْرَنا ، وفيه نظر؛ ألنَّ بعض النَّحويني قد نصَّ على أنَُّه
  .وجَب أن يُؤَتى حبركٍة تزيل اللبس 

إذا » بعت يا عبد « : بالكَْسرِ فقط ، أو اإلمشام ، ويف » ِعقْت « : من العوق إذَا عاقك غَْيُرَك » عقُت « فيقال يف 
ألوجه الثالثة وحنومها ا» قيل وبيع « بالضم فقط أو اإلمشام ، ولكن سيبويه جوَّز يف » بُْعت « قصد أن غريه باعه 

  .من غري احتراز 
: وقيل يعنُد على مسألة اإلرادة من قوله . إنْ فَتنُتُهْم إالَّ ِفتَنُتَك : ضمٌري يُفَسِّره سياٌق الكالم إذ التقديُر » ِهَي « و 
  .إنَُّه من مسألة الرُّؤيِة : أي ]  ١٥٣: النساء [ } أَرَِنا اهللا َجْهَرةً { 

  .بالشِّنيِ املعجمِة » َمْن أَشاُء « والعامَّةُ على . مبتدأ وخرب } ِه عذايب أُصِيُب بِ{ : قوله 
  .أَساُء باملهملة « وقرأ زيُد بن علي ، وطاووس ، وعمرو بن فائد 

ال تصحُّ هذه القراءة عن احلسن ، وال عن طاووس ، وعمرو بن فائد رجل َسْوَء واختار الشَّافعيُّ هذه : قال الدَّانِي 
  .رأها سفيان ْبُن عيينة ، واستحسنها فقام عبد الرَّْحمنِ املقرىء فصاح به وأمسعه القراءة ، وق
يعين عبد الرمحن أنَّ املعتزلة تعلَّقُوا هبذه القراءة يف أنَّ فعل العَْبِد . « لَْم أفِطْن ِلَما يقولُ أهل البدع » : فقال سفيانُ 

  .َمْخلُوٌق لُه ، فاعتذَر سفيان عن ذلك 
أنَّ رمحته : أي } َوَرْحَمِتي َوِسَعْت كُلَّ َشْيٍء { إنِّي أعذُب َمْن من أَشاُء ، وليس ألحٍد عليَّ اعتراض : ة ومعىن اآلي



وهذا من العام الذي } فََسأَكُْتُبَها لِلَِّذيَن َيتَّقُونَ { يف الدُّنيا تُعمُّ الكل ، وأمَّا يف اآلخرِة فهي خمتصة باملؤمنني لقوله هنا 
  ] . ٢٣: النمل [ } َوأُوِتَيْت ِمن كُلِّ َشْيٍء { اص كقوله أريد به اخل

ولكن ال َتجِب إالَّ للُمتَّقَني ، وذلك أنَّ الكافر يرزق ويدفع عنه بربكة « َوِسَعُت كُلَّ شيٍء » : قال عطيَّةُ العويف 
ار غريه إذا ذهب صاحب املؤمن ، لسعة رمحِة اهللا للمؤمن ، فإذا صار لآلخرة وجبت للمؤمن خاصة كاملستضيء بن

  .السِّراج بسراجه 
قال إبليس أنا من ذلك الشيء فقال } َوَرْحمَِتي َوِسَعْت كُلَّ َشْيٍء { : ملا نزلت : قال ابُن عباس وقتادة وابن جريج 

حنن : وقالوا . فتمنَّاها اليهوُد والنصارى } فََسأَكُْتبَُها ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ َويُْؤُتونَ الزكاة والذين ُهم بِآيَاِتَنا ُيْؤمُِنونَ { : اهللا 
]  ١٥٧: األعراف [ } الذين َيتَّبُِعونَ الرسول النيب األمي { نتقي ونؤيت الزكاة ونؤمن فجعلها اللَُّه هلذه األمَّة بقوله 

.  
  :واعلم أنَّ مجيع التَّكاليف حمصورة يف نوعني 

  .« للَّذيَن يتَّقُونَ » : تركها ، وهو املُراُد بقوله املتروك وهي األشياء اليت جيب على اإلنسان : األول 
وُيؤُتونَ » هو الزكاة وهو املراد بقوله : األفعال ، وهي إمَّا أن تكون يف مال اإلنسان أو يف نفسه ، فاألول : والثاين 
مَّا العملُ فاإلقراُر باللسان والثاين يدخل فيه ما جيب على اإلنسان علماً وعمالً أمَّا العلُم فاملعرفةُ ، وأ« الزَّكاِة 

ونظريه قوله } والذين ُهم بِآيَاِتَنا ُيْؤِمُنونَ { : والعمل باألركان ، فيدخل فيه الصَّالة وإىل هذا اجملموع أشار بقوله 
: البقرة [ } قَْناُهْم ُيْنِفقُونَ ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني الذين ُيْؤِمُنونَ بالغيب َوُيِقيُمونَ الصالة َوممَّا َرَز{ تعاىل يف أوَّل سورة البقرةِ 

٣،  ٢ .  [  

جِيلِ َيأُْمُرُهمْ بِالَْمْعرُوِف َوَيْنَهاُهْم َعنِ الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الرَُّسولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَِّذي َيجُِدوَنُه َمكْتُوًبا ِعْندَُهْم ِفي التَّْوَراِة وَالْإِْن
َن آَمُنوا يَِّباِت وَُيَحرُِّم َعلَْيهِمُ الَْخبَاِئثَ وََيَضُع َعنُْهْم إِْصَرُهْم وَالْأَغْلَالَ الَِّتي كَاَنْت َعلَْيهِْم فَالَِّذيالْمُْنكَرِ وَُيِحلُّ لَُهمُ الطَّ

  ) ١٥٧(بِِه َوَعزَُّروُه وََنَصُروُه َواتََّبعُوا النُّوَر الَِّذي أُْنزِلَ َمَعُه أُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 

  :يف حملِّه أوجه } الذين َيتَّبُِعونَ { قوله 
  .} الذين َيتَّقُونَ { اجلر نعتاً لقوله : أحدها 
  .أنَُّه بدلٌ منه : الثاين 

  .أنَُّه منصوٌب على القطع : الثالث 
  .أنَُّه مرفوع على خرب مبتدأ مضمر وهو معىن القطع أيضاً : الرابع 

: والثاين . » يأُمرُهْم باملَْعُروِف « : أحدمها اجلملةُ الفعليَّةُ من قول : أنه مبتدأ ويف اخلرب حينئٍذ وجهان : اخلامس 
ذكر ذلك أُبو البقاِء ، وفيه ضعف بل َمْنعٌ ]  ٨: األعراف [ } فأولئك ُهُم املفلحون { : اجلملةُ األمسيَّةُ من قوله 

عليه وسلم ، أو على أنَُّه معمولٌ للوجدان خرباً وهو من تتمسة َوْصفَ الرسول صلى اهللا » َيأْمرُُهم « : كيف جيعل 
فالذين آَمُنواْ { : خرباً هلذا املوصول؟ واملوصولُ الثاين وهو قوله } فأولئك ُهُم املفلحون { عند بعضهم؟ كيف جيعل 

  .يطلبه خرباً ، ال يتباَدرُ الذهن إىل غريه ، ولو تبادر مل يكن ُمعتَرباً } بِِه َوَعزَُّروُه وََنَصُروهُ 
العامَّةُ على ضمِّ اهلمزة ، نسبةً إمَّا إىل األمة وهي أمَّةُ العرب؛ وذلك ألن العرب ال حتسب وال » األمِّيَّ « قوله 

أي » أمَّ َيؤمُّ « وهو مصدر » األّم « ، وإمَّا نسبةً إىل » أنَّا أمَّةٌ أمِّيَّةٌ ال َنكُْتُب وال َنْحُسُب « تكتب ، ومنه احلديث 
اَألمِّيّ « : أن النيبَّ الكرمي مقصود لك أحٍد ، وفيه نظر؛ ألنه كان ينبغي أن يقال : املعىن على هذا قصد يقصد ، و: 



  .بفتح اهلمزة » 
وهي مكة وإمَّا نسبةً » أمِّ القرى « إنَُّه من تغيري النَّسب ، وسيأتيأنَّ هذه قراءةٌ لبعضهم ، وإمَّا نسبةً إىل : وقد يقال 

  .ذي ال يقرأ وال يكتب على حالِة والدته من أمه إىل األّم ، فاألمي ال
: وقرأ يعقوب اَألمِّيَّ بفتح اهلمزة ، وَخرَّجَها بعُضُهْم ، على أنَُّه من َتْغيريِ النَّسبِ ، كما قالوا يف النَّسب إىل أَميَّة 

القْصِد والسَّداِد ، وقد تقدم وهو القصد ، أي الذي هو على » اَألمِّ « أموي ، وخرَّجها بعضُهم على أنَّها نسبةٌ إىل 
  .ذلك يف القراءة الشهرية ، فكل من القراءتني حيتملُ أن تكون ُمَغيََّرةً من األخرى 

يلقَْونَ امسه ونعته َمكُْتوباً؛ ألنَّهُ : َيلْقوَنهُ أي : قوله َيجُِدوَنُه الظَّاهرُ أنَّ هذه متعديةٌ لواحد؛ ألنَّها اللُّقَْية ، والتقدير 
  .ُوْجَداِن الضالَّة ، يكون َمكُْتوباً حاالً من اهلاء يف َيجِدُوَنه : مبعىن 

  .» اهلاُء : إنََّها متعدية الثنني ، أوَّهلما « : وقال أُبو عيِّ 
  .» َمكْتُوباً « : والثاين 

  .» ذكره ، أو امسه : وال بّد من حذف هذا املضاف ، أعين قوله « قال 
هذا عمرو ، وإنَّما املعىن هذا اسم عمرو ، وهذا ِذكْر عمرو : يف هذا الكتاب  تقولُ إذا نظرت« : قال سيبويه 

  .» وقال جماهد وهذا جيوُز على سعِة الكالمِ 
أن  -وهو األظهر  -، وجيوزُ » َيجُِدونَ « هذا الظَّرف ، وعديلُه كالمها متعلٌِّق ب . } ِعنَدُهْم ِفي التوراة { قوله 

  .كُِتَب اُمسُه وَنْعُتُه عندهم يف توراهتم وإجنيلهم : أي  »َمكُْتوباً « يتعلَّقا ب 

« أنَّهُ خرب ل : والثاين . أنَُّه مستأنف؛ فال حملَّ له حينئذ ، وهو قول الزجاج : أحدها : قوله َيأُمُرُهم فيه ستة أوجه 
ُه منصوٌب على احلال من اهلاء يف َيجُِدوَنهُ أنَّ: الثالث . وقد ذكره فيه مثَّة : وقد ذُِكَر ، أي : قاله أُبو البقاِء » الّذيَن 

  .، وال بدَّ من التَّجوز يف ذلك ، بأن ُيْجَعلَ حاالً مقدرة ، وقد منع أبو عليِّ أن يكون حاالً من هذا الضَّمري 
ن ألنَّ الضمري لالسم والذِّكْرِ ، واالسم والذِّكر ال يأمران يعين أن الكالم على حذف مضاف كما مر؛ فإ: قال 

  .، والذكر أو االسم ال يأمران ، إمنا يأمر املذكور واملسمَّى » جيدون امسه ، أو ذكره « : تقديره 
« أنَُّه مُفَسِّر لِ : السادس . » َمكْتُوباً « أنَُّه حال من الضَّمري املُسْتِكن يف : اخلامس . أنه حال من النَّبِيِّ : الرابع 
] [  ٩: املائدة [ } َوَعَد اهللا الذين آَمُنواْ { كََما فَسََّر قوله « : قال . اله الفارسي ِلَما كُِتَب ، ق: أي » َمكُْتوباً 
، وكما فسَّر املثل يف قوله تعاىل ]  ٩: املائدة [ } لَُهم مَّْغِفَرةٌ وَأَْجٌر َعِظيمٌ { : بقوله ]  ٢٩: الفتح ] [  ٥٥: النور 

]  ٥٩: آل عمران [ } َخلَقَُه ِمن ُترَابٍ { : بقوله ]  ٥٩: آل عمران [ } آَدَم إِنَّ َمثَلَ عيسى ِعنَد اهللا كَمَثَلِ { : 
.  

جيدونه مكتوباً عندهم أنَُّه يأمرهم باملعروف وعلى هذا يكون األمرُ : وجيوُز أن يكون املعىن : وقال الزَّجَّاُج هنا 
ال وجه : تدرك أُبو علي هذه املقالة ، فقال باملعروف ، وما ذُِكر معه من صفته اليت ذُِكرت يف الكتابني ، وقد اس

إن كان يعين أنَّ ذلك مراٌد؛ ألنَُّه ال شيء َيُدلُّ على حذفه ، « جيدونه مكتوباً عندهم أنَُّه يأمرهم باملعروف » : لقوله 
  .ما تقدم عنه فيها تتعدَّى ملفعولني فذكر حنو « وجدت » وألنَّا ال نعلمهم أهنم صدقوا يف شيء ، وتفسري اآلية أنَّ 

  .وهذا الردُّ حتاملٌ منه عليه؛ ألنَُّه أراد تفسري املعىن وهو تفسري حسن : قال شهاُب الدِّينِ 
  فصل

ملَّا بيَّن صفة من تكتب له الرمحة يف الدُّنيا واآلخرة وهو أن يكون ُمتقياً ويؤيت الزكاة ، ويؤمن باآليات ، ضّم إىل 
  .واختلفوا يف ذلك « مِّي الذي جيُدوَنُه مكُْتوباً عندُهمْ يف التَّوراِة واإلجنيلِ األ» ذلك أن يكون ُمتَّبِعاً للنيب 



  .املراد باتباعه اعتقاد نبوته من حيث وجدوا صفته وال جيوز أن يتبعوه يف شرائعه قبل بعثته : فقال بعضهم 
ملُحَالِ أن جيدوه فيه قبل ما أنزل اللَّهُ واإلجنيل أن املراد وسيجدونه مكتوباً يف اإلجنيل؛ ألنَّ من ا: وقيل يف قوله 

  .اإلجنيل 
فبيََّن تعاىل أن هؤالء الالحقني ال  -عليه الصالة والسالم  -َمْن لَِحَق من بين إسرائيل أيَّام الرسول : وقيل املراد هبم 

  .بل بعثته ال ميكن يكتب هلم رمحة اآلخرة إالَّ إذا اتبعوا الرسول األمِّيَّ ، وهذا هو األقرب ، ألن اتباعه ق
  :ووصف هذا النيب بتسع صفات 

  .كونه رسوالً ، وهو يف الُعرِف من أرسله اللَُّه إىل اخللق لتبليغ التَّكاليف : األأوىل 
  .كونه نبّياً ، وهو الرفيع القدر عند اهللا تعاىل : الثاين 

  .كونه أمّياً : والثالثة 
إنا أمَّة أمِّيَّةٌ ال نكتب وال « : كما تقدم يف قوله عليه السالم وهو الذي على صفة أمة العرب ، : قال الزجاج 

  »حنسب 
  :وكونه أمّياً هبذا التفسري من مجلة معجزاته وبيانه من وجوه : قال احملقِّقُون 

كان يقرأ عليهم كتاب اهللا تعاىل َمْنظُوماً مرَّة بعد أخرى من غري تبديل  -عليه الصالة والسالم  -أنه : األول 
لفاظه ، وال تغيري كلماته ، واخلطيب من العرب إذا ارجتل خطب مث أعادها؛ فال بد أن يزيد فيها ، وأن ينقص عنها أ

مع أنه ما كان يكتُب وما كان يقرأ يتلو كتاب اهللا من غري زيادة  -عليه الصالة والسالم  -بالقليل والكثري ، وهو 
  ] . ٦: األعلى [ } َسُنقْرِئَُك فَالَ تنسى { : إيله اإلشارة بقوله وال نقصان وال تغيري ، فكان ذلك من املعجزات و

لو كان ُيحِسن القراءة واخلَطَّ لكان مُتَّهما يف القرآن العظيم املشتمل على العلوم الكثرية كلَّما أتى به من : الثاين 
نتَ َتْتلُو ِمن قَْبِلِه ِمن ِكَتابٍ َوالَ َوَما كُ{ : غري تعلم ، وال مطالعة؛ فكان ذلك من املعجزات وهو املراُد من قوله 

أن تعلَّم اخلط شيء سهل فإن أقلَّ النَّاس ذكاء : الثالث ]  ٤٨: النعكبوت [ } َتُخطُُّه بَِيِمينِكَ إِذاً الَّْرَتابَ املبطلون 
آتاه علوم األولني وفطنة يتعلمون اخلطَّ بأهون سعي فعدم تعلمه يدلُّ على نقص عظيم يف اهلمم ، مث إنَُّه تعاىل 

واآلخرين وما مل يصل إليه أحد من البشر ، ومع تلك القوة العظيمة والفهم جعله حبيثُ مل يتعلم اخلط الذي يسُهل 
تعلمه على أقل اخللق عقالً وفهماً ، فكان اجلمع بني هاتني احلالتني املتضادتني جارياً جمرى اجلمع بني الضدين ، 

  .لعادة وجارية جمرى املعجزات وذلك من األمُورِ اخلارقة ل
وهذا يُدلُّ على أن ]  ١٥٧: األعراف [ } َيجِدُوَنُه َمكْتُوباً ِعندَُهْم ِفي التوراة واإلجنيل { : قوله : الصفة الرابعة 

نعته وصحة نبوته مكتوب عندهم يف التوراة واإلجنيل؛ ألنَّ ذلك لو مل يكن مكتوباً لكان ذكر هذا الكالم من أعظم 
فرات لليهود والنصارى عن قبول قوله؛ ألنَّ اإلصرار على الكذب من أعظم املنفّرات ، والعاقلُ ال يسعى فيما املن

يوجب نقصان حاله ، وينفر النَّاس عن قبول قوله وإذا كان مذكوراً يف التَّوراة واإلجنيلِ كان معجزة له دالةً على 
  .صدقِه 

أخربين عن صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمرو بن العاصِ ، قلت لقيُت عبد اهللا بن : قال عطاُء بُن يسار 
  .يف التوراة 

ياأيها النيب إِنَّآ أَْرَسلَْناَك شَاِهداً َوُمَبشِّراً َوَنِذيراً { أَجلْ ، واللَّه إنَّه ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف القرآن : قال 
بدي ورسويل مسِّيُْتَك املتوكل ، ليس بفظ وال غليظ ، وال صخَّاب وِحرزاً لألميني ، أنت ع]  ٤٥: األحزاب [ } 

ال : يف األسواق ، وال يدفع السيئة بالسيئة ولكن يفعو ، ويغفر ، ولن يقبضه حىت يقيم به امللَّة العَْوَجاء ، بأن يقولوا 



  .إله إال اهللا ، ويفتح هبا أْعُيناً ُعْمياً ، وآذاناً ُصّماً ، وقلوباً غُلْفاً 
وعن كعب قالك إين أجُد يف التوراة مكتوباً حممد رسول اهللا ال فظّ ، وال غليظ ، وال سخّاب يف األسواق ، وال 

جيزي بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويصفح ، أمته احلامدون ، حيمدون اهللا يف كل منزل ، وعلى كلِّ جند ، يأتزُرون 
صالة وصفهم يف القتال سواء ، مناديهم ينادي يف جوِّ السماِء ، هلم على أنصافهم ، ويغضون أطرافهم ، َصفُُّهْم يف ال

  .يف جوف الليل َدويٌّ كدويِّ النحل ، مولده مبكَّة ، وخماهره بطيبة ، وُملْكُُه بالشَّام 

  .الشَّريعة والسُّنة : باإلميان ، وقيل : أي } َيأُْمرُُهم باملعروف { : قوله : الصفة اخلامسة 
  .كارم األخراق ، وخلع األنداد ، وصلة األرحام مب: قال عطاٌء 
  .عن الشرك : أي } َوَينَْهاُهْم َعنِ املنكر { قوله : السادسة 

  .ما ال يعرف يف كل شريعة وال سنٍَّة : وقيل 
  .املنكُر عبادة األوثان ، وقطع األرحام : وقيل 

  .} َوُيِحلُّ لَُهُم الطيبات { : قوله : السابعة 
  .من البحرية والسَّائبة والوصيلة واحلامِ : وا ُيَحرِّمونه يف اجلاهليَّة ما كان: قيل 

  :وهذا بعيد لوجهني : قال ابُن اخلطيب 
  .أنه على هذا التقدير تصري اآلية وحيلُّ هلم املُحلالت وهذا حمُض التكرير : األول 
  .ي األشياء اليت أحلَّها اللَُّه ما هي وكم هي؟ أنَّ على هذا التقدير خترج اآلية عن الفائدة ، ألنَّ ال ندر: والثاين 

بل الواجب أن يكون املراُد بالطَّيبات األشياء املستطابة حبسب الطبع؛ ألن تناوهلا يفسد اللَّذة واألصل يف املنافع 
  .صل احلل فدلَّت هذه اآلية على أنَّ األصل يف كلِّ ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع اِحللُّ إالَّ بدليل منف

  .} َوُيَحرُِّم َعلَْيهُِم اخلبآئث { قوله  -الصفة الثامنة 
  ] . ٣: املائدة [ } ذلكم ِفْسٌق { : يريد امليتة والدَّم وما ذكر يف سورة املائدة إىل قوله : قال عطاٌء عن ابن عباس 

سبباً لألمل ، واألصل يف  وتستقذره النفس كان تناوله[ كل ما يستخبثه الطَّبع : وأقول ههنا : قال ابُن اخلطيب 
فاألْصلُ فيه احلُرَمةُ إالَّ بدليلٍ منفصل ، وعلى هذا حيرم ] املضار احلرمة ، فكان مقتضاه أن كل ما يستخبثه الطبع 

َوُيَحرُِّم { : ، فدخل يف قوله تعاىل » الكلُب خبيثٌ ، وَخبيثُ ثَمُنُه « : بيع الكلب ، قوله عليه الصالة والسالم 
  .} اخلبآئث  َعلَْيهُِم

  .} َوَيَضُع َعنُْهْم إِْصرَُهْم { قوله : الصفة التاسعة 
فانقلبت اهلمزةُ اليت هي فاء الكلمة ألفاً لسبقها مبثلها ، » أفْعَال « قرأ ابُن عامر آصارهم باجلمع ، على صفة 

  .رَد؛ فألنه اسُم جنسٍ فمن مجع فباعتبار متعلِّقاته وأنواعه ، وهي كثرية ، ومن أفْ. والباقُون باإلفراِد 
  .وقرأ بعضهم أَْصرَُهْم بفتح اهلمزِة ، وبعضهم أُْصرَُهْم بضِّمها 

إنَّ شريعة موسى كانت شديدةً ، وقد تقدَّم : الثِّقلُ الذي يأصر صاحبه ، أي حيبسه من احلَراك لثقله ، أي : واإلْصُر 
واألغاللُ مجع غُلٍّ ، وهو هنا مثلٌ ]  ٢٨٦: البقرة [ } َنآ إِصْراً َوالَ َتْحِملْ َعلَْي{ : تفسُري هذه املادة يف قوله تعاىل 

ِلَما كَلِّفُوُه كقطع أثر البول ، وقتل النَّفس يف التَّوبِة ، وقطع األعضاء اخلاطئة ، وتتبع العروق من اللَّحم وجعلها اهللا 
  .إالالً؛ ألنَّ التَّحرَمي مينع من الفعل كما أنَّ الغل مينع من الفعل 

  فصل



يف » الغل « وقد تقدم تفسري مادة . كانوا إذَا قاموا إىل الصَّالة لبسوا املسوح ، وغلوا أيديهم إىل أعناقهم : وقيل 
  :آل عمران عند قوله 

وهذه اآلية تدلُّ على أنَّ األصل يف املضار أال تكون مشروعة؛ ألنَّ كلَّ ما ]  ١٦١[ } َوَما كَانَ ِلنَبِيٍّ أَنْ يَُغلَّ { 
» ال ضَرَر وال ِضراَر يف اإلسالمِ « : كان ضرراً كان إصْراً وغالًّ ، وهذا النص يقتضي عدم املشروعية ، كقوله 

  »ُبعِثُت باحلنفّية السَّْمَحِة السَّْهلِه « وقول 
  .كيف عطف األغاللَ وهو مجع على اإلْصرِ وهو مفرد؟ : فإن قيل 
  .والقليلِ أنَّ األصل مصدر يقع على الكثري : فاجلواب 

  .} فالذين آَمُنواْ بِِه { : قوله 
  .يعين من اليهود وَعزَُّروُه يعين وقَّرره : قال ابُن عبَّاسِ 
أصلُ العْزر املَْنُع ، ومنه التَّعزير؛ ألنَّهُ مينع من معاودة القبيح وتقدَّم تفسُري التعزير يف املائدة ، : قال الزخمشريُّ 

  .ُروُه والَعامَّةُ على التشديد وَعزَّ
. بتخفيفها ، وجعفر بن حممد وَعزَُّروُه بزايني معجمتني : وقرأ اجلحدريُّ وعيسى بن عمر ، وسليمان التيمي 

  .وهو القرآن } واتبعوا النور الذي أُنزِلَ َمَعُه { . وَنَصرُوُه أي على َعُدوِِّه 
  .اهلدى والبينات والرسالة : وقيل 
  فصل

  .معىن أنزلَ َمَعُه وإنَّما أُنزِلَ مع جربيل؟  ما: فإن قلت : قال الزخمشري 
أي » اتََّبعُوا « معناه أُنزل مع ُنبوته؛ ألنَّ استنباءُه كان َمْصحُوباً بالقرن َمْشفُوعاً به ، وجيوُز أن يتعلَّق ب : قلت 

بُعوا القرآن كما اتَّبعه مصاحبني له واتَّبعوا القرآن املنزَّل مع اتِّباع النيب والعمل بسنته ، ومبا أَمَر به ونََهى عنه أو ات
  .يف اتِّباعه ، يعين هبذا الوجه األخري أنَُّه حال من فاعل اتََّبعُوا 

  .وجوََّز أُبو حيان أن يكون معه ظَْرفاً يف موضع احلال . أُْنزِلَ عليه : أي » َعلَى « مبعىن » َمَع « : وقيل 
مََرْرُت برجلٍ معه صقرٌ صائداً به : معه ، وهي حالٌ ُمقدَّرة كقوله  أنزل كائناً: العامل فيها حمذوفُ تقديره : قال 

  .غداً ، فحالةُ اإلنزال مل يكن معه ، لكنَّه صار معه بعُد ، كما أنَّ الصيَد مل يكن وقت املرور 
  .اآلخرة الفائزونُ يف الدُّنيا و: أي } أولئك ُهُم املفلحون { : ثُمَّ ملَّا ذكر تعاىل هذه الصِّفات ، قال 

 إِلَّا ُهَو ُيحْيِي َوُيِميُت فَآِمنُوا قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنِّي َرُسولُ اللَِّه إِلَْيكُْم َجِميًعا الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ لَا إِلََه
َوِمْن قَْومِ ُموَسى أُمَّةٌ َيْهُدونَ ) ١٥٨(اِتِه َواتَّبُِعوهُ لََعلَّكُمْ َتهَْتُدونَ بِاللَِّه َوَرُسوِلِه النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَِّذي ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوكَِلَم

  ) ١٥٩(بِالَْحقِّ َوبِِه يَْعِدلُونَ 

  .اآلية } قُلْ ياأيها الناس إِنِّي َرُسولُ اهللا إِلَْيكُمْ { : قوله تعاىل 
ولئك املُتَِّقَني ، كوهنم مُتَّبِعني للرَّسُولِ ، َحقََّق يف هذه اآلية رسالته إىل ملَّا بيَّن تعاىل أنَّ من ُشُروِط ُحُصولِ الرَّْحَمِة أل

  .كلِّ اخللق 
  .» إىل « ، وَجِميعاً حال من اجملرورِ ب » َرُسولُ « وقوله إلَْيكُْم ُمتعلٌِّق ب 

  فصل



  .هذه اآليةُ تدلُّ على أنَّ حممداً صلى اهللا عليه وسلم مبعوثٌ إىل مجيع اخلَلْقِ 
إنَّ حممداً رسول صادق مبعوث إىل : وقالت طائفة من اليُهودِ يقال هلم العيسوية ، وهم أتباع عيسى األصفهاينّ 

خطاٌب يتناولُ كلَّ النَّاسِ ، وقد } ياأيها الناس { العرب خاصة ال إىل بين إسرائيل وهذه اآلية تبطلُ قوهلم؛ ألن قوله 
ما كان كذلك امتنع الكذب عليه ، ووجب اجلزُم بكونه صادقاً يف كلِّ ما يدَّعيه ، أقّروا بكونِِه رسوالً حقّاً صادقاً و

  .وقد ثبت بالتَّواُترِ وهبذه اآلية أنه كان يدَّعي كونه مبعوثاً إىل مجيع اخللق؛ فوجب وُنه صادقاً يف هذا القول 
  فصل

 كل اخللق فهل شاركه يف هذه اخلصوصيَِّة أحد من هذه اآليةُ دلَّت على أن حممداً عليه الصَّالةُ والسَّالُم مبعوثٌ إىل
  .األنبياء؟ 

نعم كان آدم عليه الصَّالة والسَّالم مبعوثاً إىل مجيع أوالده ، وأنَّ نوحاً ملا خرج من السفينة كان : فقال بعضهم 
أعطيُت مخْساً لَْم « : الم مبعوثً إىل الذين كانوا معه ، وهم مجيع النَّاسِ يف ذلك الوقت ، وقوله عليه الصَّالة والسَّ

  »ُيْعطَهنَّ أَحٌد من األنبياِء قَْبِلي 
املَراُد أنَّ جمموعَ اخلَْمَسِة مل حيصل ألحٍد سواه ، ومل يلزم من كون اجملموع من خواصه عدم مشاركة غريه يف آحاد 

  .أفرادها 
، والنَّْصُب ، واجلَرُّ ، فالرَّفُْع والنَّْصُب على القطع الرَّفُْع : جيوُز فيه . } الذي لَُه ُملُْك السماوات واألرض { : قوله 

  .إمَّا النَّْعِت للجاللة ، وإمَّا البدلِ منها : ، واجلَرُّ من وجهني ]  ٥٧: األعراف [ كما تقدم 
  .» يعاً إلْيكُْم َجِم« وجيوزُ أن يكون َجّراً على الوصِف ، وإن حيلَ بني الصِّفِة واملوصوف بقوله : قال الزخمشريُّ 

وَيْبُعدُ أن يكون صفة هللا او بدالً منه ، ملا فيه من الفصل بينهما ب : واستضعف أُبو البقاِء هذا ووجه البدل ، فقال 
  .» َرسُولُ « وحبالٍ ، وهو ُمتعلٌِّق ب » إلَْيكُمْ « 

ِة قبلها وفيها بيان هلا؛ ألنَّ من ملك ال حملَّ هلذه اجلملِة من اإلعراب ، إذ هي بدل من الصل} الا إله إِالَّ ُهَو { قوله 
هي بيان لقوله ال إله إالَّ ُهَو ِسيقَتْ لبيان » ُيْحيي وُيمِيُت « العامل كان هو اإلله على احلقيقِة ، وكذلك قوله 

  .اختصاصه باإلهليَِّة؛ ألنه يَقِْدُر على اإلحياء واإلماتِة غَْيُرُه 
  .» وإبدالُ اجلَُملِ من اجلَُملِ غري املشتركة يف عاملٍ ال نعرفه  «: وقال أُبو حيَّان : قاله الزخمشريُّ 

  فصل
  .يف موضع خرب ال إله » ُيْحيِ وُيِميُت « إن : وقال احلُويفُّ 

  .يف موضع رفع باالبتداء ، وإالَّ ُهَو بدلٌ على املوضع » ألنَّ اإلله « : ق 
ويعين } الا إله إِالَّ ُهَو ُيحْيِي َوُيِميتُ { : ويعين باجلملِة قوله . واجلملةُ أيضاً يف موضع احلال من اسم اللَِّه : قال 

  .الضَّمري يف لُه ُملُْك أي استقرَّ له امللك يف حال انفراده باإلهليَِّة : باسم اهللا ، أي 
ضٍ من واألْحَسُن أن تكون هذه مجالً مستقلة من حيث اإلعراب ، وإن كان متعلقاً بعضها ببع: وقال أُبو حيَّان 

  .حيث املعىن 
  .وقال يف غعراب احلويف املتقدم إنَُّه متكلٌَّف 

  .} فَآِمُنواْ باهللا َوَرسُوِلِه { : قوله 
  فصل

فأِمُنوا باللَِّه : اعلم أنَّ اإلميان باهللا أصل ، واإلميان بالنبوَِّة والرسالة فرع عليه ، واألصلُ جيب تقدميه فلهذا بدأ بقوله 



وهذا إشارة إىل ِذكْرِ املعجزاِت الدالَّة على كونه } َوَرُسوِلِه النيب األمي الذي ُيْؤِمُن باهللا َوكَِلَماِتِه { : مث أتبعه بقوله 
  .نبّياً حقاً؛ ألنَّ معجزاته عليه الصالة والسالم كانت على نوعني 

  .لى كون هذه الصِّفَِة معجزة املعجزاتُ اليت ظهرت يف ذاته املباركة وهو كونه أمِّياً ، وقد تقدم الكالُم ع: األول 
الثانيك املعجزات الَّيت ظهرت من خارج ذاته مثل انشقاق القمر ، ونبع املاء من بني أصابعه ، وحنني اجلذع وحنوها 

ملّضا كان حدوثُه  -عليه الصَّالةُ والسَّالمُ  -أال ترى أن عيسى . ، وهي تسمى بكلمات اهللا ، ألنََّها أموٌر عظيمة 
ماً غريباً خمالفاً للعادة ، مسَّاهُ اللَُّه كلمة ، فكذلك املعجزات ملَّا كانت أموراً غريبة خارقة للعادة مل يبُعد أمراً عظي

  .} ُيْؤِمُن باهللا َوكَِلَماِتِه { : تسميتُها كلمات ، وهذا هو املُراُد بقوله 
أْصَدُق كلمٍة قاهلا « :  -عليه الصَّالة والسَّالُم  -وقرأ جماهٌد وعيسى وكلمته بالتَّوحيد ، واملراُد هبا اِجلنُس كقوله 

  .ويسمُّون القصيدة كلها كلمةً ، وقد تقدَّم » شاعٌر كلمةُ لبيٍد 
  .؟ } ُيْؤِمُن باهللا َوكَِلَماِتهِ { فآمنوا باللَّه وبِي ، بعد قوله : َهالَّ قيل : فإن قلت : قال الزمشريُّ 

اهر ، لَتْجرِي عليه الصفاُت اليت أُجْرَِيْت عليه ، وِلَما يف طريق االلتفات عدل عن الضمري ، إىل االسم الظ: قلت 
من البالغِة ، ولُيْعِلم أنَّ الذي جيُب اإلميانُ به واتِّباعُه ، هو هذا الشخص املستقل بأنه النَّيبُّ األميُّ الذي يؤمُن باهللا 

  .، وتفادياً من العصبية لنفسه وكلماته ، كائناً من كان ، أنا أو غريي إظهاراً للنََّصفة 
  .} واتبعوه لََعلَّكُمْ َتهَْتُدونَ : قوله 

وهذا األمُر يدلُّ على وجوب متابعةِ الرَّسول عليه الصَّالةُ والسَّالم يف كلِّ ما يأيت به قوالً كان أو فعالً أو تركاً إال 
  .ما خصه الدَّليل 

  فصل
نه أتى به على سبيل الُوجوبِ ، وحيتمل الندب فعلى سبيل أنه أتى إذا أتى الرَّسسول بشيء فيحتمل أ: فإن قيل 

مندوباً ، فلو أتينا به على أنَّه واجب علينا ، كان ذلك تركاً ملتابعته واآلية تدلُّ على وجوب املتابعِة ، فثبت أنَّ فعل 
  .الرَُّسولِ ال يُدلُّ على الوجوب علينا 

رة عن اإلتيان مبثل الفعل الذي أتى به املتبوع؛ ألنَّ من أتى بفعل مث إنَّ غريُه وافقه أنَّ املتابعةَ يف الفعل عبا: فاجلواُب 
إنه خالفه ، وإن كان كذلك ، ودلَّت اآلية على : إنَُّه تابعُه عليه ، ولْو لَْم يأِت به ، قيل : يف ذلك الفعل ، قيل 

  .وجوب املتابعة؛ لزم أن جيب على األمة متابعته 

  .قاصداً الوجوب أو النَّدب؟  -عليه الصَّالةُ والسَّالمُ  -ال نعرف هل أتى به  بقي علينا أنَّ
حال الدََّواعي والعزائم غري معلوم ، وحال اإلتيان بالفعل الظاهر معلوٌم؛ فوجب أن ال ُيلتفتَ إىل حال : فنقول 

يف العمل الظَّاهر؛ ألنَُّه من األمور اليت ميكن العزائم والدَّواعي؛ ألنَّها أموٌر خمفية َعنَّا ، وأن حنكم بوجوب املتابعة 
  .رعايتها 

  .وقد تقدَّم الكالُم على لفظ لعلّ وأنَّها للتردي وهو يف حق اللَِّه تعاىل حمال ، فال بد من تأويالها فيلتفت إليه 
  .} َوِمن قَْومِ موسى أُمَّةٌ يَْهُدونَ باحلق َوبِِه يَْعِدلُونَ { : قوله تعاىل 

ف الرسول ، وذكر أنه جيل على اخللق متابعته ، ذكر أنَّ يف قوم موسى من اتََّبعَ احلق وُهدي إليه وينب أهنم ملَّا وص
  .ينىبء عن الكثرة » األمَّة « مجاعة ، ألن لفظ 

  .واختلفوا فيهم 
  .وريا مثل عبد اهللا بن سالم ، وابن ص -عليه الصالة والسالم  -هم اليهوُد الذين آمنوا بالرسول : فقيل 



  .ينىبء عن الكثرة » األمة « إهنم كانوا قليلني يف العدد ، ولفظ : فإن قيل 
[ } إِنَّ إِبَْراهِيَم كَانَ أُمَّةً { عليهم كقوله تعاىل » األمَِّة « إهنم ملَّا أخلصُوا يف الدِّين جاز غطالق لفظ : فاجلواب 

  ] . ١٢٠: النحل 
احلق الذي جاء به موسى ودعوا النَّاَس إليه وصانوه عن التَّحريف والتَّبديل يف إنَّهم قوٌم َبقوا على الدِّين : وقيل 

  .زمن تفرٌّ بين إسرائيل فيه وإحداثهم البدع 
ملَّأ كفر بنو إسرائيل وقتلوا األنبياء ، تربأ وسبط من االثين عشر ِممَّا : وقال الكليبُّ والضحاُك والربيُع والسُّديُّ 

أن ُينقذهم منهم ، ففتح اللَُّه هلم نفقاً يف األرضِ فَسَاُروا فيه حتَّى خرجوا من وراء الصني بأقصى  صنعُوا وسألوا اللََّه
الشرف على هنري جمرى الرَّمل يسمى هنر األردن ، ليس ألحد منهم مال دون صاحبه ، ميطرون باللَّيل وُيْصبِحون 

  .بالنَّهار يزرعون ، ال يصل إليهم منا أحٌد وهم على احلق 
  .وذكر أنَّ جربيل ذهب بالنَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم ليلة أسري به إليهم وكلَّمهم 

يا رسول اهللا إنَّ موسى أوصانا أنَّ َمْن أدرك منا أْحَمَد؛ فليقرأ عليه منِّي السالم ، فردَّ النيبُّ صلى اهللا عليه : فقالوا 
نزلت مبكة ، وأمرهم بالصَّالة والزَّكاِة وأمرهم أنه  وسلم على ُموَسى السالم ، مث أقرأهم عشر سورة من القرآن

  .يقيموا مكاهنم ، وكانوا يسبتون فأمرهم أن جيمعوا ، ويتركوا السَّْبَت 
  .احلُكُْم باحلق : العدلُ : يدُعون النَّاس إىل اهلداية باحلقِّ وقوله َوبِِه يَعِدلُونَ؛ قال الزَّجَّاُج } يَْهُدونَ باحلق { : وقوله 
[ } َولَن تستطيعوا أَن تَْعِدلُواْ َبْيَن النسآء { : ل هو يقضي باحلق ، ويعدل وهو حاكم عادلٌ ، ومنه قوله تعاىل يقا

  ] ١٥٢: أنعام } َوإِذَا قُلُْتْم فاعدلوا { وقوله ]  ١٢٩: النساء 

إِِذ اسَْتْسقَاُه قَْوُمُه أَِن اضْرِْب بَِعَصاَك الَْحَجَر فَانَْبَجَسْت ِمْنهُ َوقَطَّْعَناُهُم اثَْنَتْي َعْشَرةَ أَْسَباطًا أَُمًما َوأَْوَحْيَنا إِلَى مُوَسى 
الَْمنَّ َوالسَّلَْوى كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما اثْنََتا َعْشَرةَ َعْيًنا قَْد َعِلَم كُلُّ أُنَاسٍ َمشَْربَُهْم َوظَلَّلَْنا َعلَْيهُِم الَْغَماَم وَأَنَْزلَْنا َعلَْيهُِم 

  ) ١٦٠(َزقَْناكُْم َوَما ظَلَُموَنا وَلَِكْن كَاُنوا أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ َر

  .} َوقَطَّْعَناُهمُ اثنيت َعْشَرةَ { : قوله تعاىل 
: ل والظَّاِهرُ أن قَطَّْعَناُهُم ُمتَعدٍّ لواحد؛ ألنه ملْ ُيَضمَّْن معىن ما يتعدَّى الثنني ، فعلى هذا يكون اثْنََتْي حاالً من مفع

  .فَرَّقَْناهم َمْعُدوديَن هبذا العدد : قَطَّْعَناُهُم أي 
  .، وأن اثْنََتْي مفعولٌ ثاٍن وجزم احلُِفيُّ بذلك » َصيَّرَْنا « وجوَّز أُبو البقاِء أن يكون قَطَّْعَنا مبعىن 

. بدلٌ من ذلك التمييز » اْسَباطاً « اثْنََتْي عشرة فرقةٌ ، و : اثْنََتْي َعْشَرةَ حمذوف ، لفهم املعىن ، تقديره : ومتييز 
أنَّ املعدوَد ُمذَكَّر؛ ألنَّ أْسَباطاً مجع : وإنَّما قلُت إن التَّمييَز حمذوٌف ، ومل أجعل أْسَباطاً هو املَُميِّز لوجهني ، أحدمها 

  .اثين عشر : فكان يكون التركيُب » ِسْبط « 
 -كما رأيت  -مفرٌد منصوٌب وهذا » ِتْسَعة َعَشَر « إىل » أحد عشر « أنَّ متييز العدد املركَّبِ ، وهو من : الثاين 

ُمَميٌِّز ما عدا العشرة مفرٌد ، فما وجُه جميئه : فإن قلت : مجع ، وقد جعله الزخمشريُّ متييزاً له معتذراً عنه ، فقال 
  ؟!اثين عشر ِسْبطاً: مجعاً؟ وهالَّ قيل 

« املُراَد وقطَّْعَناُهُم اثْنََتْي عْشَرةَ قبيلة ، وكلُّ قبيلة أسباط ال ِسْبط ، فوضع قلُت لو قيل ذلك ، مل يكن حتقيقاً؛ ألن 
  ]الرجز : [ ؛ ونظريه قوله » قبيلة « موضع » أْسبَاطاً 
وما ذهب إليه من أنَّ كلَّ قبيلٍة أسباط خالُف ما ذكره : قال أُبو حيان ... َبْيَن َرَماَحْي مَاِلِك وَنْهَشلِ  - ٢٥٩٧



األسَْباطُ مجع وهم الفرق ، واألسباطُ يف : وقالوا . نَّاُس ، ذكروا أن األسباط يف بين إسرائيل كالقبائل يف العرب ال
َوَمآ أُنْزِلَ إِلَْيَنا َوَمآ أُنزِلَ إىل إِْبَراِهيمَ { : ولد إسحاق كالقبائل يف ولد غسماعيل ، ويكون على زعمه قوله تعاىل 

بني : وهو نظري قوله « : والقبيلةُ ، وقوله : معناه ]  ١٣٦: البقرة [ } َق َوَيْعقُوَب واألسباط َوإِْسَماعِيلَ َوإِْسحَا
ليس بنظريه ، ألنَّ هذا من باب تثنية اجلمع ، وهو ال جيوُز إال يف ضرورٍة ، وكأنَُّه يشُري إىل » رماحي مالٍك وهنَشلِ 

وإن  -» األْسبَاط « من الرَِّماحِ مل َتِصحَّ التثنية ، كذلك هنا لُِحظَ يف  أنه لْو ملْ ُيلَْحظُ يف اجلمع كوُنه أُريد به نوعق
  .معىن القبيلة فُميَِّز به كَما ُيَميَُّز بالفرد  -كان مجعاً 

فرقة « نعتاً ل » أسَْباطاً « اثنيت عشرة فرقةً أسَباطاً ويكون : جيوز أن يكون على احلذِف ، والتقديُر : وقال احلُوِفيُّ 
نعتٌ ألسباط ، وأنَّثَ العدد ، وهو واقٌع على األسباِط » أَمماً « مث حذف املوصوُف ، وأقيمت الصِّفةُ مقامه و  ،» 

  ]الوافر : [ وهو مذكٌَّر ، وهو مبعىن فرقة أو أمة كما قال 
  . . .. ثَالثَةُ أْنفُسٍ  - ٢٥٩٨

  ]الطويل : [ رجالً ، وقال : يعين 
  ... َعْشُر أْبطُنٍ .  - ٢٥٩٩

  ]الكامل : [ بالنَّظَرِ إىل القبيلِة ، ونظُري وصف التمييزِ املقرر باجلمعِ مراعاةً للمعىن قول الشَّاعر 
  ِفيَها اثَْنَتاِن وأْرَبُعونَ َحلُوَبةً ُسوداً كََخاِفَيِة الُغرابِ األْسحمِ - ٢٦٠٠
  .اها ، إذ املراُد اجلمع وهو مجع مراعاةً ملعن» ُسوداً « وهي مفردة لفظاً ب » َحلُوَبةً « فوصف 

فذهب التأنيث إىل االمم ، ولو » أمم « والسِّْبطُ مذكر؛ ألنَّ ما بعده » اثَْنَتْي َعْشَرةَ « : إنَّما قال : وقال الفراء 
  .لتذكري السبط لكان جائزاً » اثين عشر « كان 

  ]الطويل : [ واحتج النحويون على هذا بقوله 
  وأْنتَ َبرِيٌء ِمْن قََباِئلَها الَعشْرِ... ُر أْبطُنٍ وإنْ قريشاً هذه َعْش - ٢٦٠١

  .ذهب بالبطْن إىل القبيلِة ، والفصيلة ، لذلك أنَّثَ ، والبطن ذَكٌَر 
َجَعلَْناُهم أسباطاً وفرَّقناهم : وقطَّْعَناُهْم اثنيت عشرةَ فرقةً أْسَباطاً ، من نعِت فرة كأنَُّه قال : املعىن : وقال الزَّجَّاج 

  .وتبعه الفارسيُّ يف ذلك : بدال من اثَْنَتْي َعْشَرةَ » أْسبَاطاً « باطاً ، وجوَّز أيضاً أن يكون أس
  .وقطعناهم فرقاً اثْنََتْي عشَرةَ ، فال حيتاُج حينئٍذ إىل غريه : تقديرُ الكالمِ : وقال بعضهم 
فهذه : لزيد دراهم ، ولفالٍن دراهُم  :جعل كلَّ واحٍد من االثنيت عشرةَ أسباطاً ، كما تقولُ : وقال آخرون 

  .عشرون دراهم يعين أن املعىن على عشرينات من الدَّراِهم 
ألدَّى إىل اشتراك الكُلِّ يف عشرين واحدة ، » درهم « لفالن ، ولفالن ، ولفالن عشرون درمهاً بإفراد : ولو قلت 

  .واملعىن على خالفه 
  .» وقطعناهم أسباطاً أمماً اثنيت عشرة : المِ تقدٌمي وتأخري تقديره يف الك« : وقال مجاعةٌ منهم الَبَغوِيُّ 

بدلٌ من ذلك التَّمييز » اسَْباطاً « إنَّ : ، وإمَّأ بدل منها بعد بدلٍ على قولنا » أْسبَاطاً « أمثماً إمَّا نعٌت ل : وقوله 
، ألنَّ كل أسباط » وقطَّْعَناهم أَمماً « : مبعىن : ؛ قال » اثَْنَتْي َعشَْرة « وجعلُه الزخمشريُّ أنه بدل من . املقدَّر 

  .انتهى . « كانت أمَّةً عظيمةً ومجاعة كثيفة العدد ، وكلُّ واحد تؤُم خالف ما تؤمُُّه األخرى فال تكاُد تأتلف 
  .« األْسبَاط » وقد تقدَّم القولُ يف 
  .ةُ أحسن؛ ألنَّ املقاَم للتَّكثريِ ، وهذه حتتمله أيضاً بتخفيف العنيِ والشَّهري« وقَطَْعَناُهْم » وقرأ أبان بُن تغلَب 



بكسر الشِّنيِ ، وقد ُروي عنهم فَْتحُها أيضاً ، ووافقهم « َعِشَرة » وقرأ األعمش وابن وثَّابِ ، وطلحة بُن سليمان 
  .على الكسر فقط أُبو َحْيَوةَ ، ولطحة بن مصرف 

  .أنَّ الكسر لغةُ متيم والسُّكُونَ لغةُ احلجاز ، و]  ٦٠[ وقد تقدَّم حتقيُق ذلك يف البقرة 
  .وتقدمت هذه القصَّةُ يف البقرِة . } َوأَْوَحْيَنآ إىل موسى إِِذ استسقاه قَْوُمُه { : قوله 

  .أن تكون املفسِّرة لإلحياء ، وأن تكون املصدرية « أنْ » جيوز يف « أن اضرب » 
  . عصاً أخذها ما كان إالَّ حجراً اعترضه وإالَّ: قال احلسُن 

  .إعراباً وتقديراً ومعًىن ، وتقدَّم ذلك يف البقرة « فانْفَجَرْت » : كقوله « فانبَجَستْ » : وقوله 
  .العرق : االنبجَاَس : وقيل 

  .ففرَّق بينهما مبا ذُكر . سالْت : َعرِقَْت ، وانفَجََرْت : « انَبَجستْ » : قال أبو عمرو بُن العالِء 
عليه الصَّالة والسَّالم كان إذا ضرب احلجر ظهر عليه مثلُ ثَْدي املرأة فََيعَْرُق ثُمَّ يسيل  -إنَّ موسى : ن قال املفسِّرو

  .، وُهَما قَرِيَبان من الفرقِ املذكور يف النَّْضح والنَّْضخ 

َيخْرج من شيء ضيق ، واالنفجار  َبَجسَ املاُء وانَبَجَس انفََجَر ، لكنَّ االنبجاَس أكثُر ما يقالُ فيما: وقال الرَّاِغُب 
، ويف موضع آخر } فانبجست ِمْنُه اثنتا َعشَْرةَ َعْيناً { : ُيستعملُ فيه وفيما خيرج من شيء واسع؛ ولذلك قول تعاىل 

ففرَّق بينهما بالُعُموم واخلُُصصِ ، : يعين . ، فاسُتْعِملَ حيث شاق املخرُج اللفظتان ]  ٦٠: البقرة } فانفجرت { 
  .انبجاس انفجاٌر من غري عكس  فكلُّ

ويف حديث حذيفة ما منا إال رجلٌ له آمَّةٌ . انَبَجَس ، وتََبجََّس ، وتَفَجََّر ، وَتفَّتَق مبعىن واحٍد : يقالُ : وقال اهلََروِيُّ 
لغ أمَّ الرأس ، وهذا مثل يعين أَنَّ الّشجَّة تب: اآلمَّةُ . عمر وعلّياً رضي اهللا عنهما : َيبُجُسَها الظَّفُر غَْيرَ َرُجلَْينِ يعين 

اآلمَّة منا قد امتألت صديداً حبيث إنه يقدر على استخراج ما فيها بالظفر من غري احتياج إىل آلة حديد كاملبضع 
  .فعبَّر عن َزلل اإلنسان بذلك ، وأنه تفاقهم إىل أن صار يشبه َشجَّةً هذه صفتها 

  .} ْشَربَُهْم قَْد َعِلَم كُلُّ أُنَاسٍ مَّ{ : قوله 
إن : رخال وثناء وتؤام ، وأخواٍت هلا ، وجيوز أن يقال : اسُم مجع غري تكسري حنو » األناُس « : قال الزخمشريُّ 

  .ُسكَاَرى وغَُيارى من الفتحِة : الكَْسُر ، والتكسُري والضَّمة بدلٌ من الكسرِة ملا أبدلت يف حنو : األصل 
بكسر اهلمزة ، فيكون مجع تكسري ، » إناس « أنَُّه مل ُيْنطَْق ب : ل لوجهني ، أحدمها وال جيوز ما قا: قال أُبو حيان 

بفتح فاء الكلمة » فََعاَنى « فإنَّ القياس فيه » غَُياَرى « و » ُسكَاَرى « حتَّى تكون الضمَّةُ بدالً من الكسرة خبالف 
  .، وهو َمْسُموٌع فيهما 

وما ورد من حنوها ليست الضَّمَّةُ فيه بدالً من الفتحة ، بل » غُيارى « و » اىل ُعَج« و » ُسكَارى « أنَّ : والثاين 
مجُع تكسريٍ أصلٌ وإن كان ال ينقاسُ الضَّمُّ كما » فََعالَى « نصَّ سيبويه يف كتابه على أنَّه مجُع تكسريٍ أصلٌ ، كان أنَّ 

  .ينقاُس الفتح 
ُحبَاَرى ، وُسمَاَنى ، ولَُباَدى ، وال يكون : يف االسم حنو « فَُعاىل » ويكون « :  -يف األبنيِة أيضاً  -قال سيبويه 

فهذا َنصَّان من سيبويه على أنَُّه مجعُ . » ُسكارى وُعَجاىل : وصفاً إالَّ وصفاً إالَّ أن ُيكَسََّر عليه الواحدُ للجمع حنو 
وذهب املَُبرِّدُ إىل أنه . فََعلى وأنه أبدلت احلركة فيه  تكسري ، وإذا كان مجَع تكسري أْصالً مل َيُسغْ أن ُيدََّعى أن أصله

فالزخمشريُّ مل يذهْب إىل ما ذهب إليه سيوبيه ، وال إىل . بضم الفاِء ، وليس جبمع تكسري » فَُعاىل « اسُم مجع أعين 
  .من الفتحة بل أحدث قوالً ثالثاً  ما ذهب إليه املَُبرُِّد؛ ألنَّه عند املربد اسُم مجعٍ فالضَّمَّةُ يف فائه أصلٌ وليست بدالً



  فصل
أن  -عليه الصَّالةُ والسَّألاُم  -إهنم احتاجوا يف التيه إىل ماٍء يشربونه ، فأمر اللَُّه تعاىل موسى : قال املفسُِّرون 

ن يضرب بعصاه احلََجَر ، وكانوا يذرءونه مع أنفسهم ، فيأخذون منه قدر احلاجة ، وملَّا أن ذكر تعاىل كيف كا
أنَُّه أنزل عليهم املَنَّ والسَّلَْوى ، : يستقيُم ، ذكر ثانياً أنَُّه ظَلَّل الَغَماَم عليهم يف التِّيه تقيهم حرَّ الشَّْمسِ ، وثالثاً 

  .وجمموع هذه األأحوالِ نعمة من اللَِّه تعاىل 

  .نفوسهم على ذلك املطُعومِ ، وترك غريه  واملُراُد قَْصُر} ا كُلُواْ ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم { : ثُمَّ قال 
  .وقأل عيسى اهلَمانِيُّ َما َرَزقُْتكُم باإلفراد 

 مثَّ قال وَما ظَلَُموَنا وفيه حذف؛ ألنَّ هذا الكالَم إنََّما َيْحُسُن ذكره لو أنَّهم تعدوا ما أمرهم اللَُّه به ، إمَّا لكوهنم
وا على األكل يف وقت منعهم اللَُّه منه؛ أو ألنَّهم سألوا عن ذلك مع أنَّ اللََّه ادََّخُروا ما منعم اللَُّه منه ، أو أقدُم

ولكن كانوا أَنْفُسَُهْم { : منعهم منه واملكلف إذَا ارتكَب املَْحظُوَر فهو ظامل لنفسه ، ولذلك وصفهم اللَُّه بقوله 
  . نَفَْسُه ؛ ألنَّ امللكف إذا أقدم على املعصية فهو ما أضر إالَّ} َيظِْلُمونَ 

ًدا َنْغِفْر لَكُمْ َخِطيئَاِتكُمْ َوإِذْ ِقيلَ لَُهُم اْسكُُنوا َهِذهِ الْقَْرَيةَ َوكُلُوا ِمْنَها َحْيثُ شِئُْتْم َوقُولُوا ِحطَّةٌ َواْدُخلُوا الْبَاَب ُسجَّ
َر الَِّذي ِقيلَ لَُهْم فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِْجًزا ِمَن السََّماِء بَِما فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم قَْولًا غَْي) ١٦١(َسنَزِيُد الُْمْحِسنَِني 

  ) ١٦٢(كَاُنوا َيظِْلُمونَ 

  .اآليةُ } َوإِذْ قِيلَ لَُهُم اسكنوا هذه القرية { : قوله تعاىل 
  :وه اعلم أنَّ هذه القصة قد تقدَّمت مشروحة يف سورة البقرِة إالَّ أنَّ بينهما تفاوتاً من وج

  .أنَُّه عيَّن القائل يف سورة البقرة ، فقال وإذْ قُلْنا وههنا أهبمه فقال َوإذْ قيلَ : أحدها 
  .» اسكنوا « وقال هاهنا » ادخلوا « قال يف سورة البقرة : وثانيها 
  .قال يف سورة البقرة فَكُلوا بالفاء ، وههنا بالواو : وثالثها 

  .ا ههنا قال هناك رَغَداً وأسقطه: وارابعها 
  .وههنا على العكس » وقولُوا ِحطَّةٌ « على } وادخلوا الباب ُسجَّداً { قدَّم هناك قوله : وخامسها 
  .» خِطيئَاِتكُْم « وههنا ]  ٥٨: البقرة [ } نَّْغِفْر لَكُْم َخطَاَياكُْم { قال يف البقرة : وسادسها 
  .وههنا حذفها  بالواو» وَسنزِيُد املُْحسنَني « : قال هنا : وسابعها 
  .» فأْرَسلَْنا « وههنا » فأنزلَْنا « قال يف البقرة : وثامنهها 
  .» َيظِْلُمونَ « وقال ههنا ] .  ٥٨: البقرة [ } بَِما كَانُواْ َيفُْسقُونَ { : قال هناك : وتاسعها 

  .وهذه ألفاظٌ ال مناقاةَ بينها ألبتة ، وميكن ذكر فواِئدَها 
« ، وههنا » اْدُخلُوا « إعالماً للسَّامع بان هذا القائل هو ذاك ، وأمَّا قوله هنا } ذْ ِقيلَ لَُهُم َوإِ{ : أما قوله ههنا 

  .فالفرُق أنَّهُ ال بدَّ من دخول القرَيِة أوَّالً ، مث سكوهنا ثانياً » اْسكُُنوا 
حالة خمصوصة ، كما يوجد بعضها ينعدم ، فإنَّهُ  بالفاِء وههنا بالواوِ ، فالفرق أنَّ الدُّخُولَ» فَكُلُوا « وأمَّا قوله هنا 

  .إنَّما يكون داخالً يف أوَّل دخوله 
وأمَّا بعد ذلك ، فيكون سكىن ال دخوالً ، وإذا كان كذلك فالدَُّخولُ حالة منقضية زائلة وليس هلا استمرار ، 



وأمَّا السُّكَْنى فحالة ]  ٥٨: البقرة  [} ادخلوا هذه القرية فَكُلُواْ { فحسن ذكر فاء التعقيب بعده ، فلهذا قال 
  .مستمرة باقية فيكون األكل حاصالً معها ال عقيبها فحل الفرق 

ومل يذكره هنا؛ ألنَّ األكْلَ عقيب دخول القرية يكون ألذ؛ ألنَُّه وقت احلاجِة الشديدِة ، » رغَداً « وأمَّا قوله هناك 
  .، فالظَّاِهُر أنَّ احلاجة ال تكونُ شديدة فلذلك ذكر رَغَداً وأما األكر حالة السُّكىن 

وههنا على العكس ، فاملراُد التَّنبيُه على أنَُّه حيسن تقدمي كل واحد منهما على } َوإِذْ ِقيلَ لَُهمُ { : وأمَّا قوله هناك 
  .يه حبسب التَّقدمي والتَّأخري اآلخر ، ألنَّ املقصُوَد منهما تعظيم اللَِّه تعاىل وإظهار اخلُضُوعِ ، وهذا ال يتفاوُت احلال ف

على دخول الباب ، أو أخَُّرَواها فهم » اِحلطَّة « التَّقدُمي والتأخريُ يف وقُولُوا وادُخلُوا سواء قدَّمُوا : قال الزخمشريُّ 
  .جامعون يف اإلجياد بينهما 

حه سواء أقدَُّموا أْم أخَّرُوا ، كما قال سواٌء قدَّمُوا أو أخَُّروها تركيب غري عريب ، وإصال: وقوله : قال أُبو حيَّان 
  ] . ٢١: إبراهيم [ } َسَوآٌء َعلَْيَنآ أََجزِعَْنآ أَْم َصبَْرَنا { : تعاىل 

« ، ومل يأيت هبمزة التسوية بعد » أْم « دون » أْو « ب » سواء « يعين كونه أتى بعد لفظ : فصل قال شهاُب الدِّين 
  ز ، وإن كان الكثُري ما ذكره وأنه قد قرىءوقد تقدَّم أنَّ ذلك جائ» سواء 

  .» طائل « والرَُّد مبثل هذا غري ]  ٦: البقرة [ } َسَوآٌء َعلَْيهِْم أَأَنذَرَْتُهْم أَْم لَْم تُْنِذرُْهْم { 
ة ، أو فهو إشارة على أنَّ هذه الذنوب سواء كانت قليل» َخِطيئَاِتكُم « وههنا } َخطَاَياكُْم { وأما قوله يف البقرة 

  .كثرية ، فهي مغفورةٌ عند اإلتيان هبذا الدُّعاء 
وماذا حصل بعد : بالواوِ ، وهُهَنا حذفها ففائدته أنه استئناف ، كأنَّ قائالً قال » وَسنَزِيُد « وأما قوله هناك 

  الُغفْرانِ؟
  .» َسنَزِيُد املُْحسنَني « : فقيل هلخ 

فألنَّ اإلنزالَ ال يشعر بالكَثَْرِة ، واإلرسَال يشعر هبا ، فكأنَّهُ تعاىل » فأْرَسلَْنا  «، وهُهَنا » فأَنزلَْنا « وأام قوله هناك 
وقوله ]  ١٦٠: األعراف [ } فانبجست { بدأ بإنزال العذابِ القليل ، مثَّ جعله كثرياً ، وهو نظريُ الفرقِ بني قوله 

  ] . ٦٠: البقرة [ } فانفجرت { 
فهو إيذان بأنَّ هؤالء املضمرون هم » َعلَْيهِمْ « ، وهُهَنا ]  ٥٩: البقرة [ } ين ظَلَُمواْ َعلَى الذ{ وأمَّا قوله هناك 

فألهنم موصوفون بأهنم كانوا ظاملَني ألنَّهم ظلموا نفسهم » َيفُْسقُونَ « وهناك » َيظْلُمونَ « أولئك ، وأمَّا قوله َههَُنا 
  .اللَِّه  ، وبكوهنم فاسقني ، ألنَُّهْم َخَرجُوا عن طاعِة

» َخِطيئَُتكُم « فقرأها ابن عامر » خَِطيئَاِتكُْم « وأمَّا » َنْغِفر « قد تقدَّم اخلالفُ يف } نَّْغِفْر لَكُْم خطيائاتكم { : قوله 
» م َخطِيئَاِتكُ« ونافع قرأ . بالتَّاء من فوق » تغفْر « بالتَّوحيد ، والرَّفع على ما مل ُيَسمَّ فاعله ، والفرض أنه يقرأ 

  .كقراءة ابن عامر » ُتغْفُر لكم « جبمع السَّألامة ، رفعاً على ما مل ُيَسمَّ فاعلُه؛ ألنَُّه يقرأ 
« كأيب عمرو ، » َنْغِفرْ « والباقون . بنون العظمة » َنغِْفْر « مجع تكسري ، ويَقْرأ » َخطَاَياكُم « وأبو عمرو قرأ 

بالتكسري » خطاياهم « ويف سورة نوح قرأ أبو عمرو . الكسرة على القاعدة جبمع السَّالمة منصوباً ب» َخِطيئَاِتكُْم 
  .أيضاً ، والباقون جبمع التصحيح 

بياء » َيْغِفْر « كأيب عمرو ، وعنه » َخطَاَياكُم « بتاٍء مضمومة مبيناً للمفعول ، كنافع ، » ُتْغفَْر « وقرأ ابُن هرمز 
  .سبٌب للغفران ، فنسب الغفران إليها » اِحلطَّة « من فوق ، على معىن أنَّ  بفتح التَّاِء» َتْغِفر « الغيبة ، وعنه 



َيْوَم َسْبتِهِْم ُشرًَّعا َوَيْوَم لَا  َواسْأَلُْهْم َعنِ الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَنتْ حَاِضَرةَ الَْبْحرِ إِذْ َيْعُدونَ ِفي السَّْبِت إِذْ َتأْتِيهِْم ِحيتَاُنُهْم
َوإِذْ قَالَْت أُمَّةٌ ِمنُْهْم ِلَم َتِعظُونَ قَْوًما اللَُّه ُمْهِلكُُهمْ أَْو ) ١٦٣(أِْتيهِْم كَذَِلَك َنْبلُوُهْم بَِما كَانُوا َيفْسُقُونَ َيْسبُِتونَ لَا َت

وا َما ذُكُِّروا بِِه أَْنَجْيَنا الَِّذيَن يَْنَهْونَ َعنِ فَلَمَّا َنُس) ١٦٤(ُمَعذِّبُُهْم َعذَاًبا َشدِيًدا قَالُوا َمْعِذَرةً إِلَى َربِّكُْم َولََعلَُّهمْ َيتَّقُونَ 
فَلَمَّا َعَتْوا َعْن َما ُنُهوا َعْنُه قُلَْنا لَُهْم كُوُنوا ) ١٦٥(السُّوِء َوأََخذَْنا الَِّذيَن ظَلَُموا بَِعذَابٍ َبئِيسٍ بَِما كَانُوا َيفُْسقُونَ 

  ) ١٦٦(ِقَرَدةً َخاِسِئَني 

  .اآلية } ْسئَلُْهْم َعنِ القرية اليت كَاَنْت حَاضَِرةَ البحر َو{ : قوله تعاىل 
قد علمها من قبل اهللا تعاىل ،  -عليه الصَّالة والسَّالم  -املقصود تعرف هذه القصة من قبلهم؛ ألنَّ الرسول 

  :واملقصود من ذكر هذا السؤال أحد أشياء 
لى هذا الذنب القبيح َتْنبِيهاً هلم على إصرارهم على الكفر مبحمد املقصود منه تقرير أهنم كانوا قد أقْدَُموا ع: األول 

  . -عليه الصالة والسالم  -
أنَّ اإلنسان قد يقول لغريه هل األمر كذا وكذا؟ ليعرف ذلك بأنه حميط مبعرفِة تلك الواقعة وغري غافل : والثاين 

م علماً ، ومل يطالع كتاباً ، مثَّ إنَّه يذكر هذه القصص على وملَّا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم رجالً أمياً مل يعل. عنها 
  .وجوهها من غري تفاوت وال زيادة وال نقصان ، كان ذلك جارياً جمرى املعجزة 

عن خرب القرية ، وهذا احملذوُف هو النَّاِصُب هلذا الظرف : ال ُبدَّ من مضاٍف حمذوٍف ، أي » َعنِ القَْرَيِة « : قوله 
  .» إذْ َيْعُدون « وهو قوله 

  .» َحاِطَرة « هو منصوب ب : وقيل 
  .وجوََّز ذلك أهنا كانت موجودةً يف ذلك الوقت مث خربت : قال أُبو البقاء 

« : احملذوف فإنَُّه قال » أهل « عن أهل القرية ، وجعل الظرف بدالً من : أي » أهل « املُضاف : وقدر الزخمشريُّ 
واسأهلم عن أهل القرية وقت عدواهنم يف البيت ، : أهلُها كأنه قيل : ، واملراُد بالقرية  بدل من القرية» إذْ َيْعُدون 

  .وهو من بدل االشتمال 
من الظُُّروف اليت ال تتصرَُّف ، وال يدخل عليها حرُف جر ، وجعلها بدالً » إذْ « قال أُبو حيَّان وهذا ال جيوُز؛ ألن 

عليها مل جيز ، وإِنَّما يتصرَّف » عن « بدل هو على نِيَّةِ تكرار العامل ولو أَْدَخلَْت عليها؛ ألنَّ ال» عن « َجيوُِّز دخول 
يوم إذ كان كذا ، وأمَّا قول من ذهب إىل أنَّها تكونُ مفعولةً ب : فيها بأن ُتضيف إليها بعض الظُّروف الزَّمانية حنو 

  .من إبقائها ظرفاً  فقولُ َمْن َعَجَز عن عن تأويلها على ما ينبغي هلا» اذكر « 
  .» َسلْهم « متعلقةٌ ب » إذ « : وقال احلويفُّ 

مستقبلٌ ، لو كان ظرفاً مستقبالً مل َيِصحَّ » َسلْهم « ملا مضى ، و » إذْ « وهذا ال يتصوَّر ، ألن : قال أُبو حيان 
  . أهل القرية العادين مفقودون فال ميكن سُؤاهلم واملسئول غري -وهم أهل القريةِ  -املعىن؛ ألنَّ العادين 

الَ { بفتح العني وتشديد الدَّالِ ، وهذه ُتشبه قراءة نافع يف قوله » َيَعدُّون « وقرأ شهر بن حوشب وأبو هنيك 
  .َتْعَتدوا ، فأدغم التاء يف الدال ملقاربتها هلا : واألصل ]  ١٥٤: النساء [ } تَتْعدُواْ ِفي السبت 

أَعدَّ يُِعدُّ إعداداً إذ َهيَّأ آالته ، ملا ورد أهنم كانوا : لياء وكسر العني وتشديد الدال من بضمِّ ا» ُيِعدُّونَ « وقُرىء 
  .مأمورين يف السبت بالعبادِة ، فيتركوهنا وُيَهيِّئُونَ آالِت الصَّيد 



  فصل
: حاضرة البحر أي واسْأل ُمَحمَّد هؤالء اليهود الذين هم جريانك سؤال توبيخ عن القرية اليت كانت : معىن اآلية 

 ١٩٦: البقرة [ } ذلك ِلَمن لَّْم َيكُْن أَْهلُُه حَاِضرِي املسجد احلرام { : بقرية ، واحلضور نقيض الغيبة كقوله تعاىل 
. [  

  .أْيلَة بني َمْدَين والطُّورِ على شاطىء البحر : هي قرية يقال هلا : قال ابُن عباس ، وأكثر املفسرين 
  .مدين : وقيل 
املدينة قرية وعن أيب عمرو بن العالء َما رَأْيُت قرويني أفَصَح من ] هي طربية الشَّامِ ، والعرب تسمِّ : لزُّهري وقال ا

يتجاوزون حد اللَّه فيه ، وهو اصطيادهم يف » يَْعُدون يف السَّبِت « احلسني واحلجَّاج يعين رجلني من أهل املدِن ، و 
مصدر َسَبَت اليهود إذَا عظَّمت ُسنََّتَها ، إذا تركوا العمل يف سبتهم ، وُسبِتَ : ْبُت يوم السَّبت وقد ُنهُوا عنه ، والسَّ

الرجل ُسباتاً إذا أخذه ذلك ، وهو مثل اخلرس ، وأسبت سكن فلم يتحرك والقوم صاروا يف السَّبت ، واليهود 
على أْسُبت وُسبُوت وأسبات ، ويف اخلرب دخلوا يف السبت ، وهو اليوم املعروُف ، وهو من الرَّاحِة والقطع ، وجيمع 

  »من احَْتَجَم يْوَم السَّْبِت فأصَاَبُه مرٌض ال يلُومنَّ إالَّ نَفَْسُه « عن رُسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .ألنَّ الدََّم جيمد يوم السبت ، فإذا مددته لتستخرجه مل َيْجرِ وَعاَد َبَرصاً : قال علماؤنا : قال القرطيب 

إذَا َعَدوا إذ أَتتُْهْم؛ ألنَّ الظَّْرفَ املاضي َيْصرُِف املضارع إىل : أي » َتْعجون « العامل فيه » إذْ تَأتيهم « : ه قول
  .املضيِّ 

أنه بدلٌ ثاٍن من القريِة على ما : بدل بعد بدل ، يعين » إذ يَْعُدونَ « بدلٌ من » إذ تأتيهم « و : وقال الزخمشريُّ 
  .تقدَّم ردُّ أيب حيان عليه فيعود هنا  تقدَّم عنه ، وقد

: ، وإنَّما أبدلَت الواوُ َياًء ، لسكوهنا وانِكَسارِ ما قبلها ، ومثلُُه ُنون ونِيَنان والنُّونُ » ُحوت « مجع » ِحيَتان « و 
  .احلُوُت 

  .مجُع شارع : وُشرٌَّع » ِحيَتانُُهْم « حالٌ من » ُشرَّعاً « قوله 
  .إذا دخل يف السَّْبت » أسبت « وهو مصدر » َيْوَم إسباهتم « : عزيز وقرأ عمر بن عبد ال

  .» ال َيسُْبُتونَ « وقرأ عاصم خبالف عنه وعيسى بن عمر 
دخل يف السبت : بضم الياء وكسر الباء ، من أْسَبت ، أي » ال ُيسْبُِتونَ « وقرأ عليٌّ واحلسُن وعاصٌم خبالف عنه 

.  
  .ضمِّ الياء وفتح الباء مبنياً للمفعول ، نقلها الزخمشريُّ عن احلسن ب» ُيْسَبُتونَ « : وقُرىء 

« ال تَأتيهْم » : قوله } َوَيْوَم الَ َيْسبُِتونَ { « : أي ال ُيدَار عليهم السبت وال يؤَمُرونَ بن َيسْبُِتوا ، والعاملُ يف : قال 
عليها وقد تقدم فيه ثالث « ال » دمي معمول املنفي ب ال تأتيهم يوم ال َيْسبُِتونَ ، وهذا َيُدلُّ على جواز تق: أي 

  .اجلواز مطلقاً كهذه اآلية ، واملنع مطلقاً ، والتفصيل بني أن يكون جواب قسم فيمتنع أْو ال فيجوز : مذاهب 

عة قريبة من الطريق ، وجنوم شار: من شرع فهو شارع ، ودار شارعة أي . ومعىن ُشرَّعاً أي ظاهرة على املاء كثرية 
  .دنت من املغيب ، وعلى هذا فاحليتان كانت َتْدنُوا من القرية حبيث ميكنهم صيدها : أي 

  .متتابعة : وقال الضَّحَّاُك 
  فصل

إنَّ اليهود أمرةوا باليوم الذي أمرمت به يوم اجلمعة فتركوه ، واختاروا السبت ، فابتالهم : قال ابُن عباس وجماهد 



َد ، وأمروا بتعظيمه ، فإذا كان يوم السَّبت شرعت هلم احليتان ينظرون إليها ، فإذا اهللا به ، وحرم عليهم الصَّْي
  .انقضى السَّبت ذهبت عنهم ، ومل تعد إالَّ يف السبت املقبل ، وذلك بالء ابتالهم اللَّه به 

: واملعىن . تَ َيسْبُِت إذا عظم السبت َسَب: أي ال َيفَْعلُونَ السبت ، يقال } َوَيْوَم الَ َيْسبُِتونَ الَ َتأْتِيهِْم { فقوله 
  .دخلنا يف اجلمعة ، والظهر ، والشهر : َيْدُخلُونَ يف السَّْبِت ، كما يقالك أْجَمْعَنا وأظهرَنا وأْشهَْرَنا ، أي 

  .دخلنا يف الصباح : أصبحنا أي : كما يقال 
  :هذه الكافر وجمرورها وجهني  ذكر الزجاُج ، وابن األنباريِّ يف. » كَذِلَك َنْبلُوُهمْ « : قوله 

  .» َنْبلُوُهم « مثل هذا االختبار الشَّديد خنتربهم ، فموضع الكاف نصٌب ب : أي : قال الزَّجَّاج : أحدمها 
َنْبلُوُهم بَِما كَاُنوا يَفُْسقُونَ كذلك البالء الذي وقع هبم يف أمر : ذلك إشارةٌ إىل ما بعده ، يريد : قال ابن األنباري 

  .» ال َتأتيهْم « تان ، وينقطع الكالم عند قوله احلي
وَيْوَم ال َيسبُتون ال تأتيهم كذلك أي ال : أن يكون  -على ُبْعٍد  -قال الزجاج وحيتمل أن يكون : الوجه الثاين 

  .مستأنفاً » َنْبلُوُهم « تأتيهم ُشرَّاعاً ، ويكون 
وَيْومَ : والتقدير } َيْوَم َسبِْتهِْم ُشرَّعاً { : رُوع يف قوله تعاىل وعلى هذا الوجه كذلك راجعةٌُ إىل الشُّ: قال أبو بكر 

ال تأيت : ال يسبُتونَ ال تأتيهم كذلك اإلتياِن بالّشروع ، وموضُع الكاف على هذا َنْصٌب باإلتيان على احلالِ ، أي 
  .مثل ذلك اإلتيان 

« َنْبلُوهم بسبب فسقهم ، ويضُعُف أن تكون مبعىن : أي  مصدريةٌ ،» ما « الباُء سببيةٌ و » بَِما كَانُوا « : قوله 
  .لتكَلُِّف حذِف العائد على التدريج » الذي 

اليوم السَّْبُت ، واليوم اجلُمَعةُ فتنصب اليوم : فقالك وأفصُح اللغات أن ينتصَب الظرف مع السبت واجلمعة فتقول 
األحُد واليوُم األربعاُء ألنَُّه ال معىن للفعل فيهما فاملبتدأ هو اخلرب  اليوُم: على الظَّْرِإل ، وترفع مع سائر األيام فتقول 

  .فترفع 
: هذه املسألة فيها خالٌف بني النَّحويني ، فاجلمهوُر كما ذكر يوجبون الرفع؛ ألنَّه مبنزلة قولك : قال شهاُب الدِّين 

اآلن وليست هذه املسألةُ خمتصَّةً : ألنَّ اليوم مبنزلة : اال وأجاز الفراء وهشام النَّصَب ، ق. اليوُم األولُ ، اليوُم الثاين 
مع ما يتضمن عمالً أو حدثاً جاز الرفع والنصب حنو » اليوم « أنه إذا ذُكر : باجلمعة والسبت بل الضابطُ فيها 

  .اليوم العيد ، اليوم الفطر ، اليوم األضحى : قولك 
  .اليوم حيدث اجتماع وفطر وأضحية : كأنك قلت 

  فصل
  .إنَّ اهللا مل ينهكم عن االصطياد وإنَّما هناكم عن األكْلِ فاصطَاُدوا : وسَْوَس هلم الشَّيطان وقال : قال املفسُِّرون 

وس إليهم أنَّكُْم إنََّما ُنهِيُتم عن األخذ فاتَِّخذُوا حَِياضاً على شاطىء الَبْحرِ ، تسوقون احليتان إليها يوم وس: وقيل 
السبت ، مث تأخذوهنا يوم األحدش ، ففعلوا ذلك زماناً ، مثَّ َتَجرَّءُوا على السبت وقالوا ما نرى السبت إالَّ قد أِحلَّ 

ِلَم َتِعظُونَ { : فنهاهم بعضهم ، وبعضهم فعل ، ومل ينته ، وبعضهم سكت وقالوا لنا ، فأحذوا ، وأكلوا وباعوا 
فلمَّا مل َيْنَتُهوا قال النَّأُهونَ ال ُنَساِكُنكُْم ، فقسموا القرية جبدارٍ ، ]  ١٦٤: األعراف [ } قَْوماً اهللا ُمْهِلكُُهْم 

: نَّاُهونَ ذات يوم ، ومل خيرج من املعتدين أحد ، فقالوا للمسلمني باب ، وللمعتدين باٌب ، ولعنهم داوُد ، فأصبح ال
  .إن هلم شأناً ، لعلّ اخلمر غلبتهمن فعلوا اجلدار ، فإذا هم ِقرََدةٌ 

  فصل



دلَّت هذه اآلية على أنَّ احليل يف حتليل األمور الَّيت حرمها الشارع حمرمةٌ؛ كالغيبة ، ونكاح احمللِّل ، وما أشبههما من 
لَّت على أنَّه تعاىل ال جيب عليه رعايةُ الصَّالح واإلصالح ال يف الدِّين وال يف الدنيا؛ ألنَّهُ تعاىل علم أن احليلِ ، ود

تكثري احليتان يوم السَّْبِت مما حيملهم على املعصية والكفر ، فلو وجب عليه رعاية الصَّالح لوجب أن ال يكثر 
  .عصية ، فلمَّا فعل علمنا أن رعاية الصَّالح ال جتب على اهللا تعاىل احليتان يف ذكل اليوم صوناً هلم عن الكفر وامل

  .} َوإِذَا قَالَْت أُمَّةٌ مِّنُْهْم ِلَم َتِعظُونَ قَْوماً اهللا ُمهِْلكُُهمْ أَْو ُمَعذُِّبُهْم َعذَاباً َشدِيداً { : قوله 
  .اختلفوا يف الذين قالوا هذا القول 

انتهوا عن هذا العمل قبل أن ينزل بكم العذاب؛ فإنكم إن مل : ؛ ألنَُّهم ملَّا قيل هلم كانوا من الفرقة اهلالكة: فقيل 
  .} ِلَم َتِعظُونَ قَْوماً اهللا ُمهِْلكُُهمْ { : تنتهوا فإنَّ اللََّه ينزل بكم بأسه فأجابوا بقوهلم 

، واألصحُّ أهنا من قول الفرقة السَّاكتة جواباً } رَبِّكُمْ َمْعِذَرةً إىل { أي موعظتنا } َمْعِذَرةً إىل َربِّكُْم { فقال النَّاُهونَ 
  .} َمْعِذَرةً إىل رَبِّكُْم . . . ِلَم َتِعظُونَ قَْوماً اهللا ُمهِْلكُُهْم { : للنَّاهية ، قالوا 

يتَّقُوا اللََّه : أي » قُون ولَعلَُّهم يتَّ« . أنَّ األمر باملعروف واجٌب علينا ، فعلينا موعظة هؤالء ُعذراً إىل اللَِّه : ومعناه 
  .» ولعلَّكُم تتَّقُونَ « : ويتركوا املعصية ، ولو كان اخلطاب مع املعتدين لقال 

  .موعظتنا معذرة : رفعاً على أنه خرب ابتداء مضمر ، أي » َمْعِذَرةٌ « : قرأ العامَّةُ » َمْعِذَرةً « 
نصباً وفيها ثالثةُ » َمْعِذَرةٌ « : وطلحةُ بُن مصرف  وقرأ حفٌص عن عاصم ، وزيد بن علي ، وعيسى بُن عمر ،

  :أوجه 
  .» وَعظَْناُهم ألجل املعذرة « : أنََّها منصوبةٌ على املفعول من أجله ، أي : أظهرها 

  .معذرةً إىل اهللا وإليك من كذا ، لنصب : ولو قال رجلٌ لرجلٍ : وقال سيبويه 
  .َنعَْتِذُر مَْعذرةً : ل مقدر من لفظها ، تقديره أنَّها منصوبةٌ على املصدر بفع: الثَّاين 

واملفرُد املتضمُِّن لكالم إذا : ان ينصب انتصاَب املفعول به؛ ألن املعذرةَ تتضمَُّن كالماً ، واملفرُد الثالث : الثالث 
  .» قلت خطبة « وقع بعد القولِ ُنِصَب نصب املفعول به ، ك 

  .وسيبويه خيتاُر الرَّفَْع 
  .نَّهم مل يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأنفاً أل: قال 

  ِلمَ َتِعظُونَ؟: ولكنهم قيل هلم 
  .موعظتنا معذرةً » فَقَالُوا « 

  .اسُم مصدر وهو العذر : واملَْعِذَرةُ 
  .التَّنصلُ من الذَّنبِ : إنَّها مبعىن االعتذارِ ، والعذُر : وقال األزهري 

فلمَّا نُسوا : أي » الذي « موصولةٌ مبعىن » ما « الضَّمريُ يف َنسُوا للْمنهيَِّني و } رُواْ بِِه فَلَماَّ َنُسواْ َما ذُكِّ{ : قوله 
  .الوعظ الذي ذكََّرُهم به الصَّاحلون 

  .وحيتمل أن ُيرادَ به الذِّكُر نفسه ، وحيتمل أن يراد به ما كان فيه الذكر : قال ابُن عطيَّة 
  .ذان االحتماالن وال يظهُر يل ه: قال أُبو حيان 

فلمَّا : نفُس املوصول مُراٌد به املصدر كأنه قال : أي » الذِّكُر نفُسُه « : يعين ابُن عطية بقوله : قال شهاُب الدِّين 
َنفَُس الشيء املذكَّر به الذي هو متعلِّق الذكر؛ ألن » َما كان فيه الذِّكر « : نسُوا الذِّكَْر الذي ذُكِّروا به ، وبقوله 

  .إنَّها حتتملُ الوقوع على هذين الشيئن املتغايرين : قال » الذي « مبعىن » ما « عطيَّة ملَّا جعل  ابن



  فصل
تركوه عن قصد ، ومنه قوله : أي } فَلَماَّ َنُسواْ َما ذُكِّرُواْ بِِه { : النِّسيان يطلق على السَّاهي ، والعامد التَّارك لقوله 

  ] . ٦٧: التوبة [ } ُهمْ َنُسواْ اهللا فََنِسَي{ : تعاىل 
  فصل
أي الذين أقدموا على } أَجنَيَْنا الذين َيْنَهْونَ َعنِ السواء َوأََخذَْنا الذين ظَلَُمواْ { فلمَّا تركوا ما وعظوا به ، : املعىن 

  .املعصية 
هلكت الفرقتان وجنت : عنه أنَُّه توقَّف فيهم ، ونقل : فقنل عن ابن عبَّاسٍ . واختلف املفسِّرون يف الفرقة السَّاكتة 

إنَّ هؤالء الذين سكتوا عن النَّهي عن املنكر هلكوا ، وحنن : النَّاهية ، وكان ابُن عباس إذا قرأ هذه اآلية بكى وقال 
  .نرى أشياء ننكرها ، مث نسكت ، وال نقول شيئاً 

دلَّ } ِعظُونَ قَْوماً اهللا ُمْهِلكُُهْم أَْو ُمَعذِّبُُهْم ِلَم َت{ : جنت الفرقتاِن ، وهلكت العاصية ، ألهنم ملا قالوا : وقال احلسُن 
  .على أنَُّهمْ أنكروا أشد اإلنكار ، وأنَُّهْم إنَّما تركوا وعظهم؛ ألنه غلب على ظنهم أهنم ال يلفتون إىل ذلك الوعِظ 

كني للوعظ النَّاهني عنه حتت إن ترك الوعِظ معصية ، والنَّهي عنه أيضاً معصية؛ فوجب دخول هؤالء التَّار: فإن قيل 
  .} َوأََخذَْنا الذين ظَلَُمواْ بَِعذَابٍ َبئِيسٍ { : قوله 

  .هذا غري الزمٍ؛ ألنَّ النَّهي عن املنكر إنََّما جيب على الكفاية ، ولو قام به البعضص سقط عن الباقني : فاجلواُب 
ا الذين َيْنَهْونَ َعنِ السواء وَأََخذَْنا الذين ظَلَُمواْ بَِعذَابٍ َبِئيسٍ أَجنَْيَن{ : أمسُع اهللا يقول : وروي عن ابن عبَّاس أنه قال 

  ، فال أدري ما فعلت الفرقة السَّاكتة؟} 
ِلَم َتِعظُونَ قَْوماً { : جعلين اللَُّه فداك ، أال تراهم قد أنكروا ، وكرهوا ما هم عليه وقالوا : قلت له : قال عكرمةُ 
أهلكتهم ، فأعجبه قويل ورضي به ، وأمر يل بربدين فكسانيهما؛ : إن مل يقل اهللا أجنيتهم مل يقل ، و} اهللا ُمْهِلكُُهمْ 

  .َنجِت السَّاكتةُ ، وهذا قول ميان بن رباب ، واحلسن ، وابن زيد : وقال 
  .شديد : أي . » بعذابٍ بئيسٍ « : قوله 

  .ر هبمزة ساكنة قرا نافٌع ، وأبو جعفر ، وشيبةٌ بْيسٍ بياء ساكنة ، وابن عام

  :وفيهما أربعة أوجه 
» أهناكم عن قيل وقال « : أنَّ هذا يف األْصلِ فعلٌ ماضٍ ُسمِّيَ به فأعرَب كقوله عليه الصَّالة والسَّالم : أحدها 

: ك  ، فلما ُنقل إىل االمسيَّة صار وصفاً» ُمذ شبَّ إىل دبَّ وُمذ شبٍّ إىل َدبٍّ « : باإلعراب واحلكاية ، وكذا قوهلم 
  .نِضْوا ونِقْض 

  .ِحلْف : أنَُّه وصف وضع على فعل ك : والثاين 
أن أصله بَئيس كالقراءةِ املشهورة ، فخفََّف اهلمزة؛ فالتقت ياءان ، مث كسر الياء إتباعاً ، كرغيف وشهيد : الثالث 

  .وهو ختريج الكسائيِّ » بِْيسٍ « فاستثقل توايل ياءين بعد كسرٍة ، فحذفت الياء املكسورة؛ فصار اللَّفظُ 
بِريٍ : مث أتبعت الياُء للهمزة يف الكسر مث ُسكِّنت اهلمزة ، مثَّ أبدلت يا ك » كَِتف « أن أصله َبِئس بوزن : الرابع 
  .وِذيبٍ 

  .ِحلْف : وأمَّا قراءة ابن عامر فتحتمل أن تكون فعالً منقوالً ، وأن تكون وصفاً ك 
َضْيَغم ، وَصْيَرف ، : ياء ساكنة بني باء ، ومهزة مفتوحتني ، وهو صفةٌ على فَْيَعل ك وقرأ أبو بكر عن عاصم َبيْئَسٍ ب

  .وَصيْقَل ، وهي كثريةٌ يف األوصاِف 



  ]الرجز : [ وقرأ امرُؤ القيسِ 
  َيْضرُِب يف يومِ اِهليَاجِ القَوَْنسَا... ِكالُهَما كَأنَ َرئِيساً َبيْئَسا  - ٢٦٠٢

  :وفيه وجهان » َرئِيسٍ « بزنه » يسٍ بَِئ« وقرأ باقي السبعة 
  .َشدِيٍد ، وهو للمبالغة وأصله فاعل : ك » فَِعيلٍ « أنَُّه وصٌف على : أحدمها 
النكثري والقدير ، ومثر : مصدر مثل » بَِئيسٍ « بعذابٍ ذي بأس َبئِيس ، ف : أنه مصدٌر وصف به أي : والثاين 

  ]جمزوء الكامل : [ عدواين ذلك يف احتمالِ الوجهني قول أيب األصبع ال
  ِلَي مِْنُهَما شَّراً َبئِيساً... َحَنقاً عليَّ وال أَرى  - ٢٦٠٣

  .وهي أيضاً قراءةُ عليٍّ وأيب رجاء 
  .، وقرأها أيضاً عيسى بُن ُعَمَر ، وزيد بن علي » َشهِدَ « بوزن » َبِئَس « وقرأ يعقوُب القارئ 
  .فعالً ماضياً » َرَب َض« بوزن » بَأَس « وقرأ نصُر بُن عاصم 

شَْهَد يف : بكسر اهلمزة ، فسكََّنَها ختفيفاً ك » َبِئس « فعالً ماضياً ، وأصله » بَأس « وقرأ األعمش ومالك بُن دينار 
  ]الرجز : [ قوله 

مهزاً خفيفاً ، ومل ُيَبيِّن وقرأ ابُن كثري وأهل مكة بِِئسٍ بكسر الَباِء ، واهلمز ... لَْو َشْهَد َعاد ِفَي زََماِن ُتبَّعِ  -٢٦٠٤
  هل اهلمزة مكسورةٌ أو ساكنةٌ؟
َضْيَغم : مثل » َبْيئَس « كَْيلٍ ، وأصله : بفتح الباء ، وسكون الياء مثل » َبْيسٍ « وقرأ طلحة وخارجة عن نافع 

  .َميِّت : َمْيت يف : فخفَّف اهلمزة بقلبها ياًء ، وإدغام الياء فيها مث خفَّفُه باحلذف ك 
كقراءة أيب بكر عنه ، إالَّ أنَُّه كسر اهلمزة ، وهذه قد » َبيٍْئسٍ « أ عيسى بن عمر واألعمش وعاصم يف رواية وقر

َسيِّد وَضيَْغم ، على : بفتحها يف الصحيح ك » فَْيَعالً « بكسر العني يف املعتلِّ ، كما أن » فَْيِعالً « ردَّها النَّاُس؛ ألن 
  .بالفتح » َعيَّل « سر ، و بالك» َصْيِقل « أنه قد شذّ 

  .» جََبلٍ « بفتح الباء واهلمزة وجر السِّني ، بزنة » بَأسٍ « وقرأ نصر يف رواية مالك بن دينار عن 
  .مثل كبد وحذر » بَِئسٍ « وقرأ أبو عبد الرمحن السلمي وطلحة بن مصرف 

  ]املديد : [ قال عبيد اهللا بن قيس 
  َخلَْوٍة ِمْن غَْيرِ َما َبِئسِ... ِفي  لَْيَتنِي ألْقَى ُرقَيَّةَ - ٢٦٠٥

  .وقرأ نصر بُن عاصم يف رواية َبيِّسٍ هبمزٍة مشددة 
  .ورويت هذه عن األعمش أيضاً . قلب الياء مهةً وأدغمها يف مثلها : قالوا 

أَس كاليت قبلها إالَّ ، وطائفة أخرى َب» َشمََّر « وقرأت طائفة بَأَس بفتح الثالثة ، واهلمزة مشددة ، فعالً ماضياً ، ك 
، » َرئِيسٍ « : أنَّ اهلمزة خفيفةٌ ، وطائفة َبائسٍ بألف صرحية بني الباِء والسِّنيِ اجملرورة ، وقرأ أهل املدينة بِئيسٍ ك 

م صفة بِِعري ، وِشِعري ، وشِهيد ، سواء أكان امساً أ: غالَّ أهنم كسروا الباء ، وهذه لغةُ متيم يف فعيل احللقيِّ العني حنو 
.  

  .» ِعثَْير « ، و » ِحذَْيم « بياء مكسورة ، مث مهزة ساكنة ، مث يا مفتوحة ، بزنة » بِئَْيسٍ « وقرأ احلسن واألعمس 
  .بِئَْس الرجل زيٌد : وقرأ احلسُن بِئَْس بكسر الباِء ، وسكون اهلمزة وفتح السِّنيِ ، جعلها اليت للذَّمِّ يف حنو 

  .وُرويت عن أيب بكر 
احلسن أيضاً كذلك ، إالَّ أنه بياٍء صرحية ، وخترجيها كاليت قبلها ، وهي مرويةً عن نافع وقد ردَّ أبو حامت هذه وقرأ 



  .مررت برجلٍ بِئَْس ، حتَّى يقال بِئَْس الرجل ، أو بئس رجالً : القراءةَ واليت قبلها بأنَُّه ال يقالُ 
: إن فعلت كذا وكذا فبها ونعمت ، أي : حكى النحويون  - يعين قول أيب حامت -وهذا مردودٌ : قال النَّحَّاس 

  .بِئَْس العذاُب : ونعمت اخلصلة ، والتقدير 
أبو حامت معذوٌر يف القراءة ، فإنَّ الفاعل ظاهراً غري مذكور ، والفاعل عمدةٌ ال جيوز حذفه ، : قال شهاُب الدِّينِ 

هنا مضمٌر يفسُِّرهُ » نِْعَمْت « ، ومن اغتَسلَ فالُغْسلُ أفضلُ ففاعل ولكنه قد ورد يف احلديث َمْن َتوضَّأ فبها ونْعمُت 
  .سياُق الكالم 
أنَّها قُرِئْت ثالثية اللَّفِْظ ، ورباعَّيَتُه ، فالثُّالثي : فهذه اثنتان وعشرون قراءةً ، وضبطُها بالتَّلخيص : قال أُبو حيَّان 

  .، وبَأَسٍ ، وبَِئسٍ ، وفعالً بِْيَس وبِئَْس ، وبَِئَس ، وبَأََس ، وبَأَْس ، وَبيَِس  بِئْسٍ ، َوبِْيسٍ ، وَبْيسٍ ، وبَأْسٍ: امساً 
  .« بَأََّس : َبْيئَسٍ ، وبِيِْئسٍ ، وَبيِْئسٍ ، وبَيِّسٍ ، وَبئِْيسٍ ، وبِئَْيسٍ ، وبِئْيِسٍ ، وبِئَْيسٍ ، وفعالً : والرباعية امساً 

  .بَيِس بباء مفتوحة وياء مكسورة : وقد زا أبو البقاء أربع قراءات أخر 
  .وأصلها مهزة مكسورة فأبدلت ياء ، وبََيس بفتحهما : قال 
وأصلها ياء ساكنة ومهزة مفتوحة إالَّ أنَّ حركة اهلمزة ألقيت على الياء وحذفت ، ومل تقلب الياء ألفاً ، ألنَّ : قال 

  .الياء وَبأَْيسٍ بفتح الباء ، وسكون اهلمزة وفتح . حركتها عارضةٌ 
  .وهو غريب . وَبيْآس على فَْيَعال « فَْعَيل » وهو بعيد إذ ليس يف الكالم : قال 

  .اآلية } فَلَماَّ َعَتْواْ َعن مَّا ُنُهواْ َعْنُه { : قوله تعاىل 

  .هو اإلباء والعصيان : والُعتو » أَبْوا أن يرجعوا عن املعصية « قال ابُن عباسٍ 
  .ُنهُوا عنه فقد أطاعوا؛ ألنَُّهم أبوا عمَّا ُنهُوا عنه ، وليس املراد ذلك إذا عتوا عمَّا : فإن قيل 
  .ليس املراد أهنم أبوا عن النهي ، بل أبوا عن امثتال ما أمروا به : فاجلواب 

  .} قُلَْنا لَُهْم كُونُواْ ِقَرَدةً َخاِسِئنيَ { : وقوله 
  .تعاىل فعل ذلك قال بعضهم ليس املراد منه القول؛ بل املراد منه أنه 

هو مبعىن ]  ٤٠: النحل [ } إِنََّما قَْولَُنا ِلَشْيٍء إِذَآ أََرْدنَاُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ { : وفيه داللة على أن قوله : قال 
  .الفعل ال الكالم 

  .وقال الزجاج أِمرُوا بأن يكُونُوا كذلك بقول مسع ، فيكون أبلغ 
هذا الكالم على األمر بعيد؛ ألنَّ املأمور بالفعل جيُب أن يكون قادراً عليه ، والقوم ما  ومحل: قال ابُن اخلطيب 

  .كانوا قادرين على أن يقلبوا أنفسهم قردة 
  فصل

  أصبح القوم قردةً خاسئني؛ فمكثوا كذلك ثالثة أيَّام تراهم النَّاس: قال ابُن عبَّاسٍ 
  .القوم صاروا قردة ، والشُُّيوخ خنازير ، وهذا خالف الظَّاهر  أن شباب: مثَّ هلكوا ، ونقل عن ابن عبَّاسٍ 

سَرِيُع الِْعقَابِ َوإِنَُّه لََغفُوٌر َرِحيمٌ َوإِذْ َتأَذَّنَ رَبَُّك لََيبَْعثَنَّ َعلَْيهِْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن َيُسومُُهْم ُسوَء الَْعذَابِ إِنَّ َربَّكَ لَ
)١٦٧ (  



  .اآلية } َوإِذْ َتأَذَّنَ َربُّكَ { : قوله تعاىل 
فيه اوجه ، أحدها » َتأذَّنَ « ملَّا شرح قبائح أعمال اليهود ذكر هنا حكمه عليهم بالذل والصَّغارِ إىل يوم القيامة ، و 

  .أْعلََم : أي » آذَنَ « : أنَُّه مبعىن : 
  .اإليذان ، وهو اإلعالُم مبعىن » التَّأذَُّ « : وأكثر أهل اللغة على أنَّ : قال الواحديُّ 
: األعراف [ } فَأَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ َبْينَُهْم { نادى وصاح لإلعالم ، ومنه قوله » أذَّنَ « أْعلََم ، و » آذَنَ « : قال الفارسي 

٤٤ . [  
أعلم يف » أذَّنَ  «مبعىن فإذا كان » آذَانَ وَتأذَّنَ « فيجعل » َتأذَّْنُت « جمرى » آذَْنُت « وبعض العرب ُيْجرِي : قال 

  .تفعَّل من هذا » أذَّنَ « لغة بعضهم ، ف 
  .حكم رّبك : أمر ربك ، وقول عطاء : حَتََّم وأْوجَب وهو معىن قول جماهد : معناه : وقيل 

سه عزم ربك ، وهو تفعَّل من اإليذاِن وهو اإلعالُم؛ ألنَّ العازَم على األمر ُيحدِّثُ به نف» تأذَّن « : وقال الزخمشري 
« : َعِلَم اهللا ، وَشهِدَ اهللا ، ولذلك أجيب مبا جياُب به القسم وهو : ويؤذهنا بفعله ، وأجري ُمْجَرى فعل القسم ك 

  .» لََيْبَعثَنَّ 
إىل الفاعل غريُ » تأذَّنَ « ، وهو قلٌق من جهة التصريف ، إذ نسبةُ » أْعلَمَ « معناه » َتأذَّنَ « وقال الطربيُّ وغريه 

  .، وبني ذلك فرٌق من التعدي وغريه » ْعلََم أ« نسبة 
  .تأذَّنَ ربُّك قال ربَُّك : وقال ابن عباس 

  .ِلَيبَْعثَنَّ : أنَُّه متعلٌق ب : أصحهما : فيه وجها } إىل َيْومِ القيامة { : قوله 
إمَّا موصولةٌ ، وإمَّا » َمْن « ْم؛ ألن َيُسومُُه: َتأذَّنَ نقله أبو البقاء ، وال جائٌز أن يتلعق ب : أنَُّه متعلٌق ب : والثاين 

  .موصوفةٌ ، والصلةُ والصفة ال يعمالن فيما قبل املوصول واملوصوف 
  فصل

، لكنَّهم قد مسخوا ، ]  ١٦٦: األعراف } { َتْواْ َعن مَّا ُنُهواْ َعْنُه {َ : الضمري يف عليهم يقتضي رجوعه إىل الذين 
  :اختلفوا فلم يستمر عليهم التَّكليف؛ فلذلك 

  .املراد نسلهم : فقيل 
  .املراد سائر اليهود ، فإنَّ أهل القرية كانوا فرقتينن فاملتعدِّي مسخ ، وألَْحَق الذُّلَّ بالبقيَِّة : وقيل 

؛ ألن املقصوَد من الية -صلى عليه الصَّالة والسَّالمُ  -ُهُم اليُهودَ الذين كانُوا يف زمن الرسول : وقال األكثرون 
  :هم وزجرهم ، وهذا العذاُب يف الدُّْنَيا ، ألنه نص على أنَّ ذلك العذاب ممدود إىل يوم القيامة مثَّ اختلفوا فيه ختويف
  .هو أخذ اجلزيِة : فقيل 

: وقيل ]  ١١٢: آل عمران [ } ضُرَِبْت َعلَْيهُِم الذلة أَْيَن َما ثقفوا { االستخفاُف واإلهانةُ لقوله تعاىل : وقييل 
  .جلالء الذي وقع بأهل خيرب وبني قريظة والنضري القتل وا
  فصل

أن : دلَّت هذه اآلية على أنَّ اليهود ال دولة هلم وال عزَّ ، ون الذُّلَّ والصغار ال يفارقهم ، وقد ورد يف احلديث 
ذكروا باالسم األول ، أتباع الدَّجَّالِ هم اليهود فإن صحَّ فمعناه ، أهنم كانوا قبل خروجه يهوداً ، مث دانوا بإهليته؛ ف
  .ولوا ذلك لكانوا يف وقت اتباعهم الدَّجَّال قد خرجوا عن الذلِة والقهرِ ، وهو خالف اآليِة 



} َوإِنَّهُ لََغفُوٌر رَّحِيٌم { واملراد التَّحذيُر من عذابه يف اآلخرة مع الذِّلِة يف الدُّنيا } إِنَّ رَبََّك لََسرِيُع العقاب { : مث قال 
  .من الكُفْرِ ، واليهوديَِّة ، وآمن باللَِّه وبرسوله  ملن تاب

ئَاِت لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ َوقَطَّْعَناُهْم ِفي الْأَْرضِ أَُمًما ِمنُْهُم الصَّاِلُحونَ َومِْنُهْم ُدونَ ذَِلَك َوَبلَْوَناُهمْ بِالَْحَسَناِت َوالسَّيِّ
ا الِْكَتابَ َيأُْخذُونَ َعَرَض َهذَا الْأَْدَنى َوَيقُولُونَ َسُيْغفَُر لََنا َوإِنْ يَأِْتهِْم عََرضٌ فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخلٌْف َورِثُو) ١٦٨(

آِخَرةُ َخْيرٌ وا َما ِفيِه َوالدَّاُر الِْمثْلُُه َيأُْخذُوُه أَلَْم يُْؤَخذْ َعلَْيهِْم ِميثَاقُ الِْكتَابِ أَنْ لَا َيقُولُوا َعلَى اللَِّه إِلَّا الَْحقَّ َوَدَرُس
  ) ١٧٠(َوالَِّذيَن ُيَمسِّكُونَ بِالِْكَتابِ َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا ُنِضيُع أَْجَر الُْمْصِلِحَني ) ١٦٩(ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

  .اآلية } َوقَطَّْعَناُهْم ِفي األرض أَُمماً { : قوله تعاىل 
» قَطَّعناُهم « مجلة اليهود ، ومعىن ]  ١٦٧: األعراف [ } لََيْبَعثَنَّ َعلَْيهِْم { : ملراد بقوله هذه اآلية تدلُّ على أن ا

  .فرقناهم يف األرض ، وهذا يدلُّ على أنَُّه ال أرض مسكونة إالَّ وفيها منهم أمة ، وهذا هو الغالُب : أي 
: تضمَّن معىن » قطَّع « وإمَّا مفعولٌ ثاٍن على ما تقدَّم من أنَّ ، » قطَّْعَناُهم « إمَّا حالٌ من مفعول » أَمماً « : وقوله 
  .» أمم « صفة ل » ِمنُْهُم الصَّاحلُون « و . َصيَّر 

فرَّقناُهم حال : أي » قطَّعناُهمْ « : أنَُّه حالٌ من مفعول : يعين . » من أمم : أو بدل منه ، أي « : وقال أبو البقاء 
  .كوهنم منهم الصَّاحلون 

؛ ألنَُّه كان فيهم قوم يهدون -عليه الصَّالةُ والسَّالمُ  -الذين كانوا يف زمن موسى » الصَّاحلنيَ « املراُد ب : قيل 
  .باحلق 

  .هم الذين وراء هنر وداف من وراء الصِّني : وقال قتادةُ 
{ : وقوله . بد اهللا بن سالم وغريه ع: هم الذين آمنوا بالنَّيبِّ صلى اهللا اهللا عليه وسلم ك : وقال ابُن عباس وجماهد 

  .من أقام على اليهوديِِّة : أي } َوِمْنُهْم ُدونَ ذلك 
من يكون صاحلاً إالَّ أنَّ صالَحُه دون صالح األولني؛ } َومِْنُهْم ُدونَ ذلك { : مل ال ُجيوُز أن يكون قوله : فإن قيل 

  ألنَُّه أقرب إىل الظاهرِ؟
  .يُدل على أنَّ املراد من ثََبَت على الَيُهوديَِّة » لََعلَُّهْم يرجُعونَ « : أن قوله بعد ذلك : فاجلواُب 

َنْعتٌ ِلمنُعوٍت حمذوف هو املبتدأ ، والتقدير : » ُدون ذلك « خٌرب مقدم ، و » منهم « } َوِمْنُهْم ُدونَ ذلك { : قوله 
  .ومنهم ناٌس أو قوٌم دون ذلك : 

: الصافات [ } َوَما ِمنَّآ إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم { : منحطُّون عن الصَّالح ، وحنوه  ومنهم ناٌس: معناه : قال الزخمشري 
يعين يف كونه حذف املوصوُف وأقيم اجلملة الوصفية مقامُه ، كما . َما منَّا أحٌد إالَّ له مقاٌم معلوٌم : مبعىن ] .  ١٦٤

منَّ : جيوُز فيه حذُف املوصوف وإقامةُ الصِّفة مقامه كقوهلم » ِمْن « قام مقامه الظرُف الوصفيُّ ، والتفصيل ب 
  ؟. ظََعَن ومنَّا أقَاَم 

  .يُراد به الكفرة » غري « مبعىن » ُدونَ « فإن أريَد بالصَّالح اإلميانُ ف : وقال ابُن عطيَّة 
هُ يلزم أنَّ من كان دون شيء أن ، فليس بصحيحٍ ، وإن أراد أنَّ» غرياً « إن أراد أنَّ ُدونَ ترادُف : قال أُبو حيان 

يكون غرياً له فصحيح ، وذلك إمَّا أن ُيشاَر به إىل الصَّالح وإمَّا أن ُيشار به إىل اجلماعة ، فإن أشري به إىل الصالح؛ 
ومنهم ُدون أهل ذلك الصالح ، ليعتدلَ التقسيم ، وإن أُشري به : فال بد من حذِف مضاف ، ليصحَّ املعىن ، تقديره 



  .ومنهم دون أولئك الصاحلني ، فال حاجة إىل تقدير مضاٍف؛ العتدار التقسيم بدونه :  اجلماعة ، أي إىل
  :ُدون ذِلَك ظرفٌ أو خرب على ما ذكرنا يف قوله : وقال أبو البقاء 

  .ليس خبرب » ُدونَ « وفيه نظر من حيث إن ]  ٩٤: األنعام [ } لَقَد تَّقَطََّع بَْيَنكُْم { 
النِّعُم واخلصُب ، والعافيةُ : عاملناهم معاملة املبتلى املخترب باحلسناِت ، وهي : أي } َوَبلَْوَناُهْم باحلسنات { : قوله 

  .، والسَّيِّئاِت وهي اجلدب ، والشَّدائُد 
ا النِّقَمُ وكُلُّ واحدٍة من احلسناِت والسيئاِت تدُعو إىل الطَّاعة ، أمَّا النعم فللترغيب ، وأمَّ: قال أهل املعاين 

  .فللترهيب 
  .لكي يندموا ويتوبوا ويرجعوا إىل طاعة ربِّهم : } لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ { 

  .اآلية } فََخلََف ِمن َبْعِدِهْم َخلٌْف َورِثُواْ الكتاب { : قوله 
ذي َيْخلُف غريه ُيطلُق منهما على القرن ال: هل مها مبعًىن واحد؟ أي  -بفتح الالم وإسكاهنا  -اخلَلَف واخلَلْف 

  .صاحلاً أو طاحلاً ، أو أنَّ السَّاكن الالم يف الطَّاحل ، اوملفتوح يف الصَّاحل؟ خالٌف مشهور بني اللُّغويني 
  .متحرك الالَّم : َخلَفاً ، يعين : يعين ساكناً وملن استخلفته » َخلْف « ُيقال للقرِن : قال الفرَّاُء 

  .» َخلٌْف « يك بدالً ِممَّا أخذ منك؛ فلهذا السبب يقالُ للقرِن جييء بعد القرِن اخللُف ما أخلَْف عل: وقال الزجاج 
  ]الكامل : [ للطَّاحل؛ وأنشد » َخلُْف سوء « للصَّاحل ، و » َخلَُف صْدقٍ « النَّاُس كلُّهم يقولون : وقال ثعلُب 

  بِكَ التَّلَفَا لَْيَت بِهِْم كانَ ال... َخلَّفَْت َخلْفاً وملْ تدْع َخلَفَا  -٢٦٢٦
: [ بالسُّكُون ، فمن جميء األول قوله » َخلْف « بالفتح ، ويف اجليد » َخلََف « قد جييء يف الرَّديء : وقال بعضهم 

  ]املتقارب 
  إىل ذِلك اخلَلَِف األعَورِ. . ...  - ٢٦٠٨
  ]الطويل : [ ومن جميء الثاين قول حسان _@_
  ألوَِّلَنا يف طاعِة اللَِّه تَابُِع... وَخلْفَُنا  لََنا القَدُم األوىل علْيهِْم - ٢٦٠٩

  ]الرجز : [ وقد مجع بينهما الشَّاِعُر يف قوله 
  َعْبداً إذا ما َناَء باِحلْملِ َخَضْف... إنَّا َوجْدَنا َخلْفَنا بِئْسَ اخلَلَْف  - ٢٦١٠

  .فاستعمل السَّاكن واملتحرك يف الرَّديء 
التَّحرمي والسُّكونُ يف الرَّديء ، فأمَّا اجليُد فبالتحريك فقط ووافقه مجاعةٌ من أْهلِ اللُّغة ، إالَّ جيوزُ : وهلذا قال النَّْضُر 

بالسُّكون فيه وجهان ، أحدمها » اخلَلْف « الفرَّاء وأبا عبيٍد ، فإنَُّهَما أجازا السكون يف اخللف املراد به الصاحل ، و 
  :ُيجَْمُع وال ُيؤنَّث ، وعليه ما تقدَّم من قوله  أنَُّه مصدر ، ولذلك ال ُيثَنَّى وال: 

  .َركْب لراكب ، وَتْجر ِلتَاجِرٍ : ك » خالِف « وإمَّا اسم مجع ... إنَّا َوَجُدَنا َخلْفََنا بئس اخلَلَْف  - ٢٦١١
  .رَكْب لراكب ، وَتْجر ِلَتاجِرٍ : ك » خاِلف « وإمَّا اسم مجع 

ه ، بأنَُّه لو كان اسَم مجع مل َيْجرِ على املفرد ، وقد جرى عليه واشتقاقه إمَّا من اخلالفةِ وَردُّه علي: قاله ابُن األنباري 
  .فََسَد : ، أي كُلُّ خلٍف َيْخلُُف من قبله ، وإمَّا من خلَف النبيذ َيْخلُُف أي 

لَُخلُوُف فمِ الصَّائم « ومن ذلك احلديث  َخلََف النَّبيذُ َيْخلُُف َخلْفاً وُخلُوفاً ، وكذلك الفَُم إذا تغيَّرت رائحُتُه: يقال 
 «.  

  .ويَأُخذُونَ حال من فاعل َورِثُوا » َخلْف « يف حمل رفع نعتاً ل » َورِثُوا « : وقوله 



ُورِّثُوا بضمِّ الواو وتشديد الرَّاِء مبنّياً ملا مل ُيَسمَّ فاعله ، واملعىن انتقل إليهم الكتاُب من : وقرأ احلسَن البصري 
  .يَأُخذُونَ مستأنفاً أخرب عنهم بذلك : هم وهو التَّوراةُ ، وجيوز أن يكون آبائ

  .َعَرَض هذَا األْدَنى : وقوله 
  .مجيع متاعِ الدُّْنَيا عرض بفتح الرَّاء : قال أُبو عبيٍد 

ف الثَّمني ، أعين الدَّراهم وأما الَعرَْ بسكون الرَّاء فما خال. » الدُّنيا عرٌض حاضرٌ يأكل منها الربُّ والفاجِرُ « : يقال 
ُحطَاُم هذا الشَّيء األدَْنى : واملعىن . والدَّنانري ومجعه عروض ، فكان العَْرُض من العََرض وليس كل عََرضٍ َعْرضاً 

ب ، وإمَّا من التَّخسيس والتَّحقري ، واألْدَنى إمَّا من الدُّنوِّ مبعىن القرب؛ ألنَُّه عاجل قري: يريد الدُّْنَيا ، واملراُد منه 
  .وتقدَّم الكالُم عليه . دنوِّ احلالِ وسقوطها 

أحدمها اجلَاُّ بعده وهو : قوله وَيقُولُونَ نسٌق على َيأخذُونَ بوجهيه ، وَسُيغْفَُر معموله ، ويف القائم َمقَام فاعله وجهان 
  .سيغفرُ لنا أخذُ العرض األْدَنى  :أنَّهُ ضمري األْخِذ املدلول عليه بقوله يَأُخذُونَ أي : والثاين » لََنا « 

  :هذه اجلملة الشَّرطية فيها وجهان } َوإِن يَأِْتهِْم عََرٌض { : قوله 
  .أنَّها مستأنفةٌ ال حملَّ هلا من اإلعراب : أظهرمها 
  .أنَّ الواَو للحال ، وما بعدها منصوٌب عليها : والثاين 

غفرة وهم ُمِصرُّون عائدون إىل فعلهم غري تائبني ، وغفرانُ الذُُّنوب َيْرُجون امل: الواو للحال ، أي : قال الزخمشري 
وإنَّما جعل الواو للحال هلذا الغرض الذي ذكره من أن الُغفران . ال يصحُّ إالَّ بالتَّوبِة ، واملُِصرُّ ال غفران له انتهى 
  .التوبة ، ألنَّ الفاعل خمتار  فيجوز مع عدم: شرطه التَّوبة ، وهو رأي املعتزلة وأمَّا أْهلُ السُّنَّة 

  .العََرض املقابل للجوهر : ما ال ثبات له ، ومنه استعار املتكلمون  -بفتح الراء  -والعََرض 
  .كما تقدَّم . مجيُع متاعِ الدُّنيا غري النقدين  -بالفتح  -العََرُض : وقال أبو عبيدة 
  .رهم على الذُُّنوبِ اإلخباُر عن إصرا: املراد بالكالمِ : قال املفسِّرون 
  .منها » يستمتعون « هذا إخباٌر عن حِرصِهِْم على الدُّْنيا ، وأهنم : وقال احلسُن 
واملراُد منعهم } أَن الَّ يِقُولُواْ َعلَى اهللا إِالَّ احلق { : التَّوراة : أي } أَلَْم يُْؤَخذْ َعلَيْهِْم مِّيثَاُق الكتاب { : مث قال تعاىل 

  .اب ، وتغيري الشَّرائع ، ألجل أخذ الرشوِة عن حتريف الكت
؛ ألن قول احلّق هو » ِميثَاُق « أنَّ حمله رفع على البدل من : أحدها : فيه أربعةُ أوجه } أَن الَّ يِقُولُواْ { : قوله 

  .ميثاق الكتاب 
  .أنَُّه عطُف بيان له وهو قريب من األوَّلِ : والثاين 

  .عول من أجله أنه منصوٌب على املف: والثالث 
لئال يقولوا : مفعوالً من أجله ومعناه » أالَّ يقُولُوا « : وإنْ فُسَِّر ميثاق الكتاب مبا تقدَّم ذكره كان : قال الزخمشريُّ 

» أنْ « ، و » من ارتكب ذَنْباً َعِظيماً فإنَّه ال ُيغفر له إال بالتَّوبة « : وكان قد فسَّر ميثاق الكتاب بقوله يف التوراة 
  .على هذه األقوالِ الثالثة مصدرية 

ناهية ، وما بعدها جمزوم هبا ، وعلى » ال « ؛ لنَّهُ مبعىن القولِ ، و » مِيثَاُق الكتابِ « مفسرة ل » أنْ « أنَّ : الرابع 
به ، وأن جيوز أن يكون مفعوالً » احلَقَّ « املصدرية و » أنْ « نافية ، والفعلُ منصوٌب ب » ال « األقوال املتقدِّمة 

  .يكون مصدراً ، وأضيَف امليثاقُ للكتابِ؛ ألنَُّه مذكوٌر فيه 



؛ » ألَْم ُيؤَخذْ « : وهو كوُنه معطوفاً على قوله : فيه ثالثةُ أوجه ، أظهُرها ما قاله الزخمشريُّ » وَدَرسُوا « : قوله 
  .ألنَُّه تقرير 
أَلَْم نَُربَِّك ِفيَنا َوِليداً َولَبِثَْت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك { : تعاىل  أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ، نظريه قوله: فكأنه قيل 

  .قد َربَّيَْناك ولَبِثَْت : معناه ]  ١٨: الشعراء [ } ِسنَِني 
  .» َورِثُوا « أنَُّه معطوف على : والثاين 

  .إليه الطَّربي وغريه ويكونُ قوله ألَْم يُؤَخذْ معترضاً بينهما وهذا الوجه سبقه : قال أُبو البقاِء 
فهو على هذا منصوب على احلال نسقاً على اجلملة . وقد درسوا : والتقدير » قَْد « أنه على إضمار : الثالث 

أي يأخذون » َيأُخذُوُه « : َسُيْغفَُر لنا يف هذه احلال ، وجيوز أن يكون حاالً من فاعل : يقولون : الشرطية ، أي 
  .يف الكتاب املانع من أخذ الرَِّشا وعلى كال التقديرين فاالستفهاُم اعتراض  العرَض يف حال َدْرِسهم ما

  .أن ال تقُولُوا بتاء اخلطابِ ، وهو التفاٌت حسٌن : وقرأ اجلحدري 
َتدَاَرسُوا وتصريفه : وأبو عبد الرمحن السلمي وادَّاَرُسوا بتشديد الدَّالِ ، واألصلُ  -رضي اهللا عنه  -وقرأ علي 
  .وقد تقدم ]  ٧٢: البقرة [ } فادارأمت ِفيَها  {كتصريف 

وقد . » فال َتْعِقلُونَ « من تلك الَرشوة اخلبيثة احملقرة : أي } والدار اآلخرة خَْيٌر لِّلَِّذيَن َيتَّقُونَ { : مث قال تعاىل 
  .تقدَّم الكالم على هذه اهلمزة والفاء غري مرة 

أنه التفاتٌ : أحدمها : باخلطابِ ، والباقون بالغيبة ، فاخلطاُب حيتمل وجهني  وقرأ ابُن عامرٍ ونافٌع وحفٌص َتْعِقلُونَ
  .من الغيبة إىل اخلطاب ، واملراُد بالضَّمائر حينئٍذ شيٌء واحد 

يبةُ وأمَّا الغ. أفال تعلقون أنتم حال هؤالء وما هم عليه وتتَعجَُّبونَ من حاهلم : أنَّ اخلطاَب هلذه األمَِّة ، أي : والثاين 
فجرى على ما تقدَّم من الضَّمائر ، ونقل أبو حيان أنَّ قراءة الغيبة أليب عمرو وأهل مكَّة ، وقراءة اخلطاب للبقاقني 

.  
اجلملة من : أحدمها : أنَُّه مبتدأ ، ويف خربه حينئذ وجهان : أظهرمها : فيه وجهان : » والَّذيَن ُيَمسِّكُون « : قوله 
  :ويف الرَّابط حينئذ أقوال } ُع أَْجَر املصلحني إِنَّا الَ ُنِضي{ قوله 

املُْصلحني منهم ، وهذا على قواعد مجهور البصريني ، وقواعد : أنَّهُ ضمٌري حمذوف لفهم املعىن ، والتقدير : أحدها 
[ } ِهيَ املأوى  فَإِنَّ اجلنة{ : أْجَر َمْصلحيهْم؛ كقوله : قائمةٌ مقام الضمري ، تقديره » ألْ « الكوفيني تقتضي أنَّ 

يف أَْدَنى { : أبواُبها ، وقوله : أي ]  ٥٠: ص [ } مُّفَتََّحةً لَُّهُم األبواب { َمأواُه ، وقوله : أي ]  ٤١: النازعات 
  .أرضهم ، إىل غري ذلك : أي ]  ٣: الروم [ } األرض 
اهللا ، وهو رأي األخفش ، وهذا كما ُيجيزه يف زيد قام أبو عبد : أنَّ الرَّابطَ تكرُُّر املبتدأ مبعناه ، حنو : والثاين 

أُبو سعيٍد الذي رويُت عنه اخلُدريُّ ، واحلجَّاُج الذي رأْيُت ابُن ُيوُسَف ، وقد تقدَّم من ذلك : املوصول ، حنو 
  .شواهُد 
  .قاله أُبو البقاء » املُصْلحَني « أنَّ الرَّابط هو العموم يف : الثالث 

  .» ملَّا كان املصلحون جنساً واملبتدأ واحد منه استغنيت عن ضمري  :وإن شئَْت قلت « : قال 

  ]الطويل : [ العموُم ربطٌ من الروابط اخلمسة؛ وعليه قول الشاعر : قال شهاب الدين 
  سَبِيلٌ؟ فأمَّا الصَّْبُر َعْنَها فَالَ َصْبرا... أالَ لَْيَت شِْعرِي َهلْ إلَى أمِّ ساملٍ  - ٢٦١٢

  :جُ زيٌد ، على أحد األوجه نعم الر: ومنه 



  .والذين ميسكون مأجورون ، أو مثاُبونَ وحنوه : أنَُّه حمذوف ، تقديره :  -من وجهي اخلرب  -والوجه الثاين 
  .وال ضرورة تدعو إليه . مجلة اعتراضية ، قاله احلويفُّ } إِنَّا الَ ُنِضيعُ { : وقوله تعاىل 

والدّار اآلخرةُ خري للمتقني : أي » الَّذين َيتَّقُونَ « : أنَّه حمل جر نسقاً على : » ون الذيَن ُيَمسِّكُ« الثاين من وجَْهْي 
  .، وللمتمسكني ، قاله الزخمشريُّ 

وفيه نظٌر؛ ألنَّه لَْم يقْع بني شيئني . اعتراضاً سيق لتأكيد ما قبله } إنَّا ال ُنضيعُ { : ويكون قوله : إالَّ انه قال 
  .ويكون على هذا مستأنفاص : يئني بينهما تعلٌُّق معنويُّ ، فكان ينبغي أن يقول متالزمني وال بني ش

» فَعَّلَ « : إنَّ : حكاه أهلُ التصريف أي » َتَمسََّك « مبعىن » َمسَّك « بالتشديد ِمْن » ُيَمسِّكُونَ « وقرأ العامَّةُ 
  .» كْتُ باحلبل تََمسَّ« ، وعلى هذا فالباُء لآللة ، كهي يف » تفَعَّل « مبعىن 
  .َمسَّكُْت بالشَّيء ، وَتَمسَّكُْت ، واْسَتْمَسكُْت به ، وامتَسكُْت به : يقال 

« بسكون امليم وختفيف السني من » ُيْمِسكُونَ « وقرأ أبو بكر عن عاصم ، ورويت عن أيب عمرو وأيب العالية 
  .َمَسكُْت ، وأْمَسكُْت : ومها لغتان يقال » أْمَسَك 

  ]البسيط : [ عُب بُن زهري بينهما يف قوله وقد مجع ك
  إالَّ كََما ُتْمِسُك املاَء الَغرَابِيلُ... وال ُتَمسُِّك بالعهِد الذي َزَعَمْت  - ٢٦١٣
  .ُمتعدٍّ » أْمَسك « ولكن 

هلم ُيمِسكون دينهم وأعما: فعلى هذا مفعوله حمذوف ، تقديره ]  ٦٥: احلج [ } َويُْمِسُك السمآء { : قال تعاىل 
  .ألوامره ونواهيه : باكتاب ، فالباء جيوُز أن تكون للحال وأن تكون لآللة أي مصاحبني للكتابِ ، أي 

[ } أَْمِسْك َعلَْيكَ َزْوَجَك { : ، وقوله ]  ٢٢٩: البقرة [ } فَإِْمسَاٌك بَِمْعُروٍف { : وحجة عاصم قوله تعاىل 
  ] . ٤: املائدة [ } ْمَسكَْن َعلَْيكُْم فَكُلُواْ ِممَّآ أَ{ : ، وقوله ]  ٣٧: األحزاب 

: أمسكته ، وقَلََّما يقال : والتشديُد أقوى؛ ألنَّ التشديد للكثرة ، وههنا أريد به الكثرة؛ وألنَُّه يقال : قال الواحديُّ 
  .أمسكت به 

َوأَقَاُمواْ { : د لقوله تعاىل على املاضي ، وهو جّي» َتَمسَّكُوا « : ، وأيب » اْسَتْمَسكُوا « : وقرأ عبد اهللا واألعمش 
  .إذ قل ما يعطف على مستقبل إالَّ يف املعىن } الصالة 
  فصل

  .أراد والذين يعملون مبا يف الكتاب 
عبد اهللا بن سالم وأصحابه متسَّكوا بالكتاب الذي جاء به موسى ، : هم املؤمنون من أهل الكتاب ك : قال جماهٌد 

  .ذوه مكلةً فلم حيرفوه ومل يكتموه ومل يتخ
  .أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم : وقال عطاء 

إِنَّ الذين آَمنُواْ َوَعِملُواْ { : ال نضيع أجرهم ، كقوله تعاىل : أي } َوأَقَاُمواْ الصالة إِنَّا الَ ُنِضيُع أَْجَر املصلحني { 
  . ] ٣٠: الكهف [ } الصاحلات إِنَّا الَ ُنِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً 

أفردها : التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة ، ومنها إقامة الصالة فكيف أفردها بالذِّكر؟ فاجلواُب : فإن قيل 
  .لعلو مرتبتها ، فإنََّها أعظم العبادات بعد اإلميان 

  ) ١٧١(َما آَتيَْناكُْم بِقُوٍَّة َواذْكُرُوا َما ِفيِه لََعلَّكُمْ َتتَّقُونَ َوإِذْ َنَتقَْنا الْجََبلَ فَْوقَُهْم كَأَنَُّه ظُلَّةٌ َوظَنُّوا أَنَُّه َواِقٌع بِهِْم ُخذُوا 



  .اآلية } َوإِذ َنَتقَْنا اجلبل { : قوله تعاىل 
َنَتَق ما يف اجلراب إذا نفضه فرمى ما فيه ، : قلُع الشيء من موضعه ، والرَّْمُي به ، ومنه : النَّْتُق : قال أبو عبيدة 

علْيكُمْ بزواج األْبكارِ ، فإنَُّهنَّ أطَْيبُ أفواهاً ، « : إذا كانت كثرية الوالدة ، ويف احلديث : ، وِمنَْتاٌق وامرأة ناِتٌق 
  .» وأْنَتُق أْرحاماً ، وأرضى باليَسريِ 

  .نتقُْت السِّقَاِء إذا جذْبَتُه لتقتلَع الزُّبْدةَ من فم القرية : ومنه . اجلَذُْب بشدة : النتَّق : وقيل 
  .الزَّْعَزَعةُ ، وبه فَسََّرُه جماهد : وقال ابن قتيبة » هو الرفُع « : قال الفرَّاُء 

  ]الكامل : [ وقال النَّابغة 
  طَفََحْت علْيكَ بِنَاِتقٍ ِمذْكَارِ... لَْم ُيْحَرُموا ُحسَن الغذَاِء وأمَُّهْم  - ٢٦١٤

  .وكلُّها معاٍن متقاربة 
  :فيه وجهان » فَوقَُهْم « : قوله 

هو متعلٌِّق مبحذوف ، على أنَّه حال من اجلََبل وهي حالٌ مقدرة؛ ألنَّ حالةَ النَّْتق مل تكن فوقهم ، لكن : أحدمها 
  .بالنَّْتق صار فوقهم 

  .َنَتقَْنا قاله احلويفُّ وأبو البقاِء : أنه ظرٌف ل : والثاين 
رفعنا بالنَّْتقِ اجلبل فوقهم ، : ميكن أن يعمل يف فَوقَُهْمأي  وال ميكن ذلك ، إالَّ أن ُيَضمَّن معىن ِفْعلِ: قال أبو حيان 
ال » نتق « فعلى هذا يكون فَوقَُهْم منصوباً ب ] .  ١٥٤: النساء [ } َوَرفَْعَنا فَْوقَُهمُ الطور { : فيكون كقوله 

  .مبعىن رفع 
  .فتتعدَّد احلال أيضاً » اجلََبل « يف حمل نصبٍ على احلالِ من » كأنَُّه ظُلَّةٌ « : قوله 

  .سقيفة : قال عطاٌء . كل ما أظلك : والظُّلَّة . هو كأنه ظُلَّة وفيه ُبعد : هي خرب مبتدأ حمذوف ، أي : وقال مكيٌّ 
  :قوله َوظَنُّوا فيه أوجه 

  .أنَّهُ يف حمل جرٍّ نسقاً على َنتَقَْنا املخفوض بالظَّرف تقديراً : أحدها 
كأنَُّه ظُلَّةٌ يف حال كونه مظنوناً : اجلبل أي : مقدرةٌ عند بعضهم ، وصاحُب احلالِ إمَّا » قد « أنه حال و : والثاين 

  .فَْوقَُهْم : ُهْم يف : وقوعه هبم ، ويضعف أن يكون صاحُب احلال 
  .أنه مستأنف ، فال حملَّ له ، والظنُّ هنا على بابه : الثالث 

  .مبعىن اليقني  قوي يف نفوسهم وجيوز أن يكون: قال أهل املعاين 
  .علموا وأيقنوا أنَُّه واقع هبم والباء على باهبا أيضاً : قال املفسُِّرون 

  .» على « وجيوز أن تكون مبعىن : قيل 
  :أي } ُخذُواْ َمآ آتَْيَناكُم بِقُوٍَّة { : قوله 

  .وقلنا هلم خذوا ما أتيناكم بقوة جبد واجتهاد 
اة لثقلها رفع اهللا الطور على رءوسهم مقدار عسكرهم وكان فرسخاً يف فرسخ روي أهنم ملَّا أبوا قبول أحكام التور

.  
وقيل هلم إن قبلتموها مبا فيها وإالَّ ليقعن عليكم ، فلمَّا نظروا إىل اجلبل َخرَّ كل واحد منهم ساجداً على جانبه 

: على جانبه األيسر ، ويقولون األيسر وهو ينظر بعينه اليمىن خوفاً من صوطه ، فلذلك ال ترى يهودّياً سجد إال 
  .هي السَّجدة اليت رفعت نَّ هبا العقوبة 



واألعمش واذَّكَرُوا بتشديد الذال من األذّكار ، : ذَكََر َيذْكَُر : قوله واذكُرُوا العامَّةُ على التخفيف أْمراً من 
  .اذتكرُوا ، واالذتكار ، تقدم تصريفه : واألصل 

  .بتشديد الكاف » تذكَّر « :  وقرأ ابن مسعود تذكَّرُوا من
ولتتذكَّرُوا فأدغمت التاء يف الذال ، وُحِذِفْت الُم اجلزم كقوله : وقرىء وتذَّكَّرُوا بتشديد الذال والكاف واألصل 

  ]الوافر : [ 
  .. . . .ُمَحمَُّد َتفِْد نَفَْسَك كُلُّ َنفْسٍ  - ٢٦١٥
  فصل

واح وأتى هبا إىل بين إسرائيل ، وفيها التوراة أمرهم بقبوهلا ، واألخذ هبا ملَّا أخذ موسى األل: قال ابُن عبَّاس وغريه 
  .بوة 

  .انشرها علينا ، فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها : فقالوا 
: ةٌ أي بل اقبلوها مبا فيها فراجعوه مراراً ، فأمر اللَُّه املالئكة ، فرفعوا اجلبل على رءوسهم حىت صار كأنَُّه ظُلَّ: فقال 

  .غمامة فوق رءوسهم 
وقيل هلم إن مل تقبلوها مبا فيها وإالَّ سقط هذا اجلبلُ عليكم؛ فقبلوها ، وأمروا بالسُّجود؛ فسجدوا وهم ينظرون إىل 

  .اجلبل بشق وجوههم فصارت سنة اليهوِد إىل اليوم 
  .ال َسْجَدةَ أعظم من سجدٍة رفعت عنا العذاب : ويقولون 

ْدَنا أَنْ َتقُولُوا َك ِمْن بَنِي آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّيَّتَُهْم وَأَْشَهدَُهْم َعلَى أَنْفُسِهِْم أَلَْسُت بِرَبِّكُْم قَالُوا َبلَى َشهَِوإِذْ أََخذَ َربُّ
قَْبلُ َوكُنَّا ذُرِّيَّةً ِمْن َبْعدِِهْم أَفَُتْهِلكَُنا بَِما  أَْو َتقُولُوا إِنََّما أَْشَرَك آَباُؤَنا ِمْن) ١٧٢(َيْوَم الِْقَياَمةِ إِنَّا كُنَّا َعْن َهذَا غَاِفِلَني 

  ) ١٧٤(َوكَذَِلَك نُفَصِّلُ الْآَياِت َولََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ ) ١٧٣(فََعلَ الُْمْبِطلُونَ 

  .اآلية } َوإِذْ أََخذَ رَبَُّك ِمن بين آَدَم { : قوله تعاىل 
مسعت « : ُسِئلَ عن هذه اآلية ، فقال  -رضي اهللا عنه  -جلهين أن عمر روى مسلم بُن يسار ا: قال املفسِّرون 

إنَّ اهللا تعاىل خلق آَدم ثُمَّ َمسَح ظهَرُه؛ فاستخَرَج منُه ذُرَِّيةً : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيسألُ عنها ، فقال 
  َمَسَح َخلقُْت هؤالء للجنَِّة وبعمل أْهلِ اجلنَّةِ َيْعَملُونَ ، ثُمَّ: فقال 

  .هؤالء للنَّارِ وبعمل أهلِ النَّارِ َيْعَملُونَ : ظهَرُه واسَتخَرَج منه ذرِّيَّةً ، فقال 
  ففيم العمل؟: يا رسول اهللا : فقال رجل 

ِة حتَّى ميُوتَ إنَّ اللَّه بتاَرَك وتَعالَى إذا َخلَق العْبَد للجنَِّة استعملَُه بعملِ أْهلِ اجلنَّ» :  -عليه الصَّالة والسَّالم  -فقال 
ى ُميوتَ على عملٍ ِمْن أْعمالِ أْهلِ اجلنَِّة فيدخله اهللا اجلنَّة ، وإذا خلق اللَُّه العبدَ للنَّارِ استعملُه بعملِ أْهلِ النَّارِ حتَّ

كر وهذا حديثٌ حسن ، ومسلم بن يسار مل يسمع من عمر ، وقد ذ« على عملِ أهلِ النَّارِ ، فيدخلُه اللَُّه النَّار 
  .بعضهم يف هذا اإلسناد بني مسلم وعمر رجالً 

إنَّ اهللا مسحَ صفحةَ ظهر آدَم اليمىن فأخرج منه ذريةً بيضاء كهيئة الذر مث مسح صفحة ظهره : وقال مقاتل وغريه 
. بلى  مث قال هلم ألْسُت بربكُْم قالُوا. اليسرى فأخرج منه ذريةً سوداء كهيئة الذَّرِّ ، فقال يا آدم هؤالء ذريتك 

وقال للسود هؤالء للنَّار ، وال أبايل ، وهم أصحاب . فقال للبيض هؤالء للجنَّة برمحيت ، وهم أصحاب اليمني 



الشِّمالِ ، مثَّ أعادهم مجيعاً يف صلب آدم فأهلُ القبورِ حمبوسون حتَّى خيرج أهل امليثاق كلهم من أصالبِ الرجالِ ، 
  .وأرحام النِّساِء 
وإىل هذا القول ذهب . اآلية ]  ١٠٢: األعراف [ } َوَما َوَجْدَنا َألكْثَرِِهم مِّْن َعْهٍد { : ض العهد قال تعاىل مين نق

  .سعيُد بُن املسيب ، وسعيد بن جبري ، والضَّحَّاُك ، وعكرمة والكليب 
وذلك . ة قالُوه تقيةً وكرهاً ، وأهل الشقاو« َبلَى » إن أهل السَّعاَدةِ أقَّرُّوا طوعاً وقالوا : وقال بعض أهل التفسري 

  ] . ٨٣: آل عمران [ } َولَُه أَْسلََم َمن ِفي السماوات واألرض طَْوعاً َوكَْرهاً { : معىن قوله 
  .واختلفوا يف موضع امليقاق 

ببطن نعمان ، وهو واٍد إىل جنب عرفة وروي عنه أنه بَدهْنا يف أرض اهلنِد ، وهو املوضعُ الذي : قال ابن عباس 
  .ط آدم عليه هب

  .بني مكة والطائف : وقال الكليبُّ 
أن اهللا أخرجهم مجيعاً ، وصورهم وجعل هلم عقوالً يعلمون هبا ، وألسناً ينطقون هبا ، مثَّ كلمهم : وروى السُّدي 

  .؟ « ألْسُت بِرِبِّكُْم » عياناً ، وقال : قبالً أي 
قَالَْت َنْملَةٌ ياأيها النمل { : مثال الذّر فَْهماً تعقل به كما قال تعاىل وجائز أن يكون اهللا تعاىل جعل أل: وقال الزَّجَّاُج 

  ] . ١٨: النمل [ } ادخلوا َمَساكَِنكُْم 
فكيف جيوز أن يُعذَِّب اهللا اخللق قبل أن يذنبوا ، أو يعاقبهم على ما أراده : فإن قيل : قال ابُن العريبُّ : قال القرطيبُّ 

  منهم وكتبه عليهم؟
  ومن أْيَن ميتنع ذلك ، عقالً أو شرعاً؟:  قلنا

  .إن الرحيم احلكيم ِمنَّا ال جيوز أن يفعل ذلك : فإن قيل 

ألن فوقه آمراً يأمره وناهياً ينهاه ، وربنا تعاىل ال يسألُ عمَّا يفعل وهم ُيسألُونَ ، وال جيوز أن يقاس اخللق : قلنا 
عاىل ، واخللُق بأمجعهم له ، يصرفهم كيف يشاء وحيكُم فيهم مبا أراد ، باخلَالقِ ، وباحلقيقة فإن األفعال كلها هللا ت

وهذا الذي جيُدُه اآلدمّي فإنَّما هو من رقة اجلبلَِّة ، وشفقة اجلنسيَِّة وُحبِّ الثَّناِء واملدح ، والباري تعاىل منزٌَّه من 
  .ذلك 

  :وجه ، واحَْتجُّوا على فساده بوجوه وأطبقت املعتزلةُ على أنَُّه ال جيوُز تفسري هذه اآلية هبذا ال
« بدلٌ من قوله » ِمْن ظُُهورهْم « ف ]  ١٧٢: األعراف [ } ِمن بين آَدَم ِمن ظُُهورِِهْم { : قالوا إن قوله : األول 

نه أخذ من فلم يذكر اهللا تعاىل أ: وإذْ أخذ ربَُّك من ظُهورِ َبنِي آَدَم ، وعلى هذا التقدير : فيكون املعىن » َبنِي آدَم 
  .ظهر آدم شيئاً 

من ظهره؛ ألنَّ آدم : بل قال » ِمْن ظُهورِهمْ « : لو كان املراد أنه تعاىل أخرج من ظهر آدم ذرية ملا قال : الثاين 
  .ذُّريته : ولو كان املراُد آدم لقال » ذُريََّتُهْم « : ليس له إال ظهر واحد ، وكذلك قوله 

وهذا ]  ١٧٣: األعراف [ } إِنََّمآ أَْشَرَك آَباُؤَنا ِمن قَْبلُ { : ولئك الذُّريَّةِ أهنم قالوا أنَُّه تعاىل حكى عن أ: الثالث 
  .ال يليق بأوالد آدم؛ ألنَُّه عليه الصَّالة والسَّالم ما كان مشركاً 

امليثاق حال عقلهم أنَّ أخذ امليثاق ال ميكن إالَّ من العاِقلِ ، ولو كان أولئك الذر عقالء ، وأعطوا ذلك : الرابع 
لوجب أن يتذكروا يف هذا الوقت أهنم أعطوا امليثاق قبل دخوهلم يف هذا العامل؛ ألن اإلنسان إذا وقعت له واقعة 

عظيمة فإنَُّه ال جيوُز مع كونه عاقالً أن ينساها نسياناً كلّياً ال يتذكر منها قليالً وال كثرياً ، وهبذا الدليل يبطلُ القول 



ألنَّا نقولُ لو كانت أرواحنا قد جعلت قبل هذه األجساد يف أجساد أخرى ، لوجب أن نتذكََّر اآلن أنا بالتَّناسخ؛ 
  .كنا قبل هذا اجلسد يف جسد آخر ، وحيثُ مل نتذكر كان القول بالتَّناسخ باطالً 
ا يف وقت امليثاق أعطينا إنَّا كن: وهذا الدليل بعينه قائم يف هذه املسألة فوجب القول مبقتضاه ، فلو جاز أن يقال 

إنَّا كنَّا قبل هذا البدن يف بدن آخر مع : العهد مع أنَّا يف هذا الوقت ال نتذكر شيئاً منه ، فلَم ال جيوز أيضاً أن يقال 
  .أنا يف هذا البدن ال نتذكر شيئاً من تلك األحوال 

كذلك مل يبعد يف كل ذرَّة من ذرات اهلباء أن البنية شرط حلصول احلياة والعقل والفهم ، إذ لو مل يكن : اخلامس 
أن تكون عاقالً فامهاً مصنفاً للتَّصانيف الكثرية يف العلوم الدَّقيقة ، وفتح هذا الباب يؤدِّي إىل التزام اجلماداِت ، 
إالَّ  وإذا ثبت أن هذه البنية شرط حلصول احلياة ، فكل واحد من تلك الذّرات ال ميكن أن يكون عاقالً عاملاً فامهاً

إذا حصلت له بنية ومحية ، وإذا كان كذلك فمجموع تلك األشخاص الذين خرجوا إىل الوجوِد من أول ختليق آدم 
 -إىل قيام القيامة ال حتويهم عرصة الدنيا ، فكيف ميكن أن يقال إنَّهم بأسرهم حصلوا دفعة واحدة يف صلب آدم 

  . -عليه الصَّالة والسَّالم 

لٌ النعقاد اإلمجاع على أن بسبب ذلك القدر من املثاق ال يصريون مستحقّني للثواب والعقاب ، قالوا باط: السادس 
وال جيوز أن يكون املطلوب منه أن يصري ذلك حجة عليهم عند دخوهلم يف الدنيا ، ألهنم ملَّا مل يذكروا ذلك امليثاق 

  .يف الدنيا فكيف يصري عليهم حجة يف التمسك باإلميان 
إن حال أولئك الذّر ال يكونُ أعلى يف الفهم والعلم من حال األطفال ، فلمَّا مل ميكن توجيه : ال الكعيبُّ ق: السابع 

  التَّكاليف على الطِّفل ، فكيف ميكن توجيهه على أولئك الذّرِّ؟
ل الفهم حىت يسبح ، كما وأجاب الزَّجَّاج عنه مبا تقدَّم من تشبيهه بقصة النَّملة ، وأيضاً ال يبعُد أن يعطي اللَُّه اجلب

وكما أعطى اللَُّه العقل للبعري حتَّى سجد للرَُّسول ]  ٧٩: األنبياء [ } َوَسخَّْرَنا َمَع َداُوودَ اجلبال ُيسَبِّْحَن { : قال 
  .، وللنَّْخلَِة حىت مسعت وانقادت حني دعيت فكذا َهُهَنا 

ملي العقول أم ال ، فإن كان األوَّلُ كانوا مكلفني ال حمالة ، أن أولئك الذّر يف ذلك الوقت إّما أن يكون كا: الثامن 
وإمنا يبقون مكلفني إذا عرفوا اهللا تعاىل باالستدالل ولو كانوا كذلك ملا امتازت أحواهلم يف ذلك الوقت على 

لتكليف يف وقت ذلك أحواهلم يف هذه احلياة الدُّْنَيا ، فلو افتقر التكليف يف الدُّنيا إىل سبق ذلك امليثاق؛ الفتقر ا
  .امليثاق إىل سبق ميثاق آخر ومل التَّسلسل وهو حمال 

  .إنَُّهْم ما كانوا كاملي العقول يف ذلك الوقت ، فيمتنع توجيه اخلطاب والتَّكليف عليهم : وإن قيل 
ولو كانت تلك ]  ٦ - ٥: ارق الط[ } فَلَْينظُرِ اِإلنَسانُ ِممَّ ُخِلَق ُخِلَق ِمن مَّاء َداِفقٍ { : قوله تعاىل : التاسع 

الذَّرات عقالء فامهني لكانوا موجودين قبل هذا املاء الدَّافق ، وال معىن لإلنسان إالَّ ذلك الشيء فحينئٍذ ال يكون 
  .اإلنسان خملوقاً من املاء الدَّافق وذلك رد لنصِّ القرآن 

قل والفهم والقدرة عند امليثاق مث أزال عقله وفهمه وقدرته؟ ِلمَ ال ُجيوُز أن يقال إنَُّه تعاىل خلقه كامل الع: فإن قالوا 
  مث إنه خلقه مرة أخرى يف رحم األم وأخرجه إىل احلياةِ؟

هذا باطل؛ ألنه لو كان األمر كذلك ملا كان خلقه من النطفة خلقاً على سبيل االبتداء بل جيب أن يكون : قلنا 
  .أنَّ خلقه من النطفة هو اخللق املبتدأ ، فبطل ما ذكرمتوه خلقاً على سبيل اإلعادة ، وأمجع املسلمون على 

  .أن تلك الذَّرات إمَّا أن تكون عني هؤالء الناس أو غريهم ، والثاين باطل باإلمجاع بقي األول : العاشر 



لك ، واألوَّلُ إمَّا أن ُيقالَ إنَّهم بقوا فهماء عقالء قادرين حال ما كانوا نطفه وعلقة ومضغة أو ما بقوا كذ: فنقولُ 
  .باطلٌ ببديهة العقل 

وقت امليثاق ، ويف الدُّْنَيا ، ويف القرب ، ويف : يقتضي أن يقال إن اإلنسان حصلت له احلياة أربع مرات : والثاين 
بعد احلياة احلاصلة من امليثاق األولِ ، وموت يف الدُّنيا وموت يف القرب ، : القيامِة وأنه حصل له املوت ثالث مرات 

  ] . ١١: غافر [ } َربََّنآ أَمَتََّنا اثنتني وَأَْحَييَْتَنا اثنتني { : وهذا العدد خمالف للعدد املذكور يف قوله تعاىل 
لو كان القولُ هبذا الذَّرِّ صحيحاً لكان ذلك الذَّر هو اإلنسان؛ ألنَُّه هو املكلَّف املخاطب املثاب : احلادي عشر 

ذلك الذّر غري خملوق من النطفة والعلقة ، واملضغة ، والقرآن يدلُّ على أنَّ اإلنسان املعاقب ، وذلك باطلٌ؛ ألنَّ 
  .اآليات ]  ١٢: املؤمنون [ } َولَقَدْ َخلَقَْنا اإلنسان ِمن ُسالَلٍَة مِّن ِطنيٍ { : قال تعاىل . خلق من النُّطفِة ، والعلقة 

فهذه الوجوه ]  ١٩ - ١٧: عبس [ } َشيٍء َخلَقَُه ِمن نُّطْفٍَة َخلَقَُه فَقَدََّرهُ قُِتلَ اإلنسان َمآ أَكْفََرُه ِمْن أَيِّ { : وقوله 
  .دلَّْت على ضعف هذا القول 

إنَّ اهللا تعاىل أخرج الذرية وهم األوالد من صلب آبائهم ، وذلك اإلخراج حال كوهنم : وقال أربابُ املعقوالت 
مهَّات ، وجعلها علقة مث مضغة حىت جعله بشراً سوّياً وخلقا كامالً مث نطفاً ، فأخرجها اهللا تعاىل فأودعها أرحام األ

بلى ، : أشهدهم على أنفسهم مبا ركب فيهم من دالئل وحدانيَّته ، وغرائب صنعته ، فباإلشهاد صاروا كأهنم قالوا 
َشْيٍء إِذَآ أََرْدَناهُ أَن نَّقُولَ لَُه كُْن إِنََّما قَْولَُنا ِل{ : وإن مل يكن هناك قول باللِّساِن ، ولذلك نظائر منها قوله تعاىل 

  ] . ٤٠: النحل [ } فََيكُونُ 
  ] . ١١: فصلت [ } فَقَالَ لََها وَِلَألْرضِ ائتيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً قَالََتآ أََتْيَنا طَآِئِعنيَ { : وقال تعاىل 

  .ُدقُّنِي َسلْ َمْن َي: قال اجلدار للوتِد ِلَم َتشقُّنِي قال : قول العرب 
  ]الرجز : [ وقال الشاعر 

  َمْهالً ُروَْيداً قَْد َمألَت بَطْنِي... امتأل احلَْوًض وقَالَ قَطْنِي  - ٢٦١٧
فهذا النوع من اجملاز واالستعارة مشهور يف الكالم ، فوجب محل الكالم عليه ، وهذا القول ال طعن فيه ألبتة ، 

  .وليس منافياً لصحة القول األول 
  فصل
استدلَّ هبذه اآلية على أنَّ َمْن مات صغرياً دخل اجلنَّة إلقراره يف امليثاق األول ومْن بلغ ملْ ُيغنِِه امليثاق : ل القرطيبُّ قا

  .األول 
ُبيُوِتهِمْ لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُُر بالرمحن ِل{ : بإعادةِ اجلارِّ ، كقوله » ِمن َبنِي آَدَم « : بدل من قوله » ِمْن ظُُهورِهْم « قوله 

وهل هو بدلُ اشتمال أو بدلُ ]  ٧٥: األعراف [ } لِلَِّذيَن استضعفوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم { ]  ٣٣: الزخرف [ } 
  :بعض من كل؟ قوالن 

ضربُت زيداً ظهره وقطعُته يده ، ال يُْعرِب هذا أحد : األول أليب البقاء ، والثاين للزخمشري ، وهو الظاهر كقولك 
  .مفعول به » ذُرَِّيتَُهْم « الٍ ، و بدل اشتم

  .باجلمع » ذُرِّيَّاهتم « وقرأ الكوفيون وابن كثري ذُرِّيتُهمْ باإلفراد ، والباقون 
« حمذوفاً لفهم املعىن وذُرِّيَّاهتم بدلٌ من ضمري » أخذ « وحيتمل يف قراءة اجلمع أن يكون مفعولُ : قال أبو حيان 

َوأََخذَْنا ِمنُْهْم مِّيثَاقاً { : ُهورِِهمْ بدلٌ من َبنِي آَدَم واملفعولُ احملذوُف هو امليثاق كقوله كما أنَّ من ظُ» ظُُهورِِهْم 
  ] . ١٥٤: النساء [ } غَِليظاً 



وإذ أخذ ربَُّك من ظهور ذُرِّيات بين آدم ميثاق التوحيد هللا ، واستعاَر أن يكون أخذ امليثاق : وتقديُر الكالمِ : قال 
  .ن امليثاق لصعوبته واالرتباط به شيٌء ثقيلٌ حيمل على الظَّْهرِ من الظهر كأ

وكذلك قرأ الكوفيُّون وابن كثري يف سورة يس ، ويف الطُّورِ يف املوضعني ذُرِّيَّتَُهم باإلفراد؛ وافقهم أبو عمرو على ما 
بن عامر على اجلمع ، وأبو عمرو ونافع يف يس ، وناف وافقهم يف أول الطور ، وهي ذُرِّيَّتَُهم بإمياٍن دون الثانية ، وا

  .مجعوا بني األمرين 
وهو على حذف مضاف ، » أخذ « ويتعيَّن أن يكون مفعوالً ب : قال أبو حيان يف قراءة اإلفراد يف هذه السُّورِة 

ذلك واضٌح؛ ألنَّ من يعين أنه مل َيُجْز فيه ما جاَز يف ذُرَِّياهتم من أنَّه بدل ، واملفعولُ حمذوف و. ميثق ذريتهم : أي 
باإلفراد مل َيقَْرأُه إالَّ منصوباً ، ولو كان بدالً من ُهمْ يف ظُُهورِِهْم لكان جمروًر ، خبالف ذُرِّيَّاهتم » ذُرِّيَّتَُهْم « : قرأ 

  .باجلمع فإنَّ الكسرة َتصْلُح أن تكون عالمة للجر وللنصب يف مجع املُؤنَِّث السَّاملِ 
رية تقع على الواِحِد واجلمع ، فمْن أفرَد فقد استغىن عن مجعه بوقوعه على اجلمع كالبشر فإنه الذ: قال الواحديُّ 

[ } أََبَشرٌ َيْهدُوَنَنا { : وعلى اجلمع ، كقوله ]  ٣١: يوسف [ } َما َهذَا َبَشًرا { : يقع على الواحد ، كقوله 
مجع تصحيح ، وال تكسري » بشر « فكما مل جيمع ]  ١٠: إبراهيم [ } إِنْ أَنُتْم إِالَّ َبَشٌر ِمثْلَُنا { ]  ٦: التغابن 

  .» الذريَّة « كذلك ال جيمع 
إنَّ الذرية وإن كان واحداً فال إشكال يف جواز اجلمع فيه ، وإن كان مجعاً فجمعه حسن ، ألنَّ : ومن مجع قال 

  .الطرقات واجلدرات : اجلموع املكسرة قد معت حنو 
  .} ْم على أَنفُِسهِْم أَلَْسَت بَِربِّكُْم قَالُواْ بلى شَهِدَْنآ َوأَْشَهدَُه{ : قوله 

إنََّها حممولة : أمَّا على قولِ َمْن أثَْبَت امليثاق األوَّل فكل هذه األشياء حممولة على ظواهرها ، وأمَّا من أنكره ، قال 
ا عقوهلم ، فصار ذلك جارياً جمرى ما إذَا أنه تعاىل نصب هلم األدلة على ربوبيته ، وشهدت هب: على التَّمثيل ، أي 

  .وكأهنم قالوا بلى أنت ربَُّنا . } أَلَْستُ بِرَبِّكُمْ { : أشهدهم على أنفسهم ، وقال هلم 
  .» ألَْسُت « : جواب » َبلَى « : قوله 

تصديقاً له ، فكأهنم أقَرُّوا كان » نعم « لكفروا ، يريد أنَّ النَّفَي إذا أجيب ب » َنَعمْ « لو قالوا : قال ابُن عبَّاس 
  .بأنه ليس برهبم ، هكذا ينقلونه عن ابن عباس 

وذلك أن هذا النفي صار ُمقرَّراً ، فكيف يكفرون بتصديق التقرير؟ وإنَّما املانُع من جهِة  -إن صحَّ عنه  -وفيه نظٌر 
ن مقرراً بسبب دخول االستفهام عليه ، وإن كا» َبلَى « اللغة ، وهو أنَّ النفَي مطلقاً إذا قُصَد إجيابه أجيب ب 

  ]الوافر : [ وإنَّما كان ذلك تغليباً جلانب اللفظ ، وال جيوز مراعاةُ جانب املعىن إالَّ يف شعر ، كقوله 
  وإيَّاَنا فَذاَك بَِنا َتَدأنِي... ألَْيَس اللَّْيلُ َيْجَمعُ أمَّ َعْمرٍو  - ٢٦١٨

  وَيْعلُوَها النَّهاُر كََما َعالنِي ...َنَعْم وأَرى اهلاللَ كما َترَاُه 
  .، مراعاةً للمعىن؛ ألنه إجياب » نََعْم « فأجاب قوله ألَْيَس ب 

اشهدوا : من كالم املالئكة ، ألهنم ملَّا قالوا َبلَى ، قال اهللا للمالئكة : قوله َشهِْدنضا هذا من كالمِ اللَِّه تعاىل ، وقيل 
  .ألن كالَم الذرية قد انقطع ههنا » قالوا َبلَى « : ن الوقف على قوله شهدنا ، وعلى هذا القول حيس: فقال 
أنَّ املالئكة قالوا شهدنا عليهم : تقريره } إِنَّا كُنَّا َعْن هذا غَاِفِلَني { لئال تقولوا : أي » أنْ تقُولُوا « : وقوله 

: النحل [ } ِفي األرض رََواِسَي أَن َتِميدَ بِكُْم  وألقى{ كقوله » لِئَالَّ « باإلقرارِ؛ يقولوا ما أقررنا ، فأسقط كلمة 



  .شَهِدَْنا كراهة أن تقولوا : قاله الكوفيون ، وعند البصريني تقديره . لئالَّ متيد بكم : ، أي ]  ١٥
  .من كالم اهللا تعاىل واملالئكة : وقيل 
وأشهدهم : تقديره } القيامة إِنَّا كُنَّا َعْن هذا غَاِفِلَني  أَن َتقُولُواْ َيْوَم{ : من كالم الذُّريَِّة ، وعلى هذا فقوله : وقيل 

  .أو كراهية أن يقولوا ذلك } إِنَّا كُنَّا َعْن هذا غَاِفِلَني { : على نفسهم بكذا وكذا لئالَّ يقولوا يوم القيامة 
« : ولكن بقوله » َشهِْدَنا « ب َبلَى وال يتعلَُّق أن تقُولُوا : وعلى هذا ال حيسن الوقُف على قوله : قال الواحديُّ 

  .فلم جيز قطعه عنه » وأشهَدُهمْ 
هذا تأويل البصريني ، . شهدنا كراهة أن تقولوا : مفعولٌ من أجله ، والعاِملُ فيه إمَّا شَهِدَْنا أي » أنْ تقُولُوا « قوله 

وألقى ِفي األرض رََواِسَي أَن َتمِيدَ {  كقوله: لئالَّ تقولوا : النافية ، أي » ال « فقاعدهتم تقدير : وأما الكوفيون 
  ] . ١٥: النحل [ } بِكُْم 

  .كما تقدم 
  ]الوافر : [ وقول القطامي 

  فَآلَيَْنا َعلَْيَها أنْ ُتَباعَا... َرأْيَنا َما َيَرى الُبَصَراُء ِفيَها  - ٢٦١٩
كراهة أن يقولوا ، وقد تقدم أن الواحدي وأشهدهم لئال يقولوا أو : أي » وأشهَدُهْم « : أن ال ُتباع ، وأما : أي 

كأنَّه رأى أن التركيب يصري » أْشَهدَُهْم « قد قالك إنّ َشهِْدنا إذا كان من قول الذُّريَّةِ يتعيَُّن أن يتعلَّق أن تقولوا ب 
ن ينبغي أن يكون َشهِْدَنا أن تقولوا ، سواًء قرىء بالغيبة أو اخلطاب ، والشَّاهُدون هم القائلون يف املعىن ، فكا: 

شهد بعضهم على بعض ، فبعُض الذرية قال شهدنا : شهدنا أن نقول حنن ، وهذا غُري الزم؛ ألنَّ املعىن : التركيب 
  .أان يقول البعُض اآلخر كذلك 

متام قصة » قَالُوا َبلَى « إىل قوله } َوإِذْ أََخذَ َربُّكَ { : وهو أن يكون قوله : وذكر اجلرجاينُّ عن بعضهم وجهاً آخر 
نشهد؛ : مبعىن » َشهِْدَنا « : امليثاق ، مث ابتدأ عزَّ وجلَّ خرباً آخر بذكر ما يقوله املشركون يوم القيمة ، فقال 

  ]الكامل : [ كقوله احلطيئة 
  .. . . .َشهَِد احلُطَيئَةُ ِحَني َيلْقَى َربَُّه  - ٢٦٢٠

  .َيْشَهدُ أن يقولوا : يشهد ، فيكون تأويله : أي 
يف املوضعني بالغيبِة ، جرياًعلى األمساء املتقدمة ، والباقون باخلطاب ، وهذا واضٌح » َيقُولُوا « : رأ أبو عمرو وق

  .إنّ شَهِْدَنا ُمْسَنٌد لضمري اهللا تعاىل : على قولنا 
فعل وعلَّته ، ، ويكون قالوا شِهِدَْنا معترضاً بني ال» أشهدهم « على قراءة الغيبة يتعلَّق أن يقولوا ب : وقيل 

  .واخلطاُب على االلتفات ، فتكون الضَّمائر لشيء واحد 

  كيف يلزم احلجة وأحدٌ ال يذكر امليثاقَ؟: فإن قيل 
أن اهللا تعاىل قد أوضح الدَّالئل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخربوا ، فمن أنكره كان معانداً ناقضاً : فاجلواُب 

  .وعدم حفظهم ال يسقط االحتجاج بعد إخبار املخرب الصادق صاحب املعجزة  للعهد ، ولزمته احلجة ، وبنسياهنم
  .} أَْو تقولوا إِنََّمآ أَْشَرَك آَباُؤَنا ِمن قَْبلُ { : قوله 

املعىن أنَّ املقصود من هذا اِإلهاد أالَّ يقول الكفار إمنا أشركنا ألنَّ آباءنا أشركوا فقلَّدناهم فكان : قال املفسرون 
أنه : واحلاصل } أَفَُتْهِلكَُنا بَِما فََعلَ املبطلون { آلبائنان فكيف تعذبنا على هذا الشرك ، وهو املراد من قوله الذَّنب 

تعاىل ملَّا أخذ عليهم امليثاق ، امتنع عليهم التسمك هبذا العذر ، وأمَّا الذين محلوا اآلية على أن املراد منه جمرد نصب 



إِنَّا كُنَّا َعْن هذا { : إنَّ نصبنا الدالئل وأظهرنا للعقول كراهة أن يقولوا يوم القيامة :  معىن اآلية: الدالئل ، قالوا 
إنَّما أشركنا على سبيل التَّقليد ألسالفنا؛ ألنَّ نصب األدلَِّة على : ما نبَّهنا عليه ُمنبٌِّه ، أو كراهة أنْ يقولوا } غَاِفِلَني 

  .التَّوحيد قائٌم مقام منعهم 
أن مثل ما فصَّلنا وبينَّا يف هذه اآلية بني سائر اآليات ليتدبَُّروا فريجعوا إىل : أي } وكذلك ُنفَصِّلُ اآليات { :  مث قال
  .احلّق 

  .وقرأ فرقة ُيفَصِّل بياء الغيبة ، وهو اهللا تعاىل 

َولَْو شِئَْنا لََرفَْعنَاُه بَِها َولَِكنَّهُ ) ١٧٥(ُه الشَّيْطَانُ فَكَانَ ِمَن الَْغاوِيَن َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ الَِّذي آَتيَْناُه آيَاِتَنا فَاْنَسلََخ ِمنَْها فَأَْتَبَع
ينَ َهثْ ذَِلَك َمثَلُ الْقَْومِ الَِّذأَْخلََد إِلَى الْأَْرضِ َواتََّبَع َهَواُه فََمثَلُُه كََمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ َتحِْملْ َعلَْيِه َيلَْهثْ أَْو َتْتُركْهُ َيلْ

َساَء َمثَلًا الْقَْوُم الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِتَنا وَأَْنفُسَُهْم كَانُوا َيظِْلُمونَ ) ١٧٦(كَذَّبُوا بِآَياِتَنا فَاقُْصصِ الْقََصَص لََعلَُّهْم َيتَفَكَُّرونَ 
  ) ١٧٨(ُرونَ َمْن َيْهِد اللَُّه فَُهَو الُْمهَْتِدي َوَمْن ُيْضِللْ فَأُولَِئَك ُهمُ الْخَاِس) ١٧٧(

  .اآلية } واتل َعلَْيهِمْ َنَبأَ الذي آَتْينَاُه آَياِتَنا { : قوله تعاىل 
  .» بلعم بن باعوراء « نزلت هذه اآليةُ يف : قال ابُن عبَّاسٍ وابن مسعود 

  .َبلَعاُم ابن باعر : وقال جماهٌد 
  .كان من بين إسرائيل : وقال عطيَّةُ عن ابن عبَّاس 

  .أنَّه كان من الكنعانيني من مدينة اجلبَّارين : يب طلحة وروي عن ابن أ
وقومه ، قصد بلده ، وغزا أهله  -عليه الصَّالة والسَّالم  -هو من مدينة الَبلْقَاِء ، وذلك أنَّ موسى : قال مقاتل 

امتنع منه ، فما وكانوا كفاراً ، فطلبوا منه أن يدعو على موسى وقومه وكان جماب الدعوة وعنده اسم اهللا األعظم ف
يا رب بأيِّ : زالوا يطلبونه حىت دعا عليه ، فاستجيب له ووقع موسى وبنوا إسرائيل يف الّتيِه بدعائه ، فقال موسى 

  ذنبٍ وقعنا يف التيِه؟
كما مسعت ُدعاَءُه عليَّ ، فامسع دعائي عليه ، مث دعا موسى عليه الصالة والسالم أن : بدعاء بلعم ، فقال : فقال 
ع منه اسم اهللا األعظم واإلميان ، فسلخه اللَُّه ِممَّا كان عليه ، ونزع منه املعرفة ، فخرجت من صدره محامة ينز

  .بيضاء 
إنَّه كان نبّياً من أنبياء اهللا ، دعا عليه موسى ، فنزع اللَُّه تعاىل منه اإلميان ، فصار كافراً وهذا بعيٌد؛ لقوله : وقيل 
فدلَّ على أنَُّه تعاىل ال خيصُّ عبداً بالرِّسالة إالَّ إذا علم ]  ١٢٤: األنعام [ } َحْيثُ َيْجَعلُ رِسَالََتُه اهللا أَْعلَُم { : تعاىل 

  امتيازه عن سائر العبيد مبزيد املناقب العظيمة ، ومن كانت هذه حالُه ، كيف يليق به الكفر؟
يف أميَّة بن أيب الصلت وكان قد قرأ الكتب ، نزلت : وقال عبد اهللا بن عمرو وسعيد بن املسيب وزيد بن أسلم 

عليه الصَّالة  -وعلم أنَّ اهللا تعاىل مرسل رسوالً يف ذلك الوقت ورجا أن يكون هو ، فلمَّا أرسل اهللا تعاىل ، حممداً 
هم ، ، حسدُه ، مث مات كافراً ، وكان قد قصد بعض امللوك ، فلمَّا رجع مرَّ على قتلى بدر ، فسأل عن -والسَّالم 
لو كان نبّياً ما قتل أقرباءه ، فلما مات أمية ، أتت أخته فازعةً إىل رسول اهللا صلى : فقال . قتلهم حممد : فقيل له 

بينما هو راقٌد ، أتاه اثناِن ، فكشفنا سقف البيت ونزال ، فقعد : اهللا عليه وسلم فسأهلا عن وفاة أخيها فقالت 
أزكى؟ : قال . وعى : فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه أوعى؟ قال . أحدمها عند رجليه ، واآلخر عند رأسه 

  ]اخلفيف : [ خٌري أريد يب؛ فصرف عين مث غشي عليه ، فلما أفاق قال : أَبى ، فسألته عن ذلك فقال : قال 



  صَاِئٌر َمرَّةً إىل أنْ َيزُوال... كُلُّ َعْيشٍ وإنْ َتطاَولَ َدْهراً  - ٢٦٢١
  ِفي قاللِ اِجلبالِ أْرَعى الُوُعوالَ... ُت قَْبلَ ما قَْد َبَدا ِلي لَْيتَنِي كُْن

  َشاَب ِفيِه الصَّغُري َيْوماً ثَقِْيالً... إنَّ َيْوَم احلسابِ َيْوٌم عظيٌم 
  .أنشديين شعر أخيك ، فأنشدته بعض قصائده « مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »آمن شعره وكفر قلبه : وسلم  فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه

  .وأنزل اللَّه فيه هذه اآلية 
وروي عن ابن عباس نزلت يف البسوس رجل من بين إسرائيل ، وكان قد أعطي ثالث دعوات مستجابات ، 

لَِك منها واحدةٌ ، فما تريدين؟ : اجعل يل منها دعوة واحدة ، فقال هلا : وكانت له امرأة له منها ولد ، فقالت 
اْدُع اللََّه أن جيعلين أمجل امرأة يف بين إسرائيل فدعا هلا؛ فجلعت أمجل امرأة يف بين إسرائيل؛ فلمَّا علمت أنه : قالت 

فذهبت فيها دعوتان ، فجاء بنوها [ ليس فيهم مثلها رغبت عنه فغضب الزَّْوُج فدعا عليها فصارت كلبة نباحة 
، فصار النَّاس يعريوننا هبا ، فادع اهللا أن يردََّها إىل ] لبة نباحة ليس لنا على هذا إقرار قد صارت أمنا ك: وقالوا 

  .حاهلا األول ، فدعا اهللا فعادت كما كانت فذهبت فيها الدَّعوات كلها 
نزلت يف أيب عامر الرَّاهبِ الذي مسَّاه النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم بالفاسق كان يتزهد يف اجلاهليَّة فلما جاء : وقيل 
خرج إىل الشام ، وأمر املنافقني باتَّخاذهم مسجد الضِّرار وأتى قيصر واستنجده على النيب صلى اهللا عليه  اإلسالم

  .وسلم فمات هناك طريداً وحيداً 
وقال احلسُن ، وابن كيسان ، واألصم نزلت يف منافقي أهل الكتاب ، كانوا يعرفون النيب صلى اهللا عليه وسلم كما 

  .يعرفون أبناءهم 
  .هذا عام فيمن عرض عليه احلق فأعرض عنه : عكرمةُ ، وقادة ، وأبو مسلم  وقال

  .» فانسَلََخ ِمْنَها « : وقوله 
خرج منها كما تنسلخ احلية من : أي » فانسَلََخ ِمْنَها « أويت كتاباً من كُتبِ اللَِّه » آتيَْناُه آياِتَنا « : قال ابن عباس 

  .جلدها 
أنه متعدٍّ لواحد مبعىن أدركه وحلقه : أحدمها : اجلمهور على أتبَعهُ رباعياً ، وفيه وجهان } يطان فَأَْتَبَعُه الش{ : قوله 

، » َتبع « وحيتمل أن يكون متعدِّياً الثنني؛ ألنَُّه منقولٌ باهلمزة من . ، وهو مبالغةٌ يف حقه حيث ُجعل إماماً للشياطني 
{ : جعله تابعاً هلا ، وِمْن تعدِّيه الثنني قوله تعاىل : يطان خطواِتِه ، أي أتبعه الش: واملفعولُ الثَّاين حمذوٌف تقديره 

  ] . ٢١: الطور [ } واتبعتهم ذُرِّيَُّتُهم بِإَِميانٍ 
  واتبَعُه مبعىن أو بينهم فرق؟» تبعه « فاتََّبَعُه بتشديد التاء ، فهل : وقرأ احلسُن وطلحةُ خبالف عنه 

  .إذا وازَاُه يف املشي » اتَّبَعُه « مشى يف أُره ، و » َتبِعه « الفرق بأن قيل بكل منهما ، وأبدى بعضهم 
  .استتبعه : مبعىن » اتَّبعه « : وقيل 

  .أتبعه الشيطان كفار اإلنس وغواهتم أي الشيطان جعل كفار اإلنس أتباعاً له : ومعىن اآلية 
  .أدركه : أي . » فأتبعه الشيطان « : وقال عبد اهللا بن مسلم 

  .تبعت القوم ، إذا حلقتهم : يقال و
: أي } فَكَانَ ِمَن الغاوين { أفعلُت إذا كانوا قد سبقُوَك فلحقُْتُهم وقوله : أتبعت القوم مثل : يقال : قال أبو عبيد 

  .أطاع الشيطان فكان من الضالني 



ر عوُده على الذي أويت اآليات ، واجملرور عائد على َرفَعَْناُه الظَّاه: الضمري يف } َولَْو ِشئَْنا لََرفَْعنَاُه بَِها { : قوله 
  .رفعناه درجة بتلك اآليات : ولو شئنا رفعناه للعمل هبا ، أي : اآليات والتقديُر 

  .لرفعناه بعمله : قال ابن عباس 
  .من اآليات  لرفعنا الكفر مبا ترى: املنصوب يعوُد على الكفر املفهوم ممَّا سبق ، واجملرور على اآليات ، أي : وقيل 

  .قال جماهد وعطاء 
ُرِفعَ : األخذُ ، كما تقول : واملراد بالرفع » الذي « الضمري اجملرور يعود على املعصية واملنصوب على : وقيل 

  .ألهلكناه بسبب املعصية : الظَّاملُ ، أي قُِلَع وأْهِلَك أي 
  .لِ وهذه أقوال بعيدة ، وال يظهر االستدراك إالَّ على الوجه األوَّ

  .ركن إىل الدنيا ومال إليها : أي . ترامى بنفسه : أي » أْخلََد « } َولَِكنَُّه أَخْلََد إِلَى اَألْرضِ { قوله 
: [ لَزَِم املَْيلَ إىل األْرضِ قال مالك بُن ُنويرةَ : أصله من اإلخالد ، وهو الدواُم واللُّزوم ، فاملعىن : قال أهل العربيَِّة 

  ]الطويل 
  وعْمرو بنِ يَْربُوعٍ أقاُموا فأخْلَُدوا... بِأْبَناِء َحيٍّ ِمْن قباِئلِ مالٍك  - ٢٦٢٢

  .أخلد فالن باملكان ، إذا لزم اإلقامة به : ومنه يقال 
  .يريد مال إىل الدُّنيا : قال ابُن عبَّاس 

  .َرِضَي بالدُّنيا : وقال مقاتل 
  .ركن إىل الدُّنيا : وقال الزجاج 

يف هذه اآلية بالدنيا؛ وذلك ألنَّ الدنيا هي األرض؛ ألن ما فيها من القفار » األرض « ؤالء فَسَّرُوا قال الواحديُّ فه
والضياع كلها أرض ، وسائر أمتعتها من املعادن والنبات واحليوان يستخرج من األرض وإنَّما يقوى ويكمل هبا ، 

  .فالدنيا كلُّها هي األرض فصلح أن يعرب عن الدُّْنيا باألرض 
أعرض عن التَّمسك مبا آتاه اللَُّه من اآليات واتَّبع اهلََوى ، فالم جرم وقع يف هاوية : أي » َواتََّبَع َهَواُه « : وقوله 

الرََّدى ، وهذه أشد آية على العلماء؛ ألنه تعاىل بعد أن خصَّ هذا الرَّجل بآياته وبيناته وعلمه االسم األعظم ، 
، ملا اتبع اهلوى انسلخ من الدين وصار يف درجة الكلب ، وذلك يدلُّ على أن من وخصه بالدَّعوات املستجابة 

كانت نعم اهللا عليه أكثر ، فإذا أعرض عن متابعة اهلدى ، واتَّبع اهلوى ، كان بعدُه عن اهللا أعظَم ، وإليه اإلشارة 
  »ُهدًى مل َيْزدْد ِمَن اللَِّه إالَّ ُبْعداً من ازداَد من اللَِّه ِعلْماً وملْ يزدْد « بقوله عليه الصَّالة والسَّالم 
َما ذِئَباِن جَاِئَعاِن أْرِسالَ ِفي غنمٍ فأفَسد لََها ِمْن حرصِ املرِء على املالِ والسَّرِف لدينِه « وقال عليه الصَّالة والسَّالم 

«  
، اجلملة الشَّرطيَّةُ يف حملِّ نصبٍ على احلال ، } كُْه َيلَْهث فََمثَلُُه كََمثَلِ الكلب إِن َتحِْملْ َعلَْيِه َيلَْهثْ أَْو تَْتُر{ : قوله 
  .الهثاً يف احلالتني : أي 

  .وأمَّا اجلملةُ الشَّرطيَّةُ فال تكادُ تقع بتمامها موضع احلال : قال بعضهم 
ء زيٌد إن يسأل يُعط جا: على احلالِ ، بل لو أريد ذلك جلُِعلت اجلملة فال يقال . جاء زيٌد إن يسأل ُيْعط : فال يقال 

  .فتكون اجلملة االمسية هي احلال 
  .نعم قد أوقعو الشَّرطيَّة موقع اجلحال ، ولكن بعد أن أخروجُها عن حقيقة الشرط 

أتيتك : يستمرُّ فيه تركُ الواو ، حنو : وتلك اجلملة ال ختلُو من أن ُيعطَف عليها ما ينقاضها ، أو مل ُيْعطف ، فاألوَّلُ 



وإن مل تأتين ، إذ ال َيْخفَى أن النقيضني من الشرطني يف مثل هذا املوضع ال يبقيان على معىن الشرط ، بل إن أتيتين 
  :يتحوَّالن إىل معىن التسوية ، كاالستفهامني املتناقضني يف قوله 

  ] . ١٠: يس  - ٦: البقرة [ } أَأَنذَرَْتُهْم أَْم لَْم تُْنِذرُْهْم { 
أتيُتَك إن مل تأتين اللتبس ، إذا : أتَْيُتَك ، وإن مل تأتين؛ ألنَُّه لو تركت الواو فقيل : ن الواو حنو ال بدَّ فيه م: والثاين 

من قبيل النوع األول؛ ألنَّ احلمل عليه ، والتَّرك } إِن َتحِْملْ َعلَْيِه َيلَْهثْ أَْو تَْتُركُْه َيلَْهث { : ُعرَِف هذا فقوله 
  .نقيضان 

، » أكَاِلب « على » أكْلُباً « ، وشذُّوا فجمعوا » كالٍت « ، ويف الكثرِة على » أكْلُبٍ «  القلَِّة والكلُب ُيجَْمُع يف
  ]الطويل : [ ، ال مجع ، قال طرفة » فريق « فاسم مجعٍ؛ ك » كَِليٌب « ، وأمَّا » ِكالَباٍت « على » ِكالباً « و 

  َجالٌ فبذَّْت َنْبلَُهْم وكَِليُبرِ... َتَعفََّق باألرْطَى لََها وأَراَدَها  - ٢٦٢٣
  .وتقدََّمْت هذه املادة يف املائدة 

بفتح الالم وضمها ، وهو خروج لسانه » لُْهثاً « ، و » لََهثَاً « لََهثَ َيلَْهثُ بفتح العني يف املاضي واملُضارع : ويقال 
إذا أعيا ، أو عطش ، والذي يظهر أن هذه اجلملة يف حالة راحته وإعيائه ، وأمَّا غريه من احليوان ، فال َيلَْهثُ إالَّ 

َخلَقَهُ { : الشرطية ال حملَّ هلا من األإعراب ، ألنَّها مفسِّرة للمثل املذكور ، وهذا معىن واضٌح لقوهلم يف قوله تعاىل 
لَ عيسى عِنَد اهللا كَمَثَلِ إِنَّ مَثَ{ : أنَّ اجلملة من قوله من ُترابٍ مفِّرة لقوله تعاىل ]  ٥٩: آل عمران [ } ِمن ُتَرابٍ 

  ] . ٥٩: آل عمران [ } آَدَم 
أنَُّه شبهه : األول : واعلم أنَّ هذا التمثيل ما وقع جبميع الكالبِ ، وإنَّما وقع بالكلبِ الالَِّهِث ، وذلك من وجهني 
ُه الِعلَْم والدِّين فمالَ بأخس احليوانات ، وأخس احليوانات الكلب ، وأخَس الكالب الكلُب الالَّهث ، فمن آتاه اللَّ

إىل الدُّنْيا ، وأخْلََد يف األرض ، كان مشبهاً بأخس احليوانات وهُوا الكلُب الالَّهثُ ، فإنَُّه يلهثُ يف حال اإلعياء ، 
ويف حالِ الرَّاحِة ، ويف حال العطش ، ويف حال الّري ، وذلك عادته األصليَّة وطبيعته اخلسيسة ال لضرورة وحاجة 

ُعو إىل ذلك فكذلك من آتاه اللَُّه العلم والدين ، وأغناه عن التَّعرُّض ألوساخ النَّاسِ ، مث إنَّه مييل يف طلب الدُّْنَيا َتْد
، ويلقي نفسه فيها ، فحالُُه كحالِ ذلك الالَّهث ، حيثُ واظب على الفعل اخلسيس القبيح ، مبجرَّد نفسه اخلبيثة 

  . وطبيعة اخلسيسة ال حلاجة وضرورة
أنَّ العامل إذا توسَّل بعلمه إىل طلب الدَّنيا ، فذلك إنََّما يكون ألجل أن يورد عليهم أنواع علومه ، ويظهر : الثاين 

عندهم فضائل نفسه ومناقبها ، فُهوا عند ذكر تلك العلوم يدلع لسانه وخيرجه ألجل ما متكَّن يف قلبه من حرارة 
ْنَيا ، فكانت حاله شبيهةً حبالة ذلك الكلب الذي أخرج لسانه دائماً من غري احلرصِ وشدَّة العطشِ إىل الفوز بالدُّ

  .حاجة ، وال ضرورة ، بل جملرَّدِ الطبيعة اخلسيسة 
  .أنَّ الكلَب الالَّهث ال يزولُ هلثه ألْبتةَ ، فكذلك اإلنسان احلريص ال يزول حرصه ألبتة : والثالث 

، وجيوز أن يشار به إىل املنسلخ من » الكَلْبِ « ذَِلَك إىل صفة : أن ُيشاَر ب جيوز } ذَِّلَك َمثَلُ القوم { : قوله 
صفة املنسلخ ، أو صفة الكلبِ مثل الَّذين كَذَُّبوا ، : اآليات ، أو إىل الكلب ، وأداةُ التَّشبيه حمذوفةٌ من ذلك أي 

صف املنسلخ ، أو وصف الكلب كمثل ذلك الوصف ، وهو و: أي » مثلُ القومِ « : وجيوُز أن يكون احملذوُف من 
  .القوم 
  فصل



  .واعلْم أنَُّه تعاىل عمَّ هبذا التَّمثيل مجيع املكذبني بآيات اهللا 
يريد أهل مكَّة ألهنم كانوا يتمنون هادياً يهديهم ، ويدعوهم إىل طاعة اهللا ، فلمَّا جاءهم نيبٌّ ال : قال ابُن عبَّاسٍ 

يهتدوا ، وبقُوا على الضَّاللِ يف كل األحوالِ ، إن وعظته فهو ضالٌّ ، وإن تركتُه يشكُّونَ يف صدقه كذَّبوه ، فلم 
  .فهو ضالٌّ ، مثل الكلب ، إن حتمل عليه يلهث ، وإن تركته على حاله يلهث فهو الهث يف كل األحوال 

  .يتَِّعظُون : أي » ُهْم َيَتفَكَُّرون لََعلَّ« : قصص الذين كَفَرُوا ، وكذَّبُوا بآياتنا : أي » فاقُْصصِ القََصَص « : مث قال 
النساء [ ، وفاعلها مضمٌر فيها ، ومثالً متييٌز مفسِّر له ، وقد تقدم « بِئَْس : مبعىن » َساَء » « َساَء مثالً « : قوله 
نية التمييز ومجعة أنَّ فاعل هذا الباب إذا كان ضمرياً يُفَسَّر مبا بعده وُيْستَْغَنى عن تثنيته ومجعه وتأنيثه بتث]  ٣٨

أصلها التَّعدِّي ملفعولٍ ، واملخصوصُ بالذم ال يكون إال من جنسِ التمييز « َساَء » وتأنيثه عند البصريني ، وتقدَّم أنَّ 
، والتمييز ُمفَسِّر للفاعل فهوهو ، فلزم أن يصدق الفاعلُ والتمييُز واملخصوص على شيٍء واحٍد ، إذا ُعرِف هذا 

يُر صادقٍ على التمييز والفاعل فال جرم أنَّه ال بدَّ من تقدير حمذوف إمَّا من التَّمييز ، وإمَّا من « ُم القَْو» : فقوله 
  .املخصوص 

ساء مثالً مثل القوم ، مث حذف املضاف يف : ساء أصحاُب مثل أو أهلُ مثل القوم ، والثاين يقدر : فاألوَّلُ يقدَّر 
  .امه ، وهذه اجلملةُ تأكيدٌ للَّيت قبلها التقديرين ، وأقيم املضافُ إليه ُمق

  .مضافاً للقوم « مثل » برفع « َساَء مثلُ القَْومِ » : وقرأ احلسُن واألعمُش وعيسى بن عمر 
وهذه القراءةُ « القوم » وروي عن اجلحدري كذلك ، وروي عنه كسر امليم وسكون الثاء ورفع الالَّم وجرُّ 

  :وجهني  املنسوبةُ هلؤالء اجلماعة حتتمل
مَثَل » لَقَُضوا الرجلُ ، و : بضمِّ العني كقوهلم « فَُعلَ » للتََّعجُّب ، مبنيَّةٌ تقديراً على « َساَء » أن تكون : أحدمها 

  .« قَوم » ما أسوأ مثل القومِ ، واملوصولُ على هذا يف حمل جر ، نعتاً ل : فاعل هبا ، والتقدير « القْوم 
فاعل ، واملوصولُ على هذا يف حملِّ رفعٍ؛ ألنه املخصوُص بالذَّمِّ ، « مثلُ القوم » و « بِئَْس  »أنَّها مبعىن : والثاين 

ساَء مثلُ القومِ : وعلى هذا ال بد ِمْن حذف مضاف ، ليتصادَق الفاعلُ واملخصوُص على شيٍء واحٍد ، والتقدير 
إذْ ال حيتاج إىل متييز ، إذا كان الفاعلُ ظاهراً ، حتَّى  مثل الذين ، وقدَّر أبو حيان متييزاً يف هذه القراءة وفيه نظر؛

  ]الوافر : [ جعلُوا اجلمع بينهما ضرورةً ، كقول الشَّاعر 

  فَنِْعَم الزَّاُد َزاُد أبيكَ َزادَا... َتَزوَّْد ِمثْلَ َزاِد أبيَك ِفيَنا  - ٢٦٢٤
، والتَّفصيلُ ، فإن كان مغايراً يف اللَّفظ ومفيداً فائدة جديدة  اجلواُز مطلقاً ، واملَْنُع مطلقاً: ويف املسألة ثالثة مذاهب 

  ]الوافر : [ نعم الرَُّجلُ شجاعاً زيٌد؛ وعليه قوله : جاز حنو 
  فَنِْعَم املَْرُء ِمن َرُجلٍ ِتَهاِمي... َتَخيََّرُه ولَْم يَْعِدلْ ِسَواُه  - ٢٦٢٥
  فصل

  .ومتعد ، يقالك ساء الشَّيُء َيُسوء فهو سّيىٌء وَساَءه َيُسوُءُه َمَساَءةً ، إذا قبح فعلٌ الزٌم : َساَء َيُسوُء : قال اللَّْيثُ 
يقتضي كون ذلك املثل موصوفاً بالسُّوء ، وذلك غري جائز؛ ألن هذا املثل » َساَء مَثَالً « : ظاهر قوله : فإن قيل 

لزجر عن الكُفرِ والدَّعوة إىل اإلميان ، فكيف ذكره اهللا تعاىل ، فكيف يكون موصوفاً بالسُّوء؟ وأيضاً فهو يفيد ا
  يكون موصوفاً بالسُّوِء؟

أنَّ املوصوف بالسُّوِء ما أفاده املثل من تكذيبهم بآيات اهللا وإعراضهم عنها ، حتَّى صارُوا يف التمثيل : فاجلواُب 
  .بذلك مبنزلة الكلبِ الالَِّهث 



» كان « وفيه دليلٌ على تقدمي خرب » َيظِْلُمونَ « مفعول ل » أنْفُسَُهْم «  }َوأَنفُسَُهْم كَاُنواْ َيظِْلُمونَ { : قوله 
[ } فَأَمَّا اليتيم فَالَ َتقَْهْر { : عليها؛ ألنَّ تقدمي املعمول يؤذنُ بتقدمي العامل غالباً ، ألنَّ مثَّ مواضع ميتنع فيها ذلك حنو 

  .على جازمه ، وهو حمتملٌ للبحث » َتقَْهْر « تقدمي  وال جيوز» تقهر « مفعول ب » اليتيمَ « ف ]  ٩: الضحى 
  :وهذه اجلملةُ الكونيةُ حتتمل وجهني 

الذين مجعوا بني التكذيب بآيات اهللا ، وظلم : واملعىن » كذَّبُوا بآيَاِتَنا « أن تكون نسقاً على الصلة وهي : أحدمها 
  .أنفسهم 
أنفسهم بالتَّكذيب ، وعلى كال القولني فال حملَّ هلا ، وقُدِّم وما ظلموا إال : أن تكون مستأنفة ، أي : والثاين 

وخصوا أنفسهم بالظُّلْمِ ، وما تعدى أثر : املفعولُ ، ليفيَد االختصاص وهذا على طريق الزخمشريِّ وأنظاره كأنَُّه قيل 
  .ذلك الظُّلم عنهم إىل غريهم 

} فأولئك ُهُم اخلاسرون { فأفرد ، وراعى معناها يف قوله » َمْن « راعى لفظ } َمن َيْهِد اهللا فَُهَو املهتدي { : قوله 
  .ثابتةٌ عند مجيع القُرَّاِء ، لثبوهتا يف الرسم ، وسيأيت اخلالف يف اليت يف اإلسراء » املُهَْتِدي « فجمع ، وياء 

خافاً؛ كما قيل يف بيت الكتاب فُهو املُهَْتِدي جيوز إثبات الياء فيه على األصلِ ، وجيوزُ حذفها است: وقال الواحديُّ 
  ]الوافر : [ 

  دََواِمي األْيِد َيْخبِطَْن السَّرِحيَا... فَِطْرُت بِْمْنُصِلي ِفي َيْعَمالٍت 
  ]الكامل : [ وعنه 

  وَمَسْحِت باللِّثََتْينِ َعْصَف اإلثِْمِد... كََنَواحِ ريشِ َحَماَمٍة َنْجديٍَّة  - ٢٦٢٧
  .إليه بالتنوين فحذف له الياء شبَّه املضاف : قال ابن جين 

  فصل
ر ملَّا وصف الظَّاملني وعرَّف حاهلم باملثل املذكور بيَّن يف هذه اآلية أنَّ اهلداية من اللَِّه ، وأنَّ الضَّالل من اللَِّه ، وذك

  :أحدها : املعتزلةُ ههنا وجوهاً من التأويل 
اجلنَِّة والثَّواب يف اآلخرة ، فهو املهتدي يف الدُّنَْيا السالك طريقة  املراُد من يهده اللَُّه إىل: قال اجلُبائيُّ والقاضي 

: الرشد فيما كلف ، فبيَّن تعاىل أنَُّه ال يهدي إىل الثَّوابِ يف اآلخرة إال َمْن هذه ِصفَُتُه ، ومن يضلله عن طريق اجلنَِّة 
  .} فأولئك ُهُم اخلاسرون { 

من يهده اللَُّه فيقبل ، ويهتدي هبداه؛ فهو املهتدي ، ومن : حذفاً ، والتَّقديُر إنَّ يف اآلية : قال بعضهم : وثانيها 
  .ُيضللْ فلم يقبل فهو اخلَاِسُر 

وصفه بكونه ُمهتدياً فهو املهتدي؛ ألنَّ ذلك كاملدح ومدح اهللا ال جيعل إالَّ ملن : أنَّ املراد من يهده اللَُّه أي : وثالثها 
  .} فأولئك ُهُم اخلاسرون { : وصفه اللَُّه بكونه ضاالً : دُوحِ ، ومن يضلل أي اتََّصَف بذلك الوصف املَْم

من يهده اللَُّه باإللطاف وزيادة اهلدى فهو املهتدي ، ومن يضلل عن تلك األلطاف بسوء اختياره ، ومل : ورابعها 
  .ُيؤثِّر فيه فهو اخلَاِسُر 
لى حصول الدَّاعي وحصول الدَّاعي ليس إلّض من اللَِّه فالفعلُ أن الفعل يتوقَُّف ع: األولُ : واجلواب من وجوه 

  .ليس إالَّ من اللَِّه تعاىل 
  .أنَّ خالف معلوم اهللا تعاىل ممتنع الوقوع ، فمن علم اهللا منه اإلميان مل يقدر على الكفر وبالّضد : الثاين 

  .عقيبه َعِلْمَنا أنَُّه ليس منه بل من غريه أنَّ كل أحد يقصد حصول اإلميان واملعرفة فإذا حصل الكفر : الثالث 



فَهُوَ « على اهلداية يف اآلخرة إىل اجلنة وقوله } فأولئك ُهُم اخلاسرون { فضعيف النه محل قوله : وأما التأويل األول 
هتداء على االهتداء إىل احلق يف الدنيا ، وذلك يوجب ركاكة النظم ، بل جيب أن تكون اهلداية واال» املُْهَتِدي 

  .راجعني إىل شيء واحد حىت حيسن النظم 
فإنه التزام إلضمار زائد ، وهو خالف اللَّفظ ، ولو جاز فتح باب أمثال هذه اإلضمارات النقلب النفي : وأما الثاين 

خيرج إثباتاً واإلثبات نفياً ، وخيرج كالم اهللا عن أن يكون حجة ، فإنَّ لكل أحد أن يضمر يف اآلية ما شاء ، وحينئذ 
  .الكالم عن اإلفادة 

فضعيف؛ ألنقول القائلنك فالن هدى فالناً ال يفيُد يف اللغة ألبتَّة أنَُّه وصفه بكونه مهتدياً ، وقياس : وأما الثالث 
  .فالن ضلل فالن وكفره ، قياس يف اللغِة ، وهو يف هناية الفساِد : هذا على قوه 

اىل من األلطاف ، فقد فعله عند املعتزلةِ يف حق مجيع الكُفَّارِ؛ فحمل باطل؛ ألن كل ما يف مقدور اهللا تع: والرابع 
  .اآلية على هذا التَّأويل بعيد 

لَا  ُيْبِصُرونَ بَِها َولَُهْم آذَانٌَولَقَْد ذََرأَْنا ِلَجهَنََّم كَِثًريا ِمَن الْجِنِّ وَالْإِْنسِ لَُهْم قُلُوٌب لَا َيفْقَُهونَ بَِها وَلَُهْم أَْعُيٌن لَا 
َوِللَِّه الْأَْسَماُء الُْحسَْنى فَاْدُعوُه بَِها وَذَُروا ) ١٧٩(َيْسَمُعونَ بَِها أُولَِئَك كَالْأَْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ أُولَِئَك ُهمُ الَْغاِفلُونَ 

) ١٨١(قَْنا أُمَّةٌ َيْهُدونَ بِالَْحقِّ َوبِِه يَْعِدلُونَ َوِممَّْن َخلَ) ١٨٠(الَِّذيَن ُيلِْحُدونَ ِفي أَْسَماِئِه َسُيْجَزْونَ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 
  ) ١٨٣(َوأُْمِلي لَُهْم إِنَّ كَْيِدي َمِتٌني ) ١٨٢(َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َسَنْسَتْدرِجُُهْم ِمْن َحْيثُ لَا َيْعلَُمونَ 

  .اآلية } َولَقَْد ذََرأَْنا ِلَجَهنَّمَ { : قوله تعاىل 
  :جلهنََّم جيوُز فيها وجهان ] قوله [ يف الالم 

َوَما َخلَقُْت { : أنَّها الُم الصريورة والعاقبة ، وإنَّما احتاج هذا القائلُ إىل كوهنا الم العاقبة كقوله تعاىل : أحدمها 
علة أيضاً؟ وأورد فهذه علةٌ معتربةٌ حمصولة ، فكيف تكون هذه ال]  ٥٦: الذاريات [ } اجلن واإلنس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن 

  ]الوافر : [ من ذلك أيضاً قول الشاعر 
  .. . . .ِلُدوا ِللَْمْوِت واْبنُوا ِللَْخرابِ  - ٢٦٢٨

  ]الطويل : [ وقول اآلخر 
  ولَْسُت أَرى حّياً ِلَحيٍّ ُيَخلَُّد... أالَ كُلُّ َمْولُوٍد فَِللْموِت ُيولَُد  - ٢٦٢٩

  ]الطويل : [ وقول اآلخر 
  كََما ِلخرابِ الدُّور تُْبَنى املََساكِن... َموِت َتْغذُو الَواِلداُت سخَالََها فَِللْ - ٢٦٣٠
وقد ردَّ ابُن عطيَّة على من . أهنا للعلة ، وذلك أنَُّهم ملَّا كان مآهلم إليها ، جعل ذلك سبباً على طريق اجملاز : الثاين 

إنَّما ُتَتصَوَُّر إذا كان فعل الفاعل مل ُيقَْصْد مصُري األمر  وليس هذا بصحيح والم العاقبة: جعلها الَم العاقبة ، فقال 
إليه ، وأمَّا هنا فالفعلُ قُِصد به ما يصري األمر إليه من ُسكْناهم جلهنم والالَّم على هذا متعلقة بذََرأَنا ، وجيوز أن 

، وال حاجة إىل ادِّعاِء قلب ، وأنَّ األصل  تتعلَّق مبحذوف على أنَّهُ حال من كَِثرياً؛ ألنه يف األصل صفة هلا ، لو تأخََّر
  .» كَثِرياً « صفة ل » ِمَن اِجلنِّ « ؛ ألنَُّه ضرورةٌ أو قليلٌ ، و } ذََرأَْنا ِلجََهنََّم كَثِرياً { : 

  فصل
لنار ، وهم خلقنا جلهنم كثرياً من اجلن واإلنس ، أخرب اهللا تعاىل أنه خلق كثرياً من اجلن واإلنس ل} ذَرَأَْنا { ومعىن 

  .الذيَن حقت عليهم الْكلمة األزليَّة بالشّقاوة ، ومن خلقه اهللا جلهنََّم ، فال حيلة له يف اخلَالصِ منها 



طُوىب لَُه : أدرك الّنيبُّ صلى اهللا عليه وسلم جنازة صيبٍّ من صبيان األْنَصارِ ، فقالت عائشةُ له « : قالت عائشةُ 
وما يدريِك؟ إنَّ اهللا َخلََق اجلَنَّةَ َوخلََق لََها أَْهالً َوُهمْ يف : فقال صلى اهللا عليه وسلم . نَِّة ُعْصفُوٌر ِمْن َعَصاِفريِ اجلَ

  »أْصالبِ آَباِئهِْم وَخلََق النَّاَر َوَخلََق لََها أَْهالً وُهْم يف أَْصالبِ آباِئهِمْ 
  فصل

ىل صرََّح بأنَُّه خلق كثرياً من اجلن واإلنس جلهنم وال مزيد هذه اآلية أيضاً َتُدلُّ على مسألة خلق األعمالِ ألنَُّه تعا
على بيان كالم اللَِّه ، وأيضاً انه ملَّا أخرب عنهم أنَُّهم من أهل النَّارِ ، فلو مل يكونوا من أهل النَّارِ انقلب علم اللَّهِ 

متنع أن يريدُه ، فامتنع أن اهللا تعاىل جهالً ، وخربه الصِّدق كذباً ، وكل ذلك حمال ومن علم كون الشَّيِء حماالً ا
يريد أن ال يدخلهم النار بل جيب أن يريد أن يدخلهم النار ، وذلك هو الذي َدلَّ عليه لفظ اآلية ، وأيضاً إنَّ القادرَ 

ن قادراً على الكُفْرِ إن مل يقدر على اإلميان ، فالذي خلق فيه القدرة على الكُفْرِ فقد أرادَ أن يدخله النار ، وإن كا
على الكفر واإلميان معاً؛ امتنع رجحان أحد الطَّرفني على اآلخر ال ملرجح وذلك املرجح إن حصل من قبله لزم 

  .التسلسل ، وإن حصل من قبل اللَِّه تعاىل ، فهو املراُد 

لَُّه تعاىل للجنَِّة وأعانه على لو خلقه ال: فلمَّا كان هو اخلالُق للدَّاعية املوجبة للكفر فقد خلقه للنَّارِ قطعاً ، وأيضاً 
اكتساب ما يوجب دخول اجلنَِّة ، مث قدرنا أنَّ العبد سعى يف حتصيل الكُفْرِ املوجب لُدُخولِ النَّارِ ، فحينئٍذ حصل 

إنَّ : اً ُمَراُد العبِد ، ومل حيصل مرادُ اللَِّه تعاىل فلزَم كون العبد أقدر وأقوى من اللَِّه ، وذلك ال يقوله عاقلٌ ، وأيض
العاقلَ ال يريُد الكُفَْر واجلهل املوجب الستحقاق النار ، وإمنا يريُد اإلميان واملعرفة املوجبة الستحقاق اجلنَِّة فلما 

حصل الكفر ، واجلهل على خالف قصد العبد وضد جّده واجتهاده؛ وجب أن ال يكون حصوله من قبل العبد ، 
  .بل جيُب أن يكون حصوله من اهللا تعاىل 

  .العْبُد إنَّما سعى يف حتصيل ذلك االعتقاد الفَاِسد؛ ألنَُّه اشتبه عليه األمر وظن أنه احلقُّ الصَّحيُح : فإن قيل 
فعلى هذا التقدير إنَّما وقع يف هذا اجلَْهلِ ألجل ذلك اجلَْهلِ املتقدِّم ، فإن كان إقدامه على ذلك اجلهل : فنقولُ 

التسلسل ، وهو حمال ، وإن انتهى إىل جهل حصل ابتداء ال لسابقة جهل آخر ، فقد السَّابق جلهل آخر سابق ، لزم 
  .توجه اإللزام 
ال ميكن أن يكون املراد من هذه اآلية ما ذكرمت ، ألن كثرياً من اآليات دلت على أنه تعاىل أراد من : قالت املعتزلة 

  .الكل الطاعة والعبادة 
َولَقَدْ َصرَّفْنَاُه َبيَْنُهْم لَِيذَّكَّرُواْ { : وقال ]  ٦٤: النساء [ } ن رَّسُولٍ ِأالَّ ِلُيطَاَع بِإِذْنِ اهللا َوَمآ أَْرَسلَْنا ِم{ : قال تعاىل 

[ } ُهَو الذي ُينَزِّلُ على َعْبِدِه آيَاٍت َبيَِّناٍت لُِّيخْرَِجكُْم مَِّن الظلمات إِلَى النور { : وقال ]  ٥٠: الفرقان [ } 
  .]  ٩: احلديد 
  ] . ٢٥: احلديد [ } وَأَنزَلَْنا َمَعُهُم الكتاب وامليزان ِلَيقُوَم الناس بالقسط { : وقال 
  ] . ١٠: إبراهيم [ } َيْدُعوكُْم ِلَيغِْفَر لَكُْم مِّن ذُُنوبِكُمْ { وقال 
وحنن نعلم . آليات كثرية وأمثال هذه ا]  ٥٦: الذاريات [ } َوَما َخلَقُْت اجلن واإلنس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن { : وقال 

َولَقَْد ذَرَأَْنا ِلَجهَنََّم كَِثرياً مِّنَ { : بالضَّرورة أنه ال جيوز وقوع التناقض يف القرآن ، فعلمنا أنَّه ال ُيْمكُن َحْملُ قوله 
  .على ظاهره } اجلن واإلنس 

ذكر ذلك يف معرض الذم } لَُهْم أَْعُيٌن الَّ ُيْبِصُرونَ بَِها لَُهْم قُلُوٌب الَّ َيفْقَُهونَ بَِها َو{ : أنه تعاىل قال بعدها : الثاين 
  .فيقبح ذمُُّهم على ترِك اإلميان : هلم ، ولو كانوا خملوقني للنَّارِ ما كانُوا قادرين على اإلميان ألبتة وعلى هذا 



؛ ألنَّ منافع الدُّنيا بالنسبة إىل العذاب أنَّه تعاىل لو خلقهم للنَّارِ ملا كان له على أحد من الكُفَّارِ نعمة أصالً: الثالث 
الدائم ، كالقطرة يف البحر ، وكان كمن دفع إىل إنسان حلوى مسمومة فإنَّه ال يكون منعماً عليه ، فكذا ههنا ، 

  .وملَّا كان القرآن مملُوءاً من كثرة نعم اهللا على كل اخلَلْق علمنا أنَّ األمر ليس كما ذكرمت 
  .ْدَح والذَّمَّ ، والثَّواب والعقاب ، والترغيب والترهيب ، يبطل هذا املذهب الذي ينصرونه أنَّ املَ: الرابع 

لو خلقهم للنَّارِ ، لوجب أن خيلقهم ابتداء يف النَّارِ؛ ألنَّه ال فائدة يف أن يستدرجهم إىل النار خبلق الكفر : اخلامس 
  .فيهم 

متروك الظَّاهر ، ألنَّ جهنَّم اسم للموضع املعني ، وال جيوز أن يكون } هَنََّم َولَقَْد ذََرأَْنا ِلَج{ : أن قوله : السادس 
وقد ذََرأَنا : وكأنَُّه قال . إن ما أراد اهللا خللقه منهم حمذوف : املوضع املعيَّن مراداً منه ، فثبت أنه ال بد وأن يقال 

َوَما َخلَقُْت اجلن { : ب بناؤها على قوله لكي يكفروا ، فيدخلوا جهنم ، فصارت اآلية متروكة الظَّاهر ، فيج
  .ألن ظاهرها يصح بدون حذف ]  ٥٦: الذاريات [ } واإلنس 
أنه إذا كان املراُد أنَُّه ذرأهم لكي يكفروا ، فيصريوا إىل جهنم ، عاد األمر يف تأويلهم إىل أن هذه الالَّم الم : السابع 

. ال استحقاق للنَّار وحنن قد تأولناها على عاقبة حاصلة مع استحقاق النار العاقبة ، لكنهم جيعلوهنا للعاقبة مع أنَُّه 
  .فكان قولنا أوىل 

أنه ملا كانت : فثبت هبذه الوجوه أنه ال ميكن محل هذه اآلية على ظاهرها ، فوجب املصري إىل التأويلن ، وتقريره 
  .م مبعىن العاقبة جاز ذكر هذه الالَّ. عاقبة كثرية من اجلن واإلنس هي دخول النَّارِ 

  .وهلذا نظائر كثرية يف القرآن والشِّعر 
  ] . ١٠٥: األنعام [ } وكذلك ُنَصرُِّف اآليات َوِلَيقُولُواْ َدَرْستَ { : أمَّا القرآنُ فقوله تعاىل 

  .ومعلوم أنه تعاىل ما صرفها ليقولوا ذلك؛ لكنَّهم ملَّا قالُوا ذلك حسن ورود هذا اللفظ 
 ٨٨: يونس [ } َربََّنآ إِنََّك آتَْيَت ِفْرَعْونَ َوَمَألُه زِيَنةً َوأَْموَاالً ِفي احلياة الدنيا َربََّنا ِلُيِضلُّواْ َعن َسبِيِلكَ {  :وقال تعاىل 

. [  
أنه ملَّا  ومل يلتقط هلذا الغرض ، إالَّ] .  ٨: القصص [ } فالتقطه آلُ ِفْرَعْونَ لَِيكُونَ لَُهْم َعُدّواً َوَحَزناً { : وقال 

  .كانت عاقبة أمرهم ذلك حسن هذا اللفظ 
  ]الطويل : [ وأما الشعر فقوله 

  كََما ِلَخرابِ الدُّور ُتبَْنى املََساكُِن... وِللَْمْوِت َتْغذُوا الواِلَداتُ ِسَخالََها  - ٢٦٣١
  ]البسيط : [ وقال 
  ابِ الدَّْهرِ نَْبنِيهَاودُورنا ِلخر... أْموالَُنا ِلذَوي املرياثِ َنْجَمعَُها  - ٢٦٣٢

  ]الوافر : [ وقال 
  ِلدُوا للَْمْوِت واْبنُوا ِللَْخرَابِ... لَه َملٌك ُيَناِدي كُلَّ َيْومٍ  - ٢٦٣٣

  ]املتقارب : [ وقال 
  فَِللموِت ما َتِلُد الواِلدَة... فأُمَّ ِسَماٍك فال َتْجَزِعي  - ٢٦٣٤

  .هذا منتهى كالم املعتزلة 
 إىل التَّأويل إنَّما َيْحُسُن إذا ثبت بالدَّليلِ العقليِّ امتناع محل هذا اللَّفِْظ على ظاهره ، وقد بيَّنَّا واعلم أنَّ املصري

بالدليل العقليِّ أن احلقِّ ما دل عليه ظاهر اللفظ ، فصار التَّأويل ههنا عبثاً ، وأمَّ اآلياُت اليت متسكوا هبا فمعارضة 



َمن يَْهِد اهللا فَُهَو { : الة على مذهب أهل السُّنَِّة ، ومن مجلتها ما قبل هذه اآلية بالبحار الزاخرة من اآليات الد
والذين كَذَُّبواْ بِآيَاِتَنا { : وما بعدها ، وهو قوله ]  ١٧٨: األعراف [ } املهتدي َوَمن ُيْضِللْ فأولئك ُهُم اخلاسرون 

ا كان ما قبل هذه اآلية وما بعدها ليس إالَّ ما ُيقوى قولنا كان تأويل املعتزلة وملَّ} َسَنسَْتْدرِجُُهْم مِّْن َحْيثُ الَ َيْعلَُمونَ 
  .يف هذه اآلية ضعيفاً جداً 

وإن كان نكرة » كثرياً « : أيضاً ، وإمَّا حاالً من » ِكثرياً « مجلة يف حملِّ نصب إمَّا صفةً ل » لَُهْم قُلُوٌب « : قوله 
ري املستكن يف ِمَن اِجلنِّ؛ ألنَُّه حتمل ضمرياً ، لوقوعه صفة ، وجيوز أن يكون لَُهمْ لتَخصُّصه بالوصِف ، أو من الضم

  .على حدته هو الَوْصُف ، أو احلالُ ، وقُلُوٌب فاعل به فيكون من باب الوصف باملفرد ، وهو أوىل 

قبلهان وهذا الوصُف يكاُد يكونُ الزماً ، وكذلك اجلملةُ املنفيَّة يف حملِّ النَّْعِت ملا » ال َيفْقَُهونَ بَِها « : وقوله 
  .لزيد قَلٌْب وله َعْيٌن ، وَسكَتَّ مل يظهر لذلك كبري فائدة : لوروده يف غري القرآن؛ ألنَّهُ ال فائدة بدونه؛ لو قلت 

  فصل
هلُْم آذانٌ ال يسمُعون هبا لَُهْم قلوٌب ال يعلمون هبا اخلري واهلدى ، وهلُم أْعُيٌن ال يُْبِصُرونَ هبا طريق احلق ، و: املعىن 

{ : مث ضرب هلم مثالً يف اجلَْهلِ واالقتصار على األكل والشرب ، فقال . مواعظ القرآن فيتفكرون فيها ويعتربون 
؛ ألنَّ األنعام } َبلْ ُهْم أََضلُّ { أنَّ مهتهم األكل واشُّرب والتمتع بالشَّهواتِ : أي } أولئك كاألنعام َبلْ ُهْم أََضلُّ 

  .ميز بني املضار واملنافع فال تقدُم على املضار ، وهؤالء يقدمون بالشهوات على النَّار معاندةً مع العلم باهلالك ُت
  .ألنَّ األنعام مطيعة للَِّه تعاىل والكافر غري مطيع : وقيل 

  .هم وال يذكرونه هم أخطأ طريقاً من األنعام؛ ألنَّ األنعام تعرُف ربَّها ، وهم ال يعرفون ربُّ: وقال مقاتلٌ 
  .ألنَّها تفر إىل أرباهبا ومن يقوم مبصاحلها ، والكاِفُر يهرب عن ربِّه الذي أنعم عليه : وقيل 
ألنََّها تضل إذا مل يكن معها مرشد ، فإن كان معها مرشد فقلما تضلُّ ، وهؤالء الكفار قد جاءهم األنبياء : وقيل 

  .} غافلون أولئك ُهُم ال{ : وهم يزدادون يف الضالل 
  فصل

دلَّت اليةُ على أنَّهُ تعاىل كلَّفهم مع أن قلوهبم ، وأبصارهم ، وأمساعهم ما كانت صاحلةً لذلك ، وهو جيري جمرى 
  .املنع عن الشيء والصَّد عنه مع األمر به 

بيحٌ ال يليق باحلكيم؛ لو كانوا كذلك لقبح من اهللا تكليفهم؛ ألن تكليف من ال قُْدَرةَ له على الفعل ق: قالت املعتزلةُ 
فوجب محل اآلية على أنَّ املراَد منه كثرة اإلعراض عن الدَّالئلِ وعدم االلتفات إليها ، فأْشَبهُوا من ال قَلَْب له فاهم 

  .وال عني باصرة وال أذن سامعة 
عة له عن فهم الكالم الدَّال وأجيُبوا بأنَّ اإلنسان إذا تأكدت ُنفْرُتُه عن شيء صارت تلك النُّفرة املتأكدة الراسخةمان

. على صحَّة الشيء ، ومانعة عن إبصار حماسنه وفضائله وهذه حالة وجدانية ضرورة جيُدها كلُّ أحٍد من نفسه 
  .ُحبَُّك للشَّيِء ُيْعِمي وُيِصمُّ : وهلذا قالوا يف املثل 

ويف بغِضِه وشدَِّة  -عليه الصالة والسالم  -إن أقواماً من الكُفَّارِ بلغوا يف عداوة الرسول : وإذا ثبت هذا فنقول 
النُّفرِة عن قبول دينه واالعتراف برسالته هذا املبلغ وأوقى منه والعلُم الضروريُّ حاصلٌ بأنَّ حصول احلُبِّ والبُْغض 

  .يف القلب ليس باختيارِ أحٍد 
ن ال ميكنه مع تلك النُّفرة الراسخة والعداوة وإذا ثبت أنَُّه مىت حصلت هذه النُّفرة والعداوةُ يف القلب ، فإنَّ اإلنسا

  .الشديدة حتصيل الفهم والعلم ، فإذا كان كذلك كان القول باجلرب ال حميص عنُه 



  فصل
إين أجد من نفسي أنَّي إن شئت الفعل فعلت ، وإن شئت : فإن قيل : وقد أورد الغزايل يف اإلحياء سؤاالً ، فقال 

  .يب ال بغريي  الترك تركت ، فيكون فعلي حاصالً

أََولَْم َيْنظُُروا ِفي َملَكُوِت السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَما ) ١٨٤(أَوَلَْم َيَتفَكَُّروا َما بِصَاِحبِهِْم ِمْن جِنٍَّة إِنْ ُهَو إِلَّا َنِذيٌر ُمبٌِني 
َمْن ُيْضِللِ اللَُّه فَلَا ) ١٨٥(بِأَيِّ َحِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمُنونَ َخلََق اللَُّه ِمْن َشْيٍء َوأَنْ َعَسى أَنْ َيكُونَ قَِد اقْتََرَب أََجلُُهْم فَ

  ) ١٨٦(َهاِدَي لَُه وََيذَرُُهْم ِفي طُْغيَانِهِمْ َيْعَمُهونَ 

  .} أَوَلَْم َيتَفَكَّرُواْ َما بِصَاِحبِهِْم مِّن جِنٍَّة { : قوله 
  :أوجه » ما « جيوُز يف 
أيُّ شيء استقرَّ بصاحبهم من : أي » بَصاحبهم « لِّ رفع باالبتداء ، واخلُرب أن تكون استفهامية يف حم: أحدها 

  .الرِّكَْبِة ، واجللسة : مصدٌر يراد هبا اهليئة ، ك : اِجلنَّة : اجلُُنوِن؟ ف 
: أي . ٍف وال بدَّ حينئٍذ من حذف مضا]  ٦: الناس [ } ِمَن اجلنة والناس { اِجلنُّ ، كقوله : املراد باِجلنَّة : وقيل 

  .َمسِّ جنة ، أو ختبيط جنَّة 
ويف هاتني اجلملتني أعين االستفهامية أو . ليس بصاحبهم جنون ، وال مسُّ جِّن : نافية ، أي » ما « أنَّ : والثاين 

  :املنفية ، فيهما وجهان 
  .ألنَُّه من أفعال القلوب ؛ » التَّفكُّر « أنَّهما يف حملِّ نصب بعد إسقاط اخلافض؛ ألنَُّهَما علَّقا : أظهرمها 
  .، مثَّ ابتدأ كالماً آخر ، إمَّا استفهام إنكار ، وإمَّا نفياً } أَوَلَْم َيتَفَكَّرُواْ { : أنَّ الكالم متَّ عند قوله : والثاين 

كروا فيعلُموا ما أو مل يتف: معلقةٌ لفعلٍ حمذوف ، دلَّ عليه الكالُم ، والتقديُر » َما بَِصاحبِهِم « وقال احلويفُّ إنَّ 
  .بصاحبهم 

وهذا ضعيٌف؛ ألنَّهم َنصُّوا على أن فعل القَلْبِ املتعدِّي حبرف . ال يعلَُّق؛ ألنَُّه مل يدخل على مجلة » تفكَّر « و : قال 
  جرٍّ أو إىل واحد إذا ُعلَِّق هل يبقى على حاله أو ُيَضمَّن ما يتعدَّى الثننيِ؟

أو مل يتفكَّرُوا يف الذي بصاحبهم وعلى هذا يكون : ، تقديره » الذي « مبعىن  موصولة» ما « أن تكون : الثالث 
مبتدأ ، وِمْن مزيدةٌ فيه ، وبِصَاِحبِهم خربه ، » ِمن جِنٍَّة « إنََّها نافيةٌ يكونُ : الكالم خرج على زعمهم ، وعلى قولنا 

  .َما جِنَّةٌ بِصَاِحبِهم : أي 
  فصل

  .ٍة يوجب أن ال يكون به نوع من أنواع اجلنون يف قوله من جنَّ» ِمْن « دخول 
إنَّ النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم قام ليلةًعلى الصَّفَا يدعو قريشاً فخذاً فخذاً ، يا بين فالن ، يا بين : قال احلسُن وقتادةُ 

  .فالن ، ُيحذرُهم بأَس اهللا وعقابه 
  .ت إىل الصَّباحِ ، فأنزل اللَُّه تعاىل هذه اآلية إنَّ صاحبكم هذا اجملنون ، بات ُيصوِّ: فقال قَاِئلُُهْم 

إنَُّه عليه الصَّالة والسَّالم كان َيْغشَاُه حالة عجيبة عند نزولِ الوحي فيتغيَّر وجهه ويصفر لونه ، وتعرض له : وقيل 
اآلية أنَّه ليس مبجنون إنََّما ُهو إنَُّه ُجُنونٌ ، فبيََّن اللَُّه تعاىل يف هذه : حالة شبيهة بالغشي ، واجلهال كانوا يقولون 

  .نذير مبٌني من ربِّ العاملني 
  .اآلية } أَوَلَْم َينْظُُرواْ ِفي َملَكُوتِ السماوات واألرض { : قوله 



{ : ل ملَّا كانَ النَّظرُ يف أمر النُُّبوَِّة مفرعاً على تقرير دالئل التَّوحيد ، ال جرم ذكر عقيبُه ما يدلُّ على التَّوحيد ، فقا
واعلم أنَّ دالئل ملكوت السَّمواِت واألرض على وجود الصَّانع } أَوَلَْم َيْنظُرُواْ ِفي َملَكُوِت السماوات واألرض 

  .احلكيم كثرية وقد تقدَّمت 
كلُّ  أن الدَّالئل على التَّوحيد غري مقصورٍة على السَّموات واألرض ، بل: أي } َوَما َخلََق اهللا ِمن َشْيٍء { : مث قال 

ذرَّة من ذرات العامل ، فهي برهان قاهٌر على التَّوحيد ، وتقريره أن الشَّمس إذا وقعت على كوة البيت ظهرت 
  .ذرَّت ، فيفرض الكالُم يف ذرٍَّة واحدٍة من تلك الذرات 

ألحياز اليت ال هناية إنَّها تدل على الصانع احلكيم من جهات غري متناهية؛ ألنَّها خمتصة حبيِّز معني من مجلة ا: فنقول 
هلا يف اخلالء الذي ال هناية له ، فكلُّ َحيِّزٍ من تلك األحياز الغريِ متناهية فرضنا وقوع تلك الذَّرة فيه كان اختصاصها 
بذلك احليِّز من املمكنات واجلائزات ، واملمكن البدَّ له من ُمَخّصص ومرجح ، وذلك املخصص إن كان جسماً عاَد 

  .، وإن مل يكن جسماً كان هو اللَُّه تعاىل السُّؤالُ فيه 
وأيضاً فتلك الذَّرَّةُ ال ختلو من احلركِة والسُّكُوِن ، وكلُّ ما كان كذلك فهو حمدثٌ ، وكل حمدث فإنَّ حدوثه ال بد 
وأن يكون خمتّصاً بوقٍت معيَّنٍ مع جواز حصوله قبل ذلك وبعده واختصاصه بذلك الوقت املعني الذي حدث فيه ، 

ال ُبد وأن يكون بتخصيص خمصصٍ قدمي مثَّ إن كان ذلك املَُخصَّص جسماً عاد السُّؤالُ فيه ، وإن مل يكن جسماً فهو 
اهللا تعاىل وأيضاً فتلك الذرة مساوية لسائر األجسام يف التحيز واحلجميَّة ، وخمالفة هلا يف اللَّون والشَّكل والطبع 

كلِّ تلك الصفات اليت باعتبارها خالفت سائر األجسام ، ال بد وأن يكون والطعم وسائر الصِّفاِت ، فاختصاصها ب
من اجلائزات ، واجلائُز ال بد له من مرجح ، وذلك املرجح إن كان جسماً عاد الَبْحثُ األوَّلُ فيه ، وإن مل يكن 

عتبارات غري متناهية ، جسماً فهو اهللا تعاىل ، فثبت أن تلك الذرة دالة على وجود الصَّانع من جهات تتناهى ، وا
املتقارب : [ وكذا القولُ يف مجيع أجزاء العامل اجلسماين والروحاين مبفرداته ومركَّباته ، وعند هذا ظهر صْدُق القائل 

. [  
  َتُدلُّ على أنَُّه وَاِحٌد... َوِفي كُلِّ شيٍء لَُه آَيةٌ  - ٢٦٣٨

أردفه مبا يوجب التَّرغيب الشديد يف } َوَما َخلََق اهللا ِمن َشْيٍء { : وملَّا نبَّه تعاىل على هذه األسرار العجيبة بقوله 
  :فيها وجهان » أنْ « ، و » وأنْ َعَسى « : اإلتيان هبذا النظر والتفكُّر فقال 

لعل آجاهلم قربت فهلكوا على الكفر : أنََّها املخففةُ من الثقيلة ، واُمسها ضمري األمر والشأن ، واملعىن : أصحهما 
صريُوا إىل النَّارِ ، وإذا كان هذا االحتمالُ قائماً؛ وجب على العاقل املُسارعة إىل هذا الفكر ، ليسعى يف ختليص وي

واخلرب وإن » أنْ « وما حيَّزها يف حملِّ الرفع خرباً هلا ، ومل يفصل َبْيَن » عسى « نصفه من هذا اخلوف الشَّديد ، و 
: النجم [ } َوأَن لَّْيَس ِلإلِنَساِن إِالَّ َما سعى { ال يتصرَّف يشبُه األمساء ، ومثله  كان فعالً؛ ألنَّ الفعل اجلامد الذي

  .يف قراءة نافع ألنَُّه دعاء ]  ٩: النور [ } واخلامسة أَنَّ غََضَب اهللا َعلَيَْهآ { ]  ٣٩
  فصل

  .دعاء » غََضَب اللَّه « لإلنشاء و مجلةً طلبية يف هاتني اآليتني األخريتني ، فإنَّ َعَسى » أنْ « وقد وقع خُرب 
أنَّها املصدرية؛ قاله أُبو البقاِء ، يعين اليت تنصب املضارع ، الثنائية الوضع ، وهذا ليس جبيٍِّد؛ ألنَّ النُّحاة : والثاين 

ال » ى َعَس« ماضٍ ، ومضارع وأمر ، و : َنصُّوا على أنَّ املصدرية ال تُوَصل غالَّ بالفعل املتصرف مطلقاً ، أي 
أو مل ينظروا يف أنَّ : ، أي » ملكوت « يتصرف فكيف يقع صلة هلا؟ وأنْ على كال الوجهني يف حمل جر نسقاً على 



وما يف » أنْ « وهي حينئٍذ تامَّةٌ؛ ألنَّها مىت رفعت » َعَسى « فاعل » أن يكُون « األمر والشأن عسى أن يكون ، و 
  .أوشك ، واخلولق  :حيَّزها كانت تامةً ، ومثلها يف ذلك 

  :قوالن » َيكُون « : ويف اسم 
  .خرباً هلا } قَِد اقترب أََجلُُهْم { : هو ضمُري الشَّأِن ، ويكونُ : أحدمها 
ولكن قّدضم اخلرب وهو » أَجلُُهم « مجلةٌ من فعلٍ وفاعلٍ هو ضمري » قَِد اقتربَ « ، و » أْجلُُهمْ « : أنه : والثاين 

  .ها مجلة فعليَّة على امس
  ] . ١٣٧: األعراف [ } َما كَانَ َيْصَنُع ِفْرَعْونُ { : وقد تقدَّم أن ابن مالك جييزه وابن عصفور مينعه عند قوله 

إذَا مل ُيؤِمُنوا هبذا احلديث : وهي مجلةٌ استفهامية سيقتْ للتَّعجب ، أي » ُيؤِمُنونَ « ُمتعلّق ب » فَبِأيِّ « : قوله 
حتتملُ الَعْوَد على القرآن وأن تُعود على الرَّسُولِ ، ويكون الكالُم على » َبْعَدهُ « : واهلاُء يف فكيف ُيؤِمُنونَ بغريه؟ 
إنَّهم إذا ماتوا وانقضى أجلهم؛ : ، أي » أَجلُُهْم « : بعد خربه وقصته ، وأن تعود على : حذف مضاٍف ، أي 

  فكيف ُيؤمُنون بعد انقضاِء أجلهم؟
عسى أَن َيكُونَ قَِد { : بقوله : ؟ قلت } فَبِأَيِّ َحدِيٍث َبْعَدهُ ُيْؤِمُنونَ { : مب ُتعلِّق قوله :  فإن قلت: قال الزخمشريُّ 
لعلَّ أجلهم قجد اقترب فما هلُم ال يبادرون إىل اإلميان بالقرآن قبل املوت ، وماذا : ؛ كأنه قيل } اقترب أََجلُُهمْ 

منه يرون أن يؤمنوا؟ يعين التعلُّق املعنويَّ املرتبطَ مبا قبله ال الصناعي  ينتظرون بعد وضوح احلّق؟ وبأيَّ حديٍث أحقُّ
  .وهو واضح 

  .اآلية } َمن ُيْضِللِ اهللا فَالَ َهاِدَي { : قوله تعاىل 
  .ملَّا ذكر إعراضُهم عن اإلميان ، بيَّن ههنا علَّة إعراضهم 

آليةُ تدلُ على أنَّ اهلُدى والضالل من اهللا تعاىل كما سبق يف اآليةِ وهذه ا} َمن ُيْضِللِ اهللا فَالَ هَاِدَي لَُه { : فقال 
  .املُتقدمة وتأويالت املعتزلة واألجوبة عنها 

قرأ األخوان بالياء وجزم الفعل ، وعاصم وأبو عمرو بالياء أيضاً ، ورفع الفعل ، ونافع وابن » وَيذَْرُهْم « : قوله 
  .أيضاً ، وقد ُروي اجلزُم أيضاً عن نافع ، وأيب عمرو يف الشواذ كثري وابن عامر بالنُّون ورفع الفعل 

وهو يذرهم ، وحنن نذرهم ، على حسب القراءتني ، وأمَّا السُّكونُ : فالرفُع من وجٍه واحٍد ، وهو االستئناف ، أي 
  :فيحتمل وجهني 

جلملةَ املنفيَّة جواٌب للشرط فهي يف حملِّ جزم ؛ ألنَّ ا} فَالَ َهاِدَي لَهُ { : أنه جزم نسقاً على حملِّ قوله : أحدمها 
]  ٢٧١: البقرة [ } َوإِن ُتْخفُوَها َوتُْؤُتوَها الفقرآء فَُهَو َخْيٌر لَّكُْم َوُيكَفِّرُ { : فعطف على حملِّها وهو كقوله تعاىل 

  ]الكامل : [ ؛ وكقول الشاعر » ُيكَفّر « جبزم 
  وَعلى انتِقاِصَك يف احلياِة وأزْدَِد... اِشٌح أنَّى َسلَكَْت فإنَّنِي لََك كَ - ٢٦٣٩

  ]الوافر : [ وأنشد الواحديُّ أيضاً قول اآلخر 
  أَصاِلُحكُْم وأستدرج َنَويَّا... فأْبلُونِي َبِليََّتكُمْك لََعلِّي  - ٢٦٤٠

  .لََعلِّي أَصاِلُحكُْم : على موضع الفاء احملذوفة ، من قوله » أْسَتدرِجْ « محل : قال 
: األنعام [ } ُيْشِعرْكُْم { و ]  ١٦٠: آل عمران [ } يَنُصْركُمُ { لثانيك أنه سكونُ ختفيف ، كقراءة أيب عمرو وا

وحنوه ، وأمَّا الغيبة فجرياً على اسم اهللا تعاىل ، والتَّكلم على االلتفات من الغيبة إىل التَّكلم تعظيماً ]  ١٠٩
  .وَيْعَمُهونَ مترددون متحريون 



ْت ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ لَا وَنَك َعنِ السَّاَعِة أَيَّانَ مُْرَساَها قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد رَبِّي لَا ُيَجلِّيَها ِلَوقِْتَها إِلَّا ُهَو ثَقُلََيسْأَلُ
قُلْ لَا أَْمِلكُ ) ١٨٧(ْنَد اللَِّه وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ َتأْتِيكُمْ إِلَّا َبْغَتةً َيْسأَلُوَنَك كَأَنََّك حَِفيٌّ َعْنَها قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِع

َمسَّنَِي السُّوُء إِنْ أََنا إِلَّا َنِذيرٌ  ِلَنفِْسي َنفًْعا وَلَا ضَرا إِلَّا َما َشاَء اللَُّه َولَْو كُْنُت أَْعلَُم الَْغْيَب لَاسَْتكْثَْرُت ِمَن الَْخْيرِ َوَما
  ) ١٨٨(ِشٌري ِلقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ َوَب

  .اآلية } َيْسأَلُوَنَك َعنِ الساعة { : قوله تعاىل 
  :يف كيفية النَّظْمِ وجهان 

ملَّا تكلم يف التَّوحيد ، والنُّبَّوِة ، والقشاء ، القدر أتبعه بالكالم يف املعاد ملا تقدَّم من أن املطالب الكلية يف : األول 
  .ذه األربعة القرآن ليست إالَّ ه

باعثاً بذلك عن ]  ١٨٥: األعراف [ } َوأَنْ عسى أَن َيكُونَ قَِد اقترب أََجلُُهْم { : ملَّا قال يف اآلية املتقدمة : الثاين 
ليتحقَّقَ يف القلوب أنَّ وقت الساعة مكتوم عن اخللق ليصري } َيْسأَلُوَنَك َعنِ الساعة { : املبادرة إىل التَّوبة قال بعده 

  .كلف مسارعاً إىل التوبة وأداء الواجبات امل
  فصل

  .يا حممد أخربنا مىت تقوم الساعة فنزلت هذه اآلية : إنَّ قوماً من اليهود قالوا : قال ابُن عباس 
  بيننا وبينك قرابة فاذكر لنا مىت الساعة؟: إن قريشاً قالوا يا حممد : وقال احلسن وقتادة 

مساِء الغالبة كالنجم للثريَّا ، وُسمِّيت القيامة بالسَّاعة لوقوعها بغتة؛ وألنَّ حساب السَّاعة من األ: قال الزخمشريُّ 
  .اخلَلْقِ يقضي فيها يف ساعة واحدة ، فلهذا ُسمِّيت بالسَّاعة أو ألهنا على طُوهلا كساعٍة واحدٍة على اخلَلْقِ 

أن أيَّان : نَ خرب مقدم ، وُمْرَساَها مبتدأ مؤخر ، والثاين أنَّ أيَّا: أحدمها : فيه وجهان } أَيَّانَ مُْرَساَها { : قوله 
بالفاعليَِّة ، وهو مذهب أيب العباس ، وهذه » ُمْرَساَها « منصوب على الظَّْرِف بفعل مضمر ، ذلك الفعل رافع ل 

] من [ ألهنا بدل اجلملة يف حملِّ نصب بدل من السَّاعة بدل اشتمال ، وحينئٍذ كان ينبغي أن ال تكون يف حمل جرٍّ؛ 
يسألونك عن زمان : واجلملةُ يف موضع جرٍّ بدالً من السَّاعة تقديره : جمرور وقد صرَّح بذلك أُبو البقاِء فقال 

إالَّ أنَُّه َمَنَع من كوهنا جمرورة احملألنَّ البدل يف نيَّة تكرار العامل ، والعامل هو َيسْألُوَنَك والسُّؤالُ . حلول الساعة 
: فتكون اجلملة االستفهامية يف حملِّ نصبٍ بعد إسقاط اخلافض ، كأنَُّه قيل » َعْن « ستفهام وهو ُمَتَعدٍّ ب تعلق باال

َيسْألُوَنَك أيَّان ُمْرَسى السَّاعِة ، فهو يف احلقيقة بدلٌ من موضع عن السَّاعِة ألن موضع اجملرور نصب ، ونظريهُ يف 
  .زيداً أُبو َمْن ُهو  َعَرفُْت: البدل على أحسن الوجوِه فيه 

ظرُف زماٍن لتضمُّنه معىن االستفهام ، وال يتصرَُّف ، ويليه املبتدأ والفعل املضارع دون املاضي ، خبالف » أيَّانَ « و 
  ]الرجز : [ استفهاماً ، كقول الشاعر ] أيَّان [ فإنَّها يليها النَّوعان ، وأكثُر ما يكون » مىت « 

  أَما تََرى ِلفْعِلَها أبَّانَا... حَاجَِتي أيَّاَنا  إيَّانَ َتقِْضَي - ٢٦٤١
  .وقد تأيت شرطيةً جازمة لفعلني 

  ]البسيط : [ قال الشاعُر 
  لَْم ُتْدرِك األْمَن ِمنَّا لَمْ َتَزلْ َحِذراً... أيَّانَ ُنؤمِْنَك تأَمْن غَْيرَنا وإذَا  - ٢٦٤٢

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  فأيَّان ما تَْعِدلْ هبا الرِّيُح َتْنزِلِ... األذَْناُء كَاَنتْ بِقَفَْرٍة إذَا النَّْعَجةُ  - ٢٦٤٣

  .والفَصِيُح فتح مهزهتا ، وهي قراءة العامَّة 



  .وقرأ السُّلمي بِكْسرَِها ، وهيلغة ُسلَْيم 
  فصل

فت اهلمزة على واختلف النحويون يف أيَّانَ هل هي بسيطة أم مركبة؟ فذهب بعضهم إىل أنَّ أصلها أي أواٍن فحذ
غري قياس ، ومل ُيَعوَّْض منها شيٌء ، وقُلبت الواُو ياًء على غري قياسٍ؛ فاجتمع ثالثُ ياءات فاسُتثِْقلَ ذلك فُحذفت 

  .إحداهن وُبنيت الكلمةُ على الفتحِ فصارت أيَّانَ 

؛ ألنَّ البضع آوٍ إىل » َوْيُت إليه أ« واختلفوا فيها أيضاً هل هي مشتقةٌ أم ال؟ فذهب أُبو الفتح إىل أنَّها مشتقةٌ من 
أي وقت ، وأي فعلٍ؟ ووزنه فَْعالن أو ِفْعالن حبسب اللُّغتني ومنع أن يكون ومنه فَعَّاالَ مشتقةً من : الكل ، واملعىن 

اسم وُمْرَساَها جيوُز أن يكون اسم مصدر ، وأن يكون . ظرف مكان ، وأيَّان ظرفُ زماٍن » أْيَن « ؛ ألنَّ » أين « : 
  .زمان 

  .إثباهتا وإقرارها : أي : مُْرَساَها إرساُؤَها ، أو وقت إرسائها : وقال الزخمشريُّ 
وقت إرسائها ليس جبيٍد؛ ألنَّ أيَّانَ استفهام عن الزمان فال يصحُّ أن يكون خرباً عن : وتقديره : قال أبو حيَّان 

  .ُت إرسائها وهو حسٌن يف أي وقٍت وق: الوقت إالَّ مبجازٍ ، ألنه يكون التقدير 
: َرَست السفينةُ تَْرسُوا وأْرَسْيتها ، قال تعاىل : أي ثبت ، وال يقال إالَّ يف الشيء الثقيل ، حنو : َرَسا َيْرُسو : ويقال 

ثَقُلَْت ِفي { وملا كان أثقل األشياء على اخللق هو الساعة؛ لقوله ]  ٣٢: النازعات [ } واجلبال أَْرَساَها { 
  .ال جرم مسَّى اهللا وقوعها وثبوهتا باإلرساء } ت واألرض الَ تَأِْتيكُْم إِالَّ َبْغَتةً السماوا

أنَّ اهللا استأثر بعلمها ال : ِعلُْمَها مصدٌر مضاف للمفعول ، والظَّرف خربه أي } إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد َربِّي { : قوله 
  .يعلمها غريه 

  .والتََّجلّي هو الظهور . ال يظهرها وقوله ال ُيَجلِّيها أي ال يكشفها و
{ وقوله ]  ٣٤: لقمان [ } إِنَّ اهللا ِعنَدُه ِعلُْم الساعة { : ال يأيت هبا لوقتها إالَّ ُهَو نظريه قوله تعاىل : وقال جماهد 

لى اهللا عليه وسلم رسول اهللا ص -عليه السالم  -وملَّا سأل جربيل ]  ١٥: طه [ } إِنَّ الساعة آِتَيةٌ أَكَاُد أُخِْفيَها 
  .مىت السَّاعةُ « : وقال 
  «ما املَْسئُولُ عنها بأْعلَم من السَّاِئلِ » : فقال 

والسَّبُب يف إخفاء السَّاعِة عن العباِد ليكونوا على حذر ، فكيون ذلك أوعى للطَّاعِة وأزجر عن : قال احملققون 
وأخرها ، وكذلك إخفاء ليلة القدر؛ ليجتهد املكلف كل ليايل  املعصية؛ فإنَُّه مىت علمها املكلف تقاعس عن التَّوبة ،

  .الشَّْهرِ يف العبادة ، وكذلك إخفاُء ساعة اإلجابةِ يف يومِ اجلمعِة؛ ليكون املكلف ُمجِّداً يف الدُّعاِء يف كل اليوم 
على أهل السموات : أي « على » مبعىن « يف » أن تكون : جيوُز فيها وجهان ، أحدمها « ِفي السَّمواتِ » : قوله 

  .أو هي ثقيلةٌ على نفس السموات واألرض ، النشقاقِ هذه وزلزال ذي ، وهو قولُ احلسنِ 
  .حصل ثقلها ، وهو شدَّهتا ، أو املبالغة يف إخفائها يف هذين الظرفني : أنَّها على باهبا من الظَّرفيَِّة ، واملعىن : والثاين 

  .جّداً على السمواِت واألرض؛ ألنَّ فيه فناَءهم وذلك ثقيل على القلوب  إن هذا اليوم ثقيل: قال األَصمُّ 
  .ثقيلٌ بسبب أنَُّهم يصريون بعده إىل البعث ، واحلساب ، والسُّؤال ، واخلوف : وقيل 

  .ا ثقل علمها ، فلم يعلم أحد من املالئكة املقربني ، واألنبياء املرسلني مىت يكون حدوثها ووقوعه: وقال السُّديُّ 



  .أي فجأة على غفلة ، وهذا تأكيٌد وتقرير ملا تقدَّم من إخفائها } الَ تَأِْتيكُْم إِالَّ َبْغَتةً { : قوله 
لََتقُومنَّ السَّاعةُ وقد نشر الرَُّجالنِ ثوَبُهما بْيَنُهما ، فال « : روى أبو هريرة أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

ِه ، ولتقُومنَّ السَّاعةَ وقد اْنصرَف الرَُّجلُ بلنبِ لقْحِتِه فال َيطَْعُمُه ، ولتقُوَمنَّ السَّاَعةُ ُهو ُيِليطُ ِفي يتباَيعانِه ، وال طْويانِ
  »حوِضِه فال َيسْقى فيه ، ولتقُومنَّ السَّاَعةُ والرَُّجلُ قَْد رفَع أكْلََتُه إىل فيِه فال َيطَْعُمَها 

« : هذه اجلملة التَّشبيهيَّة يف حملِّ نصب على احلالِ من مفعول } نَّكَ َحِفيٌّ َعْنَها َيْسأَلُوَنَك كَأَ{ : قوله تعاىل 
  :ويف َعنَْها وجهان » َيسْألُونَك 

  .خَِفّي هبا : معترض ، وصلتها حمذوفةٌ تقديره » كأنََّك َحِفيٌّ « : أنَّها متعلقة بَيسْألُوَنَك و : أحدمها 
كأنََّك { تَقِْدٌمي وتأخري ، وال حاجة إىل ذلك ، ألنَّ هذه كلَّها متعلقاٌت للفعل ، فإنَّ قوله  يف الكالم: وقال أُبو البقاِء 

  .حال كما تقدَّم } َحِفيٌّ 
{ ]  ٢٥٩: الفرقان [ } فَاسْأَلْ بِِه َخبِرياً { : مبعىن الباء كما تكون الباِء مبعىن عن كقوله » َعَن « أنَّ : والثاين 

كَانَ بِي { : بل بالباء كقوله » عن « ؛ ألن َحِفَي ال يتعدَّى ب ]  ٢٥: الفرقان [ } السمآء بالغمام  َوَيْوَم َتَشقَُّق
  .أي كأنك كاشف حبفاوتك عنها » عن « أو ُيَضمَّن معىن شيء يتعدَّى ب ]  ٤٧: مرمي [ } َحِفّياً 

  ]الطويل : [ املستقصي عن الشَّيء ، املهتبلُ به ، املعين بأمره؛ قال : واحلَِفيُّ 
  بِذكْرِتِه وْسَنانُ أْو ُمتواسُِن... ُسؤالَ حَِفيٍّ َعْن أِخيِه كأنَُّه  -٢٦٤٤

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  ِلساِئلٍَة عنَّا َحِفيٍّ ُسؤالُهَا... فَلَمَّا الَتقَْيَنا بيَّن السَّْيُف َبْيَنَنا  - ٢٦٤٥

  ]الطويل : [ وقال األعشى 
  حَِفيٍّ عن األْعَشى بِِه َحْيثُ أصَْعدَا... نِّي فََيا ُربَّ سائلٍ فَإنْ َتْسأِلي َع - ٢٦٤٦

  .االستقصاء؛ ومنه إحفاء الشَّوارب ، واحلايف؛ ألنَُّه حَِفَيْت قدُمه يف استقصاء السَّْير : واإلْحفَاُء 
  .وهذا التركيب يفيُد املُبالغةَ : قال الزخمشريُّ 
فإنََّك أكثرت السُّؤال عنها وبالغت يف : استَقَْصى ، واملعىن : املسألِة أي حتفى ب: وهو من قوهلم : قال أبو عبيدة 

  .الربُّ واللُّطُْف : طلب علمها ، وقيل احلفاوةُ 
إِنَُّه { : الكالم واللِّقاء احلسن ، قال تعاىل : والتَّحفي . يقال حفي يب َحفَاوةً وحتفَّى يب َتَحفِّياً : قال ابن األْعرابِي 

كأنَّك باّرق هبم ] يسألونك : [ ومعىن اآلية على هذا . أي باّراً لطيفاً جييب دعائي ]  ٤٧: مرمي [ } َحفِّياً  كَانَ بِي
عليه  -إنَّ قريشاً قالوا ملُحمَّدٍ : لطيف العشرة معهم ، قاله احلسُن وقتادةُ والسُّديُّ ويؤيُدُه ما روي يف تفسريه 

[ } َيسْأَلُوَنَك كَأَنََّك حَِفيٌّ َعْنَها { : ا وبينك قرابة فاذكر لنا مىت السَّاعة؟ فقال تعاىل إنَّ َبْيَنَن:  -الصَّالة والسَّالم 
  .كأنك صديق هلم باّر ، مبعىن أنك ال تكون حفياً هبم ما َداُموا على كفرهم : أي ]  ١٨٧: األعراف 

  .َمْحفُوٌّ : مفعول أي : عىن الباء ، وَحِفيٌّ فعيل مبعىن مب» َعْن « وقرأ عبُد اهللا َحِفيٌّ هبا وهي َتُدلُّ ملن ادََّعى أنَّ 
  .مبعىن فعل ، أي كأنَّ مبالغٌ يف السؤال عنها ومتطلع إىل علم جميئها : وقيل 
  .} قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعنَد اهللا { : قوله 

  .يام السَّاعِة سؤال عن وقت ق} َيْسأَلُوَنَك َعنِ الساعة أَيَّانَ ُمْرَساَها { اعلم أن قوله 

سؤالُ عن كيفيَِّة ثقل السَّاعة وشدهتا فلم يلزم التكرار ، وأجاب عن } َيْسأَلُوَنَك كَأَنَّكَ َحِفيٌّ َعْنَها { : وقوله ثانياً 
: والفرق بني الصورتني } إِنََّما ِعلُْمَها ِعنَد اهللا { : وأجاب عن الثَّانِي بقوله } إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد َربِّي { : األوَّلِ بقوله 



  .والسؤال الثَّاين كان واقعاً عن مقدار شدهتا ومهابتها . أن السؤال األول كان واقعاً عن وقت السَّاعة 
  .اهللا : وأعظم أمساء اللَِّه مهابة وعظمة هو قولنا 

: اللَُّه ، مث ختم اآلية بقوله : قولنا فأجاب عند السُّؤالِ عند مقدار شدَِّة القيامة باالسم الدَّالِّ على غاية املهابة ، وهو 
  .ال يعلمون أن القيامة حقٌّ؛ ألنَّ أكثر اخللقِ ينكرون املعاد : أي } ولكن أَكْثََر الناس الَ َيْعلَُمونَ { 

  .ال َيْعلَُمونَ بأنِّ أخربتك بأَّ وقت قيام السَّاعِة ال يعلمها إالَّ اللَُّه : وقيل 
  .َبَب الذي ألجله أخفيت معرفة وقتها املعني عن اخلَلْقِ ال َيْعلَُمون السَّ: وقيل 

  .اآلية } قُل الَّ أَمِْلُك ِلنَفِْسي َنفْعاً َوالَ ضَّراً إِالَّ َما َشآَء اهللا { : قوله تعاىل 
أي أنا ال أدري } َد رَبِّي قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْن{ : أنَّهم ملَّا سألوه عن علم السَّاعِة فقال : وجه تعلُّق هذه اآلية مبا قبلها 

َوَيقُولُونَ مىت هذا { : ِعلَْم الغيب ، وال أملك لنفِْسي نفعاً ، وال ضّراً إنْ أنا إالَّ نذير ، ونظريه قوله يف سورة يونس 
  ] . ٤٩،  ٤٨: س يون[ } الوعد إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني قُل الَّ أَمِْلُك ِلنَفِْسي َضّراً َوالَ َنفْعاً إِالَّ َما َشآَء اهللا 

يا ُمحمَُّد أال خيربك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فنشتري به ، ونربح فيه : إنَّ أهل مكة قالوا : قال ابُن عبَّاسِ 
  .عند الغالء ، وباألرض اليت تريد أن جتدب ، فنرحل عنها إىل ما قد أْخَصَبْت؛ فأنزل اللَُّه هذه اآلية 

الة والسَّالم من غزوة بين املصطلق جاءْت ريح يف الطَّريق ففرت الدوابُّ فأخرب عليه ملَّا رجع عليه الصَّ: وقيل 
أال : الصالة والسالم مبوت رفاعة باملدينة ، وكان فيه غيظ للمنافقني ، وقال انظروا أين ناقيت؟ فقال عبُد اهللا بن أيب 

إنَّ ناساً  -عليه الصالة والسالم  -فقال ! ناقتهتعجبون من هذا الرَّجل خيرب عن موت رجل باملدينة ، وال يعرف أين 
من املُنافقَني قالوا كيت وكيت ، وناقيت يف هذا الشعب قد تعلَّق زمامها بشجرٍة ، فوجدوها على ما قال؛ فأنزل اهللا 

  .} قُل الَّ أَْمِلُك ِلنَفِْسي َنفْعاً َوالَ َضّراً { عز وجل 
  :فيه وجهان » ِلَنفِْسي « : قوله 
  .» أْمِلُك « أنَّها متعلقة ب : ا أحدمه

أنَّها متعلقةٌ مبحذوف على أنَّها حالٌ من َنفْعاً؛ ألنه يف األْصلِ صفةٌ له لو تأخر ، وجيوزُ أن يكون ِلَنفِْسي : والثاين 
أن أنفع نفسي وال أن ال أملك : والالَّم زائدةٌ يف املفعول به تقويةٌ للعامل؛ ألنَُّه فرع إذ التَّقديُر » َنفْعاً « معموالً ب 

  .أُضرََّها ، وهو وجٌه حسٌن 
  :يف هذا االستثناء وجهان } إِالَّ َما َشآَء اهللا { قوله 

  .أنَُّه متَّصلٌ ، أي إالَّ ما شاء اهللا متكيين منه فإين أملكه : أظهرمها 

  .و إىل ذلك ، وسبقة إليه مكيٌّ ، وال حاجة تدع -وبه قال ابُن عطيَّة  -أنَُّه منفصل : والثاين 
  فصل

دلَّت هذه اآليةُ على مسألة خلق األعمالِ؛ ألنَّ اإلميانَ نفع والكفر ضرٌّ؛ فوجب أن ال حيصالن الَّ مبشيئِة اللَِّه تعاىل؛ 
ألنَّ القدرة على الكفر إن مل تكن صاحلة لإلميان فخالق تلك الدَّاعية اجلازمِة يكونُ مريداً للكفر ، فعلى مجيع 

  .ميلُك العبُد لنفسه نفعاً ، وال ضّراً إال ما شاء اللَُّه  ال: التقديرات 
  :أجاب القاضي عنه بوجوه 

يا ُمحمَّدُ أال « : أن ظاهر اآلية ، وإن كان عاماً حبب اللَّفِْظ إالّ أنَّا ذكرنا أنَّ سبب النُُّزولِ قولُ الكُفَّارِ : أحدها 
: اللفظُ العام على سبب نزوله ، فيكُونُ املراُد بالنفع  فُيحمل» خيربك ربك بوقت السعر الرخيص قبل أن يغلو 

  .متلك األموال وغريها ، واملراد بالضّر وقت القحط وغريه 



[ } َولَْو كُنُت أَْعلَُم الغيب الَْسَتكْثَْرُت ِمَن اخلري { : أنَّ املُراَد بالنَّفْع والضر ما يتَّصلُ بعلم الغيبِ لقوله : وثانيها 
  ] . ١٨٨: األعراف 

ال أملُك لنفسي من النَّفع والضر إالَّ قدر ما شاء اللَُّه أن يقدرين عليه وميكنين فيه ، وهذه : أن التقدير : وثالثها 
الوجوه كُلَُّها عدول عن الظَّاهر ، فال ُيصار إليها مع قيام الُبرهاِن القاطع العقلي على أن احلق ليس إالَّ ما دل عليه 

  .ظاهر اآلية 
  فصل

َولَْو كُنُت أَْعلَُم الغيب الَسَْتكْثَْرُت ِمَن { : على عدم علمه بالغيب بقوله  -عليه الصَّالة والسَّالم  -الرَّسُولُ احتج 
  :قال ابُن جريجٍ } َوَما َمسَّنَِي السواء { واختلفوا يف املراد هبذا اخلريِ وقوله } اخلري 

: لة ، ولو كنت أعلُم مىت أموت الستكثرت من اخلري ، أي قل ال أملك لنفسي نفعاً ، وال ضّراً من اهلدى والضال
  .من العمل الصَّاحل وما َمسَّنِيَ السُّوُء ، واجتنبت ما يكون من الشَّر واتَّقَْيُتُه 

  .مىت تقوم السَّاعةُ ألخربتكم حتَّى ُتؤمنُوا وما َمسَّين السُّوُء بتكذيبكم : لو كنت أعلم الغيب أي : وقيل 
املرادُ : وما مسََّين اجلنونُ؛ ألنَُّهم كانوا ينسبونه إىل اجلُُنوِن ، وقال ابُن زيٍد : ين السُّوء ابتداء يريد ما مس: وقيل 

  .الضرُّ ، والفقُر ، واجلوُع : بالسُّوِء 
وجاء هنا على أحسن االستعمال من حيث أثبت الالَّم يف » لو « عطف على جواب } َوَما َمسَّنِيَ السواء { قوله 
  .املثبت ، وإن كان جيوُز غريه ، كما تقدَّم ، وحذَف الالَّم من املنفّي ، ألنه ميتنع ذلك فيه » لَْو « اب جو

َولَْو َسِمُعواْ { : وإن كان الفصيُح إالَّ تصحبها ، كقوله  -الالم : أي  -النَّافية » َما « ومل تصحب : وقال أُبو حيَّان 
  .وفيه نظٌر؛ ألنَّهم َنضُّوا على أنَّ جواهبا املنفيَّ ال جيوز دخولُ الالَّم عليه ] .  ١٤: فاطر [ } َما استجابوا لَكُمْ 

  .نذير ملن ال ُيصدق مبا جئت به ، وبشري باجلنَِّة لقوم يصدقون } إِنْ أََناْ إِالَّ َنِذيٌر وََبِشٌري لِّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ { : قوله 
]  ٨١: النحل [ } َسرَابِيلَ َتقِيكُُم احلر { : فيد ذكر األخرى ، كقوله وذكر إحدى الطائفتني؛ ألنَّ ذكر إحدامها ي

.  
ُهًدى { : إنه كان نذيراً وبشرياً للكل إالَّ أنَّ املنتفع بالنذارة والبشارة هم املؤمنون كما تقدَّم يف قوله : وقد يقال 

  ] . ٢: البقرة [ } لِّلُْمتَِّقَني 
ألنه الثَّاين ، وعند الكوفيني باألول » َبِشري « اب التَّناُزعِ ، فعند البصريني تتعلُق ب من ب] القوم [ والالَُّم يف قوله 

  .لسبقه 
  .نذير للكافرين ودلَّ عليه ذكُر مقابله كما تقدم : وجيوز أن تكون املتعلٌّق بالنذارة حمذوفاً ، أي 

ْوجََها لَِيْسكَُن إِلَْيَها فَلَمَّا َتَغشَّاَها َحَملَْت َحْملًا َخِفيفًا فََمرَّْت بِِه فَلَمَّا ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن نَفْسٍ َواِحَدٍة َوجََعلَ ِمْنَها َز
يَما فَلَمَّا آَتاُهَما َصاِلًحا َجَعلَا لَُه ُشَركَاَء ِف) ١٨٩(أَثْقَلَْت َدَعَوا اللََّه رَبَُّهَما لَِئْن آَتيَْتَنا صَاِلًحا لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاكِرِيَن 

َولَا َيْسَتِطيُعونَ لَُهمْ ) ١٩١(أَُيْشرِكُونَ َما لَا َيْخلُُق َشيْئًا َوُهْم ُيْخلَقُونَ ) ١٩٠(آَتاُهَما فََتَعالَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ 
َعلَْيكُمْ أََدَعْوُتُموُهمْ أَْم أَنُْتْم َصاِمُتونَ  َوإِنْ َتْدُعوُهْم إِلَى الُْهَدى لَا َيتَّبُِعوكُمْ َسَواٌء) ١٩٢(َنصًْرا َولَا أَْنفَُسُهْم َيْنُصُرونَ 

)١٩٣ (  

  .اآلية } ُهَو الذي َخلَقَكُْم مِّن نَّفْسٍ َواِحَدٍة { : قوله تعاىل 
  .اعلم أنَُّه تعاىل رجع هنا إىل تقرير التَّوحيِد ، وإبطال الشرك 



أي ]  ١: النساء [ } َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها {  -والسالم عليه الصالة  -املراُد بالنفس الواحدة آدم : قال ابُن عبَّاسٍ 
ليأنس هبا ويأوي إليها : من غري أذَى ليسكن إليها أي  -عليه الصالة والسالم  -حواء خلقها اللَُّه من ضلع آدم 

  .أنَّ اجلنَس أميل إىل جِْنسِه : واحلكمة يف كوهنا خملوقة من نفس آدم : قالوا 
وهذا مشكل؛ ألنَُّه تعاىل ملَّا كان قادراً على خلق آدم ابتداء فما الذي حيملنا على أن نقُولَ خلق :  قال ابُن اخلطيبِ

حواء من جزء من أجزاء آدم؟ وِلَم مل نقل إنَُّه تعاىل خلق حواء أيضاً ابتداء؟ وأيضاً فالقادُر على خلق اإلنسان من 
وهلم إنَّ عدد أضالع اجلانب األيسرِ من الذَّكرِ أنقص من عدد عظم واحد ِلَم ال يقدر على خلقه ابتداء؟ وأيضاً فق

املراُد من كلمة ِمْن : وإذا عرف ذلك فنقول . أضالع اجلانب األمين بشيء واحد ، على خالف احلسن والتَّشريح 
  .نوعه  أنَّ اإلشارة إىل شيٍء تكون تارة حبسب شخصه ، وتارة حبسب} َوجََعلَ ِمْنَها زَْوَجَها { : يف قوله 

  »َهذَا وُضوٌء ال يَقَْبلُ اللَُّه الصالة إالَّ بِِه « قال عليه الصَّالةُ والسَّالُم 
يف يوم عاشوراء َهذَا ُهو اليوُم الذي أظهر «  -عليه الصَّالةُ والسَّالم  -واملراُد نوعه ال ذلك الفرد املعني ، وقال 

  .نوعه : واملُراُد » اللَُّه فيه موسى على ِفرعون 
  .واملرادُ نوعها ال شخصها فكذا ههنا ]  ٣٥: البقرة [ } َوالَ َتقْرََبا هذه الشجرة { : وقال تعاىل 

فلمَّا َتغشَّاهَا « جعل زوج آدم إنساناً مثله ، : وخلق من نوع اإلنسان زوجٍ آدم ، أي : أي } َوَجَعلَ مِْنَها زَْوَجَها { 
فََمرَّْت « : وهو أوَّلُ ما حتمل املرأة من النُّطفِة يكون خفيفاً عليها } َخِفيفاً َحَملَْت َحْمالً { : أي واقعها وجامعها » 
  .استمرَّت به ، وقامت وقعدت به مل يثقلها : أي » بِِه 

قوله َحْمالً املشهوُر أنَّ احلَمل بالفتح ما كان يف بطن أو على رأس شجرة ، وبالكسر ما كان على ظهر أو رأس غري 
  .َحْمل وِحْمل : و ُعبيدٍ يف محل املرأِة وحكى أُب. شجرة 

الكسر ، واحلمل يف الية جيوُز أن ُيراَد به املصدُر فينتصب انتصابُه ، وأن يُراَد به نفسُ : وحكى يعقبُو يف محل النَّْخلِة 
  .َحَملُْت زيداً : اجلنني ، وهو الظَّاِهُر ، فينتصب انتصاَب املفُعولِ به ، كقولك 

  .قامت وقعدت : استمرت به ، أي : اجلمهور على تشديد الراء ، أي » ْت فََمرَّ« : قوله 
  .استمرَّ ودام : فَمرَّ هبا أي : هو على القلب أي : وقيل 

  :فََمَرْت خفيفه الرَّاِء ، وفيها خترجيان : وأبو العالية وحيىي بن يعمر ، وأيوب : وقرأ ابُن عبَّاسٍ 
[ } َوقَْرنَ { : نهم كرهوا التضعيف يف حرف ُمكرر فتركوه ، وهذه كقراءة أنَّ أصلها التشديد ، ولك: أحدمها 

  .بفتح القاف إذَا جعلناُه من القرارِ ]  ٣٣: األحزاب 

  فشكَّت بسببه أهو حَْملٌ أم مرض؟: أنه من املرية وهو الشَُّك ، أي : والثاين 
أنَّها : ف وختفيف الرَّاِء ، وفيها أيضاً وجهان ، أحدمها فََماَرْت بأل: وقرأ عبُد اهللا بن عمرو بن العاص ، واجلحدريُّ 

جاءت وذَهَبْت وتصرَّفَتْ يف كُلِّ وجٍه ، ووزنه حينئذٍ : إذا جاء وذهب ، وَمارِت الرِّيُح ، أي » َماَر ، ُميوُر « : من 
  .طَافَْت ، َتطُوُف : مث قلبت الواو ألفاً فهو ك » مََوَرْت « واألصلُ » فََعلَْت « 
  .» فَاعلَْت « أنَّها من املريِة أيضاً قاله الزخمشريُّ ، وعلى هذا فوزنه : الثاين و

فتحرَّك حرُف العلَِّة وانفتح ما قبله فقُِلَب ألفاً ، مثَّ ُحذفْت اللتقاء الساكنني ، » َضاَرَبْت « ك » َماَريْت « واألْصلُ 
  .فاْسَتمَرَّْت بِِه وهي واضحة : ، وابُن عبَّاسٍ أيضاً والضحَّاُك  وقرأ سعُد بُن أيب وقَّاصٍ. َباَرْت ، وَراَمْت : فهو ك 

: ، واألصلُ » اِملْرَية « أنَُّه جيوز أن يكون من : أي » فََماَرْت « وقرأ أّيب فَاْستمَاَرْت وفيها الوجهان املتقدمان يف 
  .اْسَتمْوَرْت : ، واألصلُ » املَْورِ « اْسَتمْرَيْت وأن يكون من 



صار ذَا لَبنٍ وَتْمرٍ : َصارْت ذات ثقل ودنت والدهتا كقولِهِْم ألَبَن الرَُّجلُ ، وأْتَمَر أي : أي » فَلمَّا أثقَلَْت « :  قوله
.  

  .دخل يف الصَّباح واملساِء ، وقرئ أثِْقلَْت مبنّياً للمفُعولِ : أصبح وأمسى ، أي : دخلت يف الثقل؛ كقوهلم : وقيل 
  .دعواُه يف أن ُيؤتيُهَما ولداً صاحلاً : متعلَُّق الدُّعاء حمذوٌف لداللة اجلملة القسميَِّة عليه ، أي » َه َدَعوا اللَّ« : قوله 
  :هذا القسُم وجوابه فيه وجهان » لَِئْن آتْيتََنا « : قوله 

  :أنَُّه ُمفَسٌِّر جلملة الدُّعاِء كأنه قيل : أظهرمها 
  فما كان دعاؤمها؟

  .ت وكيت؛ ولذلك قلنا إنَّ هذه اجلملة دالةٌ على متعلق الدُّعاِء كان دعاؤمها كي: فقيل 
فقاال لئن آتيتنا ، ولنكُوننَّ جواُب القسم ، وجوابُ الشرِط حمذوفٌ : أنَُّه معمولٌ لقولٍ مضمرٍ ، تقديره : والثاين 

  .على ما تقرَّر 
  .ولداً صاحلاً : أنه مفعولٌ ثان ، أي : وَصاِلحاً فيه قوالن أظهرمها 

إيتاءً صاحلاً ، وهذا ال حاجة إليه ، ألنه ال بد من تقدير املؤتى : قال مكي إنه نعُت مصدر حمذوف ، أي : والثاين 
  .هلما 
  فصل

  .املعىن لَِئْن آتيتنا صاحلاً بشراً سوّياً مثلنا لنكوننَّ من الشَّاكرين : قال املفسِّرون 
  ما الذي يف بطنكِ؟: س يف صورة رجل فقال هلا وكانت القصةُ أنَُّه ملَّا محلت حواء أتاها إبلي

إين أخاُف أن يكُون هبيمةً ، أو كلباً ، أو خنزيراً ، وما ُيدريك من أين َيخُْرُج؟ أمن دبرك : ما أْدرِي ، قال : قالت 
عاد  فيقتلك ، أو من فيك أو ينشق بطنك؟ فخافت حوَّاُء من ذلك وذكرته آلدم ، فلم يزاالَ يف ُهّم من ذلك ، مثَّ

إين من اللَِّه مبنزلٍة فإن دعوُت اهللا أن جيعله خلقاً سوّياً مثلك ، وُيسهِّل عليك خروجه تسميه عبد : إليها فقال 
  .احلارِث 

  .وكان اسم إبليس يف املالئكة احلارث ، فذكرت ذلك آلدم 
  .فلمَّا ولْدتهُ مسَّيَاُه عبد احلارِث  لعلَُّه صاحبنا الذي قد علمت؛ فعاودها إبليس ، فلم يزل هبا حتَّى غرَّها؛: فقال 

كانت حوَّاُء تلُد فتسميه عبد اهللا ، وعبيد اهللا ، وعبد الرمحن فيصيبهم املوُت ، فأتامها : وروي عن ابن عباسٍ ، قال 
يف إن َسرَّكَُما أن يعيش لكما ولٌد فسمياه عبد احلارث؛ فولدت فسمياُه عبد احلارث فعاش ، وجاء : إبليُس ، وقال 

  .احلديث خدعهما إبليس مرتني مرة يف اجلنة ومرة يف األرض 
  :واعلم أن هذا التأويل فاسدٌ لوجوه 

  .فدلَّ على أن الذين أتوا هبذا الشرِك مجاعةٌ } فََتعَالَى اهللا َعمَّا ُيْشرِكُونَ { : قوله تعاىل : أحدها 
الرَّد على : وهذا يدلُّ على أن املقصود من اآلية } ئاً َوُهمْ ُيْخلَقُونَ أَُيْشرِكُونَ َما الَ َيْخلُُق َشْي{ : قال بعدُه : وثانيها 

  .من جعل األصنام شركاء للَِّه تعاىل ، ومل جير إلبليس اللعني يف هذه اآلية ذكر 
  .أيشركُون من ال خيلُُق؛ ألن العاقلَ إنَّما ُيذْكَُر بصيغة من : لو كان املراد إبليس لقال : وثالثها 
: كان من أشّد النَّاس معرفة بإبليس ، وكان عاملاً جبميع األمساِء كما قال تعاىل  -عليه السَّالم  -أنَّ آدم : ا ورابعه

فال بد وأن يكُون قد علم أن اسم إبليس هو احلارثُ ، فمع العداوة ]  ٣١: البقرة [ } َوَعلََّم آَدَم األمسآء كُلََّها { 
بأنَّ اسم إبليس احلارث كيف يسمِّي ولدُه بعبد احلارث؟ وكيف ضاقت عليه األمساُء  الشَّديدة اليت بينُهَما ومع علمه



  حبيث مل جيد سوى هذا االسم؟
أنَّ أحدنا لو حصل له ولد فجاءُه إنسان ، ودعاه إىل أن يسمي ولده هبذا االسم لزجره وأنكر عليه أشد : وخامسها 

وجتاربه } َوَعلََّم آَدَم األمسآء كُلََّها { الكثري الذي حصل من قوله مع نبوته وعلمه  -عليه السالم  -اإلنكار ، فآدم 
  الكثرية اليت حصلت له بسبب الزلة ألجل وسوسة إبليس ، كيف مل يتنبه هلذا القدر املنكر؟

للفظ أن بتقدير أن آدم عليه الصالة والسالم ، مساه بعبد احلارث ، فال خيلو إمَّا أن يقال إنه جعل هذا ا: وسادسها 
اسم علم له أو جعله صفة له ، مبعىن أنَُّه أخرب هبذا اللفظ أنَُّه عبد احلارِث ، فإن كان األول مل يكن هذا شركاً ألن 
أمساء األعالم واأللقاب ال تفيد يف املسميات فائدة ، فال يلزم من هذه التسمية حصول اإلشراك ، وإن كان الثاين 

اعتقد أنَّ هللا شريكاً يف اخللق واإلجياد ، وذلك يُوجُب اجلزم  -ة والسالم عليه الصال -كان هذا قوالً بأن آدم 
  .بكُفْر آدم ، وذلك ال يقوله عاقل؛ فثبت فساد هذا القول 

  :وإذا ُعرَِف ذلك لنقُولُ يف تأويل اآلية وجوه 
  إنَّه تعاىل ذكر هذه القصة على سبيل ضَْرب -رمحه اهللا  -قال القفالُ : األول 
هو الذي خلق : بيان أنَّ هذه احلالة صورة حال هؤالء املشركني يف جهلهم وقوهلم بالشرك ، كأنَُّه تعاىل يقولُ املثل و

كُلَّ واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها إنساناً يساويه يف اإلنسانية ، فلمَّا تغشَّى الزَّوج زوجته 
نا ولداً صاحلاً سوّياً لنكونن من الشَّاكرين آلالئك ونعمائك ، فلمَّا وظهر احلمل دعا الزَّوج والزَّوجة رهبما إن أتا

آتاُهَما اللَُّه ولداً صاحلاً سوّياً جعل الزوج والزوجة هللا شركاء فيما آتامها؛ ألنَُّهم تارة ينسبون ذلك الولد غلى 
وتارة إىل األصنامِ واألوثان كقول  الطَّبائعِ كما يقولُ الطبيعيون ، وتارة ينسبونه إىل الكواكب كقول املُنجمني ،

  .عبدة األصنام 

  .وهذا قول عكرمة . أي تنزَّه اهللا تعاىل عن ذلك الشِّْرِك } فََتَعالَى اهللا َعمَّا ُيْشرِكُونَ { : مث قال تعاىل 
  .» وهم آل أقصى « أن يكون اخلطابُ لقريش الذين كاُنوا يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم : والثاين 

قصي وجعل من جنسها زوجها عربية قرشية ليسكن إليها ، فلمَّا } ُهَو الذي َخلَقَكُْم مِّن نَّفْسٍ { : املراُد من قوله و
عبد مناٍف ، وعبد : آتامها ما طلبا من الولد الصَّاحل السَّوي جعال له شركاء فيما آتامها حيث مسيا أوالمها األربعة 

ِت وعبد الدَّار ، وجعل الضمري يف ُيشركُونَ هلما ، وألعقاهبما الذين اقتدوا هبما يف العزَّى ، وعبد قُصيٍّ وبعد الالَّ
  .الشرك 
  . -عليه السَّالم  -إن سلَّمنا أن هذه اآلية وردت يف شرح قصَِّة آدم : الثالث 

  :وعلى هذا ففي دفع هذا اإلشكال وجوه 
كان يعبد األصنام ، ويرجع يف طلب اخلري  -صالة والسالم عليه ال -أنَّ آدم : أن املشركني كانوا يقولون : أحدها 

لَِئْن آَتيَْتنَا { : وحكى عنهما أهنما قاال  -عليهما الصالة والسالم  -ودفع الشر إليها ، فذكر تعاىل قصة آدم وحواء 
  .بشكر تلك النِّعمة ذكر تعاىل أنه لو آتامها ولداً صاحلاً الشتغلوا : أي } َصاِلحاً لََّنكُوَننَّ ِمَن الشاكرين 

  .} فَلَمَّآ آَتاُهَما َصاِلحاً َجَعالَ لَُه ُشرَكَآَء { مث قال 
فلما آتامها صاحلاً أجعالً له : ورد مبعىن االستفهام على سبيل اإلنكار والتَّبعيد تقديره } جََعالَ لَُه ُشرَكآَء { : فقوله 

أي تعاىل اهللا عن شرك هؤالء املشركني الذي يقولون بالشِّرك } كُونَ فََتَعالَى اهللا َعمَّا ُيْشرِ{ : شركاء فيما آتامها؟ 
، ونظريه أن ينعم رجل على رجل بوجوه كثرية من األنعام ، مث قيل  -عليه الصالة والسالم  -وينسبونه إىل آدم 

ق فالن كذا وأحسنت فعلت يف ح: فيقول املُنِْعُم . ذلك املُنِْعم إن ذلك املنعم عليه يقصد ذمك وإيصال الشر إليك 



  .إليه بكذا وكذا ، مث يقابلين بالشَّرِّ؟ إنه بريء عن ذلك 
  .النفي والتبعيد فكذا ههنا : يقابلين بالشَّرِّ املراد منه : فقوله 
} ُشرَكَآَء فَلَمَّآ آَتاُهَما َصاِلحاً َجَعالَ لَُه { إن سلمنا أن القصَّة يف آدم وحواء فال إشكال يف ألفاظها إال قوله : ثانيها 
أي أوالدمها ، » آتاُهما « : جعال أوالدمها شركاء على حذف املضاِف وإقامة املضاف إليه مقامه وكذا فيما : ، أي 

  .أي أهل القريِة ]  ٨٢يوسف [ } واسأل القرية { : كقوله 
  ؟» جََعال لَُه « فعلى هذا التأويل ما الفائدة يف تثنية قوله : فن قيل 

املراد منه الذكر واألنثى فمرة عّبر عنهما بلفظ التثنية لكوهنما » جََعال « دُه قسمان ذكر وأنثى فقوله ألنَّ ول: قلنا 
  .} فََتَعالَى اهللا َعمَّا ُيْشرِكُونَ { : صنفني ونوعني ، ومرَّة عبََّر عنهم بلفظ اجلمع ، وهو قوله 

: إالَّ أنه قيل  -عليهما السَّالم  -عائد إىل آدم وحواء } كَآَء جََعالَ لَُه ُشَر{ : سلَّْمَنا أن الضمري يف قوله : وثالثها 
إنَُّه تعاىل ملا آتامها ذلك الولد الصَّاحل عزما أن جيعاله وقفاً على خدمة اهللا وطاعته وعبوديَِّتِه على اإلطالق ، ثُمَّ بدا 

ارة كانوا يأمرونه خبدمة اهللا تعاىل وطاعته ، هلَُما يف ذلك ، فتارة كانوا ينتفعون به يف مصاحل الدُّنيا ومنافعها ، وت
فََتعَالَى { : وهذا العملُ ، وإن كان ِمنَّا طاعة وقربة ، إالَّ أنَّ حسنات األبرار سيئات املقرَّبني ، فلهذا قال اللَُّه تعاىل 

  .} اهللا َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

أَنا أغَْنى األغنَِياِء عن الشِّرِك من عملَ عمالً أْشرَك فيِه غَْيرِي « : وقال عليه الصَّالةُ والسَّالُم حاكياً عن اللَِّه تعاىل 
  »تركُْته وشِْركُه 
إنَّما مسوه بعيد احلارث ألنَُّهم اعتقدوا أنه إمنا سلم : سلَّمنا أنَّ القصَّة يف آدم وحواء ، إالَّ أنَّا نقولُ : التأويل الرابع 

  .َسمَّى باحلارث من اآلفَِة واملرض بسبب دعاء ذلك الشخص املُ
أنا عبُد من تعلَّمُت منه حرفاً فآدم وحوَّاء إمنا مسياُه بعبد : وقد ُيسمى املُنَْعم عليه عبداً للمنعمِ ، كما يقالُ يف املثل 

احلارث العتقادهم أنَّ سالمته من اآلفات بربكة دعائه ، وال خيرجه ذلك عن كونه َعْبداً ِللَِّه من جهة أنَُّه مملوكه 
لوقه ، وقد ذكرنا أنَّ حسنات األبرار سيئا املقربني فلمَّا حصل االشتراك يف لفظ العبِد ال جرم ُعوتب آدم عليه وخم

  .الصَّالة والسَّالم يف هذا العمل بسبب االشتراك يف جمرد لفظ العبد 
التَّأويلِ السَّابق ، وإالَّ فحاشا  جعل له أوالدمها شركاء ، كما تقدَّم يف: مثَّ مضاف ، أي : قيل » َجَعال لَُه « : قوله 

  .آدم وحواء من ذلك ، وإن جُِعل الضَّمري ليس آلدم وحواء ، فال حاجة إىل تقديره كما مرَّ تقريره 
  .وقرأ نافع ، وأبو بكر عن عاصم ِشْركاً بكسر الشِّنيِ وسكون الرَّاِء وتنوين الكاف 

  .» َشريك « كاف مهموزةً ، من غري تنوين ، مجع والباقون بضمِّ الشني ، وفتح الرَّاء ، ومدِّ ال
إشراك ، فهو يف احلقيقِة اسُم مصدر ، : ذوي شرٍك ، يعين : فالشِّرُك مصدٌر ، وال بد من حذف مضاف ، أي 

 النصيُب وهو ما جعاله من رزقهما له يأكله: أْحَدثَا لَُه إشراكاً يف الولد ، وقيلك املراْد بالشِّرِك : ويكون املعىن 
  .معهما ، وكانا يأكالن ويشربان وحدمها ، فالضَّمُري يف لَُه يعود على الولدِ الصَّاحلِ 

  .الضمري يف لَهُ إلبليس ومل َيجرِ لُه ذكر ، وهذان الوجهان ال معىن هلما : وقيل 
  .جعال لغريه ِشْركاً : إنَّ التقدير جيوز أن يكون : وقال مكيٌّ وأُبو البقاِء وغريمها 

جعال : كان ينبغي ملن قرأ ِشْركاً أن يقول املعىن : هذا الذي قدَّره هؤالء قد قال فيه أُبو احلسن : الدِّين  قال شهاُب
  .لغريه ِشرْكاً؛ ألنَُّهَما ال يُْنكراِن أنَّ األصلَ للَّه فالشرك إنَّما جيعله لغريه 

ُيْشرِكُونَ يعوُد على الكُفَّارِ ، وأراد : ئنافيةٌ ، والضمري يف هذه مجلةٌ است: قيل } فََتَعالَى اهللا َعمَّا ُيْشرِكُونَ { : قوله 



يعوُد على آدم وحواء وإبليس ، واملراُد باإلشراِك َتْسميُتُهَما الولد : به إشراك أهلِ مكَّة والكالُم قد متَّ قبله ، وقيل 
راجع إىل مجيع : فقط ، وقيل وكان أشَاَر بذلك إبليس ، فاإلشراكُ يف التَّْسمية » عبد احلارث « الثالث ب 

جعل أوالدمها له شركاء فحذف األوالد وأقامهما : املشركني من ذريَِّة آدم ، وهو قولُ احلسنِ ، وعكرمة ، أي 
  :مقامهم كما أضاف فعل اآلباء إىل األْبَناِء يف تعيريهم بفعل اآلباء فقال 

خاطب به اليهُود الذين كانوا يف عهد ]  ٧٢: البقرة [ } ْم نَفْساً َوإِذْ قََتلُْت{ ]  ٥١: البقرة [ } ثُمَّ اختذمت العجل { 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان ذلك الفعل من آبائهم 

« بتاء اخلطاب وكذلك » َعمَّا ُتشرِكُون « : مل يكن آدم َعِلَم ، وُيؤيُد الوجه األول قراءة الّسلمي : وقيل 
  .التفات باخلطابِ أيضاً ، وهو » أُتْشركُونَ 

  .} أَُيْشرِكُونَ َما الَ َيْخلُُق َشْيئاً { : قوله 
ما ذكره يف قصَّة إبليس } فََتعَالَى اهللا َعمَّا ُيْشرِكُونَ { : هذه اآليةُ من أقوى الدَّالئل على أنَُّه ليس املراد بقوله تعاىل 

لك النَّظْمُ يف غاية الفساِد ، بل املراُد ما إذ لو كان املراُد ذلك لكانت هذه اآلية أجنبية عنها بالكليَّة ، وكان ذ
ذكرناه يف األجوبة من أنَّ املقصود من اآلية السابقة الرَّدُّ على عبدة األوثان؛ ألنه أراد ههنا إقامة احلجَّة على أنَّ 

أيعبدون ما ال يقدُر على أن : أي }  أَُيْشرِكُونَ َما الَ َيْخلُُق شَْيئاً َوُهْم ُيْخلَقُونَ{ : األوثان ال تصلُح لإلهليَِّة فقوله 
  .خيلق شيئاً؟ وهم ُيخلقون ، يعين األصنام 

جيوُز أن يعود الضمُري على ما من حيث املعىن وعبَّر عن ما وهو مفرد بضمري اجلمع؛ ألنَّ » وُهْم ُيْخلقُونَ « : قوله 
ا ، وحمتملة للجميع فاللَُّه تعاىل اعترب لفظة ما تقع على الواحِد واالثننيِ واجلمع فهي من صيغ الواحد حبسب لفظه

للمعىن ، واملراُد هبا األصنام وعرب عنهم ب » وُهْم ُيْخلَقُونَ « : اجلهتني؛ فوحَّد قوله َيْخلُُق لظاهر اللفظ ومجع قوله 
د من العقالء ومجعهم بالواو والنون ، العتقاد الكفار فيها ما يعتقدونه يف العقالء أو ألهنم خمتلطون مبن ُعب» ُهم « 

  والكفار خملوقون فلو تفكَّروا يف ذلك آلمنوا: كاملسيح وعزير ، أو يعوُد على الكُفَّارِ ، أي 
  فصل

دلَّت هذه اآلية على أنَّ العبد ال خيلق أفعاله؛ ألنَُّه تعاىل طعن يف إالهية األصنام لكوهنا ال ختلق شيئاً وهذا الطَّعن ال 
لو كانت خالقة لشيء مل يتوجه الطعن يف إالهيتها ، وهذا يقتضي أنَّ من كان خالقاً كان إهلاً ، يتمُّ إالَّ إذا قلنا بأنَّها 

  .فلو كان العبُد خالقاً ألفعال نفسه كان إهلاً ، وملَّا كان ذلك باطالً علمنا فساد هذا القول 
طاعها ، وال تضرُّ من عصاها ، وهو املراد أن األصنام ال تنصر من أ: أي } َوالَ َيْسَتِطيُعونَ لَُهْم َنْصراً { : قوله 

  .} َوالَ أَنْفُسَُهْم َينُصُرونَ { : بقوله 
وإن تدعوا آهلتكم إىل طلب : الظاهرُ أنَّ اخلطاب للكفَّار ، وضمري النَّْصبِ لألصنام ، أي } َوإِن َتْدُعوُهْم { : قوله 

كُم ، وُجيوُز أن يكون الضمريُ للرسُولِ واملؤمنني ، ال يتعابعوكم على ُمراد -كما تطلبونه من اهللا  -هدى ورشاد 
واملنصوب للكفَّارِ ، أي وإن تدعوا أنتم هؤالء الكفار إىل اإلميان ، وال جيوُز أن يكون َتدعُوا مسنداً إىل ضمريِ 

قدَّر : وُز أن يقال الرُسولِ فقط ، واملنصوُب للكُفَّارِ أيضاً؛ ألنَّه كان ينبغي أن حتذف الواو ، ألجل اجلازم ، وال جي
  ]البسيط : [ حذف احلركة وثبت حرف العلَّة؛ كقوله 

  ِمْن َهْجوِ زبَّان لَْم تَْهُجوا وملْ َتَدعِ... َهَجْوَت زبَّانَ ثُمَّ جِئَْت ُمعَْتِذراً  - ٢٦٤٧
الَّ َتَخافُ { ]  ٦: األعلى  [} فَالَ تنسى { ، ]  ٩٠: يوسف [ } إِنَُّه َمن َيتَّقِ َويِْصبِْر { : ويكون مثل قوله تعاىل 



  .ألنَّه ضرورةٌ ، وأمَّا اآليات فمؤولة وسيأيت ذلك ]  ٧٧: طه [ } َدَركاً َوالَ ختشى 
  ] . ٢٤٤[ } يَْتَبُعُهمْ { قرأ نافع بالتخفيف ، وكذا يف الشعراء » ال َيتَّبُِعوكُم « : قوله 

{ ويف موضع ]  ٣٨٥: البقرة [ } فََمن َتبَِع { : صة آدم مها لغتان ، وهلذا جاء يف ق: والباقون بالتشديد ، فقيل 
  ] . ١٣٢: طه [ } أَفََمنِ اتبع 

  .اقتدى به واألول أظهر : َتبع اقتفى أثره ، واتَّبعه بالتشديد : وقيل 
واء عليكم أدعومتوهم إىل الدِّين أم س: واملعىن } َسَوآٌء َعلَْيكُْم أََدَعْوُتُموُهمْ أَْم أَنُْتْم َصاِمُتونَ { : ثُمَّ أكَّد الكالم فقال 

]  ٦: البقرة [ } َعلَْيهِمْ أَأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم ُتْنِذرُْهْم الَ ُيْؤِمُنونَ { : أنتم صامتون عن دعائهم ، ال يؤمنون ، كقوله 
  أْم َصَمتُّم؟: ليَّة ، والتقدير وهي مجلةٌ امسية على أخرى فعلية؛ ألنَّها يف معىن الفع} أَْم أنُْتْم َصاِمُتونَ { : وعطف قوله 

  أدعومتوهم أم َصمَتُّم؟: مجلة امسيَّة يف موضع الفعليَّة ، والتقديُر : وقال أُبو البقاِء 
  ]الطويل : [ أْم َصمَتُّم؛ ومثله قول الشاعر : عطف االسم على الفعل؛ إذ التقدير : وقال ابُن عطيَّة 

  بأْهلِ القبابِ ِمْن ُنَمْيرِ بنِ عامرِ... تَّ لَْيلَةً َسَواٌء َعلْيَك النَّفْرُ أم بِ - ٢٦٤٨
وليس هذا من عطِف الفعل على االسم ، إنَّما هو من عطف االمسيَّة على الفعليَّة ، وأمَّا البيُت فليس : قال أُبو حيَّان 

اٌء عليك أنفرت أم سو: فيه عطف فعلٍ على اسم ، بل هو من عطف الفعلية على اسم ُمقدَّرٍ بالفعلية ، إذ األصل 
السُّكوت ، : والصَّْمُت . بتَّ ، وإمنا أتى يف اآلية باجلملة الثانية امسية؛ ألنَّ الفعل ُيْشِعر باحلدوث وألهنا رأُس فاصلة 

  .يقال َصَمَت َيصُْمُت بالفَْتحِ ، يف املاضي ، والضم يف املضارع 
اسمُ : صَّْمُت والصُّمات ، وإصمت ، بكسر اهلمزة وامليم َصِمَت ، بالكسرِ ، َيصَْمُت بالفتح واملصدر ال: ويقال 

فالة معروفة ، وهو منقولٌ من فعل األمر من هذه املادة ، وقد ردَّ بعضهم هذا بأنَّه لو كان منقوالً من األمر لكان 
توحة إن أو مف» َيْصُمُت « ينبغي أن تكون مهزته مهزة وصل ، ولكان ينبغي أن تكون ميمه مضمومة ، إن كان من 

  .إْصِمَتة : ؛ وألنَُّه ينبغي أالَّ يؤنث بالتَّاِء ، وقد قالوا » َيْصَمُت « كان من 
اسُْرب؛ ألنَُّه ليس لنا من األمساِء ما مهزته للوصل إالَّ : واجلواُب أنَّ فعل األمر جيُب قطُع مهزته إذا ُسمَِّي به حنو 
اخلمسة وهو قليلٌ ، فاإلحلاقُ بالكثري أولَى ، وأمَّا كَْسُر امليم أمساٌء عشرة ، ونوع االنطالق من كل مصدر زاد على 

  .فألنَّ التغيري يُؤنُِس بالتَّغيري وكذلك اجلواُب عن تأنيثه بالتَّاِء 

أَلَُهْم أَْرُجلٌ ) ١٩٤(اِدِقَني إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد أَْمثَالُكُْم فَاْدُعوُهْم فَلَْيسَْتجِيبُوا لَكُْم إِنْ كُنُْتْم َص
َها قُلِ اْدُعوا ُشَركَاَءكُْم ثُمَّ َيْمُشونَ بَِها أَْم لَُهمْ أَْيٍد َيبِْطُشونَ بَِها أَْم لَُهْم أَْعُيٌن ُيْبِصُرونَ بَِها أَْم لَُهْم آذَانٌ َيْسَمُعونَ بِ

  ) ١٩٥(ِكيُدوِن فَلَا ُتْنِظُروِن 

مَّةُ على تشديِد إنَّ واملوصولُ امسها ، وعباٌد خربها ، وقرأ سعيُد بُن جبريٍ بتخفيف إنْ العا» إنَّ الذيَن « : قوله 
ونصب عباد وأمثالكم ، وخرَّجها ابن جين وغريه أهنا إنْ النَّافيةُ وهي عاملةُ عمل ما احلجازية وهو مذهب الكسائي 

والفارسي وابن جنِّي ، واختلف النقل عن سيبويه ابن السراج : وأكثر الكوفيني غري الفراء ، وقال به من البصريني 
  ]املنسرح : [ واملربد ، والصحيُح أنَّ إعماهلا لغةٌ ثاتبة نظماً ونثراً؛ وأنشدوا 

  إالَّ على أْضَعِف اجملاننيِ... إنْ ُهَو ُمْسَتْوِلياً على أِحٍد  - ٢٦٤٩
مثاهلم ، والقراءة الشهرية تُثْبُِت ذلك وال جيوزُ ولكن قد استشكلوا هذه القراءة من حيث إهنا تنفي كوهنم عباداً أ

  .التَّناقض يف كالم اللَِّه تعاىل 



  .وقد أجَاُبوا عن ذلك بأنَّ هذه القراءة ُتفْهُِم حتقري أمرِ املعبوِد من دون اللَِّه وعبادة عابِِده 
نََّها مجادٌ ال تفعل شيئاً من ذلك ، فكيف َيعُْبُد وذلك أنَّ العابدين أَتمَّ حَاالً وأقدُر على الضرِّ والنَّفْعِ من آهلتهم فإ
  .الكاملُ من ُهو ُدوَنه؟ فهي موافقةٌ للقراءة املتواترة بطريق األوىل 

  :وقد ردَّ أبو جعفرٍ هذه القراءة بثالثة أوجه 
  .أنََّها خمالفةٌ لسواد املصحِف : أحدها 
؛ ألنَّ عمل ما ضعيف وإنْ مبعناها ، » إنْ زيٌد منطلٌق « : قول أن سيبويه خيتار الرفع يف خرب إنْ املخففة في: والثاين 

  .فهي أضعف منها 
أنَّ الكسائي ال يرى أنََّها تكون مبعىن ما إالَّ أن يكون بعدها إجياب ، وما ردَّ به النَّحَّاس ليس بشيٍء؛ ألنََّها : الثالث 

  .خمالفةٌ يسرية 
على للة ربيعة يف الوقف على املنون املنصوب بغري ألف ، فال تكون  جيوُز أن يكون كتب املنصوب: قال أُبو حيان 
  .خمالفٍة للسَّواد 

  .وأمَّا سيبويه فاختلف النَّاُس يف الفهم عنه يف ذلك 
  .وأمَّا الكسائيُّ فهذا القيد غري معروف له 

  .وخرَّج ابو حيَّان القراءة على أنَّها إنْ املخففة 
ثُمَّ إنَّها قد ثبت هلا نصبُ ]  ١١١: هود [ } َوإِنَّ كُالًّ { لقراءة املتواترة كقراءة وإنْ املخففة تعمل يف ا: قال 

  ]الطويل : [ اجلُزأين؛ وأنشد 
  إنَّ ُحرَّاسَنا أُْسدَا..  - ٢٦٥٠

  ]الرجز : [ فإن تأوَّلثوا ما ورد من ذلك؛ حنو : وهي لغة ثابتة مث قال : قال 
إن الذين تدعون من : ُتَرى رواجعاً ، فكذلك هذه يكون تأويلها : أي ... ا رََواجِعا َيا لَْيَت أيَّاَم الصَِّب - ٢٦٥١

  .دون اهللا خلقناهم عباداً أمثالكم 
  .فيكون هذا التَّخريج مبنياً على مذهبني : قال شهاُب الدِّين 

  .إعمالُ املخففَّة : أحدمها 
وعبارة بعضهم أنَُّه قليل ، وال أرتضيه قليالً لوروده يف وقد نصَّ مجاعة من النحويني على أنَّه أقل من اإلمهال ، 

  .املتواتر 
: أنَّ إنَّ وأخواهتا تنصب اجلزأين ، وهو مذهٌب مرجوح ، وقد حتصَّل يف ختريج هذه القراءة ثالثةُ أوجه : الثاين 

  .ملعىن كون إنْ نافية عاملة ، واملخففة الناصبة للجزءين ، أو النصب بفعل مقدر هو خرب هلا يف ا
« وقرأ بعضهم إنْ خمففة ، عباداً نصباً أمثالكم رفعاً ، وخترجيها على أن تكونَ املخففة وقد أمهلت والذين مبتدأ ، و 

إنَّ الذين : صلتها والعائُد حمذوف ، وعباداً حال من ذلك العائد احملذوِف ، أمثالكُم خربه ، والتقدير » َتْدُعونَ 
  ثالكم يف كوهنم خملوقني مملوكني ، فكيف ُيْعَبُدون؟تدعوهنم حال كوهنم عباداً أم

  .ويضعُف أن يكون املوصول امساً منصوب احملل؛ ألن إعمال املخففة كما تقدَّم قليلٌ 

  .وحكى أُبو البقاِء أيضاً قراءةُ رابعةً وهي بتشديِد إنَّ ونصب عباد ورفع أمثالكم وخترجيها على ما تقدم قبلها 
  فصل

  وهو أنه كيف حيسن وصف األصنام بأنَّها عباد مع أهنا مجادات؟: يف اآلية سؤال 



  :من وجوه : واجلواب 
أن املشركَني ملَّا ادعوا أنَّها تضر وتنفُع؛ وجب أن يعتقدوا فيها كوهنا عاقلة فامهة ، فلهذا وردت هذه : أحدها 

  ] . ١٩٤: األعراف [  }فادعوهم فَلَْيسَْتجِيُبواْ لَكُمْ { : األلفاظ وفق اعتقادهم؛ وهلذا قال 
  .» إنَّ الَّيت « : ومل يقل » إنَّ الذيَن « : وقال 

أمرهم أن يكونُوا أحياًء عقالء فإن ثبت ذلك فهم عبادٌ : أن هذا اللَّفظ ورد يف معرض االستهزاء هبم أي : وثانيها 
  باباً؟أمثالكم ، وال فضل هلم عليكم ، فَِلَم جعلُتم أنفسكم عبيداً وجعلتموها آهلة وأر

. } فادعوهم فَلَْيسَْتجِيبُواْ لَكُْم { مث أكَّد البيان بقوله } أَلَُهْم أَْرُجلٌ َيْمُشونَ بَِهآ { : مث أبطل أن يكونوا عباداً فقال 
الم األمر على } فَلَْيسَْتجِيبُواْ لَكُْم { : ومعىن هذا الدعاء طلب املنافع وكشف املضار من جهتهم والالم ي قوله 

 -تَّعجيزِ ، مثَّ ملَّا ظهر لكلِّ عاقل أهنا ال تقدر على اإلجابة ظهر أنَّها ال تصلح للعبادة ، ونظريه قول إبراهيم معىن ال
إِنْ { : وقوله ]  ٤٢: مرمي [ } ِلمَ َتْعُبُد َما الَ َيْسَمُع َوالَ َيْبِصُر َوالَ ُيغْنِي َعنَك َشْيئاً {  -عليه الصالة والسالم 

  .يف أنَّها آهلة ومستحقَّة للعبادة } َني كُْنُتْم َصاِدِق
  .اخلطاُب مع قوم كانوا يعبدون املالئكة : قال مقاتل : وثالثها 

قرأ } ا انٌ َيْسَمُعونَ بَِهأَلَُهْم أَْرُجلٌ َيْمُشونَ بَِهآ أَْم لَُهْم أَْيدٍ َيْبِطُشونَ بَِهآ أَْم لَُهمْ أَْعُيٌن ُيْبِصُرونَ بَِهآ أَْم لَُهْم آذَ{ : قوله 
َيْبطُُشونَ بضمها ، ومها لغتان : العامَّةُ بكسر الطاء ، من بطش يبطش ، وقرأ أبو جعفر وشيبة ، ونافع يف رواية عنه 

  .، ومها لغتان ، والبَطُْش ، األْخذُ بقوة 
هذه األعضاء األربعة  واعلم أنَُّه تعاىل ذكر هذا الدَّليل لبيان أنه يقبح من اإلنسان العاقل أن يعبد هذه األصنام؛ ألنَّ

إذا كان فيها القوى احملركة واملدركة كانت أفضل منها إذا كانت خالية عن هذه القوى ، فالرِّجلُ القادرةُ على 
املشي ، واليد القادرةُ على البَطْشِ أفضل من اليد والرجل اخلاليتني عن قوة احلركة واحلياة ، والعُني البَاصرةُ واألذنُ 

  .من العني واألذن اخلاليتني عن القوة السَّامعة ، والباصرة ، وعن قوَِّة احلياة  السَّامعة أفضل
  .وإذا ثبت ذلك ظهر أن اإلنسان أفضل بكثري من األصنام بل ال نسبة لفضيلة اإلنسانه إىل فضيلة األصنام ألبتة 

ال حيصل منه فائدة ألبتَّة ، ال وإذا كان كذلك فكيف يليُق باألفضل واألكل األشرف أن يعبد األخسّ األدون الذي 
  .يف جلب منفعة وال يف دفع مضرَّة 

قرأ أُبو عمرو ِكيدُونِي بإثبات الياِء وصالً ، وحذفها وقفاً وهشام بإثباهتا } قُلِ ادعوا ُشَركَآءَكُْم ثُمَّ كِيُدوِن { : قوله 
وقرأ أُبو عمرو وهشام خبالف : ل أُبو حيان خالف مشهور قا. يف احلالني ، والباقون حبذفها يف احلالني ، وعن هشامٍ 

  .عنه فكيُدونِي بإثبات الياِء وصالً ووقفاً 
أبو عمرو ال يثبتها وقفاً ألبتَّة ، فإنَّ قاعدته يف الياءاِت الزائدة ما ذكرته ، ويف قراءة فَكِيدثونِي : قال شهاُب الدِّينِ 

  .أثبتها القراء كلهم يف احلالني » فكيدوين مجيعاً  «: ثالثةُ ألفاٍظ ، هذه وقد ُعرف حكُمَها ، ويف هود 
حذفها اجلميعُ يف احلالني وهذا نظُري ما تقدَّم يف ]  ٣٩: اآلية [ } فَإِن كَانَ لَكُم كَْيٌد فَِكيُدوِن { : ويف املُرسالِت 

فةٌ يف أوَّل املائدة ، وخمتلف فإنَّها يف البقرة ثابتةٌ للكلّ وصالً ووقفاً ، وحمذو]  ١٥٠: البقرة [ } واخشوين { قوله 
  .يف ثانيتها 

  فصل
ادُعوا شركاءكم يا معشر املشركني مثَّ كيدوين أنتم وهم فال ُتنِظُرون أي ال متهلون واعجلوا يف كيدي : واملعىن 

  .ليظهر لكم أنَّ ال قدرة هلا على إيصار املضار بوجه من الوجوه 



َوالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدونِِه لَا َيْسَتِطيُعونَ َنْصرَكُْم َولَا ) ١٩٦(ِكتَاَب َوُهَو َيَتوَلَّى الصَّاِلِحَني إِنَّ َوِليِّيَ اللَُّه الَِّذي َنزَّلَ الْ
  ) ١٩٨(َوإِنْ َتْدُعوُهْم إِلَى الُْهَدى لَا َيْسَمُعوا وََتَراُهْم َيْنظُرُونَ إِلَْيَك َوُهْم لَا يُْبِصُرونَ ) ١٩٧(أَْنفَُسُهْم َيْنُصُرونَ 

العامة على تشديد َولِيَِّي مضافاً لياء املتكلم املفتوحة ، وهي قراءة واضحة أضاف الويلَّ إىل } إِنَّ َولِيَِّي اهللا { : قوله 
  .نفسه 

  :بياء واحدة مشددة مفتوحة ، وفيها خترجيان » إنَّ ويلَّ « وقرأ أبو عمرو يف بعض طرقه 
مدغمةٌ يف ياء املتكلم ، وإنَّ الياء اليت هي الم الكلمة حمذوفةٌ ، ومنع من » ل فعي« إن ياء : قال أُبو عليٍّ : أحدمها 
  .العكس 
امسها » ولّياً « إنَّ ولّياً اهللا ف : أن يكون ويلَّ امسها ، وهو اسمُ نكرة غُري مضاِف لياء املتكلم ، واألصلُ : والثاين 

  ]املتقارب : [  واهللا خربها ، مث حذف التنوين؛ اللتقاء الساكنني؛ كقوله
  وال ذَاِكر اللََّه إالَّ قَِليال... فأَلْفَْيُته غَْير ُمْسَتْعتبٍ  - ٢٦٥٢

ومل يبق إالَّ اإلخباُر عن نكرٍة مبرعفة ، ]  ٢ - ١: اإلخالص [ } قُلْ ُهَو اهللا أََحٌد اهللا الصمد { وكقراءة من قرأ 
  .وهو وارٌد 

  ]الطويل : [ قال الشاعر 
  بآَباِئي الشمِّ الِكَرامِ اخلََضارِمِ... اماً أن أُسبَّ ُمَجاشِعاً وإنْ َحَر - ٢٦٥٣

وقرأ اجلحدريُّ يف رواية إنَّ ويلِّ اهللا بكسر الياِء مشددة ، وأصلها أنَُّه سكن ياء املتكلم ، فالتقت مع الم التعريف 
  .لُ إنَّ غالم الرَّج: فحذفت ، اللتقاء الساكنني ، وبقيت الكسرة تدلُّ عليها حنو 

وقرأ يف رواية أخرى إنَّ ويلَّ اللَِّه بياء مشددة مفتوحة ، واجلاللة باجلرِّ ، نقلهما عنه أبو عمرو الدَّاين أضاف الويل 
  .إىل اجلاللِة 

: األولُ : وذكر األخفُش وأبو حامت هذه القراءة عنه ، وملْ يذكرا َنْصَب الياء ، وخرَّجها النَّاُس على ثالثة أوجه 
» الذين نّزل الكتاَب « وهو أن يكون َويلّ اهللا امسُها والَّذي نزَّلَ الكتاب خربها ، واملراد ب  -خفش قولُ األ

: النحل [ } قُلْ َنزَّلَُه رُوُح القدس { ] :  ١٩٣: الشعراء [ } َنَزلَ بِِه الروح األمني { : جربيل ، لقوله تعاىل 
هو من صفة اهللا قطعاً ال من صفة جربيل ، ويف حتتم } َيَتوَلَّى الصاحلني َوُهَو { إالَّ أنَّ األخفش قال يف قوله ]  ١٠٢

  .ذلك نظٌر 
أن يكون املوصوف بتنزيل الكتاب هو اهللا تعاىل ، واملراد باملوصول النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم ويكون مثَّ : والثاين 

نزَّ اهللا الكتاب عليه ، فحذف عليه وإن مل يكن مشتمالً  عائٌد حمذوٌف لفهم املعىن والتقدير إنَّ ويلَّ اهللا النيبُّ الذي
  ]الطويل : [ على شروط احلذف ، لكنَّه قد جاء قليالً ، كقوله 

  وُهوَّ على َمْن َصبَُّه اللَُّه َعلْقَُم... وإنَّ ِلَسانِي شُْهَدةٌ ُيْشَتفَى بَِها  - ٢٦٥٤
  ]الطويل : [ صبة اللَُّه عليه ، وقال آخر : أي 

  َعلى املَاِء ال َيْدرِي بَِما ُهَو قَابُِض... فأْصَبَح ِمْن أْسَماَء قَْيٌس كقَابضٍ  - ٢٦٥٥
  ]الطويل : [ وقال آخر . أي مبا هو قابض عليه 

  إىل األْرضِ إنْ لَْم َيقْدرِ اخلَْيَر قَاِدرُه... لََعلَّ الَّذي أصَْعْدتين أنْ َيرُدَّنِي  -١٦٥٦
  .أصعدتين به : أي 

  ]الوافر : [ وقال آخر 



  وأيُّ الدَّْهر ذُو مل َيْحُسُدونِي... وِمْن َحَسٍد َيُجوُز َعليَّ قَْوِمي  -٢٦٥٧
  .أي حيسدوين فيه 

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  أُخوُنِك َعْهداً إنَّنِي غَْيُر َخوَّاِن... فَقُلُْت هلَا الَ والَّذي َحجَّ حَاِتٌم  - ٢٦٥٨

  ]جز الر: [ حج إليه ، وقال آخر : أي 
  واملَْرُء َمْعنِيٌّ بِلْومِ َمْن َيثْق... فأْبِلَغنَّ َخالَد بَن َنْضلٍَة  - ٢٦٥٩

  .يثُق به : أي 
وإذا ثبت أنَّ الضمري ُيْحذَف يف مثل هذه األماكن ، وإن مل يكمل شرطُ احلذف فلهذه القراءة الشاذة يف التخريج 

  .املذكور أسوةٌ هبا 
َوُهَو { : إنَّ ويلَّ اهللا الصَّاحلُ ، أو من هو صاحل وحذف ، لداللة قوله : اً تقديره أن يكون اخلرب حمذوف: والثالث 

إِنَّ الذين { معذبون ، وكقوله : أي ]  ٤١: فصلت [ } إِنَّ الذين كَفَُرواْ بالذكر { : وكقوله } َيَتوَلَّى الصاحلني 
  ] . ٢٥: احلج [ } كَفَُرواْ وََيُصدُّونَ 

  فصل
َوُهَو { يتوالّين وينصرين كما أيَّدين بإنزال الكتاب : يعين القرآن ، أي } َولِيَِّي اهللا الذي َنزَّلَ الكتاب  إِنَّ{ املعىن 

يريد الذين ال يعدلُون باهللا شيئاً ، فاللَُّه يتوالهم بنصره وال يضرهم عداوة من « : قال ابُن عباسٍ } َيَتوَلَّى الصاحلني 
  .» عاداهم 

  .} ْدُعونَ ِمن ُدونِِه الَ َيْسَتِطيُعونَ َنْصَركُْم والا أَْنفَُسُهْم َيْنُصُرونَ والذين َت{ : قوله 
  :وفيه قوالن 

  .أن املراد منه وصف األصنام : األول 
  هذه األشياُء مذكورة يف اآليات املتقدمة ، فما الفائدةُ يف تكريرها؟: فإن قيل 
األول مذكورٌر للتَّقريع ، وهذا مذكوٌر للفرق بني من جتوز له العبادة إنَّما أعيد؛ ألنَّ : قال الواحديُّ : فاجلواُب 

اإلله املعبوُد جيُب أن يكون حبيثُ يتولّى الصَّاحلني ، وهذه األصنام ليست كذلك فال تكن : ومن ال جتوز ، كأنَُّه قيل 
  .صاحلة لإلهلية 

الذين يدعون غري اللَِّه يعين أنَّ الكفار كانُوا  القول الثانيك أنَّ هذه األحوال املذكورة صفات هلؤالء املشركني
إهنم ال يقدرون على شيء بل إهنم قد بلغوا يف اجلهل واحلماقة إىل أنك : خيوفون رسول اهللا وأصحابه ، فقال تعاىل 

  .لو دعوهتم وأظهرت أعظم أنواع احلجة والربهان مل يسمعوا ذلك بعقوهلم ألبتة 
  ملشركني ، وإمنا تقدَّم ذكر األصنام فكيف يصح ذلك؟لَْم يتقدَّم ذكر ا: فإن قيل 

  ] . ١٩٥: األعراف [ } قُلِ ادعوا ُشرَكَآَءكُْم ثُمَّ ِكيُدونِ { : أن ذكرهم تقدم يف قوله تعاىل : واجلواُب 
راُد من كوهنا ناظرة فإن محلنا هذه الصفات على األصنام فامل} َوتََراُهْم َينظُُرونَ إِلَْيَك وَُهْم الَ يُْبِصُرونَ { : قوله 

ُمتقابالن ، وإن محلناها على املُشركني أي إهنم : جبالن متناظاران أي : كوهنا مقابلة بوجهها وجوه القوم من قوهلم 
وإن كاُنوا ينظرون إىل النَّاسِ إالَّ أهنم لشدَِّة إعراضهم عن احلقِّ مل ينتقعوا بذلك النَِّظر ، والرُّؤيِة؛ فصاروا كأنَُّهمْ 

  .ي عم
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

َسِميٌع َعِليمٌ  َوإِمَّا يَْنَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن َنْزغٌ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه) ١٩٩(ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالْعُْرِف َوأَعْرِْض َعنِ الَْجاِهِلَني 
وَإِْخوَانُُهْم َيُمدُّوَنُهْم ِفي ) ٢٠١(إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَْوا إِذَا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَّرُوا فَإِذَا ُهْم مُْبِصُرونَ ) ٢٠٠(

َتبَْيَتَها قُلْ إِنََّما أَتَّبُِع َما يُوَحى إِلَيَّ ِمْن َربِّي َهذَا َبَصاِئُر ِمْن َوإِذَا لَْم َتأِْتهِْم بِآَيٍة قَالُوا لَْولَا اْج) ٢٠٢(الَْغيِّ ثُمَّ لَا ُيقِْصُرونَ 
  ) ٢٠٣(رَبِّكُْم َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلقَْومٍ ُيْؤِمنُونَ 

  .} ُخذِ العفو { : قوله 
  .ق النَّاسِ أمر اللَُّه نبيَُّه صلى اهللا عليه وسلم بأخذ العفو من أخال: قال عبُد اهللا بُن الزُّبري 

يعين خذ العفو من أخالق النَّاسِ وأعماهلم من غري َتَجسُّسِ وذلك مثل قبول االعتذار ، والعفو : قال جماهٌد 
روي أنَُّه ملا نزلت هذه اآلية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . املتساهل ، وترك الَبْحِث عن األشياء وحنو ذلك 

إنَّ اللََّه يأمر أنَّ تصلَ َمْن قطعك ، وُتْعطي َمْن » : رِي حىت أسْألَ مث رجع فقال ال أْد: ما هذا؟ قال « : جلربيل 
  «َحَرمَك ، وَتْعفُو َعمَّْن ظَلَمَك 

مطابق للفظ اآلية؛ ألنَّك إن وصلت من قطعك فقد عفوت  -عليه الصَّالةُ والسَّالم  -تفسريُ جربيل : قال العلماُء 
  .أتيت باملعروف ، وإذا عفوت عمَّن ظلمك فقد أعرضت عن اجلاهلني  عنه ، وإن أعطيت من حرمك فقد

واملعىن ُخذ ما عفا لك من أمواهلم وهو الفضل من العيال ، : وقال ابُن عباَّسٍ ، والسدُّ ، والضحاك ، والكليبُّ 
سخت هذه اآلية بالصَّدقات مث ن]  ٢١٩: البقرة [ } َوَيسْأَلُوَنَك َماذَا ُينِفقُونَ قُلِ العفو { : وذلك معىن قوله 

  .املفروضات 
بال إله إال } َوأُْمْر بالعرف { : باملعروف ، وهو كلُّ ما يعرفه الشَّرع ، وقال عطاٌء : ، أي } َوأُْمْر بالعرف { : قوله 

فال إذا تسفه عليك اجلاهل ، : يعين أبا جهل وأصحابه ، نسختها آية السَّْيِف ، وقيل » اهللا وأعرض عن اجلاهلني 
  ] . ٦٣: الفرقان [ } َوإِذَا َخاطََبُهمُ اجلَاِهلُونَ قَالُواْ َسالَماً { : تقابله بالسَّفِه كقوله 
  .ليس يف القرآن آية أمجع ملكارم األخالقِ من هذه اآلية : قال جعفُر الصَّادق 

  فصل
ييد للمطلق من غري دليل ، وأيضاً إذا محلناه مبا ذكروه من أخذ الفضل تق» ُخِذ الَعفَْو « : اعلم أنَّ َتْخصِيصَُهْم قوله 

على أداء الزَّكَاِة كاملقادير املخصوصة ُمنافياً لذلك؛ ألنَّ أخذ الزكاة مأمور بأن ال يأخذ كرائم األموال وال يشدد 
  .األمر على املزكي ، فلم يك إجياب الزَّكاةِ ناسخاً هلذه اآلية 

فاملقصوُد منه أمر الرَُّسول بأن يصرب على سوء أخالقهم ، وأن ال يقابل }  َوأَعْرِْض َعنِ اجلاهلني{ : وأمَّا قوله 
أقواهلم الركيكة وأفعاهلم اخلسيسة بأمثاهلا وليس فيه داللة على املنع من القتالِ؛ ألنَُّه ال ميتنع أن يؤمؤ عليه الصَّالة 

تناقض بأن يقول الشَّارُع ال ُتقابلْ سفاهتهم مبثلها والسَّالم باإلعراض عن اجلاهلني مع األمر بقتال املشركني فإنَُّه ال 
  .ولكن قاتلهم ، وإذا أمكن اجلمع بني األمرين؛ فال حاجة إىل التزامِ النَّْسخٍ 

  .اآلية } َوإِماَّ َيَنَزغَنََّك ِمَن الشيطان نَْزغٌ { : قوله تعاىل 
كيف يا رب « قال النَّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم : ية اآل» ُخِذ الَعفَْو « : ملا نزل قوله : عبُد الرحم بن زيد : قال 



  »بالغضب؟ 
أدىن حركة تكونُ ، قاله الزَّجَّاُج ، ومن الشَّيطان : اآلية والنَّْزغُ } َوإِماَّ َيَنَزغَنََّك ِمَن الشيطان نَْزغٌ { : فنزل قوله 

للشيطان؛ ألنه أسرعُ يف ذلك وقيل النَّْزغُ قوله وأكثر ما ُيسْند : أدىن وسوسة وقال عبد الرمحن بن زيد ملا نزلت 
  .الدخول يف أمر إلفساده 

قصد بذلك : يعين » َجدَّ َجدُّه « الَغْرُز والنَّْخُس ، وجعل النزغ نازغاً كما قيل : والنَّزغُ والنِّْسغُ : وقال الزخمشري 
  .املبالغة 
أنَّ اآلمر : النزعاج باحلركة إىل الشَّرِّ ، وتقريره اإلزعاج ، وأكثُر ما يكون عند الغضب وأصله ا: النَّزغ : وقيل 

َوأَعْرِْض َعنِ { : باملعروف إذا أمر مبا يهيج السفيه ويظهر السَّفاهة فعند ذلك أمره اللَّه بالسكوت عن مقابلته فقال 
وهذا اخلطاُب وإن « باللَِّه فاسَتِعذْ : ثُمَّ أمره اهللا تعاىل مبا جيري جمرى العالجِ هبذا املرض إن حدث فقال } اجلاهلني 

يدلُّ على } إِنَُّه َسِميٌع َعِليٌم { : وقد تقدَّم الكالُم يف االستعاذة؛ وقوله . كان للرَُّسول إالَّ أنه عام لَجميع املكلفني 
اذكر لفظ : أنَّ االستعاذة باللِّساِن ال تفيُد إالَّ إذا حضر يف القلب العلم مبعىن االستعاذة ، فكأنَّه تعاىل يقول 

  .االستعاذة بلسانك ، فإين مسيع ، واستحضر معىن االستعاذة بقلبك ، وعقلك فإين عليٌم مبا يف ضمريك 
  .اآلية } إِنَّ الذين اتقوا إِذَا َمسَُّهْم طَاِئفٌ { : قوله تعاىل 

الرسول ال حيصل له من الشَّيطان  بيَّن تعاىل يف هذه اآلية أنَّ حال املُتَّقنيَ يزيُدعلى حال الرسُول يف هذا الباب؛ ألنَّ
  .إالَّ النزغ الذي هو كاالبتداءِ يف الوسوسِة ، وجوز على املتقني ما يزيُد عليه وهو أن ميسهم طائف من الشيطاِن 

  .طَْيٌف ، والباقون طائٌف بزنة فاعل : قرأ ابن كثري ، وأبو عمرو ، والكسائيُّ 
  :فأما طَْيٌف ففيه ثالثةُ أوجه 

  ]الكامل : [ َباَع َيبِيُع وأنشد أبو عبيدة » طَاَف َيِطيُف ك : نَُّه مصدر من أ: أحدها 
  ومطَافُُه لََك ذُكَْرةٌ وُشُغوُف... أنَّى أملَّ بَِك اخليالُ َيِطيُف  - ٢٦٦٠
: َمْيت ، ويف َميِّت : طَيِّف بتشديد الياِء فحذف عني الكلمة ، كقوهلم يف : أنَُّه ُمخفٌف من فَْيِعل واألصل : والثاين 

  .َهيِّن َهْين : لَيِّن لَْين ، ويف 
طَْيوِف فقلب : طَاَف َيطُوُف واألصل : طاَف يطيف ، أو من : الذي هو األصل َيْحتَِمل أن يكون من » طَيِّف « مث 

  .وأدغم 
  .وهذا قول ابن األنباري ويشهد لقول ابن األنباري قراءةُ سعيد بن جبري طيف بتشديد الياء 

  .أنَّ أصله طَْوف من طاف َيطُوُف ، فقلبت الواو ياًء : ث والثال
  .قال أُبو البقاِء قلبت الواو ياًء وإن كانت ساكنة كما قلبت يف أْيد وهو بعيٌد 

  .َحْول َحْيل ، ولكن هذا من الشُّذُوِذ حبيث ال يقاس عليه : وقد قالُوا أيضاً يف : قال شهاُب الدينِ 
وإن كان ما قبلها غري مكسورٍ : س هذا مقتضياً ملنع قلبها ياء ، بل كان ينبغي أن يقال وإن كانت ساكنة لي: وقوله 

طاف : وأن يكون من . قائم وقائلٍ : طاف يطُوف ، فيكون ك : وأمَّا طائٌف فاسُم فاعل حيتمل أن يكون من . 
حد وُيعَْزى للفرَّاِء ، فيحتمل أن َيُردَّ طائفاً طَيْفاً وطَائِفاً مبعىن وا: بَائعٍ ومائل وزعم بعضهم أنَّ : يطيُف ، فيكون ك 

: أقائماً وقد قعد النَّاُس ، وأن َيُردَّ طَيْفاً ل : طَْيف فيجعلهما مصدرين ، وقد جاء فاعل مصدراً ، كقوهلم : ل 
  .فيجعله وْصفاً على فَْعل : طائف أي 



: اللََّمم ، والطَّائف : بينهما ، وقال الكسائيُّ الطَّيف  الطَّْيف كاخلَطْرة ، والطَّائف كاخلَاطر ففرَّق: وقال الفارسي 
  .ما طاف حول اإلنسان 

  ]الطويل : [ وكيف هذا؛ وقد قال األعشى : قال ابُن عطيَّة 
  أملَّ هَبا من طاِئِف اِجلنِّ أْولَُق... وُتْصبُِح ِمْن ِغبِّ السَُّرى وكأنََّها  - ٢٦٦١

قوله ما طاف حول اإلنسان مقيَّداً باإلنسان وهذا قد جعله طائفاً بالنَّاقة ، وهي  وال أدري ما تََعجُُّبه؟ وكأنه أخذ
  .َسقْطة؛ ألنَّ الكسائيَّ إنَّما قاله اتفاقاً ال تقييداً 

استدار القوُم من : أقبل وأدبر ، َيطُوف طَْوفاً ، وطََوافاً ، وأطاف ُيِطيفُ إطَافةً : طَاَف : وقال أُبو زيدٍ النصاريُّ 
فقد فرَّق بني ذي الواو ، وذي الياء ، فخصَّص كلَّ مادة مبعىن ، وفرَّق . أمَّ يطيف طَْيفاً : احيهم ، وطاَف اخليالُ نو

  .أيضاً بني فََعل وأفَْعل كما رأيت 
فأما قوله : قال » ألنَُّه َتخَيُّلٌ ال حقيقة له « : أنه ال ُيْسَتعمل من طاف اخليالُ اسم فاعل ، قال : وزعم السَُّهيْليُّ 

؛ ألنه اسم فاعل حقيقة؛ وقال » طَيف « فال يقالُ فيه ]  ١٩: القلم [ } فَطَاَف َعلَْيَها طَآِئٌف مِّن رَّبَِّك { : تعاىل 
  ]السريع : [ حسان 
  َيذَهُب صُْبحاً وُيرى يف املَناْم... جنَّيَّةٌ أرَّقَنِي طَْيفَُها  - ٢٦٦٢

هو مبعىن واحد ، وهو  -رضي اهللا عنما  -الغضب ، وعن ابن عباس : والطاِئُف الطَّْيُف اجلنون ، : وقال السدُّ 
  .النَّزغُ 
  فصل

  .الطَّيُف اللمة والوسوسة : قال املفسرون 
هو الرَّجلُ يغضب : الطَّاِئُف ما طافَ به من سوسة الشيطان ، والطيف اللم واملسُّ وقال سعيُد بن جبري : وقيل 

  .، فيكظم الغيظ الغضبة فيذكر اهللا تعاىل 
  .هو الرَّجلُ يهم بالذنبِ ، فيذكر اللََّه تعاىل فيدعه : وقال جماهٌد 

يبصرون مواقع خطاياهم : خرجُت فإذا زيد ، واملعىن : الفُجائيَّة كقولك » إذَا « هذه } فَإِذَا ُهم مُّْبِصُرونَ { 
إنَّ املتقي إذا مسه نزع من الشيطان تذكر وعرف أنه :  إذا زلوا تابُوا وقال مقاتلٌ: بالتذكر والتَّفكر ، وقال السديُّ 

  .معصية فأبصر فنزع عن خمالفة اهللا 
  .تستدعي جزاًء } إِذَا َمسَُّهْم طَاِئٌف { : واعلم أنَّ إذَا يف قوله 

  :يف هذه اآليةِ أوجٌه . } َوإِخَْواُنُهْم يَُمدُّونَُهْم ِفي الغي { : قوله 
يعوُد على الشَّياطني لداللةِ لفظ الشيطاِن عليهم ، أو على الشَّيطان نفسه؛ » إخواهنم  «: أنَّ الضمري يف : أحدها 

  .ألنَُّه ال ُيراد به الواحُد ، بل اجلِْنُس 
: والضمُري املنصوُب يف يَُمدُّوهنُم يعوُد على الكُفَّارِ ، واملرفوُع يعود على الشياطني أو الشيطان كما تقدَّم ، والتقديُر 

الشياطني ميدُّهم الشيطان ، وعلى هذا الوجه فاخلُرب جارٍ على غري من هو له يف املعىن ، أال ترى أنَّ اإلمداد وإخوان 
  ]البسيط : [ مسند إىل الشياطني يف املعىن وهو يف اللفظ خرب عن إخواهنم ومثله 

  .. . . .قَْوًم إذا اخلَْيُأل َجالُوا يف كَواثبَِها  - ٢٦٦٣
  .هذا مع مكي وغريه من حيث جريانُ الفعل على غري من هو له ، ومل َيْبُرْز ضمري  وقد تقدم البحث يف



  .هو قول اجلمهور وعليه عامة املفسِّرين : وهذا التأويلُ الذي ذكرناُه 
  .» الَّذيَن اتَّقَوا « : هو أوجُه؛ ألنَّ إخواهنم يف مقابلة : قال الزخمشريُّ 

اجلاهلُون ، أو غري املتَّقني ألن الشيء يدلُّ على : اطني ، وبالضَّمري املضاف إليه أنَّ املراد باإلخوان الشي: الثاين 
والشياطني : مقابله ، والواو تعوُد على اإلخوان ، والضمُري املنصوُب يعود على اجلاهلني ، أو غري املتَّقني؛ واملعىن 

ري املُتَّقني يف الغيِّ ، واخلرب يف هذا الوجه جارٍ على من الذين هم إخوانُ اجلاهلني أو غري املتقني َيُمدُّون اجلاهلني أو غ
  .هو لُه لفظاً ومعىن ، وهذا تفسري قتادة 

  .أن يعود الضمُري اجملرور واملنصوب على الشياطني ، واملرفوع على اإلخوان وهم الكُفَّارث : الثالث 
بطاعتهم : الف اإلخوة يف اللَِّه َيُمدُّون الشَّياطني أي وإخوان الشَّياطني يف الغيِّ خب: ويكون املعىن : قال ابُن عطيَّة 

هلم وقبوهلم منهم ، وال يترتَّب هذا التَّأويل على أن يتعلَّق يف الغيِّ باإلمداِد؛ ألنَّ اإلنَس ال يغوون الشياطني ، يعين 
 جميء احلال من املبتدأ خالف ، وإخواهنم حال كوهنم مستقرِّين يف الغّي ، ويف: يكون يف الغيِّ حاالً من املبتدأ ، أي 

  .واألحسُن أن يتعلَّق مب تضمنه أخوانُُهْم من معىن املؤاخاة واألخوة ، وسيأيت فيه حبث أليب حيان 
ميدُّوهنم بسبب : ميدُّوهنم على جهة السببية ، أي : وميكن أن يتعلَّق يف الغيِّ على هذا التَّأويل ب : قال أُبو حيَّان 
بسبب هرٍَّة ، وُيحتملُ أن يكون يف الغيِّ حاالً ، فيتعلَّق مبحذوفٍ : َدخلَِت امْرأةٌ النَّاَر يف هرٍَّة ، أي : غوايتهم ، حنو 

  .إخواهنم وقد جوَّز ذلك ابن عطية : كائنني يف الغّي ، فيكون يف الغيِّ يف موضعه ، وال يتعلَّق ب : أي 
  .وعندي يف ذلك نظٌر 

ِعُمَك زيٌد لَْح: فلو قلت  ماً ، ُمطِْعُمَك حلماً زيٌد ، فتفصل بني املبتدأ ومعموله باخلرب ، لكان يف جوازه نظر ، ُمطْ
  .ألنََّك فصلَت بني العامل واملعمول بأجنيب هلما معاص ، وإن كان ليس أجنبياً ألحدمها وهو املبتدأ 

ْم بضم الياء وكسر امليم من أمدَّ والباقون وال يظهر منُع هذا ألبتة لعدم أجنبيته وقرأ نافع ُيِمدُّوهنُ: قال شهاب الدين 
[ بفتح الياء وضم امليم ، وقد تقدم الكالم على هذه املادة هل مها مبعىن واحد أم بينهما فرق يف أوائل الكتاب : 

  ] . ١٥٥: البقرة 
  .أَمدَّ وَمدَّ لغتان : فقيل 
  .اإلمداد : جذب ، وأَمدَّ معناه من : َمدَّ معناه : وقيل 
أَنََّما ُنِمدُُّهمْ بِِه ِمن مَّالٍ { واحدي عامة ما جاء يف التنزيل ممَّا حيمد ويتسحب أمددُت على أفعلُت ، كقوله قال ال
]  ٣٦: النمل [ } أَُتِمدُّوَننِ بِمَالٍ { ]  ٢٢: الطور [ } َوأَْمَددَْناُهم بِفَاِكَهٍة { وقوله ]  ٥٥: املؤمنون [ } َوَبنَِني 

فالوجه ]  ١٥: البقرة [ } َويَُمدُُّهْم ِفي طُغَْيانِهِْم َيْعَمُهونَ { : مددت؛ قال تعاىل : ه جييء على وما كان خبالفه فإنَّ
]  ٢١: آل عمران [ } فََبشِّْرُهم بَِعذَابٍ أَِليمٍ { ههنا قراءة العامة ، ومن ذمَّ الياء استعمل ما هو اخلري لضده كقوله 

  ]الطويل : [ أقَْصَر ، قال الشاعر : فاعله ، وقرأ العامَّةُ ُيقِْصُرون من : مادَُّه بزنة : ُيَمادُّوهنُم من : وقرأ اجلحدريُّ 
  وال ُمقِْصرٍ َيْوماً فََيأِتينِي بِقُْر... لََعْمُرَك ما قَلْبِي إىل أْهِله بُِحْر  - ٢٦٦٤

  ]الطويل : [ وقال امرُؤ القيس 
  وحلَّْت ُسلَْيَمى َبطَْن قَوٍّ فََعْرَعَرا... ا َسَما لََك شَْوٌق بعَد ما كانَ أقَْصَر - ٢٦٦٥

ثُمَّ « وال نازع ممَّا هو فيه ، وارتفع شوقك بعد ما كان قد نزع وأقلع ، وقرأ عيسى ابن عمر ، وابن أيب عبلة : أي 
  ال َينْقُُصونَ من قوله: قَصَر ، أي : بفتح الياء ِمن » ال َيقُصرون 



  .وهو تكلف بعيد ]  ١٩٢: األعراف [ } صْراً َوالَ َيْسَتِطيُعونَ لَُهْم َن{ 
أو مبحذوف على أنه حال إمَّا » إخواهنم « قد تقدَّم أنه جيوُز أن يكون متعلقاً بالفعل ، أو ب » ِفي الغيِّ « وقوله 

  .وإمَّا من مفعوله » يَُمدُّوهنُم « وإمَّا من واو » إخواهنم « من 
  فصل

  .عن الشَّيء ، وأقَْصَر فالنٌ عن الشَّيِء ُيقِْصُر إقصاراً إذا كفَّ عنه وانتهى الكَفُّ : اإلقصاُر : قال اللَّيث 
. ثُم ال ُيقِْصرُون عن الضَّاللِ واإلضالل ، أمَّا الغاوي ففي الضَّالل ، وأمَّا املغوي ففي اإلضالل : قال ابُن عبَّاسٍ 

  .يلُون هلم يف اإلغواء حتَّى يستمرُّوا عليه يُط: قال الكليبُّ لكل كافر أٌخ من الشياطني َيُمدُّوهنُْم أي 
  .يزيدوهنم يف الضَّاللة : وقيل 
هالَّ افتعلَْتَها ، وأنشأهتا من : أي } قَالُواْ لَْوالَ اجتبيتها { يعين إذا مل تأِت املشركني بآيٍة } َوإِذَا لَمْ َتأْتِهِْم بِآَيةٍ { قوله 

: أْجَتَبْيتُ الشيء ، أي : جيمعه خمتاراً له ، وهلذا يقال : َيْجبيه ، أي جباُه : افتعال من : قبل نفسك ، واالجتباء 
  .اخترته 

أي : اجتمعه أو جُبَِي إليه ، فاجتباه : اْجتََبى الشيء ، مبعىن جباهُ لنفسه ، أي مجعه ، كقولك : وقال الزخمشريُّ 
  .ا افتعاالً من عند نفسك جلْيُت له العروس فاجتالها ، واملعىن هالَّ اجتمعته: أخذُه ، كقولك 

{ : اجتبيت الكالم واختلقته وارجتلته إذا افتعلته من قبل نفسك؛ ألهنم كانوا يقولون : تقول العرب : قال الفراء 
هالَّ اقترحتها على إهلك إن كنت صادقاً ، وأنَّ اهللا تعاىل َيقَْبلُ : أو يقال ]  ٤: الفرقان [ } إِنْ هذا إِالَّ إِفْكٌ افتراه 

لَن نُّْؤِمَن لَكَ حىت { : عاءك وجييُب التمسك وذلك أنَّهم كانوا يطلبون منه آيات معينة على سبيل التعنت كقوله د
قُلْ { : وعند هذا أمر رسوله أن جييبهم باجلواب الشايف ، فقال ] .  ٩٠: اإلسراء [ } َتفُْجَر لََنا ِمَن األرض َيْنُبوعاً 

  .أي ليس علّي أن أقترح على ريب وإمنا أنا أنتظر الوحي } لَيَّ ِمن رَّبِّي إِنََّمآ أَتَّبُِع َما يوحى إِ
ثُمَّ بيَّن أنَّ عدم اإلتيان بتلك املعجزات اليت اقترحها ال يقُد يف الغرض؛ ألنَّ ظهور القرآن على وفق دعواه معجزة 

القرآن َبصائُر حجج ، : هذا يعين  قل: قاهرة ، فهي كافية يف تصحيح النبوة ، فطلب الزيادة تعنت؛ فال جرم قال 
مجع بصرية ، أوصلها ظهور : وبيان ، وبرهان لذوي العقول يف دالئل التَّوحيد ، والنبوة ، واملعاد ، والبصائُر 

هذه دالئلُ تقودكم إىل احلقِّ؛ فأطلق على القرآن لفظ : الشَّيء واستحكامه حىت يبصر اإلنسان فيهتدي به ، أي 
  .لسبب باسم املسبب البصريِة تسمية ل

ذو : وأطلق على القرآن بصائر إمَّا مبالغةً؛ وإمَّا ألنَُّه سبب البصائر ، وإمَّا على حذف مضاف أي : قال ُبو حيَّان 
  :وُهدًى والفرُق بني هذه املرتبة وما قبلها إنَّ النَّاس يف معارف التوحيد ، والنبوة واملعاد ثالثة أقسام : بصائر مث قال 

  .الذين بلغوا يف هذه املعارف حبيث صاروا كاملشاهدين هلا ، وهم أصحاب عني اليقني  :إحدها 
الذين بلُغوا إىل ذلك احلد إالَّ أهنم وصلوا إىل درجات املستدلِّني ، وهم أصحاب علم اليقني فالقرآنُ يف : والثاين 

 حق عامَّة املؤمنني رمحة ، وملَّا كانت الرفق حقِّ األولني وهم السَّابقُون بصائر ، ويف حق القسم الثاين ُهدًى ، ويف
  .» قَْومٍ ُيؤمُنونَ « : الثالث من املؤمنني قال 

َواذْكُْر رَبََّك ِفي نَفِْسَك َتَضرًُّعا َوِخيفَةً َوُدونَ ) ٢٠٤(َوإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمُعوا لَُه وَأَْنِصُتوا لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ 
إِنَّ الَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك لَا َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه ) ٢٠٥(الْقَْولِ بِالُْغُدوِّ َوالْآَصالِ وَلَا َتكُْن ِمَن الَْغاِفِلَني  الَْجْهرِ ِمَن

  ) ٢٠٦(َوُيسَبِّحُوَنُه َولَُه َيْسُجُدونَ 



  .اآلية } َوإِذَا قُرِىَء القرآن فاستمعوا لَهُ { : قوله تعاىل 
  .} َوإِذَا قُرِىَء القرآن { : أردفُه بقوله » َهذَا بصائُر « : م شأن القرآن بقوله ملَّا عظَّ

جيوُز أن يكون مبعىن للَّه ، أي : اسَتِمُعوا على معىن ألجله ، والضمري للقرآن ، وقال أبو البقاِء : قوله له متعلٌق ب 
أي فاستمُعوُه ، وقد تقدَّم أنَّ هذا ال : ن الالم زائدةً ألجله فأعاد الضمري على اهللا وفيه بعٌد ، وجوَّز أيضاً أن تكو

جيوُز عند اجلمهور إال يف موضعني إمَّا تقدمي املعمولِ ، أو كون العامل فرعاً ، وجوَّز أيضاً أن تكون مبعىن إىل ، وال 
  .حاجة إليه 

  ]الطويل : [ قال الكميُت . السُّكوت لالستماعِ : اإلنصاُت » وأنصُتوا « قوله 
  فأْنَصَت َعنِّي بعده كُلَّ قَاِئلِ... أُبوَك الذي أْجَدى َعلَيَّ بِنْصرِِه  - ٢٦٦٦

  .نصت ونصت مبعىن واحٍد ، وقد جاء أْنَصت متعدّياً : ويقال : قال الفراء 
  فصل

ُت واجباً أمٌر ، وظاهر األمر للوجوب ، فيقتضي أن يكون االستماُع والسكو} فاستمعوا لَُه َوأَنِصُتواْ { : فقوله 
  .ولعله جيوز أن تكون حبسب املخاطبني ، وأن تكون للتعليل وفيه أقوال 

جيب االستماُع واإلنصات لكل قارئ ، سواء كان معلم صبيان أو قارئ طريق : قال احلسُن وأهلُ الظاهر : أحدها 
.  

  .حترمي الكالم يف الصَّالة : الثاين 
  .ة فنزلت هذه اآلية ، فأمروا باإلنصات كانوا يتكلَّمون يف الصَّال: قال أبو هريرة 

كم صلَّيتم وكم بقي؟ وكاُنوا يتكلَّمون يف الصَّالةِ : كان الرَُّجلُ يأيت وُهم يف الصَّالِة ، فيسأهلم : وقال قتادةُ 
  .حبوائجهم فأنزل اللَُّه هذه اآلية 

  .نزلت يف ترك اجلَْهر بالقراءة وراء اإلمام : الثالث 
قرأ رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصَّالة املكتوبِة ، وقرأ أصحابه وراءُه رافعَني أصواهتم؛ :  قال ابُن عبَّاسٍ

  .فخلطوا عليهم فنزلت هذه اآلية ، وهذا قول أيب حنيفة وأصحابه 
ع ناساً كانوا يرفعون أصواهتم يف الصالة حني يسمعون ذكر اجلنة والنار ، وعن ابن مسعود أنَّهُ مس: وقال الكليبُّ 

وهو } َوإِذَا قُرِىَء القرآن فاستمعوا لَُه َوأَنِصُتواْ { أما آن لكم أن تفقهوا : يقرءون مع اإلمام فلمَّا انصرف ، قال 
إنَّ اآلية يف اخلطبة ، أمروا باإلنصات : قول احلسن والزهري والنخعي وقال سعيد بن جبري ، وعطاء ، وجماهد 

  .ا بعيدٌ ألنَّ اآلية مكَّية واجلمعة وجبت باملدينة خلطبة اإلمام يوم اجلمعة ، وهذ
  فصل

اختلفوا يف القراءة خلف اإلمام يف الصَّالةن فروي عن عمر ، وعثمان ، وعليِّ ، وابن عباسٍ ومعاذ ، وجوب 
القراءة سواء جهر اإلماُم بالقراءة أو أسرَّ ، وهو قول األوزاعي ، والشافعي؛ وروي عن ابن عمر ، وعروة بن 

ومالك ، : « أنَّ املأموم يقرأ فيما أسر اإلمام فيه ، وال يقرأ إذا جهر ، وبه قال الزهري : لزبري ، والقاسم بن حممد 
وابن املبارك ، وأمحد وإسحاق ، وروي عن جابر أنَّ املأموم ال يقرأ سواء أسر اإلمام أم جهر ، وبه قال الثَّوري ، 

اآلية يف غري : اءة خلف اإلمام بظاهر هذه اآلية ، ومن أوجبها قال وأصحاُب الرأي ، ومتسك من ال يرى القر
  .الفاحتِة ، ويقرأ الفاحتة يف سكتاِت اإلمام وال ينازُع اإلمام يف القراءة 

ا



  .اآلية } واذكر رَّبََّك ِفي نَفِْسَك { : قوله تعاىل 
  . نفسه القراءة يف الصالة ، يريد يقرأ سراً يف: يعين بالذِّكر : قال ابن عباس 

  :يف نصبهما وجهان » َتَضرُّعاً وخيفَةً « قوله 
أن ينتصبا على املصدر الواقع موقع : والثاين . أنَُّهَما مفعوالن من أجلهما ، ألنَُّه يتسبُب عنهما الذِّكر : أظهرمها 

  .ُمتضرعني خائفني ، أو ذوي تضرع وخيفة : احلال ، أي 
  .وهو بعيٌد . مها مصدران للفعل من معناه ال من لفظه ذكره أبو البقاِء : ل بتقدمي الفاِء ، وقي» وخفَيةً « وقرئ 
وهذا ضعيٌف؛ ألنَّ ُدَو . معطوف على َتضَرُّع ، والتقديُر ، ومقتصدين : قال أُبو البقاِء » وُدونَ اجلَْهرِ « : قوله 

احملذوف هو احلال ، كما ظرٌف ال يتصرَّف علىلمشهور ، قال فالذي ينبغي أن جيعل صفة لشيء حمذوف ذلك 
وُدونَ اجلْهرِ ومتكلماً كالماً ُدونَ اجلْهرِ ، ألنَّ الغخفاء أدخلُ يف اإلخالص ، وأٌرُب إىل : قدَّرُه الزخمشري فقال 

  .حسن التفكر 
  فصل

يف صالة اجلهرِ ال  تتضرَُّع إيلَّ وختاُف منِّي ، هذا يف صالة السِّر وقوله وُدونَ اجلْهرِ أراَد: معىن تضرُّعاً وخيفَةً أي 
أمروا أن يذكروه يف الصدورِ : َتْجَهر َجهْراً شديداً ، بل يف خفضٍ وُسكوٍن ُتسمُع من وقال جماهٌد وابن جريجٍ 

  .بالتضرع يف الدُّعاء واالستكانة دون رعف الصوت والصياح يف الدعاء 
  .لوقتني ومها عبارةٌ عن اللَّيل والنَّهارِ اذكُْرُه يف هذين ا: اذْكُر أي : قوله بالُغُدوِّ واآلصالِ متعلق ب 

  .البكرات والعشيَّات : ومعنامها 
إما مجع : ادُعو وهو سبُق لساٍن ، أو قلم ، إذ ليس نظُم القرآن كذا ، والُغُدوُّ : بالُغُدوِّ متعلق ب : وقال أُبو البقاِء 

  .عنوي قمح وقمحة ، وعلى هذا فيكون قد قابل اجلمع باجلمع وامل: غدوة ، ك 
فيقدَُّر زمانٌ مضاف إليه حتَّى يتقابل زمان جمموع ]  ١٢: سبأ [ } غُُدوَُّها َشْهرٌ { : وقيل هو مصدٌر ، قال تعاىل 

أصيل ، فهو مجع اجلمع وال جائزٌ أن يكون مجعاً : أُصل ، وأُصل مجع : بأوقات الغدو ، واآلصال مجع : مبثله تقديره 
َيِمٌني وأميانٌ : أِصيل ، وفَِعيلٌ جيمع على أفْعَال حنو : هو مجٌع ل :  جيمع على أفعال وقيل أِصيل ، ألنَّ فعيالً ، ال: ل 

» أفَْعال « أُصل ، وأُصل مفرد ، ثبت ذلك من لغتهم ، وهو الَعِشيُّ وفُُعل جيمع على : آصال مجع ل : ، وقيل 
رغيفٍ : ك » أْصألان « مجُع اجلمع ، وجيمُع على ُعُنق وأْعنَاق ، وعلى هذا فال حاجة إىل َدْعَوى أنَّه : قالوا 

  ]البسيط : [ وُرغْفَان ، وُيَصغَّر على لفظه؛ كقوله 
  َعيَّْت جواباً وما بالرَّْبعِ ِمْن أَحِد... وقَفُْت فيَها أصَْيالناً أَسِئلَُها  - ٢٦٦٧

يت ، وتأوَّلَُه البصريُّون على أنَّه مفرد ، أصيالن على جواز تصغري مجع الكثرِة هبذا الب: واستدلَّ الكوفيُّون بقوهلم 
  .ويروى أصيالً كَْي . وُتْبَدل نونه الماً 

َدَخلَ يف األصيلِ ، : أَصلَ أي : واإليصَال مصدُر : الحُق بُن ُحميٍد السدوسيُّ البصري : وقرأ أبو جملز وامسه 
  .ما بني العصر واملغرب : واألصيلُ 

واملراُد منه أنَّ العبد جيبُ أن يكون ذاكراً ِللَِّه تعاىل يف كلِّ األوقات ألنه حثّه } مَِّن الغافلني  َوالَ َتكُْن{ مثَّ قال تعاىل 
يعين أنَّ الذكر القليب جيب أن يكون } َوالَ َتكُْن مَِّن الغافلني { : على الذكرِ الغدوات وبالعشيات مث عمََّم بقوله 

  .واحدةً حبسب اإلمكان دائماص ، وأن ال يغفل اإلنسانُ عنه حلظةً 



ملّضا رغَّب . ال يتكبَُّرون عن عبادته » ال يسْتكُربونَ « : يعين املالئكة املُقرَّبني } إِنَّ الذين ِعنَد رَبَِّك { : قوله 
فهم وغاية أي أنَّ املالئكة مع هناية شر} إِنَّ الذين ِعنَد َربَِّك { : رسولُه يف الذِّكر ذكر ُعقيبه ما ُيقوِّي دواعيه فقال 

طهارهتم وبراءهتم من بواعِث الشَّهَوِة والغضب ، واحلقِد ، واحلسِد ، ُمواظُبونَ على العبوديَّة والسُّجوِد ، واخلُضُوعِ 
، فاإلنسانُ املُبَتلَى بظلمات عامل اجلسمانيات ومستعداً للذات البشرية أْولَى باملُواظبِة على الطَّاعِة ، واملراُد بالعندية 

  لشَّرفالقرب ا
إِنَّ الذين { : واستدلُّوا هبذه الية على أنَّ املالئكة أفضلُ من البشرِ ، ألنَُّه تعاىل ملَّا أمر رسولُه بالعبادة والذكر قال 

فضل فأنت أحّق وأولَى بالعباِدة ، وهذا إنَّما يصحُّ إذا كانت املالئكةُ أ: أي } ِعنَد رَبَِّك الَ َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه 
  .منه 

  .» ولُه َيسُجُدون « : ُينزُِّهونه ويقولون سبحان اهللا : أي » وُيسَبِّحُونُه « : قوله 
،  ٣٠: احلجر [ } فََسَجَد املالائكة كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ إِالَّ إِْبلِيَس { : فإن قيل كيف اجلمع بني هذه اآلية وبني قوله 

  واملراد أهنم سجدوا آلدم؟]  ٣١
مالئكة األرض ، وأمَّا مالئكة السَّموات فال ،  -عليه السالُم  -الذين سجُدوا آلدم : قال بعُض العلماِء  :فاجلواُب 

فسجدُوا آلدم خاص : يفيدُ أنَّهم ما سجدُوا لغريِ اللَِّه هبذا العمومِ ، وقوله » ولُه يسُجُدون « إنَّ قوله : وقيل 
  .واخلاصُّ مقدٌم على العام 

  فصل
إذا قََرأ ابُن آَدَم السَّْجَدةَ فسجد اعتزلَ « قال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  عن أيب هريرة قال روى أُبو صاحل

  »أمر ابُن آدَم بالسجُوِد فسجد فلُه اجلنَّةُ وأِمْرتُ بالسُّجثود فعصْيت فِلَي النَّاُر ! الشيطان يبكي يقول يا ويلُه
  .َحدِّثين حديثاً ينفعين اللَُّه به : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت  سألُت ثوبان موىل رسول« : وعن معدان قال 

َما ِمْن َعْبٍد َيْسُجُد ِللَِّه سجدةً إالَّ رفعُه اللَُّه هبا درجةً وحطَّ عنُه : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قال 
  »هبا خطيئةً 

َمْن قََرأ سُورة األعرافِ جعل اهللا بينُه وبني إبليسَ ِستْراً « :  وروي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  »وكانَ آدُم َشِفيعاً لُه َيْوَم القيامِة قَرِيباً منهُ 

لََّه َوَرسُولَُه إِنْ كُنُْتْم يُعوا الَيسْأَلُوَنَك َعنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَْنفَالُ ِللَِّه وَالرَُّسولِ فَاتَّقُوا اللََّه َوأَصِْلُحوا ذَاَت َبْينِكُْم َوأَِط
  ) ١(ُمْؤِمنَِني 

  .اآلية } َيْسأَلُوَنَك َعنِ األنفال { قوله تعاىل 
َيسْأل يعُود على معلومٍ ، وهم من َحَضَر َبْدراً ، وَسألَ تارةٌ تكون القتضاِء معىن يف نفسِ املسئول فتتعدَّى ب : فاعل 

  ]ويل الط: [ كهذه اآلية؛ وكقول الشاعر » َعْن « 
  فَلْيَس سواًء عاملٌ وَجُهولُ... النَّاَس عنَّا وعنُْهم  -إنْ َجهلِْت  -َسِلي  - ٢٦٦٨

أنَّ السُّال هناهبذا : سألُت زيداً ماالً ، وقد ادََّعى بعضهم : وقد تكُون القتضاِء مالٍ وحنوه؛ فتتعدَّى الثنني ، حنو 
  .املعىن 

ْسألونك األنفالَ ، وأيَّد قوله بقراءة سعد بن أيب وقاص ، وابن مسعود ، َي: زائدةٌ ، والتقدير » َعْن « وزعم أنَّ 
َيسألونكَ « وعلي بن احلسني ، وزيد ولده ، وحممد الباقر ولده أيضاً ، وولده جعفر الصَّادق ، وعكرمة وعطاء 



  .» َعْن « دون » األنفالَ 
وهذا ال ضرورة تدعو . » ِمْن « مبعىن » َعْن « :  والصحيح أنَّ هذه القراءة على إرادة حرف اجلرِّ ، وقال بعضهم

  .إليه 
واألصل ، أنَّه نقل حركة اهلمزة إىل الم التعريف ، مث اعتدَّ باحلركِة العارضة ، فأدغَم » َعلَّْنفَالِ « وقرأ ابُن حميصنِ 

: البقرة [ } َعنِ األهلة { ذلك يف قوله وقد تقدم ]  ٢٨: العنكبوت [ } َوقَد تََّبيََّن لَكُم { : النُّونَ يف الالَّم كقوله 
١٨٩ . [  

  .نَفَل ، وهي الزِّيادةُ على الشيِء الواجب ، وُسمِّيت الغنيمة نفالً ، لزيادهتا على احلوزة : مجع : واألنفالُ 
  ]الرمل : [ قال لبيٌد 
  وبإذِْن اللَِّه ريثي وَعَجلْ... إنَّ َتقَْوى ربََّنا َخْيُر نَفَلْ  - ٢٦٦٩
  ]الكامل : [ آخر  وقال

  وَنِعفُّ عند تقاُسم األنفالِ... إنَّا إذا أْحَمرَّ الوغَى نروي القََنا  - ٢٦٧٠
  .ُسمِّيت األنفال؛ ألنَّ املسلمني فُضِّلُوا هبا على سائر األمم : وقيل 

النَّفَل ، « وقال األزهريُّ يعطاه ، زيادةً على سهمه من املغنم ، : والنَّفَل ما ينفلُُه الغازي ، أي : وقال الزخمشريُّ 
والنَّافلة ما كان زيادةً على األصلِ ، وُسمِّيت الغنائُم أنفاالً؛ ألنَّ املسلمني فُضِّلُوا هبا على سائر األمم ، وصالةُ 

أي ]  ٧٢: األنبياء [ } َوَوَهبَْنا لَُه إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َناِفلَةً { : وقال تعاىل » التطوع نافلةٌ؛ ألنَّها زيادةٌ على الفرض 
  .زيادة على ما سأل : 

فتربئكم يهود بنفل مخسني « اليمُني ، ومنه النَّفَل يف احلديث : والنَّفْل  -بتحريك الفاءِ  -النَّفَلُ : قال القرطيب 
  .نبت معروف : والنَّفلُ . االنتفاُء ، ومنه احلديث فانتفلَ من ولده : والنَّفل » منهم 
  فصل

  :قوالن يف هذا السؤال 
وََيسْأَلُوَنَك َعنِ { : أنَّهم سألوا عن حكم النفال ، كيف ُتصرُف؟ ومن املستحقُّ هلا؟ نظريه قوله تعاىل : أحدمها 
قُلْ ُهَو أَذًى فاعتزلوا { : فقال يف احمليض ]  ٢٢٠: البقرة [ } َعنِ اليتامى { و ]  ٢٢٢: البقرة [ } احمليض 

[ } قُلْ إِْصالٌَح لَُّهْم َخْيٌر َوإِنْ ُتَخاِلطُوُهْم فَإِْخوَاُنكُْم { وقال يف التيامى ]  ٢٢٢: البقرة [ } النسآء ِفي احمليض 
فأجاهبم باحلكم املعيَّن يف كل واقعٍة فدلَّ اجلواب املعيَّن على أنَّ السؤال كان عن خمالطة النساء ] .  ٢٢٠: البقرة 

  .تهم يف املؤاكلة يف احمليض ، وعن التصرُّفِ يف مال اليتامى وخمالط
  .، وهذا قول عكرمة كما تقدم يف قراءته » ِمْن « مبعىن » َعْن « هذا سؤال استعطاء ، و : الثاين 

قُلِ { وهو أنَّ السؤال كان عن حكم األنفال ومصرفها ، فهو قول أكثر املفسرين ألنَّ قوله : فأمَّا القولُ األولُ 
  .يُدلُّ على أنَّ املقصود منه منع القومِ عن املخاصمة واملنازعة ]  ١: األنفال [ } األنفال للَِّه والرسول 

{ : يدلُّ على أنَّ السُّؤال كان بعد وقوع اخلصومة بينهم ، وقوله } فاتقوا اهللا وَأَصِْلُحواْ ذَاَت بِْينِكُْم { : وقوله 
وإذا عرف ذلك فيحتمل أن يكون املراد هبذه . ضاً يدلُّ على ذلك أي} َوأَِطيعُواْ اهللا َوَرسُولَُه إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني 

  .األنفال قسمة الغنائم ، وهي األموال املأخوذة من الكفار قهراً ، وحيتمل أن يكون املراد غريها 
  :أما األوَّلُ ففيه وجوه 

أيضاً ، وهم مثانيةُ  أنَّه عليه الصَّالةُ والسَّالم قسم ما غنموه يوم بدر على من حضر وعلى أقوامٍ مل حيضرُوا: أحدها 



تركه عليه الصالة  -رضي اهللا عنه  -عثمانُ : ثالثةُ من املهاجرين ، ومخسة من األنصار ، فاملهاجرون : أنفسٍ 
والسالم على ابنته وكانت مريضةً ، وطلحةُ وسعيُد بن زيد فإنَّه عليه الصالة والسالم بعثهما للتَّجسس عن خربِ 

  .م العدّو وخرجا يف طريق الشَّا
فأبو كنانة بن عبد املنذر ، وخلفه النيب صلى اهللا عليه وسلم على املدينة ، وعاصم خلفه على العالية : وأما األنصاُر 

ردَُّه من الرَّوحاء إىل عمر بن عوٍف لشيء بلغه عنه واحلارث بن الصمة أصابته علةٌ : ، واحلارث بن حاطب 
ا ، وضرب هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تلك الغنائم بسهم ، بالروحاء ، وخوات بن جبري ، فهؤالء مل حيضرو
  .فوقع من غريهم فيه منازعة ، فنزلت هذه اآلية 

روي أنَّ الشَّباَب يوم بدر قتلُوا وأسُروا ، واألشياخ وقفُوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املصاف : ثانيها 
واهللا ما منعنا أن نطلب ما طلب هؤالء : فقال سعد بن معاذ . وأسرنا وهزمنا الغنائُم لنا ألنَّ قتلنا : فقال الشبانُ 

زهادة يف األجر وال جنب عن العدو ، ولكن كرهنا أن تعرى مصافك ، فتعطف عليك خيلٌ من املشركني فيصيبوك 
.  

الغنائم ، فوقعت املخاصمة هبذا كُنَّا رِدْءاً لكم ولو اهنزمتم الحنزمت إلينا ، فال تذهبُوا ب: وروي أنَّ األشياخ قالوا 
  .السَّبب فنزلت هذه اآلية 

  .» األنفالُ الغنائُم ، وإنَّما سألُوا عنها؛ ألهنا كانت حراماً على من كان قبلهم « : قال الزجاج : وثالثها 
السُّؤال عن  وهذا ضعيٌف؛ ألنَّ بيَّنَّا يف هذا السؤال أنه كان مسبوقاً مبنازعة وخماصمة ، وعلى قول الزجاج يكونُ

وهو أن يكون املراُد باألنفالِ شيئاً سوى الغنائمِ ، وعلى هذا أيضاً فيه وجوه : طلب حكم فقط وأما االحتمالُ الثاين 
:  

املراُد باألنفال ما شذَّ عن املشركني إىل املسلمني من غري قتال من « : قال ابُن عباس يف بعض الروايات : أحدها 
  .»  صلى اهللا عليه وسلم يضعُه حيثُ يشاُء أمواهلم ، فهو إىل النيب

  .اخلُمس ، وهو قول جماهد : األنفالُ : وثانيها 
  .قال القوُم إمنا سألوُه عن اخلمس فنزلت اآلية 

: أنَّ األنفال هي السَّلب الذي يأخذه الغازي زائداً على سهمه من املغنم ترغيباً لُه يف القتال كقول اإلمام : وثالثها 
  .وال خيمس النفل » ما أصبُتْم فُهو لكُْم ، أو فلكم نصفه أو ربعه « قَِتيالً فلُه سلُبُه وقوله للسرية  َمْن قتلَ

قتل أخي عمري يوم بدر فقتلُت به سعد بن العاص بن أمية وأخذت سيفه ، وكان « : وعن سعد بن أيب وقَّاصِ قال 
إنَّ اهللا شفى صدري من : اهللا عليه وسلم ، فقلت له يسمَّى ذا الكتيفِة فأعجبين فجئت به إىل رسول اهللا صلى 

فطرحته ورجعت ، ويب ما ال « ليس ُهو ِلي ، وال لك اطراحهُ يف القبض » : املشركني فهب يل هذا السيف ، فقال 
 يعلمه إال اللَّه من قتل أخي ، وأخذ سليب ، وقلُت وعسى أن يعطي هذا من مل يبل بالئي ، فما جاوزت إالَّ قليالً

يا سعُد إنَّك سألتين : فقال } َيْسأَلُوَنَك َعنِ األنفال { حىت جاءنِي رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد أنزل اللَُّه 
  »السيف ، وليس يل ، وإنه قد صار يل فخذه 

  .وكلُّ هذه الوجوه حتتمله اآلية ، وليس فيها داللةٌ على ترجيح بعضها على البعض « : قال القاضي 
  .» دليلٌ على اليقني قضي به ، وإالَّ فالكلُّ حمتملٌ ، وإرادة اجلميع جائزة فال تناقض فيها  فإن صحَّ

  .حكمها للَِّه ورسوله يقسماهنا كما شاءا : أي } قُلِ األنفال للَِّه والرسول { : قوله 
  ] . ٤١: األنفال [ } لرَُّسولِ فَأَنَّ للَِّه ُخُمَسُه َوِل{ : إهنا نسخت بقوله : قال جماهد ، وعكرمة ، والسديُّ 



  .وهو قول ابن عباس يف بعض الروايات 
قل األنفال للَّه يف الدنيا واآلخرة ، : هي ثابتةٌ غري منسوخة ، ومعىن اآلية : وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم 

واعلموا أَنََّما { : فها يف قوله احلكُم فيها هللا ورسوله ، وقد بيَّن اهللا مصار: وللرسُول يضعها حيُ أمره اللَُّه ، أي 
  .اآلية ]  ٤١: األنفال [ } غَنِْمُتْم مِّن َشْيٍء فَأَنَّ للَِّه ُخُمَسُه 

وتقدَّم الكالم على ذات يف آل عمران ، وهي هنا صفةٌ ملفعولٍ حمذوف } فاتقوا اهللا وَأَصِْلُحواْ ذَاَت بِْينِكُْم { : قوله 
إنه : قد قيل » َبْين « افتراقكم وذات وصلكم أو ذات املكان املتصل بكم ، فإنَّ  وأصِلحُوا أْحواالً ذات: تقديره 

إنَّ ذات هنا مبنزلة حقيقة الشَّيء ونفسه ، وقد : الِفراُق أو الوصلُ ، أو الظَّرف ، وقال الزجاج وغريه : يراد به هنا 
  .أوضح ذلك ابُن عطيَّة 

وأصلُحوا أحواالً ذات افتراقكم ، ملَّا كانت : ت نعت ملفعولٍ حمذوف ، أي والبُني الفراُق ، وذا« : وقال أُبو حيَّان 
ماًء صاحب إنائك ، ملَّا البس املاُء : اسقين ذا إنائك ، أي : األحوالُ مالبسةً للبني أضيفت صفتها إليه ، كما تقول 

  .» من املاء  اسِْقنِي ما يف اإلناِء: وأضيفَ إىل اإلناِء ، واملعىن « ذَا » اإلناَء وصف ب 
  .} إِن كُنُتم مُّْؤِمنِنيَ { : قوله 

جواب الشرط املتقدم يف قوله وأطيعُوا هذا مذهُب سيبويه ، ومذهب املربدك أنَّ اجلواب حمذوفٌ : قال ابن عطيَّة 
ز تقدمي متأخر ، ومذهبه يف هذا أالَّ يتقدَّم اجلواُب على الشرط وهذا الذي ذكرُه نقل النَّاُس خالفه ، نقلوا جوا

  .جواب الشرط عليه عن الكوفيني ، وأيب زيد ، وأيب العبَّاس ، واللَُّه أعلُم 
يقتضي أن تكون الغنائم } قُلِ األنفال للَِّه والرسول { : وجيوز أن يكون للمربِّد قوالن ، وكذا لسيبويه؛ ألنَّ قوله 

  .كلها للرسول 
ال بينكم بترك املنازعة ، واملخالفة ، وتسليم أمر القسمة إىل اهللا اتَّقُوا اللَّه بطاعته وأصلحوا احل: ومعىن اآلية 

إنَّ اإلميان الذي دعاكم الرسول إليه ال يتم إال بالتزام : أي } َوأَِطيعُواْ اهللا َوَرُسولَُه إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني { : والرسول 
  .الطَّاعة ، فاحذروا اخلروج واملخالفة 

على الشَّيء عدم عند عدم » إنْ « اعة يوجب زوال اإلميان هبذه اآلية؛ ألنَّ املعلَّق بكلمة ترك الطَّ: واحتجَّ من قال 
  .الشَّيء 

  ) ٢(كَّلُونَ إَِمياًنا َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوإِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكرَ اللَُّه َوجِلَْت قُلُوُبُهْم َوإِذَا ُتِلَيْت َعلَْيهِْم آيَاُتُه َزادَْتُهْم 

  .اآلية } إِنََّما املؤمنون الذين إِذَا ذُِكَر اهللا َوجِلَْت قُلُوُبُهمْ { : قوله تعاىل 
» َوجِلَ « : يقال } إِنََّما املؤمنون الذين إِذَا ذُِكَر اهللا َوجِلَْت قُلُوُبُهمْ { : ملَّا بيَّن أن اإلميان ال حيصل إال بالطاعة قال 

بالفتح ، وفيه لغة أخرى ، قُرىء هبا يف الشَّاذ وَجلَتء بفتح اجليم يف املاضي وكسرها يف » َجلُ يَْو« املاضي بالكسر 
بقلب » َياَجلُ « وجِلَ يَْوَجل ، ومنهم من يقول : وَعَد َيِعُد ، ويقال يف املشهورة : املضارع ، فتحذف الواو ، ك 

« السَّببنيِ وهو انفتاُح ما قبل حرِف العلَِّة دون حتركه وهو نظُري  الواو ألفاً ، وهو شاذٌّ؛ ألنَّه قلُْب حرِف العلّة بأحد
  .» طَيِّىء « يف النَّسب إىل » طَاِئيٍّ 

بكسر حرف املضارعة ، فتقلب الواوُ ياًء ، لسكوهنا وانكسرا ما قبلها ، وقد تقدَّم يف » يبَجلُ « : ومنهم من يقول 
أن ال يكون حرفُ املضارعة ياًء إالَّ يف هذه : ضارعِة بشروٍط منها أول الكتاب أنَّ من العرب من يكسُر حرف امل

  .فأخذ قلب الواو ممَّن كسر حرف املضارعة ، وأخذ فتَح الياِء من لغة اجلمهور » يََيَجلُ « اللَّفظِة ، فقال 



  .الفَزُع : والَوَجلُ 
  .َجلُ ، ويِيَجلُ ، َوَجالً فهو َوجِلٌ وجِلَ يُْوَجلُ ، وَياَجلُ ، ويَْي: استشعاُر اخلوف يقال منه : وقيل 
  فصل

إذا : خافت وفرقت ، وقيل } إالذين إِذَا ذُِكَر اهللا َوجِلَْت قُلُوبُُهْم { : إنَّما املؤمنون الصَّادقون يف إمياهنم : معىن اآلية 
وتصديقاً ويقيناً ، قال عمر بن حبيب } ُهْم إَِمياناً وَإِذَا ُتلَِيْت َعلَْيهِْم آيَاُتُه زَاَدْت{ . خوفوا باللَِّه انقاُدوا خوفاً من عقابه 

إذا ذكرنا اهللا ومحدناه فذلك زيادته ، وإذا : إن لإلميان زيادةً ونقصاصناً ، قيل فما زيادته؟ قال : وكانت له صحبة 
  .سهونا وغفلنا فذلك نقصانه 

ائَع وحدوداً وسنناً ، فمن استكملها إنَّ لإلميان فرائَض وشر« : وكتب عمُر بن عبد العزيز إىل عدي بن عدي 
  .» استكمل اإلميان ، ومن مل يستكملها مل يستكمل اإلميان 

يفوضون إليه أمورهم ، ويثقون به ، وال يرجون غريه ، فالتَّقدُمي يفيدُ } وعلى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ { : مث قال 
ن يكونَ هلا حملٌّ من اإلعراب ، وهو النَّْصُب على عليه ال على غريه ، وهذه اجلملةُ حيتمل أ: االختصاص ، أي 
زادَْتُهم ، وحيتمل أن تكون مستأنفة ، وحيتمل أن تكون معطوفة على الصِّلِة قبلها ، فتدخل يف : احلالِ من مفعول 

  .وعلى الوجهني فال حملَّ هلا من اإلعراب . حيِّز الصالِت املتقدِّمِة 

أُولَِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقًّا لَُهْم َدَرجَاٌت ِعْنَد َربِّهِْم َوَمْغفَِرةٌ َورِْزقٌ ) ٣(َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ 
  ) ٤(كَرٌِمي 

ار يف مرضاة ذكر الصَّالة؛ ألنَّها رأسُ الطاعات الظاهرة مث بذل امل} الذين ُيِقيُمونَ الصالة َوِممَّا َرَزقَْناُهْم { : قوله 
  .اللَِّه؛ فيدخل فيه الزكاة والصدقات ، والنَّفقة يف اجلهاِد ، وعلى املساجد والقناطر 

أمجعت األمةُ على أنَّه ال جيوزُ اإلنفاق من احلرامِ ، فدلَّ على أنَّ احلراَم ال يكن رزقاً وقد تقدم البحثُ : قال املعتزلة 
ُز يف هذ املوصول أن يكون مرفوعاً على النَّْعِت للموصول أو على البدلِ ، فيجو» الَّذين ُيقيُمونَ « : وقوله . فيه 

  .أو على البيان له ، وأن يكون منصوباً على القطع املُشِعر باملْدح 
هم املؤمنون إمياناً حقاً ، : جيوز يف حقّاً أن يكون صفة ملصدر حمذوف ، أي } أوالائك ُهُم املؤمنون َحقّاً { : قوله 

: هو عبد اهللا حقاً ، والعاملُ فيه على كال القولني ُمقدٌَّر ، أي : يكون مؤكداً ملضمون اجلملة ، كقولك  وجيوز أن
لَُهم درجاٌت ويكون : أحقُّه حقاً ، وجيوز وهو ضعيٌف جّداً أن يكون مؤكِّداً ملضمون اجلملة الواقعِة بعده وهي 

وهذا إنَّما جيوُز على رأي ضعيف ، أعين } َحقّاً لَُّهْم َدَرجَاٌت { بتدأ ب ُهُم املُؤِمُنونَ مث ا: الكالُم قد متَّ عند قوله 
  .تقدمي املصدر املؤكِّد ملضمون مجلة عليها 

« ، ألنَّها مبعىن أجُوٌر ، وأن يتعلَّق مبحذوٍف؛ ألنَّها صفةٌ ل » َدَرَجاٌت « ِعنَد ربِّهِْم جيوُز أن يكون متعلقاً ب : قوله 
  .تقرَّت عند رهبم ، وأن يتعلَّق مبا تعلَّق به لَُهْم من االستقرار اْس: أي » درجاٌت 
  فصل
َحقّاً ال شكَّ يف : برءوا من الكفر ، قال مقاتل : يقيناً ، قال ابُن عبَّاسٍ : أي } أوالائك ُهُم املؤمنون َحقّاً { : قوله 

حقّاً؛ ألنَّ اهللا تعاىل إنَّما وصف بذلك أقواماً  إمياهنم ، وفيه دليلٌ على أنَّه ليس لكل أحد أن يصف نفسه بكونه مؤمناً
سألَ رجلٌ : خمصوصني على أوصاف خمصوصة ، وكلُّ أحٍد ال يتحقَُّق وجود ذلك األوصاف فيه وقال ابُن أيب جنيح 

، إن كنت تسألين عن اإلميان باللَّه ومالئكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم اآلخر : أمؤمن أنت؟ فقال : احلسن فقال 



إِنََّما املؤمنون الذين إِذَا ذُِكَر { : واجلنَّة ، والنَّار ، والبعث ، واحلساب ، فأنا هبا مؤمن وإن كنت تسألين عن قوله 
كنا يف سفر فلقينا قوماً : وقال علقمةُ . اآلية ، فال أدري أمنهم أنا أم ال؟ ]  ٢: األنفال [ } اهللا َوجِلَْت قُلُوبُُهْم 

: حنُن املؤمنون حقاً ، فلم ندر ما جنيبهم حتَّى لقينا عبد اهللا بن مسعود ، فأخربناه مبا قالوا : ؟ فقالوا من القوُم: فقلنا 
  .أفال قلتم أِمْن أهلِ اجلنَّة أنتم؟ إنَّ املؤمنني أهلُ اجلنَِّة : مل نرّد عليهم شيئاً ، قال : فما َرَددُْتْم عليهم؟ قلنا : قال 

زعم أنَُّه مؤمن حقاً عند اهللا ، مث مل يشهْد أنَّه يف اجلنَّة فقد آمن بنصف اآلية دون النِّصف  من: وقال سفيانُ الثوريُّ 
.  

درجات اجلنَِّة ويرتقوهنا بأعماهلم ، قال الربيُع بُن : مبعىن : قال عطاٌء } لَُّهْم َدَرجَاٌت ِعنَد رَبِّهِمْ { : مث قال تعاىل 
  .لذنوهبم َورِزٌق كرميٌ حسن » وَمْغفرةٌ « الفرس املضر سبعني سنة سبعون درجة بني كلِّ درجتني حر : أنس 

اسم جامع لكل ما حيمُد ويستحسُن ، والكرمي احملمود فيما حيتاج إليه : الكرُمي : قال أهل اللُّغِة : قال الواحديُّ 
]  ٧٧: الواقعة [ } ُه لَقُْرآنٌ كَرٌِمي إِنَّ{ : فاللَُّه تعاىل موصوفٌ بأنه كرمي ، والقرآنُ موصوف بأنَّه كرمي ، قال تعاىل 

{ : وقال ]  ٣١: النساء [ } َوُنْدِخلْكُْم مُّْدَخالً كَرِمياً { ]  ٧: الشعراء [ } ِمن كُلِّ زَْوجٍ كَرِميٍ { : وقال تعاىل 
  .فالرزق الكرمي هو الشريُف الفاضل احلسن ]  ٢٣: اإلسراء [ } َوقُل لَُّهَما قَْوالً كَرِمياً 

  ) ٥(ا أَْخَرَجَك َربَُّك ِمْن َبيِْتَك بِالَْحقِّ َوإِنَّ فَرِيقًا ِمَن الُْمْؤِمنَِني لَكَارُِهونَ كََم

  :عشرون وجهاً } كََمآ أَخَْرَجَك { يف قوله 
اجك ثبوتاً باحلقِّ كإخر: األنفالُ ثابتةٌ للَّه ثبوتاً كما أخرجك ، أي : أنَّ الكاف نعٌت ملصدر حمذوف تقديرُه : أحدها 

من بيتك باحلقِّ ، يعين ال مرية يف ذلك ، ووجه هذ التَّشبيه أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ملَّا رأى كثرة املشركني يوم 
َمْن قتل قتيالً فله كذا ، وَمْن أسر أسرياً فله كذا ، ِلريغِّبَُهم يف القتال ، فلمَّا اهنزم : بدرٍ ، وقلَّة املؤمنني قال 

يا رسول اللَِّه إنَّ مجاعة من أصحابك وقومك فدوك بأنفسهم ، ومل يتأخَُّروا عن القتال جُْبناً ، :  املشركون قال سعٌد
وال ُبْخالً ببذل مهجتهم ، ولكنَّهم أشفقوا عليك من أن ُتغتال ، فمىت أعطيت هؤالء ما مسيته هلم؛ بَِقَي خلٌق من 

يصنُع ]  ١: األنفال [ } وَنَك َعنِ األنفال قُلِ األنفال للَِّه والرسول َيسْأَلُ{ : املسلمني بغري شيء؛ فأنزل اللَُّه تعاىل 
فيها ما يشاء ، فأمسك املسلمون عن الطَّلبِ ، ويف أنفس بعضهم شيء من الكراهة وحني خرج النيب صلى اهللا عليه 

[ } قُلِ األنفال للَِّه والرسول { : وسلم إىل القتال يوم بدر كانوا كارهني لتلك املقالتة على ما سنشرحه ، فلمَّا قال 
أنَّهم رضوا هبذا احلكم يف األنفالِ وإن كاُنوا كارهني له كما أخرجك ربك من بيتك : كان التقدير ]  ١: األنفال 

  .باحلقِّ إىل القتال ، وإن كاُنوا كارهني 
ت من خطاب اجلماعة إىل وأصلحوا ذات بينكم إصالحاً كما أخرجك ، وقد التف: تقديره : قال عكرمةُ : الثاين 

  .خطاب الواحد 
كما أنَّ إخراج اللَّه إياك ال مرية فيه : وأطيعوا اللََّه ورسولُه طاعةً حمققةً ثابتةً كما أخرجك ، أي : تقديرُه : والثالث 

  .وال شبهة 
  .يتوكَّلون توكالً حقيقياً كما أخرجك ربُّك : تقديره : الرابع 

  .» حقاً « ن حقّاً كما أخرجك فهو صفةٌ ل هم املؤمنو: تقديره : اخلامس 
  .استقرَّ هلم درجاٌت وكذا استقراراً ثابتاً كاستقرار إخراجك : تقديره : السادس 
تتعلَُّق مبا » الكاف « كما أخرجك ربك ، قال الكسائيُّ : جيادلونك جمادلةً : أنَُّه متعلٌق مبا بعده تقديره : السابع 



على } كََمآ أَخَْرَجَك َربَُّك ِمن بَْيِتَك باحلق { : والتقدير ]  ٦: األنفال [ } وَنَك ِفي احلق ُيجَاِدلُ{ : بعده وهو قوله 
  .كره فريق من املؤمنني كذلك هم يكرهون القتال وجيادلونك فيه 

ابتان ال إنَّ هذين الشيئني اجلدال والكراهية ث: كما أخرجك ربُّك أي : لكارهون كراهيةً ثابتةً : تقديره : الثامن 
  .حمالة كما أنَّ إخراجك ثابت ال حمالة 

اذكر إذ أخرجك وهذا فاسٌد جّداً ، إذ مل : زائدة ، والتقديُر » َما « ، و » إذ « مبعىن » الكاَف « أنَّ : التاسع 
  .منها ال تزاد إالَّ يف مواضَع ليس هذا » ما « وأيضاً فإنَّ » إذ « تكون مبعىن » الكاف « يثبتْ يف موضعٍ أنَّ 

  .واقعةٌ على ذي العلم ُمقَْسماً به » الذي « مبعىن » ما « القسم ، و » واو « : مبعىن » الكاَف « أنَّ : العاشر 

الليل [ } َوَما َخلََق الذكر واألنثى { ]  ٥: الشمس [ } والسمآء َوَما َبَناَها { : وقد وقعت على ذي العلم يف قوله 
  .ُيَجادلُونَك جواب القسمِ وهذا قول أيب عبيدة : ، ويكون قوله والذي أخرجك : والتقدير ]  ٣: 

؟ » الواو « ومىت ثبت كون الكاِف حرف قسمٍ ، مبعىن . كان ضعيفاً يف النَّحو : وقد ردَّ النَّاُس عليه قاطبةً ، وقالوا 
: مضارعاً مثبتاً؛ وجب فيه شيئان  ُيَجادلُونكَ ال يصحُّ كونه جواباً؛ ألنَُّه على مذهب البصريني مىت كان: وأيضاً فإن 

وعند الكوفيني إمَّا الالَُّم ، وإمَّا ]  ٣٢: يوسف [ } لَُيْسَجَننَّ وَلََيكُوناً مِّن الصاغرين { : الالَُّم ، وإحدى النونني حنو 
  .إحدى النونني ، وُيجادلُونَك عارٍ عنهما 

اْمضِ على الذي أخرجك ، وهو : الذي ، والتقديُر :  مبعىن» ما « ، و » على « أنَّ الكاف مبعىن : احلادي عشر 
} واذكروه كََما َهَداكُْم { ألبتة إالَّ يف موضع حيتمل النزاع كقوله » على « ضعيٌف؛ ألنه مل يثبت كونُ الكاف مبعىن 

  ] . ١٩٨: البقرة [ 
  .، كأنَّهُ ابتداٌء وخرب  كما أخرجك ربك فاتَّقُوا اهللا: أنَّ الكاف يف حمل رفع ، والتقدير : الثاين عشر 

  .» وهذا املعىن وضعُه هذا املفسِّر وليس من ألفاظ اآلية يف ورد وال صدر « : قال ابن عطيَّة 
هلم درجاٌت عند رهبم ومغفرةٌ ورزٌق كرمي هذا وعٌد حقٌّ كما : أنَّها يف موضع رفعٍ أيضاً والتقدير : الثالث عشر 

  .ولو صرَّح بذلك مل يلتئم التشبيه ومل حيسن  أخرجك ، وهذا فيه حذُف مبتدأ وخرب ،
وأصلحُوا ذات بينكم ، ذلكم خٌري لكم ، كما أخرجك ، : أنَّها يف موضع رفع أيضاً والتقدير : الرابع عشر 

« : ، وبني قوله » وأصِْلُحوا « : فالكافُ يف احلقيقة نعٌت خلرب مبتدأ حمذوف ، وهو ضعيفٌ لطولِ الفصلِ بني قوله 
  .» رجك كما أخ

أنَّه شبَّه كراهية أصحاب رسول اهللا صلى : أّنضها يف حمل رفع أيضاً عى خرب ابتداء مضمر ، واملعىن : اخلامس عشر 
اهللا عليه وسلم خلروجه من املدينة ، حني حتققوا خروج قريشٍ للدفع عن أيب سفيان وحفظ غريه بكراهيتهم لنزع 

  .واختار الزخمشري هذا الوجه وحسَّنه . ، حيكم فيها ما يشاء الغنائم من أيديهم ، وجعلها للَّه ورسوله 
هذه احلالُ كحالِ إخراجك ، يعين أنَّ حاهلم يف : يرتفع حملُّ الكاف على أنه خرب ابتداء حمذوف تقديره « : فقال 

هو قول  وهذا الذي حسَّنه الزخمشريُّ. » كراهة ما رأيت من تنفيل الغزاة مثل حاهلم يف كراهة خروجهم للحرب 
هذه الكاف شبَّهت هذه القصة اليت « : فإنَّ الفرَّاء قال  -وقد شرحه ابُن عطيَّة بنحو ما تقدَّم من األلفاظ  -الفرَّاِء 

  .» هي إخراجه من بيته بالقصَّة املتقدمة اليت هي سؤاهلم عن األنفال 
قسمتك الغنائم حق كما كان : ، والتقديُر  أنَّها صفةٌ خلرب مبتدأ أيضاً ، وقد حذف املبتدأ وخربه: السادس عشر 
  .إخراجك حقاً 
إخراج ربك إيَّاك من بيتك ، وهو مكَّة وأنت كارٌه خلروجك ، : أنَّ التَّشبيه وقع بني إخراجني ، أي : السابع عشر 



يب ذلك وكان عاقبة ذلك اإلخراج النَّصر والظفر كإخراجه إيَّاك من املدينة وبعضُ املؤمنني كارٌه ، يكون عق
  .اخلروج الظفُر والنصُر واخلُري ، كما كان عقيب ذلك اخلروج األول 

، وبْسطُ هذا على ما قالهُ صاحب هذا الوجه أن تكون الكاف » فاْضربُوا « : أن تتعلَّق الكاُف بقوله : الثامن عشر 
وسألت مدداً فأمددُتَك ، كما رجعتك إىل أعدائي فاستضعفوك ، : للتشبيه على سبيل اجملاز كقول القائل لعبده 

وأزحت عللك ، فخذهم اآلن وعاقبهم ، كما أْحسْنُت إليك وأجريتث عليك الرزق ، فاعملْ كذا ، واشكرين عليه 
كما أخرجك ربُّك من بيتك باحلق وغشَّاكم النُّعاَس أَمَنةً منه ، وأنزل عليكم من السماء ماء : ، فتقدير اآلية 

كأنه يقولُ . لسَّماء مالئكة مردفني فاضربوا فوق األعناق ، واضربوا منهم كُلَّ بنان ليطهركم به وأنزل عليكم من ا
قد أَزْحُت عللكم ، وأمددتكم باملالئكة ، فاضربُوا منهم هذه املواضع وهو القتل ، لتبلغوا مراد اهللا يف إحقاق : 

  .ن املعىن وكثرة الفواصل احلقِّ ، وإبطال الباطلِ ، وهذا الوجه بعد طوله ال طائل حتته لُبعِده م
بسبب إظهار دين اللَِّه ، وإعزاز شريعته ، وقد : كما أخرجك ربك من بيتك باحلقِّ ، أي : التقدير : التاسع عشر 

خبروجهم بغتةً ، ومل  -عليه الصَّالة والسَّالم  -كرهوا خروجك َتَهيُّباً للقتال وَخْوفاً من املوت إذ كان أمر النيب 
ِعدِّين للخروج ، وجادلوك يف احلقِّ بعد وضوحه نصرك اللَُّه وأمدَّك مبالئكته ودلَّ على هذا احملذوفِ يكوُنوا ُمسَْ

  .اآليات ]  ٩: األنفال [ } إِذْ َتْسَتِغيثُونَ رَبَّكُْم { الكالُم الذي بعده ، وهو قوله 
  .وهذا الوجُه استحسنه أبو حيَّان ، وزعم أنه ملْ ُيْسَبق به 

  .» ويظهُر أنَّ الكاف ليست حملضِ التَّشبيه ، بل فيها معىن التَّعليل « : مث قال 
  .} واذكروه كََما َهَداكُمْ { : وقد نصَّ النحويُّون على أنَّها للتعليلِ وخرَُّجوا عليه قوله تعاىل 

  ]الرجز : [ وأنشدوا 
  .نَّاس لك ال تشتمهم النتفاِء شتم ال: أي ... ال َتْشُتمِ النَّاَس كََما ال ُتشَْتُم  - ٢٦٧١

: ألجل طاعتك اهللا يدخلك اجلنَّة ، فكذا اآلية ، واملعىن : كما تطيع اللَّه يدخلك اجلنَّة ، أي : ومن الكالم الشَّاِئعِ 
  .ألنْ خرجت إلعزاز دين اللَِّه ، وقتل أعدائه ونصرك وأمدَّك باملالئكة 

نني كما إخرُجك يف الطَّاعة خٌري لكم كما كان إخراجك وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤم: تقديره : العشرون 
  .خرياً هلم ، وهذه األقوالُ ضعيفة كما بينا 

  :فيه وجهان » باحلَقِّ « : قوله 
إنَّه إخراٌج بسبب حق يظهر وهو علوُّ كلمة اإلسالم ، : بسبب احلقِّ ، أي : أن يتعلَّق بالفعل ، أي : أحدمها 

  . والنَّصُر على أعداء اللَِّه
  .ملتبساً باحلقِّ : أي » أخَْرَجكَ « : أن يتعلق مبحذوٍف على أنَُّه حال من مفعول : والثاين 

حمذوٌف ، » كَارُِهونَ « ومفعول » إنَّ « وإن فريقاً الواو للحال ، واجلملة يف حملِّ نصب ، ولذلك كُسرت : قوله 
واملراد ب . ممَّا يتوقَّع من القتال ، وإمَّا لعدم االستعداد  إمَّا نفرة الطبع: لكارهون اخلروج ، وسبُب الكراهية : أي 
  .بيته باملدينة ، أو املدينة نفسها » بيته « 

  فصل
روى ابُن عبَّاس ، وابُن الزُّبري ، وحممَّد بُن إسحاق ، والسُّديُّ أنَّ أبا سفيان أقبل من الشَّام يف عري لقريش يف أربعني 

عمُرو بن العاصِ ، وخمرمة ابُن نوفل ، وفيها أموال كثرية ، حتَّى إذا كانوا قريباً من :  راكباً من كفَّارِ قريش منهم



بدر ، أخرب جربيل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعجبهم تلقي العري ، لكثرة اخلري ، وقلة العدوِّ ، فانتدب النَّاس ، 
  .هللا عليه وسلم يلقى حرباً فخفَّ بعضهم وثقل بعضهم؛ ألهنم مل يظنُّوا أنَّ رسول اهللا صلى ا

فلمَّا مسع أُبو سفيان مبسري النيب صلى اهللا عليه وسلم ، استأجَر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إىل مكَّة وأمره أن 
  .يأيت قريشاً يستنفرهم ، وخيربهم أنَّ حممداً قد عرض علريهم يف أصحابه ، فخرج ضمضم سريعاً إىل مكَّة 

املطالب قبل قدوم ضمضم مكة بثالث ليال رؤيا أفزعتها ، فبعثت إىل أخيها العباس بن وقد رأت عاتكة بنت عبد 
يا أخي واهللا لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتين وخشيت أن يدخل على قومك منها شّر وُمصيبة : عبد املطلب فقالت له 
  .فاكتم عليَّ ما أحدثك 

عريٍ لُه حتَّى وقف باألبطح مثَّ صرخ بأعلى صوته أال فانفُروا يا رأيُت راكباً أقبل على ب: وما رأيُت؟ قالت : قال هلا 
آل غدر ملصارعكم يف ثالث فأرى النَّاس قد اجتمُعوا إليه مث دخل املسجد والناس يتبعونه ، فبينما هم حولُه مثل به 

الٍث ، مثَّ مثل به بغريه بعريه على ظهر الكعبِة ، مثَّ صرخ مبثلها أعلى صوته أال فانفروا يا آل غدر ملصارعكم يف ث
على رأس أيب قبيس ، مثَّ صرخ مبثلها مث أخذ صخرة ، فأرسلها فأقبلت هتوي حّتضى إذا كانت بأسفل اجلبل 

ارفضَّت فما بقي بيت من بيوت مكَّة إالَّ دخلته منها فلقةٌ ، فحدَّث هبا العباس الوليد ، فذكرها الوليُد ألبيه عتبة 
  .ه قريش ففشا احلديث حىت حتدثت ب

فغدوت أطوف بالبيت وأبو جهل يف رهط من قريش قعود يتحدَّثُون برؤيا عاتكة ، فلمَّا رأين أبو جهل : قال العباس 
  .با أيا الفضل إذا فرغت من طوافك أفقبل إلينا : قال 
  .فلمَّا فرغُت أقبلُت حتَّى جلست مهم : قال 

  .وما ذاك؟ : لنبية فيكم قلت ييا بين عبد املطلب مىت حدثت هذه ا: فقال أبو جهل 
  وما رأت؟: الرُّؤَيا اليت رأهتا عاتكة قلت : قال 
: يا بين عبد املطلب أما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتَّى تتنبأ نساؤهم لقد زعمت عاتكةُ يف رؤياها أنَُّه قال : قال 

كونُ ، وإن تَْمضِ الثالث ، ومل يكن من اْنِفرُوا يف ثالٍث ، فسنترّبص بكم هذه الثالث ، فإن يُك ما قالت حقَّا فسي
فواللَِّه ما كان منِّي إليه كبري فلمَّا : ذلك شيء؛ نكتب عليكم كتاباً أنَّكُْم أكذُب هل بيت يف العرب قال العباس 

كان بعد ثالث إذْ هو يسمعُ صوتَ ضمضمٍ بن عمرو وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعريه وقد جدع بعريه ، 
يا معشر قريش اللَّطيمة ، أموالكم مع أيب سفيان ، قد عرض هلا ُمَحمَّدٌ : ه ، وشق قميصه ، وهو يقولُ وحول رحل

  .يف أصحابه وال أرى أن تدركوها الغوث 

إنَّ العري قد : ال يف العري ، وال يف النفري ، فقيل له : فخرج أبو جهلٍ جبميع أهل مكَّة وهم النَّفُري ، ويف املثل السَّائر 
ال واهللا ال يكونُ ذلك أبداً حتَّى ننحَر اجلزور ، : خذت طريق السَّاحل ، وجنْت ، فارجع بالنَّاس إىل مكة ، فقال أ

ونشرب اخلُُموَر ، ونقيم القينات واملعازف ببدر ، فيتسامع العرُب خبروجنا ، وأنَّ حممداً مل ُيِصب العري ، فمضى هبم 
  .يه يوماً يف السَّنِة لسوقهم إىل بدرٍ ، وبدٌر كانت العرُب جتمع ف

إنَّ القوم قد خرجوا من مكَّة على كلِّ صعبٍ وذلولٍ ، وإن اهللا قد وعدكم أحدى الطائفتني : ونزل جربيلُ وقال « 
  .فالعُري أحب إليكم أم النفري؟ 

إنَّ العري قدمضت : وقال  بل العُري أحبُّ إلينا من لقاء العدو ، فتغيَّر وجُه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،: قالوا 
  .على ساحلِ الَبْحرِ ، وهذا أبو جهل قد أقبل 



يا رسول اهللا عليك بالعري وَدع العُدوَّ فقام عند غضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر وعمر : فقالوا 
سرت إىل عدن ما ختلَّف رجلٌ عنك من اْمضِ ِلَما أمرك اللَُّه به ، فواللَِّه لو : إلأحسنا ، مثَّ قام سعُد بُن عبادة وقال 

يا رسول اهللا امض ملا امرك اللَُّه؛ فإنَّ معك حيث أردت ، ال نقولُ لك كما : األنصار ، مث قال املقداُد بُن عمرو 
اذَْهْب : ل ولكن نقو]  ٢٤: املائدة [ } فاذهب أَنَت َوَربَُّك فقاتالا إِنَّا َهاُهَنا قَاِعُدونَ { : قالت َبُنو إسرائيل ملوسى 

: أنت وربُّك فقاتال إنَّا معكما مقاتلون ما دامت عني منَّا تطرف ، فضحك رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم مث قال 
 ِسُريوا على بركِة اهللا ، وأبشروا ، فإنَّ اللََّه اللََّه قد وعدنِي إْحَدى الطائفتني ، واللَِّه لكَأنِّي اآلن أنظُر إىل مصارعِ» 

  « القْومِ
ويضُع يدُه على األرض ههنا وههنا ، قال : هذا مصرُع فُالٍن قال » عن أنس قال رُسول اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم 

عليك : وملَّا فرغ نيبُّ اهللا من بدر قال بعضهم . فََما َماطَ أحدهم عن موضع َيِد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
ألنَّ اللََّه وعدك : ِلَم؟ قال : ال يصلُح ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : اقه بالعري ، فناداُه العبَّاُس وهو يف وث

  «إحدى الطائفتني وقد أعطاك 
[ } َوإِنَّ فَرِيقاً مَِّن املؤمنني لَكَارُِهونَ { : إذا عرف ذلك نقولُ كانت كراهية القتال حاصلة لبعضهم لقوله تعال 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تليق النفري اليثارهم العري  واحلق الذي جادلوك فيه]  ٥: األنفال 

  ) ٦(ُيجَاِدلُوَنَك ِفي الَْحقِّ َبْعَدَما َتَبيََّن كَأَنََّما ُيَساقُونَ إِلَى الَْمْوِت َوُهمْ َيْنظُُرونَ 

ما كان ُخروجنا إالَّ للعري ، : م قوهلم إعالم رسُول اللَِّه بأنَّهم ينصرون ، وجداهل: املراُد منه } َبْعَدَما َتَبيََّن { : قوله 
وهالَّ قلت لنا لنستعّد ونتأهبّ للقتالِ؛ ألنَّهم كانُوا يكرهون القتال ثُم إنَّه تعاىل شبَّه حاهلم يف فرط فزعهم حبال من 

من نفى ابنه « : ُيَجّر غلى القتل ، وُيَساق إىل املوت وهو شاهد ألسبابه ناظر إىل موجبته ، ومنه قوله عليه السَّألاُم 
أي يعلم وكان ]  ٤٠: النبأ [ } َيْوَم َينظُُر املرء َما قَدََّمْت َيدَاُه { : أي يعلم أنَّه ابنه ، كقوله تعاىل » وهو ينظر إليه 
  :خوفهم ألمور 

  .قلَّة العدد : أحدها 
  .ح قلة السال: وثالثها . كانوا رجَّالة ، روي أنه ما كان فيهم إال فارسان : وثانيها 

أخرجك يف : ُيجالدُونك حيتمل أن يكون ُمْستأنفاً إخباراً عن حاهلم باجملادلِة ، وحيتمل أن يكون حاالً ثانية أي : قوله 
  .لكارُِهونَ يف حال جدالٍ : حال جمادلتهم إيَّاك ، وحيتمل أن يكون حاالً من الضَّمري يف لكارُهون ، أي 

  .ى الفريق املتقدِّم والظاهُر أنَّ الضمَري املرفوع يعوُد عل
  .كيف ُتقاتل ومل نستعد للقتال؟ وجيوُز أن يعود على الكفَّارِ ، وجداهلم ظاهر : ومعىن اجملادلة قوهلم 

بعد تَبينِِه ووضوحه ، وهو أقبُح من اجلدال يف : مصدرية ، أي » ما « َبْعَد ما تبيَّن منصوب باجلدال ، و : قوله 
  .الشَّيء قبل إيضاحه 

حالٌ من مفعول ُيساقُونَ » وُهُم ينظُرونَ « : أظهرته ، وقوله : َبيَّنُتهُ أي : مبنياً للمفعول من » ُبيِّن « اهللا  وقرأ عبد
.  

ُه أَنْ ُيِحقَّ الَْحقَّ َويُرِيُد اللَّ َوإِذْ َيِعدُكُُم اللَُّه إِْحَدى الطَّائِفََتْينِ أَنََّها لَكُْم َوَتَودُّونَ أَنَّ غَْيَر ذَاِت الشَّْوكَِة َتكُونُ لَكُْم
  ) ٧(بِكَِلَماِتِه َوَيقْطََع دَابَِر الْكَافِرِيَن 



اذكر إذْ ، واجلمهور على رفع الدال؛ ألنَّه مضارع : منصوب بفعل مقدر ، أي » إذْ » « وإذْ يعُدكُُم « قوله 
  .مرفوع 

  .بسكوهنا على التَّخفيِف لتوايل احلركاِت : وقرأ مسلمة بُن حماربٍ 
{ : يوصل مهزة أْحَدى ختفيفاً على غري قياس ، وهي نظري قراءة من قرأ » يعدكم اللَُّه احدى « ابُن حميصن  وقرأ

بإسقاط اهلمزة أجرى مهزة القطع ُمْجَرى مهزة الوصل ، وقرأ أيضاً أَحد بالتَّذكري؛ ]  ٣٥: املدثر [ } إِنََّها ِإلْحَدى 
  .ألنَّ الطائفة مؤنث جمازي 

  فصل
  :الفرقتني : ئفتني أي إحدى الطا

منصوُب احمللِّ على البدلِ ِمْن إْحَدى » أنَّها لَكُمْ « أبو سفيان مع العري ، األخرى أبو جهل مع النَّفريِ ، و : أحدمها 
تتسلَّطُون عليها تسلُّط املُالَِّك ، فهي بدل اشتمال وتَودُّونَ : َيِعدُكم أنَّ إحدى الطائفتني كائنة لكم ، أي : أي 
السالح : العري اليت ليس فيها قتال والشَّوكةُ : يعين } َوتََودُّونَ أَنَّ غَْيَر ذَاِت الشوكة َتكُونُ لَكُْم { : يدون تر

َرُجلٌ : ، يقال منه » شَْوِك السَّعدان « : كِسنان الرُّمح ، والنصل والسَّيف ، وأصلها من النَّبِت احلديِد الطرف ، ك 
غازٍ ، : شاٍك ، فيصري ك : قائم ، وجيوُز قلبه بتأخري عينه بعد المه ، فيقال : ، ك » واوٍ « شاِئٌك ، فاهلمزة ِمْن 

  .ووزنُه حينئذ فالٍ 
  ]الطويل : [ قال زهٌري 
  لهُ لبدٌ أظفارُه ملْ ُتقلَّمِ... لََدى أَسٍد َشاِكي السِّالحِ مُقذٍَّف  - ٢٦٧٢

فأمَّا . رجلٌ شاٌك ، وشاٍك ، وسالٌح شاٌك ، وشاٍك : ُجل ، فيقال بالشَّاكي ، كما يوصف به الرَّ: وُيوصفُ السالُح 
غري معتل اآلخر ، وألفه منقلبةٌ عن عني الكلمة ، ووزنُه يف األصل على فَِعل بكسر العني ، ولكن قلبت » شاٌك « 

  .َشوٌِك : أي » شاٌك « كبٌش صاٌف أي صوف ، وكذلك : ألفاً ، كما قالوا 
فألفه زائدةٌ ، ووزنه على » شاكاً « ، فحذفت العني ، فبقي » َشاِئٌك « العني ، وأصله وحيتمل أن يكون حذوف 

  .» فالٍ « هذا 
  ]الوافر : [ فمنقوٌص ، وطريقته بالقلب كما تقدم ومن وصف السالح بالشاك قوله » شاٍك « : وأمَّا 

  كَاسالحاً َيذَْعُر األبطالَ َشا... وألْبُِس من رضاهُ يف طريِقي  - ٢٦٧٣
هو شاكٌّ يف : ويقال أيضاً . َصوِف : ، ك » شوكاً « فهذا حيتمل أن يكون حمذوف العني ، وأن يكون أصله 

  .، وهي السالم أمجع ، نقله اهلرويُّ ، والرَّاغُب » الشِّكَّة « السالح ، بتشديد الكاِف ، من 
كن اهللا يريُد التَّوجُّهَ إىل الطائفة األخرى ليحق احلقَّ العري ، ول: إنَّكُم تريدون الطائفة اليت ال حدة هلا ، يعين : قال 

  .بكلماته 
: اسم اجلنس فيؤدِّي مؤدَّى اجلمع ، واملراد بقوله : على التَّوحيد ، واملراد به » بكلمته « : وقرأ مسلمة بن حمارب 

َوَيقْطََع دَابِرَ { : الّدين وإعزازه  هبدايته اليت سبقت من إظهار: بأمره إيَّاكم بالقتالِ ، وقيل : أي » بِكلماِتهِ « 
ليستأصلهم حىت ال : والدَّابُر اآلخر من دبر ، ومنه دابرة الطَّائر وقطع الدَّابر عبارة عن االستئصال أي } الكافرين 

  .يبقى منهم أحد 

  ) ٨(ِلُيِحقَّ الَْحقَّ َوُيبِْطلَ الَْباِطلَ َولَْو كَرَِه الُْمْجرُِمونَ 



  :فيه وجهان » قَّ لُِيِح« : قوله 
ليحقَّ احلقَّ فعل : أن يتعلَّق ، مبحذوٍف تقديره : ويقطع ليحق احلقَّ ، والثاين : أنَّه متعلٌق مبا قبله ، أي : أحدمها 

  .ما فعله إالَّ هلما ، وهو إثباُت اإلسالمِ وإظهاره وزوالُ الكُفْرِ وحمقه : ذلك ، أي 
وهذا على رأيه ، وهو . » ذوُف مؤخراً ليفيد االختصاص وينطبق عليه املعىن وجيب أن ُيقدَّر احمل« : قال الزخمشريُّ 

  .الصحيُح 
  .تكرير حمٌض » لُِيِحقَّ احلقَّ « مث قوله بعد ذلك } َوُيرِيُد اهللا أَن ُيِحقَّ احلَقَّ بِكَِلَماِتِه { : قوله : فإن قيل 
  .ذه الواقعة من النَّصر والظَّفر باألعداد أنَّ املراد باألوَّل سبب ما وعد اللَّه به ه: فاجلواُب 

تقوية القرآن والدِّين ونصرة هذه الشَّريعِة؛ ألنَّ الذي وقع مع املؤمنني يوم بدر بالكافرين سبب لعزة : واملراد بالثاين 
الذي هو » احلّق « : الذي هو الشرك ، وذلك يف مقابلة » وُيبِْطلَ الباطلَ « : الدِّين وقوته ، وهلذا قرنه بقوله 

  .الدين واإلميان 
احلقُّ حقٌّ لذاته ، والباطلُ باطلٌ لذاته ، وما ثبت للشيء لذاته؛ فإنَّه ميتنع حتصيله جبعل جاعل فما املرادُ : فإن قيل 

  .من حتقيق احلقِّ وإبطال الباطل 
ار كون الباطل باطالً ، وذلك املراُد من حتقيق احلقِّ وإبطال الباطل إظهار كون ذلك احلقِّ حقّاً ، وإظه: اجلواُب 

  .يكون تارةً بإظهار الدَّالئل والبينات ، وتارةً بتقوية رؤَساِء الباطل 
  فصل

  .يف مسألة خلْقِ األفعال » لُِيِحقَّ احلَقَّ « : احتجوا بقوله 
أنَّ العقائد احلقة ال جيُب محله على أنه يوجُد احلقَّ وبكونه ، واحلقُّ ليس إالَّ الدين واالعتقاد ، فدل على : قالوا 

حتصل إالَّ بتكوين اهللا ، وال ميكُن محل حتقيق احلقِّ على إظهار آثاره؛ ألنَّ ذلك الظُّهُوَر حصل بفعل العباِد ، فامتنع 
املراُد من أظهاره وضع الدالئل عليها ، ألنَّ هذا املعىن : إضافة ذلك اإلظهار إىل اللَِّه تعاىل ، وال ميكُن أن يقال 

  .يف حق الكافر واملسلم  حاصلٌ
  .وقبل هذه الواقعة وبعدها فال َيْبقَى لتخصيص هذه الواقعة هبذا املعىن فائدة أصالً 

هذه اآليةُ تدلُ على أنَُّه يريُد حتقيق الباطل وإبطال احلق ألبتَّة ، إنَّما يريد حتقيق احلقِّ ، وإبطال الباطل : قالت املعتزلةُ 
  .إنَّه ال باطل وال كفر إالَّ واهللا تعاىل مريٌد له ، وذلك يبطلُ قول من يقول 

بأنه ثبت يف أصول الفقة أنَّ املفرد احمللى باأللف والالَّم ينصرُف إىل املعهود السَّابقِ فهذه اآلية دلَّ على : وأجيبوا 
  مجيع الصُّور؟ أنَّه تعاىل أراد حتقيق احلق ، وإبطال الباطل يف الصُّورة ، فلم قُلُْتم إنَّ األمر كذلك يف

  .وقد بيَّنا أيضاً بالدَّليلِ أنَّ هذه اآلية تدلُّ على صحَّة قولنا 
  .املشركون : أي } َولَْو كَرِهَ اجملرمون { : مث قال تعاىل 

  ) ٩(إِذْ َتْسَتِغيثُونَ َربَّكُْم فَاسَْتجَاَب لَكُْم أَنِّي ُمِمدُّكُْم بِأَلٍْف ِمَن الَْملَاِئكَِة ُمْرِدِفَني 

  .اآلية } إِذْ َتْسَتِغيثُونَ رَبَّكُمْ { : وله ق
  :مخسة أوجه » إذْ « يف 

  .إنَُّه منقطٌع عمَّا قبله : مضمراً ، ولذلك مسَّاه احلويف مستأنفاً ، أي » اذْكر « أنَُّه منصوبٌ ب : أحدها 
لُِيِحقَّ « ابن جرير وهو غلط؛ ألن حيقُّ احلقَّ وقت استغاثتكم ، وهو قول : أي » ُيِحقَّ « أنَُّه منصوب ب : والثاين 



  .ظرف ملا مضى ، فكيف يعمل املستقبل يف املاضي؟ » إذْ « و » أنْ « ، مستقبل؛ ألنَّه منصوٌب بإضمار » 
إذْ « األوىل ، قاله الزخمشري ، وابن عطيَّة ، وأُبو البقاِء وكانوا قد قدَُّموا أنَّ العامل يف » إذ « أنَُّه بدلٌ من : الثالث 

  .مقدراً » اذكر « األوىل  »
  .قاله احلويفُّ ، وقبله الطربي » َيِعدُكُُم « أنَُّه منصوب ب : الرابع 

  .قاله أبو البقاء ، وفيه ُبْعٌد لطولِ الفْصلِ » َتَودُّونَ « أنَُّه منصوب بقوله : اخلامس 
بنفسه ، حتَّى نقم ابن مالك على النحويني قوهلم يتعدَّى بنفسه ، وبالباِء ، ومل جيىء يف القرآن إالَّ متعدِّياً : واستاث 

  ]البسيط : [ املستغاث له ، أو به ، واملستغاث من أجله ، وقد أنشدوا على تعدِّيه باحلرف قول الشاعر : 
  من األَباِطحِ يف َحافَاِتِه الُبَرُك... َحتَّى اْسَتَغاثَْت مباٍء ال رشاَء لَُه  - ٢٦٧٤

  ريحٌ خريٌق لضاِحي ماِئهِ ُحُبُك... مِ تَْنِسُجُه ُمكَلَّلٌ بأصُولِ النَّْج
  َخاَف الُعُيونَ وملْ ُينظَْر بِه اِحلَشُك... كََما استغاثَ بَِسيٍء فَزُّ غَْيطلٍة 

  .فدلَّ هذا على أنَُّه يتعدَّى باحلرف كما استعمله سيبويه وغريه 
  فصل

هي االستجارةُ : سدُّ اخلَلَِّة وقَت احلاجِة ، وقيل : االستغاثةُ :  طلبُ الغَْوث ، وهو النَّصُر والعونُ ، وقيل: االستغاثةُ 
مشتركاً » اْستََغاثَ « غَْوثٌ ، وغواثٌ ، والَغْيث من املطرِ ، والغَْوثُ من النُّصرِة ، فعلى هذا يكون : ، ويقالُ 

، وغَاثَين من الَغْيث ، ويف هذه  اْسَتغثُْتُه فأغاثين من الغَوث: بينهما ، ولكن الفرقَ بينهما يف الفعل ، فيقال 
  :االستغاثَةُ قوالن 

  . -عليه الصَّالة والسَّالم  -أنَّ هذه االستغاثة كانت من الرَُّسولِ : األول 
ملَّا كان يوم بدرٍ نظر رسولُ اهللا صلى اهللا عليه « : قال  -رضي اهللا عنه  -حّدثين عمُر بُن اخلطاب : قال ابن عبَّاسٍ 
ركني ، وهم ألف وإىل أصحابه ، وهم ثالمثائة وبضعة عشر رجالً ، واستقبل القبلة ، ومد يده ، وسلم إىل املش

فلم يزل « اللَُّهمَّ أْنجِْز ِلي ما وعْدتَنِي ، اللَُّهمَّ إنْ ُتهِلْك هذه العصابة ال ُتْعَبدُ يف األرضِ » : فجعل يهتف برّبه 
كفاَك يا نيبَّ اللَِّه مناَشدَتَك ربَّك ، فإنَّه : بكر مثَّ التزمه ، مث قال كذلك حّتضى سقط رداؤُه عن منكبه ، وردَّه أبو 

  .اللَُّهمَّ أوالنا باحلقَّ فاْنصُرُه : ؛ فأنزل اللَُّه اآلية ، وملا اصطّف القوُم قال أُبو جهلٍ » َسيُْنجُِز لك ما وعدَك 
الذي ألجله أقدم الرسول على االستغاثة كان حاصالً  أن هذه االستغاثة كانت من مجاعة املؤمنني؛ ألن الوجه: الثاين 

فيهم ، بل خوفهم كان أَشّد من خوف الرسول ، وميكن اجلمع بينهما بأنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا وتضرع ، 
  .واملؤمنون كانوا ُيؤمِّنونَ على دعائه 

  .فاستجاب بأين : أي العامةُ على فتح اهلمزِة بتقدير حذف حرف اجلّر ، » أنِّي « : قوله 
أنَُّه على : بكسرها ، وفيها مذهبان ، مذهب البصريني » إنِّي « وقرأ عيسى بن عمر ، وتروى عن أيب عمرو أيضاً 

  .إين ممدُّكم : فقال : إضمار القول ، أي 
  .إجراًء له ُمْجَرى القولِ؛ ألنَّه مبعناه » اْسَتَجاَب « أنَّها َمحكيَّةٌ ب : ومذهب الكوفيني 

« وعنه أيضاً ، وعن السدي » أفْلُسِ « بزنة » بآلٍف « العامَّةُ على التَّوحيِد ، وقرأ اجلحدريُّ » بألفٍ « : قوله 
» ، ويف اجلمع بني القراءتني ، وقراءة اجلمهور أن حتمل قراءةُ اجلمهورِ على أنَّ املراَد ب « أْحَمال : بزنة » بآالف 

ألتباع هلم ، فلذلك مل َيُنصَّ عليهم يف قراءة اجلمهور ، ونصَّ عليهم يف هاتني باأللِْف هم الوجوه ، وباقيهم كا
  .القراءتنيِ ، أو حتمل األلف على من قاتل من املالئكة دون من مل يقاتل ، فال َتَناِفي حينئٍذ بني القراءاِت 



ال ، والباقون بكسرها ، ومها بفتح الدَّ» مُرَدفَني « : قرأ نافع ، ويروى عن قنبل أيضاً » ُمردفَني « : قوله 
واضحتان؛ ألنه ُيروى أنه كان وراء كلّ ملٍك رديٌف له ، فقراءة الفتحِ ُتشعر بأنَّ غريهم أردفهم ، لركوهبم خلفهم 
، وقراءة الكسر تشعر بأنَّ الراكب خلف صاحبه قد أردفه فصحَّ التَّعبُري باسم الفاعل تارةن وباسم املعفول أخرى ، 

: ُمردفني أمثاهلم ، وجوَّز أن يكون معىن اإلرداف : يعين بالكسر حمذَوفاً أي » ُمردفني « لبقاِء مفعول وجعل أبو ا
ويطلب جواب عن كيفيَِّة اجلمع بني هذه اآلية ، وآية آل عمران . جعلوا ردفاً لألوائل : اجمليء بعد األوائل ، أي 

  قّصة واحدة؟وال» بألفٍ « : وقال هنا » َخبْمَسة « حيث قال هناك 
« : أنَّ هذه األلف مردفةٌ لتلك اخلمسة؛ فيكون اجملموُع ستة آالف ، ويظهر هذا ، ويقوى يف قراءة : واجلواُب 

  .بكسر الدَّالِ » ُمرِدفَني 
  .ركََّبْت خلفها غريها من املالئكِة : أنْ تكون املالئكةُ أردفت بعضها أي : وقد أنكر أبو عبيٍد 

  :كسر الدَّال احتمل وجهني من : وقال الفارسيُّ 
أردفُت زيداً دابيت ، فيكون املفعولُ الثَّاين حمذوفاً ، وحذُف املفعولِ : أن يكونوا مردفني مثلهم كما تقول : أحدمها 

  .أن يكونوا َجاءُوا بعد املسلمني : كثُري ، والوجه اآلخُر 
  .» َيجيئُون بعدنا : بنو فالن َيردفوننا ، أي « وقال األخفشُ 

  .جاءوا بعُد ، وردفين ، وأردفين واحد » ُمردفَني « وقال أُبو عبيدة 
جائني بعد ، : أي » مُردفَني « : فقوله } إِذْ َتْسَتِغيثُونَ َربَّكُْم { : هذا الوجه كأنه أْبَيُن لقوله تعاىل : قال الفارسي 

  .أْنزِلُوا بعدهم :  الستغاثتكم ، ومن فتح الدَّال فهم ُمردفُون على أْرِدفُوا الناَس ، أي
» مُرتدفَني « : بفتح الرَّاء وكسر الدَّالِ مشدَّدة ، واألصلُ » ُمردِّفَني « : وقرأ بعض املكيني فيما حكاه اخلليلُ 

  .فأدغم 
 بتشديد الدَّال على التكثري وإنَّ التضعيف بدلٌ من اهلمزة» رَدََّف « إنَّ هذه القراءة مأخوذةٌ من : وقال أبو البقاِء 

  .» أفْرحَتُه وفرَّْحته « : ك 

  .بضم اخلاِء ، وقد قراء هبا شذوذاً » ُمُخِضم « : ضمَّ الراِء إتباعاً لضم امليم ، كقوهلم : وجوَّز اخلليلُ بُن أمحد 
وإمَّا إمَّا اللتقاِء الساكنني ، : بكسر الرَّاِء وتشديد الدَّالِ مكسورة ، وكسر الراء حيتمل وجهني » ُمرِدِّفني « وقرىء 
  .لإلتباع 

  .» وجيوُز على هذه القراءِة كسُر امليم إتباعاً للرَّاِء ، وال أحفظه قراءة « : قال ابُن عطيَّة 
  :يف القراءة اليت حكاها اخلليلُ حتتمل وجهني » ُمردِّفَني « وكذلك الفتحة يف : قال شهاُب الدِّين 

  .إىل الرَّاِء  -دغامها حني قصد إ -أنَّها حركةُ نقلٍ من التَّاء : أظهرمها 
« أنَّها فُِتَحْت ختفيفاً وإن كان األصلُ الكسر على أصل التقاء السَّاكني ، كما قد قُرىء به ، وقرىء : والثاين 
  .بكسر امليم ، إتباعاً لكسرةِ الرَّاِء » ِمرِدِّفني 

  .اإلتباع ، واإلركاب ، وراءك » اإلرداف « و 
  .» الرَُّجلَ إذا جئت بعده أردفُْت « : وقال الزَّجَّاُج 

  .َرِدف ، وأرَْدَف : ويقال ]  ٧: النازعات [ } َتْتَبعَُها الرادفة { : ومنه 
  .فقيل مها مبعىن واحد ، وهو قول ابن األعرايب نقله عنه ثعلب : واختلف اللغويون 

  ]الوافر : [ إذا ركِْبُت َخلْفَُه؛ وأنشد  ردفُْت الرَُّجلَ وأردفُتُه ،: يقال : وقولُ أيب زْيد نقله عنه أبو عبيٍد ، قال 



  ظَنَْنُت بآل فَاِطَمةَ الظُُّنونَا... إذَا اجلَْوَزاُء أْرَدفَِت الثُّرَيَّا  - ٢٦٧٥
َرِدفُْت الرَّجل إذا ركبُت خلفه ، وأْرَدفُته : يقال « : بينهما فرٌق فقال الزَّجَّاُج : جاءت على رِْدِفها ، وقيل : أي 

بكسر الدَّال وأْرَدفُْته إذا جئَت بعده أيضاً » ُمْرِدفني « : وهذا ُيناسُب قول َمْن ُيقدِّر مفعوالً يف . » ي أركبته َخلِْف
  .على هذا مشتركاً بني معنني » أْرَدفَ « فصار 

  .» ري َرِدفُْت وأْرَدفُْت إذَا فََعلَْت ذلك بنفسَك ، فأمَّا إذَا فعلتهما بغريَك فأْرَدفُْت ال غ« : وقال مشر 
اْرَدفَ بعضهم لبعض ، والثاين : أي » ألْف « أنَُّه صفةٌ ل : بفتح الدَّال فيه وجهان ، أظهرمها » ُمْرَدفَني « : وقوله 

  .أنَّه حالٌ من ضمري املخاطبني يف ممدكم : 
  .» أْرِدفُوا باملالئكة : املؤمنون ، أي : وحيتمل أن يراد باملُْرَدفني « : قال ابن عطية 

  .نصٌّ فيما ذكر من الوجه الثاين وهذا 
َرِدفَ { َرِدفه ، إذا تبعه ، ومنه قوله تعاىل : بكسر الدَّال وفتحها من قولك » مُْردفني « وقرئ : وقال الزخمشري 

جِئَْت بعده إذا : أْرَدفته كقولك ، اتََّبْعته : إذا َتبِْعَته ، ويقال : ردفكم ، وأْرَدفُْته إيَّاه : أي ]  ٧٢: النمل [ } لَكُم 
  .ُمْتبِِعني ، أو ُمتَّبِعني : ، وال خيلُو املكسورُ الدَّالِ من أن يكون مبعىن 

فإن كان مبعىن ُمْتبعني فال خيلو من أن يكون مبعىن ُمْتبِعني بعضهم بعضاً ، أو مُْتبِِعني بعضهم لبعض ، أي مبعىن ُمْتبِِعني 
نفسهم ، أو مُْتبِعني هلم ُيشيُِّعوهنم وُيقدُِّموهنُم بني أيديهم ، وهم على إياهم املؤمنني ، مبعىن يتقدَّموهنم فيتبعوهنم أ

ساقتهم ليكونوا على أعينهم وِحفِْظهم أو مبعىن ُمْتبِِعني أنفسهم مالئكة آخرين ، أو متبعني غريهم من املالئكة ، 
  ويعضد هذا الوجه قوله تعاىل يف سورة آل عمران

آل [ } بَِخْمَسِة آالاف مَِّن املالائكة ُمَسوِِّمنيَ { ]  ١٢٤: آل عمران [ } الائكة مُنَزِلَني بِثَالَثَِة آالٍَف مَِّن امل{ 
  ] . ١٢٥: عمران 

  .بالفتح فهو مبعىن ُمْتبعنيَ أو ُمتَّبعَني » ُمْرَدفني « ومن قرأ 
بالتَّشديد ، يتعدى » اتََّبع « بالتخفيف ، يتعدَّى إىل مفعولني ، و » أْتبع « وهذا الكالُم على طوله ، شرُحُه أنَّ 

قد جاء مبعنامها ، ومفعوله أو مفعواله ، حمذوٌف ، لفهم املعىن ، فيقدَّر يف كل موضع ما يليق » أردف « لواحٍد ، و 
  .» ُمْتبِعني إيَّاهم املؤمنني « : به ، إالَّ أنَّ أبا حيَّان عاَب عليه قوله 

هؤالء كاسون إيَّاك : ، بل ممَّا يتصل ، وُتْحذف له النُّونُ ، ال يقال هذا ليس من مواضعِ فصل الضمريِ « : وقال 
  .» متبعيهم املؤمنني ، أو متبعني أنفسهم املؤمنني : كاسوك ، فتصحيحه أن يقول : ثوباً بل 

  ) ١٠(ْنِد اللَِّه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم َوَما َجَعلَُه اللَُّه إِلَّا ُبشَْرى َوِلَتطَْمِئنَّ بِِه قُلُوُبكُْم َوَما النَّْصرُ إِلَّا ِمْن ِع

وما جعل اللَُّه اإلمداَد ، ثُمَّ هذا اإلمداُد حيتمل أن يكون : اهلاء تعود على اإلمداد ، أي » وما َجَعلَُه « : قوله 
« : ليه بقوله فاستجاب بإمدادكم ، وحيتمل أن يكون مدلوالً ع: إذ املعىن » إنِّي ُمِمدُّك « : املنسبَك من قوله 

وهذا الثَّاين أولَى؛ ألنَّه ُمتأتٍّ ]  ٨: املائدة [ } اعدلوا ُهَو أَقَْربُ للتقوى { : كما دلَّ عليه فعلُُه يف قوله » ُمِمدُّكم 
خبالف األول فإنَُّه ال يّتجه عوُدُه على اإلمداد على قراءة الكسر إالَّ بتأويلٍ » إين « : على قراءة الفتح والكسر يف 

  .وهو أنَّه مفعول القول املضمر ، فهو يف معىن القول : كره الزخمشريُّ ذ
  .وقيل يعوُد على املدد قاله الزَّجَّاُج ، وهذا أوىل؛ ألنَّ باإلمداد باملالئكِة كانت الُبْشَرى 



  .» ُمْردفني « إنَّهُ يعوُد على اإلرداف املدلول عليه ب : وقال الفرَّاُء 
  .» أللف ا« : يعوُد على : وقيل 
  .» َيِعدُكم « على املدلول عليه ب : وقيل 
على جربيل ، أو على االستجابة ألنَّها مؤنثٌ جمازي ، أو على اإلخبار باإلمداد ، وهي كلَُّها حمتملة : وقيل 

  .وأرجحها األوَّلُ ، واجلعل هنا تصيُري 
  .فصل يف قتال املالئكة يوم بدر 
يف مخسمائة ملك  -عليه الصَّالة والسَّالم  -نزل جربيلُ : ا يوم بدر؟ فقال قوٌم اختلفوا يف أنَّ املالئكة هل قاتلو

على امليمنة ، وفيها أبو بكر ، وميكائيل يف مخسمائة على امليسرة وفيها علي بن أيب طالب يف صورة الرِّجال عليهم 
لُوا يوم بدر ومل يقاتلُوا يوم قات: ثياب بيض وعمائم بيض ، وقد أرخوا أطرافهم بني أكتافهم وقاتلوا ، وقيل 

  .األحزاب ، ويوم حنني 
  .ِمْن أيَن كان الصَّوت الذي كُنَّا نسمُع وال نرى شخصاً؟ : ُروي أنَّ أّبا جهل قال البنِ مسُعوٍد 

  .من املالئكة : قال 
  .ُهم غلبوَنا ال أنتم : فقال أُبو جْهلٍ 

ثر رجل من املشركني إذْ مسع صوت ضربة السَّْوط فوقه ، فنظر وروي أنَّ رجالً من املسلمني بينما هو يشتد يف أ« 
َصدقتَ » : إىل املشرك وقد خرَّ مستلقياً وُشق وجهه ، فحدَّث األنصاريُّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  «ذاَك من مدِد السَّماِء 
، وإالَّ فملك واحد كافٍ يف إهالك أهل الدنيا  وقال آخرون مل ُيقاتلُوا وإنَّما كانوا يكثرون السَّواد ويثبتون املؤمنني

أهلَك بريشٍة من جناحه مدائن قوم لوٍط ، وأهلك بالد مثود ، وقوم صاحل  -عليه السالم  -كلهم فإنَّ جربيل 
  .بصحية واحدة 

َوَما َجَعلَُه اهللا { له وقد تقدَّم الكالُم يف كيفية هذا اإلمداد يف سورة آل عمران ، ويدلُّ على أنَّ املالئكة مل يقاتلوا قو
  .إذا جعلنا الضمري عائداً على اإلرداف } إِالَّ بشرى 

  .وهذا أوىل؛ ألنَّ اإلمدادَ باملالئكة حصل بالبشرى « وما جعل اهللا املردفَني إال بشرى » : قال الزَّجَّاُج 
قصود التَّنبيه على أنَّ املالئكةَ وإن كاُنوا قد نزلوا يف موافقة وامل} َوِلَتطَْمِئنَّ بِِه قُلُوُبكُْم َوَما النصر إِالَّ ِمْن ِعنِد اهللا { 

املؤمنني ، إالَّ أنَّ الواجب على املؤمنِ أنْ ال يعتمد على ذلك ، بل جيبُ أن يكون اعتماده على اللَِّه ونصره وكفايته؛ 
  .ا ألنَّ اهللا هو العزيُز الغالب احلكيم فيما ينزل من النُّْصَرِة فيضعها يف موضعه

كُْم رِْجَز الشَّيْطَاِن َوِليَْربِطَ َعلَى إِذْ ُيَغشِّيكُُم النُّعَاَس أََمَنةً ِمْنُه َويَُنزِّلُ َعلَْيكُْم ِمَن السََّماِء َماًء ِلُيطَهَِّركُْم بِِه َوُيذِْهَب عَْن
  ) ١١(قُلُوبِكُْم َويُثَبَِّت بِِه الْأَقَْداَم 

  :وجوه »  إذ« يف » إذْ يَُغشِّيكُم « : قوله 
إذ يعدكُم « بدلٌ ثاٍن من » إذْ يغشاكُمُ « : قال الزخمشريُّ » وإذْ يَِعُدكُم « : يف قوله » إذ « أنَّهُ بدلٌ من : أحدها 

 «.  
  .ووافقه على هذا ابُن عطيَّة ، وأبو البقاء » إذْ تستغيثُونَ « : يف قوله » إذْ « ؛ ألنه أبدل منه » ثَانس « : قوله 

  .» النصر « ُه منصوٌب ب أنَّ: الثاين 



  .مبا يف عند اهللا من معىن الفعل : الثالث 
  .» ما جعله اللَُّه « ب : الرابع 

وقد ضعَّف أبو حيان الوجه . احلُوِفيُّ : وقد سبقه إىل الرابع . ذكر ذلك الزخمشريُّ » اذكُر « بإضمار : اخلامس 
  :الثَّاين بثالثة أوجٍه 

  .ذهب الكوفيُّون إىل أنَّه ال يعمل : وفيه خالف : قال » أل « صدر املقرون ب أنَ فيه إعمال امل: أحدها 
آل عمران ] [  ١٠: األنفال [ } إِالَّ ِمْن ِعنِد اهللا { : أنَّ فيه فصالً بني املصدر ومعموله باخلري ، وهو قوله : الثاين 

  .لَْم َيُجْر » َضْرب زيٍد شديٌد عمراً « : ولو قلت ]  ١٢٦: 
فيما بعدها ، وليس أحد الثالثة اجلائز ذلك فيها؛ ألنَّه ال يعملُ ما قبلها فيما بعدها » إالَّ « أنه عمل ما قبل : ث الثال

  .إال أن يكون مستثىن ، أو مستثىن منه أو صفة له 
من أنَُّه أخرب  فيما بعدها مطلقاً ، وليس يف هذه األوجه أحسُن» إالَّ « إعمال ما قبل : وقد جوَّز الكسائيُّ واألخفش 

عن املوصول قبل متام صلته ، وضعَّف الثَّالث بأنَُّه يلزم منه أن يكون استقراُر النَّْصرِ ُمقَيَّداً هبذا الظَّرِف ، واملنَّصُر 
من عند اللَّه ال يتقيَُّد بوقت دون وقت وهذا ال يضعفُ به؛ ألنَّ املراد هبذا النَّصر نصٌر خاص ، وهذا النصرُ اخلاصُّ 

  .» إالَّ « وضعَّف الرابع بطولِ الفصلِ ، ويكون معموالً ملا قبل . ان مقيَّداً بذلك الظرف ك
  .قاله الطَّربيُّ » ولَتطْمئنَّ بِِه « : أنَُّه منصوٌب بقوله : السادي 
  . قاله أُبو البقاِء وحنا إليه ابن عطيَّة قبله» عزيٌز حكيمٌ « : أنَُّه منصوٌب مبا دلَّ عليه : السابع 

« بضمِّ الياِء ، وكسر الشِّني خفيفة » ُيغشِيكُمُ « ، ونافع » يْغشاكُُم النُّعاس « : وقرأ ابُن كثري ، وأبو عمرو 
» غَِشَي يَْغَشى « : فالقراءة األوىل من . كالذي قبله ، إالَّ أنه بتشديد الشِّني » ُيَغشِّكُمُ « نصباً والباقون » النَّعاَس 

» غَشَّى « : وفاعله ضمُري الباري تعاىل ، وكذا يف الثالثة من » أغَْشى « : اعل ، ويف الثانية من ف» النَّعاُس « ، و 
  .لغتان » أغَْشى وغَشَّى « و . فيهما مفعول به » النُّعاس « بالتشديدن و 
فكما أنسد الفعل ]  ١٥٤: آل عمران [ } أََمَنةً نُّعَاساً يغشى { : فلقوله « يَْغَشاكم » من قرأ « : قال الواحديُّ 

« يُغشِّيكم » ، أو « ُيغشيكم » اليت هي سبب النُّعاس كذلك ههنا ، ومن قرأ « األَمَنة » ، و « النُّعاس » هناك إىل 
  :فاملعىن واحٌد ، وقد جاء التَّنْزِيلُ هبما يف قوله 

  ] . ٥٤: النجم [ } ا َما غشى فََغشَّاَه{ : وقال ]  ٨: يس [ } فَأغَْشْيَناُهْم فَُهْم الَ ُيْبِصُرونَ { 
  :يف نصبها ثالثة أوجه » أَمَنةً « : قوله 

  .فأِمْنُتم أَمَنةً : أنَّه مصدٌر لفعلٍ مقدر ، أي : أحدها 
» النعاس « أنَّها منصوبةٌ على أنَّها واقعةٌ موقع احلال إمَّا من الفاعل ، وإمَّا من املفعول ، فإن كان الفاعلُ  : الثاين 
ألمنة إليه جماٌز ، وإن كان الباري تعاىل كما هو يف القراءتني األخريتني فالنسبةُ حقيقيةٌ ، وإن كان من املفعولِ فنسبةُ ا

  .ذوي أمنة : جعلهم نفس األمنة ، أو على حذف مضاف ، أي : فعلى املبالغِة ، أي 
 أو على األوىل ، فعلى القراءتني أنَّه مفعولٌ من أجله ، وذلك إّمضا أن يكون على القراءتني األخريني: الثالث 

األخريني أمرها واضٌح ، وذلك أن التَّغشية ، أو اإلغشاء من اللَِّه تعاىل ، واألمنةُ منه أيضاً ، فقد اتَّحد الفاعل فصحَّ 
عاىل ، ومع الباري ت» األمنة « النُّعاس وفاعل » يَْغَشى « النَّْصُب على املفعول له ، وأمَّا على القراءة األوىل ففاعل 

  .اختالِف الفاعل ميتنع النَّْصُب على املفعولِ له على املشهُورِ ، وفيه خالف اللَُّهمَّ إالَّ أن يتجوَّز فيجوز 
  .مفعولٌ له » أَمَنةً « و : وقد أوضح ذلك الزخمشريُّ فقال 



َيْغَشاكُمُ « : ولكن ملَّا كان معىن  بلى ،: أما وجب أن يكون فاعلُ الفعل املَُعلَّلِ والعلَّة واحداً؟ قلُت : فإن قلت 
  .إذ تنعسون أمنة مبعىن أمناً : على معىن أنَّ النَُّعاس واألَمَنةَ هلم ، واملعىن » أَمَنةً « تنعسون ، انتصب » النعاُس 
النُّعاسُ  يغشاكم: يَْغَشاكُم؟ أي » هل جيوز أن ينتصب على أنَّ األمنة للنُّعاسِ الذي هو فاعل : فإن قلت « : مث قال 

ألمنة على أنَّ إسناَد األْمن غلى النعاس إسناٌد جمازي ، وهو ألصحاب النُّعاس على احلقيقة ، أو على أنه أنامكم يف 
وقٍت كان من حق النعاس يف ذلك الوقِت املخوف أن ال يقدم على غشيانكم ، وإنَّما غشَّاكم أمنةً حاصلةً له من 

  .« ة التَّمثيل ، والتخييل اللَِّه لوالها مل يغشكم على طريق
  ]الوافر : [ ال تبعد فصاحة القرآن عن مثله ، وله فيه نظائُر ، ولقد أملَّ به بعضهم؛ فقال : قال شهاُب الدين 

  تََهاُبَك فهو نفَّاٌر َشُروُد... َيَهاُب النَّْوُم أنْ َيْغَشى ُعُيوناً  - ٢٦٧٦
جيوز ان يعود على الباري تعاىل ، وأن يعود على « منُه » : والضمريُ يف  «أَمَنةً » يف حملِّ نصب ل « ِمْنُه » : قوله 

: بسكون امليم ، ونظري « أْمَنةً » : باجملازِ املذكور آنفاً ، وقرأ ابُن حميصن ، والنَّخعي ، وحيىي بُن يعُمر « النُّعاسِ » 
  .َرِحمَ َرْحَمةً : كُون أِمَن أْمَنة بالسُّ: حَيَِي حياة ، ونظري : أِمَن أَمَنةً بالتحريك 

  فصل
كلُّ نوم ونعاس فإنه ال حيصلُ إالَّ من قبل اهللا تعاىل فتخصيُص هذا النعاس بأنَُّه من اهللا تعاىل ال بدَّ منه من فائدة 

  :جديدة ، وذكرُوا فيه وجوهاً 
ت اخلوِف الشديد دليالً على أن اخلائف من عدوه خوفاً شديداً ال يأخذه النَّوُم ، فصار حصول النَّومِ يف وق: أوهلا 

  .زوال اخلوف وحصول األمنِ 

قلة املسلمني ، وكثرة الكُفَّارِ ، وكثرة األهبة ، واآللة ، والعدة للكافرين ، : أنَُّهم خافُوا من جهات كثرية : وثانيها 
القتال ملا متَّ الظفرُ والعطش الشديد ، فلوال حصول النُّعاس ، وحصول االستراحة حّتضى متكنوا يف اليوم الثاين من 

.  
أهنم ما ناموا نوماً غرقاً يتمكن العدو منهم ، بل كان ذلك نعاساً يزيل اإلعياء والكاللة حبيث لو قصدهم : وثالثها 

  .العدو لعرفوه ، ولقدروا على دفعه 
الشَّديد أمٌر  أنَّ النعاس غشيهم دفعةً واحدةً مع كثرهتم وحصول النُّعاس للجمع العظيم على اخلوف: ورابعها 

  .خارق للعادة 
  .إنَّ ذلك النُّعاس يف حكم املُْعجِز : فلهذا قيل 

  فإذا كان األمر كذلك فلم خافوا بعد ذلك؟: فإن قيل 
  .ألنَّ املعلوم أنَّ اهللا تعاىل جيعل ُجْندَ اإلسالمِ مظفراً منصوراً ، وذلك ال مينع من ضرورة بعضهم مقتولني : فاجلواب 

  .» النُّعاس يف القتال أَمَنة من اللَِّه ، ويف الصَّالِة وسوسة من الشَّيطاِن « :  قال ابُن عباسٍ
يَُنّزل « : متعلٌق ب » ليطُهِّركُم « ، و » ماًء « العامَّةُ على } َوُينَزِّلُ َعلَْيكُم مِّن السمآء َمآًء لِّيُطَهَِّركُمْ بِِه { : قوله 

 «.  
أنَّ «  -بألٍف مقصورة ، وفيها خترجيان ، أشهرمها وهو الذي ذكره ابن جين وغريه » َما لُيطهركُم « : وقرأ الشعيبُّ 

  .صلتها » ِليُطهِّركُم « و » الَّذي « مبعىن » َما » « 
وقد ردَّ أبو » َما « فقدَّر اجلار خرباً ملبتدأ حمذوف ، واجلملة صلة ل . الذي هو ليطهركم : تقديره : قال بعضهم 

  .ال تقعُ صلةً » كَْي « ني بأنَّ الَم حياهنذين التخرجي



مبيم منونة حكاه ابن » شَرِْبُت ًما « : هو ماء باملّد ، ولكن العرب قد حذفْت مهزته فقالوا » ما « أن : والثاين 
  .مقسم 

جُوُز وهذا ال نظري له ، إذ ال جيُوُز أن يُنتهك اسٌم معرٌب باحلذِف حتَّى يبقى على حرٍف واحٍد ، إذا عرف هذا؛ في
، وإنَّما مل ُينونُه إجراء للوصل جمرى الوقف ، مث هذه األلُف حتتملُ أن تكون عني الكلمة ، » ماء « أن يكون قصر 

يف األصل ، وجيوُز أن تكون املبدلة من التَّنوين ، » َمَوَه « وأنَّ اهلمزة حمذوفةٌ ، وهذه األُف بدلٌ من الواوِ اليت يف 
، واألوَّلُ أوْلَى ، ألنَّهم يَُراُعونَ يف الوقف أالَّ يتركُوا املوقوف عليه على حرٍف واحدٍ  وأجرى الوصل ُمجَْرى الوقف

  .أَرى يُري : اسم فاعل من » ُمرٍ « : حنو 
  فصل

  .ُروي أنَّهم حَفَُروا موضعاً يف الرَّملِ ، فصار كاحلوض الكبري ، واجتمع فيه املاء حتَّى شربُوا منه وتطهروا وتزودوا 
إنَّهم ملَّا عطشوا ومل جيدوا املاء مثَّ ناُموا واحتلُموا تضاعفت حاجتهم إىل املاء مث إنَّ املطر نزل وزالت عنهم :  وقيل

  .تلك البلّية واِملْحَنة 

ومن املعلومِ بالعادة أنَّ املؤمن يستقذر نفسه إذا كان ُجُنباً ، ويغتم إذا مل ميكن من االغتسال ، وقد يستدل هبذا على 
  .اليسر وزوال العسر  حصول

بسكون الباء وهو ختفيف » ويذِْهْب « : وقرأ عيسى بُن ُعَمَر » ِلُيطَهِّركُم « نسق على » وُيذِْهُب عنكُْم « : قوله 
  .بكسر الرَّاِء وبالزاي » رِْجَز « والعامة على . َجْزماً : مسَّاُه أُبو حيَّان 

  .بلة بالسِّني ، وقد تقدَّم الكالُم على كلِّ واحد منهم بضمِّ الراِء ، وابُن أيب ع: وقرأ ابُن حميصن 
إن الكفار ملَّا نزلوا على املاِء : االحتالم ، وقيل : ما ينشأ عن وسوسته ، وقيل : رجز الشيطاِن ههنا : ومعىن 

هذه الوجوه  فأيُّ: فإن قيل . وسوس الشَّيطانُ للمسلمنيِ وخوَّفَُهم من اهلالِك ، فلمَّا نزل زالت تلك الوسوسة 
  .أوْلَى؟ 

على } َوُيذِْهَب عَنكُْم رِْجَز الشيطان { معناه ليزيلَ اجلنابة عنكم ، فلْو محلنا قوله » ِلُيطهِّركُم « أنَّ قوله : فاجلواُب 
  .اجلنابةِ لزم التَّكرار ، وهو خالفُ األصل 

َوُيذِْهَب عَنكُْم رِْجزَ { : هارِة الشَّرعيِة ، واملراُد حصولُ الطَّ» ِلُيطهِّركُم « وميكن أنْ ُيجاَب بأنَّ املُراَد من قوله 
  .إزالة عني املَنِّي عن أعضائهم فإنَُّه شيء ُمسَْتخَْبثٌ } الشيطان 

مث نقول محله على إزالة أثر االحتالم أوىل من محله على إزالة الوسوسة؛ ألن تأثري املاءِ يف إزالة العنيِ عن العضو تأثري 
  .ه يف إزالة الوسوسِة عن القلبِ تأثري جمازي ، ومحل اللفِظ على احلقيقِة أوىل من محله على اجملازِ حقيقّي ، وتأثري

أي بسبب نزول هذا املطر قويت قلوهبم وزال اخلوُف عنهم ، ومعىن الرَّبط يف } َوِليَْربِطَ على قُلُوبِكُمْ { : قوله 
  ] . ٢٠: آل عمران [ } واْ َورَابِطُ{ : الشَّد ، وقد تقدَّم يف قوله : اللغة 

ولريبط قلوبكم بالصَّرب وما أوقع فيها من اليقني : ههنا صلة ، واملعىن « على » ويشبه أن تكون « : قال الواحديُّ 
 «.  

تفيد االستعالء ، فاملعىن أنَّ القلوب امتألْت من » َعلَى « ويشبه أالَّ يكون صلة؛ ألنَّ كلمة : وقال ابن اخلطيب 
  .ط حتَّى كأنَُّه َعالَ عليها وارتفع فوقها ذلك الرب

إنَّ ذلك املطَر لبَّد ذلك الرَّمل ، وصيَّرُه حبيث ال تغوص أرجلهم فيه فقدروا : قيل } َوُيثَبَِّت بِِه األقدام { : قوله 
  .ائٌد على املطرِ ع» بِِه « على املشي عليه كيفما أرادوا ، ولوال هذا املطر ملا قدروا عليه ، وعلى هذا فالضَّمري يف 



  .إنَّ ربط قلوهبم أوجب ثبات الرَّْبِط : وقيل 
ملَّا نزل املطرُ حصل للكافريَن ضدَّ ما حصل للمؤمنني؛ ألنَّ املوضع الذي نزل الكفاُر فيه كان موضع التُّرابِ : وقيل 

} َويُثَبَِّت بِِه األقدام { : ا فقوله والوحل ، فلمَّا نزل املطُر عظم الوْحلُ؛ فصار ذلك مانعاً هلم من املشي كيفما أرادو
  .يدلُّ داللة املفهوم على أنَّ حال األعداِء كان خبالف ذلك 

وا الرُّْعَب فَاضْرُِبوا فَْوقَ إِذْ ُيوِحي َربَُّك إِلَى الَْملَاِئكَِة أَنِّي َمَعكُْم فَثَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا َسأُلِْقي ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَُر
  ) ١٢(أَْعنَاقِ وَاضْرُِبوا مِْنُهْم كُلَّ َبَناٍن الْ

  :أوجٌه » إذْ « يف } إِذْ يُوِحي رَبَُّك إِلَى املالائكة { : قوله 
  .} َوإِذْ يَِعُدكُمُ { أنَّهُ بدلُّ ثالث من قوله : أحدها 
  .» يُثَبَِّت « أن ينتصب بقوله : الثاين 

  .لضمري قاهلما الزخمشريُّ ومل ينب ذلك على عوِد ا
العاملُ األول على ما تقدَّم فيما » إذْ « العاملُ يف : فقال » بِِه « فبناه على َعْوِد الضَّمري يف قوله : وأمَّا ابُن عطية 

  .على تأويل عوده على الرَّْبِط » وُيثَبِّتَ « : قبلها ، ولو قدَّرناُه قريباً لكان قوله 
وإنَّما قلق ذلك عنده الختالف زمان » إذ « يف » وُيثَبَِّت « فيقلق أن يعمل » املَاِء « : وأمَّا على تأويل عوده على 

التثبُّت وزمان الوحي ، فإنَّ إنزالَ املطر وما تعلَّق به من تعليالٍت متقدٌم على تغشية النُّعاس ، وهذا الوحُي وتغشيةُ 
  .النُّعاس واإلحياُء كانا وقت القتال 

  .يوحي كوين كعكم بالغلبِة والنصر : أي » يُوِحي « ب  مفعولٌ» أنِّي مَعكُمْ « : قوله 
  :بكسرِ اهلمزِة وفيه وجهان » أنِّي َمَعكُْم «  -خبالٍف عنه  -وقرأ عيسى بن عمر 

  .أنَّ ذلك على إضمار القول ، وهو مذهب البصريني : أحدمها 
  .لكوفيني ُمْجَرى القول؛ ألنَّهُ مبعناه ، وهو مذهب ا» يُوِحي « إجراء : والثاين 
  فصل

أنَّه تعاىل أوحى إىل املالئكة بأنَُّه تعاىل معهم أي مع املالئكة حال إرساهلم رِدْءاً للمسلمني : أحدمها : يف املعىن وجهان 
.  

أنَُّه تعاىل أوحى إىل املالئكة أين مع املؤمنني فانصروهم ، وثبتوهم ، وهذا أوىل؛ ألن املقصود إزالة التَّخويف : والثاين 
  .املالئكةُ مل خيافوا الكُفَّار ، وإنَّما اخلائف هم املسلمون ، و

عليه الصَّالة والسَّالم  -إنَّهم عرَّفُوا الرَّسُول : فقيل : يف كيفيَِّة هذا التَّثْبيت وجوٌه } فَثَبُِّتواْ الذين آَمُنواْ { : مث قال 
  .ا هو التثبيُت أنَّ اهللا ناصر املؤمنني والرَّسول عرَّف املؤمنني ذلك ، فهذ -

إنَّ الشيطان كما يُمكنه إلقاء الوسوسة إىل اإلنسان ، فكذلك امللك ميكنه إلقاء اإلهلامِ إليه ، فالتثبيت من : وقيل 
  .هذا الباب 

  .إنَّ املالئكة كانوا يتشبَُّهون بصورِ رجال من معارفهم وكانوا ميدوهنم بالنَّصر والفتح ، والظَّفَرِ : وقيل 
وهذا من النعم اجلليلة ، ألنَّ أمري النفس هو القلب فلمَّا بيَّن اللَُّه } لِْقي ِفي قُلُوبِ الذين كَفَرُواْ الرعب سَأُ{ : قول 

قوَّاها ، وأزال اخلوف عنها ذكر أنه ألقى الرُّْعبَ يف قلوب الكافريَن ، فكان : تعاىل أنَّهُ ربط قلوب املؤمنني أي 
  .املؤمنني  ذلك من أعظمِ نعم اهللا تعاىل على



  .» فَثَبُِّتوا « : هذا أمر للمالئكة متصلٌ بقوله تعاىل : قيل » فاضْرُِبوا « : قوله 
  .أمر للمؤمنني وهو الصَّحيح ملا تقدَّم من أنَّ املالئكة مل ينزلوا للمقاتلة ، بل لتقوية قُلُوبِ املؤمنني وتثبيتهم : وقيل 
  :فيه أوجه » فْوَق األعناقِ « : قوله 
علََّمُهم كيف . فاضربوهم فوق األعناقِ : باقيةٌ على ظرفيتها واملفعولُ حمذوٌف ، أي » فْوقَ « أنَّ : ا أحده

  .يضربوهنم 

فاضربوا ُرءوسهم ، وهذا ليس : مفعولٌ به على االتَّساع؛ ألنه عبارةٌ عن الرَّأسِ ، كأنَّه قيل » فْوَق « أنَّ : والثاين 
  .جبيد؛ ألنَُّه ال يتصرَّف 

« : فوقُك َرأُسك برفع فوقك ، وهو ظاهُر قول الزخمشريِّ ، فإنه قال : عم بعضهم أنه يتصرَّف ، وأنك تقول وز
  .أراد أعايل األعناق اليت هي املذابح ألنَّها مفاصلٌ » فَْوَق األْعنَاقِ 

: لُ حمذوفاً تقديره على األعناقِ ويكون املفعو: أي » على « أنَّها مبعىن :  -وهو قول أيب عبيدة  -: الثالث 
  .فاضربوهم على األعناق ، وهو قريٌب من األول 

  .» دون « : هي مبعىن : قال ابُن قتيبة : الرابع 
البقرة [ } َبُعوَضةً فََما فَْوقََها { : وهذا خطأ بيٌِّن وغلطٌ فاحٌش ، وإنَّما دخل عليه اللَّْبس من قوله « : قال ابن عطيَّة 

  .» فََمأ فوقها يف القلَّة والصَِّغرِ : وإنَّما املراُد « دون » هنا مبعىن « فوق » وليست  فما دوهنا: أي ]  ٢٦: 
وهذا عند اجلمهور خطأ؛ ألنَّ زيادة األمساِء ال . اضْرُِبوا األعناَق ، وهو قول أيب احلسنِ : أهنا زائدةٌ أي : اخلامس 

  .جيوُز 
ابتدئوا الضَّرب من هذه األماكن ، : باألمر قبله ، أي » ِمنُْهْم « : أن يتعلَّق  جيوُز} ِمْنُهْم كُلَّ َبَناٍن . . . { : قوله 

اضربوهم يف مجيع األماكن واألعضاِء من أعاليهم إىل أسافلهم ، وجيوز أن يتعلَّق : وهذا الكالُم مع ما قبله معناه 
« : يكون صفةً لو تأخَّر ، قال أُبو البقاِء ألنَُّه يف األصل جيوُز أن » كُلَّ بناٍن « : مبحذوف على أنَّهُ حال من 
اضربوهم كيف : فكأنَّ املعىن . » إذْ فيه تقدميُ حالِ املضاِف إليه على املضاف « َبَناٍن » وَيْضُعُف أن يكون حاالً من 

  .ما كان 
  .يعين ضرب اهلام : قال الزخمشريُّ 

  ]الوافر : [ قال 
  شِيحِوأضْرُِب َهاَمة الْبطَلِ املُ...  - ٢٦٧٧

  ]البسيط : [ وقال 
  َعضْباً أَصاَب سَواَء الرَّأسِ فاْنفلقَا... غَشَّْيُتُه وْهَو يف َجأواء بَاِسلٍَة  - ٢٦٧٨

وْصف أبلغِ ضرباِت العنقِ ، وهي الضربة اليت تكون » فوق األْعنَاقِ « : وُيحتمل أن يريد بقوله : وقال ابن عطية 
  .فوق عظم العنق ودون عظم الرأس 

  ]الوافر : [ ومنه قوله : قال  مث
  وَبْيَن أسِيلِ َخدَّْيِه ِعذَارَا... َجَعلُْت السَّْيفَ َبْيَن اِجليِد ِمْنُه  - ٢٦٧٩

  ]الكامل : [ هذا ِمْن ذكرِ اجلزء وإرادة الكل؛ كقول عنترة : وقيل 
  ظِْلمُِخِضَب البَنانُ ورأُسُه بالِع... َعْهِدي بِِه َشدَّ النَّهار كأنََّما  - ٢٦٨٠
  ]الوافر : [ بنانةٌ؛ قال عنترةُ : األصابُع ، وهو اسُم جنسٍ ، الواحد : قيل : والبََنان 



  وَصلُْت بناَنَها باهلِْنُدوَانِي... وأنَّ املوَت طْوُع َيِدي إذا َما  - ٢٦٨١
  .» املفاِصلُ ، وكل مفصل بنانة : البنانُ « : وقال أبو اهليثم 

  ]الطويل : [ ن اليدين والرِّجلني ، ومجيع املفاصل من مجيع األعضاء ، وأنشد لعنترة البنانُ األصابع م: وقيل 
  وَيْضرُِب عِْنَد الكَْربِ كُلَّ بناِن... وقَْد كانَ ِفي اهلَْيَجاِء َيْحِمي ِدَماَءَها  - ٢٦٨٢

  ]الرجز : [ وقد ُتْبدلُ نوُنه اخلرية ميماً؛ قال رؤبةُ 
  وكَفِِّك املَُخضَّبِ الَبَنامِ... ِطقِ التَّمَْتامِ َيا َهالَ ذاَت املَْن - ٢٦٨٣

ذَِلكُْم فَذُوقُوُه َوأَنَّ ِللْكَاِفرِينَ ) ١٣(ذَِلَك بِأَنَُّهْم َشاقُّوا اللََّه َوَرُسولَُه َوَمْن ُيَشاِققِ اللََّه َوَرسُولَُه فَإِنَّ اللََّه َشدِيُد الْعِقَابِ 
  ) ١٤(َعذَاَب النَّارِ 

مبتدأ وخرب ، واإلشارةُ إىل األمر بضرهبمٍ ، واخلطاُب جيوُز أن يكون للرسول » ذلكَ « ، » ِلكَ بأنَُّهْم ذَ« : قوله 
  .صلى اهللا عليه وسلم وجيوز أن يكون للكفَّارِ ، وعلى هذا فيكونُ التفاتاً 

  :كذا قال أُبو حيَّان وفيه نظر لوجهني 
  .لواحد ، وهو ممتنٌع أو قليلٌ ، وقد ُحِكَيتْ لَُغيَّة أنه يلزُم من ذلك خطابُ اجلمع خبطاب ا: أحدمها 
فيكون التفت من الغيبِة إىل اخلطاب يف كلمة واحدة ، مثَّ رجع إىل الغيبة يف } بِأَنَُّهْم َشآقُّواْ اهللا { : أنَّ بعده : والثاين 

  .احلال ، وهو بعيٌد 
الواقعة بعدها خربها ، أو اجلملة الواقعة جزًء أو جمموعهما ،  مبتدأ ، واجلملةُ» َمْن « } َوَمن ُيَشاِققِ اهللا { : قوله 

  .فإنَّ اهللا شديُد العقاب له : ومن التزم عود ضمري من مجلة اجلزاِء على اسمِ الشَّرط قدَّرُه ُهَنا حمذوفاً تقديره 
 مفكوكتني ، وفَكُّ هذا النوعِ لغةُ ؛ ألنَّ املصاحَف كتبته بقافني» ُيشاِققِ « : واتفق القُّراُء على فكِّ اإلدغام هنا يف 
  .احلجاز ، واإلدغاُم بشروطه لغة متيم 

  فصل
أنَّه تعاىل ألقاهم يف اخلزي والنَّكال من هذه الوجوه الكثرية؛ ألهنم َشاقُّوا اهللا ورسوله قال الزَّجَّاُج جانبوا ، : واملعىن 

  .شاقُّوا أولياَء اللَِّه ، ودين اللَِّه : جماز ، واملعىن » قوا اللََّه َشا« وصاروا يف شّق غري شقِّ املؤمنني والشِّقُّ اجلانب و 
يعين أنَّ هذا الذي نزل هبم يف ذلك الَيْومِ شيٌء قليلٌ } َوَمن ُيَشاِققِ اهللا َوَرسُولَُه فَإِنَّ اهللا َشدِيُد العقاب { : مث قال 

  .بالنسبة ِلَما أعدَّ هلم من العقاب يوم القيامِة 
  :أربعةُ أوجٍه » ذَِلكُْم « : جيوز يف } ذلكم فَذُوقُوُه { : قوله 

  .العقاب ذلكم ، أو األمر ذلكم : أن يكون مرفوعاً على خرب ابتداء مضمر ، أي : أحدها 
ال » فَذُوقُوهُ « ذلكم العقاُب وعلى هذين الوجهني؛ فيكون قوله : أن يرتفع باالبتداء ، واخلُرب حمذوٌف ، أي : الثاين 
  .ق هلا مبا قبلها من جهة اإلعراب تعلُّ

وهذا على رأي األخفشِ فإنَُّه يرى زيادة الفاء مطلقاً أعين » فَذُوقُوهُ « : أن يرتفع باالبتداء ، واخلُرب قوله : والثالث 
بهاً السم الشرك سواًء تضمَّن املبتدأ معىن الشَّرط أْم ال ، وأمَّا غُريُه فال ُيجيز زيادهتا إالَّ بشرط أن يكون املبتدأ مش

  .ما تقدَّم تقريره 
  ]الطويل : [ واستدلَّ األخفُش على ذلك بقول الشاعر 

  وأكُروَمةُ احلَيَّْينِ ِخلٌْو كََما ِهيَا... َخوالَنُ فاْنِكْح فََتاتَُهْم : وقَاِئلٍَة  - ٢٦٨٤



  .هذه حَْوالَنُ : وخرَّجه اآلخرون على إضمار مبتدأ تقديره 
  .نصوباً بإضمار فعل ُيفسِّرُه ما بعده ، ويكون من باب االشتغال أن يكون م: الرابع 

  .زيداً فاضرهبط : عليكم ذلكم فذوقوه كقولك : وجيوز أن يكون نصباً على « : وقال الزخمشريُّ 
وتشبيُهُه من أمساء األفعال وأمساُء األفعالِ ال ُتْضَمر ، » عليكم « وال َيِصحُّ هذا التقدير ، ألنَّ » : قال أبو حيان 

وإنَّما هذا منصوٌب على االشتغالِ » عليك زيداً فاضربه « زيداً فاضربُه ، ليس جبّيد؛ ألنَّهم مل ُيقدُِّروهُ ب : بقولك 
 ».  

جيوزُ أن يكون َنَحا الزخمشريُّ حنو الكوفيني؛ فإنَّهم جيروهنم جمرى الفعل مطلقاً ، ولذلك ُيْعِملُونه : قال شهاُب الدِّين 
  ] . ٢٤: النساء [ } ِكَتابَ اهللا َعلَْيكُْم { حنو متأخراً 

وجيوز أن يكون يف موضع نصب ، أي ذُوقُوا ذلكم ، وجيعل الفعلُ الذي بعده ُمفَسِّراً له ، « : وقال أُبو البقاء 
  »بَاِشرُوا ذلكم فذوقوه ، لتكون الفاُء عاطفةً : واألحسن أن يكون التقدير 
ه لفظاً مع إمكانه ، وأيضاً فقد جعل الفاء عاطفةً ال زائدةً وقد تقدَّم حتقيُق الكالم يف هذه قدَّر الفعل ير وافقٍ ملا بعد

  ] . ٤٠: البقرة [ } َوإِيَّاَي فارهبون { : الفاء عند قوله 
حيَّزها يف حمل أهنا ، وما يف : وفيها خترجيات أحدها » أنَّ « اجلمهوُر على فتح } َوأَنَّ ِللْكَاِفرِيَن َعذَاَب النار { قوله 

  .حَْتٌم استقراُرعذاب النار للكافرين : رفع على االبتداء ، واخلُرب حمذوٌف تقديره 
  .احلتم ، أو الواجب أنَّ للكافرين عذاب النَّارِ : أهنا خرب مبتدأ حمذوف أي : الثاين 

وجهي : أي » يف وجهيه « له ويعين بقو. يف وجهيه قاله الزخمشريُّ » ذَِلكُْم « : أن تكون عطفاً على : الثالث 
  .الرفع وقد تقدَّما 

  .أن تكون يف حملِّ نصب على املعيَّة : الرابع 
ذُوقُوا هذا العذابَ العاجل مع اآلجل الذي لكم : واملعىن « مع » أو نصب على أنَّ الواَو مبعىن « : قال الزخمشريُّ 

أنَّ أصل الكالم » وضع الظَّاهر موضع املضمر  «: يعين بقوله : » يف اآلخرة ، فوضع الظاهَر موضع املضمر 
  .شهادةً عليهم بالكفر ومنبهةً على العلّة » لَكُْم « موضع » ِللْكافِريَن « فذوقوه وأنَّ لكم فوضع 

  .» واعلموا « أن يكون يف حمل نصب بإضمار : اخلامس 
  :جيوُز نصبه من وجهني : قال الفراُء 

  .بأنَّ للكافرين  :على إسقاط الباء ، أي : أحدمها 
  ]الرجز : [ ؛ قال الشاعر » اعلموا « والثانيك على إضمارِ 

  وللَْيدْينِ ُجْسأةَ وَبَددَا... َتْسَمُع لألخَشاِء عنه لغطاً  - ٢٦٨٥
  .» أنَّ ِللْكاِفريَن « : واعلموا » فَذُوقُوُه « : كذلك » َتَرى « وترى لليدين بدَدا ، فأضمر : أي 

  .دَّ إنكارٍ وأنكره الزجاج أش
  .وترى عمراً منطلقاً وال ُيجيزه أحٌد : زيٌد قائٌم وعمراً منطلقاً ، أي : لو جاز هذا جلاز : وقال 

وهو ما عجل من القتل واألسر على أنَّ ذلك يسري باإلضافة إىل عذاب القيامة فلذلك مسَّاه » فَذُوقُوه « ونبَّه بقول 
يدلَّ على أنَّ الذوق يكون يف إدراك غري املطعوم » فَذُوقُوهُ « : طعم ، فقوله ذوقاً ألن الذوق ال يكون إالَّ لتعرف ال

  ] . ٤٩: الدخان [ } ذُْق إِنََّك أَنَت العزيز الكرمي { كقوله 



َولِّهِْم َيْومَِئٍذ دُُبَرُه إِلَّا ُمَتَحرِّفًا ِلِقتَالٍ َوَمْن ُي) ١٥(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَُروا َزْحفًا فَلَا ُتَولُّوُهمُ الْأَْدبَاَر 
  ) ١٦(أَْو ُمَتحَيًِّزا إِلَى ِفئٍَة فَقَْد َباَء بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه َوَمأَْواُه َجهَنَُّم َوبِئَْس الَْمِصُري 

  .اآلية } َيآأَيَُّها الذين آمنوا إِذَا لَقِيُتُم الذين كَفَُرواْ َزْحفاً { : قوله تعاىل 
  :وجهان » َزْحفاً « يف 

إذا لقيُتُم الذين : أنه منصوٌب على املصدر ، وذلك النّاصب له يف حملِّ نصب على احلال ، والتقديُر : أحدمها 
  .كَفَُروا َزاِحفَني َزْحفاً أو َيْزَحفُونَ زحفاً 

الفاعلُ أي وأنتم َزْحٌف من : يل أنه منصوٌب على احلال بنفسه ، ثُمَّ اختلفوا يف صاحب احلال ، فق: والثاين 
  .مجاعة ، أو وأنتم متشون إليهم قليالً قليالً ، على حسب ما يُفَسَّر به الزَّْحف ، وسيأيت : الزُّحوِف ، أي 

  .َوُهمْ َجمٌّ كثري ، أو ميشون إليكم : هو املفعول ، أي : وقيل 
َزَحفَ : بعض ، والزَّْحُف الدُّنو قليالً قليالً ، يقال لقيتموهم ُمتزاحفني بعضكم إىل : هي حالٌ منهما ، أي : وقيل 

  .َدنَوا لقتالنا : َيْزَحفُ إليه بالفتح فيها فهو َزاحٌف َزْحفاً ، وكذلك َتَزحََّف وَتزَاَحَف وأْزَحَف لنا َعُدوَُّنا ، أي 
  ]الكامل : [ اجلماعةُ ميشون إىل عدوِّهم؛ قال األعشى : الزَّْحُف : وقال اللَّْيثُ 

  ِمثْلَ السَّفنيِ إذَا تَقَاذَُف َتْجِدُف... ِلَمْن الظََّعائُن َسْيُرُهنَّ َتَزحُُّف  - ٢٦٨٦
: [ الدَّبيب أيضاً ، ِمْن َزَحَف الصيبُّ قال امرؤُ القيس : وهذا من باب إطالق املصدر على العني ، والزَّْحُف 

  ]املتقارب 
  فَثَْوباً لَبِْسُت وثَْوباً أجُّر... نِ فََزْحفاً أَتْيُت َعلَى الرُّكْبََتْي - ٢٦٨٧

  ]الوافر : [ ُزُحوف وَمزَاِحف ، الختالِف النوع؛ قال اهلذيلُّ : وجيوُز مجُعُه على 
  قَُبْيلَ الصُّْبحِ آثَارُ السَِّياِط... كَأنَّ َمزاِحَف احلَيَّاِت ِفيِه  - ٢٦٨٨

  .اسم املصدر » مَْزحف « مجع : وَمزاِحف 
« : مفعول ثان ل » دُُبره « ، وكذا » األْدبار « الثَّاين هو » تولُّوهم « : مفعول } تَُولُّوُهُم األدبار  فَالَ{ : قوله 

ُعْنق يف ُعُنق ، وهذا من باب التَّعريض حيث ذكر هلم حالةً ُتْستَْهَجُن من : بالسُّكوِن كقوهلم : وقرأ احلسن » ُيولِّهِْم 
  .الظَّهر لذلك ، وبعضهم من أهل علم البيان مسَّى هذا النوع كنايةً ، وليس بشيء  فاعلها؛ فأتى بلفظ الدُُّبر ُدونَ

  :يف نصبه وجهان » إالَّ مَُتحرفاً « : قوله 
  .أنَُّه حال : أحدمها 
  .أنه استثناء وقد أوضح ذلك الزخمشري : والثاين 

لغٌو ، أو على االستثناِء من « إالَّ » احلالِ و  على: ؟ قلُت « إالَّ مَُتحرِّفاً » : بَِم انتصَب : فإن قلت « : فقال 
  .» أي ومْن ُيولِّهم إال رجالً منهم مَُتحرفاً أو مَُتحيزاً : املُولِّني 

وصل ِلَما بعدها « يُولِّهِمْ » لغٌو أنَّها زائدةٌ ، إنَّما يريد أنَّ العامل وهو « إالَّ » ال يرُد بقوله « : قال أُبو حيان 
وَمْن : ويف احلقيقة هي استثناٌء من حال حمذوف والتقدير . إنَّها لغٌو  -جئت بال زاد : من قوهلم «  ال» كقوهلم يف 

ألن الشَّرط عندهم « إالَّ » ُيولِّهِم ملتبساً بأية حال إالَّ من حال كذا ، وإن مل ُتقدَُّر حالٌ حمذوفة مل َيِصحَّ دخولُ 
فيه ال يف املفعول ، وال يف غريه من الفضالت ، ألنه استثناء ُمفرغ ، «  إالَّ» واجٌب ، والواجُب حكُمُه أالَّ تدخل 

واملفرَّغ ال يكون يف الواجب ، إنَّما يكون مع النفي أو النهي أو املؤول هبما ، فإن جاء ما ظاهُره خالُف ذلك ُيؤوَّل 
 «.  



حاجة إليه لنَّ االستثناء املفرغ ال يدخل يف  قوله ال يف املفعول وال يف غريه من الفضالت ، ال« : قال شهاُب الدِّينِ 
  .» اإلجياب مطلقاً ، سواٌء أكان ما بعد إالَّ فضلةً أو عمدةً فذكُر الفضلِة واملفعول يوهم جوازه يف غريمها 

  .» فجعل نصبه على االستثناء « َمْن » وأمَّا االستثناُء فهو من املُولِّني الذين تتضمَّنهم « : وقال ابُن عطيَّة 
إالَّ حتيُّزاً أو : إنَّ االستثناَء من أنوع التولِّي ، وُردَّ هذا بأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون التركيُب : وقال مجاعةٌ 

 ما َيُضمُّ: َضَمْمُتُه ، واحلَْوَزةُ : انطَوْت ، وُحْزُت الشَّيء : االنثماُم ، وحتوَّزت احليَّة : حترُّفاً ، والتَّحيُُّز والتَّحَوُُّز 
فاجتمعت الياء والواو ، وسبقت إحدامها بالسُّكُون » مَُتحْيوِز « واألصل » ُمَتفَيِعل » « متحيَّز « األشياء ، ووزنُ 

؛ ألنَّه لو كان كذلك » ُمتفَعِّالً « : َميِّت ، وال جيوزُ أن يكون : فقلبت الواو ياًء ، وأدغمت يف الباء بعدها ، ك 
  .» متفعِّل « متحوِّز ف ، فأمَّا » متحوِّزاً « لكان 
  فصل

أي ال تنهزموا ، فتجعلوا ظهوركم ممَّا يليهم مث بيَّن أنَّ االهنزام : إذا ذهبتم للقتال ، فال تولوهم األْدبَاَر : معىن اآلية 
  :حمرم إالَّ يف حالتني 

، وهو أحد أبواب خدع  أنه جيعل حترفه أنه منهزم ، مث ينعطف عليه: أن يكون مُتَحّرفاً للقتال ، أي : إحدامها 
} أَْو ُمَتَحيِّزاً إىل ِفئٍَة { قوله : والثانية . حترَّف واحنرف إذا زالَ عن وجهة االستواء : يقال . احلرب ومكايدها 

والتَّحيز االنضمام كما تقدَّم ، والفئة اجلماعةُ ، فإذا كان هذا املنهزم منفرداً ، ويف الكفار كثرة ، وغلب على ظنه 
بت قتل من غري فائدة ، وإن انضمَّ إىل مجع من املسلمني ليستعني هبم ويعودون إىل القتال ، فربََّما وجب أنه إن ث

  .عليه التَّحيُّز إىل هذه الفئة فضالً عن أن يكون جائزاً 
َوَمن { : اىل واحلاصل أن االهنزام من العدو حرام ، إالَّ يف هاينت احلالتني ، وهذا ليس باهنزام يف احلقيقة مثَّ قال تع

[ } َجهَنَُّم َوبِئَْس املصري { يف اآلخرة } فَقَْد َبآَء بَِغَضبٍ مَِّن اهللا َوَمأْوَاُه { إالَّ يف هاتني احلالتني } ُيَولِّهِْم َيْومَِئٍذ ُدبَُرُه 
  ] . ١٦: األنفال 
  فصل

م ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا يف أصحاب بدر خاصة؛ ألن ما كان جيوز هلم االهنزا: قال أبو سعيد اخلدري 
كان معهم ، ومل يكن فئة يتحّيزون إليها دون النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد وعده اهللا باّنصر والظّفر فلم يكن هلم 

  .التحّيز إىل فئٍة أخرى 
ه ، لزم منه اخللل وأيضاً فإنَّ اللَّه شدد األمر على أهل بدرٍ؛ ألنه كان أول جهاد ، ولو اتفق للمسلمني اهنزام في

  .العظيم 
فلهذا وجب التشديُد واملبالغة ، ومنع اللَُّه يف ذلك اليوم من أخذ الفداء من األسرى هلذا السَّبب ، وهذا قول 

  .احلسنِ وقتادة والضحاك 

[ } َعفَا اهللا َعْنُهمْ  َولَقَْد{ : أوجب اللَُّه النار ِلَمْن فَرَّ يوم بدر ، فلمَّا كان يوم أحد قال : قال يزيُد بن أيب حبيب 
ثُمَّ { مث قال بعده ]  ٢٥: التوبة [ } ثُمَّ َولَّْيُتم مُّْدبِرِيَن { : مث كان يوم حنني بعده فقال ] .  ١٥٥: آل عمران 

  ] . ٢٧: التوبة [ } َيُتوُب اهللا ِمن َبْعِد ذلك على َمن َيَشآُء 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فحاص النَّاُس حَْيَصةً ، فاْنَهزَْمَنا ،  كُنَّا يف جيش بعثنا« : وقال عبُد اهللا بُن ُعَمَر 

  »أنَّا ِفئَةُ املُسلمَني « ال َبلْ أنُتْم الَعكَّاُرونَ » : َنْحُن الفَرَّاُرونَ ، فقال : فقُلَْنا يا رسول اهللا 
احناز إيلَّ كنُت له فئةٌ فأنا فئةُ كلِّ ُمْسلمٍ  لو: ملا قُتل أبو عبيدة جاء اخلرب على عمر فقال « : وقال حممُد بن سريين 



«  
» من الكبائر الِفرَاُر َيْوَم الزَّْحفِ « : حكم اآلية عام يف كل حرب ، ويؤيده قوله عليه الصالة والسالم : وقيل 

  .والعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السَّبب 
فليس للقوم ]  ٦٦: األنفال [ } ن َخفََّف اهللا َعنكُمْ اآل{ : هذه اآلية منسوخةٌ بقوله « : وقال عطاُء بن أي رباح 

  .أن يفرُّوا من مثلهم فنسخت تلك إالَّ يف هذه العدة 
وعلى هذا أكثر أهل العلم أنَّ املسلمني إذا كانوا على الشطر من عددهم ال جيوز هلم الفرار غالَّ ُمتحرفاً أو مُتحيِّزاً 

َمْن فرَّ من ثالثة « : قال ابن عباس . » هلم أن يولوا عنهم وينحازوا عنهم  إىل فئٍة ، وإن كانوا أقلَّ من ذلك جاز
  .» فلم يفر ، ومن فَرَّ من اثنني فقد فّر 

اًء َحَسًنا إِنَّ اللََّه َسِميعٌ نَِني ِمْنُه َبلَفَلَْم َتقُْتلُوُهْم َولَِكنَّ اللََّه قََتلَُهْم َوَما َرَمْيتَ إِذْ َرمَْيَت َولَِكنَّ اللََّه َرَمى وَِلُيْبِلَي الُْمْؤِم
  ) ١٨(ذَِلكُْم َوأَنَّ اللََّه ُموِهُن كَْيِد الْكَاِفرِيَن ) ١٧(َعِليٌم 

  :وجهان » الفاء « يف هذه } فَلَْم َتقُْتلُوُهمْ { : قوله تعاىل 
  .لوهم إن افتخرمت بقتلهم فلم تقت: أنََّها جوابُ شرٍط مقدر ، أي :  -وبه قال الزخمشري  -أحدمها 

  .» وليست جواباً ، بل ِلْرِط الكالمِ بعضه ببعضٍ « : قال أبو حيان 
لكن « بتخفيف } ولكن اهللا رمى { ، } ولكن اهللا قََتلَُهْم { : قرأ األخوان ، وابن عامر } ولكن اهللا قََتلَُهمْ { قوله 

[ } ولكن الشياطني { : القراءتني يف قوله ورفع اجلاللة ، والباقون بالتَّشديد ونصب اجلاللِة ، وقد تقدَّم توجيه » 
  .هنا أحسن جميٍء لوقوعها بني نفي وإثبات » لكن « وجاءت ]  ١٠٢: البقرة 
ما َرمَْيَت على احلقيقة إذا : نفى عنه الرمي ، وأثبته له ، وذلك باعتبارين ، أي } َوَما َرَمْيَت إِذْ َرَمْيتَ { : قوله 

  .َما َرمْيَت الرُّْعَب يف قلوهبم إذْ رََمْيَت احلََصيَات والتراب  َرَمْيَت يف ظاهرِ احلال ، أْو
يف قوة » لَمْ « ؛ ألنَّ املضارع املنفي ب » فَلَْم َتقْتلُوُهْم « : هذه اجلملة عطٌف على قوله » وَما َرَمْيَت « : وقوله 

: فَلَْم تقتلوهم إذ قتلموهم ، : قَاَم ومل يقل هنا  ما: كان معناه » لَْم يَقُْم « : فإنَّك إذا قلت » َما « املاضي املنفي ب 
  .مبالغةً يف اجلملة الثانية » إذْ َرمَْيَت « : ما قال 
  فصل

أنا قتلُت فالناً ، ويقول اآلخر : سبب نزول هذه اآلية أنَّهم ملَّا انصرفُوا من القتالِ كان الرَُّجلُ يقولُ « : قال جماهد 
  .فلم تقتلوهم أنتم بقوتكم ولكنَّ اهللا قتلهم بنصره إياكم وتقويته لكم  :ومعناها » مثله فنزلت اآلية 

  .ولكن اهللا قتلهم بإمداِد املالئكة : وقيل 
  :يف سبب نزوهلا ثالث أقوال } َوَما َرَمْيَت إِذْ َرَمْيتَ { : وقوله 
س ، فانطلقُوا حتَّى نزلوا بدراً ، أنَّ رسول اهللا صلى اله عليه وسلم ندب النَّا« وهو قول أكثر املفسِّرين : األول 

ووردت عليهم روايا قريش ، وفيهم أسلم غالم أسود لبين احلجاج ، وأبو يسار غالم لبين العاص بن سعد ، فأتوا 
  أين قريش؟: هبما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  .ل العقنق: هم وراء الكَثيبِ الذي ترى بالعدوة القصوى ، والكثيب : قاال 
  .كثٌري : كم القوُم؟ قاال : فقال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلما 

  .ال ندري : ما عددهم؟ قاال : قال 



  .يوماً عشرة ، ومياً تسعة : كم ينحرون كلَّ يوم؟ قاال : قال 
أشراف قريش؟  فََمْن فيهم من: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القوم ما بني التسعمائة إىل األلف ، مث قال 

عتبةُ بن ربيعة ، وشيبةُ بن ربيعة ، وأبو البختري بن هشاُم ، وحكم بن حزام ، واحلارثُ بن عامر ، وطعمة : قاال 
بن عدّي ، والنضر بن احلارث ، وأُبو جهل بن هشام ، وأميةُ بن خلف ، ونبيه ومنبه ابنا احلجاج ، وُسهَيل بن 

  .عمرو 
فلما أقبلت قريش ، ورآها رسولُ « َهِذه َمكَّةُ قَْد ألْقَْت إلَْيكُْم أفْالذَ كَبدَِها » وسلم  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم تصوب من العقنقل ، وهو الكثيُب الذي جاءوا منه إىل الوادي 
، فأتاه « ، اللَُّهمَّ فَنصُركَ الَِّذي َوَعدَْتنِي اللَّهم هذه قريُش قَْد خبُيالئَِها وفَْخرَِها ُتحادَك ، وُتكذب رُسولَك » : فقال 

ُخذْ قبضةً من تراب ، فارمهم هبا ، فلمَّا التقى اجلمعان ، تناول رسولُ اهللا كفاً من احلصى عليه : جربيل ، فقال 
. ا شاهِت الوجوه ، فلم يق مشرك إالَّ ودخل يف عينه وفمه ومنخريه منه: تراب ، فرَمى به وجوه القوم وقال 

  ». فاهنزُموا وردفهم املؤمنون يقتلوهنم ويأسروهنم 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ يوم بدرٍ ثالث حصيات فرَمى حبصاة يف « ذكر لنا : وقال قتادةُ وابن زيد 
{ : فذلك قوله » شاهت الوجوه فاهنزموا : ميمنة القوم ، وحبصاة يف ميسرة القوم ، وحبصاة بني ظهرهم ، وقال 

إذْ ليس يف ُوْسع أحد من البشر أن َيرْمي كَفّاص من ] .  ١٧: األنفال [ } َوَما َرَمْيَت إِذْ َرَمْيَت ولكن اهللا رمى 
وما بلغت إذ رميت ولكن اللَّه : املعىن : وقيل . احلصى إىل وجوه جيش ، فال تبقى فيهم عٌني إالَّ وُيِصيُبَها منه شيء 

  .ْعَب يف قلوهبم إذ رميت باحلصاء ولكن اللَّه رمى الرُّعب يف قلوهبم حىت اهنزموا وما رميتَ بالرُّ: بلغ ، وقيل 
روي أّنه عليه الصَّالة والسَّالم أَخذَ قوساً وهو على باب خيرب ، فرمى سهماً « . أنََّها نزلت يوم خيرب : القول الثاين 

  .نزلت اآلية ، ف» ، فأقبل الّسهمُ حّتى قتل ابن أيب احلقيق وهو على فراشه 
وذلك أن أمية بن خلف أَتى النَّيبَّ صلى اهللا عليه وسلم بعظم رميمٍ وقَتَّةٍ « أنََّها نزلت يف يوم أحد ، : القول الثالث 

ُيحييه اللَُّه ُيميُتَك مث ُيْحييك مث » : يا حممَُّد ، من ُيحْيي هذا وهو رميٌم؟ فقال عليه الصالة والسالم : ، وقال 
إنَّ عندي فرساً أعلفها كلَّ يوم : فأسر يوم بدر ، فلما افتدي قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « ر يدخلك النَّا

  .فرقاً من ذرة كي أقتلك عليها 
فلمَّا كان يوم أحد أقبل أَبّي يركض على ذلك الفرس حىت دنا « َبلْ أنا أقُْتلَك إنْ شاَء اللَُّه » : فقال عليه السَّالُم 

  .لَِّه صلى اهللا عليه وسلم فاعترض له رجال من املسلمني ليقتلوه من رسول ال
، فحمل فمات » ورماه حبربة فكسر ِضلعاً من أضالعه « اْستَأِخرُوا » : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .ببعض الطري ففي ذلك اليوم نزلت اآلية 
القصَّة كالم أجنيب عنها ، وذلك ال يليق بل ال يبعد أن يدخل والصَّحيُح أنَّها نزلت يف يوم بدر وإالَّ لدخل يف أثناء 

  .حتته سائر الوقئع؛ ألنَّ العربة بعموم اللَّفِْظ ال خبصوص السَّببِ 
  فصل

أنَّ القبضةَ من احلصباِء الَّيت رميتها ، فأنت ما رميتها يف احلقيقة؛ ألنَّ رمَْيَك ال يبلغ أثره إال ما يبلغه : ومعىن اآلية 
ائر البشر ، ولكن اللَّه رماها حيثُ أنفذ أجزاء ذلك التراب وأوصلها إىل عيوهنم ، فصورة الرمية صدرت رمي س

  .وأثرها إنَّما صدر من اهللا تعاىل ، فلهذا املعىن صح فيه النفي واإلثبات  -عليه الصَّالة والسَّالم  -من الرسول 



فَلَْم َتقُْتلُوُهْم ولكن اهللا { : خملوقة للَّه تعاىل؛ ألنَّ اهللا تعاىل قال  واحتج أهل السُّنَِّة هبذه اآلية على أن أفعال العباد
  ] . ١٧: األنفال [ } قََتلَُهْم 

  .ومن املعلوم أهنم جرحوا ، فدلَّ هذا على أان حدوث تلك األفعال إمنا حصل من اللَّه تعاىل 
الة والسَّالم رامياً ونفى عنه كونه رامياً ، فوجب محله على أثبت كونه عليه الصَّ} َوَما َرَمْيَت إِذْ َرَمْيتَ { : وقوله 

  .أنه رماه كسباً وأنه ما رماه خلقاً 
  :فيه وجوه } فَلَْم َتقُْتلُوُهْم ولكن اهللا قََتلَُهْم { : أما قوله : فإن قيل 
  .ة أنَّ قتل الكُفَّارِ إمنا تيسَّر مبعونة اهللا ونصره وتأييده ، فصحت هذه اإلضاف: أحدها 
  .فلم متيتوهم ولكن اهللا أماهتم : أن اجلرح كان إليهم وإخراج الروح كان إىل اهللا ، والتقدير : وثانيها 

  .} َوَما َرمَْيَت إِذْ رََمْيَت ولكن اهللا رمى { : وأما قوله 
كان وصول أجزاء منها أنَّ الرمية الواحدة ال توجب وصول التُّراب إىل عيوهنم ، ف: فيه أشياء : قيل : قال القاضي 

أنَّ التُرابَ الذي رماه كان قليالً فيمتنع وصول ذلك القدر : التراب إىل عيوهنم ليس إالَ بإيصالِ اللَِّه تعاىل ، ومنها 
أنَّ عند رميه : ومنها . إىل عيون الكل ، فدل على أنَّ اهللا تعاىل ضمَّ إليها سائر أجزاء التُّرابِ ، فأوصلها إىل عيوهنم 

  .هو أنه تعاىل رمى قلوهبم الرُّْعب } ولكن اهللا رمى { :  الرُّْعبَ يف قلوهبم ، فكان املُرَاُد من قوله ألقى اهللا
  .أنَّ كلَّ ما ذكروه عدولٌ عن الظَّاهرِ ، واألصلُ يف الكالمِ احلقيقةُ : فاجلواُب 

: و يكون معطوفاً على علٍة حمذوفة ، أي وليبلي فعل ذلك ، أ: متعلٌق مبحذوٍف ، أي } َوِلُيْبِليَ املؤمنني { : قوله 
  ]الوافر : [ ولكن اللَّه رمى ليمحق الكفار ، ولُيْبلي املؤمنني ، والبالء يف اخلري والشَّر ، قال زهري 

  وإْبالُهَما َخْيرَ الَبالِء الَِّذي َيْبلُو...  - ٢٦٨٩
  .تعود على الظفر باملشركني » ِمْنهُ « واهلاُء يف 

  .مي قاهلما مكيٌّ ، والظَّاهر أهنا تعود على الَِّه تعاىل على الر: وقيل 
إبالء ، وجيوُز أن يكون أريد بالبالء نفس الشيء املبلو به ، : جيوُز أن يكون اسم مصدر ، أي » َبالًَء « : وقوله 

  .ولينعم على املؤمنني نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة واألجر : واملراُد من هذا البالء اإلنعام أي 
ولوال أنَّ املفسرين اتفقوا على محل البالِء هنا على النعمة ، وإالَّ لكان حيتمل اِملْحَنة بالتكليف فيما : قال القاضي 

  .بنّياتكم » َعِليٌم « لدعائكم } إِنَّ اهللا َسِميٌع َعِليٌم { : بعده من اجلهاد مثَّ قال تعاىل 
ذلكم األمر ، واخلرب حمذوف قاله احلويفُّ ، واألحسُن أن يقدَّر : أي  جيوز فيه الرفُع على االبتداء« ذَِلكُْم : قوله 

  .اخلرب ذلكم البالء حق وحتٌم 
  .األمر ذلكم ، وهو تقدير سيبويه : هو خرب مبتدأ ، أي : وقيل 
  .إىل القتل والرمي واإلبالء « ذَِلكُمْ » فعل ذلكم ، واإلشارةُ ب : حملُّه نصب بإضمار فعلٍ أي : وقيل 

، » ذَِلكُْم « فيحكم علىمحلِّه مبا حيكُم على حملِّك » ذَِلكُْم « : جيوُز أن يكون معطوفاً على » وأنَّ اللَّه « : له قو
  .واعلموا أنَّ اهللا ، وقد تقدم ما يف ذلك : وأن يكون يف حلِّ نصبٍ بفعل مقدَّر أي 

. » أنَّ الغرَض إبالُء املؤمنني ، توهُني كيد الكافرين : واملعىن « ولُيْبلي » : إنَّه معطوف على « : وقال الزخمشريُّ 
» موهن « أكَْرم ، ونوَّن : ك » أوَهن « بسكون الواوِ وختفيف اهلاِء ، من » ُموِهن « : وقرأ ابُن عامر والكوفيون 
ٌب على املفعول منصو» كَْيد « بفتح الواو ، وتشديد اهلاِء ، والتنوين ، ف » ُموهِّن « : غري حفص ، وقرأ الباقون 

به يف قراءة غري حفص ، وخمفوٌض يف قراءة حفص ، وأصله النَّْصُب وقراءة الكوفيني جاءت على األكثرر؛ ألن ما 



  .وهَّْنُته وضعَّفُْته : عينه حرف حلقٍ غري اهلمزة تعديته باهلمزة وال ُيَعدَّى بالتَّضعيف إالَّ كلٌم حمفوظ حنو 
  فصل

  :شياء توهُني اهللا كيدهم يكون بأ
  .بإطالع املؤمنني على عوراهتم 

  .وإلقاء الرعب يف قلوهبم وتفريق كلمتهم 
  .ونقض ما أبرموا بسبب اختالف عزائمهم 

إّني قد أْوَهْنُت كَْيَد عدوك حىت قتلت خيارهم « : ينبئ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقول : قال ابن عبَّاسٍ 
  »وأسرت أشرافهم 

َشْيئًا َولَْو كَثَُرتْ  فَقَْد َجاءَكُُم الْفَْتُح َوإِنْ َتْنَتهُوا فَُهَو َخْيرٌ لَكُْم َوإِنْ َتُعودُوا نَُعْد َولَْن ُتْغنَِي عَْنكُْم ِفئَُتكُْم إِنْ َتْستَفِْتحُوا
  ) ١٩(َوأَنَّ اللََّه َمَع الُْمْؤِمنَِني 

إنه خطاٌب للكافرين ، وذلك أنَّ أبا : ، وجماهد ، والسُّدِّي  قال احلسُن} إِن َتْسَتفِْتُحواْ فَقَْد َجآَءكُُم الفتح { : قوله 
  .اللَّهم ، انصر أفضل الفريقني وأحقَّه بالنَّْصر : جهل قال يوم بدر 

  .اللَّهم ، أينا كان أقطع للرَّحمِ وأفجر؛ فأهلكه الغداة : وروي أنه قال 
اللَُّهمَّ انصر أعلى اجلندين : وا بأستار الكعبة وقالوا ملَّا أراد املشركون اخلروج إىل بدر تعلَّقُ« : وقال السدي 

: أي } إِن َتْستَفِْتحُواْ فَقَْد َجآَءكُُم الفتح { : وأهدى الفئتني وأكرم احلزبني وأفضل الدينني ، فأنزل اهللا تعاىل 
  .» تستنصروا إلحدى القبيلني ، فقد جاءكم النصر 

  .كم القضاء إن تستقضوا فقد جاء: املعىن : وقال آخرون 
إين لَِفي الصَّف يوم بدر ، فالتفت ، فإذا عن مييين وعن يساري فتيان حديثا السِّنِّ وكأين : قال عبد الرمحن بن عوف 

مل آمن ملكاهنما ، فتمنيت أن أن أكون بني أضلع منهما ، إذ قال يل أحدمها سّراً من صاحبه ، أي عم أرين أبا جهل ، 
  .به؟  يا ابن أخي ما تصنُع: فقلت 

عاهدت اهللا إن رأيته أن أقتله ، أو أموت دونه ، وقال يل اآلخر سّراً من صاحبه مثله ، فما َسرَّين أنين بني : قال 
  .رجلني مكاهنما فأشرت هلما عيله ، فشدَّا عليه مثل الصقرين حتَّى ضرباُه ، ومها ابنا عفراء 

إِن َتْستَفِْتحُواْ { : به فافتح بيننا وبينه باحلق ، فأنزل اهللا تعاىل واهللا ما نعرف ما جاء : قال املشركون : وقال عكرمةُ 
  .إن تْستَفِتحُوا فقد جاءكم القضاء : اآلية ، أي } 

} إِنْ َتْسَتفِْتُحواْ { : هذا خطاب ألصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا للمسلمني : وقال أّيب بن كعب 
شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه « : روى قيس عن خباب قال . والنصر  أي تستنصروا فقد جاءكم الفتح

أال تدعو اهللا لنا ، أال تستنصر لنا ، فجلس ُمْحمّر الوجه ، : وسلم وهو متوّسد بردة له يف ظل الكعبة ، فقلنا له 
ُيجاُء باملنَشارِ فيجعلُ فوق رأِسِه ثُمَّ ُيجَعلُ لقَد كانَ َمْن قَْبلكُم يُؤَخذُ الرُج فُيْحفَر لهُ يف األرضِ ثُمَّ » : فقال لنا 

اهللا هذا  نِصفْينِ ما َيْصرفُه عْن دينِه ، وُيَمشَّطُ بأمشاطِ احلديِد ما ُدونَ لَْحِمِه وَعظِْمِه ما يصرفُه عن دينِه ، واهللا لُيتمَّنَّ
  «لَّه ، ولكنَّكُم َتْستَْعجِلُونَ األمر حتَّى يسري الرَّاكُب ِمْنكُم من صنعاء إىل حْضرموت ال خياُف إال ال

ال يليق إال باملؤمنني اللهم إالَّ أن حيمل الفتحُ } فَقَْد َجآءَكُُم الفتح { وهذا القول أوْلَى؛ ألن قوله : قال القاضي 
  .على احلكم والقضاء ، فيمكن أن يراد به الكفار 



  .} َوإِن َتنَتُهواْ فَُهَو خَْيٌر لَّكُْم { : قوله 
إن ذلك اخلطاب للكفار ، كان املعىن وإن تنتهوا عن قتال الرَّسول وعداوته؛ فهو خري لكم يف الّدين : نا فإن قل

  .باخلالص من العقاب ، ويف الدّنيا باخلالص من القتل واألسر والنَّْهبِ 
كثرة اجلموع كما مل } ْم ِفئَُتكُمْ َولَن ُتغْنَِي َعْنكُ{ : إىل تسليطه عليكم : أي « نَُعْد » : إىل القتال « وإن َتُعودُوا » 

  .يغن ذلك يوم بدر 

إن تنتهوا عن املنازعة يف أمر األنفال وتنتهوا عن طلب الفداء على : وإن قلنا ذلك خطاب للمؤمنني كان املعىن 
} ٌب مَِّن اهللا َسَبقَ لَّْوالَ ِكتَا{ : األْسَرى ، فقد كان وقع بينهم نزاع يوم بدر يف هذه األشياء حىت عاتبهم اللَُّه بقوله 

  ] . ٦٨: األنفال [ 
إىل ترك » َنُعْد « أنتم إىل تلك املنازعات } فَُهَو َخْيٌر لَّكُْم َوإِن تَُعوُدواْ { : عن مثله } َوإِن َتنَتهُواْ { : فقال تعاىل 

فعكم الفئة والكثرة نصرتكم؛ ألن الوعد بنصركم مشروط بشرط استمراركم على الطَّاعة ، وترك املخالطة مثَّ ال تن
  .، فإنَّ اهللا ال يكون إالَّ مع املؤمنني الذين ال يرتكبون الذنوب 

  .قرأ اجلمهوُر بالتَّاِء من فوق ، لتأنيث الفئة » ولَن ُتْغنِيَ « : قوله 
المتناعية هذه اجلملة ا» ولو كَثَُرْت « : بالياء من حتت ألن تأنيثه جمازي ، وللفصل أيضاً » ولن ُيْغنَِي « وقرىء 

  .حالية ، وقد تقدَّم حتقيق ذلك 
  :بالكسر ، فالفتُح من أوجه : والباقون . قرأ نافٌع ، ابن عامر ، وحفٌص عن عاصم ، بالفتح } َولَن ُتغْنَِي { : قوله 

  .وألنَّ اهللا مع املؤمنني كان كيت وكيت : أنه على الم العلَّة تقديره : أحدها 
  .نَّ اللََّه مع املؤمنني امتنع عنادهم وأل: أن التقدير : والثَّاين 

واألمر أنَّ اهللا مع املؤمنني ، وهذا الوجهُ األخُري يقرُب يف املعىن من قراءة : إنه خُرب مبتدأ حمذوف أي : والثالث 
  .الكسر ألنه استئناف 

وَلَا َتكُوُنوا كَالَِّذيَن قَالُوا َسِمعَْنا َوُهْم لَا ) ٢٠(وَأَْنُتمْ َتْسَمُعونَ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيعُوا اللََّه َوَرسُولَُه َولَا تََولَّْوا َعْنُه
َولَْو َعِلَم اللَُّه ِفيهِْم خَْيًرا لَأَْسَمعَُهْم َولَوْ ) ٢٢(إِنَّ َشرَّ الدَّوَابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ الُْبكُْم الَِّذيَن لَا َيْعِقلُونَ ) ٢١(َيْسَمُعونَ 

  ) ٢٣(َمعَُهْم لََتوَلَّْوا َوُهْم ُمعْرُِضونَ أَْس

  .اآلية } اأيها الذين آمنوا أَِطيعُواْ اهللا َوَرسُولَُه { : قوله تعاىل 
أَِطيعُواْ اهللا { : أتبعه بتأديبهم فقال ]  ١٩: األنفال [ } َوإِن َتنَتهُواْ فَُهَو َخْيٌر لَّكُمْ { : ملَّا خاطب املؤمنني بقوله 

ومل يبني ماذا يسمعون إالَّ أنَّ الكالم من أول السورة إىل ههنا ملا كان واقعاً } ُه َوالَ تََولَّْوا َعْنُه َوأَْنُتْم َتْسَمُعونَ َوَرسُولَ
  .يف اجلهاد علم أن املراد وأنتم تسمعون دعاءه إىل اجلهاد 

  .قدَّم اخلالفُ يف أيتهما احملذوفة تتولُّوا فحذف إحدى التَّاءين ، وقد ت: األصلُ } َوالَ تََولَّْوا { قوله 
  .يعود على الرَّسول؛ ألنَّ طاعته من طاعة اهللا » َعْنُه « مجلةٌ حالية ، والضمُري يف } َوأَْنُتْم َتْسَمُعونَ { : وقوله 
يعوُد على : وقيل ]  ٦٢: التوبة [ } واهللا َوَرسُولُُه أََحقُّ أَن ُيْرُضوُه { : يعوُد على اهللا ، وهذا كقوله تعاىل : وقيل 

  .األمر بالطَّاعِة 
ال تكونوا كالذين يقولون بألسنتهم إنَّا قبلنا : أي } َوالَ َتكُونُواْ كَالَِّذيَن قَالُوا َسِمْعَنا َوُهْم الَ َيْسَمُعونَ { قوله 



  .مثَّ إنَّهم بقلوهبم ال يقبلوهنا ، وهذه صفة املنافقني : تكاليف اهللا تعاىل 
  .} رَّ الدواب ِعنَد اهللا الصم البكم الذين الَ َيْعِقلُونَ إِنَّ َش{ : قوله 
شبَّههم بالدَّواب جلهلهم ، وعدوهلم عن االنتفاعِ مبا يسمعونه ومبا يقولونه ، ولذلك وصفهم بالصُّمِّ والبكم ، : قيل 

  .وبأهنم ال يعقلون 
  ] . ١٧٩: األعراف [ } نعام َبلْ ُهْم أََضلُّ أولئك كاأل{ : مسَّاهم دواباً لقلة انتفاعهم بعقوهلم كما قال : وقيل 

هم نفٌر من عبد الدار بن قصي كانوا يقولون حنن صمٌّ بكم عمي عمَّا جاء به حممَّد؛ فقتلوا مجيعاً : قال ابن عبَّاسٍ 
  .مصعب بن عمري ، وسويد بن حرملة : بأحٍد وكانوا أصحاب اللِّواء ، ومل يسلم منهم إالَّ رجالن 

هم من الدَّواب؛ ألنه اسم ملا يدّب على األرض ومل يذكره يف معرض التَّشبيه ، بل وصفهم بصفة تليُق  بل: وقيل 
  .هو شبٌح وجسد وطلل على طريق الذّم : هبم على طريق الذَّمِّ ، كما يقال ملن ال يفهم الكالم 

ولو كان األصم لكان . ع اخلرب على املعىن ألنه ُيراد به الكثرةُ ، فجم» َشرّ « وإمنَّا ُجمع على جهة الذَّم وهو خرب 
  .اإلفراُد على اللَّفظ ، واملعىن على اجلمع 

  .جيوز رفعه أو نصبه على القطع } الذين الَ َيْعِقلُونَ { : قوله 
خري فيهم ما مساع الفهم والقبول ، ولو أمسعهم بعد أن علم أنه ال } َولَْو َعِلَم اهللا ِفيهِْم خَْيراً َألْسَمَعُهمْ { : قوله 

  .انتفعوا بذلك ، ولتولَّوا وهم معرضون لعنادهم وجحدوهم احلقَّ بعد ظهوره 
إهنم كانوا يقولون للنيب صلى اهللا عليه وسلم أحي لنا قَُصّياً فإنَّه كان شيخاً مباركاً حىت نشهد لك بالنُّبوَّة : وقيل 

  .} لَتََولَّواْ وَُّهْم مُّعْرُِضونَ { : كالم قصيٍّ }  َولَْو أَْسَمَعُهْم{ :  -عزَّ وجلَّ  -من ربك فقال اللَّه 
  فصل

اعلم أنَُّه تعاىل حكم عليهم بالتَّويل عن الدالئل ، وباإلعراض عن احلق ، وأنَُّهم ال يعقلونه البتَّة وال ينتفعون به ألبتَّة 
م اإلميان ، لكان إّمضا أن يوجد ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون صدور اإلميان منهم ُمحَاالً؛ ألنَُّه لو صدر منه

إمياهنم مع بقاء هذا اخلرب صدقاً ، أو مع انقالبه كذباً ، واألول حمالٌ؛ ألنَّ وجود اإلميان مع الغخبار عن عدم اإلميان 
يف الزَّمانِ يكون مجيعاً بني النَّقيضْينِ وهو حمالٌ ، والثاين حمالٌ؛ ألن انقالب خرب اللَِّه الصدق كذباً حمالٌ ، ال سيََّما 

  .املنقضي وهكذا القول يف انقالب علم اللَّه جهالً ، كما تقدَّم تقريره 

  فصل
  .وضعت للداللة على انتفاء الشيء النتفاء غريه » لو « كلمة : قال النُّخحاة 

إنَّه يفيد :  لو جئتين ألكرمتك ، أفاد أنَّه ما حصل اجمليُء ، وما حصل اإلكراُم ، ومن الفقهاء َمْن قال: فإذا قلت 
  .االستلزام ، فأمَّا االنتفاء ألجل انتفاء الغري ، فال يفيده هذا اللَّفْظُ ، ويدل عليه اآلية واخلرب 

} َولَْو َعِلَم اهللا ِفيهِْم خَْيراً َألْسَمَعُهمْ { : لو أفادت ما ذكروه لكان قوله » لَْو « أنَّ كلمة : أمَّا اآلية فهذه وتقريره 
أنه ما : فيكون معناه } َولَوْ أَْسَمعَُهْم لَتََولَّواْ وَُّهْم مُّعْرُِضونَ { عاىل ما علم خرياً وما أمسعهم ، مثَّ قال يقتضي أنَّهُ ت

أمسعهم ، وأهنم ما تولَّوا لكن عدم التويل خري من اخلريات ، فأوَّل الكالم يقتضي نفي اخلري ، وآخره يقتضي حصول 
  .اخلري ، وذلك متناقض 

تفيد انتفاء الشَّيء النتفاء غريه لوجب هذا التناقص؛ فوجب أن ال » لَْو « : بأنَُّه لو كانت كلمة : ولُ فثبت الق
  .ُيصار إليه 

» لَْو « فلو كانت لفظه » نِْعم الرَُّجلُ ُصهَْيٌب لو ملْ َيَخِف اللَّه لَمْ َيْعِصِه « : وأمَّا اخلرب فقوله عليه الصالة والسالم 



  .لصار املعىن أنَُّه خاف اهللا وعصاه ، وذلك متناقض تفيُد ما ذكروه 
ال فتيد انتفاء الشيء النتفاء غريه ، وإنَّما تفيُد جمرد االستلزام ، وهذا دليل حسن إالَّ أنَّهُ » لَْو « فثبت أنَّ كلمة 

  .خالف قول اجلمهور 

ا َدَعاكُْم ِلَما ُيحْيِيكُْم َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيحُولُ َبْيَن الَْمْرِء َوقَلْبِِه َوأَنَُّه إِلَْيهِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتجِيُبوا ِللَِّه َوِللرَّسُولِ إِذَ
كُرُوا إِذْ وَاذْ) ٢٥(وَاتَّقُوا ِفْتَنةً لَا ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُموا مِْنكُْم َخاصَّةً َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشدِيُد الْعِقَابِ ) ٢٤(ُتْحَشُرونَ 

َرَزقَكُْم ِمَن الطَّيَِّباِت لَعَلَّكُمْ أَنُْتْم قَِليلٌ ُمسَْتْضَعفُونَ ِفي الْأَْرضِ َتَخافُونَ أَنْ يََتَخطَّفَكُُم النَّاُس فَآَواكُْم وَأَيَّدَكُْم بَِنْصرِِه َو
  ) ٢٦(َتْشكُُرونَ 

  .اآلية } رَُّسولِ ياأيها الذين آَمُنواْ استجيبوا للَِّه َوِلل{ : قوله تعاىل 
  ]الطويل : [ أجيبوا؛ وأنشدوا قول الغنوي : معناه » اسَتجِيبُوا « : قال أبو عبيدة ، والزجاج 

  فَلَْم َيْسَتجِْبُه عِْنَد ذاَك ُمجِيُب..  - ٢٦٩٠
  .اهللا إليه  وهذه اآلية تدلُّ على أنَّ األمر يفيُد الوجوب؛ ألهنا تدل على أنه ال ُبدَّ من اإلجابة يف كل ما دعاه

إنَّه على الوجوب؟ وهل الّنزاع إال فيه ، فريجع حاصل هذا : فلم قلتم . أمٌر } استجيبوا للَّهِ { قوله : فإن قيل 
الكالم إىل إثباِت أنَّ األمر للوجوب بناء على أنَّ هذا األمر يفيُد الوجوب فيقتضي إثبات الشيء بنفسه ، وهو 

  .ُمحال 
اسَْتجِيبوا « وم بالضَّرورة أنَّ كل ما أمر اللَُّه به فهو مرغب فيه مندوب إليه ، فلو محلنا قوله أنَّ من املعل: فاجلواب 

على هذا املعىن كان ذلك جارياً جمرى إيضاح الواضحات وهو عبثٌ ، فوجب محله على فائدة زائدة ، وهي » 
  .الوجوب صوتاً هلذا النّص عن التعطيل 

النيب صلى اهللا عليه وسلم َمرَّ على باب أيب بن كعب فناداه وهو يف الصَّالة فعجل  أنَّ« ويؤيده ما روى أبو هريرة 
ياأيها { : أليس اهللا يقول » : كنُت أصلِّي ، فقال : ؟ فقال « ما منعَك َعْن إجابِتي » : يف صالته مث جاء فقال 

  .متمسكاً هبذه اآلية « فالمه على ترك اإلجابة } يِيكُْم الذين آَمُنواْ استجيبوا للَِّه َوِللرَّسُولِ إِذَا َدَعاكُم ِلَما ُيْح
  .مسألةٌ قطعيَّةٌ ، فال جيوز التمسك فيها خبرب الواحد  -يفيد الوجوب  -مسألةُ األمر : فإن قيل 
مسألة قطعيةٌ ، بل هي ظنيَّةٌ؛ ألن املقصود منها العمل ،  -يفيُد الوجوب  -ال نسلم أنَّ مسألة األمر : فاجلواُب 

  .والدالئل الظنية كافية يف العمل 
فلم قلتم } إِذَا َدَعاكُم ِلَما ُيْحيِيكُمْ { : إنَّ اهللا تعاىل ما أمر باإلجابة مطلقاً ، بل بشرط خاص ، وهو قوله : فإن قيل 

  إنَّ هذا الشرط اخلاص حاصلٌ يف جيمع األوامر؟
صصاً بشرط معني ، وأيضاً فال ميكن محل احلياة ههنا أنَّ قصة أيب تدلُّ على أنَّ هذا احلكم عام ليس خم: فاجلواب 

على نفس احلياة؛ ألنَّ إحياء احليِّ حمالٌ؛ فوجب محلُه على شيء آخر وهو الفوز بالثواب ، وكل ما دعا اللَُّه إليه 
  .ورغب فيه مشتمل على الثواب ، فكان هذا احلكم عاماً يف مجيع األومر 

  فصل
  :وجوه « ْحييكُم ِلَما ُي» يف املُراِد بقوله 

وقال جماهدٌ . يعين القرآن فيه احلياة والنَّجاة : هو اإلميان واإلسالُم وفيه احلياة ، وقال قتادةُ : قال السُّديُّ : أحدها 
  .هو احلق : 



أَْحَياٌء ِعنَد رَبِّهِمْ  َبلْ{ : الشَّهادةُ ، قال تعاىل : اجلهاُد أعزكم اللَُّه فيه بعد الذُّلِّ ، وقال القتييبُّ : وقال ابن إسحاق 
  ] . ١٦٩: آل عمران [ } ُيْرَزقُونَ 

حيولُ بني املرِء : قال الواحديُّ حكاية عن ابن عباس ، والضحاك } َواْعلَُمواْ أَنَّ اهللا َيُحولُ َبْيَن املرء َوقَلْبِِه { قوله 
ُه ، والشقيُّ من أضله اهللا ، والقلوب بيده الكافرِ وطاعته ، وحيولُ بني املطيع ومعصيته ، فالسَّعيُد من أسعده اللَّ

  .يقلبها كيف يشاء 

  .حيول بني اإلنسان وقلبه ، فال يستطيع أن يؤمن وال أن يكفر إال بإذنه : وقال السُّديُّ 
  .حيولُ بني املؤمن والكفر وبني الكافر واإلميان : وقال سعيدُ بُن جبريٍ ، وعطاٌء 
قاتلُوا يف :  القتال يف حالة الضعف ساءت ظنوهنم واختلجت صدورهم ، فقيل هلم وقيلك إنَّ القوم ملَّا دعوا إىل

  .سبيل اللَِّه ، واعلموا أنَّ اهللا ُحيولُ بني املرِء وقلبه فيبدلُ اهللا اخلوف أمناً ، واجلنب جراءة 
  .العامَّةُ على فتح امليم » َبْيَن املَْرِء « : قوله 

فَْتح امليم : أفصحهما : لغتني » املَْرِء « إتباعها حلركة اهلمزة ، وذلك ان يف  بكسرها على: وقرأ ابن أيب إسحاق 
بفتحها ، ومررت  -بضم امليم ، ورأيت َمْرءاً  -هذا ُمْرٌء : إتباع امليم حلركة اإلعراب فتقول : مطلقاً ، والثانية 

أن يكون نقل حركة اهلمزة إىل : وتوجيهها .  بفتح امليم وتشديد الرَّاِء: بكسرها ، وقرأ احلسن ، والزهري  -بِِمْرٍء 
  .الرَّاِء ، مث ضعَّف الراء ، وأجرى الوصل ُمْجرى الوقف 

إلَْيِه « : جيوز أن تكون اهلاء ضمري األمر والشأن ، وأن تعود على اهللا تعاىل ، وهو األحسن لقوله » وأنَُّه « قوله 
  . أي إىل اللَِّه؛ وال تتركون مهملني» ُتْحَشُرونَ 

  .} َبْيَن املرء { قوله 
  :وجهان » ال « يف 

ألنَّ اجلملةًَ الطلبية ال تقُع صفةً ، » ِفْتَنةً « أنَّها ناهيةٌ ، وعلى هذا ، فاجلملةُ ال جيوُز أن تكون صفةً ل : أحدمها 
هُي يف الصورة ال ُتصينب ، والنَّ: فتنةً مقوالً فيها : وجيوز أن تكون حممولة لقول ، ذلك القولُ هو الصِّفة أي 
ال تتعاطوا أسباباً ُيصيبكم بسببها : ال أَرَينََّك ههنا ، أي : للمصيبة ، ويف املعىن للمخاطبني ، وهو يف املعىن كقوهلم 

  ]الرجز : [ مصيبة ال ختص ظاملكم ، ونونُ التوكيد على هذا يف حملِّها ، ونظُري إضمار القول قوله 
  .أي مقول فيها ما رأيت ... ْيتَ الذِّئَْب قَط جاُءوا بَِمذْقٍ َهلْ َرأ - ٢٦٩١
وهذا واضٌح من هذه اجلهة إالَّ أنَُّه يشكل عليه توكيد املضارع » ِفْتَنةٌ « نافية ، واجلملةُ صفة ل » ال « أن : والثاين 

نعم؛ : هم جمرى النَّهي؟ فقال بعض» ال « هل جيري املنفُي ب : يف غري قسم ، وال طلب ، وال شرط ، وفيه خالٌف 
  ]الطويل : [ واستشهد بقوله 

  وال الضَّْيُف فيها إن أنَاَخ ُمحَوِّلُ... فَال اجلَارةُ الدُّْنَيا هبا تَلَْحينََّها  - ٢٦٩٢
  ]الطويل : [ وقال اآلخر 

  وإنْ قال قَرِّظْين وُخذْ رِْشوةً أَبى... فَالَ ذَا َنِعيمٍ ُيْتَركْن ِلنعيِمِه  - ٢٦٩٣
  فََيْنفََعُه َشكٌُو إليه إن اْشَتكى... يتركنَّ ِلبُْؤِسِه  َوالَ ذَا بِئيسٍ

مع انفصاله ، فألن يؤكَّد املنفيُّ غُري املفصول بطريق األوىل إالَّ أنَّ اجلمهور » ال « فإذا جاز أن ُيؤكد املنفيُّ ب 
  .حيملون ذلك على الضرورة 



إن تنزل عنها ال َتطَْرحنك : انزلْ عن الدَّابة ال تَطَْرحَنََّك ، أي : جواب لألمر حنو » ال ُتِصيَبنَّ « : وزعم الفرَّاُء أنَّ 
  }الَ َيْحِطمَنَّكُمْ { ، ومنه قوله تعاىل 

  .إن تدخلوا ال َيْحِطمنَّكُم ، فدخلت النُّونُ ِلما فيه من معىن اجلزاء : أي ]  ١٨: النمل [ 
؛ ألنه ينتظم من املثالِ } ِفْتَنةً الَّ ُتِصيَبنَّ الذين { ليس نظري وهذا املثالُ ، » ال حيطمنَّكُم « وقوله . قال أبو حيان 

إن تتقوا فتنة ال ُتِصبِ الذين : واآليِة شرطٌ وجزاٌء كما قدَّر ، وال ينتظُم ذلك هنا ، أال ترى أنه ال َيِصحُّ تقدير 
  .ظلموا ، ألنه يترتَُّب على الشرط غُري مقتضاه من جهة املعىن 

فإن كان » ِفْتَنةً « ال خيلو إمَّا أن يكون جواباً لألمر ، أو هنياً بعد أمرٍ ، أو صفة ل » ال ُتِصيَبنَّ «  :قال الزخمشري 
  .إن أصابتكُم ال ُتصيب الظَّاملني منكم خاصة بل َتُعمُّكُم : جواباً فاملعىن 

فانظر إليه « : كر ما نقلته عنه مث قال فذ» وأخذ الزخمشريُّ قول الفرَّاِء ، وزاده فساداً وخبَّط فيه « قال أبو حيان 
؟ « اتقُوا » مثَّ قدَّر أداة الشطرِ داخلةً على غري مضارع « اتَّقُوا » : كيف قدَّر أن يكون جواباً لألمر الذي هو 

{ : ، ويف قوله وانظر كيف قدَّر الفرَّاُء ، انزل عن الدَّابَّةِ ال َتطَْرَحنََّك . الفتنة : إن أصابتكُم يعين : فقال املعىن 
فأدخل أداة الشَّرط على مضارع فعل األمر ، وهكذا يُقدَّر ما ]  ١٨: النمل [ } ادخلوا َمَساكَِنكُْم الَ َيْحِطمَنَّكُمْ 

  .» كان جواباً لألمر 
صينبَّ ، فتنة واللَّه ال ُت: أي » ِفْتَنةً « جواُب قسم حمذوف ، واجلملةُ القسميةُ صفةٌ ل » ال ُتِصيَبنَّ « : وقيل 

  .ودخولُ النُّون أيضاً قليلٌ ، ألنه منفيٌّ 
وظاهُر هذا أنَُّه إذا كان النَّفي يف جواب » ودخلِت النُّونُ على املنفي يف غري القسم على الشُّذُوِذ « وقال أُبو البقاِء 

عدها مثبٌت ، وإنَّما أشبعْت فتحةُ إنَّ الالم الُم التَّوكيد والفعلُ ب: القسم َيطَّرد دخولُ النُّوِن ، وليس كذلك ، وقيل 
وهي قراءة أمري » لُتِصينبَّ « الالَّمِ؛ فتولَّدت ألفاً ، فدخول النُّون فيها قياٌس ، وتأثر هذا القائلُ بقراءِة مجاعٍة كثرية 

  .املؤمنني ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، والباقر ، والربيع بن أنس ، وأيب العالية ، وابن مجاز 
جيوز أن « : وجَّه ذلك ابُن جين ، والعجُب أنه وجَّه هذه القراءة الشَّاذَّة بتوجيٍه يَُردَُّها إىل قراءِة العامَّة ، فقال  وممَّن

  .» ختفيفاً واكتفي باحلركة « ال » يعين حذفت ألُف « ال » تكون قراءةُ ابن مسعود ، ومن ذكر معه خمففةً من 
  .» أما واللَِّه : يريدون أم واللَّه ، : كما قالوا « : قال 

  .» أم واهللا ألفعلنَّ وشبهه : يف حنو « ال » وهي أخت « ما » كما حذفت ِمْن « قال املهدويُّ 
، وليست من النَّافية يف شيٍء ، فقد » أالَ « هذه لالستفتاح ، ك » أما « ليس كذلك؛ ألنَّ » أخت ال « قوله 

وهذا ال ينبغي أن جيوز ألبتَّة ، كيف يُوجُد لفظ . من القراءتني على األخرى حتصَّل من هذا أنَّ ابن جين خرَّج كالًّ 
  .نفي ، ويتأوَّل بثبوٍت وعكسه؟ وهذا ممَّا يقلب احلقائق ، وُيؤدِّي إىل التَّعمية 

وهو خطابٌ » ِفْتَنةً « :  الكالم قد متَّ عند قوله» ال ُتِصينبَّ « يف قراءة العامَّة : وقال املربُِّد ، والفرَّاُء ، والزَّجَّاُج 
ال يتعرَّض الظَّامل : عامٌّ للمؤمنني ، مث ابتدأ َنْهَي الظلمة خاصةً عن التعرُّض للظُّلم فتصيبهم الفتنةُ خاصة ، واملراُد هنا 

  .للفتنة فتقع إصابُتها له خاصة 
  .واحذروا ذنباً أو عقاباً  :وإذا كانت هنياً بعد أمرٍ؛ فكأنه قيل « : قال الزخمشريُّ يف تقدير هذا الوجه 

  .» ال تتعرَُّضوا للظلم فيصيب العقاُب أو أثر الذَّنب من ظلم منكم خاصة : مث قيل 
ال « هو َنْهٌي على معىن الدُّعاِء ، وإنَّما جعله هنياً مبعىن الدُّعاء ألنَّ دخول النون يف النفي ب : وقال عليُّ بن سليمان 



ال أصابت الفتنة الظاملني خاصة ، واستلزمت الدُّعاء على غري الظَّاملَني ، فصار :  عنده ال جيوز ، فيصري املعىن» 
  .واتقوا فتنةً ال أوقعها اللَُّه بأحٍد : ال أصابت ظاملاً وال غري ظامل فكأنَّه قيل : التقدير 

واب لألمر بتقديريه وكوهنا النَّْهي بتقديريه ، والدُّعاء بتقديريه ، واجل: وقد حتصَّلت يف ختريج هذه الكلمة أقوال 
  .صفةً بتقدير القول 

  :فيه ثالثةُ أوجٍه » ِمنكُمْ « : قوله 
  .أنَّها حالٌ ، فيتعلَُّق مبحذوف : أنَّها للبيان مطلقاً ، والثاين : أظهرها 

يف قوله «  ِمْن» فما معىن : فإن قلت « للتبعيض على تقدير ، وللبيان على تقدير آخر ، فقال : وجعلها الزخمشريُّ 
ال تصيبنَّكم خاصة : التبعيُض على الوجه األوَّلِ ، والبيان على الثاين؛ ألنَّ املعىن : ؟ قلت } الذين ظَلَُمواْ ِمنكُْم { : 

يعين باألولِ كونه جواباً لألمر ، وبالثاين كونه هنياً بعد أمرٍ ، » على ظلمكم ، ألن الظلم منكم أقبْح من سائر النَّاسِ 
نظٌر ، إذ املعىن يصح بأحد التقديرين مع التَّبعيض : صه التبعيض بأحد الوجهني دون اآلخر ، وكذا الثاين ويف ختصي
  .والبيان 

  :فيه ثالثة أوجٍه » خَاصَّةً « : قوله 
: وأصلها أن تكون صفةً ملصدرٍ حمذوٍف ، تقديره » ال ُتصيَبنَّ « : أهنا حالٌ من الفاعل املستكنِّ يف قوله : أظهرها 

  .إصابةً خاصة 
  .ال تصينبَّ الظَّاملني خاصة ، بل تعمُّهم ، وتعمُّ غريهم : أنَّها حالٌ من املفعولِ وهو املوصولُ ، تقديره : الثاين 

  .» وال ُيْعقَلُ هذا الوجهُ « : قال أبو حيان . قاله ابن عطية » ظَلَُموا « أهنا حالٌ من فاعل : الثالث 
واتقُوا فتنةً ال تصينبَّ الذين ظلموا ، وال يظلم غريهم ، : أدري ما عدُم تعقُّله؟ فإنَّ املعىن  وال« : قال شهاُب الدِّين 

أنَّهم اختصوا بالظُّلْمِ ، ومل يشاركهم فيه غريهم ، فهذه الفتنةُ ال ختتصُّ إصابتها هلؤالء ، بل تصبهم ، : مبعىن 
  .» وُتصيُب َمْن لَْم يظلم ألبتَّة ، وهذا معىن واضح 

إنَّه تعاىل خوَّفهم بعذابٍ لو نزل عمَّ املذنب ، وغريه ، وكيف يليُق بالرحيم احلليمِ أن يوصل العذاب إىل : فإن قيل 
  من مل يذنب؟

أنَُّه تعاىل قد ينزل املوت ، والفقر ، والعمى ، والزمانة بعبده ابتداء ، إمَّا ألنَُّه حيسن منه تعاىل ذلك حبكم : فاجلواُب 
  .، أو ألنَّه تعاىل علم اشتمال ذلك على نوع من أنواع الصالة على اختالف املذهبني املالكيَِّة 

َواْعلَُموا أَنََّما أَمَْوالُكُْم َوأَْولَاُدكُمْ ) ٢٧(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتخُوُنوا اللََّه َوالرَّسُولَ وََتُخونُوا أََماَناِتكُْم وَأَنُْتْم َتْعلَُمونَ 
  ) ٢٨(ةٌ َوأَنَّ اللََّه ِعْنَدهُ أَْجٌر َعظِيٌم ِفْتَن

  .اآلية } ياأيها الذين آَمُنواْ الَ َتُخونُواْ اهللا والرسول { : قوله تعاىل 
  .ملَّا ذكر أنَّه رزقهم من الطَّيبات ، فههنا منعهم من اخليانِة ، واختلفوا يف تلك اخليانِة 

بعثه رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل قريظة ملَّا حاصرهم وكان أهله  نزلت يف أيب لبابة حني: فقال ابُن عبَّاسٍ 
ما ترى لنا ، أننزل على حكم سعد بن معاذ فينا؟ فأشار أبو لبابة إىل حلقه ، إنَّه الذبح فال : وولده فيهم ، فقالوا 

  .تفعلوا ، فكان منه خيانة هللا ورسوله 
نيب صلى اهللا عليه وسلم فيفشونه ويبلغونه إىل املشركني فنهاهم اهللا عز كانُوا يسمعون الشيء من ال« وقال السديُّ 

  .» وجل عن ذلك 



  .» َنهاُهم اهللا أن خيُوُنوا كما صنع املنافقون يظهورن اإلميان ، ويسرون الكُفَْر « : وقال ابن زيد 
ليه وسلم خروجه ، وعزم على إنَّ أبا سفيان خرج من مكَّة فعلم النيب صلى اهللا ع« : وقال جابُر بن عبد اهللا 

وقال الكليبُّ . » الذهاب إليه ، فكتب رجلٌ من املنافقني إليه أنَّ حممداً يريدكم ، فخذوا حذركم فنزلت اآلية 
نزلت يف حاطب بن أيب بلتعة حني كتب إىل أهل مكَّة ملَّا همَّ النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم « واألصُم والزهريُّ 

  .» باخلروج إليها 
  صلف

  :يف القرآن بإزاء مخسة معاٍن » اخليانة « ورد لفظ : قال أبو العباس املقرىء 
  .الذَّنب يف اإلسالم ، كهذه اآلية ، ملَّا نزلت يف أيب لبابة : أنَّ املراد باخليانة : األول 
نزلت يف طعمة ، ملَّا سرق ]  ١٠٥: اء النس[ } َوالَ َتكُْن لِّلْخَآِئنَِني َخِصيماً { : السرقة ، قال تعاىل : اخليانة : الثاين 

  .الدرعني 
  ] . ٥٨: األنفال [ } َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمن قَْومٍ ِخَياَنةً { : نقض العهد ، قال تعاىل : الثالث 
نيب  خالفتامها يف الدين؛ ألنه يروى أنه ما زنت امرأةٌ: أي } فَخَاَنَتاُهَمآ { : املخالفة ، قال تعاىل : اخليانة : الرابع 

  .قط 
  .الزنا : يعين ]  ٥٢: يوسف [ } َوأَنَّ اهللا الَ َيْهِدي كَْيَد اخلائنني { : الزِّنا ، قال تعاىل : اخليانة : اخلامس 
  فصل

أنَّ خيانة اهللا غري خيانة رسوله ، وخيانة الرَُّسولِ غري خيانة األمانة؛ ألنَّ العطف يقتضي : األقرُب « : قال القاضي 
  .» املغايرة 

إنَّه تعاىل أمرهم أن ال خيونوا الغنائم ، وجعل ذلك خيانة للَّه؛ ألنَُّه خيانة لعطيته وخيانة : وإذا عرف ذلك فنقول 
لرسوله؛ ألنه القيم بقسمها ، فمن خاهنا فقد خان الرَُّسول ، وهذه الغنيمة قد جعلها اهللا أمانة يف أيدي الغامنني ، 

  .ها شيئاً فصارت وديعة وألزمهم أن ال يتناولوا ألنفسهم من
  .والوديعة أمانةٌ يف يد املودع ، فمن خان منهم فيها قد خان أمانة النَّاس 

  .إذ اخليانةُ ضد األمانة 
: فيدخل فيه الغنيمة وغريها ، فكان معىن اآلية : وحيتمل أن يريد باإلمانة كل ما تعبد به ، وعلى هذا التقدير : قال 

  .املة إجياب أداء التكاليف تامة ك
  .» وختُونُوا أماناِتكُم » « ال ختونوا اهللا بترك فرائضه ، والرسول بترك سنته « : قال ابن عباس 

  .» هي ما خيفى عن أعني النَّاس من فرائض اهللا تعاىل « : قال ابن عباس 
صر اآلية عليها ألنَّ واألعمال اليت ائتمن اهللا عليها العباد املذكورة يف سبب النُّزول داخلة فيها ، لكن ال جيب ق

  .العربةَ بعموم اللَّفظ ال خبصوص السَّببِ 
ومعىن اخلون النقص ، كما أن معىن الوفاء التَّمام ، ومنه ختوَّنه إذا تنقصه مث استعمل يف ضد « قال الزخمشريُّ 

  .» األمانة؛ ألنك إذا ُخنَت الرَُّجلَ يف شيٍءن فقد أدخلت النُّقصان فيه 
  .ال جتمعوا بني اخليانتني : على جواب النَّهي ، أي » أنْ « جيوُز فيه أن يكون منصوباً بإضمارِ » وا وَتخُوُن« : قوله 

  ]الكامل : [ كقوله 
  َعاٌر علَْيَك إذَا فََعلَْت َعِظيُم... ال َتْنَه َعْن ُخلُقٍ وتأِتَي ِمثلَُه  - ٢٦٩٤



اين أوىل؛ ألن فيه النهي عن كلِّ واحٍد على حدته خبالف ما أن يكون جمزوماً نسقاً على األوَّل ، وهذا الث: والثاين 
قبله فإنَّه هنٌي عن اجلمع بينهما ، وال يلزُم من النهي عن اجلمع بني الشيئني النهُي عن كلٍّ واحٍد على حدته ، وقد 

  .أول البقرة ]  ٤٢: البقرة [ } َوَتكُْتمُواْ احلق { : تقدَّم حتريره يف قوله 
أصحاب أماناتكم ، وجيوُز أن يكونوا هنوا عن خيانة األماناِت مبالغةً : على حذف مضاف ، أي » أماناتكم « و 

  .كأنَّها جعلت خمونةً 
  .بالتَّوحيد ، واملراد اجلمع » أَمانتكُم « وقرأ جماهٌد ورويت عن أيب عمرو 

وأنتم تعلمون قُْبَح ذلك أو أنكم : مراداً أي  مجلة حالية ، ومتلَُّق العلم جيوُز أن يكون» وأنُتْم َتْعلَُمونَ « : وقوله 
  .وأنتم من ذوي العلمِ : مؤاخذون هبا ، وجيوُز أالَّ ُيقَدَّر ، أي 

  .} واعلموا أَنََّمآ أَْموَالُكُْم َوأَْوالَُدكُْم ِفْتَنةٌ { : قوله 
تعاىل على أنه جيُب على العقال أن حيترز  ملَّا كان الدَّاعي إىل اإلقدام على اخليانِة هو حب األموالِ ، واألوالد ، نبَّه

  .عن املضار املتولدة من ذلك 
  .ألنَّها تشغل القلب بالدُّنيا } أَنََّمآ أَمَْوالُكُْم َوأَْوالَدُكُْم ِفْتَنةٌ { : فقال 

ألنَّ سعادات اآلخرة ال  أنَّ سعادة اآلخرة خٌري من سعاداتِ الدُّنيا ،: أي } َوأَنَّ اهللا ِعنَدُه أَْجٌر َعِظيمٌ { : مث قال 
  .هناية هلا ، وسعادات الدنيا تفين وتنقضي 

  ) ٢٩(ْر لَكُْم وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َتتَّقُوا اللََّه َيجَْعلْ لَكُْم فُْرقَاًنا َوُيكَفِّْر عَْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َوَيْغِف

  .اآلية } يِا أَيَُّها الذين آمنوا إَن َتتَّقُواْ اهللا َيجَْعل لَّكُْم فُْرقَاناً { : قوله تعاىل 
  .ملَّا حذَّر من الفتنة باألموال ، واألوالد ، رغَّب يف التَّقوى املوجبة لترك امليل ، واهلوى يف حمبَّة األموال واألوالد 

  .ن كان جاهالً بعواقب األمورِ وذلك ال يليق باللَِّه تعاىل إدخالُ الشَّرط يف احلكم إنَّما حيسن يف حقِّ م: فإن قيل 
أنَّ قولنا إن كان كذا كان كذا ال يفيُد إالَّ كون الشَّرِط مستلزماً للجواب ، فإمَّا أنَّ وقوع الشَّرط : فاجلواُب 

 أنه تعاىل ُيعامل العباد يف مشكوك فيه ، أو معلوم فذلك غري مستفاد من هذا اللَّفظ ، سلَّمنا أنَّه يفيد هذا الشَّك إالَّ
 ٣١: حممد [ } َولََنْبلَُونَّكُْم حىت َنْعلَمَ اجملاهدين مِنكُْم والصابرين { : اجلزاء معاملة الشَّاك ، وعليه خيرَّج قوله تعاىل 

. [  
  :على أربعة أوجٍه » الفرقان « : قال أبو العباس املقرىء 

  .جيعل لكم نوراً يف قلوبكم تُفرِّقون به بني احلالل واحلرام  :الفرقان النور ، كهذه اآلية أي : األول 
  .احلجة : والثاين 

  .احلجة : أي ]  ٥٣: البقرة [ } وَإِذْ آَتْيَنا مُوَسى الكتاب والفرقان { : قال تعاىل 
  .القرآن : ي أ]  ١: الفرقان [ } تََباَركَ الذي نَزَّلَ الفرقان على َعْبِدِه { قال تعاىل . القرآنُ : الثالث 
  .يوم بدر : أي ]  ٤١: األنفال [ } َيْوَم الفرقان َيْوَم التقى اجلمعان { يوم بدر قال تعاىل : الرابع 
  فصل

  .إن تتَّقُوا اهللا بطاعته وترك معصيته جيعل لكم فرقاناً : ومعىن اآلية 
  .» َمْخَرجاً يف الدَِّين من الشُّبهات « : وقال مقاتل » َمْخَرجاً يف الدُّنيا واآلخرة من الضَّالل « : قال جماهد 

  .» يفرق بينكم وبني ما ختافون : جناة ، أي « وقال عكرمة 



  .» بياناً « : وقال الضحاك 
قال مُزرد بن » ُيظهر اهللا به حقكم ويطفىء باطل من خالفكم . فصالً بني احلق والباطل « : وقال ابن إسحاق 

  ]اخلفيف : [ ضرار 
  أظْلََم اللَّْيلُ لَْم َيجِْد فُرقَانَا... األفْق أنْ َيغيَب فَلَمَّا َباَدَر  - ٢٦٩٥

  ]الرجز : [ قال آخر 
  بَْعَد قَِطنيٍ َرَحلُوا وَبانُوا... َما لَك ِمْن طُولِ األَسى فُرقَانُ  - ٢٦٩٦

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  ِمْن كَأٍسش املَنِيَِّة فُْرقَانُ وَما ِلَي... وكَْيَف أَرجِّي اخلُلَْد واملَْوُت طَالِبِي  - ٢٦٩٧

  .مصدر كالرُّجحان والنُّقصان ، وتقدم الكالم عليه أول البقرة : والفرقان 

  ) ٣٠( لَُّه خَْيُر الَْماِكرِيَنَوإِذْ َيْمكُُر بَِك الَِّذيَن كَفَُروا ِلُيثْبِتُوَك أَْو َيقُْتلُوَك أَوْ ُيْخرِجُوَك َوَيْمكُُرونَ َوَيْمكُُر اللَُّه َوال

  .اآلية } َوإِذْ َيْمكُُر بَِك الذين كَفَُرواْ { : قوله تعاىل 
هذا الظرُف معطوٌف على الظَّرف قبله؛ ألنّ هذه السُّورة مدنيَّة ، وهذا املكر والقول إمنا كان مبكَّة ولكنَّ اهللا 

  ] . ٤٠: توبة ال[ } إِالَّ تَنُصُروُه فَقَْد َنَصَرُه اهللا { : ذكرهم باملدينة لقوله تعاىل 
فكذلك ذكر رسوله ]  ٢٦: األنفال [ } واذكروا إِذْ أَنُتْم قَِليلٌ { : واعلم أنه ملَّا ذكَّر املؤمنني بنعمه عليهم بقوله 

  .بنعمه عليه وهو دفع كيد املشركني ومكر املاكرين 
أن يتفاقهم أمر رسول اهللا صلى  -ر ملَّا أسلمت األنصا -أن قريشاً فزعوا : قال ابُن عبَّاسٍ وجماهٌد وقتادة وغريهم 

اهللا عليه وسلم ؛ فاجتمع نفر من كبارهم يف دار الندوة ليتشاوروا يف أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكانت 
ُرُءوسُهم عتبة ، وشيبه ابنا ربيعة ، وأبو جهل ، وأبو سفيان ، وطعيمة بن عدي ، والنضر بن احلارث ، وأبو 

وزمعة بن األسوِد ، وحكيم بن حزام ، ونبيه ومنبه ابنا احلجاج ، وأمية بن خلف فاعترضهم  البختري بن هشام ،
شيخ من جند ، مسعت باجتماعكم ، فأردت أن أحضركم : من أنت؟ قال : إبليُس يف صورة شيخ ، فلما َرأْوُه قالوا 

أما أنا فأرى أن تأخذوا حممداً وُتقَيُِّدوه ، : ادخل فدخل ، فقال أبو البختري : ولن تعدموا مّني رأياً ونصحاً ، قالوا 
وحتبسوه يف بيت وتسدُّوا باب البيت غري كوة وتلقون إليه طعامه وشرابه ، وَتتربَّصُوا به َرْيَب املُنون حتَّى يهلك فيه 

ُه من الشعر ، فصرخ عدوُّ اهللا الشيُخ النَّجدي وقال  بيت  بئس الرأي واهللا إن حبستموه يف: كما هلك من قبل
  .ليخرجن أمره من وراء البيت إىل أصحابه ، فيوشك أن َيِثبُوا عليكم فيقاتلوكم ويأخذوه من أيديكم 

  .صدق الشَّيُخ : قالوا 
  .أخرجوه من عندكم تسترحيُوا من أذاه لكم : وقال بعضهم 
سدهم ، ألَْم َترَْوا ما هذا برأي ، تعمُدون إىل رجلٍ قد أفسد سفهاءكم فتخرجونه إىل غريكم فيف: فقال إبليس 

حالوة منطقه ، وطالقة لسانه ، وأخذ القلوب مبا تسمع من حديثه؟ واهللا لَِئن فعلتم ذلك الستمال قلوب قومٍ مث 
  .صدق واهللا الشيخ : يسري هبم إليكم وخيرجكم من بالدكم قالوا 

طاً فتّياً مث ُيْعطى كل فىت منهم سيفاً إنِّي أرى أن تأخذُوا من كلِّ بطنٍ من قريش شاّباً نسيباً وس: فقال أبو جهل 
صارماً ، مث يضربوه ضربة رجل واحٍد ، فإذا قتلوُه تفرَّق دمُه بني القبائلِ كلها ، وال أظن هذا احلّي من بين هاشم 

  .َيقوونَ على حرب قريش كلها فريضونَ بأخذ الدِّية فتؤدي قريش ديته 



، فتفرقوا على رأي أيب جهل فأْوَحى اللَُّه تعاىل إىل نبيِّه بذلك ،  صدق هذا التفى وهو أجودكم رأياً: فقال إبليس 
اتَّشح : وأذن له يف اخلُُروج إىل املدينة ، وأمره الَّ يبيت يف مضجعه ، فأمر الرسُول علّياً أن يبيت يف مضجعه وقال 

لم فأخذ قبضة من ترابٍ ، وأخذ اللَُّه بُبْرَديت؛ فإنَّه لْن يصلَ إليك أمٌر تكرهه ، مثَّ خرج النيب صلى اهللا عليه وس
  أبصارهم عنه وجعل ينثر التُّراب على رءوسهم ، وهو يقرأ

ومضى إىل الغار من ]  ٩: يس [ } فَُهْم الَ يُْبِصُرونَ { : إىل قوله ]  ٨: يس [ } إِنَّا َجَعلَْنا يف أَْعناِقهِْم أَغْالَالً { 
ى يؤدِّي عنه الودائع اليت كانت توضع عنده لصدقه وأمانته ، وباُتوا ثور هو وأبو بكر ، وخلف علّياً مبكَّة حتَّ

  .ُمترصِّدين ، فلمَّا أصبحوا ثَاُروا إىل مضجعه فأبصروا علّياً فبهتوا 
  أْيَن صاحُبك؟: وقالوا له 

لو دخله : الوا ال أدري فاقتصوا أثره وأرسلوا يف طلبه ، فلما بلغوا الغار َرأْوا على بابه نسخ العنكبوت ، فق: قال 
  .} َوإِذْ َيْمكُُر بَِك الذين كَفَُرواْ { : مل يكن نسج العنكبوت على بابه؛ فمكث فيه ثالثاً مث قدم املدينة فذلك قوله 

  ]البسيط : [ والتثبيُت هنا الضَّرُب ، حتَّى ال يبقى للمضروب حركة؛ قال » َيْمكُُر « متعلٌِّق ب » ِلُيثُبُِتوَك « وقوله 
  اخلَليفَةُ أْمَسى ُمثْبَتاً وجِعَا: قالوا ... وْيَحَك ماذا ِفي َصحيفتكُْم؟ : فَقلُت  - ٢٦٩٨

  :من البيات واملعىن » لِيبيُتوك « فعدَّاهُ بالتضعيف ، وقرأ النخعي » ِلُيثِّبتُوَك « وقرأ ابن وثَّابٍ 
، وهلذا يقال ملن اشتدَّْت به علة أو جراحة  ليوثقوك ومن شد فقد أثبت؛ ألنَُّه ال يقدر على احلركة: قال ابُن عبَّاسٍ 

  .متنعه من احلركة قد أثْبَِت فالنٌ ، فهو ُمثَْبٌت 
من مكَّة » أو ُيخْرُِجوَك « ليثبتوك يف بيٍت ، أو يقتلوك ، وهو ما حكي من أيب جهل : ليسجنوك ، وقيل : وقيل 

  .كما تقدم 
: يصنعون ويصنع اللَُّه ، واملكُر من اهللا التدبري باحلقِّ ، وقيل : لضحاُك قال ا} َوَيْمكُُرونَ َوَيْمكُُر اهللا { : مث قال 

يف حق اهللا تعاىل يف آل عمران » املَكْرِ « وقد تقدَّم الكالم يف تفسري } املاكرين  واهللا َخْيُر{ . جيازيهم جزاء املكر 
  ] . ٥٤: آل عمران [ } َوَمكَرُواْ َوَمكََر اهللا { : عند قوله 
  وال خري يف مكرهم؟} واهللا َخْيرُ املاكرين { كيف قال : فإن قيل 

تنبيهاً على أنَّ كُلَّ مكر ، » أقَْوى « موضع » خَْيٌر « ، فوضع أنَّ املراد أقوى املاكرين : أحد : فاجلواُب من وجوه 
  .فإنَُّه يبطل يف مقابلة فعل اللَِّه تعاىل 

  .أنَّ املُراَد لو قدر يف مكرهم ما يكون خرياً : وثانيها 
  .من عند اللَِّه : ، أي  الزبد خري من اهللا: أنَّ املراد ليس هو التفضيل ، بل املراُد أنَُّه يف نفسه خري كقولك : وثالثها 

  ) ٣١(الْأَوَِّلَني َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا قَالُوا قَْد َسِمْعَنا لَْو َنَشاُء لَقُلَْنا ِمثْلَ َهذَا إِنْ َهذَا إِلَّا أََساِطُري 

  .اآلية } َوإِذَا تتلى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا { : قوله تعاىل 
  .ٍد ، حكى مكرهم يف دين حممٍَّد ملَّا حكى مكرهم يف ذاِت حممَّ

روي أنَّ النَّْضَر بن احلارث كان خيتلف تاجراً إىل فارس واحلريِة فيسمع أخبار رستم وسفنديار ، وأحاديث العجمِ ، 
واشترى أحاديث كليلة ودمنة ، ومير باليهود والنصارى فرياهم يقراءون التوراة واإلجنيلن ويركعون ويسجدون 

د حممداً صلى اهللا عليه وسلم يصلِّي ويقرأ القرآن ، وكان يقعُد مع املستهزئني واملقتسمني وهو منهم فجاء مكَّة فوج



  .فيقرأ عيلهم ساطري األوَّلني أخبار األمم املاضية وأمساءهم ، وما سطر األولون يف كتبهم 
لَوْ َنَشآُء لَقُلَْنا ِمثْلَ هذا إِنْ { له وكان يزعُم أهنا مثل ما يذكره ُمحمٍَّد من قصص األولني ، فهذا هو املراد من قو

  .مجع أسطورة وهي املكتوبة : ، واألساطري } هاذآ إِالَّ أََساِطريُ األولني 
االعتماُد على كون القرآن معجزاً هو أنَّ اهللا تعاىل حتدَّى العرب مبعارضته فلم يأتوا هبا ، وهذا اآليةُ تدلُّ : فإن قيل 

  .على أنه أتى باملعارضة 
يدلُّ على أنه ما } لَوْ َنَشآُء لَقُلَْنا ِمثْلَ هذا { : تفيُد انتفاء الشيء النتفاء غريه ، فقوله » لو « أن كلمة : فاجلواب 

شاء ذلك القول ، وما قالوا؛ فثبت أنَّ النضر بن احلارث أقرَّ أنَُّه ما أتى باملعارضة ، وإنَّما أخرب أنه لو شاء أتى هبا ، 
  .ما حيصل لو أتى باملعارضة امَّا جمرَّد هذا القول ، فال فائدة فيه واملقصود إنَّ

َوَما كَانَ ) ٣٢(ِتَنا بَِعذَابٍ أَِليمٍ َوإِذْ قَالُوا اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحجَاَرةً ِمَن السََّماِء أَوِ ائْ
َوَما لَُهْم أَلَّا ُيَعذَِّبُهمُ اللَُّه َوُهْم َيُصدُّونَ َعنِ ) ٣٣(وَأَْنَت ِفيهِْم َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهمْ َيْسَتْغِفرُونَ  اللَُّه ِليَُعذِّبَُهْم

  ) ٣٤(مْ لَا َيْعلَُمونَ الَْمْسجِِد الْحََرامِ َوَما كَاُنوا أَْولَِياَءُه إِنْ أَوِْلَياُؤُه إِلَّا الُْمتَّقُونَ وَلَِكنَّ أَكْثََرُه

  .} َوإِذْ قَالُواْ اللهم إِن كَانَ هذا ُهَو احلق { : قوله 
  .نزلت يف النضر بن احلارث من بين عبد الدَّارِ 

لو شئت لقلُت مثل هذا : ملَّا قصَّ رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم شأن القرون املاضية قال النَّْضُر : قال ابُن عباسٍ 
  .ا سطر األوَّلُونَ يف كتبهم إن هذا إال م

  .وأنا أقول احلق : اتق اهللا فإن حممداً يقول احلقَّ ، قال : فقال له عثمانُ بن مظعون 
: ال إله إال اهللا ولكن هذه بنات اهللا ، يعين : وأنا أقول : ال إله إالَّ اهللا ، قال : فإنَّ حممداً يقول : قال عثمان 

  .األصنام 
  .» ُهو احلقَّ من عندَك « الذي يقوله حممد } كَانَ هذا  اللهم إِن{ : مث قال 

  :يف اآلية إشكال من وجهني : فإن قيل 
حكاهُ اهللا عن كالم الكُفَّار ، وهو من جنس نظم القرآن . اآلية } اللهم إِن كَانَ هذا ُهَو احلق { أن قوله : أحدمها 

لَن نُّْؤِمَن لََك حىت تَفُْجَر لََنا ِمَن األرض { : قوهلم ، فقد حصلت املعارضة يف هذا وحكي عنهم يف سورة اإلسراء 
اآليات ، وهذا أيضاً كالُم الكُفَّار فقد حصل من كالمهم ما يشبه نظم القرن ، فدلَّ ]  ٩٠: اإلسراء [ } َيْنُبوعاً 

  .على حصول املعارضة 
وكانوا قد مسعوا التَّهديد الكثري من حممد صلى  أنَّ كفار قريش كاُنوا معترفني بوجود اإلله ، وقدرته ،: الوجه الثاين 

اهللا عليه وسلم يف نزول العذاب ، فلو كان القرآن معجزاً لعرفوا كونه معجزاً ، ألهنم أرباب الفصاحِة والبالغِة ، 
ذلك ملا ، ولو كاُنوا ك -عليه الصَّالة والسَّالم  -ولو عرفوا ذلك لكان أقلّ األحوال أن َيُشكُّوا يف نبوَّة حممد 

؛ ألن الشَّاك ال } اللهم إِن كَانَ هذا ُهَو احلق ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحجَاَرةً مَِّن السمآء { : أقدموا على قوهلم 
  .يتجاسر على مثل هذه املبالغة وحيث أتوا هبذه املبالغة علمنا أنَّه ما الح هلم يف القرآن وجه من الوجوه املعجزة 

أنَّ اإلتيان هبذا القدر من الكالمِ ال يكفي يف حصول املعارضة؛ ألنَّ هذا القدر كالم قليل ال : ألول فاجلواب عن ا
  .يظهر فيه وجوه الفصاحة والبالغة 

َهْب أنَّه مل يظهر هلم الوجه يف كون القرآن معجزاً إالَّ أنَُّه ملا كان معجزاً يف نفسه ، فسواء : واجلواُب عن الثَّانِي 



  .ك الوجه أو مل يعرفوا فإنه ال يتفاوت احلال عرفوا ذل
  .فصل ، وقد تقدَّم الكالم عليه » ُهَو « وهو خرب الكون ، و » احلقَّ « العامَّةُ على نصب » ُهو احلقَّ « قوله 

  .زائد ، ومراُده ما تقدَّم من كونه فصالً » هو « : وقال األخفُش 
خربه ، » احلق « باالبتداء و » ُهَو « ووجهها ظاهٌر ، برفع »  احلقَّ« برفع : وقرأ األعمش ، وزيُد بن علي 

  ]الطويل : [ واجلملةُ خُرب الكوِن؛ كقوله 
  وكُْنَت علْيَها باملَال أْنَت أقَْدُر... َتِحنُّ إلَى لَْيلَى وأْنَت َتركَْتَها  - ٢٦٩٩

  .» كان « واجلملة خرب ل » هو « خرب على » احلّق « وجيوز يف العربية رفع : وقال ابن عطية . وهي لغةُ متيم 
  .، وقد ظهر من قَرأَ به ومها رجالن جليالن » وال أعلم أحداً قرأ هبذا اجلائز « قال الزَّجَّاُج 

  .الثَّابت حال كونه من عندك : أي : » احلَّق « حال من معىن » ِمْن عنِدَك « : قوله 
  :فيه وجهان » ِمَن السَّماِء « وقوله 

  .نَُّه متعلقٌٌ بالفعل قبله أ: أحدمها 
  .فيتعلُق مبحذوٍف » ِحجَارةً « أنه صفة ل : والثاين 
فأمطْر علينا : كأنه أراد أن يقال « : مع أنَّ املطر ال يكون إالَّ منها ، قال الزخمشريُّ » ِمَن السَّماِء « : وقوله 

  .» عليه مسرودةً من حديد ، تريُد درعاً  السِّجِّيلَ ، فوضع حجارة من السماء موضع السِّجِّيل كما يقالك صب
معناه التأكيد؛ ألنَّ املسرودَ ال « من حديد » : كََما أنَّ قوله « : قال » إنَُّه يريد بذلك التَّأكيد « : قال أبو حيان 

  .» يكون إالَّ من حديٍد ، كما أنَّ األمطاَر ال تكونُ إالَّ من السَّماِء 
  .» مبالغة وإغراق « ِمَن السَّماِء » قوهلم « : وقال ابُن عطيَّة 
هي مقابلُتهم جميَء األمطارِ من اجلهة اليت ذكر « ِمَن السَّماِء » : والذي يظهر أنَّ حكمة قوهلم « : قال أبو حيَّان 

اب من إنَّك تذكر أن الوحي يأتيك من السَّماِء ، فأِتَنا بالعذ: عليه الصالة والسالم أنه يأتيه الوحي من جهتها ، أي 
  .» اجلهة التَّي يأتيك الوحي منها ، قالوه استبعاداً له 

  فصل
  .» لقد نزل يف النضر بن احلارث بضع عشرة آية فحاق به ما سأل من العذاب يوم بدر « : قال عطاٌء 

، وعقبة قتل رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدرٍ ثالثةً من قريشٍ صرباً طعيمة بن عدي « قال سعيدُ بُن جبريٍ 
  .وروى أنس أن الذي قال هذا الكالم أُبو جُْهلٍ . » بن أيب معيٍط ، والنَّْضر بن احلارث 

قد تقدَّم أهنا الُم اجلحود ، واجلمهوُر على » لُيَعذِّهُبْم « الالَّم يف } َوَما كَانَ اهللا ِلُيَعذِّبَُهْم َوأَنَت ِفيهِْم { : قوله 
  .بفتحها : كسرها ، وقرأ أُبو السَّمَّال 
بفتح الالَّم ، وهي لغةٌ غُري معروفٍة وال « لُيَعذِّهُبْم » مسعت من العرب من يقول « : قال ابن عطية عن أيب زيد 

يعين يف املشهور منه ، وملْ َيْعَتدَّ بقراءة أيب السمال ، وروى ابن جماهد عن أيب زيد فَْتَح كلِِّ . » مستعملٍة يف القرآن 
فتح الم األمر من : وروى عبد الوارث عن أيب عمرو ]  ٢: الفاحتة [ } احلمد للَِّه { إالَّ يف المٍ عن بعض العربِ 

األوىل على خالف ما أتى به يف الثانية » كان « ، وأتى خبرب ]  ٢٤: عبس [ } فَلَْينظُرِ اإلنسان إىل طََعاِمِه { : قوله 
ما كان اهللا مُريداً لتعذيبهم وانتفاُء إرادة العذاب : ره البصريون أي فإنَّه إمَّا أن يكون حمذوفاً ، وهو اإلرادة كما يقدِّ

أبلغُ من نفي العذاب ، وإمَّا أنه أكََّدهُ بالالَّم على رأي الكوفيني ألنَّ كينونته فيهم أبلغُ من استغفارمهن فشتَّان بني 
  .وجوِده عليه الصَّالة والسَّالم ، وبني استغفارهم 



  .» وُهْم َيْسَتغفُرونَ « حال ، وكذلك »  وأنَت فيهِْم« وقوله 
  .والظَّاهر أنَّ الضمائَر كلَّها عائدةٌ على الكفار 

  .للمؤمنني » وُهْم « للكفَّارِ ، والضمري من قوله » ُمَعذِّبَُهْم « و » ُيعذَِّبُهمْ « الضمري يف : وقيل 
ولو كانوا ممَّن يؤمن : نفُي االستغفار عنهم أي : عناه يف موضع احلال ، وم» وُهْم َيْسَتغفُرونَ « : وقال الزخمشريُّ 

: هود [ } َوَما كَانَ رَبَُّك ِلُيْهِلكَ القرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها ُمْصِلُحونَ { : ويستغفر من الكفر ملا عذَّهبم ، كقوله تعاىل 
ي ذكره منقولٌ عن قتادة ، وهذا املعىن الذ. ولكنهم ال يستغفرون ، وال يؤمنون وال يتوقَّع ذلك منهم ]  ١١٧

  .وأيب زيد ، واختاره ابُن جريرٍ 
  فصل

  :يف القرآن بإزاء ستَِّة أوجه » يف « ورد لفظ : قال أُبو العباس املقرىُء 
أي ]  ١٩: النمل [ } َوأَْدِخلْنِي بَِرْحمَِتَك ِفي ِعَباِدَك الصاحلني { : كهذه اآلية ، وقوله تعاىل » مع « مبعىن : األول 

  ] . ٢٩: الفجر [ } فادخلي ِفي ِعَباِدي { : ع عبادك ، ومثله م: 
على جذوع النخل ، : أي ]  ٧١: طه [ } َوُألَصلَِّبنَّكُْم ِفي ُجذُوعِ النخل { قال تعاىل . » على « مبعىن : الثاين 
  .عليه : أي ] .  ٣٨: الطور [ } أَْم لَُهْم سُلٌَّم َيْسَتِمُعونَ ِفيِه { : ومثله 
  .أليها : أي ]  ٩٧: النساء [ } أَلَْم َتكُْن أَْرُض اهللا وَاِسَعةً فَُتَهاجُِرواْ ِفيَها { قال تعاىل » إىل « مبعىن : ث الثال

  .عن هذه اآليات : أي ]  ٧٢: اإلسراء [ } َوَمن كَانَ ِفي هذه أعمى { : قال تعاىل » عن « مبعىن : الرابع 
  .» شَهِيداً « ِمْن كل أمة : أي ]  ٨٩: النحل [ } َوَيْوَم َنْبَعثُ ِفي كُلِّ أُمَّةٍ { : قال تعاىل » من « مبعىن : اخلامس 
  ] . ٦٢: هود [ } كُنَت ِفيَنا َمْرجُّواً قَْبلَ هذا { قال تعاىل » عند « مبعىن : السادس 

  فصل
ه اآلية متصلة باآلية اليت قبلها هذا حكايةٌ عن املشركني ، وهذ: فقال حممُد بُن إسحاق : اختلفوا يف معىن هذه اآليِة 

، وذلك أنَُّهم كانوا يقولون إنَّ اهللا ال يعذبنا وحنن نستغفره ، وال يعذب اهللا أمة ونبيها معها ، فقال اهللا لنبيه صلى 
 ٣٢: األنفال  [} وَإِذْ قَالُواْ اللهم إِن كَانَ هذا ُهَو احلق ِمْن ِعنِدَك { : اهللا عليه وسلم ُيذكِّره جهالتهم وغرهتم قال 

مث قال ]  ٣٣: األنفال [ } َوَما كَانَ اهللا ِليَُعذِّبَُهْم وَأَنَت ِفيهِْم َوَما كَانَ اهللا ُمَعذِّبَُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُرونَ { اآلية وقال ] 
ُهْم َيُصدُّونَ َعنِ املسجد َو{ وإن كنت بني اظهرهم ، وإن كانوا يستغفرون } َوَما لَُهْم أَالَّ ُيَعذَِّبُهمُ اهللا { رّداً عليهم 

  .} احلرام 
  .واختلفوا يف تأويلها } َوَما كَانَ اهللا ِلُيَعذِّبَُهْم { : هذا الكالم مستأنف يقول اهللا إخباراً عن نفسه : وقال آخرون 

ذه اآلية نزلت ه: وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم ُمقيم بني أظهرهم ، قالوا : تأويلها : فقال الضحاُك ، ومجاعة 
على النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم وهو مقيم مبكَّةَ مثَّ خرج من بني أظهرهم وبقيت به بقيَّة من املسلمني يستغفرون اهللا؛ 

من بينهم  مث خرج أولئك} َوَما كَانَ اهللا ِليَُعذِّبَُهْم وَأَنَت ِفيهِْم َوَما كَانَ اهللا ُمَعذِّبَُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُرونَ { فأنزل اللَُّه 
  .« فُعذِّبوا وأذن اللَّهُ يف فتح مكَّة ، وهو العذاب األليم الذي وعدهم اللَُّه 

  .» مل يعذِّب اهللا قيةً حىت خيرج النيب منها ، والذين آمنوا ويلحق حبيث أمَر « قال ابن عباس 
َوأَنَت ِفيهِْم َوَما كَانَ اهللا ُمَعذَِّبُهْم وَُهْم  َوَما كَانَ اهللا ِلُيَعذِّبَُهْم{ : كان فيكم أمانان : قال أبو موسى األشعريُّ 

  .فأمَّا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقد مضى ، واالستغفار كائن فيكم إىل يومِ القيامِة } َيْسَتْغِفرُونَ 
: التوبة [ } أَْيِديكُْم قَاِتلُوُهْم يَُعذِّبُْهُم اهللا بِ{ : ملَّأ كان حضوره مانعاً من نزول العذاب هبم ، فكيف قال : فإن قيل 



  ؟]  ١٤
  .العذاب احلاصل باحملاربة واملقاتلة : املراُد من األوَّلِ عذاب االستئصال ، ومن الثاين : فاجلواُب 

لو استغفروا ،  :أي } َوَما كَانَ اهللا ِليَُعذِّبَُهْم َوأَنَت ِفيهِْم َوَما كَانَ اهللا ُمَعذَِّبُهْم وَُهْم َيْسَتْغِفُرونَ { : وقال السديُّ 
  .ولكنهم مل يكونوا مستغفرين ولو أقرُّوا بالذَّنب واستغفروا لكانوا مؤمنني 

: أي : لو أسلموا ملا عذبوا ، وروى الواليب عن ابن عبَّاسٍ : يسلمون ، يقول » وُهْم َيسَتْغفُرونَ « : وقال عكرمةُ 
عب بن أمية ، وعكرمة بن أيب جهل وسهيل بن وفيهم من سبق له من اهللا أنه يؤمن ويستغفر كأيب سفيان ، ومص

  .عمرو وحكيم بن حزام ، وغريهم 
  .ويف أصالهبم من يستغفر : أي » وُهْم يستْغِفُرونَ « : وروى عبد الوهاب عن جماهٍد 

  .اآلية } َوَما لَُهْم أَالَّ ُيَعذِّبَُهُم اهللا { : قوله تعاىل 
  :وجهان » أن « يف 

يف أالَّ يُعذِّهبم ، : ، وموضعها إما نصٌب ، أو جرٌّ؛ ألنَّها على حذف حرف اجلر ، إذ التقدير  أنَّها مصدريةٌ: أظهرمها 
أيَّ شيٍء استقر هلم يف عدم تعذيبِ اللَِّه ياهم؟ : من االستقرار ، والتقديُر » لَُهْم « : وهذا اجلارُّ متعلٌق مبا تعلَّ به 

  .ال حظ هلم يف انتفاء العذاب : مبعىن 
  .أنَّها زائدةٌ وهو قول األخفش :  والثاين

فكان ينبغي أن يرتفع الفعلُ على أنه واقٌع : يعين النَّحاس . « ُيعذِّهبم » لو كانت كما قال لرفع : « قال النَّحَّاُس 
مل ، أال ترى ولكن ال يلزُم من الزيادِة عدُم الع]  ٨٤: املائدة [ } َوَما لََنا الَ ُنْؤِمُن باهللا { : موضع احلال ، كقوله 

  .يعمالن ومها مزيدتان » الباء « و » ِمْن « أنَّ » : 
  »ُتخلِّص الفعل لالستقبال « أنْ » وقيل هو حال ، وهو بعيٌد ، ألنَّ « : وقال أُبو البقاِء 

ُبونَ وهم كيف ال ُيعذَّ: استفهامية ، وهو استفهاٌم معناه التقرير ، أي » َوَما هلُْم « يف قول » ما « والظَّاهُر أنَّ 
  .ُمتَّصفون هبذه احلال؟ 

ال ينتفي عنهم التعذيب مع تلبسهم هبذه : ليس عدُم التَّعذيب ، أي : نافية ، فهي إخباٌر بذلك ، أي » ما « : وقيل 
  .احلال 
  فصل

: أي } رام وَُهْم َيُصدُّونَ َعنِ املسجد احل{ : بعد خروجك من بينهم : وما مينعهم من أن يعذبوا ، أي : معىن اآلية 
  .أراد بالعذاب باألوَّلِ عذاب الدُّنيا ، وهبذا عذاب اآلخرة : مينعون املؤمنَني من الطَّواف ، وقيل 

[ } َوَما لَُهْم أَالَّ ُيَعذَِّبُهمُ اهللا { منسوخة بقوله ]  ٣٣: األنفال [ } َوَما كَانَ اهللا ِليَُعذَِّبُهمْ { قوله : وقال احلسن 
  ] . ٣٤: األنفال 

  :يف هذه اجلملة وجهان } َوَما كانوا أَْولَِيآَءُه { وله ق
  .وما كانُوا أولياَء املسجد : أنَّها استئنافيةٌ ، واهلاء تعود على املسجد أي : أحدمها 
ُمتَّصفون  كيف ال ُيعذِّهُبم اللَّه ، وهم: واملعىن » وُهم َيُصدُّونَ « : أنَّها نسٌق على اجلملة احلاليَّة قبلها وهي : والثاين 

: صدِّهم عن املسجد احلرام ، وانتفاِء كوهنم أولياءه؟ وجيوُز أن يعود الضَّمُري على اهللا تعاىل ، أي : هبذين الَوصْفْينِ 
  .مل يكونوا أولياَء اهللا 

  فصل



أي } أَْوِلَيآَءهُ  َوَما كانوا{ : حنن أولياء املسجد احلرام ، فردَّ اهللا عليهم بقوله : كان املشركون يقولون : قال احلسن 
يعين املؤمنني الذين يتَّقُون الشرك ، » إالَّ املُتَّقُون « ليس أولياء البيت : أي » إنْ أْولياُؤهُ « : أولياء البيت : 

َوَما كَانَ َصالَُتُهْم عِنَد البيت إِالَّ { : وحيترزون عن املنكرات ، كالذي كانوا يفعلونه عند البينت فلهذا قال بعده 
  .ولكن أكثرهم ال يعلمون ]  ٥: األنفال [ } آًء وََتْصِدَيةً ُمكَ

  ) ٣٥(َوَما كَانَ َصلَاتُُهْم ِعْنَد الَْبْيتِ إِلَّا ُمكَاًء َوَتْصِدَيةً فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما كُنُْتْم َتكْفُُرونَ 

يكونوا أولياء البيت ، وهو أنَّ صالهتم عند  ملَّا ذكر أنَّهم ليُسوا أولياء البيتِ احلرام بيَّن ههنا ما به خرجوا من أن
  .البيت إنَّما كان باملكاء والتَّصديِة 

إن كان هلم صالةٌ فال : ما كان شيٌء ممَّا يُعدَّونه صالةً وعبادةً إال هذين الفعلنيِ ، ومها املكاء والتصدية أي : أي 
  ]الطويل : [ تكن إالَّ هذين ، كقول الشَّاعر 

  أَداِهَم ُسوداً أو ُمَحْدَرَجةً ُسمْرَا... ُت أْخَشى أن يكثونَ َعطَاُؤُه وَما كُْن - ٢٧٠٠
  .صفر بني أصابعه أو بني كفَّيه : مصدر َمكَا يَْمكُوا ، أي : فأقام القيود ، والسِّياط مقام العطاء ، واملُكَاء 

  .ما تَْمكُوا فريصُته؟ : قلت ملنتجع بن نبهان : قال األصمعي 
  ]الكامل : [ يريد قول عنترة . بعه ، وجعلها على ِفيِه ، ونفخ فيها فشبَّك بني أصا

  َتْمكُو فَريَصُتُه كَِشْدقِ األْعلمِ... وَحِلْيلِ غَانَِيٍة َتركُْت ُمَجدَّالً  - ٢٧٠١
  .نفخت بالرِّيحِ : صَوَّتت بالدَّمِ ، ومكت اسُت الدَّابة ، أي : مكت الفريصة ، أي : يقال 

  ]الطويل : [ صفٌري على حلنِ طائرٍ أبيض يكون باحلجاز؛ قال الشاعر : كاٌء املُ: وقال جماهٌد 
  فَوَيلٌ ألْهلِ الشَّاِء واحلُُمراِت... إذَا غرََّد املُكَّاءُ يف غَْيرِ رْوَضٍة  - ٢٧٠٢
بالضَّمِّ ، كالُبكاءِ : صَفََر ، واملُكاء : َمكَا يَْمكُوا ُمكُّواً وُمكَّاًء : يقال « : فُعَّال ، بناء مبالغٍة؛ قال أبو عبيدة : املُكَّاء 

  .» والصُّراخ 
: ومنه « الصَّفُري : إذا َصفَر واملُكاء : الثَُّغاء والرُّغَاء ، من َمكَا َيْمكُوا : فُعال ، بوزن : » املُكاء « : قال الزخمشريُّ 

  .وهو طائر يألف الرِّيف ، ومجعُه املَكَاِكيُّ : املُكَّاء 
  :والتَّصدية فيها قوالن . شذَّ من أمساء األصوات بالكسر إالَّ الِغَناء ، والنِّداء ومل ي: قيل 

َصَدى يصدي : أهنا من الصَّدى ، وهو ما ُيْسمع من رجع الصَّْوِت يف األمكنة اخلالية الصُّلبِة يقال منه : أحدمها 
  .على األخرى  ما يسمع من صوت التَّصفيق بإحدى اليدينِ: تصديةً ، واملراد هبا هنا 

هي مأخوذةٌ من التَّصدد ، وهي الضَّجيُج ، والصِّياُح ، والتصفيق ، فأبدلت إحدى الدَّالني ياًء ختفيفاً ، ويدلُّ : وقيل 
يضجُّونَ : يف قراءة من كسر الصَّاد ، أي ]  ٥٧: الزخرف [ } إِذَا قَْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّونَ { : عليه قوله تعاىل 

إنَّما هو ِمن الصَّْدي ، فكيف ُيجعل من : قول أيب عبيدة ، وردَّه عليه أبو جعفر الرُّْستمي ، وقال ويلغطون ، وهذا 
قد ثبت أنَّ يُصدُّونَ من حنو الصَّْوِت ، فأخذُه منه ، وتصدية » املضعَّف؟ وقد ردَّ أبو علّي على أيب جعفر ردَُّه وقال 

  .مث ذكر كالماً كثرياً « َتفِْعلَة : 
َتْصِدَدة ، بدالني أيضاً ، فأبدلت ثانيتهما ياء ويُؤيُِّد هذا قراءةُ من قرأ : أنَّها من الصَّدِّ ، وهو املنُع؛ واألصل :  والثاين

  .َنصْباً « ُمكَاًء » رفعاً ، « صالُتُهم » : وقرأ الَعامَّةُ . مينعون : بالضَّمِّ ، أي « َيُصدُّونَ » 
رفعاً وخطَّأ الفارسيُّ « ُمكَاٌء » نصباً ، } َوَما كَانَ َصالَتُُهْم { : عنهما وأبان بن تغلب واألعمش وعاصم خبالف 



  ]الوافر : [ ال جيوُز أن ُيْخَبر عن النَّكرِة باملعرفِة إالَّ يف ضرورة؛ كقول حسَّاٍن : هذه القراءة ، وقال 
  َيكُونُ مزاَجَها عسلٌ وَماُء... كأنَّ َسبيئَةً ِمْن َبْيِت رَأسٍ  - ٢٧٠٣

  .أنَُّهَما مصدران : امسا جنس ، يعين » التصدية « و » املُكَاء « وخرَّجها أبو الفتحِ على أنَّ 
واسم اجلْنسٍ تعريفُه وتنكُريُه متقارباِن ، فلَم يقالُ بأيِّهَما جعل امساً ، واآلخر خرباً؟ وهذا يقُرب من املعرَّف : قال 
َوآَيةٌ لَُّهُم الليل َنْسلَُخ ِمْنهُ { : كما ُيوَصف به النكرة ، كقوله تعاىل اجلنسيَّة ، حيث ُوِصَف باجلملة ، » أل « ب 

  ]الكامل : [ ؛ وقول اآلخر ]  ٣٧: يس [ } النهار 
  ال َيْعنِينِي« فََمَضْيتُ ثُمََّت قُلُْت ... ولقد أُمرُّ على اللَّئِيمِ َيُسبُّنِي  - ٢٧٠٤

باملدِّ والقصر . ُبكاًء ، وُبكّى : بالقصرِ والتنوين ، وهذا كما قالوه « كاً إالَّ ُم» : وقد قرأ أبو عمرو : وقال بعضهم 
.  

  ]الوافر : [ وقد مجع الشَّاعر بني اللغتني ، فقال 
  وَما ُيغْنِي الُبكَاُء وال العَوِيلُ... َبكَْت َعْينِي وُحقَّ هلا ُبكَاَها  - ٢٧٠٥
  فصل

  .« ُعراة ، ُيصفرون ويصفِّقُون كانت قريش يطوفون بالبيت » قال ابن عبَّاسٍ 
كانوا يعارضون النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الطّواف ويتسهزئون به ويصفِّرون ، ويصفِّقُونَ ، » : وقال جماهٌد 

  .« وخيلطون عليه طوافه وصالته 
ينه ، ورجالن عن كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذَا صلَّى يف املسجد احلرام ، قام رجالن عن مي» : وقال مقاتلٌ 

  .« يساره يصفقون ليخلطوا على النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم صالته ، وهم من بين عبد الدَّارِ 
بدالني ، كما » التَّصددةُ « صدهم املؤمنني عن املسجد احلرامِ ، وعلى هذا ف : التصديةُ » : وقال سعيدُ بُن جبريٍ 

  .« تظننت من الظن : يقال 
كان إيذاءاً للنيب صلى اهللا : كان املكاُء والتصديةُ نوع عبادة هلم ، وعلى قول جماهد ومقالت  فعلى قول ابن عباسٍ

  .} َوَما كَانَ َصالَتُُهْم ِعنَد البيت إِالَّ ُمكَآًء َوَتْصِدَيةً { : واألول أقرب ، لقوله تعاىل . عليه وسلم 
من : الة ، فكيف جيوُز استثناؤمها من الصَّالة؟ فاجلواُب ليسا من جنس الصَّ« التَّصديةُ » و « املُكَاُء » : فإن قيل 

أهنم كانوا يعتقدون أنَّ املكاء والتصدية من جنس الصَّالة ، فحسن االستثناء على حسب معقتدهم : وجوه ، أحدها 
.  

  .« الهتم إنَّما مسَّاه صالة؛ ألنَُّهْم أمروا بالصَّالِة يف املسجِد؛ فجعلوا ذلك ص» : قال ابُن األنباري 
  .أقام اجلفاء مقام الصلة ، كذا ههنا : زرُت األمري؛ فجعل جفائي صليت ، أي : أنَّ هذا كقولك : وثانيها 
ما لفالن عيب إالَّ السخاء ، : الغرُض منه أن من كان املكاء والتَّصدية صالته فال صالة له ، كقول العربِ : وثالثها 

  .فيه  َمْن كان السخاء عيبه فال َعْيَب: أي 
فَذُوقُواْ العذاب بَِما { يقال هلم يف اآلخرة : عذاب السيف يوم بدر ، وقيل : أي } فَذُوقُواْ العذاب { مث قال تعاىل 

  .} كُنُتْم َتكْفُُرونَ 



ونُ َعلَْيهِْم َحْسَرةً ثُمَّ ُيْغلَُبونَ وَالَِّذيَن كَفَُروا إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهْم لَِيُصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه فََسُيْنِفقُوَنَها ثُمَّ َتكُ
ِلَيِميزَ اللَُّه الْخَبِيثَ ِمَن الطَّيِّبِ وََيْجَعلَ الَْخبِيثَ َبْعَضُه َعلَى بَْعضٍ فََيْركَُمُه َجِميًعا فََيْجَعلَهُ ) ٣٦(إِلَى َجهَنََّم ُيْحَشُرونَ 

  ) ٣٧(ِسُرونَ ِفي َجَهنَّمَ أُولَِئَك ُهُم الَْخا

  .اآلية } إِنَّ الذين كَفَُرواْ ُينِفقُونَ أَْموَالَُهْم { : قوله تعاىل 
  .ملَّا شرح أحوال الكفَّار يف طاعاهتم البدنية ، أتبعها بشرح أحواهلم يف الطَّاعات املاليَِّة 

ر قريش ، كان يطعم كلُّ واحد نزلت يف املُطعمني يوم بدر ، وكانوا اثين عشر رجالً من كبا: قال مقاتل والكليبُّ 
  .منهم يوم عشر جزر 
نزلت يف أيب سفيان وإنفاقه املال على حرب حممد يوم أحد ، وكان قد استأجر ألفني من : وقال سعيدُ بن جبريٍ 

اثنان وأربعون مثقاال ، هكذا قاله : األحابيش سوى من استجاش من العربِ ، وأنفق عليهم أربعني أوقية ، واألوقية 
غرضهم من اإلنفاق الصد عن : أي } ِلَيُصدُّواْ َعن َسبِيلِ اهللا { : ثُم بيَّن تعاىل أهنم إنَّما ينفقون املال . زخمشريُّ ال

  .اتباع حممد وهو سبيل اهللا ، وإن مل يكن عندهم كذلك 
ن عاقبته حسرة؛ ألنَُّه يذهب املال وال أنَّ هذا اإلنفاق يكو: أي } فََسُينِفقُوَنَها ثُمَّ َتكُونُ َعلَْيهِْم َحْسَرةً { : قال 

وإنَّما خصَّ الكفار ، ألن فيهم } والذين كفروا إىل َجَهنَّمَ ُيْحَشُرونَ { . حيصل املقصوُد ، بل يغلبون يف آخر األمر 
  .من أسلم 

اللَُّه الفريق اخلبيث من  ليميَز: واملعىن ] .  ١٧٩: [ قد تقدَّم الكالُم فيه يف آل عمران } ِلَيِميزَ اهللا اخلبيث { قوله 
جيمعهم : الكُفَّارِ من الفريق الطَّيب من املؤمنني ، فيجعل الفريق اخلبيث بعضه على بعض فريكمه مجيعاً ، أي 

  .ويضمُّهم حتَّى يتراكموا 
 -صرة الرسول املرادُ يف جهاد الكفار ، كإنفاقِ أيب بكر وعثمان يف ن: إشارةً إىل الفريق اخلبيِث ، وقيل » أولَِئَك « 

، فيضم تعاىل تلك األموال اخلبيثة بعضها إىل بعض فيلقيها يف جهنَّم ، ويعذهبم هبا ، كقوله  -عليه الصالة والسالم 
على } ِلَيِميَز اهللا اخلبيث { فالالَُّم يف قوله ]  ٣٥: التوبة [ } فتكوى بَِها جَِباهُُهْم َوُجنوُبُهْم وَظُُهورُُهْم { : تعاىل 
حيشرون ليميز اللَُّه الفريق اخلبيث من الفريق الطيب ، وعلى : أي } ُيْحَشُرونَ { : ألوَّلِ متعلقة بقوله تعاىل القول ا

حيتمل أن تكون تصيرييةً ، فتنصَب مفعولني ، » َيجَْعلَ « و } ثُمَّ َتكُونُ َعلَْيهِْم َحْسَرةً { : القول الثاين متعلقة بقوله 
بدل بعضٍ من كل ، وعلى القول » بَْعَضُه « فتتعدَّى لواحد ، وعلى كال التقديرين ف وأن تكون مبعىن اإللقاء ، 

ألقَْيَت : يف موضع املفعول الثَّاين ، وعلى الثَّاين يكون متعلقاً بنفس اجلَْعل ، حنو قولك » َعلَى بعضٍ « األوَّلِ يكون 
  .متاعك بعضه على بعض 

  :أنَّها تتعدَّى لواحٍد وقال أُبو البقاِء ، بعد أن حكم عليها ب
  .وجيعل اخلبيث بعضه عالياً على بعض؟ : اجلار واجملرور حالٌ تقديره : وقيل « 

: [ ؛ وأنشد أبو زيٍد ]  ٥٩: يس [ } وامتازوا اليوم { : َميَّْزُته فتَميََّز ، ومْزُنه فامناَز ، وقرىء شاذاً : ويقال 
  ]البسيط 
  واْنَمْزتُ ال ُمْنِسئاً ذُعْراً وال َوجِال... شرَّ غُْدَرِتِه ملَّا َنبضا اللَُّه َعنِّي  - ٢٧٠٦

  ] . ١٧٩[ وقد تقدَّم الفرق بني هذه األلفاظ يف آل عمران 
نسٌق على املنصوبِ قبله ، والرَّكُْم مجعك الشَّيء فوق الشيء ، حىت يصري ُركَاماً مركوماً كما « فََيْركَُمُه » قوله 

َجادَّة الطريق للرَّكْم الذي فيه : واملُْرَتكَم ]  ٤٤: الطور [ } َسَحاٌب مَّْركُومٌ { : ه ُيركم الرمل والسحاب ، ومن



أولئك { : حالٌ ، وجيوُز أن يكون توكيداً عند بعضهم مث قال تعاىل « َجِميعاً » ازدحام السَّبابلة وآثارهم ، و : أي 
  .إشارة إىل الذين كفُروا } ُهُم اخلاسرون 

َوقَاِتلُوُهْم حَتَّى لَا ) ٣٨(كَفَرُوا إِنْ َينَْتُهوا ُيغْفَْر لَُهْم َما قَْد َسلََف َوإِنْ َيُعودُوا فَقَْد َمَضْت ُسنَُّت الْأَوَِّلَني  قُلْ ِللَِّذيَن
َوإِنْ تََولَّْوا فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمْولَاكُمْ نِْعمَ ) ٣٩(َتكُونَ ِفْتَنةٌ وََيكُونَ الدِّيُن كُلُُّه ِللَِّه فَإِِن اْنَتهَْوا فَإِنَّ اللََّه بَِما َيْعَملُونَ َبِصٌري 

  ) ٤٠(الَْموْلَى َونِْعَم النَِّصُري 

  .اآلية } قُل لِلَِّذيَن كفروا { قوله تعاىل 
  فصل

ويف هذه . } كفروا قُل ِللَِّذيَن { : ملَّا بنيَّ ضالهلُم يف عباداهتم البدنية ، واملالية ، أرشدهم إىل طريق الصَّواب ، وقال 
  :الالَّم الوجهان املشهوران 

أنَّها للتبليغ ، أمر أن ُيبلِّعَُهم معىن هذه اجلملة احملكيِة بالقول ، وسواء اوردها هبذا اللفظ أم بلفٍظ آخَر مؤدٍّ : األول 
  .ملعناها 
إن » : أي قل ألجلهم هذا القول « : ومنع أن تكون للتبليغ ، فقال . أهنا للتعليل ، وبه قال الزخمشريُّ : والثاين 
َوقَالَ الذين { إن َتْنَتهُوا يغفر لكم وهي قراءةُ ابن مسعود ، وحنو : ن ولو كان مبعىن خاطبهم به ، لقيل « ينَتهُوا 

» َيْغفره « وقرىء  »خاطبوا به غريهم ِليسْمعَوُه ]  ١١: األحقاف [ } كَفَُرواْ ِللَِّذيَن آَمُنواْ لَْو كَانَ خَْيراً مَّا َسَبقُوَنآ 
  .مبنياً للفاعل ، وهو ضمري يعود على اهللا تعاىل 

  فصل
من كفرهم } ُيَغفَْر لَُهْم مَّا قَْد َسلََف { قُل للَّذين كفُروا إن ينتهوا عن الكُفْر وعداوة الرَّسُولِ ويسلموا : املعىن 

يف ُنصرِة اهللا أنبياءه ، أولياءه ، } َمَضْت ُسنَّةُ األَوَِّلنيِ  فَقَْد{ : وعداوهتم للرَّسُولِ ، وإن َعاُدوا إليه ، وأَصرُّوا عليه 
  .وإهالك أعداءه؛ فليتوقَُّعوا مثل ذلك 

رٍ ، وأرجو أالَّ يعجز عن هدم ما بعده من : وقال حيىي بُن معاذ الرازي  توحيد ساعة مل يعجز عن هدم ما قبله من كُفْ
  .ذنب 

الزِّنديقِ ، وأهنا تقبل ، واستدلوا هبا أيضاً على أنَّ الكفَّار ليسوا خماطبني  واستدلُّوا هبذه اآلية على صحَّة توبة
  .بالفروع؛ ألنَّها ال تصح منهم يف حال الكفر ، وبعد اإلسالم ال يلزم قضاؤها 

  .واحتجُّوا هبا أيضاً على أنَّ املرتد إذا أسلم ال يلزمه قضاء العبادات الَّيت تركها يف حال الردَِّة 
  .اآلية } َوقَاِتلُوُهمْ حىت الَ َتكُونَ ِفْتَنةٌ { : تعاىل قوله 

: ملَّا بنيَّ أن الكفار إن انتهوا عن الكفر غفر هلم ، وإن عادوا فهم متوعدون ، أتبعه بأن أمر بقتاهلم ذا أصروا ، فقال 
  .} َوقَاِتلُوُهْم حىت الَ َتكُونَ ِفْتَنةٌ { 

ن يفتنون عن دين اللَِّه يف مبدأ الدَّْعَوة ، فافتنت بعض املسلمني ، فأمر رسول كان املؤمنو« : وقال عروة بن الزبري 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسلمني أن خيرجوا إىل احلبشِة ، وفتنة ثانية وهي أنه ملَّا بايعت األنصارُ رسول اهللا صلى اهللا 

ن دينهم؛ فأصاب املؤمنني جهٌد شديدق ، فهذا هو عليه وسلم بيعة العقبة ، أرادت قريش أن يفتنوا املؤمنني مبكَّة ع
  .» املراد من الفتنِة؛ فأمر اللَُّه بقتاهلم حتَّى تزول هذه الفتنة 

  .ِشْرك : أي } حىت الَ َتكُونَ ِفْتَنةٌ { : قال املفسُِّرون 



  .» حتَّى ال يفنت مؤمن عن دينه « : وقال الربيُع 
وخيلص الدِّين الذي هو ديُن } حىت الَ َتكُونَ ِفْتَنةٌ { : مث بيَّن له قتاهلم ، فقال إنه تعاىل أمر بقتاهلم ، « قال القاضي 

العامَّةُ على نصبه ، نسقاً » ويكون « ، » اهللا من سائر األدياِن ، وإنَّما حيصل هذا املقصود إذا زال الكفر بالكليَّة 
  .على املنُصوبِ مرفوعاً على االستئناف 

  .عن الكُفْرِ واملعاصي ، بالتَّوبة واإلميان ، فإنَّ اللَّه عامل ال خيفى عليه شيء يوصل إليهم ثواهبم » فإن انتهَواْ « قوله 
{ عن التوبة واإلميان ، : أي » وإن تولَّْوا « بتاء اخلطابِ؛ » مبا َتْعَملُون « : قرأ احلسُن ويعقوُب وسليمانُ بن سالم 

  .» َعْنكُم « ليكم وهو حيفظكم ، ويدفع البالء و: أي } فاعلموا أَنَّ اهللا َمْوالَكُْم 
  :وجهان » َموالكُُم « ويف 

  .مجلةٌ مستقلةٌ سيقت للمدح » نِْعَم املَْولَى « هو اخلرب ، و » َموالكُم « أنَّ : أظهرمها 
نِْعَم املوىل : ، أي واملخصوُص باملدح حمذوف » أنَّ « واجلملةُ املدحيَّةُ خرب ل » اللَّه « أن يكون بدالً من : والثاين 

وكلُّ ما كان من محاية هذا املوىل ، ومن كان يف حفظه ، كان آمناً من اآلفات مصوناً عن . اللَُّه ، أو ربُّكُم 
  .املخوفات 

الَْمَساِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ إِنْ كُْنُتمْ َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسولِ َوِلِذي الْقُْرَبى َوالَْيَتاَمى َو
إِذْ أَْنُتمْ بِالُْعْدَوةِ ) ٤١(َشْيٍء قَِديٌر آَمْنُتْم بِاللَِّه َوَما أَنَْزلَْنا َعلَى َعْبِدَنا َيْوَم الْفُْرقَاِن َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن َواللَُّه َعلَى كُلِّ 

كَانَ ْصَوى وَالرَّكُْب أَْسفَلَ مِْنكُْم َولَْو َتَواَعدُْتْم لَاْخَتلَفُْتْم ِفي الِْميَعاِد َولَِكْن ِليَقِْضيَ اللَُّه أَمًْرا الدُّْنَيا وَُهْم بِالُْعْدَوةِ الْقُ
إِذْ يُرِيكَُهُم اللَُّه ِفي َمَناِمكَ ) ٤٢(َمفُْعولًا ِلَيهِْلَك َمْن َهلََك َعْن َبيَِّنٍة َوَيحَْيى َمْن َحيَّ َعْن َبيَِّنٍة َوإِنَّ اللََّه لََسِميٌع َعِليٌم 
َوإِذْ ُيرِيكُُموُهمْ ) ٤٣(ذَاِت الصُُّدورِ قَِليلًا َولَْو أََراكَُهْم كَِثًريا لَفَِشلُْتْم َولََتنَاَزْعُتْم ِفي الْأَْمرِ َولَِكنَّ اللََّه َسلََّم إِنَُّه َعِليٌم بِ

  ) ٤٤(ُيقَلِّلُكُْم ِفي أَْعيُنِهِْم ِلَيقِْضَي اللَُّه أَْمًرا كَانَ َمفُْعولًا َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجُع الْأُمُوُر إِِذ الَْتقَيُْتْم ِفي أَْعيُنِكُْم قَِليلًا َو

  .اآلية } واعلموا أَنََّما غَنِْمُتْم مِّن َشْيٍء { : قوله تعاىل 
صل الغنيمة ، ذكر تعاىل حكم الغنيمة ، والظَّاهرُ وعند املقاتلة قد حت} َوقَاِتلُوُهمْ { : ملَّا أمر بقتال الكفار بقوله تعاىل 

إِنَّ َما { : كما كُتبت » أنَّ « ، وكان من حقِّها أن تكتب منفصلةً من » الَّذي « هذه موصولةٌ مبعىن » ما « أنَّ 
حمذوف صلتها ، وعائدها » غَنِْمُتم « و . منفصلةً ، ولكن كذا ُرِسَمت ]  ١٣٤: األنعام [ } ُتوَعُدونَ آلٍت 

  .غَنِْمُتُموه : الستكمال الشُّروِط ، أي 
الفاُء مزيدةٌ يف اخلرب؛ ألنَّ املبتدأ ُضمِّن معىن الشَّرِط ، وال َيُضرُّ دخولُ الناسخ عليه؛ ألنه لَْم ُيغَيِّر » فأنَّ ِللَِّه « وقوله 

واألخفش مع جتويزه زيادة الفاء يف خرب املبتدأ » فَلَُهم « : مث قال } إِنَّ الذين فََتُنواْ { : معناه ، وهذا كقوله تعاىل 
ُحجَّةٌ ]  ١٠[ املكسورة ، وآية الربوج » إنَّ « مطلقاً ، مينع زيادهتا يف املوصول املشبه بالشَّرط إذا دخلت عليه 

  .عليه 
واجٌب أنَّ هللا مخسُه ، ف: وما علمْت فيه يف حملِّ رفع على االبتداء ، واخلُرب حمذوٌف تقديره » أنَّ « وإذا تقرَّر هذا ف 

  .» أنَّ « واجلملةُ من هذا املبتدأ واخلرب خرب ل 
من غري أن يكون مبتدأ وخربها حمذوف ، بل » أنَّ للَِّه ُخُمَسُه « : وظاهر كالم أيب حيان أنه جعل الفاء داخلةً على 

ل على مجلٍة ، والذي ُيقَوِّي إرادته جعلها بنفسها خرباً ، وليس مرادُه ذلك ، غذ ال تدخل هذه الفاُء على مفرٍد ، ب



، وما يف حيِّزها مبتدأٌ ، حمذوُف اخلرب ، فجعلُه قوالً » أنَّ « ما ذكرنا أنه حكى قول الزخمشريِّ ، أعين كونه قدَّر أنَّ 
  .زائداً على ما قدَّمه 

حينئٍذ ضمُري املرِ والشَّأِن وهو » أنَّ « بعدها ، واسُم » غَنِْمُتم « أن تكون شرطيةً ، وعاملُها » ما « وجيوز يف 
  ]اخلفيف : [ مذهُب الفرَّاِء ، إالَّ أنَّ هذا ال جيوُز عند البصريني إالَّ ضرورةً ، بشرط أالَّ يليها فعل؛ كقوله 

  َيلَْق ِفيَها َجآِذراً وِظَباَء... إنَّ َمْن َيْدُخلِ الكَنِيَسة َيْوماً  - ٢٧٠٧
  ]اخلفيف : [ وقول اآلَخرِ 

  نَ ألُْمُه وأُعِصهِ يف اخلُطُوبِ... إنَّ َمْن الَم َبنِي بنِت َحسَّا  - ٢٧٠٨
  .الثانيةُ بدلٌ من األوىل » أنَّ « الفاُء زائدةٌ ، و : وقيل 

إنَّ الثانية مؤكدةٌ لألوىل ، وهذا ال جيوز ألنَّ الوىل تبقى بغري خرب؛ وألنَّ الفاء حتول بني » وقد قيل « : وقال مكي 
  .« املؤكِّد وزيادهتا ال َتْحُسن يف مثل هذا املؤكَّد و

واعلموا أنَّ غُنمكم ، أي : أنَّ مغنومكم هو املفعول به ، أي : مصدريَّةٌ ، واملصدر مبعىن املفعول أي « ما » : وقيل 
  .مغنومكم : 

نم هذا احليوان املعروف ، غنم يغنم فهو غامن ، وأصلُ ذلك من الغ: أصلها من الُغْنمِ ، وهو الفوُز ، يقال : والغنيمةُ 
بدةَ فإنَّ الظفر به ُيَسمَّ غُْنماً ، مث اتُِّسع يف ذلك ، فَُسمِّي كلُّ شيء مظفورٍ به غُْنماً وَمْغَنماً وغَنيمة؛ قال علقمةُ بُن ع

  ]البسيط : [ 

  وُمأنَّى تَوجََّه واملَْحُروُم َمْحُر... وُمطَْعُم الُغْنمِ َيْوَم الغُْنمِ ُمطعُمُه  - ٢٧٠٩
  ]الوافر : [ وقال اآلخر 

  َرضيُت من الغنيمة باإلياب... لَقَْد طَوَّفُْت ِفي اآلفَاقِ حَتَّى  - ٢٧١٠
: ما غنمتموه كائناً من شيء ، أي : يف حملِّ نصبٍ على احلال من عائد املوصول املقدَّر ، واملعىن » ِمْن شيٍء « قوله 

وحكى غريه عن اجلعفيِّ عن هارون عن أيب . ي عن أيب بكر عن عاصم وحكى ابن عطية عن اجلعف. قليالً أو كثرياً 
فإهنا استئناف ، وخرجها أُبو » فللَّه ُخُمسُه « بكسر اهلمزِة ، ويُؤيُد هذه القراءة قراءة النخعي » فإنَّ ِللَِّه « : عمرو 

  .األوىل » أنَّ « البقاِء على أنَّها وما يف حيَّزها يف حملِّ رفع ، خرباً ل 
  .بسكون امليم ، وهو ختفيٌف حسن » ُخْمَسُه « : وقرأ احلسُن وعبُد الوارث عن أيب عمرو 

وخترجيها على أنَُّه أتبعَ اخلاَء حلركة ما قبلها ، وهي هاء اجلاللة من : قالوا . بكسر اخلاء » ِخْمسه « وقرأ اجلعفيُّ 
بكسر احلاء إتباعاً ]  ٧: الذاريات [ } تِ احلبك والسمآء ذَا{ وهي كقراءة من قرأ : كلمة أخرى مستقلة ، قالوا 

  .وملْ يعتدُّوا بالساكن ، وهو الُم التعريف ، ألنه حاجٌز غري حصني » ذاِت « لكسرة التاء من 
ليت شعري ، وكيف يقرأ اجلعفيُّ واحلالةُ هذه؟ فإنه إن قرأ كذلك مع ضم امليم فيكون يف غاية « قال شهاب الدين 
ن كسرٍ إىل ضمٍّ ، وإن قرأ بسكوهنا وهو الظَّاهُر فإنه نقلها قراءةً عن أيب عمرو ، أو عن عاصم ، الثقل ، خلروجه م
بكسر الفاء وضمِّ العني ، وهو بناٌء « فُِعل » يبقى ضمَّه الباء ، فيؤدي إىل « ذاِت احلُِبِك » : ولكن الذي قرأ 

  .» مرفوض 
» احلُُبك « لتاء ملا احتاجوا إىل تأويل قراءته على اإلتباع؛ ألن يف إنه يقرأ كذلك؛ ألنه لو قرأ بكسر ا: وإمنا قلت 

  .ضمُّ احلاِء والباِء ، وكسرمها ، حتَّى زعم بعضهم أنَّ قراءة اخلروج من كسرٍ إىل ضمٍّ من التَّداخل : لغتني 
  فصل



  .والغنيمةُ يف الشريعِة ، والفيء ، امسان ملا ُيصيبه املسلمون من أموال الكفار 
ما كان : ب مجاعة إىل أهنما واحد ، وذهب قوُم إىل أنَّ الغنيمة ، ما أصابه املسلُمونَ منهم َعْنَوةً بقتال ، والفيء فذه

  .من صلح بغري قتال 
ذهب أكثر املفسِّرين } فَأَنَّ للَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسولِ { : من أي شيء كان حتَّى اخليط : يعين » ِمن شيٍء « قوله 

وليس املراد أن سهماً . افتتاح على سبيل التربُّك ، وأضاف هذا املال لنفسه لشرفه » ِللَّه « : ىل أنَّ قوله والفقهاء إ
مفرداً ، فإن الدنيا واآلخرة هللا عز وجل وهو قول قتادة واحلسن وعطاء وإبراهيم والشعيب قالوا » ِللَِّه « من الغنيمة 

م مخسة أمخاس أربعة أمخاسها ِلمْن قاتل عليها ، واخلُْمُس خلمسة سهم اهللا وسهم الرسول واحد والغنيمة تقس: 
  .} َوِللرَّسُولِ وَِلِذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل { أصناف كما ذكر اهللا تعاىل 

: ل سهم هللا تعاىل ، مث القائلون هبذا القول منهم من قا: وقال أبو العالية ، وغريهك يقسم اخلُْمس على ستة أسهم 
  .يصرُف لعمارة الكعبة : ُيصرف سهم اهللا إىل الرسول ، ومنهم من قال 

إنه عليه الصالة والسالم كان يضربُ بيده يف هذا اخلُْمس فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة ، : وقال بعضهم 
  .» ِللَِّه « وهو الذي ُسمِّي 

  فصل
اإلمجاع على أن هذه اآلي : ور ، وقد ادَّعى ابن عبد الرب هذه اآلية ناسخة ألول السُّورة عند اجلمه« قل القرطيب 

وأنَّ أربعة أمخاس الغنيمة مقسومة على الغامنني ، وأن ]  ١: األنفال [ } َيسْأَلُوَنَك َعنِ األنفال { نزلت بعد قوله 
  .نزلت حني تشاجر أهل بدر يف غنائم بدر ، على ما تقدم } َيسْأَلُوَنَك َعنِ األنفال { : قوله 
إهنا ُمحكمة غري منسوخة ، وأنَّ الغنيمة لرسُولِ اهللا ، وليست مقسومة بني الغامنني وكذلك ملن بعده من : وقيل 

: األئمة ، حكاه املاورديُّ عن كثري من أصحاب مالٍك ، واحتجوا بفتح مكَّة وقصَّة حنني ، وكان أبو عبيد يقول 
  .» لها ، فردها عليهم ، ومل َيقِْسمها ، ومل جيعلها فَْيئاً افَْتَتحَ رسولُ اهللا مكَّة عنوةً ومنَّ على أه

  فصل
ليس على عمومه ، وأنَُّه خمصوٌص باتفاقهم على أنَّ } واعلموا أَنََّما غَنِْمُتْم مِّن َشْيٍء { : أمجع العلماُء على أن قولُه 

  .ٌر ، وكذلك األراضي املغنومة سلب املقتول لقاتله إذا نادى به اإلماُم ، وكذلك األسارى اإلمام فيهم خميَّ
  فصل

؛ -رضي اهللا عنه -ال يكون السَّلب للقاتل إالَّ يف املبارزة خاصَّة ، وال خيمس وهو قول الشافعيِّ : قال اإلماُم أمحُد 
  .وال يعطى القاتل السَّلب ، إالَّ أن يقيم البيَّنة على قتله 

  .شاهدان : قتادة ، وقيل جيوُز شاهد واحد؛ حلديث أيب : قال أكثُر العلماء 
  .يقضى مبجرد دعواه : شاهد وميني ، وقيل : وقيل 
أنَّ َسْهماً من مخس اخلمس لذوي القرىب ، وهم أقارب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، : أي » وِلِذي القُْرَبى « : قوله 

  .واختلفوا فيهم 
  .لصَّدقة هم الذين ال حتل هلم ا: هم مجيع قريش ، وقال قوٌم : فقال قوٌم 

هم بُنو هاشمٍ وبنو املطلب ، وليس لبين عبد مشس ، وال لبين نوفل منه شيء ، وإن : وقال جماهٌد وعلي بُن احلسنيِ 
سهم ذوي القرىب بني  -عليه الصَّالة والسَّالم  -قسَّم رسولُ اهللا « كانوا إخوة ، ملا روي عن ُجبري بن مطعم قال 

داً من بين عبد مشس ، وال لبين نوفل؛ وملا روى حممُد بن جبري بن مطعم عن أبيه بين هاشم وبين املطلب ومل يعط أح



ملَّا قسم رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم سهم ذوي القرىب بني بين هاشمٍ وبين املطلب أتيته أنا ، وعثمان بُن : قال 
وتركتنا أو منعتنا ، وإنَّما قرابتنا وقرابتهم هؤالء إخواننا من بين املُطلَِّلبِ أعطيتهم : عفان ، فقلنا يا رُسول اهللا 

وشبَّك بني « إنَّما بُنو هاشم وبنو املطلب شيٌء واحٌد هكذا » : واحدةً ، فقال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »أصابعه 

والشافعي واختلف العلماُء يف سهم ذوي القرىب ، هل هو ثابٌت اليوم؟ فذهب أكثرهم إىل أنَُّه ثابت وهو قول مالك 
، وذهب أصحاُب الرَّأي إىل أنَُّه غري ثابت ، وقالوا سهم رسول اهللا وسهم ذوي القرى َمْرُدودان يف اخلُمس ، 

  .فيقسم مخس الغنيمة لثالثِة أصناف اليتامى واملساكني وابن السبيل 
اب والسنة يدالَّن على ثبوته يعطى لفقره ال لقرابته ، والكت: يعطى للفقراء منهم دون األغنياء ، أي : وقال بعضهم 

وكذا اخللفاء بعد رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانوا يعطونه ، وال يُفَضل فقري على غين؛ ألنَّ النيب صلى اهللا 
عليه وسلم واخللفاء بعده كانوا يعطون العباس بن عبد املطلب مع كثرة ماله ، وأحلقه الشافعي باملرياث الذي 

  .، غري أنه يعطى القريب والبعيد يستحق باسم القرابة 
  .يفضل الذكر على األنثى فيعطى الرجل سهمني ، واألنثى سهماً : وقال 

  .» لبيان االستحقاق وامللك ، وإّنضما هي للمصرف واحملل « ِلِذي القُرَْبى » ليست الالَّم يف « : قال القرطيب 
َيتيمٍ وهو الصغري املسلم الذي ال أب له إذا كان فقرياً « ع مج: اليتامى } واليتامى واملساكني وابن السبيل { : قوله 
هو املسافر البعيد عن مالِه ، فهذا « اْبنِ السَّبيلِ » هم أْهلُ الفاقة واحلاجة من املسلمني ، و « املََساِكني » ، و 

س ثالثة أسهم سهم له مصرف مخس الغنيمة ويقسم أربعة أمخاس الغنيمة بني الغامنني الذين شهُدوا الوقعة ، للفار
أْسَهَم لرجلٍ ولفرسه » وسهمان لفرسه ، وللرَّاجل سهمح ملا روى ابُن عمر أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  «ثالثة أسهم َسْهماً له وسهمني لفرسه 
  .ق وهذا قولُ أكثر أهل العلم ، وإليه ذهب الثوريُّ ، واألوزاعيُّ وابن املبارك والشافعيُّ وامحد وإسحا

  .للفارس سهمان وللرَّاجلِ سهم ، ويرضخ للعبيد ، والنسوان ، والصبيان إذا حضروا القتال : وقال أبو حنيفة 
ألنه مل يوجب عليهم « إذا خرج العبُد ، وأهلُ الذِّمة وأخذوا مال أهل احلرب فهو هلم وال خيمس » : قال القرطيبُّ 

  .خيل وال ركاب 
ه املسلمون كاملنقولِ ، وعند أيب حنيفة يتخيَُّر اإلمام يف العقار بني أن يقسمه بينهم ويقسم العقار الذي استوىل علي

  .وبني أن جيعله وقْفاً على املصاحل 
وظاهر اآلية ال يفرق بني العقار واملنقول ، ومن قتل ُمشركاً استحقَّ سلبه من رأس الغنيمة ملا روي عن أيب قتادة أنَّ 

  «من قَتل قتيالً له عليه بيِّنة فله سلبه » : ال النيب صلى اهللا عليه وسلم ق
  .كل ما يكون على املقتول من ملبوس وسالح وفرسه الذي يركبه : والسَّلُب 

وجيوز لإلمام أن ينفل بعض اجليش من الغنيمة لزيادة عناٍء وبالء يكون منهم يف احلرب خيُصُّهم به من بني سائر 
كان ُينفِّلُ » ر الغنيمة ، ملا روى ابن عمر أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجليش ، وجيعلهم أسوة اجلماعة يف سائ

  «بعض من يبعث من السَّرايا ألنفسهم خاصة سوى عامة اجليش 

َنفَّلَ الرُّبَع يف الَبدْأة والثُّلثَ يف « شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى حبيب بن مسلمة الفهري قال 
  »الرَّْجَعِة 



  .واختلف يف النفل من أين يعطى؟ 
يعطى من مخس اخلمس من سهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو قول سعيد بن املسيب وبه قال : فقال قوم 

َما يل ِممَّا أفاء اهللا عليكم إال اخلمس واخلُمُس مردودٌ « : الشافعي ، وهذا معىن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  »فيكم 

  .و من األربعة أمخاس بعد إفراد اخلمس كسهام الغزاة وهو قول أمحد وإسحاق ه: وقال قوٌم 
  .وذهب بعضهم إىل أنَّ النَّفْلَ من رأس الغنيمِة قبل التخميس كالّسلب للقاتل 

  فصل
أَنَّ للَِّه ُخُمَسُه واعلموا أَنََّما غَنِمُْتْم مِّن َشْيٍء فَ{ : دلَّت هذه اآلية على جوازِ قسمة الغنيمة يف دار احلربِ ، لقوله 

  .فاقتضى ثبوت امللك هلؤالء يف الغنيمة وإذا ثبت هلم امللك وجب جواز القسمة . اآلية } َوِللرَّسُولِ 
  .» أنَّ هذه اآلية نزلت ببدرٍ « : وروى الزخمشريُّ عن الكليبِّ 

ف من شوال على رأس عشرين كان اخلمس يف غزوة بين قينقاع بعد بدر بشهر وثالثة أيام للنص« وقال الواقديُّ 
  .» شهراً من اهلجرة 

  فصل
وملك النيب . ملَّا بيَّن اللَُّه تعاىل حكم اخلمس وسكت عن األربعة أمخاس دل على أهنا ملك للغامنني « : قال القرطيبُّ 

 عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم ذلك ، إالَّ أن اإلمام خمري يف األسرى بني املن باألمان كما فعل النيب صلى اهللا
بثمامة بن أثال ، وبني القتل كما قتل النيب صلى اهللا عليه وسلم عقبة بن أيب ُمعيط من بني األسرى صرباً ، وقتل ابن 
احلرث صرباً ، وكان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سهم كسهم الغامنني حضر أو غاب ، وسهم الصفّي يصطفي 

ة بنت ُحَيّي من الصَّفيِّ من غنائم خيرب ، وكذلك ذو الفقار كان منه ، وقد سيفاً أو خادماً أو دابة ، وكانت صَفي
يرون للرئيس ربع الغنيمة قال ] وكان أهل اجلاهلية [ انقطع إال عند أيب ثور فإنه رآه باقياً لإلمام جيعله حيث شاء 

  ]الوافر : [ شاعرهم 
  والنَّشيطةُ والفُضُول وُحكُْمَك... لَك اِملْربَاُع ِمْنَها والصَّفاَيا  - ٢٧١٠

ربع يف اجلاهلية ومخّس يف اإلسالم ، فكان يأخذ : قال األصمعي . إذا أخذ ربع الغنيمة : يقال ربع اجليش يربعه 
منها مث يتحكم بعد الصَّفيِّ يف أي شيء أراد ، وكان ما فضل منها من خرثّي ومتاع له ، فأحكم اهللا تعاىل الدين 

  .فأبقى سهم الصَّفيِّ لنبّيه وأسقط حكم اجلاهلية } َما غَنِْمُتْم مِّن َشْيٍء فَأَنَّ للَِّه ُخُمَسهُ واعلموا أَنَّ{ : بقوله 
إن كنتم آمنتتم فاعلموا أنَّ حكم اخلمس : شرطٌ ، جوابه مقدٌر عند اجلمهور ، ال متقدم ، أي « إن كُنُتم » : قوله 

  .فاقبلوا ما أمرمت به : ما تقدَّم ، أو 
واعلُموا أنَّما غَنِْمُتم من شيٍء فانَّ للَِّه ُخُمَسه وللرَُّسولِ يأمر فيه ما يريد ، فاقبلوه إن كنتم آمنتم باللَِّه ، : واملعىن 

  :وباملنزل على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان ، وهو قوله 

و يوم الفرقان فرق اللَِّه فيه بني احلقِّ والباطل ملَّا نزلت يف يوم بدر ، وه]  ١: األنفال [ } َيْسأَلُوَنَك َعنِ األنفال { 
  .، وهو يوم التقى اجلمعان ، حزب اهللا وحزب الشيطان ، وكان يوم اجلمعة سبع عشر مضت من رمضان 

عطٌف على اجلاللة ، فهي جمرورةُ احمللِّ ، وعائُدها حمذوف ، وزعم بعضهم أنَّ جواب الشَّرطِ » وَما أنزلَْنا « وقوله 
  .وهذا ال جيوز على قواعد البصريني ] .  ٤٠: األنفال [ } نِْعَم املوىل { عليه ، وهو قوله ف متقدم 
  :جيوُز فيه ثالثةُ أوجٍه » َيْوَم الفُرِقانِ « : قوله 



  .أنزلَْناُه يف يوم بدر ، الذي فُرَِق فيه بني احلق والباطل : أي » أنَزلَْنا « أن يكُون منصوباً ب : أحدها 
  .إن كنتم آمنتم يف يوم الفرقاِن ، ذكره أُبو البقاِء : أي » آمنُتم « أن ينتصَب بقوله  :الثاين 

  .» غَنِْمُتم « جيوزُ أن يكون منصوباً ب : الثالث 
  .ما غنمتم يف يومِ الفرقان فحكمه كذا وكذا : أي : قال الزَّجَّاُج 

فيه الفصل بني الظرف وما يعمل فيه هبذه اجلملةِ  وهذا تأويلٌ حسٌن يف املعىن ، ويعترضه أنَّ« : قال ابن عطية 
إمَّا شرطية ، كما هو رأي » ما « وذلك أنَّ . ، وهو ممنوٌع أيضاً من جهٍة أخرى أخّص من هذه » الكثريِة األلفاِظ 

ومتعلَّقاهتا ، وعلى الفرَّاِء ، وإمَّا موصولة ، فعلى األوَّل ُيؤدِّي إىل الفصل بني فعل الشَّرط ، ومعموله جبملة اجلزاء ، 
  .» أنَّ « الثَّاين ُيؤدِّي إىل الفصلِ بني فعل الصلة ومعموله خبرب 

  :فيه وجهان } َيْوَم التقى اجلمعان { قوله 
  .أنَُّه بدل من الظرف قبله : أحدمها 
الفرق : عان أي يوم فرق فيه يف يوم التقى اجلم: ؛ ألنَّه مصدٌر ، فكأنه قيل » الفرقان « أنه منصوب ب : والثاين 

  .يف يوم التقاء اجلمعني 
املائدة [ } َوَعَبَد الطاغوت { وهذا كما قد قرىء » َعْبد « بضمتني ، وهو مجع » َعلَى ُعُبدَنا « : وقرأ زيد بن علي 

َما « ب ، واملراد بالُعُبد يف هذه القراءة هنا رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن معه من املؤمنني ، واملراد ]  ٦٠: 
يقدر على نصركم : أي } واهللا على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { . اآليات واملالئكة ، والفتح يف ذلك اليوم : أي » أنزلَْنا 

  .وأنتم قليلون 
  :يف هذا الظَّرف أربعةُ أوجٍه » إذْ أنُتم « قوله 

  .ُمقدراً ، وهو قول الزَّجَّاجِ » اذكُُروا « أنَُّه منصوبٌ ب : أحدها 
  .أيضاً » َيْوَم الفرقاِن « أنَُّه بدلٌ من : اين الث

  .وهذا ليس بواضحٍ؛ إذ ال يتقيَّ اتِّصافه بالقدرة بظرٍف من الظُّروف » قديٌر « أنه منصوب ب : الثالث 
  .فرق بني احلقِّ والباطل إذْ أنتم بالُعدََّوِة : أي » الفُْرقَاِن « أنه منصوٌب ب : الرابع 
وقرأ ابن كثري وأبو . زيد مبكة : طفي كقولك : متعلٌق مبحذوف؛ ألنَّهُ خرب املبتدأ ، والباء مبعىن »  بالُعْدَوِة« : قوله 

بكسر العنيِ فيهما ، والباقون بالضم فيهما ومها لغتان يف شطِّ الوادي وشفريه وِضفَّته ، » بالِعدَْوِة « عمرو 
بذلك ألنَّها عدْت ما يف الوادي من ماٍء وحنوه أن يتجاوزها ، أي كالكُْسوة والِكْسوة ، والرُّشوة والرِّشوة ، ُسمِّيت 

  ]الوافر : [ منعته؛ قال الشَّاعُر : 

  وحَالَْت ُدوهنَا َحْربٌ ُزُبونُ... َعَدْتنِي َعْن زيارهتا الَعَواِدي  - ٢٧١١
  . وقرأ احلسُن وزيد بن علي ، وقتادة وعمرو بن عبيد بالفتح ، وهي كلها لغاٌت مبعىن واحد

لَْم ُيْسَمْع من « : هذا هو قولُ مجهور اللغويني ، على أنَّ أبا عمرو بن العالء أنكر الضمَّ ، ووافقه األخفش ، فقال 
الكسر لغةُ احلجازِ « : الضَّمُّ أكثرمها ، وقال اليزيديُّ : ونقل أبو عبيد اللغتني ، إالَّ أنه قال . » العرب إالَّ الكسرُ 

  ]البسيط : [ بن حجرٍ ؛ وأنشدوا قول أوس » 
  ولَّْوا سَِراعاً وَما َهمُّوا بإقْبَالِ... وفَارسٍ ملْ َيُحلَّ القوُم ُعدْوَتُه  - ٢٧١٢

وهذا هو الذي ينبغي أن يقال ، فال وجَه إلنكار الضَّمِّ ، وال الكْسرِ ، لتواتر كلٍّ منهما ، وحيمل . بالكسر ، والضم 
  .، وحيتمل أن يقال يف قراءِة من قرأ بفتح العني أن يكون مصدراً ُسمِّي به املكان  قول أيب عمرو على أنَُّه مل يبلُْغه



بقلب الواو ياًء النكسار ما تقدَّمها ، وال ُيعترب الفاصلُ؛ ألنَّه ساكن ، فهو حاجز غري » بالِعْدَية « وقُرىء شاذّاً 
ِقْنَية ، وِصْبَية ، وأصله : و من الدنو ، وكذلك بكسر الدَّال ، وه» هو ابن عمي ِدنيا « : حصني ، وهذا كما قالوا 

  .» الدُّْنَيا « السَّالمة ، كالذِّْرَوة ، والصِّفْوة والرُِّبَوة ، وقد تقدَّم الكالم على لفظ 
« البعد وللصَّرفيني عبارتان ، إلبهما أن : األبعد ، والقَْصُو : ، واألقصى » األقصى « تأنيث » القُْصَوى « قول 
الدُّنَْيا ، والُعلَْيا ، والقُْصَيا ، وهذه : من ذوات الواو ، إن كانت امساً أبدلَْت المُها ياًء ، مث ُيَمثِّلُون بنحو » ى فُْعلَ

صفاٌتح ألنَّها من باب أفعل التَّفضيل ، وكأنَّ العذر هلم أنَّ هذه وإن كانت يف األْصلِ صفاٍت ، إالَّ أنَّها جرْت جمرى 
  .اجلوامد 

« احلُلْوى ، تأنيث األحلى ونصُّوا على أن : صفةً أقرَّْت الُمها على حاهلا ، حنو » فُْعلَى « وإنْ كانت : قالوا 
« : قياٌس وهي لغة متيم ، وممَّْن نصَّ على شذوذ » القُْصَيا « شاذة ، وإن كانت لغة احلجاز ، وأنَّ » القُْصَوى 
  .يعقوب بن السِّكِّيت » القُْصَوى 

« إالَّ أنَّ استعمال » القُصَْيا « فكالقََود يف جميئه على األصل ، وقد جاء » القُْصَوى « وأمَّا :  وقال الزخمشريُّ
انتهى » أغَالَْت « مع » أغَيلت « ، و » اسَتصَاَب « مع جميء » استصوب « أكثر ، كما كثر استعمال » القُصوى 

.  
  .ء هبا على لغة متيم ، وهي القياُس عند هؤالء فجا» بالُعْدوِة القُْصَيا « : وقد قرأ زيد بن عليٍّ 

الُعلَْيا والدُّنيا ، والقُْصيا ، وإن : إن كانت صفةً أبدلْت ، حنو : العكس ، أي  -وهي القليلةُ  -والعبارة الثانية 
  ]الطويل : [ ؛ كقوله » ُحْزَوى « كانت امساً أقرَّْت؛ حنو 

  فََماُء اهلََوى يرفَضُّ ، أو َيَترقَْرُق... َعْبَرةً أَداراً بُِحْزَوى ِهْجِت للَعْينِ  - ٢٧١٣

أيضاً ، عند هؤالء؛ ألهنا صفة » القُْصَوى « شاذة؛ إلقرار المها مع كوهنا صفة ، وكذا » احلُلَْوى « وعلى هذا ف 
س؛ ألهنا عند هي القيا» قًْصَيا « على خالِف القياس فيهما وأن » قُْصَوى « وقد ترتَّب على هاتني العبارتني أنَّ 

األولني من قبيل األمساء ، وهم يقلبوهنا ياء وعند اآلخرين من قبيل الصفات ، وهم يقلبوهنا أيضاً ياًء ، وإنَّما يظهر 
عند األولني تصحيحها قياٌس ، لكوهنا صفةً ، وشاذة عند » احلُلَْوى « : ف » ُحزَْوى « و » احلُلْوى « الفرُق يف 

عكُسها ، فإنَّ األولني يقلُبون يف األمساء ، دون » احلُزَْوى « و . ندهم ُتقْلُب واُوها ياًء اآلخرين ، ألنَّ الصفةَ ع
  .وهذا موضعٌ حسٌن ، خيتلط على كثري من النَّاس ، فلذلك شرحناه . الصفات ، واآلخرون عكسُهم 

  .» القُْصَوى « ر ب شذوذ القياس ، ال شذوذ االستعمال ، أال ترى إىل استعمال التوات: ونعين بالشذوِذ 
أن تكون عاطفة : » هم « األحسُن يف هذا الواو ، والواو اليت قبلها الداخلة على } والركب أَْسفَلَ مِنكُمْ { قوله 

» أسْفَلَ « ؛ ألنَّها مبَدأ تقسيم أحواهلم ، وأحوال عدوِّهم وجيوُز أن يكونا َواَوي حال ، و » أنُتم « ما بعدها على 
والرَّكُْب مكاناً أسفل : رف النَّائب عن اخلربِ ، وهو يف احلقيقة صفةٌ لظرف مكان حمذوٍف ، أي منصوٌب على الظَّ

  .ِمْن مكانكم 
  .بالرَّفعِ ، على سبيل االتِّساع ، جعل الظرف نفس الركب مبالغةً واتساعاً » أسْفَلُ « وقرأ زيد بُن عليٍّ 

: بالرَّفع على تقدير حمذوٍف ، أي « أسْفَلُ » لكسائي رمحهم اهللا تعاىل وأجاز الفرَّاُء ، واألخفُش ، وا« : وقال مكيٌّ 
ال محع تكسر له؛ » َراكبٍ « اسُم مجعٍ ل : ، والتخريُج األوَّل أبلغُ يف املعىن ، والرَّكُْب » موضُع الرَّكب أسفل 

  ]الرجز : [ خالفاً لألخفش؛ كقوله 
  أْخَشى ُركَيْباً وُرَجْيالً َعاِديَا...  َبَنْيُتُه ِمْن ُعْصَبٍة ِمْن مالَيا - ٢٧١٤



  .فَصغَّره على لفظه ، ولو كان مجعاً ملا ُصغِّر على لفظه 
أي « : ولكن تالقَْيُتم ِليقِْضي ، وقدََّر الزخمشريُّ ذلك احملذوف فقال : متلٌِّق مبحذوف ، أي » ولِكن ليَقِْضيَ « قوله 

حيتمل أن تكون » كَانَ « ، و » ، وهو نصُر أوليائه وقهُر أعدائه دبر ذلك ليقضي اللَُّه أمراً كان واجباً أن يفعل : 
، فتُدلَّ على التحوُّلِ ، » صار « على باهبا من الداللة على اقتران مضمون اجلملة بالزَّماِن املاضي ، وأن تكون مبعىن 

  .صار مفعوالً بعد أن مل يكن كذلك : أي 
  :فيه أوجه » ِلَيْهِلكَ « قوله 
  .بإعادة العاملِ فيتعلَّق مبا تعلَّق به األول » لَيقضَي اللَُّه « : أنَّهُ بدلٌ من قوله : ها أحد

  .فعل هذا األمر ِلكَْيَت وكَْيَت : ، أي » َمفْعُوالً « أنَُّه متعلٌِّق بقوله : الثاين 
وليهلَك ، : عطٍف حمذوف ، تقديره  على سبيل العطِف عليه حبرِف» ِليَقِْضيَ « أنَُّه متعلِّق مبا تعلَّ به : الثالث 

  .فحذف العاطَف ، وهو قليلٌ جّداً ، وتقدَّم التنبيه عليه 

  .ذكره أُبو البقاِء رمحه اهللا تعاىل » يَقِْضي « أنَُّه متعلِّق ب : الرابع 
بالكسر ، » َك َهِل« بفتح الالَّم ، وقياُس ما مضى هذا » لَِيْهلََك « وقرأ األعمُش وعصمة عن أيب بكر عن عاصم 

  ] . ٣٤: غافر [ } حىت إِذَا َهلََك { ]  ١٧٦: النساء [ } إِن امرؤ َهلَكَ { : واملشهور إمنا هو الفتح ، قال تعاىل 
قرأ نافٌع وأبو بكر عن عاصم ، والبزيُّ عن ابن كثري باإلظهار والباقون باإلدغام ، واإلظهارُ » َمْن َحيَّ « قوله 

حَيَِي ، « : عِ لغتان مشهورتان ، وهو كُلُّ ما آخُره ياءان من املاضي أوالمها مكسورة؛ حنو واإلدغام يف هذا النَّْو
  ]الطويل : [ ، ومن اإلدغام قول املتلمِّس » وَعيَِي 
  .. . . .فََهذَا أوانُ العِرْض َحيَّ ذُباُبه  - ٢٧١٥

  ]جمزوء الكامل : [ وقال اآلخُر 
  َعيَّْت بَبْيَضِتَها احلَمامَْه.. .َعيُّوا بأْمرِِهْم كََما  - ٢٧١٦
باإلظهارِ واإلدغام ، فمن أظهر؛ فألنه األصلُ وألن اإلدغاَم ُيؤدِّي » َعيَّْت ، وَعيَيْت « ، ويُنشُد » َعيُّوا « فأدغم 

ذلك يف إىل تضعيف حرِف العلَِّة ، وهو ثقيلٌ يف ذاته؛ وألن الياء األوىل يتعنيَّ فيها اإلظهارُ يف بعض الصُّورِ ، و
مضارع هذا الفعل؛ النقالب الثَّانية ألفاً يف َيْحَيا ، وَيْعَيا ، فحمل املاضي عليه طرداً للباب؛ وألنَّ احلركةَ يف الثَّانية 

  .َحيِيُت ، وبابه؛ وألنَّ احلركتني خمتلفتان؛ واختالف احلركتني كاختالف احلرفني : عارضةٌ؛ لزواهلا يف حنو 
  .ينه وضبَب املكان ، وأِللَ السِّقَاُء ، ومِشَشْت الدَّابة لَِحَحت ع: قالوا وكذلك 

  .يعين بلغة اإلظهار » أخربنا هبذه اللُّغِة يونُس « : قال سيبويه 
وإذا مل يدغم مع لزوم احلركِة فمع عروضها . » أْحيِيا ، وأْحيَِية ، فيظهر : قد مسعت بعض العرب يقولُ « : قال 

ل ظهور الكسرةِ يف حرف ُيجانسه؛ وألنَّ احلركة الثانية الزمةٌ ألنََّها حركةُ بناء ، وال أوْلضى ، ومْن أدغم فالستثقا
َحلَلُْت وظَللُْت ، وهذا : ، كما ال َيُضرُّ ذلك فيما جيب إدغاُمه من الصحيح ، حنو » َحيِْيُت « : يُضرُّ زواهلا يف حنو 

  .ملاضي كلَّه فيما كانت حركُته حركة بناٍء ، ولذلك قُيِّد به ا
  .لن ُيْحيِي ولن يُْعيَِي : أمَّا إذا كانت حركة إعراب فاإلظهاُر فقط ، حنو 

  فصل
ليصدرَ : ، واهلالُك ، واحلياةُ عبارةُ عن اإلميان والكفرِ ، واملعىن » َيحَْيا « و » َيْهِلَك « متعلق ب » َعن بيَِّنٍة « قوله 

شبهة ، وليصدر إسالُم من أسلم عن وضوحٍ ال عن ُمخالطة شبهة كُفُْر من كفر عن وضوحٍ وبيان ، ال عن ُمخالطِة 



.  
بشفري الوادي األدىن من : أي } إِذْ أَنُتْم بِالُْعْدَوِة الدنيا { : اذكُروا يا معشر املسلمني : أي » إذْ أنُتْم « : معىن اآلية 

بشفري الوادي األقصى من » بالُعُدَوِة القُْصَوى « . املشركني : يعين » وُهم « تأنيثُ األدَْنى ، : املدينة ، والدُّنَْيا 
« املدينة ممَّا يلي جانب مكَّة ، وكان املاُء يف العدوة اليت نزل هبا املشركون ، فكان استظهارهم من هذا الوجه أشد ، 

الثة أميال من يف موضع أسفل إىل ساحل البحر على ث: أي » أسْفَلَ ِمنكُْم « : العري اليت خرجوا إليها » والرَّكُْب 
  .بدر 

خلالف بعضكم بعضاً لقلتكم ، وكثرهتم ، أول أن املسلمني » الْخَتلَفُْتْم « أنتم ، وأهل مكَّة » ولْو تَواَعدتُّْم « 
خرجوا ليأُخذُوا العري ، وخرج الكفَّاُر ليمنعوها ، فالتقوا على غري ميعاد ، ولكن اهللا مجعكم على غري ميعاد ليقضي 

لَِّيْهِلَك َمْن َهلََك َعن َبيَِّنٍة وحيىي َمْن َحيَّ َعن َبيَِّنٍة { مفعوالً ، لنصر أوليائه وإعزاز دينه وإهالك أعدائه  اهللا أمراً كان
 {.  

وذلك أن عسكر الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف أول األمر ، كانوا يف غاية الضَّْعِف واخلوف بسبب القلَِّة ، وعدم 
ن املاِء ، وكانت األرض الَّيت نزلُوا فيها َرْمالً تغوُص فيه أرُجلُُهْم ، والكُفَّاُر كانوا يف غاية األهبة ، ونزلُوا بعيداً ع

القُوَِّة ، لكثرهتم يف العدد والعدة ، وكانوا قريباً من املاء وكانت األرض اليت نزلوا فيها صاحلة للمضي ، والعري 
اعةً فساعةً ، ثُمَّ إنَّه تعاىل قلب القصَّة ، وجعل الغلبة للمسلمني كانوا خلف ظهورهم وكانوا يتوقَُّعون جميء املدد س

عليه الصَّالة  -، والدَّمار على الكافرين ، فصار ذلك من أعظم املعجزات ، وأقوى البيِّنات على صدق حممد 
  .فيما أخرب عن ربه من وعد النصر والفتح والظفر  -والسَّالم 

إشارة إىل هذا املعىن ، وهو أنَّ الذين هلكوا إنَّما هلكوا بعد مشاهدة هذه } َك َعن َبيَِّنٍة لَِّيهِْلَك َمْن َهلَ{ : وقوله 
َوإِنَّ اهللا { : املعجزة ، مث قال : املعجزة ، والذين بقوا يف احلياة شاهدوا هذه املعجزة القاهرة ، واملراد من البيِّنِة 

  .جتكم وضعفكم ويصلح مهمكم يسمع دعاءكم ، ويعلم حا: أي } لََسِميٌع َعِليمٌ 
، وفيه بعٌد من حيث تقييدُ » عليم « اذكُْر ، وجيوُز أن يكون : جيوُز أن يكون مضمراً ، أي » إذْ « النَّاصب ل 

  .قبلها ، واإلراءة هنا ُحلُمية » إذْ « هذه بدالً من » إذْ « هذه الصفِة هبذا الوقِت ، وجيوُز أن تكون 
  .هل تتعدَّى يف األصل لواحٍد كالبصريَِّة ، أو الثنني ، كالظَّنَِّية؟ : واختلف فيها النُّحاةُ 
فإذا دخلت مهزةُ النَّقْلِ أكسبْتَها ثانياً ، أو ثالثاً على حسب القولني فعلى األوَّلِ تكون . فاجلمهوْر على األوَّلِ 

نصباً على املفعول » قَِليالً « لثَّاين يكون حال ، وعلى ا» قَِليالً « مفعولٌ ثان ، و » ُهْم « الكاُف مفعوالً أول ، و 
أراين اهللا زيداً يف َمَناِمي : من غري دليل تقول : الثالث ، وهذا َيبْطُلُ جبواز حذف الثالث يف هذا الباب اقتصاراً ، أي 

  .، ورأيتك يف النوم ، ولو كانت تتعدَّى لثالثٍة ، ملا ُحذَف اقتصاراً؛ ألنه خرب يف األصل 
  فصل
  .َنوْمك : إذْ يريك اللَُّه يا حممد املشركني يف منامك ، أي : ىن املع

: كفار قريش يف منامه قليالً ، فأخرب بذلك أصحابه ، فقالوا  -عليه الصَّالة والسَّالم  -أَرى اهللا النيب : قال جماهد 
  .ُرؤَيا النَّيب حق ، القوُم قليل ، فصار ذلك سبباً لقوَِّة قلوهبم 

  .ة الكثرية قليالً غلط ، فكيف جيوُز من اللَّه تعاىل أن يفعل ذلك؟ رؤي: فإن قيل 
 -أنَّ اهللا تعاىل يفعلُ ما يشاُء ، وحيكم ما يريُد ، ولعلَّه تعاىل أراه البعض دون البعض فحكم الرسول : فاجلواُب 

  .على أولئك الذين رآهم بأهنم قليلون  -عليه الصَّالة والسَّالم 



  .العني؛ النَّها موضع النَّْومِ : واملراد من املنامِ : إلراءة اكنت يف اليقظة ، قال هذه ا: وقال احلسُن 
ولكن اهللا { يف اإلحجام واإلقدام : أي » ِفي األْمرِ « اختلفتم » ولتَناَزعُْتْم « جلبنتم } َولَْو أََراكَُهْم كَِثرياً لَّفَِشلُْتْم { 

  .فشل َسلَّمكُم من املخالفة وال: أي } َسلََّم 
  .سلَّمهم من اهلزمية يوم بدر : وقيل 

  .} إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصدور { 
يعلم ما يف صدوركم من اجلراءة ، واجلُنب والصَّرب : عليم مبا يف صدوركم من احلُبِّ ِللَِّه تعاىل وقيل : قال ابُن عبَّاسٍ 

  .واجلزع 
َبصرية ، واإلتيان هنا بصلة ميم اجلمع واجٌب ، التصاهلا بضمري ، وال  -هنا  -اإلراءةُ } إِذْ ُيرِيكَُهُم { : قوله تعاىل 

بتسكني امليم وضمها ، » أْنُتم ضَرْبُتمُه « : جيوُز التَّسكُني ، وال الضَّمُّ من غري واوٍ ، وقد جوَّز يونس ذلك فيقول 
ويف هذا الكالم شذوذ من وجٍه » طَاناً أراُهُمنِي الباِطلُ َشْي« :  -رضي اهللا عنه  -وقد يتقوَّى مبا روي عن عثمان 

  .آخر ، وهو تقدُمي الضمري غري األخصِّ على األخصِّ مع االتصال 
  فصل

إنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ، رأى يف املنام أنَّ العدد قليلٌ قبل لقاء العدو ، «  -رضي اهللا عنه  -قال مقاتل 
  »لَّل اللَُّه املشركني يف أعني املؤمنني وأخرب أصحابه بَِما رأى ، فلمَّ التقوا ببدر ق

أتراهم سبعني؟ قال أراهم مائة ، فأسرنا رجالً : لقد قللُوا يف أعيننا حىت قلُت لرجل إىل جنيب « : قال ابُن مسعوٍد 
  .» ألفاً : كم كنتم؟ قال : منهم فقلنا له 

  .» ِفي أعينهم « يا معشر املؤمنني » وُيقَلِّلُكُْم « 
اآلن إذ برز لكم حممٌد : قال ناٌس من املشركني إنَّ العري قد انصرفت ، فارجعُوا ، فقال أبو جهلٍ « :  قال السُّدي

، » وأصحابه؟ فال ترجعوا ، حتَّى تستأصلوهم ، إنَّما حممٌد وأصحابه أكلة جزور ، فال تقتلوهم واربطوهم باحلبال 
يق رُؤَيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ولتقوى قلوهبم ، تصد: واحلكمة يف تقليل عدد املشركني يف أعني املؤمنني 

لئالَّ يُبالغُوا يف االستعداد : وتزداد جراءهتم على املشركني ، واحلكمة يف تقليل عدد املؤمنني يف أعنيِ املشركني 
  .والتأهُّب واحلذر ، فيصُري ذلك َسَبباً الستيالء املؤمنني عليهم 

  .}  أَمْراً كَانَ َمفُْعوالً ِلَيقِْضَي اهللا{ : مث قال 
  .حمض التكرار  -ههنا  -ذكرث هذا يفَْهُم من اآلية املتقدمة ، فكان ذكره : فإن قيل 
أنَّ املقصوَد من ذكره يف اآلية املتقدمة ، هو أنَُّه تعاىل فعل تلك األفعال ليحصل استيالء املؤمنني على : فاجلواُب 

ة على صدق الرسول وههنا املقصود من ذكره ، أنه إنَّما فعل ذلك ، لئالَّ املشركني على وجه يكون معجزة دالَّ
  .يبالغ الكفار يف االستعداد واحلذر فيصُري ذلك َسَبباً النكسارهم 

ا ما والغرُض منه التَّنبيه على أنَّ أحوال الدُّْنَيا غري مقصودة لذاهتا ، بل املراد منه} َوإِلَى اهللا تُْرَجُع األمور { مثَّ قال 
  .يصلحُ أن يكون زاداً ليوم املعاد 

َوأَِطيعُوا اللََّه َوَرسُولَُه َولَا تََناَزُعوا ) ٤٥(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا لَِقيُتْم ِفئَةً فَاثُْبتُوا َواذْكُرُوا اللََّه كَِثًريا لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 
  ) ٤٦(وا إِنَّ اللََّه َمَع الصَّابِرِيَن فََتفَْشلُوا َوَتذَْهَب رُِحيكُْم وَاْصبُِر



  .اآلية } ياأيها الذين آمنوا إِذَا لَِقيُتْم ِفئَةً فاثبتوا { : قوله تعاىل 
نوعني من األدبِ ،  -إذا التقوا  -ملَّا ذكر نعمه على الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعلى املؤمنني يوم بدر ، علَّمهم 

  .طِّنُوا أنفسهم على اللَّقاء ، وال حيدثوها بالتولِّي الثَّبات وهو أن ُيَو: األوَّل 
« مجاعة كافرة : فيه ، أي } ياأيها الذين آمنوا إِذَا لَِقيُتْم ِفئَةً فاثبتوا { : أن يذكروا اللَّه كثرياً ، فقال : والثاين 
  .لقتاهلم » فاثبُتوا 

  .ادعوا اهللا بالنصر والظفر هبم } واذكروا اهللا كَِثرياً { 
  .املراُد أن يذكروا اهللا كثرياً بقلوهبم ، وبألسنتهم : قيل و

  .كونوا على رجال الفالح : أي } لََّعلَّكُْم ُتفْلَُحونَ { : مث قال تعاىل 
  .هذه اآلية تُوجب الثَّبات على كلِّ حال ، وهذا ُيوهُم أنَّها ناسخةٌ آلية التَّحرف والتحيُّز : فإن قيل 
ية توجب الثَّبات يف اجلملة ، وهو اجلدّ يف احملاربة ، وآيةُ التحّرف والتحّيز ال تقدُح يف أنَّ هذه اآل: فاجلواُب 

: حصول الثبات يف احملاربة ، بل الثبات يف هذا املقصود ، ال حيصل إالَّ بذلك التحرف والتحيز ، مثَّ أكد ذلك بقوله 
ال » والَ َتَنازعُوا « ال ينفع إالَّ مع التَّمسُّك بسائر الطاعات ،  فيما يأمر به؛ ألن اجلهاد} َوأَِطيعُواْ اهللا َوَرُسولَُه { 

  .ختتلفوا ، فإنَّ النزاَع يوجب أمرين 
  .الفشل ، وهو اجلُنب والضَّعف : أحدمها 
  .» َتذْهَب رُحيكُْم « : والثاين 

  .نصرتكم : قال جماهٌد 
  .جراءتكم وجدكم : وقال السُّديُّ 
  .حدَّتكم : وقال مقاتل 

كنايةٌ عن بقاء األمر وجريانه  -هاهنا » الرِّيح « و . دولتكم : وقال األخفُش . قُوَّتكم : قال النضُر بُن ُشميلٍ و
: إذا أقبل أمره على ما يريُد ، وهو كنايةُ عن الدَّْولة والغلبة؛ قال » َهبَّت ريُح فالن « : على املراِد؛ تقول العرُب 

  ]الوافر [ 
  فإنَّ ِلكُلِّ عَاِصفٍَة ُسكُونَا... رياُحَك فاغَْتنِْمَها  إذَا َهبَّْت - ٢٧١٧

  .» ُركُوداً « ورواه أبو عبيدٍ 
  ]البسيط : [ وقال آخر 
  أو َتْعُدوِن فإنَّ الرِّيَح للَْعاِدي... أَتْنظُراِن قَلِيالً رَْيثُ غَفْلِتهِم  - ٢٧١٨

  ]البسيط : [ وقال 
  ريحُ القتالِ وأْسالُب الَّذيَن لَقُوا... يكُونَ لَُهْم  قَْد َعوَّْدُتُهْم ظَباُهْم أن - ٢٧١٩

  ]البسيط : [ اهليبةُ ، وهو قريٌب من األولِ؛ كقوله : الريح : وقيل 
  والفَضلُ ِللْقومِ مْن ريحٍ وِمْن َعدَِد... كََما َحميناَك ْيْوَم النَّْعِف من َشطَِط  - ٢٧٠٢

  .»  يكن نصر قط إالَّ بريحٍ يبعثَُها اللَُّه تضرب وجوه العدّو هو ريح النصر ، ومل« : وقال قتادة وابن زيد 
  »ُنِصْرُت بالصََّبا أهِْلكَْت َعاٌد بالدَُّبورِ « : ومنه قوله عليه الصَّالة والسَّالم 

انتظر  َشهِدُت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان إذَا مل ُيقاِتل يف أول النَّهارِ ،« : وقال النعمانُ بُن مقرن 
  »حتَّى تزولَ الشَّمُس ، وهتب الريح ، وينزل الّنصر 



  :حيتملُ وجهني « َتفَْشلُوا 
  .نصٌب على جواب النَّهي : أحدمها 
قبل ذلك ، ويُدلُّ على الثاين قراءة « وَتخُوُنوا » اجلزم عطفاً على فعل النَّْهي قبله ، وقد تقدَّم حتقيقهما يف : والثاين 

  .بياء الغيبة وحزمه ، ونقل أبو البقاء قراءة اجلزم ومل ُيقيِّدها بياء الغيبة « َهْب وَيذْ» عيسى بن عمر 

  .بياء الغيبة ونصبه » وَيذَْهَب « وقرأ أُبو حيوة وأبان وعصمة 
  .إنَّها لغةٌ ثانية : وقال غريه » هذا غُري معروٍف « : بكسر الشني ، قال أبو حامتٍ » فََتفِْشلُوا « وقرأ احلسُن 

  صلف
القياس يفضي إىل املنازعِة ، واملنازعةُ حمرَّمةٌ هبذه اآلية؛ فوجب أن يكون العمل : احتجَّ ُنفاة القياسِ هبذه اآلية فقالوا 

  .بالقياس حمرماً ببيان املالزمة ، فإّنا نشاهد الدُّنيا َمْملُوءةً من االختالفات بسبب القياس 
َوأَِطيُعواْ اهللا { : قوله تعاىل : صه بالقياس َتَمسَّكُوا هبذه اآلية ، وقالوا وأيضاً القائلون بأنَّ النَّص ال جيوز ختصي

َوالَ َتَناَزعُواْ فََتفَْشلُواْ { : صريح يف وجوب طاعة اهللا ورسوله يف كل ما نصَّا عليه ، مث أتبعه بقوله } َوَرسُولَُه 
فقد ترك طاعة اللَِّه وطاعة رسوله ، ومتسَّك بالقياس الذي  وَمْن متسَّك بالقياس املخصص بالنَّصِّ} َوَتذَْهبَ رُِحيكُْم 

  .بأنَُّه ليس كلُّ قياس يوجب املنازعة : واجلواُب . يوجب التنازع والفشل ، وكلُّ ذلك حرام 
فاحملرَّم } إِذَا لَقِيُتْم ِفئَةً { : وهو جواب الشَّرطِ يف قوله » فاثُْبُتوا « : معطوف على قوله » وال تنَاَزُعوا « : قوله 

فقد ترتَّب على التنازع الفشل وذهاب الريح اليت هي : التنازع عند لقاء فئة الكُفَّارِ ، فال حجة فيها ، وأيضاً 
  .الدولة ، وذلك ال يترتَّب على القياس 

كما . فأمرهم بالصرب واملقصوُد أنَّ كمال أمر اجلهاِد مبينٌّ على الصَّْبرِ } واصربوا إِنَّ اهللا َمَع الصابرين { : مث قال 
عن سامل أيب النضر موىل ُعَمر بن ُعبيِد ] .  ٢٠٠: آل عمران [ } اصربوا َوَصابُِرواْ َوَرابِطُواْ { : قال يف آية أخرى 

يت أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أيَّاِمِه الَّ« كتب إليه عبُد اهللا بن أبِي أوفَى : اللَِّه وكان كاتباً له ، قال 
يا أيَُّها النَّاُس ال َتتمنوا لقاء العُدّو ، » : لقَي فيها الَعُدو ، انتظر حتَّى مالِت الشَّْمُس ، مثَّ قام يف النَّاس ، فقال 

مُنزلَ  اللَُّهمَّ» : مث قال « وأسْألُوا اللََّه الَعافيةَ فإذا لقِيُتُموهم فاْصبُِروا ، واعلَُموا أنَّ اجلنَّة حتَت ظاللِ السُُّيوِف 
  «الكتابِ ، وُمْجرِي السَّحابِ ، وهازَِم األْحزابِ ، اهزمُْهْم ، واْنصُْرنا علْيهِْم 

) ٤٧(بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ َولَا َتكُوُنوا كَالَِّذيَن خََرُجوا ِمْن ِديَارِِهمْ َبطًَرا َورِئَاَء النَّاسِ وََيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه وَاللَُّه 
َراَءِت الِْفئََتاِن َنكََص َعلَى َزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم َوقَالَ لَا غَاِلَب لَكُمُ الَْيْوَم ِمَن النَّاسِ َوإِنِّي جَاٌر لَكُْم فَلَمَّا َتَوإِذْ 

إِذْ َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ ) ٤٨(وَاللَُّه َشِديُد الِْعقَابِ َعِقَبْيِه َوقَالَ إِنِّي َبرِيٌء مِْنكُْم إِنِّي أََرى َما لَا َتَرْونَ إِنِّي أََخافُ اللََّه 
َولَوْ َتَرى إِذْ َيَتَوفَّى ) ٤٩( َوالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض غَرَّ َهُؤلَاِء دِيُنُهْم َوَمْن َيَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه فَإِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحكِيٌم

ذَِلَك بَِما قَدََّمْت أَْيِديكُْم َوأَنَّ اللََّه ) ٥٠(َيْضرُِبونَ ُوُجوَهُهْم وَأَْدبَاَرُهْم َوذُوقُوا َعذَاَب الْحَرِيقِ  الَِّذيَن كَفَُروا الَْملَاِئكَةُ
ُه بِذُُنوبِهِْم إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ كََدأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَفَُروا بِآيَاِت اللَِّه فَأََخذَُهُم اللَّ) ٥١(لَْيسَ بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد 

للََّه َسِميٌع َعِليٌم ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه لَْم َيُك ُمَغيًِّرا نِْعَمةً أَْنَعَمَها َعلَى قَْومٍ َحتَّى ُيَغيِّرُوا َما بِأَنْفُسِهِْم َوأَنَّ ا) ٥٢(َشِديُد الِْعقَابِ 
قَْبِلهِْم كَذَّبُوا بِآيَاِت رَبِّهِْم فَأَْهلَكَْناُهْم بِذُنُوبِهِْم َوأَغَْرقَْنا آلَ ِفْرَعْونَ َوكُلٌّ كَانُوا  كَدَأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمْن) ٥٣(

  ) ٥٤(ظَاِلِمَني 



  .} َوالَ َتكُونُواْ كالذين َخَرجُواْ ِمن ِدَيارِِهم َبطَراً َورِئَآَء الناس َوَيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اهللا { : قوله تعاىل 
اللهم هذه قريشٌ « فقال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم . نزلت يف املشركني حني أقَْبلُوا إىل بدر ، وهلم بغي وفخٌر 

  .» قد أقبلت خبيالئها ، وفخرها ُتجادل وُتكذِّب رسولك ، اللَُّهمَّ فنصرك الذي وعدتين 
إنَّما خرجتم لتمنعوا عريكم فقد جنَّاها اللَُّه ، فارجعوا  وملَّا رأى أُبو سفيان أنه قد أحرز عريه ، أرسل إىل قريش إنكم

فننحر اجلزور ، ونطعم الطَّعام ، ونسقى اخلمر ، وتعزف علينا  -واهللا ال نرجع حتَّى نرَد َبْدراً : ، فقال أبو جهل 
ا مكان اخلمر ، وناَحْت عليهم فوافوها فَُسقُوا كئوس املناي. القيانُ ، وتسمع بنا العرُب ، فال يزالُونَ يهابوننا أَبداً 

النَّوائُح مكان القيان ، فنهى اللَُّه تعاىل عباده املؤمنني أن يكونوا مثلهم ، وأمرهم بإخالص النِّية ، واحلسبة يف نصر 
  .دينه ومؤازرة نبيه 

  :واعلم أنَّه تعاىل وصفهم بثالثة أشياء 
  .البطر : أحدها 

  .يف النعمة وترك شكرها  الطغيان: الَبطَُر : قال الزَّجَّاُج 
  .الرِّئاُء ، وهو أظهار اجلميل لريى ، مع أنَّ باطنُه يكون قبيحاً : وثانيها 

  .إظهار الطَّاعة مع إبطان املعصية : إظهار اإلميان مع إبطان الكفر ، والرئاء : أنَّ النفاق : والفرق بينه وبني النفاق 
  . -عليه الصالَّة والسَّالم  -مانعني عن دين حممد  صدهم عن سبيل اللَِّه ، وهو كوهنم: وثالثها 

منصوبان على املفعول له ، وجيوُز أن يكونا مصدرين يف موضع نصبٍ على احلال ، من فاعل » َبطَراً ورِئاَء « : قوله 
  .مصدٌر مضاف ملفعوله « رئَاَء » َخُرجوا بطريَن وُمرائني ، و : َخَرجُوا ، أي « : 

وحَف املفعولُ للدَّاللِة عليه « َبطَراً ورِئَاَء » : جيوُز أن يكون مستأنفاً ، وأن يكون عطفاً على : «  وَيُصدُّونَ» قوله 
.  

فذكر الواحديُّ يف اجلواب ثالثة . فعل مضارع ، وعطف الفعل على االسم غري حسن « َيُصدُّون » : فإن قيل 
  :أوجه 
  .طرين ومرائني وصادين ب: صادين ، أي : مبعىن « َيُصدُّون » أن : األول 
: أي « ويصدون » مبطرين ومرائني ، ويكون قوله : حاالن على تأويل « َبطَراً ورِئَاَء » أن يكون قوله : والثاين 

  .وصادين 
  .يبطرون ويراؤون : مبنزلة « َبطَراً ورِئَاَء » أن يكون قوله : الثالث 

ي الغليل؛ ألنَُّه تارةً يقيم الفعل مقام االسم وأخرى يقيم االسم إن شيئاً من هذه الوجوه ال يشف» : قال ابُن اخلطيبِ 
  .مقام الفعل ليصح له كون الكلمة معطوفة على جنسها 

إنَّ : قال . وكان من الواجب عليه أن يذكر السبب الذي ألجله عبَّر عن األولني باملصدر ، وعن الثالث بالفعل 
م يدلُّ على التَّمكني واالستمرار ، والفعل على التجدد واحلدوث ، الشيخ عبد القاهر اجلرجاين ، ذكر أنَّ االس

وذلك يقتضي كون تلك احلالة ثابتة ]  ١٨: الكهف [ } َوكَلُْبُهْم َباِسطٌ ِذَراَعْيهِ { مثاله يف االسم قوله تعاىل 
  }قُلْ َمن َيْرزُقُكُم مَِّن السمآء واألرض { : راسخة ، ومثال الفعل قوله تعاىل 

  .وذلك ُيدلُّ على أنه تعاىل يوصل الرِّزق إليهم ساعة فساعة ]  ٣١: س يون[ 
إنَّ أبا جهلٍ ورهطُه كاناو جمبولني على البطرِ ، واملفاخرة والعجب وأما صدهم عن سبيل : وإذا عرفت ذلك فنقول 

وة ، فلهذا ذكر البطر والرئاء بصيغة فيه النب -عليه الصَّالة والسَّالم  -اللَِّه فإمنا حصل يف الزَّماِن الذي ادَّعى حممد 



  .« االسم ، وذكر الصد بصيغة الفعل 
واعلم أنَّ الذي قاله ابن اخلطيب ال خيدش فيما أجاب به الواحديُّ؛ ألنَّ الواحدي إنَّما أراد من حيث الصِّناعة ، ال 

  .من حيث املعىن 
  .مبا يف دواخل القلوب ، وذلك كالتَّهديِد والزَّجر عن الرئاء أنه عامل : أي } واهللا بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ { : مث قال 

  .اآلية } َوإِذْ َزيََّن لَُهُم الشيطان أَْعَمالَُهْم { : قوله تعاىل 
تقديره اذكر إذْ زيَّن هلم ، : قيل : وجوه « إذْ » وهذه من مجلة النعم اليت خصَّ اللَُّه أهل بدر هبا ، ويف العامل يف 

  .واذكروا إذ يريكموهم وإذْ زيَّن : ى ما تقدم من تذكري النعم ، وتقديره عطف عل: وقيل 
وال تكونوا كالذين خرجوا من : تقديره } َخَرُجواْ ِمن ِديَارِِهم َبطَراً َورِئَآَء الناس { : هو عطف على قوله : وقيل 

مضمرة بعد الواو ، عند « قد » ل ، و ديارهم بطراً ورئاء الناس وإذ زيَّن هلم الشيطان أعماهلم؛ فتكون الواو للحا
  من يشترط ذلك واهللا أعلم

  فصل
  :يف هذا التَّزيني وجهان 

  .أن الشيطان زيَّن بوسوسته من غري أن يتحوَّل يف صورة إنسان ، وهو قول احلسن واألصم : األول 
  .أنَّه ظهر يف سورة إنسان : والثاين 

 بدر خافوا من بين بكر بن كنانة؛ ألنَُّهم كانوا قتلوا منهم واحداً ، فلم إن املشركني حني أرَاُدوا املسري إىل: قالوا 
يأمنوا أن يأتوهم من ورائهم ، فتصوَّر هلم إبليُس يف صورة سراقة بن مالك بن جعشم ، وهو يف بين بكر بن كنانة 

نَّاسِ وإين جار لكم ، جمريكم ، من من أشرافهم يف جند من الشياطني ، ومعه راية ، وقال ال غاِلَب لَكُمْ الَيْوَم من ال
التقى اجلمعان ، رأى إبليُس املالئكة نزلوا من السماء ، فعلم أنْ ال طاقةَ : أي } فَلَمَّا َتَرآَءِت الفئتان { بين كنانة ، 

نا يف هذه أَتْخذل: وكانت يده يف يد احلارث بن هشام ، فلما َنكََص ، قال احلارثُ } َنكََص على َعِقَبْيِه { هلم هبم 
  احلال؟
  .إين أرى ما ال ترون ودفع يف صدر احلارث واهنزموا : فقال 
منصوب مبا تعلَّق به اخلرب ، وال جيوُز « الَيْوَم » فيتعلق مبحذوف ، و « ال » لكم خرب } الَ غَاِلبَ لَكُُم اليوم { قوله 

  .ألاً ومىت كان ُمطَوَّالً أعرب َنْصباً ؛ ألنه يكون ُمطَوَّ« غَاِلَب » أو الظرف متعلقاً ب « لكم » أن يكون 
  .بيان جلنس الغالبِ « ِمَن النَّاس » قوله 
حاالً « من النَّاس » لتضمُّنه معىن االستقرار ، ومنع أبو البقاِء أن يكون « لَكُُم » هو حالٌ من الضَّمريِ يف : وقيل 

  .واألمر كذلك « فيما بعده أعرب  إذا عمل» ال « ألنَّ اسم » : ، قال « غَاِلَب » من الضمري يف 

فيكون قد عطف مجلة } الَ غَاِلبَ لَكُْم { جيوُز يف هذه اجلملِة أن تكُون معطوفةً على قوله } َوإِنِّي جَاٌر لَّكُْم { قوله 
تقدَّم وقد » َتجاورُوا « : من واو ، لقوهلم » جارٌ « مثبتة على أخرى منفيَّة ، وجيوُز أن تكون الواو للحال ، وألف 

ملا فيه من » جار « ، وُجيوز أن يتعلَّق ب » جاٌر « متعلٌِّق مبحذوف؛ ألنَُّه ل » لكم « و ] .  ٣٦: النساء [ حتقيقه 
  .جمري لكم من كنانة : أي » جار لكم « معىن الفعل ، ومعىن 

: والنُّكُوص » ملَّا « جواب : » َنكََص «  }َنكََص على َعِقَبْيِه { التقى اجلمعان؛ : أي } فَلَمَّا َتَرآَءِت الفئتان { قوله 
هذا أصله ، إالَّ أنه قد اتُِّسع فيه ، حىت اسُتْعمل يف كلِّ : الرُّجوع قَْهقََرى هارباً ، قال بعضهم : قال النضر بنُ مشيلٍ 

  ]البسيط : [ رجوع ، وإن مل يكن قَْهقََرى؛ قال الشاعر 



  ال يَْنكُُصونَ إذَا َما استُلِْحُموا وَحمُوا... لَِحقُوا  ُهْم َيْضرُبونَ َحبيَك الَبْيض إذْ - ٢٧٢١
  ]البسيط : [ ؛ قال » الرجوُع بلغة ُسلَْيم : النُّكُوُص « : وقال ُمؤرِّج 

  إنَّ املكارَِم إقَْداٌم على األَسلِ... لَْيَس النُّكُوُص على األعقابِ َمكُْرَمةً  - ٢٧٢٢
ع؛ ألنَُّه كنايةٌ عن الفرارِ ، وفيه نظر؛ ألنَّ غالب الفرار يف القتال إنَّما هو كما ذُِكر ، فهذا إنَّما يريُد به ُمطْلَق ارُّجو

  .رجوُع القَْهقََرى ، كخوف الفَار 
حال ، إمَّا مؤكدةٌ ، عند من َيُخصُّه بالقهقرى ، أو ُمؤسِّسةٌ ، عند من يستعمله يف مطلق الرُُّجوعِ » َعلَى َعقَبْيِه « و 
.  

  .} إِنِّي برياء مِّْنكُْم إين أرى َما الَ َتَرْونَ  {: مث قال 
  .رأى املالئكة فخافهم : قيل 

  .رأى أثر النُّْصَرة والظَّفر يف حق النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فعلم أنه لو وقف لنزلت عليه بلّية : وقيل 
  .رأى جربيل فخافه : وقيل 
« أنَّ الوقت الذي أنظر إليه قد حضر ، وأشفق على نفسه ، وقيل  ملَّا رأى املالئكة ينزلون من السماء ظنَّ: وقيل 

  .من الرأي » أَرى َما الَ َتَرْونَ 
} إين أََخاُف اهللا { وصدق ، وقال « إنِّي أَرى ما ال تَرْونَ » قال إبليس « : قال قتادة } إين أََخاُف اهللا { : وقوله 

  .» وال منعة ، فأوردهم وأسلمهم  وكذب ما به خمافة اهللا ، ولكن علم أنه ال قوة له
  .إّني أخاف اللََّه أن يهلكين فيمن هلك : وقال عطاٌء 

  .خاف أن يأخذه جربيل ويعرفهم حاله ، فال يطيعوه : وقال الكليبُّ 
معناه إنِّي : أعلم صدق وعده ألوليائه؛ ألنه كان على ثقة من أمره ، وقيل : معناه إنِّي أخافُ اهللا ، أي : وقيل 
  .اف اهللا عليكم أخ

  .} واهللا َشِديدُ العقاب { : وقوله 
وُجيوز أن يكون من بقيِّة كالم إبليس } واهللا َشِديدُ العقاب { مث قال » أَخاُف اللَّه « انقطع الكالم عند قوله : قيل 

.  
  :روى طلحة بن عبيد اهللا بن كريز أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

يوماً ُهو فيه أصغُر ، وال أدحُر ، وال أحقَُر ، وال أغَْيظُ ِمْنهُ يف َيْومِ عرفةَ ، وما ذاَك إالَّ ِلَما رَأى َما رُئيِ الشيطانُ « 
  »من تنزُّلِ الرَّْحَمة وجتاوُز اهللا عن الذُُّنوبِ العظام ، إالَّ ما كان من َيْومِ بدرٍ 

  .، حديث مرسل » لَ وُهَو يَْنزعُ املَالِئكَة أما إنَُّه َرأى جربي« : َوَما رأى َيْوَم بدرٍ؟ قال : فقيل 
« وإما » شديُد العقاب « وإما » َنكََص « ، وإمَّا » زيَّن « إمَّا » إذْ « العامل يف } إِذْ َيقُولُ املنافقون { : قوله تعاىل 

  .» اذكروا 
وإذْ » : ؛ ألنَّ قوله « وإذْ َزيَّن » ودخلت يف قوله « إذْ يقُولُ » وإمنا مل تدخل الواو يف قوله « : قال ابُن اخلطيب 

  .عطف التزين على حاهلم وخروجهم بطراً ورئاء النَّاس « زيَّن 
  .» فليس فيه عطف على ما قبله ، بل هو ابتداء كالم منقطع عما قبله } إِذْ َيقُولُ املنافقون { وأما قوله 

  فصل
م مرض فهم قوم من قريش أسلموا وما قوي إسالمهم ، قوم األوس واخلزرجِ ، وأمَّا الذين يف قلوهب: املنافقون 



وكانوا مبكَّة مستضعفني ، قد أسلموا وحبسهم أقرباؤهم عن اهلجرة فلما خرجت قريش إىل بدرٍ أخرجوهم كُْرهاً ، 
منصوب احملل } مْ غَرَّ هؤالء ِديُنُه{ و . } غَرَّ هؤالء ِدينُُهْم { فلمَّا نظروا إىل قلّة املسلمني ارتابوا وارتدوا ، وقالوا 

  .بالقول 
: وقيل املراُد » معناه أنه خرج بثالث مائة وثالثة عشر يقاتلون ألف رجل « :  -رضي اهللا عنه  -قال ابن عباس 

غرَّ هؤالء : فقالوا . إن هؤالء يسعون يف قتل أنفسهم ، رجاء أن جيعلوا أحياء بعد املوِت ، ويثابون على هذا القَْتلِ 
قيُس بُن الوليد بن املغرية ، وأُبو قيس بُن الفاكه بن املغرية املخزميان ، واحلارثُ بن : مجيعاً ، منهم  فقتلوا. دينهم 

  .زمعة بن األسود بن املطلب ، وعلي بُن أمّية بن خلف اجلمحيُّ ، والعاصي بن منبه بن احلجَّاج 
ه ، ويثُق به ، فإنَّ اللََّه حافظه وناصره؛ ألنَُّه عزي ال يغلبه يسلم أمره إىل اللَّ: أي } َوَمن َيَتَوكَّلْ َعلَى اهللا { : مث قال 

  .شيء ، حكيم يوصل العذاب إىل أعدائه ، والرمحة والثواب إىل أوليائه 
  .اآلية } َولَْو ترى إِذْ َيَتَوفَّى الذين كَفَُرواْ املالائكة { : قوله تعاىل 

  .والعذاب الذي يصل إليهم ملَّا شرح أحوال الكُفَّار ، شرح أحوال موهتم ، 
 -بتاء التأنيث ، لتأنيث اجلماعة ، والباقون بياء الغيبة وفيها خترجيان ، أظهرمها » َتَتوفَّى « قرأ ابن عامر واألعرج 
  .أنَّ الفاعل هم املالئكة ، وإمنا ذُكِّرَ للفصل؛ وألنَّ التأنيث جمازي :  -ملوافقة قراءة من تقدَّم 

خربه ، ويف هذه اجلملِة » َيْضرُِبونَ « مبتدأ ، و » املالئكةُ « لتقدم ذكره و : عل ضمري اهللا تعاىل أنَّ الفا: والثاين 
  :حينئٍذ وجهان 

  .أنَّها حالٌ من املفعول : أحدمها 
  .خبالف الوجهني قبله » الَّذين كَفَرُوا « أنَّها استئنافيةٌ ، جواباً لسؤالٍ مقدر ، وعلى هذا فيوقف على : والثاين 

وضعَّف ابُن عطية وجه احلالِ بعدم الواو ، وليس بضعيٍف لكثرة جميء اجلملة احلالية مشتملة على ضمري ذي احلال 
مجلةً حاليةً ، سواًء قرىء » َيْضرُبونَ « فاعالً ، يكون » املالئكةُ « نظماً ونثراً ، وعلى كون » واو « خاليةً من 

  .رأيت أمراً عظيماً : حمذوفٌ للداللة عليه ، أي » لَْو « بالتأنيث أم بالتذكري ، وجواُب 
  فصل
  .املاضي إىل املضارع » إن « ترد املضارع إىل املاضي ، كما ترد » لو « ولو عاينت؛ ألنَّ : املعىن 

عند املوت تضرب املالئكة : قيل » معىن يتوىف الذين كفروان يقبضون أرواحهم « :  -رمحه اهللا  -قال الواحديُّ 
  .أراد املشركني الذين قتلوا ببدر ، كانت املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم : وقيل . فار وأدبارهم وجوه الك

  .أستاههم ولكن اهللا تعاىل َحييٌّ ُيكَنِّي : يريُد : قال سعيدُ بن جبريٍ ، وجماهد 
إذا ولَّْوا أدركتهم كان املشركون إذا أقبلوا بوجوههم إىل املسلمني ضربوا وجوههم بالسيف و« وقال ابن عباس 

واملراد . « يريُد ما أقبل منهم وما أدبر يضربون أجسادهم كلها » املالئكة يضربون أدبارهم وقال ابن جريح 
  .القتل : بالتويف 

وقيل . ذوقوا : يضربوهنم ويقولون هلم : هذا منصوب بإضمار قول املالئكة ، أي } َوذُوقُواْ َعذَاَب احلريق { قوله 
  .َيضْربوهنم حال القتال ، وحال توفِّي أرواحهم املالئكة : للمؤمنني أي « َيضْرُبونَ »  الواو يف: 

َوذُوقُواْ { : كان مع املالئكة مقامع من حديد ، يضربون هبا الكُفَّار ، فتلتهب النَّار يف جراحاهتم؛ فذلك قوله : قيل 
ذوقوا عذاب : م القيامة ، تقولُ هلم خزنةُ جهنم هذا يو» :  -رضي اهللا عنه  -، وقال احلسن } َعذَاَب احلريق 

  .« يقولون هلم ذلك بعد املوت » :  -رضي اهللا تعاىل عنهما  -وقال ابُن عبَّاسٍ « احلريقِ 



  .} ذلك بَِما قَدََّمْت أَْيِديكُْم { : قوله 
مبا كسبت أيديكم وهذا إخبار عن } بَِما قَدََّمْت أَْيدِيكُمْ { : ذلك الضرب الذي وقع بكم ، أو عذاب احلريق : أي 

  . -عليهم السالم  -قول املالئكة 
وجيوز أن يكون خربه حمذوفاً ، } بَِما قَدََّمتْ أَْيدِيكُْم { مبتدأ ، وخربه » ذلك « جيوز أن يقال » : قال الواحديُّ 

فعلنا ذلك مبا قدمت : دير َنْصباً والتق» ذلك « ذلك جزاؤكم مبا قدمت أيديكم ، وجيوُز أن يكون حمل : والتقدير 
  .« أيديكم 
  فصل

أنَّ : يقتضي أنَّ فاعل هذا الفعل هو اليد ، وذلك ممتنع لوجوه ، أوهلا } ذلك بَِما قَدََّمْت أَْيِديكُْم { قوله : فإن قيل 
للمعرفة أن اليد ليست حمالًّ : هذا العذاب إمنا وصل إليهم بسبب كفرهم ، وحمل الكفر هو القلب ال اليد وثانيها 

  .والعلم ، فال يتوجَّه التكليف عليها ، فال ميكن إيصال العذاب إليها 
أن اليد ههنا عبارة عن القدرة وحسن هذا اجملاز كون اليد آلة العمل ، والقدرة هي املؤثرة يف العمل ، : فاجلواُب 

  .فحسن جعل اليد كناية عن القدرة 
، وهو الدراك ، وهو املؤمن ، وهو الكافر وهو املطيُع ، وهو العاصي  واْعلَْم أن اإلنسان جوهر واحد ، وهو الفعال

، وهذ األعضاء آالت لُه ، وأدوات له يف الفعل؛ فأضيف الفعل يف الظَّاهر إىل اآلله ، وهو يف احلقيقة مضاف إىل 
  .جوهر ذاِت اإلنسان 

  .نه ، والعقاب إمنا يتولَّد من العقائد الباطلة إنَّه جعل هذا العقاب ، إنَّما تولَّد من الفعل الذي صدر ع: فإن قيل 
  .أنَّا بيَّنا أنَّ الفعل إمنا ينشأ عن االعتقاد ، فأطلق على املسبب اسم السَّببِ وهذا من أشهر وجوه اجملاز : فاجلواُب 

  .} َوأَنَّ اهللا لَْيَس بِظَالَّمٍ لِّلَْعبِيدِ { : قوله 
  :وجهان » أنَّ « يف حمل 
  .بأنَّ اللََّه : صُب بنزع اخلافض يعين الن: أحدمها 
وذلك أنَّ : يف موضع رفع أيضاً ، أي » أنَّ « يف موضع رفع ، جعلت » ذلك « : أنََّك إن جعلت قوله : والثاين 

  .اهللا 
على االبتداء كان صواباً ، وعلى هذا التقدير يكون كالماً مبتدأ « أنَّ » ولو كسرت ألف « : قال الكسائيُّ 

  .» عمَّ قبله  منقطعاً
  فصل

ذلك بَِما { : لو كان اللَّه تعاىل خيلق الكفر يف الكافر ، مث يعذبه عليه لكان ظاملاً ، وأيضاً قوله تعاىل : قالت املعتزلةُ 
عذاب؛ ألنَ العبد قدَّم ما يدلُّ على أنه تعاىل إنَّما مل يكن ظاملاً هبذا ال} قَدََّمْت أَْيدِيكُْم َوأَنَّ اهللا لَْيسَ بِظَالَّمٍ لِّلْعَبِيِد 

استوجب عليه هذا العذاب ، وذلك يدلُّ على أنَُّه لو مل يصدر منه تعاىل ذلك التقدمي لكان ظاملاً يف هذا العذاب ، 
لو كان موجد الكفر واملعصية هو اهللا ال العبد لوجب كون اهللا ظاملاً ، وهذه املسألة قد سبق ذكرها : وأيضاً 

  .عمران ُمْسَتقْصَاةً يف آل 
  .اآلية } كََدأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ { : قوله تعاىل 

{ : ملَّا بيَّن ما أنزله بأهل بدر من الكفَّار عاجالً وآجالً ، أتبعه بأن بيَّن أنَّ هذه طريقته وسنته ودأبه يف الكل فقال 
  .} كَدَأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ 



ون أيقنوا أنَّ موسى نيب اهللا فكذبوه ، كذلك هؤالء جاءهم هو أن آل فرع« قال ابُن عبَّاسٍ رضي اهللا تعاىل عنهما 
  .» حممد بالصِّدق فكذَّبوه ، فأنزل اهللا عقوبته ، كما أنزل بآل عمران 

  .يف آل عمران » كََدأبِ « كعادة الذين من قبلهم ، وتقدَّم الكالُم على : أي } والذين ِمن قَْبِلهِْم { 
التَّنبيه على أن هلم عذاباً ُمْدخراً سوى ما نزل هبم من : والغرُض منه } َشدِيُد العقاب  إِنَّ اهللا قَوِيٌّ{ : مث قال تعاىل 

» ذلك « ، } ذلك بِأَنَّ اهللا { : العذاب العاجل ، مثَّ ذكر ما جيري جمرى العلَّة يف العقاب الذي أنزله هبم ، فقال 
  .بسبب أنَّ اللَّه ذلك العذاُب أو االنتقاُم : مبتدأ وخرب أيضاً ، كنظريه أي 

إنَّما حذفت النون؛ ألنَّها مل تشبه الُغنَّة احملضة فأشبهت حروف اللني ووقعت : قال أكثُر النحاِة » لَْم َيُك « قوله 
  .لَْم َيْدُع ، وملْ َيْرمِ : طرفاً ، فحذفت تشبيهاً هبا ، كما تقولُ 

  .» لَْم َيزنْ ، وملْ َيخْن ، ومل يسمع حذف النون ههنا : هذا ينتقض بقوهلم « :  -رمحه اهللا تعاىل  -قال الواحدي 

« أم األفعال ، من أجل أن كل فعل قد حصل فيه معىن » يكون « و » كان « إنَّ : وأجاب علي بن عيسى فقال 
كان ضرب ، ويضرب معناه يكون ضرب ، وهكذا القول يف الكُلِّ؛ فثبت أنَّ : ضرب ، معناه : ، فقولنا » كان 

مل خيُْن ، : لمة أم األفعال ، فاحتيج إىل االستعمال يف أكثر األوقات ، فاحتملت هذا احلذف ، خبالف قولنا هذه الك
  .ومل يزن ، فإنَّه ال حاجة إىل ذكرها كثرياً ، فظهر الفرق 

  فصل
، فإذا فعلوا ذلك غيَّر اللَُّه ما معىن اآلية إنَّ اهللا ال ُيَغيِّر ما أنعم على قوم ، حىت ُيَغيِّرُوا ما هبم بالكفران وترك الشكر 

  هبم ، فسلبهم النعمة
  فصل

أن : أنه تعاىل أنعم عليهم بالعقل والقدرة وإزالة املوانع ، وتسهيل السبل ، واملقصوُد : معىن اآلية « قال القاضي 
فقد غيَّروا نعم اللَّهِ  يشتغلوا بالعبادة والشَّكْرِ ، ويعدلوا عن الكفر ، فإذا صرفوا هذه األمور إىل الكفر والفسق ،

  .» على أنفسهم فال جرم استحقوا تبديل النعم بالنقم ، واملنح باحملن 
وهذا من أوكد ما يدلُّ على أنه تعاىل ال يبتدأ أحداً بالعذاب واملضرة ، وأنَّ الذي يفعله ال يكون إالَّ جزاء « : قال 

» عقوهلم ابتداء للنَّار كما يقوله القوُم ملا صحَّ ذلك على معاصٍ سلفت ، لو كان تعاىل خلقهم ، وخلق جسماهنم و
.  

بأن ظاهر اآلية مشعر مبا قاله القاضي؛ إالَّ أنَّا لو محلنا اآلية عليه لزم أن يكون صفةُ اللَِّه تعاىل ُمَعلَّلَةً بفعل : وأجيب 
عند إتيان اإلنسان بذلك الفعل ، فلو مل يصدر اإلنسان؛ ألنَّ حكَم اللَِّه بذلك التغيري وإرادته ، ملَّا كان ال حيصل إالَّ 

عنه ذلك الفعل مل حيصل للَّه تعاىل ذلك احلكم وتلك اإلرادة ، فحينئٍذ يكون فعل اإلنسان مؤثراً يف حدوث صفة يف 
كن محل ذات اللَِّه تعاىل ، ويكون اإلنسان مغرياً صفة اللَِّه ومؤثراً فيها ، وذلك حمال يف بديهة العقل؛ فثبت أنه ال مي

هذا الكالم على ظاهره ، بل احلُق أنَّ صفة اهللا غالبة على صفات احملدثات ، فلوال حكمه وقضاؤه أوالً ملا أمكن 
  .للعبد أن يأيت بشيء من األفعال واألقوال 

  .مسيع ألقواهلم ، عليم بأفعاهلم : أي } َوأَنَّ اهللا َسِميٌع َعِليٌم { : مث قال 
  .} ْرَعْونَ كَدَأْبِ آلِ ِف{ : قوله 

  مرتني ، فما فائدة؟} كََدأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ { : إنه تعاىل ذكر : فإن قيل 
أنَّ الكالم الثَّاين جيري جمرى التفصيل للكالم األول؛ ألنَّ األول فيه ذكُر أخذهم ، ويف : فاجلواُب من وجوه ، منها 



وَّلِ ما نزل هبم من العقوبة يف حال املوت ، وبالثاين ما أنَّهُ أريد باأل: الثاين ذكر إغراقهم ، وذلك تفصيل ، ومنها 
: والكالم الثاين هو قوله } كَفَُرواْ بِآَياِت اهللا { : أنَّ الكالم األول هو قوله : ينزلُ هبم يف القرب ويف اآلخرة ، ومنها 

ة ، والثاين إشارة إىل أنَُّه سبحانه ربَّاهم وأنعم فاألوَّلُ إشارة إىل أنَّهم أنكروا دالئل اإلهلي} كَذَّبُواْ بآيَاِت َربِّهِمْ { 
عليهم بالوجوه الكثرية ، فأنكروا دالئل التربية واإلحسان مع كثرهتا ، وتواليها عليهم فكان األثر الالزم من األول 

ل اإلهالك ، األخذ ، واألثر الالزم من الثاين هو اإلهالك واإلغراق وذلك يدلُّ على أنَّ للكفر أثراً عظيماً يف حصو
  .أنَّ األول َدأبٌ يف أن هلكوا ملَّا كفروا ، وهذا دأٌب يف أن مل ُيغيِّر اللَُّه نعمتهم حتَّى يُغريوها هم : ومنها 

يف اآلية األوىل عائداً على قريش ، والضمري يف « كفُروا » : حيتملُ أن يكون الضمريُ يف « : قال الكرماينُّ : ومنها 
ثانية عائداً على آل فرعون والذين من قبلهم ، كذبوا بآيات رهبم فأهلكناهم بذنوهبم ، أهلكنا يف ال« كذَّبُوا » : 

بعضهم بالرجفِة ، وبعضهم باخلسف ، وبعضهم بالريحِ ، وبعضهم بالغرق ، وكذلك أهلكنا كفار بدر بالسيِف ملا 
  .» كذبوا ، وأغرقنا آل فرعون 

مىت » كُالًّ « ألنَّ » كُل « مراعاةً ملعىن » ظاملني « : ، ومجع » كانوا « : مري يف مجع الض} َوكُلٌّ كَانُواْ ظَاِلِمَني { 
وإنَّما اختري هنا مراعاةُ املعىن؛ ألجل الفواصل ، ولو . قطعت عن اإلضافة جاز مراعاةُ لظفها تارةٌ ، ومعناها أخرى 
  .ل ُروعي اللَّفظُ فقيل مثالً وكلٌّ كان ظاملاً ، لَْم تتَِّفق الفواص

الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمنُْهْم ثُمَّ َينْقُُضونَ َعْهَدُهْم ِفي كُلِّ َمرَّةٍ ) ٥٥(إِنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْندَ اللَِّه الَِّذيَن كَفَُروا فَُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ 
َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمْن قَْومٍ ) ٥٧(لْفَُهْم لََعلَُّهمْ َيذَّكَُّرونَ فَإِمَّا َتثْقَفَنَُّهْم ِفي الَْحْربِ فَشَرِّْد بِهِْم َمْن َخ) ٥٦(َوُهْم لَا َيتَّقُونَ 

  ) ٥٩(وَلَا َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َسَبقُوا إِنَُّهمْ لَا يُْعجُِزونَ ) ٥٨(ِخَياَنةً فَاْنبِذْ إِلَْيهِْم َعلَى َسَواٍء إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الْخَاِئنَِني 

  .اآلية } نَّ َشرَّ الدواب ِعنَد اهللا الذين كَفَُرواْ إِ{ : قوله تعاىل 
: أفرد بعضهم مبزية يف الشر والعناد فقال ]  ٥٤: األنفال [ } َوكُلٌّ كَاُنواْ ظَاِلِمَني { : ملَّا وصف كُلَّ الكفار بقوله 

  :يف حكمه وعلمه من حصلت له صفتان : أي } إِنَّ َشرَّ الدواب ِعنَد اهللا { 
  .الكافر املستمر على كفره مصّراً عليه : األوىل 
إشارة إىل استمرارهم على الكفر ، } الذين كَفَُرواْ فَُهْم الَ ُيؤِْمُنون { : أن يكون ناقضاً للعهد ، فقوله : الثانية 

  .ة إىل نقض العهد إشار} الذين َعاَهْدتَّ مِْنُهْم ثُمَّ َينقُُضونَ َعْهدَُهْم ِفي كُلِّ َمرٍَّة { : وصرارهم عليه ، وقوله 
  .يعين يهود بين قريظة ، منهم كعب بن األشرف وأصحابه : قال الكليبُّ ومقاتلٌ 

  .عاهدهنم : أي } الذين َعاَهْدتَّ ِمنُْهْم { 
ثُمَّ َينقُُضونَ َعْهدَُهْم ِفي كُلِّ َمرَّةٍ { . أخذت منهم العهد : ألن معناه » ِمْن « أدخل : عاهدت بعضهم ، وقيل : قيل 

  .} َوُهْم الَ َيتَّقُونَ 
هم بنو قريظة ، نقضوا العقد الذي كان بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأعانوا « قال ابُن عباسٍ 

نسينا وأخطأنا فعاهدهم ثانياً ، فنقضوا العهد : املشركني على قتال النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر ، مث قالوا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق ، وركب كعب بن األشرف إىل مكة فوافقهم ومالوا مع الكفار على 

  .ال خيافون اهللا يف نقض العهد } َوُهْم الَ َيتَّقُونَ { على خمالفة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، 
  :جيوُز فيه وجهان « الَّذيَن عاهَدتَّ » قوله 



قبله ، أو على النَّعت له ، أو على عطف البيان ، او النصُب على الذَّمِّ ، أو الرَّفُْع على البدل من املوصول : أحدها 
من الكفار مث ينقضون عهدهم ، : من تعاهد منهم ، أي : مبعىن « فإمَّا َتثْقَفَنَُّهم » الرفع على االبتداء ، واخلُرب قوله 

تدأ بالشرط ، وهذا ظاهر كالم ابن عطية رمحه فإن ظِفرَت هبم فاصنْع كيت وكيت ، فدخلت الفاُء يف اخلرب لشبه املب
  .اهللا تعاىل 

كائنني منهم ، ف : الذين عادهتم ، أي : جيوز أن يكون حاالً من عائد املوصول احملذوف ، إذ التقدير « ِمْنُهْم » و 
  .« مع » : هي مبعىن : وقيل . للتبعيض « ِمْن » 

  .العهد  أخذت منهم: الكالم حممول على معناه ، أي : وقيل 
  .واألقوالُ الثالثةُ ضعيفةٌ ، واألول أصحُّ . عاهدهتم : زائدةٌ أي : وقيل 

  .} فَإِمَّا َتثْقَفَنَُّهْم ِفي احلرب فََشرِّدْ بِهِم مَّْن َخلْفَُهمْ { 
  .} فنكل هبم من خلفهم { قال ابن عباس 

  .} أنذر هبم من خلفهم { : وقال سعيدُ بُن جبريٍ 
  .وأصل التَّشْرِيِد ، التَّطريُد والتفريُق والتبديُد . فَشرِّْد » ال املهملة يف العامَّةُ على الد

افعل هبؤالء الذين نقضوا عهدك وَجاُءوا : فرق هبم مجع كل ناقض ، أي : التفريق مع االضطراب ، واملعىن : وقيل 
» لََعلَُّهم يذَّكُرون « يمن ، حلربك فعالً من احلرب والتمكني ، يفرُق منك وخيافك من خلفهم من أهل مكة وال

  .يتذكرون ويعتربون فيا ينقضون العهد 
  .بالذال املعجمة » فََشرِّذْ « : وقرأ األعمش خبالف عنه 

  .» وكذا هي يف مصحف عبد اهللا « : وقال أُبو حيَّان رمحه اهللا تعاىل 
أحدثه حيىي بن يعمر ، فكيف ُيوجد ذلك يف  وقد تقدَّم أنَّ النَّقْطَ والشَّكْلَ أمٌر حادثٌ ،« : قال شهاب الدين 

  .» مصحف ابن مسعود؟ 
مهملة يف لغة العرب ويف هذه القراءِة أوجه ،  -الشني ، والرَّاء ، والذال املعجمة : أعين  -وهذه املادة : قيل 

  .خراديل وخراذيل : أنَّ الذَّال بدلُ من جماورهتا ، كقوهلم : أاحدها 
: الشَّذْر املُلتقط من املعدن؛ لتفرُِّقِه؛ قال : َتفرَّقُوا َشذََر َمذََر ، ومنه : ، من قوهلم » شذر «  أنه مقلوٌب ِمْن: الثاين 

  ]الطويل [ 
  ُيَحلَّْيَن َياقُوتاً وَشذْراً ُمفَقَّرا... غََراِئُر ِفي ِكنٍّ َوصْوٍن وَنْعَمٍة  - ٢٧٢٣
  .بو البقاِء ، ومعناه غري الئق هنا أنه من ذر يف مقاله ، إذا أكثر فيه ، قاله أ: الثالث 

وهذا ُيقَوِّي قول من قالك إن هذا املادَّة ثابتةٌ يف . التَّفريق : باملعجمة ، التنكيل ، وباملهملة » شّرذ « : وقال قطرب 
  .لغة العربِ 

جاراً وجمروراً ، « ِمْن خلفهم » وقرأ األعمُش خبالف عنه وأبو حيوة . شرِّدط « : مفعول » َمْن َخلْفَُهْم « قوله 
» فشرِّدُ أمثاهلم من األعداء ، وأناساً يعملون بعملهم ، والضمريان يف : واملفعولُ على هذه القراءة حمذوٌف ، أي 

يعودان : وقيل . إذا راوا ما حلَّ باملناقضني تذكَّرُوا : ، أي « َمْن َخلْفَُهْم » الظَّاِهُر عودمها على « لََعلَُّهم يذكَُّرون 
  .املثقفني ، وليس له معىن طائل  على
  .} َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمن قَْومٍ ِخَياَنةً فانبذ إِلَْيهِْم على َسَوآٍء { : قوله 

حال إمَّا من « َعلَى سواٍء » اطرحها ، وال تكترث هبا و : انبذ إليهم عهودهم ، أي : مفعول انبذ حمذوف ، أي 



كائناً على عدل ، فال َتْبغتُهْم بالقتالِ بل أعلمهم به ، وإمَّا من : ٍد ، أي الفاعل ، أي انبذها ، وأنت على طريقٍ قص
  .كائنني على استواء يف العلم ، أو يف العداوِة : الفاعل واملفعول معاً ، أي 

  .وقرأ العامَّةُ بفتح السِّني ، وزيد بن علي بكسرها ، وهي لغة تقدم التنبيه عليها أول البقرة 
  فصل
نقض عهد مبا يظهر لك منهم من آثار الغدر ، كما « خيانةً » : معادين « من قومٍ » مَّا تعلمنَّ يا حممد وإ: املعىن 

  .« على سواٍء » عهدهم « إليهْم » فاطرح « فانبِذْ إلْيهِْم » : يظهر من قريظة والنضري 
ت وهم يف العلم بنقض العهد أعلمهم قبل حربك إيَّاهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم حتَّى تكون أن: يقول 

  .سواء ، فال يتومهوا أنك نقضت العهد بنصبِ احلرب معهم 
هذه اجلملة حيتمل أن تكون تعليالً معنوياً لألمر بنبذ العهد على عدل ، وهو } إِنَّ اهللا الَ ُيِحبُّ اخلائنني { : وقوله 

  .اهللا عليه وسلم ، ونقض عهده إعالمهم ، وأن تكون مستأنفة ، سيقت لذمِّ من خان رسول اهللا صلى 
  .اآلية } َوالَ َيْحَسَبنَّ الذين كَفَرُواْ { : قوله تعاىل 

  :بياء الغيبة هنا ، ويف النور يف قوله « َيْحسنبَّ » قرأ ابن عامر ومحزة وحفص عن عاصم 

لباقون بتاء اخلطابِ ، ويف قراءة كذلك ، خال حفصاً ، وا]  ٥٧: النور [ } الَ َتْحَسَبنَّ الذين كَفَُرواْ مُْعجِزِينَ { 
الغيبة خترجياٌت كثرية سبق نظائرها يف أواخر آل عمران ، وال بدَّ من التنبيه هنا على ما تقدَّم ، فمنها ، أنَّ الفعل 

  .قبيل املؤمنني ، أو الرسول ، أو حاسب : وال حيسنبَّ هو أي : مسنٌد إىل ضمريٍ ُيفسِّره السياق ، تقديره 
  .» َمْن َخلفُهْم « : ضمر عائداً على أو يكون ال

  .مجلة يف حمل نصب مفعوالً ثانياً » َسَبقُوا « مفعوالً أول و » الذيَن كفُروا « وعلى هذه األقوالِ ، فيجوُز أن يكون 
ال و: األول حمذوٌف تقديره : مث اختلف هؤالء يف املفعولني ، فقال قوم » الذيَن كفُروا « الفعلُ مسنٌد إىل : وقيل 

ال : أو يكون التقدير : يف حمل الثاين » َسَبقُوا « مفعول أول ، و » َهم « َيْحسبنَّهم الذين كفروا سبقوا ، ف 
  .وهو يف املعىن كالذي قبله . حيسنبَّ الذين كفروا أنفسهم سبقُوا 

وال سحنب الذين : والتقدير املوصولة حمذوفة ، وهي وما يف حيَّزها سادةٌ مسدَّ املفعولني ، » أنْ « بل : وقال قوٌم 
]  ٢٤: الروم [ } َوِمْن آَياِتِه يُرِيكُُم { : املوصولة وبقيت صلتها ، كقوله » أنْ « كفروا أن سبقُوا ، فحذفت 

  ] . ٦٤: الزمر [ } قُلْ أَفََغْيَر اهللا تأمروين أَْعُبدُ { : وقوله 
املوصولة يف القرآن ، ويف كالم » أن « ا ، وحذف وال حيسنب الذين كفروا أن سبقون: والتقدير : قاله الزجاج 

  ]الطويل : [ تسمُع باملعيديِّ خٌري من أن تراه؛ وقوله : العرب كثري ، فأمَّا القرآن فكاآليات ، ومن كالم العربِ 
  .. . .أالَ أيُّهذا الزَّاجِرِي أحضرُ الوغَى  - ٢٧٢٤

  .» أهنم سبقوا « ويؤيد هذا الوجه قراءة عبد اهللا 
ال « ، وتكون } إِنَُّهْم الَ يُْعجُِزونَ { : يف حملِّ نصب على احلال ، والسادُّ مسدَّ املفعولني » َسَبقُوا « بل : قال قوٌم و

  .مزيدةً ليصح املعىن » 
وقد ردَّ عليه مجاعةٌ » وليست هذه القراءةُ اليت تفرَّد هبا محزةُ بنيِّرة «  -بعد ذكره هذه األوجه  -قال الزمشخري 

مل ينفرد هبا محزةُ ، بل وافقه عليها من قُرَّاء السبعة ابُن عامر أسنُّ القراءة وأعالُهم إسناداً ، : هذا القول ، وقالوا 
وعاصمُ يف رواية حفص مث هي قراءة أيب جعفر املدين شيخ نافع ، وأيب عبد الرمحن السلمي ، وابن حميصن وعيسى ، 

ال ْحيسَبنَّ « وقد ردَّ عليه أبو حيان أيضاً أنَّ . ء ، وطلحة ، وابن أيب ليلى واألعمش ، واحلسن البصرين ، وأيب رجا



صلة ، بأنَّهُ ال يتأتَّى على قراءة محزة ، فإنَُّه يقرأ بكسر اهلمزة ، » ال « وتكون » أهنم ال يُْعجِزون « واقع على » 
  .يعين فكيف تلتئم قراءةُ محزة على هذا التخريج 

أهنم ال » : وقوله « ال َيْحسنبَّ » : هو مل يلتزم التخريج على قراءة محزة يف املوضعني ، أعين « : قال شهاُب الدِّين 
الذين « ال حتسنبَّ يا حممُد ، أو يا سامُع ، و : وأما قراءةُ اخلطاب فواضحةٌ ، أي » ، حىت نلزمه ما ذكر « يعجزون 

م يف آل عمران وجُه أنه جيوز أن يكون الفاعل املوصول ، ، وقد تقدَّ» سبقوا « : مفعول أول ، والثاين » كفُروا 
  :، كقوله » القوم « وإنَّما أتى بتاِء التأنيث ، ألنه مبعىن 

  .بفتح الباء » وال َيْحسَب الذيَن كَفَُروا « وقرأ األعمش ] .  ١٠٥: الشعراء [ } كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ { 
كيد اخلفيفة ، فحذفها؛ اللتقاء الساكنني ، كما حيذُف له التنوين؛ فهو وخترجيها على أن الفعل مؤكٌد بنون التَّو

  ]املنسرح : [ كقوله 
  َتْركَع يوماً والدَّْهُر قد رفعْه... ال ُتهَِني الفَقَري علََّك أنْ  - ٢٧٢٥

ةُ بكسر الباءن على أصل من غري توكيٍد ألبتَّة ، وهذه القراء} َوالَ َيْحَسَبنَّ الذين { : ال تُهينن ، ونقل بعضهم : أي 
  .التقاء الساكنني 

نزلت يف الذين اهنزموا يوم بدرٍ من املشركني ، فمن قرأ بالياء ، يقول ال حيسنب . فاتوا : أي » َسَبقُوا « : قوله 
  .الذين كفروا أنفسهم سابقني فائتني من عذابنا ، ومن قرأ بالتَّاِء فعلى اخلطاب 

. ألهنم : فالفتح إمَّا على حذِف الم العلة ، أي . قرأ ابن عامر بالفتح ، والباقون بالكسر } ونَ إِنَُّهْم الَ ُيْعجُِز{ قوله 
ال حتسبنَّهم فائتينح ألنَّهم ال : واستبعد أبو عبيد وأبو حامت قراءة ابن عامر ، ووجُه االستبعاِد أنَّها تعليلٌ للنَّْهي ، أي 

  .ألنَّهم ال يعجزون ، وإمَّا على أنَّها بدلٌ من مفعويل احلسبان  ال يقع منك ُحسبانٌ لفوهتم؛: يعجزون ، أي 
  .» ، إمَّا مفعولٌ ، أو بدلٌ من َسَبقُوا « حسب » إنَّه متعلٌق ب « : وقال أُبو البقاء 

  :، وهو ضعيٌف ، لوجهني « زائدة » ال « وعلى كال الوجهني تكون 
  .« ال » زيادة : أحدمها 
فيه مكسورة؛ ألنَّه موضع ابتداء « إنَّ » إذا كان مجلة ، وكان مفعوالً ثانياً كانت « نب حس» أن مفعول : والثاين 
  .وخرب 

بنون « ُيْعجُِزوين » وقرأ ابن ُمَحْيِصن . بنون واحدة خفيفٍة مفتوحٍة ، وهي نونُ الرفع « ال يُْعجُِزونَ » : وقرأ العامة 
» : أو نون الرفع ، وقد تقدَّم اخلالفُ يف ذلك يف سورة األنعام يف واحدة ، بعدها ياء املتكلم ، وهي نون الوقاية ، 

  .« أحتاجُّوين 
ال يُعجزُوَننِي وحتذف النون األوىل ، : أالختياُر الفتُح يف النُّوِن ، وجيوُز كسرها ، على أنَّ املعىن : قال الزجاج 

  ]الوافر : [ ؛ كما قال عمر بن أيب ربيعة » الجتماع النونني 
  يُسوُء الفالياتِ إذا فَلَيْنِي... َتراُه كالثََّغامِ يعلُّ ِمْسكاً  - ٢٧٢٦

  ]الكامل : [ وقال متمم بُن ُنويَرةَ 
  للَحاِدثاِت فََهلْ تََرْينِي أجَْزُع... ولقَْد علْمِت وال َمَحالَة أنَّنِي  - ٢٧٢٧

بنون مشددة مكسورةٍ » يُعجُزونِّ « يضاً وقرأ ابُن حميصن أ. » فهذا البيُت جيوز على االضطرار « : قال األخفُش 
، أدغم نون الرفع يف نون الوقاية ، وحذف ياء اإلضافة ُمجَْتزِئاً عنها بالكسرة ، وعنه أيضاً فتحُ العني وتشديدُ اجليم 

  .مشدداً » َعجََّز « وكسر النون ، ِمْن 



  :وهذا خطأ من وجهني « : قال أبو جعفرٍ 
  .» كان جيب أن يكون بنونني : واآلخر . ضعَّفه وضعَّف أمره « زه َعّجض» أنَّ معىن : أحدمها 

أمَّا ختطئة النَّحاس لُه فخطأٌ؛ ألن اإلتيان بالنُّونني ليس بواجب بل هو جائز ، وقد قرىء به يف « : قال شهاُب الدِّين 
على ما ذكر ، بل نقل غريه من بالتشديد فليس معناه مقتصراً « عجَّز » مواضع يف املتواتر ، سيأيت بعضها ، وأمَّا 

قرأ طلحة . » َبطَّأ ، وثبَّط ، والقراءة معناها الئٌق بأحد املعنيني : أهل اللغة أن معناه نسبين إىل العجز ، أو معناه 
  .بكسر النون خفيفة 

ُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم َوآخَرِيَن ِمْن ُدونِهِْم لَا َتْعلَُمونَُهُم َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَعُْتْم ِمْن قُوٍَّة َوِمْن رَِباِط الْخَْيلِ ُترِْهُبونَ بِِه َع
َوإِنْ َجَنحُوا ِللسَّلْمِ فَاجَْنْح لََها ) ٦٠(اللَُّه َيْعلَُمُهْم َوَما ُتْنفِقُوا ِمْن َشْيٍء ِفي سَبِيلِ اللَِّه ُيَوفَّ إِلَْيكُْم وَأَنُْتْم لَا ُتظْلَُمونَ 

َوإِنْ يُرِيدُوا أَنْ َيْخَدُعوَك فَإِنَّ َحسَْبَك اللَُّه ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بَِنْصرِهِ ) ٦١(اللَِّه إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم َوَتَوكَّلْ َعلَى 
قُلُوبِهِْم وَلَِكنَّ اللََّه أَلََّف َبيَْنُهْم إِنَُّه  َوأَلََّف َبْيَن قُلُوبِهِْم لَْو أَْنفَقَْت َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َما أَلَّفْتَ َبْيَن) ٦٢(َوبِالُْمْؤِمنَِني 

  ) ٦٣(َعزِيٌز َحِكيٌم 

  .} َوأَِعدُّواْ لَُهْم مَّا استطعتم مِّن قُوٍَّة { : قوله 
ملَّا أوجب على رسوله أن ُيشرِّد من صدر منه نقض العهِد ، وأن ينبذ العهد إىل من خاف منه النَّقض أمره يف هذا 

  .عداد للكُفَّارِ اآلية باإل
إنَّ الصحابة ملَّا قصدوا الكفار يوم بدر بال آلة وال عدة أمرهم اهللا تعاىل أالَّ يعودوا ملثله ، وأن يعدُّوا للكفرا : قويل 

اآلالت اليت تكون لكم : واملراد بالقوة . اختاذ الشيء لوقت احلاجة : واإلعداد . ما أمكنهم من آلة وعدة وقوة 
  .خليل والسالح قوة عليهم من ا

  »أال إنَّ القُوَّة الرَّمي أال إنَّ القُوَّة الرَّمي أال إنَّ القُوَّة الرَّمُي « على املنرب  -عليه الصَّالة والسالم  -قال 
  .القوة هي احلصون : وقال بعضهم 

  .هذا عام يف كل ما يتوقى به على احلرب : وقال أهل املعاين 
« : ال ينفي كون غري الرمي معترباً ، كقوله عليه الصالة والسالم » لقُوَّةُ هي الرَّْمُي ا« وقوله عليه الصالة والسالم 

  .ال ينفي اعتبار غريه » النَّدُم تْوبةٌ « و » احلَجُّ عرفة 
  .كان يكفي ، فلم خصَّ الرمي واخليل بالذكر؟ } َوأَِعدُّواْ لَُهْم مَّا استطعتم { : قوله : فإن قيل 
اخليل ملا كانت أصل احلروب وأوزارها الَّيت عقد اخلري يف نواصيها ، وهي أقوى الدّواب وأشد العدة  أنَّ: فاجلواُب 

والعاديات { : وحصون الفرسان ، وهبا ُيجالُ يف امليدان ، خصَّها بالذِّكر تشريفاً وأقسم بغبارها تكرمياً ، فقال 
اُم من أجنع ما يتعاطى يف احلروب والنكاية يف العدوَّ ، وأقرهبا اآلياُت ، وملَّا كانت السه]  ١: العاديات [ } ضَْبحاً 

[ } َوجِبْرِيلَ َوِميكَالَ { : تناوالً لألرواح ، خصَّها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالذكر هلا؛ ونظري هذا قوله تعاىل 
  .بعد ذكر املالئكة ، ومثله كثري ]  ٨٩: البقرة 
  :نصبٍ على احلالِ ، ويف صاحبها وجهان يف حملِّ » ِمن قُوٍَّة « قوله 

ما استطعتموه حال كونه بعض القوة ، وجيوُز أن : أنه العائد عليه ، إذ التقديُر : أنَُّه املوصول ، والثاين : أحدمها 
  .لبيان اجلِْنسِ » ِمْن « تكون 
كَْعب وِكَعاب ، وكَلْب : بط ، حنو َرَبط َير: مصدر » َرْبط « ، جوَّزُوا فيه أن يكون مجع » وِمن رَباِط « : قوله 



  .َصاحَ ِصيَاحاً : ، حنو » َرَبطَ « وِكالب ، وأن يكون مصدراً ل 
أنَّ ارتباط اخليل يفعله كلُّ : ، ومعىن املفاعلة » َرابِط « : ألنَّ مصادر الثالثي ال تنقاس ، وأن يكون مصدر : قالوا 

  .، قال معناه ابن عطيَّة  واحد لفعل اآلخر ، فريابط املؤمنون بعضهم بعضاً
ليس بصحيحٍ ، بل هلا مصادر منقاسةٌ ذكرها » مصادُر الثالثي غري املزيد ال َتنْقَاسُ « قوله : قال أُبو حيَّان 

  .النحويون 
يف املسألة خالٌف مشهور ، وهو مل ينقل اإلمجاع على عدم القياسِ حىت يُردَّ عليه باخلالف؛ « : قال شهاُب الدِّين 

  .» ُه قد يكون اختيار أحد املذاهب ، وقال به ، فال ُيردُّ عليه بالقول اآلخر فإنَّ

اخلَْيلُ اليت تُْربط يف سبيل اهللا وجيوز أن ُيسمَّى بالرباط الذي هو مبعىن املرابطة ، : والرِّباط « : وقال الزخمشريُّ 
  »واملصدُر هنا مضاٌف ملفعوله . ال فَِصيل وِفَص: مبعىن َمربُوط ، ك : َربيط يعين : وجيوُز أن يكون مجع 

بضم وسكون ، » ُرْبط « بضمتني ، وعن احلسن أيضاً » وِمْن ُرُبط « : وقرأ احلسُن ، وأبو حيوة ، ومالك بن دينار 
  .كتاب وكُْتب : حنو 

  .» ويف َجْمعه ، وهو مصدٌر غُري خمتلٍف نظٌر « قال ابُن عطيَّة 
اخلمسةُ من اخليلِ فما فوقها « الرَِّباط » احلالةُ هذه أنه مصدرن بل حكى أبو زيٍد أنَّ ال ُنَسلِّم و« قال شهاُب الدِّين 

جيوُز أن يكون « رباطاً » ولو ُسلِّم أنَُّه مصدٌر فال ُنسَلِّم أنَُّه مل ختتلف أنواعه ، وقد تقدَّم أنَّ « ُرُبط » ، وأن مجعها 
  .» ك ، فهو جواٌب هنا املصدر ، فما كان جواباً هنا« َرْبط » مجعالً ل 

  فصل
، وهي اليت « ُرُبط » اخلَْمُس فما فوقها ، ومجاعته : الرِّباطُ من اخليل : روى أُبو حامتٍ عن أيب زيد « : قال القرطيب 

» َرَبطَ يَْربط ربطاً ، وارتبط يرتبط ارتباطاً ومربط اخليل ومرابطها وهي ارتباطها بإزاء العدو : ترتبط ، يقال منه 
  ]الكامل : [ قال 

  يف احلَْربِ إنَّ اللََّه َخْيُر ُموفِّقِ... أَمَر اإللهُ بربِْطَها لَعُدوِِّه  - ٢٧٢٨
: هي للخيل؛ أمل تسمع قول الشاعر : إنَّ فالناً أْوَصى بثلِث ماله للحصون ، فقال : روي أنَّ رجالً قال البن سريين 

  ]الكامل [ 
  أنَّ احلُُصونَ اخلَْيلُ ال َمَدُر القَُرى... بَِي الرََّدى ولَقَْد عِلْمُت َعلَى َتَجنُّ - ٢٧٢٩

  .وهو قول الفرَّاء؛ ألهنا اوىل ما يربط لتناسها ومنائها ، ذكرُه الواحديُّ » اإلناث : رباط اخلَْيلِ « : قال عكرمة 
اربة عليها ، والفحول أقوى على بل محل اللَّفظ على الفُحُولِ أوىل؛ ألنَّ املقصود برباط اخلَْيلِ احمل: ولقائل أن يقول 

  .الكر والفر والعدو ، فوجب ختصيص هذا اللفظ هبا 
وملَّا تعارض هذان الوجهان وجب محل اللفظ على مفهومه األصلي ، وهو كونه خيالً مربوطاً سواء كانت فحوالً أو 

  .إناثاً 
  .» قلَّة صهيلها أنه كان ال يركبُ يف القتال إال اإلناث ، ل« وروي عن خالد بن الوليد 

كان الصَّحابةُ يستحبُّون ذكور اخليل عند الصفوف ، وإناث اخليل عند الشتات والغارات « : روى ابن حمرييز قال 
 «.  

  :وروى أبو هريرة قال » اخلَْيلُ َمْعقُوٌد بنواصيها اخلَْيُر إىل يومِ القيامةِ األْجُر واملَغَْنُم « : قال عليه الصَّالة والسَّالم 
َمن احتبس فرساً يف سبيل اللَِّه إمياناً باللَِّه ، وتْصديقاً بوْعِدِه ، كان شبعه وريُّةُ « ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق



  »وبولُُه حسنات يف ميزانِهِ يوَْ القيامِة 
  فصل

، ويؤيدُه حديث لألعداء ] هلا عدة [ وهذه اآلية تدل على جواز وقف اخليل والسالح ، واختاذ اخلزائن واخلزان 
وأمَّا َخالٌد فإِنَّكُم « : ابن عمر يف الفرس الذي محل عليه يف سبيل اهللا ، وقوله عليه الصالة والسالم يف حقِّ خالد 

  .» َتظْلُمونَ خاِلداً فإنَّه قَد اْحتبَس أْدراَعُه وأعَْتاَدُه يف سبيلِ اللَِّه 

: ، فأراَد زوُجها احلجَّ ، فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال وما روي أنَّ امرأة جعلت بعرياً يف سبيل اللَِّه 
  .؛ وألنَُّه مال ينتفع به يف وجه قربة ، فجاز أن يوقف كالرباع » ادفعيه إليه ليحج عليه فإن احلجَّ فريضةٌ من اللَِّه « 

؛ ألنَّ الكفار إذا } ِه َعْدوَّ اهللا َوَعُدوَّكُمْ ُترِْهُبونَ بِ{ : فقال . مث إنه تعاىل ذكر ما ألجله أمر بإعداد هذه األشياء 
  .علموا كون املسلمني متأهبني للجهاد ، مستعدين له جبميع األسلحة واآلالت هابوهم 

َحصِّلُوا هلم هذا حال كونكم ُمْرِهبني ، وأن : ، أي » أِعدُّوا « : جيوُز أن يكون حاالً من فاعل » ُتْرِهُبونَ « قوله 
  .أِعدُّوه ُمْرَهباً بِِه : من مفعوله ، وهو املوصولُ ، أي  يكُون حاالً

املوصولة ، أمَّا إذا » ما « على » بِِه « وجاز نسبته لكلٍّ منهما؛ ألنَّ يف اجلملة ضمرييها ، هذا إذا أعدنا الضمري من 
بتأويل احلول؛ فال » القُوَِّة « : لى ، أو ع» الرِّباط « ، أو على » أِعدُّوا « أَعْدنَاه على اإلِعداِد املدلُولِ عليه ب 

« : ، كذا نقله أبو حيَّان عن غريه ، فقال » لَُهْم « يتأتَّى جميئُها من املوصول ، وجيوز أن يكون حاالً من ضمري 
ألخذه » ُترهبون « وال رابط بينهما؟ وال يصحُّ تقدير ضمري يف مجلة » لَُهْم « حال من ضمري يف : قالوا » ُتْرهبون 

مضعَّفاً عدَّاه بالتضعيف ، كما » ُتَرهَُّبون « : وقرأ احلسُن ويعقوُب ، ورواها ابن عقيل عن أيب عمرو . عموله م
دٍّ عدَّاه العامَّةُ باهلمزِة ، واملفعول الثَّاين على كلتا القراءتني حمذوف؛ ألنَّ الفعل قبل النَّفْلِ باهلمزة ، أو بالتَّضعيف متع

  .ُترهِّبون عدوَّ اللَّه قتالكم ، أو لقاءكم : والتقدير » ْبُتك َرهَّ« : لواحد ، حنو 
، وهي قراءة واضحة ، فإنَّ الضمري » ُيْرهنب « وزعم أبو حامت أنَّ أبا عمرو نقل قراءة احلسن بياء الغيبة وختفيف 

  .هم ، فإنَُّهم إذا خافوا َخوَّفُوا من وراء» لَُهْم « حينئٍذ يرجع إىل من يرجع إليهم ضمري 
بالم اجلرِّ ، وهو مفرد ، واملراد به » ِللَّه « العامَّة قراءوا باإلضافة ، وقرأ السلميُّ منوناً ، و » َعُدوَّ اللَِّه « قوله 

  .أعداء هللا : اجلنس ، فمعناه 
املعرفة؛ ألنَّ اسم  وإمنا جعله نكرةً مبعىن العامَّة؛ ألنَّها نكرةٌ أيضاً مل تتعرَّف باإلضافة إىل« قال صاحُب اللَّوامح 

فيجوزُ أن يكون « وَعُدوَّكُْم » الفاعل مبعىن احلالِ ، أو االستقبال ، وال يتعرَّف ذلك وإن أضيف إىل املعارف ، وأمَّا 
« أن : يعين » رأيت صاحباً لكم ، فقال يل صاحبكم : كذلك نكرة ، وجيوز أن يتعرَّف ألنه قد أُعيد ذكره ، ومثله 

  .أن ُيلمَح فيه الوصُف فال يتعرَّف ، وأالَّ يلمح فيتعرف جيوز » َعُدّواً 
  .» آخريَن « صفة ل » ِمن ُدونِهِْم « ، و » َعُدوَّ اللَِّه « نسق على » وآَخرِيَن « قوله 

ِمْن ُدوِن « يف كالم العرب ، و » دون « دون أن تكون هؤالء ، ف : مبنزلة قولك » ِمن ُدونِهم « : قال ابن عطيَّة 
  ]الكامل : [ تضي عدم املذكور بعدها من النَّازلة اليت فيها القول؛ ومنه املثل تق» 

  وأِمرَّ ُدونَ ُعَبْيدةَ الَوذَْم. . ...  -٢٧٣٠
  .ال بد أن تكون ظرفاً حقيقة ، أو جمازاً » دون « أنَّ الظَّرفية هنا جمازية ، ألنَّ : يعين 
  :يف هذه اآلية قوالن }  الَ َتْعلَُمونَُهُم اهللا َيْعلَُمُهْم{ قوله 



  .، ولذلك تعدَّت لواحد » عرف « هنا متعدِّيةٌ لواحٍد؛ ألهنا مبعىن » علم « أنَّ : أحدمها 
  .ال تعلموهنم فازعني ، أو حماربني : أنَّها على باهبا ، فتتعدى الثنني ، والثاين حمذوٌف ، أي : والثاين 

بل جيب أن يقال » اللَُّه َيْعلُمُهم « هذين القولني ال جيوز أن يكونا يف قوله  وال ُبدَّ هنا من التَّنبيه على شيٍء ، وهو أنَّ
أنَّ املعرفة تستدعي : منها . إنَّها املتعدية إىل اثنني ، وأنَّ ثانيهما حمذوف ، ملا تقدَّم من الفرق بني الِعلْم واملعرفة : 

أعين  -نصَّ العلماُء على أنهُ ال جيوُز أن يطلق ذلك أن متعلقها الذوات دون النسب ، وقد : َسْبَق جهل ، ومنها 
  .على اللَِّه تعاىل  -الوصف باملعرفةِ 

  فصل
  .} َوآخَرِيَن ِمن ُدونِهِمْ الَ َتْعلَُمونَُهُم { : قوله تعاىل 

ال جماهدٌ ال إله إال اهللا وق: ؛ ألهنم معكم يقولون » ال تعلُمونَهم « . » هم املُنافقون « : قال احلسن وابن زيد 
  .» هم أهل فارس « : وقال السديُّ » هم بُنو قريظة « : ومقاتل 

{ : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ « هم كُفَّاُر اِجلن ، ملا روي : وروي ابُن جريجٍ عن سلمان بن موسى قال 
إنَّ الشَّيطانَ ال ُيخَبِّل أحداً يف دار فيها فرس » : إنَّهم اجلنُّ ، مث قال : فقال } َوآَخرِيَن ِمن ُدونِهِْم الَ َتْعلَُمونَُهُم 

  «صهيلُ الفرس يرهب اجلن » : أنه قال : وعن احلسنِ « حبيس 
  .املراُد العدو من املسلمني ، فكما أنَّ املسلم يعاديه الكافر ، فقد يعاديه املسلم أيضاً : وقيل 

ُيوفَّ إلْيكُم » : فهذا عام يف اجلهاِد ويف سائر وجوه اخلريات } اهللا  َوَما ُتنِفقُواْ ِمن َشْيٍء ِفي َسبِيلِ{ : مث قال تعاىل 
 ».  

ال تنقصون من : أي } َوأَْنُتْم الَ ُتظْلَُمونَ { ال يضيع يف اآلخرة أجره؛ : أي « ُيوفَّ لكُم أجره » : قال ابُن عبَّاسٍ 
  ] . ٣٣: الكهف [ } كُلََها َولَمْ َتظِْلمِ مِّْنُه َشيْئاً آَتتْ أُ{ وملا ذكر ابن عباس هذا التفسري تال قوه تعاىل . الثَّواب 

  .اآلية } َوإِن َجَنحُواْ ِللسَّلْمِ فاجنح لََها { : قوله تعاىل 
ملَّا بيَّن ما يهرب به العدو من القوة ، بيَّن بعده أنَّهم عند هذا اإلرهاب إذا مالوا إىل املصاحلة ، فاحلكُم قبولُ املصاِحلة 

  ]الطويل : [ أمالت أعناقها؛ قال ذو الرُّمَِّة : املَْيلُ ، وجََنَحتِ اإلبلُ :  ، واجلنوُح
  بِذكْراِك والِعيسُ املَراِسيلُ جُنَُّح... إذَا َماَت فوقَ الرَّْحلِ أحَْيْيِت رُوَحُه  - ٢٧٣١

  .أقَْبلَ : َجَنحَ اللَّْيُأل : يقال 
واجلُنُوح االتِّباع أيضاً ِلتضمُّنه امليل؛ قال » إذا خضع له : ، ولفالن  جنح الرَّجلُ إىل فالٍن« : قال النضُر بن مشيلٍ 

  ]الطويل : [ يصُف طرياً يتبع اجليش  -النَّابغة 
  إذا ما التقَى اجلَْمَعاِن أوَّلُ غَاِلب... َجَوانُِح قَْد أْيقَنَّ أنَّ قبيلُه  - ٢٧٣٢

، واجلناحث من ذلك ، مليالنه على الطَّائر ، وقد تقدَّم  لألضالع ، مليلها على حشو الشخص» اجلَوانِحُ « ومنه 
  .الكالُم على بعض هذه املادة يف البقرة 

يف البقرة ، وقرأ أبو بكر عن عاصم هنا بكسر السني ، وكَذا يف » السلم « تقدَّم الكالم على » ِللسَّلْمِ « قوله 
  .جََنحُوا « متعلق ب » لِلسَّلْم « محزة ما يف القتال و ، ووافقه ]  ٣٥: حممد [ } وتدعوا إِلَى السلم { : القتال 
  .« إىل » يتعدَّى هبا ، وب : فقيل 
  .بضمِّ النُّون ، وهي لغة قيس ، والفتح لغة متيم « فاجُْنْح » : وقرأ األشهبُ العقيليُّ . « إىل » هنا مبعىن : وقيل 

  ] .املتقارب [ وُتؤنث؛ ومن التَّأنيث قوله  ؛ ألنَّها تذكَُّر« السلم » يعود على « هلا » والضمري يف 



  وأْعدَْدُت للسِّلْمِ أوزاَرها... وأقَْنْيُت ِللْحربِ آالِتَها  - ٢٧٣٣
  ]البسيط : [ وقال آخر 
  واحلَْرُب َيكْفيَك مْن أْنفَاِسَها جَُرُع... السِّلُْم تأُخذُ ِمْنَها ما رضيتَ بِِه  - ٢٧٣٤

[ } إِنَّ رَبََّك ِمن َبْعِدَها لََغفُوٌر رَِّحيمٌ { : ؛ ألنَُّه قصد هبا الفعلة واجلنحة ، كقوله  «هلا » أثبت اهلاء يف : وقيل 
  .من بعد فعلتهم : أراد ]  ١٥٣: األعراف 

  .السِّلم تأخذ منها : وأنشد البيت املتقدم . « السِّلُْم ُتؤنَّث تأنيث نقيضها ، وهي احلرُب » : وقال الزخمشريُّ 
  فصل

  ] . ٥: التوبة [ } فاقتلوا املشركني { : هذه اآلية نسخت بقوله : سُن وقتادةُ قال احل
  ] . ٢٩: التوبة [ } قَاِتلُواْ الذين الَ ُيْؤِمُنونَ باهللا { وقوله 

ليست منسوخة؛ لكنها تتضمَُّن األمر بالصُّلح إذا كان الصالح فيه ، فذا رأى مصاحلتهم ، فال جيوز : وقال غريمها 
هنم سنة كاملة وإن كانت القوة للمشركني جاز مهادنتهم عشر سنني ، وال جيوز الزيادة عليها اقتداء برسول أن يهاد

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فإنه هادن أهل مكَّة عشر سنني ، مث إهنم نقُضوا العهد قبل كمال املُدَّة 
  .معهم إىل اهللا  فوِّض األمر فيما عقدته: أي } َوَتوَكَّلْ َعلَى اهللا { وقوله 

  .نبَّه بذلك على الزَّجر عن نقض العهد؛ ألنَُّه عامل مبا يضمري العبد مسيع ملا يقوله } إِنَُّه ُهَو السميع العليم { 
  .وورودها فيهم ال مينع من إجرائها على ظاهر عمومها « نزلت يف قريظة والنضري » : قال جماهٌد 
  .اآلية } ُعوَك َوإِن يريدوا أَن َيْخَد{ قوله تعاىل 

  .يريدوا ان يغدروا وميكروا بك : أي 
  .باألنصارِ : أي } فَإِنَّ َحسَْبَك اهللا ُهَو الذي أَيََّدكَ بَِنْصرِِه وباملؤمنني { بين قريظة : يعين : قال جماهٌد 

  .« وباملؤمنني » ى قال فأي حاجة مع نصره إىل املؤمنني ، حتَّ} ُهَو الذي أَيََّدَك بَِنصْرِِه { : ملا قال : فإن قيل 
  :أنَّ التَّأييَد ليس إال من اهللا ، لكنه على قسمني : فاجلواُب 
  .ما حيصل من غري واسطة أسباب معتادة : أحدمها 

  .ما حيصلُ بواسطة أسباب معتادة : والثاين 
  .» أيَّدَك بنْصرِهِ « : هو املراد بقوله : فاألول 
  .» ملؤمنني وبا« : هو املراُد بقوله : والثاين 

بني األوس واخلزرج ، كانت بينهم إحن وخصومات ، : أي } َوأَلََّف َبْيَن قُلُوبِهِْم { مث بيَّن كيف أيد باملؤمنني فقال 
وحماربة يف اجلاهليَّة ، فصيَّرهم اهللا إخواناً بعد أن كانوا أعداًء ، وتبدلت العداوة باحملبة القوية ، واملخالصة التَّامة ، 

  .يقدر عليه إالَّ اهللا تعاىل  ممَّا ال
قادر قاهر ، : أي } لَْو أَنفَقَْت َما ِفي األرض َجِميعاً مَّآ أَلَّفَتْ َبْيَن قُلُوبِهِْم ولكن اهللا أَلََّف َبْينَُهْم إِنَُّه عَزِيٌز َحِكيمٌ { 

حكيم يقول ما يقوله على ميكنه التصرف يف القلوب ، ويقلبها من العداوة إىل الصداقة ومن النفرة إىل الرغبة ، 
  .وجه اإلحكام واإلتقان ، أو مطابقاً للمصلحة والصَّواب على اختالف القولني يف اجلرب والقدر 

  فصل
احتجوا هبذه اآلية على أن أحوال القلوب من العقائد ، واإلرادات كلها من خلق اهللا تعاىل؛ ألن تلك األلفة ، 

فلو كان اإلميانُ فعالً للعبد ال فعالً  -عليه الصالة والسالم  -بعة الرسول واملودة ، إنَّما حصلت بسب اإلميان ومتا



  .هللا تعاىل ، لكانت احملبَّة املترتبة عليه فعالً للعبد ال فعالً هللا تعاىل ، وذلك خالف صريح اآلية 
تلك املخالصة إىل اهللا  لَْوالَ ألطاُف اهللا تعاىل ساعةً فساعةً ، ملا حصلت هذه األحوال ، فأضيفت« : فقال القاضي 

تعاىل هبذا التَّأويل ، كما يضاُف علم الولد وأدبه إىل أبيه ، ألجل أنَّه مل حيصل ذلك إالَّ مبعونة األبِ وتربيته ، فكذا 
  .» ههنا 

بأن كل ما ذكرمتوه عدول عن الظاهر ، ومحل الكالم على اجملاز ، وأيضاً فكل هذه األلطاف كانت : وأجيب 
الكُفار ، مثل حصوهلا يف حقِّ املؤمنني ، فلو مل حيصل هناك شيء سوى األلطاف؛ مل يكن لتخصيص  حاصلة يف حق

املؤمنني هبذه املعاين فائدة ، وأيضاً فالربهانُ العقلي مقوٍّ هلذا الظَّاهر؛ أن القلب يصح أن يصري موصوفاً بالرَّغَْبِة بدالً 
  .عن النُّفرة والعكس 

لى اآلخر ال بدَّ له من مرجِّح ، فإن كان املرجح هو العبُد عاد التقسيم وإن كان هو اهللا فرجحان أحِد الطَّرفني ع
  .تعاىل ، فهو املقصود 

  .فعلم أنَّ صريح هذه اآلية متأكد بصريح الربهان العقلي ، فال حاجة إىل ما ذكره القاضي 

َيا أَيَُّها النَّبِيُّ حَرِّضِ الُْمْؤِمنَِني َعلَى الِْقَتالِ إِنْ َيكُْن ِمْنكُمْ ) ٦٤(لُْمْؤِمنَِني َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َحسُْبَك اللَُّه َوَمنِ اتََّبَعَك ِمَن ا
الْآنَ ) ٦٥( ُهْم قَْوٌم لَا َيفْقَُهونَِعْشُرونَ صَابُِرونَ َيْغِلبُوا ِمائََتْينِ َوإِنْ َيكُْن ِمْنكُْم ِمائَةٌ َيْغِلُبوا أَلْفًا ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا بِأَنَّ
َضْعفًا فَإِنْ َيكُْن مِْنكُْم ِمائَةٌ صَابَِرةٌ َيْغِلبُوا ِمائََتْينِ َوإِنْ  َيكُْن مِْنكُْم أَلٌْف َيْغِلُبوا أَلْفَْينِ َخفََّف اللَُّه َعْنكُْم َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُمْ 

  ) ٦٦(بِإِذِْن اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّابِرِيَن 

  .اآلية } ها النيب َحْسُبَك اهللا ياأي{ : قوله تعاىل 
ملَّا وعده بالنَّصر عند خمادعة األعداء ، وعده بالنَّصر والظفر يف هذه اآلية مطلقاً ، وعلى هذا التقرير ال يلزمِ منه 

  .نصار األ} َوَمنِ اتبعك ِمَن املؤمنني { التكرار ، وهذه اآلية نزلت بالبيداء يف غزوة بدر قبل القتال ، واملراُد بقوله 
  .» نزلت يف إسالمِ ُعمر « : وعن ابنِ عبَّاسٍ 

أسلم مع النَّيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثة وثالثون رجالً وست نسوة ، مث أسلم عمر ، « : قال سعيدُ بن جبري 
  .» فنزلت هذه اآلية 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم  سورة مدنية بأمر رسول] كتبت يف [ فعلى هذا القول هذه اآلية مكية ، : قال املفسُِّرون 
.  

  .فيه أوجٌه » ومن اتَّبعكَ « قوله 
وهبذا فّسره احلسن . يكفيك اهللا واملؤمنون : مرفوع احمللِّ ، عطفاً على اجلاللة ، أي » َمْن « أن يكون : أحدها 

  .البصري ومجاعة وهو الظاهر وال حمذور يف ذلك حيث املعىن 
نع أن يزداد حاله ، أو ينقص بسبب نصرة غري اهللا ، وأيضاً إسناد احلكم إىل من كان اهللا ناصره امت: فإن قالوا 

  .اجملموع يوهم أنَّ الواحَد من ذلك اجملموع ال يكفي يف حصولِ ذلك املهم وتعاىل اهللا عنه 
املعتادِة ، ومنها ما حيصلُ  بأنَّ الكُلَّ من اللَِّه ، إالَّ أنَّ من أنواع النُّصرة ما حيصل بناء على األسباب املألوفِة: وجياُب 

ال بناًء على األسباب املألوفة املعتادة؛ فلهذا الفرق اعترب نصر املؤمنني ، وإن كان بعُض الناس استصعب كون 
  .املؤمنني يكونون كافني النيب صلى اهللا عليه وسلم وتأوَّل اآلية على ما سنذكره 

، وهذا رأي الكوفيني وهبذا فسَّر الشعيب » َحْسُبَك « : ى الكافِ يف جمروُر احمللِّ ، عطفاً عل» َمْن « أنَّ : الثاين 



  .» وحسُب من اتَّبعك : معناه « : وابن زيد ، قاال 
  .أنَّ حملَّه نصٌب على املعيَّة : الثالث 

، وال َتجُرُّ؛  َحْسُبَك وزَْيداً درهٌم: وما بعدُه منصوٌب ، تقول » مع « الواو مبعىن » ومنِ اتَّبعَك « : قال الزخمشري 
  ]الطويل : [ ألنَّ عطف الظّاهر اجملرور على املكّين ممتنٌع؛ وقال 

٢٧٣٥ - . . ..  
  .كَفَاك وكَفَى ُتبَّاعَك املؤمنني اللَّه ناصراً : واملعىن ... فََحسُْبَك والضَّحَّاَك َسْيٌف ُمَهنَُّد 

كفاك ، وقُبَح : ملَّا كان فيه معىن « َحسُْبك وزَْيداً درهم  »وهذا خمالٌف لكالم سيبويه؛ فإنَّه قال « : قال أبو حيَّان 
ويف ذلك الفعل املضمري « : مث قال » حسبك وحبسبِ أخاك : أن حيملوه على الضمري دون الفعل ، كأنَُّه قال 

عمال ، ضمٌري يعوُد على الدرهم والنيةُبالدرهم التقدُمي ، فيكون من عطف اجلمل ، وال جيوُز أن يكون من باب اإل
» ألنَّ طلَب املبتدأ للخرب وعمله فيه ليس من قبيل طلب الفعل ، أو ما جرى جمراه ، وال عمله فال ُيتوهَّم ذلك فيه 

.  
» َحْسُب « : اسم فعلٍ ، فإنه قال » حسب « وقد سبق الزخمشريَّ إىل كونه مفعوالً معه الزجاج ، إالَّ أنه جعل 

  .» مع « مبعىن اسُم فعل ، والكاُف نصٌب ، والواو 

أن يكون معطوفاً على الكاف ، ألنَّها » وَمْن « فاعالً ، وعلى هذا التقدير جيوز يف » اللَُّه « وعلى هذا يكون 
  .مفعول باسم الفعل ، ال جمروٌر ، ألنَّ اسم الفعل ال ُيضاف 

بَِحْسبك درهم ، وقال : حنو  «َحْسب » إالَّ أنَّ مذهب الزجاج خطأٌ ، لدخول العوامل على « : مث قال أبو حيان 
  .» ، ومل يثبت يف موضع كونه اسم فعل ، فيحمل هذا عليه } فَإِنَّ َحْسَبَك اهللا { : تعاىل 

يف هذا التأويل يف » َمْن « ف :  -بعدما حكى عن الشعيب ، وابن زيد ما تقدَّم عنهما من املعىن  -وقال ابُن عطية 
» حسبك « الذي َسدَّْت » َيكِْفيَك « : ألنَّ موضعها نصٌب على املعىن ب حملِّ نصب ، عطفاً على موضع الكاف؛ 

  .َمَسدَّه 
ليس ممَّا تكونُ الكاُف فيه يف موضع نصب ، بل هذه إضافة « َحْسبك » هذا ليس جبيد؛ ألنَّ « قال أبو حيان 

: م فاعل ، إالَّ إن قيل مبتدأ مضاٌف إىل الضمري وليس مصدراً ، وال اس« َحْسبك » صحيحة ليست من نصب ، و 
  .» يكفيك اهللا ، أو كفاك اهللا ، لكن العطف على التوهُّم ال ينقاُس : إنَّه عطف على التوهم كأنه توهَّم أنه قيل 

« حمذوفة ، لداللة » َحْسب « جمرورة ب » َمْن « والذي ينبغي أن حيمل عليه كالُم الشعيب وابن زيد أن تكون 
  ]املتقارب [  :عليها؛ كقوله » َحسْبك 
  ونارٍ توقَُّد باللَّْيلِ نَارَا... أكُلَّ امرىٍء َتححَسبنيَ اْمَرأً  - ٢٧٣٦

  .وكلَّ نار ، فال يكُونُ من العطِف على الضمري اجملرور : أي 
  .» وهذا الوجُه من حذِف املضاف مكروه بأنه ضرورةٌ « : قال ابن عطيَّة 
  .» رة بل أجازه سيبويه ، وخرَّج عليه البيت وغريه من الكالم وليس مبكروٍه ، وال ضرو« : قال أبو حيان 

فيه نظر؛ لنَّ النَّحويني على أنَّ إضافة « بل هذه إضافةٌ صحيحة ، ليست من نصب » : قوله « : قال شهاُب الدين 
« َحسْبَك » فإنَّ  وأخواهتا إضافةٌ غُري حمضة ، وعلَّلُوا ذلك بأهنا يف قوة اسم فاعل ناصبٍ ملفعولٍ به ،« َحْسب » 

  .ُمقيدها : مبعىن « قيد األوابد » مبعىن ُمغايرك ، و « غريك » كافيك ، و : مبعىن 
  .» مررت برجلٍ حسبك من رجلٍ : ويدلُّ على ذلك أنَّها تُوصُف هبا النَّكرات ، فيقال : قالوا 



فيكون خرباً آخر ، : ما تقدَّم ، إالَّ أنَُّه قال أنَُّه نسٌق على اجلاللِة ك: الرفع من ثالثة أوجٍه : وجوَّز أبو البقاء 
  .؛ ألنه مصدٌر » َحْسبك « القائمان زيد وعمرو ، ومل ُيثَنِّ : كقولك 

، » َما َشاء اللَُّه وِشئْتَ « : هذا ضعيٌف؛ ألن الواو للجمع ، وال َيْحُسن ههنا ، كما ال َيْحُسن يف قوهلم : وقال قوٌم 
  .هاهنا أوىل » مث « 

اليت تقتضي التراخي واالحديثُ دالٌّ » مث «  أنَُّه من طريق األدل ال يُؤَتى بالواو اليت تقتضي اجلمع ، بل يأيت ب يعين
  .على ذلك 

  .وحسب من اتبعك : أن يكون خرب مبتدأ حمذوف تقديره : الثاين 
  .حسبهم اهللا : ومن اتبعك كذلك ، أي : هو مبتدأ واخلرب حمذوف تقديره : الثالث 

  .» أكْرََمَك « بزنة » أْْتَبعك « بسكون النون » وَمْن « رأ الشعيبُّ وق
  .اآلية } ياأيها النيب حَرِّضِ املؤمنني َعلَى القتال { : قوله تعاىل 

ملَّا بيَّن أنه تعاىل كافيه بنصره ، وباملؤمنني ، بيَّن ههنا أنه ليس من الواجب أن يتكل على ذلك إال بشرط أن حيرض 
على القتال؛ فإنه تعاىل كفيل بالكفاية بشرط أن حيصل منهم التعاون على القتال ، والتحريض كالتحضيض املؤمنني 
  .واحلث 

  .َحرََّض َوحَرََّش وحرََّك وحثَّ مبعًىن واحد : يقال 
  .» َحاَرَض على األمر ، وأكَبَّ ، وواكَب ، وواظَب ، وواصَب مبعًىن : يقال « وقال اهلرويُّ 

 ٨٥: يوسف [ } حىت َتكُونَ حََرضاً أَْو َتكُونَ ِمَن اهلالكني { : من احلََرض ، وهو اهلالك ، قال تعاىل وأصله : قيل 
. [  

  حتَّى َبليُت وحتَّى َشفَّنِي سَقَُم... إنِّي اْمرؤٌ َناَبنِي همٌّ فأْحَرَضنِي  - ٢٧٣٧
: يٍء حىت ُيعلَم منه أنَّه حارٌض واحلارض تأويل التحريض يف اللُّغِة أن ُيَحثَّ اإلنسان على ش« : قال الزجاج 

املبالغةُ يف احلثِّ على : التَّحريُض « : واستبعد النَّاُس هذا منه ، وقد َنَحا الزخمشريُّ حنوه ، فقال » املقاربُ للهالك 
ما : ، وتقولُ له األمر ، من احلَرض ، وهو أن ينهكه املرض ، ويتبالغ فيه حىت ُيشِْفَي على املوت أو ُتَسمِّيه حَرضاً 

  .» أراك إالَّ حَرضاً 
  .، ومعناه مقارب لقراءة العامة » اِحلْرصِ « بالصاد املهملة ، وهو من » َحرِّْص « وقرأ األعمش 

  .اآليات } إِن َيكُن مِّنكُْم ِعْشُرونَ صَابُِرونَ { : قوله 
 الثاين قيداً ، وهو كوهنم من الكفر ، وأثبت يف: أثبت يف الشرط األول قيداً ، وهو الصُرب ، وحذف من الثاين 

مائتني من الذين كفروا ، ومائة صابرة فحذف من كلٍّ منهما ما أثبت يف اآلخر ، : وحذف من األوَّلِ ، والتقديُر 
  .وهو يف غاية الفصاحة 

فيهما ، ونافع » يكن « كري بتذ} فإنْ يكْن منكُم مائةٌ صابرةٌ { ، } وإن يكُْن مْنكُم مائةٌ َيغِلبُوا { : وقرأ الكوفيون 
  .وابن كثري وابن عامر بتأنيثه فيهما ، وأبو عمرو يف األوىل كالكوفيني ويف الثانية كالباقني 

الذُّكور ، ومنْ » املائة « ؛ ألنَّ التأنيث جمازي ، إذ املراد ب » مِنكُْم « : فََمْن ذكَّر فللفصل بني الفعل وفاعله بقوله 
  .ومل يلتفت للمعىن ، وال للفصل  أنَّثَ فألجل اللفِظ ،

وأنَّثَ يف الثاين ، لقوة » يغلبوا « : وأمَّا أبو عمرو فإنَّما فرٌَّ بني املوضعني فذكَّر يف األول ، ملا ذكر؛ وألنَُّه حلظ قوله 



} ن َيكُن مِّنكُْم أَلْفٌ َوإِ{ و } إِن َيكُن مِّنكُْم ِعْشُرونَ { : ، وأمَّا » َصابَِرةٌ « : التأنيث بوصفه باملؤنث يف قوله 
  .» عشرون « فبالتذكري عند مجيع القرَّاء ، إالَّ األعرج ، فإنه أنَّثَ املسند إىل 

  فصل
  ] . ٢٣٣: البقرة [ } والوالدات يُْرِضْعَن أَْوالََدُهنَّ َحْولَْينِ كَاِملَْينِ { : هذا خٌرب واملراد به األمر ، كقوله تعاىل 

ويدلُّ على أن » َيغلبُوا مائتْينِ « فليصربوا وليجتهدوا يف القتالِ حتَّى } مِّنكُْم ِعْشُرونَ صَابُِرونَ إِن َيكُن { : واملعىن 
  .املراد األمر وجوه 

  .لو كان املراُد اخلرب ، لزم أن يقال مل يغلب قط مائتان من الكُفَّارِ عشرين من املؤمنني ، وذلك باطل : أوهلا 
  .نسخ والنسُخ ال يليق إالَّ باألمر } اآلن خَفََّف اهللا عَنكُمْ { : قوله تعاىل : وثانيها 
  .وذلك ترغيب يف الثبات على اجلهاِد } واهللا َمَع الصابرين { قوله تعاىل : وثالثها 
  فصل

ط كونه صابراً يُدلُّ على أنَّهُ تعاىل ما أوجَب هذا احلكم إالَّ بشر} إِن َيكُن مِّنكُْم ِعْشُرونَ َصابُِرونَ { : قوله تعاىل 
  .قادراً على ذلك ، وإنَّما حصل هذا الشَّرط عند حصول أشياء 

أن يكون شديد األعضاء ، قوياً جلداً ، وأن يكون قوي القلب شجاعاً غري جبان ، وأن يكون غري متحّرفٍ : منها 
  .للعشرِة  إالَّ لقتال أو متحيزاً إىل فئة؛ فعند حصول هذه الشرائط كان جيُب على الواحد أن يثبَت

فلمَّا ]  ٦٤: األنفال [ } َحْسُبَك اهللا َوَمنِ اتبعك ِمَن املؤمنني { : وإنَّما حسن هذا التكليف؛ ألنه مسبوق بقوله 
وعد املؤمنني بالكفاية والنُّصرِة كان هذا التكليف سهالً؛ ألنَّ من تكفَّل بنصره فإن أهل العامل ال يقدرون على إيذائه 

.  
ية تدلُّ على جوب ثبات الواحد للعشرة ، فما الفائدة يف العدولِ عن هذه اللَّفظِة الوجيزة إىل هذه اآل: فإن قيل 

  .تلك الكلمات الطويلة؟ 
أن هذا الكالم إنَّما ورد على وفْق الواقعة؛ ألنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يبعث السَّرايا ، : واجلواُب 

ينتقص عددها عن العشرين ، وما كانت تزيُد على املائة فلهذا ذكر اهللا هذين  والغالُب أن تلك السَّرايا ما كان
  .العددين 

وهذا كالعَّة لتلك الغلبة؛ ألنَّ من ال يؤمُن باللَِّه وال يؤمُن باملعاد ، فالسعادةُ ليست } بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َيفْقَُهونَ { : قوله 
  .كان هذه معتقده فإنه يشح هبذه احلياة وال يعرضها للزوال عنده إالَّ هذه احلياة الدنيويَّة ، ومن 

وأمَّا من اعتقد أن ال سعادة يف هذه احلياة وأنَّ السعادة ال حتصل إالَّ يف الدَّار اآلخرة ، فإنَّه ال يبايل هبذه احلياة الدنيا 
كذلك ، كان الواحد يف الثبات ، وال يقيم هلا وزناً ، فيقدم على اجلهاد بقلب قوي عزم صحيح ، وإذا كان األمر 

  .يقاوم العدد الكثري 
فإن الكُفَّار إنَّما يعولُون على قوهتم وشوكتهم ، واملسلمون يستغيثون برهبم بالدعاء ، والتضرع ، ومْن كان : وأيضاً 

  .كذلك كان النصر الظفر به أليق وأوىل 
  فصل

 قتال عشرة من الكافرين فثقلت على املؤمنني ، فخفَّف كان هذا يوم بدر فرض اهللا على الرَّجل الواحد من املؤمنني
يف الواحد عن قتال العشرة ويف املائة عن قتال } اآلن َخفََّف اهللا َعنكُْم َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُْم َضعْفاً { : اللَُّه عنهم فقال 

  .األلف 



يف حملِّ رفع لقيامه مقام الفاعل ، وهو يف } فاً أَنَّ ِفيكُْم َضْع{ مبنياً للمفعول ، و » وُعِلَم « وقرأ املفضل عن عاصم 
  .حملِّ نصبِ على املفعول به يف قراءة العامة؛ ألن فاعل الفعل ضمٌري يعوُد على اللَِّه تعاىل 

ن اهللا الذي َخلَقَكُْم مِّن َضْعٍف ثُمَّ جََعلَ ِم{ قرأ عاصم ومحزة هنا ، ويف الرُّوم يف كلماهتا الثالث » َضْعفاً « : قوله 
وعن حفص وحده . بفتح الضاد والباقون بضمها ]  ٥٤: الروم [ } َبْعِد ضَْعٍف قُوٍَّة ثُمَّ جََعلَ ِمن َبْعِد قُوٍَّة َضْعفاً 

  .خالٌف يف الروم 
  .بضم الضاذ والعني وكلها مصادر » ُضعُفاً « : وقرأ عيسى بن عمر 

  . البدن يف الرأي والعقل ، وبالضم يف -بالفتح  -الضَّْعفُ : وقيل 
وهذا القول « : وملَّا نقل ابُن عطية هذا عن الثعليب ، قال . وهذا قول اخلليل بن أمحد ، هكذا نقله الراغب عنه 

لغةُ احلجاز الضَّمُّ ، ولغةُ متيم الفتح ، نقله أبو عمرو ، فيكونان : مها مبعىن واحد ، لغتان : وقيل . » تردُّه القراءة 
  .واملَكْث واملُكْث ، والَبَخل والُبْخل الفَقْر والفُقْر ، : ك 

  .ظَرِيف وظُرفُاء « ك » فَُعالَء « مجعاً على » ُضَعفَاء « وقرأ ابن عباس فيما حكى عنه النقاش وأبو جعفر 
« ِعْشرثون » إمَّا حالٌ من « مِنكُْم » يف هذه األماكن جيوز أن تكون التامَّة ، ف « يكن « » يكُن ِمنكُم » قوله 
اخلَرب ، « ِمنكُْم » يف األصل صفةٌ هلا ، وإمَّا متعلق بنفس الفعل ، لكونه تاماً ، وأن تكون الناقصة فيكون  ألهنا

  .« ألف » ، و « مائة » ، و « ِعْشُرونَ » واملرفوٌع االسَم ، وهو 
  فصل

ا ربَّنا حنن جياع ، وعدونا شباع ي: ملا نزلت التكليف األوَّلُ َضجَّ املهاجرون ، وقالوا » : روى عطاٌء عن ابن عبَّاسٍ 
: ، وحنن يف غربة وعدونا يف أهلهم ، وحنن قد أخرجنا من ديارنا وأموالنا ، وعدونا ليس كذلك ، وقال األنصاُر 

  .« ُشغلَْنا بَعدُوَِّنا ، وواسينا إخواننا ، فنزل التَّخفيف 
ئٍة حال ما كان املسلمون قليلني ، فلمَّا كثروا خفف إنَّما أمر الرجل أن يصرب لعشرة ، والعشرةُ ملا» : وقال عكرمةُ 

واجلمهوُر ادَُّعوا . » أيَُّما رجلٌ فرَّ من ثالثة فلم يفر ، فإن فر من اثنني فقد فَرَّ « : اهللا عنهم ، وهلذا قال ابن عباس 
  .« ناسخ لآلية املتقدمة } اآلن َخفََّف اهللا َعنكُمْ { : أن قوله 

إِن َيكُن مِّنكُْم ِعْشُرونَ َصابُِرونَ { : إن قوله يف اآلية األوىل » : اينُّ هذا النسخ ، وقال وأنكر أبو مسلم األصفه
: فهذا اخلرب حممول على األمر ، لكن بشرط كون العشرين قادرين على الصَّرب ملُقاتلِة املائتني ، وقوله } َيْغِلُبواْ ِمئََتْينِ 

يدلُّ على أنَّ ذلك الشرط غري حاصل يف حقِّ هؤالء ، فاآلية األوىل } نَّ ِفيكُْم َضعْفاً اآلن َخفََّف اهللا َعنكُْم َوَعِلَم أَ{ 
دلَّت على ثبوت حكم بشرط خمصوص ، وهذه اآلية دلَّت على أنَّ ذلك الشَّرط مفقود يف حقِّ هذه اجلماعة ، فال 

  .« جرم مل يثبت ذلك احلكم ، وعلى هذا التقدير مل حيصل النسخ ألبتة 

ليكن العشرون صابرون ملقابلة : معناه } إِن َيكُن مِّنكُْم ِعْشُرونَ صَابُِرونَ َيْغِلبُواْ ِمئََتْينِ { : قوله تعاىل : ن قيل فإ
  .املائتني ، وعلى هذا التقدير فالنسخ الزم 

  شتغلوا جبهادهم؟مل ال جيوُز أن يكون املراُد من اآلية إن حصل عشرون صابرون يف مقابلة املائتني فلي: فاجلواُب 
واحلاصلُ أنَّ لفظ اآلية ورد بلفظ اخلرب؛ خالفنا هذا الظَّاهر ومحلناه على األمر ، أما على رعاية الشرط فقد تركناه 

إن حيصل منكم عشرون موصوفون بالصرب على مقاومة املائتني ، فليشتغلوا مبقاومتهم ، : على ظاهره ، وتقديره 
  .وعلى هذا فال َنْسَخ 



ال نسلم أنَّ : مشعر بأن هذا التَّكليف كان متوجهاً عليهم فاجلواُب } اآلن َخفَّفَ اهللا عَنكُمْ { : قوله :  فإن قيل
لفظ التخفيف يدلُّ على حصول التثقيل قبله؛ ألنَّ عادة العرب الرخصة هبذا الكالم ، كقوله تعاىل عند الرُّْخَصةِ 

  .فكذا ههنا ]  ٢٥: النساء [ } َوَمن لَّْم َيْسَتِطْع مِنكُْم طَْوالً { : ة للحر يف نكاح األمة ، ملن ال يستطيع نكاح احلر
وحتقيقه أنَّ هؤالء العشرين كانوا يف حملِّ أن يقال إنَّ ذلك الشرط حاِصلٌ فيهم ، فكان ذلك التكليف الزماً عليهم 

م أن فيهم ضعفاً ال يقدرون على ذلك الشرط فلمَّا بيَّن اللَُّه تعاىل أنَّ ذلك الشرط غري حاصل فيهمن وأنَّه تعاىل عل
غري حاصل فيهم ، وأنَّه تعاىل علم أن فيهم ضعفاً ال يقدرون على ذلك فقد ختلصوا عن ذلك اخلوف ، فصحَّ أن 

ِسخ يقالك خفَّف اللَُّه عنهم ، وممَّا يدل على عدم النَّْسخِ أنَُّه تعاىل ذكر هذه اآلية مقارنة لآلية األوىل ، وجعل النَّا
  .مقارناً للمنسوخ ال جيوُز 

املعترب يف النَّاسخِ واملنسوخ بالنُّزُولِ دون التالوة ، فقد يتقدم الناسخ وقد يتأخرن أال ترى يف عدة الوفاة : فإن قيل 
  .الناسخ مقدم على املنسوخ 

ائزاً يف الذكر ، اللهم إالَّ أنَّ الناسخ ملَّا كان مقارنته للمنسوخ ال جيوز يف الوجود ، وجب أال يكون ج: فاجلواُب 
وأمَّا قوله يف عدة الوفاة الناسخ مقدم على املنسوخ ، فأبوا مسلم ينكر كلّ . لدليل قاهر ، وأنتم ما ذكرمت ذلك 

  .أنواع النسخ يف القرآن فكيف ميكن إلزام هذا الكالم عليه؟ فهذا تقرير قول أيب مسلم 
على اإلطالق قبل أيب مسلمٍ على النَّْسخِ فال كالم ، فإن مل حيصل اإلمجاُع إن ثبت إمجاع األمَّة « : قال ابن اخلطيب 
  .» قول أيب مسلمٍ حسن صحيح : القاطع؛ فنقولُ 

  فصل
اآلن َخفََّف اهللا َعنكُْم َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُمْ { إنَّ اهللا تعاىل ال يعلم اجلزئيات إالَّ عند وقوعها بقوله : احتجَّ هشام على قوله 

اآلن علم اللَُّه أن فيكم َضْعفاً ، وهذا يقتضي أنَّ علمه تعاىل بضعفهم ما حصل إالَّ يف هذا : فإنَّ معىن اآلية }  َضْعفاً
  الوقِت

  .أنَُّه تعاىل قبل حدوث الشيء ال يعلمه حادثاً واقعاً : وأجاب املتكلمون بأنَّ معىن اآلية 
أن اآلن حصل العلم بوقوعه وحصوله ، وقبل ذلك : معناه } ِفيكُْم َضعْفاً اآلن َخفََّف اهللا َعنكُْم َوَعِلَم أَنَّ { فقوله 

  .كان احلاصل هو العلم بأنه سيقع او سيحدث 

  فصل
الذي استقر عليه حكم التكليف مبقتضى هذه اآلية أنَّ كلَّ مسلم بالغ مكلف وقف بإزاء كافرين ، عبداً كان أو 

يقاتل ، فإن مل يبق معه سالح ، فله أن ينهزم ، وإن قاتله ثالثة حلت له  حراً فاهلزمية عليه حمرمة ما دام معه سالح
  .اهلزميةُ والصرب أحسن 

أنه وقف جيش مؤتة ، وهم ثالثة أالف وأمراؤهم على التَّعاقب زيد بن حارثة مثَّ « : روى الواحديُّ يف البسيط 
 ، مائة أألف من الرُّومِ ، ومائة ألف من املستعربة جعفر بن أيب طالب مثَّ عبد اهللا بن رواحة ملائيت ألف من املشركني

  .» ، وهم خلم وجذام 
أنه ال تقع الغلبةُ إالَّ بإذن اللَِّه ، واإلذن ههنا هو اإلرادة وذلك يدل على مسألة خلق : أي » بإذِن اللَِّه « : قوله 

  .األفعال ، وإرادة الكائنات 
إِن َيكُن مِّنكُْم ِعْشُرونَ { واملراُد ما ذكره يف اآلية األوىل يف قوله } ن واهللا َمَع الصابري{ : مث ختم اآلية بقوله 

فبيَّن ههنا أنَّ اهللا مع الصَّابرين واملقصود أن العشرين لو صربوا ووقفوا ، فإنَّ نصري معهم } َصابُِرونَ َيْغِلُبواْ مِئََتْينِ 



أن ذلك احلكم مل ينسخ ، بل هو ثابت كما كان فإنَّ وتوفيق مقارن هلم وهذا يدلُّ صحَّة مذهب أيب مسلم ، وهو 
العشرين إن قدروا على مصابرة املائتني ، بقي ذلك احلكم ، وإنْ مل يقدروا على مصابرهتم فاحلكُم املذكور هنا زائل 

.  

ْنَيا وَاللَُّه ُيرِيُد الْآِخَرةَ وَاللَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ َما كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيكُونَ لَهُ أَسَْرى حَتَّى يُثِْخَن ِفي الْأَْرضِ تُرِيُدونَ عََرَض الدُّ
فَكُلُوا ِممَّا غَنِْمُتْم َحلَالًا طَيًِّبا َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ ) ٦٨(لَْولَا كَِتاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَق لََمسَّكُْم ِفيَما أََخذُْتْم َعذَاٌب َعِظيٌم ) ٦٧(

  ) ٦٩(اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

  .اآلية } َما كَانَ ِلنَبِيٍّ أَن َيكُونَ لَُه أسرى { : له تعاىل قو
بالتأنيث ، مراعاةً ملعىن اجلماعة ، والباقون بالتَّذكري ، مراعاةً للفظ اجلمع ، واجلمهوُر هنا » تكون « قرأ أبو عمرو 

  .ْرَحى جَريح وَج: داالَّ على أنه ك » مفعول « مبعىن » فعيل « وهو قياس » أْسَرى « على 
: َك » فَُعالَى « فجمعوُه على » كَْسالن « : ب » أسري « شبَُّهوا » أسَاَرى « وقرأ ابُن القعقاع واملفضَّل عن عاصم 

  .، وقد تقدَّم القولُ فيهما يف البقرة » كَْسلَى « فجمعوه على » كسالن « ، كما َشبَّهُوا به » كَُسالَى « 
  »على التعريف « لنَّيب ما كان ل» وقرىء « : قال الزخمشري 

» َما كَان « قوله : يف هذه اآلية؟ فاجلواُب » يكون « على لفظة » كان « كيف حسن إدخال لفظه : فإن قيل 
} َما كَانَ للَِّه أَن يَتَِّخذَ ِمن َولٍَد { : ما جيب وما ينبغي أن يكون املعىن املذكور ، كقوله : معناه النفي والتنزيه ، أي 

. ٣٥: مرمي [   [  
أنَّ هذا احلكم ما : فمعناه } َما كَانَ ِلَنبِيٍّ { مل يكن لنيب ذلك ، فال يكن لك ، ومن قرأ : يقول « قال أبو عبيدة 

  .» كان ينبغي حصوله هلذا النيب ، وهو حممد عليه الصالة والسالم 
  .خمففاً ، عدوُه باهلمزة » يُثْخَن « قرأ العامَّةُ » حتَّى يُثِخَن « : قوله 

بالتشديد ، عدوُه بالتضعيف ، وهو مشتقٌّ من الثَّخانة ، » يُثَخَِّن « وقرأ أُبو جعفر وحيىي بن وثاب وحيىي بن يعمر 
: أثَْخَنْته اجلراح ، أي : وهي الِغلَظ والكثافة يف األجسام ، مثَّ ُيْسَتعار ذلك يف كثرة القتل ، واجلراحات ، فيقال 

  .» حتَّى إذا أثخنتموهم « أثقلته حىت أثْبََتْته ، ومنه 
  .القهُر : حىت يقهر ، واإلثخان : وقيل 

  ]الطويل : [ وأنشد املفضلُ 
  وقَْد أثَْخَنْت فرَعونَ يف كُفُرِِه كُفْرَا... ُتَصلِّي الضَُّحى ما َدْهرَُها بَتعَبٍُّد  - ٢٧٣٨

يادة واملبالغةِ املناسبةِ ألصل معناه ، وهي كذا أنشده اهلروي شاهداً على القهر ، وليس فيه معىن ، إذا املعىن على الزِّ
  .الثَّخانة 

  .ظَُرفَ َيظُْرف ظََرافَةً ، فهو ظريٌف : ثَُخَن يَثُْخُن ثََخاَنة فهو ثَِخني ، ك : ويقال منه 
  .» اآلخرة « اجلمهورعلى نصب . } تُرِيُدونَ عََرَض الدنيا واهللا يُرِيُد اآلخرة { قوله 

وقدَّره بعضهم . املدين جبرِّها ، وخُرِّجْت على حفِّ املضاف وإبقاء املضاف إليه على جرِّه وقرأ سليمانُ بن مجاز 
واهللا يريد عرض اآلخرة فأصلحه الزخمشريُّ بأنْ جعلُه كذلك؛ : عرض اآلخرة ، فعيب عليه؛ إذْ ال حيسن أن يقال 

، وجعله أُبو البقاِء كقول » ثواب « أو  ،» أعمال « وقدَّره بعضهم ب » يعين ثواهبا « : ألجل املقابلة ، قال 
  ]املتقارب : [ اآلخر 



  وَنارٍ توقَّدُ باللَّْيلِ نَارَا. ...  - ٢٧٣٩
  .» َعَرضَ اآلِخَرِة « : وقدَّر املضاف 
ليست األيةُ مثل البيت ، فإنُه جيوُز ذلك ، إذَا ملْ ُيفْصل بني حرف العطف وبني اجملرور بشيء « : قال أُبو حيان 

أمَّا إذَا فُِصل بغريها كهذه القراءِة فهو « ما مثل زيد وال أخيه يقوالن لك » : حنو « ال » بيت ، أو يفصل ب كال
  .» شاذٌّ قليل 

يف كُلِّ شيء » اإلثخان « : قال الواحديُّ : واإلثخان . مجع اجلمع » أسَاَرى « مجع ، و » أْسَرى « : قال الزجاج 
  .عبارة عن قوَّته وشدَّته : 

  .إذا اشتد قوة املرض عليه وكذلك أثخنته اجلراح : قد أثخنه املرض : يقال 
  .حىت يقوى ويشتد ويغلب ويقهر : أي } حىت يُثِْخَن ِفي األرض { : فقوله 

لة وإنَّما جعلنا اللَّفظ يدل عليه؛ ألنَّ امللك والدو: أين يبالغ يف قتل أعدائه ، قالوا : املراُد منه : قال أكثر املفسرين 
  :إمنا تقوى وتشتد بالقتل؛ قال الشَّاعُر 

  حتَّى يُراَق على جوانبِِه الدَُّم... ال َيْسلَُم الشََّرُف الرَّفيُع من األذَى  - ٢٧٤٠
َما كَانَ ِلنَبِيٍّ أَن َيكُونَ لَُه { النتهاء الغايِة ، فقوله » حّتى « وكثرة القتل توجب قوة الرهب وشدة املهابة ، وكلمة 

  .يُدلُّ على أنَّ بعد حصول اإلثخان يف األرض فله أن يقدم على األسارى } ىت يُثِْخَن ِفي األرض أسرى ح
الفداء ، وإّنضما مسى منافع الدنيا عرضاً؛ ألنَُّه ال ثبات له وال دوام ، : املراُد منه } تُرِيُدونَ عََرَض الدنيا { : وقوله 

األعراض أعراضاً ، ألهنا ال ثبات هلا كثبات األجسام؛ ألهنا تطرأ  فكأنه يعرض مث يزول ، ولذلك مسَّى املتكلمون
  .على األجسام ، وتزول عنها واألجسام باقية 

أنه تعاىل ال يريُد ما يفضي إىل السعادات الدنيوية اليت تعرض وتزول ، وإنَّما : أي } واهللا يُرِيُد اآلخرة { : وقوله 
  .ائمة الباقية املصونة عن التبدل والزوال يريد ما يفضي إىل السعادات األخروية الد

إن طلبتم اآلخرة مل يغلبكم عدوكم؛ ألنَّ اهللا عزيز ال يقهر وال يغلب ، حكيم : أي } واهللا عَزِيٌز َحِكيمٌ { : مث قال 
  .يف تدبري مصاحل العامل 

، فلما كثروا وقوي سلطاهنم أنزل اللَّهُ  هذا احلكم إنَّما كان يوم بدر؛ ألنَّ املسلمني كانوا قليلني« : قال ابُن عبَّاسٍ 
  ] . ٤: حممد [ } حىت إِذَآ أَثَْخنُتُموُهْم فَُشدُّواْ الوثاق فَإِمَّا َمنا بَْعُد َوإِمَّا ِفَدآًء { : بعد ذلك يف األسارى 

يزيُد على حكم اآلية اليت حنن يف }  فَإِمَّا َمنَّا َبْعُد َوإِمَّا ِفَدآًء{ : هذا الكالُم يوهم أنَّ قوله » : قال ابُن اخلطيبِ 
تفسريها ، وليس األمر كذلك؛ ألنَّ كلتا اآليتني متوافقتان ، فإهنما يدالن على أنه ال بد من تقدمي اإلثخان ، مث بعده 

  .« أخذ الفداء 
  فصل

يُده؛ ألنَّ هذا األسر كلُّ ما يكون من العبد فاللَُّه ير: احتج اجلبائيُّ والقاضي هبذه اآلية على فساد قول من يقول 
  .وقع منهم على هذا الوجه ، ونصَّ اللَُّه على أنَُّه ال يرييده ، بل يريد منهم ما يؤدي إىل ثواب اآلخرة وهو الطاعة 

بأنه تعاىل ما أراد أن يكون هذا األمر منهم طاعة وعمالً جائزاً مأذوناً فيه ، فال يلزم من نفي اإلرادة كون : وأجيبوا 
  .طاعة ، نفي كونه مراد الوجود  هذا األمر



  فصل
ما » ملا كان يوم بدر وجيء باألسرى ، فقال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : روي عن عبد اهللا بن مسعود قال 

يا رسول اهللا قومك وأهلك اسَْتْبِقهِْم ، واستأن هبم لعلَّ اهللا أن يتوب : فقال أبو بكر « تقُولُون يف هؤالِء األْسَرى 
  .يهم ، وُخذْ منهم فدية تكون لنا قوة على الكُفَّارِ عل

كذبوك وأخرجوك ، فََدْعَنا نضرب أعناقهم ، مكِّن علّياً ِمْن عقيلٍ فَيْضرب عنقَُه ، : يا رسول اهللا : وقال عمُر 
  .فأْضرَِب ُعُنقَُه ، فإن هؤالء أِئمَّةُ الكفرِ « َنسيباً ِلعَمَر » : ومكْنِي من فالٍن 

يا رسول اهللا انظر وادياً كثري احلطب؛ فأدخلهم فيه ، مث أضرم عليهم ناراً ، فقال له : اهللا بن رواحة  وقال عبد
يأخذ بقول أيب : فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم جيبهم ، مث دخل فقال ناس . قطعت رمحك : العباس 

واحة ، مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه يأخذ بقول ابن ر: يأخذ بقول عمر ، وقال ناس : بكر ، وقال ناس 
إنَّ اللََّه ليليِّن قلوب رجال حتَّى تكون ألني من اللنب ، ويشدد قلوب رجال حىت تكون أشد من » وسلم فقال 

[ } وٌر رَِّحيمٌ فََمن َتبَِعنِي فَإِنَُّه مِنِّي َوَمْن َعَصانِي فَإِنََّك غَفُ{ : احلجارة ، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم ، قال 
إِن تَُعذِّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِن َتْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أَنَت العزيز { : ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى ، قال ]  ٣٦: إبراهيم 
} ين َديَّاراً رَّبِّ الَ َتذَْر َعلَى األرض ِمَن الكافر{ : ومثلك يا عمر ، كمثل نوح ، قال ]  ١١٨: املائدة [ } احلكيم 

]  ٨٨: يونس [ } َربََّنا اطمس على أَمَْوالِهِْم واشدد على قُلُوبِهِمْ { : ومثلك كمثل موصى ، قال ]  ٢٦: نوح [ 
  «اآلية 

  .« أنتم اليوم عالة فال ينقلنب أحد منهم إالَّ بفداء أو ضرب عنق » : مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
: إال سهيل بن بيضاء ، فإين مسعته يذكر اإلسالم فسكت رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  قال عبد اهللا بن مسعود

فما رأيتين يف يوم أخوف أن تقع عليَّ احلجارة من السماء من ذلك اليوم ، حتَّى قال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه 
  .إال سهيل بن بيضاء : وسلم 

َي رُسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قال أبو بكرٍ وملْ َيْهَو ما قلت ، فََهوِ: قال عمر بن اخلطاب : قال ابن عباس 
يا رُسول اهللا ، : فلمَّا كان من العد جئت فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر قاعدْين يبكياِن ، قلُت 

  .وإنْ لَْم أجِْد بكاًء تَباكَْيُت لبكاِئكُما أخبِرْنِي ِمْن أيِّ شيٍء تَْبِكي أنَت وصاحُبَك ، فإنْ وَجْدُت بكاًء بكَْيُت ، 
أبكي للَّذي َعَر عليَّ أصحاُبَك ِمْن أخذهم الفداَء ، لقد ُعرَِض عليَّ عذاُبُهم » فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

َما كَانَ لَِنبِيٍّ أَن َيكُونَ {  شجرٍة قريبٍة ِمَن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنزل اللَُّه عزَّ وجلَّ« أدَْنى ِمْن هذه الشجَّرِة 
  .وأَحلَّ اهللا الغنيمةَ هلُْم } فَكُلُواْ ِممَّا غَنِْمُتْم َحالَالً طَيِّباً { : إىل قوله } لَُه أسرى حىت يُثِْخَن ِفي األرض 

  .أربعون ردمهاً : وكان الفداء لكل أسريٍ أربعني أوقية ، واألوقيةُ 
  .} اهللا َسَبَق لََمسَّكُْم ِفيَمآ أََخذُْتْم َعذَاٌب َعظِيٌم  لَّْوالَ ِكتَاٌب مَِّن{ : قوله 

كانت الغنائمُ حراماً على األنبياء؛ فكاُنوا إذَا أصابوا َمْغَنماً جعلوه للقربان فكانت تتنزل نار من : قال ابُن عباسٍ 
لَّْوالَ ِكَتاٌب مِّنَ { : وفأنزل اللَُّه تعاىل السماِء فتأكله ، فلمَّا كان يوم بدر ٍأرع املؤمنون يف الغنائم ، وأخذ الفداء ، 

  .} اهللا َسَبَق 
  .لوال قضاء من اهللا سبق يف اللوح احملفوظ بأنَُّه حتلُّ لكم الغنائم ملَسَّكُم العذاب : يعين 

لك وهذا مشكل؛ ألنَّ حتليل الغنائم والفداء ، هل كان حاصالً يف ذلك الوقت ، أو ما كان حاصالً فيه؟ فإن كان ذ
التَّحليل واإلذن حاصالً يف ذلك الوقت امتنع إنزال العذاب عليهم؛ ألنَّ ما كان مأذوناً فيه من قبل الشرع مل حيصل 



  .العقاُب على فعله 
إنَّ اإلذن ما كان حاصالً يف ذلك الوقت كان ذلك الفعل حراماً يف ذلك الوقت ، أقصى ما يف الباب أنَّهُ : وإن قلنا 

  .لك ، إالَّ أنَّ هذا ال يقدح يف كونه حراماً يف ذلك الوقت سيحكم حبله بعد ذ
  .إنَّ كونه حبيثُ يصري بعد ذلك حالالً ، يوجُب ختفيف العقابِ : فإن قالوا 

  .فإذا كان األمر كذلك امتنع إنزال العقاب بسببه ، وذلك مينع من التخويف بسبب ذلك العقاب : قلنا 
ة دليلٌ على أنَّ العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً ممَّا هو يف علم اللَّه حالل له ال يف هذه اآلي« : قال ابُن العريبِّ 

هذا يوم حيضيت فأفطر ، ففعال ذلك ، : هذا يوم َنْويب فأفطر اآلن ، وتقولُ املرأة : عقوبة عليه ، كالصَّائم إذا قال 
  .ارة ، وهو قول الشافعيِّ وكان النوب واحليُض املوجبان للفطر ، فمشهور املذهب أن فيه الكف

وجه األوَّل أنَّ طريق اإلباحة ال يثبت عذراً غري عقوبة التَّْحرميِ عند اهلتِك ، كما . ال كفارة عليه : وقال أُبو حنيفة 
  .لَْو َوطىء امرأة مثَّ نكحها 

حمالًّ ال حرمةَ له يف ِعلْمِ اللَّه  ، فصادق اهلَْتَك -عزَّ وجلَّ  -أنَّ حرمة اليوم ساقطة عند اهللا : ووجه قول أيب حنيفةَ 
  .» تعاىل ، كما لو قصد وطء امرأة ُزفَّت إليه ، وهو يعتقُد أنَّها ليست بزوجٍة له فإذا هي زوجته 

  .» وهذا أصحُّ « : قال القرطيبُّ 
ني هلم ما يتقون ، وأنَُّه ال أنَُّه ال يضلُّ قوماً بعد إذْ هداهم حتَّى يب» لوال كتاٌب من اللَِّه سبَق « : وقال ابن جريح 

يأخذ قوماً فعلوا شيئاً جبهالة ، وأنَّهُ ال يعذب إال بعد النهي ، لعذبكم فيما صنعتم ، وأنَُّه تعاىل ما هناهم عن أْخذِ 
فهل . وهذا أيضاً ضعيٌف؛ النَّا نقول حاصل هذا القول أنه ما وجد دليل شعري يوجب حرمة ذلك افداء . الفداِء 

  عقلّي يقتضي حرمته أم ال؟حصل دليل 
إنَُّه تعاىل مل ُيبيَِّن : حصل ، فيكون اللَُّه تعاىل قد بيَّن حترميه بواسطة ذلك الدَّليل العقلي ، فال ميكن أن يقال : فإن قلنا 

وإذا  إنه ليس يف العقل وال يف الشَّرع ما يقتضي املنع؛ فحينئذ امتنع أن يكون املنع حاصالً: تلك احلرمة ، وإن قلنا 
  كان اإلذن حاصالً فكيف ميكن ترتيب العقاب على فعله؟

أنَُّه ال يعذِّب أحداً شهد بدراً مع النيبِّ صلى اهللا } لَّْوالَ ِكَتاٌب مَِّن اهللا َسَبَق { : وقال احلسن وجماهد وسعيد بن جبري 
كُفْرِ واملعاصي والزِّنا واخلمر ، وما إهنم ما منُعوا عن ال: عليه وسلم ، وهذا أيضاً مشكلٌ؛ ألنَُّه يقتضي أن يقال 

هددوا بترتيب العذابِ على هذه القبائح ، وذلك يوجُب سقوط التَّكاليف عنهم ، وال يقوله عاقل ، وأيضاً فلو 
  كان كذلك ، فكيف أخذهم اللَُّه يف ذلك املوضع بَِعْينه يف تلك الواقعِة بعينها؟

  :أكثروا فيه ، واملعتمد يف هذا الباب أن نقول واعلْم أنَّ النَّاس « : قال ابُن اخلطيب 
  .فيجوز أن يعفُو اللَُّه عن الكبائر : أمَّا على قول أهل السنة 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

لوال أنه تعاىل حكم يف األزل بالعفو عن هذه الواقعة ملَسَُّهم عذاب عظيم ، وهذا } لَّْوالَ كَِتاٌب مَِّن اهللا َسَبَق { فقوله 
  .» سبقت رمحيت غضيب « وقوله ]  ٥٤: األنعام [ } َربُّكُْم على َنفِْسِه الرمحة كََتَب { هو املراد من قوله 

يف أنَّ من } لَّْوالَ ِكتَاٌب مَِّن اهللا َسَبَق { فهم ال جيوزون العفو عن الكبائر ، فكان معناه : وأمَّا على قول املعتزلة 
عظيٌم ، وهذا احلكُم وإن كان ثابتاً يف حقِّ مجيع  احترَز عن الكبائر صارت صغائره مغفورة ، وإالَّ ملسَُّهم عذاٌب

املسلمني ، إالَّ أنَّ طاعات أهل بدر كانت عظيمة ، وهو قبوهلم اإلسالم ، وانقيادهم حملمٍَّد ، وإقدامهم على مقاتلة 
زيَد من العقاب إنَّ الثَّواب الذي استحقُّوُه على هذه الطاعات كان أ: الكفار من غري سالح وأهبة فال يبعد أن يقال 

الذي استحقوه على هذا الذنب ، ال جرمٍ صار هذا الذنب مغفوراًن ولو قّدرْنا صدور هذا الذنب من املسلمني ، ملا 
  .« صار مغفوراً ، فبسبب هذا القدر من التفاوت ، حصل ألْهلِ بدر هذا االختصاص 

الفداء ، إالَّ عمر بن اخلطاب فإنه أشار على رسُول  مل يكن من املؤمنني أحٌد ممَّن حضر إالَّ أحبَّ: قال ابن إسحاق 
يا نَبِيَّ اهللا اإلثَْخان يف القَْتلِ أحب إيلَّ من استبقاِء : اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل األسرى ، وسعد بن معاذ قال 

غري عمر بن اخلطاب ، لو نزل من السَّماِء عذاٌب ملا َنَجا منه » الرِّحالِ ، فقال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  «وسعد بن معاذ 

  .اآلية } فَكُلُواْ ِممَّا غَنِْمُتْم َحالَالً طَيِّباً { : قوله تعاىل 
  .روي أهنم أمسكوا أيديهم عمَّا أخذُوا من الفداء ، فنزلت هذه اآلية 

  .الغنائم فكلوا التقدير قد أحبت لكم : ؟ فاجلواُب « فَكُلُوا » : يف قوله « الفاء » ما معىن : فإن قيل 
وهو يف املعىن « الَّذي » ُجيوُز أن تكون مصدرية ، واملصدُر واقٌع موقع املفعول ، وجيوزُ أن تكون مبعىن « َما » و 

  .كالذي قبله ، والعائد على هذا حمذوف 

  .ية نصٌب على احلَالِ ، إمَّا من ما املوصولِة ، أو من عائدها إذَا جعلناها امس» َحالَالً « : وقوله 
  .أكْالً حالالً : هو نعُت مصدرٍ حمذوف ، أي : وقيل 
{ : اعتراضاً فصيحاً يف أثناء القولِ؛ ألنَّ قوله « واتَّقُوا اللََّه » : وجاء قوله « : قال ابُن عطية » واتَّقُوا « : وقوله 

: واملعىن . أنه متصلٌ به من حيث إنه كالعلة له :  يعين} فَكُلُواْ ِممَّا غَنِْمُتْم { : متصلٌ بقوله } إِنَّ اهللا غَفُورٌ رَّحِيٌم 
  .» واتقوا اللََّه وال تُقِْدُموا بعد ذلك على املعاصي واعلموا أنَّ اللَّه غفور ملا أقدمتم عليه من الزلة 

ْم َخْيًرا ُيؤِْتكُْم َخْيًرا ِممَّا أُِخذَ مِْنكُْم َوَيغِْفْر لَكُمْ َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ ِلَمْن ِفي أَْيدِيكُْم ِمَن الْأَْسَرى إِنْ َيْعلَمِ اللَُّه ِفي قُلُوبِكُ
  ) ٧١(َوإِنْ يُرِيدُوا ِخيَاَنَتَك فَقَدْ َخانُوا اللََّه ِمْن قَْبلُ فَأَْمكََن ِمْنُهْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم ) ٧٠(َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

  .اآلية } ن يف أَْيِديكُْم مَِّن األسرى ياأيها النيب قُل لَِّم{ : قوله تعاىل 
  .ملَّا أخذ الفداء من األسارى ، وشق عليهم أخذ أمواهلم ، ذكر اللَُّه تعاىل هذه اآلية استمالة هلم 

  .وقد ُعرَِف ما فيهما » فَْعلضى « والباقون بزنة » فَُعاىل « قرأه أبو عمرو بزنة » ِمَن األسَْرى « : قوله 
وقرأ ابُن . واختلف عن اجلحدري واحلسن . تادة ونصر بن عاصم وابن أيب إسحاق وأبو جعفر ووافق أبا عمرو ق



  .منكَّراً » ِمْن أْسَرى « ُمحَْيصنٍ 
« من الثَّواب ، وقرأ احلسُن وأبو حيوة وشيبة ومحيد » ُيثِْبكم « وقرأ األعمشُ . جواب الشَّرط » ُيؤِتكُْم « : قوله 

  .اعل ، وهو اهللا تعاىل مبنياً للف» ِممَّا أَخذَ 
  فصل

  .وهذه اآلية نزلت يف العباس بن عبد املطلب؛ وكان قد أسر يوم بدر 
وكان أحد العشرة الذين ضمنوا إطعام أهل بدر ، وكان يوم بدر نوبته ، وكان خرج بعشرين وقية من ذهب ليطعم 

معه ، فأخذت منه يف احلرب ، فكلَّم النيب  هبا النَّاَس ، فأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقتتلوا وبقيت العشرون أوقية
أما شيء خرجت تستعني به علينا ، فال « : صلى اهللا عليه وسلم أن حيسب العشرين أوقية من فدائه فأىب وقال 

يا حممَُّد تركتين أتكَفَُّف : وكلفه فداء ابين أخويه عقيل بن أيب طالبٍ ، ونوفل بن احلارث ، فقال العبَّاُس » أتركه 
  .شاً ما بقيت؟ قري

وأْيَن الذهبُ الذي دفعته إىل أم الفضل وقت خروجك من مكَّة ، فقلت « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
» إين ال أدري ما ُيصيبين يف وجهي هذا فإن حدث يل حدث ، فهو لك ولعبد اهللا ولعبيد اهللا والفضل وقُثَم : هلا 

  .بنيه : يعين 
  «أخربين به ربِّي » : ُيْدريك؟ قال  وما: فقال العبَّاس « 

أشهد أنَّك صادق وأن ال إله إالَّ اهللا ، وأنَّك عبده ورسوله ، واهللا مل يطلْع عليه أحٌد إالَّ اهللا ، ولقد : قال العباُس 
  .رفعته إليها يف سوادِ الليلِ ، وقد كنُت ُمْرتَاباً يف أمرك ، فأمَّا إذْ أخربتين بذلك ، فال ريب 

إِن َيْعلَمِ اهللا ِفي { الذين أخذمت منهم الفداء } ياأيها النيب قُل لَِّمن يف أَْيِديكُْم مَِّن األسرى { : وله عز وجل فذلك ق
 واهللا غَفُوٌر{ : ذنوبكم « ويْغِفْر لَكُْم » : من الفداء } يُْؤِتكُْم َخيْراً مِّمَّآ أُِخذَ مِنكُْم { : إمياناً : أي } قُلُوبِكُْم خَْيراً 

قال العباس فأبدلين اللَُّه عنها عشرين عبداً كلهم تاجر مبايل ، وإنَّ أدناهم يضرب بعشرين ألف درهم } رَّحِيٌم 
  .مكان العشرين أوقية ، وأعطاين ومزم ، وما أحب أنَّ يل هبا مجيع أمواهلم أهل مكة وأنا أنتظر املغفرة من ريب 

قُل لَِّمن يف { : إنَّها نزلت يف الكلِّ ، وهذا أوىل لقوله تعاىل : ن إنَّها يف العباس خاصة ، وقال آخرو: قال قوم 
ِممَّا « ، ولقوله » ُيؤِتكُْم َخْيراً : ولقوله « ِفي قُلوبكم » ، ولقوله « ِمَن األسَْرى » ، ولقوله } أَْيدِيكُْم مَِّن األسرى 

سبب نزول اآلية هو العباُس ، إالَّ أنَّ العربة : أن يقال ، أٌصى ما يف الباب » وَيْغِفر لكُمْ « : ، وقوله » أخذَ منكُمْ 
  .بعموم اللَّفِْظ ال خبصوص السََّببِ 

  فصل
إِن َيْعلَمِ اهللا ِفي { : احتج هشام بن احلكم على أنَُّه تعاىل ال يعلم الشَّيء إالَّ عند حدوثه هبذه اآلية ، ألن قوله 

زاء ، والشَّرط هو حصول هذا العلم ، والشرط واجلزاء ال يصح فعل كذا ، وكذا شرط وج} قُلُوبِكُْم خَْيراً 
  .حصوهلما إال يف املستقبل ، وذلك يوجب حدوث علم اهللا تعاىل 

أنَّ ظاهر اللفظ وإن كان يقتضي ما ذكره ، إالَّ أنه ملَّا دلَّ الدليلُ على أن علماهللا ميتنع أن يكون حمدثاً ، : واجلواب 
  .وأراد به املعلوم من حيث إنَّه يدل حصول العلم على حصول املعلوم ذكر العلم : وجب أن يقال 

  .اآلية } َوإِن ُيرِيُدواْ ِخَياَنَتَك { : قوله تعاىل 
  .، ألهنم أقرُب مذكور » األْسَرى « يعود على » يريدوا « الضمري يف 

  .على اجلاحنني : وقيل 



  .على اليهُود : وقيل 
  .على كُفَّار قريش : وقيل 
إن كفروا بك فقد كفروا باللَِّه من قبل ، فأمكن منهم املؤمنني ببدر حىت : أراد باخليانة الكفر أي : ابن جريج قال 

  .قتلوهم 
  .أراد باخليانة منع ما ضمنوا من الفداء : وقيل 

فأمكن املؤمنني منهم :  يُقالُ أمكنين األْمُر يُْمكنُنِي فُهوا ُمْمِكٌن ، ومفعول اإلمكان حمذوف ، واملعىن: قال األزهريُّ 
  .يوم بدر حىت قتلوهم وأسروهم 

  .جيازيهم بأعماهلم » َحكِيٌم « : ببواطنهم وضمائرهم : أي » واللَُّه عليٌم « : مث قال 

َنصَُروا أُولَِئكَ َبْعضُُهْم أَْوِلَياءُ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوهَاَجرُوا َوَجاَهُدوا بِأَمَْواِلهِْم وَأَْنفُِسهِْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه وَالَِّذيَن آَوْوا َو
وكُْم ِفي الدِّينِ فََعلَْيكُمُ َبْعضٍ وَالَِّذيَن آَمُنوا وَلَْم ُيهَاجِرُوا َما لَكُْم ِمْن َولَايَِتهِْم ِمْن َشْيٍء حَتَّى يَُهاجِرُوا َوإِِن اْستَْنَصُر

َوالَِّذيَن كَفَُروا َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ إِلَّا َتفَْعلُوُه ) ٧٢(ثَاٌق وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري النَّْصُر إِلَّا َعلَى قَْومٍ َبْيَنكُْم َوَبْينَُهْم ِمي
َصرُوا َوالَِّذيَن آَمُنوا َوهَاَجرُوا َوَجاَهُدوا ِفي سَبِيلِ اللَِّه َوالَِّذيَن آَوْوا َوَن) ٧٣(َتكُْن ِفْتَنةٌ ِفي الْأَْرضِ َوفََساٌد كَبٌِري 

وَالَِّذيَن آَمُنوا ِمْن َبْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهدُوا َمَعكُْم فَأُولَِئكَ ) ٧٤(أُولَِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقًّا لَُهْم َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي 
  ) ٧٥(كُلِّ َشْيٍء َعِليٌم ِمْنكُْم َوأُولُو الْأَْرَحامِ بَْعُضُهمْ أَوْلَى بِبَْعضٍ ِفي ِكَتابِ اللَِّه إِنَّ اللََّه بِ

  .اآلية } إِنَّ الذين آَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَجاَهدُواْ { : قوله تعاىل 
إىل أربعة أقسام وذكر حكم كل واحد  -عليه الصَّالة والسَّالم  -اعلم أنَُّه تعاىل قسم املؤمنني يف زمان الرسول 

ملا ظهرت نبوته ودعا النَّاس إىل الدِّين ، مث انتقل من مكَّة  -سالم عليه الصالة وال -منهم ، وتقرير هذه القسمة أنَّهُ 
  .إىل املدينة ، فمنهم من وافقه يف تلك اهلجرة ، ومنهم من مل يوافقه فيها بل بقي يف مكة 

رُواْ َوَجاَهُدواْ إِنَّ الذين آَمنُواْ َوَهاَج{ : فهم املهاجرون األوَّلُون ، وقد وصفهم اهللا بقوله : أمَّا القسمُ األوَّلُ 
والذين { : إن املراد هبم املهاجرون األولون؛ ألنَّهُ تعاىل قال بعد ذلك : وإمنا قلنا } بِأَْموَاِلهِْم َوأَنْفُِسهِْم ِفي َسبِيلِ اهللا 

لَ أولئك أَْعظَُم َدَرَجةً مَِّن الذين الَ َيْسَتوِي ِمنكُم مَّْن أَنفََق ِمن قَْبلِ الفتح َوقَاَت{ : وقال تعاىل } آَمُنواْ َولَمْ ُيهَاجُِرواْ 
  ] . ١٠: احلديد [ } أَنفَقُواْ ِمن َبْعُد َوقَاَتلُواْ 

  ] . ١٠٠: التوبة [ } والسابقون األولون ِمَن املهاجرين واألنصار { : وقال 
الصالة والسالم ملَّا وهم األنصار؛ ألنَُّه عليه  -عليه الصالة والسالم  -القسم الثاين من املوجودين يف زمان حممد 

هارج إليهم مع طائفة من أصحابه ، فلوال أنَّهم آووا ، ونصروا ، وبذلوا النٍَّف واملال يف خدمة رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم وإصالح مهمات أصحابه ملا متَّ املقصودُ ألبتَّة فحال املهاجر أعلى يف الفضيلة من حال األنصار؛ لنَّهم 

ميان ، وحتمَّلُوا العناء واملشقة دهراً طويالً من كفَّار قريش ، وصربوا على أذاهم ، وهذه احلالةُ ما السَّابقون إىل اإل
حصلت لألنصارِ ، وفارقوا األوطان ، واألهل ، واألموال ، واجلريان ، ومل حيصل ذلك لألنصار ، وأيضاً فإنَّ 

  .األنصار اقتدوا هبم اإلسالم ، وهم السابقون لإلميان 
قال الواحديُّ عن ابن عباس وغريه من } أولئك بَْعُضُهمْ أَْولَِيآُء َبْعضٍ { : ا ذكر اهللا تعاىل هذين القسمني ، قال وملَّ

جعل اهللا تعاىل سببب اإلرث اهلجرة ، والنصرة دون القرابة ، وكان القريب : وقالوا » املراد يف املرايث « املفسرين 
  .مل يهاجر ومل ينصر  الذي آمن ومل يهاجر مل يرث؛ ألنَُّه



  .واعلم أنَّ لفظ الوالية غري مشعرٍ هبذا املعىن؛ ألنَّ اللفظ مشعر بالقرِ على ما تقرَّر يف هذا الكتاب 
  .السلطانُ ويل من ال ويل له وال يفيد اإلريث : ويقال 

ال يفيُد اإلرث بل الوالية تفيد القرب ، و]  ٦٢: يونس [ } أالا إِنَّ أَوِْلَيآَء اهللا الَ خَْوٌف َعلَْيهِْم { : وقال تعاىل 
فيمكن محله على غري اإلرث ، وهو كون بعضهم معظماً للبعض ، مهتماً بشأنه ، خمصوصاً مبعاونته ومناصرته ، وأن 
يكونوا يداً واحدة على األعداء ، فحمله على اإلرث بعيد عن داللة اللفظ ، ال سيما وهم يقولون إن ذلك احلكم 

  .} َوأْْولُواْ األرحام بَْعُضُهْم أوىل بَِبْعضٍ { : آخر اآلية  نسخ بقوله يف
فأيُّ حاجة إىل محل اللفظ على معىن ال إشعار لذلك اللفظ به ، مثَّ احلكم بأنَّهُ صار منسوخاً بآية أخرى مذكورة معه 

  .الَّ أنَّ دعوى اإلمجاع بعيد ، هذا يف غاية البعد ، اللَّهم إذا حصل إمجاع املفسرين على ذلك فيجب املصري إليه ، إ

فقال } والذين آَمُنواْ َولَْم ُيَهاجُِرواْ { املؤمنون الذين مل يهاجروا وبقوا يف مكة ، وهم املراد بقوله : القسم الثالث 
ي الوالية املثبتة يف ، فالوالية املنفية يف هذه الصُّورة ، ه} َما لَكُْم مِّن َوالََيِتهِم مِّن َشْيٍء حىت ُيهَاجُِرواْ { : تعاىل 

  .القسم املتقدم ، فما قيل هناك قيل هنا 
ال جيوُز أن يكُون املراد منها والية النصرة والديل : واحتج الذَّاهبون إىل أنَّ املراد من هذه الوالية اإلرث ، بأن قالوا 

وذلك عبارة عن املواالة يف الدِّين ، } صر َوإِِن استنصروكم ِفي الدين فََعلَْيكُُم الن{ : عليه أنَّه تعاىل عطف عليه قوله 
واملعطوف مغاير للمعطوف عليه فوجب أن يكون املراد بالوالية املذكورة أمراً مغايراً ملعىن النصرة ، وهذا استدالل 

أهل  ضعيف ألنا إذَا محلنا تلك الوالية على التَّعظيم واإلكرام ، فهو أمٌر مغاير للنصرة ، ألنَّ اإلنسان قد ينصر بعض
الذمة يف بعض املهمات ، مع أنه ال يواليه مبعىن التعظيم ، وقد ينصر عبده وأمته مبعىن اإلعانة ، مع أنه ال يواليه مبعىن 

  .التعظيم ، فسقط هذا االستدالل 
تحها هو ، والكسائي بكسر الواو ، والباقون بف» الوالية ِللَّه « قرأ محزة هنا ، ويف الكهف » ِمن واليتهم « : قوله 

قاله أُبو . َموْلَى بيِّن الوالية ، وبالكسر من والية السلطان : يقال » املَوْلَى « بالفتحِ من : وقيل . لغتان : فقيل . 
وجيوز الكسُر؛ ألنَّ يف « : قاله الزَّجَّاُج قال . بالفتح من النُّْصَرة والنَّسب ، وبالكسر من اإلمارة : وقيل . عبيد 

» ضاً جنساً من الصناعة والعمل ، وكلُّ ما كان من جنس الصناعة مكسوٌر كاخلياطية والقصارة تولِّي بعض القوم بع
  .، وقد خطَّأ األصمعيُّ قراءة الكسرِ ، وهو املُخِْطىُء ، لتواترها 

  .» والذي عندنا األْخذُ بالفتح يف هذين احلرفني؛ ألنَّ معنامها من املواالة يف الدِّين « : وقال أُبو عبيٍد 
ُيريُد من مواريثهم ، فكسر الواو « ، وعكس الفرَّاُء هذا ، فقال » الفتُح أجوُد؛ ألنَّها يف الدِّينِ « : وقال الفارسي 

أحبُّ إيلَّ من فتحها؛ ألهنا إنَّما تفتح إذا كانت نصرة وكان الكسائيُّ يذهُب بفتحها إىل النصرة ، وقد ُسمع الفتح 
  .» والكسر يف املعىن َجِميعاً 

ُيوِهُم أنَّهم ملَّا ملْ يهاجروا مع رُسولِ اهللا سقطت واليتهم مطلقاً فأزال اهللا هذا الوهم بقوله » حتَّى ُيهاجُِروا « : قوله 
  .أهنم لو هاجروا لعادت تلك الوالية : أي } َما لَكُْم مِّن َوالََيتِهِم مِّن َشْيٍء حىت ُيَهاجُِرواْ { : 

  .} كم ِفي الدين فََعلَْيكُُم النصر َوإِِن استنصرو{ : قوله تعاىل 
، بل  ملَّا بيَّن قطع الوالية بني تلك الطَّائفة من املؤمنني ، بيَّن أنَّ املراد منه ليس هو املقاطعة التَّامة كما يف حقِّ الكُفَّارِ

  .وال ختذلوهم » لو استنصروكم فانصروهم « هؤالء املؤمنون الذين مل يهاجروا 
ُتشعُر بالُوجُوبِ ، وكذلك » َعلَى « مبتدأ وخرب ، أو فعل وفاعل عند األخفش ، ولفظةُ » م النَّْصُر فََعلْيكُ« : قوله 

  ]الطويل : [ قدَّره الزخمشريُّ ، وَشبَّهه بقوله 



  وِعْنَد املُقلَِّني السَّماَحةُ والَبذْلُ... َعلَى ُمكِْثريهِمْ رِْزُق َمْن َيْعَتريهم  - ٢٧٤١
  .ال جيوز لكم نصرهتم عليهم إذ امليثاق مانع من ذلك : أي } على قَْومٍ َبْيَنكُْم َوبَْيَنُهْم مِّيثَاقٌ إِالَّ { : قوله 

بياء الغيبِة وكأنه التفات ، أو إخبار عنهم » َيْعَملُون « : قرأ السلمي واألعرج } واهللا بَِما َتْعَملُونَ َبِصريٌ { : مث قال 
.  

  .اآلية } اْ بَْعُضُهمْ أَْولَِيآُء والذين كَفَُرو{ : قوله تعاىل 
  :اعلم أنَّ هذا لترتيبٌ يف غاية احلسن؛ ألنَُّه تعاىل ذكر للمؤمنني أقساماً ثالثة 

  .املؤمنون من املهاجرين : األول 
  .األنصار وهم أفضل النَّاس وبيَّن أنه جيب أن يوايل بعضهم بعضاً : والثاين 

  .هاجروا املؤمنون الذين مل ي: والقسم الثالث 
فهؤالء هلم بسب بإمياهنم فضل ، وبسبب ترِك اهلجرة هلم حالة نازلة ، فيكون حكمهم متوسطاً مبعىن أنَّ الوالية 

للقسم األوَّل منفية عن هذا القسم ، إالَّ أنَّهم يكونون حبيثُ لو استنصروا املؤمنني ، واستعانوا هبم نصروهم 
ل ، واإلذالل ، وأمَّا الكفار فليس هلم ما يوجب شيئاً من أسباب وأعانوهم ، فهذا احلكم متوسط بني اإلجال

  .الفضيلة ، فوجب كون املسلمني منقطعني عنهم من كل الوجوه ، فال يكون بينهم والية وال مناصرة 
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 وهذا إمنا يستقيم إذا محلنا الوالية على اإلريث ، بل احلق أن» يرث املشركون بعضهم من بعض « قال ابن عباس 
تناصروا  -عليه الصَّالة والسَّالم  -إنَّ كفار قريش كانوا يف غاية العداوة لليهود فلمَّا ظهرت دعوة حممد : يقال 

  .وتعاونوا على إيذائه وحماربته ، فاملراد من اآلية ذلك 
ظه أو على مجيع ما تقدَّم ذكره ، ِحفْ: اهلاُء تعودُ إمَّا على النَّصرِ ، أو اإلرث ، أو امليثاق ، أي » إالَّ َتفَْعلُوه « قوله 

  .» أالَّ تفعلُوا ما أمرتكُم به « : وهو معىن قول الزخمشري 
بالثَّاِء املثلثة ، » كثري « بالباء املوحدة ، وقرأ الكسائيُّ فيما حكى عنه أبو موسى احلجازي » كبري « وقرأ العامة 

  .وهذا قريب ممَّا يف البقرة 
  .» إالَّ تتعاوُنوا وتتناَصرُوا « : وقال ابُن جريجٍ » أالَّ تأُخذُوا يف املرياِث بَِما أمرُتكُم بِِه « :  قال ابن عبَّاسٍ: واملعىن 

إن مل تفعلوا ما أمرتكم به يف هذه التَّفاصيل املذكورة حتصل فتنة يف األرض ، قوة الكفر ، وفساد : وقال غريهم 
أنَّ املسلمني لو اختلطوا بالكفار يف زمان : األول : د من وجوه وبيان هذه الفتنة والفسا. كبري ، وضعف اإلسالم 

ضعف املسلمني وقلة عددهم ، وزمان قوة الكفار وكثرة عددهم فرمبا صارت تلك املخالطة سبباً اللتحاق املسلم 
وثالثها . عليهم  أن املسلمني إذا تفرقوا مل يظهر هلم مجع عظيم ، فيصري ذلك سبباً جلراءة الكفار: بالكافر ، وثانيها 

إذا اكن مجع املسلمني يزيد كل يوم يف العدة والقوة ، صار ذلك سبباً ملزيد رغبتهم يف اإلسالم ورغبة املخالف يف : 
  .االلتحاق هبم 

  .} والذين آَمُنواْ َوَهاَجُرواْ { : قوله تعاىل 
قبلها تضمنت والية بعضهم لبعض ، زعم بعضهم أنَّ هذه اجلملة تكرار لليت قبلها ، وليس كذلك ، فإنَّ اليت 

وتقسيم املؤمنني إىل ثالثة أقسام ، وبيان حكمهم يف واليتهم ، وتناصرهم وهذه تضمَّنت الثناء والتشريف 
ال مرية وال » أولئك هم املُؤمنونَ حقّاً « : واالختصاص ، ومال آل إليه حاهلم من املغفرة والرزق الكرمي واملعىن 

  .اجلنة } لَُّهْم مَّْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرِميٌ { حققوا إمياهنم باهلجرة واجلهاد وبذل املال يف الدين ، : ل ريب يف إمياهنم ، وقي



املهاجرون كانوا على طبقات ، وكان بعضهم أهل اهلجرة األوىل ، وهم : قيل . فأي معىن هلذا التكرار : فإن قيل 
ثانية ، وهم الذين هاجروا بعد صلح احلديبية قبل فتح مكَّة ، الذين هاجروا قبل احلديبية ، وبعضهم أهل اهلجرة ال

وكان بعضهم ذا هجرتني ، هجرة احلبشة ، واهلجرة إىل املدينة ، فاملراد من اآلية األوىل اهلجرة األوىل ومن الثانية 
  .اهلجرة الثانية 

  .} كُمْ والذين آَمُنواْ ِمن َبْعُد َوَهاَجُرواْ َوَجاَهدُواْ َمَع{ : قوله تعاىل 
هؤالء هم القسم الرابع من مؤمين زمان حممد عليه الصالة والسالم ، الذين مل يوافقوا الرسول يف اهلجرة ، إالَّ أهنم 

  .بعد ذلك هاجروا إليه وجاهدوا معه 
  .» بعد احلديبثة وهي اهلجرة الثانية « فقال الواحدي ، عن ابن عبَّاسٍ » ِمْن بْعدُ « واختلفوا يف قوله 

والذين هاجروا بعد اهلجرة األوىل ، : بعد يوم بدر ، واألصحُّ أنَّ املراد : بعد نزول هذه اآلية ، وقيل : ل وقي
أنَّ : والصحيح ]  ١٠٠: التوبة [ } والذين اتبعوهم بِإِْحَسانٍ { : وهؤالء هم التابعون ، بإحسان ، كما قال 

  .الم اهلجرة انقطعت بفتح مكَّة ، ألنَّ مكة صارت بلد اإلس
فاملراد » ال هْجرةَ بْعَد الفَْتحِ « وأما قوله عليه الصالة والسالم . » اهلجرة غري منقطعة أبداً « : وقال احلسن 

اهلجرة املخصوصة ، فإنَّها انقطعت بالفتح وبقوة اإلسالم ، أما لو اتفق يف بعض األمان كون املؤمنني يف بلد ، وهم 
إن هاجروا املسلمون من تلك البلدة إىل بلد آخر ضعفت شوكة الكفار فهاهنا قليلون ، وللكافرين معهم شوكة ، و

  .تلزمهم اهلجرة على ما قاله احلسن؛ ألنَّ العلة يف اهلجرة من مكة إىل املدينة قد حصلت فيهم 
  .أنتم منهم وهو منكم : معكم ، يريد : أي } فأولئك ِمنكُْم { قوله 

  .} ضُُهْم أوىل بَِبْعضٍ ِفي ِكتَابِ اهللا َوأْْولُواْ األرحام َبْع{ : مث قال 
املراد بالوالية والية املرياث ، قالوا هذه اآلية ناسخة؛ ألنَُّه تعاىل بيَّن أنَّ اإلرث كان بسبب اهلجرة والنصرة ، : قالوا 

  .واآلن بعد نسخ ذلك فال حيصل اإلرث إالَّ بسبب القرابة 
م املذكورة يف سورة الّنساء ، وأمَّا الذين فسَّرثوا الوالية بالنَّصرة والتَّعظيم السها: أي } ِفي ِكَتابِ اهللا { : وقوله 
إنَّ تلك الوالية ملَّا كانت حمتملة للوالية بسبب املرياث بني اهللا تعاىل يف هذه اآلية أنَّ والية اإلرث إنَّما : « قالوا 

  .ن هذا الكالم إزالة هذا الوهم حتصل بسبب القرابة ، إالَّ ما خصَّ الدليل ، فيكون املقصود م
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َوأْْولُواْ األرحام َبْعُضُهْم أوىل { : متسَّك أصحاب أيب حنيفة هبذه اآلية يف توريث ذوي األرحام ، وأجيبوا بأن قوله 
  .جممل يف الشيء الذي حصلت فيه هذه األولوية } بَِبْعضٍ 

ذي بيَّنه اللَُّه يف كتابه فصارت هذه األولوية مقيَّدة باألحكام كان معناه يف احلكم ال} ِفي ِكَتابِ اهللا { : فلما قال 
اليت بيَّنها اللَُّه يف كتابه وتلك األحكام ليست إالَّ مرياث العصبات ، فيكونُ املراُد من هذه اجململ هو ذلك فقط ، 

  .فال يتعدَّى إىل توريث ذوي األرحام 

{ : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو علي بن أيب طالب ، لقوله فإن قيل متسكوا هبذه اآلية يف أن اإلمام بعد رس
فدل على ثبوت األولوية ، وليس يف اآلية شيء معني يف ]  ٧٥: األنفال [ } َوأْْولُواْ األرحام بَْعضُُهْم أوىل بِبَْعضٍ 

إنَّ أبا : ، وال جيوُز أن يقال ثبوت هذه األولوية؛ فوجب محله على الكل ، إالَّ ما خّصه الدَّليل ، فيندرج فيه اإلمامة 
بكر من أويل األرحام ، ملا نقل أنَُّه عليه الصالة والسالم أعطاءه سورة براءة ليبلغها إىل القوم مث بعت علياً خلفه 

  .وذلك يدلُّ على أنَّ أبا بكر ما كان منه » ال ُيؤدِّيها إالَّ رجلٌ مِنِّي « : وأمر أن يكون املبلغ هو علي ، وقال 



إن صحَّت هذه الداللة كان العباس أوىل باإلمامِة؛ ألنَُّه كان أقرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : جلواُب وا
  .ِمْن عليٍّ 

أحق يف حكم اهللا أو يف القرن ، أو يف اللوح احملفوظ ، : جيوُز أن يتعلَّق بنّص أوهلا أي } ِفي ِكَتابِ اهللا { : قول 
  .هذا احلكُم املذكور يف كتاب اهللا : مضمر ، أي وجيوز أن يكون خرب مبتدأ 

أنَّ هذه األحكام اليت ذكرهتا وفصلتها كلها حكمة وصواب ، وليس : أي } إِنَّ اهللا بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم { : مث قال 
  .فيها شيء من العبث؛ ألنَّ العامل جبميع املعلومات ال حيكم إالَّ بالصَّواب 

َمْن قََرأ سُورة األنفال وبراءة فأنَّا شَِفيٌع لَُه يوم القيامة ، « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسولُ : روى أنس قال 
وشاهد أنَّه بريٌء مَن النِّفاق وأعطي من األْجرِ بعدِد كُلِّ ُمنافقٍ وُمناِفقٍَة يف دارِ الدُّنَْيا عشر حسناٍت ، وُمِحَي عنه 

  »كان العَْرَش ومحلته ُيَصلُّون عليه أيَّام حياِتهِ يف الدنيا عشُر سيئاِت ، ورفع لُه عشُر درجاٍت ، و

فَسِيحُوا ِفي الْأَْرضِ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َواْعلَُموا أَنَّكُْم غَْيرُ ) ١(َبَراَءةٌ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلهِ إِلَى الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن الُْمْشرِِكَني 
وَأَذَانٌ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلهِ إِلَى النَّاسِ َيْوَم الَْحجِّ الْأَكَْبرِ أَنَّ اللََّه َبرِيٌء ِمَن ) ٢(ُمْخزِي الْكَاِفرِيَن ُمْعجِزِي اللَِّه َوأَنَّ اللََّه 

للَِّه َوَبشِّرِ الَِّذيَن كَفَرُوا بَِعذَابٍ الُْمْشرِِكَني َوَرسُولُُه فَإِنْ ُتبُْتْم فَُهَو َخْيٌر لَكُْم َوإِنْ َتَولَّْيُتْم فَاْعلَُموا أَنَّكُْم غَْيُر مُْعجِزِي ا
مُّوا إِلَْيهِْم َعْهدَُهْم إِلَى إِلَّا الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن الُْمْشرِِكَني ثُمَّ لَْم َينْقُُصوكُْم َشْيئًا وَلَْم ُيظَاِهرُوا َعلَْيكُمْ أََحًدا فَأَِت) ٣(أَلِيمٍ 

  ) ٤(تَِّقَني ُمدَّتِهِْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْم

  .اآلية } َبَرآَءةٌ مَِّن اهللا َوَرُسوِلِه { : قوله تعاىل 
  :اجلمهور على رفع بَراَءةٌ ، وفيه وجهان 

وجاز االبتداُء بالنَّكرة؛ ألنَّها ختَصََّصْت بالَوْصفِ باجلارِّ } إِلَى الذين { أنَّها رفٌع باالبتداء ، واخلُرب قوله : أحدمها 
  .ِمَن اِهللا كما تقولُ رُجلٌ من بين متيم يف الدَّارِ بعدها ، وهو قوله 

هذه اآلياُت براءةٌ ، وجيوز يف ِمَن اِهللا أن يكون متعلقاً بنفس براءةٌ؛ ألهنا : أنَّها خُرب ابتداٍء مضمرٍ ، أي : والثاين 
انقطعتِ : فالٍن ، أبرأ براءةً ، أي َبرِئُت من : ، تقولُ » ِمْن « وهذه املادة تتعدَّى ب . مصدٌر ، كالثَّناءة والدَّناءة 

وإىل الَّذيَن متعلٌق . الُعصبةُ َبيَْنَنا ، وعلى هذا ، فيجوُز أن يكون املُسوِّغُ لالبتداء بالنَّكرة على الوجه األوَّل هذا 
من الدين ، بالكْسرِ  بَرِئُْت ، وبََرأُت: على الثَّاين ، ويقال » بََراَءةٌ « مبحذوف على األوَّلِ ، لوقوعِه خرباً ، وبنفس 

وليس كذلك . » ليس فيه إالَّ لغةٌ واحدة ، كسرُ العنيِ يف املاضي وفتُحها يف املستقبل « : والفتح ، وقال الواحديُّ 
  .بالنصب على إضمار فعل أي امسُعوا براءةً » َبَراَءةٌ « ، بل نقلهما أهلُ اللغِة ، وقرأ عيسى بن عمر 

على أصل » ِمْن « بكسر نون » ِمن اِهللا « وقرىء » لزموا براءة ، وفيه معىن اإلغراء ا: أي « وقال ابُن عطيَّة 
وهل لَُغيَّةٌ ، فإنَّ األكثر فتحها مع الم التَّعريِف ، وكسرها مع غريها » ِمْن « التقاِء السَّاكننيِ ، أو على اإلتباع مليم 

أُبو ُعَمَر عن أهل جنران أنَّهم َيقَْرُءونَ كذِلك ، بكسر النوِن ، وقد يُْعكَُس األمُر فيهما ، وحكى » ِمن ابنك « ، حنو 
  .مع الم التَّعريف 

قد أذن اُهللا يف : ما السَّبب يف أنَّ نسب الرباءة إىل اهللا ورسوله ، ونسب املُعاهدِة إىل املشركني؟ فاجلواُب : فإن قيل 
يه وسلم وعاهدهم ، مث إنَّ املشركني نقضُوا العهد؛ معاهدة املشركني ، فاتفق املسلمون مع رسول اهللا صلى اهللا عل

اعلموا أنَّ اهللا ورسوله قد برئا ممَّا : فأوَجَب اُهللا النَّْبذَ إليهم ، فخوطب املسلمون مبا حيذرهم من ذلك ، وقيل هلم 
وأرجفوا باألراجيف  روي أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ملَّا خرج إىل تبوك وختلف املنافقون ،. عاهدمت من املشركني 



، وجعل املشركون ينقضون العهد ، فأمر اهللا تعاىل بنقض عهودهم ، اليت كانت بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وسلم 

  .قد َبرِىء اهللا ورسولُه من إعطائهم العهود والوفاء هبا إذا نكثوا : أي » بَراَءةٌ « : قال الزجاج 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم العهد؟ كيف جيوُز أن ينقض : فإن قيل 
  :ال جيوز أن ينقض العهد إالَّ على ثالثة أوجه : فاجلواُب 
أن يظهر له منهم خيانةٌ مستورة وخياف ضررهم ، فينبذ العهد إليهم ، حتَّى يستووا يف معرفة نقض العهد : فاألول 
الذين َعاَهْدتَّ { : وقال أيضاً ]  ٥٨: األنفال [ } يْهِْم على َسَوآٍء َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمن قَْومٍ ِخَياَنةً فانبذ إِلَ{ ، لقوله 

  }ِمْنُهْم ثُمَّ َينقُُضونَ َعْهَدُهْم ِفي كُلِّ َمرٍَّة 

  ] . ٥٦: األنفال [ 
 أن يكون قد شرط لبعضهم يف وقت العهد أن يقرهم مبا أمر اهللا به ، فلمَّا أمر اهللا تعاىل بقطع العهِد بينهم: الثاين 

  .قطع ألجل الشرط 
أن يكون مؤجالً فتنقضي املدَّةُ وينقضي العهُد ، ويكونُ الغرض من إظهار الرباءة أن يظهر هلم أنه ال يعود : الثالث 

للعهد ، وأنه على عزم احملاربة واملقاتلة ، فأمَّا فيما وراء هذه األحوال الثالثة ال جيوزُ نقض العهد ألبتَّةَ؛ ألنَّه جيري 
در وخلف القول ، واهللا ورسوله بريئان منه؛ وهلذا املعىن ألبتَّةَ؛ ألنَّه جيري جمرى الغدر وخلف القول ، واهللا جمرى الغ

إِالَّ الذين َعاَهدتُّم مَِّن املشركني ثُمَّ لَْم َينقُُصوكُمْ َشْيئاً َولَْم ُيظَاِهُرواْ { : ورسوله بريئان منه؛ وهلذا املعىن قال تعاىل 
إنَّ أكثر املشركني نقضوا العهد إالَّ بُنو : ، وقيل ]  ٤: التوبة [ } َحداً فأمتوا إِلَيْهِْم َعْهدَُهْم إىل ُمدَِّتهِمْ َعلَْيكُْم أَ

  .ضمرة وبُنو كنانة 
اخلطاب مع أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وإن كان النيب صلى } إِلَى الذين َعاَهْدُتْم مَِّن املشركني { : قوله 
وعاهدوا » َعاقَدُوا « يه وسلم هو الذي عاهدهم وعاقدهم؛ ألنه عاهدهم وأصحابه بذلك راضون ، فكأنَّهم اهللا عل

.  
ويكون التفاتاً من » قل هلم فسيحوا : هذا على إضمار القولِ ، أي « : قال ابُن األنباري . » فَِسيحُواْ « : قوله 

، ]  ٢٢-٢١: اإلنسان [ } ْم َشرَاباً طَهُوراً إِنَّ هذا كَانَ لَكُْم َجَزآًء َوسَقَاُهْم َربُُّه{ : الغيبة إىل اخلطابِ ، كقوله 
: [ انساب ، ِلسَْيح املاء يف األماكن املنبسطة ، قال طرفة : َساَح َيسيُح ِسياحةً وُسيُوحاً وَسيَحاناً أي : ويقال 

  ]السريع 
  ْيالً أَماِمي َتسِيْححتَّى ترى َخ... لَْو ِخفُْت َهذَا مِْنَك َما نِلَْتين  -٢٧٤٢

بنصب اجلاللِة على أنَّ النون ُحذفْت ختفيفاً » غَْيُر ُمْعجِزي اَهللا « ، وقرىء » سِيحُوا « ظرف ل » أَْرَبَعةَ أَشُْهرٍ « و 
  .، وقد تقدَّم حتريره 

  فصل
ُهرٍ واعلموا أَنَّكُْم غَْيُر ُمْعجِزِي أَْرَبَعةَ أَْش{ : قال هلم سريوا يف األرض مقبلني ومدبرين ، آمنني غري خائفني : املعىن 

مذهلم بالقتال يف الدُّنيا والعذاب يف اآلخرة : أي } َوأَنَّ اهللا ُمخْزِي الكافرين { : غري فائتني وال سابقني : أي } اهللا 
.  

ال ، وذو شو: إن براءةَ نزلت يف شوال ، وهي أربعة أشهر « : واختلفوا يف هذه األشهر األربعة ، فقال الزهريُّ 
أنَّ ابتداء هذا األجل يوم احلج األكرب ، : ، والصَّواب الذي عليه األكثرون » القعدة ، وذو احلجة ، واحملرم 



وانقضاؤه إىل عشرين من ربيع اآلخر ، ومن مل يكن له عهد ، فإمنا أجله انسالخ األشهر احلرم ، وذلك مخسون يوماً 
ي القعدة إىل عشر من ربيع األول؛ ألنَّ احلجَّ يف تلك السنة كان يف ذلك ابتداء تلك املدة كان من عشر ذ: ، وقيل 

الوقت بسبب النَّسيء الذي كان فيهم ، مث صار يف السَّنة الثانية يف ذي احلجة وهي حجة الوداع ويدلُّ عليه قوله 
  :عليه الصَّالة والسَّالم 

  .» َخلَق اهللاُ السََّماوَاِت واألْرض  أال إنَّ الزََّمانَ قَد اْسَتداَر كََهيْئَِتِه َيْوَم« 
  فصل

اختلف العلماء يف هذا التأجيل ، ويف هؤالء الذين برىء اهللا ورسوله من العهود اليت كانت بينهم وبني رسول اهللا 
  .صلى اهللا عليه وسلم 

شهر ، ومن كانت هذا تأجيلٌ للمشركني ، فمن كانت مدةُ عهده أقل من أربعة أشهر رفعه إىل أربعة أ: قال مجاعة 
مدته أكثر من أربعة أشهر حطه إىل أربعة أشهر ، مثَّ هو حرب بعد ذلك هللا ولرسوله ، فيقتل حيثُ يدرك ويؤسر إالَّ 

  .أن يتوب 
إمنا كانت األربعةُ أشهر من كان له عهد دون أربعة فأمتوا له أربعة أشهر ، فأمَّا من كان عهده أكثر : وقال الكليبُّ 
  .} فأمتوا إِلَْيهِْم َعْهدَُهْم إىل ُمدَّتِهِْم { : فهذا أمر بإمتام عهده بقوله  من أربعة أشهر

َوقَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اهللا { : أمر اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم بقتال َمْن قاتله من املشركني ، فقال « قال احلسُن 
الَّ من قاتله مث أمره بقتال املشركني والرباءة منهم ، وأجلهم وكان ال يقاتلُ إ]  ١٩٠: البقرة [ } الذين ُيقَاِتلُوَنكُْم 

أربعة أشهر ، فلم يكن ألحٍد منهم أجل أكثر من أربعة أشهر ال من كان له عهد قبل الرباءة ، وال من مل يكن له 
  .» عهد ، وكان األجل جلميعهم أربعة أشهر ، وأحل دماء مجيعهم من أهل العهود وغريهم بعد انقضاء األجل 

  :واملقصود من هذا اإلعالم أمور 
  :أن يتفكروا ألنفسهم وحيتاطوا يف هذا األمر ، ويعلموا أنَّه ليس هلم بعد هذه املدة إالَّ أحد أمور ثالثة : أوهلا 

  .إمَّا اإلسالُم أو قبول اجلزية أو السيف ، فيصري ذلك حامالً هلم على اإلسالم 
  .نكث العهد لئالَّ ينسب املسلمون إىل : وثانيها 
أراد اُهللا أن يعمَّ مجيع املشركني باجلهاد ، فعمَّ الكل بالرباءة وأجلهم أربعة أشهر ، وذلك لقوة اإلسالم : وثالثها 

  .وختويف الكفار ، وال يصحُّ ذلك إال بنقض العهود 
لرباءة لئالَّ يشاهدة العراة ، أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن حيج يف السَّنة اآلتية ، فأمر بإظهار هذه ا: ورابعها 

  .نزل هذا قبل تبوك : وقيل 
وذلك أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاهد . نزلت يف أهل مكَّة : وقال حممد بن إسحاق وجماهد وغريمها 

اهللا قريشاً عام احلديبية ، على أن يضعوا احلرب عشر سنني ، يأمن فيها الناس ، ودخلت خزاعةُ يف عهد النيب صلى 
عليه وسلم ، مث عدْت بنو بكر على خزاعة فنالت منها ، وأعانتهم قريش بالسِّالح فلمَّا تظاهر بنو بكر وقريش على 

: [ خزاعة ، ونقضوا العهد ، خرج عمرو بن سامل اخلزاعيُّ ، حىت وقف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  ]الرجز 
  ِحلَْف أبيَنا وأبيِه اَألْتلَدَا... داَ ال ُهمَّ إنِّي نَاِشٌد ُمَحمَّ -٢٧٤٣

  ثُمََّت أسلَْمَنا وملْ َننْزِْع َيدَا... كنَت لََنا أباً وكُنَّا وَلََدا 
  واْدُع ِعَباَد اِهللا يأتُوا َمدَدَا... فانُصْر َهداَك اُهللا َنصْراً أَبَدا 



  جْرِي ُمزبدَاِفي فَْيلقٍ كالَبْحرِ َي... ِفيهِْم رسُولُ اِهللا قَْد َتَجرََّدا 
  إن سيمَ َخْسفاً َوْجُهُه تَربَّدَا... أبَْيَض مثلَ الشَّمسِ َيْسُمو َصعَدا 

  وَنقَضُوا ميثاقَك املُؤكَّدَا... إنَّ قُريشاً أخلفُوَك املَْوِعَدا 
  وقَتلُوَنا ُركَّعاً وُسجَّدَا... ُهْم َبيَّتُوَنا باهلَجريِ ُهجََّدا 
  وُهْم أذَلُّ وأقَلُّ َعدَدَا... أَحَدا وزَعُموا أنْ لْسَت َتْدُعو 

، مثَّ جتهَّز إىل مكة ، ففتح مكَّة سنة مثان من اهلجرة ، فلمَّا كانت » ال ُنصِرُت إنْ لَْم أنصرْكم « فقال رسُول اهللا 
  .إنَّه حيضر املشركون ، فيطوفون عراةً : سنة تسع أراد رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ُحيجَّ ، مث قال 

» براءة « فبعث أبا بكر تلك السنة أمرياً على املوسم ، ليقيم للنَّاس احلجَّ ، وبعث معه بأربعني آية من صدر سورة 
وأمره أن يؤذن مبكَّة ، ومىن » براءة « ليقرأها على أهل املوسم ، مث بعث علّياً على ناقته العضباء ليقرأ على النَّاس 

مة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كلِّ مشرك ، وأال يطوف بالبيت عريان ، ، وعرفة أن قد برئت ذمة اهللا ، وذ
ال ، ولكن ال ينبغي ألحد أن يبلغ : يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي ، أنزل يف شأين شيء؟ قال : فرجع أبو بكر فقال 

َبلَى يا : يب على احلوضِ؟ قال هذا إالَّ رجل من أهلي ، أما ترضى يا أبا بكر أنَّك كنت معي يف الغار ، وأنَّك صاح
فلمَّا كان قبل التَّْروية بيوم خطب أبو بكر » براءة « رسول اهللا ، فسار أبو بكر أمرياً على احلجِّ ، وعلّي ليُؤذن ب 

النَّاس ، وحدَُّهم عن مناسكهم ، وأقام للنَّاس احلجَّ ، والعرب يف تلك السنِة على منازهلم اليت كاُنوا عليها يف 
هلية من احلجِّ ، حتَّى إذا كان يوم النَّحر ، قام عليُّ بُن أيب طالب فأذَّن يف النَّاسِ بالذي أمر به ، وقرأ عليهم اجلا

  .» براءة « سورة 
أالَّ يطوف بالبيت عريان ، ومن كان : بعثُت بأربع « سألنا علّياً بأي شيء بعثت يف احلجِّ؟ قال : قال زيُد بن يثيع 
 صلى اهللا عليه وسلم عهد فهو إىل مدته ، ومن مل يكن له عهد فأجله أربعة أشهر ، وال يدخلُ اجلنَّة بينه وبني النَّيب

مثَّ حجَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم سنة عشر . » إالَّ نفسَّ مؤمنةٌ ، وال جيتمُع املشركون واملسلمون بعد عامهم هذا 
  .حجة الوداع 

ليه وسلم علّياً ، أنَّ العرب تعارفُوا فيما بينهم يف العهود ونقضها أالَّ يتولَّى وكان السَّبب يف بعث النيب صلى اهللا ع
  .ذلك إال سيدهم ، أو رجل من رهطه ، فبعث علّياً إزاحة للعلَّة ، لئالَّ يقولوا هذا خالف ما نعرفه يف نقض العهود 

مأمور ، مث ساروا وقال أبو : أمري أو مأمور؟ فقال : ل والدليل على أنَّ أبا بكر كان هو األمري ، أنَّ علّياً ملَّا حلقُه قا
بعثين أبو بكر يف تلك احلجَّة يف مؤذنني يوم النَّْحر ، يؤذِّن مبىن أالَّ حيجَّ بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت « هريرة 
  .» عريان 

ا صفةً ، أو متعلٌق به ، وإىل النَّاسِ أذان صادر ، أو إعالم واصل ، وِمَن اِهللا إمَّ: رفع باالبتداء ، أي . قوله وأذانٌ 
  .وهذا إعالٌم ، واجلارَّان متعلقان به ، كما تقدَّم يف براءة : اخلرب ، وجيوُز أن يكون خرب مبتدأ حمذوٍف أي 

» معطوف على « عمرو » ، كما ال يقال « َبَراَءةٌ » إنه معطوف على : وال وجه لقولِ من قال « : قال أبو حيَّان 
  .» زيد قائم وعمرو قاعد : يف « زيد 

بفتح اهلمزة » أنَّ اهللا « بكسر اهلمزة وسكون الذَّال ، وقرأ العامَّةُ » وإذْن « وقرأ الضحاك وعكرمة وأبو املتوكل 
وضعَّف أبو حيان هذا . اإلعالُم من اِهللا براءة من املشركني : ، أي » أذانٌ « على أحد وجهني ، إمَّا كونه خرباً ل 

بأنَّ اهللا ، ويتعلَُّق هذا اجلارَّ إمَّا بنفس املصدر ، وإمَّا : وإمَّا على حذف حرِف اجلرِّ ، أي . ، ومل يذكر تضعيفه الوجه 



» أذَانٌ « وزعم بعضهم أنَّه منصوبٌ ب . مبحذُوٍف على أنه صفة وَيْوَم منصوٌب مبا تعلَّق به اجلارُّ يف قوله إىل النَّاسِ 
  :وهو فاسٌد من وجهني 

  .وصُف املصدر قبل عمله : حدمها أ
الفَْصلُ بينه وبني معموله بأجنيب ، وهو اخلُرب ، وقرأ احلسُن واألعرج بكسر اهلمزة وفيه املذهبان املشهوران : الثاين 

  .، مذهُب البصريني إضمارُ القول ، ومذهُب الكوفيني إجراُء األذاِن ُمْجَرى القول 
  فصل

: ومنه » فاألذانُ يقوم مقام اإليذان ، وهو املصدر احلقيقي . آذْنُته إيذاناً « : زهري اإلعالُم ، قال األ: واألذانُ 
أعلمنين ، : أي » فإذا فَرغنت فآذنَّين « : أذان الصَّالة ، ومنه قوله عليه الصَّالة والسَّالم لالّيت غسَّلن ابنته زينب 

  .أعلمناه ، واألذانُ معروٌف : فلمَّا فرغنا آذنَّاُه ، أي 
: وقال شيخي : ويقال فيه األذان ، واألذين ، واإليذان قال : عن اهلرويِّ قال » التهذيب « ونقل النووي يف 

» ما أِذن اهللا كأذنه « : وقوله عليه السالم [ » مفعل « مبعىن » فعيل « األذيُن هواملؤذن املعلم بأوقات الصلوات 
أذن احليوان ، مؤنثة ، : ذال ، واألذن بضم الذال وسكوهنا بفتح ال» كأذَنِِه « : بكسر الذال منه ، وقوله 

حرف مكافأة وجواب ، يكتب بالنون ، وإذا » فال إذن « : يف قوله عليه السالم » إذن « و . أذينة : وتصغريها 
  ] .قال اجلوهري . رأيت زيداً : قلت كما تقول » إذن « وقفت على 

[ } َبَرآَءةٌ مَِّن اهللا { : بَرئُْت منه ، وهذا خبالف قوله : ، ما يقال » َبرِيٌء «  متعلٌق بنفس» ِمَن املُشرِكَني « : قوله 
  .» َبراَءةٌ « فإنَّها هناك حتتمل هذا ، وحتتمل أن تكون صفة ل ]  ١: التوبة 

  :قوله ورسُولُُه اجلمهور على رفعه ، وفيه ثالثة أوجه 
  .بريٌء منهم ، وإنَّما حذف ، للداللِة عليه  ورسوله: أنه مبتدأ ، واخلُرب حمذوٌف أي : أحدها 
أنه معطوٌف على الضمري املستتر يف اخلرب ، وجاز ذلك للفصل املسوِّغ للعطف ، فرفعه على هذا بالفاعلية : والثاين 

  ] .من املشركني [ برئ اهللا ورسوله : والتقدير 
لك يف املفتوحة قياساً على املكسورِة ، قال ابنُ وهذا عند من جييز ذ» أنَّ « أنه معطوف على حملِّ اسم : الثالث 
« أنَّ » [ على مقتضى كالم سيبويه أن ال موضع ملا دخلت عليه  -يعين ابن الَباذشِ  -ومذهُب األستاذ « عطيَّة 

ا واإلمجاُع على أن ال موضع مل« لَْيَت » وبني « أنَّ » إذ هو معرٌب ، قد ظهر فيه عمل العامل ، وأنه ال فرق بني 
  .» هذه ] دخلْت عليه 

لَْيسَ » ال موضع ملا دخلْت عليه ليس ظهور عمل العامل بدليل « أنَّ » وفيه تعقٌُّب؛ ألنَّ كون « : قال أبو حيَّان 
ال « ليت » يريد أنَّ « باإلمجاع » : وما يف الدَّار من رجل ، فإنه ظهرعمل العامل وهلما موضع وقوله « زيد بقائم 

» وأخواهتا مجيعاً حكم « لَْيَت » عليه باإلمجاع ، وليس كذلك؛ ألن الفراء خالف ، وجعل حكم موضع ملا دخلت 
  .» بالكسر « إنَّ 

إىل آخره قد يظهر الفرُق بينهما ، فإنَّ هذا العامل ، وإن » . . بدليل ليس زيد بقائم « : قال شهاُب الدين قوله 
بالفتح ، فإنَّه عاملٌ غُري زائد » أنَّ « لك اعتربنا املوضع معه ، خبالف ظهر عمله يف حكم املعُدومِ ، إذ هو زائد ، فلذ

فإنَّ الفرق قائٌم ، وذلك أنَّ حكم االبتداء » لَْيَت « وبني » أنَّ « وأنْ ال فرق بني : ، وكانَ ينبغي أن يردَّ عليه قوله 
، فإنَّ معناه معهما » أنَّ « ، و » إنَّ « خبالفه مع  لفظاً ومعًنى ،» كأنَّ « ، و » لَعلَّ « ، و » لَْيتَ « قد انتسخ مع 

  :بالنَّصبِ ، وفيه وجهان » ورسوله « وقرأ عيسى بن عمر ، وزيد بن علي وابن أيب إسحاق . باقٍ 



  .أنه مفعولٌ معه : أنه عطٌف على لفظ اجلاللة ، والثاين : أظهرمها 
  :، وفيها وجهان  باجلرِّ» ورُسوِلِه « وقرأ احلسُن . قال الزخمشريُّ 

  .ورسوله إن األمر كذلك ، وحذف جوابه لفهم املعىن : أنه مقسٌم به ، أي : أحدمها 
وهذه القراءةُ يبعُد صحتُها عن . أنه على اجلواز ، كما أهنم َنَعُتوا وأكَّدوا على اجلواز ، وقد تقدَّم حتقيقه : والثاين 

إن كان اهللا قد َبرِىء : باجلر ، فقال األعرايبُّ » وَرسُوِلِه « ع رجالً يقرأ احلسن ، لإلهبام ، حتَّى حيكى أنَّ أعرابياً مس
فحكى األعرايبُّ الواقعة ، فحينئذ أمر عمُر  -رضي اهللا عنه  -من روسله فأنا بريء منه ، فَلَبَّبه القارىء إىل عمر 

: قال أُبو البقاِء  -رضي اهللا عنهما  -الدُّؤيل  وحيكى أيضاً هذه عن أمري املؤمنني علّي ، وأيب األسود. بتعليم العربيَّة 
  .وهذا واضح . » ألنَّه يؤدي إىل الكفر « املشركني » وال يكون عطفاً على « 

  فصل
مجلة تامة خمصوصة باملشركني } َبَرآَءةٌ مَِّن اهللا َوَرُسوِلهِ إِلَى الذين َعاَهْدُتْم مَِّن املشركني { : قال بعض املفسرين قوله 

مجلة أخرى ثانية معطوفة على اجلملة األوىل ، وهي } َوأَذَانٌ مَِّن اهللا َوَرُسوِلِه إِلَى الناس َيْوَم احلج األكرب { : له ، وقو
عامة يف حق مجيع النَّاسِ؛ ألنَّ ذلك جيب أن يعرفه املؤمن واملشرك ، من حيثُ إنَّ احلكم املتعلق بذلك يلزمهما مجيعاً 

يعرفوا الوقت الذي يباُح فيه القتال من الوقت الذي حيرم فيه ، فأمره تعاىل هبذا اإلعالم  ، فيجُب على املؤمنني أن
  .يوم احلج األكرب ، وهو اجلمع األعظم ، ليصل ذلك اخلرب إىل الكل ، فيشتهر 

  .} َوأَذَانٌ مَِّن اهللا { ويف هذا العطف اإلشكال الذي ذكره أبو حيان يف صدر اآلية عند قوله 
  فصل
وهو قول ُعمر ، وسعيد بن » إنَّه يوُم عرفةَ « فوا يف يوم احلجِّ األكرب ، فقال ابن عباس يف رواية عكرمة اختل

املسيب ، وابن الزبري ، وعطاء ، وطاووس ، وجماهد ، وإحدى الروايتني عن علي ، ورواية املسور بن خمرمة عن 
أمَّا بعُد فإنَّ « : اهللا عليه وسلم عشيَّة عرفة ، فقال خطب رسول اهللا صلى : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال 

ألنَّ معظم أفعال احلج فيه ، وروي أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم وقف يوم النَّحر عند » هذا يوم احلج األكرب 
مال احلج وألنَّ أعظم أع» احلج عرفةُ « وقال عليه الصالة والسالم » هذا يوُم احلج األكرب « : اجلمرات ، وقال 

  .الوقوف بعرفة؛ أل ، َّ من أدركه ، فقد أدرك احلجَّ ، ومن فاته فقد فاته احلجُّ 
يوم النحر ، وهو قول النخعّي ، والشعّيب ، والسدّي ، وإحدى : وقال ابُن عبَّاسٍ يف رواية عطاء يوم احلج األكرب 

  .الروايتني عن عليٍّ ، وقول املغرية بن شعبة وسعيد بن جبري 
: يوم احلجِّ األكرب أيَّام مىن كلها ، وهو مذهب سفيان الثَّورّي ، وكان يقول : ابن جريج عن جماهد أنه قال  وروى

  .يوم صفني ، ويوم اجلمل ، ويراد به احلني والزمان : أيامه كلها ، كما يقال : يوم احلجِّ األكرب 
: ألنه أعظم واجباته ، ومن فاته احلجُّ ، وكذلك إن قلنا إنَّه يوم عرفة؛ ف: وأما تسيمته بيوم احلج األكرب ، فإن قلنا 

ُسمِّيَ بذلك الجتماعِ املسلمني واملشركني فيه ، : إنَّه يوم النحر ، ألن معظم أفعال احلج يفعل فيه ، وقال احلسُن 
فر ، وطعن وموافقته ألعياد أهل الكتاب ، ومل يتفق ذلك قبله وال بعده ، فعظم ذلك اليوم يف قلب كل مؤمنٍ وكا

وهذا الطَّعن ضعيٌف؛ ألنَّ املراَد أنَّ ذلك اليوم استعظمه مجيع . عيُد الكفَّارِ فيه سخط : األصم يف هذا الوجه وقال 
  .الطوائف ، فلذلك وصف باألكرب 

لنَّحر ، األكُرب الوقوف بعرفة واألصغر ا: وقيل ُسمِّي بذلك؛ ألن املسلمني واملشركني َحجُّوا يف تلك السَّنة ، وقيل 
َبَرآَءةٌ مَِّن اهللا َوَرُسوِلهِ إِلَى { : قوله : األكرب القرانُ ، واألصغر اإلفراد ، فإن قيل : قاله جماهٌد ، ونقل عن جماهٍد 



ال فرق بينهما ، فما فائدة هذا } أَنَّ اهللا برياء مَِّن املشركني َوَرُسولُهُ { وقوله } الذين َعاَهدُْتْم مَِّن املشركني 
  رار؟التك

  :فاجلواب من وجوه 
الرباءة اليت هي نقيض املواالة ، ويدلُّ على هذا : أنَّ املقصوَد من األوَّلِ الرباءة من العهد ، ومن الثاين : األولُ 

  .الفرقِ يف الرباءة األوىل برىء إليهم ، ويف الثانية برئ منهم 
املشركني الذين عاهدوا ونقضوا العهد ، ويف هذه اآلية أظهر أنَُّه تعاىل يف الكالم األوَّل ، أظهر الرباءة عن : الثاين 

  .الرباءة عن املشركني من غري أن وصفهم بوصف معّين ، تنبيهاً على أنَّ املوجب هلذه الرباءة كفرهم وشركهم 

فاعلموا { أعرضتم عن اإلميان  }فَُهَو َخْيرٌ لَّكُْم َوإِن تََولَّْيُتمْ { : عن الشكر ، وأخلصتم التَّوحيَد » فإن ُتْبُتمْ « قوله 
  .وذلك وعيد عظيم } أَنَّكُْم غَْيُر ُمْعجِزِي اهللا 

وردت على سبيل االستهزاء كما يقال  -ههنا  -يف اآلخرة ، والبشارةُ } َوَبشِّرِ الذين كَفَُرواْ بَِعذَابٍ أَلِيمٍ { مث قال 
  .حتيتهم الضرب ، وإكرامهم الشَّتم : 

  :يف هذا االستثناء ثالثة أوجه } اَهدتُّم مَِّن املشركني إِالَّ الذين َع{ قوله 
لكن الذين عاهدمت فأمتُّوا إليهم عهدهم ، وإىل هذا حنا الزَّخمشري ، فإنه قال : أنَّه استثناٌء منقطٌع ، والتقديُر : أحدها 

فسيحُوا يف » : ن مستثىن من قوله وجهه أن يكو: ؟ قلت « إالَّ الذيَن عاَهدتُّم » : ممَّا استثىن قوله : فإن قلت « : 
براءةٌ من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني ، فقولوا : ؛ ألنَّ الكالم خطابٌ للمسلمني ومعناه « األرضِ 

ل سِيُحوا إالَّ الذين عاهدمت منهم ، ثُمَّ لَْم ينقصوا فأمتوا إليهم عهدهم ، واالستثناُء مبعىن االستدراك ، كأنه قي: هلم 
  .بعد أن أمروا يف النَّاكثني ، ولكن الذين مل ينكثوا ، فأمتُّوا إليهم عهدهم ، وال جتروهم جمراهم 

اقتلوا املشركني املعاهدين إالَّ الذين عاهدمت ، وفيه ضعٌف؛ : أنَّه استثناٌء متصلٌ ، وقبلُه مجلةٌ حمذوفة ، تقديره : الثاين 
براءة من اهللا ورسوله إىل املشركني املعاهدين : والتقدير » براءةٌ « : ه عائد إىل قوله إنَّ» : قاله الزَّجَّاُج ، فإنَّه قال 

  .« إالَّ الذين مل ينقضوا العهد 
قاله أبو البقاِء ، وفيه نظٌر؛ ألنَّ الفاء تزاد يف غري موضعها ، إذ « فأمتُّوا إليهِْم » : أنَّه مبتدأ ، واخلرب قوله : الثالث 

الشَّرط؛ ألنَّه ألناسٍ بأعياهنم ، وإمنا يتمشَّى على رأي األخفش ، إذ ُيجوِّز زيادهتا مطلقاً ، واألوىل أنَّهُ املبتدأ ال يشبه 
منقطٌع ، ألنَّا لو جعلناُه متصالً مستثىن من املشركني يف أوَّل السُّورة ، ألدَّى إىل الفصل بني املستثىن ، واملستثىن منه 

  .جبملٍ كثرية 
بالصَّاد املهملة ، وهو يتعدَّى لواحٍد ، والثنني ، وجيوُز ذلك « َينقُصوكُم » اجلمهور } ْم َينقُُصوكُْم َشْيئاً ثُمَّ لَ{ قوله 

ال قليالً : شيئاً من النقصان ، أو : إمَّا معفول ثان ، وإمَّا مصدٌر ، أي « َشْيئاً » مفعولٌ أول ، و « كُْم » فيه هنا ف 
  .، وال كثرياً من النقصان 

بالضَّاد املعجمة وهي على « َينقُُضوكم » رأ عطاُء بن السائب الكويف وعكرمة ، وابن السََّمْيفع ، وأبو زيد وق
  .ينقضُوا عهدكم ، فحذف املضاُف وأقيم املضاُف إليه مقامه : حذف مضاف ، أي 

قريبة من قراءة العامَّة ، فإنَّ من إنَّ النقَض يُطابق العهد ، وهي : أي . « وهي مناسبة لذكر العهد » : قال الكرماينُّ 
  .نقض العهد فقد نقص من املدة ، إالَّ أنَّ قراءة العامة أوقُع ملقابلها التمام 

  فصل
وهم بنو ضمرة حي من كنانة ، أمر اهللا ورسوله بإمتام عهدهم إىل } إِالَّ الذين َعاَهدتُّم مَِّن املشركني { : ومعىن قوله 



مل ينقضوا شيئاً من عهدهم : دهتم تسعة أشعر وكان السَّبب فيه أهنم مل ينقضوا ، أي مدهتم ، وكان قد بقي من م
الذي « فأمتُّوا إليهم عهدَُهم » من عدوكم ، « َعليكُْم أَحداً » مل يعامونا « وملْ ُيظاِهُروا » الذي عاهدمتوهم عليه ، 

« إنَّ اهللا حيبُّ املُتَِّقَني » لهم الذي عاهدمتوهم عليه إىل أج« إىل ُمدتِهِم » : أوفوقا بعهدهم : عاهدمتوهم عليه ، أي 
إنَّ هذه الطائفة ملا اتقوا النقض ، ونكث العهد ، استحقوا من اِهللا أن يصان عهدهم أيضاً عن النقض والنكث : أي 

.  

ُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقُْعُدوا لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد فَإِنْ فَإِذَا اْنَسلَخَ الْأَْشُهُر الُْحُرُم فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني حَْيثُ َوَجْدُتُموُهْم َو
َوإِنْ أََحٌد ِمَن الُْمْشرِِكَني اسَْتَجاَرَك فَأَجِْرهُ ) ٥(َتابُوا َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ فََخلُّوا َسبِيلَُهمْ إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم 

كَْيَف َيكُونُ ِللُْمْشرِِكَني عَْهٌد ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد ) ٦(اللَِّه ثُمَّ أَْبِلْغُه َمأَْمَنُه ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيْعلَُمونَ َحتَّى َيْسَمَع كَلَاَم 
  ) ٧(ُهْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني َرسُوِلِه إِلَّا الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِعْندَ الَْمْسجِِد الْحََرامِ فََما اْسَتقَامُوا لَكُْم فَاْسَتِقيمُوا لَ

  .اآلية } فَإِذَا انسلخ األشهر احلرم { : قوله تعاىل 
هنا من أحسن االستعارات ، وقد بيَّن » االنسالخُ « و . » إذا خرجت منه : يقال سلختُ الشهر « قال الليثُ 

لنا فيه ، فنحُن نزداد كلَّ ليلٍة منه إىل مضيِّ نصفه دخ: أْهللنا شهر كذا ، أي : يقال « : ذلك أبو اهليثم ، فقال 
  ]الطويل : [ ؛ وأنشد » لباساً ، مث نسلخه عن أنفسنا جزءاً فجزءاً إىل أن ينقضي وينسلخ 

  كَفَى قَاِتالً َسلِْخي الشُّهُوَر وإْهالِلي... إذا َما سَلْخُت الشَّْهَر أهلَلُت ِمثلُه  -٢٧٤٤
فَسِيحُواْ ِفي األرض { : األشهُر املتقدمة يف قوله : جيوز أن تكون للعهد ، واملراد هبا »  األشهر« واأللف والالم يف 

، والعرُب إذا ذكرت نكرة ، مث أرادت ذكرها ثانياً أتت بضمريه؛ أو بلفظه ُمعرَّفاً ب ]  ٢: التوبة [ } أَْرَبَعةَ أَشُْهرٍ 
ملْ » رأيت رجالً ، فأكرمُت الرَّجل الطَّويل « : غايرة ، فلو قيل ، وال جيوز حينئذ أن نصفُه بصفٍة ُتْشعر بامل» أل « 

فأكرمت الرجل املذكور ، ومنه هذه اآلية ، فإنَّ : ُترد بالثَّاين األول وإن وصفته مبا ال يقتضي املغايرة جاز ، كقولك 
ايرة ، وجيوزُ أن يراد ، وهي صفةٌ مفهومة من فحوى الكالم فلم تقتض املغ» احلُُرم « قد وصفت ب » األشهر « 

  .للعهد وقد ذكر املفسرون الوجهني » أل « هبا غُري األشهر املتقدمة ، فال تكون 
  .األربعة ، رجب ، وذو القعدة ، وذو احلجة ، واحملرم : املراُد باألشهر احلرم : قالوا 

ومن ال عهد له فأجله إىل هي شهور العهد فمن كان له عهد فعهده أربعة أشهر ، « : وقال جماهٌد وابن إسحاق 
  .» انقضاء احملرم مخسون يوماً 

  .ألنَّ اهللا حرَّم فيها على املؤمنني دماء املشركني والتَّعرض هلم : وقيل هلا حرم 
ملَّا كان القدر : قيل . } فَإِذَا انسلخ األشهر احلرم { : هذا القدر بعض األشهر احلرم ، واُهللا تعاىل يقول : فإن قيل 
  .مضت املدة املضروبة اليت يكون معها انسالخ األشهر احلرم : ا مضى أطلق عليه اسم اجلمع ، ومعناه متصالً مب

  .} فاقتلوا املشركني َحْيثُ َوَجدتُُّموُهْم َوُخذُوُهْم واحصروهم واقعدوا لَُهْم كُلَّ مَْرَصدٍ { قوله 
  :اعلم أنَّه تعاىل أمر بعد انقضاِء األشهر احلرم بأربعة أشياء 

  .على اإلطالق يف أي وقت كان يف احلل أو احلرمِ : أي } فاقتلوا املشركني { : قوله : أوهلا 
  .أسروهم : أي » َوُخذُوُهمْ « : وثانيها 
  .امنعوهم من اخلروج إن حتصنوا ، قاله ابن عباس : املنع ، أي : واحلصر » واحصروهم « : وثالثها 

  .» ة والتَّصرف يف بالد الشام امنعوهم من دخول مكَّ« وقال الفرَّاُء 



  :وجهان » كل « يف انتصاب . } واقعدوا لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد { قوله : ورابعها 
  .أنه منصوٌب على الظرف املكاين : أحدمها 

وردَّ عليه الفارسيُّ هذا القول من حيث إنَّه ظرف مكان خمتص ، واملكانُ . » ذهبت مذهباً : حنو « قال الزجاج 
َصلَّْيُت يف الطريق ويف البيت ، وال يصل بنفسه إالَّ يف ألفاظٍ : ال يصلُ إليه الفعلُ بنفسه بل بواسطة؛ يف حنو  املختصُّ

  ]الكامل : [ حمصورٍة بعضها ينقاس ، وبعضها يسمع ، وجعل هذا نظري ما فعل سيبويه يف بيت ساعدة 

  سل الطَّريَق الثَّْعلَُبفيِه كما ع... لَْدنٌ بِهزِّ الكفِّ يْعِسلُ متنُه  -٢٧٤٥
  .وهو أنَُّه جعله ممَّا حذف فيه احلرُف اتِّساعاً ، ال على الظرف ، ألنه ظرف مكان خمتص 

ارصدوهم : ال يراد به حقيقةُ القعود ، وإمنا يراد « واقُعدُوا » إنه ينتصُب على الظرف؛ ألنَّ معىن « قال أبو حيَّان 
لظرف يف املادة ، ومىت أتفقا يف املادة لفظاً ، أو معًنى ، وصل إليه بنفسه ، ، وإذا كان كذلك فقد اتفق العامل وا

  .» جلست جملس القاضي ، وقعدت جملس القاضي ، واآليةُ من هذا القبيل : تقول 
على كلِّ مرصد قاله األخفُش ، وجعله مثل : ، أي » على « أنه منصوٌب على إسقاط حرف اجلر ، وهو : والثاين 

  ]الطويل : [ قول اآلخر 
  وأخِْفي الذي لَْوالَ األَسى لَقَضانِي... َتِحنُّ فتبدي َما بَِها ِمْن صباَبٍة  -٢٧٤٦

: ، أي ]  ١٦: األعراف [ } َألقُْعَدنَّ لَُهْم ِصَراطََك { : وهذا ال ينقاس ، بل يقتصر فيه على السَّماع ، كقوله 
بكل مرصد ، نقله : هو على تقدير الباء ، أي : عضهم ، وقال ب» على « على صراطك ، اتفق الكل على تقدير 

: [ ألنَّ املعىن عليها؛ وجعله نظري قول الشاعر » يف « فينبغي أن تقدَّر » يف « أبو البقاء ، وحينئٍذ تكون الباء مبعىن 
  ]الوافر 
  ِدأنَّ املنيَّةَ للْفََتى باملَْرَص... ُنَغاِلي اللَّْحَم لَألْضيَاِف َناِسياً  -٢٧٤٧

يقع على الرَّاصد ، سواًء كان مفرداً أم مثىن أم جمموعاً ، وكذلك : املكانُ املختص بالترصُّد ، واملرصد : واِملْرَصاُد 
حيتمل كلَّ ]  ٢٧: اجلن [ } فَإِنَُّه َيْسلُُك ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َرَصداً { : وقوله تعاىل . » املرُصوِد « يقع على 
  .نَُّه يف األصل مصدر ، فلذلك التزم فيه اإلفراُد والتذكُري ذلك؛ وكأ

كوُنوا هلم رصداً ، : املوضعُ الذي يرقب فيه العدو يريد : واملرصُد  -اقعدوا هلم على كلِّ طريق : ومعىن اآلية 
  .لتأخذوهم من أي وجه توجهوا 

دعوهم ليتصرفوا يف أمصارهم ، ويدخلوا : أي } َخلُّواْ َسبِيلَُهمْ فَإِن َتابُواْ َوأَقَاُمواْ الصالة َوآَتُواْ الزكاة فَ{ : قوله 
  .به » َرحيمٌ « ملن تاب » إِنَّ اهللا غَفُوٌر رَِّحيمٌ « مكَّة 

واحتجُّوا هبذه اآلية على قتل تارك الصَّالة؛ ألنَّ اَهللا تعاىل أباح دم الكفَّار مطلقاً مث حرَّمها عند التوبة ، وإقام الصالة 
  .ء الزكاة ، فإذا مل توجد الثالثة ، فإباحة الدَّم حباهلا ، وإيتا

  .» هذه اآلية تنسخ كل آية يف القرآن فيها ذكر اإلعراض والصَّرب على أذى األعداء « : قال احلسُني بن الفضلِ 
  .اآلية } َوإِنْ أََحٌد مَِّن املشركني استجارك فَأَجِْرُه { : قوله تعاىل 

إن أردنا أن نأيت الرسول بعد :  -رضي اهللا عنه  -الً من املشركني قال لعليّ بن أيب طالب أنَّ رج: روى ابن عباس 
ألنَّ اهللا » ال « :  -رضي اهللا عنه  -انقضاء هذا األجل لسماع كالم اهللا ، أو حلاجة أخرى ، فهل نقتل؟ فقال عليٌّ 

  .فأمنه حىت يسمع كالم اِهللا  :أي } َوإِنْ أََحٌد مَِّن املشركني استجارك فَأَجِْرُه { : قال 



أنه ملا أوجب بانسالخ األشهر احلرم قتل املشركني ، دلَّ ذلك على أن حجة اهللا تعاىل قد قامت : فتقرير النظم 
عليهم ، وأن ما ذكره عليه الصَّالة والسَّالم قبل ذلك من الدالئل كفى يف إزاحة عذرهم ، وذلك يقتضي أن أحداً 

لدَّليل واحلجة ال يلتفت إليه ، بل يطالب إمَّا باإلسالم ، وإمَّا بالقتل ، فذكر اهللا تعاىل هذه من املشركني لو طلب ا
اآلية إزالة هلذه الشبهة ، وبيَّن أنَّ الكافر إذا جاء طالباً الدَّليل واحلجة ، أو طالباً الستماع القرآن ، فإنَّه جيب إمهاله 

  .وحيرم قتله 
  .يف كونه من باب االشتغال عند اجلمهور ]  ١٧٦: النساء [ } إِن امرؤ َهلََك { وله كق} َوإِنْ أََحٌد { : قوله 

وإن استجارك أحد ، وال ُجيوز أن « : مرتفع بفعل مضمر يفسِّرُه الظَّاهُر ، وتقديره » أََحٌد « : قال ابُن اخلطيب 
جيوز أن تكون هنا » حتَّى يسَمَع « قوله . » من عوامل الفعل ال تدخل على غريه « إنْ » يرتفع باالبتداء ، ألنَّ 

، وهل ُجيوزُ أن تكون هذه املسألةُ من » فَأجِرُه « للغاية ، وأن تكون للتَّعليلِ ، وعلى كال التقديرين تتعلَّق بقوله 
، أو » استجاركَ « بقوله » حتَّى « باب التَّنازع أم ال؟ وفيه غموٌض ، وذلك أنَّه جيوز من حيث املعىن أن تعلَّق 

. وإن استجارك أحٌد حتَّى يسمع كالم اِهللا فأجرُه ، حتَّى يسمع كالم اهللا : إذ جيوز تقديره » فأجرُه « بقوله 
واجلواُب أنه ال جيوُز عند اجلمهور ، ألمر لفظي من جهة الصناعة ال معنوي ، فإنَّا لو جعلناه من التَّنازع ، وأعملنا 

ال جترُّهُ » حتَّى « جترُّ املضمر ، و » حتَّى « يه مضمراً على ما تقرَّر ، وحينئٍذ يلزُم أنَّ األوَّل مثالً ، الحتاج الثَّاين إل
  ]الوافر : [ إالَّ يف ضرورة شعر كقوله 

  فًتى حتَّاَك يا اْبَن أيب يزيِد... فَال واِهللا ال َيلْقَى أنَاٌس  -٢٧٤٩
فَرْحتُ : ندُه ، ويكون من إعمال الثَّاين حلذفه ، ويكون كقولك وأمَّا عند من ُيجيُز أن جترَّ املضمر؛ فال ميتنع ذلك ع

من بابِ » كَالََم اهللا « : فرْحُت به ، ولو كان ِمْن إعمالِ األوَّلِ ملْ حيذفُْه من الثَّاين ، وقوله : ومررتُ بزيٍد ، أي 
مكان أمنه : جيوُز أن يكون مكاناً ، أي »  َمأْمَنُه« إضافة الصِّفِة ملوصوفها ، ال من بابِ إضافة املخلوقِ للخاِلقِ ، و 

  .ثُمَّ أبلْغه أْْمَنُه : ، وأن يكون مصدراً ، أي 
  فصل يف املراد من اآلية

استأمنك بعد انسالخ األشهر احلرم : وإن استجارَك أحٌد من املشركَني الذين أمرتكَ بقتاهلم وقتلهم أي : معىن اآلية 
ثُمَّ أَْبِلْغُه « . فيما له وعليه من الثواب والعقاب » حتَّى يسمع كالم اهللا « منه ، وأ» فأجرُه « ، ليسمع كالم اهللا 

إن مل يسلم أبلغه املوضع الذي يأمُن فيه ، وهو دار قومه ، فإن قاتلك بعد ذلك ، وقدرت عليه فاقتله : أي » َمأَْمَنُه 
.  

  .اهللا وتوحيده ، فهم حمتاجون إىل مساع كالم اهللا ، ال يعلمون دين » ذلك بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َيْعلَُمونَ « 
  .» هذه اآلية حمكمة إىل يوم القيامة « قال احلسُن 

  فصل
هذه اآلية تدلُّ على أنَّ كالم اِهللا يسمعه الكافُر ، واملؤمُن ، والزنديُق ، والصديق والذي يسمعه : قالت املعتزلةُ 

، فدلَّ ذلك على أنَّ كالم اِهللا ليس إالَّ هذه احلروف واألصوات ، مجهور اخللق؛ ليس إالَّ هذه احلروف واألصوات 
مثَّ من املعلوم بالضرورة ، أنَّ احلروف واألصوات ال تكون قدمية ، ألنَّ تكلم اهللا هبذه احلروف ، إمَّا أن يكون معاً ، 

م ال حيصل ُمنتظماً إال عند دخول أو على الترتيب ، فإن تكلَّم هبا معاً مل حيصل منه هذا الكالم املنتظم؛ ألن الكال
هذه احلروف يف الوجوِد على التعاقب ، فلو حصلت معاً ، ملا حصل االنتظام ، فلم حيصل الكالم ، وإن حصلت 
 -متعاقبةً؛ لزم أن ينقضي املتقدم ، وحيدث املتأخر ، وذلك يوجب احلدوث ، فدلَّ هذا على أنَّ كالم اهللا ُمحدثٌ 



عليه الصَّالة والسَّالم  -كالم اهللا شيٌء مغايٌر هلذه احلروف واألصوات فهو باطلٌ؛ ألن الرسول  إنَّ: قالوا فإن قلتم 
  .إال إىل هذه احلروف واألصوات ]  ٦: التوبة [ } كَالََم اهللا { ما كان يشري بقوله  -

أن كالم اهللا قدٌمي ، فوجب ثبت هبذه اآلية أنَّ كالم اهللا ليس إالَّ هذه احلروف واألصوات ، وثبت : وقال آخرون 
  .القولُ بقدم احلروف واألصوات 

وأنكروا عليه . » إنا إذا مسعنا هذه احلروف واألصوات ، فقد مسعنا مع ذلك كالم اهللا تعاىل « : وقال ابُن فورك 
  .خر مغايراً هلا هذا القول؛ ألنَّ الكالم القدمي ، إمَّا أن يكون نفس هذه احلروف واألصوات ، وإمَّا أن يكون شيئاً آ

  .واألول قول الزجاج ، وهو باطلٌ ، ألنَّ ذلك ال يليُق بالعقالء 
والثاين باطلٌ ، ألنَّا على هذا التقدير ، ملَّا مسعنا هذه احلروف واألصوات ، فقد مسعنا شيئاً آخر خيالُف ماهيَّة هذه 

األصوات مل نسمع شيئاً آخر سواها ومل يدرك احلروف واألصوات لكنَّا نعلم بالضرورِة أنا عند مساع هذه احلروف و
  .مسعنا شيئاً مغايراً هلا ، فسقط هذا الكالم 

أن يقال هذا الذي نسمعه ليس عني كالم اهللا على مذهبكم؛ ألنَّ كالم اهللا ، ليس : واجلواب عن كالم املعتزلة 
ه اليت نسمعها حروف وأصوات احلروف واألصوات اليت خلقها أوالً ، بل تلك احلروف واألصوات انقضت ، وهذ

  .فعلها اإلنسان ، فما ألزمتموه علينا فهو الزم عليكم 
  فصل

إذا دخل الكافر احلريب دار اإلسالمِ ، كان َمْغُنوماً مع ماله ، إالَّ أن يدخل مستجرياً لغرض شرعي ، : قال الفقهاُء 
صيب أو جمنون ، فأماهنما شبهة أمان؛ فيجب  كاستماع كالم اهللا رجاء اإلسالم ، أو دخل لتجارة ، فإن دخل بأمان

تبليغه مأمنه ، وهو أن يبلغ َمْحُروساً يف نفسه وماله إىل مكانه الذي هو مأمن له ، ومن دخل منهم دار اإلسالم 
  .رسُوالً ، فالرسالة أمانٌ ، ومن دخل ليأخذ ماالً له يف دار اإلسالم ، وملاله أمان ، فأمان ماله أمان له 

  .اآلية } َيكُونُ ِللُْمْشرِِكَني َعْهٌد ِعنَد اهللا َوِعندَ َرسُوِلِه  كَْيَف{ 
  :ثالثةُ أوجٍه » يكون « يف خرب 
اُمسها واخلرب هنا واجُب التقدمي ، الشتماله على ما لُه صدر الكالم ، وهو » َعْهٌد « ، و » كيف « أنَُّه : أظهرها 

  .ال ينبغي أن يستفىت : ْستفَتى مثلك؟ أي كيف ُي: االستفهاُم ، مبعىن االستنكار ، كقولك 
أن تعمل يف الظَّرف وشبهه ، وإمَّا » كانَ « ، عند من جييُز يف » يكُونُ « على هذا يتعلق إمَّا ب » للمشركني « و 

متعلقةً جيوز أن تكون » ِعند « ، يف األصلِ ، فلمَّا قُدِّمْت نصبت حاالً ، و » َعْهٌد « مبحذوٍف ، على أنَّها صفةٌ ل 
  .ألنه مصدٌر » َعْهدٌ « أو متعلقة بنفس » َعْهٌد « أو مبحذوٍف على أهنا صفةٌ ل » يكون « ب 

على هذا فيها األوجه املتقدمة ، ويزيد وجهاً رابعاً وهو أنه » عند « ، و » للمشركني « أن يكون اخلُرب : والثاين 
  .» ركني للُمش« جيوُز أن يكون ظرفاً لالستقرار الذي تعلَّق به 

عند من » يكون « على هذا إمَّا تبيني ، وإمَّا متعلٌق ب » للُمشركنيَ « ، و » ِعنَد اِهللا « أن يكون اخلربُ : والثالث 
وإمَّا متعلٌق باالستقرار الذي تعلَّق به اخلرب ، وال يباىل بتقدمي . » َعْهٌد « وإمَّا حالٌ من  -كما تقدَّم  -ُيجيز ذلك 

على هذين الوجهني ُمْشبهةٌ بالظَّرِف ، أو باحلال ، كما تقدَّم » كَْيَف « ى االسم لكونه حرف جّر ، معمولِ اخلرب عل
  ] . ٢٨: البقرة [ } كَْيَف َتكْفُُرونَ { : حتقيقه يف 

دُ كيف يوج: وهو أن يكون الكونُ تاماً ، مبعىن  -وكان ينبغي أن يكون هو األظهر  -وملْ يذكُُروا هنا وْجهاً رابعاً 
ومن جميئه مبعىن النفي » إالَّ « عهٌد للمشركَني عند اِهللا؟ واالستفهام هنا مبعىن النَّفي ، ولذلك وقع بعده االستثناء ب 



  :أيضاً قوله 
  كثٌري ، ولكْن كيف بالسَّْيفِ ضَارُِب... فََهِذي ُسيوٌف يا ُصَديُّ بن مالٍك  -٢٧٥٠

كيف يكون للمشركني عهد مع إضمار الغدر فيما وقع من : ٌف تقديره ليس ضاربٌ بالسَّْيِف ، ويف اآلية حمذو: أي 
  .العهد 
  :يف االستثناء وجهان } إِالَّ الذين َعاَهدُْتْم ِعنَد املسجد احلرام { : قوله 

  .لكن الذين عاهدمت ، فإنَّ حكمهم كيت وكيت : أنَُّه منقطٌع ، أي : أحدمها 
  :احتماالن  أنَُّه متَّصلٌ ، وفيه حينئٍذ: والثاين 
  .أنَُّه منصوٌب على أْصلِ االستثناء من املُشركَني : أحدمها 
ليس يكونُ للمشركني عهٌد إال للذين : أنه جمروٌر على البدل منهم؛ ألنَّ معىن االستفهام املتقدم نفٌي ، أي : والثاين 

  .خربه » فََما استقاموا « ، واجلملةُ من قوله  مل ينكُثوا ، وقياُس قول أيب البقاِء فيما تقدَّم أن يكون مرفوعاً باالبتداء
  فصل

: ال يكون هلم عهد عند اهللا ، وال عند رسوله وهم يغدرون ، وينقضون العهد ، مث استثىن فقال : أي : معىن اآلية 
  .} إِالَّ الذين َعاَهْدُتْم ِعنَد املسجد احلرام { 

  .» ُهْم قُرْيش « : قال ابُن عباسٍ 
  .» أهلُ مكَّة الذين عاهدهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم احلُديبيِة  هم« وقال قتادة 
يعين ما أقاموا على العهد مث إهنم مل [ } فاستقيموا لَُهْم { على العهد : أي } فََما استقاموا لَكُمْ { : قال تعاىل 
 صلى اهللا عليه وسلم بعد الفتح ونقضوا العهد ، وأعانوا بين بكر على خزاعة ، فضرب هلم رسول اهللا] يستقيموا 

  .أربعة أشهر خيتارون من أمرهم ، وإمَّا أن يلحقوا بأي بالد شاءوا ، فأسلموا قبل األربعة أشهر 
إهنم قبائل من بين بكر وهم خزميةُ ، وبنو مدجل من ضمرة ، وبنو الديل ، : وقال السدي والكليب وابن إسحاق 
يش يوم احلديبية ومل يكن نقض إالَّ قريش ، وبنو الديل من بكرٍ؛ فأمر بإمتام وهم الذين كانوا قد دخلوا يف عهد قر

العهد ملْن مل ينقض وهو بنو ضمرة ، وهذا القول أقرب إىل الصواب؛ ألنَّ هذه اآليات نزلت بعد نقض قريش العهد 
  .} موا لَُهمْ فََما استقاموا لَكُْم فاستقي{ : وبعد فتح مكَّة؛ ألنَّ بعد الفتح كيف يقول قد مضى 

: التوبة [ } إِالَّ الذين َعاَهدتُّم مَِّن املشركني ثُمَّ لَْم َينقُُصوكُْم شَْيئاً { : فيهم  -عزَّ وجلَّ  -وإنَّما هم الذين قال اهللا 
كما نقصكم قريش ، ومل يظاهروا عليكم كما ظاهرت قريش بين بكر على خزاعة ، وهم حلفاء رسول اهللا ]  ٤

  .وسلم  صلى اهللا عليه
فاستقيموا هلم : أن تكون مصدرية ظرفيةً ، وهي حملِّ نصب على ذلك أي » ما « جيوُز يف » فََما استقاموا « قوله 

  :مدة استقامتهم لكم ، وجيوزُ أن تكون شرطيةً ، وحينئٍذ ففي حملِّها وجهان 
استقاموا لكم فاستقيموا هلم ، ونظَّره أبو  أيَّ زماٍن: أنَّها يف حملِّ نصب على الظَّرف الزماين ، والتقدير : أحدمها 

  ] . ٢: فاطر [ } مَّا يَفَْتحِ اهللا ِللنَّاسِ ِمن رَّْحَمٍة فَالَ ُمْمِسَك لََها { : البقاِء بقوله 
جواب الشرط ، وقد حنا » فاستقيمُوا هلُم « أهنا يف حملِّ رفع باالبتداء ، ويف اخلرب األقوال املشهورة ، و : والثاين 

» ما « أي زماٍن استقاموا لكم فاستقيموا هلم ، وقد جوَّز ابُن مالكٍ يف : يه احلويفُّ ، وحيتاُج إىل حذف عائد ، أي إل
  ]الطويل : [ املصدرية الزمانية أن تكون شرطية جازمة ، وأنشد على ذلك 

  ا وال الَعْيشِ أَْجَمعَافَال َخْيَر ِفي الدُّنَْي... فََما َتْحَي ال َتْسأْم َحيَاةٌ وإنْ َتُمْت  -٢٧٥١



  .وال دليل فيه ، ألنَّ الظاهر الشرطيةُ من غري تأويلٍ مبصدريَّة وزماٍن 
. » وال جيوز أن تكون نافيةً ، لفساد املعىن ، إذ يصري املعىن استقيموا هلم؛ ألنَّهم مل يستقيموا لكم « : قال أُبو البقاِء 

  .من اتقى اهللا فوىف بعهده ملن عاهده : أي } ني إِنَّ اهللا ُيِحبُّ املتق{ : مث قال تعاىل 

) ٨(بُُهْم َوأَكْثَرُُهْم فَاِسقُونَ كَْيَف َوإِنْ َيظَْهرُوا َعلَْيكُْم لَا َيْرقُبُوا ِفيكُْم إِلًّا وَلَا ِذمَّةً يُْرُضوَنكُمْ بِأَفَْواهِهِْم َوتَأَْبى قُلُو
لَا َيْرقُُبونَ ِفي ُمْؤِمنٍ إِلًّا َولَا ِذمَّةً ) ٩(دُّوا َعْن َسبِيِلِه إِنَُّهْم َساَء َما كَاُنوا َيْعَملُونَ اشَْتَرْوا بِآيَاِت اللَِّه ثََمًنا قَِليلًا فََص

  ) ١٠(َوأُولَِئَك ُهُم الُْمْعَتُدونَ 

  . اآلية} كَْيَف َوإِن يَظَْهُروا َعلَْيكُْم الَ َيْرقُُبواْ ِفيكُْم إِالًّ َوالَ ِذمَّةً { : قوله تعاىل 
؟ » كيف َتطْمئنون ، أو كيف يكونُ هلم عهٌد « املستفهُم عند حمذوٌف ، لداللة املعىن عليه ، فقدَّره أبو البقاِء 

والتقدير الثاين ِمْن تقديري أيب البقاء أحسُن؛ ألنَّه من جنس ما تقدَّم ، فالداللةُ . كيف ال تقاتلوهنم؟ : وقدَّره غريه 
  .عليه أقْوى 

، ]  ٢٥: آل عمران [ } فَكَْيَف إِذَا َجَمعَْناُهْم { : يف هذا التركيب كثرياً ، وتقدَّم منه قوله تعاىل وقد جاء احلذفُ 
  ]الطويل : [ ؛ وقال الشاعر ]  ٤١: النساء [ } فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا { 

  فكْيَف وهاتا َهْضَبةٌ وكَِثيُب... وَخبَّْرُتَماين أنَّما املوتُ يف القَُرى  -٢٧٥٢
  ]الطويل : [ كيف مات؟ وقال احلطيئةُ :  أي

  علَى ُمعظمٍ وال أدَميكُُم قدُّوا... فَكْيَف وملْ أعلْمُهم َخذلُوكُُم  -٢٧٥٣
  كيف تلومونين يف مدحهم؟: أي 

كيف ال » ، وقدَّره غريه ب « كيف تطمئنون » : بقوله « كيف » وقدَّر أبو البقاِء الفعل بعد « : قال أُبو حيَّان 
  .؟ « هنم تقاتلو

  .« ومل يقدره أُبو البقاء هبذا وحده ، بل به ، وبالوجه املختار كما تقدَّم منه » : قال شهاُب الدِّين 
تكرار ، الستبعاد ثبات املشركَني على العهد ، وحذف الفعل ، لكونه « كيف « » كَْيَف َوإِن َيظَْهرُوا » قوله 

ُهمْ إن يظهروا عليكم بعد ما سبق هلم من تأكيد األميان واملواثيق ، مل كيف يكون هلم عهد وحاهلم أنَّ: معلوماً ، أي 
يف حملِّ نصبٍ على احلالِ « إِن َيظَْهرُوا » : واجلملة الشرطية من قوله . ينظروا يف حلف وال عهد وال يبقوا عليكم 

َوإِن يَأِْتهِْم عََرٌض مِّثْلُُه { : قوله كيف يكونُ هلم عهٌد ، وهم على حالٍة تنايف ذلك؟ وقد تقدَّم حتقيق هذا عند : ، أي 
ببنائه « وإن ُيظَهرُوا » : جواُب الشرط ، وقرأ زيد بن علي « ال يْرقُبوا » ، و ]  ١٦٩: األعراف [ } َيأُْخذُوُه 

: إذا علوته ، وظهرت على السطح : ظهرت على فالن : جعله غالباً له ، يقال : للمفعول ، من أظهره عليه ، أي 
  .صرت فوقه  إذا

: قال تعاىل . « أعالُهم عليهم : الظَّفر بالشَّيء ، وأظهر اُهللا املسلمني على املشركني ، أي : الظُّهور » : قال اللَّْيثُ 
  .ليعليه : أي ]  ٣٣: التوبة [ } ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدين كُلِِّه { : وقوله ]  ١٤: الصف [ } فَأَصَْبحُواْ ظَاهِرِيَن { 

  .« رقبَ اإلنسانَ يرقُب رقْبةً ورِقْبَاناً ، هو أن ينتظره » قال الليثُ « الَ َيْرقُبُواْ » : قوله 
: أي ]  ٩٤: طه [ } وَلَْم َتْرقُْب قَْوِلي { : حارسهم ، وقوله : ال ينتظروا ، قاله الضحاُك ، ورقيب القوم : واملعىن 

  .مل حتفظه 
  .» أقوالٌ « اِإللِّ » ويف . « َيْرقُبُوا » مفعولُ به ب « إالًّ » : قوله . « ال يراعوا فيكم إالَّ » : وقال قطرٌب 



أنَّ املراد به العهد ، قاله أبو عبيدة ، وابن زيد ، والسديُّ وكذلك الذمة ، إالَّ أنه كرر ، الختالف : أحدها 
  ]البسيط : [ اللفظني؛ ومنه قول الشاعر 

  ومالٌك فيهُم اآلالُء والشََّرُف... قبةٌ لَْوالَ بُنو مالٍك ، واِإللُّ َمْر -٢٧٥٤
  ]املتقارب : [ اِحللْف؛ وقال آخر : أي 

  وذُو اِإللِّ والَعْهدِ ال َيكِْذُب... وَجْدناُهُم كَاِذباً إلُُّهْم  -٢٧٥٥

  ]الرمل : [ وقال آخر 
  قَطَُعوا اِإللَّ وأعْرَاَق الرَِّحْم... أفَْسَد النَّاَس ُخلُوٌف َخلَفُوا  -٢٧٥٦

  .أي؛ وفَيُّ العهد » ويفُّ اإللِّ ، كرُمي اِخللِّ ، َبُرودُ الظِّلِّ « : ويف حديث أمِّ زرع بنت أيب زرع 
  ]الوافر : [ أنه القرابةُ ، قاله ابُن عبَّاسٍ والضحاك ، وبه قال الفراء وأنشدوا حلسان : الثاين 
  قْبِ من َرألِ النََّعامِكإِلِّ السَّ... لََعْمُرَك إِنَّ إِلََّك ِمْن قُريشٍ  -٢٧٥٧

  ]الرمل : [ وأنشد أبو عبيدة على ذلك قوله 
  قَطَُعوا اِإللَّ وأعراَق الرَِّحْم. ...  -٢٧٥٨

  .لئالَّ يلزم التكرار  -كما تقدَّم  -والظَّاهر أنَّ املراد به العهد 
على ذلك حبديث أيب بكر ملَّا عرض عليه هو اسم من أمسائه ، واستدلُّوا : أي  -تعاىل  -أنَّ املراد به اهللا : الثالث 

قاله أبو ْجملزٍ ، وجماهد  -عز وجل  -اهللا : ، أي » إنَّ هذا الكالم مل خيرج من إلّ «  -لعنه اهللا  -كالم ُمَسْيلمة 
 -اىل تع -ألنَّ أمساءه « : ُيقرأ جِْبرَئل بالتشديد ، يعين عبد اهللا ومل يرتض هذا الزجاج ، قال : وقال عبيد بن عمري 

  .» يا إلُّ ، افعلْ يل كذا : ومل ُيسَمْع أحٌد يقول  -معروفة يف الكتابِ والسُّنَّةِ 
اجلُؤار ، وهو رفُع الصَّوت عند التحالُف ، وذلك أهنم كانوا إذا متاسحوا ، وحتالفوا ، » اإللَّ « : أنَّ : الرابع 

  ]الطويل : [ ومنه قول أيب جهل . جأرُوا بذلك ُجؤاراً 
  َمِتنيٍ قَُواُه غَْيرِ ُمنْتِكِث احلَْبلِ... إللِّ َعلْيَنا واجب ال ُنضيُعُه  -٢٧٥٩
  .لََمَع : ألَّ الربُق ، أي : أنه من : اخلامس 

  .، ومنه األلَّة ، للمعاهنا » َصفَا ولََمَع : ألَّ يؤلُّ ، أي : الربيق ، يقال : األليل « : قال األزهريُّ 
احلَْربة ، وذلك حلدَّهتا ، وقد جعل بعضهم بني هذه املعاين قدراً مشتركاً ، » األلَّةٌ « ومنه اإللّ من التحديد ، : وقيل 

التحديد للشيء ، فمن ذلك : حقيقةُ اإللِّ عندي على ما ُتوحيه اللغة « : يرجُع إليه مجيُع ما تقدَّم ، فقال الزَّجَّاُج 
خيرج يف مجيع ما فُسِّر من العهد ، والقرابِة ، واجلُؤارعلى هذا ، فإذا قلت يف احلَْرَبةُ ، وأذنٌ ُمؤلَّلَة ، فاإللُّ : األلَّةُ 

  .» بينهما إلٌّ ، فتأويلُه أنَُّهَما قد َحدََّدا يف أْخذ العهود ، وكذلك يف اجلُؤار والقرابة : العهد 
. أسرع : َتلَْمُع ، وألَّ الفرُس : ، أي  كلُّ حالٍة ظاهرة من َعْهٍد ، وِحلٍْف ، وقرابة تَِئلُّ» اِإللُّ « : وقال الرَّاغُب 

  ]الرجز : [ « مكَّة » وأنشد غُريُه على ذلك قول محاس بن قيسٍ يوم فتح « احلْرَبةُ الالَّمعة : واأللَّةُ 
: وقيل : قال ... ه وِذي ِغرَاَرْينِ َسريعِ السَّلَّ... ِسَوى ِسالحٍ كاملٍ وألَّه ... إنْ َتقْتلُوا اليْوَم فََما ِلي ِعلَّه  -٢٧٦٠

  .، وليس ذلك بصحيحٍ  -تعاىل  -امساه هللا : اإللُّ واإليلُ 
صفحتا السكّني : واأللالن » إلّ « : من أمساء اهللا بالعربانية؛ فجاز أن يكون ُعرِّب ، فقيل » إيل » « قال األزهريُّ 

، فأبدلت اهلمزةُ الثانية ألفاً ، « أفْلُس » نة بز« أألُل » : انتهى ، وجيمع اإللُّ يف القلَّة على آلِّ ، واألصل . « 
  .« ِذئْب وذِئَاب » ك « إاللٍ » لسكوهنا بعد أخرى مفتوحة ، وأدغمت الالَُّم يف الالم ، ويف الكثرة على 



و قال أب. » عجب ربكم من ألِّكُم وقُنوطكم « : قال اهلرويُّ يف احلديث . شدَّة القنوط : قيل : بالفتح » األلُّ « و 
من شدَّة قنوطكم : احملدِّثون يقولونه بكسر اهلمزة ، واحملفوظ عندنا فََتُحها ، وهو أشَبُه باملصادرِ ، كأنَّه أراَد : عبيدة 

: ألَّ َيُؤلُّ أالَّ ، وألالً ، وألِيالً ، إذا رفع صوته بالبكاء ، ومنه يقال له : ، وجيوُز أن يكون من رفع الصَّوت ، يقال 
  ]البسيط : [ ل؛ ومنه قول الكميت الويل واألِلي
  إذَا َدَعْت أَلَلَْيَها الكَاِعُب الفُُضلُ... وأنَت َما أنَت ِفي غَْبراَء ُمظِْلَمٍة  -٢٧٦١
  .انتهى 

« إيالً » : وقرأ عكرمة . ألَّ َيؤلُّ إذا عاهد « بالفتح ، وهو على ما ذكر من كونه مصدراً ، من » أالَّ « وقرأ فرقة 
  :، بعدها ياٌء ساكنة ، وفيه ثالثة أوجه بكسر اهلمزة 

]  ٤٠: البقرة [ } إِسَْرائِيلَ { ، و ]  ٩٧: البقرة [ } لِّجِْبرِيلَ { : أنَّه اسُم اهللا تعاىل ، ويُؤيِّده ما تقدم يف : أحدها 
  .عبُد اِهللا : أنَّ املعىن 

إذا سَاَس ، قاله ابُن : آل يؤولُ : ر األمر ، أو من إذا صَاَر إىل آخ: آل َيُؤولُ : جيوُز أن يكون مشتقاً ِمن : الثاين 
» : ال يرقبون فيكم سياسةً وال ُمداراة ، وعلى التقديرين سكنت الواو بعد كسرة فقُلبتء ياًء ، ك : جين ، أي 

  .« ريح 
أْملَْيتُ : وهلم املضعف ، وإنَّما اسُْتثقل التَّضعيُف ، فأبدل إحدامها حرف علٍة ، كق« اِإللُّ » أنه هو : الثالث 

  .الكتاب ، وأْملَلُْته 
  ]البسيط : [ وقال الشاعر 

  أْيَما إىل جنٍَّة أْيَما إىل نَارِ... َيا لَْيَتَما أمََّنا شالْت َنعامُتَها  -٢٧٦٢
العهدُ أيضاً ، فهو  إنَّ اإللَّ: العَْهد ، فيكون ممَّا كُرَِّر الختالِف لفظه ، إذا قلنا : الذِّمَّة قيل « َوالَ ِذمَّةً » : قوله 

  ]الوافر : [ ، وقوله ]  ١٥٧: البقرة [ } َصلََواٌت مِّن رَّبِّهِْم َوَرْحَمةٌ { : كقوله تعاىل 
  وألْقَى قولَها كَِذباً وَمْينَا. . ...  -٢٧٦٣
  ]الطويل : [ وقوله 
  وهنٌد أَتى من ُدوهنَا النَّأُي والبُْعُد. ...  -٢٧٦٤

يف ضماين ، وبه ُسمِّي أهل الذِّمَّة ، لدخوهلم يف ضماِن : هو يف ذمَّيت ، أي : مان ، يقال الضَّ: الذِّمَّة : وقيل 
: [ له عليَّ ذمَّةٌ ، وِذمام ومذمَّة ، وهي الذمُّ قال ذلك ابن عرفة ، وأنشد ألسامة بن احلارث : ويقال . املسلمني 
  ]الطويل 
  َما نَاَشدَ الذَّمَّ الكَفيلَ املَُعاِهُدك... ُيصَيُِّح باألْسحَارِ يف كلِّ صارٍة  -٢٧٦٥

ما ُيذَمُّ الرجلُ على إضاعته من عهٍد ، وكذلك الذِّمَّة ، واملَذمَّة واِملذمة ، يعين بالفتح : الذِّماُم » وقال الرَّاِغُب 
يلزمك من تضييعها الذَّمُّ ،  ُسمَِّيْت ِذمَّة ، ألنَّ كُلَّ ُحْرمة» : وقال غريه « يل َمذَمَّةٌ فال هتتكها : وقيل . والكسر 
  ]الطويل : [ ، كقوله » ِذمِّ « ِذمَّة ، وجتمع على : يقال هلا 
  كََما َناَشدَ الذَّمِّ . . ...  -٢٧٦٦

  .« َمِذمَّة ، بالكْسرِ من الذِّمام ، وبالفتح من الذَّمِّ » : وقال أبو زيد . « وعلى ذممٍ ، وِذَمامٍ 
  .« ويسعى بذمَّتِهم أْدناُهمْ » : ويف احلديث . « األمان  :الذِّمَّة » : وقال األزهري 



 -األمانُ ههنا ، يقول إذا أعطى أدىن الناُس أماناً لكافر نفذَ عليهم ، ولذلك أجاز عمر : الذِّمَّة » : قال أبو عبيد 
  .« أمان عبٍد على مجيع العسكر  -رضي اهللا عنه 

  .» حفظَ وُيْحَمى ما لَزِم أن ُي: الذِّمَّة « وقال األصمعي 
  :فيه وجهان » يُْرُضوَنكُم « : قوله 

  .أنه مستأنٌف ، وهذا هو الظاهر ، أخرب أنَّ حاهلم كذلك : أحدمها 
  .» الَ َيْرقُبُواْ « أهنا يف حملِّ نصب على احلال من فاعل : والثاين 

  .»  وليس بشيٍء؛ ألنَّهم بعد ظهورهم ال ُيْرُضون املؤمنني« : قال أُبو البقاِء 
  .يعطونكم بألسنتهم خالف ما يف قلوهبم : ومعىن اآلية 

الطويل : [ اشتد امتناعه ، فكلَّ إباٍء امتناٌع من غري عكس ، قال : أَبى َيأَبى ، أي : يقالُ » وتأىب قُلُوُبُهْم « : قوله 
[  

  فُ َضائِعفَالَ النُّكْر َمْعروٌف وال الُعْر... أَبى اُهللا إالَّ َعْدلَُه ووفاءُه  -٢٧٦٧
  ]الطويل : [ وقال آخر 
  َعلْيِه فأفَْضى والسُّيوُف َمَعاِقلُْه... أََبى الضَّْيَم والنُّعمانُ َيحْرُِق َناَبُه  -٢٧٦٨

قَلَى َيقْلَى « بفتح العني شاذٌّ ، ومثله » يفعل « وجميُء املضارعِ منه على . فليس َمْن فسَّره مبطلق االمتناع مبصيبٍ 
  .» يف لغة 
  فصل
  :وفيه سؤاالن » َوأَكْثَُرُهْم فَاِسقُونَ « اإلميان » وتأىب قُلُوُبُهْم « : املعىن 

أنَّ املوصوفني هبذه الصفة كفار ، والكفر أقبح وأخبث من الفسق ، فكيف حيسن وصفهم بالفسق : السؤال األول 
  يف معرض املبالغة؟

: فائدة ، واجلواب عن األوَّلِ » َوأَكْثَُرُهْم فَاِسقُونَ « : وله أنَّ الكفار كلُّهم فاسقون ، فال يبقى لق: السؤال الثاين 
أنَّ الكاِفر قد يكونُ َعْدالً يف دينه ، وقد يكون فاسقاً خبيث النفس يف دينه ، فاملرادُ أن هؤالء الكفار الذين من 

  .م يف دينهم ، وذلك يوجب املبالغة يف الذَّ» أكثُرُهُم فَاسقُون « عادهتم نقض العهود ، 
واجلواُب عن الثَّاين عني األوَّل؛ ألنَّ الكافر قد يكون حمترزاً عن الكذب ، ونقض العهد ، واملكر ، واخلديعة وقد 

  .يكون موصوفاً بذلك ، ومثل هذا الشَّخص يكون مذموماً عند مجيع النَّاسِ ، ويف مجيع األديان 
ال يبعُد أن يكون بعض أولئك الكفار « وقال ابُن عبَّاسٍ . أنَّ أكثرهم موصوف هبذه الصفات الذميمة : ومعىن اآلية 

  .» ليخرج عن هذا احلكم ، أولئك الذين أْسلَُموا . « َوأَكْثَرُُهْم فَاِسقُونَ » : قد أسلم ، وتاب ، فلهذا السبب قال 
  .} َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ اشتروا بِآَياتِ اهللا ثَمَناً قَِليالً فََصدُّواْ َعن َسبِيِلِه إِنَُّهْم َسآَء { قوله 

أطعم أبو سفيان حلفاءه ، وترك حلفاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنقضوا العهد الذي كان بينهم « قال جماهٌد 
إنَّ أهل الطائف أمدرهم باألموال ليقووهم على حرب رسول اهللا صلى « : وقال ابُن عبَّاسٍ . » بسبب تلك األكلة 

  .» اهللا عليه وسلم 
ال يبعُد أن تكون طائفة من اليهود ، أعانوا املشركني على نقض العهود ، فكان املراد من هذه اآلية ، ذم : وقيل 

الَ { : أولئك اليهود ، وهذا اللفظُ يف القرآن ، كاألمر املختص باليهود ، ويتأكد هذا بأنَّ اهللا تعاىل أعاد قوله 



ولو كان املراد منه املشركني ، لكان هذا تكراراً حمضاً ، وإذا محل على اليهود مل } ةً َيْرقُُبونَ ِفي ُمْؤِمنٍ إِالًّ َوالَ ِذمَّ
  .يكن تكراراً ، فكان أوْلَى 

  .» َما كَانُواْ َيْعَملُونَ « بئس : أي » إِنَُّهْم َسآَء « : مث قال 
ساءهم الذي كاُنوا : ا حمذوٌف ، أي جيوُز أن تكون على باهبا من التَّصرُّف والتعدِّي ، ومفعوهل: قال أُبو حيَّان 

بالضمِّ ، وميتنع تصرُّفها ، وتصُري » فَُعل « فُتَحوَّل إىل » بِئَْس « يعملُونه ، أو عملُهم ، وأن تكون اجلارية َمجْرى 
  .للذَّم ، ويكون املخصوص بالذم حمذوفاً ، كما تقرَّر مراراً 

{ . ال تبقوا عليهم أيها املؤمنون كما ال يبقُون عليكم لو ظهروا : أي } َوالَ ِذمَّةً الَ َيْرقُُبونَ ِفي ُمْؤِمنٍ إِالًّ { : قوله 
  .لنقض العهد ، وتعديهم ما حّد اُهللا يف دينه ، وما يوجبه العقد والعهد } وأولئك ُهُم املعتدون 

َوإِنْ َنكَثُوا أَْيمَانَُهْم ) ١١(ينِ َونُفَصِّلُ الْآيَاِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ فَإِنْ َتاُبوا َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ فَإِْخوَاُنكُْم ِفي الدِّ
وا أَلَا تُقَاِتلُونَ قَْوًما َنكَثُ) ١٢(ْنَتُهونَ ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َوطََعنُوا ِفي دِينِكُْم فَقَاِتلُوا أَِئمَّةَ الْكُفْرِ إِنَُّهمْ لَا أَْيَمانَ لَُهمْ لََعلَُّهْم َي

) ١٣(َشْوُه إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني أَْيَماَنُهْم َوَهمُّوا بِإِخَْراجِ الرَُّسولِ وَُهْم َبَدُءوكُْم أَوَّلَ مَرٍَّة أََتْخَشْونَُهْم فَاللَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخ
َوُيذِْهْب غَْيظَ قُلُوبِهِمْ ) ١٤(َوَيْشفِ ُصدُوَر قَْومٍ ُمْؤِمنَِني قَاِتلُوُهْم ُيَعذِّبُْهُم اللَُّه بِأَْيِديكُْم وَُيْخزِِهْم َويَْنُصرْكُْم َعلَْيهِْم 

أَْم َحسِْبُتْم أَنْ ُتْتَركُوا َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا مِْنكُْم َولَمْ ) ١٥(َوَيُتوُب اللَُّه َعلَى َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 
  ) ١٦(اللَِّه َولَا َرُسوِلِه َولَا الُْمْؤِمنَِني وَِليَجةً َواللَُّه َخبِريٌ بَِما َتْعَملُونَ َيتَِّخذُوا ِمْن ُدوِن 

  .} فَإِن تَاُبواْ َوأَقَامُواْ الصالة َوآتَُواْ الزكاة فَإِخَْواُنكُْم ِفي الدين { : قوله تعاىل 
بيَّن بعده أهنم إن تابوا ، . ينقض الَعْهَد ، ويتعدَّى ما ُحّد له ملَّا بيَّن تعاىل حال من ال يرقُب يف اهللا إالًّ وال ذمَّةً ، و

  .} فَإِْخوَاُنكُْم ِفي الدين { : وأقاموا الصَّالة ، وآتوا الزماة ، فهم 
عدم عند عدم ذلك الشيء ، فهذا يقتضي أنَُّه مىت مل توجد هذه الثالثة » إنْ « املعلق على الشيء بكلمة : فإن قيل 

ألخوة يف الدِّين ، وهو ُمْشكلٌ؛ ألنَّه ربَّما كان فقرياً ، أو كان غنّياً ، لكن قبل انقضاِء احلول ، ال ، وال حتصل ا
  .تلزمه الزكاة 

أن املعلق على ]  ٣١: النساء [ } إِن َتجَْتنُِبواْ كََبآِئَر َما ُتْنَهْونَ َعْنُه { : أنَّه قد تقدَّم يف تفسري قوله تعاىل : فاجلواُب 
إنَّ املعلق على الشَّيء : ال يلزم منه عدم ذلك الشَّيء ، كذلك ههنا ، ومن النَّاس من قال » إن « ء بكلمة الشَّي

املؤاخاة بني املسلمني موقوفة على فعل الصالة والزكاة : عدم عند عدم ذلك الشيء ، فها هنا قال » إنْ « بكلمة 
ملْ يكن أهالً لوجوب الزكاة عليه؛ وجب عليه أن يقرَّ حبكمها فإذا  مجيعاً ، فإنَّ اهللا شرطها يف إثبات املؤاخاة ، ومْن

  .أقرَّ هبذا احلكم دخل يف الشَّرط الذي به جتبُ األخوة 
فهم إخوانكم ، واجلملةُ االمسية يف حملِّ جزمٍ على جواب الشرط ، وِفي : فإِخَواُنكُم خُرب مبتدأ حمذوف ، أي : قوله 

  .ِلَما فيه من معىن الفعل » ُنكُمْ إخْوا« الدِّينِ متعلٌِّق ب 
  فصل

وهذا غلطٌ ، يقال . » اإلخوة يف النَّسب ، واإلخوان يف الصَّداقة : قال أهل البصرة أمجعون « قال أبو حامت 
ومل َيْعنِ ]  ١٠: احلجرات [ } إِنََّما املؤمنون إِْخَوةٌ { لألصدقاء وغري األصدقاء إخوة ، وإخوان ، قال اهللا تعاىل 

  .وهذا يف النسب ]  ٦١: النور [ } أَْو بُُيوِت إِْخوَانِكُْم { : نَّسَب ، وقال تعاىل ال



ِفي « فهم إخوانكم : أي » فَإِْخوَاُنكُْم « : ومعىن قوله » حرمت هذه اآلية دماء أهل القبلِة « : قال ابن عبَّاسٍ 
  .» بالصَّالِة والزكاة فمن مل يزك فال صالة له  أمرمت« هلم ما لكم ، وعليهم ما عليكم ، قال ابُن مسعوٍد » الدين 

ملَّا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب فقال : وروى أبو هريرة قال 
ا ال إلَه أِمْرُت أنْ أقاتل النَّاس حتَّى يقُولُو« : كيف تقاتل النَّاس ، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمُر 

واهللا ألقاتلنَّ َمْن فرَّق بني : فقال » إالَّ اُهللا ، فَمْن قَاهلَا فقد َعَصَم منِّي مالُه وَنفَْسُه إِالَّ بَِحقِّها وِحساُبُه على اِهللا 
م الصالِة والزكاِة ، فإن الزكاة حق املال ، واهللا لو منعوين عقاالً كانوا يؤدونه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

  .» فواهللا ما هو إالَّ أن شرح اهللا صدر أيب بكر للقتال ، فعرفت أنه احلّق « : لقاتلهم على منعه ، قال عمر 

احلث : وهذا اعتراض واقع بني الكالمني ، واملقصود : قال الزخمشريُّ } َوُنفَصِّلُ اآليات ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ { قوله 
  .شركني املعاهدين وعلى احملافظة عليها والتحريض على تأمل ما فصل من أحكام امل

» مِّن َبْعِد َعْهدِِهْم « . احللف : مبعىن » ميني « مجع » األميان « نقضوا عهودهم ، } َوإِن نكثوا أَْيمَاَنُهم { قوله 
: نكثهم لعهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقيل : املراُد : قال األكثرون . مشركي قريش : يعين . عقدهم 

بكسر اهلمزة واألول أوىل ، للقراءة » وإن نكثُوا إميانَُهم « محل العهد على اإلسالم ، ويؤيدُه قراءة من قرأ : ملراُد ا
عابوه ، وهذا دليلٌ على أنَّ : أي } َوطََعنُواْ ِفي ِدينِكُمْ { : املشهورة؛ وألنَّ اآلية وردت يف ناقضي العهد ، وقوله 

  .سالم ظاهراً ال َيْبقَى له عهد الذِّمِّي إذا طعن يف دين اإل
هبمزتني » أِئمَّة « قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو . مىت فعلوا ذلك فافعلوا هذا : أي } فقاتلوا أَِئمَّةَ الكفر { : قوله 

  .ثانيتهما ُمسهَّلة َبْيَن َبْيَن ، وال ألف بينهما 
ال ألف بينهما ، وهشام كذلك ، إالَّ أنَّه أدخل والكوفيون وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيقهما ، من غري إدخ

بينهما ألفاً ، هذا هو املشهور بني القراء السبعة ، ويف بعضها كالٌم يأيت إن شاء اهللا تعاىل ، ونقل أبو حيان عن نافع 
فأمَّا قراءةُ . هلمزة والياء بني ا: ومن معه ، أنَّهم يبدلون الثانية ياء صرحية ، وأنَُّه قد نُِقلَ عن نافعٍ املدُّ بينهما ، أي 

التحقيق ، وبَني بَني ، فقد ضعَّفها مجاعةٌ من النحويني ، كأيب علي الفارسي ، وتابعيه ، ومن القرَّاء أيضاً من ضعَّف 
التَّحقيق مع روايته له وقراءِتِه به ألصحابه ، ومنهم من أنكر التسهيل بَني بَني ، فلم يقرأ به ألصحاب التخفيف ، 

ا بياء خفيفة الكسر ، َنصُّوا على ذلك يف كتبهم ، وأمَّا القراءةُ بالياء فهي اليت ارتضاها الفارسيُّ ، وهؤالء وقرءو
  .اجلماعة؛ ألنَّ النُّطَق باهلمزتني يف كلمة واحدة ثقيل ، ومهزة بَني بَني بزنة املخففة 

كيف : فإن قلت « : مقبولٍ عند البصريني ، قال  والزخمشري جعل القراءة بصريح الياء لَْحناً ، وحتقيق اهلمزتني غري
بني خمرج اهلمزة والياء وحتقيق اهلمزتني قراءة مشهورة ، : هبمزة بعدها مهزةُ بني بني ، أي : ؟ قلت « أئمة » لفظ 

  .» ٌف وإن مل تكْن مقبولةً عند البصريني ، وأمَّا التصريُح بالياء فال جيوُز أن تكون ، ومن قرأ هبا فهو الحن ُمحرِّ
وذلك دَأبه يف تلحني املقرئني ، وكيف يكون حلناً ، وقد قرأ هبا رَأُس النُّحاة البصريني أبو عمرو « : قال أُبو حيَّان 

  ؟» بن العالِء ، وقارىُء أْهلِ مكة ابُن كثري ، وقارىُء أهل املدينة نافٌع 
إنَّها غُري مقبولة عند البصريني ، وال يلزم من : نَّما قال الُينقَُم على الزخمشريُّ شيٌء ، فإنه إ« : قال شهاُب الدِّين 

 ذلك أنه ال يقبلها ، غاية ما يف الباب أنَّه نقل عن غريه ، وأمَّا التصريُح بالياء فإنَّه معذوٌر فيه ، ملا تقدَّم من أنه اشُتهِر
ذلك مذهباً للنحويني ، ال للقراء ،  بني القراء التسهيل بني بني ، ال اإلبدال احملض ، حتَّى إنَّ الشَّاطيب جعل

  .» فالزخمشري إمنا اختار مذهب القراء ال مذهب النُّحاة يف هذه اللَّفظة 



؛ « أئذا » وال جيوُز هنا أن جتعل بني بني ، كما جعلت مهزةث « : وقد َردَّ أبو البقاء قراءة التَّسهيل بنيَ بَني ، فقال 
يةٌ ، ولو ُخفِّفت اهلمزةُ الثانية على القياس لقُلبت ألفاً ، النفتاح ما قبلها ، ألنَّ الكسرة هنا منقولة ، وهناك أصل

  .» ولكن تُرَِك ذلك لتتحرك حبركةِ امليم يف األصل 
ولْو ُخفِّفَْت على » ال ُيفيد؛ ألنَّ النقل هنا الزم ، فهو كاألصل ، وقوله « منقولةٌ » قوله « قال شهاُب الدِّين 

  .» ، ال ُيفيد أيضاً؛ ألنَّ االعتناء باإلدغام سابٌق على االعتناء بتخفيف اهلمزة إىل آخره « القياس 
فالتقى ميمان ، فأريد » أأِمَمة « : واألصل » محار وأْحِمرة « ك » إمام « ، ألنَّها مجع » أفِْعلة » « أِئمَّة « ووزن 

الثانية ، فأدَّى ذلك إىل اجتماع مهزتني ثانيتهما إدغامهما فُنقلت حركةُ امليم األوىل للسَّاكن قبلها ، وهو اهلمزة 
مكسورة ، فالنحويون البصريون يوجبون إبدال الثانية ياء ، وغريهم حيقق ، أو يسهِّل بني بني ، ومْن أدخلَ األلف 

بو حيان عن فللخفَّة حىت ُيفَرِّق بني اهلمزتني ، واألحسُن أن يكون ذلك يف التحقيق ، كما قرأ هشام ، وأمَّا ما رواه أ
  .نافع من املدِّ مع نقله عنه أنَّه يصرِّح بالياء فللمبالغة يف اخلفة 

هل هو من . بكسر اهلمزة ، وهو مصدُر آَمن ُيؤمن إميانً » ال أميان « قرأ ابُن عامر » الَ أَْيَمانَ لَُهمْ « : قوله 
  :األمان؟ ويف معناه حينئٍذ وجهان 

  .ال ُيعطون أماناً بعد ُنكثهم وطعنهم ، وال سبيل إىل ذلك : م ، أي أهنم ال يؤمنون يف أنفسه: أحدمها 
إنَّهم ال إسالم هلم ، واختار مكيٌّ : اإلخبار بأهنم ال ُيوفُون ألحٍد بعهٍد يعقُدوَنه له ، أو من التصديق أي : والثاين 

  .بالكفر وعدم اإلميان قد َسَبَق وُعرِف التأويل األوَّل ، ملا فيه من جتديد فائدة ملْ يتقدَّم هلا ذكٌر؛ ألنَّ وصفهم 
وقرأ الباقون بالفتح ، وهو مجُع ميني وهذا مناسب للنكث ، وقد أُمجع على فتح الثَّانية ، ويعين نفي األميان عن 

  ]الطويل : [ الكُفَّارِ ، أنَّهم ال ُيوفُون هبا وإن صدرْت منهم وثَبَتْت؛ وهذا كقول اآلخر 
  فَلْيَس لِمْخضُوبِ الَبَناِن َيمُِني...  َينْقُُض النَّأُي َعْهَدَها وإِنْ َحلَفَْت ال -٢٧٦٩

وبذلك قال الشَّافعي ، ومحله أبو حنيفةَ على حقيقته أنَّ ميني الكافرِ ال تكونُ مييناً شرعيةً ، وعند الشافعي مينيٌ 
  .شرعيةٌ 

  فصل يف املراد من اآلية
ما خصَّ األئمة ، والسَّادة بالذِّكر ، ألهنم هم الذين حيرضون األتباع على قاتلوا الكفار بأسرهم ، وإنَّ: معىن اآلية 

  .األفعال الباطلة 
نزلت يف أيب سفيان بن حربٍ ، واحلارث بن هشام ، وسهل بن عمرو ، وعكرمة بن أيب جهل ، « : قال ابُن عبَّاسٍ 

هم أهل « ، وقال جماهدٌ » بإخراج الرسول  وسائر رؤساء قريش يومئٍذ ، والذين نقضُوا العهد ، وهم الذين مهُّوا
  .» ما قُوتل أهل هذه اآلية ، ومل يأت أهلها بعد « وقال حذيفة بن اليمان » فارس والروم 

} ر فقاتلوا أَِئمَّةَ الكف{ : وهو متعلق بقوله } لََعلَُّهْم َينَتُهونَ { : مث قال . ال عهود هلم : أي } إِنَُّهْم الَ أَْيَمانَ لَُهْم { 
  .ليكن غرضكم يف مقاتلتهم بعد ما وجد منهم من العظائم أن تكون املقاتلة سبباً يف انتهائهم عن الكفر : أي 

أتبعه بذكر السبب الباعث على } فقاتلوا أَِئمَّةَ الكفر { ملا قال } أَالَ ُتقَاِتلُونَ قَْوماً نكثوا أَْيمَاَنُهمْ { : قوله تعاىل 
نقضُوا عهودهم ، وهم الذين نقضوا عهد الصُّلح باحلديبية } ُتقَاِتلُونَ قَْوماً نكثوا أَْيمَاَنُهمْ  أَالَ{ مقاتلتهم ، فقال 

املراد من : وقيل . من مكة حني اجتمُعوا يف دار النَّدوة } َوَهمُّواْ بِإِْخرَاجِ الرسول { وأعانوا بين بكر على خزاعة ، 
بل مهُّوا على إخراجه من حيثُ أقدموا : جتماع على قصده بالقتل ، وقيل املدينة ، ملا أقدموا عليه من املشورة واال

على ما يدعوه إىل اخلروج ، وهو نقيضُ العهِد ، وإعانة أعدائه ، فأضيف اإلخراج إليهم توسعاً ملا وقع منهم من 



  .األمور الدَّاعية إليه 
ا بالعزم عليه ، وإن ملْ ُيوَجْد ذلك الفعل بتمامه ، واعلم أنَّه إمَّا بالفعل ، وإمَّ} َوَهمُّواْ بِإِْخرَاجِ الرسول { : وقوله 

  ذكر ثالثة أشايء ، كل واحد منها يوجب مقاتلتهم إذا انفرد ، فكيف إذا اجتمعت؟
  .نكثهم العهد : أحدها 
  .أهنم مهُّوا بإخراج الرسول ، وهذا من أوكد موجبات القتال : والثاين 

ال ننصرف حىت : بالقتال يوم بدر؛ ألنَّهم حني سلم العري ، قالوا : يعين } وكُْم أَوَّلَ مَرٍَّة َوُهم َبَدُء{ قوله : والثالث 
  .نستأصل حممداً ومن معه 
ال : وقال احلسُن . أراد أنَُّهم بدأوا بقتال خزاعة حلفاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال ناٌس من املفسِّرين 

  .ألنَّ سورة براءة نزلت بعد فتح مكَّة  جيوز أن يكون املراد منه ذلك؛
  ] . ٩٤: األنعام [ َمرَّ َيُمرُّ ، كما تقدم « نصٌب على ظرف الزَّماِن ، وأصلها املصدر من » أَوَّلَ مرَّةٍ « : وقوله 
  :اجلاللةُ مبتدأ ، ويف اخلرب أوجٌه } أََتْخَشْونَُهْم فاهللا أََحقُّ أَن َتْخشَْوُه { : قوله 

على هذا بدل من اجلاللة بدل اشتمال ، واملفضَّلُ عليه حمذوٌف ، « أن ختَْشْوُه » ، و « أَحقُّ » هُ أنَّ: أحدها 
  .فخشية اهللاِ أَحقُّ ِمْن َخشيتهم : والتقدير 

  .مبتدأ مؤخر ، واجلملةُ خُرب اجلاللة « أَن َتْخشَوُه » خرب مقدم ، و « أََحقُّ » أَنَّ : الثاين 
خربه ، واجلملةُ أيضاً خرب اجلاللة ، قاله ابن عطية ، وحسن « أن َتْخَشوُه » مبتدأ ، و « َحقُّ أَ» أنَّ : الثالث 

اقصد رجالً خٌري منه : االبتداء بالنكرة ، ألهنا أفعل تفضيل ، وقد أجاز سيبويه أن تكون املعرفةُ خرباً للنكرة يف حنو 
  .أبوه 

{ : أحقُّ بأن ختشوه ، وقوله : جرٍّ ، بعد إسقاِط اخلافضِ ، إذ التقدير  يف حملِّ نصب ، أو« أن ختشوه » أنَّ : الرابع 
  ] . ١: األنفال [ شرطٌ حذف جوابه ، أو قُدِّم على حسب اخلالف } إِن كُنُتْم مُُّؤِمنِنيَ 

  فصل
  :هذا الكالُم يقوي داعية القتال من وجوه 

  .قَوِّي هذه الداعية أنَّ تقرير املوجبات القويَّة ، وتفصيلها ممَّا ُي: األول 

  .ال ختف منه : أختشى خصمك؛ فكأنك حترضه على القتال ، أي : أنَّك إذا قلت للرجل : الثاين 
إن كنت َتْخَشى أَحداً فاهللا أحقُّ أن ختشاه ، لكونه يف غاية القدرة ، : أي } فاهللا أََحقُّ أَن َتْخَشْوهُ { قوله : والثالث 

  .ه القتل ، وأمَّا املتوقع من اِهللا فالعقاُب الشديد يف القيامة ، والذم الالزم يف الدُّنيا فالضَّرُر املتوقع منهم غايت
إنكم إن مل : إن كنتم موقنني باإلميان ، وجب عليكم القتال ، أي : أي } إِن كُنُتْم مُُّؤِمنَِني { : قوله : والرابع 

  .تقدموا على القتال ، وجب أن ال تكونوا مؤمنني 
  فصل

أال تفعل كذا ، فإنَّما يستعمل ذلك يف فعل مقدر وجوده ، : إذا قلت « : الواحديُّ عن أهل املعاين أهنم قالوا حكى 
ينفى هبا املستقبل ، « ال » ألست تفعل ، فإنَّما تقول ذلك يف فعل حتقَّق وجوده ، والفرُق بينهما أنَّ : وإذا قلت 

إمنا تستعمل لنفي احلال ، فإذا أدخلت « ليس » ما يستقبل ، و فإذا أدخلت عليها األلف كان حتضيضاً على فعل 
  .» عليها األلف صار لتحقيق احلال 

  فصل



: أي } قَْوماً نكثوا أَْيمَاَنُهمْ { : ترغيب يف فتح مكَّة وقوله } أَالَ ُتقَاِتلُونَ قَْوماً { : نقل عن ابن عباس أنه قال قوله 
  .الديل بن بكر على خزاعة ، كما تقدم عهدهم ، يعين قريشاً حني أعانوا بين 

  .» ال جيوُز أن يكون املراُد منه ذلك؛ ألنَّ سورة براءة نزلت بعد فتح مكَّة « وقال احلسُن 
  فصل

: البقرة [ } كُِتَب َعلَْيكُُم القتال َوُهَو كُْرٌه لَّكُْم { : دلَّت اآلية على أنَّهم كرهوا هذا القتال ، لقوله « قال األصم 
إنه تعاىل قد حيث على فعل الواجب من ال يكون كارهاً له « قال القاضي . » فأمنهم اهللا تعاىل هبذه اآليات ]  ٢١٦

، وال ُمقصراً فيه ، فإن أراد أن مثل هذا التحريض على اجلهاد ال يقع إالَّ وهناك كره للقتال ، ال يصح أيضاً ، ألنَّهُ 
  .» ، لكي ال حيصل الكره الذي لوال هذا التحريض كان يقع جيوز أن حيث تعاىل هبذا اجلنس على اجلهاد 

  فصل
استدلُّوا هبذه اآلية على وجوب قتل كل من طعن يف الدِّين ، إذ هو كافر ، والطعُن هو أن ينسب « قال القرطيبُّ 

حَّة أصوله ، إليه ما ال يليُق به ، أو يعترض باالستخفاف على ما هو من الدِّين ، ملا ثبت بالدليل القطعي على ص
. » أمجع عامَّةُ أهل العلم على أنَّ من سبَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم يقتل « : قال ابُن املنذر » واستقامة فروعه 

َوإِن { : وأمَّا الذِّمي إذا طعن يف الدِّين انتقض عهده يف املشهور من مذهب مالك ، لقوله تعاىل « : قال القرطيبُّ 
اآلية ، فأمر بقتلهم وقتاهلم ، وهو مذهب ]  ١٣: التوبة [ } ن َبْعِد َعْهدِِهْم َوطََعُنواْ ِفي ِدينِكُْم نكثوا أَْيمَانَُهم مِّ

  .» يستتاُب ، وإنَّ جمرَّد الطَّعن ال ينقض به العهد إالَّ مع وجود النَّكث : الشَّافعي وقال أبو حنيفة 

  فصل
  ] .فيئاً معه  إذا حارب الذميُّ انتقض عهده ، وكان ماله وولده[ 

  فصل
أكثر العلماء على أنَّ من سبَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم من أهل الذِّمة ، أو عرَّض ، أو استخفَّ « : قال القرطيبُّ 

َوإِن { : بقدره ، أو وصفه بغري الوجه الذي نعت به فإنه يقتل؛ ألنَّا لَْم ُنْعِطه الذِّمة أو العهد على هذا ، لقوله تعاىل 
ال يقتلُ ، ألنَّ ما هو عليه من الشرك : اآلية ، وقال أبو حنيفة والثوريُّ وأتباعهما من أهل الكوفة } أَْيمَانَُهم نكثوا 

  .» أعظم ، ولكن يؤدَّب 
  فصل

يسقطُ القتل بإسالمه ، وهو املشهور من : اختلفوا فيما إذا سبَّه مث اسلم تقية من القتل ، فقيل « : قال القرطيب 
قُل ِللَِّذيَن كفروا إِن َينَتُهواْ ُيغَفَْر { : خبالف املسلم إذا سبَّه مث تاب ، قال تعاىل . ن اإلسالم ُجيبُّ ما قبله املذاهب؛ أل

  .» ال يسقط اإلسالم قتله ، قاله يف العتيبة : وقيل ] .  ٣٨: األنفال [ } لَُهْم مَّا قَْد َسلََف 
  .اآلية } هللا بِأَْيدِيكُمْ قَاِتلُوُهمْ ُيَعذِّْبُهمُ ا{ : قوله تعاىل 

وذكر األشياء اليت توجُب إقدامهم على القتالِ ، ذكر يف » أالَ ُتقاِتلُونَ « : اعلم أنَّه تعاىل ملَّا قال يف اآلية األوىل 
  .هذه اآلية مخسة أنواع من الفوائد ، كلُّ واحد منها يعظم موقعه إذا انفرد فكيف إذا اجتمعت؟ 

ومسى ذلك عذاباً؛ ألنَّ اَهللا تعاىل يعذب الكافرين ، إن شاَء يف الدُّنيا ، وإن } ذِّْبُهُم اهللا بِأَْيدِيكُْم يَُع{ : قوله : أوهلا 
  .شاء يف اآلخرة ، واملراد من هذا العذاب القتل تارةً ، واألسر أخرى ، واغتنام األموال ثالثاً 

{ : فكيف قال ههنا ]  ٣٣: األنفال [ } بَُهْم َوأَنَت ِفيهِْم َوَما كَانَ اهللا ِلُيَعذِّ{ : أليس قد قال تعاىل : فإن قيل 
  .؟ } ُيَعذِّْبُهُم اهللا بِأَْيدِيكُمْ 



عذاب االستئصال واملراد من ]  ٣٣: األنفال [ } َوَما كَانَ اهللا ِلُيَعذِّبَُهْم َوأَنَت ِفيهِمْ { املراد من قوله : فاجلواب 
أنَّ عذاَب االستئصال قد يتعدَّى إىل : عذاب القتل واحلرب ، والفرق بني البابني } دِيكُمْ ُيَعذِّبُْهُم اهللا بِأَْي{ : قوله 

  .غري املذنب ، وإن كان يف حقه سبباً ملزيد الثواب ، أمَّا عذاُب القتل ، فالظَّاهر أنه مقصوٌر على املُذْنب 
  فصل

فإنَّ املراد من هذا العذاب ، } ُيَعذِّْبُهمُ اهللا بِأَْيدِيكُمْ  {: احتج أهل السنة على أنَّ فعل العبد خملوٌق هللا تعاىل بقوله 
القتل واألسر ، وظاهر هذا النص يدلُّ على أنَّ ذلك القتل واألسر فعل اهللا تعاىل ، يدخله يف الوجود على أيدي 

  .العباد 
إنه يعذب املؤمنني : جلاز أن يقال  لو جاز أن يقال إنَُّه يعذب الكُفَّار بأيدي املؤمنني: وأجاب اجلبائيُّ عنه فقال 

إنَُّه يكذب األنبياء على ألسنة الكُفَّار ، ويلعن املؤمنني على ألسنتهم ، ألنَّه تعاىل : بأيدي الكُفار ، وجلاز أن يقال 
إىل نفسه على خالق لذلك ، فلمَّا مل َيُجْز ذلك عند اجملربة ، علم أنَّه تعاىل مل خيلق أعمال العباد ، وإنَّما نسب ما ذكر 

  .سبيل التوسع من حيثُ إنَُّه حصل بأمره وألطافه ، كما يضيف مجيع الطاعات إليه هبذا التفسري 
بأنَّ الذي ألزمتموه علينا فاألمر كذلك ، إالَّ أنا ال نقوله باللِّساِن ، كما نعلم أنه تعاىل هو اخلالُق جلميع : وأجيب 

أنا : بوال والعذرات ، ويا مكون اخلنافس ، والديدان ، فكذا ههنا ، وأيضاً يا خالق األ: األجسام ، مث إنا ال نقول 
يا مسهل الزنا : توافقنا على أن الزِّنا واللِّواط وسائر القبائح ، إمنا حصلت بتقدير اهللا وتيسريه ، مثَّ ال جيوز أن يقال 

  .واللواط ، ويا دافع املوانع عنها 

فهذا صرف للكالم عن ظاهره ، وذلك ال جيوُز إالَّ لدليل قاهر ، والدَّليل القاهر من  املراد إذن اإلقداُر ،: وأما قوله 
  .جانبنا ، فإنَّ الفعل ال يصدر إالَّ عند الدَّاعية احلاصلة ، وحصول تلك الدَّاعية ليس إالَّ من اهللا تعاىل 

وهذا يدلُّ على » إهنم بعد قتلكم إيَّاهم « يُّ يذهلم باألسر والقهر ، قال الواحد: أي » وُيْخزِِهْم « : قوله : وثانيها 
  .أنَّ اإلخزاء وقع هبم يف اآلخرة ، هذا ضعيف ملا تقدَّم من أنَّ اإلخزاء حاصلٌ يف الدنيا 

ملَّا حصل هلم اخلزي ، بسبب كوهنم مقهورين فقد حصل النصر : أي » وينُصرْكُم علْيهِْم « : قوله : وثالثها 
  .م قاهرين كوهن] بسبب [ للمسلمني 

  .ملَّا كان حُصولُ اخلزي مستلزماً حلصول النصر ، كان إفراده بالذِّكرِ عبثاً : فإن قيل 
ليس األمر كذلك؛ ألنه حيتمل أن حيصل اخلزي هلم من جهة املؤمنني ، إالَّ أنَّ املؤمنني حيصل هلم آفة : فاجلواُب 

  .لى أهنم ينتفعون هبذا النصر والفتح والظفر دلَّ ع» وينُصْركم علْيهِْم « : بسبب آخر ، فلمَّا قال 
قرأ اجلمهور بياء الغيبة ، َرّداً على اسم اهللا تعاىل ، وقرأ زيد بن . } وََيْشِف ُصدُوَر قَْومٍ مُّْؤِمنَِني { قوله : ورابعها 

ان ، فهو من باب شهادة للمخاطبني باإلمي» قَْومٍ ُمؤمنَني « : بالنُّون ، وهو التفات حسن ، وقال » نشف « علي 
  .» صدوركم « االلتفات ، وإقامة الظَّاهر مقام املضمر ، حيث مل يقل 

  .ويربىء داء قلوب قَْومٍ ُمؤمنني ِممَّا كاُنوا ينالُونه من األذى منهم : واملعىن 
ه ، ويصري ذلك ومعلوم أنَّ من طال تأذِّيه من خصمه ، مث مكَّنه اهللا منه على أحسنِ الوجوه ، فإنَُّه يعظم سروره ب

  .سبباً لقوة النفس ، وثبات العزمية 
أراد صدور خزاعة حلفاء رسول اهللا ، حيث أعانت قريش بين بكر عليهم حىت نكّلوا هبم ، « وقال جماهٌد والسديُّ 

  .» فشفى اهللا صدورهم من بين بكر بالنيبِّ صلى اهللا عليه وسلم 
  .كْرَبَها وَوْجدَها مبعونة قريش بين بكر عليهم } هِْم وَُيذِْهْب غَْيظَ قُلُوبِ{ : قوله : وخامسها 



فهذه املنافع اخلمسة ترجع } وَُيذِْهْب غَْيظَ قُلُوبِهِْم { : وبني قوله } َوَيْشفِ ُصدُوَر قَْومٍ مُّْؤِمنَِني { قوله : فإن قيل 
أر وإزالة الغيظ ، ومل يذكر فيها وجدان إىل تسكني الدَّواعي الناشئة من القوَّة الغضبيَّة ، وهي التَّبشفي ، ودرك الثَّ

املال ، والفوز باملطاعم واملشارب؛ ألنَّ العرب جبلوا على احلمّية واألنفة ، فرغبُهم يف هذه املعاين لكوهنا الئقة 
  .بطباعهم 

» وَيذَْهب « رىء مفعول به وق» غَْيظَ « ، و » أذَْهَب « : بضمِّ الياء وكسرِ اهلاء ِمْن » وُيذْهب « : وقرأ اجلمهور 
فاعل به وقرأ زيد بن علي كذلك ، إالَّ أنَّه رفع الفعل » غيظُ « ، و » ذََهَب « بفتح الياء واهلاء ، جعله مضارعاً ل 

  .بالرفع عند اجلمهور » ويتوُب « مستأنفاً ، ومل ينسقْه على اجملزم قبله ، كما قََرُءوا 

قرأ اجلمهور بالرَّفع ، وقرأ زيُد بُن علي ، واألعرج ، وابن أيب إسحاق ، } َوَيتُوُب اهللا على َمن َيَشآُء { : قوله 
بالنَّصب ، فأمَّا » ويُتوبَ « وعمرو بن عبيد ، وعمرو بن فائد ، وعيسى الثقفي ، وأبو عمرو يف رواية ويعقوب 
يب سفيان ، وعكرمة بن أيب قراءةُ اجلمهور فإنََّها استئناُف إخبارٍ ، وكذلك وقع ، فإنه قد أسلم ناٌس كثريون ، كأ

  .جهل ، وسهيل بن عمرو وغريهم 
وهذا أمٌر موجوٌد ، سواٌء قوتلوا ، أْم ملْ يقاتلوا ، وال وجه إلدخال التوبة يف جواب : وأُبو الفتح : قال الزجاج 

فَإِن َيَشإِ اهللا { : ه ونظري: قالوا . ما فُهَِم من اجلملة األمرية : يعنيان بالشَّرط . » قَاِتلُوهم « : الشرط الذي يف 
: الشورى [ } َويَْمُح اهللا الباطل { : ومتَّ الكالُم ههنا ، مث استأنف فقال ]  ٢٤: الشورى [ } َيخِْتْم على قَلْبَِك 

وأمَّا قراءةُ زيد ومْن ذُكر معه فإنَّ التوبةَ تكونُ داخلة يف جواب األمر من طريقِ املعىن ، ويف توجيه ذلك ]  ٢٤
إنَّه ملَّا أمرُهْم باملقاتلة شقَّ ذلك على بعضهم ، فإذا أقدموا على املقاتلِة صار ذلك العملُ : فقال بعضهم غموٌض ، 

إن تقاتلوهم يُعذِّهبُم اهللا ، ويُتبء عليكم من تلك : فيصري املعىن . جارياً جمرى التوبة من تلك الكراهة ، قاله األصمُّ 
إنَّ حصول الظَّفَر وكثرة األموال لذَّةٌ تطلُب بطريقٍ حرام ، :  -وجيه ذلك يف ت -الكراهة لقتاهلم ، وقال آخرون 

  .فلمَّا حصلْت هلُم بطريقٍ حاللٍ ، كان ذلك داعياً هلم إىل التَّوبة ممَّا تقدم ، فصارت التوبةُ معلقةً على املقاتلة 
ة يراد هبا هنا قتل الكافرين واجلاهد يف يتوجه عندي إذا ذهب إىل أنَّ التوب« :  -يف توجيه ذلك  -وقال ابُن عطية 

  .» سبيل اهللا ، هو توبةٌ لكم أيها املؤمنون ، وكمالٌ إلميانكم ، فتدخلُ التسوية على هذا يف شرِط القتال 
وهذا الذي قرروه من كون التَّوبة تدخلُ حتت جواب األمر بالنسبة للمؤمنني الذين أِمرُوا بقتال « قال أُبو حيان 

على من يشاء من الكفار ، ألنَّ قتال الكفارِ ، وغلبة : ، والذي يظهر أنَّ ذلك بالنسبة إىل الكُفَّار ، واملعىن  الكُفَّارِ
املسلمني إياهم قد يكونُ سبباً إلسالم كثري ، أال ترى إىل فتح مكَّة ، كيف أسلم ألجله ناٌس كثريون ، وحسنُ 

إن تقاتلوهم يتب اهللا على : فيصري املعىن » دم ذكره ، وغريهم ابن أيب سرح ، ومن تق: إسالُم بعضهم جّداً ، ك 
اهلداية إىل اإلسالم كما ذكره مجهور : ُيْسلُم من يشاء منهم ، واملراُد بالتَّوبة هنا : من يشاء من الكُفَّار ، أي 

  .ب يف أحكامه وأفعاله مصي» َحِكيٌم « عليم بكل ما يفعل يف ملكه } واهللا َعِليمٌ َحكِيٌم { املفسرين ، مثَّ قال 
  .اآلية } أَْم َحِسبُْتْم أَن تُْتَركُواْ { : قوله تعاىل 
  .« هل » األلفط أو ب « من االستفهام الذي يتوسط الكالم ، ولو أريد به االبتداء لكان ب » أْم « : قال الفراء 

  فصل
أحسبتم أن : ي شق عليهم القتال ، فقال للمؤمنني الذ: هذا خطاٌب للمنافقني ، وقيل : هذا ترغيٌب يف اجلهاد قيل 

أي يرى اُهللا الذين » وملَّا يعلم اهللاُ « تتركوا فال تأمروا باجلهاد ، وال متتحنوا ، ليظهر الصادق من الكاذب ، 



املعلوم ، فاملراد أن يصدر اجلهاد عنهم ، إالَّ أنه ملا كان وجود الشيء : جاهدوا منكم ، وذكر العلم واملراد منه 
  .مه أن يكون معلوم الوجود عند اهللا ، ال جرم جعل علم اهللا بوجوده كناية عن وجوده يلز

  :جيوزُ يف هذه اجلملة وجهان } َولَمْ يَتَِّخذُواْ { قوله 
  .الذين َجاَهُدوا ومل يتَّخذُوا : أنَّها داخلةٌ يف حيِّز الصلة ، لعطفها عليها ، أي : أحدمها 

  .َجاَهدُوا حال كوهنم غري متخذين وليَجةً : أي » َجاهدُوا « : على احلالِ من فاعل  أنَّها يف حملِّ نصب: الثاين 
إمَّا مفعول ثان ، إن كان االختاذُ مبعىن التَّْصيري ، وإمَّا متعلٌق باالختاذ ، » ِمن ُدوِن اِهللا « مفعول ، و » َوليَجةً « : و 

من يداخلك يف باطن أمورك ، » الَوليَجةُ « ج ، وُهو الدُّخُولُ ، و فَِعيلة ، ِمن الُولُو: إن كان على بابه ، والوليجة 
» كُلُّ شيٍء أدخلته يف شيٍء وليس منُه ، والرجل يف القوم وليس منهم ، يقال له وليجة « : وقال أبو عبيدة 

صحيفة ، : ك و ُولُج ، » والَِئج « ويستعملُ بلفٍظ واحٍد ، للمفرِد ، واملثىن ، واجملموع ، وقد جيمُع على 
  ]الطويل : [ وصحائف ، وصحف وأنشدوا لعبادة بن صفوان الغنوي 

  إىل كُلِّ َمْن ُيْرَجى وَمْن يَتخوَُّف... والئُجُهمْ يف كُلِّ َمْبَدى وَمْحَضرٍ  -٢٧٧٠
  فصل

انة ، وأولياء يوالوهنم ويفشون إليهم بط} َولَْم َيتَِّخذُواْ ِمن ُدوِن اهللا َوالَ َرُسوِلِه َوالَ املؤمنني َولِيَجةً { : معىن اآلية 
  .أسرارهم 

أنَّ اجملاهد قد : واملقصوُد من ذكر هذا الشَّرط . » خديعة « . وقال الضَّحَّاك . خيانة » َوليجةً « : وقال قتادةُ 
مع اإلخالص  جياهد وال يكون ُمْخلصاً ، بل يكون منافقاً باطنه خالف ظاهره ، فبيَّن أنَّهُ ال بد وأن يأتُوا باجلهاد

  .خالياً عن الرياِء ، والنفاقِ ، والتَّودُِّد إىل الكفار 
بيان أنَّه ليس الغرُض منه إجياب القتالِ فقط ، بل الغرض أن يُؤَتى به انقياداً ألمر اِهللا ، وحلكمه وتكليفه : واملقصوُد 

  . ، ليظهر به بذل النفس واملال يف طلب رضوان اهللا فحينئٍذ حيصل به االنتفاع
بالغيبِة على االلتفات؛ وهبا قرأ يقعوُب يف رواية سالَّم » بَِما َيْعملُون « قرأ احلسُن } واهللا َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ { : قوله 
  .عامل بنياهتم ، وأغراضهم ، ال َيْخفَى عليه منها شيٌء : ، أي 

ظَّاِهرِ ، وال الظَّاهر خالف الباطن ، وإنَّما يريُد من خلقه إنَّ اهللا ال يَْرَضى أن يكون الباطُن خالف ال: قال ابُن عبَّاسٍ 
وملَّا فرض القتالُ ، متيَّز : ، قال ]  ٣٠: فصلت [ } إِنَّ الذين قَالُواْ َربَُّنا اهللا ثُمَّ استقاموا { االستقامة ، كما قال 

  .املنافُق من غريه ، ومتيَّز من يوايل املؤمنني ممَّن يعاِديهْم 

َوِفي النَّارِ ُهمْ ِللُْمْشرِِكَني أَنْ َيْعُمرُوا َمَساجَِد اللَِّه َشاِهِديَن َعلَى أَْنفُِسهِْم بِالْكُفْرِ أُولَِئكَ َحبِطَْت أَْعمَالُُهْم  َما كَانَ
اةَ َوآَتى الزَّكَاةَ وَلَْم َيْخشَ إِلَّا اللََّه إِنََّما َيْعُمُر َمسَاجَِد اللَِّه َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوأَقَاَم الصَّلَ) ١٧(َخاِلُدونَ 

  ) ١٨(فََعَسى أُولَِئَك أَنْ َيكُوُنوا ِمَن الْمُْهَتِديَن 

  .اآلية } َما كَانَ ِللُْمْشرِِكَني أَن َيْعُمُرواْ َمَساجَِد اهللا { : قوله تعاىل 
الغ يف ذلك ، وذكر من أنواع قََباِئحِهْم َما يوجب تلك اعلم أنَُّه تعاىل َبَدأ السُّورة بذكر الرباءة من الكُفَّار ، وب

الرباءةَ ، مثَّ إنَّه تعاىل حكى عنهم شبهاً احتجوا هبا يف أنَّ هذه الرباءة غري جائزٍة ، وأنَُّه جيُب خمالطتهم ومناصرهتم ، 
ونتهم ، ومناصرهتم ، ومن فأوهلا هذه اآلية ، وذلك أنَّهم ذكروا أهنم موصوفون بصفات محيدةٍ توجُب خمالطتهم ومعا

  .مجلِة تلك الصِّفات ، كوهنم عامرين للمسجِد احلرامِ 



ملَّا أسر العبَّاُس يوم بدرٍ ، وعيََّرهُ املسلمون بالكُفرِ ، وقطيعة الرَّحمِ ، وأغلظ له عليٌّ القول ، فقال : قال ابُن عبَّاسٍ 
نعم ، إنَّا لنْعُمرُ : ألكُم حماسن؟ فقال : ؟ فقال له عليٌّ ما لكم تذكرون مساوئنا ، وال تذكرون حماسننا: العبَّاُس 

َما كَانَ { : املْسجَِد احلَراَم ، وحنجب الكَْعَبة ، ونْسِقي احلاجَّ ، ونفكُّ العاين؛ فأنزل اُهللا تعاىل رّداً على العبَّاسِ 
ن يعمُروا مساجد اهللا ، أوجب على املسلمني منعهم ما ينبغي للمشركني أ: أي } ِللُْمْشرِِكَني أَن َيْعُمرُواْ َمسَاجَِد اهللا 

  .من ذلك؛ ألنَّ املساجد تعمر لعبادة ا هللا وحده 
  :واعلم أنَّ عمارة املَْسجِد قسمان 
فالن يعمُر جملس فالن إذا كثر غشيانه ، وإمَّا بالعمارة املعروفة بالبناء ، فإن كان : إمَّا بلزومها وكثرة إتياهنا ، يقال 

الثاين كان املعىن أنَّه ليس للكافر أن يقدم على مرمَِّة املسجد ، ألنَّ املسجد موضع العبادة ، فيجب أن  املراد هو
، ]  ٢٨: التوبة [ } إِنََّما املشركون َنَجٌس { : يعظم ، والكافرُ يهينه ، وأيضاً فالكافُر جنس يف احلكم ، لقوله تعاىل 

، وأيضاً فالكافُر ال حيترز من النَّجاسة ]  ١٢٥: البقرة [ } ن طَهَِّرا َبْيِتيَ أَ{ : وتطهري املسجد واجٌب ، لقوله تعاىل 
  .، فدخوله املسجد تلويث للمسجد ، وقد يؤّدي إىل فساِد عبادة املصلني 

وأيضاً إقدامه على مرمة املسجد جيري جمرى اإلنعام على املُصلني ، وال جيوز أن يصري الكافر صاحب املّنة على 
العمارة املعروفة من بناء املسجِد ، ومرمته عند : ني ، وقد ذهب مجاعةٌ منهم الواحديُّ؛ إىل أنَّ املُراَد منه املسلم

اخلراب ، فيمنع منه الكافر ، حىت ولو أوصى هبا مل تقبل ، ومينع من دخول املساجدش ، وإن دخل بغري إذن استحق 
املساجد ، ومنعهم منها ، وقد أنزل رسولُ اهللا صلى اهللا عليه  التعزير ، وإن دخل بإذن مل يعزر ، واألوىل تعظيُم

وسلم وفد ثقيف يف املسجد وهم كفَّار ، وشد مثامة بن أثال احلنفي يف سارية من سواري املسجد ، وهو كافر ، 
  .ومحل بعضهم العمارة على املسجد على الوجه األول 

رباعياً ، » أعمر « : بضم الياء وكسر امليم ، من » ُيْعِمُروا « ع قرأ ابُن السميف. » كان « اسم » أَن َيْعُمُرواْ « 
باإلفراد ، وهي حتتملُ وجهني ، أن » مسجد اهللاِ « وقرأ ابن كثري ، وأبو عمرو . أن يعينوا على عمارته : واملعىن 

، وأن يكون اسم ]  ١٩: بة التو[ } َوِعَماَرةَ املسجد احلرام { ُيراد به مسجدق بعينه ، وهو املسجد احلرام ، لقوله 
باجلمع ، وهي » َمساجِد « : جنسٍ ، فيندرج فيه سائر املساجد ، ويدخل املسجُد احلراُم دخوالً أولّياً وقرأ الباقون 

مسجٌد ، وإمَّا ألنه قبلةُ سائر : أيضاً حمتملةٌ لألمرين ، ووجه اجلمع إمَّا ألنَّ كُلَّ بقعٍة من املسجد احلرام يقال هلا 
  .ساجد ، فَصحَّ أن ُيطْلَق عليه لفظُ اجلمع لذلك امل

رمبا ذهب العرُب بالواحد إىل اجلمع ، وباجلمع إىل الواحد أال ترى إىل الرجل يركب الربذون؛ : قال الفرَّاُء [ 
فالن كثري : أخذت يف ركوب الرباذين ، وفالن جيالس امللوك ، وهو ال جيلس إال مع ملك واحد ، ويقال : فيقول 

  ] .الدراهم والدنانري : درهم والدينار يريد ال
. وهم شاهدون : أراد » َيْعُمُروا « : اجلمهور على قراءته بالياء نصباً على احلال من فاعل » َشاِهِديَن « : قوله 

  .بالواو رفعاً على خرب ابتداٍء مضمر ، واجلملةُ حالٌ أيضاً » َشاِهُدون « : وقرأ زيد بن علي 
بضم الفاء ، وَوْجُهَها أن » أنفسهم « وقرىء » َنفْس « مجع » أنفُسهم « اجلمهور على » فُِسهِْم على أَْن« قوله 

  .رسولُ صلى اهللا عليه وسلم :  -وهو األشرف األجل من النَّفَاسة  -» األنْفَس « ُيراَد ب 
 تفسري قراءة اجلمهور أيضاً ، وهو ألنه ليس بطٌن من بطون العرب إالَّ وله فيهم والدة ، وهذا املعىن منقولٌ يف: قيل 

  .مع هذه القراءة أوضح 
  فصل



  .» مل يقولوا حنن كفار ، ولكن كالمهم بالكفر شاهد عليهم بالكفر « : قال احلسُن 
شهادهتم على أنفسهم بالكفر سجودهم لألصنام ، فكانوا يطوفون بالبيت عراة ، « : وقال الضحاك عن ابن عبَّاسٍ 

وبة خبارج البيت احلرام عند القواعد ، وكلَّما طافُوا َشْوطاً َسَجُدوا ألْصَنامِهِْم ، ومل َيْزدَاُدوا وكانت أصنامهم منص
  .» بذلك من اهللا إالَّ بُْعداً 

أنا نصراين ، واليهودي : شهادهتم على أنفسهم بالكفر ، هو أن النصراين يسأل من أنت؟ فيقول « : وقال السدي 
  .» مشرك : للمشرك ما دينك؟ فيقول  يقول أهنا يهودي ، ويقال

: لبيك ال شريك لك إالَّ شريك هو لك متلكه وما ملك ، ونقل عن ابن عباس أنه قال : إنَّهم كانُوا يقولون : وقيل 
مِّنْ  لَقَْد َجآَءكُْم َرُسولٌ{ : وإنَّما جاَز هذا التفسُري ، لقوله تعاىل : املرادُ أهنم يشهدون على الرسول بالكفر ، قال « 

  ] . ١٢٨: التوبة [ } أَنفُِسكُْم 
هذا عدول عن احلقيقة ، وإمنا جيوز املصري إليه لو تعذَّر إجراُء اللفظ على حقيقته ، أمَّا ملا بيَّنا أنَّ » قال القاضي 

  .« ذلك جائز مل جيز املصري إىل هذا اجملاز 
يف النَّارِ » هذه مجلةٌ مستأنفة و } َوِفي النار ُهْم َخاِلُدونَ { : ، مث قال  ألهنا لغري اهللا} أُوْلَِئَك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم { قوله 

  .متعلٌق باخلربِ ، وقُدِّم لالهتمام به ، وألجل الفاصلة « 
وفيه نظٌر ، من حيثُ « وهم خالدون يف النَّارِ ، وقد وقع الظرُف بني حرف العطف واملعطوف » : وقال أُبو البقاِء 
اجلملة معطوفةٌ على ما قبلها ، عطف املفرد على مثله تقديراً ، وليس كذلك ، بل هي مستأنفةٌ ، وإذا  إنَّه يوهم أنَّ

فصل الظَّرف بني حرف العطف واملعطوف ، وإنَّما ذلك يف املتعاطفني املفردين ، أو : كانت مستأنفة فال يقال فيها 
  :ما يف تأويلهما ، وقد تقدَّم حتقيقه يف قوله تعاىل 

وَإِذَا َحكَْمُتمْ َبْيَن الناس أَن { : ويف قوله ]  ٢٠١: البقرة [ } بََّنآ آتَِنا ِفي الدنيا َحَسَنةً َوِفي اآلخرة َحَسَنةً َر{ 
  ] . ٥٨: النساء [ } َتْحكُُمواْ بالعدل 

جلارَّ صار خرباً ، كقولك وقرأ زيد بن علي خالدين بالياء ، نصباً على احلالِ من الضمري املستتر يف اجلارِّ قبله ، ألنَّ ا
  .عكس قراءة اجلمهور فيها » خالدون « ، ونصب » شاهدين « يف الدار زيد قاعداً ، فقد رفع زيد بن علي : 

  فصل
  :احتج أهلُ السُّنَِّة هبذه اآلية على أنَّ الفاسق من أهل الصَّالة ، ال خيلد يف النار من وجهني 

هم فيها خالدون ال غريهم؛ ألنَّ هذا الكالم إنَّما : يفيد احلصر ، أي } اِلُدونَ َوِفي النار ُهْم َخ{ أن قوله : األول 
  .ورد يف حق الكفار 

أنَّه تعاىل جعل اخللود يف النار للكافر جزاء على كفره ، ولو كان هذا احلكم ثابتاً لغري الكفار ، ملا صحَّ : الثاين 
  .هتديد الكافر به 

مجهوُر القراء على اجلمع ، وقرأ اجلحدريُّ ، ومحاد بن أيب سلمة عن ابن كثري } َساجَِد اهللا إِنََّما َيْعُمُر َم{ : قوله 
مجيع املؤمنني العامرين جلميع : باإلفراد ، والتَّوجيُه يؤخذ ممَّا تقَدَّم ، والظَّاهر أن اجلمع هنا حقيقةٌ؛ ألن املراد 

  .مساجد أقطار األرض 
  فصل

ن أنَّ الكافر ليس له أن يشتغل بعمارة املسجد ، بيَّن أنَّ املشتغل هبذا العمل جيب أن يكون اعلم أنَّه تعاىل ملَّا بيَّ
إِنََّما َيْعُمُر َمسَاجِدَ اهللا َمْن آَمَن باهللا واليوم اآلخر َوأَقَاَم الصالة وآتى الزكاة وَلَْم { : موصوفاً بصفات أربع ، فقال 



من اإلميان باهللا؛ ألن املسجد عبارة عن املوضع الذي يعبد اهللا فيه ، والكافُر ميتنع منه  فبني أنه ال ُبدَّ} َيْخَش إِالَّ اهللا 
ذلك ، وأمَّا كونه مؤمناً باليوم اآلخر ، ألنَّ عبادة اهللا إنَّما تفيد يف القيامة ، فمن أنكر القيامة ، مل يعبد اهللا ، ومن مل 

  .يعبد اهللا ، مل َيْبنِ بناًء لعبادة اهللا 
  .؟ -عليه الصَّالة والسَّالم  -ِلَم لَْم يذكر اإلميان بالرَّسول : يل فإن ق

  :من وجوه : فاجلواُب 
إنَّ حممداً إنَّما ادَّعى الرِّسالةَ طلباً للرئاسة ، فذكر ههنا اإلميان باِهللا واليوم : أنَّ املشركني كانوا يقولون : األول 

لويب من تبليغ الرسالة ليس إالَّ اإلميان باملبدأ واملعاد ، فذكر املقصود مط: اآلخر ، وترك ذكر النُّبوِة ، كأنه يقولُ 
  .األصلّي ، وحذف ذكر النبوة ، تنبيهاً للكفار على أنَّه ال مطلوب له من الرسالة إالَّ هذا القدر 

ياء مشتملة على ذكر النبوة أنه ملَّا ذكر الصَّالة ، والصالة ال تتم إالَّ باألذان واإلقامة والتشهد ، وهذه األش: الثاين 
  .، فكان كافياً 

أنَّه ذكر الصالة ، واملفرد احمللى باأللف والالم ينصرف إىل املعهود السابق ، واملعهود عند املسلمني هي : الثالث 
وأَقَاَم « وله فكان ذكر الصَّالة دليالً على النبوة ، وأمَّا ق -عليه الصَّالة والسَّالم  -األعمال اليت كان يأيت هبا حممد 

فألنَّ اإلنسانَ إذا كان » وآَتى الزَّكاةَ « فألنَّ املقصود األعظم من بناء املسجد إقامة الصالة ، وأمَّا قوله » الصَّالةَ 
مقيماً للصالة ، فإنَّه حيضرُ يف املسجد ، ويف املسجد طوائف الفقراء واملساكني ، لطلب أخذ الزَّكاِة ، فتحُصل 

  .وإن محلنا العمارة على البناء ، فألن الظَّاهَر أنَّ اإلنسان إذا مل يؤّد الزكاة ال يعمر مسجداً عمارة املسجد ، 

  .ال يبين املسجد ألجل الرِّياء والسمعة ، ولكن يبنيه جملرد طلب رضوان اهللا : أي } وَلَْم َيْخشَ إِالَّ اهللا { وأما قوله 
ل اإلسالم على باب داره مسجداً ، فكان يصلي فيه ، ويقرأ القرآن ، بىن يف أو -رضي اهللا عنه  -روي أنَّ أبا بكر 

والكفار يؤذونه بسببه ، فيحتمل أن يكون املراد منه تلك احلالة ، وملَّا حصر عمارة املساجد فيمن كان موصوفاً هبذه 
حلديث ، وإصالح الصفات األربع ، نبَّه بذلك على أنَّ املسجد جيُب صونه عن غري العبادة فيدخل فيه فضول ا

يأِتي يف آخر الزماِن ناٌس من أمِتي يأُتون املساجَد فيقُعُدون فيها حلقاً « : قال عليه الصالة والسالم . مهمات الدنيا 
احلديثُ يف « وقال عليه الصالة والسالم » ، ذكُرُهم الدُّْنَيا ، وُحبُّ الدُّْنَيا ، ال ُتجاِلُسوُهم فلْيَس ِهللا بِهِْم حَاَجة 

إن بيويت يف « : ، وقال عليه الصالة والسالم ، قال اهللا تعاىل » ملْسجِِد َيأكلُ احلسنات كما تأكل البهيمة احلشيش ا
ن ُيكرم األرض املساجد ، وإنَّ زُوَّاري فيها ُعمَّارها ، فطُوَبى لعبدٍ تطهَّر يف بيتِه مثَّ َزارنِي يف َبيِْتي ، فحقٌّ على املَُزورِ أ

إذَا رأْيُتم « ، وقال عليه الصالة والسالم » َمْن ألَف املَساجِد ألفهُ اهللا « ال عليه الصالة والسالم ، وق» زائرُه 
َمْن أسرجَ يف مسجٍد سراجاً مل تزلِ « ، وقال عليه الصالة والسالم » الرَّجلَ يعتاُد املسجَد فاشَْهُدوا له باإلميان 

  .، وهذه األحاديث نقلها الزخمشريُّ » ا داَم يف ذلك املْسجِد َضوؤُه املالِئكةُ ومحلةُ العرشِ َيْستغفُرونَ لُه م
من اهللا واجب ، لكونه متعالياً عن » عسى « : قال املفسرون } فعسى أولئك أَن َيكُوُنواْ ِمَن املهتدين { : قوله 

  .الّشك والتردد 
إنَّ الذين يأتون هبذه الطاعات : فكان املعىن ههنا راجع إىل العباد ، وهو يفيُد الرجاء ، » عسى « : وقال أبو مسلم 

]  ١٦: السجدة [ } َيْدُعونَ َربَُّهْم َخْوفاً َوطََمعاً { : ، إنَّما يأتون هبا على رجاء الفوز باالهتداء ، لقوله تعاىل 
من نفسه أنه قد أَخلَّ أنَّ العبد عند اإلتيان هبذه األعمال ، ال يقطُع على الفوز بالثَّواب؛ ألنه جيوُز : والتحقيق فيه 

املراُد منه تبعيد للمشركني عن مواقف االهتداء ، « بقيد من القيود املعتربة يف حصول القبول ، وقال الزخمشريُّ 
فبيَّن تعاىل أنَّ الذين آمنوا وَضمُّوا إىل . » وحسم ألطماعهم من االنتفاع بأعماهلم اليت استعظموها وافتخروا هبا 



، فما » َعَسى « و » لََعلَّ « رائع ، واخلشية من اهللا فهؤالء صار حصول االهتداء هلم دائراً بني إمياهنم العمل بالش
  .بالُ هؤالء املشركني ، يقطعون بأنَّهم مهتدون ، وجيزمون بفوزهم باخلري من عند اِهللا تعاىل 

آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوَجاَهَد ِفي سَبِيلِ اللَِّه لَا َيْسَتُوونَ ِعْندَ  أََجَعلُْتمْ ِسقَاَيةَ الْحَاجِّ َوِعَماَرةَ الَْمْسجِِد الَْحَرامِ كََمْن
الَِّذيَن آَمُنوا َوهَاَجرُوا َوَجاَهُدوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَمَْواِلهِْم وَأَْنفُسِهِْم أَْعظَمُ ) ١٩(اللَِّه َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

) ٢١(ُيَبشُِّرُهْم َربُُّهْم بَِرْحَمٍة ِمْنُه َورِضَْواٍن َوجَنَّاٍت لَُهْم ِفيَها نَِعيٌم ُمقِيٌم ) ٢٠(َجةً ِعْندَ اللَِّه َوأُولَِئَك ُهُم الْفَاِئُزونَ َدَر
  ) ٢٢(َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم 

  .اآلية } قَاَيةَ احلاج أََجَعلُْتْم ِس{ : قوله تعاىل 
الضِّيافة ، والوِقاية والتِّجارة ، ومل : ، ك » ِفعالٍة « مصدرين على » ِعمارةَ « ، و » سِقايةَ « اجلمهور على قراءة 

، لطروء تاء التأنيث فيهما ، قاله الزخمشريُّ » رَِداءة ، وِعباءة « تقلب الياء مهزة ، لَتحصُّنها بتاء التأنيث ، خبالف 
إشارة إىل الفاعل ، فظاهر اللفظ يقتضي ]  ١٨: التوبة [ } َمْن آَمَن باهللا { السِّقاية فعلٌ ، وقوله : واعلم أنَّ . 

تشبيه الفعل بالفاعل ، والصفة باملوصوف ، وإّنه حمالن وحينئذ فال ُبدَّ من حذف مضاف ، إمَّا من األول ، وإمَّا من 
أجعلتم أهل سقايِة احلاجِّ ، وِعمارة املسجد احلرام كَمْن آَمَن ، أو أجعلتم : دير الثَّاين ، ليتصادق اجملعوالن ، والتق

لَّْيَس الرب أَن تَُولُّواْ ُوُجوَهكُْم ِقَبلَ املشرق { : السقاية والِعمارة كإميان َمْن آَمَن ، أو كعملِ من آَمَن ، ونظريه 
السَّاقي والعامر ، وهذا : السٌِّاية والعمارة يعين : ، وقيل  ] ١٧٧: البقرة [ } واملغرب ولكن الرب َمْن آَمَن باهللا 

أجعلتم ساقي احلاج وعامر املسجد احلرام : للمتقني ، واملعىن : ، أي ]  ١٣٢: طه [ } والعاقبة للتقوى { : كقوله 
  . قريباً ويدلُّ عليه قراءة أيب وابن الزبري والباقني كما يأيت. } كََمْن آَمَن باهللا واليوم اآلخر { ك 

» َعَمرة « بضمِّ السني ، وبعد األلف تاء التأنيث ، و » وعمرة . . . ُسقَاة « وقرأ ابُن الزُّبري ، والباقر ، وأبو وجزة 
قاضٍ وقُضاة ، وَرام وُرَماة ، وبارٌّ : ، كما يقال » عامر « ، و » ساقٍ « بفتح العني وامليم دون ألف ، ومها مجع 

  .جَرة وَبَررة ، وفاجِر وفَ
ُسقََية ، فقُلبت الياء ألفاً ، لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وال حاجة هنا إىل تقدير حذف مضاٍف ، وإن : واألصل 

  .احتيج إليه يف قراءة اجلمهور 
، وحذف التنوين اللتقاء الساكنني؛ » َعَمَرة « ب » املسجِد احلَرام « وقرأ سعيد بن جبري كذلك ، إالَّ أنه نصب 

  ]املتقارب [  :كقوله 
  وال ذَاِكَر اَهللا إِالَّ قَِليالً..  -٢٧٧١
، ومها » عمرة « ، » ُسقَاية « وقرأ الضحاك ] .  ٢-١: اإلخالص [ } قُلْ ُهَو اهللا أََحٌد اهللا الصمد { : وقوله 

« عل هذا مجعاً ل أن ُيْج: نظرٌ ال َيْخفى ، والذي ينبغي أن يقال » فَُعالة « على » ساقٍ « مجعان أيضاً ، ويف مجع 
: ، قالُوا » فُعال « ُيجمع على » ِفْعل « و . » الرِّْعي ، والطِّحن « هو الشيء املَْسِقي ك » السِّقْي « و » ِسقْي 

، ولكنه أنَّث اجلمع ، كما » ظُؤار « : ِظئْر وظُؤار ، وكان من حقه أال تدخل عليه تاء التأنيث ، كما مل تدخل يف 
أجعلتم أصحاب األشياِء املَسقيَّة : ، وال ُبّد حينئٍذ من تقدير مضاٍف ، أي » ِحجَارة ، وفُحولة « : أنَّث يف قوهلم 

  .كَمْن آَمَن؟ 
  فصل

ال أَُباِلي أالَّ أعملَ عمالً : كُْنُت ِعْنَد منَبرِ رسُولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رجلٌ : روى النُّْعمانُ بُن بشريٍ قال 



ما أبايل أال أعمل عمالً بعد اإلسالم إال أن أعمر املسجد احلرام ، :  أن أسقي احلاج ، وقال آخر بعد اإلسالم ، إال
ال َترفُعوا أصَواتكُم عنَد ِمنربِ رسُول اهللا : اجلهاد يف سبيل اهللا أفضل ممَّا قلتم ، فَزجرُهْم عمُر وقال : وقال آخر 

إذا َصلَّيُت دخلُت واسَتفْتْيتُ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيَما  ولكْن -صلى اهللا عليه وسلم وُهو َيْوُم اجلُمعِة 
  .} واهللا الَ َيْهِدي القوم الظاملني { : اخَتلَفُْتم فيه ، فدخل ، فأنزلَ اهللا عزَّ وجلَّ هذه اآلية إىل قوله 

لئن كنتم سبقتمونا باإلسالم ، : اُس إنَّ علّياً أغلظ الكالم للعبَّاس حني أسر يوم بدر ، فقال العبَّ« وقال ابُن عبَّاسٍ 
وأخرب أنَّ عمارهتم . واهلجرة ، واجلهاد ، لقد كنا نعمر املسجد احلرام ، ونسقي احلاج ، فأنزل اهللا هذه اآلية 

ُهْم  املسجد احلرام ، وقيامهم على السقاية ، ال ينفعهم مع الشرك باهللا ، وأنَّ اإلميان باهللا ، واجلهاد مع نبيه خٌري ِممَّا
  .» عليه 

نزلت يف عليٍّ بن أيب طالب ، والعباس ، وطلحة بن أيب شيبة ، « وقال احلسُن والشعيبُّ وحممُد بن كعبٍ القرظيُّ 
أنا صاحبُ : أنا صاحُب البيِت ، بيدي مفتاحه ، ولو أردُت بتُّ فيه ، وقال العبَّاس : افتخروا ، فقال طلحةُ 

ال أدري ما تقولون ، لقد صلَّْيُت إىل القبلة ستة أشهر قبل النَّاس ، وأنا : علي  السِّقاية ، والقائم عليها ، وقال
  .» صاحب اجلهاد ، فأنزل اهللا هذه اآلية 

: يا عم أال هتاجرون ، أال حتلقُون برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال : إنَّ علّياً قال للعباس بعد إسالمه : وقيل 
ما أراين إالَّ : ؟ أسقي احلاج ، وأعمر البيت احلرام؟ فنزلت هذه اآلية ، فقال العباس ألسُت يف أفضل من اهلجرِة

  .» أقيُموا على سقَايتكُم فإنَّ لَكُم فيَها َخْيراً « : تارك سقايتنا ، فقال عليه الصالة والسالم 
حن أفضل أم حممد صلى اهللا عليه حنن سقاة احلجيج ، وعمار املسجد احلرام ، فن: إنَّ املشركني قالوا لليهود : وقيل 

  .أنُتْم أفَْضلُ : وسلم وأصحابه؟ فقالت اليهوُد هلم 
هذه املفاضلة حتتملُ أن تكون جرت بني املسلمني ، وحيتمل أن تكون جرت بني املسلمني « : قال ابن اخلطيب 

، وهذا يقتضي أن يكون } َجةً ِعندَ اهللا أَْعظَُم َدَر{ والكفار ، أمَّا كوهنا جرت بني املسلمني ، فلقوله تعاىل بعد ذلك 
للمرجوح درجة أيضاً عند اهللا ، وذلك ال يليق إالَّ باملؤمنني ، وأمَّا احتمال كوهنا جرت بني املؤمنني والكفار ، 

  .»  وهذا يدل على أنَّ هذه املفاضلة وقعت بني من مل ُيؤمن باهللا وبني من آمن باهللا} كََمْن آَمَن باهللا { فلقوله تعاىل 
 ١٨: التوبة [ } إِنََّما َيْعُمُر َمسَاجَِد اهللا َمْن آَمَن باهللا { : وهذا هو األقرب؛ ألن املفسرين نقلوا يف تفسري قوله تعاىل 

  :أنَّ العباس احتجَّ على فضائل نفسه ، بأنَُّه عمر املسجد احلرام ، وسقي احلاج ، فأجاب اهللا عنه بوجهني ] 
أنَّ عمارة املسجد احلرام توجب الفضيلة إذا كانت صادرة عن املؤمن ، أمَّا إذا : اآلية األوىل ما تقدَّم يف : األول 

  .صدرت عن الكافر ، فال فائدة فيها ألبتة 
َسلَّمنا أنَّ عمارة املسجد احلرام ، وسقي احلاج ، يوجب نوعاً من الفضيلة ، إالَّ : هذه اآلية ، وهو أن يقال : والثاين 

ة إىل اإلميان واجلهاد كمقابلة الشيِء الشَّريف الرفيع جّداً بالشَّيء احلقري التافه جّداً ، وإنَّه باطل ، وهبذا أهنا بالنسب
  .الطريق حصل النظم الصحيح هلذه اآلية مبا قبلها 

  فصل
عبَّاُس يا فضل روى عكرمةُ عن ابن عبَّاسٍ أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء إىل السِّقاية فاستسقى ، فقال ال

إنَّهم : فقال يا رُسول اهللا . اسقين : اذهب إىل أمك فأِت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشراب من عندها ، فقال 
اعملوا فإنَّكم : اسقين ، فشرب منه ، مث أتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيها ، فقال : جيعلون أيديهم فيه ، قال 



  .عاتقه وأشار إىل عاتقه : أن تغلبوا لنزلت حىت أضع احلبل على هذا ، يعين  لوال: على عملٍ صاحل ، مث قال 
ما يل أرى بين عمكم : كنُت جالساً مع ابنِ عبَّاسٍ عند الكعبة فأتاه أعراّيب فقال : قال : وعن بكر بن عبد اهللا املزينّ 

احلمُد ِهللا ما بَِنا من حاجة : فقال ابُن عبَّاسٍ  يسقون العسل واللنب وأنتم تسقون النبيذ؟ أِمْن حاجٍة بكم؟ أِمْن ُبْخلٍ؟
وال خبل ، إنَّما قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم على راحلته ، وخلفه أسامة ، فاستسقى ، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب 

صلى اهللا عليه أحسنتم وأمجلتم ، كذا فاْصَنُعوا ، فال نريد تغيري ما أمر به رسول اهللا : ، وسقى فضله أسامة ، فقال 
  .» كانت السِّقاية بنبيذ الزبيب « : وسلم قال احلسُن 

إذا اشتد عليكم فاكسروا منه : وعن عمر أنه وجد نبيذ السقاية من الزبيب شديداً ، فكسر منه باملاء ثالثاً ، وقال 
  .وأمَّا عمارة املسجد احلرامِ فهي جتهيزه وحتسني صورة جدرانه . باملاء 
  :يف اجلملة وجهان } َتُوونَ ِعنَد اهللا الَ َيْس{ قوله 

  .أنَّها مستأنفةٌ ، أخرب تعاىل بعدم تساوي الفريقني : أظهرمها 
َسوَّْيُتم بينهم يف حال تفاوهتم ، وملَّا نفى املساواة بينهما ، : أن يكون حاالً من املفعولني للجعل ، والتقدير : والثاين 

إنَّ الكافرين ظلُموا : أي } واهللا الَ َيْهِدي القوم الظاملني { ه على الرَّاجح بقوله وذلك ال يفيد من ُهَو الرَّاجح؛ فنبَّ
أنفسهم ، ألهنم تركُوا اإلميان ، ورضُوا بالكفر فكانوا ظاملني ، ألنَّ الظُّلَم عبارةٌ عن وضع الشيء يف غري موضعه ، 

  .اهللا تعاىل ، فجعلوه موضعاً لعبادة األوثان  وأيضاً ظلموا املسجد احلرام ، فإنَّه تعاىل جعله موضعاً لعبادة
  {: قوله تعاىل 
  .اآلية } لَِّذيَن آَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَجاَهدُواْ ِفي َسبِيلِ اهللا ؛١٦٤٩

ملَّا ذكر ترجيح اإلميان ، واجلهاد على السِّقاية وعمارة املسجد احلرام على طريق الرمز؛ أتبعه بذكر هذا التَّرجيح 
َمْن كان موصوفاً هبذه الصِّفات األربعة كان أعظم درجة عند اهللا ممَّن اتَّصف بالسِّقاية والعمارة ، : ، أي  بالتَّصريح

والسَّبب فيه؛ ألن اإلنسان ليس له إالَّ الروح ، والبدن ، واملال ، فأمَّا الرُّوح فإنه ملَّا زال عنه الكفر ، وحصل فيه 
ت وأما البدن واملال ، فباهلجرة واجلهاِد صارا معرَّضني للهالك ، وال شكَّ أنَّ اإلميان ، فقد وصل إىل مراتب السعادا

النفس واملال حمبوب اإلنسان ، واإلنسان ال يعرض عن حمبوبه إالَّ عند الفوز مبحبوب أكمل من األوَّلِ ، فلوال أنَّ 
رة على النفس واملال طلباً ملرضاة اهللا تعاىل طلب الرضوان أمتُّ عندهم من النفس واملال؛ وإالَّ ملا رجَّحُوا جانب اآلخ

، وأي مناسبة بني هذه الدرجة وبني اإلقدام على السِّقاية والعمارة مبجرد االقتداء باآلباء ، وطلب الرياسة 
  والسُّمعة؟

لو ذكرهم ، أوهم أن  أعظم درجة من املشتغلني بالسقاية والعمارة؛ ألنَّه: مل يقُلْ } أَْعظَُم َدَرَجةً ِعنَد اهللا { : قوله 
تلك الفضيلة بالنسبة إليهم ، فلمَّا ترك ذكر املرجوح ، دلَّ ذلك على أنَُّهْم أفضل من كل من سواهم على اإلطالق 

.  

؟ » أْعظَُم َدَرَجةً « : ملَّا أخربمت بأنَّ هذه الصفات كانت بني املسلمني والكافرين ، فكيف قال يف وصفهم : فإن قيل 
.  

  :وجوه فاجلواُب من 
َءآللَُّه َخْيٌر أَمَّا { : أن هذا ورد على ما قدَّرُوا ألنفسهم من الدَّرجة والفضيلة عند اهللا ، ونظريه قوله تعاىل : األول 

  ] . ٦٣: الصافات [ } أَذَِلَك خَْيٌر نُُّزالً أَْم َشَجَرةُ الزقوم { ، وقوله ]  ٥٩: النمل [ } ُيْشرِكُونَ 
أولئك أعظم درجة من كل من مل يكن موصوفاً هبذه الصفات ، تنبيهاص على أنَّهم ملَّا كانوا  :أنَّ املراد : الثاين 



  .أفضل من املؤمنني الذين ما كانوا موصوفني هبذه الصفات فبأن ال يقاسوا إىل الكفار أوىل 
ترجيح تلك األعمال : واملراد منه  أن املراد ، أنَّ املؤمن املُهاجِرَ اجملاهد أفضل ممَّن على السقاية والعمارة ،: الثالث 

على هذه األعمال ، وال شك أنَّ السِّقاية والعمارة من أعمال اخلري ، وإنَّما بطل ثواهبا يف حقِّ الكفار؛ ألن الكفر 
أهنم هم الفائزون : وهذا للحصر ، واملعىن » ُهمُ الفاِئُزون « : منع من ظهور ذلك األثر ، ثُم بيَّن تعاىل أهنم 

  .وليس املراد منه العندية حبسب اجلهة واملكان » ِعْنَد اِهللا « : جة العلية املشار إليها بقوله بالدر
} َورِضَْوانٌ { وكذلك يف اخلالف يف » آل عمران « وتوجيه ذلك يف » ُيَبشِّرُهم « : وقد تقدَّم اختالف القراء يف 

  ] . ١٥: آل عمران [ 
وهذا غُري الزم لألعمش . » ال جيوز « : والضَّاد ، وردَّها أُبو حامت ، وقال بضمِّ الراء » رُضوان « وقرأ األعمش 

  .بضم السني والالم » السُّلُطان « : فإنه رواها ، وقد ُوجِد ذلك يف لسان العرب ، قالوا 
؛ ألنَّهم » ْحَمة َر« وأنْ تكون صفةً ل » َجنَّاتٍ « جيوز أن تكون هذه اجلملةُ صفةً ل } لَُّهْم ِفيَها َنعِيٌم { قوله 

« : َجوَّزُوا يف هذه اهلاء أن تعود للرَّمحة ، وأنْ تعود للجنات ، وجوَّز مكي أن تعود على البشرى املفهومة من قوله 
وعلى هذا فتكونُ اجلملةُ صفةً لذلك املصدرِ املقدَّرِ إن قدَّْرَته نكرةً ، . هلم يف تلك البشرى : ، كأنَّه قيل » ُيَبشِّرُهْم 

فاعالً باجلارِّ قبله ، وهو أوىل ، ألنَّه يصري من قبيل الوصف » نعيمٌ « وجيوزُ أن يكون . االً إن قدَّْرَته معرفةً وح
« : قوله ] .  ٧٢: األنفال [ باملفرد ، وجيوُز أن يكون مبتدأ ، وخربه اجلار قبله ، وقد تقدَّم حتقيق ذلك مراراً 

  .»  هلم« حالٌ من الضمري يف » َخاِلِديَن 
ألنَُّه لو كان : واستدل أهلُ السُّنَِّة هبذه اآلية على أنَّ اخللود يدلُّ على طول املكث ، وال يدل على التأبيد ، قالوا 

  اخللود يفيد التَّأبيد ، لكان ذكر التأبيد بعد ذكر اخلُلُود تكراراً ، وإنه ال جيوز

 كُْم وَإِْخوَاَنكُْم أَوِْلَياَء إِِن اْسَتَحبُّوا الْكُفَْر َعلَى الْإَِمياِن َوَمْن َيَتوَلَُّهْم مِْنكُْم فَأُولَِئَك ُهُمَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا آَباَء
ُتُموَها َوِتَجاَرةٌ قُلْ إِنْ كَانَ آَباؤُكُْم َوأَْبَناُؤكُْم َوإِخَْواُنكُْم وَأَْزوَاُجكُْم َوَعشَِريُتكُْم َوأَْموَالٌ اقَْتَرفْ) ٢٣(الظَّاِلُمونَ 

صُوا حَتَّى يَأِْتَي اللَُّه بِأَمْرِِه َتْخَشْونَ كََسادََها َوَمَساِكُن تَْرضَْوَنَها أََحبَّ إِلَْيكُْم ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوجَِهاٍد ِفي سَبِيِلِه فََتَربَّ
  ) ٢٤(َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 

  .اآلية } أيها الذين آَمُنواْ الَ تتخذوا آَبآَءكُْم وَإِْخوَاَنكُْم أَْوِلَيآَء يا{ : قوله تعاىل 
أن تكون جواباً عن شبهة أخرى ، ذكروها يف أن الرباءة من الكافر غُري ممكنة ، فإنَّ : واملقصود من هذه اآلية 

واملقاطعة بني الرَُّجلِ وأبيه وابنه وأخيه  املسلم قد يكون أبوه كافراً أو ابُنه والكافر قد يكون أبوهُ أو أخوه مسلماً
أنَّه تعاىل ملَّا أمر املسلمني « ونقل املفسِّرون عن ابنِ عبَّاسٍ . كاملتعذر ، فأزال اهللاُ تعاىل هذه الشبهة هبذه اآلية 

  .» وا كفاراً باهلجرِة قبل فتح مكَّة ، فمْن مل يهاجر مل يقبل اهللاُ إميانه ، حىت جيانب اآلباء واألقرباء إن كاُن
وهذا مشكل؛ ألنَّ الصحيح أنَّ هذه السورة إنَّما نزلت بعد فتح مكة ، فكيف ميكن محل هذه « قال ابُن اخلطيب 

إَنِ { : اآلية على ما ذكروه؟ وإنَّما األقرُب أنَُّه تعاىل أمر املؤمنني بالتربِّي عن املشركني بسبب الكفر ، لقوله 
طلب احملبة ، يقال استحب له ، : اختاروا الكفر على اإلميان ، واالستحباب : أي }  استحبوا الكفر َعلَى اإلميان

  .» أحبه ، كأنه طلب حمبته : مبعىن 
وملَّا هنى اهللا عن خمالطتهم ، وكان النَّهي حيتملُ أن يكُون َنْهيَ تنزيٍه وأن يكون هني حترمي ، ذكر ما يزيل الشبهة فقال 

مشركاً مثلهم ، ألنه رضي بكفرهم ، : يريُد « قال ابن عباسٍ . } نكُْم فأولئك ُهُم الظاملون َوَمن َيَتَولَُّهْم مِّ{ : 



  .» والرَّضى بالكُفرِ كفر ، كما أّنض الرضا بالفسقِ فسق 
هذا النَّهي ال مينُع أن يتربأ املرُء من أبيه يف الدُّنيا ، كما ال مينع من قضاء دين الكافرن ومن « : قال القاضي 

  .» تعمله يف األعمال اس
خربها ، فهو » أحب « ، و » كان « وما عطف عليه اسم » آباؤكم « } قُلْ إِن كَانَ آَباؤُكُْم َوأَْبَنآؤُكُْم { : قوله 

  .منصوٌب ، وكان احلجاُج بُن يوسف يقرها بالرفع ، وحلََّنه حيىي بن يعمر فنفاه 
امساً ، وهو « كان » القراء النَّقلة ، وإالَّ فهي جائزةٌ يف العربية ، ُيضمر يف  إنَّما حلََّنه باعتبار خمالفِة« قال أبو حيَّان 

  .« كان » ضمُري الشأن ، وُيرفع ما بعدها على املبتدأ واخلرب ، وحينئٍذ تكونُ اجلملة خرباً عن 
  ]الطويل : [ فيكون كقول الشاعر . قال شهاب الدِّين 

  وآَخُر ُمثْنٍ بالذي كُنُت أْصنَُع... فَاِن َشاِمٌت إذَا ِمتُّ كَانَ النَّاُس ِصْن -٢٧٧٢
  .وهذا يف أحد تأويلي البيت 

  .خٌرب منصوب ، وجاء به على لغِة بين احلارث ، ومن وافقهم : صنفان » أنَّ : واآلخر 
يمة ، فقال يوماً أنَّ احلجاج كان َيدَّعي فصاحةً عظ: واحلكاية اليت أشار إليها الشَّْيُخ من تلحني حيىي للحجَّاج هي 

َعزْمُت عليك إالَّ ما أخربتين ، : األمُري أَجلُّ من ذلك ، فقال : هل جتدين أحلن؟ فقال : ليحىي بن يعمر وكان يعظِّمه 
ذلك أقبحُ !! ويْلَك: يف القرآن ، فقال : يف أي شيٍء؟ فقال : نعم ، فقال : وكانوا ُيعظِّمون عزائم األمراء ، فقال 

إذن : فرفعتها ، فقال » أَحبّ « إىل أن انتهيت إىل } قُلْ إِن كَانَ آَباُؤكُمْ { : َسمعُتك تقر : ة؟ قال يب ، يف أيِّ آي
فمكث هبا مدةً ، وكان هبا حينئٍذ يزيد بن املهلب بن أيب صفرة ، » خراسان « ال تسمعين ألَْحُن بعدها ، فنفاُه إىل 

وقد جاءنا العدوُّ فتركناهم باحلضيض ، وصعدنا ُعرُعرة اجلبل « : فجاءهم جيش ، فكتب إىل احلجاج كتاباً ، وفيه 
  .إذن ذاك : إنَّ حيىي هناك ، فقال : ما البن املهلب وهلذا الكالم ، فقيل له : ، فقال احلجاج » 

لِّ ووجه اجلمع أنَّ لك. [ مجع سالم » َعشِرياتكم « باإلفراد ، وأبو بكر عن عاصم » َعشريَُتكُْم « وقرأ اجلمهور 
ال جتمع باأللف والتاء ، وإنَّما تكسرياً على » عشرية « من املخاطبني عشرية ، فحسن اجلمع ، وزعم األخفشُ أنَّ 

  .، وهذه القراءة حجةٌ عليه ، وهي قراءة أيب عبد الرمحن السلمي وأيب رجاء » عشائر « 
  ] .» عشرياتكم « وهي أكثر ِمْن : قيل » َعشائرُكُم « وقرأ احلسن 

يصريون له مبنزلِة العدد : هم أهلُ الرَُّجلِ الذين يتكثَّر هبم ، أي : وقيل . األهلُ األدنون : هي : » الَعِشريةُ « و 
الكامل ، وذلك أنَّ العشرية هي العدُد الكاملُ ، فصارت العشريةُ امساً ألقارب الرَُّجلِ الذين يتكثَّر هبم ، سواًء بلغوا 

  .العشرة أم فوقها 
  .ي اجلماعةُ اجملتمعة بنسبٍ ، أو وداد ، لعقد العشرة ه: وقيل 
  فصل

يا رُسول اهللا كيف ميكن : هذه اآلية هي تقريرُ اجلواب املذكور يف اآلية األوىل ، وذلك ألنَّ مجاعة املؤمنني ، قالوا 
علنا ذلك ، ذهبت جتارتنا الرباءة منهم بالكليَّة؟ وهذه اآلية توجب انقطاعنا عن آبائنا وإخواننا وعشريتنا ، وإن حنن ف

قُلْ إِن كَانَ آَباؤُكُْم وَأَْبَنآؤُكُْم وَإِْخوَاُنكُْم َوأَزَْواُجكُمْ { : ، وهلكت أموالنا ، وخربت ديارنا ، فأنزل اهللا تعاىل 
{ َتْستوطُنوَنها راضني بسكناها : أي } َوَعِشَريُتكُْم َوأَمَْوالٌ اقترفتموها وَِتَجاَرةٌ َتْخَشْونَ كَسَاَدَها َوَمَساِكُن َتْرضَْونََهآ 

بقضائه « : قال عطاٌء . } حىت يَأِْتَي اهللا بِأَْمرِِه { فانتظروا } أََحبَّ إِلَْيكُْم مَِّن اهللا َوَرسُوِلِه َوجَِهاٍد ِفي سَبِيِلِه فََتَربَّصُواْ 
 «.  



  .» بفتح مكَّة « : وقال جماهٌد ومقاتلٌ 
واهللا الَ َيْهِدي { مث قال . ه جيب حتمل مجيع هذه املضارّ يف الدُّنيا ، ليبقى الدِّين سليماً وهذا أمر هتديد ، فبيَّن تعاىل أنَّ

اخلارجني عن الطاعِة ، وهذه اآلية تدلُّ على أنَّه إذا وقع التَّعارُض بني مصلحٍة واحدة من : أي } القوم الفاسقني 
  .ين على الدنيا مصاحل الدِّين ، وبني مهمات الدُّنيا؛ وجب ترجيح الدِّ

يْئًا َوَضاقَْت َعلَْيكُُم الْأَْرُض بَِما لَقَْد َنَصرَكُُم اللَُّه ِفي َمَواِطَن كَِثَريٍة َوَيْوَم ُحَنْينٍ إِذْ أَْعجََبْتكُْم كَثْرَُتكُْم فَلَْم ُتْغنِ َعْنكُْم َش
يَنَتُه َعلَى َرسُوِلِه َوَعلَى الُْمْؤِمنَِني وَأَنَْزلَ ُجُنوًدا لَْم َتَرْوَها َوَعذَّبَ ثُمَّ أَْنَزلَ اللَُّه َسِك) ٢٥(َرحَُبْت ثُمَّ وَلَّْيُتْم ُمْدبِرِيَن 

  ) ٢٧(ثُمَّ َيتُوُب اللَُّه ِمْن َبْعِد ذَِلَك َعلَى َمْن َيَشاُء وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم ) ٢٦(الَِّذيَن كَفَُروا وَذَِلَك َجَزاُء الْكَافِرِيَن 

  .اآلية } قَْد َنَصَركُُم اهللا ِفي َموَاِطَن كَِثَريٍة لَ{ : قوله تعاىل 
ملَّا ذكر يف اآلية املتقدمة أنه جيب اإلعراض عن خمالطة اآلباء واألبناء ، واإلخوان ، والعشرية ، وعن األموال ، 

ى أنَّ من ترك والتجارات ، واملساكن ، رعاية ملصاحل الدِّين ، وعلم أنَّ ذلك يشّق على النفوس ، ذكر ما يدلُّ عل
  .الدُّنيا ألجل الدِّين ، فإنَّهُ تعاىل يوصله مطلوبه 

وضرب هلذا مثالً ، وذلك أنَّ عسكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وقعة حنني ، كانوا يف غاية الكثرِة والقوَِّة ، 
 اِهللا تعاىل قوَّاهم حتَّى هزموا عسكر فلمَّا أعجبوا بكثرهتم ، صاُروا منهزمني ، فلمَّا َتَضرَُّعوا يف حال االهنزام إىل

الكُفَّارِ ، وذلك يدلُّ على أنَّ اإلنسان مىت اعتمد على الدُّنيا ، فاته الدِّين والدنيا ، ومىت أطاع اهللا ، ورجَّحَ الدِّين 
قاطعة اآلباِء واألبناِء ، على الدُّنيا ، آتاه اُهللا الدِّين والدُّنيا على أحسن الُوجوه فكان هذا تسلية ألولئك املأمورين مب

ألجل مصلحة الدِّين ، وعداً هلم بأهنم إن فعلُوا ذلك أوصلهم اُهللا تعاىل إىل أقارهبم وأمواهلم ومساكنهم على أحسن 
  .الوجوه 

بكسر العني ، وكذا اسم » َمْوِطن « مجع : » املواطن » « املعونةُ على العدوِّ خاصة : الّنصر « : قال الواحديُّ 
  ]الطويل : [ ، قال » املَْوعد « ، وزمانه ، العتالل فائه ك  مصدره
  بأجَْراِمِه ِمْن قُنَِّة النِّيقِ ُمْنَهوِي... وكَْم َمْوطنٍ لْوالَي ِطْحَت كَما َهَوى  -٢٧٧٣

لكامل ا: [ اسُم واٍد بني مكة والطائف ، فلذلك صرفه ، وبعضهم جعله امساً للبقعة ، فمنعه يف قوله : » ُحَنْين « و 
[  

  بُِحنَني َيْوَم تواكُلِ األْبطالِ... َنَصرُوا َنبيَُّهُم وَشدُّوا أْزَرُه  -٢٧٧٤
  ]الوافر : [ اسم اجلبل املعروف ، اعتباراً بتأنيث البقعة يف قوله : » حراء « وهذا كما قال اآلخرُ يف 

  َراَء َنارَاوأْعظََمُهمْ بِبطْنِ ِح... ألَسَْنا أكْثَرَ الثَّقلْينِ َرْجالً  -٢٧٧٥
  فصل

إهنا مثانون موطناً ، فأعلمهم أنه تعاىل هو : غزوات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ويقال : املراُد باملواطن الكثرية 
واذكر يوم ُحَنْين من مجلة : أي » َوَيْوَم ُحَنْينٍ « الذي تولَّى نصر املؤمنني ، ومن نصره اهللا فال غالب له ، مث قال 

  .واد بني مكة والطائف » حنني « طن حال ما أعجبتكم كثرتكم ، و تلك املوا
ملَّا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكّة ، وقد بقيت أياٌم من شهر : قال الرواةُ . إىل جنب ذي اجملاز : وقيل 

هاجرين ، وألفان رمضان ، خرج متوجهاً إىل حنني ، لقتال هوازن وثقيف ، يف اثين عشر ألفاً ، عشرة آالف من امل
  .من الطلقاِء 



  .» كانوا ستة عشر ألفاً « عن ابن عباس : وقال عطاٌء 
مالُك بن عوف النضري : وكان هوازن وثقيف أربعة آالف ، وعلى هوازن . » كانوا عشرة آالف « وقال الكليبُّ 

مسلة بُن سالمة : ألنصار يقال له كنانة بن عبد ياليل الثقفي ، فلما التقى اجلمعان ، قال رجلٌ من ا: ، وعلى ثقيف 
، فساء رسول اهللا صلى اهللا } إِذْ أَْعجََبْتكُْم كَثْرَُتكُمْ { : لن نغلب اليوم عن لقٍَّة ، وهو املراد من قوله : بن وقش 

االً مل يرض اهللا قوله ، ووكلُوا إىل أنفسهم ، فاقتتلوا قت: عليه وسلم كالمه ، ووكلوا إىل كلمة الرجل ، ويف رواية 
شديداً؛ فاهنزم املشركون وختلّوا عن الذراري ، مث نادوا يا محاة السواد اذكروا الفضائح ، فتراجعوا ، وانكشف 

  .املسلمون 

  .وذكر لنا أنَّ الطُّلقاء اجنفلوا يومئذ بالنَّاسِ : قال قتادةُ 
  :فيه أوجه » َوَيْوَم ُحَنْينٍ « : قوله 

على ظرف املكان » يف « عطف ظرف الزمان من غري واسطة » ِفي َمَواِطَن « : له أنَُّه عطٌف على حملِّ قو: أحدمها 
سرت أمامك ويوم اجلمعة ، إالَّ أنَّ : اجملرور هبا ، وال غرو يف نسق ظرف زمان على مكان ، أو العكس ، تقول 

  .األحسن أن يُترَك العاطفُ يف مثله 
، فحذف حرف اخلفض ، » وِفي َيْومِ « : بقتدير » َمواِطَن « لى لفظ أنَّه جيوز أن ُيعطف ع: زعم ابُن عطية : الثاين 

  .وهذا ال حاجة إليه 
  .؟ « َمواِطَن » على « َيْوَم ُحننيٍ » كيف عطف الزمان على املكان ، وهو : فإن قلت « : قال الزخمشريُّ : الثالث 

  .»  وموطن يوم حنني ، أو يف أيام مواطن كثرية ويوم حنني: معناه : قلت 
  .األوقاُت ، فحينئٍذ إنَّما عطف زمانٌ على زمان : » املواِطن « أن يُراد ب : الرابع 

مقتل احلسني ، على أنَّ : الوقت ، ك : « املواطن » وجيوُز أن ُيراد ب « :  -بعدما تقدَّم عنه  -قال الزخمشريُّ 
إِذْ أَعَجَبْتكُمْ » : الظَّاهر ، ومُوجُِب ذلك أنَّ قوله  منصوباً بفعل مضمر ، ال هبذا« َيْوَم ُحننيٍ » : الواجب أن يكون 

، فلو جعلَت ناصَبه هذا الظاهر ، مل يصحَّ؛ ألنَّ كثرهتم مل تعجبهم يف مجيع تلك املواطن ، « َيْوَم ُحَننيٍ » بدلٌ من « 
  .» ومل يكونوا كثريين يف مجيعها ، فبقي أن يكون ناصُبه فعالً خاصاً به 

بالوقت ، ليصحَّ عطُف « املواطن » ال أدري ما محله على تقدير أحد املضافني ، وعلى تأويل « : ين قال شهاُب الدِّ
على أنَّ الواجب » : زماٍن على زمان ، أو مكان على مكان ، إذ يصحُّ عطُف أحُد الظرفني على اآلخر؟ وأمَّا قوله 

« َيْوم » بدالً من « إذْ » ٌد بظرف املكان ، فإذا جعلنا إىل آخره؛ كالٌم حسٌن ، وتقريره أنَّ الفعل ُمقي« أن يكون 
كان معموالً له؛ ألنَّ البدل َيُحلُّ حملَّ املُْبدل منه؛ فيلزم منه أنه نصرهم إذ أعجبتهم كثرُتهم يف مواطن كثرية ، 

مل يقل يف مجيع املوطن  -عاىل ت -والفرض أنَّهم يف بعض هذه املواطن مل يكونوا هبذه الصفة ، إالَّ أنَّه قد ينقدح ، فإنَّه 
  .» ، حتَّى يلزم ما قاله 

  .اجلميع ، كما ُيراد بالقلة العدُم : وميكن أن يكون أراد بالكثرِة 
  .َرحُْبها وسعتها : مصدريةٌ ، أي » ما » « بَِما َرُحَبْت « : قوله 

« يف : فيقولون » فَُعل « كنون عني بسكون العني ، وهي لغة متيم ، يس» َرْحَبت « وقرأ زيد بن علي يف املوضعني 
َرُحب املكان َيْرُحب : الشيء الواسع ، يقال : السََّعة ، وبالفتح : بالضمِّ » الرُّْحب « و . » َشْرف » « َشُرف 

  .« وسعتكم » فعلى التضمني ، ألنه مبعىن « َرُحبَتكم الدار : فأمَّا تعدِّيه يف قوهلم . ُرْحباً وَرحَاَبةٌ ، وهو قاصر 



  فصل
: واملعىن . فلم ُيعِطكم شيئاً يدفع حاجتكم : إعطاء ما يدفع احلاجة ، أي : اإلغناء } فَلَْم ُتْغنِ َعنكُْم شَْيئاً { : قوله 

أنه تعاىل أعلمهم أنَُّهم ال يغلبون بكثرهتم ، وإمنا يغلبون بنصر اهللا ، فلمَّا أعجبوا بكثرهتم ، صاروا منهزمني ، مث قال 
إنكم : ههنا مع الفعل مبنزلة املصدر ، واملعىن « ما » مع رحبها ، و : أي } َعلَْيكُُم األرض بَِما َرُحَبتْ  َوَضاقَْت{ : 

  .لشدَِّة ما حلقكم من اخلوف ضاقت عليكم األرُض ، فلم جتدُوا فيها موضعاً يصلح لفراركم من عدوكم 
شفوا وأكببنا على الغنائم ، فاستقبلونا بالسهام ، رماة ، فلما محلنا انك« هوازن » كانت : قال الرباء بن عازب 

[ قال . وانكشف املسلمون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يبق معه إال العباس وأبو سفيان بن احلارث 
اب رأيته وأبو سفيان آخذ بالرك: والذي ال إله إالَّ هو ما ولَّى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قط ، قال ] : الرباء 

وطفق يركُض بغلته « أَنا النيبُّ ال كِذْب ، أَنا ابُن َعْبِد املُطَِّلب » : ، والعباس آخذ بلجام دابته البيضاء وهو يقول 
فجعل ُيَناِديك يا عباد اهللا ، يا  -وكان العباس رجالً َصيِّتاً  -ناِد املهاجرين واألنصار : حنو الكفار ، مث قال للعبَّاس 

ا أصحاب سورة البقرِة ، فجاء املسلمون حني مسعوا صوته عنقاً واحداً ، وأخذ رسولُ اهللا أصحاب الشجرة ، ي
فما زال أمرهم مدبراً ، « َشاهِت الُوجوهُ » : صلى اهللا عليه وسلم بيده كفاً من احلََصى ، فرماهم هبا ، وقال 

{ : ت عيناه من ذلك التراب ، فذلك قوله وحدهم كليالً حىت هزمهم اُهللا ، ومل يبق منهم أحد يومئذ إالَّ وقد امتأل
  .} ثُمَّ أََنزلَ اهللا َسكِيَنَتُه على َرسُوِلِه َوَعلَى املؤمنني 

أنَّ اإلنسان إذا خاف فرَّ وفُؤاده : ما يسكن إليه القلُب ، ويوجب األمنة ، ووجه االستعارة فيه : واملراد بالّسكينة 
مث قال . األمن موجباً للسكون جعل لفظ السَّكينة كناية عن األمن متحرك ، وإذا أمن؛ سكن وثبت؛ فلمَّا كان 

أَنَْزلَ املالِئكة ، وليس يف هذه اآلية ما يدلُّ على عّدة املالئكة ، كما هو : واملراد } وَأَنَزلَ ُجُنوداً لَّمْ َتَرْوَها { : تعاىل 
  .ولعله إنَّما قاسه على يوم بدر « من املالئكة أيَّد اهللا نبيه خبمسة آالف » : يف قصة بدر ، فقال سعيد بن جبري 

ملَّا كشفنا املسلمني جعلنا نسوقهم ، فلمَّا : حدَّثين رجلٌ كان يف املشركني يوم حنني قال : وقال سعيدُ بن املسيبِ 
ا شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا فركبو: انتهينا إىل صاحب البغلة الشهباء ، تلقانا رجال بيض الوجوه ، فقالوا 

أكتافنا ، واختلفوا يف أنَّ املالئكة هل قاتلوا ذلك اليوم؟ فالذي روي عن سعيد بن املسيب يدلُّ على أهنم قاتلوا ، 
هو إبقاء اخلواطر احلسنة يف قلوب : إن املالئكة ما قاتلوا إال يوم بدر ، وفائدة نزوهلم يف هذا اليوم : وقال آخرون 

  .املؤمنني 

  .قتلهم وأسرهم ، وأخذ أمواهلم وسيب ذراريهم : واملراُد من هذا التَّعذيب } الذين كَفَُرواْ  َوعذََّب{ : مث قال تعاىل 
وهذه اآلية تدلُّ على أنَّ فعل العبد خلق هللا تعاىل؛ ألنَّ املراد من هذا التَّعذيب ليس إال األخذ واألسر ، وقد نسب 

  .تلك األشياء إىل نفسه 
 ٢: النور [ } الزانية والزاين { َتمسَّك احلنفيَّةُ يف مسألة اجللد مع التعزير بقوله }  وذلك َجَزآُء الكافرين{ : قوله 

الفاُء تدلُّ على كون اجللد جزاء ، واجلزاء اسم للكايف ، وكون اجللد كافياً مينع كون غريه مشروعاً معه ، : قالوا ] 
لتعذيب جزاء مع أنَّ املسلمني أمجعوا على أنَّ العقوبة وأجيبوا بأن اجلزاء ليس امساً للكايف؛ ألنه تعاىل مسَّى هذا ا

  .الدائمة يف القيامة ُمدَّخرة هلم ، فدلت هذه اآلية على أنَّ اجلزاء ليس امساً ملا يقع به الكفاية 
ن يتوب أنَّ اهللا تعاىل مع كل ما جرى عليهم من اخلذال: أي } ثُمَّ َيُتوبُ اهللا ِمن َبْعِد ذلك على َمن َيَشآُء { قوله 

أنَُّه بعد ما جرى عليهم ما جرى ، : معناُه : عليهم ، بأن يزيل عن قلبهم الكفر ، وخيلق فيه اإلسالم ، وقال القاضي 
ظاهره َيُدلُّ على أنَّ تلك « ثُمَّ َيتُوُب اُهللا » : وهذا ضعيٌف؛ ألنَّ قوله « إذا أسلُموا وتاُبوا فإنَّ اهللا يقبل توبتهم 



]  ٣٧: البقرة [ } فَتَاَب َعلَْيِه { ل هلم من قبله تعاىل ، وتقدَّم الكالُم على املعىن يف البقرة عند قوله التبوة إنَّما حتص
  .ِلَمْن آمن وعمل صاحلاً } رَِّحيمٌ { ملن تاب : أي } واهللا غَفُورٌ { : مث قال 

ُبوا الَْمْسجَِد الَْحَراَم بَْعَد َعاِمهِْم َهذَا َوإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةً فََسْوفَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس فَلَا َيقَْر
 قَاِتلُوا الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َولَا بِالَْيْومِ الْآِخرِ َولَا ُيَحرُِّمونَ) ٢٨(ُيْغنِيكُُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه إِنْ َشاَء إِنَّ اللََّه َعِليٌم َحكِيٌم 

  ) ٢٩(َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ  َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه وَلَا َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب حَتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ

  .اآلية } ياأيها الذين آمنوا إِنََّما املشركون َنَجٌس { : قوله تعاىل 
لسَّالم ، ملَّا أمر علّياً أن يقرأ على مشركي مكَّة أول سورة براءة ، وينبذ إليهم عهدهم ، اعلم أنه عليه الصَّالة وا

يا أهل مكَّة ستعلمون ما تلقونه من الشِّدَّة النقطاع السبل وفقد : وأنَّ اهللا بريء من املشركني ورسلوه ، قال أناس 
فَقْراً وحاجةً : أي } َوإِنْ خِفُْتْم َعْيلَةً { : عاىل عنها بقوله احلموالت؛ فنزلت هذه اآلية ، لرفع الشُّبهِة ، وأجاب اهللا ت

يتناولُ مجيع : لفظ املشركني يتناولُ عبدة األوثاِن ، وقال قوٌم : قال األكثرون } فََسْوَف ُيغْنِيكُُم اهللا ِمن فَْضِلِه { ، 
  .الكُفَّارِ ، وقد تقدم ذلك 
  .ر قذ» َنَجٌس « : قال الضحاُك وأبو عبيدةَ 

جعلوا نفس النََّجس ، على املبالغة ، أو . َخبِيثٌ ، وهو مصدر يستوي فيه الذكر واألنثى ، والتثنية واجلمع : وقيل 
  .على حذِف مضاف 

« : مثل » فَِعل « بكسر النُّون وسكون اجليم ، وجهه أنَّه اسُم فاعل يف األصلِ على » نِْجٌس « وقرأ أبو حيوة 
ف بسكون َعْينه بعد إتباع فائه ، وال ُبدَّ من حذف موصوف حينئٍذ قاَمْت هذه الصفةُ مقامه ، مث ُخفِّ» كَِتف وكَبِد 

  .بفتح النون » َنجس « فريق جنس ، أو جنس جنس ، فإذا أفرد قيل : أي 
» فرد قيل ، فإذا أ« رِْجٌس نِْجٌس » وال يقال على االنفراد ، بكسر النُّون وسكون اجليم ، إنَّما يقال « قال البغوي 

باجلمع ، وهي حتتمل أن تكون مجع قراءةِ » أْنجَاس « وقرأ ابن السَّميفع » بفتح النون وكسر اجليم « َنجٌِس 
  .اجلمهور ، أو مجع قراءةِ أيب حيوة ، وأراد به جناسة احلكم ، ال جناسة العني ، ُسمُّوا جنساً على الذَم 

ونقل الزخمشري « ألنَّهم جينبون ، فال يغتسلون ، وحيدثون فال يتوضؤون ؛ » مساهم جنساً « وقال ابُن عبَّاس وقتادةُ 
وهذا قول « َمْن َصافَح مشركاً توضَّأ » وعن احلسنِ « أنَّ أعياهنم جنسة كالكالب واخلنازير » عن ابن عباسٍ 

  .اهلادي من أئمة الزَّيدية 
ظاهر القرآن ، فال يرجع عنه إال بدليل منفصلٍ ، وال فقد اتفقوا على طهارة أبداهنم ، وهذا هالف : وأمَّا الفقهاُء 

  .ميكن ادعاء اإلمجاع فيه ملا بينا من اخلالف 
واحتج القاضي على طهارهتم مبا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم شرب من أوانيهم ، وأيضاً لو كان جنساً ، ملا 

أقوى من خرب الواحد وبتقدير صحَِّة اخلرب؛ جيب أن  بأنَّ القرآن: تبدل ذلك باإلسالم ، وأجاب القائلون بالنجاسة 
  :يعتقد أن حل الشرب من إنائهم كان متقدماً على نزول هذه اآلية من وجهني 

أنَّ هذه السُّورة من آخر ما نزل من القرآن ، وأيضاً كانت املخالطة مع الكُفَّار جائزة فحرَّمها اهللا تعاىل ، : األول 
  .الشرب من أوانيهم ، كان جائزاً فحرمه اُهللا : هم ، فأزاهلا اهللا؛ فال يبعد أن يقال أيضاً وكانت املعاهدة حاصلة مع



أنَّ األصل حل الشرب من أي إناء كان ، فلو قلنا إنه حرم حبكم اآلية ، مث حل حبكم اخلربِ ، فقد حصل : الثاين 
آنيتهم حبكم األصل ، مث جاء التَّحرُمي هبذه  نسخان ، أما لو قلنا إنَّه كان حالالً حبكم األصل ، والرسول شرب من

  .اآليِة ، مل حيصل النَّسخ إالَّ مرة واحدة؛ فوجب أن يكون هذا أوىل 
فهذا قياس يف معارضة النَّص . لو كان الكافُر جنس العني ، ملا تبدَّلت النجاسةُ بالطَّهارة بسبب اإلسالم : وأما قوهلم 

العني ، فإذا انقلبت بنفسها خالًّ طهرت ، وأيضاً إنَّ الكافر إذا أسلم؛ وجب عليه الصَّريح ، وأيضاً فاخلمرةُ جنسة 
االغتسالُ ، إزالة للنجاسةِ احلاصلة حبكم الكفر ، وهذا ضعيٌف؛ فإنَّ األعيانَ النجسة ال تقبل التَّطهري بالغسل ، إمنا 

  .يطهر بالغسل ما ينجس 
  فصل

اسة حكمية ، وبنوا عليه أنَّ املاء املستعمل يف رفع احلدث جنس ، مث روى أبو أعضاُء احملدث جنسة جن: قالت احلنفيَّةُ 
أنَّه جنس جناسة غليظة ، وهذه اآلية تدلُّ على : أنَُّه جناسة خفيفة ، وروى احلسُن بن زياٍد : يوسف عن أيب حنيفة 

، فالقولُ بأنَّ أعضاَء احملدث جنسة ،  إِنََّما للحصر ، فاقتضى أن ال جنس إالَّ املشرك« فساد هذا القول؛ ألن كلمة 
خيالف هذا النَّص ، والعجب أن هذا النص صريح يف أن املشرك جنس ، ويف أنَّ املؤمن ليس بنجس ، مث إنَّ قوماً 

املشرك طاهٌر ، واملؤمن حال كونه حمدثاً جنس ، وزعموا أنَّ املياه اليت يستعملها املشركون : قلبوا القضية ، وقالوا 
عضائهم بقيت طاهرة مطهرة ، واملياه اليت يستعملها أكابُر األنبياء يف أعضائهم جنسة جناسة غليظة ، مع خمالفة يف أ

وأمجعوا على أنَّ إنساناً لو محل حمدثاً يف صالته مل « املُؤمُن ال يَْنُجُس حّياً ، وال ميتاً » : قوله عليه الصالة والسالم 
وصلت إىل يِد ُمحدث مل تنجس يده ، ولو عرق احملدثُ ووصل العرُق إىل ثوبه مل تبطل صالته ، ولو كان يده رطبة ف

  ينجس الثوب ، والقرآن ، واخلرب ، واإلمجاع ، تطابقت على القول بطهارة وأعضاء احملدث ، فكيف ميكن خمالفته؟
  فصل

َوإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةً { : قوله تعاىل مجيع احلرم ، وهو األقرُب ل: نفس املسجِد ، وقيل : قيل املراُد باملسجدِ احلرام 
وذلك ألن موضع التجارات ليس هو عني املسجد؛ فلو كان املقصود من هذه اآلية } فََسْوَف ُيْغنِيكُُم اهللا ِمن فَْضِلِه 

الَعْيلَة ، وإنَّما خيافون العيلة إذا منعوا من حضور األسواقِ  املنع من املسجد خاصة ، ملا خافُوا بسبب هذا املنع من
مع ]  ١: اإلسراء [ } سُْبَحانَ الذي أسرى بِعَْبِدِه لَْيالً مَِّن املسجد احلرام { : واملواسم ، ويؤكد هذا قوله تعاىل 

ال جيتمع دينان يف » صالة والسالم أنَّهم أمجُعوا على أنه إنَّما رفع الرسول من بيت أم هاىنء ، ويؤيده قوله عليه ال
وهي من أقصى عدن أبني إىل ريف العراق طوالً ، ومن جدة وما واالها من ساحل البحر إىل « جزيرة العربِ 

  :أطراف الشَّام عرضاً ، واعلم أنَّ مجلة بالد اإلسالم يف حق الكفار ثالثة أقسام 
ّياً كان أو مستأمناً ، لظاهر هذه اآلية ، وإذا جاء رسول من دار احلرم ، فال جيوزُ للكافر أن يدخله حبال ذمِّ: أحدها 

الكُفرِ إىل اإلمام ، واإلمام يف احلرمِ ، ال يأذن له يف دخول احلرم ، بل يبعث إليه من يسمع رسالته خارج احلرم ، 
اه ، وأخرجنا عظامه وإن دخلَ مشكر احلرم متوارياً فمرض فيه ، أخرجناه مريضاً ، وإن مات ودفن ومل نعلم نبشن

  .إذا أمكن ، وجوَّز أهل الكوفة للمعاهد دخول احلرم 

احلجاُز ، فيجوز للكافر دخوهلا باإلذن ، ولكن ال يقيم أكثر من ثالثة أيَّامٍ ، مقام : والقسم الثاين من بالد اإلسالم 
لَِئْن ِعْشُت إنْ شاَء اهللا « : يقول السفرِ ، ملا روي عن عمر بن اخلطابِ ، أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فمضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » ألخرجنَّ اليُهوَد والنَّصارى من جزيرةِ العربِ ، حىت ال أدعُ إالَّ ُمْسِلماً 
فلم يتفرَّغ لذلك أبو بكر ، وأجالهم عمر يف خالفته ، » أخرُجوا املُشركَني ِمْن جزيرِة العرب « : وأوصى فقال 



  .حل ملن يقدم منهم تاجراً ثالثاً وأ
سائر بالد اإلسالم؛ فيجوُز للكافر أن يقيم فيها بذمَّة أو أمان ، ولكن ال يدخلون املساجد إال بإذن : والقسم الثالث 

  .مسلم 
  فصل

وهو سنة تسع يعين العام الذي حجَّ فيه أبو بكرٍ بالنَّاس ، ونادى علي بالرباءة ، » بَْعَد عامهم هذا « واملراد بقوله 
  .من اهلجرِة 

إن خفتم فقراً : واملعىن . إذا افتقر : الفقُر ، يقالك عَالَ الرَُّجل َيعِيلُ َعْيلَةً : العيلةُ . } َوإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةً { : قوله 
ومحلوا الطعام أسلم أهلُ جدة وصنعاء وحنني ، « قال مقاتل » فَسْوَف يغنيكُم اهللا ِمْن فَْضِلِه « : بسبب منع الكفار 

  .» إىل مكَّة ، فكفاهم اهللا ما كانوا خيافون 
أنزل اهللاُ « : وقال عكرمة . أغناهم بالفيء : وقيل » عوَّضهم اهللا عنها باجلزية « : وقال احلسُن والضحاُك وقتادةُ 

  .» عليهم املطر ، وكثر خريهم 
  .مينع من فائدة هذا املقصود » إن َشاء اهللاُ  «الغرُض هبذا اخلرب ، إزالة اخلوف بالعيلة ، وقوله : فإن قيل 

  :فاجلواُب من وجوه 
أالَّ حيصل االعتماد على حصول هذا املطلوب؛ فيكون اإلنسان أبداً متضّرعاً إىل اهللا تعاىل يف طلب اخلريات : األول 

  .، ويف دفع اآلفات 
[ } لََتْدُخلُنَّ املسجد احلرام إِن َشآَء اهللا { : له أنَّ املقصود من ذكر هذا الشَّرط تعليم رعاية األدب ، كقو: الثاين 
  ] . ٢٧: الفتح 

التَّنبيه على أنَّ حصول هذا املعىن ال يكون يف كلِّ األوقات ، ويف مجيع األمكنة؛ ألنَّ إبراهيم : املقصوُد : الثالث 
للتبعيض » ِمْن « وكلمة ]  ١٢٦: قرة الب[ } وارزق أَْهلَُه ِمَن الثمرات { : قال يف دعائه  -عليه الصالة والسالم 

  .املراد منه ذلك التبعيض » إن َشاَء اُهللا « ، فقوله ههنا 
  .ال يعطي وال مينع إالَّ عن حكمة وصواب : أي » َحكِيٌم « بأحوالكم ، } إِنَّ اهللا َعِليٌم { : مث قال 

  .اآلية } م اآلخر قَاِتلُواْ الذين الَ ُيؤِْمُنونَ باهللا َوالَ باليو{ : قوله تعاىل 
ملَّا بيَّن تعاىل حكم املشركني يف إظهار الرباءة عنهم يف أنفسهم ، ويف وجوب مقاتلتهم ، ويف تبعيدهم عن املسجد 

  .احلرام ، ذكر بعده حكم أهل الكتاب ، وهو أن يقاتلوا حىت يعطوا اجلزية 

« وقال الكليبُّ » لرُّوم ، فغزا بعدها غزوة تبوك نزلت حني أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتال ا« قال جماهٌد 
نزلت يف قريظة والنَّضري من اليهوِد ، فصاحلهم ، فكانت أول جزية أصاهبا أهل اإلسالم ، وأول ذلّ أصاب أهل 

  .» الكتاب بأيدي املسلمني 
  .أهل الكتاب يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ، فكيف أمر بقتاهلم؟ : فإن قيل 
  .عزير ابن اهللا ، واملسيح ابن اهللا ، ال يكون ذلك إمياناً باِهللا :  يؤمنون كإميان املؤمنني؛ فإنَّهم إذا قالوا ال: فاجلواُب 

ال ُيحرُِّمون ما حرَّم اهللا يف القرآن ، وبينه الرسول ، وقال أبو : أي } َوالَ ُيَحرُِّمونَ َما َحرََّم اهللا َوَرُسولُهُ { : قوله 
  .ا يف التوراة واإلجنيل ، بل حرفومها وأتوا بأحكام كثرية من قبل أنفسهم ال يعملون مب: زيٍد 
هو » احلَّق « : ال يدينون الدِّين احلق ، أضاف االسم إىل الصَّفِة وقال قتادة : أي } َوالَ َيِديُنونَ ِديَن احلق { قوله 
ال يطيعون اهللا طاعة أهل : معناه : أبو عبيدة قال . ال يدينون دين اهللا ، ودينه اإلسالم : ؛ أي -عزَّ وجلَّ  -اهللا 



  .احلّق 
وهي } حىت ُيْعطُواْ اجلزية { اليهوُد والنصارى : بيانٌ للموصول قبله ، واملراُد } ِمَن الذين أُوتُواْ الكتاب { : قوله 

اجلزيةُ « : قال الواحديُّ . » ة الرِّكَْب« ، لبيان اهليئة ، ك » ِفْعلَة « : » اِجلْزيةُ « اخلراُج املضروب على رقاهبم ، و 
  .» من جزى جيزي إذا قضى ما عليه « ِفْعلة » ما يعطى املعاهد على عهده ، وهي : 

  .} وَُهْم َصاِغُرونَ { : ُيْعطُوها مقهورين أِذالَّء ، وكذلك : حالٌ ، أي » َعن َيٍد « : قوله 
يد املُْعِطي ، أو يد اآلخذ ، فإن كان املراد به املعطي ففيه  إمَّا أن يراد به عن« عن يٍد » : قوله « قال الزخمشريُّ 

  :وجهان 
  .عن يد غري ممتنعة؛ ألنَّ َمْن أىب وامتنع مل يعط عن يده ، خبالِف املطيع املنقاد : أحدمها 
إىل يد اآلخذ حىت يعطوها عن يد إىل يٍد نقداً غري نسيئة ، وال مبعوثاً على يد أحٍد ، ولكن عن يد املُعطي : وثانيهما 

.  
  :يد اآلخذ ، ففيه وجهان : وإن كان املرادُ به 

  .اليد يف هذا لفالن : حىت يعطوا اجلزية عن يد قاهرة مستولية للمسلمني عليهم ، كما تقولُ : األول 
  .» عن إنعام عليهم؛ ألنَّ قبول اجلزية منهم ، وترك أرواحهم هلم نعمة عظيمة عليهم : أنَّ املراد : وثانيها 

تؤخذ اجلزية منهم على الصغار والذل واهلوان ، يأيت هبا بنفسه ماشياً إال راكباً ، : أي } َوُهْم َصاِغُرونَ { قوله 
  .ويسلمها وهو قائم واملتسلم جالس ، ويؤخذ بلحيته ويقال له أدِّ اجلزية 

  .اإلعطاء  يكتب وجيرُّ إىل موضع: وقيل . » إذا أْعطَى يصفُع يف قفاهُ « : وقال الكليبُّ 
  .» جريان أحكام اإلسالم عليهم : الصِّغاُر « إعطاؤه إيَّاها هو الصِّغار؛ وقال الشافعيُّ : وقيل 

  فصل
الكفار فريقان ، منهم عبدة األوثان وعبدة ما استحسنوا ، فهؤالء ال يقرَّون على دينهم بأخذ اجلزية؛ وجيب قتاهلم 

  .مؤمنني  ال إله إالَّ اهللا ، ويصريوا: حىت يقولوا 
أهل الكتاب وهم اليهوُد والنصارى؛ فهؤالء يقرون باجلزية ، واجملوُس أيضاً سبيلهم سبيل أهل الكتاب ، : والثاين 

  .، وأخذه اجلزية من جموس َهَجَر » ُسنُّوا بِهمْ ُسنَّة أْهلِ الِكتابِ « : لقوله عليه الصالة والسالم 
  فصل

ة من أهل الكتاب ، وهم اليهوُد والنصارى إذا مل يكونوا عرباً ، واختلفوا يف أهل اتَّفَقَْت األمةُ على جواز أخذ اجلزي
الكتابِ العرب ويف غري أهل الكتاب من كفار العجم؛ فذهب الشافعيُّ إىل أنَّ اجلزية على األديان ال على األنساب 

عليه الصَّالة  -ل؛ ألنَّ النيب ، فتؤخذُ من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماً ، وال يؤخذ من أهل األوثان حبا
، وأخذ من أهل دومة اليمنِ وعامتهم  -غسان : وهو رجل من العرب يقال  -أخذها من أَكَْيِدر ُدوَمةَ  -والسَّالم 

  .عرب؛ وذهب مالٌك واألوزاعي إىل أنَّها تؤخذ من مجيع الكُفَّارِ 
ذُ من مشركي العجم ، وال تؤخذ من مشركي العربِ تؤخذُ من أهل الكتابِ على العموم ، وتؤخ: وقال أُبو حنيفة 

ال تؤخذُ من العريب كتابياً كان أو مشركاً وتؤخذ من العجمي كتابّياً كان أو مشركاً ، وأمَّا : وقال أبو يوسف . 
» لِ الِكتابِ ُسنُّوا بِهمْ ُسنَّةَ أْه« :  -عليه الصالة والسالم  -اجملوس فاتفقت الصَّحابةُ على أخذ اجلزية منهم؛ لقوله 

.  
  فصل



قسم رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم على كل حمتلم ديناراً ، وقسم عمر على الفقراء من أهل الذمة : قال القاضي 
اثين عشر درمهاً ، وعلى األْوساِط أربعة وعشرين ، وعلى أهل الثروة مثانية وأربعني ، وملَّا بعث رسولُ اهللا صلى اهللا 

بالغ ، ومل يفرِّق بني الغين والفقري والوسط ، :  اليمن أمرُه أن يأخذَ من كلِّ حامل ديناراً ، أي عليه وسلم معاذاً إىل
وذلك دليل على أهنا ال جتب على الصبيان ، وكذلك ال جتب على النساء ، إنَّما تؤخذ من األحرار البالغني العقالء 

  .من الرجالِ 
  فصل

وتسقط اجلزية باإلسالم واملوت عند . سنة ، وعند الشافعي وغريه يف آخرها تؤخذ اجلزية عند أيب حنيفة يف أوَّل ال
ال  -رضي اهللا عنه  -وعند الشافعي » لَْيَس َعلى املُسلمِ جزيةٌ « أيب حنيفة وغريه لقوله عليه الصالة والسالم 

  .تسقطُ 
  فصل

حرمة آلبائهم الذين انقرضوا على احلق من  هؤالء إنَّما أقرُّوا على دينهم الباطل بأخذ اجلزية: قال بعُض العلماِء 
شريعة التوراة واإلجنيل ، وأيضاً فكتاهبم يف أيديهم ، فربَّما يتفكرون فيه فيعرفون صدق حممد ونبوته ، فأمهلوا هلذا 

  .املعىن 
  فصل

َيَتفَطَّْرنَ ِمْنُه َتكَاُد السماوات { : إنه ذكر يف تعظيم كفر النصارى ، قوله : طعن ابُن الراوندي يف القرآن وقال 
فبيَّن أنَّ إظهارهم هلذا القولِ بلغ إىل ]  ٩١-٩٠: مرمي [ } َوَتنَشقُّ األرض وََتِخرُّ اجلبال َهّداً أَن َدعَْوا للرمحن َولَداً 

  .هذا احلدِّ ، مث إنَّه أخذ منهم ديناراً واحداً وأقرهم عليه ، وما منعهم منه 
زية تقريره على الكُفرِ ، بل املقصوُد حقن دمه وإمهاله مدَّة ، رجاء أنه رمبا ليس املقصود من أخذ اجل: واجلواب 

  .وقف يف هذه املدة على حماسنِ اإلسالم وقوَّة دالئله؛ فينتقل من الكفر إىل اإلميان 

ْولُُهْم بِأَفَْواِههِمْ ُيَضاِهئُونَ قَْولَ الَِّذيَن كَفَرُوا َوقَالَِت الَْيُهوُد ُعزَْيٌر اْبُن اللَِّه َوقَالَِت النََّصاَرى الَْمِسيحُ اْبُن اللَِّه ذَِلَك قَ
اتََّخذُوا أَحَْبارَُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَاًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه َوالَْمسِيَح اْبَن َمرَْيَم َوَما أُِمرُوا ) ٣٠(ِمْن قَْبلُ قَاَتلَُهُم اللَُّه أَنَّى ُيْؤفَكُونَ 

ُيرِيُدونَ أَنْ ُيطِْفئُوا ُنورَ اللَِّه بِأَفَْواِههِْم َوَيأَْبى اللَُّه إِلَّا ) ٣١(لًَها وَاِحًدا لَا إِلََه إِلَّا ُهَو سُْبَحاَنُه َعمَّا ُيْشرِكُونَ إِلَّا ِلَيْعُبدُوا إِ
ينِ الَْحقِّ ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َولَْو كَرَِه ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِد) ٣٢(أَنْ ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ 

  ) ٣٣(الُْمْشرِكُونَ 

  .اآلية } َوقَالَِت اليهود ُعَزْيٌر ابن اهللا { 
، والباقون من غري تنوين ، فأمَّا القراءةُ األوىل فيحتمل أن يكون امساً عربياً » ُعَزْيٌر « قرأ عاصم والكسائيُّ بتنوين 

، و » نُوحِ « خربه ، فتنوينه على األصل ، وحيتمل أن يكون أعجمياً ، ولكنُه خفيُف اللَّفِظ ، ك » ابُن « و  مبتدأ ،
: ، فحكَمه حكم ُمكَبَّره ، وقال » َعَزر « أنَُّه تصغُري : ، فصُرَف خلفَّة لفظه ، وهذا قول أيب عبيد ، يعين » لُوٍط « 

مبتدأ وما بعده خربه ، » ُعَزْيٌر « زيد ابن األمري ، وزيد ابن أخينا ، و : كقولك  هذا ليس منسوباً إىل أبيه ، إنَّما هو
، جاء » ُسلَْيَمان « وُردَّ هذا بأنَّه ليس بتصغري ، إنَّما هو أْعَجمي ، جاء على هيئة التَّصغريِ يف لسان العرب ، ك 

  .» ُعثَْيَمان ، وُعْمَيران « على مثال 
  :؛ فيحتمل حذفُ التنوين ثالثة أوجه وأمَّا القراءةُ الثانية



]  ٢-١: اإلخالص [ } قُلْ ُهَو اهللا أََحدٌ اهللا الصمد { أنَّه حذف التنوين اللتقاء الساكنني على حدِّ قراءة : أحدها 
فحذف نون ساكنة ، فالتقى ساكنان ، » اْبُن اِهللا « ساكنة ، والباء يف قوله » ُعَزْيرٌ « نون التنوين يف : قال الفرَّاء . 

  ]املتقارب : [ التنوين للتخفيف؛ وأنشد 
  وال ذَاِكرٍ اهللاَ إِالَّ قَِليالً... وألْفَْيُتُه غَْيَر ُمْسَتْعِتبٍ  -٢٧٧٦

  .خربه » ابن « وهو اسٌم منصرٌف مرفوٌع باالبتداء ، و 
: صفته ، واخلُرب حمذوٌف ، أي » ن اب« أنَّ تنوينه حذف ، لوقوع االبن صفة له ، فإنَّه مرفوٌع باالبتداء ، و : الثاين 

صفة بني علمني ، غري مفصولٍ بينه » االبن « ُعَزيٌر اْبُن اهللا َنبيُّنا ، أو إماُمَنا ، أو رسولَُنا ، وقد تقدَّم أنَّه مىت وقع 
. ملائدة وبني موصوفه ، حذفت ألفه خطّاً ، وتنوينه لفظاً ، وال تثبت إالَّ ضرورة ، وتقدم االشتشهاُد عليه آخر ا

  .صفةٌ له ، أو بدل ، أو عطف بيان » ابن « َنبيُّنا ُعزير ، و : خرب مبتدأ مضمر ، أي » ُعَزْيٌر « وجيوز أن يكون 
ومل يرسم يف املصحف إالَّ بإثبات األلف ، . أنه إنَّما حذف ، لكونه ممنوعاً من الصَّرف ، للتعريف والعجمة : الثالث 

  .وهي تنصُر من جيعله خرباً 
« : اسم أعجمي ، » ُعَزْيرٌ « و } املسيح ابن اهللا { : مبتدأ وخربه ، كقوله » عزير ابن « : وقال الزخمشري 

وقول من قال بسقوط التنوين؛ . ولعجمته وتعريفه امتنع صرفه ، ومن صرفه جعله عربياً » َعزرَائيل ، وعيزار 
وقع وصفاً ، » االبن « وألنَّ ]  ٢،  ١: اإلخالص [ } الصمد  قُلْ ُهَو اهللا أََحٌد اهللا{ اللتقاء الساكنني ، كقراءة 

  .« فتمحُّلٌ عن مندوحة » معبودنا « واخلرب حمذوف ، وهو 
  فصل

ملَّا حكم تعاىل يف اآليِة املتقدِّمة على اليهوِد والنَّصارى بأهنم ال ُيؤمنونَ باهللا ، شرح ذلك يف هذه اآلية ، بأن نقل 
ابناً ومْن جوَّز ذلك يف حق اإلله ، فقد أنكر اإلله يف احلقيقة ، وأيضاً بيَّن تعاىل أهنم مبنزلة عنهم أهنم أثبُتوا ِهللا 

املشركني يف الشرك وإن كانت طرق القول بالشرك خمتلفة ، إذ ال فرق بني من يعبد الصَّنم وبني من يعبد املسيح 
معبوداً ، وهذا معىن الشِّرك ، بل لو تأمَّلَنا لعلمنا أن كفر  وغريه ، ألنه ال معىن للشرك إالَّ أن يتَّخذ اإلنسانُ مع اهللا

إنَّ هذا الوثن خالق للعامل ، بل جيريه جمرى الشيء : عابد الوثن أَخّف من كفر النصارى؛ ألنَّ عابد الوثن ال يقولُ 
ت أنَّه ال فرق بني هؤالء الذي يتوسَّلُ به إىل طاعة اهللا ، والنَّصارى يثبتون احللول واالحتاد وذلك كفر قبيح؛ فثب

  .احللولية وبني سائر املشركني 

منهم مشبهة ، ومنهم موحدة ، كما أنَّ املسلمني كذلك ، فَهْب أنَّ املشبهة منهم : اليهوُد قسمان : فإن قيل 
  .منكرون لوجود اإلله ، فما قولكم يف موحدة اليهود؟ 

وإمنا وجبت اجلزيةُ عيهم؛ ألنَّه ملَّا ثبت وجوب اجلزية على  أولئك ال يكونوا داخلني حتت هذه اآلية ،: فاجلواُب 
  .بعضهم؛ وجب القول به يف حل الكلِّ؛ ألنه ال قائل بالفرق 

  .وأما النَّصارى فيقولون باألب واالبن وروح القُدسِ ، واحللول واالحتاد ، وذلك ينايف اإلهليَّة 
عليهما الصَّالة  -نَّهم يف الظاهر ألصقوا أنفسهم مبوسى وعيسى وإنَّما خصَّ اهللا الطائفتني بقبول اجلزية منهم؛ أل

، وادَُّعوا أهنم يعملون بالتوراة واإلجنيل؛ فألجل تعظيم هذين الرسولني املعظمني ، وكتابيهما املعظمني ،  -والسَّالم 
ل اجلزية منهم ، وإالَّ ففي ولتعظيم أسالف هؤالء اليهود والنصارى ، ألهنم كانوا على الدِّين احلق ، حكم اهللا بقبو

  .احلقيقة ال فرق بينهم وبني املشركني 
  فصل



  :أقوال } َوقَالَتِ اليهود ُعَزْيرٌ ابن اهللا { : يف قوله 
{ : فنحاص بن عازوراء ، وهو الذي قال : إنَّما قال هذا رجلٌ واحد من اليهود امسه : قال عبيد بن عمري : أحدها 

  ] . ١٨١: آل عمران [ } أَغْنَِيآُء  إِنَّ اهللا فَِقٌري وََنْحُن
أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجاعة من اليهود « : روى سعيدُ بن جبري وعكرمة عن ابن عباس قال : وثانيها 

كيف نتبعك وقد تركت : سالم بن مشكم ، والنعمان بن أيب أوْفَى ، وشاس بن قيس ، ومالك بن الصيف ، فقالوا 
وعلى هذين القولني ، فالقائل هبذا بعض اليهود ، وإمنا . م أنَّ عُزيراً ابن اهللا؟ فنزلت هذه اآلية قبلتنا ، وال تزع

فالنٌ ركبَ اخليولَ : ُنسب ذلك إىل اليهود بناء على عادة العرب يف إيقاع اسم اجلماعة على الواحِد ، يقال 
  .وجالَس السَّالطيَنن ولعله مل يركب ومل جيالس إال واحداً 

لعلَّ هذا املذهب كان فَاشياً فيهم مثَّ انقطع ، فحكى اهللا ذلك عنهم ، وال عربة بإنكار اليُهوِد ذلك ، فإنَّ : لثها وثا
حكاية اهللا عنهم أصدق ، والسَّبب يف ذلك ما روى عطية العويف عن ابن عباس أن اليهود أضاعوا التوراة وعملوا 

من صدورهم ، فتضرَّع عزير إىل اهللا وابتهل إليه ، فعاد حفظ التوراة إىل بغري احلق ، فأنساهم اهللا التوراة ، ونسخها 
قلبه ، فأنذر قومه به فلمَّا حرَُّبوه وجدوه صادقاص فيه ، مث إنَّ التابوت نزل بعد دعائه منهم ، فلمَّا رأوا التَّابُوتَ 

  .ويت عزير هذا إالَّ أنه ابن اهللا ما أ: عرضوا ما كان فيه على الذي كان يعلمهم عزير؛ فوجدوه مثله ، فقالوا 

ملَّا قتل ُبْختنصَّر علماءهم ، فلْم يبق فيهم أحٌد يعرف التوراة ، وكان عزير ابن ذاكَ صغرياً؛ « : وقال الكليبُّ 
فاستصغره فلم يقتله ، فلمَّا رجع بنو إسرائيل إىل بيِت املقدس وليس فيهم من يقرأ التوراة بعث اهللا عزيراً ، ليجدِّد 

أتاُه ملٌك بإناٍء فيه ماء؛ فسقاه ، فمثلت التوراة يف صدره : هلم التوراة ، ويكون هلم آية بعدما أماته مائة عام ، يقال 
: إنْ كنت كما تزُعُم فأملِ علينا التوراة فكتبها هلم ، مثَّ إنَّ رجالً قال : أنا ُعَزيٌر فكذَّبُوه وقالوا : ، فلمَّا أتاُهم وقال 

ثَنِي عن جدِّي أنَّ التوراة جعلت يف خابية ودفنت يف كرم ، فانطلقوا معه حىت أخرجوها فعرضوها على ما إنَّ أيب حدَّ
» ُعزيٌر ابُن اهللا : إنَّ اهللا مل يقذف التوراة يف قلب رجلٍ إالَّ أنه ابنه ، فقالوا : كتب عزير ، فلم يغادر حرفاً ، فقالوا 

.  
  فصل

اِهللا ، فظاهٌر ، وفيه إشكال ، وهو أنَّا نقطع أن املسيح عليه الصالة والسالم كان  وأمَّا قولُ النَّصارى املسيح ابن
مربأً من دعوة النَّاس إىل األبوة والبنوة؛ فإنَّ هذا أفحش أنواع الكُفْرِ ، فكيف يليق بأكابر األنبياء؟ وإذا كان كذلك 

  ذا املذهب الفاسدَ؟، فكيف يعقلُ إطباق حميب عيسى من النصارى عليه ، ومن الذي وضع ه
كاُنوا على احلقِّ بعدما رفع عيسى حىت  -عليه الصالة والسالم  -بأنَّ أتباع عيسى : وأجاب املفسُِّرون عن هذا 

بولص قتل مجاعةً من أصحاب عيسى ، مث : وقع حرب بينهم وبني اليهود ، وكان يف اليهود رجل شجاع يقال له 
فقد كفرنا ، والنَّار مصرينا ، وحنن مغبونون إنْ دخلوا اجلنَّة ودخلنا الناَر ،  إن كان احلقُّ مع عيسى؛: قال لليهود 

العقاب ، يقاتلُ عليه ، فعرقب فرسه ، وأظهر : وإين أحتال؛ فأضلهم حىت يدخلوا النَّار ، وكان له فرس يقال له 
ص عدوكم ، تبُت ، فنوديت من بول: َمْن أنَت؟ قال : الندامة ، ووضع التراب على رأسه ، فقالت له النَّصارى 

السَّماء ليس لك توبة إالَّ أنْ َتتََنصَّر؛ وقد تبت ، فأدخلوه الكنيسة ، ومكث سنةً ال خرج ليالً وال هناراً ، حتَّى تعلَّم 
  .نوديت أنَّ اهللا قبل توبتك؛ فصدقوه وأحبوه : اإلجنيل وقال 

نسطور ، وعلمه أنَّ عيسى ، ومرمي واإلله كانوا ثالثة ، : مث مضى إىل بيِت املقدسِ ، واستخلف عليهم رجالً امسه 
ما كان عيسى إنساناً ، وال جسماً ولكنه ابن اهللا ، وعلَّم : وتوجه إىل الرُّوم وعلَّمهم الالهوت والنَّاسوت ، وقال 



ال عيسى ، مث دعا إنَّ اإلله مل يزل ، وال يز: يقوُب ذلك ، مث دعا رجالً يقال له ملكا فقال له : رجالً يقال له 
هؤالء الثالثة وقال لكلِّ واحد منهم أنت خالصيت فادع النَّاس إىل إجنيلك ، ولقد رأيُت عيسى يف املنام ورضي عنِّي 

، وإنِّي غداً أذبح نفسي ملرضاة عيسى ، مث دخل املذبح ، فذبح نفسه ، فلمَّا كان يوم ثالثه دعا كل واحد منهم 
  .واحد منهم طائفة ، فاختلفوا واقتتلوا ، هذا ما حكاه الواحديُّ وغريه  النَّاس إىل مذهبه؛ فتبع كلُّ

لعلَّه ورد لفظ االبن يف اإلجنيل على سبيل التِّشريِف ، مث إنَّ القومَ : واألقرُب عندي أن يقال « : قال ابُن اخلطيبِ 
سد يف الطَّرف الثاين ، فبالغوا ألجل عداوة اليهود؛ وألجل أن يقاتلوا غلوهم الفاسد يف أحد الطرفني بغلو فا

وفسَُّروا لفظ االبن بالبنوة احلقيقية ، واجلهال قبلوا ذلك ، وفشا هذا املذهُب الفاسدُ يف أتباع عيسى ، واهللا أعلم 
  .» حبقيقة احلال 

م هبذه الصفة؟ واجلواب واعلم أنَّ كلَّ قول إنَّما يقال بالفمِ ، فما معىن ختصيصه} ذلك قَْولُُهم بِأَفَْواهِهِْم { : قوله 
  :من وجوه 

أنَّ معناه قول ال يعضده برهانٌ ، وإّنما هو لفظ يفوُهون به فارغ من معىن معترب حلقه؛ ألن إثبات الولد : أحدها 
لإلله مع أنه مُنزٌَّه عن احلاجة والشهوة ، واملضاجعة ، واملباضعة قولٌ باطلٌ ، ليس له تأثري يف العقل ، ونظريه قوله 

  ] . ١٦٧: آل عمران [ } َيقُولُونَ بِأَفَْواِههِم مَّا لَْيَس ِفي قُلُوبِهِْم { :  تعاىل
أنَّ اإلنسان قد خيتار مذهباً إمَّا على سبيل الكناية ، وإمَّا على سبيل الرَّمز ، وأمَّا إذا صرَّح بلسانه فهو : وثانيها 

  .ُيصرِّحون هبذا املذهبِ وال خيفونه ألبتة أنَّهم : الغاية يف اختيار ذلك املذهب ، واملعىن على هذا 
مبالغتهم يف : أهنم دعوا اخللق إىل هذه املقالة حىت وقعت هذه املقالة يف األفواه واأللسنة واملراُد : أنَّ املعىن : وثالثها 

  .دعوة اخللقِ إىل هذا املذهب 
  . كان ذلك زوراً مل يذكر اُهللا قوالً مقروناً باألفواه واأللسن إالَّ: قال أهل املعاين 
يف هذه اآلية دليلٌ من قول ربنا تبارك وتعاىل على أنَّ من أخرب عن كفر غريه الذي ال جيوز ألحد « : قال ابُن العريب 

أن يبتدىء به ال حرج عليه؛ ألنَّه إنَّما ينطق به على سبيل االستعظام له والرَّد عليه ، ولو شاء ربنا ما تكلم به أحد 
من إطالق األلسنة به فقد أذن باإلخبار عنه ، على معىن إنكاره بالقلب واللسان ، والرّد عليه باحلجَّة ، فإذا أمكن 

 «.  
بضمِّ اهلاِء ، بعدها واو ، وعاصم هباٍء مكسورة ، بعدها مهزةٌ مضمومة » ُيَضاُهون « قرأ العامة » ُيَضاِهئُونَ « قوله 

باهلمز والياِء ، واهلمزُ » َضاهَأُت وَضاَهْيُت « : و املشاهبة ، وفيه لغتاِن مها مبعىن واحٍد ، وه: ، بعدها واو ، فقيل 
  .لغة ثقيف 

« بل : وقيل . قرأ وقََرْيت ، وتوضَّأت وتوضَّيت ، وأْخطَأت وأْخطَْيت : الياء فرع عن اهلمزِة ، كما قالوا : وقيل 
مَّت الياء قُلبْت مهزةً ، وهذا خطأٌ؛ ألنَّ مثل هذه الياء ال ، فلمَّا ُض» ُيَضاِهيونَ « باهلمزِ مأخوذ من » ُيَضاِهئُونَ 

، » الرمي « ُيرامُونَ ، من : َتثُْبتُ يف هذا املوضع حىت تقلَب مهزةً ، بل يؤدي تصريفه إىل حذف الياء ، حنو 
وهي اليت ال ثَْدَي هلا ، بالقصر ، » امرأة َضْهَيا « : أنَُّه مأخوذٌ من قوهلم : وزعم بعضهم » املشي « وُيماُشونَ ، من 

محراء ، : أو الَّيت ال حتيُض ، ُسمِّيت بذلك ، ملشاهبتها الرجال ، يقال امرأة َضْهَيا ، بالقصر وَضْهَياء ، باملد ، ك 
وَضْهَياءة ، باملدِّ وتاِء التأنيث ، ثالث لغات ، وشذِّ اجلمُع بني عالميت تأنيث يف هذه اللَّفظة ، حكى اللغة الثالثة 

  .جلرميُّ ، عن أيب عمرو الشيباين ا



امرأة َضْهَياء ، يف لغاهتا الثالث ، فقوله خطأ ، الختالف : وقولُ من زعم أنَّ املضاهأة باهلمز مأخوذةٌ من : قيل 
  .أصلية » املضاهأة « زائدة يف اللُّغاِت الثالث ، وهي يف » امرأة َضهَْياء « املادتني ، فإنَّ اهلمزة يف 

  .وباؤها زائدة؟ » ضهياء « َم لَْم ُيدََّع أنَّ مهزة ِل: فإن قيل 
  .بفتح الياء َيثُْبْت » فَعَْيالً « أنَّ : فاجلواُب 
  .؟ » َجْعفَرٍ « : ، ك » فَْعلل « فَِلَم مل ُيدََّع أنَّ وزهنا : فإن قيل 
خرى ، وهذه قاعدة تصريفية ، والكالمُ باملدِّ ، فثبت يف اللُّغة األ» ضَْهَياء « أنه قد ثبت زيادة اهلمة يف : فاجلواُب 

ُيَضاهي قوهلم قول الذين ، فحذف املضاف وأقيم املضاُف إليه مقامه ، فانقلب ضمري : على حذف مضاف تقديره 
  .رفع بعد أن كان ضمري جرٍّ 
  .» ُيَضاِهئُونَ « ، ويبتدئون ب » بأفواههم « واجلمهور على الوقف على 

واستضعف أبو البقاِء قراءة عاصم . ل بعدها ، وعلى هذا فال حيتاج إىل حذف هذا املضاف الباء تتعلَّق بالفع: وقيل 
  .مل يتابع أحد عاصماً على اهلمز : ، وليس جبيٍِّد لتواترها ، وقال أمحُد بُن حيىي 

: ن يضاهي فالناً ، أي فال: املتابعة ، يقال : املضاهاة « : وقال مشُر . املشاهبة ، يف قول أكثر أهل اللُّغة : واملضاهاة 
  .» يتابعه 
  فصل

  .» الالَّت والعُزَّى بنات اهللا : قول املشركني من قبلن كانوا يقولون « يضاهئون « » : قال جماهٌد 
املسيُح ابُن اهللا ، كقول اليهود من قبل : ضاهت النصارى قول اليهود من قبل ، فقالوا « : وقال قتادة والسديُّ 
كما قال يف » شبَّه كفرهم بكفر الذين مضوا من األمم الكافرة « : وقال احلسُن » م أقدم منهم عزير ابُن اهللا؛ ألهن
  ] . ١١٨: البقرة [ } كَذَِلَك قَالَ الذين ِمن قَْبِلهِْم مِّثْلَ قَْولِهِْم َتَشابََهْت قُلُوُبُهمْ { : مشركي العرب 

عليه وسلم من اليهود والنصارى ، يقولون ما قال أسالفهم يريد من كان يف عصر النيب صلى اهللا « : وقال القتييب 
 «.  

  .قتلهم اُهللا : وقال ابن جريج . لعنهم اهللا : قال ابُن عبَّاسٍ » قَاَتلَُهُم اهللا « : قوله 
ركبوا شنيعاً ، قاتلهم اُهللا ما أعجب فعلهم ، وهذا : هذا مبعىن التَّعجب من شناعِة قوهلم ، كما يقال : وقيل 
ب إنَّما هو راجع إىل اخللقِ ، واهللا ال يتعجَُّب من شيء ، ولكن هذا اخلطاُب على عادة العرب يف خماطبتهم ، التعج

  .واهللا عجب منهم يف تركهم احلق وإصرارهم على الباطل 
  .كيف يصرفون عن احلق بعد قيام األدلة عليه : أي » أىن ُيْؤفَكُونَ « 

  .} انَُهْم أَْربَاباً مِّن ُدوِن اهللا اختذوا أَْحبَاَرُهْم َورُْهَب{ قوله 
، وقال « حَْبٌر » : الفقهاُء قد اختلفوا يف واحده ، فقال بعضهم : األحباُر « : قال أبو عبيد . العلماُء : األْحَباُر 
  .« حِْبٌر » بعضهم 

بالفتح ال » َحْبرٌ » « األحبار «  واحد» : وكان أبو اهليثم يقول . « ال أدري أهو احلِْبُر أو احلَْبُر : وقال األصمعيُّ 
للعامل ِذمِّّياً كان أو مسلماً ، بعد « َحْبر » و « ِحْبر » وكان الليثُ ، وابن السِّكيت يقوالن « غري ، وينكر الكسر 

 العامل الذي صناعُته حتبري املعاين حبس البيان عنها ،: » احلرب « : وقال أهل املعاين . » أن يكون من أهل الكتاب 
الذي متكنت اخلشية والرهبة يف قلبه ، وظهرت آثار : مجع الزينة ، والرَّاهُب : ثوب حمرب ، أي : وإتقاهنا ، ومنه 

  .ويف عرف االستعمال ، صار األحباُر خمتصاً بعلماء اليهود من ولد هارون . الرهبة على وجهه ولباسه 



أهنم أطاعوهم يف أوامرهم ونواهيهم ، : ختاذهم أرباباً ومعىن ا. علماء النَّصارى أصحاب الصَّوامع : والرُّهبان 
  .واستحلُّوا ما أحلوا ، وحرموا ما حرموا 

أهنم أطاعوهم يف أوامرهم : ليس املراد من األرباب أنَّهم اعتقدوا إهليتهم ، بل املراد « : قال أكثُر املفسرين 
  .» ونواهيهم 

عليه وسلم ويف عنقي صليب من ذهب وهو يقرأ سورة براءة ، أتيتُ رسول اهللا صلى اهللا « : قال عدي بن حامت 
اختذوا أَْحَبارَُهْم َوُرهَْبانَُهْم أَْربَاباً { : فطرحته ، مث انتهى إىل قوله « يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك » : فقال 

اُهللا فَُتَحرُِّموَنُه وُيحلون ما حرَّم اُهللا؛ أَلَْيَس حيرِّمون َما أََحلَّ » : إّنا لنسا نعبدهم ، فقال : فقلت } مِّن ُدوِن اهللا 
  .« فَِتلَْك عبادُتُهْم » : بلى ، قال : قال قلت « فََتْستحلُّوَنُه؟ 
إهنم رمبا وجدوا يف كتاب اهللا ما : كيف كانت تلك الربوبية يف بين إسرائيل؟ قال : قلت أليب العالية : وقال الربيع 

إنَّه تعاىل ملَّا : فإن قيل . كانوا يأخذون بأقواهلم ويتركون حكم كتابِ اهللا تعاىل خيالُف أقوال األحبار والرهبان؛ ف
كفرهم بسبب طاعتهم لألحبار والرُّهبان ، فالفاسُق يطيع الشيطانَ؛ فوجب احلكم بكفره على ما هو قول اخلوارجِ 

.  
  .كنه يلعنه ، فظهر الفرق أنَّ الفاسق إن كان يطيع الشيطان إالَّ أنَّه ال ُيعظِّمه ، ل: فاجلواُب 

  فصل
اختذ اليهوُد أحبارهم : ، واملفعول الثَّاين حمذوف ، والتقدير « ُرهباهنم » عطف على } واملسيح ابن َمرَْيَم { قوله 

، وإن كان « اتََّخذُوا » أرباباً ، والنصارى رهباهنم واملسيح ابن مرمي أْربَاباً ، وهذا ألْمنِ اللَّْبس خلط الضمري يف 
واختذوا املسيح ربا ، فحذف الفعل وأحد : أي » : مقسماً لليهود والنَّصارى ، وهذا مراد أيب البقاءِ يف قوله 

  .وعبدُوا املسيح ابن مرمي : وجوَّز فيه أيضاً أن يكون منصوباً بفعل مقدر أي . « املفعولني 
سبحانه أن يكون له شريك : أي } الَّ ُهَو سُْبحَاَنُه َعمَّا ُيْشرِكُونَ َوَمآ أمروا إِالَّ ليعبدوا إهلا وَاِحداً الَّ إله إِ{ : مث قال 

  .يف األمر والتكليف ، ويف كونه معبوداً ، ويف وجوب هناية التعظيم 
  .اآلية } يُرِيُدونَ أَن ُيطِْفئُواْ نُوَر اهللا بِأَفَْواِههِمْ { : قوله 

اهلم القبيحة ، وهو سعيهم يف إبطال أمر حممد عليه الصالة ذكر عن رؤساء اليهود والنصارى نوعاً ثالثاً من أفع
  .والسالم 

الدَّالئل : النور : وقيل . يردُّوا القرآن بألسنتهم تكذيباً : هو القرآن ، أي : قال الكليبُّ » النور « واملراد من 
  .به إىل الصَّواب ومسى الدالئل نوراً؛ ألنَّ النور يهتدي . الدَّالة على صحة نبوته وشرعه وقوة دينه 

مفعول به ، وإنَّما دخل االستثناء املفرغ يف املوجب؛ ألنَُّه يف معىن » أن يتّم « } ويأىب اهللا إِالَّ أَن يُِتمَّ نُوَرُه { : قوله 
حد ألن يف الكالم طرفاً من اجل« إالَّ » دخلْت « : وقال الفرَّاء » مينع : معىن يأَبى « النفي ، فقال األخفُش الصغُري 

: بقوله } ُيرِيُدونَ أَن ُيطِْفئُواْ { : ، أال ترى كيف قُوبل « لَمْ ُيرِْد » ُمْجرى « أَبى » أْجَرى « : وقال الزخمشريُّ » 
  .» وال يريد اهللا إال أن يتمَّ نوره؟ : ، وأوقع موقع } ويأىب اهللا { 

  .زيادة عدم اإلرادة ، وهي املنع واالمتناع  ال يريد إال أن يتمَّ نوره ، إالَّ أنَّ اإلَباَء يفيد: والتقدير 
فامتدح بذلك ، وال جيوز أن ميتدح بأنَّه يكره الظلم؛ » وإذا أرادوا ظلمنا أبينا « : والدليل عليه قوله عليه السالم 

  .ألنَّ ذلك يصح من القوي والضعيف 
وقد مجع أبو » ه كلَّ شيء إالَّ أن يُتمَّ نوره ويكر: ويَأَبى أي : إنَّ املستثىن منه حمذوٌف ، تقديره « وقال الزَّجاج 



َيكْره ، ويكره مبعىن مينع ، : َيأَبى مبعىن « : البقاء بني مذهب الزجاج ، ومذهب غريه فجعلهما مذهباً واحداً فقال 
دينه ويظهر كلمته ، يعلي : أي . » يأَبى كُلَّ شيء إالَّ إمتام نوره : فلذلك استثىن ، ملا فيه من معىن النَّفْي ، والتقدير 

  .} َولَْو كَرَِه الكافرون { : ويتم احلق الذي بعث به حممداً صلى اهللا عليه وسلم 
الذي يأىب إالَّ إمتام دينه ، هو الذي أرسل : يعين . } ُهَو الذي أَْرَسلَ َرُسولَُه باهلدى َوِدينِ احلق { : قوله تعاىل 

» ِلُيظهَِرُه « وهو اإلسالم ، » ودين احلقِّ « ببيان الفرائض : ، وقيل  القرآن: ، أي » باهلَُدى « : رسوله حممداً 
{ ظاهر قوله : فإن قيل } َولَْو كَرَِه املشركون { على سائر األديان كلها } َعلَى الدين كُلِِّه { ليعليه وينصره ، 

ألمر كذلك ، فإن اإلسالم مل يصر غالباً لسائر يقتضي كونه غالباً جلميع األديان ، وليس ا} ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدين كُلِِّه 
  .األديان يف أرض اهلند والصني وسائر أراضي الكفرة 

  :فاجلواب من وجوه 
ليعلمه شرائع الدِّين : عائدة إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم أي « ِلُيظهَِرهُ » اهلاُء يف « قال ابن عباسٍ : أحدها 

  .» ليه منها شيء كلها ، فيظهره عليها حىت ال خيفى ع
هذا وعٌد من اهللا تعاىل بأنه جيعل اإلسالم عالياً على مجيع األديان ومتام هذا : قال أبو هريرة والضحاك : وثانيها 

  .حيصلُ عند خروج عيسى عليه الصَّالة والسَّالُم 
» مللل كُلَُّها إالَّ اإلسالم ويهلكُ يف زمانِِه ا« : وروى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف نزول عيسى قال 

.  

ال َيبْقَى على ظْهرِ األرض بيُت مدر وال وبرٍ « : مسعُت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولُ : وروى املقداُد قال 
فيعزُّوا بِه ، وإمَّا أن إالَّ أدخلُه اهللا كِلَمة اإلسالم ، بِِعزِّ عزيز ، أو بذُلِّ ذليلٍ ، إمَّا أن ُيعزَّهُم اُهللا فيجعلُهْم من أْهِلِه 

  .» ُيذلَُّهْم فَيِديُنون لَهُ 
  .ذلك عند خروج املهدي ، ال يبقى أحد إالَّ دخل يف اإلسالم ، أو أدَّى اخلراج : وقال السديُّ 

من الكُفَّارِ  يف جزيرة العربِ ، وقد حصل ذلك ، فإنَّه تعاىل ما أبقى فيها أحداً} ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدين كُلِِّه { : وثالثها 
.  

أنَُّه ال يدين خيالف دين اإلسالم ، إالَّ وقد قهرهم املسلمون ، وظهروا عليهم يف بعض املواضع ، وإن مل : ورابعها 
يكن ذلك يف مجيع مواضعهم ، فقهروا اليُهود ، وأخرجوهم من بالد العرب ، وغلبوا النصارى على بالد الشام وما 

غرب ، وغلبوا اجملوس على ملكهم ، وغلبوا عباد األصنام على كثري من بالدهم ممَّا يلي واالها إىل ناحية الرُّوم وال
  .الترك واهلند 

باحلُجَِّة والبياِن ، وهذا ضعيٌف؛ ألنَّ هذا وعد بأنه تعاىل سيفعله ، والقوة } ِليُظْهَِرُه َعلَى الدين كُلِِّه { : وخامسها 
وميكن أن جياب عنه ، بأنَّهُ يف مبدأ األمر كثرت الشبهات ، بسبب . األْمرِ  باحلُجَّة والبيان كانت حاصلة من أوَّلِ

ضعف املؤمنني ، واستيالء الكُفَّارِ ، ومنعهم للنَّاسِ من التأمل يف تلك الدالئل ، وأمَّا بعد قوة اإلسالم ، وعجز 
  .الكُفَّار ، ضعفت الشبهات فقوي دالئل اإلسالم 

لَِّه َوالَِّذينَ وا إِنَّ كَِثًريا ِمَن الْأَْحَبارِ َوالرُّْهَباِن لََيأْكُلُونَ أَمَْوالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ الَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُن
َيْوَم ُيْحَمى َعلَْيَها ِفي َنارِ َجَهنَّمَ  )٣٤(َيكْنُِزونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةَ َولَا ُيْنِفقُوَنَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ 

  ) ٣٥( فَُتكَْوى بَِها جَِباهُُهْم َوُجنُوبُُهْم َوظُُهورُُهْم َهذَا َما كََنزُْتْم لِأَْنفُِسكُْم فَذُوقُوا َما كُنُْتْم َتكْنُِزونَ



  .اآلية } َيأْكُلُونَ أَمَْوالَ الناس بالباطل ياأيها الذين آَمُنواْ إِنَّ كَِثرياً مَِّن األحبار والرهبان لَ{ : قوله تعاىل 
ملَّا وصف اليهود والنصارى بالتكّبرِ وادعاِء الربوبية ، وصفهم يف هذه اآلية بالطَّمع واحلرص على أخذ أموالِ الناس 

عن احلق ، يدلُّ على أنَّ هذه طريقة بعضهم ، ال طريقة الكل ، فإنَّ العامل ال خيلو » كثرياً « : فقوله . بالباطل 
وإطباق الكُل على الباطل ، كاملمتنع ، وهذا يدلُّ على أنَّ إمجاع هذه األمة على الباطل ، ال حيصلُ؛ فكذلك يف 

؛ إمَّا ألنَّ املقصود األعظم من مجع األموال األكل ، فسمى » األكلِ « سائر األمم ، وعبَّر عن أخذ األموال ب 
ا ألنَّ من أكل شيئاً ، فقد ضمَّه إىل نفسه ، ومنع غريه من الوصول إليه؛ الشيء باسم ما هو أعظم مقاصده ، وإمَّ

  .أكلتها ، فلهذه الوجوه مسى األخذ باألكل : وإمَّا ألنَّ من أخذ أموال الناس ، إذا طولب برّدها ، قال 
ة يف الشرائع ، كانوا يأخذون الرشا يف ختفيف األحكام ، واملساحم: فقيل . » الباطل « واختلفوا يف تفسري هذا 

كانوا يدَُّعون عند العوام منهم ، أنَّه ال سبيل إىل الفوز مبرضاة اهللا تعاىل إالَّ خبدمتهم وطاعتهم ، وبذل : وقيل 
كانوا ُيَغيُِّرونَ اآليات الدَّالة على مبعث حممد : األموال يف مرضاهتم ، والعواُم كانوا يغَْترُّونَ بتلك األكاذيب ، وقيل 

، وعلى صدقه ، ويذكرون يف تأويلها وجوهاً فاسدةً ، وُيطَيُِّبون قلوب عوامهم هبذا  -صالة والسالم عليه ال -
كانوا ُيحرِّفُون كتاب اهللا ، ويكتبون كتباً ويقولون هذه من عند اهللا ، : السَّبب ، ويأخذون الرشوة عليهم ، وقيل 

  .ويأخذون هبا مثناً قليالً من سفلتهم 
يصدُّون النَّاَس ، وأن يكون قاصراً ، كذا قال أبو حيان ، وفيه : حيتمل أن يكون متعدياً ، أي » ونَ َوَيُصدُّ« قوله 

  ] . ٦٠: البقرة [ } كُلُواْ واشربوا { نظٌر؛ ألنَّه متعدٍّ فقط ، وإنَّما حيذف مفعوله ، ويراد ، أو ال يُراد ، كقوله 
  :قراءته بالواو ، وفيها تأويالن  اجلمهوُر على} والذين َيكْنُِزونَ الذهب { قوله 

  .مبتدأ ُضمَِّن معىن الشرط ، ولذلك دخلت الفاءُ يف خربه » الذيَن « أنَّها استئنافيةٌ ، و : أحدمها 
  .أنَّه من أوصاِف الكثري من األحبارِ والرُّهبان ، وهو قول عثمان ومعاوية : الثاين 

كنت بالشام ، فقرأت : يا أبا ذّر ما أنزلك هذه البالد؟ فقال : قلت مررُت بأيب ذر بالربذة ، ف: قال زيُد بُن وهبٍ 
إهنا فيهم وفينا ، فصار : هذه اآلية يف أهل الكتابِ ، فقلُت : فقال معاويةُ } والذين َيكْنُِزونَ الذهب والفضة { : 

احنرف النَّاس عنِّي؛ كأهنم مل َيَروْنِي ذلك سبباً للوحشة بني وبينه ، فكتب إيلَّ عثمان أن أقبل إيلَّ ، فلّما قدمت املدينة 
  .واهللا إّني مل أدع ما كنت أقول : تنح قريباً ، فقلت : من قبل ، فشكوت ذلك إىل عثمان ، فقال يل 

  .وهو أرجُح ، ملكان األمر » فَبشِّرُهم « منصوباً بفعلٍ مقدرٍ ، يُفسِّره ، » الَّذيَن « وجيوُز أن يكون 
بغري واو ، وهي حتتملُ الوجهني املتقدمني ، ولكنَّ كوهنا من أوصاِف الكثري من » لَّذيَن ا« وقرأ طلحة بن مصرف 

  .األحبار والرُّهبان أظهر من االستئناف ، عكس اليت بالواو 

وال خيتص بالذهب والفضة ، بل يقال يف . منضمَّة اخلَلْق : ناقة كناز ، أي : اجلمُع والضَّم ، ومنه » الكَْنُز « و 
  ]البسيط : [ ا ، وإن غلب عليهما؛ قال غريمه

  ِقْرَف احلَِتيِّ وِعْنِدي الُبرُّ َمكْنُوُز... ال َدرَّ َدرِّيَ إنْ أطَعْمُت َجاِئعَُهْم  -٢٧٧٧
  ]الرجز : [ وقال آخر 
  بَاَت يَُنزِّينِي على أوفَازِ... على َشديٍد حلُمُه ِكنَاز  -٢٧٧٨

إنه من باب ما حذف ، لداللة الكالم عليه ، : م شيئان وعاد الضمري مفرداًن فقيل تقدَّ» َوالَ ُينِفقُوَنَها « : قوله 
يعود على املكنوزات ، ودلَّ على هذا ُجْزؤه املذكوُر؛ ألنَّ : وقيل . والذين يكنزون الذهب وال ينفقونه : والتقدير 

فعاد الضمُري مجعاً هبذا االعتبار؛ ونظريه قول  املكنوَز أعمُّ من النقدين وغريمها ، فلمَّا ذكر اجلزَء دلَّ على الكُل ،



  ]الطويل : [ اآلخر 
  وَمرَْوِتَها باهللاِ َبرَّتْ َيميَنهَا... ولَْو َحلفَْت َبْيَن الصَّفَا أمُّ َعاِمرٍ  -٢٧٧٩

تمالٌ ، ومروة مكة ، عاد الضمُري عليها ملَّا ذُِكر جزؤها ، وهو الصَّفا ، كذا استدل به ابن مالك ، وفيه اح: أي 
  .، وأنَّثَ محالً على املعىن ، إذْ هو يف معىن البقعة واحلدبة » الصَّفا « وهو أن يكون الضمُري عائداً على 

  .الضمُري يعوُد على الذهب؛ ألنَّ تأنيثه أشهر ، ويكون قد حذف بعد الفضة أيضاً : وقيل 
[ } َوإِن طَآئِفََتاِن ِمَن املؤمنني اقتتلوا { : كقوله إنَّ كلَّ واحد منهما مجلة وافية ، دنانري ودراهم ، فهو : وقيل 

  ] . ٩: احلجرات 
  .وال ينفقون الكنوز : التقدير : وقيل 

  .يعوُد على الزَّكاة : وقيل » وال ينفقون تلك األموال « : وقال الزجاُج 
واستعينوا بالصرب والصالة { :  قصد األغلب واألعم وهي الفضة ، ومثله قوله» قال ابُن األنبارّي « وقال القرطيبُّ 

  ] . ٤٥: البقرة [ } َوإِنََّها لَكَبَِريةٌ إِالَّ َعلَى اخلاشعني 
فأعاد اهلاء ]  ١١: اجلمعة [ } وَإِذَا َرأَْواْ ِتَجاَرةً أَْو لَْهواً انفضوا إِلَيَْها { : ردَّ الكناية إىل الصالة؛ ألنَّها أعم ، ومثله 

فصلت التجارة عن اللَّْهو ، « أو » ليس هذا نظريه؛ ألنَّ : وردَّ هذا بعضهم ، قال . « إىل التجارة؛ ألهنا األهم 
  .» فحسن عود الضمري على أحدمها 

وإنَّما خصَّ الذهَب والفضة بالذِّكر من بني سائر األموالِ؛ ألهنما األصل املعترب يف األموال ، ومها اللذان يقصدان 
فأخربهم على سبيل التَّهكم ألنَّ الذين يكنزون الذَّهب والفضة ، : أي } مْ بَِعذَابٍ أَِليمٍ فََبشِّْرُه{ : بالكنز ، مث قال 

حتيتهم ليس إالَّ : هذا يوم الفرج ، كما يقال : إنَّما يكنزومها ، ليتوسَّلوا هبما إىل حتصيل الفرج يوم احلاجة فقيل 
ارة عن اخلريِ الذي يؤثر يف القلبِ؛ فيتغري بسببه لون عب: فالبشارةُ : الضرب ، وإكرامهم ليس إال الشتم وأيضاً 

  .بشرة الوجِه وهذا يتناول ما إذا تغيَّرت البشرة بسبب الفرح أو بالغم 
  .» بَِعذَابٍ أَلِيمٍ « : منصوٌب بقوله » َيْوَم حيمى « : قوله 
: وقيل . » أليم « منصوٌب ب  هو: ُيعذَُّبون يوم ُيْحَمى ، وقيل : أي » عذاب « مبحذوفٍ يدلُّ عليه : وقيل 

  .األوَّلُ ، فلمَّا حذف املضاُف أقيم املضافُ إليه ُمقامه » عذاب « بدل من » عذاب « عذاب يوم ، و : األصلُ 

  .منصوٌب بقولٍ مضمر ، وسيأيت بيانه : وقيل 
: مَْيُت احلديدة ، وأمحيتَُها ، أي َح: َحَمْتُي أْو أْحَمْيُت ثالثياً ورباعياً ، يقالُ « جيوُز أن يكون من » حيمى « و 

يوم ُتْحَمى الناُر عليها ، فلما حذف الفاعل ، : تقديره « النَّاُر » أْوقَْدُت عليها ، ِلَتحَْمى ، والفاعلُ احملذوُف هو 
  .ُرفع إىل األمري : ُرِفَعت القضية إىل األمري ، مث تقول : ذهب عالمةُ التأنيث ، لذهابه كقولك 

فلهذا حسن التَّذكري « َعلَْيَها » جمازي ، والفعل غُري مسند يف الظَّاهر إليه ، بل إىل قوله « النَّار » تأنيثَ  ألنَّ: وقيل 
  .والتأنيث 

  .النَّار ، وهي تؤيد التأويل األوَّل : بالتَّاِء من فوق ، أي « ُتحَْمى » وقرأ احلسُن . ُيحَْمى الوقود : املعىن : وقيل 
  .بالياء من حتت؛ ألنَّ تأنيث الفاعل جمازيٌّ « ُيكْوى » وقرأ أبو حيوة 
: املدثر [ } َسلَكَكُْم { باإلظهارِ وقرأ أبو عمرو يف بعض طرقه باإلدغام ، كما أدغم « جِباهُُهم » : وقرأ اجلمهور 

، ]  ١٠٦: ن آل عمرا[ } ُوُجوهُُهْم { ، « جِباُههم » ، ومثل ]  ٢٠٠: البقرة [ } مََّناِسكَكُْم { ، و ]  ٤٢
  .واملشهور اإلظهار 



» جيوُز أن تكون مبعىن « ما » جزاء ما كنتم؛ ألنَّ املكنوز ال ُيذاق و : أي } هذا َما كَنَْزُتمْ َألنْفُِسكُْم { : قوله 
: بضم عني املضارع ، ومها لغتان ، يقال « َتكُْنُزون » وقرىء . ، فالعائُد حمذوٌف ، وأن تكون مصدرية « الذي 
  .يقتل : َز َيكْنُِز ، وَيكُْنُز ، ك كََن

  فصل
واختلف علماُء الصحابة يف . اجلمع ، وكل شيء مجع بعضه إىل بعض فهو مكنوز : أصل الكنز يف كالم العرب 

 ما أدِّي زكاته» : هو املالُ الذي مل تؤد زكاته ، قال عمُر بُن اخلطَّابِ : املراِد هبذا الكَْنزِ املذموم ، فقال األكثرون 
وقال ابُن عبَّاسٍ . « فليس بكنز وإن كن حتت سبع أرضني ، وكلُّ ما مل تؤد زكاُته فهو كنز وإن كان فوق األرضني 

قال رُسول : وروى أُبو هرية قال . الذين ال يؤدُّون زكاة أمواهلم : يريد } َوالَ ُينِفقُونََها ِفي َسبِيلِ اهللا { : يف قوله 
َما ِمْن صاحبِ ذَهبٍ وال فضٍَّة ال ُيؤدِّي منَْها حقَّها إالَّ إذا كانَ َيْوَم القيامِة صُفَِّحتْ لُه » : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كان  َصفَاِئُح من نارٍ فأْحِمَي علْيها يف َنارِ جهنَّم فُيكَْوى بَِها َجْنُبُه وَجبِيُنُه وظهُره كُلَّما َبردْت أعيدْت لهُ يف يْوم
  .« ةٍ حتَّى ُيقَْضى بْيَن العباِد فََيَرى سبيلُه إمَّا إىل اجلنَِّة وإمَّا إىل النَّارِ مقداُرُه َخمسَني ألَف سن

هو املال الذي ما أخرج : الكنُز : ختصيص هذا املعىن مبنع الزَّكاة ال سبيل إليه ، بل الواجب أن يقال » قال القاضي 
فارات ، وبني ما يلزم من نفقة احلج أو اجلمعة ، عنه ما وجب إخراجه ، وال فرق بني الزكاة وبني ما جيب من الك

وبني ما جيُب إخراجه يف الديون واحلقوق ، واإلنفاق على األهل والعيال ، وضمان املتلفات ، وأروش اجلنايات؛ 
  .« فيجب دخول كل هذه األقسام يف هذا الوعيد 

م؛ فهو كنز ، أدِّيُت منه الزكاة أو مل ُتؤدِّ كل مال زاد على أربعة آالف دره: وروي عن علي بن أيب طالب أنَّه قال 
ما : وقيل » َمْن ترك بيضاء أو محراء كُوي هبا يوم القيامِة « : وروي عن أيب ذرٍّ أنَُّه كان يقولُ . ، وما دوهنا نفقة 

فقال النيبُّ مات رجلٌ من أهل الصفة فوجَد يف مئَزرِِه ديناٌر ، « : فضل عن احلاجِة كنز ، ملا روى أبو أمامة قال 
» كَيتانِ : كَيُّةٌ ، مث تويف آخر فوجدَ يف ِمئْزره ديناران ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : صلى اهللا عليه وسلم 

وقوله عليه الصالة » نِعمَ املالُ الصَّاحل للرجلِ الصَّاحلِ « : والقولُ األول أصح ، لقوله عليه الصالة والسالم 
ملَّا نزلت هذه اآليةُ كرب ذلك على : وروى جماهد عن ابن عبَّاسٍ قال » ُتُه فلْيَس بِكَْنزٍ ما أدي زكا« : والسالم 

ما يستطيُع أحد منَّا أن يدع لولده شيئاً ، فذكر ذلك عمر للرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : املسلمني ، وقالوا 
كان : وسئل ابُن عمر عن هذه اآلية فقال » ما بقي من أموالكُم إنَّ اهللا ملْ يفْرضِ الزَّكاةَ إالَّ ليطيَِّب هبا « : فقال 

َما أَبايل لْو أنَّ يل مثلَ أُحٍد ذهباً « : وقال ابُن عمر . هذا قبل أن تنزل الزَّكاة ، فلمَّا نزلت جعلها اُهللا طُهْراً لألموال 
  .» أعلم عددُه أزكيه ، وأعمل بطاعة اهللا عزَّ وجلَّ 

مجاعة مياسري كعثمان ، وعبد الرمحن بن عوف وكان عليه  -عليه الصالة والسالم  - وكان يف زمان الرسول
الصالة والسالم يعدُّهم من أكابر املؤمنني ، وندب عليه الصالة والسالم إىل إخراج الثلث أو أقل يف املرض ، ولو 

بل كان يأمر الصحيَح يف حال صحته  كان مجع املال حمرماً لكان عليه الصالة والسالم يأمر املريض بالتَّصدق بكله ،
إنَّك إن َتدْع ورثََتَك أغْنياَء خٌري ِمْن أنْ تدعُهم عالة « : بذلك ، وقال عليه الصالة والسالم لسعد بن أيب وقاص 

  .» يتكَفَّفُون النَّاَس 
  فصل

وهو قول . ال زكاة فيه : يد اختلفوا يف ُوجُوب الزَّكاةِ يف احللّي ، فقال مالٌك وأمحُد وإسحاُق وأبو ثور وأبو عب
  .فيه الزكاة : الشافعي بالعراقِ ، ووقف فيه بعد ذلك مبصر ، وقال الثوريُّ وأبو حنيفة واألوزاعي 



َمْن ملْ يكُنْز ومل ُينِفْق يف سبيل اهللا وأنفقَ يف املعاصي ، هل يكون حكمه يف الوعيد حكم من كنز ومل ُيْنفق : فإن قيل 
: باإلنفاق والتناول ، ك : إنَّ ذلك أشّد ، فإن من بذل ماله يف املعاصي ، عصى من جهتني  :قيل . يف سبيل اهللا 

  .بل من جهات إذا كانت املعصية ممَّا تتعدَّى كمْن أعانَ على ظُلْمِ مسلم من قتله أو أخذ ماله . شراء اخلَْمرِ وشرهبا 
  :ِلَم ُخصت هذه األعضاُء؟ فاجلواب من وجوه : فإن قيل 
أنَّ املقصوَد من كسب األموال ، حصول فرح القلب ، فيظهر أثره يف الوجه ، وحصول الشبع ينفتح :  أحدها

بسببه اجلنبان ، وليس ثياب فاخرة يطرحوهنا على ظهورهم ، فلمَّا طلبوا تزيني هذه األعضاء الثالثة ، حصل الكي 
  .على اجلباه واجلنوب والظهور 

ويف داخلها آالت ضعيفة يعظم تألُّمها بسبب وصول أدىن أثر غليها ، خبالف سائر  أنَّ هذه االعضاء جموفة: وثانيها 
  .األعضاء 
خصت هذه املواضع بالذكر؛ ألنَّ صاحب املال إذا رأى الفقري قبض جبهته وإذا : قال أُبو بكر الوراق : وثالثها 

  .جلس الفقُري جبنبه تباعد عنه وولَّى ظهره 
اجلهات األربع ، أمَّا من مقدمه فعلى اجلبهة ، وأمَّا من خلفه فعلى الظهر ، وأما من ميينه أهنم ُيكوون على : ورابعها 

  .ويساره فعلى اجلنبني 

ذَِلَك الدِّيُن  َها أَْرَبَعةٌ ُحُرٌمإِنَّ ِعدَّةَ الشُّهُورِ ِعْنَد اللَِّه اثَْنا َعَشَر َشهًْرا ِفي ِكتَابِ اللَِّه َيْوَم َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض ِمْن
إِنََّما ) ٣٦(ُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقَني الْقَيُِّم فَلَا َتظِْلُموا ِفيهِنَّ أَْنفَُسكُْم َوقَاِتلُوا الُْمْشرِِكَني كَافَّةً كََما ُيقَاِتلُوَنكُْم كَافَّةً َواْعلَ

ُروا ُيِحلُّوَنُه َعاًما َوُيَحرُِّموَنُه َعاًما ِليَُواِطئُوا ِعدَّةَ َما َحرََّم اللَُّه فَُيِحلُّوا َما النَِّسيُء زَِياَدةٌ ِفي الْكُفْرِ ُيَضلُّ بِهِ الَِّذيَن كَفَ
  ) ٣٧(َحرََّم اللَُّه ُزيَِّن لَُهمْ ُسوُء أَْعَمالِهِْم َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْكَاِفرِيَن 

  .اآلية } اثنا َعَشَر شَْهراً  إِنَّ ِعدَّةَ الشهور عِنَد اهللا{ : قوله تعاىل 
، » إنَّ « خُرب » اثَْنا عشَر « و . يف ُحكْمه : منصوٌب به ، أي » ِعنَد اِهللا « و . » الَعَدد « مصدر مبعىن » الِعدَّة « 

بسكون العني مع ثبوِت األلف قبلها ، واستكرهتْ » اثَْنا َعْشَر « وقرأ ميسرة عن حفص ، وهي قراءةُ أيب جعفر 
. » َحلْقَتا « بإثباِت األلف من » التقَْت َحلْقَتا البطاِن « : حيثُ اجلمُع بني ساكنني على غري َحدَّْيهما ، كقوهلم من 

نصب على » َشهْراً « يف املؤنث ، و » عشرة « يف املذكر على » عشر « وقرأ طلحة بسكون الشني كأنه محل 
واجلمُع . عندي من الدَّنانري عشرون ديناراً : ول ، فهو كقولك التمييز ، وهو مؤكِّد؛ ألنه قد فُهِم ذلك من األ

؛ ألنَّ هذا مجُع كثرة ، وذاك ]  ١٩٧: البقرة [ } احلج أَشُْهٌر { : ويف قوله تعاىل » ِعدَّة الشُّهورِ « متغاير يف قوله 
  .مجُع قلة 

مثَّ . اثنا عشر شهراً مثبتة يف كتاب اهللا : والتقديُر  ،» اثَْنا َعَشَر « جيوُز أن يكون صفةً ل } ِفي ِكَتابِ اهللا { : قوله 
وأمساء األعيان ال } َيْوَم َخلََق السماوات { : ال جيوُز أن يعىن هبذا الكتاب كتاب من الكتب ، ألنَّه متعلٌق بقوله 

لشهور عند اهللا اثنا إنَّ عدة ا: غالمك يوم اجلمعة ، بل الكتاب ههنا مصدر والتقدير : تتعلَّق بالظروِف ، فال تقول 
  .يف حكمه الواقع يوم خلق السموات واألرض : عشر شهراً يف كتاب اهللا ، أي 

وجيوُز أن يكون بدالً من الظرِف قبله ، وهذا ال جيوُز ، أو ضعيٌف ، ألنَّه يلزُم منه أن خيرب عن املوصول قبل متام 
ى تقدير صحة ذلك من جهة الصناعة ، فكيف يصحُّ من صلته ، فإنَّ هذا اجلارَّ متعلق به على سبيل البدلية ، وعل

لئالَّ يلزم الفصلُ بني املصدر ومعموله خبربه » ِعدَّة « متعلقاً ب » ِفي كتابِ اِهللا « جهة املعىن؟ وال جيوُز أن يكون 



  .وقياس َمْن جوَّز إبداله من الظرف أن جيوِّز هذا ، وقد صرَّح جبوازه احلويفُّ 
على أنَّه ُيراُد به املصدر ، ال اجلثة وجيوُز أن يتعلَّق باالستقرار » ِكَتاب « جيوز فيه أن يتعلَّق ب » لََق َيْوَم َخ« : قوله 

« ويكونُ الكتابُ جثةً ال مصدراً ، وجوَّز احلويفُّ أن يكون متعلقاً ب » يف ِكتابِ اهللا « يف اجلار واجملرور ، وهو 
  .كتب ذلك يوم خلق : ُز أن يتعلَّق بفعل مقدر ، أي وهو مردوٌد مبا تقدَّم ، وجيو» ِعدَّة 
  فصل

هذه اآلية أيضاً من شرح قبائح اليهود والنَّصارى واملشركني ، وهو إقدامهم على تغيري أحكام اهللا تعاىل؛ ألنَّه تعاىل ، 
تغيري حكم  حكم يف كل وقت حبكم خاص ، فإذا غَيَُّروا تلك األوقات بسبب النَّسيء ، كان ذلك سعياً منهم يف

  .السَّنة حبسب أهوائهم وآرائهم فكان ذلك زيادة يف كفرهم وجرأهتم 

ُهَو الذي جََعلَ { : عبارة عن اثين عشر شهراً قمرية ، ويُدلُّ عليه هذه اآلية وقوله تعاىل : فإنَّ السَّنة عند العربِ 
فجعل تقدير القمر ]  ٥: يونس [ } دَ السنني واحلساب الشمس ِضَيآًء والقمر ُنوراً َوقَدََّرُه َمَنازِلَ ِلَتْعلَُمواْ َعَد

َيسْأَلُوَنَك َعنِ { باملنازل دليالً على السنني ، وإنَّما يصح ذلك إذا كانت السَّنة معلقة بسري القمر ، وقال تعاىل 
بارة عن املدة اليت تدور السَّنة ع: وعند سائر الطوائف ]  ١٨٩: البقرة [ } األهلة قُلْ ِهَي َمَواقِيُت ِللنَّاسِ واحلج 

الشمس فيها دورة تامة من فصل إىل فصل ، فيكون احلج واقعاً يف الشتاء مرَّة ، ويف الصيف أخرى ، فشقَّ األمر 
  .عليهم هبذا السَّبب 

وأيضاً إذا حضروا احلجَّ حضروا للتجارة ، فرمبا كان ذلك الوقت غري موافق حلضور التجارات من الشمسية ، 
زمان احلج خمتصاً بوقت معني موافق ملصلحتهم ، وانتفعوا بتجاراهتم ومصاحلهم ، فهذا النَّسيء وإن فلذلك بقي 

كان سبباً حلصولِ املصاحلِ الدنيوية ، إالَّ أنَّه لزم منه تغيري حكم اهللا تعاىل ، ملَّا خصَّ احلجَّ بأشهر معلومة على الّتعيني 
هور تغيري حكم اهللا تعاىل وإبطال تكليفه؛ فلهذا املعىن استوجُبوا الذَّمَّ ، وكان بسبب ذلك النَّسيء يقع يف سائر الشُّ

  .القرآن : وقيل » إنه اللَّوُح احلفوظ « قال ابن عباس . حكمه وإجيابه : واملراُد بالكتابِ . العظيَم يف هذه اآلية 
  فصل

ال أكلمك الشهور ، : فإذا قال الرجل ألخيه  .وهي مجع شهر } إِنَّ ِعدَّةَ الشهور { : قوله تعاىل : قال القرطيبُّ 
وأرى إن مل يكن له : قال ابُن العريب . ال يكلمه أبداً : وحلف على ذلك فال يكلمه َحْوالً ، قالُه بعض العلماء وقيل 

  .» فَْعل « يف مجع » فُعول « نّية أن يقتضي ذلك ثالثة أشهر ، ألنَّه أقل اجلمع الذي يقتضيه صيغة 
  :هذه اجلملةُ جيوز فيها ثالثة أوجه } ْنَهآ أَْرَبَعةٌ ُحُرٌم ِم{ قوله 

  .» اثَْنا َعَشَر « أن تكون صفةً ل : أحدها 
  .أن تكون حاالً من الضمري يف االستقرار : الثاين 

« عائٌد على اثنا عشر شهراً ، ألنه أقرُب مذكورٍ ، على » منها « والضمري يف . أن تكون مستأنفة : الثالث 
يعوُد على األربعةِ احلُُرم : وقال الفرَّاُء ، وقتادةُ . أيضاً » االثين عشر « عائٌد على » فيهنَّ « والضمري يف » هور الشُّ

  :وهذا أحسُن ، لوجهني 
أنه قد تقرَّر أنَّ معاملة مجع القلة غري العاقل معاملة مجع اِإلناث أحسُن ِمْن : والثاين . أنه أقرب مذكور : أحدمها 
  .ة ضمري الواحدة ، واجلمُع الكثُري بالعكس ، تقول األجذاع انكسرن ، واجلذوع انكسرت ، وجيوزُ العكس معامل
  فصل

رجبٌ : ذُو القعدة ، وذو احلجة ، وحمرم ، وواحد فرد ، وهو : أمجُعوا على أنَّ هذه األربعة ثالثة منها سرد ، وهي 



الطَّاعةُ فيها أشد ثواباً ، والعرُب كانوا ُيعظُِّموهنا حتَّى لو لقي الرجلُ أنَّ املعصية فيها أشد عقاباً ، و: ، ومعىن احلرم 
  .قاتل أبيه مل يتعرَّض له 

  أجزاء الزمان متشاهبة يف احلقيقة ، فما السَّببُ يف هذا التَّمييز؟: فإن قيل 
سائر البالد مبزيد احلرمِة ، وميَّز يوم اجلمعة هذا املعىن غري ُمْسَتبَعدٍ يف الشَّرائع ، فإنه ميَّز البلد احلرام عن : فاجلواُب 

عن سائر األيام مبزيد احلرمة ، وميَّز يوم عرفة عن سائر األيام بعبادة خمصوصة ، وميز شهر رمضان عن سائر 
الشُّهور مبزيد حرمة ، وميز بعض ساعات اليوم والليلة بوجوب الصالة فيها ، وميز ليلة القدر عن سائر الليايل ، 

  .ز بعض األشخاص بإعطاء الرِّسالة ، فأي استبعاد يف ختصيصِ بعض الشهور مبزيد احلرمة وميَّ

أنَّ الطباع جمبولة على الظلم والفساد ، وامتناعهم من هذه القبائح على اإلطالق شاقٌّ : وفيه فائدة أخرى وهي 
 إنَّ اإلنسانَ رمبا امتنع يف تلك عليهم ، فخص تعاىل بعض األوقات وبعض األماكن مبزيد التعظيم واالحترام ، حىت

  .األزمنة ، ويف تلك األمكنة عن فعل القبائح ، وذلك يوجب أنواعاً من الفوائد 
  .أنَّ ترك القبائح يف تلك األوقات أمر مطلوب؛ ألنه يقل القبائح : أحدها 
  .مطلقاً  أنَّ تركها يف تلك األوقات رمبا صار سبباً مليل طبعه إىل اإلعراضِ عنها: وثانيها 
أنَّه إذا أتى بالطَّاعات فيها وأعرض عن املعاصي فيها ، فبعد انقضاء تلك األوقات لو شرع يف املعاصي : وثالثها 

صار شروعه فيها سبباً لبطالن ما حتمله من العناِء واملشقَِّة يف أداء الطَّاعات يف تلك األوقات ، والظَّاهر من حال 
ري ذلك سبباً الجتنابه عن املعاصي بالكلِّية ، فهذا هو احلكمة يف ختصيص بعض العاقل أنَّه ال يرضى بذلك فيص

  .األزمنة ، وبعض األمكنة ، مبزيد التعظيم 
حاسبها ، وقال احلسُن : أي » الكَيُِّس من َدانَ نَفَسُه « : احلساب املستقيم ، يقال : أي } ذلك الدين القيم { قوله 

القائم الدائم الذي ال يزول ، وهو : مبعىن  -ههنا  -» القَيِّم « ذي ال يبدلُ وال ُيغري ، ال» ذلكَ الدِّيُن القَّيم « : 
  .الدِّيُن الذي فَطََر الناس عليه 

املراد ، فال تظلموا يف « : بفعل املعصية ، وترك الطَّاعاِت ، قال ابُن عبَّاسٍ } فَالَ َتظِْلُمواْ ِفيهِنَّ أَنْفَُسكُْم { قوله 
وقال األكثرون . » منع اإلنسان من اإلقدام على الفساد يف مجيع العمر : ثين عشر أنفسكم ، واملراد الشهور اال

النَّسيء الذي كانُوا » الظلم « املراُد ب : وقيل . عائٌد على األربعة احلرم ، وقد تقدَّم » ِفيهِنَّ « الضَّمري يف قوله 
ترك املقاتلة » الظُّلمِ « املراُد ب :  بإقامته فيه إىل شهرٍ آخر ، وقيل يعملونه ، فينقلون احلجَّ من الشهر الذي أمر اهللا

  .يف هذه األشهر 
« على احلالِ ، إمَّا من الفاعل ، أو من املفعول ، وقد تقدَّم أن » كَافَّةً « نصب } َوقَاِتلُواْ املشركني كَآفَّةً { : قوله 
قاُموا مجيعاً ، وقاُموا : ؛ ألهنا مبعىن قولك » أل « ال ، وأنَّها ال تدخلها ال ُيتصرَّف فيها بغري النصب على احل» كَافَّةً 

  .مجيعاً : أي » كافة « الثانية ، ومعىن » كافة « معاًن وأنَّها ال ُتثَنَّى ، وال ُتْجمع ، وكذلك 
  فصل

تعاونوا وتناصروا : صِّفة ، أي قاتلوهم بأمجعكم جمتمعني على قتاهلم ، كما أنَّهم يقاتلونكم على هذه ال: معىن اآلية 
  .على ذلك؛ وال تتخاذلوا وكونوا عباد اهللا جمتمعني متوافقني يف مقاتلة األعداء 

{ » قاتلوهم بكليتهم وال حتابوا بعضهم بترك القتال ، كما أنَُّهم يستحلُّون قتال مجيعكم « : وقال ابُن عبَّاسٍ 
  .وليائه الذين خيشونه يف أداء الطَّاعات واالجتناب عن احملرمات مع أ: أي } واعلموا أَنَّ اهللا َمعَ املتقني 



أي } َوقَاِتلُواْ املشركني كَآفَّةً { كان ُمحرماً مث نسخ بقوله تعاىل : واختلفوا يف حترمي القتال يف األشهر احلرم ، فقيل 
ألنَّ النيب صلى : وري ، وقالوا فيهن ، ويف غريهن ، وهو قول قتادة ، وعطاء اخلراساين ، والزهريُّ وسفيان الث: 

غري : وقال آخرون . اهللا عليه وسلم غزا هوازن حبنني ، وثقيفاً بالطائف ، وحاصرهم يف شوال وبعض ذي القعدة 
حلف باهللا عطاء بن أيب رباح أنَُّه ما حيلُّ للنَّاس أن يغزوا يف احلرم ، وال يف األشهر احلرم « قال ابن جريج . منسوخ 
  .» قاتلوا فيها ، وما نسخت إالَّ أن ي

  :قوالن » النَِّسيء « يف } إِنََّما النسياء زَِياَدةٌ ِفي الكفر { قوله 
من أْنكَر ، » النكري « من أنذر ، و » النذير « أخََّر ، ك : ، أي » أْنسأ « : ِمن » فَعِيل « أنَّه مصدٌر على : أحدمها 

فاإلخباُر عنه . ، وحينئٍذ » تأخريُ حرمة الشهر إىل شهر آخر : سيء النَّ« : وهذا ظاهُر قول الزخمشري فإنَّه قال 
  .واضٌح ، ال حيتاج إىل إضمار » زيادة « بقوله 

؛ ألنَّه تأخري يف املدة ، فيلزُم منه الزيادة ، ومنه النَّسيئة يف » الزيادة : معناه  -باهلمز  -النَّسيء « : وقال الطربيُّ 
  . أجلُه ، ونسأ يف اجله أي أّخر وهو ممدود عند أكثر القراء أْنَسأ اهللا: البيع ، يقال 

، وإىل » فَعِيلٍ « إىل » مفعول « أخَّره فهو منسوٌء ، مث ُحوِّل : ِمْن نسأُه أي » َمفُْعول « مبعىن » فَعِيلٌ « أنَّه : الثاين 
إنَّما املؤخَّر زيادة ، واملؤخَّر الشهر : املعىن وهذا القول ردَّه الفارسي فإنَّه يكون  -ذلك َنَحا أُبو حامتٍ ، واجلوهري 

إنَّما إنساءُ : ، وال يكون الشهُر زيادة يف الكفرِ ، وأجيب عن هذا بأنَّه على حذف مضاف إمَّا من األول ، أي 
مزة بعد الياِء ، هب» النَّسيء « وقرأ اجلمهوُر . إمنا النسيء ذُو زيادة : النَّسيء زيادة يف الكفر ، وإمَّا من الثاين ، أي 

بإبدال اهلمزة ياء وإدغام الياء فيها ، ورُويت هذه عن أيب جعفر ، والزهري ومحيد » النسيّ « وقرأ ورش عن نافع 
  .» خطية « و » برية « ، وذلك كما خفّفوا 

« أيضاً  وقرأ جماهٌد والسلمي وطلحةُ. بإسكان السني » النَّْسء « وقرأ السلمي ، وطلحة ، واألشهب ، وشبل ، 
يف املصادر قليل ، قد تقدَّم منه ألفاظ يف أوائل » فعول « بفتح الفاِء ، وهو التأخري ، و » فُعول « بزنة » النَُّسوء 

  ]الوافر : [ البقرة ، وتقدَّم يف البقرة اشتقاُق هذه املادة ، وهو هنا عبارةٌ عن تأخري بعض الشُّهُور عن بعض؛ قال 

  ُشهُوَر اِحللِّ جنَعلَُها حََرامَا... ِئَني على َمَعدٍّ ألَسَْنا النَّاِس -٢٧٨٠
  ]الكامل : [ وقال آخر 
  ِمْن قبِلكُم والِعزُّ ملْ يتحوَّلِ... َنَسئُوا الشُُّهوَر هبا وكاُنوا أهلَها  -٢٧٨١

مبنياً » ُيِضلّ « سم مبنياً للمفعول وأبو عمرو يف رواية ابن مق» ُيَضلُّ « قرأ األخوان ، وحفص » ُيَضلُّ بِِه « قوله 
  :للفاعل ، وفيه ثالثة أوجٍه 

  .يضل اُهللا به الذين كفروا : أحدها 
  .يضل الشيطان به الذين كفروا : والثاين 

وقرأ ابن مسعود واحلسن ، . والباقون مبنياً للفاعل ، واملوصول فاعل به . يضل به الذين كفروا تابعيهم : والثالث 
  :ويف الفاعل وجهان » أَضلَّ « مبنياً للفاعل ، من » ُيِضلّ « عمرو بن ميمون وجماهد ، وقتادة ويعقوب ، و

  .ُيِضلُّ اُهللا الذين كفروا : ضمري الباري تعاىل ، أي : أحدمها 
  .وعلى هذا فاملفعولُ حمذوف ، أي ُيضل الذين كفروا أتباعهم » الذيَن كفُروا « أنَّ الفاعل : والثاين 

« بفتحها ، واَألْصلُ » أَضلُّ « بكسر الالم ، » َضِللُْت « بفتح الياء والضَّاد ، وهي ِمْن »  َيَضلُّ« وقرأ أُبو رجاء 
بضم نون العظمة « ُنِضلُّ » فَُنِقلت فتحة الالم إىل الضَّاد ، ألجل اإلدغام ، وقرأ النَّخغي ، واحلسن يف رواية حمبوب 



  .ضمري اهللا يف قراءة ابن مسعود  مفعول ، وهذه تقوِّي أنَّ الفاعل« الَّذشَني » ، و 
  :فيه وجهان « ُيِحلُّونه » : قوله 

  .أنَّ اجلملة تفسرييةٌ للضالل : أحدمها 
  :يف هذه الالم وجهان « ليواِطئُوا » : وقوله . أهنا حاليةٌ : والثاين 
  .اين من املتنازعني وهذا مقتضى مذهب البصريني فإهنم يعملون الث« ُيَحرِّمُوَنه » أهنا متعلقةٌ ب : أحدمها 
: وقول من قال . وهذا مقتضى مذهب الكوفيني ، فإهنم يعملون األول ، لسبقه « ُيِحلُّوَنُه » أنَّها تتعلَّق ب : والثاين 

 بكسر الطَّاِء وضمِّ« لُيواِطئُوا » وقرأ أُبو جعفرٍ . إنَّها متعلقةٌ بالفعلني معاً ، فإنَّما يعين من حيث املعىن ، ال اللفظ 
  .الياِء الصَّرحية 

والصحيُح أنه ينبغي أن يقرأ بضمِّ الطاء وحذف الياء؛ ألنَّه ملَّا أبدل اهلمزة ياًء استثقل الضمة عليها فحذفها ، فالتقى 
تواطئوا على كذا : املوافقةُ واالجتماع ، يقال : ساكنان ، فحذفت الياء ، وضمت الطاء ، لتجانس الواو واملواطأة 

[ } إِنَّ نَاِشئَةَ الليل ِهَي أََشدُّ َوطْأً { : عليه كأنَّ كلَّ واحٍد َيطَأ حيث َيطَأ اآلخر ، ومنه قوله تعاىل  اجتمعوا: ، أي 
  .وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل ] .  ٦: املزمل 

بيان الياء ،  بتشديد الياء ، هكذا ترمجوا قراءته ، وهي مشكلةٌ ، فإن مل ُيرِْد به شدة« ِلُيواِطيُّوا » وقرأ الزهريُّ 
  .وختليصها من اهلمز دون التضعيف ، فال أعرف وجهها وهو كما قال 

َزيَّن » وقرأ زيد بن علي . ببنائه للمفعول ، والفاعل احملذوف هو الشيطان « ُزيَِّن » اجلمهور على « ُزيَِّن » : قوله 
  .مفعوله « سوء » ببنائه للفاعل ، وهو الشيطان أيضاً ، و « 

  فصل
هو تأخري حترمي شهر إىل شهر آخر ، وذلك أنَّ العرب كانت تعتقد تعظيم األشهر احلرم ، وكان : لنَّسيء معىن ا

ذلك ممَّا متسكت به من ملة إبراهيم ، وكانت معايشهم من الصيد والغارة فكان يشق عليهم الكف عن ذلك ثالثة 
أخَّرُوا حترمي : ن تأخري حرهبم ، فنسئوا ، يعين أشهر متوالية ، وربَّما وقعت هلم حرب يف األشهر احلرم ، فيكرهو

ذلك الشَّهر إىل شهر آخر ، وكانوا يؤخُِّرون حترمي احملرم إىل صفر ، فيحرمون صفر ، ويستحلُّون احملرم فإذا 
حرمي إىل احتاجوا إىل تأخري حترمي صفر أخَّرُوه إىل ربيع األوَّل؛ فكانوا يصنعون هكذا شهراً بعد شهر حتَّى استدار التَّ

وذلك بعد دهر طويل ،  -عزَّ وجلَّ  -السَّنة كلها ، فقام اإلسالُم وقد رجع احملرم إىل موضعه الذي وضعه اهللاُ 
  :فخطب النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم وقال 

حرٌم ثالث  أالّ إنَّ الزَّمانَ قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السموات واألرض ، السَّنة اثنا عشر شهراً منها أربعةٌ« 
فأمرهم . احلديث » . . . متواليات ذو القعدة ، وذو احلجة ، واحملرم ورجب ُمَضر الذي بني ُجمادى وشعبان 

  .باحملافظة لئالَّ يتبدل يف مستأنف األيام 
ك بن أوَّل من نسأ النسيء بنو مال« فقال ابُن عباس والضحَّاك وقتادة وجماهد . واختلفوا يف أوَّل من نسأ النَّسيء 

  .» كنانة 
أول من فعل ذلك رجل من بين كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة ، وكان يقوُم على الناس باملوسم ، فإذا « وقال الكليبُّ 

: ال مرّد ملا قضيُت ، أنا الذي ال أعاب وال أجاب فيقول له املشركون : همَّ الناسُ بالصدوِد ، قام فخطب ، فقال 
إنَّ صفر يف هذا العام حرام فإذا قال ذلك حلوا األوتار ، : م شهراً يغريون فيه ، فيقول لبيك ، مث يسألونه أن ينسأه

ونزعوا األسنة واألزجة ، وإن قال حالل ، عقدوا األوتار ، وشدوا األزجة ، وأغاروا وكان من بعد نعيم رجل يقال 



  .جنادة بن عوف ، وهو الذي أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم : له 
  ]الوافر : [ قال شاعرهم . القَلَمَُّس : د الرمحن بن زيد بن أسلم هو رجل من كنانة يقال له وقال عب
. وكانوا ال يفعلون ذلك إالَّ يف احلجِّ إذا اجتمعت العرب يف املوسم ... وِمنَّا َناِسىُء الشَّْهرِ القَلمَّْس  -٢٧٨٢

  .« عمرو بن لَُحّي بن قمعة بن خندف : النَّسيء إنَّ أول من سنَّ » : وقال جويرب عن الضحاك عن ابن عباس 
: يعين } ُيِحلُّوَنُه َعاماً { . تقدَّم الكالم عليه } إِنََّما النسياء زَِياَدةٌ ِفي الكفر ُيَضلُّ بِِه الذين كَفَُرواْ { : مث قال 

إهنم مل حيلوا شهراً من احلرام إالَّ : أي } ا َحرََّم اهللا ِعدَّةَ َم{ . يوافقوا : أي } َوُيَحرُِّموَنُه َعاماً لِّيَُواِطئُواْ { النَّسيء 
حرَُّموا مكانه شهراً من احلالل ، ومل حيرُِّموا شهراً من احلالل إالَّ أحلُّوا مكانه شهراً من احلرام ، لئالَّ يكون احلرام 

  .أكثر من أربعة أشهر ، فتكون املوافقة يف العدد 
  .} واهللا الَ َيْهِدي القوم الكافرين { : زين هلم الشيطان : قال ابُن عبَّاس } هِْم ُزيَِّن لَُهْم سواء أَْعَماِل{ 

ِضيُتمْ بِالَْحيَاِة الدُّْنَيا ِمَن الْآخَِرِة َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما لَكُْم إِذَا ِقيلَ لَكُُم اْنِفرُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه اثَّاقَلُْتْم إِلَى الْأَْرضِ أََر
إِلَّا َتْنِفُروا ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا أَِليًما َوَيْسَتْبِدلْ قَْوًما غَْيَركُْم َولَا َتُضرُّوُه ) ٣٨(فََما َمَتاُع الْحََياِة الدُّْنَيا ِفي الْآِخَرِة إِلَّا قَِليلٌ 

اللَُّه إِذْ أَخَْرَجُه الَِّذيَن كَفَُروا ثَانِيَ اثَْنْينِ إِذْ ُهَما ِفي الْغَارِ  إِلَّا تَْنُصُروُه فَقَدْ َنصََرُه) ٣٩(َشْيئًا وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 
وا  َتَرْوَها َوجََعلَ كَِلَمةَ الَِّذيَن كَفَُرإِذْ َيقُولُ ِلصَاِحبِِه لَا َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه َمَعَنا فَأَْنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَْيِه َوأَيََّدُه بُِجنُوٍد لَْم

  ) ٤٠(السُّفْلَى َوكَِلَمةُ اللَِّه ِهَي الُْعلَْيا َواللَُّه َعزِيزٌ َحكِيٌم 

ملَّا . اآلية } ياأيها الذين آَمُنواْ َما لَكُْم إِذَا ِقيلَ لَكُُم انفروا ِفي َسبِيلِ اهللا اثاقلتم إِلَى األرض أََرِضيُتْم { : قوله تعاىل 
  .يف مقاتلتهم ذكر فضائح الكفار عاد إىل التَّرغيب 

نزلت هذه اآلية يف غزوة تبوك ، وذلك ألنَُّه عليه الصالة والسالم ملَّا رجع من الطائف أقام باملدينة : قال ابُن عبَّاس 
أمر جبهاد الرُّوم وكان ذلك الوقت زمان شدة احلر ، حني طابت مثار املدينة ، واستعظم النَّاُس غزو الرُّوم وهابوه ، 

ديد ، وسفر بعيد ، ومفاوز ، وعُدو كثري ، وذلك حني طابت مثار املدينة ، وظالهلا فأمرهم وكان ذلك يف حر ش
  .ليتأهبوا أهبة غزوهم ، فشقَّ عليهم اخلروج ، وتثاقلُوا ، فنزلت هذه اآلية 

القوم الذين  اخرجوا ، واسم» انِفُروا « قال لكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أي » إِذَا ِقيلَ لَكُُم « : ومعىن 
  .خيرجون النفري 

فادارأمت { فلمَّا أريد اإلدغام سكنت الثَّاُء فاجتلبت مهزةُ الوصل كما تقدَّم يف » تثَاقلُْتم « أصله » اثاقلتم « : قوله 
ا َم« : يف قوله » ما « هبذا األصل و » تثاقَلُْتم « وقرأ األعمُش . » َتَداَرأُتم « : ، واألصل ]  ٧٢: البقرة [ } 

  .استفهامية ، وفيها معىن اإلنكار » لَكُْم 
تتثاقلون ، وهو يف موضع : ماضي اللَّفظ ، مضارع املعىن ، أي » اثَّاقَلُْتْم « . فاعله احملذوف هو الرسول : وقيل 

  .ما لكم متثاقلني وقت القول : احلالِ ، وهو عاملٌ يف الظَّرف ، أي 
أيُّ شيء : ما لكم تتثاقلون ، وهو يف موضع نصب ، أي : مبعىن املضارع أي ماض : اثَّاقلتم « : وقال أُبو البقاِء 

  .» هو يف موضع حال : وقيل . لكم يف التَّثاقل ، أو يف موضع جر على رأي اخلليلِ 
ألنه ال ينسبُِك مصدرٌ إالَّ من حرف مصدري والفعل » أنْ « وهذا ليس جبيد؛ ألنه يلزم منه حذُف : قال أبو حيان 

ألنَّ » إذا « وإذا كان التقديرُ يف التثاقل ، فال ميكن عمله يف . يف هذا قليلٌ جداً ، أو ضرورة » أنْ «  وحذُف
» لَكُم « واملتعلِّق به يف التثاقل ما تعلَّق به » إذا « معمول املصدر املوصول ال يتقدَُّم عليه ، فيكون النَّاصب ل 



؛ » إذا « باالستفهام الذي معناه اإلنكار ، وحينئٍذ ال جيوُز أن يعمل يف » م أثَّاقلُْت« وقرىء » ما « الواقُع خرباً ل 
، » لكم « ألنَّ ما بعد حرف االستفهام ال يعمل فيما قبله ، فيكونُ العاملُ يف هذا الظَّرف إمَّا االستقراُر املقدَّر يف 

  .وإليه حنا الزخمرشي  ما تصنعون إذا قيل لكم ،: أو مضمٌر مدلولٌ عليه باللَّفظ ، والتقدير 
  .ما لكم تتثاقلون إذا قيل لكم ، ليكون مدلوالً عليه من حيث اللفظُ واملعىن : والظَّاهر أن يقدَّر 

: تباطأمت إىل األرض ، أي : واملعىن » إىل « ُضمَِّن اثَّاقلتم معىن املَْيأل واإلخالء ، فعدي ب » إِلَى األرض « : وقوله 
أَْخلََد إِلَى { وملتم إىل الدنيا وشهواهتا ، وكرهتم مشاق اجلهاد ومتاعبه ، ونظريه قوله  لزمتم أرضكم ومساكنكم ،

اثاقلتم إىل نعيم األرض ، وإىل اإلقامة : معناه : قال املفسِّرون ]  ١٧٦: األعراف [ } األرض واتبع َهَواُه 
  .وباألرض 

، وكذا ] جناس لفظي } إِلَى األرض أََرِضيُتْم { : وقوله . تها خبفض الدنيا ودع: أي } أََرضِيُتْم باحلياة الدنيا { قوله 
{ : وقوله ]  ٤٨: هود [ } أَُممٍ مِّمَّن مََّعَك { : ، وقوله ]  ٢٠٠: آل عمران [ } اصربوا َوَصابُِرواْ { : قوله 

أَعَْرَض { : ، وقوله ]  ٤٤: نمل ال[ } وَأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَمانَ { : ، وقوله ]  ٨٤: يوسف [ } ياأسفا َعلَى ُيوُسفَ 
الدخان [ } على ِعلْمٍ َعلَى العاملني { : ، وقوله ]  ٥١: فصلت [ } َوَنأَى بِجَانِبِِه َوإِذَا َمسَُّه الشر فَذُو دَُعآٍء َعرِيضٍ 

  ] . ٢٦: آل عمران [ } َماِلَك امللك { وقوله ]  ٣٢: 
لََجَعلَْنا مِنكُمْ { كقوله » بدل « مبعىن » ِمْن « واملفسرين على أنَّ  تظاهرت أقوالُ املعربني ،» ِمَن اآلخرة « قوله 

  ]الرجز : [ بدلكم؛ ومثلة قول اآلخر : ، أي ]  ٦٠: الزخرف [ } مَّالَِئكَةً 
  وملْ َتذُْق ِمن الُبقُولِ الفُْسُتقَا... َجارِيةٌ لَْم تأكُلِ املُرقَّقَا  -٢٧٨٣

  ]الطويل : [ وقول اآلخر 
  ُمربََّدةً باَتْت على طََهَياِن... لْيَت لََنا ِمْن ماِء َزْمزَم َشْرَبةٌ فَ -٢٧٨٤

اعتصْمُتْم من اآلخرة راضني : إالَّ أنَّ أكثر النَّحويني مل يثبُتوا هلا هذا املعىن ، ويتأوَّلون ما أوهم ذلك ، والتقدير هنا 
  .باحلياةِ الدُّنيا ، وكذلك باقيها 

فقدَّر املتعلََّق كوناً خاصاً ، وجيوز أن . بدالً من اآلخرة : يف موضع احلال ، أي » َن اآلخرة ِم« : وقال أُبو البقاِء 
متعلٌق مبحذوفٍ » ِفي اآلخرِة « وقوله . لذاهتا : أي » فما متاع احلياة الدنيا « : مث قال . يكون أراد تفسري املعىن 

  .» متاُع « حالٌ ِمْن » حمسوباً « سوباً يف اآلخرة ف فما متاعُ احلياة الدنيا حم: من حيثُ املعىن ، تقديره 
» وجاز أن يتقدَّم الظَّرُف على عامله املقترن ب « : ، وهو خرب املبتدأ قال » قَِليلٌ « إنَّه متعلق ب : وقال احلويف 

  .» َيُجْز ما زيٌد عمراً إالَّ يضرب ، مل : ؛ ألنَّ الظروف تعمل فيها روائحُ األفعال ، ولو قلت « إالَّ 
  فصل

الدَّليلُ على أنَّ متاع الدُّنيا يف اآلخرة قليل ، أنَّ لذات الدُّنيا خسيسة يف أنفسها ومشوبة باآلفاِت والبليات ، 
ومنقطعة عن قريبٍ ال حمالة ، ومنافع اآلخرة شريفة عالية خالصة عن كل اآلفاِت ، ودائمة أبدية سرمدية ، وذلك 

  .نيا يف جنب متاع اآلخرة قليل حقري يوجب القطع بأنَّ متاع الدُّ
  .} إِالَّ َتنِفرُواْ ُيَعذِّْبكُْم َعذَاباً أَِليماً { : قوله 

  .هو احتباس املطر عنهم يف الدنيا : يف اآلخرة ، وقيل 
وهذا } غَْيَركُْم  َوَيسَْتْبِدلْ قَْوماً{ و « يُعذِّْبكُم » واجلواُب . هذا شرطٌ ، فلذلك حذفت منه النُّون « : قال القرطيبُّ 

  .خرياً منكم وأطوع } َوَيْسَتْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُْم { . » هتديٌد ووعيٌد لتارك النَّفري 



  .» هم التابعون « : قال ابُن عبَّاسٍ 
  .بترككم النفري » َوالَ َتُضرُّوُه َشيْئاً « . هم أهلُ اليمن : وقيل » هم أبناء فارس « : وقال سعيدُ بن جبري 

، وقال غريه تعود إىل الرسول؛ ألنَّ اهللا عصمه من » ال تضروا اهللا : الكناية راجعة إىل اهللا تعاىل ، أي « احلسُن  قال
  .الناس ، وال خيذله إن تثاقلتم عنه 

  .} واهللا على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { 
]  ١٢٢: التوبة [ } ِلَينِفرُواْ كَآفَّةً  َوَما كَانَ املؤمنون{ : هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل : قال احلسُن وعكرمةُ 

الصحيح أنَّ هذه اآلية خطاب ملن استنفرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم ينفروا ، وعلى : وقال احملقِّقون 
  .هذا فال نسخ 

عليه ، } ْد َنَصَرهُ اهللا فَقَ{ : هذا الشرط جوابه حمذوف ، لداللة قوله . } إِالَّ َتنُصُروُه فَقَْد َنَصَرُه اهللا { : قوله 
  :وذكر الزخمشريُّ فيه وجهني . إالَّ تنصروه فسينصره : والتقدير 
» إنه أوجب له النُّْصَرة ، وجعله منصوراً يف ذلك الوقِت ، فلْن ُيْخذَلَ من بعده « قال : والثاين . ما تقدَّم : أحدمها 

رط؛ ألنَّ إجياَب النصرة له أْمٌر سبق ، واملاضي ال يترتَّب على وهذا ال يظهُر منه جواُب الشَّ« : قال أُبو حيَّان . 
وهذا إعالم من اهللا أنَّه املتكفلُ بنصر رسوله ، وإعزاز دينه ، أعانوه ، أو لَمْ . » املستقبل والذي يظهُر الوجُه األول 

  .يف كثرة من الَعَدِد والُعَدِد  ُيعيُنوه ، وأنه قد نصرُه عند قلة األولياِء ، وكثرة األعداء ، فكيف به اليوم وهو
أهنم جعلوه كاملضطر إىل اخلُروج من مكَّة ، حني مكروا به وأرادوا تثبيته : أي } إِذْ أَخَْرَجُه الذين كَفَُرواْ { : وقوله 

  .، ومهُّوا بقتله 
يف حنو هذا التَّركيب عند  وقد تقدَّم معىن اإلضافة» أْخَرجُه « منصوٌب على احلالِ من مفعول » ثَانَِي اثنني « قوله 
  ] . ٧٣: املائدة [ } ثَاِلثُ ثَالَثَةٍ { : قوله 

  .» حكاها أبو عمرو « : قال أُبو الفَْتحِ . بسكون الياء » ثَانِي اثَنْينِ « وقرأت مجاعة 
نني ، واالثنان هو أحد االث: ووجهها أنَّ يكون سكَّن الياء تشبيهاً هلا باأللِف وبعضهم خيصُّه بالضرورة ، واملعىن 

  .أحدمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، واآلخر أبو بكر الصديق 
« بيت يكون يف اجلبل ، وهو هنا بيت يف جبل ثور مبكَّة ، وجيمع على » الغاُر « و . } إِذْ ُهَما ِفي الغار { : قوله 

اجلماعة : َنْبٌت طيُب الريح ، والغاُر أيضاً : ضاً ، والغاُر أي» قاٌع وقيعان « ، و » تاج وِتيَجان « : ، ومثله » ِغريان 
  .عن واو » الغَارِ « وألف . البطُن والفرُج : والغاران 

ظرفان ل » إذْ َيقُول « إذ مها يف الغار ، و : أي : وقال أُبو البقاِء . األوىل » إذْ « بدل ثان من » إِذْ َيقُولُ « : قوله 
  .» ثَانِي اثَنْينِ « 

  فصل
. » أنت صاحيب يف الغارِ وصاحبِي على احلَْوضِ « : عمر أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أليب بكر  عن ابن

من قال إنَّ أبا بكر مل يكن صاحب رسول اهللا فهو كافر؛ إلنكاره نص القرآن ، ويف سائر « قال احلسُني بن الفضل 
  .» الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعاً ال كافراً 

[ } قَالَ لَهُ َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاوُِرُه أَكَفَْرتَ { : إنَّ اهللا تعاىل وصف الكافر بكونه صاحباً للمؤمن يف قوله :  فإن قيل
  ] . ٣٧: الكهف 

؟ » أكفرَت « : أنَّ هناك وإن وصفه بكونه صاحباً إالَّ أنَّه أردفُه مبا يدلُّ على اإلهانة واإلذالل وهو قوله : فاجلواُب 



} الَ َتْحَزنْ إِنَّ اهللا َمَعَنا { هنا فبعد أن وصفه بكون صاحباً ذكر بعده ما يدل على اإلجالل والتعظيم وهو قوله أمَّا ه
  .فأّي مناسبة بني البابني؟ 

روي أنَّ قريشاً ملَّا بيَّتُوا على قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وخرج رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر 
الليل إىل الغار ، وأمر علّياً أن يضطجع على فراشه ، ليمنعهم السواد من طلبه ، جعل أُبو بكر ميشي ساعة بني أول 

أذكر الطلب؛ فأمشي : ما لك يا أبا بكر؟ فقال « : يديه ، وساعة خلفه ، فقال له رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ا إىل الغار دخل أبو بكر أوالً ، يلتمس ما يف الغار ، فقال له خلفك ، مث أذكر الرصد فأمشي بني يديك؛ فلما انتهين

رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ما لك؟ فقال بأيب أنت وأمِّي ، الغَريانُ مأوى السِّباع واهلوام ، فإن كان فيه شيء 
ا طلب املشركون األثر كان بِي ال بَِك وكان يف الغارِ حجر ، فوضع عقبه عليه ، لئال خيرج ما يؤذي الرسول ، فلم

ال َتْحَزنْ إنَّ اهللا » وقربوا ، بكى أبو بكر خوفاً على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال عليه الصالة والسالم 
فجعل ميسح الدموع عن خدِّه ، ومل يكن حزن أيب بكر « نعم » إن اهللا ملعنا ، فقال الرسول : فقال أبو بكر « َمَعَنا 

إن أقتل فأناً رجلٌ واحٌد ، وإن قتلت هلكت : ما إشفاقاً على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقال جبناً منه ، وإنَّ
  ». األمة 

وروي أنَّ اهللا تعاىل بعث محامتني فباضتا يف أسفل باب الغارِ ، والعنكبوت نسجت عليه وقال رسول اهللا صلى اهللا 
  .يترددون حول الغار وال يرون أحداً  فجعلوا» اللَُّهمَّ أْعمِ أبصارهم « عليه وسلم 

  فصل
  :دلَّت هذه اآلية على فضيلة أيب بكر رضي اهللا عنه من وجوه 

أنَّه عليه الصالة والسالم ملَّا ذهب إىل الغار كان خائفاً من الكفار أن يقتلوه ، فلوال أنه عليه الصالة : أحدها 
ني الصادقني الصِّيقني ، وإال ملا أصحبه نفسه يف ذلك؛ ألنه لو جوز والسالم كان قاطعاً بأنَّ أبا بكر من املؤمنني احملق

أن يكون باطُنه خبالف ظاهره ، خلافه أن يدل أعداءه عليه ، أو خلافه أن يقدم هو على قتله ، فلمَّا استخلصه لنفسه 
  .ق ظاهره يف تكل احلالة ، دلَّ على أنَّه عليه الصَّالة والسَّالم كان قاطعاً بأنَّ باطنه على وف

أن اهلجرة كانت بإذن اهللا ، وكن يف خدمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجاعة من املخلصني ، وكانوا : وثانيها 
يف النسب إىل شجرة رسول اله صلى اهللا عليه وسلم ، أقرب من أيب بكر ، فلوال أنَّ اهللا تعاىل أمره بأن يستصحب 

لكان الظاهر أالَّ خيصه هبذه الصُّحبة وختصيص اهللا إيَّاه هبذا التشريف يدلُّ على  أبا بكر يف هذه الواقعة الصعبة ، وإالَّ
  .علو منصبه يف الدِّين 

أنَّ كل من سوى أيب بكر فارقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أمَّا أبو بكر فما فارق رسول اهللا كغريه : وثالثها 
ه ، ومالزمته ، وخدمته عند اخلوِف الشَّديد الذي مل يبق معه أحد ، ، وال ختلَّف عنه كغريه ، بل صرب على مؤانست

  .وذلك يوجب الفضل العظيم 
يف أكثر املناصب الدينية ،  -عليه الصالة والسالم  -فجعله ثاين حممٍَّد » ثَانَِي اثَْنْينِ « : أنَّه تعاىل مسَّاه : ورابعها 

قِ وعرض اإلسالم على أيب بكر فآمن؛ وذهب وعرض اإلسالم على فإنَّه صلى اهللا عليه وسلم ملَّا أرسل إىل اخلل
طلحة ، والزبري ، وعثمان ، ومجاعة من كبار الصحابة فآمن الكلُّ على يده ، مث إنه جاء هبم إىل رسول اهللا صلى اهللا 

 تعاىل ، وكلَّما وقف يف الدَّعوة إىل اهللا» ثَانِي اثَْنْين «  -رضي اهللا عنه  -عليه وسلم بعد أيام قالئل ، فكان هو 
يف املواقف كلِّها ، » ثَانِيَ اثنني « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة ، كان أبو بكر يقف يف خدمته ، فكان 



« وكلما صلَّى رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقف خلفه ، وكلَّما جلَس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كان 
» ثَانِيَ اثَْنْينِ « سه ، وملَّا مرض رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قام مقامه يف اإلمامة ، فكان يف جمل» ثَانَِي اثنني 

  .هناك » ثاين اثنني « وملَّا مات دفن جبنبه ، فكان 
كونه ثاين اثنني للرسول ال يكون أعظم من كون اهللا رابعاً : وطعن بعض احلمقى من الروافض يف هذا الوجه وقال 

مث إن هذا احلكم عام . اآلية ]  ٧: اجملادلة [ } َما َيكُونُ ِمن جنوى ثَالَثٍَة إِالَّ ُهَو َرابُِعُهمْ { : ثة يف قوله تعاىل لكل ثال
يف حق املؤمن والكافرن فلمَّا مل يكن هذا املعىن من اهللا داالًّ على فضيلة اإلنسان فألن ال يدل من النيب عليه الصالة 

  .إلنسان أوىل؟ والسالم على فضيلة ا
أنَّ هذا تعسف بارد؛ ألنَّ املراد هناك كونه تعاىل مع الكل بالعلم والتدبري ، وكونه مطلقاً على ضمري : واجلواُب 

  .ختصيصه هبذه الصِّفة يف معرض التعظيم } ثَانَِي اثنني { : كل أحد ، أمَّا هنا فاملراد بقوله تعاىل 
يعوُد على أيب بكر؛ ألنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » َعلَْيه « فالضمري يف } َعلَْيِه فَأَنَزلَ اهللا َسكِيَنَتُه { : قوله 

للنيب صلى اهللا عليه وسلم وهو » أيَّدُه « والضمريُ يف . كان عليه السكينة دائماً ، وقد تقدَّم القولُ يف السكينة 
لَْم « و . بالتَّخفيف » وأَيَده « وقرأ جماهد . } اهللا  فَقَْد َنَصَرُه{ إشارة إىل قصَّة بدر ، وهو معطوف على قوله 

  .» ُجُنود « صفة ل » َتَرْوَها 
َوكَِلَمةُ اهللا ِهيَ { الشرك وهي السفلى إىل يوم القيامة ، : كلمتهم } َوَجَعلَ كَِلَمةَ الذين كَفَرُواْ السفلى { : قوله 

  .» ال إله إالَّ اهللا : ل هي قو« قال ابُن عبَّاسٍ . إىل يوم القيامة } العليا 

  .وعده أنه ناصره : كلمة الذين كفروا ما قدروا يف أنفسهم من الكيدية ، وكلمة اهللا : وقيل 
خربها ، واجلملة » الُعليا « جيوُز أن تكون مبتدأ ثانياً ، و » هي « على االبتداء ، و » كَِلمة « واجلمهور على رفع 

بالنَّصب ، نسقاً « وكلمةَ اِهللا » وقرأ يعقوب . اخلرب « الُعليا » ، و « فصالً » هي « وجيز أن تكن . خرب األوَّل 
  .وجعل كلمة اهللا هي العليا : أي « جعل » على مفعويل 

  :وهو ضعيٌف ، لثالثة أوجه : قال أُبو البقاء 
  .وكلمته : وضعُ الظَّاهر موضع املضمر ، إذ الوجه أن يقول : أحدها 
  .لةً أنَّ كلمة اهللا كانت ُسفْلَى ، فصارت عليا ، وليس كذلك أنَّ فيه دال: الثاين 

  .« إياها » بعيد ، إذ القياُس أن يكون « هي » أنَّ توكيد مثل ذلك ب : الثالث 
أما األولُ فال ضعف فيه؛ ألنَّ القرآن مآلن من هذا النَّوعِ ، وهو من أحسن ما يكون؛ ألنَّ فيه : قال شهاُب الدِّين 

  .فخيماً تعظيماً وت
وأمَّا الثاين فال يلزُم ما ذكر ، وهو أن يكون الشَّيء املصيَّر على الضد اخلاص ، بل يدلُّ التَّصيري على انتقال ذلك 

  .الشيء املُصَيَّر عن صفٍة ما إىل هذه الصفة 
يداً ، وقد نصَّ ليست تأكيداً ألبتة ، إمنا هي ضمري فصل على حاهلا ، وكيف يكونُ تأك« ِهَي » وأمَّا الثالثُ ف 

  .النحويون على أنَّ املضمر ال يؤكد املظهر؟ 
  .ال يفعل إالَّ الصَّواب « َحِكيٌم » قاهر غالب : أي } واهللا عَزِيٌز َحِكيمٌ { : مث قال 

لَْو كَانَ ) ٤١(كُمْ إِنْ كُْنُتمْ َتْعلَُمونَ اْنِفرُوا ِخفَافًا َوثِقَالًا َوَجاِهدُوا بِأَمَْواِلكُْم وَأَْنفُِسكُْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه ذَِلكُْم َخْيٌر لَ
طَْعَنا لََخَرْجَنا َمَعكُْم ُيْهِلكُونَ َعَرًضا قَرِيًبا َوَسفًَرا قَاِصًدا لَاتََّبُعوَك َولَِكْن بَُعَدْت َعلَْيهِمُ الشُّقَّةُ َوسََيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَوِ اْسَت



َعفَا اللَُّه َعْنَك ِلمَ أَذِْنَت لَُهْم حَتَّى َيتََبيََّن لََك الَِّذيَن َصَدقُوا َوَتْعلََم الْكَاِذبِنيَ ) ٤٢(لَكَاِذُبونَ  أَْنفَُسُهْم وَاللَُّه َيْعلَُم إِنَُّهْم
)٤٣ (  

  .اآلية } انفروا ِخفَافاً َوِثقَاالً { : قوله تعاىل 
نصبهما على احلال من فاعل } ِخفَافاً َوثِقَاالً  انفروا{ : ملَّا توعد من ال ينفر مع الرسول ، أتبعه األمر اجلزم ، فقال 

نشاطاً : وعن ابن عباسٍ . » ُشباناً وُشيوخاً « : قال احلسُن ، والضحاُك ، وجماهد ، وقتادة وعكرمة . » انفرُوا « 
: أي « ثقاالً » فقراء : خفافاً من املال ، أي « : وقال أبو صاحلٍ . ركباناً ومشاةً : وقال عطيةُ العويف . وغري نشاط 

  .» الذي ال ضيعة له : الذي له الضيعة ، واخلفيف : الثقيل « وقال ابن زيد . » أغنياء 
صحاحاً : وقال مرة اهلمداين . مستكثرين منه » ِثقاالً « مقلني منه ، و : من السالح أي » خفافاً « : وقيل 

  .ومراضاً 
والصحيح أنَّ الكلَّ داخل فيه؛ ألنَّ الوصف املذكور . ذلك ، وقيل غري » عزاباً ومتأهلني « وقال ميان بن رباب 

: وصف كلّي؛ فيدخل فيه كل هذه اجلزئيات ، فقد روى ابن أم مكتوم أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
: نزل قوله فرجع إىل أهله ولبس سالحه ، ووقف بني يديه؛ ف» ما أنت إالَّ خفيٌف أو ثقيلٌ « : أَعلَيَّ أنَّ أنفر؟ قال 

  ] . ١٧: و الفتح  ٦١: النور [ } لَّْيَس َعلَى األعمى َحَرٌج { 
إنَّ أبا أيُّوب شهد بدراً مع الرسول ، ومل يتخلف عن الغزوات مع املسلمني ، ويقول قال اهللا تعاىل « : وقال جماهٌد 

كنت والياً على محص ، : صفوان بن عمرو قال  وعن. » فال أجدين إالَّ خفيفاً أو ثقيالً } انفروا ِخفَافاً َوِثقَاالً { : 
يا عم أنت معذور عند اهللا ، : فلقيت شيخاً قد سقط حاجباه ، من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو ، فقلت 

خرج سعيُد بنُ : وعن الزهري . يا ابن أخي استنفرنا اهللا خفافاً وثقاالً ، إال أنَّ من أحبَّه ابتاله : فرفع حاجبيه وقال 
استنفر اهللا اخلفيف والثقيل : إنَّك عليل صاحب ضرر ، فقال : املسيب إىل الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له 

وقيل للمقداد بن األسود وهو يريد الغزو أنت معذور ، . ، فإن عجزت عن اجلهاد كثرت السواد وحفظت املتاع 
إنَّ : والقائلون هبذا القول يقولون ]  ٤١: التوبة [ } افاً َوثِقَاالً انفروا ِخفَ{ : أنْزلَ اُهللا علينا يف سورة براءة : فقال 

لَّْيَس َعلَى الضعفآء َوالَ على { : وبقوله ]  ٦١: النور [ } لَّْيَس َعلَى األعمى َحَرجٌ { : هذه اآلية نسخت بقوله 
َوَما كَانَ املؤمنون { اخلراساين نسخت بقوله ]  ٩١: التوبة [ } املرضى َوالَ َعلَى الذين الَ َيجُِدونَ َما ُينِفقُونَ َحَرجٌ 

  ] . ١٢٢: التوبة [ } ِلَينِفرُواْ كَآفَّةً 
اتفقوا على أن هذه اآليات نزلت يف غزوة تبوك ، واتفقوا على أنَُّه عليه الصَّالة والسَّالم خلف : ولقائل أن يقول 

الوجوب ليس على األعيان ، بل من فروض الكفايات ، النساء وخلف من الرجال أقواماً ، فدلَّ ذلك على أنَّ هذا 
وحينئٍذ ال حاجة إىل التزام . فمْن أمره الرسولُ باخلروج ، لزمه خفافاً وثقاالً ، ومن أمره بأن يبقى ترك النفري 

  .النسخ 

انفروا { : يل على أنَّ قوله دل]  ٤٢: التوبة [ } َوسََيْحِلفُونَ باهللا لَوِ استطعنا لََخَرْجَنا َمَعكُْم { : وأيضاً فقوله 
إنَّما يتناولُ من كان قادراً متمكناً ، إذ لو مل تكن االستطاعة معتربة يف ذلك التكليف ، ملا أمكنهم } ِخفَافاً َوِثقَاالً 

  .جعل عدم االستطاعة عذراً يف التخلف ، فدلَّ على عدم النسخ فيها 
  .} ِسكُْم ِفي َسبِيلِ اهللا َوَجاِهُدواْ بِأَمَْواِلكُْم َوأَنْفُ{ : قوله 

  :فيه قوالن 



  .أنَّها َتُدلُّ على أنَّ اجلهاَد جيُب على من له املال والنفس ، ومن مل يكن له ذلك ، مل جيب عليه اجلهاد : األول 
من أنَّ اجلهاد بالنفس جيب إذا انفرد وقوي ، وجيب باملالِ إذا ضعف عن اجلهاِد بنفسه؛ فيلزمه أن ينيَب : والثاين 

  .يغُزو عنه بنفقة من عنده ، وذهب إىل هذا كثٌري من العلماء 
  .} ذلكم خَْيٌر لَّكُْم إِن كُنُتْم َتْعلَُمونَ { : مث قال 

  اجلهاُد خري من القُعودِ ع نه ، وال خري يف القعود؟: كيف يصح أن يقال : فإن قيل 
  :من وجهني : فاجلواُب 

  :يئني يستعمل يف ش» خري « أنَّ لفظ : األول 
إِنِّي لَِمآ أَنَزلَْت إِلَيَّ ِمْن خَْيرٍ فَِقٌري { أنه خري يف نفسه ، كقوله تعاىل : والثاين . هذا خري من اآلخر : مبعىن : أحدمها 

  ] . ٢٤: القصص [ } 
  .، وعلى هذا سقط السُّؤال ]  ٨: العاديات [ } َوإِنَّهُ ِلُحبِّ اخلري لََشِديٌد { : وقوله 

أن ما يستفاد من نعيم اآلخرة باجلهاد خري ممَّا : منا أنَّ املراد كونه خرياً من غريه ، إال أن التقدير سل: والثاين 
  .} إِن كُنُتْم َتْعلَُمونَ { : يستفيده القاعد عنه من الرَّاحة والتنعم هبا ، ولذلك قال تعاىل 

  .اآلية } لَْو كَانَ َعَرضاً قَرِيباً { : قوله 
« اسم } لَْو كَانَ عََرضاً { : غيبهم يف اجلهاِد ، وأمرهم بالنَّفري ، عاد إىل تقرير كوهنم متثاقلني ، بقوله ملَّا بالغ يف تر

  .لو كان ما دعوتَهم إليه : ضمٌري يعوُد على ما دل عليه السِّياق ، أي » كان 
سَْهالً قريباً : أي } َوَسفَراً قَاِصداً { غنيمة قريبة املتناول ، : ما عرض لك من منافع الدُّنيا ، واملراد هنا : والعرض 

قال . ُمقتصٌد : ومثل بالقاصد ، ألنَّ املتوسط ، بني اإلفراد والتفريط ، يقال له . خلرجوا معك } الَّتََّبُعوكَ { . ههنا 
البٌن ، وتامٌر ، : و قصد ، كقوهلم ذ: ومعىن القاصد ]  ٣٢: فاطر [ } فَِمْنُهْم ظَاِلمٌ لَِّنفِْسِه َومِْنُهْم مُّقَْتِصٌد { : تعاىل 

« وقرأ عيسى . بكسر العني » بَِعَدت « قرأ عيسى بن عمر ، واألعرج . } ولكن بَُعَدْت َعلَيْهُِم الشقة { ورابحٌ 
  .مها لغة متيم : بكسر الشني أيضاً قال أبو حامتٍ » الشِّقَّة 

  .ملشقَّة األرض اليت ُيَشقُّ ركوُبها ، اشتقاقاً من ا: والشُّقَّة 
بعدت عليهم : هي األرُض البعيدة املسري ، اشتقاقاً من الشِّق ، أو من املشقَّة ، واملعىن : وقال الليثُ ، وابن فارسٍ 

  .املسافة وهذه اآلية نزلت يف املنافقني الذين ختلَّفُوا عن غزوة تبوك 
  .»  سََيْحِلفُونَ« اجلارُّ متعلٌق ب } َوسََيْحِلفُونَ باهللا { : قوله 

: ، أو هو من مجلة كالمهم ، والقولُ مراٌد يف الوجهني ، أي » سَيْحلفُونَ « متعلٌق ب » بِاِهللا « وقال الزخمشريُّ 
لو : باهللاِ لو استطعنا أو َسيْحلفُونَ باهللا يقولون : املتخلِّفني عند رجوعك معتذرين يقولون : سَيْحِلفُون ، يعين 

  .اْسَتطعَْنا 
  .مجيعاً » لَْو « سدَّ مسدَّ جواب القسم ، و » َنا لََخرْج« : وقوله 

؛ ليس جبيد ، بل للنحويني يف هذا « مجيعاً » لو « سدَّ مسدَّ جواب القسمِ ، و » خلَرْجَنا « : قوله : قال أبو حيان 
  :مذهبان 
قسم والشَّرط ، إذا تقدَّم حمذوٌف ، على قاعدة اجتماع ال« لَْو » جوابُ القسم وجوابُ « لَخَرْجَنا » أنَّ : أحدمها 

وجواهبا جواب « لَْو » و « لَْو » جواُب « خلَرْجَنا » أنَّ : واآلخر . القسم على الشَّرط ، وهذا اختياُر ابن عصفورٍ 
سد مسدَّمها فال أعلُم أحداً ذهب إىل ذلك ، وحيتمل أن يتأول « خلََرجَْنا » أمَّا أنَّ . القسم ، وهذا اختياُر ابن مالٍك 



» ودلَّ عليه جواب القسم جعل كأنَُّه سدَّ مسدَّ جواب القسمِ ، وجواب « لو » كالمه على أنَّه ملَّا حذف جواب 
  .« لو 

بضم الواو ، كأنَّهما فَرَّا من الكسرة على الواو وإن كان األصل ، « لُو استطَْعَنا » وقرأ األعمُش ، وزيُد بُن عليٍّ 
} اشتروا الضاللة { : حيث كسُروها ، حنو « لَوْ » مري ، كما شبَّهوا واو الضَّمري بواو بواو الضَّ« لَْو » وشبَّها واو 

  .بفتح الواو ختفيفاً } لَوِ استطعنا { ، و } اشتروا الضاللة { : وقرأ احلسُن . ، اللتقاء الساكنني ]  ١٦: البقرة [ 
: حلَف زيدٌ ألفعلنَّ يقوم ، تريد : ، وكذا عكسه ، حنو مل جيز « ليفعلنَّ » حاالً من ضمري « وأنا قائٌم » : ولو قلت 

  .قائماً ، مل جيز 
لَوِ استطَْعَنا » : فمغالطةٌ ، ليس خمرباً عنهم بقوله « وجاء به على لفظ الغائب؛ ألنه ُمْخٌرب عنهم » : وأمَّا قوله 

إىل آخره . . . اعوا خلرجوا ، لكان سديداً لو استط: أال ترى لو قيل : مثَّ قال . ، بل هو حاٍك لفظ قوهلم « خلَرْجَنا 
مل يقل ذلك إخباراً عنهم ، بل حكايةٌ ، واحلالُ من مجلة كالمهم احملكّي ، فال  -تعاىل  -كالٌم صحيٌح ، لكنه . 

: خرجت يضرُب خالداً ، تريد : قال زيٌد : جيوُز أن خيالف بني ذي احلال وحاله ، الشتراكهما يف العامل ، لو قلت 
خرج زيد ضارابً خالداً ، مل : خرج زيد أضرب خالداً ، تريد : قالت هنٌد : ولو قلت . ب خالداً ، مل جيز اضر

  .َيُجْز ، انتهى 
  .أنَّها مجلةٌ استئنافيةٌ ، أخرب اُهللا عنهم بذلك : الرابُع 
  فصل

يف الفوزِ بتلك املنافع ، ولكن طال السفرُ أنَّه لو كانت املنافع قريبة ، والسَّفر قريباً التبعوك طمعاً منهم : معىن اآلية 
، وكانوا كاآليسني من الفوز بالغنيمة ، بسبب استعظامهم غزو الرُّوم ، فلهذا ختلَّفُوا ، مثَّ أخرب تعاىل أنه إذا رجع 

التخلف ، وإمَّا ابتداًء  إمَّا عند ما يعاتبهم بسبب} سََيْحِلفُونَ باهللا لَوِ استطعنا لََخَرجَْنا َمَعكُمْ { : من اجلهاِد جيدهم 
على طريقة إقامة العذر يف التخلف ، مث بيَّن أنَّهم يهلكون أنفسهم بسبب الكذب والنِّفاق ، وهذا َيُدلُّ على أن 

{ : مث قال « اليمُني الغموُس تدُع الدِّياَر بالقَع » األميان الكاذبة توجب اهلالك ، وهلذا قال عليه الصَّالة والسَّالم 
يف قوهلم ما كنا نستطيع اخلروج فإهنم كانوا مستطيعني اخلروج ، فكانوا كاذبني يف } عْلَُم إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ واهللا َي
  .أمياهنم 

  فصل
أخرب عنهم أنَّهم سيحلفون ، وهذا إخبار عن غيب يقع يف املستقبل ،  -عليه الصالة والسالم  -الرَّسُول : قالوا 

  .ان إخباراً عن الغيب ، فكان معجزاً واألمر ملَّا وقع كما أخرب ك
  .اآلية } َعفَا اهللا َعنَك ِلَم أَِذنَت لَُهْم { : قوله تعاىل 

أنه ختلف قوم عن ذلك الغزو ، وليس فيه بيان } لَْو كَانَ َعَرضاً قَرِيباً َوسَفَراً قَاِصداً الَّتََّبعُوَك { : ملَّا بيَّن تعاىل بقوله 
دلَّ هذا ، على أنَّ } َعفَا اهللا َعنَك ِلَم أَِذنَت لَُهْم { : الرسول أم ال؟ فلمَّا قال بعده  أنَّ ذلك التخلف كان بإذن

  .فيهم من ختلَّف بإذنه 
، وجاز ذلك؛ ألنَّ معىن الالَّمني خمتلف؛ » أِذْنتَ « كالمها متعلٌق ب » لَُهْم « ، و » ِلَم « } ِلَم أَذِنَت لَُهمْ { : قوله 

االستفهامية الجنرارها ، وتقدُمي اجلارِّ لألول واجٌب؛ ألنَّه » ما « وحذفت ألُف . ، والثانية للتبليغ فاألوىل للتعليل 
ِلَم أذنت هلم يف القعود ، ويدل عليه : جرَّ ما له صدرُ الكالم ، ومتعلَُّق اإلذن حمذوٌف ، جيوُز أن يكون القُعود ، أي 

ِلَم أذنت هلم يف اخلروج ، ألنَّ : وجيوُز أن يكون اخلروج ، أي . السالم  السِّياق من اعتذارهم عن ختلُِّفهم عنه عليه



 ٤٧: التوبة [ } لَوْ َخَرجُواْ ِفيكُم مَّا َزاُدوكُْم إِالَّ َخبَاالً { : خروجهم فيه مفسدةٌ من التخذيل ، وغريه ، يدلُّ عليه 
. [  

ة ، وجيوز أن تكون للتعليل ، وعلى كال التقديرين فهي أن تكون للغاي» حىت « جيوزُ يف } حىت َيتََبيََّن { : قوله 
  .مضمرةٌ بعدها ، ناصبة للفعل ، وهي متعلقة مبحذوٍف » أنْ « ، وإمَّا مبعىن الالم ، و » إىل « جارَّةٌ ، إمَّا مبعىن 

يُدلُّ على احملذوف ، } ِلَم أَِذنَت لَُهْم { : َهالَّ أخَّْرتَهم إىل أن يَتبيََّن ، أو ليتبيَّن ، وقوله : تقديرُه « : قال أُبو البقاِء 
ألنَّ ذلك يوجب أن يكون أذنَ هلم إىل هذه الغاية ، أو ألجل التَّبيني ، « أِذْنَت » ب « حتَّى » وال ُجيوُز أن تتعلَّق 

ن هلم ، حىت يتبيَّن ما كان له أن يأذ: حىت غاية ِلَما تضمَّنه االستفهاُم ، أي « : وقال احلويفُّ » وذلك ال ُيعاتُب عليه 
  .» له الُعذْر 

  .ويف هذه العبارة بعُض غَضَاضٍة 
  فصل

؛ كان حيكم مبقتضى االجتهاد يف بعض الوقائع ، -عليه الصَّالة والسَّالم  -احتجُّوا هبذه اآلية على أنَّ الرسول 
عليه  -والرسول ]  ٢: شر احل[ } فاعتربوا ياأويل األبصار { : ولدخوله عليه الصالة والسالم حتت قوله تعاىل 

إنه تعاىل أذن له يف ذلك اإلذن : إمَّا أن يقال : كان سيداً هلُم ، مثَّ أكَّدُوا ذلك هبذه اآلية فقالوا  -الصَّالة والسَّالم 
، والثاين }  ِلمَ أَذِنَت لَُهْم{ : ، أو منعه عنه ، أْو َما أذن له فيه وما منعُه عنه واألول باطلٌ ، وإالَّ امتنع أن يقول له 

[ } َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِمآ أَنَزلَ اهللا { : إنَّه حكم بغري ما أنزل اهللا ، فيدخل حتت قوله : باطل؛ ألنه يلزم منه أن يقال 
  .وذلك باطل بصريح القول . اآليات ]  ٤٧-٤٤: املائدة 

نفسه ، فإمَّا أن يكون ذلك عن اجتهاد ، أو ال ، فلْم يبق إالَّ أنَّه عليه الصالة والسالم أذن يف تلك الواقعة من تلقاء 
فََخلََف ِمن َبْعِدِهْم َخلٌْف أََضاعُواْ الصالة واتبعوا { : والثاين باطل؛ ألنه حكم مبجرد التشهي وهو باطل كقوله تعاىل 

  .هاد فلْم يبق إالَّ أنه عليه الصَّالة والسَّالم أذن يف تلك الواقعة باالجت]  ٥٩: مرمي [ } الشهوات 
أنه تعاىل : ؟ فاجلواُب } ِلَم أَِذنَت لَُهْم { : اآلية تدلُّ على أنَُّه ال جيوز له االجتهاد؛ ألنه تعاىل منعه بقوله : فإن قيل 

واحلكم ]  ٤٣: التوبة [ } حىت َيتََبيََّن لََك الذين َصَدقُواْ َوَتْعلَمَ الكاذبني { : ما منعه من اإلذن مطلقاً ، لقوله تعاىل 
  .جيب انتهاؤه عند حصول الغاية فدلَّ على صحة قولنا » حّتى « ملمدود إىل غاية ب ا

  .ِلمَ ال جيوز أن يكون املراُد من ذلك التَّبيني هو التَّبيني بطريق الوحي؟ : فإن قالوا 
الوحني فلمَّا ترك  ما ذكرمتوه حمتمل؛ إالَّ أنه على تقديركم ، يصري تكليفه ، أن ال حيكم ألبتة ، حىت ينزل: فاجلواب 

ومن اجتهد فأخطأ « : ذلك ، كان كبرية ، وعلى تقديرنا يكون ذلك اخلطأ خطأ يف االجتهاد فيؤجر عليه ، لقوله 
  .فكان محل الكالمِ عليه أوىل » فله أجر 
  فصل

املبالغة يف دلَّت هذه اآلية على وجوب التثبت ، وعدم العجلة ، والتَّأنِّي ، وترك االغترار بظواهر األمور ، و
  .التفحص ، حتَّى ميكنه أن يعامل كل فريق مبا يستحقه 

  فصل
فَإِذَا استأذنوك ِلبَْعضِ { : عاتبه اهللا كما تسمعون يف هذه اآلية ، مثَّ رخَّص له يف سورة النُّور فقال : قال قتادةُ 

  ] . ٦٢: النور [ } َشأْنِهِْم فَأْذَن لَِّمن ِشئَْت مِْنُهْم 
  فصل



ليس فيه ما يدل على أنَّ اإلذن يف ماذا؟ فيحتمل أن بعضهم : } ِلَم أَِذنَت لَُهمْ { مسلم األصفهاين يف قوله قال أُبو 
استأذن يف القُُعوِد؛ فأذن له ، وحيتملُ أن بعضهم استأذن يف اخلروجِ؛ فأذن له ، مع أنَّ ما كان خروجهم معه صواباً 

كانوا يثريون الفَنت ، فلهذا ما كان خروجهم مع الرَّسُول مصلحة ، قال ، لكوهنم عيوناً للمنافقني على املسلمني ، و
هذا بعيٌد؛ ألن هذه اآلية نزلْت يف غزوة تبوك على وجه الذَّم للمتخلفني ، واملدح للمبادرين وأيضاً ما « القاضي 

  .» بعد هذه اآلية يدل على ذم القاعدين وبيان حاهلم 

إِنََّما ) ٤٤(ِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ أَنْ ُيَجاِهدُوا بِأَمَْوالِهِْم وَأَْنفُسِهِْم وَاللَُّه َعِليٌم بِالُْمتَِّقَني لَا َيْسَتأِْذُنَك الَِّذيَن ُيْؤ
َولَْو أََرادُوا الُْخرُوجَ ) ٤٥(َتَردَُّدونَ َيْستَأْذُِنَك الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َواْرَتاَبْت قُلُوُبُهْم فَُهْم ِفي َرْيبِهِْم َي

لَْو َخَرجُوا ِفيكُْم َما َزاُدوكُْم إِلَّا ) ٤٦(لَأََعدُّوا لَُه ُعدَّةً وَلَِكْن كَرَِه اللَُّه اْنبِعَاثَُهْم فَثَبَّطَُهْم َوِقيلَ اقُْعُدوا َمعَ الْقَاِعِديَن 
لَقَدِ اْبَتغَُوا الِْفْتَنةَ ِمْن قَْبلُ ) ٤٧(كُُم الِْفْتَنةَ َوِفيكُْم َسمَّاُعونَ لَُهْم وَاللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني َخَبالًا َولَأَْوَضُعوا ِخلَالَكُْم َيْبغُوَن

  ) ٤٨(َوقَلَُّبوا لََك الْأُُمورَ َحتَّى َجاَء الَْحقُّ َوظََهَر أَْمُر اللَِّه َوُهْم كَارُِهونَ 

  .اآلية } َك الذين ُيؤِْمُنونَ باهللا واليوم اآلخر الَ َيْستَأْذُِن{ : قوله تعاىل 
  .} واهللا َعِليٌم باملتقني { ال يستأذنوك يف التخلف : أي 

  :فيه وجهان » أَن ُيَجاِهدُواْ « : قوله 
  .ال يستأذنوك يف اجلهاِد ، بل ميُضون فيه غري مترددين : ، أي » االستئذان « أنَُّه متعلُق : أظهرمها 
ال يستأذنك املؤمنون يف : مفعولٌ من أجله ، تقديره » أن ُيجاهدُوا « حمذوف و » االستئذان « متعلق  أن: والثاين 

ال بدّ يف الكالم من إضمار : وقال بعضهم . اخلروج والقعود كراهة أن جياهدوا ، بل إذا أمرُتهم بشيٍء بادروا إليه 
ال يستأذنك هؤالء يف أن ال : ال بدَّ من إضمار ، والتقديُر آخر؛ ألنَّ ترك استئذان اإلمام يف اجلهاِد غري جائز ، ف

ويدلُّ على هذا ]  ١٧٦: النساء [ } ُيَبيُِّن اهللا لَكُْم أَن َتِضلُّواْ { : جياهدوا ، إالَّ أنَّه حذف حرف النفي كقوله 
  .يف القعود  احملذوف أنَّ ما قبل اآلية ، وما بعدها يدل على أن هذا الذم إنَّما كان على االستئذان

  .اآلية } إِنََّما َيْسَتأِْذُنَك الذين الَ ُيْؤِمُنونَ باهللا { : قوله تعاىل 
بيَّن أنَّ هذا االستئذان ال يصدر إالَّ عند عدم اإلميان باِهللا واليوم اآلخر ، وملَّا كان عدم اإلميان قد يكون بسبب 

تعاىل أنَّ عدم إميان هؤالء ، إنَّما كان بسبب الشك  الشَّك فيه ، وقد يكون بسبب القطع واجلزم بعدمه ، بيَّن
والريب ، فدلَّ على أنَّ الشَّاك املرتاب غري مؤمن باهللا وقد تقدَّم الكالم على هذه املسألة يف سورة األنفال عند قوله 

  .متحريين : أي } ُدونَ فَُهْم ِفي رَْيبِهِمْ َيَترَدَّ{ : مث قال ]  ٤: األنفال [ } أوالائك ُهُم املؤمنون َحقّاً { : 
  .} َولَْو أََرادُواْ اخلروج َألَعدُّواْ لَُه ُعدَّةً { : قوله 

  .بضمِّ العني وتاء التأنيث ، وهي الزَّاُد والراحلةُ ، ومجيُع ما حيتاج إليه املسافُر » ُعدَّة « قرأ العامة 
لك ، إالَّ أنَّهث جعل مكان تاء التأنيث هاء ضمري كذ» ُعدَُّه « وقرأ حممد بُن عبد امللك بن مروان ، وابنه معاوية 

أصلها كقراءة اجلمهور بتاء التأنيث ، ولكنهم : واختلف يف خترجيها ، فقيل . » اخلُُروجِ « غائب ، يعود على 
  ] . ٧٣: األنبياء [ } َوإِقَاَم الصالة { : حيذفوهنا لإلضافِة ، كالتَّنوين ، وجعل الفراء من ذلك قوله تعاىل 

  ]البسيط : [ ومنه قول زهري 
  وأْخلَفُوَك ِعَد األْمرِ الذي وَعُدوا... إنَّ اخلليطَ أَجدُّوا الَبْيَن فاْنَجَردُوا  -٢٧٨٥

  .عدة األْمرِ : يريد 



ملَّا أضاف جعل الكناية نائبةً عن التاء ، فأسقطها ، وذلك ألن الُعدَّ بغري تاء ، وال تقديرها « وقال صاحُب اللَّوامح 
ُدرّ « ، و » ُبّرة « مجع » ُبّر « : ، ك » ُعدَّة « هو مجع » : وقال أبو حامت . « البئُر الذي خيرج يف الوجه » هو ، 
وقرأ زر بن حبيش ، وعاصم يف رواية أبان . « ولكن ال يوافق خطَّ املصحف » ُعَدد « والوجُه فيه » ُدرَّة « مجع » 
  .الكناية  بكسر العني ، مضافة إىل هاء« ِعدَُّه » 

  .» الِقْتل « ، و » الذَّْبح « هو ِعْنِدي اسٌم ملا ُيَمدُّ ، ك : قال ابن عطيَّة 
  .» الَعَدِد « عدة من الزَّاد والسالح ، مشتقاً من : بكسر العني ، وتاء التأنيث ، واملراُد » ِعدَّة « وقُرىء أيضاً 

كيف : فإن قلت : ا حيتاُج إىل تأمُّلٍ ، فلذلك قال الزخمشريُّ االستدراُك هن. } ولكن كَرَِه اهللا انبعاثهم { : قوله 
معطياً معىن نفي خروجهم واستعدادهم } َولَْو أَرَاُدواْ اخلروج { : ملَّا كان قوله : موقُع حرِف االستدراك؟ قلُت 

« : خلروج لكراهِة انبعاثهم ، ما خرجوا ، ولكن تَثَبَّطُوا عن ا: كأنه قيل } ولكن كَرَِه اهللا انبعاثهم { : قيل . للغزو 
موافٌق ملا قبلها ، وقد » لكن « يعين أنَّ ظاهَر اآلية يقتضي أنَّ ما بعد . انتهى . » ما أْحَسَن َزْيدٌ إيلَّ ولكن أساَء إيلَّ 

إىل  تقرَّر فيها أنَّها ال تقع إالَّ بني ضدين ، أو نقيضني ، أو خالفني ، على خالف يف هذا األخري ، فلذلك احتاج
  .اجلواب املذكور 

» ، ألنَّ املثال واقٌع فيه  -ما أْحَسَن زيدٌ إيلَّ ، ولكن أساء : يعين  -وليست اآليةُ نظري هذا املثالِ « قال أُبو حيان 
  .» بني متفقني من جهة املعىن « لكن » بني ِضدَّْين ، واآليةُ واقٌع فيها « لكن 

  .» النفُي واإلثبات لفظاً ، وإن كانا يتالقيان يف املعىن وال ُيَعدُّ ذلك اتفاقاً : مُرادُهم بالنقيضني « قال شهاُب الدِّين 
التَّْعويق ، يقالُ : نفذ فيه والتَّثْبِيطُ : بعثُت البعري فانبعث ، وبعثته لكذا فانبعث ، أي : االنطالُق ، يقال : واالنبعاثُ 

: » اقُْعُدوا « : بطيئة السري ، واملراد بقوله : ناقة ثَبِطَة أي : وهلم ُعقُْته عمَّا يريده ، من ق: ثَبَّطُْت زيداً ، أي : 
التَّْخلية ، وهو كنايةٌ عن تباطئهم ، وأنَّهم تشبهوا بالنساء ، والصبيان ، والزَّمَْنى ، وذوي األعذار ، وليس املرادُ 

  ]البسيط : [ قعوداً؛ كقوله 
  واقُْعْد فإنََّك أْنَت الطَّاِعُم الكَاِسي... ا َدعِ املكَارَِم ال تَقِْصْد لُبْغيتَه -٢٧٨٦
  .، فصرفهم عنه  -عليه الصالة والسالم  -أنَّه تعاىل كره خروجهم مع الرَُّسولِ : واملعىن 

خروجهم مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم إمَّا أن يقال إنَّه كان مفسدة ، وإمَّا أن يقال إنه مصلحة ، فإن : فإن قيل 
إنه كره انبعاثهم : فلَم عاتَب الرسول يف إذنه هلم بالقعود؟ وإن كان مصلحة فَِلَم قال تعاىل كان مفسدة ، 
  وخروجهم؟

لَوْ { : أنَّ خروجهم مع الرَّسولِ ما كان مصلحة؛ ألنَّه تعاىل صرَّح بعد هذه اآلية بذكر املفاسد بقوله : واجلواُب 
فلمَّا كان األصلح أن ال خيرجوا ، فِلَم عاتب الرسول يف : ، بقي أن يقال }  َخَرجُواْ ِفيكُم مَّا َزاُدوكُْم إِالَّ َخبَاالً

أنه عليه ]  ٤٣: التوبة [ } ِلَم أَِذنَت لَُهْم { : ليس يف قوله : قد حكينا عن أيب مسلم أنه قال : اإلذن؟ فنقولُ 
يف اخلروج معه ، فأذن هلم ، وعلى هذا  إهنم استأذنوه: الصالة والسالم ، قد أذن هلم بالقُُعود ، بل حيتمل أن يقال 

  .يسقط السؤال 
ويدلُّ على صحَّة ما قلنا أنَّ هذه اآلية دلَّت على أنَّ ُخروجَُهْم معه كان مفسدةً؛ فوجب محل ذلك « قال أبو مسلم 

  :ويؤكد ذلك قوله تعاىل » العتاب على أنه عليه الصالة والسالم أذن هلم يف اخلروج معه 



: التوبة [ } ّواً َعَك اهللا إىل طَآِئفٍَة مِّْنُهْم فاستأذنوك لِلُْخرُوجِ فَقُلْ لَّن َتْخُرجُواْ َمِعَي أََبداً َولَن ُتقَاِتلُواْ َمِعَي َعُدفَإِن رََّج{ 
فاندفع ]  ١٥: تح الف[ } َسَيقُولُ املخلفون إِذَا انطلقتم إىل َمغَانَِم ِلَتأُْخذُوَها ذَُروَنا َنتَّبِْعكُْم { : وقوله تعاىل ]  ٨٣

  .السُّؤال على طريق أيب مسلم 
يوجب أنَّهُ ]  ٤٣: التوبة [ } ِلَم أَِذنَت لَُهْم { : واجلواُب على طريقة غريه ، وهو أن نسلم أنَّ العتاب يف قوله 

بل  ذلك العتاُب ما كان ألجل أن ذلك القعود كان مفسدة ،: عليه الصالة والسالم أذن هلم يف القعود ، فنقولُ 
  :ألجل أنَّ إذنه عليه الصَّالة والسَّالم بذلك القعود مفسدة ، وبيانه من وجوه 

ِلَم أَِذنتَ لَُهمْ حىت { أنَّه عليه الصَّالة والسَّالم أذن قبل إمتام التفحص وإكمال التأمل ، وهلذا قال تعاىل : األول 
  ] . ٤٣: توبة ال[ } َيَتَبيََّن لََك الذين َصَدقُواْ َوَتْعلََم الكاذبني 

أن التقدير أنه عليه الصالة والسالم ما كان يأذن هلم يف القعود ، فهم كانوا يقعدون من تلقاء أنفسهم : والثاين 
وكان يصري ذلك القعود عالمة على نفاقهم ، وإذا ظهر نفاقهم احترز املسلمون منهم ، ومل يغَترُّوا بقوهلم ، فلمَّا 

  .بقي نفاقهم خمفياً ، وفاتت تلك املصاحل أذن الرَّسولُ يف ذلك القعود 
مث إنَّهم } اقعدوا َمعَ القاعدين { : أنَّهم ملَّا استأذنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غضب عليهم وقال : والثالث 

كرت عندهم مل ذ: أي ]  ٤٣: التوبة [ } ِلَم أَِذنتَ لَُهمْ { : قد أذن لنا ، فقال تعاىل : اغتنموا هذه اللفظة وقالوا 
  .هذا اللفظ الذي أمكنهم أن يتوسلوا به إىل غرضهم 

إنه إنَّما أذن مبجرد : أن الذين يقولون إن االجتهاد غري جائز على األنبياء عليهم الصَّالة والسَّالم ، قالوا : الرابع 
مع التَّمكن من الوحي جارياً  االجتهاد وذلك غري جائز؛ ألهنم ملَّا متكنوا من الَوْحيِ ، وكان اإلقداُم على االجتهاد
  .جمرى اإلقدام على االجتهاد مع حضور النَّص ، فلمَّا كان هذا غري جائز فكذا ذاك 

هو الشيطان على طريق : واختلفوا يف تأويل هذا القول ، فقيل . } َوِقيلَ اقعدوا َمَع القاعدين { : مث قال تعاىل 
، ملَّا أذن هلم يف التخلف ،  -عليه الصالة والسالم  -قاله الرُسول  :وقيل . قاله بعضهم لبعضٍ : الوسوسة ، وقيل 

القائل هو اهللا تعاىل؛ ألنه كره خروجهم؛ ألجل اإلفساد ، فأمرهم بالقعود عن هذا اخلروج : وقيل . فعاتبه اهللا 
: وقيل . يف جيشكم ، ويف مجعكم : أي }  لَْو خََرُجواْ ِفيكُم مَّا َزاُدوكُمْ إِالَّ خََباالً{ ثُمَّ بيَّن ذلك بقوله . املخصوص 

  .معكم : أي » مع « مبعىن » ِفي « 
  .َجوَّزُوا فيه أن يكون استثناء متصالً ، وهو مفرَّغٌ؛ ألنَّ زاد يتعدى الثنني » إِالَّ َخَباالً « : قوله 

« الشيء فكان استثناء متصالً ، فإنَّ قال الزخمشري املُْسَتثىن منه غُري مذكورٍ ، فاالستثناُء من أعمِّ العام ، الذي هو 
ما : وجوَّزُوا فيه أن يكون منقطعاً ، واملعىن » ما زادوكم شيئاً إال خباالً « : بعض أعمِّ العام ، كأنه قيل » اخلبال 

  .زادوكم قوةً وال شدةً ، ولكْن خباالً 

. عليه وسلم خبال ، كذا قال أبو حيان إنَّه مل يكن يف عسكر رسول اهللا صلى اهللا : وهذا جييُء على قول من قال 
« وتقدم تفسري . وفيه نظٌر؛ ألنه إذا مل يكن يف العسكر خبال أصالً ، فكيف ُيْستثىن شيٌء مل يكن ومل يتوهَّْم وجوده؟ 

  .إالَّ غَْدراً : إالَّ غّياً ، وقال الضحاك : إالَّ مكراً ، وقيل : إالَّ شراً وقال ميان : قال الكليبُّ . يف آل عمران » اخلبال 
  .ما زادكم خروجهم : ، أي » ما زادكُْم إالَّ خََباالً « : وقرأ ابن أيب عبلة 

أسرَع يف سريِه؛ قال امرؤ : أوضع البعُري ، أي : اإلسراُع ، يقال : اإليضاُع . } وألَْوَضُعواْ ِخالَلَكُْم { : قوله 
  ]الوافر : [ القيس 
  وُنْسَحُر بالطَّعامِ وبالشَّرابِ... َعْيبٍ أرَاَنا ُموِضعنيَ ألْمرِ  -٢٧٨٧



  ]منهوك الرجز : [ وقال آخر 
  أُخبُّ فيها وأضَْع... َيا لَْيتنِي فيَها َجذَْع  -٢٧٨٨

  .أوضعوا ركائبهم؛ ألنَّ الراكَب أسرُع من املاشي : حمذوف ، أي » أْوَضُعوا « : ومفعول 
أوضع الرَّجلُ إذا : يضاع محل البعري على العدو ، وال جيوُز أن يقال إن اإل: قال أكثر أهل اللُّغِة « قال الواحديُّ 

  .» إذا محله عليه : إذا عدا ، وأوضعه الراكب : وضع البعُري : يقال . سار بنفسه َسْيراً حثيثاً 
  . »وَضَع : وضعْت النَّاقةُ ، وأوضع الراكُب ، وربَّما قالوا للرَّاكب : العرب تقول « : وقال الفرَّاُء 

. إذا سار بنفسه سرياً حثيثاً من غري أن يراد وضع ناقته : أوضع الرَُّجلُ : جيوُز أن يقال : وقال األخفُش وأبو عبيد 
قال . » أفاض من عرفة وعليه السَّكينة وأوضَع يف وادي ُمَحسِّر « روى أبو عبيد أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .السَّعي بينهم بالعداوة والنميمة : واملراد من اآلية » وأيب عبيد  واآلية تشهد لقول األخفشِ« الواحديُّ 
: النور [ } فََتَرى الودق َيخُْرُج ِمْن ِخالَِلِه { : ومنه قوله . ، وهو الفُْرَجةُ بني الشيئني » خَلَل « مجع » اِخلالل « و 
  .يف هذا األْمر خلل : فيقال  ويستعار يف املعاين. وهي خمارج صب القطر » ِمْن خلله « ، وقرىء ]  ٤٣

[ } إىل ُنُصبٍ ُيوِفُضونَ { : ، وهو اإلسراع أيضاً؛ من قوله تعاىل » وألْوفَضُوا « وقرأ جماهٌد ، وحممد بن زيٍد 
  ] . ٤٣: املعارج 

: [ ان أسرع أيضاً؛ قال حسَّ: رفض ، أي : بالفراء والفاء والضاد املعجمة ، من » وألْرفَُضوا « وقرأ ابُن الزبري 
  ]الكامل 
  َرفََض القَلُوصِ بِراكبٍ ُمْستْعجِلِ... بُِزجَاجٍة رفََضتْ بَِما ِفي َجْوِفَها  -٢٧٨٩

  ]الكامل : [ وقال 
  والرَّاِفضَاِت إىل ِمىن فالَغْبَغبِ. . ...  -٢٧٩٠

  .رَفََض يف مشيه رفْضاً ، ورَفَضاناً : يقال 
أنَّ الفتحة كانت ُتكَْتب ألفاً قبل « أجاب الزخمشريُّ . بزيادة ألف » والَ أْوَضُعوا « كتب يف املصحِف : فإن قيل 

اخلطِّ العريب ، واخلطُّ العريب اخترع قريباً من نزول القرآن ، وقد بقى من ذلك األلف أثٌر يف الطباع ، فكتبوا صورة 
« ال » يف زيادة األلف بعد : يعين ] .  ٢١: النمل [ } أَْو ألَذَْبَحنَُّه { اهلمزة ألفاً ، وفتحتها ألفاً أخرى ، وحنوه 

  .» وهذا ال جيوُز القراءةُ به ومن قرأ به متعمداً بكفّر 
َألْسرُعوا فيما بينكم ، حال كوهنم : أي » أْوَضعُوا « يف حملِّ نصبٍ على احلالِ ، من فاعل » َيْبُغوَنكُمُ « : قوله 

  .فتراُق الكلمة ا: طالبني الفتنة لكم ، ومعىن الفتنة : باغني ، أي 

أو من فاعله ، وجاز » َيْبغُونكُْم « هذه اجلملةُ جيوز أن تكون حاالً من مفعول } َوِفيكُمْ َسمَّاُعونَ لَُهمْ { : قوله 
  .أنَّ فيكم من يسمع هلم ، وُيصِْغي لقوهلم : وجيوُز أن تكون مستأنفةً ، واملعىن . ذلك؛ ألنَّ يف اجلملة ضمرييهما 

  جيوُز ذلك على املؤمنني مع قوة دينهم؟كيف : فإن قيل 
ال ميتنع ملْن قرب عهده باإلسالم أن يؤثر قول املنافقني فيهم ، أو يكون بعضهم جمبوالً على اجلنب : فاجلواُب 

والفشل؛ فيؤثر قوهلم فيهم ، أو يكون بعض املسلمني من أقارب رؤساِء املنافقني فينظرون إليهم بعض اإلجالل 
وفيكم جواسيس منهم ، يسمعون هلم : ذا األسباب يؤثر قول املنافقني فيهم وجيوز أن يكون املراد والتَّعظيم؛ فله

{ : مث قال تعاىل . ألجلهم : األخبار منكم ، فالالَُّم على األوَّلِ للتقوية لكون العامل فرعاً ، ويف الثاين للتعليل ، أي 
هم ونفاقهم ، وظلموا غريهم بسبب أهنم سعوا يف إلقاء غريهم يف الذين ظلموا أنفسهم بكفر} واهللا َعِليٌم بالظاملني 



  .وجوه اآلفات 
  فصل

طلُبوا صد أصحابك عن الدِّين وردهم إىل الكُفْرِ ، وختذيل النَّاس عنَك قبل : أي . } لَقَدِ ابتغوا الفتنة ِمن قَْبلُ { 
هو أنَّ اثين عشر رجالً : وقال ابُن جريج . ابه هذا اليوم ، كِفْعلِ عبد اهللا بن أيبّ يوم أحد حني انصرف عنك بأصح

  .من املنافقني ، وقفوا على ثنية الوداع ليلة العقبة ، ليفتكوا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم 
تصريفه وترديده ، : واملراُد بتقليب األمر . خمففاً » وقلُبوا « قرأ مسلمة بن حمارب . } َوقَلَُّبواْ لََك األمور { : قوله 
فالن حُوَّلٌ : اجتهدوا يف احليلِة والكيدِ لك يقال للرجل املتصرف يف وجوه احليل : التدبر والتأمل فيه ، أي  ألجل

  .يتقلب يف وجوه احليل : قلٌب ، أي 
  .النصُر والظفُر : أي } حىت َجآَء احلق { : مث قال تعاىل 

كارهون جمليء احلق : حالٌ ، والرَّابط الواو؛ أي } كَارُِهونَ وَُهْم { . دين اهللا } َوظََهَر أَْمُر اهللا { . القرآن : وقيل 
  .ولظهور أمر اهللا 

إِنْ ُتصِْبَك َحَسَنةٌ ) ٤٩(يَن َوِمْنُهْم َمْن َيقُولُ ائْذَنْ ِلي وَلَا َتفْتِنِّي أَلَا ِفي الِْفْتَنِة َسقَطُوا َوإِنَّ َجهَنََّم لَُمِحيطَةٌ بِالْكَاِفرِ
قُلْ لَْن ُيِصيَبَنا إِلَّا َما كََتَب اللَُّه ) ٥٠(ِصْبَك ُمِصيَبةٌ َيقُولُوا قَْد أََخذَْنا أَْمَرَنا ِمْن قَْبلُ َوَيتََولَّْوا وَُهْم فَرُِحونَ َتُسؤُْهْم َوإِنْ ُت

ا إِْحَدى الُْحْسنََيْينِ َوَنْحُن َنَترَبَُّص بِكُْم أَنْ قُلْ َهلْ َترَبَُّصونَ بَِنا إِلَّ) ٥١(لََنا ُهَو َمْولَاَنا َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 
قُلْ أَْنِفقُوا طَْوًعا أَْو كَْرًها لَْن ُيَتقَبَّلَ ) ٥٢(ُيِصيَبكُُم اللَُّه بَِعذَابٍ ِمْن ِعْنِدِه أَْو بِأَْيِديَنا فَتََربَّصُوا إِنَّا َمَعكُْم ُمتََربُِّصونَ 

  ) ٥٣(ًما فَاِسِقَني ِمْنكُْم إِنَّكُْم كُنُْتْم قَْو

  .اآلية } َوِمنُْهْم مَّن َيقُولُ ائذن لِّي َوالَ َتفِْتنِّي { : قوله تعاىل 
من أنه جيوُز حتقيُق اهلمزة ، وإبداهلا واواً ، لضمة ما قبلها ، وإن » َيا صاحلُ ائتنا « : كقوله } مَّن َيقُولُ ائذن لِّي { 

  .مزةُ هي فاُء الكلمة ، وقد كان قبلها مهزة وصلٍ سقطت درجاً وهذه اهل. كانت منفصلةً من كلمٍة أخرى 
مث » أو . ألف وذال ونون ، بغري ياء : فهجاؤها « ائذن » على « الفاء » و « الواو » إذا دخلت « قال أبو جعفرٍ 

  . »يوقف عليها وينفصل ، خبالفهما « ثُمَّ » أنَّ : والفرق . ألٌف وياٌء وذالٌ ونونٌ : فاهلجاُء « 
يعين إذا دخلت واُو العطف ، أو فاؤه ، على هذه اللفظة اشتدَّ اتصاهلما هبا ، فلم ُيْعَتدَّ هبمزة « قال شهاُب الدِّين 

فهذه األلف هي صورة اهلمزة ، اليت « أذَنْ » ، و « فأذَنْ » الوصل احملذوفة َدْرجاً ، فلم ُيْرَسْم هلا صورةٌ ، فتكتب 
  .» هي فاء الكلمة 

  .مث ائُتوا ، فاعتدُّوا هبمزة الوصل فرمسوا هلا صورة : كُِتَبْت كذا » مث « لت عليها وإذا دخ
خيتصُّ هبذه اللَّفظة ، وإالَّ فغريها مما فاؤه مهزةٌ ، تسقط » مث « وكأنَّ هذا احلُكَْم الذي ذكره مع : قال شهاُب الدين 

ثُم ائْذَانْ « ، وكان القياس على » ثُمَّ أُتوا « : هكذا  »مث « صورة مهزة وصله خطّاً ، فيكتب األمُر من اإلتيان مع 
« ، وفيه نظٌر ، وقرأ عيسى بن عمر ، وابن السَّميفع ، وإمساعيل املكي ، فيما روى عنه ابن جماهد » مث ائْتُوا » « 

أدخله فيها : أفتنه : وقيل » هي لغة متيمٍ « قال أُبو حامت . رباعياً » أفتنه « بضم حرف املضارعة ، من » وال ُتفْتِنِّي 
  ]الطويل : [ ، وقد مجع الشاعر بني اللغتني ، فقال 

  َسعِيداً فأْمَسى قَْد قَالَ كُلَّ ُمْسِلمِ... لَِئْن فََتَنْتين لَْهيَ باألْمسِ أفْتََنْت  -٢٧٩١
ال : أي . ي خبروجي معك ائذن يل يف القعود والتخلف عن الغزو ، وال َتفْتِنِّ: القعوُد ، أي : » اإلذن « ومتعلق 



ال تفتنيِّي؛ ألنِّي إذا خرجت معك هلك : وقيل . هتلكين خبروجي معك ، فإنَّ الزمانَ شديد احلّر ، وال طاقة يل به 
نزلت يف جد بن قيس املنافق وذلك أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ملَّا جتهَّز لغزو تبوك ، قال له : مايل وعيايل ، وقيل 

يا : فقال جدُّ » تتخذ منهم سراري ووصفاء  -الروم : وهب ، هل كل يف جالد بين األصفر؟ يعين يا أبا « : 
رسول اهللا ، لقد عرف قومي أين رجل مغرٌم بالنِّساِء ، وإنِّي أخشى إن رأيت بنات األصفر أالَّ أصرب عنهنَّ ، ائذن يل 

  .يف القعود ، وال تفتنِّي هبّن ، وأعينكم مبايل 
  :اعتلَّ جدُّ بن قيس ، ومل تكن علته إال النفاق ، فأعرض عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال « : اسٍ قال ابن عب

  .اآلية } َومِْنُهْم مَّن َيقُولُ ائذن لِّي { : ، فأنزل اهللا عز وجل » قد أذنت لك « 
  .خالفهم أمر اهللا ورسوله يف الّشرك واإلمث وقعوا بنفاقهم ، و: أي } أَال ِفي الفتنة َسقَطُواْ { : قوله 

موحد اللفظ ، جمموع املعىن ، وفيه تنبيه على أنَّ َمْن عصى اهللا » ِمْن « ألنَّ لفظة » َسقَطَ « ويف مصحف أيب 
لغرض ، فإنَُّه تعاىل يبطل عليه ذلك الغرض؛ ألنَّ القوم ملَّا اختاروا القعود لئال يقعوا يف الفتنة ، بيَّن اُهللا تعاىل أهنم 

  .مطبقة عليهم } َوإِنَّ جََهنََّم لَُمِحيطَةٌ بالكافرين { مث قال  -ون ساقطون يف عنيِ الفتنة واقع
نكبة وشدة } َوإِن ُتِصْبَك ُمِصيَبةٌ { ُتحزهنم ، يعين املنافقني » َتُسؤُهْم « نصر وغنيمة } إِن ُتِصْبَك َحَسَنةٌ { : قوله 

يدبروا عن مقام التحدث » ويَتولَّوا « حذرنا ، : أي } ذَْنا أَمَْرَنا ِمن قَْبلُ َيقُولُواْ قَْد أََخ{ ومكروه ، يفرحوا ، و 
  .مسرورون } وَُّهْم فَرُِحونَ { بذلك إىل أهليهم 

أنَّ احلسنة يف يوم بدرٍ ، واملصيبة يف يوم أحٍد ، فإن ثبت أنَّ املراد هذا خبرب وجب املصري إليه « ونقل عن ابن عبَّاسٍ 
  .» اجب محله على كل حسنة ، وعلى كل مصيبة ، وإالَّ فالو

  .بتشديد النون » لن ُيصيبنَّا « قاضي الرَّيِّ يقرأ » أعني « مسعت : قال عمر بن شقيق } قُل لَّن ُيِصيبََنآ { : قوله 
« ألهنا مع ، ولو كانت لطلحة بن مصرف ، جلاز ، » لَْن « وال جيوُز ذلك؛ ألنَّ النُّونَ ال تدخلُ مع : قال أُبو حامت 

  ] . ١٥: احلج [ } َهلْ ُيذِْهَبنَّ كَْيُدُه َما َيِغيظُ { ، قال اهللا تعاىل » هل 
، وهي » لَْن « بدل » َهلْ « أنَّ املضارع جيوز توكيده بعد أداة االستفهام ، وابن مصرف يقرأ : يعين أبو حامت 

« و » مل « النافيتني ، و » ال « و » مل « على »  لن« وقد اعتذر عن هذه القراءة بأنَّها محلت . قراءة ابن مسعود 
  .جيوز توكيد الفعل املنفيِّ بعدمها » ال 
  ]الرجز : [ فقد مسع ذلك فيها؛ وأنشدوا » مل « وأما . فقد تقدم حتقيق الكالم عليها يف األنفال » ال « أمَّا 

  رسيِِّه ُمَعمَّمَاشَْيخاً َعلَى كُ... َيْحَسُبُه اجلَاِهلُ َما لَمْ َيْعلَما  -٢٧٩٢
بتشديد » َهلْ ُيَصيِّبنا « وقرأ القاضي أيضاً ، وطلحة . فأبدل اخلفيفة ألفاً بعد فتحة ، كالتنوين » َيْعلَمْن « : أراد 
الصَّواب ، : ألنَُّه من ذوات الواو ، كقوهلم » ُيفَعِّل « ال » ُيفَيِْعل « ووجهه أن يكون : قال الزخمشريُّ . الياء 

صوَّب : ، أال ترى إىل قوهلم » ُيصَوِّب « منه » ُيفَعِّل « فحقُّ » مصيبة « َيصوُب ، وَمَصاوب ، يف مجع وصَاَب 
  ]املنسرح : [ صَاَب السَّْهُم يصيُب؛ كقوله : رأيه ، إالَّ أن يكون لغة من يقول 

  أْسهُِمَي الصَّاِئبَاُت والصُُّيُب. ...  -٢٧٩٣
  .جتمعت الواو والياء وسبقت إحدامها بالسكون ، فقلبت الواو ياًء ، وأدغم فيها فا» ُيصَْويب « أن أصله : يعين 

َصاب السَّهم يصيب ، فهو : ، وأمَّا إذا أخذناه من لغة من يقول » َتَحْيوزَ « أنَّ أصله » َتَحيَّزَ « وهذا كما تقدم يف 
  .فَعَّلط « من ذوات الياء فوزنه على هذه اللغة 



  فصل
» علينا ، وقدره يف اللوح احملفوظ ، أو يكون املعىن : أي } لَّن ُيِصيَبَنآ إِالَّ َما كََتَب اهللا لََنا { يا حممد  قل هلم: املعىن 

: املعىن : وقال الزجاج . يف عاقبة أمرنا من الظفر بالعدو ، واالستيالء عليهم : أي « لْن ُيصيبَنا إالَّ ما كََتَب اُهللا لََنا 
رنا مستحقني لألجر العظيم ، والثَّواب الكثري ، وإن صرنا غالبني ، صرنا مستحقني للثواب إذا صرنا مغلوبني ، ص

  .يف اآلخرة وفزنا باملال الكثري ، والثناء اجلميل يف الدنيا والصحيح األول 
َوَعلَى { . « ملوت هو أْولَى بنا من أنفسنا ، يف احلياة وا» قال الكليب . ناصرنا ، وحافظنا « ُهَو َمْوالََنا » : مث قال 

وهذا كالتنبيه على أن حال املنافقني بالضد من ذلك ، وأهنم ال يتوكلون إال على األسباب } اهللا فَلَْيَتوَكَّلِ املؤمنون 
  .الدنيوية الفانية 

  فصل
  .اآلية } قُلْ َهلْ َترَبَُّصونَ بَِنآ إِالَّ إِْحَدى احلسنيني { 

أيها « بنا » تنتظرون ، : ، أي « َهلْ تَربَُّصونَ » : مبصائب املؤمنني ، أي  هذا اجلواب الثاين عن فرح املنافقني
إمَّا النصر والغنيمة ، فيحصل لنا الفوز باألموال يف الدنيا والنصر ، والفوز } إِالَّ إِْحَدى احلسنيني { املنافقون ، 

  .يف اآلخرة  بالثواب العظيم يف اآلخرة ، وإمَّا الشهادة ، فيحصل لنا الثواب العظيم
بوصل « إالَّ احدى » : وقرأ ابن حميصنٍ . ، فهو استثناء مفرغ « تربَّص » مفعول } إِالَّ إِْحَدى احلسنيني { : قوله 
  ]الرجز : [ ؛ إجراًء هلمزة القطع جمرى مهزة الوصل؛ فهو كقول الشاعر « إحدى » ألف 

  ]الكامل : [ اآلخر وقول ... إنْ لَْم أقَاِتلْ فالبسُونِي ُبرقََعا  -٢٧٩٤
  فرَّْجتُه باملكْرِ ِمنِّي والدَّهَا... َيا َبا املُغريةَ ُربَّ أْمرٍ مُْعِضلٍ  -٢٧٩٥

فيهلككم كما أهلك تلك } أَن ُيصِيَبكُُم اهللا بَِعذَابٍ مِّْن ِعنِدِه { إحدى السوأتني إمَّا } وََنْحُن َنتََربَُّص بِكُمْ { : قوله 
بأيدي املؤمنني ، إن أظهرمت ما يف قلوبكم من النفاق ، فيقع بكم القتلِ والنَّهب : أي } بِأَْيِديَنا أَْو { األمم اخلالية ، 

إِنَّا { إحدى احلالتني الشريفتني : أي « فتربصوا » : مث قال « أَن ُيصِيَبكُُم » التربص : مع اخلزي والذلّ ، ومفعول 
وإن كان صيغة « فتربصوا » : إظهار دينه ، واستئصال من خالفه ، فقوله  مواعيد اهللا من: أي } َمَعكُْم مُّتََربُِّصونَ 

  ] . ٤٩: الدخان [ } ذُقْ إِنََّك أَنَت العزيز الكرمي { : التهديد ، كقوله : أمر ، إالَّ أنَّ املراد منه 
  .اآلية } قُلْ أَنِفقُواْ طَْوعاً أَْو كَرْها { : قوله تعاىل 

بالضَّمِّ ، « كُرهاً » وقرأ األخوان . طائعني ، أو كارهني : ان يف موضع احلال ، أي مصدر« طوعاً ، أو كرهاً » 
. « بضم الكاف » كُرهاً « قرأ األعمش وابن وثاب » : وقال أُبو حيان هنا . وقد تقدم حتقيُق ذلك يف النساء 

  :رب ، كقوله هو أمرٌ يف معىن اخل: قال الزخمشري . وهذا ُيوهم أنَّها مل ُتقْرأ يف السبعة 

{ : ، ومعناه لن ُيتقبَّل منكم؛ أنفقتم طوعاً أو كرهاً ، وحنوه قوله تعاىل ]  ٥٧: مرمي [ } فَلَْيْمُدْد لَُه الرمحن َمّداً { 
  ]الطويل : [ ؛ وقول كثري عزة ]  ٨٠: التوبة [ } استغفر لَُهمْ أَْو الَ َتْسَتْغِفْر لَُهْم 

  ..  ملُوَمة أسيئي بَِنا أو أْحسِنِي ال -٢٧٩٦
: [ وال نلوُمِك أحسنتِ إلينا ، أم أَسأِت؛ ويف معناه قول القائل . لن يغفر اُهللا ، استغفرت هلم ، أو مل تستغفر : أي 

  ]الطويل 
  لِتضْرَبُه لَمْ َيْستغشَّكَ يف الوُدِّ... أُخوَك الذي إنْ قُْمَت بالسَّيِف َعاِمداً  -٢٧٩٧

وأمَّا إذا َعرِي األمُر من اجلواب . إنْ تنفقوا لن ُيتقبَّل منكم : ضمنه جزاٌء ، والتقدير  هذا أمرٌ يف« وقال ابن عطيَّة 



ويقَْدح يف هذا التَّخريجِ ، أنَّ األمر إذا كان فيه معىن الشرط ، كان « قال أُبو حيَّان » فليس يصحبه تضمُُّن الشَّرط 
ال تقُع جواباً « لَْن » بالفاء ، ألنَّ « فلن يتقبل » : فعلى هذا يقتضي أن يكون التركيب . اجلواب كجواب الشرط 

  .» اقصد زيداً ُيْحِسْن إليَك : للشَّرط إالَّ بالفاء فكذلك ما ُضمَِّن معناه؛ أال ترى جزمه اجلواب ، يف قوله 
ضاً فال يلزُم أن إنَّما أراد أبو حممد تفسري املعىن ، وإال فال جيهلُ مثل هذه الواضحات ، وأي« قال شهاُب الدِّينِ 

  .» يعطى األمر التقديري حكم الشَّيء الظاهر من كل وجه 
 -حيتملُ أن يكون املراد أن الرسُول } لَّن ُيتَقَبَّلَ مِنكُْم { : وقوله . وما بعده جارٍ جمرى التعليل » إنَّكُم « : وقوله 

  .املراد أهنا ال تصري مقبولة عند اهللا تعاىل  ال يتقبل تلك األموال منهم ، وحيتملُ أن يكون -عليه الصالة والسالم 
الكفر ، لقوله : أعينكم مبايل ، واملراُد بالفسق هنا : نزلت يف جد بن قيس حني استأذن يف القعود ، وقال : قيل 
  ] . ٥٤: التوبة [ } َوَما َمَنَعُهْم أَن ُتقَْبلَ مِْنُهْم َنفَقَاتُُهْم { بعده 

ى َولَا ُيْنِفقُونَ إِلَّا َوُهمْ َبلَ ِمنُْهْم َنفَقَاتُُهْم إِلَّا أَنَُّهْم كَفَُروا بِاللَِّه َوبَِرُسوِلِه َولَا يَأُْتونَ الصَّلَاةَ إِلَّا َوُهْم كَُسالََوَما َمَنَعُهْم أَنْ تُقْ
َعذِّبَُهْم بَِها ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا َوَتْزَهَق أَْنفُسُُهْم َوُهمْ فَلَا ُتْعجِْبَك أَمَْوالُُهْم َولَا أَْولَاُدُهْم إِنََّما يُرِيُد اللَُّه ِلُي) ٥٤(كَارُِهونَ 
لَْو َيجُِدونَ َملَْجأً أَْو َمغَارَاٍت أَوْ ) ٥٦(َوَيْحِلفُونَ بِاللَِّه إِنَُّهْم لَمِْنكُْم َوَما ُهْم ِمْنكُْم َولَِكنَُّهْم قَْوٌم َيفَْرقُونَ ) ٥٥(كَاِفُرونَ 
َوِمنُْهْم َمْن َيلِْمُزَك ِفي الصََّدقَاِت فَإِنْ أُْعطُوا ِمْنَها َرضُوا َوإِنْ لَْم ُيْعطَْوا مِْنَها ) ٥٧(ْوا إِلَْيِه َوُهمْ َيجَْمُحونَ ُمدََّخلًا لََولَّ

َسُيْؤتِيَنا اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوَرُسولُُه إِنَّا َولَوْ أَنَُّهْم َرُضوا َما آَتاُهُم اللَُّه َوَرسُولُُه َوقَالُوا َحسُْبَنا اللَُّه ) ٥٨(إِذَا ُهمْ َيْسَخطُونَ 
  ) ٥٩(إِلَى اللَِّه َراِغُبونَ 

  .اآلية } َوَما َمَنعَُهْم أَن ُتقَْبلَ ِمنُْهْم َنفَقَاُتُهمْ { : قوله تعاىل 
من أن : ف اجلر ، أي إمَّا على تقدير إسقاطِ حر» َمَنعَ « أنه مفعول ثاٍن ، ل : فيه وجهان ، أحدمها » أنْ ُتقَْبلَ « 

: يف » هم « أنَُّه بدلٌ من : والثاين . منعُت زيداً حقَّه ومن حقه : يقبل ، وإمَّا لوصول الفعل إليه بنفسه؛ ألنَّك تقول 
  :وجهان » َمَنَع « ويف فاعل . بدل االشتمال ، وال حاجة إليه : ، قاله أبو البقاِء ، كأنَّهُ يريد » َمَنَعُهْم « 

  .ما منعهم قبول نفقتهم إالَّ كفرهم : أي } إِالَّ أَنَُّهْم كَفَرُواْ { أنَُّه  :أظهرمها 
: منصوباً على إسقاط حرف اجلر ، أي » إِالَّ أَنَُّهْم « أي وما منعهم اهللا ، ويكون : أنَّهُ ضمري اهللا تعاىل : والثاين 

ومها واضحتان ، ألنَّ التأنيث . والباقون بالتَّاء من فوق  .بالياِء من حتت » أن ُيقَْبلَ « وقرأ األخوان . ألنَّهم كفروا 
» َنفَقَتُهم « بالتاء من فوق ، » ُتقبل « وقرأ األعرج . وقرأ زيد بن علي كاألخوين إالَّ أنَّه أفرد النفقة . جمازي 

» نفقتهم « نون العظمة ، ب» َنقْبل « وقرىء . مبنياً للفاعل ، وهو اهللا تعاىل » َيقْبل « وقرأ السُّلمي . باإلفراد 
  .باإلفراد 
  فصل

ظاهر اللفظ يدل على أنَّ منع القبول معلل مبجموع األمور الثالثة ، وهي الكفر باهللا ورسوله ، وإتيان الصَّالة وهم 
  .كساىل ، واإلنفاق على سبيل الكراهية 

غريه أثر ، فكيف ميكن إسناد احلكم إىل الكفر باهللا سبب مستقل يف املنع من القبولِ ، فال يبقى ل: ولقائل أن يقول 
  .السببني الباقيني؟ 

إنَّ الكفر لكونه كفراً يؤثر يف هذا احلكم ، : أنَّ هذا اإلشكالِ إمنا يتوجَُّه على قول املعتزلِة ، حيث قالوا : وجوابه 
هي معرفات ، واجتماع املعرفات الكثرية  فإنَّ شيئاً من األفعال ال يوجب ثواباً وال عقاباً وإنَّما: أما عند أْهلِ السُّنَِّة 



  .على الشيء الواحد جائز 
  فصل

  .دلَّت اآلية على أنَّ شيئاً من أعمال الرب ال يقبل مع الكفر باهللا تعاىل 
أن : ؟ فاجلواُب ]  ٧: الزلزلة [ } فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخيْراً َيَرهُ { : كيف اجلمع بينه وبني قوله : فإن قيل 

يصرف ذلك إىل تأثريه يف ختفيف العقابِ ، ودلت اآلية على أنَّ الصالة جتب على الكافر ، ألنه تعاىل ذمَّ الكافر 
  .على فعل الصَّالة على وجه الكسل 

معىن هذا الكسل : قال املفسِّرون . » َسكَارى « حنو » كَْسالن « : بالضمِّ والفتح مجع » كَُسالَى « قال الزخمشريُّ 
  .نَُّه إن كان يف مجاعة صلَّى ، وإن كان وحده مل يصلِّ ، أ

  .ال ينفقون لغرض الطاعة بل رعاية للمصلحة الظاهرة : أي } َوالَ ُينِفقُونَ إِالَّ َوُهْم كَارُِهونَ { : وقوله 
  .اآلية } فَالَ تُْعجِْبَك أَمَْوالُُهْم َوالَ أَْوالَدُُهْم { : قوله تعاىل 

األوىل رجاء املنافقني عن مجيع منافع اآلخرة ، بيَّن ههنا أنَّ األشياء اليت يظنوهنا من منافع الدنيا؛ فإنه  ملَّا قطع يف اآلية
  .تعاىل جعلها أسباباً لتعذيبهم يف الدُّنيا 

ِفي احلياة { قوله . هو السرور بالشَّيء من نوع االفتخار به ، ومع اعتقاد أنه ليس لغريه ما يساويه : واإلعجاب 
  :فيه وجهان } دنيا ال

فال : مجلة اعتراض ، والتقدير } إِنََّما يُرِيُد اهللا ِليَُعذَِّبُهمْ { : ، ويكون قوله » تُْعجِْبَك « أنه متعلٌق ب : أحدمها 
وإىل هذا حنا ابُن عبَّاسٍ ، وجماهد ، وقتادة ، » أمْوالُُهْم « تعجبك يف احلياِة ، وجيوز أن يكون اجلارُّ حاالً من 

فال تعجبك أمواهلم ، وال أوالدهم يف احلياة الدنيا ، : لسدي وابن قتيبة ، قالوا يف الكالم تقدٌمي وتأخٌري ، واملعىن وا
  .إنَّما يريد اهللا ليعذهبم هبا يف اآلخرة 

أنَّه ال يكون إالَّ أنَّ تقييد اإلعجاب املنهيَّ عنه الذي يكون ناشئاً عن أمواهلم وأوالدهم من املعلوم « : قال أبو حيان 
إالَّ يف احلياة الدُّنيا ، فيبقى ذلك كأنَُّه زيادة تأكيد خبالف التَّعذيب ، فإنَّه قد يكون يف الدنيا ، كما يكون يف اآلخرة 

  .» ، ومع أنَّ التقدمي والتأخري خيصُّه أصحابنا بالضرورة 
خيصُّون ذلك بالضَّرورة؟ على أنه ليس  أصحابنا -مع نصِّ من قدَّمُت ذكرهم  -كيف يقال « : قال شهاُب الدين 

من التقدمي الذي يكون يف الضرورة يف شيٍء ، إنَّما هو اعتراض ، واالعتراض ال يقال فيه تقدمي وتأخري ، 
إنَّما يريدون به  -ابن عباس ، ومن معه رضي اهللا عنهم : أعين  -وتسميتهم . باالصطالح الذي خيصُّ بالضرورة 

  .» ه ، ال ما خيصه أهل الصناعة بالضرورة االعتراض املشار إلي
مصائبُ الدُّنيا ورزاياها أو ما لزمهم من : متعلٌق بالتعذيب ، واملراد بالتعذيب الدنيويِّ » ِفي احلياِة « أنَّ : والثاين 

. قاله احلسُن  أو ما فُرِض عليهم من الزكوات ،: التكاليف الشَّاقة ، فإنَّهم ال يرجون عليها ثواباً ، قاله ابُن زيد 
  .» األوالد ، واألموال « يعود على األموال فقط ، وعلى األول يعود على » هبا « وعلى هذا فالضمريُ يف 

  .أيُّ تعذيب يف املال والولد ومها من مجلة الّنعم؟ : فإن قيل 
. لواقعة يف املال والولد وعلى الثاين املصائب ا. على القول األول بالتقدمي والتأخري ، فالسؤالُ زائل : فاجلواُب 

أراد بالتعذيب هبا من حيث كانت سبباً للعذاب ، أمَّا يف الدُّنيا ، فإن : بل ال بدَّ من تقدير حذف ، بأن يقال : وقيل 
من أحب شيئاً كان تأمله على فراقه شديداً ، وأيضاً حيتاج يف حتصيلها إىل تعب شديد ، ومشاّق عظيمة ، مث يف 

  .ا يف اآلخرة فاألموال حالهلا حساب ، وحرامها عذاٌب حفظها كذلك ، وأمَّ



  .هذا املعىن حاصل للكلِّ ، فما فائدة ختصيص املنافقني؟ : فإن قيل 
أن املنافق ال يؤمن باهللا وال باليوم اآلخر فال ينفق ماله يف سبيل اهللا ألنَُّه يراه ضياعاً ال يرجو ثوابه ، وأما : فاجلواُب 

طيبة هبا نفسه ، يرجو الثواب يف اآلخرة واملنافق ال جياهدث يف سبيل اهللا خوفاً من أن يقتل ، املؤمن فينفق ماله 
خترجُ أنفسهم وهم كارهون : أي } َوَتْزَهَق أَنفُُسُهْم َوُهْم كَاِفُرونَ { : واملؤمن ُيَجاهُد ، يرجو ثواب اآلخرة مث قال 

.  

  .ميوتون على الكفر : أي 
ولكنهم قَْوٌم { ليسوا على دينكم : أي } َوَما ُهم مِّنكُمْ { على دينكم } باهللا إِنَُّهْم لَمِنكُْم  وََيْحِلفُونَ{ : قوله 

  .خيافون أن يظهروا ما هم عليه فيقتلوا } َيفَْرقُونَ 
َمفَْعل « اِحلْرز وهو : ل املَْهرب وقي: وقال عطاٌء . اِحلْصن : » املَلَْجأ « . } لَْو َيجُِدونَ َملَْجئاً أَْو َمغَارَاٍت { : قوله 

يصلُح » امللجأ « و . اضطررته إليه فالَتَجأ : أجلَأُتُه إىل كذا أي : يقال . احناز : لََجأ إليه ، يلجأ ، أي : ، ِمْن » 
، وهي املوضع الذي يغور » مغارة « مجع » املغارات « و . املكان  -والظَّاهُر منها . للمصدر ، والزمان ، واملكان 

غار املاء يف : كل شيٍء جزَت فيه فغبَت فهو مغارة لك ، ومنه : وقال أُبو عبيٍد . يستقر : ان فيه ، أي اإلنس
السِّْرب ، كنفق : املغارة : وقيل . غَاَر يُغوُر ، فهي كالغَار يف املعىن : وهي مفعلة ، ِمْن . األرض ، وغارت العني 

  .الريبوع 
بالضم ، » ُمغارات « وقرأ عبُد الرمحن بن عوف . » مغارات « هوُر على فتح ميم واجلم. النَّقُْب يف اجلبل : والغار 

ويكون متعّدياً ، . دخل : أي » غار « مبعىن » أغار « : يكون الزماً ، تقول العرُب » أغار « أغار ، و : وهو من 
ملتعدِّي ، واملفعول حمذوف ، ا» أغار « أدخلته يف الغار ، فعلى هذا يكون من : أغرت زيداً ، أي : تقول العرب 

الدخول ، وهو بناء مبالغة يف : ِمَن » ُمفْتََعل « : » املُدَّخل « و . ُيَغيُِّبوهنا : أماكُن يغريون فيها أنفسهم ، أي : أي 
رأ وق. » الدَّين « من » ادَّانَ « : االفتعال ك » تاء « يف » الدال « فأدغمت » ُمدَْتخل « : هذا املعىن ، واألصل 

، » مُتَدخَّالً « وتوجيهها أن األصل . بتشديد الدال واخلاء معاً » ُمدَّخَّالً « قتادة ، وعيسى بن عمر ، واألعمش 
  .« َتديَّن » من « ُمدَّيَّن » حنو « ُمدخَّالً » بالتَّضعيف ، فلمَّا أدغمت التاء يف الدال صار اللفظ « تدخَّل : من 

بفتح « َمْدَخالً » ن حماربٍ ، وابن أيب إسحاق ، وابن حميصن ، وابن كثري ، يف رواية وقرأ احلسُن أيضاً ، ومسلمةُ ب
وقرأ احلسُن يف رواية حمبوب كذلك ، إالَّ أنه ضمَّ امليم ، . « دخل » امليم وسكون الدال وفتح اخلاء خفيفة ، ِمْن 

من أي نوع كان ، مث ذكر « امللجأ » وهو وهذا من أبدع النَّظم ، ذكر أوالً األمر األعم ، . « أدخل » جعله من 
الغريان اليت ُيْختفى فيها يف أعلى األماكن ، وهي اجلبالُ ، مث ذكر األماكن اليت خيتفى فيها يف األماكن السافلة ، 

» : من قوهلم « املغارات » يصحُّ أن تكون : وقال الزجاج . « املُدَّخل » وهي السُّروب ، وهي اليت عبَّر عنها ب 
لو جيدون نصرة ، : حمكم الفتل ، مث يستعار ذلك يف األمر احملكم املربم فيجيء التأويل على هذا : أي « بل ُمغار َح

  .أيضاً قوماً يدخلون يف مجلتهم « املُدََّخل » أو أموراً مشددة مرتبطة تعصمهم منكم وجعل 

  ]البسيط : [ ل ؛ قا» اْندَخلَ « بالنون بد امليم ، من » ُمْنَدَخالً « وقرأ أيب 
  وال َيِدي يف َحميتِ السَّْمنِ َتْندِخلُ. . ...  -٢٧٩٨

قاصر ال يتعدى ، فكيف » انفعل « إنَّما هي بالتاء ، وهو معذوٌر ، ألنَّ : وأنكر أبو حامت هذه القراءة عنه ، وقال 
كذلك رواها ابن أيب عبيدة بن لتتابعوا وأسرعوا و: ، أي » لوالَْوا « يبىن منه اسم مفعول؟ وقرأ األشهب العقيلي 



مبعىن » فاعل « ، و » فعَّل « وهذا مما جاء فيه . معاوية بن نوفل ، عن أبيه ، عن جده وكانت له صحبة من املواالة 
  .َضعَّفُْته ، وَضاَعفُْته : ، حنو 

أ وهذه القراءةُ نقلها التج: ، أي » وأل « هبمزة مفتوحة بعد الواو ، من » لَوألُوا « أظنها : قال سعيد بن مسلم 
فرس مجُوٌح ، إذا مل يُردَّهُ : النُّفُور بإسراع؛ ومنه » اجلُموح « و . الزخمشري عن أّيب ، وفسَّرها مبا تقدم من االلتجاء 

  ]املتقارب : [ ِلَجاٌم؛ قال 
  كََمْعَمَعِة السََّعِف املُوقَِد... َسُبوحاً َجمُوحاً وإْحضَاُرَها  -٢٧٩٩

  ]البسيط : [ وقال آخر 
  حتَّى رأيُت ذوي أْحسابِهِْم َجَهزُوا... وقد َجَمْحُت جِمَاحاً يف دَِمائِهُِم  -٢٨٠٠

َيْجِمُزونَ ، وَيْجَمُحونَ ، : قال ابن عطية يُهرولُونَ يف َمشيهْم وقيل . َيْجِمُزون : وقرأ أنس بن مالك ، واألعمش 
  .« ويشتدُّون مبعىن 

  ]الرجز : [ وقال رؤبة « احلجارةُ َجَمَز  فلمَّا أذْلقَتُه» : ويف احلديث 
  قَارْبتُ بني َعنقي وْمجزِي... إمَّا َترَْينِي اليوَم أمَّ َحْمزٍ  -٢٨٠١

عاد الضمريُ « إليِه » : وهو أن جيمع رجليه معاً ، ويهمز بنفسه ، هذا أصله يف اللغة وقوله « َيْعُدو اجلَمََزى » ومنه 
. لتأويلها مبذكر « املغارات » ، وجيوز أن يعود على « أْو » ، ألنَّ العطف ب « دَّخل املُ» أو على « امللجأ » على 

  .أهنم لو جيدون خملصاً منكم أو مهرباً لفارقوكم : ومعىن اآلية 
  .اآلية } َوِمنُْهْم مَّن َيلِْمُزَك ِفي الصدقات { : قوله تعاىل 
  .اإلشارة بالعني وحنوها : عابه ، وأصله . ه َيلِْمزه ، أي لََمز: بكسر امليم ، من « َيلِْمُزَك » قرأ العامة 

كثُري هذين : أي . ُهمزةٌ لَُمَزة : الدفع ، لَمَزُتُه دفعته وقال الليث هو الغمز يف الوجه ومنه : قال األزهري أصله 
ر عينه على جليسه أن يكس: واهلمز . أن يشري إىل صاحبه بعيب جليسه : اللَّمز » وقال أبو بكر األصم . الفعلني 

وقرأ يعقوب ، ومحاد بن سلمة عن ابن كثري ، واحلسن ، وأبو رجاء ، ورويت عن أيب عمرو بضمها . « إىل صاحبه 
على « ُيالِمُزكَ » وروى محاد بن سلمة . رباعياً « الَْمز » ِمْن « ُيلِْمُزكَ » وقرأ األعمش . ، ومها لغتان يف املضارع 

  .سافَر ، وعاقب  :املفاعلة من واحٍد ، ك 
هذا شرح نوع آخر من طباعهم وأفعاهلم ، وهو طعنهم يف الرسول بسبب أخذ الصدقات ، ونزلت يف ذي 

  .حرقوص بن زهري ، أصل اخلوارج : اخلويصرة التميمي ، وامسه 

يا : ، وقال قال أبو سعيد اخلدري بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم ماالً إذ جاءه ذو اخلويصرة التميمي 
  .فنزلت هذه اآلية » ويلك من يعدل إذا مل أعدل؟ « : رسول اهللا اعدل ، فقال 

أتزعم بأن اهللا أمرك : أبو اجلواظ لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال رجل من املنافقني ويقال له : وقال الكليب 
ال « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن تضع صدقات يف الفقراء والسماكني ، فلم تعضها يف رعاة الشاء؟ ف

: ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ، فلما ذهب قال عليه السالم » أبا لك ، فإمنا كان موسى راعياً وإمنا كان داود راعياً 
  .» احذروا هذا وأصحابه ، فإهنم منافقون « 

قال ما يل به علم » ما علمك بفالن؟ « : ه وروى أبو بكر األصم يف تفسريه أنه عليه السالم قال لرجل من أصحاب
  ». إنه منافق أداريه عن نفاقه ، وأخاف إفساده « : إال أنك تدينه يف اجمللس وجتزل له العطاء ، فقال عليه السالم 

يعيبك يف أمرٍ ما ، قال أبو علي : يطعن عليك ، وقال الكليب : يغتابك ، وقال قتادة : » يلمزك « قال ابن عباس 



يعيبك يف تفريق الصدقات فإن أعطوا كثرياً فرحوا ، وإن أعطوا قليالً فإذا هم : هنا حمذوف والتقدير : رسي الفا
إهنا : ألنه قال » يسخطون « : قال أبو البقاء . الفجائية ، والعامل فيها » إذا « وقد تقدم الكالم على . يسخطون 

  .ظرف مكان ، وفيه نظر تقدم نظريه 
  .لكان خرياً هلم : حمذوٌف ، تقديره » لَْو « الظاهر أنَّ جواب . } أَنَُّهْم َرضُْواْ َولَْو { : قوله 
َولَوْ أَنَُّهْم َرُضْواْ َمآ آَتاُهمُ اهللا َوَرسُولُُه { واملعىن . ، والو مزيدةٌ ، وهذا مذهُب الكوفيني » وقالوا « جواهبا : وقيل 

، فلذلك مل يتعاطفا ، » َحسُبَنا اُهللا « : هاتاِن اجلملتان كالشَّرح لقوهلم } ونَ إِنَّآ إِلَى اهللا َراِغُب{ ما حنتاج إليه } 
  .ألنَُّهَما كالشَّيء الواحد ، فشدَّه االتصال منعت العطف 

ابِ وَالْغَارِِمَني َوِفي َسبِيلِ اللَِّه َواْبنِ إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء َوالَْمَساِكنيِ وَالَْعاِمِلَني َعلَْيَها َوالُْمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوِفي الرِّقَ
َوِمنُْهُم الَِّذيَن ُيْؤذُونَ النَّبِيَّ َوَيقُولُونَ ُهَو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ َخْيرٍ لَكُْم ُيْؤِمنُ ) ٦٠(السَّبِيلِ فَرِيَضةً ِمَن اللَِّه وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم 

َيْحِلفُونَ بِاللَّهِ ) ٦١(َرْحَمةٌ ِللَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُْم َوالَِّذيَن ُيْؤذُونَ َرسُولَ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم بِاللَِّه َوُيْؤِمُن ِللُْمْؤِمنَِني َو
اِدِد اللََّه َوَرسُولَُه فَأَنَّ لَُه أَلَْم َيْعلَُموا أَنَُّه َمْن ُيَح) ٦٢(لَكُْم ِليُْرُضوكُْم َواللَُّه َوَرُسولُُه أََحقُّ أَنْ يُْرُضوهُ إِنْ كَانُوا ُمْؤِمنَِني 

َيْحذَُر الُْمَناِفقُونَ أَنْ تَُنزَّلَ َعلَْيهِمْ ُسوَرةٌ ُتَنبِّئُُهْم بَِما ِفي قُلُوبِهِْم قُلِ ) ٦٣(َناَر َجَهنَّمَ َخاِلًدا ِفيَها ذَِلكَ الِْخْزيُ الَْعظِيُم 
َولَِئْن سَأَلْتَُهْم لََيقُولُنَّ إِنََّما كُنَّا َنخُوُض َوَنلَْعُب قُلْ أَبِاللَِّه َوآَياِتِه َوَرسُوِلِه ) ٦٤( اسَْتْهزِئُوا إِنَّ اللََّه ُمخْرٌِج َما َتْحذَُرونَ

بِأَنَُّهْم كَاُنوا ُمْجرِِمنيَ لَا َتْعَتِذرُوا قَْد كَفَْرُتمْ َبْعَد إِميَانِكُْم إِنْ َنْعُف َعْن طَاِئفٍَة ِمْنكُْم نَُعذِّْب طَاِئفَةً ) ٦٥(كُْنُتْم َتْسَتهْزِئُونَ 
)٦٦ (  

  .اآلية } إِنََّما الصدقات ِللْفُقََرآِء واملساكني { : قوله تعاىل 
اعلم أنَّ املنافقني ملَّا ملزوا الرسول عليه الصالة والسالم يف الصدقات ، بيَّن هلم أنَّ مصرف الزكاة هؤالء ، وال تعلق 

  .يل هبا ، وال آخذ لنفسي نصيباً منها 
  :وقد ذكر العلماء يف احلكمة يف وجوب الزكاة أموراً 

فوجب القولُ . شكر النِّعمة عبارة عن صرفها إىل طلب مرضاة املنعم ، والزكاة شكر النعمة : قالوا : منها 
  .بوجوهبا؛ ألنَّ شكر املنعم واجب 

بني املسلمني فهذه وجوٌه معتربةٌ يف  أنَّ إجياب الزكاة توجب حصول األلفة باملودَّة ، وزوال احلقد واحلسد: ومنها 
  .احلكمة الناشئة لوجوب الزَّكاة 

أنَّ الفاضل عن احلاجات األصلية إذا أمسكه اإلنسان عطَّله عن املقصود الذي ألجله خلق املالُ ، وذلك : ومنها 
لفقري حتَّى ال تتعطل تلك سعي يف املنع من ظهور حكمة اهللا تعاىل ، وهو غري جائز ، فأمر اهللا بصرف طائفة منه إىل ا

  .احلكمة 
واألغنياء ]  ٦: هود [ } َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي األرض إِالَّ َعلَى اهللا رِْزقَُها { أنَّ الفقراء عيالُ اهللا ، لقوله تعاىل : ومنها 

  .ا منها حبة واحدة خزان اهللا؛ ألنَّ األموال اليت يف أيديهم هللا تعاىل ، ولوال أن اهللا ألقاها يف أيديهم ، ملا ملكو
أنَّ املال بالكليَّة يف يد الغين مع أنَّه غري حمتاج إليه ، وإمهال جانب الفقري العاجز عن الكسب بالكليَّة ، ال : ومنها 

  .يليُق حبكمة الرحيم؛ فوجب أن جيب على الغّين صرف طائفة من ذلك املال إىل الفقري 
الفقراء رّبما محلهم شدة احلاجة ومضرة املسكنة على االلتحاق بأعداء  أنَّ األغنياء لو مل يقوموا مبهمات: ومنها 

املسلمني ، أو على اإلقدامِ على األفعال املنكرة كالسرقة وغريها؛ فإجياب الزكاة يفيد هذه الفائدة؛ فوجب القول 



  .بوجوهبا وقيل غري ذلك 
  فصل
حد إالَّ هلذه األصناف الثمانية وذلك جممع عليه ، للحصر ، فدلَّت على أنه ال حق يف الصدقات أل» إنَّما « كلمة 

، « للنفي » ما « لإلثبات و » إن « ، و » ما « و » إن « للحصر؛ ألهنا مركبة من » إنَّما « ويدلُّ على أنَّ كلمة 
الة واجتماعهما يوجب بقاءمها على ذلك املفهوم ، وكذلك متسَّك ابُن عبَّاسٍ يف نفي ربا الفضل بقوله عليه الص

، ومتسك بعض الصحابة يف أن اإلكسال ال يوجب االغتسال بقوله عليه الصالة « إنَّما الرَِّبا يف النَّسيئَِة » والسالم 
النساء [ } إِنََّما اهللا إله وَاِحدٌ { ، ولوال إفادهتا احلصر ، ملا كان كذلك ، وقال تعاىل « إمنا املاُء من املاِء » والسالم 

  ]السريع : [ ى نفي إهلية الغري؛ وقال األعشى فدلَّت عل]  ١٧١: 
  وإنَّما العِزَّةُ ِللكَاثِرِ... ولْسَت باألكْثَرِ منُهم َحًصى  -٢٨٠٢

  ]الطويل : [ وقال الفرزدق 
  يدافُع عْن أحساهِبْم أَنا أْو ِمثِْلي... أَنا الذَّائُد احلَاِمي الذِّماَر وإنَّما  -٢٨٠٣

  .للحصر « إنَّما » كلمة فدلَّت هذه الوجوه على أنَّ 
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبايعته فأتاه رجل فقال أعطين من : وروى زياد بن احلارث الصُّدانئي قال 

  الصَّدقة فقال له رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ا مثانيةَ أجزاء ، فإنْ كنَت من تلكَ إنَّ اَهللا لَمْ يرَض ُحبكْم نيب ، وال غريه يف الصَّدقاِت حتَّى حكم فيها فجَزَّأه« 
  .» األجزاِء أعطيُتك حقَّك 

  فصل
أنه جيوز صرف الصَّدقة إىل بعض األصناف ، وهو قول عمر وحذيفة ، وابن عباسٍ ، وسعيد بن : مذهب أيب حنيفة 

متعففني فحبوهتم هبا لو نظرت إىل أهل بيت من املسلمني فقرأ : قال سعيُد بن جبري . جبري ، وأيب العالية ، والنخعي 
كان أحب إيلَّ وقال الشافعي ال ُبدَّ من صرفها إىل األصناف الثمانية وهو قوك عكرمة ، والزهري وعمر بن عبد 

قال وال بدَّ يف كلِّ صنف من ثالثة ، فإن دفع سهم الفقراء إىل فقريين ضمن نصيب . العزيز واحتج بظاهر اآلية 
وال بد من التسوية يف أنصباء هذه األصناف الثمانية ، مثاله لو وجد مخسة : ال الثالث ، وهو ثلث سهم الفقراِء ق

  .أصناف ، ولزمه أن يتصدَّق بعشرة دراهم؛ لزمه أن جيعل العشرة مخسة أسهم 
الذي ال : الفقري : واختلفوا يف صفة الفقري واملسكني ، فقال ابن عباسٍ ، واحلسُن ، وجماهٌد ، وعكرمةُ والزهريُّ 

ليس بفقري من مجع الدرهم إىل الدرهم والتمرة إىل التمرة ، ولكن : قال ابن عمر . السَّائل : ، واملسكني  يسأل
  ] . ٢٧٣: البقرة [ } َيْحسَُبُهُم اجلاهل أَغْنَِيآَء ِمَن التعفف { : الفقري من أنقى نفسه وثيابه وال يقدر على شيء 

وروي عن عكرمة الفقراء من املسلمني ، . الصحيح احملتاج : املسكني احملتاج الزَِّمُن ، و: الفقري : وقال قتادة 
وقال الشافعي الفقري من ال مال وال حرفةَ تقع منه موقعاً زمناً كان أو غري زمن ، . واملساكني من أهل الكتاب 

  .واملسكني من له مال أو حرفة ال تغنيه سائالً كان أو غري سائل 
فأثبت هلم ملكاً ، وكان عليه الصالة ]  ٧٩: الكهف [ } ينة فَكَاَنتْ ِلَمَساِكَني أَمَّا السف{ : واستدل بقوله 

اللَُّهمَّ أحْيِين ِمْسكيناً وأمِْتنِي مْسِكيناً ، : وكان يقول . كاد الفقرُ أن يكون كُفْراً : والسالم يتعوذ من الفقر ، وقال 
  ؟فكيف كان يتعوذ من الفقر ، ويسأل ما هو دونه وهذا تناقض

الفقري من له املسكن واخلادم واملسكني من ال ملك : وقيل . الفقريُ أحسن حاالً من املسكني : وقال أصحاب الرأي 



ياأيها الناس أَنُتُم الفقرآء إِلَى { : له ، وقالوا كل حمتاج إىل شيء فهو فقري إليه ، وإن كان غنياً عن غريه قال تعاىل 
حملتاج إىل كلِّ شيٍء أال ترى كيف حضَّ على طعامه ، وجعل طعام الكفارة له ، ، واملسكني ا]  ١٥: فاطر [ } اهللا 

  .وال فاقة أشد من احلاجة إىل سد اجلوعة 
ال فرق بني الفقراء واملساكني فاهللا : الفقراء هم املهاجرون ، واملسكني من مل يهاجر ، وقيل : وقال إبراهيُم النخعيُّ 

  .قصود شيٌء واحد ، وهو قول أيب يوسف وحممد تعاىل وصفهم هبذين الوصفني ، وامل
الفقراء غري املساكني : وهي أنَّه لو أوصى لفالن وللفقراء واملساكني ، فالذين قالوا : وفائدة اخلالف تظهر يف مسألة 

  .الفقراء هم املساكني قالوا لفالن النصف : لفالن الثلث ، والذين قالوا : ، قالوا 

حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة ، وهو : الذي مينع أخذ الصَّدقة ، فقال األكثرون واختلفوا يف حدِّ الغين 
من ملك مخسني درمهاً ، ال : وقيل . حدُّه أن ميلك مائيت درهم : وقال أصحاب الرأي . قول مالك ، والشافعي 

ألَ النَّاَس ولُه ما ُيْغنِيه جاء يوم القيامةِ َمْن َس« : روي أنَّ النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم قال . حيلُّ له أخذ الصدقة 
، وهو « َخْمُسونَ ِدْرمهاً أو قيمتها من الذَّهب » : وما ُيغنيِه؟ قال : قيل . ومْسألُتهُ يف وجهه ُخموش أو ُخدُوش 

:  ، وقيل ال جيوُز أن يعطى الرجل من الزكاة أكثر من مخسني: قول الثوري ، وابن املبارِك ، وأمحد وإسحاق وقالوا 
  .« َمْن سَأل ولُه أوقيةٌ أو َعْدلَُها فقدْ َسألَ إلَْحافاً » أربعون درمهاً لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .وهم السُّعاةُ جلباية الصدقة ، يعطون بقدر أجور أمثاهلم } والعاملني َعلَْيَها { : قوله 
 -ون العاملُ على الصدقة هامشياً وال مطلبياً؛ ألنَّ الرسول يعطون الثمن ، وال جيوُز أن يكُ: وقال جماهٌد والضحاُك 
  .أما علمت أن موىل القومِ منهم : أَبى أن يبعث أبا رافع عامالً على الصَّدقاِت وقال  -عليه الصالة والسالم 

 عليه وسلم يوم هم أشراف من األحياء أعطاهم رسول اهللا صلى اهللا: قال ابُن عباسٍ } واملؤلفة قُلُوبُُهْم { : قوله 
أُبو سفيانَ ، واألقرعُ بُن حابسٍ ، وعيينةُ بن حصنٍ ، وحويطبُ بُن عبد العزى ، : حنني ، وكانوا مخسة عشر رجالً 

وسهلُ بُن عمرو من بين عامر ، واحلارثُ بُن هشام ، وسهيلُ بن عمرو اجلهينُّ ، وأُبو السنابل ، وحكيم بن حزامٍ ، 
ُن أمية ، وعبد الرمحن بُن يربوع ، واجلدُّ بُن قيس ، وعمرو بُن مرداس ، والعالُء بُن ومالُك بن عوف وصفوانُ اب

أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلَّ رجل منهم مائة من اإلبل ورغبهم يف اإلسالم ، إالَّ عبد » احلرث ، 
يا رسول اهللا ما كنت : ل ، فقال الرمحن بن يربوع أعطاه مخسني من اإلبل ، وأعطى حكيم بن حزام سبعني من اإلب

يا رسول اهللا ، : أرى أنَّ أحداً من النَّاس أحق بعطائك مين فزاده عشرة ، وهكذا حىت بلغ مائة ، مث قال حكيٌم 
بل اليت رغبت عنها ، : أعطيتك األوىل اليت رغبت عنها خري أم هذه اليت قنعت هبا؟ فقال عليه الصَّالة والسَّالم 

مات حكيم وهو أكثر قريش ماالً ، وشقَّ على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقيل «  آخذ غريها واهللا ال: فقال 
وهذه العطايا إنَّما كانت يوم حنني ، وال تعلق هلا بالصدقات ، : قال ابُن اخلطيبِ . تلك العطايا ، لكن ألفهم بذلك 

ه اآلية وإنَّما ذكر ابُن عباسٍ ذلك بياناً للمؤلَّفة من وال أدري ألي سبب ذكر ابُن عبَّاسٍ هذه القصة يف تفسري هذ
  .هم ، فذكر ذلك مثاالً 

واعلم أنَّ املؤلفة قسمان ، مسلمون وكفار ، فأمَّا املسلمون فيعطون ألجل قوَّة إمياهنم أو معونتهم على أْخِذ الزَّكاة 
ار؛ فيعطون ترغيباً هلم يف اإلسالم ، أو خشية من ممَّن امتنع عن دفعها ، أو ترغيباً ألمثاهلم يف اإلسالم وأما الكُفَّ

  .شرهم ، كما أعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم صفوان بن أمية ملَّا رأى من ميله يف اإلسالم 



قال الواحديُّ إنَّ اهللا تعاىل أغىن املسلمني عن تألف قلوب املشركني ، فإن رأى اإلماُم يف ذلك مصلحة يعود نفعها 
  .إذا كانوا مسلمني جاز ، ويعطون من الفيء ال من الزَّكاة على املسلمني 

واعلم أنَّ املؤلفة قسمان ، مسلمون وكفار ، فأمَّا املسلمون فيعطون ألجل قوَّة إمياهنم أو معونتهم على أْخِذ الزَّكاة 
م يف اإلسالم ، أو خشية من ممَّن امتنع عن دفعها ، أو ترغيباً ألمثاهلم يف اإلسالم وأما الكُفَّار؛ فيعطون ترغيباً هل

  .شرهم ، كما أعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم صفوان بن أمية ملَّا رأى من ميله يف اإلسالم 
قال الواحديُّ إنَّ اهللا تعاىل أغىن املسلمني عن تألف قلوب املشركني ، فإن رأى اإلماُم يف ذلك مصلحة يعود نفعها 

  .ويعطون من الفيء ال من الزَّكاة  على املسلمني إذا كانوا مسلمني جاز ،
إنَّ املؤلفة منقطعة ، وسهمهم ساقط ، روي ذلك عن عمر وهو قول الشعيب ، وبه قال : وقال مجاعةٌ من أهل العلم 

سهمهم ثابت مروي ذلك عن احلسنِ ، وهو : مالٌك ، والثوريُّ ، وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه وقال قوٌم 
  .يعطون إن احتاج املسلمون إىل ذلك : ر حممد بن علي ، وأيب ثور ، وقال أمحُد قول الزهري ، وأيب جعف

« وقد تقدم الكالُم يف تفسري » ويف فك الرقاب « : وِفي الرقابِ قال الزجاُج فيه حمذوف ، والتقديُر : قوله 
  :أقوال » الرقاب  «مثَّ يف تفسري ] .  ١٧٧: البقرة [ } والسآئلني َوِفي الرقاب { : يف قوله » الرقاب 
وقال . إنه لعتق الرقاب يشترى به عبيد فيعتقون : أنَّهم املكاتبون ليعتقوا من الزكاة ، وقال مالٌك وغريه : أحدها 

َوِفي { : ال يعتق من الزكاة رقبة كاملة ولكن يعطى منها يف رقبة ويعان هبا مكاتب؛ ألن قوله : أبو حنيفة وأصحابه 
سهم الرقاب نصفان ، : ن له فيه مدخل ، وذلك ُيَناِفي كونه تاماً فيه ، وقال الزهريُّ يقتضي أن يكو} الرقاب 

  .نصف للمكاتبني املسلمني ، ونصٌف يشترى به رقاب ممَّن صلوا وصاموا 
واالحتياط يف سهم الرقاب دفعه إىل السَّيد بإذن املكاتب؛ ألنَّه تعاىل أثبت الصدقات لألصناف : قال بعض العلماء 

أبدل » الرقاب « وملَّا ذكر } إِنََّما الصدقات ِللْفُقََرآِء واملساكني { : ربعة املتقدم ذكرهم بالم التمليك بقوله األ
فال بدَّ هلذا الفرق من فائدة ، وهي أنَّ األصناَف األربعة يدفع » وِفي الرِّقابِ « : فقال » يف « حرف الالم حبرف 

  .فيصرف نصيبهم يف املصاحل املتعلقِة هبم ال إليهم وأما الباقون . إليهم َنِصيبُُهْم 
لإليذان بأنَّهم أرسُخ يف : يف األربعة األخرية؟ قلت « ِفي » ِلَم عدل عن الالَّمِ إىل : فإن قلت « : قال الزخمشري 

يهم الصدقات للوعاء ، فنبَّه على أهنم أحقاُء بأن توضع ف« يف » استحقاقِ التصدُّق عليهم ممَّن سبق ذكرُه؛ ألنَّ 
  .» وجعله مِظنَّة هلا ومَصّباً 

فيه فضل ترجيح هلذين على الرقاب } َوِفي َسبِيلِ اهللا وابن السبيل { : يف قوله « يف » وتكرير « : مث قال 
  .» والغارمني 

ي العشق لزوم ما يشق ، والغرام العذاب الالَّزم ، ومس: أصل الغرم يف اللغِة : والغَارمَني قال الزجاجث : قوله 
فالن مغرم بالنِّساِء إذا كان مولعاً هبنَّ ، ومسي الدَّين غراماً ، : غراماً ، لكونه شاقاً على اإلنسان والزماً له ، ومنه 

لكونه شاقاً ، واملراُد بالغارمني املديونون ، فالدِّْيُن إن حصل بسبب معصيٍة ال يدخلُ يف اآلية؛ ألنَّ املقصود من 
ديٌن حصل : عانة ، واملعصية ال تستوجب اإلعانة ، وإن حصل ال بسبب معصية فهو قسمان صرف املال إليه اإل

  .بسبب نفقات ضرورية أو يف مصلحة ، ودين بسبب محاالت وإصالح ذات بني ، والكل داخل يف اآلية 
ال منلك الغرَّة يا : لة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملَّا قضى بالغرة يف اجلنني قالت العاق« روى األصمُّ يف تفسريه 

  .وكان محل على الصدقة يومئذ » رسول اهللا ، فقال حلمل بن مالك بن النَّابغة أعنهم بغرة من صدقاهتم 
جيوز له أن يأخذ من الزَّكاة وإن كان : يعين الغزاة ، قال أكثُر العلماء : قال املفسِّرون } ِفي َسبِيلِ اهللا { : قوله 



  .ال يعطى الغازي إالَّ مع احلاجة : وصاحباه  وقال أبو حنيفة. غنياً 
ونقل القفالُ يف تفسريه عن بعض العلماء أنَّهم أجازوا صرف الصدقات إىل مجيع وجوه اخلري من تكفني املوتى ، 

 ال يعطى منه: عام يف الكل وقال أكثر أهل العلم } َوِفي سَبِيلِ اهللا { : وبناء احلصون ، وعمارة املساجد؛ ألن قوله 
جيوُز أن يصرف سهم يف سبيل اهللا إىل احلج ، يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول : وقال قوٌم . شيء يف احلج 

  .احلسن ، وأمحد ، وإسحاق 
وهو كل من يريُد سفراً مباحاً ومل يكن له ما يقطُع به املسافة يعطى له قدر ما يقطع به تلك } وابن السبيل { : قوله 

: ابن السبيل : هو الضعيف وقال فقهاُء العراقِ : ابن السبيل : وقال قتادةُ . ار يف بلده املسافة ، وإن كان ذا يس
  .احلاج املنقطع 

واختلفوا هل جيوُز وضعه يف بعض األصناف؟ إذا قلنا جيوز وضعه . واعلم أنَّ مال الزَّكاة ال خيرج عن هذه الثمانية 
  .أمَّا وضعه بالكليَّةِ يف العامل فال جيوز باالتفاق يف بعض األصناف ، فإنَّما جيوز يف غري العامل ، ف

الفقراء ، واملساكني ، والعاملون واملؤلفة ، والرقاب ، : ما احلكمةُ يف أنه تعاىل ذكر األصناف الستة وهم : فإن قيل 
  د؟يف سبيل اهللا وابن السبيل بصيغة اإلفرا: والغارمون ، بصيغة اجلمع ، وذكر الصنفني اآلخرين ، ومها 

هالَّ ذكر األصناف الستَّة بصيغة اإلفراد ويكون املراد : أنَّ املراد هبما اجلنس هو مجع حقيقة ، وال يقال : فاجلواُب 
لو أفرد يف اجلميع ، فال خيلو إمَّا أن يفردهم معرفني باأللف والالم للعهد؛ فينصرف بني : اجلنس كهذين؛ ألنا نقول 

عهوٍد سابق معني وليس هو املقصود من اآلية باإلمجاع ، وإن أفردهم منكرين ، فهم السَّامع إىل صرف الزَّكاة إىل م
منه أنَّ الزَّكاة ال جيوز دفعها إىل فقري واحد ، أو مسكني واحد ، وكذلك سائرها ، وال جيوُز دفعها الثنني فما زاد ، 

  وهو خالف اإلمجاع
  فصل

إذا كان املسافر غنّياً يف : ته إيَّاها ، ومروره عليها قال بعُض العلماِء الطريُق ، ونسب املسافر إليها ملالزم: والسَّبيل 
  .بلده ، ووجد من يسلفه فال يعطى وهو الصحيح 

  .وال يلزمه أن يدخل حتت ِمنَّة أحد إذا وجد منة تعاىل 
  فصل

ا الدَّيُن فال بّد أن يثبته ، أثبت ما تقولُ؟ أمَّ: إذا جاء وادَّعى وصفاً من األوصاف الثمانية ، هل يقبل قوله أو يقال 
  .وأمَّا البقية فظاهُر احلال َيكِْفي 

  :يف نصبها وجهان » فَرِيَضةً « : قوله 
  .فرض اهللا ذلك : يف قوة } إِنََّما الصدقات ِللْفُقََرآِء { أنَّها مصدٌر على املعىن ألنَّ معىن : أحدمها 

  . ، وأُبو البقاِء والثانيك أنَّها حالٌ من الفقراء ، قاله الكرماين
: إنَّما الصدقاُت كائنة هلم حال كوهنا فريضة ، أي : يعنيان من الضمري املستكن يف اجلار ، لوقوعه خرباً ، أي 

» النَّطيحة « وجيوُز أن يكون فريضةً حينئذٍ مبعىن مفعولة ، وإنَّما دخلت التاءن جلرياهنا جمرى األمساء ، ك . مفروضة 
} واهللا َعِليٌم { : مث قال . صدراً واقعاً موقع احلال ، وُنقل عن الفرَّاء أنَّها منصوبة على القطع وجيوزث أن يكون م. 

  .ال يشرع إالَّ ما هو األصوب واألصلح } َحِكيمٌ { مبقادير املصاحل 
  فصل

، من بين هاشم وهذه اآلية املراد هبا فريضة الزكاة ، فأمَّا صدقة التطوع فيجوُز دفعها إىل هؤالء وإىل غريهم 



  .ومواليهم ، ومن ال جيوز هلم أخذ الزكاة الواجبة ، جيوُز له األخذ إذا كان غارماً أو مؤلفاً ، أو عامالً 
  .اآلية } َوِمنُْهُم الذين يُْؤذُونَ النيب { : قوله تعاىل 

نزلت يف . يه وسلم إنه أذن وهذا نوع آخر من طعن املنافقني ، وهو أنَُّهم كانُوا يقولون يف رسول اهللا صلى اهللا عل
مجاعة من املنافقني ، كانوا يؤذون النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقولون ما ال ينبغي ، فقال بعُضهم ال تفعلوا فإنَّا خنافُ 

نقول ما شئنا ، مث نأتيه وُنْنكر ما قلنا ، وحنلف فيصدِّقنا مبا : أن يبلغه ما نقولُ ، فيقع بنا فقال اجلالس بُن سويد 
، إذا كان يسمع كل ما قيل » فُُعل « على وزن » أذنٌ وأذنٌ « فالن : قول ، إنَّما حممٌد أذنٌ ، أي سامعة ، يقال ن

  .ويقبله 
نزلت يف رجل من املنافقني يقال « : إذا استمع ، وقال حممد بن إسحاق بن يسار » أذَناً « له » أذن « وأصله من 

مل ، ثائر الشعر ، أمحر العينني ، أسفع اخلدين ، مشوَّه اخللقة ، وقد قال النيب نبتل بن احلارث ، وكان رُجالً أز: له 
  ». صلى اهللا عليه وسلم من أراد أن ينظر إىل الشيطان فلينظر إىل نبتل بن احلارث 

فمن  إنَّما حممد أذن ،: ال تفعل فقال : وكان ينّم حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املنافقني ، فقيل له 
  .حدَّثه شيئاً صدَّقه؛ فنقول ما شئنا ، ثُمَّ نأتيه فنحلف له ، فيصدقنا ، فنزلت اآلية 
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يف علوم الكتاب: كتاب    تفسري اللباب 
بلي الدمشقي النعماين: املؤلف  احلن بن عادل  سراج الدين عمر بن علي   أبو حفص 

قال األصمُّ أظهر اهللا عن املنافقني وجوه كفرهم اليت كانوا يسروهنا ، لتكون حجة للرسول ، ولينزجروا ، فقال 
{ ]  ٦١: التوبة [ } َوِمْنُهُم الذين ُيْؤذُونَ النيب { ]  ٥٨: التوبة  [} َوِمْنُهْم مَّن َيلِْمُزَك ِفي الصدقات { : 

إىل غري ذلك من اإلخبار عن الغيوب ، وكل ذلك دليل على كونه نبياً ]  ٧٥: التوبة [ } َوِمْنُهْم مَّْن َعاَهَد اهللا 
  .حقاً من عند اهللا 

، سريع االغترار بكل ما يسمع أنَّه ليس له ذكاء وال بعد غور ، بل ه: أي » أذنٌ « ومعىن    .و سليُم القلبِ 
قل هو أذُنُ خريٍ واجلمهور على َجر َخْيرٍ باإلضافة : خرب مبتدأ حمذوف ، أي » أذُنُ « } قُلْ أُذُنُ َخْيرٍ { : قوله 

، زيد بن علي وأبو بكر عن عاصم  ، وجماهٌد  ها بالرفع ، وفي» َخْيٌر « بالتنوين ، » أذُنٌ « ، وقرأ احلسُن 
  :وجهان 
  .» أذُن « أنَّها وصف : أحدمها 
أذُنٌ ذُو خري لكم : جيوُز أن يكون وصفاً ، من غري تفضيل ، أي » خري « أن يكون خرباً بعد خرب ، و : والثاين 

» أذُن « وجوَّز صاحب اللوامح أن يكون . أكثر خرياً لكم : أي  -على باهبا  -، وجيوُز أن يكون للتفضيل 
أذُنٌ ال يؤاخذكم من أذٍُن : خربها ، وجاز االبتداُء هنا بالنكرة؛ ألنَّها موصوفةٌ تقديراً ، أي » َخْير « مبتدأ ، و 

  :يسمع كل ما يقال ، وفيه تأويالن : رَجلٌ أذنٌ ، أي : يؤاخذكم ، ويقال 
للر: أحدمها  ا يقصد منه؛ كقوهلم    .َعْيٌن : بيئة أنَُّه ُسمِّي باجلارحة؛ ألنَّها آلة السماع ، وهي معظم م

  .ذُو أذن : هنا اجلارجة ، وحينئٍذ يكونُ على حذِف مضاف أي » األذُن « املراُد ب : وقيل 
: [ أِذنَ َيأذَن ، فهو أذُن؛ قال : يقال » ُشلُل « و » أُنف « ، ك » فُُعل « أنَّ األذن وصٌف على : والثاين 
  ]الطويل 
  َينالُونَ ِمْن ِعْرضي ولْو ِشئْت ما َنالُوا... يَعةً َوقَْد ِصْرت أذْناً ِللُوَشاِة َسِم -٢٨٠٤

، فأذن خري لكم ، يقبل منكم ويصدقكم خري لكم من أن : ومعىن قراءة عاصم  إن كان تقولون إنَُّه أذُنٌ 
آن ساكنة الذَّال يف كلِّ القر» أذْن « هو أذُنُ خري ، ال أذُنُ شر وقرأ نافع : أي : ومعىن قراءة اجلرِّ . يكذبكم 

  .عنق وظفر : ، والباقون بالضَّم ومها لغتان مثل 
ِمُن باهللا َوُيْؤِمُن ِللُْمْؤِمنَِني َوَرْحَمةٌ لِّلَِّذيَن آَمُنواْ ِمنكُْم { : بقوله » أذُنُ َخْيرٍ « مث بيَّن كونه  فجعل تعاىل هذه } ُيْؤ

فألنَّ كلَّ من آمن باهللا } ُيْؤِمُن باهللا { ا قوله ، أمَّ» أذُنُ َخْيرٍ « الثالثة كاملوجبة لكونه عليه الصالة والسالم 
يسلُم للمؤمنني قوهلم ، إذا : وُيؤِمُن للمؤمنَني أي . كان خائفاً من اهللا ، واخلائف من اهللا ال يؤذي بالباطل 
  .توافقُوا على قولٍ واحٍد وهذا بيان كونه سليم القلب 

  . املؤمنني بالالَّم؟ ِلَم عدي اإلميان باِهللا بالباِء ، وإىل: فإن قيل 
التَّصديق الذي هو نقيض الكفر فعدي بالباء واإلميان املعدَّى إىل : أنَّ املراد باإلميان باهللا ، املراد منه : فاجلواب 

ه    :االستماع منهم والتسليم لقوهلم فعدي بالالَّم ، كقوله : املؤمنني ، معنا



ِه { وقوله ]  ١٧: يوسف [ } َوَمآ أَنَت بُِمْؤِمنٍ لََّنا {  ]  ٨٣: يونس [ } فََمآ آَمَن ملوسى إِالَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَْوِم
ُه قَْبلَ أَنْ َءاذَنَ لَكُْم { وقوله ]  ١١١: الشعراء [ } أَُنْؤِمُن لََك واتبعك األرذلون { : وقوله  : طه [ } آَمنُتْم لَ
٧١ .  [  

وهذا مردود؛ ويدلُّ على عدم الزيادِة » ، ويصدِّق املؤمنني  يصدِّق اهللا: مها زائدتان ، واملعىن « وقال ابن قتيبة 
ا غاير بني احلرفني    .تغايُر احلرف الزَّائد ، فلو مل ُيقصْد معًنى مستقلٌ ، مل

آمنُت لك ، مبعىن : يقال : وإميانه للمؤمنني وقيل : هي متعلقةٌ مبصدرٍ مقّدر من الفعل ، كأنَّه قال : وقال املربد 
قال شهاُب الدِّينِ وعندي أنَّ هذه الالَّم يف ] .  ١٧: يوسف [ } َوَمآ أَنَت بُِمْؤِمنٍ لََّنا { ومنه  صدَّقتَك ،: 

والالَّم يف للمؤمنني زائدةٌ ، دخلت : ويصدِّق للمؤمنني مبا ُيخربونه به وقال أُبو البقاِء : ، واملعىن » ما « ضمنها 
} َوَرْحَمةٌ لِّلَِّذيَن آَمُنواْ ِمنكُْم { : يثبت اإلميان وقوله : مبعىن « يؤمن »  ُيصدِّق ، وبني: ُيؤمن مبعىن « لتفرِّق بني 

فهذا أيضاً يوجُب اخلري به؛ ألنَّه جيري منكم على الظَّاهرِ ، وال يبالغ يف التفتيش على بواطنكم ، وال يهتُك 
رفعاً نسقاً « وَرْحَمةٌ » قرأ اجلمهوُر و« أذُن َخْيرٍ » أستاركم ، فدلَّت هذه األوصاف الثالثة على وجوب كونه 

يف حمل « ُيؤمن » ، ألنَّ « ُيؤمن » هو عطٌف على : وقال بعضهم . وهو رمحة للذين آمنوا : أي « أذُنُ » على 
خريٍ » باجلر نسقاً على « ورمحٍة » وقرأ محزة واألعمش . أذُن يؤمن ورمحة : ، تقديره « أذُن » : رفع صفة ل 

، تقديره « أذُنُ » افة املخفوض بإض«  أذُنُ خريٍ ورمحٍة : إليه ، واجلملةُ على هذه القراءة معترضةٌ بني املتعاطفني 
يأذن لكم رمحةً بكم : نصباً على أنَّه مفعول من أجله ، واملعلل حمذوف ، أي « وَرْحَمةٌ » : وقرأ ابُن أيب عبلٍة . 

  .} قُلْ أُذُنُ َخْيرٍ { : ، فحذف لداللة قوله 
  كل رمحة خري ، فأي فائدة يف ذكر الرمحة عقيب ِذكْر اخلري؟: ن قيل فإ
ذكر اخلري : فاجلواب [  ومالائكته { : كقوله ] إنَّ أشرف أقسام اخلري هو الرمحة ، فجاز ذكر الرمحة عقيب 

ا بيَّن كونه سبباً للخري والرمحة ،] .  ٩٨: البقرة [ } َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ  بيَّن أنَّ كلَّ من آذاه  وملَّ
استوجب العذاب األليم ألنَّه يسعى يف إيصال اخلري والرمحة إليهم وهو يقابلون إحسانه باإلساءة ، وخريه 

  .بالشَّر؛ فلذلك استوجبوا العذاب األليم 
  .اآلية } َيْحِلفُونَ باهللا لَكُْم ِلُيْرُضوكُْم { : قوله تعاىل 

اجتمع ناس : ملنافقني ، وهو إقدامهم على األميان الكاذبة ، قال قتادةُ والسديُّ وهذا نوع آخر من قبائح أفعال ا
إن كان : من املنافقني ، فيهم اجلالس بُن سويٍد ، ووديعة بُن ثابت فوقعوا يف النيب صلى اهللا عليه وسلم وقالوا 

، وكان عندهم غالم من األنصار ، يقال عامر بن قيس ، فحقَّروه : له  ما يقول حممد حقاً فنحن شرٌّ من احلمري 
واهللا إنَّ ما يقول حممد حق ، وأنتم شرٌّ من احلمري مث أَتى النيب صلى : ، وقالوا هذه املقالة ، فغضب الغالُم وقال 

، فسأهلم؛ فحلفوا أنَّ عامراً كذَّاب وحلف عامر أهنم كذبة ، فصدقهم النيبُّ  اهللا عليه وسلم فأخربه فدعاهم 
  .وسلم فجعل عامرٍ يدعو ويقول اللَُّهمَّ صدق الصَّادق وكذب الكاذب ، فأنزل اُهللا هذه اآلية صلى اهللا عليه 

نزلت يف رهٍط من املنافقني ، ختلَّفُوا عن غزوة تبوك فلمَّا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال مقاتلٌ والكليبُّ 
  .وسلم أتوُه يعتذرون وحيلفون ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية 

  .} واهللا َوَرُسولُُه أََحقُّ أَن ُيْرُضوُه { : قوله 



  :املطابقة ، لوجوٍه » الواو « إنَّما أفرد الضمري ، وإن كان األصلُ يف العطف ب 
إِنَّ الذين { ، ]  ٨٠: النساء [ } مَّْن ُيِطعِ الرسول فَقَْد أَطَاَع اهللا { أنَّ رضا اهللا ورسوله شيٌء واحد ، : أحدها 
  .؛ فلذلك جعل الضمريين ضمرياً واحداً ، تنبيهاً على ذلك ]  ١٠: الفتح [ } وَنَك إِنََّما ُيَبايُِعونَ اهللا ُيَبايُِع

  ]الرجز : [ أنَّ الضمري عائٌد على املثىن بلفِظ الواحد بتأويل املذكور؛ كقول رؤبة : الثاين 
  ليُع الَبَهْقكأنَُّه يف اِجللِْد تو... ِفيَها ُخطُوطٌ من سواِد وبلق  -٢٨٠٥

يف الكالم تقدٌمي وتأخٌري ، : قال املربد : الثالث . كأن ذلك املذكور ، وقد تقدم بيان هذا يف أوائل البقرِة : أي 
  .واُهللا أحقُّ أن يرضوه ورسوله وهذا على رأي من يدَّعي احلذف من الثاين : تقديره 
أبقى خرب الثَّاين ، وهو أحسُن من عكسه ، وهو أنَّه حذف خرب األوَّل ، و:  -وهو مذهب سيبويه  -الرابع 

قول املربِِّد؛ ألن فيه عدم الفصل بني املبتدأ أو خربه باإلخبار بالشيء عن األقرب إليه؛ وأيضاً فهو متعني يف قول 
  ]املنسرح : [ الشَّاعر 
  ِعندَك َراضٍ والرَّأُي ُمخَتِلُف... َنْحُن بَِما عندَنا وأنَت بِما  -٢٨٠٦

  .، لداللِة خرب الثاين عليه » راُضون « ن راضون ، حذف حن: أي 
، حذفت األوىل ، لداللة الثانية عليها « : قال ابُن عطية    .» مذهُب سيبويه أنَُّهما مجلتان 
، فكيف يقول « أنَُّهَما » إن كان الضمري يف « : قال أُبو حيان  ُحذفت » عائداً على كلِّ واحدٍة من اجلملتني 

فال يكونُ } أََحقُّ أَن ُيْرُضوُه { األوىل مل حتذف ، إمنا حذَف خربها؟ وإن كان عائداً على اخلرب وهو و« األوىل 
مقدماً عليه ، وال يتعيَُّن هذا القول؛ إذْ جيوُز أن « أَحقُّ » مبتدأ وخربه « أن ُيرُضوُه » مجلة إالَّ باعتقاد أن يكون 

  .» قُّ بأنْ ُترُضوه أح: يكون اخلُرب مفرداً بأن يكون التقدير 
خرباً مقدَّماً » أحقُّ « إمنا أراد ابُن عطية التقدير األول ، وهو املشهوُر عند املعربني جيعلون : قال شهاُب الدِّين 

فاهللا أََحقُّ أَن { : وقتد تقدم حترير هذا يف قوله . مبتدأ مؤخراً ، واهللا ورسوله إرضاؤه أحقُّ » أن ُيْرضوُه « ، و 
ْؤِمنَِني { قوله ] .  ١٣: التوبة [ } ُه َتْخَشْو   .شرطٌ جوابه حمذوف أو متقدم } إِن كَاُنواْ ُم
  فصل

، وإن مل يلزم احمللوف له الرضا ، واليمني حق للمدَّعي ، « قال القرطيبُّ  تضمَّنْت هذه اآلية قبول ميني احلالف 
َمْن َحلَف فلَيْحلْف باِهللا أو » : عليه وسلم  وقال النيب صلى اهللا. وأن يكون اليمُني باهللا عزَّ وجلَّ حسُب 

  .« لَيْصمْت ، وَمْن ُحلَف لَُه فلُيصدِّق 

  .اآلية } أَلَْم يعلموا أَنَُّه َمن ُيَحاِدِد اهللا َوَرُسولَُه { : قوله 
  .شرح أحوال املنافقني الذين ختلَّفوا عن غزوة تبوك : واملقصود من هذه اآلية 

، وقرأ احلسُن ، واألعرُج » ا َيْعلُمو« قرأ اجلمهور  افقني  ، » َتْعلَُموا « بياء الغيبة ، َرّداً على املن بتاء اخلطاب 
  .هو التفاٌت من الغيبة إىل اخلطابِ إن كان املراُد املنافقني : فقيل 
  ]الطويل : [ اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأتى بصيغِة اجلمع تعظيماً؛ كقوله : وقيل 
.ِشئُْت حرَّْمُت النِّساَء ِسواكُُم  فإنْ -  ٢٨٠٧  . ..  

وهبذه التقادير الثالثة خيتلف معىن االستفهام ، فعلى األول يكون االستفهام للتقريع . اخلطاُب للمؤمنني : وقيل 



يمه مدة وبالغ يف التعليم فلم يتعلم ، يقال له أملْ تتعلَّم؟ وإمنا حسن  والتوبيخ ، كقول اإلنسان ملن حاول تعل
ك؛ ألنَُّه طال مكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معهم ، وكثر حتذيره من معصية اهللا ، والترغيب يف طاعة ذل

  .اهللا 
حيتمل أن يكون على بابه ، : والعلم هنا . وعلى الثاين يكون للتعجب من حاهلم ، وعلى الثالث يكون للتقرير 

  .حدمها واآلخُر حمذوٌف عند األخفش مسدَّ مفعولني عند سيبويه ، ومسدَّ أ» أن « فتسدَّ 
وفتحت . جواهبا » فأنَّ لُه نار « شرطيَّة ، و » َمْن « و . مسدَّ مفعوله » أنَّ « وأن يكون مبعىن العرفان ، فتسدَّ 

. واضٌح األوىل وهذا ختريٌج » أنَّ « واجلملةُ الشرطيةُ يف حملِّ رفعِ خرب . بعد الفاِء ، ملا تقدَّم يف األنعام » أنَّ « 
أنَّه » معطوفاً « فأنَّ لَُه » وجيوُز أن يكون « وقد عدل عن هذا التخريج مجاعة إىل وجوٍه أخر ، فقال الزخمشريُّ 

، تقديره « َمْن » على أنَّ جواب «  » أمل يعلموا أنَّه من ُيحادد اهللا ورسوله يهلْك ، فأنَّ لُه َنار َجَهنََّم : حمذوٌف 
ُه ناُر جهنم ، وكُرِّرت : الثانية مكررةٌ للتَّوكيد ، كأن التقدير » أنَّ « : وقال اجلرمي واملربد  توكيداً » أنَّ « فل

إِنَّ َربََّك { : مث قال ]  ١١٩: النحل [ } ثُمَّ إِنَّ َربََّك ِللَِّذيَن َعِملُواْ السواء { : ، وشبَّهه أبو البقاء بقوله تعاىل 
: وردَّ أبو حيان على الزخمشري قوله . والفاُء على هذا جواُب الشرط : ال ، ق]  ١١٩: النحل [ } ِمن َبْعِدَها 

لَْم « بأنَّهم نصُّوا على أنَّه إذا حذف جواُب الشَّرِط ، لزَم أن يكون فعلُ الشرط ماضياً ، أو مضارعاً مقروناً ب 
ضاً فإنَّا جندث الكالَم تاّماً وأي» لَْم « ، واجلواُب على قوله حمذوٌف وفعل الشَّرِط مضارٌع غري مقترٍن ب » 

  .بدون هذا الذي قدَّره 
وهذا ال يصحُّ عن سيبويه ، فإنَّه ضعيٌف ، أو ممتنع ، وقد . الثانيةُ بدلٌ من األوىل : وُنقل عن سيبويه أنَّه قال 
  :ضعفه أبو البقاِء بوجهني 

  .أنَّ الفاء متانُع من ذلك واحلكُم بزيادهتا ضعيٌف : أحدمها 
وهذا ُيعترُض بأنَّ الشَّيء « وقال ابُن عطية . من الكالم » َمْن « أنَّ جعلها بدالً يوجب سقوط جواب :  والثاين

ال يبدل منه حىت يستوىف ، واألوىل يف هذا املوضع مل يأِت خربها بعد ، إذ مل يأِت جواُب الشَّرط ، وتلك اجلملةُ 
  .» ي معىن آخر غري ابلدل فيقلُق البدل هي اخلُرب ، وأيضاً فإنَّ الفاء ُتمانُع البدل ، فه

  .وهذه كلُّها تكلُّفاٌت ، ال حيتاج إليها . فألنَّ لُه نار جهنم : فتحت على تقدير الالم ، أي : وقال بعضهم 
، وينبغي أن » أنَّ لُه ناَر جهنََّم « فاألوىل ما تقدم ذكره ، وهو أن يكون  يف حمل رفع باالبتداء واخلرب حمذوٌف 

: وقدَّرُه غريه متأخراً ، أي . فحقٌّ أنَّ لُه نار جهنَّم : ُه متقدماً عليها ، كما فعل الزخمشريُّ ، وغُريه ، أي يقدَِّر
  .فأنَّ له نار جهنََّم واجٌب ، كذا قدَّره األخفش وردُّوه عليه بأنَّها ال يبتدأ هبا 

وغريه ال جييز االبتداء هبا إالَّ بشرِط . غري تقدمي خربه املفتوحِة من » أنَّ « وهذا ال يلزمه ، فإنَّه جييز االبتداء ب 
، أو بشرط تقدُّم اخلرب ، حنو : ، حنو » أمَّا « تقدُّم  أنَّ « : وقيل . عندي أنَّك منطلق : أمَّا أنك ذاهٌب فعندي  ف

 حملِّ جزم ، جواباً فالواجُب أنَّ لُه ، وهذه اجلملةُ اليت بعد الفاء مع الفاِء يف: خُرب مبتدأ حمذوٍف أي » لُه 
يما رواه أبو عبيدة ، واحلسن ، وابن أيب عبلة . للشَّرط  بالكسر وهي قراءةٌ حسنةٌ » فإنَّ « : وقرأ أبو عمرو ف

  .قوية ، تقدَّم أنَُّه قرأ هبا بعُض السبعة يف األنعام ، وتقدَّم هناك توجيهها 
مشتقةٌ من احلد وهو حدُّ السِّالح الذي حياربُ : قيل . ، واملعاداة املخالفةُ ، واملعاندةُ ، وجماوزةُ احلدِّ : واحملاّدة 



كان يف شقٍّ : شاقَّه ، أي : من احلد الذي هو اجلهةُ كأنه يف حدِّ غري حدِّ صاحبه كقوهلم : وقيل . به من احلديد 
ه : قال ابن عباس . كان يف عدوة غري عدوته : غري شقِّ صاحبه وعاداه ، أي  حيارب : هللا وقيل خيالف ا: معنا

  .يعادي اهللا : يعاند اهللا ، وقيل : اهللا ، وقيل 
  ]الوافر : [ واختار بعضهم قراءة الكسر ، بأنَّها ال حتوج إىل إضمار ، ومل ُيْرَو قوله 

  وجِْروةَ ال ُتعاُر وال ُتَباْع... فََمْن َيُك َساِئالً َعنِّي فإنِّي  -٢٨٠٨
  .إالَّ بالكسرِ 

  .نصٌب على احلال » َخاِلداً « ، فإنَّه جاء على أحد اجلائزين ، و وهذا غُري الزمٍ 
من أمساء النار وحكى أهل اللغة : وجهنم . » على االستئناف بعد الفاِء « أنّ » وجيوز كسر « : قال الزجاج 
ىن بعد قعرها أنَّ البئر البعيدة القعر تسمى اجلهنام ، فيجوُز أن تكون مأخوذة من هذا اللفظ ، ومع: عن العربِ 

، واخلزي  : قد يكون مبعىن النَّدم ، ومبعىن االستحياء ، واملراد به ههنا : أنَّه ال آخر لعذاهبا ، وتقدم معىن اخللود 
. ٥٤: يونس [ } َوأََسرُّواْ الندامة لَمَّا َرأَُواْ العذاب { : النَّدم ، لقوله   [  

  .اآلية } َيْحذَُر املنافقون { : قوله تعاىل 
، أثارت خمازيهم ومثالبهم « قتادة قال  » هذه السُّورة كانت ُتسمَّى الفاضحة ، واحلافرة ، واملبعثرة ، واملثرية 

افقني بأمسائهم ، وأمساء آبائهم ، مث نسخ ذكر األمساء « : قال ابن عباسٍ  أنزل اُهللا تعاىل ذكر سبعني رجالً من املن
، لئالَّ ُيعّير بعضهم بعض   .» اً؛ ألن أوالدهم كانوا مؤمنني رمحة على املؤمنني 

  :وقال اجلبائيُّ 

اجتمع اثنا عشر رجالً من املنافقني على النِّفاقِ ، وأخرب جربيل الرسول بأمسائهم ، فقال عليه الصالة والسالم « 
فلم يقوموا ، « هلُْم  إنَّ أناساً اجتمُعوا على كَْيت وكَْيت ، فليقُوُموا وليعَترِفُوا وليْستغِفُروا ربَّهم حتَّى أشفع» : 

نعترف ونستغفر فقال : حىت أتى عليهم مث قالوا « قُْم يا فالنُ ويا فالنُ » فقال عليه الصالة والسالم بعد ذلك 
فلم يزلْ « اآلن أَنا كُْنُت يف أوَّل األْمرِ أطيب َنفْساً بالشَّفَاعِة ، واهللا كانَ أْسرَع يف اإلجابِة ، اخُرُجوا عنِّي » : 

  ». حىت خرجوا بالكليَِّة يقول 
عند رجوع النيب صلى اهللا عليه وسلم من تبوك وقف له على العقبة اثنا عشر رجالً « إنَّ : وقال األصمُّ 

، وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم  ليفتكوا به؛ فأخربه جربيل ، وكانوا متلثمني يف ليلة مظلمة 
مل أعرف منهم أحداً ، : ؟ فقال « َمْن عرفت من القْومِ » : مث قال ، فأمر حذيفة بذلك فضرهبا حىت حناهم 

أال : فقال حذيفة « إنَّ جربيل أخربين بذلك » : فذكر النيبُّ عليه الصالة والسالم أمساءهم وعدهم له ، وقال 
، بل َيكِْفيَناُهُم اهللاُ أكره أن تقول العرب قاتل أصحابه حتَّى إذا ظفر صار يقتلهم » : َتْبَعثُ إليه فتقتلهم ، فقال 

  .« بالدبيلة 
، فكيف حيذُر نزول الوحي على الرسول : فإن قيل  ، من -عليه الصالة والسالم  - الكافُر منافق  ؟ فاجلواُب 

  :وجوه 
 -عليه الصالة والسالم  - هذا حذر أظهرُه املنافقون استهزاء حني رأوا الرَُّسول » : قال أُبو مسلم : أحدها 

شيء ويدعي أنَُّه عن الوحي ، وكان املنافقُون يكذبون بذلك فيما بينهم ، فأخرب اهللا رسوله بذلك ، يذكر كلَّ 



  .« اسَتْهزئُوا : وأمره أن يعلمهم أنَّه يظهر سرهم الذي حذروا ظهره ، ويدلُّ على ذلك قوله 
 - عليه الصالة والسالم  - رسول أنَّ القوم وإن كانوا كافرين بدين الرسول إال أنَّهم شاهدوا أنَّ ال: وثانيها 

  .كان خيربهم مبا يفسرونه ، فلهذه التجربة وقع احلذر واخلوف يف قلوهبم 
  .إنَّهم كانوا يعرفونه كونه رسوالً حقاً من عند اهللا ، إالَّ أنَّ كفرهم كان حسداً وعناداً : قال األصمُّ : وثالثها 
  .املنافقون ذلك  ليحذر: معىن احلذر األمر باحلذر ، أي : ورابعها 

أنَّهم كاُنوا شاكني يف صحَّة نبوته ، والشَّاك خائف ، فلهذا خافوا أن ينزل عليه يف أمرهم ما : وخامسها 
  .يفضحهم 

َوُيَحذِّْركُُم اهللا { : متعدٍّ بنفسه كقوله تعاىل « َيْحذَُر » ، فإنَّ « َيْحذَُر » مفعولٌ به ، ناصبه « أَن ُتَنزَّلَ » : قوله 
، لوال أنه متعدِّ يف األصل لواحٍد ، ملا اكتسب بالتضعيف مفعوالً ثانياً؛ ويدلُّ ]  ٢٨: آل عمران [ } َسُه َنفْ

  ]الكامل : [ عليه أيضاً ما أنشده سيبويه 
  َما لَْيَس ُمْنجَِيُه ِمَن األقَْدارِ... َحِذٌر أُموراً ال َتِضُري وآِمٌن  -٢٨٠٩

ألنَُّه من هيئات النفس ، ك : ال يتعدَّى ، قال « َحِذر » إنَّ : وقال املربُد . وع إنه مصن: ويف البيت كالٌم ، قيل 
« ُتَنزَّل » ، وخشي ، فإنَّ « خاف » : فإنَّ لنا من هيئات النفس ما هو متعدٍّ ك . وهذا غري الزم . « فَزع » 

  .ِمْن أن ُتَنزَّل : عند املربد على إسقاط اخلافض أي 

  .» سورة « يف موضع الرفع صفةً ل » ُهْم ُتَنبِّئُ« : وقوله 
، و « تنّبئهم » و « عليهم » الضمُري يف قوله « قال الزخمشريُّ  للمنافقني ، وجيوُز أيضاً « يف قُلُوهبْم » للمؤمنني 

مبا يف ُتنبِّئُهم » أن تكون الضمائُر كلها للمنافقني؛ ألنَّ السُّورة إذا نزلت يف معناهم فهي نازلة عليهم ، ومعىن 
، يعين أنَّها تذيع أسرارهم إذاعة ظاهرة فكأنَّها « قلوهبم  أنَّ السورة كأنَّها تقول هلم يف قلوبكم كيت وكيت 

  .» ختربهم هبا 
  .} إِنَّ اهللا ُمْخرٌِج مَّا َتْحذَُرونَ { هذا أمر هتديد ، } قُلِ استهزءوا { : مث قال 

  .اآلية } لُنَّ إِنََّما كُنَّا َنُخوُض َوَنلَْعُب َولَِئن َسأَلَْتُهْم لََيقُو{ : قوله تعاىل 
يه وسلم كان يسري يف غزوة تبوك وبني يديه ثالثة نفر « : قال الكليب ، ومقاتل ، وقتادةُ  إنَّ النيب صلى اهللا عل

  .من املنافقني ، اثنان يستهزئان بالقرآن والرسول ، واآلخر يضحك 
، ويفتح مدائنهم ، هيهات هيهات ما أبعده عن ذلك  إنَّ حممداً يزعم: كانوا يقولون : قيل    .أنه يغلب الروم 

إنَّ حممداً يزعُم أنَُّه نزل يف أصحابنا املقيمني باملدينة قرآن ، وإمنا هو قوله وكالمه ، فأطع : كانوا يقولون : وقيل 
قُلُْتم كذا وكذا » : ُهم وقال هلُم فدعا« احبُسوا الرَّكَب عليَّ » : اُهللا نبيُه صلى اهللا عليه وسلم على ذلك فقال 

  ». إنَّما كُنَّا نتحدثُ وخنوض يف الكالمِ ، كما يفعلُ الرَّكُب لقطع الطريق باحلديث واللعب : فقالوا « 
» : رأيُت عبد اهللا بن أّيب يشتد قدام النيب صلى اهللا عليه وسلم واحلجارة تنكيه ، وهو يقولُ « : قال ابن عمر 
. « أباِهللا وآياتِه ورسولِه كُنُتم َتْستهزِئُونَ » ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول . « وُض ونلعُب إنَّما كُنَّا خن

  ». وال يلتفُت إليه 
قوم إنَّ ال ٦٤: التوبة } َيْحذَُر املنافقون أَن ُتَنزَّلَ َعلَْيهِْم ُسوَرةٌ ُتَنبِّئُُهْم بَِما ِفي قُلُوبِهِم { : قوله : وقال أُبو مسلم 



مل نقل ذلك إالَّ : ِلَم فعلُتم ذلك؟ قالوا : أظهروا هذا اخلرب استهزاء ، فبيَّن تعاىل يف هذه اآلية أنَُّه إذا قيل هلم 
  .ألجل أنا كنا خنوض ونلعب 
  فصل يف بيان أصل اخلوض

ل فيه تلويث أصل اخلوض الدخول يف مائع مثل املاء والطني ، مث كثر حىت صار امساً لكل دخو: قال الواحديُّ 
إنَّما كُنَّا خنوُض يف الباطل من الكالم كما خيوض الركب لقطع الطريق ، فأجاهبم الرسولُ : وأذى ، واملعىن 

  .» أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون « : بقوله 
. . « : قوله  وفيه دليلٌ على » كان « خُرب » َتْستْهزِئُونَ « و . » َتستْهزئُونَ « : متعلٌق بقوله » . . . أباِهللا . 

» كان « عليها؛ ألنَّ تقدمي املعمول يؤذن بتقدمي العامل ، وقد تقدَّم معمول اخلرب على » كان « تقدمي خرب 
  .فلَيُجْز تقدميه بطريق األوىل 

مَّا السآئل فَالَ َتْنَهرْ فَأَمَّا اليتيم فَالَ َتقَْهْر َوأَ{ : وفيه حبث ، وذلك أنَّ ابن مالك قدح يف هذا الدَّليل ، بقوله تعاىل 
الناهية ، والعاملُ فيهما ما » ال « ، والسائل قد تقدما على » اليتيم « ف : قال ]  ١٠،  ٩: الضحى [ } 

، لكونه جمزوماً هبا ، فقد تقدَّم املعمولُ ، حيث ال يتقدَّم » ال « بعدمها وال جيوز تقدمي ما بعد  الناهية عليها 
أَالَ َيْوَم َيأِْتيهِْم لَْيَس َمْصُروفاً { بقوله » ليس « ند استدالهلم على جواز تقدمي خرب للعامل ذكر ، ذكر ذلك ع

. ٨: هود [ } َعْنُهْم   [  
  فصل

أباهللا تستهزىء ، فاألوَّلُ يقتضي اإلنكار على عمل االستهزاء : أتستهزىء باهللا ، وبني قولك : فرق بني قولك 
َهْب أنك تقدم على االستهزاء إال أنه كيف : االستهزاء يف اهللا ، كأنه يقول  ، والثاين يقتضي اإلنكار على إيقاع

ليس نفي : واملقصود ]  ٤٧: الصافات [ } الَ ِفيَها غَْولٌ { : أقدمت على إيقاع االستهزاء يف اهللا كقوله تعاىل 
االستهزاء بتكاليِف اهللا ، هو : ومعىن االستهزاء باهللا . الغول ، بل نفي أن يكون مخر اجلنَّة حمالًّ للغول 

« واملراُد باالستهزء ب . واالستهزاء بذكر اهللا ، فإنَّ أمساء اهللا قد يستهزىء هبا الكافُر ، كما أنَّ املؤمن يعظمها 
  .هو القرآن ، وسائر ما يدلُّ على الدين ، والرسول معلوم » آَياِتِه 
  .} الَ َتْعَتِذُرواْ قَْد كَفَْرُتْم { : قوله 
، األول نقل  : أنَّه عبارة عن حمو أثر الذنب ، وأصله من : الواحديُّ عن أهل اللغة يف لفظ االعتذار قولني 

  ]البسيط : [ َدَرَسْت ، وامَّحت آثارها؛ قال ابن أمحر : تعذرت املنازل ، أي 
ْد َجَعلْت  -٢٨١٠   أطْاللُ إلِفَك بالَوْعَساِء َتْعَتِذُر... قَْد كُنَت َتْعرُف آياٍت فق

  .فاملعتذر يزاولُ حمو ذَْنبِِه 
، ومنه الُعذْرة؛ ألنَّها تقطع باالفتراغ : قال ابُن األعرايب : والثاين    .أصله من العذر ، وهو القطع 

ْد كَفَْرُتْم َبْعَد إَِميانِكُمْ { : قوله . انقطعت ، فكأنَّ املعتذر حياولُ قطع الذّم عنه : اعتذرت املياه ، أي : ويقولون  قَ
يدلُّ على أنَّ االستهزاء بالدِّين كيف كان كفراً؛ ألنه استخفاف بالدين ، والعمدة يف اإلميان تعظيم اهللا تعاىل ، } 

  .ويدل على أنَّ القول الذي صدر منهم كان كفراً يف احلقيقة 
  وهم مل يكونوا مؤمنني؟} كَفَْرُتْم َبْعَد إَِميانِكُْم { كيف قال : فإن قيل 



  .أظهرمت الكفر بعد ما أظهرمت اإلميان : حلسُن قال ا: فاجلواب 
  فصل

، وهو كيفما كان كفراً فإنَّ القول بالكفر كفر « : قال ابُن العريب  ا قالوا من أن يكون جداً ، أو هزالً  ال خيلو م
. ٦٧: البقرة [ } جلاهلني أََتتَِّخذَُنا ُهُزواً قَالَ أَُعوذُ باهللا أَنْ أَكُونَ ِمَن ا{ : بال خالف بني األئمة ، قال تعاىل   [  

  فصل
يفرق بني : ال يلزم ، وقيل : يلزم وقيل : اختلفوا يف اهلزل يف سائر األحكام كالبيع والنكاح والطالق ، قيل 

زُم يف النكاح والطالق ، وال يلزم يف البيع وحكى ابُن املنذر اإلمجاع يف أن جدَّ الطالق وهزله . البيع وغريه  فيل
» : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : و داود والترمذي والدارقطين عن أيب هريرة قال وروى أب. سواء 

  «ثالثٌ جِدُُّهنَّ جد وهزهلُنَّ جِّد ، النِّكاُح والطالُق والرَّْجَعةُ 

حديث حسن ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم « قال الترمذيُّ 
  .» وغريهم 

  .» ويف املوطأ عن سعيد بن املسيِّب قال ثالث ليس فيهن لعب النكاح والطالق والعتق « : ال القرطيب ق
. . « : قوله  نصباً على » طَائفَة « كذلك ، » نعذِّب « بنون العظمة ، » َنْعُف « قرأ عاصم » إن َنْعُف . 

يف املوضعني بالياء من » ُيْعَف « وقرأ الباقون . املفعول به ، وهي قراءة أيب عبد الرمحن السُّلمي ، وزيد بن علي 
، على قيامها مقام الفاعل والقائُم مقام الفاعل يف الفعل األوَّلِ اجلارُّ بعده » طَائفةٌ « حتت مبنياً للمفعول ، ورفع 

، مبنياً للفاعل ، وهو ضمُري اهللا تعاىل ، و» إن َيْعُف « وقرأ اجلحدريُّ .  » طائفة « نصب بالياء من حتت فيهما 
، ورفع » ُتْعف « وقرأ جماهٌد . على املفعول به  ، لقيامها مقام » طائفة « بالتاء من فوق فيهما ، مبنياً للمفعول 

  :ويف القائم مقام الفاعل يف الفعل األوَّل وجهان . الفاعل 
  .إن ُتْعَف هذه الذنوب : أنَُّه ضمري الذنوب ، أي : أحدمها 
  .ارُّ ، وإنَّما أنِّث الفعل محالً على املعىن أنَّه اجل: والثاين 

ِسريت بالدَّابة : ِسَري بالدَّابة ، وال تقول : الوجه التذكري؛ ألنَّ املسند إليه الظرُف ، كما تقول « قال الزخمشريُّ 
  .» إن ُتْرَحْم طائفة فأنَّث لذلك ، وهو غريٌب : ، ولكنه ذهب إىل املعىن ، كأنه قيل 

  فصل
الذي ُعِفَي عنه رجل واحد ، وهو خماشن بُن محري األشجعي ، يقال هو الذي كان : وابن إسحاق :  قال جماهٌد

يضحُك وال خيوض ، وكان ميشي جمانباً هلم ، وينكر بعض ما يسمع فلمَّا نزلت هذه اآلية تاب من نفاقه ، وقال 
 :، وجتب منها القلوُب ، اللهم اجعل وفايت قتالً يف سبيلك  اللَُّهمَّ إين ال أزال أمسُع آية َتقَْرُعين هبا تقشعر اجللوُد 

، أنا دفنت ، فأصيب يوم اليمامة ومل يعرف أحد من املسلمني مصرعه : ، ال يقولُ أحٌد  أنا غسلت ، أنا كفنت 
.  

  فصل
: اُج قال الزج. ثبت بالروايات أنَّ الطائفتني كانوا ثالثة؛ فوجب أن تكون إحدى الطَّائفتني إنساناً واحداً 

والطَّائفة يف اللغِة أصلها اجلماعة؛ ألنَّها املقدار الذي ميكنها أن تطيف بالشيء مث جيوز أن يسمى الواحد بالطائفة 



وأقله الواحد ، وروى الفراء بإسناده عن ] .  ٢: النور [ } َولَْيْشَهْد َعذَاَبُهَما طَآِئفَةٌ مَِّن املؤمنني { ، قال تعاىل 
َوإِن طَآِئفََتاِن ِمَن املؤمنني اقتتلوا فَأَْصِلُحواْ َبْيَنُهَما { : الطائفة الواحد فما فوقه ، وقال تعاىل  :ابن عباس أنه قال 

. ٩: احلجر [ }   [  
خرج فالنٌ إىل مكَّة على اجلمال ، وقال : العرب توقع لفظ اجلمع على الواحد ، فتقولُ : قال ابن األنباري 

، مث إنه تعاىل علَّل تعذيبه هلم : يعين ]  ١٧٣: آل عمران [ } الناس الذين قَالَ لَُهُم { : تعاىل  نعيم بن مسعود 
  }بِأَنَُّهْم كَاُنواْ ُمْجرِِمَني { : 

ْم َنسُوا اللََّه نَ أَْيِدَيُهالُْمَناِفقُونَ َوالُْمَناِفقَاُت َبْعُضُهْم ِمْن َبْعضٍ َيأُْمُرونَ بِالُْمْنكَرِ َوَيْنَهْونَ َعنِ الَْمْعُروِف َوَيقْبُِضو
ُه الُْمَناِفِقَني َوالُْمَناِفقَاِت َوالْكُفَّاَر َناَر َجهَنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي ) ٦٧(فََنِسَيُهْم إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُهُم الْفَاِسقُونَ  َوَعَد اللَّ

ْبِلكُْم كَاُنوا أََشدَّ ِمْنكُْم قُوَّةً َوأَكْثََر أَْمَوالًا َوأَْولَاًدا كَالَِّذيَن ِم) ٦٨(َحْسُبُهْم َولََعَنُهُم اللَُّه َولَُهْم َعذَاٌب ُمِقيٌم  ْن قَ
ُتْم كَالَِّذي َخاُضوا أُولَِئكَ فَاْسَتْمَتُعوا بَِخلَاِقهِْم فَاْسَتْمَتْعُتْم بَِخلَاِقكُْم كََما اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم بَِخلَاِقهِْم َوُخْض

ٍد ) ٦٩(الُُهْم ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة َوأُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ َحبِطَْت أَْعَم أَلَْم يَأِْتهِْم َنَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم قَْومِ ُنوحٍ َوَعا
َما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم َولَِكْن كَاُنوا َوثَُموَد َوقَْومِ إِْبَراِهيَم َوأَْصَحابِ َمْدَيَن َوالُْمْؤَتِفكَاِت أََتْتُهْم ُرُسلُُهْم بِالَْبيَِّناِت فَ

َوالُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء َبْعضٍ َيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ ) ٧٠(أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ 
  ) ٧١(ونَ اللََّه َوَرُسولَُه أُولَِئَك َسَيْرَحُمُهُم اللَُّه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم َوُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُيِطيُع

افقات َبْعُضُهْم مِّن َبْعضٍ { : قوله تعاىل    .اآلية } املنافقون واملن
  .ملَّا شرح أنواع قبائح أفعاهلم ، بيَّن أنَّ إناثهم كذكورهم يف تلك األعمال املنكرة 

للتبعيض : هنا لبيان اجلنس وقيل » من « من جنس بعضن ف : مبتدأ وخرب ، أي } ْعُضُهْم مِّن َبْعضٍ َب{ : قوله 
أمرهم واحد باالجتماع على النفاقِ ، مثَّ : إنَّهم إمنا يتوالدون بعضهم من بعض على دينٍ واحٍد ، وقيل : ، أي 

َبْعُضُهْم مِّن َبْعضٍ « : ملةُ ال حملَّ هلا؛ ألنَّها مفسرةٌ لقوله هذه اجل. » َيأُْمُرونَ باملنكر « : فصَّل هذا الكالم فقال 
ولفظ املنكر يدخلُ فيه كل قبيح ، ولفظ املعروف يدخلُ فيه كل حسن » َيأُْمُرون « ، وكذلك ما عطف على » 

أنَّ األعظم  ، إالَّ أنَّ األعظم ههنا من املنكر يدخلُ فيه كل قبيح ، ولفظ املعروف يدخلُ فيه كل حسن ، إالَّ
: أي } َوَيقْبُِضونَ أَْيِديَُهْم { ههنا من املنكر الشرك واملعصية ، واملراد األعظم ههنا من املعروف اإلميان بالرسول 

تركوا طاعة اهللا فتركهم من توفيقه } َنُسواْ اهللا فََنِسَيُهْم { . ميسكوهنا عن الصَّدقة ، واإلنفاق يف سبيل اهللا 
  .يا ومن رمحته يف العقىب وهدايته يف الدُّن

وإنَّما محلنا النِّسيان على التَّرِك ، ألنَّ من نسي شيئاً مل يذكره ، فجعل اسم امللزوم كناية عن الالَّزم ، وألنَّ 
النسيان ليس يف وسع البشر ، وهو يف حق اهللا تعاىل حمال فال بد من التأويل ، وهو ما ذكرنا من التَّرك؛ ألنَّهم 

َوَجَزآُء َسيِّئٍَة { :  حىت صاُروا كالنسي املنسي ، فجازاهم بأنَّ صيَّرهم كالشَّيء املنسّي ، كقوله تركوا أمر اهللا
  .الكاملُونَ يف الِفْسقِ : أي } إِنَّ املنافقني ُهُم الْفَاِسقُونَ { : مث قال ]  ٤٠: الشورى [ } َسيِّئَةٌ مِّثْلَُها 
  .اآلية } َني واملنافقات َوَعَد اهللا الُْمَناِفِق{ : قوله تعاىل 

« ال يقال من الشر إالَّ : وقيل . وعد اهللا باخلري وْعداً ، ووعَد بالشَّر وعيداً : يقالُ : قال القرطيبُّ وغريه 
افقني واملنافقات أنه نسيهم ، أي . وهذه اآلية رد عليه » توعدته « و » أْوعدته  جازاهم على : ملَّا بيَّن يف املن



} َوَعَد اهللا الُْمَناِفِقَني { : ك بطاعِة اهللا ، أكَّد هذا الوعيد وضمَّ املنافقني إىل الكفار فيه ، فقال تركهم التَّمس
  .اآلية 
وقوله . حالٌ من املفعول األول للوعد ، وهي حالٌ مقدرةٌ؛ ألنَّ هذه احلال مل تقارن الوعد » خالدين « : وقوله 

، : واملعىن . ملة االستئنافية ال حملَّ هلذه اجل» ِهَي َحْسُبُهم « :  أنَّ تلك العقوبة كافية هلم وال شيء أبلغ منها 
  .وال ميكُن الزيادة عليها 

  .دائم } َولَُهْم َعذَاٌب مُِّقيٌم { أبعدهم اهللا من رمحته ، } َولََعَنُهُم اهللا { : مث قال 
  .معىن املقيم واخلالد واحد فيكون تكراراً : فإن قيل 
  :وجهني  من: فاجلواُب 

أنَّ هلم نوعاً آخر من العذاب املقيم الدائم سوى العذاب بالنَّار واخللود املذكور أوالً ، وال يدل على أنَّ : األول 
  .يدلُّ على أنَّ هلم مع ذلك نوعاً آخر من العذابِ } َولَُهْم َعذَاٌب مُِّقيٌم { : وقوله . العذاب بالنَّارِ دائم 

. وكوهنا حسباً مينع من ضّم شيء آخر إليه » ِهَي َحْسُبُهم « : ال يف النَّار املخلدة فإن قيل هذا مشكل؛ ألنه ق
  .أنَّها حسبهم يف اإليالم ، ومع ذلك يضم إليه نوع آخر زيادة يف تعذيبهم : فاجلواُب 

وهو ما ُيقاُسوَنه من العذاب العاجل الذي ال ينفك عنهم } َولَُهْم َعذَاٌب مُِّقيٌم { : أنَّ املراد بقوله : والثاين 
  .اخلوف من اطالع الرسول على بواطنهم ، وما حيذرونه من أنواع الفضائح 

ْبِلكُْم { : قوله    .} كالذين ِمن قَ
  :فيه أوجه 

  .أنتم كالذين ، فهي خرب مبتدأ حمذوف : أنَّ هذه الكاف يف حملِّ رفعٍ ، تقديره : أحدها 
ب : املعىن : جاُج قال الز. أنَّها يف حملِّ نصب : الثاين  . » َوَعَد « وعد كما وعد الذين من قبلكم فهو متعلٌق 

ب : وقال أبو البقاِء . » وهذا قلٌق « قال ابن عطيَّة  ] .  ٦٥: التوبة [ } َتْسَتْهزُِءونَ { وُجيوز أن يكون متعلقاً 
  .ويف هذا بعٌد كبٌري 

فعلهم بفعلهم ، وجعل الفراُء حملَّها نصباً بإضمار فعلٍ ، تفسٌري لشبههم هبم ، ومتثيل ل» كاُنوا أشدَّ « : وقوله 
. فتكون الكاُف يف موضع نصب » فعلتم كما فعل الذين من قبلكم : التَّشبيُه من جهة الفعل ، أي « : قال 

وعداً : الكاُف يف موضع نصب نعتاً ملصدر حمذوف ويف الكالم حذف مضاٍف ، تقديره « : وقال أبو البقاِء 
وذكر الزخمشريُّ وجه الرفع املتقدم ، والوجه الذي تقدم عن الفراء ، وشبَّهه بقول النمر بن . » ذين كوعد ال

  ]الكامل : [ تولب 
ا..  -٢٨١١   كالَيْوم َمطْلُوباً وال طَلََب
  .» لَْم أَر « : بإضمار 

  .تمتاعاً كاستمتاع الذين اس: الكاُف يف حملِّ نصب ، نعتاً ملصدر حمذوف ، أي » كََما اْسَتْمَتَع « : قوله 
  :وجوٌه » الَِّذي « ويف . الكاُف كالَّيت قبلها } كالذي خاضوا { : قوله 

وخضتم خوضاً كخوض الذين خاضوا ، فُحذفت النُّونُ ختفيفاً ، أو وقع املفرُد موقع اجلمع : أنَّ املعىن : أحدها 
: ُف ، واملضاُف إىل املوصول وعائُد املوصول تقديره وقد تقدَّم حتقيقه يف أوائل البقرِة ، فحذف املصدُر املوصو



فاتَّسع فيه فحذف اجلارُّ ، فاتصل الضمُري بالفعل ، » يف « خاضوا فيه؛ ألنَُّه يتعدَّى ب : خاضوه ، واألصل 
فه جرُّ فساغ حذفه ، ولوال هذا التَّريَج ملا ساغَ احلذف ، ملا تقدم أنَُّه مىت ُجرَّ العائد حبرف اشترط يف جواز حذ

  .املوصول مبثل ذلك احلرف وأن يتحد التعلَّق مع شروط أخر تقدمت 
، أي » الذي « أنَّ : الثاين  وخضتم َخوَْضاً كخوض الفوج الذي خاضُوا ، أو الفريق : صفةٌ ملفرٍد ُمفهم للجمع 

  .الذي خاضوا والكالُم يف العائد كما سبق قبل 
{ : ، يعبَّر عن الواحد واجلمع ، كقوله تعاىل » ما ، ومن « قص مثل اسم نا» الَّذي « : قال بعُض املفسِّرين 

. ١٧: البقرة [ } ذََهَب اهللا بُِنورِِهْم { مث قال } كََمثَلِ الذي استوقد َناراً   [  
وخضتم خوضاً كاخلوضِ الذي خاضوه وعلى هذا فالعائُد : من صفة املصدر ، والتقدير » الَّذي « أن : الثالث 

  .وهذا الوجُه ينبغي أن يكون هو الراجح ، إذ ال حمذور فيه . غري واسطِة حرِف جر منصوٌب من 

  ]البسيط : [ ومثله . وخضتم خوضاً : تقُع مصدرية ، والتقدير » الذي « أنَّ : والرابع 
ا آَتاَك ِمْن حسبٍ  -٢٨١٢   يف املُرسلَني وَنْصراً كالَِّذي ُنِصُروا... فَثَبََّت الُه م

  ]البسيط : [ وقول اآلخر . هم كَنْصر: أي 
  ُردِّي عليَّ فُؤاِدي كالذي كَاَنا... َيا أمَّ َعْمرو َجزاِك اُهللا َمْغِفرةً  -٢٨١٣

« وقد تقدَّم أنَّ هذا مذهب الفراء ، ويونس ، وقد تقدَّم تأويل البصريني لذلك قال الزخمشريُّ . ككون : أي 
فَاْسَتْمَتْعُتْم بَِخالَِقكُْم كََما اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمن { ، وقوله } بَِخالِقهِْم  فاستمتعوا{ : أيُّ فائدة يف قوله : فإن قلت 

فائدته أن يذُمَّ األولني باالستمتاع مبا : ؟ قلت « كالَِّذي َخاُضوا » مغنٍ عنه ، كما أغَْنى } قَْبِلكُْم بَِخالَِقهِْم 
يف العاقبة ، وطلب الفالح يف اآلخرة ، وأن ُيَخسِّس أمر أوتوا من حظوظ الدُّنيا ، ورضاهم هبا عن النَّظرِ 

فمعطوٌف } َوُخْضُتْم كالذي خاضوا { االستمتاع ويَُهجِّن أمر الراضي به ، مث شبَّه حال املخاطبني حباهلم ، وأمَّا 
: ن التَّركيُب أنه استغىن عن أن يكو: على ما قبله ومسنٌد إليه ، ُمْسَتْغنٍ بإسناده إليه عن تلك املقدمة يعين 

ا اْسَتْمَتَع الَِّذيَن { ويف قوله . » وخاُضوا ، فخضتم كالذي خاضوا  ، لُنكَتٍة ، } كََم إيقاٌع للظَّاهر موقع املضمر 
: فاستمتعتم خبالقكم كما استمتعوا خبالقهم؛ فأبرزهم بصورِة الظَّاهر حتقرياً هلم ، كقوله : وهو أنَّه كان األصلْ 

املنافقون { : ، وكقوله قبل ذلك ]  ٤٤: مرمي [ } يطان إِنَّ الشيطان كَانَ للرمحن َعِصّياً الَ َتْعُبِد الش{ 
وهذا كما يدلُّ ]  ٦٧: التوبة [ } إِنَّ املنافقني ُهُم الْفَاِسقُونَ { : ، مث قال } واملنافقات َبْعُضُهْم مِّن َبْعضٍ 

  .يُدلُّ به على عكسه ، وهو التَّحقري بإيقاع الظَّاهر موقع املضمر على التفخيم والتعظيم ، 
  فصل

، بالعدولِ عن أمر اهللا واألمر باملنكر ، والنهي عن املعروف ، : معىن اآلية  إنَّكُم فعلتم كفعل الذين من قبلكم 
ةً ، } كَاُنواْ أََشدَّ ِمنكُْم قُوَّةً { وقبض األيدي عن اخلريات ، و  إمنا } أَْوالَداً َوأَكْثََر أَْمَواالً َو{ َبطْشاً ومنَع

: ، واخلالق } فَاْسَتْمَتْعُتْم بَِخالَِقكُْم { استمتعوا مدة بالدُّنيا ، باتباع الشَّهوات ، ورضوا به عوضاً عن اآلخرة ، 
« وسلكتم سبيلهم } كََما اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم بَِخالَِقهِْم { . النصيب وهو ما قدر لإلنسان من خري 

كما : أي » كالذي خاضوا « يف الباطلِ والكذب على اهللا وتكذيب رسله ، واالستهزاء باملؤمنني ، » م وُخْضُت
  .خاضوا 



بطلت حسناهتم يف الدُّنَيا بسبب املوت والفقر واالنتقال : أي } أولئك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدنيا واآلخرة { 
أُْولَِئَك ُهمُ { َ. ، ويف اآلخرة؛ ألنَُّهم ال يثابون بل يعاقبون أشد العقاب  من العزِّ إىل الذُّل ومن القوة إىل الضَّْعِف

حيثُ أتعبوا أنفسهم يف الردِّ على األنبياء ، ومل جيدوا منه إال فوات اخلري يف الدُّنيا واآلخرة ، فكما } اخلاسرون 
  .حبطت أعماهلم وخسروا حبطت أعمالكم وخسرمت 

لتتَّبُِعنَّ ُسَنَن من قبلكُم ِشْبراً بِشربٍ ، وِذَراعاً بذَراع ، « : يب صلى اهللا عليه وسلم روى أبو سعيد اخلدري عن الن
ويف رواية أيب » فََمنَّ؟ « : يا رسول اهللا اليهود والنصارى قال : قيل » حتَّى إذا دخلُوا ُجْحَر َضبٍّ التَّبْعُتموُهْم 

َبْعُضهْم أولياُء « : ، وقال يف املؤمنني » َبْعُضهم من َبْعضٍ « ملنافقني فهل النَّاُس إالَّ ُهْم؟ فلهذا قال يف ا: هريرة 
باإلميان والطَّاعة واخلري ، » َيأُْمُرونَ باملَْعُروِف « يف الدِّين واتفاق الكلمة ، والعون ، والنصرة ، : أي » َبْعض 

  .» َيأُمرونَ باملَْعُروِف « وقد تقدَّم الكالم على 

{ املفروضة » وُيِقيُمونَ الصَّالة « عن الشِّرك واملعصية ، وما ال يعرف يف الشَّرع » ملُنكَرِ وَيْنهونَ عن ا« 
فالسني لالستقبال ، إذ املراد رمحةٌ خاصةٌ ، وهي } َوُيْؤُتونَ الزكاة َوُيِطيُعونَ اهللا َوَرُسولَُه أولئك َسَيْرَحُمُهُم اهللا 

سأنتقم : أنَّها ُتفيُد وجوب الرمحِة وتوكيد الوعِد والوعيد ، حنو : شريُّ وادََّعى الزخم. ما خبَّأه هلم يف اآلخرة 
َولََسْوَف { ]  ٩٦: مرمي [ } َسَيْجَعلُ لَُهُم الرمحن ُوّداً { منك ، يعين ال تفوتين وإن تباطأ ذلك ، ونظريه 

. ١٥٢:  النساء[ } َسْوَف ُيْؤِتيهِْم أُُجوَرُهْم { ]  ٥: الضحى [ } ُيْعِطيَك َربَُّك   [  
وذلك يوجُب املبالغة يف التَّرغيب والتَّرهيب؛ ألنَّ العزيز هو الذي ال مينُع من } إِنَّ اهللا َعزِيٌز َحِكيٌم { : مث قال 

  .مراده يف عباده من رمحة أو عقوبة ، واحلكيُم هو املدبر أمر عبادة على ما تقتضيه احلكمة 

َناِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َوَعَد اللَُّه الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِم
لَْيهِْم َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ َع) ٧٢(َورِْضَوانٌ ِمَن اللَِّه أَكَْبُر ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم 

َيْحِلفُونَ بِاللَِّه َما قَالُوا َولَقَْد قَالُوا كَِلَمةَ الْكُفْرِ َوكَفَُروا َبْعَد إِْسلَاِمهِْم َوَهمُّوا ) ٧٣(َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس الَْمِصُري 
ْضِلِه فَإِنْ َيُتوُبوا َيُك َخْيًرا لَُهْم َوإِنْ َيَتَولَّْوا ُيَعذِّْبُهُم اللَّهُ بَِما لَْم َيَنالُوا َوَما َنقَُموا إِلَّا أَنْ أَغَْناُهُم اللَُّه َوَرُسولُُه ِمْن  فَ

اَهَد اللََّه لَِئْن آَتاَنا ِمْن ) ٧٤(َعذَاًبا أَِليًما ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة َوَما لَُهْم ِفي الْأَْرضِ ِمْن َوِليٍّ َولَا َنِصريٍ  َوِمْنُهْم َمْن َع
ِه َبِخلُوا بِِه َوَتَولَّْوا َوُهْم ُمْعرُِضونَ ) ٧٥(َنصَّدَّقَنَّ َولََنكُوَننَّ ِمَن الصَّاِلِحَني فَْضِلِه لَ ) ٧٦(فَلَمَّا آَتاُهْم ِمْن فَْضِل

ا َوَعُدوُه َوبَِما كَاُنوا ي قُلُوبِهِْم إِلَى َيْومِ َيلْقَْوَنُه بَِما أَْخلَفُوا اللََّه َم أَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه ) ٧٧(َيكِْذُبونَ  فَأَْعقََبُهْم نِفَاقًا ِف
الَِّذيَن َيلِْمُزونَ الُْمطَّوِِّعَني ِمَن الُْمْؤِمنَِني ِفي الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن ) ٧٨(َيْعلَُم ِسرَُّهْم َوَنْجَواُهْم َوأَنَّ اللََّه َعلَّاُم الُْغُيوبِ 

اْسَتْغِفْر لَُهْم أَْو لَا َتْسَتْغِفْر لَُهْم ) ٧٩(ِمْنُهْم َسِخَر اللَُّه ِمْنُهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم  لَا َيجُِدونَ إِلَّا جُْهَدُهْم فََيْسَخُرونَ
ُه لَُهْم ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَفَُروا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َو ي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني اللَُّه لَا َيْهِدإِنْ َتْسَتْغِفْر لَُهْم َسْبِعَني َمرَّةً فَلَْن َيْغِفَر اللَّ

)٨٠ (  

. ٧٢: التوبة [ } َوَعَد اهللا املؤمنني واملؤمنات َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األهنار { : قوله   [  
ٍن َوَمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي َجنَّاِت َعْد{ واألقرب أنه تعاىل أراد هبا البساتني اليت تبىن فيها املناظر؛ ألنَُّه تعاىل قال بعده 

واملعطوُف جيُب أن يكون مغايراً للمعطوف عليه فتكون مساكنهم يف جنَّات عدٍن ومناظرهم اليت هي البساتني } 



  .، وتكون فائدة وصفها بأنَّها عدنٌ ، أنَّها جتري جمرى دار السَّكن واإلقامة 
ِفي َجنَّاِت َعْدٍن { منازل طيبة : أي } َبةً َوَمَساِكَن طَيِّ{ : وقوله . حالٌ مقدَّرة ، كما تقدَّم » َخاِلِديَن « : وقوله 

، ويف : أي }    :قوالن » عدن « خلد وإقامة 
  .أنَُّه اسم على ملوضع معني يف اجلنَِّة : أحدمها 

إنَّ يف اجلنَّة قصراً يقال له عدنٌ ، حوله الربوج وله مخسة آالف باب على كلِّ باب « قال عبُد اهللا بُن عمرو 
  .» ال يدخله إالَّ نيبٌّ ، أو صديٌق أو شهيٌد مخسة أالف حرة ، 

َد الرمحن ِعَباَدُه { علم بدليل قوله » عدن « و : قال الزخمشريُّ  . ٦١: مرمي [ } َجنَّاِت َعْدٍن اليت َوَع  [  
، َعَدنَ باملكان إذا أقام به : مأخوذ من قولك » الَعْدنُ « : قال األزهريُّ . أنه صفة للجنة : والقول الثاين 
تركت إبل بين فالن عوادن مبكان كذا ، وهو أن تلزم اإلبل املكان فتألفه ، ومنه : وتقول . َيْعِدنث ُعدوناً 

وذكر املفسِّرون هلا . هذا أصلُ هذه اللفظة لغة . عدن ُعُدوناً ، فله مصدران : يقال . املعدن ، ملُْستقرِّ اجلواهر 
  ]املتقارب [ معان كثرية وقال األعشى يف معىن اإلقامة 

ِه  -٢٨١٤   ُيَضافُوا إىل َراجِحٍ قَْد َعَدنْ... وإنْ َيْسَتِضيفُوا إىل ِحلِْم
  .ملدينة باليمن ، لكثرة املقيمني هبا » عدن « ومنه . ثََبَت واستقرَّ : أي 

أكرب من مجيع ما تقدَّم من أقلُّ شيء من الرضوان : التَّنكُري يفيُد التقليل ، أي } َورِْضَوانٌ مَِّن اهللا أَكَْبُر { : قوله 
  .اجلنَّات ومساكنها 

َو الفوز العظيم { : مث قال  هذا هو الفوُز العظيُم ، ال ما يطلبه املنافقون والكفار من التنعم : أي } ذلك ُه
: جلنَّة يقولُ اُهللا عزَّ وجلَّ ألهل ا« : روى أبو سعيٍد اخلدريُّ أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال . بطيبات الدنيا 

ربنا ومالنا ال نرضى وقد أعطيتنا ما مل تعط أحداً من خلقك ، فيقول أال : يا أهل اجلنة هل رضيتم؟ فيقولون 
أحل عليكم رضواين فال أسخط » : ربنا أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون 

  .« عليكم أبداً 
  .اآلية } فار واملنافقني ياأيها النيب َجاِهِد الك{ : قوله تعاىل 

ملَّا وصف املنافقني بالصِّفات اخلبيثِة ، وتوعدهم بأنواع العقاب ، مثَّ ذكر املؤمنني بالصفات احلسنة ، ووعدهم 
  .بالثَّوابِ ، عاد إىل شرح أحوال الكُفَّارِ واملنافقني يف هذه اآلية 

  .ستر كفره وينكره بلسانه جماهدة املنافقَني غُري جائزة ، فإنَّ املنافق ي: فإن قيل 
  :فاجلواُب من وجوه 

} َجاِهِد الكفار واملنافقني { تغليظُ القول ، وهذا بعيٌد؛ ألنَّ ظاهر قوله : جماهدة املنافق : قال الضحاُك : أحدها 
  .راجع إىل الفريقني } واغلظ َعلَْيهِْم { : يقتضي األمر جبهادمها معاً ، وكذا ظاهر قوله 

اجلهاد عبارة عن بذل اجلهد وليس يف اللفظ ما يدلُّ على أنَّ اجلهاد بالسَّيف أو باللِّساِن أو بطريق  أنَّ: وثانيها 
ال يلقى املنافق إالَّ : وقال . بيده ، فإن مل يستطع فبلسانه ، فإن لَْم َيْسَتطْع فبقَلبِِه : فقال ابن مسعوٍد . آخر 

  .وترك الرفق باللِّساِن : وقال ابُن عبَّاسٍ . بوجه مكفهر 
  بإقامِة احلدوِد عليهم: قال احلسُن وقتادةُ : وثالثها 



  .وهذا ليس بشيء؛ ألنَّ إقامة احلدود واجبةٌ على من ليس ُمبنافقٍ : قال القاضي 
ثة إن قيل كيف حسنِت الواُو هنا والفاء أشبه هبذا املوضع؟ ففيه ثال: قال أُبو البقاِء } َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم { : قوله 

  :أوجه 
افعل ذلك يف حال استحقاقهم جهنَّم ، وتلك احلال حال كفرهم : أنَّ الواو واو احلالِ والتقدير : أحدها 

  .ونفاقهم 
  .واعلْم أنَّ مأواهم جهنم : أنَّ الواو جيء هبا تنبيهاً على إرادة فعل حمذوف ، تقديره : والثاين 
أنَّه قد اجتمع هلم عذاُب الدُّنيا باجلهاد والغلظة ، وعذاُب اآلخرة أنَّ الكالم محل على املعىن واملعىن : الثالث 

  .وال حاجة إىل هذا كُلِّه ، بل هي مجلةُ استثنافية . جبعل جهنَّم مأواهم 
  .اآلية } َيْحِلفُونَ باهللا َما قَالُواْ { : قوله تعاىل 

إنُه سَيأِتيكُْم إْنسانٌ يْنظرُ « : لِّ شجرٍة ، فقال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالساً يف ظ: قال ابُن عبَّاسٍ 
فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق ، فدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه » إلْيكُْم بعْينِ الشَّيطاِن ، فإذا َجاَء فال ُتكَلُِّموُه 

فحلفُوا باهللا ما قالوا ،  فانطلق الرَُّجل؛ فجاء بأصحابه ،» َعالَم َتْشتُمنِي أْنَت وأْصَحاُبَك « : وسلم ، فقال 
  .فأنزل اهللا عز وجل اآلية 

نزلت يف جالس بن سويٍد ، وذلك أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب ذات يوم بتبوك ، : وقال الكليبُّ 
اهم رْجساً وعاهبم ، فقال جالٌس  ، لنحُن شرٌّ من احلمري فلمَّا : فذكر املنافقني ، فسمَّ لئن كان حممد صادقاً 

: انصرف رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة أتاه عامر بن قيس ، وأخربه مبا قال جالس ، فقال اجلالس 
كذب يا رسول اهللا؛ فأمرمها رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حيلفا عند املنرب؛ فقام اجلالُس عند املنرب بعد 

ولقد كذب عليَّ عامر ، فقام عامٌر فحلف باهللا الذي ال إله إال العصر فحلف باهللا الذي ال إله إالَّ هو ما قاله ، 
ٌر يديه إىل السَّماء فقال : هو  ، وما كذبُت عليه ، مث رفع عام اللَُّهمَّ انزلْ على نبيَِّك تصديق الصادقِ : لقد قاله 
  .منَّا 

السالم قبل أن يَتفرَّقُوا هبذه ، فنزل جربيل عليه » آمني « : فقال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنون 
يا رسول اهللا ، وأتوب إليه ، فقبلَ رسولُ : ، فقام اجلالُس ، فقال } فَإِن َيُتوُبواْ َيُك َخْيراً لَُّهْم { اآلية ، حىت بلغ 

، مث تاب وَحُسَنْت توبُته    .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك منه 
ا قال : وقيل    }قُولُونَ لَِئن رََّجْعَنآ إِلَى املدينة لَُيْخرَِجنَّ األعز ِمْنَها األذل َي{ نزلت يف عبد اهللا بن أّيب مل

، فسمع زيُد بُن أرقم ذلك وبلغه إىل الرسول  - عليه الصَّالة والسالم  -وأراد به الرسول ] .  ٨: املنافقون [ 
. وحلف أنَُّه مل يقل فنزلت اآلية ، فهمَّ عمُر بقتل عبد اهللا بن أّيب ، فجاء عبد اهللا  -عليه الصالة والسالم  -

افقني مهُّوا بقتله عند رجوعه من تبوك ، وهم : وقال القاضي  األوىل أن حتمل هذه اآلية على ما روي أنَّ املن
خسمة عشر رجالً تعاهدوا أن يدفعوه عن راحلته إىل الوادي باللَّيل ، وكان عمَّار بن ياسر آخذاً خبطام راحلته 

تلثُمون وحذيفة خلفها يسوق . ها ، فسمع حذيفة وقع أخفاف اإلبل ، وقعقة السالح ، فالتفت ، فإذا قوم م
إليكم يا أعداء اهللا ، فهربوا والظَّاهر أهنم ملَّا اجتمعوا لذلك الغرض ، فقد طعنوا يف نبوته ونسبوه إىل : فقال 

  .الزجاج  الكذب يف ادِّعاِء الرسالة ، وذلك هو قوهلم كلمة الكفر وهذا القول اختيار



، وهم مل يكونوا مسلمني } َوكَفَُرواْ َبْعَد إِْسالَِمهِْم { : قوله : فإن قيل    .يدلُّ على أنَّهم أسلُموا من قبل 
: أنَّ املراد من اإلسالم السلم الذي هو ضد احلرب؛ ألنَّهم ملَّا نافقوا ، فقد أظهروا اإلسالم ، وقوله : فاجلواُب 

املراد إطباقهم على الفتك بالرسول عليه الصالة والسالم واهللا تعاىل أخرب الرسول } َنالُواْ َوَهمُّواْ بَِما لَْم َي{ 
هو قوهلم إذا قدمنا املدينة؛ عقدنا على « : بذلك حىت احترز عنهم ، ومل يصلُوا إىل مقصودهم وقال السُّديُّ 

  .» رأس عبد اهللا بن أّيب تاجاً فلم يصلوا إليه 
ا نقمو{ : قوله  ِه َوَم   .} ا إِالَّ أَنْ أَغَْناُهُم اهللا َوَرُسولُُه ِمن فَْضِل

  :يف االستثناء وجهان 
ما يل عندك ذنٌب إالَّ : وما كرُهوا وعاُبوا إالَّ إغناَء اهللا إيَّاهم وهو من باب قوهلم : أنَُّه معفول به ، أي : أحدمها 

  ]الطويل : [ م؛ كقوله إن كان مث ذنٌب فهو هذا ، فهو هتكٌم هب: أن أحسنت إليك ، أي 
  كرامٍ وأنَّا ال َنُخطُّ على النَّْملِ... وال َعْيَب فيَنا غَْيَر ِعْرقٍ ِلَمْعَشرٍ  -٢٨١٥

  ]املنسرح : [ وقول اآلخر 
  ال أنَُّهم َيْحلُُمون إن غضُبوا... َما َنقُموا ِمْن َبنِي أَميَّة إلْ  -٢٨١٦

  إالَّ عليهُم العرُب َيْصلُح... وأنَُّهْم َساَدةُ امللُوك وال 
وما نقموا منهم اإلميان إالَّ ألجل إغناء : أنَُّه مفعولٌ من أجله ، وعلى هذا فاملفعولُ به حمذوف ، تقديره : والثاين 

. ١٢٦: األعراف [ » َنِقَم « وقد تقدَّم الكالُم على . اهللا إيَّاهم   [  
  .عليه وسلم بديته اثين عشر ألفاً فاستغىن  إن موىل اجلالس قتل ، فأمر له رسول اهللا صلى اهللا: قيل 

كانوا قبل قدوم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة يف ضنٍك من العيشِ فلمَّا قدَم عليهم النيب : وقال الكليبُّ 
  .صلى اهللا عليه وسلم استغنوا بالغنائم 

ُيَعذِّْبُهُم اهللا { يعرضوا عن التوبة : أي } إِن َيَتَولَّْوا َيُك َخْيراً لَُّهْم َو{ : من نفاقهم : أي } فَإِن َيُتوُبواْ { : قوله 
: أي } ِمن َوِليٍّ َوالَ َنِصريٍ { يف اَألرض } َوَما لَُهْم { بالنَّارِ } اآلخرة { باخلزي ، ويف } َعذَاباً أَِليماً ِفي الدنيا 

  .أنَّ عذاب اهللا إذا حق مل ينفعه ويلّ وال نصري 
  .اآلية } ُهْم مَّْن َعاَهَد اهللا َوِمْن{ : قوله تعاىل 

، وحذف جواُب الشرط لداللة هذا » لنصَّدقنَّ « : فيه معىن القسم ، فلذلك أجيب بقوله » عاهد اهللا « 
، وال ميتنع اجلمُع بني القسم والالَّم املوطئة له » الالَّم « اجلواب عليه ، و    .للتوطئِة 

  :فيه وجهان : وقال أُبو البقاِء 
  .» لِئْن آَتاَنا : عاهد ، فقال « : تقديره :  أحدمها
  .وال حاجة إىل هذا . قال ، فإنَّ العهد قول : مبعىن » عاهد « أن يكون : والثاين 

  .واألعمش باخلفيفة . قرأمها اجلمهور بالنُّون الثقيلة } لََنصَّدَّقَنَّ َولََنكُوَننَّ { : قوله 
  .ولكن التَّاء أدغمت يف الصَّاد ، لقرهبا منها  ،» لنَتصدَّقنَّ « : قال الزجاج األصل 

هذا خطأ ، فاملتصدق هو : قال األصمعيُّ ، والفرَّاُء . السائل : املعطي ، واملُتصدق : املُتصدق : قال الليثُ 
السورة نزل  واعلم أنَّ هذه]  ٨٨: يوسف [ } َوَتَصدَّْق َعلَْيَنآ إِنَّ اهللا َيْجزِي املتصدقني { : املعطي ، قال تعاىل 



: التوبة [ } َوِمْنُهُم الذين ُيْؤذُونَ النيب { : أكثرها يف شرح أحوال املنافقني؛ فلهذا ذكرهم على التفصيل فقال 
التوبة [ } َوِمْنُهم مَّن َيقُولُ ائْذَن لِّي َوالَ َتفِْتنِّي { ]  ٥٨: التوبة [ } َوِمْنُهم مَّن َيلِْمُزَك ِفي الصدقات { ]  ٦٢

اَهَد اللَّه لَِئْن آَتاَنا ِمن فَْضِلِه {  ] ٤٩:  . ٧٥: التوبة [ } َوِمْنُهم مَّْن َع  [  
جاء ثعلبةُ بُن حاطبٍ األنصاريُّ إىل رسول اهللا : ما روى أبو أمامة قال : واملشهور يف سبب نزول هذه اآلية 

« رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا رسول اهللا ادُع اهللا أن يرزقين ماالً ، فقال : صلى اهللا عليه وسلم فقال 
أّما لَك يف رسول اهللا أسوةٌ « : مثَّ أتاُه بعد ذلك فقال » وْحيَك يا ثعلبةُ قليلٌ ُتؤدِّي ُشكَرُه خٌري من كثريٍ ال ُتِطيقُه 

  »حسنةٌ؟ والذي نفسي بيدِه لْو أردُت أن تسَري اجلبالُ معي ذهباً وفضةً لَساَرْت 
ادُع اهللا أن يرزقين ماالً ، والذي بعثك باحلقِّ لئن رزقين اهللا ماالً : يا رسول اهللا : ل مثَّ راجعه بعد ذلك ، فقا

فاتَّخذ : قال » اللَُّهمَّ ارزْق ثعلبةَ ماالً « ألعطني كلَّ ذي حقٍّ حقَّه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
، ونزل وادياً من أوديتها ، وكان يصلي مع غنماً؛ فنمت كما ينمو الدُّوُد ، حىت ضاقَْت هبا املدينةُ فتن حَّى عنها 

رسول اهللا الظهر والعصر ، ويصلي يف غنمة سائر الصلوات ، مث كثُرْت ومنْت ، فتباعد حىت كان ال يشهُد مجعةً 
يه وال مجاعة؛ فكان إذا كان يوم اجلمعة خرَج يتلقَّى النَّاس يسأهلم عن األخبار ، فذكرُه رسول اهللا صلى اهللا عل

  »ما فعل ثعلبةُ؟ « : وسلم ذات يوم فقال 
فأنزل » يا وْيَح ثَعلبةَ « يا رسول اهللا؛ اتَّخذَ غنماً ما يسعها واٍد ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالوا 

، وكتب سليم ، ورجالً من جهينة   اهللا تعاىل آية الصدقات؛ فبعث رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجالً من بين 
ُمرَّا بثعلََبة بنِ حاطبٍ ، وبرُجلٍ من بنِي سليمٍ ، فخذا « : هلما أسنان الصدقة كيف يأخذاهنا ، وقال هلما 

: فخرجا حىت أتيا ثعلبة؛ فسأاله الصدقة ، وأقرآه كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال » صدقاهتما 
، فنظر هذه إالَّ اجلزية ، ما هذه إالَّ أخت اجلزية ، انطلقا  حىت تفرغا مث عودا إيلَّ ، فانطلقا ومسع هبما السُّلمي 

ما هذه عليك؛ قال خذاه فإنَّ نفسي : إىل خيار أسنان إبله فعزهلا للصَّدقة ، مث استقبلهما هبا ، فلمَّا رأياها قاال 
ا : ا؛ فقرأه مث قال أروين كتابكم: بذلك طيبة ، فمرَّا على الناس ، وأخذَا الصدقات مث رجعا إىل ثعلبة ، فقال  م

هذه إال جزية ، ما هذه إالَّ أخُت اجلزية ، اذهبا حتَّى أرى رأيي ، قال فأقبال ، فلما رآمها رسول اهللا صلى اهللا 
؛ فأخرباه بالذي صنع ثعلبة؛ فأنزل اهللا : عليه وسلم قال قبل أن يكلماه   -يا وْيَح ثعلبةَ ، ثُمَّ دعا للسلمّي خبريٍ

ا كَاُنواْ َيكِْذُبونَ { : اآلية على قوله } ِمْنُهْم مَّْن َعاَهَد اهللا َو{  -عزَّ وجلَّ  وعند رسول ]  ٧٧: التوبة [ } َوبَِم
؛ فسمع ذلك ، فخرج حتَّى أتاُه فقال  وْيَحَك يا ثعلبة ، قد : اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجلٌ من أقارب ثعلبةَ

حىت أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله أن يقبل صدقته ،  أنزل اهللا عزَّ وجلَّ فيك كذا وكذا ، فخرج ثعلبة
  :فقال 

فجعل َيحثُو التُّراَب على رأِسِه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » إنَّ اهللا َمَنعنِي أن أقبلَ ِمْنَك صدقَتَك « 
ه وسلم مث أتى أبا بكر بصدقته؛ ؛ فرجع إىل منزله ، وقبض رسول اهللا صلى اهللا علي» قد أمرُتك فلْم ُتِطْعنِي « : 

فقبض أبو بكر ، مث مل يقبلها عمر اقتداء بأيب بكر ، مثَّ مل  - عليه الصالة والسالم  -فلم يقبلها اقتداء بالرسول 
  .يقبلها عثمان ، وهلك ثعلبةُ يف خالفه عثمان 
فأشهدهم لئن آتاين اهللا من فضله أتى ثعلبة مشهداً من األنصار؛ : وقال ابُن عباسٍ ، وسعيُد بن جبري ، وقتادةُ 



ُه ، وتصدقت منه ، ووصلت منه القرابة ، فمات ابن عمٍّ له ، فورث منه ماالً ، فلم يف  آتيت كلَّ ذي حقٍّ حقَّ
  .مبا قال؛ فأنزل اهللا هذه اآلية 

، ومها من بين عمرو بن عوف قد : وقال احلسن وجماهٌد  جاءا نزلت يف ثعلبةَ بن حاطبٍ ، ومعتب بن قشري 
  .واملشهوُر األول . واهللا لئن رزقنا اهللا لنصدقنَّ ، فلما رزقهما خبال به : على مأل قعوداً وقاال 

  .إنَّ اهللا أمره بإخراج الصَّدقة؛ فكيف جيوُز للرسول أن ال يقبلها منه؟ : فإن قيل 
من قبول الصدقة منه إهانة  - عليه الصالة والسالم -إنَّ اهللا تعاىل منع الرسول : ال يبعد أن يقال : فاجلواب 

له ليعترب غريه؛ فال ميتنع عن أداء الصدقات ، أو أنَّه أتى بتلك الصدقة على وجه الرياء ، ال على وجه 
ُخذْ { : اإلخالص ، وأعلم اهللا الرسول بذلك؛ فلذلك مل يقبل تلك الصدقة ، وحيتمل أيضاً أن اهللا تعاىل ملا قال 

كان هذا غري حاصل يف ثعلبة مع نفاقه؛ فلهذا ]  ١٠٣: التوبة [ } ُتطَهُِّرُهْم َوُتَزكِّيهِم بَِها  ِمْن أَْمَواِلهِْم َصَدقَةً
  .من أخذ تلك الصَّدقِة  - عليه الصالو والسالم  -امتنع الرَّسولُ 

، والكافر ال ميكنه أن يعاهد اهللا : فإن قيل  افق كافٌر    .املن

باهللا ، إالَّ أنه كان منكراً لنبوِة حممٍد عليه الصالة والسالم؛ فلكونه عارفاً  أنَّ املنافق قد يكون عارفاً: فاجلواب 
  .، كان كافراً  -عليه الصالة والسالم  -باهللا ميكنه أن يعاهد اهللا ، ولكونه منكراً لنبوة حممد 

ا خبل باملال ، وكيف ال أقول ذلك وأكثر العامل مقرون بوجود الصانع؟ أو لعله حني عاهد اهللا كان مسلماً ، مث  ملَّ
أَْعقََبُهْم نِفَاقاً { : ومل يف بالعهِد صار منافقاً ، ولفظ اآلية يدلُّ على ذلك لقوله    ] . ٧٨: التوبة [ } فَ

، أو يكفي النِّيَّة؟ : فإن قيل    .هل من شرط املعاهدة أن يتلفظ هبا باللسان 
كان شيئاً نووه يف ]  ٧٥: التوبة [ } ُهْم مَّْن َعاَهَد اهللا َوِمْن{ : تكفي النيةُ ، وأن قوله : قال بعضهم : فاجلواب 

.  ٧٨: التوبة [ } أَلَْم َيْعلَُمواْ أَنَّ اهللا َيْعلَُم ِسرَُّهْم َوَنْجَواُهْم { : أنفسهم لقوله  هذه املعاهدة : وقال احملققون ] 
عفا ألمَّيت ما حدَّثْت به أنفُسَها ما مل تتكلَّم به إنَّ اهللا « : مقيدة بالتَّلفظ باللسان ، لقوله عليه الصالة والسالم 

  .يشعر ظاهره بالقول باللساِن } لَِئْن آَتاَنا ِمن فَْضِلِه لََنصَّدَّقَنَّ { وأيضاً فقوله » أو تعمل 
  :املراد من الصدقة إخراج املال ، وهو على قسمني واجٌب وغري واجب والواجُب قسمان : فإن قيل 

  .لشرع كالزَّكاة ، والنفقات الواجبِة قسم واجٌب بأصل ا
  .وقسم مل جيب إالَّ إذا التزمه العبد كالنذور 

  هل يتناولُ األقسام الثالثة ، أو ال؟» لنصَّدَّقنَّ « : فقوله 
والبخل يف عرف » خبلوا به « : أنَّ الصَّدقات الَّيت ليست واجبة ، غري داخلة يف اآلية ، لقوله : فاجلواُب 
  .بارة عن منع الواجب؛ وألنَّه تعاىل ذمَُّهم هبذا الترك ، وتارك املندوب ال يذم الشَّْرعِ ع

بقي القسمان الواجبان؛ فالواجب بأصل الشرع داخل يف اآلية ، ال حمالة بقي الواجب بالنَّذر ، والظَّاهر أن 
وهذا ليس فيه إشعاٌر بالنَّذر ، } ِه لََنصَّدَّقَنَّ لَِئْن آَتاَنا ِمن فَْضِل{ اللفظ ال يدلُّ عليه؛ ألنه ليس يف اآلية إالَّ قوله 

  .ألنَّ الرجل قد يعاهُد ربَُّه يف أن يقوم مبا يلزمه من الزَّكوات والنفقات الواجبة إن وسََّع اُهللا عليه 
لتزام ، لفظ اآلية يدلُّ على أنَّ الذي لزمهم إنَّما بسبب هذا االلتزام ، والزكاةُ ال تلزم بسبب هذا اال: فإن قيل 

  .وإمنا تلزُم مبلك النصاب وحلول احلولِ 



ال يوجُب أن يفعلوا ذلك على الفور؛ ألنَُّه إخبار عن إيقاع هذا الفعل يف » لنصَّدقنَّ « : قوله : فاجلواُب 
} احلني َولََنكُوَننَّ ِمَن الص{ : لنصدقن يف وقته كما قالوا : املستقبل ، وهذا النذر ال يوجُب الفور؛ فكأهنم قالوا 

يف أوقات لزوم الصَّالة؛ فثبت مبا قرَّْرَنا أنَّ الدَّاخل حتت هذا العهد ، إخراج األموال الواجبة بأصل : أي 
  .الشَّرع ، ويؤكد هذا ما روي يف سبنب النُّزولِ أنَّ اآلية إنَّما نزلت يف حق من امتنع من أداة الزَّكاِة 

  فصل
« واملراُد ب . الِ بأي طريق كان ، إمَّا بتجارة ، أو غنيمٍة أو غري ذلك إيتاء امل: ههنا » الفضل « املراُد من 
من يعملُ بعمل : الصاحل ضد املفسد ، واملفسد عبارة عمَّن خبل مبا يلزمه يف التكليف ، فالصَّاحل : » الصَّاحلَني 

  .أهل الصَّالحِ من صلة الرَّحمِ والنَّفقِة يف اخلري ، وحنو ذلك 

اً ِفي قُلُوبِهِْم إىل {  :مث قال تعاىل  } َيْومِ َيلْقَْوَنُه فَلَمَّآ آَتاُهْم مِّن فَْضِلِه َبِخلُواْ بِِه َوَتَولَّواْ وَُّهْم مُّْعرُِضونَ فَأَْعقََبُهْم نِفَاق
.  

  ]الكامل : [ أعقب فالناً ندامةٌ ، إذا صريت عاقبة أمره ذلك ، قال اهلذيلُّ : يقال : قال الليثُ 
ُع... بينَّ وأعقُبوين َحْسَرةً أودى  -٢٨١٧ قِْل   َبْعد الرُّقاِد وعْبَرةٌ ال ُت
ُه ُسقْماً ، وأعقبه اهللا خرياً ، واملعىن : ويقال  صري عاقبة أمورهم : أخلفهم يف قلوهبم أي : أكل فالنٌ أكلةً فأعقبت

  .عاقبته وأعقبته مبعىن : النفاق ، عاقبهم بنفاق يف قلوهبم ، يقال 
  فصل

، والذي تقدَّم ذكره هو اهللا تعاىل ، واملعاهدة » فأعقبهم «  فعل ، وال بد من إسناده إىل شيء تقدَّم ذكره 
والتصدق والصالح والبخل والتويل واإلعراض ، وال جيوُز إسناد إعقاب النفاق إىل املعاهدة أو التَّصدق أو 

ول النفاق يف القلب؛ ألنَّ النفاَق عبارة الصالح ، ألنَّ هذه الثالثة أعمال اخلري؛ فال جيوز جعلها مؤثرة يف حص
عن الكُفْرِ ، وهو جهل وترك بعض الواجب ال يكون مؤثراً يف حصول اجلهلِ يف القلب؛ ألنَّ ترك الواجب عدٌم 

، واجلهل وجود ، والعدم ال يكون مؤثراً يف الوجود؛ ألنَّ البخل والتويل واإلعراض ، قد يوجُد يف كثري من 
أنَُّه ال حيصلُ معه النفاق؛ وألنَّ هذا الترك لو أوجب حصول الكفرِ يف القلب ألوجبه ، سواء كان الفُسَّاقِ ، مع 

هذا الترك جائزاً شرعاً أو حمرماً شرعاً؛ ألنَّ سبب اختالف األحكام الشرعية ال خيرج املؤثر عن كونه مؤثراً؛ 
فلو كان فعل اإلعقاب ]  ٧٧: التوبة [ } َما كَاُنواْ َيكِْذُبونَ بَِمآ أَْخلَفُواْ اهللا َما َوَعُدوُه َوبِ{ : وألنه تعاىل قال 

فأعقبهم ببخلهم وتوليهم وإعراضهم نفاقاً يف : مسنداً إىل البخل ، والتويل ، واإلعراض لصار تقدير اآلية 
صول النفاق يف قلوهبم مبا أخلفُوا اهللا ما وعدوه ومبا كانوا يكذبون ، وذلك ال جيوز؛ ألنَّه فرق بني التَّويل وح

القلب بسبب التويل ، ومعلوٌم أنه كالم باطل؛ فثبت هبذه الوجوه أنَُّه ال جيوز إسناد اإلعقاب إىل شيء من 
أنَّ اهللا تعاىل هو الذي يعقب النفاق : األشياِء املتقدم ذكرها إالَّ إىل اهللا تعاىل؛ فوجب إسناده إليه؛ فصار املعىن 

، وهذا هو الذي قاله الزجاُج ، إنَّ معناه  يف قلوهبم ، وذلك يدلُّ على أنَّ : خالق الكفر يف القلوب هو اهللا تعاىل 
فَأَْعقََبُهْم نِفَاقاً ِفي { : أنَُّهم ملَّا ضلُّوا يف املاضي فهو تعاىل أضلَُّهم عن الدِّين يف املستقبل ، ويؤكُد ذلك قوله تعاىل 

« : عائد إىل اهللا تعاىل فكان األوىل أن يكون قوله » َيلقَْوَنُه « : يف قوله  فالضمُري} قُلُوبِهِْم إىل َيْومِ َيلْقَْوَنُه 
  .مسنداً إىل اِهللا تعاىل » فأْعقََبُهْم 



فأعقبهم العقوبة على النفاق وتلك العقوبة : أي } فَأَْعقََبُهْم نِفَاقاً ِفي قُلُوبِهِْم { : املراُد من قوله « قال القاضي 
  .» وهبم وضيق الصدر وما يناهلم من الذُّل والذنب ويدوم هبم ذلك إىل اآلخرة حدوث الغم يف قل: هي 

ذكروا دليالً عقلياً ، قوبلوا بدليل عقلي    .واهللا أعلم . وهذا بعيٌد؛ ألنه عدولٌ عن الظَّاهر من غري دليل فإن 
  فصل

ب على املسلم االحتراز عن ذلك ، ظاهُر اآلية يدلُّ على أنَّ نقض العهد ، وخلف الوعد ، يورثُ النِّفاَق ، فيج
أنَّه يوجب النفاق ال حمالة هلذه اآلية ، ولقوله عليه الصالة : ومذهب احلسنِ البصري . وجيتهد يف الوفاِء 

اً وإن صلَّى وصاَم وزعَم أنَُّه مؤمٌن ، إذا حدَّث كذَب ، وإذا وعَد « : والسالم  ثالثٌ من كُنَّ فيه كان ُمنافق
  .» ُتِمَن َخانَ أخلَف ، وإذا ائْ

} فَأَكَلَُه الذئب { إن أوالد يعقوب حدَّثُوه يف قوهلم : أتى احلسن رجلٌ فقال له : ونقل أن واصل بن عطاء قال 
، وائتمنهم ]  ١٢: يوسف [ } َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ { : فكذبوُه ، ووعدوه يف قوهلم ]  ١٧: يوسف [  فأخلفوه 

  .فتوقف احلسن يف مذهبه : حنكُم بكوهنم منافقني؟ قيل  أبوهم على يوسف فخانوه ، فهل
، وعلى دينه ، وعلى رسوله وإذا وعد « وفسَّر عمر بن عبيد احلديث فقال  إذا حدَّث عن اهللا كذب عليه 

ذكر اهللا فيمن عاهد اهللا ، وإذا ائتمن على دين اهللا خان يف السرِّ فكان قلبه على خالف لسانه    .» أخلف كما 
} َتِحيَّتُُهْم َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسالٌَم { : متسَّكُوا يف إثبات ُرؤية اهللا بقوله تعاىل « قال اجلبائيُّ } إىل َيْومِ َيلْقَْوَنُه  {: قوله 

} إىل َيْومِ َيلْقَْوَنُه { واللقاء ليس عبارة عن الرؤية ، بدليل قوله يف صفة املنافقني : قال ]  ٤٤: األحزاب [ 
  .الكفَّار ال يرونه؛ فدلَّ على أنَّ اللقاء ليس عبارة عن الرؤية  وأمجعوا على أنَّ

من حلَف على مينيٍ كاذبٍة ليقتطع هَبا حق امرئ ُمسلمٍ لقَي اهللا وُهو عليه » ويؤيُده قوله عليه الصالة والسالم 
  .» ههنا  لقاء ما عند اهللا من العقاب فكذا: وأمجعوا على أنَّ املراد من اللقاء ههنا « غَضَبانُ 

وهذا دليلٌ ضعيٌف؛ ألنَّا إذا تركنا محل لفظ اللقاء على الرُّؤيِة يف هذه اآلية ، ويف اخلرب « قال ابن اخلطيب 
لدليل منفصل؛ فال يلزمنا ذلك يف سائر الصُّور ، كما إذا أدخلنا التَّخصيَص يف بعض العمومات لدليل منفصل؛ 

  .» غري دليل فكما ال يلزمنا هذا ال يلزمنا ذلك  فال يلزمنا أن ُنَخّصَص مجيع العمومات من
أنَّ اهللا أعقبهم ذلك النِّفاق يف قلوهبم ألجل : أي } بَِمآ أَْخلَفُواْ اهللا َما َوَعُدوُه َوبَِما كَاُنواْ َيكِْذُبونَ { : قوله 

اً ، وأبو رجاء مثقالً» َيكْذُبونَ « وقرأ اجلمهور . إخالفهم الوعد ، وعلى كذهبم    . خمفف
  .اآلية } أَلَْم َيْعلَُمواْ أَنَّ اهللا َيْعلَُم ِسرَُّهْم َوَنْجَواُهْم { : قوله تعاىل 

، التفاتاً . بالياء من حتت » َيْعلُموا « قرأ اجلمهور  وقرأ عليُّ بن أيب طالبٍ ، واحلسُن ، والسلمي باخلطاب 
ما يفاوُض فيه بعضهم بعضاً فيما بينهم ، : ْجَوى ما ينطوي عليه صدورهم والنَّ: للمؤمنني دون املنافقني والسِّر 

{ : وهو الكالم اخلفي كأنَّ املتناجني منعا إدخال غريمها معهما ، ونظريه قوله تعاىل » النَّْجوِ « مأخوذ من 
{ : وقوله ]  ٨٠: وسف ي[ } فَلَمَّا استيأسوا ِمْنُه َخلَُصواْ َنجِّياً { : وقوله تعاىل ]  ٥٢: مرمي [ } َوقَرَّْبَناُه َنجِيا 

  }فَالَ َتَتَناَجْواْ باإلمث والعدوان َوَمْعِصَيِة الرسول َوَتَناَجْواْ بالرب والتقوى 

أنَّ اهللا تعاىل يعلم سرهم وجنواهم فكيف يتجرَّءون على النفاق الذي األصل فيه : ، واملعىن ]  ٩: اجملادلة [ 
نَُّه تعاىل يعلم ذلك من حاهلم ، كما يعلم الظَّاهر ، وأنَُّه يعاقب االستسرار والتَّناجي فيما بينهم ، مع علمهم بأ



  .عليه كما يعاقب على الظَّاهر 
، والغيب : والَعالَُّم } َوأَنَّ اهللا َعالَُّم الغيوب { : قال    .ما كان غَاِئباً عن اخللق : مبالغة يف العامل 

  .اآلية } ْؤِمنَِني ِفي الصََّدقَاِت الذين َيلِْمُزونَ املطوعني ِمَن الُْم{ : قوله تعاىل 
  :أوجه » الذين َيلِْمُزونَ « يف 

  .هم الذين : أنه مرفوٌع على إضمار مبتدأ ، أي : أحدها 
  .» املطَّوِّعني « حالٌ من » ِمَن الُمؤمنَني « أّنَّه يف حمل رفع باالبتداء ، و : الثاين 

ب » يف الصَّدقاِت « و  َيعيُبونَ : أي » املُطَّوِّعَني « نسٌق » الَّذشَني ال َيجُِدونَ « و ، » َيلِْمُزونَ « متعلق 
« وال َيْحُسن عطفُه على » املُؤمنَني « خفٌض ، عطفاً على » والَّذيَن « : وقال مكيٌّ . املياسري ، والفقراء 

هكذا ذكره النَّحاُس يف » ُزونَ َيلِْم« عطف على » فََيْسَخُرونَ « ؛ ألنه ملْ يتمَّ امساً يعد؛ ألنَّ » املُطَّوِّعني 
  .اإلعراب له ، وهو عندي وهٌم منه 

، فإنَّ « : قال شهاُب الدِّين    .» قد متَّ من غري احتياجٍ لغريه « املُطَّوِّعَني » واألمر فيه كما ذكر 
هذا أظهُر إعراب » منُهْم  َسِخَر اُهللا« اجلملةُ من قوله : نسٌق على الصِّلِة ، وخرب املبتدأ » فََيْسخُرونَ « : وقوله 

  .قيل هنا 
، ذكره أُبو البقاِء وهذا ال ُجيوُز؛ ألنَُّه يلزُم اإلخباُر » الَِّذيَن َيلِْمُزونَ « نسٌق على » والَّذيَن ال َيجُِدونَ « : وقيل 

ُمنافقَني ، وأمَّا إذَا كاُنوا » ن الَِّذيَن ال َيجُِدو« ، وهذا ال يكون ، إالَّ بأنْ كان } َسِخَر اهللا ِمْنُهْم { : عنهم بقوله 
  .، قاله أُبو البقاِء » املُؤمنَني « نسٌق على » والَِّذيَن ال َيجُِدونَ « : وقيل . مؤمنني ، كيف يسخُر اهللا منهم؟ 

؛ ألن أصل ليسوا مؤمنني» الَِّذيَن ال جيُدونَ « أنَّه يفهُم أنَّ : ووجُه بعده . » وُهو بعيٌد جّداً « : قال أُبو حيَّان 
املؤمنني ، والذين ال جيُدوَنح : َيلِْمُزونَ املطَّوِّعَني من هذين الصنفني : العطف الداللةُ على املُغايرِة ، فكأنَّنُه قيل 

  .مطَّوِّعني غري مؤمنني » الَِّذيَن ال جيدون « فيكون 
لئالَّ يفصل بينهما » املُطَّوِّعَني « علَّق ب ، وال يت» َيلِمُزونَ « متعلٌق ب » ِفي الصَّدقاِت « : وقال أُبو البقاِء 

« حال ، واحلالُ ليست بأجنّيب ، وإنَّما يظهر يف ردِّ ذلك أن » ِمَن املؤمنَني « وهذا فيه نظر؛ إذ قوله . بأجنيب 
َخُرونَ فََيْس« : وقيل . خالف األصل » الباء « مبعىن » يف « وكون » يف « إنَّما يتعدى بالياِء ، ال ب » يطَّوَّع 

ا تضمَّنُه املبتدأ من معىن الشرط ، ويف هذا الوجه ُبعٌد من حيثُ إنَّه يقُرب من »  خُرب املبتدأ ودخلِت الفاُء ، ملَ
َسيُِّد اجلاريِة « : كون اخلرب يف معىن املبتدأ فإنَّ من عاب إنساناً وغمزُه علم أنَُّه يسخُر منه فيكون كقوهلم 

  .» ماِلكَُها 

: من طريق املعىن ، حنو » َسِخَر اُهللا منُهم « يكون حملُّه نصباً على االشتغال ، بإضمار فعل ُيفسِّره أن : الثالث 
  .عاب الذين يلمُزون ، سخر اهللا منهم 

  .أنْ ينصب على الشتم : الرابع 
  .» ِسرَُّهم وجنْواُهْم « أن يكون جمروراً بدالً من الضمري يف : اخلامس 

  .بضمِّ اجليمِ » ُجْهَدهم « امليم ، وقد تقدَّم أنَّها لغة ، وقرأ اجلمهور  بضم» يلُْمزون « وقرئ 
الطَّاقةُ : وقيل املفتوُح املشقَّةُ واملضموُم . لغتان مبعىن واحد : فقيل . بالفتح » َجْهدهم « وقرأ ابُن هرمز ومجاعة 



  .العملُ : املضموُم شيٌء قيلٌ يعاُش به واملفتوُح : ، قالُه القتييبُّ ، وقيل 
دعاًء } َسِخَر اهللا ِمْنُهْم { : وقوله    .حيتملُ أن يكون خرباً حمضاً ، وأن يكون 
  فصل

  .اعلم أنَّ هذا نوع آخر من أعماهلم القبيحة ، وهو ملزهم من يأيت بالصَّدقاِت 
وٍف بأربعة آالِف حثَّ رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الصَّدقِة؛ فجاء عبُد الرمحن بُن ع: قال املفسِّرون 
يا رسول اهللا ، مايل مثانية آالف درهم ، جئتك بأربعة آالف فاجعلها يف سبيل اهللا ، وأمسكُت : درهم ، فقال 

  .أربعة آالف لعيايل 
فبارك اُهللا يف مال » َباَرَك اُهللا لََك ِفيَما أْعطْيَت ، وفيَما أْمَسكَْت « : فقال رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هلما مائة وستون ألفاً وتصدق يومئذ عاصُم بن عبدا لرمحن ، حتَّى إنَُّه خلف امرأتني يوم أن مات؛ فبلغ مثُن ماله 
  .عدي العجالين مبائة وْسقٍ من متر 

يا رُسول اهللا بتُّ ليليت أجر باجلرير حىت : وجاء أُبو عقيلٍ األنصاري وامسه احلبحاب ، بصاعٍ من مترٍ ، وقال 
مترٍ؛ فأمسكُت أحدمها لعيايل ، وجئُت باآلخر؛ فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ينثره نلُت صاعني من 

افقُون ، وقالوا  ما أعطى عبد الرمحن وعاصم إالَّ رياًء ، وإن كان اهللا ورسوله : على الصَّدقاِت؛ فلمزهم املن
الَِّذيَن يلِْمُزون « : قات؛ فأنزل اهللا تعاىل لغنيني عن صاع أيب عقيل ولكنَُّه أحب أن يزكي نفسه ليعطى من الصَّد

، : يعيبون املطوعني املتربعني من املؤمنني يف الصدقات ، يعين : أي »  َوالَِّذيَن { عبد الرمحن بن عوف وعاصماً 
  .طاقتهم : أي } الَ َيجُِدونَ إِالَّ ُجْهَدُهْم 

، واجلهد بالفتح ،: واجلُْهُد  فََيْسَخُرونَ « : أبا عقيل : واجلُْهد بالضمِّ مبعىن واحد يعين  شيء قليلٌ يعيش به املقلُّ 
املراُد أنه تعاىل قبل : جازاهم على السخرية ، وقال األصمُّ : أي } َسِخَر اهللا ِمْنُهْم { يستهزئون منهم ، » ِمْنُهْم 

َولَُهْم َعذَاٌب { ذلك كالسخرية ، من هؤالء املنافقني ما أظهروُه من أعمال الربِّ مع أنَُّه ال يثيبهم عليها؛ فكان 
  .} أَِليٌم 

  .اآلية } استغفر لَُهْم أَْو الَ َتْسَتْغِفْر لَُهْم { : قوله تعاىل 
يا رسول اهللا ، استغفر لنا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا : إنَّ عند نزول اآلية يف املنافقني ، قالوا : قال ابُن عبَّاسٍ 

قد تقدَّم الكالم على } استغفر لَُهْم أَْو الَ َتْسَتْغِفْر لَُهْم { : ؛ فنزل قوله تعاىل » ْم سأْستغفُر لَكُ« : عليه وسلم 
  ]الطويل : [ ؛ وأنَُّه نظُري قوله ]  ٥٣: التوبة [ } قُلْ أَنِفقُواْ طَْوًعا أَْو كَْرًها لَّن ُيَتقَبَّلَ ِمنكُْم { : هذا عند قوله 

  لَديَنا وال مقليَّةٌ إنْ تقَلَِّت... ال ُمِسيئةٌ أِسيِئي بَِنا أْو أْحِسين  -٢٨١٨

َسبِيلِ اللَِّه َوقَالُوا لَا فَرَِح الُْمَخلَّفُونَ بَِمقَْعِدِهْم ِخلَاَف َرُسولِ اللَِّه َوكَرُِهوا أَنْ ُيَجاِهُدوا بِأَْمَواِلهِْم َوأَْنفُِسهِْم ِفي 
ا َولَْيْبكُوا كَِثًريا َجَزاًء بَِما كَاُنوا ) ٨١(َحرا لَْو كَاُنوا َيفْقَُهونَ  َتْنِفُروا ِفي الَْحرِّ قُلْ َناُر َجهَنََّم أََشدُّ فَلَْيْضَحكُوا قَِليلً

وا قَاِتلُفَإِنْ َرَجَعَك اللَُّه إِلَى طَاِئفٍَة ِمْنُهْم فَاْسَتأْذَُنوَك ِللُْخُروجِ فَقُلْ لَْن َتْخُرُجوا َمِعَي أََبًدا َولَْن ُت) ٨٢(َيكِْسُبونَ 
َولَا ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد ِمْنُهْم َماَت أََبًدا َولَا ) ٨٣(َمِعَي َعُدوا إِنَّكُْم َرِضيُتْم بِالْقُُعوِد أَوَّلَ َمرٍَّة فَاقُْعُدوا َمَع الَْخاِلِفَني 
َولَا ُتْعجِْبَك أَْمَوالُُهْم َوأَْولَاُدُهْم إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ) ٨٤(َتقُْم َعلَى قَْبرِِه إِنَُّهْم كَفَُروا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوَماُتوا َوُهْم فَاِسقُونَ 

  ) ٨٥(أَنْ ُيَعذَِّبُهْم بَِها ِفي الدُّْنَيا َوَتْزَهَق أَْنفُُسُهْم َوُهْم كَاِفُرونَ 



  .اآلية } فَرَِح املخلفون بَِمقَْعِدِهْم { : قوله تعاىل 
َد « يصلُح ملصدر ، وهو » فرح « متعلٌق ب » بَِمقْعِدِهم «    .، وزمانه ومكانه » قََع

، وأقَعده غريه » قََعَد قُُعوداً وَمقَْعداً « قال اجلوهريُّ  ، أي : واملخلف « ، َجلس  خلفهم اهللا وثبطهم ، : املتروُك 
ا علموا تثاقلهم عن اجلهاِد واملراُد ب  -عليه الصالة والسالم  -أو خلفهم رسول اهللا  « ملقعد ا» واملؤمنون ، ملَّ

  .املدينة؛ فعلى هذا هو اسُم مكاٍن : يريُد : وقال ابُن عبَّاسٍ . ههنا املصدر ، أي؛ بقُُعوِدِهْم وإقامتهم باملدينة 
  :فرح املتخلفون فاجلواُب من وجوه : إنَّهم احتالُوا حىت ختلَّفُوا عن رسول اهللا؛ فكان األوىل أن يقال : فإن قيل 
لصالة والسالم منع أقواماً من اخلروج معه لعلمه أنَّهم يفسدون ويشوشون ، وكان أنَّ الرسول عليه ا: أحدها 

  .هذا يف غزوة تبوك؛ فهؤالء كانوا خملَّفني ال متخلِّفني 
فَإِن رََّجَعَك اهللا إىل طَآِئفٍَة مِّْنُهْم { : أنَّ أولئك املتخلفني صاُروا خملفني يف قوله بعد هذه اآلية : وثانيها 

ا منعهم اهللا من ]  ٨٣: التوبة [ } ِللُْخُروجِ فَقُلْ لَّن َتْخُرُجواْ َمِعَي أََبداً َولَن ُتقَاِتلُواْ َمِعَي َعُدّواً فاستأذنوك  ، فلمَّ
  .اخلروج صاُروا خملفني 

أنَّ من يتخلَّف عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعد خروجه إىل اجلهاد ، يوصف بأنَّه خملف من حيث : وثالثها 
  .ُه مل ينهض ، وبقي وأقام إنَّ

  :فيه ثالثةُ أوجٍه } ِخالََف َرُسولِ اهللا { : قوله 
: ؛ ألنَّه يف معىن ختلَّفوا ، أي « َمقْعِدِهْم » أنَّه منصوٌب على املصدر بفعلٍ مقدرٍ مدلولٍ عليه بقوله : أحدها 

  .ختلَّفوا خالف رسول اهللا 
، وا« خالف » أنَّ : الثاين  فَرُِحوا؛ ألجل : أي « َمقَْعد » ، وإمَّا « فَرَِح » لعامل فيه إمَّا مفعولٌ من أجله 

خمالفتهم رسول اهللا ، حيثُ مضى هو للجهاد ، وختلَّفوا هم عنه ، أو بقعودهم ملخالفتهم له ، وإليه ذهب 
، وُيؤيُد ذلك قراءةُ من قرأ    .الالَّم  بضم اخلاء وسكون« ُخلْف » الطربيُّ ، والزجاج ، ومؤرِّج ، وقطُرب 

ختلَّف بعد : أقام زيد خالف القوم ، أي : بعد رسول اهللا ، يقال : أن ينتصب على الظرف ، أي : والثالث 
  .ذهاهبم 

: ، وأنَّ يونس رواه عن عيسى بن عمر ومعناه « َخلْف » : مبعىن « خالَف » إنَّ : قال األخفش وأبو عبيدة 
بفتح اخلاِء وسكون الالَّمِ « َخلَْف » ، وأبو حيوة ، وعمرو بن ميمون  ويؤيده قراءة ابن عبَّاسٍ. بعد رسول اهللا 

.  
اسم للجهِة املعينة كاخللف ، وذلك أنَّ املتوجِّه إىل قُدَّامه فجهة خلفه خمالفة جلهة : وعلى هذا القول ، اخلالف 

: [ ، وأنشد أبو عبيدة لألحوص مستعمل « َخلْف » مبعىن « ِخالَف » قُدَّامه يف كوهنا جهة ُمتوجِّهاً إليها ، و 
  ]الكامل 
  َبَسطَ الشَّواِطُب بَْيَنُهنَّ َحِصريَا... َعقََب الرَّبيُع ِخالفَُهْم فَكَأَنََّما  -٢٨١٩

  ]الطويل : [ وقول اآلخر 
ِد... فَقُلْ للَِّذي َيْبقَى خالَف الذي َمَضى  -٢٨٢٠   َتأهَّْب ألْخَرى ِمثلَها فكأنْ قَ

إنَّهم فرحوا بسبب التخلف ، : أي } رهوا أَن ُيَجاِهُدواْ بِأَْمَواِلهِْم َوأَْنفُِسهِْم ِفي َسبِيلِ اهللا وك{ : قوله تعاىل 
  .وكرُهوا الذهاب إىل الغزو 



واعلم أنَّ الفرح باإلقامة يدل على كراهيِة الذهاب ، إالَّ أنَُّه أعاده للتَّأكيد ، أو لعلَّ أن املراد أنَّ طبعه مال إىل 
ة؛ ألجل إلفه البلدة ، واستثنائه بأهله وولده ، وكره اخلروج إىل الغزو؛ ألنَُّه تعريٌض للمال والنفس للقتلِ اإلقام

: ، وأيضاً منعهم عن اخلروج شدة احلرِّ يف وقت خروج رُسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو املراُد من قوله 
: أي } قُلْ َناُر َجَهنََّم أََشدُّ َحّراً لَّْو كَاُنوا َيفْقَُهونَ { : األخري بقوله ، فأجاب اُهللا عن هذا } الَ َتنِفُرواْ ِفي احلر { 

، وكذلك يف مصحف عبد اهللا بن مسعود ، أي  بعد هذه الدَّار ، دار أخرى ، وبعد هذه احلياة حياة : يعلمون 
  .أخرى ، وأيضاً هذه مشقة منقضية ، وتلك مشقة باقية 

  ]الطويل : [ م وأنشد الزخمشريُّ لبعضه
  مَساءةَ َيْومٍ أرُيَها َشَبُه الصَّابِ... َمَسرَّةَ أْحقابٍ تلقَّْيُت َبْعدَها  -٢٨٢١

  وَراء َتقَضِّيها َمَساَءةُ أْحقَابِ... فَكيَف بأنْ َتلْقَى مسرَّةَ َساَعٍة 
  .اآلية } فَلَْيْضَحكُواْ قَِليالً َولَْيْبكُواْ كَِثريا { : قوله تعاىل 

  :فيهما وجهان » كَِثرياً « ، و » الً قَِلي« 
ضحكاً قليالً وبكاًء كثرياً؛ فحذف املوصوَف ، وهو أحُد : أنَّهما منصوبان على املصدر ، أي : أظهرمها 

  .املواضع املُطَّرِد فيها حذُف املوصوف وإقامةُ الصفة مقامه 
، وزماناً كثرياً واألول أوىل؛ ألنَّ الفعل يدلُّ على زماناً قليالً : أنَّهما منصوبان على ظريف الزمان ، أي : والثاين 

  .بلفظه ومعناه ، خبالف ظرف الزمان فإنه ال يدلُّ عليه بلفظه ، بل هبيئته اخلاصَِّة : املصدر بشيئني 
كَاُنواْ َجَزآًء بَِما { وهذا وإن ورد بصيغة األمر إالَّ أنَّ معناه اإلخبار بأنه ستحصل هذه احلالة ، لقوله تعاىل بعده 

  .} َيكِْسُبونَ 
  :فيه وجهان » َجَزاًء « : قوله 

و . سبب األمر بقلَّة الضَّحِك ، وكثرة البكاء جزاؤهم بعملهم : إنَّه مفعولٌ ألجله ، أي : قال الزَّجَّاج : األول 
  .، لتعديته به وجيوزث أن يتعلَّق مبحذوٍف؛ ألنَّه صفته » جزاء « متعلق ب » بَِما « 

يف الدنيا من } َجَزآًء بَِما كَاُنواْ َيكِْسُبونَ { . ُيْجزونَ جزاًء : أن ينتصب على املصدر بفعلٍ مقدَّرٍ ، أي  :والثاين 
  .النِّفاق 

  .اآلية } فَإِن رََّجَعَك اهللا { : قوله تعاىل 
: الطارق [ } الرجع والسمآء ذَاِت { ، كقوله » الرَّْجع « : يتعدَّى كهذه اآلية الكرمية ، ومصدُرُه » َرَجَع « 
١١  . : واملصدر . يف قراءة من َبَناُه للفاعل ]  ٣٥: األنبياء [ } َوإِلَْيَنا ُتْرَجُعونَ { : وال يتعدَّى ، حنو ] 

  .الرُّجوُع ، كالدُُّخولِ 
ن فيه ، مصري الشَّيء إىل املكان الذي كا» الرجع « فإن ردَّك اهللا من غزوة تبوك إىل املدينة ، ومعىن : واملعىن 
  .رددته رداً : رجعته رجعاً ، كقولك : يقال 
إنَّما خصََّص؛ ألنَّ مجيع من أقام باملدينة ما كانوا منافقني ، بل كان بعضهم خملصني } إىل طَآِئفٍَة مِّْنُهْم { : وقوله 

َولَن { يف سفر ، } َبداً فَقُلْ لَّن َتْخُرُجواْ َمِعَي أَ{ معك يف غزوة أخرى } فاستأذنوك ِللُْخُروجِ { معذورين ، 
وهذا جيري جمرى الذَّم واللَّعن هلم ، وجمرى إظهار نفاقهم وفضائحهم؛ ألنَّ ترغيب } ُتقَاِتلُواْ َمِعَي َعُدّواً 



املسلمني يف اجلهاد أمٌر معلوٌم بالضَّرورة من دين حممَّد عليه الصالة والسالم ، وملَّا منعوا هؤالء من اخلروج إىل 
  لك االستئذان ، كان ذلك تصرحياً بكوهنم خارجني عن اإلسالم ، ونظريه قوله تعاىلالغزو بعد ذ

، مث إنَّه تعاىل علَّل ذلك ]  ١٥: الفتح [ } قُل لَّن َتتَّبُِعوَنا { ]  ١٥: الفتح [ } َسَيقُولُ املخلفون إِذَا انطلقتم { 
  .يف غزوة تبوك } عود أَوَّلَ َمرٍَّة بالق{ ألنكم رضيتم : أي } إِنَّكُْم َرِضيُتْم { املنع بقوله 

  .» يعين ظرف زمان وهو بعيد « قال أُبو حيَّان . ظرف » أوَّل مرٍَّة « : قال أُبو البقاِء 
أول خرجٍة خرجها رسولُ اهللا صلى اهللا : ويف التفسري . ألنَّ الظَّاهر منصوبةٌ على املصدر « قال شهاُب الدِّين 

املعىن    .» مرَّة من اخلروج أول : عليه وسلم ، ف
نكرة ، وضعت موضع املرات ، للتفضيل ، فلَم ذُِكَر اسُم التفضيل « َمرٍَّة » : فإن قلت « قال الزخمشريُّ 

أن يقال هند أكُرب النساء ، وهي : أكثُر اللُّغتني : املضاُف إليها ، وهو دالٌّ على واحدٍة من املرَّاِت؟ قلت 
» ربى امرأة ، ال يكاُد ُيعثر عليه ، ولكن هي أكرب امرأة ، وأول مرة وآخر مرة هي ك: أكربهنَّ ، مث إنَّ قولك 

.  
أنَّ احلاجةَ يف املرَّة األوىل إىل موافقتكم كانت أشّد ، وبعد ذلك زالت تلك احلاجة فلما ختلَّفُْتم عند : واملعىن 

  .مسيس احلاجة إىل حُضورِكُم؛ فبعد ذلك ال نقبلكم ، وال نلتفُت إليكم 
َع اخلالفني « : وله ق ب » َم ، وجيوُز أن يتعلَّق مبحذوٍف؛ ألنَّه » اقُْعُدوا « هذا الظَّرُف جيوز أن يكون متعلقاً 

  .املتخلُِّف بعد القوم : واخلَاِلُف . » اقُْعُدوا « حال من فاعل 
. رجل يف قومه ، وهو من خيلف ال» خالف « مجع ، واحدهم » اخلَاِلفُونَ « : قال األخفُش ، وأبو عبيده 

  .مع اخلالفَني من الرِّجال الذين خيلفون يف البيت ، فال يربحون : واملعىن 
، إذا كان خمالفاً : ، يقالُ » اخلَاِلفَني « ب : املراد : وقال الفرَّاُء  فالن خالفةُ أهل : وقال األخفُش . عبد خالف 

: خمالف كثري اخلالف ، فإذا مجع قلت : لفةٌ ، أي يقال هذا رجل خا: بيته إذا كان خمالفاً هلم ، وقال الليثُ 
، إذا فسد : هو الفاسد ، يقال : اخلالُف : وقال األصمعيُّ . اخلالفُونَ  خلوفاً  خلف فالن عن كل خري خيلف 

. غليب النِّساُء والصبيانُ والرِّجالُ العاجزون؛ فلذلك جاَز مجعُه للتَّ: ، واملراد هبم » ُخلُوف فَمِ الصَّائمِ « ومنه 
« َمَع اخلَِلفَني » وقرأ عكرمة ، ومالُك بن دينارٍ . وهو مردوٌد ، ألْجلِ اجلمع « النَِّساء : اخلَاِلفُونَ : وقال قتادةُ 

  ]الرجز : [ ؛ كقوله « اخلَاِلِفَني » َمقُصوراً من 
  ]الرجز : [ وقوله ... ِمثْلُ النَّقَا لَبََّدُه َضْرُب الظِّلَلْ  -٢٨٢٢

. َعرَِدا .  . -٢٨٢٣@   َبرَِدا.. . . 
  .َبارِداً : « َعرِّدا » و « الظِّالل » : يريد 

الَ ُتَصلِّ على أََحٍد مِّْنُهم { : قوله تعاىل    .اآلية } َو
على أحٍد : ، يف موضع جر أيضاً كأنه قيل « َماَت » : ، وكذلك اجلملة من قوله « أَحٍد » صفةٌ ل « ِمْنُهم » 

ُز أ ، أي : أي « َماَت » حاالً من الضَّمري يف « ِمْنُهم » ن يكون منهم ميت ، وجيو : مات حال كونه منهم 
ظرف منصوب بالنهي ، وهذا « أَبداً » على طريقيت و : أنت مين ، يعين : ُمتَِّصفاً بصفة النِّفاقِ ، كقوهلم 

ب    .وال تصل أبداً على أحٍد منهم : ، والتقدير « أَحد » الظَّرُف متعلق 



  فصل
علم أنَُّه تعاىل أمر رسوله أن ُيهيَنُهم ، ويذهلم ، مبنعهم من اخلروج معه إىل الغزوات مثَّ منعه يف هذه اآلية من أن ا

أنَّه مات ، ويقوم على قربه ، مثَّ إنه أرسل إىل الرسول صلى اهللا : روى ابُن عبَّاسٍ . ُيصلي على من مات منهم 
، ليكفن فيه؛ فأرسل إليه القميص الفوقاين ، فردَّه ، وطلب الذي يلي جلده  عليه وسلم وطلب منه قميصه 

إنَّ « ِلَم ُتعِطي قميَصك للرجس النَّجس؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ليكفَّن فيه ، فقال عمُر 
افقون ال يفارقون عبد اهللا؛ وكان املن» قميِصي ال ُيْغنِي عنُه ِمَن اِهللا شيئاً ، ولعلَّ اَهللا أن ُيدخلَ بِه ألفاً يف اإلسالم 

ا رأوه يطلُب القميص ، ويرجو أن ينفعه ، أسلم منهم يومئذ ألٌف    .فلمَّ
ا مات جاء ابُنُه يعرفه ، فقال عليه الصالة والسالم البنه  إن مل ُتصل عليه يا : ، فقال » َصلِّ علْيِه واذِْفْنُه « : فلمَّ

، فقام صلى ا هللا عليه وسلم ، ليصلِّي عليه؛ فجاء عمر فقام بني رسول اهللا صلى رسول اهللا مل ُيَصلّ عليه مسلٌم 
، فنزلت اآلية وأخذ عمر بثوبه وقال  َوالَ ُتَصلِّ على أََحٍد مِّْنُهم { : اهللا عليه وسلم وبني القبلة؛ لئالَّ يصلي عليه 

َي نزل على َوفْق قوله يف آيات ، وهذا يدلُّ على منقبة عظيمة من مناقب عمر؛ وذلك ألنَّ الَوْح} مَّاَت أََبداً 
، ومنها ]  ٩٠: املائدة [ » آية حترمي اخلمر « : آية أخذ الفداء عن أسارى بدر كما سبق ، ومنها : كثرية منها 

آية أمر النِّساء باحلجاب ، وهذه اآلية؛ فصار نزول : ، ومنها ]  ١٤٢: البقرة [ » آية حتويل القبلة « : 
لْو لَْم « : ر منصباً عالياً ، ودرجة رفيعة يف الدِّين ، وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم الوحي على مطابقة قول عم

  .» أْبَعثْ لبعثَت يا عمر نبّياً 
أتصلي عيه ، وقد هناَك اُهللا أنْ ُتَصلِّي عليه ومل يكن تقدم هني : إن قال قَاِئلٌ ، كيف قال له عمر : قال القرطيبُّ 

حيتملُ أن يكون ذلك وقع له يف خاطره ، ويكون من قبيل اإلهلام والتحدث الذي  :عن الصالة عليهم؟ قيل له 
وافقت ريب : شهد له به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقد كان القرآن ينزل على وفق مراده ، كما قال 

لَُهْم أَْو الَ  استغفر{ : وحيتمل أن يكون فهم ذلك من قوله . يف أربع؛ فيكون هذا من ذاك : يف ثالث ، وجاء 
َما كَانَ ِللنَّبِيِّ { : اآلية ، وحيتملُ أن يكون فهم ذلك من قوله ]  ٨٠: التوبة [ } َتْسَتْغِفْر لَُهْم إِن َتْسَتْغِفْر لَُهْم 

عليه  - كيف جيوُز أن يرغب الرسول : فإن قيل ]  ١١٣: التوبة [ } والذين آمنوا أَن َيْسَتْغِفُرواْ ِللُْمْشرِِكَني 
عليه  -يف الصَّالة عليه بعد علمه بأنه كافر وقد مات على كفره ، وأنَّ صالة الرَّسول  - لصالة والسالم ا

جتري جمرى اإلجالل والتَّعظيم وأيضاً فالصَّالة عليه تتضمَُّن الدُّعاء له ، وذلك حمظوٌر؛ ألنَّه  - الصالة والسالم 
  .دفع القميص إليه يوجب إعزازه؟ تعاىل أعلمه أنه ال يغفر للكافرِ ألبتة ، وأيضاً 

ا طلب من الرسول : فاجلواب  القميص الذي ميّس جلده ،  -عليه الصالة والسالم  -لعلَّ السَّبب فيه ، أنَّه ملَّ
، غلب على ظّن الرسول  أنه آمن؛ ألنَّ ذلك الوقت وقت توبة الفاجر ،  -عليه الصالة والسالم  -ليدفن فيه 

رأى منه إظهار اإلسالم ، وشاهد منه هذه األمارة اليت دلت على إسالمه ، غلب على ظنِّه وإميان الكافر ، فلمَّا 
إسالمه؛ فبىن على هذا الظَّن ، ورغب يف الصالة عليه ، فلمَّا نزل جربيلُ عليه السالم وأخربه بأنه مات على 

دفع القميص إليه ، وكان رجالً طو وقيل . يالً؛ فكساُه عبداهللا قميصه كفره ونفاقه؛ امتنع من الصالة عليه وأمَّا 
، إنَّ يل يف رسول اهللا : إنَّا ال ننقاُد حملمٍَّد ، ولكنَّا ننقاد لك ، فقال : إنَّ املشركني قالوا له يوم احلديبيِة :  ال 

أن  كانت له عند النيب صلى اهللا عليه وسلم يٌد فأحبَّ: قال ابُن عيينة . أسوةً حسنةً؛ فشكر رسولُ اهللا له ذلك 



  .ُيكاِفئَُه 
فلمَّا ]  ١٠: الضحى [ } َوأَمَّا السآئل فَالَ َتْنَهْر { : إنَّ اهللا تعاىل أمره أن ال يرد سائالً ، لقوله تعاىل : وقيل 

دفعه إليه ، هلذا املعىن  ال يليُق بأهل الكرم وذلك أنَّ ابنه عبد اهللا : وقيل . طلب القميص منه  إنَّ منع القميص 
لعلَّ اَهللا تعاىل أوحى إليه ، أنَّك إذا : أّيب كان من الصاحلني؛ فالرسولُ أكرمه ملكان ابنه وقيل  بن عبداهللا بن

دفعت قميصك إليه صار ذلك سبباً لدخول نفر من املنافقني يف اإلسالمِ ، فقيل هلذا الغرض ، كما روي فيما 
، لقوله تعاىل  إنَّ الّرأفة والرمحة كانت غالبةً عليه صلى اهللا: تقدَّم ، وقيل  َوَمآ أَْرَسلَْناَك إِالَّ { : عليه وسلم 

  .فامتنع من الصَّالة عليه ، ألمر اهللا تعاىل ، ودفع القميص رأفة ورمحة ]  ١٠٧: األنبياء [ } َرْحَمةً لِّلَْعالَِمَني 
في ، وحيتملُ نفي التأبيد واألول هو حيتملُ تأبيد النَّ} َوالَ ُتَصلِّ على أََحٍد مِّْنُهم مَّاَت أََبداً { واعلم أنَّ قوله 

اً دائماً    .املقصوُد؛ ألنَّ قرائن هذه اآلية دالَّة على أنَّ املقصود منعه من أن يصلِّي على أحد منهم منعاً كُلِّّي
الَ َتقُْم على قَْبرِِه { : مث قال    :وفيه وجهان } َو
فمنع منه » سلم إذا دفن امليت وقف على قربه ودعا له كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و« قال الزَّجَّاُج : األول 
ام فالنٌ بأمر فالن : ، من قوهلم » ال تقم بإصالح ُمهمَّات قربه ، وال تتولّ دفنه « : قال الكليب : الثاين . ههنا  ق

ُهْم كَفَُرواْ باهللا َوَرُسوِلِه إِنَّ{ : ، إذا كفاه أمره ، مثَّ إنه تعاىل علَّل املنع من الصَّالة عليه ، والقيام على قربه بقوله 
  .} َوَماُتواْ َوُهْم فَاِسقُونَ 

  .الفسُق أْدَنى حاالً من الكفر ، فلما علل بكونه كافراً؛ فما فائدةُ وصفه بعد ذلك بالفسق؟ : فإن قيل 

د قومه ، بالكذب ، أنَّ الكافر قد يكونُ عدالً يف دينه ، وقد يكون فَاِسقاً يف دينه خبيثاً ممقوتاً عن: فاجلواُب 
ا كانوا موصوفني هبذه الصفات ،  واخلداع ، واملكر ، وهذه أموٌر مستقبحةٌ يف مجيع األديان ، فاملنافقون ملَّ

  .وصفهم اهللا تعاىل بالفسقِ بعد أن وصفُهم بالكفر ، تنبيهاً على أنَّ طريقة النِّفاق طريقة مذُمومة عند مجيع العامل 
صريح بأنَّ ذلك النَّهي معلّلٌ هبذه العلة ، وذلك يقتضي تعليل حكم اهللا } ْم كَفَُرواْ باهللا إِنَُّه{ قوله : فإن قيل 

  .تعاىل ، وهو حمال ، فإنَّ حكم اهللا قدٌمي ، وهذه العلة حمدثة ، وتعليل احملدث بالقدمي حمال 
  .أنَّ البحث يف هذه املسألة طويل ، وظاهُر هذه اآلية يدلُّ عليه : فاجلواُب 

  لفص
نّص يف االمتناع من الصالة على الكُفَّار ، } َوالَ ُتَصلِّ على أََحٍد مِّْنُهم مَّاَت أََبداً { : قوله تعاىل : قال القرطيب 

وليس فيه دليل على الصَّالة على املؤمنني ، واختلفوا هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصالة على املؤمنني؟ فقيل 
، فإذا زال } إِنَُّهْم كَفَُرواْ باهللا َوَرسُوِلِه { : لصَّالة على الكُفَّار لكفرهم لقوله تعاىل ُيؤخذ؛ ألنَّه علَّل املنع من ا: 

الكفَّار؛ فدلَّ : يعين ]  ١٥: املطففني [ } كَالَّ إِنَُّهْم َعن رَّبِّهِْم َيْوَمِئٍذ لََّمْحجُوُبونَ { وجبت الصَّالةُ ، لقوله تعاىل 
  .هم املؤمنون على أنَّ غري الكفار يرونه و

ومنشأ اخلالف القول بدليل اخلطابِ . إنَّما تؤخذ الصَّالة من دليلٍ خارج ، وهو األحاديث ، واإلمجاع : وقيل 
  .وتركه 
  فصل

كان التكبري ثالثاً : وقال ابُن سريين . مجهوُر العلماِء على أنَّ التكبري يف الصَّالة على املَّيت أربع تكبريات 



  .ست تكبريات : عن ابن مسعود ، وزيد بن أرقم ، يكرب َخْمساً وعن عليٍّ فزاُدوا واحدةً ، و
  فصل

وكذا أبو حنيفة والثوري ، لقوله عليه . وال قراءة يف صالة اجلنازة يف املشهور من مذهب مالٍك : قال القرطيبُّ 
شافعيُّ ، وأمحُد ، وإسحاُق ، وحممُد وذهب ال» إذا صلَّْيُتم على املَيِّت فأْخِلُصوا له الدُّعاِء « : الصالة والسالم 

ال صالةَ ِلَمْن ال َيقَْرأ « : إىل أنه يقرأ بالفاحتة ، لقوله عليه الصالة والسالم : بُن سلمة ، وأشهب ، وداوود 
  .» بفَاِتَحِة الكتابِ 

  .والسُّنَّةُ أن يقَف اإلماُم عند رأسِ الرجل ، وعند عجيزِة املْرأِة 
الَ{ : قوله تعاىل    .اآلية } ُتْعجِْبَك أَْمَوالُُهْم َوأَْوالَُدُهْم  َو

، وقد « : وقال الفارسيُّ . هذا تأكيٌد لآليِة السَّابقة : قيل  ليست للتأكيد؛ ألنَّ تيَك يف قومٍ وهذه يف آخرين 
بله يف قوله « والَ » تغاير لفظا اآليتني؛ فهنا  « وال َتقُْم . . لِّ وال ُتَص» : بالواو ، ملناسبة عطف َنْهي على َنْهي ق

ب « الواو » ، فناسَب ذلك « والَ ُتْعجِبَك » ،  َوالَ ُينِفقُونَ إِالَّ { : ، ملناسبة تعقيب قوله « الفاء » ، وهناك 
لإلنفاق ، فهم ُمْعَجبون بكثرة األموالِ واألوالِد ، فنهاُه عن اإلعجاب : أي ]  ٥٤: التوبة [ } َوُهْم كَارُِهونَ 

« ال » هنٌي عن اإلعجاب هبما جمتمعني ، وهناك بزيادة « ال » دون « وأوالَدُهْم » وهنا . تعقيب ال« فاء » ب 
  .» ألنَّه هنٌي عن كل واحد واحد ، فدلَّ جمموُع اآليتني على النَّهي باإلعجاب هبما جمتمعني ومنفردين 

ال : ه باألْدَنى مثَّ يترقَّى إىل األشرف ، فيقال أنَّ مثل هذا التَّرتيب يبتدأُ في: السََّبُب فيه « قال ابُن اخلطيبِ 
  .» ُيْعجُِبنِي أمر األمري ، وال أمر الوزير ، وهذا يدلُّ على عدم التفاوت بني األمرين عندهم 

املشعرة بالغلية ومفعول اإلرادِة » الالَّم « ، فأتى ب » لُيَعذَِّبُهم « ، وهناك قال » أن ُيعذَِّبُهم « وهنا قال 
؛ ألنَّ مصبَّ اإلرادة التَّعذيُب ، » أنْ « وأتى ب  -إنَّما يريد اهللا اختبارهم باألموالِ واألوالدِ : ، أي  حمذوٌف

« وقال ابُن اخلطيب . هذا هو الظَّاهر . إنَّما يريد اهللا تَْعذيَبُهم ، فقد اختلف ُمتعلَُّق اإلرادة يف اآليتني : أي 
لقوله « أنْ » يف أحكام اهللا تعاىل حمالٌ ، وإنَّما ورد حرُف التعليل زائداً ومعناه  التَّنبيه على أنَّ التعليلَ: فائدته 
ِفي » وهناك . « وما أمروا إال بأن يعبدوا اهللا » : ، أي ]  ٥: البينة [ } َوَمآ أمروا إِالَّ ِلَيْعُبُدواْ اهللا { تعاىل 

على ِخسِّيَّة الدُّْنَيا وأنَّها ال َتسْتحق أن ُتسمَّى حياة ، ال سيما  ، تنبيهاً« احلََياة » ، وهنا سقطت « احلياِة الدُّْنَيا 
  .» وقد ذُكرت بعد ذكر موِت املنافقني؛ فناسَب أالَّ ُتَسمَّى حياة 

الُوا ذَْرَنا َنكُْن َمَع الْقَاِعِديَن َوإِذَا أُنْزِلَْت ُسوَرةٌ أَنْ آِمُنوا بِاللَِّه َوَجاِهُدوا َمَع َرُسوِلِه اْسَتأْذََنَك أُولُو الطَّْولِ ِمْنُهْم َوقَ
ُه ) ٨٧(َرُضوا بِأَنْ َيكُوُنوا َمَع الْخََواِلِف َوطُبَِع َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم لَا َيفْقَُهونَ ) ٨٦( لَِكنِ الرَُّسولُ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَع

أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن ) ٨٨(اُت َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ َجاَهُدوا بِأَْمَوالِهِْم َوأَْنفُِسهِْم َوأُولَِئَك لَُهُم الَْخيَْر
َوَجاَء الُْمَعذُِّرونَ ِمَن الْأَْعَرابِ ِلُيْؤذَنَ لَُهْم َوقََعَد الَِّذيَن ) ٨٩(َتْحِتَها الْأَْنهَاُر َخاِلِديَن ِفيَها ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم 

  ) ٩٠(َوَرُسولَُه َسُيِصيُب الَِّذيَن كَفَُروا ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِليٌم  كَذَُبوا اللََّه

  .اآلية } َوإِذَآ أُنزِلَْت ُسوَرةٌ { : قوله تعاىل 
ال تقتضي تكراراً بوضعها ، وإن كان بعُض النَّاسِ فهم ذلك منها هنا ، وقد تقدَّم ذلك أوَّل البقرة؛ » إذَا « 



  ]البسيط : [ وأنشد عليه 
  .. إذَا َوَجْدُت أَواَر احلُبِّ ِفي كَبِِدي  -٢٨٢٤

  .» إذَا « وأنَّ هذا إنَّما ُيفَهُم من القرائنِ ، ال مْن وضع 
  :فيه وجهان » أَنْ آِمُنواْ « : قوله 

  .أنَّها تفسرييةٌ؛ ألنَّه فيه تقدَّمها ما هو مبعىن القول ال حروفه : أحدمها 
، أي أنَّها مصدريةٌ ، على حذف : والثاين    .بأنْ آمُنوا : حر اجلّر 

، فلو جاء على » رُسوله « التفاٌت من غْيَبٍة إىل خطابٍ ، وذلك أنَُّه قد تقدَّم لفظُ » استأذنك « : ويف قوله 
  .« اْسَتأْذََنُه : األصل لقيل 

  فصل
،  -عليه الصَّالة والسَّالم  - اعلم أنَُّه تعاىل بيَّن يف اآليات املتقدمة احتيال املنافقني يف التَّخلف عن رُسول اهللا

، وزاد ههنا ، أنَُّه مىت نزلت أية فيها األمر بالغزو مع الرسولِ ، استأذن أولو الثروة والقدرة  والقعود عن الَغْزوِ 
مع : ذَْرَنا نكُن مع القاعدين ، أي : منهم يف التخلُّف عن الغزو ، وقالوا للرَُّسول عليه الصالة والسالم 

  .ن النَّاس والسَّاكنني يف البلد الضُّعفاء م
املراُد : جيوُز أن يراد متامها وأن يراد بعضها ، كما يقع القرآن والكتاب على كلِّه وبعضه وقيل « السُّورة » و 

  .براءة؛ ألنَّ فيها األمر باإلميان واجلهاد « السُّورة » ب 
  .} َرُضواْ بِأَن َيكُوُنواْ َمَع اخلوالف { قوله 

  ]الوافر : [ مجع خالٍف من صفة النِّساِء ، وهذه صفةُ ذّم؛ كقول زهري :  اخلَواِلُف
  أَقْوٌم آلُ ِحْصنٍ أْم نَِساُء؟... وَما أْدرِي وَسْوَف إَخالُ أْدرِي  -٢٨٢٥

  فُحقَّ ِلكُلِّ ُمْحَصَنٍة ِهَداُء... فإنْ َتكُنِ النِّساُء ُمَخبَّآٍت 
  ]اخلفيف : [ وقال آخر 
  وَعلَى الَغانياِت َجرُّ الذُّيُولِ... ْتلُ والِقَتالُ َعلَْيَنا كُِتَب القَ -٢٨٢٦

رجل خالفة ، أي : يقال » خالفة « جيوُز أن تكون اخلوالف من صفة الرِّجالِ ، مبعىن أنَّها مجُع » وقال النَّحَّاُس 
اً للذكور ، باعتبار لفظه . « ال خري فيه :  : ، يقال « خالف » مجع  إنَّه: وقال بعضهم . فعلى هذا يكونُ مجع

، وصفاً لعاقل ، « فَاعلِ » ال يكونُ مجعاً ل « فواِعل » وهذا مردوٌد ، فإنَّ . ال خري فيه : رجل خالٌف ، أي 
  .فََوارِس ، وَنواِكس وَهوالك : إالَّ ما شذَّ ، من حنو 

وقد تقدَّم الكالُم يف الطَّْبعِ واخلتم ، أوَّل ]  ٨٧: بة التو[ } َوطُبَِع على قُلُوبِهِْم فَُهْم الَ َيفْقَُهونَ { : مث قال تعاىل 
  .البقرة 

  .اآلية } لكن الرسول والذين آَمُنواْ َمَعُه { : قوله تعاىل 
{ : أنَّه إن ختلَّف هؤالء املنافقون عن الغزو؛ فقد توجه إليه من هو خري منهم ونظريه : ومعىن هذا االستدراك 

فَإِِن استكربوا { : وقوله ]  ٨٩: األنعام [ } فَقَْد َوكَّلَْنا بَِها قَْوماً لَّْيُسواْ بَِها بِكَاِفرِيَن فَإِن َيكْفُْر بَِها هؤالء 
ذكر ما ]  ٣٨: فصلت [ } فالذين ِعنَد َربَِّك ُيَسبُِّحونَ لَُه بالليل والنهار  ا وصفهم باملُسارعِة إىل اجلهاِد ،  ، وملَّ



» مجع َخْيرة ، على : واخلرياُت } وأولئك لَُهُم اخلريات { قوله : ، أوَّهلا  حصل هلم من الفوائِد ، وهي أنواع
  :بكسون العني ، وهو املُْسَتْحَسُن من كُلِّ شيٍء ، وغلَب استعماله يف النِّساء ، ومنه قوله تعاىل « فَْعلة 

  ]الكامل : [ ؛ وقول الشَّاعر ]  ٧٠: الرمحن [ } ِفيهِنَّ َخْيَراٌت ِحَسانٌ { 
  ربالِت ِهْنٍد َخْيَرِة امللكاِت... ولقَْد طََعْنُت َمجاِمَع الرََّبالِت  -٢٨٢٧

ال يعلم معناُه إالَّ اهللا ، كما قال » اخلْيَراُت « : وقال ابُن عبَّاس . هي اجلواري احلسان واجلنَّة : قال املُفسَّرونَ 
ِة أَْعُينٍ  فَالَ َتْعلَُم َنفٌْس مَّآ أُْخِفَي لَُهم مِّن{ جلَّ ذكرُه  .  ١٧: السجدة [ } قُرَّ اخلَْيَرات « ب : املراُد : وقيل ] ٍ 

  .الثَّواب » 
  .التخلص من العقاب : ، واملراُد منه } وأولئك ُهُم املفلحون { : قوله : وثانيها 
حيتملُ أن تكون هذه اجلنات } ا أََعدَّ اهللا لَُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األهنار َخاِلِديَن ِفيَه{ : قوله : وثالثها 

كالتَّفسري للخرياِت والفالحِ ، وحيتملُ أن حتمل اجلنات على ثواب اآلخرة ، والفالح على منافع الدُّنيا ، 
عبارة عن كون تلك احلالة مرتبة رفيعه ، ودرجة » الفَوُز العظيُم « كالغزو ، والثروة ، والقدرِة ، والغلبِة ، و 

  .عالية 
  .اآلية } َوَجآَء املعذرون ِمَن األعراب { :  قوله تعاىل

  .ملَّا شرح أحوال املنافقني الذين كاُنوا يف املدينة ، شرح يف هذه اآلية أحوال املنافقني من األعراب 
  :بفتح العني وتشديد الذَّال ، وهي حتتمل وجهني » املُعذُِّرونَ « قرأ اجلمهور 

اً ، ومع» فعَّل « أن يكون وزنه    .أنه توهَّم أنَّ لُه ُعذراً ، وال عذر لُه : ىن التَّضعيف فيه التكليف ، واملعىن مضّعف
، فأدغمت التاُء يف الذال بأن قلبت تاُء االفتعال » اعتذَر « : ، واألصلُ » افَْتَعل « أن يكون وزنه : والثاين 

، ويدلُّ على هذ بلها ، وهو العني  » املُْعَتِذُرونَ « ا قراءةُ سعيد بن ُجبري ذاالً ، وُنِقلت حركتها إىل السَّاكن ق
على األصل ، وإليه ذهب األخفُش ، والفرَّاُء وأبو عبيد ، وأبو حامت ، والزَّجَّاُج ، وابن األنباري ، واالعتذار قد 

وكان ذلك االعتذار  ،]  ٩٤: التوبة [ } َيْعَتِذُرونَ إِلَْيكُْم إِذَا َرَجْعُتْم إِلَْيهِْم { يكُون بالكذبِ ، كما يف قوله 
  ]الطويل : [ ، وقد يكون بالصِّدقِ ، كقول لبيد » ال َتْعَتِذُروا « : فاسداً ، لقوله 

ِد اعتذْر...  -٢٨٢٨   وَمْن َيْبِك َحْوالً كَاِمالً فَق
  .فقد جاء بُعذْرٍ : يريد 

، والضحاُك ، واألعرُج ، وأبو صاحل ، وعيسى بن هالل ، وهي قرا ءة ابن عباس وجماهد وقرأ زيد بن علّي 
أكَْرم ، « بسكون العني وكسر الذَّال خمففة من أْعذَر ، ُيْعِذر ك » املُْعذُرونَ « أيضاً ، ويعقوب ، والكسائي 

  .، وهم املبالغون يف الُعذْرِ » ُيكْرِم 
  .مبعىن اْعتذَر » تعذََّر « بتشديد العني والذال ، من » املُعَّذُِّرون « وقرأ مسلمةُ 

  .والتاء ال تدغم يف العني ، لُبعد املخارجِ وهي غلطٌ منه ، أو عليه » املتعذَّرون « أراد : و حامتٍ قال أُب
ليأذن هلم الرسول : وحذَف الفاعلُ ، وأقيَم اجلارُّ مقامه ، للعلم به ، أي » َجاَء « متعلٌق ب » لُيؤذنَ « : قوله 

.  
  فصل



، وأمَّا قراءة التشديد ، فمحتملة ألن يكوُنوا صادقني ، وأن يكُوُنوا  أمَّا قراءةُ التخفيف فهم الكاذبون يف العذر
وهو قول بعض » هم الَِّذين ختلَّفُوا بعذرٍ بإذن رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « قال ابُن عبَّاسٍ . كاذبَني 

َد الذين كَذَُبواْ اهللا {  املعذرون ، كانوا صادقني؛ ألنَّه تعاىل ملَّا ذكرهم قال بعدهم: املفسرين أيضاً ، قال  َوقََع
ا ميَّزهم عن الكاذبني دلَّ على أنَّهم لَْيُسوا كاذبَني } َوَرُسولَُه    .، فلمَّ

دفاعاً عن أنفسهم ، : وقال الضَّحَّاُك  ُهم رهطُ عامر بن الطفيل جاءوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ك أغارت أعراُب طىيٍء على حالئلنا ، وأوالدنا ، ومواشينا ، فقال هلم إنْ حنُن غزوَنا مع: يا نيبَّ اهللا : فقالُوا 

  .رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد َنبَّأين اهللا من أخباركم ، وسيغنيين اهللا عنكم 
لذين عناهم إنَّ أقواماً تكلَّفُوا ُعذْراً بباطل فهُم ا: أنَُّه ملَّا قيل له هذا الكالم قال : وروى الواحديُّ عن أيب عمرو 

، وختلَّف آخرون ال بُعذر وال بشبهِة عذرٍ جراءة على اهللا تعاىل؛ فهم املرادون » َوَجآَء املعذرون « : بقوله 
يف الدُّنيا بالقتلِ } َسُيِصيُب الذين كَفَُرواْ ِمْنُهْم { : ، فأوعدُهم بقوله } َوقََعَد الذين كَذَُبواْ اهللا َوَرُسولَُه { بقوله 

  .رة بالنَّارِ ، ويف اآلخ
بلفظة » ِمْنُهم « وإنَّما قال    .الدَّالة على التَّبعيض » ِمْن « ؛ ألنَّه تعاىل كان عاملاً بأنَّ بعضهم سيؤمن ، فذكر 

، وإمساعيل . كذُبوا يف أمياهنم : بالتَّخفيف ، أي » كَذُبوا « وقرأ اجلمهور  « وقرأ احلسُن يف املشهور عنه وأيبٌّ 
  .لَْم ُيصدِّقُوا ما جاء به الرَّسولُ عن ربِّه وال امتثلوا أمره : شديد ، أي بالتَّ» كذَُّبوا 

لَِّه َوَرُسوِلِه َما َعلَى لَْيَس َعلَى الضَُّعفَاِء َولَا َعلَى الَْمْرَضى َولَا َعلَى الَِّذيَن لَا َيجُِدونَ َما ُيْنِفقُونَ َحَرٌج إِذَا َنَصُحوا ِل
ِه ) ٩١(َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم  الُْمْحِسنَِني ِمْن َسبِيلٍ َولَا َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أََتْوَك ِلَتْحِملَُهْم قُلَْت لَا أَجُِد َما أَْحِملُكُْم َعلَْي

ِذيَن َيْسَتأِْذُنوَنَك َوُهْم أَغْنَِياُء إِنََّما السَّبِيلُ َعلَى الَّ) ٩٢(َتَولَّْوا َوأَْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمعِ َحَزًنا أَلَّا َيجِدُوا َما ُيْنِفقُونَ 
َيْعَتِذُرونَ إِلَْيكُْم إِذَا َرَجْعُتْم إِلَْيهِمْ ) ٩٣(َرُضوا بِأَنْ َيكُونُوا َمَع الَْخوَاِلِف َوطََبَع اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم لَا َيْعلَُمونَ 

َنا اللَُّه ِمْن أَْخَبارِكُْم َوَسَيَرى اللَُّه َعَملَكُْم َوَرُسولُُه ثُمَّ ُتَردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ قُلْ لَا َتْعَتِذُروا لَْن ُنْؤِمَن لَكُْم قَْد َنبَّأَ
  ) ٩٤(َوالشََّهاَدِة فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

  .الزَّمىن ، واملشايخ والعجزة : يعين : قال ابُن عبَّاسٍ } لَّْيَس َعلَى الضعفآء { : مثَّ ذكر أهل العذر فقال 
وهم أصحاب العمى ، والعرج والزمانة ومن } َوالَ على املرضى { . النِّسوان : وقيل . هم الصُّبيان : وقيل 

الفقراء؛ ألنَّ : يعين } َوالَ َعلَى الذين الَ َيجُِدونَ َما ُينِفقُونَ { كان موُصوفاً مبرض مينعه من التمكن من احملاربة ، 
مث إنَّه تعاىل . ضيق عن القعود يف الغزو : وقيل . إمث » َحَرٌج « م يكون كالًّ ووباالً على اجملاهدين ، حضورُه

» َنَصُحوا اَهللا « : قرأ أبو حيوةَ . } إِذَا َنَصُحواْ للَِّه َوَرُسوِلِه { شرط يف جواز هذا التأخري شرطاً ُمعيَّناً ، فقال 
التَّوبة : ومنه . إخالص العملِ من الِغّش : والنُّصح . يتعدَّى بنفسه وبالالمِ » َح َنَص« وقد تقدَّم أن . بغري الم 
قال عليه الصالة . أخلصه له : أي : إذا خلص ، ونصح له القول : نصح الشيء : قال نفطويه . النُصوح 
  .» رُسوله وألئمَِّة املسلمَني وعامَّتهْم ِهللا ولكتابِِه ول« : قالوا ملْن؟ قال . ثالثاً » الدِّيُن النَّصيَحةُ « : والسالم 

إخالص االعتقاد يف الوحدانيَِّة ، ووصفه بصفات األلوهيَِّة وتنزيهه عن النَّقائص ، : النَّصيحة ِهللا : قال العلماُء 
ره وهنيه ، التصديق بُنُبوَِّتِه والتزام طاعته يف أم: والرَّغبة يف حمابه ، والُبْعد من مساخطه ، والنَّصيحة لرسوله 



، وتعظيمه وتعظيم سنَّته ، وإحياؤها بعد  ومواالة من وااله ، ومعاداة من عاداه ، وتوقريه ، وحمبَِّتِه وحمبَِّة آل بيته 
موته بالبحث عنها ، والنفقة فيها ، والذب عنها ، ونشرها ، والدُّعاء إليها ، والتخلُّق بأخالقه الكرمية ، وكذا 

، والتخلُّق به  النصح لكتاب اهللا قراءته يمه وإكرامه  ، والذَّب عنه ، وتعل   .، والتفقه فيه 
، : والنصح ألئمة املسلمني  ، وتثبيُتُهْم فيما أغفلوه من أمر املسلمني  ترك اخلروج عليهم ، وإرشادهم إىل احلقِّ 

هم ، وحب الصَّاحلني فهو ترك معاداهتم وإرشاد: وأمَّا النصُح للعامَِّة . ولزوم طاعتهم ، والقيام بواجب حقهم 
، وإرادة اخلري لكافتهم  أنَُّهْم إذا أقاموا ال يلقوا األراجيف ، وال يثريوا : واملعىن . منهم ، والدعاء جلميعهم 

الفَنت ، ويسعوا يف إيصال اخلري إىل اجملاهدين ويقوموا بإصالح مهمَّات بيوهتم ، ويسعوا يف إيصال األخبار 
  .خيلصوا اإلميان والعمل هللا ، فهذه أموٌر جارية جمرى اإلعانة على اجلهاِد السارة من بيوهتم إليهم ، و

فاعلٌ باجلار قبله العتماده على النَّفْي ، وجيوز » ِمْن سبيلٍ « فقوله } َما َعلَى احملسنني ِمن َسبِيلٍ { : مث قال تعاىل 
، أي مز» ِمْن « وعلى كال القولني ف . أن يكون مبتدأ ، واجلار قبله خربه  . ما على احملسنني سبيل : يدةٌ فيه 

  .أنَُّه ال إمث عليه بسبب القعود عن اجلهاد : واملعىن 
وقال الضحاُك نزلت هذه اآلية يف عبد . نزلت يف عائذ بن عمرو وأصحابه : قال قتادةُ . } واهللا غَفُوٌر رَِّحيٌم { 

  .اهللا ابن أم مكتوم ، وكان ضريراً 
  فصل

اآلية نوٌع من البديع ، ُيسمَّى التلميح ، وهو أن يشاَر إىل قصٍة مشهورٍة ، أو مثل سائرٍ ،  يف هذه: قال بعضهم 
  ]البسيط : [ أو شعرٍ نادرٍ ، يف فحوى كالمك من غري ذكره؛ ومنه قوله 

  والدَّْهُر ِمْن بْينِ إنعامٍ وإْبآسِ... الَيْوَم َخْمٌر ويْبُدو يف غٍد خٌرب  -٢٨٢٩
ٌر ، وغداً أمٌر « : القيس ملَّا بلغه قتلُ أبيه  ُيشري إىل قول امرئ   .» اليوم َخْم

  ]الطويل : [ وقول اآلخر 
  أملَّْت بَِنا أم كان يف الرَّكْبِ ُيوَشُع؟... فواِهللا َما أْدرِي أأحالُم َناِئمٍ  -٢٨٣٠

  .يشري إىل قصَّة يوشع عليه الصالة والسالم ، واستيقانه الشَّمس 
  ]ل الطوي: [ وقول اآلخر 

  أَرقُّ وأْحفَى ِمْنَك يف ساعِة الكَْربِ... لَعمٌرو َمَع الرَّمَضاِء والنَّاُر َتلَتِظي  -٢٨٣١
  ]البسيط : [ أشار إىل البيت املشهور 

  كاملُْسَتجريِ ِمَن الرَّْمَضاِء بالنَّارِ... املُْستجُري بعْمرٍو عنَد كُْربِتِه  -٢٨٣٢
ا َعلَى احملسنني ِم{ : فكأنه قوله  وملَّا . اشتهر ما هو مبعناه بني النَّاس؛ فأشار إليه من غري ذكر لفظه } ن َسبِيلٍ َم

وال ُبدَّ منه ألنَّه إذا ذكره بلفظه كان اقتباساً . » من غري ذكره « : ذكر أبو حيان التلميح مل ُيقَيَِّدُه بقوله 
  .وتضميناً 

  فصل
ال؛ ألنَّ اللفظ مقصوٌر على : هل يفيُد العموم؟ فقال بعضهم }  َما َعلَى احملسنني ِمن َسبِيلٍ{ : اختلفوا يف قوله 

بلى؛ ألنَّ العربةَ بعموم اللفِظ ال خبصوصِ السَّببِ ، واملُحسن : وقال آخرون . أقوام ُمَعيَّنَني نزلت اآلية فيهم 



ن من املسلمني ، فاقتضت هو اآليت باإلحسان ، ورأس اإلحسان ال إله إالَّ اَهللا ، فكلُّ َمْن قاهلا واعتقدها ، كا
نفي مجيع املسلمني؛ فدلَّ هذا اللفظ بعمومه على أنَّ األصلَ حرمة القتلِ ، وحرمة أخذ املالِ وأن ال يتوجه عليه 
شيء من التَّكاليِف ، إالَّ بدليلٍ منفصل ، فصارت هذه اآلية هبذا الطريق أصالً ُمعترباً يف الشريعة ، يف تقرير أنَّ 

  .ذِّمة ، إىل أن يرد نص خاص األصل براءة ال
  :فيه أوجه . } َوالَ َعلَى الذين { : قوله 

اً على : أحدها  ليس على الضعفاِء ، وال على الذين إذا ما أتوَك ، : ، أي » الضُّعفاء « أن يكون معطوف
  .» َحَرٌج « ُمْخرباً مبتعلقهم عن امسها ، وهو » ليس « فيكونون داخلني يف خرب 

اً على أن ي: الثاين  « ، فإنَّ » ِمَن سبيلٍ « : فيكونون داخلني فيما أخرب به من قوله » املُْحسنَني « كون معطوف
  .مزيدةٌ يف الوجهني » ِمْن « احلجازية ، و » ما « حيتمل أن يكون مبتدأ ، وأن يكون اسم » ِمْن سبيلٍ 

إىل آخر . . وال على الذين إذا ما أتوَك : يره خرباً ملبتدأ حمذوف ، تقد» وال علَى الَِّذيَن « أن يكون : الثالث 
وال حاجةَ إليه ، ألنَّه تقديٌر ُمْستغًنى عنه . الصلة ، حرٌج ، أو سبيلٌ وحذف لداللِة الكالمِ عليه ، قاله أُبو البقاِء 

َعلَى الذين إِذَا َمآ  َوالَ{ : وهذا املوصولُ ، أعين قوله . إذ قدَّر شيئاً يقوُم مقامُه هذا املوجوُد يف اللفظ واملعىن 
الَ َعلَى الذين الَ َيجُِدونَ َما ُينِفقُونَ { : ، حيتملُ أن يكون مندرجاً يف قوله } أََتْوَك  وذكروا على سبيل نفي } َو

وقرأ . احلرج عنهم ، وأال يكونوا مندرجني ، بل أن يكون هؤالء وجدوا ما ينفقونَ ، إالَّ أنَُّهْم ملْ َيجُدوا مْركُوباً 
، وفيها إشكالٌ ، إذ كان مقتضى التركيب » لَنْحملَُهْم « معقل بُن هارون  ال أجُد ما : قلت : بنون العظمة 
  .حيملكم عليه اهللا 

وجواهبا يف موضع الصِّلِة » إذَا « الشَّرطيَّة ، و » إذا « أنَُّه جواب : فيه أربعة أوجٍه ، أحدها » قُلَْت « : قوله 
ما كان : جواباً لسؤال مقدر كأنَّ قائالً قال » تولَّوا « : رطية ، وعلى هذا؛ فيكونُ قوله ، وقعت الصِّلةُ مجلة ش

  .» َتَولَّْوا « : حاهلم إذا أجيبوا هبذا اجلواب؟ فأجيب بقوله 
ال أجُد ما أمحلكم عليه : إذَا أتوَك ، وأنت قائلٌ : ، أي » أتوَك « أنَّه يف موضع نصب على احلال ، من : الثاين 

ْد « ، و  أَْو َجآُءوكُْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم { : مقدرة ، عند من يشترطُ ذلك يف املاضي الواقع حاالً ، كقوله » قَ
، وإىل هذا حنا الزخمشريُّ ]  ٩٠: النساء [ }    .يف أحد أوجهه كما تقدَّم 

بطريق النسق وحذف حرف أن يكون معطوفاً على الشَّرط؛ فيكون يف حملِّ جرٍ بإضافة الظرف إليه : الثالث 
، وقد تقدَّم الكالم على هذه املسألة وإىل هذا ذهب اجلرجاين ، وتبعه ابُن عطيَّة ، : العطف ، والتقدير  وقلت 

  .فقلت : إال أنَّه قدَّر العاطف فاًء أي 
استئنافاً « ُد قلت ال أج» : هل ُجيوُز أن يكون قوله : فإن قلت « قال الزخمشريُّ . أن يكون مستأنفاً : الرابع 
إذا ما أتوك لتحملهم : كأنَّه قيل  -]  ٩٣: التوبة [ } َرُضواْ بِأَن َيكُوُنواْ َمَع اخلوالف { : يعين مثل  - مثله؟ 

ما هلُم تولَّوا باكَني؟ قلت ال أجُد ما أمحلهم عليه إالَّ أنَّه وسط بني الشرط واجلزاء ، كاالعتراض؟ : تولَّوا ، فقيل 
  .انتهى » حيسُن نعم ، و: قلُت 

، وال حيسن يف كالم العربِ ، فكيف يف كالم اهللا؟ وهو فهم أعجمي « قال أُبو حيَّان  قال شهاُب » وال جيوُز 
، وعدم استحسانه له مع وضوحه وظهوره لفظاً ومعًنى؟ وذلك ألنَّ تولِّيهم : الدين  وما أدري ما سبُب منعه 



هلم ذلك سبٌب يف بكائهم؛  -د جميئهم له عليه الصالة والسالم على حالة فيض الدَّمع ليس مرتباً على جمرَّ
الَ أَجُِد َمآ أَْحِملُكُْم { : فحسن أن جيعل قوله  اً وهو } قُلَْت  جواباً ملْن سأل عن علِة تولِّيهم ، وأعيُنهم فائضةٌ دمع

« : كون جواب الشَّرط قوله ي» قُلَْت « املعىن الذي قصده أُبو القاسم وعلى هذه األوجه األربعة املتقدمة يف 
الُوْجد « هي املتعديةُ لواحٍد؛ ألنَّها من » ال أجُد « : وقوله . » أَتْوَك « علة ل » ِلتْحِملُهْم « ، وقوله » تولَّوا 

ا « ، و »    .جيوز أن تكون موصولةً ، أو موصوفةً » َم
  فصل

  :أربعة أوجه ورد لفظ التَّولِّي يف القرآن على : قال أُبو العباس املقرىء 
ثُمَّ توىل { ومثله قوله تعاىل ]  ٩٢: التوبة [ } َتَولَّْوا وَّأَْعُيُنُهْم َتِفيُض { : مبعىن االنصراف ، قال تعاىل : األول 

  .انصرف : أي ]  ٢٤: القصص [ } إِلَى الظل 
أَبْوا : أي ]  ٤٩: املائدة [ } اهللا أَن ُيِصيَبُهم  فَإِن َتَولَّْواْ فاعلم أَنََّما ُيرِيُد{ ، قال تعاىل » أَبى « : مبعىن : الثاين 

  أن يؤمنوا؛ ومثله قوله تعاىل

. ٨٩: النساء [ } فَإِنْ َتَولَّْواْ فَُخذُوُهْم واقتلوهم {   [  
. ٨٠: النساء [ } َوَمن توىل فََمآ أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم َحِفيظاً { قال تعاىل » أعرض « : مبعىن : الثالث   [  
  ] . ١٥: األنفال [ } فَالَ ُتَولُّوُهُم األدبار { اإلعراض عن اإلقبال ، قال تعاىل : ع الراب
تفيُض من الدَّمع ، « قال الزخمشريُّ . » تولَّوا « يف حملِّ نصبٍ على احلال من فاعل } وَّأَْعُيُنُهْم َتِفيُض { : قوله 

ترى أَْعُيَنُهْم َتِفيُض ِمَن { ائدة مستوفًى عند قوله وقد تقدَّم الكالم على هذا يف امل. » تفيض دمعاً : كقولك 
  .مزيدة وتقدَّم الرَّد عليه يف ذلك هناك » ِمْن « متييزاً ، و » من الدَّمع « وأنَُّه جعل ]  ٨٣: املائدة [ } الدمع 

  :يف نصبه ثالثة أوجه » َحَزناً « : قوله 
إنَّ الفاعل هنا قد اختلف ، : ال يقال . قاله أبو حيان » ِفيُض َت« أنَُّه مفعولٌ من أجله ، والعاملُ فيه : أحدها 

فإنَّ الفيض مسند لألعني ، واحلزنَ صادٌر من أصحاب األعني ، وإذا اختلف الفاعل وجب جرُّه باحلرف؛ ألنَّا 
رة ، يف ضد ذلك عني حزينةٌ وسخينةٌ ، وعني مسرورةٌ وقري: إنَّ احلزنَ ُيسنُد لألعني أيضاً جمازاً ، يقال : نقول 

  .، وحينئٍذ يتَّحُد فاعال العلَِّة واملعلولِ حقيقةً » تولَّوا « وجيوز أن يكون النَّاصب له . 
ا تقدَّم من اجملاز : أنَُّه يف حملِّ نصبٍ على احلال ، أي : الثاين    .تولَّوا حزينني ، أو تفيض أعينهم حزينةً ، على م

وهذه اجلملةُ اليت قدَّرها ناصبة . حيزنون حزناً ، قاله أبو البقاء : فظه ، أي أنه مصدر ناصُبه مقدٌر من ل: الثالث 
  .» َتِفيُض « ، وإمَّا من فاعل » تولَّوا « هلذا املصدر هي أيضاً يف حملِّ نصبٍ على احلال ، إمَّا من فاعل 

  :فيه وجهان » أَالَّ َيجُِدوا « : قوله 
، أو حاالً » حزناً « امل فيه أنَُّه مفعولٌ من أجله ، والع: أحدمها  وأمَّا إذا أعربناه مصدراً . إن أعربناه مفعوالً له 

أالَّ « مفعول من أجله ، يكون » َحَزناً « وعلى القول بأنَّ . فال؛ ألنَّ املصدر ال يعملُ إذا كان مؤكداً لعامله 
احلزن بعدم وجدان النَّفقة ، وهو واضٌح علة العلة يعين أن يكون علَّل فيض الدَّمع باحلزن ، وعلَّل » َيجُِدوا 

. ٣٨: املائدة [ } َجَزآًء بَِما كََسَبا َنكَاالً مَِّن اهللا { : وقد تقدَّم نظُري ذلك يف قوله   [  
مفعوالً له والعاملُ فيه » َحَزناً « وال جيوز ذلك على إعرابه : قال أبو حيان . » َتِفيُض « أنه متعلق ب : الثاين 



  .إذ العاملُ ال يقتضي اثنني من املفعول له إالَّ بالعطِف ، أو البدلِ ، » تفيُض « 
  فصل

هم سبعة نفر مسوا البكائني ، معقل بن يسار ، وصخر بن خنساء وعبداهللا بن كعب األنصاري : قال املفسِّرون 
أتوا رسول اهللا صلى  ، وعلية بن زيد األنصاري ، وسامل بن عمري ، وثعلبة بن غنمة ، وعبد اهللا بن معقل املزين ،

» ِلتْحِملُهم « واختلفوا يف قوله . إنَّ اهللا ندبنا للخروج معك ، فامحلنا : يا رسول اهللا : اهللا عليه وسلم فقالوا 
سألوه أن حيملهم على اخلفاف املرقوعة والنعال املخصوفة ليغزوا معه ، فقال النيب صلى اهللا : قال ابُن عبَّاس 

  :عليه وسلم 

ِه  ال أجُِد«  نزلت يف أيب موسى األشعري ، وأصحابه ، « : فتولَّوا وهم يبكُون وقال احلسُن » ما أمحلكُم علي
واهللا ال أْحملكُْم وال أجُِد ما » : أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستحملونه ، ووافق ذلك منه غضباً فقال 

: فقال أبو موسى . ى اهللا عليه وسلم وأعطاهم ذوداً فتولَّوا يبكون ، فدعاهم رسول اهللا صل« أْحملُكُم علْيِه 
أما إنِّي إن شاء اهللا ال أْحِلُف فأَرى غَريها خرياً منها ، إالَّ أَتْيُت الذي ُهو » : ألست حلفت يا رسول اهللا؟ فقال 

  .« َخْيٌر وكفَّرُت عْن َيِميين 
يف } إِنََّما السبيل َعلَى الذين َيْسَتأِْذنُوَنَك { : هذه اآلية  قال يف} َما َعلَى احملسنني ِمن َسبِيلٍ { : وملَّا قال تعاىل 

  .« وُهْم أغنَِياُء » : التخلف 
. . » : قوله    :فيه وجهان « رُضوا . 

ا باهلم استأذنوا يف القعوِد ، وُهم قادُرون على اجلهاِد؟ فأجيب بقوله : أنَُّه مستأنٌف ، كأنَُّه قال قائلٌ : أحدمها  م
  .، وإليه مال الزخمشريُّ } اْ بِأَن َيكُوُنواْ َمَع اخلوالف َرُضو{ : 

ْد » أنَّه يف حملِّ نصب على احلالِ ، و : والثاين  َع » . « اخلَوالِف » : وتقدَّم الكالم يف . مقدَّرةٌ يف قول « قَ وطب
َع » : قوله « اُهللا على قُلوبِهِْم  بب يف ختلُّفهم رضاهم بقُُعودهم ، تنبيهاً على أنَّ السَّ« َرُضوا » نسٌق على « وطب

؛ « إلَى » ، وإن كان قد يصلُ ب « َعلَى » فأَتى ب « إنَّما السَّبيلُ على » : وطبُع اهللا على قلوهبم ، وقوله 
، حنو « َعلى » ألنَّ  يل سبيل عليك ، وال سبيل يل عليك ، : تدلُّ على االستعالء ، وقلة منعة من تدخل عليه 

معه قوله « إلَى » ال سبيل إليك ، ومن جميء : ال سبيل عليك ، فهو ُمغايٌر لقولك : فإذا قلت « إىل » خبالف 
  ]الطويل : [ 

ا الصَّْبُر َعْنَها فال َصْبَرا... أالَ لْيَت ِشْعرِي َهلْ إىل أمِّ ساملٍ  -٢٨٣٣   سبيلٌ؟ فأمَّ
  ]البسيط : [ وقول اآلخر 

رٍ فأْشر -٢٨٣٤   أْم ِمْن سبيلٍ إىل نْصرِ بنِ حجَّاجِ... هَبا َهلء ِمْن سبيلٍ إىل َخْم
  .} َيْعَتِذُرونَ إِلَْيكُْم إِذَا َرَجْعُتْم إِلَْيهِْم { : قوله تعاىل 

روي أنَّ املنافقني الذين ختلفوا عن غزوة تبوك كانوا بضعة ومثانني نفراً ، فلمَّا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .مل نصدقكم } قُل الَّ َتْعَتِذُرواْ لَن نُّْؤِمَن لَكُْم { ال اهللا وسلم جاءوا يعتذرون بالباطل ، فق

  :فيه وجهان } قَْد َنبَّأََنا اهللا { : قوله 
  .أنَّها املتعدِّيةُ إىل مفعولني : أحدمها 



  :وجهان « ِمْن » ، وعلى هذا ففي « ِمْن أْخبارِكُْم » : ، والثاين « ن » : أوهلما 
ائدٍة ، والتقدير ، قد نبَّأنا اُهللا أخَْباراً من أخباركم ، أو مجلة من أخباركم ، فهو يف احلقيقة أنَّها غُري ز: أحدمها 

  .صفةٌ للمفعول احملذوف 
  .قد نبَّأنا اهللا أخباركم : مزيدةٌ عند األخفشِ؛ ألنَّه ال يشترط فيها شيئاً ، والتقدير « ِمْن » أنَّ : والثاين 

، فاألولُ ، والثاين ما تقدَّم ، والثالث « أْعلَم » أنَّها متعديةٌ لثالثة ، ك :  - ولني من الوجهني األ - الوجه الثاين 
  .نبَّأنا اهللا من أخباركم كذباً ، وحنوه : حمذوٌف اختصاراً للعلم به ، والتقدير 

ِمْن » و . باركم مثبتة أخباراً من أخ: قد يتعدَّى إىل ثالثٍة ، واالثنان اآلخران حمذوفاِن تقديره « : قال أبو البقاء 
زائدة ، إذ لو كانت زائدة ، لكانت مفعوالً ثانياً ، واملفعول « ِمْن » تنبيه على احملذُوف وليست « أخباركُم 

، ألنَّ املفعول الثاين مىت ذُِكر يف هذا الباب لزم ذكُر الثالث    .» الثالث حمذوٌف ، وهو خطأ 
إن عىن حذف االقتصارِ » إنَّ حذف الثالث خطأ : قوله « الدِّين  قال شهاُب. » عن « مبعىن » ِمْن « : وقيل 

  .فُمسلَّم ، وإن عىن حذف االختصار فممنوٌع ، وقد تقدَّم مذاهب النَّاس يف هذه املسألة 
ْد َنبَّأََنا اهللا ِمْن أَْخَبارِكُْم { : وقوله  فلَم لَْم } ْم َوَرُسولُُه َوَسَيَرى اهللا َعَملَكُ{ : مث قال . علّة النتفاِء تصديقهم } قَ

  .يقل ، ثُمَّ تردُّونَ إلْيِه؟ 
ما يدلُّ على كونه مطلعاً على بواطنهم اخلبيثة ، } َعاِلمِ الغيب والشهادة { أنَّ يف وصفه تعاىل بكونه : فاجلواب 

  .وضمائرهم اململوءة بالكذب والكيد ، وفيه ختويف شديد ، وزجر عظيم هلم 

جََزاًء بَِما كَاُنوا  ِه لَكُْم إِذَا اْنقَلَْبُتْم إِلَْيهِْم ِلُتعْرُِضوا َعْنُهْم فَأَْعرُِضوا َعْنُهْم إِنَُّهْم رِْجٌس َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّمَسَيْحِلفُونَ بِاللَّ
) ٩٦(ى َعنِ الْقَْومِ الْفَاِسِقَني َيْحِلفُونَ لَكُْم ِلَتْرَضْوا َعْنُهْم فَإِنْ َتْرَضْوا َعْنُهْم فَإِنَّ اللََّه لَا َيْرَض) ٩٥(َيكِْسُبونَ 

ِمَن ) ٩٧(ِليٌم َحِكيٌم الْأَْعَراُب أََشدُّ كُفًْرا َونِفَاقًا َوأَْجَدُر أَلَّا َيْعلَُموا ُحُدوَد َما أَْنَزلَ اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه َواللَُّه َع َو
ِمَن ) ٩٨(كُُم الدَّوَاِئَر َعلَْيهِْم َداِئَرةُ السَّْوِء َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم الْأَْعَرابِ َمْن َيتَِّخذُ َما ُيْنِفُق َمْغَرًما َوَيَتَربَُّص بِ َو

ُسولِ أَلَا إِنََّها قُْرَبةٌ لَُهمْ الْأَْعَرابِ َمْن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوَيتَِّخذُ َما ُيْنِفُق قُُرَباٍت ِعْنَد اللَِّه َوَصلََواِت الرَّ
َوالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ِمَن الُْمَهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ وَالَِّذيَن ) ٩٩(لُُهُم اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم َسُيْدِخ

أَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ذَِلكَ اتََّبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي َتحَْتَها الْ
ُن َوِممَّْن َحْولَكُْم ِمَن الْأَْعَرابِ ُمَناِفقُونَ َوِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة َمَرُدوا َعلَى النِّفَاقِ لَا َتْعلَُمُهْم َنْح) ١٠٠(الْفَْوُز الَْعِظيُم 

َوآَخُرونَ اْعَتَرفُوا بِذُُنوبِهِْم َخلَطُوا َعَملًا َصاِلًحا ) ١٠١(إِلَى َعذَابٍ َعِظيمٍ  َنْعلَُمُهْم َسُنَعذُِّبُهْم َمرََّتْينِ ثُمَّ ُيَردُّونَ
  ) ١٠٢(َوآَخَر َسيِّئًا َعَسى اللَُّه أَنْ َيُتوَب َعلَْيهِْم إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

  .ية اآل} َسَيْحِلفُونَ باهللا لَكُْم إِذَا انقلبتم إِلَيْهِْم { : قوله تعاىل 
» إذَا انقَلْبُتم « ملَّا حكى عنهم أنَّهم يعتذرون إليكم ، ذكر هنا أنَّهم يؤكدون تلك األعذار باألمياِن الكاذبة 

  .لتصفحوا عنهم وال تؤنبوهم : أي » ِلُتْعرُِضوا َعْنُهْم « . انصرفتم إليهم أهنم ما قدروا على اخلروجِ 
  .يريد ترك الكالم والسالم : قال ابن عباس } فَأَْعرُِضواْ َعْنُهْم { : مث قال تعاىل 
مثَّ ذكر العلَّة . » ال ُتجالُسوهم وال تكلموهم « : قال النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم حني قدم املدينة : وقال مقاتل 



أن خبث بواطنهم رجس روحاين ، فكما جيُب : واملعىن » إنَُّهم رْجٌس « : يف وجوب اإلعراض عنهم ، فقال 
{ . إنَّ عملهم قبيٌح : وقيل . از عن األرجاس اجلسمانية؛ فوجوب االحتراز عن األرجاس الروحانية أوىل االحتر

كل مكان يأوي إليه شيء ليالً أو هناراً ، وقد أوى : املأوى : قال اجلوهريُّ . منزهلم : أي } َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم 
، مبعىن عن أيب زيٍد ، » فُُعول « فالنٌ إىل منزله يأوي أويا ، على  وإَواًء ، وأَوْيُته إذا أنَزلَْتُه بك ، فعلُت وأفعلُت 

  .لغةٌ يف مأوى اإلبل خاصَّةً ، وهو شاذ  -بكسر الواو  -وَمأوِي اإلبل . 
. . َجَزاًء « : قوله  ُيْجزونَ جزاء ، وأن ينتصب : جيوز أن ينتصب على املصدر بفعل من لفظه مقدر ، أي » . 

  .لة السابقة؛ ألنَّ كوهنُم يأوونَ يف جهنم يف معىن اجملازاة ، وجيوُز أن يكون مفعوالً من أجله مبضمون اجلم
  .اآلية } َيْحِلفُونَ لَكُْم ِلَتْرَضْواْ َعْنُهْم { : قوله تعاىل 

لفون لريضى ملَّا بيَّن يف اآلية األوىل أنَُّهم حيلفون باهللا ليعرض املسلمون عن إيذائهم ، بني ههنا أيضاً أهنم حي
اهللا الَ { : املسلمون عنهم ، مثَّ إنَّه تعاىل هنى املسلمني عن أن يرضوا عنهم ، وذكر العلَّة يف ذلك النهي وهي أن 

  .} يرضى َعنِ القوم الفاسقني 
  .اآلية } األعراب أََشدُّ كُفْراً َونِفَاقاً { : قوله تعاىل 

كفرهم : ينة ذكر من كان خارجاً منها ، ونائباً عنها من األعراب فقال ملَّا ذكر اهللا تعاىل أحوال املنافقني يف املد
أغلظُ طبعاً ، : وقيل » ألنَّهم أبعد عن معرفة السنن « : قال قتادةُ . أشد  ألنَّهم أقَسى قلباً ، وأكذُب قوالً ، و

وملَّا دلَّ . » أَالَّ َيْعلَُمواْ « . أخلق : أي » وأْجَدُر « : وأبعد عن استماع التنزيل ، ولذا قال تعاىل يف حقِّهم 
  :ذلك على نقصهم من املرتبة الكاملة عن سواهم ، ترتب على ذلك أحكام 

ْم . . . « : أنَُّه ال حقَّ هلم يف الفيء والغنيمة ، لقوله عليه الصالة والسالم يف حديث بريدة : منها  وال يكُون هلُ
إسقاط شهادة أهل البادية عن احلاضرة ، : ومنها » ا مع املسلمَني ِفي الغنيمِة والفيِء شيٌء إالَّ أنْ ُيجاهُدو

، وأجازها الشافعيُّ . لتحقق التهمة  وأجازها أبو حنيفة؛ ألنَّها ال تراعى كل هتمة واملسلمون كلهم عنده عدول 
  .إذا كان عدالً ، وهو الصحيُح 

ل » األعراب « : قوله  ، وليس مجعاً  يبويه ، وذلك لئالَّ يلزم أن يكون اجلمع قاله س» َعَرب « صيغة مجعٍ 
  .أخصَّ من الواحد ، فإنَّ العرب هذا اجليل اخلاص ، سواء سكن البوادي ، أم سكن القرى 

، وقد تقدَّم عند قوله تعاىل  } َربِّ العاملني { : وأمَّا األعراب ، فال يطلق إالَّ على من كان يسكن البوادي فقط 
« أعرايب وجيمع على : على لفظه فقيل » األْعراب « وهلذا الفرق نسب إىل . فاحتة ، أوَّل ال]  ٢: الفاحتة [ 

: رجلٌ عرّيب ، إذا كان نسبه يف العربِ ، ومجعه العرُب ، كما يقال : يقال « : قال أهلُ اللغة . » أَعارِيب 
، فيقال  ، ورجلٌ أعرايب باأللف إذا كان اليُهوُد واجملُوُس : يُهوديٌّ وُجموسيٌّ ، مث حتذف ياء النسب يف اجلمع 

وجيمع األعرايب على . بدوياً ، ويطلب مساقط الغيث والكأل ، سواء كان من العربِ ، أو من مواليهم 
، فمن : يا عريب ، فرح والعريب إذا قيل له : األعراب ، واألعاريب ، واألعرايب إذا قيل له  ، غضب  يا أعراّيب 

ومن نزل البادية فهم أعراٌب ويدلُّ على الفرق قوله عليه الصالة والسالم استوطن القرى العربية فهم عرب ، 
وأيضاً ال ُجيوُز أن يقال . وأما األعراُب فقد ذمَّهم اهللا تعاىل يف هذه اآلية « ُحبُّ العربِ من اإلمياِن » 

عراب ، قال عليه للمهاجرين واألنصار أعراب ، إنَّما ُهْم عرب ، وهم متقدِّمون يف مراتب الدِّين على األ



  .« ال ُتُؤمَّنَّ امرأةٌ رُجالً وال فاسٌق ُمؤمناً وال أعرايبٌّ ُمهاجِراً » الصالة والسالم 
  فصل

اجلمع احمللى باأللف والالَّم األصل فيه أن ينصرف إىل املعهود السابق فإن مل يوجد املعهود : قال بعُض العلماء 
ألنَّ صيغة اجلمع تكفي يف حصول معناها الثالثة فما فوقها ، : لوا السابق ، محل على االستغراق للضرورة ، قا

واأللف والالم للتعريف ، فإن حصل مجع هو معهود سابق؛ وجب االنصراف إليه ، وإن مل يوجد محل على 
افقي املراُد منه مجع ُمَعيَُّنون من من« األعراُب » : إذا ثبت هذا فقوله : قالوا . االستغراق ، دفعاً لإلمجال 

  .األعراب ، كانوا يوالون منافقي املدينة ، فانصرف هذا اللَّفْظُ إليهم 
  فصل

، فهو أوَّلُ من نطق بالعربيَِّة ، وقيل : مسي العرُب عرباً ، ألنَّ أباُهم  مسُّوا عرباً؛ ألنَّ ولد : يعرُب بُن قطعان 
ن يسكن جزيرة العرب وينطُق بلساهنم؛ وهي هتامة ، فنسبوا إىل بلدهم ، وكلُّ م« عربة » إمساعيل نشئوا ب 

مسُّوا عرباً؛ ألنَّ ألسنتهم معربة عما يف ضمائرهم ، : فهو منهم؛ ألنَّهم إنَّما تولَُّدوا من ولد إمساعيل ، وقيل 
فريب بينهم ، « ُجرهم » وهذه األقوال ليست بشيء من األول ، فألن إمساعيل حني ولدته هاجر نزلت عندهم 

  .من ولد إمساعيل ، وكان محيالً عربياً « يعرب » ل إمساعيل ، وألن وكانوا عرباً قب
  .حني نزلوا عند هاجر مبكَّة « ُجرهم » وأمَّا الثاين ألن إمساعيل تعلَّم العربيَّة يف 

، وآدم : والصحيُح أنَّ العرب العاربة قبل إمساعيل منهم  ، وطْسم ، وجديس ، وجرهم ، والعماليق  عاٌد ومثود 
، وأنه أول من سقف البيوت باخلشب املنشور ، وكانت الفرس تسميه آدم األصغر ، : يقال  إنَّه كان ملكاً 

  .هلكوا بالرما « وبار » وبنوه قبيلة يقال هلا 

  ]الرجز : [ انثال عليهم؛ فأهلكهم وطمَّ منازهلم ، ويف ذلك يقول بعض الشعراء 
َدْهٌر على َوَبار  -٢٨٣٥   ْهَرةً وَباُرفََهلَكَْت َج... وكَرَّ 

وأمَّا الثالثُ ، فكلُّ لسان معرب عمَّا يف ضمري صاحبه ، وإنَّما يظهر ما قاله النساُبون ، أنَّ سام بن نوح أبو 
  .العرب ، وفارس ، والروم ، فدل على أنَّ العرب موجودون من زمن سام بن نوح 

َوَعلََّم { : ، وغريها من األلسنِة ، لقوله تعاىل  أن آدم نطق بالعربيَّة - والصحيُح إن شاء اهللا تعاىل : قال بعضهم 
. ٣١: البقرة [ } آَدَم األمسآء كُلََّها   [  

  .وال شّك أنَّ اللِّسان العرّيب خمتّص بأنواع الفصاحِة واجلزالة ، ال توجُد يف سائرِ األلسنِة 
ات العجيبة ، وحكمةُ اهلنِد يف حكمة الرُّوم يف أدمغتهم؛ ألنَّهم يقدرون على التركيب: قال بعُض احلكماِء 

، وحكمة العرب يف ألسنتهم حبالوِة  أوهامهم ، وحكمةُ اليوناِن يف أفئدهتم لكثرِة ما هلم من املباحث العقليَِّة 
  .ألفاظهم ، وعذوبة عباراهتم 

  فصل
  :اعلم أن اهللا تعاىل حكم على األعراب حبكمني 

  :فيه وجوه أنَُّهم أشّد كفراً ونفاقاً ، والسبب : األول 
  .أنَّ أهل البدو يشبهون الوحوش : أحدها 



  .استيالُء اهلواء احلار اليابس عليهم ، وذلك يزيُد يف التيه ، والتَّكرب ، والفخر ، والطيش عليهم : وثانيها 
أنَُّهم ما كانوا حتت سياسة سائس ، وال تأديب مؤدب؛ فنشأوا كما شاءوا ، ومن كان كذلك؛ خرج : وثالثها 

  .أشدِّ اجلهات فساداً على 
أنَّ من أصبح وأمسى مشاهداً لوعظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وبياناته الشافية ، كيف يكون : ورابعها 

  ُمساوياً ملن مل يؤثر هذا اخلري ، ومل يسمع خربه؟
أصله » أَشّد « و . يِة قابل الفواكه اجلبلية بالفواكه البستانية ، لتعرف الفرق بني أهل احلضرِ والباد: وخامسها 

، و » كُفْراً « وقوله . أشدد ، وقد تقدم :  اً « نصب على احلال  عطف على » أْجَدُر « عطف عليه ، و » نِفَاق
  .» أَشّد « 

هو جديٌر وأجدُر ، : أَحقُّ وأوىل؛ يقال : أي » أْجَدر « } . . َوأَْجَدُر أَالَّ َيْعلَُمواْ { : قوله : احلكم الثاين 
، وقمٌن بكذا ، كلُّه مبعىن واحد ، قال الليثُ وحقي َجَدر َيْجدُر جداَرةً ، فهو َجديٌر : ٌق وأحقُّ ، وخليٌق وأخلُق 

  ]الطويل : [ ، وُيثَنَّى وُيجمع؛ قال الشاعر 
  َجديُرونَ َيْوماً أنْ يَنالُوا فَيْسَتْعلُوا... خبْيلٍ علْيَها جِنَّةٌ عْبقريَّةٌ  -٢٨٣٦

املُنتهى ، : واجلديُر « : احلائط ، فقال : اغُب على أصل اشتقاقِ هذه املادة ، وأنَّها من اجلدار ، أي وقد نبَّه الرَّ
اجلَْدر ، وهو أصل الشجرة؛ « : والذي يظهر أنَّ اشتقاقه من . » النتهاء األمر إليه ، انتهاَء الشَّيء إىل اجلدارِ 

  .جدير بكذا : فكأنَّه ثابٌت كثبوِت اجلدر يف قولك 
، فحذف حرف اجلر؛ فجرى اخلالُف املشهور بني اخلليل والكسائي ، : أي } أَالَّ َيْعلَُمواْ { : وقوله  بأالَّ يعلُموا 

ما أنزل اهللا على رسوله ، وذلك لبعدهم عن مساع القرآن ومعرفة السُّننِ : واملراد باحلُدوِد . مع سيبويه والفراء 
  .فيما ف رض عليهم من فرائضه « َحِكيٌم » : ه مبا يف قلوب خلق} واهللا َعِليٌم { . 

اً { : قوله تعاىل    .} َوِمَن األعراب َمن َيتَِّخذُ َما ُينِفُق َمْغَرم

  .مبتدأ ، وهي إما موصولةٌ ، وإمَّا موصوفةٌ » َمْن « . نزلت يف أعراب أسد وغطفان ومتيم 
اخلسران ، مشتق من الغرام ، وهو : واملَْغَرُم . » صيَّر « هنا مبعىن » اتََّخذَ « مفعول ثاٍن؛ ألنَّ » َمْغَرماً « و 

: وقيل أصله املالزمةُ ، ومنه الغرُمي ] .  ٦٥: الفرقان [ } إِنَّ َعذَاَبَها كَانَ غََراماً { : اهلالك؛ ألنَّه سببه ، ومنه 
زُم : للزومه من يطالبه ، واملغرم  ال يرُجون على إعطائه : عطاٌء  قال. مصدر كالغرامِة ، واملغرم التزام ما ال يل

، فهو إمَّا » يتَِّخذ « عطٌف على » يتربَُّص « و . ثواباً؛ وال خيافون على إمساكه عقاباً ، وإنَّما ينفُق مغرماً ورياًء 
  :فيه وجهان } بِكُُم الدوائر { : وقوله . االنتظاُر : والتَّربُُّص . صلة ، وإما صفة 

  .ةٌ بالفعل قبلها أنَّ الياء متعلق: أظهرمها 
« و . قاله أبو البقاِء وليس بظاهرٍ ، وعلى هذا يتعلُق مبحذوٍف على ما تقرَّر » الدَّوائر « أهنا حالٌ من : والثاين 
وهي ما ُيحيط باإلنسان من ُمصيبة ونكَْبٍة ، تصوُّراً من الدَّائرة احمليطة بالشَّيء من غري » دائرٍة « مجُع » الدَّوائرِ 
: أي » َتربُّص الدَّوائر « أَحاطَ ، ومعىن : ؛ ألنَّها من َداَر يُدوُر ، أي » َداوَِرة « : منها ، وأصلها انفالٍت 

  ]الطويل : [ انتظار املصائب؛ قال 
ا... َتربَّْص هَبا َرْيَب املُنوِن لعلَّها  -٢٨٣٧ حليلَُه   ُتطلَُّق يْوماً أو َيُموُت 



. » الزَّمانُ عليكم فيموت الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويظهر املشركون يعين ينقلُب « : قال ميانُ بن رئابٍ 
هذه اجلملةُ معترضةٌ بني مجل هذه القصَِّة ، وهي دعاٌء على األعراب املتقدمني ، } َعلَْيهِْم َدآِئَرةُ السوء { : قوله 

  .م والباقون بالفتحِ ، وكذا الثانية يف الفتحِ بالضَّ» السُّوِء « : وقرأ ابُن كثري وأبو عمرو هنا 
  .» ظنَّ السوِء « وأمَّا األوىل يف الفتح ، وهي 

  .هو مصدر : فأمَّا املفتوح فقيل . فاتفق على فتحها السبعةُ 
ُسؤُته َسْوءاً ، وَمساءةٌ ، وَسواِئَيةٌ ، وَمَساِئَيةٌ ، وبالضَّم : فتُح السِّني هو الوجه؛ ألنَّه مصدٌر يقالُ « : قال الفرَّاُء 

  .» عليهم دائرةُ البالِء والعذاب : السم ، كقولك ا
يعين أنَّه يف األصل كاملفتوح ، يف أنَُّه مصدٌر ، ثُمَّ . » وهو الضََّرُر ، وهو مصدر يف احلقيقة « : قال أُبو البقاء 

ا فمعناه اهلزميةُ َمْن فتح السِّني فمعناه الفساد والرَّداءة ، ومْن ضمَّه« : وقال مكي . أطلَق على كل ضررٍ وشرٍّ 
ذكر . وظاهُر هذا أنَّهما امسان ملا ذكر . » والبالُء والضَّرر  وحيتملُ أن يكونا يف األصل مصدراً مث أطلقا على ما 

الفتح [ } ظَنَّ السوء { الذم ، أال ترى أنَّه أمجع على فتح : املضموُم العذاب والضرر ، واملفتوح : وقال غريه . 
يُق ذكُر العذاب هبذين املوضعني ]  ٢٨: مرمي [ } كَانَ أَُبوِك امرأ َسْوٍء َما { : وقوله ]  ٦:  وقال . ، إذ ال يل

، يف نقيض رجل : كقولك « دائرة » العذاب ، واملفتوُح ذمٌّ ل : املضموُم « : الزخمشري فأحسن  رُجل سوٍء 
وصوف إىل صفته ، فوصفت يف األصل يعين أنَّها من باب إضافة امل. » عدل؛ ألنَّ مْن َدارْت عليه يذُمَُّها 

  :باملصدر مبالغةً ، مث أضيفَْت لصفتها ، كقوله تعاىل 

.  ٢٨: مرمي [ } َما كَانَ أَُبوِك امرأ َسْوٍء {  : [ ؛ وأنشد األخفُش » وقد حكي بالضَّمِّ « قال أُبو حيَّان ] 
  ]الطويل 
  َصاحبِه َيْوماً أَحالَ َعلى الدَّمِبِ... وكُْنَت كَِذئْبِ السُّوِء ملَّا َرأى َدماً  -٢٨٣٨

  :مذهبان » الدائرة « ويف 
اعلة ، ك : أظهرمها  جيوز أن تكون مصدراً كالعافية ، ولو مل « : وقال الفارسيُّ . » قائمة « أهنا صفةٌ على ف

الَّ يف املكروِه ، تضف الدائرة إىل السوء ، أو السوء ملا عرف منها معىن السُّوء؛ ألنَّ دائرة الدَّهر ال تستعملُ إ
، ودينه إالَّ ما َيُسوؤهم : واملعىن  } واهللا َسِميٌع { : مث قال . » يدور عليهم البالُء واحلزنُ ، فال يرون يف حممد 

  .بنيَّاهتم } َعِليٌم { لقوهلم ، 
  .اآلية } َوِمَن األعراب َمن ُيْؤِمُن باهللا واليوم اآلخر { : قوله تعاىل 
. األعرابِ من يتخذ إنفاقه يف سبيل اهللا َمْغَرماً ، بيَّن هنا أنَّ منهم أيضاً من يؤمن باهللا واليوم اآلخر  ملَّا بيَّن أنَّ يف
قال : وروى أبو هريرة قال . وقال الكليبُّ هم أسلم ، وغفار ، وجهينة . هم بنو مقرن من مزينة : قال جماهٌد 

، ِمْن ألْسلُم وغفاٌر « : رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ، وشيٌء ِمْن ُمَزْيَنة وُجَهْينةَ ، َخْيٌر ِعْنَد اهللا َيْوَم الِقَياَمِة 
  .» أَسٍد وغطفان وهَوازنَ وَتميمٍ 

: التوبة [ } َمْغَرماً { كما مرَّ يف » يتَّخذَ « مفعولٌ ثاٍن ل » قُُرباٍت « ف } َوَيتَِّخذُ َما ُينِفُق قُُرَباٍت { : قوله 
كما سيأيت ، » قُْربة « ، مع اختالفهم يف راء » قُرَبات « اء السبعة يف ضمِّ الرَّاء من ومل خيتلف قُرَّ]  ٩٨

اً » قُْربة « فيحتملُ أن تكون هذه مجعاً ل  بالضَّم ، كما هي قراءة ورشٍ عن نافعٍ ، وحيتملُ أن تكون مجع



{ : نبيه على هذه القاعدة ، وشروطها عند قوله ، وقد تقدَّم التَّ» غُُرفَات « للساكنها ، وإنَّما ُضمَّت إتباعاً ، ك 
  .أول البقرة ]  ١٧: البقرة [ } ِفي ظُلَُماٍت 

  .أوجه ثالثة ، ضم الراء ، وإسكاهنا ، وفتحها » القُُرَبات « جيوُز يف : قال الزجاُج 
  .أنَّهم يتخذون ما ينفقونه سبباً حلصول القربات عند اِهللا : واملعىن 

  :يف هذا الظرف ثالثة أوجه »  ِعنَد اهللا« : قوله 
ب : أظهرها    .وليس بذلك . ، قاله أبو البقاِء » قُُربات « أنَُّه ظرف ل : والثاين » يتَّخذ « أنَّه متعلٌق 
  :فيها وجهان } َوَصلََواِت الرسول { : قوله . » قربات « أنه متعلٌق مبحذُوٍف ، ألنَّه صفةٌ ل : الثالث 

ا ينفقه سبٌب « : ، وهو ظاهُر كالم الزخمشري ، فإنَّه قال » قُربات « ى أنَّها نسق عل: أظهرمها  واملعىن أنَّ م
اللَُّهمَّ صلِّ على » : حلصول القربات عند اِهللا وصلوات الرسول ، ألنَُّه كان يدعو للمتصدِّقني باخلريِ ، كقوله 

: ، أي « ما ُينفُق » أهنا منسوقةٌ على :  - قاِء غريه وجوَّزُه ابُن عطية ومل يذكر أُبو الب - والثاين « ألِ أبِي أْوفَى 
  .ويتَّخذ باألعمال الصَّاحلة صلوات الرسول قربة 

  .« َصلواِت » عائٌد على : قيل « إنَّها » الضمري يف } أالا إِنََّها قُْرَبةٌ { : قوله 

بضمِّ القاف والرَّاء ، والباقون » ة قُُرَب« وقرأ ورٌش . » ُينِفقُون « املفهومة من : على النَّفقات أي : وقيل 
وقد تقدَّم اخلالف بني أهل التصريف ، هل . األصلُ السكون ، والضَّم إتباع : وقيل . لغتان : بسكوهنا ، فقيل 

، » ُيُسرا ، ُعُسرا « ؟ وأنَّ بعضهم جعل » فُُعل « إىل » فُْعل « جيوُز تثقيل  بضمِّ السني فرعني على سكوهنا 
كتب ورسل ، وهذا أْجَرى على لغة العرب ، إذ : بالضَّمِّ ، والسكون ختفيف ، حنو » قُُربة «  األصلُ: وقيل 

ويف استئناف هذه اجلملة وتصدُّرها حبريف التنبيه والتحقيق املؤذنني بثباتِ . مبناها اهلرب من الثِّقل إىل اخلفة 
وكذلك سيدخلهم وما : ل معناه الزخمشريُّ ، قال قا. األمر ومتكُّنه شهادةٌ من اهللا بصحة ما اعتقده من إنفاقه 

  .هبم حيث وفقهم هلذه الطَّاعات » رَِّحيٌم « لسيِّآهتم } إِنَّ اهللا غَفُوٌر { : مث قال . يف السِّني من حتقيقِ الوعِد 
  .اآلية } والسابقون األولون { : قوله تعاىل 

  :فيه وجهان » َوالسَّابقُون « 
  :، ويف خربه ثالثة أوجه أنَّه مبتدأ : أظهرمها 
  .} رَِّضَي اهللا َعْنُهْم { : أنَّه اجلملة الدعائية من قوله : أظهرها 
، أو : ، واملعىن » األوَّلون « : أنَّ اخلرب قوله : والثاين  والسَّابقون إىل اهلجرة األوَّلُون من أهل هذه اِمللَِّة 

  .السابقون إىل اجلنَّة األولون من أهل اهلجرة 
واملعىن فيه اإلعالم بأنَّ السابقني من هذه األمَِّة من } ِمَن املهاجرين واألنصار { : أنَّ اخلرب قوله : لث الثا

  .ويف الوجهني األخريين تكلٌُّف . املهاجرين واألنصار ، ذكر ذلك أبو البقاِء 
ومنهم السابقون ، وفيه بعٌد ، : ي ، أ» َمْن ُيؤِمُن باِهللا « أن يكون نسقاً على : » السَّابقني « الثاين من وجهي 

  .يعين أنَّ السابقني من هذين اجلنسني » املُهاجِريَن « نسقاً على » األْنصارِ « واجلمهور على جرِّ 
، وسعيُد ابُن أيب سعيد ، وعيسى : وقرأ مجاعة كثرية أجالَّء  عمُر بُن اخلطَّابِ ، وقتادةُ ، واحلسُن ، وسالُم 
  :برفعها ، وفيها وجهان » واألنصاُر « عقوب الكويفُّ ، وطلحة ، وي



ا فيه ، » السَّابقُون « عطفه على : والثاين . » رِضَي اهللا عنُهم « أنَّه مبتدأ ، وخربه : أحدمها  ، وقد تقدَّم م
  .فُيحكم عليه حبكمه 

رضي اهللا  -بن اخلطاب وكان عمر . » اتََّبُعوُهم « متعلٌق مبحذوف ، ألنَّه حالٌ من فاعل » بإِْحساٍن « : قوله 
إنَّ املوصول صفةٌ ملن قبله ، حىت قال له : ويقول » والذين اتبعوهم « : يرى أن الواو ساقطة من قوله  -عنه 

تصديق ذلك يف كتاب اِهللا يف أول اجلمعة : ائتوين بأّيب ، فأتوه به ، فقال له : إنَّها بالواو ، فقال : زيُد بُن ثابٍت 
: احلشر [ } والذين َجآُءوا ِمن َبْعِدِهْم { ، وأوسط احلشر ]  ٢: اجلمعة [ } ْم لَمَّا َيلَْحقُواْ بِهِْم َوآَخرِيَن ِمْنُه{ 
.  ٧٥: األنفال [ } والذين آَمُنواْ ِمن َبْعُد َوَهاَجُرواْ { وآخر األنفال ]  ١٠ وروي أنَُّه مسع رجالً يقرؤها ] 

أقرأنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإنَّك لتبيع : فدعاه ، فقال أّيب ، : من أقْرأَك؟ فقال : بالواو ، فقال 
شهدَنا وغْبُتم ، ونَصْرَنا وخذلُْتم ، وآَوْيَنا وطََرْدمت ، ومن مثَّ : َصدقَْت ، وإن شئت قل : القرظ بالبقيع ، قال 

  .لقد كنُت أرانا ُرِفْعَنا رفعة ، ال يبلُغها أحٌد بعدنا : عمُر 

  فصل
، بني أنَّ فوق منزلتهم منازل ملَّا ذكر  فضائل األعراب الذين يتَّخذُونَ ما ينفقُون قربات عند اهللا ، وما أعد هلم 

، وهي منازلُ السَّابقني األولني  واختلفوا فيهم ، فقال ابُن عبَّاس ، وسعيُد بُن املسيب ، . أعلَى وأعظم منها 
، ومجاعة  هم الذين شهدوا معه : القبلتني ، وقال عطاُء بن أيب رباح  هم الذين صلُّوا إىل: وقتادة ، وابن سريين 

من تقدم موته بعد اإلسالم من الشهداء : وقال أبو مسلم . بيعة الرضوان ، وكانت بيعة الرضوان باحلديبية 
والصحيُح عندي أنَّهم السَّابقون يف اهلجرة ، والنصرة ، لكونه وصفهم « : وقال ابُن اخلطيبِ . وغريهم 
واختلفوا هل يتناولُ مجيع الصحابة الذين سبقوا إىل اهلجرة ، والنصرة أم يتناول . » م مهاجرين وأنصاراً بكوهن

إنَّه يتناول الذين سبقوا يف اهلجرة والنصرة وعلى هذا ، فال يتناول إال قدماء الصحابة ، : بعضهم؟ فقال قوٌم 
  .للتَّبعيض » ِمْن « ألنَّ كلمة 

اولُ مجيع الصحابِة؛ ألنَّ مجلة الصَّحابة موصوفون بكوهنم سابقني أولني بالنسبة إىل سائر بل يتن: ومنهم من قال 
، وكلمة  { : ليست للتَّبعيض ، بل للتبيني ، كقوله » ِمَن املُهاجريَن واألنَصارِ « يف قوله » ِمْن « املسلمني 

  .من النَّاس  ، وذهب إىل هذا كثٌري]  ٣٠: احلج [ } فاجتنبوا الرجس ِمَن األوثان 
حملمَِّد بن كعب القرظيِّ : روى محيُد بن زياٍد أنَُّه قال  أال ُتْخربين عن أصحاب الرسول فيما كان : قلت يوماً 
إنَّ اهللا قد غفر جلميعهم ، وأوجب هلم اجلنَّة يف كتابه ، حمسنهم ومسيئهم ، قلت له : بينه؟ وأردت الفنت ، فقال 

والسابقون األولون ِمَن املهاجرين { : أال تقرأ قوله ! سبحان اهللا: ة؟ قال ويف أّي موضع أوجب هلم اجلّن: 
 -عليه الصالة والسالم  -إىل آخر اآلية؟ فأوجب اهللا جلميع أصحاب النيب ]  ١٠٠: التوبة [ } واألنصار 

يتبعوهم  شرط عليهم أن: وما ذاك الشَّرط؟ فقال : اجلنَّة والرضوان ، وشرط على التابعني شرطاً ، قلت 
، أو يقال  املراُد أن يتبعوهم : بإحسان ، وهو أن يقتدوا هبم يف أعماهلم احلسنة ، وال يقتدوا هبم يف غري ذلك 

: قال محيُد بن زياد . بإحسان يف القول ، وهو أالَّ يقولوا فيهم سوءاً ، وأالَّ يوجهوا الطَّْعَن فيما أقدموا عليه 
أصحابنا جممعون على أنَّ أفضلهم اخللفاء : قال أبو منصور البغداديُّ التميمي فكأنِّي ما قرأُت هذه اآلية قط ، 

  .األربعة ، مث الستة الباقون إىل متام العشرة ، مث البدريُّون ، مث أصحاب أحد ، مث أهل بيعة الرضوان باحلديبية 



  فصل
مع اتفاقهم على أنَّها أوَّلُ من آمن واختلفوا يف أول من آمن برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد امرأته خدجية 

قال جماهٌد وابن . أوَّل من أسلم وصلَّى عليُّ بن أيب طالبٍ : برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال جابر 
أوَّلُ من آمن بعد خدجية : وقال ابُن عباسٍ ، وإبراهيم النخعي ، والشعيب . أسلم وهو ابن عشر سنني : إسحاق 

  .أوَّلُ من أسلم زيُد بن حارثة : قال الزهريُّ وعروة بُن الزُّبري و. أبو بكر الصديق 

أول من أسلم من الرجال أبو بكر ، ومن « : وكان إسحاق بن إبراهيم احلنظلي جبمع بني هذه األخبار فيقول 
، ومن العبيد زيد بن حارثة  بكر أظهر  ملَّا أسلم أُبو: قال ابن إسحاق . » النساِء خدجية ومن الصِّبيان علّي 

إسالمه ، ودعا إىل اهللا وإىل رسوله ، وكان رُجالً حمسناً َسْهالً ، وكان َتاجِراً ، ذا ُخِلقٍ ، وكان رجال قومه 
يما . يأُتونُه ويألفونُه ، لعلمه وُحسن جمالسته  فجعل يدعو إىل اإلسالم من وثق به من قومه فأسلم على يده ف
بُن أيب وقَّاص وطلحةُ بُن عبيد اهللا؛ فجاء هبم إىل  بلغين عثمان والزبُري بُن العوام وعبُد الرمحن بن عوٍف وسعُد 

، فكان هؤالء الثمانية نفر الذين سبقوا إىل اإلسالمِ ،  رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أسلُموا وصلُّوا معه 
ين بايُعوا رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث تتابع النَّاُس يف الدُُّخولِ يف اإلسالمِ ، أمَّا السابقُون من األنصار الذ

ليلة العقبة األوىل وكانوا ستة نفر مث أصحاب العقبة الثانية وكانوا اثين عشر رجالً ، مث العقبة الثالثة وكانوا 
مثَّ بعثَ رُسول اهللا ، مصعب بن عمري إىل أهل املدينة يعلِّمهم القرآن؛ فأسلم على . سبعني فهالء سباق األنصار 

  .ه خلق كثري ومجاعة من النساء والصبيان يد
واملراد باملهاجرين الذين هاجروا قومه وعشريهتم ، وفارقُوا أوطاهنم ، واألنصار الذين نصروا رسول اهللا صلى 

  .اهللا عليه وسلم على أعدائه ، وآووا أصحابه 
واألنصار سوى السابقني األولني هم بقية املهاجرين : قيل ]  ١٠٠: التوبة [ } والذين اتبعوهم بِإِْحَساٍن { 

ب  هم الذين سلكُوا سبيلهم يف اإلميان واهلجرة والنصرة إىل يوم : وقيل . للتبعيض » ِمْن « وعلى هذا أيت 
{ : مث مجع اهللا يف الثَّواب فقال . الذين يذكُرون املهاجرين واألنصار بالتَّرحم والدُّعاء : وقال عطاٌء . القيامة 

« ب » َتْجري من حتِْتَها « : وقرأ ابُن كثري } ُهْم َوَرُضواْ َعْنُه َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي َتْحَتَها األهنار رَِّضَي اهللا َعْن
وأكثُر ما . بدوهنا ومل ُترَسْم يف مصاحفهم » َتْحتها « والباقون . اجلارَّة ، وهي مرسومةٌ يف مصاحف مكَّة » ِمن 

  .ابنِ كثري يف غري موضع  جاء القرآن موافقاً لقراءِة
وِمْن « . لبيان اجلنسِ » ِمَن األْعرابِ « مبتدأ ، و » ُمَنافقُونَ « خرب مقدَّم ، و } . . . َوِممَّْن َحْولَكُْم { : قوله 

، فيكون اجملروران مشتركني يف اإلخبار » ِمْن « اجملرورة ب » َمْن « جيوُز أن يكون نسقاً على » أْهلِ املدينِة 
، كأنَّه قيل » ُمنافقُونَ « املبتدأ ، وهو عن  املنافقون من قوم حولكم ، ومن أهل املدينة ، وعلى هذا هو : هبما 

. مستأنفاً ال حملَّ له » َمَرُدوا « : من عطف املفردات ، إذ عطفت خرباً على خرب ، وعلى هذا ، فيكون قوله 
افقُونَ« : وجيوز أن يكون الكالُم متَّ عند قوله  ، واملبتدأ » وِمْن أْهلِ املدينِة « ويكونُ قوله »  ُمن خرباً مقدماص 

» ِمْن « ُمطَّرٌد مع  -وهي مجلة  -بعده حمذوٌف قامت صفُته مقامه وحذُف املوصوِف وإقامةُ صفته مقامه 
بعيضية ، وقد مرَّ التَّ« ِمْن » ُمطَّرٌد مع  -وهي مجلة  -ِمنَّا صفته مقامه « : التَّبعيضية ، وقد مرَّ حتريره ، حنو 



اَم » : حتريره ، حنو  ومن أهلِ املدينِة قوٌم ، أو أناٌس مَرُدوا ، وعلى هذا فهو من : والتقدير « ِمنَّ ظعن ، وِمنَّا أق
  .عطف اجلمل 

 وِمْن« : وقد فُصل بينه وبني صفته بقوله » ُمَناِفقُون « على الوجه األوَّلِ صفةً ل » َمَرُدوا « وجيوز أن يكون 
  .وممَّن حولكم ، ومْن أْهلِ املدينِة منافقون ماردون : ، والتقدير » أهل املدينِة 

  .قال ذلك الزجاُج ، وتبعه الزخمشريُّ ، وأبو البقاء ، واستبعده أبو حيَّان ، للفصل بني الصِّفة وموصوفها 
: بقولك » العاقل « ، و » زيد «  يعين ففصلت بني. » فيصري نظريه يف الدَّارِ زيٌد ، ويف القصر العاقل « : قال 

الوافر : [ وشبَّه الزخمشريُّ حذف املبتدأ املوصوف يف الوجه الثَّاين ، وإقامة صفته مقامه بقوله . » ويف القصر « 
[  

  . . .. أَنا اْبُن َجالَ  -٢٨٣٩
ته فليس حبسنٍ؛ إن عىن يف مطلق حذف املوصوف فحسٌن ، وإن كان شبَّهه به يف خصوصي« : قال أُبو حيَّان 

  ]الوافر : [ ُمطَّرٌد؛ وقوله « ِمْن » ألنَّ حذَف املوصوف مع 
  . .. أَنا اْبُن َجالَ  -٢٨٤٠

  ]الرجز : [ ضرورة؛ كقوله 
  ]الوافر : [ والبيت املشار إليه ، هو قوله ... َيْرِمي بِكَفِّي كَان ِمْن أرَمى الَبَشْر  -٢٨٤١
  َمَتى أَضعِ الِعمامةَ َتعرِفونِي... ثََّناَيا أَنا ابُن َجالض وطالَُّع ال -٢٨٤٢

  :وللنُّحاة يف هذا البيت تأويالت 
فيه ضمري « َجالَ » أنَّ هذه اجلملة حمكّية؛ ألنَّها قد ُسمِّي هبا هذا الرَّجلُ ، فإنَّ : واآلخر . ما تقدم : أحدها 

، وقوله َشاَب قَْرَناَها ، و: فاعل ، مث ُسمِّي هبا وُحكَيْت كما قالُوا    ]الرجز : [ ذَرَّى َحّباً 
  ظُلْماً علْيَنا هلُُم فَِديُد... ُنبِّئُْت أْخواِلي َبنِي َيزِيُد  -٢٨٤٣

، وإنَّما مل ُينوَّن؛ ألنَّه عنده غُري منصرٍف ، : وهو مذهب عيسى بن عمر : والثالث  لٌ فارغ من الضَّمري  أنَُّه فع
منعهما ، أمَّا جمرُد الوزن من غري نقل من فعل « ضرب ، وقتل » مِّي ب فإنه ُيْمَنع بوزن الفعل املشترك ، فلو ُس

، وَجَبل : فال مينع ألَْبتَّة ، حنو  ا ، : أي « َمَرُدوا » و . األوس واخلزرج : واملراد بأهل املدينِة . َجَمل  َمَهُرو
  .ومترَُّنوا ، وثبتوا على النفاق 

وقد تقدَّم الكالم على هذه . أقاموا عليه ومل يتوبوا : وقال ابُن زيٍد  .جلوُّا فيه وأبوا غريه : وقال ابن إسحاق 
. ١١٧: النساء [ } َشْيطَاناً مَّرِيداً { : املادَّة يف النِّساِء ، عند قوله   [  

والعلم ، وجيوُز أن تكون مستأنفةً ، « ُمَناِفقُون » هذه اجلملةُ يف حملِّ رفعٍ أيضاً صفةً ل « ال َتْعلُمُهم » : قوله 
ال تعلمهم منافقني فحذف الثَّاين للداللة عليه بتقدُّم ذكر : هنا حيتمل أن يكون على بابه؛ فيتعدَّى الثنني ، أي 

. وأن تكون العرفانية فتتعدَّى لواحد ، قاله أُبو البقاِء . املنافقني؛ وألنَّ النفاق من صفاِت القلب ، ال يطلع عليه 
فال جيوُز أن تكون إالَّ على باهبا ، ملا تقدَّم يف األنفال ، وإن كان الفارسيُّ يف إيضاحه «  َنْحُن َنْعلَُمُهْم» وأمَّا 

  .صرَّح بإسناد املعرفة إليه تعاىل ، وهو حمذُوٌر ملا تقدَّم 



، إمَّا املصدرية  ، وأنَّه من وجهني]  ١٣: التوبة [ } َمرٍَّة { تقدَّم الكالُم يف نصب » َسُنَعذُِّبُهم مَّرََّتْينِ « : قوله 
، وإمَّا الظرفية ، فكذلك هذا ، وهذه التثنيةُ حيتملُ أن يكون املراُد هبا شفَع الواحد ، وعليه األكثر ، واختلفُوا 

[  }ثُمَّ ارجِعِ الَبَصَر كَرََّتْينِ { : يف تفسريها ، وأالَّ ُيراَد هبا التثنية احلقيقية ، بل ُيراد هبا التَّكثُري ، كقوله تعاىل 
: ، أي ]  ٤: امللك [ } َيْنقَِلْب إِلَْيَك الَبَصُر َخاِسئاً َوُهَو َحِسٌري { : كرَّاٍت ، بدليل قوله : ، أي ]  ٤: امللك 

  .» لبَّْيَك ، وسْعديَك ، وحَنانْيَك « مزدجراً ، وهو كليلٌ ، وال يصيبه ذلك إالَّ بعد كرَّات ، ومثله 
{ بسكون الباِء ، وهو على عادته يف ختفيف تواىل احلركاِت ك » ُهم سُنعذِّْب« وروى عياٌش عن أيب عمرو 

أحسن َتْسِكيناً ، لكون الرَّاِء حرف » يْنُصركُم « وبابه ، وإن كان باب ]  ١٦٠: آل عمران [ } َينُصْركُُم 
  .تكرار؛ فكأنه تواىل ضمَّتان ، خبالف غريه ، وقد تقدَّم حتريره 

بالياِء ، وقد تقدَّم أنَّ املصاحَف كانت مهملة من النقط » سُيعذِّهُبم « أنس  ويف مصحف: وقال أُبو حيَّان 
  !والضبط بالشكْلِ ، فكيف يقال هذا؟

  فصل
قام النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم خطيباً يوم اجلمعة : فقال السُّديُّ والكليبُّ : وأمَّا اختالفهم يف هذين العذابني 

. . ك ُمنافٌق اْخُرْج يا فُالنُ اْخُرْج يا فالنُ فإنَّ« : فقال  فأخرج من املسجد ناساً ، وفضحهم ، فهذا هو » . 
  .العذاُب األولُ 

ٌد . عذاب القرب : والثاين  األولُ القتل والسيب ، والثاين عذاب القرب ، وعنه رواية أخرى ُعذُِّبوا : وقال جماه
األوىل املصائب يف األموال : وقال ابن زيد . ذاب القرب بالدبيلة يف الدُّنيا ، وع: وقال قتادةُ . باجلوع مرَّتني 

األوىل إقامة احلدود عليهم ، واألخرى عذاب : وعن ابن عبَّاسٍ . واألوالد يف الدُّنيا ، واألخرى عذاب القرب 
، مث عذاب : وقال ابُن إسحاق . القرب  هو ما يدخل عليهم من غيظ اإلسالم ، ودخوهلم فيه من غري حسبة 
: أحدمها ضرب املالئكة وجوههم ، وأدبارهم عند قبض أرواحهم ، مث عذاب القرب ، وقيل : وقيل . القرب 

: األوىل إحراق مسجدهم مسجد الضّرار ، واألخرى إحراقهم بنار جهنَّم ثُمَّ يردُّون إىل عذابٍ عظيم أي 
  .القرب  األوىل أخذ الزكاة من أمواهلم ، وعذاب: عذاب جهنم خيلدون فيه وقال احلسُن 

  .اآلية } َوآَخُرونَ اعترفوا بِذُُنوبِهِْم { : قوله تعاىل 
ُز أن . وممَّن حولكم آخرون ، أو من أهلِ املدينة آخرون : أي » ُمناِفقُون « نسٌق على » وآخرون «  وجيو

، واخلرب قوله » اعترفُوا « يكون مبتدأ ، و  قال . » َعَمالً « نسٌق على » وآَخَر « : قوله . » خلطُوا « : صفته 
كلُّ واحٍد خملوطٌ : قد ُجِعلَ كُلُّ واحد منهما خملُوطاً ، فما املخلُوط به؟ قلُت : فإن قلت « : الزخمشريُّ 

خلطُت كُلَّ : خلَطُْت املاَء واللَّنب ، تريُد : خلط كل واحٍد منهما باآلخر ، كقولك : وخملوطٌ به؛ ألنَّ املعىن 
خلطْت املاَء باللََّبنِ؛ ألنَّك جعلت املاء َمْخلُوطاً ، واللََّنب خملوطاً : ما ليس يف قولك وفيه . واحٍد منهما بصاحبه 

، كأنَّك قلت  ، وخملوطاً هبما  خلطُت املاَء باللنب ، واللنب : به ، وإذا قلته بالواو جعلَت املاَء واللََّنب خملوطني 
  .» باملاِء 

  .» شاة بدرهم : شاةً ودرمهاً ، مبعىن : ُت الشَّاة بِْع: وجيوُز أن يكون من قوهلم « مثَّ قال 
ولو كان بالباِء « : وقال أُبو البقاِء » ال يريُد أنَّ الواو مبعىن الباِء ، وإنَّما هذا تفسُري معىن « : قال شهاُب الدِّينِ 



  .» خلطُت احلنطة والشعري ، وخلطت احلنطةَ بالشَّعري : جاز أن تقول 
ويكون » آخرون « جيوُز أن تكون اجلملةُ مستأنفةً ، وجيوُز أن تكون يف حملِّ رفع خرباً ل »  َعَسى اهللا« : قوله 
آخُرونَ « : فتلخَّص يف . قد خلطوا : معه مقدَّرةٌ ، أي » قَْد « يف حملِّ نصب على احلالِ ، و » خلطُوا « قوله 

ب » ُمناِفقُون « أنَُّه معطوف على »    .، أو باجلملة الرجائية » لطُوا َخ« ، أو مبتدأ خمرب عنه 
  فصل
} َوِممَّْن َحْولَكُْم مَِّن األعراب ُمَناِفقُونَ { إنَّهم قوم من املنافقني ، تاُبوا عن النِّفاقِ؛ ألنَُّه عطف على قوله : قيل 

، إنَُّهم قوم من املسلمني ختلَّ: وقيل . والعطُف يوهم التَّشريَك ، إالَّ أنَُّه تعاىل وفقهم للتوبة  فوا عن غزوة تُبوك 
ا فعلوا وتابوا    .كسالً ، ال نفاقاً ، مث َنِدُموا على م

وروى عطية عن . أبو لبابة مروان بن عبد املنذر ، وأوس بن ثعلبة ووديعة بن حزام : وروي أهنم كانوا ثالثة 
كانوا : ل قتادةُ والضحاك وقا. كانوا مثانية : وقال سعيد بن جبري . كانوا مخسة ، أحدهم أبو لبابة : ابن عباس 

نزلت يف أيب لبابة خاصة ، وروي عن علي بن أيب طلحة عن : وقال قوٌم . وقالو مجيعاً أحدهم أبو لبابة . سبعة 
، فأوثقوا أنفسهم : ابن عبَّاس  أهنم كانوا عشرة ، فسبعة منهم أوثقوا أنفسهم ملَّا بلغهم ما نزل يف املتخلفني 

لُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ودخل املسجد وصلى ركعتني ، وكانت عادته كُلَّما بسواري املسجد ، فقدم رسو
هؤالء ختلَّفُوا عنك ، فعاهُدوا اهللا أال يطلقوا أنفسهم حىت : قدم من سفرٍ ، فرآهم موثقني ، فسأل عنهم؛ فقالوا 

أن ال أحلهم حىت أومر وأنا أقسم « : يكون رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطلقهم ويرضى عنهم ، فقال 
يا رُسول اهللا هذه أموالنا اليت خلَّفتنا عنك ، فتصدق هبا : ؛ فنزلت هذه اآلية فأطلقهم وعذرهم ، فقالوا » فيهم 

[ } ُخذْ ِمْن أَْمَواِلهِْم َصَدقَةً { : ؛ فنزل قوله » ما أمرُت أن آخذَ ِمْن أموالكُم شيئاً « : عنَّا وطهرنا ، فقال 
  .اآلية ]  ١٠٣: التوبة 

ٍة ، ومعناه : واالعتراُف    .أنَُّهم أقَرُّوا بذنبهم : عبارة عن اإلقرار بالشَّيِء عن معرف
  .هو ختلُّفهم : والعمل السّيىء . هو توبتهم واعترافهم بذنبهم وربطهم أنفسهم : والعمل الصَّاحل 

إىل سائر الغزوات ، والعمل السّيىء  -عليه الصالة والسالم  - خروجهم مع الرُسول : العمل الصَّاحل : وقيل 
  .ختلفهم عن غزوة تبوك : 

  فصل
إنَّ الكالم ينزلُ على عرف النَّاسِ ، فالسُّلطانُ إذا التمس احملتاج منه شيئاً؛ فإنه ال جييب إالَّ بالتَّرجي ب : قالوا 

فإمنا أفعله على سبيل التفّضل  ، تنبيهاً على أنَّه ليس ألحد أن يلزمين شيئاً؛ بل كل ما أفعله» لعل ، أو عسى « 
  .» َعَسى « ، فهذا املعىن هو فائدة ذكر 

  .واالعتراف مبجرَِّدِه ال يكون توبة ، إالَّ إذا اقترن به النَّدم على املاضي ، والعزم على تركه يف املستقبل 
  فصل

لثَّواب ، واملعصية تبقى موجبة دلَّت هذه اآليةُ على عدم القولِ باإلحباط ، وأنَّ الطَّاعة تبقى موجبة للمدح وا
يدلُّ على أن كلَّ ]  ١٠٢: التوبة [ } َخلَطُواْ َعَمالً َصاِلحاً َوآَخَر َسيِّئاً { : للذّم والعقاب؛ ألنَّ قوله تعاىل 

واحٍد منهما يبقى كما كان من غري أن يتأثر أحدمها باآلخر ، ألنه وصفه باالختالط ، واملختلطان ال بد وأن 



، وحصول الوصِف حال عدم املوصوف حمال؛ يكونا باق يني حال اختالطهم ، ألن االختالط صفة للمختلطني 
  .فدلَّ على بقاء العملني حال االختالط 

  فصل
َوآَخُرونَ { : وقوله . يقتضي أنَّ هذه التَّوبة إنَّما حتصل يف املستقبل } َعَسى اهللا أَن َيُتوَب َعلَْيهِْم { : قوله 

يدلُّ على أنَّ ذلك االعتراف حصل يف املاضي ، وذلك يدلُّ على أن ذلك االعتراف ما كان } بِهِْم اعترفوا بِذُُنو
  .مقروناً بنفس التوبة؛ بل كان مقدماً على التوبِة ، والتوبة إمنا حصلت بعده 

أَلَْم ) ١٠٣(َصلَاَتَك َسكٌَن لَُهْم َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم  ُخذْ ِمْن أَْمَواِلهِْم َصَدقَةً ُتطَهُِّرُهْم َوُتَزكِّيهِْم بَِها َوَصلِّ َعلَْيهِْم إِنَّ
َو َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َوَيأُْخذُ الصََّدقَاِت َوأَنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب ال َوقُلِ اْعَملُوا ) ١٠٤(رَِّحيُم َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه ُه

ولُُه َوالُْمْؤِمُنونَ َوَسُتَردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ فََسَيَرى اللَُّه َعَملَكُْم َوَرُس
ِه إِمَّا ُيَعذُِّبُهْم َوإِمَّا َيُتوُب َعلَْيهِْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم ) ١٠٥(   ) ١٠٦(َوآَخُرونَ ُمْرَجْونَ ِلأَْمرِ اللَّ

هذا راجع إىل الذين تاُبوا؛ ألهنم بذلُوا أمواهلم للصَّدقة؛ : قال احلسُن } ُخذْ ِمْن أَْمَواِلهِْم َصَدقَةً { : قوله 
وليس املراد منها . فأوجب اهللا تعاىل أخذها ، وصار ذلك معترباً يف كمال توبتهم ، فتكون جارية جمرى الكفارة 

وهذا بناء على القول بأنَُّهم ليسوا منافقني ، ويدلُّ عليه قوله عليه . بِ الصدقة الواجبة ، وإنَّما هي كفارة الذن
وأيضاً روي أنه عليه . فلو كانت واجبة مل يقل ذلك » ما أمرُت أن آُخذَ ِمْن أموالكُْم َشْيئاً « : الصالة والسالم 
الزكاة كانت واجبة عليهم ،  إنَّ: وقيل . والواجبةُ ليست كذلك . أخذ الثلث وترك الثلثني : الصالة والسالم 

ا تاُبوا عن ختلفهم عن الغزوِ ، وحسن إسالمهم ، وبذلوا الزكوات أمر اهللا رسوله أن يأخذها منهم  وهذا . فلمَّ
  .بناء على أنَّهم كانوا منافقني 

، وا: وقيل  ، وعليه أكثر الفقهاء  ستدلُّوا بقوله هذا كالم مبتدأ ، واملقصود منه إجياب أخذ الزَّكاة من األغنياء 
؛ ألنَّ . } ُخذْ ِمْن أَْمَواِلهِْم َصَدقَةً {  ، مث إن » ِمْن « فدلَّ على أنَّ املأخوذَ بعض تلك األموال ال كلها للتبعيض 

، وليس املراد منه التنكري حىت يكفي أخذ » صدقَة « : مقدار ذلك البعض غري مصّرح به ، بل املصرح به قوله 
، وإن كان  يف غاية القلَّة مثل احلبَّة الواحدة من احلنطة ، أو اجلزء احلقري من الذَّهبِ ، فوجب أن أّي جزء كان 

} ُخذْ ِمْن أَْمَواِلهِْم َصَدقَةً { : يكون املراد منه صدقة معلومة الصفة والكيفيَّة والكمية عندهم ، حىت يكون قوله 
، لكي ]  ١٠٣: التوبة [  وليست إالَّ الصدقة اليت وصفها . يزول اإلمجالُ أمراً بأخذ تلك الصَّدقة املعلومة 

رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أن يأخذ يف مخس وعشرين بنت خماض ، ويف ست وثالثني بنت لبون ، إىل 
غري ذلك ، وأجاب األوَّلُون بأنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم بيَّنها بأخذ الثلث فزال اإلمجال ، وظهر تعلق اآلية 

  .لها ، وعلى قولكم ال يظهر تعلق اآلية مبا قبلها مبا قب
. { : قوله    :جيوُز فيه وجهان } . . ِمْن أَْمَواِلهِْم . 

ب : أحدمها    .تبعيضية » ِمْن « ، و » ُخذْ « أنه متعلٌق 
ُنصَبْت حاالً  ، إذ هي يف األصل صفةٌ هلا ، فلمَّا قُدِّمت» صدقةً « أن تتعلَّق مبحذوٍف؛ ألنَّها حالٌ من : والثاين 

مأخوذة من الصِّْدقِ ، وهي دليل على صحَّة إميانه ، وصدق باطنه مع ظاهره ، وأنَُّه ليس من : والصَّدقة . 
  .املنافقني الذين َيلِْمُزون املُطَّوعني من املُؤمنَني يف الصَّدقاِت 



خطاباً للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأن » هُِّرهْم ُتطَ« جيوُز أن تكون التَّاء يف } ُتطَهُِّرُهْم َوُتَزكِّيهِْم { : قوله 
» ُخذْ « تكون للتنبيه ، والفاعل ضمري الصدقة ، فعلى األوَّل تكون اجلملةُ يف حملِّ نصبٍ على احلال من فاعل 

»  هبا« ُتطهُِّرُهم هبا ، وحذف : ، وال بدَّ حينئذ من حذف عائد ، تقديره » َصدقَةً « وجيوز أن تكون صفةً ل . 
  .، لداللة ما بعده عليه 

ل  « فالتاء فيه للخطاب ال غري ، لقوله » ُتَزكِّيهم « ليس إالَّ ، وأمَّا » صدقة « وعلى الثاين تكون اجلملة صفة 
وعلى هذا . إىل الصَّدقة » ُتزكِّيهم « ، فإنَّ الضمري يعود على الصَّدقة فاستحال أن يعود الضمُري من » هبا 

وجيوُز . حال منه ، وإنَّ التَّاء فيه للخطاب » َتطهِّرُهم « إنَّ : على قولنا » ُخذ « الً من فاعل فتكونُ اجلملةُ حا
ُتطهُِّرُهم « وجوَّز مكيٌّ أن يكون . صفةٌ ، والعائُد منها حمذوٌف » ُتطهِّرهم « إنَّ : أيضاً أن تكون صفةً إن قلنا 

، على أنَّ التاء للخطاب ، » ُخذْ « حاالً من فاعل » ُتزكِّيهم « و  ، على أنَّ التَّاء للغيبة ،» َصدقةً « صفةً ل » 
، وُمزكياً هبا ، ولو كان بغري واوٍ جاز ، ووجُه الفساِد ظاهٌر : وَردُّوُه عليه بأنَّ الواو عاطفةٌ ، أي  صدقة مطهِّرة 

اً على » وُتزكِّيهم « ، فإنَّ الواو ُمشتركةٌ لفظاً ومعىن ، فلو كانت  للزَم أن يكون صفةً » طهُِّرهم ُت« عطف
خرب مبتدأ حمذوف ، وتكون » ُتزكِّيهم « كاملعطوِف عليه؛ إذْ ال ُجيوُز اختالفهما ، ولكن جيوُز ذلك على أن 

، لقلَِّة نظريه يف كالمهم : الواُو للحالِ ، تقديره  وتلخَّص من ذلك أنَّ اجلملتني . وأنت تزكِّيهم ، وفيه ضعٌف 
على » َصدقَة « على أن تكون التاُء للخطابِ ، وأن تكونا صفتني ل » ُخذْ « حالني من فاعل ُجيوُز أن تكونا 

، و » ُتطهِّرُهم « أنَّ التاء للغيبة ، والعائد حمذوٌف من األوىل ، وأن يكُون  حاالً » ُتزكِّيهم « حاالً ، أو صفة 
، وأن يكون  » ُتطْهُرهم « وقرأ احلسُن . ، والواُو للحال خرب مبتدأ حمذوف » تزكِّيهم « على ما جوَّزه مكيٌّ 

  .عدَّاُه باهلمزة » أطهر « ُمَخفَّفاً من 
  فصل

فلو مات أخذَت من } ُخذْ ِمْن أَْمَواِلهِْم { دلَّت هذه اآلية على أنَّ الزَّكاة تتعلَّق باألموال ال بالذِّمة ، لقوله 
مة ، فلو فرط حىت هلك النصاب ، وجبت الزَّكاةُ؛ ألنَّ الذي هلك ما إنَّها تتعلَّق بالذِّ: وقال الشَّافعيُّ . التَّركة 

وهو . ودلَّت اآلية أيضاً على أنَّ الزَّكاة إنَّما وجبت طهرة لآلثام؛ فال جتُب إال على البالغِ . كان حمالً للحق 
  . تتعلَّق باملالِ وجبت يف مال الصَّيب ، ويف مال املدُيوِن: وإذا قلنا . قول أيب حنيفة 

  فصل
معىن التَّطَهُّر ما روي أن الصدقة أوساخ النَّاسِ ، فإذا أخذت الصدقة فقد اندفعت تلك األوساُخ؛ فكان دفعها 

الصَّدقة تطهرهم من : التَّزكية مبعىن اإلمناِء ، وقيل : مبالغة يف التطهر ، وقيل : والتَّزكية . جارياً جمرى التَّطهر 
ولذلك . رسول يزكيهم ، ويعظم شأهنم ويثين عليهم عند إخراجها إىل الفقراء جناسِة الذَّنب واملعصية ، وال

، وبارك لك فيما أبقيت ، وجعله لك طهوراً : يقولُ السَّاعي له    .آجرك اُهللا فيما أعطيت 
  ويف هود، » إنَّ صالتَك « قرأ األخوان ، وحفص . } َوَصلِّ َعلَْيهِْم إِنَّ َصلََواَتَك َسكٌَن لَُّهْم { : قوله 

باجلمع فيهما ، « أَصلواُتك » ، » « إنَّ صلواتك « والباقون  -بالتَّوحيد ]  ٨٧: هود [ } أََصلََواُتَك َتأُْمُرَك { 
وقراءة اإلفراد أْولَى؛ ألنَّ : قال أبو عبيٍد . العبادة : الدُّعاء ، ويف تيَك : ومها واضحتان ، إالَّ أنَّ الصالة هنا 

يُمواْ الصالة { : تعاىل  الصَّالة أكثر ، قال ثالث صلوات : والصلواُت مجع قلَّة ، تقول ]  ٤٣: البقرة [ } َوأَِق



  .، ومخس صلوات 
، قال تعاىل : قال أبو حامت  ، ألنَّ بناء الصلوات ليس للقلة  : لقمان [ } مَّا َنِفَدْت كَِلَماُت اهللا { : وهذا غلطٌ 

[ } إِنَّ املسلمني واملسلمات { ، وقال ]  ٣٧: سبأ [ } ِفي الغرفات  َوُهْم{ : ومل يرد التَّقليل ، وقال ]  ٢٧
َتثْبِيتاً لقلوهبم؛ ومن : وقال أبو عبيدة . رمحة هلم : وقال ابُن عبَّاسٍ . الطمأنينة : والسَّكَُن ] .  ٣٥: األحزاب 

  ]البسيط : [ الطمأنينة قوله 
  إِذْ لَْيَس بعٌض ِمَن اجلرياِن أْسكننِي...  يا َجاَرة احلَيِّ أالَّ كُْنِت ِلي َسكَناً -٢٨٤٤

، واملعىن : ، كالقبض مبعىن « مفعول » مبعىن « فََعل » ف    .َيْسكُنون إليها : املقبوض 
ولو كان كما . « هلم » : ، لقوله « فاعل » لكن الظَّاهر أنَُّه هنا مبعىن . « ولذِلَك ملْ ُيؤنِّثُْه » : قال أُبو البقاِء 

  .ُمَسكِّنة هلم : َمْسكُون إليها ، فقد ظهر أنَّ املعىن : أي « سكٌن إليها » التَّركيب  قال لكان
  فصل

معناه أن يقول هلم اللَُّهمَّ صلِّ على فالن ، : وقال آخرون . أن يدعو هلم : معىن الصَّالِة عليهم : قال ابُن عبَّاسٍ 
، أنَّ آل أيب أوىف  يه وسلم  « اللَُّهمَّ صلِّ على آلِ أبِي أْوفَى » : ملَّا أتوه بالصَّدقة قال ونقل عن النيب صلى اهللا عل

.  
وقال . يستحبُّ : وقال بعضهم . جيُب : واختلفوا يف وجوب الدُّعاء من اإلمام عند أخذ الصدقة ، قال بعضهم 

أن يدعو  جيب على اإلمام ، ويستحب للفقري: وقيل . جيب يف صدقة الفرضِ ، ويستحب يف التَّطوع : بعضهم 
  .} واهللا َسِميٌع َعِليٌم { : مث قال . للمعطي 

  .اآلية } أَلَْم يعلموا أَنَّ اهللا ُهَو َيقَْبلُ التوبة َعْن ِعَباِدِه { : قوله تعاىل 
ح يف وملْ ُيصرِّح يف قبول توبتهم ، صرَّ]  ١٠٢: التوبة [ } َعَسى اهللا أَن َيُتوَب َعلَْيهِْم { ملَّا قال يف اآلية األوىل 

أَلَْم يعلموا » : قال أُبو مسلمٍ قوله . يقبلها : هذه اآليِة بأنه يقبلُ التَّوبةَ عن عباده ، وأنَُّه يأخذُ الصَّدقات ، أي 
 » ، وإن كان بصيغة االستفهام ، إالَّ أنَّ املقصود منه التقدير يف النَّفس ، ومن عادة العرب يف إفهام املخاطب 

أما علمَت أنَّ من علَّمَك جيُب عليك خدمته ، أما علمت أنَّ من أحسن إليك : لوا وإزالة الشَّك عنه أن يقو
ُهَو التواب { : مث زاده تأكيداً بقوله . جيُب عليك شكره ، فبشَّر اُهللا هؤالء التَّائبني بقبول توبتهم وصدقاهتم 

  .} الرحيم 
باخلطاب ، وفيه » ألَْم َتْعلُموا « ويف مصحف أَبّي  »: قال أُبو حيَّان « ألَْم تْعلُموا » وقرأ احلسن خبالف عنه 

ما هذه اخلاّصّية اليت اختّص هبا هؤالء؟ وأن : أن يكون خطاباً للمتخلِّفني الذين قالوا : احتماالت ، أحدها 
، واملراُد  أملْ : مد قل هلم يا حم: التَّائبون ، وأن يكون على إضمار قولٍ ، أي : يكون التفاتاً من غري إضمارِ قولٍ 

  .« تعلُموا 

َو َيقَْبلُ « : قوله  ، واجلملةُ خرب » َيقَْبلُ « مبتدأ ، و » هو » « ُه ا يف حيِّزها سادةٌ » أنَّ « ، و » انَّ « خربه  وم
ا بعده ال يوهم الوصفيَّة ، وقد تقدَّم » هو « وال جيوُز أن يكون . مسدَّ املفعولني ، أو مسدَّ األول  فصالً ، ألنَّ م

» ِمْن « ألنَّ معىن : فقيل » َعْن « وإنَّما تعدَّى ب » َيقَْبلُ « معلٌق ب » َعْن عباِدِه « : يُر ذلك ، قوله حتر
  .متقاربان » َعْن « ومعىن 



، وِمْن غىن » : وكثرياً ما يتوصَّل يف موضع واحد هبذه وهبذه ، حنو « : قال ابُن عطيَّة  « ال صدقَةَ إالَّ َعْن غىن 
: ُتْشعر ببعٍد ما ، تقول » َعْن « لفظة : وقيل . » فالنٌ من أشره وبطره ، وعن أشره وبطره  ، وفعل ذلك

، واملعىن » َعْن « والظَّاِهُر أنَّ . مع َنْوعٍ من الُبْعِد : جلَس عن ميني األمري ، أي  يتجاوُز : للمجاوزة على باهبا 
فمعناه ابتداء » منه « ؛ فمعناه اجملاوزةُ ، وإذا قلت أخذت العلم عن زيد: عن عباده بقبول توبتهم ، فإذا قلت 

قوله » أبلغ؛ ألنَُّه ينىبء عن القُبولِ مع تسهيل سبيله إىل التَّوبة اليت قبلت « َعْن » لعلَّ « : قال القاضي . الغاية 
ُخذْ { :  تعاىل ، وقوله وهو أنَّ ظاهر هذه اآلية يدلُّ على أنَّ اآلخذ هو اهللا: فيه سؤالٌ » َوَيأُْخذُ الصدقات « : 

، وقوله عليه الصالة والسالم  -عليه الصالة والسالم  -يدلُّ على أنَّ اآلخذ هو الرَُّسولُ } ِمْن أَْمَواِلهِْم َصَدقَةً 
يدلُّ على أنَّ آخذ تلك الصدقات معاذ ، وإذا دفعت إىل الفقري فاحلسُّ يشهد أن » خذها من أغنِيائهم « ملعاذ 

  .فقري ، فكيف اجلمع بني هذه األلفاظ؟ آخذها هو ال
  :واجلواُب من وجهني 

مثَّ ذكر ههنا أنَّ اآلخذ هو ، علم منه أنَّ أخذ الرسول قائم مقام } ُخذْ ِمْن أَْمَواِلهِْم { أنَُّه تعاىل ملَّا قال : األول 
إِنَّ { : ، ونظريه قوله  -م عليه الصالة والسال - التنبيه على تعظيم شأِن الرسول : أخذ اهللا ، واملقصود منه 

. ١٠: الفتح [ } الذين ُيَبايُِعوَنَك إِنََّما ُيبَايُِعونَ اهللا   [  
أنَُّه أضيف إىل الرسول ، مبعىن أنَُّه يأمر بأخذها ، ويبلغ حكم اهللا يف هذه الواقعة إىل النَّاس ، وأضيف : والثاين 

َو الذي { : ونظريه أنَُّه أضاف التويف إىل نفسه بقوله تعاىل إىل الفقري ، مبعىن أنَُّه هو الذي يباشُر األخذ ،  َوُه
 ١١: السجدة [ } قُلْ َيَتَوفَّاكُم مَّلَُك املوت { : ، وأضافه إىل ملك املوِت بقوله ]  ٦٠: األنعام [ } َيَتَوفَّاكُم 

[ } َدكُُم املوت َتَوفَّْتُه ُرُسلَُنا حىت إِذَا َجآَء أََح{ : وأضافه إىل املالئكة الذين هم أتباع ملك املوت بقوله ] 
، فأضيف إىل اهللا باخللق ، وإىل ملك املوت بالرئاسة يف ذلك النَّوع من العمل ، وإىل أتباع ]  ٦١: األنعام 

  .ملك املوت باملباشرة اليت عندها خيلق اهللا املوت ، فكذا ههنا 
َو التواب « : قوله  بله جيوُز أن يكون فصالً ، وأن يكون » ُه   .مبتدأ خبالف ما ق
  فصل

  :مسعُت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولُ : روى أبو هريرة قال 

والَّذي َنفِْسي بيدِه َما ِمْن عْبٍد يتصدَُّق بصدقٍة من كَْسب طيِّب وال َيقْبلُ اُهللا إالَّ طيباً ، وال يْصَعُد إىل السَّماء « 
ِد الرَّمحنِ فُيربيها لُه كما ُيَربِّي أحُدكْم فلُوَُّه حتَّى إنَّ اللُّقْمةَ لتأِتي َيْوَم القيامِة ، إالَّ الطَّيُِّب إالَّ كأمنا يضُعها يف ي

  .} أَنَّ اهللا ُهَو َيقَْبلُ التوبة َعْن ِعَباِدِه َوَيأُْخذُ الصدقات { : ، مث قرأ » وأنَّها ِملثْلُ اجلبل العظيم 
  .اآلية } اهللا َعَملَكُْم َوَرُسولُُه َوقُلِ اعملوا فََسَيَرى { : قوله تعاىل 

هذا كالٌم جامع للتَّرغيب والتَّرهيب؛ ألنَّ املعبوَد إذا كان ال يعلُم أفعال العباد مل ينتفع « : قال ابُن اخلطيبِ 
، وليس ]  ٤٢: مرمي [ } ِلَم َتْعُبُد َما الَ َيْسَمُع َوالَ َيْبِصُر { : العبد بفعله أبداً ، وهلذا قال إبراهيُم ألبيه 

القدح يف إهلّية الصَّنم؛ ألنَّ كلَّ أحد  -عليه الصالة والسالم  -املقصوُد من هذه احلُجَّة اليت ذكرها إبراهيم 
، ومن شاء كسره ، ومن  يعلم بالضَّرورة أنَُّه حجر وخشب ، وأنَّه عرضة لتصرف املتصرفني ، فمن شاء أحرقه 

عليه  -؟ بل املقصوُد أنَّ أكثر عبدة األصنام كاُنوا يف زمن إبراهيم كان كذلك كيف يتوهم العاقلُ كونه إهلاً



أتباع الفالسفِة القائلني بأنَّ إله العامل موجب بالذَّات ، وليس مبوجد باملشيئة واالختيار ،  - الصالة والسالم 
ار وال يسمع دعاء املوجب بالذَّات إذا مل يكن عاملاً باجلزئيات ، ومل يكن قادراً على نفع وال إضر: فقال 

عليه الصالة  -احملتاجني ، وال يرى تضرُّع املساكني ، فأيُّ فائدة يف عبادته؟ فكان املقصوُد من دليل إبراهيم 
  .إنَّ إله العامل موجب بالذَّات : الطَّعن يف قول من يقول  - والسالم 

للعباِد الفوائُد العظيمةُ وذلك ألنذَ العبد إذا  أمَّا إذا كان فاعالً خمتاراً ، وكان عاملاً باجلزئيات ، فحينئٍذ حيصلُ
أطاع املعبود علم طاعته وقدر على إيصال الثواب إليه يف الدُّنيا واآلخرة وإن عصاه علم املعبود ذلك ، وقدر 

ترغيٌب }  َوقُلِ اعملوا فََسَيَرى اهللا َعَملَكُْم َوَرُسولُُه{ : على إيصال العقاب إليه يف الدُّنيا واآلخرة ، فقوله 
اجتهُدوا يف املستقبل ، فإنَّ لعملكُم يف الدنيا حكماً ويف : عظيم للُمطيعني ، وترهيٌب عظيم للمذنبني فكأنَّه قال 

  .اآلخرة حكماً 
أمَّا حكمه يف الدُّنيا ، فهو أنَُّه يراه اُهللا ويراُه الرسول ويراه املؤمنون ، فإن كان طاعة حصل منه الثناء العظيم يف 

ا ، والثواب يف اآلخرة ، وإن كان معصية حصل منه الذَّم العظيم يف الدنيا والعقاب الشديد يف اآلخرة ، الدني
  .» فثبت أنَّ هذه اللفظة جامعة جلميع ما حيتاُج إليه املرء يف دينه ودنياه ومعاده 

  فصل
إىل مفعول واحد ، هي اإلبصار ، واملعدَّاة إىل دلَّت هذه اآليةُ على كونه تعاىل رائياً للمرئيات؛ ألنَّ الرُّؤيةَ املعدَّاة 

رأيُت زيداً فقيهاً ، وههنا الرؤية معداة إىل مفعول واحد ، فتكون مبعىن اإلبصار : مفعولني هي العلُم ، كقولك 
َمُع َوالَ ِلَم َتْعُبُد َما الَ َيْس{  -عليه الصالة والسالم  -، فدلَّت على كونه مبصراً لألشياء كما أنَّ قول إبراهيم 

: يدلُّ على كونه مبصراً لألشياء ، ويقوِّي هذا أنَُّه تعاىل وصف نفسه بالعلم بعده فقال ]  ٤٢: مرمي [ } َيْبِصُر 
  .فلو كانت هذه الرؤيةُ هي العلم؛ لزم التِّكراُر اخلايل عن الفائدة } َوَسُتَردُّونَ إىل َعاِلمِ الغيب والشهادة { 

  فصل
أنَّ كلَّ موجود فإنَُّه يصحُّ رؤيته ، ملا بيَّنَّا من أنَّ الرُّؤية معدَّاة إىل مفعولٍ واحٍد ، والقوانني  دلَّت هذه اآلية على

اإلبصار مث إنَّه تعاىل عدَّى هذه الرؤية إىل عملهم ، : اللُّغوية شاهدةٌ بأنَّ الرؤية املعداة إىل املفعول الواحد معناها 
كاإلرادات والكراهاِت واخلواطر ، وإىل أعمال اجلوارح ، كاحلركات  والعمل ينقسُم إىل أعمال القلوب ،

والسَّكنات؛ فوجب كونه تعاىل رائياً للكل وأما اجلبائي فإنه استدل هبذه اآلية على كونه تعاىل رائياً للحركات 
{  عطف عليه قوله فيلزمك كونه تعاىل رائياً ألعمال القُلوبِ ، فأجاَب بأنَّه تعاىل: والسَّكنات فلمَّا قيل له 

وهم إنَّما َيَرْونَ أفعال اجلوارحِ؛ فلما تقيَّدت هذه الرؤية بأعمالِ اجلوارح يف حقِّ املعطوف؛ } َوَرُسولُُه واملؤمنون 
وجب تقييدها هبذا القيد يف حقِّ املعطوِف عليه ، وهذا استداللٌ ضعيٌف؛ ألنَّ العطف ال يفيُد إالَّ أصل التَّشريك 

سوية يف كُلِّ األُمورِ فغري واجب فدخولُ التَّخصيص يف املعطوف ال يوجُب دخول التَّخصيص يف فأمَّا الت. 
، وميكُن بأن يقول اجلبائيُّ  رؤيةُ اهللا تعاىل حاصلة يف احلالِ ، ولفظ اآلية خمتّص باالستقبال ، : املعطوف عليه 

: ليس هو الرُّؤيةُ ، بل املراُد منه اجلزاء على األعمال ، أي  فدلَّ على أنَّ املراَد} فََسَيَرى اهللا َعَملَكُْم { : لقوله 
فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُتْم { : بأنَّ إيصال اجلزاِء إليهم مذكور بقوله : فسيوصل لكم جزاء أعمالكم ، وقد جياُب 

ا هذه الرُّؤيِة على إيصال اجلزاِء ، لزم التَّكرارِ وهو غري جائ} َتْعَملُونَ    .ز فلْو محلن



  فصل
  :ذكروا يف الفائدة يف ذكر الرسولِ ، واملؤمنني بعد ذكر اهللا يف أهنم يرون أعمال هؤالء التائبني وجهني 

أنَّ أجدر ما يدعو املرُء إىل العمل الصَّاحل هو ما حيصلُ له من املدح والتَّعظيم ، فإذا علم أنَُّه إذا فعل : األول 
يه ، فكأنه قيل  ذلك الفعل عظَّمه الرسولُ واملؤمنون ، إن كنت من املُِحقِّني : عظم فرحه بذلك وقويت رغبته ف

، وهو الرسول واملؤمنون  ، فاعمل األعمال الصاحلة للفوز بثناء اخللقِ    .يف عبودية احلق 
ةً َوَسطاً لَِّتكُوُنواْ َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّ{ : أنَّ املؤمنني شهداء اهللا يوم القيامة ، لقوله : ما ذكره أبو مسلم : الثاين 

[ } َوجِئَْنا بَِك على هؤالء َشهِيداً { : ، والرسول شهيد األمَّة ، لقوله ]  ١٤٣: البقرة [ } ُشَهَدآَء َعلَى الناس 
؛ فثبت أنَّ الرسول واملؤمنني شهداء اهللا يوم القيامِة ، والشهادة ال تصحُّ إالَّ بعد الرُّؤيِة؛ فذكر ]  ٤١: النساء 

 أنَّ الرسول واملؤمنني يرون أعماهلم ، واملقصوُد التنبيه على أنَّهم يشهدون يوم القيامة عند حضورِ األولني اهللا
  .واآلخرين ، بأنَّهم أهل الصِّدق والّسداد والعفاِف والرشاد 

ما يظهرونه : الشهادة ما يسرونه و: الغيُب : قال ابُن عباسٍ . } َوَسُتَردُّونَ إىل َعاِلمِ الغيب والشهادة { : قوله 
املوجوداُت الغائبةُ عن احلّس علل أو كالعلل للموجودات احملسوسة ، وعندهم أنَّ : قال حكماُء اإلسالمِ . 

للعلم باملعلول؛ فوجب كونُ العلم بالغيب سابقاً على العلم بالشَّهادة؛ فلهذا السَّبب أينما جاء  العلم بالعلَِّة علة 
  .لغيب مقدماً على الشهادة الكالُم يف القرآن كان ا

  فصل
َوَسُتَردُّونَ إىل { : على الرُّؤية ، ظهر أنَّ معناه ُمغايراً ملعىن قوله } فََسَيَرى اهللا َعَملَكُْم { : إن محلنا قوله تعاىل 

دُّونَ إىل َوَسُتَر{ ، وإنْ محلنا تلك الرُّؤية على العلم أو على إيصال الثواب ، كان قوله } َعاِلمِ الغيب والشهادة 
بإظهار املدح والثناء : ومعناه } فََسَيَرى اهللا َعَملَكُْم { جارياً جمرى التفسري لقوله } َعاِلمِ الغيب والشهادة 

ما يظهر يف : أي } َوَسُتَردُّونَ إىل َعاِلمِ الغيب والشهادة { : وقوله . واإلعزاز يف الدُّنيا أو بإظهار أضدادها 
  .ابِ والعقابِ القيامة من حالِ الثَّو

يعّرفكم أحوال أعمالكم مثَّ جيازيكم عليها؛ ألنَّ اجملازاة من اهللا تعاىل ال : أي } فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ { 
  .حتصلُ يف اآلخرة إالَّ بعد التَّعريِف ، ليعرف كلُّ أحٍد أن الذي وصل إليه عدل ال ظلم 

  .اآلية } ْونَ َوآَخُرونَ ُمْرَج{ : قوله تعاىل 
» واو « هبمزة مضمومة بعدها » ُمْرجؤونَ « قرأ ابُن كثري ، وأبو عمرو ، وابُن عامرٍ ، وأُبو بكرٍ عن عاصم 

، وهذا كقراءهتم يف األحزاب » ُمرَجْونَ « والباقون . ساكنة  باهلمز ]  ٥١: األحزاب [ » ترجىء « دون مهز 
  .، والباقون بدونه 
وحيتملُ أن يكونا أصلني بنفسهما وأن تكون الياُء بدالً . أْعطَْيته : أْرَجأُته ، وأْرَجْيُته ، ك  :ومها لغتان ، يقال 

. التأخري : واإلرجاء . قرأت ، وقَرْيت ، وتوضَّأت وتوضَّيت : من اهلمزة؛ وألنه قد عهد حتقيقها كثرياً ، ك 
وقال . ة التَّائب ولكن يؤخروهنا إىل مشيئِة اهللا ومسيت املرجئةُ هبذا االسم؛ ألنَّهم ال جيزمون القولَ مبغفر

  .ألهنم يؤخرون العمل عن اإلميان : األوزاعي 
يكونُ على هذا » ُمْرَجونَ « جيوُز أن تكون هذه اجلملةُ يف حمل رفع خرباً للمبتدأ ، و } إِمَّا ُيَعذُِّبُهْم { : قوله 



هم مؤخَُّرون إمَّا : يكون يف حملِّ نصبٍ على احلال ، أي  نعتاً للمبتدأ ، وجيوُز أن يكون خرباً بعد خرب ، وأن
هلكوا إذ مل يقبل اهللا هلم : هنا للشَّك بالنسبة للمخطاب ، فناٌس يقولون » إمَّا « ُمعذَّبني ، وإمَّا متوباً عليهم ، و 

  .أهبَم على املُخاطبني  وإمَّا لإلهبامِ بالنِّسبة إىل أنَّه. عسى اهللا أن يغفر هلم : ُعذْراً ، وآخرون يقولون 
  فصل

  :اعلم أنَّه تعاىل قسَّم املتخلفني ثالثة أقسام 
  .املنافقون الذين مرُدوا على النفاق : أحدها 
  .وبيَّن تعاىل أنَّه قبل توبتهم } َوآَخُرونَ اعترفوا { : التَّائبون وهم املُراُدون بقوله : والثاين 

ذكورون يف هذه اآلية ، والفرق بني هؤالء وبني القسم الثاين ، أنَّ الذين بقوا موقوفني ، وهم امل: والثالث 
كعُب : نزلت هذه اآلية يف الذين ختلَّفوا : قال ابُن عبَّاسٍ . هؤالء مل ُيسارُعوا إىل التَّوبة وأولئك سارُعوا إليها 

عتذار كما فعل أبو لبابة ، فوقفهم بُن مالٍك ، ومرارةُ بن الربيع ، وهاللُ بُن أميَّة ، مل يسارعوا إىل التوبة واال
رُسول اهللا مخسني ليلة ، وهنى النَّاَس عن خمالطتهم ، حتَّى شفَّهم القلُق ، وضاقت عليهم األرُض مبا رحبت 

عسى اهللا أن يغفر هلم ، فصاروا : هلكُوا ، وآخرون يقولون : وكاُنوا من أهل بدر؛ فجعل أناس يقولون 
  .يعذهبم وإمَّا يرمحهم ، حىت نزلت توبتهم بعد مخسني ليلة مرجئني ألْمرِ اهللا ، إمَّا 

  .مبا حيكم فيها » َحِكيٌم « مبا يف قلوبِ هؤالء املرجئني » َعليٌم « } واهللا َعِليٌم َحِكيٌم { 
، مثَّ إنَُّه مل  -عليه الصالة والسالم  -إنَّهم ندموا على تأخرهم عن الغزوِ ، وختلفهم عن الرسول : فإن قيل 

وذلك يدلُّ على أنَّ النَّدَم وحده ال يكفي يف } إِمَّا ُيَعذُِّبُهْم َوإِمَّا َيُتوُب َعلَْيهِْم { : كم بكوهنم تائبَني ، بل قال حي
  .صحَّة التوبِة 

، وعلى هذا ، فال تكونُ  -عليه الصَّالة والسَّالم  -لعلَّهم حني ندُموا خافُوا أن يفضحهم الرَُّسولُ : فاجلواُب 
هم صحيحة ، فاستمّر عدم قُبولِ التوبة إىل أن نزل مدحهم؛ فعند ذلك ندُموا على املعصيِة لنفس كوهنا توبت

  .معصية ، فحينئٍذ صحَّت توبتهم 
  فصل

ْم َوإِمَّا إِمَّا ُيَعذُِّبُه{ احتّج اجلُبائيُّ هبذه اآليِة على أنَّه تعاىل ال يعفو عن غري التَّائبِ؛ ألنَُّه قال يف حقِّ هؤالء املذنبني 
وذلك يدلُّ على أنَّه ال حكم إالَّ أحد هذين األمرين ، وهو إمَّا التعذيب وإما التوبة ، وأمَّا العفو } َيُتوُب َعلَْيهِْم 

ا أمهل اهللا تعاىل ذكره ، دلَّ على بطالنه . عن الذَّنب من غري توبة؛ فهو قسم ثالث    .فلمَّ
مجيع املذنبني ، بل نقطُع حبصول العفو يف اجلملة وأمَّا يف حقِّ كل بأنَّا ال نقطع حبصول العفو عن : وأجيب 

ا ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشآُء { : واحد؛ فذلك مشكوٌك فيه ، قال تعاىل  فقطع بغفران ما ]  ٤٨: النساء [ } َوَيْغِفُر َم
، عدم  سوى الشرك ، لكن ال يف حقِّ كل أحٍد ، بل يف حقِّ من يشاء؛ فلم يلزم من عدم العفو يف حق هؤالء 

ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ مُّْسِفَرةٌ { العفو على اإلطالق ، وأيضاً فعدم الذِّكر ال يدلُّ على العدم ، أال ترى قوله تعاىل 
ا قََتَرةٌ أو{ وهم املؤمنون ]  ٣٩،  ٣٨: عبس [ } َضاِحكَةٌ مُّْسَتْبِشَرةٌ  لئك ُهُم َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ َتْرَهقَُه

فذكر املؤمنني والكافرين ، مث إنَّ عدم ذكر القسم الثَّالث ، مل يدل ]  ٤٢-٤٠: عبس [ } الكفرة الفجرة 
  .عند اجلبائيُّ على نفيه؛ فكذا ههنا 



اللََّه َوَرُسولَُه ِمْن قَْبلُ َولََيْحِلفُنَّ  َوالَِّذيَن اتََّخذُوا َمْسجًِدا ضَِراًرا َوكُفًْرا َوَتفْرِيقًا َبْيَن الُْمْؤِمنَِني َوإِْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب
لَا َتقُْم ِفيِه أََبًدا لََمْسجٌِد أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى ِمْن أَوَّلِ َيْومٍ ) ١٠٧(إِنْ أََرْدَنا إِلَّا الُْحْسَنى َواللَُّه َيْشَهُد إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ 

ِه رَِجالٌ ُيِح أَفََمْن أَسََّس ُبْنَياَنُه َعلَى َتقَْوى ِمَن ) ١٠٨(بُّونَ أَنْ َيَتطَهَُّروا َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمطَّهِّرِيَن أََحقُّ أَنْ َتقُوَم ِفيِه ِفي
الْقَْوَم الظَّاِلِمَني ُه لَا َيْهِدي اللَِّه َورِْضَواٍن َخْيٌر أَْم َمْن أَسََّس ُبْنَياَنُه َعلَى َشفَا ُجُرٍف َهارٍ فَاْنَهاَر بِِه ِفي َنارِ َجَهنََّم َواللَّ

  ) ١١٠( لَا َيَزالُ ُبْنَياُنُهُم الَِّذي َبَنْوا رِيَبةً ِفي قُلُوبِهِْم إِلَّا أَنْ َتقَطََّع قُلُوُبُهْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم) ١٠٩(

  .اآلية } والذين اختذوا َمْسجِداً ِضرَاراً { : قوله تعاىل 
أمَّا قراءةُ نافع وابن عامر . والباقون بواو العطف . » واو « بغري » ذُوا الذين اتََّخ« قرأ نافع ، وابن عامر  ف

إنَّ مصاحف املدينة والشَّام حذفت منها الواُو ، وهي ثابتةٌ يف مصاحف غريهم  فمْن . فلموافقِة مصاحفهم ، ف
  :أسقط الواَو ففيه أوجه 

ؤالء الذين اتََّخذُوا مسجداً ضراراً ، ال يقال يف قبلها ، وفيه نظر؛ ألنَّ ه» آخرون « أنَّها بدلٌ من : أحدها 
  .أيب عامر الرَّاهب : إنَّهم ُمرَجْون ألمر اهللا؛ ألنَُّه ُروي يف التفسري أنَّهم من كبار املنافقني ، ك : حقِّهم 
بنيانه : والعائُد حمذوٌف تقديره  »أَفََمْن أَسََّس ُبْنَياَنُه « أنَُّه : أنَُّه مبتدأ ، ويف خربه حينئٍذ أقوالٌ ، أحدها : الثاين 
  .منهم 
  .قاله النَّحاُس واحلويفُّ وفيه بعٌد لطول الفصل » الَ َيَزالُ ُبنَْياُنُهُم « أنَُّه : الثاين 

ويتجه بإضمارٍ ، إمَّا يف أول اآلية ، وإمَّا يف « : قال ابن عطيَّة . قالُه الكسائيُّ » ال تقُْم فيِه « أنه : الثالث 
  .» ال تقْم يف مسجدهم : بتقدير  آخرها ،
، تقديره : الرابع  ، قاله املهدويُّ : أنَّ اخلرب حمذوٌف    .يعذبون ، وحنوه 

  .أنَّه منصوٌب على االختصاص ، وسيأيت هذا الوجه أيضاً يف قراءة الواو : الوجه الثالث 
  .؛ ألجل العاطف » آخرون « وأما قراءةُ الواو ففيها ما تقدَّم ، إالَّ أنَّه ميتنع وجه البدل من 

حمله النصب على االختصاص ، : ما حملُّه من اإلعراب؟ قلُت } والذين اختذوا { : فإن قلت : وقال الزخمشريُّ 
.  ١٦٢: النساء [ } واملقيمني الصالة { : كقوله تعاىل  ، معناه : وقيل ]  فيمن : هو مبتدأ ، وخربه حمذوٌف 

.  ٣٨: املائدة [ } والسارق والسارقة {  :وصفنا الذين اتَّخذُوا ، كقوله  إنَّ ]  يريد على مذهب سيبويه ف
  .فيما ُيْتلى عليكم السارق؛ فحذف اخلرب ، وأبقى املبتدأ ، كهذه اآلية : تقديرُه 

معطوف ، أيك ومنهم الذين اتَّخذُوا مسجداً ، عطف مجلة على مجلة } والذين اختذوا َمْسجِداً { : قال القرطيب 
.  

  :فيه ثالثةُ أوجٍه » ِضَراراً « : قوله 
  .ُمَضارَّةً إلخواهنم : أنَُّه مفعولٌ من أجله ، أي : أحدها 
  .قاله أُبو البقاِء » اتَّخذوا « أنَُّه مفعولٌ ثان ل : الثاين 

 وجيوُز أن ينتصَب. اختذوه مضارين إلخواهنم : ، أي » اختذوا « أنَّه مصدر يف موضع احلال من فاعل : الثالث 
ضراراً إلخواهنم ، : ومتعلقاُت هذه املصادرِ حمذوفةٌ ، أي . َيُضرُّون بذلك غريهم ضراراً : على املصدريَِّة أي 

  .وكفراً باهللا 



  فصل
الذين اتََّخذُوا مسجد الضرار كانوا اثين عشر رجالً من : قال ابُن عباسٍ ، وجماهٌد ، وقتادةُ ، وعامة املفسِّرين 

ثابت ، وخذام بن خالد ومن داره أخرج هذا املسجد ، وثعلبة بن حاطب ، وحارثة بن  املنافقني ، وديعة بن
، وأُبو حبيبةَ بن  بُن قشري وعباُد بُن حنيٍف أخو سهل بن حنيٍف  عامرٍ ، وابناُه جممع وزيُد بُن حارثة ، ومعتُب 

هذا املسجد ضراراً ، يعين مضارة  حبَزٌج ، بنوا: األزهرِ ، ونبتل بن احلارث ، وجباد بن عثمان ، ورجل يقال له 
، والضرار    .حماولة الّضر ، كما أنَّ الشقاَق حماولة ما يُشق : للمؤمنني 

ا جاء به  -عليه الصالة والسالم  -يريُد به ضراراً للمؤمنني ، وكُفْراً بالنيب : قال ابُن عباسٍ » كُفْراً « و  ، وم
نَّ أبا عامر الرَّاهب كان خرج إىل قيصر وتنصَّر ، ووعدهم قيصر إ: قال ابُن عباسٍ ، وجماهد وقتادة وغريهم . 

 -اختذوه لَيكْفُُروا فيه بالطَّْعنِ على النيبِّ : وقال غريهم . أنَّه سيأتيهم ، فبنوا مسجد الضّرار يرصدون جميئه فيه 
اعة املؤمنني وذلك ألن املنافقني يفرقُون بواسطته مج: أي » َوَتفْرِيقاً َبْيَن املؤمنني « .  -عليه الصالة والسالم 

نبين مسجداً فُنصلِّي فيه؛ وال نصلِّي خلف حممٍَّد ، فإن أتانا فيه صلينا خلفه وفرقنا بينه وبني الذين : قالوا 
  .يصلون يف مسجده ، فيؤدي ذلك إىل اختالِف الكلمة وإبطال األلفة 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو يتجهَُّز إىل تبوك ، فقالوا وكان ُيصلِّي هلم جممُع بُن حارثة ، فلمَّا فرغوا أتوا رس
، والليلة الشاتية ، وإنَّا حنب أن تأتينا تصلي : يا رسول اهللا  إنَّا بنينا مسجداً لذي العلَّة واحلاجة ، والليلِة املطريِة 

، فقال رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ح سفرٍ ، ولو قدمنا إن شاء إنِّي على جنا« : لنا فيه ، وتدعو بالربكِة 
  .» اهللا أتيناكم فصلينا لكم فيه 

  فصل
ال ُيصلِّي مجاعتان يف مسجٍد واحٍد بإمامني ، : من هذه اآلية وقال  -رمحه اهللا  - تفطَّن مالٌك « : قال القرطيبُّ 

، وإبطاالً. خالفاً لسائر العلماء  هلذه احلكمة ، وذريعة إىل  وروي عن الشَّافعي املنع؛ ألنَّ يف ذلك تشتيتاً للكلمة 
من يريُد االنفراد عن اجلماعِة كان له عذر فيقيُم مجاعة ، ويقدم إمامه فيقُع اخلالف بينهم ، ويبطل : أن نقول 

  .» الكالم وخفي ذلك عليهم 
  .} َوإِْرَصاداً لَِّمْن َحاَرَب اهللا َوَرُسولَُه ِمن قَْبلُ { : قوله 

أبو عامر : واملراُد به : قالوا . االنتظاُر مع العداوِة : وقال ابُن قتيبة : لزجاُج االنتظاُر ، قاله ا: اإلرصاد 
ا قدم  الرَّاهُب ، وهو والد حنظلة غسيل املالئكة ، وكان قد ترهَّب يف اجلاهليَّة ، وتنصَّر ولبس املسوح ، فلمَّ

جئت باحلنيفية دين « : الذي جِئَْت به؟ قال ما هذا : املدينة قال له أُبو عامرٍ  -عليه الصالة والسالم  -النيبُّ 
قال بلى ، » إنََّك لَْسَت عليَها « أنا عليها ، فقال النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم : ، قال أبو عامرٍ » إبراهيم 

ما فعلُت ولكنِّي جئُت هبا بيَضاَء « ولكنك أدخلَت يف احلنيفيَّة ما ليس منها ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
، أمات اُهللا الكاذَب طريداً وحيداً غريباً ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم » نقيَّةٌ  » آمني « : فقال أُبو عامرٍ 

ا كان يوم أحد ، قال أُبو عامر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ال أجُد قوماً : ومسَّاه أبا عامر الفاسق فلمَّ
ا اهنزمت هوازن يئس ، وخرج هارباً إىل الشَّام ، يقاتلُونك إالَّ قاتلتك معهم؛ فلْم يزل يق اتله إىل يوم حنني ، فلمَّ

وأرسل إىل املنافقني أن استعدُّوا ملا استطعتم من قوَّة وسالح ، وابُنوا ِلي مسجداً فإنِّي ذاهب إىل قيصر ملك 



، فأخرج ُمحمَّداً وأصحابه من املدينة فبنوا مسج د الضرار إىل جنب مسجد قباء ، الرُّوم ، فآيت جبنٍد من الرُّوم 
وهو أبو عامر الفاسق ، ليصلي فيه إذا ]  ١٠٧: التوبة [ } َوإِْرَصاداً لَِّمْن َحاَرَب اهللا َوَرُسولَُه { : فذلك قوله 

  .رجع من الشَّام 

  :فيه وجهان » ِمْن قبلُ « : قوله 
اتَّخذُوا مسجداً من : ، أي » اتََّخذُوا « : وله أنَُّه متعلٌق بق:  -وهو الذي مل يذكر الزخمشريُّ غريه  -أحدمها 

  .قبل أن ينافق هؤالء 
ب : والثاين    .حارب من قبل اتِّخاذ هذا املسجد : ، أي » َحارَب « أنه متعلٌق 

» ْدَنا إنْ أر« وقوله . واهللا ليْحِلفنَّ : جواُب قسم مقدر ، أي » لَيْحلفُنَّ « } َولََيْحِلفَنَّ إِنْ أََرْدَنا { : قوله 
نافية ، » إنْ « و . » إنْ أَرْدَنا « فوقع جواُب القسم املقدر فعل قسم جماب بقوله » لَيْحِلفُنَّ « : جواٌب لقوله 

إالَّ اخلصلة احلسىن ، أو إالَّ اإلرادة : صفةٌ ملوصوٍف حمذوٍف ، أي » احلُْسَنى « و . » إالَّ « ولذلك وقع بعدها 
ا أَرْدَنا ببناء هذا املسجد إالَّ اخلصلة احلسىن ، أو إال اإلرادة احلسىن ، وهي « وقال الزخمشريُّ . احلسىن  َم
أو إالَّ اإلرادة « : جعله مفعوالً ، ويف قوله » إالَّ اخلَْصلِة احلْسَنى « : قال أبو حيَّان كأنَّه يف قوله . » الصالةُ 
؛ فكأنه ضمَّن » احلسىن  ا قصدوا ببنائه لشيء من األشياء إالَّ اإلرادة : ، أي » قََصَد « معىن » أراَد « علةً م
، والتوسعة على أهل الضعف : وأرادوا بالفعلة احلسىن » وهذا وجُه متكلف « قال . احلسىن  الرفق باملسلمني 

؛ ألنَّهم قالوا لرُسول اهللا   إنَّا بَنينا: ، والعلة ، والعجز عن املصري إىل مسجد رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أنَّ اهللا أطلَع : أي } واهللا َيْشَهُد إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ { : مث قال تعاىل . مسجداً لذي العلَِّة واحلاجة واللَّيلة املطرية 

  .على أنَّهم حلفُوا كاذبني  - عليه الصالة والسالم  -الرَُّسول 
أوان موضع قريب من املدينِة ، أتوُه روي أنه ملّا انصرَف رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم من تبوك؛ فنزل بذي 

فسألوُه إتيان مسجدهم ، فدعا بقميصه ليلبسه ، ويأتيهم ، فنزل القرآن عليه وأخربه خرب مسجد الضرار ، وما 
مهُّوا به ، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مالك بن الدخشم ، ومعن بن عدّي ، وعامر بن السكن ، 

فخرجوا مسرعني » اْنطلقُوا إىل هذا املَْسجِد الظَّامل أهلُه فاهدُموُه وأْحرِقُوُه « : م والوحشي قاتل محزة ، وقال هل
أنظروين حىت أخرج إليكم بنار من أهلي ، : حتَّى أتوا سامل بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم فقال مالك 

خلوا املسجد ، وفيه أهله فدخل أهلُه فأخذ سعفاً من النخل ، فأشعل فيه ناراً ، مث خرجوا يشتدون حىت د
، وتفرَّق عنه أهله ، وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يتخذ ذلك كناسة تلقى فيه اجليف ،  فحرقوه وهدموُه 

  .والننت ، والقمامة ، ومات أُبو عامرٍ الرَّاهب بالشَّام وحيداً غريباً 

يف خالفته ليأذن  -رضي اهللا عنه  -خلطاب وُروي أنَّ بين عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء أتوا عمر بن ا
أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له ! ال واهللا وال نعمة عني: جملمع بن حارثة ، فيؤّمهم يف مسجدهم ، فقال 

، ولو علمُت ما : جممع  ا أضمُروا عليه  ، فواهللا لقد صليُت فيه وأنا ال أعلم م يا أمري املؤمنني ، ال تعجل علّي 
، كنُت غالماً قارئاً للقرآن ، وكانوا ُشُيوخاً ال يقرؤون فصليت وال أحسب إالَّ أهنم يتقرَُّبون إىل  صلَّيُت معهم

ملَّا فتح اهللا على « قال عطاٌء . اهللا ، ومل أعلم ما يف أنفسهم فعذره عمر وصدَّقه وأمره بالصالِة يف مسجد قباء 
  .» هم أالَّ يبنوا يف مدينة مسجدين يضار أحدمها صاحبه ُعمر األمصار أمر املسلمني أن يبنوا املساجَد ، وأمر



يِه أََبداً « : قوله    .» الَ َتقُْم ِف
  .منع اُهللا نبيَّه صلى اهللا عليه وسلم أن ُيصلِّي يف مسجد الضِّرارِ » ال ُتصلّ فيه « قال ابن عباس 
لك اليوم ويوم السبت واألحد ، واهنار فرغوا من إمتام ذلك املسجد يوم اجلمعة ، فصلُّوا فيه ذ: قال ابُن جريج 
  .يف يوم االثنني 

مث إنَّه تعاىل بيَّن العلَّة يف هذا النَّْهي ، وهي أنَّ أحد املسجدين ملَّا كان مبنياً على التَّقَوى من أول يوم ، وكانت 
الة يف املسجد الثاين الصَّالة يف مسجد آخر متنع من الصَّالة يف مسجد التقوى ، علم بالضرورة أنه مينع من الصَّ

.  
  .كون أحد املسجدين أفضل ال يوجب املنع من إقامة الصالة يف املسجد الثاين : فإن قيل 
علة املنع وقعت مبجموع األمرين ، أعين كون مسجد الضرار سبباً للمفاسد املذكورة وهي املضارة : فاجلواب 

ورسولُه ، وكون مسجد التقوى يشتمل على اخلريات والكفر والتَّفريق بني املؤمنني وإرصاده ملن حارب اهللا 
  .الكثرية 
  فصل

، واملنع من بنائه ، لئالَّ : قال علماؤنا « قال القرطيب  ال جيوز أن ُيبىن مسجد إىل جانب مسجد ، وجيب هدمه 
بىن حينئٍذ ينصرف أهل املسجد األول فيبقى شاغراً ، إالَّ أن تكون احمللة كبرية فال يكفي أهلها مسجٌد واحٌد في

ال ينبغي أن يبىن يف املصر الواحد جامعان وثالثة ، وجيب منع الثاين ، ومن صلَّى فيه اجلمعة مل : وكذلك قالوا . 
كلَّ مسجد ُبنَِي على ضرارٍ أو رياء أو مسعة فهو يف حكم مسجد الضِّرارِ ال جتوز الصالة : وقال علماؤنا . جتزه 
  .» فيه 
  فصل

  .» من هذا أالَّ يصلى يف كنيسة وحنوها؛ ألنَّها بنيت على شر ويلزُم « قال النقاش 
وهذا ال يلزُم؛ ألنَّ الكنيسة مل يقصد ببنائها الضَّرر بالغري ، وإن كان أصل بنائها على شرٍّ ، وإمنا « قال القرطيب 

وقد أمجع العلماء على  اتَّخذت النَّصارى الكنيسة واليهود البيعة موضعاً لعبادهتم بزعمهم كاملسجد لنا فافترقا ،
وذكر الُبخاريُّ أن ابن عباس . أن من صلَّى يف كنسٍة ، أو بيعة على موضع طاهرٍ أنَّ صالته صحيحةٌ جائزةٌ 

كان يصلي يف البيعة إذا مل يكن فيها متاثيل ، وذكر أبو داود عن عثمان بن أيب العاص أن النيب صلى اهللا عليه 
  .» حيثُ كان طواغيُتهم وسلم أمره أن يبين مسجد الطائف 

  فصل
من كان إماماً لظامل ال يصلِّي وارءه ، إالَّ أن يظهر عذره أو يتوب؛ ألنَّ بين عمرو : قال علماؤنا « قال القرطيبُّ 

بن عوف الذين بنوا مسجد قباء سألوا عمر بن اخلطاب يف خالفته ليأذن جملمع بن حارثة أن يصلِّي هبم يف 
ال : أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له جممع !  وال نعمة عنيال واهللا: مسجدهم ، فقال  يا أمري املؤمنني ، 

ا صلَّْيُت هبم فيه ، كنُت  ا أضمروا عليه ، ولو علمُت م تعجل عليَّ ، فواهللا لقد صليُت فيه ، وأنا ال أعلم م
، وكانوا ُشُيوخاً قد عاشوا على جاهليتهم ، وكانوا ال يق رءون من القرآن شيئاً ، فصلَّْيُت غالماً قارئاً للقرآن 

  .» وال أحسب ما صنعت إمثاً ، وملْ أعلْم ما يف أنفسهم؛ فعذرُه عمر ، وصدَّقه وأمره بالصالة يف مسجد قَُباء 



  فصل
َمْن بَنى » : إذا كان املسجد الذي يتَّخذ للعبادة وحضَّ الشارع على بنائه بقوله : قال علماؤنا « قال القرطيبُّ 

ُيْهدم إذا كان فيه ضرر بغريه؛ فما ظنُّك بسواه بل « جداً ، ولْو كََمفَْحصِ قطاٍة بىن اُهللا لُه بيتاً يف اجلنَِّة ِهللا مس
. كمْن بىن فرناً أو رًحى أو حفر بئراً ، أو غري ذلك ّمما يدخل ضرراً على الغري . هو أحرى أن يزال ويهدم 

أخيه منع ، فإن أدخل على أخيه ضرراً بفعل ما كان له فعله يف ماله ، أنَّ مْن أدَخلَ ضرراً على : والضَّابطُ فيه 
فأضرَّ ذلك جباره ، أو غري جاره ، نظر إىل ذلك الفعل ، فإن كان تركه أكرب ضرراً من الضَّررِ الدَّاخل على 

واألهلُ ، ومن مثل من فتح كُوة يف منزله يطلع منها على دار أخيه وفيها العيال . الفاعل قطع أكرب الضَّررين 
شأن النساء يف بيوهتن التجرد من بعض ثياهبّن واالنتشار يف حوائجهن ، ومعلوم أنَّ االطالع على العورات حمّرم 
، هنى الشَّارُع عن االطالع إىل العورات فرأى العلماء أن يغلقوا الكُوَّة وإن كان فيها منفعة وراحة؛ ألنَّ ضرر 

إنَّ أصحابه قالوا الكُوَّة أعظم من ضرر سدِّها ، خ لو حفر يف ملكه بئراً ، وحفر آخر يف ملكه : الفاً للشافعي ، ف
لو حفر إىل جنب : بئراً يسرُق منه ماء البئر األوىل جاز؛ ألنَّ كلَّ واحد حفر يف ملكه؛ فال مينع ، ومثله عندهم 

. آنُ والسُّنَّةُ يردان هذا القول بئر جاره كنيفاً يفسد عليه ماءه مل يكن له منعه؛ ألنه تصرف يف ملكه ، والقر
، ُدخان الفرن واحلمام وغبار األندر والدُّود املتولد من الزبل  ومن هذا النوع من الضَّرر الذي منع العلماء منه 

  .» املنشور يف الرحاب؛ فإنه مينع منه ما كثر ضرره وخشي متاديه 
. .« : قوله   .  

  :فيه وجهان « . . . ملَْسجٌِد 
  .أنَّها الُم االبتداء : أحدمها 
  .بين أصله على التقوى : واهللا ملسجٌد أسَِّس ، أي : أنَّها جواُب قسمٍ حمذوف تقديره : والثاين 

والقائُم مقام . خربه « أحقُّ » يف حمل رفع نعتاً له ، و « أسَِّس » مبتدأ ، و « ملَْسجٌِد » وعلى التقديرين فيكون 
متعلٌق به ، وبه استدلَّ « ِمْن أوَّلِ » أسَِّس بنيانه ، و : اف ، أي الفاعل ضمُري املسجد على حذف مض

  ]الطويل : [ تكون البتداء الغاية يف الزمان؛ واستدلُّوا أيضاً بقوله « ِمْن » الكوفيون على أنَّ 
  امن القَْومِ إِالَّ َخارِجّياً ُمَسوََّم... ِمَن الصُّْبحِ حتَّى تطلَُع الشَّمُس ال َتَرى  -٢٨٤٥

  ]الطويل : [ وقول اآلخر 
ٍة  -٢٨٤٦   إىل اليْومِ قَْد ُجرِّْيَن كُلَّ التَّجاربِ... ُتَخيَّرنَ ِمْن أزماِن يْومِ حليَم

من تأسيس أول يوم ، ومن طلوع الصُّبحِ ، ومن جميء أزمان : وقد تأوَّله البصريون على حذف مضاف ، أي 
، « من » يف الزمان مبنزلة « منذ » ، ف « ُمنذ » قابلة عند النحويني م« ِمْن » : قال القرطيب . يوم  يف املكان 
  ]الكامل : [ ؛ كقوله « أسس » من تأسيس أوَّل األيام؛ فدخلت على مصدر الفعل الذي هو : أي 

رِ؟... ِلَمنِ الدِّياُر بقُنَِّة احلَْجرِ  -٢٨٤٧   أقْوْيَن ِمْن ِحَججٍ وِمْن َدْه
ال جير هبا األزمان ، « ِمْن » ، وإنَّما دعا إىل هذا أنَّ من أصول النحويني أنَّ  أي من مرور حجج ومن مرور دهر

وهذا ضعيٌف؛ ألنَّ » قال أبو البقاِء . ما رأيته منذُ شهرٍ ، أو سنة : ، تقولُ « ِمْنذُ » وإنَّما ُتَجّر األزمانُ ب 
ِه األمر ِمن قَْبلُ َوِمن { : على جواز ذلك قوله التأسيَس املقدر ليس مبكاٍن ، حتَّى تكون البتداِء الغاية ويدلُّ  ِللَّ



  .« ، وهو كثٌري يف القرآن وغريه ]  ٤: الروم [ } َبْعُد 
البصريون إنَّما فرُّوا من كوهنا البتداء الغاية يف الزَّمان ، وليس يف هذه العبارة ما يقتضي أهنا : قال شهاُب الدِّين 

كان حتَّى يرّد عليهم مبا ذكر ، واخلالف يف هذه املسألة قوي ، وأليب علي فيها ال تكونُ إال البتداء الغاية يف امل
» أول « جتر لفظة » من « وْحيُسُن عندي أن يستغىن عن تقدير ، وأن تكون » : وقال ابُن عطيَّة . كالٌم طويلٌ 
  .« ذي اخترته عن بعض أئمة النحو من مبتدأ األيام ، وقد حكي يل هذا ال: البداءة ، كأنَُّه قال : ؛ ألنَّها مبعىن 

  .، إذْ ال مفاضلة بني املسجدينِ « حقيٌق » ليس للتفضيل ، بل مبعىن « أََحقُّ » : وقوله 
، و « أحقُّ » قال القرطيبُّ  ال يدخلُ إالَّ بني شيئني مشرتكني ألحدمها مزيَّة يف املعىن « أفعل » هو أفعل من احلق 

، فقد اشتركا يف احلقِّ من جهة الذي اشتركا فيه على اآلخر ،  فمسجُد الضِّرار وإن كان باطالً ال حقَّ فيه 
اعتقاد بانيه ، أو من جهة اعتقاد من كان يظُن أنَّ القيام فيه جائز للمسجدية ، لكن أحد االعتقادين باطل باطناً 

  :عند اهللا ، واآلخر حق باطناً وظاهراً ، ومثله قوله تعاىل 

ومعلوٌم أنَّه ال خريية يف النَّارِ ، لكنه ]  ٢٤: الفرقان [ } ْوَمِئٍذ َخْيٌر مُّْسَتقَّراً َوأَْحَسُن َمِقيالً أَْصحَاُب اجلنة َي{ 
، إذ كل حزب مبا لديهم فرُحون  » أنْ تقُوم « و . جرى على اعتقاد كلِّ فرقة أنَّها خري ، وأنَّ مصريها إىل خري 

ِفيِه « : قوله . ÷ متعلٌق ب» ِفيِه « و .  - عليه الصالة والسالم  - والتاء خلطاب الرَُّسول. بأن تقوم : أي 
، وأن تكون حاالً من اهلاء يف » رَِجالٌ « صفةً ملسجد و » فيه « جيوُز أن تكون » رجالٌ  « ، و » ِفيِه « فاعلٌ 
  .من املفرد  فاعلٌ به أيضاً ، وهذان أوىل من حيث إنَّ الوصف باملفرد أصل ، واجلارُّ قريٌب» رَِجالٌ 

ِه « وجيوُز أن يكون  ، و » في   :ويف هذه اجلملة أيضاً ثالثة أوجه . مبتدأ مؤخر » رَِجالٌ « خرباً مقدَّماً 
  .الوصف : أحدها 
  .احلالُ على ما تقدم : والثاين 

  .االستئناف : والثالث 
ُه « بكسر اهلاء ، و » ِفيِه « وقرأ عبد اهللا بن زيٍد  صل ، مجع بذلك بني اللغتني ، وفيه بضمها ، وهو األ» ِفي

« صفة ل » ُيِحبُّون « وقوله . » َتقُوم « مرفوع ب » رَِجالٌ « أيضاً رفع توهُّم التوكيد ، ورفع توهُّم أنَّ 
باإلدغام ، وعلي بُن أيب » َيطَّهَُّروا « وقرأ طلحة بن مصرف ، واألعمش . مفعول به » أنْ « ، و » رَِجالٌ 
  .باإلظهار عكس قراءة اجلمهور يف اللفظتني » رين املَُتطهِّ« طالب 
  فصل
اً } أََحقُّ أَن َتقُوَم ِفيِه { ُبين ووضع أساسه } َعلَى التقوى ِمْن أَوَّلِ { ُبين أصله : أي » أسس « معىن  . ُمصلي

هو : دري واختلفوا يف املسجِد الذي أسَِّس على التقوى ، فقال ابُن عمر وزيُد ابُن ثابت ، وأبو سعيد اخل
: مسعُت أبا سلمة بن عبِد الرَّمحنِ قال : مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم ويدلُّ عليه ما روى محيد اخلراط قال 

كيَف مسعت أباَك يذكُر يف املسجِد الذي أسَِّس على : قُلُت لُه : مرَّ يب عبُد الرمحن بن أيب سعيٍد اخلُدريِّ قال 
لُت على رُسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيِت بعضِ نساِئِه فقلُت يا رُسول اهللا دخ: قال أبِي : التَّقَْوى؟ قال 

ُهَو » : فأَخذَ كفّاً من َحْصَباَء فضرب به األرض ثُمَّ قال : أيُّ املَْسجدينِ الذي أسَِّس على التَّقَْوى؟ قال « ، 
وهذا قول سعيد بن . ي َسِمْعُت أََباَك َهكَذَا َيذكره أَْشَهُد أَنِّ: فقُلُت : قال . ِلمسجِد املدينِة « مسجُدكُْم هذا 



إنَُّه مسجد قباء ، وهي رواية عطية عن ابن عباس ، وهو قول عروة بن الزبري وسعيد بن : وقال قوم . املسّيب 
كان النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم يأيت مسجد قباء كلَّ سبٍت ماشياً : جبري وقتادة ملا روي عن ابن عمر قال 

فُيصلِّي فيه » وراكباً ، وكان عبُد اهللا يفعله ، وزاد نافع عن ابن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .« َركعَتْينِ 

يِه رَِجالٌ ُيِحبُّونَ أَن َيَتطَهَُّرواْ { : وقوله    .من األحداث واجلنابات والنجاسات : أي } ِف
عليه الصالة  - روى أبو هريرة عن النيب . الليل على جنابة  كانوا يستنجون باملاِء ، وال ينامون: قال عطاٌء 
ِه رَِجالٌ ُيِحبُّونَ أَن َيَتطَهَُّرواْ { نزلت هذه اآليةُ يف أهل قُباء : قال  - والسالم  كانوا يستنجون باملاِء؛ : قال } ِفي

  .} واهللا ُيِحبُّ املطهرين { فنزلت فيهم هذه اآلية ، 
يا مْعَشر األْنَصارِ إنَّ اهللا أثَْنى عليكُم « : ليه وسلم وقف على باب مسجد قباء وقال وروي أنَّ النيب صلى اهللا ع

رَِجالٌ { نتبع األحجار باملاِء ، فقرأ النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم : فقالوا » ، فما الذي تْصَنُعونَ ِفي الوُضوِء؟ 
  «. اآلية } ُيِحبُّونَ أَن َيَتطَهَُّرواْ 

  .الطَّهارة من الذنوب واملعاصي : املراُد منه : وقيل . الطهارة باملاء بعد احلجر : نه املراُد م: قالوا 
  .حممول على األمرين : وقيل 

لفظ الطَّهارة حقيقة يف إزالة النَّجاسات ، وجماز يف الرباءة عن املعاصي ، واستعمال اللفظ الواحدة يف : فإن قيل 
  .احلقيقة ، واجملاز معاً ال جيوُز 

  .أنَّ لفظ النَّجس اسم للمستقذر ، وهذا القذُر مفهوم مشترك فيه بني القسمني ، فزال السُّؤال : واُب فاجل
  .} أَفََمْن أَسََّس ُبْنَياَنُه { : قوله 

  .بالرفع ، لقيامه مقام الفاعل « ُبنياُنه » مبنياً للمفعول ، « أسَِّس » قرأ نافع ، وابن عامر 
وقرأ عمارة بن عائذ األوَّل « َمْن » مفعول به ، والفاعل ضمري « ُبنياَنُه » اً للفاعل ، مبني« أسََّس » والباقون 

  .مرفوع على األوىل ومنصوب على الثانية ملا تقدَّم « ُبْنَيانُه » مبنياً للمفعول ، والثاين مبنياً للفاعل ، و 
وروي . « أُسِّ » مجع « أساُس ُبنيانِِه » يوة وقرأ أُبو ح. « أسُس ُبنيانِِه » وقرأ نصر بن علي ، ونصر بن عاصم 

  .هبمزة مفتوحة وسني مضمومة « أَسُّ » عن نصر بن عاصم أيضاً 
« أّس » بفتح اهلمزة و « أَساُس » وقرىء . « الُبنياِن » بالكسر ، وهي مجوع أضيفت إىل « إَساُس » وقرىء 

  .ان بضم اهلمزة وتشديد السني ، ومها مفردان أضيفا إىل البني
مصدر أسس « أسس » باجلر ، ف « بنيانِِه » بالتخفيف ورفع السني ، « أَسُس » ونقل صاحُب اللوامح فيه 

ويقالُ . فهذه عشر قراءات ، واألسُّ واألَساُس القاعدةُ اليت يبىن عليها الشيُء . احلائط ، يؤسُسه أَسساً ، وأسا 
جعل له أَساساً ، : أي : أسَّ ، مضعفاً : ويقال . هر على وجه الد: كان ذلك على أس الدهر ، كقوهلم : 

  .« فاعل » وآَسَس ، بزنة 
  :فيه قوالن « الُبْنَيان » و 

مبعىن املخلوق ، وإطالق « اخلَلْق » الُغفْران ، والشُّكران ، وأطلق على املفعول ك : أنَُّه مصدر ، ك : أحدمها 
  .مضروبه ، ومنسوجه : ضرُب األمري ونسج زيٍد ، أي  هذا: املصدر على املفعول جماز مفهوٌم ، يقالُ 



  :؛ قال الشاعُر « ُبْنَيانة » أنَُّه مجٌع ، وواحده : والثاين 
  وآثَاُر نِْسَعْيَها ِمْن الدَّفِّ أْبلَُق... كَُبْنَياَنِة القَْريِيِّ موِضُع َرْحِلَها  -٢٨٤٨

  .قمح وقمحة : يعنون أنه اسم جنسٍ ، ك 
  :جيوُز فيه وجهان » قوى على ت« : قوله 

  .فهو مفعول يف املعىن » أسََّس « أنه متعلٌق بنفس : أحدمها 
قاصداً بنيانه التقوى ، كذا : أي » أسََّس « أنَّه متعلٌق مبحذوٍف على أنَُّه حالٌ من الضَّمريِ املستكن يف : والثاين 

  .قدَّره أُبو البقاِء 
حكى هذه القراءة سيبويه ، ومل يرتضها الناُس ألنَّ الفها للتأنيث ، فال و. منونة » َتقًْوى « وقرأ عيسى بن عمر 

  .وجَه لتنوينها ، وقد خرَّجها الناُس على أن تكون ألفها لإلحلاق 
والتفضيل هنا . خرب املبتدأ » َخْيٌر « : قوله . » أْرطَى « قياُسها أن تكون ألفها لإلحلاق ، ك : قال ابُن جين 

، و » أْم « و  .باعتبار معتقدهم  ، و » ِمْن « الثانية عطف على » ِمْن « متصلة  » أسََّس ُبْنياَنُه « األوىل 
الشَّفري ، وشفا الشيء : والشَّفا . يف وجهيه » على تقوى « : كقوله » على َشفَا ُجُرٍف « : كاألوىل ، قوله 

، وابُن عامرٍ ، وأبو .  آل عمران وتقدَّم الكالُم عليه يف. أْشفَى على كذا إذا دنا منه : حرفه ، يقال  وقرأ محزة 
السَّاكن فرٌع على املضموم : وقيل . لغتان : فقيل . بسكون الرَّاِء والباقون بضمها » ُجْرٍف « بكر عن عاصم 

اجلُْرف « و . » ُعُسر وُيُسر « : العكس ك : وقيل . » طُُنب « يف » طُْنب « و » ُعُنق « يف » ُعْنق « : ، ك 
، وما َيْجرفُه السَّْيلُ من األودية ، قاله أُبو عبيدة : وقيل . ئر اليت مل ُتطَْو الب»    .هو اهلُوَّةُ 

، أي : وقيل  ، فيْجرفه  كثري النكاح كأنَّه جيرُف : يذهب به ، ورُجلٌ جراف ، أي : هو املكان الذي يأكلُه املاء 
  .يف ذلك العملِ ، قاله الراغُب 

  :، وفيه ثالثة أقوال » ُجُرٍف « : نعت ل » َهارٍ « : قوله 
، أو هايٌر بالواو والياء؛ : أنَُّه مقلوٌب بتقدمي المه على عينه ، وذلك أنَّ أصله :  -وهو املشهوُر  -أحدها  هاوٌر 

» الراء « وهي  َهاَر َيُهور فاهناَر ، وَهاَر َيهري ، وهتَوَّر البناُء ، وهتَيَّر فقُدِّمت الالم ،: ألنه مسع فيه احلرفان قالوا 
غازٍ ، ورامٍ ، فأعلَّ بالنقص كإعالهلما ، فوزنه بعد : فصار ك  -» الياء « أو » الواو « وهي  -على العني 

  .» فَالٍ « ، مث تزُنه بعد احلذف ب » فَاِلع « : القلب 
: المه ، فيقال  لغري موجبٍ ، وعلى هذا ، فيجري بوجوه اإلعراب على: أنه حذفت عينه اعتباطاً ، أي : الثاين 

  .» فال « هذا هاٌر ، ورأيت هاراً ، ومررُت هبارٍ ، ووزنه أيضاً 
، فتحرك حرف العلة » كَِتف « بزنة » َهيِر « ، أو » َهوِر « أنَُّه ال قلب فيه وال حذف ، وأنَّ أصله : والثالث 

، فقُِلب ألفاً ، فصار مثل قوهلم  ، ويوٌم راٌح ، أي َصوِ: أي . كبٌش صاٌف : ، وانفتح ما قبله  . روٌح : ف 
  .هذا باٌب ورأيُت باباً ، ومررت ببابٍ : وعلى هذا ، فيجري بوجوه اإلعراب أيضاً كالذي قبله ، كما تقولُ 

وهذا أعدل الُوُجوِه ، الستراحته من ادِّعاِء القلبِ ، واحلذف اللذين مها على خالف األصلِ ، لوال أنه غري 
  .ساقط متداع منهال : أي » َهارٍ « : ومعىن . مشهور عند أهل التَّصريف 

مصدر َهاَر اجلُرُف يهوُر ، إذا انصَدَع من خلفه ، وهو ثابٌت بعُد يف مكانه ، وهو جرٌف : اهلوُر : قال الليثُ 



مل ومعناه السَّاقط الذي يتداعى بعضه يف أثر بعض كما ينهار الرَّ. هائر ، فإذا سقط؛ فقد اهناَر وَتهيَّر : هارٍ أي 
  .والشيء الرخو 

اهنار « : قوله  فسقط بنيان : على هذا ضمري املؤسس الباين أي » به « فاعله إمَّا ضمُري البنيان ، واهلاُء يف » ف
فسقط الشَّفَا ، أو سقط اجلرُف ، : الباين على شفا جرٍف هار ، وإمَّا ضمري الشَّفَا ، وإمَّا ضمري اجلرف أي 

واألوىل أن يكون الفاعل ضمَري اجلرف؛ ألنَُّه يلزُم . ن ، وجيوزث أن يكون للباين املؤسس للبنيا» بِِه « واهلاء يف 
زُم من اهنيارمها أو اهنيار أحدمها انيهارُه  جيوز أن » به « والباُء يف . من اهنياره اهنياُر الشَّفَا والبنيان مجيعاً ، وال يل

دَّم اخلالف يف أول الكتاب أنَّ املعدِّيةَ عند بعضهم تستلزم تكون املعدِّية ، وأن تكون اليت للمصاحبة ، وقد تق
  .فاهنار مصاحباً له : وإذا قيل إنَّها للمصاحبة هنا؛ فتتعلُق مبحذوٍف؛ ألنَّها حال أي . املصاحبة 

  فصل
 ، أمَّْن أفَمْن أسَّس بنيان دينه على قاعدٍة قويَّة حمكمة وهو احلق الذي هو تقوى اهللا ورضوانه خري: معىن اآلية 

، وهو الباطلُ والنِّفاق الذي مثله مثل شفا جرف هار من  أسََّس على قاعدة هي أضعف القواعد وأقلها بقاء 
أودية جهنم؟ وكونه شفا جرف هار كان مشرفاً على السُّقوط ولكونه على طرف جهنم ، كان إذا اهنار فإنَّما 

بانيه ببنائه تقوى اهللا ورضوانه ، والبناء الثاين قصد بانيه ببنائه  ينهار يف قعر جهنم ، فاملعىن أنَّ أحد البنائني قصد
املعصية والكفر فكان البناء األول شريفاً واجب اإلبقاء ، والبناء الثاين خسيساً واجب اهلدم؛ فال يرى مثال 

  .} واهللا الَ َيْهِدي القوم الظاملني { أخس مطابقة ألمر املنافقني من هذا املثال ، 
  .} الَ َيَزالُ ُبْنَياُنُهُم الذي َبَنْواْ رِيَبةً ِفي قُلُوبِهِْم { : قوله 
: حيتملُ أن يكون مصدراً على حاله ، أي » ُبنَياهنُم « و . ذلك البنيان صار سبباً حلصول الريبة يف قلوهبم : أي 

، وحينئٍذ : يضطرُّ إىل حذف مضاف ، أي  ال يزالُ هذا الفعلُ الصَّادُر منهم ، وحيتملُ أن يكون مراداً به املبين 
الذي « : وقوله . ال يزال مبنيُّهم سبب ريبة : بناء بنياهنم؛ ألن املبينَّ ليس ريبةً ، أو يقدَّر احلذف من الثاين أي 

، وعليه كم أبين وهتدُم : تأكيٌد دفعاً لوهم من يتوهَّم أهنم مل َيْبُنوا حقيقة ، وإنَّما دبَُّروا أموراً ، من قوهلم » َبَنوا 
  ]الطويل : [ قوله 

  إذَا كُْنَت َتْبنيِه وغْيُرَك َيْهِدُم؟... مىت يبلغُ الُبْنيانُ َيْوماً َتَماَمُه  -٢٨٤٩
  فصل

أنَّ املنافقني فرحوا ببناء مسجد الضَّرار ، فلمَّا أمر الرسول بتخريبة ثقل : األول : يف كونه سبباً للريبة وجوه 
  .زداد ارتياهبم يف نبوته ذلك عليهم وازداد بغضهم له وا

ملا أمر بتخريبه ، ظنُّوا أنَُّه إنَّما أمر بتخريبه حسداص ، فارتفع  - عليه الصالة والسالم  -أنَّ الرسول : وثانيها 
ا هم فيه أو يأمر بقتلهم وهنب  أماهنم عنه ، وعظم خوفهم منه ، وصاروا مرتابني يف أنَُّه هل يتركهم على م

  أمواهلم؟
نَّهم اعتقدوا كوهنم حمسنني يف بناء ذلك املسجد ، كما حبب العجل إىل قوم موسى ، فلمَّا أمر أ: وثالثها 

. بتخريبه بقوا شاكني مرتابني يف أنه ألي سبب أمر بتخريبه؟ قاله ابن عباس  - عليه الصالة والسالم  -الرَّسول 
ال يزال هدم بنياهنم ريبة : وقال السُّدي . ه حسرة وندامة ، ألهنم ندموا على بنائ: أي » ريبة « : وقال الكليبُّ 



  .حزازة وغيظاً يف قلوهبم : ، أي 
ال يزالُ بنياهنم ريبةً يف كلِّ وقت إالَّ وقت تقطيع : املستثىن منه حمذوٌف ، والتقدير » إِالَّ أَن َتقَطََّع « : قوله 

  .قلوهبم أو يف كل حال إالَّ حال تقطيعها 
 ، ، ومحزة    .بفتح التَّاء ، واألصل تتقطع بتاءين ، فحذفت إحدامها » تقطَّع « وحفص وقرأ ابن عامر 

تفعلُ أنت بقلوهبم هذا الفعل : بالنصب ، أي » قُلوَبُهم « بفتح الياء وتسكني القاف » َتقْطع « وعن ابن كثري 
، مضارع » ُتقَطَّع « وقرأ الباقون .  ، وهو مبين للمفعول  خمففاً » َتقْطَع « وقرأ أّيب  .بالتشديد » قطَّع « بضمِّها 

، ويعقوب . » قطع « من  وأبو حيوة كذلك ، . اجلارة » إىل « ب » إىل أن « وقرأ احلسُن ، وجماهد وقتادة 
بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء مشددةً » ُتقَطِّع « وهي قراءةٌ واضحةٌ يف املعىن ، إالَّ أنَّا أبا حيوة قرأ 

نصباً على املفعول به ، واملعىن بذلك أنه يقتلهم ويتمكَّن منهم كلَّ متكُّن » قُلُوَبُهم «  والفاعل ضمُري الرسول ،
وهبا » ولو قُطَِّعْت « إىل أنْ تقطع الرِّيبةُ قلوهبم ويف مصحف عبد اهللا : ، أي » الرِّيبة « الفاعلُ ضمري : وقيل . 

أنَّ هذه الريبة باقية يف قلوهبم أبداً وميوتون على واملعىن . قرأ أصحابه ، وهي خمالفةٌ لسواِد مصاحف الناس 
حىت تنشق قلوهبم : وقيل . معناه إالَّ أن يتوبوا توبة تنقطع هبا قلوهبم ندماً وأسفاً على تفريطهم : وقيل . النِّفاق 

  .يف األحكام اليت حيكُم هبا عليهم » َحِكيٌم « بأحواهلم ، » واهللا َعِليٌم « . غماً وحسرة 

فََيقُْتلُونَ َوُيقَْتلُونَ َوْعًدا َعلَْيِه اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَْجنَّةَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه إِنَّ 
ِه فَاْسَتْبِشُروا بَِبْيِعكُُم الَِّذي َباَيْعُتْم بِِه َوذَِلَك ُهَو الْفَْوزُ َحقًّا ِفي التَّْوَراِة َوالْإِْنجِيلِ َوالْقُْرآِن َوَمْن أَْوفَى بَِعْهِدِه ِمَن اللَّ

َعنِ التَّاِئُبونَ الَْعابُِدونَ الَْحاِمُدونَ السَّاِئُحونَ الرَّاِكُعونَ السَّاجُِدونَ الْآِمُرونَ بِالَْمْعُروِف َوالنَّاُهونَ ) ١١١(الَْعِظيُم 
َما كَانَ ِللنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َيْسَتْغِفُروا ِللُْمْشرِِكَني ) ١١٢(ِلُحُدوِد اللَِّه َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني  الُْمْنكَرِ َوالَْحاِفظُونَ

ْبَراهِيَم ِلأَبِيِه إِلَّا َعْن َوَما كَانَ اْسِتْغفَاُر إِ) ١١٣(َولَْو كَاُنوا أُوِلي قُْرَبى ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب الَْجِحيمِ 
ِه َتَبرَّأَ ِمْنُه إِنَّ إِْبَراِهيَم لَأَوَّاٌه  ا إِيَّاُه فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه أَنَُّه َعُدوٌّ ِللَّ انَ اللَُّه ِلُيِضلَّ قَْوًما ) ١١٤(َحِليٌم َمْوِعَدٍة َوَعَدَه َوَما كَ

إِنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ ) ١١٥(َما َيتَّقُونَ إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم َبْعَد إِذْ َهَداُهْم َحتَّى ُيَبيَِّن لَُهْم 
  ) ١١٦(ُيْحيِي َوُيِميُت َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َنِصريٍ 

  .اآلية } ْمَوالَُهْم إِنَّ اهللا اشترى ِمَن املؤمنني أَنفَُسُهْم َوأَ{ : قوله تعاىل 
أولئك الذين اشتروا { هذا متثيلٌ كقوله تعاىل : قيل . ملَّا شرح أحوال املنافقني ، عاد إىل بياِن فضيلة اجلهاِد 

ُد بن كعب القرظيُّ ]  ١٦: البقرة [ } الضاللة باهلدى  ملَّا بايعت األنصاُر رسول اهللا صلى اهللا « : قال ُمحمَّ
يا رسول اهللا اشترط لربِّك ولنفِْسَك : ة مبكَّة وهم سبعون نفساً ، قال عبد اهللا بن رواحة عليه وسلم ليلة العقب

أشترطُ لربِّي أن تعُبُدوُه وال ُتشرِكُوا بِِه َشْيئاً ولنفِْسي أن متنعوين ممَّا منعون منه أنفسكُم » : فقال . ما شئَت 
{ : ، فنزل » قالوا ربح البيُع ال نقيلُ وال نستقيلُ « اجلنَّة » : فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال : قالوا « وأموالكُم 

  .} إِنَّ اهللا اشترى ِمَن املؤمنني أَنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم اجلنة 
  .» ثامَنُهم فأغْلَى مثنُهْم « : قال احلسُن ، وجماهٌد ، ومقاتل 

ب » بِأَنَّ لَُهُم « : قوله  باء « ، ودخلت الباُء هنا على املتُروِك على باهبا ، ومسَّاها أُبو البقاِء » اْشَتَرى « متعلٌق 
قال . » بِاجلنَِّة « وقرأ عمُر ابُن اخلطاب واألعمش . الثمنية » باء « العوض ، و » باء « : املقابلِة ، كقوهلم » 



اشترى أنفساً هو : وهلذا قال احلسُن ال جيوُز أن يشتري اهللا شيئاً يف احلقيقة؛ ألنه مالك الكل ، : أهلُ املعاين 
؛ ألن املؤمَن إذا قاتل يف  ، وإنَّما ذكر اُهللا ذلك ، حلسن التَّلُّطِف يف الدُّعاِء إىل الطَّاعِة خلقها ، وأمواالً هو رزقها 

ستبداالً سبيل اِهللا حىت يقتل؛ فتذهب روحه ، وينفق ماله يف سبيل اهللا تعاىل جزاؤه يف اآلخرة اجلنَّة ، فكان هذا ا
واهللا بيعة َراحبةٌ ، وكفةٌ راجحةٌ ، بايع اُهللا هبا كلَّ ُمؤِمنٍ واهللا ما على األرض مؤمن إالَّ « : قال احلسُن . وشراًء 

  .» وقد دخل يف هذه البيعة 
، وهي أن املشتري ال بدَّ وأن يغاير البائع ، وههنا البائُع هو اُهللا تعاىل ، واملشتري هو اهللا ، وهذا إمنا  وفيه لطيفةٌ 

يصحُّ يف حقِّ القيم بأمر الطفل الذي ال ميكُُنه رعاية املصاحل يف البيع والشراء وصحَّة هذا البيع مشروطة برعاية 
الغبطة؛ فهذا جارٍ جمرى التَّنبيه على كون العبد كالطِّفلِ الذي ال يهتدي إىل رعاية مصاحل نفسه؛ وأنَُّه تعاىل هو 

  .غبطِة الرَّاعي ملصاحله بشرط ال
  فصل

هذه اآلية دليلٌ على جواز معاملة السيد مع عبده ، وإن كان الكل للسَّيد ، لكن إذا ملكه « : قال القرطيبُّ 
ال جيوُز بينه وبني غريه؛ ألنَّ ماله له ، وله انتزاعه    .» عامله فيما جعل إليه ، وجاز بني السيد وعبده ما 

  فصل
خرج من أيديهم ما كان أنفع هلم ، أو مثل ما خرج عنهم يف النفع ، أصل الشراِء من اخللق أن يعوضوا مبا 

فاشترى اهللا من العباد إتالف أنفسهم ، وأمواهلم يف طاعته ، وإهالكها يف مرضاته وأعطاهم اجلنَّة عوضاً عنها 
الشراء ، إذا فعلوا ذلك ، وهو عوض عظيٌم ال يدانيه املعوض ، فأجرى ذلك على جمرى ما يتعارفونه يف البيع و

  .فمن العبد تسليم النفس واملال ، ومن اهللا الثَّواب والنَّوال فسّمي هذا شراء 

  فصل
كما اشترى من املؤمنني البالغَني املكلفني كذلك اشترى من األطفال فآملهم ، وأسقمهم ، ملا : قال بعُض العلماء 

شيٍء أكثر صالحاً ، وأقل فساداً منهم عند  يف ذلك من املصلحة ومن االعتبار للبالغني ، فإهنم ال يكوُنون عند
أمل األطفالِ ، وما حيصلُ للوالدين من الثَّواب فيما يناهلم من اهلم ، مث إنَّ اهللا تعاىل يعوض هؤالء األطفال عوضاً 

  .إذا صارُوا إليه 
فيه معىن » ُيقَاتلُون « : وقال الزخمشري . جيوز أن يكون مستأنفاً ، وجيوز أن يكون حاالً » ُيقَاِتلُون « : قوله 

.  ١١: الصف [ } َوُتَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اهللا بِأَْمَواِلكُْم َوأَنفُِسكُْم { : األمر ، كقوله  وعلى هذا فيتعيَُّن ] 
ُتلُونَ َوُيقَْتلُونَ { وقد تقدَّم اخلالف يف . االستئناف ، ألنَّ الطَّلَب ال يقع حاالً   يف آل عمران قرأ محزة} فََيقْ

  .وقرأ الباقون بتقدمي الفاعل على املفعول . بتقدمي املفعول على الفاعل » فُيقْتلُونَ « : والكسائيُّ 
وعدهم بذلك ، : معىن » اْشَتَرى « منصوٌب على املصدر املؤكد ملضمون اجلملة؛ ألنَّ معىن » َوْعداً « : قوله 

و . نعت له » َحقّاً « و . اً يف موضع احلال وفيه ضعٌف وجيوُز أن يكُون مصدر. » َهذَا ابين حقّاً « : فهو نظري 
اً « حالٌ من » َعلَْيِه «    .؛ ألنَُّه يف األصل صفةٌ لو تأخَّر » َحقّ

ي التوراة « : قوله    :فيه وجهان » ِف
ب : أحدمها    .اجلنَّة ، وعلى هذا فتكُونُ كل أمٍَّة قد أِمَرت باجلهاِد ، ووعدْت عليه » اْشَتَرى « أنَُّه متعلٌق 



  .وعداً مذكوراً وكائناً يف التَّوراة : أنَُّه متعلٌق مبحذوٍف؛ ألنَّه صفةٌ للوعد ، أي : والثاين 
ال ُجيوُز عليه « : وعلى هذا فيكون الوعد باجلنَّة مذكوراً يف كتب اهللا املنزلِة ، وقال الزخمشريُّ يف أثناء الكالمِ 

» ، و « ال ُجيوُز عليه » يف غري موضوعه ، ألنَُّه أَتى به مع قوله « قَطْ »  استعمل« : قال أُبو حيَّان » قبيٌح قطّ 
  .» ظرٌف ماضٍ ، فال يعمل فيه إالَّ املاضي « قطّ 

  .» ليس املراُد هنا زمناً بعينه « قال شهاُب الدِّين 
كٌر ، وخديعة وكل ذلك من أنَّ نقض العهد كذٌب ، وم: أي } َوَمْن أوىف بَِعْهِدِه ِمَن اهللا { : مث قال تعاىل 

أي . القبائح ، وهي قبيحة من اإلنسان مع احتياجه إليها ، فالغين عن كلِّ احلاجات أوىل أن يكون ُمنزهاً عنها 
، وأمَّا وعيده فمخصوٌص  ال أحد أوىف بعهده من اهللا ، وهذا يتضمَُّن وفاء الباري بالكل فأمَّا وعده فللجميع 

  .ُنوب ، ويف بعض األحوال ببعض املذنبني وببعض الذُّ
هنا » استفعل « فيه التفاٌت من الغيبة إىل اخلطاب؛ ألنَّ يف خطاهبم بذلك تشريفاً هلم و » فاستبشروا « : قوله 

: أظهروا السُّروَر بذلك ، والبشارة : واملعىن » أوقد « ، و » اْستْوقََد « ، ك » أفعل « ليس للطلب ، بل مبعىن 
  .لبشرة إظهار السُّرور يف ا

، لينصَّ هلم على هذا البيع ]  ١١٠: التوبة [ } الذي َبَنْواْ { : توكيد ، كقوله } الذي َباَيْعُتْم بِِه { : وقوله 
  .بعينه 

  .اآلية } التائبون { : قوله تعاىل 
وقال مجاعةٌ . الصفات ملَّا بنيَّ أنَّه اشترى من املؤمنني أنفسهم ، بيَّن ههنا أنَّ أولئك املؤمنني هم املوصوفون هبذه 

اآلية األوىل مستقلة بنفسها ، يقع حتت تلك املبايعة كل ُموّحد قاتل يف سبيل اهللا لتكون كلمة اهللا هي العليا : 
  .وإنْ مل يتصف هبذه الصفات يف هذه اآلية 

  :فيه مخسةُ أوجه » التائبون « : قوله 
  .وصاف ، أو أخبار متعددة عند من يرى ذلك وما بعده أ» العابدون « أنَُّه مبتدأ ، وخربه : أحدها 
  .» اآلمرون « أنَّ اخلرب قوله : الثاين 

، أي من مل جياهد غري معانٍد : أنَّ اخلرب حمذوٌف ، أي : الثالث  التَّاِئُبون املوصوفون هبذه األوصاف من أهل اجلنة 
، كأن: ، وال قاصد لترك اجلهاِد فله اجلنَّةُ ، قال الزجاُج  { : ه وعد اجلنَّة جلميع املؤمنني ، كقوله وهو حسن 

، وهذا عند من يرى أنَّ هذه اآلية } َوَبشِّرِ املؤمنني { : ويؤيده قوله ]  ٩٥: النساء [ } َوكُالًّ َوَعَد اهللا احلسىن 
بلها وليست شرطاً يف اجملاهدِة  ريه فيكون وأمَّا من زعم أنَّها شرطٌ يف اجملاهدة ، كالضَّحاك وغ. منقطعةٌ ممَّا ق

هم التائبون ، وهذا من باب قطع النُُّعوِت ، وذلك أنَّ هذه األوصاف : إعراب التَّائبني خرب مبتدأ حمذوف ، أي 
، } ِمَن املؤمنني { : عند هؤالء القائلني من صفات املؤمنني يف قوله تعاىل  ، وابن مسعود  ويؤيُِّد ذلك قراءة أّيب 

، وجيوُز أن تكون هذه القراءةُ على القطع أيضاً؛ فيكون منصوباً بفعل مقدر ، وقد بالياِء » التَّائبَني « واألعمش 
  .صرَّح الزخمشري ، وابُن عطية بأنَّ التائبني يف هذه القراءِة نعٌت للمؤمنني 

  .» ُيقاِتلُونَ « بدلٌ من الضمري املتصل يف » التَّائُبونَ « أنَّ : اخلامس 
التَّائُبون من كذا هللا ، وال العابدون هللا لفهم ذلك ، إالَّ صفيت األمر : فلم يقل ومل يذكر هلذه األوصاف متعلقاً 



ومل يأِت بعاطٍف بني هذه األوصاف ، ملناسبتها لبعضها ، إالَّ يف صفيت األمر والنَّهي ، . والنَّهي ، مبالغةً يف ذلك 
طلُب فعلٍ ، والنَّْهَي طلُب ترٍك عطفه وذكر » احلَاِفظُونَ « وكذا . ، أو كفٍّ  لتباُين ما بينهما ، فإنَّ األمر 

متعلقه وأتى بترتيب هذه الصفاِت يف الذِّكْر على أحسنِ نظمٍ ، وهو ظاهٌر بالتأمل ، فإنَُّه قدَّم التوبة أوالً ، مث 
  .ثنَّى بالعبادة إىل آخرها 

{ : وقوله ]  ٢٢: الكهف [ } ُهْم كَلُْبُهْم َوثَاِمُن{ : الثمانية ، كقوهلم » واُو « إنَّما دخلت الواُو؛ ألهنا : وقيل 
للجنَّة مثانية أبواب أتى معها بالواو ]  ٧٣: الزمر [ } َوفُِتَحْت أَْبَواُبَها  ا كان  هي لغة : قال بعض النَّحويني . ملَّ

، واحد ، اثنان ، ثالثة ، أربعة مخسة ، ستة ، سبعة ، ومثا: فصيحةٌ لبعض العربِ ، يقولون إذا عدُّوا  نية ، تسعة 
يف الصفة الثامنة ، إيذاناً « الواو » إنَّما دخلت « : وقال أبو البقاِء » وهي لغة قريش « : قال القرطيبُّ . عشرة 

سبع أذرع يف مثانية أشبارٍ ، وإنَّما دلَّت الواُو : سبع يف مثانية ، أي : بأنَّ السبعة عندهم عدد تام ، ولذلك قالوا 
بلها ، ولذلك دخلت يف باب عطِف النَّسق على ذلك ألنَّ الواو  ا بعدها غري ما ق   .» ُتؤذن بأنَّ م

يَق له    .وهذا قولٌ ضعيٌف جّداً ، ال حتق
  فصل يف تفسري هذه الصفات

التائبون : وقيل . من الشِّرك والنفاق : التَّاِئُبونَ من الشِّْرِك وقال احلسُن : قال ابُن عبَّاسٍ » التائبون « قوله 
الراجع إىل الطَّاعة أفضل من الراجع عن املعصية ، جلمعه بني « : ن عن احلالة املذمومة قال القرطيبُّ الراجعو
، ألنَّها صيغة عموم حمالة باأللف والالم فتتناول الكل ، : وقال األصوليُّون » األمرين  التَّائُبونَ من كلِّ معصيٍة 

: وقال غريه » الذين يؤدُّون العبادة ا لواجبة عليهم « سٍ قال ابُن عبا» الَعابُِدونَ « و . فالتخصيص حتكم 
« وقال قتادةُ » هم الذين عبُدوا اهللا يف السَّراء والضَّراء « املطيعون الذين أخلُصوا العبادة هللا تعاىل وقال احلسُن 

. الّسراء والّضراء الذين حيمدون اهللا على كُلِّ حال يف « احلامدون » قوم أخذوا من أبداهنم يف ليلهم وهنارهم 
ِة يْوَم القيامِة الذين َيحمُدونَ اهللا ِفي السَّراِء والضَّراِء » : قال عليه الصالة والسالم    .« أوَّلُ َمْن ُيدَعى إىل اجلنَّ

« ما ذكر يف القرآن من السياحة فهو الصيام » وقال ابن عباس . الصائمون : قال ابُن مسعوٍد « السائحون » 
هم : وقيل » أنَّ هذا صوم الفرض « وعن احلسن » . « سياحةُ أميت الصياُم » : الة والسالم وقال عليه الص

إنَّما ُسمَي الصَّائُم سائحاً ، لتركه اللذات كلها ، من املطعم « قال سفيانُ بُن عيينة . الذين يدميون الصيام 
« : وقال عكرمةُ . وهو قول مسلم » هللا السَّائحون هم الغزاةُ يف سبيل ا« : وقال عطاٌء » واملشرب والنكاح 

ٍد  اآلمرون { وقوله . املُصلِّني : يعين } الراكعون الساجدون { وقوله » هم طلبة العلم ، ينتقلون من بلٍد إىل بل
  .البدعة : السّنةُ ، واملنكر : املعروُف : وقيل . عن الّشرك } والناهون َعنِ املنكر { باإلميان } باملعروف 

  .» أهلُ الوفاِء ببيعة اهللا « وقال احلسُن . القائمون بأوامر اهللا } واحلافظون ِلُحُدوِد اهللا  {: قوله 
ِللنَّبِيِّ والذين آمنوا أَن َيْسَتْغِفُرواْ ِللُْمْشرِِكَني { : قوله تعاىل  ا كَانَ    .اآليات } َم

افقني من مجيع الوجوه ، بيَّن يف هذه ملَّا بيَّن يف أول السُّورة إىل هذا املوضع وجوب الرباءة عن املشركني  ، واملن
اآلية وجوب الرباءة عن أمواهتم ، وإن كانوا يف غاية القُْربِ من اإلنسان كاألب واألم ، كما أوجب الرباءة عن 

  .األحياء منهم 
ا فتح رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكَّة ، أتى قرب أمه آمنة ، فوقف علي: قال ابُن عباسٍ  ه حىت محيت ملَّ



ا كَانَ ِللنَّبِيِّ والذين آمنوا أَن َيْسَتْغِفُرواْ ِللُْمْشرِِكَني { الشمُس ، رجاء أن يؤذن له ليستغفر هلا ، فنزلت  وعن } َم
اْستأذَْنُت ربِّي يف » : َزاَر النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم قَرب أمه فبكَى وأْبكَى من حولُه ، فقال « : أيب هريرة قال 

  .«  َتْغِفَر هلا؛ فَلْم ُيؤذَنْ ِلي واْسَتأذَنُتُه يف أنْ أُزوَر قَْبرَها فأِذنَ ِلي ، فُزوُروا القُُبور فإنََّها ُتذكُر املَْوَتأنْ أْس

، كما استغفر إبراهيم ألبيه « قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال قتادة  فأنزل اهللا هذه اآلية » ألستغفرنَّ أليب 
ا حضرت أَبا طالب الوفاةُ جاَءُه رُسول اِهللا صلى اهللا عليه وسلم « : ملسيب عن أبيه قال وروى سعيد بن ا.  ملَّ

يا عم قُلْ ال إله إالَّ اُهللا أَحاجُّ لََك بِها عند اهللاِ : فقال  - فوجَد عندُه أَبا جْهلٍ ، وعبد اهللا بَن أبِي أميَّة بن املُِغرية 
أَترغَُب عن ملَِّة َعْبِد املُطلبِ؟ فلْم يزلْ رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أميَّة  فقال أبو َجْهلٍ وعبُد اهللا بُن أيب» 

، حتَّى قَالَ أُبو طالب آِخَر ما كَلََّمُهْم  على ِملَّة عبِد املُطَّلبِ وأَبى أنْ يقُولَ : َيْعرُِضها علْيِه وُيعيُد لَُه ِتلَك املقالةَ 
فأنزل اهللا هذه اآلية ، » ألْسَتغِفَرنَّ لََك ما لَْم أنه َعْنَك « اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال إلَه إالَّ اُهللا ، فقال رُسول 

ويف رواية قال رُسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ] .  ٥٦: القصص [ } إِنََّك الَ َتْهِدي َمْن أَْحَبْبَت { : وقوله 
ُه على : لَْوالَ أنْ ُتَعيِّرنِي قُريٌش ، يقُولُونَ : ، قال » َيْوَم القيامِة  ال إله إالَّ اُهللا أْشَهُد لََك بَِها: قُلْ « ِلَعمِِّه  إنَّما محل

قال . اآلية ]  ٥٦: القصص [ } إِنََّك الَ َتْهِدي َمْن أَْحَبْبَت { : ذَِلَك اجلََزُع ألقَْرْرُت هبا عْينَك؛ فنزل قوله 
هذه السُّورة من آخر القرآن نزوالً ، ووفاة أيب طالب  وقد استبعده احلسُني بُن الفضلِ؛ ألنَّ« : الواحديُّ 

  .» كانت مبكة أول اإلسالم 
بقي يستغفر  - عليه الصالة والسالم  -إنَّ النيب : وليس هذا ُمبْسَتبعٍد؛ فإنَُّه ميكن أن يقال « قال ابُن اخلطيب 

وروي عن علي ]  ٥٦: القصص [ } َبْبَت إِنََّك الَ َتْهِدي َمْن أَْح{ أليب طالب من ذلك الوقت إىل حني نزول 
أتستغفر ألبويك ومها مشركان؟ : فقلت له : بن أيب طالبٍ أنَّه مسع رُجالً يستغفر ألبويه ومها مشركان ، قال 

أو ليس قد استغفر إبراهيم ألبويه ومها مشركان؟ فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنزلت : فقال 
  .» هذه اآلية 
إِالَّ قَْولَ إِْبَراِهيَم َألبِيِه { إىل قوله } قَْد كَاَنْت لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ يف إِْبَراهِيَم { فأنزل اُهللا عزَّ وجلَّ : اية ويف رو

. ٤: املمتحنة [ } َألْسَتْغِفَرنَّ لََك   [  
  فصل

؛ ألنَّ اهللا تعاىل مل جيعل للمؤمنني أن تضمََّنْت هذه اآلية قطع مواالة الكُفَّارِ حيِّهم وميِّتهم« : قال القرطيبُّ 
صحَّ أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يوم : يستغفروا للمشركني؛ فطلب الغفران للمشرك ال جيوز ، فإن قيل 

خلرب؟ فكيف اجلمع بني اآلية وا« اللَُّهمَّ اغفر ِلقْوِمي فإنَُّهم ال َيْعلُمونَ » : أحد حني كُِسَرْت رباعيُته وُشجَّ وجهه 
فاجلواُب أنَّ ذلك القول من النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم كان على سبيل احلكاية عمَّْن تقدَّمه من األنبياء ، بدليل 

كأنِّي أنظُر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم َيْحِكي نبّياً من األنبياِء ضربُه قومُه : ما رواه مسلم عن عبد اهللا قال 
  ِه ويقُولُوهو ميَسُح الدََّم َعْن وجه

  .« وروى البخاريُّ حنوه وهذا صريح يف احلكاية عمَّن قبله » ربِّ اغفْر ِلقْوِمي فإنَُّهْم ال َيْعلَُمونَ « 
قال عطاُء . الّصالة : أنَّ املراد باالستغفار يف اآلية : وجواب ثان . َألنَُّه قاله ابتداء عن نفسه » : قال القرطيبُّ 
  .نَّْهي عن الصَّالِة على املشركني ، واالستغفار هنا يراد به الصالة اآلية يف ال: بن أيب رباح 



أنَّ االستغفاَر لألحياِء جائز؛ ألنَُّه مرجو إمياهنم ، وميكن تألفهم بالقول اجلميل ، وترغيبهم يف : جواب ثالث 
  .« الدِّين خبالف األموات 

وقد تقدَّم أهنا حالٌ معطوفةٌ على « ائل ولو على فرس أعطوا الس» : كقوله } َولَْو كانوا أُْوِلي قرىب { : قوله 
ا َتَبيََّن لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب اجلحيم { : وقوله . حال مقدرة  ِة للمنع من ]  ١١٣: التوبة [ } ِمن َبْعِد َم كالعلَّ

  .االستغفار هلم 
ا كَانَ استغفار إِْبَراِهيَم َألبِيِه إِالَّ َعن مَّْوِعَد{ : قوله    .} ٍة َوَعَدَهآ إِيَّاُه َوَم

أنَُّه ال يتوهم إنسان أنَّه تعاىل منع حمّمداً من بعض ما أذن إلبراهيم : أحدها : يف تعلُّق هذه اآلية مبا قبلها وجوٌه 
  .فيه 

أنه تعاىل ملَّا بالغ يف وجوب االنقطاع عن املشركني األحياء واألموات ، بيَّن ههنا أن هذا احلكم غري : وثانيها 
، بل وجوب االنقطاع مشروع أيضاً يف دين إبراهيم؛ فتكون  -عليه الصالة والسالم  - تص بدين حممد خم

  .املبالغة يف تقرير وجوبِ املقاطعِة أكمل ، وأقوى 
كثري التَّوجع والتَّفجُّع : قليل الغضب ، وبكونه أوهاً ، أي : أنَُّه تعاىل وصف إبراهيم بكونه حليماً أي : وثالثها 

اً هبذه الصِّفِة كان ميل قلبه إىل االستغفار ألبيه شديداً؛ فكأنه قيل عند  : نزول املضار بالنَّاس ، ومن كان موصوف
اً باألواهية واحللمية منعه اهللا من االستغفار ألبيه الكافر ، فمنع غريه  إنَّ إبراهيم مع جاللة قدره ، وكونه موصوف

  .أوىل 
إنَّ املرفوَع  - وهو الظاهُر  -ختلف يف الضمري املرفوعِ ، واملنصوبِ املنفصل ، فقيل ا. « َوَعَدَهآ إِيَّاُه » : قوله 

أنَّ إبراهيم كان وعد أباه أن يستغفر له ، ويؤيد : ، يعين « أبيه » ، واملنُصوب على « إبراهيم » يعوَد على 
: وقيل . بالباِء املوحَّدِة « دَها أباُه وع» وابُن السَّميفَع ومعاذ القارئ . هذا قراءةُ احلسنِ ، ومحاد الرَّاوية 
ويف التفسري أنه كان وعد إبراهيم أنَّه ُيؤمُن؛ فذلك طمع يف . « إبراهيم » املرفوع أليب إبراهيم واملنصوب ل 

  .إميانه 
  فصل

َنا اغفر ِلي َربَّ{ : وقوله ]  ٨٦: الشعراء [ } واغفر أليب { : دلَّ القرآن على أنَّ إبراهيم استغفر ألبيه ، لقوله 
مرمي [ } َسالٌَم َعلَْيَك َسأَْسَتْغِفُر لََك ريب { : وقال ]  ٤١: إبراهيم [ } َوِلَواِلَديَّ َوِللُْمْؤِمنَِني َيْوَم َيقُوُم احلساب 

  .، واالستغفار للكافر ال جيوز ]  ٤: املمتحنة [ } َألْسَتْغِفَرنَّ لََك { وقال أيضاً ]  ٤٧: 
ْوِعَدٍة َوَعَدَهآ إِيَّاُه { اإلشكال بقوله  فأجاب تعاىل عن هذا : واملعىن } َوَما كَانَ استغفار إِْبَراِهيَم ألَبِيِه إِالَّ َعن مَّ

» إنَّ الواعَد : وقيل . أن أباه وعده أن يؤمن؛ فلذا استغفر لُه ، فلمَّا تبيَّن له أنَُّه ال يؤمن وأنَُّه عدو هللا ، تربَّأ منه 
  :أن يستغفر لُه رجاء إسالمه وقيل يف اجلواب وجهان آخران  وعد أباُه« إبراهيم 
أنَّ املراد من استغفار إبراهيم ألبيه دعاؤه له إىل اإلسالم ، وكان يقول له آمْن حىت تتخلَّص من العقاب : األول 

  .ترك تلك الدَّعوة ، ويدعو اهللا أن يرزقه اإلميان فهذا هو االستغفاُر ، فلمَّا أخربه تعاىل بأنَّه ميوُت كافراً و

على صالة } َما كَانَ ِللنَّبِيِّ والذين آمنوا أَن َيْسَتْغِفُرواْ ِللُْمْشرِِكَني { : أنَّ من النَّاس من محل قوله : والثاين 
 ٨٤: ة التوب[ } َوالَ ُتَصلِّ على أََحٍد مِّْنُهم مَّاَت أََبداً { : ويدل عليه قوله : اجلنازة ال على هذا الطريق ، قالوا 



. [  
  فصل

. باإلْصرارِ وحده : باإلْصرارِ واملوت وقيل : فقيل . اختلفوا يف السَّببِ الذي تبيَّن إبراهيم به أنَّ أباُه َعُدّو ِهللا 
ا تبيَّن إلبراهيم أنَّ أباُه عدو هللا تبَّرأ منه؛ فكونوا كذلك ، ألنِّي أمرتكم : فكأنه تعاىل يقولُ . بالوحي : وقيل  ملَّ
األوَّاهُ . } إِنَّ إِْبَراِهيَم َألوَّاٌه َحِليٌم { : قوله ] .  ١٢٣: النحل [ } اتبع ِملَّةَ إِْبَراِهيَم { : ة إبراهيم يف قوله مبتابع

أتوجع ، : مبعىن » أوه « أوَّْه ، وهو أْنَسُب؛ ألنَّ : من يقولُ : أوَّاه ، وقيل : الكثُري التأوه ، وهو من يقولُ : 
فعَّال مثالُ مبالغة من ذلك ، وقياُس فعله أن يكون ثالثياً؛ ألنَّ أمثله املبالغة إنَّما تطَّرد يف :  »األوَّاُه « ف 

َه َيئُوُه ، ك : يقال : الثُّالثي وقد حكى قطرٌب فعله ثالثياً ، فقال    .« أْوهاً » قَاَم يقُوُم ، « آ
أتَوجَُّع ، فعلٌ ثالثي ، إمنا يقال : مبعىن « أوَّْه » ال يقال من : وأنكر النحويون هذا القول على قطرب ، وقالوا 

  ]الرجز : [ أوَّه تأويهاً ، وتأوَّه تأوهاً؛ قال الراجز : 
  ]الوافر : [ وقال املثقُب الَعْبِديُّ ... فَأوََّه الرَّاِعي وَضْوَضى أكْلُُبْه  -٢٨٥٠
  ُجلِ احلَزينِتأوَُّه آَهةَ الرَّ... إِذَا ما قُْمُت أْرَحلَُها بلْيلٍ  -٢٨٥١

، ِمْن أوَّْه ، ك : أوَّاه » : وقال الزخمشريُّ    .« من اللُّؤلؤ ، وهو الذي يكثر التَّأوُّه » لئَّالٍ « : فعَّال 
موجودةٌ يف » أوَّْه « من اللؤلؤ ليس جبيٍد؛ ألنَّ مادة » لَئّال « ك » أوَّْه « ِمْن » أوَّاه « وتشبيه » قال أُبو حيان 

» لؤلؤ « ثالثي ، و » لَئّال « ؛ الختالف التركيب إذ » لَئّال « مفقودةٌ يف » لؤلؤ « ، ومادة » ه أوَّا« صورة 
  .« رباعّي ، وشرط االشتقاق التوافق يف احلروف األصلية 

ا ، إنَّ األصل الم ومهزة مث كرَّْرن: كالمها من الرُّباعي املكرر ، أي « لؤلؤ » ، و « لَئّال » : قال شهاُب الدِّين 
وقال « لؤلؤ » فأدغمت أوالمها يف األخرى ، وفُرق بينهما يف « لَئّال » غاية ما يف الباب أنَُّه اجتمع اهلمزتان يف 

كلمة يقوهلا الرجل عند الشكاية والتوجُّع وهي ساكنة الواو « أْوه عن الرِّبا » : ابن األثري يف قوله عليه السالم 
ُبوا ال آِه من كذا ، وربََّما شدَُّدوا الواو وكسُروها وسكَُّنوا اهلاء : واو ألفاً فقالوا ومكسورة اهلاء ، وربَّما قل

  .« أوَّْه » وبعضهم فتح الواو مع التشديد فيقول « أّو » : ورمبا حذفُوا مع التَّشديد اهلاء فقالوا « أّوْه » فقالوا 

و ساكنة اهلاِء؛ لتطويل الصوت بالشِّكاية ، باملد والتشديد وفتح الوا» آوَّه « بعضهم يقول : وقال اجلوهريُّ 
  .مبدِّ وبغري مّد » أوََّتاُه « وُربََّما أدخلُوا فيه التَّاء فقالوا 

  فصل
الدُّعَّاُء أنَُّه سأل رسول اهللا صلى اهللا « : وعن عمر » اخلاشع املُتضرِّع : األوَّاه « : قال عليه الصالة والسالم 

أن زينب تكلَّمت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا غيَّر « ويروى » :  عليه وسلم عن األوَّاه ، فقال
« : فقيل يا رُسول اهللا ، وما األواهةُ؟ قال » دعَها فإنَّها أوَّاَهةٌ : لونه؛ فأنكر عمر ، فقال عليه الصالة والسالم 

  .» الدَّاعيةُ اخلاِشعةُ املُتضرَِّعةُ 
، كلَّما ذكر لنفسه تقصرياً ، أو ذكر له شيء من شدائد اآلخرة كان يتأوَّه  معىن كون إبراهيم أوَّاهاً: وقيل 

  .األوَّاه ، املؤمن التَّواب : وعن عبَّاسٍ . إشفاقاً من ذلك واستعظاماً لُه 
هو : وقال الكليبُّ وسعيد بُن املسيِّب . هو الفقيه : وقال جماهٌد والنخعيُّ . هو املوقن : وقال عطاٌء وعكرمةُ 



  .ملُسبُِّح الذي يذكر اهللا يف األرض القفر املوحشة ا
  .معلوم » احلَِليُم « و . » آٍه من النَّار قَْبلَ أال تنفَع آُه « هو املتأوه؛ ألنه كان يقول : وقال أُبو ذرٍّ 

إنَّه تعظم وإنَّما وصفُه هبذين الوصفني ههنا؛ ألنَّه تعاىل وصفه بشّدة الرقة والشَّفقة واخلوف ، ومن كان كذلك ف
ا ظهر له إصراره على الكُفْرِ ،  رقته على أبيه وأوالده ، مث إنَُّه مع هذه الصفات َتَبرَّأ من أبيه وغلظ قلبه عليه ملَّ

  .فأنتم هبذا املعىن أوىل 
  .اآلية } َوَما كَانَ اهللا ِلُيِضلَّ قَْوماً { : قوله تعاىل 

، ا  ملَّا منع املسلمني من أن يستغفُروا للمشركني  واملسلمون كانوا قد استغفروا للمشركني قبل نزول اآلية ، فلمَّ
  .نزلت هذه اآلية خافُوا بسبب ما صدر عنهم قبل ذلك من االستغفار للمشركني 

وأيضاً فإنَّ أقواماً من املسلمني الذين استغفروا للمشركني ، كانوا ماتوا قبل نزولِ هذه اآلية فوقع اخلوُف يف 
ُه كيف يكون حاهلم؛ فأزال اهللا ذلك عنهم هبذه اآلية وبيَّن أنه ال يؤاخذهم بعمل إالَّ بعد أن قلوب املسلمني أنَّ

  .ُيبيَِّن هلم أنَّه جيُب عليهم أن يتَّقُوُه وحيترزوا عنه فهذا وجٌه حسٌن يف النَّظْمِ 
  فصل

حىت ُيَبيَِّن لَُهم مَّا َيتَّقُونَ { لمشركني ما كان اهللا ليحكم عليكم بالضَّاللِة بترك األوامرِ باستغفاركم ل: معىن اآلية 
 {.  

. » بيان اهللا للمؤمنني يف تْرِك االستغفار للمشركني خاصة ، وبيانه هلم يف معصيته وطاعته عامة « : قال جماهٌد 
ا يذَُرونَ « : وقال الضحاك  هذا : والكليبُّ وقال مقاتلٌ . » ما كان اُهللا لُيعذَِّب قوماً حىت ُيبيَِّن هلم ما يأتون وم

يف املنسوخ ، وذلك أنَّ قوماً قدُموا على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأسلُموا قبل حترمي اخلمر وصرف القبلة إىل 
الكعبِة؛ فرجعوا إىل قومهم وهم على ذلك مث حرمت اخلمر وصرفت القبلة ، وال علَم هلم بذلك ، مث قدُموا بعد 

قد كنت على دينٍ وحنن على : َمْت والقبلة قد ُصرفْت ، فقالوا يا رسول اهللا ذلك املدينة؛ فوجُدوا اخلمر قد ُحرِّ
الناسخ ، } َوَما كَانَ اهللا ِلُيِضلَّ قَْوماً َبْعَد إِذْ َهَداُهْم حىت ُيَبيَِّن لَُهم { : غريه ، فنحن ضالل؟ فأنزل اهللا تعاىل 

ِة أي : املعىن : وقيل    .ومنعه من التوّجه إليه  صرفه: أنَُّه أضلُه عن طريق اجلنَّ

  ]الطويل : [ املراد من هذا اإلضالل ، احلكم عليهم بالضالل؛ واحتجُّوا بقول الكميت : وقالت املعتزلة 
ْد أكفُرونِي ُحببِّكُم  -٢٨٥٢   .. .وطَاِئفٍَة قَ

ل يضلل ، واحتجاجهم ضل: وهذا التَّأويلُ فاسٌد؛ ألنَّ العرب إذا أرادوا ذلك املعىن قالوا « قال ابُن األنباري 
» وليس كل موضع صح فيه . أَضلّ : أكفر يف احلُكْم صحة قولنا : ببيت الكميت باطلٌ؛ ألنه يلزم من قولنا 

ُز أن يقال . « أفعل » صح فيه « فعل  ؛ « أقَْتلَ » ، و « أكَْسَر » ، وال جيوُز « قتل » ، و « كسر » فإنَّه جيو
  .» بل جيُب فيه الرُّجوع إىل السماع 

ُك السماوات واألرض { : قوله    .اآلية } إِنَّ اهللا لَُه ُملْ
  :فيها فوائد 

أنَّه تعاىل ملَّا أمر بالرباءة من الكُفَّارِ ، بيَّن أنَّه له ملك السموات واألرض ، فإذا كان هو ناصركم فهم : أحدها 
  .ال يقدرون على إضراركم 



ا باالنقطاع عن الكُفَّار؛ فحينئٍذ ال ميكننا أن خنتلط بآبائنا ، وأوالدنا ، ملَّا أمرتن: أنَّ املسلمني قالوا : وثانيها 
إن صرمت حمرومني عن معاونتهم ومناصرهتم ، فاإلله املالُك للسَّمواِت واألرضِ ، املُْحيِي : وإخواننا ، فكأنَُّه قيل 

  .املُِميت ناصركم؛ فال يضركم انقطاعهم عنكم 
وجب عليكم أن تنقادوا حلكمي ، لكوين إهلكم ، : ا أمر هبذه التكاليف الشَّاقة كأنَُّه قال أنَُّه تعاىل ملَّ: وثالثها 

  .ولكونكم عبيداً يل 

َد َيزِيغُ قُلُلَقَْد َتاَب اللَُّه َعلَى النَّبِيِّ َوالُْمَهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه ِفي َساَعِة الُْعْسَرِة ِمْن َبْع وُب فَرِيقٍ ِد َما كَا
َوَعلَى الثَّلَاثَِة الَِّذيَن ُخلِّفُوا َحتَّى إِذَا َضاقَْت َعلَْيهُِم الْأَْرُض بَِما ) ١١٧(ِمْنُهْم ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِْم إِنَُّه بِهِْم َرُءوٌف َرِحيٌم 

لَّا إِلَْيِه ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِْم ِلَيُتوُبوا إِنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب َرُحَبْت َوَضاقَْت َعلَْيهِْم أَْنفُُسُهْم َوظَنُّوا أَنْ لَا َملَْجأَ ِمَن اللَِّه إِ
  ) ١١٩(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوكُوُنوا َمَع الصَّاِدِقَني ) ١١٨(الرَّحِيُم 

  .اآلية } لَقَْد َتاَب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار { : قوله 
، عاد إىل شرح ما بقي من أحكامها فقال ملَّا ش لَقَْد َتاَب { : رح أحوال غزوة تبوك ، وأحوال املتخلِّفني عنها 

مؤاخذته بإذنه للمنافقني يف التخلُّف : جتاوز وصفح ، ومعىن توبته على النيبِّ : تاب اهللا . اآلية } اهللا على النيب 
، وعلى املؤمنني من ميل قلوب بعضهم إىل التخلُِّف ]  ٤٣: التوبة [ }  َعفَا اهللا َعنَك ِلَم أَِذنَت لَُهْم{ : ، فقال 

  .عنه 
 -خالصهم من نكايِة العدوِّ وعبَّر عن ذلك بالتوبة : وقيل . توبةُ اهللا عليهم استنقاذهم من شدَِّة العسرِة : وقيل 

، وهو الرُُّجوع إىل احلالة األ - وإن خرج عن عرفها  افتتح الكالم به؛ ألنَّه : وقيل . وىل لوجود معىن التَّوبة فيه 
، كقوله تعاىل  .  ٤١: األنفال [ } فَأَنَّ للَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسولِ { : كان سبب توبتهم ، فذكره معهم  ال : وقيل ] 

، ألْجلِ  يبعُد أن يكون صدر عن أولئك األقوام أنواع من املعاصي ، إالَّ أنَّه تعاىل تاب عليهم ، وعفا عنهم 
حتملهم مشاق السفر يف شدة احلر للجهاد ، مث إنَّه تعاىل ضمَّ ذكر الرسول إىل ذكرهم ، تنبيهاً على عظم 

إليهم يف قبول  - عليه الصالة والسالم  -مراتبهم يف الدِّين وأهنم قد بلغوا إىل الدرجة اليت ألجلها ضم الرسول 
  .التوبة 
. . « : قوله    :جيوز فيه وجهان » اتبعوه . 
: وأن يكون جمازاً ، أي . أنَُّه اتباٌع حقيقي ، ويكون عليه الصالة والسالم خرج أوالً ، وتبعه أصحابه : مها أحد

وساعةُ الُعْسرة عبارةُ عن وقِت اخلروج إىل الغزوِ ، وليس املراُد حقيقة السَّاعة ، بل كقوهلم . اتبعوا أمرُه وهنيُه 
  ]الطويل : [ ، و » َيْوم الكُالَب « 

  َعِشيَّة قَارْعَنا ُجذَاَم وْمحَيرا. ...  -٢٨٥٣
  ]الطويل : [ يف قوله » الَعشيَّة « و » الغداة « لذلك؛ كما استعري » السَّاعة « فاستعريت 
  .. . .غَداةَ طفَْت َعلماِء بكُر بُن َواِئلٍ  -٢٨٥٤
  ]الطويل : [ وقوله 
  .. . .إذَا َجاَء َيْوماً وارثي يبَتِغي الِغَنى  -٢٨٥٥
  فصل



  :يف املراد بساعة العسرِة قوالن 
تعذر : والعسرة . أهنا غزوةُ تبوك ، واملراُد منها الزمان الذي صعب األمر عليهم جّداً يف ذلك السَّفرِ : األول 

، وعسرة الزَّاِد « قال جابِر . األمر وصعوبته    .» حصلت عسرة الظهر ، وعسرة املاِء 
  .كان العشرةُ من املسلمني خيرجون على بعري يعتقبونه بينهم : أمَّا ُعسرةُ الظهرِ؛ فقال احلسُن 

وأمَّا عسرة الزَّاِد ، فرميا مصَّ التمرة الواحدة مجاعة يتناوبوهنا ، حتَّى ال يبقى من التَّمرة إالَّ النواة ، وكان معهم 
، فقال . للُّقمِة شيء من شعري ُمَسوَّسٍ ، فكان أحدهم إذا وضع اللُّقَْمة يف فيه أخذ أنفه من ننت ا وأمَّا عسرة املاِء 

يٍظ شديٍد ، وأصابنا فيه عطٌش شديٌد؛ حتَّى إنَّ الرُجل لينحر بعريُه فيعصر فرثُه ، ويشربُه : عمُر    .خرجنا يف ق
رضي  -وهذه تسمى غزوة العسرة ، ومن خرج فيها فهو جيش الُعسرِة ، وجهزهم عثمان وغريه من الصَّحابة 

  . -اهللا عنهم 
جيوُز أن يكون املراد بساعة العسرة مجيع األحوال ، واألوقات الشديدة على الرَُّسولِ « قال أبو مسلم : ثاين وال

  .، وعلى املؤمنني؛ فيدخل فيه غزوة اخلندق وغريها 

: اب األحز[ } َوإِذْ َزاغَِت األبصار َوَبلََغِت القلوب احلناجر { : وقد ذكر اهللا تعاىل بعضها يف القرآن ، كقوله 
اآلية ، ]  ١٥٢: آل عمران [ } َولَقَْد َصَدقَكُُم اهللا َوْعَدُه إِذْ َتُحسُّونَُهْم بِإِذْنِِه حىت إِذَا فَِشلُْتْم { : وقوله ]  ١٠

يف األوقات  -عليه الصالة والسالم  - واملقصود منه وصف املهاجرين ، واألنصار بأنَُّهم اتَّبُعوا الرَّسول 
  .« عبة ، وذلك يفيُد هناية املدح والتعظيم الشديدة واألحوال الص

بالياِء من حتت والبقاون بالتاء من « َيزِيغُ » قرأ محزة وحفص عن عصام } ِمن َبْعِد َما كَاَد َيزِيغُ قُلُوُب { : قوله 
، « يزيغُ » مرفوع ب « قلوُب » ضمري الشَّأن و « كاد » فالقراءةُ األوىل حتتمل أن يكون اسُم . فوق 
املهاجرين » ملةُ يف حملِّ نصبٍ خرباً هلا ، وأن يكونَ امسها ضمري القوم ، أو اجلمع الذي دلَّ عليه ذكُر واجل

ا كَاَد القَْوُم » : ، ولذلك قدَّرُه أبو البقاِء ، وابُن عطيَّة « واألنصار  يف هذه  - وقال أبو حيان . « من بعد َم
، المتناع أن يكون » يزيغُ « ب » قُلوُب « ُري الشَّأن ، وارتفاع ضم» كاد « فيتعيَّن أن يكونَ يف »  -القراءة 

من بعد ما كاد قلوب : يف موضع اخلرب؛ ألنَّ النِّيةَ فيه التأخري وال جيوُز » يزيغُ « ، و » كاد « اسم » قلوب « 
كاد » أنَُّه جيوُز أن يكون اسُم وال يتعيَّن ما ذكر يف هذه القراءة ، ملا تقدَّم من : قال شهاُب الدِّين « يزيغُ بالياء 

، وال حمذور مينع ذلك من ذلك «  المتناع : وقوله . ضمرياً عائداً على اجلمع أو القوم ، واجلملة الفعليَّة خربها 
» خرباً مقدماً؛ فيلزُم أن يرفع ضمرياً عائداً على « يزيغُ » لزم أن يكون « كَاَد » اسم « قُلُوب » أن يكون 

و كان كذلك للزم تأنيثُ الفعل؛ ألنَُّه حينئٍذ مسنٌد إىل ضمري مؤنث جمازي؛ ألنَّ مجع التَّكسري ، ول« قُلوُب 
ضمُري الشَّأن ، كما تقدَّم ، « كَاَد » وأمَّا قراءة التَّاء من فوق؛ فتحتمل أن يكون يف . جيري جمرى املؤنث جمازاً 

ُو » وأن يكون  وأنَّثَ لتأنيث اجلمع ،« تزيغُ » مرفوع ب « قلوُب » و  خرب مقدَّم ، « تزيغُ » امسها ، و « قُلب
  .وال حمذور يف ذلك؛ ألنَّ الفعل قد أنَّثَ 

وعلى كُلِّ واحٍد من هذه األعرايب الثالثة إشكال على ما تقرَّر يف علم النَّحو ِمْن أنَّ خرب : وقال أُبو حيَّان 
من أفعال « َعَسى » امسها؛ فبعضهم أطلق وبعضهم قيَّد بغري أفعالِ املقاربِة ال يكون إالَّ مضارعاً رافعاً ضمري 

، فإذا « كان » فإن خربها يرفع الضمري والسيب السم « كان » املقاربة ، وال يكونُ سبباً ، وذلك خبالف 



اد ك» قدَّْرَنا فيها ضمري الشَّأن كانت اجلملةُ يف موضع نصب على اخلربِ ، واملرفوُع ليس ضمرياً يعود على اسم 
  .، بل وال سبباً له ، وهذا يلزُم يف قراءة التَّاِء أيضاً « 

، وفيه خالٌف والصحيحُ » كان يقُوُم زيد « : وأما توسط اخلرب؛ فهو مبينٌّ على جوازِ مثل هذا التركيب يف مثل 
، ليس له علىمن يع» كاد « وأمَّا الوجه األخري؛ فضعيف جداً ، من حيثُ أضمر يف . املنع  ود إالَّ ضمرياً 

وهذا » والصَّحيُح املنُع « كيف يقولُ : قال شهاُب الدِّين . رافعاً سبباً » كاد « بتوهُّم ومن حيثُ يكونُ خرب 
ُه { : التركيب موجود يف القرآن ، كقوله تعاىل  انَ َيْصَنُع ِفْرَعْونُ َوقَْوُم كَانَ { ]  ١٣٧: األعراف [ } َما كَ

  ]الطويل : [ ، ويف قول امرىء القيس ]  ٤ :اجلن [ } َيقُولُ َسِفيُهَنا 
.وإنْ َتُك َساَءْتَك ِمنِّي َخليقَةٌ  -٢٨٥٦  . ..  

هل من باب تقدمي اخلرب ، أم ال؟ فمن منع؛ ألنه كباب : وإنَّما اختلفوا يف تقديره . فهذا التركيُب واقٌع ال حمالة 
تقدميُه على املبتدأ ، لئالَّ يلتبس بباب الفاعل؛  املبتدأ واخلرب الصريح ، واخلُرب الصريح مىت كان كذلك؛ امتنع

وُيَخلُِّص من هذه اإلشكاالت اعتقاُد كون « : مث قال أُبو حيَّان . فكذلك بعد نسخه ، ومن أجاَز فألمن اللَّْبس 
، ُيراد إذا زيدْت « كَانَ » زائدة ، ومعناها مراد ، وال عمل هلا إذ ذاك يف اسم وال خرب ، فتكُون مثل « كَاَد » 

وقد ذهب « كاد » بإسقاط « ِمْن بْعِد ما َزاغَْت » معناها وال عمل هلا ، ويؤيُِّد هذا التأويل قراءةُ ابن مسعوٍد 
مع تأثُّرها بالعامل وعملها فيما بعدها؛ ]  ٤٠: النور [ } لَْم َيكَْد َيَراَها { : الكوفيون إىل زيادهتا يف قوله تعاىل 

قال شهاُب الدِّين زيادُتها أباُه اجلمهور ، وقال به » ا ، وهي ليست عاملةً وال معمولةً فأحرى أن ُيدََّعى زيادهت
على ذلك ]  ٢٠٥: البقرة [ وتقدَّم الكالم ]  ١٥: طه [ } أَكَاُد أُْخِفيَها { من البصريني األخفُش وجعل منه 

« وقرأ أَبّي . مبعىن » َزاغَ « ، و » اغَ أَز« بضم التاء ، وكأَّنه جعل » ُتزيغ « وقرأ األعمُش ، واجلحدريُّ . 
  .بتاء التأنيث » كَاَدْت 
  فصل

من : امليل ، أي » الزيغ « عند بعضهم تفيد املقاربة ، وعند آخرين تفيُد املقاربة مع عدم الوقوع و » كاد « 
، أو بعضهم ، ومل يرد امليل عن الدِّين بل أراد امليل للتخلف ، واالنصراف؛  بعد ما كاد متيلُ قلوب فريق منهم 

  .فهذه التوبةُ توبةٌ عن تلك املقاربة 
، فقيل  َهمَّ بعضهم عند تلك الشدَّة العظيمة أن يفارق الرسول ، لكنه صرب : واختلفوا يف الذي وقع يف قلوهبم 

ا صُربوا وندُموا على ذلك األمر اليس} ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِْم { : واْحَتسَب؛ فلذلك قال تعاىل  : وقال آخرون . ري ملَّ
ا نالتهم الشِّدة ، وقع ذلك يف قلوهبم ، ومع ذلك  بل كان ذلك حتدث النفس الذي كان مقدمة العزمية ، فلمَّ

  .} ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِْم { : تالفوا هذا اليسَري خوفاً من أن يكون معصية؛ فلذلك قال تعاىل 
  فما فائدة التَّكرارِ؟ ذكر التوبة يف أوَّل اآلية ، ويف آخرها ،: فإن قيل 

  :فاجلواُب من وجوه 
أنَُّه تعاىل ابتدأ بذكر التَّوبِة قبل ذكرِ الذَّنبِ َتطْيبباً لقلوهبم مث ملَّا ذكر الذَّنَب أردفه مرة أخرى بذكر : أحدها 

  .التوبة؛ تعظيماً لشأهنم 



ذلك العفو متأكد بلغ الغاية القصوى يف  عفا السُّلطان عن فالن مثَّ عفا عنه ، دلَّ على أنَّ: إذا قيل : وثانيها 
وهذا معىن قول » إنَّ اَهللا ليغِفُر ذَْنَب الرَُّجلِ املُسلمِ عشريَن مرَّة « : الكمالِ والقوَِّة ، قال عليه الصالة والسالم 

تاب اُهللا عليه ملْ ُيعذِّْبه أَبداً  َمْن: قال ابُن عبَّاسٍ . يريُد ازداد عنهم رضا } ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِْم { : ابنِ عبَّاس يف قوله 
  .وتقدمت هذه اآلثار يف سورة النساء . 

وهذا الترتيبُ } لَقَْد َتاَب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه ِفي َساَعِة العسرة { أنه قال : وثالثها 
تقُع يف قلوهبم يف ساعة العسرِة ، مثَّ إنه تعاىل يدلُّ على أنَّ املراد أنَُّه تعاىل تاب عليهم من الوساوس اليت كانت 

َد َيزِيغُ قُلُوُب فَرِيقٍ مِّْنُهْم { : زاد عليه فقال  فهذه الزيادة أفادت حصول وساوس قوية ، فال } ِمن َبْعِد َما كَا
مثَّ . اوس جرم أتبعها تعاىل بذكر التوبة مرة أخرى لئالَّ يبقى يف خاطر أحٍد شك يف كوهنم مؤاخذين بتلك الوس

ومها صفتان هللا تعاىل ، ومعنامها متقارب ، وميكُن أن تكون الرَّأفة عبارة عن } إِنَُّه بِهِْم َرُءوٌف رَِّحيٌم { قال تعاىل 
  .إزالة الضَّرر ، والرمحة عبارة عن إيصال املنفعة 

  .إحدامها للرَّمحة السَّالفة ، واألخرى للمستقبلة : وقيل 
  .اآلية } الثة الذين ُخلِّفُواْ َوَعلَى الث{ : قوله 
تاب على النيب ، وعلى الثالثة ، وأن ينسَق على : النيبِّ ، أي « جيوُز أن ينسَق على » وَعلى الثَّالثِة « قوله 

  .تاب عليهم ، وعلى الثالثة ، ولذلك كُرَِّر حرُف اجلر : أي « َعلْيهِْم » الضَّمري يف 
  .خلَّفه خيلِّفه : مبنّياً للمفعول مشدداً ، من  «ُخلِّفُوا » وقرأ مجهوُر النَّاس 

وقرأ عكرمةُ ، وزر بُن حبيشٍ ، وعمُرو بُن عبيٍد ، وعكرمة بُن . وقرأ أُبو مالك كذلك إالَّ أنَّه خفَّف الالَّم 
اً من « َخلَفُوا » هاُرونَ املخزمّي ، ومعاذ للقارئ    .« َخلَفَه » : مبنّياً للفاعل خمفف

وُجيوُز أن يكون املعىن أهنم خلفُوا الغازيَن يف املدينة . ُخلُوف الفمِ : فسُدوا ، ِمْن : ن خلفوا ، أي الذي: واملعىن 
زيٌد : وقرأ أبو العالية ، وأبو اجلوزاء كذلك ، إالَّ أنَُّهَما شدََّدا الالم وقرأ أبو رزين ، وعلي بُن احلسنيِ ، وابناه . 

  .مل ُيواِفقُوا الغازين يف اخلروج : بألف ، أي « َخالفُوا » :  ، وحممد الباقُر ، وابنه جعفر الصادُق
  .« ولْو ُخلِّفُوا مل يكن هلم » قال الباقُر 

  ]الطويل : [ هنا مبعىن العلم؛ كقوله « الظَّن » و . « وعلى الثَّالثة املخلَّفني » وقرأ األعمش 
  م يف الفَارسيِّ املَُسرَِّدسراهتُ... ظُنُّوا بألْفَْي ُمَدجَّجٍ : فقُلُْت هلُم  -٢٨٥٧
؛ ألنَّه تعاىل ذكر هذا الوصَف يف معرض املدح ]  ٤٦: البقرة [ } الذين َيظُنُّونَ أَنَُّهم مُّالَقُو َربِّهِْم { : وقوله 

هو على بابه؛ ألنَّه عليه الصالة والسالم وقف أمرهم على : وقيل . والثناء ، وال يكونُ ذلك إال مع علمهم 
فهم مل يقطعوا بأنَّ اهللا ينزل يف شأهنم قرآناً ، بل كانوا ُمَجوِّزين لذلك ، أو كاُنوا قاطعني بأنَّ اهللا ينزل الوحي ، 

الوحي برباءهتم ، ولكنهم جوَُّزوا أن تطول املّدة يف بقائهم يف الشِّدَّة ، فالظَّن عاد إىل جتويز كون تلك املدة 
  .قصرية 

، و » أنْ « } أَن الَّ َملَْجأَ { : قوله  } ِمَن اهللا { وما يف حيَّزها اخلُرب ، و » ال « هي املخففة سادَّة مسدَّ املفعولني 
  .اخلرب ألنه كان يلزم إعرابه؛ ألنَُّه يكون مطوَّالً » إالَّ إلْيِه « ، ويكون » َملَْجأ « خربها ، وال جيوُز أن تتعلق ب 

، كقوله إنَّه جيوُز تشبيُه االسم املُطَ: وقد قال بعضهم    ]الطويل : [ وَّل باملضاف فُينتزُع ما فيه من تنوينٍ ونوٍن 



  .. . .أَرانِي وال كُفرانَ ِهللا أيَّةً  -٢٨٥٨
. ٤٨: األنفال [ وقد تقدم ذلك » يوٌم « برفع » ال َصْمَت يوٌم إىل اللَّْيلِ « : وقوله عليه الصالة والسالم   [  

  .» ال إله إالَّ اهللا « : ال ملجأ ألحٍد إالَّ إليه كقولك : لعامِّ احملذوِف ، أي استثناء من ذلك ا» إالَّ إليه « : قوله 
  فصل

. ١٠٦: التوبة [ } َوآَخُرونَ ُمْرَجْونَ َألْمرِ اهللا { هؤالء الثالثة هم املذكورون يف قوله تعاىل   [  
مروا بالتَّخلِف ، أو حصل ليس املراد أهنم أ: واختلفوا يف السبب الذي ألجله وصفوا بكوهنم خملفني فقيل 

مبوضع كذا ، ال يريُد به أنَُّه : الرِّضا من الرَّسول بذلك ، بل هو كقولك لصاحبك أين خلفت فالناً؟ فيقولُ 
  .أمره بالتخلُّف ، بل لعلَّه قد هناُه عنه ، وإنَّما يريُد أنَُّه ختلَّف عنه 

 -عليه الصالة والسالم  -ىل الغزوِ؛ فأذن هلُُم الرَُّسولُ ال ميتنُع أن هؤالء الثالثة كان عزمهم الذهاب إ: وقيل 
  .خلفهم الرسول : يف قدر حتصيل اآلالت ، فلما بقوا مدة ظهر التواين والكسل ، فصح أن يقال 

رِ اهللا { إنه حكى قصة أقوام وهم املرادون بقوله : وقيل  واملراُد من ]  ١٠٦: التوبة [ } َوآَخُرونَ ُمْرَجْونَ َألْم
قول اهللا يف حقنا : قال كعُب بُن مالٍك ، وهو أحد الثالثِة . ون هؤالء خملفني كوهنم مؤخرين يف قبول التوبة ك
ليس من ختلفنا إنَّما هو تأخُري رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرنا؛ يشري إىل } َوَعلَى الثالثة الذين ُخلِّفُواْ { 

رِ { : قوله    ] ١٠٦: التوبة [ } اهللا َوآَخُرونَ ُمْرَجْونَ َألْم
  فصل

، وُمرارةُ بُن الرَّبيع : هؤالء الثالثةُ هم    .كعب بُن مالٍك الشَّاعر ، وهاللُ بُن أميَّة الذي نزلت فيه آية اللعان 
  :ويف قصتهم قوالن 

مائة  كان ألحدهم أرٌض مثنها: ، قال احلسُن  -عليه الصالة والسالم  - أنَّهم ذهبوا خلف الرَّسولِ : األولُ 
يا أرضاُه ما خلَّفين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إالَّ أمرك؛ فاذهيب يف سبيل اهللا ، : ألف درهم فقال 

، وكان للثاين أهلٌ فقال  يا أهالُه ما : فألكابدن املفاوز حىت أصل إىل رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفعل 
ما : والثالث . أمرك؛ فألكابدن املفاوز حتَّى أصل إليه وفعل خلَّفين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال 

ما يل سبب إال الضَّن باحلياِة ، واهللا ألكابدن املفاوز حىت أصل إىل رسول اهللا صلى : كان ذا مال وال أهل فقال 
؛ فلحقوا برُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنزل قوله   اهللا عليه وسلم 

رِ اهللا َوآَخُرونَ ُمْرَجْونَ َأل{  . ١٠٦: التوبة [ } ْم  [  
خلف الرَُّسولِ :  -وهو قول األكثرين  -والثاين  كان « : قال كعٌب  -عليه الصالة والسالم  - أهنم ما ذهبوا 

ما : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيب حديثي ، فلما أبطأت عليه يف اخلروج قال عليه الصالة والسالم 
إن كراعي ، وزادي كان حاضراً ، : دينة اعتذر املنافقون فعذرهم ، وأتيته فقلُت الذي حبس كعباً فلمَّا قدم امل

 -عليه الصالة والسالم  -واحتبست بذنيب ، فاستغفر يل فأىب رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك ، مثَّ إنَّه 
هم األرُض مبا رحبتْ هنى عن جمالسة هؤالء الثالثة ، وأمر مبباينتهم ، حىت أمر بذلك نساءهم؛ فضاقت علي

يا رسول اهللا لقد بكى ، حتَّى خفُت على بصره ، حتَّى إذا مضى مخسون : وجاءت امرأة هالل بن أميَّة وقالت 
َوَعلَى الثالثة الذين { : وقوله ]  ١١٧: التوبة [ } لَقَْد َتاَب اهللا على النيب واملهاجرين { : يوماً أنزل اهللا تعاىل 



اُهللا أكُرب؛ قد أنزلَ اُهللا : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل حجرته ، وهو عند أمِّ سلمة فقال فخرج رس} ُخلِّفُواْ 
فلمَّا صلَّى الفَْجَر ذكر ذلك ألصحابه ، وبشرهم بأنَّ اهللا تاب عليهم؛ فانطلقُوا إىل رُسول اهللا » ُعذَْر أصحَابَِنا 

، فتال عليهم ما نزل فيهم فقال ك « : توبيت إىل اهللا تعاىل أن أخرج مايل صدقة فقال : عٌب صلى اهللا عليه وسلم 
  .» نعم « : فثلثه ، قال : ، قلت » ال « : نصفه ، قال : فقلُت » ال 

  فصل
إعراض الرسول عنهم ، : تقدَّم تفسريه يف هذه السُّورِة وسببه } َضاقَْت َعلَْيهُِم األرض بَِما َرُحَبْت { : معىن 

، وقيل ومنع املؤمنني من مكاملت أكثر حتَّى : هم ، وأمر أزواجهم باعتزاهلم ، وبقائهم على ذهه احلالة مخسني يوماً 
ضاقت صدورهم بالغمِّ واهلمِّ ، وجمانية األولياء ، ونظر الَّاس إليهم بعني اإلهانِة ، : ضاقت عليهم أنفسهم ، أي 

  .ال إليه ال مفزع من اهللا إ» أن ال َملَْجأ « استيقنوا : أي » ظَنُّوا « و 
ه من قوله عليه الصالة والسالم : قال ابُن اخلطيبِ  أعوذُ برَضاَك ِمْن ُسْخطَك وأُعوذُ بَعفوَك ِمْن « : يقرب معنا

  .» غضبِك ، وأعوذُ بَك ِمْنَك 
  :فيه وجوه } ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِْم ليتوبوا { : قوله 

يدلُّ على أنَّ التوبة » َتاَب علْيهِْم « : عبد خملوٌق هللا تعاىل ، فقوله املراُد منه أنَّ فعل ال: قال أهلُ السُّنَِّة : أحدها 
]  ٨٢: التوبة [ } فَلَْيْضَحكُواْ قَِليالً { : يدلُّ على أنَّها فعل العبِد؛ فهو نظري قوله » ِليُتوُبوا « : فعل اهللا وقوله 

َو أَْضَحَك { مع قوله  مع ]  ٥: األنفال [ } آ أَْخَرَجَك َربَُّك ِمن َبْيِتَك كََم{ وقوله ]  ٤٣: النجم [ } َوأَنَُّه ُه
{ : مع قوله ]  ٢٢: يونس [ } ُهَو الذي ُيَسيُِّركُْم { وقوله ]  ٤٠: التوبة [ } إِذْ أَْخَرَجُه الذين كَفَُرواْ { قوله 

  ] . ١١: األنعام [ } قُلْ ِسُريواْ 
  .ىل التوبة يف املستقبل تاب عليهم يف املاضي ليكون داعياً هلم إ: وثانياً 

تاب عليهم؛ لريجعوا إىل حاهلم وعادهتم يف االختالط باملؤمنني ، وزوال : أصلُ التوبة الرُّجوع أي : وثالثها 
  .املباينة فتسكن نفوسهم عند ذلك 

  .ليداوموا على التوبِة وال يراجعوا ما يبطلها : أي } ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِْم ليتوبوا { : ورابعها 
  .} إِنَّ اهللا ُهَو التواب الرحيم { لينتفعوا بالتوبة } ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِْم { : امسها وخ

يدلُّ على أنَّ قبول التوبِة حملض الرمحة والكرم ، ال ألجل » التَّواب « عقب ذكر » الرَّحيم « واعلم أنَّ ذكر 
ياأيها الذين آَمُنواْ { : على اهللا قبول قوله تعاىل الوجوب ، كما تقولُ املعتزلةُ ، وذلك يقوي أنَُّه ال جيُب عقالً 

  .اآلية } اتقوا اهللا 
ا مضى ، وهو التخلف عن رسول اهللا يف  ملَّا قبل توبة هؤالء الثالثة ، ذكر ما يكون كالزَّاجر عن فعل مثل م

مع النيب وأصحابه يف الغزوات ، : أي } َوكُوُنواْ َمَع الصادقني { اتَّقُوا اهللا يف خمالفة أمر الرُسول : اجلهاد ، أي 
  .وال تتخلَّفُوا عنها ، وجتلسوا مع املنافقني يف البيوِت 

َع الصادقني « : قال نافٌع    .مع أيب بكر وعمر : وقال سعيُد بن جبريٍ . مع حممد : أي » َم
أولئك ُهُم { إىل قوله ]  ٨: ر احلش[ } ِللْفُقََرآِء الُْمَهاجِرِيَن { : مع املهاجرين ، لقوله تعاىل : قوال ابن جريج 

. ٨: احلشر [ } الصادقون   [  



مع الذين صدقت نياهتم؛ فاستقامت قلوهبم وأعماهلم ، وخرُجوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال ابن عباس 
  .اذبة من الذين صدقوا يف االعتراف بالذَّنب ، ومل يعتذروا باألعذار الك: وقيل . وسلم إىل تبوك بإخالصٍ ونّية 

  فصل
إنَّ الكذب ال يصلُح يف جدٍّ وال هزلٍ ، : دلَّت اآلية على فضيلة الصِّدق ، وكمال درجته ، قال ابن مسعوٍد 

  .وال أن يعد أحُدكم صبيَّة شيئاً مث ال ينجُز له ، اقرءوا إن شئتم ، وقرأ اآلية 
يد أن أومن بك إالَّ أنِّي أحبُّ الزِّنا ، إّني أر: وروي أنَّ رجالً جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال « 

إنك ُتحرم هذه األشياء ، وال طاقة يل على تركها بأسرَها ، : واخلمر ، والسرقة ، والكذب ، والناس يقولون 
، فقال عليه الصَّالةُ والسَّالم  ا خرج » : فإن قنعت منِّي بترِك واحد منها آمنت بك  فقبل ذلك ثُمَّ أسلم ، فلمَّ

، فقال  من عند إن شربُت اخلمر فسألين رُسول اهللا صلى اهللا : النيب صلى اهللا عليه وسلم عرضوا عليه اخلمر 
ام احلدَّ عليَّ ، فتركها ، مثَّ عرضوا عليه  عليه وسلم عن شرهبا ، وكذبت فقد نقضت العهد ، وإن صدقُت أق

ما : ُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال الزِّنا؛ فجاء ذلك اخلاطُر ، فتركه ، وكذا يف السرقة ، فعاد إىل ر
ا منعتين من الكذب انسدت أبواُب املعاصي عليَّ ،  » : وتاب عن الكُلِّ وقال ابُن مسعود « أحسن ما قلت ، ملَّ

اً ، َعلْيكُم بالصِّدقِ فإنَّه يقرُب إىل الربِّ ، والربُّ يقرب إىل اجلنَّة ، وإنَّ العْبَد ليصدق؛ فيكتب عند اهللا صدِّيق
وإياكم والكذَب ، فإنَّ الكذب يقرُب إىل الفُُجورِ ، والفُُجورِ ُيقرُِّب إىل النار ، وإن الرَُّجلَ ليكذب حىت يكتب 

  .« َصَدقَْت ، وَبَرْرَت ، وكذَْبَت ، وفََجْرَت : عند اهللا كذَّاباً ، أال ترى أنه يقال 
إن ]  ٨٣،  ٨٢: ص [ } ُهْم أَْجَمِعَني إِالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم املخلصني قَالَ فَبِِعزَِّتَك ُألغْوَِينَّ{ : وقيل يف قول إبليس 

إبليس لو ملْ يذكر هذا االستثناء لصادر كاذباً يف ادعاء إغواء الكلِّ ، فكأنه استنكَف عن الكذبِ؛ فذكر هذا 
منه ومن فضائل الصِّدق أنَّ  االستثناء ، وإذا كان الكذُب شيئاً يستنكُف منه إبليس ، فاملسلم أْولَى أن يستنكَف

  .اإلميان منه ال من سائر الطَّاعات ، ومن معايب الكذب أنَّ الكفر منه ال من سائر الذنوب 

ْن َنفِْسِه ذَِلَك بِأَْنفُِسهِْم َعَما كَانَ ِلأَْهلِ الَْمِديَنِة َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن الْأَْعَرابِ أَنْ َيَتَخلَّفُوا َعْن َرُسولِ اللَِّه َولَا َيْرغَُبوا 
ا َيِغيظُ الْكُفَّ اَر َولَا َيَنالُونَ ِمْن َعُدوٍّ بِأَنَُّهْم لَا ُيِصيُبُهْم ظََمأٌ َولَا َنَصٌب َولَا َمْخَمَصةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَا َيطَئُونَ َمْوِطئً

ةً َولَا ) ١٢٠(أَْجَر الُْمْحِسنَِني َنْيلًا إِلَّا كُِتَب لَُهْم بِِه َعَملٌ َصاِلٌح إِنَّ اللََّه لَا ُيِضيُع  َولَا ُيْنِفقُونَ َنفَقَةً َصِغَريةً َولَا كَبَِري
انَ الُْمْؤِمُنونَ ِلَيْنِفُروا كَافَّةً ) ١٢١(َيقْطَُعونَ َواِدًيا إِلَّا كُِتَب لَُهْم ِلَيْجزِيَُهُم اللَُّه أَْحَسَن َما كَاُنوا َيْعَملُونَ  َوَما كَ

  ) ١٢٢(ُهْم َيْحذَُرونَ ِمْن كُلِّ ِفْرقٍَة ِمْنُهْم طَاِئفَةٌ ِلَيَتفَقَُّهوا ِفي الدِّينِ َوِلُيْنِذُروا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجُعوا إِلَْيهِْم لََعلَّ فَلَْولَا َنفََر

َمْن َحْولَُهْم مَِّن األعراب { : قوله تعاىل  ا كَانَ َألْهلِ املدينة َو   .اآلية } َم
. قة الرسول يف مجيع الغزوات واملشاهد؛ أكد ذلك بالنَّهي يف هذه اآلية عن التخلف عنه ملَّا أوجب عليهم مواف

ا كَانَ لَكُْم أَن تْؤذُواْ َرُسولَ اهللا { ظاهره خرب ومعناه هني ، كقوله تعاىل : قال املفسرون   ٥٣: األحزاب [ } َوَم
َمْن َحْولَُهْم مَِّن األعراب { ، ]  . وُجهينة ، وأشجع وأسلم ، وغفار ، قاله ابُن عباسٍ  مزينة: سكان البوادي } َو

يتناولُ مجيع األعراب الذين كانوا حول املدينة ، فإنَّ اللفظ عامٌّ ، والتخصيص حتكم ، وعلى القولني : وقيل 
ال يطلبوا ألنفسهم : أي } َوالَ َيْرغَُبواْ بِأَْنفُِسهِْم َعن نَّفِْسِه { فليس هلم أن يتخلَّفُوا عن رُسولِ اهللا إذا غزا ، 

، واملعىن  ليس هلم أن يكرُهوا : احلفظ والدَّعة حال ما يكونُ رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلرِّ واملشقَِّة 



: َرِغْبُت بنفسي عن هذا األمر ، أي : يقال . لنفسه  - عليه الصالة والسالم  -ألنفسهم ما يرضاه الرسول 
  .أخبل به عليه وال أتركه : الن عن هذا األمر ، أي توقفُت عنه وتركته ، وأرغب بف

وملَّا منعهم . وظاهر اآلية وجوب اجلهاِد على الكل ، إالَّ ما خصَّه الدَّليل من املرضى ، والضعفاء ، والعاجزين 
  .تعاىل  من التخلف ، بيَّن أهنم ال يصيبهم يف ذلك السفر نوع من املشقة إالَّ وهو يوجب الثَّواب العظيم عند اهللا

مبتدأ وخرب ، واإلشارة به إىل ما تضمَّنُه انتفاء التخلف عن وجوب » ذلك بِأَنَُّهْم « : وذكر أموراً منها بقوله 
، يقال » الَ ُيِصيُبُهْم ظََمأٌ « . اخلروج معه  أ ، فهو ظمآنُ وهي ظَْمأى ، وفيه : وهو العطُش  ظَِمىَء َيظَْمأُ ظََم

  .ما بني الشَّربتْينِ : َسِفه َسفَاهاً ، والظَّمُء : د قرأ عمرو بُن عبيٍد ، حنو القصر واملد ، وبامل: لغتان 
جماعة شديدة يظهر هبا : أي } َوالَ َمْخَمَصةٌ ِفي َسبِيلِ اهللا { . إعياء وتعب : أي » والَ َنَصٌب « : قوله : ومنها 

مفعل » َمْوِطئاً « . } طَأُونَ َمْوِطئاً َيِغيظُ الكفار َوالَ َي{ : فالن مخيص البطنِ ، ومنها قوله : ضمور البطن ، يقال 
، وحيتملُ أن يكون مصدراً مبعىن : ، ِمن  » َيِغيظُ « الوطْء وأن يكون مكاناً ، واألوَّلُ أظهر؛ ألنَّ فاعل : َوِطىَء 

الدالُّ عليه مكان  يعوُد عليه من غري تأويل ، خبالف كونه مكاناً ، فإنَُّه يُعوُد على املصدر ، وهو الوطُْء ،
، حبيث يصري ذلك : واملعىن . املُوِطىُء  ، وال يضع بعريه خفه  ال يضُع اإلنسان قدمه ، وال يضع فرسه حافره 

، وأغَاظَه مبعًنى واحٍد ، : يقال : قال ابُن األعرايب » َيِغيظُ الكفار « : قوله . سبباً لغيظ الكفار  غَاظَه ، وغيَّظَه 
  .بضمِّ الياِء » ُيِغيظُ « يُد بُن علّي وقرأ ز. أغضبه : أي 

اً موقع : النَّْيلُ } َوالَ َيَنالُونَ ِمْن َعُدوٍّ نَّْيالً { : وقوله  مصدٌر؛ فيحتمل أن يكون على بابه ، وأن يكون واقع
« وهو  كما زعم بعضهم ، بل نالُه َينولُه مادةٌ أخرى ، ومبعىن آخر ،» واو « املفعول به ، وليس ياؤه مبدلةً من 

ه أَنالُُه ، أي : نِلُْته أنوله ، أي : ، يقال » املناولة    .أدركُته : تناولُته ، ونِلُْت

} إِالَّ كُِتَب لَُهْم بِِه َعَملٌ َصاِلٌح { وال يناهلم من العدو أسراً ، أو قتالً ، أو هزميةً قليالً كان أو كثرياً : واملعىن 
  .أي كان ذلك قربة عند اهللا هلم 

هذا احلكم من خواص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا غزا بنفسه فليس ألحد أن يتخلَّف « : ادة قال قت
َوَما كَانَ املؤمنون { : هذا حني كان املسلمون قلّة فلمَّا كثروا نسخها اهللا بقوله : وقال ابُن زيٍد » عنه إالَّ بعذر 
أن يتخلفوا عن رسول اهللا إذا دعاهم ، وهذا هو الصحيُح؛ ألنَّ ما كان هلم : وقال عطيَّة . } ِلَينِفُرواْ كَآفَّةً 

  .إجابة الرَُّسولِ واجبة ، وكذلك غريه من األئمة 
مسعُت األوزاعيَّن وابن املبارِك ، وابن جابرٍ ، وسعيد بن عبد العزيز يقولون يف هذه اآلية : قال الوليُد بُن مسلم 

ذلك ألنا لو سوَّغَْنا للمندوب أن يتقاعد مل خيتص بذلك بعٌض دون بعض إنَّها ألّولِ هذه األمَِّة وآخرها ، و: 
  .فيؤدي ذلك إىل تعطيل اجلهاِد 

َوالَ َيقْطَُعونَ { مترة فما فوقها ، وعالقة سوط فما فوقها : أي } َوالَ ُينِفقُونَ َنفَقَةً َصِغَريةً َوالَ كَبَِريةً { : قوله 
كل منفرجٍ بني جبال وآكام يكونُ منفذاً للسبيل ، وهو يف األصل : » اِدي الَو« : قال الزخمشريُّ } َواِدياً 

« ومجع على . وقد شاع يف استعمال العرب مبعىن األرض . » الَوِدّي « وَدى ، إذا َسالَ ، ومنه : فاعل من 
وَواصل ، :  ، واألصلُ» واصل « : مجع » أواصل « ، ك » األوداي « ، وليس بقياس ، وكان قياُسه » أْوِدَية 
وحكى . » َوقْيُت « يف » أقَْيُت « : وهم قد يستثقلون واحده ، حىت قالوا . األوىل مهزة » الواو « قلبت 



وال أعرُف فاعالً « ، وال يقولون غريه قال النَّحَّاُس » أَوْيِصل « اخلليل ، وسيبويه ، يف تصغري واصل اسم رجل 
  ]الطويل : [ َناٍد وأندية؛ وأنشدوا : زاُدوا وقد استدرَك هذا عليه؛ ف» وأفعلة سواُه 

اَماٌت ِحَسانٌ ُوُجوُهُهْم  -٢٨٥٩   وأندَيةٌ يْنَتاُبَها القْولُ والِفْعلُ... وِفيهْم مق
  .والنَّادي اجمللُس 

  ]الوافر : [ ؛ وأنشد جلرير » صاحب وأصحاب « ك » أْوَداء « إنَّه جيمع على : وقال الفرَّاُء 
  ُمِحيالً طَالَ َعْهُدَك ِمْن ُرُسومِ... رقَِة األْوَداِء َرْسماً َعَرفْت بُِب -٢٨٦٠

ِعلَة « وزاد الرَّاغُب يف  : ويقالُ . » فاعل وأفِْعلَة « فقد كُملَْت ثالثةُ ألفاٍظ ، يف » َناجٍ وأْنجَِية « : » فاعل وأفْ
« ومنه . ديةً؛ ألنَّها يف مقابلة إسالة الدَّم ومسي الدِّية . أهلكه؛ كأهنم تَصوَُّروا منه إسالة الدَّم : أي : أوداه 

: بكسر الدال وتشديد الياء » الَوِديُّ « وهو ماُء الفَْحل عند املداعبة ، وما خيرُج عند البول ، و » الَوْدُي 
  .صغار النَّحل 

ال يصيبهم ظمأٌ : ي وما عطف عليه أ» ظََمأ « هذه اجلملةُ يف حملِّ نصبٍ على احلالِ من » إالَّ كُِتَب « : قوله 
كُتَب هلم : ، وإن تقدَّمته أشياء ، إجراء للضمري جمرى اسم اإلشارة ، أي » به « وأفرد الضَّمري يف . إال مكتوباً 

  .بذلك عملٌ صاحلٌ 

  .بكل روعة تناهلم يف سبيل اهللا سبعني ألف حسنٍة : قال ابُن عبَّاسٍ 
يُعود على العمل الصاحل املتقدم ، وأن يعود على أحد املصدرين  ُيحتمل أن. كنظريه » إِالَّ كُِتَب « : وقوله 

متعلق » لَيْجزيُهم « : وقوله . إالَّ كتب هلم اإلنفاق أو القطع : ، أي » يقْطَُعونَ « و » ُينفقُونَ « املفهومني من 
ا كَاُنواْ َيْعَملُونَ { : وقوله » كُِتَب « ب    :فيه وجهان } أَْحَسَن َم

األحسن من صفة فعلهم وفيها الواجب واملندوب واملباح ، واُهللا تعاىل جيزيهم على األحسنِ ، وهو  أنَّ: األول 
  .الواجُب واملندوب دون املباح 

روى . جيزيهم جزاء هو أحسن من أعماهلم وأفضل ، وهو الثواب : أن األحسن صفةٌ للجزاء ، أي : والثاين 
من أنفَق نفقةً يف سبيلِ اِهللا وكتب اُهللا لُه سبعمائة «  عليه وسلم قال رسولُ اهللا صلى اهللا: خرمي بن فاتك قال 

  .» ضعٍف 
  .اآلية } َوَما كَانَ املؤمنون ِلَينِفُرواْ كَآفَّةً { : قوله تعاىل 

  .ميكن أن يقال هذه اآلية من بقيَِّة أحكام اجلهاِد ، وميكن أن يقال إنَُّه كالم مبتدأ ال تعلق هلا باجلهاِد 
األول فنقل عن ابن عبَّاسٍ أنَّه عليه الصالة والسالم كان إذا خرج إىل اجلهاد مل يتخلَّف عنه إالَّ منافق أو أمَّا 

واهللا ال نتخلَّف عن شيء من : فلمَّا بالغ اهللا تعاىل يف عيوب املنافقني يف غزوة تبوك قال املؤمنون . صاحب علة 
ا قد. الغزوات مع الرسولِ ، وال عن سرية  املدينة ، وأرسل السَّراَيا  -عليه الصالة والسالم  -م الرَُّسول فلمَّ

اً إىل الغزو وتركوه وحدُه باملدينة؛ فنزلت هذه اآلية  ال ُجيوز للمؤمنني : واملعىن . إىل الكُفَّار ، نفر املسلمون مجيع
رسول ، وطائفة أخرى تنفُر أن ينفروا كلهم إىل اجلهاد ، بل جيُب أن يصريوا طائفتني ، طائفةٌ تبقى يف خدمة ال

للجهاد ، وذلك ألن اإلسالم يف ذلك الوقت كان حمتاجاً إىل اجلهاد ، وأيضاً كانت التَّكاليف والشَّرائع تنزلُ ، 
يتعلَّم تلك الشرائع  -عليه الصالة والسالم  -وكان باملسلمني حاجة إىل من يكون مقيماً حبضرة الرسول 



  :، وهبذا الطريق يتمُّ أمُر الدِّين ، وعلى هذا القول ففيه احتماالن والتكاليف ، ويبلغها للغائبني 
،  - عليه الصالة والسالم  -أن تكون الطَّائفة املقيمة هم الذين يتفقَُّهونَ يف الدِّين ملالزمتهم الرسول : أحدمها 

، فإذا رجعت الطائفةُ ال نَّافرة من الغزو؛ ومشاهدهتم التنزيل؛ فكُلما نزل تكليٌف وشرع؛ عرفوه وحفظوه 
فلوال نفر من كلِّ : أنذرهتم املقيمة ما تعلموه من التَّكاليف والشرائع ، وعلى هذا فال بد من إضمار ، والتقدير 

فرقة منهم طائفة وأقامت طائفة لتفقه املسلمني يف الدين ، ولينذروا قومهم ، يعين النافرين إىل الغزو إذا رجعوا 
  .اهللا تعاىل إليهم لعلهم حيذرون معاصي 

فلوال نفر من كُلِّ فرقة منهم طائفة : واملعىن . أنَّ التفقهة صفة للطائفة النافرة قاله احلسُن : واالحتمال الثاين 
أهنم إذا شاهدوا ظهور املسلمني على املشركني ، وأنَّ : حىت تصري هذه الطائفة النافرة فقهاء يف الدين ، أي 

 من املشركني؛ فيتبصروا ويعلموا أن ذلك بسبب أنَّ اهللا تعاىل خصهم إىل قومهم العدد القليل منهم يغلبون العامل
  .من الكُفَّار أنذروهم مبا شاهدوا من دالئل النصر ، والفتح ، والظفر ، لعلهم حيذرون؛ فيتركوا الكفر والنفاق 

هذه السورة أمر اهلجرة ، مث أمر اجلهاد  وهو أن هذا حكم مبتدأ؛ فتقريره أنَّ اهللا تعاىل ، ملَّا بيَّن يف: وأما الثاين 
َوَما كَانَ املؤمنون { : ، ومها عبادتان بالسَّفر ، بيَّن أيضاً عبادة التفقه من جهة الرَُّسول وله تعلق بالسفر ، فقال 

واجب ، وليس ليتفقهوا يف الدِّين ، بل ذلك غُري  -عليه الصالة والسالم  - إىل حضرة الرَُّسول } ِلَينِفُرواْ كَآفَّةً 
  .حاله كحال اجلهاِد مع الرسول الذي جيُب أن خيرج فيه كل من ال ُعذَْر لُه 

 -يعين من الفرق الساكنني يف البالد ، طائفة إىل حضرة الرَّسُول } فَلَْوالَ َنفََر ِمن كُلِّ ِفْرقٍَة مِّْنُهْم { : مث قال 
ا احلالل واحلرام ويعودوا إىل قومهم؛ فينذروا وحيذروا ليتفقهوا يف الدِّين ، وليعرفو -عليه الصالة والسالم 

  .قومهم ، لكي يرجعوا عن كفرهم ، وعلى هذا فاملراُد وجوب اخلروج إىل حضرة الرَُّسول للفقه والتعلُّم 
  أفتدلُّ اآليةُ على وجوب اخلروجِ للتفقه يف كُلِّ زمان؟: فإن قيل 
 - عليه الصالة السالم  - وجب عليه السَّفر ، ويف زمان الرسول  مىت عجز عن التفقه إالَّ بالسَّفر؛: فاجلواب 

. كان األمر كذلك؛ ألنَّ الشريعة ما كانت مستقرة ، بل كان حيدث كل يوم تكليف جديد ، وشرع حادث 
  .وأمَّا اآلن فقد صارت الشريعة مستقرة؛ فإذا أمكنه حتصيل العلم يف الوطن مل جيب السَّفُر 

ٍة فَلَْوالَ { : قوله  إذا دخل على الفعل » لْوالَ « حتضيضية ، واملراُد به األمر؛ ألنَّ » لوال « } َنفََر ِمن كُلِّ ِفْرقَ
وهو استفهام وعرض؛ ألنك إذا قلت » هل « كلمتان » َهالَّ « ؛ ألنَّ » َهالَّ « كان مبعىن التحضيض مثل 

: مركب من أمرين » هالَّ « جحد ، ف  وهو» ال « هل تأكلُ؟ فكأنَّك عرضت ذلك عليه ، و : للرَُّجلِ 
ا فعلت : أي » ال « مث قلت معه . هل فعلت : هال فعلت كذا؟ فكأنك قلت : فإذا قلت . العرض ، واجلحد  م

ألنك » لْوال « ، ففيه تنبيه على وجوب الفعل وتنبيه على أنه حصل اإلخالل هبذا الواجب ، وهكذا الكالم يف 
يَّ: إذا قلت  ، ولْوال أكلَت ِعْنِدي ، فمعناه أيضاً عرض وإخبار عن سرورك به ، لو فعل ،  لْوالَ دخلَت عل

ا َتأِْتيَنا باملالئكة { : ومنه قوله » لوما « وهكذا الكالم يف  و » َهالَّ « ، و » لَْوالَ « ف ]  ٧: احلجر [ } لَّْو َم
ْرقٍَة « جيوُز أن يكون صفةً ل » ِمْنُهم « و . الترغيب والتحضيض : ألفاظ متقاربة ، واملراد هبا » لْوَما «  ، » ِف

  .؛ ألنَّها يف األصل صفة هلا » طَاِئفَةٌ « وأن يكون حاالً من 



ٍة « إنَّ : والذي ينبغي أن يقال . وعلى كال التَّقديرين فيتعلُق مبحذوف  « و » طَائفَةٌ « حال من » ِمن كُلِّ فرق
ٍة « صفة ل » ِمْنُهم  لتفَقَُّهوا « ويف الضمري من قوله . » نفر « متعلقاً ب » ِمن كُلِّ « يكون  وجيوُز أن. » ِفْرقَ

  :قوالن » 
  .أنَُّه للطَّائفة النَّافرة : أحدمها 
قال ابُن العريب ، والقاضي أبو بكرٍ ، . عائٌد على النَّافرة » َرَجُعوا « للطائفة القاعدة ، والضَّمري يف : والثاين 

إنَّ الطَّائفة ههنا واحد ، ويقضون على وجوب العملِ خبرب الواحد ، وهو صحيح ، ال « : والشيُخ أبو احلسن 
من جهة أن الطائفة تطلق على الواحد ولكن من جهة أنَّ خرب الشخص الواحد أو األشخاص خرب واحد ، وأنَّ 

  .» مقابله وهو التَّواتر ال ينحصر 
َوإِن طَآِئفََتاِن ِمَن املؤمنني { : طائفة قوله تعاىل : يقال له أنص ما يستدل به على أنَّ الواحد « : قال القرطيب 

فجاء ]  ١٠: احلجرات [ } فَأَْصِلُحواْ َبْيَن أََخَوْيكُْم { : نفسني ، بدليل قوله : أي ]  ٩: احلجرات [ } اقتتلوا 
  .» ثنان يف أحد القولني وإن كان ضمري مجاعة فأقل اجلماعة ا« اقَْتتلُوا » : بلفظ التثنية ، وأما الضمري يف 

  فصل
دلَّت هذه اآليةُ على أنَّ خرب الواحد حجة ، وأنَّ كلَّ ثالثة فرقة ، وقد أوجب اهللا تعاىل أن خيرج من كلِّ فرقة 
طائفة ، واخلارج من الثالثة يكون اثنني ، أو واحداً؛ فوجب أن تكون الطائفة إمَّا اثنني أو واحداً ، مث إنه تعاىل 

» لََعلَُّهْم َيْحذَُرونَ « وقوله . وهو عبارة عن أخبارهم » َوِلُينِذُرواْ قَْوَمُهْم « بأخبارهم ، لقوله أوجب العمل 
  .إجياب على قومهم أن يعملوا بأخبارهم ، وذلك يقتضي أن يكون خرب الواحد أو االثنني حجة يف الشرع 

الطائفة قد تكونُ مجاعة يقع خبربها احلجة؛  ال تدل اآلية على وجوب العمل خبرب الواحد؛ ألنَّ« : قال القاضي 
يصجُّ وإن مل جيب القبول ، كما أنَّ الشَّاهَد الواحد يلزمه الشهادة ، وإن مل « َوِلُينِذُرواْ قَْوَمُهْم » : وألنَّ قوله 

  .» يلزم القبول؛ وألن اإلنذار يتضمَُّن التخويف ، وهذا العذُر ال يقتضي وجوب العمل به 
أنَّا بينَّا أنَّ كل ثالثة فرقة ، وقد أوجب اهللا أن خيرج من كل فرقة طائفة؛ فلزم كون الطائفة إما اثنني : واجلواُب 

إنَّه تعاىل أوجب العمل بقول أولئك : أو واحداً؛ فبطل كون الطائفة مجاعة حيصلُ العلم خبربهم ، فإن قيل 
  .خبربهم الطوائف ، فلعلهم بلُغوا يف الكثرة إىل حيث حيصلُ العلم 

أنه تعاىل أوجب على كُلِّ طائفة أن يرجعوا إىل قومهم ، فاقتضى رجوع كل طائفة إىل قوم خاص ، : فاجلواُب 
  .مث إنَّه تعاىل أوجب العمل بقول تلك الطائفة ، وهو املطلوب 

نتمسَُّك يف وجوب العمل خبرب  أنَّا ال: يصحُّ وإن مل جيب القبولُ؛ فاجلواُب » َوِلُينِذُرواْ قَْوَمُهْم « : وأمَّا قوله 
فإنَّه ترغيٌب منه تعاىل يف احلذرِ ، بناًء على أن » لَعلَُّهم َيْحذُرون « : بل بقوله » ولُينِذُروا « : الواحد بقوله 

  .ذلك اإلنذار يقتضي إجياب العمل على وفق ذلك اإلنذار 

  فصل
علم الطهارة : ض كفاية ، ففرض العني مثل الفقه معرفة أحكام الدِّين ، وهو ينقسُم إىل فرض عني ، وفر

طلُب الِعلْمِ فريَضةٌ على كُلِّ ُمْسِلمٍ « والصالة والصوم ، فعلى كل مكلف معرفته ، قال عليه الصالة والسالم 
علم الزكاة إن كان له مال : وكذلك كل عبادة أوجبها الشَّرع على كل واحد جيب عليه معرفة علمها مثل » 



  .وجب عليه ، وعلم احلج إن 
اً ، وإذا قام  وأما فرض الكفاية ، فهو أن يتعلم حىت يبلغ رتبة االجتهاد؛ فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا مجيع

يما يقع هلم من احلوادث ، قال عليه  من كل بلد واحد بتعلمه سقط الفرض عن اآلخرين ، وعليهم تقليده ف
فقيٌه واحٌد « ، وقال عليه الصالة والسالم » كفَْضِلي على أْدَناكُم  فَْضلُ الَعامل على الَعابِد« : الصالة والسالم 

الَ { وتقدم الكالم على حد الفقه يف اللغِة يف سورة النساء عند قوله » أَشدُّ على الشَّيطاِن من ألِْف عابٍد 
  ] . ٧٨: النساء [ } َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ َحِديثاً 

) ١٢٣(اِتلُوا الَِّذيَن َيلُوَنكُْم ِمَن الْكُفَّارِ َولَْيجِدُوا ِفيكُْم ِغلْظَةً َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقَني َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَ
ُهْم إِميَاًنا َوُهْم َيْسَتْبِشُرونَ ْتَوإِذَا َما أُْنزِلَْت ُسوَرةٌ فَِمْنُهْم َمْن َيقُولُ أَيُّكُْم َزاَدْتُه َهِذِه إِميَاًنا فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فََزاَد

أََولَا َيَرْونَ أَنَُّهْم ) ١٢٥(َوأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َمَرٌض فََزاَدْتُهْم رِْجًسا إِلَى رِْجِسهِْم َوَماُتوا َوُهْم كَاِفُرونَ ) ١٢٤(
ةً أَْو َمرََّتْينِ ثُمَّ لَا َيُتوُب امٍ َمرَّ َوإِذَا َما أُْنزِلَْت ُسوَرةٌ َنظََر َبْعُضُهْم إِلَى ) ١٢٦(ونَ َولَا ُهْم َيذَّكَُّرونَ ُيفَْتُنونَ ِفي كُلِّ َع

لَقَْد َجاَءكُْم َرُسولٌ ِمْن ) ١٢٧(َبْعضٍ َهلْ َيَراكُْم ِمْن أََحٍد ثُمَّ اْنَصَرفُوا َصَرَف اللَُّه قُلُوَبُهْم بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيفْقَُهونَ 
فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُلْ َحْسبَِي اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ) ١٢٨(زِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَْيكُْم بِالُْمْؤِمنَِني َرُءوٌف َرِحيٌم أَْنفُِسكُْم َع

َو َربُّ الَْعْرشِ الَْعِظيمِ    ) ١٢٩(ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوُه

  .اآلية } لُواْ الذين َيلُوَنكُْم مَِّن الكفار ياأيها الذين آَمُنواْ قَاِت{ : قوله تعاىل 
: وأنكر احملقِّقُون هذا النسخ وقالوا . نقل عن احلسن أنَّه قال هذه اآلية نزلت قبل األمر بقتال املشركني كافة 

األقرب ، إنَُّه تعاىل ملَّا أمر بقتال املشركني كافة أرشدهم إىل الطَّريق األصلح وهو أن َيْبَتِدئوا من األقرب ، ف
[ } َوأَنِذْر َعِشَريَتَك األقربني { : أال ترى أنَّ أمر الدعوِة وقع على هذا الترتيب قال تعاىل . منتقالً إىل األبعِد 

وأمر الغزوات وقع على هذا الترتيب؛ ألنَّه عليه الصالة والسالم حارب قومه أوالً ، مث ]  ٢١٤: الشعراء 
. تقل إىل غزو الشَّام ، والصَّحابة ملَّا فرغوا من أمر الشَّام دخلوا العراق انتقل إىل غزو سائر العربِ ، مث ان
  :والعلَّة يف االبتداء باألقرب وجوه 

أنَّ مقابلة الكل دفعة واحدة متعذّر ، والكُلُّ متساوٍ يف وجود القتال ملا فيه من الكُفْرِ واحملاربة ، : أحدها 
  .يف الدعوة  واجلمع متعذِّر ، والقرب مرجح ظاهر كما

  .أنَّ النفقات يف األقرب أقلّ ، واحلاجة إىل الدواب واآلالت أقلّ : وثانيها 
  .أن اجملاهدين إذا جتاوزوا من األقرب إىل األبعد ، فقد عرضوا الذراري للفتنة ، وأمواهلم إىل النهب : وثالثها 
فاء ، فإن كانوا أقوياء فتعّرضهم لدار اإلسالم أشدّ أنَّ اجملاورين لدار اإلسالم إمَّا أن يكونوا أقوياء ضع: ورابعها 

وأكثر من تعرض األبعد ، والشَّرُّ األكثر أوىل بالدفع ، وإن كان ضعفاء كان استيالء املسلمني عليهم أسهل؛ 
  .فكأن االبتداء هبم أوىل 

  .أن القريب يعلم أكثر من علم حال البعيد ، فيكون غزوه أسهل : وخامسها 
  .دار اإلسالم واسعة ، فإذا اشتغل أهلُ كل بلٍد بقتال من يليهم من الكفار كانت املؤمنة أسهل  أنَّ: وسادسها 
  .أنَُّه إذا اجتمع واجبات قدم أيسرها حصوالً : وسابعها 
ما تقدَّم من أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ابتداء يف الدعوة باألقرب ، وبالغزو باألقرب ، ويف مجيع : وثامنها 



حتَّى إنَّ األعرايب الذي جلس على املائدة ، وكان ميد يده إىل اجلوانب البعيدة من تلك املائدة . همات كذلك امل
  .فدلت اآليةُ على أنَّ االبتداء باألقرب واجٌب » كُلْ ِممَّا َيليَك « قال له عليه الصالة والسالم 

نَّ األبعد يقع يف قلبه أمنا جاوز األقرب؛ ألنَُّه ال ربََّما كان التخطي من األقرب إىل األبعد أصلح؛ أل: فإن قيل 
  .يقيُم له وزناً 

أنَّ ذلك احتمالٌ واحد ، وما ذكرنا احتماالت كثرية ، ومصاحل الدنيا مبنيةٌ على ترجيح األكثر : فاجلواُب 
ا إذا أمكن اجلمع بني مصلحة ، وهذا الذي قلناه إنَّما هو فيما إذا تعذَّر اجلمُع بني مقابلة األقرب واألبعد وأم

  .الكل ، فاألوىل هو اجلمع 
» ِغلْظَةً « ] .  ٢٥: األنفال [ ، وتقدم شرحه » ال أرينَّك ههنا « : هو من باب » َوِلَيجُِدواْ ِفيكُْم « : قوله 

، واملفضَّلُ كالمها عن عاصم . قرأ اجلمهور بكسر الغني ، وهي لغة أسد  وقرأ األعمُش ، وأبانُ بن تغلب 
« وقرأ أُبو حيوة ، والسُّلمي ، وابنث أيب عبلة واملفضل ، وأبانُ يف رواية عنهما . تحها ، وهي لغة احلجاز بف

  .بالضَّم ، وهي لغةُ متيم ، وحكى أُبو عمرو اللغات الثالث » غُلْظة 

، وقيل :  أصلها يف األْجَرام ، فاستعريت هنا للشِّدَّة والصَّرب والتَّجلد قال املفسرون: والِغلْظَة  ، : شجاعة  عنفاً 
والغلظة ضد الرِّقة ، وفائدهتا أهنا أقوى تأثرياً يف الزَّْجرِ ، واملنع عن القبيح ، وهذا غُري مطَّرد ، . شدة : وقيل 

ى أنه ال تنبيهاً عل} َوِلَيجُِدواْ ِفيكُْم ِغلْظَةً { : بل حيتاُج تارة إىل الرِّفْقِ واللُّطِف ، وتارة إىل العنف ، وهلذا قال 
، فقوله  يدلُّ على } َوِلَيجُِدواْ ِفيكُْم ِغلْظَةً { : جيوز االقتصار على الغلظة ألبتة فإنَّه ينفُر ويوجب تفرق القوم 

تقليل الغلظة ، كأنَُّه قيل ال بد وأن يكونوا حبيثُ لو فتَُّشوا عن أخالقكم ، وطبائعكم لوجدوا فيكم غلظة ، 
وهذه الغلظةُ إنَّما تعتُرب فيما . من أكثر أحواله الرمحة والرأفة؛ فال خيلو عن نوع غلظة وهذا الكالُم إنَّما يصحُّ في

  .يتعلَّق بالدَّعوة إىل الدِّين ، إمَّا بإقامة احلُجَِّة ، وإمَّا بالقتال فأمَّا فيما يتعلُق بالبيع ، والشراء ، وحنوه فال 
بالفوز والنصر ، ويكون إقدامه على القتال بسبب تقوى اهللا ال : أي } واعلموا أَنَّ اهللا َمَع املتقني { مث قال 

  .بسبب طلب املال واجلاه 
  .اآلية } َوإِذَا َمآ أُنزِلَْت ُسوَرةٌ فَِمْنُهْم مَّن َيقُولُ { قوله تعاىل 

: أي » فَِمْنُهم « دة صلة مؤك» ما « } َوإِذَا َمآ أُنزِلَْت ُسوَرةٌ { : ملَّا ذكر خمازي املنافقني وأعماهلم القبيحة قال 
يقولونه لعوام املسلمني ، : يقولُ بعضهم لبعض ، ليثبتوهم على النِّفاقِ وقيل : قيل » َمْن يقُولُ « : من املنافقني 

  .يقولون ذلك على سبيل اهلزؤ : ليصرفوهم عن اإلميان ، وقيل 
وقرأ زيُد بُن علّي وعبيد بن عمري . بعده اخلرب باالبتداِء ، وما » أيُّكُْم « اجلمهور على رفع » أيُّكُْم « : قوله 

  .متأخراً عنه من أجلِ أنَّ لُه صدر الكالم . بالنصب ، على االشتغال ، ولكن ُيقدَّر الفعل 
والنَّصب عند األخفش يف هذا النحو أحسُن من الرفع؛ ألنَُّه جيري اسم االستفهام جمرى األمساء املسبوقِة بأداة 

  .أزيداً ضربته ، يف ترجيح إضمار الفعلِ : االستفهام ، حنو 
ا الذين آَمُنواْ فََزاَدْتُهْم إَِمياناً { : قوله  يقيناً وتصديقاً؛ ألنَُّهم يقرُّون هبا ويعترفون بأنَّها حقٌّ من عند اهللا : أي } فَأَمَّ

ْم َيْسَتْبِشُرونَ { : قال  مث]  ٢: األنفال [ ، وتقدم الكالُم يف زيادة اإلميان ، ونقصانه يف أول سورة األنفال  َوُه
استدعاء : واالستبشار . بالنَّصر والظفر : بثوابِ اآلخرة ، وقيل : يفرحون بنزول القرآن ، وقيل : أي } 



البشارة؛ ألنَُّه كُلَّما يذكر النعمة حصلت البشارة فهو بالتذكر يطلب جتدُّد البشارة ، مث مجع للمنافقني أمرين 
  . املؤمنني مقابلني للمذكورين يف

: واملراُد بالرِّْجسِ } فََزاَدْتُهْم رِْجساً إىل رِْجِسهِْم { : شكٌّ ونفاق : أي } َوأَمَّا الذين ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض { : فقال 
لك كانوا مكذبني بالسُّورِ النَّازلة قبل ذ: إمَّا العقائد الباطلةُ ، وإما األخالُق املذمومة ، فعلى األول يكون املعىن 

  .، واآلن صاروا مكذِّبني هبذه السُّورة اجلديدة ، فقد انضمَّ كفٌر إىل كفرٍ 
أنَّهم كاُنوا يف احلسد والعداوة واستنباط وجوه املكر والكيد ، واآلن زادت تلك األخالق : وعلى الثاين 

  .الذَّميمة بسبب نزول هذه السُّورة اجلديدة 

م ، وهذه احلالة مضادة لالستبشار الذي حصل يف املؤمنني ، وهذه احلالة أنَّهم ميوتون على كفره: واألمر الثاين 
أقبُح من احلالِة األوىل؛ ألنَّ احلالة األوىل عبارة عن ازدياد الرَّجاسة وهذه احلالة عبارة عن مداومة الكُفْرِ وموهتم 

  .عليه 
يد الرَُّجلِ والرجلني من أصحابه فيقولُ يف هذه اآلية اإلميان يزيُد وينقُص ، وكان عمر يأخذُ ب« : قال جماهٌد 

إنَّ اإلميان يبدو نقطة بيضاء يف القلب ، وكلما ازداد اإلميان : تعالوا نزداد إمياناً ، وقال عليُّ بن أيب طالبٍ 
عظماً ازداد ذلك البياُض حتَّى يبيضَّ القلب كله وأْيُم اهللا لو شققتم عن قلبِ املؤمنِ لوجدمتوه أبيَض ، ولو 

  .تم عن قلب املنافق لوجدمتوه أسود شقق
، وهو خطاُب للذيَن آمُنوا والباقون بياِء الغيبة ، « أََوالَ َيَرْونَ » : قوله  ، ويعقوب بتاء اخلطابِ  قرأ محزة 

قال الواحديُّ . والرُّؤية هنا حتتمل أن تكون قلبية وأن تكون بصريةً . } الذين ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض { رُجوعاً على 
العطف ، فهو متصل بذكر املنافقني ، وهو « واو » هذه ألف االستفهام دخلت على « أوال َترْونَ » : قوله : 

: احلج [ } أَلَْم َتَر أَنَّ اهللا أَنَزلَ ِمَن السمآء َمآًء { : خطاب على سبيل التنبيه قال سيبويه عن اخلليلِ يف قوله 
  .كان كذا وكذا أنزل اهللا من السماِء ماء؛ ف: املعىن ]  ٦٣

لِّ عام مرَّةً أو مرَّتني » يبتلون : أي } أَنَُّهْم ُيفَْتُنونَ ِفي كُلِّ َعامٍ مَّرَّةً أَْو َمرََّتْينِ { : قوله  باألمراض « يف كُ
ُر ذنوبه ، عن ذلك النِّفاق ، وال يتَّعظُون كما يتَّعظُ املؤمُن إذا مرض ، فإنَُّه يتذكَّ« ثُمَّ الَ َيُتوُبونَ » . والشدائد 

يفتنون بالقحِط والشِّدة : وقال جماهٌد . وموقفه بني يدي اهللا ، فيزيده ذلك خوفاً وإمياناً ، قاله ابُن عبَّاسٍ 
بالغزو واجلهاد؛ ألنَُّهم إذا ختلَّفوا وقعوا يف ألسنة النَّاس باللَّْعن واخلزي والذكر القبيح ، : وقال قتادة . واجلوع 

: قال مقاتل . مع كوهنم كافرين فقد عرَُّضوا أنفسهم للقتل وأمواهلم للنَّْهبِ من غري فائدة  وإن ذهبوا إىل الغزو
ينقضون عهدهم يف السَّنة : وقال ميان . ينافقون مث يؤمنون مث ينافقون : وقال عكرمةُ . يفضحون بإظهار نفاقهم 

ال : أي « َوالَ ُهْم َيذَّكَُّرونَ » ىل اهللا من النِّفاقِ؛ من نقض العهِد ، وال يرجعون إ« ثُمَّ ال يتوُبونَ » مرة أو مرتني 
  .يتَّعظُون مبا يرونَ من تصديق وعد اهللا بالنَّصر والظفر للمسلمني 

  .اآلية } َوإِذَا َمآ أُنزِلَْت ُسوَرةٌ { : قوله تعاىل 
، وهو أنَُّه كلما نزلت سورة مشتملة على شرح فضا ئح املنافقني ومسعوها هذا نوع آخر من خمازي املنافقني 

تأذّوا من مساعها ، ونظر بعضهم إىل بعض نظراً خمصوصاً داالً على الطَّْعن يف تلك السُّورة واالستهزاء هبا ، 
 ، ، وحيتملُ أنَُّهْم كانوا يستحقرون القرآن كُلَُّه؛ فكلما مسعوا سورة ، استهزءوا هبا وطعنوا فيها  وحتقري شأهنا 



  .نظر بعضهم إىل بعض يريدون احلرب :  وضحكوا وتغامزوا ، وقيل
هل يراكم ، ومجلةُ القول يف حمل : يقولون : يف حمل نصب بقول مضمر ، أي } َهلْ َيَراكُْم مِّْن أََحٍد { : قوله 

  .فاعل « ِمْن أَحٍد » نصب على احلال ، و 

َهلْ { ، يقول بعضهم لبعض  أنَّهم عند مساع تلك السُّورِة يتأذون ، ويريدون اخلروج من املسجد: واملعىن 
من املؤمنني إن قمتم ، فإن مل يراهم أحد خرجوا من املسجد وإن علموا أنَّ أحداً يراهم أقاموا } َيَراكُْم مِّْن أََحٍد 

إهنم كاُنوا إذا نزلت سورةٌ اشتدَّ كفرهم ونفاقهم ، وذلك النظر دالٌّ من اإلنكار الشديد ، : وقيل . وثبتوا 
ة ، فخافوا أن يرى أحد من املسلمني ذلك النَّظر وتلك األحوال الدَّالة على النِّفاقِ والكفر؛ فعند والنفرة التام
  .لو رآكم أحد على هذا النظر وهذا الشكل لضركم جّداً : أي } َهلْ َيَراكُْم مِّْن أََحٍد { : ذلك قالوا 

طبع اهللا على : عن كل رشد وخري وهدى وقال احلسن : قال ابُن عبَّاسٍ } َصَرَف اهللا قُلُوَبُهم { : مث قال تعاىل 
الَّ َيفْقَُهون { : ذلك . » أضلهم اُهللا تعاىل جمازاةً على فعلهم « وقال الزجاج . قلوهبم  عن اهللا دينه } بِأَنَُّهْم قَْوٌم 

اً انصرفوا؛ فصرف اُهللا: قال ابُن عبَّاسٍ .  ، ولكن قولوا ال تقولُوا إذا صليتم انصرفنا من الصالة فإنَّ قوم  قلوهبم 
التفاؤل بترك هذه اللَّفظة الواردة فيما ال ينبغي ، والتَّرغيب يف تلك اللفظِة : واملقصود . قد قضينا الصالة : 

. ١٠: اجلمعة [ } فَإِذَا قُِضَيِت الصالة { : الواردة يف اخلري قال تعاىل   [  
  .اآلية } ِسكُْم لَقَْد َجآَءكُْم َرُسولٌ مِّْن أَنفُ{ : قوله تعاىل 

أن يبلغ التكاليف الشاقَّة يف هذه السورة إىل اخللق وهي مما يعسر  -عليه الصالة والسالم  - ملَّا أمر رسوله 
حتملها؛ إالَّ ملن خصَّه اهللا بالتوفيق ، ختم هذه السورة مبا يوجب سهولة حتمل تلك التكاليف ، وهو أنَّ هذا 

العّز والشَّرف ، فهو عائٌد إليكم فهو كالطبيب املشفق ، واألب الرحيم يف  الرسول منكم؛ فكلُّ ما حيصلُ له من
  .حقكم ، وإن كان كذلك صارت تلك التكاليف ، وتلك التأديبات جارية جمرى اإلحسان 

ليس من العرب قبيلة إالَّ : قال ابُن عباسٍ . من صميم العربِ : أي » رُسول « صفة ل » مِّْن أَنفُِسكُْم « قوله 
َما ولَدنِي « وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . د ولدت النيب صلى اهللا عليه وسلم وله فيهم نسب وق

ا ولَدنِي إالَّ نكاٌح كنِكَاحِ اِإلسالمِ    .» ِمْن سفاحِ أْهلِ اجلاهليَّة شيٌء ، م
، والزهري ، وعبُد اهللا بن وقرأ ابُن عبَّاسٍ ، وأبو العالية ، والضحاك ، وابن حميصن ، وحمبوب عن أيب عمرو 

، وهي قراءةُ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفاطمة ، وعائشة بفتح  قسيط املكي ، ويعقوُب من بعض طرقه 
  .من أْشرفكُم ، من النَّفاسة : الفاء ، أي 

  فصل
: أحدها : وجوه وفيه » ِمْن أنفُِسكُم « قوله : اعلم أنه تعاىل وصف الرسول يف هذه اآلية خبمس صفات ، أوهلا 

ا حيصل له من : ترغيب العرب يف نصرته والقيام خبدمته ، أي : ما تقدم عن ابن عباس ، واملراد منه  كلّ م
  يريد أنه بشر مثلكم ، كقوله: وثانياً . الدولة والرفع يف الدنيا ، فهو سبب لعزكم ، فإنه منكم ، ومن نسبكم 

: الكهف [ } إِنََّمآ أََناْ َبَشٌر مِّثْلُكُْم { : وقوله ]  ٢: يونس [ } َنآ إىل َرُجلٍ مِّْنُهْم أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجباً أَنْ أَْوَحْي{ 
  .أنه لو كان من جنس املالئكة لصعب األمر بسببه على النَّاسِ ، كما قرر يف األنعام : واملعىن ]  ١١٠

حلرم أهل اهللا وخاصته ، وكانوا خيدموهنم أنَّ هذا خطاب ألهل احلرم؛ ألن العرب كانوا يسمون أهل ا: وثالثها 



كنتم قبل مقدمه جمتهدين يف خدمة أسالفه ، فلم تتكاسلوا عن خدمته مع أنَُّه أعلى يف : ، فكأنه قيل للعرب 
  .الشَّرِف من أسالفه 

  :فيه أوجه » َعزِيٌز « قوله : والصفة الثانية 
  . الوصف الصَّريح على الوصف الصَّريح ، وفيه أنه تقدَّم غُري» رُسول « أنَُّه صفة ل : أحدها 

ُز أن تكون مصدرية ، أو مبعىن » ما « و » َجاَء « متعلق ب » ِمْن أنفُِسكُم « وقد جياب بأنَّ    .» الذي « جيو
ب  عنُتهم ُيسيئه ، : يعزُّ عليه عنُتكم ، أو الذي عنتُُّموُه ، أي : ، أي » َعزِيز « وعلى كال التقديرين فهي فاعل 

  ]الوافر : [ ف العائد على التدرج؛ وهذا كقوله فحذ
ا ذهَب اللََّياِلي  -٢٨٦١   وكانَ ذَهاُبُهنَّ لُه ذََهاَبا... َيُسرُّ املَْرء م

، و » عزيٌز « وجيوز أن يكون . َيُسرُّه ذهاب الليايل : أي  مبتدأ مؤخراً واجلملةُ صفة » َما َعنتُّْم « خرباً مقدماً 
خربه وفيه االبتداء بالنَّكرِة؛ ألْجلِ » ما عنتم « مبتدأ ، و » عزيٌز « أن يكون : حلويف وجوََّز ا» رُسول « ل 

.  ٢٥: النساء [ } العنت { وتقدَّم معىن . عملها يف اجلارِّ بعدها  « صفة ل » َعزيٌز « واألرجح أن يكون ] 
هو حريٌص ، : ه خرب مبتدأ مضمر ، أي فلم جيعل خرباً لغريه وادِّعاُء كون» َحرِيٌص « لقوله بعد ذلك » رُسولٌ 

ا عنِتُّم « : يف قوله » ما « : قال الفرَّاُء . ال حاجة إليه  : عزيز عليه عنتكم ، أي : يف موضع رفع ، أي » َم
وقال الضحاُك . ما ضللتم : وقال ابن عباس . ما أعنتكم وضركم : وقال القتييبُّ . يشقُّ عليه مكروهكم 

  .م ما آمثك: والكليبُّ 
اً بذواهتم ، بل املراد حريص على » َحرِيٌص َعلَْيكُْم « : قوله : والصفة الثالثة  واحلريص ميتنع أن يكون متعلق

ِه َما َعنِتُّْم { : إيصال اخلرياِت إليكم يف الدُّنيا واآلخرة ، وعلى هذا التقدير يكونُ قوله  شديد : أي } َعزِيٌز َعلَْي
الدنيا واآلخرة إليكم؛ ألنَّ العزيز هو الغالب الشَّديد ، وهبذا التقدير ال حيصلُ معزَّته عن وصول شيء من آفات 

  .التَّكرار 
وال جيوز أن » َرُءوٌف « متعلٌق ب » باملُؤمنَني « } باملؤمنني َرُءوٌف رَِّحيٌم { : والصفة الرابعة واخلامسة قوله 

، وجييُز  تكون املسألةُ من التنازع؛ ألنَّ شرطه تأخُّر املعمول عن زيداً : العاملني ، وإن كان بعضهم قد خالف 
  .ضربُت وشتمته ، على التَّنازع 

ا ُعرف أنَُّه مىت أعمل األوَّلُ أضمر يف  وإذا فرَّعنا على هذا الضعيف ، فيكون من إعمال الثاين ، ال األول ، مل
  .الثاين من غري حذف 

  فصل
  .رءوٌف باملطيعني : واملعىن .  من أمسائه مسَّاه اهللا تعاىل ههنا بامسني: قال ابن عباس 

كيف يكون كذلك ، وقد كلَّفهم يف هذه السُّورة بأنواعٍ من التَّكاليِف الشَّاقَّة اليت ال يقدُر على : فإن قيل 
  .حتملها إال من وفقه اهللا تعاىل 

أنه فعل هبم ذلك ليتخلَُّصوا : قد ضربنا هلذا املعىن مثل الطبيب احلاذق ، واألدب املشفق ، واملعىن : فاجلواُب 
  .من العقاب املؤبد ، ويفُوُزوا بالثَّواب املؤبد 

رءوف رحيم باملؤمنني : فهذا النَّسق يوجب أن يقال } َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَْيكُْم { : ملَّا قال : فإن قيل 



  .}  باملؤمنني َرُءوٌف رَِّحيٌم{ : ، فلم ترك هذا النسق وقال 
فأما الكفار فليس له عليهم رأفة وال رمحة . ال رأفة وال رمحة إال باملؤمنني : أنَّ هذا يفيد احلصر ، أي : فاجلواب 

إنِّي وإن بالغت يف التَّغليِظ يف هذه : ، وهذا كاملتمم لقدر ما ورد يف هذه السورة من التَّغليِظ ، كأنَُّه يقول 
، وأما رمحيت ، ورأفيت فمخصوصة باملؤمنني السُّورة ، إالَّ أنَّ ذلك التَّ   .غليظ على الكُفَّارِ واملنافقني 

تولوا عن طاعة اهللا وتصديق : أعرضوا عنك وقيل : املشركني واملنافقني ، أي : يعين } فَإِن َتَولَّْواْ { : قوله تعاىل 
: وقيل . ة املذكورة يف هذه السُّورة تولوا عن قبول التكاليف الشاق: وقيل  - عليه الصالة والسالم  -الرَُّسولِ 

أنَّه ال يدخل يف قلب الرسول حزن : واملراُد } فَقُلْ َحْسبَِي اهللا الا إله إِالَّ ُهَو { . تولوا عن نصرتك يف اجلهاد 
َو َو{ : ال أتوكل إالَّ عليه : أي » علْيِه توكَّلُت « . وال أسف؛ ألنَّ اهللا حسبه وكافيه يف نصره على األعداء  ُه

  .} َربُّ العرش العظيم 
العرُش غري حمسوس ، فال يعرف وجوده إالَّ بعد ثُبوِت الشريعِة ، فكيف ميكُن ذكره يف معرض شرح : فإن قيل 

  .عظمة اهللا تعاىل؟ 
وجود العرش أمٌر مشهوٌر ، والكفار مسعوه من اليهود والنصارى وأيضاً ال يبعد أنَُّهم كانوا قد مسُعوُه : فاجلواب 

  .ن أسالفهم م
وقرأ ابُن حميصنٍ برفعها نعتاً للرب ورويت هذه قراءة عن . صفة للعرش » الَعظيمِ « وقرأ اجلمهور جبرِّ امليم من 

صفة هللا تعاىل أوىل من « العظيم » وهذه القراءة أعجُب إيلَّ؛ ألنَّ جعل « : قال أبو بكر األصم . ابن كثري 
ه صفة للعرش ، كان املراد من كونه عظيماً كرب جثته وعظم فإن ج« وأيضاً قال » جعله صفة للعرش  علنا

حجمه واتساع جوانبه على ما ذكر يف األخبار وإن جعلناه صفة هللا تعاىل كان املراُد من العظمة وجوب 
 ، التقديس عن احلجمية واألجزاء واألبعاض ، وكمال العلم والقدرة ، وكونه منزَّهاً عن أن يتمثل يف األوهام 

  .» تصل إليه األفهام أو ا
  فصل

لَقَْد َجآَءكُْم َرُسولٌ مِّْن أَنفُِسكُْم { : آخر ما نزل من القرآن هاتان اآليتان : روي عن أّيب بن كعب واحلسن قاال 
أقرب « : ويف رواية » مها أحدث اآليات باهللا عهداً « : وقال أيب بن كعب . إىل آخرها ]  ١٢٨: التوبة [ } 

  .وهو قول سعيد بن جبري » ماِء عهداً القرآِن من السَّ
ا نزل من القرآن قوله تعاىل : وقيل  ِه إِلَى اهللا { : آخر م . ٢٨١: البقرة [ } واتقوا َيْوماً ُتْرَجُعونَ ِفي  [  

  .واهللا أعلُم « واتقوا َيْوماً » أقرب القرآن من السماء عهداً بعد قوله : حيتمل أن يكون قول أّيب « قال القرطيب 

أنتم تسمُّون هذه السورة بالتوبة وهي سورة العذاب ، ما تركت أحداً إالَّ نالْت منه : ل عن حذيفة أنَُّه قال ونق
 ».  

وهذه الرواية جيب تكذيبها؛ ألنَّا لو جوزنا ذلك؛ لكان ذلك دليالً على تطرُّق الزيادة » : قال ابُن اخلطيبِ 
  .« والنقصان إىل القرآن وهو باطلٌ 

اً َحْرفاً » : قال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت وروت عائشة  إنَّه ما نزل عليَّ القرآنُ إالَّ آيةً آيةً وَحْرف



َو اهللا أََحٌد { ما خال ُسورة براءة ، و  فإنَّما نزلَتا عليَّ ومعهما َسْبُعونَ ألف صف ِمَن ]  ١: اإلخالص [ } قُلْ ُه
  .« ُد استوصِ بنسبِة اِهللا َخْيراً يا ُمحمدَّ: املالئكِة كُلُُّهم يقُولُ 

  ) ١(الر ِتلَْك آَياُت الْكَِتابِ الَْحِكيمِ 

تقدم الكالُم على احلروف املقطعة يف أول الكتاب ، واختالُف القُرَّاء يف » الر « بسم اهللا الرمحن الرحيم : قوله 
، وي: إمالة هذه احلروف إذا كان يف آخرها ألٌف ، وهي  ، وها  من مجيع » را « فأمال . ا ، وحا را ، وطا 

من مجيع » طا « وأما األخوان وأبو بكر . سورها إمالة حمضة الكوفيون إال حفصاً ، وأبو عمرو وابن عامر 
« من » يا « ، و ]  ١: طه [ } طه { ، ]  ١: الشعراء [ } طسم { ، ]  ١: النمل [ } طس { : سورها حنو 

، والسوسي» يس  . ، خبالف عن السوسي ]  ١: مرمي [ } كهيعص { من » يا « على  ، وافقهم ابُن عامر 
أبو عمرو » كهيعص « ، وكذلك أماهلا من » طه « من » ها « وأمال األخوان وأبو عمر ، وورش ، وأبو بكر 

  .، والكسائي ، وأبو بكر دون محزة وورش 
]  ١: غافر [ ن مجيع سورها السبع م» حا « وأمال أبو عمرو ، وورش ، واألخوان ، وأبو بكر ، وابن ذكوان 

إالَّ أن أبا عمرو ، وورشاً مييالن بني بني ، وللقرَّاء يف هذا عمل كثري مذكوٌر يف كتب القراءات ، وكلُّها . 
  .لغات صحيحةٌ 
؛ ألن ألفاهتا ليست منقلبة عن « ال » و « َما » األصلُ ترك اإلمالة يف هذه الكلمات حنو « : قال الواحدي 

، وأمَّا من أمال فألنَّ هذه األلفاظ أمساء للحروف املخُصوصة ، فقصد بذكر اإلمالة التَّنبيه على أنَّها أمساء  الياء
  .» ال حروف 

  فصل
، والفرق أن قوله » طه « وحده ليس آية ، واتفقوا على أنَّ قوله » الر « اتفقوا على أنَّ قوله  الر « وحده آية 

  .فإنه يشاكل مقاطع اآلي اليت بعده » طه « عده ، خبالف قوله ال يشاكل مقاطع اآلي اليت ب» 
وقال سعيد بن جبري . أنا الربُّ ال ربَّ غريي : أنا اهللا أرى ، وقيل : معناه » الر « : قال ابن عبَّاس والضحاك 

، ورواه أيضاً يزيد عن عكرمة عن ابن عبَّاس» ن « و » حم « و » الر « :  قال .  حروف اسم الرمحن ُمفرقة 
  .» عندك أشباه هذا وال ختربين به « : فحدَّثت به األعمش فقال : الرَّاوي 

حيتمل أن تكون إشارة إىل آيات هذه السورة ، وأن تكون إشارة إىل » تلك « } ِتلَْك آَياُت الكتاب { : قوله 
، ألن  هذه « مبعىن » تلك « : يل إشارة إىل غائبٍ مؤنَّث ، وق» تلك « ما تقدَّم هذه السورة من آيات القرآن 

  ]اخلفيف : [ هذه آياٌت ، ومنه قول األعشى : أي » 
ُه وِتلَْك رِكابِي  -٢٨٦٢   ُهنَّ ُصفٌْر أوالُدَها كالزَّبيبِ... ِتلَْك َخْيِلي من

  .هذه َخْيِلي ، وهذه رِكَابِي : أي 
تاب املخزون املكنون عند اهللا تعاىل حيتمل أن يكون املراد به القرآن ، وحيتمل أن يراد به الك: » والكتاب « 

  }إِنَُّه لَقُْرآنٌ كَرٌِمي ِفي ِكَتابٍ مَّكُْنوٍن { : الذي نسخ منه كل كتاب ، لقوله 



َوِعنَدُه أُمُّ { : ، وقوله ]  ٤: الزخرف [ } َوإِنَُّه يف أُمِّ الكتاب لََدْيَنا { : ، وقوله ]  ٧٨،  ٧٧: الواقعة [ 
إنَّ اآليات : التوراة واإلجنيل ، والتقدير : » الكتابِ احلكيمِ « املراد من : وقيل ] .  ٣٩: الرعد [ } الكتاب 

إنَّ القصص املذكُورة يف هذه : املذكورة يف هذه السُّورة هي اآليات املذكورة يف التوراة واإلجنيل ، واملعىن 
ال السُّورة موافقة للقصص املذكورة يف التوراة واإلجنيل ، فحصول هذه املو افقة يف هذه السورة موافقة للقصص 

إشارة إىل حروف التهجِّي ، » ِتلَْك « قوله : ميكن إال إذا خص اهللا حممداً بإنزال الوحي عليه ، وقال أُبو مسلم 
أنَّ هذه احلروف هي األشياء اليت جعلت آيات وعالمات هلذا : يعين } الر ِتلَْك آَياُت الكتاب { : فقوله 

به التَّحدِّي ، فلوال امتياز هذا الكتاب عن كالم النَّاسِ بالوصف املعجز ، وإال لكان  الكتاب الذي وقع
  .اختصاُصه هبذا النظم دون سائر النَّاس القادرين على التَّلفُّظ هبذه احلروف حماالً 

، مبعىن اشتمال الكتاب على احلكمة : قيل » احلكيم « : قوله  فة من وصف الكتاب بص: وقيل . ذُو احلكمة 
  ]الكامل : [ تكلم به؛ كقول األعشى 

ٍة  -٢٨٦٣   َمْن ذَا قاهلَا؟: قَْد قُلُْتَها لُيقالَ ... وغريبٍة َتأِتي املُلُوَك َحكيَم
فَْعلٍ « مبعىن » فعيل « فيكون    .» ُم

، » احلَِكيم « : وقال األكثرون  َمَعُهُم الكتاب َوأَنَزلَ { ؛ لقوله تعاىل » فاعل « مبعىن » فعيل « مبعىن احلاكم 
حمكم : ، أي » ُمفَْعل « مبعىن » فَِعيل « املُْحكَم ، : مبعىن : وقيل ]  ٢١٣: البقرة [ } باحلق ِلَيْحكَُم َبْيَن الناس 

. براءته عن الكذب والتناقض : ال ُتَغيِّرُه الدُّهور ، واملراد : املنع من الفساد ، فيكون املعىن : ، واحملكم معناه 
حكم فيه بالعدل واإلحسان ، وإيتاء ذي القُرىب وهنى عن الفحشاء واملنكر والبغي ، وحكم فيه «  وقال احلسن

  .» باجلنَّة ملْن أطاعُه ، وبالنَّار ملن عصاه 
عبارة عن الذي يفعل : يف أصل اللغة » احلَِكيم « : وقيل . يكون مبعىن احملكُوم فيه » احلَكيم « فعلى هذا 

  .فمن حيث إنَّه يدل على هذه املعاين صار كأنَّه ُهَو احلكيم يف نفسه اِحلكَْمة والصواب ، 

ْم قََدَم ِصْدقٍ ِعْنَد َربِّهِْم قَالَ أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجًبا أَنْ أَْوَحْيَنا إِلَى َرُجلٍ ِمْنُهْم أَنْ أَْنِذرِ النَّاَس وََبشِّرِ الَِّذيَن آَمُنوا أَنَّ لَُه
  ) ٢(ا لََساِحٌر ُمبٌِني الْكَاِفُرونَ إِنَّ َهذَ

والفعل يف تقدير املصدر » أن » « أَنْ أَْوَحْيَنآ « اهلمزة لإلنكار ، و } أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجباً أَنْ أَْوَحْيَنآ { : قوله 
 ألنه يف» َعَجباً « متعلِّق مبحذوٍف على أنَّه حالٌ من » للنَّاس « خربها ، و » َعَجباً « ، و » كان « وهو اسم 

ب  ، وال يُضرُّ كونه مصدراً؛ ألنَّه ُيتَّسع يف الظرف وعديله ما ال ُيتَّسع يف » َعَجباً « األصل صفة له ، أو متعلٌِّق 
مصدٌر واقٌع موقع اسم الفاعل أو اسم املفعول ، ومىت كان كذلك جاز تقدُمي » َعَجباً « ألنَّ : وقيل . غريمها 
ب : وقيل . معموله  وهذا مرتٌَّب على . النَّاقصة ، وهذا على رأي َمْن ُيجيز فيها ذلك »  كَانَ« هو متعلِّق 

هو : وقيل . إنَّها تدلُّ على ذلك فيُجوُز وإالَّ فال : النَّاقصة على احلدث ، فإن قلنا » كان « اخلالف يف داللة 
« صفة ل » منهم « و . م عجباً هلم أكان إحياؤنا إىل رُجلٍ منه: متعلٌِّق مبحذوٍف على التَّبيني ، والتقدير يف اآلية 

  .» رُجل 
  .سبع وعضد : حنو » فَُعالً « بسكون اجليم ، وهي لغة متيم ، ُيَسكُِّنون » َرْجل « وقرأ ُرؤبة 

أنْ « أحدث للنَّاس عجب و : أنَّها التَّامة ، أي : وفيه خترجيان ، أظهرمها . » َعَجٌب « وقرأ عبداهللا بن مسعود 



« ، أو يكون على حذف » أنْ أْوَحْيَنا « عجٌب ل : على حذف المِ العلَّة ، أي » عجب « علِّق ب مت» أْوَحْيَنا 
أن تكون الناقصة ، ويكون قد جعل امسها النَّكرة وخربها املعرفة ، على : والثاين . ِمْن أنْ أوحينا : ، أي » ِمْن 

  ]الوافر : [ حدِّ قوله 
اُءيكُونُ مزاجها علسلٌ . . ...  -٢٨٦٤   وَم

يعين به بدل اشتمال أو . » َعَجٌب « بدلٌ من : » أنْ أوَحْيَنا « واألجوُد أن تكون التَّامة ، و : وقال الزخمشري 
  .كل من كل ، ألنه جعل هذا نفس العجب مبالغة ، والتخريج الثاين البن عطيَّة 

  فصل
 -تعاىل  -أنَّ اهللا : ب نزول هذه اآلية حالة تعتري اإلنسان من رؤية شيء على خالف العادة ، وسب: التعجُّب 

إنَّ اهللا أعظم من أن يكون رُسوله : ملَّا بعث حممَّداً صلى اهللا عليه وسلم رسوالً ، تعجَّب كفار قريش وقالوا 
ٍد بالرسالة فمن وجوه    :بشراً ، فأنكر اهللا عليهم ذلك التعجُّب ، أما بيان تعجُّبهم من ختصيص حممَّ

[ } إِنَّ هذا لََشْيٌء ُعَجاٌب { : إىل قوله ]  ٤: ص [ } وعجبوا أَن َجآَءُهم مٌّنِذٌر مِّْنُهْم { : ىل قوله تعا: األول 
. ٥: ص   [  

ا وجد رُسوالً إىل خلقه إال يتيم أيب طالب : أن أهل مكَّة كانوا يقولون : والثاين    .إنَّ اهللا تعاىل م
؛ فأنرك اهللا ]  ٣١: الزخرف [ } لقرآن على َرُجلٍ مَِّن القريتني َعِظيمٍ لَْوالَ ُنزِّلَ هذا ا{ : أهنم قالوا : والثالث 

فلفظه استفهام؛ ومعناه اإلنكار ألنْ } أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجباً أَنْ أَْوَحْيَنآ إىل َرُجلٍ مِّْنُهْم { عليهم هذا التعجُّب بقوله 
  .فيه للتوبيخ  أهل مكة ، واأللف: » النَّاس « يكون ذلك عجباً ، واملراد ب 

  .؟ } أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجباً { : أكان عند الناس عجباً ، بل قال : ِلَم لَْم يقل : فإن قيل 
معناه أهنم جعلوه ألنفسهم أعجوبة يتعجَُّبون منها ، وعيَّبوه ونصَُّبوه } أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجباً { : أن قوله : فاجلواب 

  .هذا املعىن » أكان عند النَّاس عجباً « : يف قوله لالستهزاء والتعجُّب إليه وليس 
  .حممداً صلى اهللا عليه وسلم : يعين } أَنْ أَْوَحْيَنآ إىل َرُجلٍ مِّْنُهْم { : وقوله 
  :جيوز أن تكون املصدريَّة ، وأن تكون التفسرييَّة ، مث لك يف املصدريَّة اعتباران } أَنْ أَنِذرِ الناس { : قوله 

  .جتعلها املخففة من الثقيلة ، وامسها ضمري األمر والشَّأن حمذوف  أن: أحدمها 
ا يوهُم  طلبيَّة ، حىت لو ورد م كذا قال أبو حيَّان ، وفيه نظٌر من حيث إنَّ أخباَر هذه احلروف ال تكون مجلة 

  ]البسيط : [ ذلك ُيؤوَّلُ على إضمار القول؛ كقول الشاعر 
  إِنَّ الرِّياَضةَ ال ُتْنِصْبَك للشَّيبِ... اِدقَةٌ ولْو أَصاَبْت لقالْت وهَي َص -٢٨٦٥

  ]البسيط : [ وقول اآلخر 
  ال َتْحَسُبوا لْيلَُهْم عْن لْيِلكُْم َناَما... إنَّ الذيَن قََتلُْتْم أمسِ سيِّدُهْم  -٢٨٦٦

ولكن ذلك .  املائدة وأيضاً فإنَّ اخلرب يف هذا الباب إذا وقع مجلة فعلية ، فال بد من الفصل بأشياء تقدَّمت يف
  .الفاصل هنا متعذٌِّر 

كَتبُت إلْيه « : أنَّها اليت بصدد أن تنصب الفعل املضارع ، وهي توصل بالفعل املتصرِّف مطلقاً ، حنو : والثاين 
ذلك ،  ، ومل يذكر املنذُر به وذكر املَُبشََّر به؛ ألنَّ املقام يقتضي]  ٦٦النساء[ وقد تقدم البحث يف . » بأنْ قُْم 



وقدَّم اإلنذار على التَّبشري ، ألنَّ إزالة ما ال ينبغي مقدَّم يف الرتبة على ما ال ينبغي ، واإلنذار للكفَّار والفساق 
  .لريتدعوا عن فعل ما ال ينبغي ، والتَّبشري ألهلِ الطَّاعِة؛ لتقوى رغبتهم فيها 

بشِّرُهم باستقرارِ قدمِ صْدق ، : يَّزها هي املُبشَُّر هبا ، أي وما يف ح» أنَّ « } أَنَّ لَُهْم قََدَم ِصْدقٍ { : قوله 
السابقةُ والفضلُ واملنزلةُ الرَّفيعة ، وإليه : » قدم ِصْدقٍ « فحذفت الباُء ، فجرى يف حملِّها املذهبان ، واملراُد ب 

  ]الطويل : [ ذهب الزجاج والزخمشريُّ؛ ومنه قولُ ِذي الرُّمَّة 
  َمَع احلَسبِ الَعاديِّ طمَّْت على الَبْحرِ... ال ُيْنِكُر النَّاُس أنََّها لَكُم قدٌم  -٢٨٦٧

ملَّا كان السعي والسبُق بالقدم ُسمِّي السَّعي احملمود قدماً ، كما ُسمِّيت اليُد نعمةً ملَّا كانت صادرةً عنها ، 
  .»  رُجلُ صدقٍ ، ورجلُ سوٍء« وأضيف إىل الصدق داللةً على فضله ، وهو من باب 

؛ ومنه قول وضَّاح اليمن : وقيل  .املنسرح : [ هو سابقةُ اخلري اليت قدَُّموها  [  
  ألَْسَت َتْخَشى تقاُرَب األَجلِ... َمالَك وضَّاُح َداِئَم الَعَزلِ  -٢٨٦٨

  ُيْنجِيَك َيْوَم الَعثَارِ والذَّلَلِ... صلِّ لذي الَعْرشِ واتَِّخذْ قََدماً 
  ]الرجز : [ الشرف؛ ومنه قول العجَّاج  هو التقدُّم يف: وقيل 

  وَتَركُوا املُلَْك مللٍك ذي قََدْم... ذَلَّ بُنو العوَّامِ عْن آلِ احلَكَْم  -٢٨٦٩
  .ذي تقدُّم وشرف : أي 

طلحة ، عن ابن عباس : قال ابن عبَّاس  بن أيب  هو السعادة يف : أجراً حسناً مبا قدَُّموا من أعماهلم ، وروى عليُّ 
  .األول  الذكر

  . - عليه الصالة والسالم  - هو شفاعة الرَُّسول : وقال زيد بن أسلم 
َمْسجِد : وأضيف القدُم إىل الصِّدق وهو نعته ، كقوهلم . مقام صدق ، ال زوال له ، وال بؤس فيه : وقال عطاء 

  ] . ٩: ق [ } َوَحبَّ احلصيد { اجلَاِمع ، 
، يقال لفُالن قدم يف اإلسالم ، وله عندي قدم  كل سابق يف خري أو شرٍّ: وقال أُبو عبيد  فهو عند العرب قدم 

، وقدم صاحلة : وقد يذكر ، فيقال . صدق وقدم سوٍء ، وهو يؤنثُ  « خرب مقدَّم ، و » لَُهْم « و . قدم حسن 
على امسها إذا كان » أنَّ  «، ومْن جوَّز أن يتقدَّم معُمولُ خرب » قََدَم « صفة ل » ِعنَد ربِّهِْم « امسها ، و » قََدَم 

  ]الطويل : [ حرف جرٍّ؛ كقوله 
إنَّ ُحببَِّها  -٢٨٧٠   أخاَك ُمَصاُب القَلُْب َجمٌّ بالبِلُْه... فَالَ َتلَْحنِي فيَها ف

اً » لَُهْم « ، وقد تقدَّم على االسم ، فكذلك » ُمَصاب « متعلٌق ب » بُِحبَِّها « ف : قال  جيوز أن يكون متعلق
  .هو اخلرب » عنَد ربِّهِْم « ملَا تضمَّن من االستقرار ، ويكونُ » َد ربِّهِْم ِعْن« ب 

إنَّ « : ملَّا جاءهم رسول منهم فأنذرهم وبشَّرُهم قالوا ُمتعجِّبني } قَالَ الكافرون إِنَّ هذا لََساِحٌر مُّبٌِني { : قوله 
جيوُز » َهذَا « ، ف » لََساحر « والباقون » لِسْحٌر «  ، وقرأ نافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر» هذا لَساِحٌر ُمبٌِني 

: أن يكون إشارةً للقرآن ، وأن يكون إشارةً للرُسول على القراءة األوىل ، ولكن ال بد من تأويل على قولنا 
ه علي -ذو سحر أو جعلوه إيَّاه مبالغةً ، وعلى القراءة الثانية فاإلشارةُ للرَّسول : هو إشارة للرسول ، أي 

  .فقط  - الصالة والسالم 



واعلم أنَّ إقدامهم على وصف القرآن بأنَّه سحٌر ، حيتمل أنَّهم ذكروه يف معرض الذَّمِّ ، وحيتمل أهنم ذكروه يف 
أَراُدوا به أنَّه كالم مزخرف حسن الظَّاهر ، لكنه باِطل يف احلقيقة ، : معرض املدح ، فلهذا قال بعُض املُفَسِّرين 

وهذا كالم . أراُدوا به أنَّه لكمال فصاحته ، وتعذر مثله ، جارٍ جمرى السِّْحر : وقال آخرون  وال حاصل له ،
يه الصالة والسالم  -أنَّه : فَاِسد ، فلهذا مل يذكر جوابه ، وبيان فساده  كان منهم ، ونشأ بينهم ، وما  -عل

، حىت يقال غَاَب عنهم ، ومل ُيخالط أحداً سواهم ، ومل تكن مكَّة بلدة الُعلم إنَّه تعلَّم السحر منهم ، أو : اء 
وإذا كان األمر كذلك ، كان محل القرآن على . تعلم العلوم الكثرية منهم ، فقدر على اإلتيان مبثل هذا القرآن 

  .السِّْحر كالماً يف غايِة الفساِد ، فلهذا السَّبب ترك جوابه 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

يعٍ إِلَّا ِمْن َبْعدِ  الْأَْمَر َما ِمْن َشِفإِنَّ رَبَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ ُيَدبُِّر
إِلَْيِه مَْرجُِعكُْم َجِميًعا َوْعَد اللَِّه َحقًّا إِنَُّه يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه لَِيجْزَِي ) ٣(إِذْنِِه ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم فَاْعُبُدوهُ أَفَلَا َتذَكَُّرونَ 

  ) ٤(ِط َوالَِّذيَن كَفَُروا لَُهمْ َشرَاٌب ِمْن َحِميمٍ َوَعذَاٌب أَِليمٌ بَِما كَانُوا َيكْفُُرونَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت بِالِْقْس

ملَّا حكى عن الكُفَّار تعجُّبهم من الَوْحي والبَْعثَة والرِّسالة ، أزال ذلك التعجُّب بأنه ال يبعد أن يبعث خالق اخللْقِ 
ل الصَّاحلة بالثَّواب ، وعلى األعمال الباطلة بالعقاب ، وهذا اجلوابُ إنَّما بإثبات إليْهِم رسوالً ُيبشِّرهم على األعما

  :أمرين آخرين 
  .إثبات أنَّ هلذا العامل إهلاً قادراً قاهراً ، ناِفذَ احلُكم باألْمر والنَّهي والتَّكليف : أحدمها 
عليهم الصالة  -ثَّواب والعقاب اللذان أخرب األنبياُء إثبات احلَْشر والنَّشر والبعث والقيامة ، حىت حيصل ال: والثاين 

  .عن حصوهلما ، فلذلك ذكر ما يدلُّ على حتقيق هذين األمرين  -والسالم 
، وأمَّا إثبات املعاد ، فبقوله تعاىل } إِنَّ َربَّكُُم اهللا الذي َخلََق السماوات واألرض { : فإمَّا إثبات اإلله ، فبقوله تعاىل 

» الَّذي « كلمة : فهذا ترتيٌب يف غاية احلسن ، فإن قيل ]  ٤: يونس [ } َمْرجُِعكُْم َجِميعاً َوْعدَ اهللا َحقّاً  إِلَْيِه{ : 
الذي أبوه ُمْنطلق ، فهذا : َمْن زَْيٌد؟ فتقول : وضعت لإلشارة إىل شيء معروف عند السَّامع ، كما إذا قيل لك 

إِنَّ رَبَّكُمُ اهللا الذي َخلََق { : اً أمراً معلوماً عند السَّامع ، فهاهنا ملا قال التعريف إنَّما حيسُن لو كان أبوُه منطلق
يوجب أن يكون ذلك أمراً معلوماً عند السَّامع ، والعرب ما كانوا عاملني بذلك } السماوات واألرض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ 

  .، فكيف حيسن هذا التعريف؟ 
عند اليهود والنصارى؛ ألنَّه مذكور عندهم يف التَّوراة واإلجنيل ، والعرب كانوا أنَّ هذا كان مشهُوراً : فاجلواب 

ما الفائدةُ يف بيان األيَّام اليت : فإن قيل . ُيخالطُوَنُهم ، فالظَّاهر أنَّهم كانوا مسُعوه منُهم ، فلهذا َحُسَن هذا التعريف 
  خلق مجيع العامل يف أقلِّ من ملْح البصرِ؟ خلق اهللا فيها السموات واألرض ، مع أنَّه تعاىل قادر على

أنَّه تعاىل ْحيُسن منه كلّ ما أراد ، وال ُيَعلَّلُ شيء من أفعاله بشيء من اِحلكَْمة : فاجلواب على قول أهل السُّنَّة 
اليْبُعد « : اضي وهو أنَّ أفعالُه تعاىل مشتملةٌ على املصاحلِ واحلكمة ، فقال الق: واملصاحل ، وأمَّا على قول املعتزلة 

: مث قال » أنْ يكون خلق اهللا السموات واألرض يف هذه املُدَّة املخصوصة ، أدخل يف االعتبار يف حقِّ بعض املُكَلِّفني 
أما املعترب فهو أنَّه ال بد من ُمكلٍَّف أو غري مكلَّف خلقه اهللا تعاىل قبل خلقه : فمن املُْعَترب؟ مث أجاب فقال : فإن قيل 
  .ت واألرض وإالَّ لكان خلقُُهَما عبثاً السموا

  .فََهالَّ جَاَز أن َيْخلقهَما ألجل حيوان َيْخلقُُه من بعد؟ : فإن قيل 
إنَّه تعاىل ال خياف الفْوت ، فال ُجيوُز أن يقدم على خلق ألجل حيوان سيحُدث بعد ذلك ، وإنَّما يصحُّ ذلك : قلنا 

  .شى الفَْوت ، وخناُف الَعْجز منَّا يف ُمقدِّمَات األُمور ، ألنَّا خن
وإذا ثََبَت هذا ، فقد صحَّ ما روي يف اخلرب أنَّ خلق املالئكة واجلنِّ ، كان سابقاً على خلقِ السموات واألرض : قال 

.  
أولئك املالئكةَ ال بدَّ هلم من مكاٍن ، وقبل خلق السموات واألرض ال مكان ، فكيف ميكن ُوُجودُهم بال : فإن قيل 



  ؟مكان
الذي يقدر على َتْسِكني العَْرش والسموات واألرض يف أمكنتها ، كيف يعجُز عن تسكني أولئك املالئكة يف : قلنا 

أحيازها بقدرته وحكمته؟ وأمَّا وجه االعتبار يف ذلك فُهو أنَّه ملَّا حصل هناك ُمْعَترب ، مل ميتنع أن يكون اعتباره مبا 
  .شاهده حاالً بعد حال أقوى 

وأمَّا املخلُوق دفعةً واحدةً فإنَّه ال يدلُّ . ا حيدث على هذا الوجه ، فإنه يدلُّ على أنه صادر من فاعل حكيمٍ ألنَّ م
  .على ذلك 

إنَّها ستَّة أيَّام من أيَّام اآلخرة كل يوم منها ألف سنة : هذه األيام كأيَّام الدُّنيا ، أو كما قال ابن عباس : فإن قيل 
  ِممَّا تُعدُّون

الظَّاهرُ يف ذلك أنَُّه تعريف لعباده مدَّة خلقه هلما ، وال جيوز أن يكون ذلك تعريفاً إالَّ : قال القاضي : واب فاجل
ملَّا وقع التعريف يف األيَّام املذكورة يف التوراة واإلجنيل ، وكان املذكُورُ : واملدَّة هذه األيَّام املعلومة ، وميكن أن يقال 

  .أيَّام الدنيا ، مل يكن ذلك قادحاً يف صحَّة التعريف هبا  هناك أيَّام اآلخرة ال
  هذه األيام إمنا تعد بطُلوع الشمس وغروهبا ، وهذا املعىن مفقوٌد قبل خلقها ، فكيف يعقل هذا التعريف؟: فإن قيل 
دائرة ومشسٌ  التعريف حيصل مبا أنَّه لَْو وقع حدوثُ السموات واألرض يف مدَّة ، لو حصل هناك أفالك: فاجلواب 

  .وقمر ، لكانت تلك املُدَّة مساوية لستَّة أيَّام 
  .هذا يقتضي حصول مدَّة قبل خلقِ العامل ، حيصل فيها حدوث العامل ، وذلك يوجُب قدم املُدَّة : فإن قيل 
، وحدوثها ال حيتاج  أن تلك املُدَّة غري موجودة ، بل هي مفروضة موُهومة ، ألنَّ تلك املُدَّة املعينة حادثةٌ: فاجلواب 

إىل مدَّة أخرى ، وإال لزم إثبات أزمنة ال هناية هلا وذلك حمالٌ ، فكلُّ ما يقولونه يف حدوث املدَّة ، فنحن نقوله يف 
  .حدوث العامل 

أنَّ الغالبَ : ب اليوُم قد يُراد به اليوم مع ليلِتِه ، وقد ُيَراد به النَّهَار وحده ، فما املراُد هبذه اآلية؟ فاجلوا: فإن قيل 
  .يف اللُّغة هو اليوم بليلته 

ال ميكن محل اآلية على ظاهرها ، ألنَّ االستواء على العرش : قال ابُن اخلطيب } ثُمَّ استوى َعلَى العرش { : قوله 
اً إىل معناه كونه مستقرا عليه ، حبيث إنَّه لوال العرش لسقط ونزل ، وإثبات هذا املعىن يقتضي كونه تعاىل حمتاج

العرش ، وإنه لوال العرش لسقط ونزل ، وذلك حمالٌ ، إلمجاع املسلمني على أنَّه تعاىل هو املُْمِسكُ له واحلافظُ له ، 
يدل على أنه قبل ذلك ما كان ُمْسَتوياً عليه ، وذلك يدلُّ على أنَّه تعاىل يتغيَّر من » ثُمَّ استوى « : وأيضاً فإن قوله 

ملَّا حدث االستواء يف هذا الوقت دلَّ على أنَّ : وأيضاً . متغري حمدث ، وذلك باطلٌ باالتِّفاق حالٍ إىل حالٍ ، وكل 
وأيضاً ظاهُر اآلية يدلُّ على أنه تعاىل . تعاىل كان قبل هذا الوقت ُمْضطَرباً متحرِّكاً ، وذلك من صفاتِ املُحدثات 

للتَّراخي ، وذلك يدلُّ على أنَّه تعاىل كان » ثُمَّ « كلمة  إنَّما استوى على العرش بعد خلق السموات واألرض؛ ألنَّ
قبل العرش غنّياً عن العرش ، فلمَّا خلق العرش امتنع أن تنقلب حقيقُته وذاته من االستغناء إىل احلاجة ، فوجب أن 

هبذه الوجوه  يبقى بعد خلق العرش غنّياً عن العرش ، ومن كان كذلك امتنع أن يكون مستقّراً على العرش ، فثبت
أنَُّه ال ميكن محل هذه اآلية على ظاهرها ، وإذا كان كذلك امتنع باالستدالل هبا يف إثبات املكان واجلهة ، وإذا تقرَّر 

هو اجلسم العظيم الذي يف السَّماء ، وهو خملوق قبل َخلْق : املراد بالعرش هنا : هذا ، فقال مجهور املفسِّرين 
  :وله السموات واألرض ، بدليل ق



  ] . ٧: هود [ } َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى املآء { 
املراد « . وقال أُبو مسلم األصفهاين . ملكه : فالن على عرشه أي : امللك ، يقال : املراد من العرش : وقيل 

بانيه يسمَّى أنَّه تعاىل ملَّا خلق السموات واألرض سطحها ورفع مسكها ، فإنَّ كلَّ بناء يسمَّى َعْرشاً ، و: بالعَْرش 
َوِهَي َخاوَِيةٌ على { : يبنون ، وقال : أي ]  ٦٨: النحل [ } َوِمَن الشجر َوِممَّا َيْعرُِشونَ { عارشاً ، قال تعاىل 

َوكَانَ { : أنَّ القرية خلت منهم مع سالمة بنائها وقيام سقفها ، وقال : ، واملراد ]  ٢٥٩: البقرة [ } ُعُروِشَها 
بناؤه على املاِء ، وإنَّما ذكر اهللا تعاىل ذلك ، ألنه أعجب يف القدرة ، ألنَّ : أي ]  ٧: هود [ } آء َعْرُشُه َعلَى امل

الباين يتباعد عن املاء إىل األرض الصلبة ، لئالَّ ينَهِدم بناُؤه ، واهللا تعاىل بىن السموات واألرض على املاء ، ليعرف 
َوجََعلَ لَكُْم مَِّن الفلك { هو االستعالء عليه بالقَْهر ، لقوله : اء على العرش العُقالء كمال قُْدرِتِه ، فاملَُراد باالستو

، ]  ١٣،  ١٢: الزخرف [ } واألنعام َما َتْركَُبونَ ِلَتْسَتوُواْ على ظُُهورِهِ ثُمَّ َتذْكُرُواْ نِْعَمةَ رَبِّكُمْ إِذَا استويتم َعلَْيِه 
محله على العرش الذي يف السَّماء ، ألنَّ االستدالل على وجود الصَّانع ، فوجب َحْملُ اللفظ على ذلك ، وال جيوُز 

جيب أن يكون بشيء معلُوم ومشاهد ، والعرش الذي يف السماء ليس كذلك ، وأمَّا أجرام السموات واألرض فهي 
  .» مشاهدة َمْحسُوسة ، فكان االستدالل بأحواهلا على وجود الصَّانع صواباً حسناً 

  .اآلية ]  ٢٧: النازعات [ } أَأَنُتْم أََشدُّ َخلْقاً أَمِ السمآء َبَناَها { : ه تصري هذه اآلية موافقةٌ لقوله وهبذا الوج
  :فيه ثالثة أوجه } ُيَدبُِّر األمر { : قوله 

  .» إنَّ « أنه يف حملِّ رفعٍ خرباً ثانياً ل : أحدها 
  .أنَّه حالٌ : الثاين 

يقضيه وحده على حسب مقتضى احلكمة ، : » يدبِّر األمر « ومعىن . له من اإلعراب  أنه مستأنٌف ال حملَّ: الثالث 
يدبر : أي } َما ِمن َشِفيعٍ إِالَّ ِمن َبْعِد إِذْنِِه { قوله . ُيدبِّر أْحوَال اخلَلْقِ ، وأحوال ملكوت السموات واألرض : أي 

  .ن الشفعاء ال يشفعون إال من بعد إذنِِه أ: األشياء ، ال بشفاعة شفيعٍ ، وال تدبري مدبر ، فمعناه 
قال الزَّجَّاج : كيف يليق ذكر الشَّفيع مع ذكر مَْبَدأ اخلَلْقِ ، وإنَّما يليق ذكره بأْحوال القيامة؟ فاجلواب : فإن قيل 

ا ردٌّ على النضر بن وهذ. إنَّ األصنام شفعاؤنا عند اهللا : إنَّ الكفَّار الذين كانوا خماطبَني هبذه اآلية كانوا يقولون : 
  .إذا كان يوم القيامة تشفعين الالَّت والُعزَّى : احلارث ، كان يقول 

  .» الزْوج والفرد : الشَّفيُع هاهنا هو الثاين ، مأخوذ من الشفع الذي خيالف الوتر ، كما يقال « : وقال أبو مسلم 

مث خلق املالئكة واجلنَّ والبشر ، وهو املراد من  خلق اهللا السموات واألرض وحدهُ ال شريَك يعينه ،: فمعىن اآلية 
مث قال . كُْن حتَّى كان : مل حيُدث أحٌد ومل يدخل يف الوجود ، إالَّ من بعد أن قال له : أي } إِالَّ ِمن بَْعِد إِذْنِهِ { قوله 

هو املستحقُّ جلميع العبادات ، ألنه هو ُمَبيِّناً بذلك أنَّ العبادة ال تصلح إال له ، وأنه } ذلكم اهللا َربُّكُْم فاعبدوه { 
  .املنعُم جبميع النِّعم اليت ذكرها 

  .داالًّ بذلك على ُوجُوب التَّفكُّر يف تلك الدَّالئل القاهرة الباهرة } أَفَالَ َتذَكَُّرونَ { : مث قال 
  .اآلية } إِلَْيِه َمْرجُِعكُمْ َجِميعاً { : قوله تعاىل 

الرجع » إليه مرجعكم « الة على إثبات املبدأ ، أردفه مبا يدلُّ على صحَّة القول باملعاد فقوله ملَّا ذكر الدَّالئل الدَّ
نصب على احلال أي ذلك الرجوع حيصل حال االجتماع وهذا يدل على أن املراد » مجيعها « مبعىن الرجوع و 

  .بالرجوع القيامة ال املوت 
  .وعدكم بذلك : » إلَْيِه مْرجِعكُْم « املؤكَِّد؛ ألنَّ معىن منصوٌب على املصدر » وْعَد اهللاِ « : وقوله 



  .أَحق ذلك حقّاً : مصدٌر آخُر مؤكٌِّد ملعىن هذا الوعد ، وناصبه مضمر ، أي » َحقّاً « : وقوله 
. ظرف َوْعَد اهللا يف حق ، يعين على التَّْشبيه بال: ، أي » يف « على تقدير » َوْعَد « ب » َحقّاً « انتصب : وقيل 

  ]الطويل : [ وقت حق؛ وأنشد : التقدير : وقال األخفش الصغري 
  َوالَ وَاِلجاً إِالَّ عليَّ َرقيُب... أَحقّاً ِعَباَد اهللا أنْ لَْسُت ذَاِهباً  -٢٨٧١

اجلمهور على كسر اهلمزة لالستئناف ، وقرأ عبد اهللا ، وابن القعقاع ، واألعمش ، وسهيل بن » إنَُّه َيْبدَؤا « 
  :عيب بفتحها ، وفيها تأويالٌت ش

  ]الطويل : [ حقَّ بدُء اخلَلْقِ ، ثُمَّ إعادته؛ كقوله : أي » َحقّاً « أن تكون فاعالً مبا نصب : أحدها 
  .. . .أََحقّاً عباَد اِهللا أنْ لَْسُت َجائِياً  -٢٨٧٢
  .البيت 

  .» خلَلْق حيقُّ أنَّه يبدأ ا: والتقدير « وهو مذهُب الفرَّاء ، فإنَّه قال 
إعادةُ : وعد اهللا تعاىل بدء اخللق مث إعادته ، واملعىن : ، أي » َوْعَد اِهللا « أنه منصوٌب بالفعل الذي نصب : والثاين 

  .اخللْقِ بعد بدئه 
  .ألنَُّه ذكر هذه األوجه الثالثة الزخمشري وغريه : أنه على حذِف الم اجلرِّ ، أي : الثالث 
  .قالهُ ابن عطية » َوْعَد اِهللا «  أنَُّه بدلٌ من: الرابع 

غري مؤكٍد ، ألنَّ » َحقّاً « باملصدر املنون ، وهذا إنَّما يتأتَّى على َجْعل : أي » َحقّاً « أنه مرفوعٌ بنفس : اخلامس 
  .املؤكََّد ال عمل له إالَّ إذا نَاَب عن فعله ، وفيه حبث 

أحقاً : يف حملِّ رفع مبتدأ مؤخراً ، كقوهلم » إنَّه « اً مقدماً ، و مشبهاً بالظَّرف خرب» َحقّاً « أن يكون : السادس 
  .أيف حقٍّ ذهابك : تقديره : أنَّك ذاهُب ، قالوا 
خرب » حق « وكون : على االبتداء واخلرب ، قال أبو حيَّان » أنّ « برفع حق وفتح » َحقٌّ أنَّه « وقرأ ابن أيب عبلة 

معرفة ، » أن « صحيٌح أنك خمرج؛ ألنَّ اسم : الوجه يف اإلعراب ، كما تقول  هو املبتدأ هو» أنه « مبتدأ ، و 
؛ كقوله » إنَّ « والذي تقدَّمه يف هذا املثال نكرة ، فظاهُر هذه العبارة ُيْشعر جبواز العكس ، وهذا قد ورد يف باب 

  ]الطويل : [ 

  مِّ الكَِرامِ اخلَضَارِمِبآَباِئَي الشُّ... وإنَّ حراماً أنْ أُسبَّ ُمجَاِشعاً  -٢٨٧٣
  ]الطويل : [ وقوله 
  وَهلْ عندَ رْسمٍ دارٍ ِمْن ُمَعوَّلِ... وإنَّ شفَاًء عْبَرةٌ أنْ سَفَْحُتَها  -٢٨٧٤

  ]الوافر : [ عن نكرةٍ مبعرفٍة ، كقوله » كان « ، وقد أخرب يف » َعْبَرة « بدالً من » أنْ سَفَحُْتَها « على َجْعلِ 
  ال َيُك موِقٌف ِمْنِك الوََداعَاو. . ...  -٢٨٧٥
  ]الوافر : [ وقوله 
  يكُونُ مِزاَجَها َعَسلٌ وَماُء. . ...  -٢٨٧٦

على « َحّق » و « َوْعد » وأجاز رفَع . « مَْرجُِعكُْم » ، جبعله خرباً ل « َوْعد » وأجاز الفرَّاء رفع « : قال مكِّي 
  .» االبتداء واخلرب ، وهو حسٌن ، ومل يقرأ به أحد 

وحده فقط تقدَّم أن ابن أيب » َحقٌّ « معاً أحد ، وأمَّا رفُع » َحّق « ، و » َوْعد « نعم مل يرفع : قال شهاُب الدِّين 
قاله » َحقّاً « ألنه قد ُوِصَف بقوله » أنَّه « عامالً يف » وْعد اهللا « عبلة قرأه ، وتقدَّم توجيهه ، وال جيوز أن يكون 



معموالً له » إنَّه َيْبدأ « بلفظ الفعل املاضي ورفع اجلاللة فاعلةً ، وعلى هذه يكون » وَعَد اُهللا « أبو الفتح ، وقرىء 
ِمْن أْبَدأ ، » يُْبِدىء « ، واجلمهُور على َيْبَدأ بفتح الياء من َبَدأ ، وابُن أيب طلحة » أنه « إنْ كان هذا القَارِىُء يفتح 

  .وَبَدأ وأْبَدأ مبعىن واحد 
  فصل
كَْيفَ { : إنَّه يبدأ اخللق؛ ليأمرهم بالعبادة ، مث ُيميتُُهم مث يعيدهم ، كقوله يف البقرة : ذه اآلية إضمار ، تقديره يف ه

  ] . ٢٨: البقرة [ } َتكْفُُرونَ باهللا َوكُْنُتْم أَمَْواتاً فَأَْحَياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم 
} ذلكم اهللا رَبُّكُْم فاعبدوه { قال من قبله  -تعاىل  -ألمر بالعبادة ههنا؛ ألنَّه حذف ذكر ا -تعاىل  -إالَّ أنَّه 

وهذه اآلية تدلُّ على أنَّه تعاىل يعيد مجيع املخلوقات ، وإعادهتا . وحذف ذكر اإلماتة ، ألنَّ ذكر اإلعادة يدلُّ عليها 
َيْوَم َنطْوِي السمآء كَطَيِّ { : ، ونظريه قوله تعاىل  ال ميكن إالَّ بعد إعدامها ، وإال لزم إجياد املوجود وهو حمالٌ

  .فحكم بأنَّ اإلعادة تكون مثل االبتداء ]  ١٠٤: األنبياء [ } السجل ِللْكُُتبِ كََما َبَدأَْنآ أَوَّلَ َخلْقٍ نُِّعيُدهُ 
إمَّا : وجيوز أن يكون حاالً » َيجْزَِي  «متعلٌق ب » بالِقْسِط « ، و » ثُمَّ ُيِعيُدُه « متعلِّق بقوله » لَيْجزِي « : قوله 

  .العدل : َيجْزيُهم ُملَْتبِساً بالِقْسِط أو ملتبسني به ، والِقْسطُ : من الفاعل أو املفعول ، أي 
  فصل

فإنَّه  تدل على أنَّه تعاىل خلق العباد للثواب والرمحة ، وأيضاً« لَيْجزِيَ الذيَن آَمُنوا » الالَّم يف قوله « : قال الكعيبُّ 
} والذين كَفَرُواْ لَُهمْ َشرَاٌب مِّْن َحِميمٍ { : التعليل على الثواب ، ومل يدخلها على العقاب ، بل قال « الم » أدخل 

ما أراد منهم الكفر ، ومل خيلق الكفر  -تعاىل  -فدل على أنَّه خلق اخللق للرَّمحِة ال للعقاب ، وذلك يدلُّ على أنَّه 
  .» فيهم 

لو فعل فعالً لعلٍَّة لكانت تلك الِعلَّة ، إن  -تعاىل  -حمالٌ؛ ألنه  -تعاىل  -أنَّ الَم التعليل يف أفعال اهللا  :واجلواب 
  .كانت قدمية لزم قدم الفعل ، وإن كانت حادثة فيلزم التسلسل ، وهو حمال 

  فصل
  :وجهان » الِقْسط « يف تفسري 

لذي يكون ال زائداً وال ناقصاً ، وذلك يدلُّ على أنَّه تعاىل ال يزيدُهم أنَّه العدل ، كما تقدم؛ والعدلُ هو ا: األول 
  .على ما يستحقونه بأعماهلم ، وال يتفضَّل عليهم بشيء 

« أنَّ الثواب أيضاً حمُض التَّفضُّل ، وأيضاً فبتقدير أن يساعد على حصول االستحقاق إال أنَّ لفظ : فاجلواب 
ِلمَ خصَّ املؤمنني : ال يدلُّ عليه ، فإن قيل » الِقْسط « ْجرِ ، فأمَّا املنع من الزِّيادة فلفظ يدلُّ على توفية األ» الِقْسطِ 

  جيازي الكافرين أيضاً بالقسطِ؟ -تعاىل  -بالقسِط مع أنَّه 
  .أنَّ ختصيَص املؤمنني يدلُّ على مزيد العناية يف حقِّهم ، وعلى كوهنم خمصوصني مبزيد اإلحسان : فاجلواب 

ليجزي الذين آمُنوا بقسطهم ، ومبا أقسطوا وعدلوا ومل يظلموا : أن املعىن :  -يف تفسري الِقْسطِ  -جه الثاين الو
، ]  ١٣: لقمان [ } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعظِيٌم { أنفسهم حني آمنُوا وعملو الصَّاحلات ، ألنَّ الشِّرَك ظلٌم ، قال تعاىل 

وهذا أقوى؛ ألنه يف مقابلة ]  ٣٢: فاطر [ } فَِمْنُهْم ظَاِلٌم لَِّنفِْسهِ { : ال تعاىل والعصاة أيضاً قد ظلموا أنفسهم ، ق
  .} بَِما كَانُواْ َيكْفُُرونَ { : قوله 
  :حيتمل وجهني } والذين كَفَرُواْ { : قوله 

  .أن يكون مرفوعاً باالبتداِء ، واجلملة بعده خربه : أحدمها 



ُجيوُز أن » شَرابٌ « و . على املوصول قبله ، وتكونُ اجلملةُ بعده ُمَبيَِّنة جلزائهم  أن يكون منصوباً عطفاً: والثاين 
  .يكون فاعالً ، وأن يكون مبتدأن واألولُ أولَى 

استقرَّ هلم شراٌب من محيم : الظَّاهُر تعلُّقه باالستقرار املضمر يف اجلارِّ الواقع خرباً ، والتقدير » بَِما كَانُوا « : قوله 
  :وجوَّز أبو البقاء فيه وجهني ومل يذكر غريمها . عذاب أليٌم مبا كاُنوا و

  .» َعذاب « أن يكون صفة أخرى ل : األول 
: قال الواحدي . أن يكون خرب مبتدأ حمذوف ، وهذا ال معىن له ، وال حاجة إىل العدول عن األوَّل : والثاين 
أْسَخْنُتُه ، أْحِميِه ، فهو محيٌم ، ومنه : َحَمْمُت املاَء ، أي : ، يقال  الذي أسخَن بالنَّار حىت انتهى حرُّه: احلَميُم 
  .احلَمَّام 
  فصل

دلَّت اآلية على أنَّه ال واسطة بني أن يكون املكلَّف ُمؤمناً ، وبني أن يكون كافراً ، ألنَّه اقتصر يف اآلية على ذكر 
  .هذين القسمني 

واهللا َخلََق كُلَّ َدآبٍَّة مِّن مَّآٍء { :  ال ينفي القسم الثالث؛ ألنَّ قوله تعاىل بأنَّ ذكر هذين القسمني: وأجاب القاضي 
  }فَِمْنُهْم مَّن َيْمِشي على َبطْنِِه َوِمنُهْم مَّن َيْمِشي على رِْجلَْينِ َوِمْنُهْم مَّن َيْمِشي على أَرَْبعٍ 

كر املقصود أو األكثر ، وترك ما عداه ، إذا كان قد ومل يدلَّ على نفي القسم الرابع ، بل رمبا ذ]  ٤٥: النور [ 
  .بيِّن يف موضع آخر ، وقد بيَّن اهللا حال القسم الثالث يف سائر اآليات 

إنَّما يترك القسُم الذي جيري جمرى النَّادر ، ومعلوم أنَّ الفسَّاق أكثر من أهل الطَّاعِة ، فكيف ُجيوز ترك : وجوابه 
فإنَّما ترك ذكر القسم الرابع ، ألنَّ ]  ٤٥: النور [ } واهللا َخلََق كُلَّ َدآبٍَّة { قوله تعاىل  ذكرهم يف هذا الباب؟ وأما

أقسام دواب األرض كثرية ، فكان ذكرها بأسرها يوجُب اإلطناب ، خبالف مسألتنا ، فإنه ليس هنا إالَّ القسم 
  .افٌر ، فظهر الفرق الثَّالث ، وهو الفاسُق الذي يزعم اخلصُم أنَّه ال مؤمٌن وال ك

ا َخلََق اللَُّه ذَِلَك إِلَّا بِالَْحقِّ ُهَو الَِّذي َجَعلَ الشَّْمَس ِضَياًء َوالْقََمرَ ُنوًرا َوقَدََّرُه َمنَازِلَ ِلَتْعلَُموا َعَدَد السِّنَِني َوالِْحَساَب َم
ْيلِ َوالنََّهارِ َوَما َخلََق اللَُّه ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ لَآيَاٍت ِلقَْومٍ إِنَّ ِفي اْخِتلَاِف اللَّ) ٥(ُيفَصِّلُ الْآَياِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ 

  ) ٦(َيتَّقُونَ 

  .اآلية } ُهَو الذي جََعلَ الشمس ضَِيآًء { : قوله تعاىل 
ة القول باحلشر ملَّا ذكر الدالئل الدَّالة على اإلهليَّة ، وهي التَّمسُّك خبلق السموات واألرض ، مث فرع عليها صحَّ

والنشر ، عاد إىل ذكر الدَّالئل الدَّالة على اإلهليَّة ، وهي التمسُّك بأحوال الشمس والقمر ، وهو إشارةٌ إىل توكيد 
أثبت القول باحلشر والنشر بناًء على أنَّه ال بد من إيصالِ الثَّواب إىل  -تعاىل  -الدَّليل على احلشر والنشر؛ ألنَّه 

  .، والعقاب إىل الكُفَّار ، وأنَّه جيب متييُز املُْحسن عن املُِسيء أهل الطَّاعة 
مث ذكر يف هذه اآلية أنَّه جعل الشمس ضياًء والقمر نُوراً وقدََّرُه منازل ، ليتوصَّل املُكلَّف بذلك إىل معرفة السنني 

متييز : لصَّيف ، فكأنَّه تعاىل يقول واحلساب ، فُيرتِّب مهمات معاشه وزراعته وحراثته ، ويُعدَّ مهمات الشِّتاء وا
احملسن على املسيء ، أوجب وأوْلَى من تعليم أحوال السِّنني والشُُّهور ، فلمَّا اقتضت احلكمة خبلق الشمس والقمر 

هلذا املهمِّ الذي ال نفع له فبأن تقتضي احلكمة والرَّمحة متييز احملسن عن املسيء بعد املوت ، مع أنَّه يقتضي النفع 



األَبِدّي والسعادة السَّرمديَّة كان أوىل ، فلمَّا كان االستدالل بأحوال الشَّمس والقمر من الوجه املذكور يف هذه 
اآلية ممَّا يدلُّ على التَّوحيد من وجٍه ، وعلى صحَّة القول باملعاد من الوجه الذي ذكرناه ، ال جرم ذكر اهللا تعاىل 

  .صحَّة املعاد هذا الدَّليل بعد ذكر الدَّليل على 
« إمَّا مفعولٌ ثاٍن على أنَّ اجلعل للتصيري ، وإمَّا حالٌ على أنَّه مبعىن اإلنشاِء ، واجلمُهور على : » ِضَياًء « : قوله 

وقرأ قُْنُبل عن ابن كثريٍ هنا ويف األنبياء والقصص . بصريح الَياِء قبل األلف ، وأصلها واو؛ ألنَّه من الضَّْوء » ِضَياًء 
وأوِّلت على أنه مقلوٌب قدِّمت الُمه وأخِّرت عينه ، فوقعت . بقلب الياء مهزة ، فتصري ألفٌ بني مهزتني » ئَاء ِض« 

« ملَّا قلبت الكلمة صارت : وأْرِدية ، وإن شئت قلت » رَِداء « الياُء طرفاً بعد ألف زائدة فقلبت مهزة على حدِّ 
من الواو لعدم موجب قلبها ياء وهو الكسر لسابقها ، مث أبدلت الواو بالواو ، عادت العني إىل أصلها » ِضَياواً 

، » إنَّها قُلبْت ألفاً ، ثُمَّ قُِلبت األلفُ مهزة ، لئالَّ جتتمع ألفان « : وقال أبو البقاء . » ِكَساء « مهزة على حدِّ 
ف يتخيَّلُون يف قلب احلرِف اخلفيف إىل أثقل واسُتبِْعدت هذه القراءة من حيث إنَّ اللغة َمْبنِيَّة على تسهيل اهلمزِ فكي

منه؟ ال غرو يف ذلك ، فقد قلُبوا حروف العلَّة األلف والواو والياء مهزةً يف مواضع ال ُتْحصرُ إال بُعْسرٍ ، إالَّ أنه هنا 
  .ثقيلٌ؛ الجتماع مهزتني 

ياء قيام ، وصيام ، فال وجه : و ، مثل منقلبة عن وا» ِضَياء « وأكثر النَّاس على تغليط هذه القراءة؛ ألنَّ ياء 
وهذه قراءةٌ ضعيفةٌ ، فإنَّ قياس اللُّغِة الفراُر من اجتماع مهزتني إىل ختفيِف إحداُهَما « : للهمزة فيها ، قال أبو شامة 

  . »، فكيف يَُتخيَّل بتقدميٍ وتأخريٍ ُيؤدِّي إىل اجتماع مهزتني مل يكونا يف األصل؟ هذا خالُف حكم اللُّغة 

هبمزتني يف كل القرآن « ِضئَاء » قرأ ابن كثري وحده « :  -وهو ممَّْن قرأ على قنبل  -وقال أبو بكر بن ُمجاهد 
اهلمزة األوىل قبل األلف ، والثانية بعدها ، كذلك قرأُت على قنبل وهو غلط ، وكان أصحاب البّزي ، وابن فليح 

  .» مثل الناس « ِضَياء » ُينكُرونَ هذا ويقْرُؤون 
كثرياً ما يََتجَرَّأ أبو بكر على شيخه وُيَغلِّطه ، وسيمرُّ بَك مواضع من ذلك ، وهذا ال ينبغي « : قال شهاُب الدِّين 

  .» أن يكون ، فإنَّ قُنُْبالً باملكان الذي مينع أن يتكلَّم فيه أحد 
» ِضَياء ونُوراً « تقدم ذلك أوَّل البقرة و ؛ ألنَّ الضوَء أقوى من النُّور ، وقد » ضَِياًء « : وقوله يف جانب الشمس 

إنه كرم وجود ، أو على حذف : حيتمل أن يكونا مصدرين ، وجُِعال نفَس الكوكبني مبالغة ، كما يقال للكرمي 
كَسْوط وِسَياط ، وَحْوض وِحيَاض » َضْوء « حيتمل أن يكون مجع » ِضَياء « ذاتِ ضياء وذا ُنورٍ ، و : مضاٍف أي 

.  
قدَّر : إمَّا من األول أي : ُنصب على ظرف املكان ، وجعله الزخمشريُّ على حذِف مضاٍف » َمَنازِلَ «  :قوله 

ظرفاً كما َمّر ، وعلى الثاين » َمنازِلَ « قدَّرُه ذا منازل ، فعلى التقدير األول يكون : مسريه ، وإمَّا من الثاين أي 
بعد أن ذكر التقديرين ،  - صيَّره ذا منازل بالتقدير ، وقال أبو حيَّان معىن» قدََّر « يكون مفعوالً ثانياً على تضمني 

أو قَدَّر له منازل ، فحذف وأوصل الفعل إليه ، فانتصب حبسب هذه التَّقادير على الظَّرف : ومل يعُزمها للزخمشري 
  .سبقُه إىل ذلك أُبو البقاء  وقد]  ٣٩: يس [ } والقمر قَدَّرَْناُه َمَنازِلَ { : أو احلال أو املفعول ، كقوله 

  .يعود على القمر وحده ، ألنَّه هو ُعمدةُ العرب يف توارحيهم » قدَّرُه « والضمري يف 
وحيتمل أن يريدمها معاً حبسبِ أهنم يتصرَّفان يف معرفة عدد السِّنني واحلساب لكنَّه اجتزىء « : وقال ابُن عطيَّة 

  ]الطويل : [ ؛ وكما قال الشاعر ]  ٦٢: التوبة [ } َرسُولُُه أََحقُّ أَن يُْرُضوُه واهللا َو{ بذكر أحدمها ، كقوله تعاىل 
  بَرِيئاً ومْن أْجلِ الطَّوِيِّ رمَانِي... َرَمانِي بأْمرٍ كُْنُت ِمنْهث ووَالِدي  -٢٨٧٧



ومن يدري ما : ه أم َتجُرُّه؟ فقال أَتْنصُب: ، وسُئل أبو عمرو عن احلساب « قدََّرُه » متعلِّق ب : « ِلَتْعلَُمواْ » : قوله 
ال ميكن : فتجرَّه؟ فكأنَّه قال « السِّنني » فتنصبه أم على « َعَدَد » هل تعطفه على : عدد احلساب؟ يعين أنه سئل 

  .جرُّه ، إذ يقتضي ذلك أن يعلم عدد احلسابِ وال يقدر أحٌد أن يعلم عدده 
  فصل

جعل الشمس ذات ضياء : وقيل . بالليل } والقمر ُنوراً { بالنهار ، } َيآًء ُهَو الذي جََعلَ الشمس ِض{ : معىن اآلية 
َهيَّأ له منازل ال جياوزها وال يقُصر دوهنا ، ومل يقل : قدَّر له ، يعىن : أي } َوقَدََّرُه َمنَازِلَ { ، والقمر ذا ُنورٍ ، 

  .قدرمها 

ينصرف إىل القمر خاصة ، ألن بالقمر : وقيل . ملا قدَّمنا قيل تقدير املنازل منصرفٌ اليهما ، واكتفى بذكر أحدمها 
املنازل املشهورة ، وهي الثمانية : ومنازل القمر هي . خاصة يعرف انقضاء الشُّهور والسِّنني ، ال بالشمس 

عاً والعشرون منزالً ، وهذه املنازل مقسومة على الُبروجِ االثين عشر ، لكل برج منزلتان واحدة إن كان الشهر تس
وعشرين ، فيكون انقضاء الشهر مع نزوله تلك املنازل ، ويكون مقام الشهر يف كل منزلة ثالثة عشر يوماً ، 

  .فيكون انقضاء السنة مع انقضائها 
أنَّ الشمس سلطان النهار وأنَّ القمر سلطان الليل ، وحبركة الشمس تنفصل السنة إىل الفصول األربعة ، : واعلم 

تنتظُم مصاحلُ هذا العامل ، وحبركة القمر حتُصل الشهور ، وباختالف حاله يف زيادة ضوئه ونقصانه وبالفصول األربعة 
ختتلف أحوال رطوبات هذا العامل ، وبسبب احلركة اليومية حيصل النهار والليل ، فالنهار زمان التَّكسُّبِ والطلب ، 

  .للخلق وعظم عنايته هلم  -اىل تع -والليل زمان للرَّاحة ، وهذا يدلُّ على كثرة رمحة اهللا 
أودع يف أجرام األفالك والكواكب خواصَّ معينة ، وقوى  -تعاىل  -هذا يدلُّ على أنه : قال حكماء اإلسالم 

خمصوصة باعتبارها تنتظم مصاحل هذا العامل السُّفلي ، إذ لَْو لَْم يكُْن هلا آثاٌر وفوائد يف هذا العامل ، لكان خلقها عبثاً 
  .بغري فائدة ، وهذه النُّصوص تُنايف ذلك  وباطالً
ما خلق اهللا ذلك املذكور إال ملتبساً : إشارةٌ إىل اخللق ، والتقدير » ذلك « } َما َخلََق اهللا ذلك إِالَّ باحلق { : قوله 

، وال حاجة إليه ،  للحقِّ: الباء مبعىن الالَّم أي : وقيل . إمَّا من الفاعل وإمَّا من املفعول : باحلقِّ ، فيكون حاالً 
  .مل خيلقه باطالً ، بل إظهاراً لصنعته ، وداللة على قدرته : واملعىن 

 -بياء الغيبة جرياً على اسم اهللا » يُفصِّل « قرأ ابن كثري ، وأبو عمرو ، وأبو جعفر ، ويعقوب » ُيفَصِّلُ « : قوله 
  .التَّكلُّم للتَّعظيم  بنون العظمة ، التفاتاً من الغيبة إىل: ، والباقون  -تعاىل 

ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ « هو ذكر هذه الدالئل الباهرة ، واحدة عقب األخرى مع الشَّرح والبيان ، مث قال : ومعىن التَّفصيل 
املراد منه تفكر وعلم فوائد خملوقاته ، وآثار إحسانه ، ألنَّ : وقيل . العقل الذي يعمُّ الكل : املراد منه : قيل » 

عليه  -مع أنه ]  ٤٥: النازعات [ } إِنََّمآ أَنَت ُمنِذُر َمن َيْخَشاَها { ء هم املنتفعون هبذه الدالئل ، كقوله العلما
  .كان منذراً للكُلِّ  -الصالة والسالم 

  .اآلية } نَّ ِفي اختالف الليل والنهار { : قوله تعاىل 
  .اعلم أنَّه تعاىل استدلَّ على التوحيد واإلهلية 

  .بتخليق السموات واألرض : أوالً 
  .بأحوال الشمس والقمر : وثانياً 
إِنَّ { : يف هذه اآلية باملنافع احلاصلة من اختالف الليل والنهار ، وقد تقدم تفسريه يف سورة البقرة عند قوله : وثالثاً 



  ] . ١٦٤: البقرة [ } ِفي َخلْقِ السماوات واألرض 
  :العامل أربعة أقسام واعلم أنَّ احلوادث احلادثة يف هذا 

األحوالُ احلادثة يف العناصر األربعة ، ويدخل فيها أحوال الرَّعد والَبْرق والسَّحاب واألمطار والثُّلُوج ، : أحدها 
  .ويدخل فيها أحوال البحار ، وأحوال املَدِّ واجلْزرِ ، وأحوال الصَّواعق والزَّالزل واخلَْسِف 

  .بةٌ كثريةٌ أحوال املعادن وهي عجي: وثانيها 
  .اختالف أحوال النَّبات : وثالثها 
  .} َوَما َخلََق اهللا ِفي السماوات واألرض { : اختالف أحوال احليوانات ، وكلُّها داخلةٌ يف قوله : ورابعها 
  .خصَّها باملتَّقني؛ ألنَّهم حيذرون العاقبة } آليَاٍت لِّقَْومٍ َيتَّقُونَ { : مث قال 

أُولَِئَك َمأَْواُهمُ النَّارُ ) ٧(َيْرُجونَ ِلقَاَءَنا َوَرضُوا بِالَْحَياِة الدُّْنَيا وَاطَْمأَنُّوا بَِها َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آَياتَِنا غَاِفلُونَ  إِنَّ الَِّذيَن لَا
  ) ٨(بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ 

  .اآلية } إَنَّ الذين الَ يَْرُجونَ لِقَآَءَنا { : قوله تعاىل 
الدَّالئل القاهرة على إثبات اإلهليَّة ، وعلى صحَّة القول باملعاد ، واحلَْشرِ ، والنَّْشرِ ، شرح بعده أحوال من  ملَّا ذكر

  :يكفُر هبا ، ومن يؤمن هبا؛ فأما شرح أحوال الكُفَّار ، فهو املذكور يف هذه اآلية ، وصفهم فيها بأربع صفاٍت 
  .} ونَ لِقَآَءَنا إَنَّ الذين الَ َيْرُج{ : قوله : األوىل 

{ : اخلوف؛ لقوله : ال خيافون البعث؛ ألنَّهم ال يؤمنون به ، والرَّجاء : معناه : قال ابن عبَّاس ، ومقاتل ، والكليب 
، ]  ٤٩: األنبياء [ } َوُهْم مَِّن الساعة ُمْشِفقُونَ { : ، وقوله ]  ٤٥: النازعات [ } إِنََّمآ أَنَت مُنِذُر َمن َيْخَشاَها 

  ]الطويل : [ ؛ وقال اهلذيلُّ ]  ١٣: نوح [ } مَّا لَكُْم الَ تَْرُجونَ ِللَِّه َوقَاراً { : وقوله 
  وَخالفََها يف بَْيِت ُنوبٍ َعوَاِسلِ... إذَا لَسَعْتُه النَّْحلُ ملْ يَْرُج لسَْعَها  -٢٨٧٨

هو الوصول إىل الشيء ، وهذا يف حقِّ : نَّ اللِّقاء ال يطمُعون يف ثوابنا ، واعلم أ: الطَّمع؛ واملعىن : وقال الزَّجَّاج 
  .لقيُت فُالناً ، إذَا رأْيَتُه : حمالٌ؛ ألنه ُمنَزٌَّه عن احلدِّ؛ فوجب أن يكون جمازاً عن الرُّؤية؛ فإنه يقال  -تعاىل  -اهللا 

  .طلب اللَّذاِت اجلسمانيَّة  ، وهذه إشارة إىل استغراقهم يف} َوَرُضواْ باحلياة الدنيا { : قوله : الصفة الثانية 
جيوز أن يكون عطفاً على الصِّلة ، وهو الظاهُر ، وأن تكون الواو للحال » واطمأنوا بَِها « : قوله : والصفة الثالثة 

،  وهذه صفةُ األشقياء ، وهي أن حتصل هلم الطُّمأنينة يف حُّبش الدُّْنيا واالشتغال بلذَّاهتا. وقد اطمأنُّوا : ، والتقدير 
،  -تعاىل  -فيزول عن قُلُوهبم الوجلُ ، فإذا مسعُوا اإلنذاَر والتَّخويَف مل توجل قلوهبم وصارت كامليتة عند ذكر اهللا 

إِذَا ذُِكَر اهللا َوجِلَتْ { : ، كما قال  -تعاىل  -وهذا خبالف صفة السُّعداء ، فإنَّهم حيُصلُ هلم الوجل عند ذكر اهللا 
َوَتطَْمِئنُّ قُلُوُبُهمْ بِِذكْرِ اهللا { : ، ثُمَّ إذا قويت هذه احلالةُ اطمأنُّوا بذكر اهللا ، كما قال ]  ٢:  األنفال[ } قُلُوُبُهْم 

  ] . ٢٨: الرعد [ } أَالَ بِِذكْرِ اهللا َتطَْمِئنُّ القلوب 
  .البعض  واطمأنُّوا إليها ، إالَّ أنَّ حروف اجلرِّ حيسن إقامة بعضها مقام: ومقتضى اللُّغة أن يقال 

حيتمل أن يكون من باب عطف الصفات ، مبعىن أنَّهم . } والذين ُهْم َعْن آَياِتَنا غَاِفلُونَ { : قوله : الصفة الرابعة 
جامُعون بني عدم رجاء لقاِء اهللا وبني الغفلة عن اآلياِت ، واملراد بالغفلة اإلعراض ، وأن يكون هذا املوصولُ غري 

  .إنَّ الذين ال َيْرُجون ، وإنَّ الذين ُهْم : ، أي » إنَّ « اسم  األولِ ، فيكون عطفاً على
» أولئك « خرب هذا املبتدأ الثاين ، والثاين وخربه خرب » النَّار « مبتدأ ثاٍن ، و » َمأواُهُم « مبتدأ ، و » أولئك « و 



» َمأواُهُم النَّاُر « : تضمَّنتُه اجلملةُ من قوله متعلٌِّق مبا » بَِما كَانُوا « ، و » إنَّ الذيَن « وخربه خرب » أولئك « ، و 
وقال أبو . مصدريةٌ ، وجيء بالفعل بعدها مضارعاً داللةً على استمرار ذلك يف كلِّ زمان » ما « والباُء سببيَّةٌ ، و 

  .» ُجوزُوا مبا كاُنوا : إن الباء تتعلَّق مبحذوٍف ، أي « : البقاء 

َدْعَواُهمْ ) ٩(ِملُوا الصَّاِلَحاِت َيْهِديهِمْ َربُُّهْم بِإِميَانِهِمْ َتْجرِي ِمْن َتحِْتهُِم الْأَْنهَاُر ِفي َجنَّاِت النَِّعيمِ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَع
  ) ١٠( ِفيَها سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وََتِحيَُّتُهْم ِفيَها َسلَاٌم َوآِخُر َدْعَواُهمْ أَِن الَْحْمدُ ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني

  .اآلية } إِنَّ الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { : قوله تعاىل 
صدقُوا : أي } إِنَّ الذين آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { : ملَّا شرح أحوال املشركني ذكر أحوال املؤمنني ، قال القفال 
  .به األنبياء من عند اهللا بقُلوهبم ، مث َحقَّقُوا التَّصديَق بالعملش الصَّاحلِ الذي جاءت 

يهديهم إىل اجلنَّة ثواباً على إمياهنم : فقيل } َيْهِديهِْم َربُُّهْم بِإِميَانِهِمْ { : مث ذكر بعد ذلك درجات كراماهتم فقال 
ْيدِيهِْم وَبِأَْيمَانِهِم َيْوَم َتَرى املؤمنني واملؤمنات يسعى نُوُرُهم َبْيَن أَ{ :  -تعاىل  -وأعماهلم الصَّاحلة ، ويدلُّ عليه قوله 

إنَّ املُؤِمَن إذا خرج ِمْن قَْبرِِه صوَِّر لَُه عملُه « : قال  -عليه الصالة والسالم  -، وما روي أنَُّه ]  ١٢: احلديد [ } 
وِّر لهُ أنا عملك ، فيكون له نُوراً وقائداً إىل اجلنَِّة ، والكافر إذا خرج من قربِه ُص: يف صُورٍة حسنٍة ، فيقول لُه 

املؤمُن يكون له ُنورٌ : ، وقال جماهد » أنا عملَُك ، فينطلُق به حتَّى يدخله النَّار : عملُه يف ُصورٍة سيِّئٍة ، فيقول له 
إمياهنم يهديهم إىل خصائص املعرفة ، ولوامع من النُّور تشرُق هبا قُلوبُهم ، : قال ابن األنباري . َيْمِشي به إىل اجلنَّة 

[ } والذين اهتدوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآَتاُهْم َتقَُواُهْم { :  -تعاىل  -سطتها الشُّكُوك والشُّبهات ، كقوله وتزول بوا
: وهذه الفوائُد جيوزُ حصوهلا يف الدُّنيا قبل املوت ، وجيوز حصوهلا يف اآلخرة بعد املوت؛ قال القفال ]  ١٧: حممد 

يهديهم ربُّهم بإمياهنم ، وجتري من حتتهم األهنار ، إالَّ أنَّه حذف الواو ، : ىن وإذا محلنا اآلية على هذا الوجه؛ كان املع
  .» يهديهم « ُمستأنفاص ُمنقطعاً عمَّا قبله ، وجيوز أن يكون حاالً من مفعول » َتْجرِي من َتْحتِهْم « : وقيل 

ني على سُُررٍ مرفوعة يف البساتني ، واألهنار جتري أن يكونوا جالس: املراد } َتْجرِي ِمن َتْحتِهُِم األهنار { : قوله تعاىل 
: ، وهي ما كانت قاعدة عليه بل املعىن ]  ٢٤: مرمي [ } قَْد جََعلَ رَبُِّك َتحَْتِك سَرِّياً { : من بني أيديهم ، كقوله 
َتجْرِي { : قيل بني يدي ، و: أي ]  ٥١: الزخرف [ } وهذه األهنار َتجْرِي ِمن حتتيا { : بني يديك ، وكذا قوله 

  .بأمرهم : أي } ِمن َتْحتِهُِم 
، وأن يكون خرباً بعد خرب » اَألْنهَار « ، وأن يكون حاالً من » َتْجري « جيوز أن يتعلَّق ب » ِفي َجنَّاِت « : قوله 

  .» َيْهِدي « ، وأن يكون متعلِّقا ب » إنَّ « ل 
عمول لفعل مقدَّر ال جيوز إظهاره هو اخلرب ، واخلُرب هنا هو نفُس م» سُْبحاَنَك « مبتدأ ، و » َدْعَواُهْم « : قوله 

؛ » اللَُّهمَّ « جيوُز أن يكون مبعىن الدعاء ، ويدلُّ عليه » َدْعَوى « أن دعاؤهم هذا اللفظ ، ف : املبتدأ ، واملعىن 
، » شكى َيْشكُو ِشكَايةً وَشكْوى « : ال ، كما يق» َدَعا َيْدُعو ُدَعاء وَدْعَوى « : ألنَّه نداء يف معىن يا اهللا ، يقال 

: أي ]  ٤٨: مرمي [ } َوَما َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اهللا { : وجيوز أن يكون الدُّعاء هنا مبعىن العبادة ، نظريه قوله تعاىل 
 :مصدٌر مضاف للفاعل ، مث إن شئَت أن جتعل هذا من باب اإلسناد اللفظي ، أي : » َدْعَوى « وما تعبدون ، ف 

هو اخلرب ، وجاء به َمْحكّياً على نصبه بذلك الفعل ، » سُْبحاَنَك « دعاؤُهم يف اجلنَّة هذا اللفظُ بعينه ، فيكون نفسُ 
وإن شئَت جعلتُه من باب اإلسناد املعنوي؛ فال يلزُم أن يقولوا هذا اللفظ فقط ، بل يقولونه وما يؤدِّي معناه من 

  :قد تقدَّم نظري هذا عند قوله تعاىل َجميع صفات التنزيه والتَّقديس ، و



  ] . ٥٨: البقرة [ } َوقُولُواْ ِحطَّةٌ { 
  .نفس الدَّعوى اليت تكون للَخْصمِ على َخْصِمه : املراد من الدَّْعَوى : وقيل 

  . أنَّ أهل اجلنَّة يعون يف الدُّنيا ويف اآخرة تنزيه اهللا عن كل املعايب ، واإلقرار له باإلهليَّة: واملعىن 
  .وأصل ذلك من الدُّعاء ، ألن اخلصم يدُعو خصمُه إىل من حيكم بينهما : قال القفال 

« : قال القاضي » سُْبحَاَنَك اللهم « فعلهم وإقرارهم ، ونداؤُهم هو قوهلم : أي » َدْعَواُهْم « : قال أبو مسلم 
ليس بدعاٍء وال » سُْبَحاَنَك اللهم « نَّ قوله طريقتهم يف متجيد اهللا وتقديسه وشأهنم وسنَّتهم؛ أل: أي » َدْعواُهْم 

كناية عن تلك املواظبة » الدَّْعوى « بدعوى ، إالَّ أنَّ املُدَّعي للشيء يكون مواظباً على ذكره ، ال جرم جعل لفظ 
قيل يف : القفال  عليهم ، وقال» الدَّْعَوى « فأهلُ اجلنَّة ملَّا كانُوا مواظبني على هذا الذكر ، أطلق لفظ . واملالزمة 

متّن ما : ادع ما شئت علّي أي : ما يتمنونُه ، والعرب تقول : أي ]  ٥٧: يس [ } َولَُهْم مَّا َيدَُّعونَ { : قوله 
  .ِشئَْت 

: هو أنَّه إذا مرَّ هبم طٌري يشتهونه ، قالوا : } َدْعَواُهْم ِفيَها سُْبَحاَنَك اللهم { أخربت أن قوله : وقال ابن جريج 
أنَّ : وهو أن يكون املعىن : وفيه وجه آخر « : قال ابن اخلطيب . حانك اللَُّهمَّ ، فيأتيهم امللك بذلك املشتهى سب

» متنيهم ملا يتمنَّونُه ، ليس إالَّ يف تسبيح اهللا ، وتقديسه ، وتنزيهه : ، أي  -تعاىل  -متنيهم يف اجلنَّة أن يسبحوا اهللا 
.  

إنَّ أهل اجلنَّة جعلوا هذا الذِّكر عالمة على طلب املشتهيات : قال بعض املفسِّرين » سُْبَحاَنَك اللهم « : قوله 
، وضعف ابن اخلطيبِ هذا من } احلمد للَِّه َربِّ العاملني { : فيؤَتْونَ بذلك املشتهى فإذا نالوا من شهرهتم ، قالوا 

  :وجوٍه 
جعلوا هذا الذِّكر العايل املُقدَّس عالمة على طلب املأكول  أنَّ حاصل هذا الكالم يرجع إىل أنَّ أهل اجلنَّة: أحدها 

  .واملنكوح ، وهذا يف غاية اخلساسة 
، فإذا اشتهوا أكل ذلك ]  ٥٧: النحل [ } وَلَُهْم مَّا َيْشَتُهونَ { قال يف صفة أهل اجلنة  -تعاىل  -أنَّه : وثانيها 

  .الم الطَّْير ، فال حاجة هبم إىل الطَّلب ، فسقط هذا الك
أنَّ : وإمنا املراُد . أنَّ هذا صرف للكالم عن ظاهره الشريف العايل ، إىل حمل خسيس ال إشعار للفظ به : وثالثها 

، وحتميده ، والثناء عليه؛ ألنَّ سعادهتم ، وابتهاجهم ، وسرورهم هبذا  -سبحانه  -اشتغالَ أهل اجلنَّة بتقديس اهللا 
  .الذِّكر 

  :ملَّا وعد املتَّقني بالثَّواب العظيم ، يف قوله أوَّل السورة  -عاىل ت -إنَّه : قال القاضي 

، فإذا دخل أهلُ اجلنَّة اجلنَّة ، ووجدوا تلك ]  ٤: يونس [ } لَِيْجزِيَ الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات بالقسط { 
ُسْبَحاَنَك « : لنعم ، فعند هذا قالوا كان صادقاً يف وعده إياهم بتلك ا -تعاىل  -النعم العظيمة ، عرفوا أن اهللا 

  .سبحانك من اخللف يف الوعد ، والكذب يف القول : أي » اللهم 
خربه ، وهو كالذي قبله ، واملصدر هنا حيتمل أن يكون مضافاً لفاعله ، » َسالٌَم « مبتدأ ، و » َوَتِحيَّتُُهْم « : قوله 
  .حتيَّتهم اليت ُيحيُّون هبا بعضهم سالٌم : أي 

َواملَالَِئكَةُ َيْدُخلُونَ { : حتيَّتُهم اليت ُتَحيِّيهم هبا املالئكةُ سالٌم؛ ويدلُّ له قوله : وحيتمل أن يكون مضافاً ملفعوله ، أي 
: وقيل . يف املوضعني متعلٌق باملصدر قبله » فيَها « ، و ]  ٢٤،  ٢٣: الرعد [ } َعلَْيهِْم مِّن كُلِّ َبابٍ َسالٌَم َعلَْيكُم 

ُيحَيِّي بعضهم بعضاً ، ويكون كقوله : وز أن يكون حاالً ممَّا بعده ، فيتعلَّق مبحذوٍف ، وليس بذاك ، وقال بعضهم جي



، ومها احلاكما ، » داود وسليمان « ، حيث أضافُه ل ]  ٧٨: األنبياء [ } َوكُنَّا ِلُحكْمِهِْم َشاِهِديَن { :  -تعاىل  -
  .هل جيوز اجلمع بني احلقيقة واجملاز أم ال؟ : على مسألة أخرى ، وهي أنَّه  وإىل احملكوم عليه ، وهذا مبينٌّ

بأنَّ أقلَّ : نعم ، جاز ذلك ، ألنَّ إضافة املصدر لفاعله حقيقةٌ ، وملفعوله جماز ، ومْن منَع ذلك ، أجاب : فإن قلنا 
  .» ِلُحكْمِهِْم « : اجلمع اثنان ، فلذلك قال 

هي املخففة من الثَّقيلة ، وامسها ضمري األمر والشَّأن حذف ، : » أنْ « مبتدأ ، و » ُهْم َوآِخُر َدْعَوا« : قوله 
  ]البسيط : [ واجلملةُ االمسية بعدها يف حملِّ الرفع خرباً هلا؛ كقول الشَّاعر 

  أنْ هالٌك كُلٌّ مْن َيْحفَى ويْنَتِعلُ... ِفي ِفْتَيٍة كُسُيوِف اهلِْنِد قَْد علُموا  -٢٨٧٩
: هنا زائدةٌ ، والتقدير » أنْ « أن : وامسها وخربها يف حملِّ رفع خرباً للمبتدأ األول ، وزعم اجلرجاينُّ » أن « و 

« أنَّ : وآخُر دعواهم احلمُد اهللا ، وهي دعوى ال دليل عليها ، خمالفةٌ لنص سيبويه والنحويِّني ، وزعم املربِّد أيضاً 
  .، كهي مشدَّدةً ، وقد تقدَّم ذلك  املخففة جيُوز إعماهلا خمففة» أنْ 

هي قراءةُ العامة ، وقرأ عكرمة ، وأبو جملز ، وأبو حيوة ، وقتادة ، وجماهد ، » احلَْمُد « ، ورفع » أنْ « وختفيُف 
على أنَُّه امسها؛ وهذه تُؤيِّدُ » احلَْمد « وابن يعمر ، وبالل بن أيب بردة ، وابن حميصن ويعقوب بتشديدها ، ونصب 

أنَّ أهل اجلنَّة يفتتُحون كالمهم بالتَّسبيحِ ، : نَّها املخففةُ يف قراءة العامَّة ، وتردُّ على اجلُرجاين ، ومعىن اآلية أ
  .وخيتُموَنُه بالتَّْحميِد 

ُر الَِّذيَن لَا َيْرُجونَ ِلقَاَءَنا ِفي طُْغيَانِهِْم َيْعَمُهونَ َولَْو ُيَعجِّلُ اللَُّه ِللنَّاسِ الشَّرَّ اْستِْعَجالَُهْم بِالَْخْيرِ لَقُِضَي إِلَْيهِمْ أََجلُُهْم فََنذَ
أَنْ لَمْ َيْدُعَنا إِلَى ُضرٍّ َمسَُّه َوإِذَا َمسَّ الْإِْنَسانَ الضُّرُّ َدعَاَنا ِلَجْنبِهِ أَْو قَاِعًدا أَْو قَاِئًما فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ كَ) ١١(

  ) ١٢(ِللُْمْسرِِفَني َما كَاُنوا َيْعَملُونَ كَذَِلَك ُزيَِّن 

  .اآلية } . . . َولَْو يَُعجِّلُ اهللا { : قوله تعاىل 
: كيف اتَّصل به قوله : فإن قلت « : ال يَُعجِّلُ اهللا هلم الشَّر ، قال الزخمشري : هذا االمتناُع نفٌي يف املعىن ، تقديره 

: متضمِّن معىن نفي التَّعجيلِ ، كأنَّه قيل « َولَْو ُيَعجِّلْ » قوله : ، وما معناها؟ قلت } َنا فََنذَرُ الذين الَ َيْرُجونَ لِقَآَء{ 
  .» وال ُنَعجِّل هلم بالشَّرِّ ، وال نقضي إليهم أجلهم 

  :فيه أوجٌه » استعجاهلم « قوله 
« هلم ، ثُمَّ حذف املوصوف ، وهو استعجاالً مثل استعجا: أنَّه منصوٌب على املصدر التَّشبيهيِّ ، تقديره : أحدها 

ولو يعجِّل اهللا مثل استعجاهلم ، مث حذف املضاف ، : ، فبقي » ِمثل « ، وأقام صفته مقامه ، وهي » اْستِْعجَال 
، وقد تقدَّم مراراً أنَّ مذهب سيبويه يف هذا ، أنَّه » وهذا مذهُب سيبويه « : وأقام املضاف إليه مقامه ، قال مكِّي 

على احلالِ من ذلك املصدرِ املُقدَّرِ ، وإن كان مشهوُر أقوالِ املُعْربني غريه ، ففي نسبِة ما ذكرناه أوالً منصوٌب 
  .لسيبويه نظٌر 

تعجيالً مثل استعجاهلم ، مث فعل به ما تقدَّم قبله ، وهذا تقديُر أيب البقاء ، فقدَّر احملذوف : أن تقديره : والثاين 
  .، وما ذكره مكِّي موافٌق للمصدر الذي بعده » َعّجلَ « مصدر ل » َتْعجِيالً « ؛ فإنَّ مطابقاً للفعل الذي قبلُه

والذي يظهر؛ ما قدَّره أبو البقاء؛ ألنَّ موافقة الفعل أوىل ، ويكون قد شبَّه تعجيله تعاىل باستعجاهلم ، خبالف ما 
ولو يعجِّل : أصله « : ، وقال الزخمشري » َعجَّل « ل  مصدراً» اْستِْعَجال « ، فإنَّه ال يظهر؛ إذ ليس ] قدَّره مكِّ 

موضع تعجيله هلم اخلَرب؛ إشعاراً بُسرعِة إجابته هلُمْ « اْستِْعَجاهلُم باخلَْيرِ » اهللا للنَّاس الشرَّ تعجيله هلم اخلري ، فوضع 



» غري مدلول « َعجَّل » دلُولُ وم« : ، قال أبو حيَّان » وإسعافه بطلبهم ، كأنَّ استعجاهلُم باخلري تعجيلٌ هلُم 
 -يدلُّ على طلب التَّعجيل ، وذلك واقٌع من اهللا « اْستَْعَجل » يدلُّ على الوقوع ، و « َعجَّل » ؛ ألنَّ « اْستَْعَجل 

  :، وهذا مضاٌف إليهم ، فال يكون التقدير على ما قاله الزخمشري ، فيحتمل وجهني  -تعاىل 
َتْعجِيالً مثل استعجاهلم باخلري ، فشبَّه التَّعجيل باالستعجالِ؛ ألنَّ طلبهم للَخْير ، : أن يكون التقدير : أحدمها 

  .ووقوع تعجيله مقدٌَّم عندهم على كلِّ شيء 
ولو ُيَعجِّل اُهللا للنَّاسِ الشرَّ ، إذا استعجلوا به اْستْعجَاهلُم : أن يكون مثَّ حمذوفٌ يدلُّ عليه املصدر تقديره : والثاين 
  .» ري؛ ألنَّهم كانوا َيْستَْعجِلُون بالشرِّ ووقوعه على سبيل التَّهكم ، كما كانُوا َيْستعجلُون باخلري باخل

  .كاستعجاهلم : أنَّه منصوٌب على إسقاط اخلافض ، وهو كاف التَّشبيه ، والتقدير : الثالث 
وهبذا ضعَّفُه . » كغالم عمرو : أي « زيٌد غالم عمرو » وهو بعيٌد؛ إذ لو جاز ذلك ، جلاز « : قال أُبو البقاء 

مجاعةٌ ، وليس بتضعيفٍ صحيحٍ؛ إذ ليس يف املثال الذي ذكر فعلٌ يتعدَّى بنفسه عند حذف اجلارِّ ، ويف اآلية فعلٌ 
دٌ زي» وَيلَزُم َمْن ُجيوِّز حذَف حرفِ اجلر منه ، أن ُيجيز « : ، وقال مكِّي » يَُعجل « : َيِصحُّ فيه ذلك ، وهو قوله 

  .» كاألسد : ، أي « األسُد 

، ال َردَّ فيه على هذا القائل ، إذ يلتزمه ، وهو التزاٌم صحيحٌ » إىل آخره . . وَيلَْزُم : قوله « : قال شهاُب الدِّين 
بقاء ، كاألَسد ، وعلى تقدير التَّسليم ، فالفرُق ما ذكره أبو ال: ، على معىن » زيٌد األسد « سائغٌ؛ إذ ال ُينِكُر أَحٌد 

  .إنَّ الفعل يطلب مصدراً ُمَشبَّهاً ، فصار مدلُوالً عليه : أي 
انتصَب ، وهذا ال معىن له ، وقال البغوي » يف « يف استعجاهلم؛ نقله مكِّي ، فلمَّا حذفت : تقديره : وقال بعضهم 

  .» كما حيبُّون استعجاهلم باخلري : أي ولو يَُعجِّل اهللا إجابة دعائهم يف الشرِّ واملكروه استعجاهلم باخلري ، « املعىن : 
  .ُهَما من اهللا : التَّعجيلُ من اهللا ، واالستعجال من العبِد ، وقال أبو علّي : قال العلماء : وقال القرطيب 

  فصل
  :يف كيفية النَّظم وجوه 

  :اجلواب عنها  إنَّه ابتَدأ السورة بذكر ُشبَُهاِت املنكريَن للنُّبوَّة مع« : قال ابن اخلطيب : أحدها 
أَكَانَ ِللنَّاسِ { : أنَّ القوم تعجَّبُوا من ختصيص اهللا حممداً بالنُّبوة ، فأزال اهللا ذلك التعجُّب بقوله : فالشبهة األوىل 

  .، مث ذكر دالئل التَّوحيد ، ودالئل صحَّة املعاد ]  ٢: يونس [ } َعَجباً أَنْ أَْوَحيَْنآ إىل َرُجلٍ مِّْنُهْم 
إنِّي ما جئُتكُم إالَّ بالتوحيد ، واإلقرار باملعاد ، وقد َدلَّلنا على صحتهما ، فلْم َيْبقَ : واب أن يقول وحاصل اجل

  .للتعجُّب من نبوَِّتي معىن 
نا اللَُّهمَّ إن كان ما يقول حممٌد حقاً يف ادِّعاء النُّبوَّة والرٍِّسالة ، فأمطر علي: أنَّهم كانوا يقولون : والشبهة الثانية 

  .عن هذه الشبهة هبذه اآلية  -تعاىل  -حجارة من السَّماء ، أو ائِتَنا بعذابٍ أليمٍ ، فأجاب اهللا 
الوْعد والوِعيَد ، أتبعُه مبا يدلُّ على أن من حقِّهما ، أن يتأخَّرا عن  -تعاىل  -ملَّا بيَّن اهللا » : قال القاضي : وثانيها 

  .ما يف الدُّنيا ، كاملانع من بقاِء التَّكليف ههذ احلياة الدُّنيويَّة؛ ألنَّ حصوهل
إنَّه ملَّا وصف الكفار بأهنم ال يرجون لقاء اهللا ، ورضوا باحلياِة الدُّنيا ، واطمأنوا هبا ، وكاُنوا : قال القفال : وثالثها 

رهم استعجلوا العذاب مىت أنذ -عليه الصالة والسالم  -عن آيات اهللا غافلني ، بيَّن أنَّ من غفلتهم ، أنَّ الرسول 
  .جهالً منهم وسفهاً 

  فصل



أنَّ هؤالء املشركني مىت ُخوفوا بنزول العذاب يف الدُّنيا ، استعجلوا ذلك العذاب : يف آيات كثرية  -تعاىل  -أخرب 
[ } ائتنا بَِعذَابٍ أَلِيمٍ  اللهم إِن كَانَ هذا ُهَو احلق ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً مَِّن السمآء أَوِ{ : ، كقوهلم 

اآلية ، مث إهنم ملا توعدوا بعذاب ]  ١: املعارج [ } َسأَلَ َسآِئلٌ بَِعذَابٍ َواِقعٍ { : ، وقوله تعاىل ]  ٣٢: األنفال 
ك العذاب ، استعجلوا ذل]  ٨: يونس [ } أولئك َمأَْواُهُم النار بَِما كَاُنواْ َيكِْسُبونَ { اآلخرة يف هذه اآلية ، بقوله 

  }َيْستَْعجِلُ بَِها الذين الَ ُيْؤِمُنونَ بَِها { :  -تعاىل  -، وقالوا مىت حيصل ذلك؟ كما قال 

[ } َوَيقُولُونَ مىت هذا الوعد إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني { : ، وقال بعد هذه اآلية ، يف هذه السورة ]  ١٨: الشورى [ 
{ : يف سورة الرعد  -تعاىل  -وقال ]  ٥١: يونس [ } م بِِه َتْستَْعجِلُونَ اآلنَ َوقَْد كُنُت{ ؛ إىل قوله ]  ٤٨: يونس 

  ] . ٦: الرعد [ } َوَيْستَْعجِلُوَنَك بالسيئة قَْبلَ احلسنة َوقَْد َخلَْت ِمن قَْبِلهُِم املثالت 
ليهم ملاتوا ، ألن لو أوصل ذلك إ -تعاىل  -أنه ال مصلحة يف تعجيل إيصال الشّر إليهم؛ ألنه  -تعاىل  -فبيَّن 

تركيبهم يف الدنيا ال حيتمل ذلك وال صالح يف إماتتهم ، فرمبا آمُنوا بعد ذلك ، أو خرج من صلبهم من يؤمن ، 
  .وذلك يقتضي أالَّ ُيَعاجلُهم اهللا بإيصال الشرِّ إليهم 

[ } جِلُوَنَك بالسيئة قَْبلَ احلسنة َوَيْسَتْع{ : ومسى العذاب شرّاً؛ ألنه أذى يف حقِّ املعاقب ، كما مساه سيئة يف قوله 
  ] . ٤٠: الشورى [ } َوَجَزآُء َسيِّئَةٍ َسيِّئَةٌ مِّثْلَُها { : ، ويف قوله ]  ٦: الرعد 

إِذَا َمسَّكُُم الضر فَإِلَْيهِ { : أنَّهم كانوا عند نزول الشدائد يدعون اهللا بكشفها؛ لقوله : واملراد من استعجاهلم اخلري 
  ] . ٤٩: الزمر [ } فَإِذَا َمسَّ اإلنسان ُضرٌّ َدَعاَنا { ، ]  ٥٣: النحل [ }  َتجْأَُرونَ

: بالنصب مفعوالً ، والباقون » أجلهم « بفتح القاف مبنياً للفاعل ، » لقََضى « : قرأ ابُن عامر » لقُِضَي « : قوله 
« : ، وقرأ األعمش ، ويعقوب ، وعبد اهللا رفعاً لقيامه مقام الفاعل » أجلهم « بالضمِّ والكسر مبنياً للمفعول ، 

  .مسنداً لضمري املَُعظِّم نفسه ، وهي مؤيِّدةٌ لقراءِة ابنِ عامرِ » لقََضيَْنا 
  فصل
إنَّها نزلت يف النَّضر بن احلارث ، حني : لفرغ من هالكهم وملاتُوا مجيعاً ، وقيل : أي } لَقُِضَي إِلَْيهِمْ أََجلُُهمْ { معىن 
فيه } فََنذَُر الذين الَ يَْرُجونَ { : قوله . اآلية ]  ٣٢: األنفال [ } هم إِن كَانَ هذا ُهَو احلق ِمْن ِعنِدَك الل{ : قال 

  :ثالثة أوجه 
، على معىن أنَّه يف قُوَّة النَّفي ، وقد تقدَّم حتقيقه يف سؤال » ولوْ ُيعجل اُهللا « : أنَّه معطوٌف على قوله : أحدها 

» وال ُجيوُز أن يكون معطوفاً على « : ، فقال » ُيَعجِّلُ « ه فيه ، إالَّ أنَّ أبا البقاء ردَّ عطفه على الزخمشري ، وجواب
، وليس كذلك؛ ألنَّ التعجيل مل يقع ، « لَوْ » ؛ إذ لو كان كذلك لدخل يف االمتناع الذي تقتضيه « ُيَعجِّلُ 

  .» وتركهم يف طغياهنم وقع 
فقط ، باقياً على معناه ، وقد تقدَّم أنَّ « ُيَعجِّلُ » ما يتمُّ هذا الرَّدُّ ، لو كان معطوفاً على إنَّ« : قال شهاب الدِّين 

معطوفاً على مجلة النَّفي ، ال على الفعل « فََنذَرُُهم » فنذرهم ، فيكون : ال نُعجل هلم الشَّرَّ : الكالم صار يف قُوَّة 
  .» املمتنع وحده ، حتَّى يلزم ما قال 

  .ولكن منهلهم فنذر ، قالُه أبو البقاء : أي : أنَّه معطوٌف على مجلٍة مقدَّرة : ثاين وال
  .فنحُن نذر الذين؛ قاله احلويف : أن تكون مجلة مستأنفة ، أي : والثالث 
  فصل
  .} َيْعَمُهونَ  ِفي طُغَْيانِهِْم{ ال خيافون البعث ، واحلساب : } فََنذَُر الذين الَ يَْرُجونَ لِقَآَءَنا { : املعىن 



ملَّا حكم عليهم بالطُّغيان والعمه ، امتنع أن ال يكونوا كذلك ، وإال لزم أن َيْنقَِلبَ  -تعاىل  -إنَّه : قال أهل السنة 
  .خرب اهللا تعاىل الصِّدق كذباً ، وعلمُه جهالً ، وحكمه باطالً ، وكلّ ذلك حمالٌ 

أَْو قَاِعداً أَوْ { على جنبه مضطجعاً : أي } َدعَاَنا ِلَجنبِهِ { اجلهد والشدة : } َوإِذَا َمسَّ اإلنسان الضر { : قوله تعاىل 
  :يريد يف مجيع حاالته؛ ألنَّ اإلنسان ال يعُدو إحدى هذه احلاالت ، ويف كيفية النظم وجهان } قَآِئماً 
يف الدُّنيا ، هللك ولقُِضَي عليه؛ فبيَّن يف هذه أنه تعاىل ملَّا بيَّن يف اآلية األوىل أنَّه لو أنزل العذاب على العبد : األول 

  .اآلية ما يُدلُّ على ضعفه ، وهناية عجزه؛ ليكون ذلك مؤكداً ملا ذكره ، من أنَّه لو أنزل عليه العذاب ملات 
يف ذلك  أنَُّهم يستعجلُون ُنُزول العذاب ، فبيَّن يف هذه اآلية ، أنَّهم كاذُبون: حكى عنهم  -تعاىل  -أنه : الثاين 

االستعجال؛ ألنَّه لو نزل باإلنسان أدىن شيء ُيؤذيه ، فإنَّه يتضرَُّع يف إزالته عنه ، فدلَّ على أنَّهُ ليس صادقاً يف هذا 
  .الطَّلب 

دعانا مضطجعاً جلنبه ، : يف حملِّ نصبٍ على احلال؛ ولذلك عطف احلال الصَّرحية عليه ، والتقدير » ِلَجْنبِِه « : قوله 
، وال حاجة إليه ، واختلف » َعلَى « : أنَّها مبعىن : قياً جلنبه ، والالَُّم على باهبا عند البصريني ، وزعم بعضهم أو ُملْ

، قاله ابن عطية ، ونقله أبو البقاء عن غريه ، واستضعفه » مسَّ « اإلنسان والعامل فيها : فقيل : يف صاحب احلال 
  :من وجهني 

أنَّه ينبغي أالَّ جياب الشَّرطُ ، : ، وليس بالوجه ، كأنه يعين » إذا « ا واقعةٌ بعد جواب أنَّ احلال على هذ: أحدمها 
  .، وقد أجيب قبل أن يستويف معموله » مسَّ « إالَّ إذا استوىف معموالته ، وهذه احلال معمولةٌ للشرط ، وهو 

لى أن الضُّرَّ ُيصيُبُه يف كل أحواله ، وعليه جاءت كثرةُ دعائه يف كلِّ أحواله ، ال ع: أن املعىن : والثاين « : مث قال 
وهذا الثاين يلزم فيه من مسِّه الضُّرَّ ، دعاؤه يف هذه األحوال؛ ألنَّه « : ، وقال أبو حيَّان » آياٌت كثريةٌ يف القرآن 

زيٌد فقرياً أْحسَنَّا إليه إذا جاءنا : جواُب ما ذكرت فيه هذه األحوال ، فالقَْيدُ يف الشرط قيٌد يف اجلواب ، كما تقول 
  .» ، فاملعىن ، أْحَسنَّا إليه يف حال فَقْرِه 

دعانا يف مجيع أحواله؛ ألنَّ هذه : ، وهو واضٌح ، أي » دعانا « صاحُب احلال هو الضمري الفاعل يف : وقيل 
  .األحوال الثالثة ال خيلو اإلنسان عن واحدٍة منها 

  فصل
  .الكَاِفر :  هنا» اإلنسان « املراد ب : قيل 

أَْو { على جنبه مضطجعاً : أي } َدَعاَنا ِلَجنبِِه { أبو حذيفة بن املغرية ، تصيبه البأساء والشدة واجلهد ، : وقيل 
  .وإنَّما أراَد تسمية حاالته؛ ألنَّ اإلنسانَ ال يعُدو هذه احلاالت } قَاِعداً أَْو قَآِئماً 

ضُّر أشدّ يف غالب األْمرِ ، فهو يدُعو أكثر ، واالجتهاد فيه أشّد ، مثَّ القاعد مث وإنَّما بدأ باملضطجع؛ ألنَّه بال: وقيل 
  .القَائم 
ِمنْهم من يدُعو ُمْستلقياً ، ومنهم َمْن : اجلنُس ، وهذه األحوال بالنسبة إىل اجملموع ، أي : املراد باإلنسان : وقيل 

ذه األحوال الثالثة حبسب األوقات ، فيدعو يف وقت على هذه يدُعو قَاِئماً ، أو يرادُ به شخٌص واحٌد ، مجع بني ه
كل موضع يف : اجلنس ، وقال آخرون : » اإلنسان « احلال ، ويف وقت على أخرى ، والصحيُح أنَّ املراد ب 

  :الكافر ، وهذا باطل؛ لقوله : القرآن ورد فيه ذكر اإلنسان فاملراد به 



ال شبهة ]  ٧،  ٦: اإلنشقاق [ } رَبَِّك كَْدحاً فَُمالَِقيِه فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيمِينِِه ياأيها اإلنسان إِنََّك كَاِدحٌ إىل { 
َولَقَدْ { : ، وقوله ]  ١: اإلنسان [ } َهلْ أتى َعلَى اإلنسان ِحٌني مَِّن الدهر { : يف أنَّ املؤمَن داخلٌ ، وكذا قوله 

ق [ } َولَقَْد َخلَقَْنا اإلنسان َوَنْعلَُم َما ُتَوسْوُِس بِِه نَفُْسُه { ، ]  ١٢: املؤمنون [ } ن ِطنيٍ َخلَقَْنا اإلنسان ِمن ُسالَلٍَة مِّ
أنَّ اللفظ املفرد ، احمللَّى باأللف والالم ، إن حصل معهوٌد سابٌق ، صرف إليه ، وإن مل حيصل : ، واحلقُّ ]  ١٩: 

َوإِذَا َمسَّ { قوله : عن اإلمجال والتَّعطيل ، وقال صاحُب النَّظْم  معهوٌد سابٌق ، محل على االستغراق صوناً له
على : للماضي ، فهذا النَّظُْم يدلُّ على أنَّ معىن اآلية يدل } فَلَمَّا كََشفَْنا { : وضعُه للمستقبل ، وقوله } اإلنسان 

الفعل املستقبل على ما فيه من املعىن  أنَُّه كان هكذا فيما مضى ، وهكذا يكون يف املستقبل ، فدل ما يف اآلية من
  .« املستقبل ، وما فيه من املاضي ، على املاضي 

، ]  ٧٣: النساء [ } كَأَن لَّْم َتكُْن َبيَْنكُمْ { : قد تقدَّم الكالُم على مثل هذا ، عند قوله } كَأَن لَّْم َيْدُعَنآ { : قوله 
قال الزخمشري ]  ٤٥: يونس [ } كَأَن لَّْم يلبثوا { يفاً ، كقوله تعاىل كأنَّه مل يدعنا ، مث أسقط الضمري ختف: تقديره 

  ]اهلزج : [ فحذف ضمري الشَّأن؛ كقوله » : 
  «كأنْ ثَدَْياُه ُحقَّاِن ..  -٢٨٨٠

وهو بالياء ، على أهنا أعملت يف الظَّاهر ، « كأن ثَدَْييه » : باأللف ، ويروى « ثَْديَاُه » على رواية من رواه : يعين 
  ]اهلزج : [ شاذٌّ ، وهذا البيت صدره 

  كَأنْ ثْدَياهُ حقَّاِن... َووجٍه ُمْشرقِ النَّْحرِ  -٢٨٨١
مضى على طريقته ، مشبهاً من مل يدُع : ، أي « مرَّ » يف حملِّ نصبٍ على احلال من فاعل : وهذه اجلملةُ التَّشبيهيَّةُ 

عن موقف االبتهال والتضرُّع ال يرجع إليه ، « َمرَّ » : ، وقيل « ُضرّ » صفةً ل « مسَُّه » إىل كشف ُضرٍّ ، و 
  .ونسي ما كان فيه من اجلهِد والبالء ، كأن مل يدعنا ، ومل يطلُب منَّا كشف ُضرِّه 

مثل ذلك التَّزيني واإلعراض : يف موضع نصب على املصدر ، أي « كذِلَك » الكاف من } كذلك ُزيَِّن { : قوله 
يف حمل رفع } َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ { ، و إمَّا الشيطان ، و  -تعاىل  -إمَّا اهللا : احملذوف « ُزيَِّن » وفاعل عن االبتهال ، 

  .« الذي » جيوز أن تكون مصدريَّة ، وأن تكون مبعىن « َما » لقيامه مقام الفاعل ، و 
  فصل

ه ونفسه ، أمَّا النَّفس ، فإنه جعلها عبداً للوثن؛ وأمَّا املالُ؛ سُّمي الكافُر ُمْسرفاً؛ ألنَّه ضيَّع مال: قال أبو بكر األصم 
  .فألهنم كانوا ُيَضيُِّعون أمواهلم يف البحرية ، والسَّائبة ، والوصيلة واحلامِ 

من كانت عادُته كثرة التضرُّع والدعاء ، عند نزول البالء ، وعند زوال البالء بعرُض عن ذكرِ اهللا وعن : وقيل 
املُسرُف هو الذي ينفُق املال الكثري؛ ألجل الغرضِ » : ون ُمْسرِفاً يف أمر دينه ، وقال ابن اخلطيب شكره ، يك

أعطى  -تعاىل  -اخلسيس ، ومعلوٌم أنَّ لذَّاِت الدنيا وطيباهتا خسيسةٌ جداً ، يف مقابلة سعادات اآلخرة ، واهللا 
العظيمة األخرويَّة ، فمن بذل هذه اآلالت العظيمة  احلواسَّ ، والعقل والفهم ، والقدرة ، الكتساب السعادات

الشريفة؛ ليفوز بالسعادات اخلسيسة ، كان قد أنفق أشياء عظيمة؛ ليفوز بأشياء حقرية؛ فوجب أن يكون من 
  .« املسرفني 

نَاِت َوَما كَانُوا ِلُيْؤِمنُوا كَذَِلَك َنجْزِي الْقَْومَ َولَقَْد أَْهلَكَْنا الْقُُرونَ ِمْن قَْبِلكُْم لَمَّا ظَلَُموا َوَجاَءْتُهمْ ُرُسلُُهْم بِالَْبيِّ
َوإِذَا ُتتْلَى َعلَْيهِْم آَياُتَنا ) ١٤(ثُمَّ َجَعلَْناكُْم َخلَاِئَف ِفي الْأَْرضِ ِمْن بَْعِدِهْم لَِنْنظَُر كَْيَف َتْعَملُونَ ) ١٣(الُْمْجرِِمَني 

عُ إِلَّا قَاءََنا ائِْت بِقُْرآٍن غَْيرِ َهذَا أَْو َبدِّلُْه قُلْ َما َيكُونُ ِلي أَنْ أَُبدِّلَُه ِمْن ِتلْقَاِء َنفِْسي إِنْ أَتَّبَِبيِّنَاٍت قَالَ الَِّذيَن لَا يَْرُجونَ ِل



َعلَْيكُْم َولَا أَْدَراكُمْ بِِه فَقَْد  قُلْ لَْو َشاَء اللَُّه َما َتلَْوُتُه) ١٥(َما ُيوَحى إِلَيَّ إِنِّي أََخاُف إِنْ َعَصْيُت َربِّي َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ 
فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذَّبَ بِآَياِتهِ إِنَُّه لَا ُيفِْلحُ ) ١٦(لَبِثُْت ِفيكُْم ُعُمًرا ِمْن قَْبِلِه أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

  ) ١٧(الُْمْجرُِمونَ 

  .اآلية } لَكَْنا القرون ِمن قَْبِلكُْم َولَقَْد أَْه{ : قوله تعاىل 
 ٣٢: األنفال [ } اللهم إِن كَانَ هذا ُهَو احلق ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً { : ملا حكى عنهم أنَّهم كانوا يقولون 

  .اآلية ] 
 هذا الطلب؛ ألنَّه لو نزلت هبم آفةٌ ال صالح يف إجابة دعائهم ، مث بيَّن أنَّهم كانوا كاذبني يف: وأجاب بأن ذكر أنَّه 

وهو أنَّه تعاىل قد أنزل هبم عذاب االستئصال : ، تضرَّعُوا إىل اهللا تعاىل يف إزالتها ، بيَّن ههنا ما جيري جمرى التهديد 
؛ ألنَّهم ]  ٣٢: األنفال [ } إِن كَانَ هذا ُهَو احلق ِمْن ِعنِدَك { : وال يزيله عنهم؛ ليكون ذلك َرادعاً هلم عن قوهلم 

مىت مسُعوا أنَّ اهللا قد جييُب دعاءهم ، وينزل هبم عذاب االستئصال ، مث مسعوا من اليُهود والنَّصارى ، أنَّ ذلك قد 
  .وقع مراراً كثرية ، صار ذلك َراِدعاً عن ذكر هذا الكالم 

؛ ألنَّه ظرف زماٍن ، فال يقعُ » القُُرون « من  ، وال جيوز أن يكون حاالً» أْهلَكَْنا « متعلٌق ب » ِمن قَْبِلكُْم « : قوله 
« ، وتقدم الكالُم على ]  ٢١: البقرة [ حاالً عن اجلثَّة ، كما ال يقع خرباً عنها ، وقد تقدَّم حتقيُق هذا أوَّل البقرة 

جيوز أن يكون » لُُهم َوَجآَءْتُهمْ ُرُس« ، و » أْهلَكَْنا « ظرف ل » ملا « : ، قال الزخمشري ]  ١٧: البقرة [ » ملَّا 
، فال حملَّ له عند سيبويه ، وحملُّه اجلر عند غريه؛ ألنَّه عطف على ما هو يف حملِّ جرِّ بإضافة » ظَلَُموا « معطوفاً على 

ظلُموا بالتَّكذيب ، وقد جاءهتُم ُرُسلُهم باحلَُججِ : الظرف إليه ، وجيوز أن يكون يف حملِّ نصب على احلال ، أي 
، وجيوُز أن يتعلََّق مبحذوٍف ، على أنَّه » َجاءْتُهم « جيوز أن يتعلَّق ب » بالَبيِّنَاِت « و . اهِد على صدقهم والشََّو

  .جاُءوا ُملتبِسني بالبيِّناِت ، ُمصاحبني هلا : ، أي » ُرسلُهْم « حالٌ من 
الظَّاهُر ، وجوَّز الزخمشري أن يكون اعتراضاً قال  ، وهو» ظَلَُموا « جيوز عطفه على » َوَما كَاُنواْ ِلُيْؤِمُنواْ « : قوله 

كذِلكَ « : كونه وقع بني الفعل ، ومصدره التشبيهي يف قوله : والالُم لتأكيد نفي إمياهنم ، ويعين باالعتراض : 
هذا أن يكون ضمري أهل مكة ، وعلى : ، وجوَّز مقاتلٌ » القُرُون « عائد على » كانُوا « والضمريُ يف » َنْجزِي 

  .وما كنتم لُتؤِمنُوا : ، إىل الغيبة ، واملعىن » قَْبِلكُْم « : يكونُ التفاتاً ، إذ فيه ُخرُوٌج من ضمري اخلطابِ يف قوله 
بياء الغيبة؛ وهو التفاٌت من » َيجْزِي « وقرىء . مثل ذلك اجلزاء جنزي : نعٌت ملصدرٍ حمذوف ، أي » كذِلكَ « و 

  .، إىل الغيبِة » كَْنا أْهلَ« : التكلُّم يف قوله 
من بعد القرون اليت أهلكناهم ، : أي » ِفي األرض ِمن َبْعدِِهم « خلفاء : أي » ثُمَّ َجَعلْنَاكُْم َخالَِئَف « : قوله 

  .وهذا خطاٌب للذين بعث إليهم حممد صلى اهللا عليه وسلم 

هكذا رأيُته يف « : ، وتشديد الظَّاء ، وقال حيىي  متعلق باجلعل ، وقرأ حيىي الذماري بنون واحدة» ِلَننظُرَ « : قوله 
أنَّه رآها بُنون واحدة ، وال يعين أنَّهُ رآها مشددة؛ ألنَّ هذا الشَّكل اخلاصَّ إنَّما حدث : ، يعين » مصحف عثمان 

إنَّه بالغ يف : هنا بعد عثمان ، وخرجوها على إدغامِ النُّوِن الثانية يف الظَّاء ، وهو َرِديٌء جداً ، وأحسُن ما يقال 
ِء ، إخفاِء غُنَّة النُّون السَّاكنة ، فظنَّه السَّامع إدغاماً ، ورؤيته له بُنوٍن واحدٍة ، ال يدلُّ على قراءته إيَّاه مشددة الظَّا

  .وال ُمَخفَّفها 
مكتوباً يف املصحف  وفيه نظٌر؛ ألنه كيف يقرأ ما مل يكن» وال يدلُّ على حذف النُّون من اللفِظ « : قال أبو حيان 



أيَّ عملٍ تعملُون ، وهي معلِّقة للنَّظر : على املصدر ، أي » َتْعملُون « منصوٌب ب » كَْيَف « : الذي رآه؟ وقوله 
.  

  كيف جاز النَّظرُ إىل اهللا تعاىل وفيه معىن املقابلة؟: فإن قيل 
طرَّقُ إليه الشَّكُّ ، وشبه هذا العلم بنظرِ النظر ، وعيان أنَّه استعري لفظُ النظرِ للعلم احلقيقيِّ ، الذي ال يت: فاجلواب 

  .العاين 
  .ما كان عاملاً بأحواهلم قبل وجودهم  -تعاىل  -ُمشْعٌر بأنَّ اهللا » ِلَننظَُر كَْيَف َتْعَملُونَ « : قوله : فإن قيل 
{ : لُيجازيُهم جبنسه ، كقوله  يعامل العباد معاملة من يطلب العلم مبا يكون منهم؛ -تعاىل  -أنَّه : فاجلواب 

إنَّ الدُّْنَيا خضرةٌ ُحلوةٌ وإنَّ اهللا « :  -عليه الصالة والسالم  -، قال ]  ٧: هود [ } ِلَيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً 
؛ ألنَّها « ون َتْعَملُ» : نصب بقوله « كيف » موضع « : ، قال الزجاج » ُمستْخلفُكُْم فيَها فَناِظٌر كيف تعَملُون 

  .» حرف استفهام ، واالستفهام ال يعمل فيه ما قبله 
  .اآلية } َوإِذَا تتلى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا بَيَِّناتٍ { : قوله تعاىل 

الوليدُ : وبالقرآن  -عليه الصالة والسالم  -أن مخسة من الكفار كانوا يستهزءون بالرَّسول : روي عن ابن عبَّاس 
ومي ، والعاص بن وائل السهمي ، واألسود بن املطلب ، واألسود بن عبد يغوث ، واحلارث بن بن املغرية املخز

  ] . ٩٥: احلجر [ } إِنَّا كَفَْيَناَك املستهزئني { : كل واحٍد منهم بطريقٍ ، كما قال  -تعاىل  -حنظلة ، فقتل اهللا 
بن املغرية ، ومكرز بن حفص ، وعمرو بن عبداهللا عبد اهللا بن أميَّة املخزومي ، والوليد : هم مخسة : وقال مقاتل 

بن أيب قيس العامري ، والعاص بن عامر بن هشام ، قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم إن كنت تريد أن نؤمن بك ، 
لْ أنت من عند فأِت بقرآٍن ليس فيه ترُك عبادة الالَِّت ، والُعزَّى ، ومناة ، وليَس فيه عيبها ، وإنْ لَْم ُيْنزلهُ اهللا ، فقُ

  .نفسك ، أو بدله ، فاجعل مكان آيٍة عذابٍ آية رمحة ، ومكان حرامٍ حالالً ، وحالل حراماً 
إذا بدَّل هذا القرآن فقد أتى بغري هذا القرآن ، وإذا كان كذلك ، كان كلُّ واحٍد من هذين األمرين هو : فإن قيل 

اقتصر على اجلواب  -عليه الصالة والسالم  -أنَّه : ا عني اآلخر نفس اآلخر ، وممَّا يدلُّ على أنَّ كلَّ واحٍد منهم
  :بنفي أحدمها ، فقال 

  .، فيكون التَّرديد فيه والتخيري باطالً » ما يكونُ ِلي أنْ أبدِّلُه ِمْن ِتلْقاِء نفِْسي إنْ أتَّبُع إالَّ ما ُيوَحى إيلَّ « 
بكتاب آخر ، ال على ترتيب هذا القرآن وال على نظمه ، يكون أنَّ أحد األمرين غُري اآلخر ، فاإلتيان : فاجلواب 

إتياناً بقرآن آخر ، وأمَّا إذا أتى هبذا القرآن ، إالَّ أنَّه وضع مكان ذمِّ بعض األشياء مدحها ، ومكان آية رمحٍة آية 
وى هذا الكتاب ، اإلتيان بقُرآن غري هذا ، هو أن يأتيهم بكتاب آخر س: عذابٍ ، كان هذا تبديالً ، أو تقول 

  .هو أن ُيغيِّر هذا الكتاب ، مع بقاء هذا الكتاب : والتبديل 
  :إنَّه اكتفى يف اجلواب بنفي أحد القسمني : وقوله 

إنَّ اجلواب املذكُور عن أحد القسمني ، هو عُني اجلواب عن القسم الثاين ، فاكتفى بذكر أحدمها عن اآلخر؛ : قلنا 
، وال يقدر  -تعاىل  -بيَّن ، أنَّه ال ُجيوز أن ُيبدِّله من تلقاِء نفسه؛ ألنَّه وارٌد من اهللا  -سالم عليه الصالة وال -ألنَّهُ 

  .على مثله ، كما ال يقدر على مثله سائر العرب؛ ألنَّ ذلك كان ُمتقرراً عندهم ، ملَّا حتدَّاُهم باإلتياِن مبثله 
يةً واستهزاًء ، وحيتمل أن يكّون ذلك على سبيل اجلدِّ ، ويكون أنَّ التماسُهم هلذا حيتمل أن يكون ُسخْر: واعلم 

إنَّ هذا القرآن منزَّلٌ عليه من عند اهللا ، وحيتمل أن يكون : أنه إن فعل ذلك ، علُموا كذبه يف قوله : غرضهم 
اباً آخر ليس فيه التماسهم كتاباً آخر؛ ألن هذا القرآن مشتملٌ على ذم آهلتهم ، والطَّعن يف طرائقهم ، فطلُبوا كت



ذلك ، أو يكونوا قد جوَُّزوا كون القرآن من عند اهللا ، لكنَُّهم التمُسوا منه نسَخ هذا القرآن ، وتبديله بقرآن آخر 
.  

مصدٌر على ِتفَْعال ، ومل جييْء مصدر بكسر التَّاء ، إالَّ هذا والتِّبيان ، وقُرِىء شاذّاً بفتح التَّاء ، » ِتلْقاِء « : قوله 
و قياُس املصادر الدَّالة على التَّكرار ، كالتَّطْواف ، والتَّجوال ، وقد يستعمل التِّلقاء مبعىن قُبالُتَك ، فينتصبُ وه

  .انتصابَ الظُّرُوف املكانيَّة 
، أمرُه بأن يقُول } ِتلْقَآِء نفسي َما َيكُونُ يل أَنْ أَُبدِّلَُه ِمن { : ملَّا أمرُه أن يقول } إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما يوحى إِلَيَّ { : قوله 

  .فيما آمركم به ، وأهناكم عنه ، وهذا يدلُّ على أنَّه مل حيكم قط باالجتهاد } إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما يوحى إِلَيَّ { : 
إين { : مث قال .  ، ما حكم إالَّ بالنَّصِّ -عليه الصالة والسالم  -ومتسَّك نفاة القياس هبذه اآلية؛ ألنَّها تدلَّ على أنَّه 

  .هذا مشروطٌ بعدم التوبة : قالت املعتزلة } أََخافُ إِنْ َعَصْيُت َربِّي َعذَابَ َيْومٍ َعِظيمٍ 
  .اآلية } قُل لَّْو َشآَء اهللا َما َتلَْوُتُه َعلَْيكُمْ { : قوله تعاىل 

ه اآلية؛ وذلك بأنَّهم كانُوا عاملني بأحواله ، وأنَّه ما ملَّا اتَّهُموه بأنَّه أتى هبذا الكتاب من عند نفسه ، احتجَّ عليهم هبذ
طالع كتاباً ، وال تتلَمذ ألستاذ ، مث بعد أربعني سنة ، أتى هبذا الكتاب العظيم املُشتَمل على نفائس علم األصُول ، 

، والفُصحاء ودقائق علم األحكام ، ولطائف علم األخالق ، وأسرار قصص األوَّلني ، وعجز عن معارضته العلماء 
، واملعىن  -تعاىل  -، والُبلغاء ، فكل من له عقلٌ سليٌم يعرف أنَّ مثل هذا ، ال حيُصل إالَّ بالوْحي ، واإلهلام من اهللا 

  .لو شاء اهللا ما أنزل القرآن عليَّ : 

  .َعِلْمُت : أي وال أعلمكم اهللا به ، من َدرْيُت ، أي » َوالَ أَْدَراكُْم بِِه « : قوله 
؛ فتضمَّن العلمُ » َعِلْمُت به « أحطت به بطريق الدِّراية ، وكذلك يف : َدَرْيتُ بكذا وأْدَرْيُتكَ بكذا ، أي : ال ويق

  .معىن اإلحاطة ، فتَعدَّى تْعديَتَها 
ِلمكُم به وألْع: ُمثبتاً ، واملعىن » أْدَراكم « ، بالم داخلة على » وألْدَراكم «  -خبالف عن البزِّيِّ  -وقرأ ابن كثري 

« إمَّا بواسطة ملٍك ، أو رسولٍ غريي من البشر ، ولكنَّه َخصَّنِي هبذه الفضيلِة ، وقراءةُ اجلمهور : من غري وساطيت 
هذه هي اليت ُينفى هبا الفعلُ؛ ألنَّه ال يصحُّ نفي » ال « فيها ُمؤكَّدَةٌ؛ ألنَّ املعطوف على املنفيِّ منفيٌّ ، وليست » ال 

مل ُجيْز ، بل » ول كان كذا ال كان كذا « : وقع جواباً ، واملعطوُف على اجلواب جواٌب ، ولو قلت  الفعل هبا إذا
هبمزٍة ساكنةٍ بعد » والَ أْدَرأكم « : ، وقرأ ابُن عبَّاس ، واحلسن ، وابن سريين ، وأبو رجاء » ما كَانَ كذا « تقول 

  :الرَّاء ، ويف هذه القراءة خترجيان 
مبدلةٌ من ألف ، واأللُف منقلبةٌ عن ياٍء ، النفتاحِ ما قبلها وهي لغةٌ لعقيلٍ حكاها قطرب ، يقولون يف أهنا : أحدمها 

  .أعطأُتك : أعطيُتك 
عالَك وإالَك ، مثَّ مهز على لغة من : قلب احلسُن الياء ألفاً ، كما يف لغة بين احلرث ، يقولون « : وقال أبو حامت 

  .» العأمل : قال يف العامل 
  .لَبَّْيُت وَرثَْيُت : لََبأُت باحلجِّ ، ورثَأُت فالناً ، أي : أبدلِت اهلمزة من نفس الياء ، حنو : وقيل 

، ]  ٨: النور [ } َوَيْدرَُؤاْ َعْنَها العذاب { : أنَّ اهلمزة أصليَّة ، وأنَّ اشتقاقه من الدَّْرء وهو الدَّفْع ، كقوله : والثاين 
« : وألجعلنَّكم بتالوته ُخصماء َتْدَرؤونين باجلدال ، قال أُبو البقاء : جعلته دَارئاً ، واملعىن  :أْدَرأته ، أي : ويقال 

لو شاء اُهللا لدفعكم عن : ليس بغلٍط ، واملعىن : وقيل هو غلط؛ ألنَّ قارئها ظَنَّ أنَّها من الدَّْرِء وهو الدَّفُْع؛ وقيل 
  .» اإلميان به 



« : قوله . من اإلنذار ، وكذلك هي يف مصحف عبد اهللا » َوالَأنذَْرتكُم « :  وقرأ شهر بن حوشب ، واألعمش
الضَّمري : من قبل ُنُزول القرآن ، فقيل : أي » مِّن قَْبِلِه « ِحيناً ، وهو أربعون سنة ، : أي » فَقَْد لَبِثُْت ِفيكُْم ُعُمراً 

مشبٌَّه بظرف » ُعُمراً « على وقت النُّزُول ، و : ل على القرآن ، وقي: يعود على النُّزول ، وقيل » قبِله « يف 
مقدار ُعُمر ، وقرأ األعمُش : هو على حذف مضاٍف ، أي : مدة متطاولة ، وقيل : الزَّمان ، فانتصب انتصابه ، أي 

  .» َعُضد « يف » َعْضد « بسكون امليم ، كقوهلم » ُعْمراً « : 
لبث النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم وشرَّف وكرَّم وجمدَّ : يس من قبلي ، قال املفسِّرون أنَُّه ل» أَفَالَ َتْعِقلُون « : مث قال 

وعظَّم فيهم قبل الوْحي أربعني سنة ، مث أوحي إليه ، فأقام مبكَّة بعد الوْحي ثالثة عشرة سنة ، مث هاجر إىل املدينة ، 
  .فأقام هبا عشر سنني ، مث ُتويف ، وهو ابن ثالث وستِّني سنة 

أنه أقام مبكَّة بعد الوحي عشر سنني ، وباملدينة عشر سنني ، وُتوُفِّي وهو ابن ستني :  -رضي اهللا عنه  -روى أنس و
  .سنة ، واألول أشهر وأظهر 

  .اآلية } فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افترى َعلَى اهللا كَِذباً { : قوله تعاىل 
ال أحد أظلم ممَّن افترى على اهللا الكذب ، وبّدل وأضاف شيئاً : هذا استفهاٌم مبعىن اجلحد ، أي « : قال القرطيب 

أنَّ هذا القرآن لوْ لَْم يكُن من عند اهللا ، ملا كان أحٌد يف الدُّنيا أظلم على نفسه منِّي ، : ، واملعىن » إليه ممَّا مل ينزل 
، وجب أن  -تعاىل  -بل ُهو وحٌي من اهللا  حيث افتريُته على اهللا ، وملَّا أقمُت الدَّليلَ على أنَّه ليس األمر كذلك ،

  .إنَّه ليس يف الدُّنيا أحد أجهل ، وال أظلم على نفسه منكم : يقال 
  .نَفْي الكذب عن نفسه : واملقصود 

ا ، وكذَّبو -تعاىل  -إحلاق الوعيد الشديد هبم؛ حيث أنكروا دالئل اهللا : فاملراد » أَْو كَذََّب بِآَياِتِه . . . « : وقوله 
ال يَْنُجو املشركُون : أي » إِنَُّه الَ ُيفِْلُح اجملرمون « : بآيات اهللا ، ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم ، وبالقرآن ، مث قال 

  .، وهذا تأكيٌد ملا سبق من هذين الكالمني 

ِء ُشفََعاؤَُنا ِعْنَد اللَِّه قُلْ أَتَُنبِّئُونَ اللََّه بَِما لَا َيْعلَُم ِفي َوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيُضرُُّهْم َولَا َيْنفَعُُهْم َوَيقُولُونَ هَُؤلَا
َوَما كَانَ النَّاُس إِلَّا أُمَّةً وَاِحَدةً فَاْخَتلَفُوا َولَْولَا كَِلَمةٌ ) ١٨(السََّماَواِت َولَا ِفي الْأَْرضِ ُسْبحَاَنُه َوَتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

  ) ١٩(رَبَِّك لَقُِضَي بَْيَنُهْم ِفيَما ِفيِه َيْخَتِلفُونَ َسَبقَْت ِمْن 

  .اآلية } َوَيعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َما الَ َيضُرُُّهْم { : قوله تعاىل 
ملَّا طلُبوا تبديل القرآن؛ ألنَّه مشتملٌ على ذمِّ األصنامِ اليت اتَّخذُوها آهلةً ، ذكر يف هذا املوضع قبح عبادة األصنام ، 

  .لُيبيَِّن حتقَريها 
موصولةٌ ، أو نكرةٌ موصوفةٌ ، وهي واقعةٌ على األصنامِ ، ولذلك راعى لفظها ، » ما « : » َما الَ َيُضرُُّهْم « : قوله 

  .» هؤالء ُشفََعاُؤَنا « : ، وراعى معناها فجمع يف قوله » َما الَ َيُضرُُّهْم َوالَ َينفَعُُهْم « فأفرد يف قوله 
  فصل
َوَيقُولُونَ هؤالء { األصنام : ما ال يُضرُُّهْم إن عصوه ، وتركُوا عبادته ، وال ينفعهم إن عبدوه ، يعين :  املعىن

إنَّهم اعتقدُوا أنَّ املُتولِّي لكل إقليم ، روح معيَّن من أرواح األفالك ، فعيَُّنوا لذلك : ، فقيل } ُشفََعاُؤَنا عِنَد اهللا 
شتغلوا بعبادة ذلك الصََّنم ، ومقصودهم عبادةُ ذلك الرُّوح ، مث اعتقدُوا أن ذلك الرُّوح ، الرُّوح صنماً معيَّناً ، وا



  .يكون عبداً لإلله األعظم ، ومشتغالً بعبوديَّته 
إنَّهم كانُوا يعبُدون الكواكب ، فوضعُوا هلا أصناماً ُمعَيَّنة واشتغلوا بعبادهتا ، ومقصودُُهم عبادةُ الكواكبِ ، : وقيل 
  .إنَّهم وضُعوا طلَّْسمَاٍت معينةً على تلك األوثان واألصنام ، مث تقرَّبوا إليها : يل وق

إنَُّهم وضعوا هذه األوثان واألصنام ، على صور أنبيائهم ، وأكابرهم ، وزعُموا أنَُّهم مىت اشتغلُوا بعبادِة هذه : وقيل 
  .التماثيل ، فإنَّ أولئك األكابر تكون شفعاء هلم عند اهللا 

بَِما « : أْنَبأ وَنبَّأ كأْخَرب وخبََّر ، وقوله : ، يقال » أْنَبأ « خمففاً من » أُتْنبِئُونَ « : قرأ بعضهم » قُلْ أَتَُنبِّئُونَ « : قوله 
يعلُمُه : فالعائُد حمذوٌف ، أي : موصولةٌ ، أو نكرة موصوفة كاليت تقدَّمت ، وعلى كال التقديرين » َما » « الَ َيْعلَُم 

أُتنَبِّئُونَ اهللا باملعىن الذي ال يعلُمُه إالَّ اهللا ، وإذا مل يعلم اهللا شيئاً ، : ، واملعىن  -تعاىل  -، والفاعلُ هو ضمري الباري 
» َما « ال يغرُب عن علمه شيٌء ، وذلك الشيء هو الشَّفاعة ، ف  -تعاىل  -استحال وجوُد ذلك الشيء؛ ألنَّه 

  .عبارة عن الشفاعة 
، ومثل هذا الكالم مشهورٌ يف العرف ، فإنَّ اإلنسان إذا  -تعاىل  -أنَّ الشَّفاعة لو كانت لعلمها الباري :  واملعىن

  .أنَّ ذلَك ما حصل أصالً : ما علم اهللا هذا منِّي ، ومقصوده : أراد نفي شيء عن نفسه ، يقول 
» َما « وجيوز أن تكون . لَّ موجودٍ ال خيرج عنهما تأكيدٌ لنفيه؛ ألنَّ ك} ِفي السماوات َوالَ ِفي األرض { : وقوله 

  .ضمٌري عائٌد عليها : » َيْعلَمُ « عبارة عن األصنام ، وفاعل 
أُتعلمون اهللا باألصنامِ ، اليت ال تعلم شيئاً يف السموات وال يف األرض ، وإذا ثبت أهنا ال تعلم ، فكيف : واملعىن 

عبارة عن » َما « ع عنده ، واملشفوع له؛ هكذا أعربه أبو حيَّان ، فجعل تشفع؟ والشافع ال بدَّ وأن يعرف الشمفو
: أي » الَّذي « : حيتمل أن تكون مبعىن » عمَّا ُيْشركُونَ « يف » َما « األصنام ، ال عن الشَّفاعة ، واألول أظهر ، و 

« غريهم ، وقرأ األخوان هنا عن إشراكهم به : عن شركائهم الذين يشركوهنم به يف العبادة ، أو مصدريةٌ ، أي 
  :، ويف النَّْحل موضعني » عمَّا ُيْشرِكُونَ 

  :األول 

  ] . ٢،  ١: النحل [ } َعمَّا ُيْشرِكُونَ ُيَنزِّلُ املالائكة { 
  ] . ٣: النحل [ } باحلق تعاىل َعمَّا ُيْشرِكُونَ { : الثاين 

بتاء ]  ٤٠: الروم [ } ذَِلكُْم مِّن َشْيٍء ُسْبَحاَنُه وتعاىل َعمَّا ُيْشرِكُونَ  َهلْ ِمن ُشرَكَآِئكُْم مَّن َيفَْعلُ ِمن{ : ويف الروم 
مضارعاً دون املاضي ، تنبيهاً » َيْشرِكثونَ « اخلطاب ، والباقون بالغيبة يف اجلميع ، ومها واضحتان ، وأتى هنا ب 
لى الشرك يف املستقبل ، كما كانوا عليه يف على استمرار حاهلم كما جاءُوا يعبدون ، وتنبيهاً أيضاً على أنَّهم ع

  .املاضي 
  .اآلية } َوَما كَانَ الناس إِالَّ أُمَّةً َواِحَدةً { : قوله تعاىل 

َوَما { : ملَّا أقاَم الدَّاللة على فساِد القول بعبادة األصنام؛ بيَّن السَّبب يف كيفية حدوث هذه املسألة الباطلة ، فقال 
: على الدِّين احلقِّ؛ ألن املقصود من هذه اآلية ، بيان كون الكفر باطالً؛ ألنَّ قوله : أي } أُمَّةً وَاِحَدةً كَانَ الناس إِالَّ 

يف اإلسالم أو يف الكفر ، وال جيوُز أن يكونوا أمَّةً واحدة يف الكفر ، ]  ٢١٣: البقرة [ } كَانَ الناس أُمَّةً َواِحَدةً { 
: النساء [ } فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلِّ أمٍَّة بَِشهِيدٍ { :  -تعاىل  -دة يف اإلسالم ، لقوله فبقي أنَُّهم كانوا أمَّة واح

  .، وشهيُد اهللا ال بدَّ وأن يكون ُمؤمناً ، فثبت أنَُّه مل ختل أمَّة من األممِ ، إال وفيهم مؤمٌن ]  ٤١
، وعن أقوام هبم ميطُر أهل األرض ،  -عزَّ وجلَّ  - وقد وردت األحاديث ، بأنَّ األرض ال ختلُو عمَّن يعبد اهللا



فثبت أنَُّهم ما كانُوا أمَّة واحدة يف الكفر ، فيكونوا أمَّة واحدة يف اإلميان ، مث اختلفوا أهنم مىت كانوا كذلك؟ فقال 
املالئكة املقربني كانوا على عهد آدَم وولده صلوات اهللا الربِّ الرحيم و:  -رضي اهللا عنهما  -ابن عباس ، وجماهد 

  .عليهما وسالمه دائماً ، واختلفوا عند قتل أحد ابنيه لآلخر 
، مث اختلفوا على عهد نوح ، فبعث اهللا إليهم  -عليه الصالة والسالم  -وقيل إنَّهم بقُوا على اإلميان إىل زمن نوح 

  .ُنوحاً 
  .لكفر فيهم كاُنوا على اإلميان من زمن ُنوح بعد الغرق ، إىل أن ظهر ا: وقيل 
  .إىل أن غيَّره عمرو بن حلّي  -عليه الصالة والسالم  -كاُنوا على اإلسالم من عهد إبراهيم : وقيل 

أنَّ العرب إذا علُموا أنَّ عبادة األصنام ما : العرب خاصَّة ، والغرض منه : إنَّ املراد بالنَّاس : وهذا القائل قال 
مل يتأذوا من تزييِف الطريقة ، ومل تنفُر طباعهم من إبطال هذا املذهب الفاسد  كانت أصالً فيهم ، وإنَّما هي حادثةٌ ،

.  
بيَّن  -جل ذكره  -سبحانه وتعاىل  -أنَّه : وفائدة هذا الكالم : كانوا أمَّةً واحدة يف الكفر ، قالوا : وقال قوم 
دُعوه إىل الدِّين جميباً له ، فإنَّ الناس ، أنَّه ال تطمع يف أن يصري كلُّ من ت -صلوات اهللا وسالمه عليه  -للرسول 

  .كاُنوا على الكفر ، وإنَّما حدث اإلسالم يف بعضهم بعد ذلك ، فيكف تطمعُ يف اتِّفاق الكلِّ على اإلميان؟ 
 -ه أنَّهم خلقوا على فطرة اإلسالم ، مث اختلفوا يف األديان ، وإليه اإلشارة بقول: املراُد بكوهنم أمَّةً واحدةً : وقيل 

  .» كلّ مولُودٍ ُيولَُد على ِفطَْرِة اإلسالم ، فأبَواُه ُيهَوِّدَانِه أو يَُنصِّرانِِه أو ُيَمجَِّسانِِه «  -عليه الصالة والسالم 
 مضت يف حكمه ، أنَّه ال يقضي بينهم فيما اختلفُوا فيه بالثَّواب والعقاب} َولَْوالَ كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمن رَّبَِّك { : مث قال 

يف الدنيا ، فأدخل املُؤمن اجلنَّة ، والكافر النَّار ، ولكن سبق من اهللا األجل ، فجعل » لَقُِضَي َبيَْنُهْم « دون القيامة ، 
  .موعدهم يوم القيامة 

وَإِذَا أَذَقَْنا النَّاَس ) ٢٠(مََعكُْم ِمَن الْمُْنَتِظرِيَن  َوَيقُولُونَ لَْولَا أُْنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه فَقُلْ إِنََّما الَْغْيُب ِللَِّه فَاْنتَِظُروا إِنِّي
  ) ٢١(ُتُبونَ َما تَْمكُُرونَ َرْحَمةً ِمْن َبْعِد َضرَّاَء َمسَّْتُهْم إِذَا لَُهْم َمكٌْر ِفي آَياِتَنا قُلِ اللَُّه أَسَْرُع َمكًْرا إِنَّ ُرُسلََنا َيكْ

على ما نقترُحه ، » آَيةٌ مِّن رَّبِِّه « على حممَّد : أي » لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيِه « مكَّة ، كفَّار : أي » َوَيقُولُونَ « : قوله 
القرآن الذي جئنا به كتاٌب مشتملٌ على أنواع من الكلمات ، والكتاب ال يكون معجزاً ، كما : وذلك أنَّهم قالوا 

أنواع من املعجزات ، دلَّت على ُنُبوَّهتما سوى أنَّ كتاَب موسى ، وعيسى ما كان معجزاً هلما ، بل كان هلما 
لَوْ َنَشآُء لَقُلَْنا { : عنهم يف قوله  -تعاىل  -الكتاب ، وكان يف أْهل مكَّة من يدَّعي إمكان املعارضة ، كما أخرب اهللا 

  ] . ٣١: األنفال [ } ِمثْلَ هذا إِنْ هاذآ 
صلوات اهللا وسالمه  -تبارك وتعاىل رسوله  -اً ، فأمر اهللا فلذلك طلُبوا منه شيئاً آخر سوى القرآن؛ ليكون معجز

  ] . ٢٠: يونس [ } إِنََّما الغيب للَِّه فانتظروا إِنِّي َمَعكُْم مَِّن املنتظرين { : بأن جييبهم بقوله  -عليه 
 -اهللا وسالمه عليه  صلوات -أنه أقام الداللة القاهرة على أنَّ القرآن معجزةٌ قاهرةٌ؛ ألنَّه : وتقريُر هذا اجلواب 

علم نشأ بينُهم ، وعلموا أنَُّه مل ُيطاِلْع كتاباً ، وال تتلمذ ألستاذ ، مدَّة أربعني سنة ُمخالطاً هلُم ، ومل يشتغل بالِفكْرِ والتَّ
 قط ، مث إنَّه أظهر هذا القرآن العظيم ، وظهوُر مثل هذا الكتاب على مثل ذلك اإلنسان ، ال يكونُ إالَّ بالوحي ،

وإذا كان كذلك ، فطلب آية أخرى سوى القرآن يكون اقتراحاً ال حاجة إليه وعناداً ، ومثل هذا يكون ُمفَوَّضاً إىل 
، فإن شاء أظهر ، وإن شاء مل يظهر ، فيكون من باب الغيب ، فيجُب على كلِّ أحٍد أن ينتظر  -تعاىل  -مشيئة اهللا 



يفعل فقد ثبت ُنُبوَُّته ، وظهر صدقُه ، وهذا املقُصود ال خيتلف ُحبصُول  ، هل يفعله اهللا أم ال؟ ولكن سواء فعل أم مل
  .تلك الزِّيادة وعدمها 

  .اآلية } َوإِذَآ أَذَقَْنا الناس َرْحَمةً { : قوله تعاىل 
  :وهذا جواٌب آخر لسُؤاهلم ، وطلبهم املعجزة ، وذلك من وجهني 

إلنصاف ، فبتقدير أن يعطوا ما سألوه ، فإهنم ال ُيؤمنون ، بل يبقون أنَّ عادهتُم العناد ، واملكر ، وعدم ا: األول 
سلَّط القَْحط على أهل مكَّة سبع سنني ، مثَّ رمحهم ، وأنزل املطر  -تعاىل  -على كفرهم ، وعنادهم؛ وبيانه أنَّ اهللا 

  .على أراضيهم ، مث إنَّهم أضافُوا املنافع إىل األنواء والكواكب 
نَّه لو أنزل عليهم املعجز مل يقبلُوه؛ ألنَّه ليس غرضهم من هذه االقتراحات التَّشدد يف الدِّين ، وإمنا أ: الوجه الثاين 

ملَّا سلَّط البالء عليهم ، مث أزالُه عنهم ، فهم  -تعاىل  -غرضُُهم الدَّفع ، واملبالغة يف صون مناصبهم الدنيويَّة؛ ألنَّه 
  .مع ذلك استمرُّوا على الكُفْر 

الفُجائيَّة؛ » إذَا « ، والعاملُ يف » إذا هلُم مكٌر « : الفُجائيَّةُ يف قوله » إذا « شرطيَّةٌ؛ جواهبا » َوإِذَآ أَذَقَْنا « :  قوله
هذه ، َهلْ ِهَي حرٌف أو ظرُف زمان على باهبا ، أو » إذَا « ، وقد تقدَّم اخلالُف يف » لَُهْم « االستقراُر الذي يف 
، وهذا » الثانية زمانيَّة أيضاً ، والثانية وما بعدها جواب األوىل « إذا » : وقيل « : و البقاِء ظرُف مكان؟ قال أب

  .الذي حكاُه قولٌ ساقطٌ ال يفهم معناه 

  فصل
بعد شدة راحة ورخاء من : أي } َرْحَمةً مِّن َبْعِد َضرَّآَء َمسَّتُْهْم { الكفار : يعين } َوإِذَآ أَذَقَْنا الناس { : معىن اآلية 

  .وبالء 
  .أصابتُهم : أي » َمسَّْتُهْم « القطر بعد القحط ، : وقيل 

  .أنَّ رمحة اهللا ال ُتذاق بالفَمِ ، وإنَّما ُتذاق بالعقْلِ : واعلم 
عن تكذيب واستهزاء ، وسُمِّي التكذيُب مكراً؛ ألنَّ املكر عبارةٌ : قال جماهد } إِذَا لَُهْم مَّكْرٌ يف آَياِتَنا { وقوله 

بكل ما يقدرون عليه  -سبحانه وتعاىل  -صرف الشَّيِء عن ظاهره بطريق احليلة ، وهؤالء حيتالُون لدفع آيات اهللا 
  .من إلقاء الشُّْبَهة ، أو التَّْخليط يف املناظرة ، أو غري ذلك من األمور الفاسدة 

َوَتْجَعلُونَ رِْزقَكُْم أَنَّكُمْ { : وء كذا ، وهو كقوله ال يقولون هذا من رزق اهللا ، إنَّما يقولون ُسِقيَنا بَِن: وقال مقاتل 
  ] . ٨٢: الواقعة [ } ُتكَذُِّبونَ 

« ، جعل اآليات حمالًّ للمكر مبالغة ، ويضعف أن يكون اجلارُّ صفةً ل » َمكٌْر « متعلٌق ب » يف آيَاِتَنا « : وقوله 
  .» َمكٌْر 
  .ثالثياً؛ حكاه الفارسي » َسُرعَ « مأخوذٌ من » سَرُع أ« } قُلِ اهللا أَْسَرُع َمكْراً { : قوله 
  :ثالثةُ مذاهب » أفعل « ويف بناء أفعل وِفْعلى التعجُّب من » أسَْرع « بل ِمْن : وقيل 

  .اجلواز مطلقاً 
  .املنع مطلقاً 

. هنا ليست للتفضيل »  أسَْرُع« : وقال بعضهم . بني أن تكون اهلمزةُ للتَّعدية فيمتنع ، أو ال فيجوز : التَّفصيلُ 
لَهِي أسوُد « : نظري قوله  -أعين كون أسرع للتَّفضيل  -وهذا ليس بشيٍء ، إذ السِّياق يردُّه ، وجعله ابن عطيَّة 

  »ِمَن 



« ليس فعلُه على وزن » أْسَود « ففاسد؛ ألنَّ » أسَْرع « ب » أسود من القَار » « وأما تنظُريُه « : قال أبو حيَّان 
َسوِد فهو أْسود ، ومل ميتنع التَّعجُّب ، وال بناء أفعل التفضيل عند : حنو » فَِعل « ، وإمنا هو على وزن » أفَْعل 

َسوَِد ، وَحِمَر ، وأِدَم ، إالَّ لكونه لوناًن وقد أجاز ذلك بعُض الكوفيني يف األلوان مطلقاً ، : البصريني من حنو 
  .« وبعضهم يف السَّواد والبياض فقط 

» تنظريه به ليس بفاسٍد؛ ألنَّ مراده بناُء أفعل ممَّا زاد على ثالثة أحُرف ، وإن مل يكن على وزن : هاب الدِّين قال ش
َحِمرَ » ، و « أْسَود » وإن كان على ثالثٍة ، لكنه يف معىن الزَّائد على ثالثة ، إذ هو يف معىن « َسوِد » ، و « أفَْعل 

  .لنحويُّون ، وجعلوه هو العلَّة املانعة من التعجُّب يف األلوان يف معىن أْحمَر؛ نصَّ على ذلك ا« 
فعالً ، وأسندته إىل متييزه « أفَْعل » نصٌب على التَّمييز ، وهو واجُب النَّصب؛ ألنَّكَ لو ُصْغَت من « َمكْراً » و 

ُق التمييز على موصوِف أفعل ، وأيضاً فإنَّ شرط جواز اخلفضِ ، ِصْد« َسُرع َمكُْره » : فاعالً ، لصحَّ أن يقال 
أعجل ُعقُوبة ، وأشدُّ أخذاً ، وأقدر على اجلزاء ، : « أسَْرُع َمكْراً » ، ومعىن « زيٌد أحسُن فقيٍه » : التَّفضيل ، حنو 

  .عذابه أسرع إليكم ممَّا يأيت منكم يف دفع احلقِّ : أي 

رضي اهللا  -أ احلسن ، وقتادة ، وجماهد ، واألعرج ، ويعقوب ، ونافع قر} إِنَّ ُرُسلََنا َيكُْتُبونَ َما َتْمكُُرونَ { : قوله 
مبالغة يف اإلعالم مبكرهم ، : بياء الغيبة جرياً على ما سبق ، والباقون باخلطاب » َيْمكُُرْونَ « : يف رواية  -عنهم 

التفاٌت أيضاً ، إذ لو » إنَّ ُرُسلَنا « : ه قُلْ هلُْم ، فناسب اخلطاب ، وقول: ؛ إذ التقدير » قُلِ اُهللا « : والتفاتاً لقوله 
  .احلفظة : إنَّ رسله ، واملراد بالرُّسل : ، لقيل » قُلِ اُهللا « : جرى على قوله 

ا بَِها َجاَءْتَها رِيٌح َعاِصفٌ فَرُِحوُهَو الَِّذي ُيسَيُِّركُْم ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َحتَّى إِذَا كُنُْتْم ِفي الْفُلِْك َوجََرْيَن بِهِْم بِرِيحٍ طَيَِّبٍة َو
أَْنَجيَْتَنا ِمْن َهِذِه لََنكُوَننَّ ِمَن َوَجاَءُهُم الَْمْوُج ِمْن كُلِّ َمكَاٍن َوظَنُّوا أَنَُّهمْ أُِحيطَ بِهِْم َدعَُوا اللََّه ُمخِْلِصَني لَُه الدِّيَن لَِئْن 

ُغونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنََّما َبغُْيكُْم َعلَى أَنْفُِسكُْم َمتَاعَ فَلَمَّا أَْنَجاُهْم إِذَا ُهْم َيْب) ٢٢(الشَّاِكرِيَن 
  ) ٢٣(الَْحَياةِ الدُّنَْيا ثُمَّ إِلَيَْنا َمْرجُِعكُْم فَُننَبِّئُكُْم بَِما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ 

  .اآلية } والبحر ُهَو الذي ُيَسيِّرُكُْم ِفي الرب { : قوله تعاىل 
 ملَّا ذكر يف اآليِة األوىل ، جميء الرَّمحة بعد الضرِّ ، أو الرَّخاء بعد الشدَّة ، ذكر يف هذه اآلية مثاالً لذلك ، وبياناً لنقل
اإلنسان من الضرِّ إىل الرمحة ، وذلك أنَّ اإلنسان إذا ركب السَّفينة ، ووجد الرِّيح الطيبة املوافقة ملقصوده ، حصل 

ه املسرَّة القويَّة ، والنَّفْع التَّام ، مث قد تظهُر عالمات اهلالك؛ بأنْ جتيئهم الرِّياح العاصفة ، أو تأتيهم األمواج ل
العظيمة من كل جانبٍ ، أو يغلب على ظنوهنم أنَّ اهلالَك واقٌع باالنتقال من تلك األحوال الطيِّبة ، إىل هذه 

سبحانه وتعاىل  -يُم ، واإلنسان يف هذه احلالة ، ال يطمُع إال يف فْضلِ اهللا األحوال الشديدة ، فوجب اخلوُف العظ
 -تعاىل  -، ثُمَّ إذا جنَّاُه اهللا  -تعاىل  -، ويقطع طعمُه عن جيمع اخللق ، ويصري جبميع أجزائه مُتضرِّعاً إىل اهللا  -

  .ائد الباطلِة من هذه البليَّة العظيمة ، نسي النِّعمة ، ورجع إىل ما ألفُه من العق
» يَْنِشركُم « : يُفَرِّقكم وَيبُثُّكُم ، وقرأ احلسن : قراءةُ ابن عامر من النَّْشرِ ضدَّ الطّي ، واملعىن » َيْنُشركم « : قوله 
ري بالتشديد؛ للتَّكث» يَُنشِّركم « : أْحَيا ، وهي قراءةُ ابن مسعودٍ أيضاً ، وقرأ بعُض الشَّاميني : ، أي » أْنَشر « من 

: من التَّْسيريِ ، والتَّضعيُف فيه للتعدية ، تقول » ُيَسيِّركُم « : من النَّْشر الذي هو مطاوع االنتشار ، وقرأ الباقون 
  .َساَر الرَُّجل ، وسيَّْرُتهُ أَنا 



  .» رته ِسْرتُ الرَُّجلَ وسيَّ: هو َتْضعيُف ُمَبالغةٍ ال تضعيُف تعديٍة؛ ألنَّ العرب تقول « : وقال الفارسيُّ 
  ]الطويل : [ ومنه قول اهلُذيلِّ 

  فأوَّلُ َراضٍ ُسنَّةً َمْن َيِسُريهَا... فَال َتْجَزَعْن ِمْن ُسنٍَّة أْنَت سِْرَتَها  -٢٨٨٢
قاصٌر ، فجعلُ املضعف مأخوذاً من » سار « وهذا الذي قالُه أبو علي غري ظاهر؛ ألنَّ األكثر يف لسان العرب ، أنَّ 

  .الكثري أوىل 
َوَعلى هذا البيت اعتراٌض ، حتَّى ال يكون شاهداً يف هذا؛ وهو أن يكون الضَّمري كالظرف كما « : وقال ابن عطيَّة 

  .» سِْرُت الطريق : تقول 
فهذا ال جيوُز عند اجلمهور؛ . سِْرُت الطَّريَق : وأمَّا جعلُ ابن عطيَّة الضَّمَري كالظَّرِف كما تقول « : قال أبو حيَّان 

« انطلقُت » عند سيبويه ، و « َدَخلُت » عندهم ظرٌف خمتصٌّ كالدَّار ، فال يصلُ إليها الفعلُ غري « الطَّريق »  ألنَّ
، إالَّ يف ضرورة ، وإن كان كذلك فضمريُه أحرى أن ال يتعدَّى إليه « يف » إالَّ بوساطة  -عند الفرَّاء « ذََهْبُت » و 

  .» الفعل 
  .« ظرٌف غُري خمتصٍّ ، فيصلُ إليه الفعلُ بنفسه ، وأباُه النَُّحاة » الطَّريَق «  وزعم ابُن الطَّراوِة أنَّ

إذَا » هذه الداخلة على « حتَّى » ، وقد تقدَّم الكالُم على « ُيَسيِّركم » متعلقةٌ ب « حتَّى « » حىت إِذَا » : قوله 
ِك غاية التَّسيري يف الَبْحر ، والتَّسيُري يف الَبْحر ، كيف جعل الكونَ يف الفُل» : ، قال الزخمشري ]  ٦: النساء [ « 

لَْم جيعلِ الكون يف الفلِك غاية التَّسيري ، ولكنَّ مضمونَ اجلملِة الشرطيةِ الواقعِة : إنَّما هو بالكون يف الفلك؟ قلت 
، فكان كيت وكيت من جميء الرِّيح  ُيَسيِّركُم حتَّى إذا وقعت هذه احلادثةُ: مبا يف حيِّزها ، كأنَّه قال » حتَّى « بعد 

« يف الفُلِْكّي » : ، وقرأ أبو الدَّْرَداء وأمُّ الدرداء « العاصِف ، وتراكُم األمواج ، والظَّن للهالك ، والدُّعاء باإلجناء 
  :بياء النَّسب ، وخترجيها حيتمل وجهني 

كنتم يف اللُّجِّ الفلكيِّ ، ويكون : لُك إالَّ فيه ، كأنَّه قيل أن يراد به املاُء الَغْمُر الكثُري ، الذي ال جيري الف: أحدمها 
  .عليه لفظاً ، ولزوماً « الفُلْكي » عائداً على الفلك؛ لداللِة « َجَرْيَن » الضمري يف 

  ]الرجز : [ ، كقوله » أْحَمرِيٌّ « : أن يكون من باب النِّسبِة ، كقوهلم : والثاين 
  والدَّْهُر باإلنَساِن دَوَّارِيُّ... رِيُّ أطََرباً وأنَت قِنَّْس -٢٨٨٣

  ]الطويل : [ ، كقوله » الصَّلَتاينّ « : وكنسبتهم إىل العلم ، يف قوهلم 
  .. .أَنا الصَّلتانِيُّ الذي قَْد َعِلْمُتُم  -٢٨٨٤

  .فزاد ياء النَّسب يف امسه 
، والضمري عائدٌ » قَْد « يكون حاالً على إضمار ، وأن » كُْنُتم « جيُوُز أن يكون نسقاً على » وَجرْيَن « : قوله 
، فضمَُّته ]  ١٦٤: البقرة [ اجلمع ، وقد تقدَّم أنه تكسري ، وأنَّ تغيريه تقديريٌّ : ، واملراد به هنا » الفُلِْك « على 

  .، وأنَُّه ليس باسم مجع كما زعم األخفُش » ُبْدن « كضمَِّة 
  .اخلطاب إىل الغيبة فيه التفاٌت من » بِهِمْ « : وقوله 

املبالغةُ؛ كأنه يذكُُر لغريهم : فإن قلت ما فائدةُ صرف الكالمِ ، عن اخلطابِ إىل الغيبِة؟ قلت « : قال الزخمشري 
خروٌج من اخلطاب إىل الَغْيَبة : بِهِْم « : ، وقال ابُن عطيَّة » حالُه لُيَعجَِّبهم منها ، ويستدعي منهم اإلنكاَر والتَّقبيَح 

انتهى ، . » هو باملعىن املعقُول ، حىت إذا حصل بعضكم يف السُّفُن « كُنُتْم يف الفُلْكِ » : حُسَن ذلك؛ ألنَّ قوله ، و
أَْو كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ لُّجِّيٍّ { فقدَّر امساً غائباً ، وهو ذلك املضاُف احملذوف ، فالضمُري الغائب يعود عليه ، ومثله 



  .أو كذي ظُلُمات ، وعلى هذا فليس من االلتفات يف شيٍء : ، تقديره ]  ٤٠: لنور ا[ } َيْغَشاُه مَْوٌج 
خطاٌب فيه امتنانٌ ، } ُهَو الذي ُيَسيِّرُكُْم { هي أنَّ قوله : والذي يظهر أنَّ حكمةَ االلتفاِت هنا « : وقال أبو حيَّان 

ؤمنون وكُفَّار ، واخلطاُب شاملٌ ، فحُسَن خطابُُهم بذلك ، وإظهاُر نعمٍة للمخاطبني ، واملُسَيَّرون يف الَبرِّ والَبْحر م
  .ليستدَمي الصَّاحلُ على الشُّكْر ، ولعلَّ الطَّاحلَ يتذكَُّر هذه الّنْعَمة 

وملَّا كان يف آخر اآلية ما يقتضي أنَّهم إذا جنوا بغَوا يف األرض ، عدلَ عن خطاهبم بذلك إىل الَغْيبة؛ لئالَّ خياطب 
  .» ا ال يليقُ ُصدُوُره منهم ، وهو البغُي بغري احلقِّ املؤمنني مب

كيف يتعدَّى فعلٌ واحٌد ، إىل معمولني حبرف جرٍّ متحٍد لفظاً : ، فيقال » َجَرْيَن « متعلٌِّق ب » بريحٍ « : قوله 
حالِ ، فتتعلق مبحذُوف ، ، والثانية لل» مََرْرُت بزَْيٍد « أنَّ الياَء األوىل للتَّعدية ، كهي يف : ومعًنى؟ فاجلواُب 

  .جرْيَن هبم ُملتبسةً بريحٍ ، فتكونُ احلالُ من ضمريِ الفُلِْك : والتقدير 

معها » قد « ، وأن تكُون حاالً ، و » َجَرْيَن « ُجيوزُ أن تكون هذه اجلملةُ نسقاً على » َوفَرُِحواْ بَِها « : قوله 
  .» بِهِْم « ُب احلَالِ الضَّمري يف وقد فَرِحَوا ، وصاح: ُمْضَمرةٌ عند بعضهم ، أي 

ضمُري الرِّيح الطيِّبة » َجاَءْتَها « ، وأنَّ الضمري يف » إِذَا « الظَّاهُر أنَّ هذه اجلملة الفعليَّة جواب » َجآءَْتَها « : قوله 
يه الفرَّاء وجوَّز أن يكون َخلَفْتَْها ، وهبذا بدأ الزخمشري ، وسبقه إل: جاءتِ الريَح الطَّيبةَ ريٌح عاصٌف ، أي : ، أي 

  .الضمُري للفلك ، ورجَّح هذا بأنَّ الفلك هو املَُحدَّث عنه 
، وجيوز أن يكون معطوفاً » إذَا « ، الذي هو جواُب » َجاَءْتَها « جيُوُز أن يكون معطوفاً على » وظَنُّوا « : قوله 
  .» دعُوا اهللا « به وظَنُّوا جوا: ، وهو قولُ الطربي؛ ولذلك قال » كُنُتْم « على 

» : ، ال أنَّه معطوٌف على كُنُتْم ، لكنَّه حمتمل ، كما تقول « إذَا » ظاهُره العطُف على جواب « : قال أبو حيَّان 
  .» ، وكأنَّ أداةَ الشَّرِط مذكورةٌ « إذا َزارك فالن أكرمُه ، وجاءَك خالٌد فأحسن إليه 

  .ثالثّياً » ِحيطَ « : وقرأ زيد بن علي 
ملَّا ظنُّوا أنَُّهم : هو جواُب ما اشتمل عليه املعىن من معىن الشَّرِط ، تقديره « : قال أبو البقاء » َدَعُواْ اهللا « : قوله 

؛ ألنَّ دعاءهم من لوازم « ظَنُّوا » هي بدلٌ من « : ، وهذا كالٌم فارغٌ ، وقال الزخمشري » أحيط هبم دعُوا اهللا 
: أنَّه جواٌب لسُؤال مقدَّر ، كأنَّه قيل « : ، ونقل أبو حيَّان عن شيخه أيب جعفر » بٌس به ظنِّهم اهلالَك ، فهو ُمتل

« حال ، و » ُمْخِلصَني « ، وهذا نقله ابُن اخلطيب عن بعضهم ، و » َدَعوا اهللا : فماذا كان حاهلم إذ ذاك؟ فقيل 
  .مفعوله » الدِّيَن « متعلٌِّق به ، و » لَُه 

يف حملِّ نصب : جوابه ، والقسُم وجواُبُه : » لَنكُوَننَّ « موطئةٌ للقسم احملذوف ، و : الالَُّم : » أَْنجَْيَتَنا  لَِئْن« : قوله 
لَِئن أْنَجيتَنا من هذه لنكُوننَّ : دعوا قائلني : يف حملِّ نصبٍ على احلالِ ، والتقديُر : بقول مقدَّر ، وذلك القولُ املقدَّر 

  .ألنَّ الدَُّعاء والقول مبعىن؛ إذ هو نوٌع من أنواعه ، وهو مذهٌب كويفٌّ » قالُوا « جمرى » دَعوا « ، وجيوُز أن جيرى 
: حالٌ ، أي : » بَِغْيرِ احلق « : الفُجائيَّة ، وقوله » إذَا « ، وهي » ملَّا « جوابُ : » إِذَا ُهْم َيْبُغونَ « : قوله 

بلى : والبغُي ال يكون حبقٍّ؟ قلت « بَِغْيرِ احلقِّ » : ما معىن قوله : ن قلت فإ« : ملتبسني بغري احلقِّ ، قال الزخمشري 
، وهو استيالُء املسلمني على أرض الكُفَّار ، وهْدُم ُدورهم ، وإحراُق ُزُروعهم ، وقطع أشجارهم ، كما فعل رسول 

إذا : َبَغى اجلرُح « معان فيه ، ِمن ، وكان قد فسَّر البغي بالفساد ، واإل» اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببين قريظة 
  .» ترامى للفساد 



ترقَّى إىل الفساد ، وبغتِ : َبَغى اجلرُح « : ، وقال األصمعي أيضاً » إّنه الترقِّي يف الفساد « : ولذلك قال الزجاج 
  .» فجرت : املرأةُ 

الكفرة ، إالَّ إن ذكر أنَّ أصل البغي ، هو وال يِصحُّ أن يقال يف املسلمني ، إنَُّهم باغُون على « : قال أبو حيَّان 
  .» طلبٍ حبقٍّ ، وطلبٍ بغري حقٍّ : الطلُب مطلقاً ، وال يتضمَّن الفساد ، فيحينئٍذ ينقسم إىل 

ظرف مبعىن » ملَّا « ، وقد تقدم أنَّ هذه اآلي ، تُردُّ على الفارسي ، أنَّ » الطلب : وأصلُ البغي « : قال الواحدي 
ظرفاً لزم أن يكون هلا » ملَّا « الفُجائيَّة ، ال يعمل فيما قبلها ، وإذا قد فرض كون » إذَا « نَّ ما بعد ؛ أل» حني « 

  .« عاملٌ 
  فصل

األنعام [ } قُلْ ِسريُواْ { : ، وقال « ُيَسيِّركُْم » : ؛ ألنَّه قال -تعاىل  -على أن فعل العبد خلق هللا : دلَّت هذه اآلية 
{ :  -تعاىل  -ونظريه قوله . ى أن سريهم منهم ، ومن اهللا ، فيكون كسباً هلم وخلقاً هللا وهذا يدل عل]  ١١: 

: التوبة [ } إِذْ أَْخَرَجُه الذين كَفَُرواْ { : وقال يف آيٍة أخرى ]  ٥: األنفال [ } كََمآ أَخَْرَجكَ رَبَُّك ِمن َبْيِتَك باحلق 
]  ٨٢: التوبة [ } فَلَْيْضَحكُواْ قَِليالً { : ، مع قوله ]  ٤٣: النجم [ } ى َوأَنَُّه ُهَو أَْضَحَك وأبك{ ، وقوله ]  ٤٠

هو اهلادي لكم إىل السَّْيرِ يف البحر والرب ، طلباً للمعاش ، : هو الذي يسريكم يف الربِّ والبْحرِ؛ أي » : ، قال القفال 
تعاىل جلَّ  -ال شك أنَّ املسيِّر يف البحر هو اهللا :  ، واجلواب« وهو املسري لكم؛ ألنَّه هيَّأ لكم أسباب ذلك السَّْير 

؛ ألنَّه هو احملدث لتلك احلركات يف أجزاء السَّفينة ، وإضافة الفعل إىل الفاعل هو احلقيقة ، فيجُب أن -ذكره 
كان جمازاً ، فيلزم يكون مسرياً هلم يف الربِّ والبحر ، إذ لو كان مسّيراً هلم يف الربِّ مبعىن إعطاء اآلالت واألدوات ، ل

» : كون اللفظ الواحد حقيقة وجمازاً دفعةً واحدةً ، وذلك باطلٌ ، على ما تقرر يف أصول الفقه ، قال أبو هاشم 
، وهذا باطلٌ؛ ألن هذا القول مل يقل به أحٌد من األئمَّة ، ممَّن كانوا « إن اهللا تعاىل تكلَّم به مرَّتني : اليبُعد أن يقال 

  .خالفاً لإلمجاع ، فيكون باطالً قبله ، فكان 
  فصل

حىت إِذَا كُنُتْم ِفي { على ظهور الدَّوابِّ ، ويف البحر على الفلك ، } ُهَو الذي ُيَسيُِّركُْم ِفي الرب { : معىن اآلية 
رجع من  جرت الفلك بالنَّاس ،: أي « َوجََرْيَن بِهِم » تكون واحداً ، ومجعاً ، : والفلك . يف السفن : أي } الفلك 

  .اخلطاب إىل الغيبة 
  :والفائدة فيه من وجوه 

ما تقدم عن الزخمشري ، وهو املبالغةُ بذكر حاهلم لغريهم؛ ليعجبوا منها ، ويستدعي منهم مزيد اإلنكار : أحدها 
  .والتَّقبيح 

صلوات اهللا وسالمه  -لعباده ، على لسان الرسول  -سبحانه جلَّ ذكره  -إنَّ خماطبته « : قال اجلُبَّائي : وثانيها 
» مبنزلة اخلرب عن الغائب ، وكل من أقام الغائب مقام املخاطب ، حسن منه أن يردَّه مرة أخرى إىل الغائب  -عليه 

.  
إن االنتقال من لفظ الغيبة ، إىل لفِظ احلضور ، يدلُّ على مزيد التقريب ، واإلكرام « : قال ابن اخلطيب : وثالثها 

ن لفظ احلضور ، إىل لفظ الغيبة ، فإنه يدلُّ على املقِت ، والتعذيب ، وهو الالَّئق حبال هؤالء ، ألنَّ ، وأمَّا االنتقال م
واألول كما يف الفاحتة ، فإن قوله . » من كان صفته ، أنَّه يقابل إحسان اهللا إليه بالكفر ، أن يكون الالَّئُق به ذلك 

{ : خطاب غيبة ، مث قال ]  ٣-١: الفاحتة [ } َربِّ العاملني الرمحن الرحيم بسم اهللا الرمحن الرَّحِيمِ احلمد للَِّه { : 



وهذا يدل على أن العبد ، كأنه انتقل من مقام الغيبة إىل مقام احلضور ] :  ٥: الفاحتة [ } إِيَّاكَ َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني 
  .، وهو يوجب ُعلُو الدرجة ، وكمال القرب 

جاءت الفلك ، أو جاءت الريح : أي » َجاَءْتَها « بالرِّيح ، : أي » وفَرُِحوا هبا « لينة ، : » طيبةٍ بريحٍ « : مث قال 
» الرِّيح « : شديدة ، ومل يقل عاصفة؛ الختصاص الرِّيح بالُعُصوف ، وقيل » ريح عاصف « اللينة كما تقدَّم ، 

  .ُيذكَّر ويؤنث 
، وعاصفةٌ ، وقد عصفْت ُعُصوفاً وأْعَصفَْت فهي ُمْعِصف ومُْعِصفَة ،  ريٌح عاصٌف: يقال : قال الفراء ، والزجاج 

ريحٌ « : ناقةٌ عاصٌف ، وعُصوٌف؛ سريعة ، وإمنا قيل : السُّرعة ، يقال : اشتدْت وأصلُ الَعْصف : وعصفت الريح 
  .ث البٌن وتامٌر؛ أو ألنه لفظ يذكَّر ويؤنَّ: ألنَّه يُراد ذات ُعُصوف ، كما قيل » عاصٌف 
عائد » وَجرْيَن هبمْ « : يعوُد على الفلك ، وهو ضمري الواحد ، والضمري يف قوله » َجاءْتَها « الضمريُ يف : فإن قيل 

  .على الفلك ، وهو ضمُري اجلمع ، فما السبُب فيه؟ 
  :فاجلواب من وجهني 

  .ود على الرِّيح الطيِّبة ، عائٌد إىل الفلك ، بل يُع» َجاءْتَها « ال ُنسَلِّم أن الضمري يف : األول 
ركَّاب السفينة : أي » وَجاَءُهم « : مث قال . لو سلَّمنا ذلك ، إالَّ أّنض لفظ الفكل يصلح للواحد واجلمع : الثاين 

: » وظَنُّوا « املَْوج ما ارتفع من املاء فوق البحر ، : وهو حركةُ املاِء واختالطُهن وقيل » املوج ِمن كُلِّ مكاٍن « 
أنَّ العدوَّ إذا أحاط بقوم أو بلٍد ، فقد دنوا من : ظنُّوا القرب من اهلالك ، وأصله : أي » أنَُّهم أحيطَ هبم « نُوا أْيقَ

 -أخلصُوا هللا يف الدعاء ، ومل يدُعوا أحداً سواه ، قال ابُن عبَّاسٍ : أي } َدَعُواْ اهللا ُمْخِلِصَني لَُه الدين { اهلالك ، 
َدَعُوا اهللاُ « : رمحه اهللا  -ترك الشرك ، ومل يشركوا به من آهلتهم شيئاً ، وقال احلسن : يريد :  -رضي اهللا عنهما 

هؤالء املشركون يدعون مع اهللا ما يدعون ، « : ، وقال ابن زيد » ُمْخلصَني؛ جارياً ُمْجَرى اإلميان االضطراري 
يا : أهَْيا شر َهَيا ، أي : أنَّ املراد من ذلك الدعاء قوهلم : يدة وعن أيب عب» فإذا جاء الضُّرُّ والبالء مل يدُعوا إالَّ اهللا 

لَِئْن أْنجيتنا يا رب من هذه الريح العاصف ، أو من هذه األمواج ، أو من هذه الشدائد ، : حيُّ يا قيُّوم ، وقالوا 
  .لك باإلميان والطَّاعة } َن الشاكرين لََنكُوَننَّ ِم{ وهذه األلفاظ ، وإن مل يسبق ذكرها؛ إال أنه سبق ما يدلُّ عليها ، 

لَِئْن أْنَجيَْتنا : ن ، مريدين أن يقولوا ] دعوا اَهللا خملصني لُه الدِّ : أنَّه ميكن أن يقدَّر يف اآلية إضمار ، تقديره : واعلم 
أَْنَجْيَتَنا ِمْن هذه لََنكُوَننَّ { : يصري ُمفَسَّراً بقوله » دَعُوا اَهللا « : ال حاجة إىل اإلضمار؛ ألنَّ قوله : ، وميكن أن يقال 

  .فهم يف احلقيقة ، ما قالُوا إالَّ هذا القول } ِمَن الشاكرين 
وملَّا حكى عنهم التَّضرع الكامل ، ذكر أنَُّهم بعد اخلالص من تلك البليَّة ، أقدموا يف احلالِ على البغي يف األرض 

  . -عزَّ وجلَّ  -بالفساِد والتَّكذيب واجلُْرأة على اهللا : يريد :  -ا رضي اهللا عنهم -بغري احلقِّ ، قال ابن عبَّاس 
بغي بعضكم على بعض ، : املراُد : وباله راجٌع إليها ، وقيل : أي } ياأيها الناس إِنََّما َبغُْيكُْم على أَنفُِسكُمْ { : قوله 

َوالَ تلمزوا { ، ]  ٢٩: النساء [ } أَنْفَُسكُْم َوالَ تقتلوا { ، ]  ٦٦: النساء [ } اقتلوا أَْنفَُسكُمْ { : كقوله 
أنَّ بغي بعضهم على بعض ، منفعة احلياة الدنيا ، وال بقاء هلا ، والبغي من : واملعىن ]  ١١: احلجرات [ } أَنفَُسكُْم 

لُ الشَّرِّ عقاباً أسَْرُع اخلَْيرِ ثواباً صلةُ الرَّحم ، وأعج« :  -صلوات اهللا وسالمه عليه : منكرات املعاصي ، قال 
وعن » البَْغي ، وعقُوُق الوالدين : يف الدنيا  -تعاىل  -ثنتان يعجلهما اهللا « : ، وروي » البغي ، واليمني الفاجرة 

  .» لو بغى َجَبلٌ على جبلٍ ، النَدكَّ الباِغي « :  -رضي اهللا عنهما  -ابن عبَّاسٍ 
:  -تعاىل  -البغُي ، والنَّكْثُ ، واملَكُْر ، قال : فيه كنَّ عليه  ثالثٌ من كنَّ -رضي اهللا عنه  -وقال حممد بن كعب 



فََمن نَّكَثَ فَإِنََّما يَنكُثُ على { ، ]  ١٢٣: األنعام [ } َوَما يَْمكُُرونَ إِالَّ بِأَْنفُسِهِْم { ، } إِنََّما َبْغُيكُْم على أَنفُِسكُْم { 
  ] . ١٠: الفتح [ } َنفِْسِه 
  :بالنصب ، ونصُبه على مخسة أوجه » َمتَاَع « : قرأ حفص } اعَ احلياة الدنيا مََّت{ : قوله 

  .زمن متاع احلياة : ، اي » مَقْدَم احلجَّاج « : أنَُّه منصوب على الظرف الزماينُّ ، حنو : أحدها 
: ي هذا الظرف ، وهذه احلال َمَتمتِّعَني ، والعاملُ ِف: أنَّه منصوٌب على املصدرِ الواقع موقع احلالِ ، أي : والثاين 

، وال جيوُز أن يكونا منصوبني باملصدر؛ ألنَّه يلزُم منه الفصلُ بني املصدر » عليكم « االستقراُر الذي يف اخلرب ، وهو 
  .، ومعموله باخلرب ، وقد تقدَّم أنَّه ال خيُرب عن املوصول إالَّ بعد متام صلته 

  .يتمتَُّعون متاع احلياة الدُّْنيا : علٍ مقدرٍ ، أي نصبه على املصدر املؤكَّد بف: والثالث 
َيْبُغون متاع احلياِة الدُّنيا ، وال جائٌز أن : أنه منصوٌب على املفعول به ، بفعلٍ مقدر يدلُّ عليه املصدر ، أي : الرابع 

  .ينتصب باملصدر؛ ملا تقدَّم 
» َعلَْيكُم « إمَّا االستقراُر املقدَُّر يف : والعامل فيه ألجل متاع ، : أن ينتصب على املفعول من أجله ، أي : اخلامس 

نفس البغي ، ال : ، وإمَّا فعلٌ مقدٌَّر ، وجيوز أن يكون النَّاصُب له ، حال جعله ظرفاً ، أو حاالً ، أو مفعوالً من أجله 
: ذوٌف؛ لطول الكالم ، والتقدير خرباً ، بل على جعله متعلِّقاً بنفس البغي ، واخلُرب حم» َعلَى أنْفُِسكُم « على جعل 

  .إنَّما بغيكم على أنفسكم ، متاع احلياة مذموٌم ، أو مكروٌه ، أو َمنْهيٌّ عنه 

  :وفيه أوجه  -بالرفع » َمتَاُع « وقرأ باقي السبعة 
  .متعلٌق بالبغي : » َعلَى أنفُِسكُْم « ، و » َبغُْيكُْم « أنَّه خربُ : أظهرها 

  .خرباً ثانياً » َمتَاُع « خرباً ، و » ليكم ع« وُجيوُز أن يكون 
: األحقاف [ } لَْم يلبثوا إِالَّ َساَعةً مِّن نََّهارٍ َبالَغٌ { : هو متاع كقوله : وجيوز أن يكون خرب مبتدأ حمذوٍف ، أي 

  .هذا بالغٌ : أي ] .  ٣٥
« على ما تقدَّم ، وأمَّا : » َمَتاعاً « ، ف » اة احلََي« و » مََتاعاً « بنصب » َمَتاعاً احلياةَ « وقرأ ابن أيب إسحاق ، 

مصدراً » َمَتاعاً « فيُجوزُ أن تكون مفعوالً هبا ، والنَّاِصُب هلا املصدر ، وال جيوُز واحلالةُ هذه ، أن يكون : » احلََياة 
ألهنا مشتملةٌ عليه ، وقرىء »  َمَتاعاً« على البدل من » احلََياة « وُجيوُز أن تنتصب . مؤكداً؛ ألّنض املؤكِّد ال يعمل 

، وُخرِّجت على النَّعت ألنفسكم ، وال ُبدَّ من حذف مضافٍ حينئٍذ ، » متاع « ، جبرِّ » َمتاعِ احلياة « : أيضاً 
على أنفسكم ذوات متاع احلياة ، كذا خرَّجُه بعضهم ، وُجيوُز أن يكون ممَّا حذف منه حرُف اجلَّر ، وبقي : تقديره 

إنَّما َبْغُيكم على أنفسكم؛ ألجل متاع ، ويدلُّ على ذلك؛ قراءةُ النَّْصب يف وجه من جيعله مفعوالً من :  عمله ، أي
  .أجله ، وحذُف حرف اجلرِّ ، وإبقاُء عمله قليلٌ ، وهذه القراءةُ ال تتباَعُد عنه 

أنَُّه جيعلُ املصدر نعتاً ل : ، يعين » عات ُمَتمتِّ: وجيوُز أن يكون املصدر ، مبعىن اسم الفاعل ، أي « : وقال أُبو البقاء 
« : اسم الفاعل ، مث قال : ، من غري حذف مضاٍف ، بل على املبالغة ، أو على جعل املصدر مبعىن » أنْفُِسكُم « 

  .» ويضُعف أن يكون بدالً إذا أمكن أن جيعل صفة 
أنَّه من بدلِ االشتمال ، : ل البدلِ جيعل؟ والظاهر وإذا جعل بدالً على ضعفه ، فمْن أيِّ قبي« : قال شهاُب الدِّين 

ما وعدنا من : أي » ثُمَّ إِلَيَنا مَْرجُِعكُْم « : مث قال . » متاع احلياة الدُّنيا هلا : وال ُبدَّ من ضمريٍ حمذوفٍ حينئٍذ ، أي 
اإلخبار ، وهو ُهَنا وعيٌد بالعذابِ ، كقول الرَُّجل : واإلنَباُء } فَُنَنبِّئُكُمْ بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ { املُجازاة على أعمالكم 

  .سأْخبُِركَ مبا فعلَت : لغريه 



  النَّاُس وَالْأَنَْعاُم َحتَّى إِذَا أََخذَِتإِنََّما مَثَلُ الَْحيَاِة الدُّْنَيا كََماٍء أَنَْزلَْناُه ِمَن السََّماِء فَاْخَتلَطَ بِِه َنَباُت الْأَْرضِ ِممَّا يَأْكُلُ
فََجَعلَْناَها َحصِيًدا كَأَنْ لَْم َتْغنَ  الْأَْرضُ ُزْخُرفََها َوازَّيََّنْت َوظَنَّ أَْهلَُها أَنَُّهْم قَاِدُرونَ َعلَْيَها أََتاَها أَْمرَُنا لَْيلًا أَْو َنَهاًرا

و إِلَى دَارِ السَّلَامِ َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ َواللَُّه َيْدُع) ٢٤(بِالْأَْمسِ كَذَِلَك نُفَصِّلُ الْآيَاِت ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ 
)٢٥ (  

  .اآلية } إِنََّما مَثَلُ احلياة الدنيا {  -تعاىل  -قوله 
ترَّ ضرب هذا املثل ملن اغ]  ٢٣: يونس [ } إِنََّما َبغُْيكُْم على أَنفُِسكُْم مَّتَاَع احلياة الدنيا { :  -تعاىل  -ملَّا قال 

وهذه اجلملةُ } إِنََّما َمثَلُ احلياة الدنيا { : باحلياةِ الدُّنيا ، واشتد متسُّكه هبا ، وأعرض عن التأهُّبِ لآلخرة ، فقال 
  .سيقْت؛ لتشبيه الدُّْنَيا بنباِت األرض ، وقد شرح اهللا وجه الشَّبه مبا ذكر 

حال الدُّنيا ، يف سرعِة تقضِّيَها ، وانقراضِ نعيمها بعد اإلقبالِ  هذا من التَّشبيه املُركَّب ، شُبِّهْت« : قال الزخمشري 
، التَّشبيهُ » ، حبالِ نباِت األرض يف جفافه ، وذهابه حطاماً بعدما التفَّ ، وتكاثف ، وزيَّن األرض ُخبْضرته ، ورونقه 

: [ مركَّبٍ مبركَّبٍ؛ كقول بشَّار بن بُرٍد  تشبيُه: إمَّا أن يكون طرفاُه مركَّبني ، أي : املركُب يف اصطالح البيانيِّني 
  ]الطويل 
  وأسَْيافََنا لَْيلٌ َتَهاَوى كواِكبُه... كَأن ُمثاَر النَّقْعِ فَْوَق ُرءُوِسَنا  -٢٨٨٥

لم وذلك أنَّه ُيشبِّه اهليئة احلاصلة ، من ُهوِيِّ أجرام مشرقة ، مستطيلة متناسبِة املقدارِ ، متفرقٍة يف جوانب شيٍء ُمظْ
  .، بليلٍ سقطْت كواكُبه ، وإمَّا أن يكون طرفاُه ُمْختلفني باإلفراِد والتَّركيب ، وتقسيماُته يف غري هذا املوضوع 

، » أنزَلَناُه « متعلٌِّق ب : » ِمَن السََّماِء « ، و » َماٍء « صفة ل : » أَنَزلَْناُه « هو خُرب املبتدأ ، و : » كََمآٍء « : قوله 
  :يف هذه الباِء وجهان » فاختلط بِِه « : حاالً من الضَّمري املنصوب ، وقوله ويضعُف جعله 

  .» فاْشتبَك بسببِه ، حىت خالط بعضه بعضاً « : أهنا سببيَّةٌ ، قال الزخمشري : أحدمها 
بعضه ببعضٍ بسبب املاء اختلط النََّباُت : ، أي « فاْخَتلَطَ » : ، بقوله « النَّبات » وَصلَْت ِفْرقَةٌ « : قال ابن عطيَّة 

 «.  
أنَّ الوقف على : أنَّ املاء جيري جمرى الغذاء له ، فهو ُمصاحبه ، وزعم بعضُهم : أنَّها للُمصاحبة ، مبعىن : والثاين 

على االبتداء واخلرب ، » بِِه َنَباُت األرض « ، على أنَّ الفاِعلَ ضمٌري عائٌد على املاِء ، وتبتدىُء » فاختلط « : قوله 
على هذا ، ُجيوُز عوُده على املاِء ، وأن يُعود على االختالط الذي تضمََّنُه الفعل ، قاله ابن عطيَّة » بِهِ « والضمري يف 

ال ُجيوُز ، وخاصَّةً يف القرآن؛ ألنَّه تفكيٌك للكالم املتَّصل « فاْختلَطَ » : الوقُْف على قوله « : ، وقال أبو حيَّان 
  .» يحِ ، وذهاٌب إىل اللُّْغزِ ، والتَّعقيد الصحيح ، واملعىن الفص

  :فيه وجهان » ِممَّا َيأْكُلُ « قوله 
  .، وبه قال احلُويفُّ » اْخَتلَطَ « أنَّه متعلٌِّق ب : أحدمها 
ة ، أي ، قاله أبو البقاء ، وهو الظاهُر ، والعاملُ فيه حمذوٌف على القاعدة املُستقرَّ» النَّبات « أنَّه حالٌ من : والثاين 

  .كائناً أو ُمْستقّراً ممَّا يأكل : 
 -غايةٌ فال ُبدَّ هلا من شيٍء ُمَغّياً ، والفعلُ الذي قبلها » حتَّى « : لبيان اجلنسِ ، جلاز ، وقوله » ِمْن « إنَّ : ولو قيل 

مل يزلِ النباُت ينُمو حىت : مثَّ فعل حمذوٌف ، أي : ال يصح أن يكون ُمَغّياً ، لقصر زمنِه ، فقيل  -» اْخَتلَطَ « وهو 
« بعد » إذَا « فدام اختالطه ، حىت كان كَْيَت وكَْيَت ، و : مبعىن » فاْخَتلَطَ « جيوز : كان كَْيَت وكَْيَت وقيل 

» وتزَيََّنْت « بوصل اهلمزة ، وتشديد الزاي والياء ، واألصلُ » وازينت « : هذه تقدَّم التَّنبيه عليها ، قوله » حتَّى 



ا أريَد إدغاُم التَّاء يف الزَّاي بعدها ، قُلبت زاياً ، وُسكَِّنت فاجُتِلَبت مهزة الوْصل؛ لتعذُّر االبتداء بالسَّاكن ، فلمَّ
  : -تعاىل  -، وتقدَّم حتريُر هذا عند قوله » ازَّيَّنت « فصار 

  ] . ٧٢: البقرة [ } فادارأمت ِفيَها { 
على تفعَّلَْت ، وهو األصلُ املَُشار إليه ، وقرأ » وتَزيََّنْت « : ي ، واألعمش وقرأ أّيب بن كعب وعبد اهللا وزيد بن عل

سعد بن أيب وقَّاص ، والسُّلمي ، وابُن يعُمر ، واحلسن ، والشَّعيب ، وأُبو العالية ، ونصر بن عاصم ، وابُن هرمز ، 
صار ذا كذا ، كأْحَصَد الزَّرُع وأغدَّ البعُري ،  :على وزن أفَعلَْت ، وأفعل هنا مبعىن » َوأْزَيَنتْ « : وعيسى الثقفي 

حضرت زينتها وحاَنْت ، وكان من حقِّ الياِء على هذه القراءة ، أن ُتقْلَب ألفاً ، : صارت ذا زينة ، أي : واملعىن 
ا قبلها ، فتقلب ألفاً كما أَزاَنْت ، كأنَاَبت فُتَعلُّ بنقلِ حركتها إىل السَّاِكن قبلها ، فتتحرَّك حينئٍذ ، وينفتح م: فيقال 

، وقد ورد ذلك » أغَْيمت السماء ، وأغَْيلَت املرأة « : أقاَم وأناَب ، إالَّ أنَّها صحَّْت شذُوذاً؛ كقوله : تقدَّم يف حنو 
  .اسَْتَحاذَ؛ كاستقام : وقياسه ]  ١٩: اجملادلة [ } استحوذ { : يف القرآن ، حنو 

هبمزة وصل ، بعدها زايٌ ساكنةٌ ، » وازْيأنَّتْ « :  -ه ابن عطيَّة لفرقٍة غري ُمعيَّنة وعزا -وقرأ أبو عثمان النَّهديُّ 
« بوزن » واْزيَانَّْت « : وأصلها : بعدها ياٌء مفتوحةٌ خفيفةٌ ، بعدها مهزةٌ مفتوحةٌ ، بعدها نونٌ مشددةٌ ، قالوا 

[ } الضآلني { كنني ، فقُلبَت األلفُ مهزة ، كقراءة بألف صرحية ، ولكنَُّهم كرُهوا اجلمع بني السَّا» اْحَمارَّْت 
  ]الطويل : [ باهلمز ، وأنشد » اْحمأرَّت « : ، وعليه قوهلم ]  ٣٩: الرمحن [ } َجآنٌّ { ، و ]  ٧: الفاحتة 
  إذَا َما اْحَمأرَّْت بالَعبيطِ العَواِملُ...  -٢٨٨٦

  .وقد تقدَّم هذا ُمْشَبعاً يف آخر الفاحتة 
باألصل املشار إليه ، وعزاها ابن عطيَّة أليب عثمان النَّْهدي ، وقرىء » وَاْزيَأنَّت « : خ عوف بن أيب مجيلة وقرأ أشيا

  .تزاينت ، فأدغم : ، واألصلُ » وازَّايََنْت « : 
  .، فهو العاملُ فيها » إذَا « هو جواُب : » أَتاَها « و . أهل نباهتا : أي » أْهلَُها « : وقوله 
  .لضَّمُري عائٌد على الزِّينة ا: وقيل 
ظرفان؛ لإلتيان ، أو لألمر ، واجلعل هنا » لَْيالً ونََهاراً « القُوت فال حذفَ حينئٍذ ، و : على الَغلَِّة ، أي : وقيل 

حٌ أْمرَأة جري: مفعول ، ولذلك مل يؤنث بالتاء ، وإن كان عبارة عن ُمؤنَّث ، كقوله : فَِعيل مبعىن : تْصيٌري ، وحصيد 
األوَّل ، وأن تكون مستأنفةٌ » َجَعلَْناها « هذه اجلملة ُجيوُز أن تكون حاالً من مفعول » كَأَن لَّْم َتْغَن « : قوله . 

  ]املتقارب : [ ، بتاءين بنزنة تتفعَّل؛ كقول األعشى » تتَغنَّ « جواباً لسُؤالٍ مقدَّرٍ ، وقرأ هارون بن احلكم 

  ويلَ التَّغَْنطَويلَ الثَّواِء ط...  -٢٨٨٧
بياء الغيبة ، ويف هذا الضمري » كأنْ مل َيْغَن « : اإلقامة ، وقد تقدَّم يف األعراف ، وقرأ احلسن ، وقتادة : وهو مبعىن 

  :ثالثة أوجه 
  .أن يعود على احلصيد؛ ألنَّه أقرب مذكور : أجودها 

  .كأن مل َيقُم الزُّْخُرف : يعوُد على الزخرف ، أي : وقيل 
  .كأن مل َيْغَن َزْرعُها وَنبَاُتَها : يعوُد على النَّبات أو الزَّرع الذي قدَّرته مضافاً ، أي  :وقيل 

  ]الطويل : [ الزَّمن املاضي ، ال اليوم الذي قبل يومك؛ كقول زهري : املراُد به : » باألْمسِ « و 
  مِ ما ِفي غٍَد َعمِولكنَّنِي َعْن ِعلْ... وأْعلَُم ِعلَْم اليومِ واألْمسِ قبلُه  -٢٨٨٨



أنَّ الذي يَُراد به قبل يومك مبينٌّ؛ لتضمُّنه معىن األلف والالَّم ، وهذا : ملْ يقِْصْد هبا حقائقها ، والفرُق بني األمسْين 
مثل هذا التَّفصيل : نعت مصدرٍ حمذُوف ، أي » كَذِلَك ُنفَصِّلُ « : ويضاُف ، وقوله » ألْ « ُمْعَرٌب تدخل عليه 

  .صَّلناه يف املاضي ، نُفَصِّل يف املستقبل الذي ف
  فصل

{ باملطر : أي } كََمآٍء أَنَزلَْناُه ِمَن السمآء فاختلط بِِه { يف فنائها ، وزواهلا } إِنََّما مَثَلُ احلياة الدنيا { : معىن اآلية 
» واألنعام « من احلُبُوبِ والثِّمار ، :  }ِممَّا َيأْكُلُ الناس { نبت باملاِء من كل لون : قال ابن عباسٍ } َنَباتُ األرض 
حسنها ، وهبجتها ، وظهر الزْهُر أخضُر ، وأمحُر ، وأصفُر ، : } حىت إِذَآ أََخذَِت األرض ُزْخُرفََها { من احلشيش 

ُرونَ َعلَْيَهآ َوظَنَّ أَْهلَُهآ أَنَُّهْم قَاِد{ شبهها بالعروس ، إذا لبست الثياب الفاخرة من كل لون » وازينت « وأبيُض ، 
إىل الغلَّة ، : النبات إذ كان مفهوماً ، وقيل : على جذاذها وقطافها وحصادها ، ردَّ الكناية إىل األرض ، واملراد } 

،  حمصودة مقطوعة: أي } لَْيالً أَْو َنهَاراً فََجَعلَْناَها َحصِيداً { قضاؤنا باهلالك : » أََتاَهآ أَْمُرَنا « إىل الزِّيَنة : وقيل 
  .إذا أقام به : من غين باملكان } كَأَن لَّْم َتْغَن باألمس { ، » املستأصل : احلصيد « : وقال أبو عبيدة 

  .» كأنْ ملْ َيكُْن : كأن مل َيغَن باألْمسِ ، أي : يقال للشيء إذا فين « قال الليث 
  فصل
  .قاضي أن تشبيَه احلياة الدنيا بالنبات حيتملُ وجوهاً ، خلَّصها ال: اعلم 

أنَّ عاقبةَ هذه احلياة اليت ُينفقَُها املرء يف هذه الدنيا ، كعاقبة هذا النَّبات ، الذي حني عظُم الرََّجاء يف : أحدها 
حىت { : االنتفاع به ، وقع اليأس منه؛ ألنَّ املَُتمسِّك بالدنيا ، إذا عظمت رغبُته فيها ، يأتيه املوت ، وهو معىن قوله 

  ] . ٤٤: األنعام [ } بَِمآ أوتوا أََخذَْناُهْم بَْغَتةً إِذَا فَرُِحواْ 
بيَّن أنَّه كما مل حيصل لذلك الزَّْرع عاقبةٌ ُتْحمد ، فكذلك املُغترُّ بالدُّْنَيا املُحبُّ هلا ، ال حيصل  -تعاىل  -أنَّه : وثانيها 

  .له عاقبة حتمد 
: الفرقان [ } ِدْمَنآ إىل َما َعِملُواْ ِمْن َعَملٍ فََجَعلَْناُه َهَبآًء مَّنثُوراً َوقَ{ :  -تعاىل  -أنَّ هذا التشبيه ، كقوله : وثالثها 
  .ملَّا صار سعي هذا الزَّرع باطالً ، بسببِ حدوث املهلك ، فكذلك سعي املغترَّ بالدُّْنَيا : أي ]  ٢٣

وَح ، وعلَّق قلبه باالنتفاع به ، فإذا حدث أنَّ مالَك هذا البستان ملَّا أْتَعبَ نفسه يف عمارته ، وكذلك الرُّ: ورابعها 
السبُب املهلُك ، صار العناُء الشديد ، الذي حتملُه يف املاضي ، سبباً حلصول الشقاء الشَّديد لهُ يف املستقبل ، وهو 

  .ما حيُصل يف قلبه من احلشرات 

كلُّ ما نال ، صار العناء الذي حتمَّله يف  فكذلك حالُ من أحبَّ الدنيا ، وأتعب نفسه يف حتصيلها ، فإذا مات ، وفاتُه
  .حتصيل الدنيا ، سبباً حلُُصول الشقاء العظيم له يف اآلخرة 

إنَّما ضرب هذا املثل ملْن ال ُيؤمن باملعاد؛ ألنَّا نرى الزَّْرع الذي انتهى إىل الغايِة يف  -تعاىل  -لعلَّه : وخامسها 
تعاىل  -يَّة ، مث تصري تلك األرُض موصوفة بتلك الزينة مرة أخرى ، فذكر احلسن ، مثَّ إنَّ ذلك احلسَن يزول بالكلِّ

  .هذا املثال؛ ليدلَّ على أنَّ َمْن قََدر على ذلك ، كان قادراً على إعادة األحياء يف اآلخرة؛ لَيجَازَيُهم على أعماهلم  -
  .اآلية } واهللا يدعوا إىل َدارِ السالم { : قوله تعاىل 
  .» السَّالم هو اهللا ، وداره اجلنَّة « : قالء عن امليل إىل الدُّنيا ، رغَّبُهم يف اآلخرة هبذه اآلية ، قال قتادة ملَّا نفر الع
  :بالسَّالم لوجوه  -تعاىل  -ومسِّي اهللا 

االفتقار إىل أنَّه ملَّا كان واجب الُوُجودِ لذاته ، فقد سَِلَم من الفناء والتَّغيري ، وسلم يف ذاته وصفاته من : أحدها 



  .سبحانه  -الغري ، وهذه الصِّفةُ ليست إالَّ له 
أنَّ اخلَلْق َسِلُموا من ظُلِْمِه؛ وألنَّ كل ما سواه فهو ُملْكُه وِملْكُه ، وتصرُُّف املالك : وصف بالسالم ، أي : وثانيها 

  .يف ملك نفسه ال يكون ظُلْماً 
عبارة عن ختليص العاجزين : ال يقدر على السَّالم إالَّ هو ، والسَّالم :  وصف بالسالم ، أي« : قال املُبَرِّد : وثالثها 

  .» َسِلمَ « السَّالم مصدر : وعلى هذا التقدير » عن اآلفات ، وهو املنتصف للمظلُومني من الظاملني 
 -تعاىل  -التَّحية؛ ألنَّه : م املراُد بالسَّال: ُسمِّيت اجلنَّة دارَ السالم؛ ألنَّ من دخلها سلم من اآلفات ، وقيل : وقيل 

، واملالئكةُ ُيسلُِّمون عليهم أيضاً ]  ٥٨: يس [ } َسالٌَم قَْوالً مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ { :  -تعاىل  -ُيَسلِّم على أهلها ، قال 
، ]  ٢٤-٢٣: الرعد [ } َصبَْرُتمْ  َواملَالَِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم مِّن كُلِّ َبابٍ َسالٌَم َعلَْيكُم بَِما{ :  -تعاىل  -، قال 

  ] . ١٠: يونس [ } َوَتِحيَّتُُهْم ِفيَها َسالٌَم { :  -تعاىل  -وهم ُيحيُّون بعضهم بعضاً بالسَّالم ، قال 
إنَّ لصاحبكُم هذا مثالً ، : جاءت مالئكةُ إىل النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم وهو نائٌم ، فقالوا « : وروى جابٌر ، قال 

مثل رُجل بىن داراً ، وجعل فيها مأُدَبةً ، وبعثَ داعياً فمْن أجاب الدَّاِعي ، دخل الدَّار ، وأكل من املَأدبة ، مثله ك
 ، فقد ومْن ملْ ُيجبِ الدَّاعي ، مل يدُخل الدَّار ، وملْ يأكلْ من املأُدبِة ، فالدَّارُ اجلنَّة ، والدَّاعي حممٌَّد ، فمن أطاع حممداً

  .» ومْن َعَصى ُمحمداً ، فقد عصى اهللا  أطاَع اَهللا ،
  فصل

دار اجلالل ، ودار السَّالم ، وجنَّة عدن ، وجنَّةُ املأوى ، وجنَّة اخلُلِْد ، وجنَّة : اِجلنان سبٌع « : قال ابن عبَّاسٍ 
  .» الفردوس ، وجنَّة النَّعيم 

  .وهو اإلسالم : } َويَْهِدي َمن َيَشآُء إىل ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ { : مث قال تعاىل 
الصِّراط : مسعت رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قال  -كرَّم اهللا وجهه  -وروي عن عليِّ بن أيب طالب 

  .كتابُ اهللا : املستقيم 

  .هو احلق : وقال قتادة ، وجماهد 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأبو بكر ، وعمر : وقيل 

بيَّن يف هذه اآليِة ، أنَّه دعا مجيع  -تعاىل  -؛ ألنَّه -تعاىل  -على أنَّ الكفر واإلميان بقضاء اهللا : واحتجَّ أهلُ السُّنَّة 
اخللق إىل دارالسَّالم ، مث بيَّن أنَّه ما هدى إالَّ بعضهم ، فهذه اهلدايةُ اخلاصَّةُ ، جيُب أن تكون مغايرة لتلك الدعوة 

التمكني ، وإرسال الرُُّسل ، وإنزال الكُُتب أموٌر عامَّة ، فوجب أن تكون اهلداية العامَّة ، وال شكَّ أنَّ اإلقدار ، و
  .خصَّه بالعلم واملعرفة ، ُدون غريه  -تعاىل  -اخلاصَّة مغايرة لكلِّ هذه األشياء ، وما ذاك إالَّ أنَّه 

  :وأجاب القاضي بوجهني 
أنَّ من أجاب الدُّعاء ، وأطاع واتَّقَى ، فإنَّ : ك الدَّعوة ، أي ويهدي اهللا من يشاء ، إىل إجابة تل: أن املراد : األول 

  .اهللا يهديه إليها 
أن املراد هبذه اهلداية األلطاُف ، وأجيب عن هذين الوجهني ، بأنَّ عندكم جيب على اهللا فعل هذه اهلداية ، : والثاين 

  .ى ما ذكرمت وما يكون واجباً ، ال يكون معلَّقاً باملشيئِة ، فامتنع محله عل



) ٢٦(ْم ِفيَها َخاِلُدونَ ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا الُْحسَْنى َوزَِياَدةٌ َولَا َيْرَهُق ُوُجوهَُهْم قََتٌر َولَا ِذلَّةٌ أُولَِئَك أَْصَحابُ الَْجنَِّة ُه
لَُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َعاِصمٍ كَأَنََّما أُغِْشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقطًَعا ِمَن  َوالَِّذيَن كََسبُوا السَّيِّئَاِت َجَزاُء سَيِّئٍَة بِِمثِْلَها َوَتْرهَقُُهْم ِذلَّةٌ َما

  ) ٢٧(اللَّْيلِ ُمظِْلًما أُولَِئكَ أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 

  .اآلية } لِّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ احلسىن َوزَِياَدةٌ { : قوله تعاىل 
أحسنوا : أي } لِّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ احلسىن { : الم ، ذكر السَّعادات احلاصلة هلم فيها ، فقال ملَّا دعا عبادُه إىل دار السَّ

  .العمل يف الدُّنيا ، فأتوا املأمورات ، واجتنبوا املنهيات 
فقال أبو بكر الصِّدِّيق : فهي اجلنَّة وأمَّا الزيادة : للذين ذكرُوا كلمة ال إله إالَّ اهللا ، فأمَّا احلُْسَنى : وقال ابن عبَّاسٍ 

هي النَّظرُ إىل وجه اهللا الكرمي ، وبه قال احلسن ، وعكرمة ، : ، وحذيفة ، وأبو موسى ، وعبادة بن الصامت 
  .وعطاء ، ومقاتل ، والضحاك ، والسدي 

َن أَْحَسُنواْ احلسىن لِّلَِّذي{ : قرأ رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية « : روى ابن أيب ليلى ، عن صهيبٍ قال 
إنَّ لكم عند اهللا موعداً ، : يا أهل اجلنَّة : إذا دخل أهلُ اجلنَِّة اجلنَّة ، وأهلُ النَّارِ النَّاَر ، نادى مناٍد : قال } َوزَِياَدةٌ 

فريفُع : من النَّارِ؟ قال  ما هذا املوعُد ، أملْ ُيثقِّل موازِيننا ، وُيبيض ُووجوهنا ، ويدِخلَْنا اجلنَّة ، وُيْنجَِنا: قالوا 
ويؤيد هذا « فما أْعطُوا َشْيئاً أَحبَّ إليهم من النَّظر إلْيِه » : ، قال  -عزَّ وجلَّ  -احلجاَب فينظرون إىل وجِه اهللا 

  ] . ٢٣،  ٢٢: القيامة [ } ُوُجوهٌ َيْوَمِئذٍ نَّاِضَرةٌ إىل َربَِّها َناظَِرةٌ { : قوله تعاىل 
  :ال جيوُز محلُ الزِّيادة على الرؤية ، لوجوه  :وقالت املعتزلةُ 

  .ممتنعةٌ  -تعاىل  -أنَّ الدالئل العقليَّة دلَّت على أنَّ رؤية اهللا : أحدها 
  .ليست من جنس نعيم اجلنَّة  -تعاىل  -أنَّ الزيادة جيُب أن تكون من جنس املزيد عليه ، ورؤيةُ اهللا : وثانيها 
عبارةٌ عن تقليب احلدقة ، إىل جهة املرئيِّ ، وذلك يقتضي : يوجب التشبيه؛ ألنَّ النظر  أنَّ احلديث املرويَّ: وثالثها 

كون املرئيِّ يف اجلهة؛ ألنَّ الوجه اسم للعضو املخصوص ، وذلك يوجُب التشبيه ، فثبت أنَّ هذا اللفظ ، ال ميكن 
ما يزيده : هي الثَّواب املستحق ، والزِّيادة : ْسَنى احلُ: قال اجلبائي . محلُه على الرُّؤية ، فوجب محلُه على شيء آخر 

]  ٣٠: فاطر [ } ِلُيَوفِّيَُهْم أُُجورَُهْم َويَزِيدَُهم مِّن فَْضِلِه { :  -تعاىل  -اهللا على ذلك الثَّواب من التفضُّل ، كقوله 
  .« دة غرفة من لُؤلؤة واح: الزِّيادة » : ، أنه قال  -رضي اهللا عنه  -، ونقل عن عليٍّ 
عُشر أمثاهلا إىل سْبعمائة » : ، وعن احلسن « هي احلسنة ، والزِّيادة عشُر أمثاهلا : احلُْسَنى » : وعن ابن عبَّاسٍ 

  .« مغفرة من اهللا ورضوان : الزيادة » : ، وعن جماهد « ضعف 
تُرِيُدون أن أمطركُم ، فال يُريُدون شيئاً إالَّ  ما: أن متُرَّ السَّحابة بأْهلِ اجلنَّة ، فتقول : الزِّيادة » : وعن يزيد بن مسرة 

  .« أمطرهتم 
 -تعاىل  -إنَّ الدالئل العقليَّة دلَّت على امتناع رؤية اهللا : أمَّا قوهلم : وأجاب أهل السُّنَّة عن هذه الوجوه ، فقالوا 

، وثبت باألخبارِ الصحيحة إثبات الرُّؤية  أن تلك الدالئل يف غاية الفُُتور: ، فهذا ممنوع؛ ألنَّا بيَّنا يف كتب األصُول 
  «هل ُتَماُرونَ يف رُْؤيِة الشَّْمسِ ليس ُدوهنَا َسَحاب؟ » :  -عليه الصالة والسالم  -، كقوله 

هل ُتماُرونَ يف رُؤيِة القمرِ ليلة البدر؟ « :  -عليه الصالة والسالم  -، وقوله  -تعاىل  -حني سألوه عن رؤية اهللا 
  .ؤها على ظواهرها فوجب إجرا» 

املزيد عليه إذا كان مقدراً مبقدار معيَّن ، : ، فنقول » الزِّيادة جيُب أن تكُون من جْنسِ املزيد عليه « : وقوهلم 



: كانت الزِّيادةُ من جنسها ، وإذا كان مقدراً مبقدار غري معيَّن ، وجب أن تكون الزِّيادة خمالفة له ، مثال األول 
قوله : أعطُْتك عشرة أمداٍد من احلنطة وزيادة ، فتكون تلك الزيادة من احلنطة ، ومثال الثاين : ه قول الرَُّجل لغري

  .أعطيتك احلنطة وزيادة ، فيجُب أن تكون الزِّيادة غري احلنطة 
  .ملا يف اجلنة  وهي اجلنَّة ، مطلقة ، وهي غري مقدَّرة بقدر معيَّن ، فتكون الزِّيادة شيئاً مغايراً: » احلُْسَنى « : فلفظ 
ليس  -تعاىل  -قام الدَّليل على أنَّه : ، فنقولُ » احلديثُ يدلُّ على إثبات الوجه ، وذلك يوجب التشبيه « : وقوله 

  .جبسم ، ومل يقم الدَّليلُ على امتناع الرُّؤية ، فوجب ترك العمل مبا قام الدَّليل على فساده 
  فصل

  :سَْنى على أربعة معان وردت احلُ: قال أبو العبَّاس املقري 
  ] . ٢٦: يونس [ } لِّلَِّذيَن أَْحسَُنواْ احلسىن َوزَِياَدةٌ { :  -تعاىل  -مبعىن اجلنَّة ، قال : األول 
الصَّالح : أي ]  ١٠٧: التوبة [ } َولََيْحِلفَنَّ إِنْ أََرْدَنا إِالَّ احلسىن { :  -تعاىل  -الصَّالح ، قال : احلسىن : الثاين 

.  
  .البُنون : أي ]  ٦٢: النحل [ } َوَتِصفُ أَلِْسَنتُُهُم الكذب أَنَّ لَُهُم احلسىن { :  -تعاىل  -البنون ، قال : ثالث ال

: أي ]  ٦-٥: الليل [ } فَأَمَّا َمْن أعطى واتقى َوَصدََّق باحلسىن { :  -تعاىل  -اخللف يف النفقة ، قال : الرابع 
  ] . ٩: الليل [ } حلسىن َوكَذََّب با{ باخللف ، ومثله 

  :فيه ثالثة أوجه » َوالَ َيْرَهُق « : قوله 
  .أهنا مستأنفةٌ : أحدها 
» للَّذين « االستقرار الذي تضمََّنُه اجلارُّ ، وهو : أهنا يف حمل نصب على احلال ، والعامل يف هذه احلال : والثاين 

، » استقرَّ هلم احلسىن ، مضموناً هلم السَّالمة « : ره بقوله ، قاله أبو البقاء ، وقدَّ» احلُسَْنى « لوقوعه خرباً عن 
، امتنع دخولُ واو احلال عليه كاملثبت ، وإن ورد ما » ال « وهذا ليس جبائزٍ؛ ألنَّ املضارع مىت وقع حاالً مْنفيَّا ب 

  ] . ٥٤: املائدة [ ُيوهم ذلك ، ُيؤوَّل بإضمار مبتدأ ، وقد تقدَّم حتقيقه مراراً 
، وال بدَّ حينئٍذ من إضمار حرٍف مصدريٍّ ، يصحُّ جعلُه معه » احلُسَْنى « أهنا يف حملِّ رفع نسقاً على : لثالث وا

رفع » أنْ « وعدم رهقهم ، فلمَّا حذفت : للذين أحسنوا احلسىن ، وأنْ ال يرهق ، أي : خمرباً عنه باجلارِّ ، والتقدير 
[ } َوِمْن آَياِتِه يُرِيكُُم { :  -تعاىل  -الناصبة ، وهذا كقوله » أن « إضمار الفعلُ املضارع؛ ألنَّه ليس من مواضع 

  .» تْسَمع باملُعَيدي ، خٌري من أن تراه « : أن يريكم ، وقوله : أي ]  ٢٤: الروم 
  ]الطويل : [ وقوله 
  .. أالَ أيَُّها الزَّاجري أْحُضُر الوغَى  -٢٨٨٩

وال جيوز أن يكون معطوفاً « : ونصبه ، ومنع أبو البقاء هذا الوجه ، وقال »  أْحُضر« أن أحضر ، روي برفع . أي 
غري « أنْ » ذكراً ، أو تقديراً ، و « أنْ » ؛ ألنَّ الفعل إذا عطف على املصدر ، احتاج إىل « احلُسَْنى » على 

  .» مقدَّرة؛ ألن الفعل مرفوٌع 

الروم [ } َوِمْن آَياِتِه ُيرِيكُمُ { :  -تعاىل  -ليس جبيِّد؛ ألن قوله « وع مرف» وأنْ غُري مقدَّرٍة؛ ألنَّ الفعل « : فقوله 
إذا : نصب املضارع ، بل املشهور أنَُّه « أنْ » مقدَّرة ، مع أنه مرفوع ، وال يلزم من إضمار « أنْ » معه ]  ٢٤: 

قليلٌ ] ، ارتفع الفعلُ ، والنصب  يف غري املواضع اليت نصَّ النحويُّون على إضمارها فيها ناصبة« أنْ » أضمرت 
  .جّداً 



  فصل
: الكهف [ } َوالَ ُتْرِهقْنِي ِمْن أَْمرِي { غشيُه بسرعة ، ومنه : َرِهقَُه َيْرهقُه َرهَقاً ، أي : الغشيان ، يقال : والرَّهق 

َرِدفُْته وأْرَدفُْته ، ففعل : قُْته حنو َرِهقُْته وأْرَه: يقال ] .  ١٣: اجلن [ } فَالَ َيخَاُف َبْخساً َوالَ َرَهقاً { ، ]  ٧٣
يغشاه : ، إذا أخَّْرَتها ، حىت غَِشي وقُت األخرى ، ورجلٌ ُمْرهٌق ، أي « أْرَهقْت الصَّالة » : وأفعل مبعًنى ، ومنه 

  .األضياف 
أْرَهقُْتُه عن : ويقال اسم من اإلرهاق ، وهو أن حيمل اإلنسان على نفسه ما ال يطيُق ، : الرََّهُق » : وقال األزهريُّ 

  .« أْعَجلُْته عنها : الصَّالِة ، أي 
، « اْرَهقُوا القبلة » قارب احللم ، ومنه احلديث : أصل الرَّهقِ ، املقاربةُ ، ومنه غالٌم مراهٌق ، أي : وقال بعضهم 

، الُغبَاُر معه سواٌد؛ وأنشدوا حلقته ، والقََتر والقََترة : رهقت الكالُب الصَّيَد ، أي : أقربُوا منها ، ومنه : أي 
  ]البسيط : [ للفرزدق 
  َمْوٌج تََرى فوقَُه الرَّاياِت والقََترَا... ُمَتوٌَّج بِرَِداِء املُلِْك يْتَبُعُه  -٢٨٩٠

ُيْسرِفُواْ َولَمْ لَْم { التَّقليل ، ومنه : القَْتر : قُتاُر الِقْدر ، وقيل : الدُّخان ، ومنه : القََتُر : غبار العسكر ، وقيل : أي 
[ } َوَعلَى املقتر قَْدُرُه { قَلَّلُته ، ومنه : قََتْرُت الشَّيء وأقْتَْرُتُه وقتَّرته ، أي : ، ويقال ]  ٦٧: الفرقان [ } َيقُْترُواْ 
  ] املديد: [ احلفرة ، ومنه قول امرىء القيس : وقد تقدَّم ، والقترة ، نامُوس الصَّائد ، وقيل ]  ٢٣٦: البقرة 
  ُمتِْلجٍ كَفَّْيِه يف قَُترِه... ُربَّ رامٍ َبنِي ثُعلٍ  -٢٨٩١

، بسكون التاء ، « قَْتٌر » : يف حُفرتِه اليت حيفُرها ، وقرأ احلسن ، وعيسى بن عمر ، وأبو رجاء ، واألعمش : أي 
  .قَْتر وقََتر ، كقَْدر وقََدر : ومها لغتان 

  فصل
هوان : « وال ذلَّةٌ » سواد الُوُجوه ، : بار ، مجع قترة ، وقال ابن عبَّاس ، وقتادة غ: ال َيْغَشى وجوههم قتر : املعىن 

أولئك أَْصَحاُب النار ُهْم ِفيَها { ، « هذا بعد نظرهم إىل ربِّهم » : قال ابن أيب ليلى « كآبة » : ، وقال قتادة 
  .إشارة إىل كوهنا دائمة ، آمنة من االنقطاع } َخاِلُدونَ 
  .اآلية } والذين كََسُبواْ السيئات { : ىل قوله تعا

  .ملَّا شرح حال املسلمني ، شرح بعدُه حال املُسيئني 
  :فيه سبعةُ أوجه : } والذين كََسُبواْ { : قوله 

بُوا ِللَّذيَن أْحَسُنوا احلُسَْنى ، والذين كََس: ، أي « لِّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ » نسقاً على : « والذين » أن يكون : أحدها 
يف الدَّار زيدق ، واحلجرة عمٌرو ، وهذا يسمِّيه النحويُّون : السَّيِّئاِت جزاُء سيِّئٍة مبثلها ، فيتعادل التَّقسيم ، كقولك 

  :عطفاً على معمويل عاملني ، وفيه ثالثة مذاهب : 
  .اجلواز مطلقاً ، وهو قول الفرَّاء : أحدها 
  .بويه املنُع مطلقاً ، وهو مذهُب سي: والثاين 

إن زيداً : يف الدَّار زيٌد ، واحلجرة عمرو ، فيجوز ، أو ال ، فيمتنع حنو : التفصيل بني أن يتقدَّم اجلارُّ حنو : والثالث 
وإنَّ عمراً يف القصر ، وسيبويه وأتباعُه ُيَخرُِّجون ما ورد منه على إضمار اجلارِّ ، : يف الدَّار ، وعمراً يف القصر ، أي 

واختالف الليل والنهار َوَمآ أَنََزلَ اهللا ِمَن السمآء مَّن رِّْزقٍ فَأَْحَيا بِِه األرض بَْعَد َمْوِتَها { :  - تعاىل -كقوله 
يف قراءة األخوين ، على ما سيأيت؛ كقوله » آيَات « بنصب ]  ٥: اجلاثية [ } َوَتصْرِيِف الرياح آيَاٌت لِّقَْومٍ َيْعِقلُونَ 



  ]املتقارب : [ 
  وَنارٍ توقَُّد باللَّْيلِ َنارَا... لَّ امرىٍء َتْحَسبَني امَْرأ أكُ -٢٨٩٢

  ]الرجز : [ وقول اآلخر 
  بالكَلْبِ خَْيراً واحلََماةِ َشرا... أْوَصْيَت َمْن َتوَّه قَلْباً حُّراً  -٢٨٩٣

ابن : على املوصول قبله  ، وممَّن ذهب إىل أنَّ هذا املوصول جمروٌر عطفاً -إن شاء اهللا  -وسيأيت هلذا مزيد بيان 
  .عطيَّة ، وأبو القاسم الزخمشري 

وجزاُء : ، والباء فيه زائدةٌ ، أي » مبثلها « مبتدأ ثاٍن ، وخربه » َجَزآُء َسيِّئَةٍ « مبتدأ ، و » الَّذيَن « أن : الثاين 
: [ كما زيدْت يف اخلربِ ، كقوله ]  ٤٠: الشورى  [} َوَجَزآُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ مِّثْلَُها { :  -تعاىل  -سيئٍة مثلها ، كقوله 

  ]الوافر 
  ومْنُعكَُها بشيٍء ُيْسَتطَاُع... فيها  -أَبْيتَ اللَّعَن  -فَالَ َتطَْمْع  -٢٨٩٤

  .شيء ُيستطاع : أي 
  ]الطويل : [ وكقول امرىء القيس 

  باملَُجرِّبِفإنََّك ممَّا أْحدَثَْت ... فإنْ عْنَها ِحقَْبةً ال ُتالِقَها  -أ٢٨٩٥
  .املُجرِّب ، وهذا قولُ ابن كيسان يف اآلية : أي 

  .مقدَّر مبثلها ، واملبتدأ الثاين وخُربُه َخَبٌر عن األول : أنَّ الباء ليست بزائدٍة ، والتقدير : الثالث 
« ودلَّ على تقدير : ، قال » هلم جزاُء سيئة « : حمذوٌف ، فقدَّرُه احلُويفُّ بقوله » جزاء سيَّئٍة « أنَّ خرب : والرابع 

جزاُء سيِّئة مثلها واقع ، : حىت تتشاكل هذه هبذه ، وقدَّرُه أبو البقاء } لِّلَِّذيَن أَْحَسُنواْ احلسىن { : ، قوله » لَُهْم 
تتعدَّى  ؛ ألنَّ هذه املادَّة» جزاُء « وُهو وخُربُه أيضاً خٌرب عن األول ، وعلى هذين التقديرين ، فالباء متعلقةٌ بنفس 

]  ١٢: اإلنسان [ } َوجََزاُهْم بَِما َصَبرُواْ { ، ]  ١٧: سبأ [ } جََزْيَناُهْم بَِما كَفَُرواْ { :  -تعاىل  -بالباِء ، قال 
  .إىل غري ذلك 

  .أين الرَّابطُ بني هذه اجلملة ، واملوصول الذي هو املبتدأ : فإن قلت 
: هو حمذوٌف ، تقديره : رور بالالَّم املقدَّر خرباً ، وعلى تقدير أيب البقاء على تقدير احلويفُّ ، هو الضمُر اجمل: قلت 

  .، وهو حذٌف ُمطَّرِد ، ملا عرف » السَّْمُن منواِن بدرهم « : جزاُء سيئة مبثلها منُهم واقٌع ، حنو 
إمَّا » ِمْن َعاصمٍ « ، ويكون } اِصمٍ مَّا لَُهْم مَِّن اهللا ِمْن َع{ : أن يكون اخلُرب ، اجلملة املنفيَّة من قوله : اخلامس 

مزيدة فيه على كال » ِمْن « فاعالً باجلارِّ قبله؛ العتماده على النَّفي ، وإمَّا مبتدأ ، وخُربه اجلارُّ مقدماً عليه ، و 
بتدأ ، وعلى كون هذه اجلملة خرب املوصول يكون قد فصل بني امل» َعاِصم « متعلِّق ب » ِمَن اهللا « القولني ، و 

  .وخربه جبمليت اعتراضٍ ، ويف ذلك خالٌف عن الفارسيِّ تقدَّم التنبيُه عليه ، وما استدلَّ به عليه 

حرف مكفوف ، » كأنَّما « ، و } كَأَنََّما أُغِْشَيْت ُوُجوُهُهْم { : أنَّ اخلرب هو اجلملةُ التشبيهيَّة ، من قوله : السادس 
وعلى هذا الوجه ، فيكون قد فصل ] .  ١١: البقرة [ ة وُمهيئة ، وتقدَّم ذلك هذه زائدة ، ُتسمَّى كافَّ» َما « و 

  .بني املبتدأ وخربه بثالث مجل اعتراضٍ 
، وعلى هذا القول ، فيكون قد فصل بأربع مجل } أولئك أَْصَحاُب النار { : أنَّ اخلرب هو اجلملة من قوله : السابع 

  .معترضة 
  .} ِمثِْلَها َجَزآُء سَيِّئٍَة بِ{ : وهي 



  .} َوَتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ { : والثانية 
  .} مَّا لَُهْم مَِّن اهللا ِمْن َعاِصمٍ { : والثالثة 
  .، وينبغي أن ال ُجيوَز الفصل بثالث ُجمل فضالً عن أربع } كَأَنََّما أُغِْشَيْت { : الرابعة 

  :فيها وجهان » َوَتْرَهقُهْم « : قوله 
لِّ نصب على احلال ، ومل ُيبيِّْن أبو البقاء صاحبها ، وصاحبها هو املوصولُ أو ضمريه ، وفيه أنَّها يف حم: أحدمها 

  .ضعٌف؛ ملباشرته الواو ، إالَّ أنْ جيعل خرب مبتدأ حمذوف 
  .» كََسُبوا « أنَّها معطوفةٌ على : الثاين 

هو مبعىن املاضي فضعيٌف جداً ، : ن قيل وهو ضعيٌف؛ ألنَّ املستقبل ال يعطُف على املاضي ، فإ: قال أبو البقاء 
  .بالياء من حتت؛ ألنَّ تأنيثها جمازيٌّ » ويْرَهقُهمْ « : وقرىء 

فأمَّا القراءة األوىل « : بسكون الطاء ، والباقون بفتحها » ِقطْعاً « قرأ ابُن كثري ، والكسائي ، » قطعاً « : قوله 
  .ظُلَْمة آخر الليل : « القِطْع » : ة فقال أهل اللغ: فاختلفت عبارات النَّاس فيها 

طائف من » : بسواد من الليل ، وقال بعضهم ]  ٦٥: احلجر [ } بِقِطْعٍ مَِّن الليل { : وقال األخفش يف قوله 
  :، وأنشد األخفش « الليل 
  كم علينا من قطعِ ليلٍ هبيم... افتحي الباب فانظري يف النجومِ  -ب٢٨٩٥

، « مظلماً » ِدْمنة وِدَمن ، وِكْسرة وِكَسر وعلى القراءتني خيتلف إعراب : حنو « قطعة » جمُع وأمَّا قراءةُ الباقني ف
، ووصف بذلك مبالغة يف وصف وجوههم « ِقطْعاً » فإنه على قراءة الكسائي وابن كثري جيوز أن يكون نعتاً ل 

  :بالسواد ، وجيوز أن يكون حاالً ففيه ثالثة أوجه 
، ووصف بذلك مبالغة يف وصف وجوههم بالسواد ، وجيوز أن يكون حاالً ففيه « ِقطْعاً » ن أنه حالٌ م: أحدها 

  :ثالثة أوجه 
  .« من الليل » ، وجاز ذلك لتخصُّصه بالوصف باجلارِّ بعده وهو « ِقطْعاً » أنه حالٌ من : أحدها 
  .« الليل » أنه حالٌ من : والثاين 

  .ر يف اجلارِّ لوقوعه صفة أنه حالٌ من الضمري املستت: والثالث 
إما أن : ال خيلو : فما العاملُ فيه؟ قلت « الليل » حاالً من « مظلماً » إذا جعلت : فإن قلت : قال الزخمشري 

، وكان إفضاؤه إىل املوصوف كإفضائه إىل « ِقطْعاً » : صفةٌ لقوله « من الليل » من قبل أنَّ « أغِْشَيْت » يكون 
أمَّا الوجه األول فهو بعيٌد ألنَّ األصل أن » : قال أبو حيان . « من الليل » ن معىن الفعل يف الصفة ، وإما أن يكو

عاملٌ يف » أغِْشَيْت « هو االستقرار ، و » من الليل « يكون العاملُ يف احلال هو العامل يف ذي احلال ، والعاملُ يف 
قطعاً مستقرة من : ، فلذلك كان الوجُه األخري أوىل ، أي فاختلفا » من الليل « : املوصوف بقوله » قطعاً « : قوله 

  .« الليل ، أو كائنة من الليل يف حال إظالمه 

» ِقطْعاً « ، إالَّ أن املوصوف ، وهو » إنَّ العامل أغِْشَيْت « : وال يعين الزخمشري بقوله : وقال شهاب الدِّين 
  .لٌ يف الصِّفة ، والعامل يف املوصوف هو عام» أغْشَِيْت « معمول ل 

، وهي صاحبةُ احلال ، والعامل يف » أغِْشَيْت « فهي معمولةٌ ل » ِمَن الليل « والصِّفةُ هي : قال شهاب الدين 
احلالِ هو العاملُ يف ذي احلال ، فجاء من ذلك أنَّ العامل يف احال هو العاملُ يف صاحبها هبذه الطريقة ، وجيوز أن 

القمر [ } َنْخلٍ مُّنقَِعرٍ { : اسم جنسٍ هلا ، فيُجوُز حينئٍذ وصفُه بالتَّذكري ، حنو : َعة ، أي مجع ِقطْ: » ِقطْعاً « يكون 



  ] . ٧: احلاقة [ } َنْخلٍ َخاوَِيةٍ { : ، والتأنيث ، حنو ]  ٢٠: 
« ز أن يكون صفة ل فقط ، وال جيو» اللَّْيلِ « حالٌ من » مظلماً « إنَّ : وأمَّا قراءة الباقني ، فقال مكِّي ، وغريه 

أنَّ : مظلمةٌ ، يعُنون : ؛ ألنَّه كان جيُب أن يقال فيه » ِمَن اللَّيل « ، وال حاالً منه ، وال من الضمري يف » ِقطعاً 
َجاَز ذلك؛ : وأجاز بعضهم ما منعُه هؤالء ، وقالوا . املوصوف حينئذ مجٌع ، وكذا صاحب احلال ، فتجب املطابقةُ 

  .كثري ، وهذا فيه تعسٌُّف ألنَّه يف معىن ال
وإذا . ، وقرأ ابن أيب عبلة كذلك ، إالَّ أنَّه فتح الطَّاء » ُمظْلٌم « بالرفع ، و » يَْغَشى وجوههم قطع « وقرأ أيبٌّ 
  .، فتكون قد قدَّمَت النَّْعَت غري الصَّريح على الصَّريح » ِقطْعاً « ، نعتاً ل » ُمظْلماً « جعلَت 

فكان حقه أن يكون قبل اجلملة ، ولكن قد جييء بعد  -نعتاً لقطع : ُمظلماً : يعين  -فإذا كان نعتاً : قال ابن عطيَّة 
  ] . ٩٢: األنعام [ } وهذا ِكَتابٌ أَنَزلْنَاُه ُمَباَركٌ { : قطعاً استقرَّ مظلماً ، على حنو قوله : هذا ، وتقدير اجلملة 

يف اجملرور بالفعل ، فيكون مجلة ، بل الظاهُر تقديره باسم الفاعل ، فيكون  وال يتعيَّن تقدير العامل« : قال أبو حيَّان 
  .» قطعاً كائناً من اللَّيل ُمظِْلماً : من قبيل الوصف باملفرد ، والتقدير 

نصوبٌ م: » ِقطَعاً « ، و » احملذُوُر تقدُمي غري الصَّريح على الصَّريح ، ولو كان ُمقدَّراً مبفرد « : قال شهاب الدِّين 
  .، مفعوالً ثانياً » أغْشِيْت « ب 
  فصل
[ } َوَمن َجآَء بالسيئة فَالَ جيزى إِالَّ ِمثْلََها { : ؛ لقوله } والذين كَسَُبواْ السيئات َجَزآُء َسيِّئٍَة بِِمثْلَِها { : املعىن 

  ] . ١٦٠: األنعام 
ضُّالً ، وذلك حسن ، وفيه ترغيٌب يف الطَّاعة ، أنَّه إذا زاد يف احلسنات يكون تف: والفرق بني احلسنات والسيئات 

: أي } َوَتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ { : وأمَّا الزِّيادة على قدر االستحقاق على السيئات ، فهو ظلٌم ، واهللا منزله عنه ، مث قال 
كَأَنََّما أُغْشَِيْت { ، وال يف اآلخرة ، ما هلم عاصٌم من اهللا يف الدُّنيا : أي } مَّا لَُهْم مَِّن اهللا ِمْن َعاِصمٍ { هوانٌ وحتقري 

  .سواُد الوجه : واملراد } ِقطَعاً مَِّن الليل ُمظِْلماً { أُلْبَِسْت وجوههم ، : أي } ُوُجوُهُهمْ 

املراُد من هذا السَّواد ، سواُد اجلَْهل ، وظلمةُ الضَّاللة ، فإنَّ العلم طبعه طبع النُّور ، : وقال حكماء اإلسالم 
  .هل طبُعه طبع الظُّلَْمة واجل
َمن { : الكفار؛ ألن سواد الوجه من عالمات الكفر ، قال تعاىل : } والذين كََسبُواْ السيئات { : املراد بقوله : قيل 

َها قََتَرةٌ أولئك َوُوجُوٌه َيْومَِئٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ َتْرَهقُ{ : وقال ]  ١٦٠: آل عمران [ } َجآَء باحلسنة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها 
  ] . ٤٢-٤٠: عبس [ } ُهُم الكفرة الفجرة 

بأن الصيغة وإن كانت عامَّة : عامٌّ يتناول الكافر ، والفاسق ، وأجيُب } والذين كََسُبواْ السيئات { : وقال القاضي 
  }َخاِلُدونَ أولئك أَْصَحابُ النار ُهْم ِفيَها { : ، إالَّ أن الدالئل اليت ذكرناها خمصِّصة ، مث قال 

ْم َوقَالَ ُشَركَاُؤُهْم َما كُنُْتْم إِيَّاَنا َوَيْوَم َنْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ َنقُولُ ِللَِّذيَن أَْشَركُوا َمكَاَنكُمْ أَنُْتْم َوُشرَكَاُؤكُْم فََزيَّلَْنا َبْينَُه
ُهَناِلَك َتْبلُو كُلُّ نَفْسٍ َما أَْسلَفَتْ ) ٢٩(كُنَّا َعْن ِعَبادَِتكُمْ لََغاِفِلَني  فَكَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا َبْيَنَنا َوَبيَْنكُْم إِنْ) ٢٨(َتْعُبُدونَ 

  ) ٣٠(َوُردُّوا إِلَى اللَِّه َمْولَاُهُم الَْحقِّ َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَاُنوا َيفَْتُرونَ 



  .اآلية } َوَيْوَم َنْحُشرُُهْم َجِميعاً { :  -تعاىل  -قوله 
الذين أحسنوا ، : خوَّفهم ، أو ذكرهم يوم ، والضمُري عائد على الفريقني أي : نصوب بفعلٍ مقدَّر ، أي م» َيْوَم « 

  .حال ، وُجيوزُ أن يكون تأكيداً ، عند من عدَّها من ألفاظ التَّأكيد : » َجِميعاً « و . والذين كسبوا 
، » أْنُتم « : فيحمل ضمرياً ، ولذلك أكَّد بقوله » تُوا اثُب« اسٌم فعل ، ففسَّره النحويُّون ب » َمكَانكُمْ « : قوله 

  ]الوافر : [ ؛ ومنه قول الشاعر » ُشَركاؤكُم « وعطف عليه 
  مكانكِ ُتحَْمِدي أْو َتْسَترِحيي... وقَوِلي كُلََّما َجَشأْت وجاَشْت  -٢٨٩٦

مكانكُم : قال » الزمُوا « ب : لزخمشري ، وفسَّره ا» ُتْحَمدي « اثبيت ، ويدلُّ على ذلك جزُم جوابه ، وهو : أي 
  .« الزموا مكانكُم ، ال تَربحُوا حىت تنظروا ما يفعل بكم : ، أي 

ليس جبيِّد ، إذ لو كان كذلك؛ لتعدَّى كما يتعدَّى ما ناب هذا عنُه ، فإنَّ « الزمُوا » وتقديره له ب : قال أبو حيَّان 
  .علْيَك زيداً : عدَّْوه تعديته حنو « الزم » : ، مبعىن « عليك » لك ملَّا قدَُّروا اسَم الفعل ُيَعامل معاملة ُمسمَّاة ، ولذ

، قال احلويف « فالزخمشري قد سبق التَّفسري ، والُعذُر ملن فسَّرُه بذلك ، أنه قصد تفسري املعىن » قال شهاُب الدِّين 
َمكَاَنكُمْ » : وكذلك فسرُه أبو البقاء ، فقال . « ا الزمُوا مكاَنكُم أو اثُبتو: مكانكُم ُنصب بإضمار فعل ، أي » : 
  .« الزمُوا » : ظرٌف مبينٌّ؛ لوقوعه موقع األمر ، أي « 

منهم من ذهب إىل ما ذكر ، ومنهم من ذهب إىل أنَّه : وهذا الذي ذكره من كونه مبنّياً ، فيه خالف للنحويني 
اء األفعال هل هلا حملٌّ من اإلعراب أو ال؟ فإن قلنا هلا حركةُ إعراب ، وهذان الوجهان مبنيان على خالف يف أمس

» ب : حملٌّ ، كانت حركاُت الظرفِ حركاِت إعراب ، وإن قلنا ال موضع هلا ، كانت حركاِت بناٍء ، وأمَّا تقديره 
  :فيه وجهان « أْنُتم » : قوله . ، فقد تقدَّم جوابه « الَزمُوا 

  .تتر يف الظرف ، لقيامه مقام الفاعل ، كما تقدَّم التنبيه عليه أنَّه تأكيٌد للضمري املس: أحدمها 
» : معطوٌف عليه ، وخُربُه حمذوٌف ، قال « ُشرَكاُؤكُم » أجازُه ابن عطيَّة ، وهو أن يكون مبتدأ ، و : والثاين 
» : مث يبتدأ بقوله  «َمكَاَنكُم » : ، وعلى هذا فيوقُف على قوله « أنتم وشركاؤكم مهانون ، أو معذبون : تقديره 

، وهذا ال ينبغي أن يقال ، ألنَّ فيه تفكيكاً ألفصحِ كالم ، وتبترياً لنظمه ، من غري داعيٍة إىل ذلك؛ وألنَّ « أنُتم 
 فََزيَّلَْنا َبيَْنُهْم» : نصباً ، تدل على ضعفه ، إذ ال تكونُ إالَّ من الوجه األوَّل؛ ولقوله « وُشَركاءكُمْ » قراءة من قرأ 

  .، فهذا يدلُّ على أنَّهم أمروا ُهم وُشركاؤهم بالثّبات يف مكاٍن واحٍد ، حىت حيصل التَّنزيل بينهم « 

وحنوه « قفوا » تأكيداً للضمري الذي يف الفعل املقدَّر الذي هو « أنُتْم » وجيوُز أن يكون « : وقال ابن عطية أيضاً 
 «.  

كان تأكيداً لذلك الضمري املتصل بالفعل ، جلاز تقدُميه على الظَّرِف ، إذ  وهذا ليس جبّيٍد ، إذ لو: قال أُبو حيَّان 
وال » أنت مكانك « : الظرُف مل يتحمَّل ضمرياً على هذا القول ، فيلزُم تأخريه عنُه ، وهو غري جائزٍ ، ال تقول 

  .حيفظ من كالمهم 
، فكذا هذا؛ ألنَّ التأكيد ينايف احلذف ، وليس من كالمهم  أنَّه ال جيوز حذُف املؤكِّد يف التَّأكيد املعنويِّ: واألصحُّ 

: تُريُد » زيداً « : ، إنَّما كالُم العرب » اضرب أنت زيداً « ملن رأيته قد شهر سيفاً ، وأنت ُتريد » أنت زيداً « : 
  .اضرب زيداً 

من حيث إنَّ الفعل مرادٌ « ِقفُوا » لضمري يف تأكيد لذلك ا« أْنتَ » لَْم َيْعنِ ابُن عطيَّة ، أنَّ « : قال شهاب الدِّين 
: غري مُنوبٍ عنُه؛ بل ألنَّه ناب عنه هذا الظرُف ، فهو تأكيٌد له يف األصل؛ قبل النِّيابة عنه بالظرف ، وإنَّما قال 



ب له اسم الفعل نصباً على املعيَّة ، والنَّاص» وُشرَكاءكُْم « وقرأ فرقة . » تفسرياً للمعىن املقدر « قفوا » الذي هو 
.  

  ] . ٢٥: الفتح [ } لَْو تََزيَّلُواْ لََعذَّْبَنا { :  -تعاىل  -فرَّقنا وميَّزنا؛ كقوله : ، أي » فََزيَّلَْنا « : قوله 
  .هل وزنه فعَّل أو فيعل؟ » زيَّل « واختلفوا يف 

زِلُْت الضَّأن من « : تعدِّ بنفسه ، حكى الفراء والظاهر األول ، والتضعيُف فيه للتَّكثريِ ، ال للتَّعدية ، ألنَّ ثالثية ُم
  .ويقال زلُت الشَّيء من مكانه أزيلُُه ، وهو على هذا من ذوات الياء » املعز ، فلم َتزِل 

، فاجتمعت الياء والواو ، وسبقت » َزْيوَلَْنا « : أنه فَْيَعل كبيطر وبيقر ، وهو من زالَ يزولُ ، واألصل : والثاين 
ميوت َسْيود ، وعلى هذا : يف » َميِّت وسيِّد « سُّكون ، فأعلت بقلب الواو ياء ، وإدغام الياء فيها ، ك إحدامها بال

  .فهو من مادة الواو ، وإىل هذا ذهب ابُن قتيبة ، وتبعه أبو البقاء 
وهذا صحيٌح ، وقد . » وال جيوز أن يكون فعَّلنا من زال يزول؛ ألنَّه يلزم يف الواو فيكون زَوَّلنا « : وقال مكِّي 

  ] . ١٦: األنفال [ } أَْو مَُتحَيِّزاً إىل ِفئٍَة { : تقدَّم حترير ذلك يف قوله 
، » فَيْعل « ؛ وألنَّ مصدره التَّنزيل ، ولو كان » فَْيَعل « أكثر من » فَعَّلَ « ، بأنَّ » فَْيَعل « وردَّ أبو حيَّان كونه 

« : ، ومل يقولوا » َزاَيل « : ، ولقوهلم يف معناه » بفَْعلَلَ « ملحٌق » فَْيَعل  «كبيطرة؛ ألن » فَْيعلة « لكان مصدره 
، وهبا قرأت فرقة » فَزاَيلْنا « : ، وحكى الفرَّاء » َحاول وخالط « : ، إنَّما قالوه مبعىن » فارق « : ، مبعىن » زاول 

  .» مُته مثل َصاَعَر خدَّه ، وصعَّره ، وكاملُته وكلَّ« : ، قال الزخمشري 

  .» فَاَرَق « : مبعىن » زَايلَ « ، و » فعَّل « : مبعىن » فاعل « أنَّ : يعين 
  ]الطويل : [ قال 

  وكَانَ الشََّباُب كاخلَليطِ ُيزايلُْه... إنَّما أْنَت َعمَُّنا : وقَالَ الَعذَاَرى  -٢٨٩٧
  ]الطويل : [ وقال آخر 
  ِلذي الَبثِّ أْشفَى من َهًوى ال ُيزايلْه...  لَعْمري ملَْوٌت ال ُعقُوبةَ بعَدُه -٢٨٩٨

  .يفارقه : أي 
هذان الفعالن ماضيان لفظاً ، مستقبالن معًنى؛ لعطفهما على مستقبل ، » قال « ، و » فَزيَّلْنا « :  -تعاىل  -وقوله 
« و ] .  ٩٨: هود [ } لقيامة فَأَْوَردَُهُم َيقُْدُم قَْوَمُه َيْوَم ا{ :  -تعاىل  -، ومها نظُري قوله » وَيْوَم َنْحُشرُهمْ « وهو 
مفعولٌ مقدٌم ، قُدِّم لالهتمام به واالختصاص ، وهو واجُب التَّقدمي على ناصبه؛ ألنَّه ضمٌري منفصلٌ ، لو : » إِيَّاَنا 

 بعدها ، مبا ُيْغنِي عن املخففة ، والالَّم اليت» كَفَى « تأخَّر عنه ، لزم اتِّصاله ، وقد تقدَّم الكالُم على ما بعد هذا من 
  ] . ١٩٨البقرة. [ اإلعادة 
  فصل
العابد واملعُبود ، مثَّ إن املعبود يتربَّأ من العابد ، ويتبيَّن لُه أنَّه ما فعل ذلك بعلمه وإرادته ، » وَيْوَم َنْحُشرُهْم « املعىن 

ثُمَّ َيقُولُ { : ، وقوله ]  ١٦٦: البقرة [ } عوا إِذْ َتبَرَّأَ الذين اتبعوا ِمَن الذين اتب{ :  -تعاىل  -ونظريُه قوله 
  ] . ٤٠: سبأ [ } ِللَْمالَِئكَِة أهؤالء إِيَّاكُْم كَانُواْ َيعُْبُدونَ 

« الَزمُوا مكانكم : أي } ثُمَّ َنقُولُ لِلَِّذيَن أَْشَركُواْ َمكَاَنكُمْ { اجلمع من كل جانبٍ إىل موقٍف واحدٍ : » احلَْشر « و 
ميَّزنا وفرَّقنا بينهم ، وجاءت هذه الكلمة على : أي » فزيَّلَْنا َبيَْنُهم « األوثان ، حتَّى تسألوا ، : يعين » م وُشَركاؤكُ

: وهو مستقبل؛ ألنَّ ما جاءكم اهللا بِِه ، سيكون صار كالكائن اآلن ، كقوله » ثُمَّ نقُولُ « : لفظ املاضي ، بعد قوله 



  ] . ٤٤: عراف األ[ } ونادى أَْصَحاُب اجلنة { 
  .وأضاف الشُّركاء إليهم؛ ألنَّهم جعلُوا هلم نصيباً من أمواهلم 

ألنَّ اإلضافة يكفي فيها أدىن تعليق ، فلمَّا كان الكُفَّار ُهم الذين أثبُتوا هذه الشَّركة ، حسنت إضافة : وقيل 
  .صارُوا ُشركاء يف هذا اخلطاب » م َمكاَنكُ« ملَّا خاطب العابدين واملعبودين بقوله : الشركاِء إليهم ، وقيل 

ثُمَّ َيقُولُ ِللَْمالَِئكَِة أهؤالء { :  -تعاىل  -املالئكة ، واستشهدُوا بقوله : املراد هبؤالء الشُّركاء : قال بعض املُفسِّرين 
ألصنام هذا الكالم؟ هم األصنام ، مث اختلف هؤالء كيف ذكرت ا: ، وقيل ]  ٤٠: سبأ [ } إِيَّاكُْم كَانُواْ َيعُْبُدونَ 

خيلق فيهم الرُّوح من غري حياٍة ، حتَّى يسمُعوا : خيلُق فيها احلياة والعقل والنُّطق ، وقيل  -تعاىل  -إن اهللا : فقيل 
  .منهم ذلك 

  .إذا أحياُهم اهللا هل يبقيهم أو يفنيهم؟ : فإن قيل 
، وأحوال القيامة غري معلومة ، إالَّ القليل ، وال شك  أنَّ الكلَّ حمتملٌ ، وال اعتراض على اهللا يف أفعاله: فاجلواُب 

ال ُجيوُز ذلك؛ ألنَّه ال : أن هذا خطاب هتديدٍ يف حق العابدين ، فهل يكُون هتديداً يف حق املعبودين؟ قالت املعتزلة 
  .يفعل  ال يسأل عما: ذنب للمعبود ، ومن ال ذنب له ، مل يصحَّ هتديده ، وختويفه ، وقال أهلُ السُّنَّة 

وهم كانوا قد عبدوهم ، يكون كذباً ، وقد تقدَّم يف سورة } مَّا كُنُتْم إِيَّاَنا تَْعُبُدونَ { : قول الشركاء : فإن قيل 
  .األنعام ، اختالف الناس يف أنَّ أهل القيامة هل يكذبون أم ال؟ 

هو أنَّكُم ما عبْدُتُموَنا بأمرنا : » اَنا َتْعُبُدونَ َما كُنُتْم إيَّ« : املراد من قوهلم : أنَّ منهم من قال : واجلواب ههنا 
إِن كُنَّا َعْن { : ، وبقوهلم } فكفى باهللا َشهِيداً َبْيَنَنا َوَبيَْنكُمْ { : وإرادتنا؛ ألنَّهم استشهدوا باهللا يف ذلك بقوهلم 

إنَّ الشُّركاء أخربوا أنَّ الكفار ما عبدوها : الوا ، ومن النَّاس من أْجَرى اآلية على ظاهرها ، وق} ِعَباَدِتكُْم لََغاِفِلَني 
  :لوجوه 
  .أنَّ ذلك املوقف موقُف دهشة وحرية ، فذلك الكذُب جارٍ جمرى كذب الصبيان ، واجملانني واملدهوشني : األول 
  .عبدونا ما : أنَّهم ما أقاُموا ألعمال الكُفَّار وزناً ، وجعلوها لبطالهنا كالعدم ، فلهذا قالوا : الثاين 

أهنم ختيَّلوا يف األصنام اليت عبدوها صفات كثرية ، فهم يف احلقيقة إنَّما عبدوا ذواتاً موصوفة بتلك : الثالث 
الصفات ، وملَّا كانت ذواهتا خالية عن تلك الصفات ، فهم ما عبدوها ، وإمنا عبدوا أموراً ختيَّلُوها وال وجود هلا يف 

  .أهنا تضرُّ ، وتنفع ، وتشفع عند اهللا : ختيَّلوها يف األصنام األعيان ، وتلك الصِّفات اليت 
  .اآلية } ُهنَاِلَك َتْبلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَْسلَفَْت { : قوله تعاىل 

  :وجهان » ُهناِلَك « يف 
. ش يف ذلك املوقف الدَّحض ، واملكان الدَّه: بقاؤه على أصله ، من داللته على ظرف املكان ، أي : أظهرمها 

يف : ، أي ]  ١١: األحزاب [ } ُهَناِلَك ابتلي املؤمنون { هو هنا ظرف زمان على سبيل االستعارة ، ومثله : وقيل 
  ]الكامل : [ ذلك الوقت؛ وكقوله 

  فُهناَك َيْعترِفُون أْيَن املفْزُع... وإذَا األُموُر تَعاظََمْت وَتشاكَلَْت  -٢٨٩٩
  .، فهو أوىل وإذا أمكن بقاء الشيء على موضوعه 

: [ تطلب وتتبع ما أسلفته من أعماهلا ، ومن هذا قوله : بتاءين منقوطتني من فوق ، أي » َتْتلُو « وقرأ األخوان 
  ]الرجز 
  كََما رَأْيَت الذِّيَب يتلُو الذِّيبَا... إنَّ املُريَب يْتَبُع املُرِيَبا  -٢٩٠٠



تقرأ كلُّ نفس ما عملته مسطَّراً يف صحف احلفظة : املتعارفة ، أي  يتبعه ويتطلَّبه ، وجيوز أن يكون من التالوة: أي 
، وقوله ]  ٤٩: الكهف [ } ياويلتنا َما هلذا الكتاب الَ ُيَغاِدُر َصغَِريةً َوالَ كَبَِريةً إِالَّ أَْحَصاَها { :  -تعاىل  -، لقوله 

  ] . ١٣: اإلسراء [ } اً وَُنْخرِجُ لَُه َيْوَم القيامة ِكَتاباً َيلْقَاُه َمْنشُور{ : 
« أخٌري هو أم شر ، وقرأ عاصم يف رواية : يعرف عملها : من البالء ، وهو االختبار ، أي » َتْبلُوا « : وقرأ الباقون 

على » َما أْسلفَْت « منصُوب على املفعول به ، وقوله » كُلَّ « َنْخَترب حنُن ، و : بالنُّون والباء املوحَّدة ، أي » َنبلو 
مبا أْسلفَْت ، فلمَّا سقط اخلافض ، انتصب : ذا القراءة حيتمل أن يكون يف حملِّ نصبٍ ، على إسقاِط اخلافض ، أي ه

  ]الوافر : [ َمْجرُوره؛ كقوله 
  كالُمكُُم عليَّ إذنْ حََراُم... َتُمرُّونَ الدِّياَر فَلَْم َتُعوجُوا  -٢٩٠١

من » َنْبلُو « وُجيوُز أن يكون . ويكون من بدل االشتمال » َنفْسٍ  كُلُّ« وحيتمل أن يكون منصوباً على البدل من 
جيوز أن تكون موصولةً امسية ، أو حرفية ، أو » َما « نَُعذهبا بسبب ما أسلفت ، و : أي . البالء ، وهو العذاب 

  .نكرة موصوفة ، والعائُد حمذوٌف على التقدير األول ، واآلخر دون الثاين على املَْشهُور 

: [ ، ومثله » بيع « و » قيل « : بكسر الرَّاء ، تشبيهاً للعني املضعفة باملعتلَّة ، حنو » َورِدُّوا « : وقرأ ابُن وثَّاب 
  ]الطويل 
  .. .وَما ِحلَّ ِمْن َجْهلٍ ُحَبا ُحلماِئَنا  -٢٩٠٢

  ] . ١١: البقرة [ بكسر احلاء ، وقد تقدَّم بيانُ ذلك 
  .إىل جزاِء اهللا ، أو موقف جزائه : ُبدَّ من مضاف ، أي ال » إِلَى اهللا « : قوله 

  :جرا ، وقرئ منصوباً على أحد وجهني » احلقِّ « واجلمهور على 
  .احلمُد هللا أهل احلمد : ، كقوهلم » أمدح « إمَّا القطع ، وأصله أنَّه تابٌع ، فقطع بإضمار 

هذا « : كقولك : قال . وإليه حنا الزخمشريُّ » ُردُّوا إىل اهللا « وهو  وإمَّا أنَّه مصدٌر مؤكٌِّد ملضموِن اجلملة املتقدمة ،
  .» ُردُّوا إىل اِهللا « : على التَّأكيد؛ لقوله » عبُد اهللا احلَقُّ ، ال الباطل 

اُنواْ مَّا كَ« : ، وكأنَّه مل يطلع على هذه القراءة ، وقوله » وجيوُز نصبُه على املصدر ، ومل ُيقرأ به « : وقال مكِّي 
  .حتتمل األوُجه الثالثة » َما » « َيفَْتُرونَ 

هبا فعل املخترب ، وعلى القراءة يفعلُ : خنترب ، واملعىن : أي » َنْبلُو « يف ذلك الوقت ، : » ُهناِلَك « : املعىن 
  .أنَّ كلَّ نفس خنترب أعماهلا ، يف ذلك الوقت : األخرى 

الذي جيازيهم باحلق ، وقيل : أي » موالُهُم احلّق « : ُردُّوا إىل جزاِء اهللا ، قال ابن عبَّاسٍ : أي } وردوا إِلَى اهللا { 
زال : » وضلَّ َعنُْهم « . يف األنعام ]  ٦٢: األنعام [ } احلق َمْوالَُهمُ { جعلوا ملجئني إىل اإلقرار بإالهيته ، : 

َوأَنَّ الكافرين الَ موىل { : قد قال : يعبدون ، ويعتقُدون أهنم شفعاء ، فإن قيل : أي » مَّا كاُنوا يفَْترون « وبطل ، 
  .املوىل هناك هو الناصر ، وههنا مبعىن امللك : ، قيل ]  ١١: حممد [ } لَُهمْ 

ِت وَُيخْرُِج الْمَيَِّت ِمَن َمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء وَالْأَْرضِ أَمَّْن َيْمِلكُ السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر َوَمْن ُيْخرِجُ الَْحيَّ ِمَن الَْميِّ قُلْ
اللَُّه َربُّكُُم الَْحقُّ فََماذَا بَْعَد الَْحقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى  فَذَِلكُُم) ٣١(الَْحيِّ َوَمْن ُيَدبُِّر الْأَْمَر فََسَيقُولُونَ اللَُّه فَقُلْ أَفَلَا َتتَّقُونَ 

  ) ٣٣(كَذَِلكَ َحقَّْت كَِلَمُت رَبَِّك َعلَى الَِّذيَن فََسقُوا أَنَُّهْم لَا ُيؤِْمُنونَ ) ٣٢(ُتْصَرفُونَ 



  .اآلية } قُلْ َمن َيْرزُقُكُم مَِّن السمآء واألرض { : قوله تعاىل 
وهي أحوال الرزق ، وأحوال : ا ذكر فضائح عبدة األوثان ، أتبعها بذكر الدَّالئل الدَّالَّة على فساِد هذا املذهب ملَّ

أمَّا من السَّماء ، فبُنُزول املطر : أمَّا الرزُق ، فإنَّه إنَّما حيصل من السماء واألرض : احلواس ، وأحوال املْوِت واحلياة 
أمَّا النبات فألنَّ األرض ُتنبُته ، وأمَّا احليوانُ : رض ، فألنَّ الغذاء إمَّا أن يكون نباتاً ، أو حيواناً املوافق ، وأمَّا من األ

، فهو حمتاٌج أيضاً إىل الغذاء ، وال ميكن أن يكون غذاء كل حيواٍن ، حيواناً آخر ، وإال لزم التَّسلسل ، وهو حمالٌ 
إىل النَّبات ، والنبات إمنا يتولَّد من األرض ، فثبت أنَّ الرزق إمنا حيصلُ من  ، فثبت أنَّ غذاء احليوان ، جيب انتهاؤه
:  -رضي اهللا عنه  -، وأمَّا أحوال احلواسِّ فكذلك ، قال عليٌّ  -تعاىل  -السَّماء واألرض ، وال ُمَدبِّر هلما إالَّ اهللا 

  .سبحان من بصر بشحم ، وأمسع بعظمٍ ، وأْنطَق بلحم 
ُجيوزُ أن تكون ال بتداء الغاية ، وأن تكون للتبعيض ، وأن تكون لبيان اجلنس ، » ِمْن « : » َن السمآء مِّ« : قوله 

املنقطعة؛ ألنَُّه مل تتقدَّمها » أْم « : من أهل السَّماء ، قوله : وال ُبدَّ على هذين الوجهني من مضاف حمذوف ، أي 
وحدها ، دون اهلمزة ، وقد تقرَّر أنَّ املنقطعة عند » بل « هنا ب  مهزةُ استفهام وال تسوية ، ولكن إنَّما تُقدَّر
، » َمْن « واهلمزة؛ ألنَّها وقع بعدها اسم استفهام صريح ، وهو » بل « اجلمهور تُقدَّر هبما ، وإمنا مل تتقدَّر هنا ب 

راُب هنا على القاعدِة املقررة يف القرآن ، واإلض]  ٨٤: النمل [ } أَمَّاذَا كُنُتْم َتْعَملُونَ { :  -تعاىل  -فهو كقوله 
  .، أنه إضراُب انتقالٍ ، ال إضراُب إبطالٍ 

  .} َوَمن ُيخْرُِج احلي ِمَن امليت َوُيْخرُِج امليت ِمَن احلي { : قوله 
ضة من خيرج النُّطفة والبي: } َوُيْخرُِج امليت ِمَن احلي { خيرج اإلنسان من النطفة ، والطائر من البيضة ، : قيل 

وهذا كالم } َوَمن ُيدَبُِّر األمر { : خيرج املؤمن من الكافر ، والكافر من املؤمن ، مث قال : اإلنسان ، والطَّار ، وقيل 
كليٌّ؛ ألنَّ تدبري أقسام اهللا يف العامل الُعلويِّ ، والسُّفلي أمور ال هناية هلا ، وذكرها كاملُتعذِّر ، فلمَّا ذكر بعض تلك 

، إذا سأهلم عن  -عليه الصالة والسالم  -قَّبها بالكالم الكلِّي ليدلَّ على الباقي ، مث بيَّن أنَّ الرَُّسول التفاصيل؛ ع
ُمَدبِّر هذه األمور ، فسيقولون هو اهللا ، وهذا يدلُّ على أنَّ املخاطبني هبذا الكالم ، كانُوا يعرفون اهللا تعاىل ، ويقرون 

إنَّها ُتقربنا إىل اهللا ُزلْفَى ، وأنَّهم شفعاؤنا عند اهللا ، وكانوا يعلُمون أنَّ : األصنام  به ، وهم الذين قالوا يف عبادهتم
: الشرك مع هذا اإلقرار ، وقيل } فَقُلْ أَفَالَ َتتَّقُونَ { : هذه األصنام ، ال تنفع وال تضرُّ ، فعند ذلك قال لرسلوه 

  .أفال ختافون عقابه يف ِشْرِككُم؟ 
  .الذي يفعل هذه األشياء ، هو ربُّكم احلقُّ } كُُم اهللا َربُّكُُم فَذَِل{ : قوله 

كلُّه امساً واحداً؛ لتركُّبهما ، وغُلِّب االستفهاُم على اسم اإلشارة ، » َماذَا « جيوز أن يكون } فََماذَا َبْعدَ { : قوله 
« : موصوالً مبعىن » ذَا « وز أن يكون ، وجي» إالَّ « وصار معىن االستفهام هنا النَّفَْي ، ولذلك أوجب بعده ب 

  .ما الذي بعد احلقِّ إالَّ الضَّالل؟ : النَّفْي؛ والتقدير : ، واالستفهام أيضاً مبعىن » الَّذي 
باطالً؛ ألنَّ النَّقيضني ميتنع أن يكونا حقَّني ، وأن : وإذا ثبت أنَّ اهللا هو احلقُّ ، وجب أن يكون ما سواه ضالالً ، أي 

كيف تَْعدلُون : أي } فأىن ُتْصَرفُونَ { اطلني ، فإذا كان أحدمها حقّاً ، وجب كون ما سواه باطالً ، مث قال يكونا ب
  .عن عبادته ، وأنُتم ُمِقرُّون بذلك 

 يصرف الكُفَّار عن اإلميان؛ ألنَّه لو كان -تعاىل  -أنَّه : دلَّت هذه اآلية على بطالن قول املُجبِّرة : قال اجلُبَّائي 
  .كما ال يقول إذا عمي أحدهم إين عميُت ، وسيأيت جوابه } فأىن ُتْصَرفُونَ { كذلك ، ملا جاز أن يقول 

  فصل



  .أنَّ الذي يفعل هذه األشياء ، هو ربُّكم احلقُّ ، ال ما أشركُتم معه : املعىن 
} فَذَِلكُُم اهللا رَبُّكُُم احلق { لُ؛ ألنَّ أوَّهلا ظاهُر هذه اآلية ، يدلُّ على أنَّ ما بعد اهللا ، هو الضال: قال بعُض املتقدِّمني 

إنَّ الكفر : فهذا يف اإلميان ، والكفر ليس يف األعمال ، وقال بعضهم } فََماذَا َبْعَد احلق إِالَّ الضالل { ، وآخرها 
، فإن اهللا هو املبيُح ،  تغطية احلقِّ ، وكل ما كان غري احلقِّ ، جرى هذا اجملرى ، فاحلرام ضاللٌ ، واملُبَاُح ُهًدى

  .واحملرِّم 
  فصل

قال اللَّعُب بالشطرنج والنَّرد من } فََماذَا َبْعدَ احلق إِالَّ الضالل { : ُروي عن مالك ، يف قوله تعاىل « : قال القرطيب 
ليس من شأن  ما ُيْعجِبين ،: عن الرَُّجل يلعبُ يف بيته ، مع امرأته بأربعة عشرة ، فقال : الضالل ، وسئل مالٌك 

ال َخْيرَ : عن اللَّعبِ بالشطرنج ، فقال : ، وسئل مالٌك } فََماذَا َبْعَد احلق إِالَّ الضالل { :  -تعاىل  -املُؤمن ، قال 
  .» فيه وهو من الباطل ، واللَّعُب كلُّه من الباطل 

ُتَرّد شهادتُه إذا كان عْدالً ، وملْ  ال -إذا مل يكن على وجه القمار  -العب الشطرنج ، وغريه « : وقال الشَّافعيُّ 
تظهْر منه ريبةٌ ، وال كبريةٌ ، فإن لعب هبا قُماراً ، وكان معروفاً بذلك ، سقطت عدالُتُه ، ألكله املال بالباطل ، 

هبا ُيكَره اللعب بالشطرنج ، والنَّرد ، واألربعة عشر ، وكل اللَّْهو فإن مل تظهر من الالَّعب » : وقال أُبو حنيفة 
  .« كبريةٌ ، وكانت مساوئه قليلة ، قُبلْت شهادته 

إنَّ الشطرنج خيالف النَّرد ، ألنَّ فيه إكدار الفكر ، واستعمال القرحية ، وأمَّا : قال الشَّافعية » : قال ابن العريب 
بالباطل ، ويعرف يف  وأنَّ النَّرد هو الذي يعرُف. « فال يعلم ما خيرُج له ، فهو كاالستقسام باألزالم : النَّْرد 

اجلاهليَّة باألزالم ، ويعرف أيضاً بالنَّردشري ، وروي أنَّ ابن عمر ، مرَّ بغلمان يعلُبون بالكجَّة ، وهي ُحفَر فيها 
  .حصى ، يلعُبون هبا ، فسدَّها ابُن عمر ، وهناهم عنها 

ار ، حىت يف لعب الصبيان بالكُجَِّة ، يف كل شيٍء قم: ذكر اهلروي يف باب الكاف مع اجليم ، يف حديث ابن عبَّاس 
  .« أنْ يأخذ الصيبُّ خرقةً ، فيدورها كأنَّها كُرةً مث يتقامُرون هبا : الكجَّة هي » : وقال ابن األعرايب 

« الكاُف يف حملِّ نصبٍ ، نعتاً ملصدرٍ حمذوف ، واإلشارةُ بذلك إىل املصدر املفهوم من : » كَذَِلَك َحقَّْت « : قوله 
، وقيل إشارةٌ } فََسَيقُولُونَ اهللا { :  -تعاىل  -مثل َصْرِفهم عن احلقِّ ، بعد اإلقرار به ، يف قوله : ، أي » َرفُون ُتْص

فيه أربعة } أَنَُّهْم الَ ُيؤِْمُنونَ { : قوله . » مثل ذلك احلقِّ حقَّت كلمةُ ربِّك : كذلك « : قال الزخمشري . إىل احلقِّ 
  :أ وجه 
  .حقَّ عليهم انتفاُء اإلميان : ، أي » كَِلمةُ « ها يف حملِّ رفع؛ بدالً من أنَّ: أحدها 
  .األمر عدُم إمياهنم : أنَّها يف حملِّ رفعٍ ، خرباً ملبتدأ حمذوف ، أي : الثاين 

  .أنَّها يف حملِّ نصب ، بعد إسقاِط احلرف اجلارِّ : الثالث 
  .ألنَّهم ال ُيؤِمُنون : حمذوفاً ، إذ األصل أنَّها يف حملِّ جرٍّ ، على إعماله : الرابع 

، وهذا إنباء » ألنَّهم : تعليلٌ ، أي } أَنَُّهْم الَ ُيْؤِمُنونَ { أو أراد بالكلمة ، الِعَدة بالعذاب ، و « : قال الزخمشري 
: يونس [ ورة باجلمع ، وكذا يف آخر الس» كَِلَمات « : وقرأ أبو عمرو ، وابن كثري ، والكوفيون . على مذهبهم 

على االستئناف ، وفيها » إنَّ « بكسر » إَِنَُّهْم الَ ُيْؤِمُنونَ « : ، وتقدَّم ذلك يف األنعام ، وقرأ ابُن أيب عيلة ]  ٩٦
  .معىن التَّعليل ، وهذا ُيقَوِّي الوجه الصَّائر إىل التَّعليل 

  فصل



أخرب عنهم قطعاً أنَّهم ال يؤمنون  -تعاىل  -وإرادته ، ألنه  على أنَّ الكفر بقضاء اهللا ،: احتجَّ أهل السنة هبذه اآلية 
، فلو آمنوا ، لكان إمَّا أن يبقى ذلك اخلرب صدقاً ، أو ال ، واألوَّل باطلٍ؛ ألنَّ اخلرب بأنَّه ال يؤمن ، ميتنع أن يبقى 

اً حمالٌ ، فثبت أنَّ صدور اإلميان كذب -تعاىل  -والثاين باطلٌ؛ ألنَّ انقالب خرب اهللا . صدقاً حال ما يُوجد اإلميان 
  .ما أراد اإلميان من هذا الكافر ، وأنَّه أراَد الكُفْر منه  -تعاىل  -منهم حمالٌ ، واحملالُ ال يكون مراداً ، فثبت أنَّه 

تدلُّ على يدلُّ على صحَّة مذهب القدريَّة ، فهذه اآليةُ املوضوعة جبنبه } فأىن ُتْصَرفُونَ { : مث نقول إن كان قوله 
فساده ، وقد كان الواجُب على اجلُبَّائيِّ مع قوة خاطره ، حني استدلَّ بتلك اآلية على صحَّة قوله ، أن يذكُر هذه 

: حكمةُ السَّابق على الذيَن فََسقُوا ، أي : » الكلمة « احلجَّة ، وجييب عنها حىت حيصل مقصوده ، واملراد ب 
  .كفُروا 

قُلْ َهلْ ِمْن ) ٣٤(كُْم َمْن يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه قُلِ اللَُّه َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ قُلْ َهلْ ِمْن ُشَركَاِئ
َبَع أَمَّْن لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ ُيْهَدى ُشَركَاِئكُْم َمْن يَْهِدي إِلَى الَْحقِّ قُلِ اللَُّه َيْهِدي ِللَْحقِّ أَفََمْن َيْهِدي إِلَى الَْحقِّ أََحقُّ أَنْ ُيتَّ

لُونَ َوَما َيتَّبُِع أَكْثَُرُهمْ إِلَّا ظَنا إِنَّ الظَّنَّ لَا ُيغْنِي ِمَن الَْحقِّ َشْيئًا إِنَّ اللََّه َعِليٌم بَِما َيفَْع) ٣٥(فََما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ 
)٣٦ (  

  .هذه هي احلجَّة الثانية عليهم . اآلية } كَآِئكُْم مَّن َيْبَدأُ اخللق ثُمَّ يُِعيُدهُ قُلْ َهلْ ِمن ُشَر{  -تعاىل  -قوله 
  القوم كانوا منكرين اإلعادة ، واحلشر ، والنشر ، فكيف احتجَّ عليهم بذلك؟: فإن قيل 
ْحِسن واملُسيِء ، وهذه قدَّم يف هذه السورة ما يدلُّ عليه ، وهو وجوب التمييز بني املُ -تعاىل  -أنَّه : فاجلواب 

  .الدَّاللة داللةٌ ظاهرةٌ قويَّة ، ال ميكن للعاقل دفعها؛ فألْجلِ قُوَّهتا ، وظهورها متسَّك هبا ، سواء اخلَْصم عليها ، أو ال 
  .ِلَم أمر رسوله أن يعترف بذلك ، واإللزام إنَّما حيصلُ لو ا عترف اخلصُم به؟ : فإن قيل 
األمر : ل ملَّا كان ظاهراً جلّياً ، فإذا أورد على اخلَْصم يف معرض االستفهام ، كأنَّه بنفسه يقول أنَّ الدَّلي: فاجلواُب 

كذلك ، فكان هذا تنبيهاً ، على أنَّ هذا الكالم بلغ يف الُوضوح ، إىل حيث ال حاجة فيه إىل إقرار اخلصم به ، وأنَّه 
  .سواء أقرَّ ، أو أنكََر ، فاألمُر متقرِّر ظاهٌر 

، } قُلْ َهلْ ِمن ُشَركَآِئكُْم مَّن َيْبَدأُ اخللق ثُمَّ يُِعيُدهُ { : هذه اجلملةُ جوابٌ لقوله : } قُلِ اهللا يَْبَدأُ اخللق { : قوله 
 وإنَّما أتى باجلواب مجلة امسية ، مصرَّحاً جيزأيها ، ُمَعاداً فيها اخلرب ، مطابقاً خلرب اسم االستفهام؛ للتأكيد ، والتَّثبيِت
: ، وملَّا كان االستفهام قبل هذا ، ال مندوحة هلُم عن االعتراف به ، جاء اجلملةُ حمذوفاً منها أحُد جزأيها ، يف قوله 

  .، ومل َيحَْتْج إىل التَّأكيد بتصريح جزأيها ]  ٣١: يونس [ } فََسَيقُولُونَ اهللا { 
  فصل

ثُمَّ « : ينشئه من غري أصل ، وال سبق مثال } ِئكُْم مَّن يَْبَدأُ اخللق قُلْ َهلْ ِمن ُشرَكَآ{ : ومعىن اآلية : قال القرطيبُّ 
فأىن { : ، مث قال } قُلِ اهللا َيْبَدأُ اخللق ثُمَّ يُِعيُدهُ { ُيْحييه بعد املوت كهَْيئِتِه ، فإن أجاُبوك ، وإالَّ ف : » ُيِعيُدهُ 

التَّعجُّب منهم يف الدُّنَْيا من هذا األمر الواضح الذي دعاُهم  :تصرفون عن قصد السَّبيل ، واملُراد : أي } ُتْؤفَكُونَ 
اهلوى والتَّقليد إىل خمالفته؛ ألنَّ اإلخبار عن كون األوثان آهلةً كذب ، وإفٌك االشتغال بعبادهتا ، مع أنَّها ال تستحق 

  .العبادة أيضاً إفٌك 
  .اآلية } ى احلق قُلْ َهلْ ِمن ُشرَكَآِئكُْم مَّن يهدي إِلَ{ : قوله تعاىل 

واعلم أنَّ االستداللَ على وجودِ الصَّانع باخللق أوالً ، مث باهلداية ثانياً ، عادة ُمطَّردة يف القرآن ، . وهذه حجَّة ثالثة 



، ]  ٧٨: الشعراء [ } الذي َخلَقَنِي فَُهَو يَْهِدينِ { : حكاية عن اخلليلي عليه الصالة والسالم  -تعاىل  -قال 
[ } رَبَُّنا الذي أعطى كُلَّ َشيٍء َخلْقَُه ثُمَّ هدى { : يف جواب لفرعون  -عليه الصالة والسالم  -موسى وحكى عن 

سَبِّحِ اسم َربَِّك األعلى الذي َخلََق فسوى والذي { : فقال  -عليه الصالة والسالم  -، وأمر حممَّداً ]  ٥٠: طه 
. ٣-١: األعلى [ } قَدََّر فهدى   [  
اإلنسان له جسٌد وروٌح ، فاالستدالل على وجود الصَّانع بأحوال اجلسد ، هو اخللق ، واالستدالل واعلم أنَّ 

  .بأحوال الرُّوح ، هو اهلدايةُ 
واهللا أَخَْرَجكُم مِّن ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم الَ { :  -تعاىل  -حصول اهلداية للرُّوح ، كما قال : واملقصوُد من خلق اجلسِد 

  }ْيئاً َوجََعلَ لَكُُم السمع واألبصار واألفئدة لَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ َتْعلَُمونَ َش

، وهذا كالتَّصريح بأنَّه تعاىل إنَّما خلق اجلسد ، وأعطى احلواّس؛ لتكون آلة يف اكتساب املعارف ]  ٧٨: النحل [ 
  .، والعلم 

إمَّا بالالَّم أو بإىل ، : يتعدَّى إىل اثنني ثانيهما » ى َهَد« أنَّ : ، قد تقدَّم يف أول الكتاب } يهدي إِلَى احلق { : قوله 
إىل « ، وقد مجع بني التعديتني هنا حبرف اجلر ، فعدَّى األول والثالث ب ]  ٦: الفاحتة [ وقد حيذُف احلرُف ختفيفاً 

من يهدي غريه إىل هل من شركائكم : ، والثاين بالالَّم ، وحذف املعفول األول من األفعال الثالثة ، والتقدير » 
احلق ، قل اهللا يهدي من يشاء للحقِّ ، أفمْن يهدي غريه إىل احلقِّ ، وزعم الكسائي ، والفرَّاء ، وتبعهما الزخمشري 

متعدٍّ ، } قُلِ اهللا يَْهِدي لِلَْحقِّ { اهتدى ، وفيه نظر؛ ألنَّ مقابله ، وهو : األول قاصٌر ، وأنَّه مبعىن » يَْهِدي « أنَّ : 
  .» اهتدى « : مبعىن » َهَدى « ال َنْعرُِف : أنكر املربُِّد أيضاً مقالة الكسائي ، والفراء ، وقال  وقد

الكسائي والفرَّاء أثبتاه مبا نقاله ، ولكن إنَّما ضعف ذلك هنا؛ ملا ذكرُت لك من مقابلته « قال شهاب الدِّين 
يقال » : م ، من باب التَّمن يف البالغة ، ولذلك قال الزخمشري أو الالَّ« إىل » باملتعدِّي ، وقد تقدَّم أنَّ التعدية ب 

إنَّما عدَّى املسند إىل اهللا بالالَّم؛ ألنَّها أدلُّ يف باهبا » : ، وقال غريه « هداه للحقِّ وإىل احلقِّ ، فجمع بني اللغتني : 
وفيه نظر؛ ألنَّ املراد . «  -تعاىل  -مملوكةٌ هللا  ؛ إذ أصلها إلفادة امللك ، فكأنَّ اهلداية» إىل « على املعىن املراد من 

  .« إىل » ، مع تعدِّي الفعل املسند إليه ب  -تعاىل  -هو اهللا } أَفََمن يهدي إِلَى احلق { : بقوله 
افض ، يف موضع نصبٍ ، أو جرٍّ بعد حذف اخل« أنْ » ، و « أَفَْن يهدي » : خٌرب لقوله : } أََحقُّ أَن ُيتََّبعَ { : قوله 

ذكر ذلك مكِّي بن . أفمن يهدي إىل احلقِّ أحقُّ بأن ُيتََّبع ممَّن ال يهدي : واملفضَّلُ عليه حمذوٌف ، وتقدير هذا كلّه 
» و : هنا على باهبا من كوهنا للتفضيل ، وقد منع أبو حيَّان كوهنا للتَّفضيل ، فقال « أَحقُّ » أيب طالب ، فجعل 

  :، وجوَّز مكِّي أيضاً يف املسألة وجهني آخرين « َحقيٌق بأن ُيتَّبع » : املعىن  ليست للتفضيل ، بل« أَحقُّ 
خٌرب على ما « أَحقُّ » يف حملِّ رفعٍ ، بدالً منها بدل اشتمال ، و « أنْ » مبتدأ أيضاً ، و « َمْن » أن تكون : أحدمها 

  .كان 
َمنْ » وهذه اجلملة خرب ل . خربه مقدٌَّم عليه « أَحقُّ » اء ، و يف حملِّ رفعٍ باالبتد« أنْ ُيتََّبع » أن يكون : والثاين 
  .، فتحصَّل يف املسألة ثالثة أوُجه « َيْهِدي 
وما « أْم » ، وجاء هنا على األفصح ، ِمْن حيث إنَُّه قد فصل بني « أفََمْن » نسٌق على : } أَمَّن الَّ يهدي { : قوله 

  :ٌد قائٌم أم عمرو ، ومثله أَزْي: ُعطفْت عليه باخلرب ، كقولك 



[ } أَقَرِيٌب أَم َبعِيٌد مَّا ُتوَعُدونَ { :  -تعاىل  -، وهذا خبالف قوله ]  ١٥: الفرقان [ } أذلك َخْيٌر أَْم َجنَّةُ اخللد { 
وهائه ، وحفص بكسر » يهدِّي « بكسر ياء : وسيأيت هذا يف موضعه ، وقرأ أبو بكر عن عاصم ]  ١٠٩: األنبياء 

، فلمَّا قُِصَد إدغاُمه سكنِت التاء » َيْهَتِدي « اء دون الياء ، فأما كسر اهلاء؛ فاللتقاء الساكنني ، وذلك أنَّ أصله اهل
يف : ، واهلاُء قبلها ساكنة ، فكسرت اهلاُء اللتقاء الساكنني ، وأبو بكر أتبع الياء للهاء يف الكسر ، وقال أبو حامت 

  .» ُمَضَر هي لغة ُسفْلَى « قراءة حفصٍ 
، » ألنَّ الكسرة تثقلُ يف الياء « : ، قال » تِْهِدي ، وإْهِدي « ، وجييز » يِْهِدي « أنَّه ال جييز : ونقل عن سيبويه 

تِْهِدي ونِْهِدي وإِْهِدي ، إذ ال ثقل يف ذلك ، ومل جيزُه يف : ُيجيز كسر حرِف املضارعة من هذا النَّحو ، حنو : يعين 
كة اجملانسِة هلا عليها ، وهذا فيه غضٌّ من قراءة أيب بكرٍ ، لكنه قد تواتر قراءة ، فهو مقبولٌ ، وقرأ الياء؛ لثقل احلر

بفتح الياء ، واختالس فتحة اهلاء ، وتشديد الدَّال ، وذلك أنَُّهَما ملَّا ثقَّال الفتحة : أبو عمرو وقالون ، عن نافع 
هلاَء ليس أصلها احلركة ، بل السُّكون ، وقرأ ابن كثري ، وابن عامر ، لإلدغام ، اختلسا الفتحة؛ تنبيهاً على أنَّ ا

اختالُس كسرِة اهلاِء ، على أصل : بإكمال فتحة اهلاء على أصل النقل ، وقد ُروي عن أيب عمرو ، وقالوا : وورش 
بفتح  -خال ورشاً  -هلُ املدينة التقاء الساكنني ، واالختالُس للتنبيه على أنَّ أصل اهلاِء السُّكون كما تقدَّم ، وقرأ أ

« : الياء وسكون اهلاء وتشديد الدَّال ، وهذه القراءةُ استشكلها مجاعةٌ من حيث اجلمع بني السَّاكنني ، قال املربد 
: قال شهاب الدِّين . ال يقدر أحٌد أن ينطَق به : قال أبو جعفر النَّحاس » َمْن َراَم هذا ، ال بد أن حيرك حركة خفيَّة 

وال بعد يف ذلك؛ فقد تقدَّم أنَّ بعض القُرَّاء َيقَْرأ : ، قلت « والنَّصُّ عن قالون باإلسكان » : وقد قال يف التيسري « 
باجلمع بني الساكنني ، وتقدَّمت لك قراءاٌت كثرية ]  ١٥٤: النساء [ } الَ َتْعُدواْ { و ]  ٥٨: النساء [ } نِْعمَّا { 

  ] . ٤٩: يس [ } َيِخصُِّمونَ { ، وسيأيت مثل هذا يف ]  ٢٠: البقرة [ } صَارَُهْم َيْخطَُف أَْب{ ، يف قوله 
  :بفتح الياء ، وسكون اهلاء ، وختفيف الدال ، من هدى َيْهدي ، وفيه قوالن « َيْهِدي » وقرأ األخوان 

  .اهتدى : مبعىن « َهَدى » أنَّ : أحدمها 
  .ما تقدَّم ، وتقدم يف قول الكسائي ، والفرَّاء يف ذلك ، وردُّ املربد عليهما أنَّه متعدٍّ ، ومفعوله حمذوٌف ك: والثاين 

أْم َمْن ال يهدي أحداً ، إالَّ أنْ : قراءةُ محزة ، والكسائيُّ؛ حتتمل أن يكون املعىن : والذي أقول » : وقال ابن عطيَّة 
. أْم َمْن ال يهتدي ، إالَّ أنْ ُيْهَدى : مقتضاها  يهدي ذلك األحُد هبداية اهللا ، وأمَّا على غريها من القراءات اليت

« ، أيك ال يهدِّي غريه » أْم َمْن ال يََهدِّي « : متَّ الكالُم عند قوله : وقيل » : ، مث قال « فيتجه املعىن على ما تقدَّم 
فالنُ ال يسمع غريه ، : كما تقول  لكنه حيتاُج إىل أن ُيْهَدى ،: استثناٌء منقطع ، أي : إالَّ أنَّ َيْهَدى » : ، مث قال 

  .« لكنَّه حيتاُج إىل أن يسمع : إالَّ أنْ يسمع ، أي 

انتهى ، وجيوز أن يكون استثناًء متصالً؛ ألنَّه إذ ذاك يكون فيهم قابليَّةُ اهلداية ، خبالِف األصنام ، وجيوز أن يكون 
  .اء ، إالَّ ألْجل أن يُْهَدى بغريه ال يهدي لشيٍء من األشي: استثناء من متامِ املفعول له ، أي 

أيُّ شيٍء لكم يف اتِّخاذ : اإلنكاُر والتعجُُّب ، أي : مبتدأ وخرب ، ومعىن االستفهام هنا : » فََما لَكُْم « : قوله 
أنَّ بعض النحويني نصَّ : هؤالء؛ إذا كانوا عاجزين عن هداية أنفسهم ، فكيف ميكن أن يهدوا غريهم؟ وقد تقدَّم 

{ ، ]  ٤٩: املدثر [ } فََما لَُهْم َعنِ التذكرة ُمعْرِِضَني { : أنَّ مثل هذا التركيب ، ال يتمُّ إالَّ حبالٍ بعده ، حنو  على
إىل غري ذلك ، وهنا ال ميكن أن تقدَّر اجلملةُ بعد هذا التركيب حاالً؛ ألنَّها ]  ٨٤: املائدة [ } َوَما لََنا الَ ُنْؤِمُن 
  .الستفهاميَّة ال تقع حاالً استفهاميَّة ، وا

  .كْيَف حتكُمونَ بالباطل ، وجتعلُون هللا أْنداداً ، وُشركاء؟ : استفهاٌم آخر ، أي : } كَْيَف َتْحكُُمونَ { : وقوله 



  فصل
لِ اهللا قُ{ ال ، وال بدَّ هلم من ذلك : فإذا قالوا » إِلَى احلق « يرشد ، : } َهلْ ِمن ُشَركَآِئكُْم مَّن يهدي { : املعىن 

اهللا الذي : أي } أَفََمن يهدي إِلَى احلق أََحقُّ أَن يُتََّبَع أَمَّن الَّ يهدي إِالَّ أَن يهدى { إىل احلقِّ : أي } َيْهِدي ِللَْحقِّ 
هلداية األصنام مجادات ال تقبل ا: يهدي إىل احلقِّ أحق باالتِّباع ، أم الصَّنم الذي ال يهتدي ، إالَّ أنْ يُْهَدى؟ فإن قيل 

  ، والصََّنمُ ال يتصوَّر أن يهتدي ، وال أنْ ُيْهَدى؟} إِالَّ أَن يهدى { : ، فكيف قال 
  :فاجلواب من وجوه 

َهلْ ِمن { : األصنام ، واملراد من قوله } َهلْ ِمن ُشَركَآِئكُْم مَّن َيْبَدأُ اخللق ثُمَّ يُِعيُدهُ { : أنَّ املراد من قوله : أحدها 
اختذوا أَحَْبارَُهْم { :  -تعاىل  -رؤساء الكفر ، والضالل ، والدعاة إليهما؛ لقوله : } مَّن يهدي إِلَى احلق ُشَركَآِئكُْم 

أن : أي ]  ٣١: التوبة [ } ُسْبَحاَنُه َعمَّا ُيْشرِكُونَ { : إىل قوله ]  ٣١: التوبة [ } َوُرْهَباَنُهْم أَرَْباباً مِّن ُدوِن اهللا 
اخللق إىل الدِّين ، بالدَّالئل العقليَّة ، والنقليَّة ، وهؤالء الدُّعاة ال يقدرون أن يهدُوا غريهم ، إالَّ هدى  -تعاىل  -اهللا 

  .إذا هداهم اهللا ، فكان التَّمسك بدين اهللا ، أوىل من قُُبول قول هؤالء اجلهال 
أهديت املرأة إىل : النَّقل واحلركة ، يقال  عبارة عن: االنتقال ، واهلدى : أن معىن اهلداية يف حقِّ األصنامِ : وثانيها 

ما يُْهدى إىل احلرم من النََّعم ، ومسيت اهلديَّةُ هديَّة؛ النتقاهلا من شخص إىل : زوجها ، إذا انتقلت إليها ، واهلَْدُي 
أنَّه : فاملراُد وإذا ثبت ذلك . غريه ، وجاء فالن يهادى بني رجلني ، إذا كان ميشي ُمْعتمداً عليهما؛ لضعفه ومتايله 

  .ال ينتقل من مكان إىل مكان ، إالَّ أن حيمل وينقل بني عجز األصنام 
أنه ذكر اهلداية على وجه اجملاز؛ ألنَّ املشركَني ملَّا اتَّخذُوا األصنام آهلةً ، وأنَّها ال تشفع هلم يف اآلخرة ، : وثالثها 

  .كما ُيعبَّر عمَّن يعلم ويعقل وأنَّهم نزَّلُوها منزلة من يعقل ، فلذلك عبَّر عنها 

أنَّها لو كانت حبيث ميكنها أن هتدي ، فإنَّها ال هتدي غريها ، إالَّ بعد أن : أنْ ُيْحمل على التقدير ، أي : ورابعها 
  .أنَّ َهللا شريكاً : تَقُضون ، حني زعمُتم : أي } فََما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ { : يهديها غريها ، مث قال 

  .اآلية } َوَما َيتَّبِعُ أَكْثَرُُهْم إِالَّ ظَّناً { :  قوله
وأراد باألكثر ، . ملْ يرْد به كتاٌب وال رسولٌ : » ظَّناً « يقولون إنَّ األصناَم آهلة ، وأنَّها تشفع هلم يف اآلخرة ، : أي 

  .مجيع من يقول ذلك 
ه قولٌ غري مسنٍد إىل برهاٍن عندهم ، بل مسعُوه من أسالفهم ، وما يتبع أكثرهم يف إقرارهم باهللا إالَّ ظّناً؛ ألنَّ: وقيل 

  .وهذا القول أوىل؛ ألنَّا يف األول حنتاج إىل أن ُنفَسِّر األكثر بالكُلِّ 
» مَن احلقِّ « شيئاً من اإلغناء ، و : منصوٌب على املصدر ، أي » شيئاً « ، و » إنَّ « خُرب : » الَ ُيغْنِي « : قوله 

ال يُْغنِي : ، اي » بدل « مبعىن » ِمن « ؛ ألنَّهُ يف األصل صفةٌ له ، وُجيوُز أن تكون » َشْيئاً « حلالِ من نصٌب على ا
خطاباً ، وهو التفاٌت بليغٌ ، » َتفَْعلون « : على الغيبة ، وقرأ عبد اهللا » َيفْعلُون « : بدل احلقِّ ، وقرأ اجلمهور 

  .ال يقوم مقام العلم : عنهم من عذَابِ اهللا شيئاً ، وقيل إنَّ الظَّنَّ ال يدفع : ومعىن اآلية 
  فصل

بأنَّ : العملُ بالقياس عمل بالظَّنِّ ، فوجب أن ال جيوز هلذه اآلية ، وأجيبوا : متسَّك ُنفاةُ القياس هبذه اآلية ، فقالوا 
لقياس معلوماً ، فلم يكن العملُ الدَّليل الذي دلَّ على وجوب العمل بالقياس ، دليلٌ قاطٌع ، فكان وجوُب العمل با

بأنَّه لو كان احلكم املستفاد من القياس معلوماً ، فلم يكن العملُ بالقياس مظنوناً ، : بالقياس مظنوناً ، فأجابوا 
، لكان ترك العمل به كُفْراً؛ لقوله  -تعاىل  -بأنَّه لو كان احلكم املستفاد من القياس يعلم كونه حكماً هللا : فأجابوا 



وملَّا ملْ يكُن كذلك ، بطل ]  ٤٤: املائدة [ } َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِمآ أَنَزلَ اهللا فأولئك ُهُم الكافرون { :  -تعاىل  -
،  -تعاىل  -إمَّا أن يعلم كونه حكماً هللا : احلكم املستفاد من القياس : العمل به ، مث عبَُّروا عن هذه احلُجَّة ، فقالوا 

  .وال يظن  أو يظن ، أو ال يعلم
َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِمآ أَنَزلَ اهللا فأولئك ُهمُ { :  -تعاىل  -واألرض باطل ، وإالَّ لكان من مل َيْحكُم به كافراً؛ لقوله 

  .، وباالتِّفاق ليس كذلك ]  ٤٤: املائدة [ } الكافرون 
  .} نَّ الظن الَ ُيْغنِي ِمَن احلق شَْيئاً إَ{ :  -تعاىل  -باطلٌ؛ ألنَّ احلكم بالظَّنِّ ال جيوز؛ لقوله : والثاين 

 -باطلٌ؛ ألنه إذا مل يكن كذلك احلكم معلوماً ، وال مظنوناً ، كان جمرد التَّشهي ، فكان باطالً؛ لقوله : والثالث 
  }فََخلََف ِمن َبْعِدِهمْ َخلٌْف أََضاعُواْ الصالة واتبعوا الشهوات { :  -تعاىل 

. ٥٩: مرمي [   [  
بأنَّ حاصل هذا الدَّليل ، يرجع إىل التَّمسك بالعمومات ، والتَّمسُّك بالعمومات ال يفيد إالَّ : ُتو القياس وأجاب مثب

الظن ، فإذا دلَّت العمومات ، على املنع من التَّمسُّك بالظنِّ ، لزم كوهنا دالَّة على املنع من التَّمسُّك بالظنِّ ، وما 
  .ُروكاً أفَْضى ثُُبوته إىل نفيه ، كان َمْت

  .على أنَّ كلَّ من كان ظاّناً يف مسائل األصول ، ومل يكُن قاطعاً؛ فإنَّه ال يكون مؤمناً : دلَّت هذه اآليةُ 
  .، مينع من القطع ، فوجب أن يلزمَُهم الكفر  -إن شاء اهللاُ  -أَنا مؤمٌن : فقول أهل السُّنَّة : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجوه 
أنَّ اإلميان عبارةٌ عن جمموع االعتقاِد ، واإلقرارِ ، والعمل ، والشَّك إنَّما هو ي هذه :  مذهب الشافعي: األول 

  .؟ والشَّك يف أحد أجزاء املاهيَّة ، ال يوجب الشَّك يف متام املاهيَّة -تعاىل  -األعمال ، هل هي موافقةٌ ألمر اهللا 
  .ميان عند اخلامتة إن شاء اُهللا ، بقاء اإل: أنَّ الغرَض من قوله : الثاين 

  .الغرض منه هضم النَّفْس وكسُرها : الثالث 

ابِ لَا َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ َوَما كَانَ َهذَا الْقُْرآنُ أَنْ ُيفَْتَرى ِمْن ُدوِن اللَِّه وَلَِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتفِْصيلَ الِْكَت
َبلْ ) ٣٨(َترَاُه قُلْ فَأُْتوا بِسُوَرٍة ِمثِْلِه َواْدُعوا َمنِ اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني أَْم َيقُولُونَ افْ) ٣٧(الْعَالَِمَني 

) ٣٩(كَانَ َعاِقَبةُ الظَّاِلِمَني   كَْيَفكَذَّبُوا بَِما لَمْ ُيِحيطُوا بِِعلِْمِه َولَمَّا يَأْتِهِْم َتأْوِيلُُه كَذَِلَك كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَاْنظُْر
َوإِنْ كَذَُّبوَك فَقُلْ ِلي َعَمِلي َولَكُْم َعَملُكُْم ) ٤٠(َوِمْنُهْم َمْن ُيْؤِمُن بِِه َوِمْنُهْم َمْن لَا ُيْؤِمُن بِِه َورَبَُّك أَْعلَُم بِالُْمفِْسِديَن 

َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيكَ أَفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َولَْو كَانُوا لَا ) ٤١(ا َتْعَملُونَ أَنُْتْم بَرِيئُونَ ِممَّا أَْعَملُ وَأََنا بَرِيٌء ِممَّ
َشْيئًا  إِنَّ اللََّه لَا َيظِْلمُ النَّاَس) ٤٣(َوِمْنُهْم َمْن َيْنظُرُ إِلَْيَك أَفَأَْنَت تَْهِدي الُْعْمَي َولَْو كَاُنوا لَا ُيْبِصُرونَ ) ٤٢(َيْعِقلُونَ 

  ) ٤٤(َولَِكنَّ النَّاَس أَنْفُسَُهْم َيظِْلُمونَ 

  .اآلية } َوَما كَانَ هذا القرآن أَن يفترى ِمن ُدوِن اهللا { :  -تعاىل  -قوله 
قادهم؛ أنَّ ، وذكروا ذلك؛ العت]  ٢٠: يونس [ } َوَيقُولُونَ لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ مِّن رَّبِِّه { : ملَّا تقدَّم قول القوم 

أنَّ إتيان : هنا  -تعاىل  -القرآن ليس مبعجز ، وأنَّ حممداً أنَّما أَتى به من عند نفسه؛ افتعاالً ، واختالفاً ، وذكر 
، وإنَّما هو وحي نازل عليه من  -تعاىل  -هبذا القرآن ، ليس هو افتراٌء على اهللا  -عليه الصالة والسالم  -حممَّد 

} قُلْ فَأُْتواْ بُِسوَرٍة مِّثِْلِه { : بَرَّأ عن االفتعال ، واالفتراء ، مث احتجَّ على صحَّة هذا الكالم ، بقوله عند اهللا ، وأنَّه ُم



  ] . ٣٨: يونس [ 
  :فيه وجهان : » أن يفترى « : قوله 

س املصدر مبالغةً ، ذا افتراء ، إذ جعل نف: وما كان هذا القرآن افتراء ، أي : ، تقديره » كان « أنَّه خربُ : أحدمها 
  .ُمفَْترى : أو يكون مبعىن 

وما كان هذا القرآنُ ليفترى ، : هذه هي املضمرة بعد الم اجلُحُوِد ، واألصل » أنْ « أنَّ : زعم بعضهم : والثاين 
وَتثُْبت يتعاقبان ، فتحذف هذه تارة ، » أنْ « أنَّ الالَّم ، و : ، وزعم » أنْ « فلمَّا حذفْت الُم اجلحود ، ظهرت 

وما يف حيِّزها ، » أنْ « حمذُوفاً ، و » كان « األخرى ، وهذا قولٌ مرغوٌب عنه ، وعلى هذا القول ، يكون خرب 
والقائُم مقامَ » ُيفَْتَرى « متعلِّق ب » ِمن ُدون اهللاِ « ، و ]  ١٤٣البقرة[ متعلقةٌ بذلك اخلرب ، وقد تقدَّم حتريُر ذلك 

  .لقرآن الفاعل ضمٌري عائٌد على ا
: هنا أحسن موقع؛ إذ هي بني نقيضني » لكن « ووقعت » كانَ « عطف على خرب : } ولكن َتْصِديَق { : قوله 

: بالنصب ، وفيه أوجٌه » َتفِْصيلَ « و » َتْصِديَق « : وقرأ اجلمهور . وُهما التكذيُب ، والتَّْصديُق املتضِّمن للصدق 
.  

} مَّا كَانَ ُمَحمَّدٌ أََبآ أََحٍد مِّن رِّجَاِلكُْم ولكن رَّسُولَ اهللا { : ما تقدَّم ، ومثله ك» كَانَ « العطُف على خرب : أحدها 
  ] . ٤٠: األحزاب [ 

ولكن كان تصديَق ، وإليه ذهب الكسائيُّ ، والفرَّاء ، وابن سعدان ، : كَاَنط مضمرةٌ ، تقديره « أنَّه خرب : والثاين 
  .ملعىن والزجاج ، وهذا كالذي قبله يف ا

وما كان هذا القرآنُ أن يفترى ، ولكن أُنزل : أنَّه منصوٌب على املفعول من أجله لفعل مقدَّر ، أي : والثالث 
  .للتَّصديق 
  .ولكن ُيصدِّق تصديَق الذي بني يديه من الكتب : أنه منصوٌب على املصدر بفعل مقدَّر أيضاً ، والتقدير : والرابع 

: بالرفع ، وكذلك اليت يف يوسف ، ووجه الرَّفُْع على خرب مبتدأ حمذوٍف ، أي « يُق َتْصِد» وقرأ عيسى بن عمر 
  ]الوافر : [ ولكن هو تصديُق؛ ومثله قول الشاعر 

  ولِكْن ِمْدَرُه احلَْربِ الَعواِن... ولَْسُت الشَّاِعرَ السَّفْسَاَف ِفيهِْم  -٢٩٠٣
  .أَنا ِمْدَرُه : ، على تقدير « ِمْدَرةُ » برفع 

، وكأنَّه مل يطَِّلعْ « ولكن هو تصديُق : الرَّفُع على تقدير .  -أي الكسائي والفرَّاء  -وجيوز عندمها » : وقال مكي 
  :، حنو « لكن » التَّخفيُف ، والتَّشديدُ يف : على أنَّها قراءةٌ ، وقد ورد يف قراءات السَّبعة 

  ] . ١٧: األنفال [ } رمى  ولكن اهللا{ ، ]  ١٠٢: البقرة [ } ولكن الشياطني { 
  :فيه أوجه : » الَ رَْيَب ِفيِه « : قوله 

: وجاز جميُء احلال من املُضاف إليه؛ ألنَّه مفعولٌ يف املعىن ، واملعىن » الكتاب « أن يكون حاالً من : أحدها 
  .وتفصيل الكتاب ُمْنتفياً عنه الرَّْيب 

  .عراب أنَّه مستأنٌف فال حملَّ لُه من اإل: والثاين 
  .» من ربِّ العاملَني « ، وبني » َتْصديَق « أنَّه معترٌض بني : والثالث 

  .؟ } الَ َرْيَب ِفيِه ِمن رَّبِّ العاملني { : بَِم اتَّصلَ قوله : فإن قلت « : قال الزخمشري 
لريُب ، كائناً من ربِّ ولكن تصديقاً ، وتفصيالً منتفياً عنه ا: هو داخلٌ يف حيِّز االستدراك ، كأنَّه قيل : قلت 



من » ولكن كان تصديقاً من ربِّ العاملني ، وتفصيالً منه ، ال ريب يف ذلك ، فيكون : العاملَني ، وُجيوُز أن يراد به 
 -زيدٌ : اعتراضاً ، كما تقول : « ال رَْيَب فيِه » ، ويكون « َتفِْصيلَ » ، و « َتْصديَق » متعلِّقاً ب : « ربِّ العاملَني 

  .انتهى . » كرٌمي  -شكَّ فيه  ال
  :جيوز فيه أوجٌه : » ِمن ربِّ « : قوله 

وتكون املسألة من باب التنازع ، إذ يصحُّ أن يتعلَّق » تَفْصِيلَ « أو ب » َتْصِديَق « أن يكن متعلِّقاً ب : أحدها 
« متعلقاً ب : » من ربِّ « ون فيك: بكلِّ من العاملني ، من جهة املعىن ، وهذا هو الذي أراد الزخمشري ، بقوله 

أنه متعلٌِّق بكلٍ منهما ، من حيث املعىن ، وأمَّا من حيث اإلعراُب ، فال يتعلَّق : ، يعين » تَفِْصيلَ « ، و » َتْصِديَق 
بدليل احلذف  إالَّ بأحدمها ، وأمَّا اآلخُر فيعملُ يف ضمريه ، كما تقدَّم حتريره ، واإلعمالُ هنا حينئٍذ إنَّما هو للثَّاين ،

  .من األول 
  .حال ثانية » ِمن ربِّ « أنَّ : والوجه الثاين 

  .أنزل للتَّصديق من ربِّ العاملني : أنَّه متعلٌِّق بذلك الفعل املقدَّر ، أي : والثالث 
  فصل
: آل عمران [ } أَنْ َيُغلَّ َوَما كَانَ ِلَنبِيٍّ { : وما ينبغي ملثل هذا القرآن ، أن ُيفَْتَرى من دون اهللا ، كقوله : املعىن 
َوَما كَانَ املؤمنون ِلَينِفُرواْ { : وما كان هذا القرآنُ لُيفَْتَرى ، كقوله : الالَّم ، أي : مبعىن » أنْ « : ، وقيل ]  ١٦١
اهللا ِلُيطِْلَعكُْم  َوَما كَانَ{ ، و ]  ١٧٩: آل عمران [ } مَّا كَانَ اهللا ِلَيذََر املؤمنني { ، و ]  ١٢٢: التوبة [ } كَآفَّةً 

ليس وصفه هذا القرآن وصف شيء ميكن أن يفترى على اهللا ، : أي ]  ١٧٩: آل عمران [ } َعلَى الغيب 
اختلق : إذا قدَّرته للقطع ، مث استعمل يف الكذب ، كما استعمل قوهلم : االفتعال ، من أفريُت األدمي : واالفتراُء 

  :احتجَّ على صحَِّة الدَّعوى بأمور  -تعاىل  -فالن احلديث يف الكذب ، مث إنَّهُ 
كان رُجالً أمِّيا ، مل  -عليه الصالة والسالم  -إنَّ حممَّداً : أي } ولكن َتْصِديَق الذي َبْيَن َيَدْيِه { : قوله : األول 

 -عليه الصالة والسالم  -يتعلَّم الِعلَْم ، وما كانت مكَّةُ بلدة العلماء ، وليس فيها شيء من كتب العلم ، مث إنَّه 
أتى هبذا القرآن املشتمل على أقاصيص األولني ، والقوُم كانوا يف غاية العداوة لُه ، فلْو ملْ تكُن ههذ األقاصيص 
موافقة ملا يف التَّوراة ، واإلجنيل ، لقدحوا فيه وبالغُوا يف الطَّعن ، فلمَّا مل يقُل أحٌد ذلك ، مع شدَّة حرصهم على 

ه ، علمنا أنَّه أتى بتلك األقاصيص ، مطابقة للتوراة واإلجنيل ، مع أنَّه ما طالعهما ، وال تتلمذ ألحٍد فيهما الطَّعن في
  .على أنَّه إمنا أتى هبذه األشياء من قبل الوحي : ، فدلَّ ذلك 

{ : يف تفسري قوله  أنَّ كتب اهللا املنزَّلة ، دلَّت على مقدم حممد صلى اهللا عليه وسلم كما تقدم: احلجة الثانية 
فكان جميُء حممَّد صلى اهللا عليه وسلم موافقاً هلما يف تلك الكتب ]  ٤٠: البقرة [ } َوأَْوفُواْ بعهدي أُوِف بَِعْهِدكُْم 

  .، ومصدقاً ملا فيها من الباشرة مبجيئه ، فكان هذا عبارة عن تصديق الذي بني يديه 
إمَّا أن تكون دينيَّة ، : أنَّ الُعلُوم : واعلم ]  ١١١: يوسف [ } يلَ كُلِّ َشْيٍء َوَتفِْص{ : قوله تعاىل : والدليل الثاين 

  .أو ليست دينيَّة 
إمَّا أن تكون علم العقائد واألديان ، أو علم : والقسم األول أرفع حاالً ، وأعظم شأناً من القسم الثاين ، والدينيَّة 

  .األعمال 
بارةٌ عن معرفة ذاته ، ومعرفة صفات جالله ، وصفات أفعاله ، وأحكامه ، فهو ع: فأما علم العقائد واألديان 

وأمسائه ، والقرآن مشتمل على دالئل هذه املسائل ، وتفاريعها ، وتفاصيلها على وجه ال يساويه شيٌء من الكتب ، 



  .وال يقرب منه 
  :وأمَّا علم األعمال فهو 

  .الفقه ، ومعلوم أنَّ مجيع الفقهاء إمنا استنبطوا مباحثم من القرآن  إمَّا عبارة عن علم التكاليف الظاهرة ، وهو علم
وإمَّا عبارةٌ عن علم الباطن ورياضة القلوب ، ففي القرآن من مباحث هذا العلم ، ما ال يكاُد يوجدُ يف غريه ، 

إِنَّ اهللا َيأُْمُر بالعدل { : قوله ، و]  ١٩٩: األعراف [ } ُخِذ العفو َوأُْمْر بالعرف َوأَعْرِْض َعنِ اجلاهلني { : كقوله 
  .اآلية ، إىل غري ذلك ]  ٩٠: النحل [ } واإلحسان 

  .فثبت أنَّ القرآن مشتملٌ على تفاصيل مجيع الُعلُوم الشريفة؛ فكان ذلك ُمْعجِزاً 
الكثرية؛ ال ُبدَّ وأن يقع  وذلك ألنَّ الكتاب الطويل املشتمل على العلوم} الَ رَْيَب ِفيِه ِمن رَّبِّ العاملني { : مث قال 

َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد { :  -تعاىل  -فيه نوع من التناقض ، وحيثُ خال هذا الكتاب عنه ، علمنا أنَّه من عند اهللا ، قال 
  ] . ٨٢: النساء [ } غَْيرِ اهللا لََوَجدُواْ ِفيِه اختالفا كَثِرياً 

  .اآلية } أَْم َيقُولُونَ افتراه { : قوله تعاىل 
ملَّا أقام الدَّالئل على أنَّ هذا القرآن ، ال يليُق حباله أن يكون مفترى ، أعاد مرَّةً أخرى بلفظ االستفهام ، على سبيل 

{ : ، وقد تقدَّم تقرير هذه احلجَّة يف البقرة ، عند قوله » أم يقولون افتراه « : اإلنكار ، إبطال هذا القول ، فقال 
  ] . ٢٣: البقرة [ } مِّمَّا نَزَّلَْنا على َعْبِدَنا  َوإِن كُْنُتْم ِفي َرْيبٍ

  :هذه وجهان » أْم « يف : » أم يقُولُونَ « : قوله 
بل أتقُولُون ، انتقل عن : ، واهلمزة عند سيبويه ، وأتباعه ، والتقدير » َبلْ « أنَّها منقطعةٌ ، فتقدَّر ب : أحدمها 

  .الكالمِ األول ، وأخذ يف إنكار قولٍ آخر 
أيقرون به ، أم يقولون افتراُه ، : أنَّها متصلةٌ ، وال ُبدَّ حينئٍذ من حذف مجلٍة؛ ليصحَّ التعادلُ ، والتقدير : واثاين 

وهذا » امليُم زائدة على اهلمزة « : هذه مبنزلة اهلمزة فقط ، وعبَّر بعضهم عن ذلك ، فقال » أْم « : وقال بعضهم 
ويقولون : الواو ، والتقدير : أهنا مبعىن « : ةٌ جّداً ، وال سيَّما هنا ، وزعم أبو عبيدة قولٌ ساقطٌ؛ إذ زيادة امليم قليل

  .» افتراه 

إنْ كان األمُر كما تزعمون ، فأتُوا أنتم على : قُلْ « : جواب شرٍط مقدَّر ، قال الزخمشري : » قُلْ فَأُْتواْ « : قوله 
  .» العربيَّة ، والفصاحة ، واألبلغيَّة  وْجِه االفتراِء بسورٍة مثله ، فأنتم مثلي يف

على حذف املوصول ، وإقامة الصِّفة مقامه ، » ِمثِلِه « إىل » ُسورة « بإضافة » بُسوَرِة مثِلِه « : وقرأ عمرو بن فائد 
فالضَّمري فأتُوا بسورِة بشر مثله ، : بسورة كتاب مثله ، أو بسُورة كالم مثله ، وُجيوز أن يكون التقديُر : والتقدير 

جيوز أنْ يُعود يف هذه القراءِة على ا لقرآِن ، وأن يعود على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأمَّا يف قراءة العامَّة؛ 
  .فالضمري للقرآن فقط 

  .؟ » ٍة مثلِه فأتُوا بسُور« : ، وقال هنا ]  ٢٣: البقرة [ } فَأْتُواْ بُِسوَرٍة مِّن مِّثِْلِه { : ِلَم قال يف البقرة : فإن قيل 
: كان أمِّّياً ، مل يتلمذْ ألحٍد ، ومل ُيطالع كتاباً فقال يف سورة البقرة  -عليه الصالة والسالم  -أنَّ حممداً : فاجلواب 

فلَْيأِت إنسان يساوي حممَّداص يف هذه الصِّفات ، وعدم االشتعال بالُعلُوم ، بسورة ُتَساوي هذه : أي » ِمن مثله « 
،  -عليه الصالة والسالم  -حيث ال يقدُرون على ذلك؛ فظهور مثل هذه السُّورة من إنسان مثل حممَّد السُّورة ، و

  .يف عدم التتلمذ والتَّعلم ، يكون معجزاً 
وُهنا بيَّن أن السُّورة يف نفسها مُعجزةٌ يف نفسها؛ فإنَّ اخللق وإن تتلمذُوا وتعلَُّموا؛ فإنَّه ال ميكنهم اإلتيان مبعارضة 



  .» فأتُوا بسُورٍة مثِلِه « : ههنا  -تعاىل  -ورة واحدة من هذه السور؛ فلذلك قال ُس
  فصل

حتدَّى العرب بالقرآن؛  -عليه الصالة والسالم  -إنَّه : على أنَّ القرآن خملوٌق؛ قالوا : متسَّك املعتزلة هبذه اآلية 
، دالَّة  -تعاىل  -جزوا عنه ، ظهر كونه حجَّة من عند اهللا أنَّه يطلب اإلتيان مبثله منهم؛ فإذا ع: واملراد بالتَّحدِّي 

على صدقه ، وهذا إنَّما ميكن ، إذا كان اإلتيان مبثله صحيح الوجود يف اجلملة ، ولو كان القرآنُ قدمياً؛ لكان 
  .اإلتيان مبثل القدمي حماالً يف نفس األمر؛ فوجب أال يصحَّ التَّحدِّي به 

، وعلى هذه احلروف  -تعاىل  -نَ اسمٌ يقال باالشتراك على الصِّفة القدمية ، القائمة بذات اهللا بأنَّ القرآ: وأجيُبوا 
واألصوات ، وال نزاع يف أنَّ هذه الكلمات املركََّبة من هذه احلروف واألصوات ، حمدثة خملوقة ، والتَّحدي إمنا 

  .وقع هبا ال بالصِّفة القدمية 
} إِن كُنُتْم َصاِدِقنيَ { لُيعيُنوكُم على ذلك ، } من ُدوِن اِهللا { ممَّْن تعبُدون : } استطعتم وادعوا َمنِ { : مث قال تعاىل 

أنَّ اجلماعة : كيف ميكن اإلتيان هبذه املعارضة ، لو كانوا قادرين عليها وتقريره : يف أنَّ حممداً افتراه ، واملراد منه 
ة ، كالعقل الواحد ، فإذا توجَّهُوا حنو شيٍء واحٍد ، قدر إذا تعاونت ، وتعاضدت ، صارت تلك العقول الكثري

َهْب أنَّ عقل الواحد ، واالثنني منكم : يقول  -تعاىل  -جمموعهم على ما يعجز عنه كل واحد عند انفراده ، فكأنَّه 
عجزم حالة  ، ال يفي باستخراج معارضة القرآن ، فاجتمعوا ، وليعن بعضكم بعضاً يف هذه املعارضة ، فإذا عرفُتم

يظهر أنَّ تعذر هذه املعارضة ، إمنا كان ألنَّ قدرة البشرِ : االجتماع ، وحالة االنفراد عن هذه املعارضة ، فحينئٍذ 
  .عاجزةٌ عنها؛ فحينئٍذ يظهر أنَّ ذلك فعل اهللا ، ال فعل البشر 

  :ستٌّ أنَّ مراتب حتدِّي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالقرآن : فظهر مبا تقرَّر 
قُل لَِّئنِ اجتمعت اإلنس واجلن على أَن يَأُْتواْ بِمِثْلِ هذا القرآن الَ يَأُْتونَ { : أنَُّه حتدَّاُهم بكلِّ القرآن ، يف قوله : أوهلا 

  ] . ٨٨: اإلسراء [ } بِِمثِْلِه َولَْو كَانَ َبْعضُُهْم ِلبَْعضٍ ظَهِرياً 
هود [ } فَأْتُواْ بَِعْشرِ ُسَورٍ مِّثِْلِه ُمفْتََرَياتٍ { : حتدَّاهم بعشر سورٍ ، يف قوله  -عليه الصالة والسالم  -أنَّه : وثانيها 

 :١٣ . [  
  ] . ٣٨: يونس [ } فَأُْتواْ بُِسوَرٍة مِّثِْلِه { : أنَّه حتدَّاهم بسورة واحدة ، يف قوله : وثالثها 
  ] . ٣٤: الطور [ } َحِديٍث مِّثِْلِه فَلَْيأُْتواْ بِ{ حتدَّاهم حبديث مثله ، يف قوله : ورابعها 

أنَّ يف تلك املراتب األربع ، كان يطلب منهم أن يأيت باملعارضة رُجلٌ ، يساوي رسول اهللا يف عدم : وخامسها 
طلب منهم معارضة سورة واحدة من أي إنسان ، سواء تعلَّم العلوم ، أو مل : التتلمذ والتعليم ، ثُمَّ يف سورة يونس 

  .ا يتعلَّمه
أنَّ يف املراتب املتقدِّمة حتدَّى كل واحد من اخللق ، ويف هذه املرتبة حتدَّى جمموعهم ، وجوَّز أن يستعني : وسادساً 

، فهذا جمموع الدَّالئل ]  ٣٨: يونس [ } فَأُْتواْ بُِسوَرٍة مِّثِْلِه { : البعُض بالبعض يف اإلتيان هبذه املعارضة ، كما قال 
  .ذكر السبب الذي ألجله كذَُّبوا القرآن  -تعاىل  -يف إثبات أنَّ القرآن معجٌز ، ثُمَّ إنَّه  -تعاىل  -اليت ذكرها اهللا 

  .كذَّبُوا بالقرآن ، ومل حييطوا بعلمه : يعين } َبلْ كَذَّبُواْ بَِما لَْم ُيِحيطُواْ بِِعلِْمِه { : فقال 
سارُعوا إىل تكذيبه حال عدم إتيان التأويل ، قال : اليةٌ من املوصول ، أي مجلةٌ ح: } َولَمَّا يَأِْتهِمْ َتأْوِيلُُه { : قوله 

كذَّبُوا به : معناه : ؟ قلت } َولَمَّا َيأِْتهِْم َتأْوِيلُُه { :  -تعاىل  -ما معىن التوقُّع يف قوله : فإن قلت « : الزخمشري 
ومل يأهتم بعُد تأويلُ ما فيه : وُجيوُز أن يكون املعىن « : يضاً ، مثَّ قال أ» على البديهة ، قبل التَّدبرُّر ، ومعرفة التأويل 



  .انتهى . » أكذٌب هو ، أم صدٌق : عاقبته حىت يتبيَّن هلم : من اإلخبار بالغيوب ، أي 
نِ ، ومجلة إتيا» مل « نظٌر ملا عرفت ما بينهما من الفرق ، وُنفيْت مجلةُ اإلحاطة ب » ملَّا « موضع » لَْم « ويف وضعه 
لنفي الفعل املُتَّصل بزمنِ احلالِ ، فاملعىن « ملَّا » املطلق على الصَّحيح ، و « للنَّفْي » لَْم « ؛ ألنَّ » ملَّا « التأويل ب 

  .أنَّ عدَم التَّأويلِ متَّصل بزمن اإلخبار : 
  فصل

ةُ ما وعد اهللا يف القرآن؛ أنَّه يئول إليه أمرهم من عاقب: أي } َولَمَّا َيأْتِهِْم َتأْوِيلُُه { بل كذَّبُوا بالقرآن : قيل املعىن 
  .أنَّهم مل يعلُموا ما يئول إليه عاقبة أمرهم : العقوبة ، يريد 

ليس يف هذا الكتاب ، إالَّ أساطري األولني ، ومل يعرفُوا أنَّ املقصود : كُلَّما مسُعوا شيئاً من القصص ، قالوا : وقيل 
على التصرُّفِ يف هذا العامل ،  -تعاىل  -بيانُ قدرة اهللا : بل أمور أخرى ، وهي منها ، ليس هو نفس احلكاية ، 

تدلُّ على أنَّ الدنيا : ونقل أهله من العزِّ إىل الذُّل ، ومن الذُّلِّ إىل الِعزِّ ، وذلك دليلٌ على القدرة الكاملة ، وأيضاً 
[ } قََصصِهِْم ِعْبَرةٌ ألُْوِلي األلباب َما كَانَ َحدِيثاً يفترى  لَقَْد كَانَ ِفي{ :  -تعاىل  -فانيةٌ غري باقية؛ كما قال 

مل يتعلَّم ، ومل يتتلمذ  -عليه الصالة والسالم  -، وأيضاً فهي داللة على العجز؛ لكون النيب ]  ١١١: يوسف 
َوإِنَّهُ لََتنزِيلُ َربِّ { : ، كما قال يف الشعراء بعد ذكر القصص  -تعاىل  -ألحٍد؛ فدلَّ ذلك على أنَّه وحٌي من اهللا 

إنَّهم كانُوا : ، وقيل ]  ١٩٤-١٩٢: الشعراء [ } العاملني نََزلَ بِِه الروح األمني على قَلْبَِك لَِتكُونَ ِمَن املنذرين 
َو ُه{ : بقوله  -تعاىل  -كُلَّما مسعوا حروف التَّهجِّي يف أوائل السور ، ومل يفهموها ، ساء ظنُّهم بالقرآن؛ فأجاب 

إنَّهم ملَّا مسعُوا القرآن ينزل شيئاً : ، وقيل ]  ٧: آل عمران [ } الذي أَنَزلَ َعلَْيَك الكتاب ِمْنُه آَياٌت مُّْحكَمَاٌت 
[ } كَذَِلَك لُِنثَبَِّت بِِه فُؤَاَدَك { :  -تعاىل  -لو أنزل عليه القرآن مجلة واحدة؛ فأجاب : فشيئاً ، ساء ظنهم ، وقالوا 

إنَّ القرآن ملَّا كان مملوءاً من إثبات احلشر والنشر ، وكانوا ألفُوا احلياة ، فاستبعُدوا : ، وقيل ]  ٣٢: الفرقان 
إنَّ القرآن ملَّا كان مملوءاً بالصَّالة ، والزكاة ، والعبادات ، قال : حصول احلياةِ بعد املوت ، فكذَُّبوا بالقرآن ، وقيل 

أجلُّ من أن يأمرنا بشيء ال فائدة فيه ، فأجاب اهللا  -تعاىل  -ا ، وعن طاعتنا ، وأنَّه إن إله العاملني غينٌّ عنَّ: القوم 
فشبهات الكفارة : ، وباجلملة ]  ٧: اإلسراء [ } إِنْ أَْحَسْنُتمْ أَْحَسنُْتْم َألنْفُِسكُْم َوإِنْ أََسأُْتْم فَلََها { : عنه ، بقوله 

أمورٍ عرفوا حقيقتها ، ومل يطلُعوا على وجه احلكمة فيها ، ال جرم كذَّبوا كثرية؛ فهم ملا رأوا القرآن مشتمالً على 
  .بالقرآن 

قبل النظر ، : مثل ذلك التَّكذيب ، كذَّب الذين من قبلهم ، أي : نعٌت ملصدر حمذوٍف ، أي : » كذِلَك « : قوله 
  .والتدبُّر 
  .الستفهام معلٌِّق للنَّظر ، وا» كَانَ « كَْيَف خرب ل } فانظر كَْيَف كَانَ { : وقوله 

« انظر » ، وال جيوز أن يعمل فيها « كان » يف موضع نصبٍ على خرب « كَْيفَ » : قال الزجاج « : قال ابن عطيَّة 
يف كلِّ مكان معاملة االستفهام « كَْيَف » ؛ ألنَّ ما قبل االستفهام ال يعمل فيه ، هذا قانونُ النحويِّني؛ ألنَّهم عاملُوا 

، وختلُع « كيفيَّة » تصرفاٌت أخرى؛ فتحلُّ حملَّ املصدر الذي هو « كيف » ، ول « كيف زيد » ، يف قولك  احملض
، وانظر قول « كُْن كيَف ِشئَْت » : ومن تصرُّفاهتا قوهلم . معىن االستفهام ، وحيتمل هذا املوضُع أن يكون منها 

  . «كيف كان بدُء الوحي؛ فإنه مل يستفهم » : البخاريِّ 



  .انتهى 
ال تتسلَّط عليها ، ولكن هو متسلِّطٌ على اجلملة : ، يعين » كيف « يف » انظر « ال جيوز أن تعمل : فقول الزجاج 

  .املنسحب عليها حكُم االستفهام ، وهكذا سبيلُ كُلِّ تعليقٍ 
  :معنيان « كيف » ا ذكر ، بل ل إىل آخره ، ليس كم. . هذا قانونُ النَّحويني : وقولُ ابن عطيَّة « : قال أبو حيَّان 

االستفهاُم احملض ، وهو سؤال عن اهليئة ، إالَّ أن يعلَّق عنها العامل ، فمعناها معىن األمساء اليت يستفهُم هبا : أحدمها 
  .إذا علِّق عنها العاملُ 

» رة ليس تصرفات إىل آخ« كيف » ول : ، وقوله « كيف تكونُ أكونُ » : الشرط؛ كقول العرب : والثاين 
وحيتمل أن » : ، وقوله « كَْيف » هو مصدٌر؛ إنَّما ذلك نسبةٌ إىل « كيفية » حتلُّ حملَّ املصدر ، وال لفظ « كيف 

ال حيتمل أن يكون منها؛ ألنَّه مل يَثُْبْت هلا املعىن « كن كْيَف ِشئْتَ : يكون هذا املوضُع منها ، ومن تصرُّفاهتم قوهلم 
  .« كيفية » ، وادِّعاُء مصدرية « كيفية » : مبعىن « يف ك» الذي ذكر ، من كون 

؛ وإنَّما هي شرطيَّةٌ ، وهو املعىن الثاين الذي هلا « كيفية » : ليست مبعىن « كَْيفَ » ف : « كُْن كيف ِشئَْت » وأمَّا 
اسمُ شرٍط ظرٌف ال  «مىت » ، ف « قُْم َمَتى ِشئَْت » : كيف شئت فكن؛ كما تقول : ، وجواهبا حمذوٌف ، التقدير 

» : مىت شئت فقم ، وحذف اجلواُب؛ لداللِة ما قبله عليه؛ كقوهلم : ، واجلواب حمذوف ، تقديره « قُْم » يعمل فيه 
املتقدِّم « اضرِْب » لداللة « فاْضرِبه » إن أساَء إليك فاضْرِْبه ، وحذف : ، التقدير « اضرْب َزْيداً إنْ أَساَء إلْيَك 

  :؛ فهو استفهاٌم حمٌض « كيف كَانَ َبْدُء الوحي » : قول البخاريُّ  عليه ، وأمَّا
  .كيف كان بدُء الوحي : إمَّا على سبيل احلكاية؛ كأنَّ َساِئالً سأله ، فقال 

  .» كيف كان بدء الوحي ، فأجاب باحلديث الذي فيه كيفيَّة ذلك : وإمَّا أن يكون من قوله هو ، كأنَّه َسألَ نفسه 
َبلْ كذَّبُوا « أن يراد به ضمُري من َعاَد عليه ضمري : من وضع الظَّاهر موضع املُْضَمر ، وجيوز » الظاملني  «: وقوله 

  .} الذين ِمن قَْبِلهِْم { ، وأن يُراَد به » 
االستئصال  عذاب: املراد : أنَّهم طلُبوا الدُّْنَيا ، وتركُوا اآلخرة ، فبقُوا يف اخلسارِ العظيمِ ، وقيل : ومعىن اآلية 

  .الذي نزل باألممِ السَّابقة 
: يصلح للحالِ ، واالستقبال ، فحمله بعضهم على احلال ، أي » ُيؤِمُن « ألنَّ } َوِمنُهْم مَّن ُيْؤِمُن بِِه { : قوله تعاىل 

  .ومنهم من باطنه كظاهره . ومنهم من ُيؤِمُن بالقرآن باطناً؛ لكنَّه يتعمد اجلحد 
ومنهم من يؤمُن به يف املستقبل؛ بأنْ يتوب عن الكفر ، ومنهم من ُيِصرُّ على : ستقبال ، أي اال: املراد : وقيل 
  .الكفر 

  .هل يبقُوا على الكفر أو يُتوبُوا : بأحواهلم ، أي : أي } َورَبَُّك أَْعلَُم باملفسدين { 
أَنُتْم بريائون ِممَّآ أَْعَملُ وَأََناْ { ، وجزاؤه » م ولكُم عملُكُ« ، وجزاؤه } َوإِن كَذَّبُوَك فَقُل لِّي َعَمِلي { : مث قال 

 ١٥: الشورى [ } لََنآ أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُْم { :  -تعاىل  -، هذا كقوله ]  ٤١: يونس [ } برياء مِّمَّا َتْعَملُونَ 
هذه اآلية منسوخة « : لٌ والكليبُّ استمالة قلوهبم ، قال مقات: معناه : الردع والزجر ، وقيل : ، ومعىن الكالم ] 

اختصاص كلِّ : ، وهذا بعيٌد؛ ألنَّ شرط النَّاسخ أن يكون رافعاً حلكم املنسوخِ ، ومدلُول هذه اآلية » بآية السيف 
واحد بأفعاله ، ومثراهتا من الثواب والعقاب ، وذلك ال يقتضي حرمة القتال ، فآية القتال ما رفعت شيئاً من 

  .اآلية ، فكان القولُ بالنسخ باطالً مدلوالت هذه 
  .اآلية } َوِمنُْهْم مَّن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيكَ { : قوله تعاىل 



منهم من : َمْن ُيؤمن ، ومن ال ُيؤمن ، قسَّم من ال يؤمن ههنا إىل قسمني « : ملَّا قسَّم الكفار يف اآلية األوىل إىل 
َوِمْنُهْم مَّن { : يكون كذلك ، فوصف ههنا القسم األوَّل ، فقال  يكُون يف هناية البغض والعداوة ، ومنهم من ال

مع أنَّه يكون كاألصمِّ ، من حيثُ إنَّه ال ينتفع ألبتَّة بذلك الكالم ، فإنَّ اإلنسانَ إذا قوي بغضه } َيْسَتِمُعونَ إِلَْيكَ 
الصََّمَم يف األذن مينع إدراك الصوت ، إلنساٍن آخر ، كان ُمعرضاً عن مساع كالمه ، وال يلتفُت إليه ، كما أنَّ 

والعمى يف العني مينع إدراك البصر ، فكذا البغُض الشديد مينع من الُوقُوف على حماسن كالمه ، ومينع الوقوف على 
  .حماسن من يعاديه 

، واألكثر مراعاة « َمْن  »مبتدأ ، وخربه اجلارُّ قبله ، وأعاد الضمري مجعاً؛ مراعاة ملعىن : « مَّن َيْستِمُعونَ » : قوله 
  ] . ٤٣: يونس [ } َوِمنُهْم مَّن َينظُُر إِلَْيكَ { : لفظه ، كقوله 
، وإذا جاء على لفظها ، فجائٌز أن يعطف عليه آخٌر على املعىن ، » َمْن « جاء ينظُر على لفظ » : قال ابن عطيَّة 

  .« فظ؛ ألنَّ الكالم ُيلبُس حينئٍذ وإذا جاء أوالً على معناها ، فال جيوز أن يعطف بآخر على الل
وليس كما قال ، بل ُجيوُز أن تراعي املعىن أوالً ، فتعيدَ الضَّمَري على حسبِ ما تريد به من املعىن » : قال أبو حيَّان 

 [من تأنيٍث ، وتثنيٍة ، ومجع ، مث تراعي اللفظ فتعيد الضمري مفرداً مذكراً ، ويف ذلك تفصيل تقدم أول البقرة : 
  ] . ٨البقرة
  فصل
بأمساعهم الظاهرة } َومِْنُهْم مَّن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك { : يف اآلية أنَّ اإلميان ، والتَّوفيق به ال بغريه ، فقال  -تعاىل  -أخرب 

بعينه : } َينظُُر إِلَْيَك  َولَْو كَاُنواْ الَ َيْعِقلُونَ َوِمنُهْم مَّن{ صمم القلب : يريد } أَفَأَنَت ُتْسِمُع الصم { ، وال ينفعهم ، 
وهذه التَّسلية من اهللا } َولَْو كَانُواْ الَ يُْبِصُرونَ { َعَمى القلب ، : يريد } أَفَأَْنَت تَْهِدي العمي { الظاهرة وال ينفعه ، 

أن تَْهِدي من إنَّك ال تقدر أن تسمع من سلبته السَّمع ، وال : يقول  -عليه الصالة والسالم  -لنبيِّه  -عزَّ وجلَّ  -
  .سلبته البصر ، وال أن توفق لإلميان من حكمُت عليه بأنَّه ال ُيؤمن 

بأهنم قد بلغُوا يف معرض العقل ، إىل حيث ال يقبلُون :  -عليه الصالة والسالم  -إعالُم الرَّسُول : واملقُصود 
توحْش من عدم قُُبولِه للعالج ، فكذلك العالج ، فالطَّبيُب إذا رأى مريضاً ال يقبل العالج ، أعرض عنُه ، ومل يس

  .أنت ال تستوحش من حالِ هؤالِء الكُفَّار 
  فصل

أنَّ قلوب الكفار بالنسبة إىل : على أنَّ أفعالَ العباد من اهللا؛ ألنَّ اآلية دلَّت على : احتج أهلُ السُّنَّة هبذه اآلية 
ى بالنسبة إىل نظر األشياء ، فكما أنَّ هذا ممتنٌع؛ فكذلك وكاألْعَم. اإلميان ، كاألصمِّ بالنسبة إىل استماع الكالم 

إِنَّ { : بعدها  -تعاىل  -حصول اإلميان يف القلب ليس باختيارِ اإلنسان ، واحتجَّ املعتزلةُ على صحَّة قوهلم ، بقوله 
تعاىل ما ألَْجأ  -أنَّه : ذلك على  فدلَّ]  ٤٤: يونس [ } اهللا الَ َيظِْلُم الناس َشيْئاً ولكن الناس أَنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ 

إنَّما نفى الظلم  -تعاىل  -بأنَّه « : أحداً إىل ِفْعل القبائح ، ولكنَّهم يقدُمون عليها باختيارهم ، وأجاب الواحدي 
ولكن الناس أَنفُسَُهمْ { : عن نفسه؛ ألنَّه يتصرف يف ملك نفسه ، ومن كان كذلك ، مل يكن ظاملاً ، وإنَّما قال 

  .» ألنَّ الفعل منسوٌب إليهم بسبب الكسب } ظِْلُمونَ َي
  فصل

قرن بذهاب السَّمع ، ذهاب العقل ،  -تعاىل  -احتجَّ ابن قتيبة هبذه اآلية ، على أنَّ السَّمع أفضلُ من البصر؛ ألنَّه 
بأنَّ الذي نفاُه اُهللا : األنباري ومل يقرن بذهاب النَّظَر ، إالَّ ذهاب البصر ، فكان السَّْمع أفضل من البصر ، وردَّه ابن 



أراد إبصار القلوب ، ومل ُيرِْد إبصار الُعُيون ، والذي ُيْبِصره  -تعاىل  -من السَّْمع ، مبنزلة ما نفاُه من البصر؛ ألنَّه 
  .القلب ، هو الذي يعقله 

ه غالباً يقدم السَّمع على البصر ، فدل كُلَّما ذكر اهللا السَّمع يف القرآن ، فإنَّ: واحتجَّ ابن قتيبة حبجة أخرى ، فقال 
  .على أنَّ السَّمع أفضلُ من البصر ، وذكر بعُض النَّاس يف تفضيل السمع على البصر وجوهاً أخر 

، وأمَّا الصَّمم فغري جائز عليهم؛ ألنَّه خيلُّ  -عليهم الصالة والسالم  -أنَّ العمى قد وقع يف حقِّ األنبياء : أحدها 
  .الة؛ ألنَّه إذا مل يسمع كالم السائلني ، تعذَّر عليه اجلواب ، فيعجُز عن تبليغ الشَّرائع بأداء الرِّس

أنَّ القوة السامعة تدرك املسموع من مجيع اجلهات ، والقوة الباصرة ال تدرك املرئي إالَّ من اجلهة املقابلة : وثانيها 
  .وحدها 
أستاذه ، وذلك ال ميكن إالَّ بقوَّة السمع ، وال يتوقُف على قوَّة البصر ،  أنَّ اإلنسانَ إنَّما يستفيد العلم من: وثالثها 

  .فكان السَّمُع أفضل 
]  ٣٧: ق [ } إِنَّ ِفي ذَِلَك لذكرى ِلَمن كَانَ لَُه قَلٌْب أَْو أَلْقَى السمع َوُهَو َشهِيدٌ { : قال  -تعاىل  -أنَّه : ورابعها 

َوقَالُواْ لَْو كُنَّا َنْسَمُع أَوْ { :  -تعاىل  -عل السَّمع قريناً للعقل ، ويؤيِّده قوله العقل ، فج: ، واملراد بالقلب ههنا 
  .فجعلوا السَّمع سبباً للخالص من عذاب السَّعري ]  ١٠: امللك [ } َنْعِقلُ َما كُنَّا يف أَْصَحابِ السعري 

؛ هو النُّطق والكالم ، وإمنا ينتفع بذلك القوَّة أنَّ املعىن الذي به ميتاز اإلنسان عن سائر احليوانات: وخامسها 
إدراك األلوان واألشكال ، وذلك أمر : النطق الذي شرف اإلنسان به ، ومتعلَّق البصر : السَّامعة ، فمتعلق السمع 

  .يشترك فيه النَّاس ، وسائر احليوانات؛ فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر 

يراهم النَّاس ، ويسمُعون كالمهم؛ فُنبوَّهتم ما حصلت مبا معهم  -م الصالة والسالم عليه -أنَّ األنبياء : وسادسها 
من الصِّفات املرئيةَّة ، وإمنا حصلت مبا معهم من األقوال املسموعة ، وهو تبليغ الشرائع واألحكام؛ فوجب أن 

  .يكون املسموع أفضل من املرئيِّ؛ فلزم كون السمع أفضل من البصر 
  :البصر أفضلُ من السَّمع لوجوه : وقال آخرون 

  .أنَّ أكمل وجوه اإلدراك هو البصر : ، فدلَّ على » ليس وَراَء العياِن بيان « : قوهلم يف املثل : األول 
رة أنَّ آلة القوَّة الباصرة ، هو النُّور ، وآلة القوة السَّامعة هي اهلواء ، والنُّور أشرف من اهلواء ، فالقوَّة الباص: الثاين 

  .أشرف من القوة السَّامعة 
، يف ختليق العني اليت هي حمل اإلبصار؛ أكثر من عجائب خلقته يف األذن  -تعاىل  -أنَّ عجائب حكمة اهللا : الثالث 

جعل متام روح واحد من األرواح السَّبعة الدِّماغيَّة من العصب ، آلة  -تعاىل  -، اليت هي حمل السماع ، فإنَّه 
ب العني من سبع طبقات ، وثالث رطوبات ، وجعل حلركات العني عضالت كثرية على صور لإلبصار ، وركَّ

  .واألذنُ ليس كذلك ، وكثرة العناية يف ختليق الشيء ، يدل على أنَّه أفضل من غريه . خمتلفة 
ُر أقوى أن البصر يرى ما حصل فوق سبع مساوات ، والسمع ال يدرك ما بعد منه على فرسخ؛ فكان البص: الرابع 

  .إنَّ السَّمع يدرك من كل اجلوانب ، والبصر ال يدرك إالَّ من اجلانب الواحد : وأفضل ، وهبذا البيان يدفع قوهلم 
هل رآه أحدٌ يف : مسع كالم اهللا يف الدُّنيا ، واختلفوا  -عليهم الصالة والسالم  -أنَّ كثرياً من األنبياء : اخلامس 

[ } لَن تََرانِي { : إنَّ موسى أمسعه كالمه من غري سبق سؤال ، وملَّا سأل الرُّؤية ، قال ف: الدُّْنَيا أم ال؟ وأيضاً 
  .فدل على أنَّ حال الرُّؤية أعلى من حال السَّْمع ]  ١٤٣: األعراف 
كيف يكون السَّمُع أفضل من البصر ، وبالبصر حيصل مجال الوجه ، وبذهابه عيبه ، : قال ابن األنباري : السادس 



ذهاب السمع ال يورث اإلنسان عيباً ، والعرُب تسمي العينني الكرميتني ، وال تصف السمع مبثل هذا ، ومنه و
  .» من أذهبت كرميتيه ، فصرب واحتسب ، مل أرض له ثواباً دون اجلنة « : احلديث؛ يقول اهللا 

شيئاً من الظلم ، قليالً وال : ى املصدر ، أي عل» شَْيئاً « جيوز أن ينتصب } الَ َيظِْلُم الناس َشْيئاً { : قوله تعاىل 
  .ال ينقص النَّاس شيئاً من أعماهلم : ، مبعىن » َيظِْلُم « كثرياً ، وأن ينتصَب مفعوالً ثانياً ل 

كسُر النُّوِن؛ اللتقاِء الساكنني وصالً : ومن ضرورة ذلك » لكن « بتخفيف : قرأ األخوان } ولكن الناس { : قوله 
الَ { ، ومعىن ]  ١٠٢[ ، وتقدم توجيه ذلك يف البقرة » النَّاس « ، والبقاون بالتشديد ونصب » نَّاس ال« ، ورفع 

  .بالكفر واملعصية : } ولكن الناس أَنفُسَُهْم َيظِْلُمونَ { ؛ ألنَّه يف مجيع أفعاله ُمتفضل ، وعادل ، } َيظِْلُم الناس َشيْئاً 

نُوا ُمْهَتِديَن لَْبثُوا إِلَّا َساَعةً ِمَن النََّهارِ َيَتعَاَرفُونَ َبْينَُهْم قَْد َخِسَر الَِّذيَن كَذَُّبوا بِِلقَاِء اللَِّه َوَما كَاَوَيْوَم َيْحُشرُُهْم كَأَنْ لَْم َي
  ) ٤٦(هِيٌد َعلَى َما َيفَْعلُونَ َوإِمَّا نُرِيَنََّك َبْعضَ الَِّذي نَِعُدُهْم أَْو َنَتَوفََّينََّك فَإِلَْيَنا مَْرجِعُُهْم ثُمَّ اللَُّه َش) ٤٥(

  .اآلية } َوَيْوَم َيْحُشُرُهمْ { : قوله تعاىل 
منصوب على » َيْوَم « . } َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم { : ملَّا وصف الكفار بقلة اإلصغاء ، وترك التدبُّر؛ أتبعه بالوعيد ، فقال 

  :الظرف ، ويف ناصبه أوجه 
  .} كَأَن لَّْم يلبثوا { : ذي تضمَّنه قوله أنَّه منصوبٌ بالفعل ال: أحدها 
  .» يتعَاَرفُون « أنَّه منصوٌب ب : الثاين 

  .اذكر يوم : أنَّه منصوٌب مبقدرٍ ، أي : الثالث 
إِنَّ اهللا الَ { : بياء الغيبة ، والضمري هللا تعاىل لتقدم امسه يف قوله » َيْحُشرُهم « : وقرأ األعمش ، وحفص عن عاصم 

  ] . ٤٤: يونس [  }َيظِْلُم 
كأنَُّهم مل يلبثُوا؛ : هذه ، وهي املخفَّفة من الثَّقيلة ، والتقدير » كأن « تقدَّم الكالُم على } كَأَن لَّْم يلبثوا { : قوله 

  :وكأن قد ، ولكن اختلفُوا يف حملِّ هذه اجلملة على أوجه : فخفََّف ، كقوله 
  .، قاله ابن عطية » يوم « و أهنا يف حملِّ نصبٍ صفةً للظرف ، وه: أحدها 

إنَّ : ال يصحُّ؛ ألن يوم َيْحُشرُهم معرفةٌ واجلمل نكرات ، وال تنعُت املعرفةُ بالنَّكرة ، ال يقال « : قال أبو حيان 
 اجلمل اليت ُيضاف إليها أمساُء الزَّمان نكرةٌ على اإلطالق؛ ألنَّها إنْ كانت يف التقدير تنَحلُّ إىل معرفة ، فإنَّ ما

مََرْرتُ يف يوم قدم زيٌد » : أضيف إليها يتعرَُّف ، وإن كانت تنَحلُّ إىل نكرة ، كان ما أضيف إليها نكرةً ، تقول 
فكأنْ ملْ يلبثُوا ، ال ميكن : ، وأيضاً « جئت ليلة قدم زيدٌ املباركة علينا » باملعرفة ، و « يوم » ، فتِصُف « املاضي 

وقد تكلَّف .  ، ألنَّ ذلك من وصف احملشورين ، ال من وصف يوم حشرهم أن يكون صفة لليوم من جهة املعىن
قبل اليوم ، وحذُف مثل : ، أي « قبله » ، فحذف « كأنْ لَْم يلبثُوا قبله » : بعضهم تقدير رابطٍ يربطُه ، فقدره 

  .» هذا الرَّابط ال جيوز 
« كأن » الكاُف وما بعدها من « : ب؛ فإنَّه قال ، وهو مكِّي بن أيب طال» بعضهم « : قوله : قال شهاب الدِّين 

، فصارت « قبله » كأْ مل َيلْبثُوا قبله؛ فحذف : صفةٌ لليوم ، ويف الكالم حذُف ضمريٍ يعوُد على املوصوِف ، تقديره 
أبو البقاء : اً ، ونقل هذا التقدير أيض» ، فحذفْت لطُولِ االسم كما حتذُف من الصِّالت « َيلْبثُوا » اهلاُء متَّصلةً ب 

  .، فذكره » وقيل « : ، وملْ ُيَسمِّ قائله ، فقال 
َيْحُشرهم ُمشبهني مبن مل : أي » َيْحُشرُهم « أن تكون اجلملةُ يف حملِّ نصب على احلال ، من مفعول : والوجه الثاين 



ة ، ومكِّيٌّ ، وأبو البقاِء ، وجعله بعضهم ابُن عطيَّ: يلبث إالَّ ساعةً ، هذا تقديُر الزخمشري ، وممَّن جوَّز أيضاً احلاليَّة 
  .هو الظَّاهر 

َيْحُشرهم َحشْراً ، كأنْ ملْ يلبثُوا ، ذكر ذلك ابن : أن تكون اجلملةُ نعتاً ملصدر حمذوف ، والتقدير : الوجه الثالث 
راه حال جعلهما اجلملة صفة للَيْومِ العائد حمذوفاً ، كما قدَّ: عطيَّة ، وأبو البقاء ، ومكِّي ، وقدَّر مكِّي ، وأبو البقاء 

  .، وقد تقدَّم ما يف ذلك 

ومل يَُبيِّْن الفعل الذي يتضمَّنهُ » كالماً جممالً } كَأَن لَّمْ يلبثوا { : وَيِصحُّ أن يكون قوله « : قال ابُن عطيَّة : الرابع 
حلويفُّ؛ ِمْن أنَّ الكافَ يف موضع نصبٍ ، مبا تضمَّنتُه من ولَعلَُّه أراد ما قاله ا« : ، قال أبو حيَّان } كَأَن لَّْم يلبثوا { 

  .انتهى . » معىن الكالم ، وهو السُّْرَعة 
« حاالً من مفعول : » يسرعون « ، فيكون » ويوم َيْحُشرهم ُيْسرعون كأنْ لَْم َيلَْبثُوا : فيكونُ التقدير « : قال 

مفسِّرة ل : » كَأنْ لَْم « ، وُجيوز أن تكون » ُيْسرعون « االً من فاعل ح: » كأن ملْ َيلَْبثُوا « ، ويكون » َيْحُشرُهم 
  .املقدَّرة » ُيْسرعون « 

  فصل
كأن مل يلبثوا يف قبورهم ، إالَّ قدر : كَأنْ لَْم َيلْبثُوا يف الدنيا ، إالَّ ساعة من النَّهار ، وقال ابن عبَّاس : قال الضحَّاك 

  :األولُ أولَى ، لوجهني : ساعة من النَّهار ، قال القاضي 
يف أنَّهم ال يعرفون مقدار لبثهم بعد املوت إىل وقِت احلشر؛ فيجُب أن : أنَّ حال املؤمنني كحالِ الكافرين : أحدمها 

أنَّه ال حيمل ذلك على أْمر خيتصُّ به الكُفار؛ وهو أنَّهم ملَّا مل ينتفُعوا بُعْمرِهم استقلُّوه ، واملؤِمُن ملَّا انتفع بعمره؛ فك
  .يستقلُّه 
والتَّعارف إنَّما يضاف إىل حال احلياِة ، ال إىل حال املَْوت ، ويف سبب هذا } َيَتعَاَرفُونَ َبْينَُهْم { : أنَّه قال : الثاين 

  :االستقالل وجوٌه 
 ينتفُعوا بعمرهم ألبتَّة ، إنَّهم ملَّا ضيَُّعوا أعمارهم يف طلب الدنيا ، واِحلْرص على لذَّاهتا؛ مل: قال أبو مسلم : األول 

َوَما ُهَو بُِمَزحْزِِحِه ِمَن { :  -تعاىل  -فكان وجوُد ذلك العمر كالعدم كما تقدَّم؛ فلهذا استقلوه ، ونظريه قوله 
  ] . ٩٦: البقرة [ } العذاب أَن ُيَعمََّر 

ُهم ، فنُسوا أمور الدُّنيا ، واإلنسان إذا إنَّهم ملَّا شاهُدوا أهوال اآلخرة وعظمها ، عظم خوفُ: قال األصمُّ : الثاين 
  .عظم خوفُه ، نسي األمور الظَّاهرة 

  .قلَّ عندهم مقامهم يف الدُّنيا ، يف جنب مقامهم يف اآلخرة : الثالث 
  .قلَّ عندهم يف الدنيا؛ لطولِ وقوفهم يف احلَْشرِ : الرابع 
  :فيه أوجٌه » يتعَارفُونَ « : قوله 

  .» َيلَْبثُوا « يف حملِّ نصبٍ على احلالِ من فاعل  أنَّ اجلملة: أحدها 
: ، وهو العامل ، كأنَّه قال » َيلَْبثُوا « فعلٌ مستقبلٌ يف موضع احلال من الضَّمري يف : » يتعارفُونَ « : قال احلويفُّ 

  .اجتمعوا متعارفني : متعارفني ، واملعىن 
َيْحُشرهم متعارفني ، والعاملُ فعلُ احلشر ، وعلى هذا فمْن جوَّز : أي » َيْحُشرهم « أهنا حالٌ من مفعول : والثاين 

على » كأنْ لَْم « حاالً أوىل ، وهذه حالٌ ثانيةٌ ، ومن منع ذلك ، جعل : » كأنْ لَْم « تعدَُّد احلالِ ، جوَّز أن تكون 
  .ما تقدم من غري احلاليَّة 



  .»  يكُونُ حال احلَْشرِ وهي حالٌ مقدرة؛ ألنَّ التعارف ال« : قال أُبو البقاء 
  .عنهم بذلك  -تعاىل  -أنَّها مستأنفةٌ؛ أخرب : والثالث 

  كيف موقعهما؟» يَتعارفُونَ « ، و » كأنْ ملْ يلبثُوا إالَّ ساعة : فإن قلت « : قال الزخمشري 
  . َيْحُشرهم ُمشبهني مبنء لَْم َيلَْبثْ إالَّ ساعة: فحالٌ منهم ، أي : أمَّا األوىل : قلت 

كَأَن لَّْم يلبثوا إِالَّ َساَعةً { : ، وإمَّا أن تكون ُمبينة لقوله  -يعين فتكون حاالً  -فإمَّا أن تتعلَّق بالظرف : وأمَّا الثانية 
  .« ؛ ألنَّ التَّعارَف ال َيبْقَى مع طُولِ العهِد ، وينقلب َتَناكُراً } 

  فصل
  :يف هذا التَّعارف وجوه 

  .اً كما كانوا يف الدُّْنَيا يعرف بعضهم بعض: األول 
يعرف بعضهم بعضاً مبا كانوا عليه من اخلطأ والكفر ، مث تنقطع املعرفةُ إذا عاينُوا العذاَب ، وتربَّأ بعضهم من : الثاين 
  .بعض 

  ] . ١٠: املعارج [ } َوالَ َيْسأَلُ َحمِيٌم َحِميماً { : كيف توافق هذه األشياء قوله : فإن قيل 
  :وجهني فاجلواب من 

أنت أضللتين يوم كذا ، وزيَّنَت يل : أنَّهم يتعارفون بينهم بتوبيخ بعضهم بعضاً؛ فيقول كل فريق لآلخر : أحدمها 
  .الفعل القبيح الفُالين ، فهو تعارُف توبيخٍ ، وتباعٍد ، وتقاطع ، ال تعارف عطٍف ، وشفقة 

  .فهو سؤال رمحة ، وعطف ]  ١٠: ارج املع[ } َوالَ َيسْأَلُ َحِميمٌ َحِميماً { : وأما قوله 
أنَّ حتمل هاتني اآليتني على حالتني؛ وهو أنَّهم يتعارفُون إذا بعثوا مث تنقطع املعرفة؛ فلذلك ال يسأل محيمٌ : والثاين 
  .محيماً 
  :فيها وجهان « قَْد َخِسرَ » : قوله 

قاِئِه خاسرون ال حمالة؛ ولذلك أتى حبرِف التَّحقيق ، ويكون بأنَّ املكذِّبَني بل -تعاىل  -أنَّها مستأنفةٌ ، أخرب : أحدمها 
أنَّه من باع آخرته بدنياه ، فقد خسر؛ ألنَّه أعطى الشَّريف الباقي ، : هذا شهادة عليهم من اهللا باخلُْسَران ، واملعىن 

  .يف أْخِذ اخلسيسِ الفانِي 
  :ثُمَّ لَك يف هذا القول املقدَّر وجهان .  قد َخِسر الذين قائلني: أن يكون يف حملِّ نصبٍ بإضمار قولٍ ، أي : والثاين 
  .حيشرهم قائلني ذلك : أي « َيْحُشرُهم » أنه حالٌ من مفعول : أحدمها 
الزخمشريُّ؛ : « َيَتعارفُونَ » ، وقد ذهب إىل االستئناف واحلاليَّة من فاعل « يتعَارفُونَ » أنَّه حالٌ من فاعل : والثاين 

على إرادة » قَْد َخِسَر « : ، مث قال » ما أْحشرُهمْ « : هو استئناٌف فيه معىن التَّعجُّب ، كأنَّه قيل » : فإنَّه قال 
  .ابُن عطيَّة : « َيْحُشرُهم » ، وذهب إىل أنَّها حالٌ من مفُعول « َيتََعارفُونَ بينهم قائلني ذلك : القولِ ، أي 

  :وُز فيها وجهان جي} َوَما كَاُنواْ مُْهَتِديَن { : قوله 
  .، فيكون حكمه حكَمُه « قَْد َخِسَر » : أن تكون معطوفةً على قوله : أحدمها 
، وهي كالتَّوكيد للجملة اليت وقعْت صلةً؛ ألنَّ من كذَّب بلقاء اهللا « الذيَن » أن تكون معطوفةً على صلِة : والثاين 

  .ال شيء أعظم منه ُخسْران النفس و: ، غُري ُمْهَتٍد ، واملراد باخلسران 
ألجلِ : وألجلها ، أي » : ، وقال ابن عطيَّة ]  ٣٨البقرة[ هذه « إِمَّا » تقدَّم الكالُم على } َوإِمَّا نُرِيَنََّك { : قوله 

إنَّ توكيد الفعل بالنُّونِ : أي « وحدها مل َيُجْز » إِنْ « ، جاز دخولُ النون الثقيلة ، ولو كانت » ما « زيادِة 



؛ « إنْ » ، وهو خمالٌف لظاهرِ كالم سيبويه ، وقد جاء التَّوكيد يف الشَّرط بغري « إنْ » بعد « ما » بزيادة  مشروطٌ
  ]الكامل : [ كقوله 

  أَبداً وقَْتلُ َبنِي قَُتيبةَ َشاِفي... َمْن َنثْقَفَْن ِمنُهْم فلْيَس بآيبٍ  -٢٩٠٤
، وأالَّ يؤتى هبا ، » ما « وأالَّ يؤتى هبا ، واإلتيانُ بالنون مع ، » ما « اإلتيان ب : أجاز سيبويه : قال ابن خروف 

الذي : جنعلك رائياً بعض املوُعودين ، أو مبعىن : واإلراَءةُ هنا بصريَّة؛ ولذلك تعدَّى الفعلُ إىل اثننيِ باهلمزة ، أي 
  .خرة نعدُهم من العذاب ، أو نتوفَّيَنََّك قبل أن ُنريَك ذلك ، فإنَّك ستراه يف اآل

  .فكان البعُض الذي رآه قتلهم ببدر ، وسائر أنواع العذاب بعد موته : قال جماهد 
  :مبتدأ وخرب ، وفيه وجهان } فَإِلَْيَنا مَْرجِعُُهْم { : قوله 

  .أنَّه جواٌب للشَّرِط ، وما ُعِطَف عليه ، إذ معناه صاحلٌ لذلك ، وإىل هذا ذهب احلويفُّ ، وابُن عطيَّة : أظهرمها 
  .، وجواب األول حمذُوف » أَوْ َنَتَوفَّيَنََّك « : أنَُّه جوابٌ لقوله : والثاين 

وإمَّا ُنرينََّك بعَض الذي نعدُهم فذاك ، أو نتوفَّينَّك قبل أن ُنريك ، فنحن نُريك يف : كأنَّه قيل « : قال الزخمشري 
  .» اآلخرة 

هلما جوابان ، وال حاجة إىل تقدير جواب حمذوف؛ ألنَّ قوله  فجعل الزخمشريُّ يف الكالم شرطني« : قال أبو حيَّان 
هو « فذاك » : فقول الزخمشرّي : صاحلٌ ألن يكون جواباً للشَّرِط ، واملعطوف عليه ، وأيضاً } فَإِلَْيَنا مَْرجِعُُهْم { : 

شرط ، إذ ال يفهُم من قوله اسٌم مفرٌد ، ال ينعقُد منه جواُب شرٍط ، فكان ينبغي أن يأيت جبملة يصح منها جواب ال
  .» اجلزء الذي حذف ، وهو الذي حتصل به فائدة اإلسناد « فَذَاَك » : 

أنَّ اسم اإلشارة قد ُيشار به إىل شيئني فأكثر ، وهو بلفِظ اإلفراد؛ فكأ ، َّ ذاَك : قد تقرَّر « : قال شهاب الدِّين 
فذاك املراُد ، : قد ُحذف اخلُرب؛ لداللِة املعىن عليه ، إذ التَّقديُر واقٌع موقع اجلملة الواقعة جواباً ، وجيُوُز أن يكون 

  .» أو املتمنَّى ، أو حنوه 
إىل آخره ، ممنوٌع ، بل هو مفهوٌم كما بينا؛ وهو شيٌء يتبادر إىل الذِّهن » إذْ ال يُفْهم اجلزء الذي حذف « : وقوله 

.  
للتَّرتيب الزَّماين ، بل هي لترتيب األخبار ، ال لترتيب القصص يف ليست هنا » مث « } ثُمَّ اهللا َشهِيدٌ { : قوله 

  .» زيٌد عاملٌ ، مث هو كرمي : كقولك « : أنفسها ، قال أبو البقاء 
  .؟ « مث » اهللا شهيٌد على ما يفعلُون يف الدَّارْين ، فما معىن : فإن قلت « : وقال الزخمشريُّ 

» مث اهللا معاقٌب على ما يفعلون : ها ، ونيتجتها ، وهو العقاب؛ كأنَّه قيل مقتضا: ذكرت الشهادة ، واملراد : قلت 
.  

: أي » َشهِيٌد « منصوباً ب » ثَمَّ « بفتح الثاء ، جعله ظرفاً لشهادة اهللا؛ فيكون » ثَمَّ « : وقرأ إبراهيم بن أيب عبلة 
فإلْيَنا مْرجُِعهم : أي » مَْرجُعهم « ظرفاً لِ  اُهللا شهيٌد عليهم يف ذلك املكان ، وهو مكانُ حشرهم ، وجيوز أن يكون

  .رجوعهم يف ذلك املكاِن ، الذي ُيثَاب فيه املُْحِسن ، ويعاقُب فيه املُسيء : ، يعين 

َتى َهذَا الْوَْعُد إِنْ كُْنُتمْ َوَيقُولُونَ َم) ٤٧(َوِلكُلِّ أُمٍَّة َرُسولٌ فَإِذَا َجاَء َرسُولُُهْم قُِضَي َبْينَُهْم بِالِْقْسِط َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ 
َيسَْتأِْخُرونَ َساَعةً  قُلْ لَا أَْمِلُك ِلَنفِْسي ضَرا َولَا َنفًْعا إِلَّا َما َشاَء اللَُّه ِلكُلِّ أُمَّةٍ أََجلٌ إِذَا َجاَء أََجلُُهْم فَلَا) ٤٨(َصاِدِقَني 

  ) ٤٩(َولَا َيْسَتقِْدُمونَ 



  .اآلية } أُمٍَّة رَُّسولٌ  َوِلكُلِّ{ :  -تعاىل  -قوله 
مع  -عليهم الصالة والسالم  -يف قومه ، بيَّن أنَّ حال كل األنبياء  -عليه الصالة والسالم  -ملَّا بيَّن حال حممد 
  .أقوامهم كذلك 

 -تعاىل  -يِّده قوله واآلية تدلُّ على أنَّ كلَّ مجاعة ممَّن تقدَّم ، قد بعث اهللا إليهم رُسوالً ، ومل يهمل أمَّة من األمم ويؤ
  ] . ٢٤: فاطر [ } َوإِن مِّْن أُمٍَّة إِالَّ َخالَ ِفيَها َنِذيٌر { : 

  .كيف يصحُّ هذا مع ما يعلُمه من أحْوالِ الفترة؟ : فإن قيل 
من أنَّ الدَّليل الذي ذكرناه ، ال يوجب أن يكون الرَُّسول حاضراً مع القوم؛ ألنَّ تقدم الرسول ال مينع : فاجلواب 

  .كونه رسُوالً إليهم ، كما ال مينع تقدُّم رسولنا ، من كونه مبعوثاً إلينا إىل آخر األبد 
ُحِكَم وفُِصلَ : فإذا جاء رُسوهلُم وبلَّغ ، وكذَّبه قوم وصدقه آخرون ، قُِضيَ َبْينَُهم ، أي : ويف الكالم إضمار تقديره 

.  
  :واملراد من اآلية 

ا بعث إىل كلِّ أمَّة ، فإنَّه بالتبليغ ، وإقامِة احلُجَّةِ يزيح عللهم ، ومل يبق هلم ُعذْر؛ فيكون ما أنَّ الرسول إذ: إمَّا بيان 
]  ١٥: اإلسراء [ } َوَما كُنَّا ُمَعذِّبَِني حىت َنْبَعثَ َرُسوالً { : ُيَعذَُّبونَ به يف اآلخرة عدالً ال ظُلْماً ، ويُدلُّ عليه قوله 

  ] . ١٦٥: النساء [ } َبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن ِلئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اهللا ُحجَّةٌ بَْعَد الرسل رُُّسالً مُّ{ : ، وقوله 
أنَّ القوم إذا اجتمعوا يف اآلخرة ، مجع اهللا بينهم وبني رسلهم وقت احملاسبة ، وبيان الفصل : وإمَّا أن يكون املراُد 

مبا شاهد منهم؛ وليقع منهم االعتراف بأنَّه بلغ رساالت ربِّه ، ويدل عليه قوله بني املُِطيعِ والعَاِصي؛ ليشهد عليهم 
  ] . ١٤٣: البقرة [ } لَِّتكُوُنواْ ُشَهَدآَء َعلَى الناس َوَيكُونَ الرسول َعلَْيكُْم شَهِيداً { :  -تعاىل  -

  .اآلية } َوَيقُولُونَ مىت هذا الوعد { : قوله تعاىل 
كُلَّما هدَّدُهم بُنُزول العذاب ، ومرَّ  -عليه الصالة والسالم  -هات مُْنِكري النبوة؛ فإنَّه هذه شبهة خامسة من شب

: مىت هذا الوعد ، فاحتجُّوا بعدم ظهوره ، على القدح يف ُنبُوته ، واعلم : زمان ومل يظهر ذلك العذاب ، قالوا 
ملَّا أخربهم بُنُزول العذاب على األعداء ،  -ة والسالم عليه الصال -أنَّهم قالوا ذلك على وجه التَّكذيبِ للرَُّسولِ 

أو على وجه االستبعاد ، وتدلُّ اآلية على أنَّ كلَّ أمَّة قالت لرسُوهلا مثل ذلك القول؛ بدليل قوله  -وبُنْصَرة األولياء 
  .} ٍة رَُّسولٌ َوِلكُلِّ أُمَّ{ : ألنَّه مجع ، وهو موافٌق لقوله } إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني {  -تعاىل  -

قُل الَّ أَْمِلُك ِلنَفِْسي ضَّراً َوالَ { : أمره بأن جييَب عن هذه الشُّبهِة جبواب حيسم املادَّة ، وهو قوله  -تعاىل  -مث إنَّه 
 -إالَّ اهللا أنَّ إنزال العذاب على األعداء ، وإظهار النُّصرة لألولياء ال يقدر عليه : واملعىن } َنفْعاً إِالَّ َما َشآَء اهللا 

حبسب مشيئته  -سبحانه  -ما عيَّن لذلك وقتاً معيناً ، بل تعيني الوقت ُمفوَّض إىل اهللا  -تعاىل  -، وأنَّه  -سبحانه 
.  

  :فيه وجهان } إِالَّ َما َشآَء اهللا { : قوله 
  .إالَّ ما شاَء اهللا أن أملكه ، وأقدر عليه : أنَّه استثناٌء متَّصل ، تقديره : أحدمها 

ولكن ما شاء اُهللا من ذلك كائن ، فكيف أملك : هو استثناٌء منقطٌع ، أي « : أنَُّه منقطٌع ، قال الزخمشري : والثاين 
  .» لكم الضَّرر وَجلَْب العذابِ؟ 

  فصل
االستثناء ، يدلُّ على أنَّ العبد بأن هذا } قُل الَّ أَمِْلُك ِلنَفِْسي َضّراً َوالَ َنفْعاً إِالَّ َما َشآَء اهللا { : احتجَّ املعتزلة بقوله 



  .ال ميلك لنفسه ضّراً وال نفعاً ، إالَّ الطَّاعة واملعصية ، فهذا االستثناء يدل على كون العبد مستقبالً هبما 
  .ولكن ما شاء اهللا من ذلك كائٌن : بأنَّ هذه االستثناء منقطٌع ، والتقدير : وأجيبوا 

إذا « : وقت فناء أعمارهم ، قرأ ابن سريين : } إِذَا َجآَء أََجلُُهْم { مدَّة مضروبة : أي } ِلكُلِّ أُمٍَّة أََجلٌ { : قوله 
ال يتأخَُّرون ، وال يتقدمون ، وهذه اآلية تدلُّ على أنَّ : أي » َجاَء آجاهلم فال يستأِخُرون ساعةً وال يْستقِدُمونَ 

  .أحداً ال ميوت إال بانقضاء أجله 
  فصل
ال يتأخَّرون وال : أي } فَالَ َيْسَتأِْخُرونَ َساَعةً َوالَ َيْستَقِْدُمونَ { : شرط ، وقوله } آَء أََجلُُهمْ إِذَا َج{ : قوله 

حرف اجلزاء؛ فوجب إدخاله على اجلزاء ، فدلَّت اآليةُ على » الفاء « يتقدمون ، وهذه اآلية تدل على جزاء ، و 
ر عنه ، وأنَّ حرف الفاء ال يدلُّ على التَّراخي؛ وإنَّما يدلُّ على كونه أنَّ اجلزاء حيصل مع ُحُصول الشَّرِط ال يتأخَّ

  .جزاء 
ال يصح هذا : إن تزوجتك ، فأنت طالٌق؛ قال بعضهم : إذا قال الرُجل المرأة أجنبيَّة : وإذا ثبت هذا ، فنقولُ 

رط ، فلو صحَّ هذا التعليق ، لوجب أن حيصل التعليق؛ ألنَّ هذه اآلية دلَّت على أنَّ اجلزاَء إنَّما حيصل ُحبصُول الشَّ
الطالق مقارناً للنِّكاح ، ملا ثبت أنَّ اجلزاء جيُب حصولُه مع حصول الشرط ، وذلك يوجبُ اجلمع بني الضِّدَّين ، 

  .َيِصحُّ : وملَّا بطل هذا الالَّزم ، وجب أالَّ يصحَّ التعليق ، وقال أبو حنيفة 

أَثُمَّ إِذَا َما َوقََع آَمنُْتْم بِِه آلْآنَ َوقَْد كُْنُتمْ ) ٥٠(كُْم َعذَاُبهُ َبيَاًتا أَْو نََهاًرا َماذَا َيْستَْعجِلُ ِمْنُه الُْمْجرُِمونَ قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أََتا
  ) ٥٢(َما كُنُْتْم َتكِْسُبونَ ثُمَّ ِقيلَ لِلَِّذيَن ظَلَُموا ذُوقُوا َعذَاَب الْخُلِْد َهلْ ُتْجَزْونَ إِلَّا بِ) ٥١(بِِه َتْستَْعجِلُونَ 

  .اآلية } قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُبُه َبيَاتاً { :  -تعاىل  -قوله 
هذه ، وأنَّها » أرَأْيَت « وقد تقدَّم الكالم على ]  ٤٨: يونس [ } مىت هذا الوعد { : هذا جواب ثاٍن عن قوهلم 

اثنني ، ثانيهما غالباً مجلةٌ استفهاميَّة ، فينعقد منها مع ما قبلها مبتدأٌ وخٌرب ، أخربين ، فتتعدَّى إىل : تتضمَّن معىن 
، واملسألةُ من إعمال الثاين؛ إذ هو » عذاب « وتقدَّم مذاهُب النَّاسِ فيها يف » أرأيتكَ زيداً ما صنع « : كقوهلم 

إبقاءه خمصوٌص بالضَّرورة ، أو جائُز الذِّكْرِ على قلٍَّة  املختار عند البصريِّني ، وملَّا أَعمله أضمر يف األول وحذفه؛ ألنَّ
  .عند آخرين ، ولو أعمل األول ، ألضمر يف الثاين إذ احلذف منُه ال يكونُ إالَّ يف ضرورة ، أو يف قليلٍ من الكالم 

وليس شيٌء من  أخربوين عن عذاب اهللا ، إن أتاكم أيُّ شيٍء تستعجلون منه ،: قل هلم يا حممد : ومعىن الكالم 
  .العذاب يستعجل به؛ ملرارته ، وشدَّة إصابته ، فهو ُمقَْتضٍ لُنفُورِ الطبع منه 

: ألنَّ املعىن « أَرأيُْتْم » تعلَّق ب : مب يتعلَّق االستفهاُم ، وأين جوابُ الشَّرط؟ قلت : فإن قلت « : قال الزخمشري 
تندُموا على االستعجَال ، أو تعرفُوا اخلطأ : ط حمذوٌف ، وهو أخربوين ماذا يستعجل منه اجملرمون ، وجواُب الشَّر

  .» فيه 
أنت ظاملٌ إن » : وما قدَّره غُري سائغ؛ ألنَّه ال يقدَّر اجلواُب إالَّ ممَّا تقدَّمه لفظاً أو تقديراً ، تقول « : قال أبو حيَّان 

إن : التقدير ]  ٧٠: البقرة [ } آَء اهللا لَُمْهَتُدونَ َوإِنَّآ إِن َش{ إن فعلت ، فأنت ظاملٌ ، وكذلك : التقدير « فعلت 
  .إن أتاكم عذابه ، فأخربوين ماذا يستعجلُ منُه اجملرُمونَ : شاء اهللا َنهَْتِد ، فالذي ُيسَوِّغ أن يقدر 

إن أتيُتك ما :  جواباً للشرط كقولك} مَّاذَا َيْستَْعجِلُ ِمْنُه اجملرمون { وجيوز أن يكون » : وقال الزخمشريُّ أيضاً 
مَّاذَا { جواباً للشَّْرِط ، و » أمثَّ إذا ما وقع آمنُتم به « ، وأن يكون » أرأْيُتْم « ُتطْعمين؟ مث تتعلَّق اجلملةُ ب 



  .إن أتاكم عذابه ، آمنتم به بعد وقوع حني ال ينفعكم اإلميان : اعتراضاً ، واملعىن } َيْستَْعجِلُ ِمْنُه اجملرمون 
جواباً للشَّرط فال يصحُّ؛ ألنَّ جواب الشَّرط إذا كان استفهاماً ، « َماذَا » وأمَّا جتويزُه أن يكون « : ان قال أبو حيَّ

إنْ زارنا فالنٌ ، فأيُّ رجلٍ هو ، وإن زارنا فالنٌ ، فأيُّ يٍد لُه بذلك ، وال جيوزُ حذفها : فال ُبدَّ فيه من الفاِء تقول 
  .هو من متثيله ، ال من كالم العرب « إنْ أَتيُْتَك ما ُتطعمين؟ » ثالُ الذي ذكره وهو إالَّ إن كان يف ضرورٍة ، وامل

فال يصح ذلك؛ ألنَّه قد جعلها جواباً « َماذَا َيْستعجِلُ » إن عىن باجلملة « أَرأيُْتم » ثُمَّ تتعلَّق اجلملةُ ب : وأمَّا قوله 
يطلب متعلِّقاً « أخربين » أخُربوين ، و : مبعىن « أرَأْيُتمْ » فسَّر هو  للشَّْرِط ، وإن عىن باجلملِة مجلة الشَّرِط ، فقد
« أثُمَّ إذا ما وقَع آمنُتم بِهِ » : ، وأمَّا جتويزه أن يكون « أخربين » مفعوالً ، وال تقع مجلةُ الشَّرِط موقع مفعول 

من أن مجلة االستفهام ال : ، فال يصحُّ أيضاً ملا ذكرناه  اعتراضاً} مَّاذَا َيْستَْعجِلُ ِمْنُه اجملرمون { جواباً للشَّرِط ، و 
هنا حرف عطٍف تعطُف اجلملة اليت بعدها على اليت « ثُمَّ » ف : تقع جواباً للشَّرط إالَّ ومعها فاُء اجلواب ، وأيضاً 

أرَأْيُتمْ » ف : ، وأيضاً  قبلها ، فاجلملةُ االستفهاميَّة معطوفة ، وإذا كانت معطوفة ، مل يصحَّ أن تقع جواب الشَّرط
  .» حيتاج إىل مفعول ، وال تقع مجلة شرٍط موقعه « أخربوين » : مبعىن « 

الرؤية من رؤية القلب اليت مبعىن العلم؛ « : هو الظاهر املشهور ، وقال احلويفُّ » أخربوين « مبعىن » أرأيتم « وكون 
أرأيتم ما : التقرير ، وجواب الشرط حمذوٌف ، وتقدير الكالم :  ألنَّها داخلةٌ على اجلملة من االستفهام اليت معناها
غري مضمنٍة معىن اإلخبار ، » أرأيتم « فهذا ظاهٌر يف أنَّ . انتهى » يستعجل من العذاب اجملرمون ، إن أتاكم عذابه 

قد تقدَّم الكالمُ » ا َيْستَعجلُ َماذَ« : قوله . وأنَّ اجلملة االستفهاميَّة سدَّت مسدَّ املفعولني ، ولكنَّ املشهور األول 
» ذا « مبتدأ ، و » ما « ، وجوَّز بعضهم هنا أن تكون ]  ٢٦: البقرة [ على هذه الكلمة ، ومذاهب النَّاس فيها 

أيُّ شيء الذي : صلته ، وعائده حمذوٌف تقديره » َيْستَْعجِل « ، و » الَّذي « : خربه ، وهو موصولٌ مبعىن 
  . -تعاىل  -من العذاب ، أو من اهللا : يستعجله منه ، أي 

جيعل االمسان مبنزلِة اسمٍ واحٍد ، واجلملة بعده خرب ، : كلُّه مبتدأ ، أي » َماذَا « أن يكون : وجوَّز مكي ، وغريه 
  .» خللوِّ اجلملة من ضمري يُعود على املبتدأ : وهو ضعيٌف « : قال أبو عليٍّ 

زيدٌ : تعوُد على املبتدأ؛ كقولك « ِمْنهُ » وُردَّ هذا القول بأنَّ اهلاء يف « :  وقد أجاب أبو البقاء عن هذا ، فقال
  .» أخذُت منه درمهاً 
ومثلُ أيب علي ال خيفى عليه مثل ذلك ، إالَّ أنَّه ال يرى عود اهلاء على املوصول؛ ألنَّ الظاهر « : قال شهاب الدِّين 

  .» عودها على العذاب 
» على العذاب ، وبه حيصل الرَّْبطُ جلملة االستفهام مبعفول « ِمْنه » لظَّاهُر عوُد الضمري يف وا« : قال أبو حيَّان 

  .» احملذوف الذي هو مبتدأ يف األصل « أرأيتم 
مبنزلة اسمٍ واحٍد يف موضع رفع باالبتداء ، واجلملة اليت بعدهُ « ذا » ، و « ما » وإن شئت جعلت « : وقال مكي 

  .» تعود أيضاً على العذاب « منُه » يف اخلرب ، واهلاُء 
فقد ترك املبتدأ بال رابٍط لفظي ، حيث جعل اهلاَء عائدةً على غري املبتدأ ، فيكون العائُد عنده « : قال شهاُب الدِّين 

» ا ذ« و » ما « ، و  -جلَّ ذكره  -تعود على اهللا » منُه « فإن جعلت اهلاء يف » : حمذوفاً ، لكنَّه قال بعد ذلك 
فقوله « أيَّ شيء يستعجلُ اجملرمون من اهللا : واملعىن » يستعجل « يف موضع نصبٍ ب » ما « امساً واحداً ، كانت 

هذا يؤذن بأنَّ الضمري ملَّا عاد على غري املبتدأ ، جعله مفعوالً مقدماً ، وهذا الوجه بعينه جائٌز فيما إذا جعل الضمري 
  .عائداً على العذاب 



، إذ العائُد الرَّابطُ مقدٌر ، كما  -تعاىل  -على االبتداء جائٌز ، فيما إذا جعل الضمري عائداً على اهللا  ووجه الرَّفع
  .« تقدم التنبيُه عليه 
بتقدير أن حيصل هذا املطلوُب ، ما الفائدة : أن يقال ألولئك الكفار الذين يطلبون نزول العذاب : حاصل اجلواب 

ه ، فذلك باطل؛ ألنَّ اإلميان يف ذلك الوقت ال يفيد نفعاً ألبتَّة؛ ألنَّه إميان يف وقت لكم فيه؟ فإن قلتم نؤمن عند
احنباس النفس؛ فثبت أنَّ الذي تطلبونه لو أتاكم ، مل حيصل منه إالَّ العذاب يف الدنيا ، مث حيصل عقيبة يوم القيام 

َهلْ ُتْجَزْونَ إِالَّ بَِما كُنُتمْ { : نِة ، وهو قوله عذاٌب آخر أشدُّ منه ، مث يقرون ذلك العذاب بكالم يدل على اإلها
  .} َتكِْسُبونَ 
  .أنَّ هذا الذي تطلبونه حمُض الضَّرر العادي من جهات النفع ، والعاقل ال يفعل ذلك : فاحلاصل 

بيت بالليل؛ فجعل هذا بت ليليت أفعل كذا؛ ألنَّ الظاهر أنَّ اإلنسان يكون يف ال: ليالً يقال : أي « َبيَاتاً » : وقوله 
مصدر مثل التَّبييت؛ كالوداع ، والسراح ، ويقال يف النهار ظللت أفعل كذا؛ : اللفظ كناية عن الليل ، والبيات 

  .وقت بيات : على الظرف أي « بياتاً » ألنَّ الظاهر أن اإلنسان يكون يف النهار يف الظِّلِّ ، وانتصب 
الزخمشري للجمهور يف ذلك ، حيث يقدِّر مجلة بني مهزة االستفهام ، وحرف قد تقدَّم خالُف « أثُمَّ » : قوله 

  .حرُف عطف : « مثَّ » العطف ، و 
أََو أَِمَن أَْهلُ { : يف قوله « الفاء » و « الواوِ » كدخوله على « ثُمَّ » أنَّ دخول حرف االستفهام على : واعلم 
: وهو يفيد التَّقريع والتَّوبيخ ، وقال الطربي ]  ٩٧: األعراف  [} أَْهلُ القرى { ، ]  ٩٨: األعراف [ } القرى 

وهذا ال يوافُق عليه؛ ألنَّ هذا « هنالك » : العطف ، وإنَّما هي مبعىن : هذه بضمِّ الثاء ليست اليت مبعىن « أثُمَّ » 
بفتح الثاء ، وحينئذ يصحُّ « أثَمَّ » : ، إالَّ أنَّه قد قرأ طلحة بن مصرِّف « الثاء » بضم « ثُمَّ » املعىن ال يعرفُ يف 

  .هنالك : تفسريها مبعىن 
هبمزة االستفهام داخله « أآلن » : ، وقرأ اجلمهور ]  ٧٢: البقرة [ } اآلن { قد تقدَّم الكالم يف « أآلن » : قوله 
م ، ودلَّ على هذا اآلن آمنت: نصب مبضمر تقديره « اآلن » وقد تقدَّم مذاهُب الفراء يف ذلك ، و « اآلن » على 

الظَّاهرُ؛ « آمنُتم » وال جيوز أن يعمل فيه } أَثُمَّ إِذَا َما َوقََع آَمْنُتمْ بِِه { : الفعل املقدَّر الفعلُ الذي تقدمُه ، وهو قوله 
ذا الفعلُ ألنَّ ما قبل االستفهام ال يعمل فيما بعده ، كما أنَّ ما بعده ال يعملُ فيما قبله؛ ألنَّ له صدر الكالم ، وه

آمنُتم اآلن به ، وقرأ عيسى ، : قيل هلم إذ آمنوا بعد وقوع العذابِ : املقدَُّر ومعمولُه على إضمار قول ، أي 
آمنتم » منصوٌب ب « اآلن » بوصل اهلمزة من غري استفهامٍ ، وعلى هذه القراءة ف « آمنتم به اآلن » : وطلحة 

  .هذا الظَّاهر « 

وقد كُنُتم به َتستعجلُون؛ يعين « : مجلةٌ حاليةٌ ، قال الزخمشري » وقَْد كُنُتم « } بِهِ َتْستَْعجِلُونَ َوقَْد كُنُتم { : قوله 
  .» ُتكذُِّبونَ؛ ألنَّ استعجاهلم كان على جهِة التَّكذيب ، واإلنكار : 

نيت به عن طُول قامته؛ ألنَّ ك» هو طويلُ النَّجاد « فجعله من باب الكناية؛ ألنَّه داللةٌ على الشَّيء بالزمه ، حنو 
  .طولَ جناده الزٌم لطول قامته ، وهو باب بليغٌ 

» اآلن « هذه اجلملةُ على قراءة العامَّة؛ عطٌف على ذلك الفعل املقدَّر الناصب ل } ثُمَّ قِيلَ ِللَِّذيَن ظَلَُمواْ { : وقوله 
كلُّه يف حملِّ » َهلْ ُتجَزونَ « و » ذُوقُوا « ، و  وعلى قراءة طلحة هو استئناف إخبار عمَّا يقال هلم يوم القيامة

، واألولُ قائٌم مقام الفاعلِ ، وهو استثناءٌ » ُتْجَزون « هو املفعولُ الثاين ل » إالَّ بَِما « : نصبٍ بالقول ، وقوله 
  .مفرَّغٌ 



  فصل
فإنَّ العمل الصَّاحل : ل ، وأمَّا عند املعتزلة فهو أثر العم: دلَّت اآلية على أنَّ اجلزاء يوجب العمل ، أمَّا عند الفالسفة 

  .، وأما عند أهل السنة؛ فألنَّ ذلك اجلزاء واجب حبكم الوعد احملض  -تعاىل  -يوجب استحقاق الثَّواب على اهللا 
ع الدَّاعية أنَّ جمموع القُْدَرة م: ودلَّت اآلية على كون العبد مكتسباً ، وعند أهل السُّنَّة معناها : قالت املعتزلةُ 

  .احلاصلة يوجب الفعل 

َولَوْ أَنَّ ِلكُلِّ نَفْسٍ ظَلََمْت َما ِفي الْأَْرضِ ) ٥٣(َوَيْستَْنبِئُوَنَك أََحقٌّ ُهَو قُلْ إِي َورَبِّي إِنَُّه لََحقٌّ َوَما أَنُْتْم بُِمْعجِزِيَن 
أَلَا إِنَّ ِللَِّه َما ِفي ) ٥٤(َوقُِضَي َبْينَُهْم بِالِْقْسِط وَُهْم لَا ُيظْلَُمونَ  لَافَْتَدْت بِِه وَأََسرُّوا النََّداَمةَ لَمَّا َرأَُوا الَْعذَاَب

  ) ٥٦(ُهَو ُيحْيِي َوُيِميُت وَإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ ) ٥٥(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ أَلَا إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َولَِكنَّ أَكْثَرَُهْم لَا َيْعلَُمونَ 

  .اآلية } وََيْسَتنْبِئُوَنَك أََحقٌّ ُهَو {  :قوله تعاىل 
وأجاب عنه مبا تقدَّم ، حكى } مىت هذا الوعد إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني { : عن الكفَّار ، بأهنم يقولون  -تعاىل  -ملَّا أخرب 

أحقٌّ : رى ، وقالوا أهنم رجعُوا إىل الرَّسُول مرَّة أخرى يف هذه الواقعة ، وسألوه عن ذلك السُّؤال مرَّة أخ: عنهم 
  .أهنم سالوا أوالً عن زماِن وقوعه ، وههنا سألوا عن حتقُّقه يف نفسه ، وهلذا اختلف جواهبما : هو؟ واعلم 

  ] . ٤٩: يونس [ } ِلكُلِّ أُمٍَّة أََجلٌ { فأجاب عن األول ، وهو السؤال عن الزمان ، بقوله 
وفائدته أن يستميلهم ويتكلم معهم بالكالم } وريب إِنَُّه لََحقٌّ إِي { بتحققه بالقسم ، بقوله : وأجاب عن الثاين 

فإنَّ النَّاس : املعتاد؛ ألنَّ الظاهر أنَّ من أخرب عن شيء ، وأكَّده بالقسم ، فقد أخرجه عن اهلَزل إىل اجلدِّ ، وأيضاً 
  .األشياء اإلقناعيَّة ، حنو القسم فمنهم من ال يُِقّر بشيٍء إالَّ بالربهان احلقيقيِّ ، ومنهم من ينتفع ب: طبقات 

وإن » َحقَّ « مرفوعاً بالفاعليَّة سدَّ مسدَّ اخلرب ، و » هو « مبتدأ ، و » َحقٌّ « جيوز أن يكون » أَحقٌّ ُهَو « : قوله 
 فلذلك رفع الظَّاهر ، وجيوز أن» ثابت « كان يف األصل مصدراً ليس مبعىن اسم فاعل وال مفعول؛ لكنَّه يف قوَّة 

هل هي متعدِّيةٌ إىل واحدٍ : هذه » َيْسَتنبئُوَنك « مبتدأ مؤخراً ، واختلف يف » هو « خرباً مقدَّماً ، و » حقٌّ « يكون 
  .، أو إىل اثنني ، أو إىل ثالثة؟ 

ملة أحقٌّ هو فظاهُر هذه العبارة أنَّها متعدية لواحٍد ، وأن اجل: ، فيقولون » وَيسْتْنبِئُونك « : فقال الزخمشري 
: وكذلك فهم عنه أبو حيَّان ، أعين » َيْستنبئُوَنك « االستفهامية يف حملِّ نصب بذلك القول املضمر املعطوف على 

  .تعدِّيها لواحٍد 
َيْستْخبُِرونَك ، : مبعىن « يستنبئونك » أحقٌّ هو ابتداٌء وخٌرب يف موضع املفُعولِ الثاين ، إذا جعلَْت « : وقال مكِّي 
« أْنَبأ » ابتداء وخرباً يف موضع املفعولني؛ ألنَّ « أحقٌّ ُهَو » َيْستْعِلُمونك ، كان : مبعىن « َيْسَتنْبِئُونَ » فإذا جعلَت 

أعلم ، وكان متعدِّياً إىل ثالثِة مفاعيل ، جيوُز االكتفاُء بواحٍد ، وال جيوز االكتفاء باثنني دون الثالث : إذا كان مبعىن 
أْخَبر ، تعدَّت إىل مفعولني ، وال جيوُز االكتفاُء بواحد دون الثاين ، وأنبأ ونبَّأ يف : عىن مب« أنبأ » ، وإذا كانت 
  .» التعدِّي سواٌء 

َيسْتخربونك ، وهو على هذا يتعدَّى إىل مفعولني أحدمها الكاُف ، واآلخرُ يف االبتداء : معناه « : وقال ابن عطيَّة 
أن يتعدَّى إىل مقعولني أحدمها ب : معلَّقة باالستفهام ، وأصل استنبأ » ْنبِئُونَك َيسَْت« فعلى ما قال ، تكون » واخلرب 

والظَّاهر أنَّها حتتاج إىل « : طلبت منه أن ُينِْئَين عن عمرو ، مثَّ قال : اْسَتْنبَأُت زيداً عن عمور ، أي : تقول » َعْن « 
  .» املفعولني  ثالثة مفاعيل أحدها الكاف ، واالبتداء واخلرب سدَّ مسدَّ



استعملُت » وليس كما ذكر؛ ألنَّ استعلم ال حيفظ كوهنا متعدِّيةٌ إىل مفاعيل ثالثٍة ، ال حيفظ « : قال أبو حيَّان 
أن « َيْستْعلمونك » فتكون مجلةُ االستفهام سدَّت مسدَّ املفعولني ، وال يلزُم من كوهنا مبعىن « زيداص عمراً قائماً 
  .» ال يتعدَّى إىل ثالثٍة ، كما ذكرنا « استْعلَم » نَّ تتعدَّى إىل ثالثة؛ أل

وقد سبق ابن عطية إىل هذا مكِّيٌّ ، كما تقدَّم عنه والظاهرُ جواُز ذلك ، ويكون التَّعدِّي إىل ثالٍث قد حصل بالسِّني؛ 
اْستعلْمُت زيداً عمراً « : تقول مث » َعِلَم زيٌد عمراً قائماً « : ألنَّهم نصُّوا على أنَّ السِّني تعدي ، فيكون األصل 

املنقولني خبصوصية مهزةِ التعدِّي » رأى « و » َعِلَم « إالَّ أنَّ النحويِّني نصُّوا على أنَّه ال يتعدَّى إىل ثالثٍة إالَّ » قائماً 
« : ، قال الزخمشري بالم التعريف » آحلقُّ « : إىل ثالٍث ، وأْنَبأ ، وَنبَّأ ، وأخرب ، وخبَّر وحدَّث ، وقرأ األعمش 

أُهو احلق ال : وهو أدَخلُ يف االستهزاء ، لتضمُّنه معىن التعريض ، فإنه باطلٌ؛ وذلك ألنَّ الالًَّم للجنس ، فكأنه قال 
عائٌد إمَّا على العذاب ، أو على الشَّرع ، أو » هو « : والضمري ، أعين » أو الذي مسَّيُتُموه احلق : الباطلُ ، أو 
  .، أو على الوعيد ، أو على أمر السَّاعة على القرآن 

ال ُتستعمل إالَّ يف القسم : ولكنَّها ختتصُّ بالقسم ، أي » نعم « حرف جوابٍ مبعىن » إي » « إي وربِّي « : قوله 
  .» نعم « خبالِف 

ام خاصَّة ، يف االستفه« قَْد » مبعىن « َهلْ » مبعىن نعم يف القسم خاصةً؛ كما كان : وإي « : قال الزخمشري 
  .» فَيِصلُوَنه بواو القسم ، وال يْنِطقُون به وحده « إْيَو » وِمسْعتُُهم يقولون يف التَّصديق 

  .» ال ُحجَّة فيما مسعه لعدمِ احلُجَّة يف كالم من مسعُه؛ لفساِد كالمه وكالم من قبله بأزماٍن كثرية « : قال أبو حيَّان 
إي : نعم ، وجييُء بعدها حرُف القسم وقد ال جييُء ، تقول : م القسم مبعىن هي لفظةٌ تتقدَّ« : وقال ابن عطيَّة 
  .» وربِّي وإي َربِّي 

  .جيوُز أن تكون احلجازيَّة وأن تكون التميميَّة؛ خلفاء النَّْصبِ ، أو الرفع يف اخلرب } َوَمآ أَنُتْم بِمُْعجِزِيَن { : قوله 
  :جواز زيادة الباء يف خرب التميمية ، وهذه اجلملة حتتمل وجهني  :وهذا عند غري الفارسي ، وأتباعه ، أعين 

إنَّ « مثبتةٌ مؤكَّدةٌ ب : أن تكون معطوفة على جواب القسم؛ فيكون قد أجاب القسم جبملتني؛ إحدامها : أحدمها 
  .منفيةٌ مؤكَّدةٌ بزيادة الباِء : والالَّم ، واألخرى 

من أعجز ، فهو متعدِّ لواحٍد ، كقوله « ُمْعجَِز » بار بعجزهم عن التَّعجيز ، و أنَّها مستأنفةٌ ، سيقت لإلخ: والثاين 
» : مبعجزين اهللا ، وقال الزجاج : فاملعفول هنا حمذوٌف ، أي ]  ١٢: اجلن [ } َولَن نُّْعجَِزُه َهرَباً { :  -تعاىل  -

ستعمال الالزم؛ ألنَّه قد كثر فيه حذُف املفعول ، ، وجيوز أن يكون استعمل ا« أنتم ممَّن يُْعجُِز من يُعذُِّبكم : أي 
ما أنتم : املعىن : إذا ذهب يف األرض فلْم يُقدر عليه ، قال بعض املُفَسِّرين « أْعَجَز فالنٌ » : حتَّى قالت العرب 

  .بفَائتَني من العذاب؛ ألنَّ من عجز عن شيٍء ، فقد فاتُه : ُمبْعجزين ، أي 

  .اآلية } ْو أَنَّ ِلكُلِّ نَفْسٍ ظَلََمْت َما ِفي األرض َولَ{ :  -تعاىل  -قوله 
:  -تعاىل  -إالَّ أنَّ ذلك يتعذر؛ ألنه يف القيامةِ ال ميلك شيئاً؛ لقوله } الَفَْتَدْت بِِه { أشركت ما يف األرض ، : أي 
 -ئن األرض ال يقبل منه الفداء؛ لقوله أن ميلك خزا: وبتقدير ]  ٩٥: مرمي [ } َوكُلُُّهْم آِتيِه َيْوَم القيامة فَرْداً { 

لكلِّ : أي » نَفْسٍ « يف حمل جرِّ صفٍة ل » ظَلََمْت « : وقوله ]  ٤٨: البقرة [ } َوالَ يُْؤَخذُ ِمنَْها َعْدلٌ { :  -تعاىل 
  .هو اخلرب » لكلِّ « و » أنَّ « اسُم » ما ِفي األرض « نفس ظاملة ، و 

» فََدى « جيوز أن يكون متعدياً ، وأن يكون قاصراً ، فإذا كان مطاوعاً ل » افتدى «  :} الَفَْتَدْت بِِه { : قوله 
فإن : فيتعدَّى لواحٍد ، والفعلُ هنا حيتملُ الوجهني « فََدى : فََديُتُه فافَْتَدى ، ويكُون مبعىن : كان قاصراً ، تقول 



كُلُّ َنفْسٍ ُتَجاِدلُ َعن { : ، وهو يف اجملاز ، كقوله  الفتدت به نفسها: جعلناه ُمتعدِّياً ، فمفعوله حمذوٌف تقديره 
  ] . ١١١: النحل [ } نَّفِْسَها 

  ]الطويل : [ أظهر؛ كقول الفرزدق : من األضداد ، يستعمل مبعىن « أسرَّ » : قيل « َوأََسرُّواْ » : قوله 
  يُّ الَِّذي كَانَ أَْضمَرَاأََسرَّ احلَُرورِ... َولَمَّا َرأَى احلَجَّاَج جَرََّد َسْيفَُه  -٢٩٠٥

  ]الوافر : [ وقول اآلخر 
  بَِردِّ مجالِ غاِضَرةَ املَُناِدي... فأْسررتُ النَّداَمةَ َيْوَم َناَدى  -٢٩٠٦

: رة البق[ } َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ { :  -تعاىل  -وهو املشهورُ يف اللُّغِة ، كقوله « أْخفَى » : ويستعمل مبعىن 
املستقبل؛ ألنَّها ملَّا كانت : مبعىن : وهو يف اآلية حيتمل الوجهني ، وقيل إنَّه ماض على بابه قد وقع ، وقيل ] .  ٧٧

بدْت بالنَّدامة أِسرَّةُ : أي } َوأََسرُّواْ الندامة { : واجبة الوقوع جعل مستقبلها كاملاضي ، وقد أبعد بعضهم ، فقال 
جيوُز أن تكون حرفاً ، وجواهبا حمذوٌف لداللة ما تقدَّم عليه « لَمَّا َرأَُواْ » : قوله . باههم تكاسُري ج: وجوههم ، أي 

» : والنَّاصُب هلا « حني » : ، أو هو املتقدِّم عند من يرى تقدمي جواب الشَّرِط جائزاً ، وجيوز أن تكون مبعىن 
  .« أَسرُّوا 
  فصل

  : إذا فسرنا اإلْسرار باإلخفاء ففيه وجوٌه
أهنم ملَّا َرأوا العذابَ الشَّديد ، صارُوا مبُهوتني ، مل يطيقُوا بكاء وال صراخاً سوى إسرار النَّدامة ، كمن : األول 

  .يذهُب به لُيصلب ، فإنَّه يبقى مبُهوتاً ال ينطق بكلمة 
  .خهم أنَّهم أسرُّوا النَّدامة من سفلتهم ، وأتباعهم ، حياء منهم ، وخوفاً من توبي: الثاين 

  .إنَّ مهابة ذلك الوقت متنع اإلنسان من هذا التَّدبري ، فكيف أقدمُوا عليه؟ : فإن قيل 
رَبََّنا { :  -تعاىل  -أنَّ هذا الكتمان قبل االحتراق ، فإذا احترقوا ، تركوا هذا اإلخفاء وأظهروه؛ لقوله : فاجلواب 

  ] . ١٠٦: املؤمنون [ } غَلََبْت َعلَْيَنا ِشقَْوُتَنا 
أنَّهم أسرُّوا النَّدامة؛ ألنَّهم أخلُصوا هللا يف تلك الندامة ، ومن أخلص يف الدعاء أسرَُّه ، وفيه هتكٌُّم هبم : الثالث 

  .أنَّهم إنَّما أتوا هبذا اإلخالص يف غري وقته : وبإخالصهم ، أي 

فسق يف الدُّنيا؛ ألْجلِ حفظ الرِّياسة ، ويف ومن فسَّر اإلسرار باإلظهار ، فإنَّهم إنَّما أخفُوا النَّدامة على الكفر وال
  .القيامة يبطل هذا الغرض؛ فوجب اإلظهار 

فيكون داخالً يف » َرأْوا « جيوزُ أن يكون مستأنفاً ، وهو الظاهر ، وجيوز أن يكون معطوفاً على » َوقُِضَي « قوله 
بني الظَّاملني واملظلومني « : يف املعىن ، وقال الزخمشري » كُلِّ نفسٍ « يعوُد على » بينُهم « والضَّمريُ يف » ملَّا « حيَّز 

  .» ، دلَّ على ذلك ذكُر الظُّلْمِ 
« : جيوز أن تكون الباُء للمصاحبِة ، وأن تكون لآللة ، وقوله » بِالِقْسِط « يعود على الرؤساء واألتباع ، و : وقيل 

« : ال إىل غريه ترجُعون؛ وألْجل الفواصل ، وقرأ العامَّةُ إليه : قدَّم اجلارَّ لالختصاص ، أي » وإليه ُتْرجُعون 
  .بياء الغيبة » يُْرجُعون « : باخلطاب ، وقرأ احلسن ، وعيسى بن عمر » ُترجُعون 

  ] . ٦٦: يونس [ } أالا إِنَّ للَِّه َمن ِفي السماوات َوَمْن ِفي األرض { : قوله تعاىل 
} َولَْو أَنَّ ِلكُلِّ نَفْسٍ ظَلََمْت َما ِفي األرض الَفَْتَدْت بِِه { : ملَّا قال  -تعاىل  -أنَّه  تعلُّق هذه اآلية مبا قبلها ، هو: قيل 

  .ليس للظَّامل شيء يفتدى به؛ فإنَّ األشياء كلَّها ملُك اهللا : قال ههنا 



أتبعُه هبذا الربهان } قُلْ إِي وريب إِنَّهُ لََحقٌّ {  :مث قال لُه } َوَيْستَْنبِئُوَنَك أََحقٌّ ُهَو { : ملَّا قال  -تعاىل  -إنَّه : وقيل 
: يونس [ } أالا إِنَّ للَِّه َمن ِفي السماوات َوَمْن ِفي األرض { : القاطع على إثبات اإلله القادر احلكيم ، وهو قوله 

د استقصى تقريرُه يف أول فدلَّ على أنَّ ما سواه فهو ِملْكُه وُملْكُه ، ومل يذكر الدَّليل على ذلك؛ ألنَّه ق]  ٦٦
ُهَو الذي جََعلَ الشمس { : اآلية ، وقوله ]  ٦: يونس [ } إِنَّ ِفي اختالف الليل والنهار { : السورة ، يف قوله 
فاكتفى بذكره هناك ، وإذا كان األمر كذلك ، كان قادراً على كلِّ املُْمكناتِ ]  ٥: يونس [ } ضَِيآًء والقمر نُوراً 

املعلومات ، غنّياً عن مجيع احلاجات ، فيكون قادراً على صحَّة امليعاد ، وعلى إنزال العذاب على الكُفَّار  ، عاملاً بكلِّ
يف الدُّنيا واآلخرة ، وعلى إيصال الرَّْحَمة لألولياء يف الدُّنيا واآلخرة ، ويكُون قادراً على تأييدِ رسوله بالدَّالئل 

كل ما وعد به ، فهو حقٌّ ال ُبدَّ وأن يقع ، وأنَّه منزٌَّه عن اخللف يف وعده ، القاطعة ، واملعجزات الباهرة ، وكان 
فلمَّا أخرب عن ُنزول العذاب هبؤالء الكُفَّار ، وحبصول احلشر والنشر ، وجب القطع بوقوعه ، فثبت هبذا البيان أن 

{ : مث قال } أَالَ إِنَّ َوْعدَ اهللا َحقٌّ { : قوله يوجب اجلزم بصحَّة } أالا إِنَّ للَِّه َما ِفي السماوات واألرض { : قوله 
ُهَو ُيحْيِي َوُيِميُت وَإِلَْيهِ { : غافلُون عن هذه الدَّالئل ، ثُمَّ أكد هذا الدليل بقوله : أي } ولكن أَكْثََرُهْم الَ َيْعلَُمونَ 

ماته ، وجب أن يبقى قادراً على إحيائه ثانياً؛ فظهر إنه ملَّا قدر على اإلحياء يف املرَّة األوىل ، فإذا أ: أي } ُتْرَجُعونَ 
  .} إِي وريب إِنَُّه لََحقٌّ { : أمرُه لنبيه بأن يقول 

لَِّه قُلْ بِفَْضلِ ال) ٥٧(نَِني َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاءَْتكُْم َمْوِعظَةٌ ِمْن رَبِّكُْم َوشِفَاٌء ِلَما ِفي الصُّدُورِ َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِم
  ) ٥٨(َوبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرُحوا ُهَو خَْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ 

  .اآلية } ياأيها الناس قَْد َجآءَْتكُْم مَّْوِعظَةٌ { :  -تعاىل  -قوله 
كَانَ هذا القرآن  َوَما{ : ملَّا بيَّن أنَّ الرسول حقٌّ وصدٌق بظهور املعجزات على يديه ، يف قوله  -تعاىل  -أنَّه : اعلم 

وصف القرآن هنا ]  ٣٨: يونس [ } إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني { إىل قوله ]  ٣٧: يونس [ } أَن يفترى ِمن ُدوِن اهللا 
  :بصفاٍت أربع 

  .كونه موعظة : أوهلا 
  .كوه شفاًء ملا يف الصُُّدور : وثانيها 
  .كونه ُهًدى : وثالثها 
  .كونه رمحة للعاملني : ورابعها 

، وابتداُء الغايِة جماٌز ، » َجآءَْتكُْم « البتداء الغاية ، فتتعلَّق حينئٍذ ب » ِمْن « جيوز أن تكون » مِّن رَّبِّكُْم « :  قوله
  .موعظةٌ كائنةٌ من مواعظ ربِّكُم : أي » موعظة « وجيوز أن تكون للتَّبعيض ، فتتعلق مبحذوف على أنَّها صفةٌ ل 

من باب ما عطف فيه الصِّفات بعضها على } رَّبِّكُْم َوِشفَآٌء لَِّما ِفي الصدور َوُهًدى َوَرْحَمةٌ مَّْوِعظَةٌ مِّن { : وقوله 
يف األصل مصدٌر جعل وصفاً مبالغة ، أو » ِشفَاٌء « قد جاءتكم موعظةٌ جامعةٌ هلذه األشياء كلِّها ، و : بعضٍ ، أي 

« جيوز أن يكون صفةً ل » ِلَما يف الصُّدورِ « اِء ملا ُيَداوى ، و ُيداوى ، فهو كالدَّو: هو اسٌم ملا ُيْشفَى به ، أي 
  .فيتعلق مبحذوٍف ، وأن تكون الالُم زائدةً يف املفعول؛ ألنَّ العامل فرعٌ إذا قلنا بأنَّه مصدٌر » ِشفَاء 
  .والرمحة يطلُبه  حمتملٌ هلذين الوجهني ، وهو من التَّناُزع؛ ألنَّ كالًّ من اهلَُدى» ِللْمؤمنَني « : وقوله 
  فصل

دواًء ، جلهل ما يف الصُّدورِ ، أي : أمَّا كون القرآن موعظةً؛ فالشتماله على املواعِظ والقصص ، وكونه شفاًء ، أي 



{ :  -تعاىل  -شفاء لعمى القُلُوب ، والصُُّدور موضُع القلب ، وهو أعز موضع يف اإلنسان جلواز القلب ، قال : 
من الضَّاللة ، : وكونه ُهًدى ، أي ]  ٤٦: احلج [ } ى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت ِفي الصدور فَإِنََّها الَ َتعَْم

هي النعمة على احملتاج؛ فإنَّه لو أهدى ملٌك إىل ملك شيئاً ، فإنَّه ال يقال رمحة : ، والرَّْحَمة } َوَرْحَمةٌ لِّلُْمْؤِمنَِني { 
  .إىل احملتاج وإن كان ذلك نعمة؛ فإنَّه مل يصنعها 

  :يف تعلٌُّ هذا اجلارِّ أوجٌه : } قُلْ بِفَْضلِ اهللا َوبَِرْحَمِتِه { : قوله 
بفضل اهللا وبرمحته ليفرُحوا ، فبذلك فلَيفَْرُحوا ، : متعلٌق مبحذوٍف ، تقديره » بَِرْحمتِه « و » بِفَْضلِ « أنَّ : أحدها 

  .لتان فحذف الفعل األول؛ لداللة الثاين عليه ، فهما مج
بفَْضلِ اهللا وبرمحته ، فليفرحوا ، فبذلك فليفرحوا ، والتَّكرير : أصلُ الكالم « : ويدلُّ على ذلك قول الزخمشري 

للتَّأكيد ، والتَّقرير ، وإجياب اختصاص الفضل والرمحة بالفرح دون ما عدامها من فوائد الدنيا ، فحذف أحدُ 
إن فرُحوا بشيٍء ، فلَيُخصُّوُهَما بالفرح ، : داخلةٌ ملعىن الشَّرِط ، كأنَّه قيل  الفعلني؛ لداللِة املذكور عليه ، والفاُء

  .» فإنَّه ال مفروح به أحق منهما 
: أنَّ اجلارَّ األول متعلٌِّق أيضاً مبحذوٍف دلَّ عليه السِّياُق واملعىن ، ال نفس الفعل امللفوظ به ، والتقديُر : الثاين 

  .عتنُوا ، فبذلك فلَيفَْرُحوا ، قاله الزخمشري بفضل اهللا وبرمحته ، فلي

قد جاءتكم موعظةٌ بفضلِ اهللا : وجيوز أن يراد « : قال الزخمشري » َجاَءتكُم « أن يتعلَّق اجلارُّ األوَّل ب : الثالث 
  .» فَبِمجِيئهما فلَيفَْرحُوا : وبرمحتِه ، فبذلك فليفرحوا ، أي 

الدَّاللةُ عليه من السِّياق « : قال شهاب الدِّين . » فال دليل عليه « لَيْعتُنوا ف» أمَّا إضمار « : قال أبو حيَّان 
  .» واضحةٌ ، وليس شرطُ الدَّاللِة أن تكون لفظيَّة 

 «، وال يكونُه متعلِّقاً ب » قُلْ « فينبغي أن ُيقدََّر حمذوفاً بعد » قَْد َجاءُتكم « : وأمَّا تعلُّقُه بقوله : وقال أبو حيَّان 
« صفةً ل » بِفَْضلِ اِهللا « ، وهذا إيراد واضٌح ، وُجيوُز أن يكون » قُلْ « األوىل؛ للفَْصل بينهما ب » َجاَءْتكُم 
  .موعظةٌ مصاحبةٌ ، أو ملتبسةٌ بفضل اِهللا : أي » َمْوِعظَة 
  .» عظة بفضل اهللا قد جاءتكم املو: الباُء متعلِّقةٌ مبا دلَّ عليه املعىن ، أي « : قال احلويفُّ : الرابع 

وأُشري بذلك » بِفَْضلِ اهللا وبرمحتِه « بدلٌ ممَّا قبله ، وهو » بذلك « : أنَّ الفاء األوىل زائدةٌ ، وأنَّ قوله : اخلامس 
  ] . ٦٨: البقرة [ } الَّ فَارٌِض َوالَ بِكٌْر َعَوانٌ َبْيَن ذلك { : إىل اثنني؛ كقوله 

  ]الرمل : [ وقوله 
  وِكالَ ذلَك وْجٌه وقََبلْ... ْيرِ وللشَّرِّ مًدى إنَّ للَخ -٢٩٠٧

  :ويف هاتني الفاءين أوجٌه 
  .أنَّ األوىل زائدةٌ ، وقد تقدَّم يف الوجه اخلامس : أحدها 
فبذلك ليفرحوا : أنَّ الفاء الثانية مكررةٌ للتَّوكيد ، فعلى هذا ال تكونُ األوىل زائدةً ، ويكون أصل التَّركيب : الثاين 
  .بذلك فلَيفَْرُحوا : ى القول األول قبلُه يكون أصلُ التَّركيب ، وعل

فلَيْعَجبُوا بذلك فلَيفَْرُحوا؛ : الفاُء األوىل مرتبطةٌ مبا قبلها ، والثانيةُ بفعلٍ حمذوٍف ، تقديره : قال أبو البقاء : الثالث 
  .بياء الغيبة » َيفَْرحُوا فَلْ« تعمَّد زيداً فاضربه واجلمهوُر على : زيداً فاضربه ، أي : كقوهلم 

بتاء اخلطاب ، وهي : وقرأ عثمان بن عفان ، وأيبُّ ، وأنس ، واحلسن ، وأبو جراء ، وابن هرمز ، وابن سريين 
  .» وهو األصلُ والقياُس « : قراءةُ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال الزخمشري 



  .» إنَّها لغةٌ قليلة « : قال أبو حيَّان 
وهي يف مصحفه كذلك ، » فَافَْرحُوا « : ، وهبذا األصل قرأ أيبُّ » افعل « القياَس أن ُيؤَمرَ املخاطب بصيغِة  يعىن أنَّ

» ِليقم زيٌد « : وهي أنَّ األمر بالالَّم يكثر يف الغائب ، واملخاطب املبينِّ للمفعول ، مثال األول : وهذه قاعدةٌ كُلِّيَّةٌ 
ِلُتْعَن حباجيت ، ولتضرب يا زيد ، فإن كان مبنياً للفاعل ، كان : جلمهور ، ومثال الثاين وكاآلية الكرمية يف قراءة ا

« بل الكثري يف هذا النَّْوع األمُر بصيغة » لتأُخذُوا مصافَّكُم « : قليالً؛ كقراءة عثمان ، ومن معه ، ويف احلديث 
« : الَّم للمتكلم وحدُه ، أو معه غريه ، فاألول حنو قُْم يا زيد ، وقوموا ، وكذلك يضعف األمر بال: حنو » افَْعلْ 
ِلَنقُْم ، أي : ومثال الثاين » قُوُموا فألَصلَّ لكُم «  -عليه الصالة والسالم  -تأمر نفسك بالقيام ، ومنه قوله » ألقُْم 

  ]الكامل : [ حنن ، وكذلك النَّْهي؛ ومنه قول الشَّاعر : 

  هلَا أَبداً ما َداَم ِفيَها اجلُرَاِضُم... فال َنُعْد » مْشَق ِد« إذَا ما خََرْجَنا ِمْن  -٢٩٠٨
وقرأ احلسن ، وأبو . خطاباً ، وهذه ليست مشهورة عنه » فَلَتفَْرحُوا « : أنَّه قرأ : ونقل ابُن عطيَّة ، عن ابن عامر 

  .بكسر الالم ، وهو األصل » فَلَيفَْرُحوا « : التياح 
عائٌد على الفضل والرَّْحَمِة ، وإن كانا شيئني؛ ألنَُّهَما مبعىن شيء واحد ، » هو « } ا َيْجَمُعونَ ُهَو َخْيٌر مِّمَّ{ : قوله 

  .ُعبِّر عنه بلفظتني على سبيل التأكيد؛ ولذلك أشري إليهما بإشارة واحدٍة 
  :بتاء اخلطاب ، وهو حيتمل وجهني » َتْجَمُعون « : وقرأ ابن عامر 

االلتفات ، فيكون يف املعىن كقراءة اجلماعة ، فإنَّ الضَّمري يُراد من ُيراُد بالضَّمري يف أن يكون من باب : أحدمها 
  .» فَلَْيفَْرُحوا « : قوله 

فَلَْيفَْرُحوا « وهذه القراءةُ تناسُب قراءة اخلطاب يف قوله } ياأيها الناس قَْد َجآَءْتكُْم { : أنَّه خطاب لقوله : والثاين 
  .طيَّة عنه أيضاً كما نقلها ابُن ع» 

  فصل
فضل اهللا :  -رضي اهللا عنه  -وقال أبو سعيٍد اخلُدريُّ . القرآن : اإلميان ، ورمحته : فضل اهللا : قال جماهد وقتادةُ 

  .القرآن ، ورمحته أن جعلنا من أهله : 
اإلسالم ، : فضلُ اهللا : تزيينهُ يف القلب ، وقال خالُد بن معدان : اإلسالم ، ورمحته : فضلُ اهللا : وقال ابن عمر 

  .السَُّنن : ورمحته 
ُهَو { ِلَيفَْرحِ املؤمنون أن جعلهم من أهله ، : أي } فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرُحواْ { اجلنَّة ، : اإلميان ، ورمحته : فضل اهللا : وقيل 

رة خٌري وأْبقَى ، وما كان عند اهللا ، فهو أوىل خري ممَّا جيمعه الكُفَّار من األموالِ؛ ألنَّ اآلخ: أي } َخْيٌر مِّمَّا َيْجَمُعونَ 
  .بالطَّلب 

َوَما ظَنُّ ) ٥٩(أَْم َعلَى اللَِّه َتفَْتُرونَ قُلْ أََرأَيُْتْم َما أَْنَزلَ اللَُّه لَكُْم ِمْن رِْزقٍ فََجَعلُْتْم ِمْنهُ َحَراًما َوَحلَالًا قُلْ آللَُّه أَِذنَ لَكُْم 
  ) ٦٠(ى اللَِّه الْكَِذَب َيْوَم الِْقَياَمِة إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم لَا َيْشكُُرونَ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَ

  .اآلية } قُلْ أََرأَيُْتْم مَّآ أَنَزلَ اهللا لَكُْم مِّن رِّْزقٍ {  -تعاىل  -قوله 
والذي خيطر بالبال . آلية مبا قبلها وجوهاً ، وال أستحسن واحداً منها ذكر النَّاُس يف تعلُّقِ هذه ا: قال ابن اخلطيب 

  :وجهان 



قال  -عليه الصالة والسالم  -أنَّ املقصود من هذا الكالم ذكر طريق ثالث يف إثبات النبوة ، وذلك أنَّه : األول 
لونه افتراًء على اهللا ، أم تعلُمون أنَّهُ إنَّكُم حتكُُمون حبلِّ بعض األشياء ، وحرمة بعضها ، فهذا احلكم تقو« : للقوم 

ما خاطبكم به من  -تعاىل  -؛ واألول باطلٌ باالتِّفاق ، فلم يبَق إالَّ الثَّاين ، ومن املعلُوم أنَّه » حكٌم َحكََم اُهللا به 
إليكم ، ونيبِّ بعثهُ اهللا  غري واسطٍة ، وملَّا بطل هذا ، ثبتَ أنَّ هذه األحكام إنَّما وصلْت إليكم بقول رسولٍ أرسله اهللا

  .إليكم ، وذلك يدلُّ على اعترافكم بصحَّةِ النبوة والرِّسالة ، فكيف ُتبالغُوا هذه املبالغاِت العظيمِة يف إنكار النبوة؟ 
هتم ، ملَّا ذكر الدَّالئل الكثرية على صحَّة نبوَّة نفسه ، وبيَّن فساد سؤاال -عليه الصالة والسالم  -أنه : الوجه الثاين 

وشبهاهتم يف إنكارها ، أتبع ذلك ببيان فساد طريقتهم يف شرائعهم وأحكامهم ، وبيَّن أنَّ التمييز بني هذه األشياء 
  .باحللِّ واحلرمِة ، مع أنَّه مل يشهد بذلك ال عقلٌ وال نقلٌ ، فدل على أنَّه طريق باطلٌ ، وأنَّهم ليسُوا على شيٍء 

« : موصولةً مبعىن » َما « ُجيوز أن تكُون » ما أنزلَ « : وقوله . » أْخُربوين « : ه مبعىن هذ: » أََرأَيُْتْم « : قوله 
َءآللَُّه { : ما أنزله ، وهي يف حملِّ نصبٍ مفعوالً أوالً ، والثاين هو اجلملة من قوله : ، والعائد حمذوٌف ، أي » الَّذي 

: آهللا أذن لكم فيه؛ واعترض على هذا : ول األولِ حمذوٌف ، تقديره ؟ والعائُد من هذه اجلملة على املفع} أَِذنَ لَكُْم 
  .مينع من وقوع اجلملة بعده مفعوالً ثانياً » قُلْ « بأنَّ قولُه 

وهي حينئٍذ معلَّقةٌ ل » أنزل « استفهاميَّة منصوبة احمللِّ ب » َما « بأنَّه كُرَِّر توكيداً ، وجيوز أن تكون : وأجيب عنه 
االستفهاميَّةُ يف حملِّ رفع باالبتداء ، » ما « وإىل هذا ذهب احلويفُّ ، والزخمشريُّ ، وجيوز أن تكون » أرأيُْتم « 

أذن لكم فيه ، وهذه اجلملة : خربه ، والعائُد حمذوٌف كما تقدَّم ، أي } َءآللَُّه أَِذنَ لَكُْم { : واجلملةُ من قوله 
على باهبا من » أرَأْيَت « الظاهُر من هذه األوجه هو األول؛ ألنَّ فيه إبقاءاً ل ، و» أرَأيُْتم « االستفهاميةُ معلِّقةٌ ل 

وسادَّةٌ مسدَّ » أرأيت « استفهامية ، فإنَّها ُمعلِّقةٌ ل » ما « تعدِّيها إىل اثنني ، وأنَّها مؤثِّرةٌ يف أوهلما خبالف جعل 
  .املفعولني 

على » أْنَزلَ « لبيان اجلنس ، و : » ِمْن « املوصولٍ ، وأن تكون  جيوز أن يكون حاالً من: » ِمْن رزقٍ « : قوله 
ُتجوِّز باإلنزال علن اخللق ، كقوله : أنزله من سبب رزقٍ وهو املطُر ، وقيل : باهبا ، وهو على حذف مضاٍف ، أي 

:  

  ] . ٦ :الزمر [ } وَأَنَزلَ لَكُْم مَِّن األنعام { ]  ٢٥: احلديد [ } َوأَنْزلَْنا احلديد { 
  :هذه وجهان » أم « يف } أَْم َعلَى اهللا تَفَْتُرونَ { : قوله 

آُهللا أِذنَ لكم يف التحليل والتحرمي ، فإنكم تفعلون ذلك بإذنه ، أم : أخربوين : أهنا متصلةٌ عاطفةٌ ، تقديره : أحدمها 
  .تكذُبون على اهللا يف نسبة ذلك إليه 

  .أن تكون منقطعةً : والثاين 
بل أَتفَْتُرونَ على اهللا ، تقريراً لالفتراء : منقطعةٌ مبعىن « أْم » وجيوز أن تكون اهلمزةُ لإلنكارِ ، و « : شري قال الزخم

أيُّ األمرين وقع إذن اهللا : والظَّاهُر هو األولُ؛ إذ املعادلةُ بني اجلملتني اللتني مبعىن املفرد واضحةٌ ، إذ التقدير » 
  .يه؟ لكم يف ذلك ، أم افتراؤكم عل

  فصل
هذه أَْنَعاٌم َوحَْرثٌ { ما ذكروه من حترمي السائبة ، والوصيلة ، واحلام ، وقوهلم : املراد بالشَّيء الذي جعلوه حراماً 

َما { : ، وقوهلم ]  ٣٦: األنعام [ } َوَجَعلُواْ للَِّه ِممَّا ذََرأَ ِمَن احلرث واألنعام َنِصيباً { ]  ١٣٨: األنعام [ } ِحْجٌر 
ثَمَانَِيةَ أَْزوَاجٍ مََّن { : وقوهلم ]  ١٣٩: األنعام [ } ُبطُوِن هذه األنعام َخاِلَصةٌ لِّذُكُورَِنا َوُمَحرٌَّم على أَزَْواجَِنا  ِفي



م إشارة إىل أمر تقدَّ} فََجَعلُْتْم مِّْنهُ َحَراماً َوَحالَالً { : أنَّ قوله : ويدلُّ على ذلك ]  ١٤٣: األنعام [ } الضأن اثنني 
عنهم إالَّ هذا؛ فوجب توجيه الكالم إليه ، مث ملَّا حكى تعاىل ذلك عنهم ، قال  -تعاىل  -منهم ، وملْ حيِك اهللا 

إمَّا أن تكون من : وهذه قسمةٌ صحيحةٌ؛ ألنَّ هذه األحكام } قُلْ َءآللَُّه أَِذنَ لَكُمْ أَْم َعلَى اهللا َتفَْتُرونَ { : لرسوله 
وإنْ كانت ليست من اهللا ، } َءآللَُّه أَِذنَ لَكُْم { : مل تكن ، فإن كانت من اهللا فهو املراد بقوله  ، أو -تعاىل  -اهللا 

  .} أَْم َعلَى اهللا َتفَْتُرونَ { : فهو املراد بقوله 
  فصل

  .استدلَّ نفاةُ القياس هبذه اآلية على ُبطالن القياس 
،  -تعاىل  -؛ فيكون التَّْحليل والتَّحرمي من اهللا -تعاىل  -قول اهللا وهو بعيٌد؛ ألنَّ القياس دليلُ « : قال القرطيبُّ 

، فهو خروٌج عن  -تعاىل  -عند وجود داللة نصبها اهللا تعاىل على احلكم ، فإن خالف يف كون القياس دليالً هللا 
  .» هذا الغرض ، ورجوٌع إىل غريه 

َيْوَمط منصوٌب بنفس الظنِّ « خربها ، و » ظَنَّ « دأة استفهامية ، و مبت» ما « : } َوَما ظَنُّ الذين َيفَْتُرونَ { : قوله 
وأيُّ شيٍء يظُنُّ الذين يفترون يوم القيامة أنِّي فاعلٌ : ، واملصدر مضافٌ لفاعله ، ومفعوال الظن حمذوفان ، واملعىن 

: خذهم به ، وال يعاقبهم عليه ، واملراد منه أْحيَسُبون أنَّ اهللا ال يؤا: أأجنيهم من العذاب ، أم أنتقُم منهم؟ وقيل : هبم 
« ما » جعله فعالً ماضياً ، واملوصولُ فاعله ، و « وما طَنَّ الذين » : تعظيم وعيد من يفتري ، وقرأ عيسى بن عمر 

: التقدير على هذه القراءة استفهاميَّة أيضاً يف حملِّ نصب على املصدر ، وقُدِّمْت ألنَّ االستفهام لُه صدُر الكالم ، و
  ]البسيط : [ االستفهاميَّةُ قد تُنوُب عن املصدرِ؛ ومنه قول الشاعر « َما » أيَّ ظنَّ املفترون ، و 

  ال َتْرقُدان وال ُبؤسى ِلَمْن َرقَدَا... َماذَا َيِغُري اْبنََتْي رَْبعٍ عوِيلُُهَما  -٢٩٠٩
أتى به فعالً ماضياً؛ ألنَّه واقٌع ال حمالة » : قال الزخمشريُّ أيَّ ضربٍ تضربه ، : ، تريد « ما َتضْرب زَْيداً » : وتقول 

وهذا ال يستقيم هنا؛ ألنَّه صار نّصاً يف االستقبال لعمله يف الظرف املستقبل ، وهو يومُ . « ، فكأنَُّه قد وقع وانقضى 
{ بإعطاء العقل ، وإرسال الرُُّسل ،  }إِنَّ اهللا لَذُو فَْضلٍ َعلَى الناس { : القيامة ، وإن كان بلفظ املاضي ، مث قال 

ال يستعملُون العقل يف تأمل دالئل اهللا ، وال يقبلون دعوة أنبياِء اهللا ، وال ينتفُعون } ولكن أَكْثََرُهْم الَ َيْشكُُرونَ 
  .باستماع كالم اهللا 

َعَملٍ إِلَّا كُنَّا َعلَْيكُمْ ُشُهوًدا إِذْ تُِفيُضونَ ِفيِه َوَما َيعُْزُب َعْن  َوَما َتكُونُ ِفي َشأٍْن َوَما َتْتلُو ِمْنُه ِمْن قُْرآٍن َولَا َتْعَملُونَ ِمْن
أَلَا إِنَّ أَْوِلَياَء ) ٦١( ُمبِنيٍ رَبَِّك ِمْن ِمثْقَالِ ذَرٍَّة ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي السََّماِء َولَا أَْصَغَر ِمْن ذَِلَك َولَا أَكَْبَر إِلَّا ِفي ِكتَابٍ

لَُهُم الُْبشَْرى ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوِفي ) ٦٣(الَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ ) ٦٢(لَا خَْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهمْ َيْحَزُنونَ  اللَِّه
إِنَّ الْعِزَّةَ ِللَِّه َجِميًعا ُهَو السَِّميُع الَْعِليمُ َولَا َيْحزُْنَك قَْولُُهْم ) ٦٤(الْآخَِرِة لَا تَْبدِيلَ ِلكَِلَماِت اللَِّه ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعظِيُم 

)٦٥ (  

  .اآلية } َوَما َتكُونُ ِفي َشأٍْن { : قوله 
ملَّا أورد الدالئل على فساد مذاهب الكُفَّار ، وأمر الرسول باجلواب عن شبهاهتم ، وحتمُّل أذاُهم ، والرِّفْقِ هبم ، 

سُّرور للُمطيعني ، ومتاُم اخلوف للمذنبني ، وهو كونه تعاىل عاملاً بعمل كل واحدٍ ذكر هذا الكالم ليحصل به متاُم ال
  .، وما يف قلبه من الدَّواعي والصَّوارف 

النَّافية ، وأوجب » ما « نافية يف املوضعني؛ ولذلك عطف بإعادة » ما « } َوَما َتكُونُ ِفي َشأٍْن َوَما َتْتلُواْ { : قوله 



و » شأن « عائٌد على » منه « والضمُري يف » تكُون « خرب » ِفي َشأٍن « فعال؛ لكوهنا منفيةٌ ، و بعد األ» إال « ب 
يعود : تفسٌري للضَّمري ، وُخصَّ من العموم؛ ألنَّ القرآنَ هو أعظُم شئونه صلى اهللا عليه وسلم ؛ وقيل » ِمن قُرآٍن « 

ِمْن « ِمْن أْجِلِه ، و : أي » من الشَّأن « : رآن ، وقال أبو البقاء على التنزيل ، وفُسِّر بالقرآن؛ ألنَّ كلَّ جزء منه ق
األوىل جارَّةٌ للمفعول من » ِمْن « أنَّها زيدْت يف املفعول به ، و : يعىن . زائدةٌ » ِمْن « و » َتْتلُوا « مفعول » قُرآن 

  .كالَم غري موجبٍ ، واجملرور نكرةٌ وما تتلُو من أجل الشَّأِن قُرآناً ، وزيَدْت ألنَّ ال: أجله ، تقديره 
وما تتلو من أْجلِ : اهلاء عند الفرَّاء تُعود على الشَّأن على تقدير حذف مضاٍف ، تقديره » منه « : وقال مكِّي 

  .حيدثُ لك شأنٌ ، فتتلُوا القرآن من أجله : الشَّأِن ، أي 
األمُر ، : قَْصَدُه ، وأصله اهلمز ، وجيوز ختفيفه ، والشأن أيضاً  قصد يَقِْصُد: مصدر َشأنَ َيْشأنُ شأَنُه ، أي : والشَّأنُ 

وتقول العرب : ما حاله ، قال األخفش : ما شأن فالن؟ أي : احلال ، تقول العرب : وجيمُع على شئون ، والشأنُ 
يف عملٍ من أعمالِ :  وما تكونُ يا حممَُّد يف شأن ، أي: ما عملت عمله ، قال ابن عبَّاس : ما شأْنتُ شأنُه ، أي : 

  .يف شأن من شأن الدُّْنَيا : البِرِّ ، وقال احلسن 
هذا خطاٌب للنيب وأمَِّتِه ، وُخصَّ النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم باخلطاب أوَّالً ، مث } َوالَ َتْعَملُونَ ِمْن َعَملٍ { : قوله 

ْخَتّصاً بالرسول ، إالَّ أنَّ األمَّة داخلُون فيه؛ ألنَّ رئيس ُعمَِّم اخلطاب مع الكلِّ؛ ألنَّ ختصيصُه وإن كان يف الظَّاهر ُم
  ] . ١: الطالق [ } ياأيها النيب إِذَا طَلَّقُْتمُ { : القوم إذا ُخوطب دخل قوُمُه يف ذلك اخلطاب؛ كقوله 

ألنَّه قد » قَدْ « املاضي دون  هنا الفعلُ» إال « هذه اجلملةُ حاليةٌ ، وهو استثناء مفرَّغ ، وويلَ » إِالَّ كُنَّا « : قوله 
وملَّا كانت األفعالُ السَّابقةُ » ُشُهوداً « هذا الظرُف معمول ل » إذْ « : تقدَّمها فعلٌ ، وهو ُمَجوٌِّز لذلك ، وقوله 

، وما  وما كنت: املراُد هبا احلالةُ الدَّائمةُ ، وتنسحُب على األفعالِ املاضيِة ، كان الظَّرُف ماضياً ، وكان املعىن 
« ُتَخلُِّص املضارع ملعىن املاضي ، ومعىن » إذا « تكون ، وما عملتم ، إالَّ كُنَّا عليكم ُشهُوداً ، إالَّ أفضُتم فيه ، و 

أفاض القوم يف احلديث؛ إذا : الدُُّخول يف العملِ ، يقال : تدخلون فيه وتفيضون ، واإلفاضة : أي » ُتِفيُضونَ 
  .وا من عرفة؛ إذا دفعوا منها بكثرهتم اندفُعوا فيه ، وقد أفَاُض

 -إالَّ كُنَّا عليكم ُشُهوداً حني تفيضون فيه ، وشهادة اهللا : ، فيصري التقدير » حني « : ههنا مبعىن » إذ « : فإن قيل 
  .ما علم األشياَء إالَّ عند وجودها ، وذلك باطلٌ  -تعاىل  -عبارة عن علمه؛ فيلزم منه أنَّه  -تعاىل 

أنَّ هذا السُّؤال بناًء على أن شهادة اهللا عبارةٌ عن علمه ، وهذا ممنوٌع؛ فإنَّ الشهادة ال تكون إالَّ عند :  فاجلواب
املشهود عليه ، أمَّا العلم فال ميتنع تقدُّمه على الشَّيِء ، ويدلُّ على ذلك أنَّ الرسول لو أخربنا عن زيٍد أنَُّه يأكل غداً 

  .الِة عاملني هبا ، وال ُنوصفُ بكوننا شاهدين هبا ، كنا من قبل ُحُصول تلك احل
بكسر الزَّاي ، » َيْعزِب « ] :  ٣سبأ [ قرأ الكسائيُّ هنا ، ويف سبأ } َوَما َيْعُزُب َعن رَّبَِّك { :  -تعاىل  -قوله 

حَتَّى خَِفي ، ومنه  غَاَب: أي . َعَزب َيْعزِب وَيْعُزب : ، يقال » َعَزَب « والباقون بضمها ، ومها لغتان يف مضارع 
  ]الطويل : [ الروض العازُب؛ قال أبو متام 

  اطمئنِّي ، أْنَضرُ الرَّوضِ عازبُْه: فقُلُْت ... وقَلْقلَ نأٌي ِمْن ُخراسانَ جَأشَها  -٢٩١٠
املُتباعدُ يف : العازُِب « : وقال الرَّاغب . عازب : ، حتَّى قالوا ِلَمْن ال زوج له » عازِب « : وقيل للغائب عن أهله 
َعزبتْ : غاب ، وقوم ُمعزَُّبون ، أي : رجل عزٌب وامرأة عزبةٌ ، وعزَب عند حلمه ، أي : طلب الكأل ، ويقال 

فقد بُعد عهُده باخلتمة ، وقال : ، أي » َمْن قرأ القرآن يف أربعني يوماً ، فقد عزَّب « : ويف احلديث » عنهم إبلُُهم 
والشَّاُء » : بعد عهده مبا ابتدأ منه ، وأْبطَأ يف تالوته ، ويف حديث أم معبد : أي « : ه قال قريباً منه اهلرويُّ ، فإنَّ



  .« عازٌب حيال 
اليت ضرهبا الفَْحلُ ، فلْم َتْحمل ِلُجدوَبِة السَّنة ، ويف احلديث : البعيُد الذهابِ يف املَْرَعى ، واحلَاِئلُ : والعَازُِب : قال 

عاهن : عازِب ، وللحاضر : ويقال للمالِ الغائب . بعيدِة املرعى : ، أي « بأرضٍ عزوَبةٍ َصْحراَء أصَْبْحَنا » : أيضاً 
  .وما َيبُْعد ، أو ما َيْخفَى ، أو ما يغيُب عن ربِّك : ، واملعىن يف اآلية 

اسٌم ال صفةٌ ، واملعينُّ به : هنا  ما يبعد عنه مثقالُ ، واملثقالُ: مزيدةٌ فيه ، أي : « ِمْن » فاعل ، و « ِمن مِّثْقَالِ » و 
صغاُر النَّملِ : ما يساوي ذرَّة ، والذرُّ : ما ُيساويهِ يف الثِّقل ، واملعىن : وزن ذرَّة ، ومثقال الشَّيِء : الوزنُ ، أي 

  .واحدها ذرَّة ، وهي تكون خفيفة الوزن جدَّاً 
الَ يَْعُزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِفي { : ، مع أنَُّه قال يف سبأ ِلَم قدَّم اهللا ذكر األرض هنا على ذكر السماء : فإن قيل 

  ؟]  ٣: سبأ [ } السماوات َوالَ ِفي األرض 
ملَّا ذكر يف هذه اآلية شهادته على أحوال أهل  -تعاىل  -حقُّ السَّماِء أن تقدَّم على األرض ، إالَّ أنه : فاجلواب 

  .ال يعُزب عنه؛ ناسب أن تقدم األرض على السَّماء يف هذا املوضع  :األرض وأعماهلم ، مث وصل بذلك قوله 

  .بفتحها : ، والباقون » أكرب « و » أصغر « برفع راء : قرأ محزة } َوالَ أَْصَغَر ِمن ذلك والا أَكَْبَر { : قوله 
  :فأما الفتُح ففيه وجهان 

الفتحِة؛ ألنَّه ال ينصرف للوزن والوصف ، واجلرُّ ألْجلِ أنَُّه جرٌّ ، وإمنا كان ب -وعليه أكثر املعربني  -: أحدمها 
  .» ذَرٍَّة « ، أو » ِمثْقَالُ « إمَّا : عطفه على اجملرور ، وهو 

  .امسها ، فهما مبنيَّان على الفتح » أكَْبرَ « و » أصَْغَر « نافيةٌ للجنس ، و » ال « فهو أنَّ : وأمَّا الوجه الثاين 
  :جهني وأمَّا الرَّفُْع فمن و

َما « : مزيدة فيه؛ كقولك » ِمْن « إذ هو مرفوٌع بالفاعليَّة ، و » مثقال « العطُف على حملِّ : أشهرمها عند املعربني 
  .ورفعها » امرأة « جبرِّ » قَاَم ِمْن رُجلٍ وال امرأٍة 

ُع على االبتداء ليكون كالماً برأسه ، والوجهُ النَّْصُب على نفي اجلنس ، والرَّف: أنَُّه مبتدأ ، قال الزخمشري : والثاين 
فتحاً يف موضع اجلرِّ؛ المتناع الصَّرف إشكالٌ؛ » ِمثقال ذرٍَّة « ، أو على لفظ » مثقالُ ذرٍَّة « ويف العطف على حملِّ 

مشكل؛ ألنَّه يلزم منه أن يكون ذلك الشيء الذي يف الكتاب » ال يعُزب عنه شيٌء إالَّ يف كتاب « : ألنَّ قولك 
  .إال يف كتاب مبنيٍ فيعزُب ، وهو باطلٌ ، وهذان الوجهان اختيار الزَّجَّاج : خارجاً عن علم اهللا ، ويصري التقدير 

إالَّ يف « : استثناًء منقطعاً ، قال » إالَّ يف كتابٍ « وهو أن يكون : وقد يزول هذا اإلشكالُ مبا ذكره أبو البقاِء 
  .» الستثناُء منقطع إالَّ هو يف كتابٍ ، وا: كتابٍ؛ أي 

  :أجاب بعُض احملقِّقني من وجهني « : قال ابن اخلطيب 
  .أن االستثناء منقطع : أحدمها 
  :أن الُعُزوب عبارةٌ عن مطلق البعد ، واملخلوقات قسمان : واآلخر 
  .قسٌم أوجده اهللا ابتداًء من غري واسطٍة ، كاملالئكِة ، والسمواِت ، واألرضِ : أحدمها 
جدُه بواسطةِ القسم األوَّلِ ، مثل احلوادث احلادثة يف عامل الكون والفساد ، وهذا قد يتباعدُ يف سلسلة وقسُم أو

ال يبعد عن مرتبة وجوده مثقالُ ذرَّة يف األرض ، وال يف : العلِّية واملعلُوليَّة عن مرتبة وجود واجب الوجود ، فاملعىن 
  .» وأثبت فيه صور تلك املعلومات السماء ، إال وهو يف كتاب مبني كتبه اهللا ، 

، وهو يف « أكرب » و « أْصَغَر » فقد آل األمرُ إىل أنَُّه جعله استثناء مفرَّغاً ، وهو حالٌ من « : قال شهاب الدين 



  .إنَّه متَّصلٌ وال منقطع إذ املُفرَّغُ ال يقال فيه ذلك : قوَّة االستثناء املتَّصل ، وال يقال يف هذا 
وما يعُزب عن ربِّك من مثقال ذرة يف األرض وال يف » : ، والتقدير « الواو » : مبعىن « إالَّ » : ينُّ وقال اجلرجا

وهو : أي } إِالَّ ِفي ِكتَابٍ مُّبِنيٍ { : وههنا متَّ الكالم وانقطع ، مث ابتدأ بقوله « السَّماء وال أصْغر من ذلك وال أكرب 
  :موضع واو النَّسق؛ كقوله «  إالًَّ» يف كتاب مبني ، والعرُب تضُع 

وهذا الذي قاله اجلرجاينُّ ] .  ١٥٠: البقرة [ } إِالَّ الذين ظَلَُمواْ ِمْنُهْم { ]  ١٤٨: النساء [ } إِالَّ َمن ظُِلَم { 
لٍ ضعيٌف جداً ، وقد تقدَّم الكالُم يف هذه املسألة يف البقرة ، وأنَُّه شيٌء قال به األخفش ، ومل يثُبْت ذلك بدلي

  .صحيح 
وكذا » ليس شيء من ذلك إالَّ يف كتاب » « إالَّ يف كتاب « : ويزيل اإلشكال أن تُقدَّر قبل قوله : وقال أبو شامة 

  ] . ٥٩: األنعام [ تقدر يف آية األنعام 
فيها » مثال  «، وُيَبيِّنه أن » ِمثْقَال « إنَّه معطوٌف على : ومل يقرأ يف سبأ إال بالرفع ، وهو يقوي قول من يقول 

َوَما َتسْقُطُ { : وقد تقدَّم الكالُم على نظري هذه املسألة يف سورة األنعام ، يف قوله . بالرَّفع؛ إذ ليس قبله حرفُ جرٍّ 
وأنَّ صاحب النَّظم اجلرجاينَّ ]  ٥٩: األنعام [ } إِالَّ ِفي ِكَتابٍ مُّبِنيٍ { : إىل قوله ]  ٥٩: األنعام [ } ِمن َوَرقٍَة 

وتقدَّم بيانُ . » لوْ جَعلَْناُه كذا ، لفسد املعىن « : ال الكالم فيها على الكالمِ يف هذه السورة ، وأنَّ أبا البقاء قال أح
  ] . ٥٩: األنعام [ فساده ، واجلواب عنه هناك ، فالتفت إيله 

  .اآلية } أالا إِنَّ أَْولَِيآَء اهللا { : قوله 
  .اختلفوا فيمن يستحقُّ هذا االسم 

  .} الذين آَمُنواْ َوكَاُنواْ َيتَّقُونَ { هم الذين ذكرهم اهللاُ يف كتابه ، بقوله : فقال بعضهم 
: كنُت عند النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم فقال : هم املتحابُّون يف اهللا ، ملا روى أبو مالك األشعري ، قال : وقال قوم 

: ، قال » بطُُهم النبيون والشُّهداء بقرهبم ومقعدهم من اهللا يوم القيامِة إنَّ ِهللا عباداً لْيُسوا بأنبياء وال شهداء ، يغ« 
فرأيُت يف : حدِّثنا يا رسول اهللا عنهم ، قال : ويف ناحية املسجِد أعريب ، فجثا على ركبتيه ، ورمى بيديه ، مث قال 

من بلداٍن شتَّى ، وقبائل شتَّى لَْم يكُْن  ُهم عباٌد من عباِد اِهللا ،« : وجِه النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم البشر؛ فقال 
ر بينُهْم أرحاٌم يتواصلون هبا ، وال ُدْنَيا يتباذلُون هبا ، يتحابُّون برُوحِ اِهللا ، جيعل اهللا وُجوهُهم نُوراً ، وجيعل هلم مناب

  .» من لؤلؤٍ قدَّام الرمحن ، يفزع الناُس وال يفزُعون ، وخياُف النَّاُس وال خيافُون 
هم الذين تولَّى اهللا هدايتهم بالربهان وتولَُّوا القياَم حبق الُعُبوديَِّة هللا ، والدَّعوة إليه : أولياء اهللا : أبو بكر األصم  قال

.  
أنَّ تركيب الواو ، والالَّم ، والياِء يدل على معىن القرب ، فويلُّ كلِّ شيء هو الذي كون قريباً منه ، : واعلم 

باملكان واجلهة حمالٌ؛ فالقرب منه إنَّما يكونُ ، إذا كان القلُب ُمْسَتْغرقاً يف ُنور معرفة اهللا  -عاىل ت -والقُْرب من اهللا 
، فإنْ رأى ، رأى دالئلَ قُْدَرِة اهللا ، وإن مسع ، مسع آيات اهللا ، وإن نطَق ، نطَق بالثناء على اهللا ، وإن  -تعاىل  -

د ، اجتهد يف طاعِة اهللا ، فهنالك يكون يف غاية القرب من اهللا؛ فحينئذ يكون حترَّك ، حترَّك يف خدمة اهللا ، وإن اجته
  .ولّياً 

  :يف حملِّه أوجٌه } الذين آَمُنواْ { : قوله تعاىل 
ن أو مبتدأ ، واخلرب اجلملةُ » إنَّ « هم الذي آمنوا ، أو خرب ثان ل : أنَّه مرفوٌع خرب مبتدأ مضمر ، أي : أحدها 



» إنَّ « ألنَّ موضعه رفٌع باالبتداء قبل دخول » أْولَياء « ، أو على النَّْعت على موضع } مُ البشرى لَُه{ : منق وله 
، أو بدل من املوضع أيضاً ، ذكرمها مكِّي ، وهذان الوجهان على مذهب الكوفيني؛ ألنَّهم جيُرون التَّوابع كلَّها 

  .جمرى عطف النَّسق يف اعتبار احمللِّ 
  .» عليهم « رُّ بدالً من اهلاِء ، وامليم يف حمله اجل: وقيل 
، » أمدحُ « ، أو بدالً منهم على اللفِظ ، أو على إضمار فعلٍ الئقٍ وهو » أولياء « منصوُب احمللِّ نعتاً ل : وقيل 

اجلملة من  الرفُع من مخسة ، واجلرُّ من وجه واحد ، والنَّصُب من ثالثة ، وإذا مل جتعل: فقد حتصَّل فيه تسعةُ أوجٍه 
  .أو ثالثاً » إنَّ « جاز فيها االستئناُف ، وأن تكون خرباً ثانياً ل » الَّذين « خرباً ل » هلُُم الُبْشَرى « : قوله 
تعاىل  -سألُت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قوله : روى عبادة بن الصَّامت ، قال } لَُهُم البشرى { : قوله 

 -وقال . هي الرُّؤيا الصَّاحلةُ ، يراها املسلُم أو ُترى لُه : قال } حلياة الدنيا َوِفي اآلخرة لَُهُم البشرى ِفي ا{ :  -
  ». الرُّؤيا الصَّاحلة جزٌء من ستٍَّة وأربعني جزءاً من النُّبوَِّة « :  -عليه الصالة والسالم 

: قلت يا رُسول اهللا : ة؛ ملا روى أبو ذرٍّ ، قال اجلنَّ: الثَّناُء احلسن ، ويف اآلخرة : الُبشَْرى يف الدُّنيا هي : وقيل 
هي نزول املالئكة : وقال الزهريُّ ، وقتادة . تلك عاجلُ ُبْشَرى املؤِمن : الرَّجل يعمل لنفسه ، وحيبُّه الناس ، قال 

َتَخافُواْ َوالَ َتحَْزُنواْ َوأَْبِشُرواْ  َتَتنَزَّلُ َعلَْيهُِم املالئكة أَالَّ{ :  -تعاىل  -تعاىل عند املوت ، قال  -بالبشارة من اهللا 
  .وروى عطاء حنوه ، عن ابن عباسٍ ] .  ٣٠: فصلت [ } باجلنة 

: البقرة [ } وََبشِّرِ الذين آَمُنواْ { : هي ما بشَّر اهللا املؤمنني يف كتابه من جنَّته ، وكرمي ثوابه ، كقوله : وقال احلسن 
  ] . ٣٠: فصلت [ } َوأَْبِشرُواْ باجلنة { ]  ٢٢٣: قرة الب[ } َوَبشِّرِ املؤمنني { ]  ٢٥

  .بشَّرهم يف الدُّنيا بالكتاب والرسُول أهنم أولياء اهللا ، وبشَّرهم يف القبور ، ويف كتب أعماهلم باجلنَّة : وقيل 
  :جيوز فيه وجهان : } ِفي احلياة الدنيا { : قوله 

  .تقع يف الدُّنيا ، كما فُسِّرت بالرُّؤيا الصَّاحلة  البشرى: أنَّه متعلٌق بالبشرى ، أي : أظهرمها 
  .لوقوعه خرباً » هلم « فتتعلق مبحذوف ، والعاملُ يف احلال االستقراُر يف » الُبْشَرى « أنَّها حالٌ من : والثاين 

  .ال تغيري لقوله ، وال خلف لوعده : مجلةٌ مستأنفةٌ ، أي » ال تْبديلَ « : قوله 
إشارةٌ إىل النَّعيم ، : إشارةٌ للُبْشَرى ، وإن كانت مؤنَّثةً؛ ألنَّها يف معىن التَّبشري ، وقال ابن عطيَّة »  ذَِلَك« : وقوله 

  .» ذَِلكَ إشارةٌ إىل كوهنم مُبشِّرين يف الدَّارين « : وقال الزخمشري 
ا حكى عن الكُفار شبهاهتم املتقدمة ، وأجاب عنها وههنا متَّ الكالم ، واعلم أنَّ اهللا ملَّ} َوالَ َيحُْزنَك قَْولُُهْم { : قوله 

عدلُوا إىل طريقٍ آخر ، وهو أنَُّهم هدَُّدوه ، وخوَّفُوه بأهنم أصحاب أموالٍ وأتباع؛ فنسعى يف قهرك ، ويف إبطالِ 
  .} َوالَ َيحُْزنَك قَوْلُُهْم { : عن هذا الطريق بقوله  -تعاىل  -أمرك ، فأجاب 

  .ن ذلك ، ومل يزل خائفاً حىت هاجر ، مث بعد ذلك خياف حاالً بعد حالٍ كيف آمنُه م: فإن قيل 
أنَّ اهللا وعدهُ بالنَّصر والظَّفر مطلقاً ، والوقت ما كان معيَّناً ، فهو يف كُلِّ وقت كان خياف من أن ال : فاجلواب 

حذفت : قيل » قَْوهلُم « : قوله يكون هذا الوقُت املعيَُّن ذلك الوقت؛ فحينئٍذ حيصل االنكساُر يف هذا الوقت ، و
وال حيزنك قوهلم الدَّال على تكذيبك ، وحذف الصِّفة ، وإبقاء املوصوف قليلٌ ، : صفته؛ لفهم املعىن ، إذا التقدير 

  .خبالف عكسه 
  .بل هو عامٌّ أريد به اخلاصُّ : وقيل 

  .، استئنافاً ، وهو ُمْشِعرٌ بالعلِّيَّة » إنَّ « العامَّةُ على كسر } إِنَّ العزة للَِّه { : مث ابتدأ فقال 



إِنَّ العزة للَِّه { : ِلمَ ال ُيْحزُِنه قوهلم ، وهو ممَّا ُيْحزِن؟ فأجيب بقوله : هو جواُب سؤال مقدَّر؛ كأنَّ قائالً قال : وقيل 
  ، ليس هلم منها شيٌء ، فكيف تبايل بقوهلم؟} َجِميعاً 

وإن كان من املستحيل أن يتوهَّم » إنَّ العزَّة « : ن ُيعتمد ، مث يبتدأ بقوله ينبغي أ» قوهلم « : والوقف على قوله 
  :وفيها خترجيان » أنَّ « بفتح » أنَّ العزَّة « أَحٌد أنَّ هذا من مقوهلم ، إالَّ من ال يعتربُ بفهمه ، وقرأ أبو حيوة 

  .نَّ العزة هللا مجيعاً ال حيزنك قوهلم؛ ألجل أ: أنَّها على حذف الم العلَّة ، أي : أحدمها 
وال حيزُنك أنَّ العزَّة هللا ، وكيف يظهُر هذا التَّوجيُه : كأنَّه قيل » قوهلم « وما يف حيِّزها بدلٌ من » إنَّ « أنَّ : الثاين 

، أو جيوز القولُ به ، وكيف ينهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك يف املعىن ، وهو ملْ يتعاطَ شيئاً من تلك 
مث أنكره ، فاملنكر « قوهلم » ومْن جعله بدالً من « : األسباب؟ وأيضاً؛ فمْن أيِّ قبيلٍ اإلبدالُ هذا؟ قال الزخمشريُّ 

أنَّ إنكارُه للقراءة منكٌر؛ ألنَّ معناها صحيٌح على ما ذكر من : يعين . » هو خترجيه ، ال ما أنكره من القراءة به 
  .لتَّخريُج ، وقد أنكر مجاعةٌ هذه القراءة ، ونسُبوها للغلط وألكثر منه التَّعليل ، وإنَّما املنكر هذا ا

  .» فتُحها شاذٌّ يقارُب الكفر ، وإذا كسرت كان استئنافاً ، وهذا يدلُّ على فضيلة علم اإلعراب « : قال القاضي 
  .يف هذا املوضع وهو كفٌر وغلوٌّ » إنَّ « ال جيوز فتح : وقال ابن قتيبة 

  .» قوهلم « معمولةٌ ل » أنَّ « وإنَّما قاال ذلك بناًء منهما على أنَّ : ان قال أبو حيَّ
وهي واجبةُ الكسر بعد القول إذا حكيت به ، فكيف يتوهَّم » قَْوهلُم « قال شهاب الدين كيف تكون معمولة ل 

  .جهٌ صحيٌح ذلك؟ وكما ال يتوهَّم هذا املعىن مع كسرها ، ال يتوهَّم أيضاً مع فتحها ما دام له و

حالٌ من الِعزَّة ، وجيوز أن يكون توكيداً وملْ ُيؤنَّثْ بالتَّاء؛ ألنَّ فعيالً يستوي فيه املذكر واملؤنَّثُ ، » َجِميعاً « و 
  ] . ٥٦: األعراف [ } إِنَّ َرْحَمةَ اهللا قَرِيٌب مَِّن احملسنني { : لشبهه باملصادر ، وقد تقدَّم حتريره يف قوله 

  فصل
أنه ال يعطي الكفَّار : ، يعطي ما يشاء لعباده ، والغرُض منه  -تعاىل  -إنَّ مجيع العزَّة والقدرة هللا : املعىن : قيل 

اجملادلة [ } كََتبَ اهللا َألغِْلَبنَّ أََناْ ورسلي { : قدرة عليه ، بل يعطيه القدرة عليهم حىت يكون هو أعز منهم ، ونظريه 
. ٥١: غافر [ } لََنا إِنَّا لََننُصرُ ُرُس{ ]  ٢١:   [  

 -أن املشركني يتعزَّزُون بكثرة خدمهم وأمواهلم ، وخيوفونك هبا ، وتلك األشياء كلها هللا : املراد : قال األصمُّ 
  .قادٌر على أن يسلب منهم كل تلك األشياء ، وينصرك ، وينقل أمواهلم وديارهم إليك  -تعاىل  -، فهو  -تعاىل 

  ] . ٨: املنافقون [ } َوِللَِّه العزة َولَِرُسوِلِه َوِللُْمْؤِمنَِني { : كاملُضادَّة لقوله } نَّ العزة للَِّه َجِميعاً إِ{ : قوله : فإن قيل 
  .ال مضادَّة؛ ألنَّ عزَّة الرسول واملؤمنني كلها باهللا ، فهي هللا : فاجلواب 

  .، فُيكافئهم على ذلك يسمع ما يقولون ، ويعلُم ما يعزمون : أي } ُهَو السميع العليم { 

اَء إِنْ يَتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوإِنْ أَلَا إِنَّ ِللَِّه َمْن ِفي السََّماوَاِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ َوَما َيتَّبِعُ الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشَركَ
ِلَتْسكُُنوا ِفيِه وَالنَّهَاَر ُمْبِصًرا إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ  ُهَو الَِّذي جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ) ٦٦(ُهْم إِلَّا َيْخُرُصونَ 

ْن ُسلْطَاٍن بَِهذَا قَالُوا اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا سُْبحَاَنُه ُهَو الْغَنِيُّ لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ إِنْ عِْنَدكُْم ِم) ٦٧(
َمتَاٌع ِفي الدُّْنَيا ثُمَّ ) ٦٩(قُلْ إِنَّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب لَا ُيفِْلُحونَ ) ٦٨(َعلَى اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ أََتقُولُونَ 

  ) ٧٠(إِلَيَْنا َمْرجِعُُهْم ثُمَّ ُنِذيقُُهُم الَْعذَاَب الشَِّديدَ بَِما كَانُوا َيكْفُُرونَ 



  .اآلية } أالا إِنَّ للَِّه َمن ِفي السماوات َوَمْن ِفي األرض { : قوله تعاىل 
دل على أنَّ كلَّ ما ال يعقلُ ]  ٥٥: يونس [ } أالا إِنَّ للَِّه َما ِفي السماوات واألرض { : ملَّا ذكر يف اآلية املتقدمة 

صَّة بالعقالء؛ فدلَّ على أنَّ كلَّ العقالء وهي خمت» ِمْن « ، وِملٌْك لُه ، وههنا أتى بكلمة  -تعاىل  -، فهو ُملٌْك هللا 
من يف « املراد ب : وقيل . داخلون حتت ملك اهللا وملكه ، فدلَّ جمموُع اآليتني على أنَّ الكُلَّ ُملْكُه وِملْكُه 

انوا له ويف العقالء املَُميَُّزون ، وهم املالئكة والثقالن ، وخصَّهم بالذِّكر؛ ليدل على أن هؤالء إذا ك: » السَّمواتِ 
، فيكون ذلك من  -تعاىل  -ملكه ، فاجلمادات أوىل هبذه الُعُبوديَّة ، فيكون ذلك قدحاً يف جعل األصنام ُشركاء هللا 

  .بابِ التنبيه باألعلى على األدىن ، وجيوز أن يراد العموم ، وغلب العاقل على غريه 
« ومفعول » يتَّبُع « مفعولُ » ُشَركَاء « افية ، وهو الظاهر ، و هذه أن تكون ن» ما « جيوز يف » َوَما َيتَّبُِع « : قوله 

« مفعول : وما يتَّبُع الذين يدُعون من ُدون اِهللا آهلةً ُشركَاَء ، فآهلة : حمذوٌف لفهم املعىن ، والتقدير » َيْدُعون 
  .، وهو قول الزَّخمشرّي » يتبع « مفعول : » شركاء « و » َيْدُعونَ 

وما يتَّبعون حقيقة الشُّركاء ، وإن كانُوا ُيَسمُّوهنا شركاء؛ ألنَّ شركة اهللا يف : وما يتَّبعون شركاء  ومعىن« : قال 
وأيَّ شيٍء : استفهاماً ، يعين » ما « وجيوز أن تكون » : الربوبية حمال ، إن يتَّبُعون إالَّ ظنَّهم أهنم شركاُء مث قال 

وما يتبع الذين « : وكان حقُّه » يتَّبع « ، وعلى األوَّل ب » َيْدُعونَ  «على هذا نصب ب » شركاء « يتَّبعون ، و 
وهذا الذي ذكرُه الزخمشريُّ قد ردَّه مكِّي . « فاقتصر على أحدمها للداللة » يدعون من دون اهللا شركاء شركاء 

  .وأبو البقاء 
ألنَُّه } إِن َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظن { ام مقامه ق« يتَّبع » ومفعول « َيْدُعون » ب « شركاء » انتصب : أما مكي ، فقال 

  .ألنَّك تنفي عنهم ذلك ، واهللا قد أخرب عنهم بذلك « يتَّبع » هو ، وال ينتصُب الشُّركاء ب 
ألنَّ املعىن يصري إىل أنَّهم مل » يتَّبعون « وال جيوزُ أن يكون مفعُول » َيْدُعونَ « وشركاء مفعولُ » : وقال أبو البقاء 

  .« يتَّبعوا شركاء ، وليس كذلك 
« أنَّه يئول املعىن إىل نفي اتِّباعهم الشركاء ، والواقع أنَُّهم قد اتََّبُعوا الشركاء : معىن كالمهما » : قال شهاب الدِّين 

يتهم هم هلم أهنم وإن اتَّبعُوا شركاء ، فلْيُسوا بشركاَء يف احلقيقِة ، بل يف تسم: وجوابه ما تقدَّم من أنَّ املعىن . 
، « ما رأيُت رجالً » : بذلك ، فكأنَّهم مل يتَّخذوا شركاء ، وال اتبعوهم لسلب الصِّفة احلقيقيَّة عنهم ، ومثله قولك 

استفهاميَّة ، « ما » َمْن يستحقُّ أن يسمَّى رجالً ، وإن كنت قد رأيت الذَّكر من بين آدم ، وجيوز أن تكون : أي 
  .ا بعدها ، وقد تقدَّم قولُ الزخمشري يف ذلك وتكون حينئٍذ منصوبةً مب

  .» يتَّبع « اإلنكار والتَّوبيخ ، كانت امساً يف موضع نصبٍ ب : استفهاماً مبعىن » ما « لو جعلت : وقال مكِّي 
للَِّه  أالا إِنَّ{ : يف قوله » َمْن « نسقاً على » الذي « موصولة مبعىن » ما « وجيوز أن تكون . وقال أبو البقاء حنوه 

  .} َمن ِفي السماوات 
وهللا ما يتَّبعه الذين يدُعون من : كأنَُّه قيل » َمْن « موصولة معطوفة على » ما « وجيوز أن تكون : قال الزخمشري 

  .وله شركاؤُهم : دون اهللا شركاء ، أي 
والذي يتَّبعه املشركون باطلٌ :  هذه املوصولة يف حملِّ رفع باالبتداء ، واخلُرب حمذوٌف تقديره» ما « وجيوز أن تكون 

  .، فهذه أربعة أوجٍه 
  .باخلطاب ، وعزاها الزخمشريُّ لعلّي بن أيب طالب » َتدُعون « : وقرأ السلمي 
  .وهي قراءةٌ غُري متَّجهة : قال ابُن عطيَّة 



: ى االستفهام ، أي عل» وما يتَّبع « ووجهه أن حيمل : قد ذكر توجيهها الزخمشريُّ ، فقال : قال شهاب الدِّين 
ويطيُعونه ، فما لكم  -تعاىل  -أنَّهم يتَّبُعون اهللا : وأيُّ شيء يتَّبع الذين تدُعوهنُم شركاء من املالئكة والنبيني ، يعين 

  ] . ٥٧: اء اإلسر[ } أولئك الذين َيْدُعونَ َيْبَتُغونَ إىل َربِّهُِم الوسيلة أَيُُّهْم أَقَْرُب { : ال تفعلُون مثل فعلهم؛ كقوله 
مفعولٌ به ، فهو استثناٌء مفرَّغ ، ومفعولُ الظَّن حمذوٌف ، تقديره » الظَّن « نافية ، و » إنْ » « إن يتَّبُِعون « : قوله 

إن يتَّبُعون إالَّ : عوضاً من الضمري ، تقديره » أل « تكون : إن يتَّبُعون إالَّ الظَّنَّ أنَُّهم شركاُء ، وعند الكوفيني : 
  .إن يتبعون إال الظن ، ال اليقني : ُهم أهنم شركاُء ، واألحسُن أن ال يقدر للظَّنِّ معمولٌ؛ إذ املعىن ظنَّ

» َتْدُعونَ « مطابقاً له ، ومن رأ » يتَّبُِعونَ « بياء الغيبة ، فقد جاء ب » َيْدُعون « من قرأ » إن يتَّبُعون « : وقوله 
إن يتَّبُِعون إالَّ ظنوهنم الباطلة : اتاً؛ إذ هو خروٌج من خطابٍ إىل غيبة ، واملعىن التف: » يتَّبُِعون « باخلطاب ، فيكون 

  .يكذبون ، وقد تقدَّم يف األنعام : } َوإِنْ ُهْم إِالَّ َيخُْرُصونَ { ، 
  .اآلية } ُهَو الذي جََعلَ لَكُُم الليل { : قوله تعاىل 

هبذه اآلية ، وانظر إىل فصاحتهم ، حيث حذف من كل مجلٍة ما ثبت يف ملَّا ذكر أنَّ العزة هللا مجيعاً ، احتجَّ عليه 
وحذفها من جعل النهار ، وذكر صفة » ِلَتْسكُنُوا « : األخرى؛ وذلك أنَّه ذكر علَّة جعل الليل لنا ، وهي قوله 

و الذي جعل لكم الليل ه: وحذفها من الليل ، لداللة املقابل عليه ، والتقدير » ُمْبصِراً « : النَّهار ، وهي قوله 
عليه ، وحذف » مُْبصِراً « لداللة » ُمظْلماً « ُمظْلماً لتْسكُنُوا فيه ، والنهار مُْبصِراً لتتحرَّكُوا فيه ملعاشكم ، فحذف 

  .وهذا أفصُح كالمٍ » لتسكنوا « لداللة » لتتحرَّكُوا « 

  .» هناُرهُ صائم ، وليله قائم ونائم « : م أسند اإلبصاَر إىل الظَّرف جمازاً كقوهل» ُمْبصِراً « : وقوله 
  ]الطويل : [ قال 

  ونِْمُت وما لَْيلُ املِطيِّ بَِناِئمِ...  -٢٩١١
صار ذا ضياء؛ فيكون هذا من باب النسب؛ : صار ذا ظلمة ، وأضاء النَّهار : أظلم اللَّْيلُ : يقال : وقال قطرب 

، إالَّ أنَّ ذلك إمنا جاء يف الثالثيِّ ، ]  ٢١: احلاقة [ } يَشٍة رَّاِضَيٍة ِع{ :  -تعاىل  -البُن وتامٌر ، وقوله : كقوهلم 
يف أحد ]  ٤٦: فصلت [ } َوَما رَبَُّك بِظَالَّمٍ لِّلَْعبِيدِ { :  -تعاىل  -بالتضعيف عند بعضهم يف قوله » فعَّال « ويف 

  .األوجه 
  .يتدبَُّرون ما يسمُعون ، ويعَتبُِرون : أي }  إِنَّ ِفي ذلك آلَياٍت لِّقَْومٍ َيْسَمُعونَ{ : مث قال 

إِنَّ { ما جعلُه إال هلذا الوجه ، وقوله  -تعاىل  -يدل على أنَّه } َجَعلَ لَكُُم الليل لَِتْسكُنُواْ ِفيِه { : قوله : فإن قيل 
  .من الدالئل  أراد بتخليقِ الليل والنهار أنواعاً كثرية -تعاىل  -يدلُّ على أنَّه } ِفي ذلك آليَاٍت 

ال يدلُّ على أنَّه ال حكمة فيه إالَّ ذلك ، بل ذلك يقتضي حصول » ِلتسكُنوا « :  -تعاىل  -أن قوله : فاجلواب 
  .تلك احلكمة 

  .اآلية } قَالُواْ اختذ اهللا َولَداً سُْبَحاَنُه ُهَو الغين { : قوله تعاىل 
: قوهلم : املالئكة بنات اهللا ، وقيل : يعين املشركني » قالوا « هذا نوع آخر من أباطيلهم اليت حكاها اهللا عنهم ، 

األوثان أوالد اهللا ، وحيتمل أن يكون قد كان فيهم قوٌم من النصارى قالوا ذلك ، مث استنكر هذا القول ، فقال بعده 
ما يف السموات واألرض ،  غنّياً مالكاً لكلِّ -تعاىل  -فكونه } ُهَو الغين لَُه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : 

  :يدلُّ على أنه سبحانه يستحيل أن يكون لُه ولد ، وبيانه من وجوه 
أنَّه لو كان حمتاجاً ، الفتقر إىل صانعٍ آخر ، وهو حمال ، وكل من كان غنّياً فال بد أن يكون فرداً منزَّهاً عن : األول 



جزٌء من أجزائه ، والولد عبارةٌ عن انفصال جزء من األعضاء واألبعاض ، ومن كان كذلك ميتنع أن ينفصل عنه 
غنّياً مينع من ثُُبوت  -تعاىل  -أجزاء اإلنسان ، مث يتولَّد من ذلك اجلزء مثله ، وإذا كان هذا حماالً ، ثبت أنَّ كونه 

  .الولد لُه 
امتنع عليه االنقراض ، والولُد إمنا أن من كان غنّياً ، كان قدمياً أزلّياً باقياً سرمدّياً ، وكل من كان كذلك : الثاين 

غنّياً ، يدل على أنه  -تعاىل  -حيصل للشَّيِء الذي ينقضي وينقرض ، فيكون ولده قائماً مقامه؛ فثبت أنَّ كونه 
  .ميتنع أن يكون له ولد 

ع أن يكون له أنَّ كلَّ من كان غنّياً ميتنع أن يكون موصوفاً بالشهوة واللذة ، وإذا امتنع ذلك ، امتن: الثالث 
{ : وهذا نظُري قوله } لَُه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : مث قال . وباقي الوجوه يطول ذكرها . صاحبةٌ وولد 

  }إِن كُلُّ َمن ِفي السماوات واألرض إِالَّ آِتي الرمحن َعْبداً 

إِنْ { : ف عليهم باإلنكار والتوبيخ ، فقال وملَّا بيَّن بالدليل الواضح امتناع ما أضافُوا إليه ، عط]  ٩٣: مرمي [ 
مبتدأ ُمؤخَّراً ، » ِمْن سلطاٍن « جيوز أن يكون خرباً مقدَّماً ، و » عندكُم « نافية و » إنْ « : } ِعنَدكُْم مِّن ُسلْطَاٍن 

مزيدةٌ على كال » ِمْن « مرفوعاً بالفاعليَّة بالظرف قبله؛ العتماده على النفي ، و » من سلطان « وجيوز أن يكون 
ألنَّه مبعىن احلُجَّة والربهان ، وأن يتعلَّق مبحذوف صفة له؛ فيحكم » ُسلْطان « التقديرين ، وهبذا جيوز أن يتعلق ب 

  .على موضعه باجلرِّ على اللفظ ، وبالرفع على احمللِّ؛ ألنَّ موصوفه جمرور حبرِف جرٍّ زائٍد ، وأن يتعلَّق باالستقرار 
ما « على أن جيعل القولُ مكاناً للسُّلطان؛ كقوله » إنْ عندكُم « : الباُء حقُّها أن تتعلَّق بقوله : قال الزخمشريُّ 

: يعىن . هبذا متعلٌق مبعىن االستقرار : إن عندكم مبا تقولون سلطانٌ وقال اخلويفُّ : كأنه قيل » عندكم بأرضكم موٌز 
  .الذي تعلَّق به الظرف 

  .وقد تقدَّم أنَّ اآلية حيتجُّ هبا نُفاة القياس يف إبطال التقليد } لَى اهللا َما الَ َتْعلَُمونَ أَتقُولُونَ َع{ : مث قال 
  .اآلية } قُلْ إِنَّ الذين يَفَْتُرونَ َعلَى اهللا الكذب { :  -تعاىل  -قوله 

قائل دليلٌ على صحة قوله ، ظهر أن ملَّا بيَّن بالدليل القاطع أنَّ إثبات الولد هللا قول باطلٌ ، مث بيَّن أنه ليس هلذا ال
ال ينجح يف سعيه ، وال : ، فبيَّن أنَّ من هذا حاله ، فإنَّه ال يفلُح ألبتَّة ، أي  -تعاىل  -ذلك املذهب افتراء على اهللا 

  .يفوز مبطلُوبه ، بل خاب وخسر 
  :من وجهني » متاع « جيوز رفع } َمَتاٌع ِفي الدنيا { : قوله 

كيف ال يفلُحون : مبتدأ حمذوف ، واجلملة جواٌب لسؤالٍ مقدَّر ، فهي استئنافيةٌ ، كأنَّ قائالً قال  أنه خُرب: أحدمها 
  .ذلك متاع : ، وهم يف الدنيا مفلحون بأنواع ممَّا يتلذّذون به؟ فقيل 

متتُّعٌ : أي » متاع « نفس جيوز أن يتعلق ب» ِفي الدُّنيا « هلُم متاٌع ، و : أنه مبتدأ ، واخلرب حمذوٌف تقديره : والثاين 
فهو يف حملِّ رفعٍ ، ومل يقرأ بنصبه هنا ، خبالف قوله » متاع « يف الدنيا ، وجيوز أن يتعلَّق مبحذوٍف على أنَّه نعت ل 

  .يف أول السُّورة ]  ٢٣: يونس [ } مََّتاعَ احلياة { : 
  .بسبب كوهنم كافرين : ، أي  «مصدريةٌ » ما « الباُء للسببية ، و } بَِما كَانُواْ { : وقوله 

اللَِّه فََعلَى اللَِّه َتَوكَّلُْت َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ ُنوحٍ إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ إِنْ كَانَ كَُبَر َعلَْيكُْم َمقَاِمي وََتذِْكريِي بِآيَاِت 
فَإِنْ تََولَّيُْتْم فََما َسأَلُْتكُمْ ) ٧١(َعلَْيكُْم غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ َولَا ُتْنِظُروِن  فَأَْجِمُعوا أَْمرَكُْم َوُشَركَاءَكُْم ثُمَّ لَا َيكُْن أَْمُركُْم

 فَكَذَُّبوُه فََنجَّْيَناُه َوَمْن َمَعُه ِفي الْفُلِْك) ٧٢(ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى اللَِّه َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْسِلِمَني 



ثُمَّ بََعثَْنا ِمْن َبْعِدهِ ُرُسلًا إِلَى ) ٧٣(َوَجَعلَْناُهْم َخلَاِئَف َوأَغَْرقَْنا الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الْمُْنذَرِيَن 
  ) ٧٤(ِمْن قَْبلُ كَذَِلَك َنطَْبُع َعلَى قُلُوبِ الُْمْعَتِديَن  قَْوِمهِْم فََجاُءوُهْم بِالَْبيِّنَاِت فََما كَاُنوا ِلُيؤِْمُنوا بَِما كَذَّبُوا بِِه

  .اآلية } واتل َعلَْيهِمْ َنَبأَ نُوحٍ { : قوله تعاىل 
  :ملَّا بالغ يف تقرير الدَّالئل ، واجلواب عن الشُّبه ، شرع يف بيان قصص األنبياء؛ لوجوه 

ع الُعلُوم؛ فربَّما حصل نوع من املاللة ، فإذا انتقل اإلنسان من أنَّ الكالم إذا طال يف تقرير نوع من أنوا: األول 
  .ذلك الفنِّ إىل فنٍّ آخر ، انشرح ، ووجد يف نفسه رغبةً شديدةً 

ليتأسَّى الرسول وأصحابه مبن سلف من األنبياء؛ فإنَّ الرسول إذا مسع أن معاملة هؤالء الكُفَّار مع الرسل ما : الثاين 
  .إن املصيبة إذا عمَّْت خفَّْت : لوجه ، خفَّ ذلك على قلبه ، كما يقال كانت إال على هذا ا

 -أنَّ الكُفَّار إذا مسُعوا هذه القصص ، وعلموا أنَّ اجلُهَّال وإن بالغُوا يف إيذاء األنبياء املتقدِّمني ، إالَّ أنَّ اهللا : الثالث 
هم ، كان مساع هؤالء الكُفَّار هلذه القصص ، سبباً أعاهنم باآلخرة ، ونصرهم ، وأيَّدُهم ، وقهر أعداء -تعاىل 

  .النكسار قلوهبم ، ووقوعِ اخلوف يف صدورهم؛ فحينئٍذ ُيقَلِّلُون من األذى والسَّفاهة 
ملَّا ملْ يتعلَّم علماً ، ومل يطالع كتاباً ، مث ذكر هذه القصص من غري  -عليه الصالة والسالم  -أنَّ حممَّداً : الرابع 

إنَّما عرفها بالوْحي والتنزيل ،  -عليه الصالة والسالم  -، ومن غري زيادة وال نقصان ، دلَّ ذلك على أنَّه تفاُوٍت 
وجيوز أن تكون » َنَبأ « معمولةً ل » إذْ « جيوز أن تكون » إذْ قال « : قوله . ألنه أمر » اْتلُ « وحذفت الواو من 

وليس بظاهر ، وال جيوُز أن يكون » َنَبأ « أن تكون حاالً من : البقاء بدل اشتمال ، وجوَّز أبو » َنَبأ « بدالً من 
إمَّا للتبليغ ، وهو الظاهرُ : الالم » ِلقْوِمِه « ماضٍ ، و » إذ « مستقبلٌ ، و » اْتلُ « لفساده؛ إذ » اتلُ « منصوباً ب 

  .، وإمَّا للِعلَّة ، وليس بظاهرٍ 
  .» بيل ولد قا: قون نُوح هم « : قال املفسرون 

  .» ثَقُلَ عليَّ ظلُّه « : من باب اإلسناد اجملازيِّ؛ كقوهلم } كَُبَر َعلَْيكُْم مَّقَاِمي { : قوله 
: مكان القيام ، وبالضم : بالفتح » املقام « بضمِّ امليم ، و » ُمقَاِمي « : وقرأ أبو رجاء ، وأبو جملز ، وأبو اجلوزاء 

  .مكان اإلقامة ، أو اإلقامة نفسها 
  .كأنَّه مل يطَّلع على قراءة هؤالء . » ومل ُيقَْرأ هنا بضمِّ امليم « : وقال ابن عطيَّة 
كَُبَر َيكُبُر كِرباً يف السِّنِّ ، وكَُبَر األمُر والشيء ، إذا عظم ، َيكُْبُر ِكَبراً وكُبَّارة ، قال ابن : يقال : قال الواحدي 

  .ُمكْثَُه : اد باملقام ههنا وأر» ثقُل عليكم ، وشقَّ عليكم « : عبَّاس 
  :وسبب هذا الثِّقل أمران 

  .مكث فيهم ألف سنٍة إالَّ مخسني عاماً  -عليه الصالة والسالم  -أنَّه : األول 
أنَّ أولئك الكُفَّار كانوا قد ألفوا تلك املذاهب الفاسدة ، ومن ألف طريقة يف الدِّين؛ فإنه يثقل عليه أن : والثاين 

} وََتذِْكريِي بِآَياِت اهللا { ا؛ فإن اقترن بذلك طول ُمدَّة الدُّعاِء ، كان أثقل ، وأشّد كراهية ، وقوله يدعي إىل خالفه
  .ُحبَججِه وبيناته : 

عطف على اجلواب ، ومل يذكر أُبو البقاء غريه ، } فأمجعوا { جواب الشَّرط ، وقوله } فََعلَى اهللا { : قوله 
  .على اهللا دائماً ، كُبر عليهم مقاُمه أْو ملْ َيكُْبْر واسُتْشِكل عليه أنَّه متوكلٌ 

مجلةٌ اعتراضية بني الشَّرِط وجوابه؛ : } فََعلَى اهللا َتَوكَّلْتُ { : وقوله » فأْجِمُعوا « : جواُب الشَّرط قوله : وقيل 



  ]الكامل : [ وهو كقول الشاعر 
  رضاً ألطْرَاِف األسنَِّة يَْنَحلِغَ... إمَّا َترَْينِي قَد َنَحلٍُْت وَمْن يكُْن  -٢٩١٢

  َضْخمٍ على ظَْهرِ اجلََواِد مَُهيَّلِ... فلُربَّ أْبلََج مثلِ ِثقِْلكِ َباِدٍن 
  .فافَْعلُوا ما شِئُْتم : اجلواُب حمذوٌف ، أي : وقيل 

: ومجع يف األعيان ، فيقال  أمجع يف املعاين ،: هبزة القطع ، يقال « أْجَمع » أْمراً من « فأْجِمُعوا « » وقرأ العامَّة 
  ]اخلفيف : [ قال احلارثُ بن حلِّزة . أْجَمْعُت أمري ، ومجعُت اجليَش ، هذا هو األكثر 

  أْصَبحُوا أصَْبَحْت لَُهْم ضَْوَضاُء... أْجَمُعوا أْمرَُهْم بِلْيلٍ فلمَّا  -٢٩١٣
  ]الرجز : [ وقال آخر 
  َهلْ أغُْدَونْ َيْوماً وأْمرِي ُمْجَمعُ؟... ُع َيا لَْيَت شِْعرِي واملَُنى ال َتْنفَ -٢٩١٤

  وهل أمجع متعدِّ بنفسه ، أو حبرف جر مث حذف اتساعاً؟
إذا عزمَت عليه؛ إالَّ أنَّه ُحذَف حرُف اجلر فوصل الفعل إليه ، وقيل : من قولك أمجعُت على األْمرِ : فقال أبو البقاء 

  .هو متعدٍّ بنفسه ، وأنشد قول احلارث : 
  .أمجعت األمر ، أفصُح من أمجعت عليه : ل أبو فيد السَّدُوسي وقا

وتفرقته أن يقول مرَّة افعل كذا ، ومرَّة افعل : أمجع أمرُه جعلُه جمموعاً بعد ما كان متفرقاً ، قال : وقال أبو اهليثم 
العْزم ، : اع ، مث صار مبعىن جعله مجيعاً ، فهذا هو األصلُ يف اإلمج: كذا ، وإذا عزم على أمرٍ واحٍد ، فقد مجعه أي 

  .أمجعُت األمَر : َعَزْمُت عليه ، واألصلُ : أمجعُت على األمر؛ أي : فقيل « َعلَى » حىت وصل ب 
  :نصباً وفيه أوجه « وُشركَاءَكُم » : وقرأ العامَّةُ 

[ } واسأل القرية { : وأمر شركائكم؛ كقوله : بتقدير حذف مضاٍف ، أي « أمركُم » أنَّه معطوٌف على : أحدها 
  .للمعاين « أمجع » ، ودلَّ على ذلك ما تقدَّم من أنَّ ]  ٨٢: يوسف 
  .أمجعت شركائي : ألنَّه يقال أيضاً : أنَّه عطٌف عليه من غري تقدير حذف مضاٍف ، قيل : الثاين 

وادعوا ، وكذلك هي : ديره تق: أنَّه منصوٌب بإضمار فعلٍ الئق ، وامجعُوا شركاءكم بوصل اهلمزة ، وقيل : الثالث 
 ٩: احلشر [ } والذين َتَبوَّءُوا الدار واإلميان { :  -تعاىل  -فأضمر فعالً الئقاً؛ كقوله « وادعوا » يف مصحف أيبِّ 

  .واعتقدوا اإلميان : ، أي ] 
  ]الرجز : [ ومثله قول اآلخر 

  لةً َعْينَاهَاحتَّى َشَتتْ مهَّا... َعلفُتَها ِتْبناً وَماًء َبارِداً  -٢٩١٥
  ]جمزوء الكامل : [ وسقيتها ماًء؛ وكقوله : أي 

  ُمَتقَلِّداً َسْيفاً ورُْمحَا... يا لَْيَت زَْوَجكش قَْد غََدا  -٢٩١٦
  ]الوافر : [ وقول اآلخر 

  وزجَّْجَن احلَواجَِب والُعُيونَا... إذَا َما الَغانَِياُت َيَرْزنَ َيوْماً  -٢٩١٧
  .رحماً ، وكحَّلَن الُعيُونا ، وقد تقدَّم أنَّ يف هذه األماكن غري هذا التخريج وُمْعَتِقالً : يريد 

  .« مع ُشركائكم » : أنه مفعولٌ معه ، أي : الرابع 
جاء الربد والطَّيالسة ، ومل يذكر الزَّخمشريُّ غري : ، كما قالوا « مع » وقد يُْنَصب الشَُّركاء بواو : قال الفارسيُّ 
  .قول أيب علي 



  .» فأمجُعوا أمركم مع ُشركاِئكُم ، فلما ترك انتصب : معناه « : قال الزَّجَّاج 
ال « فأْجِمُعوا » وينبغي أن يكون هذا التخريُج على أنَّه مفعولٌ معه من الفاعل ، وهو الضمري يف « : قال أبو حيَّان 

» : وال يقال « أمجع الشركاُء أمرهم » : يقال ىل أشهر االستعمالني؛ ألنَّه ’وذلك « أْمرَكُْم » من املفعول الذي هو 
  .» إال قليالً « مجع الشركاء أمرهم 

أنَُّه إذا جعلناه مفعوالً معه من الفاعل ، كان جائزاً بال خالٍف ، وذلك ألنَّ من النَّحويني : يعين : قال شهاب الدين 
فإنْ لَْم يصلح عطفه ، مل يصحَّ نصُبه مفعوالً  أن يصلح عطفُه على ما قبله ،: من اشترط يف صحَّة نصب املفعول معه 

أمجعت شركائي ، : معه ، فلو جعلناه من املفعول مل جيز على املشهور ، إذ ال يصلح عطفه على ما قبله؛ إذ ال يقال 
  .بل مجعت 

» وا فاْجَمُع« : وقرأ الزهري ، واألعمش ، واألعرج ، واجلحدري ، وأبو رجاء ، ويعقوب ، واألصمعي عن نافع 
على هذه القراءِة يتضح نصبه نسقاً على ما قبله ، » ُشَركاءكُْم « بوصل األلف ، وفتح امليم من مجع ْجيَمُع ، و 

  .وجيوز فيه ما تقدَّم يف القراءة األوىل من األوجه 
ألحداث ، جعلته مجيعاً ، ومجعُت األموال مجعاً ، فكان اإلمجاع يف ا: أي : أمجعت األمر : قال صاحُب اللوامح 

وقد ]  ٦٠: طه [ } فََجَمَع كَْيَدُه { : واجلمُع يف األعيان ، وقد يستعمل كلُّ واحٍد مكان اآلخر ، ويف التنزيل 
  ] . ٦٤: طه [ } فَأَْجِمُعواْ كَْيَدكُمْ { : اختلف القراء يف قوله 

  .يف املعاين » أْجَمع « إنَّ : وهو موافق ملا قيل » أْجمع « بقطع اهلمزة ، جعلوه من : فقرأ الستَّة 
، ]  ٦٠: طه [ } فََجَمَع كَْيَدُه ثُمَّ أتى { بوصل األلف ، وقد اتفقوا على قوله » فاْجَمُعوا « وقرأ أبو عمرو وحدُه 

  .فإنَّه من الثالثي ، مع أنَّه متسلِّطٌ على معًنى ، ال عنيٍ 
من مجع َيْجمع ضد فرَّق يفرق ، وجعل : ة أيب عمرو ومنهم من جعل للثالثي معىن غري معىن الرُّباعي؛ فقال يف قراء

  ]الرجز : [ أمجع أمرُه إذا أحكمه وعزم عليه ، ومنه قول الشاعر : قراءة الباقني من 
  َهلْ أغْذُونْ يوماً وأْمرِي ُمْجَمع؟... َيا ليَتتْ ِشْعرِي واملَُنى ال َتنْفَُع  -٢٩١٨

  .رف اجلرِّ فامجعوا على كيدكم؛ فحذف ح: املعىن : وقيل 
رفعاً ، وفيه » وُشرَكاؤكُْم « : وقرأ احلسن ، والسلمي ، وعيسى بن عمر ، وابن أيب إسحاق ، وسالم ، ويعقوب 

  :خترجيان 
  .قبله ، وجاز ذلك؛ إذ الفصل باملفعول سوَّغ العطف » أْجِمعُوا « أنَّه نسٌق على الضَّمري املرفوع ب : أحدمها 
» وُشَركاِئكُْم « : وُشركاؤكُم فلُيْجِمُعوا أمرهم ، وشذَّْت فرقةٌ فقرأت : اخلرب ، تقديره أنه مبتدأ حمذوف : والثاين 

  :باخلفضِ ، وُوجَِّهْت على حذف املضاف ، وإبقاء املضاف إليه جمُروراً على حاله؛ كقول الشاعر 
  وَنارٍ توقَُّد باللَّْيل نَارَا... أكُلَّ امرِىٍء َتْحِسبَني اْمرًَءا  -٢٩١٩

وأمر شركائكم؛ فحذف األمر ، وأبقى ما بعده على حاله ، ومن رأى برأي : وكُلَّ نار ، فتقدير اآلية : أي 
العطف : من غري تأويل ، وقد تقدَّم ما فيه من املذاهب ، أعين » أمركم « الكوفيني جوََّز عطفه على الضَّمري يف 

  .لبقرة على الضَّمري اجملرور من غري إعادة اجلارِّ يف ُسورة ا
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  .غمٌّ وغُمَّةٌ ، حنو كَْرٌب وكُرَبةٌ : يقال » غُمَّةً « : قوله 
  ]الطويل : [ قال طرفةُ بن العبد  غمَّ علينا اهلاللُ ، فهو مغموٌم إذا التمَس ، فلم ُيَر؛: هو من قوهلم : قال أبو اهليثم 

  َنَهاري وال لَيِْلي عليَّ بِسرَمِد... لَعْمُرَك ما أْمرِي عليَّ بُغمٍَّة  -٢٩٢٠
  .ُهو يف غُمٍَّة من أمره ، إذا لَمْ يتبيَّْن لُه : يقال : وقال اللَّيث 

{ : مر الذي تريدون إيقاعه يب؛ كقوله اقضُوا إيلَّ ذلك األ: حمذوف ، أي » اقضوا « مفعول } ثُمَّ اقضوا { : قوله 
  .فعدَّاه ملفعول صريح ]  ٦٦: احلجر [ } َوقََضْيَنآ إِلَْيِه ذَِلَك األمر 

: أفَضْيتُ إليك ، قال تعاىل : بقطع اهلمزة والفاء ، من أفْضى ُيفِضي إذا انتهى ، يقال » ثُمَّ أفُْضوا « : وقرأ السَّري 
: انتهوا به إيلَّ ، وقيل : ثُمَّ أفُضوا إيلَّ سرَّكم ، أي : ، فاملعىن ]  ٢١: النساء [ } ْعضٍ َوقَْد أفضى َبْعُضكُمْ إىل َب{ 

فأْصِحرُوا به إيلَّ ، وأبرُزوه يل؛ : َخَرَج إىل الفضاِء ، أي : هو ِمْن أفَْضى ، أي : أْسرُِعوا به إيلَّ ، وقيل : معناه 
  ]الطويل : [ كقوله 
  عليه فأفَْضى والسُُّيوُف معاِقلُه... نُّْعَمانُ َيحْرُِق نابُه أَبى الضَّْيَم وال -٢٩٢١

فأحكمُوا أمركُم ، واعزُِموا وادُعوا ُشركَاَءكُم ، أي : اتَّسَع ، واملعىن : والُم الفضاِء واٌو؛ ألنَّه من فضا َيفُْضو ، أي 
  .آهلتكُم ، فاستعينوا هبا لتجتمع : 

فحذف املضاف ، وجرى على املضاف إليه ما كان » ذوي األمر منكم  فأمجُعوا« : وروى األصمعي ، عن نافع 
  .جيري على املضاف لو ثبت 

ال تتركوا ِمن أمركُم شيئاً إال : وجوه كيدهم ، ومكرهم ، والتقدير : املراُد من األمر هنا : قال ابن األنباري 
من : دون أنَّها َتُضرُّ وتنفُع ، وإمَّا أن يكون املراُد إما األوثان؛ ألنَّهم كانوا يعتق: واملراد من الشركاء . أحضرُتُموه 

  .كان على مثل دينهم 
أْشكل عليهم ، : غَمَّ اهلاللُ على النَّاسِ ، أي : خفيا مبهماً ، من قوهلم : أي } ثُمَّ الَ َيكُْن أَْمُركُْم َعلَْيكُْم غُمَّةً { 

: مبا يف أنفسكم من مكروه وافرغوا منه ، يقال : » إيلَّ « ،  امضُوا: أي » ثُمَّ اقضُوا « . فهو مغموٌم إذا خفي 
فاقْضُوا « : توجَّهُوا إيلَّ بالقتل واملكروه ، وقيل : إذا فرغ منه ، وقيل معناه : إذا مات ، وقضى دينه : قضى فالن 

  ] . ٧٢: طه [ } فاقض َمآ أَنَت قَاضٍ { « كقول السَّحرة لفرعون » ما أنتم قاُضون 
برئت إليك ، وخرجت إليك من العهد ، وفيه : يف هذا املوضع من قوهلم « إىل » وجماز ُدُخول كلمة : قفال قال ال

ال : مث اقُضوا إيلَّ ما يستقرُّ رأيكم عليه حمكماً مفروغاً منه ، مث ال تنظرون أي : قال  -تعاىل  -معىن اإلخبار؛ فكأنَّه 
  .متهلون وال ُتؤخُِّرون 

فعلى : قال يف أول األمر  -عليه الصالة والسالم  -إنه : هذا الكالم على أحسن الوجوه ، فقال وقد نظَّم القاضي 
من اهللا توكلت؛ فإنِّي واثٌق بوعد اهللا ، جازم بأنَّه ال خيلُف امليعاد ، فال تظُنُّوا أنَّ هتديدكم إيَّاي بالقتلِ واإليذاء مينعين 

} فأمجعوا أَْمرَكُْم { : أورد عليهم ما يدل على صحة دعواُه ، فقال  -والسالم  عليه الصالة -الدُّعاء إىل اهللا مث إنَّه 
امجعوا ما تقدُرون عليه من األشياء اليت توجبُ ُحصُول مطلوبكم ، مث مل يقتصر على ذلك ، بل أمرهم : كأنَُّه يقول 

هم وبالتَّقَرُّب إليهم ، مث مل يقتصر على أن يُضمُّوا إىل أنفسهم شركاءهم الذين كانوا يزعمون أنَّ حاهلم يقوى مبكانت



أراد أن يبلغوا فيه كل غايٍة يف } ثُمَّ الَ َيكُْن أَْمُركُْم َعلَْيكُْم غُمَّةً { : هذين ، بل ضمَّ إليهما ثالثاً ، وهو قوله 
أن وجهوا : واملراد } يَّ ثُمَّ اقضوا إِلَ{ : املكاشفِة واجملاهرة ، مث مل يقتصر على ذلك ، بل ضمَّ إليها رابعاً ، فقال 

عجِّلُوا ذلك بأشد ما تقدرون : أي } الَ ُتنِظُرونَ { : كلَّ تلك الشُُّرور إيلَّ ، مث ضمَّ إىل ذلك خامساً ، وهو قوله 
كان قد بلغ الغاية يف  -عليه الصالة والسالم  -عليه من غري انتظار ، ومعلوٌم أنَّ مثل هذا الكالم يدل على أنه 

  .ى اهللا ، وأنَّه كان قاطعاً بأنَّ كيدهم ال يضرُّه ، وال يصل إليه ، ومكرهم ال ينفذُ فيه التوكل عل

مِّْن أَْجرٍ { على تبليغ الرِّسالة والدَّعوة } فََما سَأَلُْتكُْم { أعرضتم عن قويل ، وقُُبول ُنْصِحي ، } فَإِن َتَولَّيُْتْم { : قوله 
  .} إِالَّ َعلَى اهللا { ا أجري وثوايب ، م: } إِنْ أَجْرَِي { جعل وعوض ، } 

وهذا إشارةٌ إىل أنَّه ما أخذ منهم ماالً على دعواُهم إىل دين اهللا ، وكُلَّما كان اإلنسانُ فارغاً من : قال املفسُِّرون 
  .الطَّمع ، كان قوله أقوى تأثرياً يف القلب 

بيَّن أنه ال خياُف منهم بوجٍه من  -صالة والسالم عليه ال -وهو أنَّه : وعندي فيه وجه آخر : قال ابن اخلطيب 
إمَّا بإيصال الشَّر ، أو بقطع املنافع ، فبيَّن فيما تقدَّم أنه ال : الوجوه ، وذلك ألنَّ اخلوف إنَّما حيصل بأحد شيئني 

أخذ منهم شيئاً ، فكان  خياُف شرَُّهم ، وبيَّن يف هذه اآلية أنَّه ال خياف منهم بسبب أن يقطعُوا عنه خرياً؛ ألنَّه ما
  :وفيه قوالن } إِنْ أَْجرَِي إِالَّ َعلَى اهللا َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن املسلمني { : خياُف أن يقطعوا منه خرياً ، مث قال 

  .أنكم سواء قبلتم دين اإلسالم ، أو مل تقبلوا ، فأنا مأموٌر بأن أكون على دين اإلسالم : األول 
موٌر باالستسالم لكلِّ ما يصل إيلَّ ألجل هذه الدَّعوة ، وهذا الوجهُ أليق هبذا املوضع؛ ألنَّه ملَّا قال أنِّي مأ: الثاين 

  .اقُضوا إيلَّ بيَّن أنَّه مأموٌر باالستسالم لكلِّ ما يصل إليه 
  .} فَكَذَُّبوُه فََنجَّْيَناُه َوَمن مََّعُه ِفي الفلك { : قوله 

أمَّا يف حقِّ ُنوح وأصحابه ، فنجَّاهم وجعلهم : ما آل أمرهم إليه  -تعاىل  -كُفَّار ، ذكر ملَّا حكى كالم ُنوحٍ مع ال
أهلكهم وأغرقهم ، وهذه القصَّة إذا  -تعاىل  -خيلفون من هلك بالغرق ، وأمَّا يف حق الكفار فإنَّه : خالئف ، أي 

م خيافون أن ينزل هبم مثل ما نزل بقوم نُوح ، مسعها من صدَّق الرسول ومن كذب به ، كانت زجراً للمكذِّبني فإهن
  .وتكون داعيةً للمؤمنني إىل الثَّبات على اإلميان؛ ليصلوا إىل مثل ما وصل إليه قوم ُنوح 

  :جيوز فيه وجهان } ِفي الفلك { قوله 
  .وقع اإلجناء يف هذا املكان : ، أي » جنَّيناه « أن يتعلَّق ب : أحدمها 
والذين استقرُّوا معه يف : لوقوعه صلة ، أي » معُه « باالستقرار الذي تعلَّق به الظرُف ، وهو  أن يتعلَّق: والثاين 

« ، و » َمْن « محالً على معىن » َجعلَْناُهْم « صيَّرناُهم ، ومجع الضمريُ يف : أي » وَجعلَْناُهم « : الفلك ، وقوله 
  .خيلفُون الغارقني : مجع خليفة ، أي » َخالِئَف 

وملْ يسمِّ الرسل ، وقد كان منهم هوٌد ، } ُرُسالً إىل قَْوِمهِمْ { من بعد نوحٍ ، : أي } ثُمَّ بََعثَْنا ِمن َبْعِدِه { :  قوله
متعلٌق » بالبيِّنَاِت « ، وهي املعجزات الباهرة ، و } فََجآُءوُهْم بالبينات { وصاحلٌ ، وإبراهيُم ، ولوطٌ ، وشعيٌب ، 

} فََما كَانُواْ ِلُيْؤِمنُواْ بَِما كَذَُّبواْ بِِه ِمن قَْبلُ { ملتبسني بالبينات ، : مبحذوف على أنه حال أي أو » فَجاءوُهمْ « ب 
  .أنَّ حاهلم بعد بعثِة الرسل ، كحاهلم قبلها يف كوهنم أهل جاهلية : أي 

من قبل يوم الذرِّ فإنه كان : أْي » ا بِه بَِما كذَّبُو« مبا كذَّب به قوم ُنوحٍ من قبل ، وقيل : التقدير : قال القرطيبُّ 
  .بلى : فيهم من كذَّب بقلبه ، وإن قال اجلميُع 



: البقرة [ } أَأَنذَْرَتُهمْ أَْم لَْم ُتْنِذْرُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ { : أنَّه لقوم بأعياهنم ، مثل : أحسن ما قيل يف هذا : وقال النحاس 
  .ُملتبسني بالبيِّناِت : ، أو مبحذوٍف على أنَّه حالٌ ، أي » اءوُهم َج« متعلق ب » بالبيِّنَاِت « و ] .  ٦

عائٌد على من عاد عليه الضَّمري يف كاُنوا ، } كَذَّبُواْ { أتى بالم اجلحود توكيداً ، والضَّمري يف } ِلُيْؤِمنُواْ { : وقوله 
  .وهم قوُم الرُُّسل 

: يعود على قوم نوح ، واملعىن » كَذَّبُوا « ا يُعود على قوم الرُُّسل ، ويف إنَّ الضمري يف كانو: وقال أُبو البقاء ومكِّي 
مبثله ، وجيوز أن تكون اهلاُء عائدة على نوح نفسه ، من : فما كان قوم الرُُّسل ليؤمنوا مبا كذَّب به قوم ُنوح ، أي 

  .إذ لو آمنوا به ، آلمنوا بأنبيائهم  فما كان قوُم الرُُّسل بعد نوح ليؤمنوا بنوحٍ؛: غري حذف مضاٍف ، والتقدير 
  .من قبل بعثِة الرُُّسل : أي » كَذَُّبوا « متعلٌق ب » ِمْن قَْبلُ « و 

وهو أنَّهم بادُروا رسلهم بالتكذيب ، كُلما جاء رسولٌ ، : الضَّمائُر كُلُّها تعوُد على قوم الرسل مبعىن آخر : وقيل 
  .يكونوا ليؤمنوا مبا سبق به تكذيبهم من قبل جلِّهم يف الكفر ، ومتاديهم جلُّوا يف الكفر ، ومتادوا عليه ، فلم 

فكذَُّبوا رسلهم ، : مصدرية ، واملعىن » ما « وحيتمل اللَّفظُ عندي معىن آخر ، وهو أن تكون : وقال ابن عطية 
« : ائه ، ويُؤيِّد هذا التأويل من سببه ومن جرَّ: فكان عقاهبم من اهللا أن مل يكونوا لُيؤِمنُوا بتكذيبهم من قبل ، أي 

  .وهو كالم حيتاُج إىل تأمُّل » كذِلَك َنطَْبُع 

ولو } بَِما كَذَّبُواْ بِِه ِمن قَْبلُ { : موصولةٌ؛ ولذلك عاد الضمُري عليها يف قوله » ما « والظَّاهر أنَّ : قال أبو حيان 
  .ُيتكلََّف ما يعود عليه الضمري كانت مصدرية ، بقي الضمري غري عائٍد على مذكور؛ فتحتاج أن 

املصدريَّة امساً؛ « ما » يف عدم كوِن : الشيخ بناه على قول مجهور النُّحاة « :  -رمحه اهللا  -قال شهاب الدِّين 
  .» أنَّها اسٌم فيعود عليها الضمري : فيُعود عليها ضمٌري ، وقد تقدَّم مراراً ، أنَّ مذهب األخفش ، وابن السراج 

؛ -تعاىل  -بياء الغيبة ، وهو اهللا : وقرأ العبَّاس بن الفضل . بالنُّون الدَّالة على تعظيم املتكلِّم » َنطَْبع « : امَّةُ قرأ الع
والكاُف نعٌت ملصدر حمذوف ، أو ] .  ١٠١: األعراف [ } كَذَِلَك َيطَْبعُ اهللا { : ولذلك صرَّح به يف موضعٍ آخر 

مثل ذلك الطَّبع احملكم املمتنع زواله ، نطبع على : عرفته من اخلالف ، أي  حالٌ من ذلك املصدر على حسب ما
  .قلوب املعتدين على خلق اهللا 

  فصل
  .قد مينع املكلَّإل عن اإلميان هبذه اآلية  -تعاىل  -احتجَّ أهل السُّنَّة على أنَّه 

ولو ]  ١٥٥: النساء [ } فْرِِهْم فَالَ ُيْؤِمُنونَ إِالَّ قَِليالً َبلْ طََبَع اهللا َعلَْيَها بِكُ{ :  -تعاىل  -فقد قال : قالت املعتزلة 
َخَتَم اهللا على { :  -تعاىل  -كان هذا الطَّبع مانِعاً ، ملا صحَّ هذا االستثناء ، وقد تقدَّم البحث يف ذلك عند قوله 

  ] . ٧: البقرة [ } قُلُوبِهْم 

فَلَمَّا َجاَءُهمُ ) ٧٥(ونَ إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه بِآَياتَِنا فَاْسَتكَْبُروا َوكَاُنوا قَْوًما ُمْجرِِمَني ثُمَّ َبعَثَْنا ِمْن َبْعدِِهْم ُموَسى َوهَاُر
فِْلحُ قَالَ ُموَسى أََتقُولُونَ ِللَْحقِّ لَمَّا َجاَءكُْم أَِسْحٌر َهذَا وَلَا ُي) ٧٦(الَْحقُّ ِمْن ِعْنِدَنا قَالُوا إِنَّ َهذَا لَِسْحٌر ُمبٌِني 

ْحُن لَكَُما قَالُوا أَجِئَْتَنا ِلَتلْفَِتَنا َعمَّا َوَجدَْنا َعلَْيِه آَباَءَنا وََتكُونَ لَكَُما الِْكْبرَِياُء ِفي الْأَْرضِ َوَما َن) ٧٧(السَّاِحُرونَ 
السََّحَرةُ قَالَ لَُهْم ُموَسى أَلْقُوا َما أَْنُتْم ُملْقُونَ  فَلَمَّا َجاَء) ٧٩(َوقَالَ ِفْرَعْونُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاِحرٍ َعِليمٍ ) ٧٨(بُِمْؤِمنَِني 

َوُيِحقُّ اللَُّه ) ٨١(فِْسِديَن فَلَمَّا أَلْقَْوا قَالَ ُموَسى َما جِئُْتْم بِِه السِّْحُر إِنَّ اللََّه سَُيْبِطلُُه إِنَّ اللََّه لَا ُيصِْلُح َعَملَ الُْم) ٨٠(
فََما آَمَن ِلُموَسى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ ِمْن قَْوِمِه َعلَى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْونَ َوَملَِئهِْم أَنْ ) ٨٢(ْو كَرَِه الُْمْجرُِمونَ الَْحقَّ بِكَِلَماِتِه َولَ



ُتْم آَمْنُتْم بِاللَِّه فََعلَْيِه َتَوكَّلُوا َوقَالَ مُوَسى َيا قَْومِ إِنْ كُْن) ٨٣(َيفِْتنَُهْم َوإِنَّ ِفْرَعْونَ لََعالٍ ِفي الْأَْرضِ َوإِنَُّه لَِمَن الُْمْسرِِفَني 
وََنجَِّنا بَِرْحمَِتَك ِمَن الْقَْومِ ) ٨٥(فَقَالُوا َعلَى اللَِّه َتَوكَّلَْنا َربََّنا لَا َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللْقَْومِ الظَّاِلِمَني ) ٨٤(إِنْ كُْنُتْم ُمْسِلِمَني 

  ) ٨٦(الْكَاِفرِيَن 

  .اآلية } ثُمَّ بََعثَْنا ِمن َبْعدِِهْم موسى َوهَاُرونَ {  -تعاىل  -قوله 
حينئٍذ إىل موسى ، » َهذَا « اسم فاعل ، واإلشارةُ ب » إنَّ هذا لساِحٌر « : قرأ جماهد ، وابن جبري ، واألعمش 

العصا حيَّة ، أشري إليه لتقدم ذكره ، ويف قراءِة اجلماعِة ، املشاُر إليه الشَّيُء الذي جاء به موسى ، من قلب 
إىل املعىن الذي جاء به موسى : يف قراءة ابن جبري » هذا « وإخراج يده بيضاء كالشمس ، وجيوز أن يشار ب 

  .» َجدَّ َجدُُّه « ، و » ِشْعٌر َشاِعٌر « : مبالغةً؛ حيث وصفُوا املعاين بصفاِت األعياِن؛ كقوهلم 
» أِسْحٌر هذا « : ، فكيف حكى موسى عنهم أنَُّهم قالوا } لَِسْحٌر مُّبِنيٌ إِنَّ هذا { : إنَّ القوم ملَّا قالوا : فإن قيل 

  .على سبيل االستفهام؟ 
  :فاجلواب من وجهني 

أجِئُْتَما بالسِّحر : إىل آخره ، كأهنم قالوا » أِسْحٌر هذا « : اجلملة من قوله : » أتقولون « أنَّ معمول : أحدمها 
َما جِئُْتْم بِِه السحر { : للسحرة  -عليه الصالة والسالم  -سَّاِحُرون؛ كقول موسى تطلبان به الفالح ، وال يفلح ال

  ] . ٨١: يونس [ } إِنَّ اهللا َسُيْبِطلُُه 
  .} إِنَّ هذا لَِسْحٌر مُّبٌِني { أنَّ معمول القول حمذوٌف ، مدلولٌ عليه مبا تقدم ذكرُه ، وهو : والثاين 

عليه  -إن موسى : عليه كثرياً ، كما حيذف القول كثرياً ، ويكون تقدير اآلية ومعمولُ القول حيذف للدَّاللِة 
لداللة » أتقولون « ما تقولون ، مث حذف منه مفعول } أَتقُولُونَ لِلَْحقِّ لَمَّا َجآءَكُْم { : قال هلم  -الصالة والسالم 

َوالَ { : ، مث احتجَّ على أنَّه ليس بسحرٍ ، بقوله أِسْحٌر هذا وهو استفهاٌم على سبيل اإلنكار : احلالِ عليه ، مث قال 
  ]الطويل : [ ؛ ومثلُ اآلية يف حذف املقول قولُ الشاعر } ُيفِْلُح الساحرون 

  بُِرؤيتَنا قْبلَ اهِتَمامٍ بكُمْ ُرْعبَا... لَنْحُن األلَى قُلُْتْم فأنَّى ُمِلئُْتُم  -٢٩٢٢
على إعمال األول ، وحذف معمول القول ، وجيوز إعمالُ » زيداً ُمْنطلقاً  مَتى َرأيَت أو قُلَْت« : ويف كتاب سيوبيه 

الَعْيب والطَّْعن ، : القول يف اآلية مبعىن : وقيل » مىت رايت أو قلت زيد ُمنطلٌق « : القول مبعىن احلكاية به ، فيقال 
و » فالن خياُف القالة « : اإلذعانُ له ، من قوهلم أَتِعيُبونَ احلقَّ وتطعُنونَ فيه ، وكان من حقِّكم تعظيُمه ، و: واملعىن 

[ } َسِمْعَنا فًَتى َيذْكُرُُهْم { : إذا قال بعضهم لبعضٍ ما يسوؤه ، وحنو القولِ الذَِّكُر يف قوله » بني الناس تقاولٌ « 
  .وكلُّ هذا مُلّخص من كالم الزخمشريِّ ]  ٦٠: األنبياء 

أجِئَْت هلذا الغرضِ ، أنكروا : الالَُّم متعلقةٌ باجمليء ، أي » أَجِئَْتَنا ِلَتلِْفَتَنا « ومه ، فرعون وق: يعين » قَالُوا « : قوله 
لفَتَ « : صرفه ولواه عنه ، وقال األزرهي : الليُّ والصَّْرُف ، لفته عن كذا ، أي : عليه جميئُه هلذه العلَّة ، واللَّفُت 

  . لواه ، وهذا من املقلوب: » الشَّيء وفتلُه 
وال ُيدَّعى فيه قلٌب ، حىت يرجع أحُد اللفظني يف االستعمال على اآلخر ، ولذلك مل َيْجَعلُوا « : قال شهاب الدِّين 

اْنفََتلَ ، وكأنَُّهم استْغَنوا : التفَت ، وقيل : جذَب وجبذَ ، وَحِمَد وَمَدَح من هذا القبيل لتساويهما ، ومطاوُع لَفََت 
َتلْتفُت لولدها عن زوجها ، إذا كان الولد لغريه ، : اوع لَفََت ، وامرأة لفُوت ، أي عن مط« فََتل » مبطاوع 
ال نترك الذي حنن عليه؛ ألنَّا وجدنا أباءنا عليه ، فتمسكُوا : أنَّهم قالوا : واملعىن » ما يغلظُ من القصيدة : واللَّفيتةُ 

  .بالتقليد ، ودفُعوا احلُجَّة الظاهرة مبجرد اإلصرار 



: » يف األرض « اخلرب ، و : » لكم « ، و » كان « اسمُ : الكربياء } َوَتكُونَ لَكَُما الكربيآء ِفي األرض { : له قو
  :جوَّز فيها أبو البقاء مخسة أوجه 

  .أن تكون متعلقة بنفس الكرباي : أحدها 
  .» تكون « أن يتعلق بنفس : الثاين 

  .لوقوعه خرباً  »لكم « أن يتعلَّق باالستقرار يف : الثالث 
  .» الكربياء « أن يكون حاالً من : الرابع 

، ومعناها « ِفْعِلَياء » والكربياء مصدٌر على وزن . « لتحمُِّله إيَّاُه » لَكَُما « أن يكون حاالً من الضَّمري يف : اخلامس 
  ]اخلفيف : [ العظيمة؛ قال عديُّ بن الرِّقَاعِ : 

  يه جتبَّارةٌ وال ِكْبرياُء...  ُيَدانِي ُسؤُدٌد غَْيُر فَاِحشٍ ال -٢٩٢٣
  ]اخلفيف : [ وقال ابن الّرقيات ميدح مصعب بن الزبري 

  َجَبرُوٌت ِمْنُه وال ِكبْرَِياُء... ُملْكُُه ُملُْك َرأفٍَة ليس فيه  -٢٩٢٤
  .هو ليس عليه ما عليه اململوُك من التجبُّر والتَّعظيم : يعين 

  .أنيث مراعاةً لتأنيث اللفظ بالتَّ« تكون » واجلمهور على 
بالياء من « يكون » : يف روايٍة  -رضي اهللا عنهم  -وقرأ ابن مسعود ، واحلسن ، وإمساعيل وأبو عمرو ، وعاصم 

  .حتت؛ ألنَّه تأنيثٌ جمازيٌّ 
هما الصالة علي -ويكون لكُما امللُك والعزُّ يف أرض مصر ، واخلطاُب ملوسى ، وهارون : واملعىن : قال املفسِّرون 

  . -والسالم 
فالنيبُّ إذا اعترف القوم بصدقه ، : مسى امللك كربياء؛ ألنه أكرب ما يطلب من أمر الدنيا ، وأيضاً : قال الزَّجَّاج 

  .صارت مقاليُد أرم أمته إليه؛ فصار أكرب القوم 
ليد ، واحلرُص على طلب الرِّياسة ، صرَُّحوا التَّق: أنَّ القوم ملَّا ذكروا هذين الشيئني يف عدم اتِّباعهم ، ومها : واعلم 

 -عليه الصالة والسالم  -، مث شرُعوا يف معارضِة معجزات موسى } َوَما َنْحُن لَكَُما بُِمْؤِمنِنيَ { : باحلكم ، فقالوا 
َساِحرٍ  ائتوين بِكُلِّ{ : بأنواعٍ من السحر؛ ليظهر عند الناس أن ما أتى به موسى من باب السِّْحر ، فقال فرعون 

  .} َعِليمٍ 
  .سحَّار وهي قراءةُ ابن ُمصرِّف ، وابن وثَّاب ، وعيسى بن عمر : قرأ األخوان 

  .} فَلَمَّا َجآَء السحرة قَالَ لَُهْم موسى أَلْقُواْ َمآ أَنُتْم مُّلْقُونَ { 
  .كيف أمرُهم بالسِّْحر ، والسِّحر كفر ، واألمر بالكفر كُفٌْر؟ : فإن قيل 
أمرهم بإلقاء اِحلبال والِعصّي؛ ليظهر للخلق أن ما أتوا به عملٌ فاسٌد ،  -عليه الصالة والسالم  -أنَّه :  فاجلواب

ما : أمرهم بالسِّحْرِ؛ فلمَّا ألقوا حباهلم وعصيَُّهم ، قال هلم موسى  -عليه الصالة والسالم  -وسعٌي باطلٌ ، ال أنَّه 
عليه الصالة  -إنَّ ما جئَت به سحر ، فقال موسى : هم ملَّا قالُوا ملوسى أنَّ: جئتم به هو السِّْحر ، والغرض منُه 

أنَّ الذي جئُتم به هو السِّحر الذي يظهر بطالنه ، مث أخربُهم بأن اهللا : إنَّ ما ذكرمتُوه باطلٌ ، بل احلقُّ :  -والسالم 
  .حيق احلق ، ويبطل الباطل 

هبمزة االستفهام ، وبعدها ألف حمضةٌ ، وهي » آلسِّحر « : بو عمرو وحده قرأ أ} َما جِئُْتْم بِِه السحر { : قوله 
بدل عن مهزة الوصلِ الدَّاخلة على الم التعريف ، وجيوز أن ُتَسهَّل بني بني ، وقد تقدَّم حتقيق هذين الوجهني يف قوله 



هبمزة وصلٍ : فر ، وقرأ باقي السبعة وهي قراءة جماهد ، وأصحابه ، وأيب جع]  ١٤٣: األنعام [ } َءآلذَّكََرْينِ { : 
  :تسقُط يف الدَّْرج ، فأمَّا قراءةُ أيب عمرو ، ففيها أوجه 

أي شيٍء جِئُْتم ، كأنَّه : اخلُرب ، والتقدير : » جِئُْتْم بِه « استفهاميَّة يف حملِّ رفع باالبتداء ، و » ما « أنَّ : أحدها 
بدلٌ من اسم االستفهام؛ ولذلك أعيد معه أداته؛ ملا تقرَّر » السِّْحر « و . به  استفهام إنكار ، وتقليلٌ للشَّيِء املُجاء

كم مالك أعشرون ، أم ثالثون؟ فجعلت : يف كتب النحو ، وذلك ليساوي املبدل منه يف أنَّه استفهاٌم ، كما تقول 
بتدأ ، صار يف موضعه ، وصار ما أعشرون بدالً من كم ، وال يلزم أن يضمر للسِّحر خرب؛ ألنَّك إذا أبدلته من امل: 

  .كان خرباً عن املبدل منه ، خرباً عنه 
  .أُهو السِّْحر : خرب مبتدأ حمذوف ، تقديره » السِّْحر « أن يكون : الثاين 

السحر هو ، ذكر هذين الوجهني أبو البقاء ، وذكر الثاين مكِّي ، : أن يكون مبتدأ حمذوف اخلرب ، تقديره : الثالث 
  .بعد وفيهما 
صلتها ، واملوصولُ يف حملِّ رفع باالبتداء ، » جئتم به « الذي ، و : موصولة مبعىن » ما « أن تكون : الرابع 

الذي جئتم به أُهو السِّْحر؟ أو : والسِّحر على وجهيه من كون خرب مبتدأ حمذوف ، أو مبتدأ حمذوف اخلرب ، تقديره 
  .الذي جاءك أزيٌد هو؟ قاله أبو حيَّان : لرَّابط ، كقولك الذي جئتم به السحر هو؟ وهذا الضمُري هو ا

« وقد قرأ أبو عمرو : موصولةً ، على قراءة أيب عمرو ، فقال » ما « قد منع مكِّي أن تكون : ن ] قال شهاب الدِّ 
خُرب « الّسحر » رب ، و اخل: « جِئُْتم بِِه » استفهاماً مبتدأ ، و « ما » تكون : باملدِّ ، فعلى هذه القراءة « آلسحُر » 

. على هذه القراءة؛ إذ ال خرب هلا « الَّذي » : مبعىن « َما » أهو السِّحر؟ وال جيوُز أن تكون : ابتداٍء حمذوف ، أي 
اجلملةُ املقدَُّر أحدُ ُجزأيها ، وكذلك الزخمشري ، وأبو البقاء ملْ ُيجِيَزا كوهنا موصولةً : وليس كما ذكر ، بل خربها 

  .يف قراءة غري أيب عمرو ، لكنَُّهَما مل يتعرََّضا لعدم جوازه  ، إالَّ
مفسِّر « جِئُْتم به » استفهامية يف حملِّ نصبِ بفعل مقدَّرٍ بعدها؛ ألنَّ هلا صدر الكالم ، و « ما » أن تكون : اخلامس 

« السِّْحر » شيٍء أتيُتم جِئُْتم به ، و أيُّ : لذلك الفعل املقدَّر ، وتكون املسألةُ حينئٍذ من باب االشتغال ، والتقدير 
هبذا التقدير ، لكان لُه وجه ، لكنَّه مل يقرأ به « ما » على أنَّه بدلٌ ِمْن « السِّْحر » على ما تقدَّم ، ولو قُرىء بنصب 

  .ةٌ عن الفرَّاء فيما علمت ، وسيأيت ما حكاه مكِّي عن الفرَّاء من جواز نصبه ملدرٍك آخر ، ال على أنَّها قراءةٌ منقول

  :وأمَّا قراءةُ الباقني ، ففيها أوجٌه 
» السِّحُر « صلته وعائده ، و » جِئُْتم بِه « يف حملِّ رفعٍ باالبتداء ، و » الذي « : مبعىن » ما « أن تكون : أحدها 

» ما أتيتم به ِسْحٌر « : الذي جئتم به السحر ، ويؤيِّد هذا التقدير ، قراءة أّيب ، وما يف مصحفه : خربُه ، والتقدير 
  .» َما جِئُْتْم بِهِ سْحُر « : ، وقراءة عبد اهللا بن مسعود واألعمش 

خرب ابتداء مضمر ، أو » السِّْحر « استفهامية يف حملِّ نصبٍ ، بإضمار فعل على ما تقرَّر و » ما « أن تكون : الثاين 
  .مبتدأ مضمر اخلرب 

على ما تقدَّم من كونه مبتدأ ، أو خرباً ، واجلملة » السِّْحر « فع باالبتداء ، و يف حملِّ ر» ما « أن تكون : الثالث 
  .االستفهامية » ما « خرب 

وجيوز عندي أن تكون يف هذا الوجه استفهاميَّة يف موضع رفع « :  -بعد ما ذكر الوجه األول  -قال أبو حيَّان 
» فهاٌم على سبيل التَّحقري ، والتَّقليل ملا جاؤوا به ، و باالبتداء ، أو يف موضع نصبٍ على االشتغال ، وهو است

  .» هو السِّْحر : خُرب مبتدأ حمذوٍف ، أي « السِّْحر 



  .أنَّه مل َيَر غريه ، حيث قال وعندي ، وهذا قد جوَّزه أبو البقاء ومكِّي : ظاهُر عبارته : قال شهاب الدِّين 
وجيوُز أن تكون « : ، مث قال » وُيقَْرأ بلفظ اخلرب ، وفيه وجهان «  -عمرو ملَّا ذكر قراءة غري أيب  -قال أبو البقاء 

  .» خرب مبتدأ حمذوف « السِّْحر » استفهاميَّة ، و « ما » 
رفعاً » ما « وجيوز أن تكون  -الذي : مبعىن » ما « يف قراءة غري أيب عمرو ، بعد ذكره كون  -وقال مكِّي 

هو السِّحر ، وُجيوزُ : خرب مبتدأ حمذوف ، أي » السِّْحر « اخلرب ، و : » جِئُْتم بهِ « باالبتداء ، وهي استفهاٌم ، و 
خرب : » السحُر « أيُّ شيٍء جئتم به ، و : تقديره » ما « يف موضع نصبٍ على إضمار فعلٍ بعد » ما « أن تكون 

  .ابتداء حمذوف 
أنَّها على نيِة االستفهامِ ، ولكن حذفت أداته :  ، أي أن تكون هذه القراءةُ كقراءة أيب عمرو يف املعىن: الرابع 

  .للعلم هبا 
  :ويقرأ بلفِظ اخلرب ، وفيه وجهان : قال أبو البقاء 

يكونُ اإلعراُب على ما : أنَّه استفهاٌم يف املعىن أيضاً ، وحذفت اهلمزة للعلم هبا وعلى هذا الذي ذكره : أحدمها 
  .الذي ، امتنع نصبُها بفعلٍ مقدَّرٍ على االشتغال : موصولة مبعىن » ما « تقدَّم ، واعلم أنَّك إذا جعلت 

الذي ، يف موضع نْصبٍ ألنَّ ما بعدها صلتها ، والصلةُ ال تعمل يف : مبعىن » ما « وال جيُوُز أن تكون : قال مكِّي 
أنَّها إذا كانت استفهامية ،  :املوصول ، وال يكون تفسرياً للعامل يف املوصول وهو كالٌم صحيٌح؛ فتلخَّص من هذا 

: جاز أن تكون يف حملِّ رفع أو نصب ، وإذا كانت موصولة ، تعيَّن أن يكون حملُّها الرفع باالبتداء ، وقال مكي 
إِنَّ { على املصدر ، وتضمرُ الفاُء مع » السِّْحر « شرطاً ، وينصُب » ما « فجعل » السِّْحر « وأجاز الفرَّاُء نصب 

حذف : السِّْحر زائدتني ، وذلك كلُّه بعيٌد ، وقد أجاز عليُّ بن سليمان « ، وجتعل األلف والالم يف } ِطلُُه اهللا َسُيْب
َوَمآ أََصاَبكُْم مِّن مُّصِيَبٍة فَبَِما كََسَبتْ { :  -تعاىل  -الفاِء من جواب الشَّرط يف الكالم ، واستدلَّ على جوازه بقوله 

  .، ومل جيزه غريه إالَّ يف ضرورة شعر ]  ٣٠: الشورى [ } أَْيدِيكُْم 
أيَّ سحر جئتم به ، : شرطاً ُيراد هبا املصدُر ، تقديره « ما » وإذا مشيَنا مع الفرَّاء ، فتكون : قال شهاب الدِّين 

نصب السِّْحر إنَّ » : ؛ ولكن يقلُق قوله « السِّْحر » : يراد هبا السحر قوله « ما » فإنَّ اهللا سيبطله ، وُيَبيِّن أنَّ 
أل » أنَّه منصوٌب على املصدر الواقع موقع احلال؛ ولذلك قدَّره بالنَّكرة ، وجعل : فيكون تأويله « على املصدريَّة 

  .مزيدة فيه « 
» السِّحر « وإنَّما قال » : أنَّ هذه األلف والالم للتعريف ، وهو تعريف العهد ، قال الفرَّاء : وقد ُنِقلَ عن الفرَّاء 

إِنَّ هذا { : أنَّ النَّكرة قد تقدَّمت يف قوله : يعىن « لف والالَّم؛ ألنَّ النَّكرة إذا أعيدْت ، أعيدت باأللف والالَّم باأل
  .، وهبذا شرحهُ ابُن عطيَّة ]  ٧٦: يونس [ } لَِسْحٌر مُّبٌِني 

، فجاء هنا بالم « إنَّ هذا لسحٌر » : يف قوهلم والتعريف هنا يف السحر أرَْتُب؛ ألنَّه قد تقدَّم منكَّراً : قال ابن عطيَّة 
  .« سالٌم عليك » : العهد ، كما يقال أوَّل الرسالة 

ليس من تقدُّم النكرة ، ثُمَّ أخرب عنها بعد ذلك؛ ألنَّ شرط هذا أن » السِّْحر « وما ذكراه هنا يف » قال أبو حيَّان 
كََمآ أَْرَسلَْنآ إىل ِفْرَعْونَ َرسُوالً { :  -تعاىل  - يكون غريه ، كقوله هو املنكر املتقدَّم ، وال» أل « يكون املعرَُّف ب 

  ] . ١٦،  ١٥: املزمل [ } فعصى ِفْرَعْونُ الرسول 
، و » فأكرمته « : ملَّا كان إيَّاه ، جاز أن يُؤَتى بضمريه بدلُه ، فتقول » زارنِي رجلٌ ، فأكرمُت الرَُّجل « : وتقول 

ألنَّ الذي أخربوا عنه بأنَّه سحٌر ، هو ما » إنَّ هذا لسْحٌر « : ليس هو السحَر الذي يف قوهلم : هنا » السِّْحر « 



ظهر على يدي موسى من معجزة العصا ، والسِّْحر الذي يف قول موسى ، إنَّما هو سحرُهم الذي جاؤوا به ، فقد 
جاؤوا به؛ ولذلك ال جيُوز أن يؤتى هنا اختلف املدلوالن ، إذ قالوا هم عن معجزة موسى ، وقال موسى عمَّا 

  .« لسْحٌر : بالضَّمري بدل السِّْحر؛ فيكون عائداً على قوهلم 

أنَّ الفرَّاء ، وبن عطيَّة إنَّما أرَاَدا السِّحر املتقدِّم الذكر يف اللفظ ، وإن كان الثَّاين : واجلواُب « : قال شهاب الدِّين 
أنَّهم : جاز أن يقال ذلك ، ويدلُّ على هذا « السَّْحر » ملَّا أطلق عليهما لفظ  هو غري عني األول يف املعىن ، ولكن

 -إنَّ األلف والالم للعهد؛ لتقدُّم ذكر السَّالم يف قوله ]  ٣٣: مرمي [ } والسالم َعلَيَّ { :  -تعاىل  -قالوا يف قوله 
الُم الواقُع على عيسى ، هو غري السالم الواقع على ، وإن كان السَّ]  ١٥: مرمي [ } َوَسالٌَم َعلَْيِه { :  -تعاىل 

حيىي؛ الختصاص كلِّ سالم بصاحبه من حيث اختصاصه به ، وهذا النَّقْل املذكوُر عن الفرَّاء يف األلف والالَّم ، يناىف 
إنَّه كُلَّما كثر العلُم ، حيتمل أن يكون له مقالتان ، وليس ببعيٍد؛ ف: ما نقلُه عنه مكِّي فيهما ، اللَُّهمَّ إالَّ أن يقال 

  .» اتَّسعت املقاالُت 
ال : أي } إِنَّ اهللا الَ ُيصِْلُح َعَملَ املفسدين { سيهلكه ، ويظهر فضيحة صاحبه ، : أي } إِنَّ اهللا َسُيْبِطلُهُ { : قوله 

ال يصلح عملكم؛ : ألصلُ من وقوع الظَّاهر موقع ضمري املخاطب؛ إذ ا» املُفْسديَن « : يقوِّيه وال يكمِّله ، وقوله 
} بِكَِلَماِتِه { يظهره ويقوِّيه ، : أي } َوُيِحقُّ اهللا احلق { : فأبرزهم يف هذه الصِّفة الذَّميمة شهادة عليهم هبا ، مث قال 

: األنفال [ بالتوحيد ، وتقدَّم نظريه » بكَلمتِه « : مبا سبق من قضائه وقدره ، وقرىء : بوعده موسى ، وقيل : أي 
٧ . [  

الفاُء للتَّعقيب ، وفيها إشعارٌ بأنَّ إمياهنم مل يتأخَّر عن اإللقاء ، بل وقع عقيبُه؛ ألنَّ الفاء } فََمآ آَمَن ملوسى { : قوله 
  :فيه وجهان » قَْوِمِه « بالالَّم ، والضَّمري يف » آمن « تفيد ذلك ، وقد تقدَّم توجيُه تعدية 

نَُّه هو املُحدَّث عنه؛ وألنَّه أقرُب مذكورٍ ، ولو عاد على فرعون ، ملْ يكرِّْر لفظه أنَّه يعوُد على موسى؛ أل: أظهرمها 
املراد مؤمين بين : وإىل هذا ذهب ابُن عبَّاس ، وغريه ، قال » على خوٍف منه « : ظاهراً ، بل كان التركيب 

  .إسرائيل الذين كانُوا مبصر ، وخرجُوا معه 
ة ُيعَبَّر به عن القوم على وجه التَّحقري والتَّصغري ، وال سبيل حلمله على التقدير على وجه لفظ الذُّريَّ: قال ابن عبَّاس 

  .قلة العدد : اإلهانة ههنا؛ فوجب محله على التصغري ، مبعىن 
  .كانوا أوالد الذين أرسل إليهم موسى من بين إسرائيل ، هلك اآلباء ، وبقي األبناء : قال جماهد 

َجْوا من قتل فرعون؛ وذلك أنَّ فرعون ملا أمر بقتل أْبَناِء بين إسرائيل ، كانت املرأة يف بين إسرائيل هم قوم َن: وقيل 
، إذا ولدت ابناً وهبته لقبطيَّة ، خوفاً عليه من القتل ، فنشئُوا بني القبط ، وأسلُموا يف اليوم الذي غلب فيه موسى 

  .السَّحرة 
عون ، وُيروى عن ابن عبَّاس أيضاً ، ورجَّح ابُن عطيَّة هذا ، وضعف األول ، أنَّ الضمري يُعود على فر: والثاين 

أنَّ املعروف من أخبار بين إسرائيل ، أهنم كانوا قد فشْت فيهم : وممَّا يضعُف عود الضَّمري على ُموسى : فقال 
فلمَّا جاءُهم موسى أْصفَقُوا عليه  النبواُت ، وكاُنوا قد ناهلُم ذلٌّ مفرط ، وكانوا يرُجون كشفهُ بظُُهورِ مولُود ،

وتابُعوه ، ومل ُيْحفَظْ أنَّ طائفة من بين إسرائيل كفرْت ُمبوَسى ، فكيف ُتعِْطي هذه اآليةُ أنَّ األقلَّ منهم كان الذي 
  .ما تقدَّم من حماورة موسى وردِّه عليهم وتوبيخهم : آَمَن؟ فالذي يترجَُّح عوُده على فرعون ، ويؤيِّده أيضاً 



أقوام كان آباؤهم من قوم فرعون ، وأمَّهاُتُهم من بين إسرائيل ، فجعل الرَُّجل يتبع أمَّهُ : املراد بالذرية : قيل 
  .وأخوالُه 

  .أنَّهم كانوا ستمائة ألٍف من القبط : روي عن ابن عبَّاس 
الذين  -يل ، كما يقال ألوالد فارس ُسمُّوا ذُرِّيَّة؛ ألنَّ آباءهم كانوا من القبط ، وأمهاهتم من بين إسرائ: قيل 

  .األبناء؛ ألنَّ أمُّهاهتم من غري جنس آبائهم :  -سقطوا إىل اليمن 
  .آسيةُ ، وُمؤمُن آلِ فرعون ، وامرأته ، وخازنه ، وامرأةُ خازنه ، وماشطتها : املراد بالذُّرِّيَّة من آل فرعون : وقيل 

؛ ألنَّه كان يغتمُّ بسبب إعراض القوم -عليه الصالة والسالم  -لية حملمَّد إنَّما ذكر ذلك تس -تعاىل  -أنَّه : واعلم 
عنه ، واستمرارهم على الكُفْر ، فبيَّن أنَّ له يف هذا الباب أسوة بسائر األنبياء؛ ألنَّ الذي ظهر من موسى كان يف 

  .اإلعجاز يف مرأى العني أعظم ، ومع ذلك فما آمن منهم إال ذرية 
  :فيه أوجه » وَملئِهِم « آمنوا كائنني على خوف ، والضَّمري يف : حالٌ ، أي : » وٍف َعلى خ« قوله 

خوٍف من مأل الذرية ، وهم : أنَّه عائٌد على الذُّرية ، وهذا قولُ أيب احلسن ، واختياُر ابن جرير ، أي : أحدها 
  .أشراف بين إسرائيل 

ومأل : ملُوسى ، أو لفرعون ، أي » قوِمِه « سواٌء جعلنا الضمري يف : بوجهيه ، أي » قَْوِمِه « أنه يعوُد على : الثاين 
  .قوم موسى ، أو مأل قوم فرعون 

أن يعود على فرعون؛ ألنَّهم إنَّما كاُنوا خائفني من فرعون ، واعترض على هذا؛ بأنَُّه كيف يعوُد ضمريُ : الثالث 
  :مجعٍ على مفرد؟ واعتذر أبو البقاء بوجهني 

حنن نأُمُر ، وهذا فيه نظٌر؛ : نَّ فرعون ملَّا كان عظيماً عندهم ، عاد الضَّمري عليه مجعاً ، كما يقول العظيم أ: أحدمها 
  .ألنَّه لو ورد ذلك من كالمهم ْحمِكّياً عنهم ، الحتمل ذلك 

آخرين قريبني من هذين ، وقال مكِّي وجهني . أنَّ فرعون صار امساً ألتباعه ، كما أنَّ مثود اسٌم للقبيلة كلها : الثاين 
إنَّما مجع الضمُري يف َملَئهم؛ ألنَّه إخبار عن جبَّار ، واجلبَّار خيرب عنه بلفظ اجلمع ، : ولكنَّهما أخلص منهما ، قال 

  .ملَّا ذكر فرعونُ ، ُعِلَم أنَّ معه غريُه ، فرجع الضَّمُري عليه ، وعلى من معه : وقيل 
واملراد بالقائل األول ]  ١٧٣: آل عمران [ } الذين قَالَ لَُهُم الناس إِنَّ الناس { : وقد تقدم حنٌو من هذا عند قوله 

  .نعيم بن مسعود؛ ألنَّه ال خيلُو من مساعٍد لُه على ذلك القول : 
على خوٍف من آل فرعون ، وَملِئهم ، قاله الفرَّاء ، كما : أنْ يعود على مضاٍف حمذوف وهو آل ، تقديره : الرابع 
  :يف قوله  حذف

  ] . ٨٢: يوسف [ } واسأل القرية { 
وهذا عندنا غلطٌ؛ ألنَّ احملذوف ال يعود إليه ضمٌري ، إذ لو جاز « : قال أبو البقاء بعد أن حكى هذا ومل يعُزه ألحٍد 

  .» غلمان زيد قاُموا : وأنت تريد « زَْيٌد قاموا » : ذلك ، جلاز أن يقول 
ممنوٌع ، بل إذا حذف مضاٌف ، فللعرب فيه » نَّ احملذوف ال يعوُد إليه ضمري أل« : قوله : قال شهاب الدِّين 

َوكَم مِّن قَْرَيٍة { : أنَّه قد مجع بني األمرين يف قوله : االلتفات إليه ، وعدُمه وهو األكثر ، ويدلُّ على ذلك : مذهبان 
وقد حققت ذلك ]  ٤: األعراف [ } ُهْم قَآِئلُونَ  أَْو{ : أهل قرية ، مث قال : أي ]  ٤: األعراف [ } أَْهلَكَْناَها 

  .ليس نظريه ، فإنَّ فيه حذفاً من غري دليلٍ ، خبالف اآلية » جلاَز زيد قاموا « : يف موضعه املشار إليه ، وقوله 
لُ القرية بأنَّ اخلوف ميكُن من فرعون ، وال ميكن سؤا: وُردَّ عليه :  -بعد أن حكى كالم الفرَّاء  -وقال أبو حيان 



يعين أنَّهم . » وَملِئهم « ويدلُّ على هذا احملذوف مجع الضمري يف : ، فال حيذُف إالَّ ما دلَّ عليه الدَّليلُ ، وقد يقال 
بأنَّ سؤال القرية غري ممكنٍ ، : وبني هذه اآلية ]  ٨٢: يوسف [ } واسأل القرية { ردُّوا على الفراء ، بالفرق بني 

املضاف ، خبالف اآلية فإنَّ اخلوَف متكَّن من فرعون ، فال اضطرار بنا يُدلُّنا على مضاف فاضطررنا إىل تقدير 
  .حمذوف 

]  ٨٢: يوسف [ } واسأل القرية { أنَّ احلذف قد يكون لدليلٍ عقلي أو لفظي ، على أنَّه قيل يف : وجواب هذا 
  .إنَّه حقيقةٌ ، إذ ميكن النيبُّ أن يسأل القرية؛ فُتجِيبه 

أنَّ مثَّ معطوفاً حمذوفاً حذف للدَّاللِة عليه ، والدَّليلُ عليه؛ كونُ امللك ال يكونُ وحده ، بل له حاشيةٌ ، : مس اخلا
مأل فرعون وقومه ، وهو : على خوٍف من فرعون ، وقومه ، وملِئهِم ، أي : وعساكُر ، وجنٌد؛ فكان التقدير 

  .منقولٌ عن الفرَّاء أيضاً 
[ } َتقِيكُُم احلر { :  -تعاىل  -حذف املعطوف قليلٌ يف كالمهم ، ومنه عند بعضهم ، قوله : قال شهاب الدِّين 

  ]الطويل : [ والربد؛ وقول اآلخر : أي ]  ٨١: النحل 
  إذَا حذفْتُه رِْجلُها حذُف أْعَسرَا... كأنَّ احلصى من خلفها وأَماِمَها  -٢٩٢٥

  .ويدها : أي 
  :صرفهم عن دينهم ، وفيه ثالثةُ أوجٍه ي: أي » أن يفْتَنُهم « : قوله 

على خوٍف من فرعون فتنة ، : ، وهو بدلُ اشتمالٍ ، تقديره » ِفْرَعون « أنَّه يف حملِّ جرٍّ على البدل من : أحدها 
  .» أْعَجبين زيد علُمُه « : كقولك 

{ : املصدر املنوَّن كثٌري؛ كقوله  خوف فتنته ، وإعمالُ: أنَّه يف موضع نصب على املفعول به باملصدر ، أي : الثاين 
  ]الطويل : [ ، وقول اآلخر ]  ١٥،  ١٤: البلد [ } أَْو إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمسَْغَبٍة َيِتيماً 

  ِعقاَبك قد كاُنوا لنا باملَوارِِد... فَلْوالَ َرَجاُء النَّْصرِ مْنَك ورْهَبةٌ  -٢٩٢٦
  .جله بعد حذف الالم ، وجيري فيها اخلالفُ املشهوُر أنَّه منصوٌب على املفعول من أ: الثالث 

  ] . ١٠١: النساء [ وقد تقدَّم ذلك » أفنت « بضمِّ الياِء من » ُيفِْتنَهم « : وقرأ احلسن ، ونبيح 
؛ » َعالٍ «  متعلٌِّق ب» ِفي األرض « ُمتكبِّر ، أو ظاملٌ ، أو قاهر ، و : أي } َوإِنَّ ِفْرَعْونَ لََعالٍ ِفي األرض { : قوله 

  ]الكامل : [ كقوله 

  ال َتْستطيُع ِمَن األُمورِ َيَداِن... فاْعَمْد ِلَما تعلُو فما لك بالَّذي  -٢٩٢٧
فيكون مرفوع احمللِّ ، » َعالٍ « متعلِّقاً مبحذوف؛ لكونه صفة ل » ِفي األْرضِ « ِلَما َتقَْهر ، وجيوز أن يكون : أي 

اجملاوزين : } وَإِنَُّه لَِمَن املسرفني { : مث قال ]  ٤: القصص [ } َعْونَ َعالَ ِفي األرض إِنَّ ِفْر{ : ويرجح األول قوله 
بيان : ألنه كان كثري القتل والتعذيب ملْن خيالفُه ، والغرُض منُه : احلدَّ؛ ألنه كان عبداً ، فادَّعى الرُّبُوبيَّة ، وقيل 

  .السَّبب يف كون أولئك املؤمنني خائفني 
  .اآلية } َوقَالَ موسى ياقوم إِن كُنُتْم آَمنُتمْ باهللا { : عاىل قوله ت

شرطٌ يف األول ، وذلك  -» إن كنتم ُمسلمَني « وهو  -جواُب الشرط ، والشرط الثاين » فََعلْيِه « : قوله تعاىل 
جيب تقدُُّمه على األول ، وقد تقدَّم أنَّ الشَّرطني مىت ملْ يترتَّبا يف الوجوِد ، فالشَّرطُ الثَّاين شرطٌ يف األول ، ولذلك 

  ] . ٣٨: البقرة [ حتقيُق ذلك 
إن : املتأخر جيب أن يكون متقدماً ، واملتقدِّم جيب أن يكون متأخراً ، مثاله قول الرَُّجلِ المرأته : قال الفقهاء 



أن يكون املتأخِّر يف  دخلت الدار ، فأنت طالٌق إن كلمت زيداً ، واملشروط متأخِّر عن الشَّرِط ، وذلك يقتضي
حال ما كلمت زيداً : اللفظ ، متقدماً يف املعىن ، وأن يكون املتقدم يف اللفظ متأخراً يف املعىن ، فكأنَّه يقول المرأته 

  .إن كلََّمْت زيداً ملْ يقع الطالق : إن دخلت الدَّار ، فأنت طالٌق ، فلو حصل هذا التعليُق ، قيل 
يقتضي أن يكون كوهنم مسلمني شرطاً؛ ألن يصريوا } ْم باهللا فََعلَْيِه توكلوا إِن كُنُتم مُّْسِلِمَني ن كُنُتْم آَمنُت{ : قوله 

إن كنت من : يقول للمسلم حال إسالمه  -تعاىل  -فكأنَّه } إِن كُنُتْم آَمنُتْم باهللا فََعلَْيِه توكلوا { : خماطبني بقوله 
مر كذلك؛ ألنَّ اإلسالم عبارة عن االستسالم ، وهو االنقياد لتكاليف اهللا ، وترك املؤمنني باهللا فعلى اهللا توكَّلْ ، واأل

التمرد ، واإلميان عبارةٌ عن صريورة القلب ، عارفاً بأن واجب الُوُجود لذاته واحٌد ، وأنَّ ما سواه حمدث خملُوق 
،  -تعاىل  -مجيع أموره إىل اهللا حتت تدبريه ، وقهره ، وإذا حصلت هاتان احلالتان ، فعند ذلك يفوِّض العبُد 

  . -تعاىل  -وحيُصلُ يف القلب نور التَّوكُّل على اهللا 
  فصل

عليه الصالة  -، ألن األول يفيد احلصر ، كأنه » توكَّلُوا على اِهللا « : ومل يقل » فعليه توكَّلُوا « : إمنا قال 
عليه الصالة  -أنَّ موسى  -تعاىل  -ى الغري ، مث بيَّن أمرهم بالتَّوكُّل عليه ، وهناُهم عن التوكُّلِ عل -والسالم 
توكُّلُنا عليه واعتمادنا ، ومل نلتفت إىل أحد : أي } فَقَالُواْ على اهللا َتَوكَّلَْنا { ملَّا أمرهم بذلك قبلوا قوله  -والسالم 

  :سواه ، مث اشتغلوا بالدعاء ، وطلبوا من اهللا شيئني 
  .} َنا الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً لِّلْقَْومِ الظاملني رَبَّ{ : أن قالوا : أحدمها 
  :ففيه وجوه } الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً لِّلْقَْومِ الظاملني { : أما قوهلم } وََنجَِّنا بَِرْحمَِتَك ِمَن القوم الكافرين { : والثاين 
هبم أنَّا لو كنَّا على احلقِّ ، ملا سلَّطتُهم ال تفنت بنا فرعون وقومه؛ ألنك لو سلطَّتُهم علينا ، لوقع يف قلو: األول 

  .علينا؛ فيصري ذلك شبهةً قويَّةً يف إصرارهم على الكفر؛ فيكون ذلك فتنةً هلم 

  .لو سلَّتُهم علينا ، الستوجبُوا العقاب الشَّديد يف اآلخرة ، وذلك يكون فتنة هلم : الثاين 
ال : طالق لفظ املصدر على املفعول جائز ، كاخللق مبعىن املخلوق والتقدير أنَّ املراد بالفتنة املفُتون؛ ألنَّ إ: الثالث 

فََمآ آَمَن { : َتجٍْعلْنا مفْتُونني بأنَّ ييقَهرُونا بالظُّلْمِ على أن ننصرف من هذا الدِّين الذي قبلناُه ، ويؤكِّد هذا قوله 
وأمَّا املطلوُب الثاين ، فهو ]  ٨٣: يونس [ } نَ َوَملَِئهِْم أَن َيفِْتنَُهْم ملوسى إِالَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَْوِمِه على َخْوٍف مِّن ِفْرَعْو

  .} وََنجَِّنا بَِرْحَمِتَك ِمَن القوم الكافرين { : قوله 
 الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً{ : وهذا يدلُّ على أنَّ اهتمامهم بأمر دينهم كان فوق اهتمامهم بأمر دنياهم؛ ألنَّا إذا محلنا قوهلم 

، على تسليط الكفَّار عليهم وصريوة ذلك التسليط شبهة للكفار يف أنَّ هذا ]  ٨٥: يونس [ } لِّلْقَْومِ الظاملني 
يف صون الكُفَّار عن هذه الشُّبهة ، وتقدمي هذا الدُّعاء على طلب النَّجاة  -تعاىل  -الدِّين باطلٌ ، فتضرعوا إىل اهللا 

  .ُهم مبصاحل أدياهنم فوق اهتمامهم مبصاحل أبداهنم ألنفسهم ، وذلك يدل على أن اهتمام

) ٨٧(وا الصَّلَاةَ وََبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني َوأَْوحَْيَنا إِلَى ُموَسى َوأَِخيِه أَنْ َتَبوَّآ ِلقَوِْمكَُما بِِمْصَر ُبيُوًتا وَاْجَعلُوا ُبيُوَتكُْم ِقْبلَةً َوأَِقيُم
ى ِفْرَعْونَ َوَملَأَُه زِيَنةً َوأَْموَالًا ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َربََّنا ِلُيِضلُّوا َعْن َسبِيِلَك رَبََّنا اطِْمْس َعلَ َوقَالَ ُموَسى َربََّنا إِنََّك آَتْيَت

َوُتكَُما فَاْستَِقيَما َولَا َتتَّبَِعانِّ قَالَ قَْد أُجِيَبْت َدْع) ٨٨(أَْموَاِلهِْم وَاْشُدْد َعلَى قُلُوبِهِْم فَلَا ُيْؤِمُنوا َحتَّى َيَرُوا الَْعذَابَ الْأَلِيَم 
  ) ٨٩(َسبِيلَ الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ 



  .اآلية } َوأَْوَحيَْنآ إىل موسى َوأَِخيِه أَن َتَبوََّءا ِلقَْوِمكَُما بِِمْصَر ُبيُوتاً { : قوله تعاىل 
ى اهللا ، أتبعه بأن أمر موسى ، وهارون باختاذ ملَّا شرح خوف املؤمنني من الكُفَّار ، وما ظهر منهم من التَّوكُّل عل

  .املساجد ، واإلقبال على الصَّلوات 
أن تكون املفسِّرة؛ ألنَّه قد تقدَّمها ما هو مبعن القول وهو اإلحياء ، وجيوز أن » أنْ « جيوز يف } أَن َتَبوََّءا { قوله 

  .أوحينا إليهما التََّبوُّء : به ، أي  مفعوالً» أْوَحْيَنا « تكون املصدريَّة ، فتكون يف موضع نصب ب 
بياء خالصة ، وهي بدلٌ عن اهلمزة ، وهو ختفيٌف غُري » َتبَوََّيا « وقرأ حفص » َتَبوَّآ « واجلمهور على اهلمزة يف 

أن تكون بني اهلمزة واأللف ، وقد أنكر هذه الرِّواية عن حفص مجاعةٌ : قياسي ، إذ قياُس ختفيف مثل هذه اهلمزة 
ن القُرَّاِء ، وخصَّها بعضهم حبالة الوقف ، وهو الذي مل حيِك أُبو عمرو الدَّاين والشاطيب غريه ، وبعضهم ُيطلق م

  .إبداهلا عنه ياء وصالً ووقفاً ، وعلى اجلملة فهي قراءةٌ ضعيفةٌ يف العربية ، ويف الرواية 
ُتَبوِّىءُ { : اختذه ُمبَوَّأ ، وقد تقدَّمت هذه املادة يف قوله :  أي: تبوَّأ املكان : النزولُ والرجوُع ، يقال : والتَّبَوُُّؤ 
  .اجعال مبصر بيوتاً لقومكما ، ومرجعاً ترجعون إليه للعبادة : واملعىن ]  ١٢١: آل عمران [ } املؤمنني 

بوِّآ قومكما : ثان ، مبعىن  مفعول» ُبيُوتاً « جيوُز أن تكون الالَُّم زائدة يف املفعول األول ، و » ِلقَْوِمكُما « : قوله 
من حيث : قاله أبو البقاء ، وفيه ضعٌف » تعلَّقها « و » َعلَّقََها « أنزلوهم ، وفعَّلَ وَتفَعَّلَ مبعًنى ، مثل : بيوتاً ، أي 

  .إنَّه زيدت الالُم ، والعاملُ غري فرع ، ومل يتقدم املعُمولُ 
  :ان أنَّها غري زائدة ، وفيها حينئٍذ وجه: الثاين 

  .» الُبيُوِت « أنَّها حالٌ من : أحدمها 
  .» َتَبوَّءا « أنَّها وما بعدها مفعول : والثاين 

  :جوَّز فيه أبو البقاء أْوجُهاً » بِِمْصَر « قوله 
  .، وهو الظَّاهُر » َتَبوَّءا « أنَّه متعلِّق ب : أحدها 
  .وملْ ُيَبيِّْن وجه ضعفه لوضوحه ، واستضعفُه ، » تََبوَّءا « أنَّه حالٌ من ضمري : الثاين 

  .» الُبيُوت « أنَّها حالٌ من : الثالث 
« و » واْجَعلُوا « : ومجع يف قوله » َتَبوََّءا « : ، وقد ثنَّى الضمري يف قوله » ِلقَْوِمكُما « : أنَُّه حالٌ من : الرابع 
لثاين هلما ولقومهما ، والثالث ملُوسى فقط؛ ألنَّ أخاهُ ألن األول أمٌر هلما ، وا» وَبشِّر « : وأفرد يف قوله » أِقيُموا 

  .وبشِّر املؤمنني يا حممَّد : تبٌع لُه ، وملَّا كان فعلُ البشارة شريفاً خصَّ به موسى ، ألنَّه هو األصل ، وقيل 
  فصل

مطلق : وقيل ]  ٣٦: النور [ }  ِفي ُبيُوٍت أَِذنَ اهللا أَن ُتْرفََع{ : املساجد؛ لقوله : املراد من الُبُيوِت : قال بعضهم 
اجعلُوا بيوتكُم مساجداً ، : البيوت ، أمَّا األوَّلُون ففسَُّروا القبلة باجلانب ، الذي يستقبل يف الصالة ، أي 

  .تستقبلوهنا يف الصَّالة 
: اجلَْمع ، ومن قال : مساجد؛ فأطلق لفظ الواحد ، واملراد : اجعلوا بيوتكم قبالً ، أي : املعىن : وقال ابن األنباريِّ 

  :مطلق البيوت ففيه وجهان : املراُد 
  .اجعلوا بيوتكم إىل القبلة : أي : قال الفراء : أحدمها 

  .حصول اجلمعيَّة ، واعتضاد البعض بالبعض : اجعلوا بيوتكم متقابلة ، واملراد منه : املعىن : الثاين 
كانت الكعبةُ قبلةَ : دلُّ على تعيينها ، وروي عن ابن عبَّاس واختلفوا يف هذه القبلة أين كانت؟ ظاهر القرآن ال ي



  الكعبة قبلةَ كلِّ األنبياء ،: ُموسى ، وكان احلسن يقول 
: وقال آخرون . بعد اهلجرة  -عليه الصالة والسالم  -يف أيَّام الرُسول  -تعاىل  -وإمنا وقع الُعدُول عنها بأمر اهللا 

  .بيت املقدس : كانت القبلة 
  فصل

  :ذكر املُفَسُِّرون يف كيفية هذه الواقعة وجوهاً 
أن موسى ومن معه كانوا مأمورين يف أول أمرهم ، بأن ُيَصلُّوا يف بيوهتم ُخفيةً من الكُفَّار؛ لئال يظهروا : أحدها 

  .عليهم ، فُيؤذُوُهم ، ويفتنوُهم عن دينهم ، كما كان املؤمنون يف أول اإلسالم مبكة 
موسى ومن معه من فرعون أن يصلُّوا يف الكنائس اجلامعة ، فأمروا أن جيعلوا يف بيوهتم مساجد خاف : قال جماهد 

  .جهة الكعبة ، ُيَصلُّون فيها سّراً 
أنَّه ملَّا أْرِسلَ ُموسى إىل فرعون ، أمر فرعون بتخريب مساجد بين إسرائيل ، ومنعهم من الصالة ، فأمرُهم : وثانيها 

  .وهو قول إبراهيم . اِذ املساجد يف بيوهتم ، رواه عكرمة ، عن ابن عبَّاس باتِّخ -تعاىل  -اهللا 
موسى ،  -تعاىل  -أنَّه تعاىل ملَّا أرسل مُوسى إليهم ، وأظهر فرعون هلم العداوة الشديدة ، أمر اهللا : وثالثها 

  .األعداِء  وهارون ، وقومهما باتِّخاِذ املساجد على رغم األعداء ، وتكفَّل اهللا بصوهنم عن شرِّ
  .اآلية } َوقَالَ موسى َربََّنآ إِنََّك آَتْيَت ِفْرَعْونَ َوَمَألهُ زِيَنةً { : قوله تعاىل 

ملَّا بالغ موسى يف إظهار املعجزات ، ورأى القوم ُمصرِّيَن على اجلُُحود والعناِد؛ دعا عليهم ، ومن حقِّ من يدُعو 
عليه الصالة  -ان ُحبَّ الدنيا؛ فألجله تركوا الدِّين؛ فلهذا قال ك: على الغري أن يذكُر سبب جرمه ، وجرمهم 

عبارة عن الصحَّة ، واجلمال : والزينة } َربََّنآ إِنََّك آَتْيَت ِفْرَعْونَ َوَمَألُه زِيَنةً َوأَْموَاالً ِفي احلياة الدنيا { :  -والسالم 
ى هذه األشياء من الصَّامت ، والنَّاطق ، وقرأ الفضل ، واللباس ، والدوابِّ ، وأثاث البيت ، واملال ما يزيد عل

  .» أئنََّك آتْيَت « الرَّقاشي 
  :يف هذه الالَّم ثالثة أوجٍه » لُيِضلُّوا « : قوله 

  .أنَّك آتيتُهم ما آَتْيتَهم على سبيل االستدراج ، فكان اإليتاُء هلذه العلة : أنَّها الُم العلَّة ، واملعىن : أحدها 
، ]  ٨: القصص [ } فالتقطه آلُ ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُّواً َوحََزناً { : أنَّها الُم الصَّريورِة والعاقبة؛ كقوله : والثاين 
  ]الوافر : [ وقوله 
  .. .ِلُدوا للَمْوِت وابنُوا لِلَْخرَابِ  -٢٩٢٨
  ]الطويل : [ وقوله 
  كَما ِلخرابِ الدُّور تُْبَنى املَساكُِن.. .وِللَْمْوِت َتْغذُو الوِلدَاُت ِسخالََها  -٢٩٢٩
  ]البسيط : [ وقوله 
  وِللَْخرابِ ُيجِدُّ النَّاُس ُعْمرَانَا... وِللْمَناَيا تَُربِّي كُلُّ مرِضَعٍة  -٢٩٣٠

ليه ليثبتُوا على ما هم عليه من الضالل ، وليكونُوا ُضالَّالً ، وإ: أنَّها للدعاء عليهم بذلك؛ كأنه قال : والثالث 
بضمِّ الياء ، » لُِيِضلُّوا « ذهب احلسن البصريُّ ، وبدأ به الزخمشريُّ ، وقد اسُتبعَد هذا التَّأويلُ بقراءة الكوفيني ، 

فإنه يبعد أن يدُعو عليهم بأن ُيِضلُّوا غريهم ، وقرأ الباقون بفتحها ، وقرأ الشعيبُّ بكسرها ، فواىل بني ثالث 
  .كسرات إحداها يف ياء 



« : لئالَّ يضلُّوا ، ورأي البصريني يف مثل هذا تقدير : مقدرةٌ بني الالَّم والفعل ، تقديره » ال « إنَّ : اجلبائي وقال 
  .كراهة أن يضلُّوا : ، أي » كَراَهةَ 
  فصل

  :يضلُّ الناس من وجهني  -تعاىل  -احتج أهل السُّنَّة هبذه اآلية على أنه 
  .الم التَّعليل » ِليضلُّوا « أن الالم يف : أحدمها 
: قال القاضي } قَالَ قَْد أُجِيَبْت دَّْعَوُتكَُما { :  -تعاىل  -فقال } واشدد على قُلُوبِهِْم فَالَ ُيْؤِمُنواْ { : قوله : والثاين 

  :ال جيوز أن يكون املراُد من اآلية ما ذكرُتم لوجوه 
  .الكفر قبيحة  منزٌَّه عن فعل القبائح ، وإرادة -تعاىل  -ألنَّه : األول 
هي اإلتيان مبراد األمر ، ولو : لو أراد ذلك ، لكان الكافُر مطيعاً هللا بكفره؛ ألنَّ الطاعة  -تعاىل  -أنَّه : وثانيها 

  .كان كذلك ، ملا استحقُّوا الدُّعاء عليهم 
 الضَّاللِ ، وجلاز أن يقوي الكذَّابني لو جوَّزَْنا إرادة إضالل العباد ، جلوَّْزَنا أن يبعث األنبياء بالدُّعاء إىل: وثالثها 

  .الضَّالني بإظهار املعجزات ، وفيه هدم الدِّين 
، وأن ]  ٤٤: طه [ } فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّيِّناً لََّعلَُّه َيَتذَكَُّر أَْو خيشى { : أنَّه ال جيوز أن يقول ملوسى وهارون : ورابعها 

 -، مث إنَّه ]  ١٣٠: األعراف [ } َعونَ بالسنني َوَنقْصٍ مِّن الثمرات لََعلَُّهمْ َيذَّكَُّرونَ َولَقَْد أََخذَْنآ آلَ ِفْر{ : يقول 
  .إراد الضَّالل منهم ، وأعطاهم النِّعم لكي يضلُّوا ، وهذا كاملناقضة ، فال ُبّد من َحْملِ أحدمها على اآلخر  -تعاىل 

بأن ُيطِْمَس على أمواهلم؛ ألجل أن ال يؤمنوا ، مع تشدده يف إرادة  إن مُوسى دعا ربَُّه: ال جيوز أن يقال : وخامسها 
  :وإذا ثبت هذا؛ وجب تأويلُ هذه الكلمة ، وذلك من وجوه . اإلميان 
الُم العاقبة كما تقدَّم ، وملا كانت عاقبة قوم فرعون ، هو الضَّالل ، عبَّر عن هذا : » لُِيِضلُّوا « أنَّ الالَّم يف : األول 
  . هبذا اللفظ املعىن

، فحذف لداللة ]  ١٧٦: النساء [ } ُيَبيُِّن اهللا لَكُْم أَن َتِضلُّواْ { : لئالَّ يضلوا ، كقوله : أنَّ التقدير : الثاين 
 لئالَّ تقُولُوا: ، أي ]  ١٧٢: األعراف [ } بلى شَهِدَْنآ أَن َتقُولُواْ َيْوَم القيامة { :  -تعاىل  -املعقُول عليه ، كقوله 

.  
إنَّك أتيتُهم بذلك هلذا الغرض : أن يكون موسى ذكر ذلك على وجه التَّعجُّبِ املقُرون باإلنكار ، أي : الثالث 

أتيتهم زينةً وأمواالً ألْجلِ أن ُيضلُّوا عن سبيلك ، مث حذف : فإنَُّهم ال ينفقُون هذه األموال إالَّ فيه ، كأنَّه قال 
  ]الكامل : [ حرف االستفهام ، كما يف قوله 

  غَلََس الظَّالمِ مَن الرَّبَابِ َخيَاالَ... كذََبْتَك َعيُْنَك أْم رأْيتَ بواِسٍط  -٢٩٣١
  .أكذبتك فكذا ههنا : واملراُد 
ليغفُر اهللا للمؤمنني ، : أنَّ هذه الم الدُّعاء ، وهي الم مكسورة جتزم املستقبل ، ويفتتح هبا الكالم ، فيقال : الرابع 

  . الكافرين ، واملعىن؛ ربنا ابتليهم بالضَّالل عن سبيلك ولُيعذِّب اهللا
ملَّا  -تعاىل  -أنه : سلَّمنا أنَّها الُم التَّعليل ، لكن حبسب ظاهر األمر ، ال يف نفس احلقيقة ، واملعىن : اخلامس 

فورد هذا  أعطاهم هذه األموال ، وصارت سبباً لبغيهم وكفرهم ، أشبهت حال من أعطى املال ألجل اإلضالل ،
  .الكالمِ بلفظ التَّعليل هلذا املعىن 



ليضلُّوا « : هلك ، فقوله : ضلَّ املاُء يف اللَّنب ، أي : اهلالك ، يقال : أنَّ الضَّالل قد جاء يف القرآن مبعىن : السادس 
أَْوالَدُُهْم إِنََّما ُيرِيُد اهللا ِليَُعذِّبَُهمْ  فَالَ ُتْعجِْبَك أَمَْوالُُهْم َوالَ{ :  -تعاىل  -ليهلكوا وميوتوا ، كقوله : أي » عن سبيلك 

  ] . ٥٥: التوبة [ } بَِها ِفي احلياة الدنيا 
الذي يُدلُّ على أنَّ اإلضالل من اهللا : أنَّ اجلواب قد تقدَّم مراراً ، ونُعيد بعضه ، فنقول : واعلم : قال ابن اخلطيب 

  :وجوه  -تعاىل  -
إال ُحصُول اهلداية ، فلمَّا ملْ حتُصل اهلداية بل حصل الضَّالل الذي ال ُيريده ، علمنا أنَّ  أنَّ العبد ال يقصُد: األول 

  . -تعاىل  -حصُوله ليس من الَعْبِد ، بل من اهللا 
إقداُمه على هذا اجلهل ، إن كان جبهل : إنَّه ظنَّ هذا الضَّالل ُهًدى ، فلذلك أوقعه يف الُوُجود فنقول : فإن قالوا 

، فذلك اجلهل السابق يكون ُحصُوله لسبق جهل آخر ويلزُم التسلسل وهو حمال؛ فوجب أنَّ هذه اجلهاالت سابق 
والضَّالالت ال ُبدَّ من انتهائها إىل جهل أوَّلٍ ، وضالل أولٍ ، وذلك ال ميكن أن يكون بإحداث العبد؛ ألنَّه يكرُهه 

  . -تعاىل  -وُيريد ضدَُّه؛ فوجب أن يكون من اهللا 
أنَّه تعاىل ملَّا خلق اخللق ُيِحبُّون املال ُحّباً شديداً ، حبيث ال ميكنُهم إزالة هذا احلُبِّ عن النَّفْسِ ألبتَّة ، وكان : ثاين ال

ُحصُول هذا احلُبِّ يوجب اإلعراض عن خدمة اهللا وطاعته ، ويوجب التَّكبُّر عليه ، وترك اللُُّزوم؛ فوجب أن يكون 
  .الذي خلق اإلنسان جمبُوالً على ُحبِّ هذا املال واجلاه فاعل هذا الكفر ، هو 

أنَّ القُْدرة بالنِّْسَبة إىل الضِّدَّين على السَّويَّة ، فال يترجَُّح أحُد الطَّرفني على اآلخر إالَّ مبرجِّح ، وذلك : الثالث 
، وإذا كان كذلك ، كانت  -تعاىل  - املُرجُِّح ليس من العبد ، وإال لعاد الكالم فيه ، فال ُبدَّ وأن يكون من اهللا

  . -تعاىل  -اهلدايةُ والضالل من اهللا 
ما كان  -عليه الصالة والسالم  -أما محلهم الالَّم على المِ العاقبة فضعيٌف؛ ألنَّ موسى : وإذا عرفت هذا ، فنقول 

  .عاملاً بالعواقب 
  .إنَّ اهللا تعاىل أخربُه بذلك : فإن قالوا 

رب اهللا عنهم أنَُّهم ال ُيؤِمُنون ، كان صدور اإلميان منهم ُمَحاالً؛ ألنَّ ذلك يستلزُم انقالب خرب اهللا فلمَّا أخ: قلنا 
  .كذباً ، وهو حمال ، واملفضي إىل املُحال حمال 

 -ه ملَّا فسَّر قوله إنَّ: لئالَّ ُيِضلُّوا ، كما ذكره اجلبائي ، فأقول : على أنَّ املراد » ِلُيِضلُّوا « : حيمل قوله : وأّما قوهلم 
فمْن « نقل قراءة ]  ٧٩: النساء [ } مَّآ أَصَاَبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اهللا َوَمآ أََصاَبَك ِمن َسيِّئٍَة فَِمن نَّفِْسكَ { :  -تعاىل 

ريف القرآن ، إنَّها تَقَْتِضي حت: على سبيل االستفهام مبعىن اإلنكار ، مث إنَّه استبعد هذه القراءة ، وقال » نفِسك 
بأنَّ : القراِمطَة ، واإلمساعيلية القائلون : والباطنية هم املالحدة ، ويقال هلم  -وتغيريُه ، وتفتُح تأويالت الباطنيَّة 

الناصرية أتباع حممد بن نصري ، وكان من غالة : ويقال هلم أيضاً  -حممَّد بن إمساعيل َنَسَخ شريعة حممَّد بن عبد اهللا 
ئلني باأللوهية على توهُّم الدرزية أتباع بنشكني الدرزي ، كان من موايل احلاكم أرسله إىل وادي تيم الروافض القا

احلرمية واحملمرة ، : اهللا بن ثعلبة ، فدعاهم إىل ألوهية احلاكم ويسمونه بالبازي ، والغالم ، وحيلفون به ، ويقال هلم 
احلرمية واحملمرة ، وهم اآلن يعرفون بالتيامنة : ويقال هلم وهم اآلن يعرفون بالتيامنة إلسكاهنم وادي التيم ، 

ورسوله عن  -تعاىل  -الفداوية والرافضة ، وهم حيرفون كالم اهللا : إلسكاهنم وادي التيم ، ويقال هلم أيضاً 
 إن: مواضعه ، ومقصودهم إنكار اإلميان وشرائع اإلسالم ، ويظهرون هلذه األمور حقائق يعرفوهنا ، فيقولون 

الصلوات اخلمس معرفة أسرارهم ، والصيام املفروض من كتمان أسرارهم ، وحج البيت زيارة شيوخهم ، ويدا أيب 



هلب أبو بكر وعمر ، والبناء العظيم واإلمام املبني علي بن أيب طالب ، فهم ال حتل ذبائحهم ال يناكحونا ، وجتب 
  .إنكار تلك القراءة جماهدهتم؛ ألهنم مرتدون ، قاله ابن تيمية ، وبالغ يف 

وهذا الوجه الذي ذكرُه هنا شرٌّ من ذلك؛ ألنَّه قلب النَّفي إثباتاً ، واإلثبات نفياً ، وجتويزه بفتح باب أالَّ يعتمد على 
القرآن ال يف نفيه ، وال يف إثباته ، وحينئٍذ يبطل القرآن بالكُلِّيَّة ، وهذا بعينه هو اجلواب عن قوله املراد فيه 

َوأَِقيمُواْ { : إمنا قال  -تعاىل  -اإلنكار ، فإنَّ جتويزُه يوجُب جتويز مثله يف سائر املواضع ، فلعله : ام ، مبعىن االستفه
  .} َربََّنا اطمس على أَمَْوالِهِْم { : على سبيل اإلنكار والتعجُّب ، مث قال ]  ٤٣: البقرة [ } الصالة َوآُتواْ الزكاة 

  .املَْسُخ : مُس أهلكها ، والطَّ: قال جماهد 
  .مسخها اهللا وغيَّرها عن هيئتها : وقال أكثر املفسرين 

بلغنا أنَّ الدَّراهم والدَّنانري صارت حجارة منقوشة كهيئتها ، صحاحاً وأنصافاً ، وأثالثاً ، وجعل : قال ابن عبَّاس 
  .سكنهم حجارة 

ودعا » ين ، واملرأة قائمة ختبز فصارت حجراً كان الرجل مع أهله يف فراشه ، فصارا حجر« : قال حممد بن كعب 
عمر بن عبد العزيز خبريطة فيها أشياء من بقايا أهل فرعون ، فأخرج منها البيضة منقوشة ، واجلوزة مشقوقة وهي 

  .حجارة 
  .أقسها واطبع عليها حىت ال تلني وال تنشرح لإلميان : أي } واشدد على قُلُوبِهِمْ { 

  .» دليلٌ على أنَّ اهللا يفعل ذلك مبن يشاء ، ولوال ذلك ملا حسن من موسى هذا السُّؤال وهذا « : قال الواحدي 
  :حيتمل النَّْصَب واجلزَم ، فالنَّْصب من وجهني » فَالَ ُيْؤِمنُواْ « : قوله 

  .» لُِيِضلُّوا « عطفُه على : أحدمها 
ال ُتعذِّبْنِي يا : للدُّعاِء ، كقولك » ال « جلزم على أنَّ ، وا» اطِْمْس « : نصبه على جواب الدُّعاِء يف قوله : والثاين 

يف كونه دعاًء ، هذا يف جانب شبه النَّهي ، وذلك يف جانب شبه األمر ، » لُِيضلُّوا « : ربِّ ، وهو قريٌب من معىن 
قول الكسائي ، : الثالث غايةٌ لنفي إمياهنم ، واألولُ قول األخفش ، والثاين بدأ به الزخمشري ، و: » حتَّى يروا « و 

  ]الطويل : [ والفرَّاء؛ وأنشد قول الشاعر 
  وال َتلْقَنِي إالَّ وأنفَُك راغُم... فال َيْنَبِسطْ مْن َبْينِ َعْينَْيَك  -٢٩٣٢

  .يكون ما بينهما اعتراضاً » لُيِضلُّوا « وعلى القول بأنه معطوٌف على 
  .الضمري ملُوسى وهاُرون : } قَْد أُجِيَبْت دَّْعوَُتكَُما { : قوله 
: أي » آمني « : كان موسى يدعو وهارون ُيؤمِّن ، فنسب الدعاء إليهما؛ ألنَّ املؤمن أيضاً داعٍ؛ ألنَّ قوله : قيل 

  .استجب 
  .املراد موسى وحده ، ولكن كًنى عن الواحد بضمري االثنني : وقيل 
إنَّما َحكَى هذا الدعاء عن : عاء؛ غاية ما يف الباب أن يقال ال يبُعد أن يكون كلُّ واحٍد منهما ذكر هذا الدُّ: وقيل 

إالَّ أنَّ هذا ال ينايف أن يكون هارون ذكر ذلك } َوقَالَ موسى َربََّنآ إِنََّك آَتْيَت ِفْرَعْونَ َوَمَألهُ زِيَنةً { : موسى ، بقوله 
  .الدعاء أيضاً 

  . على اجلمع» َدعواُتكُما « : وقرأ السلمي ، والضحاك 
نصب على » َدعوَتكَُما « ،  -تعاىل  -بتاء املتكلم ، وهو الباري » قَْد أجبُت دعوتكما « : وقرأ ابن السَّميفع 



  .املفعول به 
إنَّ هارون شارك : بتاء املتكلم أيضاً ، ودعوتيكما تثنيةٌ ، وهي تدلُّ ملن قال » أَجْبُت دعوتيكُما « : وقرأ الرِّبيع 

  .موسى يف الدُّعاء 
لبث : على الدَّعوة والرِّسالة ، وامضيا ألمري إىل أن يأتيهم العذاُب ، قال ابن جريج : أي » فاْسَتِقيَما « : وله ق

  .فرعون بعد هذا الدُّعاء أربعني سنة 
ء وختفيفها قرأ العامَّةُ بتشديد التاء والنون ، وقرأ حفص بتخفيف النُّون مكسورة ، مع تشديد التَّا: » َوالَ َتتَّبَِعانِّ « 

  .، وللقُرَّاء يف ذلك كالٌم مضطربٌ بالنِّسبة للنَّقْلِ عنُه 
فيها للنَّهي ، ولذلك أكَّد الفعل بعدها ، ويضعُف أن تكون نافية؛ ألنَّ تأكيد املنفيِّ » ال « فأمَّا قراءةُ العامَّة ، ف 

[ } الَّ ُتِصيَبنَّ الذين ظَلَُمواْ { : قوله  ضعيٌف ، وال ضرورة بنا إىل ادِّعائه ، وإن كان بعضهم قد ادَّعى ذلك يف
لضرورٍة دعتْ إىل ذلك هناك ، وقد تقدَّم حتريره يف موضعه ، وعلى الصحيح تكون هذه مجلة هنيٍ ]  ٢٥: األنفال 

  .معطوفة على مجلة أمرٍ 
نُّون الشديدة ، دخلت على النهي و التتَّبَِعا ، إالَّ أنَّ ال: موضعه جزم ، تقديره : » وال تتَّبعانِّ « : قال الزجاج 

  .مؤكدة وكسرت لسكوهنا ، وسكون النون اليت قبلها ، فاختري هلا الكسرة ، ألهنا بعد األلف تشبه نون التثنية 
  .حتتمل أن تكون للنَّفي ، وأن تكون للنَّْهي : » الَ « وأمَّا قراءة حفص ، ف 

  :ينئٍذ فيها أوجه فإن كانت للنفي ، كانت النون نون رفعٍ ، واجلملة ح
فاْستقيَما غَري ُمتَّبِعْينِ ، إالَّ أنَّ هذا ُمعترض مبا قدَّْمُته من أنَّ املضارَع املفيَّ ب : أنَّها يف موضع احلال ، أي : أحدها 

  .ال تتَّبَعان وأنتما : كاملثبت يف كونه ال تباشره واو احلال ، إالَّ أن يقدَّر قبلُه مبتدأ ، فتكون اجلملة امسيَّة أي » ال « 
  ] . ٨٣: البقرة [ } الَ َتْعُبُدونَ إِالَّ اهللا { :  -تعاىل  -أنَُّه نفٌي يف معىن النَّهي؛ كقوله : والثاين 
أنَُّهَما أخربا بأنَّهما ال يتَّبعاِن سبيل الذين ال يعلمون : أنَّها خٌرب حمٌض مستأنف ، ال تعلُّق له مبا قبله ، واملعىن : الثالث 

.  
وقوع النون : كانت للنَّهي ، كانت النون للتوكيد ، وهي اخلفيفة ، وهذا ال يراه سيبويه ، والكسائي ، أعين وإن 

هل « اخلفيفة بعد األلف ، سواء كانت األلف ألف تثنية ، أو ألف فصلٍ بني ُنون اإلناث ، ونون التوكيد ، حنو 
: خلفيفة بعد األلف وعلى قوهلما تتخرَّج القراءةُ ، وقيل وقوع ا: وقد أجاز يونس ، والفرَّاء » تضربناِن يا نسوة 

  .» ُربَّ « يف » ُرَب « : أصلها التشديد ، وإنَّما خففت للثقل فيها؛ كقوهلم 

هل مها مبعىن ]  ١٧٥: األعراف [ وأمَّا تشديُد التاء وختفيفها ، فلغتان ، من اتََّبع يتَّبع ، وَتبع يْتَبع ، وقد تقدَّم 
خلفه ، واتَّبعه كذلك ، إالَّ أنه حاذاُه يف املشي واقتدى بِهِ : أنَّ تتبعه بشيٍء : خمتلفان يف املعىن؟ وملخصه واحد ، أو 

  .حلقُه : ، وأتبعه 
  فصل
مىت كان الدعاء ُمجاباً ، كان املقُصود حاصالً يف احلال ، فرمبا : ال تسلك طريق اجلاهلني الذين يظنُّون أنه : املعىن 

اىل اإلنسان يف مطلوبه ، إالَّ أنَّه يوصله إليه يف وقته املقدَّر؛ فإنَّ وعد اهللا ال خلف له ، واالستعجال ال أجاب اهللا تع
: هود [ } إين أَِعظُكَ أَن َتكُونَ ِمَن اجلاهلني {  -عليه الصالة والسالم  -يصدر إال من اجلُهَّال؛ كما قال لُنوح 

لَِئْن أَْشَركْتَ { : كما أن قوله  -عليه الصالة والسالم  -ذلك من موسى ، وهذا النَّهي ال يدلُّ على صدور ]  ٤٦
  .ال يدل على صدور الشرك منه ]  ٦٥: الزمر [ } لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك 



كَُه الَْغَرُق قَالَ آمَْنُت أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا َوَجاَوْزَنا بَِبنِي إِسَْرائِيلَ الَْبْحَر فَأَْتبََعُهْم ِفْرَعْونُ َوُجُنوُدُه َبْغًيا َوَعدًْوا حَتَّى إِذَا أَْدَر
فَالَْيْوَم ) ٩١(آلْآنَ َوقَْد َعصَْيَت قَْبلُ َوكُْنَت ِمَن الُْمفِْسِديَن ) ٩٠(الَِّذي آَمَنْت بِِه َبُنو إِْسرَاِئيلَ َوأََنا ِمَن الُْمْسِلِمَني 

  ) ٩٢(ةً َوإِنَّ كَِثًريا ِمَن النَّاسِ َعْن آَياِتَنا لََغاِفلُونَ ُنَنجِّيَك بَِبَدنَِك ِلَتكُونَ ِلَمْن َخلْفََك آَي

  .اآلية } َوَجاَوزَْنا ببين إِسَْرائِيلَ البحر { : قوله تعاىل 
  .بتشديد الواو : وجوَّْزَنا « ، وقرأ احلسن ، ]  ١٣٨: األعراف [ قد تقدَّم الكالم يف نظري اآلية 

: [ الذي يف بيت األعشى « جَوَّز » َجازَ املكان ، وَجاَوزُه ، وجوََّزُه ، وليس من من أ: وجوَّزَْنا : قال الزخمشري 
  ]الكامل 
  أَخذَْت ِمَن األْخَرى إلَْيكَ ِحَبالَهَا... وإذَا ُتَجوِّزُها ِحبَالُ قَبيلٍَة  -٢٩٣٣

  ]الطويل : [ ل وَجوَّْزَنا بين إسرائيل يف البحر؛ كما قا: ألنَّه لو كان منه لكان حقَُّه أن يقال 
  كَما َجوََّز السَّكِّيَّ يف الَبابِ فَْيتَُق. ...  -٢٩٣٤

يعين أنَّ فعَّل مبعىن فاعل وأفَْعل ، وليس التضعيفُ للتَّعدية ، إذ لو كان كذلك لتعدَّى بنفسه كما يف البيت املشار 
  .إليه دون الباء 

  .الفرُق بالتَّشديد ، وقد تقدَّم « فاتََّبَعُهْم » : وقرأ احلسن 
: إذا صار خلفُه ، وقال األصمعيُّ  -بالتَّشديد  -َتبَع ، وأْتبع مبعىن واحد إذا حلقُه ، واتََّبع : يقالُ : قال القرطيبُّ 

إذا اتََّبع أثره وأدركُه ، أو مل يدركُه ،  -إذا حلقه ، وأْدَركَُه ، واتََّبَعه بوصل األلِف  -بقطع األلف  -أتبعه : يقال 
اقتدى به ،  -بوصل األلف يف األْمرِ  -اتبعُه : بوصل األلف وقيل « فأتبعهم » : أُبو زيٍد ، وقرأ قتادة  وكذلك قال

  .مبعىن واحٍد : وقيل . هذا قولُ أيب عمرو . وأتبعه بقطع خرياً وشّراً 
، وشروط النَّصب متوفرةٌ ،  ألجل البغْي والَعْدوِ: ُجيوُز أن يكونا مفعولني من أجلهما أي « َبْغياً َوَعدْواً » : قوله 

  .باغني متعدِّين : وُجيوُز أن يكونا مصدرين يف موضع احلال أي 
، ]  ١٠٨: األنعام [ بضمِّ العني ، والدَّالِ املشدَّدِة ، وقد تقدَّم ذلك يف ُسورة األنعام « ُوعدواً » وقرأ احلسُن 

  .غاية التباعه : « حىت إِذَآ » : وقوله 
  :وفيها أوجه « إنَّ » قرأ األخوان بكسر « أَنَُّه آَمنُت » : قوله 

  .أنَّها استئناُف إخبار؛ فلذلك كسرت لوقوعها ابتداء كالمٍ : أحدها 
  .« آمنتُ » : فقال إنَُّهن ويكون هذا القول مفسراً لقوله : أنَّه على إضمار القول أي : والثاين 

، وإبدالُ اجلملة االمسيَّة من الفعليَّة جائٌز ، ألنَّها يف « نُت آم» : أن تكون هذه اجلملة بدالً من قوله : والثالث 
  .هذا الظاهُر « قَالَ » معناها ، وحينئٍذ تكون مكسورة؛ ألنَّها حمكيَّة ب 

كرَّر املخذولُ املعىن الواحد ثالث » : وقال الزخمشريُّ . ُضمَِّن معىن القول؛ ألنَّه قولٌ « آمنُت » أنَّ : والرابع 
  .« يف ثالِث عباراٍت حِْرصاً على القبول  مرَّاٍت

وقال . فهذه مرة ثانية } أَنَُّه الا إله إِالَّ الذي آَمَنتْ بِِه بنوا إِْسرَاِئيلَ { : فهذه مرَّة ، وقال « آمنُت » : يعين أنه قال 
  .فهذه ثالثةٌ ، واملعىن واحد } َوأََناْ ِمَن املسلمني { : 

  :وقرأ الباقون بفتحها وفيها أوجه . « إنَّه » اف يف وهذا جنوٌح منه إىل االستئن
  .آمنُت توحيد اهللا؛ ألنَّه مبعىن صدَّقُْت : أنَّها يف حملِّ نصب على املفعول به أي : أحدها 
  .ألنَّه : أنَّها يف موضع نصب بعد إسقاط اجلارِّ أي : الثاين 



  ] . ٢: يونس [ ا فيه من اخلالف أنَّها يف حملِّ جرٍّ بذلك اجلارِّ وقد تقدَّم م: الثالث 
  فصل

« ملَّا أجاب اهللا دعاءمها ، أمر بين إسرائيل باخلروج من مصر ، وكان فرعونُ غافالً عن ذلك؛ فلمَّا مسع خبروجهم 
، وكان َبْغياً يف القولِ ، وعدواً يف الفعل : وقيل . ظلماً واعتداًء : أي » بَْغياً وَعْدواً « حلقُهم ، : أي » أْتَبعَُهْم 

الَبْحُر قد انفلق ملوسى وقومه فدخلوا ، وخرجوا ، وأبقى اهللا تعاىل ذلك الطريق يبساً ، ليطمع فرعون ، وجنودهُ يف 
» أْدَركَُه الغرُق « الُعبُور ، فلمَّا دخل مع مجعه ، ودخل آخرهم ، وهمَّ أوَّهلم باخلروج ، انطبق عليهم البحُر فلمَّا 

  .» قال آمَْنُت « الكه غمره املاء ، وقرب ه: أي 
  .إنَّ اإلنسان إذا وقع يف الغرق ال ميكنه أن يتلفَّظ هبذا اللفظ ، فكيف حكى اهللا عنه أنَُّه ذكر ذلك؟ : فإن قيل 

  :فاجلواُب من وجهني 
  .أنَّ الكالم احلقيقيَّ هو كالم النَّفْسِ ال كالم اللسان ، فذكر هذا الكالم بالنفس : األول 
  .ون املرادُ بالغرق مقدماته أن يك: الثاين 

  إنَّه آمن ثالث مرات على ما تقدم عن الزخمشري ، فما السَّبُب يف عدم القبولِ؟: فإن قيل 
  :من وجوٍه : فاجلواب 

فَلَْم َيكُ َينفَعُُهْم { : أنَّهُ إنََّما آمن عند نزول العذاب ، واإلميان يف هذا الوقت غري مقبول ، قال تعاىل : أحدها 
. ٨٥: غافر [ } اُنُهمْ لَمَّا َرأَْواْ بَأَْسَنا إَِمي  [  

إنَّما ذكر هذه الكلمة ليتوسَّل هبا إىل دفع تلك البلية احلاضرة ، ومل يكن مقصودُه بالكلمة اإلقرار بوحدانية : الثاين 
  .اهللا تعاىل ، فلم َيكُْن ُمْخِلصاً 

فكأنه اعترف بأنَّه ال } الا إله إِالَّ الذي آَمَنْت بِهِ بنوا إِسَْراِئيلَ  {: أنَّ ذلك اإلقرار كان تقليداً ، فإنُه قال : وثالثها 
يعرُف اهللا ، وإنَّما مسع من بين إسرائيل أنَّ للعامل إهلاً ، فهو أقَّر بذلك اإلله الذي مسع بين إسرائيل ُيقرُّونَ بوجوده ، 

ملنكرين لوجود الصَّانع ، ومثل هذا االعتقاد الفاحش ال وهذا حمُض التَّقليِد ، وفرعون قيل إنَُّه كان من الدَّهرية ا
  .يزولُ إالَّ باحلُجَِّة القطعيَّة ، ال بالتَّقليد احملضِ 

آَمنُت أَنَُّه الا إله إِالَّ الذي { : أنَّ بعض بين إسرائيل ملَّا جاوزوا البحر عبدُوا العجل ، فلما قال فرعون : ورابعها 
انصرف ذلك إىل العجلِ الذي آمنوا بعبادته ، فكانت هذه الكلمةُ يف حقه سبباً لزيادة } يلَ آَمَنْت بِِه بنوا إِْسرَاِئ

  .كُفْره 
أنَّ أكثر اليُهوِد يقولون بالتَّشبيه والتَّْجسِيم ، وهلذا اشتغلوا بعبادة العجل لظنِّهم أنَُّه تعاىل يف جسد ذلك : وخامسها 

فكأنَُّه آمن باهللا املوصوف } نَُّه الا إله إِالَّ الذي آَمَنْت بِِه بنوا إِسَْرائِيلَ آَمنُت أَ{ : العجل ، فلمَّا قال فرعونُ 
  .باجلسميَّة ، واحللول والنُّزول ، ومن اعتقد ذلك؛ فهو كافٌر ، فلذلك ما صحَّ إمياُنُه 

فلمَّا أقرَّ  -عليه الصالة والسالم  -ى أنَّ اإلميان إنَّما يتمُّ باإلقرارِ بوحدانية اهللا ، واإلقرار بُنُبوَِّة موس: وسادسها 
أشهد أن ال إله إالَّ اهللا مل : فرعونُ بالوحدانية ، وملْ يقر بنبوَِّة موسى مل يصحَّ إميانه؛ كما لو قال الكافر ألف مرة 

  .وأشهدُ أنَّ حممداً رسول اهللا ، فكذا ههنا : يصح إميانه حىت يقول معه 

ما قولُ األمري يف عبٍد نشأ من مالِ : أتى فرعون ُمستفتياً  -عليه السالم  -يل روى الزخمشري أنَّ جرب: وسابعها 
موالُه ونعمته ، فكفر بنعمته وجحد حقَّه ، وادََّعى السِّيادة دونُه؟ فكتب فرعون يقولك أبو البعاس الوليد بن 

نَّ فرعون ملا غرق؛ رفع جربيل جزاء العبد اخلارج على سيده ، الكافر بنعمته أن يغرق يف البحر ، مثَّ إ: مصعب 



  .عليه السالم فتياه إليه 
  .آَمْنَت اآلن ، أو اُتؤمن اآلن : منصوبٌ مبحذوٍف أي » اآلن « : قوله 

  .مجلةٌ حالية ، تقدَّم نظريها » وقَْد َعَصْيَت « : وقوله 
وَأََناْ ِمَن { يف مقابلة قوله } املفسدين  َوكُنَت ِمَن{ : هو جربيلُ ، وإنَّما قال : واختلفوا يف قائل هذا الكالم ، فقيل 

َوإِنَّ كَِثرياً مِّنَ { : إىل أن قال } فاليوم نَُنجِّيكَ بَِبَدنِكَ { : القائلُ هو اهللا تعاىل؛ ألنَّه قال بعدُه : وقيل . } املسلمني 
  .، وهذا ليس إالَّ كالم اهللا تعاىل } الناس َعْن آَياتَِنا لََغاِفلُونَ 

ظاهُر اللفظ يدلُّ على أنَّه إنَّما مل تقبل التوبة للمعصية املتقدمة ، والفساد السَّابق ، وهذا التعليلُ ال مينعُ  :فإن قيل 
  .من قبول التوبِة 

  :فاجلواُب من وجهني 
  .أنَّ قبول التَّوبِة غري واجب عقالً ، ويُدلُّ عليه هذه اآليةُ : األول 
  .د املعصية السَّابقة ، بل بتلك مع كونه من املفسدين أنَّ التعليل ما وقع جملرَّ: الثاين 
  فصل

أخذ ميأل فمه بالطِّني لئالَّ يتوب غضباً عليه واألقرُب أنَّ هذا ال يصحُّ؛ ألنَّه يف  -عليه السالم  -روي أن جربيل 
ربيل أن مينعه من التوبة ، بل تلك احلالِ إمَّا أن يقال التكليف كان ثابتاً ، أو ما كان ثابتاً ، فإن كان ثابتاً مل جيز جل

َوَتَعاَونُواْ َعلَى الرب والتقوى َوالَ َتَعاَوُنواْ َعلَى { : جيُب عليه أن يعينه على التوبِة ، وعلى كُلِّ الطَّاعات ، لقوله تعاىل 
قد يتوُب بأن يندَم وأيضاً ، فلو منعه مبا ذكر لكانت التَّوبة ممكنةً؛ ألنَّ األخرس ]  ٢: املائدة [ } اإلمث والعدوان 

بقلبه ويعزم على ترك معاودة القبيح ، فال يبقى ملا فعله جربيل فائدة ، وأيضاً لو منعه من التوبة لكان قد رضي 
عليهما الصالة  -ببقائه على الكفر ، والرِّضا بالكفر كفر وأيضاً كيف يليق باهللا تعاىل أن يقول ملوسى وهارون 

  .ثُمَّ يأُمُر جربيل أن مينعُه من اإلميان ]  ٤٤: طه [ } ْوالً لَّيِّناً لََّعلَُّه يََتذَكَُّر أَْو خيشى فَقُوالَ لَُه قَ{  -والسالم 
َوَما َنَتنَزَّلُ إِالَّ بِأَْمرِ َربِّكَ { : إنَّ جربيل إنَّما فعل ذلك من قبل نفسه ال بأمر اهللا ، فهذا يبطله قول جربيل : فإن قيل 

  ] . ٢٧: األنبياء [ } الَ َيْسبِقُوَنُه بالقول وَُهْم بِأَْمرِهِ َيْعَملُونَ { : تعاىل يف صفة املالئكة  وقوله]  ٦٤: مرمي [ } 
  .وإن قيل إنَّ التكليف كان زائالً عن فرعون يف ذلك الوقت ، فال يبقى للفعل املنسوب جلربيل فائدة أصالً 

  :وجهان »  بِبدنَِك« يف } فاليوم نَُنجِّيَك بَِبدَنَِك { : قوله 
  .يف موضع احلالِ » بِبدنَِك « أنَّها باء املصاحبِة مبعىن مصاحباً لبدنك ، وهي الدَّْرع ، فيكونُ : أحدمها 

ملْ ُيصدِّقُوا بغرقه ، وكانت لُه ِدْرعٌ تعرُف فألقي بنجوة من األرض ، وعليه درعُه ليعرفوُهن والعربُ : قال املفسُِّرون 
  ]الوافر : [ ع ، قال عمرو بن معد يكرب تطلُق البدنَ على الدِّر

  وكُلُّ ُمقلَّصٍ َسِلسِ الِقيَاِد... أَعاِذل ِشكَِّتي َبِدنِي وَسْيِفي  -٢٩٣٥
  ]الوافر : [ وقال آخُر 
  َعلى األْبطَالِ والَيلََب احلَصِينَا... َتَرى األْبدانَ ِفيَها مثْسَبَغاٍت  -٢٩٣٦

الدروع اليمانية كانت تتخذ من اجللود ُيْخَرزُ بعضها إىل بعض ، وهو اسم :  الدُّرُوع ، والَيلَُب: أراد باألبدان 
  .َيلََبةٌ : جنس ، الواحد 

  .َبَدناً بال رُوحٍ : بِبدنَِك أيك ُعْرَيان ال شيء عليه ، وقيل : وقيل 
ابن مسعود وابن السََّمْيفَع  أن تكون سببيَّة على سبيل اجملاز؛ ألنَّ بدنهُ سببٌ يف تنجيته ، وذلك على قراءِة: والثاين 



} ونادى ِفْرَعْونُ ِفي قَْوِمِه { : مبا نادى به يف قومه من كفرانه يف قوله : أي : من النِّداِء ، وهو الدُّعاء » بِنَداِئَك « 
 َما َعِلْمُت ياأيها املأل{ ]  ٢٤،  ٢٣: النازعات [ } فََحَشَر فنادى فَقَالَ أََناْ رَبُّكُُم األعلى { ]  ٥١: الزخرف [ 

بأْبدانِكَ « : وقرأ أبو حنيفة . خمففاً من أجناه » نُْنجِيكَ « وقرأ يعقوب ] .  ٣٨: القصص [ } لَكُْم مِّْن إله غَْيرِي 
إمَّا على إرادِة األْدرَاع ، ألنَُّه كان يلبُس كثرياً منها خوفاً على نفسه ، أو جعل كُلَّ ُجزٍء من بدنه بدناً : مجعاً » 

  ]الكامل : [ ؛ قال » شَاَبْت َمفارِقُُه « :  كقوله
  َشابَ املَفارُِق واكَتَسيَْْن قتريَا...  -٢٩٣٧

وهل ُتَنجِّيك من النجاة مبعىن . رماه إىل ساحل البحرِ كالثَّور : ُنلْقيَك فيما يلي البحر ، قال املفسرون : التَّْنِحيةِ أي 
َرْبوة مرتفعة ، أو من النَّجاة : حر ، وهو هتكُّم هبم ، أو ِمْن ألقاه على جنوة أي ُنْبِعدك عمَّا وقع فيه قوُمَك من قَْعرِ الب

} فاليوم نَُنجِّيَك { : ، وهو التَّْركُ أو من النَّجاِء ، وهو العالمة ، وكلُّ هذه معاٍن الئقة بالقصَّة ، والظَّاهُر أنَّ قولُه 
« الستفهامِ ، وفيه بعٌد حلذفها من غري دليلٍ ، وألنَّ التلعليل بقوله وزعَم بعضُُهم أنَّه على نيَّة مهزةِ ا. خٌرب حمض 

ِعْبرةً وِعظَةً ، : عالمة وقيل : أي » آَيةً « و » نَُنجِّيَك « متعلٌق ب » لَِتكُونَ « و . ال ُيناِسُب االستفهام » ِلتكُون 
  .يف األصل صفةٌ هلا ألنَّه » آَيةً « يف حملِّ نصبٍ على احلالِ من » ِلَمْن َخلْفَك « و 

ِلَمْن : بفتح الالَّم جعله فعالً ماضياً ، أي » ِلَمن خلَفَك « وقرئ . آية كسائر اآليات » ِلَمْن خلقك « وقرأ بعضهم 
ليجعلك اهللا : بالقاف فْعالً ماضياً ، وهو اهللا تعاىل أي » ِلَمْن خلقَْك « وقرىء . خلفَك من اجلبابرة ليتَّعظُوا بذلك 

  . عباده آية له يف
  فصل

  :وجوه » ِلَمْن خلفه آيةً « يف كونه 
أنَّ الذين اعتقدُوا إالهيته ملَّا مل ُيَشاهدُوا غرقه كذَّبُوا بذلك ، وزعموا أنَّ مثله ال ميوت ، فأخرجه اهللا تعاىل : أحدها 

  .بصورته حىت أبصروه وزالت الشُّْبهةُ عن قلوهبم 
[ } أََناْ رَبُّكُُم األعلى { : خللق على ذلك الذل واملهانة بعد ما مسعوا منه قوله أنَّه تعاىل أراد أن يشاهده ا: الثاين 

أنه تعاىل ملَّا أغرقه مع مجيع قومه ، ثُمَّ إنَّه : الثالث . ليكون ذلك َزْجراً للَخلْقِ عن مثل طريقته ]  ٢٤: النازعات 
خراج كان ختصيصه هبذه احلالة عجيبة دالة على قدرة اهللا تعاىل ما أخرج أحداً منهم من قَْعر الَبْحرِ ، بل خصَُّه باإل

تقدم يف قراءة من قرأ ملن خالقك : الرابع . يف دعوة النبوَِّة  -عليه الصالة والسالم  -تعاىل ، وعلى صدق موسى 
والظَّاهُر أنَّ } َنا لََغاِفلُونَ َوإِنَّ كَثِرياً مَِّن الناس َعْن آَياِت{ مث قال تعاىل . بالقاف أي لتكون خلالقك آية كسائر آياته 

زجراً هلم عن اإلعراض عن الدَّالئل ، وباعثاً هلم على التأمُّلِ  -عليه الصالة والسالم  -هذا اخلطاب ألمة حممد 
  ] . ١١١: يوسف [ } لَقَْد كَانَ ِفي قََصِصهِْم ِعبَْرةٌ ُألوِْلي األلباب { : فيها واالعتبار هبا ، كما قال تعاىل 

لِْعلْمُ إِنَّ رَبََّك يَقِْضي َبْيَنُهمْ َيْوَم لَقَْد بَوَّأَْنا َبنِي إِسَْراِئيلَ ُمبَوَّأَ ِصْدقٍ َوَرَزقَْناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت فََما اْخَتلَفُوا حَتَّى َجاَءُهمُ اَو
ا أَنَْزلَْنا إِلَْيَك فَاْسأَلِ الَِّذيَن َيقَْرُءونَ الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلَك فَإِنْ كُْنَت ِفي َشكٍّ ِممَّ) ٩٣(الِْقَياَمِة ِفيَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 

َولَا َتكُوَننَّ ِمَن الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِت اللَِّه فََتكُونَ ِمَن ) ٩٤(لَقَْد َجاَءكَ الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَلَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمَترِيَن 
َولَْو َجاَءتُْهْم كُلُّ آَيةٍ َحتَّى َيَرُوا الَْعذَاَب الْأَلِيَم ) ٩٦(الَِّذيَن َحقَّْت َعلَيْهِْم كَِلَمُت َربَِّك لَا ُيْؤِمُنونَ  إِنَّ) ٩٥(الَْخاِسرِيَن 

َعذَابَ الِْخْزيِ ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا  فَلَْولَا كَاَنْت قَْرَيةٌ آَمَنْت فََنفَعََها إِميَاُنَها إِلَّا قَْوَم ُيوُنَس لَمَّا آَمُنوا كََشفَْنا َعْنُهْم) ٩٧(
َولَْو َشاَء َربُّكَ لَآَمَن َمْن ِفي الْأَْرضِ كُلُُّهْم َجِميًعا أَفَأَْنَت ُتكْرِهُ النَّاَس َحتَّى َيكُونُوا ُمْؤِمنِنيَ ) ٩٨(َوَمتَّْعَناُهْم إِلَى ِحنيٍ 

  ) ١٠٠(ِن اللَِّه وََيْجَعلُ الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن لَا َيْعِقلُونَ َوَما كَانَ ِلَنفْسٍ أَنْ ُتْؤِمَن إِلَّا بِإِذْ) ٩٩(



  .اآلية } َولَقَْد بَوَّأَْنا بين إِْسرَاِئيلَ ُمبَوَّأَ ِصْدقٍ { : قال تعاىل 
أي » ْدقٍ ُمَبوَّأ ِص« أسكنا بين إسرائيل : أي » ولقْد بوَّأنا « : ملَّا ذكر خامتة فرعون ذكر خامتة بين إسرائيل ، فقال 

بَوَّأناهم ُمَبوَّأ صدقٍ ، وأن يكون : منصوباً على املصدر ، أي » ُمَبوَّأ ِصْدقٍ « وجيُوُز أن يكون . مكاناً حمموداً : 
لَُنَبوِّئَنَُّهْم مَِّن اجلنة { : على أنَّه مفعولٌ ثاٍن كقوله تعاىل » ُمبَوَّأ « وجيوز أن ينتصب . مكان تبوُّء صدقٍ : مكاناً أي 

ووصف املُبَوَّأ بكون صدقاً؛ ألنَّ عادة العربِ أهنا إذا مدحْت شيئاً . لُننْزلنَُّهْم : أي ]  ٥٨: العنكبوت [ } غَُرفَاً 
رَّبِّ أَْدِخلْنِي ُمْدَخلَ ِصْدقٍ َوأَخْرِجْنِي { : َرُجلٌ صدٌق ، وقدم صدقٍ ، قال تعاىل : أضافته إىل الصِّْدقِ ، تقولُ 

األردن وفلسطني وهي : ، وقيل » مصر « : قيل : واملراد باملبوَّأ الصدق ] .  ٨٠: اإلسراء [ } ُمخَْرَج ِصْدقٍ 
يعىن اليهود الذين كاُنوا يف َعْهِد النيب صلى اهللا » فََما اْخَتلَفُوا « احلالل } َوَرَزقَْناُهْم مَِّن الطيبات { األرض املقدسة 

يعىن القرآن ، والبيان بأنه رسول اهللا صدق ودينه حق ، » ى جاَءهُم الِعلُْم حتَّ« عليه وسلم يف تصديقه وأنه نيبٌّ حقٌّ 
  .ومسى القرآن علماً؛ ألنه سبُب الِعلْمِ ، وتسمية املُسَبَّبِ باسم السبب جماز مشهور 

من ما بني املدينة ، والشام ورزقناهم : هم قريظة والنَّضري وبنو قينقاع أنزلناهم منزل صدق : قال ابُن عباس 
املراد بين إسرائيل الذين : الطيبات ، وهو ما يف تلك البالِد من الرطب ، والتمر الذي ال يوجد مثله يف البالد وقيل 

جنوا من فرعون أورثهم اهللا مجيع ما كان حتت أيدي قوم فرعون من الناطق ، والصامت ، واحلرث ، والنسل ، كما 
  ] . ١٣٧: األعراف [ } ُيسَْتْضَعفُونَ َمشَارِقَ األرض َوَمغَارَِبَها  َوأَْوَرثَْنا القوم الذين كَاُنواْ{ : قال 
  فصل

  :يف كون القرآن سبباً حلدوث االختالف وجهان 
ويفتخرون به على سائر النَّاس ، فلمَّا بعثه  -عليه الصالة والسالم  -أنَّ اليهود كانوا خيربون مببعث حممٍد : األول 

وبغياً وإيثارااً لبقاء الرِّياسة ، وآمن به طائفةٌ منهم ، فبهذا الطريق كان سبباً حلدوث  اهللا تعاىل كذَّبوُه حسداً ،
  .االختالف فيهم 

أنَّ هذه الطائفة من بين إسرائيل كانوا قبل نزول القرآن كفاراً حمضاً بالكلِّيَّة ، وبقوا على هذه احلالة حتَّى : الثاين 
إِنَّ رَبََّك َيقِْضي بَْيَنُهْم َيْوَم القيامة ِفيَما { : مث قال . ن قوٌم وبقي قوٌم كفاراً جاءهم القرآنُ ، فعند ذلك اختلفوا فآم

أنَّ هذا االختالف ال ميكن إزالته يف دار الدنيا ، وإنَّما يقضى بينهم يف اآلخرة ، فيتميز : أي } كَاُنواْ ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 
  .احملق من املبطل 

  .اآلية } ي َشكٍّ فَإِن كُنَت ِف{ : قوله 
َشكَكُْت الصَّْيَد إذا رمْيَته فنظْمَت يدهُ إىل أو : الشَّك يف اللغِة ، ضمَّ بعض الشَّيِء إىل بعضٍ ، يقال « قال الواحديُّ 

: الُبيوُت املُصطفَّة ، والشَّكاِئُك : رجلُه إىل رجله ، والشِّكاِئُك من اهلوادج ما ُشكَّ بعضها ببعضٍ والشِّكاُك 
يُضمُّون ، وشكَّ الرَُّجلُ يف السِّالحِ ، إذا دخل فيه : عياُء؛ ألنَّهم يشكون أنفسهم إىل قوم ليسوا منهم ، أي األْد

  .وضمَُّه إىل نفسه 

شكَّ فالنٌ يف األمور أرادوا أنَّه وقف نفسه بني شيئني ، فيجوُز هذا وجيوُز هذا فهو يضم إىل ما يتومهه : فإذا قالوا 
  .« شيئاً آخر خالفه 

  .وملَّا ذكر اختالفهم عندما جاءهم العلم ذكر يف هذه اآلية ما ُيقَوِّي قلبه يف صحَّة القرآن والنبوة 
  :هذه وجهان « إن » ويف 

أنَّها شرطيةٌ ، واستشكلوا على ذلك أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكُن يف شكٍّ قط قال : أظهرمها 



َوإِنَُّهْم لَِفي َشكٍّ مِّْنهُ { : مع قوله للكفرة » فإن كُنت يف شكٍّ « : ال لرسوله كيف ق: فإن قلت » : الزخمشريُّ 
: فإذا كانت شرطية فقالوا : وقال أبو حيان . « فرٌق عظيم بني إثباته والتَّمثيل : ؟ قلت ]  ١١٠: هود [ } ُمرِيبٍ 

[ } أَفَإِنْ مِّتَّ فَُهُم اخلالدون { : قوعه ، كقوله تعاىل إنَّها تدخلُ على املمكن وجوده أو احملقَّقِ وجوده ، املبهم زمن و
الشرطية تقتضي تعليق شيٍء على شيٍء ، وال تستلزُم حتقَُّق وقوعه » إن « والذي أقوله إنَّ » : قال ]  ٣٤: األنبياء 

[ } أََناْ أَوَّلُ العابدين إِن كَانَ للرمحن َولٌَد فَ{ وال إمكانه ، بل قد يكونُ ذلك يف املستحيل عقالً كقوله تعاىل 
، ومستحيلٌ أن يكون له ولٌد فكذلك مستحيلٌ أن يكون يف شك ، ويف املستحيل عادة كقوله ]  ٨١: الزخرف 

  .« لكنَّ وقوعها يف تعليق املستحيل قليلٌ ]  ٣٥: األنعام [ } فَإِن استطعت أَن َتْبَتِغيَ َنفَقاً ِفي األرض { : تعاىل 
الصَّواب أنَّها خماطبةٌ : خفي هذا الوجه على أكثر النَّاس؛ اختلفوا يف ختريج هذه اآلية فقال ابن عطيَّة  وملَّا» : مث قال 

ياا أَيَُّها النيب اتق اهللا َوالَ ُتِطعِ الكافرين { : له ، واملراُد من سواه من أمته ممن ميكُن أن يُشكَّ أو يعارض؛ كقوله 
ويدلُّ على ذلك قوله ]  ٦٥: الزمر [ } لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك { :  وقوله]  ١: األحزاب [ } واملنافقني 

وأيضاً لو كان شاكّاً يف نبوة ]  ١٠٤: يونس [ } ياأيها الناس إِن كُنُتْم ِفي َشكٍّ مِّن ِدينِي { : يف آخر السورة 
كلية ، وأيضاً فبتقدير أن يكون شاكّاً يف نبوَّةِ نفسه؛ لكان شك غريه يف نبوته أوىل ، وهذا يوجب سقوطُ الشريعة بال

نفسه ، فكيف يزول هذا الشك بإخبار أهل الكتاب عن نبوته مع أهنم كفار ، وإن كان قَْد حصل فيهم مؤمن إالَّ 
الظَّاهر أن قوله ليس حبجة ، ال سيَّما وقد تقرَّر أهنم حرَّفُوا التوراة ، واإلجنيل؛ فثبت أنَّ هذا اخلطاَب وإن كان يف 

املصدقون ، واملكذبون ، : مع الرسول إالَّ أنَّ املراد هو األمة ، وعلى هذا فإنَّ الناس يف زمانه كانوا فرقاً ثالثة 
فَإِن كُنَت ِفي َشكٍّ مِّمَّآ { : أيُّها اإلنسان : واملتوقفون يف أمره الشَّاكون فيه ، فخاطبهم اهللا تعاىل هبذا اخلطاب فقال 

  .« من اهلدى على لسان حممد فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على صحَّة ُنبوَّته } لَْيَك أَنَزلَْنآ إِ
َوالَ { : وملَّا ذكر اهللا تعاىل هلم ما يزيل الشَّك عنهم ، حذَّرهم من أن يلحقوا بالقسم الثاين ، وهم املكذِّبون ، فقال 

  .اآلية ]  ٩٥: يونس [ } َتكُوَننَّ ِمَن الذين كَذَُّبواْ بِآَياتِ اهللا 
  .كىن بالشَّك عن الضِّيق : وقيل 

إن كنت يف شكٍّ أنَّ هذه : كىن به عن العجب ، وجه اجملازِ فيه أنَّ كُالًّ منهما فيه تردُّد ، وقال الكسائيُّ : وقيل 
  .؟ -عليه السالم  -عادُتُهم مع األنبياء؛ فسلهم كيف صرب موسى 

يف ذلك ، إالَّ أنَّ املقصود منه أنَُّه مىت مسع هذا الكالم فإنَُّه يصرخ ويقول إنه تعاىل علم أنَّ الرسول مل يشك : وقيل 
» يا رّب ال أشك ، وال أطلب احلجة من قول أهل الكتاب ، بل يكفيين ما أنزلته عليَّ من الدالئل الظاهرة « 

واملقصوُد أن ُيصرُِّحوا باجلواب احلق ]  ٤٠ :سبأ [ } أهؤالء إِيَّاكُْم كَانُواْ َيعُْبُدونَ { : ونظريه قوله تعاىل للمالئكة 
  ] . ٤١: سبأ [ } سُْبحَاَنَك أَنَت وَِليَُّنا ِمن ُدونِهِْم َبلْ كَانُواْ َيعُْبُدونَ اجلن { : ويقولوا 

 ١١٦: ئدة املا[ } أَأَنَت قُلَت ِللنَّاسِ اختذوين َوأُمَِّي إهلني ِمن ُدوِن اهللا {  -عليه الصالة والسالم  -وكقوله لعيسى 
ولو كنت شاكاً . التقدير إنَّك لسيت بشاك البتة : وقيل . واملقصود منه أن يصرح عيسى بالرباءة عن ذلك ] 

: أي ]  ٢٢: األنبياء [ } لَْو كَانَ ِفيهَِمآ آِلَهةٌ إِالَّ اهللا لَفََسَدَتا { لكان لك طرق كثرية يف إزالة الشَّك كقوله تعاىل 
واقعاً؛ لزم فيه احملال الفالين ، فكذا ههنا ، ولو فرضنا وقوع الشَّك فارجع إىل التَّوراِة ،  أنه لو فرض ذلك املمتنع

  .واإلجنيل لتعرف هبما أنَّ هذا الشك زائل 
فما كنَت يف شكٍّ فاسأل ، يعىن ال نأمرك بالسُّؤال : أي « : قال الزخمشري . والوجه الثاين من وجهي إنْ أنَّها نافيةٌ 

وهذا القول » مبعاينة إحياء املوتى  -عليه الصالة والسالم  -، ولكن لتزداد َيِقيناً كما ازداد إبراهيم  لكونَك شاكاً



سبقه إليه احلسُن البصريُّ واحلسُني بُن الفضل ، وكأنَُّه فراٌر من اإلشكال املتقدِّم يف جعلها شرطية ، وقد تقدَّم 
  .جوابه من وجوٍه 

فإن « : معىن : ثَْعلباً واملربد يقوالن : مسعت اإلمامني : مد بن عبد الواحد الزَّاهد قال أبو عمر حم: قال القرطيب 
  .} فَاْسأَلِ الذين َيقَْرُءونَ الكتاب ِمن قَْبِلَك { فإن كُنَت يف شكٍّ : قُلْ يا حممَُّد للكافر : أي » كُنَت يف شكٍّ 

إن كنت عبدي : ه ذكره على عادة العرب ، يقول الواحُد لعبده أْعلَم اُهللا أنَّ رسولُه غري شاكٍّ ، لكنَّ: وقال الفراء 
  .فأِطْعين ، ويقول لولده افعل كذا إن كنت ولدي ، وال يكونُ ذلك شكّاً 

وال بتصديقه  -عليه الصالة والسالم  -هذا اخلطاب ملْن كان ال يقطُع بتكذيب حممٍد : وقال بعضهم : وقال الفقيه 
  .بل كان يف شكٍّ 

لو كنت ممَّن يلحقك شكٌّ فيما أخربناك به ، فسألت أهل : املراد باخلطاب النيب صلى اهللا عليه وسلم واملعىن : وقيل 
  .الكتاب ألزالوا عنك الشَّكَّ 

إن ضاق صدرك بكفر هؤالء فاصرب واسأل الذين يقَرؤونَ الكتاَب من : ضيق الصدر ، أي : واملراد بالشَّك هنا 
أصله : والشَّكُّ يف اللغِة . ْبَر األنبياء من قبلك على أذى قومهم وكيف كان عاقبة أمرهم قَْبلَك ، ُيخْبُِروَك َص

  .ضمَُّه خبالل حىت يصري كالوعاء ، فالشكُّ يقبض الصدر ، ويضمه حتَّى يضيق : شكَّ الثَّوب ، أي : الضِّيق ، يقال 
  فصل

ن من أْهلِ الكتابِ ، كعبد اهللا بن سالم ، وعبد اهللا بن صوريا املؤمنو: املراد بالذين يقرءون الكتاب : قال املَُحقِّقُون 
  .، ومتيم الدارين وكعب األحبار ، ألنَُّهم هم الذين يوثق بأخبارهم 

املراد الكل سواء كانوا من املسلمني أم من الكُفَّار؛ ألنَّهم إذا بلُغوا عدد التواتر ، وقرؤوا آية من : وقال بعضهم 
  .ل ، وتلك اآلية دالة على البشارة مبقدمِ النيب صلى اهللا عليه وسلم فقد حصل الغرُض التَّوراة ، واإلجني

إن كتبهم : فإن قيل . الكتب باجلمع ، وهي مبنيةٌ أنَّ املراد بالكتاب اجلنٌس ال كتاٌب واحد : وقرا حيىي ، وإبراهيم 
  .قد دخلها التَّحريُف والتَّغيُري ، فكيف ميكُن التعويلُ عليها؟ 

، فإن بقيت فيها آيات  -عليه الصالة والسالم  -أهنم إمنا حرَّفُوها إلخفاء اآليات الدَّالة على نبوَِّة حممدٍ : اجلواب ف
ألنَّها ملَّا بقيت مع  -عليه الصالة والسالم  -دالة على نبوته؛ كان ذلك من أقوى الدَّالئل على صحَّة نبوَّة حممد 

  .لك على أنَّها كانت يف غاية الظهور توفر دواعيهم على إزالتها دلَّ ذ
  فصل
السؤال راجٌع إىل قوله : وقيل .  -عليه الصالة والسالم  -السؤالُ كان عن القرآن ، ومعرفة ُنبوَِّة الرَُّسول : قيل 

َجآَءَك احلق ِمن لَقَدْ { : وملَّا بني هذا الطريق قال . واألول أوىل؛ ألنَّه األهمُّ } فََما اختلفوا حىت َجآءَُهُم العلم { 
ال : أي » فال تكُوننَّ من املُمتريَن « : ثبت عنده باآليات والرباهني القاطعة أنَّ ما أتاك هو احلق : أي } رَّبَِّك 

اثبت ، ودم على ما أنت عليه من انتفاء املرية ، : أي } َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن الذين كَذَّبُواْ بِآَياتِ اهللا { مدخل للمرية فيه 
ال أُشكُّ وال أسْألُ بلْ أشهُد أنَّهُ « : نتفاء التكذيب بآيات اهللا؟ وروي أنَّه عليه الصالة والسالم قال عند نزوله وا

  .» احلقُّ 
 مث ملَّا فصَّل تعاىل هذا التفصيل ، بيَّن أنَّ له عباداً ، قضى عليهم بالشَّقاِء ، فال تتغيَّر ، وعباداً قضى هلم بالشَّقاء ، فال

إِنَّ الذين َحقَّْت َعلَْيهِْم كَِلَمةُ رَبَِّك الَ ُيؤِْمُنونَ َولَْو َجآَءتُْهْم { : ر ، وعباداً قضى هلم بالكرامة ، فال تتغري ، فقال تتغيَّ
  .} كُلُّ آَيٍة 



فكلمات حبسب الكثرة النوعية أو الصنفية وكلمة . باإلفراد : قرأ نافٌع وابن عامر كلمات على اجلمع ، والباقون 
حكُم اهللا بذلك ، وإخباره عنه ، وخلقه يف العبد جمموع القدرة ، والدَّاعية : واملراد هبذه الكلمة . حبسب اجلنسية 

َولَْو َجآَءْتُهْم كُلُّ { : مث قال . واحتجُّوا هبذه اآلية على صحَّة القول بالقضاءش والقدرِ . املوجبة حلصول ذلك األثر 
أهنم ال يؤمنون ألبتَّة ، ولو جاءهتم الدَّالئل اليت ال حدَّ هلا وال َحْصَر؛ ألنَّ الدَّليل : أي } ليم آَيٍة حىت َيرَُواْ العذاب األ

  .ال يهدي إالَّ بإعانة اهللا ، فإذا مل حتصيل اإلعانة ضاعت تلك الدَّالئل 
  القصة الثالثة

  .اآلية } فَلَْوالَ كَاَنْت قَْرَيةٌ آَمَنْت { : قوله تعاىل 
أتبعه هبذه اآلية؛ ألنَّها دالةٌ } إِنَّ الذين َحقَّْت َعلَيْهِْم كَِلَمةُ َربَِّك الَ ُيؤِْمُنونَ َولَْو َجآَءتُْهْم كُلُّ آَيٍة { : ن بقوله ملَّا بيَّ

  :على أنَّ قوم يونس آمنوا بعد كفرهم ، وانتفعوا بذلك اإلميان ، فدلَّ ذلك على أنَّ الكُفَّار فريقان 
  .ان فريق ختم له باإلمي

  .وفريق ختم له بالكفر ، وكلُّ ما قضى اهللا به فهو واقٌع 
  ]الطويل : [ لوال هنا حتضيضيةٌ ، وفيها معىن التَّوبيخ؛ كقول الفرزدق » فلوال « : قوله 

  بَنِي ضَْوطََرى لوالَ الكَِميَّ املقنَّعا... َتُعدُّونَ َعقَْر النَّيبِ أفَْضلَ َمْجِدكُْم  -٢٩٣٨
فََهالَّ ، وهي نصٌّ يف التحضيض وزعم عليُّ بُن عيسى ، والنَّحَّاس أنَّ  -وقرأ كذلك  -، وعبد اهللا  ويف مصحف أيبِّ

ما كانت قرية نقله ابُن قاسم ، وهو منقولٌ أيضاً عن : لوال تأيت مبعىن ما النَّافية ، ومحال على ذلك هذه اآلية أي 
  .، وفنفعها نسق على الصِّفة » ية قر« صفة ل » آمنت « اهلرويِّ ، وكانت هنا تامة و 

  :فيه وجهان » إالَّ قَْوَم ُيوُنَس « : قوله 
أنَُّه استثناء منقطع ، وإليه ذهب سيبويه ، والكسائي ، واألخفش ، والفراء ، ولذلك أدخلُه سيبويه يف : أحدمها 

» قرية « ال يندرُج حتت لفظ » إالَّ « د وإمنا كان منقطعاً؛ ألنَّ ما بع» ما ال يكون فيه إالَّ النصب النقطاعه « باب 
.  

ولكن : استثناٌء من القرى ، ألنَّ املراد أهاليها وهو استثناء منقطع مبعىن « : قال الزخمشري . أنَّه متصلٌ : والثاين 
هلالكة إالَّ قوم ما آمنت قريةٌ من القرى ا: قوم يونس ، وُجيوُز أن يكون ُمتَِّصالً ، واجلملةُ يف معىن النَّفي كأنَّه قيل 

  .» يونس 
هو حبسب اللفظ استثناٌء منقطٌع ، وكذلك رمسه النَّحويون ، وهو حبسب املعىن متصلٌ ألنَّ تقديره : وقال ابُن عطيَّة 

  .ما آمن أهل قريٍة إالَّ قوم يونس : 
قال أبو البقاء ومكي ، وكذلك » وتقدير هذا املضاف هو الذي صحَّح كونه استثناء مُتَّصالً « : قال شهاب الدين 

وأمَّا الزَّخمشري فإنَّ ظاهر عبارته أنَّ املَُصحَِّح لكونه متصالً كونُ الكالم يف معىن النَّفي ، . وابن عطية وغريهم 
وليس كذلك بل املسوِّغ كون القرى يُراُد هبا أهاليها من باب إطالق احمللِّ على احلال ، وهو أحُد األوجه املذكورة 

وقُرىء بالرفع : قال الزخمشريُّ . بالرَّفع » إالَّ قوُم « : وقرأ فرقة ] .  ٨٢: يوسف [ } سأل القرية وا{ يف قوله 
  .على البدل ، روي ذلك عن اجلرمي ، والكسائي 

ي ، فظاهر هاتني العبارتني أنَّها قراءةٌ منقولةٌ ، وظاهُر قول مكِّ. » والرَّفُْع على البدل من قَْرية « : وقال املهدويُّ 
» إالَّ « وأيب البقاء أنَّها ليست قراءة ، وإنَّما ذلك من اجلائز ، وجعال الرَّفع على وجٍه آخر غري البدلِ ، وهو كون 

  .يف وقوعها صفةً » غري « مبعىن 



إالَّ  صفة لألْهلِ احملذوفني يف املعىن ، مث ُيْعَرب ما بعد« غري » وجيوُز الرَّفُع على أن جتعل إال مبعىن « قال مكي 
ولو كان قد قُرىء بالرَّفع :  -وأظنه أخذه منه  -وقال أبو البقاء . « إالَّ » لو ظهرت يف موضع « غري » بإعراب 

  .لكانت إالَّ فيه مبنزلة غري فيكون صفة ، وقد تقدم أن يف نون يونس ثالث لغات وقرئ هبا 

  فصل
أهل قرية آمنت عند معاينة العذاب ، : باً من اجلَْحِد؛ أي املعىن فلم تكن قرية؛ ألن يف االستفهام ضر: قال البغويُّ 

نصب على » قوم « ، فإنَّه نفعهم إمياهنم يف ذلك الوقت ، و » إالَّ قوم يونس « يف حال الَيأسِ » فنفعها إمياهنا « 
َيا ، ومتعناهم إىل حني ملا آمنوا كشفَْنا عنهم عذاب اخلزي يف احلياة الدُّْن« ولكن قوم يونس : االستثناء املنقطع ، أي 

. رأوا دليل العذاب : ، وهي وقت انقضاء آجاهلم ، واختلفوا يف أنَُّهْم هل رأوا العذاب عياناً فقال بعضهم » 
، والكَْشُف يكون بعد الوقوع ، } كََشفَْنا َعنُْهْم َعذَاَب اخلزي { : واألكثرون على أنَُّهم رأوا العذاب عياناً لقوله 

  .» آلمن من يف األرض كلهم مجيعاً « يا ُمحمَُّد » ولو شاء ربُّك « : له أو إذا قرب قو
واعلم أنَّ هذه السُّورة من أوَّهلا إىل هنا يف بيان شبهات الكفار يف إنكار النبوة ، واجلواب عنها ، وكانت إحدى 

ار ، وبعد أتباعه أن اهللا ينصرهم ، شبهاهتم؛ أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يَُهدِّدُهم بنزول العذاب على الكُفَّ
ويعلي شأهنم ، ويقوي جانبهم ، مثَّ إنَّ الكُفَّاَر ما رأوا ذلك؛ فجعلوا ذلك شبهة يف الطَّْعنِ يف نبوته ، وكانوا يبالغون 

عد ، ومن يف استعجال العذاب على سبيل السخرية ، مث إن اهللا تعاىل بيَّن أنَّ تأخري املوعود به ال يقدحُ يف صحَّة الو
إىل هاهنا ، مث يف هذه اآلية بيَّن  -عليه السالم  -وموسى  -عليه السالم  -مث ضرب هلذا أمثلة ، وهي قصَّة نوح 

أنَّ جدَّ الرسول يف دخوهلم يف اإلميان ال ينفُع ، ومبالغته يف تقريرِ الدالئل يف اجلواب عن الشبهات ال يفيُد؛ ألن 
  .، ومشيئته وإرشاده ، وهدايته ، إذا مل حيصل هذا املعىن مل حيصل اإلميانُ  اإلميان ال حيصلُ إال خبلق اهللا

  فصل
تفيد انتفاء الشَّيء النتفاء » لَْو « استدلُّوا هبذه اآلية على أنَّ مجيع الكائنات ال حتصلُ إال مبشيئة اهللا تعاىل؛ ألنَّ كلمة 

يقتضي أنَّه ما حصلت تلك املشيئة ، وما } رض كُلُُّهْم َجِميعاً َولَْو َشآَء َربُّكَ آلَمَن َمن ِفي األ{ : غريه ، فقوله 
حصل إميانُ أهل األرض بالكليَّة ، فدلَّ هذا على أنَّه تعاىل ما أراد الكل ، وأجاب اجلبائيُّ ، والقاضي وغريمها أنَّ 

لكنَُّه ما فعل ذلك؛ ألنَّ اإلميان لو شاءس اهللا أن ُيلْجِئُهم إىل اإلميان لقدر عليه ، و: املراد مشيئة اإلجلاء ، أي 
ومعىن إجلاء اهللا تعاىل إيَّاُهم إىل : الصَّادر من العبد على سبيل اإلجلاء ال ينفعه ، وال يفيده فائدة ، مث قال اجلبائيُّ 

  .جلئوا إليه ذلك ، أن ُيَعرِّفهم أنَُّهْم لو حاولوا تركه حال اهللا بينهم وبني ذلك ، وعند هذا ال ُبدَّ وأن يفعلوا ما أ
  :واجلواب من وجوه 

أنَّ الكافر لو كان قادراً على الكفر ، ومل يقدر على اإلميان ، فحينئٍذ تكونُ القدرة على الكفر مستلزمة : أحدها 
إنَّه تعاىل خلق فيه قدرة مستلزمة للكفر؛ فوجب أن : للكفر ، فإذا كان خالق تلك القدرة هو اهللا تعاىل لزم أنْ يقال 

إن مل يتوقف على  -أراد منه الكفر ، وإن كانت القدرة صاحلة للضِّدين ، فرجحان أحد الطَّرفني على اآلخر : يقال 
فقد حصل الرجحانُ ال ملرجحٍ ، وهو باطلٌ ، وإن توقف على مرجح ، فذلك املرجُح إمَّا أن يكون من  -املرجح 

زم التسلسل ، وهو حمالٌ ، وإن كان من اهللا ، كان جمموع العبد ، أو من اهللا ، فإن كان من العبد عاد التَّقْسِيُم ول
  .تلك القدرة مع تلك الدَّاعية موجباً لذلك الكفر ، فإذا كان خالق القدرة والدَّاعية هو اهللا تعاىل عاد اإللزام 



ما كان  -ة والسالم عليه الصال -ال جيوز محله على مشيئة اإلجلاء؛ ألنَّ النيب » ولو شاَء ربَُّك « : أن قوله : ثانيها 
{ : يطلب منهم إالَّ إمياناً ينتفعون به يف اآلخرة ، فبيَّن تعاىل؛ أنَّه ال قدرة للرَّسُولِ على حتصيل هذا اإلميان ، مث قال 

ظم الكالم نه هذا اإلميان النَّافع حىت ينت/فوجب أن يكون املراُد } َولَْو َشآَء َربَُّك آلَمَن َمن ِفي األرض كُلُُّهْم َجِميعاً 
  .، ومحل اللفظ على مشيئة القهر واإلجلاء ال يليُق هبذا املوضع 

أنَّ اإلجلاء إمَّا أن يكون بأن يظهر له آيات هائلة يعظم خوفه عند رؤيتها ، فيأيت باإلميان عندها ، وإمَّا أن : وثالثها 
ن حَقَّْت َعلَْيهِْم كَِلَمةُ َربَِّك الَ ُيْؤِمُنونَ َولَوْ إِنَّ الذي{ : يكون خبلق اإلميان فيهم ، واألولُ باطلٌ؛ ألنه تعاىل قال 

َولَْو أَنََّنا نَزَّلَْنآ إِلَْيهُِم املالائكة َوكَلََّمُهمُ { : وقال ]  ٩٧-٩٦: يونس [ } َجآءَْتُهْم كُلُّ آَيةٍ حىت َيرَُواْ العذاب األليم 
فبيَّن أنَّ إنزال اإلميان ]  ١١١: األنعام [ } ا كَاُنواْ ليؤمنوا إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا املوتى َوَحشَْرَنا َعلَْيهِْم كُلَّ َشْيٍء قُُبالً مَّ

ال يفيُد ، وإ ، كان املراد هو الثاين مل يكن هذا اإلجلاء إىل اإلميان ، بل كان عبارة عن خلق اإلميان فيهم ، فيصري 
لكنه ما خلق اإلميان فيهم ، فدلَّ على أنَّه ما : ، مث يقال ولو شاء ربك حصول اإلميان هلم خللق اإلميان فيهم : املعىن 

ال قدرة : أنه : أي } أَفَأَنَت ُتكْرُِه الناس حىت َيكُوُنواْ ُمْؤِمنَِني { : مث قال . أراد حصول اإلميان هلم ، وهو املطلوب 
  .لك على التَّصرف يف أحد 

ن يرتفع بفعل مقدَّر مفسَّر بالظَّاهر بعده ، وهو األرجُح؛ أ: وجهان ، أحدمها » أنت « جيوز يف » أفأنت « : قوله 
  .ألنَّ االسم قد ويل أّداة هي بالفعل أوىل 

أنَّه مبتدأ واجلملةُ بعده خربه ، وقد تقدَّم ما يف ذلك من كون اهلمزة مقدمة على العاطف أو مثَّ مجلةٌ حمذوفةٌ : والثاين 
لالستفهام إعالٌم بأنَّ اإلكراه ممكٌن مقدوٌر عليه ، وإنَّما الشَّأنُ يف  وفائدة إيالء االسم. كما هو رأي الزخمشري 

  .غايةٌ لإلكراه » حتَّى « و . املكره من هو؟ وما هو إال هو وحده ال مشاركة فيه لغريه 
[ آل عمران وقد تقدم يف ]  ١٤٥: آل عمران [ } أَنْ َتُموتَ { : كقوله } َوَما كَانَ ِلَنفْسٍ أَن ُتْؤِمَن { : قوله 
  .ما كانت لتؤمن إالَّ بإذِن اهللا : وقيل . ما ينبغي لنفس : واملعىن ] .  ١٤٥

قرأ أبو بكر عن عاصم بنون » وَيْجَعلُ « . بعلم اهللا : وقيل . مبشيئة اهللا : وقال عطاٌء . بأمر اهللا : قال ابن عبَّاسٍ 
بالزاي دون السني ، وقد تقدَّم هل » وجيعلُ الرجز « ألعمش وقرأ ا. بياء الغيبِة وهو اهللا تعاىل : والباقون . العظمة 

  .من اهللا أمره وهنيه : أي } َعلَى الذين الَ َيْعِقلُونَ { : مث قال ]  ١٣٤: األعراف [ مها مبعىن ، أو بينهما فرٌق؟ 
  فصل

: فر واإلميان هو اهللا تعاىل ، وتقريره على أنَّ خالق الك} وََيْجَعلُ الرجس َعلَى الذين الَ َيْعِقلُونَ { : احتجُّوا بقوله 
إِنََّما ُيرِيُد اهللا لُِيذِْهَب َعنكُُم الرجس أَْهلَ البيت َويُطَهَِّركُمْ { : العملُ القبيُح ، قال تعاىل : أنَّ الرِّْجَس قد يراد به 

نقل : راً أو معصية ، وبالتَّطهري العملُ القبيُح سواء كان كف: واملراد من الرِّْجسٍ هنا ]  ٣٣: األحزاب [ } َتطْهِرياً 
العبد من رجس الكفر ، واملعصية إىل طهارة اإلميان ، والطَّاعة ، فلما ذكر اهللا تعاىل فيما قبل هذه اآلية أنَّ اإلميان 

ميان ليس إالَّ والرِّْجُس الذي يقابلُ اإل. إنَّما حيصلُ مبشيئة اهللا وختليقه ، ذكر بعد أنَّ الرِّْجَس ال حيصلُ إالَّ بتخليقه 
  .الكفر 

  .الرِّْجُس ، حيتمل وجهني آخرين : وأجاب أبو علي الفارسي النحوي عنه فقال 
َوُيَعذَِّب املنافقني { يلحق العذاب بالذين ال يعقلون ، كقوله : أن يكون املراد منه العذاب ، فيكون املعىن : أحدمها 

إِنََّما { : أنَّه تعاىل حكم عليهم بأنَّهم جنس ، كما قال : الثاين  ] . ٦: الفتح [ } واملنافقات واملشركني واملشركات 
  .أنَّ الطَّهارة الثابتة للمسلمني مل حتصل هلم : أي ]  ٢٨: التوبة [ } املشركون َنَجٌس 



للفظ أنَّ محل الرجس على العذاب باطلٌ؛ ألنَّ الرِّْجَس عبارة عن الفاسد املستقذر املستكره فحمل هذا ا: وأجاُبوا 
وأمَّا محل الرِّْجسِ على حكم اهللا . على كفرهم وجهلهم أوىل من محله على عذاب اهللا مع كونه حقّاً ِصْدقاً صواباً 

إنَّ صفة اهللا رجٌس ، فثبت : برجاستهم ، فهو يف غاية البعد؛ ألنَّ حكم اهللا تعاىل بذلك صفته ، فكيف جيوز أن يقال 
  . أنَّ داللة اآلية على الكفر ظاهرةٌ

فََهلْ يَْنَتِظُرونَ إِلَّا ِمثْلَ ) ١٠١(قُلِ اْنظُرُوا َماذَا ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوَما ُتغْنِي الْآَياُت وَالنُّذُُر َعْن قَْومٍ لَا ُيْؤِمُنونَ 
ثُمَّ نَُنجِّي ُرُسلََنا وَالَِّذيَن آَمُنوا كَذَِلَك حَقًّا ) ١٠٢(يَن أَيَّامِ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلهِْم قُلْ فَاْنَتِظرُوا إِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمْنَتظِرِ

  ) ١٠٣(َعلَْيَنا ُنْنجِ الُْمْؤِمنَِني 

  .اآلية } قُلِ انظروا َماذَا ِفي السماوات واألرض { : قوله تعاىل 
ه ، أمر بالنَّظَرِ واالستدالل يف الدَّالئل فقال ملَّا بيَّن يف اآليات السَّالفة أنَّ اإلميان ال حيصلُ إال بتخليق اهللا تعاىل ومشيئت

  .» قُلِ انظروا « : 
بكسر الالم اللتقاء الساكنني ، واألصل فيه الكسر ، والباقون بضمها نقلوا حركة » قُلِ انظُُروا « قرأ عاصم ومحزةُ 
  .اهلمزة إىل الالَّمِ 

أيُّ شيٍء يف : خربُه أي » ِفي السماوات « بتدأ ، و كله استفهاماً م» َماذَا « جيوز أن يكون » َماذَا « : قوله 
صلته وهو خُرب املبتدأ ، » ِفي السماوات « مبعىن الذي ، و » ذَا « مبتدأ ، و » ما « السَّمواِت؟ وجيوزُ أن تكون 

وز على ضعفٍ وعلى التقديرين فاملبتدأ وخربه يف حملِّ نصبٍ بإسقاِط اخلافض ألنَّ الفعل قبله معلٌق باالستفهام ، وجي
إمَّا : ووجُه ضعفه أنَُّه ال خيلو . » انُظُروا « وهو يف حمل نصبٍ ب » الَّذي « كله موصُوالً مبعىن » ماذا « أن يكون 

« ، وقد تقدَّم الكالُم يف » يف « ، وإمَّا أن يكون قلبّياً فُيَعدَّى ب » إىل « أن يكون النظر مبعىن البصر فيعدَّى ب 
  .» ماذا 
  فصل
واعلم أنَّه ال سبيل } قُلِ انظروا َماذَا ِفي السماوات واألرض { : قل للمشركني الذين يسألونك عن اإلمياِن : عىن امل

» تفكَُّروا يف اخلَلْقِ وال تتفَكَُّروا يف اخلاِلق « : قال عليه الصالة والسالم . إىل معرفِة اهللا تعاىل إالَّ بالنَّظر يف الدَّالئل 
أن تكون من عاملِ السموات ، أو من عامل األرض ، أمَّا الدالئل السماوية ، فهي حركات األفالك  والدَّالئل إمَّا

والكواكب ومقاديرها ، وما خيتص به كل واحد منها ، وأمَّا الدالئل األرضية ، فهي النظر يف أحوال العناصر 
احد من هذه األجناس إىل أنواع ال هناية هلا العلوية ، ويف أحوال املعادن والنبات ، وأحوال اإلنسان ، وينقسم كل و

ولو أنَّ اإلنسان أخذ يتفكرُ يف كيفية حكمة اهللا تعاىل يف ختليق جناح بعوضة النقطع عقلُه قبل أن يصل إىل أوَّل . 
  .مرتبة من مراتب تلك الفوائد 

يات ال ينفعُ يف حقِّ من حكم اهللا عليه يف األزلِ بأنَّه مث ملَّا أمر هبذا التفكُّر بيَّن بعده أنَّ هذا التَّفكر والتَّدبر يف هذه اآل
  .} َوَما ُتغْنِي اآليات والنذر َعن قَْومٍ الَّ ُيْؤِمُنونَ { : ال يؤمن فقال 

أيَّ غناٍء ُتغين اآليات؟ : أن تكون استفهامية ، وهي واقعةٌ موقع املصدر أي » ما « جيوز يف » َوَما ُتْغنِي « : قوله 
  .كون نافيةً ، وهو الظَّاهُر وجيوُز أن ت

: معطوفة على قوله » انظُرُوا « : مفعولة بقوله » وما ُتغْنِي « : يف قوله » ما « وحيتملُ أن تكون : وقال ابن عطية 
  .تأمَّلُوا قدر غناء اآليات والنُّذُر عن الكُفَّار : أي » َماذَا « 



َماذَا « جتوٌُّز ، يعىن أنَّ اجلملة االستفهامية اليت هي » ماذا «  معطوفةٌ على: وفيه ضعٌف ، ويف قوله : قال أبو حيان 
« موصلة ، و » مَاذَا « فتكون » انظُرُوا « وحدُه منصوٌب ب » ماذا « يف موضع املفعول؛ ألنَّ » ِفي السماوات 

، » َنِذير « جيوُز أن يكون مجع »  النُّذُُر« و . » إِلَى « بصرية ملا تقدَّم من أنَّه لو كانت بصرية لتعدَّت ب » انظُرُوا 
مراداً به اسم الفاعل » نذير « وما تُْغنِي اآلياُت واإلنذارات ، وأن يكون مجع : املراُد به املصدر فيكون التقدير 

  .بالياء » وما ُيْغنِي « وقرىء . مبعىن منذر فيكون التقدير واملُْنِذُرونَ وهم الرُُّسلُ 
قال . من ُمكَذِّيب األمم » من قَبِلهِْم « مشركي مكَّة إالَّ مثلَ أيَّام الذين خلوا مضوا : يعين } ونَ فََهلْ يَنَتِظُر{ : قوله 
َوذَكِّرُْهمْ { : والعرُب ُتسمِّي العذاب والنِّعم أياماً ، كقوله » يعين وقائع اهللا يف قوم نوح ، وعاد ، ومثود « : قتادةُ 

فانتظروا { كُلُّ ما مضى عليك من َخْيرٍ وشرٍّ فهو أيَّام مث إنَّه تعاىل أمره بأن يقول هلم و]  ٥: إبراهيم [ } بِأَيَّامِ اهللا 
  .} إِنَّي َمَعكُْم مَِّن املنتظرين 

إِالَّ ِمثْلَ أَيَّامِ الذين { : هو معطوٌف على كالمٍ حمذوف يدلُّ عليه قوله : قال الزخمشريُّ } ثُمَّ ُنَنجِّي ُرُسلََنا { : قوله 
ُنهلُك األمم مث نَُنجِّي رسلنا ، معطوٌف على حكايِة األحوالِ : كأنَّه قيل ]  ١٠٢: يونس [ } ْواْ ِمن قَْبِلهِْم َخلَ

  .املاضية 
نُْنجِ املُؤمننيَ « مشددة ، ومها لغتان ، وكذلك يف قوله : نُْنجِيط خفيفة ، والباقون » نصر « قرأ الكسائي يف رواية 

َنجَّيَنا ، مستقبلٌ مبعىن املاضي ، وجنَّْيَنا : معناه . ، والذين آمنوا معهم عند نزول العذابِ ننجي رسلنا : واملعىن » 
  .} َعلَْيَنا نُنجِ املؤمنني { واجباً » َحقًّا « كما َنجَّْيناهم » كذِلكَ « وأْنَجْيَنا مبعىن واحد 

  :فيه أوجٌه » حقّاً « : قوله 
  .حقَّ ذلك حقّاً : ر أي أن يكون منصوباً بفعل ُمقَدَّ: أحدها 
  .إجناء مثل ذلك حقّاً : أن يكون بدالً من احملذوف النَّائب عنه الكاُف تقديره : والثاين 

  .الذي بعدمها » نُْنجِ « منصوبني ب » حقًّا « و » كذلك « ان يكون : والثالث 
  .الثَّانية » نُْنجِ  «االوىل ، و حقّاً ب » نَُنجي « منصوباً ب » كَذِلَك « أن يكون : والرابع 

مثل ذلك اإلجناء ننجي املؤمنني منكم ، وهنلك املشركني ، وحقّاً علينا اعتراٌض ، يعين حقَّ ذلك : وقال الزخمشري 
  .علينا حقّاً 

  .أْنَجى وجنَّى : خمففاً من أجنى يقال » نُْنجي املؤمنني « وقرأ الكسائيُّ وحفٌص 
]  ٩٢: يونس [ } فاليوم نَُنجِّيَك بَِبدَنَِك { : ينقلوا اخلالف إالَّ يف هذا دون قوله  كأنزل ونزَّل ، ومجهور القرَّاِء مل

وقد نقل أبو علي األزهري اخلالَف فيهما أيضاً ، ورِسمَ يف ] .  ١٠٣: يونس [ } ثُمَّ نَُنجِّي ُرُسلََنا { ودون قوله 
  .املصاحف جبيم دون ياء 

  فصل
صلوات اهللا الرب الرحيم وسالمه  -املرادث به الوجوب؛ ألنَّ ختليصَ الرَُّسول » ا حقًّا علْيَن« قوله : قال القاضي 

واملؤمنني من العذاب إىل الثَّواب واجٌب ، ولوالُه ما حسن من اهللا تعاىل أن يلزمهم األفعال الشَّاقَّة ، وهذا  -عليه 
  .جيري جمرى قضاء الدَّين 

الوْعِد واحلُكْمِ ، وال نقُولُ إنَُّه حقٌّ حبسب االستحقاق ملا ثبت أنَّ العبد ال إنَّه حقٌّ حبسب : واجلواُب ، بأن نقُول 
  .يستحقُّ على خالقه شيئاً 



ي َيَتَوفَّاكُْم ْن أَعُْبُد اللََّه الَِّذقُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنْ كُنُْتْم ِفي َشكٍّ ِمْن دِينِي فَلَا أَْعُبُد الَِّذيَن َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َولَِك
َولَا َتْدُع ِمْن ) ١٠٥(َوأَنْ أَِقْم َوجَْهَك ِللدِّينِ َحنِيفًا َولَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمشْرِِكَني ) ١٠٤(َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني 

َوإِنْ َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَلَا كَاِشَف لَهُ ) ١٠٦(الظَّاِلِمَني  ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَُعَك َولَا َيضُرَُّك فَإِنْ فََعلَْت فَإِنََّك إِذًا ِمَن
قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس ) ١٠٧(حِيُم إِلَّا ُهَو َوإِنْ ُيرِْدَك بِخَْيرٍ فَلَا َرادَّ لِفَْضِلِه ُيصِيُب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو الَْغفُوُر الرَّ

لَْيكُْم بِوَِكيلٍ َحقُّ ِمْن رَبِّكُْم فََمنِ اْهَتَدى فَإِنََّما َيهَْتِدي ِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها َوَما أََنا َعقَْد َجاَءكُُم الْ
  ) ١٠٩(َواتَّبِْع َما ُيوَحى إِلَْيَك َواْصبِْر حَتَّى َيْحكَُم اللَُّه َوُهَو خَْيُر الَْحاِكِمَني ) ١٠٨(

  .اآلية } قُلْ ياأيها الناس إِن كُنُتْم ِفي َشكٍّ مِّن دِينِي { : عاىل قوله ت
ملَّا بالغ يف ذكر الدليل أمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم بإظهار دينه ، وإظهار املباينة عن املشركني ، لكي تزول 

  .الشكوك والشبهات يف أمره 
  .ن ما جاء به؟ وهم كافرون يعتقدون بطال» يف شكٍّ « كيف قال : فإن قيل 

 -كان فيهم شاكون ، فهم املراُد باآلية ، أو أنَّهم ملَّا َرأوا اآلياتِ اضطربوا ، وشكُّوا يف أمرهم وأمر النيب : قيل 
  . -صلوات اهللا الرب الرحيم وسالمه عليه 

، ولو وقع املضارُع منفياً ب  فأَنا ال أعبُد: جواب الشَّرط ، والفعلُ خرب ابتداء مضمر تقديره » فَالَ أَْعُبدُ « : قوله 
َوَمْن { : كقوله تعاىل » ال « دون فاء جلزَم ، ولكنَّه مع الفاِء يرفع كما تقدَّم ذكره ، وكذا لْو ملْ ُيْنَف ب » ال « 

  .فهو ينتقُم : ، أي ]  ٩٥: املائدة [ } َعاَد فََيْنَتِقُم اهللا ِمْنُه 
  .مييتكم ، ويقبض أرواحكم } فَّاكُْم ولكن أَعُْبُد اهللا الذي َيَتَو{ : مث قال 

  .؟ } الذي َيَتَوفَّاكُْم { : ما احلكمةُ يف وصف املعبود ههنا بقوله : فإن قيل 
  :من وجوه : فاجلواب 

أنَّ املعىن أين أعبُد اهللا الذي خلقكم أوالً ، مث يتوفَّاكم ثانياً مث يعيدكم ثالثاً ، فاكتفى بذكر التويف لكونه : األول 
  .بِّهاً على البواقي ُمَن

  .أنَّ املوت أشدُّ األشياِء مهابة ، فخص هذا الوصف بالذكر ههنا ، ليكون أقوى يف الزَّجر والرَّدع : الثاين 
لْ فََهلْ َينتَِظُرونَ إِالَّ مِثْلَ أَيَّامِ الذين َخلَْواْ ِمن قَْبِلهِْم قُ{ : أنَّهم ملَّا استعجلوا نزول العذاب قال تعاىل : الثالث 

وهذا يدلُّ على أنَّهُ ]  ١٠٣-١٠٢: يونس [ } فانتظروا إِنَّي َمَعكُْم مَِّن املنتظرين ثُمَّ نَُنجِّي ُرُسلََنا والذين آَمُنواْ 
تعاىل يهلك أولئك الكفار ، ويبقي املؤمنني ويقوي دولتهم ، فلمَّا كان قريب العهد بذكر هذا الكالم ال جرم قال 

أعبد اهللا الذي : وهو إشارةٌ إىل ما قرَّره وبيَّنُه يف تلك اآلية كأنه يقول } اهللا الذي َيَتَوفَّاكُْم  ولكن أَْعُبُد{ : ههنا 
  .وعدين بإهالككم ، وإبقائي بعدكم 

أصله بأن أكون ، فحذف اجلارُّ ، : ، قال الزخمشري ]  ٧٢: يونس [ } َوأُمِْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن املسلمني { : قوله 
حيتمل أن يكون من احلذف املطرد الذي هو حذفُ احلروِف اجلارَّة مع أن وأنَّ ، وأنْ يكون من  وهذا احلذف

  ]البسيط : [ احلذف غري املطَّرد؛ وهو كقوله 
  .. . .أََمْرُتكَ اخلَْيَر  -٢٩٣٩

فعالٍ ال جيوزُ القياسُ بغريِ املُطَّرد أنَّ حذف حرف اجلر مسموٌع يف أ: يعين ]  ٩٤: احلجر [ } فاصدع بَِما ُتْؤَمُر { 
: [ إىل البيت املشهور » أَمرُْتَك « : ، وأشار بقوله ]  ١٥٥األعراف[ أَمَر ، واْسَتْغفََر ، كما تقدم : عليها ، وهي 

  ]البسيط 



  .. أَمْرُتكَ اخلَْيَر فافَْعلْ َما أِمْرَت بِِه  -٢٩٤٠
لك احلرف ، ويتعيَّن موضعه أيضاً ، وهو رأي علي بن وقد قاس ذلك بعضُ النَّحويِّني ، ولكن ُيشترط أن يتعيَّن ذ

  .» َصكَكُْت احلََجَر باخلشبةِ « خبالف » بريتُ القلمَ السكني « علي بن سليمان فُيجيز 
: وجهان أحدمها » أنْ « وأوحي إيلَّ أن أقم ، مث لك يف : جيوز أن يكون على إضمار فعلٍ أي » وأنْ أِقْم « : قوله 

لتلك اجلملِة املقدَّرة ، كذا قاله أبو حيان ، وفيه نظٌر ، إذا املفسَُّر ال جيوز حذفه ، وقد ردَّ هو  أن تكون تفسرييةً
أن تكون املصدرية ، فتكون هي وما يف خربها يف حملِّ رفع بذلك الفعل املقدر : بذلك يف موضع غري هذا ، والثاين 

أمِْرُت مراعى فيها معىن الكالم؛ ألنَّ : عمولةٌ لقوله مصدرية فقط ، وهي على هذا م» أنْ « ، وحيتمل أن تكون 
  .بصيغة األْمر جائٌز ، كما تقَدَّم حتريره » أنْ « كون من أكواِن املؤمنني ، ووصلْ » أنْ أكُونَ « قوله 

إمَّا أن : فيه إشكالٌ؛ ألنَّ أنْ ال ختلو » أنْ أكُون « على » وأنْ أِقْم « : عطف قوله : فإن قلت : وقال الزخمشريُّ 
تكون اليت للعبارة ، أو اليت تكونُ مع الفعلِ يف تأويل املصدر ، فال يصحُّ أن تكون اليت للعبارة ، وإن كان األمر ممَّا 
يتضمَُّن معىن القول؛ ألنَّ عطفها علىلموصولة ينايف ذلك ، والقولُ بكوهنا موصولة مثل األوىل ال يساعد عليه لفظ 

  .ألنَّ الصِّلة حقُّها أن تكون مجلة حتتمل الصِّدق والكذب  ؛» أِقْم « األْمرِ وهو 
على اخلطاب؛ » أنت الذي تفعل « : باألْمرِ والنَّْهيِ ، وشبَّه ذلك بقوهلم » أنْ « قد سوَّغَ سيبويه أن توصلَ : قلت 

  .املصدر داللة غريمها من األفعال ألنَّ الغرَض وصلها مبا تكونُ معه يف تأويلِ املصدرِ ، واألْمُر والنَّْهُي داالَِّن على 
  .وقد تقدَّم اإلشكالُ يف ذلك وهو أنَّه إذا قُدِّرت باملصدر فاتت الدَّاللةُ على األْمرِ والنَّْهي : قال شهاب الدين 

ذْ ليزولَ قلُق العطِف لوجوِد الكاِف ، إ« : ورجََّح أُبو حيَّان كوهنا مصدرية على إضمار فعل كما تقدَّم تقريره قال 
بياء املتكلم ، ومراعاةُ املعىن فيه « َوجْهِي » لكان التَّركيُب « أنْ أكُونَ » عفطاص على « وأنْ أِقمْ » لْو كانَ 

  .» ضعٌف ، وإضماُر الفعل أكثر 
  :حرف عطف ، ويف املعطوف عليه وجهان » وأنْ أِقْم وْجهَك « : الوا يف قوله : قال ابُن اخلطيبِ 

  .» وأنْ أِقْم وْجَهَك « وقيل يل كن من املؤمنني مث عطف عليه : وأمِْرُت أنْ أكُون قائم مقام قوله : أنَّ قوله : األول 
وأمرت بأن : بإقامة الوجه ، فيصري التقدير » وأْمرُِت « : قائم مقام قوله » وأنْ أِقْم وْجَهكَ « أنَّ قوله : الثاين 

  . أكون من املؤمنني ، وبإقامة الوجه للدِّين حنيفاً
  .أو مفعوله » أِقْم « ، وأن يكون حاالً من فاعل » الدِّين « ُجيوُز أن يكون حاالً من » َحنِيفاً « : قوله 
  فصل

استقم : وقيل . عملك : أي } َوأَنْ أَِقْم َوْجَهَك ِللدِّينِ َحنِيفاً { : معىن قوله :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابُن عبَّاس 
  .على الدِّين حنيفاً 

إقامة الوجه كناية عن توجيه العقل بالكليَِّة إىل طلبِ الدِّين؛ ألنَّ من يريُد أن ينظر إىل شيٍء « : بُن اخلطيبِ قال ا
نظر استقصاٍء فإنَّه ُيقيم وجهُه يف مقابلته حبيثُ ال يصرفه عنه؛ ألنَّه لو صرفُه عنه ، ولو بالقليل ، فقد بطلت تلك 

لَّ اإلبصار؛ فلهذا جعل إقامة الوجه كناية عن صرف العقل بالكليِة إىل طلبِ الدِّين املقابلة ، وإذا بطلت املقابلةُ اخت
  .» مائالً إليه ميالً كلّياً ، معرضاً عن كُلِّ ما سواه إعراضاً كلياً : أي « َحنِيفاً » ، وقوله 

األوثان؛ ألنَّ ذلك صار مذكوراً يف وهذا ال ميكُن أن يكون هنياً عن عبادة } َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن املشركني { : مث قال 
فال ُبدَّ من محل هذا الكالم على فائدة زائدة ، ]  ١٠٤[ } فَالَ أَْعُبدُ الذين َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا { : قوله أول اآلية 



وهي أن من عرف مواله فلو التفت بعد ذلك إىل غريه كان ذلك شركاً ، وهذا هو الذي تسميه أصحابُ القلوبِ 
  .قاله ابُن اخلطيبِ . لشِّرك اخلفيِّ با

« : ُجيوُز أن تكون هذه اجلملة استئنافية ، وجيوز أن تكون عطفاً على مجلة األمر وهي } وال َتْدُع { : قوله تعاىل 
  .بوجهيها ، أعين كوهنا تفسريية أو مصدرية وقد تقدم » أنْ « فتكون داخلة يف صلة » أَِقْم 

  .جيوز أن تكون نكرةً موصوفةً ، وأن تكون موصولةً »  َما الَ ينفُعك« : وقوله 
حرفُ جوابِ توسَّطْت بني االسم ، واخلربِ ، ورتبتها التَّأخُري عن » إذَنْ « هو جوابُ الشَّرِط و » فإنََّك « : قوله 

الٍ مقدَّر ، كأنَّ جواب الشَّرِط وجواٌب لسؤ» إذَنْ « : وقال الزخمشري . اخلربِ ، وإنَّما ُوسِّطْت رعياً للفواصل 
  .سائالً سأل عن تبعة عبادة األوثان 

  .جزاًء للشَّرِط نظٌر ، إذ جوابُ الشَّرِط حمصوٌر يف أشياء ليس هذا منها » إذَنْ « ويف جعله 
  فصل
فإن « صيتُه إن ع» وال َيُضرُّكَ « : إن أطعته » ِمن ُدوِن اهللا َما الَ َينفَُعَك « وال تعبد : أي » وال َتْدُع « : املعىن 
الضَّارين } فَإِنََّك إِذاً مَِّن الظاملني { فعبدَت غري اهللا ، أو لو اشتغلت بطلب املنفعة ، واملضرَِّة من غري اهللا » فعلَْت 

  .ألنفسهم ، الواضعني للعبادة يف غري موضعها؛ ألنَّ الظلم عبارة عن وضع الشيء يف غري وضعه 
  .اآلية }  بُِضرٍّ فَالَ كَاِشفَ لَُه إِالَّ ُهَو َوإِن يَْمَسْسَك اهللا{ : قوله تعاىل 

وقال هنا يف ] .  ١٧: األنعام [ قد تقدَّم ما يف ذلك من صناعة البديع يف سورة األنعام » َوإِنْ َيْمَسْسَك « : قوله 
 يردُّه رادٌّ ، ال جواب الشَّرط األول بنفي عام ، وإجياب ، ويف جواب الثاين بنفي عام دون إجياب؛ ألنَّ ما أراَده ال

ها هو وال غريه ، ألنَّ إرادتُه قدميةٌ ال تتغيَُّر ، فلذلك مل جيىء التَّركيب فال رادَّ لُه إالَّ هو ، هذه عبارةُ أيب حيَّان ، وفي
وَّر فيها نظٌر ، وكأنَُّه يقولُ خبالف الكَْشِف فإنه هو الفاعلُ لذلك وحدُه دون غريه خبالف إرادته تعاىل ، فإنَّهُ ال يتص

  .الوقوُع على خالفها ، وهي مسألةٌ خالفيَّةٌ بني أهل السُّنَِّة واالعتزال 

: كأنَّه أراد أن يذكر األمرين مجيعاً : مل ذُكر املسُّ يف أحدمها واإلرادةُ يف الثاين؟ قلت : فإن قلت : قال الزخمشريُّ 
ه ال رادَّ ملا يريده منهما ، وال ُمزيلَ ِلَما ُيصيب به منهما ، اإلرادة واإلصابة يف كُلِّ واحٍد من الضُّر واخلَْير ، وأنَّ

فأوجز الكالم بأن ذكر املسَّ وهو اإلصابةُ يف أحدمها ، واإلرادة يف اآلخر ليُدلَّ مبا ذكر على ما ترك ، على أنَّه قد 
  ] . ١٠٧: يونس [ } ُيَصيبُ بِِه َمن َيَشآُء { : ذكر اإلصابة يف اخلري يف قوله 

  لفص
اعلم أنَّ الشيء إمَّا أن يكون ضاّراً ، وإمَّا أن يكون نافعاً ، وهذان القسمان مشتركان يف اسم اخلري ، وملَّا كان 

َوإِن ُيرِْدَك بَِخْيرٍ { : الضر أمراً وجودياً ، واخلري قد يكون أمراً عدمّياً ، ال جرم مل يذكر لفظ اإلمساس فيه بل قال 
الضرَّ واخليْرض واقعان بقدرةِ اهللا وبقضائه ، فيدخل فيه الكفر ، واإلميان ، والطاعةُ ، واآلية دالَّة على أنَّ } 

  .واملعصيةُ ، والسروُر واخلرياُت واآلالُم واللَّذاُت 
مة وسعة رخاء ونع} َوإِن ُيرِْدَك بِخَْيرٍ { بشدَّة ، وبالء فال دافع لُه إالَّ ُهَو ، : إن ُيصْبَك اهللا بضرٍّ أي : ومعىن اآلية 

َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو الغفور { بكل واحٍد من الضر واخلري } ُيَصيُب بِهِ { ال دافع لرزقه ، } فَالَ َرآدَّ لِفَْضِلِه { 
  .} الرحيم 

تعلَّق كل واحد وإن يرد بك اخلَْيَر ، ولكنَّه ملَّا : من املقلوب ، معناه } َوإِن ُيرِْدكَ بَِخْيرٍ { : قوله : قال الواحديُّ 
  .منهما باإلرادِة جاز تقدمي كل واحد منهما 



ملَّا بيَّن تعاىل يف اآلية األوىل أنَّ األصناَم ال تضّر وال تنفُع بيَّن يف هذه اآلية أنَّها ال تقدر على دفع : قال املفسِّرون 
  .الشَّر الواصل من الغري ، وال على دفع اخلري الواصل من الغري 

  .اآلية } قُلْ ياأيها الناس قَْد َجآَءكُُم احلق ِمن رَّبِّكُْم { : قوله تعاىل 
« البتداء الغاية جمازاً ، وُجيوُز أن يكون حاالً من » ِمْن « و » َجاَءكُمُ « جيوز أن يتعلَّق ب » ِمن ربِّكم « : قوله 
  .» احلَقِّ 
الفاُء واجبةُ الدُُّخولِ وأن تكون موصولة فالفاُء شرطاً ، ف» َمْن « فََمُن اْهَتَدى ومن ضلَّ جيوز أن تكون : قوله 

  .جائزته 
  فصل

على نفسه : أي } فََمُن اهتدى فَإِنََّما َيْهَتِدي ِلنَفِْسِه َوَمن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها { القرآن واإلسالم » باحلّق « املراد 
.  

جيوز أن تكون احلجازيَّة أو التميمية ، » ما « فِيلٍ حيفظ أعمالكم ، و بِكَ: أي } َوَمآ أََناْ َعلَْيكُْم بِوَِكيلٍ { : قوله 
  .خلفاء النصب يف اخلرب 

واتبع َما يوحى إِلَْيَك واصرب { : مثَّ قال تعاىل . هذه اآلية نسختها آية القتال  -رضي اهللا عنهما  -قال ابُن عبَّاس 
من نصرك وقهر عدوك } حىت َيْحكَُم اهللا { الوحي والتَّنزيل أمرُه باتِّباعِ ]  ١٠٩: يونس [ } حىت َيْحكَُم اهللا 
َعن َيٍد َوُهمْ { فحكم بقتل املشركني ، وباجلزيِة على أهل الكتاب يعطوهنا } َوُهَو َخْيُر احلاكمني { وإظهار دينك 

  ] . ٢٩: التوبة [ } َصاِغُرونَ 
عليه  -َمن قََرأ سورة يونس « : اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى : قال  -رضي اهللا عنه  -روي أّيب بن كعب 

أعطي من األجر عشر حسنات بعدد من صدَّق بيونس وكذَّب به ، وبعدد من غرق مع فرعون  -الصالة والسالم 
 «.  

َوأَنِ ) ٢(إِنَّنِي لَكُْم ِمْنهُ َنِذيٌر وََبِشٌري  أَلَّا َتعُْبُدوا إِلَّا اللََّه) ١(الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آَياُتُه ثُمَّ فُصِّلَْت ِمْن لَُدنْ َحِكيمٍ َخبِريٍ 
فَْضلَُه َوإِنْ تََولَّْوا فَإِنِّي  اْسَتْغفُِروا َربَّكُْم ثُمَّ ُتوبُوا إِلَْيِه ُيَمتِّْعكُْم َمَتاًعا َحَسًنا إِلَى أََجلٍ ُمَسمى َويُْؤِت كُلَّ ِذي فَْضلٍ

  ) ٤(إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ) ٣( أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ كَبِريٍ

، أخرب عن هذه األحرف بأنَّها كتاٌب موصوٌف بكَْيَت وكَْيَت » ألف الم راء « : جيوز أن يكون خرباً ل » ِكَتاٌب « 
.  

وهذا اعتراٌض : ابُن اخلطيب  ليس هو املوصوف هبذه الصِّفة وحده قال» الر « هذا غلطٌ؛ ألنَّ : قال الزجاج 
فاسٌد؛ ألنَّه ليس من شرط كون الشَّيء مبتدأ أن يكون خربه حمصوراً فيه ، وُجيوُز أن يكون خرب ابتداٍء مضمرٍ 

  .ذلك كتاٌب : تقديره 
  :» وهذا عندي ضعيٌف لوجهني « : قال ابن اخلطيب 

  .باطالً ال فائدة فيه كالماً » الر « : أنَّه على هذا التقدير يقُع قوله : األول 
« : يكون إشارة إىل اآليات املذكورات ، وذلك هو قوله » هذا « : هذا كتاٌب ، فقولك : أنك إذا قلت : والثاين 

{ : وقد تقدم الكالم على ذلك عند قوله . } ِكَتابٌ أُْحِكَمْت آَياُتهُ { خمرباً عنه بأنه » الر « فيصري حينئذ » الر 
أُْحِكَمتْ « ، واهلمزةُ يف » ِكتابٌ « يف حملِّ رفع صفةً ل } أُْحِكَمْت آيَاُتُه { : قوله ]  ٢: البقرة [ } ذَِلَك الكتاب 



تِلَْك آَياتُ { : صار حكيماً مبعىن جعلت حكيمةٌ ، كقوله : جيوز أن تكون للنَّقل من َحكَُم بضمِّ الكاِف ، أي » 
إذا وضعَت عليها احلكمة » أْحكمُت الدَّابَّة « : من قوهلم  وجيوز أن يكونَ] .  ٢: لقمان [ } الكتاب احلكيم 

  ]الكامل : [ ملنعها من اجلماحِ؛ كقول جريرٍ 
  إنِّي أخاُف علْيكُم أنْ أغَْضبَا... أَبنِي َحنيفَةَ أْحكمُوا ُسفََهاءكُْم  -٢٩٤١
  .أنَّها ُمنَِعْت من الفساِد : فاملعىن 

أنَّها ُنِظَمْت نظماً رصيناً : حكام وهو اإلتقان كالبناِء احملكمِ املرصِف ، واملعىن وجيوز أن يكون لغريِ النَّقل ، من اإل
  .متقناً 

  .مل ُتنسْخ بكتابٍ كما ُنِسخت الكُُتُب والشَّرائع هبا : أي » أْحِكَمْت « : وجيوز أن يكون قوله 
  . -رضي اهللا عنهما  -قاله ابن عباس 

  .على باهبا من التَّراخي؛ ألنَّها أحكمت ثُمَّ فُصِّلت حبسب أسبابِ النُُّزولِ »  ثُمَّ» « ثُمَّ فُصِّلَْت « : قوله 
  .بفتحتني خفيفة العني » فََصلَْت « وقرأ عكرمةُ والضحاُك واجلحدريُّ وزيُد بُن عليٍّ وابن كثري يف رواية 

فارق وفسَّرها غريُه ، : ، أي ]  ٢٤٩: البقرة  [} فَلَمَّا فََصلَ طَالُوُت { : فرقَْت ، كقوله : واملعىن : قال أبو البقاء 
  .مبعىن فصلْت بني املُِحقِّ واملُبطلِ ، وهو أحسُن 

  ؟» ثُمَّ « ما معىن : فإن قلت : للتَّرتيب يف اإلخبار ال لترتيب الوقوع يف الزَّماِن ، فقال » مث « وجعل الزخمشريُّ 
هي حمكمةٌ أحسن اإلحكام ، مفصَّلةٌ أحسن : حلالِ ، كما تقولُ ليس معناها التَّراِخي يف الوقت ، ولكن يف ا: قلت 

  .التَّفصيل ، وفالنٌ كرُمي األصل ، ثُمَّ كرُمي الفعل 
مفعوالً هبا ، » آياته « املتكلم ، ونصب » تاِء « بإسناد الفعلني إىل » أْحكمُت آياِتِه ثُمَّ فصَّلتُ « : وقرىء أيضاً 

  .لتها ، حكى هذه القراءة الزخمشري أحكمُت أنا آياته ، مث فصَّ: أي 
  فصل

أْحكَمها اُهللا فليس فيها اختالف وال : أحكمت باألْمر والنَّهي ، مث فصِّلت بالَوْعد والوعيد وقال قتادةٌ : قال احلسن 
  .تناقض 

فَأَْرَسلَْنا { : أنزلت شيئاً فشيئاً كقوله تعاىل : أي » فُصِّلَْت « : فسرت وقيل : أي » فُصِّلْت « : وقال جماهٌد 
جعلت فصوالً : ، وقيل ]  ١٣٣: األعراف [ } َعلَْيهُِم الطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم آيَاٍت ّمفَصَّالَتٍ 

  .حالالً ، وحراماً ، وأمثاالً ، وترغيباً وترهيباً ومواعظ وأمراً ونَْهياً : 
  فصل

  :خملوق من ثالثة أوجٍه احتجَّ اجلُبائي هبذه اآلية على أنَّ القرآن حمدثٌ 
خلق هذا القرآن ، لَْم يصحَّ ذلك؛ ألنَّ  -تعاىل  -احملكم هو الذي أتقنه فاعله ، ولوال أنَّ اهللا : قال : األول 

كان موُجوداً غري حمكم ، مث جعله اهللا ُمْحكَماً؛ ألنَّ هذا : اإلحكام ال يكون إالَّ يف األفعالِ ، وال جيوز أن يقال 
  .ه الذي جعله حمكماً بأن يكون حمدثاً ، ومل يقل أحٌد بأنَّ القرآن بعضه قدٌمي وبعضه حمدثٌ يقتضي يف بعض

يدلُّ على أنَّه حصل فيه انفصالٌ وافتراق ، ويدلُّ على أنَّ ذلك االنفصال واالفتراق » فُصِّلَْت « : أنَّ قوله : الثاين 
  .إنَّما حصل جبعل جاعل 

إنَُّه حصل من عند قدمي آخر؛ : ، واملراُد من عنده ، والقدميُ ال يقال } ُدنْ َحِكيمٍ َخبِريٍ ِمن لَّ{ : قوله تعاىل : الثالث 
  .ألنَّهما إن كانا قدميني ، مل يكن القول بأنَّ أحدمها حصل من عند اآلخر أوىل من العكس 



خملوقةٌ؛ وإنَّما الذي ُيدَّعى قدمه أمر  وأجيب بأنَّ النُّعوت عائدةٌ إىل هذه احلُرُوِف واألصواِت ، وحنن معترفون بأنَّها
  .آخر سوى هذه احلروف واألصوات 

وأن تكون خرباً ثانياً عند من يرى » ِكتَاٌب « من عند ، ُجيوُز أن تكون صفة ثاينة ل : أي » ِمن لَُّدنْ « : قوله 
ويكون ذلك من » فُصِّلَتْ « أو  »أْحِكَمْت « : جواز ذلك ، وجيوز أن تكون معمولة ألحد الفعلني املتقدِّمني يعين 

وأن : باب التنازع ، ويكون من إعمال الثاين ، إذْ لْو أعمل األول ألضمر يف الثاين ، وإليه حنا الزَّخمشري فقال 
أحكمها َحِكيٌم وفصَّلها ، أي : من عندُه أحكاُمها وتفصيلُها ، واملعىن : ، أي » فُصِّلْت » « أحكمت « يكون صلة 

  .وبيََّنها خبريٌ بكيفياِت األمورِ  شَرحََها: 
متعلٌق بالفعلني معاً من حيث صناعةُ اإلعراب ، بل يريُد أن ذلك من باب » ِمْن لُدن « ال يريدُ أنَّ : قال أُبو حيان 

ملُ فيه وُجيوُز أن يكون مفعوالً ، والعا: اإلعمال ، فهي متعلقةٌ هبما من حيثُ املعىن ، وهو معىن قولِ أيب البقاء أيضاً 
  .فُصِّلَْت 

  :فيه أوجٌه » أن ال َتعْبُدوا « : قوله 
املخففة ، وامسها » أنْ « مجلة هني يف حملِّ رفعٍ خرباً ل » ال َتعُْبُدوا « أن تكون أنْ املخففة من الثَّقيلة ، و : أحدها 

  .على ما تقرَّر ضمري األمر والشَّأن حمذوٌف 
« نافية ، والفعل بعدها منصوٌب ب » ال « ، ووصلت هنا بالنَّهي ، وجيوز أن تكون  أنَّها املصدرية النَّاصبة: والثاين 

: إما يف حملِّ جرٍّ أو نصبٍ أو رفع ، فاجلرُّ والنصُب على أنَّ األصل : » أنْ « نفسها ، وعلى هذه التقادير ف » أنْ 
وهو » فُصِّلتْ « إمَّا : شهور ، والعاملُ ألنْ ال تعبدوا ، أو بأن ال تعبدوا ، فلما حذف اخلافُض جرى اخلالُف امل

  .عند الكوفيني » أْحِكَمتْ « املشهوُر ، وإمَّا 

هو » أنْ ال تعبدُوا « ف . أْحِكَمْت لئالَّ تعبُدوا أو بأن ال تعبدُوا : فتكون املسألة من باب اإلعمال؛ ألنَّ املعىن 
  .واألولُ قام قمام الفاعل » ضمَّن « املفعول الثاين ل 

  :والرفع فمن أوجه 
  .من النَّظر أن ال تعبدوا إالَّ اهللا : تقديره : أنَّها مبتدأٌ ، وخربها حمذوٌف ، فقيل : أحدها 
  .يف الكتاب أالَّ تبعدوا إالَّ اهللا : تقديره : وقيل 

  .تفصيلُه أالَّ تعبدوا إال اهللا : تقديره : خرب مبتدأ حمذوف ، فقيل : والثاين 
  .ي أن ال تعبدوا إالَّ اهللا ه: تقديره : وقيل 

  .» آياته « أنه مرفوٌع على البدل من : والثالث 
أنَّها يف األْصلِ مفعولٌ هبا : أو من موضعها ، يعين » آيات « وأمَّا من أعربه أنَُّه بدلٌ من لفظ : قال أبو حيَّان 

ائم مقام الفاعلِ ، فيتبع لفظهُ تارة فموضعا نصٌب ، وهي مسألة خالٍف ، هل ُجيوزُ أن يُراَعى أصلُ املفعولِ الق
  .ضُرَِبْت هندٌ العاقلة بنصب العاقلة باعتبار احمللِّ ، ورفعها باعتبار اللفظ ، أْم ال؟ : وموضعُه أخرى ، فيقال 

  .مذهبان ، املشهور مراعاة اللفظ فقط 
ال تعبدوا إالَّ اهللا إذْ أمركم ، :  أن تكون مفسرة؛ ألنَّ يف تفصيل اآليات معىن القول؛ فكأنَّه قيل: الوجه الثالث 

  .وهذا أظهُر األقوالِ ، ألنَُّه ال ُيحْوُِج إىل إضمار 
  :يف هذا الضمري وجهان » ِمْنُه « : قوله 

  .إنَّ لكم من جهة اهللا نذيٌر وبشري ، نذير للعاصني ، وبشري للمطيعني : أنَُّه يعوُد على اهللا تعاىل ، أي : أظهرمها 



كائن من جهته ، وهذا على ظاهره ليس جبيِّد؛ : فيكون يف موضع الصِّفِة ، فيتعلُق مبحذوٍف ، أي  :قال أبو حيان 
؟ وكأنَّه يريد أنه صفةٌ يف األصل لو تأخَّر ، » نذير « ألنَّ الصفة ال تتقدَُّم على املوصوِف ، فيكف جتعل صفةً ل 

: فيكون يف موضع احلالِ ، والتقدير : ، فكان صوابه أن يقول  ولكن ملَّا تقدَّم صار حاالً ، وكذا صرَّح به أبو البقاِء
  .كائناً من جهته 

نذيٌر لكم من خمالفته ، وبشٌري منه ملن آمن وعمل صاحلاً ويف متعلق هذا اجلارِّ : أنَُّه يعوُد على الكتابِ ، أي : الثاين 
  :أيضاً وجهان 

  .تقدَّم  أنَّه حالٌ من نذير ، فيتعلَّق مبحذوٍف كما: أحدمها 
  .أنذركم منه ومن عذابه إن كفرمت ، وأبشركم بثوابه إن آمنتم : أنه متعلٌق بنفس نذير ، أي : والثاين 

  .وقدَّم اإلنذار؛ ألنَّ التَّخويف أهمُّ إذ حيصل به االنزجاُر 
  :فيها وجهان } َوأَِن استغفروا { : قوله 

« بعدها َنفْياً أو َنهْياً ، فتعوُد األوجُه املنقولةُ فيها إىل » ال « ت األوىل ، سواء كان» أن « أنَّها عطٌف على : أحدمها 
  .هذه » أنْ 

  .أن تكون منصوبةً على اإلغراِء : والثاين 
صلى اهللا عليه  -وجيوُز أن يكون كالماً مبتدأ منقطعاً عمَّا قبله على لسان النيب : قال الزخمشريُّ يف هذا الوجه 
{ : بالعبادة ، ويدل عليه قوله  -تعاىل  -إغراء منه على اختصاص اهللا  -ل وعظم وسلم وشرف وكرم وجمد وجب

  :ترك عبادِة غري اهللا إنَّنِي لكم منهُ نذيٌر كقوله تعاىل : كأنه قال } إِنَّنِي لَكُْم مِّْنُه َنِذيٌر َوَبِشريٌ 

  ] . ٤: حممد [ } فََضْربَ الرقاب { 
على باهبا من التَّراخي؛ ألنَّه يستغفُر أوالً مث » ثُمَّ « قبله من األْمرِ باالستغفار ، و  عطٌف على ما} ثُمَّ توبوا { : قوله 

  .يتوُب ويتجرَُّد من ذلك الذَّنب املُستْغفَرِ منُه 
استغفروا من الشرك ، مث : معناه : ؟ قلت } ثُمَّ توبوا إِلَْيِه { يف قوله » ثُمَّ « ما معىن : فإن قلت : قال الزخمشري 

ثُمَّ { : ثُمَّ أْخِلُصوا التَّوبة واستقيموا عليها ، كقوله  -واالستغفاُر توبةٌ  -ارجعوا إليه بالطَّاعة ، أو استغفروا 
  ] . ١٣: األحقاف [ } استقاموا 

إىل آخره يعين أنَّ بعضهم جعل االستغفار والتوبة مبعىن واحد ، فلذلك » أو استغفروا « : قوله : قال شهاُب الدِّين 
  .» أخِْلُصوا التَّوبة « ب » تُوُبوا « احتاج إىل تأويل 

  .وتوبوا إليه ، ألنَّ االستغفار هو التوبة والتوبة هي االستغفار : ههنا مبعىن الواو ، أي » ثُمَّ « : قال الفراء 
  .وأن استغفروا ربَّكُم يف املاضي ، ثُمَّ تُوُبوا إليه يف املستأنف : وقيل 
م االستغفار أوَّالً ألنَّ املغفرة هي الغرض املطلوب ، والتوبة هي السبب إليها ، فاملغفرة أول يف إنَّما قدَّ: وقيل 

  .املطلوب وآخر يف السبب 
  .وحيتمل أن يكون املعىن استغفروُه من الصَّغائر ، ثُمَّ ُتوبُوا إليه من الكبائر 

هل هو نفُس اجلملِة الطَّلبية أو حرُف شرٍط مقدر : اجلازمِ  وقد تقدَّم اخلالُف يف. جواُب األمرِ » ُيَمتِّعكُم « : قوله 
  ] . ٤٠: البقرة [ 

  .بالتخفيف من أمتع » ُيْمتُِعكُم « وقرأ احلسُن وابُن هرمز وزيد بُن عليٍّ وابن حميصن 
  ] . ١٢٦: البقرة [ بالتخفيف كهذه القراءة } فأُْمِتُعُه قَِليالً { وقد تقدَّم أنَّ نافعاً وابن عامرٍ قرآ 



  :يف نصبه وجهان » مَتاعاً « قوله 
} أَنَبَتكُْم مَِّن األرض َنَباتاً { : َتْمِتيعاً ، فهو كقوله : أنَّه منصوٌب على املصدر حبذِف الزَّوائِد ، إذ التقديُر : أحدمها 

  ] . ١٧: نوح [ 
  .» متعت زيداً أثواباً « : فهو كقولك  أن ينصب على املفعول به ، واملراد باملتاع اسم ما ُيتمتَّعُ به ،: والثاين 

أليس : فإن قيل . إىل حني املوِت » إىل أجلٍ ُمَسمى « يعيشكم عيشاً يف خفضٍ ودعٍة وأمنٍ وسعٍة : قال املفسِّرون 
  »الدُّنيا ِسْجُن املُؤمنِ وجنَّةُ الكافر « : أنَّ النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .» لَبالُء باألنبياِء ثُمَّ األوْلياِء فاألمْثَلِ فاألمْثَلِ ُخصَّ ا« : وقال أيضاً . ؟ 
َج َعلَْيَها َولَْوالَ أَن َيكُونَ الناس أُمَّةً وَاِحَدةً لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُرُ بالرمحن ِلُبُيوِتهِْم ُسقُفاً مِّن ِفضٍَّة َوَمَعارِ{ : وقال تعاىل 

النُّصوُص على أنَّ نصيب املؤمن املطيع عدُم الرَّاحة يف الدُّنيا ، فكيف  فدلَّت هذه]  ٣٣: الزخرف [ } َيظَْهُرونَ 
  .اجلمع بينهما؟ 

  :فاجلواب من وجوه 
  .أنَّ املعىن ال يُعذِّهبم بعذاب االستئصال كما استأَصلَ أهلَ القوَّة من الكُفَّار : األول 
َوأُْمْر أَْهلََك بالصالة واصطرب َعلَْيَها الَ { : رةُ بقوله أنَُّه تعاىل يوصل إليهم الرزق كيف كان ، وإليه اإلشا: الثاين 

  }َنسْأَلَُك رِْزقاً نَّْحُن نَْرُزقَُك 

. ١٣٢: طه [   [  
أنَّ املشتغل بالعبادة مشتغلٌ حبب شيٍء ميتنع تغريه وزواله وفناؤه ، وكلما كان متكنه يف هذا الطريق أمت : الثالث 

ملُ ، وكلما كان الكمالُ يف هذا البابِ أكثر كان االبتهاج والسرور أكمل؛ ألنَّهُ كان انقطاعه عن اخللقِ أمتُّ وأك
  .أَِمَن من تغري مطلوبه ، وأَِمَن من زوال حمبوبه 

وأمَّا من اشتغل حببِّ غري اهللا ، كان أبداً يف أملِ اخلوِف من فوات احملبوب وزواله؛ فكان عيشُه منغَّصاً وقلبه مضطرباً 
  ] . ٩٧: النحل [ } فَلَُنْحيَِينَُّه حََياةً طَيَِّبةً { عاىل يف حق املشتغلني خبدمته ، ولذلك قال ت

  .على أنَّ للعبِد أجلْينِ ، وأنَُّه يقع يف ذلك التقدمي والتَّأخري؟ } إىل أََجلٍ مَُّسمى { هل يدل قوله : فإن قيل 
بد لو اشتغل بالعبادة لكان أجله يف الوقت الفالين ، ولو ال ، ومعىن اآلية أنَُّه تعاىل حكم بأنَّ هذا الع: فاجلواب 

أعرض عنها لكان أجله يف وقت الفالين ، ولو أعرض عنها لكان أجله يف وقت آخر ، لكنَُّه تعاىل عامل بأنَّهُ يشتغل 
  .إنساٍن أجالً واحداً  بالعبادة ، فال جرم أنَّه كان عاملاً بأنَّ أجله ليس إالَّ يف ذلك الوقِت املعيَّنِ؛ فثبت أنَّ لكلَّ

  .} إىل أََجلٍ مَُّسمى { ومسى منافع الدُّنيا متاعاً ، تنبيهاً على حقارهتَا وقلَّتَها ، وأنَّها ُمنقضيةٌ بقوله تعاىل 
  .مفعولٌ ثاٍن » فَضلُه « مفعول أوَّل ، و » كُلَّ « } َوُيْؤِت كُلَّ ِذي فَْضلٍ فَْضلَهُ { : قوله 

ُيؤِتي كُلَّ صاحبِ : جيوز أن يعود على اهللا تعاىل ، أي » فَْضلَُه « والضَّمري يف . هيلي خالفٌ يف ذلك وقد تقدَّم للسُّ
يعطي كُلَّ صاحب فضلٍ جزاء فضله ، ال يبَخسُ : ، أي » كُلّ « ثوابُه ، وأن يعود على لفِظ : فضلٍ فضله ، أي 

  .جزاء عمله : منه شيئاً ، أي 
  .ل ذي عمل صاحل يف الدنيا أجره وثوابه يف اآلخرة ويعطي ك: قال املفسِّرون 

  .من كثرت طاعته يف الدنيا زادت درجاته يف اجلنَّة؛ ألنَّ الدَّرجاِت تكون باألعمال : وقال أبو العالية 
 َمْن زاَدْت حسناتُه على سيِّئاتِه دخل اجلنَّة ، ومن زادت سيئاته على« :  -رضي اهللا عنهما  -وقال ابُن عبَّاسٍ 

  .» حسناته ، دخل النَّارن ومن استوت حسناته وسيئاته ، كان من أْهلِ األعراِف ، مث يدخلون اجلنة 



  .وهو يوُم القيامِة } َوإِن َتَولَّْواْ فإين أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ كَبِريٍ { : مث قال 
  :دة ، وفيها احتماالن بفتح التَّاِء والواو والالَّم املشدَّ» َتولَّْوا « وقرأ اجلمهور 

  .» َتنَزَّلُ « : أنَّ الفعل مضارُع توَلَّى وحذف منه إحدى التاءين ختفيفاً حنو : أحدمها 
  .» علْيكُم « : ولذلك جاء اخلطابُ يف قوله . وقد تقدَّم أيتهما احملذوفةُ ، وهذا هو الظَّاهر 

إنِّي أخاف : فقل هلم : طاُب على إضمار القولِ ، أي أنَّه فعلُ ماضٍ مسند لضمري الغائبني ، وجاء اخل: والثاين 
  .فإنِّي أخاف عليهم : عليكم ، ولوال ذلك لكان التركيب 

: ؛ كقولك » ولَّى « بضمِّ التَّاِء ، وفتح الواوِ وضم الالم ، وهو مضارُع » تَُولُّوا « : وقرأ اليماين وعيسى بن عمر 
  .زكَّى يزكِّي 

بثالث ضمَّات مبنياً للمفعول ، وملْ ُيبني ما هو » وإن تُُولُّوا « : ليماين وعيسى بن عمر ونقل صاحب اللَّوامح عن ا
 وال تصريفه؟ وهو فعلٌ ماضٍ ، وملَّا بُنَِي للمفعولِ ُضمَّ أولُه على الفاعل ، وُضمَّ ثانيه أيضاً؛ ألنَّه مفتتٌح بتاِء مطاوعِة ،

نيه ، وُضمَّت الالم أيضاً ، وإن كان أصلها الكسر ألْجلِ واو الضمري ، وكلُّ ما افتتح بتاِء مطاوعٍة ُضمَّ أوله وثا
ُتدحْرُجوا ، فاستثقلت الضَّمةُ على الياِء ، فحذفت فالتقى ساكنان؛ فحذفت الياُء ، : حنو » ُتوُلُِّيوا « واألصلُ 

حبذف المه ، والواو » ُتفُعُّوا « ر وزنُه ألنَّهما أوهلما؛ فبقي ما قبل واو الضَّمري مكسوراً فُضمَّ لُيجانِسَ الضمري؛ فصا
  .قائمةٌ مقام الفاعل 

، وهذه القراءةُ ال يظهُر هلا معًنى » أوْلَى « بضمِّ التاء وسكون الواو وضم الالم مضارع » تُولُوا « وقرأ األعرُج 
  .طائلٌ هنا ، واملفعول حمذوفٌ يقدَُّر الئقاً باملعىن 

  .مبالغة ملا يقع فيه من األهوالِ » َيْومٍ « صفةٌ ل » كَبِريٍ « و 
هذا ُجحر ضبٍّ « : فهو منصوٌب ، وإنَّما خفض على اجلوارِ؛ كقوله » عذاَب « صفةٌ ل » كَبريٍ « بل : وقيل 

  ]الطويل : [ ؛ وقول امرىء القيس » ُجْحرٌ « جبرِّ َخربٍ وهو صفةٌ ل » خربٍ 
  أَناسٍ يف بِجاد ُمزَمَّلِ كَبُري... كأنَّ ثَبِرياً يف عَراننيِ وبلِه  -٢٩٤٢

  .وقد تقدَّم البحثُ يف ذلك يف سورة املائدة . » كبري « وهو صفةٌ ل » ُمَزمَّل « جبر 
  .} إِلَى اهللا َمْرجُِعكُْم َوُهَو على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { : مث قال 

على أنَّ مرجعنا إليه ، وهو قادٌر على مجيع يدلُّ } إِلَى اهللا مَْرجُِعكُْم { وهذا فيه هتديٌد وبشارة ، فالتَّهديد قوله 
املقدورات ال دافع لقضائه ، وال مانع ملشيئته ، والرُّجوع إىل احلاكم املوصوف هبذه الصفة مع العيوب الكثرية 
والذُّنوب العظيمة مشكل ، وأمَّا البشارةُ ، فإنَّ ذلك يدلُّ على قدرة عالية وجاللة عظيمة هلذا احلاكم ، وعلى 

تام ، وعجز عظيم هلذا العبد ، وامللك القادر القاهر الغالب إذا رأى أحداً أشرف على اهلالك؛ فإنُه خيلصهُ ضعف 
  .» إذَا ملكَْت فأْسجِعْ « من تلك اهللكة ، ومنه املثل املشهور 

ُهْم َيعْلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاتِ أَلَا إِنَُّهْم َيثُْنونَ ُصدُوَرُهمْ ِلَيْسَتْخفُوا ِمْنُه أَلَا ِحَني َيْسَتْغُشونَ ِثَياَب
  ) ٦( ُمبِنيٍ َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي الْأَْرضِ إِلَّا َعلَى اللَِّه رِْزقَُها َوَيعْلَُم ُمْسَتقَرََّها َوُمْسَتْوَدَعَها كُلٌّ ِفي ِكَتابٍ) ٥(الصُّدُورِ 

{ يعين الكُفَّار } أَال إِنَُّهْم { : ن عبادة اهللا وطاعته ، بيَّن بعده صفة ذلك التويل فقال ع» وإن تولَّْوا « : ملَّا قال 
  .ثنيت الشَّيء إذا عطفته وطويته : يقال } َيثُْنونَ ُصدُوَرُهْم 



ُصدُورهم « و  ، أي طوى َوَزوى ،» ثََنى َيثْين ثَْنياً « بفتح الياء وسكون الثَّاء املثلثة ، وهو مضارع : وقرأ اجلمهور 
فأُِعلَّ حبذف الضَّمةِ » َيثْنِيُونَ « َيْحرفون صدورهم ووجوههم عن احلق وقبوله ، واألصل : مفعول به ، واملعىن » 

  .عن الياء ، ثُمَّ حتذُف الياُء اللتقاِء الساكنني 
  .كأكرم » أثَْنى « وهو مضارع » ُيثُْنون « وقرأ سعيدُ بن جبري 

معناه عرضُوها : ماضيه أثىن ، وال يعرُف يف اللغِة ، إالَّ أنْ يقال : القراءة فقال أُبو البقاِء واستشكل النَّاُس هذه 
  .إذا عرضته للبيع : أبعت الفرَس : لالنثناء ، كما يقال 

ْدُته وأْمَجْدُته ، وال يعرُف اإلثناء يف هذا الباب ، إالَّ أن يراَد به ، وجدُتَها مثْنِيَّة ، مثل أحَْم: وقال صاحُب اللَّواِمحِ 
« بنزع اخلافض ، وُجيوُز على ذلك أن يكون » ُصدُورَُهم « ولعلَّه فتح النون ، وهذا ممَّا فعل هبم فيكون نصب 

ولعل ابن جبري قرأ ذلك : ولعلَُّه فتح النُّوِن أي : رفعاً على البدل بدل البعض من الكُلِّ يعين بقوله » ُصدُوَرُهم 
وهذا ممَّا فعل هبم أي وجدوا كذلك ، فعلى هذا : فيكون مبنياً للمفعول ، وهو معىن قوله »  يُثَْنون« بفتح نوِن 

يف صدورهم ، أي يوجدُ الثَّْنُي يف صدورهم ، ولذلك جوَّز رفعهُ : منُصوباً بنزعِ اخلافضِ ، أي » ُصدورُهم « يكونُ 
على » ُصدُورُهم « تمييز ال يبعُد عنده أن ينتصب ومْن جوَّز تعريف ال. ضُرَب زيٌد الظَّْهُر : على البدل كقولك 

  .التَّمييز هبذا التقدير الذي قدَّرُه 
وقرأ ابُن عبَّاسٍ ، وعليُّ بُن احلسني ، وابناه زيد ، وحممد ، وابنه جعفر ، وجماهد ، وابن يعمر ، وعبد الرمحن بن 

من الثَّْني كاْحلَْوىل من احلَالوِة وهو بناُء » افَْعْوَعلَ «  على وزِن» اثَْنوَْنى « مضارع » تَثَنْوين « أبزى ، وأبو األسود 
  .بالرَّفع على الفاعلية » ُصدُورُهم « مبالغٍة ، 

بالياِء والتَّاِء؛ ألنَّ التأنيث جمازيٌّ؛ » َيثْنَْوَنى صدورهم « : وُنقل عن ابن عباس وابن يعمر وجماهد وابن أيب إسحاق 
  .أويل فاعله باجلمع وتأنيثه باعتبار تأويل فاعله باجلماعِة فجاز تذكُري الفعل باعتبار ت

بفتح التاء وسكون الثَّاء وفتح النون وكسر الواو » تَثَْنوِنُّ « وقرأ ابُن عبَّاس أيضاً وعروة وابن أبزى واألعمش 
ا هشَّ وضعف من الكَأل ، يريد من الثِّنُّ وهو م» َتفَْعْوِعلُ « بوزن » َتثَْنْونُِن « : وتشديد النون األخرية ، واألصل 

  .مطاوعة نوفسهم للثَّْني كما يثىن اهلَشُّ من النَّبات ، أو أ راد ضعف إمياهنم ومرض قلوهبم 
  .بالرَّفع على الفاعلية » صدورهم « و 

  .» ن تطمئ« وقرأ جماهٌد وعروة أيضاً كذلك ، إالَّ أنَّهما جعال مكان الواو املسكورة مهزة مكسورة فأخرجاها مثل 

  :وفيها خترجيان 
أنَّ الواو قُلبْت مهزة الستثقال الكسرة عليها ، ومثله إعاء وإشاح يف وعاء ووشاح ، ملَّا استثقلوا الكسرة : أحدمها 

  .على الواوِ أبدلوها مهزة 
مثل » اثَْنان « ل  من الثِّن وهو ما ضعف من النَّبات كما تقدَّم ، وذلك أنَُّه مضارع» َتفَْعيِيلٌ « أن وكنه : والثاين 

  ]الطويل : [ أن من العرب من يقلُب مثل هذه األلف مهزة؛ كقوله ]  ٢٤: يونس [ اْحَمارَّ واصفارَّ ، وقد تقدَّم 
  بالَعبِيطِ اْدَهأمَِّت. . .. . .  -٢٩٤٣

  .على ذلك كقولك اْحَمأرَّ َيحمَِئرُّ كاطمأنَّ َيطَْمِئنُّ » اثَْنأنَّ « فجاء مضارع 
  .فبالرَّفع على ما تقدَّم » ُصدورُهم  «وأمَّا 

وقرأ األعمش أيضاً َتثْنَُؤونَ بفتح الياء وسكون املثلثة وفتح النون ومهزة مضمومة و واوٍ ساكنٍة بزنة َتفَْعلُون 
  .ُصدورَُهم بالنَّْصبِ . كََتْرَهُبون 



، وجيوز أنَُّه قلب الياء ألفاً على لغةِ » َنأُت ثَ« ومل أمسْع » ثََنْيُت « : وال أعرف وجهه يقال : قال صاحُب اللَّواِمحِ 
  ] . ٧: الفاحتة [ } وال الضَّأْلني { : ، ثُمَّ مهز األلف على لغِة من يقول » أْعطَْيُت « يف » أْعطات « : من يقول 

وِن وكسر الواو بعدها بفتح التَّاِء وسكون املثلثة ، وفتح النُّ» َتثَْنوِى «  -رضي اهللا عنهما  -وقرأ ابُن عبَّاس أيضاً 
وهذه القراءة غلطٌ ال تتجه ، وإنَّما قال : وهي قراءةٌ مشكلة جداً حتَّى قال أبو حامت » َتْرَعوِى « ياٌء ساكنةٌ بزنة 

: كففته فارَعَوى ، أي : ثَنَْوُتُه فاْنثََوى كرَعْوُته ، أي : إنَّها غلطٌ؛ ألنَّه ال معىن للواوِ يف هذا الفعل إذ ال يقالُ 
  .فانكفَّ ، ووزنه افعلَّ كاْحَمر 

  .بتقدمي النُّون السَّاكنة على املثلثة » َيْنثُونَ « وقرأ نصُر بُن عاصمٍ وابُن يعمر وابن أيب إسحاق 
وفتح التَّاِء وسكون املثلثة وفتح النون وسكون الواو » إنَّ « بالم التأكيد يف خرب » لََتثَْنوِن « وقرأ ابُن عباس أيضاً 

: ، كما تقدَّم إالَّ أنَّها حذفت الياء ، اليت هي الُم الفعل ختفيفاً كقوهلم » َتفَْعْوِعلُ « نونٌ مكسورةٌ وهي بزنة  بعدها
  .، فاعل كما تقدم » ُصدورهم « و . ال أْدرِ وما أْدرِ 

ٍة مث نون مشددة ، مثل َتقَْرؤنَّ بفتح التَّاِء مث ثاء مثلثة ساكنة مث ُنون مفتوحٍة مث مهزة مضموم» َتثنؤنَّ « : وقرأ طائفة 
« ، وهو ِمْن ثََنْيُت ، إالَّ أنَّه قلب الياَء واواً؛ ألنَّ الضمة ُتناِفُرَها ، فجعلت احلركةُ على ُمجانِسها ، فصار اللفظُ 

« فصار » ت وقَِّت« يف » أقَِّتْت « و » ُوُجوه « يف » أجُوه « : مث قلبت الواُو املضمومةُ مهزة كقوهلم » َتثَْنوونَ 
ومها واُو الضمري والنون األوىل من : ، فلمَّا أكَّد الفعل بنوِن التَّوكيد حذفت نونُ الرَّفع فالتقى ساكنان » َتثَْنؤونَ 

منصوب » ُصدوَرُهم « كما ترى و » َتثَْنؤنَّ « نون التَّوكيد ، فحذفت الواو وبقيت الضَّمةُ تدلُّ عليها؛ فصار 
  .عشرةَ قراءةً مضبوطة  مفعوالً به فهذه إحدى

  :فيه وجهان } لَِيسَْتْخفُواْ ِمْنهُ { : قوله تعاىل 
. أنَّهم يفعلون ثَْني الصُّدور هلذه العلِة : كذا قاله احلويفُّ ، واملعىن » َيثُْنونَ « أنَّ هذه الالَّم متعلقةٌ ب : أحدمها 

  .وهذا املعىن منقولٌ يف التفسري وال كلفة فيه 
  .الالَّم متعلقةٌ مبحذوٍف  أنَّ: والثاين 

ليسَتخْفُوا من اهللا فال يطلُع رسوله واملؤمنون على اْزوَرارِهْم ، : يعىن ويريدون » ِلَيْستُخفُوا منُه « : قال الزخمشريُّ 
[ } أَنِ اضرب بَِّعَصاَك البحر فانفلق { : لعود املعىن إىل إضماره اإلضمارُ يف قوله » يريدون « ونظُري إضمار 

  .» فضرب فانفلق « : معناه ]  ٦٣: شعراء ال
وليس املعىن الذي يقُوُدنا إىل إضمار الفعل هناك كاملعىن هنا ، ألنَّ مثَّ ال بد من حذف معطوفٍ : قال شهاب الدين 

، » رب فانفلق فض« ُيْضطَر العقلُ إىل تقديره؛ ألنَّهُ ليس من الزم األْمرِ بالضَّْربِ إنفالُق البحر فال ُبدَّ أن ُيَتعَقَّل 
  .وأمَّا يف هذه ، فاالستخفاف علةٌ صاحلةٌ لثَنْيهم صدورهم ، فال اضطرار بنا إىل إضمار اإلرادِة 

  :ِمْنُهط فيه وجهان « والضَّمُري يف 
» وهو ظاهٌر على تعلُّق الالَّم ب  -صلوات اهللا الرب الرحيم وسالمه عليه  -أنَُّه عائٌد على رسُولِ اهللا : أحدمها 

  .« ُنونَ َيثْ
  .أنَُّه عائٌد على اهللا تعاىل كما قال الزخمشريُّ : والثاين 

  :يف هذا الظرف وجهان } أَال ِحَني َيْستَْغُشونَ ثَِيابَُهْم { : قوله 
أال حني يستغشون ( ومعىن : كما تقدم ، فقال « يريدون » أنَّ ناصبُه ُمْضَمٌر ، فقدَّره الزخمشري ب : أحدمها 
جعلوا أََصابِعَُهمْ { ريدون االستخفاء حني يشتغشون ثياهبم أيضاً كراهة الستماع كالم اهللا ، كقول نُوحٍ وي) : ثياهبم 



  .يستخفون ) : أال حني يستغشون ثياهبم : ( ، وقدَّره أبو البقاء فقال ]  ٧: نوح [ } يف آذَانِهِْم واستغشوا ِثَياَبُهمْ 
أال يعلم سرَُّهم وعلنهم حني يفعلون كذا ، وهذا معىن واضح ، وكأنَُّهم : ، أي « َيعْلَُم » أنَّ النَّاصب له : والثاين 

إنَّما جوَُّزوا غريه؛ لئال يلزم تقييد علمه تعاىل بسرِّهم وعلنهم هبذا الوقت اخلاصِّ ، واهللا تعاىل عاملٌ بذلك يف كل 
  .وقت 

ْغِشية الذي خيفى فيه السرُّ فأوىل يف غريه ، وهذا حبسب وهذا غُري الزم؛ ألنَّه إذا ُعِلَم سرُّهم وعلنُهم يف وقت التَّ
  .العادِة وإالَّ فاهللا تعاىل اليتفاوُت علمُه 

  .ُتِسرُّونه وُتْعِلُنونه : ، والعائُد حمذوٌف ، أي « الذي » ُجيوُز أن تكون مصدرية ، وأن تكون مبعىن « ما » و 
  فصل

ألخنس بن شريقٍ ، وكان رجالً حلو الكالم حلو املنظر ، يلقى نزلت يف ا -رضي اهللا عنهما  -قال ابُن عبَّاسٍ 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا حيبُّ ، وينطوي له بقلبه على ما يكره 

  .أي خيفون ما يف صدورهم من الشَّْحَناِء والعداوِة } َيثُْنونَ ُصدُوَرُهمْ { : فقوله 
ني ، كان إذا مرَّ بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ثىن صدره وظهره ، نزلت يف بعض املنافق: قال عبُد اهللا بُن شداد 

  . -صلوات اهللا وسالمه عليه  -وطأطأ رأسه ، وغطَّى وجهه ، كي ال يراه النيب 
  .كانوا خيفون صدورهم ، لكيال يسمُعوا كالَم اهللا وال ذكره : قال قتادة 

هل يعلُم اهللا ما : ره ، وْحينِي ظهرُه ، ويتغشَّى بثوبه ، ويقول كان الرَّجلُ من الكُفَّار يدخل بيته ، ويرخي ست: وقيل 
  .يف قليب 

من : ثنيت عناين لَيسْتْخفُوا ِمنُه أي : ُيعرُضون بقلوهبم ، من قوهلم : أي » َيثُْنونَ ُصدوَرُهمْ « : وقال السُّدي 
  . -صلوات ا هللا وسالمه عليه  -رسول اهللا 

  .من اهللا عز وجل : وقال جماهٌد 
أال إهنم يستخفون حني يستغشون : كلمة تنبيه أي » أال « يغطون رؤوسهم بثياهبم و } أَال ِحَني َيْسَتْغُشونَ ثَِيابَُهْم { 

َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصدور { : مث ذكر أنَُّه ال فائدة هلم يف استخفافهم فقال سبحانه . ثياهبم 
 {.  

إنَّ الذين اضمُروا عداوة رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال خيفى : قال األزهري معىن اآلية من أوهلا إىل آخرها 
  .علينا حاهلم 

أَال إِنَُّهْم َيثُْنونَ { ؛ أنه مسع ابن عباس يقرأ -رضي اهللا عنه  -وروى حممد بن جرير عن حممد بن عباد بن جعفر 
ن أناسٌ يستحيون أن َيخلوا فينفضوا إىل السَّماء ، وأن جيامعوا نساءهم ، فيفضوا إىل السَّماِء؛ كا: قال } ُصدُوَرُهمْ 

  .فنزل ذلك فيهم 
أردفُه مبا يدلُّ على أنَُّه تعاىل عاملٌ جبيمعِ املعلومات وهو أنَّ رزق كلَّ } َيعْلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ { : ملَّا ذكر أنه 
  .ا يصل إليه من اهللا؛ ألنَّه لو مل يكن عاملاً جبيمع املعلُومات ملا حصلت هذه املهمَّات حيوان إنَّم

اسٌم لكلِّ حيوان ، مأخوذ من الدَّبيبِ ، وُبنيْت هذه اللفظة على هاء التأنيث ، هذا : الدَّابَّةُ : قال الزجاُج 
هو املتكفِّلُ بذلك فضالً ، وهو إىل مشيئته إن شاء } َها إِالَّ َعلَى اهللا رِْزقُ{ صلة ، » ِمْن « موضوعها اللُّغوي ، و 
  .من اهللا رزقها : أي » من « مبعىن » على « : وقيل . رزق وإن شاء مل يرزق 

ال ق} َوَيْعلَُم ُمْسَتقَرََّها َوُمْسَتْوَدعََها { . ما جاءها من رزق فمن اهللا ، وُربَّما مل يرزقها حتَّى متُوت ُجوعاً : قال جماهٌد 



املكانُ الذي تأوي إليه ، وتستقرُّ فيه ليالً » ُمْستقرََّها «  -رضي اهللا عنه  -ويروى عن ابن عبَّاس : ابُن مقسم 
أرحاُم األمَّهات ، : املستقرُّ : وقال عبد اهللا بن مسعوٍد . املوضع الذي ُتْدفَُن فيه إذا ماتت » وُمْستْودعَها « وهناراً 

: وقيل . ورواه سعيُد بن جبريٍ ، وعليُّ بن أيب طلحة ، وعكرمةُ عن ابن عبَّاس . ء أصالُب اآلبا: واملستودع 
[ } َحسَُنْت ُمْسَتقَّراً َوُمقَاماً { القرب ، لقوله تعاىل يف صفة اجلنة ، والنار : اجلنة أو النار ، واملستودع : املستقر 
  ] . ٦٦: قان الفر[ } َسآَءْت ُمْستَقَّراً َوُمقَاماً { ]  ٧٦: الفرقان 

  .» كلُّ ذلك ثابتٌ يف علم اهللا : معناه « : قال الزَّجَّاُج . } كُلٌّ ِفي ِكتَابٍ مُّبِنيٍ { 
  .كل ذلك مثبت يف اللوح احملفوظ قبل أن خيلقها : وقيل 
وُز أن يكونا مكانني ، استقرارها واستيداعها ، وجي: جيوُز أن يكونا مصدرين ، أي } ُمْسَتقَرََّها وَُمْسَتْوَدَعَها { : قوله 
« اسم مفعول لتعدِّي فعله ، وال جيوز ذلك يف » ُمستْودعَها « مكان استقرارها واستيداعها ، وجيوز أن يكون : أي 

  ]الوافر : [ ؛ ألنَّ فعله الزٌم ، نظريه يف املصدرية قول الشاعر » ُمْسَتقَر 
  .. .ألَْم تعْلَْم ُمسَرَِّحَي القَواِفي  -٢٩٤٤

  .ْسرحيي َت: أي 
  .كُل دابٍة ورزقها ومستقرُّها ومستودعُها يف كتاب مبني : املضاُف إليه حمذوٌف تقديره » كُلُّ « و 

قُلَْت  أَْحَسُن َعَملًا َولَِئْن َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى الَْماِء لَِيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم
  ) ٧(إِنَّكُْم َمْبُعوثُونَ ِمْن َبْعِد الْمَْوِت لََيقُولَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني 

{ ملَّا أثبت بالدَّليلِ املتقدم كونه عاملاً باملعلومات ، أثبت هبذا الدليل كونه قادراً على املقدورات وقد مضى تفسري 
  .أول يونس } رض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ َخلَق السماوات واأل

ياقوتةٌ خضراء ،  -عزَّ وجلَّ  -خلق اهللا :  -رضي اهللا عنه  -قال كعب األحبار } َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى املآء { : قوله 
وقال غريه . اء مثَّ نظر إليها باهليبة فصار ماًء يرتعُد ، مثَّ خلق الرِّيح؛ فجعل املاء على متنها ، مثَّ وضع العرش على امل

كان عرشه على املاء ، مث خلق السموات واألرض ، وخلق القلم؛ فكتب به ما هو خالق  -عزَّ وجلَّ  -إنَّ اهللا : 
  .وما هو كائن من خلقه 

إمَّا أن يكون ملنفعة : يف اآلية داللة على وجودِ املالئكة قبل خلق السموات واألرض ، ألن خلقهما : قالت املعتزلةُ 
ال ملنفعة والثاين عبث ، فينبغي أنَُّه خلقهما ملنفعة ، وتلك املنفعة إمَّا أن تكون عائدة على اهللا تعاىل وهو حمالٌ ، ، أو 

لكونه متعالياً عن النفع والضر؛ فلزم أن يكون نفعهما خمتصٌّ بالغري ، فوجب كون الغري حّياً؛ ألنَّ غري احليِّ ال ينتفع 
  .ذلك احلي من املالئكة  ، وكلُّ من قال بذلك قال كان

  .ما الفائدةُ يف ذكر أنَّ عرشُه كان على املاِء قبل خلق السموات واألرض؟ : فإن قيل 
  :فاجلواُب أنَّ فيه داللةً على كمالِ القدرة من وجوه 

الثَّقيل أنَّ العرش مع كونه أعظم من السموات واألرض كان على املاِء؛ فلوال أنه تعاىل قادٌر على إمساِك : أحدها 
  .بغري عمٍد ملا صحَّ ذلك 

  .أنَّه تعاىل أمسك املاَء ال على قرار ، وإالَّ لزم أن يكون أجسام العاملِ غري متناهية فدل على كمال القدرة : وثانيها 
أن العرش الذي هو أعظم املخلوقات قد أمسكه اهللا فوق سبع مسوات من غري دعامة حتته وال عالقة فوقه : وثالثها 
  .ل على كمال القدرة ، فد



  :يف هذه الالَّم وجهان » ِلَيْبلَُوكُمْ « : قوله 
وكان خلقةُ : مثَّ مجلٌ حمذوفةٌ والتقدير : أعلم ذلك ليْبلُوكْم ، وقيل : تقديره : أنَّها متعلقةٌ مبحذوٍف فقيل : أحدمها 

  .م هلما ملنافع يعوُد عليكم نفعها يف الدُّنيا دون اآلخرة ، وفعل ذلك ليبلوك
  .وخلقكم ليبلوكم : تقديره : وقيل 

  .» خلقكم « أهنا متعلقةٌ ب : والثاين 
خلقُهنَّ حلكمٍة بالغٍة وهي أن جيعلها مساكن لعباده وينعم عليهم فيها بصنوف النِّعمِ وُيكلِّفهم : أي : قال الزخمشريُّ 

عاقبة ، وملَّا أشبه ذلك اختباَر املخترب  فعل الطَّاعاِت واجتناب املعاصي ، فمن شكر وأطاع أثابه ، ومن كفر وعصى
واعلم أنه ملَّا بني أنه إمنا خلق هذا العامل ألجل ابتالء املكلَّفني . ليفعل بكم ما يفعل املبتلي : ، يريد » ليبلُوَكْم « قال 

حسن والعقاب وامتحاهنم وجب القطع حبصول احلشر والنشر؛ ألنَّ االبتالء واالمتحان يوجب الرَّمحة والثَّواب للم
للمسيء ، وذلك ال يتمُّ إالَّ باالعتراف باملعاِد والقيامة ، فعند هذا خطاب حممداً صلى اهللا عليه وسلم وشرف ، 

َولَِئن قُلَْت إِنَّكُْم مَّْبعُوثُونَ ِمن َبْعِد املوت لََيقُولَنَّ الذين كفروا إِنْ هاذآ إِالَّ { : وكرم وجمد وجبل ، وعظم ، وقال 
  .إنكم تنكرونَ هذا الكالم ، وحتكمون بفساد القول بالبعث : أي } مُّبٌِني ِسْحٌر 

  .» لَِيْبلُوكُْم « مبتدأ وخرب يف حملِّ نصبٍ بإسقاِط اخلافضِ؛ ألنَُّه متعلٌق بقوله } أَيُّكُمْ أَْحَسُن { : قوله 
تبار من معىن العلم؛ ألنَّه طريٌق إليه ملا يف االخ: كيف جاز تعليُق فعل البلوى؟ قلُت : فإن قلت : قال الزخمشريُّ 

انظر أيُّهم أحسُن وجهاً ، وامسع أيُّهم أحسُن صوتاً؛ ألنَّ النَّظر واالستماع من طرق : فهو مالبٌس له كما تقولُ 
أعلْم أحداً لَْم « : فقال » واْستِمْع « : العلم؛ ألنَّه طريٌق إليه ، فهو مالبٌس له ، وقد أخذه أبو حيَّان يف متثيله بقوله 

« َرأى » ويف جواز تعليق « اْنظُر » ، و « َسلْ » يعلق ، وإمنا ذكروا من غري أفعال القُلُوب « استمع » ذكر أنَّ 
  .» البصرية خالف 

جوابه ، وحذف جواُب الشَّرط لداللة جواب » لَيقُولنَّ « هذه الُم التَّوطئة للقسم ، و » ولَِئن قُلَْت « : قوله 
  .حمكيٌّ بالقول ، ولذلك كُسَِرت يف قراءةِ اجلمهور » إنَّكُم « ، و القسم عليه 

  :وقرىء بفتحها ، وفيها تأويالن ذكرمها الزخمشري 
: ولئْن قلت هلم : لعلَّك ، أي : ائت السوق أنك تشتري حلْماً ، أي : من قوهلم : قال » لََعلَّ « أهنا مبعىن : أحدمها 

  .بعثَكُم وظنُّوه ، وال َتُبثُّوا القول بإنكاره ، لقالوا لعلكم مبعوثون مبعىن توقَُّعوا 
إِنْ هاذآ إِالَّ { : قوله » ذَكَْرَت « يعين فتفتح اهلمزة ، ألنَّها مفعولُ » ذكَْرَت « : أن ُتَضمَِّن قلت معىن : والثاين 
إشارةٌ إىل البَْعِث املدلولِ » ذا ه« ف » ِسْحرٌ « ، فمن قرأ » َساحر « و » ِسْحر « قد تقدَّم أنَّه قُرىء } ِسْحٌر 

إىل النيب صلى » هذا « فاإلشارةُ ب » سَاِحر « عليه مبا تقدَّم ، أو إشارةٌ إىل القرآن ، ألنَُّه ناطٌق بالبعِث ومن قرأ 
راً يف القراءة األوىل النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم ، ويكون جعلوه ِسْح» هذا « اهللا عليه وسلم ، وجيوز أن يُراَد ب 

« : نفُس القرآن جمازاً كقوهلم » سَاِحر « إالَّ ذُو سحرٍ ، وجيوز أن يراد ب : مبالغةً ، أو على حذف مضاف ، أي 
  .» َجدَّ َجدُُّه « و » ِشعٌر شاعٌر 

  كيف ميكن وصُف هذا القول بأنه ِسْحرٌ؟: فإن قيل 
  .من وجوه : فاجلواب 

خديعة منكم ، وضَْعُتُموُه ملنع الناس من لذَّاِت الدنيا وإحرازاً هلم إىل معناه أنَّ هذا القول : قال القفال : أحدها 
  .االنقياِد لكُم والدُّخُول حتت طاعتكم 



عليه  -أنَّ السِّحر أمٌر باطلٌ ، قال تعاىل حاكياً عن موسى : معناه } نْ هاذآ إِالَّ ِسْحٌر مُّبِنيٌ { أن قوهلم : وثانيها 
  ] . ٨١: يونس [ } ئُْتمْ بِِه السحر إِنَّ اهللا سَُيْبِطلُُه َما جِ{  -الصالة والسالم 

أنَّ القرآن هو احلاكُم حبصول البعِث ، وطعُنوا يف القرآن بكونه ِسحْراً ، والطعن يف األصل عني الطعن يف : وثالثها 
  .الفرع 

  .والسَّاحُر كاذٌب » إن هذا إالَّ ساحرٌ « قراءة محزة والكسائي : ورابعها 

وفًا َعْنُهْم َوحَاَق بِهِْم َما كَاُنوا ْن أَخَّْرَنا َعنُْهُم الَْعذَاَب إِلَى أُمٍَّة َمْعُدوَدٍة لََيقُولُنَّ َما َيْحبُِسهُ أَلَا َيْوَم َيأْتِيهِْم لَْيَس َمْصُرَولَِئ
  ) ٨(بِِه َيسَْتْهزِئُونَ 

حكم اهللا أنه ال يعذب أحداً من هذه األمة بعذاب االستئصال ، وأخَّر ذلك العذاب إىل القيامة؛ فلمَّا : قال احلسُن 
  .ما الذي حبسُه عنَّا؟ : أخَّر عنهم ذلك العذاب قالوا على سبيل االستهزاء 

  .ما نزل هبم يوم بدرٍ : املراُد بالعذاب : وقيل 
وادكر بَْعَد أُمَّةٍ { : وقوله ]  ٢٣: القصص [ } َوَجَد َعلَْيِه أُمَّةً مَِّن الناس { : ال تعاىل اجلماعة ، ق» األمَّة « وأصل 

  .إىل انقراض أمٍة وجميء أخرى : انقضاء أمة ، فكأنَُّه قال : ، أي ]  ٤٥: يوسف [ } 
} لََّيقُولُنَّ َما َيحْبُِسُه { . ع املوعود فيه اشتقاق األمَِّة من األمِّ ، وهو القصد ، كأنَُّه يعين الوقت املقصود بإيقا: وقيل 

  .أي شيء حيبسه ، يقولون ذلك ، استعجاالً للعذابِ واستهزاًء ، يعُنون أنه ليس بشيء 
النون » لََيقُولُوننَّ « : هذا الفعلُ معرٌب على املشهورِ؛ ألنَّ النُّون مفصولةٌ تقديراً ، إذ األصل » لََيقولُنَّ « : قوله 
 للرفع ، وبعدها نونٌ مشددة ، فاستثقل توايل ثالثِة أمثال ، فحذفت نونُ الرفع؛ ألنَّها ال تدلُّ من املعىن على األوىل

ما تدلُّ عليه نون التَّوكيد ، فالتقى ساكنان ، فحذفت الواوُ اليت هي ضمُري الفاعل اللتقائهما ، وقد تقدَّم حتقيُق 
  .ذلك 

خربه ، وفاعل الفعل ضمُري اسم االستفهام ، » َيْحبُِسُه « مبتدأ ، و » ما « ف  استفهاٌم ،» َما َيحْبُِسُه « و 
» َيْوَم » « أال َيْوَم يَأتيهِْم « : أيُّ شيٍء من األشياء حيبُس العذاب؟ قوله : واملنصوُب يعوُد على العذابِ ، واملعىن 

» ليس « مجهور البصريني على جواز تقدمي خرب ، وقد استدلَّ به » ليس « الذي هو خُرب » َمْصُروفاً « منصوبٌ ب 
« وقد تقدَّم على » َمْصُروفاً « منصوب ب » يوم « عليهما ، ووجُه ذلك أنَّ تقدمي املعمول ُيؤذن بتقدمي العامل ، و 

  .فلَيُجْز تقدُمي اخلرب بطريق األوىل ، ألنَّه إذا تقدَّم الفرُع فأوىل أن يتقدَّم األصلُ » ليس 
  :عضهم هذا الدليل بشيئني وقد ردَّ ب
  .أنَّ الظرف ُيتوسَُّع فيه ما ال يتوسَّع يف غريه : أحدمها 
أنَّ هذه القاعدة ُمْنخرمةٌ ، إذ لنا مواضع يتقدَُّم فيها املعمولُ وال يتقدم فيها العاملُ ، وأورد من ذلك حنو : والثاين 

« منصوٌب ب » اليتيَم « ف ]  ١٠،  ٩: الضحى [ } لسآئل فَالَ َتْنَهْر فَأَمَّا اليتيم فَالَ َتقَْهْر َوأَمَّا ا{ : قوله تعاىل 
 -وهو اجملزوُم  -النَّاهية ، وال يتقدَُّم العاملُ » ال « وقد تقدَّما على » َتْنَهْر « منصوٌب ب » السَّاِئل « ، و » َتقَْهْر 
  .، وللبحث يف هذه املسألة موضعق أليُق به » ال « على 

عليها ، وال مبعموله إالَّ ما دلَّ » ليَس « وقد تتبَّعت مجلة من دواوين العرب فلم أظفر بتقدمي خرب : ان قال أُبو حيَّ
  ]الطويل : [ عليه ظاهُر هذه اآلية وقول الشاعر 

  وكُْنُت أبِّياً يف اخلََنى لْسُت أقِْدُم... فََيأَبى فما َيزَْداُد إالَّ جلَاَجةً  -٢٩٤٥



أال ليس العذاب مصُروفاً : ، والتقدير » يأتيهم « ، وكذلك فاعل » العذاب « عائٌد على ضمٌري » ليس « واسُم 
  .عنهم يوم يأتيهم العذاب 

ال يصرُف عنهم العذاُب يوم : أي : حمذوٌف تقديره » َيْوَم يأتيهم « وحكى أبو البقاِء عن بعضهم أنَّ العامل يف 
  .يأتيهم ، ودلَّ على احملذوف سياق الكالم 

بلفظ املاضي مبالغة يف التَّأكيد والتقرير وأنَّ خرب اهللا » حَاَق « وذكر } َوحَاَق بِهِم مَّا كَانُواْ بِِه َيْسَتْهزُِءونَ { : ل قا
  .تعاىل واقٌع ال حمالة 

لَِئْن أَذَقَْناُه َنْعَماَء بَْعَد ضَرَّاَء َمسَّْتُه لََيقُولَنَّ ذََهبَ َو) ٩(َولَِئْن أَذَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمنَّا َرْحَمةً ثُمَّ َنَزْعَناَها ِمْنهُ إِنَُّه لََيئُوٌس كَفُوٌر 
) ١١(إِلَّا الَِّذيَن َصَبُروا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت أُولَِئَك لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر كَبٌِري ) ١٠(السَّيِّئَاُت َعنِّي إِنَُّه لَفَرٌِح فَُخوٌر 

ْنَت َنذِيٌر ا ُيوَحى إِلَْيَك َوَضاِئٌق بِهِ َصْدُرَك أَنْ َيقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ َعلَْيِه كَْنٌز أَْو َجاَء َمَعُه َملٌَك إِنََّما أَفَلََعلََّك َتارٌِك بَْعَض َم
َياٍت َواْدُعوا َمنِ اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُدوِن أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ فَأْتُوا بَِعْشرِ ُسَورٍ ِمثِْلِه ُمفْتََر) ١٢(َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوكِيلٌ 

ْسِلُمونَ فَإِلَّْم َيسَْتجِيبُوا لَكُْم فَاْعلَُموا أَنََّما أُنْزِلَ بِِعلْمِ اللَِّه َوأَنْ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو فََهلْ أَْنُتْم ُم) ١٣(اللَِّه إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني 
)١٤ (  

  .اآلية } َنا اإلنسان ِمنَّا َرْحَمةً َولَِئْن أَذَقْ{ : قوله تعاىل 
ملا ذكر أنَّ عذاب الكُفَّار وإن تأخَّر ال بد أن حييق هبم ، ذكر بعدُه ما يدلُّ على كفرهم ، وعلى كوهنم مستحقني 

} الذين َصَبُرواْ إِالَّ { املراد منه مطلق اإلنسان؛ ألنَّه استثىن : وقيل . } َولَِئْن أَذَقَْنا اإلنسان { : هلذا العذاب ، فقال 
إِنَّ اإلنسان ُخِلَق { ]  ٣،  ٢: العصر [ } إِنَّ اإلنسان لَِفى ُخْسرٍ إِالَّ الذين آَمنُواْ { : ؛ وألنه موافق لقوله تعاىل 

  .وألنَّ مزاج اإلنسان جمبولٌ على الضَّعف والعجز ]  ١٩: املعارج [ } َهلُوعاً 
َن آدم إذا نزلت بك نعمةٌ من اهللا ، فأنت كفوٌر ، وإذا نزعت منك فيئوٌس يا اب: قال ابُن جريج يف تفسري هذه اآلية 

  .قنوط 
املراُد به الكافر؛ ألنَّ األصل يف املفرد املعرف باأللف والالَّم أن يعود على املعهود السَّابق إالَّ أن مينع مانع : وقيل 

  .ر املذكور يف اآلية املتقدمة منه ، وههنا ال مانع؛ فوجب محله على املعهود السابق ، وهو الكاف
وأيضاً فالصِّفاُت املذكورة يف اإلنسان هنا ال تليُق إالَّ بالكافر؛ ألنَُّه وصفُه بكونه كفوراً ، وهو تصريح بالكفر ، 

{ وذلك جزاءة على اهللا تعاىل ، ووصفه بكونه فرحاً } ذََهَب السيئات عنيا { : ووصفه عند وجدان الراحة بقوله 
وإذا . وصفه بكونه فخوراً ، وذلك ليس من صفات أهل الدِّين ]  ٧٦: القصص [ }  الَ ُيِحبُّ الفرحني إِنَّ اهللا

» اإلذَاقة والذَّوق « واعلم أنَّ لفظ . كان كذلك؛ وجب محل االستثناء املذكور يف هذه اآلية على االستثناء املنقطع 
نسان بوجدان أقل القليل من اخلري يف العاجلة يقعُ يف الكفر يفيُد أقل ما يوجُد من الطَّعم ، فكان املراد أنَّ اإل

نعمة } وَلَِئْن أَذَقَْنا اإلنسان ِمنَّا َرْحَمةً { : والطُّغيان وبإدراك أقل القليل من البالِء يقع يف اليأس والقنوط ، قال تعاىل 
  .يف الشِّدة كفور بالنعمة } ورٌ إِنَُّه لََيئُوٌس كَفُ{ سلبناها منه } ثُمَّ َنَزْعَناَها ِمْنهُ { وسعة 

النَّْعَماء إنعام يظهر أثرُه على صاحبه ، والضَّرَّاُء مضرَّةٌ يظهر أثرها على : قال الَواحديُّ } َولَِئْن أَذَقَْناُه َنْعَمآَء { 
لنَّعماء ، محراء وسوداء ، وهذا هو الفرق بني النِّعمِة وا: صاحبها؛ ألنَّها أخرجت خمرج األحوال الظاهرة حنو 

  .واملضرة والضَّراء 
زالت الشَّدائُد عنِّي ، إنَُّه لفرٌح فخوٌر } لََيقُولَنَّ ذََهبَ السيئات عنيا { : إذا أذقناه نعمة بعد بالء أصابه : واملعىن 



منهيٌّ هو التطاول على الناس بتعديد املناقب ، وذلك : والفخُر . لذَّة يف القلب بنيل املشتهى : أشر بطر ، والفرح 
  .عنه 
  فصل

ِة أو اعلم أنَّ أحوال الدنيا أبداً يف التَّغري والزَّوال ، والتحوُّل واالنتقال ، فإمَّا أن يتحوَّل اإلنسانُ من النِّعمة إىل اِملْحن
  .العكس 

هود [ } َناَها ِمْنُه إِنَُّه لََيئُوٌس كَفُوٌر َولَِئْن أَذَقَْنا اإلنسان مِنَّا َرْحَمةً ثُمَّ َنَزْع{ : فهو املراد بقوله عز وجل : فأمَّا األوَّلُ 
أي أنه حال زوال تلك النعمة يصري َيئُوساً؛ ألنَّ الكافر يعتقُد أنَّ السبب يف حصول تلك النِّعمة سبٌب اتفاقي ]  ٩: 

  .، ثُمَّ إنه يستبعد حدوث ذلك االتفاق مرة أخرى ، فال جرم يسبعد تلك النعمة فيقع يف اليأسِ 

املسلُم ، فيعتقد أنَّ تلك النِّعمة إنَّما حصلت من فضل اهللا وإحسانه ، فال ييأس ، بل يقول لعلَّه يؤخِّرها إىل ما  وأمَّا
هو أحسن ، وأكمل ممَّا كانت ، وأمَّا اإلنسان يكونُ كفوراً حال تلك النعمة ، فإنَّ الكافر ملَّا اعتقد أنَّ حصوهلا كان 

حصلها جبدِّه واجتهاده ، فحينئٍذ ال يشتغل بشكرِ اهللا على تلك النِّعمة واملسلم يشكر على سبيل االتفاق ، أو أنَّهُ 
  .اهللا تعاىل 

  .واحلاصلُ أنَّ الكافر يكون عند زوال النِّعمة يئوساً وعند حصوهلا كفوراً 
ع الكافر هو الفوُز هبذه وأمَّا انتقال اإلنسان من احملنة إىل النِّعمة ، فالكافرُ يكون فرحاً فخوراً؛ ألنَّ منتهى طب

  .السَّعادات الدُّنيوية ، وهو منكٌر للسعادات األخرويَّة 
أِشَر فهو : الالَّزم بكسر العني حنو » فَِعلَ « قرأ اجلمهو بكسر الرَّاِء ، وهو قياُس اسم الفاعل من » لفرحٌ « : قوله 

  .َيِقظٌ وَيقُظٌ ، ونِدس ونُدس : رَّاء حنو بضمِّ ال» لَفَُرٌح « أِشٌر ، وبَِطَر فهو َبِطٌر ، وقرئ شاذاً 
  :فيه ثالثة أوجه } إِالَّ الذين صََبُرواْ { : قوله 

  .أنَُّه منصوٌب على االستثناء املتَّصل ، إذا املراُد به جنس اإلنسان ال واحٌد بعينه : أحدها 
  .الوجهني منصوبُ احمللِّ أنَُّه منقطٌع ، إذ املراد باإلنسان شخٌص معٌني ، وهو على هذين : والثاين 

أنَّ هؤالء ال : واملعىن . وهو منقطٌع أيضاً } أولئك لَُهْم مَّْغِفَرةٌ { : أنه مبتدأ ، واخلرب اجلملة من قوله : والثالث 
  .يكُوُنون عند البالء من الصَّابرين وعند الرَّاحِة واخلري من الشَّاكرين 

ن الذين صربوا وعملوا الصَّاحلات؛ فإنَّهم إن يأهتم شدة صربوا ، وإن لك: هو استثناٌء منقطع معناه : قال الفراء 
  .نالوا نعمة شكروا 

، » أولئَك « اخلُرب ، واجلملة خرب » هلُم « مبتدأ ، و » َمْغِفرةٌ « جيوُز أن يكون } أولئك لَُهْم مَّْغِفَرةٌ { : مث قال 
  :فجمع هلم بني شيئني . فاعلٌ باالستقرار »  َمْغِفَرةٌ« و » أولئَك « خرب » لَُهم « وجيوز أن يكون 

  .» وأْجٌر كبٌري « الفوز بالثَّواب بقوله : والثاين » لَُهم َمْغفرةٌ « : زوال العقاب بقوله : أحدمها 
  .األحسُن أن تكون على باهبا من التَّرجِّي بالنسبة إىل املخاطب » فَلََعلََّك « : قوله 
  .» لعلَّنا أْعجلنَاَك «  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -هي لالستفهام كقوله : وقيل 

  .كلمة شك فما فائدهتا؟ » فَلَعلَّك « : فإن قيل 
لعلك تقدر أن تفعل كذا مع أنَُّه : أنَّ املراد منها الزَّجُر ، والعرب تقول للرجلُ إذا أرادوا إبعاده عن أمر : فاجلواُب 

  .مرتك ، ويريد توكيد األمر فمعناه ال تترك لعلك تقصر فيما أ: ال شك فيه ، ويقول لولده 
  .» ضائق « وإن كان أكثر من » ضيِّق « ، وعدل عن » تَارٌك « نسٌق على » وضَاِئٌق « : وقوله 



تريد السِّيادة واجلود الثَّابتني  -ليُدلَّ على أنَُّه ضيِّق عارٌض غُري ثابٍت ، ومثله سيدِّ وجواد : قال الزخمشريُّ 
  .ساِئٌد وجائٌد : فإذا أردت احلدوث قلت  -املستقرين 

وليس هذا احلكُم خمتّصاص هبذه األلفاظ؛ بل كلُّ ما بين من الثالثي للثبوِت واالستقرارِ على غري : قال أُبو حيَّان 
ل ؛ وأنشد قو» َحُسن وثقُلَ وُمسن « : َحاِسن وثَاِقل وساِمن يف : فاعل ُردَّ إليه إذا أريد به معىن احلدوث تقول 

  ]الطويل : [ الشاعر 

  هَبا وكراُم النَّاسِ باٍد ُشحُوُبهَا... َمبْنزِلٍَة أمَّا اللَّئِيُم فَساِمٌن  -٢٩٤٦
  .» َتارٌِك « ليناسب وزن » َضاِئٌق « إىل » ضيِّق « إنَّما عدل عن : وقيل 

مبتدأ مؤخٌَّر ، » َصْدُرَك « و  على التَّكذيب: وقيل . » ما « على : وقيل . » بعض « تعود على » به « واهلاُء يف 
  :؛ فيكون قد أخرب خبربين » لَعلَّكَ « واجلملةُ خٌرب عن الكاف يف 

  .» إنَّ زيداً قائٌم ، وأبوه منطلٌق « : مجلة عطفت على مفرٍد ، إذ هي مبعناه ، فهو نظري : مفرد ، والثاين : أحدمها 
بعد حذف حرف اجلرِّ أو املضاف ، » أنَّ « اخلالف املشهور يف  يف حملِّ نصبٍ أو جرٍّ على» أن يقُولُوا « : قوله 

  .كراهة أو خمافة أن يقولوا ، أو لئالَّ يقولوا ، أو بأن يقولوا : تقديره 
ألن قالوا ، فهو مبعىن املاضي وهذا ال حاجة إليه ، وكيف ُيدَّعى ذلك فيه ومعه : ألن يقُولُوا أي : وقال أبو البقاء 
  .الستقبال وهو الناصب؟ ما هو نصٌّ يف ا

  .حتضيضيةٌ ، ومجلة التَّحضيض منصوبةٌ بالقول » لَْوالَ « و 
  فصل
ائتِ بقرآن غري : فلعلَّك يا حممد تارك بعض ما يوحى إليك ، فال تبلغة إيَّاهم ، وذلك أن كفار مكة قالوا : املعىن 

أن يدع  -وشرف وكرم وجبل وجمد وعظم  -صلى اهللا عليه وسلم  -هذا ، ليس فيه سب آهلتنا ، فهمَّ النيبُّ 
أي } َوضَآِئٌق بِِه َصْدُركَ { : يعىن سب اآلهلة } فَلََعلََّك َتارِكٌ َبْعَض َما يوحى إِلَْيَك { : آهلتهم ظاهراً؛ فأنزل اهللا تعاىل 

يصدِّقه ، قاله عبد اهللا بُن أميَّة املخُزومي }  أَن َيقُولُواْ لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيِه كَنٌز أَْو َجآَء َمَعُه َملٌَك{ ولعلَّ يضيق صدرك : 
.  

اجعل لنا جبال مكة ذهباً إن كنت : يا حممد : أنَّ رؤساء مكَّة قالوا  -رضي اهللا عنهما  -وروي عن ابن عباس 
  .ال أقدر على ذلك فنزلت هذه اآلية : ائتنا باملالئكة يشهدون بنبوتك ، فقال : رسوالً ، وقال آخرون 

أن خيُون يف الَوْحي والتبليغ ، وأن  -عليه الصالة والسالم  -سلمون على أنَّهث ال جيوُز على الرسول وأمجع امل
يترك بعض ما يوحى إليه؛ ألنَّ جتويزه ُيؤدِّي إىل الشَّك يف كل الشرائع وذلك يقدُح يف النبوِة ، وأيضاً فاملقصوُد من 

  .حتصل هذه الفائدة فقد خرجت الرسالة عن أن تفيد فائدهتا الرِّسالة تبليغ التكاليف ، واألحكام ، فإنه مل 
شيئاً آخر سوى أنه فعل } فَلََعلََّك َتارٌِك َبْعَض َما يوحى إِلَْيَك { : وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون املراُد من قوله 

 -يضيق صدر الرسول إنَّهم كانوا ال يقبلون القرآن ويتهاونون به ، فكان : وذكروا فيها وجوهاً أخر ، قيل . ذلك 
أن يلقي إليهم ما ال يقبلونه ويضحكون منه ، فأهله اهللا ألداء الرِّسالة ، وطرح املباالة  -عليه الصالة والسالم 

بكلماهتم الفاجرة ، وترك االلتفات إىل استهزائهم ، والغرض منه التنبيه على أنه إذا أدَّى ذلك الوحي وقع يف 
ويف إيقاع اخليانِة ، وأنه ال بد من حتمل أحد  -تعاىل  -ع يف ترك وحي اهللا سفاهتهم ، وإن مل ُيؤد ذلك وق

التنبيُه على : الضَّررين؛ فتحمل ضرر سفاهتهم أسهل من حتمل اخليانة يف َوْحي اهللا ، والرغض من ذكر هذا الكالم 



على ضررٍ عظيم ، على أنَّ الضرر  هذه الدقيقة؛ ألنَّ اإلنسان إذا علم أنَّ كلَّ واحٍد من طريف الفعل والترك مشتملٌ
  .يف جانب الترك أعظم وأقوى سهل عليه ذلك الفعل وخف 

  الكنز كيف ينزل؟: فإن قيل 
إن كنت صادقاً يف : أنَّ املراد ما يكنز ، وجرت العادة على أنَّ املال الكثري يسمَّى كنزاً ، فقال القوُم : فاجلواب 

ى كلِّ شيء وأنك عزيٌز عنده فهالَّ أنزل عليك ما تستغين به يف مهماتك أنَّك رسول اهللا الذي تصفه بالقدرة عل
وتعني أنصارك ، وإن كنت صادقاً فهالَّ أنزل اهللا معك ملكاً يشهد لك على صدق قولك ، ويعينك على حتصيل 

رسول ينذر  مقصودك وتزول الشبهة يف أمرك ، فلمَّا مل يفعل لك ذلك فأنت غري صادقٍ ، فبيَّن اهللا تعاىل أنَُّه
بالعقاب ويبشر بالثَّواب وليس له قدرة على إجياد هذه املطلوبات ، والذي أرسله هو القادُر على ذلك فإن شاء فعل 

  .وإن شاء مل يفعل ، وال اعتراض ألحٍد عليه 
َوقَالُواْ { :  حيفظُ عليهم أعماهلم ، حىت جيازيهم هبا ، ونظري هذه اآلية ، قوله تعاىل: حفيظ أي : » وكيلٌ « ومعىن 

قُلْ سُْبَحانَ رَبِّي َهلْ كُنُت إَالَّ { : إىل قوله ]  ٩٠: اإلسراء [ } لَن نُّْؤِمَن لََك حىت تَفُْجرَ لََنا ِمَن األرض َيْنُبوعاً 
  ] . ٩٣: اإلسراء [ } َبشَراً رَّسُوالً 

  ] . ١٣: هود [ } مِّثِْلِه ُمفْتََرَياتٍ أَْم َيقُولُونَ افتراه قُلْ فَأْتُواْ بَِعْشرِ ُسَورٍ { : قوله تعاىل 
  .معجزيت هذا القرآن ، فلمَّا حصل املعجز الواحد كان طلب الزِّيادة بغياً وجهالً : ملَّا طلبوا منه املعجز قال 

  :هذه وجهان » أْم « و يف 
  .افتراُه ملا يوحى « الضمري يف و. بل أتقولون افتراه : واهلمزة ، فالتقدير » َبلْ « أهنا منقطعةٌ فتقدَّر ب : أحدمها 
  أيكفرون مبا أوحينا إليك من القرآن أم يقولون إنَُّه ليس من عند اهللا؟: أنَّها متصلة ، فقدَّروها مبعىن : والثاين 

وإن كانت بلفظ اإلفراد فإنه يوصف هبا املثىن واجملموع واملؤنث ، « مثل » و « سُورٍ » نعت ل « ِمثِْلِه » قوله 
[ } َوحُوٌر ِعٌني كَأَْمثَالِ { : قال تعاىل . وجيوز املطابقة ]  ٧٤: املؤمنون [ } أَُنْؤِمُن لَِبَشَرْينِ ِمثِْلَنا { : اىل كقوله تع
  ] . ٣٨: حممد [ } ثُمَّ الَ يكونوا أَمْثَالَكُم { : وقال تعاىل ]  ٢٣،  ٢٢: الواقعة 

على كُلِّ واحدة من تلك السور ، وال يبعد أيضاً أن يكون املرادُ  محالً« مثاله » مبعىن « ِمثِلِه » : قال ابن اخلطيب 
صفة ل « ُمفْترياٍت » تعود ملا يوحى أيضاً ، و « ِمثِْلِه » واهلاء يف . اجملموع؛ ألنَّ جمموع السور العشرة شيء واحد 

  .كالتثنية  فانقلبت األلُف ياًء« ُمْصطَفاة » يف « ُمْصطفَيات » ك « ُمفْتراة » مجع « ُسورٍ » 

  فصل
هذه السور اليت وقع هبا التَّحدي سور معينه ، هي سورة البقرة وآل عمران  -رضي اهللا عنهما  -قال ابُن عباسٍ 

فَأْتُواْ بَِعْشرِ { : والنساء ، واملائدة ، واألنعام ، واألعراف ، واألنفال ، والتوبة ، ويونس وهود ، فقوله عز وجل 
اإلشارة إىل هذه السور وهذا فيه إشكال ، ألنَّ هذه السُّورة مكية ، وبعض السُّور املتقدمة } َياٍت ُسَورٍ مِّثِْلِه ُمفَْتَر

مدنية ، فكيف ميكُن أن يكون املراد هذه العشر عند نزول هذا الكالم؟ فاألوىل أن يقال التحدي وقع مبطلق السور 
.  

فَأُْتواْ { فكيف قال . وقد عجزوا عنُه ]  ٣٨: يونس [ } ثِْلِه فَأُْتواْ بُِسوَرٍة مِّ{ قد قال يف سورة يونس : فإن قيل 
  .أعطين عشرة؟ : أعطين درمهاً؛ فيعجز ، فيقول : فهو كرجل يقول آلخر } بَِعْشرِ سَُورٍ 

ومعىن قوله : بل سورة يونس أوالً ، وقال : نزلت سورة هودٍ أوالً ، وأنكر املربُد هذا وقال : قد قيل : فاجلواُب 



مثله يف اإلخبار عن الغيب ، واألحكام ، والوعد : أي ]  ٣٨: يونس [ } فَأُْتواْ بُِسوَرٍة مِّثِْلِه { : ورة يونس يف س
إن عجزمت عن اإلتيان بسورة مثله يف اإلخبار ، واألحكام ، والوعد ، : والوعيد ، فعجزوا ، فقال هلم يف سورة هوٍد 

  .ْعٍد ووعيٍد ، وإمنا هي جمرد بالغة من غري و) فأتوا بعشر سور مثله ( والوعيد 
  فصل

عدم التناقض ، : األسلوب ، وقيل : هو الفصاحةُ وقيل : اختلفوا يف الوجه الذي كان القرآن ألجله معجزاً ، فقيل 
اشتمالُه على اإلخبار عن الغيوبِ ، واملختار عند األكثرين أن القرآن معجز من جهة الفصاحة ، واستدلُّوا : وقيل 
« : اآلية ، ألنَُّه لو كان إعجازه هو كثرة العلوم ، أو اإلخابر عن الغيوب ، أو عدم التناقض مل يكن لقوله هبذه 

معىن ، أمَّا إذا كان وجه اإلعجاز هو الفصاحة صحَّ ذلك؛ ألنَّ فصاحة الفصيح تظهر بالكالم ، سواء » مفترياٍت 
{ واستعينوا مبن استطعتم } وادعوا َمنِ استطعتم { : لتحدِّي قال كان الكالم صدقاً أو كذباً ، مث إنه ملَّا قرر وجه ا

لفظه مجع : يا أصحاب حممد ، وقيل } وادعوا َمنِ استطعتم مِّن ُدوِن اهللا إِن كُنُتْم َصاِدِقَني فَإِلَّْم َيسَْتجِيبُواْ لَكُْم 
: أي } فَإِلَّْم َيسَْتجِيبُواْ لَكُْم { : بقوله  واملراُد -صلوات اهللا الرب الرحيم وسالمه عليه وحده  -واملراد به الرسول 

  .الكفار ، حيتمل أنَّ من يدعونه من دون اهللا ملْ َيسَْتجِيبُوا 
َما يوحى إِلَْيكَ { ضمٌري يعوُد على » أنزِلَ « جيوز أن تكون كافة مهيئة ، ويف » ما « } فاعلموا أَنََّمآ أُنزِلِ { : قوله 

» أنّ « ملتبساً بعلمه ، وجيوز أن تكون موصولة امسية أو حرفية امساً ل : حال أي » لْم بع« ، و ]  ١٢: هود [ } 
  .فاعلموا أن تنزيله ، أو أن الذي أنزل ملتبٌس بعلمٍ : واخلُرب اجلارُّ تقديره 

ن الَّ إله إِالَّ ُهوَ َوأَ{ ضمُري اهللا تعاىل ، و » نزَّل « بفتح النون والزاي املشددة ، وفاعل » نزَّل « وقرأ زيد بن علي 
  .قبلها ، ولكن هذه خمففةٌ فامسها حمذوٌف ، ومجلة النَّفي خربها » أنَّ « نسٌق على } 

  فصل
ابقوا على العلم الذي أنتم عليه؛ لتزدادوا يقيناً وثبات قدمٍ ، على أنه منزَّل : إن قلنا هذا خطاب للمؤمنني ، فاملعىن 

  .من عند اهللا 
اعلموا : فقولوا أيُّها املسلمون للكفار : فيه إضمار ، أي : خملصون ، وقيل : أي } نُتْم مُّْسِلُمونَ فََهلْ أَ{ : وقوله 

  .أنَّما أنزل بعلم اهللا ، يعين القرآن 
إن الذين تدعوهنم من دون اهللا ، إذا : إن هذا اخلطاب مع الكفار ، فاملعىن : أنزله ، وفيه علمه ، وإن قيل : وقيل 

لكم يف اإلعانة على املعارضة ، فاعلموا أيها الكفار؛ أن هذا القرآن ، إمنا أنزل بعلمه ، فهل أنتم مل يستجيبوا 
  .مسلمون ، فقد وقعت احلجة عليكم ، وأن ال إله إال هو ، فاعلموا أنَُّه ال إله إال ُهو 

  .أسلموا : لفظُه استفهام ، ومعناه أمر ، أي } فََهلْ أَنُتْم مُّْسِلُمونَ { 
وهذا القول أوىل؛ ألن القول األول حيتاج فيه إىل إضمار القول ، وهذا ال حيتاج إىل إضمار ، : بعض املفسِّرين  قال

َمنِ استطعتم مِّن { : فاخلطاُب األول كان مع الكفار بقوله : فعود الضمري إىل أقرب مذكور أوىل ، وأيضاً : وأيضاً 
  .، وأيضاً فاألول أمر بالثبات } ُدوِن اهللا 
  أين يعلَّق الشرط املذكور يف هذه اآلية ، وأين ما فيها من اجلزاء؟: فإن قيل 
لو كان متفًرى على اهللا تعاىل ، لوجب أن : أن القوم ادعوا كون القرآن مفتًرى على اهللا تعاىل ، فقال : فاجلواب 

كنايةٌ عن كون من عند ) : نا أنزل بعلم اهللا إ( يقدر اخللُق على مثله ، وملا مل يقدروا عليه ، ثبت أنَُّه من اهللا ، فقوله 
  .هذا احلكم جدير بعلمي : اهللا ، ومن قبله؛ كما يقول احلاكم 



  .بعجزهم عن املعارضة؟ } َوأَن الَّ إله إِالَّ ُهَو { : أي تعلُّق لقوله : فإن قيل 
  :فاجلواب من وجهني 

بأن يطلب من الكفار ان يستعينوا  -لرحيم وسالمه عليه صلوات اهللا الرب ا -أنه تعاىل ملَّا أمر حممداً : أحدمها 
باألصنامِ يف حتقيق املعارضة مث ظهر عجزهم عنها فحينئذ ظهر أنَّها ال تنفُع وال تضرُّ يف شيٍء من املطالب ألبتة ، ومن 

ية األصنام ، كان كذلك ، فقد بطلت إهليته ، فصار عجُز القوم عن املعارضة بعد االستعانة باألصنام مبطالً إلهل
َوأَن الَّ إله إِالَّ { : ودليالً على إثبات نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم وشرف وكرم وجمد وجبل وعظم ، فكان قوله 

  .إشارة إىل ظهور فسادِ إالهيَّة األصنام } ُهَو 
 -كن إثباها بقول الرَّسُول أنَُّه ثبت يف علم األصول أنَّ القول بنفي الشَّريك عن اهللا من املسائل اليت مي: وثانيها 

ملَّا ثبت عجُز اخلصوم عن املعارضة ثبت كون القرآن حقاً ، وثبت كون : فكأنَُّه قيل  -صلوات اهللا وسالم عليه 
  .قول حممد صدقاً يف دعوى الرِّسالِة 

ونظريه قوله . الم وإذا ثبت ذلك فأعلمهم يا حممد أن ال إله إال هو ، واتركُوا اإلصرار على الكفر ، واقبلوا اإلس
فَإِن لَّْم َتفَْعلُواْ َولَن َتفَْعلُواْ فاتقوا النار اليت َوقُوُدَها الناس {  -يف سورة البقرة عند ذكر آية التحدِّي  -تعاىل 

  ] . ٢٤: البقرة [ } واحلجارة أُِعدَّْت لِلْكَاِفرِيَن 

أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس لَُهْم ِفي ) ١٥(إِلَْيهِْم أَْعمَالَُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها لَا يُْبَخُسونَ  َمْن كَانَ ُيرِيُد الَْحَياةَ الدُّْنَيا َوزِيَنَتَها نَُوفِّ
  ) ١٦(الْآخَِرِة إِلَّا النَّاُر َوَحبِطَ َما َصَنعُوا ِفيَها َوبَاِطلٌ َما كَانُوا َيْعَملُونَ 

  .اآلية } َنتََها َمن كَانَ ُيرِيُد احلياة الدنيا َوزِي{ : قوله تعاىل 
أولئك الذين لَْيَس لَُهْم ِفي اآلخرة إِالَّ النار َوَحبِطَ َما َصَنعُواْ ِفيَها َوبَاِطلٌ مَّا { : إنَّها خمتصةٌ بالكُفَّار لقوله : قيل 

وزينتها فقط ، من كان يريد احلياة الدنيا : وهذا ليس إالَّ للكفار ، فيكون التقدير ]  ١٦: هود [ } كَاُنواْ َيْعَملُونَ 
  .تكون إرادته مقصورةٌ على ُحبِّ الدنيا وزينتها ، ومن طلب السعادات األخرويَّة كان حكمه كذا وكذا : أي 

  .املراُد مُْنِكُرو البعث فإنَّهم ينكرون الغنائم من غري أن يؤمنوا باآلخرة : واختلف القائلون هبذا القول فقال األصم 
  .املراُد اليهود والنَّصارى :  -رضي اهللا عنه  -وقال أنس 

  .املراد من كان يريدُ بعمل اخلري احلياة الدنيا وزينتها : وقال القاضي 
  :وعمل اخلري قسمان 

العبادات وإيصال املنفعة إىل احليوان كالرب ، وصلة الرَّحمِ ، والصَّدقة ، وبناء القناطر ، وتسوية الطرق ، ودفع 
شياء إذا أتى هبا الكافُر ألجل الثناء يف الدُّنيا ، فإنَّ بسببها تصل اخلريات واملنافع الشر ، وإجراء األهنار ، فهذه األ

  .إىل احملتاجني ، وهي من أعمال اخلري ، فقد تصدُر من املسلم والكافر 
هبا طلباً لزينة وأمَّا العباداُت فإمَّا أن تكون طاعات بنيَّاٍت خمصوصة ، فإذا ملْ يؤتَ بتلك النِّية ، وإنَّما أتى فاعلها 

  .الدنيا ، وحتصيل الرِّياء والسمعِة؛ فال تكونُ طاعةً ووجودها كعدمها بل هو شر منها 
  .وعلى هذا فاملراُد منه الطَّاعات اليت يصحُّ صدورها من الكفار 

فيه الكافُر الذي اآلية على ظاهرها يف العموم؛ فيندرج فيه املؤمُن الذي يأِتي بالطَّاعات رياًء ومسعةً ويندرج : وقيل 
  .هذا صفته 

أولئك : إنَّ املراد : إالَّ إذا قلنا } أولئك الذين لَْيَس لَُهْم ِفي اآلخرة إِالَّ النار { ويشكلُ على هذا قوله يف آخر اآلية 



  .الذين ليس هلم يف اآلخرة إال النار بسبب األعمال الفاسدة ، واألفعال الباطلة 
قيل » تعوَّذُوا باهللا من ُجبِّ احلُْزِن «  -صلى اهللا عليه وسلم  -ا قوهلم مبا روي عن النيب والقائلون هبذا القول أكَّدُو

  .» واٍد يف َجَهنَّمَ ُيلْقَى فيه القُرَّاء املُراُءونَ « : وما ُجبُّ احلُزِن؟ قال : 
  .» ى النَّاُس فيه خَْيراً وال َخْيَر ِفيِه أشدُّ النَّاسِ عذاباً يْوَم القيامِة َمْن َيَر« :  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -وقال 

إذا كَانَ َيْوَم القيامةِ ُيؤتى برُجلٍ َجَمَع « عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
كذْبَت  -تبارك وتعاىل  -اهللا  يا رب قُْمُت بِِه آَناَء اللَّْيلِ ، والنََّهارِ ، فيقُول: ما َعِملَْت فيه؟ فيقولُ : القرآنَ فيقالُ 

فالنٌ قارىٌء ، وقْد ِقيل ذِلَك ، ويُؤتى بصاحبِ املَالِ فيقولُ اُهللا عزَّ وجلَّ ألَْم أوسِّْع عليَك؟ : َبلْ أرَْدَت أن يقالَ 
أن يقال فالنٌ جواٌد ، وقد  كذَْبَت َبلْ أرَْدَت: وَصلُْت الرَِّحَم وتصدَّقُْت ، فيقُولُ : فماذا َعِملَْت فيما آَتْيُتَك؟ فيقُولُ 

قاَتلْتُ يف َسبِيل اِهللا حتَّى قُِتلُْت ، فيقُولُ اُهللا عزَّ وجلَّ كذْبَت َبلْ : ِقيلَ ذلك ، وُيؤتى مبن قُِتلَ يف سبيل اهللا فيقول 
  .» فالنٌ فارٌس : أرَْدَت أن يقال 

أولئك الثَّالثةُ أوَّلُ َخلْقٍ ُتَسعَُّر بِهُِم النَّاُر َيْوم  يا أبا هريرة« : مث ضرَب رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركبيت وقال 
  .» الِقياَمةِ 

فبكى : قال الراوي .  -رضي اهللا عنه  -ذكر هذا احلديث عند معاوية  -رضي اهللا عنه  -وقد روي أن أبا هريرة 
احلياة الدنيا َوزِيَنَتَها نَُوفِّ إِلَْيهِمْ أَْعَمالَُهْم ِفيَها َمن كَانَ ُيرِيدُ { صدق اهللا ورسوله : حتَّى ظننا أنَُّه هالك مثَّ أفاق وقال 

  ] . ١٥: هود [ } 
  فصل

  :نقل القرطيبُّ عن بعض العلماء 
، وهذا يدلُّ على من صام يف » إنَّما األعمالُ بالنِّياِت « : هو قوله صلى اهللا عليه وسلم : أنَّ معىن هذه اآلية 

رمضان ، وتدلُّ على أن من توضَّأ للتربد والتنظف ال يقُع عن جهة الصَّالِة ،  رمضان ال عن رضمان ال يقُع عن
  .وكذلك كل من كان يف معناه 

  .» ُنَوفِّ « : قوله 
  .» وفَّى ُيوفِّي « بنون العظمة وتشديد الفاء من » ُنوفِّ « اجلمهور على 

، والفاعلُ يف هاتني » أْوفَى ُيوِفي « ف الفاء من وطلحة وميمون بياِء الغيبِة ، وزيد بن علي كذلك ، إالَّ أنَّه خفَّ
  .القراءتني ضمُري اهللا تعاىل 

  .مبنياً للمفعول » ُوفَِّي ُيَوفَّى « بضم التاء ، وفتح الفاء مشددة من » ُتوفَّ « وقرئ 
اباً للشَّرِط ، كما يف قوله على هذه القراءاتِ لكونه جو» ُنَوفِّ « واجنزم . بالرَّإلع قائماً مقام الفاعل » أْعَماهلم « 

]  ٢٠: الشورى [ } َمن كَانَ ُيرِيُد حَْرثَ اآلخرة َنزِْد لَُه ِفي َحْرِثِه َوَمن كَانَ يُرِيدُ َحْرثَ الدنيا ُنْؤِتِه ِمنَْها { : تعاىل 
.  

يُرِيدُ « زائدة لكان هذه زائدة ، ولذلك جزم جوابه ، ولعلَّ هذا ال يصحُّ ، إذ لو كانت » كان « وزعم الفرَّاء أنَّ 
وزعم بعضهم أنه ال يؤتى بفعل الشَّرط » َمْن كَان ُيرِْد « : هو الشَّرط ، ولو كان الشَّرط ، الجنزم ، فكان يقال » 

خاصة ، وهلذا مل جيىء يف القرآن إال كذلك ، وهذا ليس بصحيح لوروده » كان « ماضياً ، واجلزاء مضارعاً إالَّ مع 
  ]الطويل : [ ال زهري ؛ ق» كان « يف غري 
  ولو َراَم أسباَب السََّماِء بسُلَّمِ... وَمْن َهاَب أْسباَب املَناَيا َيَنلَْنُه  -٢٩٤٧



  .وأمَّا القرآنُ فجاء من باب االتفاق لذلك 
عل جمزوماً ألن يكون الف: ، مثَّ هذه القراءةُ حمتملةٌ » أْوفَى « بتخفيف الفاء وثبوِت الياء من » ُنوِفي « وقرأ احلسُن 

  ]الوافر : [ ، وقُدِّر جزمه حبذِف احلركِة املقدرة؛ كقوله 
  بَِما القَْت لُبونُ َبنِي زِياِد... ألَْم َيأتِيَك واألنَْباُء َتْنِمي  -٢٩٤٨

أن يكون وسيأيت ُمحَرَّراً يف سورته ، وحيتمل ]  ٩٠: يوسف [ } إِنَُّه َمن َيتَّقِ { : على أنَّ ذلك يأيت يف السَّعِة حنو 
  ] .الطويل : [ الفعل مرفوعاً لوقوع الشَّرط ماضياً؛ كقوله 

  وْيلَكُْم ال ُتنَفُِّروا: َنقُولُ جَِهاراً ... وإنْ ُشلَّ رْيَعانُ اجلَميعِ َمَخافَةً  -٢٩٤٩
  ]البسيط : [ وكقول زهري 

  َحرُِميقُولُ ال غَاِئٌب ماِلي وال ... وإنْ أَتاهُ َخِليلٌ َيْوَم َمْسألٍة  -٢٩٥٠
وهل جيوُز الرفع؛ ألنه على نيَّة التقدمي ، وهو مذهب سيبويه ، أو على نيَّة الفاِء ، كما هو مذهب املربد؛ خالفٌ 

  .مشهوٌر 
ُنوفِّ إليهم أجور أعماهلم يف الدنيا بسعِة الرزق ودفع املكاره وما أشبهها : أي } ُنَوفِّ إِلَيْهِْم أَْعَمالَُهْم ِفيَها { ومعىن 

.  
  .يف الدنيا ال ينقص حظهم : أي } ُهْم ِفيَها الَ ُيْبَخُسونَ َو{ 
إنَّ » : أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشرف وجمد وكرم وجبل وعظم قال  -رضي اهللا عنه  -روى أنس « 

، وأمَّا الكَاِفُر فُيطَْعمُ بِحسنَاِتِه يف  اهللا ال َيظِْلُم املؤمَن َحَسَنةً ُيثاب علْيَها الرزَق يف الدُّنيا ، وُيْجَزى عليها ِفي اآلِخرِة
  .« الدُّْنَيا حتَّى إذا أفَْضى إىل اآلخرِة ملْ َتكُْن لهُ َحَسَنةٌ ُيْعطَى هبا خَْيراً 

كَاُنواْ  َوبَاِطلٌ مَّا{ يف الدنيا } أولئك الذين لَْيَس لَُهْم ِفي اآلخرة إِالَّ النار َوَحبِطَ َما َصَنعُواْ ِفيَها { : قوله تعاىل 
إِنَّ اهللا الَ َيْغِفُر أَن ُيشَْرَك بِهِ { : هذه اآلية إشارة إىل التَّخليد يف النَّار ، واملؤمن ال خيلُد ، لقوله تعاىل } َيْعَملُونَ 

  ] . ٤٨: النساء [ } َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشآُء 
والضمُري على هذا يعوُد على اآلخرة ، أي « َحبِطَ » ب « ِفيَها » تعلَّق جيوز أن ي} َوَحبِطَ َما َصَنُعواْ ِفيَها { : قوله 

فالضَّمُري يعوُد على احلياِة الدُّنيا كما عاد عليها « َصَنعُوا » وظهر حبوطُ ما صنعوا يف اآلخرة ، وجيوُز أن يتعلَّق ب 
  ] . ١٥: هود [ } نَُوفِّ إِلَْيهِْم أَْعمَالَُهْم ِفيَها { : يف قوله 

الذي صنعوه ، وأن تكون مصدرية : جيوز أن تكون مبعىن الذي ، فالعائُد حمذوٌف ، أي « َما َصَنُعوا » يف « ما » و 
  .وحبط صنعهم : ، أي 
  :قرأ اجلمهوُر برفع الباطل ، وفيه ثالثةُ أوجه } َوَباِطلٌ مَّا كَانُواْ َيْعَملُونَ { : قوله 

حتتملُ أن تكون « ما » مبتدأ مؤخَّر ، و « َما كاُنوا َيْعَملُون » دماص ، و خرباً مق« بَاِطلٌ » أن يكون : أحدها 
يعملونه ، وهذا على أنَّ : والعائُد حمذوٌف ، أي « الذي » وباطلٌ كوهنم عاملني ، وأن تكون مبعىن : مصدرية ، أي 

  .الكالم من عطف اجلملِ ، عطف هذه اجلملة على ما قبلها 
  .خربُه ، قال مكي ، ومل يذكر غريه ، وفيه نظر « َما كانُوا َيْعَملُون » مبتدأ ، و « ل باط» أن يكون : الثاين 

« ما كاُنوا َيْعَملُونَ » أولئك باطلٌ ما كانوا يعملون و : عطفاً على األخبار قبله ، أي « َباِطلٌ » أن يكون : الثالث 
جعله فعالً ماضياً معطوفاً على « بَطَلَ ما كانُوا َيعملُونَ و» ، ويرجح هذا ما قرأ به زيد بن علي « َباِطلٌ » فاعلٌ ب 

  .« َحبطَ » 



  .« وبَاطالً » : وقرأ أّيب وابن مسعود 
  .« وهي يف مصحفهما كذلك » : قال مكّي 

  :نصباً ، وفيها ثالثةُ أوجٍه « وَباِطالً » ونقلها الزخمشري عن عاصم 
مزيدة ، وإىل هذا ذهب مكي ، وأبو البقاِء وصاحب اللوامح ، « ا م» و « َيْعَملُون » أنَّه منصوبٌ ب : أحدها 

  وهي مسألةُ خالٍف ، والصحيُح جوازها ، كقوله تعاىل« كان » على « كان » وفيه تقدُمي معمولِ خرب 

  .» ون َيعُْبُد« منصوب ب » إيَّاكُْم « ، فالظاهُر أنَّ ]  ٤٠: سبأ [ } أهؤالء إِيَّاكُْم كَانُواْ َيْعُبُدونَ { 
  .» باطالً أي باطلٍ كانُوا َيْعَملُون « : ومعناه » َيْعَملُون « إهبامية ، وتنتصب ب » ما « أن تكون : والثاين 

مبعىن املصدر على بطل بُطالناً ما كانوا يعملون ، ذكر هذين الوجهني الزخمشري ، » َباِطالً « أن يكون : والثالث 
املديد : [ فهو كقوله » باطالً أيَّ باطلٍ « صفةٌ للنَّكرة قبلها ، ولذلك قدَّرها ب  إهبامية أهنا هنا» ما « ومعىن قوله 

[  
  وَحديثٌ ما َعلَى ِقَصرِْه. ...  -٢٩٥١

  ] . ٢٦: البقرة [ } َمثَالً مَّا َبعُوَضةً { : ، وقد قدَّم هو ذلك يف قوله تعاىل » ألمرٍ ما جدَع قصٌري أنفُه « و 

َوَمْن َيكْفُْر بِِه  يَِّنٍة ِمْن َربِِّه َوَيْتلُوُه َشاِهٌد ِمْنُه َوِمْن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً أُولَِئكَ ُيْؤِمُنونَ بِِهأَفََمْن كَانَ َعلَى َب
َوَمْن أَظْلَمُ ) ١٧(أَكْثََر النَّاسِ لَا ُيْؤِمُنونَ  ِمَن الْأَحَْزابِ فَالنَّاُر َمْوِعُدُه فَلَا َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِمْنُه إِنَُّه الَْحقُّ ِمْن رَبَِّك وَلَِكنَّ

وا َعلَى رَبِّهِْم أَلَا لَْعَنةُ اللَّهِ ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أُولَِئَك ُيعَْرُضونَ َعلَى رَبِّهِْم َوَيقُولُ الْأَْشَهاُد َهُؤلَاِء الَِّذيَن كَذَُب
أُولَِئَك لَمْ ) ١٩(يَن َيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه وََيْبُغوَنَها ِعَوًجا َوُهْم بِالْآِخَرِة ُهْم كَاِفُرونَ الَِّذ) ١٨(َعلَى الظَّاِلِمَني 

ُعونَ السَّْمعَ انُوا َيْسَتِطيَيكُوُنوا مُْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ َوَما كَانَ لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَياَء ُيَضاَعُف لَُهُم الَْعذَاُب َما كَ
لَا َجَرَم أَنَُّهْم ِفي الْآخَِرِة ) ٢١(أُولَِئَك الَِّذيَن َخسُِروا أَْنفُسَُهْم َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَاُنوا َيفَْتُرونَ ) ٢٠(َوَما كَاُنوا ُيْبِصُرونَ 

ا إِلَى رَبِّهِْم أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت وَأَْخَبتُو) ٢٢(ُهُم الْأَْخَسُرونَ 
)٢٣ (  

  .اآلية } أَفََمن كَانَ على َبيَِّنٍة مِّن رَّبِِّه { : قوله تعاىل 
  ) .أفمن كان على بينة من ربه كمن يريد احلياة الدنيا وزينتها : ( وتقدير تعلقهما مبا قبلها 

  :فيه وجهان } على َبيَِّنٍة  أَفََمن كَانَ{ : وقوله 
أفمن كان على هذه األشياء كغريه ، كذا قدَّرُه أبو البقاِء ، وأحسن : أنه مبتدأ واخلرب حمذوٌف ، تقديره : أحدمها 

أَفََمن { : وحذف املعادل الذي دخلت عليه اهلمزة كثٌري حنو ) أفمن كان كذا كمن يريد احلياة الدنيا وزينتها ( منه 
إىل غري ذلك ، وهذا االستفهام مبعىن ]  ٩: الزمر [ } أَمَّْن ُهَو قَانٌِت { ، ]  ٨: فاطر [ } لَُه سواء َعَمِلِه ُزيَِّن 

  .التقرير 
أمن كان يريد احلياة الدنيا ، « : أن هذا معطوٌف على شيٍء حمذوٍف قبله ، تقديره  -وإليه حنا الزخمشري  -: الثاين 

  .ال يعقبوهنم يف املنزلة وال يقاربوهنم : ، أي  »وزينتها كمن كان على بينٍة 
أن بني الفريقني تفاوتاً ، واملراد من آمن من اليهود كعبد اهللا بن سالم ، وهذا على قاعدته من تقديره معطوفاً : يريد 

  .بني مهزة االستفهام ، وحرِف العطِف ، وهو مبتدأ أيضاً ، واخلرب حمذوٌف كما تقدم تقريره 



« اهلاء يف : فقيل : » قَْبِلِه « ، ويف » ِمْنُه « ، ويف » َيْتلوُه « اختلفوا يف هذه الضمائر ، أعين يف » ْتلُوُه وَي« : قوله 
، » قَبلِه « ، و » ِمْنُه « ، واملراد به النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم ، وكذلك الضمريان يف » َمْن « تعوُد على » َيْتلُوُه 

: أي  -ويتلو حممَّداً : ويتلو ذلك الذي على بيِّنٍة ، أي : صلى اهللا عليه وسلم والتقدير واملراد بالشَّاهد لسانه 
  .قبل حممد صلى اهللا عليه وسلم : أي » وِمْن قَْبِلِه « لسانه  -ِصْدَق حممٍد 

للنيب صلى اهللا  ، ويف قبله -تعاىل  -هللا » ِمْنهُ « والضمُري يف  -عليه الصالة والسالم  -الشَّاهدُ جربيلُ : وقيل 
، » شاهٌد « عطف عى  -عليه الصالة والسالم  -» ِكتاُب مُوَسى « الشَّاهُد اإلجنيلُ ، و : وقيل . عليه وسلم 

ِمْن قَْبِلِه « : أنَّ التوراة واإلجنيل يتلُوان حممداً يف التَّصديق ، وقد فصل بني حرف العطف واملعطوف بقوله : واملعىن 
منُه ، وكتاُب موسى من قبله ، وقد تقدَّم الكالُم على الفصلِ بني حرفِ العطِف ، واملعطوفِ  شاهٌد: ، والتقدير » 

  ] . ٥٨[ ُمْشَبعاً يف النِّساِء 
  . -صلوات اهللا وسالمه عليه  -حملمدٍ » ِمْنُه « للقرآن ، ويف » يْتلوُه « الضمُري يف : وقيل 
أيضاً » ِمْن قبِلِه « من حممٍد ، وهو لسانُه ، أو من جربيل واهلاء يف ويتلو القرآن شاهٌد : جلربيل ، والتقدير : وقيل 

  .للقرآن 
  .تعوُد على البياِن املدلولِ عليه بالبيِّنة » َيْتلُوُه « وقيل اهلاُء يف 

  .وقيل غري ذلك . املراُد بالشَّاهِد إعجاُز القرآِن ، فالضَّمائر الثالثة للقرآن : وقيل 
  :بالنَّْصب وفيه وجهان » ِكتاَب ُموَسى « ب الكليب وقرأ حممد بن السَّائ

يتلوه ، ويتلو كتاَب ُموَسى ، وفصل باجلارِّ بني العاطِف : ، أي » َيْتلوُه « أنَُّه معطوٌف على اهلاِء يف : أظهرمها 
  .واملعطوف 

، أي « كتاُب مُوَسى » و « منُه » ه وقد متَّ الكالُم عند قول« : قال أُبو البقاء . أنَُّه منصوٌب بإضمار فعلٍ : والثاين 
فقدَّر فعالً مثل امللفُوظ به ، وكأَنَُّه لَْم َيَر الفصل بني العاطف واملعطوف ، فلذلك قدَّر « ويتلُو كتاَب مُوَسى » : 

  .» فعالً 
  .سواًء أقرىء رفعاً أم َنْصباً » ِكتاُب مُوَسى « منصوبان على احلالِ من » إماماً ورمحةً « و 
 -النيبُّ وصحابته » َمْن كَانَ « إشارةٌ إىل َمْن كان على بيِّنة ، مجع على معناها ، وهذا إن أريد ب » أولئك  «و 

وإن أريد هو وحدُه فيجوزُ أن يكون عظََّمُه  -صلوات اهللا الرب الرحيم وسالمه عليه ، ورضي عن صحابته أمجعني 
  ]الطويل : [ بإشارة اجلمع كقوله 

  .. . .ُت َحرَّْمُت النِّساَء ِسواكُُم فإنْ ِشئْ -٢٩٥٢
مبحمد صلى : بالقرآن ، وقيل : وقيل . وهو أقرُب مذكورِ » ِكَتاُب مُوَسى « جيوُز أن تعود على » بِِه « واهلاُء يف 

  .الثانية » بِِه « اهللا عليه وسلم ، وكذلك اهلاء يف 
» َحزَابَِية « رهتم وصفوا بذلك ، وفيه وصُف محار الوحش ب اجلماعةُ اليت فيها غلظةٌ ، كأنَّهم لكث» األْحزَاُب « و 

  .واألحزاُب مجع حِزب وهو مجاعة النَّاس . لغلظه 
  فصل
، أو من كان » أفمن كان على بيَّنٍة من ربِِّه كمن يريُد احلياة الدنيا وزينتها « : يف اآلية حذف ، والتقدير : قيل 

  . على بيِّنٍة من ربه كمن هو يف الضَّاللِة
يتبعه من يشهد له : أي } َوَيْتلُوُه َشاِهٌد مِّْنهُ { .  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -النيب : واملراُد بالذي هو عليه بيِّنٍة 



  .بصدقه 
فقال ابُن عبَّاسٍ ، وعلقمة ، وإبراهيم ، وجماهد ، وعكرمة ، والضحاك وأكثرُ املفسِّرين : واختلفوا يف هذا الشَّاهد 

هو لسانُ رسول اهللا صلى اهللا : وقال احلسُن وقتادةُ  -عليه الصالة والسالم  -إنَّه جربيل :  -عنهم رضي اهللا  -
  .عليه وسلم 

  .هو ملك حيفظه ويسدده : وروى ابُن جريج عن جماهٍد قال 
  .هو القرآن ونظمه : وقال احلسُني بنُ  الفضلِ 

َما ِمْن رُجلٍ من قريش إالَّ ونزلت فيه آية من « : علي قال  -كرَّم اهللا وجهه  -هو علّي بن أيب طالب : وقيل 
  .» وَيْتلُوُه شاهٌد ِمْنُه « : ؟ قال » أي شيء نزل فيك « : ، فقال له رجلٌ » القرآن 

  .من قبل جميء حممد صلى اهللا عليه وسلم : أي » ِمْن قَْبِلِه « و . هو اإلجنيلُ : وقيل 
ملن اتَّبعُه ، أي التَّوراة } إََماماً َوَرْحَمةً { كان كتاب موسى : أي } ُب موسى كَِتا{ . من قبل نزول القرآن : وقيل 

أصحاب حممد صلى اهللا : يعين } أولئك ُيْؤِمُنونَ بِهِ { ، وهي مصدقةٌ للقرآن ، شاهدةٌ للنيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .عليه وسلم 

  .أراد الذين أْسلَُموا من أهل الكتاب : وقيل 
  .مبحمَّد صلى اهللا عليه وسلم : أي } فُْر بِهِ َوَمن َيكْ{ 

: [ اسُم مكاِن وعده؛ قال حسَّانُ } فالنار َمْوِعُدهُ { من الكفَّار وأْهلِ املللِ ، » ِمَن األحزابِ « وقيل بالقرآن 
  ]البسيط 
ضَاِحَيةً  -٢٩٥٣   اقِيهَافالنَّاُر َمْوِعدَُها واملَْوُت َس... أْوَرْدُتُموَها ِحيَاَض املَْوتِ 

والذي نفُس حممٍد بيدِه ال يسمُع يب أحٌد من َهِذِه األمَّة ، وال َيهُوِدّي وال َنصْراينّ ، : قال صلى اهللا عليه وسلم 
  .« ومات ولَمْ يؤمْن بالَِّذي أْرِسلْتُ به إالَّ كَانَ ِمْن أْصحابِ النَّارِ 

  :بكسر امليم وضمِّها الشكُّ ، لغتان  «اِملْرَية » شكٍّ ، و : أي } فَالَ َتُك ِفي ِمْرَيٍة { 
والضَّمُّ لغةُ ومتيم ، وهبا قرأ السلمي وأبو رجاء وأبو . أشهرمها الكسُر ، وهي لغة أْهلِ احلجازِ ، وهبا قرأ اجلمهور 

  .اخلطاب السَُّدوسي 
 -تعاىل  -القرآن نازِالً من عند اهللا  من صحَّة هذا الدِّين ، ومن كون هذا: أي } فَالَ َتُك ِفي ِمْرَيٍة مِّْنُه { : واملعىن 

.  
  .من أنَّ موعد الكفار النَّاُر } فَالَ َتُك ِفي ِمْرَيةٍ { : وقيل 

َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افترى َعلَى اهللا كَذِباً أولئك يُْعَرُضونَ على َربِّهِْم َوَيقُولُ األشهاد هؤالء الذين كَذَبُواْ { : قوله تعاىل 
  .اآلية } أَالَ لَْعَنةُ اهللا َعلَى الظاملني على َربِّهِمْ 

  .أعظُم أنواع الظُّلْمِ  -تعاىل  -أورده يف معرض املبالغة دليالً على أنَّ االفتراء على اهللا 
  .الكاذبني واملكذبني : يعىن « أولَِئَك » القرآن ، : يعىن ]  ٢١: األنعام [ } أَْو كَذََّب بِآيَاِتِه { 
فيسأهلم عن إمياهنم ، وخصَّهم هبذا العرض ، وإن كان العرُض عاماً يف كُلِّ العباد لقوله } رَبِّهِْم ُيعَْرُضونَ على { 

؛ ألهنم يعرضون ، فيفتضحون بأن يقول األشهاد عند ]  ٤٨: الكهف [ } َوعُرُِضواْ على رَبَِّك صَفَّاً { : تعاىل 
  .هم من اخلزي والنَّكالِ ما ال مزيد عليه فليحق} هؤالء الذين كَذَبُواْ على َربِّهِْم { : عرضهم 

  .مجعُ شاهد ، كصاحب وأصحاب ، أو َجْمعُ شهيد كشريف وأْشراف « األشهاُد » و 



  .قال جماهٌد هم املالئكة احلفظة « األشهاِد » واملرادُ ب 
  .النَّاس « األشَْهاُد » : وقال قتادةُ ، ومقاتلٌ 

  . -م عليهم الصالة والسال -األنبياء : وقيل 
أنَُّهم : فاجلواُب } يُْعَرضُونَ على َربِّهِْم { يف مكان؛ فكيف قال  -تعاىل  -إذا ملْ جيز أن يكون اهللا : فإن قيل 

ُيعْرُضونَ على األماكنِ املعدَّة للحساب ، والسؤال ، وُجيوُز أن يعرضوا على من شاء اهللا من اخللقِ بأمر اهللا من 
  .املالئكة واألنبياء واملؤمنني 

  . -عزَّ وجلَّ -ثُمَّ ملَّا أخرب عن حاهلم يف عقاب القيامة أخرب أنَُّهم يف احلال ملعونون عند اهللا 
ُيْدنِي  -تعاىل  -إنَّ اهللا » : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  -رضي اهللا عنه  -روى عبد اهللا بن عمر 

نََعْم حّتى إذا قرَّرهُ : أي َعْبِدي أتعرُف ذَْنَب كذا وكذا؟ فيقول : يقُولُ املُؤمَن َيْوَم القيامِة فيْسُترُه ِمَن النَّاسِ ، ف
فإنِّي سترُتها علْيكَ يف الدنيا ، وقد غفرهتا لك اليوم ثُمَّ ُيعْطَى كتابَ حسناتِه ، وأمَّا الكُفَّار واملُنافقُون : بذُُنوبِه ، قال 

  .« هْم أال لَْعَنةُ اهللا على الظَّاملَني هؤالء الذين كذُبوا على ربِّ: ، فيقُولُ األْشَهاُد 

إنَّهم كما ظلموا أنفسهم بالتزام : أي } َوَيْبُغوَنَها ِعَوجاً { مينعون عن دين اهللا } الذين َيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اهللا { 
ئلِ املستقيمة؛ ألنه ال يقال يف الكفر ، والضَّالل ، فقد أضافُوا إليه املنع من الدِّين احلق ، وإلقاِء الشُّبِه وتعويج الدَّال

  .يبغي عوجاً ، وإمنا يقالُ ذلك يف العامل بكيفيه االستقامة وكيفية العوج بسبب إلقاء الشُّبهاِت : العاصي 
  .} َوُهْم باآلخرة ُهْم كَاِفُرونَ { : مث قال 

  .» توكيداً لشأهنم يف الكُفْرِ « ُهْم » كرر كلمة « : قال الزَّجَّاُج 
  .} لَْم َيكُونُواْ ُمْعجِزِيَن  أولئك{ 

{ منعين من مرادي ، ومعىن : أي : أعجزين فالنٌ : معىن اإلعجاز املنع من حتصيل املراد ، يقال « : قال الواحديُّ 
ه حمالٌ؛ ألنَّ -تعاىل  -ال ميكنهم أن يهربُوا من عذابنا ، فإنَّ هرَب العبِد من عذابِ اهللا : أي } ُمْعجِزِيَن ِفي األرض 

  .» قادٌر على مجيع املمكنات  -تعاىل  -
  .» سَابقني «  -رضي اهللا عنهما  -وقال ابُن عبَّاس 

  .» فائتني « : وقال مقاتلٌ 
  .يعين أْنَصاراً حيفظوهنم من عذابنا } ِفي األرض َوَما كَانَ لَُهْم مِّن ُدوِن اهللا ِمْن أَْولَِيآَء { 
  .تضعيف العذاب عليهم إلضالهلم الغري : وقيل . ُد يف عذاهبم ُيزا: أي } ُيَضاَعُف لَُهمُ العذاب { 

  .وقيل سبب تضعيف عذاهبم أنَُّهم كفروا بالبَْعِث والنشور 
  :هذه ثالثة أوجٍه » ما « جيوز يف } َما كَاُنواْ َيْستَِطيُعونَ السمع { : قوله 

وإن كانُوا ذوي أمساع وأبصار ، أو يكون متعلَُّق السَّْمعِ  أن تكون نافيةً ، نفى عنهم ذلك ملَّا ملْ َيْنَتفُعوا به ،: أحدها 
  .والبصر شيئاً خاصاً 

  :أن تكون مصدرية ، وفيها حينئٍذ تأويالن : والثاين 
ال : ، أي » ُيضاَعُف « منصوبة ب » َما « ُمدة استطاعتهم ، وتكونُ : أنَّها قائمةٌ مقام الظرف ، أي : أحدمها 

  .ة استطاعتهم السَّْمَع واألبصار يضاعُف هلم العذاُب ُمد
اختيها ، وإليه ذهب الفرَّاُء ، » أنّ « و » أنْ « أنَّها منصوبة احمللِّ على إسقاِط حرف اجلر كما حيذف من : والثاين 

  .يضاعُف هلم بكوهنم كانوا يسمعون ، ويبصرون ، وال ينتفعون : أي » ُيَضاَعُف « وذلك اجلَارُّ متعلٌق أيضاً ب 



بالذي كانوا ، وفيه بعدٌ : ، وتكون على حذف حرف اجلر أيضاً ، أي » الَّذي « مبعىن » ما « أن تكون : لث والثا
  .ألنَّ حذف احلرِف ال يطَّرد 

  .مستأنفة » ُيضاَعُف « : واجلملة من قوله 
كان هلم يف احلقيقِة من أولياء  فما: وهم آهلتهم ، أي » أْولَياء « يعوُد على » َما كَاُنوا « إنَّ الضمري يف قوله : وقيل 

  .معترضاً } ُيَضاَعُف لَُهُم العذاب { ، وإن كاُنوا يعتقدون أنَّهم أولياء ، فعلى هذا يكون 
  فصل

  .احتجُّوا هبذه اآلية على أنه سبحانه وتعاىل قد خيلُق يف املكلف ما مينعه من اإلميان 
  .إنَّه تعاىل منع الكافرين من اإلميان يف الدنيا ويف اآلخرة  :أنَُّه قال  -رضي اهللا عنهما  -روي عن ابن عبَّاس 

  .} َما كَاُنواْ َيْستَِطيُعونَ السمع َوَما كَانُواْ يُْبِصُرونَ { أمَّا يف الدنيا ففي قوله 
  ] . ٤٢: القلم [ } َوُيْدَعْونَ إِلَى السجود فَالَ َيْستَِطيُعونَ {  -عز وجل  -وأمَّا يف اآلخرة ففي قوله 

أهنم اشتروا عبادة اآلهلة بعبادة اهللا ، فكان هذا اخلسران : أي } أولئك الذين خسروا أَنْفَُسُهمْ { : مث قال تعاىل 
  .أعظم وجوه اخلسران 

  .يزعمون من شفاعة املالئكة واألصنام } َوَضلَّ َعْنُهْم مَّا كَاُنواْ َيفَْتُرونَ { 
  :بني النحويني ، ويتلخُص ذلك يف مخسة أوجٍه  يف هذه اللفظِة خالٌف» ال َجَرَم « : قوله 

وُبنيَتا على » َجَرم « النَّافية و » ال « أنََُهما رُكِّبتا من  -وهو مذهُب اخلليل وسيبويه ومجاهري النَّاس  -أحدها 
 -، فقوله فعلى هذا يرتفُع ما بعدمها بالفاعليَّة » حقَّ « تركيبها تركيب مخسة عشر ، وصار معنامها معىن فعل وهو 

  .حق وثبت كون النَّار هلم ، أو استقرارها هلم : أي ]  ٦٢: النحل [ } الَ َجَرَم أَنَّ لَُهمُ النار { :  -تعاىل 
امسها مبينٌّ معها على » َجَرَم « نافية للجنس ، و » ال « يف كون » ال رُجل « مبنزلة » ال َجَرَم « أنَّ : الوجه الثاين 

ال حمالة وال ُبدَّ ، قاله : النافية ، وصار معناها » ال « حملِّ رفعٍ باالبتداء ، وما بعدها خرب  الفتح ، وهي وامسها يف
  .الفرَّاُء 
ال حمالةَ : وما بعدها يف حملِّ نصبٍ ، أو جرٍّ بعد حذف اجلار ، إذ التقدير » أنَّ « إالَّ أنَّ  -كالذي قبله  -: الثالث 

  .هنم يف خسرا: أنَُّهم يف اآلخرة ، أي 
هذه » ال « كما تَُردُّ » ال « : نافيةٌ لكالم متقدم تكلَّم به الكفرةُ ، فردَّ اهللا ذلك عليهم بقوله » ال « أنَّ : الرابع 

[ } فَالَ َورَبَِّك الَ ُيؤِْمُنونَ { : وقوله تعاىل ]  ١: البلد [ } الَ أُقِْسُم هبذا البلد {  -عزَّ وجلَّ  -قبل القسم يف قوله 
فعل ماضٍ » جرم « ، و » جرم أنَّ هلُم كَذَا « وقد تقدَّم حتقيقه ، مث أتى بعدها جبملة فعلية ، وهي ]  ٦٥: اء النس

وما يف حيِّزها يف موضع » أنَّ « ، وفاعله مستتر يعوُد على فعلهم املدلول عليه بسياق الكالم ، و » كسب « معناه 
  ]الوافر : [ ؛ قال الشاعر » كََسَب « و مبعىن يتعدَّى إذْ ه» َجَرَم « املفعول به ، ألنَّ 

  بَِما َجَرَمْت َيَداُه وَما اْعَتَدْينَا... َنَصْبَنا رَأَْسُه ِفي جِذْعِ َنْخلٍ  -٢٩٥٤
  ]الوافر : [ وجرميةُ القوم كاسبهم؛ قال ]  ٦[ مبا كسبْت يداُه ، وقد تقدَّم حتقيُق ذلك يف املائدة : أي 

  تََرى ِلعظَامِ ما َجَمَعتْ َصِليبا... ِفي َرأسِ نيقٍ  َجرِميةُ َناِهضٍ -٢٩٥٥
خسراهنم ، وهذا قول أيب إسحاق الزجاج ، وعلى هذا فالوقُف على  -فعلهم أو قوهلم  -كََسبَُهم : فتقدير اآلية 

  .خبالف ما تقدَّم » َجَرَم « مث يبتدأ ب » ال « قوله 
قطعت ، : جرمُت أي : تقول » القطع « مبعىن » َجَرَم « ون أن معناها ال صدَّ وال منع ، وتك: الوجه اخلامس 



أنَّ وما يف حيِّزها ، أو على حذف « مبنياً معها على الفتح؛ كما تقدَّم ، وخربها » ال « اسمَ » َجَرَم « فيكون 
رَم بكسر ال جِ: فيقال : ال منع من خسراهنم؛ فيعوُد اخلالُف املشهور ويف هذه اللفظِة لغاٌت : حرف اجلر ، أي 

اجلمي ، وال ُجرم بضمها ، وال َجَر حبذف امليم ، وال ذا جرم ، وال إنَّ ذا جرم ، وال عن ذا جرم ، وال أنْ جرم ، 
  .وال ذُو جرم ، وال ذا جر واهللا ال أفعل ذلك 

: لراِء ، وال جَر ، قال على وزن ال كرم ، يعين بضمِّ ا]  ٦٢: النحل [ } الَ َجَرَم أَنَّ لَُهُم النار { : وعن أيب عمروٍ 
  .» سوف ترى : أي « َسو ترى » : حذفُوه لكثرِة االستعمالِ كما قالوا « 

فصالً ، وأن يكون توكيداً ، وأن يكون مبتدأ وما بعده خربه ، » ُهُم « جيوز أن يكون } ُهُم األخسرون { : وقوله 
  .» أنَّ « واجلملةُ خرب 

ملَّا ذكر عقوبة الكافرين وخسراهنم ، أتبعهُ } َوَعِملُواْ الصاحلات وأخبتوا إىل رَبِّهِْم  إِنَّ الذين آَمُنواْ{ : قوله تعاىل 
  .خربها } أولئك أَْصحَاُب اجلنة { ، واجلملةُ من قوله » إنَّ « بذكر أحوالِ املؤمنني ، واملوصولُ اسم 

اخلَْبِت وهو املكانُ املطمئنُّ ، أي املنخفُض من  االطمئنان والتذلُّل ، والتَّواضع ، واخلضوع ، وأصله من: واإلْخَباُت 
دخل يف مكانٍ خبت ، كأْنَجَد وأهتم إذا دخل يف أحذ هذين املكانني ، ثُمَّ ُتُوسَِّع فيه فقيل : األرض ، وأْخَبتَ الرَّجلُ 

  ]اخلفيف : [ َخَمَد ، ويقال للشَّيِء الدَّينء اخلبيث؛ قال الشاعر : َخَبَت ذكرُه ، أي : 
  قِ وال ينفُع الكثريُ اخلَبِيُت... َيْنفَُع الطَّيُِّب القليلُ ِمَن الرِّْز  -٢٩٥٦

  .هكذا ينشدون هذا البيت يف هذه املادة ، الزخمشري وغريه 
م يسوقونُه والظَّاهُر أن يكون بالثَّاِء املثلثة وال سيما ملقابلته بالطَّيِّب ، ولكن الظَّاهر من عباراهتم أنَّه بالتاء املثناة ألنَُّه

التَّاُء فيه بدل من الثَّاِء : وقيل « : يف هذه املادِة ، ويدل على أنَّ معىن البيت إمنا هو على الثَّاء املثلثة قول الزخمشري 
 «.  

  ]الوافر : [ مبعىن املكان املطمئن قوله » اخلَْبت « ومن جميء 
  اهلزَْبُر أَخاِك بِْشرَا وقَْد قََتلَ... أفَاِطُم لَو َشهِْدِت ببطْنِ خَْبٍت  -٢٩٥٧

أخاك « ضمري يعوُد على » قتل « لو شهدِت أخاك بشراً وقد قتل اهلَِزْبَر ، ففاعل : ويف تركيب البيت قلٌق ، وحلُُّه 
 «.  
معىن و]  ٥٤: احلج [ } فَُتْخبَِت لَُه قُلُوبُُهْم { : كهذه اآلية ، وبالالَّم كقوله تعاىل » إىل « يتعدَّى ب » أْخَبت « و 

  :اآلية 
  .خافُوا  -رضي اهللا عنهما  -قال ابُن عباسٍ 

  .اطمأنُّوا : تاُبوا وقال جماهٌد : وقال قتادةُ 
  .} أولئك أَْصحَاُب اجلنة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ { . خشعُوا إىل ربِّهم : وقيل 

  ) ٢٤(لْ َيسَْتوَِياِن َمثَلًا أَفَلَا َتذَكَُّرونَ َمثَلُ الْفَرِيقَْينِ كَالْأَْعَمى وَالْأََصمِّ وَالَْبِصريِ َوالسَِّميعِ َه

  .ملَّا ذكر الفريقني ذكر هلما مثاالً مطابقاً 
« خربه ، ثُمَّ هذه الكاف حيتمل أن تكون هي نفس اخلرب ، فتقدَّر ب } كاألعمى { مبتدأ ، و } َمثَلُ الفريقني { 

  .مثلُ الفريقني مثل األعمى : ، تقديره » مثل 



كمثل : ، فيقدَّر مضاٌف حمذوٌف ، أي » ِمثْل « ، ومعىن الكاِف معىن » صفة « مبعىن » َمثَلُ « ن تكون وجيوُز أ
  .األعمى 

جيوُز أن يكون من باب تشبيه شيئني بشيئني ، فقابل العمى بالبَصرِ ، والصََّمم } َمثَلُ الفريقني كاألعمى { : وقوله 
: من تشبيه شيٍء واحد بوصفيه بشيٍء واحدٍ بوصفيه ، وحينئٍذ يكون قوله بالسَّْمع ، وهو من الطِّباق ، وأن يكون 

  ]املتقارب : [ من بابِ عطف الصفات؛ كقوله } والبصري والسميع { : وقوله } كاألعمى واألصم { 
  ولْيِث الكتيَبِة يف املُْزَدَحْم... إىل املَلِك القَْرمِ واْبنِ اهلَُمامِ  -٢٩٥٨

شبَّه فريق الكافرين باألعمى واألصم وفريق املؤمنني بالبصريِ : يف التَّعبري عن ذلك فقال وقد أحسن الزخمشريُّ 
أن ُيَشبِّه الفريقني تشبيهني اثنني ، كما شبَّه امرُؤ القيس قلوبَ : والسَّميعِ ، وهو من اللفِّ والطِّباق ، وفيه معنيان 

بني العمى والصَّمم ، والذي مجع بني البصرِ والسَّمعِ ، على أن الطَّري باحلشِف والُعنَّاب ، وأن ُيَشبِّه بالذي مجع 
  ]السريع : [ لعطف الصِّفِة على الصفة كقوله » والسَِّميع « ويف » واألَصمِّ « تكون الواو يف 

  صَابحِ فالَغانِمِ فاآليِبِ... الْص . . .  -٢٩٥٩
: ولو فسَّرمها لقال » الفريقني « : ذين مها مشبَّهان بقوله أنه لفَّ املؤمنني ، والكافرين اللَّ» اللَّف « : يريد بقوله 

: مثلُ الفريق املؤمن كالبصريِ والسَّميع ، ومثلُ الكافر كاألعمى واألصم ، وهي عبارةٌ مشهورةٌ يف علم البيان 
  ]الطويل : [ لفظتان متقابلتان ، اللَّفُّ والنشُر ، أشار لقول امرىء القيس 

  لََدى وكْرَِها الُعنَّاُب واحلََشفُ البَاِلي... الطَّْير رَطْباً ويَابِساً  كأنَّ قُلُوَب -٢٩٦٠
احلََشُف ، فلفَّ ونشر ، وللّف والنشر يف : الُعنَّاُب ، واليابس منها : كأنَّ الرَّطَْب من قلوب الطَّريِ : أصلُ الكالمِ 

  .علم البيان تقسيٌم كثري ، ليس هذا موضعه 
  ]السريع : [ إىل قوله » ابح فالغامن الصَّ« : وأشار بقوله 

  صَابِحِ فالَغامنِ فاآليِبِ... َيا َوْيحَ زيَّابةَ ِللَْحارِث الْص  -٢٩٦١
  .وقد تقدَّم ذلك يف أول البقرة 

  ِلَم قّدضم تشبيه الكافر على املؤمن؟: فإن قيل 
  .ألنَّ املتقدَِّم ذكر الكفَّار ، فلذلك قدَّم متثيلهم : فاجلواُب 

كاألعمى والبصري ، واألصم والسَّميع ، لتتقابل كلُّ : ما احلكمةُ يف العدول عن هذا التركيب لو قيل : قيل  فإن
  .لفظٍة مع ضدها ، ويظهر بذلك التَّضادُّ؟ 

ذن ، وهذا بأنَّه تعاىل ملَّا ذكر انسداَد العني أتبعُه بانسداِد األذن ، وملَّا ذكر انفتاح العني أتبعُه بانفتاح األ: فاجلواُب 
التَّشبيُه أحدُ األقسام ، وهو تشبيُه أْمرٍ معقول بأمر حمسوس ، وذلك أنَُّه شبَّه عمى البصرية وصممها بعمى البصرِ 

  .وصمم السَّمع ، ذاك متردٌِّد يف ظُلمِ الضَّالالت ، كما أنَّ هذا مُتحري يف الطُّرقاِت 
واشتعل الرأس َشْيباً { هل يستوي مثلهما ، كقوله تعاىل : ة ، واألصلُ متييز ، وهو منقولٌ من الفاعليَّ« َمثَالً : قوله 

» ال على معىن « ِمْن » وجوَّز ابُن عطية أن يكون حاالً ، وفيه بعدٌ صناعةً ومعىن؛ ألنَّه على معىن ]  ٤: مرمي [ } 
  .« يف 

العمى وهذا الصََّمم ، وإذا كان العالُج ُمْمكناً ، وجب ُمَنبِّهاً على أنَُّه ميكنه عالج هذا } أَفَالَ َتذَكَُّرونَ { : مث قال 
  .على العاقل أن يسعى يف ذلك العالج بقدر اإلمكان 



) ٢٦(أَلِيمٍ أَنْ لَا َتعُْبُدوا إِلَّا اللََّه إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ ) ٢٥(َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه إِنِّي لَكُمْ َنِذيٌر ُمبٌِني 
يَن ُهْم أََراذِلَُنا بَاِدَي الرَّأْيِ َوَما َنَرى فَقَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما َنَراَك إِلَّا َبَشًرا ِمثْلََنا َوَما َنَراكَ اتَّبََعَك إِلَّا الَِّذ

لَ َيا قَْومِ أََرأَيُْتْم إِنْ كُْنُت َعلَى بَيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوآَتانِي َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدهِ قَا) ٢٧(لَكُْم َعلَْيَنا ِمْن فَْضلٍ َبلْ نَظُنُّكُْم كَاِذبَِني 
َوَما أََنا َوَيا قَْومِ لَا أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه َمالًا إِنْ أَْجرِيَ إِلَّا َعلَى اللَِّه ) ٢٨(فَُعمَِّيْت َعلَْيكُْم أَُنلْزُِمكُُموَها َوأَْنُتْم لََها كَارُِهونَ 

َوَيا قَْومِ َمْن َيْنُصرُنِي ِمَن اللَِّه إِنْ طََرْدتُُهْم أَفَلَا ) ٢٩(بِطَارِدِ الَِّذيَن آَمُنوا إِنَُّهْم ُملَاقُو َربِّهِْم َولَِكنِّي أََراكُْم قَْوًما َتْجَهلُونَ 
ْعلَمُ الْغَْيَب َولَا أَقُولُ إِنِّي َملٌَك َولَا أَقُولُ ِللَِّذيَن َتْزَدرِي أَْعيُُنكُمْ َولَا أَقُولُ لَكُْم ِعْنِدي َخزَاِئُن اللَِّه َولَا أَ) ٣٠(َتذَكَُّرونَ 

جِدَالََنا قَالُوا َيا ُنوُح قَدْ َجاَدلَْتَنا فَأَكْثَْرَت ) ٣١(لَْن ُيْؤِتيَُهُم اللَُّه َخيًْرا اللَُّه أَْعلَُم بَِما ِفي أَنْفُِسهِْم إِنِّي إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمَني 
َولَا َيْنفَُعكُْم ) ٣٣(قَالَ إِنََّما يَأْتِيكُْم بِِه اللَُّه إِنْ َشاَء َوَما أَْنُتمْ بُِمْعجِزِيَن ) ٣٢(فَأِْتَنا بَِما تَِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني 

أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ ) ٣٤(وَِيكُْم ُهَو َربُّكُْم وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ ُنْصِحي إِنْ أَرَْدُت أَنْ أَْنَصَح لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَُّه يُرِيدُ أَنْ ُيْغ
  ) ٣٥(إِِن افَْترَْيُتُه فََعلَيَّ إِجَْراِمي َوأََنا َبرِيٌء ِممَّا ُتْجرُِمونَ 

  .ية اآل} َولَقَْد أَْرَسلَْنا نُوحاً إىل قَْوِمِه إِنَّي لَكُْم َنذِيٌر مُّبٌِني { : قوله تعاىل 
يف القرآن بأنَُّه إذا أورد على الكافر الدَّالئل أتبعها بالقصص لُيؤكِّد تلك الدَّالئل ،  -تعاىل  -اعلم أنَّه جرت عادته 

وقد بدأ بذكر هذه القصَّة لُيؤكِّد تلك الدَّالئل ، وقد بدأ بذكر هذه القصَّة يف سورة يونس ، وأعادها ههنا ملا فيها 
  .من زوائد الفوائد 

  .، والباقون بكسرها » إين « قرأ ابُن كثري وأبو عمرو والكسائي بفتح مهزة } إِنَّي لَكُْم { وله ق
  .» بأنِّي لَكُمْ « : فأمَّا الفتُح فعلى إضمارِ حرِف اجلرِّ ، أي 

  .يف قراءِة الفتح خروٌج من الغيبِة إىل املخاطبِة : قال الفارسيُّ 
نَّما هي حكايةُ خماطبته لقومه ، وليس هذا حقيقة اخلروج من غيبٍة إىل خماطبة ، ويف هذا نظر ، وإ: قال ابن عطيَّة 

  .ولو كان الكالُم أن أنذرهم وحنوه لصحَّ ذلك 
بأنِّي ، واجلارُّ واجملرور يف موضع املفعول الثاين : األصل : فإنَُّه قال  -مكي  -أعين االلتفات  -وقد قال هبذه املقالة 

  .ُه ، لكنَُّه جاء على طريق االلفتات أنَّ: ، وكان األصلُ 
ولكن هذا االلتفات غُري الذي ذكره أبو علي ، فإنَّ ذلك من غيبة إىل خطابٍ ، وهذا من غيبٍة إىل تكلم وكالمها 

  .غري حمتاج إليه ، وإن كان قولُ مكي أقرَب 
إِنَّي لَكُمْ { : لتبساً هبذا الكالم ، وهو قوله أرسلناه م: اجلارُّ واجملرور صلةٌ حلالٍ حمذوفة ، واملعىن : وقال الزخمشري 

إنَّ زيداً كاألسد « واملعىن على الكسر يف قولك » كأنَّ « بالكسر ، فلمَّا اتصل هبا اجلارُّ فُِتح كما فتح } َنِذيٌر مُّبٌِني 
  .واهد فقال ، وكثرياً ما ُيْضمر ، وهو غين عن الشَّ: ، وأمَّا الكسُر ، فعلى إضمار القول ، أي » 
املراُد به كونه مهدداً للعصاة بالعقاب ، ومن املبني كونه مبيناً ما أعد اهللا للمطيعني من الثواب ، : قيل » النذيرُ « و 

وأنه يبني ذلك اإلنذار على أكمل طرقه ، مث بيَّن تعاىل أنَّ ذلك اإلنذار إمنا هو بنهيهم عن عبادة غري اهللا ، واألمر 
استثناء من النَّْهي ، فهو يوجب نفي غري املستثىن ، } أَن الَّ تعبدوا إِالَّ اهللا { ألنَّ قوله  ؛-جل ذكره  -بعبادته 

  .وإجياب املستثىن 
يف أول السورة ، ونزيد هنا شيئاً آخر ، وهو أنَّها على قراءِة من } أَن الَّ تعبدوا { : كقوله } أَن الَّ تعبدوا { : قوله 
  :حتتملُ وجهني » أين « فتح 

  .، أي أْرسلناُه بأن ال َتْعُبدُوا » أنِّي لَكُم « : أن تكون بدالً من قوله : أحدمها 



  .» َنِذيٌر « وإما » أْرَسلناُه « إمَّا : أن تكون مفسِّرة ، واملفسَّر هبا : والثاين 
  .املفسرة حباليها  وجيوُز أن تكون» أرسلنا « وأمَّا على قراءة من كسر فيجوُز أن تكون املصدرية وهي معمولةٌ ل 

  .إسناد األمل إىل اليوم جماٌز مثله؛ ألنَّ األليمَ يف احلقيقة هو املعذِّب ، ونظريها قولك هناُركَ صائٌم » أليم « : قوله 

« ألِيم » وهو من كثر أمله ، وإن كان « أِلَم » صفةُ مبالغٍة من « أِليم » وهذا على أن يكون « : قال أُبو حيَّان 
  .» فنسبته لليوم جماٌز وللعذاب حقيقة « ُمؤمل » : مبعىن 
  فصل

بعث نوح بعد أربعني سنة ، ولبث َيدعو قومه تسع مائة ومخسني سنة ، وعاش  -رضي اهللا عنهما  -قال ابُن عبَّاسٍ 
  .بعد الطُّوفاِن ستني سنة ، فكان عمره ألفاً ومخسني سنة 

  .بعث وهو ابن مائة سنة : وقال مقاتلٌ 
  .وهو ابن مخسني سنة بعث : وقيل 
ابن مائتني ومخسني سنة ، ومكث يدعو قومه تسعمائة سنة ، وعاش بعد الطوفان مائتني ومخسني سنة ، فكان : وقيل 

  .عمره ألفاً وأربع مائة سنة 
  .} فَقَالَ املأل الذين كَفَُرواْ ِمن ِقْوِمِه { : قوله 

فعلى األول . جيوُز أن تكون هذه الرُّؤيا قلبيةً ، وأن تكون بصريةً  »َما َنراَك « . هم األشراف والرُّؤساء » املَُأل « 
» قَْد « يف حملِّ نصب مفعوالً ثانياً ، وعلى الثَّاين يف حمل نصب على احلال ، و » اتََّبَعَك « : تكون اجلملةُ من قولك 

  .مقدرةٌ عند من يشترط ذلك 
  :فيه وجهان » األراِذلُ « و 

  .اجلمع أنَُّه مجع : أحدمها 
  .َجْمٌع فقط : والثاين 

  .كَلْب وأكْلُب وأكالب : حنو » َرذْلٍ « مجع ل » أرْذُل « ، و » أْرذُلٍِ « مجع ل : والقائلون باألول اختلفوا فقيل 
  .أيضاً » َرذْل « مجع ل » أْرذَال « ، و » أْرذَال « بل مجع ل : وقيل 

، وإنَّما جاز أن يكون َجْمعاً ألرذل جلريانه » أرْذل « هو مجٌع ل : ا والقائلون بأنه ليس مجع مجع ، بل مجٌع فقط قالو
  .َمْجَرى األمساِء من حيث إنه ُهجِر موصوفه كاألْبطَح واألبرق 

و ]  ١٢٣: األنعام [ } أَكَابَِر ُمَجرِِميَها { الذي للتفضيل ، وجاء مجعاً كما جاء » أْرذَل « هو مجع : وقال بعضهم 
  .» اً أحاسنكم أخالق« 

  .وهو املرغوُب عنه ِلرَداءِتِه » ُرَخال « و » َرْخل « رجل َرذْل وُرذَال ، ك : ويقال 
واألصلُ فيه أن يقال هو أْرذَلُ من كذا فكثَُر حىت . ُهُم الدُّونُ من كُلِّ شيٍء يف منظره وحاالته : قال الواحديُّ 

  .اإلضافة هو األرْذَلُ ، فصارت األلف والالَّم عوضاً عن : قالوا 
فأما . باهلمز ، والباقون بياٍء صرحية مكان اهلمزة » َباِدىَء « قرأ أبو عمرو وعيسى الثَّقفيُّ » َباِديَ الرَّأي « : قوله 

وأمَّا َمْن لَْم يهمز؛ فيحتمل أن . أنَّه صادٌر عن غري رويٍَّة وتأمُّل ، بل من أولِ وهلٍة : أول الرَّأي ، أي : اهلمُز فمعناه 
ظاهر الرَّأي دون باطنه ، أيك لْو ُتؤمِّل : ن أصلُه كما تقدَّم ، وحيتملُ أن يكون من بدا يبُدو أي ظََهر ، واملعىن يكو

  .لُعرَِف باطنه ، وهو يف املعىن كاألولِ 
  :ويف انتصابه على كلتا القراءتني سبعةُ أوجٍه 



  :الثة أوجه أنَُّه منصوٌب على الظَّرِف ويف العامل فيه على هذا ث: أحدها 
وما نَراَك يف أول رأينا ، على قراءة أيب عمرو ، أو فيما يظَْهر لنا من الرأي يف قراءة : ، أي » نََراَك « : أحدها 
  .الباقني 

ما َنَراكَ اتَّبَعَك أول رأيهم ، أو ظاهر : ، أي » اتَّبََعَك « أن يكون منصوباً ب :  -من األوجه الثالثة  -والثاين 
  :ذا حيتمل معنيني رأيهم ، وه

  .أن يريدوا اتبعوك يف ظاهر أمرهم ، وبواطنهم ليست معك : أحدمها 
  .أنَُّهم اتَّبُعوَك بأول نظرٍ ، وبالرَّأي الَباِدي ُدونَ تَثَبُّت ، ولو تثبتُوا ملا اتََّبُعوك : والثاين 
أراِذلَُنا بأولِ نظرٍ منهم أو بظاهر الرَّأي نعلم  :واملعىن » أرَاِذلَُنا « أنَّ العامل فيه  -من األوجه الثالثة  -الثالث 

  .إنَّ رزالتهم مكشوفةٌ ظاهرةٌ لكوهنم أصحاب حرٍف دنيَّة : ذلك ، أي 
إالَّ الذيَن ُهْم أَراِذلَُنا « والرَّأي على هذا من رأي العني ال من رأي القلب ، ويتأكَُّد هذا مبا نُقل عن جماهد أنَُّه قرأ 

  .» نِ باِدَي َرأي الَعْي
وإنَّما جاز : ظرفاً حيتاج إىل اعتذار ، فإنَُّه اسُم فاعلٍ وليس بظرٍف يف األصلِ ، قال مكّي » بَاِدَي « مث القائل بكون 

َراِحم : متعاقبان ك » فاعل وفعيل « قَرِيب ومليء ، و : حنو » فَِعيل « أن يكون فاعل ظرفاً كما جاز ذلك يف 
إلضافته إىل الرأي ، والرأي يضاف إليه املصدر ، وينتصُب » فَاِعل « وحُسن ذلك يف وَرحِيم ، وَعاِلم وَعِليم ، 

  .» يف َجْهد « : أي » أمَّا جَْهُد رأي فإنَّك منطلٌق « : املصدُر معه على الظَّْرِف حنو 
اهرِ رأيهم ، وقَْت ُحدُوِث أوَّلِ أمرهم ، أو وقَت حدوِث ظ: وانتصابه على الظَّرف ، أصله : قال الزخمشريُّ 

  .فحذَف ذلك وأقم املضاُف إليه مقامه 
واختار موسى قَْوَمُه { : أن ال ينتصب على املفعول به ، حذف معه حرُف اجلر مثل :  -من السَّبعة  -الوجه الثاين 

  ] . ١٥٥: األعراف [ } 
  .قاط اخلافضِ وفيه نظٌر من حيث إنَّه ليس هنا فعلٌ صاحلٌ للتعدِّي إىل اثنني ، إىل ثانيهما بإس

أن ينتصب على املصدر وجميء املصدر على فاعل أيضاً ليس بالقياس ، والعامل يف هذا املصدر : الثالث من السَّبعة 
ُرؤية بدءٍ : كالعامل يف الظَّرف كما تقدَّم ، ويكون من باب ما جاء فيه املصدُر من معىن الفعل ال من لفظه ، تقديره 

  .أو ظهور ، أو رذالة بدٍء أو ظهور ، أو اتباع بدٍء : 
ظاهرُه ، أو مبتدئاً : ما نَراَك إالَّ بشراً مثلنا باِدَي الرأي ، أي : ، أي » َبَشر « أن يكون نعتاً ل : الرابع من السبعة 

  .وفيه بعٌد للفصل بني النَّْعِت واملَْنعُوِت باجلملة املعطوفة . فيه 
  .وأنت مكشوُف الرَّأي ظاهرُه ال قُوةَ فيه ، وال حصانة لك : ، أي »  اتََّبَعَك« أنَُّه حالٌ من مفعول : اخلامس 
ما يف نفسك : يا بَاِدي الرَّأي ، أي : ، كأنَُّهم قالوا  -عليه الصالة والسالم  -أنه منادى واملراد به نوحٌ : السادس 

  .ظاهٌر لكلِّ أحٍد ، قالوا ذلك على سبيل االستهزاء به ، واالستقالل له 

أتقُولُ ذلك بادي الرَّأي ، ذكره أُبو البقاِء ، واألصلُ عدم اإلضمار مع : أنَّ العامل فيه مضمر ، تقديره :  السابع
االستغناء عنه ، وعلى هذه األوجه األربعة األخرية هو اسُم فاعلٍ من غري تأويلٍ ، خبالف ما تقدَّم من األوجه فإنَّهُ 

احتْجَت إىل جوابٍ عن » إالَّ « على الظرف أو املصدر مبا قبل » بَاِدَي « واعلم أنَّك إذا نصبت . ظرٌف أو مصدٌر 
احتْجَت إىل جوابٍ عن إشكال ، وهو أنَّ ما بعد » إالَّ « على الظرف أواملصدر مبا قبل » َباِدَي « إشكال ، نصبت 



قَاَم القوُم :  زيداً القوُم ، أو مستثىن حنو َما قَاَم إالَّ: ال يكون معموالً ملا قبلها ، إالَّ إن كان مستثىن منه حنو » إالَّ « 
ليس شيئاً من ذلك » َباِدي الرَّأي « ما جاءين أَحٌد إالَّ زيدٌ أخُري من عمرو و : إالَّ زيداً ، أو تابعاً للمستثىن منه حنو 

.  
مل َيُجْز؛ ألنَّ » إالَّ « لني بعد ما أْعطَْيت أَحداً إال زَْيداً درمهاً؛ فأوقعت امسني مفعو: لو قلت يف الكالم : قال مكي 

مررُت : إىل مفعولني ، إنَّما يصل إىل اسم واحٍد كسائر احلروِف ، أال ترى أنَّك لو قلت » إالَّ « الفعل ال يصلُ ب 
استوى املاُء واخلشبة احلائط فتنصب : بزيٍد عمرو فأوصلت الفعل إليهما حبرٍف واحٍد مل َيجز ، ولذلك لو قلت 

  .ملْ َيُجْز إالَّ أن تأيتَ يف مجيع ذلك بواو العطف ، فيجوز وصولُ الفعل » مع « و امسني بوا
واجلواُب الذي ذكرُه هو أنَّ الظروف يُتَّسع فيها ما ال ُيتَّسع يف غريها ، وهذا مجاُع القولِ يف هذه املسألة باختصارٍ 

.  
  .تَّأمُّل جيوُز أن يكون من ُرؤية العْينِ أو من الفكرة وال: والرَّأُي 
  فصل

  :ُشُبَهاٍت  -عليه الصالة والسالم  -حكى عن قوم ُنوحٍ  -سبحانه وتعاىل  -اعلم أنَّ اهللا 
إنَّه بشٌر مثلهم ، وأنَّ التفاوت احلاصل بني آحاد البشر ميتنع انتهاؤه إىل حيث يصري الواحد : أنَُّهم قالوا : األوىل 

  .منهم وجب الطَّاعة جلميع العاملني 
كونه ما اتبعه إالَّ األراذل من القوم كاحلياكِة ، وأصحاب الصنائع اخلسيسة؛ فلو كنت صادقاً التبعك : ة الثاني

]  ١١١: الشعراء [ } أَُنْؤِمُن لََك واتبعك األرذلون { : األشراف والرؤساء ، ونظريه قوله تعاىل يف سورة الشعراء 
.  

ال يف العَقْلِ وال يف رعايِة املصاحلِ العاجلة وال يف قوَِّة اجلدلِ فإذا } ِمن فَْضلٍ  َوَما نرى لَكُْم َعلَْيَنا{ : قوهلم : الثالثة 
  .مل نشاهد فضلك يف شيٍء من هذه األحوال الظاهرة؛ فكيف نعترف بفضلك يف أشرف الدرجات 

» املأل « القِ ، وتقدَّم الكالُم على واعلم أنَّ الشُّْبَهة األوىل ال تليُق إالَّ بالربامهِة الذين ينكرون نبوَّة البشر على اإلط
  ] . ٦٦[ وتقدم الكالم على الشبهة األوىل يف األنعام يف األعراف 

واعلم أنَّه لو ُبِعثَ إىل البشر ملكاً رسوالً لكانت الشبهةُ أقوى يف الطَّْعنِ عليه يف رسالته؛ ألنَُّه خيطر بالبال أنَّ هذه 
أتى هبا من عند نفسه؛ ألنَّ قوَّتهُ أكمل؛ فلهذا ما بعث اهللا إىل البشر رُسوالً  املعجزة اليت ظهرت على يِد هذا امللك

  .إالَّ من البشر 

فهذا أيضاً جهلٌ؛ ألنَّ الرِّفعة يف الدِّين ال تكون باحلسبِ وال } َوَما َنَراكَ اتبعك إِالَّ الذين ُهمْ أََراذِلَُنا { وأمَّا قوهلم 
، بل الفقر أهونُ على الدِّين من الغىن ، واألنبياء ما بعثُوا إال لتْرِك الدُّنيا واإلقبالِ على  باملالِ ، وال باملناصب العاليِة

  .اآلخرِة ، فكيف جيعل الفقرُ يف الدُّنيا طَْعناً يف النبوِة والرسالة 
ليست إالَّ  -تعاىل  -تربة عند اهللا فهو أيضاً جهلٌ؛ ألنَّ الفضيلة املع} َوَما نرى لَكُْم َعلَْيَنا ِمن فَْضلٍ { : وأمَّا قوهلم 

  .بالعلم والعمل ، فكيف اطَّلَُعوا على بواطن اخلَلْق حتَّى عرفوا نفي هذه الفضيلة 
وهذا خطاب مع نوحٍ وقومه ، واملراُد منه تكذيب نوح يف َدْعَوى } َبلْ نَظُنُّكُْم كَاِذبِنيَ { مث قال لُنوح وأتباعه 

  .الرِّسالة 
  .ألَراِذلِ ، أي كذَُّبوهم يف إمياهنم خطاب مع ا: وقيل 

  .} قَالَ ياقوم أَرَأَيُْتْم إِن كُنُت على َبيَِّنٍة مِّن ريب َوآتَانِي َرْحَمةً مِّْن ِعنِدِه { : قوله تعاىل 



 أنَّ حصول املساواِة يف البشريَّةِ ال مينع من حصولِ املفارقِة يف صفِة: وهذا جواٌب عن شبهتهم األوىل ، واملعىن 
وما  -سبحانه  -النبوة والرسالِة ، وذكر الطَّريق الدَّال على إمكانه ، وهو كونُه على بيِّنٍة من معرفِة اهللا وصفاته 

فَُعمَِّيتْ { وهي إمَّا النبوة ، وإمَّا املعجزة الدَّالة على النبوَّة } َوآَتانِي َرْحَمةً مِّْن ِعنِدِه { جيُب وما ميتنُع وما جيوزُ 
  .صارت مظنة خفيت ، والتبست عليكم : أي }  َعلَْيكُْم
  .َبيَِّنةٌ من بيِّنات ربِّي : ، أي » َبيَِّنة « نعٌت ل » مِّن ريب « : قوله 
  .» آتَانِي « وأن يكون متعلقاً ب » َرْحَمةً « ُجيوزُ يف اجلارِّ أيضاً أن يكون نعتاً ل » َرْحَمةً مِّْن ِعنِدِه « : قوله 
فأمَّا القراءة . قرأ األخوان وحفص بضمِّ العني وتشديد امليم ، والباقون بالفتح ، والتخفيف » ْت فَُعمَِّي« : قوله 

أْبهمها عقوبة لكم ، ثُمَّ بُنَِي الفعل ملا لَْم ُيَسمَّ فاعله ، فحذف فاعله للعلم : عماَها اُهللا عليكم ، أي : األوىل فأصلها 
فَعَماَها اهللاُ « مُري الرَّْحَمة مقامه ويدل على ذلك قراءةُ أَبّي هبذا األصل به وهو اهللا تعاىل ، وأقيم املفعولُ وهو ض

  .» َعلْيكُم 
  .من غري ذكرِ فاعلٍ لفظي » فََعَماَها « وُروي عنه أيضاً وعن احلسن وعلّي والسُّلمي 

  .بالواو دون الفاء » وُعمَِّيْت « وروي عن األعمش وابن وثاب 
  .نَّه أسَْنَد الفعل إليها جمازاً وأمَّا القراءة الثانية فإ

فَلَمَّا { : حقيقته أن احلجة كما ُجِعلْت بصريةً وُمْبصرة ، قال تعاىل : فإذا قلَت ما حقيقته؟ قلت : قال الزخمشريُّ 
ألنَّ األعمى ال اآلية؛ } فَُعمَِّيْت َعلَْيكُْم { : جعلت عمياء ، قال تعاىل ]  ١٣: النمل [ } َجآءَْتُهْم آيَاُتَنا مُْبِصَرةً 

فَلْم َتْهدِكُم كما لو َعِمَي على القوم دليلهم يف املفاَزِة بَقُوا : َيْهَتدي وال يَْهِدي غريُه ، فمعىن فََعِميْت عليكم البيِّنةُ 
  .بَِغْير هاٍد 

لت اخلامت يف أدخلُت القلنسوة يف رَأِسي ، وأدخ: هذا من باب القلبِ ، وأصلها فَعميتم أنتم عنها كما تقول : وقيل 
  ]الطويل : [ إصبعي ، وهو كثٌري ، وقد تقدَّم اخلالُف فيه ، وأنشدوا على ذلك 

  .. َتَرى النَّْوَر فيها ُمْدخلَ الظِّلِّ َرأَسه  -٢٩٦٢
[ } لَُه فَالَ َتْحَسَبنَّ اهللا ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُس{ وهذا ممَّا ُيقْلَُب ، إذ ليس فيه إشكال ، ويف القرآن : قال أُبو علي 

  ] . ٤٧: إبراهيم 
  .وبعضهم خيرُِّج البيت على االتِّساع يف الظَّْرِف 

  .أن ُتضيَف إىل أيِّهما شئَت فليس من باب القَلْبِ : يتعدَّى الثنني ، فأنت باخليار » أْخلََف « وأمَّا اآليةُ ف 
، أال ترى » َعلَى « ُدونَ » َعْن «  وقد ردَّ بعضهم كون هذه اآلية من باب املقلوب بأنه لو كان كذلك لتعدَّى ب

  .» َعلَى كَذَا « ال » َعِميُت عن كذَا « أنك تقولك 
  .، أو عليهما معاً؟ » الرَّْحَمة « ، أو على » الَبيِّنة « هل هو عائٌد على » ُعمَِّيْت « واختلف يف الضَّمري يف 

فيكون » البيِّنة « حد ، وإذا قيل بأنه عائٌد على ألنَّ املراد هبما شيٌء وا -وإن كان بلفظ اإلفراد  -وجاز ذلك 
على َبيَِّنٍة مِّن ريب َوآتَانِي َرْحَمةً مِّْن ِعنِدِه { مجلة معترضة بني املتعاطفني ، إذ حقُُّه ، } َوآَتانِي َرْحَمةً مِّْن ِعنِدِه { قوله 

  .} فَُعمَِّيْت 
على أنَّ البيِّنة يف نفسها هي الرَّمحة ، وجيوُز أن ُيَرادَ بالبيِّنِة املعجزة ،  وآتَانِي رْحَمةً بإتيان البيِّنة ،: قال الزخمشريُّ 
  .وبالرَّمحة النبوَّة 

فََعِميَتا؟ قلت : ظاهر على الوجِه األوَّلِ فما وجهه على الوجه الثاين ، وحقُّه أن يقال » فُعمَِّيْت « فقوله : فإن قلت 



« انتهى وقد تقدَّم الكالُم على . د البيِّنة ، وأن يكون حذفه لالقتصار على ذكره مرة فُعمَِّيْت بع: الوجهُ أن ُيقدََّر : 
« منصوبةً وفعل الشَّرط يطلبها جمرورةً ب » البيِّنة « يطلب » أرأيُتم « هذه يف األنعام ، وتلخيصُه هنا أنَّ » أرأيُْتْم 
م البيِّنة من ربِّي إن كنُت عليها أنلزُِمكُموَها ، فحذف أرأْيُت: فأعمل الثَّاين وأضمر يف األول ، والتقدير » َعلَى 

  .املفعولُ األوَّل ، واجلملةُ االستفهاميَّة هي يف حملِّ الثاين ، وجواب الشرط حمذوٌف للدَّاللِة عليه 
يَء بالغائب أوالً أتى هنا بالضَّمريين متصلني ، وتقدَّم ضمُري اخلطاب؛ ألنَُّه أخص ، ولو جِ» أُنلْزُمكُُموَها « : قوله 

  .» أراُهُمين الباطل َشْيطَاناً « وقد أجاز بعضهم االتِّصال واستشهد بقول عثمان . النفصل الضَّمُري وجوباً 
: البقرة [ } فََسَيكْفِيكَُهُم اهللا { وحنوه » أُنلْزِمكم إيَّاَها « : جيوزُ أن يكون الثاين منفصالً كقوله : وقال الزخمشريُّ 

  .، وهذا الذي قاله الزخمشريُّ ظاهُر قول سيبويه وإن كان بعضهم منعُه » فََسيكفيك إيَّاُهْم «  وجيوز]  ١٣٧
  .» أَراُهْمين الَباِطل « وإشباُع امليم يف مثل التركيب واجٌب ، ويضعف سكوهنا ، وعليه 

يكون أراد سكون ميم اجلمع؛  وقرىء بإسكان امليم فراراً من توايل احلركات فقوله هذ حيتمل أن: وقال أُبو البقاِء 
ودخلِت الواُو ُهَنا تتمَّةٌ للميم ، وهو األصلُ يف ميم اجلمع ، وقرىء بإسكان امليم « : ألنَّه قد ذكر ذلك بعدما قال 

  .انتهى » 

  .ُيجوَّزُ الدِّرهَم أعطيتكه ، وغريه يأباه : وهذا إن ثبت قراءةً فهو مذهبٌ ليونس 
  .لفعل ، ويدلُّ عليه ما قال الزجاج وحيتملُ أن يريد سكون ميم ا

أمجع النَّحويون البصريون على أنه ال جيوز إسكانُ حركِة اإلعراب إالَّ يف ضرورة الشعر ، فأمَّا ما ُروي عن أيب 
عمرو فلم يضبطه عنه القراء ، وروى عنه سيبويه أنه كان ُيِخفُّ احلركة وخيتلُسها ، وهذا هو احلقُّ وإمنا ُجيوزُ 

  ]السريع : [ يف الشعر حنو قول امرىء القيس  اإلسكانُ
  .. فالَيْوَم أشَْرُب غَْيَر ُمسَْتْحِقبٍ  -٢٩٦٣

  .وكذا قال الزخمشري أيضاً 
وحكى عن أيب عمرو إسكانُ امليم ، ووجهه أنَّ احلركة مل تكن إالَّ خلسةً خفيفةً ، فظنَّها الرَّاوي ُسكُوناً ، واإلسكانُ 

ليل ، وسيبويه ، وُحذَّاقِ البصرييني؛ ألنَّ احلركة اإلعرابية ال ُيسَوَّغ طرحها إالَّ يف ضرورة الصَّريُح حلٌن عند اخل
  .الشِّْعرِ 

بسكون هذه امليم ، وقد تقدَّم الكالُم على ذلك » أُنلُزِْمكُُموَها « : وقد حكى الكسائيُّ والفرَّاُء : قال شهاُب الدِّين 
  .أعين تسكني حركِة اإلعرابِ فكيف جتعلونه حلْناً؟  ،]  ٥٤[ ُمْشَبعاً يف سورة البقرة 

  .يتعدَّى الثنني ، أوهلما ضمري اخلطاب ، والثاين ضمري الغيبة » ألزم « و 
  .مجلة حالية ، جيوز أن تكون للفاعل ، أو ألحِد املفعولني } َوأَنُتْم لََها كَارُِهونَ { و 

  .ٌت شاذَّةٌ خمالفةٌ للسَّواد أْضرَْبُت عنها لذلك وقدَّم اجلارَّ ألْجل الفواصل ، ويف اآلية قراءا
لو قدر األنبياء أن ُيلزموا قومُهم « : قال قتادةُ . » أنلزمكم البينة ، وأنتم هلا كَارُهون ال تُريُدوهنَا « : واملعىن 

  .» أللزموا ، ولكن مل يقدروا 
  .} وياقوم الا أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه َماالً { : قوله تعاىل 

، وأن يعوَد على الدِّين الذي هو امللَّة ، وأن » َنِذيٌر « جيوُز أن يعود على اإلنذار واملفهوم من » َعلَْيِه « ضَّمري يف ال
  .يعود على التَّبليغ 

حتَّى أنا ال أطلُب على تبليغِ الرِّسالِة ماالً : اتََّبَعك األَراذل ، فقال : وهذا جواٌب على الشُّبهِة الثانية ، وهي قوهلم 



يتفاوت احلالُ بسبب كون املستجيب فقرياً ، أو غنياً ، وإمنا أجري علَى هذه الطاعة على رب العاملني ، وإذا كان 
  .كذلك فسواء كان غنياً أو فقرياً ، مل يتفاوت احلال يف ذلك 

ي إمنا أتيت هبذه األمور ألتوسَّل هبا إنكم ملَّا نظرمت إىل هذه األمور وجدُتُموين فقرياً ، وظننتم أنِّ: وحيتمل أنَّه قال هلم 
إِنْ أَْجرَِي إِالَّ على َربِّ { إىل أخذ أموالكم ، وهذا الظَّن منكم خطأ ، وإنِّي ال أسألكم على تبليغ الرسالة أْجراً ، 

  ] . ١٠٩: الشعراء [ } العاملني 
  .» طارد «  بتنوين» بطَارٍد الذيَن « قرىء } َوَمآ أََناْ بِطَارِِد الذين { : قوله 

  .على األصل يعىن أنَّ أصل اسم الفاعل مبعىن احلال واالستقبال العملُ وهو ظاهُر قول سيبويه : قال الزخمشري 
  :أألصل اإلضافةُ ال الَعَملُ ، ألنَُّه قد اعتورُه َشَبهَان : ُيمكن أن يقال : قال أُبو حيَّان 

  .الشبه باملضارع وهو شبٌه بغري جنسه : أحدمها 
  .شبههُ باألمساِء إذا كانت فيه اإلضافةُ؛ فكان إحلاقه جبنسه أوىل : خر واآل

صفةٌ ال ُبدَّ منها إذ اإلتيانُ هبذا » َتْجَهلُون « : استئناٌف يفيُد التَّعليل ، وقوله } إِنَُّهْم مُّالَقُو َربِّهِْم { : وقوله 
  .جدُّد كلَّ وقٍت املوصوِف دون صفته ال يفيُد ، وأتى هبا فعالً ليدلَّ على التَّ

  فصل
كالدَّليل على أنَّ القوم سألوه لئالَّ يشاركوا الفقراَء ، فقال صلى اهللا عليه } َوَمآ أََناْ بِطَارِِد الذين آمنوا { : قوله 

كالدَّليل على أنَّهم } َوَما نََراَك اتبعك إِالَّ الذين ُهْم أََراِذلَُنا { ، وأيضاً قوهلم » وَما أَنا بطارِِد الذين آمُنوا « : وسلم 
  .طلبوا منه طردهم؛ فكأنَّهم يقولون لو اتَّبََعك األشراف لوافقناهم 

  :مثَّ ذكر ما يوجب االمتناع من طردهم ، وهو أنَّهم مالقُو ربِّهم ، وهذا الكالُم حيتملُ وجوهاً 
  .هذا األمر ينكشُف عند لقاِء ربِّهم يف اآلخرة  أنَُّهم قالوا إنَّهم منافقون فيما أظهروا فال تغترَّ هبم؛ فأجاب بأنَّ: منها 

أنَّهُ جعله علَّة يف االمتناع من الطَّْرِد ، وأراد أهنم مالقو ربِّهم ما وعدهم ، فإن طردهتم استخصموين يف : ومنها 
  .اآلخرة 
  . أنَّهُ َنبَّه بذلك على أنَّا جنتمع يف اآلخرة؛ فأعاقب على طردهم فال أجد من ينصرين: ومنها 

  .} ولكين أََراكُْم قَْوماً َتْجَهلُونَ { : مث بيَّن أنَّهم َيْبُنون أمرُهم على اجلَْهلِ بالعواقب واالغترارِ بالظَّواهرِ فقال 
إِن طَرَدتُُّهْم أَفَالَ { من مينعين من عذاب اهللا ]  ٣٠: هود [ } وياقوم َمن َينصُُرنِي ِمَن اهللا إِن طَرَدتُُّهْم { : مث قال 

  .تتَِّعظُونَ } ذَكَُّرونَ َت
على أنَّ العقل والشرع تطابقا على تعظيم املؤمن التَّقي ، وإهانِة الفَاجرِ ، فلو عظَّْمُت الكافر وطردتُ : واملعىن 

املؤمن وأهنتُه كنت على ِضّد دين اهللا؛ فأْستْوجُب حينئٍذ العقاَب العظيَم ، فمن الذي ينُصُرين من اهللا ، ومن الذي 
  .ُصين من عذابِ اهللا ُيَخلِّ

فقالوا دلَّت اآليةُ على أنَّ طرَد  -عليهم الصالة والسالم  -واحتجَّ قوم هبذه اآلية على ُصُدورِ الذَّنب من األنبياء 
طرد املؤمنني لطلب مرضاة  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -املؤمنني لطلب مرضاة الكفار معصية ، مث إن حممداً 

]  ٥٢: األنعام [ } َوالَ َتطُْرِد الذين َيْدُعونَ َربَُّهْم بالغداة والعشي { : يف قوله  -عزَّ وجلَّ  - الكفار حىت عاتبه اهللا
.  

صلوات  -حيمل الطَّرد املذكور يف هذه اآلية على الطَّرد املطلق املؤبَِّد ، والطَّرد املذكور يف واقعة حممٍد : زاجلواُب 
  .املُقيَِّد يف أوقاٍت معينٍة رعاية للمصلحة  على -اهللا الرب الرحيم وسالمه عليه 



} َوالَ أَْعلَُم الغيب { فآيت منها ما تطلبون ، } َوالَ أَقُولُ لَكُْم ِعنِدي َخزَآِئُن اهللا { : ثُمَّ أكََّد هذا البيان فقال 
  .فأخربكم مبا ُتريُدونَ 

عليه الصالة  -تََّبُعوَك يف ظاهر ما ترى منهم ، فأجاهبم نوح إنَّ الذين آمُنوا بك إنَّما ا: إنَّهم ملَّا قالوا لنوح : وقيل 
ِعْنِدي خزائن غيوب اهللا اليت يعلم منها ما يضمره الناس ، وال أعلم علم الغيب : ال أقول لكم : فقال  -والسالم 

َما { : هذا جواب لقوهلم  }َوالَ أَقُولُ إِنِّي َملٌَك { فأعلم ما يسرونه يف نفوسهم ، فسبيلي قبول ما ظهر من إمياهنم ، 
ال أقولُ إنِّي ملٌك حتَّى أتعظََّم بذلك عليكم ، بل طريقي : وقيل معناه ]  ٢٧: هود [ } َنرَاَك إِالَّ َبشَراً مِّثْلََنا 

  .اخلضوع والتَّواضع ، ومن كان طريقه كذلك فإنَُّه ال يستنكُف عن خمالطِة الفقراِء واملساكني 

ال أدَّعي كذا وكذا ، إمنا : ألنَّ اإلنسان إذا قال : على تفضيل املالئكِة على األنبياء قالوا  واحتجَّ قوم هبذه اآلية
َوالَ أَقُولُ { : مث أكََّد هذا البيان بطريق آخر فقال . حيسُن إذا كان ذلك الشيء أشرف من أحوال ذلك القائل 

ال أقولُ : وهذا كالداللة على أهنم يعيبون أتباعهم ، وحيتقروهنم ، فقال }  ِللَِّذيَن تزدري أَْعُيُنكُْم لَن يُْؤِتيَُهُم اهللا َخيْراً
ألنَّ ذلك من باب } اهللا أَْعلَُم بَِما ِفي أَْنفُسِهِْم { توفيقاً وإمياناً وأجراً : لن يؤتيهم اهللا َخْيراً ، أي : للذين حيتقروهنم 

م فيؤتيهم اهللا خري ُملٍك يف اآلخرة؛ فأكون كاذباً فيما أخربتُ الغَْيبِ ال يعلمه إال اهللا ، فربَّما كان باطنهم كظاهره
  .به ، فإن فعلُت ذلك كنُت من الظَّاملَني لنفسي 

كأنَّه أخرب عن } َوالَ أَقُولُ لَكُمْ { : الظَّاهُر أنَّ هذه اجلملة ال حملَّ هلا عطفاً على قوله } َوالَ أَْعلَُم الغيب { : وقوله 
َوالَ { : إنَّ قوله تعاىل « : وقد تقدَّم يف األنعام أنَّ هذا هو املختار ، وأنَّ الزخمشري قال . الث نفسه هبذه اجلمل الث

أَنا أعلُم الَغْيبَ : عندي خزائُن اهللا ، وال أقولُ : ال أقول : أي } ِعنِدي َخَزآِئُن اهللا { معطوٌف على } أَْعلَُم الغيب 
 «.  

حَقََر ، فأبدلت تاُء االفتعال دَاالً بعد الزَّاي وهو مطرد ، ويقالك : ى يَْزرِي ، أي تفتعل من َزَر» َتزَْدرِي « : قوله 
وعائُد املوصول حمذوٌف ، أي َتزَْدرِيهم أعينكم ، أي . قصَّرت به : أي » أْزَرْيتُ بِِه « إذا عبته ، و » َزَرْيُت َعلْيِه « 
  ]الوافر : [ حتتقرهم وتُقَصِّر هبم؛ قال الشاعر : 

  وِفي أثْوابِِه أََسٌد َهُصوُر... َتَرى الرَُّجلَ النَِّحيَف فتْزَدرِيِه  -٢٩٦٤
  ]الوافر : [ وقال الشارع أيضاً 

  َحليلُتُه ويْنهَرُه الصَّغِري... ُيَباعدُه وتْزَدريِه  -٢٩٦٥
لن « بليغ إذ لو كانت لكان القياس ألْجلِ الذين ، وال ُجيوزُ أن تكون اليت للتَّ: للتَّعليل ، أي » للَّذيَن « والالَُّم يف 

  .باخلطاب » ُيؤتيكُم 
  .} قَالُواْ يانوح قَْد جَاَدلَْتَنا فَأَكْثَْرَت جَِدالََنا فَأَْتنِا بَِما َتِعُدَنآ إِن كُنَت ِمَن الصادقني { : قوله تعاىل 

  ] . ٥٤: الكهف [ } َدالً أَكْثََر َشْيٍء َج{ : كقوله » َجَدلنا «  -رضي اهللا عنهما  -قرأ ابُن عبَّاس 
  .» هو مبعىن غلبتنا باجلَدلِ « : بغري ألٍف فيهما ، وقال » َجَدلْتنا فأكْثَْرَت جدلنا « ونقل أبو البقاء أنه قرىء 

  .تَعدناه : ، فالعائُد حمذوٌف ، أي » الذي « مبعىن » ما « جيوزُ أن يكون » بَِما َتِعُدَنا « : وقوله 
  .بوعدك إيَّانا : ة ، أي وجيوُز أن تكون مصدري

  .» فَأتَِنا « جوابه حمذوٌف أو متقدِّمق وهو » إن كنت « : وقوله 
  فصل

كان قد أكثر يف اجلدال معهم وذلك اجلدالُ كان يف بيان  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -دلَّت هذه اآلية على أنَّه 



ة يف تقرير الدَّالئل ويف إزالةِ الشُُّبهاِت حرفةُ األنبياِء ، وأنَّ التَّوحيد ، والنبوة ، واملعاد ، وهذا يدلُّ على أنَّ اجملادل
فَأَْتنِا { : التقليَد واجلَْهلَ واإلصرار حرفةُ الكفَّار ، ودلَّت على أنَّهم استعجلوا العذاب الذي كان يعدهم به ، فقالوا 

  :أجاهبم بقوله  -لسالم عليه الصالة وا -ثُمَّ إنه } بَِما َتِعُدَنآ إِن كُنَت ِمَن الصادقني 

أنَّ إنزال العذاب ليس إيلَّ ، وإمنا هو خلق اهللا فيفعله إن شاء ، : أي ]  ٣٣: هود [ } إِنََّما َيأْتِيكُمْ بِِه اهللا إِن َشآَء { 
  .ال مينعه : وإذا أراد إنزال العذاب فإنَّ أحداً ال يعجزه ، أي 

{ : يضلكم ، قوله : أن أنصح لكم إن كان اهللا يريد أن يغويكم ، أي  إن أردُت} َوالَ َينفَُعكُْم نصحي { : مث قال 
قد تقدَّم حكم توايل الشرطني ، وأن ثانيهما قيد يف األوَّل ، وأنه ال بد من سبقه } إِنْ أَرَْدتُّ أَنْ أَنَصَح لَكُمْ إِن كَانَ 

  .» ال َيْنفُعكم ُنْصِحي « : قوله  جزاؤه ما دل عليه» إنْ كانَ اُهللا « : لألوَّل ، وقال الزخمشريُّ هنا 
إنْ أْحَسْنَت إيلَّ أْحَسْنتُ « : وهذا الدليل يف حكم ما دلَّ عليه؛ فوصل بشرٍط ، كما وصل اجلزاء بالشَّرط يف قوله 

  .» إنْ أمكنين 
« : للشَّرط األول حنو  حكُم الشَّرِط إذا دخل على الشَّْرطِ أن يكون الشَّرطُ الثَّاين واجلواب جواباً: وقال أبو البقاء 

مجيُع ما بعده ، وإذا كان » إنْ أَتْيَتين « جوابُ » إنْ كَلَّْمَتين أكْرَْمتك « : فقولك » إنْ أتَْيَتنِي إنْ كلَّمَتين أكَْرْمُتكَ 
ن كلَّمه مثَّ أتاهُ كذلك كان الشَّرطُ األول يف الذِّكر مؤخَّراً يف املعىن ، حتَّى إن أتاه مث كلَّمه مل جيب اإلكرام ، ولكن إ

إِن َوهََبْت َنفَْسَها { وجب اإلكرام ، وعلَّةُ ذلك أنَّ اجلواب صار معوَّقاً بالشَّرطِ الثاين ، وقد جاء يف القرآن منه 
  ] . ٥٠: األحزاب [ } ِللنَّبِيِّ إِنْ أََراَد النيب 
يدلُّ على عدم  -وظاهُر القصة املرويَّة  -هُ فظاهُر» إنْ أراَد . . . إنْ وهَبْت « : أما قوله : قال شهاُب الدِّين 

للنكاح إمنا هو ُمرتَّبٌ  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -اشتراِط تقدُّم الشَّرط الثاين على األوَّلِ ، وذلك أنَّ إرادته 
كاحها ، فوهبت ، وهو على هبة املرأِة نفسها له وكذا الواقعُ يف القصَّة ، ملَّا وهبت أراد نكاحها ، وملْ ُيْرَو أنه أراد ن

  .يف موضعه  -تعاىل  -حيتاُج إىل جوابٍ ، وسيأيت إن شاء اهللا 
بكم اإلغواء ،  -تعاىل  -وقال ابُن عطيَّة هنا وليس ُنْصِحي لكم بنافع ، وال إراديت اخلَري لكم مغنيةً إن أراد اُهللا 

ني ، وأنَّ إرادة البشر غُري ُمْغنِيٍة ، وتعلُُّق هذا والشرطُ الثاين اعتراض بني الكالم ، وفيه بالغةٌ من اقتران اإلرادت
  .» ال َيْنفَُع « وتعلُُّق اآلخر ب » ُنْصِحي « الشرط هو ب 

ألنَُّه عقبُه ، وجواب الثاين أيضاً ما دلَّ » وال َيْنفَُعكُْم « : وتلخص من ذلك أنَّ الشرط مدلولٌ على جوابه بقوله 
. وإنْ أردت أنْ أنصح لكم إن كان اهللا يريد أن يغويكم فال ينفُعكْم ُنصِحي : على جواب األول وكأنَّ التقدير 

إنْ كان اهللا يريُد أن ُيغويكُم فإن أردُت أن أنصح لكم ، فال : وهو من حيث املعىن كالشَّرط إذا كان بالفاِء حنو 
  .َينفَُعكُْم ُنْصِحي 

  : بضم النوِن ، وهو حيتملُ وجهني» ُنْصحي « : وقرأ اجلمهور 
  .أنه اسٌم ال مصدٌر : املصدريةُ كالشُّكر والكُفْر والثاين : أحدمها 

  .بفتح النُّون ، وهو مصدٌر فقط » َنْصحي « وقرأ عيسى بن عمر 
وهذا ال جيوُز؛ ألنَّ اهللا تعاىل ال يسنُد إليه هذا الفعل وال يوصف » إذا عرف اُهللا « : ويف غضون كالم الزخمشري 

شرطيةً بل » إنْ « ال يتعيَّن أن تكون : م علةُ ذلك يف غضون كالم أيب حيَّان وللمعتزيلِّ أن يقول مبعناه ، وقد تقدَّ
  .» ما كان اُهللا يريد أن ُيغويكُْم « : هي نافيةٌ ، واملعىن 



  .ال اظن أحداً يرضى هبذه املقالة : قال شهاُب الدِّين 
  فصل

قد يريُد الكُفَْر من العبِد ، فإذا أرادَ اله منه ذلك امتنع صدور اإلميان  -تبارك وتعاىل  -دلَّت هذه اآلية على أنَّ اهللا 
َوالَ َينفَُعكُْم نصحي إِنْ أََرْدتُّ أَنْ أَنَصحَ لَكُْم إِن كَانَ اهللا يُرِيدُ { : قال  -عليه الصالة والسالم  -منه؛ ألنَّ نوحاً 

  .} أَن ُيْغوَِيكُمْ 
  .يرضى هبذه املقالة  ال أظن أحداً: قال شهاُب الدِّين 

  فصل
قد يريُد الكُفَْر من العبِد ، فإذا أرادَ اهللا منه ذلك امتنع صدور اإلميان  -تبارك وتعاىل  -دلَّت هذه اآلية على أنَّ اهللا 

كَانَ اهللا يُرِيدُ َوالَ َينفَُعكُْم نصحي إِنْ أََرْدتُّ أَنْ أَنَصحَ لَكُْم إِن { : قال  -عليه الصالة والسالم  -منه؛ ألنَّ نوحاً 
  .} أَن ُيْغوَِيكُمْ 

ظاهُر اآلية يدلُّ على أن اهللا تعاىل إذا أراد إغواء القوم مل ينتفعوا بنصح الرسول صلى اهللا عليه وسلم : قالت املعتزلةُ 
ن مل قلتم إنه تعاىل لو أراد إغواء عبٍد فإنَّه ال ينفعُه نصح النَّاصحني ، لك -تعاىل  -، وهذا مسلٌم ، فإنا نعلم أنَّ اهللا 

  أراد هذا اإلغواء ، والنزاع ما وقع إال فيه؟
إنَّما ذكر هذا الكالم ليدل على أنَُّه تعاىل ما أغواُهم ، بل فوَّضَ  -عليه الصالة والسالم  -بل نقول إنَّ نوحاً 

صح فائدة ، ولو ملْ يكُن فيه أنه تعاىل لو أراد إغواءهم ملا بقي يف الن: األول : االختيار إليهم ، وبيانه من وجهني 
فائدة ملا أمره بنصح الكفار ، وأمجع املسلمون على أنه مأمورٌ بدعوة الكفار ونصيحتهم ، فعلمنا أنَّ هذا النُّصح ال 

  .خيلُو من الفائدة ، وإن مل يكن خالياً عن الفائدة وجب القطع بأنَُّه تعاىل ما أغواهم 
اهللا تعاىل أغواهم؛ لصار هذا عذراً هلم يف عدم اإلتيان باإلميان ولصار نوح منقطعاً لو ثبت احلكم عليهم بأنَّ : الثاين 

إنَّك سلمت أنَّ اهللا تعاىل إذا أغوانا فإنَّه ال يبقى يف نصحك ، وال يف اجتهادك : يف مناظرهتم؛ ألنَّهم يقولون له 
ني ، فلْم َيلَْزْمَنا قبول هذه الدعوة؛ فثبت أنَّ األمر لو كان فائدةٌ؛ فإذا ادَّعَْيَت أنَّ اهللا تعاىل أغوانا؛ فقد جعلتنا مغلُوب

؛ فثبت مبا ذكرنا أنَّ هذه اآلية ال -عليه الصالة والسالم  -كما قالُه اخلصُم؛ لصار هذا حجة للكافر على نُوح 
  :تدلُّ على قول اجملربة ، مث إنَّهم ذكروا تأويالت 

عليه الصالة والسالم  -انوا يقولون إنَّ كفرهم بإرادة اهللا؛ فعند هذا قال نوحٌ أنَّ أولئك الكُفَّار جمربة ، وك: األول 
  .إن نصيَحيت ال تنفُعكُم إن كان األمُر كما تقولون  -

فلن ينفعك : ال أقدُر على غري ما أنا عليه؛ فيقول الوالُد : أن يعاقب الرَّجلُ ولدُه على ذنبه ، فيقول الولد : ومثاله 
  .وليس املراُد أنَّهُ يصدِّقُه على ما ذكره ، بل على وجه اإلنكار لذلك  إذنْ ُنْصِحي ،

ال ينفعكم ُنْصِحي اليوم إذا نزل بكُم العذاُب؛ : يَُعذِّبكم واملعىن : أي » ُيغْويكُم « معىن : قال احلسُن : الثاين 
فُعكم نصحي إذا آمنتم قبل ُمشاهدِة العذابِ فأمنتم يف ذلك الوقت؛ ألنَّ اإلميان عند ُنُزول العقابِ ال يقبلُ وإنَّما ين

.  
: ، أي ]  ٥٩: مرمي [ } فََسْوَف َيلْقُونَ غَّياً { : الغوايةُ هي اخليبة من الطَّلب بدليل قوله : قال اجلُبائي : الثالث 

  ]الطويل : [ خيبة من خري اآلخرة؛ قال الشاعر 
  ِئمَاوَمْن َيْغَو ال َيْعَدْم َعلى الغَيِّي ال...  -٢٩٦٦
أنه إذا أصرَّ على الكُفْرِ ، ومتادى فيه ، منعه اهللا األلطاف ، وفوَّضه إىل نفسه؛ فهذا شبيه مبا إذا أراد : الرابع 



إنَّ اهللا أغواه ، هذا مجلة كالمِ املعتزلِة يف هذا البابِ ، وتقدَّم اجلواُب عن : إغواءُه؛ فلهذا السَّبب حسن أن يقال 
فيجازيكم بأعمالكم ، وهذا } ُهَو َربُّكُْم َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ { :  فائدة يف اإلعادة ، ثَم قال أمثال هذه الكلمات ، فال

  .هناية الوعيد والتهديد 
رضي اهللا  -قاله ابن عباس  -عليه الصالة السالم  -اختلقه ، وافتعله ، يعين نوحاً } أَْم َيقُولُونَ افتراه { : قوله 

  . -عنهما 
واهلاء ترجع إىل الوحي ] يعين حممَّداً صلوات اهللا الرب الرحيم وسالمه عليه :  -رضي اهللا عنه  - وقال مقاتلٌ[ 

  .الذي بلغه إليهم 
كسب الذَّنب ، وهذا من باب حذف : إثِْمي ووبال جرمي ، واإلجراُم : أي } قُلْ إِِن افتريته فََعلَيَّ إِْجَراِمي { 

إن كنُت افتريُته فعليَّ عقاب : إجْرامي ، ويف اآلية حمذوٌف آخر ، وهو أنَّ املعىن  فعليَّ عقاب: املضاف؛ ألنَّ املعىن 
جرمي ، وإن كنُت صادقاً وكذَّْبُتمونِي فعليكم عقاب ذلك التكذيب ، إالَّ أنَّه حذف هذه البقية لداللة الكالم عليه 

.  
  .مبتدأٌ وخٌرب ، أو فعلٌ وفاعلٌ : » فََعلَيَّ إجَْراِمي « : قوله 

ثالثياً وأنشدوا » َجَرَم « ، وهو مصدر أْجَرَم ، وأْجرَم هو الفاشي ، وجيوُز » إجَْراِمي « واجلمهوُر على كسر مهزة 
  ]الوافر : [ 

  بَِما َجَرَمْت َيِدي وجََنى ِلَسانِي... طَرِيُد َعشريٍة وَرِهُني ذَْنبٍ  -٢٩٦٧
كقفل وأقْفَال ، واعلم أنَّ » ُجْرم « حَّاس ، وخرَّجه على أنَّه مجعُ بفتحها ، حكاهُ النَّ» أجَْراِمي « وقرىء يف الشاذّ 

ال يدلُّ على أنَُّه كان شاكّاً ، إالَّ أنَُّه قولٌ يقال على وجِه اإلنكارِ عند اليأس } قُلْ إِِن افتريته فََعلَيَّ إِْجَراِمي { قوله 
  .من القبولِ 

َواْصَنعِ الْفُلَْك بِأَْعيُنَِنا ) ٣٦(ِمْن قَْوِمَك إِلَّا َمْن قَْد آَمَن فَلَا َتْبَتِئْس بَِما كَاُنوا َيفَْعلُونَ  َوأُوِحَي إِلَى نُوحٍ أَنَُّه لَْن ُيْؤِمَن
ْن قَْوِمِه َسِخُروا ِمْنهُ وََيْصَنُع الْفُلَْك َوكُلََّما َمرَّ َعلَْيِه َملَأٌ ِم) ٣٧(َوَوْحيَِنا وَلَا ُتَخاطِْبنِي ِفي الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ 

فََسْوَف َتْعلَُمونَ َمْن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيخْزِيِه وََيِحلُّ َعلَْيِه ) ٣٨(قَالَ إِنْ َتْسَخرُوا ِمنَّا فَإِنَّا َنْسَخُر مِْنكُْم كََما َتْسَخُرونَ 
ا احِْملْ ِفيَها ِمْن كُلٍّ َزْوَجْينِ اثَْنْينِ َوأَْهلََك إِلَّا َمْن َسَبَق َعلَْيِه حَتَّى إِذَا َجاَء أَمُْرَنا َوفَارَ التَّنُّوُر قُلَْن) ٣٩(َعذَاٌب ُمقِيٌم 

َوقَالَ ارْكَُبوا ِفيَها بِْسمِ اللَِّه َمْجَراَها َومُْرَساَها إِنَّ رَبِّي لََغفُورٌ َرحِيمٌ ) ٤٠(الْقَْولُ َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه إِلَّا قَِليلٌ 
َع الْكَافِرِيَن َتْجرِي بِهِْم ِفي َمْوجٍ كَالْجِبَالِ َوَناَدى ُنوٌح اْبَنُه َوكَانَ ِفي َمعْزِلٍ َيا بَُنيَّ اْركَْب َمَعَنا َولَا َتكُْن َم َوِهَي) ٤١(
َمْن َرِحَم َوَحالَ َبْيَنُهَما الَْمْوجُ  قَالَ َسآوِي إِلَى جََبلٍ يَْعِصُمنِي ِمَن الَْماِء قَالَ لَا َعاِصَم الَْيْوَم ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِلَّا) ٤٢(

َوِقيلَ َيا أَْرُض اْبلَِعي َماَءِك َوَيا َسَماُء أَقِْلِعي َوِغيضَ الَْماُء َوقُِضيَ الْأَْمُر َواْسَتَوْت َعلَى ) ٤٣(فَكَانَ ِمَن الُْمْغَرِقَني 
  ) ٤٤(الُْجوِديِّ َوقِيلَ ُبْعًدا ِللْقَْومِ الظَّاِلِمَني 

} أَنَّهُ لَن ُيْؤِمَن { مبنياً للمفعول ، والقائُم مقام الفاعل » أوِحيَ « اجلمهور على } َوأُوِحَي إىل ُنوحٍ { : اىل قوله تع
  .أوِحَي إليه عدُم غيمان بعض القوم : أي 

  :وجهان بكسر اهلمزة وفيها » إنَُّه « ،  -سبحانه وتعاىل  -مبنياً للفاعل وهو اهللا » أْوَحى « وقرأ أبو الربهسم 
  .أنَُّه على إضمار القول  -وهو أصلٌ للبصريني  -: أحدمها 
  .أنَُّه على إجراء اإلحياء ُمْجَرى القول  -وهو أصلُ للكوفيني  -: والثاين 



بلغه ما يكرهه؛ : ابتأَس فالنٌ ، أي : هو تفتعل من الُبؤسِ ، ومعناه احلزنُ يف استكانة ، ويقال » فَالَ َتبَْتِئْس « قوله 
  ]البسيط : [ ال ق

  ِمْنُه وأقُْعْد كَرِمياً َناِعَم البَالِ... َما َيقِْسمِ اُهللا أقَْبلَ غَْيَر ُمْبتَِئسٍ  -٢٩٦٨
  ]البسيط : [ وقال آخر 
  فَلَْم نَْبَتِئْس والرُّْزُء ِفيِه َجِليلِ... وكَْم ِمْن َخليلٍ أْو َحميمٍ ُرزِئُْتُه  -٢٩٦٩
  فصل

لقول بالقضاِء والقدرِ؛ ألنَّه تعاىل أخرب بأهنم ال يؤمنون بعد ذلك ، فلو حصل إمياهنم؛ دلَّت هذه اآلية على صحة ا
لكان إمَّا مع بقاِء هذا اخلرب صدقاً ، ومع بقاء هذا العلم علماً ، أو مع انقالب هذا اخلرب كذباً ومع انقالبِ هذا 

  .العلم جهالً 
خبار عن عدمِ اإلمياِن صدقاً ، ومع كون العلم بعد اإلميان حاصالً واألولُ باطلٌ؛ ألنَّ وجود اإلميان مع أن يكون اإل

  .حال وجود اإلميان مجٌع بني النَّقيضني 
جهالً وخربه كذباً حمال ، وملا كان صدور اإلميان منهم ال بدَّ  -تعاىل  -والثاين أيضاً باطلٌ؛ ألنَّ انقالب علم اهللا 

كلَّ واحٍد منهما حمالٌ كان صدور اإلميان منهم حماالً ، مع أنَّهم  وأن يكون على أحد هذين القسمني ، وثبت أنَّ
يف كُلِّ ما أخرب عنه ،  -فالقوُم كاُنوا مأمورين باإلميان ، ومن اإلميان تصديق اهللا تعاىل : كانوا مأمورين به ، وأيضاً 

إنَّهم كاُنوا مأمورين بأن يؤمنوا بأنَّهم : ينبغي أن يقال ف} لَن ُيْؤِمَن ِمن قَْوِمَك إِالَّ َمن قَْد آَمَن . . . { وقد أخرب أنَُّه 
  .ال يؤمنون ألبتة ، وذلك تكليٌف باجلمع بني النَّقيضني 

  .} واصنع الفلك بِأَْعُينَِنا وََوْحيَِنا { : قوله تعاىل 
  .باحلفظ  حمفُوظاً بأعيننا ، وهو جماٌز عن كالء اهللا له: أي » اْصَنع « حالٌ من فاعل » بأْعينَِنا « 

وقرأ . الذين يتفقَُّدونَ األخباَر ، واجلمع حينئٍذ حقيقةٌ : املراد هبم املالئكة تشبيهاً هلم بعيون النَّاس ، أي : وقيل 
  .مدغمة » بأْعُينَّا « طلحةُ بُن مصرف 

  فصل
وأرواح غريه من اهلالكِ الظَّاهر أنه أمر إجياب؛ ألنَّه ال سبيل إىل صون روح نفسه ، } واصنع الفلك { : قوله تعاىل 

إال هبذا الطريق ، وصون النَّفْسِ من اهلالك واجب ، وما ال يتم الواجب إالَّ به فهو واجٌب ، وحيتملُ أن يكون أمر 
إباحٍة ، وهو مبنزلة أن يتخذ اإلنسانُ لنفسه داراً يسكنها ، أو يكون ذلك تعليماً له وملن بعده كيفية عمل السفينة ، 

خلَّص موسى وقومه من الطُّوفان من  -تبارك وتعاىل  -من باب ما ال يتمُّ الواجب إالَّ به ، فإنَّ اهللا  وال يكونُ ذلك
  .غري سفينٍة ، وكان ذلك معجزة له 

  :فال ميكُن إجراؤه على ظاهره لوجوٍه » بأْعيُنَِنا « : وأما قوله 
  ] . ٣٩: طه [ } َولُِتْصَنَع على عيين { : عاىل أنه يقتضي أن يكون هللا أعني كثرية ، وهذا يناقض قوله ت: أحدها 
قطعت بالسكني ، وكتبت بالقلم ، ومعلوم أن ذلك : أنَُّه يقتضي أن يصنع الفلك بتلك األعني ، كقولك : وثانيها 
  .باطل 

  :ُمَنزَّه عن األعضاء ، واألبعاض؛ فوجب املصُري إىل التأويل ، وهو من وجوه  -تعاىل  -أنَّه : وثالثها 
  .ناظر عليه : فالن عني فالن أي : بنزول امللك؛ فيعرفه خبرب السفينة ، يقال : أي » بِأْعُينَِنا « معىن : األول 
أنَّ من كان عظيَم العنايِة بالشيء فإنه يضع عينه عليه؛ فلمَّا كان وضع العني على الشَّيء سبباً ملبالغة احلفظ : والثاين 



حبفظنا إيَّاك حفظ من يراك ، وميلك دفع السُّوء : معناه : لهذا قال املفسِّرون جعل العني كناية عن االحتفاظ ، ف
  .عنك 

  :وحاصل الكالم أن عمل السَّفينة مشروط بأمرين 
  .أن ال مينعه أعداؤه من ذلك العمل : أحدمها 
  .أن يكون عاملاً بكيفيَّة تأليف السَّفينة وتركيبها : والثاين 
  .شارة إىل أنَّه تعاىل يوحي إليه كيفية عمل السَّفينة إ» َوَوْحيَِنا « : وقوله 
ال تطلب منِّي تأخري العذاب عنهم ، فإنِّي قد : فقيل } َوالَ ُتَخاطِْبنِي ِفي الذين ظلموا إِنَُّهْم مُّْغَرقُونَ { : وقوله 

َتذَْر َعلَى األرض ِمَن  رَّبِّ الَ{ : حكمُت عليهم هبذا احلم ، فلمَّا علَم نوٌح ذلك دعا عليهم بعد ذلك وقال 
يف تعجيلِ العذابِ فإنِّي ملَّا قضيُت عليهم إنزال العذاب » ال ُتَخاِطبْنِي « : وقيل ] .  ٢٦: نوح [ } الكافرين دَيَّاراً 

  .يف وقت معني كان تعجيله ممتنعاً 
  .بانه وامرأته » الذيَن ظلُموا « املراُد ب : وقيل 
. يف ذلك الوقت كان يصدق عليه أنه يصنع الفلك : هذا حكايةُ حال ماضيه أي : يل ق} َوَيْصَنُع الفلك { : قوله 
إن جربيل أتى ُنوحاً عليه السَّالم : قيل . » َيْصَنع « : وأقبل يصنع الفلك ، فاقتصر على قوله : ألتقديُر : وقيل 
اْصَنْع فإنََّك : إنَّ ربَّك يقولُ : ارٍ؟ فقال كيف أصنع ولست بنجَّ: إنَّ ربَّك يأُمرُك أن َتْصَنَع الفلك ، فقال : فقال 

  .أوحى اهللا إليه جيعلها مثل ُجؤُجؤ الطَّائر : وقيل . بَعْينِي ، فأخذ القدوم ، وجعل يصنُع وال خيطئ 
} ين دَيَّاراً رَّبِّ الَ َتذَْر َعلَى األرض ِمَن الكافر{ : ملَّا َدَعا على قومِه وقال  -عليه الصالة والسالم  -روي أنَّ نوحاً 

استجاب اهللا دعاءه وأمره أن َيغْرَِس شجرة ليعمل منها السفينة؛ فغرسها وانتظرها مائة سنة ، مث ]  ٢٦: نوح [ 
  .جنَّرها يف مائة سنة أخرى 

  .ويف التوراة أهنا من الصنوبر . يف أربعني سنة ، وكانت من خشب الساج : وقيل 
عل طوهلا مثانني ذراعاً ، وعرضها مخسني ذراعاً ، وأن يطلي ظاهرها وباطنها أمره أن جي -رمحه اهللا  -قال البغويُّ 

  .وعرضها مخسني ذراعاً [ كان طوهلا ثلثمائة ذراع : بالقارِ وقال قتادة 
  ] .كان طوهلا ألفاً ومائيت ذراع يف عرض ستمائة ذراع  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 

  . ألف ذراعٍ يف عرض مائة ذراعٍ: وقيل 
واتفقوا كلهم على أنَّ ارتفاعها ثالثون ذراعاً ، وكانت ثالث طبقات كلُّ واحدة عشرة أذرع ، فالسفلى للدَّواب 

  .والوحوش ، والوسطى للنَّاس ، والعليا للطيور ، وهلا غطاء من فوق يطبق عليها 
تسُع املؤمنني من قومه ، وملا حيتاجون والذي نعلمه أنَّ السَّفينة كانت سعتها حبيث  -رمحه اهللا  -قال ابُن اخلطيب 

  .إليه ، وحلصول زوجني لكلّ حيوان؛ ألنَّ هذا القدر مذكور يف القرآن ، فأما تعيُني ذلك القدر فغري معلوم 
: وقيل . مستأنف ، إذ هو جواٌب لسؤال سائل » قَالَ « ، و » َسِخَر » « كُلََّما « العاملُ يف » َوكُلََّما َمرَّ « : قوله 

، وهو » مرَّ « ، وإمَّا بدلٌ ِمْن » َمأل « على هذا إمَّا صفة ل » َسِخُروا « ، و » قال » « كُلَّما « بل العامل يف 
إىل آخره » كُلَّما « نوعاً من املرور ، وال هو هو فكيف يبدل منه؟ واجلملةُ من قوله » َسِخرَ « بعيٌد جّداً ، إذ ليس 

  .يصنع الفلك واحلالُ أنَّه كُلَّما مرَّ : يف حملِّ نصبٍ على احلالِ أي 
  فصل

: وقيل . كنت تدَّعي الرسالة ، فصرت جنَّاراً : إهنم كاوا يقولون له : اختلفوا فيما كانوا ألجله يسخرون ، فقيل 



  .لو كنت صادقاً يف دعواك لكان إهلك يغنيك عن هذا العمل الشاق : كانوا يقولون 
وقيل  -السَّفينة قبل ذلك وما عرفوا كيفية االنتفاع هبا ، فكانوا يتعجَُّبون منه ويسخُرون إنَّهم كانُوا ما َرأوا : وقيل 

ليس ههنا ماء ، : إنَّ تلك السَّفينة كانت كبرية ، وكان يصنعها يف موضع بعيد عن املاء جّداً ، وكانوا يقولون له : 
  .لسخرية وال ميكنك نقلها ملاِء البحار ، فكانوا ُيعدُّون ذلك من باب ا

إنَّه ملَّا طال مكثه فيهم ، وكان ينذرهم بالغرقِ ، وما شاهدُوا من ذلك املعىن خرباً وال أثراً غلب على ظنوهنم : وقيل 
  .كذبه يف ذلك النقل ، فلمَّا اشتغل بعمل السفينة ، سخرُوا منه ، وكل هذه الوجوه حمتملة 

مثل سخريتكُْم إذا غرقتم يف : أي } َخُرواْ ِمنَّا فَإِنَّا َنْسَخُر مِنكُمْ إِن َتْس{ : مث إنَّه تعاىل حكى عنه أنه كان يقول 
إن حكمتم علينا باجلَْهلِ فيما نصنع فإنَّا حنكم عليكم باجلهلِ فيما أنتم : وقيل . الدنيا ووقعتم يف العذاب يوم القيامة 

  .ية ِمنَّا عليه من الكفر ، والتَّعرض لسخِط اهللا وعذابه ، فأنتم أوىل بالسُّخر
  .كيف جتُوُز السخرية من النيب؟ : فإن قيل 
  .إن َتسْتْجهلوين فإنِّي أستجهلكم إذا نزل بكم العذاب : هذا ازدواج للكالم يعىن : فاجلواُب 

  .إن َتْسَخُروا منَّا فسترون عاقبة سخريتكم : معناه : وقيل 
  ] . ٤٠: الشورى [ } يِّئَةٌ مِّثْلَُها َوَجَزآُء َسيِّئٍَة َس{ مسى املقابلة سخرية كقوله : وقيل 
  .} فََسْوَف َتْعلَُمونَ َمن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيخْزِيِه { : قوله 

  :وجهان » َمْن « يف 
  .أن تكون موصولة : أحدمها 
ني ، وإمَّا من إمَّا من باب اليقنيِ ، فتتعدَّى الثن» َتْعلَُمونَ « أن تكون استفهاميَّة ، وعلى كال التقديرين ف : والثاين 

  .بابِ العرفان فتتعدَّى لواحد 

، وما بعدها سادَّة مسدَّ مفعول واحد ، وإن كانت » َمْن « استفهامية كانت » َمْن « فإذا كانت هذه عرفانية و 
ت يف موصولة كان» َمْن « متعديةً الثنني ، و » َتْعلَُمونَ « متعديةً الثنني كانت سادَّة مسدَّ املفعولني وإذا كانت 
وجائٌز أن تكون املتعدية إىل مفعولني ، واقتصر على « : موضع املفعول األوَّلِ ، والثاين حمذوٌف قال ابن عطيَّة 

  .» الواحِد 
وهذه العبارةُ ليست جيِّدة؛ ألنَّ االقتصار يف هذا الباب على أحد املفعولني ال جيوز ، ملا تقرَّر من أنَّهما مبتدأ وخرب 

» َمْن « وإن كانت متعدِّية لواحٍد و . ا حذف االختصار ، فهو ممتنٌع أيضاً ، إذ ال دليل على ذلك يف األصل ، وأمَّ
  .موصولةٌ فأمرها واضٌح 

:  -رضي اهللا عنه  -وحكى الزهراويُّ . دائم » عذاٌب مقيمٌ « جيُب عليه ، وينزل به : أي » َوَيِحلُّ علْيِه « : قوله 
  .مبعىن جيُب أيضاً بضمِّ احلاِء ، » وَيُحلُّ « 

  .» كن « عذابنا ، أو وقته ، أو قولنا } حىت إِذَا َجآَء أَْمُرَنا { : قوله 
هو وجه األرض ، أي نبعث األرض من سائر أرجائها : قال عكرمةُ والزهري : اختلفوا يف التَّنور } َوفَاَر التنور { 

إذ رأيت املاء قْد فَاَر على وجه األرض ، فاركب :  حىت نبعث التنانري اليت هي حمال النار وذلك أنَّه قيل لنوح
  .السَّفينة أنت وأصحابك 

التَّنُّور أشرف مكان يف : التنور طلوع الفجر ، ونور الصَّباح وقيل : قال  -رضي اهللا عنه  -وروي عن عليٍّ 
  .محي الوطيُس : يقالُ  اشتدَّ احلر كما: حيتمل أن يكون معناه » فَاَر التَّنُّوُر « : وقيل . األرض وأعاله 



  .إذا رأيَت األمر يشتد واملاء يكثر فاْنُج بنفسك ومن معك إىل السفينة : ومعىن اآلية 
  .وهو قول أكثر املفسِّرين ، ورواه عطيَّة عن ابن عبَّاس . إنه التنور الذي خيبز فيه : وقال احلسُن وجماهٌد والشعيبُّ 

واختلفوا يف  -عليه الصالة والسالم  -، كانت حواء ختبُز فيه ، فصار إىل ُنوح كان َتنُّوراً من حجارٍة : قال احلسُن 
: وقال مقاتلٌ مبوضع يقال له . إنَّه بناحية الكوفة وعن علي أنَُّه يف مسجد الكوفة : موضعه فقال جماهٌد والشعيبُّ 

  .عني باهلند : عني َوْردة بالشَّام وقيل 
يت ُيبَْتَدأ بعدها الكالم ، دخلت على اجلملة من الشَّرِط واجلزاء ، ووقعت غاية هي ال» حتَّى « : قال الزخمشريُّ 

. للعهِد : قيل » التَّنُّور « وكان يصنعها إىل أن جاء وقت املوعد واأللف والالَّم يف : أي } َوَيصَْنُع الفلك { لقوله 
  .للجنس : وقيل 
مث حذفت ختفيفاً ، مث شدَّدُوا . فقلبت الواوُ ألوىل مهزة النضمامها من لفظ النور » َتفُْعول « : قيل » َتنُّور « ووزن 

  .النون كالعوضِ عن احملذوف ، ويعزى هذا لثعلب 
واملشهوُر أنَّه . هو أعجميٌّ ، وعلى هذا فال اشتقاَق له : وقيل . ويعزى أليب علي الفارسيِّ » فَعُّول « وزنه : وقيل 

  .كالصَّابون ممَّا اتفق فيه لغة العرب والعجم 

غال قوة وشدة تشبيهاً بغليان القدر عند قوة الّنضار ، وال شبهة يف أنَّ نفس التَّنور ال يفوُز ، : أي » فَاَر « ومعىن 
  .فار املاُء يف التَّنور : فاملراُد 

يدلُّ على أن االسم يكون وهذا : التَّنُّور عمَّت بكل لسان وصاحبه تنَّار قال األزهريُّ « :  -رمحه اهللا  -قال اللَّْيثُ 
« تنر » ، وال يعرُف يف كالم العرب « تََنَر » أْعَجمّياً فتعربه العرب ، فيصري عربّياً ، والدليلُ على ذلك أنَّ األل 

وهو نظري ما دخل يف كالم العرب من كالم العجم الدِّيباج والدِّينار ، والسُّندس ، واإلستربق ، فإنَّ العرب تكلَُّموا 
إنَّ امرأته كانت ختبز يف ذل التنور ، فأخربته خبروج املاِء من ذلك التنور فاشتغل يف : قيل . » فصارت عربيةً هبا؛ 

  .احلالِ بوضع هذه األشياء يف السفينة 
  .» َزْوَجْينِ « ل » كُل « قرأ العامَّة بإضافة } قُلَْنا امحل ِفيَها ِمن كُلٍّ زَْوَجْينِ اثنني { : قوله 

يف « كُلِّ زَْوَجْينِ » ِمْن « ، و » اثَْنْين » « احِْملْ « إنَّ مفعول : ، فأمَّا العامة فقيل » كُل « بتنوين وقرأ حفص 
زائدة ، « ِمْن » بل : حملِّ نصبٍ على احلالِ من املفعول؛ ألنه كان صفة للنَّكرة ، فلمَّا قُدِّم عليها ُنصب حاالً وقيل 

» على التَّأكيِد ، وهذا إنَّما يتمُّ على قول من يرى زيادة « زَْوَجْين » نعت ل « ن اثَْنْي» مفعول به ، و « كُل » و 
  .مطلقاً ، أو يف كالمٍ موجب « ِمْن 

وهو } ِمن كُلٍّ زَْوَجْينِ { : من كُل ما له ازدواٌج ، هذا معىن قوله : مبعىن الُعمومِ أي « َزْوَجْين » : قوله : وقيل 
  .قولُ الفارسيِّ وغريه 

امحل فيها من كل زوجني حاصلني اثنني ، لوجب أن حيمل من كُلِّ نوع أربعة ، : ولو كان املعىن : قال ابُن عطيَّة 
  .والزوج يف مشهور كالمهم للوحد ممَّا له ازدواٌج 

زوٌج ، قال تعاىل ، ويقال للمرأة ]  ٤٩: الذاريات [ } َوِمن كُلِّ َشْيٍء َخلَقَْنا زَْوَجْينِ { :  -سبحانه وتعاىل  -قال 
} َوأَنَُّه َخلََق الزوجني الذكر واألنثى { : يعين املرأة ، وهو زوجها ، وقال ]  ١: النساء [ } َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها { : 
األنعام [  }ثَمَانَِيةَ أَْزوَاجٍ مََّن الضأن اثنني َوِمَن املعز اثنني { : زوٌج ، قال تعاىل : فالواحدُ يقال له ]  ٤٥: النجم [ 
  ] . ١٤٤: األنعام [ } َوِمَن اإلبل اثنني َوِمَن البقر اثنني { ، ]  ١٤٣: 

عبارة عن كل اثنني ال َيْستغين أحدمها عن اآلخر ، يقال لكُلِّ واحٍد منهما زوج ، يقال زوج خفٍّ ، : فالزَّوجان 



  .الذَّكر واألنثى : وزوج نَْعلِ ، واملراد بالزَّوجني ههنا 
نعٌت على « اثَْنْينِ » مفعولٌ به ، و « زَْوَجْين » من كلِّ حيوان أو من كلِّ صنف ، و : راءة حفص فمعناها وأمَّا ق

» على هذه القراءة جيوز أن يتعلق ب « ِمْن كُلّ » ، و ]  ٥١: النحل [ } الَ تَتَِّخذُواْ إهلني اثنني { التأكيد ، كقوله 
وهذا اخلالف والتخريج جاريان أيضاً « زَْوَجْينِ » حذوٍف على أنَّها حالٌ من وهو الظَّاهُر ، وأن يتعلق مب« اْحِملْ 

  .« قَْد أفْلَحَ » يف سورة 

  فصل
غري احليواِن أم ال؟ فنقول فاحليوانُ مراٌد وال بد ، وأما النَّباُت » َزْوَجْينِ اثَْنْينِ « : اختلفوا يف أنه هل دخل يف قوله 

  .ه بقرينة احلال ال يبعد دخلوه ألنَّ الناس حمتاجون إىل النبات جبميع أقسامه فاللفظ ال يدل عليه ، إال أن
مل يستطع نوٌح أن حيمل األسد حتَّى ألقيت عليه احلمى ، : وروي عن ابن مسعودٍ أنه قال « : قال ابُن اخلطيب 
» :  -تعاىل  -محلته؟ قال اهللا  يا ربِّ فمن أين أطعم األسد ، إذا: قال  -عليه الصالة والسالم  -وذلك أنَّ ُنوحاً 

وأمثال هذه الكلمات األوىل تركها ، فإنَّ حاجة الفيل إىل الطَّعام « فسوف أشغله عن الطعام فسلَّط اهللا عليه احلمى 
  .» أكثر ، وليست به ُحمَّى 

السفينة من كُلِّ  ملَّا محل نوح يف: وروى زيد بن أسلم عن أبيه مرسالً أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
وكيف يطمئن ، أو تطمئن املواشي ، ومعنا األسد ، فسلَّط اهللا عليه احلمى ، فكانت : زوجني اثنني ، قال أصحابه 

الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا ، فأوحى اهللا إىل األسِد ، : أوَّلُ محى نزلت األرض ، مث شكوا الفأرة فقالوا 
  .تخبأت الفأرة منها فعطس األسد فخرجت اهلرة؛ ف

يف قراءة » زَْوَجْينِ « ، وعلى » َزْوَجْينِ « ل » كُل « يف قراءة من أضاف » اثَْنْينِ « نسٌق على » وأْهلَك « : قوله 
  .استثناٌء متصل يف موجب ، فهو واجب النَّْصبِ على املشُهور » إالَّ من سبَق « : وقوله » كُل « من نوَّن 

  .» اْحِملْ « مفعول به نسقاً على مفعول » َن َوَمْن آَم« : وقوله 
  فصل

إليه  -تعاىل  -كيف أمحلُ من كلِّ زوجني اثنني؟ فحشر اهللا : قال يا رب  -عليه الصالة السالم  -روي أنَّ نوحاً 
يف  السباع والطري ، فجعل يضرُب بيده يف كل جنس فيقع الذَّكرُ يف يده اليمىن واألنثى يف يده اليسرى ، فيجعلهما

  .السفينة 
  .امرأته واعلة وابنه كنعان : باهلالك يعين } إِالَّ َمن َسَبَق َعلَْيِه القول { ولده وعياله : واملراد بأهله 

قال قتادةُ بنني سام وحام . } َوَمآ آَمَن َمَعُه إِالَّ قَِليلٌ { : وامحل من آمن بك ، قال تعاىل : يعىن » وَمْن آَمَن « 
  .ويافث ونساؤهم 

كانوا عشرة سوى نسائهم ، : نوٌح وثالثة بنني له وثالثُ كنائن وقال ابن إسحاق : كانوا سبعة : قال األعمُش و
  .سام وحام ويافث ، وستة أناس ممن كان به ، وأزواجهم مجيعاً : نوح وبنوه 

  .كانوا اثنني وسبعني رجالً وامرأةً ، وبنيه الثالث ونساءُهم : وقال مقاتل 
  .ة وسبعون ، نصفهم رجال ، ونصف نساء فجميعهم مثاني

» املَْوِصل « إنَّ يف ناحية : كان يف سفينة نوح عليه السالم مثانون رجالً ، أحدهم جرهم ، يقال : وعن ابن عباسٍ 
  .قريةُ الثَّمانني ، مسِّيت بذلك؛ ألنَّهم ملا خرجوا من السَّفينة بنوها ، فُسمِّيت هبم : قريةً ، يقال هلا 



  .محل نوٌح معه جسد آدم ، فجعله معترضاً بين الرِّجال والنِّساء : تلٌ قال مقا
مل حيمل نوحٌ يف السفينة إالَّ ما يلد ويبيض فأما ما يتولَّد من الطني؛ فاحلشرات ، والبقِّ ، والبعوض؛ : وقال احلسُن 
اهللا عليه باهلالك ، وهو ابنه ، وزوجته ،  حكم: يعين } إِالَّ َمن َسَبَق َعلَْيِه القول { مث قال تعاىل . فلم حيمل منه 

كنعان ، فهو الذي انعزل عنه ، أما امرأةُ نوحٍ ، فهي أمِّ : وكانا كافرين ، فأما ابنه فهو يام ، وتسميه أهل الكتاب 
حام ، وسام ، ويافث ، وهو أدرك؛ انعزل ، وغرق ، وعابر ، وقد مات قبل الطوفان ، فقيل مع من : أوالده كلهم 

وكانت مخس سبق عليها القول بكفرها ، وعند أهل الكتاب أهنا كانت يف السفينة فيحتمل أهنا ماتت بعد  غرق
  .ذلك 

  اإلنسان أشرف من سائر احليواناِت ، فما الفائدة من ذكر احليوانات؟: فإن قيل 
ال حاجة إىل املبالغة يف أنَّ اإلنسانَ عاقلٌ وهو لعقله كاملضطر إىل دفع أسباب اهلالِك عن نفسه ، ف: فاجلواُب 

  .التَّرغيب فيه ، خبالف السَّْعي يف ختليص سائر احليوانات؛ فلهذا وقع االبتداء به 
[ } إِنَّ هؤالء لَشِْرِذَمةٌ قَِليلُونَ { : الذين دخلوا السَّفينة كانوا مجاعة فلم مل يقل قليلون كما يف قوله : فإن قيل 
  .وما آمن معه إال نفر قليل :  -ههنا  -فظني جائز ، والتقدير كال الل: ؟ فاجلواب ]  ٥٤: الشعراء 
  فصل

َسَبَق َعلَْيِه القول { يف إثبات الفضاِء السَّابق والقدر الوجب ، ألنَّ قوله } إِالَّ َمن َسَبَق َعلَْيِه القول { احتجوا بقوله 
 -عليه الصالة والسالم  -عن حاله ، فهو كقوله  يدلُّ على أنَّ من سبق عليه القول ومن آَمَن ال يغيَُّر} َوَمْن آَمَن 

  .» السعيد من سعد يف بطن أمه والشقي من شقى يف بطن أمه « : 
  .} َوقَالَ اركبوا ِفيَها بِْسمِ اهللا َمْجَراَها { : قال تعاىل 

تعاىل جل  -اري ، وجيوُز أن يكون ضمري الب -عليه الصالة والسالم  -ضمري نوح » قَالَ « ُجيوُز أن يكون فاعلُ 
« لتَضمُّنه معىن » يف « وُعدِّي ب » ارْكَُبوا « متعلٌق ب » ِفيَها « و . وقال اهللا لنوح ومنه معُه : أي  -ذكره 

  .أو سريوا فيها » ادخلوا فيها راكبني 
  .زائدة للتَّوكيد » يف « : وقيل . اركبوا املاء فيها : تقديره : وقيل 

يِء ، ومنه ركوب الدَّابة ، وركوب السَّفينة ، وركوب البحر ، وكل شيء عال العلو على ظهر الش: والركوب 
رُكَّابَ : وتسمي العرُب من يركُب السَّفينة :  -رمحه اهللا  -قال الليثُ . ركبه الدَّين : شيئاً ، فقد ركبه ، ويقال 

  . فركَّاُب الدَّوابِّ: السَّفينة ، وأمَّا الركبانُ ، واألركُوُب ، والرَّكُْب 
ركبت : ال جيوز أن تكون من صلة الركوب؛ ألنَّه يقال » اْركَبُوا فيَها « يف قوله » ِفي « ولفظة : قال الواحدي 

اركبوا املاء يف « : حمذوف والتقدير » اْركَبُوا « ركبت يف السَّفينة ، بل الوجُه أن يقول مفعول : السفينة وال يقال 
  .» السَّفينة 

اركبوها ، : فائدة هذه الزيادة ، أنَّه أمرهم أن يكونوا يف جوف الفلك ال على ظهرها فلو قال  وأيضاً جيوز أن تكون
  .لتوهَُّموا أنَّه أمرهم أن يكونوا على ظهر السَّفينة 

ركبُوا السَّفينة يوم العاشر من شهر رجب؛ فسارُوا مائةً ومخسني يوماً ، واستقرَّْت على اجلُودي شهراً ، : قال قتادةُ 
  .كان خروجهم من السفينة يوم عاشوراء من احملرَّمِ و

  .} بِْسمِ اهللا َمجَْراَها َومُْرَساَها { : قوله 
« ، و » جمراها « ويكونُ » فيها « يف » ها « أو من » اركبوا « جيوز أن يكون هذا اجلار واجملرور حاالً من فاعل 



« خرباً مقدَّماً ، و » بِْسمِ اِهللا « وجيوز أن يكون . وعه حاالً فاعلني باالستقرار الذي تضمَّنُه اجلارُّ لوق» مرساها 
مبتدأ مؤخراً ، واجلملة أيضاً حالٌ ممَّا تقدَّم ، وهي على كال التقديرين حالٌ مقدرةٌ كذا أعربه أبو البقاء ، » َمجْراها 
أعربنا اجلملة أو اجلارَّ حاالً من فاعل  إالَّ أنَّ مكّياً منع ذلك خللو اجلملة من ضمري يعود على ذي احلال إذا. وغريه 

؛ ألنَّه ال عائد يف اجلملِة يعوُد على » اركبُوا « وال َيْحُسُن أن تكون هذه اجلملة حاالً من فاعل : قال » اْركَبُوا « 
لى املبتدأ ، وهو فإنَّما يعوُد ع» َمْجراَها « إنْ جعلته خرباً ل » بِْسمِ اهللاِ « ألن املضمر يف » اركبُوا « الضمري يف 

ِفيَها « وإمنا تعوُد على الضمري يف » َمجْراَها « بالظَّرِف مل يكن فيه ضمري اهلاِء يف » َمجَْراَها « جمراها ، وإن رفعت 
 «.  

  .» اْركَبُوا « وكانت اجلملةُ حاالً من فعل » بِْسمِ اهللا « على الظرف عمل فيه » َمجَْراَها « وإذا نصبت 
. يف موضع الظرف املكاين ، أو الزماين « َمْجراَها وُمْرَساَها » و « ارْكَُبوا » حال من فاعل « ِهللا بِْسمِ ا: وقيل 

  .اركبوا فيها ُمَسمِّني موضع جرياهنا ، وُرُسوِّها ، أو وقت جرياهنا ورسوِّها : والتقدير 
اركبوا فيها ُمتربِّكني باسم اهللا : ، والتقدير  من االستقرار« بِْسمِ اِهللا » والعامل يف هذين الظرفني حينئٍذ ما تضمَّنه 

  .يف هذين املكانني ، أو الوقتني 
اركُبوا فيها يف وقِت اجلَْري ، والرُسوِّ ، إنَّما : ؛ ألنه مل ُيرِْد « اْركَبُوا » وال جيوز أن يكون العاملُ فيهما : قال مكي 

  . مسُُّوا اسم اهللا يف وقت اجلَْريِ والرُُّسوِّ: املعىن 
حالٌ كما تقدَّم ، رافعاً هلذين املصدرين « بِْسمِ اهللا » مصدرين ، و « َمْجَراَها وُمْرَساها » وُجيوُز أيضاً أن يكون 

« فيها » يف « َها » استقرَّ بسم اهللا إجراؤها ، وإرساؤها ، وال يكونُ اجلارُّ حينئٍذ إالَّ حاالً من : على الفاعليَّة أي 
وعلى هذه األعاريب يكونُ الكالُم مجلةً . لعدم الرَّابط « اركُبوا » كونُ حاالً من فاعل لوجود الرابط ، وال ي

  .واحدةً 
مجلة مستأنفة ال تعلُّق هلا باألوىل من حيث اإلعراب ، ويكون قد } بِْسمِ اهللا َمْجَراَها َومُْرَساَها { وجيوز أن يكون 

  .جمراها ومرساها باسم اهللا أمرهم يف اجلملة األوىل بالرُّكُوب ، وأخرب أنَّ 

  .بسم اهللا : فجرت ، وإذا أراد أن ترسو قال 
فتجري ، » بِْسمِ اِهللا جمَراها « : كان نوح عليه الصالة والسالم إذا أراد إجراء السفينة قال : قال بعُض املفسِّرين 

  .» قَالَ « ب  فترسو ، فاجلملتان حمكيتان» بِْسمِ اهللا مْرساَها « : وإذا أراد أن ترُسو قال 
وقرأ . » ُمْرَساها « واتَّفق السَّبعة على ضمِّ ميم . بفتح امليم ، والباقون بضمها » َمْجَراها « وقرأ األخوان وحفص 

  .بفتح امليم أيضاً » مَْرَساها « ابن مسعود ، وعيسى الثقفي وزيد بن علي ، واألعمش 
إمَّا ظرفا زمان أو مكان : ومها » جََرْت وَرَسْت « الفتح ألنَُّهما من ، و» أْجَرى وأْرَسى « فالضمُّ فيهما ، ألهنما من 

  .أو مصدران على ما سبق من التقادير 
وقرأ الضحاك ، والنخعي ، وابن وثابٍ ، وجماهٌد ، وأبو رجاء ، والكليب ، واجلحدري ، وابن جندب جمريها 

، وخترجيهما على أهنما » أجرى وأرسى « ا فاعلني من ومرسيها بكسر الراء ، والسني بعدمها ياء صرحية ، ومها امس
  .بدالن من اسم اهللا 

، وهذا الذي ذكروه إنَّما يتمُّ على تقدير كوهنما  -تعاىل  -إنَّهما نعتان هللاِ : قال ابُن عطيَّة وأبو البقاء ، ومكي 
جعل حمضة إالَّ إضافة الصفِة املشبهة ، فال إنْ كُلَّ إضافٍة غُري حمضٍة قد ُت« : معرفتني بتمحض اإلضافة ، وقال اخلليلُ 

  .» تتمحَّض 



يف موضع اسم الفاعل لكانت حاالً مقدرة ، وجلاز ذلك « ُمْرَساها » ، و « َمْجراَها » ولو جعلت « : وقال مكي 
  .» وكانت يف موضع نصبٍ على احلال من اسم اهللا تعاىل 

  ]الكامل : [ ا َيْرُسو وأْرَسْيُتُه أَنا؛ قال َرَس: الثَّبات ، واالستقرار ، يقال : والرُّسوُّ 
  تَْرُسو إذَا نَفُْس اجلباِن َتطَلَّع... فََصْربُت نفْساً عند ذلَك ُحرَّةً  -٢٩٧٠

  .َتثُْبُت وَتْسَتِقرُّ عندما تضطرُب وتتحرك نفسُ اجلبان : أي 
  .ك وقت إظهارِ الضر ، فكيف يليق به هذا الذكر؟ فيه سؤال ، وهو إن كان ذل} إِنَّ َربِّي لََغفُوٌر رَِّحيمٌ { : قوله 

لعل القوم الذين ركبوا السَّفينة اعتقُدوا يف أنفسهم أنَّا إنَّما جنونا بربكِة علمنا فاهللا تعاىل نبَّههم هبذا : واجلواُب 
ع األحوال ، فهو الكالم إلزالة ذلك العجب ، فإنَّ اإلنسان ال ينفكُّ من أنواع الزالِت وظلمات الشبهات ، ويف مجي

  .حمتاٌج إىل إعانِة اهللا ، وفضله ، وإحسانه ، وأن يكون غفوراً لذنوبه رحيماً لعقوبته 
  :يف هذه اجلملِة ، ثالثة أوجه » وِهَي َتْجرِي « : قوله 

  .أنَّها مستأنفةٌ ، أخرب اهللا تعاىل عن السفينة بذلك : أحدها 
جرياهنا استقرَّ بسم اهللا حال كوهنا : أي » بِْسمِ اِهللا « ن الضَّمري املستتر يف أنَّها يف حملِّ نصب على احلالِ م: والثاين 
  .جارية 
  .أنَّها حالٌ من شيٍء حمذوفٍ تَضمَّنته مجلةٌ دلَّ عليها سياُق الكالمِ : الثالث 

اركُبوا فيها « : عليه قوله مبحذُوٍف دلَّ : ؟ قلت » وِهَي َتجْرِي هِبْم « : مب اتَّصل قوله : فإن قلت : قال الزخمشريُّ 
  .» بسم اهللا وهي جتري هبم « : فركبوا فيها يقولون : كأنَُّه قيل » بْسمِ اهللا 

  :جيوُز فيه وجهان » بِهِمْ « وقوله 
  .» َتْجرِي « أن يتعلَّق ب : أحدمها 
  .» جتْرِي وُهْم فيها : أي « : وله جتري ملتبسةً هبم ، ولذلك فسَّرُه الزخمشريُّ بق: أنَّه متعلٌق مبحذوٍف أي : والثاين 
  .» َمْوجٍ « صفة ل » كالْجِبَالِ « : وقوله 
  فصل

إنَّ الطُّوفان كان يف ثالث عشر شهر آب يف عادة القبِط ، وإنَّ املاء ارتفع على أعلى جبل : قال ابن جرير ، وغريه 
  . ذراعاً وعمَّ مجيع األرض طوالً وعْرضاً مثانني: يف األرض مخسة عشر ذراعاً ، وهو الذي عند أهل الكتاب ، وقيل 

وهذا يدلُّ على أنَُّه حصل يف ذلك الوقت . ما ارتفع من املاِء إذا اشتدَّ عليه الريح : واملوج » َمْوجة « واملَْوُج مجع 
  .رياح عاصفة 

  .اجلريانُ يف املوج يوجب الغرَق : فإن قيل 
  .فينة من جوانبها أشبهت تلك السَّفينة كأنَّها جرت يف داخل األمواج أنَّ األمواَج ملَّا أحاطت بالسَّ: فاجلواُب 

  .اللتقاء الساكنني » نوح « اجلمهور على كْسرِ تنوين } ونادى نُوٌح ابنه { : قوله تعاىل 
  .» ُف هي لغةُ سوٍء ال تُْعَر« : وقرأ وكيع بضمِّه إتباعاً حلركةِ اإلعراب ، واسترذلَ أبو حامتٍ هذه القراءة ، وقال 

  .بوصل هاء الكناية بواو ، وهي اللغةُ الفصيحةُ الفاشية » ابنُه « : وقرأ العامَّةُ 
  ]البسيط : [ هذا خمُصوٌص بالضَّرُورة؛ وأنشد : قال بعضهم . وقرأ ابُن عباس بسكون اهلاء 

  إالَّ ألنَّ ُعيُونه سَْيلُ َواِديهَا... وأشَْرُب املاء ما بِي حنوُه عطٌش  -٢٩٧١
  ]الطويل : [ إنَّا لغةٌ ألْزد السَّراة؛ ومنه قوله : عضهم ال خيُصُّه هبا ، وقال ابن عطية وب



  وِمطْواَي ُمشْتاقَاِن لَْه أرِقَاِن...  -٢٩٧٢
  .» هي لغة ُعقَْيل ، وبين كالب « : وقال بعضهم 
  .» اء وهو على الّند« : بألف وهاء السكت ، قال ابُن جنِّي » اْبَناُه « : وقرأ السدي 

  .على الترثِّي وليس بندبة؛ ألنَّ النُّدبة ال تكونُ باهلمزة » ابناه « : وقال أبو البقاء 
وهو كالٌم مشكلٌ يف نفسه ، وأين اهلمزةُ هنا؟ إن عىن مهزة النِّداء ، فال ُنَسلِّم أنَّ املقدَّر من حروِف النِّداِء هو 

  .ألنَّها أم الباب » َيا « مر من حروف النِّداِء إالَّ اهلمزةُ؛ ألنَّ النُّحاة نصُّوا على أنَّه ال يض
  .هو قريبٌ يف املعىن من الندبة » الترثِّي « : وقوله 

  .النداء من املندوب ، وهذا شبيهٌ به ] حرف [ وقد نصوا على أنَّه ال جيوزُ حذف 
ابْنِي « : ، وقوله » لْيَس من أهلَك « : إضافة إىل امرأته كأنه اعترب قوله » ابنها « :  -كرم اهللا وجهه  -وقرأ عليٌّ 

  .ال يدل له الحتمالِ أن يكون ذلك ألجل احلنّو ، وهو قول احلسن ، ومجاعة ]  ٤٥: هود [ } ِمْن أَْهِلي { و » 
هباء مفتوحة دون ألف ، وهي كالقراءِة قبلها ، إالَّ أنه حذف ألف » اْبَنَه « : وقرأ حممد بن علّي ، وعروة بن الزبري 

: [ ؛ وأنشد » هي لغةٌ « : جمتزئاً عنها بالفتحِة ، كما حتذف الياُء ُمْجتَزأ عنها بالكسرة ، قال ابن عطيَّة » ها « 
  ]البسيط 

  أو أن َتبِيَعه يف بَْعضِ األَراِكيبِ... إمَّا تقُوُد بَِها َشاةً فتأكُلَُها  -٢٩٧٣
 -وأنشده ابن األعرايب على ذلك  -: جتزأ اآلخر عنها يف قوله فاجتزأ بالفتحِة عن األلِف ، كما ا« َتبِيعَها : يريد 
  ]الوافر : [ 

  بِلَْهَف ، وال بِلَْيَت ، وال لََو انِّي... فَلَْسُت براجعٍ ما فَاَت ِمنِّي  -٢٩٧٤
  .الَما يا غُ: يف « يا غُالَم » : فحذف ، وهذا خيصُّه بعضهم بالضرورة ، ومينع يف السَّعة « َيا لَْهفَا » : يريد 

يا ابن أمَّ ، : هل مثَّ الٌف حمذوفة أم ال؟ وتقدَّم خالف يف حنو : بالفتح ]  ٤: يوسف [ } ياأبت { وسيأيت يف حنو 
هل مثَّ ألٌف حمذوفة جمتزأٌ عنها بالفتحِة أم ال؟ فهذا أيضاً كذلك ، ولكن الظَّاهر عدم اقتياسه ، وقد : ويا ابن عمَّ 

  .يف حذف هذه األلف ، وفيه نظر  خطَّأ النَّحَّاسُ أبا حامت
واحلالُ تأيت من املنادى ألنَّه « اْبَنُه » مجلةٌ يف موضع نصب على احلالِ ، وصاحبها هو } َوكَانَ ِفي َمْعزِلٍ { : قوله 

  .مفعولٌ به 
» : البقاء قال أبو . اسم مكن العزلة ، وكذلك اسم الزمان أيضاً ، وبالفتح هو املصدر  -بكسر الزاي  -واملَْعزِل 

  .« وملْ أعلم أحداً قرأ بالفتح 
  .ألنَّ املصدر ليس حاوياً له وال ظرفه؛ فكيف يقرأ به إالَّ جمازٍ بعيد؟ : ن ] قال شهاُب الدِّ 

كان : مبوضع قد ُعزِل منه ، قيل : كنت مبعزلٍ عن كذا ، أي : من العَْزل ، وهو التَّنحية ، واإلبعاد تقول : وأصله 
  .فينة ، ألنه كان يظنُّ أنَّ اجلبل مينعه من الغرق مبعزلٍ عن الس

كان يف معزل من الكفار كأنَّه انفرد عنهم فظنَّ نوٌح أنَّ ذلك : كان مبعزل عن أبيه وإخوته وقومه ، وقيل : وقيل 
  .حمبة ملفارقتهم 

  فصل
اللفظ إىل أنَّهُ رباه ، فأطلق عليه  كان ابنه حقيقة لنصِّ القرآن ، وصرُف هذا: اختلفوا يف أنه هل كان ابناً له؟ فقيل 

اسم االبن هلذا السَّبب ، صرف للكالم عن حقيقته إىل جمازه من غري ضرورة ، واملخالُف هلذا الظَّاهر إنَّما خالفهُ 



عليه  -استبعاداً ألن يكون ولد الرسول كافراً ، وهذا ليس ببعيد؛ فإنَّه قد ثبت بنصِّ القرآن أنَّ والد الرسول 
  .كان كافراً ، فكذلك ههنا  -ة والسالم الصال

فكيف نادى ابنه مع ]  ٢٦: نوح [ } رَّبِّ الَ َتذَْر َعلَى األرض ِمَن الكافرين َديَّاراً { : ملَّا َدَعا وقال : فإن قيل 
  .كفره؟ 

  :فاجلواب من وجوه 
  .ال ذلك ملا أحب جناته أنَُّه كان ينافُق أباه؛ فظنَّ نوٌح أنَُّه مؤمٌن؛ فلذلك ناداه ، ولو: األول 
كان يعلُم أنه كافٌر لكن ظنَّ أنه ملَّا شاهد الغرق ، واألهوال العظيمة فإنَُّه  -عليه الصالة والسالم  -أنه : الثاين 

 َوالَ{ : كالدَّالئلِ على أنَُّه طالٌب منه اإلميان ، وتأكد هذا بقوله } يابين اركب مََّعَنا { : يقبل اإلميان ، فكان قوله 
  .تابعهم يف الكفر ، واركب مع املؤمنني : أي } َتكُن مََّع الكافرين 

هود [ } إِالَّ َمن َسَبَق َعلَْيِه القول { : أنَّ شفقة األبوة لعلَّها محلته على ذلك النداء ، والذي تقدَّم من قوله : الثالث 
  .كان كاجململ ، فلعلَّه جوَّز أالَّ يكون هو داخالً فيه ]  ٤٠: 

  .كان ابن امرأته ، ويدلُّ عليه ما تقدَّم من القراءة :  وقيل
إِنَّ ابين { : حكى عنه أنه قال  -تعاىل  -إنَّ اهللا : واهللا ما كان ابنه فقلت : سألت احلسن عنه فقال : وقال قتادة 

من أهلي ، : ي ، وإنَّما قال إنَّ ابين منِّ: لَمْ يقل : ما كان ابناً له ، فقال : وأنت تقولُ ]  ٤٥: هود [ } ِمْن أَْهِلي 
  .وهذا يدلُّ على قويل 

  ] . ١٠: التحرمي [ } فَخَاَنَتاُهَما { لقوله تعاىل يف امرأة نوح ، وامرأة لوط : ولد على فراشه ، قالوا : وقيل 
 عن هذه الفضيحِة ال -عليهم الصالة والسالم  -وهذا قول خبيثٌ جيب صون منصب األنبياء : قال ابن اخلطيب 

  .سيما هو على خالف نصِّ القرآن 
  .فليس فيه أنَّ تلك اخليانة كانت بالسَّبب الذي ذكروه ]  ١٠: التحرمي [ } فََخاَنَتاُهَما { : وأمَّا قوله تعاىل 
زَْوجي جمنونٌ ، : كانت امرأة نوح تقول : كيف كانت تلك اخليانةُ ، فقال :  -رضي اهللا عنه  -قيل البن عباس 
اخلبيثات ِللَْخبِيِثنيَ { : دلُّ الناس على ضيفه ، إذا نزلُوا به ، ويدلُّ على فساِد هذا القول قوله تعاىل وامرأة لوط ت

} والزانية الَ َينِكحَُهآ إِالَّ َزاٍن أَْو ُمْشرٌِك َوُحرَِّم ذلك َعلَى املؤمنني { : وقوله ]  ٢٦: النور [ } واخلبيثون لِلَْخبِيثَاتِ 
  ] . ٣: النور [ 
والباقون » َمَنعََنا « قبل ميم » اْركَب « قرأ البزيُّ ، وقالون ، وخالَّد بإظهار باء } يابين اركب مَّعََنا { : له قو

. وأمَّا يف غري هذه السُّورة فإنَّ حفصاً عنه فعل ذلك . بفتح الياء » َيا ُبَنيَّ « بإدغامها يف امليم ، وقرأ عاصم هنا 
} يابين الَ ُتْشرِكْ باهللا { : يع القرآن إال ابن كثري؛ فإنَُّه يف األول من لقمان ، وهو قوله بسكر الياء يف مج: والباقون 

ويف . فإنَّه سكَّنُه وْصالً ووقْفاً ، ويف الثاين كغريه أنَُّه يكسر ياءه ، وحفص على أصله من فتحه ]  ١٣: لقمان [ 
اختلف عنه فروى البزي كحفصٍ ، وروى عنه قنبل ]  ١٧: لقمان [ } يابين أَِقمِ الصالة { : الثالث وهو قوله 
  .هذا ضبط القراءة . السُّكون كاألول 

. باأللف فحذفت األلُف ختفيفاً ، اجترأ عنها بالفتحِة كما تقدَّم » َيا ُبَنيَّا « : أصلها : وأمَّا خترجيها فمن فتح فقيل 
وهذا تعليلٌ فاسٌد جّداً ، بدليل سقوطها يف » اْركَْب « ُء بل حذفت اللتقاِء الساكنني؛ ألنَّهما وقع بعدها را: وقيل 

وكأنَّ هذا املُعلَّل مل يعلْم بقراءِة عاصم يف غري هذه السورة ، وال . سورة لقمان يف ثالثة مواضع حيث ال ساكنان 
  .يضاً وكذلك قال الزخمشريُّ أ. ، وقد نقل ذلك أبو البقاِء وملْ ينكرُه » لقمان « بقراءة البزِّي يف 



وأمَّا من . إمَّا ختفيفاً وهو الصحيُح ، وإما اللتقاء الساكنني ، وقد تقدَّم فسادُه : وأمَّا من كسر فحذفت الياُء أيضاً 
فلَم وافق ابُن : سكَّن فلما رأى من الثِّقَلِ مع مطلق احلركِة ، وال شكَّ أنَّ السُّكونَ من أخفِّ احلركاِت ، وال يقالُ 

ثاين لقمان ، ووافق حفصاً يف األخرية يف رواية البزي عنه ، وسكَّن األول؟ ألنَّ ذلك مجع بني  كثري غري حفص يف
  .اللغات ، واملفرَّق آتٍ مبحالٍ 

األوىل للتَّصغري ، والثانيةُ الُم الكلمة ، وهل هي ياٌء بطريق األصالِة أو مبدلةٌ من : وأصلُ هذه اللفظة بثالث ياءات 
ما هي؟ والثالثة ياُء املتكلِّم مضاٌف إليها ، وهي اليت طرأ » ابن « قيقُه أول الكتاب يف الم واوٍ؟ خالٌف تقدَّم حت

  .عليها القلُب ألفاً مث احلذُف ، أو احلذُف وهي ياٌء حباهلا 
  فصل

ري وألَتجِىُء إىل سأص} سآويا إىل جََبلٍ { : ملَّا حكى عن نوح أنَّه دعا ابنه إىل ُركوبِ السَّفينة حكى عن ابنه أنَُّه قال 
مينعين من الغرقِ ، وهذا يدل على أنَّ االبَن كان ُمِصّراً على الكفر ، فعند هذا قال نوحٌ } َيْعِصمُنِي ِمَن املآء { جبل 

  :وههنا سؤال . } إِالَّ َمن رَِّحمَ { من عذابِ اهللا : أي } الَ َعاِصَم اليوم ِمْن أَْمرِ اهللا { : 
  معصوٌم ، فكيف حيسن استثناء املعصوم من العاصم؟وهو أن الذي رمحه اهللا 

  :واجلواب من وجوه 
َرِحمَ « هو املعصوم ، ويف » َمْن َرِحَم « على حقيقته ، و » عَاصماً « أنَُّه استثناٌء منقطع ، وذلك أن جتعل : األول 

الستكمالِ الشروِط ، والتقديرُ  حذف» َمْن « ضمٌري مرفوعٌ يعوُد على اهللا تعاىل ، ومفعولهُ ضمُري املوصولِ وهو » 
  .ال عاصم اليوم ألبتة من أمر اهللا ، لكن من رمحه اهللا فهو معصوم : 

  .ال عاصم اليوَم إالَّ الرَّاحَم : هو الباري تعاىل كأنه قيل » َمْن َرِحمَ « أن يكون املراد ب : الثاين 
: أي ]  ٦: الطارق [ } مَّآٍء َداِفقٍ { : فعول حنو أنَّ عاصماً مبعىن معُصوم ، وفاعل قد جييُء مبعىن م: الثالث 

  ]املتقارب : [ َمْدقُوق؛ وأنشدوا 
  مِ أْمَسى فُؤاِدي بِِه فَاِتنَا... َبِطيُء القيامِ َرخِيُم الكَالَ  -٢٩٧٥

  .رمحه اهللا فإنَّه يُْعَصُم ال معصوم اليوم من أْمرِ اهللا إالَّ من : مراٌد هبا املعصوُم ، والتقدير » َمْن « َمفُْتوناً ، و : أي 
البن وتامر ، وذو العصمة ينطلق على : ذا ِعْصَمة حنو : هنا مبعىن النَّسب ، أي » عاصم « أن يكون : الرابع 

  .العاصم وعلى املعصوم ، واملراد به هنا املعصوم 
ال : وهو حذُف مضاٍف تقديره وهو على هذه التَّقادير استثناٌء متصلٌ ، وقد جعله الزخمشريُّ متصًآل ملدرك آخر ، 

يعصمك اليوم ُمْعَتصٌم قط من جبلٍ وحنوه سوى ُمعَْتصمٍ واحٍد ، وهو مكان من رمحهم اهللا وجناهم ، يعين يف السفينة 
.  

فاألحسُن أن جيعل حمذوفاً ، وذلك ألنَُّه إذا دلًَّ عليه دليلٌ؛ وجب حذفه عند متيم ، وكثر عند » ال « وأمَّا خُرب 
  .ال عاصم موجوٌد : والتقدير  احلجاز ،

خرباً » الَيْوَم « وجيوز أن يكون : قال احلويفُّ . وجوَّز احلويفُّ وابُن عطيَّة أن يكون خربها هو الظرف وهو اليوم 
  .» مْن أْمرِ اِهللا « فيتعلَّق باالستقرار ، وبه يتعلق 
؛ ألنَّ ظرف الزَّمان ال يكون خرباً عن » الَيْوَم « أن يكون فال جيوُز » ال « فأمَّا خُرب : وقد ردَّ أبو البقاِء ذلك فقال 

  .» ِمْن أْمرِ اِهللا « معمولُ » الَيْوَم « و » ِمْن أْمرِ اهللا « اجلُثَّة ، بل اخلُرب 



يتضمَّنه فقد تقدَّم أنَّ بعضهم جعل أحدمها خرباً ، فيتعلُق اآلخر باالستقرار الذي « ِمْن أْمرِ اهللا » و « وأمَّا الَيْوَم 
  .لكونه مبعىن الفعل « ِمْن أْمرِ اهللا » أن يتعلق بنفس « الَيْوَم » الواقُع خرباً ، وجيوُز يف 
  .وهو فاسٌد مبا أفسَد بوقوعه خرباً عن اجلُثَّة « عَاِصَم » نعتاً ل « الَيْوَم » وجوَّز احلويفُّ أن يكون 

يف قراءِة العامَّة املرادُ به « َمْن َرحَم » مقويِّيةٌ لقول من يدعي أنَّ مبنّياً للمفعول ، وهي « إالَّ َمْن ُرِحَم » وقرىء 
« عَاصم » متعلقني ب « ِمْن أْمرِ اهللا » وال « اليْوَم » وال جيوُز أن يكون . املرحوم ال الرَّاحم ، كما تقدَّم تأويلُه 

وَّالً أعرب ، ومىت أعرب ُنوِّن ، وال عربة وكذلك الواحد منهما؛ ألنَّه كان يكون االسُم مطوَّالً ، ومىت كان ُمطَ
  .معرٌب حذف تنوينه ختفيفاً « ال » خبالف الزجاج حيثُ زعم أنَّ اسم 

  .} ِمَن املغرقني { فصار } َوحَالَ َبيَْنُهَما املوج فَكَانَ { : مث قال سبحانه وتعاىل 
  .مخسة عشر ذراعاً : روي أنَّ املاَء عال على رؤوس اجلبالِ قدر أربعني ذراعاً ، وقيل 

والذي . جعل فيها ما ُتمَيَّز به : وقيل . هذا جماز ، ألنَّها موات : قيل } َوِقيلَ ياأرض ابلعي َمآَءِك { : قوله تعاىل 
لو فُتَِّش كالم العرب والعجم ما ُوجَِد فيه مثل هذه اآلية على حسن نظمها ، وبالغة وصفها ، : قال إنَّه جماٌز قال 

  .عاين فيها واشتمال امل
  .َبِلَع وَبلََع حكامها الكسائي والفراء : والفعل منه مكسُوُر العني ومفتوحها . والبلُع معروٌف 

: وقيل . « أقْلََعت احلُمَّى » اإلمساك ، ومنه : واإلقالُع . بفتحها « َيْبلَع » بكسر الالم « َبِلَع » والفصيُح : قيل 
غاض املاُء يغيُض غَيَْضاً ، ومغاضاً : النقصان ، يقال : والَغْيُض . من األول  تره وهو قريٌب: أقلع عن الشيء ، أي 
ومثله فغر الفَُم وفغرته ، ودلع اللسانُ ودلعتُه ، . وهذا من باب فََعلَ الشيُء وفعلتُه أنا . إذا نقص ، وغضته أنا 

، أي ]  ٨: الرعد [ } َوَما َتغِيُض األرحام { :  وَنقََص الشَّيء ونقَْصُته ، وفعله الزم ومتعد ، فمن الالزم قوله تعاىل
بل هو هنا ُمتعدٍّ وسيأيت ، ومن املتعدِّي هذه اآليةُ؛ ألنَّه ال ُيبَْنى للمفعول من غري واسطة حرف : وقيل . َتْنقُص : 

  .بنفسه ] جر إالَّ املتعدِّ 
  ]البسيط : [ وديٌّ ، منه قول عمرو بن نفيل بل كلُّ جبلٍ يقال له ُج: جبلٌ بعينه باملوصل ، وقيل : واجلُوِديُّ 
  وقَْبلََنا سَبََّح اجلُوِديُّ واجلُُمُد... ُسْبحاَنُه ثُمَّ سُْبحَاناً َنُعوذُ بِِه  -٢٩٧٦

  .وال أدري ما يف ذلك من الدَّاللِة على أنَُّه عامٌّ يف كلِّ جبلٍ : قال شهاُب الدين 
  .« اجلُوِدْي » وقرأ األعمش وابُن أيب عبلة بتخفيف ياء 

  .ُخفِّفَْت ياُء النََّسب ، وإن كان جيوُز ذلك يف كالمهم الفَاِشي : والصَّواُب أن يقال : ومها لغتان : قال ابُن عطيَّة 
: ابعدُوا بُْعداً ، فهو مصدٌر مبعىن الدعاء عليهم حنو : وقيل : منصوٌب على املصدر بفعل مقدَّر ، أي « ُبْعداً » قوله 

  ]الطويل : [ بَِعد َيْبَعد َبَعداً إذا هلك ، قال : قال َجْدعاً ، ي

  وال بُْعَد إالَّ ما ُتوارِي الصَّفَاِئُح... َيقُولُونَ ال َتبَْعْد َوُهْم َيْدِفُنوَنُه  -٢٩٧٧
، وإمَّا أن تتعلق »  َسقْياً لََك َوَرعْياً« والالَُّم إمَّا أن تتعلق بفعلٍ حمذوٍف ، ويكونُ على سبيل البياِن كما تقدَّم يف حنو 

  .ألجلهم هذا القول : ، أي » قيل « ب 
وجميُء إخباره على الفعل املبين للمفعول للدَّاللة على اجلالل والكربياء ، وأنَّ تلك األُمور العظام : قال الزخمشري 

يشاركُ يف أفعاله ، فال يذهُب  ال تكونُ إالَّ بفعل فاعلٍ قادرٍ ، وتكوين مكوٍِّن قاهرٍ ، وأنَّ فاعل هذه األفعال واحد ال
يا أرضُ ابلعي ماءك ، وال أن يقضي ذلك االمر اهلائل إالَّ هو ، وال أن تستوي السفينة : الوهُم إىل أن يقول غريه 

ة ، على اجلُوديِّ ، وتستقر عليه إالَّ بتسويته وإقرارِه ، وملا ذكرنا من املعانِي والنُّكَث استفَصح ُعلماُء البياِن هذه اآلي



، وذلك وإن كان الكالُم ال خيول ِمْن » ابلَِعي وأقلعي « : ورقُصوا هلا ُرءوسَُهم ال لتجانس الكلمتني ومها قوله 
  .ُحْسنٍ فهو كغري امللتفِت إليه بإزاء تلك احملاسن اليت هي اللُّبُّ وما عداها قشوٌر 

  فصل
  . -ىل تعا -يف هذه اآلية ألفاظٌ كل واحد منها دال على عظمِة اهللا 

وهذا يدلُّ على أنَّهُ سبحانه يف اجلالل والعظمة حبيثُ أنَُّه مىت قبل مل ينصرف الفعل إالَّ إليه » وِقيلَ « : قوله : فأوهلا 
، ومل يتوجَّه الفكُر إالَّ إىل ذلك األمر؛ فدلَّ هذا الوجُه على أنَُّه تقرر يف العقول أنَّهُ ال حاكَم يف العاملني وال متصرف 

  .عامل العلوي والسفلي إالَّ ُهَو يف ال
 -تعاىل  -فإنَّ احلسَّ يدلُّ على عظمة هذه األجسامِ ، واحلقُّ } ياأرض ابلعي َمآَءِك ويامسآء أَقِْلِعي { : قوله : وثانيها 

عاىل ت -مستولٍ عليها متصرف فيها كيف شاء وأراد ، فصار ذلك سبباً لوقوف القوَّة العقليَّة على كمالِ جاللِ اهللا 
  .وعلّو قدره وقدرته وهيبته  -

مشعٌر حبسب الظَّاهر على أنَّ أمره » َيا أرُض َوَيا َسَماُء « : أَنَّ السَّماء واألرض من اجلمادات ، فقوله : وثالثها 
نَّهُ وتكليفه ناِفذٌ يف اجلمادات ، وإذا كان كذلك حكم الوهم بأنَّ نفوذ أمره على العقالء أوىل ، وليس املراُد منه أَ
تعاىل يأمرُ اجلمادات فإنَّ ذلك باطل ، بل املراد أنَّ توجيه صيغة األمر حبسب الظَّاهر على هذه اجلمادات القويَّة 

  .الشديدة يقّرر يف الوهم قدر عظمته وجالله تقريراً كامالً 
اء جزماً فقد وقع ، ذلك يدلُّ أنَّ الَّذي قضى به وقدَّره يف األزل قض: ومعناه } َوقُِضَي األمر { : قوله : ورابعها 

به فهو واقٌع يف وقته وأنه ال دافع لقضائه ، وال مانع من نفاذ حكمه يف أرضه ومسائه  -تعاىل  -على أنَّ ما قضى اُهللا 
.  

  .أن يغرق األطفال بسبب ُجرم الكبار؟  -تعاىل  -كيف يليق حبكمة اهللا : فإن قيل 
  :فاجلواب من وجهني 

أعقم أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعني سنة ، فلْم يغرق إالَّ من بلغ  -تعاىل  -إنَّ اهللا : ملفسِّرين قال أكثر ا: األول 
  .ِسنُّه أربعني سنة 

لو كان ذلك لكان آية عجيبة قاهرة ظاهرة ، ويبعُد مع ظهورها استمرارهم على الكفر ، وأيضاً : ولقائل أن يقول 
  .يف إهالِك الطَّْيرِ الوحش مع أنَّه ال تكليف عليها ألبتَّة فهْب أنَّ األمر كما ذكرمت فما قولكم 

وأجاب ]  ٢٣: األنبياء [ } الَ ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ { : يف أفعاله  -تعاىل  -أنه ال اعتراض على اهللا : اجلواُب الثاين 
  .استعماهلا يف األعمال الشاقة  املعتزلةُ بأنَّ اإلغراَق يف احليوانات واألطفال كإذنه يف ذْبحِ هذه البهائم ويف

  .فرغ منه ، وهو هالك القوم : أي } َوقُِضَي األمر { : وقوله 
استوت السَّفينة على جبلٍ بأرضِ اجلزيرةِ بقرب املوصل يقال له اجلُودي : أي } واستوت َعلَى اجلودي { : وقوله 

  .استوت َيْوَم عاشوراء : قيل . 
: وقيل . قال هلم ذلك على سبيل اللَّْعنِ والطَّْرِد  -تعاىل  -هذا من كالم اِهللا : قيل } الظاملني َوِقيلَ بُْعداً لِّلْقَْومِ { 

من كالم نوح وأصحابه؛ ألنَّ الغالب ممَّن سلم من األمر اهلائل بسبب اجتماعهم مع الظلمِة فإذا هلكوا وجنا منهم 
  .قال مثل هذا الكالم 

أنَّ املاَء قد نضب هبط إىل أسفل  -عليه الصالة والسالم  -ملَّا عرف نوٌح :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابُن عبَّاس 
اجلودي فابتىن قرية ومساها مثانني بعدد من كان معه من املؤمنني؛ فأصبحوا ذات يومٍ ، وقد تبلبلت ألسنتهم على 



يعرب عنهم  -الصالة والسالم  عليه -مثانني لغة إحداها لغة العربِ ، فكان بعضهم ال يفقه كالم بعض ، فكان نُوح 
.  

قَالَ َيا نُوُح إِنَُّه لَْيسَ ) ٤٥(َوَناَدى نُوٌح َربَُّه فَقَالَ َربِّ إِنَّ اْبنِي ِمْن أَْهِلي َوإِنَّ َوْعَدَك الَْحقُّ وَأَْنَت أَْحكَُم الَْحاِكِمَني 
قَالَ َربِّ إِنِّي ) ٤٦(َس لََك بِِه ِعلٌْم إِنِّي أَِعظُكَ أَنْ َتكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني ِمْن أَْهِلَك إِنَُّه َعَملٌ غَْيُر صَاِلحٍ فَلَا َتْسأَلْنِ َما لَْي

ِقيلَ َيا ُنوحُ اْهبِطْ بَِسلَامٍ ) ٤٧(أَُعوذُ بَِك أَنْ أَسْأَلََك َما لَْيسَ ِلي بِِه ِعلٌْم وَإِلَّا َتْغِفرْ ِلي وََتْرَحمْنِي أَكُْن ِمَن الَْخاسِرِيَن 
ِتلَْك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيبِ ) ٤٨(َوَبَركَاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُممٍ ِممَّْن َمَعَك َوأَُمٌم َسُنَمتُِّعُهمْ ثُمَّ يََمسُُّهْم ِمنَّا َعذَابٌ أَلِيٌم ِمنَّا 

  ) ٤٩(اِقَبةَ ِللُْمتَِّقَني ُنوحِيَها إِلَْيَك َما كُْنَت َتْعلَُمَها أَْنَت َولَا قَْوُمَك ِمْن قَْبلِ َهذَا فَاْصبِْر إِنَّ الَْع

  .اآلية } َونَاَدى نُوٌح رَّبَّهُ { : قوله تعاىل 
فكيف » َرّب « وإن كان النداُء هو قوله : فإن قلت : قال الزخمشريُّ . » َناَدى « عطٌف على » فَقَالَ « : قوله 

كما  -اء ، ولو أريد النداء نفسه جلاء أريد بالنداء إرادةُ الند: بالفاء؟ قلت » نَاَدى « على » فقال َرّب « عطف 
  .بغري فاء ]  ٤: مرمي [ } قَالَ َربِّ {  -]  ٣: مرمي [ } إِذْ نادى َربَّهُ نَِدآًء َخِفّياً { جاء يف قوله 

  فصل
َوإِنَّ {  وأهلي وقد وعدتين أن تنجيين} َربِّ إِنَّ ابين ِمْن أَْهِلي { : تقدَّم الكالُم يف أنَُّه هل كان ابناً له أم ال؟ فقوله 

حكمت على قوم بالنَّجاِة وعلى قوم بالكُفْر واهلالك؛ قال } وَأَنَت أَْحكَُم احلاكمني { ال خلف فيه } َوْعَدَك احلق 
ليس من : واعلم أنَّه ملَّا ثبت بالدليل ، أنه كان ابناً له ، وجب أن يكون املراد } يانوح إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك { : اهللا 
  .ليس من أهلك الذين وعدتك أن أجنيهم معك : وقيل . هل دينك أ

  .َنْصباً « غَري » َعِملَط فعالً ماضياً ، و « قرأ الكسائيُّ : } إِنَُّه َعَملٌ غَْيرُ َصاِلحٍ { : قوله 
  .بالرَّفع « غَْيُر » بفتح امليمِ وتنوينه على أنه اسٌم ، و « َعَملٌ » : والباقون 

« غَْيَر » ضمٌري يعوُد عليه أيضاً ، و « َعِملَ » الضمُري فيها يتعيَُّن عودُه على ابنِ نوحٍ ، وفاعل :  فقراءةُ الكسائي
[ } واعملوا صَاِلحاً { عمل عمالً غري صاحل كقوله : وجيوُز أن يكون نعتاً ملصدرٍ حمذوٍف ، تقديره . مفعولٌ به 
  .ضاف لداللة الكالم عليه إنه ذو عمل باطل فحذف امل: وقيل ] .  ٥١: املؤمنون 

  :وأمَّا قراءةُ الباقني ، ففي الضَّمري أربعة أوجٍه 
زْيٌد » ، و « رجل عدل » أنَّه عائٌد على ابن نوح ، ويكونُ يف اإلخبار عنه باملصدر املذاهب الثالثة يف : أظهرها 

  .« كرٌم وُجوٌد 
  .نداؤك وسؤالك : أي « َدى ونَا» : أنه يعوُد على النداء املفهوم منق وله : والثاين 

وهذا فيه خطٌر عظيٌم ، كيف يقال ذلك يف حقِّ نيب من األنبياِء ، . وإىل هذا ذهب أبو البقاء ومكيٌّ والزخمشريُّ 
» : ؟ وملَّا حكاه الزخمشريُّ قال -عليهما الصالة والسالم  -فضالً عن أول رسول أرسل إىل أهل األرض بعد آدم 

واستدلَّ من قال بذلك أنَّ يف حرف عبد اهللا بن مسعود إنَّه عملٌ غُري صاحلٍ أن تسألين . ب ولقد أصا« ليسَ بذاك 
  .ما لَْيَس لك به علٌم وهذا خمالٌف للسَّواد 

  .« اركب َمَعَنا » : أنَُّه يعوُد على ركوب ابن نوح املدلول عليه بقوله : الثالث 
إنَّ تركه الركوَب مع املؤمنني وكونه مع الكافرين : ه مع املؤمنني ، أي أنَُّه يعوُد على تركه الرُّكُب ، وكون: الرابع 

عملٌ غري صاحل ، وعلى األوجه ال حيتاج يف اإلخبار باملصدر إىل تأويلٍ؛ ألنَّ كليهما معىن من املعاين ، وعلى الوجه 



كونك مع الكافرين وتركك إنَّ : إنَّ نوحاً قال : ، أي  -عليه الصالة والسالم  -الرابع يكون من كالم نوح 
الركوَب معنا عمل غُري صاحل ، خبالف ما تقدَّم فإنَّه من قول اهللا تعاىل فقط ، هكذا قال مكيٌّ وفيه نظٌر ، بل الظَّاهرُ 

  .أنَّ الكلَّ من كالم اهللا تعاىل 

ى عنه صفتهم بلفظ النفي اليت ملا نفاه عن أهله نف: قلت . إنَّه عملٌ فاسٌد : هالَّ قيل : فإن قلت : وقال الزخمشريُّ 
  .يستبقى معها لفظ املنفي ، وآذن بذلك أنَّه إنَّما أْنَجى من أْنَجى لصالحهم ال ألنَّهم أهلك 

وابن كثري . بتشديِد النون مكسورة من غري ياء » فال َتْسألنِّ « قرأ نافع وابن عامرٍ } فَالَ َتْسأَلْنِي { : قوله 
مرو والكوفيون بنوٍن مكسورٍة خفيفة ، وياٍء وصالً أليب عمرو ، ودون ياء يف احلالني بتشديدها مع الفتح ، وأبو ع

قرأه أبو عمرو والكوفيون كقراءهتم هنا ، ]  ٧٠: الكهف [ } فَالَ َتسْأَلْين َعن َشيٍء { ويف الكهف . للكوفيني 
ذكوان خالٌف يف ثبوِت الياِء وحذفها ،  وافقهم ابُن كثري يف الكهف ، وأما نافٌع وابُن عامر فكقراءهتما هنا والبن

وإنَّما قرأ ابن كثري اليت يف هود بالفتح دون اليت يف الكهِف؛ ألنَّ الياء يف هود ساقطة يف الرسم؛ فكانت قراءته بفتح 
كوان يف وقد تقدَّم خالُف ابن ذ. النون حمتملةً خبالف الكهف فإنَّ الياء ثابتةٌ يف الرَّْسمِ ، فال يوافق فيها فتحها 

  .ثبوت الياء يف الكهِف 
  .فمن خفَّف النون ، فهي نونُ الوقاية وحدها ، ومن شدَّدها فهي نون التوكيد 

» سَأَلَ « وقد تقدَّم أنَّ . فلزمهم الكسُر . وابُن كثري مل جيعل يف هود الفعل متصالً بياء املُتكلم ، والباقون جعلوه 
  .} َما لَْيسَ لََك بِِه ِعلٌْم { والثاين  يتعدَّى الثنني أوَّهلما ياء املتكلم ،

} َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم { : ِمْن أن تكون أو ألْجلِ أن ، وقوله : على حذف حرف اجلر ، أي » أن تكون « : قوله 
  .» ِعلْم « أن يتعلَّق ب » بِهِ « جيوُز يف 

  ]الرجز : [ ويكون مثل قوله : قال الفارسيُّ 
» يف « ، والباء مبعىن » لََك « وجيوز أن يتعلَّق باالستقرار الذي تعلَّق به ... ِئي بالَعَصا أنْ أجْلََدا كَانَ َجزا -٢٩٧٨

  .وفيه نظٌر . ، أي ما ليس لك به علٌم 
 قَالَ َربِّ إين{ يعين أن تدعو هبالك الكفار ، مث تسأل جناة كافر } إين أَِعظَُك أَن َتكُونَ ِمَن اجلاهلني { : مث قال 

  .وهذا إخبار مبا يف املستقبل وهو العزم على الترك } أَُعوذُ بَِك أَنْ أَسْأَلََك َما لَْيسَ ِلي بِِه ِعلٌْم 
قال » جِئُْت بال زاٍد « : من عمل اجلازم كما مل متنْع من عمل اجلارِّ يف حنو » ال « مل متنع } َوإِالَّ َتْغِفْر ِلي { : قوله 

« َما » جلزء من الفعل وهي غُري عاملٍة يف النَّفْي ، وهي تنفي ما يف املستقبل ، وليس كذلك ألنَّها كا« : أبو البقاء 
  .» عليها « إنْ » فإنَّها تنفي ما يف احلالِ؛ فلذلك ملْ َيُجْز أن تدُخل 

وشبهه عائٌد هنا ، ]  ٩١و  ١٣: البقرة [ } وَإِذَا ِقيلَ لَُهْم آِمنُواْ { : اخلالُف املتقدم يف قوله } ِقيلَ يانوح { : قوله 
  .يف كوِن القائم مقام الفاعلِ اجلملة احملكيةَ أو ضمري مصدرِ الفعل : أي 

فيتعلق مبحذوفٍ » َسالم « : صفةٌ ل » ِمنا « و . ُملَْتبساً بسالمٍ : أي » اْهبِطْ « حالٌ من فالع » بَِسالَمٍ « : قوله 
أو » َبركات « جيوز أن يكون صفة ل » َعلَْيكَ « جماٌز ، وكذلك  ، وابتداُء الغاية» سالم « أو هو متعلٌق بنفس 

  .متعلقاً هبا 
  .انزل من السفينة ، وعدُه عند اخلروج بالسَّالمة أوالً ، مث بالربكةِ ثانياً » اْهبِطْ « ومعىن 

]  ٥٤: األعراف [ } اهللا  َتبَاَرَك{ ثبوت اخلري ومنه بروك البعري ، ومنه الربكةُ لثبوت املاء فيها ، ومنه : والربكة 



جعل ذريته هم الباقني إىل يوم القيامة ، مث ملَّا بشَّرهُ  -تعاىل  -الربكةُ ههنا هي أنَّ اهللا : ثبت تعظيمه وقيل : أي 
ه املراُد الذين مع: قيل } وعلى أَُممٍ مِّمَّن مََّعَك { : بالسَّالمة والربكةِ شرح بعده حال أولئك الذين كانوا معه فقال 

  .ذريَّة من معُه : ، وذرياهتم ، وقيل 
ناشئة من الذين معك ، وهم األمم املؤمنون إىل : أن تكون البتداء الغاية ، أي » َمْن « جيوز يف } مِّمَّن مََّعَك { قوله 

كانوا مجاعاتٍ لبيان اجلنس ، فرياد األمم الذين كاُنوا معه يف السفينة؛ ألنَّهم » ِمْن « آخر الدَّْهر ، وجيوز أن تكون 
.  

  .بالتوحيد » وبركة «  -فيما ُنِقل عنه  -بضمِّ الباِء ، وقد تقدَّم أول البقرة ، وقرأ الكسائيُّ » اْهُبط « وقُرِىء 
  :خربه ، ويف مسوغ االبتداء وجهان » َسُنَمتِّعُُهْم « جيوُز أن يكون مبتدأ ، و » وأمم « : قوله 

« ف » السَّْمن منوان بدرهم « : ممَّن معك كقوهلم : وأمٌم منهم ، أي : ديُر الوصُف التقديري ، إذ التق: أحدمها 
  .تقديراً » منه « مبتدأٌ وصَف ب » َمَنوان 
ومنه قول امرىء » رجلٌ أَهْنُت ، وآخُر أكَْرْمُت : النَّاُس رجالن « : أنَّ املسوِّغ لذلك التفصيلُ حنو : والثاين 
  ]الطويل : [ القيس 
  بِِشقٍّ وِشقٍّ عندَنا لَْم ُيحَوَّلِ... َما َبكَى ِمْن َخلْفَها احنَرفَتْ لُه إذَا  -٢٩٧٩

وأغىن الفصل عن التأكيد بالضَّمري » اْهبِطْ « وجيوز أن يكون مرفوعاً بالفاعلية عطفاً على الضَّمري املستتر يف 
يصلحان ، ألنَّ الذين كانُوا مع نوح يف السَّفينِة وهذا التقديُر واملعىن ال : قال أبو حيَّان . املنفصل ، قاله أبو البقاء 
ومل يكُونُوا كُفَّاراً ومؤمنني ، فيكون الكفار مأمورين باهلبوِط ، إالَّ إنْ قُدِّرَ } َوَمْن آَمَن { : إنَّما كانُوا ُمؤمنني؛ لقوله 

وقد تقدَّم أنَّ مثل . فيمكن على ُبْعٍد أنَّ من املؤمنني من يكفر بعد اهلبوِط ، وأخرب عنهم باحلال اليت يؤولُون إليها 
على هذا صفةٌ » َسُنَمتُِّعُهمْ « ألمرٍ صناعي ، و ]  ٣٥: البقرة [ } اسكن أَْنَت َوَزْوُجَك { ذلك ال جيُوُز ، يف قوله 

أن  وُجيوُز« كلَّْمُت زيداً وعمٌرو جالس : كما تقولُ : ، والواُو جيوز أن تكون للحال قال األخفُش » أمم « ل 
  .تكون جملرَِّد النََّسق 

  .واعلم أنَُّه سبحانه أخرب بأنَّ األمم النَّاشئة الذين كانوا مع نوحٍ ال بدَّ وأن ينقسُموا إىل مؤمنٍ وكافرٍ 
 ] ٤٤: آل عمران [ } ذلك ِمْن أَنََبآِء الغيب { وقد تقدَّم الكالُم فيها عند قوله } ِتلَْك ِمْن أَنَْبآِء الغيب { : مث قال 

خرب ثان » ُنوِحيَها إلْيكَ « اخلرب ، و } ِمْن أَنَْبآِء الغيب { يف حملِّ رفع على االبتداء ، و » تلك « و . يف آل عمران 
.  

وأن تكون حاالً من املفعول » إليك « جيوُز يف هذه اجلملِة أن تكون حاالً من الكاف يف } َما كُنَت َتْعلَُمَهآ { : قوله 
  .تكون خرباً بعد خرب وأن » نُوحيَها « يف 

إنَّك ما كنت تعرُف هذه القصة وقومك أيضاً ما كانوا : ما كنت تعلُمها أنت يا حممُد وال قومك ، أي : واملعىن 
  .ال تعرف هذه املسألة ال أنت وال أهل بلدك : يعرفوهنا ، كقول اإلنسان آلخر 

  .أليس قد كانت قصة الطوفان مشهورة عند أهل العلم؟ : فإن قيل 
  .أهنا كانت مشهورة حبسب اإلمجال ، أمَّا التَّفاصيلُ املذكورة فما كانت معلومة : فاجلواب 

« آخر األمر والّنصر والظّفر » إنَّ العافيةَ « يا حممد أنت وقومك على أولئك الكفار » فاصْبِْر « : مث قال تعاىل 
  .» ِللُْمتَّقني 
  .مث أعادها ، فما فائدة هذا التكرار؟  إنَّه ذكر هذه القصة يف سورة يونس: فإن قيل 



أنَّ القصة الواحدة قد ينتفُع هبا من وجوه ، ففي السورِة األوىل كان الكفار يستعجلُون نزول العذاب ، : فاجلواُب 
فكذا قصة نوح وبيَّن أنَّ قومه كاُنوا يكذُبونه بسبب أنَّ العذاَب ما كان يظره ثُمَّ يف العاقبِة ظهر ،  -تعاىل  -فذكر 

، ويف هذه السورة ذكر القصة لبيان أنَّ إقداَم الكُفَّار  -صلوات اهللا الرب الرحيم وسالمه عليه  -يف واقعة حممد 
على اإليذاء ، واإلحياش كان حاصالً يف زمن نُوح ، فلمَّا صرب نال الفتح والظفر ، فكن ، يا ُمحمَُّد ، كذلك لتنال 

  .قصة يف كُلِّ ُسورة من وجٍه مل يكن تكريرها خالياً عن الفائدِة املقصود ، فلمَّا كان االنتفاعُ بال

َيا قَْومِ لَا أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ) ٥٠(ُرونَ َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرهُ إِنْ أَنُْتْم إِلَّا ُمفَْت
َوَيا قَْومِ اْسَتْغِفُروا رَبَّكُْم ثُمَّ تُوُبوا إِلَْيِه ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُمْ ) ٥١(إِلَّا َعلَى الَِّذي فَطََرنِي أَفَلَا َتْعِقلُونَ  أَجًْرا إِنْ أَْجرَِي

جِئْتََنا بِبَيَِّنٍة َوَما َنْحُن بَِتارِِكي آِلهَِتَنا َعْن  قَالُوا َيا ُهوُد َما) ٥٢(ِمْدَراًرا َوَيزِدْكُْم قُوَّةً إِلَى قُوَِّتكُْم َولَا َتَتَولَّْوا ُمْجرِِمَني 
إِنْ َنقُولُ إِلَّا اْعَترَاَك َبْعُض آِلَهِتَنا بُِسوٍء قَالَ إِنِّي أُشْهُِد اللََّه وَاشَْهُدوا أَنِّي َبرِيءٌ ) ٥٣(قَْوِلَك َوَما َنْحُن لََك بُِمْؤِمنَِني 

إِنِّي َتَوكَّلُْت َعلَى اللَِّه َربِّي َوَربِّكُْم َما ِمْن َدابٍَّة إِلَّا ) ٥٥(ِه فَكِيُدونِي َجِميًعا ثُمَّ لَا ُتْنِظُروِن ِمْن ُدونِ) ٥٤(ِممَّا ُتْشرِكُونَ 
ِه إِلَْيكُْم َوَيْسَتْخِلُف َربِّي فَإِنْ َتَولَّْوا فَقَْد أَْبلَْغُتكُْم َما أُْرِسلُْت بِ) ٥٦(ُهَو آِخذٌ بِنَاصَِيِتَها إِنَّ َربِّي َعلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ 

َولَمَّا َجاَء أَْمُرَنا َنجَّْيَنا ُهوًدا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعهُ ) ٥٧(قَْوًما غَْيَركُْم َولَا َتُضرُّوَنهُ َشْيئًا إِنَّ رَبِّي َعلَى كُلِّ َشْيٍء حَِفيظٌ 
  ) ٥٨(بَِرْحَمٍة ِمنَّا وََنجَّْيَناُهْم ِمْن َعذَابٍ غَِليٍظ 

 ٢٥: هود [ } َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوحاً إىل قَْوِمِه { : معطوفان على قوله : القصَّةُ } وإىل َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً { : قوله تعاىل 
ضرب زيٌد عمراً ، وبكٌر خالداً وليس من باب ما فُِصل فيه بني : يف عطف مرفوع على مرفوع وجمرور ، كقولك ] 

  .فيجيُء اخلالفُ املشهوُر » ضََرْبُت زيداً ، ويف السُّوق َعْمراً « : باجلارِّ واجملرور حنو  حرِف العطِف واملعطوِف
  .وأْرَسلَْنا هوداً ، وهذا أوفق لطولِ الفصلِ : بل هو على إضمار فعلٍ ، أي : وقيل 

  .بدلٌ أو عطُف بيان ألخيهم » هوداً « و 
قَالَ َربِّ { : هي لغةُ بعضهم يبُنون املضاف للياء على الضَّم كقوله تعاىل بضم امليم ، و» َيا قَْوُم « وقرأ ابُن حميصنٍ 

  .بضمِّ الياء ، وال جيوز أن يكون غري مضاٍف للياِء كما سيأيت يف موضعه إن شاء اهللا ]  ١١٢: األنبياء [ } احكم 
  .تقّدضم يف األعراف } مِّْن إله غَْيُرُه { : وقوله 
  فصل

ب ال يف الدِّين؛ ألنه كان من قبيلِة عاٍد ، وهم قبيلةٌ من العربِ بناحية اليمنِ ، كما يقالُ كان هود أخاهم يف النس
  .يا أخا متيم ، ويا أخا سليمٍ ، واملراُد رجلٌ منهم : للرَُّجلِ 

لنَّسبِ ال تفيُد إذا مل فبيَّن أنَّ قرابة ا]  ٤٦: هود [ } إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلكَ { إنَّه تعاىل قال يف ابن ُنوح : فإن قيل 
  .َتْحُصلْ قرابةُ الدِّين ، وههنا أثبت هذه األخوة مع االختالف يف الدِّين ، فما الفرُق بينهما؟ 

أنَّ املراد من هذا الكالم استمالة قوم حممٍد صلى اهللا عليه وسلم ؛ ألنَّ قومُه كانُوا يستبعُدون يف حممٍد : فاجلواُب 
ُه واحٌد من قبيلتهم أن يكون رسوالً إليهم من عند اهللا ، فذكر اهللا تعاىل أنَّ هوداً كان صلى اهللا عليه وسلم مع أنَّ

  .واحداً من عاد ، وأنَّ صاحلاً كان واحداً من مثود ، إلزالة هذا االستبعاد 
  .وحُدوا اهللا ، وال تعبدُوا غريُه ]  ٦٥: األعراف [ } قَالَ َياقَْومِ اعبدوا اهللا { 

  .ف دعاهم إىل عبادِة قبل إقامِة الدَّاللة على ثبوت اإلله تعاىل؟ كي: فإن قيل 
أنَّ دالئل ثُبوِت وجود اهللا تعاىل ظاهرة ، وهي دالئلُ اآلفاق واألنفس ، وقلَّما ُتوجد يف الدنيا طائفة : فاجلواب 



ْن َخلََق السماوات واألرض َولَِئن سَأَلْتَُهْم مَّ{ : ينكرون وجود اإلله؛ ولذلك قال تبارك وتعاىل يف صفة الكفار 
  ] . ٢٥: لقمان [ } لََيقُولُنَّ اهللا 

  .كاذُبون يف إشراككم » إالَّ ُمفَْتُرونَ « ما أنتم » إنْ أنُتْم « : مث قال 
وهذا } ي فطرين إِنْ أَجْرَِي إِالَّ َعلَى الذ{ على تبليغ الرسالة جُْعالً : أي } ياقوم الا أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجراً { : مث قال 

  . -عليه الصالة والسالم  -عُني ما ذكره نوح 
} أَفَالَ َتْعِقلُونَ { خلقين ، » فَطَرين « ومعىن . ، وأبو عمرو وقنبل بإسكاهنا » فَطَرين « قرأ نافع ، والبزي بفتح ياء 

  .أين مصيبٌ يف املنع من عبادة األوثان 
  .مبعىن اإلميان  -ههنا  -وا به ، واالستغفارُ آمن} وياقوم استغفروا َربَّكُْم { : مث قال 

سلُوه أن يغفر لكم ما تقدَّم من شرككم ، مث توبوا من بعده بالنَّدم على ما : أي } استغفروا رَبَّكُمْ { : وقال األصمُّ 
  .مضى ، وبالعزمِ على أن ال تعودوا إىل مثله ، فإذا فعلُتم ذلك فاهللا يكثُر الّنْعَمة عليكم 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

على احلالِ ، ومل ُيؤنِّثُْه وإن كان من ُمؤثَّث لثالثِة أوجٍه » ِمْدَراراً « نصب } يُْرِسلِ السمآء َعلَْيكُْم مِّْدرَاراً { : قوله 
:  

  .اد بالسَّماء السحاب ، فذكَّر على املعىن أنَّ املر: أحدها 
  .َصبُور ، وشكُور ، وفعيل : أنَّ مفعاالً للمبالغِة فيستوي فيه املذكَّر واملؤنث ك : الثاين 

  .على طريقِ النََّسب قاله مكيٌّ ، وقد تقدَّم إيضاحه يف األنعام » ِمفَْعال « أنَّ اهلاَء حذفت من : الثالث 
شدة مع : أي } وََيزِْدكُْم قُوَّةً إىل قُوَِّتكُمْ { . كم املطر متتابعاً مرةً بعد أخرى يف أوقات احلاجِة ُيرسل علي: واملعىن 

املال وذلك أنَّ اهللا تعاىل ملَّا بعث هوداً إليهم ، وكذَُّبوهُ حبس اهللا املطر عنهم ثالث : املراد بالقوَّة : وقيل . شدَّتكم 
إنْ آمنتم باهللا أْحَيا اُهللا بالدَكم ورزقكم املالَ ، والولَد ، فذلك قوله : ال هلم هوٌد سنني ، وأعقم أرحام نسائهم ، فق

  .بالكسر الكثري الدّر وهو من أبنية املبالغة : واِملْدرَاُر } يُْرِسلِ السمآء َعلَْيكُْم مِّْدرَاراً { : تعاىل 
تم بعبادِة اهللا النفتحت عليكم أبواُب اخلريات لو اشتغل: قال  -عليه الصالة والسالم  -إنَّ هوداً : فإن قيل 

ُخصَّ البالُء باألنبياِء ثُمَّ األولياِء ثُمَّ األمثلِ ، «  -عليه الصالة والسالم  -الدنيوية ، وليس األمُر كذلك لقوله 
يب اخلريات فكيف اجلمُع بينهما؟ وأيضاً فقد جرْت عادةُ القرآِن بالتَّرغيب يف الطَّاعاِت بسبب ترت» فاألْمثل 

الدنيويَّة ، واألخرويَِّة عليها ، فأمَّا التَّرغيُب يف الطَّاعَاِت ألجل ترتيب اخلريات الدنيوية عليها؛ فذلك ال يليُق 
  .بالقرآن 
  .ملَّا كثر التَّرغيب يف سعاداتِ اآلخرة مل يتغيَّر بالتَّرغيب أيضاً يف خري الدنيا بقدر الكفايِة : فاجلواُب 

ُيضيف إىل قُوَّتكم قُوَّةً أخرى ، أو جيعل : على التَّضمني ، أي » يَزِْدكُم « جيوز أن يتعلق ب } قُوَِّتكُْم  إىل{ : قوله 
  .فيتعلَّق مبحذوٍف » قُوَّة « اجلار واجملرور صفة ل 

الَّ الكون املطلق يف مثله ، أو ، وهذا يأباهُ النحاةُ ، ألنَُّهم ال يقدُِّرون إ» ُمضافةً إىل قُوَِّتكُم « : وقدَّرُه أبو البقاِء 
  ] . ٢: النساء [ } إىل أَمَْواِلكُمْ { : مع قُوَّتكم ، كقوله : أي » مع « مبعىن » إىل « جتعل 

  .وال تدبروا مشركني مصرِّين على الكفر : أي } َوالَ َتتََولَّْواْ ُمْجرِِمَني { : مث قال 
جيوُز أن تكون للتَّعدية؛ » بيَِّنٍة « والباء يف . بربهاٍن وُحجٍَّة واضحٍة على ما تقول } قَالُواْ ياهود َما جِئَْتَنا بَِبيَِّنٍة { 

  .فتتعلَّق بالفعل قبلها أي ما أظهرت لنا بينةٌ قط 
  .ُمْستقراً أو ُملتبساً ببيِّنٍة : أن تتعلَّق مبحذوٍف على أهنا حالٌ؛ إذ التقديُر : والثاين 

» َعْن قَْوِلَك « وما نترك آهلتنا صادرين عن قولك ، فيكون : أي } ِلهَِتَنا َعن قَْوِلَك َوَما َنْحُن بتاركي آ{ : قوله 
إِالَّ َعن مَّْوِعَدٍة َوَعَدَهآ إِيَّاهُ { : للتَّْعليل كهي يف قوله تعاىل » َعْن « وُجيوزُ أن تكون » َتارِكي « حالٌ من الضمري يف 

  .» تاركي « بتاركي آهلتنا لقولك ، فيتعلَّق بنفس : واملعىن هنا . عدٍة إالَّ ألجل مو: ، أي ]  ١١٤: التوبة [ } 

  .وقد أشَاَر إىل التعليل ابُن عطية ، ولكنَّ املختار األول ، ومل يذكُر الزخمشريُّ غريه 
  .مبصدِّقني } َوَما َنْحُن لََك بُِمْؤِمنِنيَ { : قوله 

إن نقُولُ إالَّ : مفعولٌ بالقول قبله ، إذ املراُد » إالَّ « الظَّاهر أن ما بعد } بسواء  إِن نَّقُولُ إِالَّ اعتراك َبْعُض آِلَهِتَنا{ 



اجلملةُ مفسرةٌ ملصدرٍ حمذوٍف ، « : قوال أُبو البقاِء . » ما قُلُْت إالَّ زيٌد قائٌم « هذا اللفظ فاجلملةُ حمكيةٌ حنو قولك 
  .» ما نذكر إالَّ هذا القول : وُز أن يكون موضعها نصباً ، أي إن نقول إالَّ قوالً هو اعتراَك ، وُجي: التقدير 

  .وهذا غُري مرضٍ؛ ألنَّ احلكاية بالقولِ معىن ظاهر ال حيتاج إىل تأويلٍ ، وال إىل تضمني القولِ بالذِّكْرِ 
  .انتهى . » اْعتََراَك « ا ما نقُولُ إالَّ قولن: لغٌو ، أي » إالَّ « و » َنقُول « مفعول » اْعتراَك « : وقال الزخمشريُّ 

أنَُّه استثناٌء مفرَّغ ، وتقديره بعد ذلك تفسُري معىن ال إعراب ، إذا ظاهُرُه يقتضي أن تكون » لغٌو « : يعىن بقوله 
  .هذا الظَّاهُر » َتقُول « اجلملةُ منصوبةً مبصدرٍ حمذوٍف ، ذلك املصدُر منصوبٌ ب 

اغَتَزو من الَغْزو : اعترو ِمْن الَعْرو ، مثل : و افتعل من عراه َيْعُروه ، واألصلُ اعتراهُ يعتريه إذا أصابه ، وه: ويقال 
  .، فتحرَّك حرُف العلَّة وانفتح ما قبله فقُلب ألفاً ، وهو يتعدَّى الثنني ثانيهما حبرِف اجلرِّ 

{ على نفسي } إين أُشْهُِد اهللا { : ٌد أنَّك َشَتْمَت آهلتنا ، فجعلتَك جمنوناً ، وأفسدت عقلك ، مث قال هلم هو: واملعىن 
  .األوثان : من ُدونِه ، يعىن } أَنِّي برياء مِّمَّا ُتْشرِكُونَ { يا قومي } واشهدوا 

يطلبه أيضاً ، » اشَْهُدوا « يطلبه ، و » أشْهُِد « جيوزُ أن يكون من بابِ اإلعمال؛ ألنَّ } أَنِّي برياء { : قوله 
على أنِّي بريٌء ، واشهُدوا أنتم عليه أيضاً ، ويكون من باب إعمال الثاين؛ ألنَُّه لو أعمل األول أشهُد اهللا : والتقديُر 

  .ألضمر يف الثاين ، وال غرو يف تنازع املختلفني يف التعدِّي واللزوم 
، أي » الَّذي «  من إشراككم آهلةٌ من ُدونه ، أو مبعىن: مصدريةً ، أي » ما « جيوز أن تكون » ِممَّا ُتْشرِكُونَ « و 
  .أنتم الذين جتعلُوهنا شركاء : من الذين تشركونه من آهلٍة من دونه ، أي : 

يف احلالني ، وحذفوها يف » فَِكيدُونِي « ، وأثبت سائُر القرَّاء ياء » فَِكيدُونِي « حالٌ من فاعل » َجِميعاً « : وقوله 
  .املرسالت 

إىل ]  ٧١: يونس [ } فأمجعوا أَْمرَكُْم َوُشرَكَآَءكُْم { : لقومه  -السالم عليه الصالة و -وهذا نظُري ما قاله نوح 
  ] . ٧١: يونس [ } َوالَ ُتنِظُرونَ { : قوله 

بالُغوا يف عداويت ، ويف إيذائي ، : وهذه معجزةٌ قاهرةٌ؛ ألنَّ الرَُّجل الواحَد إذا أقبل على القوم العظام ، وقال هلم 
ولُ هذا إالَّ إذا كان واثقاً من اهللا بأنَُّه حيفظه ، ويصونه عن كيد األعداِء ، وهذا هو املراد وال تؤجلون فإنَّه ال يقُ

  .اعتمادي على اهللا ربِّي وربِّكُم : أي } إِنِّي َتَوكَّلُْت َعلَى اهللا رَبِّي َورَبِّكُمْ { : بقوله 

مَْنبُِت الشَّعر يف مقدم الرأس ، : النَّاصيةُ عند العربِ « : زهريُّ قال األ} مَّا ِمن َدآبٍَّة إِالَّ ُهَو آِخذٌ بِنَاِصيَِتَهآ { 
  .» ويسمَّى الشعر النَّابُت هناك أيضاً ناصية باسم منبته 

ناصَاة بقلبِ يائها ألفاً ، ويف األْخِذ بالنَّاصية عبارةٌ عن : أخذتُ بناصيته ، فالُمها واو ، ويقال : ونصَْوُت الرَّجلَ 
لُّط وإن مل يكن آخذاً بناصيته ، ولذلك كانُوا إذا منُّوا على أسريٍ جزُّوا ناصيته ليكون ذلك عالمة لقهره الغلبة والتَّس

  .إنَّه مطيٌع له : ما ناصية فالن إالَّ بيد فالن ، أي : ، والعرُب إذا وصفُوا إنساناً بالذلة ، واخلضوع قالوا 
وقال » مالكها والقادر عليها « : وقال الفرَّاء . » ُمْحيِيَها وُمِميتها « : قال الضحاُك » آِخذٌ بِنَاصَِيتَِهآ « ومعىن 
  .» بقهرها « : القتييبُّ 

وإن كان ربِّي قادراً عليهم فإنه ال يظلمهم ، وال يعملُ إال باإلحسان : يعين } إِنَّ َربِّي على ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ { 
  .اءته والعدل ، فيجازي احملسن بإحسانه ، واملسيء بإس

  .إن ريب حيثكم وحيملكم على صراط مستقيم : فيه إضمار ، أي : وقيل . معناه دين ربِّي صراط مستقيم : وقيل 
وال ُجيوزُ أن » أْبلَْغُتكُم « : تتولَّوا فحذف إحدى التَّاءين ، وال جيُوُز أن يكون ماضياً كقوله : أي » فإن تولَّْوا « 



« تَولَّوا » وُيْحتَمل أن يكون « : اكةٌ يف التَّركيب ، وقد جوَّز ذلك ابُن عطية فقال ُيدَّعى فيه االلتفات ، إذ هو رك
  .» ماضياً ، وجييُء يف الكالم رجوٌع من غيبٍة إىل خطابٍ 

وهو أن يكون على إضمار القولِ ، : وجيُوُز أن يكون ماضياً لكن ملَْدَرٍك آخر غري االلتفات « : قال شهاُب الدِّين 
بضمِّ التَّاِء والالم ، « فإن ُتولُّوا » قد أْبلَْغَتكم ، ويترجَّح كونه بقراءة عيسى الثقفي واألعرج : هلم  فقل: أي 

  .تَُولِّيُوا فأِعلّ : ، واألصل « ولَّى » مضارع 
  .اإلبالغ كان قبل التَّولِّي ، فكيف وقع جزاًء للشَّْرِط؟ : فإن قلت » : وقال الزخمشريُّ 

إن تتولَّوا مل أعاِتْب على تفريط يف اإلبالغ ، وكنتم حمجوبني بأنَّ ما أرسلُت به إليكم قد بلغكم معناه ، و: قلت 
  .« فأبيتم إالَّ التَّكذيب 

وقرأ عبد اهللا . هو معطوٌف على اجلوابِ بالفاِء : وقال أبو البقاِء . العامَّةُ على رفعه استئنافاً « َوَيسَْتْخِلُف » : قوله 
  :بتسكينه ، وفيه وجهان  -ضي اهللا عنه ر -بن مسعوٍد 

  .أن يكون ُسكِّن ختفيفاً لتوايل احلركات : أحدمها 
فَالَ َهاِدَي لَُه وََيذَُرُهمْ { : أن يكون جمزوماً عطفاً على اجلواب املقترن بالفاِء ، إذ حملُّه اجلزُم وهو نظُري قوله : والثاين 

  .الَّ أنَّ القراءتني مثَّ يف املتواتر وقد تقدَّم حتقيقه ، إ]  ١٨٦: األعراف [ } 
  .إن تتولوا أهلككم اهللا ، ويستبدلُ قوماً غريكم أطوع منكم ُيوحُِّدونه ويعبدُونُه : واملعىن 

على النُّون؛ ألنَّه مرفوٌع على ما تقدم ، وابن مسعوٍد حبذفها ، وهذا ُيعيِّن أن يكون : العامَّةُ « وال َتُضرُّونُه » : قوله 
جزماً ولذلك مل يذكر الزخمشريُّ غريه؛ ألنَُّه ذكر جزم الفعلني ، وملَّا مل يذكر أبو البقاِء اجلزم « َيسَْتْخلف »  سكونُ

  .« َيْسَتْخلف » جوَّز الوجهني يف « َتُضرُّوَنهُ » يف 

  .شيئاً من الضَّرر : مصدٌر ، أي » شيئاً « و 
  .، ألنَّ وجودكم وعدمكم عنده سواء أنَّ إهالككم ال ينقُص من ملكه شيئاً : واملعىن 
حيفظ : أي } إِنَّ رَبِّي على كُلِّ َشْيٍء َحِفيظٌ { ال تضرونُه شيئاً بتوليكم وإعراضكم ، إمنا تضرُّون أنفسكم : وقيل 

حفيظ من اهلالِك إذا شاء ، ويهلك : وقيل . حيفظين من شركم ومكركم : وقيل . أعمال العباد حىت جيازيهم عليها 
  .شاء إذا 

عذابنا ، وهو ما نزل هبم من الريحِ العقيمِ ، عذَّهبم اهللا هبا سبع ليال ، ومثانية أيَّام ، : أي } َولَمَّا َجآَء أَْمُرَنا { : قوله 
كَأَنَُّهْم أَْعَجاُز َنْخلٍ { تدخلُ يف مناخرهم وخترُج من أْدبَارهم وتصرعهم على األرض على وجوههم حىت صاُروا 

  ] . ٧: احلاقة [ } َخاوَِيةٍ 
ما هداُهم : املراد بالرمحة : وقيل . بنعمة ِمنَّا » بَِرْحَمٍة ِمنَّا « وكانُوا أربعة آالف } َنجَّْيَنا ُهوداً والذين آَمنُواْ َمَعُه { 

  .اهللا تعاىل  املرادُ أنَُّه ال ينجو أحد ، وإن اجتهد يف اإلميان والعمل الصاحل إالَّ برمحٍة من: وقيل . إليه من اإلميان 
هي النَّجَاةُ من عذاب الدُّنيا ، والنَّجاةُ الثانية من : فاملرادُ بالنَّجاِة األوىل } َوَنجَّْيَناُهْم مِّْن َعذَابٍ غَِليٍظ { : مث قال 

  .عذاب القيامِة 
  .حكمنا بأنَُّهم ال يستحقون ذلك العذاب الغليظ : أي » وَنجَّْيَناُهم « : واملراُد بقوله 

وَأُْتبِعُوا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا لَْعَنةً َوَيْوَم ) ٥٩(لَْك َعاٌد َجَحدُوا بِآيَاِت رَبِّهِْم َوَعصَْوا ُرُسلَُه وَاتََّبعُوا أَْمَر كُلِّ َجبَّارٍ َعنِيٍد َوِت
  ) ٦٠(الِْقَياَمةِ أَلَا إِنَّ َعاًدا كَفَُروا َربَُّهْم أَلَا بُْعًدا ِلعَاٍد قَْومِ ُهوٍد 



وهو إشارة } َوِتلَْك َعادٌ َجَحُدواْ بِآَياتِ َربِّهِْم { : ذكر قصة عاد خاطب قوم حممٍد صلى اهللا عليه وسلم فقال  وملا
  .ِسيحُوا يف األرض فانظُروا إليها واعتربوا : إىل قبورهم وآثارهم كأنه قال 

يتعدَّى بنفسه » َجَحَد «  ممَّا قبلها ، و مجلةٌ مستأنفة سيقت لإلخبار عنهم بذلك ، ولْيَسْت حاالً» َجَحُدوا « : قوله 
فتعدَّى بنفسه يف قوله بعد » َجَحَد « معىن » كَفَر « ، فُيعدَّى حبرفه ، كما ضمَّن » كَفَر « ، ولكنه ُضمَِّن معىن 

  .» كَفَرُوا ربَُّهمْ « : ذلك 
  .خرى يف تعدِّيه بنفسه تارةً وحبرِف اجلر أ» َشكَر « ك » كَفَر « إنَّ : وقيل 

  .واعلم أنَّه تعاىل وصفهم بثالث صفاٍت 
جحدوا دالئل املعجزات على الصِّدقِ ، أو حجُدوا دالئل احملدثات : أي } َجَحُدواْ بِآَياِت َربِّهِْم { : قوله : األوىل 

  .على وجوِد الصانع احلكيمِ 
الَ { :  واحداً؛ فقد عصوا مجيع الرُُّسلِ لقوله أهنم إذا عصوا رسُوالً: ومعناه } َوَعصَْواْ ُرُسلَُه { : قوله : والثانية 

  ] . ٢٥٨: البقرة [ } ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد مِّن رُُّسِلِه 
َما هذا إِالَّ { أنَّ السَّفلة كانُوا يقلدون الرؤساء يف قوهلم : واملعىن } واتبعوا أَْمَر كُلِّ َجبَّارٍ َعنِيدٍ { : قوله : والثالثة 
  ] . ٣٣: املؤمنون [ } ْم َبَشٌر مِّثْلُكُ

املنازع املعارض قاله أبو عبيٍد وهو الطَّاغي : والَعنِيُد والَعنُود واملَُعاند ] .  ٢٢: املائدة [ » اجلّبار « وتقدَّم اشتقاُق 
ذي هو ال» عندي « ومنه . إذا حاد عن احلقِّ من جانبٍ إىل جانب » َعَندَ َيْعنِد « : املتجاوُز يف الظُّلم من قوهلم 

  .يف جانيب : عندي كذا ، أي : ظرف؛ ألنه يف معىن جانب ، من قولك 
: واللعنة . أردفُوا لعنة تلحقهم ، وتصاحبهم يف الدنيا ويف اآلخرة : أي } َوأُْتبِعُواْ ِفي هذه الدنيا لَْعَنةً { : مث قال 

  .هي اإلبعاُد ، والطَّرُد عن الرَّمحِة 
وقيل . كفروا برهبم فحذف الباء : أي } أالا إِنَّ َعاداً كَفَرُواْ َربَُّهمْ { : االحوال فقال مث بيَّن السَّبب يف نزول هذه 

  .هو من باب حذف املضاِف ، أي كفروا نعمة ربِّهم : 
  :وللبعد معنيان . هالكاً : بُْعداً من رمحِة اهللا ، وقيل : قيل } أَالَ بُْعداً لَِّعاٍد قَْومِ ُهوٍد { : مث قال 
  .َبُعدَ َيْبُعُد بُْعداً : ضدَّ القربِ ، يقال منه : ا أحدمه

  .َبِعد َيبِعدُ َبَعداً وَبُعداً : مبعىن اهلالك فيقال منه : واآلخر 
اً لَِّعادٍ أَالَ ُبْعد{ : فما فائدةُ قوله } َوأُْتبِعُواْ ِفي هذه الدنيا لَْعَنةً َوَيْوَم القيامة { : اللعن هو البُْعُد ، فلمَّا قال : فإن قيل 
  .؟ } قَْومِ ُهوٍد 
  .كانوا عادَيْين : فاجلواب 

  ] . ٥٠: النجم [ } أَْهلََك َعاداً األوىل { فاألوىل هم قوم هود الذين ذكرهم اهللا يف قوله 
  .والثانية أصحاب إرم ذات العماِد 

  .املبالغة يف التَّْنصيصِ تدلُّ على مزيد التأكيد : وقيل 

َركُْم ِفيَها ُهمْ َصاِلًحا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه ُهَو أَْنَشأَكُْم ِمَن الْأَْرضِ َواْسَتْعَمَوإِلَى ثَُموَد أََخا
ُجوا قَْبلَ َهذَا أَتَْنَهاَنا أَنْ َنعُْبَد َما قَالُوا َيا َصاِلُح قَْد كُْنَت ِفيَنا َمْر) ٦١(فَاْسَتْغِفُروُه ثُمَّ تُوُبوا إِلَْيِه إِنَّ رَبِّي قَرِيٌب ُمجِيٌب 

قَالَ َيا قَْومِ أََرأَيُْتْم إِنْ كُْنُت َعلَى بَيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوآَتانِي ِمْنُه ) ٦٢(َيْعُبُد آَباُؤَنا وَإِنََّنا لَِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدعُوَنا إِلَْيِه ُمرِيبٍ 
َوَيا قَْومِ َهِذِه َناقَةُ اللَِّه لَكُْم آَيةً فَذَُروَها َتأْكُلْ ) ٦٣(ِه إِنْ َعصَْيُتُه فََما َتزِيدُونَنِي غَْيَر َتْخِسريٍ َرْحَمةً فََمْن َيْنصُُرنِي ِمَن اللَّ



ْم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَِلَك َوْعدٌ فََعقَُروَها فَقَالَ َتَمتَّعُوا ِفي دَارِكُ) ٦٤(ِفي أَْرضِ اللَِّه وَلَا َتَمسُّوَها بُِسوٍء فََيأُْخذَكُْم َعذَاٌب قَرِيٌب 
َك ُهَو الْقَوِيُّ فَلَمَّا َجاَء أَْمُرَنا َنجَّْيَنا صَاِلًحا وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوِمْن خِْزيِ َيْومِِئٍذ إِنَّ رَبَّ) ٦٥(غَْيُر َمكْذُوبٍ 

كَأَنْ لَْم يَْغَنْوا ِفيَها أَلَا إِنَّ ثَُموَد كَفَُروا ) ٦٧(ةُ فَأَصَْبُحوا ِفي دَِيارِِهْم جَاِثِمَني وَأََخذَ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيَح) ٦٦(الْعَزِيُز 
  ) ٦٨(َربَُّهْم أَلَا ُبْعًدا ِلثَُموَد 

  .القصة } وإىل ثَُمودَ أََخاُهْم َصاِلحاً { : قوله تعاىل 
ومها العلمية والتَّأنيث ، ذهُبوا به : الصَّْرف هنا لعلَّتني » مثُود «  والعامَّةُ على منع. الكالُم على أوَّهلا كالذي قبلها 

  .مذهب القبيلة ، واألعمش وحيىي بن وثاب َصَرفاه ، ذهبا به مذهب احلي ، وسيأيت بيان اخلالفِ إن شاَء اهللا تعاىل 
يِة ، أي ابتداء إنشائكم منها إمَّا إنشاءُ البتداِء الغا» ِمْن « ُجيوُز أن تكون } ُهَو أَنَشأَكُْم مَِّن األرض { : قوله 

  . -صلوات اهللا وسالمه عليه  -أصلكم ، وهو آدم 
وفيه وجٌه آخر وهو أقرُب منه؛ وذلك ألنَّ اإلنسان خملوٌق من املّين ومن دم الطمث ، واملينُّ « : قال ابُن اخلطيب 

ا تولد من األغذية ، واألغذيةُ إما حيوانية وإما نباتية ، إمنا تولد من الدَّم ، فاإلنسان خملوق من الدَّم ، والدَّم إمن
واحليوانات حاهلا كحال اإلنسان؛ فوجب انتهاء الكل إىل النبات والنبات أمنا تولد من األرض؛ فثبت أنه تعاىل 

  .» أنشأنا من األرض 
  .أو ألن كل واحد خلق من تربته؛ أو ألن عذائهم وسبب حياهتم من األرض 

  .وال حاجة إليه » يف « مبعىن » من « : وقيل 
وقال جماهدٌ . » أطَالَ أعماركم فيها « : قال الضحاُك . أي جعلكم عمَّارها وسكاهنا } واستعمركم ِفيَها { : قوله 

قال ابُن . » اسكنكم فيها « :  -رضي اهللا عنه  -وقال قتادةُ . أي جعلها لكم ما ِعشُْتْم . أعمركم من العمرى : 
على الوجوب ، قال  -تعاىل  -طلُب العمارة ، والطلب املعلق من اهللا : االستعماُر : قال بعُض علمائنا « : العريب 

: طلُب الفعل كقوله : استفعل مبعىن : تأيت كلمة استفعل يف لساِن العربِ على معاٍن منها : القاضي أبو بكرٍ 
استسهلت هذا األمر اعتقدته سهالً ، أو وجدُته سهالً ، : طلبت من محالناً ، ومبعىن اعتقد؛ كقوله : اسَْتْحَملُْته أي 

: ؛ كقوله « فََعلَ » أصبته جيداً ، ومبعىن : استجدته أي : وجدته عظيماً ، ومبعىن أصبت كقوله : واستعظمتُه أي 
]  ١٤: الصافات [ } نَ َيْسَتْسِخُرو{ و ]  ٥: األنعام [ } َيْسَتْهزُِءونَ { : [ قرَّ يف املكاِن ، واستقر ، قالوا وقوله 

أصبته : استجدته واستسهلته ، أي : خلقكم لعمارهتا ، ال على معىن : أي } واستعمركم ِفيَها { : منه ، فقوله تعاىل 
يف حقِّ اخلالق ، فريجع إىل أنَّه حلق ألنه الفائدة؛ وقد يعّبر عن الشيء بفائدته ] جيداً ، وسهالً ، وهذا يستحيل 

استدعى عمارهتا : ويصحُّ أن يقال » أن يقال إنه طلٌب من اهللا لعمارهتا ، فإن هذا ال جيوز يف حقه  جمازاً ، وال يصّح
  .، ويف اآلية دليل على اإلسكان والُعْمَرى 

« معِ أقرُب بالعلم والس: أي } إِنَّ رَبِّي قَرِيٌب مُّجِيبٌ { . وقد تقدَّم تفسريه } فاستغفروه ثُمَّ توبوا إِلَْيهِ { : مث قال 
  .دعاء احملتاجني بفضله ، ورمحته » جميب 

. كُنَّا َنْرُجو أن تكون سّيداً فينا : أي } قَالُواْ ياصاحل قَْد كُنَت ِفيَنا مَْرُجّواً قَْبلَ هذا { وملَّا قرَّر صاحل هذه الدالئل 
ن من قبيلتهم ، فقوي رجاؤُهم يف أن كُنَّا نَْرُجو أن تُعود إىل ديننا ، وذلك أنَُّه كان رجالً قوي اخلاطر وكا: وقيل 

أَتَْنَهاَنآ { : ينصر دينهم ، ويقرُِّر طريقتهم ، فلمَّا دعاهم إىل اهللا وترك األصنام زعموا أنَّ رجاءهم انقطع منه فقالوا 
  .من اآلهلة ، فتمسَّكُوا بطريق التقليد } أَن نَّْعُبَد َما َيْعُبُد آَباُؤَنا 



أََجَعلَ اآلهلة إهلا وَاِحداً إِنَّ هذا لََشْيٌء { : عن كفَّار مكَّة يف قوهلم  -تعاىل  -هُ اهللا ونظري تعجُّبهم هذا ما حكا
. ٥: ص [ } ُعَجابٌ   [  

بنوٍن واحدٍة مشدَّدة كما يف » وإنَّا « مما تدعونا إليه مريب هذا هو األصل ، وجيوز } َوإِنََّنا لَِفي َشكٍّ { : قوله 
؛ ألنَّه قد ُعهد حذفها دون » إنَّ « وينبغي أن يكون احملذوُف النُّونَ الثَّانية من ] .  ٩:  إبراهيم[ السورة األخرى 

َمْن « : أوىل ، وأيضاً فإنَّ حذف بعض األمساِء ليس بسهلٍ وقال الفرَّاُء » ن « ، فحذها مع » ن « اجتماعها مع 
« إنا » : فاجتمع ثالثُ نونات ، ومن قال « َنا » أخرج احلرف على أصله؛ ألنَّ كتابة املتكلمني « إنََّنا » قال 

  .وقد تقدَّم الكالمُ يف ذلك . انتهى » استثقل اجتماعها؛ فأسقط الثالثة ، وأبقى األوليني 
أوقعه يف الرِّيبة ، أو قاصراً : ، أي » أرابُه « جيوز أن يكون متعدِّياً من » أَراب « اسم فاعل من » ُمرِيبٍ « : قوله 
  .ووصف الشَّكُّ بكونه مُريباً باملعنيني املتقدمني جمازاً . صار ذا ريبة : أي » َب الرَّجلُ أرا« من 

أنَُّه لَمْ يترجَّحْ : هو الذي يظن به السوء واملعىن : أن يبقى اإلنسان متوقفاً بني النَّفْي واإلثبات ، واملُريب : والشَّك 
  .المِه يف اعتقادهم فساد قوله وهذا مبالغةٌ يف تزييف ك

أأْعصيه : ، واملفعول الثَّاين هنا حمذوف تقديره ]  ٥٠: يونس [ تقدَّم نظريه } أََرأَْيُتْم إِن كُنُت على َبيَِّنةً { : قوله 
هي ِمْن رؤيِة القَلْبِ ، والشَّرطُ الذي بعده وجوابه َيُسدُّ مسدَّ : وقال ابُن عطيَّة . » إنْ َعَصْيُته « ويدل عليه 
  .» أرَأْيُتم  «مفعولني ل 

، وعلى تقدير أن ال ُيَضمَّن ، فجملةُ الشَّرط « أْخبِْرنِي » ُضمِّن معىن « أرَأْيَت » والذي تقرَّر أنَّ « : قال أُبو حيَّان 
  .» وأخواهتا « َعِلْمُت » واجلواب ال تسدُّ مسدَّ مفعويل 

ك ، وكان على يقني تام يف أمره إالَّ أنَّ خطاب املخالف على ورد حبرف الشَّ} إِن كُنُت على َبيَِّنةً مِّن رَّبِّي { : قوله 
قدِّرُوا أنِّي على بيِّنٍة من ربِّي وأنِّي نيبٌّ على احلقيقِة ، وانظُُروا إن تابعتكم : هذا الوجه أقرب إىل القبُولِ؛ فكأنه قال 

  .تقدير غري َتْخِسري ، وعصيُت أمر ربِّي ، فمن مينعين من عذابِ اهللا فما تزيدُوَننِي على هذا ال
  .» تَزِيُدونَنِي « مفعولٌ ثاٍن ل » غَْيَر « الظاهرُ أنَّ » غَْيَر َتْخِسري « : قوله 

فَما : ، أي « تَزِيدُوَننِي » استثناًء يف املعىن ، وهو مفعولٌ ثاٍن ل « غري » األقَْوى هنا أن تكُون « : قال أُبو البقاِء 
  . َتزِيُدوَننِي إالَّ َتْخسِرياً

  .صفةً ملفعولٍ حمذوٍف ، أي شيئاً غري ختسري ، وهو جيد يف املعىن » غري « وجيوز أن تكون 
  .أنسبكم إىل التَّْخسري ، قال الزخمشريُّ : غري أن أخسركُم ، أي : ومعىن التَّفْعِيل هنا النسبةُ ، واملعىن 

فما : وإنَّما املعىن } تَزِيدُونَنِي غَْيَر َتْخِسريٍ  فََما{ : مل يكْن صاحل يف خسارٍة حىت قال : قال احلسُن بن الفضلِ 
  .َتزِيُدوَننِي مبا تقُولُون إال نسبيت إيَّاكم إىل اخلسارِة 

  .النسبة إىل الِفْسقِ والفُُجور ، فكذلك التَّْخسُري هو النسبة إىل اخلُسراِن : والتفسيُق والتَّفْجُِري يف اللغة 
  .غري بضارِّه ختسريكم ، قالُه ابن عبَّاسٍ  :هو على حذف مضاٍف ، أي : وقيل 

  .اآلية } وياقوم هذه َناقَةُ اهللا لَكُْم آَيةً { : قوله تعاىل 
  .؛ ألنَُّه لو تأخََّر لكان َنعْتاً هلا ، فلمَّا قُدِّم انتصب حاالً » آيةً « يف حملِّ نصبٍ على احلالِ من » لَكُْم « 

حاالً منها متقدمة ، ألنَّها لو تأخَّرت لكانت » آَيةٌ « ب : ؟ قلُت » لَكُْم « تعلَُّق بَِم ت: فإن قلت : قال الزَّخمشريُّ 
  .صفة هلا ، فلما تقدَّمت انتصبت على احلالِ 

وإذا كان معموالً » آية « كان معموالً ل » آية « ب » لكُم « وهذا متناقٌض ألنَُّه من حيثُ تعلق : قال أُبو حيَّان 



  .حاالً منها ، ألنَّ احلال تتعلَُّق مبحذوٍف هلا امتنع أن يكون 
ومثلُ هذا كيف يعترض به على مثلِ الزخمشري بعد إيضاحه املعىن املقصود بأنه :  -رمحه اهللا  -قال شهاُب الدِّين 

  .التعلُُّق املعنويُّ؟ 
و اسُم اإلشارة ، ملا تضمَّناُه من معىن التَّنبيه ، ا» ها « إمَّا : نصب على احلالِ مبعىن عالمة ، والنَّاصُب هلا » آيةً « و 

  .الفعل ، أو فعلٍ حمذوف 
  فصل

اعلم أنَّ العادة فيمن يدَّعي النبوة عند قوم يعبدون األصنام ال ُبدَّ وأن يطلبوا منه معجزة ، فطلبوا منه أن خيرج ناقة 
  .مثلها  عشراء من صخرٍة معينٍة ، فدعا صاحلٌ؛ فخرجت ناقة عشراء ، وولدت يف احلال ولداً

  :وهذه معجزة عظيمة من وجوه 
  .خلقَُها من الصَّْخرة : األول 
  .َخلْقُها يف جوف اجلبل مث شق عنها اجلبل : وثانيها 
  .خلقها على تلك الصُّورة دفعة واحدة من غري والدة : وثالثها 
  .أنَُّه كان هلا شرب يوم : ورابعها 

  .اخللق العظيم  أنه كان حيصلُ منها لٌنب كثري يكفي: وخامسها 
  .من العشب ، والنبات ، فليس عليكم مؤنتها } فَذَُروَها َتأْكُلْ يف أَْرضِ اهللا { : مث قال 
  .إمَّا على االستئناف ، وإمَّا على احلالِ : بالرفع » تأكلُ « وقرىء 

  .يريد اليوم الثالث » قريبٌ عذاٌب « إن قتلتموها » فيَأُخذَكُْم « ، وال تصيبوها بعقر } َوالَ َتَمسُّوَها بسواء { 
البلد ، وُتسَمَّى البالد : يف دياركم ، فاملراد بالدَّار : أي } َتَمتَّعُواْ ِفي دَارِكُْم { : هلُم صاحل } فََعقَُروَها فَقَالَ { 

  .بالدهم : ديار بكر أي : يتصرف ، يقال : بالدِّيار ، ألنَّه يدار فيها ، أي 
: [ كساحة وساحٍ وُسوحٍ ، وأنشد ابُن أيب الصَّلْت » دارة « هو مجع : دار الدُّنيا ، وقيل  :املراد بالدِّيار : وقيل 
  ]الوافر 

  وآَخُر فْوَق دَاَرِتِه يَُناِدي... لَُه َداعٍ بَِمكَّة ُمْشَمِعلٌّ  -٢٩٨٠
  فصل

أنَّ املسافر إذا ملْ ُيجمع على إقامة استدلَّ العلماُء بتأخري اهللا العذاب عن قوم صاحل ثالثة أيام على « : قال القرطيبُّ 
  .» أربع ليالٍ قصر؛ ألنَّ الثالثة أيام خارجة عن حكم اإلقامة 

  ] .غري كذب : أي [ ، } ذلك َوْعٌد غَْيُر َمكْذُوبٍ { . التَّلذُّذ باملنافع واملالذ : والتَّمتع 
املَْجلود واملعقُول : اء منه أليفاظ حنو ُجيوُز أن يكون مصدراص على زنة مفعولٍ ، وقد ج» َمكْذُوب « : قوله 

  :واملَْيسُور واملَفُْتون ، وجيوُز أن يكون اسم مفعولٍ على بابه ، وفيه حينئٍذ تأويالن 
» َيْوٌم َمْشهُوٌد « غري مكذوبٍ فيه ، مث حذف حرف اجلر فاتَّصل الضَّمري مرفُوعاً مستتراً يف الصِّفة ومثله : أحدمها 

  ]لطويل ا: [ وقول الشاعر 
  قَِليلٌ ِسَوى الطَّْعنِ النِّهَالِ نواِفلُه... وَيْوَم َشهِدَْناُه ُسلَْيماً وَعاِمراً  -٢٩٨١
  .أنه جُِعل هو نفُسه غري مكذوب؛ ألنَّه قد ُويف به ، فقد ُصدِّق : والثاين 
  فصل



تصبحوا يف اليوم : مةُ ذلك؟ قال ملَّا أمهلهم ثالثة أيَّام ، قالوا وما عال« :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس 
األوَّلِ وجوهكم مصفرة ، ويف اليوم الثاين ُمْحمَرة ويف اليوم الثالث مسودة ، مث يأتيكم العذابُ يف اليوم الرَّابع 

  .» فكان كما قال 
ما : كيف ُيعقل أن تظهر هذه العالمات مطابقة لقول صاحلٍ ، مث يبقون مصرين على الكفر؟ فاجلواب : فإن قيل 

دامت األمارات غري بالغة إىل حدِّ اليقنيِ مل ميتنع بقاؤهم على الكفر وإذا صارت يقينيَّة قطعيَّة ، فقد انتهى األمُر إىل 
  .حدِّ اإلجلاء ، واإلميان يف ذلك الوقت غري مقبول 

  .عذابنا ، وتقدَّم الكالُم على مثله : أي } فَلَمَّا َجآَء أَْمُرَنا { قوله 
عالم عطف؟ : فإن قلت : وقال الزخمشريُّ . وجنَّْيَناهم من خزي : متعلٌِّق مبحذوٍف ، أي } ْن ِخْزيِ وِم{ : قوله 
هود [ } َوَنجَّْيَناُهْم مِّْن َعذَابٍ غَِليٍظ { : وجنَّيناهم من خزي يومئٍذ كما قال : ؛ ألنَّ تقديره » َنجَّْيَنا « على : قلت 

  .» األول « َنجَّْيَنا » إنَّه متعلٌق ب « : وقال غريُه . وكانت التنجيةُ من خزي : أي ]  ٥٨: 
  .وهذا ال جيُوُز عند البصريني غري األخفش؛ ألنَّ زيادة الواو غُري ثابتة 

  ]الطويل : [ على أنَّها حركةُ بناٍء إلضافته إىل غري متمكن؛ كقوله » يومئٍذ « وقرأ نافٌع والكسائيُّ بفتح ميم 
  فقُلُْت أملَّا أْصُح والشَّيُب َوازُع... ْبُت املشيَب على الصَِّبا َعلَى حَني َعاَت -٢٩٨٢

  .خبفض امليم : وقرأ الباقون 
مبين ، واملضاف إىل املبين جيوُز جعله مبنياً ، أال » إذْ « ، و » إذْ « مضاف إىل » َيْوم « فمن قرأ بالفتح فعلى أنَّ 

فالسَّبب فيه أنَُّه يضاف إىل اجلملة من : فكذا ههنا ، وأمَّا الكسُر ترى أنَّ املضاف يكتسب من املضاف إليه التعريف 
، فلمَّا قطع عنه املضاف إليه نون ليدل التنوين على ذلك مثَّ » جئتك إذ الشَّمس طالعة « : املبتدأ واخلرب ، تقولُ 

  .كسرت الذَّال لسكوهنا وسكون التنوين 
، ومل يلزم من إضافته إىل املبين أن يكون مبنّياً ألنَّ إضافته » اليوم « إىل » اِخلْزيِ « وأما قراءةُ الكسر فعلى إضافة 

  .غري الزمة 

  ] . ١١: املعارج [ } َسأَلَ سَآِئلٌ { وكذلك اخلالُف جارٍ يف 
، وقرأ الكوفيون » اِخلْزي « نصب على الظَّرف ب » َيوَْمِئذ « و » ِخْزي « وقرأ طلحة وأبانُ بن تغلب بتنوين 

« ونصب » فََزعٍ « بالفتح أيضاً ، والكوفيون وحدهم بتنوين ]  ٨٩: اآلية [ } مِّن فََزعٍ َيْومَِئٍذ { يف النَّمل  ونافع
  .به » َيومئذ 

مضافةٌ جلملة » إذْ « أن تكون الفتحةُ فتحة إعرابٍ ، أو فتحة بناء ، و » يومئذ « وحيتملُ يف قراءة من نوَّن ما قبل 
  .إذا جاء أمرنا : تَّنويُن تقديره حمذوفة ُعوِّض عنها ال

  .وجيوزُ أن يراد يوُم القيامة ، كما فُسَِّر العذاب الغليظ بعذاب اآلخرة : وقال الزخمشريُّ 
وهذا ليس جبيٍِّد؛ ألنه مل يتقدَّم ذكرُ يومِ القيامة ، وال ما يكونُ فيها ، فيكون هذا التَّنوين عوضاً عن : قال أُبو حيان 
  .كون يوَم القيامِة اجلملِة اليت ت

  .قد تكونُ الدَّاللةُ لفظيةً ، وقد تكون معنويةً ، وهذه من املعنوية :  -رمحه اهللا  -قال شهاُب الدِّينِ 
[ } ذلك لَُهْم ِخْزٌي ِفي الدنيا { : الذّل العظيم حىت يبلغ حدَّ الفضيحة كما قال اهللا تعاىل يف احملاربني : واِخلْزي 

  ] . ٣٣: املائدة 
وإنَّما حسن ذلكن ألنَّه تعاىل بيَّن أنه أوصل العذاب إىل الكافر وصان أهل } إِنَّ رَبََّك ُهَو القوي العزيز { : قال  مث



اإلميان عنه ، وهذا ال يصحُّ إالَّ من القادر الذي يقدر على قَْهرِ طبائع األشياِء ، فيجعل الشَّيء الواحد بالنِّسبة إىل 
  .لنسبة إىل إنسان آخر راحة ورحياناً إنسان بالء وعذاباً ، وبا

إمَّا لكوِن املؤنث جمازياً ، أو للفصلِ باملفعولِ أو ألنَّ الصَّيحة مبعىن : ُحِذفت تاُء التَّأنيث : } َوأََخذَ الذين { : قوله 
صوَّت : ، أي  صاح يصيح ِصيَاحاً: فعله يدل على املرَّة من الصِّياح ، وهي الصوُت الشديُد : الصياح ، والصَّْيحةُ 

  .بقوة 
صحية عظيمة هائلةٌ مسعوها فهلكوا مجيعاً فأصبحوا : وقيل . املُرادُ الصَّاعقة :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابُن عبَّاس 

  .جامثني يف دورهم 
  .سقوطهم على وجوههم : وجثومهم 

ت ، مث إنَّ العرب أطلقوا هذا اللفظ على ما ال السُّكون ، يقالُ للطَّْيرِ إذا باَتْت يف أوكارها إهنا جثم: اجلثوُم : وقيل 
  .يتحرك من املوات 

  .ما السَّبُب يف كون الصَّْيحِة موجبة للموت؟ : فإن قيل 
أنَّ الصَّيحة العظيمة إمنا حتدثُ عن سببٍ قوي يوجب متوج اهلواء ، وذلك التموج : أحدها : فاجلواُب من وجوه 

  .فُيمزق غشاء الدِّماغِ فيوُر املوت  الشديد رمبا يتعدَّى إىل صمخ اإلنسان
  .أنَّه شيء مهب فتحدث اهليبة العظيمة عند حدوثها واألعراض النَّفسانية إذا قويت أوجبت املوت : وثانيها 
أنَّ الصَّيحة العظيمة إذا حدثت من السحاب فال بد وأن يصحبها برٌق شديٌد حمرق ، وذلك هو الصَّاعقة : وثالثها 

  . -رضي اهللا عنهما  -عبَّاسٍ  اليت ذكرها ابن
غين الرَُّجلُ مبكان : واملغىن املقام الذي يقيُم احلي فيه يقال . كأنَُّهم مل يُوجدوا } كَأَن لَّْم َيْغَنْواْ ِفيَهآ { : مث قال تعاىل 

  .كذا إذا أقام به 

]  ٣٨: اآلية [ } َوَعاداً َوثَُموَداْ { : ويف الفرقان ، } أَالَ إِنَّ ثَُموَد { قرأ محزة وحفص هنا } أَالَ إِنَّ ثَُموَد { : قوله 
مجيُع ذلك ]  ٥١: اآلية [ } َوثَُموَد فََمآ أبقى { : ، ويف النجم ]  ٣٧: اآلية [ } َوَعاداً َوثَُموَد { : ويف العنكبوت 

  .مبنع الصرف ، وافقهم أبو بكر على الذي يف النَّْجم 
منعه القراء الصرَف إالَّ الكسائيَّ فإنَّهُ صرفه ، وقد تقدَّم أنَّ من منع الصرف جعله امساً }  أَالَ ُبْعداً لِّثَُموَد{ : وقوله 

  ]الوافر : [ للقبيلِة ، ومن صرف جعله امساً للحيِّ ، أو إىل األبِ األكربِ؛ وأنشد على املنع 
  بآلِ مثُوَد ِمْنَك غداً َعذَابَا... وَناَدى صاحلٌ َيا ربِّ أْنزِلْ  -٢٩٨٣

  ]الطويل : [ وأنشد على الصَّرف قوله 
  بأْرضِ مثُوٍد كُلَِّها فأجَاَبهَا... َدَعْت أمُّ َعْمرٍو أْمَر شرٍّ َعِلْمُتُه  -٢٩٨٤

  .وقد تقدَّم الكالُم على اشتقاق هذه اللفظة يف سورةِ األعراف 

فَلَمَّا رَأَى أَْيدَِيُهْم لَا ) ٦٩(لَ َسلَاٌم فََما لَبِثَ أَنْ َجاَء بِِعْجلٍ َحنِيٍذ َولَقَْد َجاَءْت ُرُسلَُنا إِْبَراهِيَم بِالُْبْشَرى قَالُوا َسلَاًما قَا
َوامَْرأَُتُه قَاِئَمةٌ فََضِحكَتْ ) ٧٠(َتِصلُ إِلَْيِه َنِكَرُهْم َوأَْوَجَس مِْنُهْم ِخيفَةً قَالُوا لَا َتَخْف إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومِ لُوٍط 

قَالَْت َيا َوْيلََتى أَأَِلُد وَأََنا َعُجوٌز وََهذَا َبعِْلي شَْيًخا إِنَّ َهذَا لََشْيءٌ ) ٧١(بِإِْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِْسحَاَق َيْعقُوَب  فََبشَّْرَناَها
فَلَمَّا ذََهَب ) ٧٣(ِت إِنَُّه َحِميٌد َمجِيٌد قَالُوا أََتْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اللَِّه َرْحَمُت اللَِّه وََبَركَاُتُه َعلَْيكُْم أَْهلَ الَْبْي) ٧٢(َعجِيٌب 



َيا إِبَْراِهيمُ ) ٧٥(إِنَّ إِْبَراهِيَم لََحِليٌم أَوَّاٌه ُمنِيٌب ) ٧٤(َعْن إِْبَراهِيَم الرَّْوُع َوَجاَءْتُه الُْبْشَرى ُيجَاِدلَُنا ِفي قَْومِ لُوٍط 
  ) ٧٦(وَإِنَُّهْم آِتيهِْم َعذَاٌب غَْيُر مَْرُدوٍد أَْعرِْض َعْن َهذَا إِنَُّه قَْد َجاَء أَْمُر رَبَِّك 

  .القصة } َولَقَدْ َجآَءتْ ُرُسلَُنآ إِبَْراهِيَم بالبشرى { : قوله 
يتوقع قصة  -عليهم الصالة والسالم  -ها هنا ألنَّ السَّامع لقصص األنبياء » قَْد « دخلت كلمة : قال النحويون 
  .تأكيداً للخرب » لَقَْد « خلت الالَّم يف للتوقع ، ود» قَْد « بعد قصة ، و 

  فصل
مجع وأقله ثالثة ، فهذا يدلُّ على أهنم كانوا ثالثة ، والزَّاِئُد على هذا العدِد ال يثبُت إالَّ بدليل آخر » ُرُسلَُنا « لفظ 

  . -عليه السَّالُم  -، وأمجُعوا على أنَّ األصلَ فيهم كان جربيلُ 
كانوا ثالثة جربيل ، وميكائيل ، وإسرافيل ، وهم املذكورون يف الذَّاريات « :  - عنهما رضي اهللا -قال ابُن عبَّاس 

 ٥١: احلجر [ } َوَنبِّئُْهْم َعن َضْيِف إِبَْراِهيمَ { ويف احلجر ]  ٢٤: الذاريات [ } َهلْ أََتاَك َحدِيثُ َضْيفِ إِبَْراهِيَم { 
. [  

وقال « كان جربيل ومعه سبعة »  -رضي اهللا عنه  -حممد بن كعب وقال . « كانوا تسعة » : وقال الضحَّاُك 
  .« كانوا اثين عشر ملكاً على صور الغلمان الوضاء وجوههم » : وقال مقاتل « أحد عشر ملكاً » : السُّديُّ 

  .بسالمة لوٍط ، وأهالك قومه : بالبشارة بإسحاق ويعقوب وقيل « بالبشرى » 
  :يف نصبه وجهان :  }قَالُواْ َسالَماً { : قوله 

  :أنَّه مفعولٌ به ، مث هو حمتملٌ ألمرينِ : أحدمها 
  .أن يراد قالوا هذه اللفظ بعينه ، وجاز ذلك ألنَّه يتضمَّن معىن الكالم : أحدمها 

  ] . ٥٨: رة البق[ } َوقُولُواْ ِحطَّةٌ { : أنَُّه أراد قالوا معىن هذا اللفظ ، وقد تقدَّم حنو ذلك يف قوله تعاىل : الثاين 
: قالوا : أن يكون منصوباً على املصدر بفعل حمذوٍف ، وذلك الفعلُ يف حملِّ نصب بالقول ، تقديره : وثاين الوجهني 

  .َسلَّْمَنا سالماً ، وهو من باب من ناب فيه املصدُر عن العامل فيه ، وهو واجب اإلضمار 
  :يف رفعه وجهان « َسالٌَم » : قوله 

  .سالٌم عليكم : مبتدأ وخربه حمذوٌف ، أي أنَُّه : أحدمها 
  .أْمرِي أو قَوِْلي سالم : أنَّه خرب مبتدأ حمذوف أي : والثاين 

وإن كان أحد جزأيها  -، واجلملة بأسرها ]  ٢: الفاحتة [ وقد تقدَّم أنَّ الرفع أدلُّ على الثُّبوِت من النَّْصبِ 
  ]يل الطو: [ يف حملِّ نصب بالقول؛ كقوله  -حمذوفاً 
  .. . .طَْعُم ُمَداَمٍة : إذَا ذَقُْت فَاَها قُلُْت  -٢٩٨٥

  .هنا ويف سورة الذَّاريات بكسر السني وسكون الالَّم « قَالَ ِسلْم » : وقرأ االخوان 
  ]الطويل [ ؛ وأنشد « ُهما لغتان كِحْرم وحََرامٍ وِحلٍّ وحاللٍ » : ويلزم بالضرورة سقوطُ األلف ، قال الفرَّاُء 

  كََما اكَْتلَّ بالبَْرقِ الَغَماُم اللَّوَاِئُح... إيهِ ِسلٌْم فَسلَّْمْت : َمَرْرَنا فَقُلَْنا  -٢٩٨٦
  .فسلََّمْت : سالٌم؛ بدليل : يريد 

بالكسر ضد احلربِ ، وناسَب ذلك ألنَّهم ملَّا امتنعوا من تناول ما قدَّمُه إليهم ، أنكرهم « السِّلْم » : وقال الفارسي 
  ُمَساملكم غُري حمارب لكم ، فلم متتنعوا من تناول طعامي؟: أنا ِسلْم ، أي : س منهم خيفة ، فقال ، وأوج

عليه الصالة  -وهذا بعيٌد؛ ألنَّ على هذا التقدير ينبغي أن يكون تكلُّم إبراهيم :  -رمحه اهللا  -قال ابُن اخلطيب 



: على أنَّ هذا الكالم قبل إحضار الطَّعام؛ ألنَّه تعاىل قال هبذا اللفظ بعد إحضار الطَّعام ، والقرآن يدل  -والسالم 
والفاُء للتَّعقيب ، فدلَّ على أنَّ جميئَُه بالعجل احلنيذِ بعد } قَالُواْ َسالَماً قَالَ َسالٌَم فََما لَبِثَ أَن َجآَء بِِعْجلٍ حَنِيٍذ { 

  .السَّالم 

  فصل
  .خري بني يديك : ُه يف معىن الدُّعاِء كقوهلم منكّراً؛ ألنَّ» سالٌم عليكم « أكثر ما يستعمل 

  .كيف جاز االبتداء بالنَّكرِة؟ : فإن قيل 
فالتَّنكري ُهنا يدلُّ على الكمال والتَّمام ، فكأنه سالم » سالٌم عليكم « : إذا وصفت جاز ، فإذا قلت : فاجلواُب 

َسالٌَم قَْوالً مِّن { : وقوله ]  ٤٧: مرمي [ } َتْغِفُر لََك ريب َسالٌَم َعلَْيَك سَأَْس{ : كامل تام عليك ، ونظريه قوله تعاىل 
،  ٢٣: الرعد [ } َواملَالَِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم مِّن كُلِّ بَابٍ َسالٌَم َعلَْيكُم { : وقوله ]  ٥٨: يس [ } رَّبٍّ رَِّحيمٍ 

٢٤ . [  
  .فاملراد منه املاهية واحلقيقة ]  ٤٧: طه [ } والسالم على َمنِ اتبع اهلدى { : وأما قوله 

؛ ألنَّ التَّْنكَري ُيفيُد املبالغة والتَّمام » السَّالُم علْيكُم « : أكملُ من قوله » َسالٌَم َعلَْيكُْم « : قوله : قال ابُن اخلطيب 
  .، والتعريف ال يفيُد إالَّ املاهية 

  :جه هذه ثالثة أو» ما « ُجيوُز يف » فََما لَبِثَ « : قوله 
  :حينئٍذ وجهان » لَبِثَ « أنَّها نافيةٌ ، ويف فاعل : أظهرها 
فََما لَبِثَ إبراهيم ، وإن جاء على إسقاطِ اخلافض ، : أي  -عليه الصالة والسالم  -أنَّه ضمُري إبراهيم : أحدمها 

  .أن  فَما تأخَّر يف أنْ ، أو بأن ، أو عن: ، أي » يف « وب » َعْن « فقدَُّروه بالباء و ب 
  .ما أْبطَأ وال تأخَّر جميئُه بعجل مسني : فَما لبثَ ، أي : ، والتقدير » انْ َجاَء « : أنَّ الفاعل قوله : والثاين 

  .أنَّها مصدريةٌ : وثاين األوجه 
 -ه فلُْبثُ: وهي يف الوجهني األخريين مبتدأ ، وإن جاء خربُه على حذِف مضاف تقديره . أنَّها مبعىن الذي : وثالثها 

  .قَْدَر جميئه  -أو الذي لبثه 
  .حتَّى َجاَء : معناه » أنْ َجاَء « : قوله : قال القرطيبُّ 

: املَْشوِيُّ بالرَّْضفِ يف أخدود كفعل أهل البادية يشوون يف حفرٍة من األرض باحلجارة املَُحمَّاة ، يقال : واحلَنِيذُ 
  .َمْحُنوذة : ، أي  َحَنذُْت الشَّاة أحْنِذَُها َحْنذاً فهي َحنِيذ

ُسقُْته َشْوطاً أو شَْوطَْين وتضع عليه اجلُلَّ يف : َحَنذُْت الفرس ، أي : َحنيذ مبعىن َيقْطُُر َدَسُمه من قوهلم : وقيل 
  .الشمس ليعرق 

  .لطَّعامِ وهو العجل إىل ا: وقال الفرَّاُء . إىل الِعْجلِ : أي } فَلَمَّا َرأَى أَْيدَِيُهْم الَ َتِصلُ إِلَْيِه { : مث قال 
  ]البسيط : [ أنكرهم ، فهما مبعىن واحد؛ وأنشدوا : أي » َنِكرَُهْم « : قوله 

  ِمَن احلَوادِث إالَّ الشَّْيَب والصَّلعَا... وأنكََرتْنِي وَما كَانَ الذي َنكَِرْت  -٢٩٨٧
 ُيَرى من املعاين ، وجعل البيت من ذلك ، الثالثي فيما ُيَرى بالبصرِ ، والرباعي فيما ال: وفرَّق بعضهم بينهما فقال 

: [ فإنَّها أنكرْت مودَّتُه وهي من املعاين اليت ال ُتَرى ، ونِكَرتْ َشْيَبَتُه وصلعُه ، ومها ُيْبصراِن؛ ومنه قول أيب ذؤيبٍ 
  ]الكامل 



  شَُعَهْوَجاُء َهاِدَيةٌ وهَاٍد جُْر... فََنِكْرَتُه فََنفَْرُت واْمتََرَسْت بِِه  -٢٩٨٨
  .حديث النَّفس ، وأصله من الدُُّخول كأنَّ اخلوف داخلُه : واإلجياس 

  .» اسَْتْشَعَر وأحسَّ « : وقال الفرَّاء . » َخاَمر قلبه « : وقال األخفش 
، خطر هبا ، َيجُِس َوْجساً وُوجُوساً وَوجِيساً : ما َيعَْترِي النفس أوائل الفزع ، ووجس يف نفسه كذا أي : والَوَجُس 

  ]الطويل : [ وَيْوَجُس وَيجُِس مبعىن يسمُع؛ وأنشدوا على ذلك وقله 
  ِللَْمحِ خَِفيٍّ أو ِلَصْوٍت مَُندَِّد... َوَصاِدقََتا َسْمعِ التَّوجُّسِ للسَُّرى  -٢٩٨٩

  .أحس خيفة أو أضمر خيفة : مفعول به أي » خفية « و 
  فصل

ألهنم مالئكةٌ ، واملالئكةُ ال يأكلون ، وال يشربون ، وإنَّما أتوهُ يف صورة اعلم أنَّ األضياف إنَّما امتنعوا عن الطَّعام؛ 
إنه ما كان يعلم أهنم : األضياف ، لَيكونوا على صفة حيبها؛ ألنه كان حيب الضيافة ، وأمَّا إبراهيم ، فإما أن يقال 

  :ئكة ، فعلى األول فسببُ خوفه أمران إنَّه كان عاملاً بأهنم مال: مالئكة بل كان يعتقدُ أهنم من البشر ، أو يقال 
أنَُّه كان ينزل يف طرف من األرض بعيداً عن النَّاس ، فلما امتنعوا عن األكل ، خاف أن يريدوا به مكروهاً : أحدمها 

.  
  .أنَّ من ال يعرفه إذا َحَضر ، وقدَّم إليه طعاماً ، فإن أكل حصل األمن ، وإن مل يأكل ، حصل اخلوُف : والثاين 

  :وإن كان عارفاً بأنَّهم مالئكة ، فسبب خوفه أمران 
  .أنه خاف أن يكون نزوهلم ألمر أنكره اهللا تعاىل عليه : أحدمها 
  .أنه خاف أن يكون نزوهلم لتعذيب قومه : والثاين 

بترك األكل واألول أقرب؛ ألنَُّه سارع إىل إحضار الطعام ، ولو عرف كوهنم من املالئكة ملا فعل ذلك ، وملا استدلَّ 
ال ختف يا إبراهيم ، إنَّا مالئكة اهللا ، أرسلنا إىل : فإنَُّه رآهم يف صورة البشر ، قالوا : على حصول الشَّرِّ ، وأيضاً 

  .قوم لوط 
  فصل

يف هذه القصَّة دليل على تعجيل قرى الضيف ، وعلى تقدمي ما يتيسَّر من املوجود يف احلال ، مث ُيتبُِعهُ بغريه ، إن 
له جدةٌ ، وال يتكلَّف ما َيُضرُّ به ، والضيافة من مكارم األخالق ، وإبراهيم أوَّل من أضاف ، وليست الضيافةُ كان 

َمْن كَانَ ُيؤِمُن باِهللا والَيْومِ اآلِخرِ فَلُْيكْرِْم َجاَرُه ، « :  -عليه الصالة والسالم  -بواجبة عند عامة أهل العلم؛ قال 
  .»  والَيْومِ اآلِخرِ ، فلُْيكْرِْم َضْيفَُه وَمْن كَانَ ُيؤِمُن باِهللا

لَْيلَةُ « :  -عليه الصالة والسالم  -وإكرام اجلار ليس بواجب ، فكذلك الَضْيُف ، ويف الضيافة الواجبة يقولُ 
  ». الضَّْيِف َحقٌّ 

  . ُنِسَخْت إنَّ الضيافة كاَنْت واجبةً يف صْدر اإلسالم ، مث: وقد قال قَْوٌم : وقال ابن العريبِّ 
  فصل

. اختلفوا يف املخاطب بالضِّيافة ، فذهب الشافعيُّ ، وحممد بُن عبد احلكم إىل أنَّ املخاطب هبا أهل احلضر والبادية 
  .ليس على أهل احلضر ضيافة : وقال مالٌك 
: ه املسافُر؛ ملا روى ابُن عمر قال إنَّما الضِّيافةُ على أْهلِ القُرى ، وأمَّا أهل احلضر ، فالفُْنُدق ينزل في: قال ُسْحُنون 

  .» الضِّيافةُ َعلَى أْهلِ الَوَبرِ ، ولَْيَسْت َعلَى أَْهلِ املََدرِ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



الضيافة حقيقة فرض على « : قال ابُن العريب » وهذا حديثٌ ال يصحُّ : قال أبوعمر بن عبد الربِّ « : قال القرطيبُّ 
  .» ية الكفا

  فصل
عليه  -ومن أدب الضيافة أن يبادَر املضيف باألكل؛ ألنَّ كرامةَ الضَّْيِف التعجيل بتقدمي الضِّيافة ، كما فعل إبراهيمُ 

  .وملا قبضوا أيديهم نكرهم إبراهيم فإذا أكل املضيف ، طاب نفس الضَّيف لألكل  -الصالة والسالم 
  .» أْرِسلَْنا « : صب على احلالِ من مرفوع يف حملِّ ن} وامرأته قَآِئَمةٌ { : قوله 

وهي عبارةٌ غُري مشهورة ، إذ مفعول َما لَمْ ُيَسمَّ فاعلُه ال يطلُق . » أْرِسلَْنا « من ضمري الفاعل يف : وقال أبو البقاِء 
جعلها حاالً من عليه فاعلٌ على املَْشُهورِ ، وعلى اجلملِة فجعلها حاالً غري واضح بل هي استئناف إخبار ، وجيوزُ 

  .قالوا ذلك يف حال قيام امرأته ، وهي ابنة عم إبراهيم : أي » قالُوا « فاعل 
« : أي ختدُم األضياف؛ وإبراهيم جالس معهم ، يؤكد هذا التأويل قراءة ابن مسعود » َوِهي قَائمةٌ « : وقوله 

  .» وامرأته قائمةٌ وهو قاِعٌد 
بفتحها وهي لغتان ،  -رجل من مكة  -كسر احلاء وقرأ حممد بن زياد األعرايب  العامَّةُ على» فََضِحكَْت « : قوله 
  .، واجلمهوُر على أنَّ الضَّحَك على بابِِه » الفتح غري معروف « : َضِحَك وَضَحَك ، وقال املهدويُّ : يقال 

الَ { خاف قالت املالئكة  ملا -عليه الصالة والسالم  -إنَّ إبراهيم : واختلف املفسِّرون يف سببه فقال القاضي 
فعظم سرورها بسبب سرورِه ، ويف مثل هذه احلالة قد يضحك اإلنسان ، فكان } َتَخْف إِنَّا أُْرِسلَْنا إىل قَْومِ لُوٍط 

جنعل هذه البشارة أيضاً حبصول : فكان كالبشارة فقيل هلا » ال َتَخْف « ضحكها بسبب قول املالئكة إلبراهيم 
ملَّا كانت عظيمة اإلنكار على قوم لوط لكفرهم : طلبونه من أوَّلِ الُعمر إىل هذا الزَّمان ، وقيل الولد الذي كنتم ت

  .وعملهم اخلبيث ، فلما أخربوا أهنم جاءوا إلهالكهم ، حلقها السُّرور ، فضحكت 
يف ذلك الوقت بنت تسع وتسعني  إنَّها كانت: بشَُّروها حبصول مطلق الولد فَضِحكَْت إمَّا تَعجُّباً فإنَُّه يقالُ : وقيل 

 -ابن مائة سنة ، وإمَّا على سبيل السُّرور ، مث ملَّا ضحكت بشَّرها اهللا  -عليه الصالة والسالم  -سنة وإبراهيم 
  .بأنَّ ذلك الولد هو إسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب  -تعاىل 
  .حشمه وخدمه  إنَّها ضحكت من خوف إبراهيم من ثالثة نفر حال ما كان معه: وقيل 
وامرأته قائمة فبشَّرناها بإسحاق ، فضحكت سروراً بتلك البشارة ، : هذا على التقدمي والتأخري تقديره : وقيل 

  .حَاَضْت : فقدَّم الضَّحَك ، ومعناه التَّأخري ، يقالُ ضحكت األرنب ، مبعىن 
  .بيدة ، وأبو عبيد ، والفرَّاء وأنكره أبو ع. حَاَضْت : مبعىن » َضِحكَْت « : وقال جماهٌد وعكرمة 

» يف هذه اآلية  -رمحه اهللا  -هذه اللُّغة إن مل َيْعرِفها هؤالء فقد عرفها غريهم ، حكى اللُّيثُ « : قال ابُن األنباري 
َضِحكَت الطلعة : من ضحاك الطَّلعِة ، يقال : أنَّ أصلُه  -عن بعضهم  -طمثت ، وحكى األزهريُّ « فََضِحكَْت 

  ]املتقارب : [ شقت ، وأنشدوا إذا ان

  كَمِثْلِ َدمِ اجلَْوِف َيْوَم اللِّقَا... وِضْحُك األرَانبِ فَْوقَ الصَّفَا  -٢٩٩٠
  ]الطويل : [ وقال آخر 
  ولَْم يَْعُد حقّاً ثَْديَُها أن ُتَحلََّما... وَعْهِدي بَِسلَْمى َضاِحكاً يف لُبانٍة  -٢٩٩١

  .حَاِئضاً : أي 



امتأل وفاض وظاهُر كالم : َسالَ َصْمُغَها ، وَضِحَك احلَْوُض : وَضِحكَت الشَّجَرةُ . َتَشقَّقَْت : وَرةُ وَضِحكت الكافُ
» َضَحكَت األرنب بفتح احلَاء : بَِمْعَنى َحاَضْت يقال « : بالفتح خمتصٌّ باحلْيضِ فإنَّه قال » َضَحَك « أيب البقاِء أن 

.  
  .قرأ ابُن عامر ومحزة وحفص عن عاصم بفتح الباء ، والباقون برفعها } َيْعقُوَب  َوِمن َوَرآِء إِْسَحاَق{ : قوله 

فأمَّا القراءةُ األوىل فاختلفوا فيها ، هل الفتحةُ عالمةُ نصبٍ أو عالمة جرٍّ؟ والقائلون بأنَّها عالمةُ نصب اختلفوا ، 
َوَوَهْبَنا لهُ إسحاَق ، ومْن وراءِ : كأنَُّه قيل : قال الزخمشريُّ . » إْسحَاق « : هو منصوٌب عطفاً على قوله : فقيل 

  ]الطويل : [ إْسحَاق يعقوب على طريقة قوله 
  .وال َناعبٍ ... َمَشائِيُم لَْيُسوا ُمصِْلحَني َعِشَريةً  -٢٩٩٢

ولكنه ال  فجرَّ ،» ليس « يعىن أنَُّه عطف على التَّوهم فنصب ، كما عطف الشَّاعُر على توهُّم وجود الباء يف خرب 
  .ينقاس 
  .َوَوهَْبَنا يعقوب وهو على هذا غُري داخلٍ يف البشارة ورجَّحه الفارسي : منصوٌب بفعلٍ مقدَّرٍ ، أي : وقيل 
بالنصب عطفاً على » وَأَْرُجلَكُْم « : ؛ ألنَّ موضعهُ نصب كقوله » بإسحاَق « هو منصوٌب عطفاً على حملِّ : وقيل 

  ] . ٦: دة املائ[ } بُِرؤُوِسكُْم { 
توهُّماً ، وهنا باقٍ على مدلوله من غري » َوَهْبَنا « : أنَّ األول ضمَّن الفعل معىن : والفرُق بني هذا والوجه األول 

  .توهُّم 
  .أنَّها ُبشِّرت هبما : واملعىن » بإسحاَق « ومن قال بأنه جمروٌر جعله عطفاً على 

بالظَّْرِف بني حرف العطف ، واملعطوف ، وقد تقدَّم ذلك مستوىف يف  وهو الفَْضلُ: ويف هذا الوجه والذي قبله حبثٌ 
  .النِّساِء 

وهو ضعيفٌ إالَّ بإعادة اخلافض؛ ألنَّك فصلت بني اجلار واجملرور بالظَّرف « : ونسب مكي اخلفض للكسائي مث قال 
  .زِم اإلتيان به ليس ذلك الزماً ، إذ لو قدِّم ومل يفصلْ مل يلَت» بإعادة اخلافض « : قوله . » 

  :وأمَّا قراءةُ الرَّفْع ففيها أوجه 
كائن وملَّا حكى : وقدَّره غريه ب » موجود أو مولود « أنَّه مبتدأ وخربه الظَّرف السَّابق فقدره الزخمشريُّ : أحدها 

  .» وبُ اجلملة حالٌ داخلةٌ يف البشارة أيك فبشَّرناها بإسحاق مُتَّصالً به يعقُ« : النَّحاُس هذا قال 
  .أنَّه مرفوٌع على الفاعلية باجلارِّ قبله ، وهذا جييء على رأي األخفش : والثاين 

  .وحيدث من وراء إسحاق يعقوب ، وال مدخل له يف البشارة : أن يرتفع بإضمارِ فعلٍ أي : والثالث 
م من كونه مبتدأ وخرباً ، أو فاعالً أنه مرفوٌع على القَطْع َيْعُنونَ االستئناف ، وهو راجعٌ ألَحِد ما تقدَّ: والرابع 

  .باجلارِّ بعدُه ، أو بفعل مقدر 
  :قوالن » َوَراء « ويف لفظ 
  .بعد إسحاق يعقوب وال مدخل له يف البشارة : أي » بَْعد « وهو قولُ األكثرين أنَّ معناه : أظهرمها 

  .ولد الولد : أنَّ الوراء : والثاين 
  فصل

ولَد وألبيه مائة سنة بعد أخيه إمساعيل بأربع عشرة سنة وكان عمر أمه سارة حني » اق إسح« ذكر املفسِّرون أنَّ 
وذكر أهلُ الكتاب أنَّ إسحاق ملَّا تزوج ربقة بنت شاويل يف حياة أبيه كان عمره أربعني . ُبشَِّرْت به تسعني سنة 



« َمْينِ؛ أوهلما مسَّوُه عيصو ، وتسمية العرب سنة ، وأنَّها كانت َعاِقراً فدعا اهللا هلا فحملْت فولدت غالمني َتْوَء
وهو والُد الرُّوم الثانية ، والثاين خرج وهو آخذ بعقب أخيه فسمَّوهُ يعقوب ، وهو إسرائيل الذي ينسبُ » العِيَص 

  .إليه بنو إسرائيل 
عمرو وعاصم يف روايٍة ، وهبا قرأ  الظَّاهُر كون األلف بدالً من ياء املتكلم ولذلك أماهلا أبو} قَالَْت ياويلتا { : قوله 

َيا « وكذلك األلف يف . هي ألف الندبة ، ويوقُف عليها هباء السَّكِْت : وقيل . بصريح الياء » َيا َوْيلَِتي « احلسن 
  .» َيا َعَجَبا « و » َوْيلََتا 

  .اخلزي واهلالك وَيلٌ لفالن ، أي : أصلُ الوَْيل هو اِخلْزُي ، ويقال :  -رمحه اهللا  -قال القفال 
  .ملن وقع فيه ] » وَْيل « زجر ملْن أشرف على اهلالِك ، و » وَْيح « : قال سيبويه [ 

  .، وهذه كلمات متقاربة يف املعىن » َوْيه « ، و » وَْيد « ، و » وَْيح « ولَْم أْسَمْع على مثاله إالَّ : قال اخلليلُ 
وَأََناْ { : هبمزتني بال مدٍّ وقوله : هبمزة ومدة ، والبقاون » آلد « عمر  قرأ ابُن كثري ونافع وأبو» أَأَِلُد « : قوله 

كيف تقُع الوالدة يف هاتنيِ : أي » أِلُد « اجلملتان يف حملِّ نصبٍ على احلالِ من فاعل } َعُجوٌز وهذا َبْعِلي َشْيخاً 
  .احلالتني املنافيتني هلا؟ 

  :وفيه وجهان » شَْيخاً « واجلمهوُر على نصب 
  .وإمَّا كالمها . إمَّا التَّْنبيُه وإما اإلشارةُ : املشهوُر أنَُّه حالٌ ، والعاملُ فيه 

أنه منصوٌب على خرب التَّقريب عند الكوفيني ، وهذه احلالُ الزمةٌ عند من ال َيْجَهل اخلرب ، وأمَّا من جهله : والثاين 
  .فهي غري الزمة 

إمَّا خٌرب بعد : بالرَّفْع ، وذكروا فيه أوجهاً » َشْيخٌ « حف ابن مسعود وقرأ ابُن مسُعود واألعمش وكذلك يف مص
« بيانٌ ، أو بدلٌ ، أو » َبعْلي « و » َهذَا « هذا حلو حامض ، أو خرب : خرب ، أو خربان يف معىن خرب واحد حنو 

خرب مبتدأ » شَْيٌخ «  األول ، أو خربه ، واجلملة خرب» شَْيٌخ « مبتدأ و » َبْعِلي « ، أو » َبْعلي « بدلٌ من » شيٌخ 
  .هو شيٌخ : مضمر أي 

  ]الطويل : [ شَْيَخة قليالً؛ كقوله : والشَّْيخُ يقابله عجوٌز ، ويقال 
  .. . .َشْيَخةٌ عَْبشِميَّةٌ ] وَتْضَحُك ِمنِّ  -٢٩٩٣

نَّ فعلة مجٌع ال اسم مجع كِغلَْمة أشياخ وُشُيوخ وشِيخان ، وشِيَخة عند من يرى أ: وله مجوٌع كثرية ، فالصَّريُح منها 
  .وِفْتَية 

  .َمشِيَخة وشَِيَخة وَمْشيُوخاً : ومن أمساِء مجعه 
  .زوجها ، ُسمِّي بذلك ألنَُّه قيُِّم أمرها : وَبْعلَُها 

}  وهذا َبعِْلي شَْيخاً{ لإلشارة ، فكان قوله » هذا « وهذا من لَِطيِف النَّحو وغامضه فإنَّ كلمة : قال الواحدي 
  .أشري إىل َبْعِلي حال كونه شَْيخاً : قائٌم مقام أن يقال 

  .تعريف هذه احلالة املخصوصة وهي الشَّْيُخوخة : واملقُصوُد 
  .} إِنَّ هذا لََشْيٌء َعجِيٌب { : مث قال 

بقُْدرِة اهللا تعاىل؛ وذلك  والتَّعجُُّب من قدرِة اهللا يدلُّ على اجلْهلِ -تعاىل  -كيف تعجََّبْت من قُْدَرِة اهللا : فإن قيل 
  .يوجبُ الكُفَْر؟ 

أنَّها إنَّما تعجبت حبسب الُعْرِف والعادة ال حبسب القدرة ، فإنَّ الرَُّجلَ املسلم لو أخربه رجلٌ آخرُ : فاجلواب 



  .اراً للقدرِة يقلُب هذا اجلبل إبْرِيزاً ، فال شكَّ أنه يتعجب نظراً إىل العادِة ال استنك -تعاىل  -صادٌق بأنَّ اهللا 
  .ال تعجيب ِمْن أْمرِ اهللا ، فإنَّ اهللا إذا أراد شيئاً كان : أي } قالوا أَتَْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اهللا { : مث قالت املالئكةُ 

رمحةُ  :واملعىن  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -بيت إبراهيم : أي } َرْحَمةُ اهللا وََبَركَاُتُه َعلَْيكُْم أَْهلَ البيت { : قوله 
اهللا عليكم متكاثرة ، وبركاته عندكم متواليةٌ متعاقبة ، وهي النبوة ، واملعجزات القاهرةُ ، فإذا خرق اهللا العادةَ يف 

  .هذا على معىن الدُّعاِء من املالئكة : وقيل . ختصيصكُم هبذه الكراماتِ العاليِة الرَّفيعِة ، فال تعجيب من ذلك 
  .مجع الربكة وهي ثبوت اخلَْيرِ » الربكاُت « و . لرَّْحَمِة والنعمة على معىن اخلَْيرِ وا: وقيل 

  .ما احلكمةُ يف إفراِد الرَّمحِة ومجع الربكات ، وكذلك إفراد السَّالم يف التشهد ومجع الربكات؟ : فإن قيل 
  ] . ١٥٧: البقرة [ } هِْم َوَرْحَمةٌ أولئك َعلَْيهِمْ َصلَوَاٌت مِّن رَّبِّ{ : قد تقدَّم يف سورة البقرة عند قوله : فاجلواب 

 -إنَّ السالم إمَّا مصدٌر حمٌض ، فهو شيٌء واحٌد ، فال معىن جلَْمِعِه ، وإمَّا اسٌم من أمساء اهللا  -هنا  -وقال ابن القيِّم 
  .فيستحيل أيضاً مجعه ، وعلى التقديرين ال سبيل جلمعه  -تعاىل 

فإهنا ملَّا كانت تتجدَُّد شيئاً بعد شيٍء كان لفظ اجلمع أوىل هبا؛ : وأمَّا الربكةُ وأمَّا الرَّمحةُ فمصدٌر كما تقدَّم ، 
: لداللتها على املعىن املقصود هبا ، وهلذا جاءت يف القرآن كهذه اآلية ، وكذلك السَّالم يف التشهُِّد ، وهو قوله 

  .السَّالم عليكم أيُّها النيبُّ ورمحة اهللا وبركاته 
بكسر الكاِف جملاورهتا الياء نقله القرطيب وفيه دليل على أنَّ األزواجَ » َعلَْيكم « حكى سيبويه » ْيكُم َعلَ« : وقوله 

  .من أهلِ البيِت 
  :يف نصبه وجهان » أْهلَ البيِت « : قوله 

  .أنه ُمنَاَدى : أحدمها 
وهو أنَّ املنصوب على املدح :  على االختصاص ، وبني النَّصبني فرٌق: وقيل . أنه منصوٌب على املدح : والثاين 

لفظٌ واملنصوُب على االختصاصِ ال يكونُ إال ملدحٍ ، أو ذمٍّ ، لكن لفظه ال يتضمَُّن بوضعه املدَح ، وال الذَّم؛ كقوله 
  ]الرجز : [ 

. بابني ، وفيه نظٌر كذا قاله أبو حيَّان ، واستند إىل أنَّ سيبويه جعلهما يف ... بَِنا َتِميماً ُيكَْشُف الضََّباُب  -٢٩٩٤
: فعيل ، مثال مبالغة من َمَجد َيْمُجد َمْجداً وَمَجاَدة ، ويقال : احملمود ، واجمليُد : إنه محيٌد جميٌد ، فاحلميد : مث قال 

  .الرِّفَْعة : َشُرف وأصله : َمُجد ك 
  ]الوافر : [ أليب حيَّة النَّمَْيرِي  َشبَِعْت؛ وأنشدوا: من َمَجدتِ اإلبلُ َتْمُجُد َمَجاَدةً وَمْجداً ، أي : وقيل 

  بِمَاجِدةِ الطَّعامِ وال الشَّرابِ... َتزيُد على صواحبها ولْيَسْت  -٢٩٩٥
  .ليست بكثرية الطَّعام وال الشَّرابِ ] : أي [ 

  .َحسَُنْت أوصافُُه : أي : َمَجد الشَّيُء : وقيل 
  .» كثََّرُه : وجمَّدُه أي  أْمَجَد فالنٌ عطاءُه« :  -رمحه اهللا  -وقال الليثُ 

  .املَاجُد ، وهو ذُو الشَّرِف والكرمِ : واجمليُد 
  ]الطويل : [ الفزُع؛ قال الشَّاعُر : ، أي } فَلَمَّا ذََهَب َعْن إِْبَراِهيمَ الروع { : قوله 

  أْرَوعَا بِمَْنِكبِ ِمقدامٍ على اهلَْولِ... إِذَا أَخذَْتَها ِهزَّةُ الرَّْوعِ أْمَسكَْت  -٢٩٩٦
  ]الكامل : [ أفزعُه؛ قال عنترةُ : َراَعُه َيُروُعه ، أي : يقال 

  وْسطَ الدِّيارِ َتَسفُّ حبَّ اخلِْمِخمِ... ما َراَعنِي إِالَّ َحُمولةُ أْهِلَها  -٢٩٩٧



  ]البسيط : [ افتعل منه؛ قال النابغة : وارتاع 
  طَْوَع الشَّواِمِت ِمْن َخْوٍف وِمْن َصرَِد. ..فاْرتَاَع ِمْن َصْوِت كالَّبٍ فََباتَ لَُه  -٢٩٩٨

إِنَّ ُروَح القُُدسِ « : ففرَّقُوا بني احلالِّ واملََحلِّ؛ ويف احلديث . فهي النَّفُْس ألنَّها حملُّ الرَّْوعِ  -بالضمِّ  -وأمَّا الرُّوعُ 
  .» َنفَثَ يف ُروعي 

فلمَّا كان كيت : على هذا حمذوٌف أي » ملَّا « جواُب ، و» ذََهَب « عطف على } َوَجآَءْتُه البشرى { : قوله 
على هذا مجلةٌ مستأنفةٌ ، وهي الدَّالَّةُ على » َيَجادِلَُنا « : وكيت اجترأ على خطاهبم ، أو فطن جملادلتهم ، وقوله 

  .ذلك اجلواب احملذوف 
  .» أقبل « على هذا حالٌ من فاعل » لَُنا ُيجَاِد« أقبل ُيَجادلنا ، أو أخذ ُيَجادلَُنا ، ف : تقديُر اجلواب : وقيل 
  .وأوقع املضارع موقع املاضي » ُيَجادلَُنا « : جواهبا قوله : وقيل 
، وكذلك » إبراهيم « حال من » ُيَجاِدلَُنا « : وقيل . والواُو زائدةٌ } َوَجآَءْتُه البشرى { : اجلواُب قوله : وقيل 
» َجاءَءْتُه « حاالً من ضمري املفعول يف » ُيَجاِدلَُنا « وُجيوُز أن يكون . مقدرةٌ »  قَْد« و } َوَجآَءْتُه البشرى { : قوله 

  .يف شأهنم : أي » ِفي قَْومِ لُوٍط « و . 
  .} فَلَمَّا ذََهَب َعْن إِْبَراِهيمَ الروع { : قوله 

ب جميء الُبشَْرى حبصول الولد ، أخذ أنَُّه ملَّا زال اخلوف وحصل السُّروُر بسب: هذا أوَّلُ قصة قوم لوط ، واملعىن 
ال جيادل ربه ، إنَّما يسأله ويطلب  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -يكلمنا؛ ألنَّ إبراهيم : رسلنا ، مبعىن : ُيجَادلنا أي 

ملا مدحه هبذا املَْدح  ولو كان جدالً مذموماً} إِنَّ إِبَْراهِيَم لََحِليٌم أَوَّاٌه مُّنِيبٌ { : إليه بدليل مدحه عقيب اآلية بقوله 
: أرأيتم لو كان يف مدائنِ لوٍط مخسون رجالً من املؤمنني أهتلكوهنا قالوا : العظيم ، وكانت جمادلته أن قال للمالئكة 

  .ال 
  .ال : قالوا . أو أربعون : قال 
  .حتَّى بلغ العشرة . قالوا ال . أو ثالثون : قال 

قَالَ إِنَّ ِفيَها لُوطاً قَالُواْ َنْحنُ { فعند ذلك . ال : رجلٌ مسلم أهتلكوهنا؟ قالوا  أرأيتم لو كان فيها: قال . ال : قالوا 
  ] . ٣٢: العنكبوت [ } أَْعلَُم بَِمن ِفيَها لَنَُنجَِّينَُّه َوأَْهلَُه إِالَّ امرأته 

  .} إِنَّ إِبَْراِهيمَ لََحلِيٌم أَوَّاٌه مُّنِيٌب { : مث قال تعاىل 
ال يتعجَّلُ مبكافأة من يؤذيه ، ومن كان كذلك فإنَّه يتأوَُّه إذا شاهد وصول الشَّدائد إىل الغري فلمَّا  الذي: واحلليم 

بأنَُّه ُمنِيٌب؛ ألنَّ من ظهرت  -تعاىل  -رأي جميء املالئكة إلهالك قوم لُوط عظم حزنُه ، وأخذ يتأوَُّه فوصفه ، اهللا 
يف إزالة ذلك العذابِ ، أو يقال  -تعاىل عزَّ وجلَّ  -يُتوُب ويرجع إىل اهللا  منه هذه الشفقة العظيمةُ على اخللق فإنَُّه

من كان ال َيْرَضى بوقوع غريه يف الشَّدائد ، فبأن ال يرضى بوقوع نفسه فيها أوىل ، وال طريق لتخليصِ النَّفْسِ : 
{ :  -عليه الصالة والسالم  -لك إلبراهيم من عذاب اهللا والوقوع فيه إال بالتوبِة واإلنابِة ، فقالت الرُُّسلُ عند ذ

عذابُ ربِّك وُحكم : ، أي } إِنَُّه قَدْ َجآَء أَْمرُ رَبََّك { أعرض عن هذا املقال ، ف : أي } يإِبَْراهِيُم أَعْرِْض َعْن هاذآ 
  .م غري مصروف عنه: ، أي } َعذَاٌب غَْيُر َمْرُدودٍ { نازلٌ هبم : } إِنَُّهْم آِتيهِمْ { ربِّك 

« ، وجيوز أن يكون » إنَُّهْم « جيوز أن يكون مجلة من مبتدأ وخرب يف حملِّ رفع خرباً ل } آِتيهِْم َعذَاٌب { : قوله 
  .؛ ألنَّ إضافته غُري حمصنٍة » آتِيهِْم « املبتدأ ، وجاز ذلك لتخصُِّصه بالوصِف ، ولتنكري » َعذاٌب « اخلرب » آِتيهِمْ 



وإنَُّهمْ « فاعلٌ به ، ويدلُّ على ذلك قراءةُ عمرو بن هرم » عذاٌب « ، و » إنَّ « خرب » ْم آِتيهِ« وُجيوُز أن يكون 
  .بلفظ الفعل املاضي » أتاُهْم 

لَْيِه َوِمْن َوَجاَءُه قَْوُمُه ُيْهَرُعونَ إِ) ٧٧(َولَمَّا َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوطًا ِسيَء بِهِْم َوضَاَق بِهِْم ذَْرًعا َوقَالَ َهذَا َيْوٌم َعِصيٌب 
ْخُزوِن ِفي َضيِْفي أَلَْيَس مِْنكُمْ قَْبلُ كَانُوا َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت قَالَ َيا قَْومِ َهُؤلَاِء َبنَاِتي ُهنَّ أَطَْهُر لَكُْم فَاتَّقُوا اللََّه َولَا ُت

قَالَ لَوْ أَنَّ ِلي بِكُْم قُوَّةً أَوْ ) ٧٩(َوإِنََّك لََتْعلَُم َما ُنرِيُد  قَالُوا لَقَْد َعِلْمَت َما لََنا ِفي َبنَاِتَك ِمْن َحقٍّ) ٧٨(َرُجلٌ َرِشيٌد 
قَالُوا َيا لُوطُ إِنَّا ُرُسلُ َربِّكَ لَْن َيِصلُوا إِلَْيَك فَأَْسرِ بِأَْهِلَك بِِقطْعٍ ِمَن اللَّْيلِ َولَا َيلَْتِفتْ ) ٨٠(آوِي إِلَى ُركْنٍ َشِديٍد 

فَلَمَّا َجاَء أَْمُرَنا َجَعلَْنا ) ٨١(ا اْمرَأََتكَ إِنَُّه ُمِصيُبَها َما أَصَابَُهْم إِنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّْبحُ أَلَْيَس الصُّْبُح بِقَرِيبٍ ِمْنكُْم أََحدٌ إِلَّ
  ) ٨٣(َك َوَما ِهَي ِمَن الظَّاِلِمَني بَِبِعيٍد ُمَسوََّمةً ِعْنَد َربِّ) ٨٢(َعاِلَيَها َساِفلََها َوأَْمطَرَْنا َعلَْيَها ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّيلٍ َمْنُضوٍد 

« انطلقُوا من عند إبراهيم إىل :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابُن عبَّاسٍ } َولَمَّا َجآَءْت ُرُسلَُنا لُوطاً { : قوله تعاىل 
  .بني القريتني أربعة فراسَخ ، ودخلوا عليه على صورة غلمان مرد حسان الوجوه ] و [ » لُوٍط 
: أي » َساءَنِي كَذا « : من قولك » لُوطٍ « فعلٌ مبينٌّ للمفعول ، والقائُم مقاَم الفاعل ضمري } سياء بِهِْم { : قوله 

: سََرْرُته فَُسرَّ ، ومعناُه : سؤته فسيء كما يقال : بسببهم ، يقال : متعلٌق به ، أي » بِهِْم « حصل يل ُسوٌء ، و 
  .وُء فعل الزم َساَءُه َمجِيئُهم وَساَء َيُس

  .» إالَّ أنَّ الواو أسكنت ونقلت كسرهتا إىل السني « ُسوىَء بِهِْم » أصله « : قال الزجاُج 
نصٌب على التَّمييز ، وهو يف األصل مصدر ذرع البعري يذرع بيديه يف سريه إذا سار على قدر خطوه ، » ذَْرعاً « و 

  ]البسيط : [ ضاَق ذَْرُعه ، أي طاقته؛ قال : فقيل . لطَّاقة واجلهد اشتقاقاً من الذِّراع ، تُوسِّع فيه فوضع موضع ا
  فاقِْدْر بِذْرِعَك واْنظُْر أْيَن تَْنَسِلُك. . ...  -٢٩٩٩

  ]الوافر : [ وقد يقُع الذِّراُع موقعُه؛ قال 
  إلَْيَك إلَْيكَ ضَاَق بَِها ِذَراعا... إذَا التَّيَّاُز ذُو العضالِت قُلَْنا  -٣٠٠٠

  .هو كنايةٌ عن ضيق الصَّْدرِ :  قيل
: [ اليوُم الشَّديُد الكثُري الشَّرَّ ، امللتفُّ بعضه ببعض قال : الَعِصُب والَعصْبَصُب والَعصُوب » َعِصيٌب « : وقوله 
  ]الوافر 
  َوقَدْ َسلكُوكَ يف يومٍ َعِصيبِ... وكُْنَت ِلزاَز َخصِْمَك لَمْ أَعرِّْد  -٣٠٠١

حشدوا والِعَصابةُ : كأنَّه عصب به الشَّر والبالء أي . » ُسمِّي عصيباً؛ ألنَّه يعصُب النَّاَس بالشَّرِّ « : وعن أيب عبيدة 
  .اجلماعةُ من النَّاس ُسمُّوا بذلك إلحاطتهم إحاطة العصابة : 

بالفاحشِة ، أنَّ لوطاً ملَّا نظر إىل حسن وجوههم ، وطيب روائحهم ، أشفق عليهم من قومه أن يقصدوهم : واملعىن 
  .قَلْباً : وعلم أنَّه سيحتاُج إىل املدافعة عنهم ، فلذلك ضاق هبم ذَْرعاً أي 

  .ضَاَق ذَْرُع فالن بكذا ، إذا وقع يف مكروٍه ، وال يطيُق اخلُروج منه : يقال 
مبنياً للمفعول » ُيْهَرُعونَ « على  والعامَّةُ. يف حملِّ نصب على احلال » يُْهَرُعونَ « } َوَجآَءُه قَْوُمُه يُْهَرُعونَ { : قوله 

  .اإلْسراُع : واإلهراُع » هََرع « وقرأ فرقة بفتح الياء مبنّياً للفاعل من لغة . 
  .هو املَْشُي بني اهلرولة واجلمز : ويقالُ 

  .استحث : هََرَع وأهرع : وقال اهلرويُّ 



  .» هو اإلسَْراع مع الرّعدة : اإلهراُع « : وقيل 
أولع فالن ، وأْرِعدَ زَْيٌد ، : ن باب ما جاء بصيغِة الفاعلِ على لفِظ املفعولِ ، وال يعرف له فاعل حنو هذا م: قيل 

  .وُزهي عمٌرو من الزهو 
أولعُه حبُّه : فتأويلُ أولع فالنٌ أي . ال جيوُز ورود الفاعل على لفظ املفعول ، وهذه األفعالُ عرف فاعلوها : وقيل 

  .جعله ما لُه زاهياً ، وأهرع خوفه ، أو حرصه : رعده غضبه ، وُزهي َعْمٌرو أي أ: ، وأْرعَد زيدٌ أي 
  فصل

دخل دارنا قوم ما رأيت : مضت امرأته فقالت لقومه  -عليه السالم  -روي أنَّه ملَّا دخلت املالئكةُ دار لوط 
: أي } قَْبلُ كَانُواْ َيْعَملُونَ السيئات َوِمن { مسرعني » َجاَءُه قَْوُمُه « أحسن منهم وجوهاً وال أطيب منهم رائحة ف 

حني قصدوا أضيافه :  -عليه السالم  -من قبل جميئهم إىل لوٍط كانوا يأتون الرِّجال يف أدبارهم ، فقال هلم لوطٌ 
  .بالتزويج : يعين } ياقوم هؤالء َبنَاِتي ُهنَّ أَطَْهُر لَكُْم { فظنوا أهنم غلمان 

« مبتدأ ، و » هؤالِء « مجلةٌ أخرى ، وُجيوُز أن يكون } ُهنَّ أَطَْهرُ لَكُْم { مجلةٌ برأسها ، و  }هؤالء َبنَاِتي { : قوله 
» ُهنَّ « وجيوز أن يكون . خربه ، واجلملة خرب األول » أطَْهُر « بدلٌ أو عطُف بيان ، وُهنَّ مبتدأ ، و » َبَناِتي 

  .واجلملةُ خرب األوَّلِ » َبَناِتي « وإمَّا ل  ،» َهؤالِء « إمَّا ل : خرب » أطَْهُر « فصالً ، و 
بالنَّْصب ، وخُرَِّجْت على » أطَْهَر « وقرأ احلسُن وزيُد بُن علّي ، وسعيُد بُن جبري ، وعيسى بن عمر ، والسُّدي 

إمَّا التَّنبيهُ : لعاملُ حال ، وا» أطَْهَر « مجلة يف حملِّ خربه ، و » بََناِتي ُهنَّ « مبتدأ ، و » هؤالِء « : احلالِ ، فقيل 
  .وإمَّا اإلشارةُ 

ومنعه » أكثر أكِْلي التفاحة هي نضيجةً « : فصلٌ بني احلالِ وصاحبها ، وجعل من ذلك قوهلم » ُهنَّ « : وقيل 
يِّ فلزمه على ذلك أن تتقدَّم احلالُ على عاملها املعنو» ُهنَّ « خرب » لَكُم « بعُض النحويني ، وخرج اآلية على أنَّ 

  .مضمرة » كَانَ « منصوبة ب » َنضِيَجةٌ « ، وخرَّج املثل املذكور على أنَّ 
  فصل

، وكان يف ذلك الوقت تزويج املسلمة من الكافر جائزاً كما زوَّج » املراُد بناته لصلبه « :  -رمحه اهللا  -قال قتادةُ 
ه من ُعْتبة بن أيب هلبٍ ، وزوج ابنته األخرى من أيب ابنت -صلوات اهللا الّرب الرحيم وسالمه عليه دائماً أبداً  -النيب 

  .العاص بن الربيع قبل الوحي ، وكانا كافرين 
  .عرض بناته عليهم بشرط اإلسالم : وقال احلسُن بن الفضل 

{  «أراد نساءهم ، وأضاف إىل نفسه؛ ألنَّ كُلَّ نيبٍّ أبو أمته ويف قراءة أيب بن كعب : وقال جماهٌد وسعيُد بن جبري 
وهذا القول أوىل؛ ألنَّ إقدام » وهو أب هلم ]  ٦: األحزاب [ } النيب أوىل باملؤمنني ِمْن أَنْفُِسهِْم َوأَزَْواُجُه أُمََّهاتُُهْم 

عليهم الصالة  -اإلنسان على عرض بناته على األوباش والفُجَّار أمر مستعبٌد ال يليُق بأهل املروءِة ، فكيف باألنبياء 
فلم يكن : يضاً فبناته من صلبه ال تكفي للجمع العظيم ، أمَّا بناُت أمته ففيهن كفاية للكُلِّ ، وأيضاً ؟ وأ-والسالم 

له إالَّ بنتان ، وإطالق البنات على البنتني ال جيوز؛ ملا ثبت أنَّ أقلَّ اجلمع ثالثة؛ وقال بعضهم ذكر ذلك على سبيل 
  .الدفع ال على سبيل التحقيق 

يقتضي كون عملهم طاهراً ، ومعلوم أنَُّه فاسٌد؛ وألنه ال طهارة يف نكاح } ُهنَّ أَطَْهرُ لَكُْم { : وله ظاهُر ق: فإن قيل 
  .الرَُّجل 



[ } أَذَِلَك خَْيٌر نُُّزالً أَْم َشَجَرةُ الزقوم { : أنَُّه كبٌري ، وكقوله : اهللا أكُرب ، واملراُد : هذا جارٍ جمرى قولنا : فاجلواُب 
وال خري فيها ، وملَّا قال أبو سفيان يوم أحد اْعلُ هَُبلُ اعلُ هَُبلُ ، قال النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم ]  ٦٢: الصافات 

  .أعلى وأجلُّ وال مقاربة بني اهللا والصنم 
اقون على األصل والب» ُتْخُزوِن « قرأ أُبو عمرو ونافع بإثبات ياء اإلضافة يف } َوالَ ُتْخُزوِن ِفي َضْيِفي { : قوله 

  .حبذفها للتخفيف وداللة الكسر عليها 
رجالٌ صوٌم ، مث أطلق على الطَّارق مليالنه إىل املُِضيف ، ولذلك يقُع على : والضَّيُف يف األصل مصدٌر كقولك 

أضياف وُضُيوف كأبيات وُبُيوت : ضيفان ، وجيمع فيقال : املفرِد واملذكر وضدِّيهما بلفٍظ واحٍد ، وقد يثىن فيقال 
  .يفان كحوض وِحيضان وض

أَوِ الطفل الذين لَْم َيظَْهرُواْ على { : والضَّيف قائٌم هنا مقام األضياف ، كما قام الطفل مقام األطفال يف قوله 
  ] . ٣٢: النور [ } َعْوَراتِ النسآء 

  فصل
ُموا على أضيافه باملكروه حلقته أنَُّهم إذا هج: خافوا اهللا ، وال تفضحوين يف أضيايف ، يريد : املراُد : قال ابُن عباسٍ 

  .الفضيحةُ 
: معناه ال ختجلوين فيهم؛ ألنَّ مضيف الضَّْيِف يلحقُه اخلجلُ من كُلِّ فعل قبيحٍ يتوجه إىل الضَّيف ، يقال : وقيل 

  .خزي الرجل إذا استحيا 
وقال . هؤالء األوباش عن أضيايف صاحل سديٌد يقول احلق ، ويرد : أي } أَلَْيَس ِمْنكُْم َرُجلٌ رَّشِيٌد { : مث قال 
  .ال إله إالَّ اهللا : رجل يقول : عكرمةُ 

  .رجل يأُمرُ باملعروِف ، وينهى عن املنكر : وقال ابن إسحاق 
 ما: قيل . لسن أزواجاً لنا فنستحقهّن بالنكاح : ، أي } َما لََنا ِفي َبنَاِتَك ِمْن َحقٍّ { يا لوطُ } قَالُواْ لَقَْد َعِلْمَت { 

ألنك دعوتنا إىل نكاحهن بشرط اإلميان ، } َما لََنا ِفي َبنَاِتَك ِمْن َحقٍّ { : وقيل . لنا يف بناتك من حاجٍة ، وال شهوٍة 
  .وحنُن ال جنيبك إىل ذلك ، فال يكون لنا فيهن حقٌّ 

ِمْن « له العتماده على نفي ، و جيوز أن يكون مبتدأ ، واجلارُّ خربه ، وأن يكون فاعالً باجلارِّ قب» ِمْن حقٍّ « : قوله 
  .مزيدةٌ على كال القولني » 

والعلم عرفانٌ؛ فلذلك . » الَّذي « مصدرية ، وأن تكون موصولة مبعىن » ما « ُجيوُز أن تكون » ما ُنرِيُد « : قوله 
  .معلقة للعلم قبلها  استفهامية ، وهي» ما « وجيوُز أن تكون . لتعرف إرادتنا ، أو الذي نريده : يتعدَّى لواحٍد أي 

  .إنك لتعلم ما نريد من إتيان الرِّجال : واملعىن 
 ٣١: الرعد [ } َولَْو أَنَّ قُْرآناً ُسيَِّرْت { : لفعلُت بكم وصنعُت كقوله : جواهبا حمذوٌف تقديره » لَْو أنَّ « : قوله 

أنِّي آوي ، قاله أُبو البقاِء وجيوُز أن يكون  أو: جيوز أن يكون معطوفاً على املعىن ، تقديره » أَْو آوِي « : قوله ] 
َوِمْن { : رفع الفعلُ كقوله تعاىل » أنْ « ؛ ألنه منصوبٌ يف األصل بإضمارِ أن فلمَّا حذفت » قُوَّةً « معطوفاً على 
  ] . ٢٤: الروم [ } آَياِتِه ُيرِيكُُم 

: ويدلُّ على اعتبار ذلك قراءةُ شيبة ، وأيب جعفر  .وقد تقدَّم جوابه . واستضعف أبو البقاِء هذا الوجه بعدم نصبه 
  ]الطويل : [ بالنصب كقوله » أْو آوَِي « 



  وآلُ ُسبَْيعٍ أو أُسوءَك َعلْقََما... ولْوالَ رجالٌ مْن رَِزامٍ أِعزٍَّة  -٣٠٠٢
  ]الوافر : [ وقوهلا 
  لشُّفُوِفأَحبُّ إيلَّ من لُْبسِ ا... للُْبُس َعَباَءٍة وتقرَّ َعيْنِي  -٣٠٠٣

عند » لَْو « مرفوعة بفعل مقدرٍ بعد » أنَّ « وجيوز أن يكون عطف هذه اجلملِة الفعلية على مثلها إن قدَّرت أنَّ 
استقرار القوة أْو آوي ، ويكون هذان الفعالن ماضيي املعىن؛ ألنَّهما  -أو يثبت  -ول يستقر : املربد ، والتقدير 

  .تقلب املضارع إىل املُضيِّ 
  .يف حملِّ االبتداء ، فيكون هذا مستأنفاً » أنَّ « ا على رأي سيبويه يف كون أنَّ وأمَّ

  .وهذا عند الكوفيني » بل « مبعىن » أْو « : وقيل 
قُوَّةً « ، إذ هو يف األصلِ صفةٌ للنكرة ، وال جيوُز أن يتعلق ب » قُوَّة « متعلق مبحذوٍف؛ ألنه حالٌ من » بِكُمْ « و 
  . ألهنا مصدٌر» 

  ]الرجز : [ والرُّكُْن بسكون الكاِف وضمها الناحية من جبلٍ وغريه ، وجيمع على أركان وأْركُن؛ قال 
  فصل... َوَزْحُم رُكَْنْيكَ َشِديُد األْركُنِ  -٣٠٠٤

دُّواْ لَُهْم مَّا َوأَِع{ : لو أنَّ يل قوة البدِن ، أو القوَّة باألتباع ، وتسمية موجب القوة بالقوَّة جائز قال تعاىل : املعىن 
موضع : أي } أَْو آوي إىل ُركْنٍ َشِديدٍ { . واملراد السالح ]  ٦٠: األنفال [ } استطعتم مِّن قُوٍَّة َوِمن رَِّباِط اخليل 

  .أنضم إىل عشريٍة مانعٍة : حصني ، وقيل 
  .كيف عطف الفعل على االسم؟ : فإن قيل 

  .فاجلواُب قد تقدَّم 
 -وروى أبو هريرة « . » ما بعث اهللا بعده نبّياً إالَّ يف منعة من عشريته « :  -ي اهللا عنه رض -قال أُبو هريرة 
  .« َيْرَحُم اُهللا لُوطاً لقد كَانَ َيأوي إىل ُركْنٍ شديٍد » : أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  -رضي اهللا عنه 

وطٌ بابه ، واملالئكة معه يف الدَّار وهو يناظرهم ويناشدهم أغلق ل:  -رضي اهللا عنهم  -قال ابُن عبَّاسٍ واملفسُِّرون 
إنَّ ركنك } قَالُواْ يالوط { : من وراِء البابِ ، وهم ُيَعاجلُونَ سور اجلدار ، فلما رأت املالئكةُ ما يلقى لوطٌ بسببهم 

بني ذلك ، فافتح الباب ، ودعنا وإيَّاهم؛ بسوٍء ومكروه فإنا حنولُ بينهم و} إِنَّا ُرُسلُ رَبَِّك لَن يصلوا إِلَْيكَ { شديٌد 
فقام  -يف عقوبتهم فأذن لهُ  -عزَّو جلَّ  -ربه  -عليه الصالة والسالم  -ففتح الباب ودخلوا ، واستأذن جربيلُ 

يف الصُّورة اليت يكون فيها؛ فنشر جناحيه ، وعليه وشاح من ُدرٍّ منظوم ، وهو براق الثَّنايا ، أجلى اجلبني ، ورأسه 
مثل املرجان كأنَّه الثلج بياضاً ، وقدماه إىل اخلضرة ، فضرب جبناحيه وجوههم فطمس أعينهم فأعماهم فصاروا ال 

النَّجاة النَّجاة يف بيت لوٍط أسحُر قوم يف األرض ، سحرونا ، وَجعلوا : يعرفون الطَّريق ، فانصرفوا وهم يقولون 
مىت موعد هالكهم؛ : تلقى منَّا غداً ، فقال لوطٌ للمالئكِة  يا لوطُ كما أنت حىت تصبح ، وسترى ما: يقولون 
  .} أَلَْيسَ الصبح بِقَرِيبٍ { أريُد أسرع من ذلك فلو أهلكتموهم اآلن ، فقالوا : الصُّبح ، قال : فقالوا 

: ( ، وقوله ) ادي فاسر بعب( هنا ويف احلجر ، ويف الدخان ) فأسر بأهلك : ( قرأ نافٌع وابُن كثريٍ » فَأَْسرِ « : قوله 
  .يف طه والشعراء ، مجيع ذلك هبمزة الوصل تسقط درجاً وتثبُت مكسورة ابتداء ) أن اسر 

هبمزة القطع تَثْبُت مفتوحةً درجاً وابتداء ، والقراءتان مأخوذتان من لغيت هذا الفعل فإنَّهُ يقال » فأْسرِ « : والباقُون 
: اإلسراء [ } ُسْبحَانَ الذي أسرى بَِعْبِدهِ { : ، وأْسَرى ، ومنه ]  ٤: الفجر [ } والليل إِذَا َيْسرِ { َسَرى ، ومنه : 
  .مها مبعىن واحٍد ، وهو قولُ أيب عبيٍد : وهل مها مبعىن واحٍد أو بينهما فرٌق؟ خالٌف فقيل ]  ١



فمختص بالنَّهار ، وليس » ارَ َس« وأمَّا  -رمحه اهللا  -أْسَرى ألولِ الليل ، وسرى آلخره ، وهو قولُ اللَّْيثِ : وقيل 
  .» َسَرى « مقلُوباً من 

هو آخر الليل سحر : قال } بِِقطْعٍ مَِّن الليل { : ال يكون إالَّ بالليل ، فما الفائدةُ يف قوله » السُّرى « فإن قيل 
  .بعد طائفة من اللَّيلِ : وقال قتادةُ 

  .وتقدم يف سورة يونس 
  :يف االلتفات وجهان } نكُْم أََحدٌ َوالَ َيلَْتِفْت ِم{ : مث قال 

  .نظر اإلنسان إىل ما وراءه ، فيكونُ املراُد أنه كان هلم يف البلد أموال هنوا عن االلتفات إليها : أحدمها 
راد لتصرفنا وامل: أي ]  ٧٨: يونس [ } أَجِئْتََنا ِلَتلِْفَتَنا { : أنَّ املراد بااللتفات االنصراُف؛ كقوله تعاىل : والثاين 

  .هنيهم عن التَّخلُِّف 
. ويف هذه اآلية كالٌم كثٌري . والباقون بنصبها » اْمرأُتَك « قرأ ابُن كثري ، وأبو عمرو برفع } إِالَّ امرأتك { : قوله 

  :أمَّا قراءةُ الرَّإلع ففيها وجهان 
  .نَّ الكالم غُري موجب وهو أحسُن من النَّصب ، أل» أحد « أنَّه على البدل من  -عند املعربني  -أشهرمها 

ولْو كان  وهذا الوجُه ردَُّه أبو عبيد بأنه يلزُم منه أنَُّهم ُنُهوا عن االلتفاِت إالَّ املرأة ، فإنَّها مل ُتْنه عنه ، وهذا ال جيُوُز ،
عنهم بأنَُّهم مل  نافيةً ، فيكون الكالُم خرباً» ال « يعين على أن تكون » َيلَْتفْت « برفع » وال َيلَْتِفت « الكالُم 

  .أحد » َيلَْتِفُت « يلتفُتوا إالَّ امرأته فإنَّها تلتفتُ لكان االستثناء بالبدليَّة واضحاً ، لكنَُّه مل يقرأ برفع 
  .واستحسن ابُن عيطة هذا اإللزاَم من أيب عبيٍد 

  .» و نصبتها سواًء رفعت املرأة أ« أحد » إنَّه وارٌد على القول باستثناِء املرأة من « : وقال 
وهذا صحيٌح ، فإنَّ أبا عبيد مل ُيرد الرفع خلصوصِ كونه رفعاً ، بل لفساِد املعىن ، وفساُد املعىن دائر مع االستثناء 

ولكنَُّه يلزُم من ذلك إبطالُ قراءة الرَّفع ، » بِأَْهِلَك « ، وأبو عبيد خيرُِّج النصب على االستثناء من » أحد « من 
  .لتواُترها  وال سبيل إىل ذلك

 -وهو يف املعىن للوط » أَحد « وقد انفصل املربُِّد عن هذا اإلشكال الذي أورده أبو عبيد بأنَّ النَّْهَي يف اللفظ ل 
« النَّْهُي ل » ال يَقُْم أَحٌد « : ال تدْع منهم أحداً يلتفُت ، كقولك خلادمك : ، إذ التقدير  -عليه الصالة والسالم 

  .ال تدْع أحداً يقوُم : ىن للخادم ، إذ املعىن وهو يف املع» أحد 

ال « : فآل اجلواُب إىل أنَّ املعىن ال تدْع أحداً يلتفُت إالَّ امرأتك فدعها تلتفُت ، هذا مقتضى االستثناء كقولك 
موجوٌد هو أو قريب وفيه نظٌر ، إذ احملذور الذي قد فرَّ منه أبو عبيد . فدعُه يقوم : تَدْع أَحداً يقوم إالَّ زيداً معناه 

  .منه هنا 
  .أنَّ الرفع على االستثناِء املنقطع : والثاين 

: قراءةُ النَّصب أيضاً من االستثناء املنقطع ، فالقراءتان عنده على حدِّ سواء ، ولنسُرْد كالمه قال : وقال أبو شامة 
راجها من املأمور باإلسراء هبم ، وال من الذي يظهُر أنَّ االستثناء على كلتا القراءتني منقطع ، مل يقصْد به إخ» 

لكن امرأتَك جيري هلا كذا وكذا ، ويؤيُد هذا املعىن : املنهيني عن االلتفات ، ولكن استؤنف اإلخبار عنها ، فاملعىن 
 ٦٥: احلجر  [} فَأَْسرِ بِأَهِْلَك { : أنَّ مثل هذه اآلية جاءت يف سورة احلجرِ ، وليس فيها استثناٌء ألبتَّة ، قال تعاىل 

  .اآلية ] 
تبعاً ال مقصوداً ] هود [ فلم تقع العنايةُ يف ذلك إالَّ بذكر من أجناهم اهللا تعاىل ، فجاء شرح حالِ امرأته يف سورة 



باإلخراج ممَّا تقدَّم ، وإذا اتَّضح هذا املعىن ُعلم أنَّ القراءتني وردتا على ما تقتضيه العربية يف االستثناء املنقطع ، 
  .« النصُب والرفُع ، فالنَّصب لغةُ أهلِ احلجاز ، وعليه األكثر ، والرَّفُع لغةُ متيم ، وعليه اثنان من القراء  وفيه

هذا الذي طوَّل به ال حتقيق فيه ، فإنَّه إذا مل يقصد إخراجها من املأُمور باإلسراء هبم ، وال من » : قال أُبو حيَّان 
ثناًء منقطعاً ، كان من املنقطع الذي ملْ يتوجَّْه عليه العاملُ حبالٍ ، وهذا النَّوُع جيبُ املنهيِّني عن االلتفاِت ، وجعل اس

» إالَّ « فيه النَّْصُب على كلتا اللغتني وإنَّما تكون اللغتان فيما جاز توُُّه العامل عليهن ويف كال النوعني يكون ما بعد 
يل على أنَُّه يتوجَّه عليه العاملُ وهو أنه قد فرض أنه مل يقصد من غري اجلنس املستثىن ، فكونه جاز فيه اللغتان دل

باالستثناء إخراجها من املأمور باإلسراء هبم وال من املنهيِّني عن االلتفاِت؛ فكان جيُب فيه إذ ذاك النَّْصُب قوالً 
  .واحداً 

سلَّم ، بل يتوجَُّه عليه يف اجلملة ، والذي قاله ليس مب« إنَّه مل يتوجَّه عليه العامل » : أمَّا قوله « : قال شهاُب الدِّين 
ما زاد إالَّ ما نقص ، وما نفع إالَّ ما ضرَّ ، وهذا ليس من ذاك ، : النُّاة ممَّا مل يتوجَّه عليه العاملُ من حيثُ املعىن حنو 

  .» فكيف يعترض به على أيب شامة؟ 
  :وأمَّا النصب ففيه ثالثة أوجه 

وهو أنه يلزُم أالَّ يكون سرى هبا ، : ، واستشكلُوا عليه إشكاالً من حيث املعىن » بأهلكَ « من  أنَُّه مستثىن: أحدها 
لكن الفرض أنه سرى هبا يدلُّ عليه أنَّها التفتت ، ولو مل تكن معهم ملا حسن اإلخبار عنها بااللتفات ، فااللتفاتُ 

  .يدل على كوهنا سرت معهم قطعاً 
رِ هو هبا ، ولكن ملَّا سرى هو وبنتاه تبعتهم فالتفتت ، ويؤيِّد أنَّه استثناء من األهل ما قرأ وقد أجيب عنه بأنه مل َيْس

َوالَ َيلَْتِفْت مِنكُمْ أََحٌد { ومل يذكر قوله » فَأَْسرِ بِأَْهِلَك بِقطْعٍ من اللَّْيلِ إالَّ امرأتك « به عبداهللا وسقط من مصحفه ، 
 {.  

مَّا فََعلُوُه إِالَّ قَِليالً مِّْنُهمْ { : وإن كان األحسُن الّرفع إالَّ أنَُّه جاء كقراءة ابن عامرٍ » أحد «  أنَُّه مستثىن مْن: والثاين 
  .، بالنَّْصبِ مع تقدُّم النفي الصَّريح ]  ٦٦: النساء [ } 

  .وهناك ختريٌج آخرُ ال ميكن هنا 
  .أنه مستثىن منقطٌع على ما تقدَّم عن أيب شامة : والثالث 

ويف إخراجها مع أهله روايتان ، روي أنَّه أخرجها معهم ، وأمر أن ال يلتفت منهم أحٌد إالَّ هي « : وقال الزخمشري 
يا قوماه ، فأدركها حجٌر فقتلها ، وروي أنه أمر بأن خيلِّفها مع قومها : ، فلمَّا مسعْت هدَّة العذاب التفتت وقالت 

  .» واختالف القراءتني الختالف الروايتني فإنَّ هواها إليهم ومل َيْسرِ هبا ، 
وهذا وهٌم فاحٌش ، إذْ َبَنى القراءتني على اختالف الروايتني من أنَّه سرى هبا أو مل يسر هبا وهذا « : قال أُبو حيَّان 

  .» يترتبان على التَّكاذُبِ  -ومها من كالم اهللا تعاىل  -تكاذٌب يف اإلخبار ، يستحيلُ أن تكون القراءتان 
وحاش هللا أن تترتب القراءتان على التَّكاذُبِ ، ولكن ما قاله الزخمشري صحيٌح ، الفرض أنَّهُ « : قال شهاُب الدِّين 

قد جاء القوالن يف التفسري ، وال يلزم من ذلك التَّكاذُب؛ ألنَّ من قال إنَّه سرى هبا يعين أنَّها سرْت هي بنفسها 
لَْم يأمرها ، ومل : أخذها العذاُب فانقطع سُراها ، ومن قال إنَّه مل يسر هبا ، أي مصاحبةً هلم يف أوائل األمر ، مثَّ 

إنَّهُ سرى هبا ومل َيْسرِ هبا ، وقد أجاب النَّاُس هبذا ، : يأخذها ، وأنَُّه مل يُدم سراها معهم بل انقطع فصحَّ أن يقال 
  .» وهو حسٌن 

لنحاةُ معىن حسٌن ، وذلك أن يكون يف الكالم اختصار نبَّه عليه ووقع يل يف تصحيح ما أعربه ا« : وقال أبو شامة 



فأسر بأهلك إالَّ امرأتك ، وكذا روى أبو عبيد وغريه أهنا يف مصحف عبد اهللا : اختالف القراءتني فكأنَّهث قيل 
نه سبحانه وتعاىل فهذا دليلٌ على استثنائها من السَُّرى هبم مث كأ« وال يلتفْت منكمْ أَحٌد » : هكذا ، وليس فيها 

فاْنَه أهلك عن االلتفات غريها ، فإنَّها  -غري أن تكون أنت سريَت هبا  -فإن خرجْت معكم وَتبعْتكُم : قال 
ستلتفت فيصيبها ما أصاب قومها ، فكانت قراءة النَّصب دالَّة على املعىن املتقدم ، وقراءةُ الرَّفعِ دالَّةٌ على املعىن 

  .» لٌّ على مجلة املعىن املشروح املتأخر ، وجمموعهما دا
  .وهو كالٌم حسٌن شاهٌد ملا ذكرته 

مبتدأ مؤخَّر وهو » َما أصَابَُهْم « خٌرب مقدَّم ، و » ُمصِيُبَها « الضَّمُري ضمري الشَّأِن ، } إِنَُّه ُمِصيُبَها { : قوله 
  .يُفسَّر جبملٍة مصرَّحٍ جبزأيها ؛ ألنَّ ضمري الشَّأِن » إنَّ « ، واجلملة خُرب » الذي « موصولٌ مبعىن 

فإنَّ املوصول معرفة ، : اخلرب وفيه نظٌر من حيثُ الصَّناعة » َما أَصاهُبْم « مبتدأ ، و » ُمِصيُبَها « : وأعرب أبو حيان 
نَّ املراد إ: نكرةً؛ ألنه عاملٌ تقديراً فإضافتُه غري حمضٍة ، ومن حيث املعىن » ُمِصيبَُها « : فينبغي أن يكون املبتدأ 

» ما « مبتدأ ، و » ُمِصيُبَها « اإلخبار عن الذي أصاهبم أنه ُمصيبها من غري عكس وجيوز عند الكوفيني أن يكون 
  .» إنَُّه قائٌم أبواك « : املوصولةُ فاعلٌ ألنَّهم جييزون أن يفسَّر ضمُري الشَّأن مبفرد عاملٍ فيما بعده حنو 

بل : لغتان ، وقيل : بضمتني فقيل » الصُُّبح « وقرأ عيسى بن عمر . موعد إهالكهم :  أي} إِنَّ َمْوِعَدُهمُ { : قوله 
  ] . ٩٦: األنعام [ هي إتباٌع ، وقد تقدَّم البحثُ يف ذلك 

على  ال ميكن محلُه هنا: املراُد باألمر العذاُب ، قال بعضهم : املراد حقيقتُه ، وقيل : قيل } فَلَمَّا َجآَء أَْمُرَنا { : قوله 
، فاجلعل هو العذاب فكان األمر شرطاً ، والعذاب اجلزاُء ، } فَلَمَّا َجآَء أَمُْرَنا َجَعلَْنا { : العذاب؛ ألن قوله 

{ : والشرط غري اجلزاء ، فاألمر غري العذاب ، فدلَّ على أن األمر هو ضدُّ النهي؛ ويدل على ذلك قول املالئكة 
  .فدل على أنَّهم أمروا بالذهاب إىل قوم لوط بإيصال العذاب إليهم ]  ٧٠: هود [ } ٍط إِنَّا أُْرِسلَْنا إىل قَْومِ لُو

  .، ألن الفعل صدر عن املأمور » فلما جاء أمرنا ، جعلوا عاليها سافلها « : لو كان كذلك ، لقال : فإن قيل 
ر اهللا ، وبأقداره ، فال ميتنع إضافته إىل اهللا فالذي وقع إنَّما وقع بأْم: أن فعل العبد فعل اهللا تعاىل ، وأيضاً : فاجلواب 

  .تعاىل؛ فكما حيُسُن إضافتُه إىل املباشرين ، حيسُن إضافته إىل املَسبِّب 
سنك « هو يف األصل مركَّب من : قيل » ِسجِّيلٍ « مفعوال اجلعل الذي مبعىن التَّْصيري ، و } َعاِلَيَها َساِفلََها { : قوله 
: وقيل . وان واالستربق ] ة حجر وطني فُعرِّب ، وغُيِّرت حروفُه ، كما عرَُّبوا الدِّيباج والدِّ وهو بالفارسيَّ» وكل 

أرسل : من أْسَجلَ ، أي : وقيل . » مَْنُضوٍد « اسٌم للسَّماء ، وهو ضعيفٌ أو غلطٌ ، لوصفه ب » ِسجِّيل « 
ممَّا كتب اهللا وأسجل أن ُيعذَّب به قوم لوط ، وينصُر أنه : هو من التسجيل ، واملعىن : ، وقيل » ِفعِّيالً « فيكون 

» ِسجِّيل « : وقيل . األول تفسريُ ابن عبَّاسٍ أنَُّه حجٌر وطني كاآلجر املطبوخ وعن أيب عبيدة هو احلجر الصُّلب 
  . ] ٤٣: النور [ } ِمن جِبَالٍ ِفيَها ِمن َبَرٍد { : قال تعاىل . موضع احلجارِة ، وهي جبالٌ خمصوصة 

  .كان أصل احلجر هو الطني فشددت : قال احلسن 
]  ٢٩: الواقعة [ } َوطَلْحٍ مَّنُضوٍد { جعلُ بعضُه فوق بعضٍ ، ومنه : والنَّضد . » ِسجِّيلٍ « صفةٌ ل » َمنُضوٍد « و 

  .متراكب ، واملراد وصُف احلجارة بالكثرة : أي 
صفةٌ » ِمْن ِسجِّيل « تقدُُّم الوصف غري الصَّريح على الصَّريح ألنَّ  ، و حينئذ يلزُم» ِحَجارة « نعتٌ ل » ُمَسوََّمةً « 
  .، وسوَّغ جميئها من النكرة ختصُّص النكرة بالوصف » ِحَجارة « ، واألوىل أن جيعل حاالً من » ِحَجارة « ل 



{ : يف قوله ]  ١٤[ يف آل عمران  ُعلِّم على كُلِّ حجرٍ اسُم من يرمي به وتقدَّم اشتقاقُه: قيل . العالمةُ : والتَّْسومي 
رأيُت منها عند أم هاىنء ، : قال أبو صاحلٍ . كان عليها أمثال اخلواتيم : وقال احلسُن والسديُّ } واخليل املسومة 

  .كان عليها سيماء ال تشبه حجارة األرض : وقال ابُن جريجٍ . وهي حجارة فيها خطوط محٌر على هيئة اجلَْزع 
  .» ُمَسوََّمةً « ، وإمَّا مبحذوٍف على أنَّها صفةٌ ل » ُمَسوََّمةً « ا منصوٌب ب إمَّ» ِعْنَد « و 

. يعوُد على اِحلَجارة وهي أقرُب مذكور : وقيل . الظَّاهُر عوُد هذا الضمري على القرى املهلكة » وَما ِهَي « : وقله 
إمَّا ألنَّهُ يف األصل نعٌت ملكاٍن حمذوف تقديره » بِبَعيٍد « ثْ يعوُد على الُعقوبِة املفهومة من السِّياقِ ، ولَْم ُيؤنِّ: وقيل 

وما تلك القرى املهلكة من كفَّار : وما هي مبكانٍ بعيٍد بل هو قريٌب ، واملراُد به السَّماء أو القَُرى املهلكة ، أي : 
العقوبة والعقاب واحٌد ، وإمَّا لتأويل ببعيٍد؛ ألنَّ تلك القرى يف الشَّام ، وهي قريب من مكَّة ، وإمَّا ألنَّ  -مكة 

  .احلجارة بعذابٍ أو بشيٍء بعيٍد ، واملراد باآلية كفار مكة ، أي أنه تعاىل يرميهم هبذه احلجارة 
َما ِمْن ظاملٍ إالَّ وهو مبعرض حجرِ « : قال أنس بن مالك سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جربيل عن هذا فقال 

  .» إىل ساعٍة  يسقطُ عليه من ساعٍة
أنَّ احلجر اتَّبع ُشذَّاذهم : روي . يعىن ظاملي هذه األمة ، واهللا ما أجار اُهللا منها ظاملاً : وقال قتادةُ وعكرمةُ 

ومسافريهم أين كانوا يف البالِد ، ودخل رجلٌ منهم احلرم ، فكان احلجُر معلقاً بني السَّماء واألرض أربعني يوماً 
  .لكه حىت خرج؛ فأصابه فأه

كَْيالَ وَالِْميَزانَ إِنِّي أََراكُْم بَِخْيرٍ َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهمْ ُشَعْيًبا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه وَلَا َتنْقُُصوا الِْم
ا الِْمكَْيالَ وَالِْميَزانَ بِالِْقْسِط َولَا تَْبَخسُوا النَّاَس أَشَْياَءُهمْ َوَيا قَْومِ أَْوفُو) ٨٤(َوإِنِّي أَخَاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ ُمِحيٍط 

قَالُوا َيا ) ٨٦(َبقِيَُّت اللَِّه َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني َوَما أََنا َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظ ) ٨٥(َولَا َتْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسِديَن 
قَالَ ) ٨٧(لرَّشِيُد َتأُْمُرَك أَنْ نَْتُرَك َما َيعُْبُد آَباُؤَنا أَْو أَنْ َنفَْعلَ ِفي أَمَْواِلَنا َما َنَشاُء إِنََّك لَأَْنَت الَْحلِيُم ا ُشَعْيُب أََصلَاُتَك

يُد أَنْ أَُخالِفَكُْم إِلَى َما أَْنَهاكُْم َعْنُه إِنْ أُرِيُد إِلَّا َيا قَْومِ أَرَأَْيُتمْ إِنْ كُْنُت َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن رَبِّي َوَرَزقَنِي ِمْنُه رِْزقًا َحَسًنا َوَما أُرِ
َوَيا قَْومِ لَا َيْجرِمَنَّكُْم شِقَاِقي أَنْ ُيِصيَبكُمْ ) ٨٨(الْإِْصلَاَح َما اْسَتطَْعُت َوَما َتْوِفيِقي إِلَّا بِاللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوإِلَْيِه أُنِيُب 

وَاْسَتْغِفرُوا َربَّكُْم ثُمَّ ُتوبُوا إِلَْيِه ) ٨٩(قَْوَم ُنوحٍ أَْو قَْوَم ُهوٍد أَْو قَْوَم َصاِلحٍ َوَما قَْوُم لُوٍط ِمْنكُْم بَِبعِيٍد  ِمثْلُ َما أََصاَب
ِفيَنا َضِعيفًا َولَْولَا َرهْطَُك لََرَجْمَناَك َوَما قَالُوا َيا ُشَعْيُب َما َنفْقَُه كَِثًريا ِممَّا َتقُولُ َوإِنَّا لَنََراَك ) ٩٠(إِنَّ رَبِّي َرِحيٌم َوُدوٌد 

لُونَ ُمِحيطٌ قَالَ َيا قَْومِ أََرهِْطي أََعزُّ َعلَْيكُْم ِمَن اللَِّه وَاتََّخذُْتُموُه َوَراءَكُْم ِظهْرِيا إِنَّ َربِّي بَِما َتْعَم) ٩١(أَْنَت َعلَْيَنا بَِعزِيزٍ 
 لَى َمكَاَنِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ َسْوَف َتْعلَُمونَ َمْن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيخْزِيِه َوَمْن ُهَو كَاِذٌب وَاْرَتِقبُوا إِنِّيَوَيا قَْومِ اْعَملُوا َع) ٩٢(

يَن ظَلَُموا الصَّْيَحةُ َولَمَّا َجاَء أَمُْرَنا َنجَّْيَنا ُشعَْيًبا َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا وَأََخذَِت الَِّذ) ٩٣(َمَعكُْم َرِقيٌب 
  ) ٩٥(كَأَنْ لَمْ َيْغَنْوا ِفيَها أَلَا ُبْعًدا ِلَمْدَيَن كََما َبِعَدْت ثَمُوُد ) ٩٤(فَأَصَْبُحوا ِفي ِدَيارِِهْم جَاِثِمَني 

  .القصة } وإىل َمْدَيَن أََخاُهْم شَُعْيباً { : قوله تعاىل 
  .، مث صار امساً للقبيلِة  -عليه السالم  -م وأرسلنا إىل ولد مدين وهو اسم ابن إبراهي: أي 

، » أهل « وأرسلنا إىل أهل مدين ، فحذف : َمْدَيُن اسم مدينة ، وعلى هذا فتقديره : وقال كثري من املفسِّرين 
  .أهل القرية : أي ]  ٨٢: يوسف [ } واسأل القرية { : كقوله 

عليه  -يبدؤون بالدعوة إىل التَّوحيد ، ولذلك قال شعيبٌ  أول ما -عليهم الصالة والسالم  -واعلم أنَّ األنبياء 
مث بعد الدَّعوة إىل التوحيد يشرعون يف األهم ، } ياقوم اعبدوا اهللا َما لَكُْم مِّْن إله غَْيُرُه { :  -الصالة والسالم 



َوالَ { : ِك هذه العادة ، فقال فاألهم ، وملا كان املتعادُ يف أهل مديَن الَبْخسَ يف املكيالِ وامليزان ، دعاهم إىل تر
  .} َتنقُصُواْ املكيال وامليزان 

: يتعدَّى الثنني ، إىل أوهلما بنفسه ، وإىل ثانيهما حبرف اجلرِّ؛ وقد حيذُف؛ تقولُ » َنقََص « : » َوالَ َتنْقُُصوا « : قوله 
قُصوا النَّاس من املكيالِ ، وجيوز أن يكون متعدِّياً وال تْن: َنقَْصتُ زْيداً من حقِّه ، وحقَُّه ، وهو هنا كذلك ، إذ املراُد 

  .لواحٍد على املعىن 
مفعوالً أول ، والثاين حمذوٌف ، ويف ذلك مبالغة ، والتقدير » اِملكَْيال « ال ُتقَلِّلُوا وُتطَفِّفُوا وجيُوز أن يكون : واملعىن 

  .أبلغُ يف األمر بوفائهما  وال تنقصُوا املكيال وامليزان حقَّهما الذي وجب هلما ، وهو: 
كانوا يف خصب وسعٍة؛ : وقال جماهٌد . موسرين يف نعمة : قال ابُن عبَّاسٍ } إين أََراكُْم بَِخْيرٍ { : قوله تعاىل 

  .فحذَّرهم زوال النعمة ، وغالء األسعار ، وحلول النقمة إنْ مل يتُوُبوا 
  .حييطُ بكم فيهلككم }  وإين أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَابَ َيْومٍ مُِّحيٍط{ 

  .أعلم : أي : أخاُف : قال ابُن عبَّاسٍ 
  .املراد اخلوف؛ ألنه جيوز أن يتركُوا ذلك العمل خشية ُحصُولِ العذابِ : وقال غريه 

 ٤٢: الكهف [ } وَأُِحيطَ بِثَمَرِِه { : أحاط به العدوُّ ، وقوله : صفة لليوم ، ووصف به من قوهلم » حميٍط « : قوله 
 [.  

ألنَّ اليوم زمانٌ يشتمل على احلوادث : إنَّ وصف اليوم باإلحاطة أبلغُ من وصِف العذاب هبا قال : قال الزخمشري 
  .، فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للُمَعذَّبِ ما اشتمل عليه منه كما إذا أحاط بنعيمه 

التقدير : عذاب يوم ُمحيطاً وقال آخرون : األصلُ أنه ُجرَّ على اجلوار؛ ألنَّهُ يف املعىن صفةٌ للعذاب ، و: وزعم قوٌم 
وهو بعيٌد؛ ألنَّ حميطاً قد جرى على غري من هو له ، فيجب إبراُز فاعله : قال أبو البقاِء . عذاُب يومٍ حميٍط عذاُبه : 

  .مضافاً إىل ضمري املوصوف 
اب االستئصال يف الدنيا؛ كما ُهو يف حق عذ: وقيل . عذاب يوم القيامِة : فقيل : واختلفوا يف املراد هبذا العذاب 

  .سائر األمم 
  .واألقرُب دخولُ كل عذاب فيه ، وإحاطة العذاب هبم كإحاطة الدَّائرة مبا فيها 

  .بالعدل : أي } وياقوم أَْوفُواْ املكيال وامليزان بالقسط { : قوله 
أَْوفُواْ املكيال { مث قال } صُواْ املكيال وامليزان َوالَ َتنقُ{ : وقع التَّكرار ههنا من ثالثة أوجه ، فقال : فإن قيل 
  .، وهو عني األوَّل ، فما فائدة التَّكرارِ؟ } َوالَ تَْبَخسُواْ الناس أَْشَيآَءُهمْ { : ، وهو عني األول ، مث قال } وامليزان 

  :فاجلواب من وجوه 
بالغة يف التأكيد ، والتكرارُ يفيد التَّأكيد وشّدة أن القوم كانوا ُمصرِّين على ذلك العمل ، فمنع منه بامل: األول 

  .العناية واالهتمام 
أمر بإيفاء } أَْوفُواْ املكيال وامليزان { : هني عن التنقيص ، وقوله } َوالَ َتنقُُصواْ املكيال وامليزان { : قوله : الثاين 

ضد األمر ، فكان التكرير الزماً من هذا الوجه العدل ، والنَّْهي عن الشيء أمر بضده ، وليس لقائل أن يقول النَّهي 
  :اجلواُب من وجهني : ، ألنَّا نقول 

صل قرابتك ، وال تقطعهم؛ : أنَُّه تعاىل مجع بني األمر بالشَّيء ، وبني النهي عن ضده للمبالغة ، كما تقولُ : أحدمها 
  .فدلَّ هذا اجلمُع على غاية التَّأكيد 



األمر كما ذكرمت؛ ألنَُّه جيُوُز أن ينهى عن التنقيص وينهى أيضاً عن أصلِ املعاملة ، فهو تعاىل أال ُنَسلم أنَّ : وثانيهما 
منع من التنقيص وأمر بإيفاء احلقِّ ، ليدلَّ ذلك على أنَُّه تعاىل مل مينع من املعامالت ، ومل ينه عن املبايعات ، وإنَّما منع 

فليس } َوالَ تَْبَخسُواْ الناس أَشَْيآَءُهمْ { : ى أمر باإليفاء ، وأما قوله ثالثاً يف اآلية األوىل من التَّنِقيصِ ، ويف األخر
مث إنَُّه تعاىل عمَّ احلكم يف مجيع األشياء ، . بتكرير ألنَُّه تعاىل خصَّ املنع يف اآلية األوىل بالنُّقصان يف املكيالِ وامليزان 

  .ئدة زائدة فدل ذلك على أهنا غري مكررة ، بل يف كل واحدة فا
أَْوفُواْ املكيال { : ويف الثانية قال } َوالَ َتنقُُصواْ املكيال وامليزان { : أنه تعاىل قال يف اآلية األوىل : الوجه الثالث 

عبارة عن اإلتيان به على الكمالِ والتَّمام ، وال حيصلُ ذلك إالَّ إذا أعطى قدراً زائداً على احلق : واإليفاُء } وامليزان 
  .إنَُّه تعالَى أمر بغسل الوجه وذلك ال حيصلُ إالَّ عند غسل كلّ جزء من أجزاء الرَّأس : هلذا املعىن قال الفقهاُء ، و

أنه تعاىل هنى يف اآلية األوىل عن النُّقصان ، ويف الثانية أَمَر بإعطاء شيٍء ِمْن الزيادة ، فكأنَّه تعاىل هنى أوالً : فاحلاصلُ 
جيعل مال غريه ناقصاً ليحصل له تلك الزيادة ، ويف الثانية أمر بأن يسعى يف تنقيص مال  عن سعي اإلنسان يف أن

  .نفسه ليخرج مالُه من غري العوض 
بالعدلِ ، ومعناه األمر بإيفاء احلقِّ حبيث حيصلُ معه اليقني باخلُروجِ عن العهدِة ، فاألمرُ : يعين » بالقسط « : وقوله 

  .غُري حاصل  بإيتاء الزِّيادِة على ذلك
  .هو النَّقُْض : والبخس 

  .} َوالَ َتْعثَْواْ ِفي األرض ُمفِْسِديَن { : مث قال 
وال تفسدُوا يف : جار جمرى قولك } َوالَ تَْعثَْواْ ِفي األرض ُمفِْسِديَن { : الفساُد التَّامُّ ، فقوله : العثوُّ : فإن قيل 

  .األرض مفسدين 
  :فاجلواُب من وجوه 

{ : ن من سعى يف إيصال الضَّرر إىل الغري ، فقد محل ذلك الغري على السعي إىل إيصال الضرر إليه فقوله أ: األول 
وال تسعوا يف إفساِد مصاحل الغري ، فإنَّ ذلك يف احلقيقة سعي منكم يف إفساد } َوالَ َتْعثَْواْ ِفي األرض مُفِْسِديَن 

  .مصاحل أنفسكم 
  .مصاحل األديان والشرائع } َوالَ َتْعثَْواْ ِفي األرض ُمفِْسِدينَ { : وله أن يكون املراُد من ق: والثاين 

من  -وقرأ إمساعيلُ بن جعفر . » بقيَّة « العامَّة على تشديد ياء } َبِقيَّةُ اهللا خَْيٌر لَّكُْم إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني { : مث قال 
  . »هي لغةٌ « : بتخفيفها قال ابُن عطيَّة  -أهل املدينة 

بكسر العني » ِفَعل « إنْ مل يقصد الدَّاللةُ على املبالغة جيء هبا خمففة وذلك أنَّ : وهذا ال ينبغي أن يقال ، بل يقال 
: َسجَيت املرأة فهي سجَية فإن قصدت املبالغة قيل : بكسر العني حنو » فَِعل « : إذا كان الزماً فقياُس الصِّفة منه 

  .بالتَّشديد والتَّخفيف : أي » بقيَّة وبِقية « ثلة املبالغة فكذلك سجيَّة ، ألنَّ فعيالً من أم
ما أبقى اهللا لكم من احلالل بعد إيفاء الكيلِ والوزن خٌري ممَّا : قال ابُن عباسٍ . هي تقواه » بقيَّةُ اِهللا « قال املفسِّرون 

ري لكم من ذلك القدر القليل؛ ألنَّ منفعة الطَّاعة يعىن طاعة اهللا خ» بقيَّةُ اِهللا « : وقال جماهٌد . تأخذونه بالتطفيف 
  .تبقى أبداص 

على مذهب من : يعىن » وجواُب هذا الشَّرط متقدٌِّم « :  -رمحه اهللا  -قال ابُن عطيَّة } إِن كُنُتم مُّْؤِمنِنيَ { : قوله 
  .يراهُ ال على مذهب مجهور البصريِّني 
ألهنم إن كانوا مؤمنني مقرِّين بالثَّواب والعقابِ عرفوا أنَّ السَّعي يف حتصيل وإنَّما شرط اإلميان لكونه خرياً هلُْم؛ 



  .الثَّواب ويف احلذر من العقابِ خري هلم من السَّعي يف حتصيل ذلك القليل 
  .واملعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط؛ فدلَّ ظاهُر اآلية على أنَّ من مل حيترز عن هذا التطفيف ال يكون ُمؤمناً 

إنِّي نصحتكم ، وأرشدتكم إىل اخلري ، وما علّي منعكم من هذا الفعل : أي } َوَمآ أََناْ َعلَْيكُْم بَِحِفيظٍ { : له قو
إنَّ البخس والتطفيف يزيل النعم عنكم ، وأنا ال أقدر على حفظها عليكم يف تلك : ملَّا قال هلم : وقيل . القبيح 

أصالُتكَ « قرأ محزةُ والكسائيُّ وحفص عن عاصم ، } ُمُرَك أَن نَّْتُرَك َما َيعُْبُد ءاَباؤَُنآ أََصلََواُتَك َتأْ{ : احلالة؛ قالوا له 
  .والباقون بالواو على اجلمع . بغري واو » 

  .» نشاُء « و » َنفْعلُ « العامَّةُ على نون اجلماعِة ، أو التعظيم يف } أَْو أَن نَّفَْعلَ { : قوله 
وقرأ أبو عبد الرمحن وطلحة األول . ابُن أيب عبلة والضحاك بُن قيس بتاِء اخلطاب فيهما وقرأ زيد بُن علّي ، و

: املوصولةُ ، والتقدير » ما « وهو » َنتُْرَك « بالنون والثاين بالتاء ، فمن قرأ بالنون فيهما عطفه على مفعول 
والنا ما نشاُء ، وهو خبُس الكيل والوزن املقدَّم أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبُد آباؤنا ، أو أنْ نترَك أن نفعل يف أم

؛ ألنَّ املعىن يتغيَُّر ، إذ » تأمُرَك « للتنويع أو مبعىن الواو ، قوالن ، وال جيوز عطفه على مفعول » أْو « و . ذكرمها 
  .أصلواُتك تأُمرك أن تفعل يف أموالنا : يصري التقديُر 

، » نترك « ، وأن يكون معطوفاً على مفعول » تأمُرَك « اً على مفعول ومن قرأ بالتاء فيهما جاز أن يكون معطوف
أصلواتك تأمرك أن تفعل أنت يف أموالنا ما تشاُء أنت ، أو أن نترك ما يعبُد آباؤنا ، أو أن نترك أن تفعل : والتقديُر 

  .أنت يف أموالنا ما تشاء أنت 

فقد صار ذلك » تأمُُرَك « : معطوفاً على مفعول » أن تفعل « : كان ومن قرأ بالنُّون يف األوَّلِ وبالتَّاِء يف الثاين 
وهي قراءةُ النُّوِن فيهما ، وقسم يتعيَُّن فيه العطفُ » َنْتُركَ « : ثالثة أقسام ، قسمٍ يتعيَُّن فيه العطُف على مفعول 

وقسمٍ جيوُز فيه األمْران وهي قراءةُ ، » تشاء « والتاء يف » نفعلُ « ، وهي قراءةُ النُّون يف » تأُمرك « على مفعول 
  .التاء فيهما 

أنَّ املراد بقوهلم ذلك هو إيفاُء املكيال وامليزان؛ ألنه » تشاء « والظَّاهُر من حيثُ املعىن يف قراءة التَّاء فيهما ، أو يف 
  .كان يامرهم هبما 
  .» نَّ اإلنسان ال يؤمُر بفعل غريه تأمرك بتكليف أن نترك ، فحذف املضاف أل: املعىن « : وقال الزخمشريُّ 
أَْو أَن نَّفَْعلَ يف أَمَْوالَِنا َما { : وقوله . إشارة إىل أنه أمرهم بالتوحيد } أَن نَّْتُرَك َما يَْعُبُد ءاَباؤَُنآ { : واعلم أنَّ قوله 

  .إشارة إىل أنه أمرهم بترك البخس } َنَشاُء 
  فصل
. واإلميان؛ ألنَّ الصالة أظهر شعائر الدين؛ فجعلوا ذكر الصَّالة كناية عن الدِّين املراُد بالصالة هنا الدِّين : قيل 

أصل الصالة االتِّباُع ، ومنه أخذ املصلِّي من خيل املسابقة ، وهو الذي يتلو السابق؛ ألنَّ رأسه يكون على : وقيل 
املراُد هذه األفعال املخصوصة ، : وقيل . ديُنك يأمرك بذلك : صلوي السَّباق ، ومها ناحيتا الفخذين ، واملعىن 

أصالُتكَ : روي أنَّ ُشعَْيباً كان كثري الصَّالِة ، وكان قومه إذا رأوه يصلي يتغامزون ويتضاحكُون ، فقصدوا بقوهلم 
  .تأمرك السخرية واالستهزاء 

  .} إِنََّك َألنَت احلليم الرشيد { 
للديغ سليم ، وللفالة مفازة : العرب قد تصف الشيء بضده فيقولون أرادوا السَّفيه الغاوي؛ ألنَّ : قال ابن عباس 

.  



احلليم ، : ، وقيل » لو رآَك حامتٌ ، لسجد لك « قالوه على وجِه االستهزاء ، كما يقال للبخيل اخلسيس : وقيل 
  .الرشيد بزعمك 

قومك ، وخمالفة دينهم ، وهذا  إنََّك يا شعيُب فينا حليم رشيد ال حيصل بك شّق عصا: على الصِّحَّة أي : وقيل 
  ] . ٦٢: هود [ } قَْد كُنَت ِفيَنا َمْرجُّواً قَْبلَ هذا { : كما قال قوُم صاحل 

وما » ارأيُْتم « أين جواُب : فإنْ قلت : وقال الزخمشريُّ هنا ] .  ٥٠: يونس [ قد تقدَّم مراراً » أََرأَيُْتْم « : قوله 
ح ، وصاحل؟ قلُت جوابُه حمذوٌف ، وإنَّما مل يثبْت؛ ألنَّ إثباته يف القصتني دلَّ على له مل يثبْت كما ثبت يف قصَّة نو

أخربوين إن كنت على حجة واضحٍة ويقني من ربِّي ونبّياً على احلقيقة ، : مكانه ، معىن الكالم ينادي عليه ، واملعىن 
  .نبياُء ال يبعثُون إالَّ لذلك؟ أيصحُّ أن ال آمركم بترك عبادةِ األوثان والكفِّ عن املعاصي ، واأل

ليس باملصطلح ، بل هذه اجلملةُ اليت قدَّرها يف موضع املفعول » أرَأيُتْم « وتسميةُ هذا جواباً ل : قال أُبو حيَّان 
ين أن يكون مجلة إذا ُضمَِّنْت معىن أخربين تعدَّت إىل مفعولني ، والغالُب يف الثا» أَرأَيُْتْم « ألنَّ » أَرأَيُْتم « الثّضاين ل 

وقال » أرأيتك زيداً ما صنع « : استفهامية ينعقُد منها ، ومن املفعول األوَّل يف األصل مجلةٌ ابتدائية كقول العربِ 
  .» أأعدلُ عمَّا أنا عليه : وجواُب الشَّرط حمذوٌف لداللة الكالم على تقديره « : احلويفُّ 

حمذوٌف تقديره أضلُّ كما ضللُتْم ، أو أترك « إنْ كُنتُ » : يف قوله وجواُب الشَّرط الذي « : وقال ابُن عطيَّة 
  .» تبليغ الرسالة ، وحنو هذا ممَّا يليُق هبذه املُحاجَّة 

جواباً للشَّرط؛ ألنَّه إن كان مثبتاً فال ميكُن أن يكون جواباً ألنه ال يترتب » أَضلَّ « : وليس قوله : قال أُبو حيان 
وجواُب الشَّْرِط » أرأيُْتْم « كان استفهاماً حذف منه اهلمزة فهو يف موضع املفعول الثاين ل على الشَّرط ، وإن 

  .حمذوٌف يدلُّ عليه اجلملة السَّابقة مع متعلَّقها 
  فصل
  .حالالً } َسناً َوَرَزقَنِي ِمْنُه رِْزقاً َح{ بصرية وبيان من ربِّي } أََرأَْيُتْم إِن كُنُت على َبيَِّنٍة مِّن رَّبِّي { املعىن 
  .كان شعيب كثري املالِ احلالل : قيل 

ملا أتاين مجيع هذه السَّعادات ، فهل ينبغي يل مع هذه النعم أن أُخونَ يف : العلم واملعرفة أي : الرزق احلسُن : وقيل 
إنَّما حصل من عند اهللا وحيه ، أو أنْ أخالَف أمره وهنيه ، وإذا كان العّز من اهللا ، واإلذالل من اهللا ، وذلك الرزُق 

  .فأنا ال أبايل مبخالفتكم ، وال أفرُح مبوافقتكم ، وإنَّما أكون على تقرير بدين اهللا وإيضاح شرائعه 
إذا قصده وأنت ُمولِّ عنه ، وخالفين عنه : خالفين فالن إىل كذا : قال الزخمشريُّ } َوَمآ أُرِيُد أَنْ أَُخالِفَكُمْ { : قوله 

، يريد » خالفَنِي إىل املاِء « : وأنت قاصده ، ويلقاك الرجل صادراً عن املاء فتسأله عن صاحبه فيقولُ إذا ولَّى عنه 
يعين } َوَمآ أُرِيُد أَنْ أُخَاِلفَكُْم إىل َمآ أَْنَهاكُْم َعْنُه { : أنه ذاهب إليه وارداً ، وأنا ذاهٌب عنه صادراً ، ومنه قوله تعاىل 

  .يت هنيُتكم عنها ألستبدَّ هبا ُدوَنكُم أن أسبقكم إىل شهواتكم ال
  .وهذا الذي ذكره الزخمشريُّ معىن حسٌن لطيف ، ومل يتعرَّض إلعراب مفراداته؛ ألن بفهم املعىن يفهم اإلعراب 

« وما أريد ُمخالفتكُم ، ويكون : ، أي » أُرِيُد « يف موضع مفعول ب » أنْ أَخالِفَكُْم « : فيجوُز أن يكون قوله 
  .أكون خلفاً منكم : وما أريد أن أخالفكم ، أي : جاوُت الشَّيء وُجْزته ، أي : حنو » فعل « مبعىن » فاعل 
مائالً إىل ما : ، وُجيوُز أن يتعلَّق مبحذوف على أنَُّه حال ، أي » أخَاِلفَكُْم « يتعلَّق ب } إىل َمآ أَْنَهاكُْم { : وقوله 

أنْ « وأميل إىل أن أخالفكم ، وُجيوُز أن يكون : يتعلَُّق به هذا اجلارُّ تقديره  أهناكم عنه ، ولذلك قدَّر بعضهم حمذوفاً
  .وما أقصد ألجل خمالفتكم إىل ما أهناكم عنه : مبعىن » أريدُ « بقوله » إىل « مفعوالً من أجله ، وتتعلق » أخاِلفكثُم 



  .وما أقصد خبالفكم إىل ارتكاب ما أهناكم عنه : ولذلك قال الزجاج 
  .، ويقدَّر مائالً إىل » أُرِيد « وجيوُز أن يراَد بأن أخالفكم معناه من املخالفِة ، وتكون يف موضع املفعول به ب 

  .} إِالَّ اإلصالح َما استطعت { : وما أريُد فيما آمركم به وأهناكم عنه : واملعىن 
  :هذه الوجوه » َما « جيوُز ما } َما استطعت { : قوله 

  .مدة استطاعيت : ون مصدرية ظرفية أي أن تك: أحدمها 
إن أريُد إالَّ املقداَر الذي : والتقديُر » اإلصالح « بدالً من » الذي « موصولة مبعىن » ما « أن تكون : والثاين 

  .أستطيعه من الصَّالح 
  .إالَّ اإلصالحَ إصالَح ما استطعُت ، وهو أيضاً بدلٌ : أن يكون على حذِف مضاف ، أي : الثالث 
  ]املتقارب : [ إنَّ أريُد إالَّ أن أصلح ما استطعت إصالُحه؛ كقوله : أنَّها مفعول هبا باملصدر املعرَّف ، أي : الرابع 
  َيخَالُ الِفرَاَر يُراِخي األَجلْ... َضِعيُف النِّكاَيِة أعداَءُه  -٣٠٠٦

ف قليلٌ عند البصريني ، ممنوٌع إعمالُه يف املفعول به ذكر هذه األوجه الثالثة الزخمشريُّ ، إالَّ أنَّ إعمال املصدر املعرَّ
  .عليه ال على غريه ، وإليه ال إىل غريه : لالختصاص أي » إليِه « و » عليِه « عند الكوفيني ، وتقدَّم اجلارَّان يف 

  فصل
، فكأنه عليه الصالة والسالم  اعمل أنَّ القوم كانوا قد أقرُّوا إليه بأنَُّه حليمٌ رشيٌد؛ ألنَُّه كان مشهوراً هبذه الصفة

إنَّكُم تعرفون من حايل أين ال أسعى إالَّ يف اإلصالح وإزالة الفساِد ، فلمَّا أمرتكم بالتَّوحيِد وترك إيذاء : قال هلم 
النَّاس؛ فاعلموا أنَُّه ديٌن حق وأنه يل غرضي منه إيقاع اخلصومة ، وإثارة الفتنِة ، فأنُتم تعرفون أين أبغض ذلك 

طريق ، وال أسَْعى إالَّ إىل ما يوجب الصالح بقدر جهدي وطاقيت ، وذلك هو اإلبالغ واإلنذار وأما اإلجباُر على ال
» علْيِه توكَّلُْت « والتوفيق تسيهل سبيل اخلري } َوَما توفيقيا إِالَّ باهللا { : الطَّاعة فال أقدُر عليه ، مثَّ أكَّد ذلك بقوله 

  .يف املَعَاِد : أرجع فيما ينزله علي من النَّواِئبِ ، وقيل » وإلَْيهِ أنيُب « اعتدمت 
« وقرأ األعمُش وابُن وثابٍ بضمها من . ثالثيا » جرم « العامَّةُ على فتح ياِء املضارعة من } الَ َيْجرِمَنَّكُمْ { : قوله 

: َجَرَم زيٌد ماالً حنو : كسب ، فيقال : يتعدَّى لواحٍد والثنني مثل » َجَرَم « أنَّ ]  ٢٢هود [ وقد تقدَّم » أجرم 
  ]الكامل : [ كسبته إياه فهو مثلُ كسب؛ وأنشد الزَّمشري على تعدِّية الثنني قوله : كََسَبُه ، وجرْمُته ذَْنباً ، أي 

  َجرََمْت فَزارضةُ بعدَها أنْ يَْغَضبُوا... ولَقَْد طََعْنُت أَبا ُعَيْيَنةَ طَْعَنةً  -٣٠٠٧
  .امليم هو املفعول األول فيكون الكاف و

ال َتكِْسبَنَّكُم عداويت إصابة العذاب وقد تقدًَّم أنَّ َجَرَم وأْجرم مبعىن ، أو بينهما : أي » أنْ يصيبكُم « هو : والثاين 
  .فرق 

  .ونسب الزخمشريُّ ضمَّ الياِء من أجرم البن كثري 
وقرأ جماهٌد واجلحدريُّ بفتحها وفيها وجهان » ُيِصيَبكُم « فاعل  رفعاً على أنَّه» ِمثْلُ « والعامَّةُ أيضاً على ضمِّ الم 

:  
أنَّها فتحةُ بناء وذلك أنَّه فاعل كحاله يف القراءة املشهورة ، وإنَّما ُبين على الفتح؛ إلضافته إىل غري : أحدمها 

  :متمكن؛ كقوله تعاىل 

  ]البسيط : [ وكقوله ]  ٢٣: ريات الذا[ } إِنَّهُ لََحقٌّ مِّثْلَ َمآ أَنَّكُْم َتنِطقُونَ { 
  حضَماَمةٌ يف غُُصوٍن ذاِت أْوقَالِ... لَْم َيْمَنعِ الشُّْرَب ِمنَْها غَْيَر أنْ َنطَقَْت  -٣٠٠٨



  ] . ٩٤: األنعام [ وقد تقدَّم حتقيُق هذه القاعدة يف األنعام 
يصيبكم : ٌر يفسره سياُق الكالم ، أي أنه نعٌت ملصدر حمذوف فالفتحة إلعراب ، والفاعل على هذا مضم: والثاين 

  .العذاب إصابة مثل ما أصاب 
  فصل

» ِمثْلُ ما أصَاَب قوم ُنوح « عاب االستئصال يف الدنيا » أنْ ُيصِيبكم « : خاليف » ِشقَاِقي « ال يكسبنكم : واملعىن 
  .ط من اخلْسِف من الغرقِ ، وقوم هود من الريح ، وقوم صاحل من الصَّْيحة والرَّْجفِة ، وقوم لو

إمَّا حلذف : مفراداً وإن كان خرباً عن مجع ألحد أوجٍه » َبِعيد « أتى ب } َوَما قَْوُم لُوٍط مِّنكُم بَِبِعيدٍ { : قوله 
بزمانً بعيد ، فإنَّ إهالك قوم لُوط أقرب اإلهالكات : وما إهالك قوم ، وإمَّا باعتبار زماٍن ، أي : مضاف تقديره 
مبكان بعيد؛ ألنَّ بالد قوم لوٍط قريبة من مدين ، وإمَّا : اس يف زمان شعيب ، وإمَّا باعتبار مكان ، أي اليت عرفها النَّ

بشيٍء بعيد ، كذا قّدره الزخمشريُّ ، وتبعه أبو حيَّان ، وفيه إشكالٌ من حيثُ إنَّ : باعتبار موصوٍف غريمهان أي 
» َبعِيد « و » قَرِيب « وقال الزخمشريُّ أيضاً وجيوز أن ُيَسوِّي يف . ثَِّة تقديرُه بزماٍن يلزم منه اإلخباُر بالَزمان عن اجلُ

  .بني املذكِّر واملؤنَّث لورودها على زنِة املصادر اليت هي كالصَّهيل ، والنَّهيق وحنومها » كَثري « و » قَِليل « و 
إِنَّ { عزَّ وجلَّ من الَبْخس والنُّقصان  -بُوا إىل اهللا من عبادة األوثان ، ثُمَّ ُتو: أي } واستغفروا َربَّكُْم { : مث قال 

: بناُء مبالغة من ودَّ الشيء يوَدُُّد ُودا ، ووَداداً ، ووَِداَدةً ووََداَدةً أي : الَوُدود » َودُوٌد « : بأوليائه } رَبِّي َرحِيٌم 
  .أحبه وآثره 

يََوّد عباده : بفتحها ، والَوُدودُ مبعىن فاعل أي » َوَدْدت « بكسر العني ، ومسع الكسائي » َوِدْدت « واملشهوُر 
  .ويرمحهم 

  .جمازاً » املُوادِّ « مبعىن مفعولٍ مبعىن أنَّ عبادُه حيبُّونه وُيوادُّون ألياءُه ، فهم مبنزلة : وقيل 
  .َودِْدُت الرَُّجلَ أوَدُُّه : املُِحبُّ لعباِدِه ، من قوهلم  -يف أمساِء اهللا تعاىل -الَودُوُد: قال ابُن األنباري 

إنَّ : َوُدوداً فُعوالً مبعىن مفعول ، أي « وجيوُز أن يكون :  -» شرح كتاب أمساء اهللا احلسىن « يف  -قال األزهريُّ 
  .عبادُه الصَّاحلني يودونه لكثرة إفضاله وإحسانه على اخللق 

  .يف ذكره الوجوه اخلمسة ترتيٌب لطيٌف  واعلم أنَّ هذا التَّرتيب الذي رعاه شعيٌب: قال ابن اخلطيب 
ألنَُّه ذكر أوالً أنَّ ظهور البيِّنةِ له وكثرة اإلنعام عليه يف الظَّاهر والباطن مينعه من اخليانة يف وحي اهللا ، ويصده عن 

  .التَّهاون يف تبليغه 
شتغل هو هبا مع اعترافهم بكون َحِليماً رشيداً مث بيًَّن ثانياً أَنه مواظب على العمل هبذه الدَّعوة ، ولو كانت باطلةً ملا ا

.  

مث بيَّن صحته بطريق آخر ، وهو أنَّه كان معروفاً بتحصيل موجبات الصلح ، والصَّالح وإخفاء موجبات الفنتِ ، 
م عداويت ال حتملك: فلو كانت هذه اجلعوة باطلة ملا اشتغل هبا ، مثَّ ملَّا بيَّن صحة طريقته أشار إىل نفي املعارض وقال 

على مذهبٍ ودين تقُعون بسببه يف العذاب الشَّديد من اهللا ، كما وقع فيه أقوام األنبياء املتقدمني ، مث إنََّه ملَّا صحَّح 
مث } ثُمَّ توبوا إِلَْيهِ { : مذهب نفسه هبذه الدالئل عاد إىل تقرير ما ذكره أوالً وهو التوحيد واملنع من البخس بقوله 

سبق الكفر والعصية منهم ال ينبغي أن مينعهم ن اإلميان والطَّاعة؛ ألنَّه تعاىل رحيٌم ودوٌد يقبلُ اإلميان من  بيَّن هلم أنَّ
  .الكافر والفاسق؛ ألنَّ رمحته بعباده وحبه هلم يوجُب ذلك ، وهذا تقرير يف غاية الكمال 

  .} قَالُواْ ياشعيب َما َنفْقَُه كَِثرياً مِّمَّا َتقُولُ { : قوله 



{ : ما نفقه كثرياً ممَّا تقولُ؛ ألنَُّهم كانوا اليلقون إليه أفهامهم لشدَّة نفورهم من كالمه ، كقوله : املعىن : قيل 
إنَّهم فهموه ، ولكنَّهم ما أقامُوا له وزناً ، فذكروا : وقيل ]  ٢٥: األنعام [ } َوَجَعلَْنا على قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً أَن َيفْقَُهوهُ 

  .ما أدري ما تقولُ : م على سبيل االستهانة ، كقول الرَّجل ملْن مل يْعَبأ حبديثه هذا الكال
ما ندري حصة الدَّليل الذي ذكرته على صحَّةِ التوحيد والنُّبوِة والبعث ، وما جيُب من ترك الظُّلمِ والسرقة : وقيل 

.  
  فصل

معرفة غرض املتكلم من كالمه؛ ألنه أضاف الفقه إىل  اسٌم لعلم خمصوص ، وهو: استدلُّوا هبذه اآلية على أنَّ الفقه 
اويت فالنٌ فقهاً يف الدِّين ، : إنَّه اسم مللطلق الفهم ، يقال : القولِ ، مث صار امساً لنوع ُمعيَّن من علوم الدين ، وقيل 

  .يفهمه تأويله : أي » ُيفَقِّْههُ يف الدِّينِ « : قال عليه الصالة والسالم . فَْهماً : أي 
  .الضَّعيُف الذي تعذر عليه منُع القوم عن نفسه : قيل } َوإِنَّا لَنََراَك ِفيَنا ضَِعيفاً { : مث قال 
ُيبءطل هه » ِفيَنا « : هو األعمى بلغة محري وهذا ضعيٌف؛ لنه ترك للظاهر بغري دليل ، وأيضاً فقوله : وقيل 

كمان فاسداً؛ ألنَّ األعمى أعَْمى فيهم ويف غريهم ، وأيضاً قوهلم بعد  إنَّا لنراك أْعَمى ِفيَنا: الوجوه؛ ألنَّهم لو قالوا 
فنفوا عنه القُوَّة اليت أثبتوها يف رهطه وهي النُّصرة؛ فوجب أن تكون القوة اليت » ولَْوالَ رهْطَُك لرَجْمناكَ « ذلك 

  .نفوها عنه هي النُّصرة 
وذلك اللَّفظ ال يدلُّ .  -عليهم الصالة والسالم -على األنبياء واستدلّ بعُض العلماِء هبذه اآلية على جتويزِ العمى 

  .عليه ، ملا بيَّناه 
ال جيوُز العََمى على األنبياء ، فإنَّ األْعَمى ال ميكنه التَّجوز عن النَّجاسات ، وألنه خيل جبواز : قال بعُض املعتزلِة 

  .كونه حاكماً وشاهداً؛ فألنْ ُيْمَنع من النبوَِّة أْولَى 
الرَّْهط والرَّاهط ملا ُدون العشرة من الرَّجالِ ، وال يقعُ : وقيل . مجاعةُ الرجل } َولَْوالَ َرْهطَُك لََرَجْمنَاَك { : قوله 

  .الرَّْهطُ ، والَعَصب ، والنَّفَر ، إالَّ على الرِّجالِ 

« على » أْرُهط « و » أْرُهط « مع على ، وجي» إىل السِّبعِة : من الثَّالثة إىل العشرة ، وقيل « : وقال الزخمشريُّ 
  ]جمزوء الكامل : [ ؛ قال » أَراِهط 
  َوَضَعتْ أَراِهطَ فاْستَراحُوا... يا ُبؤسَ ِللْحَْربِ الَِّتي  -٣٠٠٩

م جلحر وهو شدَّة األكل والرَّاِهطَاء اس» التَّْرهيطُ « وأصلُ الكلمة من الرَّْهط ، وهو الشدُّ ، ومنه : قال الرُّمَّانِيُّ 
  .من جَِحرة اليَْربُوع؛ ألنَّه يتوثَُّق به وَيْحَيا فيه أوالده 

  فصل
  .ولوال حرمة رهطك عندنا لكوهنم على ملتنا لرمجناك : املعىن 

عبارة عن الّرمي ، وذلك قد يكونُ باحلجارة عند قصد القتل ، وملَّا كان هذا الرَّجم سبباً للقتل : والرَّْجمُ يف اللغة 
: وقوله ]  ٢٢: الكهف [ } َرْجماً بالغيب { : َرْجماً ، وقد يكون بالقول الذي هو القَذُْف كقوله تعاىل  مسوا القتل

، وقد يكُونُ بالشَّتم واللعن ، ومنه الشيطان الرجيم ، وقد يكون بالطرد ، ]  ٥٣: سبأ [ } َوَيقِْذفُونَ بالغيب { 
  .لقتلناك ، أو لشتمناك وطردناك : فعلى هذه الوجوه يكون املعىن ]  ٥: ك املل[ } ُرُجوماً لِّلشََّياِطنيِ { : قال تعاىل 

وقد دلّ إيالُء ضمريه حرف النَّفي على أنَّ الكالم واقٌع يف « قال الزخمشريُّ } َوَمآ أَنَت َعلَْيَنا بِعَزِيزٍ { : قوله 
» : األعزَّة علينا؛ فلذلك قال يف جواهبم وما أنت بعزيز علينا بل َرهْطُك هم : الفاعل ال يف املفعول كأنَُّه قيل 



  .» مل يصحَّ هذا اجلواُب « وَما َعَزْزَت علْيَنا » : ولو قيلَ « أَرهْطي أعزُّ علْيكُم ِمَن اللَِّه 
  .أنك ملَّ ملْ تكن علينا عزيزاً ، سهل علينا اإلقداُم على قتلك وإيذائك : واملعىن 

نعةً ملا قرره شعيٌب من الدَّالئل ، بل هي جارية جمرة مقابلة الديل واحلدة واعلم أنَّ الوجوه اليت ذكروها ليست ما
  .بالشتم والسَّفاهة 

  }ياقوم أرهطي أََعزُّ َعلَْيكُم مَِّن اهللا واختذمتوه َوَرآَءكُْم ِظهْرِّياً { : قوله 
  .قومه  اعمل أنَّهم ملَّا خوَّفُوه بالتقتل ، وزعُموا أهنم إنَّما تركوا قتله رعاية جلانب

حفظكم إيَّاي رعاية ألمر : أنتم تزعمون أنَّكم تركتم قَْتلي إكارماً لَرهِْطي ، فاهللا تعاىل أوىل أنْ يتبع أمرُه ، أي : قال 
  .اهللا أوىل من حفظكم إيَّاي رعياة حلقِّ رهطي 

  .جيوُز أن تكون املتعدية الثنني } واختذمتوه { : قوله 
  »اهلاء « : أومها 

« حالٌ ، وأن تكون املتعدية لواحدة؛ فيكون » ظِْهريا « وجيوز أن يكون الثاين هو الظَّرُف و » ِظهْرِيا « : والثاين 
  .حاالً فقط » ِظْهرِيا 

يعوُد على « اتَِّخذُْتُموُه » ، والضمري يف « أن يكون ظرفاً لالختاذ ، وأن يكون حاالً من ِظهْريا » َوراكُم « وجيوز يف 
  .منبوذةً وراء ظهورهم : جعلوا أوامره ظِْهريا ، أي : هم جيهلون صفاته ، فجعلوه أي اهللا؛ ألنَّ

« وإْمِسّي » ، « أْمس » والكسر من تغيريات النسب كقوهلم يف النسبِة إىل « الظَّْهر » هو املنسوُب إىل : والظَّْهرِيُّ 
  .ُدهْرِّي بضم الدَّالِ : بكسر اهلمزة ، وإىل الدَّْهر 

واختذمت العصيان عوناً على عداوِتي ، فالظَّْهرِيُّ على هذا مبعىن املُعني : الضَّمريُ يعوُد على العصيان ، أي : وقي 
  .املُقَوِّي 
  .عامل بأحوالكم ، فال خيفى عليه شيء منها : أي } إِنَّ رَبِّي بَِما َتْعَملُونَ ُمِحيطٌ { : مث قال 

  .اآلية } اَنِتكُْم وياقوم اعملوا على َمكَ{ : قوله تعاىل 
احلالةُ اليت يتمكن هبا صاحبها من عمله ، أي اعملوا حال كونكم موصوفني بغاية املكنة والقدرة ، وكل ما : املكانةُ 

أيُّنا » َسْوَف َتْعلَُمونَ « . يف وسعكم ، وطاقتكم من إيصال الشر إيلَّ فإين أيضاً عاملٌ بقدر ما آتانِي اهللا من القدرة 
  .لى نفسه ، واملخطي يف فعله اجلاين ع

بعد أن حكى عن الفرَّاء أن تكون موصولة مفعولةً  -قال ابُن عطيَّة . تقدَّم نظريُه يف قصة نوح } َمن َيأِْتيهِ { : قوله 
  .» ويقَْضى بصلتها أن املعطوفة عليها موصولة ال حمالة « : مث قال » واألوَّلُ أحسُن « :  -» َتْعلَُمون « ب 

  .} َوَمْن ُهَو كَاِذٌب { : ه وهي قول
ال يتعيَّن ذلك ، إن من اجلائزِ أن تكون الثَّانية استفهاميَّة أيضاً معطوفةً على االستفهاميَّة قبلها ، « : قال أُبو حيَّان 

  .» سوف تعلُمونَ أيَُّنا يأتيه عذاٌب ، وأيَُّنا هو كاذبٌ : والتقديُر 
  .؟ » سَْوَف َتْعلَُمونَ « بني إدخالِ الفاِء ونزعها يف  أيُّ فرقٍ: فإن قُلت : قال الزمشخريُّ 

إدخالُ الفاِء وصلٌ ظاهرة حبرٍف موضوع للوصل ، ونْزُعَها وصلٌ خفيُّ تقديرٌي باالستئناف الذي هو جوابٌ : قلت 
ل سوف فماذا يكون إذا عملنا حنُن على مكانتنا ، وعملت أنت عما مكانتك؟ فقي: لسُؤالٍ مقدَّر كأهنم قالوا 

تعلُمون ، فوصل تارةً بالفاِء ، وتارةً باالستئناف للتَّفنُّن يف البالغِة ، كما هو عادةُ الُبلغاِء من العربِ ، وأقوى 
  .« الوصلني وأبلُغُهما االستئناُف 



ىن الرَّاقب من رقبه مبع: والرقيب . وانتظُروا العذاب إّني معكُم منتظٌر : أي } وارتقبوا إِنِّي َمَعكُمْ َرِقيٌب { : مث قال 
كالضَّريب والصَّرمي مبعىن الضَّارب والصَّارم ، أو مبعىن املراقب ، أو مبعىن املرتقب كالفقري والرفيع مبعىن املفتقر 

  .واملترفع 
  .اآلية } َولَمَّا َجآَء أَمُْرَنا { : قوله تعاىل 

: تا بالواو ، والسَّاقتان الوسطيان بالفاِء؟ قلت ما بالُ ساقيت قصة عاد وقصة مدين جاء: فإن قتل : قال الزخمشريُّ 
ذلك َوْعٌد غَْيُر { ]  ٨١: هود [ } إِنَّ َمْوِعدَُهُم الصبح { : قد وقعت الوسيطان بعد ذكر الوعِد ، وذلك قوله 

، « وكَْيتَ وعدته فلما جاء املعياُد كان كَْيَت » : فجاء بالفاء اليت للتسبُّب كما تقولُ ]  ٦٥: هود [ } َمكْذُوبٍ 
وأمَّا األخريان فلم تقعا بتلك املنزلة ، وإنَّما وقعتا مبتدأتني فكان حقُّهما أن تعطفها حبرف اجلمع على ما قبلهما ، 

  .» كما ُتعطُف قصةٌ على قصٍَّة 
  .} َنجَّْيَنا شَُعْيباً والذين آَمُنواْ َمَعُه بَِرْحَمٍة مِّنَّا { : قوله 

لَْم يُعذب اهللا أمتني بعذاب واحٍد إالَّ قوم شعيب وقوم مصاحل ، فأمَّا قوم صاحل؛ : قال  روى الكليب عن ابن عبَّاس
  .فأخذمت الصحيةُ من حتتهم ، وقوم شعيبٍ أخذهتم من فوقهم 

حة ، حيتملُ أن يكون املراُد منه ، وملا جاء وقت أمرنا ملكاً من املالئكة بتلك الصَّْي} َولَمَّا َجآَء أَْمُرَنا { : وقوله 
  .وحيتمل أن يكون املراُد من األمر العذاب ، وعلى التدقرين فأخرب اهللا أّنه جنَّى ُشَعيْباً ومن معه من املؤمنني 

  :وجهان } بَِرْحَمٍة مِّنَّا { : ويف وله 
يس إالَّ بفضلِ اهللا أنَّه تعاىل إنَّما خلَّصه من ذلك العذاب حملض رمحته ، تنبيهاً على أنَّ كلَّ ما يصل إىل العبد ل: األول 
  .ورمحته 

  .أنَّ املراد من الرَّمحِة اإلميان والطَّاعة وهي أيضاً وهي أيضاً ما حصلت إالَّ بتوفيق اهللا : والثاين 
باأللف والالَّم إشارة إىل املعهود السَّابق وهي » الصَّيحة « وعرَّف } َوأََخذَِت الذين ظَلَُمواْ الصَّْيَحةُ { : مث قال 

]  ٦٨،  ٦٧: هود [ تقدم الكالم على ذلك } فَأَصَْبُحواْ ِفي ِديَارِِهْم َجاِثِمَني كَأَن لَّْم َيْغَنْواْ ِفيَهآ { ربيل صيحةُ ج
  .وإنَّما ذكر هذه اللفظة ، وقاس حاهلم على مثود؛ ألنه تعاىل عذَّهبم مبثل عذاب مثود 

بكسر العني يف املاضي وفتحها يف املضارع » َبِعَد َيْبَعد « عني من على كسر ال: العامَّةُ } كََما َبِعَدتْ ثَُموُد { : قوله 
  ]الطويل : [ مبعىن هلك؛ قال 

  وال ُبْعَد إالَّ ما ُتواري الصَّفَاِئُح... يقُولُون ال َتبَعدَوُهم َيْدفنُونُه  -٣٠١٠
بالكسر ضد السَّالمة ، » َبِعد « ، و  بالضمِّ ضد القرب» َبْعد « : أرادت العرُب أن تفرَق بني املعنيني بتغيري فقالوا 

  .واملصدُر الَبَعُد بالفتح يف العني 
بالضم أخذه من ضدِّ القرب؛ ألنَُّهم إذا هلكوا فقد بعدوا ، ومن هذا قولُ » َبْعدت « وقرأ السُّلمي وأبو حيوة 

  ]الكامل : [ الشَّاعر 
  راِن فُهَو بغايِة البُْعِدِشْب... َمْن كَانَ َبْيَنَك يف التُّرابِ وَبْيَنُه  -٣٠١١

  .َبِعَد َيْبَعد بََعداً وبُْعداً ، وإذا هلك ، وَبْعد َيبُْعُد يف ضدِّ القُْرب : املعروُف يف اللغِة : وقال النَّحَّاُس 
  .بَِعَد َيبْعد إذا كان بعده هلكهة ، وَبُعد َيبءُعد إذا نأى فهو موافٌق للنحاس : وقال ابُن قتيبة 
  .يف الشرِّ خاصة » َبِعد « يستعمل يف اخلَْيرِ والّشر ، و » َبُعد « : وقال املهدوي 

ِمَن العرب َمْن ُيسَوِّي بني اهلالِك والبُْعِد والذي هو ضدُّ القرب ، فيقولُ فيهماك بَُعَد َيْبعثُد ، : وقال ابُن األنباري 



  ]الطويل : [ وَبِعَد َيبَْعُد؛ وأنشدوا قول مالٍك 
  وأْيَن َمكَانَ الُبْعِد إالَّ َمكَانِيَا... ال َتبَْعْد وُهْم َيْدِفُنونِين يقُولُونَ  -٣٠١٢

  .بالوجهني » ال َتبُْعْد « يروى : قيل 
ويف هذه اآلية نوٌع من علم البيان يسمَّى االستطراد ، وهو أن متدَح شيئاً أوتذُمَّه ، مث تأيت آخر الكالم بشيٍء هو 

  ]الكامل : [ َيأتِ يف القرآن غريه ، وأنشدوا يف ذلك قول حسان  ومل: غرضكَ يف أوَِّله ، قالوا 
  فََنَجْوِت مَْنجى احلَارِِث بن هشام... إنْ كُْنِت كاِذَبة الذي َحدَّثْتِنِي  -٣٠١٣

  وَنَجا بِرَأسِ ِطِمرَّة وِلَجامِ... َتَرك األِحبَّةَ أن َيقاِتلَ دوَنُهْم 

) ٩٧(إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَاتََّبُعوا أَْمَر ِفْرَعْونَ َوَما أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرشِيٍد ) ٩٦(ا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ َولَقَْد أَْرَسلَْنا مُوَسى بِآَياِتَن
َوَيْوَم الِْقَياَمةِ بِئْسَ الرِّفُْد  وَأُْتبُِعوا ِفي َهِذِه لَْعَنةً) ٩٨(َيقُْدُم قَْوَمُه َيْوَم الِْقَياَمِة فَأَْوَرَدُهمُ النَّاَر َوبِئَْس الْوِْردُ الَْمْوُروُد 

  ) ٩٩(الَْمْرفُوُد 

  .القصة } َولَقَْد أَْرَسلَْنا موسى بِآيَاِتَنا َوُسلْطَاٍن مُّبِنيٍ { : قوله تعاىل 
  .التَّوارة مع ما فيها من الشَّرائع واألحكام ، ومن السُّلطان املبني املعجزات الباهرِة » اآليات « املراد ب : قيل 

: يونس [ } إِنْ ِعندَكُْم مِّن ُسلْطَاٍن هباذآ { : املعجزات ، وبالسُّلطانِ احلجَّة كقوله » اآليات « املراُد ب : وقيل 
العصا؛ ألنَّها : املراُد بالسلطان املبني : وقيل ]  ٤٠: يوسف [ } مَّآ أَنَزلَ اهللا بَِها ِمن ُسلْطَاٍن { و : وقوله ]  ٦٨

العصا ، واليُد البيضاُء ، والطُّوفان ، : أنَّ اهللا تعاىل أعطى موسى تسع آيات بينات ، وهي أهبُر اآليات ، وذلك 
واجلراُد والقُمَّلُ ، والضَّفادُع ، والدُم ونقٌص من الثمرات واألنفس ، ومنهم من أبدل نقص الثمرات واألنفس 

ألنَّ صاحب احلُجَّة يقهر من ال حجَّة له : يل بإظالل اجلبل وفلق البحر واختلفوا يف تسمية احلُجَّة بالسلطان ، فق
  .عند النَّظر كما يقهر السُّلطان غريه 

السُّلطان هو احلُجَّةُ ، وُسمِّي السلطان سلطاناً؛ ألنه ُحجَّة اهللا يف أرضه ، واشتقاقه من السَّليط الذي : وقال الزَّجّاج 
من التَّسليط ، والعلماُء سالطني بسبب كماهلم يف القُوَّةِ  مشتٌق: وقيل . ُيستضاء به ، ومنه قيل للزَّيت السَّليط 

العلميَِّة ، وامللوك سالطني بسبب قدرهتم ومكنتهم ، إالَّأنَّ سلطنة العلماِء أكمل ، وأبقى من سلطنة امللوك؛ ألنَّ 
سلطنة األنبياء وسلطنة  سلطنة العلماِء ال تقبل النَّسخ والعَْزل ، وسلطنة امللوك تقبلهما ، وسلطنة العلماء من جنس

  .امللوك من جنس سلطنة الفراعنِة ، وسلطنة امللوك تابعة لسلطنة العلماء 
إذا محلتم اآليات على املعجزات والسُّلطان على الدَّالئل ، والُمبني أيضاً معناه كونه سبباً للظهورن فما : فإن قيل 

  .الفرُق بني هذه املراتبِ الثَّالِث؟ 
اآليات اسم للقدر املشترك بني العالمات اليت تفيد الظَّْن ، وبني الدَّالئل اليت تفيد اليقَني ، وأمَّا أنَّ : فاجلواُب 

  .السُّلطانُ فهو اسٌم ملا ُيفيد القطع واليقني 
  .وكانت معجزةُ موسى هكذا ، فال جرم وصفها اهللا تعاىل بأنَّها سلطانٌ مبني 

: أمره إياهم بالكفر مبوسى ، وقيل : قيل } فاتبعوا أَْمَر ِفْرَعْون { . مجاعته : أي  }إىل ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه { : مث قال 
  .األمر الطريق 

  .ُمبرشٍد إىل خريٍ : أي } َوَمآ أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرِشيدٍ { : مث قال 
  .بالكليَِّة ذو رشد؛ ألنَُّه كان دهريا نافياً للصَّانع وللمعاد ، فلهذا كان خالياً عن الرشد : وقيل 



قدَّمهُ : قدَم فالنٌ فالناً مبعى تقدَّمُه ، ومنه قادمة الرَُّجل كما يقالُ : يقالُ } يَقُْدُم قَْوَمُه َيْوَم القيامة { : مث وصفه فقال 
  .مقدَّمة اجليش : مبعىن تقدَّمُه ، ومنه 

نيا ، وكذلك مقدمهم إىل النَّار ، وهم يتبعونه أنَّ فرعون كان قُدوةً لقومه يف الضَّالل حال ما كانوا يف الد: واملعىن 
يَقْدُم « : وما أمره بصاحلٍ محيد العاقبِة ، ويكون قوله : أي } َوَمآ أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرِشيدٍ { : وُجيوُز أن يكون معىن قوله 

  .كيف يكون أمره رشيداً مع أنَّ عاقبته هكذا؟ : تبييناً لذلك وإيضاحاً ، أي » قوُمه 
« يصلح أن تسلَّط على » يقدُم « جيوُز أن تكون هذه املسألةُ من باب اإلعمال ، وذلك أنَّ } فَأَْوَردَُهُم { :  قوله

يصحُّ تسلّثطه عليها أيضاً ، ويكون قد أعمل » أْوَردُهم « : يقدُم قومه إىل النَّار ، وكذا : حبرف اجلر ، أي » النَّارِ 
الستئنافه » أْوَرَد « وألضمر يف الثاين ، وال حملَّ ل » إىل « مل األّول لتعدَّى ب الثاين للحذِف من األوَّل ، ولو أع

  .، وهو ماضٍ لفظاً مستقبلٌ معىن؛ ألنَُّه عطف على هو نص يف االستقبال 

  ] . ٢٣: القصص [ }  َولَمَّا َوَرَد َمآَء َمْدَيَن{ : للتعدية؛ ألنَّه قبلها يتعدَّى لواحٍد ، قال تعاىل » أْوَرَد « واهلمزةُ يف 
بل هو ماض على حقيقته ، وهذا قد وقع وانفصل وذلك : وقيل . أوقع املستقبل بلفظ املاضي هنا لتحققه : وقيل 

أوردهم : وقيل ]  ٤٦: غافر [ } النار يُْعَرُضونَ َعلَْيَها غُدُّواً َوَعِشّياً { : قال تعاىل . أَنه أوردهم يف الدُّنيا النَّار 
  .باهبا ، وفيه بعٌد ألْجلِ العطف بالفاِء موجبها وأس

  .يكون مصدراً مبعىن الُوُرود ، ويكون مبعىن الشيء املُوَرد كالطِّحن والرِّعي : والوِْرد 
: وُيطلق ايضاً على الوارِد ، وعلى هذا إنْ جعلت الورد مصدراً أو مبعىن الوارد فال بدَّ من حذِف مضاف تقديرُه 

» بِئَْس « و » نِْعمَ « ود ، وهو النَّاُر ، وإنَّما احتيج إىل هذا التقدير؛ ألنَّ َتصَاُدَق فاعل وبئس مكانُ الورد املور
بل املورود صفة للورِد ، واملخصوُص بالذَّمِّ حمذوفٌ : وقيل . نِْعَم الرَُّجلُ الفرس : وخمصوصهما شرطٌ ، ال يقال 

  .ُبو البقاِء ، وابُن عطيَّة ، وهو ظاهر كالم الزخمشري بئس الوردُ املورود النَّاُر ، جوَّز ذلك أ: تقديره 
{ : املراُد به اجلمُع الوارُدون ، قال تعاىل » الورد « بئس القوُم املوروُد هبم هم ، فعلى هذا : التقديُر : وقيل 

« مِّ الضمُري احملذوف وهو واملورود صفةٌ هلم ، واملخصوُص بالذَّ]  ٨٦: مرمي [ } َوَنسُوُق اجملرمني إىل جََهنََّم وِْرداً 
كيف يراد بالورد اجلمع : ، فيكونُ ذلك للواردين ال ملوضع الورد كذا قالهُ أبو حيَّان وفيه نظٌر من حيث إِنَّه » هم 

  .واملورودُ صفةٌ هلم؟ : الوارُدون ، مث يقولُ 
  .اج وأبو علي خالٌف بني النَّحويني منعه ابن السَّر» بِئْسَ « و » نِعَم « ويف وصف خمصوص 

مذكر؛ » الورد « وبئست الورد املورود ، إالَّ أنَّ لفظ : مؤنث ، ينبغي أن يقال » النار « لفظ : قال الواحديُّ 
نعم املنزلُ دارك ، ونعمت املنزل دارك ، فمن ذكَّر عن املنزل ومن : فكان التَّذكُري والتَّأنيثُ جائزين ، كما تقولُ 

  .أنَّث عن الدَّار 
  فصل
أدخلهم النَّار وبئس املدخلُ املدخولُ؛ وذلك ألنَّ الورد إنَّما يراد لتسكني العطش وتربيد األكباد ، والنَّار : املعىن و

  .ضدُّه 
أنَّ اللَّعن من اهللا ، واملالئكة ، واألنبياء ملتصٌق هبم يف الدُّنيا واآلخرة ال : أي } َوأُْتبِعُواْ ِفي هذه لَْعَنةً { : مث قال 
  ] . ٤٢: القصص [ } وَأَْتَبعَْناُهم ِفي َهِذِه الدنيا لَْعَنةً َوَيْوَم الِقَياَمِة ُهْم مَِّن املقبوحني { : عنهم ، كقوله  يزولُ

يف َهِذه « عطٌف على موضع } َوَيْوَم القيامة { : وقوله . والكالُم فيه كالذي قبله } بِئَْس الرفد املرفود { : مث قال 
  .» بِئْس « أِحلقُوا لعنةً يف الدُّنيا ويف اآلخرة ، ويكونُ الوقف على هذا تاما ، ويبتدأ بقوله  أنَُّهم: واملعىن » 



هو أنَّ هلم يف الدُّنيا لعنةً ، ويوم القيامةِ بِئْس ما يرفُدون به ، فهي لعنةٌ واحدةٌ أوالً ، : وزعم مجاعةٌ أنَّ التَّقسيم 
فيما تقدم عليها ، وذلك ال ُجيوزُ لعدم تصرُّفها؛ » بِئَْس « يُؤّدي إىل إعمال وهذا اليصحُّ؛ ألنه . وقبح إرفاد آخراً 

  ]الكامل : [ أمَّا لو تأخَّر جلاز؛ كقوله 
  ُدِعيِْت نَزالِ ولُجَّ يف الذُّعْر... ولَْنْعَم َحْشُو الدِّْرعِ أنَت إذَا  -٣٠١٤

: رفاده قريش ، َرفَْدُته أْرِقدُه رِفْداً بكسر الرَّاء وفتحها  العطاُء واملعونةُ ، ومنه: وأصلُ الرِّفْد كمال قال الليثُ 
: رفَْدت احلاِئطَ ، أي : الرِّْعي والذِّْبح ويقال : وقيل بالفت مصدر ، وبالكسر اسم ، كأنَُّه حنو . أْعطَيته وأعنته 

  .َدَعْمُته ، وهو من معىن اإلعانِة 

َوَما ظَلَْمَناُهْم َولَِكْن ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم فََما أَغَْنْت َعْنُهمْ ) ١٠٠(ْيَك ِمْنَها قَاِئٌم َوَحِصيٌد ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء الْقَُرى نَقُصُُّه َعلَ
ذُ رَبِّكَ َوكَذَِلكَ أَْخ) ١٠١(آِلَهتُُهُم الَِّتي َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َشْيٍء لَمَّا َجاَء أَْمُر َربَِّك َوَما َزاُدوُهْم غَْيَر تَْتبِيبٍ 

  ) ١٠٢(إِذَا أََخذَ الْقَُرى َوِهَي ظَاِلَمةٌ إِنَّ أَْخذَُه أَلِيٌم َشِديٌد 

  .اآلية } ذَِلَك ِمْن أَْنَبآِء القرى َنقُصُّهُ { : قوله 
م إشارة إىل الغائبِ ، واملراُد منه ههنا اإلشارة إىل القصص املتقدمة ، وهي حاضرة إالَّ أنَّ اجلواب عنه تقدَّ» ذلك « 

  ] . ٢: البقرة [ } ذَِلَك الكتاب الَ َرْيَب ِفيِه { : يف قوله 
  ] . ٦٨: البقرة [ } الَّ فَارٌِض َوالَ بِكٌْر َعَوانٌ َبْيَن ذلك { : إشارة إىل الواحد واجلماعة ، كقوله » ذلك « ولفظ 

  .وحيتمل أن يكون ذلك الذي ذكرناُه هو كذا وكذا 
خٌرب بعد خرب ، أي ذلك املذكور بعض أنباء القرى » نقُصُُّه علْيَك « دأ ، و مبت» ذلك « : قال الزخمشريُّ 

: حال ، وجيوُز العكُس ، قيل » ِمْن أنباء « خرباً و » َنقُصُّه « ُجيوُز أن يكون : مقصوص عليك وقال شهاُب الدِّين 
  .» وَما طَلْمَناُهم « : قوله ومثَّ مضاٌف حمذوف ، أي من أنباِء أهل القرى ، ولذلك أعاد الضمري عليهم يف 

  :أوجه » ذلك « وُجيوُز يف : مث قال 
  ] . ٤٩: هود [ أنَّه مبتدأ كما تقدم : أحدمها 
نقُصُّ ذلك يف حال كونه من : فهو من باب االشتغال ، أي » نَقُصُّه « أنَُّه منصوٌب بفعلٍ مقدر يفسِّره : والثاين 

  .أوجه ، وهي عائدةٌ هنا ]  ٤٤: يوسف [ } لك ِمْن أََنَبآِء الغيب نُوِحيِه إِلَيَك ذ{ : أنباء القرآن وقد تقدَّم يف قوله 
ومنها حصيد ، وهذا : مبتد حمذوُف اخلرب ، لداللة خرب األوَّلِ عليه ، أي » حصيٌد « } ِمْنَها قَآِئٌم َوَحِصيدٌ { : قوله 

  .لضرورة املعىن 
مريٌض ومَْرَض ومَِراٌض ، وهذا قول األخفشِ ، : ْصَدى وِحَصاٌد مثل َح: مبعىن احملصوِد ، ومجعه » احلَصِيُد « و 

عائٌد على » ِمْنَها « والضمريُ يف . قَِتيل وقَْتلَى : أن يكون يف العقالء؛ حنو » فَْعلَى « ، و » فَِعيل « ولكن باب 
  .نها وبطل باحلصيد القرى ، شبه ما بقي من آثار القرى وجدارهنا بالزرع القائم على ساقة ، وما عقا م

  .أنَّ تلك القرى بعضها بقي منه شيء وبعضها هلك وما بقي منه أثر ألبتَّة : واملعىن 
القائُم ما بقيت حيطانه ، وسقطت سقوفهن : وقيل : اخلراُب : العامر ، واحلصيُد : القائُم : قال بعُض املفسرين 

  .وحصيد ال يرى له أثر  قائم يرى له أثر ،: وقال ماقتلٌ . امنحى أثره : وحصيد 
الذي نزل : بالكُفْر واملعصية وقيل } ولكن ظلموا أَنفَُسُهْم { : بالعذاب واإلهالك } َوَما ظَلَْمَناُهْم { : مث قال 

بالقوم ليس بظلم من اهللا ، بل هو عدلٌ وحكمةٌ؛ ألنَّ القوم أوالً أنفسهم بإقدامهم على الكفر واملعاصي ، 



  .الِ من اهللا العذاب فاستوجبوا بتلك األعم
وما نقصناهم يف الدنيا من النعم والرزق ، ولكن ُنِقصُوا حظ أنفسهم حيثُ استخفُّوا حبقوقِ اهللا : وقال ابن عباس 

  .تعاىل 
  .ما نفعتهم تلك اآلهلة يف شيء ألبتة : أي } فََما أَغَْنْت َعْنُهْم آلَِهُتُهمُ اليت َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اهللا ِمن َشْيٍء { 

  .عذاب ربك : أي } لَّمَّا َجآَء أَْمُر رَبَِّك { : قوله 
  .ظرفية » ملَّا « وهو بناًء منه على أنَّ » أغَْنْت « منصوب ب » ملَّا « : قال الزخمشريُّ 

 كاُنوا اليت: حكاية حال ، أي » َيْدُعونَ « وجيوز أن تكون استفهاميةً ، و . مل ُتْغن : نافية ، أي » َما « والظَّاهر أنَّ 
الضًَّمُري املرفوع لألصنام ، واملنصوُب لعبدهتا وعبَّر عنهم بواو العقالء؛ ألهنم نزَّلُوهم » َما زاُدُهْم « يدُعون ، و 

  .منزلتهم 
يقال َتبََّب غريه وتبَّ هو بنفسه ، فيستعمل . تبَّ الرجلُ غريه إذا أوقعه يف اخلسران : التَّخسُري ، يقالُ : والتَّتبِْيُت 

  .» َتبَّْت يدا أبيِي هلبٍ وتبَّ « الزماً ومتعدياً ، ومنه 
  :خسَّرته َتْخِسرياً قال لبيٌد : وَتبَّْيُتُه َتْتبِيباً ، أي 

  ِلبِلًى يُعوُد وذاكُمُ التَّْتبِيُب... ولقَْد َبِليُت وكُلُّ صاحبِ جدٍَّة  -٣١٠٥
يعتقدون يف األصنام أهنا تنفُع وتدفع املضار ، مث أخرب أنَُّهم عند أنَّ الكفار : واملعىن . التَّْدمري : التَّْتبيب : وقيل 

احلاجِة إىل املُعني ما وجدُوا فيها شيئاً ال جلب نفعٍ ، وال دفع ضرٍر ، وإنَّما وجدُوا ضدَّ ذلك ، وهذا أعظم اخلسران 
.  

أْخذِ اهللا األمم : ك األْخِذ أي ومثلُ ذل: مبتدأ مؤخر ، والتقدير » أْخذُ « خٌرب مقدَّم ، و } وكذلك { : قوله 
  .السَّالفة أخذُ ربك 

إذا ظرُف متحِّض ، ناصبه املصدر قبله ، وهو قريٌب من حكاية احلالِ ، واملسألةُ من بابِ التنازع فإنَّ األخذ « و 
  .لِ الفعل أيضاً يطلبها ، وتكون املسألة من إعمال الثاين للحذف من األوَّ« أْخذ » ، و « القَُرى » يطلب 

فاعل وقرأ طحلةُ « رَبُّك » جعلُهما فعلني ماضيني ، و « أََخذَ ربك ، إذا أخذَ » وقرأ عاصٌم وأبو رجاء واجلحدريُّ 
  .« إذَا » بن مصرف كذلك إالَّ أنَُّه ب 

، وهوالباب يف  قال ابن عطيَّة وهي قراءةٌ متمكنة املعىن ، ولكن قراءة اجلماعِة ُتعِْطي الوعيد ، واستمراره يف الزَّماِن
  .وضع املستقبل موضع املاضي 

عائد إىل القَُرى ، وهو يف احلقيقة عائد إىل أهلها ، « وِهَي ظاملةٌ » والضمُري يف . مجلةٌ حالّية « وِهَي ظاملةٌ » : وقوله 
[ } َنا ِمن قَْرَيٍة َبِطَرْت َمعِيَشَتَها َوكَْم أَْهلَكْ{ ]  ١١: األنبياء [ } َوكَْم قََصْمَنا ِمن قَْرَيٍة كَاَنْت ظَاِلَمةً { : كقوله 

  ] . ٥٨: القصص 
  .فوصف ذلك العذاب باإليالمِ وبالشدَِّة } إِنَّ أَْخذَُه أَِليمٌ َشِديٌد { : مث ملَّا بيَّن كيفية أخذ األمم الظَّاملة أكَّده بقوله 

َوَما نَُؤخُِّرهُ إِلَّا ) ١٠٣(ٌم َمْجُموعٌ لَُه النَّاُس وَذَِلكَ َيْوٌم َمْشُهوٌد إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلَمْن َخاَف َعذَاَب الْآِخَرِة ذَِلكَ َيْو
فَأَمَّا الَِّذيَن َشقُوا فَِفي النَّارِ لَُهمْ ) ١٠٥(َيْوَم َيأْتِ لَا َتكَلَُّم َنفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِِه فَِمْنُهْم شَِقيٌّ َوَسِعيٌد ) ١٠٤(ِلأََجلٍ َمْعُدوٍد 

َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماوَاُت وَالْأَْرُض إِلَّا َما َشاَء َربَُّك إِنَّ رَبََّك فَعَّالٌ ِلَما ُيرِيُد ) ١٠٦(ٌري َوَشهِيٌق ِفيَها َزِف
َشاَء َربَُّك َعطَاًء غَْيَر َمْجذُوذٍ  َوأَمَّا الَِّذيَن ُسِعدُوا فَِفي الَْجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماوَاُت وَالْأَْرُض إِلَّا َما) ١٠٧(



فُّوُهْم َنِصيبَُهْم غَْيَر َمْنقُوصٍ فَلَا َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِممَّا َيعُْبُد َهُؤلَاِء َما َيعُْبُدونَ إِلَّا كََما َيْعُبُد آَباُؤُهْم ِمْن قَْبلُ وَإِنَّا لَُمَو) ١٠٨(
)١٠٩ (  

إنَّ هؤالء إنَّما عذُبوا : تقرير الكالم أن يقال : قال القفال } َخاَف َعذَاَب اآلخرة  إِنَّ ِفي ذلك آلَيةً لَِّمْن{ : مث قال 
 يف الدُّنيا لتكذيبهم األنبياء ، وإشراكهم باهللا ، فإذا ُعذِّبوا يف الدُّنيا على ذلك وهي داُر العملِ ، فألنْ يُعذَّبُوا عليه يف

  .قولُ كثري من املفسِّرين  وهذا. اآلخرة اليت هي داُر اجلزاِء ، كان أوىل 
وعلى هذا الوجه الذي ذكره القفالُ يكونُ ظهور عذاب االستئصال يف الدُّنيا دليالً على أنَّ : قال ابُن اخلطيب 

القول بالقيامة والبعث حقٌّ ، وظاهرُ اآلية يقتضي أنَّ العلم بأنَّ القيامة حق كالشرط يف حصول االعتبار بعذاب 
ملعىن كاملضاد ملا ذكره القفال؛ ألنَّ القفال جيعل العمل بعذابِ االستئصال أصالً للعلم بأنَّ االستئصال ، وهذا ا

العلم بأنَّ القيامة حق موقوف على العلم بأنَّ : القيامة حق؛ فبطل ما ذكره القفالُ ، واألصوُب عندي أن يقال 
م اإلنسان أنَّ إله العامل فاعل خمتار وقادر على لوجود السموات واألرض فاعل خمتار ال موجب بالذَّاِت ، وما مل يعل

كل املمكمنات ، وأنَّ مجيع احلوادث الواقعة يف السموات واألرض ال حتصلُ إال بتكوينه وقضائه ، ال ميكنه أن يعترب 
ٌر ، يزعمون بعذابِ االسئصال؛ ألنَّ الذين يذهبون إىل انَ املؤثَر يف وجود هذا العامل موجٌب بالذَّات ، ال فاعلٌ خمتا

أنَّ هذه األحوال اليت ظهرت يف أيَّام األنبياء؛ كالغرق ، واخلسق ، واملسخ ، والصَّْيحة كلها إمنا حدثت بسبب 
قرانات الكواكب وإيصال بعضها ببعض ، وإذا كان األمُر كذلك ، فحينئذٍ ال تكون حصوهلا داالًّ على صدق 

  .األنبياء 
ذلك اإلميانُ إال إذا اعتقد أنَّ إله العامل فاعل خمتار ، وأنه عاملٌ جبمعي اجلزيئات ، وإذا  فأما املؤمن بالقيامة؛ فال يتم له

كذلك لزم القطُع بأن حدوث هذه الوقائع العظيمة إنَّما كان بسبب أنَّ إله العامل خلقها وأوجدها ال بسبب طوالع 
{ : صدق األنبياء؛ فثبت بذلك صحة قوله الكواكب واتصاالهتا ، وحينئذ يسمع هذه القصص ، ويستدلّ هبا على 

  .} إِنَّ ِفي ذلك آلَيةً لَِّمْن خَاَف َعذَاَب اآلخرة 
َعذَابَ { : إشارة إىل يوم القيامة املدلول عليه بالسياق من قوله : » ذلك « } ذلك َيْوٌم مَّْجمُوٌع { : قوله تعاىل 

» الناس « من هي له ، فلذلك رفعت الظَّاهر وهو جرت على غري » اليوم « صفةٌ ل » َمْجموعٌ « و } اآلخرة 
  .» َمرْرتُ برُجلٍ مضروبٍ غالمُه « : وهذا هو اإلعراب حنو 

وفيه ضعف إذ لو كان كذلك لقيل . خربه مقدماً عليه » َمْجمُوٌع « مبتدأ مؤخراً ، و » النَّاس « وأعرب ابن عطيَّة 
متعيِّنق ألن » َمْشُهوٌد « النَّاس جمموع له ، و : ن ، وال لليوم ، أي النَّاُس قائمون ومضربو: جمموعون ، كما يقالُ : 

  .يكون صفة فكذلك ما قبله 
: [ من باب االتِّساعِ يف الظرف بأن جعلُه مشهوداً ، وإنَّما هو مشهوٌد فيه؛ وهو كقوله } مَّْشُهودٌ { : وقوله 

  ]الطويل 

  قَليلٌ ِسَوى الطَّْعنِ النِّهالِ نَواِفلُْه... وَيْومٍ َشهِدَْناُه ُسلَْيماً وَعاِمراً  -٣٠١٦
مشهوٌد فيه ، وشهْدَنا فيه ، فاتُِّسع فيه بأنْ وصل الفعلُ إىل ضمريه من غري واسطة ، كما يصلُ إىل : واألصلُ 

  .املفعول به 
املفعول من داللته  ملا يف اسم: أيُّ فائدة يف أن أوثر اسُم املفعول على فعله؟ قلت : فإن قتل « : قال الزخمشريُّ 

على ثبات معىن اجلمع لليوم ، وأنَُّه ال بدَّ أن يكون ميعاداً مضروباً جلمع النَّاس له ، وأنَّه هو املوصوُف بذلك صفة 



  .يشهده أهلُ السموات وأهلُ األرضِ : وقيل . يشهده الرب والفاجُر : قال ابُن عبَّاسٍ » الزمة 
  .» َيْوم « مُري يعود على الضَّ} َوَما ُنَؤخُِّرُه { : قوله 

» إالَّ ألَجلٍ معُدوٍد « اهللا تعاىل : أي  -بالياء  -» وَما ُيؤخِّره « : وقرأ األعمش » على اجلزاِء « : وقال احلويفُّ 
م وكل ما له عدد ، فهو متناٍه ، وكل ما كان متناهياً ، فال ُبدَّ أن ينفي ، فتأخري القيامة ينتهي إىل وقت ال بد وأن يقي

  .اله القيامة فيه ، وكُلُّ ما هو آِت قريب 
  .بإثبات الياِء وْصالً وحذفها وقْفاً » يَأِتي « قرأ أبو عمرو والكسائيُّ ونافٌع } َيْوَم َيأْتِ { : قوله 

  .قرءوا حبذفها وصالً ووقْفاً : وقرأ ابُن كثري بإثباهتا وْصالً ووقفاً وباقي السبعة 
ففي مصحف أّيب إثباُتها ، ويف مصحق عثمان حذفها ، وإثباهتا هو الوجه؛ : ا وحذفها وقد وردْت املصاحُف بإثباهت

  .ال أْدرِ ، وال أبَالِ : ألنَّها الُم الكلمة ، وإنَّما حذفُوها يف القوايف ، والفواصل ، ألنَّها حملُّ وقوف وقالوا 
  .» يلٍ واالجتزاُء بالكسرة عن الياِء كثريةٌ يف لغِة هذ« وقال الزخمشريُّ 

  ]الرجز : [ وأنشد ابُن جريرٍ يف ذلك 
  ُجوداً وأْخَرى ُتْعِط بالسِّْيِف الدَّما... كَفَّاَك كَفٌّ ما ُتليُق ِدْرَهَما  -٣٠١٧

  :والنّاصُب هلذا الظرف فيه أوجه 
  .اجة إىل غريه وهذا معىن جيد ال ح. ال تكلَُّم نفٌس يوم يأيت ذلك اليوم : والتقديُر » ال تكلَُّم « أنه : أحدها 
  .مقدراً » اذْكُر « أن ينتصب ب : الثاين 

  .ينتهي األجل يوم يأيت : أي } إِالَّ َألَجلٍ { : أن نتصب باالنتهاِء احملذوف يف وله : والثالث 
  .مقدَّراً ، وال حاجة إليه » ال تكلَُّم « أنَُّه منصوٌب ب : والرابع 

أو نعتاً له ألنه » َمْشُهود « نصب على احلال من ضمري اليوم املتقدم يف  يف حملِّ» ال تكلَُّم « : واجلملةُ من قوله 
  .ال تكلَُّ نفٌس فيه إالَّ بإذنه ، قاله احلويفُّ : والتقدير . نكرة 

وهو العائدُ » يَأِت « يصحُّ أن تكون مجلة يف موضع احلال من الضَّمري الذي يف » ال تكلَُّم نفٌس « : وقال ابن عطيَّة 
: ال تكلمُ نفٌس فيه ، ويصحُّ أن يكون قوله : ، ويكون على هذا عائٌد حمذوف تقديره } َوذَِلَك َيْومٌ { : قوله على 

  .} َيْوَم َيأْتِ { : صفةً لقوله } الَ َتكَلَُّم نَفٌْس { 
  :فيه وجهان » َيأتِ « وفاعل 

  .املتقدِّم » َيْوم « أنَُّه ضمُري : أظهرمها 
  : اهللا تعاىل كقوله أنَّه ضمري: والثاين 

  .» أْو يَأِتي ربَُّك « : وقوله ]  ٢١٠: البقرة [ } َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن يَأِْتيَُهُم اهللا { 
وجعله الزخمشريُّ عائداً } مَّْجُموٌع لَّهُ الناس { : يف قوله « النَّاس » فَِمْنُهْم الظاهُر عودُه على « : والضمُري يف قوله 
وكذا قال » يدلُّ عليه } الَ َتكَلَُّم نَفٌْس { : ألن ذلك معلوٌم ، وألنَّ قوله : وإن ملْ يذكرُوا ، قال  على أهل املوقف

  .ابُن عطية 
  ] . ١٠٠: هود [ } ذَمِْنَها قَآِئٌم َوَحِصيدٌ { : ومنهم سعيٌد ، كقوله : أي : خربه حمذوف } َوَسعِيٌد { : وقوله 
  فصل

هذا َيْوُم الَ { ولقوله ]  ١١١: النحل [ } َيْوَم َتأِْتي كُلُّ نَفْسٍ ُتَجاِدلُ َعن نَّفِْسَها { له هذه اآلية توهم املناقضة لقو
: األنعام [ } واهللا َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني { : وقوله ]  ٣٦ -٣٥: املرسالت [ } َينِطقُونَ َوالَ ُيؤْذَنُ لَُهْم فََيعَْتِذُرونَ 



٢٣ . [  
الَّ { : إنَُّه حيثُ ورد املنُع من الكالمِ ، فهو حممولٌ على اجلوابات الصَّحيحة؛ قال تعاىل : بعضهم قال : واجلواب 

إنَّ ذلك اليوم يوم طويل ، وله مواقف ، ففي : وقيل ]  ٣٨: النبأ [ } َيَتكَلَُّمونَ إِالَّ َمْن أَِذنَ لَُه الرمحن َوقَالَ صََواباً 
  . بعضها خيتم على أفواههم ، وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم بضعها جيادلُون عن أنفسهم ، ويف

  .ورد املنع عن الكالم مطلقاً ، وورد مقيداً باإلذن فيحمل املطلق على املقيِّد : وقيل 
ه مفهوٌم ألهل املوقف وملْ يذكرُوا؛ ألَن» مِْنُهْم « : الضمُري يف قوله : قال الزخمشريُّ } فَِمْنُهْم شَِقيٌّ َوَسِعيدٌ { : قوله 

  .} مَّْجُموٌع لَُّه الناس { : يدلُّ عليه؛ وألنه مذكورٌ يف قوله } الَ َتكَلَُّم نَفٌْس إِالَّ بِإِذْنِِه { : ، وألنَّ قوله 
  .واستدلَّ القاضي هبذه اآلية على فساد القول بأنَّ أهل األعراف ال يف اجلنة وال يف النَّارِ 

إنَّ : يضاً خارجون عن هذا التَّقسيم؛ ألنَُّهم ال حياسبُون ، فلم ال جيوُز أيضاً أن يقال أنَّ األطفال واجملانني أ: وجوابه 
علم من حاهلم أنَّ ثواهبم يساوي عذاهبم  -تعاىل  -أصحاب األعراف خارجون عنه أيضاً؛ ألهنم ال حياسبون ألنَّ اهللا 

  .، فال فائدة يف حساهبم 
أنَّ كلَّ من حضر عرضه القيامة فال بد وأن يكون ثوابه زائداً أو عذابه ، فأمَّا واستدلَّ القاضي أيضاً هبذه اآلية على 

  .من كان ثوابه مساوياً لعقابه ، فإنَّه وإن كان جائزاً يف العقل ، إال أن هذا النص يدلُّ على انَُّه غُري موجوٍد 
؛ ألنَّ أكثر اآليات مشتملةٌ على ذكر وأجيب بأنَّ ختصيص هذين القسمني بالذِّكر ال يدلُّ على نفي القسم الثالث

املؤمن والكافر ، وليس فيه ذك ثالث ال يكون مؤمناً وال كافراً مع أنَّ القاضي أثبته ، فإذا مل يلزْم من عدم ذكر 
  .الثالث عدمه فكذلك ال يلزُم من عدم ذكر هذا الثالث عدمه 

  فصل
خرجناعلى جنازة ، فبينما حنُن : قال  -اهللا عنه رضي  -روى أبو عبد الرمحن السلمي عن علي بن أيب طالب« 

بالبقيع إذْ خرج رسُولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبيده خمصرةٌ ، فجاء ، فجلس ، مث نكت هبا األرض ساعة ، مث قال 
فقال : قال « سعيدةً  ما ِمْن نفس منفُوسٍة إالَّ قد كُِتَب مكاُنها من اجلّنة ، أو النَّار ، وإالَّ قد كُتبْت شقيَّةً ، أو» : 

ال ، ولكن اعملوا فكُلٌّ ميسٌر ملا خلق لُه ، وأمَّا » : أفال نتكلُ على كتابنا يا رسول اهللا وندُع العمل؟ قال : رجلٌ 
  «أهلُ الشقاء فسييسرون لعمل أهل الشقاء ، وأمَّا أهلُ السَّعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة 

تقى َوَصدََّق باحلسىن فََسنَُيسُِّرهُ لليسرى َوأَمَّا َمن َبِخلَ واستغىن َوكَذََّب باحلسىن فَأَمَّا َمْن أعطى وا{ : مث تال 
. ١٠ -٥: الليل [ } فََسُنَيسُِّرُه للعسرى   [  

فعلٌ قاصر وقرأ احلسن بضمها فاستعمله » َشقى « اجلمهوُر على فتح الشني؛ ألنَُّه من } فَأَمَّا الذين َشقُواْ { : قوله 
  :يف هذه اجلملة احتماالن } لَُهْم ِفيَها َزِفٌري { : أشقاء اهللا وقوله : شقاهُ اهللا ، كما يقالُ : ياً ، فيقال متعدِّ

  .هلم كذا : ماذا يكون هلم؟ فقيل : أنَّها مستأنفةٌ ، كأنَّ سائالً سأل حني أخرب أنَُّهم يف النَّار : أحدمها 
  :ها وجهان أهنا منصوبةُ احمللِّ ، ويف صاحب: والثاين 
  .» فَِفي النَّار « أنَُّه الضمريُ يف اجلرِّ واجملرور وهي : أحدمها 

  ]الرجز : [ آخره قال رؤبة « مبنزلة ابتداء صوت احلمار ، والّشهيق » الزَّفري « و » النَّار « أهنا حالٌ من : الثاين 
  َناِهٌق وما َنهَْقحتَّى ُيقالَ ... َحْشَرجَ يف الصَّْدرِ َصهِيالً أْو َشَهْق  -٣٠١٨

إخراُج النَّفس من شدَّة احلزِن مأخوذة من : الزَّفُري ضد الشَّهيق؛ ألنَّ الشَّهيق ردُّ النَّفَس والزَّفري : وقال ابن فارس 
  .الزَّفْرِ وهو احلِْمل على الظَّْهرِ ، لشدَّته 



  ]الطويل : [ وقال الزخمشري حنوه؛ وأنشد للشَّمَّاخِ 
  زفٌري ويتلوُه شهيٌق ُمَحْشرُِج... ى التَّطْريبِ أوَّلْ صْوِتِه َبِعيٌد َمَد -٣٠١٩

  .« عالٍ : جبلٌ شاهٌق أي » : النَّفس املمتدُّ ، مأخوذٌ من قوهلم : وقيل الشَّهيُق 
أن خيرج  أن ميأل الرَُّجلُ صدرُه حال كونه يف الغمِّ الشَّديد من النَّفس وخيرجُه ، والشَّهيق: الزَّفري : وقال اللَّْيثُ 

  .تنفَّس الصعداء : ذلك النَّفس ، وهو قريٌب من قوهلم 
إنَّ اإلنسان إذا عظم غمه احنصر روح قلبه يف داخل القلنب فتقوى احلرارةُ وتعظم ، وعند ذلك : قال ابن اخلطيب 

فلهذا السَّببب حيتاُج اإلنسان إىل النفس القوي ألجل أن يستدخل هواء بارداً حىت يقوى على تريوح تلك احلرارة ، 
يعظم يف ذلك الوقِت استدخال اهلواء يف داخل الصَّْدرِ ، وحينئٍذ يرتفع صدره ، وملَّا كانت احلرارةُ الغريزيةُ ، 

والروح اجلواينُّ حمصُوراً يف داخل القلبِ؛ أستولت الربودةُ على األعضاِء اخلارجة؛ فُربَّما عجزت آالت النفس عن 
  .هلواء الكثري منحصراً يف الصدر دفع ذلك اهلوى فيبقى ذلك ا

هو استدخالُ اهلواِء الكثري لترويح احلرارة احلاصلة يف القلب بسبب احنصار الروح : الزَّفري : فعلى قول األطباء 
هو إخراج ذلك اهلواء عند جماهدة الطَّبيعة يف إخراجه ، وكلُّ من هاتني احلالتني تدل على كرب : فيهن والشَّهيق 

  .شديد 
. الزَّفُري للحمار والشهيق للبغل : الزَّفري يف احللق ، والشَّهيق يف الصدر وقيل : أُبو العالية والربيع بن أنس  وقال

الزَّفري أول صوت : الزَّفُري الصوت الشديد ، والشَّهيق الصوت الضعيف وقال الضحاك ومقاتلٌ : وقال ابن عباس 
الزَّفُري هليُب جهّنم يرفعهم بقوته حىت إذا وصلُوا إىل أعلى : ال احلسُن احلمار والشهيق آخره ، إذا ردَُّه يف صدره وق

جهنم ، وطمعوا يف أن خيرجوا منها ضرببتُهم املالئكة مبقامع من حديد وردوهم إىل الدرك األسقل من جهنَّم ، وهو 
  :قوله تعاىل 

فارتفاعهم يف النَّار وهو الزَّفري ، واحنطاطهم مرة ]  ٢٠: جدة الس[ } كُلََّمآ أرادوا أَن َيْخُرجُواُ ِمنَْهآ أُِعيدُواْ ِفيَها { 
  .أخرى هو الشهيق 

الزَّفُري ما جيتمع يف الصَّْدرِ من النَّفس عند البكاء الشَّديد فيقطع النفس ، والشهيُق هو الصَّوت : وقال أبو مسلم 
{ : وروي عن ابن عبَّاس يف قوله . املوت  الذي يظهُر عند اشتداد الكرب ، ورمبا تبعه الغشية ، ورمبا حصل عقيبه

  .ندامةً ونفساً عالياً وبكاء ال ينقطع وحزناً ال يندفع : أي } لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوَشهِيٌق 
  .منصوٌب على احلال املقدرة } َخاِلِديَن { : قوله 

فادخلوها { :  التقدير يف مثل قوله ، وإنَّما احتاُجوا إىل« مقّدرة » وال حاَجة إىل قوهلم « : قال شهاب الدِّينِ 
  .» ؛ ألنَّ اخللود بعد الدُّخول ، خبالفه هنا ]  ٧٣: الزمر [ } َخاِلِديَن 

  .َبِقيت : هنا تامةٌ ، ألنَّها مبعىن » َداَم « و . مدَّة دوامهما : مصدرية ظرفية ، أي » ما « } َما َداَمتِ { : قوله 
  فصل

املعىن ما دامت مسواتْ اجلَنة والنَّار وأرضهما ، والسماء كل : ائفة منهم الضحَّاك اختلفوا يف تأويل هذا ، قالت ط
وقيل » وأورثنا األرض نتبوأ من اجلنة حني نشاء « : ما عالك وأظلك ، واألرض ما استقر عليه قدمك ، قال تعاىل 

اإلخبار عن دوام الشيء وتأبيده ، أراد السِّماء واألرض املعهودتني يف الدنيا؛ وأجرى ذلك على عادة العرب يف : 
  .» ال آتيك ما جنَّ ليلٌ ، أو َسالَ سيلٌ ، وما اختلَف اللَّيلُ والنهار « : كقوهلم 

أنَّ مجيع األشياء املخلوقة أصلها من ُنور العرش ، وأنَّ السموات واألرض يف :  -رضي اهللا عنهما -وعن ابن عباس



  .نه ، فهما دائمتنان أبداً يف نور العرش اآلخرة تردَّان إىل النور الذي أخذتا م
  فصل

إنَّ عذاب الكفَّار منقطٌع ، وله هناية ، واحتجُّوا بالقرآن واملعقول ، أما القرآنُ فبآيات : قال قوم : قال ابن اخلطيب 
  :منها هذه اآليةن واالستدالل هبا من وجهني 

أنَّ مدة عقاهبم مساوية ملدَّة بقاِء السموات واألرض ،  يدل على} َما َداَمتِ السماوات واألرض { : قوله : أحدمها 
  .مث توافقنا على أنَّ مدة بقاِء السموات واألرض متناهية؛ فلزم أن تكون مدة عقاب الكفار منقطعة 

يف وقت هذا استثناٌء من مدَِّة عقاهبم ، وذلك يدلُّ على أنَّ زوال ذلك العقاب } إِالَّ َما َشآَء َربَُّك { : قوله : والثاين 
بيَّن تعاىل أنَّ لبثهم يف ذلك العقاب ال يكون إالَّ ]  ٢٣النبأ[ } الَّبِِثَني ِفيَهآ أَحْقَاباً { : االستثناء ، ومنها قوله تعاىل 
  .أحقاباً ، واألحقاُب معدودة 

  :وأمَّا العقلُ فمن وجهني 
  .ذابٍ ال هناية له ظلم وإنَُّه ال جيوُز أنَّ معصية الكافر متناهيةٌ ، ومقابلة اجلرم املتناهي بع: األول 
  .أنَّ ذلك العقاب ضرر خال عن النَّفع فيكون قبيحاً : الثاين 

بيان خلوه عن النفع أن ذلك النفع ال جيوزُ أن يرجع إىل اهللا تعاىل تعاليه عن النَّفع والضَّرر ، وال إىل ذلك العقاب؛ 
ن أهل اجلنَّة مشغولون بلذاهتم ، فال فائدة هلم يف االلتذاِذ بالعقابِ الدَّائم ألنَُّه يف حقِّه ضرٌب حمض ، وال إىل غريه؛ أل

  يف حقِّ غريهم؛ فثبت أنَّ ذلك العذاب ضرر خال عن مجيع النَّفْعِ؛ فوجب أن ال جيوز
 -وعبد اهللا بن مسعود وأيب هريرة وأنس بن مالك رضي اهللا عنهم -رضي اهللا عنه -وهذا قول عمر بن اخلطاب 

  .ب إيل احلسُن البصريُّ ومحَّادُ بُن سلمة وبه قال عليُّ بن طلحة ومجاعة من املفسِّرين ، رواه عنهم ابُن تيمية وذه

وأما اجلمهورُ األعظُم من األمَِّة ، فقد اتفقوا على أنَّ عذاب الكافر دائُم ، وعند هذا احتاجوا إىل اجلواب عن 
  :التمسُِّك هبذه اآليِة ، فذكروا جوابني 

َيْوَم { : والدليلُ على أنَّ يف اآلخرة مساء وأرضاً قوله تعاىل : قالوا املرادُ مساوات اآلخرة وأرضها ، قالوا : حدمها أ
} َوأَْوَرثََنا األرض َنَتبَوَّأُ ِمَن اجلنة َحْيثُ َنَشآُء { : وقوله ]  ٤٨: إبراهيم [ } ُتَبدَّلُ األرض غَْيَر األرض والسماوات 

  .ال بدَّ ألْهل اآلخرة ممَّا يقلهم وُيظلهم؛ وذلك هو األرض والسَّموات : وأيضاً ]  ٧٤: الزمر [ 
التشبيه إمنا يصحُّ وجيوُز إذا كان حال املشبه به مقرراً معلوماً ، فيشبه غريه به تأكيداً لثبوت : ولقائل أن يقول 

ر أن يكون وجوده معلوماً إالَّ أنذَ بقاءمها احلكم املشبه ، ووجود السَّموات واألرض يف اآلخرة غري معلوم ، وبتقدي
أقصى ما : على وجه ال يفىن ألبتَّة غري معلوم ، فإذا كان تشبيه عقاب األشقياء به يف الدَّوام هبما كالماً عدمي الفائدة 

ملَّا ثبت بالقرآن وجود مسوات وأرض يف اآلخرة ، وثبت دوامهما؛ وجب االعترافُ به ، : يف الباب أن يقال 
ملَّا كان الطَّريُق يف إثبات دوام مسوات أهل اآلخرة ، ودوام أرضهم هو : وحينئٍذ حيُسُن التَّشبيه ، إالّ أنَّا نقُولُ 

السَّمُع ، ثُمَّ السمُع دالَّ على دوام عقاب الكافر ، فحينئذ الدَّليلُ الذي دلَّ على ثبوت احلم يف األصل حال بعينه 
  .ُعوا على أنَّ القياس ضائٌع والتَّشبيه باطلٌ ، فكذا ههنا يف الفرع ، ويف هذه الصورة أمج

ال آتيك ما دامت السموات : إنَّ العرب ُيعبِّرون عن الدَّوام واألبد بقوهلم : قالوا  -يف اجلواب -الوجه الثاين
خاطب القوم على عرفهم  ما اختلف الليل والنهار ، وما طََما الَبحُر ، وما أقام اجلبل وأنَُّه تعاىل: واألرض ، وقوهلم 

يف كالمهم ، فلمَّا ذكروا هذه األشياء بناًء على اعتقادهم أنَّها باقية أبداً ، علمنا أنَّ هذه األلفاظ يف عرفهم ُتفيُد 
  .األبد والدَّوام 



مينع } خالدين فيها ما دامت السموات واألرض إال ما شاء اهللا { : هل تسلمون أنَّ قول القائل : ولقائل أن يقول 
إنَّه ال يدلُّ على هذا املعىن ، فإن كان األوَّل؛ فاإلشكال الزم؛ : من بقائها موجودة بعد فناء السموات؟ أو تقولون 

ألنَّ النصَّ ملَّا دل على أنَُّه جيُب أن تكون مدة مقامهم يف النار مساوية ملدة بقاِء السموات واألرض ، ومينع ، من 
فناِء السموات ، وثبت أنَُّه ال بدُّ من فناء السموات ، فعند هذا يلزمكم القول بانقطاع  حصولِ بقائهم يف النَّارِ بعد

ذلك العقابِ ، وإن قلتم إنَّ هذا ال مينع من بقائهم يف النَّارِ بعد فناِء السَّمواِت واألرض ، فال حاجة بكم إىل هذا 
  .ئٌع اجلواب ألبتَّة ، فثبت أنَّ هذا اجلواب على كال التقريرين ضا

واحلقُّ عندي أنَّ املفهوم من اآلية أنَّه مىت كانت السَّموات واألرض دائمتينن كان كوهنم يف النَّار باقياً ، وهذا : قال 
، أال ترى أنَّا « يقتضي أنه كلما حصل الشرطُ حصل املشروط ، وال يقتضي أنَُّه إذا عدم الشرط أن يعدم املشرو 

لكنَُّه إنسان ، فإنه ينتج أنَّهُ حيوان ، أمَّا إذا قلنا لكنَّه ليس : يوان ، فإذا قلنا إن كان هذا إنسان فهو ح: نقول 
بإنسان مل ينتج أنَّه ليس حبيوان؛ ألن يثبتُ يف علم املنطق أنَّ استثناء نقيض املقدمة ال ينتج شيئياً ، فكذا ههنا إذا قلنا 

لكن السموات واألرض دائمة لزم أن يكون عقاهبم : مىت دامت السموات واألرض دام عقاهبم ، فإذا قلنا : 
  .لكنه ما بقيت السَّموات واألرض مل يلزم عدم دوام عقاهبم : حاصالً ، أمَّا إذا قلنا 

  .إذا كان العقاُب حاصالً سواء بقيت السَّموات ، أو مل تبَق ، مل يبَق هلذا التَّشبيه فائدة : فإن قالوا 
وهو أنه يدلُّ على بقاِء ذلك العذاب زماناً دائماً طويالً ، ال حييط العقلُ بطوله بل فيه أعظم الفوائد ، : قلنا 

  .وامتداده ، فأمَّا أنه هل حيصلُ له آخر أم ال؟ فذلك ُيستفاُد من دليلٍ آخر 
  :فذكروا عنه أجوبة } إِالَّ َما َشآَء َربُّكَ { : وأمَّا الشبهة وهي متّسكهم بقوله تعاىل 

واهللا : ن قتيبة وابُن األنباري والفرَّاء هذا استثناء استثناه اهللا تعاىل ، وال يفعله ألبتَّة ، كقولك قال اب: أحدمها 
  .ألضربنك إالِّ أن أرى غري ذلك ، وعزميتك أن تضربه 

ن ألضربنك إالَّ إذا رأيت أ: ألضربنك إالَّ أن أرى غري ذلك ، معناه : هذا ضعيٌف؛ ألنه إذا قال : ولقائل أن يقول 
َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمتِ { : األوىل ترُك الضربِ ، وهذا اليدلُّ ألبتَّة على أنَّ الرُّؤية قد حصلت أم ال؟ خبالف قوله 

فإن معناه احلكم خبلودهم فيها إالَّ املدة اليت شاء ربك ، فهاهنا اللفظُ يدلُّ } السماوات واألرض إِالَّ َما َشآَء رَبَُّك 
  .شيئة قد حصلت جزماً ، فكيف حيصلُ قياس هذا الكالم على ذلك الكالم على أنَّ هذه امل

وقد ثبت خلود أهل } إِالَّ َما َشآَء رَبَُّك { : ما معىن االستثناءِ يف قوله تعاىل : فإن قلت : قال الزخمشريُّ : وثانيها 
عذاب أهل النَّار ، ومن اخلود يف نعيم أهل  هو استثناء من اخللوِد يف: اجلنَّة والنَّار يف األبد من غري استثناء؟ قلت 

اجلنَّة ، وذلك أنَّ أهل النَّار ال ُيخلَّدون يف عذاهبا وحده ، بل ُيعذَُّبون بالزَّمهرير ، وبأنواعٍ آخر من العذاب ، ومبا 
َورِضَْوانٌ  {: هو أشدُّ من ذلك وهو سخط اهللا عليهم ، وكذا أهل اجلنة هلم مع نعيم اجلنة ما هو أكثر منه كقوله 

{ : ويف مقابله قوله ]  ١٠٨: هود [ } َعطَآًء غَْيَر َمْجذُوٍذ { : والدَّليل عليه قوله ]  ٧٢: التوبة [ } مَِّن اهللا أَكَْبرُ 
يفعلُ هبم ما يردث من العذاب ، كما يعطي أهل اجلنَّة ما ال : أي ]  ١٠٧: هود [ } إِنَّ رَبََّك فَعَّالٌ لَِّما ُيرِيُد 

  .انقطاع له 

قد يتمشَّى؛ ألنَّهم خيرجون من النَّارِ إىل الزَّمهرير فيصيح االستثناء ، وأمَّا أهلُ ما ذكره يف أهل الّنارِ : قال أبو حيَّان 
  .ة ، فال خيرجون من اجلنَّة ، فال يصحُّ فيهم االستثناء !اجلن

  .ار أيضاً والظَّاهُر أنَُّه ال يصُح فيهما؛ ألنَّ أهل النَّارِ مع كوهنم ُيعذَُّبون بالزَّمهرير هم يف النَّ: قال شهاب الدين 



  .} َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السماوات واألرض { : أنَّه استثناء من الزَّمان الدَّال عليه قوله : وثالثها 
  .إالَّ الزمان الذي شاء اهللا فال ُيَخلَّدون فيها : واملعىن 

ألنه ملَّا وقع » فَِفي اجلنَّة « و » ِفي النَّارِ فَ« : إنه استثناٌء من الضمري املستتر يف اجلارِّ واجملرورِ ، وهو قوله : ورابعها 
  .خرباً حتمَّل ضمري املبتدأ 

واقعةً » ما « ، وعلى هذين القولني تكون } خَاِلِديَن { : أنه استثناء من الضَّمري املستتر يف احلالِ وهو : وخامسها 
]  ٣: النساء [ } طَاَب لَكُْم مَِّن النسآء َما { : على من يعقل عند من يرى ذلك ، أو على أنواع من يعقلُ كقوله 

حينئٍذ العصاةُ من املؤمنني يف طرف أهل النار ، وأمَّا يف طرف أهل اجلنَّة فيجوز أن يكونوا هم ، » َما « واملرادُ ب 
  .أو أصحاُب األعراف؛ ألهنم مل يدخلُوا اجلنَّة ألولِ وهلٍة ، وال ُخلُِّدوا فيها خلوَد من دخلها أوالً 

إنَّ ذلك على طريق االستثناء الذي ندبَ الشَّارُع إىل استعماله يف كُلِّ كالمٍ ، : قيل : قال ابُن عطيَّة : سادسها و
استثناء يف واجب ، وهذا االستثناء هو ]  ٢٧: الفتح [ } لََتْدُخلُنَّ املسجد احلرام إِن َشآَء اهللا آِمنَِني { : فهو كقوله 

  .إن شاء اهللا؛ فليس حيتاج أن يوصف مبتَّصلٍ ، وال منقطع : يف حكم الشَّرط ، كأنه قال 
هو استثناٌء من طول املُدَِّة ، ويروى عن ابن مسعٍد وغريه أنَّ جهنم ختلُوا من النَّاس وختفق أبواهبا فذلك : وسابعها 

أنَّ جهنَّم يف : مسعوٍد فتأوليه  وهذا مردُوٌد بظواهر الكتاب والسُّنة ، وما ذكر عن ابن} إِالَّ َما َشآَء { : قوله تعاىل 
  .الدَّرك األعلى ، وهي ختلون العصاة املؤمنني ، هذا على تقدير صحَّة ما ُنِقل عن ابنِ مسُعوٍد 

  .وما شاء ربَُّك زائداً على ذلك : حرُف عطٍف مبعىن الواو ، واملعىن » إالَّ « أنَّ : وثامنها 
يل عليك ألفا درهم ، « : ، ونظروه بقولك » سوى « أو ب » لكن « ُر ب أنَّ االستثناء منقطٌع ، فيقدَّ: وتاسعها 

سوى تلك ، فكأنه قالك خالديَن فيها ما دامِت السمواُت واألرُض سوى ما : أي » إالَّ األلف اليت كنت أسلفتك 
  .شاء ربُّك زائداً على ذلك 

  .وه سوى ما أعدَّ هلم من عذابٍ غري عذابِ النار كالزخمرير وحن: وقيل 
  .أنه استثناٌء من مدَّة السموات واألرض اليت فرضت هلم يف احلياة الدنيا : عاشرها 

  .أنَّهُ استثناٌء من الربزخ الذي يبني الدنيا واآلخرة : وحادي عشرها 
  .د زَُمر أنَُّه استثناٌء من املسافات اليت بينهم يف ُدُخولِ النَّار ، إذا دخوهلم إنَّما هو ُزمَراً بع: وثاين عشرها 

إالَّ ما شاَء ربُّك من تأخُّر قوم عن ذلك ، وهذا : كأَّنَّه قال » فَِفي النَّارِ « : أنَّه استثاٌء من قوله : عشرها : وثالث 
  .مرويُّ عن أيب سعيد اخلدري وجابر 

[ } النسآء إِالَّ َما قَدْ َسلََف  َما َنكََح آَباؤُكُْم مَِّن{ : كما شاء؛ كقوله : مبنزلة » إالَّ ما شاء « أنَّ : ورابع عشرها 
  .كما سلف : ، أي ]  ٢٢: النساء 

ما « لو شك ربُّك ، ألخرجهم منها ، ولكنه ال يشاُء؛ ألنَّه حكم هلم باخلُلود ، فتكون : أن معناه : وخامس عشرها 
  .نافية » 

إالَّ الزَّمان الذي شاءُه اهللا فال يكون : ، أي } فَِفي اجلنة { و } فَِفي النار { : أنَّه استثناء من قوله : وسادس عشرها 
يف النَّار وال يف اجلنَّة ، وميكن أن يكون هذا الزَّمانُ املستثىن هو الزَّمانُ الذي يفصلُ فيه بني اخللق يوم القيامة إذا 

يُد من دخُولِ النَّار واجلنة ، وأمَّا كان االستثناُء من الكون يف النَّار ، أو يف اجلنَّة؛ ألنه زمانٌ خيلُو فيه الشَّقيُّ والسَّع
إذا كان االستثناُء من اخللوِد فيمكن ذلك بالنسبة إىل أهل النار ، ويكوز الزَّمانُ املستثىن هو الزمانُ الذي فات أهل 

ا منها النار العصاةً من املؤمنني الذي خيرُجون من النَّار ويدُخلون اجلنَّة ، فلُسوا خالدين يف النار ، إذ قد أخرجو



وصاُروا إىل اجلنَّة ، وهذا مرويُّ عن قتادة والضَّحاك وغريمها والذين شقُوا على هذا شامل للكافر والعصاة هذا يف 
طرِف األشقياء العصاة ممكٌن ، وأمَّا يف الطَّرف اآلخر فال يتأتَّى هذا التأويل فيه ، إذ ليس منهم من يدخلُ اجلنة مثَّ ال 

  .خيلَّد فيها 
ميكُن ذلك باعتبار أن يكون أريد الزَّمان الذي فات أهل النَّار الُعصاة من املؤمنون فيها اجلنَّة : حيَّان قال أبو 

  .وُخلَّدوا فيها صدق على العصاِة املؤمنني وأصحابِ األعراف أهنم ما ُخلُِّدوا يف اجلنة ختليَد من دخلها ألوَّلِ وهلة 
وهذا حيُس انطباقه على هذه اآلية إذا محلنا االستثناء على إخراج الفسَّاق من } ا ُيرِيُد إِنَّ رَبََّك فَعَّالٌ لَِّم{ : مث قال 

اظهرُت القهر والقدرة ، مث أظهرُت املغفرة والرَّمحة؛ ألنَّي فعالٌ ملا أريُد ، وليس ألحد عليَّ : النَّارِ ، كأنَّه تعاىل يقول 
  .حكم ألبتَّة 

  } َوأَمَّا الذين ُسِعدُواْ{ : قوله 
أسعدهُ : عسده اللَُّه ، أي : والباقون بفتحها ، فاألوىل من قوهلم . بضمِّ السني » سُِعُدوا « قرأ األخوان حفٌص 

  .سعده اهللا مبعىن أسعده : حكى الفرَّاُء عن هذيل أهنا تقولُ 
ورد سعده اهللا فو : شريي وقال ابن الق. َسِلَم فهو سليم وُسِعد فهو مسعود : سَِعد فهو َسعِيد ك : وقال اجلوهريُّ 

  .مسعود ، وأسَْعده فهو ُمسَْعد 
  .سعده وأسْعده فهو مسُعود ، استغنوا باسم مفعول الثالثي : يقال : وقيل 

سُِعَد الرجلُ : يقال : وقال أبو عمرو ابن العالِء . فعل وأفعل : مها لغتنان مبعىن يعين : وحكي عن الكسائي أنَّه قال 
مكان : وال ُحجَّة فيه؛ ألنه يقال : قيل » َمْسعو « : احتجَّ الكسائيُّ بقوهلم : اهللا وقال بعضهم أسعده : ، كما يقال 

  .وُسمِّي به » فهي « مسعود فيه مث حذف 

  .مع علمه بالعربيَِّة ، ولعجُب من تعجُّبه » ُسِعدوا « وكان عليُّ بن سليمان يتعجَّب من قراءة الكسائي 
وهي لغةٌ قليلة شاذةٌ ، » مسعود « : بضمِّ السِّني محالً على قوله » ُسعِددوا « والكسائي قراءةُ محزة : قال مكيُّ 

: كأنَُّه من أسعده اهللا ، وال يقالك سعده اهللا ، وهو مثل قوهلم : ، إنَّما جاء على حذف الزَّواد » مسود « : وقوهلم 
وضمُّ السني بعيٌد عند . سعده اهللا : يقال ذلك ، كما ال يقال  أجنَُّه اهللا فهو جمنون ، أتى على َجنَّةُ اهللا ، وإن كان ال
  .وهذا غُري معروٍف يف اللغِة ، وال هو مقيٌس : أكثر النحويني إال على حذف الزوائد وقال أبو البقاء 

  فصل
وها هنا وجه آخر ، االستثناُء يف اباب السُّعداِء جيُب محله على كل الوجوِه املذكورة فيما تقدَّم ، : قال ابُن اخلطيب 

َوَعَد اهللا { : وهو أنُ رمبا اتفق لبعضهم أن يرفع من اجلنَّة إىل املنازل الرَّفيعة اليت ال يعلمها إالَّ اهللا تعاىل ، لقوله 
  ] . ٧٢: التوبة [ } َورِْضَوانٌ مَِّن اهللا أَكَْبرُ { : إىل أن قال ]  ٧٢: التوبة [ } املؤمنني واملؤمنات َجنَّاٍت 

يقتضي إعطاًء « فِفي اجلنَِّة خالديَن : ُنِصَب على املصدر املؤكذ من عىن اجلملة قبله؛ ألن قوله } َعطَآًء { : ه قول
اسم مصدر واملصدر يف احلقيقة اإلعطاء على األفعال ، أو يكونُ « عطاء » يعطيهم عطاًء ، و : وإنعاماً فكأنَُّه قيل 

، أو منصوب مبقدَّرِ موافق له ، أي ]  ١٧: نوح [ } نبََتكُْم مَِّن األرض َنبَاتاً واهللا أَ{ : على حذف الزَّوائد ، كقوله 
املقطوع ، ويقال : نعته ، واجملذوذُ « غََري جمذُوِذ » و . تناولُت : عطوُت معىن : فنبتُّم نباتاً ، وكذلك هنا ، يقال : 

جلدِّ وباملهلة يف املعىن ، إالَّ أنَّ الرَّاغب جعل جدَّ لفُتات الذَّهب والفضَّة واحلجارة ُجذاذ من ذك ، وهو قريب من ا
وُتصُوِّر من جددتث األرض » : جدَّ يف سريه َيجِدُّ جدا ، مث قال : قطع األرض املستوية ، ومنه : باملهملة مبعىن 

مث جعل الكل  جددُت الثوَب إذا قطعته على وجه اإلصالح ، وثوٌب جديد أصله املقطوع ،: القطُع املُجرد ، فقيل 



عتا وعثَا ، وكتب وكثب : والظَّاهر أنَّ املاتدتني متقاربتان يف املعىن ، وقد ذكرت هلا نظائر حنو « ما أحدث إنشاؤه 
.  

  فصل
  .ومل خيرب بالذي يشاُء ألهل النَّار } َعطَآًء غَْيَر َمْجذُوٍذ { : أخربنا اهللا بالذي يشاء ألهل اجلنَّة ، فقال : قال ابن زيد 

ليأتنيَّ على جهنَّم زمان ويل فيها أحٌد ، وذلك بعدما يلبثوا فيها أحقاباً وعن أيب هريرة مثلُه ، : ال ابن مسعود وق
  .أالَّ يبقى فيها أحٌد من أهل اإلميان ، وأما مواضع الكافر فممتلئه أبداً : وقد تقَدم ، ومعناه عند أهل السُّنة 

ملا شرح أقاصيص عبدة األوثان ، وأتبعه بأحوال « ِممَّا يعبُد هؤالِء » شك : أي } فَالَ َتُك ِفي ِمْرَيٍة { : قوله 
فال َتكُ » : أحوال الكفار من قومه ، فقال  -عليه الصالة والسالم -األشقياء ، وأحوال السعداء شرح للرسول 

رف الكالم ، مل يبق عند التلفظ وحذف النون؛ لكثرة االستعمال؛ وألنَّ النون إذا وقعت ط« يف مريٍة ممَّا يعبُد هؤالِء 
مصدرية ، وجيوز أن « ِممَّا يعبُد آباؤَنا » و « ِممَّا يعُبُدونَ » يف « ما » به إال جمّرد الغَنة ، فال جرم أسقطوه و 

كما كان : ، وفيه إضمار ، أي « ما يعبدون إالَّ كما يعبد » تكون األوىل امسية دون الثانية ، واملعىن أنَُّهم ضالل 
وحيتمل أن يكون املراد أهنم ، « غري منقُوص » حقَّهم من اجلزاء « وإنَّا ملُوفُّوُهم َنِصيبُهم » عبُد آباؤُهْم من قبل ، ي

إنَّا : وإن كفروا ، وأعرضوا عن احلقِّ ، فإنا موفوهم نصيبهم من الرِّزق واخلريات الدنيويَّة ، وحيتمل أن يكون املراد 
  .العذر وإظهار الدالئل وإرسال الرُسل وإنزال الكتب  ملوفُّوهم نصيبهم من إزاحة

  :ويف ذلك احتماالن » َنِصيبُهم « حالٌ من » غري منقُوصٍ « قوله 
أن تكون حاالً مؤكِّدة؛ ألن لفظ التوفيه يشعرُ بعدم النقص ، فقد استفيد معناها من عاملها ، وهو شأنُ : أحدمها 
  .املؤكدة 
  .ة أن تكون حاالً مبن: والثاين 

جيوز أن ُيوفَّى ، وهو : حاالً من النَّصب املُوفَّى؟ قلُت » غْير منقُوصٍ « كيف ُنصب : فإن قلت : قال الزخمشريُّ 
فظاهر هذه » وفَّْيُته شطر حقَّه ، وثُلثَ حقِّه ، وحقِّه كامالً وناقصاً « : ناقٌص ، ويوفَّى وهو كامل؛ أال تراك تقولُ 

وفيته شطر حقِّه « : هذه مغلطة ، إذا قال : إال أن أبا حيَّان قال . املها حمتمل ملعناها ولغريه العبارة أهنا مبنيةٌ ، إذ ع
: أعطيته الشطر والثلث كامالً مل أنقصه شيئاً ، وأما قوله : فالتوفية وقعْت يف الشَّطْر ، وكذا يف الثُلُث ، واملعىن » 
وفِّْيُته حقِّه » : ويف منع الشيخ أن يقال « : قال شهاُب الدِّين . وفية فال يقالُ ملنافاته التَّ» وحقِّه كامالً وناقصاً « 

  .» نظٌر ، إذ هو شائعٌ يف تركيبات النَّاس املعترب قوهلم؛ أل املراد بالتَّوفيه مطلُق التَّأدية « ناقصاً 

) ١١٠(ِمْن َربَِّك لَقُِضيَ َبْينَُهْم َوإِنَُّهْم لَِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيبٍ  َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب فَاْخُتِلَف ِفيِه َولَْولَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت
فَاْسَتِقْم كََما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َولَا َتطْغَْوا إِنَُّه ) ١١١(َوإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَُيَوفَِّينَُّهْم رَبَُّك أَْعَمالَُهْم إِنَُّه بَِما َيْعَملُونَ َخبٌِري 

وَلَا َتْركَنُوا إِلَى الَِّذيَن ظَلَُموا فََتَمسَّكُمُ النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَوِْلَياَء ثُمَّ لَا ) ١١٢(َما َتْعَملُونَ َبِصٌري بِ
ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت ذَِلَك ِذكَْرى لِلذَّاكِرِيَن َوأَِقمِ الصَّلَاةَ طََرفَيِ النَّهَارِ َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيلِ إِنَّ الَْحَسنَاِت ) ١١٣(ُتْنَصُرونَ 

  ) ١١٥(َواْصبِْر فَإِنَّ اللََّه لَا ُيضِيُع أَْجَر الُْمْحِسنَِني ) ١١٤(

  .اآلية } َولَقَْد آَتْيَنا موسى الكتاب فاختلف ِفيِه { : قوله تعاىل 
ن إصرارهم على إنكار ُنُبوَِّة حممٍَّد صلى اهللا عليه وسلم وتكذبيهم ملَّا بيَّن إصرار كُفَّار مكَّة على إنكارِ التَّوحيِد ، وبيَّ



،  -عليهم الصالة والسالم -بكتابة ، بيَّن أنَّ هؤالء الكُفَّار كانوا على هذه السرية الفاجرِة ، مع كل األنبياء 
ضهم ، وذلك يدلُّ على وضرب لذلك مثالً ، وهي إنزالُ التوراة على موسى فاختلفوا فيه فقبله بعضهم وأنكره بع

  .أنَّ عادة اخللق هكذا 
: وقيل . يف شأنه : على باهبا من الظَّرفية ، وهو هنا جماز ، أي » يف « يف الكتابِ ، و : أي } فاختلف ِفيِه { : قوله 

. رهم بسببه ُيكثِّ: أي ]  ١١: الشورى [ } َيذَْرُؤكُْم ِفيِه { : هو سبُب اختالفهم ، كقوله تعاىل : هي سببية ، أي 
  .فمن مصدق به ومكذب كما فعل قومك بالقرآن ، ُيغَزِّي نبيَّهُ صلى اهللا عليه وسلم : أي : ومعىن اختالفهم فيه 

ولْوالَ كملةٌ « فاختلف عليه : أي  -عليه الصالة والسالم -ويكون الضًَّمري ملوسى » َعلَى « مبعىن » ِفي « : وقيل 
لعذَُّبوا يف احلالِ ، لكن قضاؤه أخَّر ذلك عنهم : أي » لقُِضيَ بينَُهم « : ذاب عنهم يف تأخري الع» سبقْت من ربَِّك 

  .يف دنياهم 
  .معناه أنَّ اهللا إنَّما حيكم بني املختلفني يوم القيامة ، وإالَََّ لكان الواجب متييز املُحقِّ من املبطل يف دار الدنيا : وقيل 
يعين أنَّ } َوإِنَُّهْم لَِفي َشكٍّ مِّْنُه مُرِيبٍ { : مث قال . غضبه ، وإالَّ لقضي بينهم املعىن ولوال أنَّ رمحته سبقت : وقيل 

من أراب إذا حصل الرِّيب لغريه ، أو صار هو يف نفسه ذا َرْيب ، » ُمريبٍ « كفَّار مكَّة لفي شكِّ من هذا القرآن 
  .وقد تقدَّم 
  .اآلية } َينَُّهم َوإِنَّ كُالًّ لَّمَّا لَُيَوفِّ{ : قوله تعاىل 

هذه اآلية الكرمية ممَّا تكلم النَّاس فيها وحديثاً ، وعسر على أكثرهم تلفيقها وخترجياً فقرأ نافع وابن كثري وأبو بكر 
ويف سورة » يس « فقرأها مشدَّدةً هنا ويف » ملّا « وأمَّا . بالتخفيف ، والباقون بالتشديد » وإنْ « عن عاصم 

الطارق ، ابن عامر وعاصٌم ومحزة ، إالَّ أنَُّه عن ابن عامر يف الزخرف خالفاً ، فروى عنه  الزخرف ، ويف سورة
هشاٌم وجهني ، وروى عنه ابن ذكوان التخفيف فقط ، والباقون قرءوا مجيع ذلك بالتخفيف ، وتلخَّص من هذا أنَّ 

وأنَّ ابن عامر » ملَّا « وثقَّل » إنْ « عاصم خفَّف  خمففتني ، وأنَّ أبا بكر عن» ملَا « و » وإنْ « نافعاً وابن كثري قرأ 
فهذه » ملا « وخففا » إنَّ « معاً ، وأن أبا عمرو والكسائي شدََّدا » ملَّا « و » إنَّ « ومحزة حفصاً عن عاصم شدَُّدوا 

  .أربُع مرات للقراءة يف هذين احلرفني ، هذا يف املتواتر 
  :اءاٍت أخر وأمَّا يف الشَّاذ فقد قرئ أربُع قر

  .بالتشديد » ملَّا « ، و » كل « بتخفيفها ، ورفع » وإنْ كلٌّ « قراءة أيب واحلسن وأبان بن تغلب : إحدامها 

  .وال تشديدها » إنَّ « مشددة منونة ، ملْ يتعرَّضُوا لتخفيف » ملَّا « قراءة اليزيدي وسليمان بن أرقم : الثانية 
  .» كل « ورفع » إن « بتخفيف » وإنْ كلٌّ « : ف ابن مسعود كذلك قراءة األعمش وهي يف حر: الثالثة 
وقد اضطرب الناُس فيه اضطراباً كثرياً » وإنْ من كلّ إالَّ لُيوفِّينُهْم « الذي يف مصحف أيب : قال أبو حامت : الرابعة 

شهاب الدين فأمَّا قراءةُ ، حىت قال أبو شامة وأّما هذه اآلية فمعناها على هذه القراءات من أشكل اآليات؛ قال 
حدَّثنا من نثُق به أنَّه مسع من « : قال سيبويه . املخففة ، وهي لغةٌ ثانيةٌ عن العرب » إن « احلرميني ففيها إعمال 

  ] .اهلزج : [ ؛ كما قالوا « إنْ عمراً ملُْنطلٌق » : العرب من يقول 
  كَانْ ثَدَْيْيِه ُحقَّان. . ...  -٣٠٢٠

ُمشبهةٌ يف نصبها بالفعل ، والفعلُ يعمل حمذُوفاً كما يعمل غري حمذوٍف ، حنو « إنْ » أنَّ : ه من القياس َوَوْجُه: قال 
  .ال أْدر : وكذلك « فال تُك يف مريٍة « » لَْم يُك زيداً ُمنطلقاً » : 

أن تعمل ، وأن هتمل ك أنَّ هذه األحرف إذا ُخفِّف بعضها جاز : وهذا مذهبُ البصريني ، أعين : قال شهاُب الدٍّين 



]  ٣٢: يس [ } َوإِن كُلٌّ لَّمَّا َجِميٌع لَّدَْيَنا ُمْحَضُرونَ { : واألكثُر اإلمهالُ ، وقد أمجع عليه يف قوله « إنْ » : 
ولكنَُّهما ال يعمالن يف مظهر وال ضمي بارز إال ضرورة ، « كأنْ » بالفتح ، و « أنْ » وبعضها جيبُ إعماله ك 

  .« لكن » إمهاله عند اجلمهور ك وبعضها جيب 
املخففِة ، والسَّماعُ ُحجَّةٌ عليهم؛ بدليل هذه القراءة املتواترة؛ وقد « إن » وأمَّا الكوفيون فُيوجبون اإلمهال يف 

  ]الطويل : [ أنشد سيبويه على إعمال هذه احلروف خمففة قول الشَّاعر 
  سَّلمكَأنْ طبيةٌ َتْعطُو إىل وِارقِ ال. . ...  -٣٠٢١

  ]الطويل : [ مل نسمع العربَ ُتخفُِّف وتعملُ إال مع املكينِّ؛ كقوله : وقال الفراء 
  طالقِك ملء أْبَخلْ وأنتِ صديُق... فلو أْنِك يف يومِ الرَّخاِء سألتين  -٣٠٢٢

: [ ويه ، وقول اآلخر وقد تقدَّم ما أنشدُه سيب« ألنَّ املكين ال يظهُر فيه إعراٌب ، وأمَّا مع الظاهر فالرفع » : قال 
  ]الرجز 
  .« إنْ » اللِّيُف هذا ما يتعلق ب : واخلُلُْب . احلَْبلُ : الرَّشاء ... كأنْ وريديِه رشاُء ُخلْبِ  -٣٠٢٣

» جيوز أن تكون موصولة مبعىن « وَما » الدَّاخلةُ يف اخلرب ، « إنْ » يف هذه القراءة فالالَُّم فيها هي الُم « ملا » وأمَّا 
« ما » ، فأوقع ]  ٣: النساء [ } فانكحوا َما طَاَب لَكُْم مَِّن النسآء { : واقعةً على ما يعقلُ ، كقوله تعاىل « ي الذ

: جواُب قسم مضمر ، واجلملةُ من القسم وجوابه صلةٌ للموصولِ ، والتقديُر « لُيوفِّينَُّهْم » على العاقل ، والالَُّم يف 
« ما » نكرةً موصوفة ، واجلملة القسمية وجواهبا صفةٌ ل « ما » ينَُّهْم ، وجيوز أن تكون وإن كالًّ للذين واهللا لُيوفِّ

  .والتقدير وإنْ كالًّ خللٌق أو لفريٌق واهللا ليوفينَّهم 

  .» إنْ « واملوصولُ وصلته أو املوصوُف وصفته خربٌ ل 
، كما » ما « لالَّمان واتفقا يف اللفظ فصل بينهما ب الالَُّم األوىل هي املوِّطئة للقسم ، وملَّا اجتمع ا: وقال بعضهم 

هنا زائدٌ جيء » ما « آأْنت ، فظاهُر هذه العبارة أنَّ : وبني اهلمزتني؛ حنو » َيْضربانِّ « فصل باأللف بني النُّونني يف 
الُعْرُف أن : فقال » إنْ « الم  هبا للفصل ، إصالحاً للفظ ، وعبارةُ الفارسي مؤذنةٌ هبذا ، إالَّ أنَُّه جعل الالَّم األوىل

تدخل الم االبتداء على اخلربِ ، واخلُرب هنا هو القسُم ، وفيه الٌم تدخل على جوابه ، فلمَّا اجتمع الالَّمان ، والقسمُ 
والالَّم وقد صرَّح » إنَّ « كما فصلُوا بني » َما « حمدوٌف واتفقا يف اللفظ ويف تلقي القسم ، فصلوا بينهما ب 

  .مزيدةٌ » ما « موطئةٌ للقسم ، و » ملا « والالَّم يف : خمشريُّ بذلك فقال الز
ويف هذا نطٌر؛ ألنَّ الفارقة إنَّما يؤتى . هي الفارقةُ بني املخفَّفِة من الثقيلة والنَّافية » ملا « والالَُّم يف : وقال أُبو شامة 

إن زيٌد لقائٌم وهي يف اآلية الكرمية معملةٌ ، فال : عند إمهاهلا؛ حنو هبا عند التباسها بالنَّافية ، وااللتباُس إنَّما جييُء 
  .إنَّها فارقةٌ : التباسَ بالنَّافية ، فال يقال 

  :ثالثة أوجه » ما « ، و » الالَّم « فتلخص يف كلِّ من 
  .» أن « يف الالم أهنا لالبتداء الدَّاخلِةعلى خرب : أحدمها 

  .الم موطئة للقسم : الثاين 
أهنا : أهنا نكرة الثالث : الثاين . أهنا موصولة : » ما « وأحدمها يف . أهنا جواب القسم كررت تأكيداً : لثالث ا

  :وأمَّا قراءة أيب بكر ففيها أوجه . مزيدة للفصل بني الالَّمني 
» ِمْن « كسر امليم على أنَّها ب» ِملْن َما « قولُ الفرَّاِء ومجاعة من حناة البصرة ، والكوفة ، وهو أنَّ األصل : أحدمها 

ملن الذين اهللا ليوفِّينَُّهم ، أو ملْن خلقٍ واهللا : املوصولة ، أو املوصوفة ، كما تقرَّر ، أي » ما « اجلارة ، دخلت على 



وجب إدغامها؛ فقُلبُت ميماً وأدغمت ، فصار اللفظ » ما « : ليوفِّينَُّهْم ، فلمَّا اجتمعت النونُ ساكنة قبل ميم 
« : قال نصر بن علي الشريازي » ملَّا « اللفظ ثالثة أمثال ، فخففت الكلمة حبذف إحداها ، فصار اللفظ كما ترى 

فانقلبت النُّونُ أيضاً ميماً لإلدغام ، فاجتمعت ثالثُ ميمات ، فحذفت إحداُهنَّ « َما » اجلارَّة ب « ِمْن » وصل 
فانكحوا { : وهو اسٌم جلماعة النَّاسِ ، كما قال تعاىل » َمْن « هنا مبعىن » ما « و : قال . » بالتشديد « ملَّا » فبقى 

وإنْ كالًّ من الذين ليوفينَّهم ربُّك أعماهلم ، : من طاب ، واملعىن : أي ]  ٣: النساء [ } َما طَاَب لَكُْم مَِّن النسآء 
  .أو مجاعة ليوفِّينَُّهم ربُّك أعماهلم 

  .» ملْن خلق ليوفينَّهم : حذفت امليم املكسورة ، والتقدير « : حملذوفة فقال وقد عيَّن املهدويُّ امليم ا

على أنَّها موصولة ، أو موصوفة ، » َمْن « : بفتح ميم » ملَْن َما « : أن يكون األصل : قول املهدوّي ومكي : الثاين 
بعدها ، فاجتمع ثالثُ ميماتن فحذفت فقلبت النون ميماً ، وأدغمت يف امليم اليت : بعدها مزيدةٌ ، قال » ما « و 

وإن كالًّ خللٌق لوفينَُّهم ربك أعماهلم ، : قال مكي والتقديُر » ملَّا « : الوسطى منهنَّ ، وهي املبدلةُ من النون ، فقيل 
زعم بعُض النَّحويني أن : فترجُع إىل معىن القراءة األوىل بالتخفيف ، وهذا الذي حكاه الزجاج عن بعضهم فقال 

وهذا القولُ ليس بشيٍء؛ : ثُم قلبت النُّونُ ميماً ، فاجتمعت ثالثُ ميمات فحذفت الوسطى قال » ملَْن َما « صلُه ا
  .الجيوُز بعضها؛ ألنَّها اسٌم على حرفني » َمْن « ألنَّ 

ه الفارسيُّ فيبقى حرٌف واحد وقد ردَّ» َمْن « هذا خطأ؛ ألنَُّه حتذف النونُ من : قال أبو إسحاق : وقال النحاُس 
فأن ال جيوز احلذُف » قدم مالك « : إذ مل يقو اإلدغام على حتريك السَّاكن قبل احلرِف املدغم يف حنو : أيضاً فقال 
وملْ حيذف منها » ملْن َما « على أنَّ يف هذه السورة ميماتٍ اجتمعتْ يف اإلدغام أكثر ممَّا كانت جتتمع يف : أجدُر قال 

فإذا مل حيذف شيٌء من هذا فأنْ ال حيذف ]  ٤٨: هود [ } وعلى أَُممٍ مِّمَّن مََّعَك { : تعاىل  شيٌء ، وذلك يف قوله
  .مث أجدُر 

فيها ميمان وتنوين ، والتنوين » أمماً « مثانيةُ ميماٍت ، وذلك أنَّ » أمم ممَّن معك « اجتمع يف : قال شهاُب الدين 
املوصولة فيقلبان أيضاً ميماً » َمْن « اجلارة ، ونون » ِمْن « نونُ : نونان ومعنا » ِمْن « يقلب مييماً إلدغامه يف ميم 

فتحصَّل معنا مخُس ميماٍت ملفوِظ هبا ، وثالثٌ منقلبةٌ إحدامها عن » طمعك « إلدغامها يف امليم بعدمها ، ومعنا ميم 
  ]الطويل : [ بقول الشَّاعر »  ِلمْن ما» « ملَّا « تنوين ، واثنتان نون ، واستدلَّ الفراُء على أنَّ أصل 

  َعلى رأِسهِ ُتلِْقي اللِّسانَ ِمَن الفَمِ... وإنَّا ِملمَّا َنضْرُِب الكَْبَش ضْربة  -٣٠٢٤
  ]الطويل : [ وقول اآلخر 

  إذَا ُهَو أْعَيا بالسَّبيلِ َمصاِدرُْه... وإنِّي ِملمَّا أْصِدُر األْمَر وْجَهُه  -٣٠٥٢
» ملَّا « بتشديد ]  ٨١: اآلية [ } وإذا أخذ اهللا ميثاق النبني ملَا آتيتكم { : يف قراءة من قرأ وقد تقدَّم يف آل عمران 

ففعل فيه ما تقدَّم ، وهذا أحُد األوجه املذكورة يف ختريج هذا احلرف هناك يف سورته ، » ملن ما « : أنَّ األصل 
} لَِّكنَّ ُهَو اهللا رَبِّي { حسٌن ، وهو قريٌب من قوهلم يف قوله وما قاله الفرَّاء استنباطٌ : وقال أبو شامة . فالتفت إليه 

أمَّا أنت : لكنم أنا ثُمَّ حذفت اهلمزةُ ، وأدغمت النون يف النُّون ، وكذا يف قوهلم : إنَّ أصله ]  ٣٨: الكهف [ 
ذفٌ ألبتَّة ، وإنَّما كان حيسنُ وفيما قاله نظٌر ، ألنَُّه ليس فيه ح. منطلقاً انطلقت ، قالوا املعىن ألن كنت منطلقاً 

وما : التنظُري أن لو كان فيما جاء به إدغاٌم حذف ، وأمَّا جمرَُّد التَّنظري بالقلب واإلدغام فغُري طائلِ ، مث قال أبو شامة 
« ديد من الفرَّاء ، ثَم الفراء أراد أن جيمع بني قراءيت التَّخفيف والتَّش: أحسن ما استخرج الشَّاهد من البيت يعين 



حبذف الياء ]  ٩٠: النحل [ } والَغْ َيعِظُكُم { ثُمَّ ُتخفَُّف ، كما قرأ بعُض القرَّاِء « يف معىن واحد ، فقالك » ملَّا 
  ] .الوافر : [ عند الياء؛ أنشدين الكسائيُّ 

  لََديْ َيتباَشُرونَ بَِما لَِقينَا... وأْشَمتَّ الُعداةَ بَِنا فأْضَحْوا  -٣٠٢٦
فبقيت « لََدّي » حذفت ياُء اإلضافة من : األوىل أن يقال : قال شهاُب الدِّين . « ياؤه الجتماع الياءات فحذفت 

باإلسكان ]  ٤٢: هود [ } يا ُبَنْي { وهو مثلُ قراءِة من قرأ « لََدى » الياُء السَّاكنةُ قبلها املنقلبةُ عن األلف يف 
  .فثابتةٌ لداللتها على املضارعة « ونَ َيَتَباشُر» على ما سبق ، وأمَّا الياُء من 

  ]الرجز : [ مث قال الفرَّاُء 
إىل » إىل القادمِ؛ فحذف الالَّم وتوجيُه قوهلم من آخرها إلقادم أنَّ ألف : يريد ... كأنَّ ِمْن آِخرَِها إلقَاِدمِ  -٣٠٢٧

ريف من القادم ساكنة ، ومهزة الوصل ساكنةٌ ، والم التَّع« إىل » حذفت اللتقاِء الساكننيِ ، وذلك أنَّ ألف « 
والم التعريف ، فحذفت الثانية على رأيه ، « إىل » الم : حذفت درجاً ، فلما التقيا حذف أوهلما فالتقى المان 

القادمِ » غري اهلمزة فاتصلت بالم « إىل » واألوىل حذف األوىل؛ ألنَّ الثانية دالة على التعريف ، فلم يبق من حرف 
هبمزة مكسورة ثابتةً درجاً؛ ألهنا مهزة « ِمْن آخرَِها إلقاِدمِ » مزة على كسرها؛ فلهذا تلفظ هبذه الكلمة فبقيت اهل« 

من : يريدون « َبلَْعنَْبرِ » و « َعلْماِء بُنو فُالٍن » و « ِملْكذبِ » : وهذا قريٌب من قوهلم : قال أُبو شامة . قطع 
  ]املنسرح : [ يريُد قوله :  -رمحه اهللا -و الَعْنربِ ، قال شهاُب الدين الكذبِ ، وعلى املاِء بُنو فُالٍن ، وبُن

  غَْيُر الذي قَد ُيقَالُ ِملْكَذبِ... أْبِلغْ أَبا َدخَْتُنوَس مألُكَة  -٣٠٢٨
  ]الطويل : [ الرِّسالة ، وقول اآلخر : املأكلة 
  فَْت َعلَْماِء غُْرلَةُ َخالِدولِكْن طَ... فََما َسَبَق القَْيِسيُّ ِمْن ُسوِء فعلِه  -أ٣٠٢٩

  ]اخلفيف : [ الغُْرلة القُلفة ، وقول اآلخر 
  فَْوَق طَْيرِ لََها ُشُخوُص اِجلمالِ... َنْحُن قَْوٌم ِملْجِنيِّ يف زيِّ ناسٍ  -ب٣٠٢٩

االسم وهذا مقيٌس ، وهو أن الم التعريف ، إذا ظهرت يف : قال التربيزي يف شرح احلماسة . ِمن اجلنِّ : يريد 
أكلُت ماخلُْبزِ ، ورَكَْبْت ِملخَْيلِ ، وَحملُت ِملَْجَملِ : حذف الساكُن قبلها؛ ألن الساكن ال يدغم يف الساكن؛ تقول 

.  
  ]املنسرح : [ ال حتذف إالَّ ضرورة ، وأنشد « ِمْن » وقد ردَّ بعضهم قول الفرَّاء بأنَّ نون 

  ملْكَذب. .. . .  -٣٠٣٠
وهذا ليس » : بالتَّخفيف ، مثَّ شددت ، وإىل هذا ذهب أبو عثمان ، قال الزَّجَّاج « ملَا  »أنَّ أصلها : الثالث 

« : بشيٍء؛ ألنَّا لَسَنا ُنثَقِّل ما كان على حرفني ، وأيضاً فلغةُ العربِ العكس من ذلك ُيَخفِّفُون ما كان ُمثَقَّّالً حنو 
رأيُت فرجا ، وقصبا ، مث أجرى : قف عليها شدَّدها ، كما قالوا يف توجيه إنَّه ملَّا و: وقيل » ُربَّ « يف » ُرَب 

الوصل جمرى الوقف ، ويف هذا نظٌر؛ ألنَّ التَّضعيف إنَّما يكونُ يف احلرف إذا كان آخراً ، وامليُم هنا حشٌو؛ ألنَّ 
  ]الرجز : [ إنَّه أجرى احلرف املتوسط جمرة املتأخِّر؛ كقوله : األلف بعدها ، إالَّ أن يقال 

القََصَب ، فلمَّا أشبع الفتحة تولَّدت منها ألٌف ، وضعَّف احلرف؛ : يريد ... ِمثْلَ احلَريقِ َوافََق القَصَبَّا  -٣٠٣١
  ]الرجز : [ وكذلك قوله 

  كأنَّ َمْهواَها َعلى الْكَلْكَلِّ... بَِبازلٍ وْجَناَء أْو َعْيَهلِّي  -٣٠٣٢



اإلطالقِ ، وقد ُيفرَّق بأنَّ األلف والياء يف هذين البيتني يف حكم الطَّرح؛ ألنَّهما َنشَآ  شدَّد الالم مع كوهنا حشْواً بياء
  .فإنَّها أصليةٌ ثابتةٌ ، وباجلملة فُهو وجٌه ضعيٌف جدا » ملَّا « : من حركٍة خبالف ألف 

لتَّأنيث ، مل تصرفه ، وإنْ جعلتها لإلحلاق فإن جعلت ألفُه ل» فَْعلى « بالتنوين مث بني منُه » ملًّا « أنَّ أصلها : الرابع 
: أي مجعُتُه ، والتقدير : لََمْمُتُه : بالتنوين وعدمه ، وهو مأخوذ من قولك » تَْترى « صرفتُه ، وذلك كما قالوا يف 

يفيُد معىن زائداً » مجيعاً « ، وال شكَّ أنَّ » كل « فيه معىن التوكيد ك » َجميعاً « وإن كُالًّ مجيعاً لويفينَُّهْم ، ويكون 
  .بالتنوين » ملَّا « : ويدلُّ على ذلك قراءة من قرأ : عند بعضهم قال » كل « على 

بالتنوين أيضاَ ، مثَّ أبدل التنوين ألفاً وقفاً ، مث أجري الوصل جمرى الوقف ، وقد منع » ملًَّا « أنَّ األصل : اخلامس 
ما جيوز يف الشعر يعين إبدال التنوين ألفاً وصالً إجراًء لُه جرى الوقف ، ألنَّ ذلك إنَّ: من هذا الوجه أبو عبيدة قال 

  .بالتنوين » ملَّا « وسيأيت توجيه قراءة 
يف هذا املعىن بعيد ، وحذُف التنوين من املُْنَصرف يف الوصل أبعُد ، فإن قيل « ملَّا » استعمالُ « : وقال ابُن احلاجبِ 

املُْنصَرف فهو أبعُد ، إذ « ملَّا » وُمنَِع الصرف ألجل ألف التأنيث ، واملعىن فيه مثل معىن  فعلى من اللَّمِّ ،« ملَّا » : 
فعلى هبذا املعىن وال بغريه ، مث كان يلزُم هؤالء أن مييلوا كمن أمال ، وهو خالُف اإلمجاع ، وأن « ملَّا » ال يعرُف 

  .» يكتبوها بالياء ، وليس ذلك بستقيم 
قالُه أبو الفتح وغريه ، وهذا وجهٌ ال اعتبار به ، فإنَّه مبينُّ على وجهٍ » إال « زائدة كما تزاد » ملَّا « أنَّ : السادس 

إالّ « مبعىن » ملَّا « ، و » ما « نافيةٌ مبنزلة » إنْ « أنَّ : السابع _@_ . تأيت زائدة » إالَّ « ضيف أيضاً ، وهو أنَّ 
َوإِن كُلُّ ذَِلكَ { ما كلُّ نفس إالَّ عليها : أي ]  ٤: الطارق [ } مَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّ{ : فهي كقوله » 

النافية ال » إنْ « واعترض على هذا الوجه بأنَّ . ما كل ذلك إال متاع : أي ]  ٣٥: الزخرف [ } لَمَّا َمَتاعُ 
منصوبٌ بإضمار فعلٍ ، » كالًّ « لك بأنَّ تنصُب االسم بعدها ، وهذا اسٌم منصوٌب بعدها وأجابَ بعضهم عن ذ

وِمن هنا كانْت أقلَّ إشكاالً من : وإن أرى كالًّ ، وإن أعلُم وحنوه ، قال : فقدَّرُه قوٌم منهم أبو عمرو ابُن احلاجبِ 
ف النًَِّفي قراءة ابن عامر لقبوهلا هذا الوجه غُري ُمْستبعٍد ذلك االستعباد وإنْ كان يف َنْصبِ االسم الواقعِ بعد حر

  ]الوافر : [ استبعاٌد ، ولذلك اختلف يف مثل 

  َيُدلُّ َعلى ُمَحصِّلٍة َتبِيُت... أالَ َرُجالً جزاهُ اللَُّه خَْيراً  -٣٠٣٣
هل هو منصوب بفعل مقدَّر ، أو نوِّن ضروةً؟ فاختار اخلليلُ إضمار الفعلِ ، واختار يونس التنوين للضَّرورة ، 

ويف هذا التقدير بعدٌ . وإن كالً إالَّ ليوفِّنيَّ لُيوفِّينَّهم : ، والتقدير » لُيوفِّينَُّهم « : من لفظ » ملَّا  «وقدَّرُه بعضهم بعد 
بنصِّ اخلليل » إالَّ « : مبعىن » ملَّا « : ال يعمل فيما قبلها ، واستدل على جميء » إالَّ « كبٌري أو امتناع؛ ألنَّ ما بعد 
إالَّ فعلت : سألتك باهللا ملَّا فعلت أي : وهي لغةُ هذيل ، يقلولون : قال بعضهم . زَّجَّاج وسبويه على ذلك ونصره ال

.  
فلْم « إالَّ » بتأويل « ملَّا » أمَّا من شدَّد « : قال أبو عبيٍد » إالًّ « : مبعىن » ملَّ « : وأنكر الفرَّاء وأبو عبيدة وردود 

إالَّ أخاَك ، وهذا غُري موجودٍ : قام القوم ملَّا أخاك ، يريُد : مُه أن يقول جنْد هذا يف كالم العربِ ، ومن قال هذا لز
باهللا ملَّا : فهو وجهُ ضعيٌف ، وقد قالت العرُب يف اليمني « إالَّ » مبنزلة « ملَّا » وأمَّا من جعل « : وقال الفرَّاُء » 

عر ، وال غري غريه ، أال ترى أنَّ ذلك لو جاء لسمعت قمت عنا ، وإالَّ قمت معنا ، فأمَّا يف االستثناء فلم تقله يف ش
ُمطلقاً ، والفراء جوَّز ذلك يف القسم « إالَّ » ملَّاط مبعىن « فأبو عبيد أنكر جميء » ذهب النَّاُس ملَّا زيداً : يف الكالم 

ملَّا « ، ألنَّ » إالَّ « عىن ال يصلُح أن تكونَ مب» :  -ههنا« ملَّا » يف تشديد  -خاصةً ، وتبعه الفرسي يف ذلك ، فقال



وردَّ النَّاس قوله مبا حكاه اخلليل وسيبويه ، وبأنَّها لغة ُهذْيل مطلقاً ، وفيه نظٌر ، فإنَُّهْم ملَّا « هذه ال تفارق القسم » 
قال أبو و. نشدتك باهللا ملَّا فعلت ، وأسألك باهللا ملَّا فعلت : حكوا لغة هذيل حكوها يف القسم كما تقّدضم من حنو 

: ال ختتص بالقسم ما معناه « إالَّ » مبعىن « ملَّا » يف هذه اآلية على تقدير أنَّ « ملَّا » : علي أيضاً مستشكالً لتشديد 
« ملَّا » أنَّ تشديد : ال ختتص بالقسم ما معناه « إالَّ » مبعىن « ملَّا » يف هذه اآلية على تقدير أنَّ « ملَّا » : أنَّ لتشديد 

، وإذا نصب باملَُخفَّفِة كانت مبنزلة » كالً « ألنَّه قد ُنِصَب هبا » : أم خفَّفت ، قال « إن » سواء شدَّدت  ضعيٌف
إنَّ زيداً إالَّ منطلق؛ لنَّ اإلجياَب بعد نفي ، ومل يتقدَّم هنا إالَّ إجياب مؤكدة ، فكذا ال حيسن : املثقلة ، وكا ال َيْحُسن 

: نشدُتك اهللا إالَّ فعلت ، وملَّا فعلت؛ ألنَّ معناه الطَّلب ، فكأنَُّه قال : ، ألنَُّه مبعناه ، وإنَّما ساغ إنَّ زيداً ملَّا منطلق : 
  ما أطلُب منك إالَّ ِفْعلك ، فحرُف الن َّيف مراٌد مثل

« : ه إالَّ شرُّ ، قال ما أهرَّ: أي » شرُّ أهرُّ ذا ناب « : ، ومثَّل ذلك أيضاً بقوهلم ]  ٨٥: يوسف [ } تَاهللا َتفَْتأُ { 
  .» وليس يف اآلية معىن النَّفي وال الطَّلب 

ومل يبعد فيما قال وروي عن الكسائي أيضاً أنَّه : قال الفرسيُّ » ملَّا « ال أعرف وجه التَّثقيل يف : وقال الكسائي 
قال بعضهم قَْوالً ، وال : قال الزَّجَّاُج :  الثامن_@_ . اللَُّه عزَّ وجلَّ أعلُم هبذه القراءة ، ال أعرُف هلا وجهاً : قال 

مثَّ أتبع ذلك بكالم ]  ٤: الطارق [ } إِن كُلُّ َنفْسٍ لَّمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ { مثل » إالَ « يف معىن » ملَّا « أنَّ : جيوز غريه 
أجريتَ املشددة كذلك يف املعىن ، ف» ما زيٌد إالَّ منطلق : إنْ زيٌد ملنطلق « طويل مشكل حاصلُه يرجع إىل أنَّ معىن 

وإثباتٌ » إنْ « إذا كانت الالم يف خربها ، وعملها النَّصيب يف امسها باقٍ حبالة مشددة وخمففة ، واملعىن نفيٌ ب 
لتركيب يف مثل هذا ا» إالَّ « ، وقد تقدَّم إنكاُر أيب علّي على جواز » إالَّ « مبعىن » ملَّا « و » إالَّ « بالالَّم اليت مبعىن 

  :وأمَّا قراءةُ ابن عامر ومحزة وحفصل ففيها وجوه . اليت مبعناها؟ » ملَّا « ، فكيف ُجيوُز 
فالكالُم فيها كما » ملَّا « املشددة على حاهلا ، فلذلك نصب ما بعدها على أنَّه امسها ، وأمَّا » إنَّ « أنَّها : أحدمها 

بالفتح ، ومجيع تلك األوجه املذكورة تعوُد هنا ، والقولُ « أو لََمْن َما  بالكسر ،» لَِمْن َما « تقدَّم من أنَّ األصل 
: هيا ملخففة ثقلت » إنَّ : قال املازينُّ : الثاين . مشكلٌ كما تقدَّم حتريره عن أب علي وغريه « إالَّ » بكوهنا مبعىن 

وهذا قولٌ ساقطٌ جدا ال اعتبار » إالَّ « مبعىن » وملَّا « ومعناها املثقلة ، » إنَّ « كما خففت » َما « وهي نافيةٌ معىن 
  .بعدها منصوٌب ، والنافيةُ ال تنصُب » كالًّ « النافية ، وأيضاً ف » إنْ « به ، ألنَُّه مل ُيعَْهْد تثقيلُ 

من جوازِ  هذه هي اجلازمة فحذف فعلها للدَّاللِة عليها ، ملا ثبت» ملَّا « :  -يف أماليه -قال أُبو عمرو بُن احلاجب
وإنَّ كُالً ملَّا يهملوا أو : وهو سائغٌ فصيح ، ويكونُ املعىن » خرجُت وملَّا ، وسافرُت وملَّا « : حذف فعلها يف قلوهم 

، مثَّ فصَّل ]  ١٠٥: هود [ } فَِمْنُهمْ َشِقيٌّ َوسَِعيٌد { : يتركُوا ملا تقدَّم من الدَّاللِة عليه من تفصيل اجملموعني بقوله 
وما أعرُف وجهاً أشبَه من « : قال } لَُيَوفِّيَنَُّهْم َربُّكَ أَْعَمالَُهْم { : ياَء والسُّعداء ، وجمازاهتم ثُمَّ بيَّن ذلك بقوله األشق

  .» والتَّْحِقيُق يَأَبى استعادُه « : ، قال » هذا ، وإن كانت النفوُس َتْستبعُدُه من جهة أنَّ مثلُه ملْ يرْد يف القرآن 

ألنَّها لنفي قَْد فعل ، وقد : حيذُف جمزومها باطِّراٍد ، قالوا » ملَّا « وقد نصَّ النَّحويون على أنَّ : الديِّن  قال شهاُب
  ]الكامل : [ حيذف بعدها الفعل؛ كقوله 

  ملَّا تزلْ بِرَحاِلَنا وكأنْ قَِد... أِفَد التَّْرحُّلْ غَْيَر أنذَ رِكَابَنا  -٣٠٣٤
كذلك مْنفيُه ، وممَّن نصَّ عليه الزخمشريُّ ، على حذف جمزومها ، وأنشد يعقوب على وكأن قد زالت ، ف: أي 

  ]الوافر : [ قول الشَّاِعر » معانِي الشِّعر « ذلك يف كتاب 



  فَناَدْيتُ القُبوَر فَلَْم ُيجِْبنَْه... فَجِئُْت قُُبوَرُهمْ َبْدءاً وملَّا  -٣٠٣٥
  .» داً وبدُء القوم سيِّدهم ، وبدُء اجلزُور خُري أْنصَِبائَِها سّي: أي « َبدْءاً » : قوله « : قال 
  ]الكامل : [ وملّا أكُْن سيِّداً إالَّ حني ماتُوا ، فإنِّي سدُت بعدهم؛ كقول اآلخر : أي » وملَّا « : وقوله : قال 

  دُِدومن العناِء تفرُِّدى بالسُّؤ... َخلَِت الدِّيَاُر فَُسْدُت غَْيَر ُمَسوَّد  -٣٠٣٦
  ذََهبَ الِكراُم وَساَد َعْيُر السَّيِّد... ما نِلُْت ما قَْد نِلْلُت إالَّ بَْعَدَما 

  ]الكامل : [ دون فعلها يف قول النابغة » قَْد « دون فعلها السكُّوُت على » ملَّا « قال ونظري السُّكُوِت على 
  . .. . . .أِفَد التَرحُّلُ  -٣٠٣٧

إن « سواًء شدَّد » ملَّا « ا الوجُه ال خصوصية لُه هبذا القراءة ، بل َيجِيُء يف قراءة من شدَّد وهذ: قال شهاُب الدِّين 
  .أو خففها » 

املشدَّدة عملت عملها ، والالَّم األوىل الم االبتداء » إنَّ « وأمَّا قراءةُ أيب عمرو ، والكسائي فواضحةٌ جدا ، فإنَّها 
« وإنَّ كالًّ للذين واهللا ليوفِّينَُّهم ، وقد تقدَّم وقوعُ : الثانية جواب قسم حمذوف ، أي ، و» إنَّ « الدَّاخلة على خرب 

ملْن « غري أنَّ الالَّم يف ]  ٧٢: النساء [ } َوإِنَّ ِمْنكُْم لََمن لَُّيَبطِّئَنَّ { : على العُقالءِ؟ ُمقرَّرا ، ونظُري هذه اآلية » ما 
هذه زئادةٌ زيدت للفصل بني الالمني » َما « : وقال بعضهم . داخلة على اخلرب » ا ملَّ« داخلةٌ على االسم ، ويف » 

لَِئْن أَْشرَكَْت { : موطئة للقسم مثل الالَّم يف قوله تعاىل » ملَّا « الالَّمُ  يف : ، الم التَّوكيد ، والم القسم ، وقيل 
يعهم واللَّه لُيوفِّينَُّهم ربُّك أعماهلُم من ُحْسنٍ وقُْبحٍ وإمياٍن وإنَّ مج: واملعىن ]  ٦٥: الزمر [ } لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك 

  .وجحوٍد 
[ } فانكحوا َما طَاَب لَكُْم مَِّن النسآء { امساً للنَّاس كما جاز » َما « َجَعلَ :  -وقال الفرَّاء عند ذكر هذه اآلية

الماً دخلت على نيَِّة مينيٍ » لُيوفِّينَُّهْم « الَّم اليت يف وجعل ال» إنَّ « مث جعل الالَّم التيفيها جواباً ل ]  ٣: النساء 
َوإِنَّ مِْنكُْم لََمن { : هذا من لَيذْهنبَّ ، وعندي ما لغريُه خُري منه ، ومثله : وصلتها ، كما تقول » َما « فيما بني 
  ] . ٧٢: النساء [ } لَُّيَبطِّئَنَّ 

: إذا عجَّلت العرُب بالالَّم يف غري موضعها أعادوها إليه ، حنو : مكررةٌ فقال مث قال بعد ذلك ما يدلُّ على أنَّ الالَّم 
  ]الطويل : [ إنَّ زيداً إلليك ملُْحِسٌن؛ ومثله 

  لبَْعُد لقَْد ال قَْيتُ ال ُبدَّ َمْصَرعَا... ولَْو أنَّ قَْوِمي ملْ يكُونُوا أِعزَّة  -٣٠٣٨

  .» إنِّي ليحمد اهللا لصاحلٌ « : ومسعت أبا اجلرَّاحِ يقولُ  وليس مبوضعها ،» بَْعد « أدخلها يف : قال 
وأدخل الم االبتداء يف « إنَّ » ب « كُالًّ » وجُهَها بيِّن وهو أنَّه نصب « :  -يف توجيه القراءة -وقال الفارسيُّ

على الفعل ، فلمَّا اجتمعت  اخلرب ، وقد دخلت يف اخلربِ الٌم أخرى ، وهي اليت ُيتلقَّى هبا القسم ، وختتصُّ بالدُُّخول
إن زيداً : والالَّم فدخلتها وإن كانت زائدة للفصل ، ومثله يف الكالم « إنَّ » الالَّمان فُِصل بينهما كما فُِصل بني 

  .» لينطلقنَّ 
نبغي أن فهذا ما تلخَّص من توجيهات هذه القراءات األربع ، وقد طعن بعُض النَّاس يف بعضها بَِما ال حتقق له ، فال ي

  .يلتفت إىل كالمه 
» إنَّ زيداً ملَّا خارٌج : ألنَّ العرب ال تقول « : قال » ملَّا « يعني تشديد » هذا حلٌن «  -وهي جرأةٌ منه -قال املربُد

  .وهو مردوٌد عليه 
قال . لُ حلٌن إنَّ زيداً ملَّا خارج ، هذا املثا: وليس تركيُب اآلية كتركيب املثال الذي قال وهو : قال أبو حيان 



إن عىن أنَّهُ ليس مثله يف التركيب من كل وجه فُمسلَّم ، ولكن ذلك ال يفيُد فيما حنن تصدده ، وإن : شهابُ الدِّين 
فليس كذلك ، بل هو مثلُه يف ذلك ، فتسليُمهُ » إنَّ « املشددة على خرب » ملَّا « عىن أنه ليس مثله يف كونه دخلت 

  .كور ليس بصوابٍ؛ ألنه يستلزم ما ال جيوز أن يقال اللَّْحنَ يف املثال املذ
إنَّ هذا ال جيوز ، : القراءةُ بتشديدمها عند أكثر النَّحويني حلٌن ، حكي عن حممد بن يزيد أنه قال : وقال أبو جعفرٍ 

م ال أعرف هلذه القراءة اللَّه أعل« : وقال الكسائي : قال » ملَّا ألضربنَّه « إنَّ زيداً إال ألضربنَّه ، وال : وال يقال 
إجياب بعد » إالَّ « إنَّ زيداً إالَّ ملنطلق؛ ألنَّ : كما ال حيسن : وقد تقدم ذلك ، وقتدم أيضاً أنَّ الفرسي قال » وجهاً 

اهللا ملَّا إنَّ زيداً ملا منطلق ، ألنه مبعناه ، وإنَّما ساغ نشدتك ب: نفي ، ومل يتقدَّم هنا إالَّ إجياٌب مؤكَّد ، فكذا ال حيسن 
  .وهذه أقوالٌ مرغوٌب عنها؛ ألنَّها معارضة للمتواتر القطعي . إىل آخر كالمه . . . فعلت 

» إن « على أنَّها » كل « ورفع » إنْ « بتخفيف » وإنْ كلٌّ ملَّا « وأمَّا القراءات الشَّاذة فأوَّهلا قراءةُ أيب ومن تبعه 
جواُب قسمٍ حذوف ، وذلك القسم » لُيوفِّينَُّهم « ، و » إالَّ « مبعىن  مشددة» ملَّا « مبتدأ ، و » وكل « النافية 

َوإِن { ومثله ]  ٣٢: يس [ } َوإِن كُلٌّ لَّمَّا َجِميعٌ { وجوابه خرب املبتدأ وهي قراءةٌ جليَّة واضحةٌ كما قرؤوا كلُّّهم 
فقد تقدَّمت أدلته » إالَّ « مبنزلِة » ملَّا « من نفى أنَّ  ، وال التفاَت إىل قول]  ٣٥: الزخرف [ } كُلُّ ذَِلَك لَمَّا َمتَاُع 

.  

ملَّا  -مجعته : أي  -ملَْمُته« : فيها مصدٌر من قوهلم » ملَّا « بالتشديد منونة ف » ملَّا « وأما قراءةُ اليزيدي وابن أرقم 
  :مث يف خترجيه وجهان  ] ١٩: الفجر [ } وََتأْكُلُونَ التراث أَكْالً لَّّماً { : ومنه قوله تعاىل » 

قياماً ألقومنَّ؛ وقعوداً : على حدِّ قوهلم » لُيوفِّينَُّهْم « : ما قاله أبو الفتح ، وهو أن يكون منصوباً بقوله : أحدمها 
توفيةً جامعةً ألعماهلم ليوفينهم ، يعين أنه منصوٌب على املصدر املالقي لعامله يف املعىن دون : ألقَعدنَّ ، والتقديُر 

  .الشتقاق ا
وصفاً باملصدر مبالغة ، وعلى هذا فيجُب أن » كُلّ « أن يكون وصفاً ل : ما قالهُ أبو علي الفارسي وهو : والثاين 

، » كل « بالنَّكرِة ، إذْ لو قُدِّر املضاُف معرفة لتعرَّفْت » كل « نكرةً ، ليصحَّ وصُف » كل « يقدَّر املضافُ إليه 
َوَتأْكُلُونَ التراث أَكْالً { : بالنَّكرِة ، فلذلك قُدِّر املضاُف إليه نكرة ، ونظريه قوله تعاىل  ولو تعرَّفت المتنع وصفُها

  .وهو نكرةٌ » أكْالً « نعتاً ل » ملَّا « فوقع ]  ١٩: الفجر [ } لَّّماً 
ارة الزخمشري أنَُّه تأكيدٌ وظاهُر عب. وال جيوز أن يكون حاالً؛ ألنه ال شيء يف الكالم عاملٌ يف احلالِ : قال أبو علي 

» وإنْ كالًّ ملًّا لُيوِفينَُّهْم « : فإنه قال » كُالًّ « كما يتبعها أمجعون ، أو أنَُّه منصوٌب على النَّعت ل » كالًّ « تابعٌ ل 
{ : له تعاىل وإن كالًّ مجيعاً كقو: جمموعني ، كأنه قيل : وإن كالًّ ملمومني مبعىن : واملعىن » أكْالً ملًّا « : كقوله 

يدٌ صناعيُّ ، بل فسَّر معىن ذلك : انتهى ال يريُد بذلك أنَُّه تأ ]  ٣٠: احلجر [ } فََسَجَد املالائكة كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ 
بالتَّشديد من غري » ملَّا « مبجموعني ، وقد تقدَّم يف بعض توجيهات : ولذلك قدَّرُه » كُالًّ « أنَّهُ صفةٌ ل : وأراد 
على هذه القراءة هي » إنْ « أنَّ املنون أصال ، وإنَّما أُجري الوصلُ جمرى الوقف ، وقد ُعرف ما فيه وخرب  تنوين ،

  .جلمة القسمِ املقدَّرِ وجوابه سواَء يف ذلت ختريُج أيب الفتح وختريُج شيخه 
  .ال ما فيها من خمالفة سواِد اخلط وأمَّا قراءةُ األعمشِ فواضحةٌ جداًّ ، وهي مفسَّرةٌ لقراءة احلسنِ املتقدَّمة ، لو

» كل « زائدةٌ يف النَّفي ، و » ِمْن « فيها نافية ، و » إنْ « وأمَّا قراءةُ ما يف مصحفِ أيب كما نقلها أُبو حامت ف 
ِمْن « دون مع قسمة املقدَّر خربها ، فتؤول إىل قراءة األعمش اليت قبلها ، إذ يصريُ التقديُر ب» لُيوفِّينَُّهم « مبتدأ ، و 

وإنَّ كُلُُّهم ، : يعين : عوٌض من املضاِف إليه قال الزخمشري » كالً « والتنوين يف » وإنْ كلٌّ إالَّ لُيوفِّيَنُهم « : » 



كل « بالتنوين يف ختريج أيب علّي لُه ، ال يقدَّر املضاُف إليه » ملًّا « وقد تقدَّم أنَُّه على قراءِة . وإنَّ مجيع املختلفني فه 
  .إالّ نكرةً ألْجلِ نعتها بالنَّكرِة » 

عل رأي ، وبالقسم « ما » وبزيداة « إنَّ » وبالم االبتداِء الدَّاخلة على خرب « كُلّ » إنَّط وب « التوكيد ب 
ُه بَِما إِنَّ{ املقدَّر وبالالَّم الواقعة جواباً له ، وبنون التوكيد ، وبكوهنا مشددة ، وإردافها باجلملة اليت بعدها من قوله 

  .فإنَّه يتضمَُّن وعيداً شديداً للعاصي ، ووعداً صاحلاً للطَّائع } َيْعَملُونَ َخبٌِري 

باخلطابِ » بَِما تعملُونَ « بياء الغيبة ، جرياً على ما تقدَّم من املختلفني ، وقرأ ابُن هرمز » َيْعَملُون « : وقرأ العامَّةُ 
إىل خطابِ ، ويكونُ املخاطبون الغيب املتقدِّمني ، وجيوز أن يكون التفاتاً إىل ، فيُجوُز أن يكون التفاتاً من غيبة 

  .خطاب غريهم 
  فصل

أنَّ من عجلت عقوبته ، ومن أخرت ومن صدَّق الرُّسل ، ومن كذَّب فحاهلم سواء يف أنَّهُ تعاىل يوفيهم : معىن اآلية 
نَّ توفية جزاء الطاعات وعٌد عظيٌم ، وتوفية جزاءِ أجر أعماهلم يف اآلخرة ، فجمعت اآلية الوعد ، والوعيد فإ

توكيد للوْعِد والوعيد ، فإنَّه ملَّا كان عاملاً جبميع املعلومات } إِنَُّه بَِما َيْعَملُونَ َخبٌِري { : املعاصي وعيٌد عظيٌم ، وقوله 
من اجلزاِء ، فحينئٍذ ال يضيع شيء من  كان عاملاً مبقادير الطَّاعات واملعاصي ، فكان عاملاً بالقدر الالَّئق بكل عمل

  .احلقوق وذلك هناية البيان 
  .اآلية } فاستقم كََمآ أُمِْرَت { : قوله تعاىل 

وهذه كلمةٌ جامعةٌ لكلِّ ما يتعلَّق بالعقائِد واألعمال ، » فاْستِقْم كما أمِْرَت « ملَّا شرح الوعد الوعيد قال لرسوله 
قاً بتبليغ الوحي وبيان الشَّرائع ، وال شكَّ أنَّ البقاء على االستقامة احلقيقيَّة مشكلٌ سواء كان خمتصَّا به ، أو متعل

  .جدا 
وأنا أضرُب لذلك مثالً يقرُب صعوبة هذا املعىن إىل العقل السَّليم ، وهو انَّ اخلطَّ املستقيم : قال ابُن اخلطيب 

قسمة يف العرض ، وذلك اخلط ممَّا ال يدركه احلس ، فإَنه إذا الفاصل بني الظِّلِّ وبني الضَّوء جزء واحد اليقبلُ ال
قرب طرف الظل من طرف الضَّوِء اشتبه البعُض بالبعض يف احلّس ، فلم يقع احلس على إدراك اخلط بعينه حبيثُ 

  .يتميز عن كلِّ ما سواُه 
  .وإذا عرفت هذا يف املثال فاعرف مثاله يف مجيع أبواب العبودية 

فة اهللا وحتصيل هذه املعرفة على وجه يبقى العقل مصوناً يف طرف اإلثبات عن التَّشبيه ، ويف طرف معر: فأوهلا 
النَّفي عن التَّعطيل يف غاية الصعوبة ، واعترب سائر مقامات املعرفة من نفسك ، وأيضاً فالقوَّة الغضبية والقّوةُ 

ومان ، والفاصلُ هو املتوسط بينهما حبيثُ ال الشهوانية حصل لك واحد منهما طرُف إفراط وتفريط ، ومها مذم
مييلُ إىل أحِد اجلانبني ، والوقوُف عليه صعٌب؛ فثبت أنَّ معرفة الصِّراط املستقيم يف غاية الصُّعوبة ، ال جرم قال ابُن 

يف مجيع  -مما نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشرَّف وكرم وجبَّل وجمَّد وعظَّ:  -رضي اهللا عنه -عبَّاسِ
: وروى عن بعضهم قال » شيبَّين ُهود وأخواهتا « : القرآن آية أشق من هذه ، وهلذا قال عليه الصالة والسالم 
فقال » َشيََّبتْنِي ُهود وأخواُتها « : روي عنك أنك قلت : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام ، فقلت لُه 

  .« فاْسَتِقْم كما أمِْرَت » : قوله :  وبأي آية؟ فقال: قلت « َنَعْم : 



الكاُف يف حملِّ النصب ، إمَّا على النَّعت ملصدرٍ حمذوٍف ، كما هو املشهوُر عند املعربني قال } كََمآ أُمِْرَت { : قوله 
وإمَّا على احلالِ من . أي اْستقم استقامةً مثل االستقامِة الَِّتي أمرَت هبا على جادة احلقِّ غري عادلٍ منها : الزخمشريُّ 

  .ضمريِ ذلك املصدر 
  .اطلب الغفران : استغفر أي : اطلب اإلقامة على الدِّين ، كما تقول : واستفعل هنا للطَّلب ، كأنه قيل 

أنَُّه منصوب على املفعول به ، كذا ذكره أبو البقاء : وجهان ، أحدمها » َمْن « يف } َوَمن َتاَب َمَعكَ { : قوله 
  .استقم مصاحباً ملْن تاب ُمصاحباً لك ، ويف هذا املعىن نقوٌّ عن ظاهر اللفظ : عىن ويصري امل
، وأعىن الفصلُ اجلارِّ عن تأكيده بضمريٍ منفصل يف صحَّةِ » اْسَتقْم « أنَُّه مرفوٌع فإنَّه نسٌق على املستتر يف : والثاين 

، وأنّ الصحيح أنَُّه من عطف ]  ٢٥: البقرة [ } ْوُجَك اسكن أَْنَت َوَز{ : العطف ، وقد تقدَّم هذا البحث يف قوله 
اجلمل ال من عطف املفرادات ، ولذلك قدَّرهُ الزخمشريُّ فاستقم أنَت ، وليستقم من تاب َمَعَك ، فقدَّر الرافع له 

  .فعالً الئقاً برفعه الظَّاهر 
  ومن َتاَب معَك فلَْيستِقْم: حملها ابتداء تقديره : وقال الواحدي 

  فصل
} َوَمن َتاَب مََعَك { على دين ربِّك ، والعمل به ، والدُّعاء إليه ، كما أمرت ، } فاستقم كََمآ أُِمْرتَ { : معىن اآلية 

االستقامةُ أن َتْستَِقيَم على األْمرِ والنَّْهي ، وال :  -رضي اهللا عنه -َمْن معك فلَيْسَتِقيُموا ، قال عمُر بُن اخلطاب: أي 
  .الثَّعلب تروغ روغان 

قلُت يا رُسول اهللا قُلْ ِلي ِفي « : قال  -رضي اهللا عنه -روى هشام بن ُعروة عن أبيه عن سفيان بن عبِد اهللا الثَّقفي
  .« قُلْ آمْنُت باللَِّه مث اْسٌتِقمْ » : اإلسالمِ قَْوالُ ال أسْألُ عنُه أحداً بعدك ، قال 

  فصل
ك أنَّ القرآن ملَّا ورد بترتيب الوضوء يف اللفظ وجب اعتبار الترتيب فيه ، هذه اآلية أصلٌ عظيم يف الشَّريعة ، وذل

ورد األمُر يف الزَّكاِة بأداء اإلبل من اإلبل ، والبقرِ من البقرِ وجب اعتبارها » ، وملَّا } فاستقم كََمآ أُِمْرتَ { : لقوله 
  .، وكذا القولُ يف كل ما ورد أمُر اهللا به 

وعندي أنه ال جيوُز ختصيص النصِّ بالقياسِ؛ ألنَُّه ملَّا دلَّ عموم النَّص على حكم وجب العمل : قال ابُن اخلطيبِ 
  .فالعملُ بالقياسِ احنراف عنه } فاستقم كََمآ أُمِْرَت { :  -مبقتضاه ، لقوله تعاىل

: وا على أمرت وهنيت والطُّغيان ال تغلُوا فتزيُد: ال جتوزوا أمري وال تعصوين وقيل : أي } َوالَ َتطَْغْواْ { : مث قال 
 رضي اهللا عنهما -ال تطغوا يف القرآن فتحلُّوا حرامُه وحترُِّموا حاللُه وقال ابُن عبَّاس : وقيل . جتاوز احلد-  : »

جرياً على اخلطابِ  «بالتَّاء » َتْعَملُونَ « قرأ العامَّة } إِنَّهُ بَِما َتْعَملُونَ َبِصريٌ { » تواضعوا هللا وال تتكبورا على أحد 
  .املتقدم 

إِنَّهُ بَِما { وقرأ احلسن واألعمش وعيسى الثقفيُّ بياء الغيبة ، وهو التفاٌت من خطابٍ لغيبٍة عكس ما تقدَّم يف 
  .} َيْعَملُونَ َخبٌِري 

َعِلَم ، « سر العني ك بك» َرِكن « قرأ العامَّةُ بفتح التَّاِء والكاف ، واملاضي من هذا } َوالَ تركنوا { : قوله تعاىل 
بكسر « ِترْكَُنوا » : وقرأ أبو عمرو يف رواية « وهي لغةُ قريش » : وهذه الفصحى ، كذا قال األزهريُّ وقال غريه 

  .« َنْستِعُني » : حرف املضارعة وقد تقدَّم ذلك يف قوله 
بفتحها ك « َركََن » العني وهو مضارع بضمِّ « َتْركُُنوا » وقرأ قتادةُ ، وطلحةُ ، واألشهب ، ورويت عن أيب عمرو 



بضمها ، « َيْركُن » : بكسر العني قال « َركََن » هو من التَّداُخلِ ، يعين من نطق ب : قََتلَ َيقُْتل ، وقال بعضهم : 
فال  وكان من حقِّه أن يفتَح ، فلمذَا ضّم علمنا أنه استغىن بلغِة غريه يف املضارع عن لغته ، وأمَّا يف هذه القراءِة

بالكسرِ ، ومن ضمَّها أخذه « َركِنض » : ضرورة بنا إىل ادِّعاِء التَّداُخل ، بل ندَّعي أنَّ من فتح الكاف أخذه من 
َرِكَن َيْركَُن وَركََن َيْركُُن بالكسر يف املاضي : والصحيُح أن يقال » : بالفتح ، ولذلك قال الراغُب « َركََن » من 

َركَن َيْركَن بالفتح فيهما ، : وشذَّ أيضاً قوهلم « لفتح يف املاضي مع الضمِّ يف املضارع مع الفتح يف املضارع ، وبا
بفتحها ، « ركََن » بكسر العني وهي اللغة العالية كا تقدَّم ، و « َرِكَن » : وهو التداخل؛ فتحصل من هذا أنَّه قال 

وقرأ ابُن أيب . الفتُح ، والكسُر ، والضمُّ : ارع ثالثٌ ويف املض« وَنْجد » : وهي لغة قيس ومتيم ، وزاد الكسائيُّ 
فَالَ َيكُْن ِفي َصْدرِكَ { و « ال أَريَنََّك ههنا » أْركََنهُ إذا أمالُه ، فهو من باب : مبنياً للمفعول من « ُتْركَُنوا » : عبلة 

  .وقد تقدم ]  ٢: األعراف } َحَرجٌ 
  .لالستناِد إليه  املَْيلِ ، ومنه الرُّكُْن: والرُّكُونُ 

» وقرأ ابُن وثاب وعلقمةُ ، واألعمُش يف آخرين . يف جوابِ النهي « أنْ » منصوٌب بإضمار } فََتَمسَّكُُم { : قوله 
  .بكسر التَّاِء « فَِتَمسَّكُُم 

  .َتَمسَّكم حال انتفاِء ناصركم : هذه اجلملةُ جيوُز أن تكون حاليةً ، أي } َوَما لَكُْم { : قوله 
فيه زائدةٌ ، إمَّا يف الفاعل ، وإمَّا يف املبتدأ ، ألنَّ اجلارَّ إذا اعتمد « ِمْن « » ِمْن أولياَء » جيوز أن تكون مستأنفة و و

  .رفع الفاعل  -أحدها النَّفُي -على أشياَء
ب عطف اجلمل ، عطف مجلة العامَّةُ على ثبوِت ُنون الرَّفعِ؛ ألنه مرفوع ، إذ هو من با} ثُمَّ الَ ُتنَصُرونَ { : قوله 

، واجلملةُ « متسَّكُم » حبذف نون الرفع ، عطفه على  -رضي اهللا عنهما -وقرأ زيد بن علي . فعلية على مجلة امسيةَ 
  .تنبيهاً على تباعد الرُّْتَبة « مثَّ » على ما تقدَّم من احلاليِة أو االستئناف ، فتكون معترضةً ، وأتى ب 

  فصل
  .« وال متيلُوا » :  -رضي اهللا عنهما -ابن عبَّاسٍقال : معىن اآلية 
  .ال ترضوا بأعماهلم : وقال أبو العاليِة . هو احملبَّة وامليل بالقلب : والرُّكُونُ 

  .ال تداِهنُوا الظَّلمة : وقال السدي 
ُر وما لَكُم من ُدوِن اهللا النَّا« ، فتصيبكم » فَتَتمسَّكُم « ال تطيعوهم وقيل التسكنوا إىل الذين ظلُموا : وعن كرمة 
  .ليس لكم أولياء وال أعوان خيلصونكم من عذاب اهللا ، ثُمَّ ال جتدُوا من ينصركُْم : أي » من أولياَء 
  .اآلية } َوأَِقمِ الصالة طََرفَيِ النهار { : قوله تعاىل 

  .عبادات بعد اإلميان باهللا هو الصالة ملَّا أمره باالستقامة أردفُه باألمر بالصَّالة ، وذلك يدلُّ على أنَّ أعظم ال
أي أقم الصَّالة الواقعة يف : ويضعف أن يكون ظرفاً للصالة ، كأنه قيل » أِقم « ظرٌف ل } طََرفَيِ النهار { : قوله 

 هذين الوقتني ، والطرف ، وإن مل يكن ظرفاً ، ولكنَّه ملَّا أضيف إىل كلها على الظرف ملَّّا أضيفت إليه ، وإن كانت
  .ليست موضوعة للظَّرفية 

غَُرف يف مجع غُرفة ، : بسكون الالم ، حنو » ُزلْة « بضمِّ الزاي ، وفتح الالم ، وهي مجُع » ُزلَفاً « وقرأ العامَّةُ 
  :وقرأ أبو جعفر وابُن أيب إسحاق بضمها ، ويف هذه القراءِة ثالثةُ أوجه . وظُلَم يف مجع ظُلمه 

  .بْسرة وُبُسر بضم السني إتباعاً لضمَّة الباء : أيضاً ، والضَّمُّ لإلتباع ، كما قالوا » فَة ُزلْ« أنَُّه مجع : أحدمها 
  .ُعُنق : أنَُّه اسٌم مفرد على هذه الزِّنِة ك : الثاين 



« على جيمُع » فعيل « ، يعين أنَّهم قالوا َزليف ، و » وقد ُنِطف به « : قال أبو البقاِء » َزِليف « أنه مجُع : الثالث 
  .َرِغيف ورغف ، وقَِضيب وقُضب : حنو » فُُعل 

  :وقرأ جماهٌد وابُن حميصنٍ بإسكان الالَّم وفيها وجهان 
  .أنَُّه حيتمل أن تكون هذه القراءةُ خمفَّفةً من ضمِّ العني فيكون فهيا ما تقدَّم : أحدمها 
  .من غري إتباع  ُبْسرة وُبْس: أنَُّه سكونُ أصلٍ من باب اسم اجلنس حنو : والثاين 

جعلوها على صفِة الواحدة املؤنثة اعتباراً » ُحبْلَى « : بزنة » وُزلْفَى « : وقرأ جماهد وابن حميصنٍ وأيضاً يف رواية 
  .القريبة : باملعىن؛ ألنَّ املعىن على املنزلة الزُّلفى ، أو الساعة الزُّلْفَى ، أي 

ألفاً مث أجرياص الوصل جمرى الوقف فإنَُّهما يقرآن بسكون الالَّم وهو إنَّه جيوز أن يكون أبدال التنوين : وقد قيل 
  .حمتملٌ 

  :وجهان » ُزلَفاً « : ويف انتصاب 
  .فينتصب الظَّرف ، إذ املراد هبا ساعات الليل القريبة » طَريف « أنه نسٌق على : أظهرهم 
  .أن ينتصب انتصاَب املفعول به نسقاً على الصَّالة : والثاين 
ُزلَفاً من : وهو ما يقرب من آخر النَّهار ومن الليل ، وقيل :  -بعد أن ذكر القراءات املتقدمة -الزخمشريُّ قال

أقم الصالة طريف النَّهار ، وأقم ُزلفاً : الليل وقُْرباً من الليل ، وحقُّها على هذا التفسري أن تعطف على الصالة ، أي 
  .إىل اهللا تعاىل يف بعض الليل من اللَّيل على معىن صلوات تقرَُّب هبا 

ساعات الليل وآناؤه ، وكلُّ : الزلف « : وقال األخفش وابُن قتيبة . أول ساعات الليل ، قاله ثعلُب : والزُّلفةُ 
  ]الرجز : [ فلم خيصصاه بأوَّلِ الليلِ؛ وقال العداد » ساعة منه زلفة 

  يَاِلي ُزلَفاً فُزلفَاطَيَّ اللَّ... ناجٍ طواُه األْيُن ممَّا وَجفَا  -٣٠٣٩
قربَُّه فاقترَب : أْزلفه فازْدلَف ، أي : والقرب ، يقال » الُزلْفَى « وأصلُ الكلمة من ... مساوةَ اهلاللِ حَتَّى احقْوقَفا 

  .» اْزَدِلفُوا إىل اهللا بركعتْينِ « : ويف احلديث ]  ٦٤: الشعراء [ } وَأَْزلَفَْنا ثَمَّ اآلخرين { : قال تعاىل 
املَْنزِلَةُ واحلُظْوة ، وقد استعملت الزُّلفة يف معىن العذابِ كاستعمال البشارة وحنوها ، : والزُّلفةُ : وقال الرَّاعب 

  .» ُزلَفاً « صفةٌ ل » من اللَّيل « : وقوله . وُسمِّيت ليلة الزدلفة لقرهبم من مىن بعد اإلفاضة : املراقي : واملزاِلُف 
  فصل
« طرفا النهار الصبح ، والظهر ، والعصر :  -رمحه اهللا -قال جماهٌد. الغداوة والعشي : أي » هارِ طََرفَي النَّ« معىن 

  .صالة املغرب والعشاء : يعين » وُزلفاً من اللَّْيل 
-املغرب والعشاء وقال ابن عباس » وُزلفاً من اللَّيل « الصبح ، والظهر والعصر : طرفا النَّهارِ : وقال احلسُن 

  .طرفا النهار الغداوة والعشي ، يعين صالة الصبح واملغرب :  -هللا عنهمارضي ا
  فصل

األشهر أنَّ الصلوات اليت يف طريف النهار هي الفجر والعصر ، وذلك ألنَّ أحد « :  -رمحه اهللا -قال ابن اخلطيب 
  .طريف النهار طُلوُع الشَّمس ، والطَّرف الثاين غروب الشمس 

  .ر هو صالة الفج: فاألول 
فوجب محلُ الطَّريف } َوُزلَفاً مَِّن الليل { : والطرف الثاين ال جيوز أن يكون صالة املغرب؛ ألهنا داخلة حتت قوله 

  .الثاين على صالة العصر 



يف أنَّ التنوير بالفجرِ أفضل ، ويف أنَّ تأخري  -رضي اهللا عنه -وإذا تقرَّر هذا كانت اآلية دليالً على قول أيب حنيفة
ر أفضل؛ ألنَّ ظاهر اآلية يدلُّ على وجوب إقامة الصَّالة يف طريف النهار ، وبينا أنَّ طريف النهار هم الزمان العص

األول لطلوع الشمس ، والزَّمان الثَّاين لغروب الشمس ، وأمجعت األمة على أنَّ إقامة الصَّالة يف ذلك الوقت من 
إقامة : اآلية ، فوجب حلمه على اجملاز ، وهو أن يكون املراُد غري ضرورة غري مشروعة فقد تعذَّر العملُ بظاهر 

الصالة يف الوقت الذي يقرب من طريف النهار؛ ألنَّ ما يقرب من الشَّيِء جيوُز أن يطلَق عليه امسه ، وإذا كان 
ر عند كذلك فكل وقٍت كان أقرب لطلوع الشمسِ ، وإىل غروهبا كان أقرُب إىل ظاهر اللفظ ، وإقامة صالة الفج

التنوير أقرب إىل وقت الطُّلوع من إقامتها عند التغليس ، وكذلك إقامة صالة العصر عندما يصري ظل كل شيء 
مثليه ، أقرب إىل وقت الغروب من إقامتها عندما يصري ظلُّ كل شيٍء مثله ، واجملاُز كلَّما كان أقرب إىل احلقيقة ، 

  .كان محلُ اللفظ عليه أوىل 
  فصل

إنَّ اخلوارَج متسَّكُوا هبذه اآلية يف إثبات أنَّ الواجب ليس إالَّ الفجر :  -رضي اهللا عنه -الباقالين  قال أبو بكر
  :والعشاء من وجهني 

  .أنَُّهَما واقعان على طريف النهار؛ فوجب أن يكون هذا القدر كافياً : األول 
  .يوجب صلوات أخرى } َوُزلَفاً مَِّن الليل { قوله : فإن قيل 

ال ُنسلُِّم ، فإنَّ طريف النهار موصوفان بكوهنما ُزلفاً من اللَّْيلِ ، فإن ما ال يكون هناراً يكون ليالً غاية ما يف :  قلت
  .الباب أنَّ هذا يقتضي عطف الصفة على املوصوف ، وذلك كثري يف القرآن والشعر 

وهذا يقتضي أنَّ من صلًَّى طريف النَّهار كان }  إِنَّ احلسنات ُيذِْهْبَن السيئات{ : أنه تعاىل قال : الوجه الثاين 
إنَّ سائَر الصلوات واجبة إالَّ أنَّ إقامتها جيب أن تكون كفارة لترك : إقامتهما كفارة لكلّ ذنب ، فبتقدير أن يقال 

  .سائر الصلوات ، وهذا القولُ باطلٌ بإمجاع األمَِّة فال يلتفتُ إليه 
  فصل

أنه يقتضي األمر بإقامة الصالة يف ثالث زلٍف من الليل؛ ألنَّ أقلَّ اجلمع } فاً مَِّن الليل َوُزلَ{ : قيل قي قوله تعاىل 
  .ثالثة ، واملغرُب والعشاُء وقتان؛ فجيب احلكُم بوجوب الوتر 

ط إنَّ الصَّلوات اخلمس كفارة لسائر الذُّنوب بشر: قال ابن عبَّاسِ } إِنَّ احلسنات ُيذِْهْبَن السيئات { : قوله 
سبحان اهللا ، واحلمد هللا ، وال : إنَّ احلسنات هي قول العبد « :  -رمحه اهللا  -اجلتناب الكبائر ووري عن جماهٍد 

  .إله إال اهللا ، واهللا أكرب 
أتتين امرأة تبتاع َتْمراً ، فقلُت هلا إنَّ يف بيت َتمراً أطيب من هذا؛ فدخلت : وروي أنَّها نزلت يف أيب اليسر ، قال 

فذكرُت ذلك له فقال  -رضي اهللا عنه وعن الصحابة أمجعني - البيت ، فأهويت إليها فقبَّلُتَها ، فأَْيُت أبا بكرمعي يف
فقالك اسُْتْر على نفسك وُتب فلم أْصبِْر ، فأتيُت رسول  -رضي اهللا عنه -اْسُتْر على نفسك وتب ، فأتيُت عمر : 

حتَّى متنَّى أنَُّه ملْ « أخلفت غازياً يف سبيل اهللا يف أهلِه مبثلِ هذا؟ » : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرُت ذلك ، فقال 
{ يكُْن أسلم إالَّ تلك السَّاعة حتَّى ظنَّ أنَُّه من أْهلِ النَّارِ فأطرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتَّى أوحي إليه 

صلى اهللا عليه وسلم ألِهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال اآلية ، فقال أصحاب رسول اهللا } َوأَِقمِ الصالة طََرفَيِ النهار 
» : أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول  -رضي اهللا عنه -وعن أيب هريرة « َبلْ للنَّاسِ عامَّة » : 

  .« رَ الصَّواُت اخلمُس ، واجلمعةُ إىل اجلمعِة ، ورمضانُ إىل رمضان ُمكفّراٌت ما بينُهنَّ إذا اجُتنِبت الكباِئ



أرأيُتم لْو أنَّ هنراً بباب أحكْم يغَتِسلُ » : قال  -وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فذِلَك مثلُ الصَّلواِت اخلمسِ ، َيْمحُوا » : ال ، قال : ؟ قالوا « فيه كلَّ يومٍ مخَس مرَّاٍت ، هل يبْقَى من َدَرنِِه شيٌء 

  .« خلطايا اللَُّه هبنَّ ا
  فصل

احتجَّ من قال إنَّ املعصية ال تضرُّ مع اإلميان هبذه اآلية؛ ألنَّ اإلميان أشرُف احلسنات ، وأجلها ، وأعظمها ، ودلَّت 
اآلية على أنَّ احلسنات تذهُب السيئات ، واإلميان يذهب الكفر الذي هو أعلى درجة يف العصيان؛ فألن يذهب 

  .ىل ، فإن مل يفد إزالة العقاب بالكلية فال أقلَّ من أن يفيد إزالة العقابِ الدَّائم املؤبَّد املعصية اليت هي أقل درجة أو
موعظة « ذِكَْرى » إشارة إىل القرآن : ذلك الذي ذكرناه ، وقيل : أي } ذلك ذكرى ِللذَّاِكرِيَن { : مث قال تعاىل 

  .على ما تلقى من األذى يا حممَُّد « واْصبِْر » ملن ذكره : أي « للذَّاكريَن » ، 
فَإِنَّ اهللا الَ { ]  ١٣٢: طه [ } َوأُْمْر أَهْلََك بالصالة واصطرب َعلَْيَها { : قوله تعاىل : على الصَّالة ، نظريُه : وقيل 

  .« يعين املصلَِّني »  -رضي اهللا عنهما -يف أعماهلم ، وقال ابن عباس } ُيضِيُع أَْجرَ احملسنني 

نُْهْم َواتََّبَع الَِّذيَن َن الْقُُروِن ِمْن قَْبِلكُْم أُولُو بَِقيٍَّة َيْنَهْونَ َعنِ الْفََساِد ِفي الْأَْرضِ إِلَّا قَِليلًا ِممَّْن أَْنَجْيَنا ِمفَلَْولَا كَانَ ِم
َولَْو َشاَء ) ١١٧(لْمٍ َوأَْهلَُها ُمصِْلُحونَ َوَما كَانَ َربَُّك لُِيْهِلَك الْقَُرى بِظُ) ١١٦(ظَلَُموا َما أُْترِفُوا ِفيِه َوكَاُنوا ُمْجرِِمَني 

إِلَّا َمْن َرِحَم َربَُّك وَِلذَِلَك َخلَقَُهْم َوَتمَّْت كَِلَمةُ َربِّكَ ) ١١٨(رَبَُّك لَجََعلَ النَّاَس أُمَّةً وَاِحَدةً َولَا َيزَالُونَ ُمْخَتِلِفَني 
َوكُلًّا َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِء الرُُّسلِ َما ُنثَبُِّت بِِه فُؤَاَدَك َوَجاَءَك ِفي ) ١١٩(أَْجَمِعَني  لَأَْملَأَنَّ َجهَنََّم ِمَن الْجِنَِّة وَالنَّاسِ

  ) ١٢٠(َهِذِه الَْحقُّ َوَمْوِعظَةٌ َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني 

  .من اآلية } فَلَْوالَ كَانَ ِمَن القرون ِمن قَْبِلكُْم { : قوله تعاىل 
  :ن أنَّ األمم املتقدمني حلَّ هبم عذاب االستئصال ، بيَّن أنَّ السبب فيه أمران ملَّا بيَّ

لْوالَ « ، } فَلَْوالَ كَانَ ِمَن القرون ِمن قَْبِلكُمْ { : أنه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد يف األرض ، فقال : األول 
]  ٣٠: يس [ } ياحسرة َعلَى العباد { : قوله تعاىل ختضيضيه دخلها معىن التَّفجُّع عليهم ، وهو قريٌب من جماز » 

إالَّ اليت يف » َهالَّ « فمعناه » لَْوالَ « كل ما كان يف القرآن من : أنه قال  -رمحه اهللا -وما يروى عن اخلليل
{ ]  ٤٩: القلم  [} لَّْوالَ أَن َتدَاَركَُه { ، ال يصحُّ عنه لورودها كذلك يف غري الصافات » لْوالَ أنَُّه « الصافات 

  ] . ٢٥: الفتح [ } َولَْوالَ رَِجالٌ { ]  ٧٤: اإلسراء [ } َولَْوالَ أَن ثَبَّْتنَاَك 
فهالَّ ُوجِد من القُروِن ، أو حدث ، أو : ؛ ألنَّها هنا تامَّة ، إذا املعىن » كان « جيوز أن يتعلَّق ب » ِمَن القُروِن « و 

ألنه لو تأخَّر عنه جلاز أن يكون نعتاً لُه ، و » أُولُوا بقيٍَّة « : ٍف على أنَّهُ حالٌ من حنو ذلك ، وُجيوُز أن يتعلَّق مبحذو
لتخصُّصه باإلضافِة ، وجيوز أن يكون » أولوا بقيَّة « حالٌ من » َيْنَهون « و » القُُرون « حالٌ من » ِمن قَْبِلكُم « 

  .وهو أوىل » أُولُوا بقيٍَّّة « نعتاً ل 
باحملذُوف » من القُروِن « هذه ناقصة لُبْعد املعىن من ذلك ، وعلى تقديره يتعيَّن تعلُّق » كان « ون ويضعُف أن تك

كان « يف حملِّ نصب خرباً ل » َيْنَهْونَ « النَّاقصة ال تعملُ عند مجهورالنُّحاِة ، ويكون » كَانَ « على أنَُّه حالٌ؛ ألنَّ 
 «.  

  :اء وتشديد الياِء ، وفيها وجهان بفتح الب» بقيَّة « وقرأ العامَّةُ 
؛ وذلك دخلت التَّاُء فيها ، واملراُد هبا حينئذٍ الشيء » فاعل « للمبالغِة ، مبعىن » فَِعيلة « أنَّها صفةٌ على : أحدمها 



ُجل يستبقى ممَّا فالن بقيةُ النَّاس ، وبقيةُ الكرام؛ ألنَّ الرَّ: يف قوهلم » بقيَّة « : وخياره ، وإنَّما قيل جلْنِده وخياره 
  ]البسيط : [ خيرجه أجوده وأفضله والرجل يبقى بعده ذكر جوده وفضله؛ وعليه محل بيُت احلماِسة 

  .. . .إنْ ُتذْنُِبوا ثُمَّ تَأتينِي بِقيَُّتكُْم  -٣٠٤٠
  .» يف الزَّويا خبايا ، ويف الرِّجالِ َبقاَيا « : ويف املثل 

: قوى قال الزخمشريُّ وجيوزُ أن تكون البقيَّة مبعىن الَبقَْوى كالتقيَّة مبعىن التَّقوى ، أي أنَّها مصدٌر مبعىن الب: والثاين 
فهالّ كان منهم أولوا مراقبة : واملعىن . فهال كان منهم ذوو إبقاٍء على أنفسهم ، وصيانٍة هلا من سخِط اهللا وعقابه 

  .وخشية من انتقام اهللا 
َشجَِية من َشجِي ، والتقدير أولُوا طائفةِ بقيِة أي : الياِء ، وهي اسٌم فاعل من بقي ك بتخفيِف » َبِقَية « وقرأت فرقةٌ 

  .بضمِّ الفاء وسكون العني » ُبقْية « باقية وقرأ أبو جعفرٍ وشيبة : 

يعمل  »أل « متعلٌق بالفساِد ، واملصدُر املقترن ب » ِفي األْرضِ « و . على املرَّة من املصدر » َبقَْية « وقُرَِئ 
  .» الفَسادِ « املفاعيل الصرحية فكيف يف الظروف؟ وجيوُز أن يتعلَّق مبحذُوٍف عل أنه حالٌ من 

  فصل
أولُوا خري : أولُوا طاعة وقيل : أولُوا متييز وقيل » ِمن قَْبلكُْم « اليت أهلكناهم ، » كان ِمَن القُروِن « فهالَّ : املعىن 

يقُوُمون : أي » يْنَهْونَ عن الفساِد يف األرضِ « و .  إذا كان على خصلة حممودة فالنٌ على بقيٍَّة من اخلري: ، يقال 
  .مل يكن فيهم أولُو بقية : بالنَّْهي عن الفساِد ، ومعناه جحداً ، أي 

  :فيه وجهان } إِالَّ قَِليالً { : قوله 
ذا ُحمل على حقيقته تعني أن يكون أن يكون استثناء منقطعاً؛ وذلك أن حيمل التخضيض على حقيقته ، وإ: أحدمها 

  .االستثناُء منقطعاً لئالَّ يفسد املعىن 
فإن : ولكن قليالً ممَّن أْنجيَنا من القرون هنوا عن الفساد ، وسائرُهم تاركون النَّهي مث قال : معناه : قال الزخمشريُّ 

متَّصالً على ما هو عليه ظاهُر الكالم  إن جعلتُه: هل لوقوع هذا االستثناء متصالً وجٌه حيملُ عليه؟ قلُت : قلت 
: كان املعىن فاِسداً؛ ألنَّهُ يكون حتضيضاً ألويل البقية على النَّهي عن الفساد إالَّ للقليل من النَّاجني منهم ، كما تقولُ 

فَيئُول الكالم .  هال قرأ قومك القرآن إالَّ الصلحاء منهم ، تريدُ استثناء الصُّلحاء من احملضَّضَني على قراءة القرآن
  .إىل أنَّ الناجني مل حيضُّوا على النَّْهي عن الفاسد ، وهو معنَّى فاسٌد 

أن يكون متِصالً ، وذلك بأن يؤوَّل التحضيض على قراءة القرآن مبعىن النَّفي ، فيصحَّ ذلك؛ إالَّ أنَُّه ُيؤدِّي : والثاين 
  .إىل النصب غري املوجب ، وإن كان غري النصب أوىل 

ما كان من القُُروِن : يف حتضيضهم على النَّهي عن الفاسد معىن نفيه عنهم ، فكأنَُّه قيل : فإن قلت : قال الزخمشري 
أولُوا بقية إالَّ قليالً كان استثناًء متصالً ومعىن صحيحاً ، وكان انتصابُه على أصل االستثناء ، وإن كان األفصُح أن 

  .يرفع على البلد 
بالرفع ، الحظ معىن النَّفي فأبدل على » إالَّ قليلٌ « حضيض هنا يف معىن النَّفْي قراءةُ زيد من علّي ويؤيد أنَّ الت

  ] . ٦٦: النساء [ } مَّا فََعلُوُه إِالَّ قَِليلٌ مِّْنُهمْ { : األفصحِ ، كقوله 
  .التَّحضيض استفهاماً فلْم يكن؛ ألنَّ يف االستفهام ضَْرباً من اجلَْحِد مسَّى : املعىن : وقال الفراء 

» ِممَّْن أْنَجْيَنا « : يف » ِمْن « وُنقل عن األخفش أنه كان يرى تعيُّن اتصال هذا االستثناء كأنَُّه حلظَ النَّفَْي و 
حقُّها أن تكون للبيانِ ال للتبعيض؛ ألنَّ النَّجاة إنَّما : ومنع الزخمشريُّ أن تكون للتعيضي بل للبياِن فقال . للتبعيض 



[ } أَجنَْيَنا الذين َيْنهَْونَ َعنِ السواء وَأََخذَْنا الذين ظَلَُمواْ بَِعذَابٍ َبئِيسٍ { : هي للنَّاهَني وحدهم ، بدليل قوله 
  ] . ١٦٥: األعراف 

  .» قَِليالً : « فعلى األول يتعلق مبحذوٍف على أهنا صفةٌ ل 
  . أعين: يتعلق مبحذوف على سبيل البيان ، أي : وعلى الثاين 

  .هذا السبُب الثاين يف نزولِ عذاب االستئصال } واتبع الذين ظَلَُمواْ َمآ أُْترِفُواْ ِفيِه { : قوله 

  :هبمزة وصلٍ وتاِء مشددٍة ، وياٍء ، مفتوحتني ، فعالً ماضياً مبنياً للفاعل وفيه وجهان » اتََّبَع « : قرأ العامَّةُ 
  .أنَُّه معطوٌف على مضمرٍ : أحدمها 

واتبع الذين { : عالم عطف قوله : أنَّ الواو للحالِ ال للعطِف ، ويتَّضُح ذلك بقول الزخمشري فإن قلت : اين والث
إالَّ قليالً ممَّْن أجنينا منهم : واتَّبُعوا الشَّّهواِت كان معطوفاً على مضمرٍ؛ ألنَّ املعىن : إن كان معناه : ؟ قلت } ظَلَُمواْ 

واتَّبُعوا جزاَء اإلتراِف ، : وإنْ كان معناه » ُنُهوا « ع الذين ظلُموا شهواهتم ، فهو عطٌف على ُنُها عن الفساِد ، واتَّب
  .أْنَجْيَنا القليل ، وقد اتتبع الذين ظلموا جزاءهم : فالواو للحال ، كأنَّه قيل 

  :وجهني » َما أْترِفُوا « : فجوز يف قوله 
  .واقعة على الشَّوات وما بطرُوا بسببه من النِّعم » َما « أنَّه مفعول من غري حذف مضاِف ، و : أحدمها 
  .» واتََّبع « جزاء ما أْترِفُوا ، ورتَّب على هذين الوجهني القول يف : أنَُّه على حذف مضاف ، أي : والثاين 

: التَّرفُُّه : وا َنِعُموا وقيل ُمْنَعم البدن ، وأْترِفُ: صيبُّ مترٌف ، أي : إفعالٌ من التَّرف وهو النِّعمة ، يقال : واإلْتراف 
  .التوسُّع يف النِّعمِة 

  .خُوَّلُوا » أْترِفُوا « : وقال مقاتلٌ 
  .واتَّبع الذين ظلُموا ما ُعوُِّدوا من النَّعيم ، وإيثار اللذات على اآلخرة : ُعوُِّدوا ، أي : وقال الفراء 

بضم مهزة القطع وسكون التَّاِء وكسر الباء مبنيَّا للمعفول » وأْتبَع « وقرأ أبو عمرو يف رواية اجلعفي ، وأبو جعفر 
  .أتبعُوا جزاء ما أترفُوا فيه : ، وال بدَّ حينئِذ من حذف مضاف ، أي 

عليه ، وجيوز أن تكون مصدرية ، أي « فيه » الذي ، وهو الظَّاهُر لعودِ الضمري يف « جيوز أن تكون معىن » ما « و 
  .جزاء إترافهم : 

  :كافرين وفيه ثالثةُ أوجٍه « وكاُنوا ُمْجرمَني  »قوله 
  .اتَّبعوا إترافهم وكوهنم جمرمني : مصدرية ، أي « ما » إذا جعلنا « أْرِفُوا » أن تكون عطفاً على : أحدها 
  .مغموٌر باآلثامِ اتََّبعُوا شهواهتم وكانوا جمرمني بذلك ، ألنَّ تابَع الشَّواِت : ، أي « اتََّبَع » أنه عطٌف على : والثاين 
  .أن يكون اعتراضاً وحكماً عليهم بأنَُّهم قوٌم جمرمون ذكر ذلك الزخمشريُّ : الثالث 

وال ُيَسمَّى هذا اعتراضاً يف اصطالح النَّحْو؛ ألنه آخُر آيٍة ، فليس بني شيئني حيتاج أحدمها إىل » : قال أبو حيَّان 
  .« اآلخر 

  .اآلية } لُِيْهِلَك القرى بِظُلْمٍ  َوَما كَانَ َربَُّك{ : قوله تعاىل 
كما هو رأي  -داللةً على التَّأكيد« كان » : زيادة الالم يف خرب : الوجهان املشهوران ، ومها « لُِيْهِلَك » يف 

« ُيْهِلَك » متعلق ب « بِظُلْمِ » احملذوف ، وهو مذهُب البصريي ، و « كان » أو كوهنا متعلقة خبرب  -الكوفيني
  .مجلة حالية « وأْهلَُها ُمصِْلُحون » ، وقوله « ِلُيْهِلَك » سببيةٌ ، وجوَّز الزخمشريُّ أن تكون حاالً من فاعل  والباُء



  فصل
  َوإِذْ قَالَ لُقَْمانُ الْبنِِه َوُهَو: الشرك ، قال تعاىل : املراُد بالظلم هنا : قيل 

أنه تعاىل ال يهلك أهل القرى مبجرد كوهنم مشركني إذا :  واملعىن]  ١٣: لقمان [ } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعِظيمٌ { 
إنَّ حقوق اهللا مبناها على املساِحمة ، وحقوق العباد : كانوا مصلحني يف املعامالت فيما بينهم ، وهلذا قال الفقهاُء 

على هذا التأويل أنَّ قوم  إنَّ امللك يبقى مع الكفر وال يبقى مع الظُّلم ، ويدلُّ: مبناها على التَّضييقِ والشح ، ويقالُ 
هود ، وصاحل ، ولوط ، وشعيب إنَّما نزل هبم عذاُب االستئصال ، ملا حكى اهللا تعاىل عنهم من إياِء النَّاس وظلم 

إنَُّه تعاىل لو أهلكهم حال كوهنم مصلحني لكان ظلماً ، وملَّا كان : اخللق وهذا تأويل أهل السنة وقالت املعتزلة 
  .ظلم ، ال جرم أنَُّه إما يهلكهم ألجل ُسوء أفعاهلم متعالياً عن ال

أنَُّه ال ُيهلكُُهْم بظلم منه ، وهم ُمْصِلحثونَ يف أعمالهم ، ولكن يهلكهم بكفرهم وركوهبم : معىن اآلية : وقيل 
  .السَّيئات ، وهذا مبعىن قول املعتزلة 

على } َوالَ َيزَالُونَ ُمْخَتِلِفنيَ { كلهم على دين واحٍد ، } َواِحَدةً  َولَْو َشآَء رَبَُّك لََجَعلَ الناس أُمَّةً{ : مث قال تعاىل 
  .أديان شتَّى ، من يهوديِّ ، ونصراينِّ ، وجموسيِّ ، ومشرِك ، ومسلم ، وقد تقدم الكالم على ذلك 

ُمختلفَني « ، أو من الضَّمري يف » ن يَزالُو« ظاهرُه أنه متَّصلٌ ، وهو استثناٌء من فاعل } إِالَّ َمن رَِّحَم َربُّكَ { : قوله 
  .لكن من رحَم ، مل خيتلفُوا ، وال ضرورة تدعُوا على ذلك : وجوَّز احلويف أن يكون استثناًء منقطعاً ، أي » 

  .يف املشار إليه أقوال كثرية » ولذِلَك « : قوله 
  ] .الوافر : [ ؛ كقوله » ُمْختلفَني « أنَُّه االختالُف املدلولُ عليه ب : أظهرها 
  وَخالَف والسَِّفيُه إىل ِخالِف... إذَا نُهَِي السَِّفيهُ َجَرى إلَْيِه  -٣٠٤١

ولثمرة االختالف خلقهم ، : ، وال بدَّ من حذف مضاٍف على هذا ، أي « على السَّفة » إليه « رجع الضَّمري يف 
  .ف خلقهم ليصري أمرهم إىل االختال: والالم يف احلقيقةِ للصَّريوِة ، أي 

املراُد به اجملموُع منهما : وإنَّما ذكرَّ ذهاباً هبا إىل اخلري وقيل « َرِحَم » : املراُد به الرمحة املدلول عليها بقوله : وقيل 
إشارةٌ إىل ما : وقيل ]  ٦٨: البقرة [ } َعَوانٌ َبْيَن ذلك { : كقوله :  -رضي اهللا عنهما-، وإليه حنا ابُن عباس 

  .ففي الكالم تقدٌمي وتأخٌري ، وهو قولٌ مرجوٌح؛ ألنَّ األصل عدُم ذلك } َوَتمَّْت كَِلَمةُ رَبَِّك  {: بعده من قوله 
  فصل

خلقهم ليكون : عن هذه االية فقال  -سألُت مالكاً رمحه اهللا : ولالختالف خلقهم قال أشهب : قال احلسُن وعطاء 
خلق فريقاً لرمحته ، وفريقاُ لعذابه ، : الذي أختاره قول من قال : ة قال أبو عبيد. فريٌق يف اجلنَِّة وفريقٌ يف السَّعري 

  .« ومتت كلمة ربك ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعني » : وُيؤيده قوله تعاىل 
  .« خلق اهللا اجلنَّة وخلق هلا أهالً ، وخلق النَّار وخلق هلا أهالً » : وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

وللرَّمحِة خلقهم ، يعين الذين : وجماهٌد ، وقتادة ، والضحاك رضي اهللا عنهم  -اهللا عنهمارضي  -وقال ابن عباس
خلق أهل الرَّْحمِة ، وأهل االختالف لالختالف وحمصول اآلية أنَّ أهل الباطلِ خمتلفُون ، وأهل : رمحه وقال الفراء 

  .ف احلقِّ متَّفقُون ، فخلق أهل احلق لالتفقا ، وأهل الباطل لالختال

ولالختالف خلقهم لوجوه : وال جيوز أن يقال : وذهبت املعتزلةُ إىل قولِ ابن عبَّاسٍ ، وهو أنَّهُ خلقهم للرَّمحِة ، قالوا 
:  



  :أنَّ عود الضَّمري إىل أقرب املذكورين ألوى من عوده إىل أبعدمها : األول 
  .عليه ، إذا كانوا مطيعني له بذلك االختالف لو خلقهم لالختالف وأراد منهم ذلك الم جيز أن يعذهبم : والثاين 
 ٥٦: الذاريات [ } َوَما َخلَقُْت اجلن واإلنس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن { : أنَّا إذ فسرنا اآلية بالرمحِة مطابقاً لقوله تعاىل : الثالث 

. [  
إن تأنيث الرَّمحِة يل : هم قلنا وللك خلق: ولتك خلقهم ، ومل يقل : لو كان املراد ، وللرَّمحة خلقهم لقال : فإن قيل 

إِنَّ { : وقوله ]  ٩٨: الكهف [ } هذا َرْحَمةٌ مِّن رَّبِّي { : حقيقيا ، فكان حمموالً على الفضل والغفراِن ، كقوله 
  ] . ٥٦: األعراف [ } َرْحَمةَ اهللا قَرِيٌب مَِّن احملسنني 

  فصل
خبلقِ اهللا تعاىل هبذه اآلية ، وذلك ألنَّها تدلُ على أنَّ زوال االختالف احتج من قال بأنَّ اهلداية واإلميان ال حيصل إالَّ

يف الدِّين ال حيصلُ إالَّ ملْن خصَُّه اهللا برمحته ، وتلك الرمحة ليست عبارة عن إعطاء القدرة والعقل ، وإرسال الرسل ، 
 -تلك الرمحة هو أنَّ اهللا : أن يقال  وإنزال الكتب ، وإزاحة العذر ، فإن كُلَّ ذلك حاصل للكفار ، فلم يبق إالَّ

  .خيلق فيه تلك اهلداية واملعرفة  -تعاىل 
  }َوالَ َيزَالُونَ ُمْخَتِلِفَني إِالَّ َمن رَِّحَم رَبَُّك { : قوله تعاىل 

ن إال من رحم ربُّك بأن يصري من أهل اجلنة ، والثواب فريمحه اهللا بألطافه وتسهيله ، وهذا: قال القاضي معناه 
  .اجلوابان يف غاية الضعف 
بأن يصري من أهل اجلنة ، يفيُد أنَّ ذلك } َوالَ َيزَالُونَ ُمْخَتِلِفَني إِالَّ َمن رَِّحمَ رَبَُّك { : أمَّا األولُ فألنَّ قوله تعاىل 

ال هذا االختالف إمنا زال بسبب هذه الرمحة؛ فوجب ان تكون هذه الرَّمحة جارية جمرة السَّّبب املتقدم على زو
االختالف ، والثَّواب شيء متأخر عن زوال هذا االختالف ، فاالختالف جارٍ جمرى السبب له فحملُ هذه الرَّمحة 

  .على الثَّواب ال جيوُز 
فهي مفعولة أيضاً يف حقِّ الكافر ، وهذه  -وهو محلُ هذه الرَّمحة على األلطاِف اليت فعال يف حقِّ املؤمن -وأمَّا الثاين
مر اختص به املؤمن؛ فوجب أن يكون شيئاً زائداً عل تلك األلطاف ، وأيضاً فحصول األلطاف هل يوجُب الرمحة أ

رجحان وجود اإلميان على عدمه أم ال يوجبه؟ فإن مل يوجبه كان وجود تلك األلطاف وعدمها ، بالنسبة غلى 
مها ، بالنسبة إىل حصول هذا حصول هذا املقصود سيان ، فلم يُك لطفاً منه ، وإذا وجب تلك األلطاف وعد

املقصود سيان ، فلم يُك لطفاً منه ، وإذا وجب الرُّجحان فقد ثبت يف العقليات أنه مىت حصل الرجحان ، فقد 
وجب حينئٍذ أن يكون حصول اإلميان من اهللا ، وما يدل على أنَّ حصول اإلميان ال يكون إالَّ خبلق اهللا تعاىل؛ ألنَُّه ما 

ن عن الكفر ، والعمل عن اجلهلِ امتنع القصد إىل تكوين اإلميان والعلم ، وهذا االمتياز إمنا حيصلُ إذا مل يتميز اإلميا
علم كون احد هذين االعتقادين مطابقاً للمعتقد ، وكون اآلخر ليس كذلك ، وإنَّما يصح هذا العلم إذاعرف ذلك 

د إىل تكوين العلم بالشيء إال بعد أن كان عاملاً ، املعتقد كيف يكون ، وهذا يوجب أنَُّه ال يصح من العبِد القص
وذلك يقتضي تكوين الكائن وحتصيل احلاصل وهو حمالٌ ، فثبت أنَّ زوال االختالف يف الدِّين ، وحصولِ العلم 

  .واهلداية ال حيصل إالَّ خبلق اهللا تعاىل 

أْجَمِعنيَ « : فقوله } نَّ َجهَنََّم ِمَن اجلنة والناس أَْجَمِعَني َألْمَأل{ ومت حكم ربك } َوَتمَّْت كَِلَمةُ رَبَِّك { : مث قال تعاىل 
  .وقد جاء هنا دوهنا » كُل « تأكيد ، واألكثر أن يسبق ب » 

  .واحد ، والتاء فيه للمبالغة : قيل : واجلنَّةُ واِجلنُّ 



  .للواحد » أة كَْم« للجمع ، و » كَْمِء « اجلنَّةُ مجع جِّن ، وهو غريٌب ، فيكون مثل : وقيل 
  .اآلية } َوكُالًّ نَّقُصُّ َعلَْيَك { : قوله تعاىل 

  .ملَّا ذكر القصص الكثرية يف هذه السورة ، ذكر يف هذه اآلية نوعني من الفائدة 
تثبيت الفؤاد على أداء الرِّسالة ، وعلى الصَّرب واحتمال األذى؛ وذلك ألنَّ اإلنسان إذا ابتلي مبحنة وبلية : أحدمها 

املصيبة إذا عمت خفت ، فإذا مسع الرسول صلى اهللا : فإذا رأى له فيه مشاركاً خف ذلك على قلبه؛ كما يقال  ،
مع أتباعهم هكذا ، سهل عليه  -عليهم الصالة والسالم -عليه وسلم هذه القصص ، وعلم أنَّ حال مجيع األنبياء

  .حتمل األذى من قومه ، وأمكنه الصرب عليه 
  .} َوَجآَءَك ِفي هذه احلق َوَمْوِعظَةٌ وذكرى ِللُْمْؤِمنَِني { قوله : ة والفائدة الثاني

  :يف نصبه أوجه } َوكُالًّ نَّقُصُّ { : قوله تعاىل 
  .وكلُّ نبأ نقصُّ عليك : أنه مفعولٌ به ، واملضاف إليه حمذوٌف ، عوض منه التنوين ، تقديره : أحدها 

  .ا قُدِّر املضاف إليه نكرة بيانٌ له أو صفةٌ إذ» ِمْن أنباِء « و 
هو ما ُنثَبُِّت ، أو : أي : وأن يكون خرب مبتدأ مضمر » كُالًّ « : جيوز أن يكون بدالً من } َما ُنثَبِّتُ بِِه { : وقوله 

  .منصوٌب بإضمار أعين 
هو » ما ُنثَبُت « ان ، و أو بي: صفةٌ » ِمْن أنباِء « كلَّ اقتصاصٍ نقصُّ ، و : أنه منصوٌب على املصدر ، أي : الثاين 

  .» َنقُصُّ « مفعول 
وكالًّ نقصُّ من أبناِء الرُُّسل ُنَيبُِّتبه فؤادك ، كذا أعربه : صلة ، والتقدير » ما « كما تقدم ، إالَّ أنه جيعل : الثالث 

  ] . ٣: األعراف [ } قَِليالً مَّا َتذَكَُّرونَ { : كَهِي يف قوله : أبو حيان وقال 
بل هي حال من : وقيل » َجِميعاً « : وهي يف معىن » ما ُنثَبُِّت « منصوباً على احلال من » كُالًّ « أن يكون : الرابع 

وهذان الوجهان إمنا جيوزان عند األخفش ، فإنَُّه جييُز تقدمي » أنَْباء « بل هي حالٌ من : وقيل » بِهِ « الضمري يف 
« يف قراءة من نصب ]  ٦٧: الزمر [ } والسماوات َمطْوِيَّاٌت بَِيمِينِِه { : حال اجملرورِ باحلف عليه؛ كقوله تعاىل 

  ]الكامل : [ وقول اآلخر » َمطويَّاٍت 

  ِفيهِْم ورْهطُ َربِيعةَ ْبنِ ُحذَارِ... َرْهطُ اْبنِ كُوزِ ُمحِْقبِي أْدراِعهِْم  -٣٠٤٢
هم ، وأخبار األمم نقصها عليك؛ لنثبت به فؤادك؛ من أخبار: وكل الذي حتتاُج إليه من أبناء الرسل ، أي : واملعىن 

لنزيدك يقيناً ، ونقوي قلبك ، وذلك أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا مسعها كان يف ذلك تقوية لقلبه على الصَّْبرِ 
  .ألذى قومه 

سورة خص هذه السورة يف هذه ال: يف هذه الدنيا وقال األكثرون : قال احلسُن وقتادةُ } َوَجآَءَك ِفي هذه احلق { 
  .تشريفاً ، وإن كان قد جاءه احلق يف مجيع السور 

  .يف هذه اآلية : وقيل 
وذكْرى « وجاءتك موعظة : أي » َمْوعظةٌ « الرباهني الدَّالة على التَّوحيِد والعدلِ والنبوة ، » احلق « واملراد به 
  .ة يف الدَّار اآلخرة األعمال الباقية الصاحل» الذكرى « واملرادُ ب » للُمؤمنَني 

َوِللَِّه غَْيُب ) ١٢٢(َواْنَتظُِروا إِنَّا ُمْنَتِظُرونَ ) ١٢١(َوقُلْ ِللَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنَّا َعاِملُونَ 
  ) ١٢٣(َعلَْيِه َوَما َربَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوإِلَْيِه يُْرَجُع الْأَْمُر كُلُُّه فَاْعُبْدُه َوَتوَكَّلْ 



  .} َوقُل لِّلَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ اعملوا على َمكَانَِتكُمْ { : مث قال تعاىل 
 -وهذا هتديٌد ووعيٌد؛ ألنَّه تعاىل ملَّا بالغ يف اإلعذار واإلنذار والتَّرغيب والتَّرهيب ، أبتع ذلك بأن قال للرسول 

اعملوا على َمكَاَنِتكُْم { : ومل تؤثر فيهم هذه البيانات البالغة } َوقُل لِّلَِّذيَن الَ ُيؤِْمُنونَ {  -ات اهللا وسالمه عليهصلو
: هود [ } وارتقبوا إِنِّي َمَعكُْم َرِقيبٌ { أنه قال لقومه  -عليه السالم -وهذا عني ما حكاه عن شعيب} إِنَّا َعاِملُونَ 

  .افعلوا كلَّ ما تقدُرون عليه يف حقِّي من الشر ، فنحن أيضاً عاملون : واملعىن ] .  ٩٣
واستفزز َمنِ استطعت ِمْنُهمْ { : وإن كان صيغته صيغة أمر ، إالَّ أنَّ املراد به التَّهديد ، كقوله » اعملُوا « : وقوله 

ما » وانَتِظرُوا « ]  ٢٩: الكهف [ } َشآَء فَلَْيكْفُْر فََمن َشآَء فَلُْيْؤِمن َوَمن { : وكقوله ]  ٤: اإلسراء [ } بِصَْوِتَك 
 -ما وعدنا الرَّمحن من أنواع الغفران واإلحسان ، قال ابن عبَّاس » إنَّا ُمنَتِظُرونَ « يعدكم الشيطان من اخلذالن ف 

ما حيلُّ بنا من رمحة » ظُروا انت« : لكم العذاب وقيل » إنَّا ُمنتَِظُرونَ « اهالك ف » وانَتِظرُوا « :  -رضي اهللا عنهما
  .ما حيل بكم من نقمته » إنَّا مُنتِضُرونَ « اهللا 

هود [ } َوللَِّه غَْيُب السماوات واألرض { : مث إنَّه تعاىل ذكر خامتة شريفة عالية جامعة لكل املطالب الشَّريفة فقال 
لكفليات واجلزئيات ، واملعدومات ، أن علمه نافذ يف مجعي ا: علم ما غاب من العباِد ، أي : أي ]  ١٢٣: 

  .يف املعاد } َوإِلَْيهِ ُيْرَجُع األمر كُلُّه { واملوجودات 
يعودٌ : وقرأ اآلخرون بفتح الياء وكسر اجليم ، أي . يرد : بضم الياِء وفتح اجليم ، أي » يُرَجع « قرأ نافع وحفص 

قرأ نافع } َوَما َربَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ { وثق به } وَكَّلْ َعلَْيِه فاعبده َوَت{ األمُر كلُّه إليه حتَّى ال يكون للخلق أمر 
لِّلَِّذيَن الَ { : والباقون بالغيبة رجوعاً على قوله » اْعَملُوا « باخلطاب ، ألنَّ قبله » َتْعَملُون « وابن عامر وحفص 

  .وهذا اخلالف أيضاً يف آخر النمل } ُيْؤِمُنونَ 
 -قال أبو بكر  -خامتة التَّوارة خامتة سورة هود روى عكرمة عن ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما: اإلحبار قال كعُب 

َشيَّبْتنِي ُهوٌد والواقعةُ ، واملرسالُت ، وعمَّ « يا رسول اهللا قد شبت ، فقال صلى اهللا عليه وسلم :  -رضي اهللا عنه
َشيَّبتْنِي هوٌد وأخواهتا احلاقَّةُ ، « : ويروى » َشيَّبتْنِي هوٌد وأخواهتا « : ويروى » يَتساَءلُون ، وإذا الشَّمُس كُوَِّرْت 

  .» والواقعةُ ، وعمَّ يتساَءلُون ، وهل أتاَك حديث الغاشيِة 
الغزع يورث الشَّْيب ، وذلك أنَّ الفزع يذهل النفس فينشف رطوبة اجلسِد ، وحتت كُلِّ شعره منبع : قال احلكيم 

إذا انتشف الفزغُ رطوبته يبست املنابع؛ فَيبس الشَّعر وابيض ، كما ترى الزَّرَع بسقائه ، فإذا ، ومنه يعرق ، ف
ذهب سقاءُه يبس فابيض ، وإنَّما يبيض شعر الشيخ لذهاب رطوبته وُيْبس جلده ، فالنفس تذهل بوعيد اهللا 

  :ب؛ قال تعاىل باألهوال؛ فتبل وينشَّف ماءها ذلك الوعيد واهلول الذي جاء به ، ومنه تشي

ما حلَّ هبم من عاجل أمر اهللا ، فأهلُ اليقني إذا : وقال األصمُّ ]  ١٧: املزمل [ } َيْوماً َيجَْعلُ الولدان شِيباً { 
تبارك  -اتلوها تراءى على قلوهبم من ملكِه وسلطانِه البطش بأعدائِه ، فلو ماُتوا من الفزع حلق له ، ولكن اهللا 

األيان حتَّى يقرؤوا كالمُه ، وكذلك آلخر آية يف سورة هود ، فإنَّ تالوة هذه السُّورة ما يلطف هبم يف  -وتعاىل
  .يكشف لقلوب العارفني سلطانُه وبطشُه ما تذهل منه النفوس ، وتشيب منه الرءوس 

فاستقم كََمآ { : قوله تعاىل » هود « إنِّ الذي َشيَّبَ النيب صلى اهللا عليه وسلم من سورة : وقيل : قال القرطيبُّ 
قال يزيد بن أبان رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال عمرو بن أيب عمرو العبادي ]  ١١٢: هود [ } أُِمْرتَ 

واسند أبو حممد الدَّارمي يف » يا يزيُد قرأت فأْيَن الُبكاء « يف املنام فقرأت عليه سورة هود ، فلمَّا ختمتها قال يل 



» اقْرؤُوا سُورة هود يوم اجلمعة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -عنهرضي اهللا -مسنده عن كعب 
  .واهللا أعلم 

  ) ٢(إِنَّا أَنَْزلْنَاُه قُْرآًنا َعَربِيا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ ) ١(الر تِلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ 

يف أول } الر ِتلَْك آَياُت الكتاب املبني { : قد تقدم الكالم على قوله } الر ِتلَْك آَياُت الكتاب املبني { : قوله تعاىل 
  .إىل آيات هذه السورة على االبتداء اةخلرب » ِتلَْك « سورة يونس ، فاإلشارة ب 

ب الِكتَا« واملراد ب } الر ِتلَْك آَياُت الكتاب املبني { : هذه السورة املسمَّاة : اسم للسورة ، أي » الر « : وقيل 
املبني حالله ، وحرامه ، : ظهر ، أي : فيحتمل أن يكون من بانَ ، مبعىن » املُبِني « : القرآن ، وأما قوله : » 

  .» املبني واهللا بركته ، وهداه ورشده « : وحدوده ، وأحكامه قال قتادة رمحه اهللا 
احلالل من احلرام ، وقصص األولني أبان احلقَّ من الباطل ، و: أظهر ، أي : من أَبان مبعىن « : وقال الزجاج 

  .فرَّق بني احلق والباطل ، واحلالل واحلرام : التَّفريق ، أي : وحيتمل أن يكون من البينونة مبعىن . » واآلخرين 
  :ثالثة أوجه » قُْرآناً « : الكتاب ، يف نصب : يعىن } إِنَّآ أَنَْزلَْناُه قُْرآناً َعَربِّياً { : قوله تعاىل 

على هذين القولني » أنَْزلَْناهُ « : أو حاالً موطئة منه ، والضمري يف » أْنزلَْناُه « أن يكون بدالً من ضمري  :أحدها 
نعت » عربياً « ضمري املصدر ، و » أْنَزلَْناُه « مفعول به ، والضمري يف » قُْرآناً « : يعود على الكتاب ، وقيل 
إذا حعلناُه حاالً : إذا حتمَّل ضمرياً ، يعىن » قُْرآناً « :  من الضمري يف أن يكون حاالً: للقرآِن ، وجوَّز أبو البقاء 

  أنَزلنَاه ُمْجتمعاً يف حال كونِه َعربيا: مؤوالً مبشتقِّ ، أي 
أنزلناه : ُروِميٌّ ، أي : عريبٌّ ، كما أن واحد الرُّوم : والعرّيب منُسوب إىل العرب؛ ألنَّه نزل بلغتهم ، وواحد العرب 

بفتح الرَّاء ناحية دار إمساعيل عليه السالم قال الشاعر » َعَرَبة « بلغتكم ، لكي تعلُموا َمعانَيُه ، وتفَهُموا ما فيه ، و 
  ]الطويل : [ 

  ِمَن النَّاسِ إالَّ اللَّوذَِعيُّ احلُالِحلُ... وَعْرَبةُ أْرضٍ َما ُيِحلُّ َحرامََها  ٣٠٤٣
  .العريب منُسوباً إىل هذه البقعة  سكن راءها ضرورة؛ فيجوُز أن يكون

  فصل
والقدمي ال جيوُز إنزالُه وحتويله من } إِنَّآ أَنَزلَْناهُ { : على كون القرآن خملوقاً ، لقوله تعاىل : احتج اجلُبَّائيُّ هبذه اآلية 

إِنَّآ أَْنزَلَْناُه قُْرآناً { قوله تعاىل  والقدمي ال يكون عربيا؛ وألنَّ» َعَربيا « : حالٍ إىل حالٍ؛ وألنَّه تعاىل وصفُه بكونه 
يدلُّ } ِتلَْك آيَاُت الكتاب املبني { : يدلُّ على أنَّه سبحانه وتعاىل قادٌر على أن ينزله ال عربيا؛ وألنَّ قوله } َعَربِّياً 

  .على أنَّه مركٌب من اآليات والكلمات ، واملركَُّب حمدثٌ 
املركَّب من احلروف والكلمات حمدثٌن وذلك ال نزاع : هذه الوجوه أن نقول واجلواب عن « : قال ابن اخلطيب 

  .» فيه ، إنَّما الذي ندَّعي قدمه شيء آخر ، فسقط هذا االستدالل 
عربيا  إنَّا أنزلناُه قُرآناً: حنملها على الالَّم ، والتقدير « لَعلَّ » كلمة « : قال اجلبائي : } لََّعلَّكُْم َتْعِقلُونَ { : قوله 

الشَّكح ألنَّه على اهللا تعاىل حمالٌ ، فثبت أنَّ : « لََّعلَّكُْم َتْعِقلُونَ » لتعقلُوا معانيه يف أْمر الدِّين ، إذ الجيوز أن يراد ب 
لكي تعرفوا األدلَّة ، وذلك يدلُّ على أنَُّه سبحانه وتعاىل ت أراد من كلِّ العباد أن يعقلوا توحيده ، وأمر : املراد 

َهْب أنَّ األْمر كَما ذَكْرُتْم ، إالَّ أنَُّه يدلُّ : واجلواب « : قال ابن اخلطيب . » ينه ، من عرف منهم ، ومن مل يعرف د



إنَّها تدلُّ على أنه تعاىل أراد : على أنه تعاىل أنزل هذه السورة وأراد منهم معرفة كيفيَّة هذه القصَّة ، لكن ِلَم قلتم 
  .؟ » لعمل الصاحل من الكُلِّ اإلميان وا

إِذْ قَالَ ُيوُسفُ ) ٣(َغاِفِلَني َنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصصِ بَِما أَْوَحْيَنا إِلَْيَك َهذَا الْقُْرآنَ َوإِنْ كُْنَت ِمْن قَْبِلِه لَِمَن الْ
قَالَ َيا بَُنيَّ لَا تَقُْصصْ ُرْؤيَاَك ) ٤(َمرَ رَأَْيتُُهْم ِلي َساجِِديَن ِلأَبِيهِ َيا أََبِت إِنِّي َرأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكًَبا وَالشَّْمَس َوالْقَ

َوكَذَِلكَ َيْجَتبِيَك رَبَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتأْوِيلِ ) ٥(َعلَى إِْخوَِتَك فََيكِيُدوا لََك كَْيًدا إِنَّ الشَّْيطَانَ ِللْإِْنَساِن َعُدوٌّ ُمبٌِني 
 َعِليٌم َحكِيمٌ نِْعَمَتُه َعلَْيَك َوَعلَى آلِ َيْعقُوَب كََما أََتمََّها َعلَى أََبوَْيَك ِمْن قَْبلُ إِبَْراهِيَم َوإِْسحَاَق إِنَّ رَبََّك الْأََحاِديِث َويُِتمُّ

)٦ (  

  .اآلية } َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيكَ أَْحَسَن القصص { : قوله تعاىل 
َوقَالَْت ُألْخِتهِ { : ك الذي يتتبَُّع اآلثار ويأيت باخلرب على وجهه ، قال تعاىل مبتدأ وخرب ، والقاصُّ: } َنْحُن َنقُصُّ { 

، أي اتِّباعاًنن ]  ٦٤: الكهف [ } فارتدا على آثَارِِهَما قََصصاً { أتَّبعي أثره ، : ، أي ]  ١١: القصص [ } قُصِّيِه 
تال القرآنَ إذا قرأُه؛ : قصَّة شيئاً فشيئاً ، كما يقال ومسيت احلكايةَ قصصاً؛ ألنَّ الذي يقصُّ احلديث ، يذكُر تلك ال

  .ُنبني لَك أخباَر األممِ السَّالفِة ، والقُروِن املاضية : يتبُع ما َحِفظَ ِمنُه آيةً بعد آيٍة ، واملعىن : ألنَّه يتلُو ، أي 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فَتالُه َعلْيهِْم  ملَّا أنْ نَزلَ القُرآنُ على رسول: روى سعُد بن أيب وقَّاصٍ رضي اهللا عنه قال 

اهللا نَزَّلَ أَْحَسَن { َيا رسُولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم لوْ َحدَّثتَنا ت فأْنَزل اُهللا عز وجل ذكره : زَماناً ، فقالوا 
َيأِْن ِللَِّذيَن آمنوا أَن أَلَْم { يا رسول اهللا ، لو ذكرتَنا ، فأنزل اهللا عزَّ وجلَّ : فقالوا ]  ٢٣: الزمر [ } احلديث 

  ] . ١٦: احلديد [ } َتْخَشَع قُلُوُبُهمْ ِلِذكْرِ اهللا 
  :يف انتصابه وجهان } أَْحَسَن القصص { : قوله 

أن يكُونَ منُصوباً على املفعول به ، وذلك إذا جعلَت القصص مصدراً واقعاً موقع املفعول ، كاخللقِ مبعىن : أحدمها 
نقصُّ عليك : املَقْبُوض ، واملَْنقُوض ، أي : مفُعول ، كالقَْبضِ ، والنَّقْضِ مبعىن : لته فعالً مبعىن املخلُوقِ ، أو جع: 

ِلَما فيه من العربة ، والنُّكتة ، واحلكمِة ، : } أَْحَسَن القصص { : أحسن األشياِء املقتصةن فيكون معىن قوله 
  .والعجائب اليت ليست يف غريها 

أنه ال دافع لقضاِء اهللا ، وال مانع من قدر اهللا ، وأنَُّه تعاىل إذا قضى إلنسان خبري؛ : ذه القصة فإحدى الفوائد يف ه
  .فلو اجتمع العاملُ ، ملْ يقدروا على دفعه 

  .أنَََّها تدلُّ على أنَّ احلسد سببُ اخلُذالِن ، والُنقَصاِن : والفائدة الثانية 
الفرج ، كما يف حقِّ يعقُوب عليه الصالة والسالم؛ فإنَّه ملا صرب ، نال مقُصوده ، أنَّ الصَّرب مفتاحُ : والفائدة الثالثة 

  .وكذلك ُيوُسف صلوات اهللا وسالمه عليه 
أن يكون منصوباً على املصدر املبني ، إذا جعلَت القصص مصدراً غري مراد به املفُعول ، ويكون : والوجه الثاين 

  .صُّ عليك أحسن االقتصاص نقُ: املقُصوص على هذا حمذوفاً ، أي 
كون هذه األلفاظ فصيحة بالغة يف : وعلى هذا؛ فاحلسُن يُعود إىل حسن البيان ، ال إىل القصَّة ، واملراد هبذا احلسن 

الفصاحة إىل حدِّ اإلعجاز ، أال ترى أنَّ هذه القصَّة مذكورةٌ يف كمتب التَّواريخ ، مع أنَّ شيئاً منها ال يشبه هذه 
  .الفصاحة ، والبالغة  السورة يف

أفعل تفضيل على باهبا ، وأن يكُون ملُجرَّد الوصف باحلسن ، وتكون من باب : جيوز أن يكون : » أْحَسَن « و 



  .القصص احلسن : إضافة الصِّفة ملوصوفها ، أي 
يف وجوٍه خمتلفة ، بألفاظ ذكر اهللا أقاصيصَ األنبياء يف القرآن ، وكرَّرها مبعىن واحٍد ، : قال العلماء رضي اهللا عنهم 

متباينة على درجات املبالغة ، وقد ذكر قصة يوسف عليه الصالة والسالم ومل يكرِّرها؛ فلم يقدر خمالٌف على 
  .معارضة ما تكرر ، وال على معارضة غري املتكرِّر 

  فصل
  :وذكر الُعلماُء لكَْوِن هذه القصَّة أحسَن القصصِ وجوهاً : قال القرطيب 

لَقَدْ { أنه ليست قصَّة يف القرآن تتضمُن من العرب واحلكم ، ما تتضمن هذه القصَّة؛ لقوله تعاىل يف آخرها : أحدها 
  ] . ١١١: يوسف [ } كَانَ ِفي قََصِصهِْم ِعبَْرةٌ ُألوِْلي األلباب 

فعلهم ، وكرمه يف  حلُسن جماوزة يوسف إخوته ، وصْبرِه على أذاُهم ، وعفوه عنُهم بعد التقائهم عن ذكر: وثانيها 
  ] . ٩٢: يوسف [ } الَ َتثْرَيَب َعلَْيكُُم اليوم { : العفو عنُهم ، حتَّى قال 

أن فيها ذكر األنبياء عليهم الصالة والسالم والصَّاحلني ، واملالئكة ، واجلنِّ ، والشياطني ، واإلنس ، : وثالثها 
العلماِء ، واجلهال ، والرِّجال ، والنِّساء وحيلهنَّ ومكرهنَّ ، وذكر والطريِ ، وسري امللوِك ، واملماليِك ، والتُّجارِ ، و

التَّوحيد ، والفقِه ، والسِّري ، وتعبريِ الرُّؤيا ، والسِّياسِة ، واملعاشرِة ، وتدبري املعاشِ ، وجَُمل الفوائد تصلُح للدِّين 
  .والدُّنيا 
  .ا أنَّ فيها ذكر احلبيب ، واحملبُوب ، وسريمه: ورابعها 

  .أعجب : هنا مبعىن » أْحسَن « أنَّ : وخامسها 
ُسمِّيت أحسن القصص؛ ألنَّ كل من ذكر فيها كان مآله إىل السَّعادة ، وانظُر إىل يوسف ، وأبيه : وسادسها 

وامللُك أيضاً أسلم بُيوُسف ، وحسن إسالمُه ، ومستعرب الرؤيا ، والسَّاقي ، : وإخوته ، وامرأة العزيز ، قيل 
  .شَّاهد فيما يقال ، فما كان أْمر اجلَِميع إالَّ إىل خري ، واهللا تعاىل أعلم وال

« مصدريَّة ، أيك بسبب إحيائنا » َما « و » نَقُصُّ « ، وهي متعلقةٌ ب » الباء سببيَّة « } بَِمآ أَْوَحيَْنآ إِلَْيكَ { : قوله 
.  

  :جيوز فيه وجهان } هذا القرآن { : قوله 
  .« أَْوَحْيَنا » تصب على املفعولية ب أن ين: أظهرمها 
هذا » فإن كالًّ منهما يطلب « أْوَحيَْنا » وبني « نَقُصُّ » َبْين : أن تكون املسألة من باب التنازع ، أعين : والثاين 
، ومل يقدَّر  منصوباً على املصدر: « أْحسَن » وتكون املسألةُ من إعمال الثاين ، وهذا إمنا يتأتَّى على جعلنا « القُرآنَ 

  .مفعوالً حمذوفاً « َنقُصُّ » ل 
قد كنت من قبله ، أي : تقّدم إعراب نظريه ، واملعىن ]  ٣: يوسف [ } َوإِن كُنَت ِمن قَْبِلِه لَِمَن الغافلني { : قوله 

  .ملن الساهني عن هذه القصَّة ال تعلُمَها : من قبل وحينان ملن الغافلني ، أي : 
[ } َما كُنَت َتْدرِي َما الكتاب َوالَ اإلميان { : عن الدِّين والشَّريعة قبل ذلك ، كقوله تعاىل :  ملن الغافلني: وقيل 

  ] . ٥٢: الشورى 
مسى قصَّة يُوسف خاصَّة أحسن القصص؛ ملا فيها من العرب ، واحلكم ، والنُّكِت ، والفوائد : قال بعض املفسرين 

امللوِك ، واملماليِك ، والعلماء ، ومكرِ النِّساء ، والصْبر على أذى األعداء ،  اليت تصلْح للدِّين والدُّنيا ، من سري
  .وحسن التَّجاوزِ عنهم بعد االلتقاء ، وغري ذلك من الفوائد 



  .« سورة يوسف ، وسورة مرمي يتفكَّه هبما أهل اجلنَّة يف اجلنَّة » : قال خالد بن معدان 
  .« ورةَ يُوسف ْحمُزونُ إال استراح هلَا ال َيْسمع ُس» : وقال عطاء رمحه اهللا 

  .اآلية } إِذْ قَالَ ُيوُسفُ َألبِيهِ { : قوله تعاىل 

سلْوا حممَّداً مل انتقل يعقوب من الشَّام إىل مصر؟ وعن كيفيَّة قصَّة : ُروِي أن علماء اليهود قالوا لكرباء املشركني 
  .يوسف؟ فأنز اهللا تعاىل هذه السورة 

  :أوجٌه » إذْ «  ويف العامل يف
كَْيَت وكَْيَت ، وهذا : يا بين وقت قول يُوسف لُه : قال يعقوب : أي » قَالَ َيا ُبَنيَّ « أنه منُصوب ب : أظهرها 

  .كوهنا ظرفاً ماضياً » إذْ « أسهل الوجوه؛ إذ فيه إبقاء 
  .قاله مكيٌّ » الَغالفَني « : الناسب له : وقيل 
عن » إذْ « ] إخراج [ نقصُّ عليك وقَت قوله كَْيَت وكَْيَت ، وهذا فيه : أي »  َنقُصُّ« هو منصوبٌ ب : وقيل 

نقصُّ عليك احلال وقت قوله ، لزم أخراجها عن املضيِّ : املضيِّ ، وعن الظرفيَّة ، وإن قدَّرت املفعول حمذوفاً ، أي 
.  

  .اذكُر : هو منصوب مبضمر ، أي : وقيل 
  .بدل اشتمال » أحسن القصص « ل من هو منُصوب على أنَّه بد: وقيل 

اسم عرباينٌّ ، ولذلك ال » ُيوسُف « و » ألنَّ الوقت يشتمل على القصص وهو املقصوص « : قال الزخمشري 
وسئل » الَصحيحُ أنه اسم عرباينٌّ؛ ألنه لو كان عربيا ، النصرف « : هو عريبٌّ ، فقال الزخمشريُّ : ينصرف ، وقيل 

الَعْبد ، واجتمعا يف يوسف؛ فُسمِّي : احلُزن ، واألسف : األسف يف اللغة « : عن األسف فقال أبو احلسن األقطع 
  .» هبما 

الكَرِميُِ ابُن الكَرميِ اْبنِ الكرميِ ابن الكرمي ، يُوسف بُن يعقُوَب « : روي ابن عمر عن النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .» وسالمه عليهم أمجعني بنِ إسحاَق بنِ إْبراهيَم َصلواُت اِهللا 

بفتح التَّاء ، والباقون بكسرها ، وهذه التَّاء عوض عن ياء املتكلم؛ ولذلك ال : قرأ ابن عامر » َيا أَبِت « : قوله 
  .جيوز اجلمع بينهما 

مل ُجيز ألبتَّة؛ »  َيا َصاِحبِت« : يا أَبِت وَيا أمَِّت ، وال ُجيوز يف غريمها من األمساء ، لو قلت : وهذا خمتصٌّ بلفظتني 
وجيوز اجلمع بني هذه التَّاء ، وبني كلِّ من الياِء واأللفِ » يا اْبَن أمَّ « : كما اختصَّت لفظة األم والعم حبكم يف حنو 

  ]الرجز : [ ضرورةً؛ كقوله 
  ]املتقارب : [ وقول اآلخر ... َيا أبََتا َعلََّك أْو َعَساكَا  ٣٠٤٤
  فإنَّا َنخافُ بأنْ ُتْخَترَْم... ِعْندَنا  أَيا أَبَتا ال َتْزلْ ٣٠٤٥

  ]الطويل : [ وقول اآلخر 
  لَنا أَملٌ ِفي الَعْيشِ ما ُدْمَت َعاِئشَا... أَيا أَبِتي ال زلَْت فيَنا فإنََّما  ٣٠٤٦

ه الكْسرة؟ قلُت فما َهذ: فإن قلت « : وكالُم الزخمشريِّ يؤذن بأنَّ اجلمع بني التَّاء واأللِف ليس ضرورةً؛ فإنَّه قال 
قد ُزحلقَْت إىل التاء؛ القتضاء تاِء التَّأنيث أن يكُون ما « يا أيب » : هي الكسْرة الَّيت كَانْت قبل الياِء يف قولك : 

  .قْبلَها مفتوحاً 
  .فما بالُ الكسرة مل َتْسقُطْ بالفَْتَحة الَّيت اقَْتَضْتَها التَّاء ، وتبقَى التَّاُء ساكنةً؟ : فإن قلت 



امتنع ذلك فيها؛ ألنَّها اسم ، واألمساُء حقُّها التحريُك؛ ألصالتها يف اإلعراب ، وإمنا جاز تسكُني الياء ، : قلت 
  .وأصلها أن حترَّك ختفيفاً؛ ألهنا حرف لني ، وأما التاء ، فحرٌف صحيٌح ، حنو كاِف الضمري؛ فلزم حتريكها 

الكسرة اجلمع بني العوض واملعوَّض منه؛ ألنَّها يف حكم الياء ، إذا  يشبه اجلمع بني هذه التَّاء وبني هذه: فإن قلت 
الياُء والكسرة قبلها شيئان ، والتَّاء عوض : قلت » يا أبِت « ال جيوز » يا أبيت « : يا غُالم ، فكََما ال َيجُوز : قلت 

وَّض منه ، إال إذا ُجِمَع بني التَّاء من أحد الشيئني ، وهو الياء ، والكسرة متعرَّض هلا؛ فال جيمع بني العوض واملع
مع كوِن األلف فيه بدالً من الياِء ، كيف جاز بينها وبني التاء ، ومل يعدَّ » َيا أَبَتا « : والياء الغري؛ أال ترى إىل قوهلم 

  .ذلك مجعاً بني العوض واملعوَّض منه؟ فالكسرة أبعد من ذلك 
على اإلضافة؛ ألنَّها قرينة الياِء ولصيقتها ، فإن دلَّت على مثل ذلك يف »  يا غُالم« قد دلَّت الكسرة يف : فإن قلت 

  .فالتَّاء الَمعوَّة لغو ، وجودها كعدمها » يا أبت « : 
  .» يا أبِي « : حاهلا مع التَّاء كحاهلا مع الياِء إذا قلت ] بل : [ قلت 

اإلضافة فال جتتمعان ، وجتامع األلف اليت هي بدل من  وهذه التَّاء عوض من ياِء: وكذا عبارة أيب حيَّان ، فإنه قال 
  ]الرجز : [ التاء ، كما قال 

وفيه نظر؛ من حيث إن األلف كالتاء لكوهنا بدالً منها ، فينبغي أن ال جيمع ... َيا أبََتا َعلََّك أْو َعَساكَا  ٣٠٤٧
  .بينهما ، وهذا تاء أصلها للتأَنيث 

ا هذه التَّاء؟ قلتك تاُء التأنيث وقعت عوضاً من ياء اإلضافة ، والدَّليل على أنَّها تاء فإن قلتك م« : قال الزخمشريُّ 
  .» قلُبَها هاًء يف الوقف : التَّأنيث 

وما ذكرُه من كوهنا تقلب هاًء يف الوقف ، قرأ به ابُن كثري ، وابن عامرٍ ، والباقُون وقفوا عليها : قال شهاب الدِّين 
: سيبويه؛ فإنه قال : وممن نصَّ على كوهنخا للتَّأنيث » بِْنت وأْخت « أجروها جمرى تاء اإلحلاق يف  بالتَّاء ، كأَنَّهم

» أنَّها للتَّأنيث : يعىن « يا خالة وعمَّة » هي بِمنزِلَة التَّاء يف تاء : فقال « َيا أبِت » : َسألْت اخلليل عن التَّاء يف « 
  .» بِْنت وأْخت « أن يكُبَها تاء ، ك : بُهم إيَّاها هاًء ، وقياس من وقف بالتَّاء كت: ويدلُّ أيضاً على كوهنا للتأنيث 

  .كيف جاز إحلاق تاِء التَّأنيث باملذكَّر؟ : فإن قلت : مث قال الزخمشري 
د أهنا جيء هَبا ملُجرَّ: يعين : محامة ذكر ، وشاةٌ ذكر ، ورجل ربعة ، وغالٌم يفعة قلت : كما جاز حنو قولك : قلت 

  .تأنيث اللفظ ، كما يف األمساء املستشهد هبا 
  .فلم ساغ تعويض تاِء التأنيث من ياِء اإلضافة؟ : فإن قلت « : مث قال الزخمشري 

  .» ألن التأنيث واإلضافة تناسبان؛ يف أنَّ كل واحٍد منهما زيادة مضمومة إىل االسم يف آخره : قلت 
أنه َشَبهٌ يف : يعمل به عند احلُذاق ، فإنَّه يسمَّى الشَّبه الطَّرِدي ، أي  وهذا قياٌس بعيٌد ال« : قال شهاب الدين 

  .» الصُّورة 

  :باحلركات الثالث « َيا أبتِ » إنه قرىء « : وقال الزخمشري 
  .فأما الفتح والكسر فقد تقدَّم ذكر من قرأ هبما 

قَالَ َربِّ { : تكلِّم على الضمِّ؛ كقراءة من قرأ وأما الضم فغريٌب جدا وهو يشبه من يبين املنادى املضاف لياء امل
إنَّه مضاٌف للياِء : بضم الباء ، وسيأيت توجيهها هناك إن شاء اهللا تعاىل وملا قلنا ]  ١١٢: األنبياء [ } احكم باحلق 

وهنا هي الكسرة اليت وقد تقدَّم توجيُه كسر هذه التَّاء مبا ذكره الزخمشريُّ من ك. ، ومل جنعله مفرداً من غري إضافٍة 



  .قبل الياء زحلقت إىل التاء وهذا أحُد املذهبني 
فأما الفتح ففيه أربعة أوجه ، ذكر . أنَّها كسرة أجنبيَّة ، جيء هبا لتُدلَّ على الياِء املعوَّض منها : واملذهُب اآلخر 

  :الفارسي منها وجهني 
  ]الوافر : [ ِء؛ كما اجتَزأ عنها اآلخْر بقوله أنه اجتزأ بالفتحة عن األلف املنقلبة عن اليا: أحدمها 
  بِلْهَف وال بِلْيَت وال لَوَنِّي... ولَْسُت بِراجِعٍ ما فَاَت منِّي  ٣٠٤٨

  .« َيا ْبَن َعّم » و « َيا ْبَن أمَّ » : وكما اجتزأ هبا يف 
  ]الطويل : [  أنه رخم حبذف التاء ، مث اقحمت التَّاُء مفتوحة؛ كقول النابغة اجلعديِّ: والثاين 
  ولْيلٍ أقَاسيِه بَطيِء الكَواكبِ... ِكِلينِي ِلهمِّ يا أَمْيمةَ نَاصبِ  ٣٠٤٩

  .بفتح تاء أميمة 
للنُّدبة « َيا أبََتا » : وهو أن األلف يف : ما ذكره الفرَّاء ، وأبو عبيدة ، وأبو حامت ، وقطرب يف أحد قوليه : الثالث 

ة ، وهذا قد ينفع يف اجلواب بني العوض واملعوض منه ، ورد بعضهم هذاح بأنَّ املضع ، مث حذفها جمتزئاً عنها بالفتح
  .ليس موضع ُندبة 

بالتنوين ، فحذف التنوين ، ألنَّ النداء باُب حذٍف ، وإىل هذا ذهب قطُرب يف القول « يا أَبة » أن األصل : الرابع 
  .الثاين 

  .« َيا َضارِباً رُجالً » : دى املنصُوب حنو بأ ، التَّنوين ال حيذف من املنا: وردَّ هذا 
بالياِء ومل يعوض منها التَّاء ، وقرأ احلسن ، واحلسني ، وطلحة بن سليمان ، رضي اهللا « يا أبِي » : وقرأ أبو جعفر 

  .واحداً  بُسكُون العني؛ كأهنم قصّدوا التنبيه هبذا التَّخفيِف على أنَّ االمسني جُِعال امساً« أَحَد َعَشر » عنهم 
  :جيوز فيه وجهان } والشمس والقمر { قوله 

حيتمل أن يكُون من باب ذكر اخلاصِّ بعد ذكر العام تفصيالً له؛ ألن : أن تكون الواو عاطفة ، وحينئذ : أحدمها 
بعد ]  ٩٨: بقرة ال[ } َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ { : فهذا كقوله } أََحَد َعَشَر كَْوكَباً { : الشَّمس والقمر دخال يف قوله 

وحيتمل أن ال تكون كذلك ، وتكون الواُو لعطف املغايرة؛ فيكون قد رأى الشمس والقمر « وَمالِئكتِه » : قوله 
  .ومن مجلتها الشمس والقمر ، وهذان االحتماالن نقلهما الزخمشريُّ « أَحَد َعَشَر » زيادة على ال 
إال أنَّه مرجوٌح؛ ألنَّه مىت أمكن العطف من غري ضعٍف ، وال أخالل « َمَع » : أن تكون الواو مبعىن : والوجه الثاين 

أنه رأى الشمس ، والقمر زيادةً على : مبعىن ، ُرجِّح على املعيَّة؛ وعلى هذا فيكون كالوجه الذي قبله ، مبعىن 
  .األحد عشر كوكباً 

  :حيتمل وجهني } رَأَْيتُُهْم ِلي َساجِِدينَ { : قوله 
أَنَّكُْم إِذَا { : يف قوله تعاىل » أنكُم « ها مجلة كُرِّرت للتوكيد؛ ملا طال الفصل باملفاعيل ، كما كُرِّرت أنَّ: أحدمها 

كذا قالُه أبو حيَّان ، وسيأيت حتقيقه إن شاء اهللا ] .  ٣٥: املؤمنون [ } ِمتٌّْم َوكُنُتمْ ُترَاباً َوِعظاماً أَنَّكُْم مُّخَْرُجونَ 
  .تعاىل 

: ؟ قلُت « َرأْيُتْم » ما معىن تكرار : فإن قلت « : ، وإليه حنا الزخمشريُّ؛ فإنه قال ] بتأكيد [ أنه ليس : والثاين 
ليس بتكرار؛ إنَّما هو كالم ُمستأَنف على تقدير سؤال وقع جواباً له؛ كأنَّ يعقُوب عليه الصالة والسالم قال لُه عند 

رأيتهم يل : ( كيف رأيتها؟ سائالً عن حال رؤيتها ، فقال } كَباً والشمس والقمر إِنِّي َرأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْو{ : قوله 
  .» وهذا أظهر؛ ألنَّه مىت دار الكالم بني احلمل على التأكيد والتأسيس ، فحمله على التَّأسيس أوىل ) ساجدين 



ة العقالء يف إسناد فعلهم إليهم ، مجعهم مجع ألنَّه ملا عاملُهم معامل: صفة ُجِمَع َجْم العقالء ، فقيل : » َساجِديَن « و 
{ : ألنَّ الشيء قد يعامل ُمعاملة شيء آخر ، إذا شاركه يف صفٍة ما؛ كما قال يف صفة األصنام : العقالء ، فقيل 

ادخلوا ياأيها النمل { : ، وكقوله عز وجل ]  ١٩٨: األعراف [ } َوَتَراُهْم َينظُُرونَ إِلَْيَك َوُهْم الَ ُيْبِصُرونَ 
  ] . ١٨: النمل [ } َمَساِكَنكُْم 

{ : مناميَّة ، وقد تقدم أنَّها تنصب مفعولني؛ كالعلميَّة؛ وعلى هذا قد حذف املعفول الثاين من قوله : والرُّؤية هنا 
  .تنع عند بعضهم ، ولكن حذفه اقتصاراً ممتنع ، فلم يبق إال اختصاراً ، وهو قليلٌ ، أو مم} رَأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكَباً 

  .إن إحدامها من الرُّؤية ، واألخرى من الرُّؤيا : وقال بعضهم 
ذكر الرُّؤية األوىل؛ ليدل على أنَّه شاهد الكواكبِ ، والشَّمس والقمر ، والثانية؛ ليدل ال على : قال القفَّال 

  .مشاهدة كوهنا ساجدة لُه 
  فصل

املنام أحد عشر كوكباً ، والشمس والقمر يسجدون لُه ، كان لهُ أنَّ يوسف عليه السالم رأى يف : ذكر املفسرون 
باألب : باإلخوة ، والشمس والقمر : احد عشر من اإلخوة ُيْستضاء هبم؛ كما ُيسْتضاء بالنُّجوم ، ففسَّر الكواكب 

ألن الكواكب ال بتواضعهم له ، ودخوهلم حتت أمره ، وإمنا محلنا الرُّؤية على ُرؤية املنام؛ : واألم ، والسُجود 
  .} الَ تَقُْصْص رُْؤَياَك على إِْخوَِتَك { : تسُجج يف احلقيقَةن ولقول يعقوب عليه الصالة والسالم 

  .» أُبوه؛ ألن أمَّه راحِيل كانت قد ماتت : خالته ، والشَّمُس : القمر « : وقال السديُّ 
  .مس مؤنثة ، والقمر مذكَّر أُبوه ، والشَّمُس أمُّه؛ ألن الش: القََمر : وقال ابن جريج 

إن يُوسُف عليه الصالة والسالم ت رأى وهو ابُن سبع سنني ، إحدى عشرة « : وقال وهب بن ُمنبِّه رضي اهللا عنه 
عصاً طواالً كانت مركُوزة يف األرض كهيئة الدَّائرة ، وإذا َعصاً صغرية وثبت عليها حىت اقتلعتها ، فذكر ذلك 

ن تذكر هذا إلخوتك ، مثَّ رأى وهو ابن اثنيت عشرة سنة ، الشَّمس ، والقمر والكواكب ، إيَّاك أ: ألبيه؛ فقال 
  .» ال تذكرها له فَيكيُدوا لَك كَْيداً : تسُجد له؛ فقصَّها على أبيه؛ فقال 

ربين عن النُُّجوم اليت أخ: أن يهُوِديا جاء إىل النيبِّ صلى اهللا عليه سوملن فقال يا حممَّد « : رمحه اهللا : روى الزخمشريُّ 
رآُهن يوسف ، فسكت النيب عليه الصالة والسالم ؛ فنزل جربيل عليها لسالم فأخربه بذلك؛ فقال عليه الصالة 

نَعْم؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم وشرف وكرم وجمد : إن أخربتك بذلك هل تسلم؟ قال : والسالم لليهوديَّ 
يال ، وقابس ، وعمودان ، والفليق ، واملصبح ، والقرع ، والضروح ووثاب حرثان ، والطارق والذ: وجبل وعظم 

أي واهللا إنَّها : من السَّماء ، وسجدن لُه ، فقال اليهوديُّ ] نَزلَْن [ ، وذو الكتفني رآها يوسف ، والشمس والقمر 
  .» ألمساؤها 

  .ر الكواكب واعلم ان كثرياً من هذه األمساء غري مذكورة يف الكتب املصنفة يف صُو
  فصل

أ ، ه مل يكن يف أوالد يعقُوب نيبٌّ غري ُيوسف عليه الصالة والسالم وباقي إخوته مل يوح : زعمت طائفةٌ من العلماء 
إليهم ، واستدلُّوا بظاهر ما ذُكر من أفعاهلم ، وأحواهلم يف هذه القصَّة ، ومن استدلَّ على ُنبوهتم ، استدلَّ قوله تعاىل 

]  ١٣٦: البقرة [ } هللا َوَمآ أُنْزِلَ إِلَْيَنا َوَمآ أُنزِلَ إىل إِْبَراِهيَم وَإِْسَماِعيلَ َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب واألسباط آَمنَّا با{ : 
ُشعوب بين إسرائيل ، ما كان يوجد : هم األسباط ، وهذا استدالل ضعيٌف؛ ألن املراد باألسباط : وزعم أنَّ هؤالء 

فإنَّ يوسف عليه الصالة والسالم هو املخُصوص من بني إخوته : زل عليهم الوحي ، وأيضاً فيهم من األنبياء الذين ن



بالنبوة والرسالة؛ ألنَّه نصَّ على ُنبوَّته ، واإلحياء إليه يف آيات من القرآن ومل ينصَّ على أحد إخوته سواه؛ فدلَّ على 
  .ما ذكرنا 

  فصل
م ، وال يكُون ذلك داخالً يف معىن الغيبة؛ ألنَّ يعقُوب قد حذَّر يوسف أن يف اآلية دليل على حتذير املسلم أخاُه املسل

دليل على جواز ترك إظهار النِّعمة عند من خيشى غائلته : يقُصَّ رُؤياه على إخوته؛ فَيِكيدُوا لُه كْيداً ، وفيها أيضاً 
أنَّه : يلِ الرُّؤيا؛ فإنه علم من تأويلها دليلٌ على مع رفة يعقُوب عليه الصالة والسالم بتأو: حسداً ، وفيها أيضاً 

  .سيظهر علْيهم 
بفك الصادين ، و هي : بفتح الياء ، والباقون بكسرها ، وقرأ العامة » يا ُبينَّ « : قرأ حفص } الَ تَقُْصْص { قوله 

هذا يف املائدة ، عند لغةُ احلجاز ، وقرأ زيد بن عليك بصاٍد واحدٍة مشددة ، واإلدغام لغة متيم ، وقد تقدَّم حتقيق 
  .والرُّؤيا مصدر كالُبقَْيا ]  ٥٤: املائدة [ } َمن َيرَْتدَّ ِمنكُمْ { : قوله 

الرُّؤية ، إال أنَّها ختصةٌ مبا كان يف النَّوم دون اليقظة ، فُرِّق بينهما حبريف التأنيث؛ : الرُّؤيا مبعىن « : وقال الزخمشريٌّ 
  .» القربة والقرىب : كما قيل 

) [ الرؤيا ( وأما : مهموزة من غري إمالة ، وقرأها الكسائيُّ يف رواية الدُّوريِّ عنه باإلمالِة » الرُّؤيا « : رأ العامَّة وق
االثنتان يف هذه السورة ، فأماهلما الكسائيُّ من غري خالِف يف املشهور ، وأبو » ُرؤيَاي « و ] :  ١٠٠: يوسف 

  .يق السوسيِّ عمرو يبدل هذه اهلمزة واواً يف طر

باالدغام ، وضم الرَّاء ، وكسرها ، وهي ضعيفة؛ ألن الواو » ُريَّاَي وريَّاكَ « : ومسع الكسائيُّ : وقال الزخمشري 
  .» األْجر « من » اتَّجَر « من اإلزرِا ، و » اتََّزر « يف تقدير اهلمزة؛ فلم يقو إدغامها؛ كما مل يقو إدغام 

به ، وهذا هو الغالُب ، وقد اعتدَّ القراء بالعارض يف مواضع يأيت بعضها إن شاء اهللا تعاىل  أن العارض ال يعتدُّ: يعىن 
 ٥٠: النجم [ } َعاداً األوىل { عند محزة ، و ]  ٧٤: مرمي [ } أَْحَسُن أَثَاثاً َورِءْياً { : يف قوله » رِئْياً « : حنو قوله 

ساكنة بعد ضمَّة ، وأما الضمُّ فهو األصل ، والياء قد استهلكت باإلدغام فلئال ُيؤدِّي إىل ياء » ريَّاكَ « وأما كسر ] 
.  

إن « : منُصوب يف جواب النَّهي ، وهو يف تقَدير شرٍط وجزاٍء ، وذلك قدَّره الزخمشريُّ بقوله : » فَيِكيدُوا « قوله 
  .» قَصْصتَها عليْهِم كاُدوَك 

  :فيه وجهان » كَْيداً « و 
  :مخسة أوجه » لََك « : مؤكٌد ، و على هذا ففي الالم يف قوله  أنه مصدر: أظهرمها 
فَكِيُدونِي َجِميعاً { : ضمن معىن ما يتعدَّى بالالَّم؛ ألنَّه يف األصل يتعدَّى بنفسه ، وقال » َيكيدُ « أن يكون : أحدها 

  .فيحتالوا لك بالكيد : والتقدير ]  ٥٥: هود [ } 
الفعل املضمَّن ، فيكون آكد : كما قيل » فََيكيدُوَك : هال قيل : فإن قلت « : جه قال الزخمشري مقدِّراً هلذا الو

  .« فَيْحتالُوا لك؛ أال ترى إىل تأكيده باملصدر : وأبلغ يف التَّخويف ، وذلك حنو 
رة ، وبنفسه أخرى؛ أن تكون الالَّم معدية ، ويكون هذا الفعل ممَّا يعتدَّى حبرف اجلرِّ تا: الوجه الثاين من أوجه الالَّم 

كذا قالُه أبو حيَّان ، وفيه نظر؛ ألنَّ ذلك باب ال ينقاس ، إنَّما يقتصر فيه على ما ذكره « َشكََر » و « َنَصَح » ك 
  .النُّحاة ، وملْ  يذكُروا منه كَاَد 

، قاله أبو البقاء؛ ]  ٧٢: نمل ال[ } َرِدفَ لَكُم { : أن تكون الالَُّم زائدة يف املفعول به؛ كزيادهتا يف قوله : والثالث 



  .تقدمي املعمول ، أو كون العامل فرعاً : وهو وضعيٌف؛ ألن الالم ال تزاد إال بأحد شرطني 
  .فَيكِيدوا ألْجِلك؛ وعلى هذا فاملفُعول حمذوٌف اقتصاراً ، أو اختصاراً : أن تكون الالم للعلَّة ، أي : الرابع 

  .إذ هي يف األصل جيوز أن تكون صفة له لو تأخَّرت « كَْيداً » ها حالٌ من أن تتعلَّق مبحذُوف؛ ألنَّ: اخلامس 
أمراً يكيُدونك به ، وهو : فيصنعوا لك كيداً ، أي : أن يكون مفعوالً به ، أي : « كَْيداً » الوجه الثاين من وجهي 

ما تكيُدون به؛ ذكره أبو البقاء ،  :، أي ]  ٦٤: طه [ } فَأَْجِمُعواْ كَْيَدكُْم { : مصدر يف موضع االسم ، ومنه 
كوُنها صفة يف األصل ، مث صارت حاالً ، أو هي للعلَّة ، وأما : وجهان فقط « لََك » : وعلى هذا فِفي الالَّم يف 

  .الثالثة الباقية ، فال تتأتَّى بعد ، فامتناعها واضٌح 
  .يزيِّن هلم الشيطان ، وحيملهم على الكيد بعداوته القدمية : أي } إِنَّ الشيطان ِلِإلْنَساِن َعُدوٌّ مُّبٌِني { : مثّ قال 

  فصل
كنت أرى الرُّؤيا ، فُتْمرضُنِي ، حىت مسعت : كنت أرى الرُّؤيا هتُمُّنِي ، حىت مسعُت أبا قتادة يقول : قال أبو سلمة 

كُْم ما ُيِحبُّ ، فال ُيحدِّثْ به إالَّ الرُّؤيا الصَّاحلة من اهللا ، فإذا رأى أَحد« : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
من حيبُّ ، وإذا رَأى ما يكرُه ، فال ُيحدِّثْ به ، وليتفُل عن يساره ، ولَيَتعوَّذْ باِهللا من الشيطانِ الرَّجيم ، من شر ما 

ُجزءاً من النُّبوَِّة ، وهيَ  الرُّؤيا ُجزٌء من أربعَني أو ستَّة وأربعَني« : وقال صلى اهللا عليه وسلم » رأى فإنَّها لْن َتْضره 
  .» الُتحدِّثْ بَِها َحبِيباً ، أْو لَبِيباً « : وأحسبه قال : قال الراوي . » على رجل طائْر فإذا حدَّث هبا وقعْت 

:  الرؤيا الرَّديئة يظهُر تعبُريها عن قُرب ، والرُّؤيا اجليَّدة ، إنَّما يظهر تعبُريها بعد حني ، قالوا: قال احلكماء 
والسَّبب فيه أنَّ رمحة اهللا تقتضي أالَّ حيصل اإلعالم بوصُول الشَّر ، إال عند قُرب وُصوله حىت يقل احلُْزنُ ، والَغمُّ 

احلاِصل بسبب توقُِّعه ، وأمَّا اإلعالم باخلري ، فإنه حيُصل متدِّماً على ظهوره ، بزماٍن طويلٍ؛ حىت يكون السُّرورُ 
  .ولِه كَِثرياً احلاِصل بسبب توقُّع حُص

  فصل
لَْم َيبَق بعدي من املبشراتِ إالَّ » : الرُّؤيا حالةٌ شريفة ، ومنزِلةٌ رفيَعةٌ ، قال صلى اهللا عليه وسلم « : قال القرطيبُّ 

مْ أْصدقُكم رُؤَيا ، أصدقكُ: [ وقال صلى اهللا عليه وسلم « الصَّاحلُ ، أو ترى له ] الرجل [ الرُّؤيا الصَّاحلة ، َيراَها 
: من سبعني ، وروي : بأنَّها جزٌء من ستٍَّة وأْربعَني ُجزءاً من النُّبوَّة وروي ] َحديثاً ، وحكم صلى اهللا عليه وسلم 

من : من َخمِسَني ُجزءاًن ورويك من ستٍَّة وعْشريَن ُجزءاً من الُنبوَِّة ، وروي : وأْربعَني ، وروي ] تسعة [ من 
  .سِّت واألربعني ، ويتلوه يف الصِّحة حديث السَّبعني حديث ال: أْربعَني ، والصحيح 

إن يوسف عليه الصالة والسالم ت كان صغرياً ، والصغري ال حكم لفعله ، فكيف يكون لرُّؤياه حكم ، : فإن قيل 
  .} الَ َتقُْصْص رُْؤَياَك على إِْخوَِتَك { : حىت يقول له أبو 

ون من الصَّغري كما يكُون منه اإلدراك احلقيقيُّ يف اليقظة ، وإذا أخرب عمَّا أن الرُّؤيا إدراُك حقيقٍة ، فتك: فاجلواب 
أن يوسف عليه الصالة والسالم كان ابن : رأى يف اليقظة ، صدق؛ فكذلك إذا أخرب عمَّا رأى يف املنامِ ، وُروِي 

  .اثنيت عشر سنة 
  فصل

  .ناصح ، وال على امرىٍء ال حيسن التأويل فيها يف اآلية دليلٌ على أن الرُّؤيا ال تقصُّ على غري شقيق وال 
الرُّؤيا برْجل طائْر ، ما لَْم حيدِّث هبا َصاحُبَها ، فإذا حدَّث » : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : وروى الترمذيُّ 

  .« هبا ، وقعْت ، فال ُتحدِّثُوا هَبا إال عارفاً ، أو ُمحبا ، أْو ناصحاً 



  .الكاف يف موضع نصب ، أو رفع } بِيَك َربُّكَ وكذلك َيْجَت{ قوله 
فالنَّصبُ إما على احلال من ضمري املصدر املقدَّر ، وقد تقدم أنه رأي سيبويه ، وإمَّا على النعت ملصدر حمذوف ، 

  .مثل ذلك االجتباء العظيم جيتبيك : واملعىن 

  .تقدم نظريه  األمر كذلك ، وقد: والرَّفع على أنَّه خرب ابتداء مضمر ، يعين 
وهو يعلمك ، : مستأنف ليس داخالً يف حيِّز التشبيه ، والتقدير } َوُيَعلُِّمَك ِمن َتأْوِيلِ األحاديث { : قوله 

أحاديث ، وله : ولكنَّه شذَّ مجعه على » َحِديث « لواحد ملفوٍظ به ، وهو : مجع تكسري ، فقيل : واألحاديث 
  .» بَاطل وقَطيع وَعروض « اطِيع ، وأَعارِيض ، يف أخوات يف الشُّذُوذ؛ كأباطيلنو أقَ

وحنوه ، وليس باسم مجع؛ ألن هذه الصِّغة خمتصة « أْحُدوثة » أن هلَا واحداً مقدراً ، وهو « : أبو زيد ] وزعم [ 
[ } ابِيلَ أََب{ ، و « َشماِطيط » : بالتكسري ، وإذا كانوا قد التزُموا ذلك فيما مل يصرح له مفرٌد من لفظه ، حنو 

  .» ففي أحاديث أوىل ]  ٣: الفيل 
« : مبا ذكرنا ، ولكن قوله » وهي اسُم مجع للحديث ، وليس جبمع أحدوثة « : وهلذا ردَّ على الزخمشري قوله 

اسم « : صحيح؛ ألن مذهب اجلمهُور خالفه ، على أنَّ كالمه قد يُريد به غري ظاهره من قوله » ليس جبمع أحدُوثة 
  .» مجع 
  فصل

: َجبُبت املاء يف احلوض ، واملعىن : إذا أخلصته لنفِسك ، ومنه : االجتباء مشتقٌّ من جببُت الشيء : قال الزجاج 
  .كما رفع منزلتك هبذه الرُّؤَيا العظيمة الدَّالة على الشَّرِف والعز ، كذلك َيجَْتبِيك ربُّك ، ويْصطَِفيك ربُّك بالنُّبوَّة 

يريد تعبري الرُّؤيا ، وُسمِّي تأويالً؛ ألنَّه يئول أمره إىل ما ) : ويعلمك من تأويل األحاديث (  بإعالء الدَّرجة: وقيل 
  .ما يئول إليه عاقبة األْمر ، كان عليه الصالة والسالم غاية يف علم التَّعبري : رأى يف منامه ، والتأويل 

  .ة عن األنبياء املتقدمني عليهم الصالة والسالم يف تأويل األحاديِث يف كتبه تعاىل ، واألخبار املرويَّ: وقيل 
مآهلُا ومآل احلوادث إىل قُدَرة اهللا تعاىل ، : ، واحلديث هو احلَادثُ ، وتأويلُها » َحدِيث « مجع : األحاديث : وقيل 

عاىل ومحته كيفية االستداللِ بأصناف املخلوقات على قدرة اهللا ت: وتكوينه ، وحكمته ، واملراد من تأويل األحاديث 
  .، وجالله 

َعلَى يف « ، وكرَّر » نِْعمَتُه « وأن يتعلق ب » ُيِتمُّ « ب » َعلْيَك « جيوز أن يتعلق } َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك { : قوله 
  .لتمكنِ العطف على الضمري اجملرورنن وهذا مذهُب البصريِّني « وَعلى آلِ » : قوله 

أنَّ من فسر االجتباء بالنُّبوَّة ، ال ميِكُنه أن يفسِّر إمتام النِّعمة ههنا : واعلم : قبلك  من: أي } ِمن قَْبلُ { وقوله 
  .بسعادات الدنيا واآلخرة : بالنبوة ، وإال لزم التكرارن بل يفسر إمتام النِّعمة ههنا 

واجلاه ، واجلالل يف قلوب اخللقِ ،  أما سعادات الدنيا؛ فاإلكثار من الولِد ، واخلدمِ ، واألتباع ، والتَّوسُّع يف املال
  .وحسن الثَّناء َواحلمد ، َوأما سعادات اآلخرة ، فالُعلُوم الكثريةن واألخالق الفاضلة 

إبراهيم وإسحاق عليهما الصالة » خالصته من احملن ، ويكون وجه التَّشبيه ب : املراد من إمتام النِّعمة : وقيل 
  لى إبراهيم بإجنائه من النَّارن وعلى ابنه إسحاق بتخليصه من الذَّبحوهو إنعام اهللا تعاىل ع« والسالم 

وْصل نعم الدُّنَْيا بنَِعم اآلخرة؛ بأن جعلُهم يف الدُّنَيا أنبياء ُملُوكاً ، ونقلُهم عنها إىل : إن إْتَمام النَّعمة هو : وقيل 
  .الدَّرجات الُعلَى يف اآلخرة 



  .ُخلَّتُه ، ونعلى إسحاق بأخراج يعقُوب واألسباط من صلبه : م إمتام النِّعمة على إبراهي: : وقيل 
بالنُّبوَّة؛ ألنَّ الكمال املطلق ، والتَّمام املطلق يف حقَّ : إمتام النِّعمة : بالدَّرجات العالية؛ فسَّر : ومن فسر االجتباء 

على أوالده؛ ألن أوالده كلهم كانُوا : أي } وَب وعلى آلِ َيْعقُ{ : البشرِ لْيس إالَّ النُّبوَّة ، يدلُّ عليه قوله تعاىل 
والنِّعمة التَّامة اليت هبا حصل امتياز إبراهيم } كََمآ أََتمََّهآ على أَبََوْيَك ِمن قَْبلُ إِبَْراِهيَم َوإِْسحَاَق { : أنبياء ، وقوله 

هو النبوة ، وعلى هذا فيلزم احلكم : ة وإسحاق من سائر النَّاس ليس إال النبوة؛ فوجب أن يكون املراُد بإمتام النِّعم
  .} َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك وعلى آلِ َيْعقُوَب { : بأنَّ أوالده يعقوبكلهم كانوا أنبياء؛ كقوله تعاىل 

  .كيف جيوز أن يكُوُنوا أنبياء ، وقد أقدموا على ما أقدُموا عليه يف حقِّ يُوُسف عليه السالم ؟ : فإن قيل 
  .نَّ ذلك وقع قبل النبوَّة ، العصمة ، إنَّما تثبتُ يف وقِت النُّبوَّة ، ال قبلها أ: فاجلواب 

، مث ملا » أو عطف بيان ، أو على إضمار أعين « أبَوْيكَ » ُجيوز أن يكونا بدالً من « } إِْبَراهِيَم وَإِْسَحاقَ { قوله 
َعِليمٌ « فقوله } إِنَّ َربََّك َعِليمٌ َحكِيٌم { : بقوله  ]اآلية [ وعد عليه الصالة والسالم هبذه الدرجات الثالث ، ختم 

إشارة إىل أنه » َحِكيٌم « : ، وقوله ]  ١٢٤: األنعام [ } اهللا أَْعلَُم حَْيثُ َيجَْعلُ رِسَالََتُه { : إشارة إىل قوله » 
  مقدَّس عن العبث ، فال يضع النبوة إال يف نفسٍ قُدسيَّة ط

اليت ذكرها يعقوب هل كان قاطعاً بصحَّتها ، أم ال؟ فإن كان قاطعاً بصحَّتها ، فيكف  هذه البشارات: فإن قيل 
حزن على يوسف؟ وكيف جاز أن يشتبه عليه أنَّ الذئب أكلُه؟ وكيف خاف عليه من إخوته أن يهلكوه؟ وكيف 

مع علمه بأن اهللا تعاىل سُيَنجِّيه ، ]  ١٣: سف يو[ } وَأََخاُف أَن َيأْكُلَُه الذئب َوأَْنُتْم َعْنُه غَاِفلُونَ { : قال إلخوته 
  .ويبعثُه رسوالً؟ 

إنه عليه الصالة والسالم ما كان عاملاً هبذه األحوال ، فكيف قطع هبا؟ وكيف حكم بوقوعها جزماً من : وإن قلت 
  .غري تردٍُّد؟ 

مشروطاً بأال يكيُدوه؛ ألن } رَبَُّك وكذلك َيجَْتبِيَك { : قوله : ال يبُعد أن يكون « : فاجلواب قال ابُن اخلطيب 
إنه عليه الصالة والسالم سيصلُ إىل هذه املناصب ، إال أنه ال ميتنعُ : فيبُعد أن يقال : ذكر ذلك قد تقدَّم ، وأيضاً 

أن يقع يف املضايق الشديدة ، مث يتخلَّص منها ، أو يصل إىل تلك املناصب ، وكان خوفه هبذا السَّبب ، ويكُون معىن 
الزَّجز عن التهاون يف حقِّه وإن كان يعلم أن الذئب ال يصل ]  ١٣: يوسف [ } َوأََخاُف أَن َيأْكُلَُه الذئب { : قوله 
  .» إليه 

ُعْصَبةٌ إِنَّ أََباَنا  إِذْ قَالُوا لَيُوُسُف وَأَُخوُه أََحبُّ إِلَى أَبِيَنا مِنَّا وََنْحُن) ٧(لَقَْد كَانَ ِفي يُوُسَف َوإِخَْوِتِه آيَاٌت ِللسَّاِئِلَني 
قَالَ ) ٩(اقُْتلُوا ُيوُسَف أَوِ اطَْرُحوُه أَْرًضا َيْخلُ لَكُْم َوْجُه أَبِيكُْم َوَتكُوُنوا ِمْن بَْعِدِه قَْوًما صَاِلِحَني ) ٨(لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

قَالُوا َيا أَبَاَنا َما لََك ) ١٠(لَْتِقطُْه بَْعُض السَّيَّاَرِة إِنْ كُْنُتْم فَاِعِلَني قَاِئلٌ ِمنُْهْم لَا تَقُْتلُوا يُوُسَف َوأَلْقُوُه ِفي غََياَبِت الُْجبِّ َي
ي قَالَ إِنِّي لََيْحُزنُنِ) ١٢(أَْرِسلُْه َمَعَنا غًَدا َيْرَتْع َوَيلَْعْب َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ ) ١١(لَا َتأْمَنَّا َعلَى ُيوُسَف وَإِنَّا لَُه لَنَاِصُحونَ 

قَالُوا لَِئْن أَكَلَُه الذِّئُْب وََنْحُن ُعْصَبةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاِسُرونَ ) ١٣(أَنْ َتذَْهبُوا بِِه وَأََخافُ أَنْ َيأْكُلَُه الذِّئُْب َوأَْنُتْم َعْنُه غَاِفلُونَ 
)١٤ (  

  .اآلية } لَّقَْد كَانَ ِفي ُيوُسَف َوإِخَْوِتِه { : قوله تعاىل 
أمساء إخوة يوسف عليه الصالة والسالم يهوذا وُروبيل ، ومشُعون ، والوي ، وزبالون ، ويشجر « : قال الزخمشري 

ليا بن ليان ، وهي ابنة خال يعقوب ، وولد له من سريتني تسمى إحدامها زلفة واألخرى بلهة أربعة : ، وأمهم 



تها راحيل ، فولدت له يوسف وبنيامني تزوج يعقوب أخ« ليا » دان ، ونفتايل ، وجاد وآشر ، فلما توفيت : أوالد 
 «.  

اِجلْنس ، والباقون اجلمع تصرحياً باملراد؛ ألهنا كانت عالمات : باإلفراد ، واملراد هبا » آية « قوله تعاىل قرأ ابن كثري 
: » ائِلَني للسَّ« للسَّائلني ولغريهم ، وال حاجة إليه ، و : أن مثَّ معطوفاً حمذوفاً ، تقديره : كثرية ، وزعم بعضهم 
  .» آياتٌ « متعلٌق مبحذوفٍ نعتاً ل 

  فصل
أنه عربة للمتعربين؛ فإهنا تشتمل على حسد إخوة يوسف ، وما آل إليه أمرهم من } آَياٌت لِّلسَّاِئِلَني { : معىن 

ل إىل احلسدن وتشتمل على صرب يوسف عن قضاء الشُُّهود ، وعلى الرقِّ والسِّجن ، ما آل إليه أمرُه من الُوصو
  .املراد ، وغري ذلك 

  .، أي داللة على ُنبُوَّة الرسول صلوات اهللا وسالم عليه } آيَاٌت لِّلسَّاِئِلَني { : وقيل 
] قراءة [ وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما دخل حرب من اليُهود على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسمع منه 

ه مسع كما يف التَّوراة ، فانطلق نفٌر منهم ، فَسِمُعوا كما َسِمع؛ فقالوا سورة يوسف ، فعاد إىل اليهوِد ، فأعلمهم أنَّ
لَّقَْد كَانَ ِفي يُوُسَف وَإِْخَوِتهِ { : فنزلت » اهللا َعلََّمنِي « : من علَّمك هذه القصَّ؟ فقال عليه الصالة والسالم : له 

  .} آَياٌت لِّلسَّاِئِلَني 
أن يف واقعة يُوسف عليه الصالة والسالم ت : دي بعيد؛ ألن املفهوم من اآلية وهذا الوجه عن« : قال ابن اخلطيب 

ما كانت اآليات يف قصَّة يُوسف ، بل كانت يف إخبار حممَّد صلى اهللا عليه وسلم : آياٌت للسَّائلَني ، وعلى ما قلناه 
  .عنها ، من تعلُّم وال مطالعة 

ُسول عليه الصالة والسالم ، وكانُوا يُْنِكُرون ُنبوَّته ، ويظهُرون العداوة أن أكثر أهل مكَّة كاُنوا أقارب الرَّ: الثاين 
الشَّديدة معُه بسبب احلسد ، فذكر اهللا تعاىل هذه القصَّة ، وبيَّن أنَّ إخوة يُوُسف بالُغوا يف إيذائه ألجل احلسد ، 

ذا مسعها العاقل ، كانت زاجرة له عن وباآلخرة إن اهللا نصره ، وقواه ، وجعلهم حتت يده ، ومثل هذه الواقعة إ
  .اإلقدام على احلسد 

أن يعقُوب عليه الصالة والسالم ملا عرب ُرؤيا ُيوُسف ، وقع ذلك التَّعبري ، ودخل يف الُوُجود بعد مثانني سنة : الثالث 
ر كما قدَّره اهللا تعاىل ال ، فكذلك أن اهللا تعاىل ت كما وعد ُمحمَّداً صلى اهللا عليه وسلم بالنَّصر والظفر ، كان األم

  .» كما سعى فيه األعداء يف إبطال أمره 

الم االبتداء أفادت توكيداً ملضمون اجلملة ، : » لُيوسُف « الالم يف } لَيُوُسُف َوأَخُوُه أََحبُّ إىل أَبِيَنا ِمنَّا { : قوله 
وُهْم َجِميعاً » وأخُوُه « : ك هو بنيامني ، وإنَّما قالوا  »وأُخوُه « وأراُدوا أنَّ زيادة حمبَّته هلما أمر ثابتٌ ال شبهة فيه 

املبينِّ للمفُعول ، وهو شاذٌّ ، » ُحبَّ « أفعل تفضيلن وهو مبينٌّ من » أَحبُّ « إخوة؛ ألن أمُُّهَما كانت واحدة ، و 
وإىل املفعول املعنوي ب » إىل « وإذا بنيت أفعل التَّفضيل ، من مادَّة احلُبِّ والبغضِ ، تعدَّى إىل الفاعل املعنوي ب 

أنك حتبُّ زيداً أكثر من بكر ، فاملُتكلِّم هو : زيٌد أحبُّ إِيلَّ من بكرٍ ، تعين : فإذا قلَت « يف » الالم ، أو ب « 
ُه ، زيدٌ أحبُّ إيلَّ من عمرو ، أو أَحبُّ يفَّ ِمن: أنت املبغض ، وإذا قلت « هو أبغُض إيلَّ مْنُه » : الفاعل ، وكذلك 

  ]الطويل : [ إنَّ زيداً ُيِحبُّين أكثر من عْمرِو؛ قال امرؤ القيس : أي 
  أَحبُّ إلْيَنا ِمْنَك فافَرسٍ َحمِْر... لَعْمرِي لَسْعٌد َحْيثُ ُحلِّْت ِديَارُه  ٣٠٥٠

  .وعلى هذا جاءت اآلية الكرمية؛ فإن اإلب هو فاعل احملبَّة 



  .مل يطابق؛ ملا عرفت من حكم أفعل التَّفضيل خري املبتدأ ، وإنَّما : « أَحبُّ » و 
: « وَنْحُن ُعْصَبةٌ » : واهللا لُيوسف وأُخوه ، والواوُ يف : جواب القسم ، تقديره : « لُيوُسفُ » : الالَّم يف : وقيل 

  .« َنْحن » خرباً ل « ُعْصبةٌ » للحال ، فاجلملة بعدها يف حملِّ نصب على احلال ، والعامة على رفع 
« ُعْصَبةٌ » وحنن نرى أو جنتمع ، فتكون : أ أمري املؤمنني رضي اهللا عنه بنصبها على أنَّ اخلرب حمذوف ، والتقدير وقر

ضريب زيداً قَاِئماً ، : حاالً ، إال أنَّه قليلٌ جدا؛ وذلك ألنَّ احلال ال يسدُّ مسدَّ اخلرب إال بُشروٍط ذكرها النُّحاة ، حنو 
  .َملُْتوتاً  وأكثر شُربِي السُّويق

  .« يتعمم ِعمَّته : إنََّما الَعامريُّ عمَّتُه ، أي : هذا كما تقُولُ العرُب » : قال ابن األنباري 
ُحكُمكَ : ليس مبصدر وال هيئة ، فاألجود أن يكون من باب » ُعْصَبةٌ « وليس مثله؛ ألن » : قال أبو حيَّان 

  .« ُمسمَّطاً 
ابن األنباري إالَّ التشبيه؛ من حيث إنه حذف اخلرب ، وسدَّ شيٌء آخر مسدَّه يف ليس مراد » : قال شهاب الدِّين 

  .« غري املواضع املُنقَاس فيها ذلكن وال نظر لكون املنُصوب مصدراً أو غريه 
  :لك حكمك مسمَّطاً ، قال الفرزدُق : أي « ُحكُمك ُمسمطاً » : هو من باب : وقال املربد 
  .أراد لك حكمك ُمسمَّطاً ... َك ُمَسمَّطاً يا هلْذَُم ُحكُْم ٣٠٥١

هذا اهلالل ، : اهلالل واهللا ، أي : واستعمل هذا فكثُر حىت حذَف استخفافاً؛ لعلم ما يريد القائل؛ كقولك : قال 
حويِّني جيعلُون حكُمك ثبت ُمسمَّطاً ، ويف هذا املثال نظر؛ ألن النَّ: املرسل غري املرُدوِد وقدره غري املربِّد : واملَُسمَّط 

» : َضرْبِي زيداً قائماً ، خبالف : أن ال يصلُح جعل احلالِ خرباً لذلك املبتدأ ، حنو : من شرط سدِّ احلالِ مسّد اخلري 
يصلح « ُمَسمَّطاً » : فإنَّها ترفع على اخلربيَّة ، وختُرج املسألة من ذلك ، وهذه احلال ، أعين « ضَْربِي زْيداً شديدٌ 

  .حكم مرسل ال مردوٌد ، فيكون هذا املثل على ما تقرَّر من كالمهم شاذًّا : اً للمبتدأ ، إذ التقدير جعلها خرب

  .مابني العشرة إىل األربعني : ما زاد على العشرة ، عن ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنهما ؛ وعنه : والُعْصَبة 
  .فإذا بلغُوا العشرة فصاعداً ، فُعْصَبة  الثالثة نفر ، فإذا زادت على ذلك إىل تسعة؛ فهو رهطٌ ،: وقيل 
  .مابني الواحد إىل العشرة : وقيل 
  .من عشرة إىل مخسة عشر : وقيل 
  .واملادَّة تدلُّ على اإلحاطة من العصابة؛ إلحاطتها بالرَّأس . َسْبَعة : وقيل . ستة : وقيل 
  فصل

عليه الصالة والسالم كان يفضِّل يوسف وأخاه  وهو أن يعقُوب: بيَُّنوا السبب الذي ألجله قصدوا إيذاء يوسف 
  :على سائر أوالده يف احلبِّ ، فتأذَّوا منه لوجوه 

  .كانوا أكرب منه سنا : أحدها 
  .أنَّهم كانوا أكثر قوَّة ، وأكثر قياماً مبصاحل األب منهما : وثانيها 
يل املنافع واخلريات ، وإذا كاُنوا كذلك ال جرم أنَّهم القائمون بدفع املضار واآلفات ، واملشتغلُون بتحص: وثالثها 

  .} إِنَّ أَبَاَنا لَِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ { : قالوا 
  :وها هنا سؤاالت « : قال ابن اخلطيب 

أن من املعلُوم أن تفضيل بعض األوالد على بعض ، يُورِث احلقد واحلسد ، ومها يورثان اآلفات ، : السؤال األول 
فاألسنُّ ، واألعلم ، واألنفع : يه الصالة والسالم عاملاً بذلك ، فلم أقدم على التفضيل؟ وأيضاً فمال كان يعقُوب عل



  .مقدَّم ، فلم قلب هذه القضية؟ 
فاجلوابك أنَّه عليه الصالة والسالم ما فضلهما على سائر أوالده إال يف احملبَّة ، واحملبَّة ليست يف وسع البشر ، فكان 

اللَُّهمَّ هذا قسِمي فيَما أملُك ، فال َتلُمنِي » : يلحقه بسبب ذلك لوٌم ، قال عليه الصالة والسالم معذُوراً فيه ، وال 
  .حني كان حيبُّ عائشة رضي اهللا عنها « فيَما ال أْملك 
َزيَّفُوا  أن أوالد يعقوب كانوا قد آمنوا بكونه رُسوالً حقًّا من عند اهللا ، فكَْيَف اعتَرُضوا؟ وكْيَف: السؤال الثاين 

طريقتُه وطعنُوا يف فعِلِه؟ وإن كانُوا ُمكذِّبنيِ بُنبوته ، غري مقرِّين بكونه رسًُوالً حقًّا من عند اهللا ، فهذا ُموجِبُ 
  .تكفريهم؟ 
ُزوا من أنَُّهم كانوا ُمؤِمنني بنبوَّة أبيهم ، ُمقرين بكونه رُسوالً حقًّا من عند اهللا ، إالَّ أنَُّهم لعلَّهم جوَّ: واجلواب 

األنبياء أن يفعلوا أفعاالً خمصوصة مبجرد اجتهادهم ، مث إنَّ االجتهاد أدَّى إىل ختطئة أبيهم يف ذلك االجتهادح وذلك 
مها صبيان ما بلغا العقل الكامل ، وحنن متقدُِّمون عليهما يف السنِّ ، والعقل ، الكفاية ، : ألنَّهم كانوا يقولون 

والقيام باملهمات ، فإصراره على تقدمي يوسف علينا ، خيالف هذا الدَّليل ، وأما يعقُوب  واملنفعة ، وكثرة اخلدمة ،
زيادة احملبَّة ليست يف الوسع والطَّاقة ، فليس هللا علي فيه تكليٌف ، وأما : عليه الصالة والسالم فلعله كان يقُول 

  :ختصيصهما مبزيد الربِّ ، فيحتمل أنه كان لوجوه 
  .ُهَما ماتْت وهم صغار أن أمَّ: أحدها 

أن هذه املسألة كانت : أنه كان يرى فيه من آثار الرُّشد ، والنَّجابة ما مل جيْد يف سائر األوالد ، واحلاصل : وثانيهما 
اجتهاديَّة ، وكانت مبْيل النَّفس ، وموجبات الفطرة ، فال يلزم من وقوع االختالف فيها طعن أحد اخلصمني يف دين 

  .و يف عرضه اآلخرِ ، أ
أهنم نسبُوا أباهم إىل الضَّالل املبني ، وذلك مبالغة يف الذمِّ والطَّعن ، ومن بالغ يف الطَّعن يف : السؤال الثالث 

  .الرُسول كفر ، ال سيَّما إذا كان الطّاعن ابناً؛ فإن حقَّ األبُوَّة ُيوجِب مزِيد التَّعِظيم 
  .مصاحلِ الدِّين ، ال البعد عن طريق الرُّشد ، والصواب غري رعاية : املُراد من الضالل : واجلواب 

حمضُ احلسد ، واحلسد من أمهات الكبائر ، ال } لَُيوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إىل أَبِيَنا ِمنَّا { : أن قوهلم : السؤال الرابع 
وديَّة ، وتبعيده عن األب سيَّما وقد أقدموا بسبب ذلك احلسد على تضييع ذلك األخ الصاحل ، وإلقائه يف ذلِّ العب

املشفقِ ، والقوا أباهم يف احلُزن الدائم ، واألسف العظيم ، وأقدموا على الكذب ، وأتوا هبذه اخلصالِ املذُموَمة 
  .وكل ذلك يقدح يف العصمة 

  .« أن املعترب عصمة األنبياء يف وقت ًحصول النُّبوَّة ، فأمَّا قبلها فذلك غري واجب : واجلواب 
  .اآلية } وا يُوُسَف أَوِ اطرحوه أَْرضاً اقتل{ 

  :ثالثة أوجه « أْرضاً » يف نصب 
} َألقُْعَدنَّ لَُهمْ ِصرَاطََك املستقيم { : يف أرض؛ كقوله : أحدهاك أن تكون منصوبة على إسقاط اخلافض ختفيفاً ، أي 

  ]الكامل : [ ، وقول الشاعر ]  ١٦: األعراف [ 
  ِفيِه كََما َعسلَ الطَّريَق الثَّعلُب... َيْعِسلُ َمتُنُه لَْدنٌ بَِهزِّ الكفِّ  ٣٠٥٢

  .وإليه ذهب ابن عطيَّة 
إال أنَّه يف اآلية حسن كثرياً؛ ألنَّه يتعدى إىل مفعولني ، أحدمها باحلرف ، فإذا حذفت احلرف ، » : قال النَّحاس 

  .« تعدَّى الفعل إليه 



  .النصب على الظرفيَّة : والثاين 
أْرضاً منكُورة جمهولة بعيدة عن العمران ، وهو معىن تنكريها ، وأخالئها من النَّاسِ؛ وإلهباِمها » : يُّ قال الزخمشر

  .« من هذا الوجه ، ُنِصبت نصب الظُّروف املُْبَهمة 
وذلك خطأ؛ ألن الظَّرف ينبغي أن يكون ُمبهماً ، وهذه ليست كذلك ، بل هي » : وردَّ ابن عطيَّة هذا الوجه فقال 

أرض مقيَّدة بأنَّها بعيدةٌ ، أو قاصية أو حنو ذلك ، فزال بذلك إهباُمَها ، ومعلُوم أن يُوسف مل َيْخل من الكون يف 
  .« أرض ، فتبيَّن أنَّهم أراُدوا أرضاً بعيدة ، غري اليت هو فيها قريبة من أبيه 

» َجلسُت داراً بعيدة ، أْو مكاناً بعيداً « : قلت وهذا الردُّ صحيٌح ، لو » : واسَتْحَسن أبو حيَّان هذا الرَّد ، وقال 
أهي » َدخلت « على اخلالف يف » دخلْت « مل يصحَّ إال بواسطة يف وال جيوز حذفها ، إال يف ضرورة شعرٍ ، أو مع 

  .« الزمة أم متعدِّية 
يف اآلية « أرضاً » ار حتويه ، و عبارة عمَّا ليس له ُحُدود حتصرهن وال أقط: ويف الكالمني نظر؛ إذ الظَّرف املُْبَهم 

  .الكرمية من هذا القبيل 
  :يتعدى الثنني ، قال تعاىل « أنزلوه » أنزلوه ، و « اطْرحُوُه » : أهنا مفعول ثان ، وذلك أن معىن : الثالث 

الرَّمُي ، ويعربُ به عن االقتحام  :والطَّرح . أنزلت زيداً الدَّاَر : وتقولن ]  ٢٩: املؤمنني [ } أَنزِلْنِي ُمنَزالً مَُّباَركاً { 
  ]الطويل : [ يف املخاوف؛ قال عروة بن الورِد 

  ِمَن املَالِ َيطَرحْ َنفَسُه كُلَّ َمطْرحِ... وَمْن َيُك ِمثِْلي ذا ِعيالٍ وُمقْتِراً  ٣٠٥٣
  .يف أرض تأكله السِّباُع : اطرحُوه إىل أرض تبُعد من أبيه ، وقي : واملعىن 

[ } َوَمن َيبَْتغِ غَْيَر اإلسالم ِديناً { جوابٌ األمر ، وفيه اإلظهار واإلدغام ، وتقدَّم حتقيقها عند قوله » ْم َيْخلُ لكُ« و 
  ] . ٨٥: آل عمران 

بعد الواو يف جواب ألمر » أن « ُجيوز أن يكُون جمزوماً نسقاً على ما قبله ، أو منصوباً بإضمار } َوَتكُوُنواْ { : قوله 
.  

  فصل
ال ُبدَّ من تبعيد يُوسف من أبيه ، وذلك ال حيصل إال بأحد طريقني : أنَّه ملا قوي احلسد ، وبلغ النِّهاية ، قالوا : اعلم 

أنَّ يوسف شغله عنَّا ، : أي } َيْخلُ لَكُْم َوْجُه أَبِيكُْم { : القتل ، أو التَّغريب ، مث ذكروا العلَّة فيه ، وهي قوله : 
{ من بعد قتل يوسف ، : أي } وََتكُونُواْ ِمن َبْعِدهِ { فقده ، أقبل علينا بامليل واحملبَّة ، وصرف وجهه إليه ، فإذا 

  .نتُوب بعد قتلِه : أي : } قَْوماً َصاِلِحَني 
  .يصلُح شأنكم ، تتفرغوا إلصالح شأن أمَّهاتكُم ، واختلفُوا يف قائل هذا القول : وقيل 
  .يهم بقتله ، ومل يقُل ذلك أحٌد من إخوته َشاوُروا أْجَنبياً؛ فأشار عل: فقيل 
  .القائل بعض إخوته ، واختلفوا فيه : وقيل 

  .ُروبيل : دان ، وقال مقاتل : مشعون ، وقال كعب : فقال وهب 
  كيف يليق هذا هبم ، وهم أنبياء؟: فإن قيل 

إنه يبعد يف مثل يعقُوب أن يبعث بأنَّهم كانوا يف هذا الوقت مراهقني مل يبلُغوا ، وهذا ضعيٌف؛ ف: فأجاب بعضهم 
  .مجاعة من الصِّبيان من غري أن يكون معهم قائٌم عاقلٌ مينعهم من القبائح 

وهذا يدلُّ على أنَُّهم قب النبوَّة ال يكونوا صاحلني ، } َوَتكُوُنواْ ِمن بَْعِدِه قَْوماً صَاِلِحنيَ { : فإنَّهم قالوا : وأيضا 



]  ٩٧: يوسف [ } ياأبانا استغفر لََنا ذُنُوبََنآ إِنَّا كُنَّا َخاِطِئَني { : قوهلم : بيان ، وأيضاً وذلك ُيَناِفي كوهنم من الصِّ
  .والصغري ال ذنب له 

بأنَّ هذا من باب الصَّغائر ، وهذا أيضاً ضعيٌف؛ ألن إيذاء األبِ الذي هو نيبٌّ معصوم ، والكيد : فأجاب بعضهم 
أنَّهم ما : صَّغري ، فكل واحٍد من ذلك من أمَّهات الكبائر ، بل اجلواب الصحيح معُه ، والسعي يف إهالك األخ ال

  .كاُنوا أنبياء ، وإن كانوا أنبياء ، إال أن هذه الواقعة أقدموا عليها قبل النبوة 
  .} الَ َتقُْتلُواْ يُوُسَف { : مث إنَّ قائالً منهم قال 

يُهوذا ، وكان : ان أحسنُهم رأياً فيه؛ فمنعهم من قتله ، وقيل إنه رُوبيل ، وكان ابن خالة يُوُسف ، وك: قيل 
  .أقدمهم يف الرَّأي والفضلِ ، والسِّنِّ ، وهو الصحيح 

باجلمع يف احلرفني من هذه السُّورة ، جعل ذلك املكان أجزاء ، ومسَّى » غَيابَات « : قرأ نافع » ِفي غََياَبِة « : قوله 
موضع : باإلفراد؛ ألن املقُصود : قطاراً ونواِحي ، فيكون فيها غيابات ، والباقون لك جزٍء غيابة؛ ألن للُجبِّ أ

أن يكُون : واحد من اجلُبِّ يغيب فيه يوسف ، وابن ُهْرمز كنافع ، إال أنَّه شدَّد الياء ، واألظهر يف ههذه القراءة 
ي باالسم اجلائي على فعَّال ، حنو ما ذكره ُسمِّي باسم الفاعل الذي للمبالغة ، فهو وصف يف األصل ، وأحلقه الفارس

  .» للَخَزف : ووجدت من ذلك الفخَّار « : سيبويه من الفيَّاد قال ابن جين 

، « فْيَعاالت » كحمَّامات ، وجيوز أن يكون على « فعَّاالت » جيوز أن يكو على « : وقال صاحب اللَّوامح 
  .» ة كَشْيطَاَنات ، مجع َشْيطَاَنه ، وكلٌّ للمبالغ

  :بفتح الياء ، وفيه احتماالن » يف غََيبِة « : وقرأ احلسن 
  .أن يكون يف األصل مصدراً؛ كالغلبة : أحدمها 
  .صَانِع وصَنَعة : أن يكون مجع غائب ، حنو : والثاين 

  .» بسكون الياء ، وهي ظلمة الرَّكيَّة « يف غْيَبِة » : ويف حرف أيبَّ « قال أبو حيَّانك 
والضبط أمر حادثٌ ، فكيف يعرُف ذلك من املصحف ، وتقدَّم حنو ذلك ، والغيابة ، قال « : لدين قال شهاب ا

  .» شبه جلف أو طاقٍ يف البئر فُوْيق املاء يغيب ما فيه عن الُعُيون : اهلروي 
» النَّاظر يرى ما يف جوانبه الغيابة تكون يف قَْعر اجلُبِّ؛ َألنَّ اسفله واسٌع ، ورأسه ضيِّق ، فال يكاد « : وقال الكليبُّ 

.  
  .» هي غورة ، وما غب منه عن عني النَّاظر ، وأظلم من أسفله « : وقال الزخمشري 

  ]الطويل : [ قال املنخل 
  فَِسُريوا بَسريِي يف الَعِشريِة واألْهلِ... فإنْ أَنا َيْوماً غَيََّبتْنِي غََياَبِتي  ٣٠٥٤

إما لكونه َمْحفُوراً يف جبُوب : البشر الذي مل ُتطَْو ، ومسِّي بذلك : ، واجلبُّ  غيابة حُفرته اليت يدفن فيها: أراد 
: [ اجلبُّ يف الذَّكر؛ قال األعشى : القطُع ، ومنه : ما غلظ منها؛ وإما ألنه قطَع يف األرضِ واجلبُّ : األرض ، أي 

  ]الطويل 
  يَت أْسَبابَ السَّماِء بُسلَّمِوُرقِّ... لَِئْن كُْنَت يف ُجبِّ ثَمانَِني قَاَمةً  ٣٠٥٥

  .وجيمع على ُجُنبٍ ، وجِبَاب ، وأْجَباب 
  فصل

  :تقتضي املعُهود السَّابق ، واختلفوا فيه » اجلُبِّ « واأللف والالم يف 



  .بأرض األْرُدن : هو ُجبُّ بئر بيت املقِدس ، وقيل : فقال قتادة 
« : وب ، وإنَّما عيَّنوا ذلك اجلُبَّ؛ للعلَّة اليت ذكروها ، وهي قوله هو على ثالثة فراِسخ من مْنزِل يعقُ: وقال مقاتل 

ألن تلك البِئْر كانت معروفة َيرُدونَ عليها كثرياً ، وكانوا يعلُمون أنَّه إذا طُرَِح فيها ، كان » َيلَتقطُه َبْعُض السَّيارِة 
نسان فيهن فيخرجوه ، ويذهبوا به فكان إلقاءه فيها إىل السَّالمة أقْرب؛ ألن السيارة إذا وَردُوَها ، شاهدوا ذلك اإل

  .أبعد عن اهلالك 
بالياء من حتت ، وهو األصلُ وقرأ احلسن ، وجماهد ، وأبو رجاء ، وقتادة » َيلَْتِقطُْه « قرأ العامَّةك » َيلَتِقطُْه « قوله 

  .قُِطَعت بعُض أصَابعه : بالتَّاء من فوقح للتَّأنيِث املعنويِّن واإلضافة إىل مؤنَّث ، وقالوا : 
  ]الوافر : [ قال الشَّاعر 

  كَفَى األْيتاَم فقَد أبِي اليَِتيمِ... إذَا بَْعُض السِّنَني تَعرَّقَْتَنا  ٣٠٥٦
  ] . ٥٦: األعراَف  ١٦٠: األنعام [ وتقدَّم الكالم بأوسع من هذا يف األنعام واألعراف 

  ]الرجز : [ اللُّقطَة واللَِّقيط؛ قال الشاعر  :تناول الشيء املطروح ، ومنه : واإللِتقَاط 
  .. . . .وَمْنَهلٍ ورَْدتُه الِتقَاطَا  ٣٠٥٧

جيده من : أي } َيلَْتِقطُْه بَْعُض السيارة { االلتقاط وجود الشيء على غري طلب ، ومنه قوله تعاىل : قال ابن عرفة 
  .غري أن حيتسب 

  فصل
رية؛ لغلبة األحرار على العبيد ، وروي احلسني بن علي رضي اهللا عنهما إن أصله احل: اختلفوا يف امللقوط فقيل 

وهذا قوله عمر ]  ٢٠: يوسف [ } َوَشرَْوُه بِثََمنٍ َبْخسٍ َدَراِهَم َمْعُدوَدةٍ { : قضى بأن اللقيط ُحرٌّ ، وتال قوله تعاىل 
إن نوى رقه فهو مملوك ، وإن نوى : بن اخلطاب رضي اهللا عنه ويروى عن علي ومجاعته ، وقال إبراهيم النخعي 

  .االحتساب فهو حر 
  فصل

مجع سيَّار ، وهو مثال مبالغة ، وُهُم اجلماعة الذين يسريون يف الطريق للسَّفَر ، وقال ابن عبَّاسٍ رضي : والسيَّارة 
وهذا إشارة إىل أن . فاعلني ما حيصل به غرضكم : حمذُوف ، أي » فَاِعلَني « املارَّة ، ومفعول : يريد : اهللا عنهما 

َوإِنْ { : أن ال تفعلوا شيئاً من ذلك ، وأما إن كان وال بد ، فاقتصروا على هذا القدر ، ونظريه قوله تعاىل : األوىل 
  .األوىل أالَّ تفعلوا ذلك : يعين ]  ١٢٦: النحل [ } َعاقَْبُتْم فََعاِقُبواْ بِمِثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه 

  .اآلية } لُواْ يَأََباَنا َما لََك الَ َتأَْمنَّا على يُوُسَف قَا{ : قوله تعاىل 
تأمنَّا باإلخفاء ، وهو عبارة عن تضعيف الصَّوت باحلركة ، والفصل بني : حال وتقدَّم نظريه ، وقرأ العامَّة » َتأَمنَّا « 

  .النُّونني؛ ال ألن النون تسكن رأساً؛ فيكون ذلك إخفاًء ، ال إدغاماً 
  .» وهو قول عامَّة أِئمَّتنا ، وهو الصواب؛ لتأكيد داللته وصحَّته يف القياس « : اين قال الدَّ

باإلمشام وهو عبارة عن ضمِّ الشفتني ، إشارة إىل حركة الفعل مع اإلدغام الصَّريح ، كما يشري : وقرأ بعضهم ذلك 
اإلدغام ، أو قبل كماله ، واإلمشام يقع  وتكون اإلشارة إىل الضمة بعد: إليها الواقف ، وفيه عسر كثري ، قالوا 

  .بإزاء معاٍن هذا من مجلتها 
وبابه ، وقد تقدم يف أول ]  ٤٤: هود [ } َوِغيَض { حنو قيل ، [ الكسرة شيئاً من الضمِّ ] إشراب : [ ومنها 

  ] .سورة البقرة 



[ } َوَمْن أَْصَدقُ { ، ]  ٦: الفاحتة [ } الصراط { ومنها إمشام أحد احلرفني شيئاً من اآلخر؛ كإمشام الصاد زاياً يف 
وباهبما ، وقد تقدم يف الفاحتة ، والنساء ، فهذا خلط حرف حبرف ، كما أن ماقبلُه خلطُ ]  ١٢٢،  ٨٧: النساء 

  .حركة حبركٍة 
دغام الصَّريح اإل: اإلشارة إىل الضَّمَّة يف الوقف خاصَّة ، وإمنا يراه البصري ُدون األعمى ، وقرأ أبو جعفر : ومنها 

وللمحافظة على حركة اإلعراب ، اتَّفق . باإلظهار مبالغة يف بيان إعراب الفعل : من غري إمشام ، وقرأ احلسن ذلك 
  .اجلمُهور على اإلخفاء ، أو اإلمشام ، كما تقدَّم حتقيقه 

إداغمها ، بعد سلب امليم حركتها ، بضم امليم ، نقل حركة النُّون األوىل عند إرادة » ال َتأُمنَّا « : وقرأ ابن هرمز 
بكسر » ال ِتْيَمنا « : وقرأ أبو رزين ، وابن وثَّابٍ . وخط املصحف بنون واحدة ، ففي قراءة احلسن خمالفة هلا 

  .حرف املضارعة ، إال أنَّ ابن وثَّاب سهَّل اهلمزة 
يف « ما أْحَسنا » : ه نفٌي ال هني ، وليس كقوهلم يرشد إىل أنَّ: واملعىن « َما لََك » وجميئُه بعد « قال ابو حيَّانك 

  .» التعجُّبح ألنه لو أدغم ، اللتبس التَّعجب بالنَّفْي 

  .» اللتبس بالنَّفْي الصحيح « : وما أْبَعد هذا عن توهُّم النَّهي ، حىت يُنصَّ عليه بقوله : قال شهاب الدِّين 
  فصل

ة والسالم كان خيافُهم على يُوسف ، ولوال ذلك ، ملا قالوا هذا القول هذا الكالم يدلُّ على أن يعقوب عليه الصال
.  

أنَّهم ملا أحكُموا العزم ، أظهروا عند أبيهم أنَّهم يف غاية احملبَّة ليوُسف ، وهناية الشفقة عليه ، كانت عادهتم : واعلم 
يه الصالة والسالم حيب تطيب قلب يوسف ، أن يغيبُوا عنه ُمدَّة إىل الرَّعني فسألوه إرساله معهم ، كان يعقُوب عل

  .القيام باملصلحة : والنُّْصح هنا } وَإِنَّا لَُه لََناِصُحونَ { : فاغترَّ بقوهلم ، وأرسلُه معهم حني قالوا له 
  .َعاِطفُون عليه قَاِئُمون مبصلحته ، حنفظه حتَّى نردُه إليك : الربُّ والعطف ، أي : وقيل 

األب جالٌَّب ، واألخ َسالَّب ، وعند : ما أْنَساك بَبنِي يعقوب ، وهلذا قيل : املُؤمن؟ قال  أَيْحُسد: قيل للحسن 
َما لََك الَ { ذلك أمجعوا عل التًَّفريق بينه وبني ولده بضرب من االحتيال ، وقالوا ليعقوب عليه الصالة والسالم 

  .} َتأَْمنَّا على يُوُسَف 
راي املتكلِّم الثاين ، عادوا إىل يعقوب عليه الصالة والسالم وقالوا هذا القول ،  ملا تفاوضوا وافترقوا على: وقيل 

  .إذ فيه دليلٌ على أنَُّهم سألوه قبل ذلك أن خيرج معهم يوسف ، فأىب 
  :أربع عشرة قراءة » يرَْتْع وَيلَعْب « : يف } أَْرِسلُْه َمَعَنا غَداً َيْرَتْع َوَيلَْعْب { : قوله 

  .بالياء من حتت ، وكسر العني : ءة نافع قرا: أحدها 
  .بالنُّون وكسر العني » نَْرَتعِ ونلعب « : قراءة البزِّي ، عن ابن كثريٍ : الثانية 
قراءة قنبل ، وقد اختلف عليه ، فنقل عه ثُُبوت الياء بعد العني وصالً ووقفاً ، وحذفها وصالً ووقفاً ، : الثالثة 

  .ني عنه ، فعنه قراءتان فيوافق البزِّي يف أحد الوجه
  .بالنُّون ، وسكون العني ، والباء » نَرَتْع وَنلَعْب « : قراءة أيب عمرو ، وابن عامر : اخلامسة 
  .بالياء من حتت وسكون العني والباِء » يَْرَتْع وَيلعبْ « : قراءة الكوفيني : السادسة 

  .بالياء ، ورُويت عن ابن كثريٍ »  وَيلَْعْب« بالنُّون ، » نَْرَتْع « : وقرأ جعفر بن حممد 
  .بالياء فيهما ، وكسر العني وضّم الباء » يَْرَتعِ وَيلَْعبُ « : وقرأ العالء بن سيابة 



  .وقرأ أبو رجاء كذلك ، إال أنَّه بالياء من حتت فيهما 
  .بالياء » وَيلَْعب « بالنون ، » نَْرَتع « والنخعي ويعقوبك 

  .بالياء ، والفعالن يف هذه القراءات كلها مبنيان للفاعل » يَْرَتْع وَيلَْعب « : وابن حميِصن وقرأ جماهٌد ، وقتادةُ ، 
  .بالياء من حتت فيهما مبنيني للمعفول » يُْرَتع وُيلَْعب « : وقرأ زيد بن علي 

  .بثبوت الياء ، ورفع الباء » َنْرتَِعي وَنلَْعُب « : وقرىء 
  .» وَنلَْعب َنرَْعى « : وقرأ ابن أيب عبلة 

  .فهذه اربع عشرة قراءة منها ستٌّ يف السَّبع املتواتر ومثان يف الشواذٍّ 
  .فمن قرأ بالنُّون ، فقد أسند الفعل إىل إخوة يوسف 

  .كان ذلك قبل أن ُيَنبِّئُهم اهللا عزَّ وجلَّ : نلعب وهم أنبياء؟ قال : كيف قالوا : ُسئل أبو عمرو بن العالء 

  .إنه اخلَْصُب : األكل بشدة ، وقيل : الرَّْتع :  قال ابن األعرايب
اإلقدام على املُباحات ، وهذا يوصف به اإلنسان ، كما ُروِي عن النيب صلى اهللا عليه : املراد من اللَّعب : وقيل 

  .» َهالَّ بِكْراً ُتالعُِبَها وُتالِعُبك « : وسلم أنه قال جلابر 
إِنَّا ذََهْبَنا « : تعليم احملاربة ، واملقاتلة مع الكُفَّار ، ويدلُّ عليه قوهلم : منه كان لعبهم االستباق ، والغرض : وقيل 

  .وإمنا مسَّوه لعباً؛ ألنه يف ُصورة اللَِّعب » َنْستبُِق 
ومرَّة  أنه يبصر َرْعي اإلبلِ؛ لتيدرَّب بذلك ، فمرَّة يرتع ،: وأما من قرأ بالياِء ، فقد أسند الفعل إليه دوهنم ، فاملعىن 

  .يلعب؛ كفعل الصِّبيان 
ومن كسر العني ، اعتقد أنه جزم حبذف حرف العلَّة ، وجعلُه مأخُوذاً من يفتِعل من الرَّعي؛ كَيْرتَِمي من الرَّْمي ، 

  :َرَتعَ َيرَْتُع ، إذا اتَّسع يف اِخلْصب قال : ومن سكن العني ، واعتقد أنه جزم حبذق احلركة ، وجعلُه مأخوذاً من 
  وإذَا َيْحلُولَُه اِحلَمى َرتَْع...  ٣٠٥٨

وهو يلعُب ، ومن غاير بني : ومن سكَّن الباء جعلُه َمجُزوماً ، ومن رفعها ، جعله مرفوعاً على االستئناف ، أي 
افوه ؛ فألن َرعْياً ، إذا أكلته فاالرتعاء للمواِشي ، وأض» نَْرَتع « دون » َيلَْعب « الفعلني ، فقرأ بالباء من حتت يف 

  .نرتع إبلنا ، فنسبُوا االرتعاء والقيام حبفظ املال إىل أنفسهم؛ ألهنم بالغون : إىل أنفسهم؛ ألنه السَّبب ، واملعىن 
أنه أضمر : َيرْعى َمواشينا ، ومن بناها للمفعول ، فالوجه : ُرباعياً ، جعل مفعُوله حمذوفاً ، أي » ُنْرتع « : ومن قرأ 

  :فاعله ، وهو ضمري الغِد ، واألصل  املفُعول الذي مل ُيسمَّ
ُنرَْتع فيه ، وُنلَعُب فيه ، مث اتسع فيه؛ فحذف حرف اجلرِّ ، فتعدى إليه الفعل بنفسه ، فصار ُنْرتعه وَنلَْعُبه ، فلما بناُه 

الطويل : [ للمفعول ، قام الضمري املنُصوب مقام فاعله ، فانقلب مرفوعاً فاستتر يف رافعه ، فهو يف االتِّساع كقوله 
[  

  .. . .وَيْومٍ َشهِدَْنا َسِلمياً وَعاِمراً  ٣٠٥٩
وهي قراءة » َيلَْعب « مع جزم » نَْرَتعي « ومن رفع الفعلني ، جعلهما حالني ، وتكون مقدَّرة ، وأمَّا إثبات الياء يف 

  .قنبل ، فقد جترَّأ بعُض النَّاس وردَّها 
  :هي لغة من جيز باحلركة املقدَّرة ، وأنشد : ز إال يف الشِّْعر ، وقيل هي قراءة ضعيفةٌ ال جتو: وقال ابن عطيَّة 

  .. . . .ألَْم َيأتِيَك واألنَْباُء َتْنِمي  ٣٠٦٠
  .وقد تقدَّمت هذه املسألة 



َنفْتَِعل من الرَّْعي وهي أكلُ املرعى؛ كما تقدَّم ، ويكون على حذف مضاف ، « : حيتمل أن يكون وزنه » َنْرَتع « و 
  ]اخلفيف : [ نرتع مواشينا ، أو من املراعاة للشيء؛ قال :  أي

  فَروضَ القَطَا فَذاَت الرِّئالِ... َتْرتِعي السَّفَح فالكَِثيَب فَذا قَارِ  ٣٠٦١
» : إذا أقام يف خصب وسعة ، ومنُه قول الغضبان بن القبعثرى : من َرَتَع يَْرَتع « َنفَْعل » وحيتمل أن يكون وزنه 

  ]الوافر : [ ؛ وقال الشاعر « والرَّتعة وِقلَّة املَنَعة القَْيُد 
  وَبعَد َعطاِئَك اِملائة الرِّتاعَا... أكُفْراً بَْعَد ردِّ املَْوِت َعنِّي  ٣٠٦٢

  .إمَّا األمر ، وإمَّا جوابه : جلمة حالية ، والعاملُ فيها أحد شيئني } َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ { : قوله 

  .جيوز أن تكون املسألة من اإلعمال؛ ألن كالًّ من العاملني يصح تسلُّطه على احلال؟ هل : فإن قيل 
  .ال ُجيوز ذلك؛ ألنَّ اإلمال يستلزم اإلضمار ، واحلالُ ال تضمر؛ ألنَّها ال تكون إال نكرةً ، أو مؤولةً هبا : فاجلواب 

َيحُْزننِي ذهاُبكم ، ويف هذه اآلية داللة على أنَّ املضارع  :، أي » َيحُْزُننِي « : فاعل } أَن َتذَْهُبواْ بِهِ { : قوله 
أن « أنَّ : املقترن بالم االبتداء ال يكون حاالً ، والنُّحاة جعلوها من القرائن املخصصة للحال ، ووجه الداللة 

حاالً ، لزم سبق » ُننِي لَيحُْز« مستقبل؛ القترانه حبرف االستقبال ، وهي وما يف حيِّزها فاعل ، فلو جعلنا » تذَْهبُوا 
الفعل لفاعله ، وهو ُمحل وأجيَب عن ذلك بإنَّ الفاعل يف احلَقيقَة مقدَّر ، حذف هو وقام املضاف إليه مقامه ، 

  .باإلدغام » لَيْحزُنِّي « : لَيْحُزوننِي توقع ذهابكم ، وقرأ زيد بن علي وابن هرمز ، وابن حميصن : والتقدير 
]  ٢٠: املؤمنون [ } َتنُبتُ بالدهن { : وهو كقوله » أذَْهَب « بضم التَّاء من » ُتذِْهُبوا بِِه « : وقرأ زيد بن علي 

  .يف قراءة من ضمَّ التَّاء ، فتكون التاء زائدة أو حالية 
لوا وهو والذئبُ ُيْهمز وال ُيهْمُز ، وبعدم اهلمز قرأ السُّوسيُّ ، والكسائيُّ ، وورش ، ويف الوقف ال يهمزه محزة ، قا

: َتذاءَبٍت الرِّيُح إذَا َهبَّت من كُلِّ جهٍة؛ ألنه يأيت كذلك ، وجيمع على ذائب ، وذُؤبان ، وأذْؤبح قال : مشتقٌّ من 
  ]الطويل [ 

  َتَعاَوى بِِه ذُؤبَاُنُه وثَعاِلبُْه... وأْزَوَر يَْمِشي يف بالٍد َبعيَدٍة  ٣٠٦٣
  .الشَّعر؛ لتحرُّكها ، وتقلبها من ذلك  كثرية الذِّئاب ، وذُؤابةٌ: وأرٌض مذْأبة 

  .» َيأكلُه « : مجلة حاليَّة ، العامل فيها : } َوأَْنُتْم َعْنُه غَاِفلُونَ { : وقوله 
  فصل

  :ملا طلبوا منه إرسال يوسف عليه السالم معهم اعتذر إليهم بشيئني 
  .صرب عنه ساعةً لُيَبيِّن هلم أنَّ ذهاهبم به مما ُيحزُنه؛ ألنه كان ال ي: أحدمها 
  .َخْوفه عليه من الذِّب إذا غفلوا عنه برعهيم ، أو لعبهم أو لقلة اهتامهم به : والثاين 

إن الذِّئاب : وقيل . إنه رأى يف النَّوم أن الذِّئب شدَّ على يوسف فكان حيذره ، فأألجل هذا ذكر ذلك : فقيل 
لَِئْن أَكَلَُه الذئب { : لسالم هذا الكالم ، أجابوه بقوهلم كانت كثرية يف أرضهم ، فلما قال بعقوب عليه الصالة وا

  :من وجهني » لَِئْن « وفائدة الالم يف } َوَنْحُن ُعْصَبةٌ إِنَّآ إِذَاً لََّخاِسُرونَ 
إن وقعت هذه الواقعة ، فنحن خاسرون ، : تفيد كون الشِّرط مستلزماً للجزاء ، أي » إنْ « أن كلمة : أحدمها 

  .خلت؛ لتأكيد هذا االستلزام  فهذه الالم
واهللا لئن أكلُه الذئب ، لكنَّا : ] تقديره [ هذه الالم تدلُّ على إضمار القسم ، « قال الزخمشري رمحه اهللا : والثاين 

  .» خاسرين 



معترضة : وقيل . مجلة حاليَّة : » َوحنُْن ُعْصبةٌ « : واو احلال؛ فتكون اجلملة من قوله » وَنْحُن ُعْصَبةٌ « : والواُو يف 
حرف جواب ، وحذف جواُب الشرط ، وقد تقدَّم الكالم : » إذاً « جواب القسم ، و } إِنَّآ إِذَاً لََّخاِسُرونَ { ، و 

  .فيه مشبعاً 

  فصل
 إِنَّآ إِذَاً{ : يف املراد بقوهلم . بالنصب ، وقدر ما تقدم يف اآلية األوىل » ُعْصَبةً « أنه قرىء : ونقل أبو البقاء 

َولَِئْن أَطَْعُتمْ َبشَراً مِّثْلَكُمْ إِنَّكُْم إِذاً { : ضعفاء ، نظريه قوله تعاىل ] عاجزون : [ األول : وجوه } لَّخَاِسُرونَ 
  .لعاجزون : أي ]  ٣٤: املؤمنون [ } لَّخَاِسُرونَ 

أخسرُهم اهللا ، ودمَّرُهم حني أكل : أهنم يكونون مستحقِّني ألن يدعى عليهم باخلسارة والدَّمار ، وأن يقال : الثاين 
  .عشرةٌ تعصب هبم األمُور ، تكفي اخلطوب مبثلهم : الذِّئب أخاُهم وهم حاضرون ُعصبةٌ 

  .إذا مل نقدر على حفظ أخينا ، فقد هلكت مواشينا ، وخسرنا : الثالث 
مَّاته ، ليفوزوا منه بالدعاء والثناء ، أنَّهم كانوا قد أتبعوا أنفسهم يف خدمة أبيهم ، واجتهدوا يف القيام مبه: الرابع 
  .لو قصَّرنا يف هذه اخلدمة ، فقد أحبطنا كل تلك األعمال ، وخسرنا كمل ما صدر منَّا من أنواع اخلدمة : فقالوا 

شدة حبِّه ، وأكل الذئب له ، فلم أجاُبوا عن أحدمها : إنَّ يعقُوب عليه الصالة والسالم اعتذر بعذرين : فإن قيل 
  اآلخر؟دون 

  .أن حقدهم ، وغيظهم كان بسبب احملبَّة ، فتغافلوا عنه : فاجلواب 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  ) ١٥(ْشُعُرونَ ِهْم َهذَا وَُهْم لَا َيفَلَمَّا ذََهُبوا بِِه َوأَْجَمُعوا أَنْ َيْجَعلُوُه ِفي غََياَبِت الُْجبِّ َوأَْوَحْيَنا إِلَْيِه لَُتَنبِّئَنَُّهمْ بِأَْمرِ

  :ال ُبدَّ من اإلضمار يف هذه اآلية يف موضعني : اآلية } فَلَمَّا ذََهُبواْ بِِه { : قوله تعاىل 
لئن أكلُه الثئب وحنن عصبةٌ إنَّا إذاً خلاسرون فأذن له ، وأرسله معهم ، مث يصتل به قوله : قالوا : التقدير : األول 
  .}  فَلَمَّا ذََهُبواْ بِِه{ : تعاىل 
  :أوجه } فَلَمَّا ذََهُبواْ بِِه { يف جواب : الثاين 

» فعلوا به ما فعلوا من األذى « : عرفناه ، وأوصلنا إليه الطمأنينة ، وقدره الزخمشريُّ : أنه حمذوف ، أي : أحدمها 
  .جعلوه فيها ، وهذا أوىل؛ لداللة الكالم عليه : عظمت فتنتهم ، وآخرون : وقدره غريه 

ملَّا كان كَْيَت وكَْيَت ، : أي ]  ١٧: يوسف [ } قَالُواْ يَأَبَاَنا إِنَّا ذََهْبَنا { : أن اجلواب مثبت ، وهو قوله  :الثاين 
  .وفيه بعد؛ لبعد الكالم من بعضه . قالوا 

الكوفيني ، فلما ذهبوا به أوحينا ، وهو رأي : والواو فيه زائدة ، أي » وأْوحَْيَنا « : أن اجلواب هو قوله : الثالث 
، وقوله » وَنادْيَناُه « تله ، : أي ]  ١٠٣: الصافات [ } فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ { : وجعلُوا من ذلك قوله تعاىل 

  ]الطويل : [ وقول امرىء القيس ]  ٧٣: الزمر [ } حىت إِذَا َجآُءوَها َوفُِتَحْت أَْبوَاُبَها { : عز وجل 
  ]ِذي ُركامٍ َعقَْنقَلِ [ بَِنا َبطُْن ِحقٍْف ... ْزَنا سَاحةَ احلَيِّ وانْتَحى فَلَمَّا أَح ٣٠٦٤

  .» ملَّا « تقدم أي فلما أجزنا انتحى وهو كثٌري عندهم بعد 
» َعلَى « عزُمو على أن جيعلوه؛ ألنه يتعدَّى بنفسه ، وب : أي » أْجمعَوا » « َمفُْعول » « أن َيجعلُوُه « : قوله 
: حيتمل موضعه النصب واجلرَّ ، وعلى الثاين : مل أن يكون على حذف احلرف ، وأالّ يكون ، فعلى األول فإنه حيت

غََيابةِ « يتعلَّق يف : التَّصيري فعلى األول : اإللقاء ، وأن يكون مبعىن : يتعني النَّصب ، واجلمعل جيوز أن يكون مبعىن 
جيوز أن يكُون معطوفاً على ما قبله » وأْجَمعُوا « : والفعل من قوله مبحذُوف ، : بنفس الفعل قبله ، وعلى الثاين » 

: الظاهر عوده على يوسف ، وقيل » إلْيِه « معه مضمرة عند بعضهم ، والضمري يف » قَْد « ، وأن يكُون حاالً ، و 
  .يعود على يعقُوب عليه الصالة والسالم 

  .اهللا سبحانه وتعاىل : بياء الغيبة ، أي : ، وقرأ ابن عمر  بتاء اخلطاب» لُتنَبئَنَُّهْم « : وقرأ العامَّة 
مصحف حادث غري : وقد تقدَّم أن النقط حادث فإن قال » وكذا يف بعض مصاحف البصرة « : قال أبو حيَّان 

  .مصحف عثمان رضي اهللا عنه فليس الكالم يف ذلك 
  .بيان : وقيل . بدل : وقيل .  بالنون ، وهذا صفة لقوهلم» لُننَبئَنَُّهْم « : وقرأ سالَّم 

أوحينا غليه من غري شعور : أي » أوحينا « مجلة حالية ، جيوز أن يكون العامل فيها } َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ { : قوله 
  .أي ختربهم وهم ال يعرفونكم لبعد املدة وتغري األحوال » لُتنَبئَنَُّهْم « إخوته بالوحي ، وأن العامل فيها 

  فصل
  :قوالن } َوأَْوَحْيَنآ إِلَْيهِ { : راد بقوله يف امل



املراد منه الوحي والنبوة والرسالة ، وهو قول أكثر احملققني ، مث اختلف هؤالء يف أنه عليه الصالة والسالم : األول 
  .هل كان يف ذلك الوقت بالغاً أو كان صابياً؟ 

كان صغرياً إال أن اهللا تعاىل أكمل عقله وجعله : ون وقال آخر. كان بالغاً وكان ابن سبع عشرة سنة : قال بعضهم 
كَْيَف ُنكَلُِّم َمن كَانَ ِفي املهد { : صاحلاً لقبول الوحي والنبوة كما يف حق عيسى عليه الصالة والسالم حني قالوا 

  ] . ٣٠: مرمي [ } ي َنبِّياً قَالَ إِنِّي َعْبدُ اهللا آَتانَِي الكتاب َوَجَعلَنِ{ : فأجاهبم بقوله ]  ٢٩: مرمي [ } َصبِّياً 
وأوحى رَبَُّك { ]  ٧: القصص [ } َوأَْوَحْيَنآ إىل أُمِّ موسى { اإلهلام ، كقوله : أن املراد هبذا الوحي : والقول الثاين 

  .واألول أوىل؛ ألنه الظاهر من الوحي ] .  ٦٨: النحل [ } إىل النحل 
  .هناك أحد يبلغه الرسالة؟  كيف جيعله نبياً يف ذلك الوقت وليس: فإن قيل 
ال متنع أن يشرفه اهللا تعاىل بالوحي ويأمره بتبليغ الرسالة بعد أوقات ويكون فائدة تقدمي الوحي تأنيسه : فاجلواب 

أهنم لو عرفوه فرمبا ازداد حسدهم : عن إخوته ] الوحي [ وزوال الغم والوحشة عن قلبه والفائدة يف أخفاء ذلك 
  .فكانوا يقصدون قتله 

  فصل
ال يعرفونك لبعد املدة وتغري األحوال ، ألن : بأنك يوسف ، أي } وَُهْم الَ َيْشُعُرونَ { إمنا محلنا كقوله تبارك وتعاىل 

وأن ال خيربه بأحوال نفسه ، فلهذا السبب كتم أخبار [ هذا أمراً من اهللا تعاىل ليوسف ف يأن يستر نفسه عن أبيه 
مع علمه بوجد أبيه عليه خوفاً من خمالفة أمر اهللا تعاىل ، فصرب على جترع تلك طول تلك املدة ] نفسه عن أبيه 

املرارة ، وكان اهللا سبحانه قد قضى على يعقوب أن يوصل إليه تلك الغموم الشديدة واهلموم العظيمة ليوصله إىل 
  .الدرجات العالية اليت ال ميكن الوصل إليها إال بتحصيل احملن الشديدة 

قَالُوا َيا أََباَنا إِنَّا ذَهَْبَنا َنْسَتبُِق َوَتَركَْنا ُيوُسَف عِْنَد َمَتاِعَنا فَأَكَلَُه الذِّئُْب َوَما أَْنتَ ) ١٦(َباُهْم ِعَشاًء َيْبكُونَ َوَجاُءوا أَ
لَْت لَكُْم أَنْفُُسكُْم أَمًْرا فََصْبرٌ َجِميلٌ َوَجاءُوا َعلَى قَِميِصِه بَِدمٍ كَِذبٍ قَالَ َبلْ َسوَّ) ١٧(بُِمْؤِمنٍ لََنا َولَْو كُنَّا َصاِدِقَني 

  ) ١٨(َواللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ 

  :وجهان » ِعَشاًء « اآلية يف } وجآءوا أََباُهْم ِعَشآًء يَْبكُونَ { : قوله تعاىل 
قال . اءوا يف هذا الوقت ج: ظرف زمان أي : غريه أنه ظرف ، أي ] يقال [ وهو الذي ال ينبغي أن : أصحهما 

جاءوه : مجلة حالية ، أي » يَْبكُونَ « و . جاءوا يف ظلمة العشاء ليكونوا أجرأ على االعتذار بالكذب : أهل املعاين 
  .باكني 

  .مجع عاشٍ ، كقَاِئم وِقَيام » ِعَشاًء « أن يكون : والثاين 
غازٍ وغزاة فحذفت اهلاء وزيدت األلف عوضاً عنها : مثل ُعشَاة ، : ويقرأ بضم العني ، واألصل « : قال أبو البقاء 

  .» ، مث قلبت األلف مهزة 
  ] . ١٥٦: آل عمران [ } أَْو كَانُواْ غُزى { وفيه كالم قد تقدم يف آل عمران عند قوله 

ن يكون وجيوز أن يكون مجع فاعل على فعال ، كما مجع فَِعيل على فُعال ، لقرب ما بني الكسر والضم ، وجيوز أ
  .كنؤام ورباب وهو شاذ 

عشوا : بضم العني وقال » ُعَشاًء « رواه ابن جين . هي الظالم : والُعْشَوة . وهذه قراءة احلسن ، وهو من العْشوة 



كما حذفوا [ حنو غازٍ وغُزاة ، مث حذفت منه تاء التأنيث » ُدَحى « على وزن » ُعشاً « : وقرأ احلسن . من البكاء 
« : وقرأ احلسن أيضاً . َمأِلك ، وعلى هذه األوجه يكون منصوباً على احلال : فقالوا » َمأِلكَة « ] من تاء التأنيث 

  .مصغراً » ُعَشًيا 
» َنْسَتبَِق « نَْنَتِضل ونتناضل ونرمتي ونترامى ، و : واالفتَِعال والتَّفاُعل يشتركان حنو قوهلم . نتسابق » َنْسَتْبُق « و 

  .معه مضمرة عند بعضهم » قد « حال من َنْسَتبُق و » َتركَْنا « ال و يف حمل نصب على احل
ال َسبَق إالَّ يف نْصلٍ أو خفِّ « : ، ومنه قوله عليه الصالة والسالم » يسابق بعضنا بعضاً يف الرمي « : قال الزجاج 

استبقا وتسابقا : بذلك ، يقال  الرمي بالسهم ، مث يوصف املتراميان: الرمي وأصل السبق : يعىن بالنصل » أو حافرٍ 
  .إذا فعال ذلك السبق ليتبني أيهما أسبق : 

» َنْستبُِق « : وقال السدي ومقاتل » إنَّا ذَهْبَنا نَْنِضلُ « : ويدل على صحة هذا التفسري ما روي يف قراءة عبداهللا 
  .نشتد ونعدو 

أن االستباق منهم كان : الصبيان فاجلواب كيف جاز أن يستبقوا وهم رجال بالغون ، وهذا من فعل : فإن قيل 
مثل االستباق يف اخليل ، وكانوا جيربون بذلك أنفسهم ويدربوهنا على العدو ، ألنه كاآلالت هلم يف حماربة العدو ، 

  .عرَُّضوا ، وأرادوا أكل الذئب املتاع ، واألول أصح : أكل الذئب يوسف وقيل : قيل » فأكلُه الذِّئُْب « وقوله 
ما أنت مبصدق : مجلة حالية ، أي » ولْو كُنَّا َصادقَني « وقوهلم . ، أي مبصدق لنا » وَما أْنَت ُمبؤمٍ لَنا « : الوا مث ق

  .لنا يف كل حال حىت يف حال صدقنا ملا غلب على ظنك يف هتمتنا ببغض يوسف وكراهتنا له 

  .أنت ال تصدق الصادقني؟ : كيف قالوا ليعقوب : فإن قيل 
  .عىن أنك تتهمنا يف هذا األمر؛ ألنك خفتنا يف االبتداء ، واهتمتنا يف حقه امل: قيل 

  .املعىن ال تصدقنا؛ ألنه ال دليل لنا على صدقنا وإن كنا صادقني عند اهللا تعاىل : وقيل 
  فصل

  .، أي مبصدق } نٍ لََّنا َوَمآ أَنَت بُِمْؤِم{ : احتجوا هبذه اآلية على أن اإلميان يف اللغة عبارة عن التصديق لقوله تعاىل 
قد جاء إخوة يوسف : أما تراها تبكي؟ قال : يا أبا أمية : روي أن امرأة حتاكمت إىل شريح فبكت ، فقال الشعيب 

  .يبكون وهم ظلمة كذبة ال ينبغي لإلنسان أن يقضي إال باحلق 
  .يف حمل نصب على احلال من الدم » يصِه علَى قَِم« اآلية } َوَجآُءوا على قَِميِصِه بَِدمٍ كَِذبٍ { : قوله تعاىل 

ورد . يعىن أنه لو تأخر لكان صفة للنكرة . » جاءوا بدم كذب على قيمصه : ألن التقدير « : قال ابو البقاء 
  .الزخمشري هذا الوجه 

  .« هل جيوز أن تكون حاالً متقدمة : فإن قلت : قال 
  .» ال ، ألن حال اجملرور ال يتقدم عليه : قلت 
  ]الطويل : [ ذا الذي رد به الزخمشري أحد قويل النحاة ، قد صحح مجاعة جوازه؛ وأنشد وه

  فَلْن َيذَْهُبوا ِفرغاً بِفْتلِ ِحبَالِ. ...  ٣٠٦٥
  ]الطويل : [ وقول اآلخر 

  إيلَّ حَبِيباً إنَّها لَحبِيُب... ِ لَِئْن كَان َبْرُد املاِء َهْيمانَ صَاِدياً  ٣٠٦٦
  ]اخلفيف : [ وقول اآلخر 

  فُيْدَعى والَت ِحنيَ إَباُء... غَاِفالً تْعرِضُ املنِيَّةُ ِللمْرِء  ٣٠٦٧



  .، وفيه نظٌر؛ ألنَّ جميئهم ال يصلُح أن يكُونَ على القَميصِ » َجاُءوا « متعلقٌّ ب : » علَى قَميِصِه « : وقال احلويفُّ 
: ، كأنَّه قيل ] الظَّرفيِة [ حملُُّه النَّصب على : قلُت  ما حملُه؟« َعلى قَميِصِه » : فإن قلت « : وقال الزخمشري 

  .» َجاءُوا على جِمالِه بأمحال : وجاُءوا فوَق قَميِصه بدمٍ ، كما تقولُ 
َجاءُوا « فوق ألن العامل فيه إذ ذاك : على الظرفية ، مبعىن » َعلَى « وال ُيَساعُد املعىن على َنْصبِ : قال أبو حيان 

  ] .بل يستحيل أن يكُون ظرفاً هلم [ ظرفاً هلم وليس الفرق » 
  .» َجاُءوا « : متعلقة ب » َعلَى « إنَّ : وهذا الردُّ هو الذي ردَّ به على احلويفِّ يف قوله 

على مجاله بإمحالٍ ، فيمكُن أن يكون ظرفاً ] جاء : [ وأمَّا املثالُ الذي ذكره وهو « : مثَّ قال أبو حيان رمحه اهللا 
: يف موضع احلالِ ، أي « بأْحمالٍ » ألنَّه متكن الظرف فيه باعتبار تبدُّلِه من محل إىل محل ، ويكُونُ  للجانئي؛

  .» مصحوباً بأمحال 
: بالذَّال املعجمة ، وهو من الوصِف باملصادرِ ، فيمكُن أن يكُون على سبيل املبالغِة ، حنو » كَذبٍ « : وقرأ العامَّةُ 

  .» َرُجلٌ عْدلٌ « 
مكذُوبٍ فيه ، إال أنَّه وصف باملصدر ، : ، أي » بدمٍ كذبٍ « : ل الفراء ، واملربِّد والزجاج ، وابن األنباريِّ وقا

: ماٌء سكٌب ، أ ي : واملفعُول ، والفاعل يسميان باملصدر ، كما يقال : جعل نفس الدَّم كذباً؛ للمبالغة ، قالوا 
  :مسكوٌب ، والفاعل كقوله 

املعقول ، : ، وملا ُسمِّيا باملصدر مسي املصدُر هبما ، فقالوا للعقل ]  ٣٠: امللك [ } َمآؤُكُْم غَْوراً إِنْ أَصَْبَح { 
ذي كذبٍ ، ونسب : أو على حذف مضاف ، إي ]  ٦: القلم [ } املفتون { : اجمللُود ، ومنه قوله تعاىل : وللجلد 

  .فعل فاعله إليه 
صب ، فاحتمل أن يكون مفعوالً من أجله ، واحتمل أن يكون مصدراً يف موضع بالن» كِذباً « : وقرأ زيد بن عليٍّ 

» كِّدبٍ « ] : رضي اهللا عنهما [ جميء احلال من النكرة ، وقرأت عائشة احلسُن : احلالِ ، وهو قليلٌ ، أعين 
  .بالدَّال املهملة 

ويؤثر ] أظافري الشبان [ اٌض ، خيرج يف ذي كدب ، أي أثر؛ ألنَّ الكِدَب هو بي: معناُه « قال صاحب اللَّواحمك 
الفُوف ، فيكون هذا استعارة لتأثرية يف القميص ، كتأثري ذلك يف : فيها ، فهو كالنقش ، ويسمى ذلك البياض 

  .» األظافر 
  .اليابس : الطَّريُّ ، وقيل : هو الدَُّم الكدُر ، وقيل : وقيل 
  فصل

، وذلك أنَّهم ملَّا ألقوه يف اجلّب ، نزعوا قميصه ، ولطَّخوُه بالدَّم ، قصة يوسف كلُّها يف قميصه : قال الشعيبُّ 
َوإِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمن ُدُبرٍ فَكَذََبْت َوُهَو ِمن الصَّاِدِقَني فَلَمَّا َرأَى { : وعرضوه على أبيه ، وملَّا شهد الشَّاهُد قال 

اذهبوا بِقَِميِصي هذا { : وقال ]  ٢٨-٢٧: يوسف [ } ْيِدكُنَّ إِنَّ كَْيَدكُنَّ َعِظيٌم قَِميَصُه قُدَّ ِمن ُدُبرٍ قَالَ إِنَُّه ِمن كَ
  .وملا أتى البشُري إىل يعقوب بقميصه ، وألقى على وجهه ، فارتدَّ بصرياً ]  ٩٣: يوسف [ } 

قُدَّ ، وغُري القميص الذي  هذا مردوٌد ، فإنَّ القميص الذي جاءوا عليه بالدذَم غري القميص الذي« : قال القرطبِيُّ 
  .» إنَّ القميص الذي أتى به الَبشريُ إىل يعقوب ، فارتدَّ بصرياً هو القميص الذي قُدَّ ِمْن ُدُبرٍ : أتى به الَبشُري ، وقيل 

  فصل
عالمةً ملَّا أرادوا أن جيعلوا الدَّم عالمة على صدقهم؛ قرن اُهللا هبذه العالمة : قال بعض العلماِء رضي اهللا عنهم 



تعارُضَها ، وهي سالمةٌ القميص من التَّخريقِ ، إذْ ال ميكن افتراسُ الذِّئب ليوسف ، وهو البسٌ القميس ، ويسلمُ 
القميص من التَّخريق وملَّا تأمَّل يعقوب عليه السَّالم القميص مل جيْد فيه خرقاً ، وال أثراً ، استدلَّ بذلك على كذهبم ، 

  .الذِّئب أكله ، ولو أكلُه لشقَّ قميصه تزُعُمون أن : وقال هلم 
  فصل

يف إعمال األمارات يف مسائلَ من الفقِه كالقسامِة وغريها ، كما استدلَّ يعقوب عليه ] اآلية [ استدلَّ العلماُء هبذه 
الصالة والسالم ت على كذكبهم بصحَّة القميص ، فيجُب على النَّاظر أن يلحظ اآليات ، والعالمات إذا تعارضت 

  .وال خالف يف احلكم هبا ] قال ابن الريب [ ، فما ترجَّح منها قضى جبانب التَّرجيحِ ، وهي قُوَّة التُّهمِة ، 
  فصل

اشتمل فعلهم على َجرائَم من قطعيعٍة الرَّحم وُعقوقِ الوالِد ، وقلَّة الرًَّأفِة الصَّغري الذي ال : قال حممد بن إسحاَق 
وترك العهد ، والكذب مع أبيهم وعفا اُهللا عنهم ذلك كلَّه حىت ال ييأس العبد من رمحة ذْنَب له ، والغدر باألمانة ، 

  .اهللا تعاىل 
  .إنَّهم عزموا على قتله ، وعصمهم اهللا رمحة هبم ، ولو فعلوا هللكوا : قال بعُض العلماِء 

زيَّنْت : ه الذِّئب بل سوَّلت ، أي مل يأكل: قبل هذه اجلملة جلمة حمذوفة تقديرها } َبلْ سَوَّلَْت { : قوله تعاىل 
  .وسّهلْت ، قاله ابُن عباسٍ رضي اهللا عنه 

  .تقدير معىن يف النَّفس مع الطَّمع يف إمتامه : والتَّسويلُ 
» كأن التسويلُ تفعيلٌ من سؤال اإلنسان ، وهو أمنيُته اليت يطلبها ، فتزين لطالبها الباطل وغريه « : قال األزهريُّ 

  .موٌز على أنَّ العرب يستثقلون فيه اهلمز وأصله مه. 
  .» سُهلْت من السَّولِ ، وهو االسْْتَخاُء : سوَّلْت « : قال الزخمشري 

ليس كما تقولون ، بل سولت لكم : كأنه قال » أكَلُه الذُِّب « : ردُّ لقوهلم » َبلْ « : وإذا عرفت هذا فقوله 
  .نفُسكم أمراً غري ما تصفون زيََّنتْ لكم أ: أنفسكم أمراً يف شأنه ، أي 

عرف ذلك بسبب أنَّه كان عريف احلسد الشَّديَد منهم : واختلف يف السَّبب الذي عرف به كوهنم كاذبني ، فقيل 
وذلك دليلٌ ]  ٦: يوسف [ } وكذلك َيْجَتبِيَك َربُّكَ { : يف قلوهبم ، وقيلك كان عاملاً بأنه حيٌّ ، لقوله ليوسف 

  .ذبني يف ذلك الوقِت قاطٌع على كوهنم كا
كذبتم لو أكله : ملا جاُءوا على قميصه بدم كذب ، وما كان ُمْخّرقاً ، قال : وقال سعيدُ بن جبريٍ رضي اهللا عنه 

إنَّ الذِّئب كان َرِحيماً ، كيف أكل : إنَّ يعقوب عليه السالم قال : وعن السدي أنه قال . الذِّب خلرق قميصه 
  .حلمه ، ومل خيرْق قميصه؟ 

كيف قتلوه ، وتركوا : بل قتله اللصوُص ، فقال : إنه عليه الصالة والسالم ملا قال ذلك قال بعضهم : وقيل 
  .قميصه ، وهم إىل القميص أْحَوُج منه إىل قتله ، فلمَّا اختلفت أقواهلم؛ عرف بذلك كذهبم 

خوُه بالدَّم توكيداً لصدقهم؛ ألنَُّه يبعُد أن لعلَّ غرضهم يف نزع قميصه عند إلقائه يف اجلّب أن ُيلطِّ« : وقال القاضي 
يفعلوا ذلك طمعاً يف نفس القميص ، وال بد يف املعصية من أن يقرن هبذا اخلذالن ، فلو خرقوه مع لطِخِه بالدَّم ، 

  .» لكان اإليهاُم أقوى ، فلما شاهد يعقوب عليه الصالة والسالم القميص صحيحاً؛ علم كذهبم 
صٌرب مجيلٌ أمثلُ يب ، وجيوز أن : َيجُوز أن يكون مبتدأ ، وخربه حمذوف ، أي » فَصْبٌر مجيلٌ « : قال عند ذلك 

معناه : وقال قطرٌب . الذي أفعله صرب مجيل : أمري صٌرب مجيلٌ قال اخلليل : يكون خرباً حمذوف املبتدأ ، أي 



  .فصربي صٌرب مجيلٌ 
  .دأ؟ وهل جيب حذف مبتدأ هذا اخلرب ، أو خرب هذا املبت

أن يكون مصدراً يف األصل بدالً من اللفظ بفعله ، فعبارة بعضهم تقتضي الُوجوَب ، وعبارةٌ آخرين : وضابطه 
  ]الطويل : [ تقتضي اجلواز ، وِمَن التصريح خبرب هذا النَّوع ، ولكنه يف اصورِة شعرٍ ، قوله 

  قَد كُلِّفُت ما لَْم أَعوَِّدوإنْ كُْنُت ... فقَالَْت على اْسمِ اهللاِ أْمُرَك طاَعةٌ  ٣٠٦٨
  ]الرجز : [ وقول الشاعر 

  َصْبٌر َجميلٌ فِكالَنا مُْبَتلى... َيْشكُو إِيلًَّ َجمِلي طُول السُّرى  ٣٠٦٩
  .وحيتمل أن يكون مبتدأ أو خرباً كما تقدم 

مصحف أنس بن مالكٍ نصباً ، ورويت عن الكسائي وكذكل هي يف » فَْصرباً َجمِيالً « : وقرأ أّيب وعيسى بن عمر 
أصرب أنا صرباً ، وهذه القراءة صعيفة إن خرجت هذا التَّخريج؛ : رضي اهللا عنه وخترجيها على املصدر اخلربي ، أي 

أنَّ يعقوب رجع ، وأمر نفسه ، فكأنَّه : ألنَّ سيبويه ال ينقاس ذلك عنده ، إالَّ يف الطَّلب ، فاألوىل أن جيعل التَّقديُر 
  .يا نفُس صرباً اْصربِي : قال 

  .وروي البيت أيضاً بالرَّفعِ ، والنَّصب على ما تقدَّم ، واألمُر فيه ظاهٌر 
  فصل

َصْبرٌ « : فقال عليه الصالة والسالم » فَصْبٌر مجيلٌ « ُسئل النيبٌّ صلى اهللا عليه وسلم عن قوله : روى احلسُن قال 
 ٨٦: يوسف [ } إِنََّمآ أَْشكُو بَثِّي َوحُْزنِي إِلَى اهللا { : على ذلك قوله  ، ويدلُّ» ال شكَْوى فيِه ، فَمْن بثَّ ملْ َيْصبِْر 

من الصْبر أالّ ُتحدِّثَ بوجعك ، وال « : وقال الثوريُّ . من غري جزعٍ : ، أي » فَصٌرب َجمِيلٌ « وقال جماهٌد ] 
  .» ُمبصيبتَك 

لى قضاِء اهللا واجٌب ، وأما الصَُّرب على ظُلم الظَّاملِ ، فغُري وهُهنا حبثٌ ، وهو أنَّ الصَّْبر ع« : وقال ابُن اخلطيبِ 
واجبٍ ، بل الواجُب إزالتُه ال سيِّما يف الضَّرر العائِد إ ىل الغري ، وههنا أنَّ إخوة يوسف قد ظهر كذهبم ، وخيانتهم 

سّعي يف ختيص يوسف من البلّية ، ، فلم صرب يعقوب على ذلك؟ وِلمَ لَْم يبالغ يف التَّفتيش ، وال البحث عنه ، وال ال
  .» والشِّدَّة إن كان حيا ، ويف إقامة القصاص إن صحَّ أهنم قتلوه فثبت أنَّ الصََّرب يف هذا املقام مذموم 

[ } وكذلك َيْجتَبِيَك َربُّكَ { : وُيقوِّي هذا السُّؤال أنَّه عليه الصالة والسالم كان عاملاً بأنه حي؛ ألنَُّه قال له 
الظَّاهر أنه إنَّما قال هذا الكالم من الوحي ، وإذا كان عاملاً بأنَّه حيٌّ سليم؛ فكان من الواجب أن ] .  ٦: ف يوس

  .يسعى يف طلبه 
فإنَّ يعقوب عليه الصالة والسالم كان رجالً عظيم القدر يف نفسه ، وكان من بيٍت عظيم شريٍف ، وأهلُ : وأيضاً 

ون تعظيمه ، فلو بالغ يف البحث ، والطلب لظهر ذلك ، واشتهر ، ولزال وجهُ العامل كانوا يعرفونه ، ويعتقد
التَّلبيسِ ، فما السَّبب يف أنه عليه الصالة والسالم مع شدَّة رغبته يف حضورِ يوسف ، وهناية حبِّه له مل يطلبه مع أنَّ 

  .طلبه كان من الواجبات؛ فثبت أنَّ هذا الصَّرب مذموٌم عقالً وشرعاً 
: إن اهللا سبحانه وتعاىل منعه من الطَّلب تشديداً للمحنة عليه ، وتغليطاً لألمر عليه ، وأيضاً : واب أن نقول فاجل

لعلَُّه عرف بقرائن األحوال أنَّ أوالده أقوياء ، وأنَّهم ال ميكنونه من الطَّلب ، والفحص ، وأنَّه لو بالغ يف البحثِ 
لَّهن عليه الصالة والسالم علم أنَّ اهللا ت تبارك وتعاىل سيصون يوسف عليه لع: فرمبا أقدموا على إيذائه ، وأيضاً 

الصالة والسالم عن البالِء واحملنِة ، وأن أمرُه سيظهُر باآلخرِة ومل يرد هْتك ستر أوالده ، وإلقائهم يف ألسنِة النَّاس 



؛ ألنه إذا مل ينتقْم؛ حيترق قلبه على الولد وذلك ألنَّ أَحد الولدينِ إذا ظلم أخاه ، وقع أبوه يف العذابِ الشَّديِد
املظْلُوم ، وإن انتقم ، احترق قلبه على الولِد املُنتقَم منه ، فلمَّا وقع يعقوب يف هذه البلية رأى أنَّ األصوب الصَُّرب ، 

  .والسُّكونُ ، وتفويُض اَألْمرِ بالكُليَِّة إىل اِهللا تعاىل 

  فصل
لرَّاي أن يتَّهُِموا رأيهم عند ظّن يعقوب عليه الصالة والسالم وهو نيبٌّ حني قال له ينبغي ألهل ا« قال ابُن رفاعة 

َبلْ سَوَّلَْت لَكُمْ { : فقال ]  ١٧: يوسف [ } إِنَّا ذَهَْبَنا َنْسَتبُِق َوَتَركَْنا ُيوُسَف عِنَد َمَتاِعَنا فَأَكَلَُه الذئب { : بنوه 
إِنَّ ابنك َسَرَق َوَما َشهِْدَنآ إِالَّ بَِما َعِلْمَنا َوَما كُنَّا { : فأصاب هنا ، مثَّ ملا قالوا له ]  ١٨: يوسف [ } أَنفُُسكُْم أَْمراً 

  .» فلم ُيِصْب ]  ٨٣: يوسف [ } َبلْ َسوَّلَتْ لَكُْم أَنفُُسكُْم { : ، قال ]  ٨١: يوسف [ } ِللَْغْيبِ َحاِفِظَني 
  فصل
  :نَّ الّصرب قسمان يدل على أ» فَْصٌرب َجميلٌ « : قوله 

أن يعرف أنَّ ُمنزِّلَ ذلك البالء هو اهللا تعاىل مثَّ يعلم أنَّهُ : غُري مجيلٍ ، فالصٌَّرب اجلميلُ هو : مجيلٌ ، واآلخر : أحدمها 
من  سبحانه مالُك املُلِك ، وال اعتراض على املالكِ يف أنْ يتصرَّف يف ملكه ، فيصُري استغراق قلبه يف هذا املقام مانعاً

  .الشِّكايِة 
يعلُم أن منزِّل هذا البالِء حليٌم ال جيهلُ ، عاملٌ ال يغفلُ ، وإذَا كان كذلك ، فكان كلُّ ماصدر عنه حكمةً : وأيضاً 

  .وصواباً ، فعند ذلك يسكُت وال يعترُض 
بحانه وتعاىل والضَّابطُ يف مجيع فهو الصَُّرب لسائر األغراض ، ال ألجل الرِّضا بقضاِء اهللا س: وأمَّا الصَُّرب غري اجلميل 

  .أنه لكما كان لطلب عبودية اهللا تعاىل كان حسناً وإال فال : األقوال واألفعال واالعتقادات 
  .استعني باهللا على الصَّرب على ما تكذبون : أي } واهللا املستعان على َما َتِصفُونَ { : مث قال 

) ١٩(فَأَدْلَى َدلَْوُه قَالَ َيا ُبْشَرى َهذَا غُلَاٌم َوأََسرُّوهُ بَِضاَعةً وَاللَُّه َعِليٌم بَِما َيْعَملُونَ  َوَجاَءْت سَيَّاَرةٌ فَأَْرَسلُوا َوارِدَُهْم
ِه أَكْرِِمي َمثَْواهُ َوقَالَ الَِّذي اْشتََراُه ِمْن ِمْصَر ِلاْمرَأَِت) ٢٠(َوَشَرْوُه بِثََمنٍ َبْخسٍ َدَراِهَم َمْعدُوَدٍة َوكَانُوا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن 

لْأََحاِديِث وَاللَُّه غَاِلٌب َعلَى أَْمرِهِ َعَسى أَنْ َيْنفََعَنا أَْو َنتَِّخذَُه وَلًَدا َوكَذَِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي الْأَْرضِ َوِلُنَعلَِّمُه ِمْن َتأْوِيلِ ا
  ) ٢١(َولَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ 

واعلم أنه تعاىل بيَّن كيف السَّبيلُ يف خالصِ ]  ١٩: اآلية [ } َوَجاَءْت َسيَّاَرةٌ فَأَْرَسلُواْ وَارَِدُهمْ {  :قوله تعاىل 
أي قوم يسريون من مْدين إىل : قال ابُن عبَّاس رضي اهللا عنهما . } َوَجاَءْت َسيَّاَرةٌ { : يوسف من تلك احملنِة فقال 

وا يهيمون على غري طريق ، فهبطوا على أرضٍ فيها ُجبُّ يوسف ، وكان اجلبُّ يف ِمْصَر فأخطئوا الطريق ، وانطلق
كان ماؤه ِملْحاً ، فعذَُب حني ألقي يوسُف فيه ، وأرسلوا واردهم : وقيل . قَفْرٍ بعيٍد من العمراِن مل يكن إالّ للرُّعاِة 

فأرسلت واردها؛ : ذكَّر على املعىن ، ولو قال » دُهْم فأرَسلُواْ وَارِ« : الذي يردُ املاء ليستقي للقوم قال القُرطيبُّ 
: هو الذي يتقدَُّم الرُّفقة إىل املاِء فيهىء األْرشيةَ ، والدَّالء ، وكان يقال له : والوَارُِد . » وَجاَءْت « لكان على لفظ 

  .« مالُك بُن دعر اخلُزاِعيُّ 
: [ أرسلها يف البِئْرِ ، ودالَّها إذا أخرجها مألى؛ قال الشاعر  :أدلَى دلوُه ، أي : يقال } فأدىل َدلَْوهُ { : قوله 

  ]الرجز 



  إنَّ َمَع الَيومِ أخاُه غَدْوَا... ال َتقْلُواَها واْدلُواَها َدلَْوا  ٣٠٧٠
مؤنثةٌن فتصغَّرُ إذا أخرج وجذَب ، والدَّلُو معروفةٌ ، وهي : إذا أرسل ، َودالَ َيدلُوا َدلْواً : أدْلَى ُيْدِلي إْدالًء : يقال 
، « أدلٌو » ، و « ِكَساء » ِدالٌو ، فقلبت الواو مهزة ، حنو : ، وجتمع على دالٍء ، أدلٍ واألصلُ « ُدليَِّة » على 

  .« ِعِصّي » بواوين ، فقلبا ياءين ، حنو « ُدلُوو » فأعلَّ إالل قاضٍ و 
« ، قرأ الكوفيون حبذف ياء اإلضافة ، وأمال ألف  فأظهروا يوسف: ههنا حمذوف ، تقديره : َياُبشَْراَي » : قوله 
األخواِن وأماهلا ورٌش بني بني على أصله ، وعن أيب عمرو الوجهان ، ولكن األشر عنه عدُم اإلمالِة ، وليس » فُْعلَى 

  .مضافة إىل ياء املتكلِّم » َيا ُبْشرَاي « ذلك من أصله عن ما قُرِّر يف علم القراءاِت ، وقرأ الباقون 
  فصل

  :قوالن » يابشراي « : يف قوله 
: يوسف [ } ياأسفا َعلَى ُيوُسفَ { : يا عجبا من كذا ، وقوله : أنَّها كلمةٌ تذكَّر عند البشارِة ، كقوهلم : األول 
  :وعلى هذا القول ففي تفسري النِّداء وجهان ]  ٨٤

يا عجباُه ، : طلبني ، وتوكيد القصَّة ، فإذا قلت تنبيه املخا: معىن النِّداء يف هذه األشياء « قال الزجاج : األول 
  .أْعَجُبوا : فكأنك قلت 

يا أيتها البشرى هذا الوقت وقت ، ولو كنت ممَّن خياطب خلوطبت ، : كأنه يقول » : قال أبو عليٍّ : الثاين 
  .« وألمرت باحلضورِ 

  .نَبيعُه بثَمنٍ عظيم ، ويصُري ذلك سبباً للغناِء :  أهنم وجدوا غالماً يف غاية احلسن فقالوا: واعلم أنَّ سبب البشارِة 
َيا ْزْيدُ » : يا ُبشَْراي ، كما تقول : الذي نادى كان اسمُ صاحبِه ُبْشَرى فناداه فقال : قال السدّي : والقول الثاين 

 ».  
  .دعا اْمرأةً امسها ُبشَْرى : وعن األعمش أنه قال 

َيا » : ى امساً للبشارة ، وهو الوجه؛ جاز أن يكون يف حملّ الرفع ، كما قيل قال أبو علي الفارسيُّ إن جعلنا البشر
أنه جعل هذا النِّداء شائعاً يف جنس : الختصاصه بالنِّداء ، وجاز أن يكون موضع نصب على تقدير « رُجلُ 

  يا رُجالً ، و: البشرى ، ومل خيص كما تقول 

  ] . ٣٠: يس [ } ياحسرة َعلَى العباد { 
بسكون الياء ، وهو مجع بني ساكنني على غري حدِّه يف الوصل ، وهذا كما » َيا ُبْشَرايْ « : ورش عن نافع وقرأ 

وليس بالوجِه ، ملا فيه من التقاِء السَّاكنني على غري حدِّه « : وقال الزخمشري ]  ١٨: طه [ } َعَصاَي { تقدم يف 
  .» إالَّ أن يقصد الوقف 

بقلب األلف ياًء وإغامها يف ياء اإلضافة ، وهي لغة » َيا ُبْشَريَّ « :  إسحاق ، واحلسن وقرأ اجلحدريُّ ، وابن أيب
  ] . ٣٨: البقرة [ } فََمن َتبَِع ُهَدايَ { : ُهذليَّةٌ ، تقدم الكالم عليها يف البقرة عند قوله 

الياُء مبنزلة الكسرة قبل ياء  بالياء مكان األلف جعلت« َيا ُبْشَريَّ » : ويف قراءة احلسن « : وقال الزخمشري 
  .» يا سيِّديَّ ، ومويلَّ : اإلضافة ، وهي لغةٌ للعرب مشهورةٌ ، مسعت أهل السروات يف دعائهم يقولون 

أن : هو ضمري إخوته ، فعلى األول : الظَّاهُر أن الضمري املرفوع يعود على السَّيَّارة ، وقيل » وأَسرُّوُه « : قوله 
: أخفوا من الرفقِة أهنم وجدوُه يف اجلّب ، وقالواك إن قلنا للسَّيَّارة التقطناه شاركونا ، وإن قلنا الوارد ، وأصحابه 

  .إنَّ أهل املاِء جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه مبصر : اشتريناه سألوهنا الّشركة ، فال يضرُّ أن نقول 



إنَّهُ : يعين إخوة يوسف أخفوا كونه أخاهم ، بل قالوا » وُه وأَسرُّ« رضي اهللا عنهما : نقل ابُن عبَّاسٍ : وعلى الثاين 
  .عبٌد لنا أبَق منا ، ووافقهم يوسف على ذلك؛ ألهنم توعَّدوُه بالقتلِ بلساِن الِعربانيَِّة 

 مفعول ثاٍن: ، وقيل » وأَسرّوه حال ما جعلُوه بضاعةً « : قال الزَّجَّاج كأنه قال . نصب على احلال ) بضاَعةً ( و 
  .معىن َصيَّروه بالسِّرِّ » أََسرُّوُه « على إن ُيَضمَّن 

  .املبضُع ملا يقطع به : قطعت ومنه : هي قطعةٌ من املالِ تعدُّ للتَّجارة من بضعت ، أي : والبضاعة 
نَّوم سجدْت له ، أنَّ يوسف ملا رأى الكواكَب والشمس ، والقمر يف ال: واملعىن } واهللا َعِليمٌ بَِما َيْعَملُونَ { : مث قال 

وذكر ذلك؛ حسده إخوته ، فاحتالُوا يف إبطال ذلك األمر عليه ، فأوقعوه يف البالِء الشَّديد ، حىت ال يتم له ذلك 
، مثَّ تتابع األمُر إىل أن صار ملك مصر ، » ِمْصَر « املقصود؛ فجعل اهللا تعاىل وقوعه يف ذلك البالٍء سبباً لوصوله إىل 

يف النَّوم ، فكان العملُ الذي عمله إخوته دفعاً لذلك املطلوب ، صيَّره اهللا سبباً حلصولِ  وحصل ذلك الذي رآه
  .} واهللا َعِليٌم بَِما َيْعَملُونَ { : ذلك املطلوب ، وهلذا املعىن قال 

  ]الطويل : [ َشَرى مبعىن اشترى ، قال الشاعر } َوَشَرْوهُ بِثََمنٍ َبْخسٍ َدَراِهمَ { : قوله 
  شََرْيُت أَبا زْيٍد َمبا َملكْت َيِدي... ولَْو أنَّ َهذَا املَْوَت َيقَبلُ ِفذْيةً  ٣٠٧١
  ]جمزوء الكامل : [ باع؛ قال الشاعر : ومبعىن 
  ِمْن بْعدِ ُبرٍد كُْنُت َهامَْه... وَشرْيُت ُبْرداً لْيتَنِي  ٣٠٧٢

قوم اشتروه ، وكانوا فيه من الزَّاهديَن؛ ألهنم علموا بقرائن أنَّ ال: املراد من الشِّراء نفس الشراِء ، فاملعىن : فإن قلنا 
إنَُّه عبدُ لنا ، وأيضاً عرفوا أنَّه ولُد يعقوب ، فكرهوا أيضاً شراءه؛ خوفاً : األحوال أنَّ إخوة يوسف كذبُوا يف قوهلم 

اشتروه مبثنٍ خبسٍ ، وطمعوا يف بيعه  من اهللا تعاىل من ظهور تلك الواقعة ، إالَّ أنَُّهم مع ذلك اشتروه باآلخة؛ ألنُُّهم
إهنم اشتروه مع أهنم أظهُروا من أنفسهم كوهنم فيه من الزَّاهدين ، وغرضهم أن : مبثن عظيمٍ ، وحيتملُ أن يقال 

ة إنه عبٌد أبق منا صار املشتري عدمي الرغب: إنَّ اإلخوة ملا قالوا : يتوصَّلُوا بذلك إىل تقلل الثَّمن ، وحيتمل أن يقال 
  .فيه 

  .لئال يأبق : قال جماهُد رمحه اهللا كانوا يقولون 
  :إنَّ املراد من الشِّراء البيع ففي ذلك البائع قوالن : وإن قلنا 

قال ابُن عبَّاسٍ رضي اهللا عنهما إنَّ إخوة يوسف ملَّا طرحوه يف اجلّب ، ورجعوا عادوا بعد ثالٍث يتعرَّفُونَ : األول 
هذا عبدٌ لنا أبق منا فقالوا : :  اجلّب ، ورأوا آثار السَّيارة طلبوهم ، فلمَّا رأوا يوسف قالوا خربه ، فلمَّا مل يروه يف

: ويف قوله » وَشَرْوُه « : فبيعوه منَّا ، فباعوه منهم ، وإنَّما وجب محلُ الشِّراء على البيع؛ ألن الضمري يف قوله : هلم 
  . شيٍء واحٍد ، وإذا كان كذلك فهم باعوه؛ فوجب محلُ الشراء على البيع عائٌد إىل} َوكَانُواْ ِفيِه ِمَن الزاهدين { 

  .أن بائع يوسف هم الَّذين اسَْتخْرُجوه من اجلُّب : والثاين 
  .وربُّك أعلُم أإخوته باعوه ، أم السيارة؟ : وقال حممد بن إسحاق 

  .النَّاقُص ، وهو يف األصل مصدٌر ، وصف به مبالغة : والَبْخسق 
متعلق مبا بعده ، واغتفر ذلك لالتِّساعِ يف » ِفيِه « ، و » بِثََمنٍ « بدلٌ من » َدراِهَم « هو مبعىن مفعولٍ ، و :  وقيل

  .مثله ]  ١٣٠: البقرة [ الظروف ، واجلار ، أو مبحذوف وتقدم 
  فصل

  :اعلم أنه تعاىل وصف ذلك الثمن بصفات ثالٍث 



وكلٌّ خبس يف : يريُد حراماً؛ ألنَّ مثن احلُرَّ حراٌم ، وقال : اهللا عنهما  كونه خبساً ، قال ابن عباس رضي: إحداها 
  .كتابِ اِهللا نقصان إالَّ هذا فإنهُ حراٌم 

  .» مسي احلراُم خبساً؛ ألن ناقصُ الربكة « : قال الواحدي 
: وقيل . شعبيُّك قليل نقصُه وقال عكرمةُ وال: ظلمُه ، أي : ظلم ، والظُّلُم نقصان ، يقال : خبس : وقال قتادة 

  .كانت الدَّراهُم زيوفاً ناقصة العيارِ : ناقص عن القيمة نقصاناً ظاهراً وقيل 
  .بثمنٍ مبُخوسٍ : وعلى األقوال كُلِّها ، فالبخُس مصدٌر وقع موصع االسمِ ، واملعىن : قال الواحديُّ 

، وال توزن إال أهنم كانوا يزنون إذا بلغ األوقية ، وهي أربعون تعدُّ عدا : قيل } َدَراِهَم َمْعُدوَدةٍ { : قوله : وثانيها 
فقيل للقليل معدوٌد ، ألن الكثري ال يعدُّ لكثرته ، بل يوزن قال ابن عباسٍ ، وابُن مسعود ، . ويعدُّون ما دوهنا 

  .مل يأخذ شيئاً كانت عشرين درمهاً ، فاقتسموها درمهني درمهني إال يهوذا ، فإنَّه : وقتادةٌ رضي اهللا عنهم 

  .أن الذين اشتروه كانوا فيه ِمَن الزَّاهدين ، وقد سبق توجيه هذه األقوال : الثالث 
  .اثنني وعشرين درمهاً : وقال جماهٌد والسديُّ 

  .إنَّهم ملا ألقوه يف اجلبِّ حسداًن فأرادوا تضييعه عن أبييه ، فلَم باعوه؟ : فإن قيل 
  .أن تذكر السيارة أمره ، فريدوه إىل أبيه ، ألنَّه كان أقرب إليهم من مصر  أنَّهم لعلَّهم خافوا: فاجلواب 
  .« هب أنَّهم أرادوا ببيعه أيضاً تبعيده عن أبيه؛ فلَم أحلَّ له أخذ مثنه : فإن قيل 
  .أن الذي اشترى يوسف كان كافراً ، وأخذُ مالِ الكافرِ حاللٌ : فاجلواب 

قلَّة الرغبة ، يقال زهد فالن يف كذا إذا مل يرغب فيه ، : ومعىن الزُّهد } يِه ِمَن الزاهدين َوكَاُنواْ ِف{ : قوله : وثالثها 
  :رجلٌ زهيٌد ، إذا كان قليل اِجلدِة ، وفيه وجوه : وأصله من القلَّة ، يقال 

  أنَّ إخوة يوسف عليه الصالة والسالم باعوه؛ ألهنم كانوا فيه من الزَّاهديَن: األول 
السيَّارة كانُوا فيه من الزَّاهدين؛ ألنَّهم الَتقطُوُه ، وامللَتِقطُ يتهاونُ ، وال يبالالي بأي شيٍء يباُع ، أو  أنَّ: الثاين 

  .ألنَُّهم خافوا أن يظهر املستحق ، فينزعه من يدهم ، فال جرم باعوه باألوكس من األمثان 
  .مل أن يعود إىل الثَّمن الَبْخسِ حيتمل أن يعود إىل يوسف ، وحيت« ِفيِه » : والضمري يف قوله 

  فصل
  .« يف اآلية دليلٌ على شراِء الشَّيء اخلطريِ بالثَّمنِ اليسري ، ويكونُ البيع الزماً » : قال القرطيبُّ 

من اإلخوة ، وما من ] إما [ اعلم أنَّه ثبت أنَّ الذي اشتراه ]  ٢١: اآلية [ } َوقَالَ الذي اشتراه { : قوله 
  .ى املاء ذهب به إىل مصر وباعه الواردين عل

: إطْفُري الذي يلي خزائن مصر ، وامللك يومئذ : ، وقيل « قطفري » إن الذي اشتراه هو العزيُز ، كان امسه : قيل 
الرَّيَّان بُن الوليِد ، رجل من العماليق ، وقد آمن بيوسف ، ومات يف حياِة يوسف عليه الصالة والسالم قال ابن 

ملا دخلوا ِمْصر تلقَى العزيز مالك بن دعرٍ فابتاع منه يوسف ، وهو ابُن سبع عشرة سنة ، : عنهما  عباس رضي اهللا
، واستوزره الرَّيان ، وهو ابن ثالثني سنة ، وآتاه اُهللا ] سْبع عشرة َسَنة : وأقام يف منزله ثالث عشرة سنة ، وقيل [ 

  . ، وهو ابُن مائة وعشرين سنة الِعلم ، واحلُكم ، وهو ابن ثالث وثالثني سنة ، وتويف
الظّاهُر أنَّ » : قال ابن كثري . « راعيلُ » : كان امسها زليخا وقيل : وقال الذي اشتراُه من مصر ال مرأته قيل 

  .« زليخا لقبها 
  :جيوز فيه أوجه « ِمْن ِمصَر » : قوله 



اْشتَرْيُت الثَّوب من بغداد ، فهي البتداء : اشتراه من مصر ، كقوله : أن يتعلَّق بنفس الفعل قبله ، أي : أحدها 
  .ال حاجة إليه « فيها ، أو هبا » : أي : الغايِة ، وقول أيب البقاِء 

  .فيتعلق مبحذوٍف أيضاً « اْشتراُه » : أنه حالٌ من الضمري املرفوع يف : والثاين 
  .ويف هذين نظٌر؛ إذ ال طائل يف هذا املعىن 

  .« اشْتراُه » فهي للتبليغ ، وليست متعلقة ب « قَالَ » ب  متعلٌق ت« الْمرَأتِه » و 

ثويُت باملكان ، إذا أقمت فيه ، ومصدره : منزله ، ومقامه عندك ، من قولك : ، أي » أكْرِمي َمثَواُه « : قوله 
يوسف [ } أَْحَسَن َمثَْواَي  إِنَُّه ريب{ : اجعلي منزلته عندك كرمياً حسناً مرضيا ، بدليل قوله تعاىل : الثَّواء ، واملعىن 

أمر العزيز امرأته بإكرام مثواُه دون إكرام نفسه ، يدلُّ على أنه كان ينظرُ إليه على سبيل : قال احملققون ]  ٢٣: 
  .اإلجالل ، والتعظيم 

  .َنتبنَّاُه } تَِّخذَُه وَلَداً أَْو َن{ نبيعه بالرِّبح إذا أردنا بيعه ، أو يكفينا إذا بلغ بعض أمورنا : أي } عسى أَن َينفَعََنآ { 
[ } أَكْرِِمي َمثَْواُه عسى أَن َينفََعَنآ { : العزيُز يف يوسف حيثُ قال المرأته : أفْرُس النَّاس ثالثة « : قال ابن مسعوٍد 

[ } استأجره إِنَّ َخْيَر َمنِ استأجرت القوي األمني { : وابنة شعيب حني قالت ألبيها يف موسى ]  ٢١: يوسف 
  .» ، وأبو بكر يف عمر حني استخلفه ]  ٢٦: القصص 

ومثل : الكاف كما تقدم يف نظائره حالٌ من ضمري املصدر ، أو نعتٌ له ، أي } وكذلك َمكَّنَّا ِلُيوُسفَ { : قوله 
: أي  كما أجنيناه ، وعطفنا عليه العزيز مكَّنا له يف أرض مصر ،: ذلك اإلجناء من اجلّب والعطف مكَّنا له ، أي 

  .صار متمكناً من األمرِ والنهي يف أرض مصر ، وجلعناه على خزائنها 
  :فيها أوجه » ولُنَعلُِّمه « والالم يف . وهي تعبري الرُّؤيا } َوِلُنَعلَِّمُه ِمن َتأْوِيلِ األحاديث { : قوله 

  .وفعلنا ذلك لنعلمه : أن تتعلقَّق مبحذوف قبله ، أي : أحدها 
  .ولنعلمه ، فعلنا كيت ، وكيت : علَّق مبا بعده ، أي أهنا تت: والثاين 

  ] .على زيادة الواو » َمكَّنَّا « أن يتعلَّق ب : الثالث [ 
[ } فَعَّالٌ لَِّما يُرِيدُ { : أنه تعاىل : جيوز أن تعود على اجلاللِة أي » أمْرِه « اهلاء يف } واهللا غَاِلٌب على أَْمرِهِ { : قوله 

. يغلبه شيٌء ، وال يردُّ حكمُه رادٌّ ، ال دافع لقضائه ، وال مانع من حكمه يف أرضه ، ومسائه  ال]  ١٦: الربوج 
ولكن { أنه يدبره ، وال يكله إىل غريه ، فقد كادوه إخوته ، فلم يضروه بشيء : وجيوز أن تعود على يوسف ، أي 

  .أنَّ األمر كله بيد اهللا } أَكْثََر الناس الَ َيْعلَُمونَ 

  ) ٢٢(مَّا َبلَغَ أَُشدَُّه آتَْيَناُه ُحكًْما َوِعلًْما َوكَذَِلَك َنجْزِي الُْمْحِسنَِني َولَ

اآلية ملا بيَّن تعاىل أن إخوته ملَّا أساءوا إليه مثَّ صرب على تلك اإلساءة ، والشَّدائد } َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه { : قوله تعاىل 
أشدُه آتاه اُهللا احلكم ، والعلم ، واملقصود أن مجيع ما قام به من النِّعمِ كان جزاء  مكَّنُه اُهللا يف األرض ، مث ملا بلغ

  .على صربه 
  :فيه ثالثة أقوال » أشدَُّه « : قوله 

  .أنَُّه مجع مفرده شدَّة ، حنو نعمة وأنعم : وهو قولُ سيبويه : أحدها 
ويؤيدُه قول « ، وأصكَّ » َصكَّ « : حنو » فعل «  بزنة» شدَّ « : مفردة » أشّده « قول الكسائي أنَّ : الثاين 



  ]الكامل : [ الشاعر 
  ُخِضَب الَبَنانُ وَرأسُه بالِعظِْلم... َعْهِدي بَِها شدَّ النَّهاُر كأنَّما  ٣٠٧٣

ا ومه« شدَّه وُشدَّ » أنه مجٌع ال واحد له من لفظه ، قاله أبو عبيدة ، وخالفه الناس يف ذلكن وقد مسع : والثالث 
  .صاحلاِن له ، وهو من الشدِّ ، وهو الرَّبطُ على الشيء ، والعقد عليه 

فيه تنبيٌه على أنَّ اإلنسان ، إذا بلغ هذا ]  ١٥: األحقاف [ } حىت إِذَا َبلَغَ أَُشدَّهُ { : وقوله تعاىل : قال الراغب 
  ]الطويل : [ الشاعر حني قال ] له نبه [ القرار استوى خلقه الذي هو عليه ، فال يكادُ يزايله ، ما أحسن ما 

  لَُه ُدونَ ما َيْهَوى َحياُء و ال ِستُْر... إذَا املَْرُء وافَي األْربعَني وملْ َيكُْن  ٣٠٧٤
  وإنْ َجرَّ أَسباَب احلَياِة لُه الُعمُْر... فَدْعُه وال َتنِفْس َعلْيِه الَّذي َمَضى 

وقال . ثالثاً وثالثني سنة : قال جماهٌد عن ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنهما . منتهى شبابه ، وشدَّته ، وقوَّته : واّألشدَّ 
  .ما بني مثاين عشرة سنة إىل ثالثني سنة : وقال الكليبُّ « عشرين سنة » : ثالثني سنة وقال الضحاُك : السديُّ 

{ :  سورة األنعام عند قوه هو احللم ، وقد تقدَّم الكالُم على األشد يف: وسئل مالكٌ رضي اهللا عنه عن األشد قال 
  ] . ١٥٢: األنعام [ } حىت َيْبلُغَ أَُشدَّهُ 

إصابة يف : يعين : التفقَهُ يف الدِّين ، وقيل : النبوةُ ، والعلُم : فاحلُكُْم } َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه آَتْيَناهُ ُحكْماً َوِعلْماً { : قوله 
أن العامل هو الذي يعلم األشياء ، واحلكيُم : الفرُق بني احلكيمِ والعاملِ : ل وقي. الرُّؤيا ] بتفاصيل [ القول ، وعلماً 

  .الذي َيحكُم مبا يوجبه العلُم : 
  .إمَّا نعٌت ملصدرٍ حمذوٍف ، أو حالٌ من ضمري املصدر ، وتقدَّم نظائره « وكَذِلَك » : قوله 

الصَّابرين : وقال الضحاك . املهتدين : ؤمنني ، وعنه أيضاً امل: قال ابُن عباسٍ رضي اهللا عنهما } َنْجزِي احملسنني { 
  .على النَّوائب كما صرب يوسُف 

 نَُّه رَبِّي أَْحَسَن َمثْوَاَي إِنَّهُ لَاَوَراوََدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي بَْيِتَها َعْن َنفِْسِه َوغَلَّقَِت الْأَْبوَاَب َوقَالَْت هَْيَت لََك قَالَ َمعَاذَ اللَِّه إِ
نَُّه ِمْن َولَقَْد َهمَّْت بِِه َوَهمَّ بَِها لَْولَا أَنْ َرأَى ُبْرَهانَ َربِِّه كَذَِلَك لَِنْصرَِف َعْنُه السُّوَء وَالْفَْحَشاَء إِ) ٢٣(ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ 

فََيا سَيَِّدَها لََدى الَْبابِ قَالَْت َما جََزاُء َمْن أََرادَ وَاْسَتَبقَا الْبَاَب َوقَدَّْت قَِميَصُه ِمْن دُُبرٍ َوأَلْ) ٢٤(ِعَباِدَنا الُْمخْلَِصَني 
قَالَ ِهَي َراوََدْتنِي َعْن َنفِْسي َوشَهَِد َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَها إِنْ كَانَ قَِميُصُه ) ٢٥(بِأَْهِلَك ُسوًءا إِلَّا أَنْ ُيْسَجَن أَْو َعذَاٌب أَِليٌم 

فَلَمَّا ) ٢٧(َوإِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن ُدُبرٍ فَكَذََبْت َوُهَو ِمَن الصَّاِدِقَني ) ٢٦(ِمَن الْكَاِذبَِني  قُدَّ ِمْن قُُبلٍ فََصَدقَْت َوُهَو
ِلذَنْبِِك إِنَّكِ يُوُسُف أَعْرِْض َعْن َهذَا َواْسَتْغِفرِي ) ٢٨(َرأَى قَِميَصُه قُدَّ ِمْن ُدُبرٍ قَالَ إِنَُّه ِمْن كَْيِدكُنَّ إِنَّ كَْيَدكُنَّ َعِظيٌم 

  ) ٢٩(كُْنِت ِمَن الَْخاِطِئَني 

أعلم أنَّ يوسف عليه الصالةوالسالم كان يف ]  ٢٣: اآلية [ } َوَراَوَدْتهُ اليت ُهَو ِفي بَْيِتَها َعن نَّفِْسِه { : قوله تعاىل 
  .غاية اجلمال ، فمال رأته املرأةُ؛ طمعت فيه 

َواَوَد فالنٌ : طلب النِّكاح ، يقال : املصدُر ، والرِّيادةُ : لني قول ، واملُاردوَدةُ ، أي طالبته برفقٍ و» َوَراَودْتُه « 
برفقٍ يف ِمْشيتِه ، : جاريته عن نفسها ، وراودته عن نفسه ، إذا حاول كُلُّ واحٍد منها الوطء ، ومشى رويداً ، أي 

  .ملرأةُ يف مشيها ترودُ َرَودَاناً من ذلك الرِّفُق يف األمورِ ، والتَّأنِّي فيها ، وراودت ا: والرَّوُد 
]  ٢٦: [ واِملْرودةٌ هذه اآلية منه ، واإلرادة منقوله من رَاَد َيُرودُ إذا سعى يف طلب حاجة ، وتقدَّم ذلك يف البقرة 

.  



: خادعته عن نفسه ، واملفاعلة هنا من الواحِد ، حنو : ألنه ضمن معىن خادعتُه ، أي » َعْن « وتعدى هنا ب 
داويت املريض ، وحيتملُ أن تكون على باهبا ، فإنَّ كالًّ منهما كان يطلُب من صاحبه شيئاً برفق ، هي تطلُب منه 

  .الفعل ، وهو يطلُب منها التَّْرَك 
  .أغلقت األبواب وكانت سبعةً : للتكثري لتعدُِّد احملالِّ ، اي » غَلّقْت « والتشديدُ يف 

غلق يف الباطل ، وغلق : قوهلم يف كلِّ فعل تشبث يف شيء فلزمه قد غلق ، يقال  وأصل هذا من« : قال الواحدي 
أغلق الباب إذا جعله حبيث يعسر فتحه ، والسبب يف تغليق : يف غضبه ، ومنه غلق الرهن مث يعدى باأللف ، فيقال 

  .» ا كان حراماً ، ومع اخلوف الشديد ال ُيؤتى به إالَّ يف املواضع املستُورِة ال سيَّما إذ] هذا الفعل [ األبواب أنَّ 
  .اختلف أهلُ النَّحو يف هذه اللفظة ، هل هي عربيةٌ أم معربةٌ؟ » َهْيَت لَكَ « : قوله 
وقيل . من السِّريانيَّة ، قاله ابن عبَّاس ، واحلسن : وقيل . هلمَّ لك ، قاله السديُّ : معربةٌ من القبطيَّة مبعىن : فقيل 

هي لغة حورانيَّة وقعت : وقيل . تعاله فعربه القرآن ، قاله أبو زيٍد األنصاري : َهْيَتلخَ أي : وأصلها من العربانية ، : 
واجلمهور . تعاىل ، قاله الكسائي والفراء ، وهو منقولٌ عن عكرمة : احلجاز ، فتكلموا هبا ، معناها ] إىل أهل [ 

  .على أنَّها عربيةٌ 
مثَّ هي يف بعض اللغات تتعيَّن فعلتيها ويف بعضها امسيتها ، ويف بعضها جيوز . قبال هي كلمةٌ حثِّ ، وإ: قال جماهٌد 

  .األمران كما ستعرفه من القراءات املذكورة فيها 
  .بكسر اهلاِء ، وسكون الياِء ، وفتح التَّاء » ِهْيَت « : فقرأ نافع ، وابن ذكوان 

بكسر اهلاء ، ومهزة » ِهئُْت « وقرأ هشام . ، وتاء مضمومة  بفتح اهلاء ، وسكون الياء» َهْيتَ « وقرأ ابن كثري 
فهذه . بفتح اهلاء ، وياء ساكنة ، وتاء مفتوحة » َهْيَت « : وقرأ الباقون . ساكنة ، وتاء مفتوحة ، أو مضمومة 

  .مخُس قراءاٍت يف السَّبعِ 
: وحكى النحاس . اء ساكنة وتاء مكسورة وقرأ ابن عباسٍ ، وأبو األسود ، واحلسُن ، وابن حميصن بفتح اهلاء ، وي

  .أنه قرىء بكسر اهلاء والتاء بينهما ياء ساكنة 
« بضمِّ اهلاٍء ، وكسر الياء بعدها ياء ساكنة مث تاء مضمومة بزنة » هُيِْيُت « : وقرأ ابن عباس رضي اهللا عنه أيضاً 

  .» ُحيِْيُت 

ياء ساكنة ، وتاء مضمومة ، فهذه أربع قراءات يف الشاذ ، بكسر اهلاء ، و: وقرأ زيد بن علي ، وابن إيب إسحاق 
  .فصارت تسع قراءات 

وقرأ السلمي ، وقتادة بكسر اهلاء وضم التاء مهموزاً ، يعىن هتيأت لك ، انكره أبو عمرو ، والكسائي ، ومل حيك 
ويف غري قراءة كسر » ُحيِْيُت « ، بزنة » هُيِْيُت « هذا عن العرب ، فيتعني كوهنا اسم فعلٍ يف غري قراءة ابن عبَّاس 

أين ، وكيف ، ومن ضمَّها : اهلاء سواء كمان ذلك بالياء ، أم باهلمز ، فمن فتح التاء بناها على الفتح ختفيفاً ، حننو 
، وفتح اهلاء ، وكسرها » جَْير « : ، ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنني ك » َحْيثُ « كابن كثريٍ شبهها ب 

فإهنا فيها فعل ماض مبين للمفعول مسند » ُحيِْيُت « : بزنة » هُيِْيُت « تعيَّن فعليتها يف قراءة ابن عبَّاس لغتان ، وي
  .» َهيَّاُت الشَّيَء « لضمري املتكلِّم من 

« الضم ، ك ] بنيت على [ وحيتمل األمرين يف قراءة من كسر اهلاء ، وضمَّ التاء ، فتحتمل أن تكون فيه أسم فعل 
  :، وله حينئذ معنيان » َجاء َيجِيُء « هاء الرَّجل َيهيُء ، ك : ، وأن تكون فعالً مسنداً لضمري املتكلم ، من » ثُ َحْي

  .حسنت هيئته : أن يكون مبعىن : أحدمها 



  .َحسَُنْت َهْيئيت ، أْو تََهيَّأُت : هَُيئُْت ، أي « : أن يكون مبعىن َتَهيَّأ ، يقال : والثاين 
  .« َشاَء َيَشاُء » ك « َهاَء َيَهاُء » : هذه من « هِئَْت » أن تكون : لبقاِء وجواز أبو ا

يشبه أن يكون اهلمز وفتح التاء ومهاً : وقد طعن مجاعةٌ على قراءة هشام الَّيت باهلمز ، وفتح التَّاء ، فقال الفارسي 
، « أنِّي لَْم أُخْنُه بالَغْيبِ » ، و « َوَراوَدْتُه » : ه من الراوي؛ ألنَّ اخلطاب من املرأة ليوسف ، ومل يتهيَّأ هلا بدليل قول

هتَيَّأتْ ِلي ، ومل يقرأ : أي » ِهئَْت يل « جيُب أن يكون اللفظ » : وقال مكي بُن أيب طالب . وتابعه على ذلك مجاعة 
نها ، وهي تراوده ، وتطلبه ، يفرُّ منها ، وتباعد ع] مل يزل [ فإنَّ املعىن على خالفه؛ ألنَّه : بذلك أحٌد ، وأيضاً 

  .« وتقدُّ قميصهن فكيف خترب أنه هتيأ هلا؟ 
هتيأ يل أمرك ألهنا مل تكن تقدر على اخللوة به يف كل وقت ، أو : وأجاب بعضهم عن هذين اإلشكالني بأن املعىن 

القول لك ، أو : ا قالت متعلق مبحذوف على سبيل البياِن ، كأهن« لَكَ » أو . َحُسَنْت َهيْأُتَك : يكون املعىن 
  .« َسقْياً لََك وَرْعياً لََك » اخلطاب لك ، كهي يف 

والالَّم متعلقة مبحذوف على كلِّ قراءة إالَّ قراءة ثبت فيها كوهنا فعالً ، فإنَّها حينئذ تتعلق » : قال شهاُب الدِّين 
  .« بالفعل ، إذ ال حاجة إىل تقدير شيء آخر 

ضبُه أن تكون اهلمزةُ بدالً من الياِء ، أو تكون لغة يف الكلمة اليت هي اسم للفعل ، وليست واأل« : وقال أبو البقاِء 
  :وهو فاسٌد لوجهني . » فعالً ، ألن ذلك يوجب أن يكون اخلطاب ليوسف عليه الصالة والسالم 

  .أنَُّه مل َيتهيَّأ هلا ، وإنَّما َتهيَّأت لُه : أحدمها 
إنَّ اهلمزة بدلٌ من الياء » : ، وتقدم جوابه وقوله « ِهئَْت يل » : ، ولو أراد اخلطاب لقال لََك « : أنه قال : الثاين 

» و « بِري » : هذا عكس لغة العرب ، إذ قد عهدناهم يبدلون اهلمزة السَّاكنة ياء إذا انكسر ما قبلها ، حنو . « 
فإنَّ غريُه جعل الياء الصَّرحية مع : ودِيك ، وأيضاً ِميل ، : وال يقبلون الياء املكسور ما قبلها مهزة ، حنو « ِذيب 

كسر اهلاء كقراءة نافع ، وابن ذكوان حمتملة؛ ألن تكون بدالً من اهلمزة ، قالوا فيعودُ الكالُم فيها ، كالكالم يف 
  .قراءة هشامٍ 

  .ء فغري مشهورٍ عنه واعلم أنَّ القراءة اليت استشكلها الفارسي هي املشهورةُ عن هشامٍ ، وأمَّا ضمُّ التا
َمَعاذَ اهللا إِنَّهُ ريب أَْحَسَن { مثَّ إنَُّه تعاىل أخرب أنَّ املرأة ملا ذكرت هذا الكالم ، قال يوسف عليه الصالة والسالم 

[  َعاذَ يُعوذُ ِعَياذاً: أعوذُ باهللا معاذاً ، يقالُ : منصوب على املصدر بفعل حمذوٍف ، أي « َمعاذَ اِهللا » } َمثَْواَي 
  ]الطويل : [ ، ومعاذاً ، وعْوذاً؛ قال ] وِعَياذةً 
  وال ُدْميٍة وال َعِقيلِة ربَْربِ... َمعاذَ اإللهِ أن تكُونَ كَظْبيٍة  ٣٠٧٥

سيِّده ، وحيتمل أن تكون : جيوز أن تكون اهلاء ضمري الشَّأن ، ما بعده مجلة خربية له ، ومراده بربه « إنَُّه » قوله 
مجلةٌ حاليةٌ ال زمةٌ ، وأن تكون مبتدأ « أحسَن » حيتمل أن يكون خربها ، و « ربِّي » ري تعاىل ، و اهلاء ضمري البا

بقلب « َمثْويَّ » وقرأ اجلحدريُّ ، وأبو الطفيل الغنوي « أنَّ » مجلة خربية له ، واجللمة خرب ل « وأْحسَن » ، 
  .« ُهَديَّ » و « ُبْشَريَّ » األلف ياء ، وإدغامها ك 

يعود إىل } إِنَُّه ريب { : إنَّ الضمري يف قوله : فعلى قولنا » هذه اهلاء ضمري الشأن ليس إالَّ؛ } إِنَُّه الَ ُيفِْلُح { :  و
، فال يليُق بالعقل أن } أَْحَسَن َمثَْوايَ { : إنه ربِّي سيِّدي ، ومالكي أحسن مثواي حني قال هلا : زوجها قطفري ، أي 

أنَّ اهللا ريب أحسن : إهنا راجعةٌ إىل اهللا تبارك وتعاىل أي : سان هبذه اخليانة القبيحة وقيل أجازيه على ذلك اإلح
إن فعلْت هذا فخنته يف أهله بعدما : يعين } إِنَّهُ الَ ُيفِْلُح الظاملون { : توالَّنِي ، ومن بالء اجلّب عافاين : مثواي ، أي 



  .ونَ أكرم مثواي ، فأنا ظاملٌ ، وال يفلحُ الظاملُ
  .أراد الزناةح الهنم ظاملون ألنفسهم؛ ألنَّ عملهم يقتضي وضع الشيء يف غري موضعه : وقيل 
  فصل

  :ذكر ابُن اخلطيبِ هاهنا سؤاالت 
يكون كذباً ، وذلك } إِنَُّه ريب { : أن يوسف عليه الصالة والسالم كان حراً ، وما كان عبداً ، فقوله : األول 

  .ذنٌب وكبرية 

أنه عليه الصالة والسالم أجرى هذا الكالم حبسب الظاهر على وفق ما كانوا يعتقدون فيه من كونه : واجلواب 
  .عبداً 

كونه مربياً وهو من باب املعاريض احلسنةٍ } إِنَّهُ ريب { : إنَّه ربه ، وأنعم عليه بالوجوه الكثرية ، فعىن بقوله : وأيضاً 
  .، وهو كأنه يعين به أنه كان مربياً له ومنعماً عليه  ، فإنَّ الظَّاهرِ حيملونه على كونه ربا

  :ذكر يوسف عليه الصالة والسالم يف اجلواب يف كالمه ثالثة أشياء : السؤال الثاين 
  .» َمَعاذ اِهللا « : قوله : أحدها 
  .} إِنَّهُ ريب أَْحَسَن َمثَْوايَ { : قوله : والثاين 

  .« فما وجه تعلُّق هذه اجلوابات بعضها ببعض } ُح الظاملون إِنَُّه الَ ُيفِْل{ : قوله : والثالث 
هذا الترتيب يف غاية احلسنح ألن األنقياد ألمر اهللا تعاىل وتكاليفه أهم األشياء لكثرة إنعامه ، ألطافه يف : واجلواب 

  .إشارة أنَّ حقَّ اِهللا مينُع من هذا العملِ } َمَعاذَ اهللا { : حق العبِد ، فقوله 
  .باإلساءة ] إنعامه [ حقوق اخللق واجبة الرعاية ، فلما كان هذا الرجل قد أنعم يف حقّي ، فيثبُح معاملة :  وأيضاً
صونُ النَّفسِ عن الضَّرر واجب ، وهذه اللذَّة قليلة ، ويتبعها خزيٌ يف الدُّنيا وعذابٌ يف اآلخرة ، وهذه : وأيضاً 

فهذه اجلواباتُ } إِنَُّه الَ ُيفِْلحُ الظاملون { : ي تركها واالحتراز عنها ، لقوله اللذَّة القليلة إذا تبعها ضرٌر شديٌد؛ ينبغ
  .التريب : الثالثة مرتبة على أحسن وجوه 

  .على صحَِّة القضاء والقدر؟ « َمعاذَ اِهللا » هل يدلُّ قوله عليه الصالة والسالم : السؤال الثالث 
ب من اهللا أن يعيذُه من العمل ، وتلك اإلعاذة ليست عبارة من لفظ أنه يدل داللة ظاهرة؛ ألنه طل: واجلوةاُب 

الفعل ، والقدرة وإزاحة األعذار ، وإزالة املوانع وفعل األلطاف؛ ألن كل هذا قد فعله اهللا تعاىل ، فيكونُ طلبه إمَّا 
عاذة اليت طلبها يوسف من اهللا طلباً لتحصيل احلاصل ، أو طلباً لتحصيل املمتنع ، وأنَّه حمالٌ ، فلعمنا أنَّ تلك اإل

  .تعاىل ال معىن هلا إال أن خيلق فيه داعية جازمة يف جانب الطاعة ، وأن ينزل عن قلبه داعية املعصية ، وهو املطلوُب 
يا ُمقلَِّب القُلوبِ ثَبِّْت قَلبِي على » : أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم وقع بصره على زينب قال : ويدلُّ على ذلك 

» : وكان املراد منه تقوية داعية الطَّاعة ، وإزالة داعية املعصية ، فكذا وكذلك قوله عليه الصالة والسالم « نِك ِدي
داعية الفعل وداعية التَّرِك ، وهَاَتانِ : واملراد من األصعبني : قال « قَلُْب املُؤمنِ َبْيَن أْصُبعْينِ من أصَابع الرَّْحمنِ 

الِن إال بِخلْقِ اهللا تعاىل وإال الفْتقَرْت إىل داعيٍة أخرى ، ولزم التَّسلسلُ؛ فثبت أن قول يوسف الدَّاعيتانِ الَ َيْحُص
  .من أدل الدَّالئلِ على صحَّة القول بالقضاِء ، والقدرِ « َمَعاذَ اِهللا » : عليه الصالة والسالم 

لوالَ ما تقدَّم عليها ، » جواب ]  ٢٤: اآلية [ } ى ُبرَْهانَ َربِّهِ َولَقَْد َهمَّْت بِِه َوَهمَّ بَِها لوالا أَن رَّأَ{ : قوله تعاىل 
عند من جييز تقدمي جواب أدوات الشرط عليها ، وإما حمذوف لداللة هذا عليه عند من ال » وَهمَّ بَِها « : وقوله 

فعلت ، فأنت ظالٌز ، وال : ، أي » أْنَت ظَاملٌ إنْ فَعلَْت « : يرى ذلك ، وقد تقدَّم تقريُر املذهبني مراراً ، كقوهلم 



: واملعىن » ُبْرَهانَ ربِّه « : هو اجلواُب ، بل دلَّ عليه دليلٌ ، وعلى هذا فالوقف عند قوله » أنت ظَاملٌ « إن : تقول 
لوال : ة ، كقولك لوال رُؤيته برهان ربه هلمَّ هبا ، لكنه امتنع مهَُّه هبا لوجوِد رُؤية برهانِ ربِّه ، فلم حيصل منه همِّ ألبتَّ

كيف يليُق : إنَّ اإلكرام ممتنعٌ لوجود زيد ، وهبذا يتخلَّص من اإلشكال الذي يورد ، وهو : زيٌد ألكرمتك ، فاملعىن 
  .بنيب أن يهم بامرأة 

. نه؟ أم خارج ع« َولقَْد َهمَّْت بِِه » : داخل حتت القسم يف قوله « وهمَّ بَِها » قوله : فإن قلت « : قال الزخمشري 
األمران جائزان ، و من حقِّ القارىء إذا قصد خروجه من حكم القسم ، وجعله كالماً برأسه أن يقف على : قلت 
، وفيه أيضاً إشعارٌ بالفرقِ بني } َوَهمَّ بَِها لوالا أَن رَّأَى ُبْرَهانَ َربِِّه { : يبتدىء قوله « ولقَْد َهمَّْت بِِه » : قوله 

  .اهلمَّنيِ 
  .، وهالَّ جعلته هو اجلواب مقدماً؟ « َهمَّ بَِها » : حمذوفاً يدلٌّ عليه « لَْوالَ » ِلَم جعلت جواب : فإن قلت 

ال يتقدم عليها جو اهبا من قبل أنَّه يف حكم الشرِط ، وللشَّرطِ صدر الكالم ، وهو وما يف « لْوالً » ألن : قلت 
تقدُمي بعض الكلمة على بعضٍ ، وأما حذف بعضها إذا دلَّ عليه  حيِّزِه مم اجلملتني ، مثل كلمة واحدة ، وال جيوُز

  .» دليلٌ؛ فهو جاءٌز 
جواب عن سؤال مقدرٍ ، وهو أنَُّه إذا كان جواب الشَّرط مع اجلملتني مبنزلة » وأما حذف بعضها إخل « : فقوله 

  .كلمٍة؛ فينبغي أن ال حيذف منهما شيء؛ ألنَّ الكلمة ال حيذُف منها شيء 
َهمَّ « متعلقة ب » لَْوالَ « فإن قلَت ملَ جعلَت : ب بأنَُّه جيوز إذا دلَّ دليل على ذلك ، وهو كما قال ، مث قال فأجا
؛ ألن اهلمَّ ال يتعلق باجلواهر ، ولكن } َولَقَْد َهمَّْت بِِه َوَهمَّ بَِها { : وحدة ، ومل جتعلها متعلقة جبلمة وقله » بَِها 

مهَّا باملخالطة لوال أن منع : قدير املخالطِة ، واملخالطة ال تكون إال من اثنني معاً ، فكأنه قيل باملعاين ، وال بد من ت
  مانٌع أحدمها؟

َولَقَْد َهمَّْت بِهِ { : ولكن اهللا سبحانه وتعاىل قد جاء باهلمني على سبيل التفضيل حيث قال : نعم ما قلت : قلُت 
  .اه } َوَهمَّ بَِها 

« ولو كان الكالم : فإنه قال » َهمَّ بَِها « متعلقة ب » لَْوالَ « : كون قوله : هذه املقالة ، أي والزجاج مل يرتض 
: جواباً ل » َهمَّ بَِها « ال جائز أن يكون : الزجاج أنه ] يعين [ لكان بعيداً ، فيكف مع ُسقوِط الكالم؟ » لَهمَّ بَِها 

مِ؛ ألنه ُمثبٌت ، وعلى تقدير أنَُّه كان مقترناً بالالَّم كان يبعد من جهة ؛ ألنه لو كان جواهبا القترن بالالَّ» لَْوالَ « 
  .أخرى ، وهي تقدميُ اجلواب عليها 

  .ما تقدم عن الزخمشري من أن اجلواب حمذوٌف مدلولٌ عليه مبا تقدَّم : وجواب ما قاله الزجاُج 
مثبتاً جاز » لَْوالَ « ، و » لَْو « زم؛ ألنَّه مىت كان جواب فغُري ال» وهلمَّ بَِها « : الكالم ] ولو كان : [ وأما قوله 

  .الالم وعدمها ، وإن كان اإلتيانُ الالَّم هو األكثر : فيه األمران 
، وأن جواب « ولقَْد َهمَّْت بِِه » : إنَّ الكالم قد متَّ يف قوله : قول من قال « : وتابع ابُن عطيَّة يف هذا املعىن فقال 

لوال أن رأى الربهان هلم هبا ، فلم يهمَّ يوسف عليه الصالة والسالم : ؛ وأنَّ املعىن « وَهمَّ َبَها » : يف قوله  «لَْوالَ » 
  .» وهذا قولٌ يردُّه لسان العرب ، وأقوال السَّلف : قال 

ي بِهِ لوالا أَن رََّبطَْنا على إِن كَاَدْت لَتُْبِد{ : فليس كذلك؛ ألنَّ وزن هذه اآلية قوله » يردُّه لسانُ العرب « : فقوله 
أمَّا أن تكون جواباً عند من يرى ذلك ، وإمَّا أن يكون داالً } إِن كَاَدْت { : فقوله ]  ١٠: القصص [ } قَلْبَِها 



  .على اجلواب ، وليس فيه خروٌج عن كالمِ العربِ ، هذا ما ردَّ عليه أبو حيَّان 
سان العرب جترد اجلواب من الالَّم على تقدير جواز تقدميه ، والغرض أن وكأن ابن عطيَّة إمنا يعين باخلروج عن ل

  .الالَّم مل توجد 
  فصل

فُروَِي عن أبن عبَّاسٍ رضي : عزُمها على املعصية ، وأما مهُّه : اهلمُّ هو املقاربةٌ من الفعل من غري دخولٍ فيه ، فَهمَُّها 
  .اخلاتنِ اهللا عنهما أنه حلَّ اهلميان ، وجلس منها جملَس 

وعن جماهد رمحه اهللا أنَّه حلّ سراويله ، وجعل يعاجلُ ثيابه ، وهذا قولُ سعيد بن جبري ، واحلسن ، وأكثر املتقدمني 
  .رضي اهللا عنهم 
  .وقيل غري ذلك 

ولقد « : مت الكالم عند قوله : إنَّ هذا ال يليُق حبال األنبياء عليه الصالة والسالم وقالوا : وقال أكثُر املتأخِّرين 
: على التَّقدميِ ، والتأخري ، أي } َوَهمَّ بَِها لوالا أَن رَّأَى ُبْرَهانَ َربِِّه { : ، ابتدأ اخلرب عن يوسف فقال » مهَّْت بِِه 

  .لوال أنه رأى برهان ربِّه هلم هبا ، لكنه رأى الُبرهان ، فلم يهّم 
قُْمُت لوال زيٌد ، : عن الفعلِ فال يقولون « لَْوالَ » رَب ال تُؤخُِّر إنَّ الع: وأنكره النُّحاة ، وقالوا « : قال البغويُّ 
  .» لوال زيٌد لقُْمُت : وهي تريُد 

هم يوسف أيضاً باملرأة مهَّا صحيحاً ، : قال املفسُِّرون « : عن الواحديِّ أنه قال يف البسيِط : وذكر ابُن اخلطيبِ 
  .أى الُبرهانَ من ربه؛ زالت كلُّ شهوة عنه وجلس منها جملس الرُجل من املرأِة فلمَّا ر

  .« طمعت فيه ، وطمع فيها : قال أُبو جعفرٍ الباقُر بإسناده عن عليِّ كرَّم اهللا وجهه أنه قال 
مثَّ إنَّ الواحديَّ طول يف كلمات عاريٍة عن الفائدة يف هذا الباب ، ومل يذكر فيما احتج به حديثاً صحيحاً يعوَّل عليه 

: يوسف [ } ذلك ِلَيْعلَمَ أَنِّي لَمْ أَُخْنهُ بالغيب { : قالة ، وُرويَ أنَّ يوسف عليه الصالة والسالم ملَّا قال يف هذه امل
  .« وَما أبرِّىُء نَفِْسي » : وال جني مهمت َيا يوسف فقال عند ذلك : قال له جربيل عليه السالم ]  ٥٢

  :ان اهلمُّ مهَّ: وقال بعُض العلماِء رضي اهللا عنهم 
  .همٌّ خيطُر بالبالِ من غري أن يربز إىل الفعل 

غري مغفورٍ إال أنْ يشاَء اُهللا ، ويشهدُ لذلك قوله : وهمٌّ خيطُر بالبالِ ، ويربز إىل الفعل ، فاألوَّلُ مغفوٌر ، والثاين 
اً بالبال من غري أن خيرج إىل الفعلِ ، ، فهمُّه عليه الصالة والسالم كان ُخطُر} َولَقَْد َهمَّْت بِِه َوَهمَّ بَِها { : تعاىل 

َوقَدَّْت قَِميَصُه ِمن { ، ]  ٢٣: يوسف [ } َوغَلَّقَِت األبواب َوقَالَْت هَْيَت لَكَ { ومهُّها خرج إىل الفعل بدليل أنَّها 
  ] . ٢٥: يوسف [ } ُدُبرٍ 

ْيهَِما فالقَاِتلُ واملقْتولُ يف النَّار ، فَقيلَ يا رسُول إذَا الَتقَى املُْسلَماِن بسيفَ» ويشهد للثاين قوله عليه الصالة والسالم 
  .« ألنَّه كَانَ حَرِيصاً َعلَى قَْتلِ َصاِحبِه : اِهللا َهذا القَاِتلُ فَما َبالُ املَقُْتولِ؟ قال 

ت كان بَرِيئاً من  إنَّ ُيوسَف عليه الصالة والسالم: وقال املُحققُونَ من املُفسِّرين ، واملتكلِّمني : قال ابن اخلطيب 
العملِ الَباطلِ ، واهلَمّ املُحرَّم ، وبه نقولُ ، وعنه نذبُّ ، والدالئل الدَّالةُ على ُوجوبِ عصمة األنبياء عليهم الصالة 

  :والسالم مذكورة مقّررة ونزيد هاهنا وجوههاً 
الصيبُّ إذا تربَّى : ن منكرات الذُّنوبِ وأيضاً أن الزِّنا من منكرات الكبائرِ ، اخليانةٌ يف معرض األمانِة أيضاً م: األول 

يف حجر اإلنسان ، وبقي مكفيَّ املؤنِة ، مصون العرضِ من أوَّلِ صباُه إل زمان شبابه ، وكما قوَّته ، فإقدام هذا 



إن : الصيب على إيصال أقبح أنواع اإلساءة إىل ذلك املنعم املفضل من منكرات األعمال ، وإذا ثبت هذا فنقول 
هذه املعصية إذا نسبوها إىل يوسف عليه الصالة والسالم كانت موصوفة جبميع اجلهاالت ، ومثلُ هذه املعصية إذا 

نسيت إىل أفسقِ خلقِ اهللا ، وأبعدهم من كلِّ حسنٍ ، ال ستنكف منه ، فكيف جيوز إسنادُه إىل الرَّسولِ املُؤّيد 
وأيضاً فال يليق حبكمة اهللا تعاىل } َنصْرَِف َعْنُه السواء والفحشآء كَذَِلَك ِل{ : باملعجزات الباهرة مع قوله تعاىل 

وذلك يدلُّ على أنَّ ما هيَّة السُّوء ، ما هية الفحشاء مصروفةٌ عنه ، واملعصية اليت نسوها إليه أعظم أنواع السوء ، 
، مث ميدحه ، ويثين عليه بأعظم والفحشاء ، وأيضاً فال يليق حبمة اهللا تعاىل أن حيكي عن إنسان إقدامه على معصية 

املدائح واألثنية عقيب ما حكى عنه ذلك الذَّنب العظيم ، فإنَّ مثاله ما إذا حكى السطان عن بعض عبيده أقبح 
الذنوب ، وأفحش األعمال ، مث يذكره باملدح العظيم ، والثناِء البالغ عقيبه ، فإنَّ ذلك متسنكٌر جدا ، فكذا هاهنا 

.  

إن األنبياء عليهم الصالة والسالم مىت صدرت عنهم زلةٌ ، أو هفوةٌ؛ استعظموا ذلك ، وأتبعوه بإظهار ف: وأيضاًَ 
النَّدامِة ، والتوبة ، والتَّواضع ، ولو كان يوسف أقدم ههنا على هذه الكبرية املنكرة ، لكان من احملال أن ال يتبعها 

اهللا ذلك عنه كما يف سائر املواضع ، وحيثُ مل يقع شيٌء من ذلك  بالتَّوبِة ، واالستغفار ، ولو أتى بالتَّوبِة حلكى
  .علمنا أنه ما صدر عنه يف هذه الواقعة ذنب ، وال معصية 

فكلُّ من كان له تعلق هبذه الواقعة ، فقد شهد برباءة يوسف عليه الصالة والسالم عن املعصية ، والذين : وأيضاً 
  .وزوجها ، والنسوة الشهود ، ورب العامل ، وإبليس  يوسف واملرأة: هلم تعلق هبذه الواقعة 

 ٢٦: يوسف [ } ِهيَ َراوََدتْنِي َعن نَّفِْسي { : فأمَّا يوسف صلوات اهللا وسالمه عليه فأدَّعى أنَّ الذنب للمرأة وقال 
ا املرأة ، فاعترفت بذلك ، وقالت وأم]  ٣٣: يوسف [ } قَالَ َربِّ السِّْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّا َيْدعُوَننِي إِلَْيهِ { و ] 

اآلنَ َحْصَحَص الَْحقُّ أََناْ َراوَدتُُّه َعن { : وقالت ]  ٣٢: يوسف [ } َولَقَْد َراوَدتُُّه َعن نَّفِْسِه فَاَستَْعَصَم { : للنسوة 
ِمن كَْيِدكُنَّ إِنَّ كَْيَدكُنَّ َعِظيٌم ُيوُسفُ  إِنَُّه{ : وأمَّا زوج املرأة فقوله ]  ٥١: يوسف [ } نَّفِْسِه وَإِنَُّه لَِمَن الصَّاِدِقَني 

  ] . ٢٩ ٢٨: يوسف [ } أَْعرِْض َعْن هذا واستغفري ِلذَنبِِك 
  ] . ٢٦: يوسف [ } َوَشهَِد َشاِهٌد مِّْن أَْهِلَهآ إِن كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمن قُُبلٍ { : وأمَّا الشهود فقوله تعاىل 

 ٢٤: يوسف [ } كَذَِلَك لَِنْصرَِف َعْنُه السواء والفحشآء إِنَُّه ِمْن ِعَبادَِنا املخلصني { : وله فق: وأمَّا شهادة اهللا تعاىل 
  .فقد شهد اهللا تعاىل يف هذه اآلية على طهارته أربع مرات ] 

  .} ِلَنصْرَِف َعْنُه السواء { : قوله : أوهلا 
  .} ِلَنصْرَِف َعْنُه السواء والفحشآء { : قوله : وثانيها 

َوِعبَاُد الرَّْحَمنِ الَِّذيَن يَْمُشونَ َعلَى الْأَْرضِ هَْوًنا َوإِذَا { : مع أنه تعاىل قال } إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا { : قوله : والثالث 
  ] . ٦٣: الفرقان [ } َخاطَبَُهُم الَْجاِهلُونَ قَالُوا َسلَاًما 

تارة باسم الفاعل ، وأخرى بسام املفعول وهذا يدلُّ على أنَّ اهللا ، وفيه قراءتا ، » املُخْلِصَني « : قوله : والرابع 
فإنَّه أدلُّ األلفاظ على كونه منزهاً عمَّا أضافوه ] وجه [ تعاىل استخلصه لنفسه ، وأصطفاه حلضرته ، وعلى كل 

  .إليه 
]  ٨٢٨٣: ص [ } لَّا ِعَباَدَك ِمْنُهمُ الُْمْخلَِصَني فَبِعِزَِّتَك لَأُغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني إِ{ : وأما إقرار إبليس بطهارته فقوله 

فهذا إقراٌر من إبليس بأنه ما أغواُه ، وما أضله عن طريف اهلدى ، فثبت هبذه الدَّالئل أنَّ يوسف عليه الصالة 
  .والسالم بريٌء عمَّا يقوله هؤالء 



  :ني يف مقام] يقع [ الكالم على ظاهر هذه اآلية : وإذا عرفت هذا فنقول 
، } لوالا أَن رَّأَى ُبْرَهانَ َربِِّه { : إنَّ يوسف عليه الصالة والسالم ما همَّ هبا ، لوقله تعاىل : أن نقول : املقام األول 

قد كنت من اهلَالكَني لوال أنَّ فالناً خلصك ، وطعن الزَّجاجُ يف : ههنا مقدٌم ، وهو كما يقالُ » لَْوالَ « وجواب 
  :ني هذا اجلواب من وجه

  .شاذٌّ ، وغري موجود يف الكالمِ الفصيحِ : لَْوالَ « أن تقدمي جواب : األول 

  .ولقد مهَّت به ، وهلم هبا لْوالَ : جياُب جواهبا بالالَّمِ ، فلو كان األمُر على ما ذكرمت لقال » لَْوالَ « ] أنَّ : [ الثاين 
  .فائدة } لوالا أَن رَّأَى ُبْرَهانَ َربِِّه { : جد اهلمُّ ملا كان لقوله أنَُّه لو مل يو: وذكر غري الزجاج سؤاالً ثالثاً ، وهو 
حسٌن جائٌز ، إال أنَّ جوازه ال مينُع » لَْوالَ « ُنسلِّم أنَّ تأخري جواب ] ال [ واعلم أنَّ ما ذكَرُه الزجاُج بعيٌد؛ ألنَّا 

، والذي همَّ » إنَّهم ُيقدِّمون األهمَّ فاألَهمَّ « :  من جواز تقدمي هذا اجلواب ، فكيف وقد نُقل عن سيبويه أنَّه قال
بشأنه أعىن؛ فكان األمر يف جواز التقدمي ، والتَّأخري مربوطاًً ذكُر بشدَّة االهتمام ، فأمَّا تعُني بعض األلفافِظ باملنع ، 

ك يدلُّ على أنَّ ذكره بغري الالَّم ال جيوزُ بالالَّم جائٌز ، وذل» لَْوالَ « فذلك ممَّا ال يلييٌق باحلكمِة ، وأيضاً ذكر جوابِ 
 ١٠: القصص [ } إِن كَاَدْت لَتُْبِدي بِهِ لَْولَا أَن رَّبَطَْنا َعلَى قَلْبَِها { : ، وممَّا يدل على فساِد قول الزجاجِ قوله تعاىل 

. [  
  .فائدة } ِه لوالا أَن رَّأَى ُبْرَهانَ َربِّ{ : لو مل يوجد اهلم مل يبق لقوله : وأما قوله 

وهو بيان أنَّ ترك اهلمَّ هبا ما كان لعدم رغبته يف النسِّاِء ، وال لعدمِ قدرته عليهنَّ؛ : بل فيه أعظم الفوائِد : فنقولُ 
ما ذكرناه أن » لَْوالَ « : الذي يدلُّ على أنَّ جواب : بل ألجلِ أنَّ دالئل دين اهللا منعته عن ذلك العمل ، مث نقول 

أنَّ نضمر له : تستدعي جواباً ، وهذا املذكور يصلح جواباً له؛ فوجب احلكم بكونه جواباً له ال يقال » لَْوالَ « 
إنَّا نضمر له جواباً ، وترُك اجلواب : جواباً ، وهذا املذكور يصلح جواباً له؛ فوجب احلكم بكونه جواباً له ال يقال 

  .، إال أنَّ األصل أالّ يكون حمذوفاً ال نزاع أنه ذكر يف القرآن : ذكر يف القرآن ، فنقول 
فاجلواب إنَّما حيسن تركه ، وحذفه ، إذا حصل يف امللفوظ ما يدلُّ على تعيينه ، وههنا بعيد أن يكون : وأيضاً 

اجلواب حمذوفاً؛ ألنَّه ليس يف اللفِظ ما يدلُّ على تعيني ذلك اجلواب ، فإن ههنا أنواعاً من اإلضمارات ، حيسن 
  .واحد منها ، وليس إظمار بعضها أوىل من إضمار البعض الباقي فظهر الفرُق إضمار كل 
ال ميكُن محله على ظاهره؛ ألنَّ تعليق » وهمَّ بَِها « : إن قوله : سلمنا أنَّ اهلّم قد حصل إالَّ أّنا نقول : املقام الثاين 

تعلق بالذَّوات؛ فثبت أنَُّه ال بد من إضمار فعلٍ اهلّم بذات املرأة ُمحالٌ؛ ألنَّ اهلّم من جنس القصد ، والقصدُ ال ي
حمذوف جيعل متعلق ذلك الفعل غري مذكور ، فهم زعموا أنَّ ذلك الفعل املضمر هو إيقاع الفاحشة هبا ، وحنن 

  :نضمر شيئاً آخر يغاير ما ذكروه وهو من وجوه 
ها من ذلك القبيح؛ ألنَّ اهلمَّ هو القصُد ، املراد أنه عليه الصالة والسالم همَّ بدفعها عن نفسه ، ومنع: االول 

وفجب أن حيمل يف حق كُلِّ واحٍد على القصِد الذي يليُق به ، فاألليُق باملرأة القصد إىل حتصيل اللَّذة ، والتَّمتُّع ، 
  عن املنكر ، وأليق بالرُسولِ املعبوث غلى اخللقِ القصد إىل َزْجرِ العاصي عن معصيته ، وإىل األمرِ باملعروف والنهي

  .قصدته ودفعته : َهَمْمُت بفالن ، أي : يقال 

بل فيه أعظُم الفوائد ، وبيانه : فائدة قلنا } لوالا أَن رَّأَى ُبْرَهانَ َربِِّه { : فعلى هذا التدقري ال يبقى لقوله : فإن قيل 
  :من وجهني 



ت تأمر احلاضرين بقتله ، فأعلمه اهللا تعاىل أنَّ أنه تعاىل أعلم يوسف أنه لو همَّ بدفعها لقتلته ، أو لكان: األول 
  .االمتناع من ضرهبا أوىل ، لصون النَّفس عن اهلالك 

أنه صلى اهللا عليه وسلم لو اشتغل بدفعها عن نفسه ، فُربَّما تعلقت به ، فكان يتخرق ثوبه من قُدَّام ، وكان : الثاين 
من قدام ، لكان يوسف هو اخلائُن ، ولو كان ثوبه خمرَّقاً من خلفه يف علم اهللا أنَّ الشَّاهد سيشهد أن ثوبه لو خرق 

لكانت املرأة هي اخلائنة ، واهللا تعاىل أعلمه هبذا املعىن ، فال جرم مل يشتغل بدفعها عن نفسه ، بل ولَّى هارباً منها 
  .حىت صارت شهادةُ الشَّاهد حجَّة له على براءته عن املعصية 

ال : أن يفسر اهلَمُّ بالشَّهوِة ، وهذا مستعملٌ يف اللغة الشَّائعة ، يقولُ القائلُ فيما ال يشتهيه :  الوجه الثاين يف اجلواب
  .هذا أحبُّ األشياِء إيلّ ، فسمَّى اهللا شهوة يوسف مهًّا : يهمُّنِي هذا ، وفيما يشتهيه 

  .يف الوجود  لقد اشتهته ، واشتهاها لوال أن رأى برهان ربِّه لدخل ذلك العملُ: واملعىن 
أن يفسر اهلمُّ حبديث النَّفس؛ وذلك ألنَّ املرأة الفائقة يف احلسن واجلمال ، إذا تزينت ، وهنّيأت للرَّجل : الثالث 

الشَّاب القوي ، فال بد أن يقع هناك بني الشهوة واحلكمة ، وبني النفس ، والعقل حمادثات ، ومنازعات ، فتارة 
، وتارة تقوى داعية العقل واحلكمة ، واهلمُّ عبارة عن حمادثات الطبيعة ورؤية الربها  تقوى داعيةُ الطبيعة والشهوة

أنَّ الرَّجل الصَّاحل الصَّائم ف يالصيف الصَّائف ، إذا رأى اجلالب املربِّد : عبارة عن جواذب العبودية ، ومثاله 
هذا ال يدلُّ على حصول الذنب ، بل كلما كانت هذه بالثَّلج ، فإن طبيعته حتمله على شربه إال أنَّ دينه مينعه منه ، ف

احلالة أشد كانت القوة يف القيام بلوازم العبوديَّة أكمل ، فظهر حبمد اهللا صحَّة القول الذي ذهبنا إليه ، ومل يبق يف 
عنها إال أنَّه ما  يد الواحدي إال جمرَّد التَّصلف ، وتعديد أمساِء املفسرين ، ولو ذكر يف تقرير ذلك القول شهبة ألجبنا

  .زاد عن الرواية عن بعض املفسِّرين 
» ما كّذبَ إبْراهِيُم إالَّ ثالثَ كَذَباٍت « : واعلم أنَّ بعض احلشويَّة روى عن النيب املختار صلى اهللا عليه وسلم 

كذيُب الرُّواِة ، فقلت إن مل نقبله لزمنا ت: االستنكار ] طريق [ األوىل أالَّ تقبل مثل هذه األخبار فقال على : فقلت 
يا مسكُني إن قبلناه لزمنا احلكم بتكذيب إبراهيم صلوات اهللا وسالمه عليه وإن رددناه لزمنا احلكم بتكذيب : له 

الرواة ، وال شك أن صون إبراهيم صلوات اهللا وسالمه عليه عن الكذب أوىل من صون طائفٍة من اجملاهيل عن 
  .الكذب 

ومن الذي يضمُن لنا أنَّ الذين نقوال هذه القول عن هؤالء املفسرين : قولُ للواحدي إذا عرفت هذا األصل ، فن
  .واهللا أعلم . كانوا صادقني ، أو كاذبني 

  فصل
  .اختلوفوا يف الربهان ما هو؟ 

  :رُؤيةُ الُبرهاِن على وجوٍه : فقال احملققون املثبتون للعصمة 
  .نا ، والعلُم مبا على الزَّاين من العذاب أنه حجَّة اهللا تعاىل يف حترمي الزِّ: االول 
إنه تعاىل ، طهر نفوس املتصلني هبم عنها : أن اهللا تعاىل طهَّر نفوس األنبياء عن األخالق الذَّميمة ، بل نقول : الثاين 

]  ٣٣: األحزاب [ } هِرياً إِنََّما ُيرِيُد اهللا لُِيذِْهَب َعنكُُم الرجس أَْهلَ البيت َويُطَهَِّركُمْ َتطْ{ : ، كما قال تعاىل 
  .هو حصولُ ذلك اإلخالص ، وترك األحوال الدَّاعية به إىل اإلقدام على املنكرِات : واملراد برؤية الربهان 

  ] . ٣٢: اإلسراء [ } َوالَ َتقَْرُبواْ الزىن إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً َوَسآَء سَبِيالً { : أنه رأى مكتوباً يف سقف البيت : الثالث 
أنًَُّه النبوة املانعةُ من ارتكاب الفواحشِ ، ويدلُّ عليه أنَّ األنبياء عليهم الصالة والسالم بعثوا ملنع اخللقِ من : الرابع 



[ } ِلَم َتقُولُونَ َما الَ َتفَْعلُونَ { القبائح ، فلو أنَّهم منعوا النَّاس عنها ، مث أقدموا على أقبح أنواعها لدخلوا حتت قوله 
]  ٤٤: البقرة [ } أََتأُْمُرونَ الناس بالرب وََتْنَسْونَ أَْنفَُسكُمْ { فإن اهللا تعاىل عيَّر اليهود بقوله : وايضاً ]  ٢: الصف 

  .ما كان عيباً يف حق اليهود ، كيف ينسب إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم املؤيد باملعجزات 
  :سالم فذكروا يف ذلك الربهان وجوهاً وأمَّا الذين نسبوا املعصية إىل يوسف عليه الصالة وال

أنَّ املرأة قامت إىل صنم مكلَّلٍ بالدُّرِّ ، والياقوت يف زاوية البيت ، فسترته بثوبٍ ، فقال يوسف عليه : األول 
أتستحني من صنم : ] أستحي من إهلي أن يراين على املعصية ، فقال يوسف : ومل؟ قالت [ الصالة والسالم ، 

يبصُر وال أستحي من إهلي القائمِ على كلِّ نفس مبا كسبت ، فواهللا ال أفعلُ ذلك أبداً ، قال هذا هو اليسمُع ، وال 
  .البُرَهانُ 

ال تعمل عمل : نقلُوا عن ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنهما أنَّهُ متثَّل له يعقوب ، فرآه عاضا على أصبعه يقول له : الثاين 
وهو قول عكرمة ، وجماهٍد ، : قالوا . ألنبياء عليهم الصالة والسالم فاستحى منه الفُجَّار ، وأنت مكتوبٌ يف زمرة ا

  .احلسن ، وسعيد بن جبري 
وروى سعيد بن جبري رضي اهللا عنه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما متثَّل له يعقوب ، فضرب يف صدره فخرجت 

  .شهوته من أنامله 
  .يا ْبَن يعقوب ، ال تكن كالطَّري له ريش ، فإذا زنا ذهب ريشه :  إنَّه مسع يف اهلواء قائالً: قالوا : الثالث 
نقلوا عن ابن عباس أن يوسف عليه الصالة والسالم مل ينزجر بكالمِ يعقوب حىت ركضه جربيلُ ، فلم يبَق : الرابع 

  .به شيٌء من الشَّهوة إال خرج 
هذا الذي ذكرنا قول أئمَّة التَّفسري الذين : قال وملا ذكر الواحديُّ هذه الروايات تصلف و« : قال ابُن اخلطيب 

إنَّك ال تأتينا ألبتة إال هبذه التصلفات اليت ال فائدة فيها ، فأين هذا : أخذوا التَّأويل عمن شاهدوا التنزيل فيقال له 
الصالة والسالم  فإن ترادف الدالئل على الشَّيء الواحد جائٌز وإنه عليه: من احلجة والدليل الذي ذكرناه ، وأيضاً 

  .كان ممتنعاً من الزِّنا حبسب الدَّالئل األصلية ، فلما انضاف إليها هذه الزَّواجِر ازدادت قوةً 

روي أن جربيل عليه الصالة والسالم امتنع من دخول حجرة النيب املختار صلوات اهللا وسالمه عليه : وأيضاً 
أربعني يوماً ، وههنا زعموا أنَّ ] عليه [ يه السالم من الدخول فامتنع جربيل عل: بسبب وقع هناك بغري علمه؛ قالوا 

يوسف حني اشتغاله بالفاحشة ذهب إليه جربيل ، والعجب أيضاً أنَّهم زعموا أنه مل ميتنع عن ذلك العمل بسبب 
يف زِيّ حضور جربيل عليه السالم ، ولو أنَّ أفسق اخللق ، وأكفرهم كان مشتغالً بفاحشة ، فإذا دخل عليه رجلٌ 

العمل وهاهنا يعقوب عليه الصالة والسالم عّض على أنامله ، فلم يلتفت ، ] ذلك [ الصَّاحلني استحى منه؛ وترك 
مثَّ إنَّ جربيل عليه الصالة والسالم على جاللة قدره دخل عليه ، فلم ميتنع أيضاً عن ذلك القبيح بدخوله حىت 

  .« احتاج جربيل إىل أن ركضه على ظهره 
  .اهللا أن يصوننا عن الغي يف الدين ، اخلذالن يف طلب اليقني  فنسأل
  فصل

  :والفرق بني السوء ، والفحشاء من وجهني 
  .الزِّنا : جناية اليد ، والفحشاء : أنَّ السوء : األول 
  .هو الزنا : والفحشاُء . مقدمات الفاحشة من القُبلِة ، والنَّظر بالشَّهوة : السُّوء : الثاين 
  :يف هذه الكاف أوجه « وكَذِلَك » : قوله 



  .أنَّها يف حمل نصبٍ ، وقدَّره الزمشخريُّ مثل ذلك التَّثبيِت ثبَّتناه : أحدها 
نراعيه : جرت أفعالنا ، وأقدارنا كذلك ، وقدره أبو البقاء : وقدَّرُه احلريفُّ أريناه الرباهني بذلك ، وقدَّره ا بُن عطيَّة 

  .كذلك 
األمر مثل ذلك ، وقدَّره أبُن عيطةك عصمته : يف حمل رفع ، فقدَّره الزخمشري ، وأبو البقاء أن الكاف : الثاين 

  .والنصب أجوُد ملطالبة حروف اجلرّ لألفعال أو معانيها : أمر الرباهني بذلك مثَّ قال : وقال احلويفُّ . كذلك 
لوال أن رأى برهان ربه ، : ه ، وهمَّ هبا كذلك مث قال مهَّت ب: أنَّ يف الكالم تقدمياً ، وتأخرياً ، وتقديره : الثالث 

  .كذلك لنصرف عنه ما هم هبا هذا نص ابن عطيَّة 
  .وليس بشيٍء؛ إذْ مع تسليم جوازِ التَّقدمي ، والتَّأخري ال معىن ملا ذكره 

اهيننا ، لنصرف عنه ، فتجعل إنَّ التقديرك مثل ِتلْك الرُّؤية ، أو مثل ذلك الرَّأي نري بر: وأقولُ : قال أبو حيَّان 
« ِلنَْرَف » ، و } لوالا أَن رَّأَى ُبرَْهانَ َربِّهِ { : اإلشارة إىل الرَّأي ، أو الرُّؤيِة ، والنَّاصب الكاف مما دل عليه قوله 

  ]الرجز : [ ؛ قال « ُرؤيةٌ ورأيٌ « » َرأى » متعلق بذلك الفعل النَّاصب للكاف ، ومصدر 
  ]ُيعِْطي اجلَزيلَ فَعلْيَك ذَاكَا ... [ يَّ الفََتى أَباكَا وَرأُي َعْيَن ٣٠٦٧

قرأ هذه } املخلصني { : بياء الغيبِة ، والفاعل هو اهللا سبحانه وتعاىل ، قوله تعاىل » لَيْصرَِف « وقرأ االعمش 
الذين : أي ابن كثري ، وأبو عمرو ، وابن عامر : إذا كانت معرفة بأل مكسورة الالم ] حيث وردت [ اللفظة 

أخلصوا دينهم هللا على اسم الفاعلِ ، واملفعول حمذوٌف ، والباقون بفتحها على أنَّه اسم مفعولٍ من أخصلهم اهللا ، 
إِنَّآ { : اجتباهم ، واختارهم ، وأخلصهم من كلِّ سوٍء ، وحيتمل أن يكون لكونه من ذرية إبراهيم قال فيهم : أي 

  ] . ٤٦: ص [ } َرى الدار أَْخلَصَْناُهْم بِخَاِلَصٍة ذِكْ
بفتحِ الالَّم باملعىن املقتِدمِ والباقون بكسرها باملعىن ]  ٥١: مرمي [ } إِنَُّه كَانَ ُمْخِلصاً { وقرأ الكوفيُّون يف مرمي 

  .املتقدم 
« إذ أصلُ  منصوٌب إمَّا على إسقاِط اخلافض اّتساعاً ،» البَاَب « ]  ٢٥: اآلية [ } واستبقا الباب { : قوله تعاىل 

{ : قوله تعاىل . معىن ابتدر ، فينصب مفعوالً به » اسَْتبَق « ، وإما على تضمني » إىل « أن يتعدَّى ب » اْستَبَق 
استبق ، وقدت ، وحيتمل أن يكون يف حمل نصب على : أي » اْستبقَا « حيتمل أن تكون اجلملة نسقاً على } َوقَدَّْت 

فيما كان يشقُّ : فيما كان يشقُّ طوالً القطُّ : القدُّ : الشَّقُّ مطلقاً ، قال بعضهم :  والقّد. وقد قدَّت : احلال ، أي 
  .َعْرضاً 

  .شقَّ : أي » وقطَّ ِمْن دُبرٍ « رأيت يف مصحب : قال أبو الفضل بُن حربٍ » وقَطّ : وقرأت فرقة « قال ابن عطية 
  ]الطويل : [ ؛ وقال الشاعر القطُّ يف اجللِد الصحيح ، والثوب الصحيح: قال يعقوب 

  وُتوِقُد بالصفَّاحِ نَاَر احلُباِحبِ... َتقُدُّ السَّلُوقيَّ املُضاعَف َنْسجُه  ٣٠٧٧
  فصل

قال العلماء رضي اهللا عنهم وهذا الكالْم من اختصار القرآن املعجز الذي جيتمع فيه املعاين ، وذلك أنَّ يوسف عليه 
ه ، خرج حينئذ هارباً ، وتبعته املرأة فتعلقت بقميصه من خلفه ، فجذبته إليها حىت الصالة والسالم ملا رأى برهان ربِّ

  .فشققته املرأة من دبر ] : أي [ » وقدَّْت قَميَصُه « ال خيرج 
جيتهُد كلُّ واحٍد منهما أن يسبق صاحبُه فإن سبق يوسف فتح الباب ، وخرج ، : طلُب السَّْبق ، أي : واالستباُق 

رأةُ أمسكِت الباب لئال خيرج فسبقها يوسف عليه السالم إىل الباب ، واملرأة تعدو خلفه ، فلم تصلْ وإن سبقت امل



، وإمنا مل يقل » سيِّدَها « وجدا : ، أي » ألْفََيا « إال إىل دبر القميص ، فتعلقت به فقدته من خلفه ، فلمَّا خرجا 
عند البابِ ، : أي » لَدى البابِ « كاً لذلك الرجل حقيقة سيدمها؛ ألنَّ يوسف عليه الصالة والسالم مل يكن مملو

  .سيِّدي : واملرأة تقول لبعلها 
  .فاملرأةُ أيضاً ليست مملوكة لبعلها حقيقة : فإن قيل 
من الوطء واخللوِة ، واملباشرِة ، والسفر هبا من غري اختيارها أشبهت ‘ أن الزَّوج ملا ملك االنتفاع باملرا: فاجلواب 

  .كة ، فلذلك حسن إطالُق السيِّد عليه اململو
ألفاه ، وصادفُه ، وواله وَوالطَه ، والطَُه ، وكلٌّ مبعىن : والقبط يسمون الزوج سيداً ، ويقال « : قال القرطيبُّ 

  .» واحٍد 

ما جزاء  وقالت{ فعند ذلك ، خافِت املرأةُ من التُّهمِ ، فبادرت إىل أن رمْت يوسف عليه السالم بالعفلِ القبيح ، 
أْو عذابٌ { حيبس ، : ، أي } إالَّ أن ُيسجنَ { : يعىن الزِّنا ، مث خافت عليه أن يقتل فقالت } من أراد بأهلك سوءاً 

  .ُيَعاقُب بالضَّربِ : أي } أليٌم 
ون جيوز أن تك» َمْن « هذه أن تكون نافية ، وأن تكون استفهاميَّة ، و » َما « جيوز يف » َما جزاُء « : قوله 

  .موصولة ، أو نكرة موصوفة 
« : يف قوَّة املصدر عطف عليه املصدر ، وهو قوله » أن ُيْسجَن « خرب املبتدأ ، وملا كان » إالَّ أن ُيْسجَن « : قوله 

  .حتتملُ معانيها ، وأظهرها التنويع » أْو « و . » أو عذاٌب 
  .الكسائي على إضمار فعل ، أو أن يعذَّب عذباً أليماً بالنصب ، وخرَّجه ] أو عذاباً أليماً : ( وقرأ زيد بن علي 

  .وهو أدبٌ حسٌن حيث أتى بلفظ الغيبة دون احلضور « ومل يقل هذه ، وال تلك ، لفرط استحايئه » ِهَي « : قوله 
  فصل

  :يف اآلية لطائف : قال ابن اخلطيب 
 هذا املوضع ، وذلك ألهنَّا بدأت بذكر السِّجن ، أن ُحبَّها الشَّديد ليوسف ، محلها على رعايِة دقيقتني يف: إحداها 

مل تقل إنَّ يوسف جيب أن يقابل هبذين األمرين : وأخرت ذكر العذاب؛ ألنَّ احملبَّة ال تسعى يف إيالم احملبوب ، وأيضاً 
املرادُ أن يسجن و« إالَّ أنْ ُيْسجَن » : ، بل ذكرت ذلك ذكراً كليا صوناً للمحبوب عن الذِّكر بالشر وأيضاً قالت 

جيُب أن : يوماً ، أو يومني ، أو أقل على سبيل التخفيف ، فأمَّا احلبُس الدَّائُم فإنَّه ال يعبِّر عنه هبذه العبارة ، بل يقال 
 لَِئنِ اختذت إهلا غَْيرِي َألْجَعلَنََّك ِمَن{ جيعل من املسجونني ، كما قال فرعون ملوسى عليه الصالة والسالم حني هدَُّد 

ملا شاهدت من يوسف أنه استعصم ، مع أنه كان يف عنفوان العمر ، : وأيضاً ]  ٢٩: الشعراء [ } املسجونني 
إنَّ يوسف قصدين : وكمال القوة ، وهناية الشهوة ، وعظم اعتقادها يف طهارته ، ونزاهته ، فاستحيْت أن تقول 

  .نسُبوا إليه هذا الذَّنب القبيَح  بالسُّوِء ، ومل جتد من نفسها أن ترميُه بالكذبِ ، وهؤالء
ذلك بالنسبة إليها جارياً جمرى ] وكان [ يوسف عليه الصالة والسالم أراد أن يضرهبا ، ويدفعها عن نفسه : وأيضاً 

له ظاهر وباطن ، باطنه أنَّها اليت أرادت السُّوء ، وظاهره دفعه } ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً { السُّوء ، فقوهلا 
فعل نفسها بقلبها ، أو يف ظاهر األمر ، أو مهت أنه } ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً { : ومنعها ، فأرادت بقوهلا هلا 

هي { : قصدين مبا ال ينبغي ، وملا لطَّخت عرض يوصف هبذا الكالم؛ احتاج يوسف إىل إزالة هذه التهمة فقال 
  :على صدق يوسف  واعلم أنَّ العالماِت الكثرية دالةٌ} راودتين عن نفسي 

  .أنَّ يوسف عليه السالم يف ظاهر األمر كان عبداً هلم ، والعبد ال ميكنه أن يتسلط على مواله إىل هذه احلّد : منها 



  .أنَّهم شاهدوا يوسف هارباً ليخرج ، والطالُب للمرأة ال خيرج من الدَّار على هذا الوجه : ومنها 
  .على أكمل الوجوه ، ويوسف مل يكن عليه أثر من آثار تزيني النَّفس أهنم رأوا املرأة زينت نفسها : ومنها 
أنَّهم كانوا شاهدوا أحوال يوسف يف املُدَّة الطَّويلة ، فما رأوا عليه حالة تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل : ومنها 
  .املنكر 
ت كالماً جممالً ، وأما يوسف فإنَّه أنَّ املرأة ما نسبته إىل طلب الفاحشة على سبيل التصريح ، بل ذكر: ومنها 

  .صرَّح باألمر ، ولو كان مطاوعاً هلا ، ما قدر على التَّصريح ، فإنَّ اخلائَن خائٌف 
وكلُّ هذه الوجوه مما يقوِّي غلبة الظن برباءة يوسف يف هذه املسألة ، مث إنَّه تعاىل أظهر ليوسف دليالً يقوي تلك 

ِمْن « : فقوله } َوشَهَِد َشاِهٌد مِّْن أَْهلَِهآ { : ب ، وأن املرأة هي املذنبةن وهو قوله تعاىل الدَّالئل على براءته من الذَّن
قعد القاعدُ : ، وهو املسوغ جمليء الفاعل من لفظ الفعل ، إذْ ال جيوُز قام القائم ، وال » َشاِهٌد « : صفة ل » أْهِلَها 

  .، لعدم الفائدِة 
  :لى ثالثِة أقوالٍ واختلفوا يف ذلك الشَّاهد ع

أنه كان ابن عمَّها ، وكان رجالً حكيماً ، واتَّفق يف ذلك الوقت أنَُّه كان ممع زوجها ، يريد أن يدخل عليها : األول 
 وإنْ كانَ قَِميصُه قُدَّ ِمْن دُبرٍ{ ، فأت صادقة ، والرَّجلُ كاذٌب ، } إنْ كَانَ قَميصُه قُدَّ ِمْن قُبلِ { : ، وفقال احلكيُم 

إِنَُّه ِمن كَْيِدكُنَّ { : ، فالرَّجلُ صادٌق ، وأنت كاذبة فلما نظرُوا إىل القميصِ رأوا الشقَّ من خلفه ، قال ابن عمِّها } 
{ : أي اكتمُه ، وقال هلا » أعْرِْض َعْن َهذَا « : مث قال ليوسف ] من َعملكن : اي [ } إِنَّ كَْيَدكُنَّ َعِظيٌم 
  .وهذا قولُ السدي ، وطائفة من املفسرين  ،} واستغفري ِلذَنبِِك 

َوَجآءُوا على قَِميِصِه بَِدمٍ { : وهذا من باب احلكم باألمارات ، وله أصلٌ يف الشَّرعِ ، قال تعاىل : قال السُّهيلي 
لٍ فََصَدقَتْ إِن كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمن قُُب{ : حيثُ ال أثر ألنياب الذئب فيه ، وقال تعاىل ]  ١٨: يوسف [ } كَِذبٍ 

اْنظُروا فإنْ َجاَءْت بِِه أْبيضَ َخالياً فَُهو للَّذي رُِمَيْت بِهِ « : وقال عليه الصالة والسالم يف احلّد } َوُهَو ِمَن الكَاِذبَِني 
 «.  

 كان عامر بن الظرف العدواينُّ ال يكون بني العرب ثائر إال حتاكموا إليه فريضون مبا يقضي به ،: قال السهيلي 
فتحاكموا إليه يف مرياث خنثى بات ليلة ساهراً يرى ماذا حيم به؟ فرأته جارية له ترعى ، وكان امسها سخيلة ، 

لعلها يكون عندها يف ذلك شيء ، : ما لك ، ال أبا لك اللَّيلة ساهِراً؛ فذكر هلا ما هو مفكر فيه ، وقال : فقالت له 
  .فرجتها واهللا يا سخيلة ، وحكم بذلك القول  :فقال » اْتَبع القضاء املَبال « : فقالت له 

منقولٌ عن ابن عبَّاسٍ ، وسعيد بن جبريٍ ، والضحاك رضي اهللا عنهم أن ذلك الشَّاهد كان صبيا يف : القول الثاين 
  .املهد ، أنطقه اُهللا 

ن مرمي عليه السالم ، شاهدُ يوسف ، وعيسى اب: تكلَّم يف املهِد ثالثةُ صغارٍ : قال ابن عباس رضي اهللا عنه 
  .وصاحُب جريج الرَّاهب 

  :القول األول أوىل لوجوه : قال اجلبائيُّ 
كافياً ، وبرهاناً قاطعاً؛ » إنَّها كَاذبةٌ « : أنَّه سبحانه وتعاىل لو أنطق الطفل هبذا الكالم ، لكان جمرد قوله : األول 

القميص من قُُبل ومن ُدُبرٍ دليل ظينّ ضعيف ، والعدول عن ألنَّه من املعجزات العجيبة الباهرة واالستدالل بتمزيق 
  .احلجَّة الواضحة القاطعة حال حصوهلا إىل الداللة الظَّنية ال جيوُز 

يشُري بذلك إىل أنَّ شهادة الشَّاهد على قريبه ، أوىل } َوَشهِدَ َشاِهٌد مِّْن أَْهِلَهآ { : أنه تبارك وتعاىل قال : الثاين 



هادته له؛ ألن الظاهر من حال القريب أن يشهد لقريبه ، ال أن يشهد عليه ، وهذا التَّرجيحُ إمنا ُيصَاُر بالقبولِ من ش
إليه إذا كانت داللة الشَّهادة ظنية ، وذلك إنَّما يكون يف شهادة الرجل ، ولو يكون هذا القول صادراً من الصَّيب 

تفاوُت احلال بني أن يكون من أهلها ، وبني أال يكون ، وحينئذٍ الذي كان يف املهد ، لكان قوله حجَّة قاطعة ، وال ي
  .ال يبقى هلذا القيد وجه 

  .أن لفظ الشَّاهد ال يقعُ يف العرف ، إال على من تقدَّمت معرفته بالواقعة ، وإحاطته هبا : الثالث 
، وهذا يف » دَّ قيمصه من ُدُبر قُ« : أن هذا الشاهد هو القميص ، قال جماهد رضي اهللا عنه الشاهد : القول الثالث 

  .غاية الضعف؛ ألن القميص ال يوصف هبذا وال ينسب إىل األهل 
واعلم أنَّ القول األول عليه إشكال ، وذلك أنَّ العالمة املذكورة ال تدلُّ قطعاً على براءة يوسف من املعصية؛ ألن 

ضبت عليه ، فهرب الرجل ، فعدتِ املرأةُ خلف الرجل ، من احملتملِ أنَّ الرجل قصد املرأة لطلب الزِّنا ، واملرأة غ
[ وجذبته لقصد أن تضربه ضرباً وجيعاً ، فعلى هذا الوجه يكون قدُّ القميص من دبرٍ ، مع أنَّ املرأة تكون بريئة عن 

  .وأنَّ الرجل يكون مذنباً ] الذنب 
لغ اليقني ، فضمّ إليها هذه العالمة األخرى ، ال ألجل أنَّا بيَّنا أنَّ عالمات كذب املرأة كانت كثرية بالغة مب: جوابه 

  .أن ُيعوِّلُوا يف احلكم عليها ، بل ألجل أن يكون ذلك جارياً جمرى املقدمات ، واملرّجحات 
إن كان عند البصريني » فقال « : هذه اجلملة الشرطية ، إما معمولةٌ لقولٍ مضمر تقديره » . . . إنْ كَانَ « : قوله 
قرأ العامَّة » . . . ِمْن قُُبلٍ « ، و » . . ِمْن ُدبرٍ « قوله . ؛ ألنه مبعىن القول عند الكوفيني » ِلَشهدِ « معمولة  ، وإمَّا

من خلف القميص ، وقدامه وقرأ احلسن : من خلف ، من قدام ، أي : مجيع ذلك بضمتني ، واجلر والتنوين ، مبعىن 
[ اً ، وهي لغة احلجاز ، وأسد ، وقرأ ابن يعمر ، وابن أيب إسحاق ، وأبو عمرو يف رواية بتسكني لعني ختفيف

أيضاً بسكون العني وبنائها ] والعطاردي واجلارود بثالث ضمات ، وروي عن اجلارود وابن أيب إسحاق وبن يعمر 
ضافة ، يف بنائها على الضم عند قطعهما عن اإل» قَبلُ ، وبْعُد « أنَّهم جعلومها ك : على الضم ووجه ضمهما 

أن جيعل املضاف غاية نفسه ، بعد ما كان املضاف إليه غايته ، واألصل إعراهبما؛ : فجعلومها غاية ، ومعىن الغاية 
  .ألنَّهما امسان متمكنان ، وليسا بظرفني 

  .وهذا رديٌء يف العربية ، وإمنا هذا البناء يف الظروف : قال أبو حامت 
من جهٍة يقال هلا قبلٌ ، ومن : القميص ، ومن ُدبرِه ، وأما التنكُري فمعناه من قبل : واملعىن « : وقال الزخمشري 
بالفتح كأنَّه جعلهما علمني » ِمْن ُدْبَر « ، و » ِمْن قُْبلَ « أنَُّه قرأ : وعن ابن أيب إسحاق » جهة يقال هلا دبٌر 

الواقعة يف حيز » كان « اخلالف يف ]  ٢٣٥: البقرة [ للجهتني ، فمنعهما الصرف للعملية ، والتَّأنيث ، وقد تقدم 
الشرط ، هل تبقى على معناها من املضي ، وإليه ذهب املربُِّد ، أم تنقلب إىل االستقبال كسائر األفعالِ ، وأنَّ املعىن 

  .على التَّبينيِ؟ 
هذا إذا كان املاضي ، ألهنا تقرب املاضي من احلالِ ، » قَدْ « على إضمار » َصدقَْت « ، و » فَكذََبْت « : قوله 

  .ال لفظاً ، وال تقديراً » قَدْ « متصرِّفاص ، فأما إذا كان جامداً ، فال حيتاُج إىل 
فلمَّا رأى زوجها قميصه قُّد من ُدُبرٍ؛ عرف خيانة امرأته ، وبراءة يوسف : أي : } فَلَمَّا َرأَى قَِميَصُه { : قوله 

ِمن } { ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً { ، هذا الصَّنِيُع ، أو قولك »  إنَُّه« : صلوات اهللا وسالمه عليه قال هلا 
  .هذا من قول الشاهد : وقيل } كَْيِدكُنَّ إِنَّ كَْيَدكُنَّ َعِظيمٌ 

فكيف وصف كيد املرأة بالعظيم ، وأيضاً ]  ٢٨: اإلنسان [ } َوُخِلَق اإلنسان َضِعيفاً { : إنه تعاىل قال : فإن قيل 



  .جال قد يزيُد على كيد النِّساِء؟ فيكُد الرِّ: 
أن خلقة اإلنسان بالنِّسبة إىل خلقة املالئكة ، والسموات ، والكواكب خلقة ضعيفة ، وكيد : فاجلواب عن األوَّل 

فالنِّساُء هلُنَّ من هذا الباب من املكرِ ، : النسوان بالنسبة إىل كيد البشر عظيٌم؛ وال منافاة بني القولني ، وأيضاً 
  .اِحليل ، ما ال يكون للرجال؛ ألنَّ كيدهنَّ يف هذا الباب ، يورث من العار ما ال يورثه كيُد الرَّجال و

احلديث ، فال تذكرة ألحدٍ » أعْرِضٍ َعْن َهذَا « : وملا ظهر للقوم براءةٌ يوسف عن ذلك الفعل قال زوجها ليوسف 
: إي » واستغفري ِلذنبكِ « [ مث قال للمرأة . من قول الشَّاهد  إنَُّه: حىت ال ينتشر ، وال حيصلُ العاُر العظيم وقيل 

اطليب من زوجك املغفرة ، : ، أي » واْسَتغِفري « ] وقيل هذا من قول الشاهد } إِنَِّك كُنِت ِمَن اخلاطئني { إىل اهللا 
  .والصَّفح؛ حتَّى ال يعاقبك 

إنَّ اهللا تعاىل عزَّ وجلَّ سلبه : ، فاكتفى منها باالستغفار وقيل  إنَّ ذلك الزوج كان قليل الغريِة: قال أبو بكرٍ األصمُّ 
  .الغرية لطفاً بيوسف ، حىت كفى بادرته وحلم عنها 

إنك من قبيل : وحيتملُ أن يقال » ؛ تغليباً للذكور على اإلناث } ِمَن اخلاطئني { : وإمنا قال « : قال الزخمشري 
  .لعرُف فيك اخلاطئني ، فمن ذلك القبيل جرى ذلك ا

إنَّك من القوم اخلاطئني ، ومل يقصد به اخلرب عن النِّساء؛ بل قصد اخلرب عن كُلِّ من : تقديره : قال البغوي رمحه اهللا 
إِنََّها كَاَنْت ِمن قَْومٍ { : ، وبيانه قوله ]  ١٢: التحرمي [ } َوكَاَنْت ِمَن القانتني { : يعفعلُ ذلك؛ كقوله تعاىل 

  ] . ٤٣: النمل [ } كَاِفرِيَن 
ألنه منادى قريب مقاطن « : قال الزمشخريُّ . ، منادى حمذوٌف منه حرفُ النداِء » يُوُسُف « : قوله تعاىل 

  .انتهى » للحديث ، وفيه تقريٌب له ، وتلطيفٌ مبحله 
تغاثَ ، واملندوب ، وكُلُّ منادي جيوز حذف حرُف النِّداء منه ، إال اجلاللة املعظمة ، واسم اجلنس غالباً ، واملس

  .واسم اإلشارة عند البصريني ، ويف املضمر إذا نوِدَي 
واجلمهوُر على ضمِّ فاِء يوسف عليه الصالة والسالم ؛ لكونه مفرداً معرفةً ، وقرأ األعمش بفتحها ، وقيل مل تثبت 

  :فيها وجهان : هذه القراءة عنه ، وعلى تقدير ثبوهتا ، فقال أبو البقاء 
  ]اخلفيف : [ أن يكون أخرجه على أصل املنادى؛ كما جاء يف الشِّعر : أحدمها 
  َيا َعِديا لقَْد وقَْتكَ األَواِقي. . ...  ٣٠٧٨

أنه مفعولٌ به ، فحقه النصب؛ كالبيت الذي أنشده ، واتفق أن يوسف ال ينصرف ، ففتحته : يريد بأصلِ املنادى 
  .فتحةُ إعرابٍ 

يكون وقف على الكلمة ، مث وصل ، وأجرى الوصل جمرى الوقف؛ فألقى حركة  أن: والثاين ، وجعله األشبه 
، » اُهللا أكَرب ، أشَْهَد أالّ « : ؛ وهذا كما حي » ُيوسفَ أْعرض « : اهلمزة على الفاء ، وحذفها؛ فصار اللفظ هبا 

لى كل كلمة من هذا الكلم ، ؛ وذلك أنه قدَّر الوقف ع« ، ويف أْشهد » أكْرب « بالوصلِ والفتح يف اجلاللِة ويف 
  .كل من الكلمِ الثَّالث ، على السَّاكن قبله ، وأجرى الوصل جمرى الوقف يف ذلك ] من [ وألقى حركة اهلمزة 

: اآلية [ خاصَّة؛ ألنَّها مظنة الوقف ، و تقدم ذلك يف سورة آل عمران « أكَْبر » والذي حكوه الناُس ، إنَّما هو يف 
١ . [  

» مبتدأ ، و « ُيوسفُ » فعالً ماضياً ، وخترجيها أن يكون « أْعرضَ » بضمِّ الفاِء ، و « أعْرَض  ُيوسُف» ورىء 



  .جلمة من فعلٍ وفاعلٍ خربه « أْعرضَ 
  .» فاْسَتغفِري « : ، وكان األشبه أن يكون بالفاء » واْسَتْغفرِي « : وفيه ضعٌف؛ لقوله » : قال أبو البقاِء 

فَلَمَّا ) ٣٠( الَْمِديَنِة اْمرَأَُت الَْعزِيزِ ُتَراوُِد فََتاَها َعْن َنفِْسِه قَْد َشَغفََها ُحبا إِنَّا لَنََراَها ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍَوقَالَ نِْسَوةٌ ِفي 
يًنا َوقَالَتِ اخُْرْج َعلَْيهِنَّ فَلَمَّا َرأَْيَنهُ َسِمَعْت بَِمكْرِِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَْيهِنَّ َوأَعَْتَدتْ لَُهنَّ ُمتَّكَأً َوآَتْت كُلَّ وَاِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِسكِّ

قَالَْت فَذَِلكُنَّ الَِّذي لُمُْتنَّنِي ِفيِه َولَقَْد ) ٣١(أَكْبَْرَنُه َوقَطَّْعَن أَْيدَِيُهنَّ َوقُلَْن َحاَش ِللَِّه َما َهذَا َبشًَرا إِنْ َهذَا إِلَّا َملٌَك كَرٌِمي 
  ) ٣٢(فَاْستَْعَصَم وَلَِئْن لَْم َيفَْعلْ َما آُمُرُه لَُيْسَجَننَّ َولََيكُوًنا ِمَن الصَّاغِرِيَن َراوَْدُتُه َعْن َنفِْسِه 

  :اآلية ، النسوة فيها أقوالٌ } َوقَالَ نِْسَوةٌ ِفي املدينة { : قوله تعاىل 
ى عدم أطَّرادها ، وليس هلا أنه مجُع تكسري للقلَّة ، على فعلة؛ كالصبية والغلمة ، ونصَّ بعضهم عل] : أشهرها [ 

  .واحٌد من لفظها 
  .أهنا اسٌم مفرٌد ، جلمع املرأة قاله الزخمشريُّ : الثاين 

  .أنَّها اسم مجعٍ؛ قاله أبو بكرٍ بُن السَّراج رمحه اهللا ، وكذلك أخواهتا ، كالصِّبيِة ، والِفْتَيِة : الثالث 
  .عتبارِ اجلماعِة؛ ولذلك مل يلحق فعلها تاء التأنيث على كُلِّ قولٍ ، فتأنيثها غري حقيقي ، با: وقيل 

  .تقدُمي الفعل يدُعو إىل إسقاِط عالمِ التأنيِث ، على قياس إسقاط عالمة التَّثنية ، واجلمع : وقال الواحديُّ 
ة األعمش ، وهي قراء: كسر نوهنا ، وجيوز ضمُّها يف لغٍة ، ونقلها أبو البقاِء عن قراءة ، قال القرطيب : واملشهوُر 

  .واملفضل والسلمي 
مجٌع كثرٍة أيضاً ، وال : وإذا ُضمَّْت نونه ، كان اسم مجع بال خالٍف ، ويكسَّرُ يف الكثرة على نسواٍن ، والنساُء 

  .واحداَ لَُه ِمْن لفظه ، كذا قالُه أبو حيَّان 
  .ظه ال واِحَد له من لف: ومقتضى ذلك أالَّ يكون النساُء مجعاً لنسوٍة؛ لقوله 

  .ليس بظاهرٍ : ، وهو ظاهٌر ، ويقال » نِْسوةٌ « جيوُز تعلُّقه مبحذوٍف ، صفٍة ل » ِفي املَديَنةِ « و 
  فصل يف عدد النسوة

امرأة حاجب امللك ، وامرأةُ صاحب دوابه ، وامرأةُ اخلازن ، وامرأة السَّاقي ، وامرأة صاحب : إنَّهن مخُس : يف 
  .السِّجن ، قاله مقاتل 

واألشبه أنَّ تلك الواقعة شاعت يف البلد ، واشتهرت ، وحتدث هبا . أربٌع؛ فأسقط امرأة احلاجب : الكليبُّ وقال 
  .مدينة َعني َشْمسٍ : ِمْصُر ، وقيل : النساء ، واملراد باملدينة 

ارت سجيةً هلا ، ودَْيدناً ، ، وجيَء باملضارع ، تنبيهاً على أنَّ املراودة ص» اْمرأةُ الَعزيزِ « خُرب » ُتروادُِ « : قوله 
الفُُتوَّة يف املصدر : الفتيان ، وفىت ، وعلى هذا؛ فقوهلم : َراودْت ، والُم الفىت ياٌء؛ لقوهلم : دون املاضي فلم يقلْ 

  .شاذٌّ 
  .، وهو فىت زوجها؛ ألن يوسف كان عندهم يف حكم املماليك ، وكان ينفذُ أمرها فيه » فََتاَها « : قال 

إنَّ امرأة العزيز استوهبْت « : تلٌ ، عن أيب عثمان النهدي ، عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه قال وروى مقا
، ] أيفع [ هو لك؛ فربَُّتُه حىت : اختذه ولداً ، قال : ما تصنعني به؟ قالت : يوسف من زوجها ، فوهبُه هلا ، وقال 

  .» ن ، وتدعوه من وجه اللُّطِف؛ فعصمه اهللا ويف نفسها منه ما يف نفسها ، فكانت تتكشَّإل له ، وتتزيَّ
، وهذه اجلملة جيوز أن تكمون خرباً ثانياً ، وأن تكون مستأنفة ، وأن تكون حاالً؛ إمَّا } قَْد َشَغفََها ُحّباً { : قوله 



  .قد شغفها حبُّه : األصل متييٌز؛ وهو منقولٌ من الفاعليَّة ، وإذ » ُحبا « ، وإمَّا من مفعوله ، و » ُتَراوُِد « من فاعل 
خَرَق ِشغاَف قلبها ، وهو مأخوذٌ من الشِّغاف ، والشِّغاف : بالغني املعجمة املفتومحِة ، مبعىن » َشغَفََها « والعامةُ على 

  .سويداُء القلبِ : حجاُب القلب ، جليدةٌ رقيقةٌ ، وقيل : 

َشَغفََها « : كبدتُه إذا أصبَت كبَده ، فمعىن : ما تقولُ َشغفُت فالناً ، إذا أصبت ِشغفافُه؛ ك: فعلى األول ، يقال 
أنَّ حبَّه أحاط بقلبها ، مثل إحاطِة الشِّغاف بالقلبِ ، : خرق احلبُّ اجللَد؛ حتَّى أصاب القلب ، أي : أي » ُحّباً 

ى هذه احملبَّة ، فال خيطر هو أنَّ اشتغاهلا حببه صار حجاباً بينها ، وبني كلِّ ما سو: ومعىن إحاطة ذلك احلبِّ بقلبها 
  .أنَّ حبُُّه وصل إىل سويداِء قلبها : إنَّ الشِّغاُف سويداء القلبِ ، فاملعىن : بباهلا سواه ، وإن قلنا 

لسانُ القلبِن ليست حميطةً به : جليدةٌ رقيقةٌ يقال هلا : الشِّغاُف داء يصلُ إىل القلب ِمْن أجل احلبِّ ، وقيل : وقيل 
.  

خرق حجابُه ، إذا أصابه؛ فأحرقه حبرارِة احلبِّ ، وهو من شغف البعري باهلِناِء ، إذا : أي » َغَف قلَبُه َش« : ومعىن 
  ]البسيط : [ قال األعشى ] واملشغوف من وصل احلب لقلبه . [ طالُه بالقطراِن ، فأحرقُه 

  ُغوِف ما َصنَعَاِممَّا يُزَّيُن للَمْش... َيْعِصي الُوَشاةَ وكَانَ احلُبُّ آوَنةٌ  ٣٠٧٩
  ]الطويل : [ وقال النابغةُ الذبياينُّ 

  َمكَانَ الشِّغاِف َتْبتغيِِه األَصابعُِ... وقَْد َحالَ َهمٌّ ُدونَ ذِلَك واِلٌج  ٣٠٨٠
هي لغة متيم ، وقرأ أمري املؤمنني عليُّ بن أيب طالب كرم اهللا وجهه ، وعليُّ : بكسر الغني ، وقيل : وقرأ ثابت البناين 

  .ن احلسني ، وابنه حممٌد ، وابنه جعفر والشعيب ، وقتادة رضي اهللا عنهم بتفحِ العني املهملِة ب
هو من شغف : فقيل : كسر العني املهملة أيضاً ، واختلف الناسُ يف ذلك : وروي عن ثابت البناين ، وأيب رجاء 

  ]الطويل [ : البعري ، إذا هنأُه ، فأحرقه بالطقراِن ، قاله الزخمشريُّ؛ وأنشد 
  كََما َشَعَف املَْهُنوءةَ الرَّجلُ الطَّاِلي. . ...  ٣٠٨١

  ]الطويل : [ وهذا البيتُ المرىء القيس 
  كَما َشَعَف املَْهُنوءةَ الرَّجلُ الطَّاِلي... أَتقُْتلنِي وقدْ َشَعفُْت فُؤادَها  ٣٠٨٢

أحرَق حجابُه ، وهي جليدةٌ رقيقةٌ : قلبها ، أي  والناُس إمنا يروونُه باملعجمة ، ويسفرونه بأنه أصاب حبُّه شغاف
القطران ، وال ينشدونه باملهملة ، : املطليَّة باهلناِء ، أي : كما أحرق ، وأراد باملَْهُنوءِة : دونه ، كما شغف ، أي 

بعري إذا طُِليَ إحراُق احلُبِّ للقلب مع لذة جيدها؛ كما أنَّ ال: الشَّغف « : وكشف أبو عبيدة عن هذا املعىن؛ فقال 
  .» بالقطراِن ، بلغ منه مثل ذلك ، مث َيْسَترْوُح إليه 
  .» مغرٌم به : فالنٌ مشغوٌف بكذا ، أي : ِمن قوِلَك « : وقال أبو البقاء رمحه اهللا ملا حكى هذه القراءة 

  .» ه إىل أْعلَى موضعٍ من قلبِه إذا ارتفع حبُّ: ُرءوسُ اجلبالِ ، ومعىن شغف بفالٍن : الشَّغُف « : وقال ابُن األنباريِّ 
الشَّغُف يعين باملعجمة يف احلبِّ ، « : وعلى هذه األقوال فمعنامها متقارٌب ، وفرق بعضهم بينهمان فقال ابُن زيٍد 

  .» يف البغضِ : والشعف 
  .« املَجْنونُ : ْشُعوُف اجلنونُ ، واملَ: الشََّغُف ، واملشغوُف بالغنيِ منقوطة يف احلبِّ ، والشَّعُف : وقال الشعيبُّ 

إنَّها تركت ما يكون عليه أمثاهلا من : معناه : خطأ مبني ظاهر ، وقيل : ، أي } إِنَّا لَنََراَها ِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ { : قوله 
  .العفاف والستر 

  :؛ بقوهلنَّ ، ومسى قوهلنَّ مكراً؛ لوجوه « بِمكْرِهنَّ » راعيلُ « فلَّما َسِمَعْت » 



أنَّ النسوة ، إمنا قلن ذلك؛ مكراً هبا؛ لتُريهنَّ يوسف ، كان يوصف هلن حسنُه ومجاله؛ ألنَّهن إذا قلن ذلك : األول 
  .، عرضْت يوسف عليهنَّ؛ ليتمهد عذرها عندهن 

  .أنَّها أسرَّت إليهنَّ حبَّها ليوسف استكتمُهنَّ ، فأفشني ذلك السرَّ؛ فلذلك مسَّاه مكراً : الثاين 
  .هنن وقعن يف الغيبة ، والغيبة إمنا تذكر على سبيل اخلفيِة ، فأشبهت املكر أ: الثالث 

هلُنَّ « أعدَّت : أي » وأعْتَدتْ « اختذت مأدبة ، ودعت مجاعة من أكابرهن ، : قال املفسرون : } أَْرَسلَْت إِلَْيهِنَّ { 
  .» ُمتَّئاً 

: أي » أْعَتدْت « ، وفتح الكاف واهلمز ، وهو مفعولٌ به ، ب بضم امليم ، وتشديد التاِء » ُمتَّكئاً « : قرأ العامة 
  .هيَّأْت ، وأحضَرْت 

  .طعام ُيجزُّ جزا : مكان االتِّكاِء ، وقيل : الشيُء الذي يتكأ عليه ، من وسادٍة وحنوها ، واملُتَّكأ : واملُتَّكأ 
» طعاماً ، مسَّاه : ُمتَّكَئاً ، أي « :  عنهم قال ابن عباسٍ ، وسعيد بن جبري ، واحلسن ، وقتادة ، وجماهد رضي اهللا

  .» ؛ ألنَّ أهل الطعامِ إذا جلسوا ، يتكئُون على الوسائِد ، فسمى الطعاُم متكئاً؛ على االستعارة « ُمتَّكَئاً 
كىء عليه ، طعام حيتاج إىل أن يقطع بالسكِّني؛ ألنه إذا كان كذلك ، احتاج اإلنسانُ إىل أن يت» ُمتَّكئاً « : وقيل 

  .عند القطع 
  .اتكأنا عند فالٍن ، أي أكلنا : يقالُ : وقال القتيب 

اتكأنا عند فالٍن ، طعمنا على سبيل الكناية؛ ألنه من دعوتُه ليطعَم عندك اختذت له : من قولك : وقال الزخمشري 
  ]اخلفيف : [ تكأةً يتكىُء عليها؛ قال مجيلٌ 

ْه... ا فَظَِللَْنا بنِْعَمٍة واتَّكأَن ٣٠٨٣   َوَشرِبَْنا احلاللَ ِمْن قُلَِل
  .أكلنا : » اتَّكأَنا « مرشٌح ملعىن » وَشرِْبَنا « : فقوله 

  :مشددة التاء ، دون مهزٍ ، وفيه وجهان » ُمتَّكأً « : وقرأ أبو جعفر ، والزهريُّ رمحهما اهللا 
يف توضَّأُت ، فصار « تَوضَّْيُت » : ؛ كقوهلم كقراءة العامَّة ، وإمنا خفف مهزُُه« متكأ : أن يكون أصله : أحدمها 

  .« ُمتَّقى » بوزن 
  .من أوكيُت الِقرَبة ، إذا شدَْدَت فَاَها بالوكاِء « ُمفَْتَعالً » أن يكون : والثاين 
  .ُج أيب الفتحِ أْعتَدْت شيئاً َيْشتِدْدنَ عليه؛ إمَّا باالتِّكاِء ، وإمَّا بالقطْعِ بالسكِّني ، وهذا الثاين ختري: فاملعىن 

بالتشديد واملد ، وهي كقراءِة العامة ، إالَّ أنه أشبع الفتحة؛ فتولد منها « ُمتَّكاًء » : وقرأ احلسن ، وابن هرمز 
  ]الوافر : [ األلُف؛ كقوله 

  وِمْن ذمِّ الرِّجالَ ُمبنْتزَاحِ. ...  ٣٠٨٤
  ]الكامل : [ وقول اآلخر 

  .. .َجْسَرٍة َيْنبَاُع ِمْن ِذفَْرى أسيلٍ  ٣٠٨٥
  ]الرجز : [ وقوله 
  الشَّاِئالِت ُعقدَ األذْنَابِ... أُعوذُ باِهللا من الَعقرَابِ  ٣٠٨٦

  .بُِمنتزحٍ ، وينبع ، والعقرب الشَّائلة : مبعىن 
« ُمْتكاً » : وقرأ ابن عباسٍ ، وابن عمر ، وجماهٌدن وقتادة ، والضحاك ، اجلحدري ، وأبان بن تغلب رمحهم اهللا 

  .امليم ، وسكون التاء ، وتنوين الكاِف ، وكذلك قرأ ابن هرمزٍ ، وعبداهللا ، ومعاذ؛ إالَّ أهنما فتحا امليم  بضمِّ



  ]الوافر : [ األترنج ، لغتان؛ وأنشدوا : األترُج ، ويقال : بالضم والفتح : واملُْتُك 
  ا ُمْسَتعَارَاوتََرى املُْتك َبْينَن... َنْشَربُ اإلثَْم بالصُّواعِ جَِهاَرا  ٣٠٨٧

قطعه ، فعلى هذا حيتمل أن تكون امليم بدالً من الباء ، وهو بدلٌ : هو من متك ، مبعىن َبَتكَ الشيء ، أي : قيل 
  .مطرٌد يف لغة قومٍ ، وحيتمل أن تكون مادة أخرى وافقتم هذه 

: بو عمرو فيه اللغات الثالث؛ أعين العسلُ اخلالُص عند اخلليل ، واألترجُّ عند األصمعيِّ ، ونقل أ: بالضمِّ : وقيل 
  .وهو الشراُب اخلالُص : ضمَّ امليم ، وفتحها ، وكسرها ، قال 

هو األترجُّ باحلبشة ، وقال : املائدة ، أو اخلمر ، يف لغة كندةن وقال ابن عباس : هو بالضم : وقال املفضلُ 
  .الزََّماْوَرد ، وقال عكرمةك كل شيء يقطع بالسكني : الضحاك 

، وإما } َوآَتْت كُلَّ َواِحَدٍة مِّْنُهنَّ ِسكِّيناً { : كُلَّ واحدٍة متكئاً؛ ويدلُّ له قوله : إما أن يريد » هلُنَّ ُمتَّكَئاً « : قوله و
  .اجلِْنَس : أن يريد 

لسكون ، قال فعلية من ا: والفراء ، وأنكر األصمعي تأنثه ، والسكِّينةُ : تذكُر وتؤنث ، قاله الكسائي : والسِّكُني 
، إما } كُلَّ وَاِحَدٍة مِّْنُهنَّ ِسكِّيناً { أعطتْ : ، أي » وأتتْ « : ُسمي به إلزالة حركِة املذُبوحِ بِه ، فقوله : الراغب 

ألجل الفواكه ، أو ألجل قطع اللحم ، مث أمرت يوسف عليه الصالة والسالم بأن خيرج عليهن ، وأنه عليه الصالة 
  .خمالفتها؛ خوفاً منها  والسالم ما قدر على

: أعظمنُه ، ودهشن من حسنه ، وقيل » أكْبَرَنُه « ، الظاهُر أنَّ اهلاء ضمُري يوسف ، ومعىن } فَلَمَّا َرأَْيَنُه أَكَْبْرَنهُ { 
  .هي هاُء السكِت؛ قال الزخمشري 

دخلت يف : إذا حاضْت ، وحقيقته :  أكربت املرأةُ: ِحْضَن ، واهلاُء للسَّكِت؛ يقال : مبعىن » أكَْبْرنَ « : وقيل 
الطويل : [ الكربِح ألهنا باحليض خترج عن حدَّ الصِّغر إىل الكربِ؛ فإنَّ أبا الطَّيب رمحه اهللا أخذ من هذا التفسري قوله 

[  
  فإنّْ لُْحَت حاضتْ يف اخلُدورِ العَواِتق... َخِف اهللا واْستْر ذَا اجلَمالَ بُِبرقُعٍ  ٣٠٨٩

إنه أجراها جمرى هاء الضمري ، : سَّكِت ، يردُّه ضم اهلاِء ، ولو كانت للسكِت ، لسكننت وقد يقال وكون اهلاء لل
  .وأجرى الوصل جمرى الوقف يف إثباهتا 

وإمجاع القراء على ضم اهلاء يف الوصل ، دليلٌ على أهنا ليست هاء السَّكت ، إذا لو « : قال أبو حيَّان رمحه اهللا 
  .» فكان من أجرى الوصل جمرى الوقف مل يضّم اهلاء كانت هاء السَّكت ، 

، وقد تقدَّم حتقيُق هذا يف » وهاُء السَّكت قد حترك حبركِة هاء الضمري؛ إجراًء هلا جمراها « : قال شهاُب الدِّين 
  ]البسيط : [ األنعامِ ، وقد قالوا ذلك يف قول املتنّيب أيضاً 

« ، وجعلوها هاء السَّكنت وميكن أن يكون » قَلَْباُه « قإنه ُروي بضم اهلاء يف ... َشبُِم  واَحرَّ قَلَْباُه ِممَّْن قَلْبُه ٣٠٩٠
أكربن اإلكبار : مبعىن حضن ، وال تكون اهلاء للسكت؛ بل جتعل ضمرياً للمصدر املدلول عليه بفعله ، أي » أكَْبْرنَ 

  ]البسيط [ ، وأنشدوا على أنَّ اإلكبار مبعىن احليضِ ، قوله 
  يَأِتي النِّساًء إذَا أكَْبْرنَ إكَْبارَا... َيأِتي النِّساَء على أطْهَارِهنَّ َوالَك  ٣٠٩١

  .البيت مصنوٌع : قال الطربيُّ 
  فصل يف صفة يوسف اخللقية

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال : روى أبو سعيد اخلدريُّ رضي اهللا عنه 



  .» سَّماء يُوسَف ، كالقَمرِ لْيلةَ الَبْدرِ رَأْيُت ليلةُ أْسرِيَ بِي إىل ال« 
كان يوسُف عليه الصالة والسالم إذا َسار يف أزِقََِّة ِمصر ُيرى َتأللُوء وْجهِه على « : وقال إسحاُق بُن أيب فروة 

  .» اجلُدراِن ، كَما ُيَرى ُنوُر الشَّمس يف املاِء َعلْيَها 
  .» فََمرْرُت بُيوسَف فإذَا ُهَو قَْد أْعِطي َشطْرَ احلُسنِ « :  وقال عليه الصالة والسالم يف حديث اإلسراء

  .معناه أنه كان على النِّصِف من حسن آدم صلوات اهللا وسالمه عليه : قال العلماُء رضي اهللا عنهم 
ْحسَنب أنَّهن يقطِّْعَن األرتَج ، َهاهلُّن أمره إنَُّهن من دْهشتهِنَّ ، وحيْرِتهنَّ؛ قطَّعن أْيديُهنَّ ، وُهنَّ َي« : قال أبو العالية 

  .» ومل جيدن األلَم؛ لشغلِ قلوهبنَّ بيوسف 
  .ما أْحَسْسَن إال بالدَِّمن وذلك كنايةٌ عن اجلرحِ ، ال أنَّهن ابنَّ أيديهنَّ ، كما قال قتادة : وقال جماهٌد 

حديدها؛ فكانت تأخذُ اجلانب احلادِّ  إهنن ملا دهشن ، صارت املرأةُ منهن حبيثُ ال متيز نصاب السِّكني من: وقيل 
  .من تلك السكينة بكفِّها؛ فكان حتصل تلك اجلراحةُ بكفها 

  .ما تت مجاعةٌ منهن : قال وهٌب 
وعندي أنَُّه حيتملُ وجهاً آخر ، وهو أهننَّ إنَّما أكربنه؛ ألنَّهن رأين عليه ُنور النبوَّة ، وهباء الرِّسالة : قال ابن اخلطيب 

ضوع ، واإلنابة ، وشاهدنَ منه معاين اهلْيَبة ، والسكينة ، وهي عدُم االلتفاتِ إىل املطُعومِ املنكُوحِ ، وعدم وآثار اخل
االعتداِد هبنَّ ، واقراِن هذه اهليبة اإلهلية ، بذلك اجلمال العظيم ، فَتعجنب من تلك احلالِة ، فال جرم أكربنه ، 

  .بهن ، وهذا عندي أوىل وعظمنُه ، ووقع الرُّعُب واملهابة يف قول
؟ وكيف تصري هذه احلالة عذراً هلا يف » فَذلكُنَّ الَّذي ملتنَّين فيه « : كيف يطابُق على هذا التَّأويل قوله : فإن قيل 

  .قوَّة العشق ، وإفراط احملبَّة؟ 
ذه السريةُ امللكية الطَّاهرة هذا اخللق العجيب انضمَّ إليه ه: تقرر أن احملُبوب متبوع ، فكأنَّها قالت هلُنَّ : قلت 

فحسنه يوجب احلب الشَّديد ، والسِّرية امللكية توجب اليأَس عن الوصول إليه ، فلهذا وقعت يف احملبَّة . املطهرة 
  .} َما هذا َبَشراً إِنْ هاذآ إِالَّ َملٌَك كَرِميٌ { : واحلسرِة ، وهذا التأويل أحسُن ، ويؤيده قوهلم 

عدَّها النحويون من األدواِت املترددة بني احلرفية والفعلية ، فإن جرَّت ، فهي حرٌف ، وإن »  َحاَشا ِهللا« : قوله 
« : نصبت ، فهي فعلٌ ، هي من أدوات االستثناء ، ومل يعرف سيبويه فعليَّتها ، وعرفها غريه ، وحكوا عن العرب 

  ]الوافر : [ بالنصب ، وأنشدوا » ، وابن أيب األْصَبعِ غَفََر اُهللا ِلي ، وِلَمْن َسِمَع ُدعاِئي ، َحاَشا الشَّيطانَ 
  ُبُحوراً ال ُتكدُِّرها الدِّالُء... َحَشا َرْهطَ النيبِّ فإنَّ ِمنُهْم  ٣٠٩٢
  .كما سيأيت » حَاَشا « لغة يف » َحَشا « ، و » َرْهطَ « بنصب 

: [ أساء القوم حَاَشى زَيٍد ، وقال : تقول كلمةٌ تفيد التنزيه ، يف باب االستثناء ، » َحاَشى « : قال الزخمشري 
  ]الكامل 
  َضنا َعنِ املَلَْحاِة والشَّْتمِ... َحاَشى أبِي ثَوَْبانَ إنَّ بِه  ٣٠٩٣

براءة اهللا ، وتنزيه اهللا ، وهي : وهي حرٌف من حروف اجلرِّ؛ فوضعت موضع التنزيه ، والرباءٍة ، فمعىن حاشا ِهللا 
  .قراءة ابن مسعوٍد 

قَاَم : وما ذكر أهنا تفيد التنزيه يف باب االستثناء ، غري معروٍف عند النحويني ، ال فرق يف قولك : أبو حيَّان قال 
أساء القوم حاشا زيد ، وفهم من هذا التمثيل براءة زيٍد من : القوُم إالَّ زيداًن وقَاَم القْوُم َحاَشا زْيد وملَّا مثل بقوله 

  ]الكامل : [ منها يف كل موضعٍ ، وأما ما أنشده من قوله اإلساءِةن جعل ذلك مستفاداً 



  .البيت ... َحاَشا إبِي ثَوْبانَ 
: [ فهكذا ينشدُه ابن عطيَّة ، وأكثر النحاة ، وهو بيٌت ركَّبوا فيه صدر بيٍت على عجز آخر من بيتني ، ومها 

  ]الكامل 
  َبكَْمٍة فَدْمِثَْوبانَ لَْيَس بِ... َحاَشى أبِي ثَوْبانَ إنَّ أَبا  ٣٠٩٤

  ضنا عن املَلَْحاِة والشَّْتمِ... َعمرو بنِ َعْبِد اِهللا إنَّ بِِه 
ومل ينكروه؛ وإمنا مل يذكروه يف « إنَّ املعىن الذي ذكره الزخمشريُّ ال يعرفه النحاة » : قوله « : قال شهاُب الدِّين 
ال يكُونُ « ، و » لَْيَس « ، وملا ذكروا مع أدوات االستنثاِء  صناعة األلفاظ دون املعاين» فَنِّهِْم : كتبهم؛ ألنَّ غالب 

يف اإلخراج ، وذلك ال َيْمَنع من زيادة معىن يف » إالَّ « إذ مرادهم مساواهتا ل . ، مل يذكروا معانيها » غَْير « و » 
  .« تلك األدوات 

ألن حرف : بعدها حرف جرٍّ كاآلية الكرميةن قالوا  أنَّها تتعُني فعليتها ، إذا وقع: وزعم املربُد ، وغريه كابن عطيَّة 
  ]الوافر : [ اجلرِّ ال يدخل على مثله إال تأكيداً؛ كقوله 

  َوال ِلَما بِهِْم أَبداً دَواُء. . ...  ٣٠٩٥
  ]الطويل : [ وقول اآلخر 

  .. . . .فأْصَبحَن ال َيسْألَنُه َعن بَِما بِِه  ٣٠٩٦
جارٌّ وجمروٌر ، متعلق بالفعل قبله ، « ِهللا » حَاَشى يوسف ، و : مري يوسف ، أي فيتعيَّن أن يكون فعالً فاعله ض

َحاَشا يوسف أن ُيقارَِف ما رمته به؛ لطاعة اهللا ، وملكانه منه ، أو لترفيع اهللا أن يرمى مبا : والالم تفيد العلَّة ، أي 
  .َجاَنَب املعصية؟ ألجل اهللا : رمتُه به ، أي 

يف اآلية الكرمية ، ليست حرفاً وال فعالً وإنَّما هي اسم مصدر بدلٌ من « َحاَشا » بأنَّ : ذلك  وأجاب النَّاُس عن
تنزيهاً ِهللا ، وبراءة له ، وإمنا مل ينون؛ مراعاة ألصله الذي نقل منه ، وهو احلرف ، أال : اللفِظ بفعله؛ كأنه قيل 

فلم يثبتوا ألفه مع « ِمن عليه » : مساً ، ومل يعربوه ، وقالوا ا« َعْن » فجعلوا « ِمْن َعْن َيِمينه » : تراهم قالوا 
َعلى مع املضمر؛ مراعاة ألصلها ، كذا أجاب الزخمشريُّ ، » على بنائه ، وقلبوا ألف « َعْن » الضمر بل أبقوا 

نقل من احلرفيَّة ، إىل  فيقتضي أنه» مراعاة ألصله « : وتابعه أبو حيَّان ، ومل َيعُز لُه اجلواب ، وفيه نظٌر؛ أما قوله 
اإلعراُب ، : االمسية ، وليس ذلك إالَّ يف جانب األعالم ، يعين أهنم ُيسّمون الشَّخص باحلرِف ، وهلم ذلك مذهبان 

  .جيعلونه امساً ، فهذا غري معروف : أما أهنَم ينقلون احلرف إىل االسم ، أي . احلكايةٌ 

حال كوهنا امساً بنيت ، لشبهها باحلرف يف » َعْن « ال يفيده ذلك؛ ألنَّ ف» َعلَى « ، و » َعْن « وأما استشهاده ب 
مع الضمري ، فال داللة فيه؛ ألنَّا عهدنا » َعلَى « الوضع على حرفني ، ال أنَّها باقيةٌ على بنائها ، وأما قلب ألف 

اجلواب عن قراءة العامَّة ، وأهنا  الذي يظهرُ يف: ذلك ، فيما هو ثابُت االمسية باالتفاق كالذي ، واألوىل أن يقال 
منصوباً منوناً ، ولكنهم أبدلوا التنوين ألفاً؛ » َحاشاً ِهللا « : اسٌم منصوٌب كما تقدم ، ويدلُّ عليه قراءة أيب السَّمال 

، كما يبدلونه يف الوقف ، مث إهنم أجروا الوصل جمرى الوقف ، كما فعلوا ذلك يف مواضع كثريٍة ، تقدم منها جلمةٌ 
  .وسيأيت مثلها ، إن شاء اهللا تعاىل 

يف ح الِ حرفيَّتها ، لفظاً » َحاَشا « يف حال امسيتها؛ لشبهها ب » َحاَشا « بل ُبنَِيْت : يف اجلواب عن ذلك : وقيل 
  .ملا ذكرناه » َعلَى « ، و » َعْن « ومعىن ، كما ُبنَيْت 

  .ه الشِّعر إنَّ الالم زائدة ، وهذا ضعيف جدا باب: وقال بعضهم 



  ]البسيط : [ واستدلَّ املربد وأتباعه على فعليتها ، مبجيء املضارع منها؛ قال النَّابغة الذبياينُّ 
  َوال أَحاِشى من األقْوامِ من أَحِد... َوال أَرى فَاِعالً يف النَّاسِ ُيْشبِهُه  ٣٠٩٧

  .، ال حمالة  تصرف الكلمِة من املاضي إىل املستقبل ، دليلٌ على فعليتها: قالوا 
: سوَّفت بزيٍد ، ولو كيت له ، أي : بأنَّ ذلك مأخوذٌ من لفظ احلرف؛ كما قالوا : وقد أجاب اجلمهور عن ذلك 

  .لو كان ، ولو كان ، وهذا من ذلك ، وهو حمتملٌ : سوف أفعل ، وقلت له : قلت له 
من أن يكون « َحاَشى هللاِ » لُوا َحاَشى يف قوله ال َتْخ« : وممن رجح جانب الفعلية ، أبو علي الفارسي رمحه اهللا قال 

احلرف اجلارُّ يف االستثناِء ، أو يكون فعالً على فاعل ، وال جيوز أن يكون احلرف اجلار؛ ألنه ال يدخل على مثله؛ 
  .ية الذي يراد به الناح« احلََشا » وألن احلروف ال حيذف منها ، إذا مل يكن فيها تضعيٌف ، فثبت أنه فاعلٌ من 

: بعد من هذا األمر؛ هللا ، أي : يوسف ، والتقدير « حَاَشى » يف ناحية ، وفاعل : أنه صار يف حشا ، أي : واملعىن 
  .» خلوفِه 
  .ُمسلٌَّم ، ولكن ليس هو هنا حرُف جرِّ ، كما تقدم تقريره » حرُف اجلرِّ ال يدخل على مثله « : فقوله 
إذا ُجرَّ هبا ، » ُمْنذُ « يف » ُمذْ « : ، ممنوٌع ، ويدل له قوهلم » ا كان ُمَضعَّفاً ال حيذُف من احلرفِ إال إذ« : وقوله 

وهذا مقرٌر » ُمَنْيذ « بالنون ، تصغريها على » منذ « : ويدلَّ على أنَّ أصلها : فحذفوا عينها وال تضعيف ، قالوا 
  .يف بابه 

ِء ، وألفٌ بعد الشني ، يف كلميت هذه السورة وصالً ، بألفني الٌف بعد احلا» حَاَشا « : وقرأ أبو عمرو وحده 
  .وحيذفها وقفاً؛ اتباعاً للرسم ، كما سيأيت ، والباقون حبذف األلف األخرية؛ وصالً ، ووقفاً 

فإهنم ابتعوا يف ذلك الرسم ، وملا طال : فأما قراءة أب عمرو ، فإنه جاء فيها بالكلمِة على أصلها ، وأما الباقون 
  .حسن ختفيفه باحلذف ، وال سيَّما على قول من يدَّعي فعليتها ، كالفارسّي  اللفظُ ،

ملْ َيُك ، َوال أْدرِ ، وأَصاَب النَّاس جهٌد ، ولو َتَر ما أْهلَ َمكَّة ، وقوله : وأما حذفُ األلف ، فعلى « : قال الفارسي 
  ]الرجز : [ 

وقال . » لَْم يكن ، وال أْدرِي ، ولو ترى ، ووصَّاين : ُرؤبة ، يريد يف شعر ... وصَّانِي الَعجَّاُج ِفيَما َوصَّين  ٣٠٩٨
بغري ألف ، واآلخرى » حَاشَ هللا « رأيتها يف الذي يقال له إنه اإلماُم مصحف عثمان رضي اهللا عنه : أبو عبيدة 

  .مثلها 
ُترجَّح هذه : عبيد ، والكسائي فعلى ما قال أُبوا : قالوا . أنه رآها يف مصحف عبداهللا ، كذلك : وحكى الكسائيُّ 

  .القراءةُ ، وألن عليها ستةٌ من السبعِة 
َحاَشى زَْيداً « وِمَن العرب من يقول : أن اإلمتام لغةُ بعض العرب ، واحلذف لغة أهل احلجاز ، قال : ونقل الفراء 

  .لغة أهل احلجازِ مُرجحةٌ عندهم أنَّ اللغات الثالثة مسموعةٌ ولكنَّ : ، فقد نقل الفراء » َحَشى لزيٍد « أراد » 
حبذف األلفني ، وقد تقدم أنَّ الفراء حكاها لغة عن بعض العرب؛ وعليه » ِحَشى هللاِ « وقرأ األعمش ، يف طائفة 

  ]الوافر : [ قوله 
  . .. .َحَشى َرْهطَ النَّيبِّ  ٣٠٩٩
  .لبيت 

  :وجهان  جبر اجلاللِة ، وفيها» حَاَشى اهللاِ « : وقرأ أيب ، وعبد اهللا 
  .أن تكون امساً مضافاً للجاللة ، حنو سبحان اهللا ، وهو اختياُر الزخمشريِّ : أحدمها 



  .أنه حرف استنثاٍء ، جر به ما بعده؛ وإليه ذهب الفارسيُّ : والثاين 
االسم املعظَّم ،  حرف جرِّ مُراداً به االستثناء ، نظٌر ، إذْ مل يتقدم يف الكالم شيٌء يستثىن منه» حَاَشا « : ويف جعله 

قام القوُم حَاَشا زيٍد ، واعلم أنَّ النحويني ملا ذكروا هذا احلرف ، جعلوه من املتردِّد بني الفعلية ، واحلرفية : خبالف 
، وهذا عند من أثبت حرفيته ، وكان ينبغي أن » َعَد « و » َخالَ « كما عند من أثبت فعلّيته ، وجعله يف ذلك ك 

« يتكون حرف جرٍّ يف : فقالوا » َعلَى « بني االمسية ، والفعلية ، واحلرفية ، كما فعلوا ذلك يف  يذكروه من املتردد
  ]الطويل : [ ، وفعالً يف قوله » ِمْن َعلْيه « : ، وامساً يف قوله » َعلَْك 
  . . .َعالَ َزْيُدَنا يْوَم النَّقَا  ٣١٠٠

، حال كوهنا غري فعلٍ؛ بدليل أنَّ األلف » َعلَى « كوهنا فعالً غُري حال » َعالَ « أنَّ : وإن كان فيه نظٌر ، تلخيصه 
  .الفعلية منقلبةٌ عن واوٍ ، ويدخلها التصريُف ، واالشتقاُق دون ذينك 

يف قراءة العامَّة امساً ، لذكر ذلك النحويون عند » حَاَشا « لو كان : وقد يتعلق من ينتصر للفارسي هبذا ، فيقول 
  .فية ، والفعلية ، فلمَّا مل يذكروه ، دلَّ على عدم امسيتها ترددها بني احلر

بسكون الشني ، وصالً ووقفاً ، كأنه أجرى الوصل جمرى الوقف ، ونقل ابن عطية عن » َحاشْ « : وقرأ احلسن 
ىل ذلك ، ما  يعين أنه قرأ حبذف األلف األخريِة ، ويدلُّ» َحاَشا « قال حمذوفاً من » حَاَش اإلله « : احلسن أنه قرأ 

. وهذا يدلُّ على أنه حرف جرٍّ ، جير به ما بعده : مث قال » حبذف األلف « : صرَّح به صاحُب اللوامح ، فإنه قال 
» حَاَش « املبعوُد ، وحذف األلف من : فإنه فكَّه عن اإلدغام ، وهو مصدرٌ أقيم مقام املفعول ، ومعناه : فأما اإلله 

  .؛ للتخفيف 
يف قراءة احلسنِ ، « َحاَشا » من أنَّ األلف يف : وهذا الذي قاله ابن عطية ، وصاحب اللوامح « : ن قال أبو حيَّا

حمذوفةٌ ، ال يتعيَّن إالَّ أن ينقل عنه أنه يقف يف هذه القراءة بسكون الشِّني ، فإنه مل ينقل عنه يف ذلك شيء ، 
حاشا اإلله ، مث نقل فحذف اهلمزة ، وحرَّك الالم  :فاحتمل أن تكون األلف حذفت؛ اللتقاء الساكنني ، واألصل 

ولو اعتد باحلركة مل حيذف « خيشى اإلله » حبركتها ، ومل يعتدَّ هبذا التحريك؛ ألنه عارٌض ، كما حتذف يف حنو 
  .» األلف 

بأنه سكَّن الظاهر أن احلسن يقف يف هذه القراءة بسكون الشِّني ، ويستأنس له ، : قال شهاُب الدِّين رمحه اهللا 
الشني يف الراوية اآلخرى عنه ، فلما جيء بشيٍء حمتمل ، ينبغي أن حيمل على ما خرج به ، وقول صاحب اللّوامح 

وهذا يدلُّ على أنه حرف جرٍّ جبرُّ به ما بعده ، ال يصحُّ؛ ملا تقدم من أنَّه لو كان حرف جرٍّ ، لكان ُمستثىن به ، : 
  .وره ومل يتقدم ما ُيسْتثىن منه مبجر

َرعْياً لزيد « ، و » َسقْياً لََك « واعلم أنَّ الالم الداخلة على اجلاللة ، متعلقةٌ مبحذوٍف على سبيل البياِن ، كهي يف 
؛ ألهنا فعلٌ صريٌح ، وقد تقدَّم أن » َحاَشى « فإهنا متعلقةٌ بنفس : عند اجلمهور ، وأما عند املربد ، والفارسي » 

  .بعضهم يرى زيادهتا 
تنزَّه اهللا تعاىل عن العجز ، حيث قدر على خلق مجيلٍ مثله ، : أي » حَاَشى هللا « : معىن قوله : املفسِّرون  قال

  .وقيلك معاذ اهللا أن يكون هذا بشراً 
 على اللغة اجلازيَّة وهي اللغة الفُْصَحى ، ولغة متيم اإلمهالُ ، وقد» ما « العامة على إعمال » َما َهذا بشراً « : قوله 

  ]الكامل : [ ، وما أنشده عليه من قوله ]  ٨: البقرة [ تقدَّم ختفيف هذا ، أول البقرة 
  .. . .وأنا النذيُر َحبرٍَّة ُمْسودٍة  ٣١٠١



  .البيتني 
بشرٌ « ومن قرأ على سليقته من بين متيمٍ ، قرأ : أنه مل يقرأ أحٌد إالَّ بلغة احلجاز ، وقال الزخمشري : ونقل ابن عطيَّة 

  .بالرفع ، وهي قراءة ابن مسعوٍد  »
بفتح الباِء على أهنا كلمةٌ واحدةٌ ، ونصب » َبَشرا « : وقرأ العامة . فادعاُء ابن عطية ، أنه مل يقرأ به ، غري مسلم 

  .بِبَشرٍ : ينزع حرفِ اخلفض ، أّي 

فهما » ِشَرى « خلت على بكسر الباء ، وهي باُء جرَّ ، د» بِشَرى « : وقرأ احلسن ، وأبو احلويرث احلنفي 
  :كلمتان ، جارٌّ وجمروٌر ، وفيها تأويالت 

  .» َضَرَب األمريِ « ما هذا ُمبْشتََرى ، فوضع املصدر موضع املفعول به ، ك : أحدمها 
  .ما هذا مبباع ، فهو أيضاً مصدٌر واقٌع موقع املفعول به ، إالَّ أنَّ املعىن خمتلٌف : الثاين 

نٍ ، يعنني أنه أرفُع من أن جيري عليه شيٌء من هذه األشياء ، وروى عبدُ الوارث ، عن أيب ما هذا بثم: الثالث 
بكسر الالم ، واحد امللوِك ، نفو عنه ذُلَّ » َمِلك « عمرو كقراءة احلسن ، وأيب احلويرث ، إالَّ أنه قرأ عنه إال 

  .لالم عن احلسنِ ، وأيب احلَُوْيرث كْسَر ا: املماليك ، وأثبتوا له عزَّ املُلوِك ، وذكر ابُن عطية 
بكسر الالم ، كأنه فهم أنَّ من قرأ بكسرِ الباِء ، وقرأ بكسرِ الالم » َمِلك « وعلى هذا قُرىء : وقال أبو البقاِء 

لْ أيضاً؛ للمناسبة بني املعنيني ، ومل يذكر الزخمشريُّ هذه القراءة مع كسر الباء ألبتة؛ بل يفهم من كالمه أنَّه مل يط
هذا « : ، تقول » إنْ َهذَا إالَّ ملٌك كَرٌمي « ما هو بعبٍد مملوِك لئيمٍ ، : وقُرِىء ما هذا بِِشَرى أي : عليها ، فإنه قال 

والقراءةُ هي األوىل؛ « حاصلٌ بِشَرى ، مبعىن ُمْشتَرى ، وتقولك هذا لك بِشَرى ، أو بِِكَرى : ، أي » بِشَرى 
  .« َمِلك » ل « َبَشر » ملوافقتها املصحف ، ومطابقة 

لرسم « ُبشَْرى » باأللِف ، ال بالياِء ، ولو كان املعىن على « َبَشراً » : يعين أنَّ الرَّسم « ملوافقتها املصحف » قوله 
  .، دليلٌ على أنه مل يطلع على كسرِ الالمِ ، فضالً عمن قرأ بكسرِ الباِء « وُمطاَبقة بشراً امللك » : بالياِء ، وقوله 

  فصل
  :وجهان } َما هذا َبشَراً إِنْ هاذآ إِالَّ َملٌَك كَرٌِمي { : يف معىن قوله 

ألنه تعاىل ركب يف الطبائع أنَّ ال حيَّ أحسُن من امللِك : أن املقصود منه إثباُت احلسن العظيم له ، قالوا : أشهرمها 
طَلُْعَها كَأَنَُّه ُرءُوُس الشياطني { : صفة شجرٍة جهنَّم ، كما ركَّب فيها أنَّ ال حيَّ أقبُح من الشَّيطان ، ولذلك قال يف 

وذلك ملا تقرَّر يف الطبائع ، أنَّ أقبح األشياِء ، هو الشيطانُ ، فكذا هاهنا ، تقرَّر يف الطبائع ]  ٦٥: الصافات [ } 
، ال جرم شبَّهنهُ بامللك ، أنَّ أحسن األشياِء ، هو امللُك ، فلما أرادت النسوةُ املبالغة يف وصفِ يوسف يف احلسنِ 

  .على اهللا من املالئكة « إنْ َهذَا إالَّ َملٌك كَرٌِمي » : وقلن 
وهو األقرُب عندي ، أن املشهور عند اجلمهور ، أنَّ املالئكة مطهَّرون عن : قال ابُن اخلطيب : والوجه الثاين 

مهم توحيد اهللا ، وشراهبم الثناُء على اهللا ، مث بواعِث الشهوِة ، وحوادث الغضب ، ونوازع الوهم ، واخليال ، فطعا
ما : إنَّ النسوة ملا رأين يوسف ، مل يلتفْت إليهن ، ورأين عليه هيبة النُّبوِة ، وَهْيبة الرسالِة ، وسيما الطَّهارة ، قلن 

فإن كان : ئكة ، فإن قالوا رأينا فيه أثراً من الشَّهوة ، وال شيئاً من البشرية ، وال صفة من اإلنسانيِة ، ودخل يف املال
  .املراُد ما ذكرمت ، فكيف يتمهُد ُعذٌْر املرأِة عند النسوِة؟ فاجلواب قد سبق 



  فصل فيمن احتج باآلية على أن امللك أفضل من البشر
ال شك أهنن إمنا ذكرن هذا الكالم يف مع رض تعظيم : احتج القائلون بأ امللك أفضلُ من البشر هبذه اآلية فقالوا 

يوسف صلوات اهللا وسالمه عليه ، فوجب أم يكون إ خراجه من البشرية ، وإدخاله يف امللكيِّة ، سبباً لتعظيم شأنه ، 
  .وإعالء مرتبتة ، وإمنا يكون كذلك ، إذا كان امللك أعلى حاالً من البشر 

مال ُحْسنِ الباطنِ الذي هو اخللق ال خلُوا إما أن يكون املقصودُ بيان كماله يف احلسنِ الظاهر ، أو بيان ك: مث نقول 
  :الباطن ، واألول باطلٌ لوجهني 

  .أهنن وصفنه بكونه كرمياً؛ حبسب األخالق الباطنة ، ال حبسب اخللقِة الظاهرة : األول 
ضب أنا نعلُم بالضرورة أنَّ وجه اإلنسان ال يشبه وجوه املالئكِة ألبتة ، وأما كونه بعيداً عن الشهوة ، والغ: والثاين 

، معرضاً عن اللَّذات اجلسمانية ، ُمتوجِّهاً إىل عبوديِة اهللا ، مستغرق القلبِ والرُّوحِ ، فهو مشترٌك فيه بني اإلنسان 
  .الكاملِ ، وبني املالئكِة 

تشبيه اإلنساِن بامللِك ، يف األمرِ الذي حصلت املشاهبةُ فيه على سبيلِ احلقيقة ، أوىل من : إذا ثبت هذا فنقول 
يهه بامللك فيما مل حتصل فيه املشاهبة ألبتة؛ فثبت أن تشبيه يوسف بامللك يف هذه اآلية ، إنَّما وقع يف اخلُلق تشب

الباطن ، ال يف الصُّورة الظاهرِة ، وإذا كان كذلك ، وجب أن يكون امللك أعلى حاالً من اإلنسان يف هذه الفضائل 
.  

ه ، أشارت إليه إشارة البعيد ، وإن كان حاضراً؛ تعظيماً له ، ورفعاً منه مبتدأ ، واملوصول خرب» فَذِلكُنَّ « : قوله 
  .لُتظهَر عذرها يف شغفها 

عائٌد « ِفيِه » إشارةٌ إىل حبِّ يوسف عليه الصالة والسالم والضمري يف « ذَِلَك » أن يكون « : وجوَّز ابُن عطية 
  .» ابه إشارةً إىل غَائبٍ على ب« ذَِلَك » على احلبِّ ، فيكون 

  .البَعيَِد ، وإال فاإلشارةُ ال تكون إالَّ حلاضرٍ ُمطلقاً : يعىن بالغائب 
  .» إىل يوسف بعد انصرافه من اجمللسِ « ذَِلَك » أشارت بصيغةِ « : وقال ابن األنباري 

وفعن يف تلك الدَّهشة ، قالت إهنا َعشقَْت عْبَدها الكْنَعاينَّ ، فلمَّا رأينه ، : إنَّ النسوة كُنَّ قلن « : وقال الزخمشري 
أنكَّن مل تصورنه حبقِّ صورهتن فلو حصلت يف : هذا الذي رأيتموُه ، هو العبد الكنعاين الذي ملُُتنَّنِي فيه ، يعين : 

  .» خيالكُنَّ صُرتُه ، لتركنت هذه املالمةً 
ولقَْد َراوَدُتُه { : قة احلال؛ فقالت واعلم أهنا ملا أظهرت عذرها عند النسوة ، يف شدَّة حمبَّتها له ، كشف عن حقي

  .وهذا تصريٌح بأنه عليه الصالة واسالم كان بريئاً من تلك التُّهمِة } َعْن َنفِسِه فاْسَتْعصَم 
  .بعد حلِّ السَّراويل » فاْستَْعصَم « : وقال السديُّ 

وذل أنَّها ! ةِ الباطلِة بنص الكتاب؟وما أدري ما الذي محله على إحلاقِ هذه الزيادِة الفَاسد« : قال ابن اخلطيب 
فامتنع ، وإمنا صرَّحت به؛ ألهنا علمت أنه ال مالمة : أي } ولقَْد َراَودُتُه َعْن َنفِسِه فاْسَتْعصَم { : صرَّحْت مبا فعلت 

  .عليها منهنَّ ، وقد أصاهبنَّ ما أصاهبن ، من ُرؤيته 

  :يف هذه السني وجهان » فاْسَتْعصَم « : قوله 
واحٌد » اعْتَصَم « فاستعصم و » افَْتَعل « هنا مبعىن » اْسَتفَْعل « أهنا ليست على باهبا من الطلب ، بل : مها أحد

االستعصام بناُء للمبالغة يدلُّ على االمتناع البليغ ، والتحفُّظ الشَّديد ، كأنه يف عصمِة ، وهو « : وقال الزخمشريُّ 
اْستْمَسَك ، واْستْوَسَع الفتُق ، واسْتْجَمَع الرَّأُي ، واستفحل : منها ، وحنوه  جمتهٌد يف الزيادة فيها ، واالستزادة



معناه طَلَب الِعْصَمةَ ، « : فرّد السني إىل باهبا من الطلبِ ، وهو معّنى حسٌن ، ولذلك قال ابن عطية » اخلَطُْب 
« ، و » اعتصم « أنه موافٌق ل : » ْستَْعَصم ا« ذكره التَّصريفيَّون يف : قال أبو حيان » واْستْمَسَك هبا وعصاين 

يدلُّ على » اعَْتَصمَ « فيه للطلبِ؛ ألن » استعفل « وهذا أجوُد من جعل » افتعل « موافق ل : فيه » اْسَتفَْعلَ 
العصمة اعتصامه ، وطلُب املعصمِة ال يدلُّ على حصوهلا ، وأما أنه بناُء مبالغٍة يدلُّ على االجتهاِد يف االستزادة من 

» اْسَتْمسَك ، واسَْتْجَمَع الرأي ، واْستْوَسَع الفَْتُق ، ف « ، وأما » اْسَتفَْعلَ « ، فلم يذكر التصريفيون هذا املعىن ل 
فاسَتفَْعلَ » ف « اْستَفَْحلَ اخلَطُْب » امتسك ، واتسع ، واجتمع ، وأما : ، واملعىن « افَْتَعلَ » فيه ملوافقِة « اْسَتفَْعل 

  .« استَْتكَْرب وَتكبََّر » تفَحَّل اخلطب حنو : أي « َتفعَّل » موافقة ل  فيه« 
  :وجهان « َما » يف « َما آُمُرُه » : قوله 

  .مصدريةٌ : أحدمها 
  :حتتمل وجهني « آمُرُرُه » ، واهلاُء يف « َيفَْعل » : أهنا موصولةٌ ، وهي مفعولٌ هبا بقوله : والثاين 
  .املوصولة ، وإذا جعلناها مبعىن الذي « َما » العوُد على : أحدمها 

  .العوُد على يوسف : الثاين 
َما » : الضمُري يف : فإنْ قلت : مصدرية ، فإنه قال « ما » ومل جيوِّز الزخمشريُّ عودها على يوسف إال إذا جعلت 

مُر به ، فحذف اجلار؛ كما يف ما آ: بل إىل املوصول ، واملعىن : راجٌع إىل املوصول أم إىل يوسف؟ قلُت « آُمُرُه 
  ]البسيط : [ قوله 

  . . .أَمْرُتكَ اخلَْيَر  ٣١٠٢
موجُب أمري ، : ولئْن مل يفعل أمري إيَّاه ، أي : مصدرية ، فيعود على يوسف ، ومعناه « ما » وجيوز أن جتعل 

  .» وُمقَْتَضاُه 
  .ضمري يوسف عليه السالم  ما آمره به ، وهو: وعلى هذا ، فاملفعولُ األول حمذوٌف ، تقديره 

، ويقفون عليها باأللف؛ إجراًء هلا جمرى التنوين ، ولذلك » ولَيكُوناً « قرأ العامة يتخفيف نون } َولََيكُوناً { : قوله 
هل تقومن؟ والنونُ املوجودة يف الوقف ، : هل تقومون؛ وهل تقومني؟ يف : حيذفوهنا بعد ضمٍة ، أو كسرٍة ، حنو 

رجعوا هبا عند عدم ما يقتضي حذفها ، وقد تقرر فيما تقدَّم أنَّ نون التوكيِد تثقَّلن وختفف ، والوقفُ  نونُ الرفع ،
باأللف؛ ألهنا خمففةٌ ، وهي شبيهةٌ بنون » ولَيكُوناً « : بالنُّوِن؛ ألنَّها مشددةٌ ، على قوله » لُيْسَجَننَّ « : على قوله 

  :رجال ، باأللف ، ومثله : جالً ، وإذا وقفت قلت رأيتُ ر: اإلعراب يف األمساْء؛ كقولك 

  ] . ١٥: العلق [ } لََنْسفَعاً بالناصية { 
من األذالَِّء ، وقرأت فرقة بتشديدها وفيها خمالفةٌ لسواِد املصحف؛ لكتبها فيه ألفاً؛ أل ، » ِمَن الصَّاغريَن « و 

  ]الطويل : [ الوقف عليها كذلك؛ كقوله 
  وال َتعُْبِد الشَّيطانَ واَهللا فاعُْبدَا... ْيَتاتِ ال َتقْربنََّها وإيَّاَك واملَ ٣١٠٣

  ]الطويل : [ فاْعُبدونْ ، فأبدهلا ألفاً ، وهو أحُد األقوالِ يف قول امرىء القيس : أي 
  .. ِقفَا َنْبِك  ٤١٠٤

  .وأجرى الوصل جمرى الوقف 



) ٣٣(ي إِلَْيِه َوإِلَّا َتصْرِْف َعنِّي كَْيَدُهنَّ أَْصبُ إِلَْيهِنَّ َوأَكُْن ِمَن الَْجاِهِلَني قَالَ َربِّ السِّْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّا َيْدعُونَنِ
  ) ٣٤(فَاْسَتَجاَب لَهُ َربُُّه فَصََرَف َعْنُه كَْيَدُهنَّ إِنَُّه ُهَو السَِّميعُ الَْعلِيُم 

املتكلم ، اجتزىء عنها باكسرة ، وهي الفصحى ، العامة على كسر الباء؛ ألنه مضاٌف لياء } َربِّ السجن { : قوله 
: احلبُسن واملعىن » السِّجُن « و » أَحبُّ « : بكسر السني ، ورفع النُّون ، على أنَّه مبتدأ ، واخلرب : » السِّجُن « و 

  .دخول السِّجنِ 
خفض باإلضافة ، » السِّجن « تدأ و مب» ربُّ « بضمِّ الباِء ، وجرِّ النون ، على أنَّ » ربُّ السِّجُن « : وقرأ بعضهم 

  .مالقاةُ صاحب السجن ، ومقاساته أحبُّ إيلَّ : خربه ، واملعىن : « وأَحبُّ 
بفتح السِّني : وقرأ عثمان ، ومواله طارق ، وزيد بن علي ، واملرهريُّ ، وابن أيب إسحاق ، وابن هرمز ، ويعقوب 

  .، ويف الباقي كالعامَّة 
] :  ٨: يوسف [ ، وقد تقدم « أَحبُّ » متعلٌق ب « إيلَّ » ، و ] إيلَّ [ احلبُس أحبُّ : أي مصدٌر ، : والسِّجُن 

  .وإنَّما هذان شرَّان ، فآثر أحد الشَّرينِ على اآلخر 
  فصل

ال مصحلة لك يف خمالفة أمرها ، وإالَّ وقعت يف السِّجنِ ويف : الظَّاهر أنَّ النسوة ملا مسعن هذا التهديد ، قلن له 
  :الصَّغار ، فعند ذلك اجتمع يف حقِّ يوسف ، أنواع الترغيب يف املوافقة 

  .كانت يف غاية احلسن « ُزلَْيَخا » أنَّ : أحدمها 
  .أهنا كانت على عزم أن تبذُل الكُّلَّ ليوسف ، إن طاوعها : والثاين 
طريقٍ غري طريقِ األخرى ، ومكرُ أن النسوة اجتمعن عليه ، وكلُّ واحدٍة منهم كانت ترغبه ، وختوفه ب: الثالث 

  .النساِء يف هذا الكتاب شديٌد 
  .أنه عليه الصالة والسالم كان خائفاً من شرِّها ، ومن إقدامها على قتله ، وإهالكه : الرابع 

فاجتمع يف حقِّه مجيع جهات الترغيب؛ على موافقتها ، ومجيع جهات التَّخويف؛ على خمالفتها ، فخاف صلى اهللا 
وسلم أن تؤثر هذه األسباب الكثرية فيه ، والوقوة البشريَّة ال تفي حبصول هذه القضية القوية؛ فعند ذلك عليه 

وقدَّم حمبته السِّجن وإن كانت معصية؛ ألهنا } َربِّ السجن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّا يدعونين إِلَْيِه { : التجأ إىل اهللا تعاىل وقال 
أحد قسمني ، كلِّ واحٍد منهما يضرُّ ، فارتكاُب اقلِّ الضررين أوىل؛ واألوىل  أخفُّ ، وذلك أنه مىت لزم ارتكاُب

  .باملرِء أن يسأل اهللا العافية 
  .وإمنا دعْته ُزلَْيَخا خاصَّة؟ « َيْدعُوننِي إلْيِه » : كيف قال : فإن قيل 
قيل إهنن مجيعاً دعونه إىل أنفُسهِنَّ ، أضافُه إليهنَّ؛ ُخروجاً من التصريح إىل التعريض ، وأراد اجلنس ، و: فاجلواب 

  .وقيل أراد ترغيبهّن له يف ُمطَاوعِتَها 
  فصل

رقَّ شوقُه ، والصَّْبوة : َصَبا َيْصُبو ، أي : قرأ العامة بتخفيف الباء ، من } َوإِالَّ َتصْرِْف َعنِّي كَْيَدُهنَّ أَْصبُ إِلَْيهِنَّ { 
َصَبا َيْصُبو : متيِلُ إىل نسيمها ورَْوِحَها ، يقال : ؛ ألن النُّفوَس تصبُّو إليها ، أي « الصََّبا » امليلُ إىل اهلوى ، ومنه : 

  .اللَّهو ، واللَّعب : َصَباًء وُصُبوا ، وَصبِيَ ُيصْبي َصباً ، والصَِّبا بالكسرة 
َصبَاَبةً ، فأنا صبٌّ ، والصَّباَبةُ « أُصبَّ » وقرأت فرقةٌ  رقَّةُ الشْوقِ ، وإفراطه؛ كأنه لفَْرطِ : بتشديدهخا من َصَبْيتُ 

  .ُحبِّه يَْنَصبُّ ِفيَما َيهَْواه كما يَنَصبُّ املَاُء 



  فصل
  .احتجُّوا هبذه اآليِة على أنَّ اإلنسان ال ينصرُف عن املعصية ، إالَّ إذا صرفه اهللا عنها 

أنَّ الداعي إىل الفعل ، : وتقريره . ع فيه ألن هذه اآلية تدلُّ على أنه إنْ مل يصرفه عن ذلك القبيح ، وق: قالوا 
والتْرِك ، إن استويا ، امتنع الفعل؛ ألن الفعل أحْد رجحان الطرفني ، ومَْرُجوحيَّة الطرِف اآلخرن وحصوهلما حال 

استواء الطرفني مجع بني النقيضني؛ وهو حمالٌ ، فإن حص الرجحانُ يف أحد الطرفني ، فذلك الرجحانُ ليس من 
من اهللا تعاىل ، فالصَّرُف عبارةٌ عن جعله َمْرجُوحاً؛ ألنه مىت : ، وإال لذهبت املراتب إىل غري هنايٍة ، بل نقول العبِد 

صار مَْرُجوحاً ، صار ممتنع الوقوع؛ ألن الوقوع رجحانٌ ، فلو وقع يف حالِ املرجوحِة ، حلصل الرجحان حال 
  .لنقيضني؛ وهو حمالٌ حصولِ املرجوحيَّة ، وهو مقتضى حصول اجلمع بني ا

  .فثبت هبذا أنَّ انصراف العبد عن القبيح ليس إال اهللا من اهللا 
مجيُع األسباب املرغِّبةِ يف املعصية ، وهو االنتفاُع باملالِ واجلاه ، والتَّمتُّع » يُوسَف « فإنَّه كان قد حصل يف : وأيضاً 

املعارضة لدواعي املعصيِة؛ إذْ لو مل حيصل هذا التعارُض ، باملطعومِ ، فقد فويْت دواعي الفعل ، وضعفت الدَّواعي 
أَْصبُ { حلصل الترجيُح للوقوع يف املعصية خالياً عما يعارضه؛ وذلك يوجُب وقوع الفعل ، وهو املراد من قوله 

  . وفيه دليلٌ على أنَّ املؤمن إذا ارتكب ذنباً ، يرتكبه عن جهالٍة} إِلَْيهِنَّ َوأَكُن مَِّن اجلاهلني 
؛ وذلك يدلُّ على أنَّ الصارف عنه ، هو } فََصَرَف َعْنُه كَْيَدُهنَّ { ، أجاب له ربُُّه ، } فاستجاب لَُه َربُّهُ { : قوله 

  .مبكرهن } العليم { لدعائه ، } إِنَُّه ُهَو السميع { اهللا تعاىل 

وََدَخلَ َمَعُه السِّْجَن فََتَياِن قَالَ أََحُدُهَما إِنِّي أََرانِي أَْعِصُر ) ٣٥(َحتَّى ِحنيٍ  ثُمَّ َبَدا لَُهْم ِمْن َبْعِد َما َرأَُوا الْآيَاِت لََيْسُجُننَُّه
قَالَ ) ٣٦( نَّا نََراَك ِمَن الُْمْحِسنَِنيَخْمًرا َوقَالَ الْآَخُر إِنِّي أََرانِي أَحِْملُ فَْوَق َرأِْسي ُخبًْزا َتأْكُلُ الطَّْيُر ِمْنُه َنبِّئَْنا بَِتأْوِيِلِه إِ

نِي رَبِّي إِنِّي َترَكُْت ِملَّةَ قَْومٍ لَا ُيْؤِمُنونَ بِاللَّهِ لَا يَأِْتيكَُما طََعاٌم ُتْرَزقَانِِه إِلَّا َنبَّأُْتكَُما بَِتأْوِيِلِه قَْبلَ أَنْ َيأِْتَيكَُما ذَِلكَُما ِممَّا َعلََّم
ُت ِملَّةَ آَباِئي إِبَْراهِيَم َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َما كَانَ لََنا أَنْ ُنشْرَِك بِاللَِّه ِمْن َشْيٍء َواتَّبَْع) ٣٧(َوُهْم بِالْآِخَرِة ُهْم كَاِفُرونَ 

قُونَ خَْيٌر َيا صَاحَِبيِ السِّْجنِ أَأَْربَاٌب ُمَتفَرِّ) ٣٨(ذَِلَك ِمْن فَْضلِ اللَِّه َعلَْيَنا َوَعلَى النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا َيْشكُُرونَ 
إِنِ  َما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدونِِه إِلَّا أَْسَماًء َسمَّْيُتُموَها أَنُْتْم َوآَباؤُكُْم َما أَْنَزلَ اللَُّه بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن) ٣٩(أَمِ اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر 

َيا َصاِحَبيِ السِّْجنِ أَمَّا ) ٤٠(كَ الدِّيُن الْقَيُِّم َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ الُْحكُْم إِلَّا ِللَِّه أََمَر أَلَّا َتعُْبُدوا إِلَّا إِيَّاُه ذَِل
َوقَالَ  )٤١(ي ِفيِه َتْستَفِْتَياِن أََحُدكَُما فََيْسِقي َربَُّه َخمًْرا َوأَمَّا الْآَخُر فَُيْصلَُب فََتأْكُلُ الطَّْيُر ِمْن رَأِْسِه قُِضَي الْأَْمرُ الَِّذ
  ) ٤٢(نِ بِْضَع ِسنَِني ِللَِّذي ظَنَّ أَنَّهُ َناجٍ مِْنُهَما اذْكُْرنِي ِعْندَ رَبَِّك فَأَْنَساُه الشَّْيطَانُ ذِكَْر َربِِّه فَلَبِثَ ِفي السِّْج

  :أربعةُ أوجه ] » بدا « فاعل [ ، يف } ثُمَّ َبَدا لَُهمْ { : قوله 
: ظهر هلم حبسُه؛ ويدلُّ على ذلك اللَّفظ ب : فتح السِّني ، أي » السَّْجن « أنَّه ضمٌري يعود على : أحسنها 
» يف قراءِة العامَّة ، وهو بطريقِ الالزمِ ، ولفظ « السَّْجن » يف قراءِة العامَّة ، وهو بطريقِ الالزمِ ، ولفظ « السِّْجن 
  .يف قراءة من فتح السني « السَّْجن 
بدا هلُم بداٌء ، وقد صرَّح الشاعُر به قول : ، أي « َبَدا » صدر املفهوم من الفعل؛ وهو أنَّ الفاعل ضمري امل: والثاين 

  ]الطويل : [ قوله 
  َبَدا لََك ِفي تِلَْك القَلُوصِ َبَداُء. ...  ٣١٠٥

  .هلم رأٌي : أنَّ الفاعل مضمٌر يدلُّ عليه السِّياُق ، أي : والثالث 



هي الفاعل ، وهذا من أصولِ الكوفيني ، وهذا يَقْتِضي إسناَد الفعلِ إىل « ْسجننَُّه لََي» أنَّ نفس اجلملة من : والرابع 
  .فعلٍ آخر؛ واتفق النحاة على أنَّ ذلك ال جيوٌز 

  .مثُّ بدا هلم سجنُه ، إالَّ أنه أقيَم هذا الفعل مقام ذلك االسم : ، مل يفذْ ألبتة ، فقدَّروا « َخَرجَ ضََرَب » : فإذا قلت 
اسٌم وخٌرب ، فعلمنا أنَّ كون الشيءِ « قائم » زيٌد قائٌم ، ف : االسُم قد يكون خرباً؛ كقولك : بُن اخلطيب قال ا

  :خرباً ، ال ينايف كونه خمرباً عنه ، ويف هذا الباب شكوٌك 
  .عنه  ، واملخرب عنه بأنَّه فعل هو ضرب ، فالفعل صار ُمْخرباً« ضََرَب فََعلَ » : أنَّا إذا قلنا : أحدها 

فعلى هذا التقدير؛ يلزم أن يكون املخرب عنه : املخرب عنه هو هذه الصيغةُ ، وهذه الصيغة اسم ، فنقول : فإن قالوا 
إن : املخرب عنه بأنه فعلٌ : بأنه فعل هو هذه الصيغة وهذه الصيغة اسم ، ال فعلٌ ، وذلك كذٌب باطلٌ ، بل نقول 

أنَّا أخربنا عن االسم بأنه فعلٌ ، : اإلخبار عنه ، وإن كان امساً ، كان معناه  كان فعالً ، فقد ثبت أنَّ الفعل يصحُّ
  .وذلك باطلٌ 

جواٌب لقسم حمذوٍف ، وذلك القسم : ؛ على قول اجلمهور « لَيْسُجُننَُّه » : غاية ملا قبله ، وقوله : « حتَّى » و 
واهللا ، : ظهر هلم كذا قائلني : على احلالِ ، أي  وجوابه معمولٌ لقولٍ مضمرٍ ، وذلك القول املضمر يف حملِّ نصبٍ

  .لَنْسُجننَّهُ حتَّى حنيٍ 
  :، بتاء اخلطاب ، وفيه تأويالن « لَتْسُجُننَُّه » : وقرأ احلسن 

  .أن يكون خاطب بعضهم بعضاً بذلك : أحدمها 
  .أن يكون ُخوطَب به العزيُز؛ تعظيماً له : والثاين 

عيناً ، وأقرأ هبا غريه ، فبلغ ذلك عمر بن اخلطَّاب « حتَّى » بإبدال حاِء « َعتَّى » : عنه وقرأ ابُن مسعودٍ رضي اهللا 
  .وإبدالُ احلاِء عيناً لغةٌ ُهذيلٍ « إنَّ َهذَا القُرآنَ نَزلَ بلُغِة قُريشٍ فأقْرىِء النَّاس بُغِتهِمْ » : رضي اهللا عنه فكتب إليه 

  فصل يف معىن اآلية
على اإلعراض عنه « ُيوسَف » ا للعزيزِ ، وأصحابه يف الرأي؛ وذلك أنَّهم أرادوا أن يقتصروا من أمر ثُمَّ َبَد: املعىن 

قدِّ القميصِ ، وكالم الشَّاِهد ، : من « يُوسَف » ، مث بدا هلم أن حيبسُوه من بعد ما رأوا اآلياِت الدَّالة على براءِة 
  .إىل ُمدٍَّة يرون فيَها رأيهم : « ْسجُُننَُّه حتَّى ِحنيٍ لَي» وقطع النساِء أيديهنَّ ، وذهابِ عقوهلنَّ 

: ِتْسع ِسنَني ، وقال الكليبُّ : إىل أن تنقطع قالة النَّاس ، قال عكرمةٌ : وقال عطاء عن ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنهم 
  .مخس سنني 

ي يف الناس؛ ُيْخربهم بأنِّي َراوْدُته عن نفسه إنَّ هذا العرباينَّ قد فَضحَنِ: قال السديُّك وذلك أنَّ املرأة قالت لزوجها 
  .، فإمَّا أن تأذن يل أن أخرج ، فأعتذَر إىل الناسِ ، وإما أن حتبسه ، فحبسه 

: يوسف [ } اذكرين ِعندَ رَبَِّك { : ِحَني َهمَّ هبا؛ فُسجَِن ، وحني قال : قال ابُن عبَّاس َعثَر ُيوسفُ ثالثَ عثراٍت 
: يوسف [ } إِنَّكُْم لََسارِقُونَ { : ، وحني قال إلخوته ]  ٤٢: يوسف [ } ِفي السجن بِْضعَ ِسنَِني فَلَبِثَ { ؛ ]  ٤٢
  ] . ٧٧: يوسف [ } قالوا إِن َيسْرِْق فَقَْد سََرَق أٌَخ لَُّه ِمن قَْبلُ { ؛ ]  ٧٠

  :لك األكرب مبصر مها غُالماِن للم: قيل ]  ٣٦: يوسف } َوَدَخلَ َمَعُه السجن فََتَيانَ { : قوله 
  .َخبَّاٌز ، صاحُب طعامه : أحدمها 
  .صاحُب َشرابه ، غضب امللُك عليهما فحَبَسُهما : واآلخر 

ُمسْتأنٌف ال حملَّ له ، وال جيوز أن يكون حاالً؛ ألهنما مل يقوال ذلك حال الدُّخولِ ، وال : » قَالَ أَحدُهَما « : قوله 



  .يف حمل نصبٍ بالقول : وما يف حيِّزه » إنِّي « ول ال َيئُولُ إىل الرؤيا ، و جائزٌ أن تكون مقدَّرة؛ ألنَّ الدخ
يف » أْعِصُر « : ُمتعدِّيةٌ ملفعولني عند بعضهم؛ إجراًء للحلمية جمرى العلمية؛ فتكون اجلملة من قوله : » أَرَانِي « و 

  .حملِّ املفعول الثاين ، ومن منع ، كانت عنده يف حملِّ احلالِ 
احللمية جمرى العلمية أيضاً يف احتاد فاعلها ، ومفعوهلا ضمريين متَّصلني؛ ومنه اآليةٌ الكرميةُ؛ فإنَّ الفاعل  وجرت

رأيتك يف املنام قائماً ، وزيٌد رآه قائماً : املفعول ُمتَّحدانِ يف املعىن؛ إذ مها للمتكلِّم ، ومها ضمريان متصالن ، ومثله 
رأيتك يف املنام قائماً ، وزيدٌ رآه قائماًن وال جيوُز ذلك يف غري ما : متصالن ، ومثله  ، وال للمتكلِّم ، ومها ضمريان

  .ذكر 
أكْرْمُت َنفِْسي ، أو : ؛ فإ ، أردت بذلك ، قل » زيدٌ أكْرَمُه « ، وال » أكرمَتك « ، وال » أكَْرمتُنِي « : ال تقول 

  .قَْد تقدَّم حتقيق ذلك إيَّاك ونفسُه ، و] أكَْرْمَت [ إيَّاي ونفسَك ، أْو 
إِذْ يُرِيكَُهُم اهللا ِفي َمَناِمكَ { : وإذا دخلت مهزةٌ النقل على هذه احللمية ، تعدت لثالٍث ، وتقدم هذا يف قوله تعاىل 

  ] . ٤٢: األنفال [ } قَِليالً َولَْو أََراكَُهْم كَِثرياً 
إليه؛ كما يطلق الشيء على الشيء؛ باعتبار ما كان عليه؛ العَِنُب ، أطلق عليه ذلك؛ جمازاً؛ ألنه آيلٌ : واخلَْمُر 
الِعَنبُ حقيقةً يف لغِة غسَّاٍن ، : بل اخلَْمُر : ، وجماز هذا أقرُب ، وقيل ]  ٢: النساء [ } َوآتُواْ اليتامى { كقوله 

  .وإْزِد عمان 
  .َخْمراً : ؟ قال ما حتمل: لقيُت أْعرابياً حامالً عنباً يف وعاٍء ، فقلُت : وعن املُْعَتمر 

، ال تدلُّ على الترادف؛ إلرداهتما؛ إلرادهتما التفسري ، ال التالوة ، » أْعِصُر ِعنَباً « : ، وعبداهللا » أيبَّ « وقراءة 
  .، فإنه اراد التَّفسَري فقط » فَْوَق رأِسي ثَرِيداً « : وهذا كما يف مصحف عبداهللا 

جيوز أن يكون ظرفاً للحملِ ، وأن يتعلق مبحذوٍف ، حاالً من » فَْوَق « ، و » زاً ُخْب« صفةٌ ل : » َتأكُلُ الطَّْيرُ « و 
عائٌد على ما قَصَّا عليه « : قال أبو حيَّان : » َنبِّئَْنا بَِتأويلِه « إالّ أنه يف األصل صفة له ، والضمري يف قوله » ُخبْزاً « 

  .» ا رَأْيَت تأويله م: ، أجري ُمْجَرى اسم اإلشارِة؛ كأنَّه قيل 
إنَّما واحد الضمري؛ ألن كلَّ واحدٍ سأل عن : وقد سبقه إليه الزخمشريُّ ، وجعله ُسؤاالً ، وجواباً ، وقال اغريه 

  .نبئنا مارأيُت : ُرؤياه؛ وكأن كلَّ واحد منهما قال 
  :غٌ ، ويف موضِ اجلملة بعدها وجهان استثناء مفرَّ: » إالَّ َنبَّأُتكَُما « ، وقوله » طََعاٌم « صفةٌ ل » ُتْرَزقانِِه « و 

  .أنَّها يف حملِّ نصبٍ على احلالِ ، وساغ ذلك من النكرِة؛ لتخصُهصا بالوصف : أحدمها 
  .» طََعاٌم « أن تكون يف حملِّ رفعٍ؛ نعتاً ثانياً ل : الثاين 

» الظاهرُ أنَّها ظرٌف ل : قَْبلَ « اٌ بتأويله ، و ال يأتيكما طعاٌم مرزوٌق إال حال كونه مَُنبَّاً بتأويله ، أو ُمَنبَّ: والتدقري 
  .نبأتكما بتأويله الواقع قبل إتيانه : ، وجيوز أن يتعلق بتأويله ، أي « َنبَّأُتكُما 
  فصل
ه إنَّ مجاعة من أهل مصر ، أرادوا املكر بامللك ، فََضِمنُوا هلذين الرجلني ماالً ، لَيُسمَّا امللك يف طعامه ، وشراب: قيل 

ال : ، فأجاهبم ، مثَّ إن الساقي نكل عنه ، وقبل اخلباُز الرشوة فسمَّ الطَّعام ، فلما أحضروا الطعام ، قال السَّاقي 
ال تشرْب أيها امللُك؛ فإنَّ الشراب مسموٌم ، فقال امللك : تأكلْ أيُّها امللك؛ فإنَّ الطعام مسموٌم ، وقال اخلبَّاُز 

كل من طعامك ، فأىب ، فجرَّب ذلك الطعام على دابَّة ، : يضرُّه ، وقال للخبَّاز  اشرْب ، فشربُه فلم: للساقي 
  .فهلكْت؛ فأمر امللك حببسهما : فأكلتُه 



هلُمَّ : إنِّي أعبِّر األحالم ، فقال أحدٌ الفتني لصاحبه : وكان يوسف حني دخل السِّجن ، جعل ينشر عمله ، ويقول 
  .تراءيا له ، فسأاله من غري أن يكون رأياً شيئاً فلنجرب هذا العبد العرباينِّ ، ف
  .عليه السالم « َما رَأَيا شَْيئاً وإنَّما َتحالََما لُيَجرَِّبا ُيوسَف » : قال ابُن مسعودٍ رضي اهللا عنه 

 بل رأيا حقيقة ، فرآمها يوسف عليه الصالة والسالم ومها مهمومان ، فسأهلما عن شأهنما ، فكذرا أنَّهما: وقيل 
قُصَّا : صاحبا امللك حبسهما وقد رأيا رؤية مهَّتهما ، فقال يوسف صلوات اهللا وسالم عليه وعلى األنبياء واملرسلني 

  .فقصَّا عليهن فعبَّر هلما ما رأياُه ، وعرف حرفة كلِّ واحٍد من منامه ! عليَّ ما رأيتما
  .ذلك األمر  ما يرجعُ إليه ، وهو الذي َيئُولُ إليه آخُر: وتأويلُ الشَّيء 

  .نراك تُؤِثُر اإلحسانَ ، وتأيت مكارَم األخالق : يف أمر الدين ، أي : } إِنَّا َنرَاَك ِمَن احملسنني { : مث قاال 

  .يف علم التعبري؛ وذلك أنَّه حني عبَّر مل خيطىء } إِنَّا نََراَك ِمَن احملسنني { : وقيل 
  ] .، فقالوا إنَّا لنراك من احملسنني يف حّق األصحاب إنه كان يعود مرضاهم ويوقّر كبريهم : وقيل [ 

  فصل يف حقيقة علم التعبري
أنه تعاىل خلق جوهر النَّفس الناطقة ، حبيث ميكنها الصعوُد إىل عامل األفالِك ، ومطالعةُ اللَّوحِ : وحقيقة علم التَّعبري 

ت يقلُّ هذا االشتغال ، يقوى على هذه املطالعة ، فإن اشتغاهلا بتدبري البدِن ، فوق: احملفوِظ ، واملانُع هلا من ذلك 
وقعت على حالٍة من األحوال ، ترك آثاراً خمصوصة مناسبة لذلك اإلدراِك الرَّوحاين ، إىل علم اخليال ، فاملعبِّر 

  .يستدلُّ بتلك اآلثار اخليالية على تلك اإلدراكات القلبيَّة 
ُرؤَيا ما ُيحدِّثُ الرَّجلُ بِهِ نفسُه ، ورُؤَيا حتدثُ من الشَّيطاِن ، : ا ثالثةٌ الرُّؤَي« : قال صلوات اهللا وسالمه عليه 

  .» وُرؤَيا ُجزٌء ِمْن ستٍَّة وأْرَبعَني ُجْزءاً ِمَن النُّبوَِّة 
  فصل

: يف قوله يوسف ما أحد قط اإل دخل علّي من حبه بالء ، أو يف البالء الذي حل بيوسف بسبب حب الناس له 
ناشدتكما ، ال ُتحِبَّاين؛ فواِهللا : لقد أحببناك حني رأيناك ، فقال هلما يوسُف : الفتيني ملَّا رأيا يُوُسَف ، قاال  ُروَي أنَّ

يف  ما أحبَّنِي أحٌد قط؛ إالَّ دخل عليَّ ِمْن حبِّه بالٌء ، لقد أَحبَّتْنِي عمَّيت ، فدخل عليَّ بالٌء ، مث أحبَّين أبِي ، فألقيُت
  .حبَّتْنِي امرأةُ العزيز ، فُحبِْسُت اجلبِّ ، وأ

فلما قصَّا عليه الرؤية ، كره يوسفُ أن يعبِّر هلما ما سأاله ، ملا علم ما يف ذلك من املكروه على أحدمها ، فأعرض 
  .عن سؤاهلما ، وأخذ يف غريه ، من إظهار املعجزة ، والدُّعاِء إىل التَّوحيِد 

قيلك أراد به يف النوم ، أي ال يأتيكما طعام ترزقانه يف نومكما ، إالَّ نبأتكما  »ال يأتيكما طعام ترزقانه « : فقال 
« يف منازلكما تطعمانه ، وتأكالنه } الَ يَأِْتيكَُما طََعاٌم ُتْرَزقَانِِه { أراد به يف اليقظِة؛ فقوله : بتأويله يف اليقظِة ، وقيل 

، ولو ، والوقت الذي يصلُ إليكما ، قبل أن يصل ، وأيَّ طعام أكلتم ،  بقدره» بتأويلِه « أخربتكما » إالَّ نَبَّأُتكَما 
  .وكم أكلتم ومىت أكلتم 

آل [ } وَأَُنبِّئُكُم بَِما َتأْكُلُونَ َوَما َتدَِّخُرونَ ِفي ُبيُوِتكُْم { : وهذا مثلُ معجزِة عيسى عليه الصالة والسالم حيثُ قال 
  ] . ٤٩: عمران 

  .افني والكهنِة ، فمن أين لك هذا العلم؟ هذا فعلُ القوَّ: فقال 
  .ما أنا بكاهنٍ ، وإمنا ذلك العلُم مما علَّمين ربِّي : فقال 

  :، ويف سؤالٌ } إِنِّي َتَركُْت ِملَّةَ قَْومٍ الَّ ُيْؤِمُنونَ باهللا َوُهْم باآلخرة ُهْم كَاِفُرونَ { : مث قال 



  .يوهُم أنه صلوت اهللا وسالمه عليه كان يف هذه امللَّة؟ } الَّ ُيْؤِمُنونَ باهللا  إِنِّي َتَركُْت ِملَّةَ قَْومٍ{ : وهو قوله 
  :واجلواُب من وجوه 

  أنَّ التَّرك عبارةٌ عن عدمِ التعرُّضِ للشيء ، وليس من شرطه أن يكون قد: األول 
  .كان خائضاً فيه 

زعمهم ولعلَّه قبل ذلك كان ال يظهُر التوحيد ،  إنه عليه الصالة والسالم كان عبداً هلم حبسب: أن يقال : والثاين 
  .واإلميان؛ خوفاً منهم ، مث إنَّه أظهره يف هذا الوقت؛ فكان هذا جارياً جمرى ترِك ملَّة أولئك الكفرة حبسب الظاهر 

ذلك  {: ُجيوز أن تكون هذه مستأنفة ، أخرب بذلك عن نفسه ، وجيوز أن تكون تعليالً لقوله ) إين تركت : ( قوله 
تركي عبادة غري اهللا ، سبٌب لتعليمه إيَّاي ذلك ، وعلى الوجهني ال حملَّ هلا من اإلعراب ، : ، أي } مما علمين ريب 

  .» قومٍ « صفةٌ ل : » ال ُيؤِمُنونَ « و 
صُوصاً كافرون للدَّاللة على أهنم ُخ« : ؛ قال الزخشريُّ } َوُهمْ باآلخرة ُهْم كَاِفُرونَ { : يف قوله » ُهْم « وكرَّر 

  .» باآلخرة ، وأنَّ غريهم مؤمنون هبا 
  .» عندنا تدلُّ على اخلُصوصِ « ُهْم » وليسْت « : قال أبُوا حيَّان 

للداللِة على » ُهْم « وتكرير » : مل يَقل الزخمشريُّ إهنا تدلُّ على اخلُُصوصِ ، وإنَّما قال « قال شهاٌب الدِّينك 
  .» ي أفاد اخلصوص وهو معٌنى حسٌن فالتكريُر هو الذ« اخلصوصِ 

  .؛ للتوكيد « ُهْم » كرَّر « : وقيل 
بدلٌ ، أو عطٌف بياِن ، أو : ، ورويت عن أيب عمرٍو ، وإبراهيم ، وما بعده « آَباِئي » : وسكَّن الكوفيُّون الياء ِمْن 

  .منصوٌب على املدح 
، ملَّا أدَّعى النبوة ، وحتدَّى باملعجزة وهوعلُم التَّعبري قرَّر } َيْعقُوبَ واتبعت ِملَّةَ آبآئي إِْبَراِهيَم وَإِْسحَاَق َو{ قوله 

كونه من أهل النبوة ، وأنَّ أباه وأجداه كانوا أنبياء عليهم الصالة والسالم فإنَّ اإلنسان مىت ادَّعى حرفة أبيه وجده 
والسالم وإسحاق ، ويعقوب ، كان أْمراً  فكما أنَّ درجة إبراهيم عليه الصالة: ، مل يستبعد ذلك منه ، وأيضاً 

مشهوراً يف الدنيا ، فإذا ظهر أنَّه ولدهم ، عظَّموه ، ونظروا إليه بعنيِ اإلجاللِ؛ فكان انقيادهم له أمتَّ وتتأثر قلوهبم 
  .بكالمه 
  .ن خمتصاً بتشريعة نفسه؟ ، والنيبُّ ال بدَّ وأن يكو} واتبعت ِملَّةَ آبآئي { : إنَّه كان نبيَّا ، فكيف قال : فإن قيل 
لعلَّ مراده أنَّ التوحيد كال يتغيَّر ، ولعله كان رسُوالً من عند اهللا؛ إالَّ أنه كان على شريعةِ إبراهيم : فاجلواب 

  .صلوات اهللا وسالم عليه وعلى األنبياء املرسلني 
  :فيه سؤال } َما كَانَ لََنآ أَن نُّْشرَِك باهللا ِمن َشْيٍء { : قوله 
  .و أنَّ حال كُلِّ من املكلفني كذلك؟ وه

أنَُّه حرَّم ذلك عليهم ، بل املراُد أنه تبارك وتعاىل طهَّره ، وطهر آباءه « َماكَانَ لَنا » : ليس املراد بقوله : واجلواب 
  ] . ٣٥: مرمي [ } َما كَانَ ِللَِّه أَن يَتَِّخذَ ِمن وَلٍَد { عن الكفر؛ كقوله 

: شيئاً من اإلشراك ، وجيوُز أن يكون واقعاً على الشِّرك ، أي : حيوز أن يكون مصدراً ، أي  «ِمْن شيٍء » : قوله 
  .ما كان لنا أن ُنشرَِك شيئاً غريه من ملِك ، أو إنسٍ ، أو جنٍّ ، فكيم بصَنم؟ 

  .على التَّقديرين؛ لوجود الشرطني ] مزيدة [ « ِمْن » و 



ولكن { ، بَِما بيَّن هلم من اهلدى؛ } ِمن فَْضلِ اهللا َعلَْيَنا َوَعلَى الناس { علُم التَّوحيد وال: أي » ذِلكَ « : مث قال 
  .نعم اهللا على اإلميان } أَكْثََر الناس الَ َيْشكُُرونَ 

 هل تشكُر اهللا على اإلميان أم ال؟: يا هذا : ُحِكَي أنَّ واحداً من أْهلِ السُّنَِّة دخل على بشرِ بن املعتمر ، وقال له 
  .فإنْ قلت ال ، فقد خالفت اإلمجاع ، وإن شكرته ، فكيف تشكُر على ما ليس فعالً له؟ 

القدرة ، و العقل ، واآللة ، فيجُب علينا أن نشكره على إعطاِء : إنَّا نشكُر اهللا على أنه تعاىل أعطانا : فقال له بشٌر 
ميان ليس فعالً ، فذلك باطلٌ ، فدخل عليهم مثامةُ بن القدرِة واآللِة ، فأمَّا أن نشكرُه على اإلميان ، مع أنَّ اإل

فَأُولَِئَك كَانَ سَْعُيُهم { : إنَّا ال نشكُر اهللا على اإلميان ، بل اُهللا يشكرنا عليه؛ كما قال تعاىل : األشرسِ ، وقال 
  .» ملَّا صعب الكالُم ، سُهلَ « : فقال بشٌر ]  ١٩: اإلسراء [ } مَّْشكُوًرا 
واعلم أنَّ الذي اقترحه مثامة باطلٌ؛ بنص هذه اآلية؛ ألنَّه تعاىل بني أن عدم اإلشراك من فضل « : طيب قال ابن اخل

اهللا ، مث بيَّن أنَّ أكثر الناس ال يشكُرون هذه النعمةَ ، وإمنا ذكره على سبيل الذَّمِّ ، فدل هذا على أنه جيُب على كل 
  .» ينئٍذ تقوى احلجَّةُ ، وتكُمل الداللة مؤمن أن يشكُر اهللا على نعمِة اإلمياِن ، وح

إن جعلناه إشارة إىل التمسك بالتوحيِد ، فهو من فضل اهللا تعاىل ألنه إمنا حصل « ذِلَك : قوله : قال القاضي 
  .بإلطافه ، وتسهيله ، وحيتملُ أن يكون إشارة إىل النبوة 

هو ترُك اإلشراِك فوجب أن يكون ترك اإلشراك من  ذَِلَك إشارة إىل املذكورِ السابقِ ، وذلك» أنَّ : واجلواب 
فضل اهللا تعاىل والقاضي يصرفه إىل اإللطاف والتسهيل؛ فكان هذا تركاً للظاهر ، وأمَّا صرفه إىل النبوة ، فبعيٌد؛ 

  .ألن اللفظ الدالَّ على اإلشارة جيبُ صرفه إىل أقرب املذكورات ، وهو هنا عدُم اإلشراك 
يا صاحّيب يف السِّجن ، : جيوُز أن يكون من باب اإلضافة للظروف؛ إذ األصل : } احيب السجن ياص{ : قوله تعاىل 

يا َساِكين السِّجن ، وذكر الصُّحبة ، لطُولِ : وجيوز أن تكون من باب اإلضافة إىل املشبه باملعفول به ، واملعىن 
  ] . ٥٠ ٤٤: األعراف [ } أَْصحَاُب النَّارِ { : مقامهما فيه؛ كقوله تعاىل 

  .» أْرَبابٌ « متصلةٌ؛ عطفت اجلاللة على : ، هنا } أَمِ اهللا { : وقوله 
  فصل

اعلم أنه عليه ا لصالة والسالم ملا أدَّعى النبوة يف اآلية األوىل ، وكان إثباُت النبوة مبينا على إثبات اإلهليَّة ، ال جرم 
أكثُر اخللقِ مقرِّين بوجودِ اإلله العامل القادر ، وإمنا ا لشأنُ يف أهنم  شرع يف هذه اآليِة يف تقريرِ اإلهلياِت ، وملا كان

يتخذُون أصناماً على ُصورِ األرواح الفكلية ، ويعبدوهنا ، ويتوقَُّعون حصول النَّفْعِ والضُّر منها ، ال جرم كان سعُي 
ى هذا إىل زماِن يوسف صلوات اهللا أكثر األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم يف املنع من هذه ، وكان األمر عل

  .وسالمه عليه وعلى األنبياء واملرسلني 

أَأَْربَاٌب مُّتَّفَرِّقُونَ َخْيرٌ أَمِ اهللا { : فلهذا السبب ، شرع يف ذكر ما يدلُّ على فسادِ العقول بعبادِة األصنام؛ فقال 
أنه تعاىل بيَّن أن : ريُر فساد القول بعبادة األصنام ، واملراد منه االستفهام على سبيل اإلنكارِ ، وتق} الواحد القهار 

: األنبياء [ } لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إِلَّا اللَُّه لَفََسَدَتا { : كثرة اآلهلِة توجب اخللل والفاسد يف هذا العامل؛ لقوله تعاىل 
احٌد ، يقتضي حصول األنتظام ، وحسن فلمَّا قرَّر أنَّ كثرة اآلهلة تُوجُب اخللل والفساد ، وكونُ اإلله و]  ٢٢

  .} أَأَْربَاٌب مُّتَّفَرِّقُونَ َخْيرٌ أَمِ اهللا الواحد القهار { : الترتيب قال هاهنا 
إنَّه لو كان اثْنانِ أو ثالثةُ ، مل نعلم من الذي خلقنا ، : وأما تقرير كون كثرِة اآلهلِة ، توجب اخللل والفساد يف العامل 

  .فاِت عنَّا؛ فيقع الشِّْركُ يف أنَّا نعبُد هذا أم ذاك ورزقنا ، ودفع اآل



شتَّى ، هذا من ذهب ، وهذا من فضٍة ، وها من حديٍد ، وهذا أعلى ، وهذا أوسط : كوهنم متفرقني ، أي : ومعىن 
  .، وهذا أْدَنى ، متباينون ال تضر وال تنفُع 

  .الغالُب عل الكلِّ » القَهَّاُر « ثاين لُه ،  ال: » الَواِحُد « ، } َخْيرٌ أَمِ اهللا الواحد القهار { 
من دون اهللا ، وإمنا ذكر بلفظ اجلمعِ ، وقد : أي } َما َتْعُبُدونَ ِمن ُدونِهِ إِالَّ أَْسَمآًء { : ثُمَّ عجز األصنام ، فقال 

  . ابتدأ اخلطاب الثنني؛ ألنه أراد مجيع أهل السِّجن ، وكلَّ من هو على مثل حاهلَما من الشرك
  .مل مسَّاها أرباباً ، وليست كذلك؟ : فإن قيل 

أنَّها إن : الكالُم خرج على سبيل الفرضِ ، والتقدير ، واملعىن : فاجلوابك ال عتقادهم فيها أنَّها كذلك ، وأيضاً 
  .كانت أرباباً ، فهي خٌري أم اهللا الواحدج القهار؟ 

  .إهنا خريٌ أم اِهللا؟ : اهللا تعاىل ، حتَّى قيل كيف جيوُز التفاضلُ بني األصنامِ ، وبني : فإن قيل 
لو سلمنا أنَّه حصل فيها ما يوجُب اخلري ، فهي خُري أم اهللاُ : أنَُّه خرج على سبيل الفرض ، واملعىن : فاجلواُب 

  .الواحُد القهار؟ 
« ذواُت املُسمَّيات ، و :  ، إما أن يراد هبا املسميات ، أو على حذف مضاف ، أي} إِالَّ أَسَْمآًء { : قوله تعاىل 
  .َسمَّيُتُموها آهلة : ك صفةٌ ، وهي متعديةٌ الثنني حذف ثانيهما ، أي » َسمُِّتُموَها 

  .ُحجٍَّة : ، أي « ِمْن ُسلطَاٍن » : زائدةٌ يف : « ِمْن » ، و « أْسَماء : صفةٌ ل : » َما أنَْزلَ « و 
، ]  ٣١: يوسف [ } َوقَالَِت اْخُرْج { : ز اإلتباع بضمَّة احلاء؛ كقوله نافيةٌ ، وال جيو« إنْ » : « إن احلُكُْم » و 

  .وحنو؛ ألنَّ األلف والالم كلمةٌ مستقلةٌن فهي فاصلةٌ بينهما 
  فصل

ل يف ، وذلك يدلُّ على وجوِد هذه املسميات ، مث قا} أَأَْربَاٌب مُّتَّفَرِّقُونَ خَْيٌر أَمِ اهللا الواحد القهار { : قال يف اآلية 
  .، وهذا يدلُّ على أنَّ املسمى غري حاصلٍ ، وبينها تناقٌض } َما َتْعُبُدونَ ِمن ُدونِِه إِالَّ أَْسَمآًء َسمَّْيُتُموَهآ { : عقبه 

  :باإلله غُري حاصلٍ؛ وبيانه من وجهني  أنَّ الذوات موجودةٌ حاصلةٌ إالَّ أنَّ املسمى: واجلواُب 
أن ذوات األصنام ، وإن كانت موجودةً ، إالَّ أنَّها غُري موصوفٍة بصفاِت اإلهلية ، وإذا كان كذلك ، كان : األول 

  .الشيُء الذي هو مسمَّى باإلهلَية يف احلقيقة غري موجوٍدن وال حاصلٍ 

فاعتقدوا أنَّ اإلله هو النوُر األعظُم ، وأن املالئكة أنواٌر صغريةٌ؛ فوضعوا  ُروَِي أنَّ عبدةً األصنام مشبهةٌ ،: الثاين 
علَى صورة تلك األنوارِ هذه األرباب ، ومعبودهم يف احلقيقِة هو تلك األنواُر ، ثُمَّ إنَّ مجاعة ممن يعبدون األصنام ، 

هي اليت خلقت العامل ، إالَّ أنَّا نسميها آهلةٌ نعبدها؛ ال حنن ال نقولُ إنَّ هذه األصنام آهلةٌ للعامل ، مبعىن أنَّها : قالوا 
  .عتقادنا أنَّ اهللا أمرنا بذلك 

أمَّا تسميتها باآلهلِة ، فما أمر اهللا بذلك ، وال أنزل يف هذه التَّسمية ُحجَّة ، وال برهاناً : فأجاب اهللا تعاىل عنه ، فقال 
  .جيُب إلزامُه بل احلُكُْم واألمُر ليس إالَّ ِهللا ، وليس لغريِ اهللا حكٌم جيُب قبوله ، وال أمٌر 

اخللُق ، و اإلحياءُ : ألنَّ العبادة هنايةُ التعظيم؛ فال يليُق إالَّ مبن حصل منه : } أََمَر أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِيَّاُه { : مث إنه تعاىل 
  .خللق غري متناِه ، والعقلُ ، والرزُق ، واهلدايةُ ، وَنعمُ اهللا كثريةٌ ، وإحسانه إىل ا

، وذلك أنَّ أكثر اخللق ينسبون حُدوثَ احلوادِث األرضية إىل } ولكن أَكْثََر الناس الَ َيْعلَُمونَ { : مث قال تعاىل 
االتصاالِت الفلكية ، واملناسباِت الكوكبيَّة؛ ألجل أنه تقرر يف العقولِ أنَّ احلادثَ ال ُبدَّ له من سببٍ ، فاعتربوا 

  .مسِ يف أرباع الفلِك ، وربطُوا الفُُصول األربعة حبركة الشمسِ أحْوالَ الش



مث إهنم ملا شاهدوا أحوال النَّباِت واحليوان ، ختتلُف باختالِف الفصول األربعة غلب على طباع أكثرِ اخللقِ ، أنَّ 
  .احلوادث يف العامل ، هو الشمُس والقمر ، وسائُر الكواكب ] حلدوث [ املدبِّر 
اىل إذا وفَّق إنساناً حتَّى ترقَّى يف هذه الدَّرجِة ، وعرف أنَّها يف ذواهتا ، وصفاهتا ُمفتقرةٌ إىل موجوٍد ، مبدع مث إنه تع

} ولكن أَكْثََر الناس الَ َيْعلَُمونَ { : قادرٍ ، قاهر ، عليم ، حكيمٍ ، فذلك الشخصًُ يكون يف غاية النُّدرِة؛ فلهذا قال 
.  

  .معه مرادة عند بعضهم » قد « يكون مستأنفاً ، وهو الظاهر ، وأن يكون حاالً ، و  جيوز أن» أَمَر « قوله 
  .وهو ضعيٌف لعضف العامل فيه : قال أبو البقاِء 
  .من االستقرار » إالَّ اهللا « ما تضمنه اجلَارُّ يف قوله : يعين بالعامل 

العامَّة على فتح الياء ، من سقاه يسقيه ، وقرأ عكرمة يف  ،} ياصاحيب السجن أَمَّآ أََحُدكَُما فََيْسِقي { : قوله تعاىل 
سقاه ، وأسقاه ، وسيأيت أنَُّهما قراءتان : ومها لغتان ، قال » أْسقَى « بضم حرِف املضارعة من » فُيْسِقي « رواية 

  .ا فرٌق؟ ، هي مها مبعَنى أم بينهم]  ٦٦: النحل [ } نُّْسقِيكُم مِّمَّا ِفي ُبطُونِِه { يف السبع ، و 
، ونسبها » ربُُّه « مبنيا للمعفول ، ورفع » فُيْسقَى ربُُّه « أنَّهما قرءا : ونقل ابُن عطيَّة ، عن كرمة ، واجلحدريِّ 

  .الزخمشريُّ لعكرمة فقط 
  فصل

فسَّر رُؤيامها اعلم أنه صلوات اهللا وسالمه عليه ملا قرَّر التوحيد والنبوة ، عاد إىل اجلواب عن السُّؤالِ الذي ذكر ، ف
: يعين امللك ، وأما اآلخُر : » فَيْسِقي ربَُّه « ، وهو صاحُب الشَّراب } ياصاحيب السجن أَمَّآ أََحُدكَُما { : ، فقال 

  .يعىن اخلبَّاز ، فيدعوه امللُك ، وخيرجه ، ويصلبه؛ فتأكل الطُري ِمْن رأسه 

َما َرأيَْنا َشْيئاً إنَّما كُنَّا : يوسف صلوات اهللا وسالمه عليه قاال ملَّا َسِمَعا قول « : قال ابُن مسعودٍ رضي اهللا عنه 
  .» قَُضَي األْمُر الذي ِفيِه َتْستفتَياِن « : ، قال يوسف » نلَعُب 

هذا اجلواُب الذي ذكره يوسف عليه الصالة والسالم ذكره؛ بناًء على أنَّ الوحي من قب الهللا تعاىل أو : فإن قيل 
  .التَّعبري نباًء على علم 

َوقَالَ لِلَِّذي { : واألول باطلٌ؛ ألن ابن عباس رضي اهللا عنهما نقل أنَّما ذكره على سبيل التعبري ، وأيضاً قال اهللا 
، ولو كان ذلك التعبري مبنيا على الوحي ، كان احلاصلُ مه القطُع واليقُني ، ال الظنُّ والتَّخمنيُ } ظَنَّ أَنَُّه نَاجٍ مِّْنُهَما 

.  
هو اإللزاُم اجلزُم واحلكُم البتُّ ، فكيف بين اجلزم : والثاين أيضاً باطلٌ؛ ألن علم التعبري مبينٌّ على الظنِّ ، والقضاُء 

  .والقطع على الظنِّ واحلسباِن؟ 
عاقبة  إهنما سأاله عن ذلك املنام ، صدقا فيه أو كذبا ، فإنَّ اهللا تعاىل أوحى إليه أنَّ: ال يبعد أن يقال : واجلواب 

كُلَّ واحٍد منهما تكون على ذلك الوجِه املخصوص ، فمال نزل الوحُي بذلك الغيب عند ذلك السؤال ، وقع يف 
  ] .التَّعبري [ الظنَّ أنَّه ذكره على سبيل 

  .إنه بىن ذلك اجلواب على علم التعبري : وال يبعد أيضاً أن يقال 
ما عىن به أنَّ الذي ذكره واقٌع ال حمالة ، بل عىن أنَّ حكمه يف تعبري ما » تياِن قُِضَي األْمُر الَّذي ِفيِه َتْستفْ« وقوله 

  .سأاله عنه ذلك الذي ذكره 
ما اْستفْتََيا يف أمرٍ واحٍد ، بل يف أمرين خمتلفني ، فما وجُه التوحيِد؟ قلُت « : قال الزخمشريُّ » قُِضَي األْمُر « : قوله 



  .» فُرغَ من األمر الذي عنه تسأالن : من سمِّ امللك ، وما ُيجَِنا من أ جله ، واملعىن  املراُد باألمرِ ما أهتما به: 
جيوُز أن يكون يوسف عليه الصالة والسالم إن كان تأويله : » ظنَّ « ، فاعلُ } َوقَالَ لِلَِّذي ظَنَّ { : قوله تعاىل 

{ : الوحي ، أو يكون الظنُّ مبعىن اليقني؛ كقوله تعاىل بطريقِ االجتهاِد ، وأن يكون الشَّرايب إن كان تأويله بطريقِ 
قال ]  ٢٠: احلاقة [ } إِنِّي ظََننتُ أَنِّي ُملَاقٍ ِحَسابِيْه { و ]  ٤٦: البقرة [ } الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهم مُّالَقُو َربِّهِمْ 

 يوسف؛ إالَّ ان يكون تأويله بطريق االجتهاد ، يعين أنه إن كان الظنُّ على بابه ، فال يستقيُم إسناده إىل. الزخمشريُّ 
  .أله منىت كان بِطَريقِ الوْحيِ ، كان َيقِيناً؛ فينسب الظنُّ حينئٍذ للشراّيب ال ليوسف عليه الصالة والسالم 

  .يِ وأمَّا إذا كان الظنُّ مبعىن اليقنيِ ، فيصح نسبُته إىل يوسف عليه الصالة والسالم إن كان تأويله بطريق الوْح

الظنُّ « : إىل كوِن الظن على بابه وهو مسنٌد إىل يوسف إن كان تأويله بطريق االجتهاد ، فإنه قال : وذهب قتادة 
  .» هو على بابه؛ ألنّ عبارة الرُّؤيا ظنٌّ 

  . ، وأن يتعلَّق مبحذوٍف؛ على أنَّهُ حالٌ من املوصول» نَاجٍ « ، جيوُز أن يكون صفةً ل » ِمْنُهَما « : قوله 
« نَاجِ » لو تعلق ب : قال شهاب الدين « ألنَّه ليس املعىن عليه » َناجِ « وال يكونُ متعلقاً ب : قال أبو البقاِء 

أنَّ أحدمها هو النَّاجي ، وهذا املعىن الذي نبه عليه بعيدٌ : انفلت منهما ، واملعىن : ألفْهم أنَّ غريمها َنَجا منهما ، أي 
  .توهُّمُه 

  .على يوسف؛ وهو ضعيٌف : ، يعوُد على الشرايبِّ ، وقيل « فَأْنَساُه » والضمُري يف 
  فصل يف االختالف فيمن أنساه الشيطان ذكر ربه

اذكرين : عند امللك ، أي : ، إي } اذكرين ِعنَد َربَِّك { : قال يوسف عليه الصالة والسالم للناجي من الرجلني 
  .رجوه ، وباعوه ، مث إنَّه مظلوم يف هذه الواقعة؛ اليت ألجلها حُبَِس عنده أنَُّه مظلوٌم من جهة إخوته ، ملا أخ

فأنساه الشيطان : أْنَسى الساقي ذكر يوسف للملك ، تقديره : قيل } فَأَْنَساُه الشيطان ِذكَْر َربِِّه { : مث قال تعاىل 
  .ذكره لربه 

يوسف ذكر اهللا ، ملا استحقَّ العقاب باللَّبثِ يف  لو أنَّ الشيطان أْنَسى: ورجَّح بعُض العلماء هذا القول ، فقال 
  .السِّْجنِ؛ إذ النَّاسي غٌري ُمؤاخٍذ 

  .وقد جياُب عن ذلك بأنَّ النِّسيانَ قد يكونُ مبعىن التَّرِك ، فلما ترك ذكر اِهللا ، ودعاُه الشَّيطانُ إىل ذلك ، عوقب 
، فدلَّ على أن ]  ٤٥: يوسف [ } َجا ِمْنُهَما وَادَّكََر بَْعَد أُمٍَّة َوقَالَ الَِّذي َن{ : وأجيب عن هذا اجلواب بقوله تعاىل 

، فكيف ]  ٤٢: احلجر [ } إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ { : النَّاسي هو السَّاِقي ال يوسف ، مع قوله تعاىل 
  . يصحُّ أن يضاف نسيانه إىل الشيطان ، وليس له على األنبياء سلطان؟

وأجيب عن هذا بأن النيسان ال عصمة لألنبياء عنه ، إالَّ يف وجه واحد وهو اخلُرب من اهللا تعاىل ، فيما يلقَّونه؛ فإنَّهم 
َمْعُصوُمون فيه ، وإذا وقع منهم النيسان حيثُ جيوُز وقوعه ، فإنَّه ينسُب إىل الشيطان؛ وذلك إنَّما يكونُ فميا أخرب 

إنَّما أنا بشٌر ، » : وقال « َنِسَي آدُم فَنسَِيْت ذُريته » : حنن ذلك فيهم ، قال عليه السالم  اهللا عنهم ، وال جيوز لنا
  .« أْنَسى كما تَْنَسْون 

أنسى الشيطانُ يوسف ذكر ربِّه؛ حتَّى ابتغى الفرج من غريه » : وقال ابُن عباس رضي اهللا عنهما وعليه األكثرون 
  .« ْت لُيوسَف ِمَن الشَّيطاِن ، واستعان مبخلوقٍ؛ وتلك غفلة عرض

« : يَْرَحُم اُهللا أِخي ُيوسَف؛ لْو لَْم يقُلْ » : قال صلى اهللا عليه وسلم « يف السِّجنِ بْضَع ِسنَني » مكث : « فَلبِثَ » 



ولو كان } ن ِذكْرَ َربِِّه فَأَْنسَاُه الشيطا{ : ومما يدلُّ على أنَّه املراد قوله « ؛ ما لبثَ ِفي السِّجن » اذْكرنِي ِعْنَد ربِّكَ 
  .املراد الساقي لقال فأنساه الشيطان ذكر يوسف 

  .واعلم أنَّ االستعانة بغريِ اهللا يف دفع الظلمن جائزةٌ يف الشريعة ، ال إنكار عليه 
لى وإذا كان كذلك ، فلم صار يوسف عليه الصالة والسالم ُمؤاخذاً هبذا القدر؟ وكيف ال يصُري مؤاخذاً باإلقدام ع

  .؟ ] أوىل [ الزِّنا؟ ومكافأة اإلحسان باإلساءة 
فلما رأينا اهللا أخذ يوسف هبذا القدرِ ، وملْ يؤاخذه يف تلك القضية ألبتَّة ، وما عابُه ، بل ذكره بأعظمِ وجوِه املدحِ 

  .والثناِء علمنا أنَُّه عليه الصالة والسالم كان ُمبَرأ ممَّا نسبوُه إليِه 
  لبضع وما يدل عليهفصل يف اشتقاق ا

  .» اشتقاُق الْضعِ من َبضْعُت مبعىن قَطْْعُت « : قال الزجاج 
  .» ومعناه القطعةُ من العدد : والبِْضُع بكسر الباء ، وقد تفتح « : قال النَّواوي 

 الثالثة إىل ال تذكُر إالَّ مع عشرٍة ، أو عشريَن إىل التِّسعَني؛ وذلك يقتضي أن يكون خمصوصاً مبا بني: قال الفراء 
وإمنا يقالُ نيٌِّف مائة؛ : بضٌع ومائةٌ ، قال : وهكذا رأيُت العرب يقولون ، وما رأيتهم يقولون : التسعِة ، قال 

  .والقرآنُ يردُّ عليه 
  .بضُع نسوة ، وبضعةُ رجالٍ : ويقال 

  .» َما ُدونَ الَعشرة : ُع؟ قال كم البِْض: أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قيل لُه « روى الشعيبُّ رضي اهللا عنه 
  .» َما ُدونَ العشرة « : وقال ابُن عبَّاسٍ رضي اهللا عنهما 

  .مابني الثَّالث إىل السَّبع : وقال جماهٌد رضي اهللا عنه 
  .وقيل إىل اخلمسِ 

  .مابني الثَّالث إىل التِّسعِ : وقال قتادةُ رضي اهللا عنه 
  .ذه اآلية سبعُ سنَني ، وقد لبث قبلُه مخس سنني فجملته ، اثنتا عشرة سنة وأكثر املفسرين على أن البِْضَع يف ه

ملا تضرَّع يوسفُ صلوات اهللا وسالمه عليه لذلك الرجلِ ، كان قد قُرَب وقُت « : قال ابن عبَّاسِ رضي اهللا عنهما 
  .» خروجه ، فلما ذكر ذلك لبث يف السجن بعده سبع سنَني 

  .سِة وُدون العشرة البِضُْعك فوق اخلم: وقيل 
  .، والبَْعُض قد تقدَّم أه من هذا املعىن ، عند ذكر البعوضِة ]  ١٩: يوسف [ } بَِضاَعةً { وقد تقدم عند قوله 

  :ويف املدَّة اليت أقامها يوسف يف السجن أقوالٌ 
 ، وأقام يوسفُ يف السِّجن سبع أقام أيوبُ يف البالِء سبَع سنَني: قال ابُن جريجٍ ، وقتادة ، ووهُب بُن منبِّه : أحدمها 

  .سنَني 
  .وقال ابن عباسك اثنَتْي َعْشرة سنة 

  .أْربع عشرة سنة : وقال الضحاُك 

َملَأُ بَِساٍت َيا أَيَُّها الَْوقَالَ الَْمِلُك إِنِّي أََرى َسْبَع بَقَرَاٍت ِسَماٍن َيأْكُلُُهنَّ سَْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع سُْنُبلَاٍت ُخْضرٍ وَأَُخَر َيا
َوقَالَ ) ٤٤(قَالُوا أَْضغَاثُ أَْحلَامٍ َوَما َنْحُن بَِتأْوِيلِ الْأَْحلَامِ بِعَاِلِمَني ) ٤٣(أَفُْتونِي ِفي ُرْؤيَاَي إِنْ كُنُْتْم ِللرُّْؤَيا َتْعُبُرونَ 

ُيوُسُف أَيَُّها الصِّدِّيُق أَفِْتَنا ِفي سَْبعِ َبقَرَاٍت ِسَمانٍ ) ٤٥(ْرِسلُوِن الَِّذي َنَجا ِمْنُهَما وَادَّكََر بَْعَد أُمٍَّة أََنا أَُنبِّئُكُْم بَِتأْوِيِلِه فَأَ



قَالَ تَْزَرُعونَ ) ٤٦(لَُمونَ َيأْكُلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوسَْبعِ ُسْنُبلَاٍت ُخْضرٍ َوأَُخَر يَابِسَاٍت لََعلِّي أَْرجُِع إِلَى النَّاسِ لََعلَُّهمْ َيْع
ثُمَّ َيأِْتي ِمْن َبْعِد ذَِلَك سَْبٌع ِشَداٌد َيأْكُلَْن َما ) ٤٧(أًَبا فََما َحَصْدُتْم فَذَُروُه ِفي سُْنُبِلِه إِلَّا قَِليلًا ِممَّا َتأْكُلُونَ َسْبَع ِسنَِني َد

  ) ٤٩(ُيَغاثُ النَّاُس َوِفيِه يَْعِصُرونَ  ثُمَّ يَأِْتي ِمْن َبْعِد ذَِلَك َعاٌم ِفيِه) ٤٨(قَدَّْمُتْم لَُهنَّ إِلَّا قَِليلًا ِممَّا ُتْحِصُنونَ 

  .اآلية } َوقَالَ امللك إين أرى َسْبَع بَقَرَاٍت ِسَماٍن { : قوله تعاىل 
اعلم أنَّه تعاىل عزَّ وجلَّ إذا أراَد شيئاً ، هّيأ أسبابه ، وملا دنا فرُج يوسف عليه الصالة والسالم رأى ملُك مصر يف 

جن من هنرٍ يابسٍ ، مث خرج َعِقيَبُهنَّ سبُع بقراٍت عجاٍف يف غايِة اهلُزال ، فابتلعِت النوم سبع بقراتٍ مساٍن خر
العجاُف السِّمان ، ورأى سبَع ُسنبالٍت ُخضرٍ ، قد انعقد حبُّها ، وسبعاً أخر يابساٍت ، قد استحصدت ، فالتوِت 

فجمع الكهنة ، والسَّحرة ، والنجامة ، واملُعبِّرين اليابساُ على اخلضرِ حتَّى غلْبَن عليها ، فلم يبق من خضرهتا شيٌء؛ 
، } ياأيها املأل أَفُْتونِي ِفي ُرؤَْياَي إِن كُنُتْم ِللرُّؤَْيا َتْعُبُرونَ قالوا أَْضغَاثُ أَْحالَمٍ { ، وقصَّ عليهم رؤياه؛ وهو قوله 

  .أخالط أحالمٍ ُمْشتبَهةٌ أهاويلُ 
  فصل

املعز والبقر إذا دخلت املدينة ، فإن كانت مساناً ، فهي ِسين رخاٍء ، وإن « : وجهه قال عليٌّ بُن أيب طالب كرم اهللا 
كانت عجافاً ، كانت شداداً ، وإن كانت املدينة مدينة حبرٍ ، وأبَّان سفرٍ ، قدمت سفٌن على عددها ، وحاهلا؛ وإالَّ 

كأنَّها َصياِصيُّ » : يه الصالة والسالم يف الفنتِ كانت فتناً مترادفةً كأهنا وجوهُ البقر يشبه بعضها بعضاً؛ كما قال عل
؛ لتشاهبها ، إالَّ أن تكون صفراً كلَّها ، فإنَّها أمراٌض تدخل على النَّاس ، وإن كانت خمتلفة األلوان شنيعة « البقَرِ 

غارة أو عدّو ، القرون ، كان الناُس ينفرون منها ، أو كان الناُر والدخانُ خيرج من أفواهها؛ فإهنا عسكر ، أو 
ملا يكونُ فهيا من الغلَّةِ : يضرب عليهم ، وينزلُ بساحتهم ، وقد تدلُّ البقرة على الزَّوجة ، واخلادم ، والغلَّة والسَّنة 

  .» ، والولِد ، والنباٍت 
جالٌ مسانٌ ونساُء ر: أيضاً عليه يقال » َسِمني « ، وهو مجُع مسينٍة ، وجيمع » َبقَراٍت « ، صفةٌ ل » ِسَماٍن « : قوله 

مصدر َسِمَن َيْسَمُن فهو َسِمٌني ، فاالسُم واملصدر ، : » السِّمن « رجالُ كراٌم ونساٌء كراٌم ، و : مسان؛ كما يقال 
  .بفتح امليم فهو َسِمن بسكرها؛ حنو فَرَِح فرحاً فهو فرح » َسَمن « جاءا على غري قاسٍ؛ إذا قياسهما 

َسْبَع بقرات : وهو بقراٍت دون املُميَّزِ : هل من فوقٍ بني إيقاع مساٍن صفة للتمييز : فإن قلَت « : قال الزخمشريُّ 
، فقد قصدت إىل أن متيِّز السبع بنوعٍ من البقرات ، وهو السِّمان « بقَراٍت » إذا أوقعتها صفة ل : مساناً؟ قلُت 

سبع جبنس البقراِت ال بنوع منها ، مث رجعت منهم ، ال بِجِْنسهِنَّ ، ولو وصفت السبع هبا ، لقصدت إىل متييز ال
  .فوصفت املُميَّز باجلنس بالسمن 

  .على اإلضافة « سبع عجاٍف » : هال قيل : فإن قلت 
ثالثة فرساٍن ، : فقد يقولون : التمييز موضوع اجلنسِ ، والعجاُف وصٌف ال يقع البيان به وحده ، فإن قلت : قلت 

الفارُس ، والصاحُب ، والرَّاكب ، وحنوها صفاٌت جرت جمرى األمساِء؛ فأخذت : ومخسة أصحابٍ ، لبياِن؛ قلُت 
  .عندي ثالثةً ضخاٌم وال أربعةٌ غالظٌ : حكمها ، وجاز فيها ما مل جيز يف غريها ، أال تراك أال تقول 

جاف؛ لوقوع وبقرات سبع ع: ذلك مما يشكل ، وما حنُن بسبيله ال إشكال فيه ، أال ترى أنه مل يقل : فإن قلت 
ترك األصل ال جيوز مع وقوع االستغناء عما ليس بأصل ، وقد وقع االستغناء عن : العلم بأن املراد البقرات قلت 

  .انتهى « سبع عجاف عمَّا تقترحُه من التمييز بالوصف : قولك 



شيء وصف املميز به ، أنه يلزُم من وصِف التَّمييز ب: وهي أسئلةٌ وأجوبةٌ حسنة ، وحتقيق السؤال األول وجوابه 
باجلر « عندي أربعة رجالٍ حساٍن » : أنك إذا قلت : وال يلزم من وصف املميز وصف التمييز بذلك الشيء؛ بيانه 

عندي : أربعةٌ من الرجال احلساِن؛ فيلُزم حسُن اإلربعِة؛ ألهنم بعض الرجالِ احلساِن ، وإذا قلت : ، كان معناه 
أربعةٌ من الرجال حسان ، وليس فيه داللة على وصف الرجال : كان معناه أربعة رجالٍ حسانٌ برفع حسان 

  .باحلسن 
؛ ] العدد [ أنَّ أمساء العدد ال تضافُ إىل األوصاف إال يف ضرورة وإمنا جياء هبا تابعة ألمساء : وحتقيق الثاين وجوابه 

ال يف شعرٍ ، مث أعترض بثالثٍة فرساٍن ، وأجاب عندي ثالثةٌ قُرشيُّونَ ، وال يقال ثالثة قرشيِّني باإلضافة إ: فيقال 
  .جبرياِن ذلك جمرى األمساء 

وحنوه؛ ألنه ال يعلم موصوفه ، خبالف اآلية الكرمية ، فإنَّ املوصوف « ثالثةُ ضخامٍ » أنه إنَّما امتنع : وحتقيُق الثالث 
  .معلوٌم ، ولذلك مل يصرخ به 

عدِد إىل الصِّفة كما تقدم ، فال يترك هذا األصل مع االستغناء عنه بأنَّ األصل عدم إضافِة ال: وأجاب عن ذلك 
  .بالفرع 

  .ففي هذه العبارِة قلٌق ، هذا ُملخَُّصَها : وباجلملِة 
  .ومل يذكر أبو حيَّان نصه وال اعترض عليه ، بل خلًّص بعض معانيه ، وتركُه على إشكاله 

  «عجاف » فصل يف اشتقاق 
َحمَْراء ، وُحْمر؛ محالً له على مساٍن؛ ألنَّه نقيُضه ، ومن دأهبم محلُ : ُعْجف؛ حنو : قياس ِعَجاف وال: مجُع عجفاء 

  النظري على النظريِ ، والنَّقيضِ على النقيض ، قاله الزخمشريُّ
  ]الكامل : [ شدةُ اهلزالِ الذي ليس بعده هزال؛ قال : والَعَجُف 
  ورَِجالُ َمكَّة ُمْسنُِتونَ ِعَجاُف... ِه َعْمُرو الَّذي َهَشَم الشَّريَد لقَْوِم ٣١٠٦

َعْجفاء ، واجلمع : أْعجُف ، واألنثى : عجف يَعجُف ، والذَّكُر : ذهابُ السِّمن ، والِفْعلُ : الَعَجُف : قال الليث 
  .ِعَجاٌف يف الذكران واإلناث 

جُف ، وِعَجاف ، هي شاذة محلوها على لفظ ِفَعالٍ غَْير أْع: أفَْعلُ ، وفعالء ، ومجعها على : وليس يف كالم العربِ 
  .مساٍن ، وعجاٍف؛ ألهنما نقيضان ، ومن عادهتم محلُ النَّظريِ على النظري ، والنَّقيضِ على النَّقيضِ 

  .رقيٌق : َنْصلٌ أعجُف ، أي : هو من قوهلم : وقال الرَّاغب 
  .ِعَجافاً ] إيله [ صارْت : الرَّجل أي  إذا نبت عنهما ، وأْعجَف: وَعَجفَْت نفسي عن الطَّعام وعن فالٍن 

ويكون قد حذف اسم العددِ « ُسنُْبالتٍ » ال على « َسْبَع » نسٌق على قوله « وأَخَر » : ، قوله « وأَخرَ َيابِساٍت » 
لتَّقسيم يف َسْبعاً أَخَر ، وإمنا حذف؛ ألنَّ التقسيم يف البقرات نقيُض ا: والتقدير « وأَخَر يَابِساٍت » : ، من قوله 
  .السنبالت 

الكالُم منيبٌّ : هل يف اآلية دليلٌ على أنَّ السنبالت اليابسة كانت كاخلُضرِ؟ قلت : فإن قلت « : قال الزخمشريُّ 
على انصبابه إىل هذا العدِد يف البقراِت السِّمان والعجاِف ، والسنبالت اخلضرِ ، فوجب أن يتناول معىن األخر 

  .انتهى » وسبعاً أخر : مبعىن « وأَخَر يَابسَاٍت »  :السبع ، ويكون قوله 
، فيكون أخر جمروراً ال منًصوباً؛ ألنه من حيثُ العطف » ُسنُْبالٍت « وإنَّما مل َيُجز عطُف أخر على التمييز ، وهو 

كرمية سبع عليه يكونُ من مجلة مميز سبع ومن جهة كونه أخر يكون مبايناً لسبع فتدافعا ولو كان ترتيُب اآلية ال



االخضرار : ُسنبآلتٍ ُخضرس ويابِساٍت ، لصحَّ العطف ، ويكون من توزيع السنبالت إىل هذينِ املوضعني أعين 
  .واليبس 

سُْنُبالتٍ » على « وأَخَر يَابسَاٍت » هل جيوز أن يعطف قوله : فإن قلَت « : وقد أوضح الزخمشريُّ هذا حيث قال 
يقتضي أن يكون « ُسنُبالٍت ُخضرٍ » يؤدِّي إىل تدافع؛ وهو أنَّ عطفها على : قلت ، فيكون جمرور احمللِّ؟ « ُخضرٍ 

يقتضي أن يكون غري السَّبِْعح بيانه تقول عنده « أَخر » داخالً يف حكمها فيكون معها مميز السبع املذكور ، ولفظ 
ام والقعوِد على أنَّ بعضهم قيام ، سبعة رجال قيام وقعود باجلر فيصّح ألنك ميَّزت السبعة برجالٍ موصوفني بالقي

  .» عنده سبعةٌ قياٌم وآخرين قعوٌد؛ تدافع؛ ففسد : وبعضهم قعوٌد ، فلو قلت 
  :قوله للرُّؤَيا فيه أربعة أقوالٍ 

أن الالم فيه مزيدة ، فال تعلق هلا بشيء؛ وزيدت لتقدم املعمول مقوية للعامل؛ كما زيدت فيه إذا كان : أحدمها 
: [ ، وال تزاد فيما عدا ذنبك إال ضرورة؛ كقوله ]  ١٠٧: هود [ } فَعَّالٌ لَِّما يُرِيدُ { : ؛ كقوله تعاىل العامل فرعاً

  ]الوافر 
  أَنْخَنا للكَالِكلِ فاْرَتمَْينَا... فلمَّا أنْ َتوافَْيَنا قَِليالً  ٣١٠٧

  .إال يف ضرورة : قول أخننا الكالِكلَ ، فزيدت مع فقدان الشرطني ، هكذا عبارة بعضهم ي: يريد 
ردفكُم ، : ، ألنَّ األصل ]  ٧٢: النمل [ } َرِدفَ لَكُم { األكثر أالَّ تزاد ، ويتحرُز من قوله تعاىل : وبعضهم يقول 

فزيدْت فيه الالُم ، وال تقدم ، وال فرعيَّة ، ومن أطلق ذلك جعل اآلية من باب التَّضمني ، وسيأيت يف مكانه إن شاء 
  .وقد تقدم من ذلك طرٌف جيٌد  اهللا تعاىل ،

  .إن كنتم تنتدبون لعبارِة الرؤيا : أن يضمَّن تعربون معىن ما يتعدَّى بالالم ، تقديره أي : الثاين 
إذا استقلّ به متمكِّناً : ، أي » كان فالنٌ هلذا األمرِ « : ؛ كما تقول » كنتم « خُرب » للرُّؤيا « أن يكون : الثالث 

  :وجهان » َتْعُربونَ « كون يف منه ، وعلى هذا في
  .» كُنُْتْم « أنًَُّه خرب ثاٍن ل : أحدمها 

  .أنه حالٌ من الضمري املُرتفعِ باجلار؛ لوقوعه خرباً : الثاين 
]  ٢٠: يوسف [ } َوكَاُنواْ ِفيِه ِمَن الزاهدين { أن تتعلق الالم مبحذوٍف على أنَّها للبيان؛ كقوله تعاىل : الرابع 
: حمذوفاً تقديره » َتْعُبُرونَ « أعين للرُّؤيا ، وعلى هذا يكون مفعولُ : عين فيه ، وكذلك هذا ، تقديره أ: تقديره 
  .تعربوهنا 

واوٌ « باإلدغام؛ وذلك أنَّه قلب اهلمزة واواً؛ لسكوهنا بعد ضمٍة ، فاجتمعت ] وباهبا الرؤيا [ الرُّيَّا : وقرأ أبو جعفر 
  .ا بالسكون؛ فقلبت الواو ياء ، وأدغمت الياءُِ يف الياِء وسبقت إحدامه» ياٌء « ، و » 

  .وهذه القراءة عندهم ضعيفةٌ؛ ألن البدل غري الزمٍ ، فكأنَّه مل يوجد واٌو؛ نظراً إىل اهلزة 
  »تعربون « فصل يف معىن 

اعتمدُه األثباُت ، ورأيتهم وهو الذي « : َعبَْرُت الرُّؤَيا أعربها عبارة ، وعَبرةً بالتخفيف ، قال الزخمشريُّ : يقال 
وقد عثرُت على بيتٍ أشده املربِّد يف كتاب الكاملِ لبعضِ : قال » بالتشديد ، والتَّعبري واملُعبِّر « َعبَّرُت » ُيْنِكُرونَ 

  ]السريع : [ األعرابِ 
  وكُْنُت لألْحالمِ َعبَّارَا... َرأيتُ ُرؤَيا ثُمَّ عبَّرُتَها  ٣١٠٨

  .عربتُ النَّهر إذا قطتعُه حتَّى تبلغ آخَر عرضه : ذكُر عاقبتها ، وآخر أمرها؛ كما تقول : لرؤيا قال وحقيقة تعبري ا



قطعتُه إىل اجلانب اآلخر ، : مأخوذٌ من العُْبرِ ، وهو جانُب النَّهر ، ومعىن عربُت النَّهَر والطريق « : قال األزهريُّ 
  .» الرُّؤيا ، ويتفكُر يف أطرافها وينتقل من أحد الطَّرفني إىل اآلخر  عابٌر؛ ألنَّه يتأمل جانيب: فقيل لعابرِ الرؤيا 

جلوار الشيء ، ومضيفه ، وقلَّة متكنه ، ولبثه ، وهو : العُني ، والباُء ، والراُء ، تضعها العرب : قال بعُض أهل اللغة 
  .لبحر من جانب إىل جانبٍ أخرجها من حال النَّوم إىل حال اليقظِة ، كعبور ا: عرب الرؤيا : فعل ، يقال 

  .يقطُع هبا الطريق ويعُرب : وناقة عرباء سفار ، أي 
  .العُبوُر؛ ألهنا عربت اجملرَّة : والشِّعرى 

  .هو التَّمثيلُ بينه وبني حاكيه : واالعتباُر بالشيء 
  .الدَّمعةٌ؛ لعبورها العني ، وخروجها من اجلفنِ : والعربةُ 
  .نه زائدةٌ ، وهو عرب حلي طفاوة على املاء ال يعرف معدته منهح ألنَّ نو: والَعنَْبُر 

  .شدَّة الشتاء : اسُم قبيلة ، والعنُرب : والَعنَْبُر أيضاً مسكةٌ يف البحرِ ، والعنُرب 
  :ثالثةُ أشياء ال يعرف معدهنا : قال بعضهم 

  .الَعْنَبُر جييُء ظفاؤه على وجه املاِء : أحدها 
مشعُ املاء ال يعرف من أين جييُء ، وال من أين ينبع ، ُيعَْملُ له : ُموٌم ، أي : فارس ، ومعناه املومياء بأرض : وثانيها 

حوضٌ يف البحر وينصب عليه مصفاة كالغربال جيري منه املاء ، وينبع منه تبقى املومياء؛ فتؤخذ إىل خزانة السُّلطان 
.  

  .وجِه املاِء يف حبر املغرب وحبر طربستان ، وال يعرف معدنه وهو نوٌع من اخلَرزِ أصفر يطفو على : الكهلُ : وثالثها 
ما قصصته علينا ، واجلملة : هي أضغاث ، يعنون : ، خرب متبدإ مضمر ، أي } أَْضَغاثُ أَْحالَمٍ { : قوله جلَّ وعال 
  .منصوبةٌ بالقول 

  .واحداً ، أو أجناساً خمتلطة مجع ِضْغث بكسر الضاد وهو ما مجع من النبات ، سواٌء كان جنساً : واألضغاثُ 
بشرط أن يكون مما قام على ساقٍ ، وهو أصغُر من احلزمة ، وأكرب من القبضة ، فمن جميئه من : قال بن اخلطيب 

: ، وُيروى أنه أخذ عثكاالً من خنلٍة ، ويف احلديث ]  ٤٤: ص [ } َوُخذْ بَِيِدكَ ِضْغثاً { : جنسٍ واحٍد ، قوله تعاىل 
  .» مبريضٍ وحب علْيِه احلدُّ ففعل به ذِلَك أنَّه أيت « 

  ]الكامل : [ وقال ابن مقبل 
  أْضغَاثُ رْيَحاٍن غَداةَ َشمالِ... َخوٌد كأنَّ ِفراشََها وِضَعتْ بِِه  ٣١٠٩

  .» ضِغثٌ على إبَّالٍة « : ومن جميئه من أخالط النبات قوهلم يف أمثاهلم 
  .ضة رحياٍن ، أو حشيشٍ ، أو قصبان ، وقد تقدم أنه أكثر من القبضِة قب: الضَّْغثُ : وقال الرَّاغب رمحه اهللا 

واستعمال األضغاث هنا من باب االستعارة ، فإن الرؤيا إذا كانت خملوطةً من أشياء غري متناسبٍة ، كانت شبهية 
  .بالضِّغِث 

  .اثُ من أحالم أضغ: ، والتقدير » ِمْن « ، إضافةٌ مبعىن } أَْضَغاثُ أَْحالَمٍ { واإلضافة يف 
مجُع حلم ، وهو الرؤيا ، والفعل منه حلمُت أحلم ، بفتح الالم يف املاضي وضهما يف الغابر ُحلُماً ، : واألحالُم 

  .مثقلٌ ، وخمفٌف : وُحلْماً 
ة إمَّا يف خرب ال تعلق هلا؛ ألهنا زائد» بَِعاِملَني « ، والباءُ يف » َعاِملَني « الباء متعلقةٌ ب » بتأويل « : قوله تعاىل 

احلجازيَّة أو التَّميميَّة ، وقوهلم ذلك حيتمل أن يكون نفياً للعلم بالرؤيا مطلقاً ، وأن يكون نفياً للعلم بتأويل 



  .األضغاث منها خاصة دون املنام الصَّحيح 
  .الرؤيا انتهى ] بري بتع[ بتأويل أضغاِث األحالم ال بد من ذلك؛ ألنَّهم مل يدَّعوا اجلهل : أي : وقال أبو البقاِء 

فالن يركب اخليل ، ويلبُس عمائمَ اخلزِّ ، : كما تقولُ « : وإنَّما كان واحداً ، قال الزخمشريُّ » األحالم « وقوله 
ملن ال يركُب إال فرساً واحداً ، وال يتعمَُّم إالَّ بعمامٍة واحدٍة تأكيداً يف الوصف ، وجيوز أن يكون قصَّ عليهم مع 

  .» غريها هذه الرؤيا 
يرجُع الشيء إليه ، ومنه تأوَّل وهو معىن التفسري؛ ألنَّ التأويل تفسري : هو ما َيئُولُ الشيء إليه ، أي : والتأويلُ 

  .اللفظ الراجع إىل املعىن 
  فصل

اعلم أنه سبحانه وتعاىل جعل هذه الرؤيا سبباً خلالص يوسف صلوات اهللا وسالمه عليه من السِّجن؛ وذلك أنَّ 
لك ملَّا رأى ذلك ، قلق واضطرب بسببه؛ ألنه شاهد أن الناِقصَ الضَّعيف استوىل على الكاملِ ، فشهدت فطرته امل

  .بأن هذا أمُر عداوٍة ومقّدرٍ بنوع من أنواع الشرِّ ، إال أنه ما عرف كيفية احلالِ فيه 
فس إىل متام تلك املعرفِة ، وقويِت والشيء إذا صار معلوماً من وجٍه ، وبقي جمُهوالً من وجه آخر عظم شوُق الن

املعرفةُ يف إمتام الناقصِ ال سيِّما إذا كان اإلنسان عظيمَ الشَّأِن ، واِسَع اململكِة ، وكان ذلك الشيء داالًّ علَى الشرِّ 
ىل عجَّز من بعض الوجوه ، فبهذا الطريق قوَّى اهللا داعية ذلك امللك يف حتصيل العلم ، بتفسري هذه الرؤيا ، وأنه تعا

  .املُعبِّرين احلاضرين عن جواب هذه املسألة؛ ليصري ذلك سبباً خلالصِ يوسف عليه الصالة والسالم من تلك احملنِة 
  :واعلم أنَّ القوم ما نفوا عن أنفسهم كوهنم عاملني بعلم التعبري؛ بل قالوا إنَّ علم التعبري على قسمني 

  .النتقال من األمور املتخيلِة إىل احلقائق العقلية منه ما يكون الرؤيا فيه منتظمة ، فيسهلُ ا

  .ومنه ما يكون خمتلطاً مضطرباً ، وال يكون فيه ترتيٌب معلوٌم ، وهو املسمَّى باألضغاث 
أنَّ الكامل ] إهبام [ إنَّ رؤيا امللِك من قسم األضغاث ، ثُمَّ أخُربوا أهنم غري عاملَني بتعبري هذا القسم ، وفيه : فقالوا 

هذا العلم ، واملُتبحِّر فيه يهتدي إليها ، فعند هذه املقالة تذكَّر السَّاقي واقعة يوسف عليه الصالة والسالم ألنه  يف
  .كان يعتقُد فيه كونه ُمتَبحِّراً يف هذا العلم 

  :فيه وجهان » وادَّكََر « : قوله 
  .وهو فاعل َنَجا  أنَّها مجلة حالية ، إمَّا من املوصول ، وإما من عائده ،: أظهرمها 
  .أهنا عطف على َنَجا فال حمل هلا؛ لنسقها على ما ال حمل له : والثاين 

اذَْتكََر ، افْتََعلَ ، من الذكر فوقعت تاُء االفتعال بعد الدال؛ : والعامَّةُ على ادَّكََر بدالٍ مهلمة مشدَّدة ، وأصلها 
  .ثاين ، وأدغم فأبدلت داالً ، فاجتمع متقارن؛ فأبدل األول من جنس ال

  .وادَّكََر بالدال هو الفصيُح : قال الزخشريُّ 
ووجَّهوها بأنه أبدل التَّاء ذاالً؛ من جنس األوىل ، وأدغم ، وكذا احلكمُ يف . بذالٍ معجمة : وقرأ احلسن البصريُّ 

  .مًُدِِّكر كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 
  .يم ، وتاء منونِة ، وهي املدة الطويلة بضم اهلمزة ، وتشديد امل) أمة ( على : والعامةُ 

عليه؛ وهي خالصه من ] أنعم هبا [ بعد نعمٍة : بكسر اهلمزة؛ وفسَّروها بالنعمِة ، أي : وقرأ األشهب العقيليُّ 
  ]اخلفيف : [ السِّجن ، وجناته من القَتلِ؛ وأنشد الزخمشريُّ لعديِّ 

  وارتُْهُم ُهناَك القُُبوُر... ِة ثُمَّ َبْعدَ الفَالحِ واملُلِْك واإلْمَم ٣١١٠



  ]الطويل : [ وأنشد غريه 
  فَتْتُركُه األيَّاُم وهَي كَماِهيَا... أالَ الَ أَرى ذَا أمٍَّة أصَْبَحْت بِِه  ٣١١١

فتح اهلمزة وختفيف امليم » أََمه « وقرأ ابن عبَّاس ، وزيُد بُن علّي ، وقتادة ، الضحاك ، وأبو رجاء رضي اهللا عنهم 
ونة وهي املدة من األمة وهو النيسان يقال أِمه َيأَمُه أمََهاً بفتح امليم وسكوهنا ، والسكون غري مقيسٍ؛ قال الشاعر من

  ]الوافر : [ 
  كَذاَك الدَّْهرُ ُيوِدي بالُعقُولِ... أِمْهُت وكُْنُت ال أْنَسى َحِديثاً  ٣١١٢

  .على غري قياسٍ » أَِمَه « وتقدَّم أنه مصدر ل بعد أْمه بسكون امليم ، : وقرأ جماهٌد ، وشبل بن عزرة 
  .» ومن قرأ بسكون امليم ، فقد خُطِّىَء « : قال الزخمشري 
  .» وهذه على عادته يف نسبِة اخلطأ إىل القراء « : قال أبو حيَّان 

ُخطِّىءَ « : ؛ فإنه قال لَْم يسنْب إليهم خطأ؛ وإمنا حكى أنَّ بعضهم خطَّأ هذا القارىء: قال شهاُب الدِّين رمحه اهللا 
فقد أخطأ ، على أنَّه إذا صحَّ أنَّ من ذكره قرأ بذلك فال سبيل إىل نسبة اخلطأ : بلفظ ما مل يسمَّ فاعله ومل يقل » 

  .إليه ألبتَّة 
  .وقوله أَنا أَنبِّئُكْم هذه اجلملة هي احملكية بالقول » ادَّكََر « وَبْعَد منصوب ب 
  .من اإلْنباِء ، وقرأ احلسن أنا آتِيكُم مضارع أتى من اإلتياِن ، وهو قريب من األول  وقرأ العامة أنَبِّئُكُْم

  فصل
  }اذكرين ِعنَد رَبَِّك { ملَّا اعترف احلاضرون بالعجز عن اجلواب ، فذكر الشَّرايبُّ قول يوسف 

َني أنَّما حيصل عند اجتماع األيام الكثرية بعد حنيٍ ، بعد َسْبعِ سنَني ، وذلك أنَّ احل} َبْعَد أُمَّةٍ { ، ]  ٤٢: يوسف [ 
{ قوله : فإن قيل . ، كما أن األمة إمنا حتصل عند اجتماع اجلمع العظيم ، فاحلني كان أمة من األيام والسَّاعاِت 

  .يدل على أنّ الناسي هو الشرايب ، وأنتم تقولونك إنَّ النَّاسي هو يوسف عليه السالم } وادكر بَْعَد أُمٍَّة 
ذَكََر وأْخَبر ، فهذا ال يدلُّ على سبقِ النسيان ، فلعلَّ الساقي إمنا مل : ادَّكَر مبعىن : قال ابُن األنباري : اجلواب ف

يذكر يوسف عليه السالم عند امللِك ، خوفاً عليه من أن يكون ادِّكَاراً لذنبه الذي من أجله حُبس ، فترك للشر ، 
  .أيضاً لذلك الشرايب ] وحصل [ صلوات اهللا وسالمه عليه  وحيتمل أن يكون حصل النسيانُ ليوسف

  .ُروَِي أنَّ الغالم جثا بني يدي امللك ، وقال إنَّ بالسْجنِ رُجالً ُيعبِّر الرؤيا 
: خطاٌب ، إما للملك ، واجلمع ، أو للملك وحده؛ على سبيل التعظيم ، وفيه اختصاٌر ، تقديره » فأْرِسلُون « 

  .لُك إليه ، فأرسله فأتى السِّجن فأرسلْنِي إيها امل
  .ومل يكن السُج يف املدينة : قال ابن عباس رضي اهللا عنه 

هو املبالغ يف الصدقِ ، وصفُه هبذه الصفة؛ ألنه مل : والصِّدِّيُق » أيُّها الصِّديُق « يا يُوسف : ُيوُسف ، أي : فقال 
هذا يدلُّ على أنَّ الساقي اخلباز مل يكذبا على يوسف يف ألنه مصدق يف تعبري رؤياه ، و: جيرب عليه كذباً ، وقيل 

منامهما ، ومل يذكراه امتحاناً له ، كما زعم بعضهم مث إنَّه أعاد السؤال باللفظ الَّذي ذكره امللُك؛ فإن تعبري الرُّؤيا 
تواك؛ ألنه عجز سائُر املُعبِّرين قد ختلتُف باختالِف األلفاِظ؛ كما هو مذكورٌ يف علم التعبري لَعلِّي أرجُع إىل النَّاس بف

منزلتك من } لعلي أرجع إىل الناس لعلهم يعلمون { : على جواةب ، فخاف أين يعجز هو أيضاً؛ فلهذا السبب قال 
  .العلم 
  .ظاهر هذا ، إخبار من يوسف عليه الصالة والسالم بذلك » َتْزرُعونَ « : قوله 



، ]  ١١: الصف [ } ُتؤِْمُنونَ باهللا َوَرُسوِلِه وَُتَجاِهُدونَ {  األمر؛ كقوله َتْزرُعونَ خربٌ يف معىن: وقال الزخمشريُّ 
وإمنا خرج األمر يف صورة اخلرب؛ للمبالغة يف إجياب املأمور به فيجعل كأنَّه وجد ، فهو خمرب عنه؛ والدليلُ على كونه 

  .} فَذَُروُه ِفي ُسنُبِلِه { : يف معىن األمر قوله 
اْزَرُعوا ، بل تَْزرُعونَ إخبار غيب ، وأمَّا : وال يدلُّ األمر بتركه يف سنبلة على أنَّ تَْزرُعونَ يف معىن  :قال أبو حيان 

  .فَذُروُه فهو أمُر إشارٍة مبا ينبغي أن يفعلوه 
منا حيتاج وهذا هو الظاهُر ، وال مدخل ألمر اهللا هلم بالزراعِة ، ألهنم يزرعون على عادهتم أمرهم ، أو مل يأمرهم ، وإ

  .إىل األمر فيما مل يكن من عادة اإلنسان أن يفعله كقوله يف ُسنبلهِِه 
َداوَم على : دَأَب يدأُب دأباً ، أي : بسكوهنا؛ ومها لغتان يف مصدر : بفتحِ اهلمزة ، والباقون : قوله َدأباً قرأ حفٌص 

  .الشيء والزمه 
  .بفتحِ العني وسكوهنا : َضأن ، ومَعز وَمْعز ضأنُ و: جبدٍّ ، واجتهاٍد؛ وهذا كما قالوا : وقيل 

  .اإلسكانُ ، ولعلَّ الفتح لغةٌ ويف انتصابه أوجه » َدأَب « األكثرون يف : قال أبو علي الفارسي 

  .تدْأُبون دأباً : أنه منصوٌب بعفلٍ حمذوٍف ، تقديره : وهو قول سيبويه : أحدها 
قعدت : ؛ ألنه من معناه ، فهو من باب « َتْزرُعونَ : أنه منصوٌب ب :  وهو قول أيب العبَّاس رضي اهللا عنه: والثاين 

  .القُرْفَُصاء 
  .وفيه نظٌر؛ ألنه ليس نوعاً خاًصا به خبالِف القرفصاء مع القعوِد 

 أنه مصدر واقٌع موقع احلال ، فيكون فيه األوجه املعروفةُ ، إما للمبالغة وإما وقوعه موقع الصِّفة ، وإما: والثالث 
  .دائبني أو ذوي دأبٍ ، أو جعلهم نفس الدَّأب؛ مبالغة : على حذف مضاف ، أي 

 ١١: آل عمران [ } كَدَأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ { عند قوله ت عز وجل « آل عمران » وقد تقدم الكالُم على الدَّأب يف 
. [  

  .، جيوز أن تكون شرطيَّة أو موصولة } فََما َحَصدتُّمْ { : قوله 
  .أمرهم بترك احلنطةِ يف النسبل؛ لتكون أبقى على الزمان ، وال تفسد } فَذَُروُه ِفي ُسنُبِلِه { : قوله 
  .، أي تدرسون قليالً؛ لألكل ، أمرهم حبفظ األكثر ، واألكل قدر احلاجة } إِالَّ قَِليالً مِّمَّا َتأْكُلُونَ { : قوله 

  .، وجيوز أن يكون التفاتاً  الناُس: وقرأ أبو عبدالرمحن َيأكُلونَ بالغيبة ، أي 
  فصل

هذه اآلية أصلٌ يف القول باملصاحل الشرعية اليت هي حفظ لألديان ، والنفوس ، والعقول » : قال القرطيبُّ 
واألنساب ، واألموال ، فكل ما يضمن حتصيل شيء من هذه األمور ، فهو مصلحةٌ وكل ما يفوت شيئاً منها ، فهو 

 خالف أنَّ مقصود الشرائع إرشادُ النَّاس إىل مصاحلهم الدُّنيويَّة ، ليحصل هلم التمكن مفسدةٌ؛ ودفعه مصلحةٌ ، وال
  .« إىل السعادِة األخرويَّة ، ومراعاةُ ذلك فضلٌ من اهللا ورمحة ] املوصلتني [ من معرفة اهللا تعاىل ، وعبادته 

املميز ، وهو املوصوف؛ لداللة ما تقدَّم عليه ، ونسب حذف } ثُمَّ يَأِْتي ِمن َبْعِد ذلك َسْبٌع ِشَدادٌ { : قوله تعاىل 
ملَّا كان األكل ، واإلبصار فيهما ، جعال كأهنما ]  ٦٧: يونس [ } والنهار ُمْبِصراً { : األكل إليهن ، جمازاً؛ كقوله 

  .واقعان منهما ، مبالغة 
  . اجملدبة شداداً الصِّعاُب اليت تشتدُّ على الناس؛ فلذلك مسَّى السنني: « الشِّداُد » و 

  .ُيفْنِني ، ويهلكن الطعام إالَّ قليالً ممَّا ُتْحِصنُونك حترُزونَ ، وتدَِّخُرونَ؛ للبذر : َيأكْلَْن ، أي 



  .« أْحَصَنُه إحصاناً ، إذا جعله يف حِْرزٍ : الشيء يف احلصنِ ، يقال ] إبقاء [ اإلحراُز ، وهو : واإلحصانُ » 
إما من الغوث ، وهو الفرج : جيوز أن تكون األلف عن واوٍ ، وأن تكون عن ياٍء } ثُ الناس ُيَغا{ ] : تعاىل [ قوله 

  .يغاثُ الناُس من كَْربِ اجلَدبِ : أغَاثَنا اُهللا إذَا أنْقذَنا من كْربٍ أو غمٍّ ، ومعناه : ، وفعله رباعي ، يقال 
أغَاثََنا اهللا من الغَْيِث ، : مطرْت ، وفعله ثالثي ، يقال أ: أغْيَثَت األرض ، أي : وإما من الغيِثن وهو املطُر ، يقال 

  .أْمِطرنا ما أرْدَنا : ِغثَْنا ما ِشئَْنا ، اي : وقالت اعرابيةٌ 
  فصل
هي اخلصُب وكثرةُ النِّعم ، : السبعة املتقدمةُ : وقال املفسِّرون » : دخلوا يف سنٍة جمدبة : أْسَنتُوا ، أي : يقال 

هي القَْحطُ ، وهي معلومةٌ من الرؤيا ، وأمَّا حالُ هذه السنِةن فما حصل يف ذلك املنام ما يدلُّ :  والسَّبعة الثانية
  .« عليه ، بل حصل ذلك ِمَن الَوْحيِ 

  .زادُه اهللا علَم سنٍة : قال قتادةُ رمحه اهللا 
ى هذا العدد ، ومن املعلوم أنَّ احلاصل ملا كانت الِعجافُ َسْبعاً ، دلَّ على أنَّ السنني اجملدبة ال تزيْد عل: فإن قيل 

  .إنَّه حصل بالوحي واإلهلام؟ : بعد انقضاء القحِط ، هو اخلصُب ، فكان هذا أيضاً من مدلُوالِت املنامِ ، فلم قلتم 
ِفيِه ِفيِه ُيغَاثُ الناس َو{ : َهْب أنَّ تبدل القْحِط باخلصب معلوٌم ، وأما تفصيلُ احلال فيه ، وهو قوله : فاجلواب 
  .ال يعلمُ إال بالوحي } َيْعِصُرونَ 

باخلطاب ، والباقون بياء الغيبة ، ومها واضحتان؛ لتقدم خماطبٍ أو » َتْعِصُرونَ « : قوله َيْعِصرونَ قرأ األخوان 
  .غائبٍن فكلُّ قراءٍة ترجعُ إىل ما يليُق هبا 

  :حيتمل أوجهاً » َيْعِصُرونَ « و 
  .، والزيتوِن ، والسمسمِ ، وحنو ذلك  أنه من عصر الِعنبِ: أظهرها 
  .أنَّه من عصر الضَّرع ، إذا حلبه : والثاين 

  ]اخلفيف : [ وقال أبو زيد يف عثمان رضي اهللا ع نه . املنجي : أنه من العصرِة ، وهي النجاةٌ ، والُعْصر : والثالث 
  نُجوِدولقَْد كَان ُعْصرةَ املَ... َصادِياً َيْستِغيثُ غَْيَر ُمغاٍث  ٣١١٣

وقرأ جعفر بن حممٍد . أجناه : َعَصَره يَْعِصرُه ، أي : يقال } ِفيِه ُيَغاثُ الناس { : هذا الوجه مطابقة قوله ] ويعضُد [ 
بالياء من حتت ، وعيَسى بالتاِء من فوُق ، وهو يف كلتا القراءتني مبين للمفعولِ ، ويف » يُْعَصُرونَ « ، واألعرجك 

  :يالن هاتني القراءتني تأو
  .» وهو مطابق لإلغاثِة « : قال الزخمشريُّ : أهنا من عصره ، إذا أجناه : أحدمها 
َوأَنَزلَْنا ِمَن املعصرات َمآًء { : قاله قُطرٌب أنَّهما من اإلْعصارِ ، وهو إمطار السحابِة املاء؛ كقوله تعاىل : والثاين 
، من أعصرِت السَّحابةُ ، وفيه » يُْعَصُرون ، ُتْمطُرونَ « : ىء وقُر: ، وقال الزخمشريُّ ]  ١٤: النبأ [ } ثَجَّاجاً 

  :وجهان 
أْعِصَرْت عليهم ، فحذف اجلار : األصلُ : إمَّا أن يضمَّن أعصرت معىن ُمطَِرت ، فيعّدى تْعدِيَته ، وإما أن يقال 

  .وأوصل الفعل إىل ضمريهم أو يسنُد اإلعصاُر إليهم؛ جمازاً ، فجعلوا معصرين 
بكسر التاء ، والعني ، والصاد مشددة ، وأصلها يعَْتِصُرون ، فأدغم التاء يف » ِتِعّصُرون « : أ زيد بن علّي وقر

  ] . ٣٥: يونس [ } إِالَّ أَن يهدى { يف قوله ] تقريره [ الصاد ، وأتبع العني للصاِد ، مثَّ أتبَع التاء للعني وتقدم 
للتكثري ، وهذه » َعصَّر « الياء ، وفتح العني ، وكسر الّصاد مشددة؛ من  بضمِّ» ُيَعصُِّرونَ « ونقل النقاُش قراءة 



: [ القراءة ، وقراءة زيٍد املقتدمة ، حتتمالن أن يكونا من العصرِ للنبات ، أو الضَّرع ، أو النَّجاة؛ كقول الشاعر 
  ]الرمل 
  ضاِء اعِتَصارِيكُْنُت كالَغصَّانِ بامل... لَْو بِغْيرِ املاِء َحلِقي َشرٌق  ٣١١٤

لَّاِتي قَطَّْعَن أَْيِدَيُهنَّ إِنَّ َربِّي َوقَالَ الَْمِلُك ائْتُونِي بِِه فَلَمَّا َجاَءُه الرَّسُولُ قَالَ اْرجِْع إِلَى َربَِّك فَاسْأَلُْه َما بَالُ النِّْسَوةِ ال
ُسَف َعْن َنفِْسِه قُلَْن َحاَش ِللَِّه َما َعِلْمَنا َعلَْيِه ِمْن ُسوٍء قَالَِت قَالَ َما َخطُْبكُنَّ إِذْ َراَوْدُتنَّ يُو) ٥٠(بِكَْيِدِهنَّ َعِليٌم 

ذَِلكَ ِلَيْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنُه بِالَْغْيبِ ) ٥١(اْمرَأَُت الَْعزِيزِ الْآنَ َحْصَحَص الَْحقُّ أََنا َراَوْدُتُه َعْن َنفِْسِه َوإِنَُّه لَِمَن الصَّاِدِقَني 
َوَما أَُبرُِّئ َنفِْسي إِنَّ النَّفَْس لَأَمَّاَرةٌ بِالسُّوِء إِلَّا َما َرِحَم رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُوٌر َرِحيمٌ ) ٥٢(للََّه لَا َيْهِدي كَْيَد الَْخاِئنَِني َوأَنَّ ا

)٥٣ (  

  .اآلية } َوقَالَ امللك ائتوين بِِه { : قوله تعاىل 
وأخربه مبا أفتاه يوسف من تأويل رؤياه ، وعرف امللك أنَّ الذي قاله كائٌن قال  اعلم أنَّ الساقي ملا رجع إىل امللك ،
: أجب امللَك ، فأىب أن خيرج مع الرسول ، حتَّى تظهر براءته ، فقال للرسول : ائتُونِي به ، فلمَّا َجاءه الرسُول قال 

ُت ِمن ُيوسَف وكَرمِه وَصبْرِه واُهللا َيْغفُر لُه ِحنيَ َعجِْب« : سيِّدك ، قال عليه الصالة السالم : اْرجِْع إىل ربَِّك ، أي 
ُت منهُ ُسِئلَ َعنِ الَبقراِت الِعجِاِف والسِّماِن ، ولْو كُْنُت َمكاَنَه ما أْخربُْتهْم حتَّى أْشترطَ أنْ ُيخْرُِجونِي ولقَْد ِعجِْب

َمكَاَنُه ولَبِثْتُ يف السِّحن طول ما لبِثَ ألْسرْعُت إىل اإلجَابِة  اْرجِعْ إىل ربِّك ، ولْو كُْنُت: ِحَني أتاُه الرَّسولُ فقَال لَُه 
  .» وَبادرُتهثم البَاَب 
الذي فعله يوسف عليه الصالة والسالم ت من الصَّرب ، والتَّوقٌُّف إىل أن يفحص امللك عن حاله : قال ابن اخلطيب 

  :، هو األليُق باحلزم والعقل ، وبيانه من وجوه 
لو خرج يف احلالِ ، فرمبا كان يبقى يف قلب امللك أثر ما ، فلما التمس من امللِك أن يفحص عن حال  أنه: األول 

تلك الواقعِة ، دلَّ ذلك على براءته من التهمِة ، فبعد خروجه ال يقدر أحٌد أن يلطِّخه بتلك الرذيلة ، وأن يتوصل 
  .هبا إىل الطعن فيه 

اثنيت عشرة سنةً ، إذا طلبه امللك ، وأمر بأخراجه ، فالظاهر أنه ] السجن  [أن اإلنسان الذي يبقى يف : والثاين 
سبباً ] يكون [ يبادُر إىل اخلروكج ، فحيث خيرج ، عرف منه أنه يف هنايِة العقلِ ، والصَّرب ، والثباِت؛ وذلك 

  .كذباً  العتقاِد الرباءِة فيه عن مجيع أنواع التهم ، وأن حيكم بأنَّ كلَّ ما قيل فيه ، كان
أن التماسُه من امللك أن يفحص عن حاله من تلك النسوِة ، يدل أيضاً على شدَّة طهارته ، إذ لو كان : الثالث 

  .ملوثاً بوجه ما ، لكان خياف أن يذكر ما سبق 
هنا طلبُه سنني ، و] بضع [ فبقي بسبب هذه الكلمة يف السجن » اذكُْرنِي عنَد ربَِّك « : أنه قال للشَّرايب : الرابع 

امللك فلم يلتفت إليه ، ومل يقْم لطلبه وزناً ، واشتغل بإظهار براءته من التُّهمِة ، ولعلَّه كان غرضه عليه الصالة 
والسالم من ذلك أالَّ يبقى يف قلبه التفاٌت إىل ردِّ امللك وقبوله ، وكان هذا العمل جارياً جمرى التَّاليف ، ملا صدر منه 

، وليظهر هذا املعىن لذلك الشرايب؛ فإنه هو الذي كان واسطةً » اذْكُرنِي ِعنَد ربِّك « : ، يف قوله من التوسُّلِ إليه 
  .يف احلالني معاً 

باهلمز؛ ومها لغتان : ، بغري مهز ، والباقون » فََسلُه « : قرأ ابن كثري ، والكسائي } فَاْسأَلُْه َما َبالُ النسوة { : قوله 
.  



وضمها عاصم يف رواية أيب بكرٍ رضي اهللا عنهما وليست باملشهورة ، وكذلك » النِّسوةِ «  والعامة على كسر نوِن
  .قرأها أبو حيوة 

[ األْمُر والشَّأن الذي فيه خطٌر؛ وأنشد : » اخلَطُْب « ، و » الَّيت « : باهلمز ، وكالمها مجع ل » الالَِّئي « وقرىء 
  ]الطويل 
  ُمبْدرِك أطْراِف اخلُطوبِ وال آلِ... شَاَشةُ نَفْسِه وَما املَْرُء ما َدامْت ُح ٣١١٥

  .َخطَبَ ُيخْطُب وإنَّما ُيْخطَبُ يف األمور العظام : وهو يف األصل مصدر 
  فصل ما يف اآلية من لطائف

إال أنَّه اقتصر ليعلم براءيت من تلك التهمة } َما بَالُ النسوة { سئل امللك } فَاسْأَلُْه { أنَّ املعىن؛ قوله تعاىل : أوهلا 
  .على سؤال امللك عن تلك الواقعة؛ لئالًَ يشتمل اللفظ على ما جيرى جمرى أمر امللك بعمل أو فعلٍ 

  .أنَّه مل يذكر سيدته مع أهنا اليت سعت يف إلقائه يف السجن الطويل ، بل اقتصر على ذكر سائر النسوة : وثانيها 
ه إىل عملٍ قبيحٍ عند امللك ، فاقتصر يوسف عليه الصالة والسالم على أنَّ الظاهر أن أولئك النسوة نسبن: وثالثها 

  .، وما شكى منهم على سبيل التَّعيني ، والتفصيل } َما َبالُ النسوة الاليت قَطَّْعَن أَْيدَِيُهنَّ { : جمرَّد قوله 
  .} إنّ ريب بكيدهن عليم { مث قال يوسف عليه الصالة والسالم 

  :وجهان » نَّ ربِّي إ« ويف املراد بقوله 
  .أنه هو اهللا تعاىل فإنه هو العامل خبفيَّات األمور : أحدمها 
  .املراد به امللك ، وجعله ربا؛ لكونه مربِّياً ، وفيه إشارةٌ إىل كون ذلك امللك عاملاً مبكرهنَّ وكيدهنَّ : والثاين 

  :واعلم أنَّ كيدهن يف حقه حيتمل وجوهاً 
  .منهن طمعت فيه ، فلما مل جيدن املطلوب أخذن يطعن فيه ، وينسبنه إىل القبيح أنَّ كل واحٍد : أحدها 
لعلَّ كلَّ واحدٍة منهمن بالغت يف ترغيب يوسف يف موافقته سيدته على مرادها ، ويوسف علم أنَّ مثل : وثانيها 

  .هذه اخليانة يف حقِ السَّيِّد املنعم ال جتوُز 
هاً من املكرِ واحليل يف تقبيح صورة يوسف عند امللك ، فكان املراد منهم اللفظ أنه استخرجد منهنَّ وجو: وثالثها 
  .ذلك 

َما « : مث إنه تعاىل َحكَى أنَّ يوسف عليه السالم ملا التمس من امللك ذلك ، أمر امللُك بإْحضَارهنَّ ، وقال هلُّنَّ 
  :، وفيه وجهان » ف َعْن َنفِْسِه إذْ َراودتُّنَّ يوس« ما َشأُنكُنَّ ، وأمركنَّ : » َخطُْبكُنَّ 

الذين { : ، وإن كان صيغة مجع ، فاملراد منها الواحد؛ كقوله جلَّ ذكره » إذْ َراودتُّنَّ ُيوسفَ « : أن قوله : األول 
  ] . ١٧٣: آل عمران [ } قَالَ لَُهمُ الناس إِنَّ الناس قَدْ َجَمُعواْ لَكُمْ 

  :ماعة ، مث هاهنا وجهان أنَّ املراد منه خطابُ اجل: والثاين 
  .أنَّ كلَّ واحدة منهنَّ روادْت يوسف عن نفسه : األول 
  .أنَّ كلَّ واحدٍة منهنَّ روادْت يوسف؛ ألجل امرأة العزيز ، فاللفظ حمتمل لكل هذه الوجوه : والثاين 

 أوَّل األمر يف حقه ، ، وهذا كالتأكيد؛ ملا ذكرنا يف} قلن حاش هللا ما علمنا عليه من سوء { وعند هذا السؤال 
  ] . ٣١: يوسف [ } َما هذا َبشَراً إِنْ هاذآ إِالَّ َملٌَك كَرٌِمي { : وهو قوهلنَّ 

ما فعلُتنَّ ، وما : ؛ ألنه يف معىن الفعل إذ املعىن » َخطُْبكُنَّ « ، هذا الظرف منصوبٌ ب » إذْ رَوادتنَّ « وقوله 
  .أردتنَّ به يف ذلك الوقِت 



. العزيز حاضرة ، وكانت تعلم أن هذه املناظرات ، والتفحصات ، إمنا وقعت بسببها ، وألجلها  وكانت امرأةُ
  .إ نَّ النسوة أقبلن على امرأة العزيز يقررهنا : وقيل 
َعن  أََناْ َراوَْدتُُّه{ : ظهر ، وتبيَّن : أي } اآلن َحْصَحصَ احلق { : َخافْت أن َيشْهْدنَ عليها؛ فأقرَّت ، وقالت : وقيل 

  ] . ٢٦: يوسف [ } ِهَي َراوََدْتنِي َعن نَّفِْسي { : ، يف قوله } نَّفِْسِه وَإِنَُّه لَِمَن الصادقني 
ما بال { : هذه شهادةٌ جازمةٌ من تلك املرأة أنَّ يوسَف صلوات اهللا وسالمه عليه راعى جانب العزيز حيثُ قال 

رأة ألبتة؛ فعرفت املرأةُ أنَّهُ ترك ذكرها؛ رعايةً ، وتعظيماً جلانبها ، ؛ ومل يذكر تلك امل} النسوة الاليت قطعن أيديهن 
وإخفاًء لألمر عليها؛ فأرادت أن تكافئه على هذا الفعل احلسن ، فال جرم كشفت الغطاء ، واعترفت بأنَّ الذنب 

  .كُلَّه من جانبها ، وأنَّ يوسف كان ُمَبّرأ عن الكل 
ىل القاضي ، فادَّعت عليه املهر ، فأمر القَاِضي أن َيكْشَف َعْن َوْجهِها؛ حتَّى يتَمكََّن ُحِكَي أنَّ امرأة جاءت بزوجها إ

: ال َحاجةَ إىل ذِلَك؛ فإنِّي مقرٌّ بَصداِقَها يف َدْعواَها ، فقالت املرأةُ : الشُّهوُد من إقَامِة الشَّهادِة ، فقال الزَّوُح 
  .أبَْرأُت ذمَّتُه من كُلِّ حقِّ ِلي علْيِه  أكْرْمتَنِي إىل هذا احلد؟ اشَْهُدوا أنِّي

  .تبيَّن وظهر بعد خفاٍء ، قاله اخلليل رمحه اهللا : معناه » َحْصَحَص « منصوب مبا بعده ، و » اآلنَ « قوله 
ِضي بانْت حصَّةُ احلق من حصَّة الباطل ، كما تتميَُّز ِحَصُص األرَا: هو مأخوذٌ من احلصَّة ، واملعىن : وقال بعضهم 

  .مبعىن ثبت واستقرَّ : وغريها ، وقيل 
كفَّ : وَضَح ذِلَك بانِكشاِف ما يُقهِره ، وحصَّ وَحْصَحصَِ ، حنو : ، أي » َحْصَحَص احلقُّ « : وقال الرَّاغب 

  ] .لسريع ا: [ قطعُه؛ إمَّا باملباشرة وإمَّا باحلكمِ؛ فمن األولِ قوله الشاعر : وكَفْكََف ، وكَبَّ وكَْبكََب ، وحصَّه 
  .. . .قَْد َحصَِّت البَْيَضةُ رَأِسي فََما  ٣١١٦

القطعة من اجلملة ، ويستعمل استعمال : انقطع بعض شعره ، وامرأةٌ حصَّاُء ، واحلَصَّةُ : رجلٌ أَحّص : ومنه 
  .النصيب 

  ]الطويل : [ هو ِمْن َحْصَحَص البعري ، إذا ألقى ثفناته؛ لإلناَخِة؛ قال الشاعر : وقيل 
  وَناَء بِسلَمى َنْوَءة ثُمَّ َصمَّمَا... فََحْصَحَص يف ُصمِّ القََنا ثَِفنَاِتِه  ٣١١٧

أظهر ذلك؛ : ، متعلٌق بضمريٍ ، أي » ِلَيعْلَم « األمُر ذلك ، و : خُرب مبتدإٍ مضمرٍ ، أي » ذَِلَك « : قوله تعاىل 
» ِلَيْعلَم « عن براءته ، أمٌر من اهللا ال ُبدَّ منه ، و  ذلك الذي صرَّحتُ به: ليعلم ، أو مبتدأ ، وخربه حمذوٌف ، أي 

فعل اهللا ذلك ، أو فعلته : مفعوالً لفعلٍ مقدَّرٍ يتعلق به هذا اجلار أيضاً ، أي » ذَِلَك « متعلُق بذلك اخلرب ، أو يكون 
  .أنا بتيسري اهللا 

أي مكان الغيب ، وهو اخلفاء ، واالستتاُر وراء  :جيوز أن تكون الباُء ظرفية قال الزخمشريُّ » بِالَغْيبِ « : قوله 
  .وأنا غائٌب عنه خفي عن عينه : األباب السبعة املغلقِة ، وجيوز أن تكون الباُء للحالِ ، إمَّا من الفاعل ، على معىن 

  .وهو غائب عين خفي عن عيين : وإمَّا من املعفولِ على معىن 
ليعلم األمرينِ ، وهذا من كالم يوسف صلوات اهللا وسالمه عليه وبه بدأ : ، أي » أنِّي « نسٌق على » وأنَّ اَهللا « 

  .الزخمشري ، كاملختار له 
  .إنه من كالم امرأة العزيزِ ، وهو الظَّاهُر : وقال غريه 

  .هو من كالم يوسف عليه الصالة والسالم فمىت قالُه؟ : فإن قلنا 
، وإمنا ذكره بلفظِ » ذلكَ « يوسف ملا دخل على امللك ، قال  أنَّ: وروى عطاٌء ، عن ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنهم 



  .الغيبة تعظيماً للملك عن اخلطاب 
واألوىل أنه صلوات اهللا وسالمه عليه إمنا قال ذلك عند عود الرسول إليه ، ألنَّ ذكر هذا « : قال ابُن اخلطيب 

  .» الكالم يف حضرِة امللك ، سوء أدبٍ 
  .؟ } ذلك ِلَيْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنُه بالغيب { : لو وقعت ، كانت يف حقِّ العزيزِ ، فكيف قال هذه اخليانة : فإن قيل 
  .تعود على العزيز » أُخْنهُ « املراُد ذلك ليعلم امللك أنِّي مل أخنِ العزيز بالغيبِ ، فتكون اهلاُء يف : قيل : فاجلواُب 

  .ض الوجوه إنَّه إذا خان وزيره ، فقد خانه من بع: وقيل 
أَنِّي لَْم أَُخْنُه { ، العزيزُ } ذلك ِلَيْعلَمَ { : إن الشرايب ملا رجع إىل يوسف عليه السالم وهو يف السجن ، قال : وقيل 

  .} بالغيب 
لَّصين اهللا من أين لو كنت خائناً ، ملا خ: ، ولعلَّ املراد منه } َوأَنَّ اهللا الَ َيْهِدي كَْيَد اخلائنني { : مث ختم الكالم بقوله 

  .هذه الورطِة ، وحيث خلصين منها ، ظهر أنِّي كنت بريئاً مما نسبوين إليه 
أين ولو أدخلت الذنب عليه : كالم امرأة العزيز ، فاملعىن } ذلك ِلَيْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنُه بالغيب { : إن قوله : وإن قلنا 

ألين مل أقلْ فيه وهو يف السجن خالف احلقِّ ، مث إهنا بالغت يف  عند حضوره ، لكنين مل أدخل الذنب عليه عند غيبته؛
، أيك ملا أقدمُت على الكيِد ، واملكرِ ، ال جرم } َوأَنَّ اهللا الَ يَْهِدي كَْيَد اخلائنني { : تأكيد هذا القول وقالت 

  .افتضْحُت؛ فإنه ملَّا كان بريئاً ، الجرم أظهره اهللا ، عز وعال 
أنَّ يوسف صلوات اهللا وسالمه عليه ما كان حاضراً يف ذلك : ايل يدلُّ على صحَّتِه : لقولِ قال صاحُب هذا ا

، } اآلن َحْصَحَص احلق أََناْ َراوَْدتُُّه َعن نَّفِْسِه َوإِنَُّه لَِمَن الصادقني { : ملَّا ذكرِت املرأةُ قوهلا : امللجلس حتَّى يقال 
، بل حيتاج فيه إىل أن يرجع الرسول عن ذلك } ْعلَمَ أَنِّي لَمْ أَُخْنهُ بالغيب ذلك ِلَي{ : ففي تلك احلالة قال يوسف 

  .اجمللس إىل السجن ، ويذكر تلك احلكاية 
ومثلُ هذا الوصل بني الكالمني األجنبيني ، ما جاء } ذلك ِلَيْعلَمَ أَنِّي لَْم أَُخْنُه بالغيب { : مث إنَّ يوسف يقول ابتداء 

  .نظم؛ فعلمنا أن هذا من متام كالم املرأة ألبتة يف نثر وال 
ذلك ِلَيْعلََم أَنِّي { أقررُت بالصدقِ؛ : أي » اآلنَ َحْصَحَص احلقٌّ « : وهو متصلٌ بقولِ امرأة العزيز : قال القرطيب 

« :  قالت بالكذب عليه ، ومل أذكره بسوٍء ، وهو غائٌب ، بل صدقُت ، وزجرت عنه اخليانة ، مث} لَْم أَُخْنُه بالغيب 
  .} إِنَّ َربِّي غَفُوٌر رَّحِيٌم { : ؛ بل أنا روادته وعلى هذا هي كانت مقرة بالصانع؛ وهلذا قالت » وَما أبرِّىُء نَفِسي 

  .، ِمْن قولِ العزيز ، وإنِّي مل أغفل عن جمازاته على أمانته } ذلك ِلَيعْلََم أَنِّي لَمْ أَُخْنهُ بالغيب { : وقيل 
  .إنَّ اهللا ال يهدي اخلائنني بكيدهم : معناه }  الَ َيْهِدي كَْيَد اخلائنني َوأَنَّ اهللا{ 

  فصل
  :دلَّت هذه اآلية على ظهارِة يوسف صلوات اهللا وسالمه عليه من الذنب من وجوه 

قد أن امللك ملا أرسل إىل يوسف صلوات اهللا وسالمه عليه وطلبه ، فلو كان يوسف متهماً بفعلٍ قبيحٍ ، و: األول 
كان صدر منه ذنٌب ، وفحٌش؛ الستحال حبسب العرِف العادِة ، أن يطلب من امللك أن يفحص عن تلك الواقعة ، 

  .وكان ذلك سعياً منه يف فضيحِة نفسه ، ويف محل األعداِء على أن يبالغوا يف إظهار عيوبه 
َن َحاَش للَِّه َما هذا َبَشراً إِنْ هاذآ إِالَّ َملَكٌ َوقُلْ{ أنَّ النسوة شهدن يف املرة األوىل بطهارته ، ونزاهته ، : والثاين 

  .} حَاَش للَِّه َما َعِلْمَنا َعلَْيِه ِمن سواء { : ، ويف املرة الثانية ]  ٣١: يوسف [ } كَرٌِمي 
[ } فِْسِه فاستعصم َولَقَْد َراوَدتُُّه َعن نَّ{ : أنَّ امرأة العزيز اعترفت يف املرة األوىل بطهارته ، حيثُ قالت : والثالث 



، وهذا } اآلن حصحص احلق أنا روادته عن نفسه وإنه ملن الصادقني { : ، ويف املرة الثانية قوهلا ]  ٣٢: يوسف 
  ] . ٢٦: يوسف [ } ِهَي َراَوَدتْنِي َعن نَّفِْسي { : إشارةٌ إىل أنَّه صادٌق يف قوله 

  .} ْنُه بالغيب ذلك ِلَيْعلََم أَنِّي لَْم أَُخ{ والرابع قول يوسف 
وال حني َهَمْمَت ، وهذا : احلشويَّةُ يذكرون أنَّه ملا قال هذا الكالم ، قال جربيل عليه السالم « : قال ابن اخلطيب 

من رواياهتم اخلبيثة ، وما صحَّت هذه الرواية يف كتابٍ معتمٍد ، بل هم يلحقوهنا هبذا املوضع سعياً منهم يف حتريِف 
  .» ظاهر القرآن 

، يقتضي أن اخلائن ال بدَّ أن يفتضح ، فلو كان خائناً ، } َوأَنَّ اهللا الَ يَْهِدي كَْيَد اخلائنني { : قوله : اخلامس و
  .لوجب أن يفتضحح وملا خلصه اهللا من هذه الورطة ، دلَّ ذلك على أنه مل يكن من اخلائنني 

ذلك ِلَيْعلَمَ أَنِّي لَْم أَُخْنهُ { ةً ، فإقدامه يف قوله وهو أنَّ ت يف هذا الوقت تلك الواقعة صارت مندرس: ووجه آخر 
بأعظم وجوه اخليانة وأقدم على فاحشٍة عظيمٍة ، وعلى كذبٍ عظيمٍ من غري أن يتعلق ] خانه [ ، مع أنَُّه } بالغيب 

قالِء ، فكيف يليق به مصلحة بوجٍه ما ، واإلقداُم على مثل هذه الوقاحة من غري فائدة أصالًح ال يليق بأحٍد من الع
  .إسناده إىل سيِّد العقالء ، وقدوة األصفياء ، فثبت أنَّ هذه اآلية تدلُّ داللة قطعيَّة على براءته مما يقول اجلُهَّال 

{ اآلية اعلْم أنَّ تفسري هذه اآلية خيتلف باخالف ما قبلها؛ ألنَّه إن قلنا قوله } َوَمآ أَُبرِّىُء نفسي { : قوله تعاىل 
إنه من متام كالم : : ، كالم يوسف ، كان هذا أيضاً كالم يوسف ، وإن قلنا } َيْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنُه بالغيب ذلك ِل

إنه صلوات اهللا : إنه من كالم يوسف عليه الصالة والسالم ، فقالوا : املرأة ، كان هذا أيضاً كذلك ، وإذا قلنا 
، قال جربيلُ عليه السالُم وال حني َهَمْمَت ، فعند هذا ، } نِّي لَمْ أَُخْنهُ بالغيب ذلك ِلَيْعلَمَ أَ{ : وسالمه عليه ملا قال 

إِالَّ َما َرِحَم { بالزِّنا ، : ، أي } َوَمآ أَُبرِّىُء نفسي إِنَّ النفس َألمَّاَرةٌ بالسواء { : قال يوسف عليه الصالة والسالم 
  .، أي لو فعلته ، لتاَب عليَّ » َرحِيٌم « ِللْهمِّ الذي همَّ به ، }  إِنَّ رَبِّي غَفُوٌر رَِّحيٌم{ أي عصم ، } ريب 

  .» هذا ضعيٌف؛ فإنَّا بينا يف اآلية األوىل برهاناً قاطعاً على براءته من الذنب « : قال ابُن اخلطيب رمحه اهللا 
  .ما جوابكم عن هذه اآلية؟ : فإن قيل 
  :فيه وجهان : فنقول 
، كان ذلك جارياً جمرى املدحِ } ذلك ِلَيعْلََم أَنِّي لَْم أَُخْنهُ بالغيب { وسالمه عليه ملا قال  أنه صلوات اهللا: األول 

َوَمآ { : فاستدركه على نفسه بقوله ]  ٣٢: النجم [ } فَالَ تزكوا أَنفَُسكُمْ { لنفسه ، وتزيكتها؛ وقال سبحانه 
  .، ميَّالةٌ إىل القبائحِ ، راغبٌ يف املعصيِة } النفس َألمَّاَرةٌ بالسواء  إِنَّ{ فال أزكِّى نفسيح : ، واملعىن } أُبَرِّىُء نفسي 

ذلك ِلَيْعلَمَ أَنِّي { : أنَّ اآلية ال تدلُّ البتة على شيٍء مما ذكروه؛ ألنَّ يوسف صوات اهللا وسالمه عليه ملا قال : الثاين 
دمِ الرغبة ، ولعدم ميل النفس ، والطعبيِة؛ ألنَّ النفس أمَّارة ، بيَّن أنَّ ترك اخليانة ما كان لع} لَْم أَُخْنُه بالغيب 

  .بالسوِء ، توَّاقةٌ إىل اللذات ، فبيَّن هبذا الكالم أن ترك اخليانة ، ما كان لعدم الرغبِة ، بل لقيام اخلوف من اهللا تعاىل 
  :إنَّ هذا الكالم من بقية كالمِ املرأِة ، ففيه وجهان : وإذا قلنا 

[ } ِهَي َراوََدْتنِي َعن نَّفِْسي { : ، عن مراودته ، ومرادها تصديُق يوسف يف قوله } َوَمآ أَُبرِّىُء نفسي { : األول 
  ] . ٢٦: يوسف 
، من اخليانة مطلقاً؛ } َوَمآ أُبَرِّىُء نفسي { : ، قالت } ذلك ِلَيْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنُه بالغيب { : أهنا ملا قالت : والثاين 

} َما َجَزآُء َمْن أََراَد بِأَْهِلَك سواءا إِالَّ أَن ُيْسَجَن أَْو َعذَاٌب أَِليٌم { : ي قد خنته حني أحلت الذنب عليه ، وقلت فإنٍّ
  .؛ وأودعته يف السِّجن ، كأنَّها أرادت االعتذاَر مما كان ]  ٢٥: يوسف [ 



  .عله كالماً للمرأة أيُّهما أوىل ، جعل هذا الكالم كالماً ليوسف ، أم ج: فإن قيل 
كالٌم موصولٌ بغضه » قالت امرأة الَعزيزِ اآلن َحْصَحصَ احلقٌّ « : جعله كالماً ليوسف مشكل؛ ألنَّ قوله : قلنا 

ببعضٍ إىل آخره ، فالقول بأنَّ بعضه كالم املرأِة ، والبعض كالم يوسف ، ختلُّل الفواصل الكثرية بني القولني ، وبني 
  .اجمللسني بعيد 

َوَمآ أُبَرِّىُء نفسي إِنَّ النفس ألَمَّاَرةٌ بالسواء إِالَّ َما َرِحَم ريب { جعله كالماً للمرأة مشكل أيضاً؛ ألن قوله : ن قيل فإ
كالٌم ال حيسنُ صدوره إالَّ ممَّن احترز عن املعاِصي ، مث يذكر هذا الكالم على سبيل النَّفس ، وال يليق ذلك باملرأِة } 

  .دها يف املعصية اليت استفرغت جه

  :فيه أوجٌه } إِالَّ َما َرِحمَ ريب { : قوله 
إن النفس ألمارةٌ بالسوِء إالَّ نفساً رمحها ربِّي ، : كأنه قيل » أمَّارةٌ « أنه مستثىن من الضمري املستكنِّ يف : أحدها 

سان لَِفى ُخْسرٍ إِالَّ الذين آَمُنواْ إِنَّ اإلن{ : فيكون أراد بالنفس اجلنس؛ فلذلك ساغ االستثناء منها؛ لقوله تعاىل 
إال البعض الذي رمحُه ربِّي « : وإىل هذا حنا الزخمشريُّ رمحه اهللا فإنه قال ]  ٣،  ٢: العصر [ } َوَعِملُواْ الصاحلات 

  .» بالعصمة؛ كاملالئكة 
  .على من يعقل ، واملشهور خالفه » ما « وفيه نظٌر؛ من حيث إيقاع 

كلُّ واحٍد منهما يقوم مقام » َمْن « و » َما « إ ال من رحم ريب ، و : أي » َمْن « مبعىن » ما « : قال ابن اخلطيب 
َوِمْنُهْم مَّن َيْمِشي على أَرَْبعٍ { : ، وقال ]  ٣: النساء [ } فانكحوا َما طَابَ لَكُْم مَِّن النسآء { : اآلخر؛ قال تعاىل 

  ] . ٤٥: النور [ } 
إنَّ النَّشفس ألمارة بالسوِء يف : يف معىن الزمان؛ فيكون مستثىن من الزمنِ العامِ املقدر ، واملعىن »  َما« أنَّ : والثاين 

َوِدَيةٌ مَُّسلََّمةٌ إىل أَْهِلِه إِالَّ أَن { : ونظره أبو البقاِء بقوله . كل وقٍت وأواٍن ، إالَّ وقت رمحة ربِّي إيَّاها بالعصمِة 
واقعة موقع » أنْ « أنَّ اجلمهور ال جييزون أن تكون ]  ٩٢: النساء [ ، وقد تقدَّم ]  ٩٢: النساء [ } َيصَّدَّقُواْ 

  .ظرف الزمان 
» َما « ألمَّارة صاحبها بالسُّوِء إال الذي رمحه اهللا ، وفيه إيقاع : ، أي » أمَّارةٌ « أنه مستثىن من معفولِ : والثالث 

  .على العاقل 
وجيوز أن يكن استثناء منقطعاً : وقال الزخمشريُّ . وهو قول اجلمهور : ، قال ابن عطيَّة  أنه استثناء منقطع: والرابع 

  ] . ٤٤،  ٤٣: يس [ } َوالَ ُهْم ُينقَذُونَ إِالَّ َرْحَمةً مِّنَّا { : ، أيك ولكن رمحةُ ريب اليت تصرفُ اإلساءة؛ كقوله 
  اهللا لهفصل يف أن اإلميان والطاعات ال حيصالن للعبد إال برمحة 

فدلَّ ذلك } إِالَّ َما َرِحمَ ريب { : هذه اآلية تدل على أن الطاعات واإلميان ال حيصالن إال من اهللا تعاىل؛ لقوله تعاىل 
على إنَّ انصراف النفس من السوِء ال يكون إال برمحة اهللا ، ودلَّت اآلية على أنَّ من حصلت تلك احلرمةُ له ، 

ن تفسُري هذه الرمحة بإعطاِء العقل ، والقدرِة ، واأللطاِف ، كما قاله القاضي رمحه حصل ذلك االنصراُف ، وال ميك
اهللا ؛ ألنَّ كلَّ ذلك مشترٌك بني الكافر واملؤمن ، فوجب تفسريها بشيٍء آخر ، وهو ترجيُح داعية الطاعة على 

  .داعيِة املعصيِة 

قَالَ اْجَعلْنِي َعلَى َخزَاِئنِ ) ٥٤(ي فَلَمَّا كَلََّمُه قَالَ إِنََّك الَْيْوَم لَدَْيَنا َمِكٌني أَِمٌني َوقَالَ الَْمِلُك ائْتُونِي بِهِ أَسَْتْخِلْصهُ ِلَنفِْس
  ) ٥٥(الْأَْرضِ إِنِّي َحِفيظٌ َعِليٌم 



  .} َوقَالَ امللك ائتوين بِِه أَسَْتْخِلْصهُ ِلَنفِْسي { : قوله تعاىل 
أجعله خالصاً : ، أي } ائتوين بِِه أَسَْتْخِلْصُه ِلَنفِْسي { : تُه وعلمُه ، قال ملا تبيَّن للملِك عذُر يوسف وعرف أمان

  .لنفسي 
، فقط فلمَّا فعل يوسف ما مفعل ، قال « ائُتونِي بِِه » : انظر إىل قول امللِك أوالً حني حتقَّق علمُه « : قال القرطيبُّ 

  .» طلب خلوصِ الشَّيء من شوائبِ اإلشراكِ : ستخالُص واال} ائتوين بِِه أَسَْتْخِلْصُه ِلَنفِْسي { ثانياً 
، جرى يف » ذِلَك لَيْعلَم « : جزم؛ ألنه جواب األمرِ؛ وهذا يدل على أنَّ قوله » أسَْتْخلصُه « : قال القرطيب 

  .؛ تأكيداً » ائُتوين بِِه « : السجن ، وحيتمل أنه جرى عند امللك ، مث قال يف جلس آخر 
  :وهذا هو االظهر لوجهني . هو العزيز ، وقيل هو امللك األكرب : ال امللك ، فقيل واختلفوا يف هذ

  .} اجعلين على َخزَآِئنِ األرض { : لقول يوسف عليه الصالة والسالم : األول 
زيزن فدلَّ يدلُّ على أنه قبل ذلك ، ما كان خالصاً له ، وكان خالصاً للع} أَسَْتْخِلْصُه ِلنَفِْسي { : أن قوله : الثاين 

  .على أنَّ هذا امللك هو امللك األكرب 
، جيوز أن يكون الفاعل ضمري امللِك ، واملفعول يوسف صلوات اهللا وسالمه عليه هو » فَلمَّا كَلَّمُه « : قوله 

، ويف الظاهر؛ ألنَّ جمالس امللوِك ال حيسُن ألحٍد أن يبدأ فيها بالكالم ، وإمنا امللك هو الذي يبدأن وجيوز العكس 
  .أجب امللك اآلن : فجاء الرسول يوسفن فقال له : الكالم اختصاٌر تقديره 

  فصل
اللَُّهمَّ اعطف عليهم قلوب األخيار ، وال تعمِّ عليهم األخبار ، فهم : ُروَِي أنَّه قام ، ودعا ألهلِ السِّجن ، فقال 

  .أعلُم النَّاس باألخبار يف كل بلٍد 
هذا قُرب األحياِء ، وبيتُ األحزاِن ، وجتربة األصدقاِء ، ومشاتةُ األعداءِ : لى السجن فلما خرج من السِّجن ، كتب ع

  .، مثَّ اغتسل ، وتنظَّف من درِن السِّجن ، ولبس ِثياباً حسنة وقصد امللَك 
لك خبريك من اللهمَّ إين أسا: كَانَ يوسفُ يومئذ ابن ثالثني سنة ، وملا دخل عليه دعا ، وقال : وقال وهٌب رمحه اهللا 

ِلسانُ عمِّي ، : ما هذا اللسانُ؟ قال : خريه ، وأعوذُ بعزَّتَك وقُدرِتَك من شرِّه ، مثَّ سلَّم عليه العربيَّة ، فقال امللك 
إبراهيم ، وإسحاق ، ويعقوب ، وكان : ِلسانُ آبائي : ما هذا اللسانُ؟ قال : إمساعيل ، مث دعا لُه بالِعربانِّيِة ، فقال 

تكلَّم بسبعني لساناً ، وكُلمَّا كَلََّم يوسف بلساٍن ، أجابه بذلك اللسان؛ فأعجب امللك أمرُه ، كان يوسف إذ امللك ي
ذاك ابن ثالثني سنة ، فلما رآه امللُك حدثاً شابا ، قال للشرابيك هذا هو الذي علم تأويل رُؤياي؟ قالك نعم ، 

  .نك تأويل رؤياي شفاهاً أحبُّ أن أمسع م: فأقبل على يوسف ، فقال امللك 
: يقال } إِنَّكَ اليوم لََديَْنا ِمِكٌني أَِمٌني { : فأجابه بذلك اجلواب شفاهاً ، وشهد قلبه بصحته؛ فعند ذلك قال له امللك 

: أي » أِمنيٌ « : املنزلة ، وهي حالةٌ يتمكن هبا صاحبها مما يريد ، وقوله : فالنٌ مكٌني عند فالِن ، َبيُِّن املكانة ، أي 
  .قد عرفنا أمانتَك ، وبراءتك مما نسبت إليه 

كلمةٌ جامعةٌ لكلِّ ما حيتاج إليه من الفضائلِ ، واملناقبِ؛ وذلك ألنَّه ال ُبدَّ يف كونه أميناً » أِمٌني « : واعلم أن قوله 
ناً من أفعال اخلريِ ال حيصل إالَّ من القدرة والعلم ، أما القدرة؛ فألن حيصل هبا املكنةُ ، وأما العلم؛ فألنَّ كونه متمكِّ

به ، إذ لو مل يكن عاملاً مبا ينبغي ، ومبا ال ينبغي ، ال ميكن ختصيص بيان ما ينبغي بالفعل ، وال ختصيص ما ال ينبغي 
الفعل  بالتِّرك؛ فثبت أنَّ كونه مكيناً ال حيصل إالَّ بالقدرِة والعلمِ ، وأما كونه أميناً ، فهو عبارةٌ عن كونه ال يفعل

لداعي الشَّهوة ، وإنَّما يفعله لداعي احلكمِة ، فثبت أنَّ كونه مكيناً أميناً يدلُّ على كونه قادراً ، وعلى كونه عاملاً 



مبواضع الصًَّالح ، والفساِد ، وعلى كونه يفعل لداعي احلكمة ، ال لداعي الشَّهوة ، وكل من كان كذلك ، فإنَّه ال 
  .لفحشاء يصدر عنه فعلُ السُّوء وا

اجعلين على َخزَآِئنِ األرض إِنِّي { : مث حكى سبحانه وتعاىل أنَّ يوسف عليه الصالة والسالم قال يف هذا املقام 
: فما ترى أيُّها الصديُق؟ فقال : ملَّا عبَّر يوسف رؤيا امللك بني يديه ، قال له امللك : قال املفسرون } َحِفيظٌ َعِليٌم 

نني املخصبة زرعاً كثرياً ، وتبين اخلزائنن وجتمع فيها الطَّعام ، فإذا جاءت السنون اجملدبةُ أرى أن تزرع يف هذه الس
اجعلين على { : ومن يل هبذا الشُّغل؟ فقال يوسف : بعت الغالت ، فيحصل هبذا الطريق مالٌ عظيٌم ، فقال امللك 

  .على األرض واملراد منه املعهود السابق أدخل األلف والالم . على خزائن أرض مصر : ، أي } َخَزآِئنِ األرض 
رِحَم اُهللا أخي يوسف ، لو لَمْ « : روى ابُن عبَّاسٍ رضي البله عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنَُّه قال 

  .» اجعلنِي على خَزائنِ األرض ال سَتْعملُه من َساعتِه لكنَُّه ملَّا قال ذِلَك أخَّرُه عنُه سَنةً : يقُل 
وهذا من العجائب؛ ألنه ملا تأبَّى عن اخلروج من السِّجن ، سهَّل اهللا عليه ذلك على أحسنِ « : ل ابن اخلطيب قا

الوجوه ، وملا سارع يف ذكر هذا االلتماسِ ، أخَّر اهللا ذلك املطلوب عه ، وهذا يدلُّ على أنَّ ترك التَّصرِفن 
  .والتفويض إىل اهللا تعاىل أوىل 

ال : َيا َعْبَد الرَّمحنِ » : ب يوسف اإلمارة ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعبِد الرَّمحنِ بن ُمسرة ِلَم طل: فإن قيل 
  «َتسْألِ اإلَماَرةَ 

  .؟ 
مل : ِلَم لَْم يصرب ُمدَّة فأظهر الرغبة يف طلب اإلمارة؟ وأيضاً : فكيف طلب اإلمارة من ُسلطاٍن كافرٍ؟ وأيضاً : وأيضاً 

إين حفيظ عليم » : كيف مدح نفسه بقوله : ئنِ يف أوَّل األْمرِ ، مع أنَّ هذا يورثُ نوع هتمٍة؟ وأيضاً طلب أمر اخلزا
  }فَالَ تزكوا أَنفَُسكُْم { : ؟ مع أنه تعاىل قال « 

قوله تعاىل إن شاء اهللا تعاىل ؛ ل: ؟ وِلَم لَمْ يقل » إنِّي حفيظٌ عليمٌ « : ، وأيضاً ما الفائدة يف قوله ]  ٣٢: النجم [ 
  .؟ ]  ٢٣٢٤: الكهف [ } َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذلك غَداً إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا { 

أنَّ التَّصرف يف أمور اخلَلقِ كان واجباً عليه فجاز له أن يتوصل إليه : فاجلوابك أن األصل يف جواب هذه املسألِة 
  :كان واجباًب عليه لوجوه  بأي طريق كان إمنا قلنا إن ذلك التصرف

  .أنه كان رُسوالً حقًّا من اهللا تعاىل إىل اخللق ، والرسول جتب عليه مصاحلُ األمِة بقدر اإلمكاِن : األول 
أنه عليه الصالة والسالم علَم بالوحي أنًَُّه سَيْحُصلُ القَْحطُ والضيُق الشديد ، الذي ربَّما أفضى إىل هالك : والثاين 

  .لَّه تعاىل أمره بأن يدبِّر يف ذلك الوقت ، ويأيت بطريقٍ يف آجله يقلُّ َضرُر ذلك القْحِط يف حق اخللق اخللق ، فلع
  .أنَّ السَّعي يف إيصال النفع إىل املُستضعفني ، ودفع الضرر عنهم أمٌر مستحسٌن يف العقول : الثالث 

اية املصاحل من هذه الوجوه ، و ما كان ميكنه رعايتها إنه صلى اهللا عليه وسلم مكلَّفاً برع: وإذا ثبت هذا ، فنقولُ 
إالَّ هبذا الطريق ، وما ال يتمُّ الواجُب إال به ، فهو واجٌب ، فكان هذا الطريق واجباً ، وملَّا كان واجباً ، سقطتِ 

  .األسئلة بالكلية 
وهو أنه تعاىل أخَّر عنه حصول ذلك  كان ذلك من خطيئٍة أوجبْت ُعقوبةٌ« : وأما تركُ االستثناِء ، فقال الواحديُّ 

  .» املقصوِد سنةً 
لعلَّ السبب فيه أنه لو ذكر هذا االستثناء ، العتقد امللُك فيه أنه ذكره لعلمه بأنه ال قدرة له « : قال ابُن اخلطيب 

  .» على ضبط هذه املصلحة كما ينبغي؛ فاألجل هذا املعىن ترك االستثناء 



  :؟ فجوابه من وجوه وأما قوله ِلَم َمدَح نفسه
األولك ال ُنسلُِّم أنه مدح نفسه ، بل بيَّن كونه موصوفاً هباتني الصفتني الوافيتني حبصولِ هذا املطلوبِ ، فاحتاج إىل 

  .ذكر هذا الوصِف؛ ألنَّ امللك وإن علَم كمالُه يف علومِ الدين ما كان عاملاً بأنه يفي هبذا األمر 
، إالَّ أنَّ مدح النفس ال يكونُ مذموماً؛ إال إذا قصد به الرجل التَّطاول ، والتفاخر ،  هْب أنَّه مدح نفسه: مث نقول 

: النجم [ } فَالَ تزكوا أَنفَُسكُْم { والتوصل إىل ما ال حيلُّ ، وأمَّا على هذا الوجه ، فال نسلِّم أنه حيرُم ، وقوله تعاىل 
} ُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اتقى { : ا غري َزكيٍَّة؛ ويدلُّ عليه قوله تعاىل بعده تزكيةٌ النفس وهو يعلُم كوهن: ، واملراد منه ]  ٢٣
  .أما إذا كان عاملاً بأنه صدٌق ، فهو غري ممنوعٍ منه ، واهللا أعلم ]  ٢٣: النجم [ 

  .ما الفائدة يف وصف نفسه بأنه حفيظٌ عليٌم؟ : وأما القول 
وجوه اليت منها ميكن الرجل حتصيل املالِ ، وعليٌم باجلهاِت اليت حفيظٌ جبميع ال: إنه جار جمرى أن يقول : قلنا 

تصلح ألن يصرف املال إليها ، أو حفيظ للخزائن عليٌم بوجوه مَصاِلحَها أو كاتبٌ َحاِسٌب ، أو حفيظٌ ِلَما 
  .اْستوَدْعَتنِي ، عليٌم مبا وليتين ، أو حفيظ للحساب ، عليٌم باأللسن ، أعلمُ لغة من يأتيين 

  .» حفيظٌ بتقديره يف السِّنني اخلصبِة ، عليم بوقت اجلوعِ حني يقُع يف األرض اجلَدبِة « : ال الكليبُّ وق
ذُو مكانٍة ومنزلٍة ، أمٌني على } إِنََّك اليوم لََديَْنا ِمِكٌني أَِمٌني { : من أحقُّ به ِمْنَك فوالَُّه ذلك ، وقال له : فقال امللك 

  .خزائنِ األرض 

) ٥٦(الُْمْحِسنَِني َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي الْأَْرضِ َيَتبَوَّأُ ِمْنَها حَْيثُ َيَشاُء ُنصِيُب بَِرحَْمِتَنا َمْن َنَشاُء َولَا ُنضِيُع أَْجَر  َوكَذَِلَك
  ) ٥٧(َولَأَْجرُ الْآخَِرِة َخْيرٌ ِللَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ 

ملا التمس من امللكم أن جيعله على خزائن : اآلية قال املفسرون } وُسَف ِفي األرض وكذلك َمكَّنَّا ِلُي{ : قوله تعاىل 
؛ فقال } وكذلك مكنا ليوسف يف األرض { : قد فعلُت؛ بل قال : األرض ، مل يذكر اهللا عن امللك أنه قال 

األرض يدلُّ على أن امللك قد قد فعلت؛ ألنَّ متكني اهللا له يف : قال امللك : ف يالكالم حمذوٌف تقديره : املفسرون 
  .أجابه ما سأل 

وما قالوه حسٌن ، إال أنَّ هاهنا ما هو أحسن منه ، وهو أنَّ ما أجابه امللك يف عامل الظاهر ، « : قال ابن اخلطيب 
ن القبول وأمَّا املؤثر احلقيقيُّ ، فليس إالَّ أنه تعاىل هو الذي مكَّنه يف األرض ، وذلك؛ ألنَّ امللك كان متمكناً م

والرد فنسبة قدرته إىل القبول والرد على التَّساوي وما دام يبقى هذا التَّساوي ، ميتنُع حصولُ القبولِ ، فال ُبدَّ وأن 
يرجح القبولُ على الردِّ يف خاطر ذلك امللك؛ وذلك ألنَّ الترجيح ال يكونُ إالَّ مبرجعٍ خيلقُه اهللا تعاىل وإذا خلق اهللا 

القبولُ ال حمالة ، فالتمكني ليوسف يف األرض ليس إالَّ من خلق اهللا تعاىل مبجموع القدرة  ذلك املرجح ، حصل
والدَّاعية اجلازمة اليت عند حصوهلا ، جيبُ  أالَّ يؤخَّر هذا السبُب ، فترك اهللا إجابة امللك ، واقتصر على ذكر 

  .» التَّمكنيِ اإلهلي؛ ألنَّ املؤثِّر احلقيقيَّ ليس إال هو 
ومثل ذلك اإلنعام الذي أنعمنا : إشارةٌ إىل ما تقدم أي » ذِلَك « الكاُف منصوبةٌ بالتمكني ، و » وكَذِلَك « : ه قول

  .} َمكنا له يف األرض { عليه يف تقريبنا إياه من قلب امللِك ، وإجنائنا إياه من غمِّ احلَْبس ، 
حمذوفاً ، » َمكَّنَّا « على أن يكن مفعول » َمكَّنَّا « جيوز يف هذه الالم أن تكون متعلقة ب » ِليُوُسف « : ووله 

، كما سيأيت ، وجيوز أن تكون زائدة عند » حَْيثُ « مكنا ليسوف االموَر ، أو على أن يكون املفعول به : تقديره 
  .من يرى ذلك 



  .وقد تقدَّم أنَّ اجلمهور يأبون ذلك إالَّ يف موضعني 
أن يتعلق : ، وأجاز أبو البقاِء » َيَتبَوَّأ « جيوز أن تتعلَّق ب » ِمنَْها « ، و » ُيوسَف « من  مجلةٌ حاليةٌ» َيَتَبوَّأ « وقله 

، وجيوز أن يكون مفعوالً » يََتَبوَّأ « جيوز أن يكون ظرفاً ل » َحْيثُ « ، و » َحْيثُ « مبحذوٍف ، على أنَّها حالٌ من 
  .به وقد تقدم حتقيقه يف األنعامِ 

  .بالنُّون على أنَّها نونُ العظة هللا تعاىل » َنَشاُء « :  وقرأ ابن كثري
ألنَّ مشيئتُه من مشيئِة اِهللا عز « : أن يكون الفاعل ضمري يوسف صلوات اهللا وسالمه عليه قال : وجوَّز أبو البقاء 

  .؛ وفيه نظٌر؛ ألن نظم الكالم يأباُه » وجل 

  .، أنَّها بالنون » ُنِصيُب بِرْحمِتَنا من َنشاُء « : ف يف قوله بالياء على أنه ضمري يوسف ، وال خال: والباقون 
ينزلُ : أي » َيَتبَوَّأ منها « ومعىن . أن يكون الفاعل يف قراءة الياء ضمري اهللا تعاىل ، ويكون التفاتاً : وجوزَّ أبو حيَّان 

  .مها حيث يشاء ويصنع فيها ما يشاء 
  فصل

خامت امللك ، ووضعه يف أصعبه ، وقلَّده سيفه ، ووضع له سريراً من ذهب ُمكَلَّالً  أنَّ امللك أخرج: روى الزخمشريُّ 
بالدُّرِّ والياقوت ، فقال يوسف عليه الصالة والسالم أما السريُر ، فأشدُّ به ملكك ، وأما اخلامتُ ، فأدبِّر به أمرك ، 

ى السَّرير ، ودان له القوُم ، وأنَّ قُطِْفري زوج املرأةِ وأمَّا التَّاُج ، فليس من ِلباِسي ، وال ِلباسِ آبائي ، وجلس عل
أليس هذاخرياً مما طلبِت؟ فوجدها : مات بعد ذلك ، وُزوج يوسف راعيل امرأة قطفري ، فلما دخل عليها قال 

 عذراء ، فأصاهبا ، فولدت له إفرائيم ، وميشا ، وأقام العدل مبصر ، وأحبه الرجال والنساء ، وأسلم على يديه
  .امللك ، وكثري من النَّاس ، وفوَّض امللك أمر مصر إىل يوسف 

مث دخلت السنون احملصبة ، فأمر يوسف بإصالح الزراع ، وأمرهم : قال وهٌب ، السديُّ ، وابن عبَّاس ، وغريهم 
ف يتلك السنة غلةٌ  أن يتوسَّعُوا يف الزراعِة ، فلما أدركت الغلةُ أمر هبا فجمعت ، مث بَنى هلا املخازن ، فجمعت فيها

ضاقت عنها املخازن؛ لكثرهتا ، مث مجع غلَّة كُلِّ سنٍة كذلك ، حىت انقضِت السبع املخصبة ، وجاءت السنونُ اجملدبةُ 
جوعوا فإنَّ اهللا سلَّط عليكم اجلوع سبع سنني ، فجعل الناسُ : يا أهلَ ِمْصر : ، فنزل جربيلُ عليه السالم وقال 

وع ، وأباع من أهل مصر يف سنني القحط بالدراهم والدنانري يف السنة األوىل ، وباحلليِّ اجلُوع اجلُ: ينادون 
واهللا ، ما : واجلواهر يف السنة الثانية ، مث بالدَّوابِّ ، مث بالضياع ، مث بالعقار ، مث ترقَّى هبم حتَّى استرقَّهم؛ فقالوا 

إينِّ أشهُد اهللا أنِّي اعتقُت أهل مصر عن : ق عبيداً له ، قال رأينا ملكاً أعظم ثباتاً من هذا ، فلما صار كلُّ اخلل
آخرهم ، ورددت عليهم أمالكهم ، وكاتن ال يبيُع من أحٍد ممن يطلب الطعام أكثر من محلٍ؛ لئال يضيق الطعاُم عن 

  .الباقني 
  فصل

  .َنا بنِْعِت: أي » ُنِصيبُ بَِرْحمِتَنا َمن نَشاُء « قال ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما 
  .ثواب اآلخرة خري : } َوَألْجُر اآلخرة { يعين الصابريَن ، هذا يف الدنيا ، } َوالَ ُنِضيُع أَْجَر احملسنني { 

؛ ألن إضافة األجر إما أن تكون للعجزِ ، أو للجهلِ ، أو } َوالَ ُنِضيُع أَْجَر احملسنني { : قال ابن اخلطيب قوله تعاىل 
 حقِّ اهللا سبحانه وتعاىل فكانت اإلضاعة ممتنعة ، وهذه شهادةٌ من اهللا تعاىل على يوسف أنَّه للبخلِ ، والكلُّ ممتنٌع يف

كان من املُْحسنَِني ، ولو صدق بأنه جلس بني شعبها األربع المتنع أن يقال إنه كان من احملسنني؛ فهاهنا لزم إمَّا 



ُني الكفرِ أو لزوم تكذيب ما روُه بأنَّه جلس منها تكذيُب اهللا يف حكمه على يوسف أنَّه كان من احملسنني؛ وهو ع
  .موضع الرجلِ من امرأته ، وهو عُني اإلمياِن باحلقِّ 

اجلالبُ خُري من املاِء ، وقد : واعلم أنَّ لفظ اخلريِ قد يستعملُ لكوِن أحدٍ اخلريينِ أفضل من اآلخر؛ كما يقال 
الثَّريُد خٌري ِمْن ِعند اهللا « : املراد منه بيان التفضيل؛ كما يقال  يستعمل لبياِن كونه يف نفسه خرياً من غري أن يكون

  .» تعاىل 
  .الثَّريُد خري من اخلرياِت حصل من اهللا : يعين 

إن محلناه على الوجه األوَّل ، لزم أن تكون مالذُّ الدنيا موصوفة : } َوَألْجُر اآلخرة { : قوله : وإذا ثبت هذا فنقول 
{ : منافع اآلخرة خريات ، وال شكَّ أن قوله تعاىل : وإذا محلْت على الوجه الثاين ، لزم أن يقال  باخلريية أيضاً ،

، شرح حال يوسف عليه الصالة والسالم وجب أن يصدق يف } َوَألْجرُ اآلخرة خَْيٌر لِّلَِّذيَن آَمُنواْ َوكَانُواْ َيتَّقُونَ 
وهذا تنصيص من اهللا عز وجل أنه كان يف الزمنِ السَّابق من املتقني ، ، } الذين آمنوا وكانوا يتقون { حقه أنَّه من 

َولَقَْد َهمَّْت بِهِ { : وليس هاهنا زمٌن سابٌق ليوسف حيتاج إىل أنه كان فيه من املتَّقني ، إالَّ الوقت الذي قال اهللا فيه 
ُه عليه السالم كان يف ذلك الوقت من املتَّقني ، فكان هذا شهادة من اهللا تعاىل على أنَّ]  ٢٤: يوسف [ } َوَهمَّ بَِها 

.  
شهادة من اهللا عز وجل أنه عليه الصالة والسالم من احملسنني ، } َوالَ ُنِضيُع أَْجَر احملسنني { : قوله تعاىل : وأيضاً 

  .، واهللا أعلم وكل هذه التأكيدات تبطل ما رووُه عنه ]  ٢٤: يوسف [ } إِنَُّه ِمْن ِعَبادَِنا املخلصني { : قوله 
  فصل

يدلُّ على بطالن قول املرجئةِ } َوَألْجُر اآلخرة خَْيٌر لِّلَِّذيَن آَمنُواْ َوكَاُنواْ َيتَّقُونَ { : قوله : قال القاضي رمحه اهللا 
  .الذين يزعمون أنَّ الثواب حيصل يف اآلخرة ملن ملْ يتَّق الكَبائرِ 

على التَّفضيل ، لزم أن يكون الثَّواب احلاصل للمتقني أفضل ، وال يلزُم » َخْيرٌ « وهذا ضعيٌف؛ ألنا إن حلمنا لفظ 
أال حيصل لغريهم أصالً ، وإن حلمناه على أصل معىن اخلريِ ، فهذا يدلُّ على حصول هذا اخلري للمتقني ، وال يدلُّ 

  .على أنَّ غريهم ال حيصل له هذا اخلري ، واهللا أعلم 

َولَمَّا َجهََّزُهمْ بَِجَهازِِهْم قَالَ ائُْتونِي بِأَخٍ لَكُْم ِمْن ) ٥٨(َخلُوا َعلَْيِه فََعَرفَُهْم َوُهْم لَُه ُمْنِكُرونَ َوَجاَء إِْخَوةُ ُيوُسَف فََد
) ٦٠(ْم عِْنِدي َولَا تَقَْرُبوِن فَإِنْ لَْم تَأْتُونِي بِِه فَلَا كَْيلَ لَكُ) ٥٩(أَبِيكُْم أَلَا َتَرْونَ أَنِّي أُوِفي الْكَْيلَ َوأََنا َخْيُر الُْمنْزِِلَني 

  ) ٦١(قَالُوا سَُنَراوُِد َعْنُه أََباُه َوإِنَّا لَفَاِعلُونَ 

  :اآلية } َوَجآَء إِْخَوةُ يُوُسَف فََدَخلُواْ َعلَْيِه { : قوله 
ِدَك خزاِئُن األرض؟ أجتوُع ويب: وُروَِي أنَّ يوسف عليه الصالة والسالم ال يشبُع من طعامٍ يف تلك األيَّام؛ فقيل له 

أخاُف إن شبعُت نسيت اجلياع ، وأمر يوسُف طبَّاِخي امللك أن َيْجعلُوا غذاءه نصف النهار؛ وأراد بذلك أن : فقال 
  .يذوق امللك طعم اجلُوعِ ، وال يَْنَسى اجلَائِعَني ، من مثَّ جعل امللوَك غذاءهم نصف النَّهار 

ونزل بيعقوب ما نزل بالنَّاس؛ فأرسل بنيه إىل مصر؛ . كنعان وبالد الشام  وعمَّ القَْحطُ البالد حتَّى أصاب أرض
وكانوا عشرة ، وكان } َوَجآَء إِْخَوةُ ُيوُسفَ { : للمرية ، وأمسك بنيامني أخا يوسف ألمه ، فذلك قوله تعاىل 

بلغنِي أنَّ : ال هلم يعقوب منزهلم بالقُرياِت من أرض فلسطني بغور الشام ، وكانوا أهل باديٍة ، وإبل ، وشاء ، فق



مبصَر َمِلكاً صاِلحاً يبيعُ الطعاَم فتجهَّزوا ، واذهبُوا؛ لَتْشَتروا منه الطعام ، فقدوا على مصر ، فدخلوا على يوسف ، 
  .فعرفهم يوسُف 

  .عرفهم بأول ما نظر إليهم ، وهم ما عرفوه ألبتة : قال ابُن عباسٍ رضي اهللا عنهما ، وجماهٌد 
وكان كلُّ من وصل إىل بابه من البالِد ، وتفَحََّص عنُهم ، وتعرَّف . ُنك لَْم يْعرِفُهْم حتَّى تعرَّفُوا إليه وقال احلس

أحواهلم؛ ليعرف هل ُهْم إخوتُه أْم الَ ، فلما وصل إخوة يوسف إىل باب داره تفحص عن أحواهلم فظهر له أهنم 
سالمه عليه أمر ُحجَّاُبه بأنْ ُيوِقفُوهم على البعد وما كان يتكلم إخوته ، وأما كوهنم ما عرفوه؛ فألنه صلوات اهللا و

  .معه إالَّ بالواسطة أيضاً ، فمهابة امللِك ، وشدةُ احلاجِة ، توجُِب كثرة اخلوِف 
احلرير ، ويف إمنا رأوُه بعد ُوفُورِ اللَّحيِة ، وتغري الزيِّ واهليئِة؛ ألنَّهم رأوه جالساً على سريرٍ ، وعليه ثياُب : وأيضاً 

إنَّ من وقِْت : ُعنِقِه طوٌق من ذهبٍ ، وعلى رأسه تاٌج من ذهبٍ ، وايضاً نسوا واقعة ُيوسَف؛ لطول املُدَّة ، ويقال 
ما ألقوهُ يف اجلُبِّ إىل هذا الوقت أربعني سنةً ، وكلُّ واحٍد من هذه األسباب َيمَْنُع حصول املعرفِة ال سّيما عند 

  .اجتماعها 
العامة على فتح اجليم وقرىء بكسرها ، ومها لغتان ، فيما حيتاجه اإلنسان من } َولَمَّا َجهََّزُهم بَِجهَازِِهمْ  {: قوله 

  .جَِهاز العرُوس ، وجِهاُز امليت : منه . زاٍد ومتاعٍ 
ومسعت أهل البصرة يقولون : وقال  إذا تكلَّفت هلُمْ جِهَازُهْم للسَّفرِ ،: َجهَّْزُت القَْوَم َتجْهِيزاً : قال الليثُ رمحه اهللا 

  .اِجلهازُ بالكسر : 
  .» القراُء كلُّهم على فتح اجليم ، والكسر لغةٌ ليست جبيدٍة « : قال األزهريُّ 

  فصل
َولَمَّا { : محل لكُلِّ واحٍد منهم بعرياً ، أكرمهم بالنزُولِ وأعطاهم ما احتاجوا إليه؛ فذلك قوله تعاىل : قال املفسرون 

  .ومل يقل بأخيكم باإلضافة؛ مبالغة يف عدم تعرفه هبم } ُهم بَِجَهازِِهْم قَالَ ائتوين بِأَخٍ لَّكُْم مِّْن أَبِيكُْم َجهََّز
  .ولذلك فرَّقوا بني مررت بغالمك ، وبغالم لك 

  .فإنَّ األول يقتضي عرفانك بالُغالمِ ، وأنَّ بينك وبني ُمَخاِطبك نوُع عهٍد 

قال رجلٌ كذا ، وأنت تعرفه؛ لصدقِ إطالقِ : ذلك ، وقد ختُرب عن املعرفِة إخبار النكرِة ، فتقول والثاين ال َيقَْتِضي 
  .النكرِة على املعرفِة 

أخيهم ، ] وطلبه ل [ واعلم أنَُّه ال ُبدَّ من كالمٍ سابقٍ يكون سبباً لعرفان يوسف صلوات اهللا وسالمه عليه ت 
  :وذكروا فيه وجوهاً 
أنَّ عادة يوسف عليه الصالة والسالم مع الكلِّ أن يعطي كل احٍد محل بعريٍ ، وكان إخوته :  األول وهو أحسنها

إنَّ لنا أباً شيخاً كبرياً ، وأخاً آخر بقي معه ، وذكروا أنَّ أباهم الجل كرب : عشرةً؛ فأعطاهم عشرة أمحال؛ فقالوا 
هذا يدلُّ على أنَّ حبَّ : بيه ، فلما ذكروا ذلك قال يوسف سنِّه ، وشدَّة حزنه مل حيضْر ، وأنَّ أخاهم بقي يف خدمِة أ

ألنكم مع مجالكم ، وعقلكم ، وأدبكم ، إذا كانت حمبةُ أبيكم ! أبيكم له أزيُد من ُحبَّه لكم ، وهذا شيٌء عجيبٌّ
ي به حىت أراهُ لذلك األخ أكثر من حمبته لكم ، دل هذا على أن ذلك أعجوبةٌ يف العقلِ ، الفضلِ ، واألدبِ ، فائتُونِ

.  
  .فَِلَم تركتموه وحيداً فريداً؟ : لعلَّهم ملا ذكروا أباهم ، قال يوسف : الثاين 

  وِلَم استخلصه لنفسه؟: قالوا ما تركناه وحيداً بل بقي عنده واحد ، فقال هلم 



ملا ذكرمت أن أباكم : ال ال بل ألجلِ أنه ُيحبُّه أكثر من حمبته لسائرِ األوالِد ، فق: ألجل نقصِ يف جسده؟ فقالوا 
رجلٌ عاملٌ حكيٌم ، مث إنه خصَّه مبزيِد احملبِة ، وجب أن يكن زائداً عليكم يف الفضلِ ، والكمالِ مع أنِّي أراكم فضالء 

  .علماء حكماء؛ فاشتاقت نفسي إىل رؤية ذلك األخ؛ فائُتونِي بِه 
َمْن أنُتْم؟ وما أمركم؟ فإين أنكرُت شأنكم؟ : ربانيَِّة ، قال هلم وملا دَخلُوا عليه وكلَُّموه بالِع: قال املفسرون : الثالث 

.  
لعلكم جِئُتم ُعُيونا تنظرون َعْوَرة بالِدي ، : قوٌم من أرضِ الشام رعاة ، أصابنا اجلَْهد؛ فجِئَْنا َنْمتَاُر ، فقال : قالوا 
احٍد ، وهو شيخٌ صدِّيٌق يقال له يعقوب َنبِيٌّ من أنبياء ما حنن َجبواِسيَس؛ إمنا حنُن إخوةٌ بنو إبٍ و! مَعاذ اِهللا: قالوا 

  اهللا تعاىل ؟
كُنَّا اثين عشر ، هلك ِمنَّا واحٌد ، وبقي واحٌد مع األب؛ يتسلَّى به عن ذلك الولدِ الذي : كم أنتم؟ قالوا : قال 

  .هلك ، وحنن عشرةٌ 
  .فمن يعلم أنَّش الذي تقولونه حق؟ : قال 

  .إننَّا ببالٍد ال يعرفنا فيها أحٌد : لك أيُّها امل: قالوا 
  .فدعوا بعضكم عندي؛ رهينةً ، وائُْتونِي بأخٍ لكم ، ليبلغ لكم رسالة أبيكم إن كنتم صادقني : قال 

  .فعند هذا أقرعوا بينهم؛ فأصبت القرُعة مشعون ، وكان أحسنهم رأياً يف ُيوُسَف ، فخلفوه عنده 
أَوفِّيه ، وال أخبُسه ، وأزيدكم محل بعريٍ؛ ألجل : ، أي } أال ترون إين أويف الكيل { : ل مث إنه تعاىل َحكَى عنه أنَّه قا

  .أخيكم 
  .َخيُْ املضيفني؛ ألنه أحسن إنزاهلم ، وأحسن ضيافتهم : أي } َوأََناْ َخْيُر املنزلني { 

نَّه أتََّهمَُهم ، ونسبُهم إىل أنَّهم جواسِيَس ، وهذا الكالُم ُيضعُِّف ما نُِقل عن املفسرين بأ« : قال ابُن اخلطيب رمحه اهللا 
بعيدٌ : ، وأيضاً } أال ترون أين أويف الكيل وأنا خري املنزلني { : ومل يشافههم بذلك الكالم فال يليُق به أن يقول هلم 

مِة؛ ألن أتنم جواسيُس وعيون ، مع أنه يعرف براءهتم عن هذه التُّه: من يوسف مع كونه صديقاً ت أن يقول هلم 
  .البُْهَتان ال يليق حبال الصديق 

أي } َوالَ َتقَْرُبوِن { ليس لكم عندي طعام أكيله لكم ، : ، أي } فَإِن لَّْم تَأُْتونِي بِِه فَالَ كَْيلَ لَكُْم ِعنِدي { : مث قال 
من عنده ، فإذا منعهم من  ال تقربوا داري وبالدي ، وكانوا يف هناية احلاجةِ إىل الطعام ، وما ميكنهم حتصيله إالَّ: 

  .احلضورِ ، كان ذلك هناية التَّخويف 
جمزوماً ، وحيتمل أن تكون ال النافية ، } َتقَْرُبوِن { ناهية؛ فيكون » ال « يتحمل أن تكون } َوالَ َتقَْرُبوِن { : قوله 

  :وفيها وجهان 
  .ضاً جمزوماً على ما تقدم أن يكون داخالً يف حيز اجلزاِء معطوفاً عليه ، فيكون أي: أحدمها 
} فَالَ َرفَثَ َوالَ فُسُوَق { : أنه نفي مستقل معطوٍف على جزاِء الشرِط ، وهو خٌرب ف ميعىن النَّهي؛ كقوله : والثاين 

  ] . ١٩٢: البقرة [ 
  فصل

نطلبه ، وجنتهد يف أن : ، أي }  قَالُواْ َسنَُراوُِد َعْنُه أََباُه{ ملا َسِمُعوا هذا الكالم من يوسف صلوات اهللا وسالمه عليه 
  .ما اَمرْتَنا به ، والغرض من التكريرِ؛ التأكيد } َوإِنَّا لَفَاِعلُونَ { يرسله معنا ، 

  .كل ما يف وسعنا من هذا الباب : أيْْ » وإنا لفاعلون « : وقيل 



فَلَمَّا َرَجعُوا ) ٦٢(رِفُوَنَها إِذَا اْنقَلَبُوا إِلَى أَْهلِهِْم لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ َوقَالَ ِلِفْتيَانِِه اْجَعلُوا بَِضاَعَتُهْم ِفي رِحَالِهِْم لََعلَُّهمْ َيْع
لَّا كََما قَالَ َهلْ آَمُنكُْم َعلَْيِه إِ) ٦٣(إِلَى أَبِيهِْم قَالُوا َيا أَبَاَنا ُمنَِع ِمنَّا الْكَْيلُ فَأَْرِسلْ َمَعَنا أََخاَنا َنكَْتلْ وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ 

  ) ٦٤(أَِمْنُتكُْم َعلَى أَِخيِه ِمْن قَْبلُ فَاللَُّه َخْيٌر َحاِفظًا َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِحِمَني 

قال أبو عليِّ الفارسيُّ رمحه اهللا » لِِفْتَيتِه « : ، والباقون » ِلِفْتيَانِه « : قرأ األخوان ، وحفص } ِلفِْتَيانِهِ { : قوله تعاىل 
: مجُع قلٍَّة ، فالتكثري بالنسبة إىل املأُموريَن ، والقلةُ بالنسبة إىل املُتَناولَني ، وفًتى : ان مجُع كثرة ، والِفْتَيةُ الفِْتَي« : 

؛ فإنه مجع على « أخ » جيمُع على ِفتَياٍن ، وِفْتَية ، وقد تقدَّم هل ِفْعلة يف اجلموع اسم مجعٍ ، أو مجُع تكسري ، ومثله 
  .» ا لغتانح مبثل الصِّبيان والصِّْبَية أخوٍة وإخوان؛ ومه

  فصل
اتفق األكثرون على أنه عليه الصالة والسالم أمر بوضعِ تلك البضاعة وهي مثُ طعامهم ، يف رحاهلم حبيثُ ال يعرفون 

  .ذلك 
  .إنَّهم كانوا عارفني به : وقيل 

  .} أَْهلِهِْم لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ لََعلَُّهْم يَْعرِفُونََهآ إِذَا انقلبوا إىل { : وهي ضعيُف؛ لقوله 
  :وذُِكر يف السبب الذي ألجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم يف رحاهلم وجوهاً 

أنَّهم إذ فتحُوا املتاع ، فوجدوا بضاعتهم فيهح علموا أنَّ ذلك كرٌم من يوسف؛ فيبعثهم ذلك على العود : أوهلا 
  .إليه 

  .ألنَّه زمان قحٍط خاف أالَّ يكون عندهم غريه؛ : وثانيها 
  .رأى أنَّ أخذ مثنِ الطّعامِ من أبيه ، وإخوته شدة حاجتهم إىل الطعام لؤٌم : وثالثها 
إنَّهم مىت شاهُدوا بضاعتهم يف رحاهلم؛ فيحسبوا أنَّ وقع سهواً ، وهم أنبياء وأوالد : قال الفراء رمحه اهللا : ورابعها 

  .اً للغلِط وال يستحلُّون إمساكها أنبياء؛ فيحملهم ذلك على رد البضاعِة؛ نفي
  .أراد أن ُيحِسَن إليهم على وجٍه ال يلحقهم منه عتب ، وال منَّة : وخامسها 
  .ختوَّف أالَّ يكون عند أبيه من الورقِ ما يرجعون به مرة أخرى : قال الكليبُّ : وسادسها 
  .ذاء والظلم؛ وإال لطلب زيادةَ يف الثمَّنِ أنَّ مقصودُه أن يعرفوا أنَّه مل يطلب أخاهم؛ ألجل اإلي: وسابعها 
  .أن يعرف أباه أنه أكرمهم ، وطلبهم بعد اإلكرام؛ فال يثقلُ على أبيه إرسالُ أخيه : وثامنها 
أراد أن يكون ذلك املالُ معونةً هلم على شدَّة الزمن وكان خياُف اللصوص من قطع الطَّريق ، فوضع : وتاسعها 

  .ىت تبقى خمفية إىل أن يصلوا إىل أبيهم الدَّراهم يف رحاهلم؛ ح
  .أنه قالب مبالغتهم يف اإلساءة مبالغة يف اإلحسان إليهم : وعاشرها 

يرجعون البضاعة؛ ألنه عرف دينهم ذلك ، : حيتمل أن يكون متعدٍّياً ، وحذف مفعوله ، أي } يَْرجُِعونَ { : وقوله 
  .وأن يكون قاصراً مبعىن يرجعون إلينا 

  :فيه قوالن } فَلَمَّا َرجُِعوا إىل أَبِيهِْم قَالُواْ ياأبانا ُمنَِع مِنَّا الكيل { :  قوله تعاىل
  .أنَُّهم ملا طلبوا الطعام ألبيهم ولألخ الباقي عند أبيهم ، منعوا منه : أحدمها 
[ }  كَْيلَ لَكُْم ِعنِدي َوالَ َتقَْرُبونِ فَإِن لَّمْ َتأْتُونِي بِِه فَالَ{ : أنَّه منع الكيل يف املستقبلِ ، وهو قول يوسف : والثاين 
مينُع منَّا الكيل إنْ مل حنمل أخانا معنا ، وهذا أوىل؛ ألنه مل مينعُهم : معناه : ، قال احلسُن رمحه اهللا ]  ٦٠: يوسف 



: ، واملراد بالكَْيلِ } َتلْ فَأَْرِسلْ َمعََنآ أَخَاَنا َنكْ{ : الكيل؛ بل اكتالَ هلم ، وجهَّزهم ، ويدلُّ على ذلك قوله تعاىل 
  .الطعاُم؛ ألنه يكالُ 

  .َيكِيلُ أخونا : بالياِء من حتُت ، أي : قرأ األخوان » َنكَْتلْ « : قوله 
  .َنِكيلُ حنُن ، وهو الطعاُم ، وهو جمزوٌم على جواب األمرِ : والباقون بالنون ، أي 

« ما وزنُ : بني املازنِّي ، وابنِ السِّكيت مسألةٌ ، وهي : زَّيات وحيكى أنَّه جرى حبضرِة املتوكِّل ، أو وزيره ابن ال
  .إنَّما وزُنها نَفَْتِعل : َنفَْتل ، فََسِخرَ بِِه املازين وقال : ؟ فقال يعقوُب » َنكَْتل 

حذٌف أو قلٌب  وهذا ليس خبطأح ألنَّ التَّصريفيني نصُّوا على أنَّه إذا كان يف الكلمِة« : قال شهاُب الدِّين رمحه اهللا 
، وإن « ِعلَة « » ِعَدة » فُْعُت ، وِفْعُت ، ووزن : قُْمُت ، وبعُِْت : حذفت يف الزنة ، وقلبت ، فتقول يف وزن 

َنفَْتل؛ ألنه اعترب اللفظ ، ال األصل ، ورأيت يف : « َنكَْتلْ » وزن : شئت أتيَت باألصل؛ فعلى هذا ال خطأ يف قوله 
بالعنيِ ، وهذا خطأٌ حمٌض ، على أنَّ الظاهر من أمر يعقوب أنه مل يتقْن هذا ، ولو « َنفَْعل »  :بعض الكتب أنَّ وزهنا 

  .» وزنه على األصل كذا ، وعلى اللفظ كذا ، ولذلك أحنى عليه املازينُّ ، فلم يرد عليه بشيء : أتقنه لقال 
ملا قالوا ذلك ، قال يعقوب عليه الصالة : م حافظني له ضمنوا كوهن} وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ { : مث قال سبحانه وتعاىل 

أنكم ذكرمت مثل هذا الكالم يف يوسف ، : واملعىن } َهلْ آَمُنكُْم َعلَْيِه إِالَّ كََمآ أَِمنُتكُْم على أَِخيِه ِمن قَْبلُ { والسالم 
اللفظ بعينه ، فهل يكون هاهنا إال ما كان وهاهنا ذكرمت هذا } وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ { : وضمنتم يل حفظه حيث قلت 

  .هناك ، فكما ال حيصل األمانُ هناك ال حيصلُ هنا 
إالَّ أئتماناً كائتمانه لكم : منصوٌب على نعِت مصدرٍ حذوٍف ، أو على احلال منه إي } إِالَّ كََمآ أَِمنُتكُْم { : قوله 

  .» أِمنُْتكمْ « متعلق ب » ِمن قَْبلُ « ذلك ، و على أخيه ، شبه ائتمانه هلم على هذه بائتمانه هلم على 
  :وفيه وجهان » َحاِفظاً « ، قرأ األخوان ، وحفص } فاهللا َخْيٌر َحاِفظاً { : قال 

  .هو خْيرُهْم رُجالً ، واِهللا َدرُُّه فَارِساً : أنه متييٌز؛ كقوله : أظهرمها 
واهللا تعاىل متَّصٌف بأن « فاُهللا خُري حافٍظ : رأ بذلك األعمُش وقد ق» ومثلُ هذا ُجيوُز إضافته « : قال أُبو البقاِء 

  ُهَو أفضلُ عاملٍ: حفظُه يزيُد على حفِظ غريه؛ كقولك 
  .أنه حالٌ ذَكَر ذلك الزخمشريُّ وأُبوا البقاِء ، وغريمها : والثاين 

  .« َد خريٍ هبذه احلال وليس جبيٍِّد؛ ألنَّ فيه تقيي» : وقد نقله عن الزخمشري وحده : قال أبو حيَّان 
وال حمذُور ، فإنَّ هذه احلال الزمةٌ؛ ألنَّها مؤكدةٌ ال مبينةٌ وليس هذا بأول حال وردْت الزمةً » : قال شهاُب الدِّين 

 ».  
ْيٌر َخ» ومل جييُزوا فيهاغري التَّمييزِ؛ ألنَّهم لو جعلوها حاالً ، لكانت من صفة ما يصدُق عليه « ِحفْظاً » وقرأ الباقون 

  .؛ ألن احلفظ معىن من املعاين « خَْيٌر » وال يصدُق ذلك على ما يصدق عليه « 

« على املبالغِة أو على حذِف مضاٍف ، أو على وقوع املصدر موقع الوصِف جييزُ يف » َزْيٌد َعْدلٌ « : ومن يتأولُ 
  أيضاً احلاليَّة بالتأويالِت املذكورة ، وفيه تعسٌُّف» ِحفْظاً 
وِثقُْت بكم يف حفِظ يوسف ، فكان ما كان : معناُه : قيل « ، وأْرَحُم الرَّاِحمَني » َخْير احلَافظَني « : هريرة  وقرأ أبو

  .، واآلن أتوكَّلُ على اهللا يف حفظ بِنَياِمَني 
  .ِلَم بعثه معهم وقد شاهد ما شاهد؟ : فإن قيل 



  :فاجلواُب من وجوٍه 
  .خلربِ والصَّالحِ أهنم كربوا ، ومالُوا إىل ا: األول 
أنه كان يَشاِهدُ أنَّه ليس بينهم و بني بنيامني من احلسِد ، واحلقِد مثل ما كان بينهم وبني يوسف عليه : والثاين 
  .السالم 

  .أن ضرورة القَْحطِ أحوجُته إىل ذلك : والثالث 
} فاهللا َخْيٌر َحاِفظاً { : هل يدلُّ قوله : لعلَّه تعاىل أوحى إليه ، ضمن له فحظه ، وإيصاله إليه ، فإن قيل : الرابع 

  .على أنَّه أذن يف ذهاب بنيامَينَ يف ذلك الوقت 
  :ال يدل عليه ، وفيه وجهان : وقال آخرون . يدلُّ عليه : فقال األكثرون 

  .أنَّه لو أذن يف ُخروجِه معهم ، لكان يف حفِظ اِهللا تعاىل ال يف حفظهم : أنَّ التقدير : األول 
  .أي لُيوُسَف؛ ألنه كان يعلم أنه حيٍّ } فاهللا َخْيٌر َحاِفظاً { : ملا ذكر يُوسف صلوات اهللا وسالمه عليه قال :  الثاين

َنِمُري أَْهلََنا وََنْحفَظُ ُردَّْت إِلَْيَنا َوَولَمَّا فََتُحوا مََتاَعُهْم َوَجُدوا بَِضاعََتُهْم ُردَّْت إِلَيْهِْم قَالُوا َيا أََباَنا َما َنْبِغي َهِذِه بَِضاَعُتَنا 
قَالَ لَْن أُْرِسلَُه َمَعكُْم حَتَّى ُتْؤُتوِن مَْوِثقًا ِمَن اللَِّه لَتَأُْتنَّنِي بِِه إِلَّا أَنْ ُيَحاطَ ) ٦٥(أَخَاَنا َونَْزَداُد كَْيلَ َبِعريٍ ذَِلَك كَْيلٌ َيِسٌري 

َوقَالَ َيا َبنِيَّ لَا َتْدُخلُوا ِمْن َبابٍ َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن ) ٦٦(لَى َما َنقُولُ َوِكيلٌ بِكُْم فَلَمَّا آَتْوُه َمْوِثقَُهْم قَالَ اللَُّه َع
  ) ٦٧(َوكِّلُونَ َعلَْيِه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمَتأَبَْوابٍ ُمَتفَرِّقٍَة َوَما أُغْنِي َعْنكُْم ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء إِِن الُْحكُْم إِلَّا ِللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َو

ما يصلح ألن ُيستمتع به ، وهو عام يف كلِّ ما ُيْسَتْمتُع به ، : املتاُع : اآلية } َولَمَّا فََتُحواْ َمَتاعَُهْم { : قوله تعاىل 
  .بضاعة ، مثن ال} َوَجدُواْ بَِضاَعتَُهْم { الطعاُم الذي محلوه ، وجيوز أن يرادُ به أوعيةُ الطعام ، : واملراد به ههنا 

بكسر الرَّاِء ، على نقل » رِدَّتْ « : ؛ قرأ األكثرون بضمِّ الراء ، وقرأ علقمة وحيىي ، واألعمش } رُدَّْت إِلَْيهِمْ { 
  .حركة الدَّال املدغمِة إىل الراء بعد توهُّم خلوها من حركتها ، وهي لغةُ بين ضبَّة 

ُضرِبَ : ضِْرُب زَْيد ، مبعىن : ىل الفاء يف الصحيح؛ فيقولون نقل حركِة العني إ: على أنَّ قطُرباً حكى عن العرب 
  .يف األنعام ]  ٢٨: األنعام [ } َولَْو ُردُّواْ لََعادُواْ { : زيد ، و قد تقدم ذلك يف قوله 

  :هذه وجهان » َما « يف » َما َنْبِغي « : قوله 
أيَّ شيء نبِغي ، أعطانا : ؛ ألن هلا صدر الكالم ، أي أهنا استفهاميةٌ ، فهي مفعولٌ مقدٌم ، واجُب التقدمي: أظهرمها 

  .الطعام على أحسنِ الوجوه ، فأي شيء نبغي وراء ذلك 
  :أن تكون نافية وهلا معنيان : والثاين 
. بلغَ اإلكراُم إىل غايٍة ، ما َنْبِغي وراءها شيئاً آخر : ما بقي لنا ما نطلُب ، أي : قال الزجاج رمحه اهللا : أحدمها 

  .املعىن أنَّه ردَّ بضاعتنا إلنا ، فنحن ال َنبِْغي عند رجوعنا إليه بضاعة أخرى ، فإنَّ هذه اليت معنا كافية لنا : وقيل 
  .ما أفْترْينا ، وال كذبنا على هذا امللك يف إكرامِه وإحسانه : ما َنْبِغي ، من الَبْغيِ ، أي : والثاين 

  .» لِ ، ومانتزيَّد فيما وصفنا لك من إحساِن امللِك ما َنْبِغي يف القو« : قال الزخمشريُّ 
وصالً ووقفاً ، ومل جيعلوها من الزَّوائد ، خبالف اليت يف الكهِف ، يف قوله عزَّ » َنبِْغي « وأثبت القرأء هذه الياء يف 

فحذف عائدها ، واحلذف هناك موصولةٌ ، » ما « ، والفرُق أنَّ ]  ٦٤: الكهف [ } ذَِلَك َما كُنَّا َنْبغِ { : وجلَّ 
  .يؤنس باحلذف 

إما إستفهاميةٌ ، : التغيُري يُؤنُس بالتغيري ، خبالفها هنا ، فإهنا : وهذه عبارةٌ مستفيضة عند أهلِ هذه الصناعة؛ يقولون 



  .وإما نافيةٌ ، وال حذف على القولني حىت يؤنس باحلذِف 
باخلطاب و » ما َتبِْغي « : ها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقرأ عبداهللا ، وأبو حيوة ، وروهتا عائشة رضي اهللا عن

حيتملُ أن تكون مفسرةً لقوهلم » َهِذه بَِضاَعُتَنا « : حتتملُ الوجهني أيضاً يف هذه القراءِة ، واجلملة من قوله » َما « 
  .وأن تكون مستأنفة » َما َنْبِغي « 

فيكون عطف » َنْبِغي « نافية جاز أن تعطف على » َما « وإذا كانت معطوفةٌ على اجلملة االمسيِة ، » ومنُري « قوله 
  .مجلة فعلية على مثلها 

َماَرُه َيِمريُه ، : من أمارُه إذا جعل لَُه اِملَرية ، يقال » وُنِمُري « وقرأت عائشة ، وأبو عبد الرمحن رضي اهللا عنهما 
  ]الوافر : [ ل َجلُْب اخلَْيرِ؛ قا: وأَماَرهُ ُيِمُريه ، واِملَريةُ 

  َمَتى َيأِتي ِغَياثَُك َمْن ُتِغيثُ... َبَعثُْتَك مَائراً فََمكثَْت َحْوالً  ٣١١٨
وجيوز كسر بائه إتباعاً » إْنَساٍن « والبعري لغة يقع على الذكر خاصة ، وأطلقه بعضهم على الناقِة أيضاً وجعلُه نظري 

  .على بعران  لعينه ، وجيمع يف القلَّة على أبعرة ، ويف الكثرة
  .ونزداُد كيل بعريٍ بسبب ُحُضور أخينا؛ ألنه كان يكيلُ لكل رجلٍ محل بعري : واملعىن 
ذلك كيلٌ يسري على هذا الرجل احملسن ، وحرصه على البذل ، : قال مقاتل رمحه اهللا } ذلك كَْيلٌ َيِسٌري { : مث قال 

  .وهو اختيار الزجاج 
ذلك : وقيل . أي قصري املدة ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب احلَْبسِ والتَّأخري ، } ذلك كَْيلٌ َيِسريٌ { : وقيل 

  .الذي يدفع إلينا بُدون أخينا شيئاً يسرياً قليالً ، ال يكفينا وأهلنا؛ فابعثْ أخانا معنا؛ لكي يكثر ما نأخذه 
ر ، وهي لغة ، يقال للَحمري بَِعري ، وهم كانوا ِحْملُ محا: أي » كَْيلُ بعريٍ « البِعُري ههنا احلماُر ، : وقال جماهٌد 

  .أصحاب ُحُمر ، واألول أصحُّ؛ بأنه البعُري املعروف 
  .اآلية } قَالَ لَْن أُْرِسلَُه َمَعكُْم حىت تُْؤُتوِن َمْوِثقاً مَِّن اهللا { : قوله تعاىل 

لن أرسله معكم حىت : مصدٌر مبعىن املفعول ، يقول  العَْهُد الذي يُوثق به ، فهو: مصدر مبعىن الثقِة ، ومعناه : املْوِثق 
  تعطوين عهداً يوثُق به

  .أيك عهداً موثوقاً به؛ بسبب تأكد الشهادة من اهللا ، أو بسببِ القسمِ باهللا عليه » ِمْن اِهللا « وقوله 
  .املؤكَّد بإشهاِد اهللا على نفسه : العهُد املؤكَّد بالقسم ، وقيل : واملَْوِثُق 

  .؛ ألنَّ معناه حىت حتلفوا يل لتأتنين به » مَْوِثقاً « هذا جواٌب للقسم املضمر يف قوله } لَتَأُْتنَّنِي بِِه { : قوله 
  :يف هذا اإلستثناء أوجه } إِالَّ أَن ُيَحاطَ بِكُمْ { قوله 

من عتيب ، وغضيب لكن إذا أحيط بكم خرجتم : يعين فيكون تقدير الكالم . أنه منقطع ، قاله أبو البقاء : أحدها 
  .عليكم إن مل َتأُتوين به؛ لوضوحِ ُعذْركُم 

أخربين عن حقيقة هذا : فإن قلت « : قال الزخمشريُّ . أنه متصلٌ ، وهو استثناء من املفعول له العام : والثاين 
« لَتأتُنَّنِي بهِ » هو قوله معفولٌ له ، والكالم املثبت ، الذي « أنْ ُيحاطَ بِكُْم » : ؟ قلُت . االستثناِء ، ففيه إشكالٌ 

أَن { ال َتْمتنُِعون من اإلتيان به؛ إال لإلحاطة بكم ، أو ال متتنعون منه لعلٍة واحدة وهي : يف معىن النَّفي ، معناه 
ه؛ فال ُبدَّ فهو استثناُء من أعمِّ العامِّ يف املفعول له ، واالستثناُء من أعم العام ال يكونُ إال يف النفي وحد} ُيحَاطَ بِكُْم 

أقَْسْمُت باِهللا ملا فَعلَت وإالَّ فعلَت بَزْيٍد يريد : من تأويله بالنَّفي ، ونظريه يف اإلثبات املتأول بالنفي مبعىن النفي قوهلم 
  .ولوضوح هذا الوجه مل يذكره غريُه . » ما أطلب منك إالًَّ الفعل 



تقديرهك لتَأُتنَّنِي به على كلِّ حالٍ ، إال يف حالٍ ، : و البقاء أنه مستثىن من أعمَّ العام من األحوال قال أب: الثالث 
  .إال يف حالِ اإلحاطِة بكم 

قد نصُّوا على أنَّ أنْ الناصبة للفعلِ ، ال تقُع موقع احلال وإن كانت ُمؤولةً مبصدرٍ ، جيوز أن « : قال شهاُب الدِّين 
: جِئُْتك َركْضاً ، وال جييزون : ما َيْغتفرونه يف الصَّريح ، فيجيزون تقع موقع احلالِ؛ ألهنم مل َيغتَِفُروا يف املؤولِ 

  .» جِئُْتكَ أن أرْكُض وإنْ كانا يف تأويله 

لَتأُتنَّنِي به يف كل وقٍت إال يف وقت اإلحاطة بكم ، وقد : أنُّه مسثىن من أعمَّ العامِّ يف األزمان ، والتقدير : الرابع 
ُف يف هذه املسألة ، وأنَّ أبا الفتح أجاز ذلك كما جيوزه يف املصدر الصريح ، فكما اخلال]  ٢٥٨: البقرة [ تقدم 
: [ آتيك أنْ َيصِيَح الدِّيُك ، جعل من ذلك قول تأبَّط شرا : جيوز أن تقول » آتيك ِصَياحَ الدِّيك « : تقول 

  ]الطويل 
  لٍ أنْ ُيالِقَي َمْجَمعَاألوَّلِ َنْص... ال تَْنِكِحيِه فإنَُّه : وقَالُوا هلَا  ٣١١٩

  ]الطويل : [ وقول أبِي ذُؤيبٍ اهلُذيلِّ 
  بأْوَجَد ِمنِّي أنْ ُيهانَ َصِغريُهَا... وَتاِهللا َما إنْ َشْهلَةٌ أمُّ واحٍد  ٣١٢٠

  .وقت مالقاته اجلمع ، ووقت إهانة صغريها : تقديره : قال 
  .» على ظاهره من اإلثبات } لَتَأُْتنَّنِي بِِه { ويبقى فعلى ما قاله جيوز ختريج اآلية ، « : قال أبو حيَّان 

  .» الظَّاهر من هذا أنه استثناء مفرغ ، ومىت كان ُمفرغاً وجب تأويله بالنفي « : قال شهاُب الدِّين رمحه اهللا 
الدِّيك ، وال جيوز ُخروُجَنا ِصيَاح : فيجوُز أن تقول « : أيضاً ، قال » َما « ويف » إنْ « ومنع ابن األنباري ذلك يف 

فاغتفر يف الصريح ما مل يغتفر يف املؤوَّل ، وهذا قياُس ما تقدم يف . ُخُروجَنا أن َيصِيَح الدِّيُك ، أْو َما َيصِيح الديك : 
وما يف حيزها « أنْ » منع وقوع أن وما يف حيِّزها موقع احلالِ ، ولك أن تفرق بينهما بأنَّ احلال تلزم التنكري ، و 

ا على أهنا يف رتبة املضمر يف التعريف ، وذلك يغين عن ُوقُوِعَها موقع احلال ، خبالف الظَّرف ، فإنه ال يشترط نصُّو
  .» وما يف حيزها موقعه « أنْ » تنكريه ، فال ميتنع وقوُع 

  فصل
  :للمفرسني يف اإلحاطِة قوالن : قال الواحيُّ 

أحيط بفالٍن : وتوا كلكم فيكمون ذلك عذراً عندي ، والعرب تقول إالَّ أن مت: قال جماهد . معناه اهلالُك : األول 
  .إذا قرب هالكه 
وظنوا { : أي أصالبه ما أهلكه ، وقال تعاىل ]  ٤٢: الكهف [ } وَأُِحيطَ بِثَمَرِِه { : قال تعاىل : قال الزخمشري 
وُّ ، وانسدت عليه مسالُك النجاِة ، ودنا ، وأصله؛ أنَّ من أحاط به العد]  ٢٢: يونس [ } أَنَُّهْم أُِحيطَ بِهِْم 

  هالكه؛ فقد أحيط به
  .ومعناه إالَّ أن َتِصريُوا َمغلُوبِني َمقُْهورين ، ال تقدرون على الرجوع : قال قتادة : والثاين 

} يلٌ اهللا على َما َنقُولُ َوِك{ قال يعقوب صلوات اهللا وسالمه عليه . أعطوه عهدهم : ، أي } فلما ءاتوه موثقهم { 
  .شهيٌد مبعىن شاهٍد : أي 

أنه موكلٌ إليه هذا العهد فإن وفيتم به ، جازاكم خري اجلزاِء ، وإن غدرمت به ، كافأكم بأعظم : حافظاً ، أي : وقيل 
  .العقوبات 
؛ ألنَّهم كانوا أعطوا اآلية ، وذلك أنه كان خياُف عليهم العني} َوقَالَ يابين الَ َتْدُخلُواْ ِمن َبابٍ وَاِحدٍ { : قوله تعاىل 



مجاالً ، وقوة ، وامتداد قامة ، وكانوا ولد رجلٍ واحد ، فأمرهم أن يتفرَّقُوا يف دخوهلا؛ لئال يصابوا بالعني ، فإن 
  :العني حقٌّ ، ويدل عليه وجوه 

  :ُروَي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنَّه كان يعوِّذُ احلسن فيقول : األول 

  .» اِت اِهللا الّتامِة من كُلِّ شْيطَاٍن وَهامٍَّة ، و من كُلِّ عَْنٍ المٍَّة أُعوُد بِكلَم« 
  .هكذا ُيعوذُ إبراهيم إمساعيل وإسحاق صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني : ويقول 

النَّهارِ  َدَخلُْت على رُسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أوَّلِ« : وُروَِي عن عبادة بن الصَّامت رضي اهللا عنه قال 
إنَّ جِْبريلَ عليه الصالة والسالم أتَانِي » : فََرأْيتُه َشديَد الَوجع ، ثُمَّ عدت إلْيِه آِخَر النَّهارِ فَوَجدتُه ُمَعاىف ، فقال 

ل صلواُت اِهللا بسمِ اِهللا أْرِقيَك ِمْن كُلِّ َشيٍء ُيؤِذيَك ، وِمْن كُلِّ َعْينٍ وَحاسٍد اُهللا َيْشِفيَك ، قا: فرقَانِي ، فقال 
  .« وسالُمه علْيِه فأفَقُْت 

« يا رسول اهللا : وأِتَي باْبَني َجْعفَرٍ رضي اهللا عنه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانوا غلماناً بيضاً ، فقيل » 
  .» َعم َن: إنَّ العْيَن تسرُع إلْيهَِما ، أفأْسَترِقي هلَُما ِمَن العْينِ ، فقال صلوات اهللا وسالمه عليه 

أَصاَبْتهُ الَعْيُن ، فقال : ودخل رسول اهللا بيت أم سلمة رضي اهللا عنهما وعندها َصبِيٌّ َيشَْتِكي فقَالُوا َيا َرسُول اِهللا « 
  .« أال َتْسَترقُونَ لَُه ِمَن الَعْينِ » : صلى اهللا عليه وسلم 

  .« ْسبُِق القَدَر لَسبقَِت العْيُن القدرَ الَعْيُن حقٌّ ولْو كَانَ َشيٌء َي» : وقال صلى اهللا عليه وسلم 
  .« إن العني ُتدِخلْ الرَُّجلَ القرب واجلََمل الِقْدَر » : وجاء يف األثرِ 

  .« كَانَ َيأمُر العَاِئَن أنْ َيتوضَّأ ، ثُمَّ َيغَْتِسلُ ِمْنُه املَِعُني الذي أصيبَ بالَعْينِ » : وقالت عائشة رضي اهللا عنهما 
إنه يبدو من الَعْينِ أجزاُء ، فتتصل بالشيء املستحسن؛ فتُؤثِّر ، وتسري فيه ، كما يؤثر : ُتوا العني قالوا والذين أثب

  .السُّم النار ، والنصوُص النبويةُ نطقت به ، والتجارُب من الزمن القدمي ساعدت عليه 
، واهلنِد ، وأطباُء اليونانيني ، ودهاةُ علماُء الفرس : ، قال اجلاحظُ « ربيع األْبرارِ » وروى الزخمشري يف كتاب 

العرب ، وأهل التجربة من نازلة األمصار ، وحذَّاق املتكلمني ، يكرُهون األكل بين يدي السٍّباع؛ َيخافُونَ ُعُيوهنا؛ 
إذا خالط  ِلَما فيها من النَّهم ، والشَّره ، وملا ينحلُّ عند ذلك من أجوافها من البخار الرَّديِء ، وينفصل من عيوهنا

اإلنسان نقصه وأفسده ، وكانوا يكرهون قيام اخلدم بالباب واألشربة على ُرُءوسهِم خمافة العني ، وكانوا يأمرون 
: إمَّا أن يطرد ، وإمَّا أن يشغل مبا يطرح له ، قال : بإشباعهم قبل أن يأكلوا ، وكانوا يقولون يف الكلب السِّنورِ 

بعصاً؛ فيموُت الضارُب؛ ألنَّ السُّمَّ فصل من احليِة ، فسرى فيه حىت داخله ، أن الرجل يضرُب احلية : ونظريه 
  .ويدمي اإلنسانُ النظر إىل العني احملمرة؛ فيعتري عينه محرة 

  .إذا رأت الشَّْي يعجبين ، وجدُت حرارة خترج من عيين : أنَّ َعُيوناً كان يقول : وعن األصمعيِّ رمحه اهللا 
باهللا ، ما رأيت كاليوم مثله ، فانصدع فلقتني ، : انان ، فمرَّ أحدمها حبوض من حجارٍة ، فقال كان عندنا عيَّ: وعنه 

  .رأيتك تقل ما خزرت أْهلََك فيَك ، فَتطَاَيَر أْربعاً : فُصبَّ ، فمرَّ عليه فقال 
: هذا آتيك ، قال :  إنَّك تراين كثري الشَّخب جيِّد البول ، قالوا: ومسع آخرُ صوت بولِ من وراء جدار فقال 

  .ال يبولُ بعدها أبداً ، فما بال حتَّى مات : ال بأس فقال : وانقطاع ظهراُه ، فقيل 
أيتُهنَّ هذه ، فواروا بأخرى عنها؛ فهلكتا مجيعاً ، املُوَرى هبا ، واملُوَرى : ومسع صوت شخب بقرة فأعجبه ، فقال 

  .عنها 



  .صابة بالعني حقٌّ ، ال ميكن إنكارُه واملنقوالُت يف هذا كثرية؛ فثبت أنَّ اإل
وإذا كان هذا معىن اآليِة؛ فكيون فيها دليلٌ على التَّحرُّزِ من العني ، وواجب على كل مسلم إذا : قال القرطيبُّ 

« : أعجبه شيء أن يربك ، فإنه إذا دعا بالربكة صرف احملذور ال حمالة ، أال ترى لقوله صلوات اهللا وسالمه عليه 
فدلَّ على أنَّ العني ال تضرُّ ، وال تعدوا إذا برَّك العَاِئُن ، وأهنا إنَّما تعدو؛ إذا مل يربك ، والتَّْبرِيُك أن » رَّكَْت أالَ ب

لى وإذا أصاب العائن بعينه؛ فإنَّه ُيؤَمُر باالغِتَسالِ ، وجيُرب ع» َتباَرك اُهللا أْحَسُن اخلَالقَني ، اللَُّهمَّ َبارِك ِفيِه « : يقول 
ذلك إن أىب؛ ألنَّ األمر للوجوب ، وال سيِّما هنا ، فإنَّه خياف على املعني اهلالك ، وال ينبغي ألحٍد أن مينع أخاُه ما 

  .ينتفع به ، وال يضرُه هو ، وال سيما غذا كان بسببه ، كان اجلاين عليه 
  .» لِة النَّاس دفعاً للضَُّرورةِ َمْن ُعرَِف باإلصاََبِة بالعْينِ ُمنَِع ِمْن ُمداَخ« : قال القرطيبُّ 

  .يأَمره اإلماُم بلزوم بيته ، وإن كان فقرياً رزقه ما يقوم بِه ، ويكّف أذاه عن الناس : وقال بعُض العلماِء 
ُجل يكونُ الرَّ: والَّذي ورد يف احلديث أنَُّه مل ينِف الَعائن ، وال أمره بِلُزومِ بيته وال حبسه ، بل قالوا . ُينفَى : وقيل 

حيبس ، ويؤمر بلزوم بيته؛ فذلك لالحتياط ، ودفع : الصَّاحلُ عائناً ، وأنه ال يقدُح فيه ، وال يفسَُّق به ومن قال 
  .ضرره 

تلك » ال َتْدُخلُوا « : إنَّ أبناء يعقوب اشتهروا ، وحتدَّث النَّاُس هبم ، وحبسنهم ، وكماهلم فقال : قال اجلبائيُّ 
على ما أنتم عليه من العدِد ، واهليئة ، ومل يأمن عليهم حسد النَّاس ، أو قالك مل يأمن » واحدٍ ِمْن بابِ « املدينة 

  .عليهم أن خيافهم امللك على ملكه ، فحيبسهم 
وهذا وجٌه حمتملٌ ال إنكار فيه إالَّ أنَّ القول األوَّل أوىل؛ ألنَّه ال امتناع فيه حبسب العقلِ ، والعرف كما بيَّنا ، 

  .قدُِّمون من املفسرين أطبقوا عليه ، فوجب املصُري إليه واملت
{ : ثُمَّ رجع إىل علمه ، فقال } الَ َتْدُخلُواْ ِمن بَابٍ َواِحٍد { : خاف عليهم العني ، فقال : ونقل عن احلسنِ أنه قال 

  .، وعرف أن العني ليست بشيء } َوَمآ أُغْنِي َعنكُْم مَِّن اهللا ِمن َشْيٍء 

إبطال له؛ ألن } َوَمآ أُغْنِي َعنكُْم مَِّن اهللا ِمن َشْيٍء { : ليس يف قوله : ة يفسِّر اآلية بإصابة العني ، ويقول وكان قتاد
  .العني ، وإن صّح فاُهللا قادر على دفع أثره 

إظهار ذلك ، فلمَّا  كان عاملاً بأنَّ مالك مصر هو ولده يوسف إالَّ أنَّ اهللا تبارك وتعاىل ما أذن لُه يف: وقال النَّخعيُّ 
، وكان غرضه أن يصل بنيامين } الَ َتْدُخلُواْ ِمن َبابٍ َواِحٍد وادخلوا ِمْن أَبَْوابٍ مَُّتفَرِّقٍَة { : بعث أوالده إليه ، وقال 

ألسباب فاإلنسان مأموٌر بأن يراعي ا} َوَمآ أُغْنِي َعنكُْم مَِّن اهللا ِمن َشْيٍء { : إىل يوسف يف وقت اخللوة ، وقوله 
 املُعتربة يف هذا العامل ، ومأموٌر بأن جيزم بأنَّه ال يصل إليه إالَّ ما قدره اهللا تعاىل وأنَّ احلذر ال يُْنجِي من القدرِ ، فإنَّ

اإلنسان مأور باحلَذرِ عن األشياِء املُهلكِة ، واألغذيِة الضَّارِة ، وبالسَّعي يف حتصيل املنافع ، ودفع املضار بقدر 
، مثَّ مع ذلك ينبغي أن يكن جازماً بأنَّه ال يصل إليه إالَّ ما قدره اهللا وال حيصل يف الوجود إالَّ ما أراد اُهللا ،  اإلمكان

إشارة إىل رعاية األسباب } الَ َتْدُخلُواْ ِمن َبابٍ وَاِحٍد وادخلوا ِمْن أَْبوَابٍ مَُّتفَرِّقٍَة { فقوله عليه الصالة والسالم 
إشارة إىل عدم االلتفات إىل األسباب وإىل } َوَمآ أُغْنِي َعنكُْم مَِّن اهللا ِمن َشْيٍء { العامل ، وقوله املعتربة يف هذا 

  .االلتفات إىل التَّوحيِد احملض ، والرباءة عن كُلِّ شيٍء سوى اهللا تعاىل 
  .كيف السَّبيلُ إىل اجلمعِ بني هذه القولني؟ : فإن قيل 
ل غري خمتصٍّ به ، فإنه ال نزاع يف أنَّه ال بدَّ من إقامة الطَّاعات واالْحترازِ من السَّيئاِت ، مع أنَّ هذا السُّؤا: فاجلواُب 

  .أنَّا نعتقُد أنَّ السَّعيَد من سعد يف بطن أمه ، والشَّقي من َشِقَي يف بطن أمِّه ، فكذ هاهنا 



لنَّار ، مع أنَّ املوت واحلياة ال حيصالن إال نأكلُ ، ونشرُب ، وحنترُز عن السموم ، وعن الدُّخولِ يف ا: وأيضاً 
بتقدير اهللا سبحانه وتعاىل ، فكذا ههنا ، فظهر أنَّ السؤال ليس خمتصا هبذا املقام ، بل هو حبثٌُ عن سرٍّ مسألة اخلريِ 

  .، والشرِّ 
لم أنَّ كل ما يدخل يف واحلقُّ أن العبد جيُب عليه أن يسعى بأقصى اجلهد ، والقدرة ، وبعد السَّعي البليغ ، يع

  .الوجود ال ُبدَّ وأن يكن مبشيئة اهللا عزَّ وجلَّ وسابق حكمه ، وحكمته 
، وهذا من أدلِّ الدَّالئل على صحَِّة القول بالقضاِء ، } إِِن احلكم إِالَّ للَِّه { : مث إنَُّه تعاىل أكَّد هذا املعىن ، فقال 

نع ومنه مسيت حكمة الدَّابَّة هبذا االسم؛ ألنَّها متنع الدَّابَّة من احلركاتِ والقدر؛ ألنَّ احلكم عبارة عن اإللزام وامل
ممتنع » اآلخر « الفاسدِة واحلكم إنَّما ميسى حكماً؛ ألنه يرجح أحد طريف املمكنِ على اآلخر ، حبيثُ يصريُ الطَّرُف 

مجيع املمكنات ترجع إىل قضائه ، وقدرته ،  احلصولِ ، فبيَّن تعاىل أنَّ احلكم ليس إالَّ هللا ، وذلك يدلُّ على أنَّ
  .ومشيئته ، وحكمه إمَّا بواسطٍة ، أو بغري واسطٍة ، ولذلك فوَّض يعقوب أمرُه إىل اهللا تعاىل 

من اهللا تعاىل  أنَُّه ملَّا ثبت أنَّ الكُلَّ: ، واملعىن } َوَعلَْيِه فَلَْيَتَوكَّلِ املتوكلون { : اعتمدت } َعلَْيِه َتَوكَّلُْت { : مث قال 
  .ثبت أنَُّه ال يتوكل إالَّ على اهللاِ سبحانه وتعاىل 

سِ َيْعقُوَب قََضاَها َوإِنَُّه لَذُو َولَمَّا َدَخلُوا ِمْن َحْيثُ أََمَرُهمْ أَُبوُهْم َما كَانَ ُيْغنِي َعنُْهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء إِلَّا َحاَجةً ِفي َنفْ
  ) ٦٨(ُه َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ ِعلْمٍ ِلَما َعلَّْمَنا

  :هذه ثالثة أوجه » ملَّا « اآلية يف جواب } َولَمَّا َدَخلُواْ ِمْن َحْيثُ أََمَرُهْم أَُبوُهم { : قوله تعاىل 
حرفاً ال ظرفاً ، إذ لو ] ملَّا [  ، وفيه حجَّةٌ ملن يدَّعي كون} مَّا كَانَ ُيغْنِي { : أنَّه احلملة املنفيَّةُ من قوله : أظهرها 

النَّافية ال يعمل فيها قبلها ، وال جيوز » َما « : كانت ظرفاً لعمل فيها جواهبا ، إذْ ال يصلُح للعمل سواه لكن ما بعد 
  .حني قَاَم أُبوَك َما قَاَم أُخوَك ، مع جوازِك ملَّا قَاَم أُخوَك َما قَاَم أُبوَك 

  .امتثلوا وقضوا حاجته ، وإليه حنا ابن عطيِّة أيضاً : ذوف ، فقدَّشره أبو البقاء رمحه اهللا أنَّ جواهبا حم: والثاين 
  .وهو تعسٌف؛ َألنَّ يف الكالم ما هو جوابٌ صريٌح كما تقدَّم 

ملَّا : ك األوىل ، والثانية ، كقول« ملَّا » : وهو جواب « : قال أبو البقاء » آَوى « : أنَّ اجلواب هو قوله : والثالث 
يعىن . كلَّْمُتَك أَجبَْتنِي ، وحسَّن ذلك أن دخوهلم على يوسف صلوات اهللا وسالمه عليه تعقب دخوهلم من األبواب 

  .جواب األوىل ، والثانية ، وهو واضٌح « آَوى » أنَّ 
  فصل

]  ٦٧: يوسف [ } َن اهللا ِمن َشْيٍء َوَمآ أُغْنِي َعنكُْم مِّ{ : ملَّا قال يعقوُب صلوات اهللا وسالمه عليه : قال املفسرون 
  .وما كان ذلك التَّفيق يغين من اهللا من شيٍء : صدَّق اهللا يعقوب فميا قاله ، أي 
وقال . ذلك التَّفريق ما كان يرد من قضاء اهللا تعاىل وال أمراً قدره اهللا تعاىل : قال ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما 

  ] .وهم جمتمعون [ و هم ُمتفرِّقون كما يصيبهم ،  الزجاجك لو قدر أن يصيبهم ألصاهبم ،
لو سبق يف علم اهللا تعاىل أنَّ العني هتلكهم عند االجتماع؛ لكان تفرقهم كاجتماعهم ، وهذه : وقال ابُن األنباري 

  .أنَّ احلذر ال يدفع القدر : كلمات متقاربة وحاصلها 
  .والرفع بالفاعلية حيتملُ النَّصب باملفعولية ، « ِمْن شيٍء » : وقوله 

أن تفرقهم ما : ما رَأيُت أحداً ، كذا ههنا ، وتقدير اآلية : َما رأيُت من أحٍد ، والتقدير : أمَّا األول فهو كقولك 



  .كان يغين من قضاء اهللا شيئاً 
كان يغين عنهم من  ما: ما َجاءنِي أحٌد ، فيكون التقدير هنا : ما َجاءَنِي من أحٍد وتقديره : فكقولك : وأما الثَّاين 

  .اهللا شيء مع قضائه 
  :فيه وجهان » إالَّ حَاجةٌ : قوله 

  .ولكن حاجة يف نفس يعقوب قضاها ، ومل يذكر الزخمشريُّ غريه : أنه استثناء منقطٌعن وتقديره : أحدمها 
عنهم بشيء من األشياء إالَّ ما كان يغين : أنه مفعولٌ من أجله ، ومل يذكر أبو البقاِء غريه ، ويكون التقدير : والثاين 

ضمري التفريق املدلول عليه من الكالم املتقدِّم » ُيْغنِي « : ألجل حاجة كانت يف نفس يعقوب عليه السالم ، وفاعل 
حاجة « : صفة ل » قََضاَها « و . وفيما أجازه أبو البقاِء رمحه اهللا تعاىل نظر من حيث املعىن ال خيفى على ُمتأمِّلِه . 
 «.  

  لفص
خوفه عليهم من حسِد أهل مصَر ، : خوفُه عليهم من إصابِة العنيِ وقيل : من تلك احلَاجِة : قال بعُض املفسرين 

  .خوفه عليهم من أن يصيبهم ملُك مصر بُسوٍء : وقيل 
إىل يعقوب صلوات اهللا  مصدريَّة ، واهلاء عائدةٌ» َما « : قال الواحدي } َوإِنَُّه لَذُو ِعلْمٍ لَِّما َعلَّْمَناُه { : مث قال 

أنَّا ملا علمناه شيئاً حصل له العلم بذلك : وإنَّ يعقوب لذو علم للشيء الذي علمناه ، يعين : وسالم عليه أي 
  .الشيء 

العمل ، أي وإنه لذَوا عمل بفوائد : املراد بالعلم : وقيل . وإنه لذو حفظ ملاعلمناه : احلفظُ ، أي : واملراد بالعلم 
  . ما علمناه

  .مثل ما علم يعقوب ، ألهنم مل يسلكوا طريق إصابة العلم } ولكن أَكْثََر الناس الَ َيْعلَُمونَ { : مث قال 
  .ال يعلمون أنَّ يعقوب هبذه الصِّفة : وقيل 

»  أكْثَر النَّاسِ« : فاملراد ب ] . أولياءه [ ال يعلم املشركون ما آهلم اهللا : وقال ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنهما 
  .املشركون 

  ) ٦٩(َولَمَّا َدَخلُوا َعلَى يُوُسَف آَوى إِلَْيهِ أَخَاُه قَالَ إِنِّي أََنا أَُخوَك فَلَا َتْبتَِئْس بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ 

 هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به قد جئنا به ، فأكرمهم ،: قالوا } َولَمَّا َدَخلُواْ على ُيوُسفَ { : قوله تعاىل 
لو كان أخي يوسف حيا ألجلسين معه : وأحسن إليهم ، وأجلس كل اثنني على مائدة ، فبقي بنيامني وحده ، فقال 

بقي أخوكم وحيداً؛ فأجلسه معه على مائدته؛ فجعل يُؤاكلُه فلما كان اللَّيل أمر هلم مبثل ذلكح فأمر : فقال يوسف 
: ما امسك؟ قال : ين له أخذه معي ، فآواه إليه ، فلمَّا خال به قال هذا ال ثا: أن ينزل كل اثنني منهم بيتاً ، وقال 

وما اسم أمك ، قال راحيل بن : وذلك أنَّه ملا ولد؛ هلكت أمُّه ، قال . أبْن املُيكلِ : وما بنيامني؟ قال : بنيامني قال 
ومن جيُد أخاً مثلَك : اهلالك؟ قال الوي ، فلمَّا تأسُّفُه على أخ له هلك ، فقال له أحتبُّ أن أكون أخاك بدل أخيك 

  ] .وَعانقَُه [ ، ولكنَّك مل يلدك يعقوب وال راحيلُ ، فَبكَى يوسف صلوات اهللا وسالمه عليه ، وسار إليه 
 إين أقُوُم لك مقَاَم أخيك يف: مل ُيرِْد أنه أخوه من النَّسب ، وإنَّما أراد به : قال وهٌب } قَالَ إين أََناْ أَخُوَك { : و 

  .اإليناس ، لئال تستوحش باألنفراد 



ما عليه سائٌر املسِّرين من أنَُّه أراد تعريف النَّسب؛ ألنَّ ذلك أقوى يف إزالة الوحشة ، وحصول األنس : والصحيُح 
  .، واألصل يف الكالم احلقيقة 

: ِعل من البُؤسِ وهو الضَّرُر والشِّدةُ ، واالبِتئَاس َتفَْت: تَْبَتِئْس : قال أهل اللغة } فَالَ تَْبَتِئسْ بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ { 
  .اجِتالُب احلُْزِن والبُؤسِ 

  .من إقامتهم على حسدنا ، واحلرص على انصراف وجه أبينا عنَّا } بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ { : وقوله 
ال ُتبَاِلي بكلِّ ما تراه من املكوره يف : أخربه بأنَّه أخوه حقيقة ، واستكتمه ، وقال لُه « : وقال ابُن إسحاق وغريه 

  .» حتيلي يف أخذك منهم 
إىل ما يعمله فتيان يوسف من أمر السِّقاية ، وحنو } بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ { : وعلى هذا التَّأويل حيتمل أن يشري بقوله 

  .ذلك 
اوِة وصار صافياً إلخوته؛ فأراد أن جيعل إنَّ يوسف صلوات اهللا وسالمه عليه ما بقي يف قلبه شيٌء من العد: وقيل 

  .ال تلتفت إىل صنيعهم فيم تقدَّم : أي } فَالَ َتْبتَِئْس بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ { : قلب أخيه صافياً معهم أيضاً ، فقال 
حيسدوه ، إمنا فعلوا بيوسف ما فعلوا حسداً إلقبال األب عليه ، وختصيصه مبزي اإلكرام فخاف بنيامني أن : وقيل 

  .بسبب ختصيص امللِك له باإلكرام ، فآمنه منهم ، وقال ك ال تفتلت إىل ذلك ، فإنَّ اهللا قد مجع بيين وبينك 
كانوا ُيعيُِّرونَ يوسف ، أخاه بسبب : رضي اهللا عنهما أنَّ إخوة يوسف عليه السالم : وروى الكليبُّ عن ابن عبَّاسٍ 

صنام ، فإنَّ أمَّ يوسف أمرت يوسف بسرقة جونة كانت ألبيها ، فيها أصنام رجاء أنَّ جدمها أبا أمَّهما كان يعبدُ األ
من التَّعيري لنا مبما كان عليه جّدنا : أي } فَالَ َتبَْتِئْس بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ { : أن يترك عبادهتا ، إذا فقدها ، فقال له 

  .اُهللا أعلم . 

قَالُوا َوأَقَْبلُوا ) ٧٠(َعلَ السِّقَاَيةَ ِفي َرْحلِ أَِخيِه ثُمَّ أَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ أَيَّتَُها الِْعريُ إِنَّكُْم لَسَارِقُونَ فَلَمَّا َجهََّزُهْم بَِجهَازِِهْم َج
قَالُوا تَاللَِّه لَقَدْ ) ٧٢( قَالُوا َنفِْقدُ ُصوَاَع الَْمِلِك َوِلَمْن َجاَء بِِه حِْملُ َبِعريٍ وَأََنا بِِه َزعِيٌم) ٧١(َعلَْيهِْم َماذَا َتفِْقُدونَ 

قَالُوا َجَزاُؤُه َمْن ) ٧٤(قَالُوا فََما َجَزاُؤُه إِنْ كُنُْتْم كَاِذبَِني ) ٧٣(َعِلْمُتْم َما جِئَْنا ِلنُفِْسَد ِفي الْأَْرضِ َوَما كُنَّا َسارِِقَني 
  ) ٧٥(ُوجَِد ِفي َرْحِلِه فَُهَو َجَزاُؤُه كَذَِلَك َنْجزِي الظَّاِلِمَني 

  .} فَلَمَّا َجهََّزُهمْ بَِجَهازِِهْم جََعلَ السقاية ِفي َرْحلِ أَِخيِه { : قوله تعاىل 
« بال واو قبلها ، وقرأ عبُد اهللا » جعلش « : فالعامة على } جََعلَ السقاي { : أمَّا قوله . تقدَّم الكالُم يف اجلَهازِ 

  :وهي حتتمل وجهني » َوَجَعلَ 
  .ذوٌف أن اجلواب حم: أحدمها 
  .أنَّ الواو مزيدة يف اجلواب على رأي الكوفيني ، واألخفش : والثاين 

{ . أْمَهلُهْم حّتى انطلقوا : } وجعل السقاية يف رحل أخيه { وقرأ عبُد اهللا فيما نقل عن الزخمشري : قال أبو حيَّان 
دون الزيادة اليت زادها الزخمشريُّ ، » جََعلَ « : اوٍ يف بزيادة و» َوَجعلَ « : ، ويف نقل ابنِ عطيَّة } ثُمَّ أَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ 

« : فاحتمل أن تكون الواو زائدة على مذهب الكوفيِّني ، واحتمل أن يكون جواب » يف َرْحل أخيِه « : بعد قوله 
إنَّ صاحبها فقدها  إنَّما أوحي إىل يوسف بأن جيعل السِّقاية فقطن مثَّ: فقدها حافظها كما قيل : حمذوفاً تقديره » ملَّا 

  .فنادى برأيه فيما ظهر له ، ورجَّحُه الطربيُّ ، وتفتيتش األوعية يردُّ هذا القول 
املذكورة بعد ] الزِّيادة [ مل ينقل الزخمشريُّ هذه الزِّيادة كلها قراءة عن عبداهللا ، إنَّما جعل « : قال شهاُب الدِّين 



  :ده ، وهذا نصُّه تقدير جواب من عن« رْحلِ أِخيِه » : قوله 
فلمَّا جهزهم : كأنه قيل « ملَّا » على حذف جواب « وَجَعلَ السِّقاية : وقرأ ابُن مسعوٍد » : قال الزخمشريُّ 

فهذا من الزخمشريُّ إمنا هو تقدير ال » جبهازهم ، وجعل السِّقاية يف رحل أخيه؛ أمهلهم حىت انطلقوا ، مثَّ أذَّن مؤذِّنٌ 
  .« بداهللا ، ولعلَُّه وقع للشَّيخ نسخةٌ سقيمةٌ تالوة منقولة عن ع

  فصل
  .« َمْشربةٌ ُيْسقَى هبا وِهَي الصواع : السِّقاية » : قال الزخمشريُّ 

كانت الدَّوابُّ تسقى هبا ، وُيكَالُ بَِها أيضاً ، وقيل : كَانَ ُيسْقى هبا امللُك ، ثُمَّ جعلت صاعاً يكالُ به ، وقيل : قيل 
  .كَانْت مُرصَّعة باجلَواهرِ : كَانْت من ذَهبٍ ، وقيل : ٍة ، وقيل كانت من فضَّ: 

  كان ذِلَك اإلَناء شيئاً لُه ِقيَمة ، أمَّا إىل هذا احلدِّ الذي ذكروُه فَالً؟: واألوىل أن يقال 
  فصل

ىف يوسف إلخوته الكيل ، ال ُتْعِلمُهْم شيئاً ممَّا أعلمتك ، مثَّ أو: روي أنَّ يوسف صلوت اهللا وسالمه عليه قال ألخيه 
  .ومحل لكلِّ واحٍد بعرياً ، ولبنيامني بعريٌ بامسه ، مثَّ أمر بسقاية امللك ، فجعلت يف رحل بنيامني 

فأنا ال أفارقك ، فقال : قال بنيامين ]  ٦٩: يوسف [ } إين أََناْ أَُخوَك { : ملا قال له يوسف : قال السديُّ رمحه اهللا 
مام والدي يب ، وإذا أجلستك ، ازداد غمه وال ميكنين هذا إالَّ بعد أن أشهرك بأمر فظيع قد علمت اغت: له يوسف 

فإنِّي أدس صاعي يف رحلك ، مثَّ : ، وأنسبك إىل ما ال ُيحْمُد ، قال ال أبايل فافعل ما بدا لك؛ فإين ال أفارقك ، قال 
  .ل فافع: أنادي عليك بالسِّرقِة ليتهيأ يل رّدك بعد تسرحيك ، قال 

فعند ذلك جعل السِّقاية يف طعام أخيه بنيامني ، إمَّا بنفسه حبيثُ مل يطِّلْع عليه أحٌد ، أو أمر أحداً من بعض خواصه 
  .بذلك ، مثَّ ارحتلوا وأمهلهم يوسف حتَّى نزلوا منزالً 

  .حتَّى خرجوا من العمارة ، مثَّ بعث خلفهم من استوقفهم ، وحبسهم : وقيل 
  .أعلَم : أذَّن ، أي : ، وهي القافلةُ اليت فيها األمحال ، يقال } أَيَُّتَها العري { : نادى مناٍد } ُمَؤذِّنٌ  ثُمَّ أَذَّنَ{ 

  :وجهان » آذَنَ « ، و » أذَّنَ « ويف الفرق بني 
وجيوز أن يكون : يوجب تكرير الفعل ، قال « فعَّل » أذن مبعىن أعلم إعالماً بعد إعالم ، ألنَّ « : قال ابن األنباريِّ 

  .» إعالماً واحداً ، من قبل أنَّ العرب جيعل فعَّل مبعىن أفعل ، يف كثري من املواضع 
النِّداُء ، والتَّصويتُ : أعلمُت ، ال فرق بينهما والتَّأذيُن معناه : الفرقُ بني أذنُت وآذْنُت معناه : وقال سيبويه 

  .باإلعالم 
حرف النِّداء ، والعري مؤنثٌ ، ولذلك أنث أي املتوصل هبا إىل ندائه ، والعري فيها منادى حذف منه } أَيَُّتَها العري { 

  :قوالن 
  .تذهب وجتيء به : أهنا يف األصل مجاعة اإلبل ، ُسمِّت بذلك؛ ألهنا تعري ، أي : أحدمها 
  ]البسيط : [ عر اِحلماُر؛ قال الشا: أنَّها يف األصل قافلة احلمري؛ كأهنا مجع عري ، والِعُري : والثاين 
  إالَّ األذَالِن َعْيُر احليِّ والوَِتُد... والَ ُيِقيُم َعلى َضْيمٍ ُيراُد بِِه  ٣١٢١
بضم األول ، مث أطلق العري ] ُبيض [ ، واألصل » بيض « ، بضم العني ، مثَّ فعل به ما فعل ب » ُعْيٌر « وأصلُ 

قدير نسبة النداء إليها على سبيل اجملاز؛ ألنَّ املنادى يف احلقيقة على كلِّ قافلة محريٍ كُنَّ أو غريها ، وعلى كلِّ فت
وجيوز أن يعرب عن أهلها هبا . « اركَُبوا : ولو التفت لقال » يَاخَْيل اِهللا ارْكبِي « : أهلها ، ونظره الزخمشريُّ بقوله 



بفتح الياِء ، « عريات » ةٌ على للمجاورة ، فال يكون من جماز احلذف ، بل من جماز العالقة ، وجتمعه العرب قاطب
ِقيَمة : وهذا ممَّا اتُّفق على شذوِذِه؛ ألن فعلة املعتلة العني حقها يف مجعها باأللف والتاء أن تسكن عينها ، حنو 

  ]الطويل : [ دون ياء إذا مجع حقه أن تسكن عينه؛ قال امرؤ القيس « ِفْعل » وِقيَمات ، وِدَمية وِدَميات ، وكذلك 
  فَعارَِمٍة فُبْرقَِة الِعَيراِت... ِشيُت ِديَاَر احليِّ بالَبكَراِت غَ ٣١٢٢

  .الِعريَات هنا موضع األعيار ، وهي احلمر : قال األعلُم الشَّنتَمرِيُّ 
شذوذ آخر ، وهو مجعها باأللف ، والتَّاء مع مجعها على أعيار أيضاً مجع تكسريٍ « ويف ِعَريات » : قال شهاُب الدِّين 

  ]الطويل : [ ولذلك حلن املتنيب يف قوله : نصُّوا على ذلك ، قيل  ، وقد
  فَِفي النَّاس ُبوقاٌت هلَا وطُُبولُ... إذَا كَانَ َبَعث النَّاسِ ُسْيفاً ِلدْولٍَة  ٣١٢٣

  .« أبَْواق » مع تكسريهم له على « ُبوقَات » : على « ُبوقاً » : فجمع : قالوا 
اإلبلُ : العيُِر : يسري عليه من اإلبل ، واحلمري ، والبغال فهو عري خالفاً لقول من قال  كلُّ ما» : وقال أُبو اهليثم 

  .« خاصَّة 

فإن قيلك هل كان ذلك النداء بأمر يوسف عليه السالم ، أو ماكان بأمره؟ فإن كان بأمره فكيف يليق الرَسُول 
  .ناً؟ احلق من عند اهللا أن يتهمهم وينسبهم إىل السرقة كذباً وهبتا

  .وإنْ مل يكن بأمره ، فهال أظهر براءهتم عن تلك التُّهمِة؟ 
  :فاجلواب من وجوه 

ال سبيل إىل حبسك هنا إالَّ هبذه : ما تقدَّم من أنَّه صوالت اهللا وسالمه عليه أظهر ألخيه أنَّه يوسف وقال : األول 
  .احليلة ، فرضي أخوُه هبا ، ومل يتأمل قلبه 

  .لسارقون يوسف من أبيه ، واملعاريض ال تكون إال كذلك  أراد إنكم: والثاين 
  .إمنا نادى مستفهماً ] املؤذن [ أن : والثالث 
هو الظاهر أنَّهم نادوا من عند أنفسهم؛ ألهنم طلبوا السِّقاية فلم جيدوها ، ما كان هناك غريهم ، فغلب : والرابع 

  .أنَّهم نادوا عن أمر يوسف صلوات اهللا وسالمه عليه  على ظنهم أنَّهم هم الَّذين أخذوها ، وليس يف القرآن
فَقَْد َسَرَق أٌَخ لَّهُ { : إنَّهم ملا كانوا باعوا يوسف استجاز أن يقال هلم هذا ، وأنَّه عوقب على ذلك بأن قالوا : وقيل 

  ] . ٧٧: يوسف [ } ِمن قَْبلُ 
شيئاً لغريكم صار عندكم ، من غري رضى امللك ، وال إن : أراد أيتها العُري حالكم حال السارق ، واملعىن : وقيل 

  .علم له 
إنَّ ذلك كان حيلة الجتماع مشله بأخيه ، وفصله عنهم إليه ، وهذا بناًء على أنَّ بنيامني مل يعلم بدّس الصَّاع : وقيل 

  .يف رحله ، وال أخربه بنفسه 
 ٢٢: الشعراء [ } َوِتلَْك نِْعَمةٌ َتُمنَُّها َعلَيَّ { : قوله أو إنكم لسارقون ، ك: االستهفام ، أي : معىن الكالمِ : وقيل 

  .والغرُض أال يعزى الكذب إىل يوسف ] 
  .كيف رضي بنيامني بالقعود طوعاً ، وفيه عقوق األب بزيادة احلزن ، ووافقه على ذلك يوسف؟ : فإن قيل 
{ : قد بنيامني كل التأثري ، أال تراُه ملا فقده قال أنَّ احلزن كان قد غلب على يعقوب حبيث ال يؤثِّر فيه ف: فاجلواب 

  .، ومل يعرج على بنيامني ولعلَّ يوسف إنَّما وافقه على القعود بوحي ، فال اعتراض } يا أسفا على يوسف 
  .قباهلم عليهم يف حال إ: وقد أقبلوا ، أي : قالوا : هذه اجلملة حاليةٌ من فاعل قالوا أي } َوأَقَْبلُواْ َعلَْيهِمْ { : قوله 



  .تقدم الكالم على هذه املسألة أوَّل الكتاب } مَّاذَا َتفِْقُدونَ { 
ثالثياً وقرأ السلميُّ بضمٍة من أفقدتُّه » فَقََد « بفتح حرف املضارعة؛ ألن املستعمل منه » َتفِْقُدونَ « : وقرأ العامة 

  .وخبيالً  وجدته حمموداً] إذا [ إذا وجدته مفقوداً كأمحدتُه وأخبلته ، 
  .وضعَّف أبو حامتٍ هذه القراءة ، ووجهها ما تقدَّم 

  .وصٌف : الصَّواُعك هو اِملكْيَال ، وهو السِّقاية املتقدِّمة مسَّاه تارة والسِّقايةُ « } َنفِْقدُ ُصوَاَع امللك { : قوله 
  .ذُكَِّر؛ َألنَّه صاٌع ، وأْنثَ ألنَُّه ِسقاَية » : وقيل 

إناٌء له رأسان يف وسطه مقبض ، كان امللك يشرُب منه من الرَّأسِ الواحدة ويكالُ الطَّعام : ية والّصواع الّسقا
  .بالرَّأسِ اآلخرِ 

  ]اخلفيف : [ كلُّ شيء ُيشرُب به فهو ُصواٌع؛ وأنشد : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .. .َنْشَربُ اخلَْمَر بالصُّواعِ جِهَاراً  ٣١٢٤

  .طعَّام بالصَّواع مبالغة يف إكرامهم إمنا كان ال: قيل 
وإنَّما اختذ هذا اإلناء مكيالً لعزة ما يكال به يف ذلك . الصُّواع الطرجهالة بلغة محريٍ : وقال جماهٌد ، وأبو صاحل 

، » غُرَاب « : بزنة » ُصوَاع « : وفيه قراءات كلُّها لغات يف ذلك احلرف ، وُيذكِّر ، ويؤنَّث فالعامة . الوقت 
العني مهملة ، وقرأ ابن جبري ، واحلسن كذلك إالَّ أنه بالغني املعجمة وقرأ حيىي بن يعمر كذلك؛ إال أنه حذف 

» صَاغَ « : كذلك إال أنه فتح الصَّاد ، وجعله مصدراً ل » صَْوغ « األلف ، وسكن الواو ، وقرأ زيد بن عليِّ 
  .مصوغ امللك : أي . موقع مفعول مشتقان منه وهو واقع ] قبله [ والقراءتان . َيصُوغُ 

وقرأ . كالعامة إال أهنم كسروا الفاء » صِواعَ « وقرأ أبو محرية وابن جبري واحلسن رضي اهللا عنهم يف رواية عنهما 
بزنة َباب وألفه كألفه يف كوهنا منقلبة عن واو مفتوحة وقرأ أبو » صَاع « : أبو هريرة وجماهد رضي اهللا عنهما 

  .» قَْوس « بزنة » ع َصْو« : رجاء 
  .وقرأ عبداهللا بن عون كذلك إال أنه ضم الفاء فهذه مثان قراءات متواترة وواحدة يف الشاذ 

  .} وَأََناْ بِهِ َزِعيٌم { أي من الطعام ، } َوِلَمن َجآَء بِِه حِْملُ َبِعريٍ { : قوله 
  .الكفيل : الزعيم هو املؤذن الذي أذن ، والزعيم : قال جماهد 

  .هو الكفيل بلساِن أهل اليمنِ : الزَّعيُم : الكليبُّ  قال
  .تكفلت به : زعْمُت بِِه أزُعم ُزْعماً وَزَعاَمةً ، أي : روى أبو عبيدة عن الكسائيِّ 

وهذه اآلية تدلُّ على أنَّ الكفالة كانت صحيحة يف شرعهم ، وقد حكم هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله 
  .» غَارٌِم  الزَّعيُم« : 

  .هذه الكفالةُ شيٌء جمهولٌ؟ : فإن قيل 
محل البعري من الطَّعام كان معلوماً عندهم ، فصحت الكفالةُ به إالَّ أن هذه الكفالة ما لرد السَّرقة ، وهي : فاجلواب 

  .الكفالة كانت تصحُّ عندهم  كفالةٌ مبا مل جيب؛ ألنَّه ال حيلُّ للسَّارقِ أن يأخذ شيئاً على رّد السِّرقِة ، ولعلّ مثل هذه
  فصل

  .جتوز الكفالةُ عن الرِّجلُ؛ ألنَّ املؤذن هو الضَّامُن وهو غري يوسف صلوات اهللا وسالمه عليه « : قال القطريبُّ 
أو ضِمنُت ، أو أنا محيلٌ لكل أو زعيٌم ، أو كفيلٌ ، أو ] تكفلت [ حتمَّلُت ، أو : إذا قال الرجلُ : قال علماؤنا 

  .الزمةٌ ] َحمالةٌ [ ، أو قبيلٌ ، أو لك عندي ، أو علي ، أو إيلّ ، أو قبلي ، فذلك كلُّه ضامٌن 



  .» واختلفوا فيمن تكفل بالنفس ، أو بالوجه هل يلزمه ضمانُ املالِ 
إن ماتَ  َمن تكفَّل بالنَّفس مل يلزمه احلقٌّ الذي على املطلوب: فقال الشافعيُّ رضي اهللا عنه يف املشهور عنه ، وأمحد 

.  
إذا تكفل نفسه ، وعليه مال ، فإن مل يأت به غرم املال ، ويرجع به على : وقال مالُك ، والليثُ ، واألوزاعيُّ 

  .« ال أضمن املال ، فال شيء عليه من املال : املطلوب ، فإن اشترط ضمان نفسه ، أو وجهه ، وقال 

  فصل
  .هل للطالب أن يأخذ من شاء منهما؟ واختلفوا فيما إذا تكفَّل رجلٌ عن رجلٍ مبالٍ ، 

: يأخذ من شاء منهما ، وهذا كان قومل مالٍك ، مثُّ رجع عنه فقال : فقال األوزاعيُّ ، والشافعيُّ ، وأمحد ، وإسحاق 
إنَّه ال يأخذُ من الكفيل إالَّ أن يفلس الغرُمي ، أو يغيُب؛ ألنَّ البداءة بالذي عليه احلق أوىل إالَّ أن يكون معدماً ، ف

أنَّ للرَُّجلِ مطالبة من شاء : يأخذُ من احلميل؛ ألنه معذوٌر يف أخذه يف هذه احلالِة ، وهذا قولٌ حسٌن ، والقياُس 
  .منهما 

إذا ضمن الرَّجلُ عن صاحبه ماالً؛ حتوَّل على الكفيل ، وبرىء األصيل ، إالَّ أن يشترط : وقال ابُن أيب ليلى 
  .ن أيهما شاء املكفول له عليهما أن يأخذ م

التاء حرف قسم ، وهي عند اجلمهور بدل من واو القسم ولذلك ال تدخل إالَّ على اجلاللة املعظمة ، » تاِهللا « قوله 
وهذا . مل جيز ، وهي فرُع الفرعِ « تالرْحمن : أو الرب مضافاً للكعبة ، أو الرمحن يف قول ضعيف ، ولو قلت 

  .مذهب اجلمهور 
  ) .تاهللا تفتأ تذكر يوسف : ( ا أصلٌ بنفسها ، ويالزمها التَّعجب غالباً كقوله أهنَّ: وزعم السيهليُّ 
بدلٌ من واو ، كما أبدلت يف تراٍث ، ويف التَّوراِة ، ويف التخمة ، وال تدخلُ » تَاِهللا « والتَّاء يف » : وقال ابُن عطيَّة 

انتهى وقد تقدَّم « تعاىل وغري ذلك ال تقول تالرمحنِ ، وَتا الرَّحيم التَّاء يف القسم ، إالَّ يف املكتوبة ، من بني أمساء اهللا 
  .أنَّ السُّهيليَّ خالف يف كوهنا بدالً من واوٍ 

« إال يف املكتُوَبٍة » يريد عند البصريني ، وزعم بعضهم أنَّ التَّاء فيها زائدةٌ ، وأمَّا قوله « يف التَّوراِة » : وأمَّا قوله 
  .، وقد تقدَّم دخوهلا على غري ذلك هذا ُهوا املشهور 

جيوز أن يكون معلقاً للعلم ، وجيوز أن يضمن العلم نفسه معىن القسم فيجاب مبا جياب به « َما جِئَْنا » : قوله 
  ]الكامل : [ القسم ، وقيل هذان القوالن يف قول الشاعر 

  طِيُش سَِهاُمهَاإنَّ املَناَيا ال َت... ولقَْد َعلْمُت لتأِتنيَّ َمنيِِّتي  ٣١٢٥
نفي الفساد ، ونفي : حيتمل أن يكون جواباً للقسم فيكونون قد أقسموا على شيئني } َوَما كُنَّا سَارِِقَني { قوله 

  .السَّرقة 
  فصل

  :قال املفسرونك حلفوا على أمرين 
التصرف يف أموال النَّاس  على أهنم ما جاءوا ألجل الفسادِ يف األرض؛ ألنَّه ظهر من أحواهلم وامتناعهم من: أحدمها 

بالكليَّة ال بأكل ، وال بإرسال يف مزارع النَّاس حتَّى روي أ هنم كانوا يسدون أفواه دواهبم لئال يفسد زرع النَّاس ، 
  .وكانوا مواظبني على أنواع الطَّاعات 

اعتهم يف رحاهلم محلوها من أهنم ما كانوا سارقني ، وقد حصل هلم يف شاهد قاطع ، وهو أهنم ملا وجدوا بض: والثاين 



بالدهم إىل مصر ، ومل يستحلُّوا أخذها والسارق ال يفعل ذلك ألبتَّة ، فلمَّا بينوا براءهتم من تلك التهمة قال 
ِه قَالُواْ َجَزآُؤُه َمن ُوجَِد ِفي َرْحِل{ فأجابوه ، } فََما َجَزآُؤُه إِن كُنُتْم كَاِذبَِني { : أصحاُب يوسف صلوات اهللا عليه 

: كانوا يستعبدون يف ذلك الزمان كُلَّ سارقٍ بسرقته ، فلذلك قالوا : قال ابن عباسٍ رضي اهللا عنهما } فَُهَو َجَزاُؤهُ 
فيسلم السَّارق إىل املسرُوق منه ، وكان : فالسَّارُق جزاؤه ، أي : أي } َجَزآُؤُه َمن ُوجَِد ِفي َرْحِلِه فَُهَو جََزاُؤُه { 

حكم السَّارق ، وكان حكم ملك مصر أن يضرب السَّارق ، ويغرمه قيمة املسروق ، فأراد  سنة آل يعقوب يف
  .يوسف أن حيبس أخاه عند فردَّ احلكم إليهم؛ ليتمكن من حبسه عنده على حكمهم 

  :فيه أربعة أوجه } َجَزآُؤُه َمن ُوجَِد ِفي َرْحِلِه { : قوله تعاىل 
شرطيَّة أو موصولة مبتدأ ثاين ، والفاء » َمْن « ، و الضمري للسَّارق ، و مبتدأ » جَزاؤُه « أن يكون : أحدمها 

وما يف حيزها على وجهيها خرب املبتدأ األوَّلِ » َمْن « جواب الشَّرط ، أو مزيدة يف خرب املوصول لشبهه بالشَّرِط و 
  .ة خرباً عنه ، هكذا ردَّه أبو حيَّان عليه ، قاله ابن عطيَّة ، وهو مردوٌد؛ لعدم رابط بني املبتدأ ، وبني اجلملة الواقع

وليس بظاهر؛ ألنَّه جياب عنه بأن هذه املسألة من باب إقامة الظاهر مقام الضمري ويتَّضح هذا بتقدير الزخمشري رمحه 
فيها مبتدأ ، واجلملة الشرطية كما هي خربه ، وعلى إقامة الظَّاهر « َجزاؤهُ » وجيوز أن يكون « : اهللا فإنَّه قال 

: كما تقول لصاحبك « هو » جزاؤه ، من وجد يف رحله فهو هو ، فوضع اجلزاء موضع : مقام املضمر ، واألصل 
، والثاين إىل األخِ ، « َمْن » : من يقُْعد إىل َجْنبِِه فُهوا هو يرجع الضمري األول إىل : َمْن أُخوا زيٍد؟ فيقول لك 

  .» م املضمر مقيماً الظاهر مقا« فهو أخوه » : فتقولُ 
وأبو حيان جعل هذا احملكّي عن الزَّخمشري وجهاً ثانياً بعد األوَّلِ ، ومل يعتقد أنه هو بعينه ، وال أنه جواٌب عما ردَّ 

  .به على ابن عطيَّة 
يما وضع الظَّاهر موضع املضمر للرَّبِط ، وإنَّما هو فيصٌح يف مواضع التفخيم والتَّهويل ، وغري فصيح ف« : مثَّ قال 

  .قام زيٌد ، وينزه عنه القرآن : سوى ذلك ، حنو 
مازيٌد : مل يكن حدُّ الكالم وكان ههنا ضعيفاً ، ومل يكن كقولك « كان زيٌد منطلقا زيٌد : لو قلت » : قال سيبويه 

  .» ُمْنطكلقاً ُهَو؛ ألك قد استغنيت عن إظَهاره ، وإنَّما ينبغي لك أن تضمره 
هُب األخفش أنَّه جائٌز مطلقاً ، وعليه بىن الزخمشريُّ ، وقد جوَّز أبو البقاء ما توهم أنَّهُ ومذ: قال شهاُب الدِّين 

  :جواب عن ذلك فقال 
» َجَزاؤهُ « مبتدأ ثالثُ ، و » ُهَو « متبدأ ثان ، و » َمْن ُوجَِد « مبتدأ ، و » جَزاؤُه « أن يكون : والوجه الثالث 

  .انتهى » ُهَو « أ األول اهلاء األخرية وعلى الثاين خري الثالث ، والعائُد على املبتد
» ُهَو « فالذي وجد يف رحله جزاؤه اجلزاء؛ ألنَّه جعل : وهذا الذي ذكره أبو البقاء ال يصح؛ إذ يصري التقدير 

األخري » ؤهُ َجزا« : وجعل اهلاء األخرية ، وهي اليت يف } َمن ُوجَِد ِفي َرْحِلِه { : عبارة عن املبتدأ الثاين ، وهو 
  .األوَّل ، فصار التقدير كما ذكرنا » َجزاؤهُ « : عائدةٌ على 

َمن ُوجَِد ِفي { مبتدأ ، واهلاء تعود على املسروق ، و » َجَزاؤهُ « : أن يكون : الوجه الثاين من األوجه املتقدمة 
  .د يف رحله جزاء الّصواع الذي وج: مبعىن الذي ، والتقدير » َمْن « خربه ، و } َرْحِلِه 

متبدأ ، وخرب مؤكدٌ } فَُهَو جََزاُؤُه { : ولذلك كانت شريعتهم يسترق السَّارق؛ لذلك استفتوا يف جزائه ، وقوله 
وقال معناه ابُن عطيَّة إالَّ أنَُّه جعل « : ملعىن األولد ، وملا ذكر أبو حيَّان هذا الوجه ناقالً له عن الزخمشريُّ ، قال 



جزاء السَّارق من وجد يف رحله ، : خرباً على أن املعىن « َمْن » ويصحُّ أن يكون : ، قال  القول الواحد قولني
جزاؤه استرقاق من وجد : وحيتمل أن يكون التقدير : زيادة بياٍن وتأكيد ، مث قال } فَُهَو َجَزاُؤهُ { : ويكون قوله 

: و الذي قبله غري أنَُّه أبرز املضاف احملذوف يف قوله ، وهذا القول ه} فَُهَو جََزاُؤُه { : يف رحله ، مث يؤكد قوله 
استرقاق من وجد يف رحله ، وفيما قبله ال بدَّ من تقديره؛ ألنَّ الذَّات ال تكُون خرباً عن املصدرِ ، فالتَّقدير يف القول 

  .جزاؤُه أخذ من وجد يف رحله أو استرقاقه ، هذا ال ُبدَّ منه على هذا اإلعراب : قبله 
  .ظاهره ، أنه جعل املقول الواحد قولني  وهذا

املسئول عنه جزاؤه ، مثَّ أفتوا : خرب مبتدأ حمذوف أي « جَزاءُه » : أن يكون : الوجه الثالث من األوجه املتقدمة 
َصْيدِ احملرمِ ، مثَّ يف جزاء صَْيِد احملرمِ جزاءُ ] من َيْستَفِت : كما تقول } َمن ُوجَِد ِفي َرْحِلِه فَُهَو جََزاُؤهُ { : بقوهلم 
  .قاله الزخمشري ]  ٩٥: املائدة [ } َوَمن قََتلَُه ِمنكُم مَُّتَعمِّداً فََجَزآٌء مِّثْلُ َما قََتلَ ِمَن النعم { : يقول 

على هذا التقدير ، ليس فيه » املسئول عنه جزاؤه « وهو متكلف ، إذ تصري اجلملة من قوله » : قال أبو حيَّان 
أي الشيء املسئولُ عنه جزاء سرقته ، فأيُّ فائدة يف نطقهم » فما َجزاؤُه « : إذ قدمل علم من قوله  كبري فائدة ،

  .« بذلك ، وكذلك القول يف املثال الثَّاين الذي مثل به من قول املستفيت 
يف علم البيان ، ويف ممنوٌع ، بل فيه فائدة اإلضمار املذكور » ليس فيه كبرية فائدة « : قوله » : قال شهاُب الدِّين 
  .« القرآن أمثال ذلك 

جزاؤه عندنا كجزائه عندكم ، واهلاء تعود : مبتدأ ، وخربه حمذوف ، تقديره « جََزاؤُه » أين كون : الوجه الرابع 
وَ َمن ُوجَِد ِفي َرْحِلِه فَُه{ : على السَّارق ، أو على املسروق ، ويف الكالم املتقدِّم دليل عليهما ، ويكون قوله 

  .على ما تقدَّم يف الوجه الذي قبله وهبا الوجه بدأ أُبوا البقاِء رمحه اهللا ومل يذكره الشَّيُخ } َجَزاُؤُه 
: حمل الكاف نصب إمَّا على أنَّها نعت ملصدر حمذوٍف ، إمَّا حال من ضمريه ، أي } كذلك َنْجزِي الظاملني { : قوله 

  .إذا سرق استرق :  مثل ذلك اجلزاء الفضيع جنزي الضاملني أي
  .هذا من بقيَّة كالم أخوة يوسف صلوات اهللا وسالمه عليه : قيل 

} كذلك َنْجزِي الظاملني { : قال أصحاب يوسف } َجَزآُؤُه َمن ُوجَِد ِفي َرْحِلِه فَُهَو جََزاُؤُه { : إهنم ملا قالوا : وقيل 
ال ُبدَّ من تفتيش أوعيتكم ، فانصرف هبم إىل : ملؤذن ماليس هلم فعلُُه من سرقة مال الغري ، فعند ذلك قال هلم ا

  .يوسف 

نَ ِليَأُْخذَ أََخاُه ِفي ِدينِ الَْمِلكِ فََبَدأَ بِأَْوعَِيِتهِْم قَْبلَ وَِعاِء أَِخيِه ثُمَّ اسَْتْخَرَجَها ِمْن وَِعاِء أَِخيِه كَذَِلَك ِكْدَنا ِليُوُسَف َما كَا
قَالُوا إِنْ َيسْرِْق فَقَْد سََرَق أٌَخ لَُه ِمْن قَْبلُ ) ٧٦(فَُع َدَرجَاٍت َمْن َنَشاُء َوفَْوَق كُلِّ ِذي ِعلْمٍ َعِليٌم إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه َنْر

  ) ٧٧(فَأََسرََّها يُوُسُف ِفي َنفِْسِه َولَْم ُيْبِدَها لَُهْم قَالَ أَنُْتْم َشرٌّ َمكَاًنا َواللَُّه أَْعلَُم بَِما َتِصفُونَ 

  .إلزالة التُّهمة } بِأَْوِعيَِتهِْم قَْبلَ وَِعآِء أَِخيهِ { : يوسف } فََبَدأَ  {
« : وقرأ احلسن بضمها ، وهي لغةٌ نقلت عن نافع أيضاً ، وقرأ سعيد بن جبري . بكسر الواو » وَعاِء « : قرأ العامة 

: الواو املكسورة ، أوَّل الكلمة مهزة ، فيقولون بإبدال الواو مهزة وهي لغة هذيليَّة ، يبلدون من » ِمْن إَعاِء أخيِه 
  .وقد تقدَّم ذلك يف اجلاللة املعظمة أول الكتاب » وِشَاح ، ووَِسادة ، ووَِعاء « إشاح وإسادة ، وإعاء يف 

  .هو كلُّ ما إذا وضع فيه أحاط به . مجع وَِعاء : واألوعية 
  :قوالن يف الضمري املنصوب } ثُمَّ استخرجها { : قوله تعاىل 



  .أنَّه عائد على الّصواع؛ ألنَّ فيه التَّذكري ، والتَّأنيث ، كما تقدَّم : أحدمها 
يؤنَّث من حُي هو سقاية ، ويذكَّر من » الصُّواُع « : قولك : قال أبو عبيٍد . ألنه محل على معىن الساقية : وقيل 

  .حيث هو صواع 
  .أنيث وكأنَّ أبا عبيد مل حيفظ يف الصواع التَّ: قالوا 

ولعلَّ يوسف كان يسمِّه سقاية ، وعبيدة صواعاً ، : مث قال » قالوا رجع بالتَّأنيث على السِّقاية « : وقال الزخشريُّ 
  .« فقد وقع فيما يتَّصل به من الكالم سقاية ، وفيما يتَّصل هبم منه صواعاً 

  .وهذا األخريُ أحسُن 
  .أنَّ الضمري عائد على السَّرقة : والثاين 

  .وفيه نظٌر؛ ألنَّ السرقة ال تستخرج إال مبجاز 
  فصل

ذكر لنا أنه كان ال يفتح متاعاً ، وال ينظُر من وعاٍء أالَّ استغفر اهللا تعاىل تائباً ممَّا قذفهم به ، حىت إذا مل : قال قتادة 
ى ينظر يف رحله ، فإنه أطيُب لنفسكن واهللا ال يتركُ حتَّ: ما أظنُّ هذا أخذه ، فقال إخوتُه : يبق إالَّ رْحلُ بنيامني قال 

إنَّ هذه الواقعة عجيبةٌ ، إنَّ : وألنفسنا ، فلما فتحوا متاعه استخرجوه منه؛ فنكس إخوته رءوسهم من احلياء وقالوا 
أيش الذي صنعنت فضحتنا ، وسوَّدت وُجوهنا ، يا بين : راحيل ولدت ولدين لصني ، وأقبلوا على بنيامني ، وقالوا 

] بل بنو راحيل ال يزال هلم منكم بالء : حىت أخذت هذا الصواع ، فقال بنيامني [ ال يزال لنا منكم بالٌء راحيل 
كيف خرج الصُّواُع من رحلك؟ : ذهبتهم بأخي ، مث أهلكتموه يف الربيَّةن مث تقولون يل هذاه الكالم ، قالوا له 

  .فأخذ بنيامني رقيقاً : كم ، قالوا وضع هذا الصوع يف رحلي الذي وضع البضاعة يف رحال: فقال 
كالكالم فيما كان قبلها أيك مثل ذلك الكيد ]  ٧٥[ } كذلك ِكدَْنا { الكالم فيك } كذلك ِكْدَنا { : قوله 

العظيم ، أيك كما فعلوا يف االبتداء بيوسف من الكيد فعلنا هبمن وقد مقال يعقوب ليوسف صلوات اهللا وسالمه 
  .، فكدنا ليوسف يف أمرهم ]  ٥: يوسف [ } َك كَْيداً فََيِكيدُواْ لَ{ عليه 

أن احكموا بأنَّ جزاء السَّارق هو أن يسترقَّ ، ال جرم : هو أنَُّه تعاىل ألقى ف يقلب أخوته : فاملراد من هذا الكيد 
الم عليه من ملا ظهر الصُّواُع يف رحله؛ حكموا عليه باالسترقاق؛ وصار ذلك سبباً لتمكُّنِ يوسف صلوات اهللا وس

  .إمساكِ أخيه عند نفسه 

واعلم أنَّ الكيد يشعر باِحليلِة ، واخلَديعة ، وذلك يف حقل اهللا تعاىل حمال إال أنَّه قد تقدم أصل معترب يف هذا الباب ، 
: قوله وهو أنَّ أمثال هذه األلفاظ يف حق اهللا تعاىل حتمل على هنايات األغراض ، ال على بداياهتا ، وتقرَّر ذلك عند 

السَّعي يف احللية ، واخلديعة ، وهنايته اشتغال اإلنسان من حيث ال : فالكيُد ]  ٢٦: البقرة [ } إِنَّ اهللا الَ َيسَْتْحى { 
  .يشعر يف أمرٍ مكروٍه ، وال سبيل له إىل دفعه ، فالكَْيُد يف حقِّ اله حممولٌ على هذا املعىن 

  .يوسف سعوا يف إبطال أمره ، واهللا نصرُه وقوَّاه ، وأعلى أمرُه أنَّ أخوة : املراُد بالكيد ههنا : وقيل 
وقال ابُن األنباري . دبَّرنا : وقال القتيبُّ . صنعنا : معناه » ِكْدَنا « : قال ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنهما : قال القرطيب 

  ]الكامل : [ أردنا؛ قال الشاعر : 
  لَْو ِمْن َعْهِد الصَِّبا ما قَْد َمَضى... ٍة كَاَدْت وِكْدُت وِتلَْك َخٌري إرَاَد ٣١٢٦

تفسري للكيد ، وبيان له ، وذلك أنه كان يف زمان ملك مصر أن يغرَّم السَّارق مثلي } َما كَانَ ِليَأُْخذَ أََخاهُ { : قوله 
  .ما أخذ ال أنه يستعبد 



  فصل
احليل إذا مل ختالف شريعة ، وال هدمت أصالً يف اآلية دليلٌ على جواز التَّوصل إىل األغراض ب« : قال القرطيبُّ 

خالفاً أليب حنيفة رضي اهللا عنه يف جتويز احليل وإن خالفت األصول ، وخرمت التحليل ، وأمجعوا على أنَّ للرَُّجلِ 
إذا حال احلولُنو التَّصرف يف ماله قبل ُحلولِ احلْولِ بالبيع ، واهلبِة إذا مل ينوا الفراَر من الزَّكاِة ، وأمجعوا على أنَّه 

  .» أظلَّ السَّاِعي أنه ال حيلّ له الّتحيل ، وال النُّقصانُ وال أن يفرق بني جمتمع وال أن جيمع بني متفرق 
  فصل

]  ٢١: يوسف [ } وكذلك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي األرض { : يف قوله تعاىل : قال بعُض الشَّافيعة : قال ابُن العرّيب 
وكذلك َمكَّنَّا ِلُيوُسفَ { : إىل املباح ، واستخراجِ احلقوق ، وهذا وهٌم عظيم ، وقوله تعاىل دليل على وجه احليلة 

ملَّا مكَّنا ليوسف ملك نفسه عن امرأة العزيز مكَّنَّا له ملك األرض عند : قيل فيه ]  ٢١: يوسف [ } ِفي األرض 
  .العزيز ، وهذا ال يشبُه ما ذكروُه 

هذا ليس حيلة ، إمنا هو ]  ٤٤: ص [ } َوُخذْ بَِيِدَك ِضغْثاً فاضرب بِِّه َوالَ َتْحَنثْ { :  ومثله قوله: قال الشعفوي 
  .على األلفاظ ، أو على املقاصد ] اليمني [ محل 
  :فيه وجهان } إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا { : قوله 

دينِ امللِك ، وهو ديُن آلِ يعقوب أنَّ  ولكن مبشيئة اهللا أخذه يف دينٍ غري: أنه استنثاٌء منقطٌع تقديره : أحدمها 
  .االسترقاق جزاُء للسَّارقِ 

  .أي يف سلطانه » ِفي ِدين املِلكِ « : قال ابن عبَّاس رضي اهللا عنه 
أنَّ يوسف مل يتمكن من حبس أخيه يف حكم امللك لوال ما كدنا له بلطفنا ، حىت وجد : أي } إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا { 

اإلخوة أنَّ جزاء السارق االسترقاق فحصل مراد يوسف مبشيئة ] السنة [ ك ، وهو ما جرى على السبيل إىل ذل
  .اهللا 

ما كان ليأخذه من كلِّ حالٍ إال يف حال التباسه مبشيئة اهللا عزَّ : أنَّه مفرغ من األحوال العامَّة ، والتقدير : والثاين 
  .إذنه يف ذلك : وجلَّ أي 

  .إالَّ أن يشاء ما وقع من هذه احليلة : فإنه قال واالستثناء حكاية حال ، والتقدير  وكالُ ابن عطيَّة حمتملٌ
  ] . ٨٣: األنعام [ تقدَّم القراءتان فيها يف األنعام } َنْرفَُع َدَرجَاٍت مَّن نََّشآءُ { : قوله 

  .والفاعل اهللا تعاىل « َيشاُء » ، و : َيْرفُع « وقرأ يعقوب بالياء من حتت 
  .بالياء « َيَشاُء » منونة ، و « َدرَجاٍت » بالنون « َنْرفَُع » عيسى البصري وقرأ 

  .« وهذه قراءة مرغوٌب عنها تالوة ، ومجلة ، وإن مل ميكن إنكارها » : قال صاحُب اللَّوامُح 
  .«  الغيبِة ، واملراد واحٌد من التَّكلُّم إىل» َيَشاُء « أنَُّه التفت يف قوله : وتوجيهها » : قال شهاُب الدِّين رمحه اهللا 

  :وفيها ثالثة أوجه ) . وفوق كل ذي عامل : ( قرأ عبداهللا بن مسعود } َوفَْوَق كُلِّ ِذي ِعلْمٍ َعِليٌم { : قوله 
  .مثل الباطل فإنَُّه مصدر فهي كالقراءة املشهورة : هنا مصدراً ، قالوأ « َعاِلم » أن يكون : أحدها 
  ]الطويل : [ وفوق كل ذي مسمى عاملٍ؛ كقوله : افاً حمذوفاً ، تقديره أنَّ مثَّ مض: الثاين 
  .ُمسمَّى السِّالم : أي ... إىل احلَْولِ مثَّ اْسُم السَّالمِ َعلْيكَُما  ٣١٢٧
  ]الطويل : [ زائدة؛ كقوله الكميت « ذو » أنَّ : الثالث 
  . . .ذَوِي آلِ النَّيبِّ . . .  ٣١٢٨



  فصل
  .أنه خصَّه بأنواع العلوم : بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته واملعىن } َدَرجَاٍت مَّن نََّشآءُ  َنْرفَُع{ : قوله 

وهذه اآلية تدلُّ على أنَّ العلم أشرف املقامات ، وأعلى الدَّرجات ألنه تعاىل ملا هدى يوسف إىل هذه احليلة مدحه 
  .} ُء َنْرفَُع َدَرَجاٍت مَّن نََّشآ{ : ألجل ذلك فقال 

على إىل أن ينتهي } َوفَْوَق كُلِّ ِذي ِعلْمٍ { : قال ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنهما } َوفَْوَق كُلِّ ِذي ِعلْمٍ َعِليٌم { : مث قال 
  .العلم إىل اهللا عز وجل فاهللا فوق كلِّ عاملٍ 

  .يف العلم  أنَّ إخوة يوسف كانوا علماء فضالء ، إالَّ أنَّ يوسف كان زائداً عليهم: واملعىن 
واحتجَّ املعتزلةُ هبذه اآليِة على أنَُّه تعاىل عامل لذاته؛ ألنَّه لو كان عاملاً بالعلم ، لكان ذا علم ، ولو كان كذلك حلصل 

  .فوقه عليهم متسكاً هبذه اآلية 
{ : تعاىل وهو قوله دلَّت سائر اآليات على إثبات العلم باِهللا : وهذا باطلٌ؛ ألن أصحابنا قالوا » : قال ابن اخلطيب 

َوالَ ُيِحيطُونَ بَِشْيٍء مِّْن ِعلِْمِه { ، ]  ١٦٦: النساء [ } أَنَزلَهُ بِِعلِْمِه { ]  ٣٤: لقمان [ } إِنَّ اهللا عِنَدُه ِعلُْم الساعة 
لُ اآلية اليت متسَّك وإذا وقع التَّعارُض ، فنحن حنم]  ١١: فاطر [ } َوالَ َتَضُع إِالَّ بِِعلِْمِه { ، ]  ٢٥٥: البقرة [ } 

هبا اخلصُم على واقعة يوسف وإخوته ، غاية ما يف الباب أنه يوجب ختصيص عموم إال أنَّه ال بد من املصري إليه؛ ألن 
العامل مشتقٌّ من العلم ، واملشتقُّ منه مفرٌد ، وحصول املركب بدون حصول املفرد حمالٌ يف بديهة العقلِ ، فكان 

  .« التَّرجيُح من جانبنا 

خمففاً مبنيا للفاعل ، وقرأ أمحُد بن جبري األنطاكيُّ ، وابن شريحٍ عن » سرَق « اجلمهور على } فَقَْد سََرَق { : قوله 
نسب إىل السرقة؛ : مشدداً مبينا للمفعول أي » ُسرِّقَ « : الكسائيِّ ، والوليد بن حسان عن يعقوب يف آخرين 

عمته ربته ، فأخذاهُ أبوه منها؛ فشدت يف وسطه منطقة كانوا يتوارثوهنا من إبراهيم  أنَّ: ألنَُّه ورود يف التَّفسريِ 
هو يل ، فأخذته كما يف شريعتهم ، ومن هنا تعلم : صلوات اهللا وسالمه عليه ففتشوا فوجودها حتت ثيابه ، فقالت 

  .ةٌ على هذا يوسف وضع السِّقاية يف رحل أخيه ، كما فعلت به عمَّتُه ، وهذه القراءة منطبق
  .كان جلدِِّه أيب أمه صنٌم يعبده ، فأخذه سراً ، وكسره وألقاُه يف الطَّريق : وقال سعيدُ بن جبريٍ 

كان ُيخىبُء الطَّعام من : دجاجة وقال وهٌب رمحه اهللا : وقيل . أخذ بيضةً من البيِت فأعطاها سائالً : وقال جماهٌد 
ذا لْيَس بغَريبٍ منُه ، فإنَّ أخاُه الَّذي هلك كان أيضاً سارقاً ، أي إنَّا لسنا على إنَّ ه: املائدة للفقراء فقالوا للملك 

  .طريقته ، وال على سريته ، وهو وأخوه خمتصان هبذه الطَّريقِة؛ ألهنما من أم أخرى 
يت حصلت له من فأسرَّ احلزازة ال: الضَّمري املنصوب مفسَّر لسياق الكالم ، أي : قال بعضهم » فأسرَّها « : قوله 

  ]الطويل : [ ؛ كقوله } فَقَْد سََرَق أٌَخ لَُّه { : قوهلم 
  إذَا َحشْرَجْت َيْوماً وضَاَق بَِها الصَّدُر... أَماوِيَّ ما ُيغْنِي الثَّراُء َعنِ الفََتى  ٣١٢٩

  .يعود على النَّفسِ ، كذا ذكرهُ أبو حيَّان » َحْشَرَجْت « فالضمري يف 
  .يت ممَّا فُسِّر فيه الضمري بذكْرِ ما ُهو كلُّ لصاحبِ الضَّمري ، فال يكُونُ ممَّا فُسِّر فيه بالسِّياقِ وقد جعل بعضهم الب

» َشرٌّ َمكَاناً « : وإنَّما أنَّث؛ ألن قوله » أْنُتمْ َشرٌّ َمكَاناً « وقال الزخشريُّ إضماٌر على شريطِة التَّفسريِ ، يفسره 
{ : فأسر اجلملة ، أو الكلمة اليت هي قوله : الطَّائفة من الكالم كلمة ، كأنَّه قيل مجلة ، أو كلمة على تسميتهم 

  .» أَسرَّها « بدل من } أَنُْتْم َشرٌّ مَّكَاناً { : ألن قوله : قال } أَنُْتْم َشرٌّ مَّكَاناً 
زيداً ، والصحيح وقوعه؛  قال شهاُب الدِّينك وهذا عند من يبلد الظاهر من املضمر يف غري املرفوع؛ حنو َضرَبتُه



  ]الرجز : [ كقوله 
يريد « بالتَّذكريِ قال الزخشريُّ » فأَسرَُّه « : وقرأ عبداهللا وابُن أبِي عبلة ... فَالَ َتلُْمُه أنْ َيخَاَف الَباِئَسا  ٣١٣٠

  .» القول ، أو الكالم 
  .وأسرَّها أي هذه الكلمة } ْم َشرٌّ مَّكَاناً أَْنُت{ : قال يف نفسه : يف الكالم تقدٌمي وتأخٌري ، وتقديره : وقيل 

منزلة من غريكم ، : تتميز ، أي » َمكَاناً « ومثل هذا ينبغي أالَّ يقال ، فإنَّ القرآن ينزَُّه عنه و : قال شهاب الدين 
سرقة حقيقة ،  أنتم شرٌّ منزالً عند اهللا ممن رميتموه بالسَّرقةِ يف صنيعكم بيوسف؛ ألنه مل يكن من يوسف: واملعىن 

  .وخيانتكم حقيقة 

  :وقد طعن الفارسيُّ رمحه اهللا على كالم الزخمشريِّ من وجهني 
  :قال اإلضماُر على شريطة التفسري يكون على ضربني : األول 

الفاعل تفسري لذلك » َرُجالًُ « ضمري فاعلها و » نعم « : نِْعَم رُجالً زيٌد ، ففي : أن يفسَّر مبفرٍد ، كقولنا : أحدمها 
  .املضمر 
[ } فَإِذَا ِهيَ َشاِخَصةٌ أَْبصَاُر الذين كَفَُرواْ { : أن يفسر جبملة ، وأصلُ هذا يقع به االبتداء ، كقوله : واآلخر 
: القصَّة شاخصة أبصار الذين كفروا واألمر : واملعىن ]  ١: اإلخالص [ } قُلْ ُهَو اهللا أََحدٌ { و ]  ٩٧: األنبياء 

: طه [ } إِنَُّه َمن َيأِْت َربَُّه ُمْجرِماً { إنَّ العوامل الداخلة على املبتدأ واخلرب تدخل عليه أيضاً ، كقوله  اهللا أحد ، مثَّ
  ] . ٤٦: احلج [ } فَإِنََّها الَ َتْعَمى األبصار { ]  ٧٤

اليت فهيا اإلضمار ، وال نفس املضمر على شريطة التَّفسري يف كال اجلملتني متَّصلٌ باجلملة : وإذا عرفت هذا فنقول 
يكون خارجاً عن تلك اجلملة ، وال مبايناً هلا ، وههنا التفسري منفصل عن اجلملة الَّيت حصل فيها اإلضمار؛ فوجب 

  .أالَّ حيسن 
صلوات اهللا  إنَُّه: وذلك يدل على أنه ذكر ذكر ذلك الكالم ، ولو قلنا } أَْنُتمْ َشرٌّ مَّكَاناً { : أنَُّه تعاىل قال : والثاين 

  .كذباً } أَنُْتْم َشرٌّ مَّكَاناً { : وسالمه عليه أضمر هذا الكالم لكان قوله 
  :وهذا الطَّعنُ ضعيٌف من وجوه « : قال ابن اخلطيب 

  .ال يلزُم من حسن القسمني االولني قبح قسمٍ ثالٍث : األول 
] التقسيم [ قال ذلك على سبيل اخلفيبة ، وهبذا فألنا حنملُ ذلك على أنه صلوات اهللا وسالمه عليه : وأما الثاين 

  .سقط السُّؤالُ 
فَقَْد سََرَق أٌَخ لَُّه ِمن { : عائٌد إىل اإلجابة ، كأنَّهم ملا قالوا « فأَسرََّها » : وهو أنَّ الضمري يف قوله : والوجه الثاين 

يبدها هلم يف تلك احلالة إىل وقٍت ثاٍن ، أسرَّ يوسف عليه السالم إجابتهم يف نفسه يف ذلك الوقت ، ومل } قَْبلُ 
أسرَّ يوسف مقالتهم ، واملراد من املقالِة متعلق تلك املقالة؛ كما يراُد : وجيوز أن يكون إضماراً للمقالة ، واملعىن 
وقعت ، وأنه  أسرَّ يوسف كيفية تلك السَّرقة ، و مل يبني هلم أهنا كيف: باخللقِ امللخوُق ، وبالِعلْمِ املَْعلُوم ، يعين 

  .» ليس فيها ما يوجب الطَّعن 
ألْجِلش مهِّه هبا؛ فُعوِقَب باحلَْبسِ ، وبقوله : ُعوِقَب يوسف ثالث مرَّاِت : ُروَِي عن ابن عبَّاس رضي اهللا عنه أنه قال 

ح عوقب بقوله » إنَّكُم لسَارقُونَ « ؛ عوقب باحلبل الطَّويل ، وبقوهلك ]  ٤٢: يوسف [ } اذكرين عِنَد رَبَِّك { : 
  .} فَقَْد سََرَق أٌَخ لَُّه ِمن قَْبلُ { : 

أنتم شرٌّ منزلة عند اهللا ، مبا أقدمتم عليه من ظلم أخيكم ، وعقوق أبيكم؛ مث : ، أي } أَنُْتْم َشرٌّ مَّكَاناً { : مث قال 



قُد والغضُب عن قلوبكم؛ فرميتموه بعتموه بعشرين درمهاً ، مثَّ بعد املدَّة الطويلة ، والزَّمان املديد ، ما زال احل
  .إن سرقة يوسف كانت هللا رضا؛ فال توجب عود الذمِّ ، واللَّوم إليه : ، أي } واهللا أَْعلَْم بَِما َتِصفُونَ { بالسَّرقة ، 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

لَِّه أَنْ نَأُْخذَ إِلَّا قَالَ َمَعاذَ ال) ٧٨( قَالُوا َيا أَيَُّها الْعَزِيُز إِنَّ لَُه أًَبا شَْيًخا كَبًِريا فَُخذْ أََحَدَنا َمكَاَنُه إِنَّا نََراَك ِمَن الُْمْحِسنَِني
  ) ٧٩(َمْن َوَجْدَنا َمَتاعََنا ِعْنَدُه إِنَّا إِذًا لَظَاِلُمونَ 

  .اآلية } ياأيها العزيز إِنَّ لَُه أَباً شَْيخاً كَبِرياً { : قوله تعاىل 
طريق الشَّفاعة ، وأهنم  ، أحبُّوا موافقته ، والعدول إىل} إن سرق فقد سرق أخ له من قبل { : أهنم ملَّا قالوا : اعلم 

: ، وإن كانوا قد اعترفوا بأن حكم اهللا يف السارق أن يستعبد ، إالَّ أنَّ العفو وأخذ الفداء كان أيضاً جائزاً؛ فقالوا 
» خاً شَْي« : ، يف السنِّ ، وجيوز أن يكون يف القدر ، والدِّين؛ ألن قوهلم } ياأيها العزيز إِنَّ لَُه أَباً شَْيخاً كَبِرياً { 

  ] .والصفح [ يعلم منه كرب سنه ، وإنَّما ذكروا ذلك؛ ألنَّ كونه ابناً لرجلٍ كبري القدرِ يوجب العفو 
  :فيه وجهان « َمكاَنُه : قوله 

  .« ُخذْ » : ، والعامل فيه ] على الظرف [ نصب : « َمكَانُه » أنَّ : أظهرمها 
  .يف حملٌ املفعول الثاين « َمكَانُه » : ، فيكونُ  «اْجَعلْ » : معىن « ُخذْ » أنه ضمَّن : والثاين 

  .« فُخذْ بدله على جهِة االسترهاِن؛ حتَّى نرّد الفداء إليك ، أو االستعباد » : واقل الزخمشريُّ 
  .، لو فعلت ذلك } إِنَّا نََراَك ِمَن احملسنني { : مث قالوا 

  .يافة ، وردِّ البضاعة من احملسنني إلينا يف توفية الكيل ، وحسن الضِّ: وقيل 
ملا اشتدّ القحطُ على القوم ، ومل جيدوا ما يشترون به من الطَّعام ، وكانوا : من احملسنني يف أفعالك ، وقيل : وقيل 

إِنَّا نََراَك ِمَن احملسنني { : يبيعون أنفسهم ، فصار ذلك سبباً لصريورة أكثر أهل مصر عبيداً له ، مث أعتق الكُلّ قالوا 
  . عامة النَّاس باإلعتاق ، فكن حمسناً أيضاً إىل هذا اإلنسان باإلعتاق من هذه احملنة إىل} 

أي أعوذُ باِهللا أن نأخذ } أَن نَّأُْخذَ إِالَّ َمن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا عِنَدُه { أي أعوذ باهللا معاذاً } َمَعاذَ اهللا { : فقال يوسف 
  .بريئاً مبذنب 
» َمْن « : أعوذُ باِهللا من أخِذ أحدٍ بيغره ، فلمَّا سقطت كلمة : نصب ، واملعىن »  إنْ« موضع » : قال الزجاج 
  .« تعدَّى الفعل 

  .على أحكامها ]  ١٤: البقرة  ٦٧: النساء [ حرف جواب وجزاء ، تقدَّم الكالم } إِنَّآ إِذاً { : وقوله 
َمَعاذَ اهللا أَن نَّأُْخذَ إِالَّ َمن َوَجْدَنا { : ريه ، فقال لقد تعّديت ، وظلمت ، إن إخذت بريئاً ُجبرمٍ صدر من غ: والعىن 

  .حترُّزاً من الكذب « َمْن سََرَق » : ومل يقل } َمَتاَعَنا ِعنَدُه 
هذه الواقعةُ من أوَّهلا إىل آخرها ، تزوير وكذب ، فكيف جيوز ليوسف مع رسالته اإلقدام على التَّزوير ، : فإن قيل 

غري ذنب ال سيَّما ويعلم أنَُّه إذا حبس أخاه عنده هبذه التُّهمِة فإنه يعظُم حزنُ إبيه ، ويشتدُّ غمُّه ،  وإيذاء النَّاس من
  ! .فكيف يليُق بالرسول املعصوم املباغلة يف التَّزويرِ إىل هذا احلّد؟

، وأخذ البدل ، كما أمر  لعلَّه تعاىل أمره بذلك تشديداً للمحنة على يعقوب ، وهناه عن العفوِ والصَّفح: فاجلواب 
  .تعاىل صاحب موسى عليه الصالة والسالم بقتل من لو بَِقي لَطََغى وكفَر 



فَرَّطُْتمْ  ْوِثقًا ِمَن اللَِّه َوِمْن قَْبلُ َمافَلَمَّا اْسَتْيأَسُوا ِمْنُه َخلَصُوا َنجِيا قَالَ كَبِريُُهْم أَلَْم َتْعلَُموا أَنَّ أََباكُْم قَْد أََخذَ َعلَْيكُْم َم
اْرجُِعوا إِلَى أَبِيكُْم ) ٨٠(ِفي ُيوُسَف فَلَْن أَْبَرحَ الْأَْرَض حَتَّى َيأْذَنَ ِلي أَبِي أَوْ َيْحكُمَ اللَُّه ِلي َوُهَو َخْيُر الَْحاِكِمَني 

َواْسأَلِ الْقَْرَيةَ الَِّتي كُنَّا ِفيَها ) ٨١(ا ِللَْغْيبِ َحاِفِظَني فَقُولُوا َيا أَبَاَنا إِنَّ اْبَنكَ سََرَق َوَما شَهِْدَنا إِلَّا بَِما َعِلْمَنا َوَما كُنَّ
  ) ٨٢(َوالِْعَري الَِّتي أَقَْبلَْنا ِفيَها وَإِنَّا لََصاِدقُونَ 

َعجَِب  «حنو ] مبعىن [ َيِئَس ، واسَْتيْأس : اجملرَّد يقال » فَِعلَ « هنا مبعىن » اْسَتفَْعلَ « } فَلَمَّا استيأسوا { : قوله 
  .واْستَْعَجَب ، وَسِخَر ، واسَْتَخَر 

وقرأ البزيُّ عن ابن كثري خبالف عنه « اْستَْعَصَم » : وزيادة التَّاء والسِّني يف املبالغة حنو ما مرَّ يف : وقال الزخمشري 
إنَّه ]  ٨٧: يوسف [ } ْوحِ اهللا َوالَ َتيْأَُسواْ ِمن رَّ{ : بألف بعد التاء مث ياء وكذلك يف هذه السورة « اسَْتأَيُسوا » : 

اخلالف ]  ٣١: الرعد [ } أَفَلَْم َييْأَسِ { : ، ويف الرعد ]  ١١٠: يوسف [ } حىت إِذَا استيأس الرسل { ال َييْأُس 
  .واحد 

[ ُب أخرى ، وهي القل] لغة [ يَِئَس ، فالفاء ياء ، والعني مهزة وفيه : فهي األصل ، إذ يقال : فأمَّا قرأءة العامة 
  :أيَِس ، ويدلُّ على ذلك شيئان : بتقدمي العني على الفاِء ، فيقال ]  ٣١: الرعد 

  .املصدر الذي هو اليأُس : أحدمها 
أنَّه لو مل يكن مقلوباً للزم قلُب الياِء ألفاً ، لتحركها ، وانفتاح ماقبلها ، ولكن منع من ذلك كون الياِء يف : والثاين 

عت موقعه ، وقراءة ابن كثري من هذا ، وملا قلب الكلمة أبدل من اهلمزة ألفاً لسكوهنا بعد موضع ال تعلُّ فيه ما وق
فتحة ، إذ صارت كهمزة رأس ، وكأس ، وإن مل يكن من أصله قلب اهلمزة السَّاكنة حتىعلَِّة وهذا كما تقدَّم أنه 

  .ن مل يكن من أصله النقل باأللف ، وأنَّه حيتملُ أن يكون نقل حركة اهلمزة ، وإ« القرآن » يقرأ 
وكذلك رمست يف املصحف ، يعين كما » قال أبو شامة بعد أن ذكر هذه الكلمات اخلمسِ الَّيت وقع فيها اخلالُف 

  .« قرأها البزيُّ يعىن باأللف مكان الياِء ، وبياء مكان اهلمزة 
بألف ، ورسم الباقي « وال تَأيسُوا » ، « يَأَيس » : واختلفت هذه الكلمات يف الرَّسم ، فرسم : وقال أبو عبداهللا 

  .بغري ألف 
  .« وهذا هو الصَّواُب ، وكأنَّه غفلة من أيب شامة » : قال شهاُب الدين 

  .« فلمَّا أيُسوا من يوسف أن جييبهم إىل ما سألوا » : ومعىن اآلية 
  .استيقنوا أنَّ األخ ال يرد إليهم : « اْسَتيْأُسوا » : وقال أبو عبيدة 

  :خلص الشَّيء خيلُص خلوصاً إذا انفصل من غريه ، مث فيه وجهان : يقال : قال الواحديُّ } َخلَصُواْ َنجِّياً { : وله ق
  .انفردوا ، وليس معهم أخوهم : أي : قال الزجاج ، خلصوا : أحدمها 

ويتشاورون ال خيالطهم خال بعضهم ببعضٍ يتناجون : متيزوا عن األجانب ، وهذا هو األظهر ، أي : وقال الباقون 
  .غريهم 

اعتزلوا يف هذه احلالِ وإنَّما أفردت احلال ، وصاحبها مجع : أي « َخلصُوا » : حال من فاعل « َنجِيا » : وأمَّا قوله 
 ٥٢: مرمي [ } اً َوقَرَّْبَناُه َنجِّي{ ، إمَّا ألن النَّجيَّ فعيلٌ مبعىن مفاعل كالعشري واخلليط مبعىن املُخاِلط واملُعاِشر ، كقوله 

خمالطوك ومعاشروك وإما : ُهم َخليطَُك وَعِشريُتك ، أي : مناجياً وهذا يف االستعمال يفرد مطلقاً ، يقال : أي ] 
ألنَّه صفة على فعيل مبنزلة َصِديق ، وبابه يوحد ، ألنه يزنة املصارد كالصَّهيل ، والوجيب والذَّميل ، وإمَّا ألنه 

  :النَّْجوى مبعناه ، قال تعاىل : ي كما قيل مصدٌر مبعىن التَّناج



وبابه ، » رُجلٌ عدلٌ « : ، وحينئذ يكون فيه التأويالت املذكورات يف ]  ٤٧: اإلسراء [ } َوإِذْ ُهْم جنوى { 
»  و« ، وأغْنَِياء » غَنِّي « ، ك » أفِْعالء « ، وكان من حقِّه إذا جعل وصفاً أن جيمع على » أْنجَِية « وحيمع على 

  ]الرجز : [ قول الشاعر « أِجنَية » ؛ ومن جميئه على « َشِقّي ، وأْشِقَياء 
  واْضطََربَ القَْوُم اضطِراَب األْرِشيَْه... إنِّي إذَا ما القَْوُم كَاُنوا أْنجَِيْه  ٣١٣١

  ]الكامل : [ وقول لبيد ... هناك أوصيين وال تُوِصي بَِيْه 
  كَعيب َوأرَْداُف املُلوِك ُشُهوُد... َعاِلياً  وَشهِْدُت أْنجِيةً األفَاقِة ٣١٣٢

  .ومجعه كذلك يقوي كونه جامداً ، إذ يصُري كرغيب ، وأرِغفَة 
]  ٥٢: مرمي [ } َوقَرَّْبَناُه َنجِّياً { : النَّجِي يصلُح للجماعة ، كما قال ههنا ، وللواحد كما قال : وقال البغويُّ 

وَإِذْ { ر جعل نعتاً كالعدل ، ومثله النَّجوى يكونُ امساً ، ومصدراً ، قال تعاىل وإمنا جاز للواحد واجلمع؛ ألنه مصد
]  ٧: اجملادلة [ } َما َيكُونُ ِمن جنوى ثَالَثَةٍ { ُمتَناجِني ، وقال حل ذكره : أي ]  ٤٧: اإلسراء [ } ُهْم جنوى 

  . ] ١٠: اجملادلة [ } إِنََّما النجوى ِمَن الشيطان { وقال يف املصدر 
إنَّهم متحَّضُوا تناجياً؛ وأنَّ من كمل حصول أمرٍ من األمُورِ فيه : وأحسُن الوجوه أن يقال » : قال ابن اخلطيب 

وصف بأنَّه صار غري ذلك الشَّيء فلما أخذوا يف التَّناجي على غاية اجلدِّ؛ صاروا كأهنم يف أنفسهم صاروا نفس 
  .« التَّناجِي يف احلقيقة 

  .، قاله ابن عباسٍ ، والكليب « َيُهوذَا » يف العقل ، والعلم ال يف السنِّ ، وهو «  قالَ كَبُريهْم» 
  .مشعون ، وكانت له الرِّئاسةُ على إخوته : وقال جماهٌد 

وهو روبيلُ ، كان أكربهم يف السنِّ ، وهو الذي هناهم عن قتل يوسف عليه : وقال قتادة ، والسديُّ ، والضحاك 
  .السالم 

  .حنُن متَّهُمونَ بواقعة يوسف : ، وأيضاً } مَِّن اهللا { : عهداً : } تعلموا أَنَّ أََباكُْم قَْد أََخذَ َعلَْيكُْم مَّْوِثقاً  أَلَْم{ 
  :يف هذه اآلية وجوه ستة } َوِمن قَْبلُ َما فَرَّطُتْم { قوله 

قصَّرمت يف حقِّ : ومن قبل هذا فرَّطتم ، أي : مزيدة فيتعلَّق الظَّرف بالعفل بعدها ، والتقدير « َما » أنَّ : أظهرها 
  .كثرية ، وبه بدأ الزخمشري وغريه « َما » يوسف ، وشأنه ، وزيادة 

على أنَّ حمل : مصدرية يف حملِّ رفع باالبتداء ، واخلرب الظَّرف املتقدم قال الزخمشريُّ « َما » أن تكون : الثاين 
وقع من قبل تفريطكم يف يوسف عليه الصالة : ، واملعىن « ِمْن قَْبلُ » ف وهو املصدر الرَّفع باالبتداء ، واخلرب الظر

، « َما فَرَّطُْتْم » : متعلقاً ب « ِمْن قَْبلُ » : وال جيوز أن يكون قوله : والسالم وإىل هذا حنا ابُن عطيَّة أيضاً فإنَّه قال 
تفريطكم يف يوسف واقٌع ، أو مستقٌر وهبذا املقدر  ومن قَْبلِ: تكون على هذا مصدرية ، والتقدير « َما » وأنَّ 

  .« ِمْن قَْبلُ » : يتعلق قوله 
يقدَُّر مبصدرٍ مرفوع باالبتداء « َما فرَّطُتْم » هذا وقول الزخمشريُّ راجعان إىل معىن واحد ، وهو أن : قال أبو حيَّان 

وحقَّ هلما أن يذهال وهي أنَّ هذه الظروف اليت هي يف موضع اخلرب وذهال عن قاعدة عربيَّة ، « ِمْن قَْبلُ » : ، و 
: يوُم السَّبت ُمبارٌك والسَّفر بعدُه ، وال تقول : غايات إذا ُبنيت ال تقع أخباراً للمبتدأ جرَّت ، أو مل جترَّ ، تقول 

مبتدأ « َتفْريطُكُم »  :عمٌرو وزيدٌ خلف ، وعلى ما ذكراه يكون : وال جيوز « َعْمٌرو وزْيٌد َخلفُه » والسَّفر َبعد و 
  .» خرب وهو مبينُّ وذلك ال جيوز ، وهو مقرٌر يف علم العربيِّة « ِمْن قَْبلُ » ، و 



حتامل على هذين الرجلني ، وموضعهما من العلم معروٌف ، « وُحق هلَُما أنْ َيذَْهال » : قوله « : قال شهاُب الدِّين 
ألنَّه ال يفيد ، وما ال يفيد ، ال يقع خرباً ، ولذا : ، فمسلَّم ، قالوا « ُع خرباً إنَّ الظرف املقطوع ال يق» : وأمَّا قوله 

مررت برجل » أو « جاء الذي قبل » : ال يقع صفة ، وال صلة ، وال حاالً واآلية الكرميةُ من هذا القبيل لو قلت 
  .مل جيز ملا ذكرت « قبل 

دة ، وعدم الفائدة لعدم العلم باملضاِف إليه احملذوف ، فينبغي إذا كان إنَّما امتنع ذلك؛ لعدم الفائ: ولقائلٍ أن يقول 
املضاف إليه معلوماً مدلوالً عليه أن يقع ذلك الظَّرف املضاف إىل ذلك احملذوف خرباً ، وصفة ، وصلة ، وحاالً 

  .» واآلية الكرمية من هذا القبيل ، أعين ممَّا علم فيه املضاف إليه كما مرَّ تقريره 
إذا وقعت خرباً أو « قَْبل » وهذا ضعيف؛ ألن « : هذا الرَّد الذي رّد به أبو حيَّان سبقه إليه أبو البقاِء ، فقال  مثَّ

  .» صلة ال تقطع عن اإلضافة لئال تبقى ناقصة 
، أو  وتفريطكم كائن: أي » ِفي يُوسَف « أهنا مصدرية أيضاً ، يف حمل رفع باالبتداء ، واخلرب هو قوله : الثالث 

مستقر يف يوسف ، وإىل هذا ذهب الفارسي كأنه استشعر أن الظرف املقطوع ال يقُع خرباً؛ فعدل إىل هذا ، وفيه 
، فالقولُ مبا قاله الفارسي يؤدِّي إىل » فَرَّطُْتمْ « ب » ِفي ُيوسَف « : نظر؛ ألنَّ السِّياق ، واملعىن جيريان إىل تعلق 

  .عنه  ، وقطعه] للعمل [ هتيئة العامل 
أمل تعلموا أخذ : أي » إنَّ أباكُْم قد أَخذَ « أنَّها مصدرية أيضاً ، ولكن حملها النَّصب على أنَّها منسوقة على : الرابع 

  .أبيكم امليثاق ، وتفريطكم يف يوسف 
ذا ذهب وإىل ه» أمل تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقاً ، وتفريطكم من قبل يف يوسف : كأنه قيل « : قال الزخمشري 
  .ابن عطية أيضاً 
وهذا الذي ذهبا إليه ليس جبيِّد؛ ألنَّ فيه الفصل باجلار واجملرور بني حرف العطف الذي هو « : قال أبو حيَّان 

َضرْبتُ زيداً ، وبَِسيٍف عمراً ، وقد زعم الفارسيُّ أنه ال جيوز ذلك إالَّ : حرٍف واحٍد ، وبني املعطوف؛ فصار نظري 
  .» ر يف ضرورة الشِّع

هو ضعيٌف؛ ألنَّ فيه الفصل بني : وقيل « : هذا الرَّدُّ سبقه إليه أُبو البقاِء ، ومل يرتضه وقال : قال شهاُب الدِّين 
  .» حرِف العطِف ، واملعطوِف ، وقد بينا يف سورة النِّساء أن هذا ليس بشيء 

ِف ليس بشيِء ، وقد تقدَّم إيضاُح هذا ، يعين أنَّ منع الفصل بني حرِف العطِف ، واملعطو« : قال شهاب الدين 
  .» وتقريره يف سورة النساء ، كما أشار إليه أبو البقاء 

وتفريطكم من قبل يف يوسف؛ فال جيوز؛ ألن فيه تقدمي معمول املصدر : وأمَّا تقديُر الزخمشري « : مثَّ قال أبو حيَّان 
  .» املنحل حلرف مصدري ، والفعل عليه ، وهو ال جيوز 

ليس يف تقدير الزخمشريِّ شيء من ذلك؛ ألنَّه ملَّا صرح باملقدر أخَّر اجلارين ، واجملرورين عن « : ال شهاُب الدِّين وق
لفظ املصدر املقدَّر كما ترى ، وكذا هو يف سائر النسخ ، وكذا ما نقله عنه الشيخ خبطِه ، فأين تقدميُ املعمولِ على 

ة بأنه يلزُم من ذلك تقدُمي معمولِ الصِّلِة على املوصول لكان ردا واضحاً ، املصدر ولو رد عليه ، وعلى ابن عطيَّ
  .» ، وقد تقدَّم الكالُم على ما املصدرية ، وفيه خالٌف مشهوٌر « فَرَّطُْتْم » متعلق « ِمْن قَْبلُ » : فإنَّ 

أمل تعلموا أنَّ أباكم ، وأن : أي » أنَّ « : أن تكون مصدرية أيضاً ، وحملها النصب عطفاً على اسم : اخلامس 
  :أنَّ هذه املقدرة وجهان « تفريطكم من قبل يف يوسف ، وحينئٍذ يكون يف خرب 

  .« ِمْن قَْبلُ » : هو : أحدمها 



واختاره أبو البقاء ، وقد تقدَّم ما يف كلِّ منهما ، ويردُّ على هذا الوجه اخلامس ما ردَّ « ِفي ُيوَسُف » هو : والثاين 
  .ما قبله من الفصل بني حرف العطف ، واملعطوف ، وقد عرف ما فيه  به على

  .أن تكون موصولة امسية ، وحملُّها الرفع ، والنَّصب علكى ما تقدَّم يف املصدريَّة : السادس 
ع ، أو قدَّمتموُه يف حقِّ يوسف من اجلنايِة ، وحملُّها الرَّف: يعىن ومن قبل هذا ما فرطتموه ، أي : قال الزخمشريُّ 

  .النَّصب على الوجهني 
، فإنَُّه مل يذكر يف « أملْ َتْعلُموا » ، ونصبها على مفعولِ « ِمْن قبل » يعىن بالوجهني رفعها باالبتداء ، وخربها 

  .املصدرية غريمها ، وقد تقدَّم ما اعترض به عليهما ، وما قيل يف جوابه 
  :ثالثة أوجه « َما » فتحصل يف 

  .الرفع ، أو النصب : مصدرية ، أو مبعىن الذي ، وأن يف حملها وجهني  الزيادة ، وكوهنا
معفول به ، وال جيوز أن « األْرَض » : برح هنا تامة ، ضمنت معىن أفارُق ف } فَلَْن أَْبَرحَ األرض { : قوله تعاىل 

ظهر ، : بَرَح اخلفاُء ، أي : ظهر أو ذهب ، ومنه : تكون تامَّة من غري تضمني؛ ألهنا إذا كانت كذلك؛ كان معناها 
ذََهْبتُ » : تقول : « يف » أو ذهب ، ومعىن الظهور ال يليق ، والذهاُب ال يصلُ إىل الظَّرف املخصوص إالَّ بواسطِة 

  .وال جيوز ذهبُت األْرَض ، وقد جاء شيٌء ال يقاس عليه « يف األرضِ 

  .» وجيوز أن يكون ظرفاً « : وقال ابو البقاء 
  .« وال جيوز أن يكون ظرفاً » : ، كان « الَ » حيتمل أن يكون سقط من النُّسخِ لفظ « : الدِّين قال شهاُب 

« من األرض » هنا أن تكون ناقصة؛ ألنَّه ال ينتظم من الضمري الذي فيها ، وما « أبَْرَح » واعلم أنه ال جيوز يف 
« أَنا يف األْرضِ وزيٌد يف األْرضِ » خبالف « ِفي » ن غري أَنا األرض مل جيز م: مبتدأ أو خٌرب ، أال ترى أنَّك لو قلت 

.  
  :يف نصبه وجهان } أَْو َيْحكَُم اهللا { : قوله 

  .« َيأذَنَ » : عطفه على : أظهرمها 
لْن أْبرَح األْرضَ : أي } فَلَْن أَْبَرَح األرض { : يف جواب النَّفي ، وهو قوله « أنْ » أنه منصوٌب بإضمار : والثاين 

  .إال أن تَقِْضيَنِي : اللزَمنََّك أوْ َتقِْضيَنِي حقِّي ، أي : الَّ أن حيكم ، كقوهلم إ
  .« وَمْعَناُه ومعىن الغية ُمتقَارَِبان » : قال أبو حيَّان 

: غايتني فإنه غيا األمر ب» َبأذَنَ « ولْيسَ املعىن على الثَّاين ، بل سِياُق املعىن على عطفه على » : قال شهاُب الدِّين 
  .« أحدامها خاصة ، وهي إذْنُ أبيه والثانية عامة؛ ألنَّ إذن أبيه له يف االنصراف هو من حكم اهللا عزَّ وجلَّ 

  فصل
} أَلَْم تعلموا أَنَّ أََباكُْم قَْد أََخذَ َعلَْيكُْم مَّْوِثقاً { : اعلم أنَّهم ملا أيسوا من ختليصه ، وتناجوا فميا بينهم ، قال كبريهم 

اليت } فَلَْن أَْبَرَح األرض { هذا فرَّطتم يف شأن يوسف ، ومل حتفظوا عهد أبيكم ، } مَِّن اهللا َوِمن قَْبلُ { عهداً :  أي
أَوْ { يف االنصراف إليه واخلروج مهنا } حىت َيأْذَنَ يل أبيا { أنا هبا ، وهي أرض مصر ، فلن أفارق أرض مصر 

  .ّد أخي إيلّ ، أو خروجي ، وترك أخي ، أو باالنتصاف ممَّن أخذ أخي باخلروج منها بر} َيْحكَُم اهللا ِلي 
؛ ألنه ال حيكم إال بالعدل ، واحلق ، } َوُهَو َخْيُر احلاكمني { أو حيكم اهللا يل بالسَّيفن وأقاتلهم واسترد أخي : وقيل 

وا ألبيهم كيفية الواقعة ، فقال فحينئذ تفكَّروا يف األصوب ماهو؟ فظهر هلم أنَّ األصوب هو الرُّجوع ، وأن يذكر
  .« سََرَق » بنيامني } ارجعوا إىل أَبِيكُْم فَقُولُواْ ياأبانا إِنَّ ابنك { : األخ احملتبس مبصر إلخوته 



« سُرَِّق » مبنيا للفاعل خمففاً ، وابن عباس ، وأبو رزين ، والضحاك ، والكسائي يف رواية « سََرَق » : قرأ العامة 
نسبته إىل : َخوَّنته ، أي : نسب إىل السَّرقة ، كما يقال : ني ، كسر الرَّاء مشدداً مبنيا للمفعول يعين بضمِّ السِّ

  :حيتمل معنيني « سُرَِّق » : اِخليانِة ، قال الزجاج 
  .اهتم بالسَّرقة : علم منه السرقة ، واآلخر : أحدمها 

سََرق ، َيسْرِق ،َ َرقاً : ء فيهما هو اسم الشيء املسروق ، واملصدر والسَّرِق والسَّرِقة بكسر الرا» : قال اجلوهريُّ 
  .« بفالتح 

  .جعله اسم فاعل « َسارِق » : وقرأ الضحاك 

ما كانت منَّا : أي } َوَما شَهِدَْنآ { معناه : وقيل . فإنَّا رأينا أخراج صاع من متاعه } َوَما شَهِدَْنآ إِالَّ بَِما َعِلْمَنا { 
  .عمرنا على الشَّيء إالَّ مبا علمنا ، وليست هذه الشَّهادة منَّا ، إنَّما هو خٌرب عن صنيعِ ابنَك بزعمهم شهادة يف 
الذي جعل الصَّواع يف : كيف حكموا عليه بأنَّه سرق من غري بينة ، ال سيَّما وقد أجاهبم بالنَّفي فقال : فإن قيل 

  :ب من وجوٍه رحلي ، وهو الذي جعل البضاعة يف رحالكم؟ فاجلوا
مل يدخله غريهم ، فلمَّا شاهدوا إخراج الصواع من ] حملٍّ [ أهنم شاهدوا أنَّ الصواع كان موضوعاً يف : أحدها 

  .رحله؛ غالب على ظنهم أنَّه هو الذي أخذ الصواع 
ا رجعوا بالبضاعة فالفرق ظاهٌر؛ ألهنم ملَّ» وَضَع الصُّواعَ يف رحِْلي الذي وضع البِضاَعة يف رحالكم « : وأما قوله 

إليهم اعتروفا بأهنم هم الذين وضعوها يف رحاهلم ، وأمَّا الصُّواع ، فلم يعترف أحٌد بأنه هو الذي وضع الصُّواَع؛ 
َوَما { : فلهذا غلب على ظنوهنم أنه سرق؛ فشهدوا بناء على غلبة الظَّنِّ ، مثَّ بينوا أهنم غُري قاطعني هبذا األمر بقوله 

  .} إِالَّ بَِما َعِلْمَنا َوَما كُنَّا ِللَْغْيبِ َحاِفِظنيَ َشهِْدَنآ 
ذُقْ { : يف قول امللك ، وأصحابه ، ومثله كثٌري يف القرآن ، قال تعاىل } إِنَّ ابنك سََرقَ { : تقدير الكالم : وثانيها 

  .ذا هاهنا عند نفسك وأمَّا عندنا فال فك: أي ]  ٤٩: الدخان [ } إِنََّك أَنتَ العزيز الكرمي 
أنَّ ابنك ظهر عليه ما يشبه السَّرقة ، ومثل هذال املعىن قد يسمَّى سرقة ، فإن إطالق أحد الشَّيئني على : وثالثها 

  ] . ٤٠: الشورى [ } َوَجَزآُء سَيِّئٍَة َسيِّئَةٌ مِّثْلَُها { الشبيه اآلخر جائٌز ، مثله يف القرآن 
إهنم ذكروا هذا الكالم على سبيل اجملازفة ، ال : ك الوقت ، فال يبعد أن يقال أهنم ما كانوا أنبياء يف ذل: ورابعها 

  .سيَّما ، و قد شاهد سائرهم ذلك 
نسب إىل السَّرقة ، فهذه ال حتتاُج إىل تأويلٍ ، : أي » ُسرَِّق « قراءة ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنه املتقدمة : وخامسها 

اءة ال تدفعُ السَّؤال؛ ألنَّ اإلشكال إنَّما يندفُع إذا كانت القراءة األوىل باطلة ، وهذه إالَّ أنه تقدَّم أنَّ أمثال هذه القر
القراءة حّق أمَّا إذا كانت األوىل حّق ، كان اإلشكال باقياً صحَّت القراءة ، أو مل تصّح ، فال بّد من الرجوعِ إىل 

  .أحِد الوجوه املذكورة 
  فصل

على أنَّ الشَّهادة غري العلم؛ ألن هذا الكالم يقتضي كون الشَّهادِة مغايرة } إِالَّ بَِما َعِلْمَنا  َوَما َشهِْدَنآ{ : دلَّ قوهلم 
وليست الشَّهادةٌ عبارةً عن قوله . . . » إذَا َعلْمَت مثلَ الشَّْمسِ فاشَْهْد « : للعلم ، ولقوله عليه الصالة والسالم 

  .ألخبار عن الشَّهادة غري الشهادة ؛ ألنه إخبار عن الشَّهادة ، وا» اشَْهد « 
  .« النفسي » الكالم « الشَّهادةُ عبارةٌ عن احلكم الذِّهينِّ وهو الذي يسميه املتكلمون ب : وإذا ثبت هذا؛ فنقول 

  فصل



 حصل العلُم هبا فإنَّ الشَّهادة مرتبطةٌ بالعلم عقالً] وجه [ تضمنت هذه اآلية جواز اإلشهاد بأّي : قال القرطيبُّ 
  .وشرعاً ، فال تسمُع إالَّ ممَّن علم ، وال تقبلُ إالَّ منهم ، وهذا هو األصل يف الشَّهادات 

شهادة األعمى جائزة ، وشهادة املستمع جائزةٌ ، وشهادة األخرس إذا فهمت إشارته جائزة ، : وهلذا قال أصحابنا 
فالن صحيحةٌ ، فكلُّ من حصل كله العلم بشيء؛ إذا تبيَّن أنه خطُّه ، أو خطُّ : وكذلك الشَّهادة على اخلطّ أي 

: الزخرف [ } إِالَّ َمن شَهَِد باحلق َوُهْم َيْعلَُمونَ { : قال اهللا تعاىل . جاز أن يشهد به ، وإن مل يشهدهُ املشهوُد عليه 
  .» ل أنْ ُيسْألَها أالَ أْخبِرُكْم بِخْيرِ الشُّهداِء؟ الذي يأِتي بشهادة قَْب« : وقال عليه الصالة والسالم ]  ٨٦

وما كنا نعلم أنَّ ابنك يسرق ، ويصيِّر أمرنا إىل هذا ، : قال جماهٌد وقتادة } َوَما كُنَّا ِللَْغْيبِ َحاِفِظَني { : قوله تعلى 
  .وحنفظ أخانا مما لنا إىل حفظه من سبيل : ولو علمنا بلك ما ذهبنا به معنا ، وإنَّما قلنا 

  .واع دفن يف اللَّيلِ ، فإنَّ الغيب هو اسم لليل على بعض اللغات لعلَّ الصُّ: وقال عكرمة 
  .رأيناهم أخرجوا الصواع من رحله ، أمَّا حقيقة احلالِ ، فغري معلومة لنا ، فإن الغيب ال يعلمه إال اهللا تعاىل : وقيل 

  .وعن ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنهما ما كنا لليله ، وهناره ، وجميئه ، وذهابه حافظني 
فهْب أنه سرق ، ولكن كيف علم امللُك أن شرع بين إسرائيل : إنَّ يعقوب عليه الصالة والسالم قال هلم : وقيل 

إنَّا ذكرنا له هذا احلكم قبل أن نعلم أنّ : أنَّه من سرَق ُيسترقُّ بل أنتم ذكرمتوه له لغرض لكم ، فقالوا عند ذلك 
  .ما كنا نعلم أن الواقعة تصبينا : أي } ا ِللَْغْيبِ َحاِفِظنيَ َوَما كُنَّ{ : هذه الواقعة نقع فيها ، فوله 

  .فهل جيوز من يعقوب أن خيفي حكم اهللا؟ : فإن قيل 
لعلَّ ذلك احلكم كان خمصوصاً مبا إذا كان املسروق منه مسلماً ، فلهذا أنكر ذلك احلكم عند امللك : فاجلواب 

  .الذي ظنَّه كافراً 
  :حيتمل ثالثة أوجٍه } القرية واسأل { : قوله تعاىل 

  .واسألْ أهل القرية ، وأهل الِعري ، وهو جمازٌ شائٌع ، قاله ابن عطيِّة وغريه : أنه على حذف مضاٍف ، أي : أشهرها 
ودافع جواز هذا يف اللغِة كدافعِ الضَّرورات ، وجاحد احملسوسات ، وهذا على خالٍف يف : وقال أبو عليِّ الفارسي 

  .هل اإلضمار من باب اجملازِ ، أو غريه؟ املشهور أنه قسم منه ، وعليه اكثر النَّاسِ املسألِة ، 
هذا من احلذف ، وليس من اجملاز إنَّما اجملاُز لفظة استعريت لغري ما هي له ، « : قال بعض املتكلمني : قال أبو املعايل 

  .» ه ، وحكي أنَّه قول اجلمهور وحذف املضاف هو عُني اجملاز وعظمه ، هذا مذهب سيبويه وغري: قال 
  .، فهما متباينان ] قسمان ال قسيمان [ إن اإلضمار ، واجملاز : وقال ابن اخلطيب 

  .أنَّه جماز ، ولكنه من باب إطالق اسم احملل على احلال للمجاورة كالرواية : الثاين 
  :أنَّه حقيقة ال جماز فيه ، ولذلك قال أبو بكر األنباري : الثالث 

واسْألِ القرية والعري؛ فإنَّها جتيبك ، وتذكر لك صحَّة ما ذكرنا؛ ألنك من أكابر األنبياء ، فيجوز أن ينطق : عىن امل
  .اهللا لك اجلماد ، والبهائم 

سل السماَء واألرض ومجيع األشياء عنه ، واملراد أنه : إنَّ الشيء إذا ظهر ظهوراً تاما كامالً فقد يقال فيه : وقيل 
قرية على باب مصر قال : مصر ، وقيل : الظُّهور إىل الغاية حتَّى مل يبق للشكِّ فيه جمالٌ ، واملراد من القرية بلغ يف 

  .هي قرية من قرى مصر ، كانوا ارحتلوا منها : ابن عباس رضي اهللا عنه 
  .أي القافلة اليت كُنَّا فيها } والعري اليت أَقَْبلَْنا ِفيَها { : وأما قوله 



  .كان صحبهم قوم من الكنعانيني من جريان يعقوب : فسِّرون قال امل
عرف األخ احملتبس مبصر أنَّ إخوته أهل هتمة عند أبيهم ملَا كانوا صنعوا يف أمر يوسف عليه : قال ابُن إسحاق 

  .السالم ، فأمرهم أن يقولوا هذا ألبيهم 
يعىن سواء نسبتنا إىل التُّهمة ، أم مل تنسب؛ فنحن } نَّا لََصاِدقُونَ وَإِ{ : مث إنَّهم ملا بالغوا يف التَّأكيد ، والتقرير قالوا 

صادقون ، وليس غرضهم أن يثبتوا صدق أنفسهم؛ ألنَّ هذا جيري جرى إثبات الشيء بنفسه ، بل اإلنسان ، إذا 
فيما ذكرته من  وأنَّا صادق يف ذلك ، يعين فتأمل: قدم ذكر الدَّليل القاطع على صحَّة الشيء ، فقد يقول بعده 

  .الدَّالئل ، والبينات 
  فصل

ما هو ] خالف [ دلَّت هذه اآلية على أنَّ كل من كان على حقٍّ ، وعلم أنه قد يظن به أنَّه على « : قال القرطيب 
وقد عليه ، أو يتوهم أن يرفع التُّهمة ، وكلَّ ريبٍة عن نفسه ويصرِّح باحلق الذي هو عليه ، حتَّى ال يبقى متكلِّم ، 
» : فعل هذا نبينا عليه الصالة والسالم بقوله للرجلني اللَّذين مرا ، وهو قد خرج مع صفيَّة بن حيّي من املسجد 

وكرب علهيما ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ! سبحان اهللا: ؛ فقاال « على رسلكما ، إّنما هي صفّية بن حييّ 
« َشيْئاً : ُمْجَرى الدَّم ، وإِنِّي َخشِيُت أن يَقِْذَف يف قُلوبِكَُما شرا ، أو قال  إنَّ الشَّيطَان َيْجرِي ِمَن آدم» : وسلم 

  .متفرٌق عليه 
كيف استجاز يوسف أن يعمل هذا بأبيه ، ومل خيربه مبكانه ، وحيبس أخاه مع علمه بشّدة وجد أبيه عليه ، : فإن قيل 

  .فقِة؟ ففيه معىن العقوق ، وقطيعة الرَّجمِ ، وقلَّة الشَّ
أنَّه فعل ذلك بأمر اهللا عزَّ وجلَّ أمره به ليزيد يف بالِء يعقوب ، فيضاعف له األجر ، ويلحقه يف الدَّرجِة : فاجلواب 

  .بآبائه املاضني 
  .إنَّه مل يظهر نفسه إلخوته؛ ألنَّه مل يأمن أن يدبِّروا يف أمره تدبرياً ، فيكتموه عن أبيه ، واألول أصح : وقيل 

َوتََولَّى ) ٨٣(ِليُم الَْحكِيُم َبلْ َسوَّلَْت لَكُْم أَنْفُُسكُْم أَمًْرا فََصْبٌر َجمِيلٌ َعَسى اللَُّه أَنْ يَأِْتيَنِي بِهِْم َجِميًعا إِنَُّه ُهَو الَْعقَالَ 
قَالُوا َتاللَِّه َتفَْتأُ َتذْكُُر ُيوُسفَ َحتَّى ) ٨٤(َعْنُهْم َوقَالَ َيا أَسَفَى َعلَى ُيوُسَف وَابَْيضَّْت َعْيَناُه ِمَن الُْحْزِن فَُهَو كَظِيٌم 

) ٨٦(قَالَ إِنََّما أَْشكُو َبثِّي َوُحزْنِي إِلَى اللَِّه َوأَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ ) ٨٥(َتكُونَ َحَرًضا أَْو َتكُونَ ِمَن الْهَاِلِكَني 
َف وَأَِخيِه َولَا َتيْأَُسوا ِمْن َرْوحِ اللَِّه إِنَّهُ لَا َييْأَُس ِمْن َرْوحِ اللَِّه إِلَّا الْقَْوُم الْكَاِفُرونَ َيا بَنِيَّ اذَْهبُوا فََتَحسَّسُوا ِمْن ُيوُس

)٨٧ (  

هذا اإلضراب ال بدَّ له من كالمٍ قبله متقدم عليه يضرب هذا عنه ، } قَالَ َبلْ َسوَّلَْت لَكُْم أَنفُُسكُْم أَمْراً { : قوله 
بل { ليس األمر كما ذكرمت حقيقة ، : فرجعوا إىل إبيهم ، وذكروا له ما قال كبريهم ، وفقال يعقوب : ير والتقد

  .أي محل أخيكم إىل مصر ، وليس املراد منه الكذب كواقعة يوسف } لَكُمْ أَنفُُسكُْم أَمْراً { زيََّنْت : } سولت 
  .أنَّه سرق ، ما سرق } سولت لكم أنفسكم { : وقيل 

عسى اهللا { وقال ههنا } واهللا املستعان على ما تصفون { : وتقدَّم الكالم على نظريه ، وقال هناك } صرب مجيل ف{ 
  .} أن يأتيين هبم مجيعاً 

  .يعىن يوسف ، وبنيامني ، وأخاهم املقيم مبصر : قال بعضهم 
ه فرجاً وخمرجاً عن قريب ، فقال ذلك على وإنَّما حكم هبذا احلكم؛ ألنَّه ملا طال حزنه وبالؤه علم أنَّ اهللا سيجعل ل



  .سبيل حسن الظنِّ برمحة اهللا تعاىل 
  .لعلَّه كان قد أخرب من بعد حمنته بيوسف أنه حي ، أو ظهرت له عالمات على ذلك : وقيل 

  .ل ، واإلحسان العليم حبقائقِِ األْمرِ ، احلكيم فيها على الوجه املطابق للفض} إِنَُّه ُهَو العليم احلكيم { : مث قال 
  .العليم حبزين ، ووجدي على فقدهم ، احلكيم يف تدبري خلقه : وقيل 

  .اآلية } وتوىل َعنُْهْم َوقَالَ ياأسفا َعلَى يُوُسَف وابيضت َعْيَناُه ِمَن احلزن فَُهَو كَِظيمٌ { : قوله تعاىل 
} وقال يا أسفى على يوسف { : نهم ملا سعم يعقوب كالم بنيه ، ضاق قلبه ، وهاج حزنُه على يوسف ، فأعرض ع

  .يا حزنا على يوسف 
  :أشدُّ احلُْزِن ، وإمنا عظم حزنُه على ُمفارقِة يوسف عند هذه الواقعة لوجوه : واألسُف 

  ]الطويل : [ أنَّ احلزن القدمي الكامل إذا وقع عليه حزن آخر كان أوجع ، قال متّمم بن نويرة : األول 
  ِلمَْيٍت ثََوى َبْيَن اللِّوى والدَّكَاِدَك... لَّ قَْبرٍ رأيَتُه فَقَالَ أتَْبِكي كُ ٣١٣٣

  فَدْعنِي فَهذَا كُلُُّه قَْبُر َماِلِك... إنَّ األَسى َيبَْعُي األَسى : فقُلُْت لَُه 
  .إنَّ األسى يبعث األسى : وذلك؛ ألنه كلما رأى قرباً جتدَّ عليه حزنه على أخيه مالك ، فالموُه؛ فأجاب 

أنَّ ينيامني ، ويسوف كانا من أمٍّ واحدة ، وكانت املشاهبة بينهما يف الصِّفة متقاربة ، فكان يعقوب عليه : اين الث
الصالة والسالم يتسلّى برؤيته عن رؤية يوسف عليه السالم ، فلما وقع ما وقع ، زال ما يوجُب السَّلوة ، فعظم 

  .األمل 
صائبه الَّيت عليها ترتب سائر املصائب ، فكان األسُف عليه أسفاً على أنَّ املصيبة بيوسف كانت أصل م: الثالث 
  .الكُلِّ 
أنَّ هذه املصائب كانت أسباهبا جارية جمرى األمور املعلومِة ، فلم يبحث عنها يوسف صلوات اهللا وسالمه : الرابع 

  .احلقيقي ، فلم يعلمه  عليه فهو عليه السالم كان يعلُم كذهبم يف السَّببِ الذي ذكروه ، وأما السَّبُب
أنه عليه الصالة والسالم كان يعلم حياة هؤالء ، وأمَّا يوسف فما كان يعلم أنَّه حي ، أو ميت ، فلهذه : وأيضاً 

  .األسباب عظم حزنه على مفارقته 
داؤه على سبيل اجملازِ األلف منقلبة عن ياء املتكلم ، وإنَّما قلبت ألفاً؛ ألنَّ الصَّوت معها أمت ، ون} ياأسفا { : قوله 

  .» َيا َحسَْرَتا « : هذا أواُنك فاحضر ، حنو : ، كأنَّه قال 

  .وقيل هذه ألف الندبة ، وحذفت هاء السَّكت وصالً 
{ : والتَّجانس بني لفظيت األسف ، ويوسف ممَّا يقُع مطبوعاً غري متعمل فيملح ، ويبدع ، وحنوه : قال الزخمشريُّ 

َيْحَسُبونَ أَنَُّهْم { ]  ٢٦: األنعام [ } َيْنَهْونَ َعْنُه َويَْنأَْونَ َعْنُه { ]  ٣٨: التوبة [ } أََرضِيُتْم  اثاقلتم إِلَى األرض
  ] . ٢٢: النمل [ } ِمن َسَبإٍ بَِنَبإٍ { ]  ١٠: الكهف [ } ُيْحِسُنونَ 

لكلمتان يف لفظ ، ويفرق بينهما حبرف ويسمَّى هذا النَّوع جتنيس التَّصريف ، وهو أن تشترك ا: قال شهاُب الدِّين 
  ] . ٢٦: األنعام [ ليس يف األخرى ، وقد تقدَّم 

  .بفتحتني ، وقتادة بضمتني والعامة بضمة فسكون » ِمَن احلََزن « وقرأ ابن عباسٍ ، جماهٌد 
اختلفوا يف : وقال الواحديُّ . إتباٌع فاحلُْزن ، واحلََزن ، كالُعْدمِ ، والَعَدم ، والُبْخل والَبَخل ، وأمَّا الضمتان فالثانية 

أَصابهُ ُحْزنٌ شديٌد : مها لغتان ، يقال : الُبكاء واحلََزن ضد الفرحِ ، وقال قوٌم : احلُْزن : احلُْزِن ، احلََزن ، فقال قوٌم 
نُُهْم َتفِيُض ِمَن الدمع َحزَناً تََولَّْوا وَّأَْعُي{ : وَحزنٌ شديٌد ، إذا كان يف مواضع النَّصب ، فتحوا احلاء ، والزَّاي كقوله 



إِنََّمآ { : وقوله } ِمَن احلزن { : ، وإذا كان يف موضع الرفع ، واخلفض فبضم احلاِء ، كقوله ]  ٩٢: التوبة [ } 
  .مها يف موضع رفع باالبتداء : قال } أَْشكُو َبثِّي َوُحزْنِي إِلَى اهللا 

: القلم [ } َوُهَو َمكْظُومٌ { : عل ، وأن يكون مبعىن مفعول ، كقوله جيوز أن يكون مبالغة مبعىن فا» كَِضيٌم « و 
وبه فسَّرُه الزخمشريُّ ، فإن كان مبعىن الكَاِظم فهو املمسكل على حزنه فال يظهره ، وإن كان مبعىن املكظُومِ ]  ٤٨

من كَظََم السِّقاء ، إذا اشتدّ  معناه اململوء من اهلّم ، واحلزن مع سّد طريق نفسه املصدور ،« ، فقال ابُن قتيبةك 
  .» على ملئه ، وجيوز أن يكون مبعىن َمْملُوء من الغيِظ على أوالده 

  فصل
} ياأسفا َعلَى يُوُسَف { : إنَّه ملا قال : فقيل } وابيضت َعْيَناُه ِمَن احلزن { : تقدَّم الكالم على األسِف ، وأمَّا قوله 

{ : ِء يكثرُ املاء يف العني ، فتصري العُني كأهنا ابيضَّت من بياض ذلك املاِء ، فقوله غلبه الُبكَاُء ، وعند غلبِة الُبكا
كناية عن العمى ، فلم : وقال مقاتلٌ . رواه الواحدي عن ابن عبَّاسٍ . كناية عن غلبة البكاِء } وابيضت َعْيَناهُ 

فَأَلْقُوُه على َوْجِه أَبِي َيأْتِ { : سالم بقوله يبصر هبما شيئاً حىت كشفُه اهللاُ تعاىل بقميص يوسف عليه الصالة وال
] :  ٩٦: يوسف [ } فَلَمَّآ أَن َجآَء البشري أَلْقَاُه على َوْجهِِه فارتد َبصِرياً { : ، وقال ]  ٩٣: يوسف [ } َبصِرياً 

  .العني  وألنَّ احلزن الدَّائم ، يوجب البكاء الدائم وهو يوجب العمىح ألنَّه يوجب كُدُورة على سواِد
  ]الطويل : [ ما عمي ، ولكنَّه صار حبيثُ يدرك إدراكاً ضعيفاً؛ كما قال : وقيل 
  فَهلْ ِعْنَد غَْيرِي ُمقلَةٌ اْسَتِعُريهَا... َخِليليَّ إنِّي قَْد غَِشيُت ِمَن الُبكَا  ٣١٣٤

سنةن وما كان على وجه  ما صحَّت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف إىل حني لقائه ، وتلك املدة مثانون: قيل 
  .األرض أكرم على اهللا من يعقوب عليه الصالة والسالم 

البسيط : [ ال تفتؤ كقول الشَّاعر : وهو على حذف ال أي » تَاِهللا « : هذا جواب القسم يف قوله » َتفَْتؤ « قوهلك 
[  

  آلُسُمبشَْمخرِّ بِِه الظَّيَّانُ وا... َتاِهللا على األيَّامِ ذُو حََيٍد  ٣١٣٥
أنَّهُ لو كان مثبتاً؛ القترن بالم االبتداء ونون التَّوكيد معاً عند البصريني ، أو : ال تبقى ، ويدلُّ على حذفها : أي 

تريد ألحبك ، وهو من التَّوريِة ، فإن كثرياً من النَّاس يتبادر ذهنه إىل : واِهللا أحبُّك : إحدامها عن الكوفيني ، وتقول 
  .هنا ناقصة مبعىن ال تزال » َتفَْتأ «  إثباِت احملبَّة ، و

  .» ما زِلُت أفعله ، ما فَِتئت أفعلُه ، ما َبرْحُت أفَْعلُه ، وال يتكلم هبنَّ إالَّ يف اجلحد « : قال ابُن السِّكيت 
انت ناقصة؛ ، وإذا ك» ما نسيته ، وما انقطعْت عنه : َما فترت وَما فَتِئت ، لغتان ، ومعناه : يقال « : قال ابن قتيبة 

ال تزالُ ذاكراً له ، يقال : أي » َتذْكُر « : فهي ترفع االسم ، وهو الضمري ، وتنصب اخلرب ، وهو اجلملة من قوله 
  ]الطويل : [ ما فَِتىء زيٌد ذاهباً؛ قال أوس بن حجرٍ : 

  ُعسَُراِدُق َيْومٍ ِذي رَياحٍ ُتَرفَّ... فََما فَِتئَْت َحتَّى كَأنَّ غَُبارَها  ٣١٣٦
  ]الطويل : [ وقال أيضاً 
  ويَلَحُق منَها الِحٌق وُتقطَُّع... فََما فَِتئَْت َخيلٌ َتثوُب وتدَِّعي  ٣١٣٧

كأنه جعل الفُُتوء ، والفُُتوَر أخوين ، كما تقدَّم عن ابنِ قتيبة ، وفيهما لغتان : ال تفتر؛ قال الزخمشريُّ : وعن جماهٍد 
كذا قاله » َسكََن وأطْفَأ « : ، ويتكون تامَّة مبعىن » أكَْرَم « على وزن » أفَْتأ « و ، » ضََرَب « على وزن » فََتأ « : 

  .ابُن مالٍك 



« بالواو ، والقياس » َتفَْتؤ « أنه تصحيٌف منه ، وإنَّما هي فَثَأ بالثَّاِء املثلثة ، ورمست هذه اللَّفظة : وزعم أُبو حيَّان 
  .بالوجهني اعتباراً باخلطِّ ، والقياس باأللفن وكذلك يوقف حلمزة » َتفَْتأ 
حََرَض الرَّجلُ حيُرض حرضاً بفتح الرَّاء ، فهو : اإلشفاُء على املوت ، يقال منه : احلََرُض : » حََرضاً « : قوله 

  .كما تقدم » رُجلُ عدلٌ « حرض بكسرَها ، فاحلرض مصدر من هذه املادَّة فيجيء يف اآلية األوجه اليت يف 
إطالقاً شائعاً؛ ولذلك يستوي فيه املفرد ، واملثىن ، واجملموع ، » احلُثث « : صدر من هذه املادَّة على ويطلق امل

رجلٌ : هو حرٌض ، ومها حرٌض وُهم حََرٌض ، وهي حََرٌض ، وُهنَّ حََرٌض؛ ويقال : واملذكر ، واملؤنث ، تقول 
  ]البسيط : [ كذا ، أي أهلكُه؛ قال  أحَْرضُه: ويقال . جُُنب ، وُشلْل : حُُرٌض بضمتني ، حنو 

  حتَّى َبلِيُت وحتَّى َشفَّنِي السَّقُم... إنِّي أمرُؤ جلَّ بِي ُحبِّ فأحَْرضنِي  ٣١٣٨
  ]الطويل : [ قال الشَّاعر . . فهو خمرض 
  كإْحرَاضِ بكرٍ يف الدِّيارِ مَريضِ... أَرى املَْرَء كاألذَْوادِ ُيصْبُح ُمحَْرضاً  ٣١٣٩
  .بكسر الرَّاء » َحرِضاً « هم وقرأ بعض

  .يعىن بفتح الراء ، وكسرها » وجاءت القراءة هبما مجيعاً « : وقال الزخمشريُّ 
  .« وغُُرب : ، وزاد الزخمشريُّ » ُجُنبٍ ، وُشلُلٍ « : بضمتني ، وقد تقدَّم أنه ك » ُحُرضاً « : وقرأ احلسن 

: حََرض ، قال تعاىل : خَري ِفيِه ، ولذلك يقال ملن أشرف على اهلالك  ما ال يعتدُّّ به ، وال: احلََرض : وقال الراغب 
  ]البسيط : [ ، وقد أحرصُه كذا قال الشَّاعر ]  ٨٥: يوسف [ } حىت َتكُونَ حََرضاً { 

احلثُّ على : ريُض من ال يأكل إالَّ حلم امليسر لنذالتِه ، والتَّح: واحلُْرَضة ... إنِّي اْمُرٌؤ جلَّ بِي همٌّ فأحَْرضْنِي  ٣١٤٠
: أزلُت عنه القَذَى ، وأحرضتُه : قَذَّيُته ، أي : الشَّيء بكثرة التَّزينيِ ، وتسهيل اخلطب فيه ، كأنَّه إزالة احلرض حنو 

  .» انتهى « إذا جعلت فيه القَذَى : أقذيتُه : أفسدتُه ، حنو 
  .مُْنُخل ، وُمْسُعط ، وُمكُْحلة : ، وشذوذها كشذوذ وعاؤه : األشنانُ ، إلزالته الفساد ، واِملْحرَضة : واحلُُرُض 

حرَّضتُ : فساد اجلسم ، والعقل للحزن ، واحلبِّ ، وقوهلم : أنَّ أصل احلََرض : وحكى الواحديُّ عن أهل املعاين 
]  ٦٥: األنفال [ } حَرِّضِ املؤمنني َعلَى القتال { : أفسدته وأمحيته عليه ، قال اهللا تعاىل : فالناً على فالٍن ، تأويله 

.  
أنَّه : ذو حرض فحذف املضاف ، أو املراد منه : وإذا عرفت هذا فوصف الرَُّجل بأنه حرض إمَّا أن يكون املراد منه 

ملا تناهى يف الفساِد ، والضعفح فكأنَّه صار عني احلرض ، ونفس الفساِد ، وأمَّا احلَرِض بكسر الراء فهو الصِّفة كما 
  :رين فه عباراُت قرىء هبا وللمفسِّ

  .احلََرض ، واحلَارُِض ، وهو الفساد يف جسمه ، وعقله : أحدها 
  .الفاسد الرَّأي : سئل ابُن عبَّاسٍ رضي اهللا عنهما فقال : قال نافع بن األزرق : وثانيها 
  .أنه هو الذي يكون ال كاألحياء ، وال كاألموات : وثالثها 

  .بضمِّ احلاء وسكن الرَّاء } حىت َتكُونَ َحَرضاً {  :وذكر أبو روق أنَّ أنس بن مالك قرأ 
ال تزال تذكر يوسف باحلزن ، والبكاء عليه حىت : من األموات ، واملعىن } أَْو َتكُونَ ِمَن اهلالكني { : مث قال تعاىل 

  تصري حبث ال تنتفع بنفسك ، أو متوت من الغّم ،
  .وأرادوا بذلك منعه من كثرِة الُبكاِء ، واألسف 

  .مل حلفوا على ذلك مع أنَّهم مل يعلموا ذلك قطعاً؟ : فإن قيل 



  .أنَّهم بنوا األمر على الظَّاهر : فااجلواب 
: هم إخوة يوسف ، وقال بعضهم } تاهللا تفتؤ تذكر يوسف { : القائل هذا الكالم ، وهوقوله : قال املفسِّرون 

إمنا { : أوالده وخدمه ، فقال يعقوب عليه الصالة والسالم  ليسوا اإلخوة ، بل اجلماعة الذين كانوا يف الدَّار من
يفرِّقه ، ويذيعه : أشدُّ احلزن ، كأنَّه لقوته ال يطاق محله ، فيبثه اإلنسان ، أي : والَبثُّ } أشكو بثي وحزين إىل اهللا 

  :يه الرَّاغب هنا وجهني أنَّ أصل هذه املادَّة الداللة على االنتشار ، وجوَّز ف]  ١٨٦: آل عمران [ وقد تقدَّم 
غّمي الذي يبثه عن كتماٍن ، فهو مصدر يف تقدير مفعول ، أو : أي « : أنه مصدر يف معىن املعفولِ ، قال : أحدمها 

  .» يعين غمِّي الذي بثَّ فكري ، فيكون يف معىن الفاعل 
  .بفتحتني ، و قتادة بضمتني ، وقد تقدم » وحََزنِي « وقرأ احلسن وعيسى 

  فصل
إنَّما أشكو شدَّة حزين إىل اهللا ، ومسَّى شدَّة احلزن بثًّا؛ ألنَّ : أن يعقوب عليه السالم ملا رأى غلظتهم ، قال : ملعىن ا

  ] .يظهره : [ صاحبه ال يبصر عليه حىت يبثه ، أي 
كره يف حضرِة اهللا أنَّ هذا الذي أذكره ال أذكره معكم ، وإنَّما أذ: حاجيت ، واملعىن : بَثِّي ، اي : وقال احلسن 

  .تعاىل واإلنسان إذا ذكر شكواه إىل اهللا تعاىل كان ف يزمرة احملققني 

أذهب بصري بكائي على يوسف ، : يا يعقوبك ما الذي أذهب بصرك ، وقوَّص ظهرك؟ قال : وروي أنَُّه قيل له 
: تدعوين ، فعند ذلك قال  أتشكوين وعزيت ال أكشف ما بك حىت: وقوس ظهري حزين على أخيه؛ فأوحى اهللا إليه 

أعلُم من رمحته وأحسانه ما ال : أي } َوأَْعلَُم ِمَن اهللا َما الَ َتْعلَُمونَ { : مث قال } إِنََّمآ أَْشكُو بَثِّي َوحُْزنِي إِلَى اهللا { 
وسف إليه ، تعلمون ، وهو أنَّه تعاىل يأتيين بالفرج من حيث ال أحتسبه ، وهو إشارة إىل أنه كان يتوقَّع رجوع ي

  :وذكروا لسبب هذا التوقع وجوهاً 
ال يا نيبَّ اهللا ، مثَّ أشار : هل قبضت روح ابين يوسف قال ! يا مالك املوت: أنَّ مالك املوت أتاُه فقال له : أحدها 

  .اطلبُه هاهنا : إىل جانب مصر ، وقال 
  .وأنتم سنسجد له أنه علم من رؤيا يوسف عليه السالم أنَّها صادقةٌ ، وأنا : وثانيها 
  .لعلَّه تعاىل أوحى إليه أنَّه سيوصله إليه ، ولكنَّه تعاىل ما عيَّن الوقت؛ فلهذا بقي يف القلب : وثالثها 
: ملا أخربه بنوه بسرية امللك ، وحاله يف أقواله ، وأفعاله؛ طمع أن يكون هو يوسف ، وقال : قال السديُّ : ورابعها 

  .مثلُ هذا ال يبعدُ أن ميلك الكفَّار 
أنَّ ذلك ] ظنه [ علم قطعاً أن بنيامني ال يسرُق ، ومسع أنَّ امللك ما آذاه ، وال ضربه؛ فغلب على : وخامسها 

استقصوا خربه : أي } يا بين اذهبوا حتّسسوا من يوسف وأخيه { : امللك هو يوسف عليه السالم ، فعند ذلك قال 
  .احلاسَّة حبواسِّكم ، والتََّحسُُّسك لطب الشَّيء ب

ِمْن » : ههنا من يوسفح ألنه أقيم : من فالن ، وقيل : َتَحسَّْسُت عن فالٍن ، وال يقال : يقالُ « قال ابُن األنباريِّ 
حتَسَّسُوا خرباً من أخبار يوسف ، : للتعبيض ، واملعىن « ِمْن » : وال جيوز أن يقال : قال « َعْن » : مقام « 

  .» ملا فيها من الداللة على التبعيض « ِمْن » ذكرت كلمة واستعملوا بعض أخبار يوسف ف
» فَتَحسَّسُوا « : باحلاء يف اخلري ، وباجليم يف الشَّر ، ولذلك قال هاهنا : يكون يف اخلريِ والشَّر ، وقيل : والتحسُُّس 

  ] . ١٢: احلجرات [ } َوالَ َتَجسَّسُواْ { : ، ويف احلجرات 
  .جلميم هنا وليس كذلك فإنه قد قرىء با



  .} َوالَ َتيْأَُسواْ { : وتقدَّم اخلالف يف قوله } َوالَ َتيْأَُسواْ ِمن رَّْوحِ اهللا { : مث قال 
  .بالفتح ، وهو رمحته وتنفيسه » رَْوحِ اِهللا « : وقرأ العامة » وال َتْيسُوا « : وقرأ األعرج 

سيم اهلوى ، فيسكن إليه ، وتركيب الرَّاء ، والواو ، واحلاء الرَّوُح ما جيدهُ اإلنسان من ن« قال األصمعيُّ رمحه اهللا 
  .» يفيد احلركة ، وهو االهتزاُز ، فكلُّ ما يهتزُّ له اإلنسان ، ويلتذُّ بوجوده فهو روح 

  .ِمن فَرِجِِ اِهللا : أي من رمحته وعن قتادة من فضل اهللا ، وقيل } ال تيأسو من روح اهللا { : قال ابن رضي اهللا عنهما 

  .وقرأ احلسن ، وعمر بن عبدالعزيز ، وقتادة رضي اهللا عنهم بضمِّ الراء 
  .» من رمحته اليت حيىي هبا العباد : ال َتيْأسوا ، أي « : قال الزخمشريُّ 
وكأن معىن هذه القراءة ال تيأسوا من حي معه روح اهللا الذي وهبه فإن من بقي روحه يرجى؛ : وقال ابن عطية 

  ]الطويل : [ عر ومن هذا قول الشا
  وِفي غَْيرِ من قَْد َوارِت األرضًُ فاطْمَعِ. ...  ٣١٤١

  ]خملع البسيط : [ ومن هذا قول عبيد بن األبرص 
  وغَاِئبُ املَوِت ال َيئُوُب... وكُلُّ ِذي غيَبٍة َيئُوُب  ٣١٤٢

  .التالوة تفسري » ِمْن فضلِ اهللا « : » ِعْنَد اِهللا « ِمْن رْحمِة اِهللا ، و : وقرأ أيب 
واجلمهور على فتح الرَّاء ، وهو مصدر يف معىن الرَّمحة إال أنَّ استعمال الفعل منه قليل ، وإنِّما « : وقال أبو البقاء 

هو اسم للمصدر ، مثل الشُّربِ والشَّرب : يستعمل بالزِّيادة ، مثل أراح ، ويقرأ بضمِّ الرَّاء ، وهي لغةٌ فيه ، وقيل 
 «.  

إن املؤمن من من اهللا على خري يرجوه يف : قال ابن عبَّاس } ُه الَ َييْأَُس ِمن رَّْوحِ اهللا إِالَّ القوم الكافرون إِنَّ{ : مث قال 
واعلم أنَّ اليأس من رمحة اهللا ال حيصلُ إالَّ إذا اعتقد اإلنسان أنَّ إله العامل غري قادر على . البالِء ، وحيمده يف الرَّخاء 

مل جبميع املعلوماِت ، أو ليس بكرميٍ ، بل هو خبيلٌ ، وكل واحد من هذه الثالثة يوجب الكفر ، الكمالِ ، أو غري عا
  .أنَّ اليأس ال حيصل إالَّ ملن كان كافراً ، واهللا أعلم : واملعىن 
  فصل

يامني أنَّ يعقوب كتب كتاباً إىل يوسف عليه الصالة والسالم حني حبس بن: روي عن عبداهللا بن يزيد بن أيب فروة 
:  

من يعقوب إسرائيل اهللا بن إسحاق ذبيح اهللا بن إبراهيم خليل اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه إىل ملك مصر ، أما « 
  :بعد 

فإنا أهلُ بيٍت ، وكل بناء الَبالُء ، أما جّدي إبراهيم عليه الصالة والسالم فُشدَّْت يداه ، ورجاله ، وألقي يف النَّار؛ 
اً وسالماً ، وأمَّا أيب فشدَّت يداه ورجاله ، ووض السِّيكن على قفاه؛ ففداه اهللا ، وأمَّا أنا فكان فجلعها اهللا عليه برد

أكله الذِّئب؛ : يل ابٌن ، وكان أحبَّ أوالدي إيلّ ، فذهب به إخوته إىل الربِّيِة ، مث أتوين بقيمصه ملطّخاً بالدَّم ، فقال 
اه من أمه ، وكنت أتسلى به ، وأنِّك حبسته ، وزعمَت أنَّه سرق ، وأنَّا فذهبت عيناي ، مثَّ كان يل ابن ، وكان أخ

  .» أهل بيٍت ال نسرُق ، وال َنِلدُ َسارقاً ، فإن رَدْدَتُه علّين وإالَّ َدعوُت علَْيَك دْعوة ُتدرُِك السَّابَع من َولِدك 
  .ا يأيت إن شاء اهللا تعاىل صربه ، وأظهر نفسه على م] وعيل [ فلما قرأ يوسف مل يتمالك الُبكاء ، 

  :يف اآلية سؤاالت : قال ابن اخلطيب 
أنَّ بلوغ يعقوب يف حمبة يوسف إىل هذا احلدِّ العظيم ال يليُق إال ملْن كان غافالً عن اهللا تعاىل ؛ ألنَّ من : األول 



القلُب الواحُد ال يسع احلب  :عرف اِهللا؛ أحبه ، من أحبَّ اَهللا مل يتفرغْ قلبه حبب شيٍء سوى اِهللا تعاىل وأيضاً 
  .إنَّه كان مستغرقاً يف حبّ اهللا تعاىل ؟ : املستغرب لشيئني ، فلمَّا كان قلبه مستغرقاً ف حيّب ولده؛ امتنع أن يقال 

أّنضه عند استيال ء احلزن الشَّديد عليه؛ كان من الواجب عليه أن يشتغل بذكر اِهللا تعاىل والتفويض : السؤال الثاين 
  .تَّسليم لقضائه ، وال

، فذلك ال يليُق بأهل الدِّين والعلم فضالً عن أكابرِ األنبياء صلواتا هللا وسالمه } يا أسفا على يوسف { : وأما قوله 
  .عليهم أمجعني؟ 
ال شكّ أن يعقوب عليه الصالة والسالم ت كان من أكابر األنبياء وكان أبوه ، وجده ، وعمه : السؤال الثالث 
بر األنبياء املشهورين يف مجيع األنبياء ومن كان كذلك ، مث وقعت له و اقعةٌ هائلة يف أعزِّ أوالده ، مل كلهم من أكا

تبق تلك الواقعة خفيَّة ، بل ال بدَّ ، وأن تبلغ يف الشُّهرة إىل حيث يعرفها كل أحٍد ، ال سيما ، وقد انقضت املدَّة 
[ وأسفه العظيم ، وكان يوسف يف مصر ، وكان يعقوب يف بعض الطويلة فيها ، وبقي يعقوب على حزنه الشديد ، 

  .الشَّام قريباً من مصر ، فمع قرب املسافة ميتنع بقاء هذه الواقعة خفية ] بوادي 
إنه : ِلمَ لَْم يبعث يوسف إىل يعقوب ويعلمه أنَّه من احلياة صالة اهللا عليهما ويف السِّالمة وال يقال : السؤال الرابع 

إخوته؛ ألنه بعد أن صار ملكاً قاهراً ميكنه إرسال الرسول إليه ، وإخوته ما كانوا يقدرون على دفع كان خياف 
  .رسوله؟ 

كيف جاز ليوسف عليه الصالة والسالم أن يضع الصَّواعَ يف وعاٍء أخيه ، مث يستخرجه ويلصُق : السؤال اخلامس 
  .به هتمة السرقة مع أنَّه كان بريئاً عها 

كيف رغب يف إلصاق هذه التُّهمة له ، وحبسه عند نفسه مع أنَُّه كان يعلم أنه يزداد حزن أبيه : س السؤال الساد
  .ويقوى؟ 

أنَّ مع مثل هذه احملبة الشَّديدة يكون كثري الرُّجوع إىل اهللا تعاىل كثري االشتغال بالدُّعاء ، : واجلواب عن األول 
أنَّ الداعية اإلنسانية ال تزول يف احلياة العاجلة ، فتارة : وعن الثاين والتضرُّع ، وذلك يكون سبباً لكما االستغراق 

وأما بقية } فصرب مجيل واهللا املستعان على ما تصفون { : وتارة كان يقول } يا أسفى على يوسف { كان يقول 
على األحوال املعتادة أو  هذه الوقائُع الَّيت نقلت إلينا إمَّا أن ميكن خترجيها: األسئلة ، فالقاضي أجاب عنها فقال 

كان الزَّمان زمان األنبياء ، وخرق العادة يف ذلك : الميكن ، فإن كان األوَّل ، فال إشكالَ وإن كان الثاين فنقول 
إنَّ بلدة يعقوب مع أهنا كانت قريبة من بلدة يوسف عليه الصالة والسالم : الزمان غري مستبعٍد ، فلم ميتنع أن يقال 

  .رب أحدمها إىل اآلخر على سبيل يقتضي العلم ولكن مل يصل خ

ْوِف لََنا الْكَْيلَ َوَتَصدَّْق َعلَْيَنا إِنَّ اللَّهَ فَلَمَّا َدَخلُوا َعلَْيِه قَالُوا َيا أَيَُّها الَْعزِيُز َمسََّنا َوأَْهلََنا الضُّرُّ َوجِئَْنا بِبَِضاَعٍة ُمْزجَاٍة فَأَ
قَالُوا أَإِنََّك لَأَْنَت يُوُسفُ ) ٨٩(قَالَ َهلْ َعِلْمُتْم َما فََعلُْتْم بُِيوُسَف َوأَِخيهِ إِذْ أَْنُتمْ َجاِهلُونَ ) ٨٨(َيْجزِي الْمَُتَصدِِّقَني 

قَالُوا تَاللَِّه ) ٩٠(ْحِسنَِني ْجَر الُْمقَالَ أََنا ُيوُسُف َوَهذَا أَِخي قَْد َمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا إِنَُّه َمْن َيتَّقِ وََيْصبِْر فَإِنَّ اللََّه لَا ُيِضيُع أَ
) ٩٢(قَالَ لَا َتثْرِيَب َعلَْيكُُم الَْيْوَم َيْغِفُر اللَُّه لَكُْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِحِمَني ) ٩١(لَقَْد آثََرَك اللَُّه َعلَْيَنا َوإِنْ كُنَّا لَخَاِطِئَني 

  ) ٩٣(يَأِْت َبِصًريا َوأْتُونِي بِأَْهِلكُْم أَْجَمِعَني  اذَْهبُوا بِقَِميِصي َهذَا فَأَلْقُوُه َعلَى َوْجِه أَبِي



فخرجوا : اآلية اتفق املفسِّرون على أنَّ هنا حمذوفاً ، وتقديره } فَلَمَّا َدَخلُواْ َعلَْيِه قَالُواْ ياأيها العزيز { : قوله تعاىل 
  .يا أيُّها العزيُز : راجعني إىل مصر ، ودخلوا على يوسف ، فقالوا 

  .إذا كان يقعوب أمرهم أن يتحسسوا من يوسف وأخيه ، فلم عادوا إىل الشكوى؟ : قيل  فإن
أنَّ املتحسَِّس يصل إىل مطلوبه جبميع الطُّرقِ ، واالعتراِف بِالعجز ، وضموا رقَّة احلال ، وقلَّة املال ، : فاجلواب 

هذه األمورِ ، فإن قلبه لنا ذكرنا له املقصود ، وإال سكتنا  ُنجرِّبهُ يف: وشدَّة احلاجة ، وذلك ممَّا يرقٌِّق القلب ، فقالوا 
وهو الفقر ، » مسََّنا وأْهلَنا الُضرُّ « : امللُك القادُر املمتنع : والعزيُز » أيُّها العزيُز « : ، فلهذا قدَّموا ذكر فقالوا 

  .واحلاجة ، وكثرة العيال وقلَّة الطَّعام ، وعنوا بأهلهم من خلفهم 
: النور [ } أَلَْم َترَ أَنَّ اهللا يُْزجِي َسحَاباً { : أي مدفوعة يدفعها كلُّ أحٍد عنه لزهادته فيها ، ومنه » ُمزَجاةٍ  «: قوله 
  ]الطويل [ يسوقها بالريح؛ وقال حامت : أي ]  ٤٣

  وأْرَملةٌ ُتْزجِي َمَع اللَّْيلِ أرَْمالَ... ِليًَْبِك على ِملَحان َضْيٌف ُمدفٌَع  ٣١٤٣
: [ وقول الشاعر . أْزجيُت رَِديء الدرهم فُزجِي ، ومنه استعري َزَجا اِجلرَاح تْزُجوا زجاً وجراح زَاج : ال ويق

  ]البسيط 
مُزَجاةٍ « غري يسرية ميكُن دفعها ، وصرفها لقلَّة االعتداد هبا ، فألف : أي ... وَحاَجٍة غَْيرِ ُمْزجاٍة ِمن احلَاجِ  ٣١٤٤

  .منقلبة عن واو » 
  فصل

. املُْزَجاةُ القليلة : وإنَّما وصفوا تلك البضاعة بأهنا مزجاة إمَّا لنقصها ، أو لدناءهتا أو هلما مجيعاً ، قال بعضهم 
  .وقيلك كانت رَِديئةً 

متاع : وقيل . أمتعة رديئة : وقال ابُن عبَّاسٍ رضي اهللا عنهما كانت دراهم رديئة ال تقبل يف مثن الطَّعام وقيل 
  .سويق املقل : النعال واألدم ، وقيل : األقط ، وقيل : احلبة اخلضراء ، وقيل : وقيل . وُف والسَّْمن األعراب الصُّ

  .إنَّ الدَّراهم كانت منوقشة عليها صورة يوسف ، والدَّراهم الَّيت جاؤا هبا ، ما كان فيها صورة يوسف : وقيل 
يدفع الزَّمان : فالنٌ يْزجِي الَعْيَش ، أي : من قوهلم : لزجاج وإنَّما سيمت البضاعة القليلة الرَّديئة مزجاة ، قال ا

إنَّا جئنا ببضاعة مزجاة ندافع هبا الزَّمان ، وليست مما ينتفُع هبا ، وعلى هذا فالتقديُر ببضاعة مزجاةٍ : بالقليلِ ، أي 
  .ندافع هبا األيام 

وهي من : ها مردودة مدفوعة غري مقبولة ممَّن ينفقها ، قال إنَّما قيل للدَّراهم الرّّديئِة مزجاة؛ ألنَّ: قال أبو عبيد 
  .الدَّفُع : اإلزجاء ، واإلزجاء عند العرب 

مؤخرة مدفوعة عن اإلنفاقِ ال يقبل مثلها إالَّ من اضطر ، واحتاج إليها لفقد غريها ممَّا هو : مزجاة ، أي : وقيل 
  .أجود مها 

  .» هي من لفظ الِقْبِط : يل مزجاة لغة العجم ، وق« : وقال الكليبُّ 
  .ال ينبغي أن جيعل لفظ عريب معروف االشتقاق منسوباً إىل القبط : قال ابن األنباريي 

  .باإلمالة؛ ألن اصله الياء ، والباقون بالفتح والتفخيم » ُمْزجَاٍة « : وقرأ محزة والكسائي 
جيوز أن يراد به حقيقة من : فأْوِف لَنا الكْيلَ « : لوا له مثَّ ملا وصفوا شدَّة حاهلم ، ووصفوا بضاعتهم بأهنا مزجاة قا

اآللة ، وأن يراد به الكيل ، فيكون مصدراً ، واملعىن إنَّا نريدٌ أن نقيم النَّاقص مقام الزَّائد أو نقيم الرَّديء مقام اجليِّد 
.  



  .ديء ، وساحمنا وال تنقصنا أي تفضل علينا مبا بني الثمنني اجلّيد ، والرَّ: } َوَتَصدَّْق َعلَْيَنآ { 
  .يثيب املتصدقني } إِنَّ اهللا َيْجزِي املتصدقني { : تصدَّق علينا بردِّّ أخينا لنا : وقال ابن جريج ، والضحاك ، أي 

  .إنَّ اهللا جيزيك؛ ألنَّهم مل يعلموا أنَّه مؤمٌن : مل يقولوا : قال الضحاك 
  .نّيب من األنبياء سوى نبيِّنا صلوات اهللا وسالمه عليه ؟  هل حرمت الصدقة على: وُسئل سفيان بن عيينة 

  .} وََتَصدَّْق َعلَْيَنآ إِنَّ اهللا َيْجزِي املتصدقني { : أمل تسمع قوله : قال سفيان 
حالُ األنبياء وحالُ أوالدِ األنبياء يف طلب : أنَّ الصَّدقة كانت حالالً هلم ، وأنكر الباقون ذلك ، وقالوا : يريد 
  .دقة سواء؛ ألنَّهم يأنفون من اخلضوع إىل املخلوقني ويغلب عليهم االنقطاع إىل اهللا ، واالستغناء به عمَّْن سواه الصَّ

ألنَّ اهللا ال يتصدَّق : اللَُّهمَّ تصدَّق علينا ، قالوا : أنَّهما كرها أن يقول الرَّجل يف دعائه : وروي عن احلسنِ وجماهٍد 
  .ىن الثَّواب ، وإمنا يقول اللَُّهمَّ أعطين وتفضَّل علينا ، وإنَّما التَّصدُّق مبع

  فصل
استدلًَّ العلماء هبذه اآلية على أنَّ أجرة الكيال على البائع ، لقوهلم ليسوف عليه الصالة والسالم « : قال القرطيبُّ 

غريهم؛ ألنَّ الرَُّجلَ إذا باع عّدة من فكان يوسُف هو الذي يكيل ، وكذلك الوزَّانُ ، العدَّاُد و« فأْوِف لََنا الكَْيلَ » 
طعامه معلومة ، وأوجب العقد عليه؛ وجب عليه أن يربزها ، وُيَميِّز حقَّ املشتري من حقِّه إال إن كان املبيُع فيه 
معيناً صربه ، أو ما ليس فيه حق موفيه ، فيخلي ما بينه وبينه ، وما جرى على املبيع فهو ضمان املبتاع ، وليس 

أنَّه ال يستحقُّ البائع الثمن إالَّ بعد التَّوفية ، كذلك أجرة : ما يتعلَّق به حقُّ موفيه من كيل أو وزٍن ، أال ترى  كذلك
إنَّها طيبة فأنت الذي تّدعي الرَّداءة ، فانظر لنفسك ، : النقد على البائع أيضاً؛ ألنَّ املتباع الدَّافع لدرامهه يقول 

، وكذلك ال جيُب أجرة القاطع على من جيب عليه القصاص ألنه ال جيب عليه أن يقطع فيقع له فكان األجُر عليه 
نفسه ، وال أن ميكن من ذلك طائعاً؛ أال ترى أنَّ فرضاَ عليه أن يفدي يده ، ويصاحل عليه ، إذا طلب املقتص ذلك 

.  
  .م يده إن األجرة على املقتص منه كالبائع؛ ألنَّه جيب عليه تسلي: وقال الشَّافعيُّ 

  فصل
وتضرَُّعوا إليه ، أدركته الرِّقَّة ، فارفضَّ دمعه ، فباح الذي كان يكتُم } َمسََّنا َوأَْهلََنا الضر { : أهنم ملا قالوا : روي 

دفعوا إليه كتاب يعقوب ، فلما قرأ الكتاب ارتعدت : وقيل } َهلْ َعِلْمُتْم مَّا فََعلُْتم بِيُوُسَف َوأَِخيهِ { : ، فقال 
  .فاصله واقشعرَّ جلدُه ، والنَ قلبه ، وكثر بكاؤه؛ فصرح بأنه يوسف م

  .« قَْد » مبعىن « َهلْ » هو خرب و : جيوز أن تكون استفهامية للتَّوبيخ ، وهو األظهر وقيل } َهلْ َعِلْمُتْم { : قوله 

إنِّي وجدت :  حكى إلخوته أنَّ مالك بن دعر قال حني} َهلْ َعِلْمُتْم مَّا فََعلُْتم بِيُوُسَف { : إمنا قال « : وقال الكليبُّ 
حنن بِْعَنا ذلك الغالم منه؛ فغاظ : غالماً يف بئر من حالعه كَْيَت وكْيَت فأبتعته بكذا وكذا درمهاً ، فقالوا أيُّها امللك 

وب قد حزن كان يعق: يوسف عليه السالم ذلك ، وأمر بقتلهم ، فذهبوا هبم ليقتلوهم ، فوىل َيُهوذا وهو يقول 
إن فعلت ذلك ، فابعثْ بأمتعتنا إىل : ِلفقِْد واحدة منَّا حتَّى كفَّ بصره ، فكيف إذا أتاُه قتل بنيه كلِّهم ، مث قالوا له 

  .» أبينا ، فإنَّه مبكان كذا وكذا ، فذلك حني رمحهم وبكى ، وقال ذلك القول 
، وأمَّا ]  ١٥: يوسف [ } هِ لَُتَنبِّئَنَُّهمْ بِأَْمرِِهْم هذا وَُهْم الَ َيشُْعُرونَ َوأَْوَحْيَنآ إِلَْي{ : ويف هذه اآلية تصديق قوله تعاىل 

فاملراد ما فعلتم من تعريضه للغمِّ بسبب إفراده عن أخيه ألبيه وامِّه ، وأيضاًك كانوا يؤذونه ، » َوأِخيهِ « : قوله 
إِذْ أَنُتمْ { : وأما قوله ]  ٧٧: يوسف [ } سََرَق أٌَخ لَُّه ِمن قَْبلُ إِن َيسْرِْق فَقَْد { : ومن مجلة اإليذاء ، قالوا يف حقه 



أنتم أقدمتم على ذلك الفعل القبيح املنكر حال كونكم من حالة : فهو جيرى جمرى الغدرِ هلم كأنه قال } َجاِهلُونَ 
: االنفطار [ } ا غَرََّك بِرَبَِّك الكرمي َم{ : واآلن لسُتم كذلكن ونظريه قوله تعاىل : الصِّبا ، ويف جهالة الغرور ، يعين 

يا ربِّ غرَّنِي كرَُمَك ، : إمنا ذكر تعاىل ذلك الوصف ليكون ذلك جارياً جمرى اجلواب ، فيقول العبُد : وقيل ]  ٦
  .فكذا ههنا إنَّما قال هلم يوسف ذلك الكالم إزالة للخجل عنهم ، وختفيفاً لألمر عليهم 

مَّا { : كيف قال : فإن قيل . م جاهلون مبا يئول إليه أمر يوسف صلوات اهللا وسالمه عليه إذ أنت: املعىن : وقيل 
  .، ومل يكن منهم إىل أخيه شيء ، ومل يسعوا يف حبسه؟ } فََعلُْتم بُِيوُسَف وَأَِخيهِ 

  .هو قوهلم حني أخرجوا الصواع من رحله ، ما رأينا منكم يا بين راحيل إالَّ البالء : قيل 
  .تفريقهم بينه ، وبني أخيه يوسف ، وكانوا يؤذونه بعد فقد يوسف :  وقيل
هبمزة واحدة على اخلرب والباقون هبمزتني استفهاماً ، وقد » إنَّكَ « : قرأ ابن كثري ، وأبو جعفر » أئِنََّك « : قوله 

كثري ، فيحتمل أن تكون خرباً حمضاً  تقدَّم قراءهتم يف هاتني اهلمزتني ختفيفاً ، وتسهيالً وغري ذلك ، فأمَّا قراءة ابن
  .واستبعد هذا من حيث ختالف القراءتني مع أنَّ القائل واحد 

وقد أجيب عن ذلك بأنَّ بعضهم قاله استفهاماً ، وبعضهم قاله خرباً ، وحيتمل أن يكون استفهاماً حذف منه األداة 
  .يف اإلعراب  لداللة السِّياق ، والقراءة األخرى عليه ، وقد تقدَّم حنو هذا

تبيَّنوا } هل علمتم ما فعلتم { : إنَّ يوسف ملا قال هلم : فمن قرأ باالستفهما قالوا ) أَوَأَْنَت يوسف ( وقرأ أّيب 
  .يوسف ، فأبصروا ثناياه كاللّؤلؤ املنظُوم 

ؤلؤن فشبهوه بيوسف ، ومل وروى الضحاُك عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اهللا عنهما ملا قال هذا القول تبسَّم فرأْوا ثناياه كاللّ
، وإنَّما أجاهبم » أَنا يُوسُف « : ويدلُّ على أنه استفهام قوله } أَإِنََّك َألنَت يُوُسُف { : يعرفوه ، فقالوا استفهاماً 

إنَّ أخوة : عما اْسَتفَْهُموا عنه ، ومن قرأ على اخلرب فحجته ما روى الضحاك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنَّه قال 
وسف مل يعرفوه حّتى وضع التَّاج عن رأسه ، كان يف قرنه شامة وكان إلسحاق ، ويعقوب مثلها تشبه التَّاج عرفوه ي

  .بتلك العالمة 

رفع احلجاب فعرفوه } َهلْ َعِلْمُتْم مَّا فََعلُْتم بُِيوُسفَ { : كان يتكلَّم من وراء ستر ، فلما قال « وقال ابن إسحاقك 
  .التَّوُّهمِ قالوه على : وقيل » 
وجيوز أن « إنَّ » خربه واجلملة خرب « يُوسُف » مبتدأ ، و « أْنَت » الم االبتداء ، و « ألْنتَ » : والالم يف « 

  .» ألنَّ هذه الالم ال تدخل على التوكيد « إنَّ » فصالً ، وال جيوز أن يكن تأكيداً السم « أْنَت » تكون 
  :فيها وجهان و) أئنك أو أنت يوسف : ( وقرأ أيب 
  .لداللة املعىن عليه » إن « أئنك لغري يوسف ، أو أنت يوسف فحذف خرب : إنَّ األصل : قال أبُوا الفتح : أحدمها 
أئنَّك يوسف ، أو أنت يوسف فحذف األول لداللته ، وهذا كالم متعجب : املعىن : ما قاله الزخمشريُّ : والثاين 

وإنَّما صرَّح باالسم تعظيماً ملا نزل به } أََناْ يُوُسُف وهذا أَِخي { : ثبات فقال مستغرب ملا يسمع ، فهو يكرِّر االست
أنا الذي ظلمتموين على أعظم الوجوه ، واهللا : من ظلم إخوته ، وما عوضه اهللا من الظَّفر والنَّصر ، فكأنه قال 

 اجلبِّ ، مثَّ صرُت كما ترون ، وهلذا أوصلين إىل أعظم املناصب ، أنا ذلك العاجُز الذي قصدمت قتله ، وإلقاءه يف
وهذا أيضاً كان مظلوماً كما كنت ، مث إنه : مع أنَّهم كانوا يعرفونه؛ ألن مقصوده أن يقول » وَهذا أِخي « : قال 

الدنيا قال ابُن عباسٍ رضي اهللا عنه بكلِّ عزِّ يف } قَْد َمنَّ اهللا َعلَيَْنآ { . صار منعماً عليه من قبل اهللا كما ترون 
  .باجلمع بيننا بعد الفرقة : وقيل . . واآلخرة 



  .بإثبات الياء وصالً ووقفاً ، والباقون حبذفها فيهما » يتقي « قرأ قنبل } إِنَُّه َمن َيتَّقِ وَيِْصبِرْ { : قوله 
  :لني فأمَّا قراءة اجلماعة فواضحة؛ ألنَّه جمزوٌم ، وأمَّا قراءة قنبلٍ ، فاختلف فيها النَّاس على قو

  ]الوافر : [ أنَّ إثبات حرف العلَّة يف اجلزم لغة لبعض العرب؛ وأنشدوا : أحدمها 
  بَِما القَْت لُبونُ َبنِي زَِياِد... أَلَْم َيأتِيَك واألنَْباُء َتْنِمي  ٣١٤٥

  ]البسيط : [ وقول اآلخر 
  ْم َتْهجُوا ولَْم َتدعِِمْن َهْجوِ زبَّان لَ... َهَجْوَت زبَّات ثُمذَ جِئَت ُمْعَتِذراً  ٣١٤٦

  ]الرجز : [ وقول اآلخر 
  وال َترضَّاَها وال َتملَّقِ... إذَا الَعجُوُز غَِضَبْت فَطلِّقِ  ٣١٤٧

  ]الرجز : [ وقول اآلخر 
  واْضطَربَ القَْوَم اضطراَب األْرِشيَْه... إنِّي إذَا َما ما القَْوُم كَاُنوا أْنجَِيْه  ٣١٤٨

  تُوِصي بِيَْهُهَناَك أْوِصينِي وال 
أنَّ اجلازم حبذف احلركة املقدرة ، وأنَّما تبعها حرف العلَّة يف احلذف تفرقة بني املرفوع ، واجملزوم : ومذهب سيبويه 

.  
  .بأنَّ اجلازم يبني أنَّه جمزوم ، وعدمه ُيبيُِّن أنه غُري جموزم : واعترض عليه 

بثبوت الياِء ، احتمل » ُزرْنِي أْعطِتَك « أنَّك إذا قلت : يانه بأنه ف بعض الصُّورِ يلتبس فاطرد احلذف ، ب: وأجيب 
حبذفها تعني أن يكون » أْعِطَك « : جزاء الزيارة ، وأن يكون خرباً مستأنفاً ، فإذا قلت » أْعِطيَك « أن يكون 

  .اجلازمِ ال به حرف العلَّة حيذف عند : جزاء له؛ فقد وقع اللَّبس بثبوت حرف العلِّة ، وفقد حبذفه ، فيقالُ 
  .ومذهب ابنِ السَّراجك أنَّ اجلازم أثَّر يف نفس احلرف فحذفه ، وفيه البحثُ املتقدم 

  .موصولةٌ ، والفعل صلتها؛ فلذلك مل حيذف المه » َمْن « أنَّه مرفوٌع غري جمزومٍ و : والثاين 
  .نَّ قُْنُبالً مل يقرأ إال بإسكان الرَّاء فإ» وَيْصبِرْ « : واعترض على هذا بأنَُّه قد عطف عليه جمزوم وهو قوله 

آل [ } يَنُصرْكُُم { بأنَّ التَّسكني لتوايل احلركات ، وإن كان من كلمتني كقراءة أيب عمرو : وأجيب عن ذلك 
« بأنه جزم علكى التوهم يعين ملا كانت : ، وأجيب أيضاً ]  ٨٠: آل عمران [ } َيأُْمَركُْم { ، و ]  ١٦٠: عمران 

الشرطية ، وهذه العبارة فيها غلظ على القرآن ، فينبغي أن يقال فيها مراعاة للشَّبهة » َمْن « املوصولة تشبه »  َمْن
  .اللَّفظي ، وال يقال للتَّوهُّم 

  .بأنه سكن للوقف مث أجرى الوصل ُمْجَرى الوقف : وأجيب أيضاً 
الشَّرطيَّة؛ ألنَّها مثلها ف ياملعىن ، ولذلك » َمْن «  املوصولة على» َمْن « بأنه إمنا جزم محالً ل : وأجيب أيضاً 

  .يف خربها ] الفاء [ دخلت 
» من « شرطيَّة ، وإنَّما ثبتت الياء ، ومل جتزم » َمْن « جيوز أن تكون : وقد يقالُ على هذا : قال شهاُب الدِّين 

، فلذلك جزمه ، إالَّ أنه يبعد من جهة أنَّ » ْصبِْر وَي« : املوصولة مثَّ مل يعترب هذا الشبه يف قوله » َمْن « لشبهها ب 
العامل مل يؤثر فيما بعده ، ويليه ، ويؤثر فيما هو بعيد منه ، وقد تقدَّم الكالم على مثل هذه املسألة أوَّل السُّورة يف 

  ] . ١٢: يوسف [ } يَْرَتْع َوَيلَْعْب { : قوله 
، وإمَّا » املُْحِسنيَِن « إمَّا العموم يف : الرَّابطُ بني مجلة الشَّرط ، وبني جواهبا } فَإِنَّ اهللا الَ ُيضِيُع أَْجَر { : وقوله 

مقام » ألْ « حمسنيهم ، فقامت : مقامه ، واألصل » ألْ « : احملسنني منهم ، وإمَّا لقيام : الضمري احملذوف ، أي 



  .ذلك الضَّمري 
  فصل

  .لى أذى النَّاسِ من يتَّق معاصي اهللا ، ويصرب ع: معىن اآلية 
  .من يتَّق بأداء الفرائض ، واجتناب املعاصي ويصرب على ما حرم اهللا عليه : وقيل 

يتقي املعصية ، ويصرب على : يتّقي يف الزِّنا ، ويصرب على الُعزوبِة ، وقال جماهٌد : وقال ابُن عبَّاسٍ رضي اهللا عنه 
  .السجن 

واعلم أنَّ يوسف عليه السالم وصف نفسه يف هذا املقام « : قال ابن اخلطيب } ني فَإِنَّ اهللا الَ ُيضِيُع أَْجَر احملسن{ 
الشَّريف بكونه متِقياً ، و لو أنه أقدم على املعصية كما قالوه يف حق زليخا ، لكان هذا القول كذباً منه ، وذكر 

  .» لعقالء الكذب يف مثل هذا املقام الذي يؤمن فيه الكافر ، ويتوب فيه العاصي ال يليق با

التفضيل بأنواع مجيع العطايا ، آثرُه يُؤِثرُه إيثَاراً ، : أي تفضَّل عليك ، واإليثاُر } تاهللا لَقَْد آثََرَك اهللا َعلَْيَنا { : قوله 
» سَتكُون بعدي أثرةٌ « : وأصله من األثر ، وهو تتبع الشيء ، فكأنه َيْستقٍْصي مجيع أنواع املَكارمِ ، ويف احلديث 

اختص به ، واستأثر اُهللا بفالن ، كناية عن اصطفائه : اْستأثَر بكذا ، أي : يستأثر بعضكم على بعض ، ويقال : أي 
  .له 

  ]الرجز : [ وقال الشاعر 
  آثَرَك اهللا بِِه إيثَاركَا... واُهللا اْسماَك ُسماً ُمبَاركَا  ٣١٤٩

لقد فضلك اهللا علينا بالعلمِ ، والعملِِ ، واحلسنِ ، : ك ، واملعىن فضَّل: آثََرَك اهللا إيثاراً ، أي : يقالُ : قال األصمعيُّ 
  .وامللِك 
  فصل

احتجَّ بعضهم هبذه اآلية على أنَّ إخوة يوسف ما كانوا أنبياء؛ ألنَّ مجيع املناصب املغايرة ملنصب النبوة كالعدم 
آثره عليهم : ، وعلى هذا يذهب سؤال من يقول } ْيَنا تاهللا لَقَْد آثََرَك اهللا َعلَ{ : بالنِّسبة ملنصب النُّبوة ملا قالوا 

  .بامللك ، وإن شاركوه يف النبوة؛ ألنَّا بيَّنا أنَّ سائر املناصب ال تعترب يف جنب منصب النُّبوًَّة 
ِء ، وهلذا يقالُ هو الذي أتى باخلطيئة عمداً وهذا هو الفرُق بني اخلَاطى: واخلَاِطىُء } َوإِن كُنَّا لََخاِطِئَني { : مث قالوا 

  .إنه خاطىٌء : للُمْجتهِد الذي ملْ ُيِصْب أنَُّه خمطىٌء ، وال يقال 
  فصل

  .أكثر املفسرين على أن الذي اعتذروا منه هو إقدامهم على إلقائه يف اجلُبِّ وبيعه وتبعيده عن أبيه 
غ ، فال يكون ذنباً ، فال يعتذر منه ، مل يعتذروا من ذلك؛ ألنَّ ذلك كان منهم قبل البلو: وقال أبو علّي اجلبائيٌّ 

  .وإنَّما اعتذروا من حيثُ إهنم أخطئوا بعد ذلك بأن مل يظهروا ألبيهم ما فعلوه ليعلم أنَّه حي ، وأنَّ الذِّئب مل يأكله 
 إهنم أقدموا على ذلك الفعل يف زمن الصِّبا؛ ألنه من: بأنَّه ال جيوز أن يقال « : وأجاب ابُن اخلطيب عن ذلك 

يعقوب مجعاً غري بالغني من غري أن يبعث معهم رجالً عاقالً مينعهم عمَّا ال ينبغي ، وحيملهم على ] مثل [ البعيد يف 
  .» ما ينبغي 

حيتمل أن يتعلق مبا تعلَّق به هذا اخلرب » الَيْوَم « و » الَ « عليكم جيوز أن يكون خرب } الَ َتثَْريَب َعلَْيكُُم { : قوله 
متعلق مبا تعلق به هذا الظرف » َعلْيكُْم « ، و » الَ « خرب » الَيْوَم « يب مستقٌر عليكم وجيوز أن يكون ال تثر: أي 

خربها أيضاً وال جيوز أن يتعلق كل من الظرف ، » الَيْوَم « ، و » ال « : صفة السم » عليكم « : وجيوز أن يكون 



ال خَْيراً من « : باملضاف ومىت كان كذكل أعرب وُنوِّن ، حنو  ؛ ألنه يصُري مطوالً شبيهاً» َتثْرِيب « : واجلار ب 
» َعلْيكُْم « : ويزيُد عليه الظرف بأنه يلزم الفصل بني املصدر املؤول باملوصول ، ومعموله بأجنيب وهو » زَْيٍد عندَك 

  .ألنه إما خرب وإما صفة 

: ؟ قلت « اليوم » مب يتعلق : فإن قلنا : فقال «  تَثْرِيَب: أن يكون الظَّرف متعلقاً ب : وقد جوَّز الزخمشريُّ 
وفيه ما » َتثْرِيب « ، فجعله أنه متعلق ب » َيْغِفُر : من معىن االستقرار أو ب « َعلْيكُم » بالتثريب ، أو باملقدر يف 

  .تقدَّم 
ل الفارسيُّ من ذلك وقد أجرى بعضهم االسم العامل جمرى املضاف لشبهه به ، فنزع ما فيه من تنوين أو نون؛ وجع

  ]الطويل : [ قول الشاعر 
  ِلنفِْسي لقَْد طَالْبُت غَْيَر ُمنِيلِ... أرَانِي وال كُفْرانَ هللاِ أيَّةً  ٣١٥٠

» أَوْيُت « : ب » أيَّةً « أكفر اهللا أية لنفسي ، وال جيوز أن تنصب : أي » كُفْرانَ « : فإية منصوب ب : قال 
» أَوْيُت « ، وما يف خربها ، وب » الَ « ب : جبملتني أي » أَرى « :  مفعويل مضمراً ، لئال يلزم الفصل بني

« برفع » ال ُصْمَت يوٌم إىل اللَّيلِ « : رققت وجعل منه بانُ مالٍك ما جاء يف احلديث » أَوْيتُ « املقدرة ، ومعىن 
ويف بعض ما تقدَّم خالٌف ، وأمَّا تعليقه  على أنه مرفوعٌ باملصدر املنحل حلرف مصدرّي ، وفعل مبين للمعفول» َيْوٌم 

َيغِْفُر « : وأما تعليقه ب » َيغِفُر اُهللا لكُْم « : باالستقرار املقدَّر فواضح ، ولذلك وقف أكثُر القراء عليه ، وابتدأ ب 
وجوَّزوا أن يكون » الَيْوم يغفرُ اهللاُ لكُْم « : ، وابتدأ » َعلْيكُْم « : فواضٌح أيضاً ولذلك وقف بعض القراء على » 

، » َتثْريَب « : كالمها متعلقان مبحذوف آخر يدلُّ عليه » الَيْوَم « ، و » َعلَْيكُمْ « حمذوفاً ، و » ال « : خرب 
ال عاصم ]  ٤٣: هود [ } الَ عَاِصمَ اليوم ِمْن أَْمرِ اهللا { : ال تثريَب يتثرب علكيم اليوم كما قدروا يف : والتقدير 

  .يعصُم اليوم 
بأنّ هنا يلزم كثرة اجملاز ، وذلك أنَّك حتذف اخلرب ، : ، وقد يفرَّق بينهما » لو قيل به لكان قويا « : قال أبو حيَّان 

« : وحتذف هذا الذي تعلق به الظرف وحرف اجلر ، وتنيب الفعل إليه ، ألنَّ التثريب ال يثرب إال جمازاً ، كقوهلم 
فإن نسبة الفعل إىل العاصم حقيقة ، فهناك حذف شيٍء واحد من غري » مَ َيْعِصم ال َعاِص« : خبالف » ِشعٌر شاعٌر 

  .جماز ، وهنا حذف شيئني مع جماز 
إذَا َزَنْت أَمةٌ « : العَتُب ، والتَّأنيب ، وعبَّر بعضهم عنه بالتَّعيري من عيَّرته بكذا إذا عَتْبته ويف احلديث : والتَّثْرِيُب 

: ال يعيِّر ، وأصله من الثَّرب ، وهو ما تغشى الكرش من الشَّحم ، ومعناه : أي » ، وال ُيثرِّْب  أحدكُم ، فلَيْجلدَْها
ثرَّبُت فالناً ، فكأنَّنك لشدَّة عتبك له أزلت ثربه ، فضرب : إزالةٌ الثَّرب ، كما أنَّ التَّجليد إزالةٌ اجللِد ، فإذا قلت 

  .مثالً يف تزيق األعراض 
[ } ياأهل َيثْرِبَ { : الثَّْرُب ، وهو شحمةٌ رقيقةٌ وقوله تعاىل : وال ُيْعَرُف من لفظه إالَّ قوهلم  «: وقال الرَّاغب 

  .» يصحُّ أن يكون أصله من ذها الباب ، والياء فيه مزيدية ]  ١٣: األحزاب 

  فصل
 الشَّباب أسهل منها إىل الشيُّوخ أال طلب احلوائج إىل: التَّوبيُخ ، قال عطاٌء اخلراساينُّ : التَّثْريُب : قال املفسريون 

َسْوَف { ، وقول يعقوب عليه الصالة والسالم » ال َتثْريب َعلْيكُْم « ترى إىل قول يوسف عليه الصالة والسالم 
  ] . ٩٨: يوسف [ } أَْسَتْغِفرُ لَكُْم ريب 



ال أثرُِّبكُم اليوم وهو اليوم الذي مظنته التَّثريب ، : أي » ال َتثْريَب « : متعلِّقاً ب » الَيْوَم « : واعلم أنَّا إذا جعلنا 
نفي للماهيَّة » ال َتثْرِيَب « : فما ظنُّكم بسائر األيَّام ، وحيتمل أنِّي حكمت يف هذا اليوم أالّ تثريب مطلقاً؛ ألنَّ قوله 

  .لكلِّ األوقات واألحوال ، ونفي املاهيَّة يقتضي نفي أفراد مجيع املاهية ، فكان ذلك مفيداً للنَّفي املتناول 
  .} َيْغِفُر اهللا لَكُْم { : مثَّ إنَّه أزال عنهم مالمة الدُّنيا طلب من اِهللا أن يزيل عنهم عقاب اآلخرِة ، فدعا هلم بقوله 

اهللا يغفر ذنبهم كأنه ملا نفى الذَّنب عنهم مطلقاً بشَّرهم بأنَّ } َيْغِفُر اهللا لَكُمْ { : متعلق بقوله » الَيْوَم « : وإن قلنا 
{ : يف ذلك اليوم ، وذلك أنَّهم ملا خجلوان واعترفوا وتابوا ، فاهللا تعاىل قَبِلَ توتبهم ، وغفر ذنوهبم؛ فلذلك قال 

  .} اليوم َيْغِفرُ اهللا لَكُْم 
  ما َترونَ؟: روي أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بِعَضاديت الكعبة يوم الفتحِ وقال لقريش « 
  .« » الَ َتثَْريَب َعلَْيكُمُ » : أقُولُ ما قَالَ أخي يوسف : خرياً أٌخ كرٌمي ، وابُن أخٍ كرميٍ ، وقد قدرَت ، قال : لوا قا

إذا أتيت رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاْتلُ « : وروي أنَّ أبا سفيان ملا جاء لًيسلم ، قال لُه العبَّاس رضي اهللا عنه 
  .» ففعل ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غفر اهللا لََك وملن علَّمك } َتثَْريَب َعلَْيكُمُ قَالَ الَ { : عليه 

إنَّ : إنَّا نستحي منك ملا صدر منَّا من اإلساءة إليك ، فقال يوسف : أنَّ أخوة يوسف ملا عرفوه أرسلوا إليه : وروي 
سبحان الذي بلغ عبداً بِيعَ بِعشريَن درمهاً : وىل ، ويقولون أهل مصر لو ملكت فيهم ، فإهنم ينظرون إيلَّ بالعني اإل

ما بلغ ، ولقد َشُرفُت بإتيانكم ، وعظُمُت يف العيون ملا جئتم ، علم النَّاس أنكم إخويت ، وأنِّي من حفدِة إبراهيم 
: فأعطاهم قميصه وقال ذهبت عيناه؛ : ما فعل أيب من بعدي قالوا : عليه الصالة والسالم مث سأهلم عن أبيه ، فقال 

  .يأتيين بصرياً : أي يعيده مبصراً ، وقيل } اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أيب يأت بصرياً { 
كان ذلك : مل يعلم أنه يعود بصرياً إال بالوحي؛ ألنَّ العقل ال يدلُّ عليه وقال الضحاك : قال احلسُن رضي اهللا عنه 
  .القميص من نسيج اجلنَّة 

أمره جربيل صلوات اهللا عليه أن يرسل قميصه ، وكان ذلك القميص قميص إبراهيم عليه الصالم : هٍد وعن جما
وذلك أنه جُرِّد من يثابه ، وألقي يف النَّار عرياناً ، فآتاه جربيل مبقيص من حرير اجلنَّة ، فألبسه إياه ، فكان ذلك عند 

، فلما مات إسحاق ورثُه يعقوب ، فلمَّا شبَّ يوسف عليه  إبراهيم فلما مات إبراهيم عليه السالم ورِثُه إسحاق
السالم جعل ذلك يعقوب يف قصبٍة من فضة وسد رأسها ، وعلقها يف عنقه ملا كان خياُف عليه من العني كانت ال 

يص منه ، تفارقه ، فلمَّا ألقى يف اجلُبِّ ُعرياناً جاءُه جربيلُ عليه السالم وعلى يوسف ذلك التَّعويذُ؛ فأخرج القم
أرسل ذلك القميص فإنَّ فيه ريَح اجلنَّة ال يقع على مبتلى ، وال : وألبسه ، ففي ذلك الوقت جاءُه جربيل ، وقال 

مبصرا : أي } فَأَلْقُوُه على َوْجِه أَبِي يَأِْت َبِصرياً { : سقيم إال ُعوِفي ، فدفع يوسف ذلك القميص إىل إخوته ، وقال 
  .} وائتوين بأهلكم أمجعني { : عظيماً له ، وقال يف الباقني وإنَّما أفرد بالذِّكر ت

لعلَّ يوسف علم أنَّ أباُه ما صدر أعمى إالَّ من كثرة البكاِء ، وضيق القلبت : وميكن أن يقال « : قال ابن اخلطيب 
ُح الشديد ، ، وذلك يضعُف البصر ، وإذا ألقي عليه قميصه ، فال بد وأن ينشرح صدره ، وأن حيصل يف قلبه الفر

وذلك يقوِّي الرُّوَح ، ويزيلُ الضَّعف عن القوى فحينئذ يقوى بصره ، ويزول عنه ذلك ، فهذا القدرُ ممَّا ُيِمكنُ 
  .» معرفته بالقلبِ فإنَّ القوانني الطبيَّة تدلُّ على صحَّة هذا املعىن 

وأن تكون للحال فتتعلق » ذََهبُت بهِ « ية كهي يف جيوز أن يتعلَّق مبا قبله على أنَّ الباء معدِّ» بِقَِميِصي « : قوله 
« حالٌ ، و » َبصِرياً « نعٌت له ، أو بدلٌ ، أو بيانٌ ، و » َهذَا « اذهبوا معكم بقميصي ، و : مبحذوف ، أي 

  .توكيد له ، وقد أكد بَِها ُدون كل ، وجيوز أن تكون حاالً » أْجَمِعَني 



) ٩٥(قَالُوا َتاللَِّه إِنَّكَ لَِفي َضلَاِلكَ الْقَِدميِ ) ٩٤(أَُبوُهْم إِنِّي لَأَجِدُ رِيَح يُوُسَف لَْولَا أَنْ ُتفَنُِّدوِن َولَمَّا فََصلَِت الِْعُري قَالَ 
قَالُوا َيا ) ٩٦(ِه َما لَا َتْعلَُمونَ للَّفَلَمَّا أَنْ َجاَء الَْبِشريُ أَلْقَاُه َعلَى َوْجهِِه فَارَْتدَّ َبِصًريا قَالَ أَلَْم أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَْعلَُم ِمَن ا

  ) ٩٨(قَالَ َسْوَف أَْسَتْغِفُر لَكُمْ رَبِّي إِنَُّه ُهَو الَْغفُورُ الرَّحِيُم ) ٩٧(أَبَاَنا اْسَتْغِفْر لََنا ذُنُوَبَنا إِنَّا كُنَّا َخاِطِئَني 

كذا إذا أنفذ ، » فََصلَ « ُصوالً إذا خرج من عنده ، و فََصل فالنٌ عن فالٍن فُ: يقال } َولَمَّا فََصلَِت العري { : قوله 
  .يكون الزماً ، ومتعديا ، فإن كان الزماً فمصدره فصوالً ، وإن كان متعدياً فمصدره فصالً » فََصلَ « و 

رِيَح  إِنِّي َألجُِد{ : قال املفسرونك ملا توجَّه العري من مصر إىل كنعان ، قال يعقوب ملن كان عنده من ولد ولده 
  .أصاب يعقوب ريُح القميص من مسرية ثالثة أيامٍ : قال جماهٌد } ُيوُسَف 

  .وعن ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنه من مسرية مثاين ليال 
هبَّ ريح يوسف فصفق القميص؛ ففاحت روائح اجلنَّة يف : كان بنيهما مثانون فرسخاً ، وقال جماهد : وقال احلسُن 

وب عليه الصالة والسالم فعلم أنَّه ليس يف الدنيا من ريح اجلنَّة إالَّ ما كان من ذلك القميص الدُّنيا ، واتَّصلت بيعق
وروي أنَّ ريح الصِّبا استأذنت ربَّها أن تأيت يعقوب بريح يوسف قبل أن } إِنِّي َألجُِد رِيحَ ُيوُسفَ { : فمن مثَّ قال 
  .يأتيه البشُري 

قوب من هذه املسافة البعيدة أمر مناقض للعادة فكان ذلك معجزة ، ولكن ملن واعلم أنَّ وصول تلك الرائحة إىل يع
منهما؟ واألقرب أنَّها ليعقوب حيثُ أخربوه عنه ، ونسبوه إىل ما ال ينبغي؛ فظهر األمر كما قال؛ فكانت معجزة لهُ 

.  
وقت الروح والفرج من املكانِ  إنَّ اهللا تعاىل أوصل ريح يوسف عند انقضاء مدَّة احملنة وجميء: قال أهل املعاين 

البعيِد ، ومنع من وصولِ خربه إليه مع قرب إحدى البلدين من األخرى يف مدَّة مثانني سنة ، وذلك يدلُّ على أنَّ 
أشم : } إِنِّي َألجُِد رِيحَ ُيوُسفَ { : كلَّ سهلٍ فهو يف زمنِ احملنِة صعٌب ، وكلَّ صعبٍ يف زمنِ اإلقبال سهلٌ ، ومعىن 

  .عبَّر عنه بالوجود؛ ألنه وجدان له حباسة الشَّمِّ ، و
: [ قال الشاعر . أفدسُت رأيه ورددته : فنَّدت فالناً ، أي : اإلفساُد ، يقال : التَّفنيُد } لَْوالَ أَن ُتفَنِّدُوِن { : قوله 

  ]البسيط 
  َمْرُدوِدفَلْيَس َما فَاَت ِمْن بِ... ب َيا َصاحيبَّ َدَعا لَوِْمي وَتفْنِيِدي ٣١٥٠

  ]الطويل : [ أفَْنَد الدَّهُر فالناً؛ قال الشاعر : ومنه 
  إذَا كُلَِّف اإلفْناَد بالنَّاسِ أفَْندا... دَِ الدَّْهرُ َيفَْعلُ ما أرَاد فإنَُّه  ٣١٥١
  ]البسيط : [ الفساُد؛ قال النابغة : والفََنُد 
  ي البَريِّيِة فاْحُدْدَها عنِ الفَنِدقُْم ِف... إالَّ ُسلْيمان إذْ قَالَ اإللُه لَُه  ٣١٥٢
عجُوٌز ُمفنَّدة؛ ألنَّها مل تكن يف شبيبتها ذات رأي فتفنَّد يف كربها : شَْيٌخ مفنٌَّد ، وال يقال : يقالُ « : مشراخ : والفِْنُد 

  .» وهو غريٌب 
  .ألخربتكم : قديره لَصدَّقُْتمونِي وجيوز أن يكون ت: االمتناعية حمذوٌف ، تقديره » لَْوالَ « وجواب 

  .» إذا اْنَحرَف ، وتغيَّر َعقْلُه ، وفند إذا جهل ونسب ذلك إليه : أفَْنَد الرَّجلُ « : قال ابُن األنبارّي 
  .إذا كثر كالٌم الرَّجلِ من خرٍف فهو الفََند والتَّفنيد : وعن األصمعيِّ قال 

  فصل



: َتْجهلُون ، وقال الضحاك : عن ابن عبَّاس رضي اهللا عنه تسفهون ، و» لَْوالَ أن ُتفنُِّدون « : قال املفسرون 
  .شَْيٌخ كبٌري قد خرَف ، وذهب عقلُه : َتْهَرُمون ، تقولون 

  .أي يف ذهاب عن طريق الصَّواب } إِنَّكَ لَِفي َضالَِلكَ القدمي { يعين أوالد أوالده : » قَالُوا « 
  .من ُحبِّ يوسف ال تنساه وقال ابن عبَّاس ، وابن زيٍد ، لفي خطئك املاضي 

إنَّك يف شقائك القدمي مبا ُتكَابُد من األحزان على : شقاء الدُّنيا ، أي : وقال مقتالٌ الضَّاللُ هنا الشَّقاُء ، يعين 
  .يوسف 

نيب مل جيز قوهلا ل] غليظة [ لقد قالوا كلمة : لفي حُبِّك القدمي ال تنساه ، وال تذهل عنه ، قال قتادة : وقال قتادة 
  .اهللا عليه الصالة والسالم 

وهو املبِّر ، يف موضع } فَلَمَّآ أَن َجآَء البشري { . إنَّما خاطبوه بذلك ، العتقادهم أنَّ يوسف قد َماَت : وقال احلسن 
  :قوالن » أنْ « : 

َهَب َعْن إِْبَراهِيَم الروع فَلَمَّا ذَ{ : ال حملَّ هلا من اإلعراب ، فقد تذكَّر تارة كما هنا ، وقد حتذف كقوله : أحدمها 
  ] . ٧٤: هود [ } 

ظهر على البشري؛ فأضمر : فلمَّا ظهر أن جاء البشر أي : هي يف موضع رفعٍ بفعلٍ تقديره : قال البصريُّون : والثاين 
  .الرَّافع 

إنَّ يوسف أكلُه الذِّئُب ، :  أنا ذهبُت بالقميص ُملطَّخاً بالدَّم ، وقلت: وقال مجهوُر املفسِّريين البشُري هو يهوذا قال 
  .البشُري مالُك بُن ُدْعرٍ : فأذهب اليوم بقميصه ، وأخربه أنه حي فأفرحُه كما أحزنته ، وقيل 

  :وجهان » َبِصرياً « هو ضمري يعقوب ويف : الظَّاهُر أنَّ الفاعل هو ضمري البشري ، وقيل » ألقاُه « : قوله 
  .حلال يرجع يف هذا ا: حال ، أي : أحدمها 
  .» ظَُرَف « من » ظَرِيف « من بُصر بالشيء ك » َبِصرياً « أنَّه خربها؛ ألنَّها مبعىن صار عند بعضهم ، و : والثاين 
انقالُب الشَّيء : وفيه داللة على أنَّه مل يذهب بصره بالكلِّية ومعىن االرتداد » َعِليم « هو مثالُ مبالغٍة ، ك : وقيل 

  .إىل حالٍ كان عليها 
  .طالت النَّخلة واهللا أطاهلا : أي صيَّرُه اُهللا بصرياً ، كما يقال } فارتد َبِصرياً { : وقوله 

  .إنه كان قد عمي بالكلية ، فجعله اهللاُ بصرياً يف هذا الوقت : قال بعضهم 
حبياةِ وقال آخرونك بل كان ضعف بصره من كثرة البكاِء واحلزن ، فلمَّا ألقوا القميص على وجهه ، وبشَّره 

يوسف عليه الصالة والسالم عظم فرحه وانشرح صدرُه وزالت أحزانه فعند ذلك قَوي بصره ، وعادت قُوَّته بعد 
من حياة يوسف من جهة رُؤَياه ، وهو أنَّ اهللا } أَلَْم أَقُلْ لَّكُْم إين أَْعلَُم ِمَن اهللا َما الَ َتْعلَُمونَ { : الضَّعف ، وقال 

: يوسف [ } قَالَ إِنََّمآ أَْشكُو َبثِّي َوُحزْنِي إِلَى اهللا َوأَْعلَُم ِمَن اهللا َما الَ َتْعلَُمونَ { : رةٌ إىل قوله جيمع بيننا ، وهو إشا
٨٦ . [  

على : ما أصنُع بامللك ، على أي دين تركته؟ قال : إنَّه ملُك مصر ، قال : كيف حاله؟ قال : روي أنَّه قال للبشري 
قَالُواْ ياأبانا استغفر لََنا ذُنُوبََنآ إِنَّا { مثَّ إن أوالد يعقوب أخذوا يعتذرون ، و . آلن متَّت النِّعمة ا: دين اإلسالم ، قال 

  .فوعدهم بأنه يستغفر هلم } كُنَّا َخاِطِئَني قَالَ َسْوَف أَْسَتْغِفُر لَكُمْ ريب 



هل من { : حر ، وهو الوقت الذي يقول اهللا فيه أخَّر االستغفار هلم إىل وقِت السَّ: قال ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنهما 
  .} داع فأستجيب له 

أنَّه أخَّر االستغفار إىل ليلة اجلمعة؛ ألنَّها أوفق األوقات لرجاِء : وروي عن ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما رواية أخرى 
  .اإلجابة 

  .تَّوبة أم ال؟ أخَّر االستغفار ليعلم هل تابوا حقيقة أم ال؟ وهل أخلصوا يف ال: وقيل 
  .أي أداوم على االستغفار يف املستقبل } َسْوَف أَْسَتْغِفُر لَكُْم { : استغفر هلم يف احلالِ ، ومعىن : وقيل 

  .أنه كان يستغفر هلم يف كلِّ ليلِة مجعٍة يف نّيق وعشرين سنة : وروي 
لياتوا بيعقوب وأهله وولده ، فخرجوا  روي أنَّ يوسف بعث مع البشري إىل يعقوب مائيت راحلة ، وجهازاً كثراً ،

وهم اثنان وسبعون ما بني رجل وامرأة ، فلمَّا دنا من مصر كلَّم يوسف امللك الذي فوقه ، فخرج يوسف ، وامللك 
يف أربعة آالف من اجلُنِد ، وركب أهل مصر معهما فتلقوا يقعوب ، وهو يتوكأ على يهوذا ماشياً؛ فنظر إىل اجلبل ، 

ال هذا ابُنك يوسُف ، فلمَّا تدانيا ذهب يوسف يبدأ بالسَّالم : هذا فرعون مصر؟ قال : يا يهوذا : فقالوا وإىل الناس 
  .السَّالم عليك : ال حّتى يبدأ يعقوب بالسالم ، فقال يعقوب : ، فقال جربيل عليه السالم 

واحد منهما صاحبه وبكيا ، فقال ملا التقَى يعقوب ويوسف صلوات اهللا وسالمه عليهما عانق لك : قال الثوريُّ 
بلى يا بَُنّي ، ولكن خشيت أن : بكيت عليَّ حىت ذهب بصرك ، أمل علم أنَّ القيامة جتمعنا؟ قال ! يا أبِت: يوسف 

  .تسلب دينك ، فيحال بيين وبينك 
واملقاتلون دخل يعقوب وولده مصر ، وهم اثنان وسبعون ما بني رجل ، وامرأة ، وخرجوا منها مع موسى ، : قيل 

  .ستمائة ألف ومخسمائة وبضع وسبعون رجالً يوى الصبيان والشيوخ 

َوَرفََع أَبََوْيِه َعلَى الْعَْرشِ َوَخرُّوا ) ٩٩(فَلَمَّا َدَخلُوا َعلَى ُيوُسَف آَوى إِلَْيهِ أَبََوْيِه َوقَالَ اْدُخلُوا ِمْصَر إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِني 
نِ َوَجاءَ ا أََبِت َهذَا َتأْوِيلُ ُرْؤيَاَي ِمْن قَْبلُ قَْد َجَعلََها رَبِّي َحقًّا َوقَْد أَْحَسَن بِي إِذْ أَخَْرجَنِي ِمَن السِّْجلَُه ُسجًَّدا َوقَالَ َي

) ١٠٠(إِنَُّه ُهَو الَْعِليُم الَْحكِيُم  بِكُْم ِمَن الَْبْدوِ ِمْن بَْعِد أَنْ نََزغَ الشَّيْطَانُ َبيْنِي َوَبْيَن إِْخوَِتي إِنَّ َربِّي لَِطيٌف ِلَما َيَشاُء
يِّي ِفي الدُّنَْيا َوالْآِخَرةِ َربِّ قَْد آتَْيَتنِي ِمَن الُْملِْك َوَعلَّْمَتنِي ِمْن َتأْوِيلِ الْأََحاِديِث فَاِطَر السََّماَواِت َوالْأَْرضِ أَْنَت َوِل

  ) ١٠١(َتَوفَّنِي ُمْسِلًما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّاِلِحَني 

وكانت أمه » ليَّا « أبوه خالته : اآلية قال أكثر املفسرين املراد } فَلَمَّا َدَخلُواْ على ُيوُسَف آوى إِلَْيِه أَبََوْيِه { : قوله 
  .أبوه وأمه ، وكانت حية : قد ماتت يف نفاسها بنيامني وقال احلسُن 

  .صر حتَّى سجدت له حتقيقاً لرؤيا يوسف أنَّ اهللا تعاىل أحَيا أّمه حتَّى جاءت مع يعقوب إىل م: وروي 
: البقرة [ } إهلك وإله آبَاِئكَ إِبَْراهِيَم َوإِْسَماعِيلَ وَإِْسَحاقَ { : إن اخلالة أم كما أنَّ العم أٌب ، قال تعاىل : وقيل 
  .ضمهما إليه ، واعتنقهما } آوى إِلَْيِه أَبََوْيِه { ، ومعىن ]  ١٣٣

  .عليه قبل دخوهلم مصر؟  ما معىن دخوهلما: فإن قيل 
ادخلوا ِمْصَر { : أنَُّه حني استقبلهم أنزهلم يف خيمة ، أو بيت هناك ، فدخلوا عليه وضم إليه أبويه وقال : فاجلواب 

  .أقيموا هبا آمنني ، مسَّى اإلقامة دخوالً؛ القتران أحدمها باآلخر : ، أي } إِن َشآَء اهللا آِمنَِني 
  :تثناء قوالن قال السديُّ يف هذا االس

لََتْدُخلُنَّ { : ادخلوا مصر آمنني إن شاء اهللا ، كقوله تعاىل : أنه عائٌد إىل األمن إىل الدخول ، واملعىن : األول 



  ] . ٢٧: الفتح [ } املسجد احلرام إِن َشآَء اهللا آِمنِنيَ 
  .إنَّه عائٌد إىل الدُّخول كما تقدَّم : وقيل 
آل عمران [ } َوأَنُْتُم اَألْعلَْونَ إِنْ كُْنُتْم مُّْؤِمنَِني { : إ ن شاء اهللا ، كقوله : يريُد » إذْ  «: هنا مبعىن » إنْ « : وقيل 

  .إذ كنتم مؤمنني : أي ]  ١٣٩: 
أي على أنفسكم ، وأموالكم ، وأهليكم ال ختافون أحداً ، وكان فيما سلف خيافون ملك » آِمنَني « : ومعىن قوله 

  .من القحِط والّشدة وقيل آمنني من أن يضرهم يوسف باجلرم السالف آمنني : مصر ، وقيل 
السَّريرُ : العرُش : قال أهل اللغة } َعلَى العرش { أباه وأمه أو خالته : من باب التَّغليب ، يريد } َوَرفََع أََبَوْيِه { 

  ] . ٢٣: النمل [ } َولََها عَْرٌش َعِظيٌم { : الرَّفيُع ، قال تعاىل 
  .حال » ُسجَّداً « هو النقل إىل العلو ، و :  والرفع

  .» حال مقدرةٌ؛ ألنَّ السجود يكن بعد اخلُرُورِ « : قال أبو البقاء 
وقضى رَبَُّك أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِيَّاهُ { : إن يعقوب عليه السالم ، كان أبا يوسف فحقُّه عظيم ، قال تعاىل : فإن قيل 

والشاب [ فإنَّه كان شيخاً كبرياً : فقرون حق الوالدين حبق نفسه ، وأيضاً ]  ٢٣: سراء اإل[ } وبالوالدين إِْحسَاناً 
كان من أكابر األنبياء ، ويوسف ، وإن كان نبياً إال أن يعقوب كان أعلى حاالً : جيُب عليه تعظيم الشيخ وأيضاً ] 

  .منه 
جد يوسف ، واجتماع هذه اجلهات الكثريةِ  فإن جّد يعقوب ، واجتهاده يف تكثري الطّاعات أكثر من: وأيضاً 

  .يوجب املبالغة يف خدمة يعقوب ، فكيف استجاز يوسف أن يسجد له يعقوب؟ 
  :فاجلواب من و جوه 

أنَّ املراد هبذه اآلية أهنم خرُّوا سجداً ألجل وجدانه ، فكيون سجود شكر هللا : روى عطاٌء عن ابن عبَّاسٍ : األول 
  .} َوَرفََع أََبَوْيِه َعلَى العرش َوَخرُّواْ لَُه ُسجََّداً { : ، ويدلُّ عليه قوله تعاىل  تعاىل ألجل وجدانه يوسف

وذلك يشعر بأهم صعدوا على السرير ، مثَّ سجدوا هللا ، ولو أهنم سجدوا ليوسف لسجدوا له قل الصُّعود على 
  .السَّرير؛ ألنَّ ذلك أدخل يف التَّواضع 

  ] . ١٠٠: يوسف [ } ياأبت هذا َتأْوِيلُ ُرْؤيَاَي ِمن قَْبلُ { :  يطابق قوله هذا التَّأويلُ ال: فإن قيل 
: قيل ]  ٤: يوسف [ } إِنِّي رَأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكَباً والشمس والقمر َرأَْيُتُهمْ ِلي سَاجِِديَن { : واملراد منه قوله 

  .ا احتمل هذا سقط السؤال معناه ألجلي ، لطلب مصلحيت ، وللسعي يف إعالء منصيب ، وإذ
  .إهنم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا هللا شكراً لنعمته : أن يقال : الثاين 

  ]البسيط : [ صليُت إىل الكعبة؛ قال حسَّانُ رمحه اهللا : صليت للكعبة كما يقال : وهذا تأويلٌ حسٌن ، فإنه يقال 
  النَّاس باآلثَارِ والسُّنَنِوأعَْرَف ... ألَْيَس أوَّل من َصلَّى ِلقْبلِتكُْم  ٣١٥٣

  .سجد ِللِْقْبلِة : فالنٌ صلَّى للقلبِة ، فكذلك جيوز أن يقال : فدلَّ على أنَّه جيوز أن يقال 
  .أي جعلوه كالقبلة مثَّ سجدوا هللا شكراً لنعمة وجدانه } َوَخرُّواْ لَُه ُسجََّداً { : وقوله 

  ]طويل ال: [ التَّواضع يسمى سجوداًح كقوله : الثالث 
  َتَرى األكَْم ِفيَها ُسجَّداً للحََوافِرِ. ...  ٣١٥٤

واخلرور مشعر باإلتيان بالسُّجود على أكمل } َوَخرُّواْ لَُه ُسجََّداً { : فاملراد هنا التَّواضُع ، وهذا يشكلُ بقوله تعاىل 
  .الوجوه 



: يعىن ]  ٧٣: الفرقان [ } واْ َعلَْيَها ُصّماً َوُعْمَياناً لَْم َيِخرُّ{ : بأنَّ اخلرور يعين به املرور فقط ، قال تعاىل : وأجيب 
  .مل ميروا 
عائد إىل إخوته وإىل سائر من كان يدخل عليه ألجل } َوَخرُّواْ لَُه ُسجََّداً { : أن يقال الضمري يف قوله : الرابع 

  .اإلخوةُ وسائر الدَّاخلني ، فخروا له ساجدين ورفع أبويه على العرش مبالغة يف تعظيمها ، وأمَّا : التَّهنئِة ، والتقدير 
  .} ياأبت هذا َتأْوِيلُ ُرْؤيَاَي ِمن قَْبلُ { : هذا ال يالئم قوله : فإن قيل 
أن يعترب الرُّيؤيا ال جيب أن يكون مطابقاً للرُّؤيا حبسب الصُّورِة ، والصِّفة من كُلِّ الوجوه ، فسجودُ : فاجلواب 

ر معرب بتعظيم األكابر من النَّاس وال شك أنَّ ذهاب يعقوب من كنعان مع أوالده إىل الكواكب والشَّمس والقم
مصر هناية التعظيم له ، فكفى هذا القدر من صَّحة الرُّؤيا ، فأمَّا كون التَّعبري مساوياً يف الصُّورِة والصِّفة ، فلم 

  .يوجبه أحد من العقالِء 
حية يف ذلك الوقت ، كان هو السُّجوُد وكان مقصودهم من السجود تعظيمه ، لعلَّ الفعل الدَّال على التَّ: اخلامس 

  .مثَّ نسخ ذلك يف شرعنا 
وهذا بعيد؛ ألنَّ املبالغة يف التَّعظيم كانت أليق بيوسف منها بيعقوب ، فلو كان األمر كما قلتم ، لكان من اجلواب 

  .أن يسجد يوسف ليعقوب عليه الصالة والسالم 
إخوته محلتهم األنفة ، واالستعالُء على أالّ يسجدو له على سبيل التَّواضع ، وعلم يعقوب أهنم إن مل  لعلَّ: السادس 

يفعلوا ذلك لصار ذلك سبباً لثوران النَّفس ، وظهور األحقاد القدمية بعد كُمونِها ، فيعقوب عليه الصالة والسالم 
قدُّم يف الدِّين ، والعلم ، والنبوة فعل ذلك السُّجود حتَّى مع جاللته وعظم قدره بسبب األوبة والشَّيخوخة ، والتَّ

  .تصري مشاهدهتم لذلك سبباً لزوال تلك األنفة ، والنفرة عن قلوهبم 
كما أمر املالئكة بالسجود آلدم [ لعلَّ اهللا تعاىل أمر يعقوب بتلك السَّجدة حلكمة خفية ال يعلمها إال هو : السابع 

، ويوسف ما كان راضياً بذلك يف قلبه إال أنَّه ملا علم أنَّ اهللا ] حلكمة ال يعلمها إال هو صلوات اهللا وسالمه عليه 
  .أمره بذلك سكت 

َوقَالَ ياأبت هذا َتأْوِيلُ رُْؤَياَي ِمن قَْبلُ قَْد َجَعلََها َربِّي َحقّاً { : مث إنَّ يوسف عليه الصالة والسالم ملا رأى هذه احلالة 
  .وهاذ يقّوي اجلواب السَّابع ]  ٤: يوسف [ } نِّي رَأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكَباً إِ{ : ، وهي قوله } 

أنَّه ال يليق مبثلك على حالتك ، يف العلم ، والدين ، والنبوة أن تسجد لولدك إال أنَّ هذا أمر أمرت به ، : واملعىن 
سالم ذبح ولده كان سبباً لوجوب ذلك الذبح عليه يف وأن رؤيا األنبياء حقٌّ ، كما أنَّ رؤيا إبراهيم عليه الصالة وال

  .اليقظِة ، لذلك صارت هذه الرُّؤيا اليت رآها يوسف سبباً لوجوب السُّجوِد على يعقوب 
« : أي تأويل رؤياي يف ذلك الوقت وجيوز أن يكون العامل فيه » ُرؤيَاَي « جيوز أن يتعلق ب } ِمن قَْبلُ { : قوله 

قاله أبو » ُرؤَيايَ « : تَّأويل كان من حني وقوعها هكذا واآلن ظهر له ، وجيوز أن يكون حاالً من ؛ ألن ال» تأوِيلُ 
  .البقاء 

  .وقد تقدَّم أنَّ املقطوع عن اإلضافة ال يقع حاالً 
  :ه وجو» َحقًّا « ، وجيوز أن تكون مستأنفة ويف » ُرؤيَاَي « : حال من } قَْد َجَعلََها َربِّي حَقّاً { : قوله 

  .أنه حال : أحدها 
  .أنه مفعول ثاٍن : والثاين 

  .حقَّقها ريب حقاً جبعله : أنه مصدر مؤكد لفعل من حيث املعىن ، أي : والثالث 



القصص [ } وَأَْحِسن كََمآ أَْحَسَن اهللا إِلَْيكَ { : أصله أن يتعدَّى بإىل ، قال تعاىل » أْحسَن » « أْحسَن بِي « : قوله 
: [ وقول كثري عزَّة } وبالوالدين إِْحَساناً { : متعّدياً بالباِء ، كقوله تعاىل » لَطَف « : ضمن معىن  :فقيل ]  ٧٧: 

  ]الطويل 
  لَدْيَنا وال َمقْليَّةً إنْ َتقلَِّت... أِسيِئي بَِنا ، أو أْحِسنِي ال َملُومةً  ٣١٥٥

: أحسن صنعه بِى ، ف : تقديره . ملفعول حمذوف ا: وقيل » إىل « هي مبعىن : بل يتعدى هبا أيضاً ، وقيل : وقيل 
  .متعلقة بذلك احملذوف ، وهو تقدير أيب البقاِء » يب « 

  .وفيه نظٌر؛ من حيث حذف املصدر ، وإبقاء معموله ، وهو ممنوع عند البصريني 
  .ُم ، أو املصدر احملذوف ، قاله أبو البقاء وفيه النظر املتقدِّ» أْحَسَن « منصوب ب » إذْ « و 

  .إذ سكن البادية : ضد احلضارة ، وهو من الظُّهورِ ، َبَدا َيْبدُوا : والَبْدُو 
  .ختلقنا بأخالق البدويني : أي » إذَا َبدْوَنا َجفْوَنا « : يروى عن عمر رضي اهللا عنه 

ْدواً ، مث مسي املكان البدو بسيطٌ من األرض يظهُر فيه الشخص من بعيٍد ، أصله من َبَدا َيْبدُوا َب: قال الواحديُّ 
  .َبْدٌو وَحَضرن وكان يعقوب وولده بأرض كعنان أهل مواشٍ وبريٍَّة : : باسم املصدر ، ويقال 

ومنها قدم على يوسف ، وهبا مسجد ] كان يعقوب قد حتوَّل إىل بدا وسكنها : [ وقال ابن عبَّاس رضي اهللا عنه 
  .حتت جبلها 

بني شعيب عليه السالم وبدا ، ومها موضعان ذكرمها مجيعاً : معروف ، ياقل  اسم موضع» بدا « قال ابن األنباري 
  ]الطويل : [ كثٌري 

  إيلَّ وأْوطَانِي بِالٌد سِواُهمَا... وأْنِت الَِّتي َحبَّْبتِ َشْعباً إىل َبَدا  ٣١٥٦
ُم بدواً إذا أتوا َبَدا ، كما يقال َبَدا القَْو: قصد هذا املوضع الذي يقال له بدا ، يقال : والبدو على هذا القول معناه 

وجاء بكم من قصد بدا ، وعلى هذا القول كان يعقوب ، : غَاَر القوم غَْوراً ، إذا أتوا الغُْور ، وكان معىن اآلية : 
  .وولده حضريِّني ، ألن البدو مل يرد به البادية لكن عين به قصد بدا 

  فصل
} إِنِّي رَأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكَباً { : وهو قوله } اَي ِمن قَْبلُ قَْد َجَعلََها َربِّي َحقّاً ياأبت هذا َتأْوِيلُ رُْؤَي{ اعلم أن قوله 

ومل يقل من اجلُّب مع كونه أشّد من } إِذْ أَخَْرجَنِي ِمَن السجن { أنعم عليَّ } َوقَْد أَْحَسَن يب { ، ]  ٤: يوسف [ 
ولو ذكر ]  ٩٢: يوسف [ } الَ َتثَْريَب َعلَْيكُمُ اليوم { : عدما قال السجن استعماالً للكرم كيال ختجل إخوته ب

اجلّب كان تثريباً هلم؛ وألن نعمة اهللا عليه يف أخراجه من السجن أعظم؛ ألنَّه بعد اخلروج من اجلُبّ صار إىل 
سبب هتمة املراة ، وملا العبودية والرق وبعد اخلروج من السجن صار امللك وألنه ملا خرج من اجلُب وقع يف املضار ب

  .خرج من السِّجن ، وصل إىل أبيه وإخوته وزالت عنه التُّهمة 
النِّعمة يف إخراجه من السجن أعظم؛ ألنَّ دخوله يف السجن كان بسبب ذنب َهمَّ به ، وهيا « : وقال الواحديُّ 

يف حّق غريه إال أنه كان سبباً ينبغي أن حيمل على ميل الطبع ، ورغبة النَّفس ، وهذا وإن كان يف حمل العفو 
  .» للمؤاخذة يف حقه؛ ألنَّ حسناِت األبرار سيئاتُ املقربني 

وجميئهم ] اهللا تعاىل [ فصل دلَّت هذه اآلية على أنَّ فعل العبد خلق اهللا تعاىل ؛ ألنَّه أضاف إخراجه من السجن إىل 
فإن محلوه على أن املراد أن ذلك إنَّما حصل بإقدار اهللا  من البدو إليه ، وهذا صريٌح يف أن فعل العبد فعل اهللا تعاىل

  .، وتدبريه ، فذلك عدولٌ عن الظَّاهر 



أفسد وأغوى ، وأصله من نََزغَ الرَّاكض الدَّابة محلها على اجلَْري إذا خنسها } ِمن َبْعِد أَن نَّزغَ الشيطان { : مث قال 
.  

على ُبطالنِ اجلرب قالوا ألنه تعاىل ، أخرب عن يوسف ت : حاق هبذه اآلية احتجَّ اجلبائيُّ ، الكعيبُّ ، والقاضي أبو إس
عليه الصالة والسالم أنه أضاف اإلحسان إىل اهللا تعاىل وأضاف النَّْزغَ إىل الشِّيطان ، ولو كان ذلك أيضاً من الرحن 

  .، لوجب أن ال ينسب إال إليه كما يف النعمة 
الشيطان جماز؛ ألنَّ عندكم الشِّيطان ال يتمكنَّن من الكالم اخلفّي ، كما أخرب اهللا  أنَّ إضافة هذا القول إىل: اجلواب 

  }َوَما كَانَ ِلَي َعلَْيكُْم مِّن ُسلْطَاٍن إِالَّ أَن َدَعوُْتكُْم فاستجبتم ِلي { : عنه ، فقال 

فإن كان : لك ، وأيضاً فظاهر القرآن يقتضي إضافة هذا الفعل إىل الشيطان مع أنه ليس كذ]  ٢٢: إبراهيم [ 
إقدام املرِء على املعصية بسبب الشِّيطان ، فإقدام الشيطان على املعصية إن كان بسبب شيطان آخر؛ لزم التسلسل 

وهو حمالٌ ، وإن مل يكن بسبب شيطان آخر ، فليقل مثله يف حق اإلنسان ، فثبت أن إقدام املرء على اجلهل والفسق 
ألن أحداً ال مييل طبعه إىل اختيار اجلهل الفسق الذي يوجب وقوعه يف الذَّم يف  بسب الشيطان وليس بسبب نفسه

الدُّنيا ، وعذاب اآلخرة وملا كان وقوعه يف الكفر ، والفسق ال بد له من موقع ، وقد بطل القسمان مل يبق إال أن 
وهذا صريٌح يف أنَّ } بِكُْم مَِّن البدو  أَخَْرجَنِي ِمَن السجن َوَجآَء{ : ذلك من اهللا تعاىل ويؤيد ذلك قوله : يقال 

  .الكل من اهللا تعاىل 
أصله أن يتعدَّى بالباء ، وإنَّما يتعدى بلالَّم لتضمنه معىن مدبر ، » لطيف « } إِنَّ رَبِّي لَِطيفٌ لَِّما َيَشآُء { : مث قال 

  .أنت بلطفك ملا تشاُء : أي 
  .الذي يوصل اإلحسان إىل غريه بالرفق : يشاء ، وحقيقته أللُّطِف مبن : أنه ذو لطف ملا يشاء ، وقيل : واملعىن 
أن اجتماع يوسف ، وإخوته مع اُأللِْف ، واحملبَّة ، وطيب العيشِ ، وفراغ البال كان يف غاية البُعِد عن : واملعىن 

ِة البعِد عن احلصولِ العقول ، إال أنه تعاىل لطيٌف ، فإذا أراد حصول شيٍء سهل أسبابه ، فحصل ، وإن كان يف غاي
.  

يعين أنَّ كونه لطيفاً يف أفعاله إنَّما كان ألنه عليم جبميع االعتبارات املمكنة اليت ال هناية هلا } إِنَُّه ُهَو العليم احلكيم { 
  .، فيكون عاملاً بالوجه الذي يسهل حتصيل ذلك الصعب 

  فصل
أربعون : سبعون ، وقال األكثرون : مثانون سنة ، وقيل : قيل ف. اختلفوا يف مقدار الوقت ما بني الرُّؤيا واجتماعهم 

مثاين عشرة سنة وبقي يف العبودية ، : وقيل . إنَّ تأويل الرُّؤيا إنَّما صحَّت بعد أربعني سنة : ، ولذلك يقولون 
أقام يعقوبُ  :وقال . وامللك ، والسجن مثانني سنة ، مثَّ وصل إليه أقاربه ، وعاش بعد ذلك ثالثاً وعشرين سنة 

مبصر عند يوسف أربعاً وعشرين سنة ، مث مات مبصر ، فلما حضرته الوفاة أوصى ابنه يوسف أن حيمل جسده حىت 
  .يدفن عد أبيه إسحاق ، ففعل يوسف ومضى به حتَّى دفنه بالشَّام ، مث رجع إىل مصر 

ذلك يوم مات عيُصو ، فدفنا يف قربٍ  نُقل يعقوب يف تابوت من ساج إىل بيت املقدس فوافق: قال سعيد بن جبريٍ 
واحٍد ، وكانا ولدا يف بطنٍ واحٍد ، وكان عمرمها مائة وسبعة وأربعني سنة ، وعاش يوسف بعد ذلك عشرين سنة ، 

ستني سنة ومات وهو ابن مائة عشرين سنة ، ويف التوراة مائة وعشرين ، وولد له إفرائيم ، وميشا وولد : وقيل 
ي ، ويوشع فىت موسى عليه الصالة والسالم ورمحة امرأة أيوب عليه الصالة والسالم وأنه متىن إلفرائيم نو ، والو

ما متنَّاه نيبُّ قبله ، وال بعده فتوفَّاه اهللا طيباً طاهراً ، فتخاصم أهل مصر يف دفنه كل أحد حيبُّ أن : وقيل . املوت 



ن مرمر ، وجيعلوه فيه ، ويدفنوه يف النِّيل ليمر املاء عليه ، يدفنه يف حملتهم ، فرأوا أن األصلح أن يعمل له صندوقاً م
  .ويصل إىل مصر ، وبقي هناك إىل أن بعث موسى عليه الصالة والسالم ، فأخرج عظمه من مصر ، ودفنه عند أبيه 

وحركة ابُن عطية . فيهما  بغري ياء) آتينت وعملنت : ( اآلية قرأ عبد اهللا } َربِّ قَْد آَتْيتَنِي ِمَن امللك { : قوله تعاىل 
للتبعيض » ِمْن َتأويلِ « : ، ويف » ِمَن املُلِْك « يف » ِمن « بغري ألف بعد اهلمزة ، و » أَتْيَتنِي « أن أبا ذر قرأك 

لبيان اجلنس ، وهذان : وقيل . زائدة : وقيل . عظيماً من امللك ، فهي صفة لذلك احملذوف : واملفعول حمذوف أي 
وجيوز أن يكون بدالً أو بياناً ، أو منصوباً بإضمار أعين أو » ربِّ « جيوز أن يكون نعتاً ل » فَاِطَر  «و . بعيدان 

  .نداء ثانياً 
  فصل

رب قد { : ملا مجع اهللا مشل يوسف عليه الصالة والسالم َعِلَم أنَّ نعيم الدُّنيا ال يدوم فسأل اهللا حسن العاقبة ، فقال 
َوَعلَّْمَتنِي ِمن َتأْوِيلِ { . ملك مصر ، وامللك اتساع املقدور ملن له السياسة ، والتدبري يعين } ءاتيتين من امللك 

  .يعين تعبري الرؤيا } األحاديث 
خالقهما قال ابن عبَّاس رضي اهللا : يا فاطر السموات واألرض ، أي : يعين } فَاِطَر السماوات واألرض { : قوله 

أنا فَطرتََها وأنا ابْتدأت : اطر حىت احتكم إيلَّ اعرابيان يف بئر ، فقال أحدمها ما كنت أدري ما معىن الف: عنهما 
  .َحفْرَها 

فطرت ناُب البعري ، إذا بدا ، وفطرتُ الَشيء ، فانفطر ، إذا َشقَقْتُه : الشَّقُّ ، يقال : أصلُ الفَطْر : وقل أهلُ اللغة 
  .الورق ، إذا تصدَّعْت ، فانشقَّ ، وتفطَّرِت األرض بالنَّبات والشَّجر ب

هذا أصله يف اللغة ، مثَّ صارت عبارة عن اإلجياد؛ ألنَّ ذلك الشيء يف حال عدمه كأنَّه يف ظلمة وخفاٍء ، فلمَّا دخل 
  .يف الوجود ، صار كأنَّه انشقَّ ، وخرج ذلك الشيء منه 

  .ماً ، وأحلقني بالصاحلني يريد بآبائي النبيني اقبضين إليك مسل: أي } َتَوفَّنِي ُمْسِلماً َوأَلِْحقْنِي بالصاحلني { 
  .مل يسأل نيبٌّ من األنبياء املوت إال يوسف ، وبه قال مجاعة من املفسرين : قال قتادة 

  .إذا تَوفَّْيتين ، فتوفَّين على اإلسالم : يريد : وقال ابن عباس رضي اهللا عنه يف رواية عطاء 
  فصل

افعل يا َمنْ : كأنَّه يقول : على أنَّ اإلميان من اهللا؛ ألنَّه لو كان من العبد ، لكان تقديره  }َتَوفَّنِي ُمْسِلماً { دل قوله 
  .ال َيفَْعل 

إذا : افعل مع أنَّك لست فاعالً؟ فيقال هلم : إذا كان الفعل من اهللا ، فكيف جيوُز أن يقال للعبد : قالت املعتزلة 
  .ن اهللا ، فكيف يطلب ذلك من اهللا تعاىل كان حتصيل اإلميان ، وابقاؤه من العبد ال م

أطلب اللُّطف يف اإلقامة على اإلسالم إىل أن أموت عليه ، وهذا اجلواب ضعيٌف ، : معناه : قال اجلبائي والكعيب 
فكُلّ ما كان يف مقدور اهللا من : ألن السؤال وقع عن اإلسالم ، فحمله على اللطف عدول عن الظاهر ، وأيضاً 

  .د فعله ، كان طلبه من اهللا حماالً اإللطاف ، فق

األنبياء عليهم الصالة والسالم يعلمون أنَّهم ميوتون ال حمالة على اإلسالم ، فكان هذا الدُّعاء طلباً : فإن قيل 
  .لتحصيل احلاصل ، وأنَّه ال جيوز 

اإلسالم ، ويرضى بقضاء أن يستسلم حلكم اهللا على وجه يستقرُّ قلبه على ذلك : أن كمال حال املسلم : فاجلواب 



اهللا ، وتطمئن النفس ، وينشرح الصدر يف هذا الباب ، وهذه حالةٌ زائدة عن اإلسالم الذي هو ضدُّ الكفر ، 
  .واملطلوب هاهنا هو اإلسالم هبذا املعىن 

واصل إىل إن يوسف عليه الصالة والسالم كان من أكابر األنبياء ، والصَّالح أول درجات املؤمنني؛ فال: فإن قيل 
  .الغية كيف يليق به أن يطلب البداية؟ 

إبراهيم ، وإمساعيل ، وإسحاق ، ويعقوب صلوات اهللا : » آَبائِه « يعين ب : قال ابن عبَّاس رضي اهللا عنه وغريه 
  .وسالمه عليهم أمجعني 

  .أحلقين هبم يف ثواهبم ، ودرجاهتم ، ومراتبهم : واملعىن 
َمْن شغلُه ِذكرِي َعن » : يه وسلم ، عن جربيل عليه السالم عن ربِّ العزَّة قال روي عن النيبِّ صلى اهللا عل« 

  .« َمْسألِتي أْعطَيتهُ أفضلَ ما أْعِطي السَّائلني 
فلهذا من أراد الدعاء ، ال ُبدَّ وأن يقدِّم عليه الثَّناء على اهللا تعاىل فههنا يوسف عليه الصالة والسالم ملَّا أراد الدعاء 

َربِّ قَْد آَتيَْتنِي ِمَن امللك َوَعلَّْمَتنِي ِمن َتأْوِيلِ األحاديث فَاِطَر السماوات واألرض أَنتَ { ليه الثناء ، فقال قدَّم ع
وكذلك فعل إبراهيم عليه } َتَوفَّنِي ُمْسِلماً وَأَلْحِقْنِي بالصاحلني { : مث دعا عقبه ، فقال } َوِليِّي ِفي الدنيا واآلخرة 

 ٨٢: الشعرا [ } َيْوَم الدين { : إىل قوله ]  ٧٨: الشعراء [ } الذي َخلَقَنِي فَُهَو يَْهِدينِ { : م فقال الصالة والسال
  .إىل آخر كالمه ]  ٨٣: الشعراء [ } َربِّ َهْب ِلي ُحكْماً { : فهذا ثناٌء مثَّ قال ] 

َوَما أَكْثَُر النَّاسِ َولَْو ) ١٠٢(ْيهِمْ إِذْ أَْجَمُعوا أَْمرَُهْم َوُهْم يَْمكُُرونَ ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيبِ نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما كُْنتَ لََد
َوكَأَيِّْن ِمْن آَيٍة ِفي السََّماوَاِت ) ١٠٤(َوَما َتسْأَلُُهْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ ُهَو إِلَّا ِذكٌْر ِللْعَالَِمَني ) ١٠٣(حََرْصَت بُِمْؤِمنَِني 

أَفَأَِمُنوا أَنْ ) ١٠٦(َوَما ُيْؤِمُن أَكْثَُرُهْم بِاللَِّه إِلَّا َوُهْم ُمْشرِكُونَ ) ١٠٥(َيُمرُّونَ َعلَْيَها َوُهْم َعْنَها ُمعْرُِضونَ  َوالْأَْرضِ
  ) ١٠٧(َتأْتَِيُهْم غَاِشَيةٌ ِمْن َعذَابِ اللَِّه أَْو تَأِْتيَُهُم السَّاَعةُ َبْغَتةً َوُهمْ لَا َيْشُعُرونَ 

حالٌ : » ُنوِحيِه « خربه ، و : } ِمْن أَنَْبآِء الغيب { مبتدأ و : » ذَِلَك « اآلية } ذَِلَك ِمْن أَنَْبآِء الغيب { : وله تعاىل ق
الذي ، : أن يكون موصوالً مبعىن : ، وجيوز أن يكون خرباً ثانياً ، أو حاالً من الضمري يف اخلرب ، وجوز الزخمشري 

{ ذلك الذي ذكرت من أنباء الغيب نوحيه إليك ، وما كنت يا حممَّد عند أوالد يعقوب ، : ىن وتقدَّم نظيهر ، واملع
أي عزموا على إلقاء يوسف يف اجلبِّ ، وما كنت هناك ، ذكره على وجه التَّهكُّم ، وتقدَّم } إِذْ أمجعوا أَْمَرُهمْ 

بيوسف : أي } َوُهْم َيْمكُُرونَ { : وقوله ]  ٧١:  يونس[ } فأمجعوا أَْمرَكُْم { : الكالم على هذا اللفظ عند قوله 
واملقصود من هذا إخبار عن الغينب فكيون معجزاً؛ ألنَّ حممداً صلوات اهللا وسالمه عليه مل يطالع الكتب ، ومل يتلمذْ 

 غلطٌ من غري ألحد ، ما كانت بلدته بلدة العلماء؛ فإتيانه هبذه القصَّة الطويلة ، على وجه مل يقع فيها حتريف ، وال
  .مطالعٍة ، و التعلم ، كيف ال يكون معجزاً؟ 

روي أن اليهود وقريشاً سألوا رسو اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قصَّة يوسف؛ فلما أخربهم على موافقة التَّوراة مل 
  .إهنم ال يؤمنون ، ولو حرصت على إمياهنم : يسلموا ، فحزن النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم ، فقيل 

وخربها ، وجواب مقدَّماً عليها ، فال جيوز » مََا « معترض بني } َولَوْ حََرْصَت { حال ، : } َوُهْم َيْمكُُرونَ { له قو
  .» قُْمُت لو قُمَت « : أن يقال 

: َحرِصَ َيْحَرُص حَْرصاً ، ومعىن احلَْرص : َحَرصَ َيْحرًِص حِْرصاً ، ويف لغة أخرى : » املصادر « وقال الفراء يف 
  .حالٌ : } إِالَّ َوُهْم مُّْشرِكُونَ { طلب الشيء بأقصى ما يكون من االجتهاد ، 



أي » َما « هو » إن « جعلوا خرب » ِمْن أْجرٍ « على تبليغ الرِّسالة ، والدُّعاء إىل اهللا عزَّ وجلَّ } َوَما َتسْأَلُُهْم { قوله 
  .» َني للَْعاِمل« عظة وتذكري : » إالَّ ِذكٌْر « القرآن ، : 

ال يتفكرون : } ِفي السماوات واألرض َيُمرُّونَ َعلَْيَها { عربة وداللة ، : » من آيٍة « وكم ، : » َوكَأيِّْن « : مث قال 
  .فيها وال يتعربون 

إما : أن دالئل التَّوحيد ، والعلم ، والقدرة ، واحلكمة والرمحة ال بد وأن تكون من أمور حمسوسة ، وهي : واعلم 
  .جرام الفلكيَّة ، وإما األجرام العنصرية األ

  .إما األفالك ، وإما الكواكب : أما األجرام الفلكيَّة فهي قسمان 
فأما األفالك فقد يستدل مبقاديرها املعينة على وجود الصَّانع ، وقد يستدل بكون بعضها فوق بعضه أو حتته ، وقد 

  .اختالف جهة تلك احلركات يستدلُّ حبركتها ، إمَّا بسرعة حركتها ، وإمَّا ب
وأمَّا األجرام الكوكبيَّة ، فتارة تدلُّ على وجود الصَّانع مبقاديرها ، وأجرامها ، وحركاهتا يف سرعتها وبطئها ، وتارة 

  .بألواهنا وأضوائها ، وتارة بتأثرياهتا يف حصول األضواء والظالل 
] املواليد [ ن بسائطها ، وهو الرب والبحر ، وإما مأخوذ من فإمَّا أن تكون مأخوذة م: وأما دالئل األجرام العنصرية 

  :، وهي أقسام 
  .العلويِّة كالرعد ، والربق ، والسَّحاب ، واملطر ، والثلج ، واهلواء ، وقوس قَُزح : أحدها 

  .املعادن على اختالف طابعئها وصفاهتا ، وكيفياهتا : وثانيها 
  .ورق خبصوصه النَّبات وخاصيَّة اخلشب وال: وثالثها 
  .اختالف حال احليوانت يف أشكاهلا ، وطبائعها ، وأصواهتا ، وخلقها : ورابعها 

تشريح أبدان الناس ، وتشريح القوى اإلنسانية ، وبيان املنافع احلاصلة منها ، ومن هذا الباب أيضاً : وخامسها 
ماتوا ومل يبق هلم يف الدنيا خرب . بوا البالد قصص األولني وامللوك الذين استولوا على األرض ، وقهروا العباد ، وخر

  .فلهذا ضبط أنواع هذه الدَّالئل : ، مث بقي الوزُر والعقاب عليهم ، قال ابن اخلطيب 
  فصل

صفة لآلية ، » ُميرُّون « لآلية ، فيكون » َعلَْيَها « اجلمهور على جر األرض عطفاً على السموات ، والضمري يف 
  .صف باجلر وحاالً لتخصُّصها بالو

  .حاالً منها » ُميرُّون عليها « لألرض فيكون » َعلْيَها « يعود الضمري يف : وقيل 
يكون احلال من الشيئني مجيعاً ، وهذا ال جيوز؛ إذا كان جيب : منها ومن السَّموات ، أي : وقيل : وقال أبو البقاء 

ميّرون على آياهتا ، فيعود املعىن على عود : إال أن يراد  فإهنم ال ميرُّون يف السَّماوات: عليهما ، وأيضاً : أن يقال 
التوبة [ } واهللا َوَرُسولُهُ أََحقُّ أَن ُيْرضُوُه { : الضمري لآلية ، وقد جياب عن األول بأنه من باب احلذف؛ كقوله تعاىل 

 :٦٢ . [  
: ر الفعل مبا يوافقه معىن ، أي بالنَّصب ، ووجهه أنه من باب االشتغال ، ويفسَّ» واألْرَض « : وقرأ السديُّ 

  .يطوفون األرض ، أو يسلكون األرض 
على االبتداء ، وخربه » واألْرُض « : زَْيداً مررتُ بِِه ، وقرأ عكرمة ، وعهمرو بن فايد : كقولك » ُميرُّون علَْيَها « 

  .اجلملة بعده ، والضمري يف هاتني القراءتني يعود على األرض فقط 
َولَِئن { : أنَّهم كانوا مقرِّين بوجود اإلله ، قال تعاىل : واملعىن } ْؤِمُن أَكْثَرُُهْم باهللا إِالَّ َوُهْم مُّْشرِكُونَ َوَما ُي{ قوله 



له شريكاً يف العبودية ] يُثْبُِتون [ إال أنَّهم كانوا ]  ٣٨: الزمر [ } َسأَلَْتُهْم مَّْن َخلََق السماوات واألرض لََيقُولُنَّ اهللا 
.  

لَبِّيَك اللَُّهمَّ لبَّْيَك ، « : نزلت يف تلبية املشريكن من العرب ، كانوا يقولون : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 
  .» لبَّْيكَ ال شريَك لََك إالَّ شرِيكاً هو لََك متِْلكُه وَما َملَك 

[ } يطَ بِهِْم َدَعُواْ اهللا ُمْخِلِصَني لَهُ الدين وظنوا أَنَُّهمْ أُِح{ : وعن عطاء رضي اهللا عنه هذا يف الدعاء ، قال تعاىل 
  ] . ٦٥: العنكبوت [ } فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الرب إِذَا ُهمْ ُيْشرِكُونَ { ]  ٢٢: يونس 

اهللا ربَّنا ال شريك له ، واملالئكة بناُته ، فلم يوحِّدوا بل أشركوا ، وقالت : إن أهل مكة قالوا : وعن ابن عبَّاس 
  .اهللا وحده ، واملسيح ابن اهللا : ربُّنا اهللا وحده ، وعزيٌز ابن اهللا ، وقالت النصارى : يهود ال

عبارة عن اإلقرار باللسان فقط؛ ألنه تعاىل حكم بكوهنم مؤمنني مع : واحتجت الكرامية هبذه اآلية على أن اإلميان 
  .اإلقرار ، وجوابه معلُوم أنَّهم مشركون ، وذلك يدلُّ على أن اإلميان عبارةٌ عن جمرَّد 

  .عقوبة تغشاهم ، وتنبسط عليهم ، وتغمرهم : } أفأمنوا أَن َتأْتَِيُهْم غَاِشَيةٌ مِّْن َعذَابِ اهللا { : قوله تعاىل 
  .} أَْو تَأِْتيَُهُم الساعة َبْغَتةً { 

من حتت؛ ألنه مؤنَّث جمازي؛ وللفصل أيضاً ،  بالياء} أَْو َتأِْتَيُهمُ الساعة َبْغَتةً { : قرأ أبو حفص ، ومبشر بن عبداهللا 
  .بَغتُهمُ األْمرُ بغتاً وَبْغَتةً ، إذا فاجأهم من حيث مل يتوقَّعوا : نصب على احلال ، يقال : » َبْغَتةً « و 

  .» بْغَتةً « : الناصب لقوله } َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ { : وقوله 

  ) ١٠٨(َعلَى َبِصَريةٍ أََنا َوَمنِ اتََّبَعنِي َوسُْبَحانَ اللَِّه َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني  قُلْ َهِذِه سَبِيِلي أَْدُعو إِلَى اللَِّه

  .اآلية } قُلْ هذه سبيلي { : قوله 
 ١٣٥: النحل [ } ادع إىل سَبِيلِ َربِّكَ { : قل يا حممد هذه الدعوة اليت أدعو إليها ، والطريقة اليت أنا عليها ومثله 

  .الطريق ، مث شبهوا هبا التعبُّدات؛ ألن اإلنسان مير عليها إىل اجلنَّة : بيل يف أصل اللغة والسَّ] 
حال } على َبِصَريٍة { جيوز أن يكون مستأنفاً ، وهو الظاهر ، وأن يكون حاالً من الياِء ، و } أَْدُعو إىل اهللا { : قوله 

  .أدعوا كائناً على بصريٍة : أي » أْدُعوا « من فاعل 
  .} على َبِصَريٍة أََناْ َوَمنِ اتبعين { مث استأنف } أَْدُعو إىل اهللا { : متَّ الكالم عند قوله : وقيل 
ولذلك أكد بالضمري املنفصل ، وجيوز أين كون » أْدعوا « على فاعل : عطٌف عليه ، أي } َوَمنِ اتبعين { قوله 

» أَنا « خرباً مقدماً ، و : » َعلَى َبِصريٍة « ، وجيوز أن يكون  ومن اتَّبعين يدعو أيضاً: متبدأ ، واخلرب حمذوف ، أي 
أنا من أهل الدُّعاء : جيوز أن ال يراد ، أي » أْدعُوا « عطف عليه أيضاً ، ومفعول » َمنِ اتَّبعَنِي « مبتدأ مؤخر ، و : 

]  ٥٥: األنعام [ بالتَّذكرين وقد تقدَّم »  هذَا َسبِيِلي« : وقرأ عبداهللا . أن أدعواالناس : إىل اهللا ، وجيوز أن يقدَّر 
  .أنه يذكَّر ويؤنَّث 

  فصل
هي املعرفة اليت مييز هبا بني احلقِّ والباطل ، وهي احلجَّة : أْدُعوا إىل شاهللا على بصريٍة على يقني ، والبصريةُ : واملعىن 

  .اتِّباع الدَّعوة إىل اهللا عزَّ وجلَّ : ريُه آَمَن يب ، وسار يف طريقي ، وس: » أَنا وَمنِ اتَّبعَنِي « والربهان ، 
  .حقٌّ على من اتَّبعه أن يدعو إىل ما دعى إليه ويذكِّر بالقرآن : قال الكليبُّ ، وابُن زيد 

أصحاب رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانوا على أحسن طريقٍة ، وأقدص : يعين : قال ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنه 



  .، وكنز اإلميان وجند الرَّمحن هداية معدن العلم 
  .» الُعلَماُء أَمناُء الرُّسلِ على ِعَبادِه ، حيثُ َيْحفَظُونَ ما يْدُعونَ إلْيِه « : قال عليه الصالة والسالم 

  .سبحان اهللا تنزيهاً عمَّا يشركون : وقل : أي } َوسُْبَحانَ اهللا { مث قال 
وهذه اآلية تدلُّ على أنَّ علم األصول حرفة األنبياء . خذوا من اهللا ضدا وندا الذين اتَّ} َوَمآ أََناْ ِمَن املشركني { 

  .صلوات اهللا وسالمه عليهم ، وأن اهللا تعاىل ما بعثهم إىل اخللقِ إال ألجلها 

وا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك إِلَّا رَِجالًا ُنوِحي إِلَْيهِْم ِمْن أَْهلِ الْقَُرى أَفَلَْم َيِسُري
َحتَّى إِذَا اسَْتيْأََس الرُُّسلُ َوظَنُّوا أَنَُّهْم قَْد كُِذُبوا َجاءَُهْم ) ١٠٩(ِمْن قَْبِلهِْم َولَدَاُر الْآِخَرِة خَْيٌر ِللَِّذيَن اتَّقَْوا أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

  ) ١١٠(َنَشاُء َولَا ُيَردُّ َبأْسَُنا َعنِ الْقَْومِ الُْمْجرِِمَني  َنصُْرَنا فَُنجَِّي َمْن

وهذا يدلُّ على أنَّه ما بعث رسوالً إىل اخللق من النِّسوان ، : اآلية } َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك إِالَّ رَِجاالً { : قوله تعاىل 
  .» َبَدا َجفَا  َمْن« : وال من أهل البادية ، وقال عليه الصالة والسالم 

  .بالياء من حتت مبنيا للمفعول » يُوَحى « العامة معلى » ُنوِحي « : قول 
]  ٤٣: النحل [ } وََمآ أَْرَسلَْنا { : بالنون ، وكسر احلاء مبنيا للفاعل ، اعتبارا بقوله » ُنوِحي « : وقرأ حفص 

يف األنبياء على ما سيأيت } نوحي إِلَيْهِْم { : ان على قوله وكذكل قرا ما يف النحل ، وأوَّل األنبياء ، ووافقه االخو
صفة ثانيةٌ ، وكان تقدمي هذه الصِّفة على ما } مِّْن أَْهلِ القرى { و » رَِجاالً « إن شاء اهللا تعاىل واجلملة صفة ل 

  .قبلها أكثر استعماالً ، ألنَّها أقرب إىل املفرد ، وقد تقدَّم حتريره يف املائدة 
  فصل
  .أي من أهل األمصار دون أهل البوادي؛ ألن أهل األمصار أعقل وأفضل وأعلم وأحلم } مِّْن أَْهلِ القرى { : قوله 

مل يبعث اهللا نبيا من أهل البادية وال من اجلن وال من املالئكة وقيل إمنا مل يبعث من أهل البادية لغلظهم : قال احلسن 
  .وجفاهم كا تقدَّم 

الذين ِمن { آخر أمر ، : } كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ { املشركني املكذبني ، ] هؤالء : [ يعين } واْ ِفي األرض أَفَلَْم َيِسُري{ 
هذا فعلنا بأهل : يقول سبحانه وتعاىل } َولََداُر اآلخرة خَْيٌر لِّلَِّذيَن اتقوا { األمم املكذِّبني فيعتربوا ، : يعىن } قَْبِلهِْم 

ُننجِّهم عند نزول العذاب ، وما يف الدرار اآلخرة هلم خري ، فترك ذلك اكتفاء به لداللة الكالم وال يتنا وطاعتنا أن 
  .ولدار احلالِ اآلخرة : عليه ، واملعىن 

يوُم : ، وكقوهلم ]  ٩٥: الواقعة [ } إِنَّ هذا لَُهَو َحقُّ اليقني { : هو إضافة الشيء إىل نفسه؛ كقوله : وقيل 
بتاء » َتْعِقلُون « : فتؤمنون ، قرأ نافع ، وابن عامرٍ ، ورواية عن عاصم } أَفَالَ َتْعِقلُونَ { اآلخر ،  اخلَميِسِ ، وربيُع

  .اخلطاب ، والباقون بياء الغيبة 
  .اآلية } حىت إِذَا استيأس الرسل { : قوله تعاىل 

  .» حتَّى « صحُّ حلعه مغيا ب غاية له؛ فلذلك اختلفوا يف تقدير شيٍء ي» حَتى « ليس يف الكالم شيء يكون ، 
  .ما أرسلنا من قبلَك رجاالً ، فتراخى نصرهم حتَّى : فقدره الزخمشري 

  .ما أرسلنا من قبلك يا حممد إال رجاالً ، مث مل نعاقب أممهم بالعقاب حتَّى إذا : وقدره القرطيبُّ 
كذَّبوهم ، فطال دعاؤهم ، وتكذيب قومهم وما أرسلنا من قبلك إال رجاالً ، فدعوا قومهم ف: وقدره ابن اجلوزي 

  .حتَّى إذا ، وأحسنها املقدم 



» أفَلْم َيِسريُوا « ويتضمن قوله : فقال } أَفَلَْم َيِسريُواْ ِفي األرض فََينظُُرواْ { : وذكر ابن عطيَّة شيئاً من معىن قوله 
عوهم ، فلم يؤمنوا حىت نزلت به املُثُالث ، إىل من قبلهم ، أنَّ الرُّسل الذين بعثهم اهللا تعاىل من أهل القرى د
  .» حتَّى إذَا « : يف قوله » حتَّى « فصربوا يف حيِّز من يعترب بعاقبته؛ فلهذا املضمَّن حسن أن تدخل 

 غاية لُه؛ ألنَّه علَّق الغاية مبا ادَّعى أنَّه فهم» حتَّى « ومل يتلخص لنا من كالمه شيء يكون ما بعد : قال أبو حيان 
  .هو املَُغيَّا » َدعوُهْم فَلم ُيؤِمُنوا « : قوله : ، قال شهاب الدِّين » أفَلْم َيِسُريوا « : ذلك من قوله 

  .بالتخفيف ، والباقون بالتثقيل » كُِذُبوا « : قرأ الكوفيُّون } وظنوا أَنَُّهْم قَْد كُِذُبواْ { قوله 
َمعاذَ اِهللا؛ ملْ َتكُنِ « : وِي إنكارها عن عائشة رضي اهللا عنها قالت فُر: فأما قراءة التَّثقيل ، فاضطربت فيه األقوال 

  ] :أوجه [ وينبغي أالَّ يصحَّ لك عنها؛ لتواتر هذه القراءة ، وقد وجَّهت بأربعة » الرُسل لتظُنَّ ذِلَك بِربَِّها 
كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الذين ِمن قَْبِلهِْم { :  عائٌد على املرسل إليهم؛ لتقدُّمهم يف قوله» وظَنُّوا « أن الضمري يف : أحدها 

وظن املرسل : عائد على الرسل واملعىن » كُُِذُبوا « و » أنَُّهْم « وألنَّ الرسل تستدعي مرسالً إليهم ، والضمري يف } 
  .كذَّهبم من أرسلوا غليه بالوحي ، وينصرهم عليهم : إليهم أن الرسل قد كذبوا ، أي 

  .مائر الثالثة عائدة على الرسل أن الض: الثاين 
حتَّى إذا اسَْتيئَسُوا من النَّصر ، وظنوا أهنم قد كذبوا ، أي كذَّبتهم « : قال الزخمشري يف تقديره هذا الوجه 

أن مدَّة : َرجاءٌ صادٌق ، ورجاٌء كاذٌب ، واملعىن : أنفسهم حني حدَّثتهم أهنم ينصرون ، أو رجاؤهم؛ لقوهلم 
  .انتهى » اوة من الكفَّار ، وانتظار ، وتوهَّموا أن ال نصر هلم يف الدنيا؛ فجاءهم نصرنا التَّكذيب والعد

التَّوهُّم ، فأخرجه عن معناه : ، وجعل الظَّنَّ مبعىن » َرَجاؤهم « ، وإما » أْنفُسُهم « إما : فقد جعل الفاعل املقدر 
  .ستعماله يف املتيقني األصليِّ ، وهو يرجِّحُ أحد الطرشفني ، وعن جمازه ، وهو ا

أن الضمائر كلَّها عائدة على الرسل ، والظنُّ على بابه من التَّرجيح ، وإىل هذا حنا ابُن عبَّاسٍ ، وابن : الثالث 
  .والرُُّسل بشر؛ فضعفوا ، وساء ظنُُّهم : مسعود ، وابن جبري ، وقالوا 

األنبياء ، وحاشا األنبياء من ذلك ، ولذلك ردَّت فإهنا عبارة غليظة على : وهذا ال ينبغي أن يصحَّ عن هؤالء 
  .عائشة ، ومجاعة كثرية هذا التأويل ، وأعظموا أن ينسبوا األنبياء إىل شيء من ذلك 

إن صحَّ هذه عن ابن عبَّاس ، فقد أراد بالظَّنِّ؛ ما خيطر بالبالِ ، ويهُجس يف القلب من شبه « : قال الزخمشريُّ 
س على ما عليه البشريِّة ، وأما الظَُّن الذي هو ترجيح أحد اجلائزين عل اآلخر؛ فغري جائزٍ الوسوسة ، وحديث النَّف

  .» على رجلٍ من املسلمني ، فما بالُ ُرسل اهللا الذين هم أعرف بربِّهم 
خطر بباهلم شبه الوسوسة ، فإن الوسوسة من الشيطان ، وهم : وال جيوز أيضاً أن يقال « : قال شهاب الدِّين 

  .» عصومون منه م
ظن الرُّسل الذين وعد اهللا أممهم على لساهنم قد كذبوا؛ : إن ذهب ذاهٌب إىل أن املعىن « : وقال الفارسي أيضاً 

فقد أتى عظيماً ال جيوز أن ينسب مثله إىل األنبياء ، وال إىل صاحل عباد اهللا ، وكذلك من زعمك أنَّ ابن عبَّاس 
  .» أهنم قد أخلفوا؛ ألن اهللا ال خيلف امليعاد ، وال مبدِّل لكلماته ] فظنوا [ ذهب إىل أن الرسل قد ضعفوا ، 

وظنوا حني ضعفوا وغلبوا؛ أهنم قد أخفلوا ما وعدهم اهللا به من : معناه : وقد روي عن ابن عباس أيضاً ، أنه قال 
  ] . ٢١٤: البقرة [ } رسول َوزُلْزِلُواْ حىت َيقُولَ ال{ : وكانوا بشراًح وتال قوله تعاىل : النصر ، وقال 

وظنَّ املرسل إليهم أنَّ الرسل قد كذبوهم فيما ادَّعوه من : أن الضمائر كلَّها ترجع إىل املرسل إليهم أي : الرابع 



النبوة ، وفيما يوعدون به من مل يؤمن هبم من العقاب قبل ، وهذا هو املشهور من تأويل ابن عباس ، وابن مسعود ، 
  .» و الجيوز عود الضمائر على الرسل؛ ألنَّهم معصومون « : اهد ، قالوا وابن جبري ، وجم

نعم ، حتَّى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدِّقوهم ، وظنَّ : أنَّ ابن جبري حني سئل عنها ، فقال : وحيكى 
ِفي َهذه إىل الَيمنِ كَانَ لَوْ رَحلُْت « : املرسل إليهم أن الرُّسل قد كذبوهم؛ فقال الضحاك بن مزاحم وكان حاضراً 

  .» قَِليالً 
وظنَّ الرُّسل أهنم قد كذهبم أممهم : وأمَّا قراءة التشديد فواضحة ، وهو أن تعود الضمائر كلها على الرسل ، أي 

  .فيما جاءوا به؛ لطول البالِء عليهم 
ألْنبَياِء الَِّذيَن آَمُنوا بِرهبم وصدَّقُوا ، طَالَ إنَُّهم أتَْباُع ا« : ويف صحيح البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها أنَّها قالت 

سلُ أنَُّهْم قَد َعليهُِم الَبالُء واْستأَخَر َعْنُهم النَّْصر ، حتَّى إذَا اْسَتيْأَس الرُّسلُ ممَّن كذَّبَُهْم ِمْن قَْوِمهِْم ، وظنَِّت الرُّ
  .» كذَُّبوُهم ، َجاَءُهْم َنْصُر اِهللا ِعنَد ذِلكَ 

التوهُّم : اليقني ، وأن يكن مبعىن : يتَّحد معىن القراءتني ، والظَّن هنا جيوز أن يكون على بابه ، وأن يكن مبعىن وهبذا 
  .كما تقدَّم 

بالتخفيف مبنيا للفاعل ، والضمري على هذه » كَذبُوا « : وقرأ ابن عبَّاس ، وجماهد ، والضحاك رضي اهللا عنهم 
ظنَّ املرسلُ إليهم أنَّ الرسل : على األمم ، يف أنَُّهم قد كذبوا ، عائد على الرسل ، أي  عائٌد» وظنُّوا « القراءة يف 

  .قد كذبوهم فيما وعدوهم به من النَّصر ، أو من العقاب 
وظنَّ الرسل : على املرسل إليهم ، أي » أنَُّهْم قَْد كِذُبوا « على الرسل ، ويف » ظَنُّوا « وجيوز أن يعود الضمري يف 

  .اليقني واضح : األمم كذبتهم فميا وعدهم به من أنَّهم ال يؤمنون به ، والظنُّ هنا مبعىن  إنَّ
  .» بأن الرسل ظنّوا أن األمم قد كذبوهم : أنه قرىء مشدّداً مبنياً للفاعل ، وأوله « : ونقل أبو البقاء 

وظن الرسل أن قومهم قد : لكان معناه  ولو قرىء هبا مشددة« : وقال الزخمشري بعد ما حكى قراءة املبين للفاعل 
أن الضَّمائر كلَّها : فلم حيفظها قراة ، وهي غريبة ، وكان قد جوَّز يف القراءة املتقدمة » كذَُّبوهم فيما وعدوهم 

تعود على الرُّسل ، وأن يعود األول على املرسل إليهم وما بعده على الرسل أهنم قد كذبوا فيما حدَّثوا به قومهم 
قد كذبتمونا ، : إمَّا على تأويل ابن عبَّاس ، وإمَّا على أنَّ قومهم إذا مل يروا ملوعدهم أثراً ، قالوا هلم : لنُّصرة من ا

  .« وظنَّ املرسل إليهم أنَّ الرسل قد كذبوا : فيكونون كاذبني عند قومهم ، أي 

ملَّا بلغ احلال إىل احلدِّ : أي . ذه ما ِهي؟ ه» حتَّى « جواب الشِّرط ، وتقدَّم الكالم يف : » َجاَءُهْم « وقوله 
  .املذكور؛ جاءهم نصرنا 

  .مل جير ذكر املرسل إليهم فيما سبق ، فكيف حيسن عود الضَّمري إليهم؟ : فإن قيل 
أَفَلَْم َيِسُريواْ ِفي { : إن ذكرهم جرى يف قوهلم : ذكر الرسل يدلُّ على ذكر املرسل إليهم ، أو يقول : فاجلواب 

ويكون الضمري عائداً عل الذين من قبلهم ، من مكذِّيب الرسل } رض فََينظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الذين ِمن قَْبِلهِْم األ
.  

قرأ عاصٌم ، وابن عامر بنون واحدة ، وجيم مشددة ، وياء مفتوحة؛ على أنَّه فعلٌ } فَُنجَِّي َمن نََّشآُء { : قوله 
قائمة مقام الفاعل ، والباقون بنونني ثانيتهما ساكنة واجليم خفيفة ، والياء : » َمْن « ماضي مبينٌّ للمفعول ، و 

مفعوله ، الفاعل ضمري املتكلم املعظم نفسه على االستقبال ، على معىن » َمْن « الساكنة على أنه مضارع أْنَجى ، و 
هذا ِمن { ، وإنَّما حكى احلاحل كقوله تعاىل  فنفعل هبم ذلك ، وهه حكاية حالٍ ، أال ترى أنَّ القصَّة فيما مضى: 



  .إشارة إىل احلاضر ، والقصَّة ماضية ]  ١٥: القصص [ } ِشيَعِتِه وهذا ِمْن َعُدوِِّه 
وقرأ احلسن ، واجلحدريُّ ، وجماهد يف آخرين كقراءة عاصم ، إال أنَّهم سكَّنوا الياء ، واألجود يف خترجيها ما تقدَّم 

وقد سكِّن املاضي الصَّحيح ، فكيف ]  ٨٩: املائدة [ } ُتطِْعُمونَ أَْهلِيكُمْ { : فيفاً ، كقراءة ، وسكِّنت الياء خت
  باملعتلِّ؟
  ]جمزوء الرمل : [ كقوله 
  قَْد ُخِلطْ بِجُلُْجالنْ...  ٣١٥٧

  .وتقدم من أمثاله 
نون ال تدغم يف اجليم على أنَّه قد قيل بنونني؛ فأدغم النون يف اجليم ، وليس بشيء؛ إذا ال» نُْنجِي « األصل : وقيل 

  .كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل ]  ٨٨: األنبياء [ } نُنجِي املؤمنني { : بذلك يف قوله 
رواها ابن عبرية ، عن حفص ، عن عاصم ، « : وقرأ مجاعة كقراءة الباقني إال أنَّهم فتحوا الياء ، قال ابن عطيَّة 

  . »وهي غلط من ابن هبرية 
توهَّم ابن عطيِّة أنه مضارع باقٍ على رفعة ، فأنكر فتح المه وغلَّط راويها ، وليس بغلط؛ « : قال شهاُب الدِّين 

  :وذلك أنه إذا وقع بعد الشرط واجلزاء معاً مضارع مقرون بالفاء ، جاز فيه أوجه 
]  ٢٨٤: البقرة [ } ُتْبدُواْ َما يف أَْنفُِسكُمْ  َوإِن{ : بعد الفاء ، وقد تقدَّم عند قوله « أن » نصبه بإضمار : أحدمها 

قرىء بنصبه ، وقد تقدم توجيهه ، وال فرق بني أن تكون أداة الشرط جازمة كآية البقرة ، « فََيْغِفر » : إىل أن قال 
  .أو غري جازمة كهذه اآلية 

مشددة للتكثري ، وقرأ هو « َنجَّى » رع بنونني ، واجليم مشددة ، والياء ساكنة مضا« فُنَنجِّي » وقرأ احلسن أيضاً 
  .فاعله « َمْن » فِْعال ماضياً خمففاً ، و « فََنَجا » َ: أيضاً ونصر بن عاصم ، وأبو حيوة 

مفعوله ، ورجح : َمْن « أنه قرأ البن حميصن كذلك ، إال أنه شدِّد اجليم ، والفاعل ضمري النَّصر ، و : ونقل الدَّاين 
أن أكثر : بنون واحدة ، نقله الداين ، ونقل مكي « فَُنجِّيَ » بأن املصاحف اتفقت على كتبها بعضهم قراءة عاصم؛ 

بأنَّ فيها مناسبة ملا قبلها من األفعال املاضية : املصاحب عليها ، فأشعر هذا بوقوع اخلالف يف الرَّسم ، ورجَّح أيضاً 
  ] .للمعفول [ ء الفعل ، وهي جارية على طريقة كالم امللوك والعظماء ، منحيث بنا

فنجا من يشاء اهللا جناته ، وهم املؤمنون املطيعون : ، أي « فََنَجا » بالياء ، وتقدَّم أنه قرأ « َيَشاُء » : وقرأ أبو حيوة 
.  

القومِ َعنِ » والضمري هللا ، وفيها خمالفة للشواذُ ، « َبأسهُ » عذابنا ، وقرأ احلسن : } َوالَ يَُردُّ َبأُْسَنا { : قوله 
  .املشركني : أي « املُْجرمَني 

ْيِه َوَتفْصِيلَ كُلِّ َشْيءٍ لَقَْد كَانَ ِفي قََصِصهِْم ِعْبَرةٌ ِلأُوِلي الْأَلَْبابِ َما كَانَ َحِديثًا ُيفْتََرى َولَِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَد
  ) ١١١(َوُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 

  .» ألوِلي األلبابِ « موعظة : » ِعْبَرةٌ « يف خرب يوسف وإخوته ، : أي } كَانَ ِفي قََصِصهِمْ لَقَْد { : قوله 
بكسر القاف هو مجع قصَّة ، » ِقَصصِهِْم « : قرأ أبو عمرو يف رواية عبد الوارث ، والكسائيُّ يف رواية األنطاكي 

  .القراءة املشهورة على الرسل وحدهم  يف» قَصِصهمْ « وهبذه القراءة رجَّح الزخمشري عود الضمر يف 



  .أنه جيوز أن يعود على الرسل ، وعلى يوسف وإخوته مجيعاً كما تقدم : وحكى غريه 
وال ينصره يعين هذه القراءة ؛ إذ قصص يوسف ، وأبيه ، إخوته تشتمل على قصص كثرية ، « : قال أبو حيان 

  .» وأنباء خملفة 
  فصل

التأمُّل والتَّفكر ، ووجه االعتبار : من الطريق املعلومة إىل الطريق اجملهولة ، و املراد منه عبارة عن العبور : االعتبار 
  :بقصصهم أمور 

أنَّ الذي قدر على إعزاز يوسف عليه الصالة والسالم ، بعد إلقائه يف اجلبِّ وإعالئه بعد سجنه ، ومتليكه : أحدها 
أبيه وإخوته على ما أحبَّ بعد املدة الطويلة؛ لقادٌر على إعزاز حممد مصر بعد أن كانوا يظنون أنه عبد هلم ومجعه مع 

  .صلى عليه وسلم ، وإعالء كلمته 
  .أن األخبار عنه إخباٌر عن الغيب ، وفكان معجزة دالَّة على صدق حممد صلوات اهللا وسالمه عليه : وثاينها 
لَقَْد كَانَ { : مث قال هنا ]  ٣: يوسف [ } َك أَْحَسَن القصص َنْحُن نَقُصُّ َعلَْي{ : أنه قال يف أوَّل السورة : وثالثها 

وذلك تنبيه على أن حسن هذه القصَّة ، إنَّما هو ألجل حصول العربة منها ، } ِفي قََصصِهِْم ِعْبَرةٌ ُألوِْلي األلباب 
  .ومعرفة احلكمة والقدرة 

حممد صلى اهللا عليه وسلم كانوا ذوي عقول وأحالم ، وقد  مع أن قوم} ِعْبَرةٌ ُألوِْلي األلباب { : مل قال : فإن قيل 
  .كان الكثري منهم مل يعتْرب؟ 

أنَّ مجيعهم كانوا متمكِّنني من االعتبار ، واملراد من وصف هذه القصَّة بكوهنا عربة كوهنا حبيث يتعربها : فاجلواب 
  .العاقل 

ما كان القرآن املتضمن هلذه القصَّة : ٌد على القرآن ، أي ضمري عائ» كَانَ « يف } َما كَانَ َحِديثاً يفترى { قوله 
  .الغريبة حديثاُ خمتلقاً 

  .} لَقَْد كَانَ ِفي قََصصِهِْم { : ما كان القصص املذكور يف قوله : بل هو عائٌد على القصص ، أي : وقيل 
إىل : فيم قرأ بالكسر؟ قلت } ترى َما كَانَ َحِديثاً يف{ : فإالم يرجع الضمري يف : فإن قلت « : وقال الزخمشري 

  .ما كان القرآن حديثاً : القرآن أي 
إلسناد « بالتاء » كَاَنْت « بكسر القاف؛ لوجب أن يكون » ِقَصِصيهم « ألنه لو عاد على » : قال شهاب الدين 

  .الفعل حينئذ إىل ضمري مؤمث ، وإن كان جمازيا 
: أي « كان » والثالثة بعده ، على أنَّها منسوقة على خرب « تصيدقَ » العامة عل نصب } ولكن َتْصِديَق { : قوله 

  .ولكن كان تصديق 
وما بعده ، على أنَّها أخبار ملبتدأ مضمر « َتْصديَق » برفع : وقرأ محدان بن أعني ، وعيسى الكويف ، وعيسى القفي 

ل هذا بالنصب والرفع؛ قال ذو الرمَّة احلديث ذو تصديق ، وقد مسع من العرب مث: ولكن هو تصديق ، أي : ، أي 
  ]الطويل : [ 

  وال ِديةً كَانْت وال كَْسَب مَأثَم... وَماك كَانَ ماِلي من ثُراٍث َورِثتُه  ٣١٥٨
  إىل كُلِّ َمْحُجوبِ السُّرادقِ ِخْضرمِ... ولِكْن َعطاُء اِهللا من كُلِّ رْحلٍَة 

  ]الطويل : [ وقال لوطُ بن عبيداهللا 
  أَخذُْت وال ُمعِطي الَيمنيِ ُمخالِف... َبحْمدِ اهللا ال َمالَ ُمسلمٍ  وإنِّي ٣١٥٩



  قَِصيِّ احملَلِّ ُمْعورٍ للَمقَارِِف... ولكْن َعطاء اِهللا مْن كُلِّ فَاجٌر 
» ولكن ُهو عطاُء اهللا « : ومرفوعاً على » ولكن كان عطاء اهللا « : يف البيتني منصوباً على » َعطاَء اهللا « : يروى 

.  
مَّا { : ولكن كان تصديق الذي بني يديه ، كقوله تعاىل : على تقدير « َتْصديَق » ونصي « : قال الفراء والزجاج 

وجيوز رفعه يف قياس النحو على : مث قاال ]  ٤٠: األحزاب [ } كَانَ ُمَحمٌَّد أََبآ أََحٍد مِّن رَِّجاِلكُْم ولكن رَُّسولَ اهللا 
  .بني يديه؛ فكأنَّهما مل يطَّلعا على أهنما قراءة  ولكن هو تصديق الذي: معىن 
  فصل

أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم ال يصحُّ منه أن يفترى هذه القصَّة ، حبيث تكون مطابقة هلا من غري : معىن اآلية 
  .تفاوت 

ولكن َتْصِديقَ { : وله إن القرآن ليس بكذب يف نفسه؛ ألنَّه ال يصحُّ أن يفترى ، مث أكَّد كونه غري مفترى بق: وقيل 
وهو إشارة إىل أنَّ هذه القصَّة وردت موافقة ملا يف التوراة ، وسائر الكتب اإلهليَّة ، مث وصفه بأن } الذي َبْيَن َيَدْيهِ 

  .} َوَتفْصِيلَ كُلِّ َشْيٍء { : فيه 
  .كل شيء يف واقعة يوسف مع أبيه ، وإخوته : قيل 

  ] . ٣٨: األنعام [ } مَّا فَرَّطَْنا ِفي الكتاب ِمن َشْيٍء { : وله تعاىل يعود على كلِّ القرآن؛ كق: وقيل 
أن جيعل هذا الوصف وصفاً لكلِّ القرآن ، ويكون املراد ما تضمَّنه من احلالل ، واحلرام ، وسائر ما : واألوىل 

  .يتَّصل بالدِّين 
َوَرْحمَِتي { : أريد به اخلاصُّ؛ كقوله تعاىل وعلى هذين التفسرين مجيعاً؛ فهو من العام الذي » : قال الواحدي 

[ } َوأُوِتَيْت ِمن كُلِّ َشْيٍء { وسعت كل شيء أن يدخل فيها ، : يريد ]  ١٥٦: األعراف [ } َوِسَعْت كُلَّ َشْيٍء 
  ] . ٢٣: النمل 

خصَّهم اهللا بالذِّكرح ألنَّهم } ونَ لِّقَْومٍ ُيْؤِمُن{ مثَّ وصفه بكونه هّدى يف الدنيا ، وسبباً حلصول الرمحة يف القيامة ، 
  ] . ٢: البقرة [ } ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني { الذين انتفعوا به ، كقوله تعاىل 

« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشرَّف كرَّم وجبَّل وعظَّم : وروى أيبُّ بن كعب رضي اهللا عنه ، قال 
الصالة والسالم ، فإنَُّه أيُّما مسلم تالها ، وعلََّمها أْهلُه وَما َملكَْت َيِمينُه ، َهوَّنَ َعلِّموا أرقَّاءكُْم ُسوَرةَ ُيوُسَف عليه 

  .» اُهللا َعلْيِه َسكرَاِت املَْوِت ، وأْعطَاُه القُوَّة أن ال َيْحُسَد ُمْسِلَما 

اللَُّه الَِّذي َرفََع ) ١(َولَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا ُيْؤِمُنونَ املر ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ وَالَِّذي أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك الَْحقُّ 
لٍ ُمَسمى ُيدَبُِّر الْأَْمَر السََّماَواتِ بَِغْيرِ َعَمٍد َترَْوَنَها ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي لِأََج

َوُهَو الَِّذي َمدَّ الْأَْرَض َوَجَعلَ ِفيَها َروَاِسَي َوأَنَْهاًرا َوِمْن كُلِّ الثَّمََراتِ ) ٢(ْم بِِلقَاِء َربِّكُْم ُتوِقُنونَ ُيفَصِّلُ الْآَياِت لَعَلَّكُ
ي الْأَْرضِ ِقطٌَع ُمَتَجاوَِراتٌ َوِف) ٣(َجَعلَ ِفيَها زَْوَجْينِ اثَْنْينِ يُْغِشي اللَّْيلَ النََّهاَر إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ 

ِصنَْواٍن ُيسْقَى بَِماٍء وَاِحٍد َونُفَضِّلُ َبْعضََها َعلَى َبْعضٍ ِفي الْأُكُلِ إِنَّ  َوَجنَّاٌت ِمْن أَْعنَابٍ َوَزْرٌع َوَنِخيلٌ ِصْنَوانٌ َوغَْيرُ 
  ) ٤(ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

  .معناه أنا اهللا أعلُم : قال ابن عبَّاس } لَْك آَياُت الكتاب المار ِت{ : قوله تعاىل 
  .وأماهلا أبو عمرو والكسائي وفخمها عاصم ، ومجاعةٌ . أَنا اُهللا امللُك الرَّمحُن : وقال أيضاً يف رواية عطاٍء 



إليه آيات السُّورِة ، واملراد ب ، واملشار » آَياُت « أن تكون مبتدأ ، واخلرب » تِلَْك « جيوز يف } ِتلَْك آيَاُت { قوله 
  .السُّورةُ : » الِكتَابِ « 

كالٌم مستقلٌّ ، أو » املر « إن : إشارة إىل ما قصَّ عليه من أنباء الرسل ، وهذا اجلملة ال حملَّ هلا إن قيل : وقيل 
» املر « خرباً ل » ِتلْكَ « ن مبتدأ ، وجيوز أن يكو» املر « : قصد به جمرَّد التنبيه ، ويف حمل رفع على اخلرب إن قيل 

  .بدل ، أو بيان ، وتقدم تقريُر هذا أوَّل الكتابِ } آَياُت الكتاب { و 
  :جيوز يف أوجه } والذي أُنزِلَ إِلَْيَك { : قوله 

  .خربه » احلَقُّ « أن يكون مبتدأ ، و : أحدها 
  .خرب مبتدأ مضمر ، أي هو احلق » قُّ احلَ« خربه ، وعلى هذا ف » ِمْن ربَِّك « أن يكون مبتدأ و : الثاين 

  .خرب بعد خربٍ » احلَقَّ « أن : الثالث 
« : كالمها خرب واحد ، قاله أبو البقاِء ، واحلويفُّ وفيه بعد ، إذ ليس هو مثل » ِمن ربِّك احلقُّ « أن يكون : الرابع 

  .ُحلٌْو َحامٌض 
  .صفة للكتاب « الَّذي » أن يكون : اخلامس 
يعين أنَّ الواو تدخل على » النَّازِلَني والطيبني « وادخلت الواو يف لفظه ، كما أدخلت يف » : البقاِء قال أبو 

إِالَّ َولََها { الوصف ، والزخمشري جييزهن وجيعل الواو يف ذلك تأكيداً ، وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف احلجر يف قوله 
  ] . ٤: احلجر [ } ِكَتاٌب مَّْعلُوٌم 

  ]الكامل : [ يشري إىل بيت اخلرنقِ بنت هفّان يف مدحها لقومها ) يف النزالني والطيبني (  :وقوله 
  ُسمُّ الُعداِة َوآفةُ اجلُْزرِ... ال َيْبعَدنْ قَْوِمي الَّذيَن ُهُم  ٣١٦٠

  والطَّيبَني َمَعاِقَد اُألْزرِ... النَّازِلنيَ بِكُلِّ ُمعَترٍك 
ومها صفتان لقومٍ معينني ، إالَّ أن القوم بني اآلية ، والبيت واضٌح ، من حيث » ازلنيَ النَّ« على » الطَّيبني « فعطف 

  .إنَّ البيت فيه عطف صفٍة على مثلها ، واآلية ليست كذلك 
والَِّذي « وأجاز احلويف أيضاً أن يكون : وصف على مثله ، فقال ] فيه [ أن تكون اآلية مما عطف : وقال أبو حيَّان 

يف مضع خفضٍ ، وعلى » والَّذي « أن يكون : ، وأجاز هو ، وابن عطيَّة » آَياتُ « رفع عطفاً على  يف موضع» 
ممَّا عطف فيه الوصفُ » والَّذي « هو احلق ، ويكون : خرب مبتدأ حمذوف ، أي » احلقُّ « هذين اإلعرابني ، يكون 

اقلُ ، وأنت تريُد شخصاً واحداً ، من ذلك قول جاءين الظريف الع: على الوصِف ، ومها لشيٍء واحٍد ، كما تقول 
  ]املتقارب : [ الشاعر 
  ولَْيِث الكَِتيبِة يف املُْزَدَحْم... إىل املَلِك القَْرمِ وابنِ اهلَُمامِ  ٣١٦١

  .وأين الوصف املعطوف عليه؛ حىت جنعله مثل ابيت الذي أنشده : قال شهاُب الِّدين 
: وجوَّز احلويف أيضاً . كما تقدَّمت حكايته عن احلويف : آيَاُت « عاً نسقاً على مرفو» الَّذي « أن يكون : السادس 
  .« آيَاُت الِكتَابِ » حال عطفه على « الَّذي » نعتاً ل « احلقُّ » أن يكون 

  .مخسة أوجه « احلق » فتلخَّص يف 
» إذا جعلناه معطوفاً على « الَّذي » فة ل أنَُّه خربٌ أوَّل ، أو ثان ، أو هو ما قبله ، أو خرباً ملبتدأ مضمر ، أو ص

  .« آَياُت 
  فصل



القرآن ، مثَّ ابتدأ ، : هذه آيات الكتاب ، يعين : القرآن ومعناه » الِكتابِ : أراد ب : قال ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنه 
  .وهذا زجٌر وهتديٌد } ونَ والذي أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبِّكَ احلق ولكن أَكْثََر الناس الَ ُيْؤِمُن{ وهذا القرآن 
  .إنَّ حممداً صلى اهللا عليه وسلم يقوله من تلقاء نفسه فردَّ قوهلم : نزلت يف مشركي مكَّة حني قالوا : وقال مقاتلُ 

  فصل
كم احلكُم املستنبطُ بالقياس غري ما نزل من عند اهللا تعاىل وإالَّ لكان من مل حي: متسَّك نفاةُ القياس هبذه اآلية وقالوا 

، وباإلمجاع ال يكفُر ]  ٤٤: املائدة [ } َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِمآ أَنَزلَ اهللا فأولئك ُهُم الكافرون { به كافر ، لقوله تعاىل 
، فثبت أنَّ احلكم املثبت بالقياس غري نازلٍ من عند اهللا تعاىل ، وإذا كان كذلك ، وجب أالَّ يكون حقًّا ، وإذا مل 

وأجيبك بأن ]  ٣٢: يونس [ } } فََماذَا َبْعدَ احلق إِالَّ الضالل { : يكون باطالً ، لقوله تعاىل يكن حقًّا ، وجب أن 
احلكم املثبت بالقياس نازل أيضاً؛ ألنَّه تعاىل أمر العملِ بالقياسِ ، فكان احلكُم الَّذي دلَّ عليه القياس نازالً من عند 

  .اهللا تعاىل 
ملا ذكر انَّ أكثر النَّاس ال يؤمنون ، ذكر ]  ٢: اآلية [ } لسماوات بِغَْيرِ َعَمٍد َتَروَْنَها اهللا الذي َرفََع ا{ قوله تعاىل 

  .عقبُه ما ديلُّ على صحَّة التَّوحيد ، واملعاد ، وهو هذه اآلية 
َوُهَو الذي { : اىل خربه بدليل قوله تع} الذي َرفََع السماوات { مبتدأ ، و » اُهللا « : قال الزَّخمشريُّ » اهللاُ « : قوله 

  .« خرباً } ُيَدبُِّر األمر يُفَصِّلُ اآليات { : صفة ، وقوله } الذي َرفََع السماوات { وجيوز أن يكون } َمدَّ األرض 
رفعها خالية من عمٍد ، مثَّ يف : أي « السَّمواِت » هذا اجلار يف حملِّ نصب على احلال من « بَِغْيرِ عمٍد » : وقوله 

  :وجهان  هذا الكالم
ال عمد هلا؛ فال ترى ، وإليه ذهب : ال عمد؛ فال رؤية ، يعين : انتفاء العمِد ، والرؤية مجيعاً ، أي : أحدمها 

  .اجلمهور 
  .أنَّ هلما عمداً ، ولكنها غري مرئيَّة : والثاين 

َما رأيُت رُجالً » :  ما يدريك أّنضها بعمٍد ال ترى ، وإليه ذهب جماهد وهذا قريب من قوهلم: وعن ابن عبَّاسٍ 
  ]الطويل ] [  ٢٧٣: البقرة [ } الَ َيسْأَلُونَ الناس إِلَْحافاً { : ، وحنو « صاحلاً 
  .. على ال ِحبٍ ال ُيهَْتَدى بِمنَارِِه  ٣١٦٢

  .ال عمد هلا  إنَّها مستأنفةٌ كما سيأيت؛ فيتعّين أن: صفة أمَّا إذا قلنا » َتروَْنَها « إنَّ : وقد تقدَّم هذا ، إذا قلنا 
أنه مجع نظراً إىل املعىن دون الصناعة ، ويف : والعامة على فتح العني ، وامليم ، وهو اسم مجع ، وعبارة بعضهم 

  :مفرده احتماالن 
  .» إهَاب وأُهب « أنَّه عماد مثل : أحدمها 
مجع عماد ، أو عمود « : قال أبو البقاِء و: أنه عموٌد ، كأِدمي وأُدم ، وقَِضيتم وقُُضم ، كذا قاله أبو حيَّان : والثاين 

  .، فجعلوا فعالً كفعيل يف ذلك » إِدمي وأُدم ، وأِفيق وأفُق ، وإَهاب وأُهب ، وال خامس هلا : مثل 
، فكان » فعول « وعلى كذا أن جيمع عليه » فعيل « وفيه نظر؛ ألنَّ األوزان هلا خصوصية ، فال يلزُم من مجع 

: يعين أنه مل جيمع على » وال خامس هلا « ، مث قول أيب البقاِء » فََعل « مجع على » فَُعالً «  :ينبغي أن ينظروه بأن 
  .» ِعماٌد وَعُموٌد وأِدٌمي وأِفيٌق وإَهاٌب « إالَّ هذه اخلمسة » فُُعل « 

أ أبو حيوة ، وحيىي بن وقر. قَِضيٌم وقُُضٌم ، وجيمعان يف القلَّة على أعمدة : وهذا احلصُر ممنوٌع ملا تقدَّم من حنو 
بضمتني ، ومفرده حيتمل أن يكون ِعَماداً ، كشَِهاب ، وُشُهب ، وِكَتاب ، وكُُتب ، وأ ، يكون » ُعُمد « : وثاب 



  .بالوجهني ]  ٩: اهلمز [ } ِفي َعَمٍد مَُّمدََّدِة { : َعُموداً ، كرُسولٍ ، وُرُسل وقد قرىء يف السبع 
  .بضم احلروف الثالثة ، كرسول وُرُسلٌ « ُعُمد » اسم مجع عمود ، والباب يف مجعه : َعَمد « وقال ابن عطية يف 

بضمِّ احلرفني؛ ألنَّ الثالث هو حرف اإلعراب ، فال يعترب ضمه يف كيفية : وهذا وهٌم ، وصوابه » : قال أبو حيان 
  .« اجلمعِ 

أْدعمتُه ، فاْعتمَد احلائطُ : حلائطَ أعمدُه َعْمداً ، أي عمدت ا: يسند ، ويقال : ما يعمدُ به ، أي : والِعَماُد والَعمود 
  ]البسيط : [ األساطُني قال النابغة : على الِعَماِد ، والَعَمُد 

  َيبُْنونَ َتْدُمرَ بالصُّفَّاحِ والعَمِد... وَخيِّسِ اِجلنَّ إنِّي قَْد أِذْنتُ لَُهْم  ٣١٦٣
ابتداُء ضوئِه تشبيهاً بعُموِد احلديدِ يف : ضدُّ السَّهو ، وعموُد الصُّْبحِ  قصد الشيء ، واالستناد إليهن فهو: والَعْمُد 

  .َيقْصُدوَنُه : السَّيِّد الذي يعمدهُ النَّاُس ، أي : ما يُْعتمُد عليه من مالِ وغريِه والَعِميُد : اهلَيئِة ، والُعْمَدة 
  :يف الضَّمري املنصُوب وجهان « َتَروَْنها » قوله 

، « َعَمٍد » ، وهو أقرب مذكورٍ ، وحينئذ تكون اجلملة يف حمل جر صفة ل « َعَمٍد » : أنَُّه عائٌد على : أحدمها 
  .وجييء فيه االحتماالِن املتقدِّماِن من كون العمد موجودة لكنَّها ال ترى ، أو غري موجودة ألبتََّة 

  :اجلملة وجهان  ، مثَّ يف هذه« السَّمواتِ » أنَّ الضَّمري عائد على : والثاين 
  .استشهد برؤيتهم هلا لذلك ، ومل يذكر الزخمشري غريه : أنَّها مستأنفة ال حملَّ هلا ، أي : أحدمها 
وتكون حاالً مقدرة؛ ألهنا حني رفعها مل نكن خملوقني ، « َتَرْوهنَا » : أهنا يف حمل نصب على احلال من هاء : والثاين 

  .رفعها مرئية لكم : والتقدير 

إذ هو اسُم مجع ، وهذه القراءة رجح هبا الزخمشري كون » َعَمٍد « بالتَّذكري مراعة للفظ » َترَْونُه « : أيب  وقرأ
خرب لفظاً ، ومعناه األمر ، أي روها ، وانظروا إليها » َتَرْونََها « ، وزعم بعضهم أن » َعَمٍد « اجلملة صفة ل 

  .كون مستأنفاً ، ألن الطَّلب ال يقع صفة ، وال حاالً لتعتربوا هبا ، وهو بعيد؛ ويتعني على هذا أن ي
  .جملرَِّد العطف ال للترتيبح ألنَّ االستواء على العرشِ غري مرتب على رفع السموات » ثُمَّ اْستََوى « يف » ثُمَّ « و 

ا مقهوران جيريان على ملنافع خلقه ، فهم} َوَسخَّرَ الشمس والقمر { : عال عليه } ثُمَّ استوى َعلَى العرش { : قوله 
  .ما يريد اهللا عزَّ وجلَّ 

للشَّمس مائة ومثانون منزالً كُلَّ يوم هلا منزلٌ ، وذلك يتمُّ يف ستَّة أشهرٍ ، مث تعود مرة أخرى إىل : قال ابن عبَّاسٍ 
{ : حانه وتعاىل واحٍد منها يف ستَّة أشهر أخرى ، وكذلك للقمر مثانية وعشرون منزالً ، فهذا هو املراد من قوله سب

  .} كُلٌّ َيْجرِي َألَجلٍ مَُّسمى 
أن اهللا قدَّر لكلِّ واحٍد من هذه الكواكب سرياً خاصا إىل جهة خاصَّة مبقدارٍ خاص من السُّرعِة ، والُبطءِ : وحتقيقه 

  .، وإذا كان كذلك؛ لزم أن يكون هلا حبسب كلِّ حلظة حملة حالة أخرى مل تكن حاصلة قبل ذلك 
كوهنا متحركني إىل يوم القيامة فتنقطع هذه احلركات كما } كُلٌّ َيْجرِي َألَجلٍ مَُّسمى { : املراد بقوله : ل وقي

{ و ]  ١: االنشقاق [ } إِذَا السمآء انشقت { ]  ١: التكوير [ } إِذَا الشمس كُوَِّرتْ { : وصف تعاىل يف قوله 
ثُمَّ قضى { : كقوله تعاىل ]  ٩: القيامة [ } ُجِمَع الشمس والقمر َو{ ]  ١: اإلنفطار [ } إِذَا السمآء انفطرت 

  ] . ٢: األنعام [ } أََجالً وَأََجلٌ مُّسمى ِعنَدُه 
قرأ العامة هذين احلرفني بالياء من حتت جرياً على ضمري اسم اهللا تعاىل وفيهما } ُيَدبُِّر األمر يُفَصِّلُ اآليات { : قوله 

  :وجهان 



  .أهنما مستأنفان لإلخبار بذلك : أظهرمها 
  .» ُيدبُِّر « : ، والثاين حالٌ من فاعل » سخَّر « أنَّ االوىل حالٌ من فاعل : والثاين 

« بالنون » نُفَصِّلُ « : بالنون فيهما ، واحلسن واألعمش ) ندبر األمر نفصل : ( وقرأ النخعي ، وأبان بن تغلب 
  .بالياء » ُيدبُِّر 

  .يعين أنَّه بالياء ، وليس كما ذكر ملا تقدَّم عن النخعي ، وأبان بن تغلب » ُيدبُِّر « : مل خيتلف يف : قال املهدويُّ 
  فصل
يقضيه وحده ، ومحل كل واحد من املفسرين التَّدبري على نوع آخر من أحوال العامل ، } ُيَدبُِّر األمر { : قوله 

واإلعدامِ واإلحياِء ، واإلماتِة ، واالِعدمتاِد ، واالنقياِد ، ويدخل فيه واألوىل محله على الكل ، فهو يدبِّرهم باإلجياد ، 
إنزال الوحي ، وبعث الرسلَ وتكليف العباِد ، وفيه دليلٌ عجيٌب على كمال القدرِة والرمحة؛ ألنًَّ هذا العامل من 

  .تعاىل أعلى العرش إىل أطباق الثَّرى حيتوي على أجناسٍ ، وأنواع ال حييطُ هبا إال اهللا 
والدليل املذكور على تدبري كلِّ واحدٍ بوصفه يف موضعه وطبيعته ، ومن املعلوم أنَّ من اشتغل بتدبري شيٍء ، فإنَّهُ ال 

ميكنه تدبري شيء آخر ، فإنه ال يشغله شأنٌ عن شأن ، وإذا تأمَّل العاقل يف هذه اآلية علم أنَُّه تعاىل يدبِّر عامل 
اح ، ويدبر الكبري كما يدبر الصغري ، وال يشغله شأن عن شأن ، وال مينعه تدبٌري عن تدبري األجسام ويدبر عامل األرو

  .، وذلك يدل على أنه يف ذاته ، وصفاته ، وعلمه ، وقدرته غري مشابه للمخلوقات ، واملمكنات 

  .يبني الدالالت الدَّالة على إال هيته ، وعلمه ، وحكمه } ُيفَصِّلُ اآليات { قوله 
  :م أنَّ الدَّالئل الدالَّة على وجود الصَّانع قسمان واعل

  .املوجودات الباقية الدائمةُ كاألفالِك ، والشمس ، والقمر ، والكواكب وهذا القسم تقدَّم ذكره : أحدمها 
كون األمحق املوجودات احلادثة املتغرية ، وهي املوُت بعد احلياة ، والفقُر بد الغىن ، واهلرم بعد الصحَّة ، و: والثاين 

يف أهنأ العيش ، والعاقل يف أشد األحوال ، فهذا النَّوُع من املوجودات ، واألحوال داللتها على وجود الصَّانع 
  .احلكيم ظاهرةٌ 

  .إشارة إىل أنَّه حيدث بعضها عقيب بعض على سبيل التمييز ، والتفصيل } ُيفَصِّلُ اآليات { : فقوله 
  .لكي توقنوا بوعده ، وتصدِّقوا } آِء رَبِّكُمْ ُتوِقُنونَ لََعلَّكُمْ بِِلقَ{ : مث قال 

واعلم أنَّ الدالئل الدالة على وجود الصَّانع احلكيم تدلُّ ايضاً على صحَّة القول باحلشرِ والنشر؛ ألنَّ من قدر على 
  .خلق هذه األشياء ، وتدبريها على عظمها ، وكثرهتا فبأن يقدر على احلشر ، والنشر أوىل 

كما يرزقهم : كيف حياسب اهللا اخللق دفعة واحدة؟ قال : ي أنَّ رجالً قال لعليِّ بن أيب طالبٍ كرَّم اهللا وجهه ورو
  .اآلن دفعة واحدة ، وكما يسمُع نداءهم وجييب دعاءهم اآلن دفعة واحدة 

عايل ، وكما ميكنه تدبري ما فوق واعلم أنَُّه تعاىل كما قدر على بقاء األجرام الفلكيِّة ، والنريات الكوكبية يف اجلو ال
  .العرش إىل ما حتت الثَّرى ال يشغله شأنٌ عن شأٍن ، كذلك حياسُب اخللق حبيث ال يشغله شأنٌ عن شأٍن 

  .يدل على رؤية اهللاِ تعال وقد تقدَّم تقريره » اللِّقاِء « واعلم أنَّ لفظ 
َوُهوَ { : ل السماوية أردفها بتقرير الدالئل األرضية فقال ملا قرر الدالئ]  ٣: اآلية [ } َوُهَو الذي َمدَّ األرض { 

ليشعر بأنَّه } َمدَّ األرض { : البسط إىل ما ال يدرك منتهاه فقوله : املد : بسطها ، قال األصم } الذي َمدَّ األرض 
فمدَّها ، تعاىل جعل حجم األرض حجماً عظيماً ، ال يقع البصر على منتهاه ، وقال قوٌم كانت األرض مكورة 

: كانت جمتمعة عند بيت املقدس ، فقال هلا : ودحاها من مكَّة من حتت البيت ، فذهبت كذا وكذا وقال آخرون 



  .اذهيب كذا ، وكذا 
األرض مسطحةٌ ال كرةٌ وأصحاب هذا القول ، احتجوا عليه : وهذا القول إنَّما يتمٌّ إذا قلنا : قال ابن اخلطيب 

  :وهو مشكل من وجهني ]  ٣٠: النازعات [ } ْعَد ذَِلَك َدَحاَها واألرض َب{ : بقوله تعاىل 
  .مد األرض ينايف كوهنا كرة : قوله تعاىل : أنَّه ثبت بالدليل أنَّ األرض كرةٌ ، فإن قالوا : األول 

طح ، ال نسلم؛ ألنَّ األرض جسم عظيم ، والكرة إذا كانت يف غاية الكرب كان لكم قطعة منها تشاهُد كالسَّ: قلنا 
  والتَّفاوت احلاصل بينه ، وبني السَّطح ، اليصحلُ إالَّ يف علم اهللا تبارك وتعاىل إال يف قوله تعاىل

  .مع أن العامل من النَّاس يستقرُّون عليه ، فكذلك هنا ]  ٧: النبأ [ } واجلبال أَْوَتاداً { 
؛ والشروط فيه أن يكون ذلك أمراً مشاهداً معلوماً ، أنَّ هذه اآلية إنَّما ذكرت ليستدلّ على وجود الصَّانع: والثاين 

حىت يصح االستدالل به على وجود الصانع ألنَّ الشيء إذا رأيت حجمه ، ومقداره ، صار ذلك احلجم ، وذلك 
يدُ إشارة إىل أنه تعاىل هو الذي جعل األرض خمتصة مبقدار معيَّن ال يز} َمدَّ األرض { : املقدار عربة؛ فثبت أنَّ قوله 

وال ينقص ، والدليل عليه أن كون األرض أزيد مقداراً ممَّا هو اآلن ، وأنقص منه أمر جائز ممكن يف نفسه ، 
  .فاختصاصه بذلك املقدار املعيَّن ال بدَّ وأن يكون بتخصيص خمصَّصِ ، وتقدير مقدِّرٍ 

ا الوصف ال تطَّرد إال اإلناث إال أن املكسر مما ال وهي اجلبالُ الثَّوابت ، وقاعدة هذ} َوَجَعلَ ِفيَها َروَاِسيَ { : قوله 
هو : وقيل . يعقل جيري جمرى مجع اإلناث ، وأيضاً كثرة استعماله اجلوامد ، فجمع حائط حوائطن وكاهل كواهل 

  ]الطويل : [ الثبوت ، قال الشاعر : مجع راسية ، واهلاء للمبالغة ، والرسوُّ 
  وأشَْعثُ أْرَسْتُه الوَِليدةُ بالفِهْرِ... وَهاِمٌد بِِه َخالدَاٌت َما يرِْمَن  ٣١٦٤
  فصل

  .كان أبو قبيسٍ أوَّل جبلٍ وضع على وجه األرض : قال بان عباس رضي اهللا عنه 
  :واعلم أنَّ االستدالل بوجود اجلبال على وجود الصَّانع القادر احلكيم من وجوه 

ض جوابنها دون البعضِ ال بّد وأن يكون بتخليق القادر أنَّ طبيعة االرض واحدة ، فحصول اجلبل يف بع: أوهلا 
  .العليم 

اجلبال إّنضما تولّدت من البخارات؛ ألنَّ البخارات كانت يف هذا اجلانب من العاملِ ، كان تتولُد يف : قالت الفالسفة 
ء كان يفور ويقلّ؛ فلهذا البحر طيناً لزجاً ، مث يقوى فيه تأثري الشمس؛ فينقلب حجراً كما نشاهده ، مثَّ إنَّ املا

السببت تولّدت هذه اجلبالُ وإمنا حصلت هذه اجلبالُ يف هذا اجلانب من العاملك ألن يف الّدهر األقدم كان حضيض 
الشمس يف جانب الشمال ، والشمس مىت كانت يف حضيضها كانت أقرب إىل األرض ، فكانل التسخني أقوى ، 

، فحني كان احلضيض يف جانب الشمالِ ، كان البخاُر يف جانب الشمال  وشّدة والسُّخونة توجب اجنذاب الطوبات
، وملا انتقل األوج إىل جانب الشمال ، واحلضيض إىل جانب اجلنوب انتقلت البحار إىل جانب اجلنوب فبقيت هذه 

  :اجلبالُ يف جانب الشمال ، وهذا ضعيٌف من وجوه 
ووقوع الشَّمس عليها أيضاً أمر عامٌّ ، فلم حصل هذا اجلبل يف بعض أنَّ حصول الطِّني يف البحر أمر عام ، : األول 

  .اجلوانب دون العبضِ؟ 
أنَّا نشاهُد بعض اجلبال كأنَّ تلك األحجار موضوعة أقساماً كأن البنَّاَء بناه من لبِنَاٍت كثرية موضوع بعضها : الثاين 

  .كروه فوق بعضٍ ، ويبعُد حصول مثل هذا التركيب من السَّبب الذي ذ
أنَّ أوج الشَّمس اآلن قريب من أوَّل السَّرطان ، فعلى هذا من أوَّل الوقت الذي انتقل أوُج الشمس إىل : الثالث 



أنَّ اجلبال يف هذه املدَّة الطويلة كانت يف التفتت : اجلانب الشَّمايل مضى قريباً من تعسة آالف سنة ، وهبذا التقدير 
  .يٌء ، لكن ليس األمُر كذلك؛ فعلمنا أنَّ السب بالذي ذكروه ضعيف ، فوجب أن اليبقى من األحجار ش

ما حيصلُ فيها من املعادن ، ومواضع اجلواهر : الوجه الثاين من االستدالل بأحوال اجلبالِ على وجود الصَّانع 
، وكون النفيسة ، وما حيصل فيها من معادن الدخان ومعادن النفط ، والكربيت ، فتكون طبيعة األرض واحدة 

اجلبل واحداً يف الطَّبع وكون تأثري الشمس واحداً يف الكل يدلُّ ظاهراً على أنَّ بتدقري قادر قاهر متعال عن مشاهبة 
  .احملدثات 

وذلك أنَّ بسببها تتولُد األهنار على وجه األرض؛ ألنَّ احلجر جسمٌ : الوجه الثالث من االستدالل بأحوال اجلبال 
خبرة من قْعرِ األرض ، ووصلت إىل اجلبال احنبست هناك ، فال تزال تتكامل ، فيحصل صلٌب ، فإذا تصادعت األ

بسبب اجلبل مياه عظيمة مثَّ إنَّها لكثرهتا ، وقوهتا تثقب ، وخترج ، وتسيل على وجه األرض ، فمنفعة اجلبال يف تولدِ 
وذكر بعدها األهنار يف أكثر األمر كهذه اآلية ، األهنارِ هو من هذا الوجه ، وهلذا السَّبب ما ذكره اهللا اجلبال إالَّ 

  ] . ٢٧: املرسالت [ } َوَجَعلَْنا ِفيَها َروَاِسَي َشاِمَخاٍت وَأَْسقَيَْناكُم مَّآًء فُرَاتاً { : وقوله تعاىل 
  فصل

من زعم أن  ، ورد على} َمدَّ األرض { : يف هذه اآلية ردٌّ على من زعم أنَّ األرض كالكرِة لقوله : قال القرطيب 
أنَّ حتت األرض جسماً صاعداً كالرِّيحِ الصعادة ، وهي منحدرة : األرض هتوي أبداً مبا عليها ، وزعم ابُن الرَّوانديُّ 

  .فاعتدل اهلاوي ، والصعَّاعدي يف اجلرم والقوة فتوافقا 
  .أن األرض مركبة من جسمني : وزعم آخرون 

، فلذلك وقفت ، والذي عليه املسلمون ، وأهل الكتاب القول  مصدع فاعتدال: منحدٌر ، واآلخر : أحدمها 
  .بوقوف األرض ، وسكوهنا ، ومدِّها ، وأنَّ حركتها إنَّما تكونُ يف العادِة بزلزلٍة تصيبها واهللا أعلم 

  :جيوز فيه ثالثة أوجه } َوِمن كُلِّ الثمرات { : قوله 
عل فيها زوجني اثنني من كلِّ صنٍف من أصناف الثمرات ، وج: ، أي ] بعده [ » جََعلَ « أن يتعلق ب : أحدها 

  .وهو ظاهٌر 
  .؛ ألنَّه يف األصل صفة لُه » اثَْنْينِ « : أن يتعلق مبحذوف على أنَّه حالٌ من : والثاين 
ف األوىل على أنه من باب عط» جََعلَ « فيتعلق ب } َوِمن كُلِّ الثمرات { : أن يتمَّ الكالم على قوله : الثالث 

  .أنه جعل يف األرض كذا ، وكذا ومن كل الثمرات : األوىل تقديره » جعل « املفردات ، يعين عطف على معمول 
تقدَّم الكالم فيه ، وهو إمَّا مستأنٌف ، وإمَّا » ُيْغِشي اللَّْيلَ « الثاين مستأنفاً ، و » جَعل « ويكون : قال أبو البقاء 

  .حال من فاعل األفعال 
  فصل
  .أصفر ، وأمحر ، وحلواً ، وحامضاً : صنفني اثنني : ومن كلِّ الثمرات جعل فيها زوجني ، أي  :املعىن 

  .وهذا النوُع الثالث يف االستدالل بعجائب خلقة النبات 
واعلم أن احلبَّة إذا وقعت يف األرض ربت وكربت؛ فبسبب ذلك ينشقُّ أعالها وأسفلها ، فيخرج من الشق األعلى 

دة ، وخيرج من الشق األسفل العروق الغائصة يف األرض ، وهذا من العجائب؛ ألنَّ طبيعة تلك احلبَّة الشجرة الصَّاع
واحدة وتأثري الطبائع ، واألفالك ، والكواكب فيها واحد ، مث إنه خيرد من اجلانب األعلى من تلك احلبَّة جرمٌ 

ومن احملال أن يتولَّد من الطبيعة الواحدة طبيعتان صاعٌد إىل اهلواء ، ومن اجلانب األسفل جرٌم غائٌص يف األرض ، 



متضادتان ، فعلمنا أنَّ ذلك إنَّما كان بتدبري املدبِّر العليم احلكيمِ ال بسبب الطَّبع ، واخلاصة ، مث إنَّ الشجرة النَّامية 
رة أيضاً حيصل فيها يف تلك اجلهة بعضها يكون خشباً ، وبعضها يكون نوراً ، وبعضها يكون مثرة ، مث إن تلك الثم

أجساٌم خمتلفة الطَّبائع مثل اجلوز ففيه أربعة أنواع من القشور ، فالقشرة األعلى ، وحتته القشرة اخلشبية ، وحتته 
القشرة احمليطة باللبَّ ، وحتت تلك القشرة قشرة أخرى يف غاية الرَّقة متتاُز عمَّا فوقها حال كون اجلوز واللوز رطباً 

صل يف الثمرة الواحدة الطبائع املختلفة فاألترجد قشرُه جاّر يابس وحلمه وماؤه حاّران رطبان؛ فثبت فقد حي: وأيضاً 
أنَّ هذه الطَّبائع املختلفة من احلبة الواحدة مع تساوي تأثريات الطبائع ، وتأثريات األجنم ، واألفالك على زعم من 

  .يدعيه ال بد وأن يكون بتدبري العليمِ القدير 

  .؟ » َزْوجْينِ اثَْنْينِ « : الزَّوجان ال بدَّ وأن يكونا اثنني ، فما الفائدة يف قوله :  فإن قيل
: أنه تعاىل أوَّل ما خلق العامل ، وخلق فيه األشجار ، خلق من كل نوع من األنواع اثنني فقط ، فلو قال : فاجلواب 

علمنا أنه تعاىل أوَّل ما خلق من كل زوجني » اثَْنْينِ « : ل مل يعلم أنَّ املراد النوع ، أو الشخص فلما قا» َزْوَجْينِ « 
: بالشَّخص ومها ] ال أقل وال أزيد ، واحلاصل أن الناس فيهم اآلن كثرة ، إال أهنم ابتدءوا من زوجني اثنني [ اثنني 

  .آدم وحواء عليهما السالم وكذلك القول يف مجيع األشجار ، والزروع ، واهللا أعلم 
بق الكالم وقد س} ُيْغِشي الليل النهار { : االستدالل بأحوال الليل ، والنهار ، وإليه اإلشارة بقوله : بع النوع الرا

  .فيه فأغىن عن اإلعادة 
  .تصرف القلب يف طلب املعاين : فيستدلون ، والتَّفكر } إِنَّ ِفي ذلك آلَياتٍ لِّقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ { : مث قال تعاىل 

، وإما على  إمَّا على االبتداء» وَجنَّاتٌ » « ِقطٌَع « : العامة على رفع } َوِفي األرض ِقطٌَع مَُّتَجاوِرَاٌت { : قوله 
  .الفاعلية باجلار قبله 

« : وقرأ احلسن . بالنصب ، وكذلك هي يف بعض املصاحف على إضمار جعل » ِقطَعاً مَتَجاوَراتٍ « وقرىء 
  :بكسر التَّاِء وفيها أوجٌه » وَجنَّاتِ 
  .» كُلِّ الثَّمراِت « أنه جر عطفاً على : أحدها 
  .قاله الزخمشري » نِ اثَْننيِ زَوَحْي« : أنه نصب نسقاً على : الثاين 

  .» َرواِسيَ « : أنه نصبه نسقاً على : الثالث 
  .أنه نصبه بإضمار جعلن وهو أوىل لكثرة الفواصل يف األوجه قبله : الرابع 

  .« بالنصب » وَزْرعاً « ومل يقرأ أحد منهم : قال أبو البقاء 

بالرفع يف األربعة ، والباقون : قرأ ابن كثريٍن وأبو عمرو ، وحفص } انٍ َوَزْرٌع وََنخِيلٌ ِصْنَوانٌ َوغَْيرُ ِصْنَو{ : قوله 
غَْيُر « ، و » َنخِيلٌ « لكونه تابعاً ل » ِصنْوانٌ « ويف » ِقطٌَع « للنسق على » َزْرٌع وَنخِيلٌ « باخلفض ، فالرفع يف 

  .لعطفه عليه » 
وليست عبارة حمررة؛ ألنَّ فيها ما ليس : قال . » طٌَع ِق: عطفاً على « : وعاب أبو حيَّان على ابن عطيَّة قوله 

  .» « ِصنوانٌ « بعطٍف ، وهو 
؛ ألنَّه عطف حمقق غاية ما فيه أنَّ بعض ذلك تابع ، فال يقدُح يف ] غري معيب [ ومثل هذا » : قال شهاُب الدين 

  .» « أعنابٍ « هذه العبارة ، واخلفض مراعاة ل 
  .، وعاهبا أبو حيان مبا تقدَّم وجوابه ما تقدَّم » أْعنابٍ « على عطفاً » : وقال ابن عطيَّة 



  .ليس الزَّرُع من اجلنَّات ، وروي لك عن أيب عمر : وقد طعن قوٌم على هذه القراءة ، وقالوا 
َتْينِ ِمْن أَْعَنابٍ َجَعلَْنا َألَحِدِهَما َجنَّ{ بأنَّ اجلنَّة احتوت على النَّخيل ، واألعناب ، لقوله تعاىل : وقد أجيب عن ذلك 

  ] . ٣٢: الكهف [ } َوَحفَفَْناُهَما بَِنْخلٍ َوَجَعلَْنا َبْيَنُهَما َزْرعاً 
  .» املعىن ، ونبات زرع فعطفه على املعىن : وقيل « : وقال أبو البقاِء 

مبعىن أن يكون من نبات وال أدري ما هذا اجلواُب؛ ألنَّ الذي مينُع أن يكون اجلنة من الزَّرعِ « : قال شهاب الدين 
  .مجع صنوٍ كقنوان مجع قنو ، وقد تقدَّم حتقيق هذا التّنبيه يف األنعام : والصنوان . » الزَّرعِ ، وأي فرق 

، » عمَّ الرَّشجل ِصْنُو أبيه « : الفرع جيمعه وفرعاً آخر أصل واحد ، وأصله املثل ، ويف احلديث : » الصِّْنُو « و 
  .جيمعهما أصل واحٌد والعامة على كسر الصاد  مثله؛ أو ألهنما: أي 

  .بضمها ، وهي لغة قيسٍ ، ومتيم كذئب ، وذُؤبان : وقرأ السلميُّ ، وابن مصرف ، وزيد بن عليٍّ 
» صْنوان « ، ونظري » فعالن « بفتحها ، وهو اسم مجعٍ ال مجع تكسري؛ ألنه لس من أبنية : وقرأ احلسُن ، وقتادة 

  .» َجَمل ، وأْجَمال « ك » أْصَناء « هذا مجعه يف الكثرِة ، وأمَّا القلَّة ، فيجمع على » ان السَّْعَد« بالفتح 
بالياء من حتت أي يسقى مبا ذكرنا ، والباقون » ُيسْقَى « قرأ ابُن عامرٍ ، وعاصٌم } يسقى بَِمآٍء وَاِحدٍ { : قوله 

  .» بَْعَضَها « : ، ولقوله » وجَنَّاٍت «  بالتاء من فوق مراعاة للفظ ما تقدَّم ، وللتأنيث يف قوله
األخوان ، والباقون بنون العظمة ، وحيىي بن يعمر ، وأبو حيوة : قرأة بالياء من حتت مبنيا للفاعل » وُنفَصِّلُ « قوله 

  .رفعاً » بَعُضَها « بالياء منبيا للمفعول و » ُيفَضَّلُ « : 
يف ] اخلالف [ ىي بن يعمر ، وهو أوَّل من نقط املصاحف ، وتقدَّم وجدته كذلك يف مصحف حي: وقال أبو حامت 

  .األكل يف البقرِة 
  :وجهان » األكلٍ « ويف 

  ] .» ُنفَضِّلُ « ل [ أنَّه ظرٌف : أظهرمها 

  .وفيه األكل ، قاله أبو البقاِء : ُنفَضِّلُ بعضها مأكوالً ، أي : ، أي » َبْعِضَها « أنه حال من : والثاين 
  .بعد جهة املعىن ، والصناعة  وفيه
  فصل
أرٌض قريبةٌ من أرض أخرى واحدة طيبة ، وأخرى سبخة ، : قال األصمُّ } َوِفي األرض ِقطٌَع مَُّتَجاوِرَاٌت { : قوله 

  .وأخرى رملة ، وأخرى حصباء وحصى ، وأخرى تكون محراء ، وأخرى تكونُ سوداء 
  .ع ، واالخنفاضِ ، والطبعِ ، واخلاصيِة أمر معلوم فاختالُف بقاع األرضِ يف االرتفا: وباجلملة 

تقدَّم الكالم على الصنو ، والصنوان ، } مِّْن أَْعَنابٍ َوَزْرٌع َوَنِخيلٌ ِصنَْوانٌ َوغَْيُر ِصنَْواٍن { : بساتني » وَجنَّاٍت « 
  .ا هي النَّخلةُ املنفردةُ بأصله» وغْيُر ِصْنواٍن « وهي النخالت جيمعهن أصلٌ واحد ، 

اجملتمع ، وغري الصنوان متفرق ، وال فرق يف الصنواِن ، والقنوان بني التثنية واجلمع إالَّ : الصنوان : قال املفسريون 
  .يف اإلعرابِ ، وذلك أنَّ النُّونَ يف التثنية مكسورةٌ غري منونة ويف اجلمع منونة 

  .نامٍ  جسم رقيق مائع به حياة كلِّ: واملاء } يسقى بَِمآٍء وَاِحدٍ { 
ونُفصِّلُ بعضَها على َبْعضٍ يف « : يف الثَّمر ، والطَّعم ، جاء يف احلديث } َوُنفَضِّلُ بَْعَضَها على بَْعضٍ ِفي األكل { 

  .» الفارسي والدقلُ احللُو واحلَامُض « : قال » األكلِ 
  .كمثل بين آدم صاحلهم وخبيثهم وأبوهم واحد : قال جماهد 



  .املهّيأ لألكل : الثَّمر الذي يؤكل ، وحكى عن غريه أنَّ األكل : أنَّ األكل : لزجاج وحكى الواحديُّ عن ا
وهو عامٌّ يف ] :  ٣٥: الرعد [ } أُكُلَُها َدآِئٌم وِِظلَُّها { : وهاذ أوىل؛ لقوله تعاىل يف صفة اجلنة « : قال ابُن اخلطيب 
  .» مجيع املطعومات 

 آدم ، كانت األرض طينة واحدة يف يد الرمحن ، فسطحها؛ فصارت قطعاً هذا مثلٌ ضرب لقلوب بين: قال احلسن 
متجاورات ، فينزل عليها املاُء من السَّماِء فتخرج هذه زهرهتا ، وشجرهتا ، ونباهتا ، ومثرها ، وخترُج هذه سبخها 

الم فتنزل عليهم من وملحها وخبيثها ، وكلٌّ يصقى مباء واحد ، كذلك الناسُ خلقوا من آدم عليه الصالة والس
  .السَّماِء تذكرة ، فترق قلوب قوم ، فتخشع ، وتقُْسو قلوب قوم فتلهو 

َونَُنزِّلُ ِمَن { : واهللا ما جالس القرآن أحٌد ، إالَّ قام من عنده بزيادة ، أو نقصان ، قال اهللا تعاىل : قال احلسُن 
الذي ذكر } إِنَّ ِفي ذلك { ]  ٨٢: اإلسراء [ }  يَزِيدُ الظاملني إَالَّ َخَساراً القرآن َما ُهَو شِفَآٌء َوَرْحَمةٌ لِّلُْمْؤِمنَِني َوالَ

  .} آلَياٍت لِّقَْومٍ َيْعِقلُونَ { : 
  فصل

إقامة الدَّاللة على أنه ال جيوز أن يكون حدوث احلوادث يف هذا العامل : املقُصوُد من هذه اآلية : قال ابُن اخلطيب 
  :احلركات الكوكبية من وجهني  ألجل االتصاالت الفلكية

أنه جعل األرض قطعاً خمتلفة يف املاهيَّة والطبيعة ، وهي مع ذلك متجاورةٌ ، فبعضها سبخةٌ ، وبضعها طيِّبةٌ ، : األول 
وبعضها صلبة وبعضها حجريةٌ ، وبعضها رمليةٌ ، وتأثري الشمس ، وتأثري الكواكب يف تلك القطع على السَّويَّة؛ 

  .لى أن اختالفها يف صفاهتا بتقدير العليم القدير فدلَّ ذلك ع
، مثَّ إنَّ تلك ] متساوياً [ أنَّ القطعة الواحدة من األرض تسقى مباٍء واحٍد ، ويكون تأثري الشمس فيها : الثاين 

من العنب ، فتكون  الثمار جتيُء خمتلفة يف اللَّون ، والطَّعم ، والطَّبيعة ، واخلاصية؛ حىت أنَّك قد تأخذ عنقوداً واحداً
مجيع حبَّاته ناضحة حلوة إالَّ حبة واحدة منه ، فإهنا تبقى حامضة يابسة ، وحنن نعلم بالضرورة أن نسبة الطبائع 

واألفالك إىل الكل على السوية ، بل نقول ههنا ما هو أعجب منه ، وهو أنَّه يوجد يف بعض أنواع الورد ما يكون 
والوجه الثاين يف غاية السَّواد ، مع أنَّ ذلك الورد يكون يف غاية الرقة والنُّعومة ،  يف أحد وجهيه يف غاية احلمرة ،

على أنَّ الكل ] قطعية [ وصل تأثري الشمس إىل أحد طرفيه دون الثاين ، وهذا يدلُّ داللة : ويستحيل أن يقال 
يسقى بَِمآٍء وَاِحٍد َونُفَضِّلُ { : له تعاىل بتقدير الفاعل املختار ال بسبب األتصاالت الفلكيَّة ، وهذا هو املراد بقو

  .} إِنَّ ِفي ذلك آليَاٍت لِّقَْومٍ َيْعِقلُونَ { : ، وهلذا قال } َبْعَضَها على بَْعضٍ ِفي األكل 

  فصل
 وهذا اآلية تدلُّ على بطالن القول بالطبع ، إذا لو كان ذلك باملاء ، والتراب ، والفاعل له الطبيعة؛: قال القرطيب 

  .ملا وقع االختالف 
وذهب الكفرةُ لعنهم اهللا إىل أنَّ كلَّ حادث حيدث من نفسه ال من صانع وادعوا ذلك يف الثِّمار اخلارجة من 

األشجار ، وأقرُّوا حبدوثها ، وأنكروا األعراض ، وقالت فرقةُ حبصول الثِّمار ال من صانع ، وأثبتوا لألعراض فاعالً 
.  

أنَّه حيدثُ يف وقت ، وحيدث ما هو من جنسه يف وقت آخر ، فلو : دث ال بد له من حمدٍث والدَّليل على أنَّ احلا
كان حدوثه يف وقته الختصاصه به؛ لوجب أن حيدث يف وقته كل ما هو من جنسه ، وإذا بطل اختصاصه بوقته 



من حدوثه قبل ذلك صح أنَّ اختصاصه ألجل خمصص خصصه به ، لوال ختصيصه إيَّاه مل يكن حدوثه يف وقته أوىل 
  .أو بعده 

هِْم َوأُولَِئكَ الْأَغْلَالُ ِفي أَْعَناِقهِمْ َوإِنْ َتْعَجْب فََعَجٌب قَْولُُهْم أَإِذَا كُنَّا تَُراًبا أَإِنَّا لَِفي َخلْقٍ َجدِيٍد أُولَِئَك الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّ
وََيْستَْعجِلُوَنكَ بِالسَّيِّئَِة قَْبلَ الَْحَسَنِة َوقَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلهُِم الَْمثُلَاُت َوإِنَّ ) ٥(َوأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

آَيةٌ ِمْن َربِِّه َوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا لَْولَا أُنْزِلَ َعلَْيِه ) ٦(رَبََّك لَذُو َمْغِفَرةٍ ِللنَّاسِ َعلَى ظُلِْمهِْم َوإِنَّ رَبََّك لََشِديُد الِْعقَابِ 
  ) ٧(إِنََّما أَْنَت ُمْنِذٌر وَِلكُلِّ قَْومٍ َهاٍد 

  .اآلية ملا ذكر الدَّليل على معرفة املبدأ ذكر بعده ما يدلُّ على املعاِد } َوإِن تَْعَجْب فََعَجٌب قَْولُُهمْ { : قوله 
حكموا عتليك بأنَّك من الصَّادقني ، فهذا  إنْ تعجب من تكذيبهم إيَّاك بعد ما« : قال ابن عبَّاس رضي اهللا عهما 

  .» عجٌب 
إن تعجب يا حممَُّد من عبادهتم ما ال ميلك هلم ضرا ، وال نفعاً بعد ما عرفوا الدالئل الدِّالة على التوحيد ، : وقيل 

  .فهذا عجٌب 
ألهنم ملا اعترفوا بأنه  وإن تعجب يا حممد صلوات اهللا عليه فقد تعجبت يف موضع العجب ،: تقدير الكالم : وقيل 

تعاىل مدبِّر السموات ، واألرضيني ، وخالق اخللق أمجعني ، وأنَّه هو الذي رفع السموات بغري عمٍد تروهنا ، وأنَّه 
الذي سخر الشَّمس ، والقمر على وفق مصاحل العباد ، وهو الذي أظهر يف العامل أنواع العجائب ، والغرائب ، فمن 

ذه األشياء العظيمة ، كيف ال تكون وافية بأعادة اإلنسان بعد موته؛ ألنَّ القادر على األقوى كانت قدرته وافية هب
  .يكون قادراً على األضعِف بطريق األوىل ، وهذا تقرير موضع التَّعجُّب 

  :جيوز فيه ثالثة أوجه } فََعَجٌب قَْولُُهْم { : قوله 
فعجب أي : لتتْم الفائدة ، أي ] صفة [ خٌَّرن وال بد من حذف مبتدأ مؤ» قَْولُهْم « أنه خرب مقدم ، و : أحدها 

  .عجب ، أو غريب ، وحنوه 
أنه مبتدأ ، وسوَّغ االبتداء ما ذكر من الوصف املقدر ، وال يضر حنيئٍذ كون خربه معرفة ، هذا كما أعرب : الثاين 

تداء هبما ، وخربمها معرفةٌ ، قاله أبو كم مالك وخري من أقصد رجالً خري منه أبوه مبتدأين ملسوغ االب: سيبويه 
  .حيَّان 

أنَّ الذي محل سيبويه على ذلك من املسألتني أن أكثر ما : وللنزاع فيه جمال؛ على أنَّ هناك علّة ال تتأتى هنا ، وهي 
  .هو مبتدأ؛ فلذلك حكم عليهما حبكم الغالب خبالف ما حنُن فيه » َما « ، وخرب » كَْم « تقع موقع 
  .فاعل به ، قاله أبو البقاء » قَوْلُهْم « مبتدأ مبعىن معجب ، و » َعَجٌب « أنَّ :  الثالث

يف املعىن ، وال يعمل عمله ، » َمفُْعول « ينوُب عن » فعالً وفَعلة وفُْعالً « بأهنم نصُّوا على أنَّ : ورد عليه أبو حيَّان 
َف َماءُه وال قَبَض مالُه ، وأيضاً فإنَّ الصفات ال تعمل إالَّ إذا كَْبَشُه وال غََر] ذبح [ مََرْرتُ بِرُجل « : فال تقول 

  .اعتمدت على أشياء خمصوصة وليس منها هنا شيء 
  .تغري النَّشفس برؤية املستبعد يف العادة : والَعَجُب 

  .الَعَجبُ تغري النفس مبا خيفى أسبابه : وقال القرطيبُّ 
  :جيوز يف هذه اجلملة االستفهامية وجهان } أَإِنَّا لَِفي َخلْقٍ َجدِيٍد  أَإِذَا كُنَّا تَُراباً{ : قوله تعاىل 
  .أنَّها منصوبة احملل حلكايتها بالقول : أظهرمها 



وبه بدأ الزخمشريُّ وعلى هذا فقوهلم مبعىن مقوهلم « قَْوِهلْم » : أنَّها ، وما يف حيزها يف حمل رفع بدالً من : والثاين 
هنا ظرٌف حمٌض ، وليس فيها معىن الشَّرط ، والعاملُ « إذَا » ، و « قَْولُُهم » نَّ هذا هو نفس ويكونُ بدل كُلِّ؛ أل

} َخلْقٍ َجِديدٍ { : أئذا كُنَّا تراباً نبعث ، أو حنشر ، وال يعمل فيها : تقديره } لَِفي َخلْقٍ َجدِيٍد { فيها مقدر يفسره 
  .ألضافتها إليها « كُنَّا » ، وال يعمل فيها ال يعملُ فيما قبلها « إذَا » ؛ ال ، ما بعد 

واختلف القراء يف هذا االستفهام املكرر اختالفاً منتشراً ، وهو يف أحد عشر موضعاً يف تسع سور من القرآن وال 
  .مراتب القرَّاء فيها ، فإن ضبطها عسر ليسهل ذلك بعون اهللا تعاىل ] وبيان [ بد من تعيينها ، 

  .السورة  ما يف هذه: فأوهلا 
]  ٤٩: اإلسراء [ } أَإِذَا كُنَّا ِعظَاماً َوُرفَاتاً أَإِنَّا لََمْبعُوثُونَ َخلْقاً َجِديداً { : اإلسراء ومها : والثاين ، والثالث 

  .موضعان 
  ] . ٨٢: املؤمنون [ } أَإِذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاباً َوِعظَاماً أَإِنَّا لََمْبُعوثُونَ { : الرابع يف املؤمنون 
  ] . ٦٧: النمل [ } أَإِذَا كُنَّا تَُراباً َوآَبآُؤَنآ أَإِنَّا لَُمْخَرُجونَ { : اخلامس يف النمل 

: العنكبوت [ } لَتَأُْتونَ الفاحشة َما َسبَقَكُْم بَِها ِمْن أََحٍد مَِّن العاملني أَِئنَّكُْم لَتَأُْتونَ الرجال { : السادس يف العنكبوت 
٢٩،  ٢٨ .  [  

  ] . ١٠: السجدة [ } أَإِذَا َضلَلَْنا ِفي األرض أَإِنَّا لَِفي َخلْقٍ َجدِيٍد { : السجدة » امل « السابع يف 
  ] . ١٦: الصافات [ الثامن ، والتاسع يف الصافات موضعان 

  ] . ٤٧: الواقعة [ } أَإِذَا ِمْتَنا َوكُنَّا تَُراباً َوِعظَاماً أَإِنَّا لََمْبُعوثُونَ { : يف الواقعة : العاشر 
  ] . ١١،  ١٠: النازعات [ } أَإِنَّا لََمْردُوُدونَ ِفي احلافرة أَإِذَا كُنَّا ِعظَاماً نَِّخَرةً { : احلادي عشر يف النازعات 

  :فهذه هي املواضع اخلتلف فيها ، وأمَّا ضبط اخلالف فيها بالنِّسبة إىل القراء فيه طريقان 
  .القرَّاِء بالنِّسبةإىل ذكر : أحدمها 
  .بالنسبة إىل ذكر السُّور : والثاين 

قسم منها سبعة مواضع هلا حكم واحد ، وقسم منها أربعة مواضع ، لكلِّ : فاعلم أنَّ هذه املواضعِ تنقسم قسمني 
  .منها حكم على حدته 

: ، واخلامس » املؤمنون « يف : ع والراب» سُْبَحانَ « : أمَّا القسمُ األوَّل فمنه يف هذه السورة ، والثاين ، والثالث يف 
أنَّ نافعاً ، والكسائي يستفهمان يف األول ، « : يف الصافات وحكمها : السجدة ، والسادس ، والسابع » امل « يف 

  .وخيربان يف الثاين ، وأن ابن عامر خيرب يف األول ، ويستفهم يف الثاين ، والباقني يستفهمون يف األول والثاين 
أن نافعاً خيرب عن األول ، ويستفهم يف الثاين ، وأن ابن : ثاين ، فأوله ما يف سورة النمل ، وحكمه وأما القسم ال

  .عامر والكسائي بعكسه ، وأن الباقني يستفهمون فيهما 
أن نافعاً ، وابن كثري ، وابن عامر ، وحفصاً خيربون يف األول ، ويستفهمون يف : ما يف العنكبوت ، وحكمه : الثاين 
  .اين ، والباقون ، يستفهمون فيهما الث

أن نافعاً ، والكسائي يستهفمان يف األول ، وخيربان يف الثاين ، والباقون : ما يف سورة الواقعة ، وحكمه : الثالث 
  .يستفهمون فيهما 

الثاين ،  أن نافعاً وابن عامر والكسائي يستفهمون يف األول ، وخربون يف: ما يف سورة النازعات ، وحكمه : الرابع 
  .والبقاين يستفهمون فيهما 



  :وأما الطريق اآلخر بالنسبةإىل القراء؛ فإهنم فيها على أربع مراتب 
  .أن نافعاً قرأ باالستفهام يف األول ، وباخلرب يف الثاين ، إال يف النمل والعنكبوت فإنه العكس : األول 

  .م يف األول والثاين إال األول من العنكبوت فقرآه باخلرب أنَّ ابن كثري ، وحفصاًم قرآ باالستفها: املرتبة الثانية 
أنَّ ابن عامرٍ قرأ باخلرب يف األوَّل ، واالستفهام يف الثَّاين إال يف النمل ، والواقعة ، والنازعات ، فقرأ : املرتبة الثالثة 

  .الستفهام فيهما يف النمل ، والنازعات باالستفهام يف األول ، وباخلرب يف الثاين ، ويف الواقعة با
أبو عمرو ، ومحزة ، وأبو بكر رضيه اهللا عنهم أمجعني قرءوا باالستفهام يف األول ، : الباقون وهم : املرتبة الرابعة 

  .والثاين ، ومل خيالف أحٌد منهم أصله 
  .وإمنا ذكرت هذين الطريقني لعسرمها ، وصعوبة استخراجهما من كتب القراءات « : قال شهاب الدين 

مَّا وجه قراءة من استفهم يف األوَّل ، والثاين؛ فقصد املبالغة يف اإلنكار ، فأتى به يف اجلملة األوىل ، وأعاده يف فأ
حصول املقصود به؛ ألنَّ كل مجلة مرتبطة باألخرى ، فإذا أنكر يف : الثانية تأكيداً له ، ووجه من أتى به مرة واحدة 

  .» ا من خالف أصله يف شيٍء من ذلك ، فالتباع األثر إحداها حصل اإلنكاُر يف األخرى ، وأمَّ
  فصل

أنَّك تعجُب من إنكارهم النَّشأة األخرى مع إقرارهم باتبداءِ : هذا اخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعناه 
وحقد تقرَّر يف اخللق ، فعجب أمرهم ، وكان املشركون ينكرون البعث مع إقرارهم بابتداء اخللق من اهللا عزَّ وجلَّ 

  .القلوب أنَّ اإلعادة أهون من االبتداء ، فهذا موضع العجب 
وهذا يدلُّ على أنَّ من أنكر البعث والقيامة فهو كافٌر ، وإمنا لزم من إنكار } أولئك الَِّذيَن كَفَُرواْ بَِربِّهِْم { : مث قال 

نكار القدرة ، والعلم ، والصدق ، وأما إنكار القدرة فكقوله البعِث الكفر باهللا تعاىل؛ ألنَّ إنكار البعث ال يتمُّ إال بإ
اهللا غري عامل باجلزيئات ، فال ميكنه متييز املطيع عن العاصي : اهللا غري قادر على اإلعادة ، وأما إنكار العلم فكقوله : 

يه ، وكل ذلك كفٌر باهللا تعاىل إنَّه أخرب عنه ، ولكنه ال يفعل؛ ألنَّ الكذب جائز عل: ، وأمَّا إنكار الصِّدق فكقوهلم 
.  

كفرهم وذهلم ، وانقيادهم لألصنام ، : املراد باألغاللِ : قال األصمُّ } َوأُْولَِئَك األغالل يف أَعَْناِقهِْم { : مث قال 
  ]البسيط : [ ؛ وقال الشاعر ]  ٨٠: يس [ } إِنَّا َجَعلَْنا يف أَْعناِقهِْم أَغْالَالً { : ونظريه قوله تعاىل 

  لَُهْم َعنِ الرُّْشدِ أغْاللٌ وأقَْياُد. . ...  ٣١٦٥
  .لك ، وأنت ُمجاًزى عليه بالعذابِ ] مالزم [ أنَّه : هذا غلٌّ يف عنقك للعمل الرَّديء ، معناه : ويقال للرَّجلُ 
  .هذا وإن كان حمتمالً؛ لكن محل اللفظ على احلقيقة أوىل : قال القاضي 

ى نصرة األصم ، بأن ظاهر اآلية يقتضي حصول األغالل يف أعناقهم يف احلالِ ، أقول عل« : قال ابن اخلطيب 
وذلك غري حاصل ، فإهنم حيملون هذا اللفظ على أنًَّه سيحصل هذا املعىن ، وحنُن حنمله على أنه حاصلٌ من احلالِ ، 

  .» انَ قولكم أقوى؟ واملراد باألغالل ما ذكره فكلُّ واحٍد منا تارك للحقيقة من بعض الوجوه ، فلَم كَ
  :أنَُّه تعاىل جيعل األغالل يف أعناقهم يوم القيامة ، ويدلُّ عليه قوله تعاىل : املعىن : وقيل 

  ] . ٧٢: غافر [ } ثُمَّ ِفي النار ُيْسَجُرونَ { : إىل قوله ]  ٧١: غافر [ } إِِذ األغالل يف أَْعَناِقهِمْ { 
واملراد منه التَّهديد بالعذاب املخلد املؤّبد ، وذلك يدلُّ على } ِفيَها َخاِلدونَ  وأولئك أَْصَحابُ النار ُهْم{ : مث قال 

يدلُّ على أنَّهم هم املوصوفون باخلُلودِ ال } ُهْم ِفيَها خَاِلدونَ { : أنَّ العذاب املؤبَّد ليس إال للكفَّار؛ ألن قوهلم 



  .غريهم فدل على أنَّ أهل الكبائر ال خيلدون يف النَّارِ 
  .؟ » فعَجٌب قَولُُهْم « : العجُب هو الذي ال يعرف بسبب ، وذلك يف حق اهللا تعاىل حمالٌ ، فكيف قال : فإن قيل 
  .فعجب عنك : املعىن : فاجلواب 
  .بإضافة العجب إىل نفسه » َبل َعجِْبُت « : قرأ بعضهم : فإن قيل 
يهها عن مبادىْ األعراض وجيب محلها على هنايات األعراض أنَّا قد بيَّنا أنَّ مثل هذه األلفاظ جيُب تنز: فاجلواب 

  .وهناية التعجب أن اإلنسان إذا تعّجب من الشيء أنكره ، فكان التعجب يف حقِّ اهللا تعاىل حمموالً على اإلنكار 
يهددهم تارة بعذاب  وعلم أ ، النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم كان} وََيْستَْعجِلُوَنكَ بالسيئة قَْبلَ احلسنة { : قوله تعاىل 

القامية ، وتارة بعذاب الدنيا ، والقوم كلَّما هددهم بعذاب القيامة ، أنكروا القيامة ، والبعث ، والنشر كما تقدَّم يف 
اآلية األوىل ، وكلما هددهم بعذاب الدنيا استعجلوه ، وذلك أنَّ مشركي مكَّة كانوا يطلبون العقوبة بدالً من 

اللهم إِن كَانَ هذا ُهَو احلق ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحجَاَرةً مَِّن السمآء أَوِ ائتنا { : يوقلون  العافية استهزاء منهم
  ] . ٣٢: األنفال [ } بَِعذَابٍ أَِليمٍ 

  :فيه وجهان » قَْبلَ احلََسنِة « قوله 
  .أنه متعلٌق باالستعجالِ ظرفاً لُه : أحدمها 
جيوز أن » وقَْد َخلْت « : قوله . ٍف على أنَّه حال مقدرة من السيئة ، قاله أبو البقاء أنه متعلق مبحذو: والثاين 

  .تكون حاالً وهو الظاهر ، وجيوز أن تكون مستأنفة 
وهي « َصُدقَة وَصُدقَات » و « وَسمَْرات » َسُمَرة « والعامة على فتح امليم ، وضم املثلثة الواحدة مثله ، ك 

  .العقوبة الفاضحة 
  .« العقوبات املتأصالُت كمثالت قطع األذن ، واألنف ، وحنومها » : ال ابن عباس ق

: الشورى [ } َوَجَزآُء سَيِّئٍَة َسيِّئَةٌ مِّثْلَُها { : ُسمَّيت بذلك ملا بني العقاب ، واملعاقب عليه من املماثلة ، كقوله تعاىل 
  .، وألخذها من املثال مبعىن القصاصِ ]  ٤٠

  .ُت الرَّجل من صاحبه ، وأقصصته مبعىن واحٍد ، أو ألخذها من ضربِ املثل لعظم شأهنا أمثل: يقال 
  .وهي لغة احلجاز يف مثله : بفتح امليم ، وسكون الثاء ، وقيل « املَثْالت » وقرأ ابن مصرف 

  .بضم امليم ، وسكون الثاء ، وهي لغة متيم : وقرأ ابن وثاب 
  .وعيسى بن عمرو ، وأبو بكر يف رواية بضمهما وقرأ األعمش ، وجماهد بفتحهما ، 

» فيجوز أن يكون أصالً بنفسه لغة ، وأن يكون خمففاً يف من قراءة الضم ، واإلسكان حنو : فأما الضم ، واإلسكان 
  .وقد عرف ما فيه « الُعْشر يف الَعَشر 

: هو تغيري تبقى الصورة معه قبيحة ، وهو من قوهلم العقوبة املبينة يف املعاقب شيئاً ، و: املَثُلَة » : قال ابُن األنباري 
إذا قبح صورته إمَّا بقطع أنفه ، أو أذنه ، أو مسل عينيه ، أو بقر بطنه؛ فهذا هو األصل ، مث يقال : مثل فالنٌ بفالٍن 

  .« للعار الباقي واخلزي الدائم الالزم ُمثْلَه 

الشبه ، وملا كان األصل أن يكون العقاب مشاهباً وأصل هذا احلرف من املثل الذي هو « : وقال الواحدي 
  .» للمعاقب عليه ، ومماثالً له مسي هبذا االسم 

يستعجلونك بالعذابِ الذي مل نعاجلهم به ، وقد علموا ما نزل من عقوباتنا باألمم اخلالية ، أفال يعتربون : واملعىن 
  .هبا 



وهذا يدلُّ على أنه سبحانه وتعاىل قد يعفو عن صاحب الكبرية } اسِ على ظُلِْمهِْم َوإِنَّ رَبََّك لَذُو َمْغِفَرٍة لِّلنَّ{ مث قال 
رأيت األمري : حال اشتغاهلم بالظم كما يقال : ، أي } لَذُو َمْغفَِرٍة لِّلنَّاسِ على ظُلِْمهِْم { : قبل التوبةن ألن قوله 

فراً للناس حال اشتغاهلم بالظلم ، ومعلوم أنَّ حال على أكله ، أي حال اشتغاله باألكل ، وهذا يقتضي كونه تعاىل غا
اشتغال اإلنسان بالظلم ال يكون تائباً؛ فدلَّ هذا على أنه تعاىل قد يغفر الذُّنوب قبل االشتغالِ بالتوبة ، وترك العمل 

  .هبذا الدليل يف حق الكفر؛ فوجب أن يبقى معموالً به يف حق غري الكفرة ، وهو املطلوُب 
َوإِنَّ { : بل عطف عليه قوله } َوإِنَّ َربَّكَ لَذُو َمْغِفَرةٍ لِّلنَّاسِ على ظُلِْمهِمْ { : ُه تعاىل مل يقتصر على قوله إنَّ: ويقال 

  .؛ فوجب أن حيمل األول على أصحاب الكبائر ، وحيتمل الثاين على الكفَّار } رَبََّك لََشدِيُد العقاب 
  .ذو جتاوز عن املشركني إذا آمنوا وعن املذنبيني إذا تابوا ل» لَذُو َمْغفرٍة « : قال املفسريون 

َوإِنَّ رَبََّك لَذُو َمْغفَِرٍة لِّلنَّاسِ على ظُلِْمهِْم َوإِنَّ { : أرجى آية يف القرآن هذه اآلية : وقال ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما 
  .إذا أصرُّوا على الكفر } رَبََّك لََشدِيُد العقاب 

َوإِنَّ رَبََّك لَذُو { : ملا نزلت : سلمة عن عليِّ بن زيد عن سعيد بن املسيب رمحه اهللا تعاىل قال وروى ّمحضاد بن 
لَْوالَ َعفُْو اِهللا وَرْحمتهُ « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } َمْغِفَرٍة لِّلنَّاسِ على ظُلِْمهِْم َوإِنَّ رَبََّك لََشِديُد العقاب 

  .» َحدا َعْيٌش ولْوالَ ِعقابُه وَوِعيدُه وَعذاَبهُ التَّكلَ كُلُّ أحٍد وَتجاُوزُه ملَا َهنأ أ
مل ال جيوز : لذو مغفرة ألهل الصَّغائر ألجل أنَّ عقوبتهم مكفرة ، مث نقول : ِلَم ال جيوز أن يكون املراد : فإن قيل 

العقاب إمهاالً هلم يف اإلتيان بالتَّوبة ، فإن أن يكون املراد إنَّ ربك لذو مغفرة إذا تابوا ، وأنه تعاىل إنَّما ال يعجل 
جيب محل اللفظ : إىل اآلخرة ، بل نقول ] تأخري العقاب [ تابوا فهو ذو مغفرة هلم ، ويكون املراد من هذه املغفرة 

عليه؛ ألنَّ القوم طلبوا تعجيل العذاب ، فجيب أن حتمل املغفرة على تأخري العذاب حىت ينطبق اجلواب على 
  .ؤال السُّ

إمهاهلم بالتَّوبة ، وال يعجل بالعقوبة ، فإن تابوا ، فهو } لَذُو َمْغِفَرٍة { : ِلَم ال جيوز أن يكون املراد بقوله : مث يقال 
  .ذو مغفرة ، وإن مل يتوبوا؛ فهو شديد العقاب؟ 

ار كلهم مغفور هلم؛ ألنَّ اهللا إن الكف: أن تأخري العذاب ال ميسى مغفرة ، وإالَّ لوجب أن يقال : فاجلواب عن األوَّل 
  .تعاىل أخَّر عقاهبم إىل اآلخرة 

أنَّ اهللا متدَّح هبذا ، التَّمدُّح إمنا يصحل بالتفضيل ، أما أداء الواجب ، فال متدح فيه ، وعندكم جيب : وعن الثاين 
  .غفران الصغائر 

  .أن ظاهر اآلية يقتضي حصول املغفرة؛ فسقطت األسئلةُ : وعن الثالث 
أنه هو العامل يف : يعين » َمْغفرةٍ « والعامل فيها ، قال أبو البقاِء » النَّاسِ « حال من } على ظُلِْمهِْم { : وله ق

  .صاحبها 
 اآلية شلما بني تعاىل أنَّهم طعنوا يف النبوة بسبب} َوَيقُولُ الذين كَفَرُواْ لوالا أُنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ مِّن رَّبِِّه { : قوله تعاىل 

طعنهم يف احلشر والنشر مث طعنوا يف النبوَّة أيضاً بسبب طعنهم يف صحَّة ما ينذرهم به من نزول العذابِ ، بني أيضاً 
  .أهنم طعنوا يف نبوَّته ، وطلبوا منه املعجزة 

تصنيف أهنم قالوا هذا كتاٌب مثلُ سائر الكتب ، وإتيان اإلنسان ب: والسَّبُب يف كوهنم أنكروا كون القرآن معجزة 
  .معني ال يكون معجزاً ، وإنَّما يكون املعجز مثل معجزات موسى 

ألن هذا الكالم : واعلم أنَّ من الناس من زعم أنَُّه مل يظهر معجزة حملمد صلى اهللا عليه وسلم سوى القرآن ، قالوا 



{ : عجزة مغريه مل حيسن أن يقال إنَّما يصحُّ إذا طعنوا يف كوِن القرآِن معجزاً ومل يظهر معجزاً غريه؛ ألنه لو ظهر م
  .وهذا يدلُّ على أنه عليه الصالة والسالم ما كان له معجزة سوى القرآِن } لوالا أُنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ مِّن رَّبِِّه 

  :عنه من وجهني : واجلواب 
ملاء من بني أصابعه ، لعلََّ املراد منه طلب معجزات سوى املعجزات اليت شاهدوها من حينني اجلزع ، ونبع ا: األول 

فلقِ الَبْحرِ ملوسى ، وقلب العصا : وإشباع اخللق الكثري الطعام القليل؛ فطلبوا منه معجزاتن قاهرة غري هذه ، مثل 
  .ثُْعَباناً 

  .فما السبب يف أنَّ ا هللا منعهم ، وما أعطاهم؟ : فإن قيل 
مَّ الغرض ، فيكون طلب الثاين حتكماً ، وظهور القرآن أن اهللا تعاىل ملا أظهر املعجزة الواحدة ، فقد َت: فاجلواب 

  .معجزةم ، فما كان من ذلك حاجة إىل معجزات آخر 
فلعلَّه تعاىل علم أنَّهم يصرُّون على العناد بعد ظهور املعجزة امللتمسة وكوهنم يصريون حينئٍذ يستوجبون : وأيضاً 

َولَْو َعِلَم اهللا ِفيهِْم خَْيراً { : وقد بني اهللا تعاىل ذلك بقوله عذاب االستئصال ، فلهذا السبب ما أعطاهم ملطوهبنم ، 
فبيَّن أنَّه مل يعطهم مطلوهبم ، لعلمه أنَّهم ال ]  ٢٣: األنفال [ } َألْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمَعُهْم لَتََولَّواْ وَُّهْم مُّْعرُِضونَ 

  .ينتفعون به 
اية له ، وهو أنَّه كلَّما أتى مبعجزة جاء آخر ، وطلب معجزة أخرى ، ففتح هذا الباب يفضي إىل ما ال هن: وأيضاً 

  .وذلك يوجب سقوط دعوة األنبياء عليهم الصالة والسالم وهو باطلٌ 
  .لعلَّ الكفار قاال ذلك قبل مشاهدة سائر املعجزات : والوجه الثاين 

  .خموف » إنَّما أْنَت منذٌر « : مث قال 
  :فيه ثالثة أوجه } َهاٍد  َوِلكُلِّ قَْومٍ{ : قوله 

  .أنَّ هذا الكالم مستأنف مستقبل من مبتدأ ، وخرب : أحدها 
إنَّما أنت منذٌر وهادٍ لكل قوم : ، أي » ُمْنِذٌر « نسق على » هاد « ، و » َهاٍد « متعلٌق » لكُلِّ قَْومٍ « أنَّ : والثاين 

  .ر وفيه خالف تقدم ، ويف هذا الوجه الفصل بني حرف العطف ، واملعطوف باجلا
  .وملا ذكر أبو حيان هذا الوجه ، مل يذكر هذا اإلشكال ، ومن عادته ذكره ردا به على الزخمشري 

متعلٌق به » لكُلِّ « إنَّما أنت منذٌر ، وهو لكلِّ قوم هاٍد ، ف : خرب مبتدأ حمذوٍف ، تقديره » هاٍد « أنَّ : الثالث 
  .أيضاً 

» والٍ « حيث وقعا ، وعلى » واقٍ « و ]  ٣٦،  ٢٣: الزمر ] [  ٣٣: الرعد [ »  َهاٍد« ووقف ابن كثري على 
  .يف النحل بإثبات الياء ، وحذفها الباقون ]  ٣٧،  ٣٤: الرعد ] [  ٩٦: النحل [ » باقٍ « ن و 

  .لياء ، وحذفها أنَّه خري يف الوقف بني ا: ونقل عن ورش . أنه يقف بالياء يف مجيع الياءات : ونقل ابن جماهد عنه 
  .» َهاٍد « هو كل منقوصٍ منوٍن غري منصرف ، واتفق القراء على التوحيد يف : والباب 
  فصل

أنَّ اهللا تعاىل خصَّ كلَّ قوم بنيبٍّ ، ومعجزة تالئمهم ، فَلمَّا : كالماً مستأنفاً ، فاملعىن » ولكُلِّ قوم هاٍد « إذا جعلنا 
م السحر؛ جعل معجزته ما هو أقرب إىل طريقتهم ، وملا كان الغلب يف زمن كان الغالب يف زمن موسى عليه السال

عيسى عليه الصالة والسالم الطب ، جعل معجزته ما كان من تلك الطريقة ، وهي إحياء املوتى ، وإبراء األكمة ، 
ه ما كان الئقاً واألبرص ، وملا كان الغالبُ يف زمان حممد صلى اهللا عليه وسلم الفصاحة ، والبالغة جعل معجزت



بذلك الزمان ، وهو فصاحة القرآن ، فلمَّا مل يؤمنوا هبذه املعجزة مع أنَّها أليق بطبائهم ، فبأن ال يؤمنون بباقي 
  .املعجزات أوىل ، هذا تقرير القاضي ، وبه ينتظم الكالم 

، أي ما عليك إالَّ » ا أْنَت ُمنِذٌر إنَّم« املعىن أهننم إذا جحدوا كون القرآن معجزة ال تضيق قلبك بسببه ، و : وقيل 
  .قادر على هدايتهم } َوِلكُلِّ قَْومٍ َهاٍد { : اإلنذار ، وأمَّا اهلداية فليست عغليك ، فإنَّ 

  .إنَّ اهلداية من اهللا : واملعىن 
  فصل
منذر على حدٍة ، ومعجزة كل } ٍد َوِلكُلِّ قَْومٍ َها{ إنَّما أنَت مُنِذرٌ : املنذر ، واهلادي شيٌء واحٌد ، والتقدير : قيل 

  .واحد غري معجزة اآلخر 
هو اهللا تعاىل قاله ابن عباس ، وسعيد بن جبري ، وجماهد ، : املنذر حممد صلى اهللا عليه وسلم واهلادي : وقيل 

  .والضحاك 
  . داع: أنت منذر ، وأنت هاد لكل قوم ، أي : اهلادي حممد صلى اهللا عليه وسلم يقول : وقال عكرمة 

َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدةِ ) ٨(اللَُّه َيْعلَُم َما َتْحِملُ كُلُّ أُْنثَى َوَما َتغِيُض الْأَْرَحاُم َوَما تَْزَداُد وَكُلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه بِِمقَْدارٍ 
لَهُ ) ١٠(ُهَو ُمْسَتْخفٍ بِاللَّْيلِ َوسَارِبٌ بِالنََّهارِ  َسَواٌء ِمْنكُْم َمْن أََسرَّ الْقَْولَ َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن) ٩(الْكَبُِري الُْمَتَعالِ 

حَتَّى ُيَغيِّرُوا َما بِأَْنفُسِهِْم َوإِذَا أََرادَ اللَُّه ُمَعقَِّباٌت ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َيْحفَظُوَنُه ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِنَّ اللََّه لَا ُيغَيُِّر َما بِقَْومٍ 
  ) ١١(ُسوًءا فَلَا َمَردَّ لَُه َوَما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن وَالٍ  بِقَْومٍ

  :اآلية يف النَّظم وجوٌه } اهللا َيْعلَُم َما َتحِْملُ كُلُّ أنثى { : قوله تعاىل 
ع أنَّ الكفار ملا طلبوا آيات أخر غري ما أتى به الرسول عليه الصالة والسالم بني أنَّه تعاىل عامل جبمي: أحدها 

املعلومات ، فلو علم من حاهلم أهنم إمنا طلبوا اآلية اآلخرى لالسترشاد ، وطلب البيان أظهرها ، وما منعها ، لكنه 
َوَيقُولُونَ لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ { : تعاىل عامل أهنم مل يقولوا ذلك إال حملض العناد؛ فلذلك منعهم ، ونظريه قوله تعاىل 

  ] . ٥٠: العنكبوت [ } إِنََّما اآليات ِعنَد اهللا { : ، وقوله ]  ٢٠: يونس [ } إِنََّما الغيب للَِّه  مِّن رَّبِِّه فَقُلْ
يف إنكار البعث بسبب أنَّ أجزاء أبدان ]  ٥: الرعد [ } َوإِن َتْعَجْب فََعَجٌب قَْولُُهْم { : أنه تعاىل ملا قال : وثانيها 

عض ، وال يتميَّز ، فبني اهللا تعاىل أنه إمنا مل يتميز يف حق من ال يكون عاملاً جبميع احليوانات تتفرَّق ، وختتلط بعضها بب
كيف ال } َيْعلَُم َما َتْحِملُ كُلُّ أنثى َوَما تَِغيُض األرحام َوَما َتزَْداُد وَكُلُّ َشْيٍء ِعنَدُه بِِمقَْدارٍ { : املعلومات فأّمضا من 

  .مييزها؟ 
  ] . ٦: الرعد [ } َوَيْسَتْعجِلُوَنَك بالسيئة قَْبلَ احلسنة { : وله أنَّه متصلٌ بق: وثالثها 
  .أنه تعاىل عامل جبميع املعلومات ، فهو إنَّما ينزل العذاب حبسب ما يعلم كونه مصلحة فيه : واملعىن 

  :جيوز يف اجلاللة وجهان } اهللا َيْعلَُم { : قوله 
تعاىل ، فكان هذه [ بأنه هو اهللا » هاٍد «  ، وهذا على قول من فسَّر هو اهللا: أنَّها خرب مبتدأ مضمر ، أي : أحدمها 

على الوجه » هادٍ « تفسرياً ل ] هو اهللا : وأن يكون املعىن : عىن الزخمشري بقوله ] ما [ اجلملة تفسري له ، وهذا 
  .» َيْعلُم « : األخري ، مث ابتدأ فقال 

  .خربها ، وهو كالٌم مستأنٌف مستقلٌّ  »وَيْعلُم « أنَّ اجلاللة مبتدأ : والثاين 
  .» هاهنا متعدية إىل واحٍد؛ ألنَّه ال يراد هنا النسبة إنَّما املراد تعلق العلم باملفردات « َيْعلمُ » و « قال أبو حيَّان ، 



سبة هذا إىل وقد تقدَّم أنه ال ينبغي أنه جيوز ن» وإذا كانت كذلك ، كانت غري فائتة « : قال شهاب الدين رمحه اهللا 
  .اهللا عزَّ وجلَّ وتقدم حتقيقه يف األنفال فالتفت إليه 

  :حتتمل ثالثة أوجٍه » َما » « َما َتحِْملُ « : قوله 
  .ما حتمله : أن تكون موصولة أمسية ، والعائد حمذوف ، أي : أحدها 
  .أن تكون مصدرية ، فال عائد : والثاين 

  :ها وجهان أن تكون استفهامية ، ويف حمل: والثالث 
  .خربه ، واجلملة معلقة للعلم » َتْحِملُ « أهنا يف حملِّ رفع باالبتداء ، و : أحدمها 
  .قاله أبو البقاء » َتْحِملُ « أهنا يف حملِّ نصب ب : والثاين 

  .وهو أوىل؛ ألنَّه ال حيتاج إىل حذف عائد ال سيَّما عند البصريني؛ فإهنم ال جييزون زيداً ضََربُت 
  .كر أبو حيان غري هذا ، ومل يتعرض هلذا االعتراض ومل يذ

مسع تعدِّيهما ، » غاض ، وزاد « حمتملة لألوجه املتقدِّمة و } َوَما َتغِيُض األرحام َوَما َتزَْداُد { : يف قوله » َما « و 
  .صدريتها ولزومهما ، ولك أن تدَّعي حذف العائد على القول بتعديهما ، وأن جتعلهما مصدرّية عل القول مب

  فصل
أنه تعاىل يعلم ما حتمل كل أنثى من الولد أهو ذكٌر ، أم أثىن ، أم ناقٌص ، : موصولة فاملعىن » َما « إذا كانت 

  .وحسٌن ، أم قبيٌح ، وطويلٌ ، أم قصٌري أو غري ذلك من األحوال 
غاض املاء وغضته : أو متعدياً فيقال  النقصان سواء كان الزماً ،: الغيُض } َوَما َتِغيضُ األرحام { : وقوله سبحانه 

  .ما تغضيه األرحام إالَّ أنه حذف الرَّافع : واملعىن ]  ٤٤: هود [ } َوِغيَض املآء { : أنا ، ومنه قوله تعاىل 
وازدادوا { : أخذت منه حقي ، وازددت منه كذا ، ومنه قوله تعاىل : ، أي تأخذه زيادة ، تقول » َما َتْزداُد « و 

  ] . ٢٥: الكهف [ }  ِتْسعاً
  :مث اختلفوا فيما تفيضه الرحم ، وما تزداده على وجوٍه 

  .عدد الولد فإنَّ الرَّحم قد يشتمل على واحٍد ، وعلى اثنني ، وثالثة ، وأربعة : األول 
  .يروى أن شريكاً كان رابع أربعة يف بطن أمه 

  .عند الوالدة قد تكون زائدة ، وقد تكون ناقصة : الثاين 
إىل سنتني عند أيب حنيفة رمحه اهللا وإىل أربع عند الشافعي ] فأزيد [ قد تكون تسعة أشهر ] مدة الوالدة : [ ثالث ال

  .رضي اهللا عنه ، وإىل مخس عند مالٍك رضي اهللا 
  .إنَّ الضحاك ولد لسنتني ، وهرم بن حيان بقي يف بطن أمِّه أربع سنني ، ولذلك مسيي هرماً : قيل 

  .م؛ فإنه تارة يقلُّ ، وتارة يكثُر الد: الرابع 
  .ما ينقُص بالسَّقط من غري أن يتم ، وما يزداد بالتَّمامِ : اخلامس 
ما ينقُص بظهور دم احليض؛ ألنَّه إذا سال الدَّم يف وقت احلمل ضعف الولد ، ونقص مبقدار ذلك : السادس 

  .النُّقصان  النقصان ، وتزداد أيام احلمل ، لتصري هذه الزيادة جابرة لذلك
كلَّما سال احليضُ يف وقت احلمل يوماً ، زاد يف مدَّة احلمل يوماً ، ليحصل اجلُرب ، « : قال ابن عبَّاس رضي اهللا عنه 

  .» ويعتدلُ األمر 
: وهذا يدلُّ على أنَّ احلامل حتيُض ، وهو مذهب مالٍك ، وأحد قويل الشَّافعي لقول ابن عباس يف تأويل هذه اآلية 



  .حيض احلباىل ، وهو قول عائشة رضي اهللا عنها وأهنا كانت تفيت النِّساء احلوامل إذا حضن أن يتركن الصَّالة  إنَّه
لو كانت احلاملُ حتيض مكان ما تراه املرأة من الدَّم حيضاً ، ملا صحَّ استراُء األمة حبيضة ، وهذا : وقال املخالف 

  .باإلمجاع 
املرأة ، فإذا امتألت عروقها من تلك الفضالت؛ فاضت ، ] بطن [ يف  أن دم احليض فضلة جتتمع: السابع 

  .وخرجت ، وسالت من دواخل تلك العروض ، مث إذا سالت تلك املواد ، امتألت تلك العروض مرَّة أخرى 
  .موصولة : ما « إن : هذا كلُّه إذا قلنا 

شيٍء ، ويعلم غيض األرحام ، وازديادها ال خيفى عليه  فاملعىن أنَّه تعاىل يعلُم محل كلَّ: إنَّها مصدرية : فإذا قلنا 
  .شيء من ذلك ، وال أوقاته ، وأحواهلن 

أنَّه تعاىل يعلم كمية كل شيء : العلم ومعناه : حيتمل أن يكون املراد بالعنديَّة } َوكُلُّ َشْيٍء ِعنَدُه بِِمقَْدارٍ { : مث قال 
ن األمر كذلك امتنع وقوع التغيري يف تلك املعلومات ، وحيتمل أن ، وكيفيته على الوجه املفصل املبني ومىت كا

  .يكون املراد من العنديَّة أنه تعاىل خصَّص كل حادث بوقت معني ، وحال معينة مبشيئة األزليَّة وإرادته السرمدية 
ث يلزم من أنه تعاىل وضع أشياء كلّّية ، وأودع فيها قوى ، وخواصَّ ، وحركها حبي: وعند حكماء اإلسالم 

، ويدخل يف هذه اآلية ] مقدرة [ حركاهتا املقدرة باملقادير املخصوصة أحوال جزيئة متعينة ومناسبات خمصوصة 
  .أفعالُ العباِد ، وأحواهلم ، وخواطرهم ، وهي من أدلِّ الدَّالئلِ على بطالن قول املعتزلِة 

، أو منصوبة ظرفاً » كُلُّ « ، أو مرفوعة صفة ل » ٍء َشْي« جيوز أن يكون جمرور احملل صفة ل » ِعْنَدُه « : قوله 
  .، أو ظرفاً لالستقرار الذي تعلق به اجلار لوقوعه خرباً » بِمقْدارٍ « : لقوله 
: ، وأن يكون خرباً ملبتدأ حمذوٍف ، أي » الكَبريُ املتَعالِ « : جيوز أن يكون مبتدأ ، وخربه } َعاِلُم الغيب { : قوله 

  .هو عاملٌ 
  .نصمباً على املدحِ » َعاِلَم « قرأ زيد بن علىي و

وصالً ووقفاً ، وهذا هو األشهر يف لساهنم ، وحذفها » املُتَعالِ « ووقف ابُن كثري ، وأبو عمرو يف رواية على ياِء 
  .الباقون وصالً ووقفاً حلذفها يف الرَّسم 

  .عاقب التنوين ، فحذفت معها إجراء هلا جمراها ت» ألْ « واستسهل سيبويه حذفها الفواصل ، والقوايف ، وألنَّ 
  فصل

  .يريد علم ما غاب عن خلقه وما شاهدوه : قال ابن عباس رضي اكلله عنه 
  .» مصدر يراُد به الغائب ، والشهادة أراد هبا الشَّاهد « الَغْيب » فعلى هذا « : قال الواحديُّ 

الغائب : وقيل . املوجود : ، وبالشَّاهد ] املعدوم : [ ملراد بالغائب ا: واختلفوا يف املراد بالغائب ، والشَّاهد؛ فقيل 
  .ماال يعرفه اخللق 

  .املعدمات ، واملوجودات : واعلم أنَّ املعلومات قسمان 
  .واملعدومات منهنا معدوماٌت ميتنع وجودها ، ومعدومات ال ميتنع وجودها 

ال ميتنع عدمها ، وكل واحٍد من هذه األقسام األربعة  موجودات ميتنع عدمها ، وموجودات: واملوجودات قسمان 
  .له أحكام ، وخواص ، والكل معلوم هللا تعاىل 

اهللا تعاىل معلوماٌت ال هناية هلا وله يف كل واحد من تلك املعلومات معلومات أخرى ال هناية هلا؛ : قال إماُم احلرمني 
وقوعه يف أحياز ال هناية هلا على البدل ، وموصوف بأوصاف ال ألن اجلوهر الفرد يعلم اهللا تعاىل من حاله أنه ميكن 



َعاِلمُ { : هناية هلا على البدل ، وهو تعاىل عاملٌ بكلِّ األحوال على التفصيل وكل هذه األقسام داخلة حتت قوله 
  .} الغيب والشهادة 

ثَّة واملقدار؛ فوجب أن يكون كبرياً حبسب وهو تعاىل ميتنع أن يكون كبرياً حبسب اجل» الكَبُِري املُتعَالِ « : مث قال 
  .املتنزه عن كلِّ ما ال جيوز عليه يف ذاته ، وصفاته » املُتَعالِ « القدرة اإلهليَّة ، و 

  .} َسَوآٌء مِّْنكُْم مَّْن أََسرَّ القول َوَمْن جََهَر بِِه { : قوله تعاىل 
  :وجهان » سَواٌء « يف 

هو املبتدأ ، وإمنا مل يثن اخلرب؛ ألنَّه يف األصل مصدر ، » َمْن َجهَر « ، و » َمْن اسرَّ  «: أنه خٌرب مقدٌم ، و : أحدمها 
  .؛ ألنه مبعىن مستوٍ » َسواٌء « على هذا حالٌش من الضمري املستتر يف » ِمنكُْم « وهو ههنا مبعىن متسوٍ ، و 

  :لوجهني « َجَهَر » و  ،« أسرَّ » ويضعف أن يكون حاالً من الضمري يف « : قال أبو البقاء 
  .تقدمي ما يف الصلة على املوصول ، أو الصِّفة على املوصوف : أحدمها 
  .» وحقُّه أن يقع بعده « مِْنكُم » تقدمي اخلرب على : والثاين 

  .» ه بعدُه ، وبعد املبتدأ ، وال يصري كالمه ال معىن ل: وحقُّه أ ، يقع بعده يعين « : قال شهاُب الدِّين رمحه اهللا 
  .» ِمْنكُم « : أنه مبتدأ وجاز االبتداء به لوصفه بقوله : والثاين 

إنَّ سيبويه ضعَّف ذلك بأنه ابتداء بنكرة : عليه اجلهر والسِّر كذلك ، وقول بن عطيَّة » سواٌء « : وأعرب سيبويه 
  .غلط عليه 

  :، مث فيه وجهان » مرو سواء زيد ، وع« : يطلب اثنني ، تقول » سواء « لفظ : قال ابُن اخلطيب 
  .ذو عدلٍ : عدل زيد وعمرو ، أي : ذو سواء ، كما تقول : مصدر ، واملعىن » سواٌء « أنَّ : األول 
مبعىن مستوٍ ، وعلى هذا التقدير ، فال حاجة إىل اإلضمار ، إال أنَّ سيبويه يستقبُح أن » سواٌء « أن يكون : الثاين 
  .اء الفاعل إذا كانت نكرة ال يبتدأ هبا مستو زيد وعمرو؛ ألنَّ امس: يقال 

  .بل هذا الوجه أول؛ ألنَّ محل الكالم عليه يغين عن التزامِ اإلضمار الذي هو خالف األصل : ولقائلٍ أن يقول 
  :فيه ثالثة أوجه } َوسَارٌِب بالنهار { : قوله 

» ُهَو « اثنان ، ومحل املبتدأ الذي هو لفظ  حينئذ» َمْن « ، ويراد ب » ُمْسَتْخفٍ « أن يكون معطوفاً على : أحدها 
  .على لفظها ، فأفرده ، واخلرب على معناها فثناه 

  .وحده « ُمسَتخٍف : ال على » وَمْن ُهو ُمْستْخٍف « يف » من ُهَو « أن يكون عطفاً على : والوجه الثاين 
ومن هو مستخف باللَّيل : بارِة أن يقال كان حق الع: فإن قلت » : ويوضح هذين الوجيهن ما قاله الزخمشريُّ قال 

، ومن هو سارٌب بالنَّهار حتَّى يتنول معىن االستواء املستخفي ، والسارب ، وإال فقد تناول واحد هو مستخف 
  .وسارب 

  :فيه وجهان : قلت 
  .« ُمسَْتْخٍف : : ال على [ » َمْن ُهو ُمْسَتْخٍف « : عطف على » سَارٌِب « : أن قوله : أحدمها 
  ]الطويل : [ يف معىن االثنني؛ كقوله « َمْن » : إال أنَّ « ُمسَْتْخٍف » : أنَّه عطف على : والثاين 

  َنكُْن ِمثْلَ َمْن َيا ِذئُْب َيصْطِحَباِن...  ٣١٦٦
  .« سواء منكم اثنان مستخف بالليل ، وسارب بالنَّهار : كأنه قيل 



« َنكُْن ِمثلَ َمْن يا ذئب » : حق العبارة كذا سوء أدب ، وقوله كقوله كان : ويف عبارته بقوله : قال شهاُب الدِّين 
  ]الطويل : [ يشري إىل البيت املشهور يف قصة بعضهم مع ذئبٍ خياطبه 

  َنكُْن مِثْلَ َمْن َيا ِذئبُ َيصْطِحَباِن... َتَعشَّ فإنْ َعاَهْدتَنِي ال َتخُوُننِي  ٣١٦٧
  .عىن ، وإنَّما فيه محلٌ على املعىن فقط ، وهو مقصوده وليس يف البيت محلٌ على اللفظ وامل

لو قال هبذا قائل ألصاب الصَّواب وهو مذهب ابن عباس « وإال فقد تناتول واحٌد هو مستخق وسارب » : وقوله 
رضي اهللا عنهما وجماهد ذهبا إىل أن املستخفي والسَّاب شخص واحد يستخفي بالليل ، ويسرب بالنَّهار ، لريي 

  .ه يف النَّاس تصرف
ومن هو سارب ، وهذا إنَّما يتمشى عند الكوفيني ، فإهنم : املوصولة ، أي « َمْن » أن يكون على حذف : الثالث 

  .جييزون حذف املوصول ، وقد استدالهلم على ذلك 
  ]الكامل : [ تصرف كيف يشاء؛ قال : ، أي « سََرَب ، َيسُْرُب » اسم فاعل من : والسَّارُب 
  وُتقرَُّب األحالُم غَْيَر قَريبِ... ى َسرْبِت وكُْنِت غََري َسُروبِ أنَّ ٣١٦٨

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  وَنْحُن َخلعَْنا قَْيُدُه فهو سَارُِب... وكُلُّ أنَاسٍ قَارُبوا قَْيَد فَْحِلهِْم  ٣١٦٩

  .متصرف كيف توجَّه ، وال يدفعه أحٌد عن مرعى قومه باملنعة ، والقوة : أي 
  فصل

  :ويف املستخفي ، والسَّارب وجهان . يستوي يف علم اهللا املسر يف القول ، واجلاهر به : أي : معىن الكالم 
  .توارى واستتر منه : أخفيت الشيء أخفيه فخفي ، واستخفى فالن من فالن ، أي : يقال : األول 

طريقه ، : خال له سربه ، أي : قه يقال طري: ظاهر بالنهار يف سربه ، أي : أي : قال الفراء والزجاج : والسَّارب 
  .والسَّرب بفتح السِّني ، وسكون الراء الطريق 

  .« مضت يف األرض ظاهرة حيث شاءت : سَربِت اإلبلُ تسرب َسَرباً ، أي : تقول العرب » : وقال األزهري 
  .فعلم اهللا تعاىل حميطٌ بالكلِّ  سواء كان اإلنسان مستخفياً يف الظُّلماِت ، وكان ظاهراً يف الطرقاِت: فمعىن اآلية 

  .« سواء ما أضمرته القلوب ، أو أظهرته األلسنة » : قال ابن عباس 
  .سواء من أقدم على القبائح يف ظلمات الليل ، ومن أتى هبا يف النهار الظاهر على سبيل التَّوايل : وقال جماهد 

  .« إذا خرج النهار أرى النَّاس أنه بريء من اإلمث هو صاحب ريبة مستخسف بالليل ، و» : وقال ابن عباس أيضاً 
: املتواري ، ومنه يقال : الظاهر والسارب : املستخفي : نقل الواحدي عن األخفش ، وقطرب قال : والقول الثاين 

: املستخفي ، والسَّارب : استخرجته ، ويسمى النَّبَّاش : أظهرته ، وأخفيت الشيء أي : خفيت الشيء ، أي 
  .يف كناسه : إذا دخل يف السِّرب ، أي : الداخل سرباً ، وانسرب الوحش : ري ، أي املتوا

: وهذا الوجه صحيح يف اللغة إال أنَّ األول هو املختاُر إلطباق أكثر املفسرين عليه ، وأيضاً » : قال الواحديُّ 
  .« فالليل يدلُّ على االستتار ، والنهار على الظهور 

  :الضمري فيه أربعة أوجه } َباتٌ لَُه ُمَعقِّ{ : قوله 
: ، أي » ُمَعقباٌت « : ملن أسّر القول ، وملن جهر به وملن استخفى : املكررة ، أي » ِمْن « أنه عائد على : أحدها 

  .مجاعة من املالئكة يعقب بعضهم بعضاً 
  .األخرية ، وهو قول ابن عبَّاسٍ » ِمْن « أنه يعود على : الثاين 



واآلية على هذا يف الرؤساء : حرُس الرجل وجالوزته الذين حيفظونه ، قالوا : واملعقبات على هذا : قال ابن عطية 
ال حيفظونه : أنَّ الكالم نفي ، والتقدير : الكفار ، واختاره الطربيُّ وآخرون إالَّ أنَّ املارودي ذكر على هذا التأويل 

إمنا جيوز إذا كان املنفي » ال « ويراد به نفي ، وحذف  ، وهذا ينبغي أالّ ميسع ألبتة ، كيف يربز كالم موجب ،
وقد تقدَّم حتريره وإّنضما معىن الكالم كما قال ]  ٨٥: يوسف [ } تَاهللا َتفَْتأُ { مضارعاً يف جواب قسم ، حنو 

  .حيفظونه من أمر اهللا يف ظنه ، وزعمه : املهدويُّ 
ِهللا مالئكة حيفظون العبد من : للبعد أي » َيْحفظُوَنُه «  ويف يعود على اهللا تعاىل» لهُ « أن الضمري يف : الثالث 

  .اآلفات ، وحيفظون عليه أعماله قاله احلسن رضي اهللا عنه 
« : عود الضمريين على النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم وإن مل جير له ذكر قريب ، ولتقدُّم ما يشعر به يف قوله : الرابع 

  .» لْوالَ أنْزِلَ علْيِه 
مجع معقب بزنة مفعل ، من عقب الرجل إذا جاء على عقب اآلخر؛ ألن بعضهم يعقُب بعضاً ، أو » ُمعقِّباٌت  «و 

  .ألنَّهم يعقبون ما يتكلَّم به 
 ٩٠: التوبة [ } َوَجآَء املعذرون { : معتقبات ، فأدغمت التاء يف القاف ، كقوله : واألصل « : وقال الزخمشري 

  .وقد تقدَّم توجيهه ، وأنه ال يتعيَّن ذلك فيه « املُتعذُِّرون » صله فال يتعيَّن أن يكون أ] 
معتقبات ، فأدغمت التاء يف : بكسر العني ، فهذا ال جيوز؛ ألنه بناه على أن أصله « ُمعِّبات » وجيوز : وأما قوله 

  :احتماالن « ُمَعقِّباٌت » القاف ، وقد بيَّنا أن ذلك وهم فاحٌش ويف 
ملك معقب ، مث مجع هذا : أي . كون معقبة مبعىن معقب ، والتَّاء للمبالغة ، كعالَّمة ، ونسَّابة أن ي: أحدمها 

  .كعالمات ، ونسَّابات 
أن معقبة مجع معقب ، وشبه ذلك : أن يكون معقبة صفة جلماعة ، مث مجع هذا الوصف ، وذكر ابُن جريرٍ : والثاين 

جََملٍ ، وجَِمالٍ ، ومجاالتٍ » وليس كما ذكر ، إمنا ذلك ك : ل أبو حيَّان قا. « َرُجلٍ ، ورجالٍ ، ورِجَاالتٍ » ب 
  .ومعقب ، ومعقبات إنَّما هو كضارب ، وضاربات « 

بأنه ميكن أن يريد بذلك أنَّه أطلق من حيث االستعمال على مجع معقب ، وإن كان أصله أن : وميكن أن جياب عنه 
للجماعة الذين يريدون ، وإن كان أصله للمؤنثة من جهة « الواردة » : ، فصار مثل « معقب » يطلق على مؤنث 

الرِّجحالُ وأعضادها ، : أنَّ مجوع التَّكسري يف العقالء تعامل معاملة املؤنثة يف اإلخبار ، وعود الضَّمري ، ومنه قوهلم 
  .» ة والعلماء ذاهبةٌ إىل كذا ، وتشبيهنه ذلك برجل ، ورجاالت من حيث املعىن ال الصناع

  .له معاقيب : وقرأ أيب ، وإبراهيم ، وعبيد اهللا بن زياٍد 
  .» مجع معقب ، أو معقبة ، والياء عوٌض من حذف إحدى القافني يف التكسري « : قال الزخمشريُّ 

م ، ُمطِْع« تكسري َمْعِقب بسكون العني ، وكسر القاف ، ك » َمَعاِقيب « : ويوضح هذا ما قاله ابُن جنِّي؛ فإنه قال 
عوضاً من » معاقيب « مجع على معاقبة ، مث جعلت الياء يف » ُمْعقباً « ، فكأن » َمقِْدم ، وَمقَاِدمي « و » مطاعم 

  .» ُمَعاقبٍة « اهلاء احملذوفة يف 
  فصل
املعقب من كلِّ شيء ما خلف يعقب ما قبله ، وجيوز أن يكون عقبه ، إذا جاء على عقب ، واملعىن يف كال : قال 
  .هني واحد الوج

العود بعد البدِء ، وإنَّما ذكر بلفظ التَّأنيث؛ ألن واحدها معقب ومجعه معقبة ، مث مجع املعقبة معقبات ، : والتَّعقيب 



  .رجاالت مكسر ، وقد تقدَّم : كقولك 
  :قوالن » املعقبات « ويف املراد ب 

جل أن مالئكة اللَّيل تعقب مالئكة النَّهار ، وبالعكس أن املراد احلفظة ، وإنَّمام وصفوا باملعقبات ، إما أل: أشهرمها 
  .، وإما ألجل أهنم يعقبون أعمال العباد ويتبعوهنا باحلفظ ، والكتابة ، وكل من عمل عمالً مث معاد إليه؛ فقد عقَّبُه 

ْيكُمْ لََحاِفِظَني ِكَراماً كَاِتبَِني َوإِنَّ َعلَ{ مالئكة الليل ، والنَّهار ، قال تعاىل جلًَّ ذكره : فعلى هذا املراد من املعقبات 
  ] . ١٣،  ١٢،  ١١،  ١٠: االنفطار [ } َيْعلَُمونَ َما َتفَْعلُونَ إِنَّ األبرار لَِفي نَِعيمٍ 

، و « ُمعقِّباٌت : وجيوز أن يتعلق ب » ُمعقِّباٌت « جيوز أن يتعلق مبحذوف على أنَّه صفة ل } مِّن َبْينِ َيَدْيهِ { : قوله 
البتداء الغاية ، وجيوز أن تكون حاالً من الضمري الذي هو الظرف الواقع خرباً والكالمم على هذه األوجه « ْن ِم» 

  .} َوِمْن َخلِْفِه { : تام عند قوله 
ة جيحوز أن يكون صف} مِّن َبْينِ َيَدْيِه { : وقد عبَّرِ أبو البقاء ، رمحه اهللا عن هذه األوجه بعبارة مشكلة ، وهي قوله 

« انتهى » ، وأن يكون ظرفاً ، وأن يكون حاالً من الضمري الذي فيه ، فعلى هذا يتمُّ الكالم عنده « ُمعقِّباتٌ » ل 
.  

  .حيفظونه من بني يديه ، ومن خلفه : أي « َيْحفَظُوَنه » وجيوز أن يتعلق ب 
« ِمْن » و « َبْينِ » الداخلة على « ْن ِم» كيف يتعلَّق حرفان متحدان لفظاً ومعىن بعاملٍ واحٍد ، ومها : فإن قيل 

  .؟ « أْمرِ اهللاِ » : الداخلة على 
  .الثانية مغايرة لألوىل يف املعىن كما ستعرفه « ِمْن » أنَّ : فاجلواب 

، وجيوز أن يكون حاالً من الضمري املستكن يف اجلار « ُمعقِّباٌت » جيوز أن يكون صفة ل « َيْحفَظُونُه » : قوله 
  .بسبب أمر اهللا : إمَّا للسَّببِ أي « ِمْن » متعلق به ، و « ِمْن أْمرِ اِهللا » ، و ] خرباً [ الواقع 

  .بأمر اهللا : ويدل له على قراءة عليِّ بن أيب طالبٍ ، وابن عبَّاسٍ ، وزيد بن علّي ، وعكرمة رضي اهللا عنهم 
  .املعىن على هذا حيفظون عمله بإذن اهللا ، فحذف املضاف : وقيل 

أنه ال بد من : حيفظونه بأمر اهللا وإعانته ، والدَّليل عليه : معناها الباء ، وتقديره » ِمْن « كلمة : قال ابن األنباري 
املصري إليه؛ ألنَّه ال قدرة للمالئكة ، وال ألحد من اخللقِ على أن حيفظوا أحداً من أمر اهللا ، ممَّا قضاه اهللا عليه؛ وإمَّا 

  .أن تكون على باهبا 
  .على باهبا » ِمْن « من اجلنِّ ، واإلنس ، فتكون » ِمْن أْمرِ اِهللا « : قال أُبو البقاء 

  .» البتداء الغاية « ِمْن » نفس ما حيفظ منه كمردة اإلنس ، واجلن ، فتكون : أن يراد بأمر اهللا : يعين « 
: ، وجيوز أن يتعلق مبحذوف على أنَّه صفة ل ، وليس عليه معىن يليق باآلية الكرمية » َعْن « وجيوز أن تكون مبعىن 

وبكوهنا } مِّن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه { أيضاً فيجيء الوصف بثالثة أشياء يف بعض األوجه املتقدمة بكوهنا » ُمعقِّباٍت « 
هو جائٌز فصيٌح ، وقد ولكن يتقدَّم الصوف باجلملة على الوصف باجلار ، و» ِمْن أْمرِ اِهللا « ، وبكوهنا » َيحفظه « 

  :ذكر الفراء فيه وجهني 
  .له معقبات من أمر اهللا حيفظونه من بني يديه : أنه على التَّقدمي ، والتأخري ، والتقدير : األول 

  .» واألصل عدم ذلك مع االستغناء عنه « : قال شهاب الدِّين رمحه اهللا 
ممَّا أمر اهللا به ، فحذف االسم ، وأبقى خربه ، كما :  ، أي ذلك احلفظ من أمر اهللا: أن فيه إضماراً ، أي : والثاين 

  .ألفان ، واملراد الذي فيه ألفان : يكتب على الكيس 



  فصل
أن ِهللا مالئكة يتعاقبون بالليل ، والنهار؛ فإذا صعدت مالئكمة الليل جاء يف عقبها مالئكة النهار ، : ذكر املفسرون 

  .يف عقبها مالئكة الليل وإذا صعدت مالئكة النَّهار ، جاء 
َيَتَعاقَُبونَ ِفيكُْم َمالِئكَةٌ باللِّيلِ وَمالئِكةٌ « قال : ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كَْيفَ : ْسأهلُم وعو أعملُ بِهِم بالنَّهارِ َيْجتِمُعونَ ِعْنَد صالِة الفَْجرِ وصالِة الَعْصرِ ، ثُمَّ َيْعرجُ الَّذيَن باُتواة فيكُم؛ فَي
  .» َتركَْناُهم ، وُهمْ ُيَصلُّونَ ، وأَتْيَناُهْم ، وُهْم ُيَصلُّون : َتَركُْتْم ِعَبادي؟ فَيقُولُون 

يعىن من قدام ، هذا استخفى باللَّيل والسَّارب بالنَّهار ، ومن وراء ظهره } مِّن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه { : وقوله 
  .حيفظونه من أمر اهللا يعين بإذنِ اهللا ما مل جيىء القدر ، فإذا جاء القدر خلوا عنه 

  .حيفظونه ممَّا أمر اهللا به من احلفظ عنه : وقيل 
  .ما من عبٍد إال وله ملك وكلٌ به حيفظه يف نومه ويقظته من اجلنِّ واإلنس ، واهلوام : قال جماهٌد 

أي » حيفظونه « عدين على اليمني ، وعلى الشمال يكتبان احلسنات والسيئات املراد باآلية امللكني القا: وقيل 
  :يعين احلسنات والسيئات قال اهللا تعاىل » من أمر اهللا « حيفظون عليه ، 

  ] . ١٨. ق [ } مَّا َيلِْفظُ ِمن قَْولٍ إِالَّ لََدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد { 
مر بن الطُّفيل وأربد بن ربيعة ، وكانت قصَّتهما على ماروى نزلت هذه اآلية يف عا: وقال عبدالرمحن بن زيد 

أقبل عامر بن الطُّفيل ، وأربد بن ربيعة ، ومها « : الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، قال 
د ، عامريان يريدان رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو جالس يف املسجد يف نفرٍ من أصحابه ، فدخال املسج

يا رسول اهللا هذا عامر بن : فاْستشَْرَف الناُس جلمالِ عامرٍ ، وكان أعوَر ، وكان من أمجل النَّاس ، فقال رجل 
يا حممد ما يل إن : دعه؛ فإن يرد اهللا به خرياً يهده ، مفأقبل حىت قام عليه ، فقال : الطُّفيل قد أقبل حنوك فقال 

جتعلي يل األمر بن : ا للمسلمني ، وعليك ما على املسلمني ، قال لك م: أسلمت؛ فقال صلى اهللا عليه وسلم 
: جتعلين على الوبر واملدرِ ، قال : ليس ذلك إيلَّ ، إمنا ذلك إىل اهللا عز وجل جيعله حيث يشاُء ، فقال : بعدك؛ قال 

وم ، قم معي أكلمك ، فقام أوليس ذلك يل الي: فما جتعلي يل؟ قال أجعل لك أعنَّة اخليل تغُزو عليها قال : ال ، قال 
إذا رأيتين أكلمه فُدْر من خلفه ، فاضربه : معه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان عامر أوصى إىل أربد بن ربيعة 

بالسيف ، فجعل خياصم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويراجعه ، فدار أربُد من خلف النيب ليضربه ، فاخترط من 
ه اهللا عزَّ وجلَّ عنده ، فلم يقدر على سلّه ، وجعل عامرُ يومىء إليه ، فالتفت رسول اهللا صلى سيفه شرباً ، مثذَ حبس

فأرسل اهللا على أربد صاعقة يف « اللَُّهمَّ أكْفِنِيهما بَِما شِئَْت » : اهللا عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع بسيفه ، فقال 
دعوت ربك فقتل أربد ، واهللا ! يا حممد: ل هارباً ، وقال يوم مصحوٍ صائٍف ، فأحرقته ، وولّى عامر بُن الطفي

« َيْمنَُعَك اُهللا ِمْن هذا ، وأْبناُء قْيلة » : ألمألنَّها عليك خيالً جرداً ، وفتياناً مرداً ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
، وقد تغري لونه ، فخرج  يريد األوس ، واخلزرج؛ فنزل عامرٌ بيت امرأة سلولّية فلما أصبح ، ضم عليه سالحه

والالت لئن أصبح يل حممداً وصاحبه : ابرز يا ملك املوت ، ويقول الشِّعر ، ويقول : يركض يف الصحراء ويقول 
يعين ملك املت ألنفذهتما برحمي؛ فأرسل اهللا تبارك وتعاىل ملكاً فلطمه جبناحه ، فأذراه يف التراب ، وخرجت على 

« غُدَّةٌ كُغدِة الَبعريِ ، وَمْوٌت يف َبْيِت َسلُوليَّة » : فعاد إىل بيت السلولية ، وهو يقول  ركبته يف الوقت غدة عظيمة ،
، مث دعا بفرسه ، فركبه ، مثَّ أجراه حتَّى مات على ظهره ، فأجاب اهللا دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقُتلَ 

َسَوآٌء مِّْنكُْم مَّْن أََسرَّ القول َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن ُهَو { : ه القصَّة ، وأنزل اهللا يف هذ» عامٌر بالطعن ، وأربد بالصَّاعقة 



يعىن للرسول صلى اهللا عليه وسلم معقبات حيفظونه من بني يديه ومن } ُمْسَتْخفٍ بالليل َوسَارِبٌ بالنهار لَُه ُمَعقَِّباتٌ 
  .فيه تقديرم وتأخري تلك املعقبات من أمر اهللا ، و: خلفه من أمر اهللا ، يعنىم 

ونقل عن ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنهما واختاره أبو مسلم األصفهاين رمحه اهللا أن املراد يستوي يف علم اهللا السرُّ ، 
واجلهر ، واملستخفي يف ظلمة اللَّيل والسارب بالنهار املستظهر باملعاونني ، واألنصار ، وهم امللوك ، واألمراء فمن 

يفوِّت اهللا سبحانه وتعاىل أمره ، ومن سار هناراً باملعقبات ، وهم األحراس واألعوان الذين حيفظونه مل جلأ إىل اهللا فلن 
ينجه حراسه من اهللا تعاىل واملعقب هو العون؛ ألنه إذا نصر هذا وذاك؛ فال بد وأن ينصر ذاك هذا؛ فنصر كل واحد 

ء اهللا ، وقدره ، وهم وإن ظنُّوا أهنم خيلصون خمدومهم منهما معاقبة لنصرة اآلخر؛ فهذه املعقبات ال ختلص من قضا
  .من أمر اهللا ، ومن قضائه؛ فإهنم ال يقدرون على ذلك ألبتَّة 

بعث السالطني ، واألمراء ، والكرباء على أن يطلبوا اخلالص من املكاره من اهللا ، ويعلولوا : واملقصود من الكالم 
َوإِذَا أََرادَ { : ى األعوان واألنصار؛ ولذلك قال تعاىل جل ذكره بعده على حفظه وعصمته وال يعولوا يف دعفها عل

  .} اللَُّه بِقَْومٍ سواءا فَالَ َمَردَّ لَُه َوَما لَُهْم مِّن ُدونِِه ِمن َوالٍ 
  .ال حيفظونه من أمر اهللا تعاىل ذكره املاورديُّ : إن يف الكالم نفياً حمذوفاً تقديره : قيل « : قال القرطيب 
  .م حيفظونه من أمر اهللا على ظنه ، وزعمه : احلرس ، فاملعىن : ومن ج عل املعقٍِّبات : قال املهدوي 

» سواء من أسر القول ، ومن جهر ، فله حراس ، وأعوان يتعاقبون عليه ، فيحملونه على املعاصي ، و : وقيل 
  .من أن ينجع فيه وعظٌ « َيْحفظُوَنُه 

نع الرب من اإلمهال إىل أن حيق العذابل ، وهو إذا غري هذا العاصي ما بنفسه بطول وهذا ال مي: قال القشرييُّ 
  .» اإلصرار ، فيصري ذلك سبباً للعقوبة ، فكأنه الذي حيل العقوبة 

  .» ما تعاقب من أمر اهللا تعاىل وقضائه يف عباده : املعقِّبات « : وقال عبدالرمحن بن زيد 
  :وجهان } َيْحفَظُوَنُه ِمْن أَْمرِ اهللا { : ا القول ، ففي تأويل قوله ومن قال هبذ« : قال املاورديُّ 

  .حيفظونه من املوت ما مل يأت أجله ، قاله الضحاك : أحدمها 
حيفظونه من اجلنِّ ، واهلوام املؤذية ، ما مل يأت قدٌر ، قاله أبو أمامة ، وكعب األحبار رضي اهللا عنهما فإذا : الثاين 

  .عنه؟ جاء القدر خلوا 
فيعصون ] احلالة اجلميلة [ من } حىت ُيغَيُِّرواْ َما بِأَْنفُِسهِمْ { من العافية والنعمة : } إِنَّ اللََّه الَ ُيَغيُِّر َما بِقَْومٍ { : قوله 
  .ربَّهم 

  :هذه اآلية تدلُّ على مسألتني : قال اجلبائي ، والقاضي 
ني بذنوب آبائهم؛ ألنَّهم مل يغيِّروا ما بأنفسهم من نعمه ، فيغري اهللن أنَّه سبحانه ال يعاقُب أطفال املشرك: األوىل 

  .حاهلم من النِّعمة إىل العذاب 

إنَّه تعاىل ابتدأ العبد بالضَّالل ، واخلذالن أوَّل ما يبلغ؛ ألنَّ ذلك : اآلية تدلُّ على بطالن قول اجملربة : قالوا : الثانية 
  .ن منه تغيري أبلغ يف العقاب ، مع أنَّه ما كا

{ واجلواب أن ظاهر اآلية يدل على أن فعل اهللا تعاىل يف التغيري يترتب على فعل العبد ، وقوله « : قال ابن اخلطيب 
  .يدلُّ على أن فعله مقدم على فعل العبد ، فوقع التَّعارض ]  ٢٩: التكوير [ } َوَما َتَشآُءونَ إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا 

يدلُّ على أنَّ العبد غري مستقل بالفعل ، فلو كان العبد } إِذَا أََرادَ اللَُّه بِقَْومٍ سواءا فَالَ َمَردَّ لَهُ َو{ : وقوله تعاىل 



وَإِذَا أَرَاَد اللَّهُ { : مستقالً بتحصيل اإلميان ، ولكان قادراً على رّد ما أراد اهللا تعاىل من كفر ، وحينئٍذ بطل قوله 
؛ فثبت أنَّ اآلية السابقة ، وإن أشعرب مبذهبهم إال أن هذا من أقوى الدالئل على مذهبنا } دَّ لَُه بِقَْومٍ سواءا فَالَ مََر

.  
ال رادّ لعذايب ، و الناقض : مل تغن املعقبات شيئاً وقال عطاء عنه : روى الضحاك عن ابن عبَّاس رضي اهللا عنه 

: ليس هلم من دون اهللا من يتوالهم ، ومينع قضاء اهللا عنهم ، أي : ، أي } َوَما لَُهْم مِّن ُدونِِه ِمن َوالٍ { : حلكمي 
  .مال هم والٍ يتولَّى أمرهم ، ومينع العذاب عهم 

مل يرد أو وقع ، أو حنومها ، وال : حمذوف لداللة جواهبا عليه تقديره » إذَا « العامل يف » } َوإِذَا أََراَد اللَُّه { : قوله 
  .بعد الفاء ال يعملُ فيما قبلها  يعمل فيها جواهبا؛ ألنَّ ما

َوُيسَبُِّح الرَّْعدُ بِحَْمِدِه وَالَْملَاِئكَةُ ِمْن ِخيفَِتهِ ) ١٢(ُهَو الَِّذي ُيرِيكُمُ الَْبْرقَ َخْوفًا َوطََمًعا َويُْنِشئُ السَّحَاَب الثِّقَالَ 
لَُه َدْعَوةُ الَْحقِّ َوالَِّذيَن ) ١٣(ونَ ِفي اللَِّه َوُهَو َشدِيُد الِْمحَالِ َوُيْرِسلُ الصََّواِعَق فَُيِصيُب بَِها َمْن َيَشاُء َوُهْم ُيَجاِدلُ

 َو بِبَاِلِغِه َوَما ُدَعاُء الْكَاِفرِيَن إِلَّاَيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه لَا َيسَْتجِيُبونَ لَُهْم بَِشْيٍء إِلَّا كَبَاِسِط كَفَّْيِه إِلَى الَْماِء ِلَيْبلُغَ فَاُه َوَما ُه
  ) ١٥(َوِللَِّه َيْسُجُد َمْن ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ طَْوًعا َوكَْرًها َوِظلَالُُهمْ بِالُْغُدوِّ وَالْآصَالِ ) ١٤(ِفي َضلَالٍ 

اآلية ملا خوَّف العباد بإنزال ما ال مرد له ، أتبعه بذكر هذه اآلية املشتملة } ُهَو الذي ُيرِيكُُم الربق { : قوله تعاىل 
قدرة اهللا تعاىل وحكمته ، وهي تشبه النعم واإلحسان من بعض الوجوه ، وتشبه العذاب ، والقهر من بعض  على

  .الوجوه 
خيافون خوفاً ، ويطمعون طمعاً ، وجيوز : جيوز أن يكونا مصدرين ناصبهما حمذوف ، أي » خوفاً وطمعاً « : قوله 

  :احلال حينئذ وجهان  أن يكونا مصدرين يف موضع نصب على احلالِ ، ويف صاحب
ختافون صواعقه وتطمعون يف مطره ، كما : خائفني طامعني ، أي : األول ، أي » ُيرِيكُمْ « : أنه مفعول : أحدمها 

  ]الطويل : [ قال املتنيب 
  ُيرجَّى احلََيا ِمنَها وُتْخَشى الصَّوعُِق... فًَتى كالسَّحابِ اجلُوِن ُيْخَشى ويُرَْتَجى  ٣١٧٠
يريكموه حالَ كيف ذا خوٍف وطمعٍ ، إذ هو ف ينفسه خوف وطمع على املبالغة ، : أنَّه الربق ، أي  :والثاين 

  .وملعىن كما تقدَّم 
» اإلرادة « وجيوز أن يكون مفعوالً من أجله ، ذكره أبو البقاء ، ومنعه الزخمشريُّ لعدم اتِّحاِد الفاعل ، يعين أنَّ 

الطمع ، وهو ضمري املخاطبني ، فاخلتف فاعل الفعل املعلل ، وفاعل العلة وهذا وهو اهللا تعاىل غري فاعل اخلوف ، و
  .جيعلكم رائني ، فتخافون ، وتطمعون » يُرِيكُم « بأنَّ املفعول يف قوَّة الفاعل ، فإن معىن : ميكن أن جياب عنه 

  ]الطويل : [ ومثله ف ياملعىن قوله النابغة الذبياين 
  َتخالُ بِه َراِعي احلَمُولِة طَائِرَا... َيشفاعٍ ُممنَّعٍ  وَحلَّْت ُبيوِتي يف ٣١٧١

  وال نِْسوِتي حتَّى َيُمْتَن حَراِئرَا... ِحذَاراً على االََّتنالَ َمقادَِتي 
فقد » ُبُيوِتي « فالعه » َحلَّت « : مفعول من أجله ، فاعله هو املتكلم ، والفعل املعلل الذي هو » حذارا « ف 

وقد جوَّز الزخمشريُّ ذلك أيضاً . وأحللت بيويت حذاراً صحَّ ذلك : لكن ملا كان التقدير : قالوا  اختلف الفاعل ،
إرادة خوٍف ، وطمع ، وجوَّزه ، أيضاً على أن : إالَّ على تقدير حذف مضاف ، أي « : على حذف مضاف فقال 

  .» عاً يريكم الربق إخافة ، وإطما: يعين أن األصل . بعض املصادر ناب عن بعض 



أَنَبَتكُْم مَِّن { : فإنَّ املرئي ، املخيف ، واملطمع هو اهللا تعاىل فناب خوف عن أخافة ، وطمع عن إطماع ، حنو 
  .على أنه قد ذهب ابن خروف ، ومجاعة على أنَّ احتاد الفعل ليس بشرط ]  ١٧: نوح [ } األرض َنَباتاً 

  فصل
  :يف كون الربق خوفاً وطمعاً وجوه 

خياُف املطر من يتضرر به كاملسافر ، ومن يف : وقيل . اف منه نزول الصَّواعق ، وطمع يف نزول الغيِث خي: قيل 
  .جرابه التمر والزبيب ، واحلب ، ويطمع فيه من له فيه نفٌع 

،  خياف منه يف غري مكانه ، وأمانه ، يطمع فيه إذا كان يف مكانه وأمانه ، ومن البلدان إذا مطروا ، قحطوا: وقيل 
  .وإذا مل ميطروا خصبوا 

الربقُ جسٌم مركٌب من أجزاء رطبة مائية ، ومن أجزاء هوائية وال شك أنَّ الغالب عليه « : قال ابن اخلطيب 
األجزاء املائية ، واملاء جسٌم بارٌد رطٌب ، والنَّار جسم حار يابس فظُوُر الضدِّ من الضد التام على خالِف العقل ، 

  .» ار يظهر الضّد من الضّد فال بد من صانع خمتا

  .أبدأها فبدأت : أنشأ اهللا السحابة ، فنشأت ، أي : باملطر ، ويقال » وُيْنِشىُء السَّحاب الثِّقَال « : مث قال 
سحابةٌ ثقيلةٌ : مجع ثقيلة؛ ألنَّك تقول : اسم جنس الواحدة سحابة ، والثقال : السَّحاُب « : قال الزخمشري 

  .» امرأةٌ كرمية ، ونساٌء ِكرام : تقول  وسحاٌب ِثقَال ، كما
: ُسُحٌب وَسحَاِئُب أيضاً ، قال عليٌّ : سحابة ، ويقال يف اجلمع : السَّحاب مجع ، واحدهتا « : وقال البغوي 

  .» السحاب غربال املاِء 
  فصل

حدثيت يف جو : ا أن يقال وهذا من دالئل القدرة واحلكمة ، وذلك ألنَّ هذه األجزاء املائية إمَّ« : قال ابن اخلطيب 
بأحداث حمدث حكيم قادر ] حدوثها [ جو اهلواِء أو تصاعدت من وجه األرض ، فإن كان األوَّل وجب أن يكون 

تلك األجزاء تصاعدت من األرض ، فلمَّا وصلت إىل الطبقة : ، وهو املطلوب ، وإن كان الثاين هو أن يقال 
  .ت إىل األرض الباردة من اهلواء بردت ، فثقلت ، فرجع

هذا باطلٌ؛ ألن األمطار خمتلفة ، فتارة تكمون القطرات كبرية ، وتارة تكون صغرية ، وتارة تكون متقاربة : فنقول 
، وأخرى تكون متباعدة ، وتارة تطول مدة نزول املطر ، وتارة تقصر واختالف األمطار يف هذه الصفِّات مع أنَّ 

احدة فال بد وأن يكون ختصيص الفاعل املختار ، وأيضاً فالتَّجربة دلَّت طبيعة األرض واحدة ، وطبيعة الشمس و
قدرة [ على أنَّ للدعاءن والتَّضرع يف نزول الغيث أثراً عظيماً كما يف االستسقاء ومشروعيته ، فعلمنا أنَّ املثؤر فيه 

  .» الفاعل ال الطبيعة ، واخلاصية ] 
الرَّعدُ اسم ملٍك يسوُق السَّحاب ، والصوت املسموع : قال أكثر املفسرين } َوُيَسبُِّح الرعد بِحَْمِدِه { : قوله 

  .تسبيحه 
سُْبحانَ الَّذي ُيسبُِّح الرَّْعُد َحبْمدِه واملَالِئكةُ ِمْن : َمْن َسِمَع صوَت الرَّعِد فقال « : قال ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنه 

  .» هُ َصاِعقةٌ فََعلى ِدينه ِخيفتِه وُهَو َعلَى كُلِّ َشيٍء قدير ، فإنْ أَصاب
ملكٌ « فقال صلى هللا عليه وسلم . أنَّ اليهود سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الرَّعِد ما هو؟ : وعن ابن عبَّاس 

الذي  فََما الصَّوُت: من املالئكِة وُِكلَ بالسَّحابِ معُه خمَارِيق من َنارِ يسُوُق بَِها السَّحاَب حيثُ َشاء اُهللا ، قالوا 
  .» َزْجرةُ السَّحابِ : َنْسَمع؟ قال 



  .أنَّه خلق من خلق اكلله ليس مبلٍك : وعن احلسن 
الرَّعُد هو امللُك املوكل بالساحب ، وذلك الصَّوت يسّمى بالرَّعِد ، ويؤكد : فعلى هذا القولِ « : قال ابن اخلطيب 

اهللاَ ُينِشىُء السَّحاب ، فَتْنِطُق أحسَن النُّطقِ وَتضَحُك  إنَّ» : هذا ما روي عن النيبِّ صلى اهللا عليه سلم أنه قال 
  .« أحسن الضِّحِك فُنطقه الرَّعُد وِضْحكهُ برق 

وهذا القول غري مستبعد؛ ألن عند أهل السنة البينة ليست شرطاً حلصولِ احلياة ، فال يبعد من اهللا تعاىل أن خيلق 
زاء السَّحاب ، فيكون هذا الصوت املسموع فعالً له ، وكيف يستبعد احلياة ، والعلم ، والقدرة ، والنُّطق يف أج

ذلك ، وحنن نرى أنَّ السمندل يتولد يف النَّار ، والضفادع تتولّد يف املاِء ، والدُّوجة العظيمة رمبا تولدت يف الثلوج 
يه وال تسبيح احلصى يف زمن حممد فإذا مل يبعد تسبيُح اِحلبالِ يف زمن داود صلوات اهللا وسالمه عل: القدمية ، وأيضاً 

  .صلى اهللا عليه وسلم فكيف يبعُد تسبيُح السَّحاب؟ 

  :وعلى هذا القول ففي هذا املسموع قوالن 
  .املعطوف عليه مغايٌر للمعطوف } واملالئكة ِمْن ِخيفَِتِه { : أنه ليس مبلك؛ ألنَّه عطف عليه املالئكة فقال : أحدمها 
ومالائكته َوُرُسِلهِ { : ون من جنس املالئكة ، وإنَّما أفرده بالذِّكر تشريفاً كقوله تعاىل ال يبعد أن يك: والثاين 

األحزاب [ } َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النبيني ِميثَاقَُهْم َومِْنَك َوِمن نُّوحٍ { : وقوله تعاىل ]  ٩٨: البقرة [ } َوجِبْرِيلَ َومِيكَالَ 
 :٧ . [  

} َوإِن مِّن َشْيٍء إِالَّ ُيسَبُِّح بَِحْمَدِه { صوت املخصوص ، ومع ذلك فإنَّه يسبُح ، قال تعاىل الرعُد اسم هلذا ال: وقيل 
  ] . ٤٤: اإلسراء [ 

  .املراد من كون الرَّعد مسبحاً ، أن من يسمع الرَّعد فإنَّه يسبح اهللا تعاىل فلهذا املعىن أضيف التسبيح إليه : وقيل 
أراد هبؤالء املالئكة : املالئكة يسبحون من خيفة اهللا ، وخشيته ، وقيل : ، أي } فَِتهِ واملالئكة ِمْن ِخي{ : قوله 

  .أعوان الرعد جعل اهللا تعاىل له أعواناً ، فهم خائفون خاضعون طائعون 
خائفون من اهللا ال كخوف بين آدم ، فإنَّ أحدهم ال يعرف من على ميينه ، ومن « : قال ابن عباسٍ رضي اهللا عنهما 

  .» على يساره ال يشغله عن عبادة اهللا طعاٌم ، وال شراب وال شيء 
إنَّ هذه اآلثار العلوية إنَّما هي تتمُّ بقوى روحانية فكليَّة ، : واحملققون من احلكماء يقولون « : قال ابن اخلطيب 

إنَّ : لوية ، وهذا عني ما قلنا فللّسضحاب روح معيَّن يف األرواح الفلكيَّة يدبره ، وكذا الرِّياح ، وسائر اآلثار الع
  .الرعد اسٌم مللك من املالئكة يسبِّح اهللا تعاىل 

  .» فالذي قاله املفسِّرون هبذه العبارة ، هو عني ما ذكره احملققون من احلكماء ، فيكيف يليق بالعاقل اإلنكار؟ 
  .بن ربيعة  كما أصاب أربد} َويُْرِسلُ الصواعق فَُيِصيُب بَِها َمن َيَشآُء { : قوله 

مجع صاعقة ، وهي العذاب املهلك ينزل من الربقِ ، فتحرق من تصيبه وتقدَّم الكالم عليه يف أوَّل » الصَّواِعَق « 
  .البقرِة 

  .نزلت هذه اآلية يف عامر الطُّفيل ، وأربد بن ربيعة أخي أسد بن ربيعة كما قدمنا : قال املفسرون 
؛ ألنَّها ناٌر تتولَّد يف السَّحاب ، وإذا نزلت من السَّحاب فرمبا غاصت يف البحرِ واعلم أنَّ أمر الصاعقة عجيٌب جدا

  .، وأحرقت احليتان 
  .» الصَّاعقة تصيُب املسلم ، وغري املسلمِ ، وال تصيب الَّذاكر « : قال حممُد بن علّي الباقر 

  .ة أخرب عنهم بذلك وجيوز أن تكون حاالً جيوز أن تكون اجلملة مستأنف} َوُهْم ُيَجاِدلُونَ ِفي اهللا { : قوله 



يصيب هبا من : الواو للحال ، أي : وقيل « : فإنَّه قال » َتِصيُب « وظاهر كاالم الزخمشري أنَّها حال من مفعول 
  .» َيَشاء « حاالً من مفعول : وجعلها غريه » يشاء يف حال جداهلم 

  فصل
، ودالئل كمال ]  ٨: الرعد [ } َيْعلَُم َما َتْحِملُ كُلُّ أنثى { : وله أنه تعاىل بيَّن دالئل العلم بق: معىن الكالم 

يعىن أنَّ الكفار مع ظهور هذه الدالئل جيادلون يف } َوُهْم ُيجَاِدلُونَ ِفي اهللا { : القدرة يف هذه اآلية ، مث قال تعاىل 
  .اهللا 
أخربنا عن ربِّنا ، أهو من حناسٍ ، أم من حديد ، أم : ال املراد هبا الرَّد على الكافر يعين أربد بن ربيعة الذي ق: قيل 

  .من درٍّ ، أم من ياقوت ، أم من ذهب؟ فنزلت الصاعقة من السماء؛ فأحرقته 
  .املراد جداهلم يف إنكار البعث ، وقيل املراد الرد على جداهلم يف طلب سائر املعجزات : وقيل 
  .الستئصال املراد الرد عليهم يف استنزال عذاب ا: وقيل 

كان رجلٌ من طواغيت العرب بعث إليه النيب صلى اهللا : اآلية قال } َوُيْرِسلُ الصواعق { : وسئل احلسن عن قوله 
من « أخربوين عن رب حممٍد ، هذا الذي تدُعوين إليه ، ِممَّ هو : عليه وسلم يقّر بدعوته إىل اهللا ورسوله ، فقال هلم 

  حناس؟ذهبٍ ، أو فضٍة ، أو حديٍد أو 
فر قلبا ، : ما رأينا رُجالً أ : يا رسول اهللا : فاستعظم القوم مقالته ، فانصرفوا إىل النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم فقالوا 

فرجعوا إليه؛ فجعل اليزيدهم على مثل « ارجعوا إليه » : صلى اهللا عليه وسلم : وال أعىت على اهللا منه ، فقال 
ما زادنا على : يا رسول اهللا : وانصرفوا ، وقالوا ! مداً إىل رب ال أراه ، وال أعرفهأجيب حم: مقالته األوىل ، وقال 

، فرجعوا إليه ، فبينما هم عنده ينازعونه « ارجعوا إليه » : فقال صلى اهللا عليه وسلم . مقالته األوىل ، وأخبث 
، فرعدت ، وبرقت ورمت ويدعونه ، وهو يقول هذه املقالة ، إذا ارتفعت سحابة ، فكانت فوق رءوسهم 

بصاعقة؛ فأحرقت الكافر ، وهم جلوٌس ، فجاءوا يسعون؛ ليخربوا رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم؛ فاستقبلهم قوٌم 
أوحى : من أين علمتم؟ فقالوا : فقالوا « اْحتَرقَ َصاحُبكُم » : من أصحاب رسول اهللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا 

َوُيْرِسلُ الصواعق فَُيِصيُب بَِها َمن َيَشآُء َوُهْم ُيجَاِدلُونَ ِفي اهللا َوُهَو َشدِيُد احملال { ه وسلم اهللا إىل النيب صلى اهللا علي
 {.  

  .هذه اجلملة حال من اجلاللة الكرمية ، ويضعف استنأفها } َوُهَو َشِديُد احملال { : قوله 
  .بكسر امليم وهو القوَّة واإلهالُك : وقأ العام 

  ]الكامل : [ ب قال عبداملطل
  وِمحَالُُهْم َعدواً ِمَحالَك... ال َيْغلَبنَّ َصِلُبُهْم  ٣١٧٢

  ]اخلفيف : [ وقل األعشى 
  َعظيُم النَّدى شديُد احملالِ... فَْرغُ َنْبغٍ َيهتزٌ يف غُُصنِ املَْجِد  ٣١٧٣

  .تكلَّف له استعمال احليلة : ن بكذا أي ما حله ، ومنه متحَّل فال: أشدُّ املكايدة ، واملمكارة ، يقال : واحملال أيضاً 
وهم جيادلون يف : هو اجلدالُ ، وفيه على هذا مقابلة معنوية كأنه قيل : وقال ابن عرفة . هو النِّقمةُ : وقال أبو زيٍد 

  .اهللا ، وهو شديد احملالِ 
  .شديد األخذ : وقال عليٌّ رضي اهللا عنه 



  .نشديد احلقِد : وقال احلسن .  وقال ابن عباسٍ رضي اهللا عنه شديد احملال
وهذا اليصح للحقد؛ ألن احلقد ال ميكن يف حق اهللا تعاىل إالَّ أنَّه تقدم أنَّ أمثال هذه الكلمات إذا وردت يف : قالوا 

هو أنه تعاىل : حقِّ اهللا تعاىل فإنَّها حتمل على هنايات األغراض ال شعلى مبادي األعراض ، فيكون املراد باحلقد ههنا 
  .يريد إيصال الشَّر إليه ، مع أنه أخفى عنه تلك اإلرادة 

  .نشديد العقوبة : وقال أبو عبيدة . شديد القوَّة : وقال جماهٌد 
  .شديد املكرِ ، واحملال ، واملماحلة ، واملماكرة ، واملغالبة : وقيل 

  .كِمَهاد : يد ، وزهنا فعال فاجلمهور على أنَّها أصلية من احملل ، وهو املكر ، والك: واختلفوا يف ميمه 
متكنت ، وقد غلَّطه األزهريُّ ، : من الكون ، مث يقال » مكان « إنَّه من احليلِة ، وميمه مزيدة ، ك : وقال القتيبُّ 

وقرأ األعرج والضحاك . مرودٍة ، وحمولٍ ، وحموٍد : من احليلة لظهرت الواو ، مثل » ِمفَْعالً « : لو كان : وقال 
لظاهر أنه لغة يف املكسورة ، وهو مذهب ابن عباس رضي اهللا عنه فإنه فسره باحلول كما تقدم ، وفسره بفتحها وا

  .باحليلة : غريه 
أْحَول » : من حال حيول حماالً إذا احتال ، ومنه : وقرأ األعرج بفتشح امليم على أنه مفعل من « : وقال الزخمشري 

: كون املعىن شديد الفقار ، ويكون مثالً يف القوة ، والقدرة كما جاء أشد حيلة ، وجيوز أن ي: أي « ِمْن ذئْبٍ 
فساعد اهللا أشد ، وموساه أحد؛ ألن احليوان إذا اشتد حماله كان منعوتاً بشدة القوَّة ، واإلضطالع مبا يعجز عنه 

  .» ه فقََرْتُه الفَواِقر ، وذلك أنَّ الفقار عمود الظَّهر ، وقوام: غريه أال ترى إىل قوهلم 
} وَلَدَاُر اآلخرة { من باب إضافة املوصوف إىل صفة ، واألصل له الدعوة احلق ، كقوله } لَُه َدْعَوةُ احلق { : قوله 

  .على أحد الوجيهن ]  ١٠٩: يوسف [ 
  :وقال الزخمشري فيه وجهان 

  .» كَلمةُ احلَقُّ « : قوله  أن تضاف الدعوة إىل احلق الذي هو نقيضُ الباطل ، كما يضاف الكلمة إليه يف: أحدمها 
  .دعوة املدعو احلق الذي يسمع فيجيب : على معىن » هللا « الذي هو » احلقِّ « أن تضاف إىل : الثاين 

« لزيد دعوة زيد » : هللا دعوة اهللا ، كما تقول : وهذا الوجه الثاين ال يظهر؛ ألنه مآله إىل تقدير « : قال أبو حيَّان 
  .» حُّ ، وهذا التركيب ال يص

  .؟ » وأين هذا ممَّا قاله الزخمشريُّ حىت يرد عليه به « : قال شهاب الدين 
  فصل

  .، أي هللا دعوة الصدق » َدْعوةُ احلقِّ « : معىن قوله 
الدُّعاء : وقيل . وقال ابن عباس رضي اهللا عنه شهادة أن ال إله إال اهللا . التَّوحيد : َدْعوةُ احلقِّ : قال عليُّ 
  ] . ٦٧: اإلسراء [ } َضلَّ َمن َتْدُعونَ إِالَّ إِيَّاهُ { : ، كما قال « عند اخلوف ، فإنَّه ال يدعى فيه إال أياه  باإلخالص

الَ َيسَْتجِيُبونَ لَُهم { : يعىن األصنام } والذين َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه { : وهو أشبه لسياق اآلية؛ ألنه قال : قال املاورديُّ 
  . جييبون هلم دعاء ، وال يسمعون هلم نداء ، أي ال} بَِشْيٍء 

ضرب اهللا عزَّ وجلَّ املاء مثالً ملا يأتيهم من اإلجابة لدعائهم . } إِالَّ كََباِسِط كَفَّْيِه إِلَى املآء ِلَيْبلُغَ فَاُه َوَما ُهَو بِبَاِلِغِه { 
.  

عائدة ، ومفعوله » َيدُعونَ « : ، فالواو يف املشركون » الَّذيَن « جيوز أن يراد ب } والذين َيْدُعونَ { : قوله 
احملذوف ، وعاد عليه الضمري » َتْدَعونَ « عائدة على مفعول » ال يستجيبون « حمذوف ، وهو األصنام ، والواو يف 



واملشركون الذي يدعون األصنام ال تستجيب هلم األصنام وإال : كالعقالء ملعاملتهم إيّاه معاملتهم ، والتقدير 
كاستجابة املاء من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه ، واملاء مجاد ، وال : بة كاستجابة باسط كفيه أي استجا

  .يشعر ببسط كفيه ، وال بعطشه ، وال يقدر أن جييبه ، ويبلغ فاه ، قال معناه الزخمشريُّ 
يف هذا التقدير مضاف إىل املفعول ،  واملصدر« : وما ذكره أبو البقاء قريب من هذا ، وقدر التقدير املذكور ، قال 

: وفاعل هذا املصدر مضمر ، وهو ضمري املاِء أي ]  ٤٩: فصلت [ } الَّ َيْسأَُم اإلنسان ِمن ُدَعآِء اخلري { : كقوله 
  .» ال جييبوهنم إال كما جييب املاء باسط كفيه إليه ، واإلجابة هنا كناية عن االنقياد 

ة دعائهم آلهلتهم منزلة من أراد أن يغرق املاء بيده؛ ليشرب ، فيبسطها ناشراً أصابعه ، ينزلون يف قلَّة فائد: وقيل 
  .ومل تصل كفاه إىل ذلك املاء ، ومل يبلغ مطلوبه من شربه 

واآلهلة ، : األصنام أي » الَّذيَن « البئر؛ ألنَّها معدن املاِء ، وجيوز أن يراد ب : املراد باملاء هاهنا : قال الفراء 
  .كما تقدَّم يف الوجه قبله : لذين يدعوهنم من دون اهللا ال يستجيبون هلم بشيٍء إال استجابة ، والتقدير وا

وإنَّما مجعهم مجع القعالء؛ إمَّا لالختالط ، ألنَّ آهلتهم عقالء ومجاد ، وإمَّا ملعاملتهم إيَّاها معاملة العقالء يف زعمهم ، 
  .» َيسَْتجِيبون « : كني والعائد احملذوف لألصنام ، وكذا واو للمشر» َيدُعونَ « الواو يف : قالوا 

بالتنوين وهي مقوية للوجه الثانني ، ومل » كبَاِسٍط كَفَّْيِه « : باخلطاب » َتْدُعونَ « : وقرأ اليزيديُّ عن أيب عمرو 
  .يذكر الزخمشريُّ غريه 

  ضمي املاء؟» َيبلُغَ « : ، وفاعل » بَاسط « : يف » لَيْبلُغَ « : قوله 
  :ثالثة أوجه » ُهَو « يف } َوَما ُهَو بَِباِلِغهِ { : قوله 

  .وما املاء ببالغ فيه : للفم ، أي » بِبَالِغه « : أنه ضمري املاِء ، واهلاء يف : أحدها 
ال يبلغ اآلخر وما الفم ببالغ املاء إذ كل واحد منهما : للماء ، أي » بِبالِغِه « أنه ضمري الفم ، واهلاء يف : الثاين 

  .على هذه احلالِ ، فنسبةُ الفعلِ إىل كل واحد وعدمه صحيحان 
  .وما باسط كفيه إىل املاء ببالغ املاء : للماء ، أي » بِبالِغِه « : أن يكون ضمري الباسط ، واهلاء يف : الثالث 

للماء؛ ألنَّه حينئذٍ » بِبَالغِه « اء يف مضمراً واهل» بِبَالغِه « ، وفاعل » الَباسط « ضمري » ُهَو « وال جيوز أن يكون 
: يكون من باب جريان الصِّفة على غري من هي له ، ومىت كان كذلك لزم إبراز الفاعل ، فكان التركيب هكذا 

ضمري الباسط كما تقدَّم تقريره » ُهَو « : للماء؛ جاز أن يكون » بَبالغِه « وما هو ببالغ املاء ، فإن جعلنا الضمري يف 
.  

  .إما نعت ملصدر حمذوف ، وإما حال من ذلك املصدر ، كما تقدم تقريره » كباسط « الكاف يف و
إن جعلتها حرفاً كان فيها ضمري يعوُد على املوصوف احملذوف ، وإن « كَباسطِ » والكاف يف « : وقال أبو البقاء 

  .» جعلتها امساً مل يكن فيها ضمري 
ويعين باملوصوف ذلك . مساً يف الكالم ، مل يقل به اجلمهور ، بل األخفش وكون الكاف ا« : قال شهاُب الدِّين 

  .» املصدر ، والذي قدره فيما تقدَّم 
{ : يضلّ عنهم إذا احتاجوا إليه ، كقوله تعاىل } إِالَّ ِفي َضالَلٍ { : أصنامهم } َوَما ُدَعآُء الكافرين { : مث قال 

  ] . ٤٨: فصلت [ }  َوَضلَّ َعنُْهم مَّا كَانُواْ َيْدُعونَ
؛ ألن أصواهتم حمجوبة عن اهللا } إِالَّ ِفي َضالَلٍ { : رهبم } َوَما ُدَعآُء الكافرين { : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه 

  .عزََّ وجلَّ 



  . ؛ يف ضياع ال منفعة فيه؛ ألنَّ اهللا مل جيبهم ، وإن دعوا اآلهلة مل تستطع إجابتهم} إِالَّ ِفي َضالَلٍ { : وقيل 
  :اآلية يف املراد هبذا السجود قوالن } َوللَِّه َيْسُجُد َمن ِفي السماوات واألرض { : قوله 

  د: السجود بوضع اجلبهة على األرض ، وعلى هذا القول ، ففيه وجهان : أحدمها 
، وبضعهم يسجد هللا  أنَّ اللفظ ، وإن كان عاما إال أنَّ املراد املؤمنون ، فبعضهم يسجدُ هللا طوعاً بنشاط: أحدمها 

  .كرهاً لصعوبة ذلك عليه ، ويتحمل مشقَّة العبادة 
املنافقون ، والكافرون الذين أكرهوا على » كَرْهاً « املالئكة ، واملؤمنون ، و » طَوعاً « : املراد بقوله : وقيل 

  .السجود بالسَّيف 
  .أنَّ اللفظ عام : والثاين 

  .يسجد هللا؛ ألن الكفَّار ال يسجدون } سماوات واألرض َمن ِفي ال{ : ليس املراد : فإن قيل 
  :فاجلواب من وجهني 

َولَِئن سَأَلْتَُهمْ { : أن املعىن أنه جيب على كلٍّ من يف السموات ، واألرض أن يعترف بعبودية اهللا ، كما قال : األول 
  ] . ٣٨: الزمر [ } مَّْن َخلََق السماوات واألرض لََيقُولُنَّ اهللا 

أنَّ السُّجود عبارة عن االنقياد ، واخلضوع ، وترك االمتناع ، كلُّ من يف السموات ، واألرض : ل الثاين والقو
  .ساجد هللا هبذا املعىن؛ ألنَّ قدرته ، ومشيئته نافذة يف الكُل 

ب على املصدر طائعني ، كارهني وإمَّا منصو: إمَّا معفول من أجله ، وإمَّا حال ، أي } طَْوعاً َوكَْرهاً { : قوله 
  .املؤكد بفعل مضمر 

واإليصال ، بالياء قبل الصَّاد وخرَّجها ابن جين على أنه مصدر : قرأ أبو جملز } َوِظاللُُهم بالغدو واآلصال { : قوله 
من « عطف على » ِظاللُهْم « دخل يف الصَّباح ، و : دخل يف األصيل ، كأصبح أي : ، كضارب ، أي » آصل « 
  .يف هذين الوقتني : ، أي » ِفي « والباء مبعىن » َيْسجُد « متعلق ب » دوِّ بِالُغ« ، و » 

  .كل شخص سواء كان مؤمناً ، أو كافراً فإنَّ ظله يسجد هللا : قال املفسرون 
  .ظل املؤمن يسجد هللا طوعاً ، وهو طائع ، وظل الكافر يسجد هللا كرهاً وهو كاره : قال جماهد 

  .» تفسري أن الكافر يسجد لغريِ اهللا ، وظله يسجد هللا جاء يف ال« : وقال الزجاج 
ال يبعد أن خيلق تعاىل للظالل عقوالً ، وأفهاماً تسجد هبا ، وختشع كما جعل للجبال : وعند هذا قال ابن األنباري 

[ } جََبلِ َجَعلَُه َدكّاً فَلَمَّا جتلى َربُُّه لِلْ{ : أفهاماً حىت اشتغلت بتسبيح اهللا وظهر اسم التجلي فيها ، كما قال تعاىل 
  ] . ١٤٣: األعراف 

ويف نظر؛ ألن اجلبل عني ، فيمكُن أن يكون له عقل بشرط تقدير احلياة ، وأمَّا الظالل ، « : قال القشريي رمحه اهللا 
  .» فآثار وأعراض ، وال يتصور تقدير احلياة هلا 

نب ، وطوهلا بسبب احنطاِط الشمس ، وقصرها من جانب إىل جا] ميالهنا [ املراد من سجود الظالل : وقيل 
يف طوهلا ، وقصرها وميلها من جانب إىل جانب ، وإنَّما خص ] مستسلمة [ بسبب ارتفاع الشمس ، وهي منقادة 

  .« الغدو ، واآلصال بالذِّكر؛ ألنَّ الظالل إمنا تعظم ، وتكثر يف هذين الوقتني 
  .األصيل ، وهو ما بني العصر إىل غروب الشمس  مجع: مجع اُألُصل ، واُألصل « اآلَصال » و 

  .أشخاصهم بالغدو ، واآلصال بالبكر والعشايا : ، أي « ِظاللُهْم » : وقيل 



َولَا َضرا قُلْ َهلْ ِسهِْم َنفًْعا قُلْ َمْن َربُّ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ قُلِ اللَُّه قُلْ أَفَاتََّخذُْتْم ِمْن ُدونِهِ أَْولَِياَء لَا َيْمِلكُونَ لِأَْنفُ
ِقِه فََتَشاَبَه الَْخلُْق َعلَْيهِْم َيْستَوِي الْأَْعَمى َوالَْبِصُري أَْم َهلْ َتْستَوِي الظُّلَُماُت َوالنُّوُر أَْم َجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء َخلَقُوا كََخلْ

نَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فََسالَْت أَوِْدَيةٌ بِقََدرَِها فَاْحتََملَ السَّْيلُ زََبًدا أَ) ١٦(قُلِ اللَُّه خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء َوُهَو الْوَاِحُد الْقَهَّاُر 
ُد فََيذَْهبُ الَْحقَّ َوالَْباِطلَ فَأَمَّا الزََّب رَابًِيا َوِممَّا ُيوِقُدونَ َعلَْيِه ِفي النَّارِ اْبِتَغاَء ِحلَْيٍة أَْو مََتاعٍ زََبٌد ِمثْلُُه كَذَِلكَ َيضْرُِب اللَُّه

ِللَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِربِّهِمُ الُْحسَْنى ) ١٧(ُجفَاًء َوأَمَّا َما َيْنفَعُ النَّاَس فََيْمكُثُ ِفي الْأَْرضِ كَذَِلَك َيضْرُِب اللَُّه الْأَْمثَالَ 
لَُه َمَعُه لَافَْتَدْوا بِِه أُولَِئَك لَُهْم ُسوُء الِْحَسابِ َوَمأَْواُهمْ َوالَِّذيَن لَمْ َيسَْتجِيُبوا لَهُ لَْو أَنَّ لَُهْم َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َوِمثْ

  ) ١٨(َجهَنَُّم َوبِئَْس الِْمهَاُد 

اآلية ملا بيَّن أنَّ كل من يف السَّموات ، واألرض ساجد هللا مبعىن } قُلْ َمن رَّبُّ السماوات واألرض { : قوله تعاىل 
وملَّا كان } قُلْ َمن رَّبُّ السماوات واألرض قُلِ اهللا { : رَّد على عبدة األصنام فقال كونه خاضعاً له؟ ، عدل إىل ال

هذا اجلواب يقّر به املسئولُ ويعترف به ، وال ينكره ، أمره عليه الصالة والسالم أن يكون هو الذاكر هلذا اجلواب 
  .تنبيهاً على أهنم ال ينكرونه ألبتَّة 

سلهم عن خالق السموات : أن تكون اآلية واردة فيمن ال يعترف بالصانع ، أي وال يبعد « : قال القشريي 
واألرض؛ فإنه يسهل تقرير احلجة عليهم ويقرُب األمر من الضرورة ، فإن عجز اجلماد ، وعجز كل خملوق عن 

  ؟» خالق السموات ، واألرض معلوم 
ل هلم على طريق اإللزام للحجة فلم اختذمت من دونه أولياء ، ق] : قاله له [ وملا بني اهللا أنَّه هو الرب لكلِّ الكائنات 

ألنفسها ، ودفع [ وهي مجادات ، وهي ال متلُك ألنفسها نفعاً ، وال ضرا ، وملا كانت عاجزة عن حتصيل املنفعة 
، وإذا  لغريها ، ودفع املضرة عن غريها بطريق األوىل] املضرة عن نفسها ، فألن تكون عاجزة عن حتصيل املنفعة 

كانت عاجزة عن ذلك كانت عبادهتا حمض العبث ، والسَّفه ، وملا ذكر هذه احلجة الظاهرة بني أنَّ اجلاهل مبثل هذه 
  .احلجة ال يساوي العامل هبا 

: قرأ األخوان ، وأبو بكر عن عاصم } قُلْ َهلْ َيْسَتوِي األعمى والبصري أَْم َهلْ َتْسَتوِي الظلمات والنور { : فقال 
بالياء من حتت ، والباقون بالتاء من فوق ، والوجهان واضحان باعتبار أن الفاعل جمازي التَّأنيث ، » َيْستَوِي « 

  وهذه مثل ضربه اُهللا سبحانه وتعاىل للكفَّار؟. فيجوز يف فعله التذكري ، والتأنيث ، كنظائر له مرت 
وحدها عند بعضهم ، » بل « واهلمزة عند اجلمهور ، وب  ،» بل « هذه أم املنقطعة ، فتقدر ب » أْم َهلْ « : قوله 

بعدها ، فلو » َهلْ « : فقط بوقوع » َبلْ « وقد تقدَّم حتريره ، وهذه اآلية قد يتقوى هبا من يرى تقديرها ب 
مزة تقويةٌ له ، فإن اهل» وال « وحدها ، » بل « واهلمزة لزم اجتماع حريف معىن؛ فتقدرها ب » َبلْ « قدَّرناها ب 
  ]البسيط : [ يف اللفظ ، كقوله الشاعر : َهلْ « : قد جامعت 

  أَهلْ َرأوَْنا بِواِدي القُفِّ ذي األكَمِ...  ٣١٧٣
  .فأوىل أن جيامعها تقديراً 

، وإليه ذبله مجاعةٌ ، وإن مل جتامعها « قَْد » : هذه استفهاميَّة ، بل مبعىن « َهلْ » : ال نسلم إنَّ : ولقائل أن يقول 
قد أتى ، فههنا أوىل ، : أي ]  ١: اإلنسان [ } َهلْ أتى َعلَى اإلنسان ِحٌني مَِّن الدهر { : مهزة ، كقوله تعاىل 

ما بعدها من قوله : فمن االول هذه اآلية ، ومن الثاين . وبعدمه « أم » : بعد « َهلْ » : والسماع قد ورد بوقوع 
  .« أْم َجعلُوا » : 



  ]البيسط : [ ستعمالني يف قوله وقد مجع الشاعر بني اال
  أْم َحْبلَُها إذ َنأْتَك الَيْوَم َمصُروُم... َهلْ َما َعلْمَت وَما اْسُتودْعَت مكْتوُم  ٣١٧٥

  إثَْر األِحبَّة َيْوَم الَبْينِ َمْشكُوُم... أْم َهلْ كثٌري َبكَى ملْ َيقْضِ َعربَتُه 
  فصل
} أَْم َهلْ َتْستَوِي الظلمات والنور { : كذلك اليستوي املؤمن ، والكافر  }َهلْ َيْسَتوِي األعمى والبصري { : قوله 

  .اي كما ال تستوي الظلمات والنور ، اليستوي الكفر ، واإلميان 
اَبهَ فََتَش{ ، » ُشَركاَء « : صفة ل » َخلقُوا « : اجلملة من قوله } أَْم َجَعلُواْ للَِّه ُشرَكَآَء َخلَقُواْ كََخلِْقِه { : قوله 

  .اشتبه ماخلقوه مبا خلقه اهللا عزَّ وجلَّ فال يدرون ما خلق اهللا ، وما خلق آهلتهمخ : ، أي } اخللق َعلَْيهِْم 
إهنا تشارك اهللا يف : أنَّ هذه األشياء الَّيت زعموا أهنا شركاء هللا ليس هلا خلق يشبه خلق اهللا حتَّى يقولوا : واملعىن 

 اإلهليَّة بل هؤالء املشركون يعلمون بالضرورة أنَّ هذه األصنام مل ميصدر عنها فعلٌ ، اخلالقيَّة؛ فوجب أن تشاركه يف
  .وال خلق ، وال أثر ألبتة ، وإذا كان كذلك كان حكمهم بكوهنا شركاء هللا يف اإلهليَّة حمض السَّفه ، و اجلهل 

  فصل
مثل احلركات ، والسكنات اليت خيلقها اهللا زعمت املعتزلة أنَّ العبد خيلق حركات ، وسكنات « : قال ابن اخلطيب 

واهللا تعاىل إمنا ذكر هذه اآلية يف معرض الذَّم ، } َجَعلُواْ للَِّه ُشرَكَآَء َخلَقُواْ كََخلِْقِه { فقد : ، وعلى هذا التقدير 
  .» واإلنكارِ؛ فدلت على أنَّ العبد ال خيلق أفعال نفسه 

العبد خيلق إالَّ أنَّا ال نطلق القول بأنه خيلق كخلق اهللا؛ ألن أحداً ما يفعل إنَّ » : حنن وإن قلنا « : قال القاضي 
كقدرة اهللا ، وإمنا يفعل جللب منفعة ، ودفع مضرة ، واهللا تعاىل منزه عن ذلك؛ فثبت أنَّ بتقدير كون العبِد خالقاً 

؛ ألنَّهم يقولون عني ما هو خلق اهللا تعاىل فهو فهذا اإللزاُم للمجربة أيضاً: إال أنَّه ال يكون خلقه كخلق اهللا ، وأيضاً 
كسٌب للعبد ، وفعلٌ له ، وهذا عني الشرك؛ ألنَّ اإلله ، والعبد يف ذلك الكسب كالشريكني اللذين ال مال 

تعاىل إنَّ اهللا : ألحدمها إال ولآلخر فيه أيضاً نصيٌب ، وهو أنه ، تعاىل إنَّما ذكر هذا الكالم عيباً للكفَّار أن يقولوا 
  .« خلق هذا الكفر فينا؛ فلم يذمنا ، ومل ينسبنا للجهل ، والتقصري ، مع أنه حصل فينا بغري فعلنا ، وال باختيارنا 

هو أنَّ لفظ اخللق عبارة عن اإلخراج من العدم إىل الوجود ، أو عبارة عن التقديرين ، وعلى : واجلواب عن األول 
والعبد وإن كان خالقاً إالَّ أنه ليس : اُ ، فإنه ال بد أن يكون حادثاً ، أما قوله فبتقدير أن يكون العبد حمدث: الوجهني 

  .خلقه كخلق اهللا تعاىل 
اخللق عبارةٌ عن اإلجياج التكوين واإلخراج من العدم إىل الوجود ، ومعلوٌم أنَّ احلركة الواقعة بقدرة العبد ملا : قلنا 

إنَّ : اىل كان أحد املخلوقني مثالً للمخلوق الثاين ، وحينئذ يصحُّ أن يقال كانت مثالً للحركة الواقعة بقدرة اهللا تع
هذا الذي هو خملوٌق للعبد مثل ملا هو خملوق هللا تعاىل ، وال شك يف حصول املخالفة يف سائر االعتبارات ، إالَّ أنَّ 

  .ر يكفي يف االستدالل حصول املخالفة يف سائر الوجوه ال يقدح يف املماثلة من هذا الوجه ، وهذا القد

  .» إنَّ فعل العبد خمولق هللا تعاىل : هذا الزم على اجملربة حيث قالوا « : وأما قوله 
على أنَّه ال جيوزِ أن يكون العبد مثالً كخلق اهللا تعاىل وحنن ال نثبت ] دالة [ هذا غري الزم؛ ألنَّ هذه اآلية : فنقول 

  .؟ للعبد خلقاً ألبتَّة ، فكيف يلزمنا ذلك
  .» لو كان فعل العبد خلقاً هللا ملا حسن ذمُّ الكفَّار على هذا املذهب « : وأما قوله 

حاصلة يرجع إىل أنَّه ملا حصل الوجود ، وجب أن يكون العبد مستقالً بالفعل وهنو منقوض؛ ألنَّه تعاىل ذمَّ أبا : قلنا 



  .املعلوم حمال الوقوع  هلب على كفره مع أنَّه علم منه أنَّه ميوت على الكفر ، وخالف
وهذا يدلُّ على أنَّ فعل العبد خمولق هللا تعاىل ؛ ألنَّ فعل العبد } قُلِ اهللا خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء َوُهَو الواحد القهار { : قوله 

احد إنه تعاىل و: ال يقال فيه } َوُهَو الواحد القهار { : فقوله : شيء ، فوجب أن يكون خالقه هو اهللا تعاىل وأيضاً 
يف أي املعاين ، بل الواحد يف اخلالقية؛ ألن املذكور السابق هو اخلالقية ، فوجب أن يكون املراد هو الواحد يف 

  .اخلالقية ، القهار لكل ما سواه 
  فصل

  .زعم جهم أن اهللا تعاىل ال يقع عليه اسم الشيء 
يقع عليه أم ال؟ فزعم قوم أهنن ال يقع  وهذا اخلالف ليس إال يف اللفظ ، وهو أن اسم الشيء هل« : قال اخلطيب 
  .» ، وجّوزه قوٌم 

 ٦٢: الزمر [ } خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء { : بأنه لو كان شيئاً لوجب أن يكون خالقاً لنفسه ، لقوله تعاىل : واحتج املانعون 
ألنَّ العام املخصوص إنَّ هذا عام دخله التخصيص؛ : وذلك حمالٌ؛ فثبت أنه ال يقع عليه اسم الشيء ، وال يقال ] 

هذه الرُّمَّانة مع أنَّه سقطت حبات ما : إنَّما حيسن إذا كان املخصوص أقل من الباقي ، وأحسن منه ، كما يقال 
أكلها ، وههنا ذات اهللا أعلى املوجودات ، وأشرفها ، فكيف ميكن ذكر اللفظ العام الذي يتناوله مع كون احلكم 

  .خمصوصاً يف حقِّه 
ليس مثل مثله شيء ، ومعلوم أن : واملعىن ] ٍ  ١١: الشورى [ } لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء { : ا أيضاً بقوله تعاىل واستدلُُّو

مثل مثل نفسها ، فالباري تعاىل مثل مثل نفسه مع أنه تعاىل نصَّ على أنَّ مثل مثله ليس بشيء ، ] فإهنا [ كل حقيقة 
  .الشيِء  فهذا تنصيٌص على أنه تعاىل غري مسمى باسم

  :واستدلُّوا أ يضاً بقوله تعاىل 

دلَّت على أنه ال جيوز أن يدعى اهللا إال باألمساء : قالوا ]  ١٨٠: األعراف [ } َوللَِّه األمسآء احلسىن فادعوه بَِها { 
اهللا  احلسىن ، ولفظ الشيء يتناول أحد املوجودات ، فال يكون هذا اللفظ مشعراً مبعىن حسن؛ فوجب أالَّ جيو دعاء

  .هبذا اللفظ 
[ } قُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْبُر َشَهادةً قُلِ اهللا َشهِيٌد بِيْنِي َوَبيَْنكُمْ { : ومتسك من جوَّز إطالق هذه التسمية عليه بقوله تعاىل 

  ] . ١٩: األنعام 
مبتدأ ]  ١٩: األنعام [ } ْيَنكُْم قُلِ اهللا شَهِيٌد بِْينِي وََب{ : بأنَّ هذا سؤال متروك اجلواب ، وقوله : وأجاب األلولون 

  .مستقل بنفسه ال تعلق له مبا قبله 
  فصل

ألنه لو حصل هللا تعاىل : متسَّك املعتزلة هبذه اآلية يف أنَّه تعاىل عامل لذاته ال بالعلم وقادر لذاته ال بالقدرة ، وقالوا 
أو ال حتصل خبلق اهللا واألول باطل ، وإال لزم علم ، وقدرة وحياة لكانت هذه الصفات إمَّا أن حتصل خيلق اهللا تعاىل 

يتناول الذات ، والصفات ]  ٦٢: الزمر [ } خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء { : التسلسل ، والثاين باطلٌ؛ ألنََّ قول اهللا تعاىل 
؛ حكمنا بدخول التخصيص يف ذات اهللا تعاىل ؛ فوجب أن يبقى على عمومه يف سائر األشياء ، والقرآن ليس هو اهللا

  .فوجب أن يكون خملوقاً لدخوله يف هذا العموم 
  .أقصى ما يف الباب أنَّ الصِّيغة عامة؛ ألن ختصيصها يف حق صفات اهللا تعاىل بالدالئل العقليَّة : واجلواب أن يقال 

مى ، والبصري ، اآلية ملا شبَّه املؤمن والكافر ، واإلميان ، والكفر باألع} أََنَزلَ ِمَن السمآء َمآءً { : قوله تعاىل 



{ : يعين اهللا » أنْزلَ « } أَنََزلَ ِمَن السمآء َمآًء { : والظلمات ، والنور ، ضرب لإلميان ، والكفر مثالً آخر فقال 
فاحتمل { يف الصغر ، والكرب : أي } أَوِْدَيةٌ بِقََدرَِها { : من ذلك املاء » فَسَالْت « يعين املطر } ِمَن السمآء َمآًء 

اخلبث الذي يظهر على وجه املاء وكذلك على وجه : الزّبد } َزَبداً رَّابِياً { : لذي حدث من ذلك املاء ا} السيل 
عالياً مرتفعاً فوق املاِء ، فاملاُء الصايف الباقي هو احلق ، والذاهب الزائل الذي يتعلق باألشجار : أي » َرابِياً « القدر 

  .، وجوانب األودية هو الباطل 
ينزل القرآن ، : قلوب العباد ، يريد : وهو القرآن ، واألودية } أََنَزلَ ِمَن السمآء َمآءً { : ذا مثل القرآن ه: وقيل 

فيحتمل منه القلوب على قدر اليقنيِ ، والعقل والشك وكما أنَّ املاء يعلوهُ زيٌد ، واألجساد خيالطها خبثٌ ، مثَّ إنَّ 
قى جوهر املاء ، وجوهر األجساد السبعة ، كذلك ههنا بيانات القرآن ذلك الزبد ، واخلبث يذهب ، ويضيع ، ويب

  خيتلط هبا شكوك وشهبات ، مثَّ إهنا تزول باآلخرة وتضيع ويبقى العلم والدين واحلكمة يف العاقبة كذلك ههنا؟
.  غري هذا احلرف شاذٌّ ، ومل نسمعه يف« : مجع واٍد ، ومجع فال على أفعلة ، قال أبو البقاِء » أْودَيةٌ « : قوله 

  .» أنَّ فاعالً قد جاء مبعىن فعيل ، وكما جاء فعيل وأفعلة كَجرِيب وأجْرَِبة كذلك فاعل : ووجهه 
  :قد مسع فَاِعلَة ، وأفِْعلَة يف حرفني آخرين « : قال شهاُب الدين 

  .قوهلم جَاِئر وِأْجوَِرة : أحدمها 
  .» َنادجٍ وأْنجَِية : والثاين 

ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل ، » : جع واد وال نعلم فاعالً مجع على أفِْعلَة ، قال : أودية «  :وقال الفارسي 
وفعيل على الشيء الواحد ، كَعاِلم وَعِليم ، وَشاِهد وَشهِيد ، ونَاِصر وَنِصري ، ووزن فاعل جيمع على أفعالٍ 

فِْعلَة كجَرِيبٍ ، وأْجرَِبة ، مث ملا حصلت املناسبة فعيلٍ جيمع على أ] ووزن [ كصاحب وأصحابٍ ، وطائْر وأطيارٍ ، 
واٍد وأودية ، وجيمع الفعيل على مجع الفاعل : املذكورة بني فاعل ، وفعيل ال جرم جيمع الفاعل مجع العفيل ، فيقال 

  .« َيتِيٌم وأْيتاٌم ، وشَرِيٌف وأْشرافٌ : فيقال 
خلروجه وسيالنه ، والوادي على هذا اسم : دَية للمجالس ومسي وادِياً ناٍد ، وأْن: ن ظري واٍد ، وأْوِدَية : وقال غريه 

  .للماء السَّائل 
بقدر مياهها؛ : أي « بِقَدرَِها » يسالُ ماؤها فحذف ، ومعىن : فيه توسع ، أي « سَالْت أْوديةٌ » : وقال أبو علي 

  .» ألنَّ األودية ما سالت بقدرِ نفسها 
  :جهان فيه و» بِقَِدرَها « : قوله 

  .« سَالَْت : أنه متعلٌق ب : أحدمها 
  .أنَّه متعلق مبحذوف؛ ألنه صفةٌ لألودية : والثاين 

  .وقرأ العامة بفتح الدال ، وزيد بن علّي ، واألشهب العقيلي ، وأبو عمرو يف رواية بسكوهنا ، وقد تقدَّم يف البقرة 
كم : كم قَْدر هذه الدَّراهم وقََدُرَها ومِقْدَاُرها؟ أي : يء ، يقال مبلغ الشَّ: القَْدُر والقََدر : قال الواحدي رمحه اهللا 

  .» بلغ يف القدر وما يكون مساوياً هلا يف الوزن فهو قَدُروَها 
  .بدقرها ، من املاء فإن صغر الوادي قل املاء ، وإن اتَّسع الوادي كثر املاء : واملَعىن 

اجملرَّرد ، وإنَّما نكَّر األودية ، وعرف السيل؛ ألنَّ املطر ينزلُ يف البقاع على  مبعىن حََملَ فافتعل مبعىن» اْحتََملَ « و 
فََسالَتْ « : املناوبة ، فيسيل بعض أودية األرض دون بعض ، وعرف السي؛ ألنه قد فهم من الفعل قبله ، وهو قوله 

  .» أَْت رُجالً فأكْرَْمُت الرَُّجلَ َر« ، وهو لو ُنكِّر لكان نكرة ، فلمَّا أعيد أعيد بلفظ التَّعريف حنو » 



  ]البسيط : [ وضُر الغليان وخبثه؛ قال النابغة : والزَّبُد 
  َتْرِمي غَوارِبُه الِعبَْرْينِ بالزَّبِد... فََما الفَُراتُ إذا َهبَّ الرِّياُح لَُه  ٣١٧٦

[ هو ما يطرحه الوادي إذا : باب ، وقيل هو ما حيمله السِّيل من غثاٍء وحنوه ، وما يرمى به َضفَّتاه من احل: وقيل 
  .ماؤه ، وارتفعت أمواجه ، وهي عباراٌت متقاربةٌ ] سال 

أعطيته : زبدته زبداً ، أي : هو مشتقٌّ من هذه ملشاهبته إيَّاه يف اللون ، ويقال : قيل . املستخرج من اللَّنب : والزَّبُد 
  .» غُفِرْت ذُنوبُه ، ولْو كَانْت مِثْلَ َزبِد الَبْحرِ « : احلديث ماالً كالزَّبدِ يضرب به املثل يف الكثرِة ، ويف 

  .« طافياً عالياً فوق املاِء : قال الزجاج » َرابِياً « : وقوله تعاىل 
  .َرَبا يرُبوا إذا زاد : زائداً بسب انتفاخه ، يقال : وقال غريه 

ومن اجلواهر : صفة املبتدأ ، والتقدير « مثْلُُه » مبتدأ ، و « ٌد َزب» هذا اجلار خري مقدم ، و } َوِممَّا ُيوِقُدونَ { قوله 
  .« ِمثْل زبِد املاِء » : خبثن مثله ، أي : اليت هي كالنُّحاسِ ، والذهب ، والفضة زبد ، أي 

  :حتتمل وجهني } َوِممَّا ُيوِقُدونَ { : يف قوله » ِمْن « و 
  .منه ينشأ زبد مثل زبد املاِء و: أن تكون البتداء الغاية ، أي ] : أحدمها [ 

  .وبعض زبد ، هذا مثل آخر : أنَّها للتبعيض مبعىن : والثاين 
  .أنَّ كالَّ منهما ناشىء من األكدار : ضرب املثل بالزَّبد احلاصل من املثال ، ووجه املماثلة : فاألول 

« باقون بالتاء من فوق على اخلطاب ، و النَّاس ، وال: بالياء من حتت ، أي » ُيوقُدون « : وقرأ األخوان ، وحفص 
  .» ُتوِقُدونَ « : متعلق ب » َعلْيِه 
  :ففيه وجهان » ِفي النَّار « وأمَّا 

  .وهو قول الفارسي ، واحلويف ، وأيب البقاء » ُتوِقُدونَ « أنَّه متعلق ب : أحدمها 
؛ ألهنم » ُيوِقُدونَ « ، وغريه ومنعوا تعلُّقه ب  كائناً ، أو ثابتاً ، قاله مكيٌّ: أنه متعلٌق مبحذوف ، أي : والثاين 

يقتضي ختصيص حال من حال » تُِقُدونَ « زعموا أنَّه ال يوقد على الشَّيء إال وهو يف النَّار ، وتعليق حرف اجلر ب 
  .أخرى ، وهذ غُري الزمٍ 

فَأَْوِقْد ِلي ياهامان َعلَى { : ار ، كقوله تعاىل وقد ُيوقَُد على الشَّيء ، وِإن مل يكن يف النَّ: قال أبو علي رمحه اهللا تعاىل 
فقد يكون ذلك على سبيل : ، وإنَّما يصيبه هلبها ، وأيضاً ] فيها [ فالطُني مل يكن ]  ٢٨: القصص [ } الطني 

الذهب ، والفضة ،  :واملراد باحليلِة ] .  ٣٨: األنعام [ } َوالَ طَاِئرٍ َيِطريُ بَِجَناَحْيِه { : التَّوكيد ، كقوله تعاىل 
  .كل ما يتمتع به : واملتاع 

  :فيه وجهان » اْبتِغاَء ِحلَيةٍة « : قوله 
  .أنه مفعول من أجله : أظهرمها 
نسق » أْو َمتاعٍ « املعىن ، ] يف [ مفعولٌ » ِحلَيٍة « مبتغني حلية ، و : أنه مصدر يف موضع احلالِ ، أي : والثاين 

  .» ِحيلْيٍة « على 
  .ما يقضون به حوائجهم كاملساحي من احلديد وحنوها : واملتَاُع . ما تتزين به :  فاِحللَيةُ
قطعته وفرقته : جفأِت الرِّح السَّحاب ، أي : املتفرق ، يقال : قال ابن األنباري : حالٌ ، واجلفاء » ُجفَاًء « : قوله 

  .الرَّمي ، واالطراُح : اجلفاُء : ، وقال الفراء 
بعضه إىل بعض ، ] املنضّم [ جفاًء ، إذا رماه ، واجلفاء اسم للمجتمع منه : غُثَاءه جيفوُه : ادي ، أي جَفَا الو: يقال 



  .زبده ، وأْجفَأ وأْجفَلَ وبالالم قرأ رؤبة بن العجاج : جفَأِت الِقدُر بُزْبدَِها َتجْفَأ ، وحفاُء السَّيل : ويقال 
ان يأكل الفأر ، يعين أنه أعرايب جاف وقد تقدم ثناء الزخمشري عليه أوَّل ال يقرأ بقراءة رؤبة؛ ألنَّه ك: قال أبو حامت 

فرقته قطعاً ، فهي يف املعىن : البقرة ، وذكروا فصاحته ، وقد وجَّهوا قراءته بأهنا من أجفأت الرِّح الغيم ، أي 
  .كقراءة العامة باهلمزة 

  :وجهان » َجفَأ « ويف مهزة 
  . تصاريف هذه املادة أهنا أصل لثبوهتا يف: أظهرمها 
  .أنه بدل من واو ، وكأنه خمتار أيب البقاء : والثاين 

  .عدم االشتراك : ال يليُق معناها ، واألصل » َجفَا َيْجفُو « وفيه نظر؛ ألن مادة 
  فصل
ا الزَّبد الذي عال أنَّ الباقي الصَّايف من هذه اجلواهر مثل احلق ، والزَّبد الذي ال ينتفُع به مثل الباطل ، فأمَّ: املعىن 

  .ضائعاً باطالً ، واجلفاء ، ما رمى به الوادي من الزَّبد ، والقدر إىل جنباته : السيل والفلز ، فيذهب جفاء ، أي 

  .أنَّ الباطل ، وإن عال يف وقت فإنه يضمحلُّ ، ويبقى احلق ظاهراً ال يشوبه شيء من الشُّبهات : واملعىن 
  .مثل ذلك الضَّرب يضرُب : الكاف يف حمل نصب ، أي }  كذلك َيْضرِبُ اهللا{ : قوله 
ِللَِّذيَن استجابوا { : مث استأنف الكالم بقوله تعاىل } كذلك َيضْرُِب اهللا األمثال { : إنَّما متَّ الكالم عند قوله : قيل 

  .احلسىن ، أو احلالة احلسىن  هلم اخلصلة: خربه ، وتقديره » للذين « وملحه الرفع باالبتداء ، و } ِلرَبِّهُِم احلسىن 
كأنه الذي يبقى ، وهو مثل املستجيب ، والذي يذهب جفاء مثل الذي ال : متصل مبا قبله ، والتقدير : وقيل 

وهي اجلنَّة ، وملن ال يستجيب احلسرة » احلُْسَنى « ملن يستجيب : يستجيب ، مثَّ بني الوجه يف كونه مثالً ، أي 
  .والعقوبة 

االستجابة : كذلك يضرب اهللا األمثال للذين استجابوا لرهبم احلسىن ، أي : وهو أنَّ التقدير :  وفيه وجه آخر
  .احلسىن 

{ : واعلم أنه تعاىل ذكر هاهنا أحوال السعداء ، وأحوال األشقياء ، أما أحوال السعداء ، فهي قوله جل ذكره 
ين أجابوه إىل ما دعاهم إليه من التوحيد ، والتزام الشرائع ، فلهم أنَّ الذ: ، أي } ِللَِّذيَن استجابوا لَِربِّهُِم احلسىن 

  .احلسىن 
  .اجلنَّة » احلُْسَنى « : قال ابن عبَّاس 

والذين لَْم َيسَْتجِيبُواْ لَُه لَْو أَنَّ لَُهْم مَّا ِفي األرض َجِميعاً َوِمثْلَُه َمَعُه { : وأمَّا أحوال األشقياء ، فهي قوله عزَّ وجلَّ 
  .، أي لبذلوا ذلك يوم القيامة افتداًء من النار } فَْتدَْواْ بِِه الَ

  :فيه وجهان } ِللَِّذيَن استجابوا { : قوله 
كذلك يضرب اهللا األمثال للمؤمنني الذين : أي « : ، وبه بدأ الزخمشري قال » َيْضرِبُ « أنَّه متعلٌق ب : أحدمها 

استجابوا االستجابة : ، أي « اسَْتجَاُبوا » صفة ملصدر « احلُْسَنى » و استجابوا؛ وللكافرين الذين مل يستجيبوا ، 
  .» كالم مبتدأ يف ذكر ما أعدّ لغري املستجيبني } لَْو أَنَّ لَُهْم مَّا ِفي األرض { احلسىن ، وقوله 
متبدأ مؤخَّر كما سيأيت »  احلُْسَنى« خٌرب مقدٌم و » ِللَّذيَن « يعين به أن » والتفسري األول أوىل « : قال أ بو حيان 

.  
ألن فيه ضرب األمثال غري مقيد مبثل هذين ، واهللا تعاىل قد ضرب أمثاالً كثرية يف هذهي ويف « : إيضاحه قال 



غريمها؛ وألنَّ فيه ذكر ثواب املتسجيبني خبالف قول الزخمشري ، فكما ذكر ما لغري املستجيبني من العقاب ذكر 
االستجابة احلسىن مشعٌر بتقييد االستجابِة وما قبلها ليس نفي االستجابة : ن تقديره للمستجيبني من الثواب؛ وأل

  مطلقاً ، إمنا مقابلها نفي االستجابة احلسىن ، واهللا سبحانه وتعاىل قد
ممَّا قبله ، أو  كالماً مفلتا} لَْو أَنَّ لَُهْم مَّا ِفي األرض َجِميعاً { : نفى االستجابة مطلقاً ، وألنه على قوله يكون قوله 

كذلك يضرب اهللا األمثال للمؤمنني ، والكافرين لو أنَّ هلم ما يف األرض ، فلو كان : كاملفلِت ، إذ يصري املعىن 
فتوهم االشتراك يف الضمري ، وإن كان ختصيص ذلك : مبا قبلها زال التفلت ، وأيضاً « لو » التركيب حبذفِ رابط 

  .» بالكافرين معلوماً 

ليس ف يقول الزخمشري ما يقتضي الّتقييد ، « ألن فيه ضرب األمثال غري مقيَّد » : قوله « : الدين  قال شهاب
على أن يؤخذ من فحواه ثواهبم ، وقوله . ألن فيه ذكر ثواب املستجيبني إىل آخر ما ذكره الزخمشري أيضاً : وقوله 

فثبتت لنا استجابة غري : االستجابة األوىل ال يقال ممنوع ، بل نفى تلك « واهللا تعاىل نفي االستجابة مطلقاً » : 
  .حسىن؛ ألنَّ هذه الصفة ال مفهوم هلا ، إذ الواقع أنَّ االستجابة هللا ال تكون إال حسىن 

وأيضاً فيتوهَّم » كيف يكون مع قولِ الزخمشريِّ مبتدأ يف ذكر ما أعدَّ هلم ، وقوله « يصُري ُمفْلتاً » : وقوله 
وإن كان ختصيُص ذلك بالكافرين : يتوّهم هذا بوجه من الوجوه؟ وكيف يقول ذلك مع قوله كيف « االشتراك 

  .» معلوماً؟ فإذا علم كيف يتوهَّم؟ 
مبتدأ ، و } والذين لَمْ َيسَْتجِيبُواْ { ، و » احلُسَْنى « خرباً مقدماً ، واملبتدأ » ِللَّذيَن « أن يكون : : والوجه الثاين 

  .اعيَّة بعده خربه اجلملة االمتن
ال فتدوا : حمذوف ، تقديره » افَتدَوا « وإنَّما خصَّ بضرب األمثال الذين استجابوا النتفاعهم دون غريهم ومفعول 

» مَايف األرضِ « : يف قوله » َما « : عائد إىل » بِِه « جعلوه فداء أنفسهم من العذاب ، واهلاء يف : به أنفسهم ، أي 
.  

  .} ْم سواء احلساب أولئك لَُه{ : مث قال 
  .وذلك ألن كفرهم أحبط أعماهلم : قال الزجاج [ 

« أن حياسب الرجل بذنبه كله ، وال يغفر له منه شيء ] سوء احلساب : وقال إبراهيم النخعي رضي اهللا عنه 
  .بئس ما مهد هلم : والفراُش ، أي } جََهنَُّم وَبِئَْس املهاد { : يف اآلخرة » وَمأَواُهمٍ 

الَِّذيَن ُيوفُونَ بِعَْهِد اللَِّه َولَا ) ١٩(ْن َيْعلَُم أَنََّما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربِّكَ الَْحقُّ كََمْن ُهَو أَْعَمى إِنََّما يََتذَكَُّر أُولُو الْأَلْبَابِ أَفََم
) ٢١(وََيْخَشْونَ رَبَُّهْم وََيَخافُونَ ُسوَء الِْحسَابِ  َوالَِّذيَن َيِصلُونَ َما أََمَر اللَُّه بِهِ أَنْ يُوَصلَ) ٢٠(َيْنقُُضونَ الِْميثَاَق 

 َوَيْدَرُءونَ بِالَْحَسَنِة السَّيِّئَةَ أُولَِئكَ َوالَِّذيَن صََبُروا اْبِتَغاَء َوْجهِ َربِّهِْم َوأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهمْ ِسرا َوَعلَانَِيةً
لَْيهِمْ جَنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها َوَمْن َصلََح ِمْن آبَاِئهِْم َوأَزَْواجِهِْم َوذُرِّيَّاِتهِْم َوالَْملَاِئكَةُ َيْدُخلُونَ َع) ٢٢(ارِ لَُهْم ُعقَْبى الدَّ
  ) ٢٤(َسلَاٌم َعلَْيكُمْ بَِما صََبرُْتْم فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارِ ) ٢٣(ِمْن كُلِّ َبابٍ 

« وهو نظُري » أفَلْم « اآلية قد تقدَّم تقرير القولني يف } ن َيْعلَُم أَنََّمآ أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَبَِّك احلق أَفََم{ : قوله تعاىل 
  .، ومذهب الزخمشريِّ فه بعد هنا » أفََمْن 

من غري أنَّ العامل بالشَّيء كالبصري ، واجلاهل به كاألعمى ، وليس أحدمها كاآلخر ، ألن األعمى إذا مشى : واملعىن 



[ قائٍد ، فُربَّما وقع يف املهالك ، أو أفسد ما كان يف طريقهن من األمتعة النافعة ، وأمَّا البصري ، فإنه يكون آمناً 
  .، واإلهالك ] اهلالك 

 أبو جهل: يف أيب عمَّار ، وأيب جهلٍ ، فاألوَّل محزة ، أو عمَّار ، والثاين : نزلت يف محزة ، وأيب جهلٍ ، وقيل : قيل 
{ يتعظ } إِنََّما َيَتذَكَّرُ { . ال يستوي من من يبصر احلق ويتبعه ، ومن ال يبصره ، وال يتبعه : ، وهو األعمى ، أي 

  .ذوو العقول } أُْولُواْ األلباب 
} فُونَ الذين ُيو{ : وجيوز أن يكون قوله . مبا أمرهم به ، وفرضه عليهم ، وال خيالفونه } الذين ُيوفُونَ بَِعْهِد اهللا { 

  .} أَفََمن َيْعلَُم أَنََّمآ أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَبَِّك احلق { : ، وجيوز أن يكون صفة لقوله عز وجل » أويل األلباب « صفة ل 
والذين َينقُُضونَ َعْهدَ { : خربه لقوله تعاىل } أولئك لَُهْم عقىب الدار { و : مبتدأ } الذين ُيوفُونَ بَِعْهدِ اهللا { : وقيل 

وهذه اآلية من أوَّهلا إىل آخرها مجلة واحدة شرطيَّة ، وشرطها مشتملٌ . أولئك هلم اللعنة ]  ٢٥: الرعد [ } اهللا 
  .على قيوٍد 

يريد الذين عاهدهم حني كانوا يف : قال ابن عباسٍ رضي اهللا عنه } الذين ُيوفُونَ بِعَْهِد اهللا { : القيد األول قوله 
]  ٣٢: األعراف [ } َوأَشَْهَدُهْم على أَنفُسِهِْم أَلَْستَ بِرَبِّكُْم قَالُواْ بلى { : ه عليه صلب آدم صلوات اهللا وسالم

  .كل أمرٍ قام الدليل على صحَّته » َعْهِد اِهللا « املراد ب : وقيل 
وفاء بالعهد قريب من ، وهذا قريٌب من الوفاء بالعهد؛ فإن ال} َوالَ يِنقُُضونَ امليثاق { : قوله سبحانه : والقيد الثاين 

  .عدم نقض امليثاق؛ فهما متالزمان 
  .امليثاق ما وثقه املكلف على نفسه من الطاعات كالنذر ، والوفاء بالعهد ما كلف العبد به ابتداء : وقيل 
إلجنيل وسائر املواثيق املذكورة يف التوراة وا: عهد الربوبيَّة ، والعبودية ، واملراد بامليثاق : الوفاُء بالعهِد : وقيل 

  .الكتب اإلهلية على وجوب اإلميان بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم عند ظهوره 
َمْن َعاهَد اَهللا فََغدَر كَانَ ِفيهِ « : أن ال يغدر فيه ، قال عليه أفضل الصالة والسالم : املراد من الوفاء بالعهد : وقيل 

  .» َخْصلةٌ ِمَن النِّفاقِ 
  .} والذين َيِصلُونَ َمآ أََمَر اهللا بِِه أَن ُيوَصلَ { : اىل قوله تع: القيد الثالث 

  ] . ٢٨٥: البقرة [ } الَ ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد مِّن رُُّسِلهِ { : أراد به اإلميان جبميع الكتب والرسل ، و : قيل 
  .املراد صلة الرَّحم : وقال األكثرون 

اشتمل على وجوب اإلتيان جبميع املأمورات ، واالحتراز عن كل  الوفاء بالعهد ، وترك نقض امليثاقِ: ِفإن قيل 
  فما الفائدة يف ذكر هذه القيود بعدمها؟. املنهيات 

  :فاجلواب من وجهني 
ذكر ذلك لئال يظنَّ طانٌّ أنَّ ذلك ، فيمابينهن ، وبني ربه ، فال جرم أفرد ما بينه ، وبني العباد ، ] : األول [ 

  .بالذكر 

  :هذه الصِّلة وجوه ] تفسري [ تأكيٌد ، ويف  أنه: والثاين 
صلة الرَّحم ، قال صلوات اهللا وسالمه عليه حاكياً عن ربِّه عز وجل أنا الرَّمحُن ، وِهَي الرَّحمُ شققُت هلا : أحدمها 

لَّيُْتْم أَن تُفِْسدُواْ ِفي فََهلْ َعَسيُْتْم إِن تََو{ : قال تعاىل ] قَطَْعُتُه [ امساً من اْسِمي فمْن وصلها وصلتُه ومن قَطَها 
  ] . ٢٢: حممد [ } األرض وتقطعوا أَْرَحاَمكُمْ 
أيْ ربِّ قُِطْعُت ، واألَماَنةُ تقول : تأيت الرَِّحمُ تقول : ثَالثَةٌ يَأِتَني َيْوَم القِيامة هلا ذَلَق « : وقال صلى اهللا عليه وسلم 



  .» ْرُت أي ربِّ كُِف: أي ربِّ ُتركت ، والنِّعمة تقول : 
  .املراد صلة حممٍد صلى اهللا عليه وسلم ومؤازرته ونصرته يف اجلهاِد : وثانيها 
إِنََّما املؤمنون { : رعاية مجيع احلقوق الواجبة للعباد ، فيدخل فيه صلة الرَّحم ، وأخوة اإلميان قال تعاىل : وثالثاً 
ادهم باخلريات ، ودفع اآلفات بقدر اإلمكان ، وعيادة ويدخل يف هذه الصلة أيضاً إمد]  ١٠: احلجرات [ } إِْخَوةٌ 

املرضى ، وشهود اجلنائز ، وإفشاء السالم والتبسم يف وجوههم ، وكف األذى عنهم ، ويدخل فيه كل حيوان حىت 
  .اهلرة ، والدجاجة 

َء عليه من تعظيم اهللا ، والشفقة على أنَّ العبد ، وإن قام بكُلِّ ما َجا: معناه » َوْخَشْونَ ربَُّهْم « : قوله : القيد الرابع 
  .خلق اهللا إال أنه ال بد من وأن تكون اخلشية من اهللا عز وجل واخلوف منه مستويان 

هو : أنَّ اخلشية أن ختشى وقوع خلل إمَّا بزيادٍة ، أو نقصٍ فيما يأيت به ، واخلوُف : والفرق بني اخلشية ، واخلوف 
  .خمافة اهليبة واجلالل 

  .} وََيَخافُونَ ُسوَء اِحلسَابِ { : قوله عز وجل : امس القيد اخل
  .وهذا القيد هو املخافة من سوِء احلسابِ ، وهو خوف اجلالل ، والعظمة ، واملهابة ، وإال لزم التكرار 

  .} وَالَِّذيَن َصَبرُواْ ابتغاء َوْجِه َربِّهِمْ { : قوله تعاىل : القيد السادس 
  .على الشَّهوات : وقيل . » على املصائب « : وقال عطاء . » َعلى أْمرِ اِهللا « : عنهما  قال ابن عبَّاسِ رضي اهللا

  :واعلم أنَّ العبد قد يصرب لوجوه 
  .ما أصربه ، وما أشد قوته على حتمل النَّوائب : إما أن يصرب ليقال 

  .وإما أن يصرب لئال يعاب على اجلزع 
  .وإما أن يصرب لعلمه أنَّ اجلزع ال فائدة فيه  وإما أن يصرب لئال حتصل مشاتة األعداء ،

فإذا كان أتى بالصَّرب ألحد هذه الوجوه ، مل يكن داخالً يف كمالِ النفس ، أمَّا إذا صرب على البالء لعلمه أن البالء 
الغٍة ، قسمة القاسم احلكيم العالم املنزه عن العبث ، الباطل ، والسَّفه وأنَّ تلك القسمة مشتملةٌ على حكمٍة ب

ومصلحٍة راجحٍة ، ورضي بذلك؛ ألنَّه ال اعتراض على املالك يف تصرُّفه يف ملكه ، فهذا هو الذي يصدق عليه أنه 
  .صرب ابتغاء وجه ربه؛ ألنه صرب جملرَّد طلب رضوان اهللا 

كانتا داخلتني يف اجلملة األوىل ، واعلم أنَّ الصَّالة ، والزَّكاة ، وإن } َوأَقَاُمواْ الصالة { : قوله تعاىل : القيد السابع 
  .إالَّ أنه تعاىل أفردمها بالذِّكر تنبيهاً على كوهنما أشرف سائر العبادات ، وال يتمنع دخول النَّوافل فيه أيضاً 

املراد الزكاة : قال احلسُن رضي اكلله عنه } وَأَْنفَقُواْ ِممَّا َرَزقَْناُهْم سِّراً َوَعالَنَِيةً { : قوله تعاىل : القيد الثامن 
ما يؤديه : السرُّ : وقيل . املفروضة ِفإن مل يتَّهم بتركها أدَّاَها سرا ، وإن اهتم بتركها فاألوىل أداؤها يف العالنية 

  .ما يؤديه إىل اإلمام : بنفسه ، والعالنية 
  .صدقة التَّطوع : الزكاة ، والسر : العالنية : وقيل 

  .إذا أتوا املعصية ، درءوها ، أو دفعوها باحلسنة : قيل } َوَيْدَرُءونَ باحلسنة السيئة  {: قوله تعاىل : القيد التاسع 
إِنَّ { : يدفعون بالصَّاحل من العمل السّيىء من العمل ، وهو معىن قوله تعاىل « : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  ] . ١٤: هود [ } احلسنات ُيذِْهْبَن السيئات 
إذا َعملَْت َسيِّئةً فاْعَملْ بَِجنْبَها َحَسنةً تَْمُحَها ، » : مه عليه ملعاذ بن جبلٍ رضي اهللا عنه وقال صلوات اهللا وسال

  .« السِّرُّ بالسِّرِّ ، والَعالنيةُ بالَعالنَِية 



الفرقان [ } وِ َمرُّوا كِراماً َوإِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغ{ : ال تقابلوا الشَّر بالشَّر ، بل قابلوا الشَّر باخلري ، كما قال تعاىل : وقيل 
إذا حرموا أعطوا ، وإذا ظلموا : قال احلسن ]  ٦٣: الفرقان [ } َوإِذَا خَاطَبَُهُم اجلَاِهلُونَ قَالُواْ َسالَماً { ]  ٧٢: 

  .عفوا ، وإذا قطعوا وصلوا 
  .« اجلنَّة فهذه مثاين خالل مشرية إىل مثانية أبواب » : قال عبداهللا بن املبارك رضي اهللا عنه 

أولئك { : واعلم أنَّ هذه القيود هي القيوُد املذكورة يف الشَّرط ، وأمَّا القيوُد املذكورة يف اجلزاء ، فهي قوله تعاىل 
  .، أي عاقبة الدار ، وهي اجلنَّة } لَُهْم عقىب الدار 
رىب والرُّجعى ، وقد جييء مثل هذا أيضاً الُعقَْبى كالعاقبة ، وجيوز أن يكون مصدراً كالشُّورى والقُ» : قال الواحديُّ 

كالذِّكرى والضِّيزى ، وجيوز أن يكون امساً وهو هاهنا مصدر » ِفْعلَى « كالنَّْجوى والدَّعوى وعلى » فَْعلَى « على 
  .« أولئك هلم أن تعاقب أحواهلم الدار اليت هي اجلنة : مضاف إىل الفاعل ، واملعىن 

، جيوز « أْولِئَك » جيوز أن يكون مبتدأ خربه اجلار قبله واجلملة خرب « ُعقَْبى الدَّارِ » و  مبتدأ ،« أْؤلِئَك » : قوله 
جيوز أن يكون بدالً من « جنات عدن » : قوله . فاعل باالستقرار « عقىب » و « أولئك » خرب « هلم » أن يكون 

  .« َيْدُخلوهنَا » متبدأ خربه  وأن يكون بياناً ، وأن يكون خرب مبتدأ مضمر ، وأن يكون« ُعقَْبى » 
« َيْدُخلونََها » واجلملة من ]  ١٣: الرعد [ } َيْدُخلُونََها { باإلفراد ، وتقدم اخلالف يف « َجنَّة » : وقرأ النخعي 

  .حتتمل االستئناف أو احلالية املقدرة 
ل باملفعول عن التأكيد بالضمري جيوز أن يكون مرفوعاً عطفاً على الواو ، وأغىن الفص« وَمْن َصلََح » : قوله 

  .املنفصل ، وأن يكون منصوباً على املفعول معه ، وهو مرجوح 
  .بضم الالم ، وهي لغة مرجوحة « صَلَُح » وقرأ ابن أيب عبلة 

  .لبيان اجلنس « ِمْن » و « َمْن َصلَحَ » يف حمل احلال من } ِمْن آَبائِهِْم { : قوله 

  بالتوحيد؟» تَُهم ذُرِّي« : وقرأ عيسى الثقفي 
  فصل

َوَمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي { عند قوله } َجنَّاُت َعْدٍن { هو القيد الثاين ، وقد تقدم الكالم يف } جَنَّاُت َعْدٍن { : قوله تعاىل 
  ] . ٧٢: التوبة [ } َجنَّاِت َعْدنٍ 

  .صدقوا به وإن مل يعلم مثل أعماهلم  يريد من صدق مبا: قال ابن عباس » وَمْن َصلََح « هو قوله : والقيد الثالث 
، بل اآلباء واألزواج والذريات » بني تعاىل أن األنتساب ال تنفع إذا مل حيصل معه أعمال صاحلة « : وقال الزجاج 

  .ال يدخلون اجلنة إال باألعمال الصاحلة 
سروره حبضور أهله يف اجلنة ،  والصحيح ما قاله ابن عباس؛ ألن اهللا تعاىل جعل من ثواب املطيع« : قال الواحدي 

وذلك يدل على أهنم يدخلوهنا كرامة للمطيع ، اآليت باألعمال الصاحلة ، ولو دخلوها بأعماهلم الصاحلة مل يكن يف 
  .» ذلك كرامة للمطيع ، فال فائدة يف الوعد به ، إذ كل من كان صاحلاً يف عمله فهو يدخل اجلنة 

يفة؛ ألن املقصود بشارة املطيع بكل ما يزيده سروراً وهبجة ، فإذا بشر اهللا وهذه احلجة ضع« : قال ابن اخلطيب 
املكلف أنه إذا دخل اجلنة جيد أباه وأوالده ، فال شك يعظم سروره بذلك وهذا الذي قاله وإن كان فيه مزيد سرور 

  .» ، لكنه إذا علم أهنم إمنا دخلوا اجلنة إكراماً له كان سروره أعظم وهبجته أمت 
ليس فيه ما يدل على التمييز بني زوجة وزوجة ، ولعل األوىل من مات عنها أو ماتت عنه ، » وأزَْواجُُهْم « : له قو

  .قاله ابن اخلطيب 



إن من ماتت يف عصمته : وفيه نظر؛ ألنه لو مات عنها فتزوجت بعده غريه مل تكن من أزواجه ، بل األوىل أن يقال 
  .فقط 

من أبواب القصور ، : من أبواب اجلنة ، وقيل : قيل [ } الَِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم مِّن كُلِّ بَابٍ َواملَ{ : والقيد الرابع 
نعم ما أعقبكم : من أبواب الرب كباب الصالة وباب الزكاة وباب الصرب ، يقولون ] من كل باب : وقال األصم 

  .اهللا هبذه الدار 
  فصل

إنه سبحانه ختم مراتب سعادات البشر بدخول :ِ لك أفضل من البشر فقال متّسك بعضهم هبذه اآلية على أن امل
املالئكة عليهم على سبيل التحية واإلكرام والتعظيم والسالم ، فكانوا أجل مرتبة من البشر ملا كان دخوهلم عليهم 

ير والقاضي موجباً علو درجتهم وشرف مراتبهم ، أال ترى أن من عاد من سفره أو مرضه فعاده األمري والوز
  .واملفيت فتعظم درجته عند سائر الناس فكذا هاهنا 

ههنا حمذوف تقديره واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب ويقولون « : اآلية قال الزجاج } َسالٌَم َعلَْيكُم { : قوله 
ل املضمر حال من سالم عليكم ، فأضمر القول ههنا؛ ألن يف الكالم دليالً عليه واجلملة حمكية بقول مضمر والقو: 

  .« َعلَْيكُمْ » متعلق مبا تعلق به « بَِما َصربُْتْم » قوله . أي يدخلون قائلني « َيدُخلون » فاعل 

مصدرية ، » ما « أن هذه الكرامات اليت تروهنا إمنا حصلت بصربكم و : متعلق مبحذوف ، أي : قال ابن اخلطيب 
  .نه ال يفصل بني املصدر ومعموله باخلرب قاله أبو البقاء ، أل» َسالٌم « سبب صربكم ، وال يتعلق ب : أي 

  .» نسلم عليكم ونكرمكم بصربكم : أي « َسالٌم » وجيوز أن يتعلق ب « : وقال الزخمشري 
والظاهر أنه ال يعترض عليه مبا تقدم ألن ذلك يف املصدر املؤول . وملا نقله عنه أبو حيان مل يعترض عليه بشيء 

بدل صربكم ، : هذا املصدر ليس من ذلك ، والباء إما سببية كما تقدم ، وإما مبعىن بدل أي  حبرف مصدري وفعل
  مبا احتملتم مشاق الصرب؟: أي 

  .اجلزيل مبا صربمت ] الثواب [ هذا : خرب مبتدأ مضمر ، أي » َمبا َصبَرُتم « : وقيل 
: [ ر بالفتح والكسر وقد تقدم أهنا األصل؛ كقوله بكسر النون وسكون العني ، وابن يعم» فَنِْعَم « : وقرأ اجلمهور 

  ]الرمل 
  َنِعَم السَّاُعون يف األْمرِ الشُّطُْر..  ٣١٧٧

وابن وثاب بالفتح والسكون ، وهي ختفيف األصل ، ولغة متيم تسكني عني فعل مطلقاً واملخصوص باملدح حمذوف 
  .اجلنة : ، أي 

ةُ ْن َبْعِد ِميثَاِقِه َوَيقْطَُعونَ َما أََمرَ اللَُّه بِِه أَنْ يُوَصلَ َوُيفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ أُولَِئَك لَُهُم اللَّْعَنَوالَِّذيَن َينْقُُضونَ َعْهَد اللَِّه ِم
َياةُ الدُّْنَيا ِفي الْآخَِرِة إِلَّا اللَُّه َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر َوفَرِحُوا بِالَْحَياِة الدُّْنَيا َوَما الَْح) ٢٥(َولَُهْم ُسوُء الدَّارِ 

) ٢٧(لَْيِه َمْن أََناَب َوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا لَْولَا أُْنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه قُلْ إِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َوَيْهِدي إِ) ٢٦(َمَتاٌع 
الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت طُوَبى ) ٢٨(اللَِّه أَلَا بِِذكْرِ اللَِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب  الَِّذيَن آَمُنوا َوَتطَْمِئنُّ قُلُوبُُهْم بِذِكْرِ

  ) ٢٩(لَُهْم َوُحْسُن َمآبٍ 



تقدم يف » اللعنة « خربه ، والكالم يف } أولئك لَُهمُ اللعنة { مبتدأ ، واجلملة من قوله } والذين َينقُُضونَ { : قوله 
  .قَْبى الدَّارِ ُع« 

وملا ذكر صفة السعداء وما يترتب عليها من األحوال الشريفة ، ذكر صفة األشقياء وما يترتب عليها من األحوال 
وقد تقدم أن عهد اهللا ما } والذين َينقُُضونَ َعْهَد اهللا ِمن َبْعِد ِميثَاِقِه { املخزية ، وابتع الوعد بالوعيد فقال عز وجل 

أال ينظر يف األدلة وحينئذ ال يكون العمل : جيب الوفاء به وهذا يف الكفار ، واملراد من نقض العهد ألزم عباده مما 
: مبوجبها أو ينظر ويعلم صحتها مث يعاند فال يعمل بعمله أو ينظر يف الشبهة فيعتقد خالف احلق ، واملراد من قوله 

  .أن وثق اهللا تلك األدلة وأحكامها « ِمن َبْعِد ميثاقِه » 
  .؟ } ِمن َبْعِد ِميثَاِقِه { : العهد ال يكون إال مع امليثاق ، فما فائدة اشتراطه بقوله : فإن قيل 
] العهد [ ال ميتنع أن يكون املراد بالعهد هو ما كلف العبد به واملراد بامليثاق األدلة؛ ألنه تعاىل قد يؤكد : فاجلواب 

  .ية أو مسعية بدالئل أخر سواء كانت تلك املؤكدات دالئل عقل
أن يؤمنوا ببعض : فيدخل فيه قطع كل ما أوجب اهللا وصله مثل } َوَيقْطَُعونَ َمآ أََمرَ اهللا بِِه أَن يُوَصلَ { مث قال 

األنبياء ويكفرون ببعض ، ويقطعون وصل الرسول باملواالة واملعاونة ، ووصل املؤمنني ووصل األرحام وسائر ما 
  .تقدم 

إما بالدعاء إىل غري دين اكلله وإما بالظلم كما يف النفوس واألموال وختريب } ونَ ِفي األرض َوُيفِْسُد{ : مث قال 
  .وهي جنهم } وَلَُهْم سواء الدار { وهي اإلبعاد من خريي الدنيا واآلخرة } أولئك لَُهُم اللعنة { : البالد مث قال 

ية ملا حكى عن ناقضي العهد يف التوحيد والنبوة بأهنم ملعونني اآل} اهللا يَْبُسطُ الرزق ِلَمْن َيَشآُء َوَيقَِدُر { قوله 
لو كان أعداء اهللا ملا أنعم عليهم يف الدنيا؟ فأجاب اهللا تعاىل عنه هبذه اآلية وهو أنه : ومعذبون يف اآلخرة فكأنه قيل 

فر موسعاً عليه دون تعاىل يبسط الرزق على البعض ، وبسط الرزق ال تعلق له بالكفر واإلميان ، فقد يوجد الكا
  .املؤمن ، والدنيا دار امتحان 

  .« قطع الشيء على مساوة غريه من غري زيادة وال نقصان : ومعىن القدر يف اللغة » : قال الواجي 
أنه : ومعناه ]  ٧: الطالق [ } َوَمن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه { يضيق ، لقوله : ههنا « َيقْدُر » وقال املفسرون يف معىن 

  .يعطيه بقدر كفايته ال يفضل عنه شيء 
  .بضم العني « وَيقُْدر » : وقرأ زيد بن علي 

  .قبل « الذين » بل هو عطف على صلة : وقيل . هذا استئناف إخبار « وفَرُِحوا » : قوله 
لتوافق يف فإن هذا ماض وما قبله مستقبل وال يدعي ا: وفيه نظر؛ من حيث الفصل بني أبعاض الصلة باخلرب ، وأيضاً 

  .واالستقبال ] للماضي [ املقصود استمرارهم بذلك أو أن املاضي مىت وقع صلة صلح : الزمان إال أن يقال 

  .، أي يف جنب اآلخرة » ِفي اآلِخَرِة « قوله 
جيوز وما احلياة القريبة الكائنة يف جنب اآلخرة إال متاع وال : وهذا اجلار يف موضع احلال تقديره » إالَّ َمتاٌع « 

  .تعلقه باحلياة وال بالدنيا ألهنما ال يقعان إال يف اآلخرة 
لذة يف القلب بنيل املشتهى وفيه دليل على أن الفرح : مكة أشروا وبطروا ، والفرح ] مشركي [ أن : ومعىن اآلية 

  .أي قليل ذاهب } َوَما احلياة الدنيا ِفي اآلخرة إِالَّ َمتَاعٌ { بالدنيا حرام حمال 
يا حممد فأجاهبم اهللا : أآلية اعلم أن كفار مكمة قالوا } َوَيقُولُ الذين كَفَُرواْ لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ مِّن رَّبِِّه {  :قوله 

  .} إِنَّ اهللا ُيِضلُّ َمن َيَشآُء ويهدي إِلَْيِه َمْن أََنابَ { بقوله 



  :وبيان كيفية هذا اجلواب من وجوه 
واهلداية من اهللا فأضلهم ] اإلضالل [ اهللا أنزل عليه آيات ظاهرة ومعجزات قاهرة ، لكن إن : كأنه يقول : أحدها 

  .عن تلك اآليات وهدى إليها آخرين ، فال فائدة يف تكثري اآليات واملعجزات 
 أنه كالم جيري جمرى التعجب من قوهلم ، وذلك ألن اآليات الباهرة املتكاثرة اليت ظهرت على رسول اهللا: وثانيها 

عليه أفضل الصالة والسالم كانت أكثر من أن تصري مشتبه على العاقل فلما طلبوا بعدها آيات أخر كان يف موضع 
من كان على صنيعكم من } إِنَّ اهللا ُيِضلُّ َمن َيَشآُء { ما أعظم عنادكم : التعجب واالستنكار ، فكأنه قيل هلم 

  .من كان على خالف صنيعكم » ويَْهِدي « : ت كل آية التصميم على الكفر فال سبيل إىل هدايتكم وإن نزل
ال فائدة يف ظهور اآليات واملعجزات ، فإن اإلضالل : ملا طلبوا سائر اآليات واملعجمزات فكأنه قال هلم : وثالثها 

  .واهلداية من اهللا تعاىل فلو حصلت اآليات الكثرية ومل حتصل اهلداية من اهللا فإنه مل حيصل االنتفاع هبا 
أنه يضل من يشاء عن رمحته وثوابه عقوبة له على كفره فلستم ممن جييبه اهللا تعاىل : املعىن : قال اجلبائي : ورابعها 

] تاب [ يهدي إىل جنته من : ، أي } ويهدي إِلَْيِه َمْن أَنَاَب { إىل ما يسأل الستحقاقكم اإلضالل عن الثواب 
  .من تاب : ، أي » من أناب « : من حيث إنه عقبه بقوله  وهذا يبني أن اهلدى هو الثواب: قال . وآمن 

واهلدى الذي يفعله باملؤمن هو الثواب؛ ألنه يستحقه على إميانه وذلك يدل على أنه تعاىل إمنا يضل عن الثواب 
  .بالعقاب ال عن الدين بالكفر على ما ذهب إليه من خالفنا هذا متام كالم اجلبائي 

وقيل . وقيل على الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه . إىل دينه وشرعه : على اهللا ، أي  عائد» إليه « والضمري يف 
  .على القرآن : 

  :جيوز فيه مخسة أوجه } الذين آَمُنواْ { : قوله 
  .أن يكون مبتدأ خربه املوصول الثاين وما بينهما اعتراض : أحدها 

  .» َمْن أنَاَب « أنه بدل من : الثاين 
  .عطف بيان له أنه : والثالث 

  .أنه خرب مبتدأ مضمر : الرابع 
  .أنه منصوب بإظمار فعل : اخلامس 
  فصل

  .إذا مسعوةا القرآن خشتع قلوهبم واطمأنت : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
]  ٢: األنفال [ } إِنََّما املؤمنون الذين إِذَا ذُِكَر اهللا َوجِلَْت قُلُوبُُهْم { : أليس قال يف سورة األنفال : فإن قيل 

  .والوجل ضد االطمئنان ، فكيف وصفهم هنا باالطمئنان؟ 
  :فاجلواب من وجوه 

املعاصي فهناك الوجل وإذا ذكروا ما وعد اهللا به من ] يقربوا [ أ ، هم إذا ذكروا العقوبات ومل يأمنوا أن : أحدها 
الوجل هو بذكر العقاب والطمأنينة بذكر الثواب والرمحة سكنت قلوهبم ، فإن أحد األمرين ال ينايف اآلخر؛ ألن 

  .الثواب 
أن املراد أن يكون القرآن معجزاً يوجب حصو الطمأنينة هلم يف كون حممد صلى اهللا عليه وسلم نبياً حقاً : وثانيها 

  .من عند اهللا ، وملا شكوا يف أهنم أتوا بالطاعات كاملة فيوجب حصول الوجل يف قلوهبم 
لوهبم أهنم هل أتوا بالطاعات املوجبة للثواب أم ال؟ وهل احترزوا عن املصعية املوجبة أنه حصل يف ق: وثالثها 



  .للعقاب أم ال؟ 
الوعد والثواب ، فالعقاب : الوعيد والعقاب ، الطمأنينة عند ذكر اهللا عّز وجل : الوجل عند ذكر اهللا : وقيل 

} أَالَ بِِذكْرِ اهللا َتطَْمِئنُّ القلوب { هللا وكرمه توجل إذا ذكرت عدل اهللا وشدة حسابه ، وتطمئن إذا ذكرت فضل ا
  .تسكن قلوب املؤمنني ويستقر فيه اليقني 

» إذا حلف السملم باهللا على شيء تسكن قولب املؤمنني إليه : هذا يف احللف ، يقول « : قال ابن عباس رمحه اهللا 
.  

  .بسبب ذكر اهللا : ن الياء سببية ، أي فتكو» َتطْمِئنُّ « جيوز أن يتعلق ب } بِذِكْرِ اهللا { قوله 
  .الطمأنينة حتصل هلم بذكر اهللا : وجيوز أن مفعوالً به ، أي : وقال أبو البقاء 

  .تطمئن وفيها ذكر اهللا : ، أي » قلوهبم « أنه متعلق مبحذوف على أنه حال من : الثاين 
  :فيه أوجه } الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { : قوله 
، » َمْن أنَاَب « قلوب الذين أمنوا وأن يكمون بدالً من : على حذف مضاف أي » القُلوب « يكون بدالً من أن 

« وإال كان يتواىل بدالن ، وأن يكون مبتدأ ، و » َمْن أَناَب « وهذا على قول من مل جيعل املوصول األول بدالً من 
» طُوىب لَُهْم « ن يكون منصوباً بإضمار فعل ، واجلملة من مجلة خربية ، وأن تكون خرب مبتدأ مضمر ، وأ» طُوَبى 

  : .َعِملُوا » و « على هذين الوجهني حال مقدرة ، والعامل فيها ءاَمُنوا 
منقلبة عن ياء ، ألهنا من الطيب وإمنا قلبت ألجل الضمة قبلها ، كموسر » طُوَبى « وتاو » طُوىب لَُهم « قوله 

  .هي اسم مفرد مصدري ، كُبْشَرى وُرجَْعى من طَاَب يِطيُب : تلفوا فيها ، فقيل وموقن من اليسر واليقني واخ
  .كوسى يف مجع كيسة ، وُضوقَى يف مجع ِضيقَة : بل هي مجيع طيبة ، كما قالوا : وقيل 

بلغة  وهل هي اسم شجرة بعينها أو اسم للجنة. ِطيىب ، بكسر الباء ، وكذلك الِكيَسى والضِّيقَى : وجيوز أن يقال 
  .اهلند أو احلبشة؟ 

إما ألهنا علم لشيء بعينه ، وإما ألهنا نكرة يف معىن الدعاء ، كسالم عليك ، وويل » طُوَبى « وجاز االبتداء ب 
  .لك ، كذا قال سيبويه 

 أن بعضهم: وهذا يرد عليه » إنه يلتزم رفعها باالبتداء ، وال يدخل عليها نواسخه « : وقال ابن مالك رمحه اهللا 
وُحْسَن « وجعل هلم طوىب ، وقد تأيد ذلك بقراءة عيسى الثقفي : جعلها يف هذا اآلية منصوبة بإضمار فعل ، اي 

  .وأهنا يف موضع نصب » طُوَبى « إنه معطوف على : بنصب النون ، قال » مآبٍ 
  .» سقيا « : على هذا مصدر ، كما قال » طُوَبى « و : قال ثعلب 

مضاف للضمري معه » طُوَبى « اللوامح على النداء ، كيا أَسفَى على الفوت ، يعىن أن وخرج هذه القراءة صاحب 
  ]البسيط : [ والالم مقحمة؛ كقوله 

  َيا بُؤَس ِللَجْهلِ َضرَّاراً األقْوامِ. . ...  ٣١٧٨
  ]جمزوء الكامل : [ وقوله 
  وَضْعتْ أَراِهطَ قاستراحُوا... َيا ُبؤسَ ِللحَْربِ الَِّتي  ٣١٧٨

  .ما أطيبهم وأحسن مآهبم : يا طيبا ، أي : كأنه قيل : ُبؤَس « لذلك سقط التنوين من و
طيبا : وحملها النصب أو الرفع ، كقولك » طيبا « أصحبت خرياً ، و : » طُوَبى لََك « ومعىن » : قال الزخمشري 

والرفع يدل على حملها ،  بالنصب» وُحسن َمآبٍ « لك وطيبٌ لك ، وسالماً لك وسالم لك والقراءة ف يقوله 



  .فهذا يدل على أهنا تتصربف ، وال يلزم الرمفع باالبتداء » سقيا لك « للبيان مثلها يف » لَُهْم « والالم مفي 
  .بيض ومعيشة : بكسر الطاء لتسليم الياء ، حنو » ِطيَبى « : وقرأ مكوزوة األعرايب 

على أنه فعل ماض ، أصله َحُسَن فنقلت ضمة العني إىل »  مآٌب« بفتح النون ورفع » وُحْسَن َمآبٌ « : وقرىء 
  .فاعله » َمآُب « حسن ذا أدب ، و : الفاء قصداً للمدح ، كقوله 

  فصل
  .طوىب ، فرح هلم وقرة عني : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .حسىن هلم : وقال قتادة . نعم ما هلم : وقال عكرمة 
  .أصبت خرياً : طوىب لك ، أي : بية ، يقول الرجل هذه كلمة عر: وقال معمر عن قتادة 

طوباك ، وطوىب لك ، أي هلم : تقول العرب : وفيه لغتان : وقال الفراء . خري هلم وكرامة : وقال إبراهيم رمحه اهللا 
  .حسن املنقلب : أي » وُحْسَن مَآبٍ « الطيب 

  .شية اسم اجلنة باحلب: طُوَبى « : وقال سعيد بن جبري عن ابن عباس 
العيش الطيب هلم وروي عن أيب أمامة وأيب هريرة وأيب الدرجاء : وقال الزجاج . البستان بلغة اهلند : وقال الربيع 

  .طوىب شجرة يف اجلنة تظل اجلنان كلها وقيل فيها غري ذلك : قالوا 

َعلَْيهُِم الَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك وَُهْم َيكْفُُرونَ بِالرَّْحَمنِ قُلْ ُهَو رَبِّي لَا كَذَِلَك أَْرَسلَْناَك ِفي أُمٍَّة قَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلَها أَُمٌم ِلَتْتلَُو 
  ) ٣٠(إِلََه إِلَّا ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوإِلَْيِه َمتَابِ 

  .الكاف يف حمل نصب كانظائرها } كَذَِلَك أَْرَسلَْناكَ { : قوله 
  .» إرساالً  له شأن : رسلناك يعن مثل ذلك اإلرسال أ« : قال الزخمشري 

]  ٢٧: الرعد [ } إِنَّ اهللا ُيِضلُّ َمن َيَشآُء ويهدي إِلَْيِه َمْن أَنَاَب { : الكاف متعلقة باملعىن الذي قبله يف قوله : وقيل 
  .، أي كما أنفذ اهللا هذا كذلك أرسلناك 

بأن اهللا يضل ويهدي ال باآليات املقترحة فكذلك الذي يظهر يل أن املعىن كما أجرينا العادة « : وقال ابن عطية 
  .» فعلنا أيضاً يف هذه األمة أرسلناك إليها بوحي ال بأيآت مقترحة 

  .فجعلها يف موضع رفع » األمر كذلك « : وكذلك : وقال أبو البقاء 
إىل ما وصف به كفعلنا اهلداية واإلضالل واإلشارة بذلك : الكاف للتشبيه يف موضع نصب ، أي : وقال احلويف 

  .نفسه من أن اهللا يضل من يشاء ويهدي من يشاء وتكون الكاف للتشبيه 
  .أرسلناك كما أرسلنا األنبياء قبلك : قال ابن عباس واحلسن رضي اهللا عنهم أي 

  .هذا الكتاب وأنت تتلوه عليهم ] أعطيناك [ كما أرسلنا إىل أمم وأعطيناهم كتباً تتلى عليهم كذلك : وقيل 
أنه فسر : واملعىن » أْرسلْنَاك « متعهلق ب » ِلتَْتلُ « ، و » أمَّة « مجلة يف حمل جر صفة ل » قَد َخلْت « :  قوله

أرسلناك يف أمة قد تقدمها أمم وهم آخر األمم وأنت : أي } يف أُمٍَّة قَدْ َخلَْت ِمن قَْبِلَهآ أَُمٌم { : كيف أرسله فقال 
  .يهم الذي أوحينا إليك وهو الكتاب العظيم لتقرأ عل» لتتلو « آخر األنبياء 

» وهم يكفُرون « جيوز أن تكون هذه اجلملة استئنافية ، وأن تكون حالية والضمري يف } َوُهْم َيكْفُُرونَ { : قوله 
  .وهي تكفر : من حيث املعىن ، ولو عاد على لفظها لكان التركيب » أمَّة « عائد على 

  .» لْوالَ أنْزِلَ « : عائد على الذين قالوا : وقيل . » أممٍ « وعلى » ة أمَّ« الضمري عائد على : وقيل 



  فصل
اآلية مدنية نزلت يف صلح احلديبية وذلك أن سهل بن عمرو ملا جاءوا واتفقوا على : قال قتادة ومقاتل وابن جريح 

اكتب بسم اهللا الرمحن : جهه أن يكتبوا كتاب الصلح ، فقال رسول اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه لعلي كرم اهللا و
: مسليمة الكذاب ، اكتب كما كممنت تكتب : قالوا ال نعرف إىل الرمحن إال صاحب اليمامة يعنون . الرحيم 

أن أبا جهل : واملعروف أن اآلية مكية ، وسبب نزوهلا } َوُهْم َيكْفُُرونَ بالرمحن { : بامسك اللهم فهذا معىن قوله 
إن حممداً يدعو : ليه وسلم وهو يف احلجر يدعو اهللا يا رمحن فرجع إىل املشركني ، وقال مسع النيب س صلى اهللا ع

يدعو اهللا ويدعو الرمحن إهلاً آخر يسمى الرمحن ، وال نعرف الرمحن إالّ رمحن اليمامة فنزلت هذه اآلية ، : إهلني 
  :ونزل قوله تعاىل 

  ] ١١٠: اإلسراء [ } ْدُعواْ فَلَُه األمسآء احلسىن قُلِ ادعوا اهللا أَوِ ادعوا الرمحن أَّياً مَّا َت{ 
أهنا نزلت يف كفار قريش حني قال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم وشرف وكرم : وروى الضحاك عن ابن عباس 

قل هلم يا حممد إن الرمحن الذي أنكرمت « : وما الرمحن؟ قال اهللا تعاىل : ، قالوا » اسجدوا للرمحن « : وجبل وعظم 
  .توبيت ومرجعي : أي » وإليه متاب « اعتمدت » عرفته هو ريب ال إله إال هو عليه توكلت م

  فصل
يكفرون بإطالق هذا االسم على : أنا إن محلناه على هذه الروايات كان معناه } َيكْفُُرونَ بالرمحن { اعلم أن قوله 

قال .  إما جحداً له ، وإما إلثباهتم الشركاء معه بل كفروا باهللا: اهللا تعاىل ال أهنم كفروا باهللا تعاىل وقال آخرون 
يقتضي أهنم كفروا باهللا وهو املفهوم } َوُهْم َيكْفُُرونَ بالرمحن { وهذا القول أليق بالظاهر؛ ألن قوله تعاىل : القاضي 

  .به فكان املفهوم هو دون امسه تعاىل 
أبو جهل بن : نزلت يف نفر من مشركي مكة منهم ]  ٣١: الرعد [ } َولَْو أَنَّ قُْرآناً ُسيَِّرْت بِِه اجلبال { : قوله 

هشام وعبداهللا بن أمية املخزومي جلسوا يف فناء الكعبة فأتاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعرض عليهم 
نفسح إن سرك أن نتبعك فسيِّر لنا جبال مكة بالقرآن فأذهبها حىت ت: اإلسالم ، فقال عبداهللا بن أمية املخزومي 

علنيا فإهنا أرض ضيقة ملزارعنا ، واجعل لنا فيها عيوناً وأهناراً لنغرس األشجار ونزرع ، فلست كما زعمت بأهون 
سخر لنا الريح ، فنركبها إىل الشام والبالد ملريتنا [ على ربك من داود حيث سخر له اجلبال تسبح معه ، أو 

ليمان صلوات اهللا وسالمه عليه كما زعمت فلست على ربك سخر ا لريح لس] وحوائجنا ، ونرجع يف يومنا؛ فقد 
بأهون من سليمان ، أو أْحي لنا جدك قصي ، أو من شئت من موتانا نسأله عن أمرك ، أحق ما تقول أوة باطل فقد 

اجلبال أَْو  َولَوْ أَنَّ قُْرآناً سُيَِّرْت بِِه{ كان عيسى حييي املوتى ، ولست بأهون على اهللا منه ، فأنزل اهللا عز وجل 
  ] . ٣١: الرعد [ } أَْو كُلَِّم بِِه املوتى { شققت فجلعت أهناراً وعيوناً : أي ]  ٣١: الرعد [ } قُطَِّعْت بِِه األرض 

ُر َجِميًعا أَفَلَْم َييْأَسِ الَِّذيَن آَمُنوا أَنْ ْمَولَْو أَنَّ قُْرآًنا ُسيَِّرتْ بِِه الْجِبَالُ أَْو قُطَِّعْت بِِه الْأَْرُض أَْو كُلِّمَ بِِه الْمَْوَتى َبلْ ِللَِّه الْأَ
لُّ قَرِيًبا ِمْن َدارِِهْم حَتَّى يَأِْتيَ لَْو َيَشاُء اللَُّه لََهَدى النَّاَس َجِميًعا وَلَا يََزالُ الَِّذيَن كَفَُروا ُتِصيبُُهْم بَِما َصَنُعوا قَارَِعةٌ أَْو َتُح

  ) ٣١(ُيْخِلُف الِْميعَاَد  َوْعُد اللَِّه إِنَّ اللََّه لَا

لكان هذا القرآن ، ألنه يف غاية ما يكون من الصحة ، : جواهبا حمذوف ، أي } َولَْو أَنَّ قُْرآناً ُسيَِّرْت { : قوله 
  ]الطويل : [ واكتفى مبعرفة السامعني من مراده؛ كقوله الشاعر 



  ْجْد عْنَك َمْدفَعَاسِواَك ولِكْن لَمْ َن... فأقِْسُم لو َشيٌء أتَاناَ  ٣١٨٠
  .لو فعل هذا بقرآن قبل قرآنكم لفعل بقرآنكم : قالوا : لرددناهن ، وهذا معىن قول قتادة : أراد 
  .تقديره ملا آمنوا : وقيل 

ويف الكالم ]  ٣٠: الرعد [ } َوُهْم َيكْفُُرونَ بالرمحن { هي اجلملة من قوله » لو « جواب : ونقل عن الفراء 
: وهم يكفرون بالرمحن لو أن قرآناً سريت به اجلبال كأنه قيل : ما بينهما اعتراض ، وتقدير الكالم تقدمي وتأخري و

لو سريت به اجلبال أو قطعت به األرض أو كلم املوتى به لكفروا بالرمحن ومل يؤمنوا ملا سبق من علمنا فيهم ، 
: األنعام [ } لََّمُهُم املوتى َوَحَشْرَنا َعلَيْهِْم كُلَّ َشْيٍء قُُبالً مَّا كَانُواْ ليؤمنوا َولَْو أَنََّنا َنزَّلَْنآ إِلَيْهُِم املالائكة َوكَ{ : كقوله 
  .وهذا يف احلقيقة دال على اجلواب ]  ١١١

وثبتت يف الفعلني قبله؛ ألنه من باب التغليب ، ألن املوتى تشمل } أَْو كُلَِّم بِِه املوتى { وإمنا حذفت التاء شفي قوله 
  .ذكر واملؤنث امل

قطع الطمع عن الشيء والقنوط منه ، واختلف الناس فه ههنا ، : أصل اليأتس } أَفَلَْم َييْأَسِ الذين آمنوا { قوله 
فقال بعضهم هو هنا على بابه ، واملعىن أفلم ييأس الذين آمنوا من إميان الكفار من قريش ، وذلك أهنم ملا سألوا 

أفلم ييأس : طلبوا نزول هله اآليات ليؤمن الكفار ، وعلم اهللا أهنم ال يؤمنون فقال هذه اآليات طمعوا يف إمياهنم و
  .ييأس من إمياهنم قال الكسائي : الذين آمنوا من آيات الكفار ، أي 

يؤيسهم : يقول » أفلم ييأسوا علماً : أوقع اهللا للمؤنني أن لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعاً فقال « : وقال الفراء 
، قال : كأنه قال » يئست منك إن ال تفلح « : م ، فكان فيهم العلم مضمراً كما تقول يف الكالم العل : علمه علماً 

  .« فيئست مبعىن علمت ، وإن مل يكن مسع فإنه يتوجه لذلك بالتأويل 
َولَوْ { له عز وجل وحيتمل أن يكون اليأس يف هذه اآلية على بابه وذلك ألنه ملا أبعد إمياهنم يف قو: وقال ابن عطية 
املؤمنون من إميان هؤالء « أفلْم َييْأسٍ » يف احملذوف املقدر ، قال يف هذه اآلية ] التأويلني [ على } أَنَّ قُْرآناً سُيَِّرْت 

  .} أَن لَّْو َيَشآُء اهللا لََهَدى الناس َجِميعاً { علماً منهم 
على أو لو يقنط عن إميان هؤالء الكفرة » آَمنَوا « ب } ُء اهللا أَن لَّْو َيَشآ{ وجيوز أن يتعلق » : وقال الزخمشري 

  .« الذين آمنوا بأن لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعاً وهلداهم 
  .وهذا قد سبقه إليه أبو العباس رضي اهللا عنه 

فَلَْم َييْأَسِ أَ{ أن الكالم تام عند قوله تعاىل : وحيتمل عندي وجه آخر غري الذي ذكروه ، وهو : وقال أبو حيان 
جواب قسم } أَن لَّْو َيَشآُء اهللا { قد يئس املؤمنون من إميان هؤالء املعنادين ، و : إذ هو تقرير ، أي } الذين آمنوا 

يف « لَْو » مع « أنْ » ] وجود [ وأقسم أن لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعاً ، ويدل على هذا القسم : حمذوف ، أي 
  ]ر الواف: [ قول الشاعر 

  وما احلُرِّ أْنَت وال الَعِتيقِ... أَما واهللاِ أن لْو كُنَْ ُحرا  ٣١٨١
  ]الطويل : [ وقول اآلخر 

  لكَانَ لكُم َيْوٌم ِمَن الشَّر ُمظِْلم... فأقِْسُم أن لَوِ الَتقْيَنا وأنتُم  ٣١٨٢
اجلملة املقسم عليها ، وقال تأيت بعد القسم ، وجعلها ابن عصفور رابطة للقسم ب» أن « وقد ذكر سيبويه أن 

  .» تَبيَّن « و » َعِلَم « بعضهم بل هو ههنا مبعىن 
  .هي من لغة هوازن : قال القاسم بن َمعنٍن وهو من ثقاب الكوفيني 



  ]الطويل : [ هي لغة حي من النَّخع ، ومنه قول رباح بن عدي : وقال الكليب 
  وإن كُْنُت عن أْرضِ الَعشِريِة َناِئيا.. .ألَْم َييأسِ األقْواُم أنِّي أَنا ابنُه  ٣١٨٣

  ]الطويل : [ وقول سحيم بن وثيل الرياحي 
  أملْ تَيأسُوا أنِّي ابُن فارسِ زَْهدمِ... أقُولُ هلُْم بالشِّْعبِ إذ يَأِسرُونَنِي  ٤١٨٤

  ]الكامل : [ وقول اآلخر 
  قاِفالً أْعصاُمهَا غُْضفاً َدواجَِن... حتَّى إذَا يَئَس الرُّماةُ فأْرَسلُوا  ٣١٨٥

  .» مبعىن َعلْمُت « يَِئْسُت » مل أمسع « : ورد الفراء هذا وقال 
قراءة علي وابن عباس وعكرمة وابن أيب : وردَّ عليه بأن من حفظ حجة على من لكم حيفظ ، ويدل على ذلك 

:  بن يزيد ، وعلي بن بذمية مليكة واجلحدري وعلي بن احلسني وابنه زيد وجعفر بن حممد وابن يزيد املدين وعبداهللا
« : إمنا كتبه الكاتب وهو ناعس ، كان أصله : إذا عرفته ، وقد افترى من قال » تبينت كذا « : من ) أفلم يتبني ( 

  .أهنا سني ] فتوهَّم [ فسوى هذه احلروف » أفلم يتبني 
لباطل من بني يديه وال من خلفه ، وهذا وحنوه مما ال يصدق يف كتاب اهللا الذي ال يأتيه ا« : قال الزخمششري 

وكيف خيفى هذا حىت يبقى بني دفيت اإلمام ، وكان متقلباً يف أيدي أولئك األعالم احملتاطني يف دين اهللا املهيمنني 
عليه ، ال يغفلون عن جالئله ودقائقه خصوصاً عن القانون الذي إليه املرجع ، والقاعدة اليت عليها املبىن ، هذه واهللا 

  .» ما فيها مرية فرية 
إمنا استعمل اليأس مبعىن العلم؛ ألن اآليس عن الشيء عامل بأنه ال يكون ، كما : وقيل « : وقال الزخمشري أيضاً 

  .» استعمل الرجاء يف معىن اخلوف ، والنيسان يف معىن الترك لتضمنه ذلك 
  :قوالن » أنْ « وحتصل يف 

فأمسها ضمري الشأن ، واجلملة االمتناعية بعدها خربها ، وقد وقع الفصل  املخففة من الثقيلة ،» أن « أهنا : أحدمها 
يكون يف حمل نصب ، أو جر على اخلالف بني اخلليل » ءامنوا « وما يف حيزها إن علقنا ب » أن « و » لو « ب 

على أنه مبعىن علم « َيْيأس : آمنوا بأن لو يشاء اهللا ، وإن علقناها ب : وسيبويه ، إذا أصلها اجلر باحلرف ، أي 
  .كانت يف حمل نصب لسدها مسد املفعولني 

  .رابطة بني القسم واملقسم عليه ، كما تقدم : والثاين 
  فصل

إن أصحاب رسول اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه ملا سعموا كالم املشركني طمعوا يف أن يفعل اهللا : قال املفسرون 
امل ييأسوا وكل من : يعين الصحابة من إميان هؤالء ، يعين } َييْأَسِ الذين آمنوا أَفَلَمْ { تعاىل ما سألوا فيؤمنوا ، فنزل 

  .علم شيئاً ييِأس عن خالفه 
  .} أَن لَّْو َيَشآُء اهللا { أمل يؤيسهم العلم : يقول 
  فصل

أنه تعاىل ما : ه ، واملعىن تفيد انتفاء الشيء النتفاء غري» لَْو « وكلمة } أَن لَّْو َيَشآُء اهللا { : احتج أهل السنة بقوله 
شاء هداية مجيع الناس واملعتزلة تارة حيملون هذه املشيئة على مشيئة اإلجلاء ، وتارة حيملون هذه املشيئة على مشيئة 

إنه تعاىل ما شاء هداية مجيع الناس ألنه ما : اهلداية إىل طريق اجلنة ، ومنهم من جيري الكالم على الظاهر ، ويقول 
  .األطفال واجملانني فال يكون مبايناً هلداية مجيع الناس ، وقد تقدم الكالم على هذه املسألة مراراً شاء هداية 



أراد مجيع : أآلية قيل } َوالَ َيزَالُ الذين كَفَرُواْ ُتِصيبُُهم بَِما َصنَُعواْ قَارَِعةٌ أَْو َتُحلُّ قَرِيباً مِّن دَارِِهمْ { : قوله تعاىل 
يف قلوب الكل ] اليت وعقت لبعض الكفار من القتل والسيب ، أوجب حصول الغم [ ئع الشديدة الكفار؛ ألن الوقا

.  
أراد بعض الكفار وهم مجاعة معينون ، فتكون األلف والالم للعهد ، واملعىن ال يزال الذين كفروا تصيبهم : وقيل 

تقرعهم من أنواع البالء أحياناً باجلدب  نازلة وداهيةٌ: أي » قارَِعةٌ « مبا صنعوا من كفرهم وأعماهلم القبيحة 
  .وأحياناً بالسلب وأحياناً بالقلب 

ال يزال الكافرون تصيبهم داهية : الضرب أي : قرعه أمر إذا أصابه ، واجلمع قوارع ، واألصل يف القرع : يقال 
ء كما نزل خياطب مهلكة من صاعقة كما أصاب أربد ، أو من قتل أو أسر أو جدب أو غري ذلك من العذاب والبال

  .املستهزئني من رؤساء املشركني 
أراد كفار قريش يصيبهم مبا صنعوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من العداوة : وقال ابن عباس رضي اهللا عنه 

  .« والتكذيب بأن اليزال يبعث السرايا فتغري حول مكة وختتطف منهم وتصيب من مواشيهم 
حتل أنت يا حممد وأن يكون ضمري القارعة ، وهذا : أن يكون فاعله ضمري اخلطاب ، أي جيوز « أْو َتُحلُّ » قوله 

  .« يَزالُ » تصيبهم قارعة أو حتل القارعة ، وموضعها نصب عطف علىخرب : أبني ، أي 
ر العفل؛ بالياء من حتت ، والفاعل على ما تقدم إما ضمري القارعة وإمنا ذك« أْو َيُحلُّ » : وقرأ ابن جبري وجماهد 

قارع وإما ضمري الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه أتى به غائباً ، : ألهنا مبعىن العذاب وألن التاء للمبالغة ، واملراد 
  .مجعاً ، وهي واضحة « ِمن ِديَارِهْم » : وقرأ أيضاً 

{ كما حل باحلديبية  أو حتل القارعة أو أنت يا حممد صلوات اهللا وسالمه عليك جبيشك قريباً من دراهم: املعىن 
  .يوم القيامة : وقيل . وهو فتح مكة ، وكان قد وعده ذلك } حىت َيأِْتَي َوْعُد اهللا 

قلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإزالة احلزن عنه ] تقوية : [ والغرض منه } إِنَّ اهللا الَ ُيْخِلُف امليعاد { 
  .وتسليته 
  فصل

يدل على بطالن قول من جيوز اخللف على اهللا تعاىل يف } اهللا الَ ُيْخِلُف امليعاد  إِنَّ{ : قوله تعاىل : قال القاضي 
ميعاده ، وهذه اآلية وإن كانت واردة يف حق الكفار إال أن العربة مبعموم اللفظ ال خبصوص السبب وعمومه يتناول 

  .من العناد ] الفساق [ كل وعيد ورد يف حق 
العموم غري ، وحنن ال نقول باخللف ، ولكننا ختصص عمومات الوعيد باآليات  أن اخللق غري ، وختصيص: واجلواب 

  .الدالة على العفو 

أَفََمْن ُهَو قَاِئٌم َعلَى كُلِّ ) ٣٢(َولَقَِد اْسُتهْزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك فَأَْملَْيُت ِللَِّذيَن كَفَرُوا ثُمَّ أََخذْتُُهْم فَكَْيَف كَانَ ِعقَابِ 
ِمَن الْقَْولِ َبلْ ُزيَِّن ِللَِّذينَ  َما كََسَبْت َوَجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء قُلْ َسمُّوُهمْ أَْم ُتَنبِّئُوَنُه بَِما لَا َيْعلَُم ِفي الْأَْرضِ أَْم بِظَاِهرٍَنفْسٍ بِ

لَُهْم َعذَاٌب ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َولََعذَابُ ) ٣٣( كَفَُروا َمكْرُُهْم َوُصدُّوا َعنِ السَّبِيلِ َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد
  ) ٣٤(الْآخَِرِة أََشقُّ َوَما لَُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َواقٍ 



اآلية ملا طلبوا املعجزات من الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه } َولَقَِد استهزىء بُِرُسلٍ مِّن قَْبِلَك { : قوله تعاىل 
وكان يتأذى من تلك الكلمات ، فِأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية تسلية له وتصبرياً على سفاهتهم  على سبيل االستهزاء ،

فَأَْملَْيُت ِللَِّذيَن { إن أقوام سائر األنبياء عليه الصالة والسالم استهزؤوا هبم كما أن قومك يستهزئون بك : فقال 
عاقبتهم يف الدنيا بالقتل ، ويف اآلخرة بالنار } ثُمَّ أََخذْتُُهْم  {] العقوبة [ أمهلتهم وأطلت هلم املدة بتأخري } كَفَُرواْ 

  .هلم؟ } فَكَْيَف كَانَ ِعقَابِ { 
اإلمهال وإن تركوا مدة من الزمان يف خفض وأمن كالبهيمة ميلى هلا ف ياملرعى ، ومنه امللوان وهو الليل : واإلمالء 
  والنهار؟

واملوصول مرفوع باالبتداء ، وخربه حمذوف » ُهو قَاِئمٌ « موصولة ، وصلتها »  َمْن« } أَفََمْن ُهَو قَآِئٌم { : قوله 
َوَجَعلُواْ للَِّه { كمن ليس كذلك من شركائهم اليت ال تضر وال تنفع ، ودل على هذا احملذوف ، قوله : تقديره 
  .كمن قسا قبله : تقديره ]  ٢٢:  الزمر[ } أَفََمن شََرَح اهللا َصْدَرهُ ِلِإلْسالَمِ { وحنوهن قوله } ُشَركَآَء 

وإمنا حسن حذفه كون اخلرب مقابالً للمبتدأ ]  ٢٢: الزمر [ } فََوْيلٌ لِّلْقَاِسَيِة قُلُوبُُهْم مِّن ِذكْرِ اهللا { يدل عليه أيضاً 
ُم أَنََّمآ أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن َربِّكَ أَفََمن َيْعلَ{ ]  ١٧: النحل [ } أَفََمن َيْخلُُق كََمن الَّ َيْخلُُق { ، وقد جاء مبيناً ، كقوله 

  ] . ١٩: الرعد [ } احلق كََمْن ُهَو أعمى 
حافظها ورازقها وعامل هبا وجمازيها مبا علمت ، وجوابه : أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت ، أي : واملعىن 

  .كمن ليس بقائم بل عاجز عن نفسه : حمذونف ، تقديره 
  .جيوز أن يكون استئنافاً ، وهو الظاهر ، جيء به للداللة على اخلرب احملذوف كما تقدم تقريره } ِه َوَجَعلُواْ للَّ{ قوله 

أفمن هو هبذه الصفة مل : ومتثيله « وَجَعلُوا » : جيوز أن تقدر ما يقع خرب للمبتدأ ويعطف عليه « : وقال الزخمشري 
  .» ستحق العبادة وهو الذي ي: وهو اهللا تعاىل أي « جعلوا لُه » يوحدوه 

له ، وفيه : أي } َوَجَعلُواْ للَِّه ُشرَكَآَء { ويف هذا التوجيه إقامة الظاهر مقام املضمر يف قوله تعاىل « : قال أبو حيان 
  .» حذف اخلرب غري املقابل ، وأكثر ما جاء اخلرب مقابالً 

موجودة واحلال أهنم جعلوا له شركاء ،  أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت: الواو للحال ، والتقدير : وقيل 
  .مقام املضمر تقريراً لإلهلية وتصرحياً هبا ، قاله صاحب العقد » اُهللا « فأقيم الظاهر وهو 

أفمن له القدرة : كان التقدير } َوَجَعلُواْ للَِّه ُشَركَآَء { ويظهر أن القول مرتبط بقوله « : وقال ابن عطية 
  .» يك أهل ينتقم ويعاقب أم ال؟ والوحدانية ، وجيعل له شر

  .وقد استهزؤوا وجعلوا : مبعىن » اسُتهْزِىَء « عطف على » َوَجعلُوا « : وقيل 
وملا قر هذه احلجة زاد يف احلجاج » وجيعلهم هللا شركاء : أي « كَسَبْت » هو معطوف على « : وقال أبو البقاء 

ر املستحقر الذي بلغ يف احلقارة إىل أال يذكر ، وال يوضع له اسم وإمنا يقال ذلك يف األم» قُلْ مسُّوُهْم « : فقال 
من أن يسمى ويذكر ، ولكن إن شئت أن تضع له أمساً فافعل ] أخس [ مسه إن شئت ، يعين أنه : فعند ذلك يقال 

سواء : هل هي أهلٌ أن تعبد؟ على سبيل التهديد ، واملعىن : صفوهم ، مث انظروا : أي : » مسوهم « : ، وقيل 
  .سيمتموهم باسم اآلهلة أو مل تسموهم فإهنا يف احلقارة حبيث ال تستحق أن يلتفت العاقل إليها ، مث زاد يف احلجاج 

واهلمزة واالستفهام للتوبيخ بل أتنبؤنه شركاء ال يعلمهم » بل « هذه منقطعة مقدرة ب » أْم « } أَْم ُتَنبِّئُوَنُه { قوله 
فجعل الفاعل ]  ١٨: يونس [ } َنبِّئُونَ اهللا بَِما الَ َيْعلَُم ِفي السماوات َوالَ ِفي األرض قُلْ أَُت{ يف األرض و حنوه 

أن الفاعل : مبا ال يعلمه اهللا ، وقد تقدم يف تلك اآلية : حمذوف تقديره » ما « ضمرياً عائداً على اهللا ، والعائد على 



  .وهو جائز هنا أيضاً » ما « ضمري يعود على 
  ]الطويل : [ الباطن؛ وأنشدوا : والظاهر هنا ، قيل . أهنا منقعطة » ْم بِظاِهرِ أ« قوله 

  وذِلَك عَاٌر َيا اْبَن َرْيطة ظَاهُِر... اَعيَّْرتَنا ألْباهنَا وحلُوَمَها  ٣١٨٦
  .باطن : أي 

  .بكذب ، وهو موافق هلذا : وفسره جماهد 
  .قة له تنبئونه بظاهر ال حقي: متصلة ، أي » أْم « : وقيل 

أم خيربون اهللا بأمر يعلمونه وهو اليعمله ، فإنه ال يعلم لنفسه شريكاً وإمنا خص األرض بنفي الشريك عنها : واملعىن 
وإن مل يكن له شريك التبة؛ ال ، هم ادعوا أن له شريكاً يف األرض ال يف غريها أم متوهو بظاهر من القول ال حقيقة 

  ] . ٣٠: التوبة [ } أَفَْواِههِْم ذلك قَْولُُهم بِ{ له وهو كقوله 
  .} ُزيَِّن لِلَِّذيَن كَفَُرواْ َمكُْرُهمْ { مث إنه تعاىل بعد هذا احلجاج بّين طريقتهم ، فقال على وجه التحقري ملا هم عليه 

اد دع ذلك زين له مكرهم ألنه تعاىل ملا ذكر الدالئل على فس: ههنا كأنه يقول « َبلْ » معىن « : قال الواحدي 
دع ذلك الدليل فإنه ال فائدة فيه ، ألن زين هلم كفرهم ومكرهم فال ينتفعون بذكر هذه : قوهلم فكأنه يقول 

  .» الدالئل 
  فصل

ال شبهة يف أنه إمنا ذكر ذلك ألجحل أن يذمَّهم به وإذا كان كذلك امتنع أن يكون ذلك املزين هو : قالت املعتزلة 
  .شياطني اإلنس وما شياطني اجلن اهللا تعاىل ، فال بد إما أن يكون 

  :وهذا التأويل ضعيف من وجوه : قال ابن اخلطيب رمحه اهللا 
أنه إن كان املزين هو أحد شياطني اإلنس أو اجلن فاملزين لذلك الشيطان إن كان شيطاناً آخر لزم : األول 

  .التسلسل ، وإن كان هو اهللا فقد زال السؤال 
  .يقدر عليها إال اهللا عز وجل أن أفعال القلوب ال : والثاين 

  .أنا دللنا على أن ترجيح الداعي ال حيصل إال من اهللا عز وجل وعند حصوله جيب الفعل : والثالث 
} َوُصدَّ َعنِ السبيل { مبنياً للمفعول ، ويف غافر » وُصدَّوا « قرأ الكوفيون ويعقوب } َوُصدُّواْ َعنِ السبيل { قوله 

جاء الزماً ومتعدياً ، فقراءة الكوفية من التعدي : صد « ابقي السبعة مبنّيني للفاعل ، و كذلك ، و]  ٣٧: غافر [ 
صدوا غريهم أو أنفسهم ، وأن يكون : حيتمل أن تكون من املتعدي ومفعوله حمذوف ، أي : فقط ، وقراءة الباقني 

  .أعرضوا وتولوا : من الالزم ، أي 
فهو « بِيعَ » و « قِيلَ » بكسر الصاد ، وهو مبين للمفعول أجراه جمرى « يال وِصدُّوا َعن السَّب» : وقرأ ابن وثاب 

  ]الطويل : [ قوله ] .  ٦٥: يوسف [ } ُردَّْت إِلَْيَنا { : كقراءة 
  .. .وَما ِحلَّ ِمْن َجْهلِ ُحَبا ُحلَماِئَنا  ٣١٨٧

  :املعتزلة وجهان . م أن اهللا صده: فأما قراءة املبين للمعفول ، فعند أهل السنة . وقد تقدم 
يعين الكفار أعرضوا إن كان : ومن فتح الصاد . الشيطان وبعضهم لبعض ، هو قول أيب مسلم رمحه اهللا : قيل 

وحجة القراءة األوىل مشاكلتها ملا قبلها من بناء الفعل للمفعول ، وحجة . الزماً ، وصدوا غريهم إن كان متعدياً 
َوَمن ُيْضِللِ اهللا فََما لَُه ِمْن َهاٍد { : مث مقال ]  ١١: حممد [ } الذين كَفَُرواْ َوَصدُّواْ { القراءة الثانية قوله جل ذكره 

 {.  



وقد تقدم بالدليل أن املزين } ُزيَِّن ِللَِّذيَن كَفَرُواْ َمكْرُُهْم { قوله : أحدها : ومتسك أهل السنة هبذه اآلية من وجوه 
  .بضم الصاد ، وبيناِ أيضاً أن ذلك الصاد هو اهللا تعاىل } ُصدُّواْ َعنِ السبيل َو{ قوله : وثانيها . هو اهللا تعاىل 

لَُّهمْ { : ، وهو صريح يف املقصود ، مث قال تعاىل } َوَمن ُيْضِللِ اهللا فََما لَُه ِمْن َهاٍد { : قوله سبحانه وتعاىل : وثالثها 
مانع } َوَما لَُهم مَِّن اهللا ِمن َواقٍ { أشد : أي } اُب اآلخرة أََشقُّ َولََعذَ{ بالقتل واألسر } َعذَاٌب ِفي احلياة الدنيا 

َوَمن { أكثر القراء وقفوا على القاف من غري إثبات ياء ، مثل قوله عز وجل : وقال الواحي . مينعهم من العذاب 
وهو الوجه؛ ألنه يقال ]  ٣٧: الرعد [ } اقٍ ِمن وَِليٍّ َوالَ َو{ وكذلك ]  ٣٣: غافر [ } ُيْضِللِ اهللا فََما لَُه ِمْن َهاٍد 

حمذوف الياء لسكوهنا والتقائها مع التنوين ، فإذا وقفت احنذف التنوين يف الوقف « هاٍد ووالٍ وواقٍ » : يف الوصل 
احنذفت ف يالوصل فيصادف الوقف احلركة اليت كسرت فتحذف كما حيذف ] كانت [ يف الرفع واجلر ، والياء 

  .« وَاق » و « وَال » و « َهاد » : اليت يوقف عليها ، فيقال  سائر احلركات
  .أن بعض من يوثق به من العرب يقفون بالياء ، وقد تقدم : وابن كثري يقف بالياء ، ووجهه ما حكى سيبوبه 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

ُعقَْبى الْكَاِفرِينَ ى الَِّذيَن اتَّقَْوا َوَمثَلُ الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر أُكُلَُها َداِئٌم َوِظلَُّها ِتلَْك ُعقَْب
َما أُِمْرتُ أَنْ أَْعُبدَ وَالَِّذيَن آَتْيَناُهُم الْكَِتاَب يَفَْرُحونَ بَِما أُنْزِلَ إِلَْيَك َوِمَن الْأَحَْزابِ َمْن يُْنِكُر بَْعَضُه قُلْ إِنَّ) ٣٥(النَّاُر 

كَذَِلَك أَْنزَلَْناُه ُحكًْما َعَربِيا َولَِئنِ اتََّبْعَت أَهَْواَءُهْم بَْعَدَما َجاَءَك ِمَن َو) ٣٦(اللََّه َولَا أُْشرِكَ بِِه إِلَْيِه أَْدُعو َوإِلَْيِه َمآبِ 
  ) ٣٧(الِْعلْمِ َما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َواقٍ 

ه بذكر ثواب املتقني فقال اآلية ملا ذكر عذاب الكفار يف الدنيا واآلخرة أتبع} مَّثَلُ اجلنة اليت ُوِعَد املتقون { : قوله 
  .» مثلُ اجلَنَّة « 

فيما قصصنا أو فما يتلى عليكم مثل اجلنة وعلى : مبتدأ ، وخربه حمذوف ، والتقدير » مثَلُ اجلنَّة « : قال سيبويه 
  .تفسري لذلك املثل } َتْجرِي ِمن َتحِْتَها األهنار { هذا فقوله 

  ُوِعَد» حال من العائد احملذوف يف  «َتْجرِي » فعلى هذا « : وقال أبو البقاء 
  .« وعدها مقدراً جريان أهنارها : أي 

ألن املثل ال جتري : وهذا خطأ عند البصريني ، قال » : قال « َتجْرِي » : أنه جعل اخلرب قوله : مث نقل عن الفراء 
صفة زيد أنه طيل : صفة فهو كقوله أن املثل هنا مبعىن ال: من حتته األهنار وإمنا هو من صفات املضاف إليه ، وشبهته 

  .مستأنفاً » َتْجرِي « وجيوز أن يكون 
  :وهذا الذي ذكره أبو البقاء نقل حننوه الزخمشري ، ونقل غريه عن الفراء يف اآلية تأويلني آخرين 

حتذف  صفة اجلنة أهنا جتري وهذا منه تفسري معىن ال إعراب ، وكيف: واألصل » أهنا « على حذف لظفه : أحدمها 
  .من غري دليل؟ » أهنا « 

يف لساهنم كثري ، ومنه » مِثلُ « اجلنة جتري من حتتها األهنار ، وزيادة : زائدة ، واألصل » مثلُ « أن لفظة : والثاين 
  .تقدم  وقد]  ١٣٧: البقرة [ } فَإِنْ آَمُنواْ بِِمثْلِ َمآ آَمْنُتْم بِهِ { ]  ١١: الشورى [ } لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء { 

» صفة زيد أمسر : كما تقول } َتجْرِي ِمن َتحِْتَها األهنار { اخلرب : وقال غريه ، أي غري سيبويه « : قال الزخمشري 
.  

خرباً عن الصفة ، وإمنا » أمسر « خرباً عن الصفة وال » جتْري : وهذا أيضاً ال يصح أن يكون « : قال أبو حيان 
  .« جرياهنا : ورفع الفعل ، والتقدير أن جتري ، أي » ن أ« على إسقاط » َتْجرِي « يتاول 

  .على حذف املضاف متثيالً ملا غاب مبان نشاهده « جنة « » مثلُ اجلنَِّة » : وقال الزجاج 
ال يصح ما قال الزجاج ال على معىن الصفة وال على معىن الشبه؛ ألن اجلنة اليت قدرها » : ورد عليه أبو علي قال 

  .« ] املماثلة [ ن الصفة ، وألن الشبه عبارة عن املماثلة بني املتماثلني وهوحدث واجلنة جثة فال تكون جثَّة وال تكو
النحل [ } َوِللَِّه املثل األعلى { : واجلمهور على أن املثل هنا مبعىن الصفة ، فلس هنا ضرب مثل ، فهو كقوله تعاىل 

  .الشبه : معناه : ال ، وأنكر أبو علي أن يكون مبعىن الصفة ، وق]  ٦٠: 
  .صفاهتا وقد تقدم خالف القراء فيه يف البقرة : ، أي « أْمثَالُ اجلنَِّة » وقرأ علي وابن مسعود 

  فصل



  :اعلم أنه تعاىل وصف اجلنة بصفات ثالث 
  .} َتجْرِي ِمن َتحِْتَها األهنار { : أوهلا 

  .هما خبالف جنات الدنيا ال ينقطع مثرها ونعي: أي } أُكُلَُها َدآِئمٌ { : وثانيها 

  .يف االستئناف التفسريي ، أو اخلربي ، أو احلالية ، وقد تقدم » جتري « : كقوله » أكلها دائم « و 
الَ { : ليس هناك حر وال برد وال مشس وال قمر وال ظله نظريه قوله تعاىل : ظلها ظليل ال يزول ، أي : وثالثها 

  .نعيم اجلنة يفىن : وهذا رد على اجلهمية حيث قالوا ]  ١٣: اإلنسان [ } َهرِيراً َيَرْونَ ِفيَها َشْمساً َوالَ َزْم
عاقبتهم ، يعىن اجلنة ، وعاقبة الكافرين : وملا وصف اجلنة هبذه الصفات الثالث ، بني أن تلك عقىب املتقني ، أي 

  .النار 
َيفَْرُحونَ بَِمآ أُنزِلَ { صلوات اهللا وسالمه عليه  يعىن القرآن وهم أصحاب حممد} والذين آتَْيَناُهمُ الكتاب { : قوله 
اجلماعات ، يعين الكفار الذين حتزبوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه : أي } َوِمَن األحزاب { من القرآن } إِلَْيَك 

  .هذا قول احلسن وقتادة } َمن يُنِكُر بَْعَضُه { وسلم من اليهود والنصارى 
  .ن كلّ القرآن األحزاب ينكرو: فإن قيل 
أن األحزاب ال ينكرون كل القرآن؛ ألنه ورد يف إثبات اهللا تعاىل وإثبات قدرته وعلمه وحكمه وقصص : فاجلواب 

  .األنبياء عليه الصالة والسالم وهم ال ينكرون هذه األشياء 
  :التوراة واإلجنيل ، وعلى هذه ففي اآلية قوالن : املراد بالكتاب : وقيل 
كعبد اهللا بن سالم وكعب وأصحاهبما ومن آمن } الذين ءاتيناهم الكتاب { : بن عباس رضي اهللا عنه قال ا: األول 

أربعو بنجران ومثانية باليمن ، واثنان وثالثون بأرض احلبشة ، فرحوا بالقرآن ، : من النصارى وهم مثانون رجالً 
  .ألهنم آمنوا به وصدقوه 

قرآن قليالً يف االبتداء فلما أسلم عبداهللا بن سالم وأصحابه ساءهم قلة وسبب فرحهم به أن ذكر الرمحن كان يف ال
واألحزاب بقية . ذكره يف القرآن مع كثرة ذكره يف التوراة فلما كرر اهللا ذكره يف القرآن فرحوا به فنزلت اآلية 

  .أهل الكتاب وسائر املشركني 
ن من أويت القرآن فإهنم يفرحون بالقرآن ، فإذا محلناه وهذا القول أول من األول؛ ألنه ال شبهة يف أ: قال القاضي 

  .على هذا الوجه ظهرت الفائدة 
إن الذين أوتوا القرآن يزداد فرحهم به ملا رأوا فيه من العلوم الكثرية والفوائد العظيمة ، وهلذا : وميكن أن يقال 

  .السبب حكى اهللا فرحهم به 
د أعطوا التوراة ، والنصارى اإلجنيل يفرحون مبا أنزل يف القرآن ، ألنه اليهو: أن الذي أتيناهم الكتاب : والثاين 

  .وهو قول جماهد } َمن ُينِكُر َبْعَضهُ { سائر الكفار } َوِمَن األحزاب { مصدق ملا معهم 
: أن جياب فيقال أي مجيع ما أنزل اهللا إليك وميكن } يَفَْرُحونَ بَِمآ أُنزِلَ إِلَْيَك { وهذا ال يصح لقوله : قال القاضي 

ما « ال يفيد العموم بدليل جواز إدخال لفظة الكل والبعض عليه ، ولو كانت كلمة } بَِمآ أُنزِلَ إِلَْيكَ { إن قوله : 
  .للعموم لكان إدخال لفظ الكل عليه تكراراً ، وإدخال لفظ البعض عليه نقصاً » 

قُلْ إِنََّمآ أُمِْرُت أَنْ { معرفة املبدأ واملعاد يف ألفاظ قليلة فقال  مث إنه تعاىل ملا بني هذا مجع كل ما حيتاج املرء إليه يف
  .وهذا كالم جامع لكل ماورد التكليف به ، وفيه فوائد } أَْعُبَد اهللا والا أُْشرَِك بِِه إِلَْيِه أَْدُعو َوإِلَْيِه َمآبِ 



اهللا تعاىل وذلك يدل على أنه ال تكليف وال أمر  إين ما أمرت إال بعبادة: للحصر ، ومعناه » إنََّما « كلمة : أوهلا 
  .وال هني إال بذلك 

  .أن العبادة غاية التعظيم ، وذلك يدل على أن املرء كلف بذلك : وثانيها 
أن عبادة اهللا ال متكن إال بعد معرفته وال سبيل إىل معرفته إال بالدليل وهذا يدل على أن املرء مكلٌف : وثالثها 

  .ل ، يف معرفة الصانع وصفاته وما جيب وجيوز ويستحيل عليه بالنظر واالستدال
  .أن عبادة اهللا واجبة ، وهي تبطل قول نفاة التكليف ويبطل القول باجلرب املخض : ورابعها 

وهذا يدل على نفي األضداد واألنداد بالكلية ويدخل فيه إبطال قول كل من } والا أُْشرَِك بِِه { قوله : وخامسها 
وداً سوى اهللا تعاىل من الشمس والقمر والكواكب األصنام واألوثان واألرواح ، وهو على ما يقوله أثبت معب

  .اجملوس أو النور والظلمة على ما تقوله الثنوية 
اهللا ] عبودية [ كلما وجب عليه اإلتيان هبذه العبادات جيب عليه الدعوة إىل : أي ) إليه أدعو ( قوله : وسادسها 

  .رة إىل احلشر والنشر والبعث والقيامة تعاىل وهو إشا
: وقيل . وأنا ال أشرك : وهي حتتمل الطقع ، أي » وال أْشرُِك « قرأ نافع يف رواية عنه برفع } والا أُشْرَِك { : قوله 

  .هي حال 
  .كاملثبت يف عدم مباشرة واو احلال » ال « وفيه نظر؛ ألن املنفي ب 

وكما يسرنا هؤالء للفرح وهؤالء إلنكار : الكاف يف حمل نصب ، أي } ماً َعَربِّياً وكذلك أَنزَلَْناُه ُحكْ{ : قوله 
  .» أنْزلَْناهُ « حال من مفعول » ُحكْماً « و } أَنَزلَْناهُ ُحكْماً { البعض كذلك 

اء عليهم كما أنزلنا الكمتب على األنبي: شبه إنزاله حكماً عربياً مبا أنزل على من تقدم من األنبياء أي : وقيل 
  .الصالة والسالم بلساهنم كذلك أنزلنا إليك القرآن 

نسب إىل العرب ، » عربياً « كما أنزلنا إليك الكتاب يا حممد فأنكره األحزاب كذلك أنزلنا احلكم والدين : وقيل 
للحكم  ألنه منزل بلغتهم فكذب به األحزاب ، وملا كان القرِآن مشتمالً على مجيع أنواع التكاليف وكان سبباً

  .جعل نفس احلكم مبالغة 
  فصل

  :دلت اآلية على حدوث القرآن من وجوه : قالت املعتزلة 
  .أنه تعاىل وصفه بكونه منزالً وذلك ال يليق إال باحملدث : األول 
  .وصفه بكونه عربياً ، والعريب هو الذي حصر بوضع العرب واصطالحهم وما كان كذلك كان حمدثاُ : والثاين 

  .أن اآلية دلت على أنه إمنا كان حكماً عربياً؛ ألن اهللا جعله كذلك واملوصوف هبذه الصفة حمدث  :والثالث 
  .أن كل هذه الوجوه دالة على أن املركب من احلروف واألصوات حمدث النزاع فيه : واجلواب 

، فتوعدوه اهللا على موافقتهم على  روي أن املشركني كانوا يدعونه إىل ملة آبائهم} َولَِئنِ اتبعت أَهَْواَءُهم { : قوله 
  .تلك املذاهب مثل أن يصلي إىل قبلتهم بعد ما حوله اهللا عنها 

  .اخلطاب مع النيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد أمته : قال ابن عباس رضي اهللا عنه 
ها ، وذلك يتضمن املراد منه حث الرسول عليه الصالة والسالم على القيام حبق الرسالة وحتذيره من خالف: وقيل 

  .حتذير مجيع املكلفني بطريق األوىل 



َيٍة إِلَّا بِإِذْنِ اللَِّه ِلكُلِّ أََجلٍ ِكَتابٌ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلًا ِمْن قَْبِلَك َوَجَعلَْنا لَُهْم أَزَْواًجا َوذُرِّيَّةً َوَما كَانَ ِلَرسُولٍ أَنْ َيأِْتَي بِآ
  ) ٣٩(اُء وَُيثْبُِت َوِعْنَدُه أُمُّ الِْكتَابِ َيْمُحو اللَُّه َما َيَش) ٣٨(

] إبطال [ اآلية اعمل أن القوم كانوا يذكرون أنواعاً من الشهبات يف } َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسالً مِّن قَْبِلَك { : قوله تعاىل 
  :النبوة 

وهذه الشبهة ]  ٧: الفرقان [ } ي األسواق َمالِ هذا الرسول َيأْكُلُ الطعام َوَيْمِشي ِف{ : قوهلم : فالشهبة األوىل 
  .ذكرها اهللا يف سورة أخرى 

{ : الرسول الذي يرسله اهللا تعاىل إىل اخللق ال بد أن يكون من جنس املالئكة كما قال : قوهلم : والشبهة الثانية 
  ] . ٧: احلجر [ } الئكة لَّْو َما َتأْتِيَنا بامل{ : وقالوا ]  ٨: األنعام [ } لوالا أُنزِلَ َعلَْيِه َملٌَك 

عابوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكثرة الزوجات ، وقالوا لو كان رسوالً من عند اهللا ملا اشتغل : الشهبة الثالثة 
َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسالً مِّن قَْبِلكَ { بالنسوة بل كان معرضاً عنهن مشتغالً بالنسك والزهد فأجاب اهللا عز وجل بقوله 

وهذا أيضاً يصلح أن يكون جواباً عن الشبهات املتقدمة فقد كان لسليمان صلوات } َجَعلَْنا لَُهْم أَزَْواجاً َوذُرِّيَّةً َو
  .اهللا وسالمه عليه ثالمثائة امرأة ممهرة وسبعمائة سرية ، ولداود صلوات اهللا وسالمه عليه مائة امرأة 

عند اهللا لكان أي شيء طلبناه منه من املعجزات أتى به ومل يتوقف ، لو كان رسوالً من : قوهلم : والشبهة الرابعة 
  .} َوَما كَانَ ِلَرسُولٍ أَن يَأِْتيَ بِآَيٍة إِالَّ بِإِذِْن اهللا { فأجاب اهللا تعاىل عنه بقوله 

ما تأخر وظهور النصرة له ولقومه ، فل[ أنه صلوات اهللا وسالمه عليه كان خيوفهم ينزول العذاب : الشبهة اخلامس 
يعىن نزول } ِلكُلِّ أََجلٍ ِكَتابٌ { : ذلك احتجوا بتأخره للطعن يف نبوته وصدقه ، فأجاب اهللا تعاىل عنه بقوله 

وظهور النصر والفتح لألولياء فقضى اهللا حبصوهلا يف أوقات معينة ولكل حادث وقت معني و ] العذاب على الكفار 
ذلك الوقت ال حيدث ذلك احلادث ، وتأخر تلك املواعيد ال يدل على كونه حضور : فقيل } ِلكُلِّ أََجلٍ ِكتَاٌب { 

  .كذاباً 
لو كان صادقاً يف دعوى الرسالة ملا نسخ األحكام اليت نص اهللا على ثبوهتا يف الشرائع : قالوا : الشبهة السادسة 

أحكام التوراة واإلجنيل ، فوجب املتقدمة ، كالتوارة واإلجنيل ، لكنه نسخها وحرفها كما يف القبلة ، ونسخ أكثر 
  .أن ال يكون نبياً حقاً 

ِلكُلِّ { : وميكن أيضاً أن يكون قوله } َيْمُحو اهللا َما َيَشآُء َويُثْبُِت َوِعنَدهُ أُمُّ الكتاب { فأجاب اهللا تعاىل عنه بقوله 
لق حيواناً عجيب اخللقة بديع الفطرة من كاملقدمة لتقرير هذا اجلةاب ، وذلك ِألنا نشاهد أنه تعاىل خي} أََجلٍ ِكَتابٌ 

قطرة من النطفة ، مث يبقيه مدة خمصوصة ، مث مييته ويفرق أجزاءه وأبعاضه ، فلما مل ميتنع أن حييي أوالً مث مييت ثانياً 
  .ما ذكرنا } ِلكُلِّ أََجلٍ ِكتَاٌب { ، فكيف ميتنع أن يشرع احلكم يف بعض األوقات؟ فكان املراد من قوله 

أنه يوجد تارة ويعدم : أي } َيْمُحو اهللا َما َيَشآُء َويُثْبُِت َوِعنَدهُ أُمُّ الكتاب { إنه تعاىل ملا قرر تلك املقدمة قال مث 
أخرى ، وحييي تارة ومييت أخرى ، ويغين تارة ويفقر أخرى ، فكذلك ال يبعد أن يشرع احلكم تارة مث ينسخه 

  .د أهل السنة ، أو حبسب رعاية املصاحل عند املعتزلة أخرى حبسب ما تقضيه املشيئة اإلهلية عن

لكل حادث وقت معني قضي اهللا حصوله فيه : لكل شيء وقت مقدر وقيل : أي } ِلكُلِّ أََجلٍ ِكتَاٌب { قوله 
  .كاحلياة واملوت والغىن والفقر والسعادة والشقاوة ، وال يتغري البتة عن ذلك الوقت 

لكل تاب وقت يعمل به ، : لكل كتاب أجل ينزل فيه ، أي : فيه تقدمي وتأخري ، أي : هذا من املقلوب أي : وقيل 



  .فوقت العمل بالتوراة قد انقضى ، ووقت العمل بالقرآن قد أتى وحضر 
  :عند املالئكة ، فلإلنسان أحوال } ِلكُلِّ أََجلٍ ِكَتابٌ { : وقيل 

، وكذلك القول يف مجيع األحوال من اإلميان والكفر السعادة  أوهلا نظفة مث علقة مث مضغة يصري شاباً مث يصري شيخاً
  .والشقاوة واحلسن والقبح 

لكل وقت مشتمل على مصلحة خفية ومنفعة ال يعملها إال اهللا عز وجل فإذا جاء ذلك الوقت حدث : وقيل 
  .احلادث ، وال جيوز حدوثه يف غريه 

  .وهذه اآلية صرحية من أن الكل بقضاء اهللا وقدره 
والباقون » أثَْبتَ « خمففاً من » وُيثْبُِت « : قرأ ابن كثري وأبو عمرو وعاصم } َيْمُحو اهللا َما َيَشآُء وَُيثْبُِت { : وله ق

بالتشديد والتضعيف ، واهلمزة للتعدية وال يصح أن يكون التضعيف للتكثري ، إذ من شرطه أن متعدياً قبل ذلك ، 
َمَحاُه يَْمُحوُه َمْحواً ، إذا : ذهاب أثر الكتابة ، يقال : ويثبت ما يشاء واحملو  :حمذوف ، أي » ُيثْبُِت « ومفعول 

  .أذهب أثره 
ويثبته إال أنه استغىن بتعدية الفعل األول عن تعدية الفعل الثاين ، وهو كقوله عز : قال النحويون » وُيثْبِتُ « : قوله 

  ] . ٣٥: ب األحزا[ } واحلافظني فُُروجَُهْم واحلافظات { وجل 
  فصل

ما يشاء منها فال » وُيثْبُِت « من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله » ميحو اهللا مايشاء « قال سعيد بن جبري وقتادة 
  .ينسخه 

  .الرزق واألجل والسعادة والشقاوة } يَْمُحو اهللا َما َيَشآُء َوُيثْبُِت { : وقال ابن عباس رضي اهللا عنه 
ميحو السعادة والشقاوة وميحو الرزق واألجل ويثبت ما « : د رضي اهللا عنهما أهنما قاال وعن ابن عمر وابن مسعو

  .يشاء 
اللهم إن كنت كتبيت يف أهل السعادة » : أنه كان يطف بالبيت وهو بيكي يقول : وروي عن عمر رضي اهللا عنه 

ين يف أهل السعادة واملغفرة ، فإنك متحو فأثبتين فيها ، وإن كانت كتبتين يف أهل الشقاوة فاحمين منها بفضلك وأثبت
  .« ما تشائ وتثبت وعندك أم الكتاب 

أن الرجل قد يكون بقي له من عمره ثالثون سنة ، فيقطع رمحه فريد إىل : ومثله عن ابن مسعود ويف بعض اآلثار 
  .ثالثة أيام ، والرجل قد بقي له من عمره ثالثة أيام فيصل رمحه فريد إىل ثالثني سنة 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم : وي عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أنه قال ر

ينْزِلُ اُهللا سبحانه وتعاىل يف آخر ثالث َساعاِت يبقني من اللَّيل فنظر يف الساعة االوىل منهنَّ يف أم الكتاب الذي ال « 
  .» نظر فيه أحد غريه فيمحو ما يشاء ويثبت 

يع أعمال بين آدم وأقواهلم فيمحوا اهللا من دويان احلفظة ماليس فيه ثواب وال عقاب ، احلفظة يكتبون مج: وقيل 
خرجت ، وحنوها من الكالم هو صادق فيه ، ويثبت ما فيه ثواب وعقاب ، . دخلت . شربت . أكلت : كقوله 

اِدرُ َصِغَريةً َوالَ كَبَِريةً إِالَّ الَ ُيَغ{ قاله الضحاك والكليب ورواه أبو بكر األصم ألن اهللا تعاىل قال يف وصف الكتاب 
  ] . ٤٩: الكهف [ } أَْحَصاَها 

  ] . ٧٨: الزلزلة [ } فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيراً َيَرُه َوَمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ َشّراً َيَرُه { : وقال تعاىل 
بانكم خصصتم : ة ، وميكمن أن جياب عن هذا بأنه ال يغادر من الذنوب صغري وال كبري: فأجاب القاضي عنه 



الكبرية والصغرية بالذنوب مبجرد اصطالحكم ، وأمام يف أصل اللغة فالصغرية والكبرية تتناول كل فعل وعرضٍ ، 
  .ألنه إن كان حقرياً فهو صغري وإن ك ان غري ذلك فهو كبري ، وعلى هذا يتناول املباحات 

هو الرجل يعمل بطاعة اهللا مث يعود ملعصية اهللا فيموت على ضالله ، « : نهما وقال عطية عن ابن عباس رضي اهللا ع
  .» فهو الذي ميحو اوالذي يثبت هو الرجل يعمل بطاعة اهللا فيموت يف طاعته فهو الذي يثبت 

  .من جاء أجله يذهب به ويثبت من مل جيىء أجله إىل أجله : أي } يَْمُحو اهللا َما َيَشآُء { : وقال احلسن 
  .من ذنوب العباد ويغفرها وثبت ما يشاء فال يغفرها : ميحو اهللا ما يشاء : وعن سعيد بن جبري رضي اهللا عنه 

فأولئك يَُبدِّلُ اهللا { ما يشاء من الذنوب بالتوبة ، ويثبت بدل الذنوب حسنات ، كما قال اهللا تعاىل : وقال عكرمة 
  .يل غري ذلك وق]  ٧٠: الفرقان [ } َسيِّئَاِتهِمْ َحسََناٍت 

أصل الشيء ، : أصل الكتاب وهو اللوح احملفوظ الذي اليبدل وال يغري ، واألم : أي } َوِعنَدُه أُمُّ الكتاب { قوله 
والعرب تسمي كل ما جيري جمرى األصل للشيء أمَّا له ، ومنه أم الرأس للدماغ ، وأم القرى ملكة ، وكد مدينة 

  .فهي أّم ملا حوهلا من القرى 
كتاب مسي أم الكتاب ميحو ما يشاء منه ويثبت وأم الكتاب ال : مها كتابان : ابن عباس يف رواية عكرمة قال 

  .يغريمنه شيء ، وعلى هذا فالكتاب الذي ميحو منه ويثبت هو الكتاب الذي تكتبه املالئكة على اخللق 
مخسمائة عام من درة بيضاء له دفتان من إن هللا لوحاً حمفوظاً مسرية : وعن عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهم قال 

وسأل ابن عباس كعباً [ } َوِعنَدُه أُمُّ الكتاب { ياقوت ، هللا فيه كل ثوم ثالمثائة وستون حلظة ميحوا ما يشاء ويثبت 
  .» علم اهللا ما خلقه ما هو خالقه إىل كيوم القيامة « : فقال ] عن أم الكتاب 

  ) ٤٠(ِذي َنِعدُُهْم أَْو َنَتَوفَّيَنََّك فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبلَاغُ َوَعلَْيَنا الِْحَساُب َوإِنْ َما ُنرَِينََّك بَْعَض الَّ

فَإِنََّما َعلَْيَك { قبل ذلك } أَوْ َنَتَوفَّيَنََّك { من العذاب قبل وفاتك } َوإِن مَّا نُرَِينَّكَ َبْعَض الذي َنِعدُُهْم { : قوله 
  .واجلزاء يوم القيامة } َوَعلَْيَنا احلساب {  ليس عليك إال ذلك} البالغ 

والذي تقدم شرطان ، ألن املعطوف على « : قال أبو حيان . جواب للشرط قبله } فَإِنََّما َعلَْيَك البالغ { : قوله 
وإما نرينك : الشرط شرط ، فأما كونه جواباً للشرط األول فلس بظاهر؛ ألنه ال يترتب عليه ، إذ يصري املعىن 

فكذلك ألنه } أَوْ َنَتَوفََّينَّكَ { وأما كونه جواباً للشرط الثاين وهو } َوَعلَْيَنا احلساب { عض ما نعدهم من العذاب ب
إمنا نتوفينك فإمنا عليك البالغ وال يترتب جواب التبليغ عليه وعلى وفاته صلى اهللا عليه وسلم ألن : يصري التقدير 

تاج إىل تأويل ، وهو أن يقدر لكل شرط ما يناسب أن يكون جزاء مترتباً عليه فيح] عند الوفاة [ التكليف ينقطع 
وإما نرينك بعض الذي نعدهم به من العذاب فذلك شافيك من أعدائك أو نتوفينك قبل حلوله هبم ، : ، والتقدير 

  .» فال لوم عليك وال عتب 

َوقَْد َمكََر ) ٤١(طَْراِفَها َواللَُّه َيْحكُُم لَا ُمَعقَِّب ِلُحكِْمِه َوُهَو َسرِيعُ الِْحسَابِ أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّا َنأِْتي الْأَْرَض َننْقُُصَها ِمْن أَ
لَِّذينَ َوَيقُولُ ا) ٤٢(َبى الدَّارِ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَِللَِّه الَْمكُْر َجِميًعا َيْعلَُم َما َتكِْسُب كُلُّ نَفْسٍ َوَسَيْعلَمُ الْكُفَّارُ ِلَمْن ُعقْ

  ) ٤٣(كَفَُروا لَْسَت ُمْرَسلًا قُلْ كَفَى بِاللَِّه شَهِيًدا َبيْنِي َوبَْيَنكُْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعلُْم الِْكَتابِ 

  .اآلية } أََولَْم َيَرْواْ أَنَّا نَأِْتي األرض َننقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَها { : قوله تعاىل 
ليه بأن يريد بعض ما وعده أو يتوفاه قبل ذلك ، بني ههنا أن آثار حصول ملا وعد رسول اهللا صلوات اهللا وسالمه ع



يعين أن أهل مكة الذي يسألون حممداً عليه الصالة } أََولَْم َيرَْواْ { تلك املواعيد وعالماهتا قد ظهرت ، فقال 
فتشح ديار الشرك فإن ما : على أن املراد  أكثر املفسرين} أَنَّا َنأِْتي األرض َننقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَها { والسالم اآليات 

زاد من دار اإلسالم قد نقص من دار الشرك؛ ألن املسلمني يستولون على أطراف مكة ويأخذوهنا من الكفرة قهراً 
وجرباً ، فانتقاض أحوال الكفرة وازدياد قوة املسلمني من أقوى العالمات على أن اهللا تبارك وتعاىل ينجز وعده فال 

 ٤٤: األنبياء [ } أَفَالَ َيَرْونَ أَنَّا نَأِْتي األرض َننقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَهآ أَفَُهُم الغالبون { : هبذا ونظريه قوله تعاىل يعتربون 
  ] . ٥٣: فصلت [ } َسنُرِيهِْم آيَاِتَنا ِفي اآلفاق ويف أَنفُسِهِْم { : وقوله تعاىل ] 

ا أنا نأيت األرض فنخرهبا ، وهنلك أهلها ، أفال ختافون أن يفعل بكم أو مل يرو: هو خراب األرض ، أي : وقال قوم 
ننقصها من أطرافها ، املراد موت كربائها وأشرافها وعلمائها : ذلك؟ وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أيضاً 

الوجه األول ، وهذا القول وإن احتمله اللفظ إال أن الالئق هبذا املوضع هو « : قال الواحدي . وذهاب الصلحاء 
أنا حندث يف الدنيا من االختالفات } أََولَْم َيَرْواْ { هذا الوجه أيضاً ال يليق هبذا املوضع؛ ألن قوله : وميكن أن يقال 

خراب بعد عمارة ، وموت بعد حياة ، وذل بعد عز ، ونقص بعد كمال ، وإذا كانت هذه التغريات مشاهدة 
لب األمر على هؤالء الكفرة ويصريهم ذليلني بعد عزهم ومقهورين بعد قهرهم حمسوسة فما الذي يؤمنهم أن اهللا يق

  .» ، فناسب هذا الكالم ماقبله 
  .أو من مفعوله « نَأِتي » حال إما من فاعل « َنْنقُصَها : قوله 

  .بالتضعيف ، عداه بالتضعيف « ُنَنقِّصها » وقرأ الضحاك 
الكامل : [ هو الذي يكّر على الشيء فيبطله ، قال لبيد : واملعقب . الزمة مجلة حالية ، وهي « ال ُمَعقَِّب » : قوله 

[  
  طَلُب املُعقِّبِ َحقَُّه املظْلُوُم. ...  ٣١٨٨
هو الذي يعقبه بالرد واإلبطال ومنه قيل لصاحب احلق معقب؛ ألنه : واملعقب . واهللا حيكم ال رادَّ حلكمه : واملعىن 

َوُهوَ { واهللا حيكم نافذاً حكمه خالياً عن املدافع واملعارض واملنازع : أنه قيل يعقب غرميه باالقتضاء والطلب ك
  .االنتقام : قال بان عباس رضي اهللا عنه } َسرِيُع احلساب 

إيصال املكروه إىل اإلنسان من حيث ال : يعين من قبل مشركي مكمة واملكر } َوقَْد َمكََر الذين ِمن قَْبِلهِْم { : قوله 
  .عند اهللا جزاء مكرهم : أي } ِللَِّه املكر َجِميعاً فَ{ يشعر 

يعين أن مكر مجعي املاكرين حاصل بتخليقه وإرادته ألنه تعاىل هو اخلالق جلميع العباد : قال الواحدي رمحه اهللا 
كرهم ، فكأنه واملكر ال يضح إال بإذنه ، وال يؤثر إال بتقديره وفيه تسلية للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأمانٌ هلن من م

  .إذا كان حدوث املكر من اهللا وتأثريه يف املأمور به من اهللا تعاىل وجب أن ال يكون اخلوف إال من اهللا : قيل 

أن اكتساب العباد معلوم هللا تعاىل وخالف املعلوم ممتنع : ، أي } َيْعلَُم َما َتكِْسُب كُلُّ نَفْسٍ { مث قال جل ذكره 
  . قدرة للعبد على الفعل والترك ، فكان الكل من اهللا تعاىل الوقوع ، وإذا كان كذلك فال

دليل على قولنا ، ألن } َيْعلَُم َما َتكِْسُب كُلُّ َنفْسٍ { اآلية األوىل إن دلت على قلوكم ، فقوله : قالت املعتزلة 
تعاىل مل تكن اهللا ] خبلق [ الكسب هو الفعل املشتمل على دفع مضرة أو جلب منفعة ، ولو كان حدوث الفعل 

  .لقدرة العبد فيه أثر ، فوجب أن ال يكون للعبد فيه كسب 
  .أن مجيع القدرة مع الداعي مستلزم للفعل وعلى هذا التقدير فالكسب حاصل للعبد : واجلواب 

ع تكسري مج» الكُفَّار « قرأ ابن عامر والكوفيون } َوَسَيْعلَُم الكفار { مث إنه تعاىل أكد ذلك التهديد فقال جل ذكره 



  .باإلفراد ذهاباً إىل اجلنس » الكَاِفُر « : والباقون 
  .مجع سالمة » الكَاِفُرونَ « وقرأ عبداهللا 

  .» الكَّفاُر والكَافُرون والذين كفُروا ، والكَاِفُر : قرىء « : قال الزخمشري 
  ] . ٢: العصر [ } ى ُخْسرٍ إِنَّ اإلنسان لَِف{ : اجلنس ، كقوله تعاىل : واملراد بالكافر : قال املفسرون 

وقال ابن عباس رضي « يريد املستهزئني وهم مخسة ، واملقتسمني وهم مثانية وعشرون : وقال عطاء رمحه اهللا تعاىل 
  .يريد أبا جهل ، واألول هو الصواب : اهللا عنهما 

هنم أنكروا كونه رسوالً من عند اهللا احتج اآلية ملا حكى عن القوم أ} َوَيقُولُ الذين كَفَُرواْ لَْسَت مُْرَسالً { : قوله 
  :عليهم بأمرين 

شهادة اهللا تعاىل على نبوته ، واملراد من تلك الشهادة تعاىل أظهر املعجزات على صدقه يف ادعاء الرسالة ، : االول 
بكونه وهذا أعظم مراتب الشهادة ألن الشهادة قول يفيد غلبة الظن ، وإظهار املعجزة فعل خمصوص يوجب القطع 

  .رسوالً من عند اهللا ، فكان إظهار املعجزة أعظم مراتب الشهادة 
  :وهي موصولة ، ويف حملها أوجه « َمْن » العامة على فتح ميم } َوَمْن ِعنَدُه ِعلُْم الكتاب { قوله : والثاين 
  .تابِ كعبد اهللا بن سالم وحنوه باهللا ومبْن ِعنْدُه علُم الك: أهنا جمرورة احملل نسقاً على لفظ اجلاللة ، أي : أحدها 
  .أهنا يف حمل رفع عطفاً على حمل اجلاللة ، إذ هي فاعلة ، والباء مزيدة فيها : والثاين 

ِعنَدُه ِعلُْم { ومن عنده علم الكتاب أعدل وأمضى قوالً ، و : أن يكون مبتدأ وخربه حمذوف ، أي : والثالث 
  .فاعل به ، واختاره الزخمشري وتقدم تقريره « ُم ِعلْ» جيوز أن يكون الظرف صلة و } الكتاب 

  .» َمْن « وأن يكون مبتدأ ، وما قبله اخلرب ، واجلملة صلة ل 
  .ابن سالم ، أو جربيل عليه الصالة والسالم : واملراد مبن عنده علم الكتاب 

  .» يعطف الصفات  ويعترض هذا القول بأن فيه عطف الصفة على املوصوف وال جيوز وإمنا« : قال ابن عطية 
ال يوصف هبا وال يغريها من املوصوالت إال ما استثين ، وبأن عطف الصفات » َمْن « بأن : فاعترض أبو حيان عليه 

  .بعضها على بعض ال جيوز إال بشرط االختالف 
  .منا عىن ابن عطية الوصف املعنوي ال الصناعي ، أما شرط االختالف فمعلوم : قال شهاب الدين 

ّيب وعلي وابن عباس وعكرمة وعبدالرمحن بن أيب بكرة والضحاك وابن أيب إسحاق وجماهد رضوان اهللا عليهم وقرأ أ
جمرور هبا ، وهذا اجلار خرب » عنده « حرف جر ، و » من « جعلوا } َوَمْن ِعنَدُه ِعلُْم الكتاب { يف خلق كثري 

  .ومن عند اهللا حصل علم الكتاب : ة أي مْنط البتداء الغاي« مبتدأ مؤخر ، و » ِعلُْم « مقدم ، و 
مبنياً « ُعِلَم » جارة ، و « من » حيعلون } َوَمْن ِعنَدُه ِعلُْم الكتاب { وقرأ علي أيضاً واحلسن وابن السميفع 

على هذه « عِْنده » والضمري يف « ُعلِّمِ » وقرىء كذلك؛ إال أنه بتشديد . رفع هبن « الِكتاُب » للمعفول و 
  .هللا تعاىل فقط  القراءات

  ] .« باِهللا » [ عطفاًت على « َمْن » بأعادة الباء الداخلة على « وبَِمن » : وقرىء أيضاً 
  فصل

. شهادة مؤمين أهل الكتاب ، كعبد اهللا بن سالم وسلمان الفارسي ومتيم الداري : على هذه القراءة األوىل املراد 
وكيف : أهو عبد اهللا بن سالم؟ ، فقال } ْن ِعنَدُه ِعلُْم الكتاب َوَم{ : قلت لسعيد بن جبري : وقال أبو البشر 

  .يكون عبداهللا بن سالم وهذه السورة مكية ، وهو ممن آمنوا باملدينة بعد اهلجرة؟ 



  .بأن هذه السورة وإن كانت مكية إال إن هذه اآلية مدنية : وأجيب 
  .ني مع كوهنما غري معصومني ال جيوز بأن إثبات النبوة بقول الواحد واالثن: ويعترض هذا أيضاً 

  .هو اهللا سبحانه وتعاىل } َوَمْن ِعنَدُه ِعلُْم الكتاب { وقال احلسن وجماهد وسعيد بن جبري والزجاج 
  .ومن عنده علم القرآن : أي } َوَمْن ِعنَدُه ِعلُْم الكتاب { : وقال األصم 

نه ال حيصل العلم بكونه معجزاً إال ملن علم ما فيه من أن الكتاب الذي جئتكم به معجز قاهر ، إال أ: واملعىن 
الفصاحة والبالغة واشتماله على الغيوب وعلى العلوم الكثرية فمن عرف هذا الكتاب من هذا الوجه دل على 

  .كونه معجزاً 
عاملاً هبذين  الذي حصل عنده علم التوارة واإلجنيل يعين كل من كان: أي } َوَمْن ِعنَدُه ِعلُْم الكتاب { : وقيل 

الكتابني علم اشتماهلما على البشارة مبقدم حممد صلوات اهللا وسالمه عليه فإذا انصف ذلك العامل ومل يكذبه كان 
  .ذلك شاهداً على أن حممداً رسول حق من عند اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه 

وإحسانه وتعليمه ، واملراد العلم الذي هو أن أحداً ال يعلم الكتاب إال من فضل : أي : وأما معىن القراءة الثانية 
  .ضل اجلهل 

أنه تعاىل ملا أمر نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن حيتج عليهم بشهادة اهللا : وأما القراءة على مامل يسم فاعله ، فاملعىن 
القرآن معجزاً على نبوته ، وكان ال معىن لشهادة اهللا على نبوته إال إظهار القرآن على وفق دعواه ، وال يعلم كون 
أن الوقوف : إال بعد اإلحاطة مبعاين القرآن وأسراره ، بني اهللا تعاىل أن هذا العلم ال حيصل إال من عند اهللا ، واملعىن 

  .على كون القرآن معجزاً ال حيصل إال ملن شرفه اهللا من عباده بأن يعلمه علم القرآن 
َمْن قََرأ سُورةَ الرَّعدِ « ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق: روى ابن عباس عن أيب بن كعب رضي اهللا عنهم قال 

ياَمِة ِمَن أْعطَي ِمَن األْجرِ َعْشر َحسنَاٍت بِوْزِن كُلِّ َسحابٍ َمَضى وكُلِّ َسحابِ يكُونُ إىل َيْومِ الِقياَمِة ، وكَانَ َيْوَم الِق
  .» ُهَو املَِلُك احلقُّ املُبُِني  املُوِفَني بِعْهِد اِهللا عزَّ وجلَّ سُبَحانهُ ال إلهَ إالَّ

اللَِّه الَِّذي لَهُ ) ١(زِيزِ الَْحمِيِد الر ِكتَاٌب أَْنزَلَْناُه إِلَْيَك لُِتْخرِجَ النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ بِإِذِْن َربِّهِْم إِلَى ِصَراطِ الَْع
الَِّذيَن َيسَْتِحبُّونَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا َعلَى الْآِخَرةِ ) ٢(لِلْكَاِفرِيَن ِمْن َعذَابٍ َشِديٍد َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ وََوْيلٌ 

  ) ٣(َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا أُولَِئَك ِفي َضلَالٍ َبِعيٍد 

إنَّها مبتدأ ، : إن قلنا : » الر « على أنَّه خرب ل » كِتاٌب « رتفع جيوز أن ي} الر ِكتَاٌب أَنَزلْنَاُه إِلَْيكَ { : قوله تعاىل 
هذا ، وأن يرتفع باالبتداء خربه اجلملة بعده ، وجاز : واجلملة بعد صفة ، وجيوز أن يكون خرب مبتدأ مضمر ، أي 

  .بني الكتب السماوية كتاب يعين عظيماً من : كتماب ، أي : االبتجاء بالنكرة؛ ألنَّها موصوفة تقديراً ، تقديره 
  .النَّازلُ ، واملنزلُ ال يكون قدمياً : قالت املعتزلة 

  .أنَّ املوصوف باملنزل هو هذه احلروف وهي حمدثةٌ : واجلواب 
بفتح الياِء وضمِّ الراء ، من َخَرجَ ) لَيخُْرَج الناس ( وقرىء . » أْنَزلناُه « متعلق ب } لُِتخْرَِج الناس { : قوله 
  .رفعاً على الفاعليَّة » النَّاُس « .  َيْخُرُج

الم الغرض واحلكمة ، تدلُّ على أنه تعاىل إمنا أنزل هذا الكتاب هلذا الغرض ، » لُِتْخرِجَ « الالَّم يف : قالت املعتزلة 
  .فدل على أنَّ أقوال اهللا تعاىل وأفعاله معللة برعاية املصاحل 



فهذا إنَّما يفعله إذا كان عاجزاً عن حتصيل ذلك املقصود إالَّ هبذه  بأن من فعل فعالً ألجل شيٍء أخر ،: وأجيب 
الواسطة ، وذلك حمالٌ يف حقِّ اهللا تعاىل ، وإذا ثبت بالدَّليل منع تعليل أفعال اهللا تعاىل وأحكامه بالعلل؛ ثبت أنَّ كل 

  .ظاهر أشعر به فهو مؤول على معىن آخر 
  فصل

  .إىل ُنورِ اإلميان ] الظَّالل [ لتدعوهم من ظلمات : أي } ِمَن الظلمات { : قوله تعاىل 
  :هذه اآلية تبطل القول باجلرب من جهات : قال القاضي رمحه اهللا 

  .أنَّه تعاىل لو خلق الكفر يف الكافر ، فكيف يصحُّ إخراجه منه الكتاب : أحدها 
ُسول عليه الصالة والسالم فإن كان خالق الكفر أنَّه تعاىل أضاف اإلخراج من الظُّلمات إىل النور إىل الرَّ: وثانيها 

إنَّك تقول : هو اهللا تعاىل فكيف يصحُّ من الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه إخراجهم منه ، وكان للكافر أن يقول 
  .إن اهللا خلق الكفر فينا فكيف يصحُّ منك أن خترجنا؟ : 

إنه كان اهللا سيخلقه فينا مل : قبل ال واقع فلهم أن يقولوا أنا أخرجكم من الظُّلماتِ اليت هي كفر مست: فإن قال هلم 
  .يصح ذلك اإلخراج ، وإن مل خيلقه اهللا فنحن خارجون منه بال إخراج 

أنه صلواُت اهللا وسالمه عليه إنَّما خيرجهم من الكفر بالكتاب بأن يتلوه عليه ليتدبروهن؛ ولينظروا فيه : وثالثها 
ل كونه تعاىل علماً قادراً حكيماً ، ويعلموا بكون القرآن معجزة صدق الرسول صلوات فيعلموا بالنَّظر ، واالستدال

اهللا وسالمه عليه فحينئذ يقبلوا منه كلَّ ما جاءهم من الشَّرائع ، وذلك إنَّما يكون إذا كان الفعل ويقع باختيارهم ، 
  .ويصحُّ منهم أن يقدموا عليه ويتصرَّفوا فيه 

  .الفعل الصادر من العبد : يقال أن : واجلواب عن الكل 

  .إمَّا أن يصدر عنه حال استواء الدَّاعي إىل الفعل والترك 
  .أو حال رجحان أحد الطرفني على اآلخر 

واألول باطل؛ ألنَّ صدور الفعل يقتضي رجحان جانب الوجوِد على جانب العدم وحصول الرُّجحان حال حصول 
نَّه ميتنع صدور الفعل عنه أالَّ بعد حصول الرجحان ، فإن كان ذلك الرجان االستواء حمال ، والثاين عني قولنا؛ أل

  .منه عاد السؤال ، وإن مل يكون منه بل من اهللا ، فحينئذ يكون املؤثر األول هو اهللا تعاىل وهو املطلوب 
يتعلق مبحذوف على أنَّه حالٌ  بتيسريه وتسهيله ، وجيوز أن: جيوز أن يتعلق باإلخراج ، أي } بِإِذِْن َربِّهِْم { : قوله 

  .مأذوناً لك : أي » ُيخْرُِج « : من فال 
أنَّ الرسول صلوات اهللا وسالمه : معناه } بِإِذِْن َربِّهِْم { : وهذا يدلُّ على أنَّ فعل العبد خملوق هللا تعاىل ، فإنَّ قوله 

  .تعاىل عليه ال ميكنه إخراج النَّاس من الظلمات إىل النُّور إال بإذن اهللا 
إما األمر وإما العلم وإما املشيئة واخللق ، ومحل اإلذن على األمر حمالٌ ، ألنَّ اإلخراج من : واملراد هبذا اإلذن 

اجلهلِ إىل العلم ال يتوقف على األمر فإنَُّه سواء حصل األمر أم مل حيصل ، فإنَّ اجلهل متميٌز على العلم ، والباطل 
  .متيمٌز عن احلّق 

محل اإلذن على العلم حمال؛ ألنَّ العلم يتبع املعومل على ماهو عليه فالعلُم باخلروج من الظُّلمات إىل النُّور : وأيضاً 
إن حصول ذلك اخلروج تابع للعلم حبصول ذلك اخلروج ، وملا بطل : تابع لذلك اخلروج ، وال ميتنع أن يقال 

، والتخليق ، وذلك يدلُّ على أن الرسول صلوات اهللا املشيئة : هذان القسمان مل ببق إال أن املراد من اإلذن 
  .وسالمه عليه ال ميكنه إخراج النَّاس من الظللمات إىل النُّور إالَّ مبشيئة اهللا تعاىل 



  .ِلَم ال جيوز أن يكون املراد من اإلذن اإللطاف؟ : فإن قيل 
  .لفظ اإلذن جممل ، وحنن نفصل القول فيه : فاجلواب 

باإلذن إمَّا أن يكون أمراً يقتضي رجحان جانب الوجود على جانب العدم ، أو ال يقتضي ذلك ، فإنَّ املراد : فنقول 
إنه إنَّما حصل بسببه ، وألجله فبقي األول ، وهو أنَّ املراد من : كان الثاين مل يكن له فيه أثر ألبتة ، وامتنع أن يقال 

ب العدم ، ومىت حص الرجحان فيه حصل الوجود وال اإلذن معىن يقتضي رجحان ترجيح جانب الوجود على جان
  .معىن لذلك إال الداعية املوجبة وهو قولنا 

  فصل
دلّت اآلية على أنَّ طرق الكفر ، والضالالت كثرية ، وأنَّ طريق احلّق ليس إالَّ واحداً؛ ألنَّ اهللا تعاىل عرب عن اجلهلِ 

  .ان واهلداية بالنُّور وهو لفظ مفرٌد ، والكفر بالظلمات ، وهي صيغة مجع ، وعبَّر عن اإلمي
  :فيه وجهان } إىل ِصَراطِ { : قوله 

بإعادة العامل ، وال يضر الفصل باجلاّر؛ ألنه من معموالت العامل يف » إىل النُّورِ « أنه بدلٌ من قوله : أحدمها 
  .املبدل منه 

، واملراد » إىل صَِراِط « : إىل أيِّ نورٍ؟ فقيل : يل أنه متعلق مبحذوف على أنَّه جواب سؤال مقدَّر ، كأنه ق: والثاين 
  .املستحق للحمد » احلَمِيِد « الّدين والعزيز هو الغالب و : بالصِّراط 

وقد قكر العزيز على ذلك احلميِد؛ ألنَّ أول العلم باهللا العلم بكونه تعاىل قادراً ، مثَّ بعد ذلك يعلم كونه عاملاً ، مثَّ 
الَعزيز « ه غنيا عن مجيع احلاجات والعزيز هو القادر ، واحلميُد هو العامل الغّين؛ فلذلك قّدم ذكر بعد ذلك يعلم كون

  .» احلَميد « على ذكر » 
قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر برفع اجلاللة والباقون باجلر ورواها األصمعي ، وكان يعقوب } اهللا الذي { : قوله 

  .إذا وصل خفض 
  :وجهني  وأما الرفع فعلى

اهللا الذي له ما يف السموات ، وما يف األرض العزيز : أنه مبتدأ خربه املوصول بعده ، أو حمذوف ، تقديره : أحدمها 
  .احلميد ، حذف لداللة ما تقدَّم 

، واحلويف ، هو اهللا ، وذلك على املدح ، وأمَّا اجلّر فعلى البدلِ عند أيب البقاِء : أنَّه خرب ملبتدأ مضمر ، أي : والثاين 
  .» ألنه جرى جمرى األمساء لغلبته على املعبود حبّق ، كالنَّجم للثُّريَّا « : وابن عطيَّة والبيان عند الزخمشري قال 

  .» مث فعل فيه ما تقدم أول الكتاب « اإلله » وهذا التعليل ال يتمُّ إالَّ أن يكون أصله « : قال أبو حيان 
  :وهو قليل ، وللعرب فيه وجهان » فة على موصوف إالَّ حيث مسع ال تقّدم ص« : وقال ابن عصفور 

  :أن تتقدم الصفة حباهلا ، وفيه إعرابان للنحويني : أحدمها 
  .أن يعرب صفة متقدمة : أحدمها 
  .أن جيعل املوصوف بدالً من صفته : والثاين 
. صفة متقدمة » الَعزيزِ احلَميِد « رب من األولني أن تضيف الصفة إىل املوصوف ، فعلى هذا جيوز أن يع: والثاين 

  ]البسيط : [ ومن جميء تقدمي الصفة قوله 
  ُركَْبانُ مكَّة َبْيَن الفْيلِ والسََّعِد... واملُؤِمنِ الَعائذَاِت الطَّْير َيْمسحَُها  ٣١٨٩

  ]الرجز : [ وقل اآلخر 



  .لعائذات ، وبالعمر الطويل الطري ا: يريد ... وبِالطَّوِيلِ الُعْمرِ ُعْمراً حَْيدَار  ٣١٩٠
وهذا فيما مل يكن املوصوف نكرة ، أمَّا إذا كان نكرة فتنصب تكل الصفة على « : قال شهاُب الدِّين رمحه اهللا 

  .» احلال 
اسم علم لذاته املخصوصة وإذا كان كذلك ، فإذا أردنا أن نذكر الصفات ذكرنا أوالً » اُهللا « : قال ابن اخلطيب 

[ } ُهَو اهللا الذي الَ إله إِالَّ ُهَو َعاِلُم الغيب والشهادة ُهَو الرمحن الرحيم { : ، مث وصفناه كقوله »  اُهللا« : قولنا 
» اَهللا « هو الرمحن الرحيم اهللا ، فعلمنا أنَّ : امللكل القدُّوُس ، وال ميكمننا أن نعكس األمر فنقول ]  ٢٢: احلشر 

  .لفاظ دالة على الصِّفات اسم علم للذَّات املخصوصة ، وسائر األ
ُهَو اهللا اخلالق { : أن يذكر االسم مث يذكر عقيبه الصفات ، كقوله : وإذا ظهرت هذه املقدمة فالترتيب احلسن 

هو اخلالق املصور البارىء اهللا ؛ فذلك غري جائز ، وإذا : فأمَّا أن تعكس فتقول ]  ٢٤: احلشر [ } البارىء املصور 
ين قرؤوا برفع اجلاللة على أنَّه مبتدأ ، وما بعده خرب هو الصحيح ، والذين قرءوا باجلرِّ إتباعاً الذ: ثبت هذا فنقول 

اهللا اخلالق ، وعند هذا اختلفوا يف : مشكل ملا بيِّنا من أنَّ الترتيب احلسن أن يقال } العزيز احلميد { : لقوله 
  :اجلواب 

صراط اهللا العزيز احلميِد الذي له : التَّقدمي ، والتَّأخري ، والتقدير  القراءةُ باخلفض على: فقال أبو عمرو بن العالء 
  ] .واألرض [ ما يف السموات 

اإلمام األجلّ حممد : ال يبعد أن تذكر الصفة أوالً مثَّ يذكر االسم ، مث تذكر الصِّفة مرة أخرى كما يقال : وقيل 
  .} ميد اهللا الذي لَُه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض صَِراِط العزيز احل{ : الفقيه ، وهنو بعينه نظري قوله 

أنَّا بيَّنا أن الصِّراط إنَّما يكون ممدوحاً حمموداً إذا كانا صراطاً للعامل القادر الغّين ، واهللا تعاىل عبَّر : وحتقيق القول فيه 
من هو؟ فعطف } العزيز احلميد { :  فوقعت الشبهة يف أن ذلك} العزيز احلميد { : عن هذه األمور الثالثة بقوله 

  .إزالة لتلك الشُّبهة } اهللا الذي لَُه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { عليها قوله 
ِمْن « خربه ، و » ِللْكاِفريَن « ، و » َسالٌم َعليكُْم « مبتدأ ، وجاز االبتداء به؛ ألنه دعاء ك » َووْيلٌ « : قوله 

  . متعلِّق بالويلِ» عذَابٍ 
ومنعه أبو حيَّان؛ ألنَّه يلزُم منه الفصل بني املصدر ومعموله ، وهو ممنوٌع حيث يتقدَّم املصدر حبرف مصدري وفعل ، 

  .وقد تقدم 
، ومل يعترضوا عليه بشيٍء ، وال فرق بني ]  ٢٤: الرعد [ } َسالٌَم { ب » بَِما َصربُْتْم « ولذلك جوزوا تعلق 

  .املوضعني 
ألنَّ املعىن يولولون من : بالويل؟ قلت } ِمْن َعذَابٍ َشدِيٍد { : ما وجه اتِّصالِ قوله : فإن قلت « : وقال الزخمشريُّ 

  .» عذاب شديد 
  .} ِمْن َعذَابٍ َشِديٍد { فظاهر يدلُّ على تقدير عامل يتعلق به : قال أبو حيان 

  .ض املتقدم وال يضر الفصل باخلرب وجيوز أن يتعلق مبحذوٍف؛ ألنه صفة للمبتدأ ، وفيه سالمة من االعترا
  فصل

أنَّهم ملا تركوا عبادة اهللا املالك للسموات ، واألرض ، وكل ما فيها وعبدوا ما ال ميلك نفعاً ، وال ضرَّا ، : واملعىن 
ن وُيخلَُق ، وال َيْخِلُق ، وال إدراك له ، فالويل كل الويل ملن هو كذلك ، وإمنا خصه بالويل ، ألهنم يولولون م

مث وصفهم اهللا ]  ١٣: الفرقان [ } َدَعْواْ ُهَناِلَك ثُبُوراً { : يا وياله نظريه قوله تعاىل : عذابٍ شديٍد ، ويقولون 



  :تعاىل بثالثة أنواع 
  .وما بعده » أوْلِئَك « : جيوز أن يكون مبتدأ ، خربه } الذين َيسَْتِحبُّونَ { : قوله : األول 

  .أي هم الَّذيَن وأن يكون خرب مبتدأ مضمر ، 
  .فيهما ] املدح [ وأن يكون منصوباً بإضمار فعل على 

  .وأن يكون جمروراً على البدل ، أو البيان ، أو النعت ، قاله الزخمشريُّ ، وأبو البقاء واحلويف وغريهم 
ونظريه إذا كان صفة « : قال } ِمْن َعذَابٍ َشدِيٍد { بأن فيه الفصل بأجنّيب ، وهو قوله جل ذكره : ورده أبو حيان 

وصفته بأجنيب منهما ، وهو صفة « زَْيٍد » الدَّارُ ِلزيِد احلَسنةُ القُرِشي وهذا ال جيوز ، ألنك فصلت بني : أن تقول 
  .» الدَّاُر احلسنةُ لزيٍد القُرشيِّ ، أو الدَّاُر لزَيٍد القُرشي احلَسَنةُ : الدَّار وهو ال جيوز ، والتركيب الصحيح أن تقول 

استفعل فيه مبعىن أفَْعلَ ، كاسَْتجابَ مبعىن أَجاَب ، أو يكون علىت بابه ، وضمن معىن اإليثار ، » َيسْتِحبُّونَ « و 
  .» َعلَى « ولذلك تعّدى ب 

الالزم ، واملفعول حمذوف ، » َصدَّ « منقولٌ من » أَصدَّ « ، و » أَصدَّ « بضم الياء من » ُيصدُّونَ « : وقرأ احلسن 
  ]الطويل : [ غريهم أو أنفسهم ، ومنه قوله : أي 

  .. . .أنَاٌس أَصدُّوا النَّاَس بالسَّْيِف َعنُهْم  ٣١٩١
  ] . ٩٩: آل عمران [ تقدم مثله } َوَيْبغُوَنَها ِعَوجاً { 

دنيا ، ويؤثروهنا يستحّبون احلياة ال: فيه إضمار تقديره } الذين َيسَْتِحبُّونَ احلياة الدنيا َعلَى اآلخرة { : قوله تعاىل 
على اآلخرة؛ فجمع تعاىل بني هذين الوصفني ليبني بذلك أن االستحباب للدُّنيا وحده ال يكون مذموماً إالَّ أن 

من أحبَّها ليصل هبا إىل منافع النَّفس بثوابِ اآلخرة؛ فذلك ال يكونُ ] وأما [ يضاف إليه إيثارها على اآلخرة ، 
  .مذموماً 

مينعوا النَّاس من قبول دين اهللا : أي } وََيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اهللا { قوله عزَّ وجلَّ : صاف الكفار والنوع الثاين من أو
.  

  .واعلم انَّ اإلضالل على مرتبتني . } وََيْبُغوَنَها ِعَوجاً { : والنوع الثالث من تلك الصفات قوله 
  .أن يسعى يف صّد الغري : األوىل 

اء الشُّكوِك ، والشبهات يف املذهب احلق ، وحياول تقبيح احلق بكل ما يقدر عليه من أن يسعى يف إلق: والثانية 
  .} َوَيْبغُوَنَها ِعَوجاً { : احليلِ ، وهذا هو النهاية يف الضالل ، واإلضالل ، وإليه أشار بقوله 

  .» لفعل ويبغون هلا عوجاً؛ فحذف اجلار وأوصل ا: األصل يف الكالم أن يقال « : قال الزخمشريُّ 
  .جبهة احلرام : يطلبون الدُّنيا على طريق امليل عن احلق ، أي : اهلاء راجعة إىل الدُّنيا معناه : وقيل 

وإنَّما وصف اهللا تعاىل هذا الضالل } أولئك ِفي َضالَلٍ َبعِيٍد { : وملا ذكر اهللا تعاىل هذه املراتب قال يف وصفهم 
  :بالبعد لوجوٍه 

اتب الضالل هو البعد عن الطريق احلّق ، فإنَّ شرط الضدين أن يكونا يف غاية التَّباعدِ أنَّ أقصى مر: األول 
  .كالسَّواد ، والبياض 

  .أن املراد بعد رّدهم عن الضَّالل إىل اهلدى : الثاين 
: لبعد أولئك يف هالك يطُولُ عليهم فال ينقطع ، وأراد با: اهلالك ، والتقدير : أن امراد بالضَّشالل : الثالث 

  .امتداده وزوال انقطاعه 



) ٤(اُء َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرُسولٍ إِلَّا بِِلَساِن قَْوِمِه ِلُيَبيَِّن لَُهْم فَُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء وََيْهِدي َمْن َيَش
ِمَن الظُّلُمَاِت إِلَى النُّورِ َوذَكِّْرُهْم بِأَيَّامِ اللَِّه إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلكُلِّ صَبَّارٍ  َولَقَْد أَْرَسلَْنا مُوَسى بِآَياِتَنا أَنْ أَْخرِْج قَْوَمَك

ابِ  الَْعذََوإِذْ قَالَ مُوَسى ِلقَْوِمهِ اذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُمْ إِذْ أَْنَجاكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسوُموَنكُمْ ُسوَء) ٥(َشكُورٍ 
َوإِذْ َتأَذَّنَ َربُّكُْم لَِئْن َشكَرُْتْم لَأَزِيدَنَّكُمْ ) ٦(َوُيذَبُِّحونَ أَْبَناءَكُْم َوَيْسَتْحُيونَ نَِساَءكُْم َوِفي ذَِلكُمْ َبلَاٌء ِمْن َربِّكُْم َعظِيٌم 

  ) ٨(ُتْم َوَمْن ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا فَإِنَّ اللََّه لَغَنِيٌّ َحِميٌد َوقَالَ ُموَسى إِنْ َتكْفُُروا أَْن) ٧(َولَِئْن كَفَْرُتمْ إِنَّ َعذَابِي لََشِديٌد 

ِكَتابٌ أَنَزلَْناهُ إِلَْيَك لُِتخْرِجَ { : اآلية ملا ذكر يف أّول السورة } َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن رَّسُولٍ إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه { : قوله 
فكان هذا إنعاماً من اهللا على الرسول من حيث إنَّه فوض إليه ]  ١: هيم إبرا[ } الناس ِمَن الظلمات إِلَى النور 

[ صلوات اهللا وسالمه عليه هذا األمر العظيم وإنعاماً على اخللقِ حيثُ أرسل إليهم من خلصهم من ظلمات الكفر 
إلحسان يف الوجيهن؛ ذكر يف هذه اآلية ما جيري جمرى تعهد النعمة ، وا. ، وأرشدهم إىل نور اإلميان ] إىل الرشد 

أمَّا بالنسبة إىل الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه ؛ فألنه تعاىل بني أنَّ سائر األنبياء عليه الصالة و السالم أمجعني 
كانوا مبعوثني إىل قومهم خاصة ، وأنت يا حممد فمبعوث إىل عامل البشر ، فكان هذا اإلنعام يف حقك أفضل وأكمل 

مة اخللق فهو أنه تعاىل ما بعث رسوالً إىل قوم إال بلساهنم ليسهل عليهم فهم تلك الشريعة ، وأما بالنسبة إىل عا
  .فهذا وجه النظم 

  .بلغة قومه ] متكلماً [ إالَّ : جيوم أن يكون حاالً ، أي } إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه { : قوله 
د به اللغة فهو اسم حنسٍ يقع على القليلِ ، والكثري وحَّد اللسان ، وإن أضافه إىل القوم؛ ألن املرا« : قال القرطيب 

 «.  
بكسر : وقرأ أبو اجلوزاء وأبو السمالِ وابو عمران اجلوين . بلغِة قومِه : بزنة كتابِ ، أي » بِلساِن « : وقرأ العامة 

  :الالم وسكون السني ، وفيه قوالن 
  .أنَّهما مبعىن واحد ، كالرِّيشِ والرِّياش : أحدمها 

أنَّ اللسان يطلق على العضو املعروف وعلى اللغِة ، وأمَّا اللِّسُن فخاص باللغة ، ذكره ابن عطيَّة ، : اين والث
  .وصاحب اللَّوامح 

بضم الالم والسني ، وهو مجع ِلَسان كَكَِتاب وكُُتب ، وقرىء : وقرأ أبو رجاء ، وأبو املتوكل ، واجلحدريُّ 
« ، واهلاء يف » كُُتب « يف » كُْتب « ، و » ُرْسل يف ُرُسل « اءة قبله ، حنو بسكون السني فقط ، وهو ختفيٌف للقر

املذكور وعن الضحاك أنَّها تعود على حممد صلوات اهللا وسالمه عليه » َرُسولٍ « الظاهر عودها على » قَْوِمِه 
م النيب عليه الصالة والسالم إنَّ التوراة وغريها أنزلت بلسان العرب ليبني هلن: وغلطوه يف ذلك إذ يصري املعىن 

  .التوراة 
  فصل

ألنَّ التوقيف جلميع الرسل ال يكون إالَّ بلغة قوم ، : احتجَّ بعضهم هبذه اآلية على أنَّ اللُّغات اصطالحية ، فقال 
وذلك يقتضي تقدُّم حصول اللغات على إرسال الرسل ، وإذا كان كذكل؛ امتنع حصول تلك اللغات بالتوقيف؛ 

  .هلا باالصطالح فوجب حصو
  .وما أرسلنا من رسولٍ إالَّ بلغة قومه : ومعىن اآلية 

هذه اآلية تدلُّ على أنَّ النيب املصطفى صلوات اهللا وسالمه عليه إنَّما بُِعثَ للعرب خاصة ، فكيف اجلمع : فإن قيل 
  :بني هذه اآلية وبني قوله صلى اهللا عليه وسلم 



  . »وُبِعثُْت إىل النَّاس َعامَّة « 
ُبِعثَ إىل العرب بلساهنم والناس تبٌع هلم ، مث بعث الرُّسلُ إىل األطالف يدعوهم إىل اهللا تعاىل ويترمجون : فاجلواب 

  .هلم بألسنتهم 
قُلْ ياأيها { : املراد من قومه أهل بلدته ، وليس املراد من قومه أهنل دعوته بدليل عموم الدعوة يف قوله : وقيل 

: وإىل اجلّن أيضاً؛ ألن التَّحدي ثابت هلم يف قوله تعاىل ]  ١٥٨: األعراف [ } اهللا إِلَْيكُْم َجِميعاً  الناس إِنِّي َرسُولُ
  ] . ٨٨: اإلسراء [ } قُل لَِّئنِ اجتمعت اإلنس واجلن على أَن يَأُْتواْ بِمِثْلِ هذا القرآن { 

ل من ترجم له ما جاء به النيب صلوات اهللا وال حجة للعجم ، وعغريهم يف هذه اآلية؛ ألنَّ ك« : قال القرطيب 
سبأ [ } َوَمآ أَْرَسلَْناكَ إِالَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ َبشِرياً َوَنِذيراً { وسالمه عليه ترمجةً يفهمها لزمته احلجة وقد قال اهللا عز وجل 

َسشلنِي اهللاُ إىل كُلِّ أْحَمَر وأسْوَد ِمْن أْرسلَ كُلُّ نيب إىل أمَّتهِ بِلَساهنَا وأْر» : ، وقال عليه الصالة والسالم ]  ٢٨: 
  .« َخلِْقِه 

ال َيْسمُع بِي أَحٌد ِمْن َهذِه األمَّة َيُهودّي ، وال َنْصرانِيّ ثُمَّ لَْم ُيؤِمْن بالَّذي أرِسلُْت بِهِ » : وقال صلى اهللا عليه وسلم 
  .وخرجه مسلم رمحه اهللا « إالَّ كَانَ ِمْن أْصحَابِ النَّارِ 

  لفص
أنَّ حممداً رسول اهللا ولكن إىل العرب خاصة ، ومتسكوا هبذه اآلية ] العيسوية : [ زعمت طائفة من اليهود يقال هلم 

  :من وجهني 
أنَّ القرآن ملا نزل بلغة العرب مل يعرف كونه معجزة بسبب ما فيه من الفصاحة إال العرب ، فال يكون : األول 

مل يكن عربياً مل يكن القرآن حجة عليه؛ ألنه ليس مبعجزة يف حقه لعدم علمه  القرآن حجة إالَّ على العربِ ، ومن
  .بفصاحته 

، ولسانه لسان العرب فدلَّ على أنَّه ليس له قوم } َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن رَُّسولٍ إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه { : قوله تعاىل : الثاين 
  .سوى العرب 

  .له واجلواب ما تقدَّم يف السُّؤال قب
استنئاق إخبار ، وال جيوز أن نصبه عطفاً على ما قبله؛ ألنَّ املعطوف كاملعطوف عليه يف املعىن ، « فَُيِضلُّ » : قوله 

  ] .لإلضالل [ والرسل أرسلت للبيان ال 
  .« لو قرىء بنصبه على أنَّ الالَّم الم العاقبة جاز » : قال الزجاج 

متّسك أهل السُّنَّة هبذه اآلية على أنَّ اهلداية ، } َويَْهِدي َمن َيَشآُء َوُهَو العزيز احلكيم  فَُيِضلُّ اهللا َمن َيَشآُء{ : قوله 
  .والضالل من اهللا سبحانه وتعاىل جل ذكره 

وممَّا يؤكد هذا املعىن أن أبا بكرٍ ، وعمر رضوان اهللا عنهما وعن الصَّحابة أمجعني أقبال يف مجاعة من الناس ، : قالوا 
: يقول أبو بكرٍ : تفعت أصواهتما ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ما هذا؟ فقال بعضهم يا رسول اهللا وقد ار

كالمها من اهللا ، وتبع بعضهم أبا بكر ، وتبع بعضهم عمر ، : احلسنات من اهللا ، والسيئات من أنفسنا ويقول عمر 
عرف يف وجهه ، مث أقبل على عمر رضي اهللا عنه فتعرف الرسول ما قاله أبو بكر رضي اهللا عنه وأعرض عنه حىت 

أقضي بينكما كما قضي إسرافيل » : فتعرف ما قاله ، وعرف السرور يف وجهه ، فقال صلوات اهللا وسالمه عليه 
بني جربيل وميكائيل صلوات اهللا وسالمه عليه عليهما فقال جربيلُ مثل مقالتك يا عمر ، وقال ميكائيل مثل مقالتك 

  .، فقضاء إسرافيل صلوات اهللا عليه أن القدر كله خريه وشره من اهللا تعاىل وهذا قضائي بينكما؟  يا أبا بكرٍ



  :ال ميكن أجراُء هذه اآلية على ظاهرها لوجوه : قالت املعتزلة 
ليبني هلم التكاليف : أي } ُهمْ َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن رَّسُولٍ إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه ِليَُبيَِّن لَ{ : أنه تبارك وتعاىل قال : األول 

بلساهنم فيكون إدراكهم لذلك التبيان أسهل ووقوفهم على الغرض أكمل وهذا الكالُم إنَّما يصحُّ إذا كان مقصود 
اهللا تعاىل من إرسال الرَّسول صلوات اهللا وسالمه عليه حصول اإلميان للمكلفني ، فلو كان مقصوده اإلضالل ، 

  .ن ذلك الكالم مالئماً هلذا املقصود وخلق الكفر فيهم مل يك
فما لنبوتك : إنَّ اهللا خيلُق الكفر واإلضالل فيكم ، فهلم أن يقولوا : أنَّه عليه الصالة والسالم إذا قال هلم : والثاين 

بعثة فائدة ، وما املقصود من إرسالك؟ وهل ميكننا أن نزيل كفراً خلقه اهللا فينا؟ وحينئذ تبطل دعوة النبوة ، وتفسد 
  .الرسل 
إذا كان الكفر حاصالً بتخليق اهللا تعاىل وميشئته ، فيجب أن يكون الرضا به واجباً؛ ألن الرِّضا بقضاء اهللا : الثالث 

  .واجب ، وذلك ال يقوله عاقل 
يدلُّ ]  ١: إبراهيم [ } لُِتخْرَِج الناس ِمَن الظلمات إِلَى النور { أنَّ مقدمة اآلية ، وهي قوله جل ذكره : الرابع 

فكيف يكون حكيماً من } َوُهَو العزيز احلكيم { على العدل ، وأيضاً مؤخر اآلية يدلُّ عليه وهو قوله جلَّ ذكره 
} فَُيِضلُّ اهللا َمن َيَشآُء َويَْهِدي َمن َيَشآءُ { : كان خالقاً للكفر والقبائح؛ فثبت هبذه الوجوه أنَّه ال ميكن جعل قوله 

  : العبد ، فوجب املصري إىل التأويل وهو من وجوه دليل على خلق الكفر يف
حيكمُ بكونه كافر ضاالً : فالنٌ ُيكفُِّر فُالناً ويضله أي : املراد من اإلضالل هو احلكم بكونه ضاالًّ كما يقال : األول 

.  
  .أنَّ اإلضالل عبارة عن الذهاب هبم عن طريق اجلنَّة إىل النَّار : والثاين 

إنه تعاىل ملا ترك الّضال على ضالله ، ومل يتعرض له فكأنه أضله واملهتدي أنَّه باأللطاف صار : قال أنَّه ي: والثالث 
  .كأنه هداه 

  .» اللّطف ، والتَّوفيق : واملراد باإلضالل التخلية ، ومنع اإللطاف وباهلداية « : قال الزخمشري 
  .ال يليق به أن يضلهم } ُيَبيَِّن لَُهْم ِل{ واجلواب قوله عزَّ وجلَّ « : قال ابن اخلطيب رمحه اهللا 

إذا ذكر فعل ، وبعده آخر ، فإن كان الفعل الثَّاين مشاكالً لألول نسقه عليه ، وإن مل يكن : قلنا قال الفراء 
  :مشاكله ، استأنفه ورفعه ، نظريه 

ويف موضع رفع ال جيوز إال ذلك؛ ألنَّه ال حيسن ]  ٣٢:  التوبة[ } يُرِيُدونَ أَن ُيطِْفئُواْ ُنوَر اهللا بِأَفَْواِههِْم ويأىب اهللا { 
  .يريدون أن يأىب اهللا ، فلما مل يكن وضع الثاين يف موضع األول بطل العطف : أن يقال 

 أردت أن أزُورَك فَمنَعنِي« : ومن ذلك قوهلم ]  ٥: احلج [ } لِّنَُبيَِّن لَكُْم َوُنِقرُّ ِفي األرحام { : ونظريه أيضاً قوله 
  ]الرجز : [ بالرفع غري منسوق على ما قبله كما ذكرناه؛ ومثله قول الشاعر » املطُر 

فَُيِضلُّ { : مثَّ قال } ِلُيَبيَِّن لَُهْم { : ههنا قال اهللا تعاىل : وإذا عرفت هذا فنقول ... ُيرِيدُ أنْ ُيعْرَبُه فُيْعجُِمْه  ٣١٩٢
بالرفع فدلَّ على أنَّه مذكور على سبيل االستئناف وأنه غري » فَُيِضلُّ « : ر ذك} اهللا َمن َيَشآُء َويَْهِدي َمن َيَشآُء 

وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليكون : معطوف على ما قبله ، وتقديره من حيث املعىن كأنَّه قال عزَّ وجلَّ 
ك فإنَّه تعاىل يضلّ من يشء ، ويهدي ومع أنَّ األمر كذل: بيانه هلم الشرائع بلساهنم الذي ألفوه واعتادوه ، مث قال 

التنبيه على أن تقوية البيان ال توجب حصول اهلداية ، وإمنا كان األمر كذلك؛ ألنَّ : من يشاء ، والغرُض منه 
  .اهلداية ، والضالل ال حيصالن إالَّ من اهللا تعاىل 



ما الفائدة يف نبوتك ودعوتك؟ فاخلَْصم : ل لو كان الضالل حاصالً خبلق اهللا تعاىل لكان للكافر أن يقو: وأما قوهلم 
ملا أخرب إهلك عن كوين كافراً فإن آمنت صار إهلك : ُيسلِّم أن هذه اآليات إخبار عن كونه ضاالًّ فيقول له الكافر 

  .كاذباً ، وهل أقدر على جعل علمه جهالً؟ وإذا مل أقدر عليه ، فكيف يأمرين هبذا اإلميان؟ فالسؤال وارد عليه 
ويلزُم أيضاً على مذهبك : يلزم أن يكون الرضا بالكفر واجباً؛ ألنَّ الرِّضا بقضاء اهللا واجب قلنا : ا قوهلم ثالثاً وأم

أن يكون السعي يف تكذيب اهللا ويف جتهيله واجباً؛ ألنَّه تعاىل ملا أخرب عن كفره ، وعلم كفره ، فإزالته الكفر عن 
وما ال يتمُّ الواجُب إال به فهو واجٌب؛ فيلزمك على مذهبك ، وهذا أشد قلب علمه جهالً ، وخربه الصدق كذباً ، 

  .استحالة ممَّا ألزمته علينا 
]  ١: إبراهيم [ } لُِتخْرَِج الناس ِمَن الظلمات إِلَى النور { : إن مقدمة اآلية ، و هو قوله تعاىل : وأمَّا قوهلم رابعاً 

  .يدلُّ على صحَّة االعتزال 
  .يدلُّ على صحَّة مذهب أهل السنة ]  ١: إبراهيم [ } بِإِذِْن رَبِّهِْم { : نا أن قوله قد ذكر: فنقول 

إنَّه تعاىل وصف نفسه يف آخر اآلية بكونه حكيماً ، وذلك ينايف كونه تعاىل خالقاً للكفر مريداً : وأما قوهلم خامساً 
قاهر ، فلو أراد باإلميان من الكافر مع أنه ال حيصل هو الغالب ال: وصف نفسه بكونه عزيزاً ، والعزيُز : له ، فنقول 

، وأراد عدم الكفرمنهم ، وقد حصل ملا بقي عزيزاً غالبا؛ فثبت أن الوجوه اليت ذكروها صعيفة ، وقد تقدَّم البحث 
  :يف هذه املسألة يف البقرة عند قوله جل ذكره 

  ] . ٢٦: رة البق[ } ُيِضلُّ بِِه كَثِرياً َويَْهِدي بِِه كَثِرياً { 
اآلية ملا بني أنَّه إنَّما أرسل حممداً } َولَقَْد أَْرَسلَْنا موسى بِآيَاتَِنآ أَنْ أَْخرِْج قَْوَمَك ِمَن الظلمات إِلَى النور { : قوله تعاىل 

أتبع صلى اهللا عليه وسلم ليخرجهم من الظُّلمات إىل النُّور ، وذكر كمال نعمة اهللا عليه وعلى قومه بذلك اإلرسال 
ذلك بشرح بعثة سائر الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم إىل أقوامهم ليكون ذلك تصبريأ للرسول صلوات اهللا 

آيات موسى عليه الصالة والسالم : قال األصم } َولَقَْد أَْرَسلَْنا موسى بِآيَاتَِنآ { : وسالمه عليه على أذى قومه فقال 
والضفادع ، والدم ، وفلق البحر ، وانفجار العيون من احلجر ، وإظالل وهي العصا ، واليد ، واجلراد ، والقمل ، 

  .اجلبل ، وإنزوال املن والسلوى 
ِكَتاٌب أَنَزلَْناهُ إِلَْيكَ { : دالئله وكتبه املنزلة عليه ، فقال يف صفة حممد عليه الصالة والسالم : وقال اجلبائي آياته 

أَنْ أَخْرِجْ { وقال يف حق موسى صلوات اهللا وسالمه عليه ]  ١: إبراهيم [ } ر ِلُتْخرَِج الناس ِمَن الظلمات إِلَى النو
واملقصود من بعثة سائر الرسل عليهم الصالة والسالم واحد وهو ]  ٥: إبراهيم [ } قَْوَمَك ِمَن الظلمات إِلَى النور 

  .أن يسعو يف أخراج اخللق من الضَّالالت إىل نور اهلدايات 
للحال ، وهذه للتعدية » بِآيَاِتنا « بأن أخرج والباء يف : مصدرية ، أي » أنْ « جيوز أن تكون » رِْج أنْ أْخ« : قوله 

: قلنا له : أخرج قومك من الظلمات ، أي : أي : ، وجيوز أن تكون مفسرة للرسالة مبعىن أي ، ويكون املعىن 
  .بل هي زائدة ، وهو غلط : وقيل ] .  ٦: ص [ } وانطلق املأل ِمنُْهْم أَِن امشوا { أخرج قومك كقوله 

فيكون من التفسري ، وجيوز أن ال يكون منسوقاً؛ » أْخرِْج « جيحوز أن يكون منسوقاً على » وذَكِّْرُهْم « : قوله 
  .فيكون مستأنفاً 

  ]الوافر : [ عبارة عن نعمة تعاىل؛ كقوله : أيَّام « و 
  َنا املَلَْك ِفيَها أنْ َنِدينَاَعصْي... وأيَّامٍ لَنا غُرٍّ طَِوالٍ  ٣١٩٣

  ]الطويل : [ أو نقمه؛ كقوله 



  .. . . .وأيَّاُمَنا َمْشُهوَرة يف َعدُوَِّنا  ٣١٩٤
{ َنهارٌ صَائٌم ، ولَيلٌ قَائٌم ، و : أن العرب تتجوز فتسند احلدث إىل الزمان ، جمازاً أو تضيفه إليها كقوهلم : ووجهه 

  ] . ٣٣: سبأ [ } َمكُْر الليل 
أيواٌم ، : أيَّام مجع يوم ، واليوم هو مقدار املدَّة من طلوع الشَّمس إىل غروهبا ، وكان يف األصل » : قال الواحديُّ 

« فاجتمعت الياء ، والواو ، وسبقت إحدامها بالسُّكوِن فقلبت الراء ياء ، وأدغمت إحدامها يف األخرى فقلبت ياء 
.  

  فصل
بوقائع اهللا يف : وقال مقاتلٌ . ب ، وجماهٌد وقتادة رضي اهللا عنهم وذكرهم بنعم اهللا قال ابُن عبَّاسٍ ، وأيبُّ بن كع

بوقائعهم ، فأراد مبا كان يف أيَّام اهللا من النَّعمة ، واحملنة فاجتزأ : فالن عامل بأيَّام العرب ، أي : يقال . األمم السَّالفة 
عظهم بالترغيب والترهيب ، والوعد ، والوعيد ، : ىن بذكر األيام عنه؛ ألنَّها كانت معلومة عندهم ، واملع

أن يذكرهم ما أنعم اهللا عليهم وعلى من قبلهم ممن آمن باهللا ممن سلف من األمم والترهيب : فالّترغيب ، والوعد 
  .والوعيد أن يذكرهم بأس اهللا وعذابه النازل مبن كذب بالرسل فيما سلف من األيَّام ، كعاٍد ، ومثود وغريهم 

اعلم أن أيَّام اهللا يف حقِّ موسى عليه الصالة والسالم منها ما كانت أيام حمنة وبالء ، وهي األيام اليت كانت بنو و
ما كانت راحة ونعماً كأيَّام إنزال املن ، والسلوى ، وفلق البحر ، وتظليل : ومنها . إسرائيل حتت قهر فرعون 

  .الغمام 
  .كثري الشُّكر } َشكُورٍ { كثري الّصرب } لِّكُلِّ َصبَّارٍ { دالئل » آلياِت « الّتذكر } إِنَّ ِفي ذلك { 

  .ذلك التذكر آيات للكلّ ، فلم خّص الصَّبَّار الشَّكور بالذِّكر؟ : فإن قيل 
  ] . ٢: البقرة [ } ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني { : أهنم هم املنتفعون بالذكر بتلك اآليات كقوله : فاجلواب 

  .تفاع هبذا النَّوع من الذكر ال ميكن حصوله إال للصَّبَّار الشَّكور ألن االن: وقيل 
وملا أمر موسى عليه الصالة والسالم أن يذكرهم بأيَّام اهللا ، وحكى عن موسى عليه الصالة والسالم ، أنَّه ذكَّرهم 

  .} أَجنَاكُْم مِّْن آلِ ِفْرَعْونَ وَإِذْ قَالَ موسى ِلقَْوِمِه اذكروا نِْعَمةَ اهللا َعلَْيكُمْ إِذْ { : فقال تعاىل 
  .اذكروا نعمة اهللا عليكم يف ذلك الوقت : ظرف للنعمة ، مبعىن اإلنعام ، أي } أَجنَاكُْم { : فقوله 
  :حيجوز يف ثالثة أوجه } إِذْ أَجنَاكُْم { : قوله 

  .» نِْعَمةَ « أن يكون منصوباً ب : أحدها 
ظرف » إذْ أْنَجاكُمْ « : ، ويوضح ذلك ما ذكره الزخمشري رمحه فإنه قال » ْم َعلْكُ« أن يكون منصوباً ب : الثاين 

  .إنعامه عليكم ذلك الوقت : للنعمة مبعىن اإلنعام ، أي 
  .» َعلْيكُمْ « هل جيوز أن ينتصب ب : فإن قلت 

أردت بالنعمة العطية ، فإذا صلة ، إذا ] أو غري [ صلة للنعمة مبعىن اإلنعام ] إنعام [ ال خيلُو إما أن يكون « : قلت 
نعمة اهللا عليكم ، فإن جعلته صلة مل يكن كالماً : كان صلة مل يعمل فيه ويتبني الفرق بني الوجيهن ، أنَّك إذا قلت 

  .» حىت تقول فائضة أو حنوها وإال كان كالماً 
  .» يسومونكم « الم يف اذكروا وقت إجنازكم ، وهو بدل اشتمال ، وتقدم الك: أنه بدل من عمة أي : الثالث 

ألن قصد التفسري لسؤال العذاب ، ويف » واو « حال أخرى من آل فرعون ، ويف البقرة دون » ويذحبون « : قوله 
َوَمن َيفَْعلْ ذلك َيلَْق أَثَاماً { : زيٌد وعمرو ، وذلك قوله تعاىل : أتاين القوم : التفسري ال حيسن ذكر الواو ، وتقول 



ملا فسر اآلثام مبضاعفة العذا حبذف الواو ، وهاهنا أدخل الواو مبعىن أهننم ]  ٦٩،  ٦٨: فرقان ال[ } ُيَضاَعْف 
  .يعذبوهنم بالتذبيح وبغريه ، فالسوم هنا غري السوم هناك 

ويف ذلك بالء من ربكم عظيم « يتركوهنن أحياء ، » يستحيون نساءكم « خمففاً ، و » َيذَْبُحونَ « وقرأ بان حميصن 
  :يف كونه بالء وجهان ، و» 

  .أن متكني اهللا أياهم من ذلك الفعل بالٌء من اهللا : األول 
أن ذلك إشارة إىل اإلجنالء ، وهو بالء عظيم ، والبالء هو االبتالء ، وذلك قد يكون بالنعمة تارة ، وباحملنة : والثاين 

  :أخرى ، قال تعاىل 

اذكروا نِْعَمةَ اهللا { : وهذا أوىل ألنه موافق ألول اآلية وهو قوله ]  ٣٥: ياء األنب[ } َوَنْبلُوكُم بالشر واخلري ِفْتَنةً { 
  .، قاله ابن اخلطيب رمحه اهللا } َعلَْيكُْم 

مفعوالً » اذْكُُروا « ، وأن يكون منصوباً ب } إِذْ أَجنَاكُمْ { : جيوز أن يكون نسقاً على } َوإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ { : قوله 
  .ال ظرفاً 

فهو من قول موسى ، والتقدير وإذ قال موسى اذكروا نعمة » نِْعمةَ « : أن يكون نسقاً على : وجوَّز فيه الزخمشري 
  .اهللا ، واذكروا حني تأذن ، وقد تقدَّم نظري ذلك يف األعراف 

أوعد وتوعَّد ، وروي : د مثل أذَّن وَتأذَّن مبعىن واح: أعلم ، يقال : آذن ربكم إيذاناً بليغاً ، أي » َتأذَّنَ « : ومعىن 
  ]الوافر : [ ذلك عن احلسن وغريه ومنه األذان؛ ألنه إعالم قال الشاعر 

  َسِمْعَنا يف َمجَاِلسَنا األِذينَا... فَلْم َنْشُعر بضَْوسِ الصُّْبحِ َحتَّى  ٣١٩٥
  .واملعىن واحد » وإذْ قال ربُّكُْم « وكان ابن مسعود يقرأ 

  .يف النعمة » ألزيدَنَّكُم « : نعميت ، وآمنتم ، وأطعتم » ُتم لَِئْن َشكْر« : فيقال 
  .يف الثواب » ألزيدنكم « لئن شكرمت بالطَّاعة : وقيل 

» إنَّ عذَابِي لَشديٌد « : نعتمي فجحدمتوها ، ومل تشكروها » ولَِئْن كَفرُتْم « : واآلية نصُّ يف أنَّ الشكر سبب املزيد 
.  

  .ن كفران النعمة ال حيصل إال عند اجلهل بكون تلك النعمة من اهللا تعاىل املراد الكفر؛ أل: وقيل 
غين عن خلقه محيد حممود : أي } َوقَالَ موسى إِن تكفروا أَنُتْم َوَمن ِفي األرض َجِميعاً فَإِنَّ اهللا لََغنِيٌّ َحمِيٌد { : قوله 

  .يف أفعاله 
إىل الشَّاكر والكافر ، أمَّا املعبود واملشكور فإنَّه متعالٍ عن أن  أن منافع الشكر ومضار الكفر ال تعود إال: واملعىن 

َوقَالَ موسى إِن تكفروا أَنُتْم َوَمن ِفي األرض َجِميعاً { : ينتفع بالشُّكر ، أو يستضر بالكفران ، فال حرم قال تعاىل 
  .} فَإِنَّ اهللا لَغَنِيٌّ َحمِيٌد 

  .هبذه الطَّاعات ملنافع عائدة إىل العابد ال إىل املعبود  بيان أنه تعاىل إنَّما أمر: والغرض منه 

 إِلَّا اللَُّه َجاَءْتُهمْ ُرُسلُُهْم بِالَْبيِّنَاتِ أَلَْم َيأِْتكُمْ َنَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمْن َبْعدِِهْم لَا َيْعلَمُُهْم
قَالَْت ُرُسلُُهْم ) ٩(رِيبٍ ُهْم ِفي أَفَْواِههِْم َوقَالُوا إِنَّا كَفَْرَنا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه وَإِنَّا لَِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعوَنَنا إِلَْيِه ُمفََردُّوا أَْيدَِي

َويَُؤخَِّركُمْ إِلَى أََجلٍ ُمَسمى قَالُوا إِنْ أَنُْتْم إِلَّا أَِفي اللَِّه َشكٌّ فَاِطرِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َيْدُعوكُمْ ِلَيْغِفَر لَكُْم ِمْن ذُنُوبِكُْم 
قَالَتْ لَُهمْ ُرُسلُُهْم إِنْ َنْحُن إِلَّا َبَشرٌ ) ١٠(َبَشٌر ِمثْلَُنا ُترِيُدونَ أَنْ َتُصدُّوَنا َعمَّا كَانَ َيْعُبُد آَباُؤَنا فَأُْتوَنا بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 



اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ َه َيُمنُّ َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَما كَانَ لََنا أَنْ نَأْتَِيكُْم بُِسلْطَاٍن إِلَّا بِإِذْنِ اللَِّه َوَعلَى ِمثْلُكُْم وَلَِكنَّ اللَّ
َعلَى َما آذَْيُتُموَنا َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ  َوَما لََنا أَلَّا َنَتوَكَّلَ َعلَى اللَِّه َوقَْد َهَداَنا ُسُبلََنا َولََنْصبَِرنَّ) ١١(الُْمْؤِمُنونَ 

 َربُُّهْم لَُنْهِلكَنَّ َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِلُرُسلِهِْم لَُنخْرَِجنَّكُْم ِمْن أَْرِضَنا أَوْ لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا فَأَْوَحى إِلَيْهِْم) ١٢(الُْمَتَوكِّلُونَ 
  ) ١٤(ْسكَِننَّكُُم الْأَْرَض ِمْن َبْعِدِهْم ذَِلكَ ِلَمْن َخاَف َمقَاِمي َوَخاَف َوِعيِد َولَُن) ١٣(الظَّاِلِمَني 

  ]الوافر : [ اخلرب ، واجلمع االنباء؛ قال الشاعر : اآلية النَّبأ } أَلَْم يَأِْتكُْم َنَبأُ الذين ِمن قَْبِلكُْم { : مث قال 
  . ..ألَْم َيأتِيَك واألنَْباُء َتْنِمي  ٣١٩٦

لقومه ، خيوفهم مبثل هالك من [ حيتمل أن يكون خطاباً من موسى صلوات اهللا وسالمه عليه « : قال أبو مسلم 
يذكرهم أمر القرون األوىل؛ : لقومه ] تقدمهم ، وجيوز أن يكون خماطبة من اهللا تعال على لسان موسى عليه السالم 

  .ليعتربوا بأحوال املتقدمني 
  .« كَذَب النَّسَّاُبونَ » : مسعود رضي اهللا عنه أنه قرأ هذه اآلية مثَّ قال روي عن عبد اهللا ابن 

ال ] أباً [ بني إبراهيم عليه الصالة والسالم وبني عدنان ثالثون : وعن عبداهللا بن عبَّاسٍ رضي اهللا عنهما قال 
إىل آدم صلوات اهللا ] أباً أباً  نفسه[ يعلمهم إال اهللا وكان مالك ابن أنس رضي اهللا عنه يكره أن يسنب اإلنسانت 

وسالمه عليه وكذلك يف حق النيب صلوات اهللا وسالمه عليه ؛ ألنه اليعلم أولئك اآلباء أحد إال اهللا تعاىل ، ونظريه 
ُهْم مَّن لَّمْ ِمنُْهم مَّن قََصْصَنا َعلَْيَك َوِمْن{ : وقوله ]  ٣٨: الفرقان [ } َوقُُروناً َبْيَن ذَِلَك كَِثرياً { قوله تعاىل : 

  .وكان صلوات اهللا وسالمه عليه يف نسبه ال جياوز معد بن عدنان ]  ٧٨: غافر [ } َنقُْصْص َعلَْيَك 
َتعلَُّموا من أْنسَابِكُم ما تصلُونَ بِه أرَحاَمكُْم وتعلُموا ِمَن النُُّجوم ما َتْستِدلُّونَ بِِه على » : وقال عليه الصالة والسالم 

  .« الطَّريقِ 
  .عددهم ، وأعمارهم ، وكيفياهتم : أي « ال َيْعلُمهمْ » : املراد بقوهلم : وقيل 

  .« ما وجدنا أحداً يعرف ما بني عدنان ، وإمساعيل » : وقال عروة بن الزبري 
  .بدل ، أو عطف « قَوم ُنوحٍ » : قوله 
، أو على املبدل منه ، وأن يكون مبتدأ  جيوز أن يكون عطفاً من املوصول األول» } والذين ِمن َبْعدِِهْم { : قوله 
« حاالً من } الَ َيْعلَُمُهْم إِالَّ اهللا { : خرب آخر وعلى ما تقدم يكون } َجآَءتُْهْم { ، } الَ َيْعلَُمُهْم إِالَّ اهللا { : خربه 
  .« لوقوعه صلة » ِمْن بْعِدهْم « : أو من الضمري يف » الَّذيَن 

وال يريد به الضمري اجملرور؛ ألنَّ مذهبه منع « ِمْن َبْعدِهمْ » : حال من الضمري يف : له وهذا َعَنى أبو البقاِء بقو
الَ { : واجلملة من قوله » : احلال من املضاف ، وإن كان بعضهم جوزه يف صورة وجوز أيضاً هو والزخمشري 

  .« اعتراض } َيْعلَُمُهْم إِالَّ اهللا 
  .منا يكون بني جزءين ، أحدمها يطلب اآلخر بأن االعتراض إ: ورد عليه أبو حيان 

واجلملة من املبتدأ ، واخلرب » : خربه ، قال « ال َيْعلمُُهْم » مبتدأ ، و « والَّذيَن » : ولذلك ملا أعرب الزخمشريُّ 
  .، واعترضه أبو حيَّان أيضاً مبا تقدَّم « اعتراض 

حال مما تقدَّم ، فيكون « َجاَءتُْهم » : ن يعتقد أن بأن الزخمشري ميكن أ: وميكُن أن جياب عنه يف املوضعني 
  .االعتراض واقعاً بني احلال وصاحبها ، وهو كالٌم صحيٌح 



فرّد الكفار أيديهم يف أفواههم : جيوز أن تكون الضمائر للكفار ، أي } فردوا أَْيِديَُهْم يف أَفَْواهِهِْم { : قوله تعاىل 
قاله أبو عباس ، وابن مسعود ، ]  ١١٩: آل عمران [ } ْيكُُم األنامل ِمَن الغيظ َعضُّواْ َعلَ{ : من الغيظ ، لقوله 

  .والقاضي 
  ]الرجز : [ وهذا أصح األقوال ، قال الشاعر : قال القرطيبُّ 

  وِدقَّةً يف َعظْمِ َساِقي وَيِدي... لَْو أنَّ َسلَْمى أْبصَرْت َتَخدُِّدي  ٣١٩٧
  َعضَّْت ِمَن الَوْجِد بأطْراِف الَيِد... ي وُبْعَد أْهِلي وَجفَاَء ُعوَِّد

فردُّوا أيديهم على أفواههم : على باهبا من الظرفية ، أي » يف « ف ]  ١١٩[ وقد مضى هذا املعىن يف آل عمران 
« إنَّا كَفرنا ، ف : وأشاروا إىل ألسنتهم وما نطقوا به من قوهلم » َعلَى « مبعىن » ِفي « ضحكاً ، واستهزاء ، ف 

ويوجوز أين كون املرفوع للكفار ، واألحزان للرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم على أن يراد » إىل « مبعىن » ْن َع
ردوا نعم الرسل وهي مصاحلهم يف أفواه الرسل؛ ألهنم إذا كذبوها كأهنم رجعوا هبا من : النّعم ، أي : باأليدي 

اجلوارح ، وجيوز أن يكون األوالن للكفَّار : واملراد باأليدي حيث جاءت على سبيل املثال ، وجيوز أن يراد املعىن ، 
، واألخري للرسل ، فرد الكفار أيديهم يف أفواههم أي يف أفواه الرسل ، أي أطبقوا أفواههم يشريون إليهم 

  .بالسُّكوت ، أو وضعوها على أفواههم مينعوهنم بذلك من الكالمِ 
أدخلُت : موضع الباء ، يقال « يف » قد وجدنا من العرب من جيعل « : فراء قال ال. هنا مبعىن الباء » يف « : وقيل 

  ]الطويل : [ وأنشد » باجلنَّة ، أدخلت يف اجلنَّة 
  ولكنَّنِي َعْن ِسنْبِسٍ لْستُ أْرغَُب... وأْرغَُب ِفيَها َعْن لَِقيٍط وَرْهطِه  ٣١٩٨

  .أرغب هبا : أي 
  .رد يده إىل فيه إذا ترك ما أمره به : يقوله العرُب  هذا ضرب مثل: وقال أبو عبيد رمحه اهللا 

  .بأن من حفظ حجَّة على من مل حيفظ : ورد عليه 
ما نطقت به الرُّسل من احلجج؛ ألنَّ إمساع احلجَّة إنعام عظيم ، واإلنعام يسمى يداً ، : املراد باليِد : وقال أبو مسلم 

إِنَّ الذين { : ذكر اليد واملراد منها صفقة البيع والعقد ، كقوله تعاىل يقال لفالن عندي ، يد إذا أواله معروفاً وقد ي
فالبينات اليت ذكرها األنبياء صلوات اهللا وسالمه ]  ١٠: الفتح [ } ُيَبايِعُوَنكَ إِنََّما ُيَبايُِعونَ اهللا َيُد اهللا فَْوَق أَْيِديهِْم 

أْيِدي ، ويف الكثرة : ومجع اليد يف القلة . أتواهبا مع القوم أيادي  العهود اليت: عليهم وقرَّرها هلم نعم وأياد ، وأيضاً 
  .أَيادي 

وإذا ثبت أنَّ بيانات األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم وعهودهم يصح تسميتها باأليدي والنصائح ، والعهود إنَّما 
قياً باألفواه عن األفواه كان الدفع تظهر من الفمِ ، فإذا مل تقبل صارت مردودة إىل حيث جاءت فلما كان القبول تل

  .ردا يف األفواه 
سكتوا عن اجلواب ، : أي } فردوا أَْيِدَيُهمْ يف أَفَْواِههِْم { : أنَّ معىن قوله تعاىل : ونقل حممد بن جرير عن بعضهم 

إنَّهم أجابوا بالتَّكذيب :  ردَّ يدُه يف فيه ، إذ مل جيبه ، مثَّ زيف هذا الوجه وقال: يقال للرجل إذا أمسك عن اجلواب 
  »إنَّا كَفرَْنا بَِما أْرِسلُْتم بِِه « : إنَّا مبا أرسلتم به كافرون وقالوا : وقالوا 

بإدغام نون الرفع يف نون الضمري » َتدعُونَّا « : قرأ طلحة } وَإِنَّا لَِفي َشكٍّ مِّمَّا َتْدُعونََنآ إِلَْيِه ُمرِيبٍ { : قوله تعاىل 
لقلق النفس : ذي ريبة من أرابه ، والريبة : يف شكِّ مريب موقع يف الريبة أي : يف نون الوقاية ، واملعىن كما يدغم 

  .إىل األمر ] تطمئن [ ، وأالّ 



إنَّا كافرون برسالتكم ، وإن مل ندع هذا اجلزم واليقني ، فال أقل من أن نكون : ملا ذكروا أهنم قالوا : فإن قيل 
  .ة نبوتكم وعلى هذا التقدير فال سبيل إىل االعتراف بنبوتكم شاكني مرتابني يف صح

وإنا لفي شك ، قالت هلم رسلهم وهل تشكون : اآلية ملا قالوا للرُّسلِ } قَالَتْ ُرُسلُُهْم أَِفي اهللا َشكٌّ { : قوله تعاىل 
ندعوكم إال لعبادة هذا اإلله  يف اهللا ، وهو فاطر السموات ، واألرض وفاطر أنفسنا ، وأرواحنا ، وأرزاقنا إنَّا ال

  .وإنَّا لفي شكٍّ؟ : املنعم ، وال مننعكم إال من عبادة غريه ، وهذه املعاين يشهد هلا العقل بصحتها ، فكيف قلتم 
  :وجهان » شكٌّ « استفهام مبعىن اإلنكار ، ويف } أَِفي اهللا َشكٌّ { : قوله 

  .ماده على االستفهام أنه فاعل باجلار قبله ، وجاز ذلك العت: أظهرمها 
أنه مبتدأ ، وخربه اجلار ، واألوىل أوىل؛ بل كان ينبغي أن يتعني؛ ألنه يلزم من الثاين الفصب لبني الصفة ، : والثاين 

واملوصوف بأجنّيب ، وهو املبتدأ وهذا خبالف األوَّل ، فإ ، الفاصل ليس أجنبيا ، إذ هو فاعله ، والفاعل كاجلزء من 
  .رافعه 
صفة » أْحَسَن « بنصب » َما رَأْيُت رجالً أْحسَن يف َعْينِه الكُْحلُ ِمنُه يف َعْينِ زْيٍد « : على ذلك جتوزيهم  ويدلُّ
لكونه كاخلرب من رافعه ومل » ِمْن « وبني » أفَْعلَ « ومل يضر الفصل به بني » أفعل « فاعالً ب » الكُْحلُ « ورفع 

« من » وبني « أفعل » مبتدأ مؤخر لئال يلزم الفصل بني « الكُْحلُ » ، و  خرباً مقدماً« أْحَسن : جييزوا رفع 
  .بأجنيب 

  .أنَّهم جعلوا املبتدأ أجنبيا خبالف الفاعل وهلذه املسألة موضع غري هذا : ووجه االستشهاد يف هذه املسألة 
  .النعت والبدلية : باجلر وفيه وجهان « فاِطرِ » وقرأ العامة 
  .وفيه نظر؛ ألنَّ اإلبدال باملشتقات يقلّ ولو جعله عطف بيان كان أسهل  قال أبو البقاء

أدخلت مهزة اإلنكار على الظرف؛ ألنَّ الكالم ليس يف الشكِّ إنَّما هو يف املشكوك فيه ، وأنَّه ال » : قال الزخمشريُّ 
  .« حيتمل الشَّك لظهور األدلَّة ، وشهادته عليه 

  ]املتقارب : [ ألجل غفران ذنوبكم؛ كقوله : الالم متعلقة بالدُّعاِء ، أي } ِفرَ َيْدُعوكُْم ِلَيْغ{ : قوله 
  فَلبَّى فَلَبَّْي يدي ِمسْورِ... َدَعْوُت ملَّا َنابَنِي ِمْسوراً  ٣١٩٩

: ، والتقدير » إذا تدعون إىل اإلميان « : ، وقوله » دعوتك لزيد « : وجيوز أن تكون الالم معدية كقولك 
  .ىل غفران ذنوبكم يدعوكم إ

فاطر السموات « : ملا استفهم بعمىن نفي ما اعتقدوه ، أردفعه بالدالئل الدالة على وجود الصانع املختار ، فقال 
صلة ، » من « ذنوبكم و : أي » يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم « أي خالق السماوات واألرض : » واألرض 

أََرضِيُتْم باحلياة الدنيا ِمنَ { : بدل عقوبة ذنوبكم كقوله تعاىل : دل ، أي مبعىن الب: تبعيضية ، وقيل » من « : وقيل 
  .وسيأيت الكالم على هذه الوجوه ]  ٣٨: التوبة [ } اآلخرة 

إن الفطرة : إىل حني استيفاء أجلكم ، وال يعاجلكم بالعذاب ، قال بعض العلماء } َوُيَؤخَِّركُْم إىل أََجلٍ مَُّسمى { 
  :د الصانع املختار قبل الوقوف على الدالئل ، وذلك من وجوه شاهدة بوجو

إن من لطم وجه سيب لطمة ، فتلك اللطمة تدل على وجود الصانع املختار ، وعلى : قال بعضش العقالء : األول 
  .وجود التكليف ، وعلى وجود دار اجلزاء ، وعلى وجود النيب صلى اهللا عليه وسلم 

نع؛ فإن الصيب العاقل إذا لطم يصيح ويقول من ذا الذي لطمين؟ وما ذاك إال أن فطرته أما داللتهم على وجود الصا
شاهدة بأن هذه اللطمة ملا حدثت بعد عدمها موجب أن يكون حدوثها ألجل فعل فاعلها ، فلما شهدت فطرته 



  .ر إىل الفاعل أوىل األصلية بافتقار ذلك احلادث احلقري إىل الفاعل ، فبأن تشهد مجيع حوادث العامل باالفتقا
ضربين ذلك الضارب ، وهذا يدل على أن فطرته : وأما داللتها على وجود التكليف؛ فبأن الصيب يصيح ويقول 

شهدت بأن األفعال اإلنسانية داخلة حتت األمر والنهي ، ومندرجة حتت التكليف ، وأن اإلنسان ما خلق ليفعل ما 
  .اشتهى 

أن ذلك الصيب يطلب بطبعة اجلزاء على تلك اللَّطمة وال يتركه ، فلما : هو وأما داللتها على وجود اجلزاء ف
شهدت فطرته األصلية بوجوب اجلزاء على ذلك العمل القليل ، فبأن تشهد على وجوب ا جلزاء على مجيع العباد 

  .واألعمال أوىل 
 إنسان يبني هلم مقدار العقوبة الواجبة وأما داللتها على وجوب النبوة للنيبِّ صلى اهللا عليه وسلم فإهنم حيتاجون إىل

يف تلك اجلناية ، كم هي؟ وال معىن للنيب إال اإلنسان الذي قدر هذه وبني هذه األحكام؛ فثبت أن فطرة العقل 
  .حاكمة بأن اإلنسان ال بد له من هذه األربعة 

هدة بأن حدوث دار بنقوش عجيبة ، وهو أنَّ الفطرة شا: يف أنَّ اإلقرار بوجود الصَّانع بديهي : الوجه الثاين 
وتركيبات لطفية موافقة للحكمة ، واملصلحة تستحيلُ إالَّ من نقاش عامل ، وباٍن حكيمٍ ، ومعلوم أنَّ آثار احلكمة ف 

يالعامل العلوي ، والسفلي أكثر من اآلثار املوجودة يف تلك الدار املختصرة ، فلمَّا شهدت الفطرة األصليَّة بافتقار 
  .ش إىل النَّقاش ، والبناء إىل الَباين ، فبأن تشهد بافتقار كل هذا العامل إىل الفاعل املختار احلكيم أوىل النَّق

أنَّ اإلنسان إذا وقع يف حمنة شديدة ، فإنه بأصل فطرته ، وخلقته يتضرَّع إىل من خيصله منها ، وما : الوجه الثالث 
  .ع القادرم املدبر ذاك إالَّ شهادة فطرته باالفتقار إىل الصَّان

أن املوجود إمَّا أن يكون غنيا عن املؤثر ، أو ال يكون ، فإن كان غنياً عن املؤثر فهو املوجود الواجب : الرابع 
لذاته؛ ألنه ال معىن للواجب لذاته إالَّ املوجود الذي ال حاجة له إىل غريه ، وإن مل يكن غنيا عن املؤثر فهو حمتاج ، 

  .د له من احملتاج إليه ، وذلك هو الصَّانع املختار واحملتاُج ال ب
أن االعتراف بوجودو الصانع املختار املكلف وبوجود املعاد أحوط فوجب املصري إليه ، أما كون : الوجه اخلامس 

ه اإلقرار بوجود الصَّانع أحوط ألنه لو مل يكن موجوداً فال ضرر يف اإلقرار بوجوده ، وإن كان موجوداً ففي إنكار
  .أعظم املضار 

  .وأمَّا كون اإلقرار بكونه فاعالً خمتاراً أحوط ، فألهنن إن مل يكن موجوداً فال خري يف اإلقرار بكمونه خمتاراً 
  .أمَّا لو كان موجوداً ففي إنكار كونه خمتاراً أعظم املضار 

عبيده شيئاً فال ضرر يف اعقاد أنه وأما كان كون اإلقرار بكونه مكلفاً لعباده أحوط ، فألنه لو مل يكلف أحداً من 
  .كلف العباد ففي إنكار التكاليف أعظم املضار 

املعاد أحوط؛ فألنه إن كان احلق أن ال معاد؛ فال ضرر يف اإلقرار بوجود املعاد فإنه ال ] بوجود [ وأمَّا كون اإلقرار 
جوب املعاد ففي إنكاره أعظم املضار ، يفوت إال هذه اللذات اجلمسانية ، وهين منقضية فانينة ، فإن كان احلق و

فظهر أن اإلقرار هبذه املقامات أحوط فوجب املضري إليه ، ألن بديهة العقل حاكمة بوجوب دفع الضرر عن النَّفس 
  .بقدر اإلمكان ، واهللا أعلم 

  فصل
  :ملا استدلْ بكونه فاطر السموات واألرض وصف نفسه بكمال الرمحة والكرم ، واجلود من وجهني 

  .} َيْدُعوكُْم ِلَيْغِفرَ لَكُْم مِّن ذُُنوبِكُمْ { : قوله : األول 



  .؟ » } مِّن ذُنُوبِكُْم { : ما معىن التعبيض يف قوله تعاىل : لو قال قائل « : قال الزخمشريًُّ رمحه اهللا 
[ } َيْغِفْر لَكُْم مِّن ذُنُوبِكُْم واتقوه َوأَِطيُعوِن { فقال ما جاء هكذا إالَّ يف خطاب الكفار ، كقوله تعاىل : مث أجاب 

وقال يف ]  ٣١: األحقاف [ } ياقومنآ أَجِيبُواْ َداِعَي اهللا َوآِمنُواْ بِِه َيغِْفْر لَكُْم مِّن ذُُنوبِكُمْ { ، و ]  ٤،  ٣: نوح 
َيْغِفْر لَكُمْ { : إىل أن قال ]  ١٠: الصف [ } َهلْ أَُدلُّكْم على ِتَجاَرةٍ تُنجِيكُم مِّْن َعذَابٍ أَلِيمٍ { : اخلطاب للمؤمنني 

  .واالستقراء يدلُّ على صحَّة ما ذكرناه : قال ]  ١٢: الصف [ } ذُُنوَبكُمْ 
  .وكان ذلك للتَّفرقة بني اخلطابني لئال يسوَّى بني الفريقني يف املعاد : مث قال 
  .عباد من املظامل يغفر هلم ما بينهم وبني اهللا خبالف ما بنيهم وبني ال: أريد به : وقيل 

  :ليست بزائدة ، ففيها وجهان : زائدة ، وأنكر سيبويه زيادهتا وإذا قلنا » ِمْن « : قال أبو عبيدة : وقال الواحدي 
  .أنه ذكر البعض هنا ، وأراد اجلمع توسعاً : أحدمها 
لتضمن املغفرة معىن » ِمْن « لتكون املغفرة بدالً من الذُّنوبِ فدخلت : ههنا للبدل ، أي » ِمْن « أن : والثاين 

  .إبداهلا م الذُّنوبِ 
يغفر لكم الذُّنوب اليت ] تبتم [ أنكم إذا : ههنا تفيد التبعيض ، أي » ِمْن « ذكر األصم أنَّ كلمة : وقال القاضي 

  .هي من الكبائر ، وأمَّا اليت تكون من الصغائر ، فال حاجة إىل غفراهنا؛ ألهنا يف أنفسها مغفورة 

وقد أبعد يف هذا التأويل؛ ألنَّ الكفار صغائرهم ، ككبائرهم ال تغفر إال بالتَّوبة ، وإمنا تكون الصَّغائر : القاضي قال 
مغفورة من املوحدين من حيث يزيد ثواهبم على عقاهبم فأمَّا من ال ثواب له أصالً ، فال يكون شيء من ذنوبه 

وهو أنَّ الكافر قد ينسى بعض ذنوبه يف حال توبته ، : ه آخر وفيه وج: صغرية ، فال يغفر له له شيء ، مث قال 
  .وإميانه؛ فال يغفر له شيء من ذنوبه ، فال تكون املغفرة إال ملا ذكره وتاب عنه 

  فصل
َيْدُعوكُْم ِلَيغِْفَر { دجلت اآلية على أنه تعاىل يغفر الذنوب من غري توبة يف حق املؤمن ، ألنه قال : قال ابن اخلطيب 

وعد بغفران الذنوب مطلقاً من غري اشتراط التوبة؛ فوجب أن يغفر بعض الذنوب مطلقاً من غري } ْم مِّن ذُُنوبِكُْم لَكُ
التوبة ، وذلك البعض ليس هو الكفر النعقاد اإلمجاع على أنه تعاىل ال يغفر الكفر إال بالتوبة عنه والدخول يف 

  .التوبة ما عدا الكفر من الذنوب  اإلميان؛ فوجب أن يكون البعض الذي يغفر من غري
املراد منه متييز خطاب املؤمن : ِمْن صلة على ما قاله أبو عبيدة أو نقول « إن كلمة : مل ال جيوز أن يقال : فإن قيل 

: املراد ختصيص الغفران بالكبائر على ما قاله األصم ، أو نقول : عن الكافر على ما قاله الزخمشريُّ ، أو نقول 
  .منه الذنوب اليت ذكرها الكافر عند إسالمه ، كما قاله القاضي املراد 

فنقول هذه الوجوه بأسرها ضعيفة ، أمَّا كوهنا صلة فمعناه احلكم على كلمة من كالم اهللا عزَّ وجلَّ بأنَّها عبثٌ 
  .والعاقل ال جيوز له املصري إليه من غري ضرورة 

ههنا الكل فهو عني ما قاله أبو عبيدة؛ ألن حاصه أنَّ قوله تعاىل جل  «ِمْن » املراد من كلمة : وأما قوله الواحدي 
يغفر لكم ذنوبكم ، وهذا عُني ما نقله عن أيب عبيدة ، وحكى عن سيبويه : أي } َيغِْفْر لَكُْم مِّن ذُُنوبِكُمْ { ذكره 

  .إنكاره 
  .تفيد اإلبدال « ِمْن » ة املراد منه إبدال السيئة باحلسنة ، فليس يف اللغة أنَّ كلم: وأما قوله 

املراد متييز خطاب املؤمنني من خطاب الكافرين مبزيد التشريف فهو من باب الطاعات ، ألن : وأما قول الزخمشري 
  .هذا التعبيض إن حصل ، فال حاجة إىل ذكر هذا اجلةاب وإن مل حيصل كان هذا الكالم فاسداً 



  .وأما قول األصم ، فقد سبق بطالنه 
الّتاِئُب ِمَن الذنبِ » : فجوابه أنَّ الكافر إذا أسلم؛ غُِفَرت ذُنوُبه بأسرها ، لقوله عليه السالم : ول القاضي وأمَّا ق

  .« كَمْن ال ذَْنَب لَُه 
  }قُل لِلَِّذيَن كفروا إِن َينَتُهواْ ُيغَفَْر لَُهْم مَّا قَْد َسلََف { : وقال تعاىل 

ذكروه من التأويالت ضعيف ساقط ، بل املراد ما ذكرناه هو أنَّه يغفر بعض فثبت أنَّ مجيع ما ]  ٣٨: األنفال [ 
  .ذنوبه من غري توبٍة؛ بشرط أن يأيت باإلميان ، فبأن حتصل هذه احلال للمؤمن أوىل 

، وإال إن آمنتم ، أخر اهللا موتكم إىل أجل مسمى : املعىن : قيل . } َويَُؤخِّرَكُْم إىل أََجلٍ مُّسَمى { : قال تعاىل 
  .عاجلكم بعذاب االستئصال 

  .مينعكم يف الدُّنيا باللذات إىل املوت : وقال ابن عباسٍ رضي اهللا عنهما 
فكيف قال ] .  ٣٤: األعراف [ } فَإِذَا َجآَء أََجلُُهمْ الَ َيسَْتأِْخُرونَ َساَعةً َوالَ َيْسَتقِْدُمونَ { : أليس قال : ِفإن قيل 

  .؟ } إىل أََجلٍ مَُّسمى َويَُؤخَِّركُْم { : هنا 
  .يف األنعام ]  ٢: األنعام [ } ثُمَّ قضى أََجالً َوأََجلٌ مُّسمى { : تقدَّم الكالم يف هذه املسألة يف قوله : قلنا 

م يشتمل وهذا الكال} إِنْ أَنُتْم إِالَّ َبَشٌر مِّثْلَُنا { : وملا ذكر الرسل عليهم الصالة والسالم هذا الكالم للكفار قالوا 
  :على ثالثة أنواع من الشبه 

أن األشخاص اإلنسانية متساوية يف متام املاهية فيتمنع أن يبلغ التفاوت بني تلك األشخاص إىل هذا احلد : األوىل 
وهو أن الواحد منهم رسوالً من اهللا تعاىل مطلعاً على الغيب ، خمالطاً لزمرة املالئكة ، والباقون غافلون عن هذه 

إن كنت قد فارقتنا يف هذه األحوال العالية اإلهلية الشريفة وجب أيضاً أن تفارقنا يف : أيضاً كانوا يقولون األحوال 
{ األحوال اخلسيسة ، وهي احلاجة إىل أالكل ، والشرب ، واحلديث والوقاع ، وهذه الشبهة هي املراد من قوهلم 

  .ة ولستم مالئكة ، وإنَّما تريدنون بقولكم أن تصدُّونا عمَّا كان يعبد آباؤنا أي يف الصور: } إِنْ أَنُتْم إِالَّ َبَشٌر مِّثْلَُنا 
  .وهي التمسك بالتقليد ، وهي أهنم وجدوا آباءهم وعلماءهم مطبقني على عبادة األوثان : وهذه الشبهة الثانية 

  .ن ويبعد أن أولئك القدماء على كثرهتم وقوة خاطرهم مل يعرفوا بطالن هذا الدي: قالوا 
املعجز ال يدلُّ على الصدق؛ ألن الذي جاء به أؤلئك الرسل طعنوا فيه وزعموا أنَّها أمور : قالوا : الشبهة الثالثة 

حبجة بينة : أي » فأُتوَنا بُسلْطاٍن ُمبِنيٍ « : متعادة ليست من باب املعجزات اخلارجية عن قوَّة البشر؛ فلذلك قالوا 
  .على صحَّة دعواكم 

{ : ومحل على معناه ، ألنه مبنزلة القوم والرهط ، كقوله » َبشرٌ « جيوز أن يكون صفة ثانية ل » يُدونَ ُترِ« قوله 
  .وأن يكون مستأنفاً ]  ٦: التغابن [ } أََبَشٌر يَْهُدونََنا 

  :خترجيان  وفيها» تدعوّنا « : العامة على ختفيف النون ، وقرأ طلحة بتشديدها كما شدد » أنْ َتصدُّوَنا « : وقوله 
ما تقدَّم يف نظريهتا على أن تكون هي املخففة ال النَّاصبة ، وامسها ضمري الشأن ، وشذّ عدم الفصل بينها ، : أحدمها 

  .وبني اجلملة الفعلية 
 «برفع ] .  ٢٣٣: البقرة [ } أَن يُِتمَّ { : املصدرية كقراء » َما « أنَّها ناصبة ، ولكن أهلمت محالً على : والثاين 

  .وقد تقدَّم القول فيه » ُيِتمُّ 
اآلية ملا حكمة عن الكفَّارم طعنهم يف النُّبوة حكى عن } قَالَتْ لَُهمْ ُرُسلُُهْم إِن نَّْحُن إِالَّ َبَشٌر مِّثْلُكُْم { : قوله تعاىل 

سلموا أنَّ األمر كذكل لكنهم بيَّنوا } إِن نَّْحُن إِالَّ َبَشٌر مِّثْلُكُمْ { : األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم جاهبم فقالوا 



أن التماثل يف البشرية ال ميننع من اختصاص بعض البشرِ مبنصب النبوة؛ ألنَّ هذا املنصب ُمينُّ اهللا به على من يشاء 
  .من عباده ، وإذا كان كذلك سقطت شبهتكم 

على كونه حقًّا ، فجوابه عني اجلواب  إطباقُ السلف لذلك الدين يدل: وأمَّا اجلواب عن شبهة التقليد وهي قوهلم 
املذكور ، وهو أنَّه ال يبعُد أ ، يظهر الرَّجل الواحد مامل يظهر للخلق الكثري؛ ألن التمييز بني احلق ، والباطل ، 
  .والصدق ، والكذب عطية من اهللا وفضل منه؛ فال يبعد أن خيص عبده هبذه العطية ، وحيرم اجلمع العظيم منها 

إنا ال نرضى هبذه املعجزات اليت أتيتم هبا ، وإمنا نريد معجزات قاهرة : ب عن الشهبة الثالثة وهي قوهلم وأما اجلوا
أنَّ املعجزة اليت أتينا هبا : أي } َوَما كَانَ لََنآ أَن نَّأْتَِيكُْم بُِسلْطَاٍن إِالَّ بِإِذِْن اهللا { : أوقى منها ، فأجابوا عنها بقوهلم 

ليل تام ، وأمَّا األشياء اليت تطلبتموها ، فأمور زائدة واحلكم فيه هللا تعاىل فإن أظهرها فله الفضل حجة قاطعة قوية ود
  .، وإن مل يظهرها فله العدل ، وال حيكم بعد ظهور قدر الكفاية 

وما : أمسها ، أي » أيَِتكُْم إنْ َن« : ، و » لََنا » « كَانَ « : جيوز أن يكون خرب } َوَما كَانَ لََنآ أَن نَّأِْتَيكُْم { : قوله 
  .تبني » لَنا « ، و } إِالَّ بِإِذِْن اهللا { حالٌ ، وجيوز أن يكون اخلرب } إِالَّ بِإِذْنِ اهللا { كان لنا إتيانكم بسورة ، و 

لوعيد والظاهر أنَّ األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم ملا أجابوا عن شبهاهتم هبذا اجلواب أخذ القوم التَّخويف ، وا
َوعلَى اهللا { : فعند ذلك قال األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم ال خناف من ختويفكم بعد أن تولكنا على اهللا 

  .} فَلَْيَتَوكَّلِ املؤمنون 
  ] . ٢٤٦: البقرة [  }َوَما لََنآ أَالَّ ُنقَاِتلَ ِفي َسبِيلِ اهللا { : كقوله سبحانه } َوَما لََنآ أَالَّ َنَتَوكَّلَ َعلَى اهللا { : قوله 

بني لنا } على َمآ آذَْيُتمُوَنا { : ما لنا أن ال نتوكل على اهللا ، وقد عرفنا أنه الينال شيء إال بقضائه وقدره : واملعىن 
  .الرشد وبصرنا النجاة 

درية ، وهو األرجح مص« َما » جيوز أن تكون } َوقَْد َهَداَنا ُسُبلََنا { : ولَنْصبِرنَّ ، جواب قسم ، وقوله « : قوله 
  .لعدم احلاجة إىل رابط ادعي حذفه على غري قياس 

آذيتمونا به ، مث حذف الباء فوصل الفعل : أهنا موصولة امسية ، والعائد حمذوف على التدرج؛ إذ األصل : والثاين 
  .وهو األصل « فَليَتوكَّل » بكسر الم األمر يف : إليه بنفسه وقرأ احلسن رمحه اهللا 

األول الستحداث التوكل ، والثاين طلب : هبذا التوكل على اهللا يف دفع شر الكفار فال يلزم التكرار وقيل  واملراد
  .دوامه 

اآلية ملا حكى عن األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم توكلهم على اهللا } َوقَالَ الذين كَفَُرواْ ِلُرُسلِهِْم { : قوله تعاىل 
لَُنْخرَِجنَّكُْم مِّْن أَْرِضَنآ أَْو لََتُعوُدنَّ ِفي { : فار أهنم بالغوا يف السفاهة وقالوا يف دفع شرور أعدائهم حكى عن الك

  .أي ال بد من أحد األمرين } ِملَِّتَنا 

  :ثالثة أوجه » أْو « يف » أو لتعدن « : وقوله » ولنصربن « : جواب قسم مقدر ، كقوله » لنخرنكم « : قوله 
  .من كوهنا ألحد الشيئني أهنا على باهبا : أحدها 
  .» حتَّى « : أهنا مبعىن : والثاين 

  .أللزَمنََّك أوْ َتقْضِينِي حَقِّي : كقوهلم » إالَّّ « أهنا مبعىن : والثالث 
خبالف » لَتُعوُدن « مع قوله » إالَّ « وال تركيب » حتَّى « األخريان مردودان ، إذ ال يصح تركيب : والقوالن 

متعلق به ، وأن يكون مبعىن » يف ملَّتنا « لترجعن و : والعود هنا حيتمل أن يكون على بابه أي  املثال املتقدم ،



  .الصريورة ، فيكون اجلار يف حمل نصب خرباً هلا 
  .هذا يوهم أهنم كانوا على ملتهم يف أول األمر حىت يعودا فيها : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجوه 
سالمه عليهم إنَّما نشئوا يف تلك البالد؛ وكانوا من تلك القبائل ويف أول األمر ما أن األنبياء صلوات اهللا و: أحدها 

ظهروا املخالفة مع الكفار ، بل كانوا ساكتني إىل حني الوحي فظن القوم أهنم كانوا على ملتهم لسكوهتم ، فلهذا 
  .} أَْو لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا { : قالوا 

  .كفار وال جيب يف كل ما قالوه أن يكونوا صادقني أن هذا الكالم ال: وثانيها 
لَعْوُد هنا مبعىن الصِّريورة كثري يف كالم العرب كثرة فاشية ال تكاد تسمعهم يستعملون « : قال الزخمشريُّ : وثالثها 

  .» ما عدت أراه ، وعاد ال يكلمين ما عاد لفالن مالٍ : ولكن عاد « صَاَر » : 
كان يف الظاهر مع الرسل إال أنَّ املقصود هبذا اخلطاب أتباعهم وأصحاهبم ، فغلبوا يف  أن اخلطاب وإن: ورابعها 

  .إهنم قبل ذلك الوقت كانوا على دين أولئك الكفار : اخلطاب اجلماعة ، وال بأس أن يقال 
مث إنه تعاىل نسخه  لعل أولئك األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم كانوا قبل إرساهلم على ملَّة من امللل ،: وخامسها 

تلك امللة وأمرهم بشريعة أخرى وبقي تلك األقوام على تلك الشريعة املنسوخة مصرين عليها ، وعلى هذا التقدير 
  .، فال يبعد أن يطلبوا من األنبياء صلوات اهللا عليهم أن يعودوا إىل تلك امللّة 

  .} لَُنْهِلكَنَّ الظاملني  {وملا ذكر الكفَّار هذا الكالم أو حى اهللا عزَّ وجلَّ أليهم 
  :جوب قسم مضمر ، وذلك القسم وجوابه فيه وجهان » لُنْهِلكنَّ « : قوله 

  .قال لنهلكن : أنه على إضمار القول ، أي : أحدمها 
  .أنه أجرى اإلحياء جمرى القول؛ ألنه ضرب منه : والثاين 

أرض الظاملني ، : واملراد باألرض » ربُُّهْم « : الغيبة مناسبة لقوله بياء » لُيْسِكننَّكُْم « و » لُيْهِلكنَّ « وقرأ أبو حيوة 
  »َمْن أذَى َجارُه ورَّثُه اُهللا دارهُ « : وديارهم ، وأمواهلم وقال عليه الصالة والسالم 

  .وهذه اآلية تدلُّ على أن من يتوكل على اهللا يف دفع عدوه كفاه اهللا أمر عدوه 
هو « مبتدأ ، وهو مشار به إىل توريث األرض ، وملَْن َخاَف » ذِلَك « } ِمي َوَخاَف َوِعيدِ ِلَمْن َخاَف َمقَا{ : قوله 

  :فيه ثالثة أوجه « َمقاِمي » اخلرب ، و 
  .أنه مقحم ، وهو بعيد؛ إذ األمساء ال تقحم : أحدها 
  .أنه مصدر مضاف للفاعل : الثاين 

  .مقامي عليه باحلفظ : مصدر مضاف لفاعله أي « َمقاِمي » : قال الفراء 
  .أنه اسم مكان : الثالث 

]  ٤٦: الرمحن [ } َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه { : مكان وقوفه بني يدي احلساب ، كقوله تعاىل » : قال الزجاج 
: أي » َخاَف وِعيِد « على ضَْربِي أيَّاك ، و : َنِدْمُت على ضَربَِك ، أي : فأضاف قيام العبد إىل نفسه ، كقولك 

فَذَكِّْر { ، ]  ١٤: ق [ } كُلٌّ كَذََّب الرسل فََحقَّ َوِعيِد { : يف موضعني » ق « عقايب ، أثبت الياء هنا ، ويف 
  .« وصالً ، وحذفها وقفاً ورش ، والباقون وصالً ووقفاً ]  ٤٥: ق [ } بالقرآن َمن َيَخاُف َوِعيدِ 

  فصل
  :يف تفسري املقام وجوه 



َوأَمَّا َمْن َخاَف َمقَامَ { : موقف احلساب؛ ألنَّه الذي يقف فيه العباد يوم القيامة ، كقوله تعاىل موقفي وهو : األول 
  ] . ١٠: النازعات [ } َربِِّه 

مقام العباد عندي ، وهو : ملن خاف مقامي ، أي : قَاَم ِقَياماً ، ومقَاماً ، أي : أن املقام مصدر كالقيام ، يقال : الثاين 
  .فة املصدر إىل املفعول من باب إضا

: ملن خافين ، وذكر املقام هنا ، كقولك سالٌم على املَجْلسِ الفُالين ، واملراد : ملن خاف مقامي ، أي : الثالث 
  .السَّالم على فالن 

  .الوعيد اسٌم من أْوَعد إيَعاداً وهو التَّهديد : قال الواحدي } َوَخاَف َوعِيِد { : قوله 
  .ف ما أوعدت من العذاب خا: قال ابن عباس 

  .وهذا اآلية تدلُّ على أنَّ اخلوف من اهللا تعاىل غري اخلوف من عيده؛ ألن العطف يقتضي املغايرة 

ِسيُغهُ َيَتَجرَُّعُه َولَا َيكَاُد ُي) ١٦(ِمْن َورَاِئِه َجهَنَُّم َوُيسْقَى ِمْن َماٍء َصِديٍد ) ١٥(َواْسَتفَْتحُوا َوخَاَب كُلُّ جَبَّارٍ َعنِيٍد 
  ) ١٧(َوَيأِْتيهِ الَْمْوُت ِمْن كُلِّ َمكَاٍن َوَما ُهَو بَِميٍِّت َوِمْن َورَاِئِه َعذَاٌب غَِليظٌ 

  :فعالً ماضياً ، ويف ضمريه أقوال » اْستفَْتحُوا « العامة على } واستفتحوا { : قوله 
} إِن َتْسَتفِْتحُواْ فَقَْد َجآءَكُُم الفتح { : ر كقوله االستنصا: أنه عائد على الرسلِ الكرام ، ومعىن االستفتاح : أحدها 

  ] . ١٩: األنفال [ 
رَبََّنا افتح َبيَْنَنا َوَبْيَن قَْوِمَنا باحلق وَأَنَت َخْيرُ { : طلب احلكم من الفتاحة ، وهي احلكومة ، كقوله تعاىل : وقيل 

  ] . ٨٩: األعراف [ } الفاحتني 
[ } فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحجَاَرةً مَِّن السمآء { : ر ، أي أستفتح أمم الرسل عليهم؛ كقوله تعاىل أن يعود على الكفا: الثاين 

  .عائد على القولني؛ ألن كالَّ طلب النصر على صاحبه : وقيل ]  ٣٢: األنفال 
علىغريه من يعود على قريش؛ ألهنم يف سين اجلدب استمطروا فلم ميطروا ، وهو على هذا مستأنف ، وأما : وقيل 

  .» فاوحى إليهم « : األقوال فهو عطف على قوله 
على لفظ األمر أمراً للرسل بطلب النصرة ، » واستفتحوا « وقرأ ابن عباس وجماهد وابن حميصن رضي اهللا عنهم 

  .استفتحوا : لنهلكن ، وقال هلم : قال هلم : وهي تقوية لعوده يف املشهورة على الرسل ، والتقدير 
استفتحوا ، فنصروا ، وخاب ، وجيوز أن : هو يف قراءة العامة عطف على حمذوف ، وتقيدره » وخاب  «: قوله 

على أن الضمري فيه للكفار ، ويف غريها على القول احملذوف وقد تقدم أنه يعطف » استفتحوا « يكون عطفاً على 
  .الطلب على اخلرب وبالعكس 

والسالم ، فنصورا وظفروا ، وهو قول جماهد وقتادة ، وذلك أهنم ملا املستفتحون الرسل عليهم الصالة : إن قلنا 
رَّبِّ الَ { : أيسوا من إميان قومهم استنصروا اهللا ، ودعوا على قومهم بالعذاب ، كما قال نوح صلوات اهللا عليه 

  ] . ٢٦: نوح [ } َتذَْر َعلَى األرض ِمَن الكافرين َديَّاراً 
ة كان املعىن أن الكفار استفتحوا على الرسل ظنا منهم أهنم على احلق والرسل على املستفتحون الكفر: وإن قلنا 

وَإِذْ قَالُواْ اللهم إِن كَانَ { : نظريه » اللهم إن كان هؤالء الرسل صادقني فعذبنا « : الباطل ، وذلك أهنهم قالوا 
ما » وَخابَ « ] .  ٣٢: األنفال [ } لسمآء أَوِ ائتنا بَِعذَابٍ أَلِيمٍ هذا ُهَو احلق ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً مَِّن ا

واجلبَّاُر الذي ال يرى فوقه أحداً ، واجلربيةُ طلب العلْو مبا ال . هلك كل جّبار عنيد : وقيل . خر : وقيل . أفلح 



  .غاية وراءه ، وهذا الوصف ال يكون إال اهللا عزَّ وجلَّ 
املتكرب على طاعة اهللا سبحانه وتعاىل وعبادته ، ومنه قوله : رب اخللق على مراده ، واجلبَّار هنا اجلبَّار الذي جي: وقيل 
  ] . ١٤: مرمي [ } وَلَْم َيكُن َجبَّاراً َعِصّياً { : تعاىل 

  .» األجَْبر يقال فيه جربّية ، وجَُربوَّة ، وَجربُوت « : قال أبو عبيدة 
  .» بْرِية ، واِجلبَّارة ، اجلِْبرَِياُء اجلِْبُر ، واِجل« : وحكى الزجاج 
أن امرأة حضرت النيب صلى اهللا عليه » : فهذه سبع لغات يف مصدر اجلبَّار ، ومنه احلديث « : قال الواحديُّ 

  »َدُعوَها فإنَّها َجبَّارةٌ « : وسلم فأَمرَها بِأْمرٍ فأبْت علْيِه ، فقال عليه الصالة والسالم 

  :أمَّا العنيد فقال أهلُ اللغة يف اشتقاقه ، و« مستكربة : أي 
  .اخلالف ، والتباعد ، والترك : أصل الُعُنود : قال البصريون 

ناحية فهو املُعانُِد للحق جبانبه ، قاله : هو ميشي عنداً ، أي : أصله من الَعْند وهو النَّاحية ، يقال : وقال غريهم 
  .جماهد 

العَنِيُد الذي أىب أن : هو املتكّبر وقال قتادة : وقال مقاتلٌ . ملعرض عن احلق هوا: وقال ابن عبَّاس رضي اهللا عنه 
  .ال إلَه إالَّ اهللا : يقال 

وجيوز أن تكون الصفة وحدها اجلار « جبَّارٍ » مجلة يف حملّ جر صفة ل « ِمْن َوراِئِه » : مث ذكر كيفية عذاهبن فقال 
  .فاعل به : جهنم » ، و 

عطف مجلة فعلية على امسية فإن جعلت الصفة اجلار وحده ، . صفة معطوفة على الصفة قبلها  »ويسقى « : وقوله 
  .وعلقته بفعل كان من عطف فعلية على فعلية 

  .يلقى فيها ، وُيْسقَى : عطف على حمذوف ، أي : وقيل 
» ِمْن َبْينِ َيدْيِه « : ي بقوله هنا على باهبا ، وقيل مبعىن أمام ، فهو من األضداد ، وهذا عىن الزخمشر» َوَراِء « و 

  ]الوافر : [ وأنشد 
  َيكونُ َوراَءُه فَرٌج قَرِيب... َعَسى الكَْربُ الَّذي أْمَسْيُت ِفيِه  ٣٢٠٠

  ]الطويل : [ وهو قول أيب عبيدة و ابن السِّكيت ، وقطرب ، وابن جريرٍ؛ وقال الشاعر يف ذلك 
  وقَْوُم َتميمٍ والفَالةُ َورَِئيَا... ِتي أَيْرُجو بُنو َمْروان َسْمِعي وطَاع ٣٢٠١

  ]الطويل : [ قُدَّامي؛ وقال اآلخر : أي 
  لزوٌم الَعَصا علْيَها األصابُِع... ألْيَس َوراِئي إنَّ َتراَخْت َمنيَِّتي  ٣٢٠٢

م هو اسم ملا توارى عنك سواء كان خلفك ، أم قدامك فيصح إطالق لفظ الوراء على احلذف وقدا: وقال ثعلب 
]  ٧٩: الكهف [ } َوكَانَ َوَرآَءُهم مَِّلٌك يَأُْخذُ كُلَّ َسِفيَنٍة غَصْباً { : املَْوُت وراء كُلُّ أحٍد ، وقال تعاىل : ، ويقال 

  .أمامهم : أي 
  ]الطويل : [ وراء مبعىن بعد ، قال الشاعر : وقال ابن األنباري 

  ولْيَس وَراَء اِهللا للَْخلْقِ َمهَْرُب..  ٣٢٠٣
  .أنه بعد اخليبة يدخلهم جهنم : ىن اآلية ومع

  :ثالثة أوجه » صديد « يف } ِمن مَّآٍء َصِديٍد { : قوله 
  :ويف تأويالن . » َماٍء « أنَّه نعت ل : أحدها 



ماء مثل صديد ، وعلى هذا فليس املاء الذي تشربونه صديداً ، بل : أنه على حذف أداة التشبيه ، أي : أحدمها 
  ] . ٢٩: الكهف [ } َوإِن َيْسَتغِيثُواْ يَُغاثُواْ بَِمآٍء كاملهل { :  ، والغلظ ، والقذارة ، كقوله تعاىل مثله يف النَّنتِ

أنَّ الصديد ملا كان يشبه املاء أطلق عليه ماء ، وليس هو مباء حقيقة ، وعلى هذا فيكون يشربون نفس : والثاين 
وفيه نظٌر ، إذ ليس مبشتق إالَّ . كونه صفة ذهب احلويف وغريه  الصديد املشبه للماء ، وهو قول ابن عطية ، وإىل

ميتنع عليه كل : على من فسَّره بأنه صديدق مبعىن مصدود ، أخذه من الصَّدِّ ، وكأنه لكراهته مصدوٌد عنه ، أي 
  .أحد 

يف النكرات إنَّما  ]جريانه [ ، وإليه ذهب الزخمشري ، وليس مذهب البصريني » َماٍء « أنه عطف بيان ل : الثاين 
  .قال به الكوفيون وتبعهم الفارسي أيضاً 

  }ِمن َشجََرٍة مَُّباَركٍَة َزْيتُوَنٍة { من قوله تعاىل » زَْيُتونٍة « أن يكون بدالً ، وأعرب الفارسي : الثالث 

  .عطف بيان أيضاً ]  ٣٥: النور [ 
  .آليتني واستدلّ من جوَّز كونه عطف بيان ، ومتبوعه نكرتني هباتني ا

  .ما َحالَ بني اجللِد واللَّحمِ من القَْيحِ : وقيل . ما يسيلُ من أجساٍد أهلِ النَّار : والصَّديد 
، وأن » ُيسْقَى « وأن تكمون حاالً من الضمري يف » َماٍء « جيوز أن تكون اجلملة صفة ل » يَتجرَّعُه « : قوله 

  :تماالت وفيه اح» َتفعَّل « : تكمون مستأنفة ، وجترَّع 
  .» علَّمتُه فتعلََّم « حنو » َجرَّْعته « أنه مطاو ل : أحدها 
  .يَتكلَّف جرعُه ، ومل يذكر الزخمشري غريه : ، أي » حتَلَّم « أنه يكون للتكلف ، حنو : والثاين 
  .فشيئاً بالتفهيم  يتنوله شيئاً فشيئاً باجلرع كما يفهم شيئاً: أنه دالٌّ على املهلة ، حنو تفهَّمتُه ، أي : الثالث 
  .َعدْدُت الشيء وتَعدَّيُته : أنه مبعىن جرع اجملرد ، حنو : الرابع 
  .يتحسَّاه ويشربه ال مبرة واحدة ، بل جيرعُه ِلمراَرتِه وَحراَرتِه : واملعىن 

  :قوالن » َيكاُد « يف } َوالَ َيكَاُد ُيِسيُغُه { : قوله 
ما : يسيغه بعد إبطاء؛ ألن العرب تقول : أي } َوالَ َيكَاُد ُيِسيُغُه { : ٌي ، فقوله أن نفيُه إثبات ، وإثباتهُ نف: أحدمها 

فعلوا بعد : أي ]  ٧١: البقرة [ } فَذََبُحوَها َوَما كَادُواْ َيفَْعلُونَ { : قمُت بعد إبطاٍء ، قال تعاىل : كدت أقوُم أي 
وال حيصل الصهر إال بعد ]  ٢٠: احلج [ } َما ِفي ُبطُونِهِمْ  ُيْصَهُر بِِه{ : إبطاء ، ويدلّ على حصول اإلساغة قوله 

  .يدل على أهنم ساغوا الشيء بعد الشيء » يَتجرَّعُه « : وقوله . اإلساغة 
لنفي املقاربة يعين ومل يقارب أن يسيغه ، فكيف حتصل » َوال َيكاُد « للمقاربة ، فقوله » كَاَد « أنَّ : والقول الثاين 

  .إال ساغة؟ 
  .مل يقرب من رؤياها ، فكيف يراها؟ : ، أي ]  ٤٠: النور [ } لَْم َيكَْد َيَراَها { : كقوله تعاىل 

  .فقد ذكرمت الدليل على اإلساغة ، فكيف جيمع بني القولني؟ : فإن قيل 
  :فاجلواب من وجهني 

  .وال يسيغ مجيعه : أنَّ املعىن : أحدمها 
نَّما دلَّ على وصول بعض ذلك الشَّراب إىل جوف الكافر ، إالَّ أن ذلك ليس أنَّ الدَّليل الذي ذكرمت إ: والثاين 

بقبول النفس ، واستطابة املشروب ، والكافر يتجّرع ] احللق [ إجراء الشرب يف : بإساغة؛ ألنَّ اإلساغة يف اللغة 
هذين الوجهني يصح  ال يستطيبه وال يشربه شرباً مرة واحدة وعلى: ذلك الشرب على كراهية وال يسيغه ، أي 



  .على نفي املقاربة » ال َيكَاُد « : محل 
  .أن موجبات املوت أحاطت به من مجيع اجلهات : أي } َويَأِْتيِه املوت ِمن كُلِّ َمكَاٍن َوَما ُهَو بِمَيٍِّت { : قوله 

  .واعلم أن املوت يقع على أنواع حبسب أنواعه احلياة 
[ } ُيحْيِي األرض َبْعَد مَْوِتَها { : املوجودة يف احليوان والنبات ، كقوله تعاىل  ماهو بإزاء القوة النامية: فمنهنا 
  ] . ١٧: احلديد 
إِنَّكَ { ]  ١٢٢: األنعام [ } أََو َمن كَانَ َمْيتاً فَأَْحَييَْناُه { : زوال القوة العاقلة ، وهي اجلهالة ، كقوله تعاىل : ومنها 

  ] . ٨٠: النمل [ } الَ ُتْسِمُع املوتى 
: إبراهيم [ } َويَأِْتيِه املوت ِمن كُلِّ َمكَاٍن َوَما ُهَو بَِميٍِّت { : احلزن واخلوف املكدران للحياة ، كقوله تعاىل : ومنها 
١٧ . [  

  ] . ٤٢: الزمر [ } واليت لَمْ َتُمْت ِفي َمَناِمَها { النوم ، كمقوله تعاىل عزَّ وجلَّ : ومنهنا 

النوم الثقيل ، وقد يستعار املوت لألحوال الشاقة كالفقر والذل ، : ملوُت اخلفيف ، واملوُت ا: النوم : وقد قيل 
  .» أْول من َماَت إبليُس ألنَّهُ أوَّلُ من َعَصى « والسؤال ، واهلرم ، واملعصية ، وغري ذلك ، ومنه احلديث 
  .» لَْم أنَّ َمْن أفْقرُتُه فقَدْ أَمتُُّه َتْع] أَما [ « : وحديث موسى صلوات اهللا سالمه عليه حني قال له ربه 

  .حبدوث أمل املوت من كل مكان من أعظائه : قيل : ولنرجع إىل التفسري ، فنقول 
  .فيستريح } َوَما ُهَو بَِميٍِّت { يأتيه املوت من اجلهات الّست : وقيل 

جع إىل مكاهنا من جوفه فيستريح تعلق روحه عند حنجرته ، وال خترج من فيه فيموت ، وال تر: قال ابن جريج 
  ] . ٧٤: طه [ } الَ َيمُوُت ِفيَها َوالَ حيىي { : فََتْنفَعُه احلياة ، نظريه 

  :يف الضمري وجهان } َوِمن َوَرآِئِه َعذَاٌب غَِليظٌ { : قوله 
  .» كُلِّ جبَّارٍ « أنه عائد على : أظهرمها 
  .أنه عائد على العذاب املتقدم : والثاين 

  .اخللود يف النار : العذاب الغليظ  :قيل 
  .» ِمن َورائِه « إنَّهُ يف كل وقت يستقبله يتلقى عذاباً أشّد مما قبله ، وتقدم الكالم على معىن : وقيل 

ِممَّا كََسُبوا َعلَى َشْيٍء ذَِلكَ  َمثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِْم أَْعَمالُُهْم كََرَماٍد اشَْتدَّْت بِهِ الرِّيُح ِفي َيْومٍ َعاِصٍف لَا َيقِْدُرونَ
) ١٩(أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ إِنْ َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم َوَيأْتِ بَِخلْقٍ َجدِيٍد ) ١٨(ُهَو الضَّلَالُ الَْبِعيُد 

  ) ٢٠(َوَما ذَِلَك َعلَى اللَِّه بَِعزِيزٍ 

اآلية ملا ذكر أنواع عذاهبم بني عبده أن سائر أعماهلم تصري ضائعة باطلة ، } ثَلُ الذين كَفَُرواْ بِرَبِّهِمْ مَّ{ : قوله تعاىل 
  .وذلك هو اخلسران الشديد 

  :أوجه » مَثَلُ « : ويف ارتفاع 
م ، وتكون فيما يتلى عليكم مثل الذين كفروا رهب: وهو مذهب سيبويه أنَّه مبتدأ حمذوف اخلرب ، تقديره : أحدها 

كَْيَت وكَْيتَ : كيف مثلهم؟ فقيل : مستأنفة جواباً لسؤالٍ مقدر ، كأنه قيل } أَْعَمالُُهْم كََرَمادٍ { : اجلملة من قوله 
  .» ِصفةٌ زيٍد ِعْرضُه مُصوٍن ، مالُه َمْبذولٍ : مستعار للصفة اليت فيه غرابة ، كقوله : واملثل « 



خرب الثاين ، والثاين وخربه خرب املبتدأ » كَرَماٍد « مبتدأ ثان ، و » أعماهلم « ، و مبتدأ » مثل « أن يكون : الثاين 
  .األوَّل 

املتحصل يف النفس مثاالً للذين كفروا هذه اجلملة : وهذا عندي أرجُح األقوال ، وكأنك قلت « : قال ابن عطيَّة 
  .وإليه حنا احلويف » املذكورة 

ألن اجلملة اليت وقعت خرباً للمبتدأ ال رابط فيه يربطها باملبتدأ ، وليست نفس وهو ال جيوز؛ « : قال أبو حيان 
  .» املبتدأ فيستغىن ع رابط 

يف أنَّ كالًّ منهما ال « أْعَماهلُْم كَرَماٍد » بل اجلملة نفس املبتدأ ، فإن نفس مثلهم هو « : قال شهاُب الدِّين رمحه اهللا 
وإىل هذا الوجه ذهب الزخمشري « ِهجِّريى أيب بكرٍ ال إلَه إالَّ اُهللا » : و نظري قولك يفيد شيئاً ، وال يبقى له أثر ، فه

» صفةٌ زْيٍد عرضُه مُصون ومالُه مَبذُول « : أي صفة الذين كفروا أعماهلم كرماد ، كقولك » : أيضاً؛ فإنه قال 
  .« فنفس عرضه مصون هو نفس صفة زيد 

مبتدأ ، و « الَّذيَن » الذين كفروا أعماهلم كرماد ، ف : قاله الكسائي والفراء ، أي زائدة ، « َمثَلُ » أنَّ : الثالث 
  .خربه ، وزيادة األمساء ممنوعمة « كََرماٍد » مبتدأ ثاين ، و « أْعماهلُْم » 

رب ، قاله اخل« كَرَماٍد » مثل أعماهلم و : بدل منه على تقدير « أْعَماهلُم » مبتدأ ، و « مثلُ » أن يكون : الرابع 
  .وعلى هذا فهو بدل كلِّ من كلِّ على حذف مضاف كما تقدم . الزخمشري 

: [ كقول الزباِء . اخلرب « كرماد » بدلٌ منه بدل اشتمال و « أعماهلم » مبتدأ ، و « مثل » أنه يكون : اخلامس 
  ]الرجز 
  ديدَاأَجْنَدالً َيْحملَن أْم َح... َما ِللْجَمالِ َمشْيَها َوئيَدا  ٣٢٠٤

  .مثل أعمال الذين كفروا ، أو هذه اجلملة خرباً ملبتدأ ، قال الزخمشريُّ : أن يكون التقدير : السادس 
على « كَرمَاٍد » مثل أعماهلم فحذف املضاف ، و : خربه ، أي « أْعَماهلُم » مبتدأ ، و « َمثَلُ » أن يكون : السابع 

  .هذا خرب مبتدأ حمذوف 
، وهو » الَّذيَن « : من » أْعماهلُْم « ولو كان يف غري القرآن جلاز إبدال » : ذكر وجه البدل وقال أبو البقاِء حني 

  .« بدل اشتمال 

  جمرورة لكنَّه مل يقرأ به» أْعَماهلُْم « يعىن أنَّه كان يقرأ 
أْرِمدٍة ، كَجمادٍ  والرَّماُد معروف وهو ما سحقته النار من األجرام ، ومجعه يف الكثرة على رُمٍد ويف القلة على« 

  .» وُجُمد وأْجِمَدة ، ومجعه على أرِْمَداء شاذ 
  .صار بلوِن الرَّماِد : أرْمَد املاُء ، أي : الشبه احملكم ، يقال : والرَّماُد 
  .صار هباء : رماٌد رَْمٌد ، أي : رمٌد لذلك ، ويقال : َما كَانَ على لَوِن الرَّماِد ، وقيل للبعوض : واألْرَمُد 

» ويف : اشَْتدَّْت « متعلق ب » ِفي َيْومٍ « ، و » َرَمادٍ « يف حمل جر صفة ل } اشتدت بِِه الريح { : وله تعاىل ق
  :أوجه « َعاِصٍف 
جمازاً ، « َيْوم » عاصف رحيه ، أو عاصف الريح ، مث حذف الريح وجعلت الصفة ل : أنه على تقرير : أحدها 
  .ائٌم َيوٌم ماطٌر ، ولْيلٌ قَ: كقوهلم 

  ]الطويل : [ فحذفت لقتدم ذكرها ، كما قال : قال اهلرويُّ 
  .. .إذَا َجاَء َيوٌم ُمظِلُم الشَّمسِ كَاسٌف  ٣٢٠٥



  .كاسف الشمس : أي 
  .ذي عصوف ، كالبن وتامر : أنه عائد على النِّسب ، أي : الثاين 

اشتدت الريُح : يح يف اإلعراب ، فيقال كان األصل أن يتبع العاصف الر: أنه خفض على اجلوار ، أي : الثالث 
  .« ُجْحُر َضبٍّ خربٍ » : العاصفة يف يومٍ ، فلمَّا وقع بعد اليوم أعرب بإعرابه ، كقوهلم 

ويف جعل هذا من باب الفخض على اجلوار نظر؛ ألنَّ من شرطه أين يكون حبيث لو جعل صفة ملا قطع عن إعرابه 
اخلاص ] التركيب [ ت صفة للريح مل يصحَّ لتخالفها تعريفاً ، وتنكرياً يف هذا ليصحَّ كمثال املذكور ، وهنا لو جعل

.  
يف يوم ريح عاصف ، : وهين على حذف املوصوف ، اي ] « َيْومٍ َعاصفٍ » : [ وقرأ احلسن وابن أيب إسحاق 

  .فحذف لفهم املعىن الدال على ذلك 
ريحٌ : ويقال . « الَبقْلةُ احلَْمقَاء » : يرى ذلك حنو وجيوز أن يكون من باب إضافة املوصوف إىل صفته عند من 

: عاصٌف وُمْعِصٌف ، وأصله من العصف ، وهو ما يكرب من الزرع ، فقيل ذلك للريح الشديد؛ ألنَّها تعصف ، أي 
  تسكر ما مترُّ به

ال يقدرون فيه ، و :  على حذف العائدِ أي: َيْومٍ » مستأنف ، ويضعف أن يكون صفة ب « الَ َيقِدُرونَ » : قوله 
  .على شيء مما كسبوا : إذ لو تأخر لكان صفة ، والتقدير » َشيٍء « متعلق مبحذوف ألنه حالٌ من » ممَّا كَسبُوا « 

  فصل
هو أنَّ الريح العاصفة ُتطري الرماد وتفرق أجزاءه حبيث ال يبقى لذلك : وجه املشاهبة بني هذا املثل وبني أعماهلم 

واختلفوا ف ياملراد بتلك . ا كفرهم يبطل أعماهلم وحيبطها حبيث ال يبقى من أعماهلم معه أثٌر الرماد أثر ، فكذ
ما علموه من أعمال الربِّ كالصدقة ، وصلة الرحم ، وبر الواليدن ، وإطعام اجلائع ، فتبطل وحتبط : األعمال ، فقيل 

  .بسبب كفرهم باهللا ، ولوال كفرهم النتفعوا هبا 

بتلك األعمال عبادهتم األصنام ، وكفرهم الذي اعتقدوه إمياناً وطريقاً خلالصهم ، وأتبعوا أبداهنم املراد : وقيل 
  .دهراً طويالً لينتفعوا هبا ، فصارت وباالً عليهم 

املراد من أعماهلم كال القسمني؛ ألن أعماهلم اليت كانت يف أنفسها خربات قد بطلت ، واألعمال اليت : وقيل 
، وأفنوا فيها أعماهلم بطلت أيضاً ، وصارت يف أعظم املوجبات لعذاهبم ، وال شك أنَّه يعظم  اعتقدوها خرياً

  .} ُهَو الضالل البعيد { : حسرهتم وندامتهم ولذلك قال 
اآلية ملا بني بطالن أعماهلم بسبب كفرهم ، وإعراضهم } أَلَْم َتَر أَنَّ اهللا َخلََق السماوات واألرض باحلق { : قوله 
قبول احلق ، وأنَّ اهللا تعاىل ال يبطل أعمال املخلصني ابتداًء ، وكيف يليق باحلحكمةم أن يفعل ذلك واهللا تعاىل عن 

  ما خلق هذا العامل إال لرعاية احلكمة والصواب؟
  :بسكون الراء ، وفيه وجهان : قرأ أبو عبدالرمحن رمحه اهللا تعاىل } أَلَْم َتَر { : قوله تعاىل 

  .أجرى الوصل ُمْجَرى الوقف أنه : أحدمها 
فلما دخل اجلازم ختيلوا » ولْو َتَر َما الصِّْبَيان « : أنَّ العرب حذفت الم الكلمة عند عدم اجلازم ، فقالوا : والثاين 

مه ، أباِلي ، مث حذفوا المه رفعاً ، فلمَّا جزموه مل يعتدوا بال: فإن أصله » لَمْ أَبلْ « أنَّ الراء حمل اجلزم ، ونظريه 
  .يف حمل املفعولني ، أو أحدمها على اخلالف » أنَّ « وتومهوا اجلزم يف الالم ، والرُّؤية هنا قلبية ف 

اسم فاعل مضاف ملا بعده فلذلك خفضوا ما عطف « خَاِلُق » ) خالق السماوات واألرض ( « : وقرأ األخوان هنا 



اسم فاعل مضاف ملا بعده ، والباقون ]  ٤٥: أية [ « داّبٍة خالُق كُلِّ » : « النور » ، ويف « األرض » عليه ، وهو 
يف « السَّمواِت » وكسر ]  ٤٥: النور [ } كُلَّ َدآبٍَّة { و « األْرَض » : فعالً ماضياً ، ولذلك نصبوا « َخلََق » : 

على أحد « َض األْر» جيوز نصب : يف قراءة األخوين : قراءة األخوين خفض ، ويف قراءة غريمها نصب ، ولو قيل 
منصوبة لفظاً وموضعاً مل « السَّموات » وجهني ، إمَّا على احململ وإمَّا على حذف التنوين اللتقاء الساكنني ، فتكون 

  .ميتنع ولكن مل يقرأ به 
حمقَّا ، أو :  على أنَّ الباء سببيَّة ، أو مبحذوف على أنَّها حالية إمَّا من الفاعل ، أي« َخلََق » متعلق به « بِاحلقِّ » و 

  .متلبسة باحلق : من املفعول ، أي 
مل خيلق ذلك عبثاً بل : أي ]  ٥: يونس [ } َما َخلََق اهللا ذلك إِالَّ باحلق { تقدم نظريه يف يونس « باحلَقِّ » قوله 

  .لغرض صحيح 
ن كان قادراً على خلق السموات واألرض م: واملعىن } إِن َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم َوَيأْتِ بَِخلْقٍ َجدِيٍد { قم قال عزَّ وجلَّ 

قوم إماتتهم وعلى أجياد آخرين أوىل؛ ألنَّ القادر على األصعب األعظم؛ يقدر ] إفناء [ باحلق ، فبأن يقدر على 
  .على األسهل األضعف بطريق األوىل 

ار ، وأخلق قوماً خرياً منكم هذا اخلطاب مع كفَّار مكَّة يريد أميتكم يا معشر الكفَّ: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .وأطوع منكم 

  .ممتنع ملا ذكرنا من األولوية : أي } َوَما ذلك َعلَى اهللا بَِعزِيزٍ { 

ابِ اللَِّه ِمْن َشْيٍء قَالُوا ونَ َعنَّا ِمْن َعذََوَبَرزُوا ِللَِّه َجِميًعا فَقَالَ الضَُّعفَاُء ِللَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُْم َتبًَعا فََهلْ أَْنُتْم ُمْغُن
َوقَالَ الشَّْيطَانُ لَمَّا قُِضَي الْأَْمُر إِنَّ اللََّه ) ٢١(لَْو َهدَاَنا اللَُّه لََهَدْيَناكُْم سََواٌء َعلَْيَنا أََجزِْعَنا أَمْ َصبَْرَنا َما لََنا ِمْن َمِحيصٍ 

كُْم َوَما كَانَ ِلَي َعلَْيكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن إِلَّا أَنْ َدعَْوُتكُْم فَاسَْتَجبُْتْم ِلي فَلَا َتلُوُمونِي َوَعَدكُْم َوْعَد الَْحقِّ َوَوَعْدُتكُْم فَأَْخلَفُْت
لَُهْم َعذَاٌب   إِنَّ الظَّاِلِمَنيَولُوُموا أَْنفَُسكُْم َما أََنا بُِمْصرِِخكُْم َوَما أَنُْتْم بُِمصْرِِخيَّ إِنِّي كَفَْرُت بَِما أَْشرَكُْتُموِن ِمْن قَْبلُ

َربِّهِمْ َتِحيَّتُُهْم  َوأُْدِخلَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها بِإِذِْن) ٢٢(أَلِيٌم 
  ) ٢٣(ِفيَها َسلَاٌم 

اب الكفار وبطالن أعماهلم ذكر هنا كيفية حجتهم عند متسك اآلية ملا ذكر عذ} َوبََرُزواْ للَِّه َجِميعاً { : قوله 
  .أتباعهم ، وكيفية افتضحاهم عندهم 

  .ظََهَر بَْعَد اخلفاِء ، ومنه يقال للمكاِن الواسع الربَاُز لظهوره : معناه يف اللغة » َبَرَز « و 
إذا : ظاهرة ال يسترها شيء واْمرأةٌ بَْرَزةٌ : أي ]  ٤٧: الكهف [ } َوَتَرى األرض َبارَِزةً { : يف قوله تعاىل : وقيل 

: فالنٌ برز على أقرانه ، إذا فاقهم وسبقهم ، وأصله يف اخليل إذا سبق أحدمها قيل : كانت تعظهر للنَّاس ، ويقال 
  .َبَرَز َعلْيَها كأنَُّه قد خرج من غُمارها 

 عنه فهو حقٍّ وصدق ، فصار كأنه قد حصل ، وورد بلفظ املاضي وإن كان معناه االستقبال؛ ألنَّ كل ما أخرب اهللا
  ] . ٥٠: األعراف [ } ونادى أَْصحَاُب النار { : ودخل يف الوجود ، كقوله تعاىل 

  فصل
  :البُُروُز يف اللغة قد تقدَّم أنه مبعىن الظُّهور بعد االسِتتَارِ وهذا يف حق اهللا حمالٌ ، فال بد من التأويل ، وهو من وجوه 

هم كانوا يستترون من الغري عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك خيفى على اهللا تعاىل فإذا كان يوم أ ، : األول 



  .القيامة انكشفوا عند اهللا تعاىل وعلموا أن اهللا ال خيفى عليه خافية 
  :أنَّهم خرجوا من قبورهم ، فربزوا حلساب اهللا تعاىل قالت احلكماُء : والثاين 

جلسد فكأنه زال الغطاء ، وبقيت متجردة بذاهتا عارية عن كل ما سواها وذلك هو الربوز هللا إنَّ النفس إذا فارقت ا
  .تعاىل 

» فَهلْ أنُتم مُّغُنونَ « إمنا اتبعناكم هلاذ اليوم : أي » إّنا كنا لكم تعباً « مث حكى أن الضعفاء يقولون للرؤساء 
  .} َعنَّا ِمْن َعذَابِ اهللا ِمن َشْيٍء { : دافعون 

جيوز أن يكون مجع تابع ، كَخاِدم وَخَدم ، وغَاِئب وغََيب وَناِفر وَنفَر ، وحَارِس وحََرس ، ورَاِصد » َتَبعاً «  و
  .وَرَصد 

  .قَْوٌم َعْدلٌ ، ففيه التأويالت املشهورة : وجيوز أن يكون مصدراً ، حنو 
  :أوجه ] أربعة [ » ِمْن « و » ِمْن « يف } ِمْن َعذَابِ اهللا ِمن َشْيٍء { : قوله 

مغنون عنا بعض الشيء الذي هو عذاب اله ، قاله : األوىل للتبيني ، والثانية للتبعيض ، تقديره » ِمْن « أنَّ : أحدها 
  .الزمشخريُّ 

« من شيء » من عذاب اهللا؛ ألنه جعل « : علىت قوله » ِمْن شيٍء « : هذا يقتضي التقدمي يف قوله : قال أبو حيان 
  .التبيينية مقدم عليها ما تبينه وال يتأخر « من » و « من عذاب اهللا » : وله هو املبني بق

كان « شيء » لو تأخر عن « من عذاب اهللا » كالم الزخمشري صحيح من حيث املعىن؛ فإن : قال شهاب الدِّين 
  .فباق مل يتغري صفة له ، ومبيناً ، فلما تقدم انقلب إعرابه من الصفة إىل احلال ، وأما معناه وهو البيان 

بعض بعض : هل أنتم مغنون عنا بعض شيء هو بعض عذاب اهللا؛ أي : أن يكونا للتبعيض معاً ، مبعىن : الثاين 
  .عذاب اهللا ، قاله الزخمشري 

وهذا يقتضى أن يكون بدالً ، فيكون بدل عام من خاص ، وهذا ال يقال؛ فإن بعضيه الشيء مطلقة : قال أبو حيان 
  .ا بعض ، فال يكون هل

بعض البعض ، وهي عبارة متداولة ، وذلك البعض املتبعض هو كل ألبعاضه : ال نزاع أنه يقال : قال شهاب الدين 
  .بعض لكله ، وهذا كاجلنس املتوسط ، هو نوع ملا فوقه ، جنس ملا حتته 

  :وجهان فيها » ِمْن عذابِ « يف » ِمْن « مزيدة ، و » ِمْن َشيٍء « يف » ِمْن « أن : الثالث 
  .فلما تقدمت نصبت على احلال » شيء « أن تتعلق مبحذوف؛ ألهنا يف األصل صفة ل : أحدمها 
غناء ، ويوضح هذا : واقعاً موقع املصدر ، أي » من شيء « على أن يكون » مغنون « أهنا تتعلق بنفس : والثاين 

كائناً من ذاب اهللا سبحانه وتعاىل ، ويكون حمموالً  زائدة أي شيئاً» من « و : ما قاله أبو البقاء رمحه اهللا تعاىل قال 
من « واقعاً موقع املصدر ، أي غناء ، فيكون » شيء « هل متنعون عنا شيئاً؟ وجيوز أن يكون : على املعىن ، تقديره 

  .الستغرق اجلنس زائدة للتوكيد » من شيء « يف » من « ، و » مغنون « متعلقاً ب » عذاب اهللا 
  فصل

عبية حيتمل أن يكون املراد منها التعبية يف الكفر ، وحيتمل أن يكون املراد منها التعبية يف أحوال الدنيا ، فعند هذه الت
معناه لو أرشدنا : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما » لو هدانا اهللا هلديناكم « : ذلك قال الذين استكربوا للضعفاء 

إمنا دعوهم إىل الضالل؛ ألن اهللا تعاىل أضلهم فلم يهدهم ، فدعوا معناه أهنم : قال الواحدي . اهللا ألرشدناكم 
  .أتباعهم إىل الضالل ، ولو هداهم لدعوهم إىل اهلدى 



َيْوَم َيْبَعثُُهُم اهللا { : لعلهم قالوا ذلك مع أهنم كذبوا فيه ، ويدل عليه قوله تعاىل حكاية عن املنافقني : قال الزخمشري 
  ] . ١٨: اجملادلة [ } ُه كََما َيْحِلفُونَ َجِميعاً فََيْحِلفُونَ لَ

واعلم أن املعتزلة ال جيوزون صدور الكذب على أهل القيامة ، فكان هذا القول منه خمالفاً ألصول مشاخية ، فال 
  .يقبل 

إىل لو كنا من أهل اللطف ، فلطف بنا ربنا فهدانا إىل اإلميان هلديناكم : جيوز أن يكون املعىن : وقال الزخمشري 
  .اإلميان 

  .ال جيوز محل هذا على اللطف؛ ألن ذلك قد فعله اهللا تعاىل : وذكر القاضي هذا الوجه وزيفه بأن قال 
  .لو خلصنا اهللا من العذاب ، وهدانا إىل طريق النجنة ، هلديناكم؛ بدليل أن هذا هو الذي التمسوه وطلبوه : وقيل 
  :قوالن إىل آخره فيه } َسَوآٌء َعلَْيَنآ { : قوله 

  .أنه من كالم املستكربين : أحدمها 
أنه من كالم املستكربين والضعفاء معاً ، وجاءت كل مجلة مستقلة من غري عاطف داللة على أن كالًّ من : والثاين 

  .املعاين مستقل بنفسه كاٍف يف اإلخبار ، وقد تقدَّم الكالم يف التسوية واهلمزة بعده يف أول البقرة 

  ]الطويل : [ ُم احتمالِ الشدَّة ، قال امرؤ القيس عد: واجلََزُع 
  وعَزَّْيُت قلْباً بالكَواِعبش ُمولعَا... َجزِْعُت ولَْم أجَْزْع ِمَن البْينِ َمْجَزعاً  ٣٢٠٦

جِْزُع الوادي ملنقطعة ، والنقطاع : َجزْعتُه فاْنجَزَع ومنه : نقطعُ احلَْبلِ ، يقال : أصل اجلَْزعِ « : وقال الراغب 
  .اللون بتغريه 

أن تبلغ األرطاب نصفها ، : ما كان ذا لونني والبسرة اجملزعة : جِْزع ، واللحم املُجَزَُّع : وقيل للخرز املتلون 
خشبة جتعل يف وسط لبيت فتلقى عليها رؤوس اخلشب من اجلانبني ، وصور اجلزعة ملا محل عليه من : واجلَاِذُع 

  .» العبء أو لقطعه بطوله وسط البيت 
  .واجلََزع أخص من احلزن ، فإن اجلزع حزنٌ يصرف اإلنسان عما هو بصدده 

َحاَص عنه وحَاضَ : يكون مصدراً كاملَِغيب واملَِشيب ، ويكون اسم مكان ، كاملَبِيت واملَِضيق ويقال : واملَحِيُص 
  .خاض بالضاد املعجمة ، وجصنا هبا باجليم : مبعىن واحد ، ويقال 

  .} إِنَّ اهللا َوَعَدكُْم َوْعَد احلق { فقام إبليس عند ذلك فخطبهم فقال . ن ملجأ وال مهرب مالنا م: واملعىن 
: ق [ } َوَحبَّ احلصيد { : جيوز أن يكون من باب إضافة املوصوف الصفته ، كقوله تعاىل } َوْعَد احلق { : قوله 
وعدكم اهللا وعده احلق : الباري تعاىل ، أي  صفة» احلقِّ « الوعد احلق ، وأن يراد ب : ومسجد اجلامع ، أي ]  ٩

  .البعث ، واجلزاء على األعمال ، فتكون إضافة صرحية » احلَقِّ « ، وأن يراد ب 
  :وعدكم احلق مثَّ ذكر املصد تأكيداً ، ويف الكالم إضماٌر من وجهني : وقيل 
ذف لداللة احلال على صدق ذلك أن اهللا وعدكم وعد احلق فصدقكم ووعدتكم فأخلفتكم وح: التقدير : األول 

  .ووعدتكم أن ال جّنة ، وال نار ، وال حشر ، وال حساب : الوعد؛ يقتضي مفعوالً ثانياً ، وحذف للعلم به تقديره 
  فصل

اهللا سبحانه وتعاىل املناظرة اليت وقعت بني الرؤساء واألتباع أردفها باملناظرة اليت وقعت بني الشيطان ] ذكر [ ملا 
إذا استقر أهلُ اجلنَّة يف اجلنَّة ، وأهل النَّار يف : قال املفسرون } َوقَالَ الشيطان لَمَّا قُِضَي األمر { : قال وأتباعه ف

إنَّ اَهللا وعدَكُْم وْعَد احلقِّ « : النَّار أخذ أهل النار يف لوم إبليس وتقريعه ، فيقوم فيما بينهم خطيباً ، فيقول 



  .» وَوعدتُّكُْم فأْخلفَُتكُْم 
  ! .إبليس لعنه اهللا: ملا انقضت احملاسبة واملراد من الشيطان : أي } لَمَّا قُِضيَ األمر { : املراد من قوله تعاىل : وقيل 

  .قدرة وتسلط ، وقهر فأقهركم على الكفر واملعاصي : أي } َوَما كَانَ ِلَي َعلَْيكُْم مِّن ُسلْطَاٍن { : قوله تعاىل 
  :فيه وجهان } ْوُتكُْم إِالَّ أَن َدَع{ : قوله 

ما َتِحيَُّتم إالَّ : أنه استثناء منطقع؛ ألنَّ دعاءه ليس من جنس السُّلطان ، وهو احلجة البينة فهو كقولكم : أظهرمها 
  .الضرب 
أنه متصل؛ ألن القدرة على محل اإلنسان على الشر تارة تكون بالقهر وتارة بتقوية الداعية يف قلبه بإلقاء : والثاين 

  .وسوسة يف قلبه ، فهو نوع من التسلُّط ال
  }حىت إِذَا كُنُتْم ِفي الفلك َوجََرْيَن بِهِم { : بالياء من حتت االلتفات ، كقوله تعاىل » فَال َيلُوُمونِي « وقرىء 

  ] . ٢٢: يونس [ 
لة عقله كما ظاهر هذه اآلية يدل على أن الشيطان ال قدرة له على صرع اإلنسان وتعويج أعضائه وجوارحه وإزا

  .يقوله العوام 
ما كان مين إال الدعاء والوسوسة وأنتم مسعتم دالئل اهللا وشاهدمت جميء أنبياء اهللا؛ فكان من الواجب : ومعىن اآلية 

  .أن ال تغتروا بقويل ، وال تلتفتوا إيلَّ ، فمال رجحتم الوسوسة على الدالئل الظاهرة كان اللََّوم عليكم ال عليَّ 
  :هذه اآلية تدل على أشياء : زلة قالت املعت

فال تلوموين وال تلوموا أنفسكم فإنَّ اهللا تعاىل : أنه لو كان الكفر واملعصية من اهللا تعاىل لوجب أن يقال : أحدها 
  .قضى عليكم بالكفر ، وأجربكم عليه 

، وال على تعويج أعضائه وإزالة أن ظاهر هذه اآلية يدلُّ على أنَّ الشيطان ال قدرة له على تصريع اإلنسان : والثاين 
  .عقله 

يدل على أنَّ اإلنسان ال جيوز لومه ، وذمه ، وعقابه بسبب فعل الغري ، وعند هذا يظهر أنه ال جيوز : والثالث 
  .عقاب أوالد الكفار بسبب كفر آبائهم 

  .بأن هذا قول الشيطان ، فال جيوز التمسك به : وأجاب بعضهم عن هذه الوجوه 
بأنه لو كان هذا الوقل منه باطالً لبينه اهللا تعاىل وأظهر إنكاره ، فال فائدة من ذلك اليوم يف : صم عنه وأجاب اخل

  .ذكر الكالم الباطل ، والقول الفاسد 
َي َعلَْيكُْم مِّن َوَما كَانَ ِل{ كالم حق ، وقوله } إِنَّ اهللا َوَعدَكُْم َوْعَد احلق َوَوَعدتُّكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم { : أال ترى أن قوله 

: احلجر [ } إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ إِالَّ َمنِ اتبعك ِمَن الغاوين { : قول حق بدليل قوله تعاىل } ُسلْطَاٍن 
٤٢ . [  

ه ما أتى هو النفس؛ ألن الشيطان بني أنَّ] األصلي [ دلت هذه اآلية على أنَّ الشيطان : قال ابن اخلطيب رمحه اهللا 
إالَّ بالوسوسة ، فلوال امليل احلاصل بسبب الشهوة ، والغضب ، والوهم ، واخليال مل يكن لوسوسته تأثري ألبتَّة ، 

  .فدل على أنَّ الشيطان األصلي هو النفس 
  .وهو ملوم بسبب وسوسته؟ » فَال َتلُومونِي ولُومُوا أْنفُسكْم « : ِلَم قال الشيطان : فإن قيل 
عليه؛ ألنكم عدلتم عما توجه من هداية اهللا تعاىل » ولوموا أنفسكم « : أراد ال تلوموين على فعلكم  :فاجلواب 

  .لكم 



العامَّة على فتح الياِء؛ أل ، الياء املدغم فيها تفتح أبداً ، } مَّآ أََناْ بُِمْصرِِخكُْم وََمآ أَنُتْم بُِمْصرِِخيَّ { : قوله تعاىل 
  .السيما وقبلها كسرتان 

وقرأ محزة بكسرها ، وهي لغة بين يربوع ، وقد اضطربت أقوال النَّاسِ يف هذه القراءة اضراباً شديداً ، فمن 
[ ُمبصرخَني يل : إنَّها لغة بين يربوع ، واألصل : جمترىء عليها ، ملحن لقارئها ، ومن جموِّز هلا من غري ضعف قال 

  .ء اإلضافة ، ومن جموِّز هلا بضعف النون لإلضافة وأدغمت ياء اجلماعة يف يا] فحذفت 
سألت أبا عمرو عن كسر الياء؛ فأجازه وهذه احلكايةُ حتكى عنه بطرق كثرية منها ما : قال حسني اجلعفيُّ رمحه اهللا 

  .تقدَّم 
 هي جائزة عن القرآن ، فوجته به عاملاً: إنَّ أصحاب النحو يلحنوننا فيها ، فقال : سألت أبا عمرو ، قلت : ومنها 

هي جائزة ، فلما : باجلر ، فقال } َوَمآ أَنُتْم بُِمصْرِِخيَّ { : به ] واستقرأ [ ، فسألته عن شيء قرأ به األعمش ، 
  .أجازها وقرأ هبا األعمش أخذت هبا 

وقد أنكر أبو حامت على أيب عمرو حتسينه هلذه القراءة ، وال التفات إليه؛ َألنَّه علم من أعالم القرآن ، واللغة ، 
  ]البسيط : [ والنحو ، واطلع على ما مل يطلع عليه من فوق السجستاين 

  ملْ َيْستِطْع صَْولشةَ البُْزلِ القَناعِيسِ... واْبُن اللَُّبوِن إذا ما لُزَّ يف قَرٍن  ٣٢٠٧
  :مث ذكر العلماؤ يف ذلك التوجيهات 

ساكنة وياء املتكلم أصلها السُّكون ، فلما أن الكسر على أصل التقاء الساكنني ، وذلك أنَّ ياء اإلعراب : منها 
  .التقيا كسرت؛ اللتقاء الساكنني 

الضمري توصل بواو إذا كانت » هاء « أهنا تشبه هاء الضمري يف أنَّ كالًّ منهما ضمري على حرف واحد و : الثاين 
، » َعلْيِه « : اهلاء يف مضمومة ، وبياء إذا كانت مكسورة ، وتكسر بعد الكسرة والياء ساكنة؛ فتكسر كما تكسر 

  «وبنو يربوع يصلوهنا بياء كما يصل ابن كثري حنو 
  .بياء ، فحمزة كسر هذه الياء من غري صلة ، إذ أصله يقتضي عدمها » عليهي 

  .وزعم قطرٌب أهنا لغة بين يربوع 
  ]الرجز : [ يزيدون على ياء اإلضافة ياء؛ وأنشد : قال 

  َهلْ لَِك َيا تَِفيِّ: قَال هلَا ... ِضيِّ َماضٍ إذَا ما َهمَّ باملُ ٣٢٠٨
  .فإن يك ذلك صحيحاً ، فهو مما يلتقي من السكانيين فنخفض اآلخر منها : وأنشده الفراء وقال 

  .زعم القاسم بن معنٍ أنه صواب ، وكان ثقة بصرياً : قال الفرَّاءُ يف كتاب التصريف له : وقال أبو علي 
  .هذه القرءاة عند مجيع النحويني رديئةٌ مرذولة ، وال وجه هلا إال وجه ضعيف : ل وممن طعن عليها أبو إسحاق قا

  .» صار هذا إدغاماً ، وال جيوز أن حيمل كتاب اهللا عزَّ وجلَّ على الشذوذ « : وقال أبو جعفر 
  ]الرجز : [ هي ضعيفة ، واستشهدوا هلا ببيت جمهول : وقال الزخمشري 

  َما أْنَت باملَْرِضيِّ: قالْت لُه ... َيا تَايفِّ َهلْ لكِ : قَال هلَا  ٣٢٠٩
وكأن قدر ياء اإلضافة ساكنة ، وقبلها ياء سكانة فحركها بالكسر ملا عليه أصل التقاء الساكنني ، ولكنه غري 

  .َعَصاي ، فما باهلا وقبلها ياء؟ : صحيح؛ ألنَّ ياء اإلضافة ال تكون إال مفتوحة حيث قبلها ألف حنو 
جرت الياء األوىل جمرى احلرف الصحيح ألجل اإلدغام ، فكأهنا ياء وقعت بعد حرف صحيح ساكن : فإن قلت 

  .فحركت بالكسر على األصل 



  .هذا قياس حسٌن ، ولكن االستعمال املستفيض الذي هو مبنزلة اخلرب املتواتر تتضاءل إليه القياسات : قلت 
واستشهدوا هلا ببيت جمهول ، فقد ذكر غريه أنه لألغلب العجلي ، : أما قوهلن « : قال أبو حياان رمحه اهللا تعاىل 

  .» ما يفِّ أفعلُ كذا بكسر الياء : وهي لغة باقية يف أفواه كثري من النَّاس إىل اليوم ، يقولون 
 الذي ذكره صاحب هذا الرجز هو الشيخ أو شامة قال ورأيته أنا يف أوَّل ديوانه ، وأول هذا: قال شهاُب الدِّين 

  :الرجز 

  ِعْندَ اختالطِ اللَّْيلِ والَعِشيَّ... أقَْبلَ ِفي ثَْوبٍ َمَعاِفريِّ  ٣٢١٠
يف غضون كالمه : وأما التقدير الذي ذكره فهو توجيه الفراء نقله عن الزجاج وأما قوله « : مث قال أبوة حيان 

قعد زيد حيث أمام عمرو بكر » : و يضاف إىل اجلملة املصدرة بالظرف ، حن« حيث » حيثُ قبلها ألف ، فال أعلم 
  .« ، فيحتاج هذا التركيب إىل مساع 

إهنا تضاف إىل اجلمل كاف يف هذا ، وال حيتاج تتبع كلَّ فرد : إطالق النحاة قوهلم » : قال شهاُب الدين رمحه اهللا 
  .« فرد مع إطالقهم القوانني الكلية 

: قد روي بسكون الياء بعد األلف ، وقد قرأ بذلك القراء ، حنو  ألن ياء اإلضافة إىل آخره ،: وأما قوله : مث قال 
  ] . ١٦٢: األنعام [ } َوَمحَْياَي { 

جميء السُّكون يف هذه الياء ال يفيده ههنا ، وإنَّما كان يفيده لو جاء هبا مكسورة بعد األلف : قال شهاب الدين 
  ]الطويل : [ فتح ، وهو قوله فإهنن حمل البحث ، وأنشد النحاة بيت الذبياين بالكسر وال

  لِواِلدِه لْيَستْ بِذاِت َعقارِبِ... َعليَّ ِلعْمرٍو نِْعمةٌ َبْعنَد نِْعمٍة  ٣٢١١
األعمش وحيىي بن وثاب مجيعاً حّدثين » مصرخي « وقد خفض الياء من » : له « املَعانِي » وقال الفراء يف كتاب 

وهنم القراء ِفإنه قلَّ من سلم منهم من الوهم ، ولعله ظن أنَّ الياء بذلك القاسم بن معنٍ عن األعمش ، ولعلها من 
{ أهنم ومهوا فيه قوله ] نرى [ ومما : خافضة للفظ كله ، والياء للمتكلم خارجة عن ذلك؟ قال } بُِمْصرِِخيَّ { يف 

  .ذكر غري ذلك  ، مثَّ« باجلزم يف اهلاء ]  ١١٥: النساء [ } ُنَولِِّه َما توىل وَُنْصِلِه َجهَنََّم 
أمَّا اخلفض فإنا نراه غلطاً؛ ألنَّهم ظنوا أنَّ الياء تكسر كل ما بعدها ، وقد كان يف القراء من جيعله : وقال أبوعبيٍد 

  .حلناً ، وال أحبُّ أن أبلغ به هذا كله ، ولكن وجه القراءة عندنا غريها 
  .« من النحويني  ما مسعت هبذا من أحد من العرب وال من أحد» : وقال األخفش 

  .فصار هذا إمجاعاً ، وال جيوز ، فقد تقدَّم ما حكاهُ النَّاس من أهنا لغة ثابتة لبعض العرب : قال النحسا 
وجه ذلك أن الياء ليست ختلو من أن تكون يف » : وقد انتدب لنصرة هذه القراءة أبو علي الفارسي قال يف حجَّته 

وهذا لك ، فكما أنَّ اهلاء قد » أكْرَْمُتَك « اجلر كاهلاء فيهما وكالكاف يف موضع نصب أو جر ، فالياء يف النصب و
« و » أْعطَاكُه « : ، وحلق الكاف أيضاً الزيادة يف قول من ق ل » هذال هلو ، وضرهبو « حلقها الزيادة يف 

  ]اهلزج : [ اعر فيما حكاهُ سيبويه ومها أختا الياء ، وحلقت الياء الزيادةم يف قول الش» أْعطَْيتكَُه 
  الرَّميَه] يف [ وَما أْخطَأِت ... ، َرَمْيِتيِه فأْصمَْيِت  ٣٢١٢

يفِّ ، مثَّ حذفت الياء الزائدة على الياء كما حذفت الزيادة من اهلاء يف : كذلك احلقوا الياء الزائدة من املد ، فقالوا 
  ]الطويل : [ قول من قال 



  لَْه أرِقَاِن.. . . .  ٣٢١٣
حذف الصلة ، واتفق أن يف « له أرِقَاِن » : ومراد أيب علي بالتنظري بالبيت يف قوله . « أنَّها لغة : احلسن  وزعم أبو

  .لكان أوىل « ِفيِه » و « َعلْيِه » البيت أيضاً حذف احلركمة ولو مثل بنحو 
ت الياء الالحقة للياء كما حذفت الزيادة من الكاف فقيلك أعطيتكه ، وأعطيتكيه كذلك حذف: مثَّ قال الفارسي 

  .كما حذفت من أختها ، وأقرت الكسرة اليت كانت تلي الياء احملذوفة فبقيت الياء على ما كانت عليه من الكسرِ 
فإذا كانت الكسرة يف الياء على هذه اللغِة ، وإن كان من غريها أفشى منها ، وعضده من القياس ما ذكرنا :  \قال

  .ما مل جيز 
ذلك يف السَّماع والقياس ، وما كان كذلك ال يكون حلناً ، ] الستقامة [ إنَّ القراءة بذلك حلن ،  :لقائل أن يقول 

  .يوضح التوجيه الثاين الذي تقدَّم ذكره ، وأما التوجيه األول فأوضحه الفراء أيضاً ] التوجيه [ وهذا 
  .« انني الكسر أجاز الفراء على وجه ضعيف الكسر؛ ألن أصل التقاء السك» : قال الزجاج 
» ُمذْ « مذُ اليوم ، وُمِذ اليوم ، والرفع يف الذال هو الوجه؛ ألنه أصل حركة : أال ترى أهنم يقولون » : قال الفراء 

  .« خفضت وهلا أصل يف النصب » ُمصرِخيِّ « واخلفض جائز ، فكذلك الياء من 
ه نظر؛ ألن احلرف األول صحيح مل يتواىل قبله كسر ، في« ُمذُ الَيْوم » تشبيه الفراء املسألة ب : قال شهاب الدين 

فكأنَّها وقعت فبعد حرف صحيح ، وقد اضطرب : خبالف ما حنن فيه ، وهذا هو الذي عناه الزخمشريُّ قوله املتقدم 
أخرى ، ولعل ] والتصويب [ بعضهم عنه ، التخطئة مرة ] نقل [ النقل عن الفراء يف هذه املسألة كما ترى من 

  .كذلك فإنَّ العلماء يسألون فيجيبون مما حيضرهم حال السؤال ، وهين خمتلفة التوجيه  األمر
بِِعري وِشِعري : وكقوهلم « احلَْمِد ِهللا » كقراءة « إنِّي » أن الكسر لإلتباع ملا بعدها ، وهو كسر اهلمزة من : الثالث 

  .، وِشهِيد ، سكر أوائلها إتباعاً ملا بعدها وهو ضعيف جدا 
أنَّ املسوغ هلذا الكسر يف الياء ، وإن كان مستقالً أهنا ملا أدغمت فيها اليت قبلها قويت باإلدغام ، : التوجيه الرابع 

فأشبهت احلروف الصحاح فاحتملت الكسر ألنه إمنا يستثقل فيها إذا حذفت ، وانكسر ما قبلها ، أال ترى أن 
  .اقه باحلروف الصحاح حركات اإلعراب جتري على املشدد ، ما ذاك إال إحل

. أ َزالَ ُصراِخي : فأغَاِثين فكأن مهزة للسكت ، أي : استصرخُته فأصرخين ، أي : يقال : املُِغيثُ : واملُصْرِخ 
  ]الطويل : [ هو املُْسَتغِيثُ ، قال : والصَّارُخ 
  غََناُء وال َنصْر ولَْيَس لَكُْم ِعْنِدي... فَالَ َتْجَزعُوا إنِّي لَكُْم غَْيُر ُمْصرِخٍ  ٣٢١٤
  ]البسيط : [ َصَرخَ َيصْرُخ َصْرخاً وصرخة؛ قال : ويقال 
  كَانَ الصُّرَاُخ لَُه قْرعَ الظَّنَابِيبِ... كُنَّا إذَا َما أَتاَنا صَارٌِخ فَزٌِع  ٣٢١٥

َتكُْم مَِّن األرض أَنَب{ ، فحذف املضاف ، وأقام املصدر الثالثي مقام املصدر الرباعي ، حنو ] الصراخ [ كان : يريد 
  ] . ١٧: نوح [ } َنَباتاً 

  ]الكامل : [ القوُم املُْستَرُخونَ ، قال : والصَّريُخ 
  َما َبْيَن ُملْجمِ ُمهرهِ أو َسافِعِ... قَْوٌم إذَا َسِمُعوا الصَّريخَ رأْيتُهْم  ٣٢١٦

كاخلليِط ، وأن » فَِعيل « على ] وصفاً [ املعينون ، فهو من األضداد ، وهو حمتملٌ أن يكون : أيضاً : والصَّريُخ 
فال ُمصْرَِخ : ، فهذا حيتمل ، وأن يكون فعيالً مبعىن املفعل ، أي » فَال َصريَخ لَُهْم « يكو مصدراً يف األصل ، قال 

  .ناصر وتصرََّخ تكلَّف الصُّراخ : هلم ، أي 



  :وجهان » ما « وز يف جي} إِنِّي كَفَْرُت بَِمآ أَْشَركُْتُموِن ِمن قَْبلُ { : قوله 
  : ]أن يكون مبعىن الذي ، مثَّ يف املراد بعد املوصول وجهان : أحدمها [ 

اطعتموين كما أطعتموه ، كذا « بالصنم الذي : بالصَّنم الذي أشركتموين به ، أي : أنه األصنام ، تقديره : أحدمها 
كتموين به ، مث حذف يعين بعد حذف اجلار ، ووصول مبا أشر: قال أبو البقاء ، والعائد حمذوف ، فقدره أبو البقاء 

شركتُ زيداً ، فلما دخلت : العفل إليه ، وال حاجة إىل تقديره جمروراً بالياء؛ ألن هذا الفعل متعدّ لواحد ، حنو 
  .أْشرَكُْت زْيداً َعْمراً ، أي جعلتُه شريكاً له : مهزة الفعل أكسبته ثانياً ، هو العائد ، تقول 

  .باهللا تعاىل : مبا أشركتموين به ، أي : أنه الباري تعاىل ، أي  :الثاين 
أنَّ كفره كان : إين كفرت باهللا الذي أشركتموين به من قبل كفركم ، أي : أن إبليس قال : املعىن : قال القرطيب 

على العاقل « َما » إيقاع والكالم يف العائد كما تقدَّم ، إال أن فيه « َمْن » مبعىن « َما » قبل كفر أتباعه ، وتكون 
  .واملشهور أنَّها لغري العاقل 

ومعىن إشراكهم الشيطان باهللا » سُْبحانَ َما سخَّركُنَّ لَنا « : يف قوله » َما « هذه » َما « وحنو » : قال الزخمشري 
  .« تعاىل طاهتم له فيما كان يزينه هلم من عبادة األوثان 

« علماً للمربة ، و » برَّة « سبحان هنا علماً على معىن التَّسبيح ، كما جعل ومن منع ذلك جعل » : قال أبو حيان 
سبحان صاحب تسخريكن؛ ألن التسبيح ال يليُق : فيكون على حذف مضاف أي : ، أي « مصدرية ظرفية » ما 

  . .إال باهللا عزَّ وجلَّ 
  .الطاعة  بإشراككم إياي مع اهللا ، يل: مصدرية ، اي « ما » أن : الوجه الثاين 

على القول األوَّل؛ أي كفرت من قبل حني أَبْيُت السجود آلدم عليه « كَفْرُت » متعهلق ب « ِمْن قَْبلُ » قوله 
كفرت اليوم بإشراككم : على الثاين ، أي « أْشَركْتُ » السالم بالذي أشركتموين وهو اهللا سبحانه وتعاىل ، وب 

، هذا قول ]  ١٤: فاطر [ } َوَيْوَم القيامة َيكْفُُرونَ بِِشرِْككُمْ { ، كقوله  يف الدنيا: إيَّاي من قبل هذا اليوم أي 
  .الزخمشري رمحه اهللا 

مصدرية « َما » : من غري ترتيب على كون « أْشَركْتُمونِي » وب « كَفْرُت » وجوَّز أبو البقاء متعلقه ب 
  .أوموصولة 

  .كفرت اآلن مبا أشركتموين من قبل : ، أي » نِي أْشَركْتمُو« متعلق ب » ِمْن قَْبلُ « و : فقال 
  .كفرت من قبل إشراككم ، فال أنفعكم شيئاً : أي » كَفْرتُ « هي متعلقة ب : وقيل 

وصالً ، وحذفها وقفاً ، وحذفها الباقون وصالً ووقفاً ، وهنا مت » أْشَركْتمُونِي « وقرأ ابو عمرو بإثبات الياء يف 
  .كالم الشيطان 

  .من كالم اهللا تعاىل ، وجيوز أن يكون من كالم الشيطان } إِنَّ الظاملني { وقوله 
  .جيوز رفعه باجلار قبله على أنَّه اخلرب ، وعلى االبتداء وخربه اجلار » َعذاٌب « و 

عداِء فقال ، اآلية ملا شرح حال األشقياء شرح أحوال السُّ} َوأُْدِخلَ الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { : قوله تعاىل 
  .ماضياً مبنياً للمفعول ، والفاعل اهللا أو املالئكة » أْدِخلَ « قرأ العامة } وَأُْدِخلَ الذين آَمُنواْ { عزَّ وجلَّ 

مضارعاً مستنداً للمتكلم وهو اهللا تعاىل فمحل املوصول على األوىل رفع » أدخلُ « : وقرأ احلسن وعمرو بن عبيد 
  .، وعلى الثانية نصٌب 

  .أدخلوا بأمره ، وتيسريه : أي » أْدِخلَ « يف قراءة العامة يتعلق ب } بِإِذِْن َربِّهِْم { : وله ق



  .ملتبسني بأمر رهبم : وجيوز تعلقه مبحذوف على أنَّه حال ، أي 
  .لشَّيخني أنه متعلق به ، وليس مبمتنع ، وكذا على قراءة ا: يعين » َخاِلديَن « : وجوز أبو البقاءِ أن يكون من متام 

  .وأدخل أنا بإذن رهبم كالم غري ملتئم؟ : فَبَِم يتعلَّق يف القراءةِ األخرى ، وقولك « : فإن قلت : فقال الزخمشريُّ 
  .» حتيتهم فيها سالم بإذِن رهبم : الوجه يف هذه القراءة أنَّه يتعلق مبا بعده ، أي : قلت 

  .صدر عليه ورد عليه أبو حيَّان هذا بأنه ال يتقدم معمول امل
» وأْدِخلَ « : ، وال تنافر يف ذلك؛ ألنَّ كلَّ أحد يعلم أنَّ املتكلم يف قوله » أْدِخلَ « وقد علقه غري الزخمشريِّ ب 

  .أنه هو اهللا تعاىل 
حتيتهم فيها سالٌم بإن رهبم ورد يف هذه القراءة مبحذوف على أنَّه حال : وأحسن من هذين أن يتعلق مبا بعده ، أي 

  .تقدَّم تقديره كما 
: حيييهم اهللا تعاىل ، أو مالئكته ، وجيوزم أن يكون مضافاً لفاعله ، أي : مصدر مضاف ملفعوله ، أي » َتحِيَُّتُهمْ « و 

  .حيىي بعضهم بعضاً 
متعلق } ِفيَها { و ]  ٢٤،  ٢٣: الرعد [ } َواملَالَِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم مِّن كُلِّ بَابٍ َسالٌَم َعلَْيكُم { ويعضد األول 

  .به 
  فصل

َوأُْدِخلَ الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ { : أعلم أنَّ الثَّواب منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم ، فأشار بقوله تعاىل 
دوامها ، وأشار إىل } َخاِلِديَن ِفيَها { : إىل املنفعة اخلالصة واشار بقوله } الصاحلات َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األهنار 

[ } وََتِحيَّتُُهْم ِفيَها َسالٌَم { بإذن اهللا وأمره ، وبقوله عزَّ وجلَّ : أي } بِإِذِْن رَبِّهِْم { إىل كوهنا مقرونة بالتعظيم بقوله 
كَةُ َواملَالَِئ{ : أهنم حيىي بعضهم بعضاً هبذه الكلمة ، أو املالئكة حييوهنم هبا ، كما قال تعاىل : أي ]  ١٠: يونس 

] هبذه الكلمة [ والرَّب الرحيم أيضاً حيييهم ]  ٢٤،  ٢٣: الرعد [ } َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم مِّن كُلِّ َبابٍ َسالٌَم َعلَْيكُم 
أهنم سلموا من آفات الدنيا : والسالم مشتقش من السالمة ، أي ]  ٥٨: يس [ } َسالٌَم قَْوالً مِّن رَّبٍّ رَِّحيمٍ { 

  .وأسقامها آمنوا من أمرضها 

ُتؤِْتي أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ ) ٢٤( أَلَْم َتَر كَْيَف َضَرَب اللَُّه َمثَلًا كَِلَمةً طَيَِّبةً كََشجََرٍة طَيَِّبٍة أَْصلَُها ثَابٌِت َوفَْرُعَها ِفي السََّماِء
َومَثَلُ كَِلَمٍة َخبِيثٍَة كََشَجَرٍة َخبِيثٍَة اْجتُثَّْت ِمْن فَْوقِ ) ٢٥(ونَ بِإِذِْن َربَِّها وََيضْرُِب اللَُّه الْأَْمثَالَ ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم يََتذَكَُّر

ُيثَبِّتُ اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوِفي الْآِخَرِة َوُيِضلُّ اللَّهُ ) ٢٦(الْأَْرضِ َما لََها ِمْن قََرارٍ 
  ) ٢٧(فَْعلُ اللَُّه َما َيَشاُء الظَّاِلِمَني َوَي

ملا شرح أحوال األشقياء ، وأحوال السعداء } ألَْم َتَر كَْيَف ضََرَب اهللا مَثَالً كَِلَمةً طَيَِّبةً كََشجَرٍة طَيَِّبٍة { : قوله تعاىل 
  :أوجه » ضََرَب « ذكر مثاالً للقسمني وف 

جعل كلمة طيبة : على منصوبة مبضمر ، أي » كَِلمةً « و  أنه متعد لواحد مبعىن اعتمد مثالً ووضعه ،: أحدها 
َشرفَ األمري زْيداً كَساُه ُحلَّةً ، وحلمه على : كقولك » َضرَب اُهللا مَثالً « : كشجرة طييبة ، وهو تفسري لقوله 

  .ضربني ، وبه بدأ الزخمشريُّ 
  .» ه وفيهن تكلف إضمار ، وال ضرورة تدعو إلي« : قال أبو حيان رمحه اهللا 

  .» بل معناه حمتاج إليه فيضطر إىل تقديره حمافظة على ملح هذا املعىن اخلاص « : قال شهاب الدين 



لكن مع لفظ املثل خاصة ، وقد تقدَّم تقرير هذا أوَّل » َصيََّر « متعدية الثنني؛ ألهنا مبعىن » َضَرَب « أنَّ : الثاين 
  .هوالثاين مقدم » مَثالً «  مفعوالً أوال ، و» كَلَمةٌ « الكتاب ، فيكون 

هي : خرب مبتدأ مضمر ، أي » كَشجَرٍة « بدل منه ، و » كَلَمةً « ، و » مَثَالً « أنَّه متعدٍّ لواحد ، وهو : الثالث 
  .» كَِلَمةً « : نعتاً ل » كَشَجرٍة « كشجرة طيبة وعلى الوجهني قبله يكون 

  :بالرفع ، وفيه وجهان » كَِلمةٌ « وقرىء 
كَِلَمٍة « على هذا نعتاً ل » كَشَجرة « املثل كلمة طيبة ، ويكون : هو ، أي : أنه خرب مبتدأ مضمر ، أي : ا أحدمه

 «.  
  .خرب » كَشَجرٍة « أنَّها مرفوعة باالبتداء ، و : والثاين 

  .» ثَابٌِت أْصلُهَتا « وقرأ أنس بن مالٍك رضي اهللا عنه 
قراءة اجلماعة أقوى معىن؛ ألنَّ قراءة أنس أجرت : بني القراءتني؟ قلت أي فربق : ِفإن قلت : قال الزخمشريُّ 

؛ ألنَّ املخرب عنه إنَّما » َرُجل قَاِئم أبوُه « مررُت برُجلٍ أُبوُه قَاِئٌم ، فهو أقوى من : الصفة على الشجرة ، ولو قلت 
  .» َشَجرةٍ « جرٍّ نعتاً ل  يف حملِّ» أْصلَُها ثَابٌت « : واجلملة من قوله . » رجل « هو األب ، ال 

أن يكون حاالً من معىن » تُوِتي « وجيوز فيهما أن يكونا مستأنفني ، وجواز أبو البقاء يف » ُتؤِتي أكلها « وكذلك 
  .» أكُلََها « ترتفع مؤتية أكلها ، وتقدم اخلالف يف : اجلملة اليت قبلها ، أي 

  فصل
كَشَجرٍة طَيِّبٍة « ال إله إال اهللا : هي قول » كَِلمة طَيِّبةً « : شبيه شيء بشيء قول سائر كت: أمل تعلم ، واملثل : املعىن 

  .كشجرة طيبة الثمر : وهي النَّخلةُ يريد » 
هي شجرة يف اجلنَّة أصلها ثابت يف األرض ، وفرعها أعالها يف : وقال أبو ظيبان عن ابن عباسٍ رضي اهللا عنه 

خ يف قلب املؤمن باملعرفة ، والتصديق ، فإذا تكلَّم هبا عرجت ، فال حتجب السماء ، كذلك أصل هذه الكلمة راس
  :حىت تنتهي إىل اهللا عزَّ وجلَّ قال تعاىل 

ووصف الشجرة بكوهنا طيبة وذلك يشمل ] .  ١٠: فاطر [ } إِلَْيِه َيصَْعُد الكلم الطيب والعمل الصاحل َيْرفَُعُه { 
راسٌخ آمن من االنقطاع ، : م ، والرائحة واملنفعة ويكون أصلها ثابت ، اي ِطيَب الصورة والشكل واملنظر ، والطع

والزوال ويكون فرعها يف السماء؛ ألن ارتفاع األغصان يدلُّ على ثبات األصل ، وأنَّها مىت ارتفعت كانت عبدية 
ُتؤِتي أكلها كُلَّ حنيٍ « : عن عفونات األرض ، فكانت مثارها نقّية طاهرة عن مجيع الشَّوائبِ ، ووصفها أيضاً بأهنا 

واحلني يف اللغة هو الوقت ، واملراد أنَّ مثار هذه الشجرة تكون أبداً حاضرة دائمة يف كلِّ األوقات وال » بإذِن ربِّها 
  .تكون مثل األشجار اليت تكون مثارها حضارة يف بعض األوقات دون بعض 

: وقال سعيد بن جبري ، وقتادة واحلسن . خلة تثمر كلَّ سنٍة سنة كاملة؛ ألنَّ الن: واحلني : وقال جماهد وعكرمة 
  .ستة أشهر من وقت إطالعها إىل حني صرامها وروي ذلك عن ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنه 

  .أربعة أشهر من حني ظهورها إىل إدراكها : وقيل 
  .شهران من حني أن يؤكل منها إىل الصرام : وقال سعيد بن املسيب 

كل غدوة ، وعشية ، ألن مثرة النخل تؤكل أبداً ليالً وهناراً : كل حني ، أي : أنس رضي اهللا عنه  وقال الربيع بن
صيفاً وشتاء إما متراً رطباً أو بسراً ، كذلك عمل املؤمن يصعد أوَّل النهار وآخره ، وبركة إميانه ال تنطقع أبداً ، بل 

  .تتصل يف كلِّ وقت 



  :رة ، وهي أن الشجرة ال تكون إال ثالثة أشياء واحلكمةٌ يف متثيل اإلميان بالشج
تصديق بالقلب وقول باللسان ، : ِعرٌق رَاسٌخ ، وأصلٌ قَاِئٌم ، وفَرٌع عالٍ ، كذلك اإلميان ال يتمُّ إال بثالثة أشياء 

  .وعمل باألبدان 
أن يف ضرب األمثال زيادة إفهام ، : واملعىن } نَ وََيضْرُِب اهللا األمثال ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرو{ مث قال تعاىل جل ذكره 

  .وتذكري وتصوير للمعاين 
  .األوَّلِ » َمثلَ « : عطفاً على » مثَل « قرىء بنصب } َوَمثلُ كَِلَمٍة َخبِيثَةٍ { : وقوله 

شخص اإلنسان شخصها واجلثة : قلعت جثتها ، أي « اجُْتثَّْت » : ، ومعىن « َشَجَرةٍ » صفة ل » « اْجتُثَّْت « و 
  .قلعتُه : اجتث الشيء أي اقتلعه ، فهو افتعال من لفظ اجلثة ، وَجثَثُْت الشيء : قاعداً أو قائماً ويقال 

  ]البسيط : [ قال لقيط اإليادي 
  فَمْن رأى ِمثْلَ ذَا َيْوماً ومْن َسِمعَا... هذَا اجلَالءًُ الَّذي َيْجَتثُّ أصْلَكُُم  ٣٢١٧

ما جيثُّ بِِه واجلَِثيثَةُ ملا َبانَ ُجثَّتُه بعد طَْبخِه ، واجلَثْجَاثُ : شخصه النَّاتىء ، واملَُجيَّةُ : ةٌ الشيء ُجثَّ» : وقال الراغب 
  .« َنْبٌت : 
جيوز أن يكون فاعالً باجلار قبله العتماده على النَّفي ، وأن يكون مبتدأ ، واجلملة املنفية إمَّا نعت ل « ِمْن قرارٍ » و 
  .« اجُْتثَّْت » : وإمَّا حال من ضمري «  َشَجرٍة» 

  فصل يف املراد بالشجرة اخلبيثة
  .هي الثوم : وهي احلنظلُ وقيل « كَشَجرةٍ َخبِيثةٍ » : الكلمة اخلبيثة هي الشرك 

  .هي الكشوث وهل العسَّة ، وهي شجرةٌ ال ورق هلا ، وال عروق يف األرض : وقيل 
  ]البسيط : ] [ قال الشاعر [ 

  وهَي كَُشوثٌ فال أْصلٌ وال ثَمَر. . ...  ٣٢١٨
  .وعن ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنه أنَّها شجرة مل ختلق على وجِه األرض 

ليس هلا أصلٌ ثابتٌ يف األرض وال فرع : ثابت ، أي » َما هلَا من قرارٍ « اقتلعت من فوق األرض » اجُْتثَّت « 
  . صعد له قولٌ طيب ، وال عمل صاحل صاعد إىل السماء ، كذلك الكافر ال خري فيه ، وال

  فصل
ِفي احلياة الدنيا { ال إله إال اهللا : كلمة التوحيد ، وهي قوله } يُثَبُِّت اهللا الذين آَمُنواْ بالقول الثابت { : قوله تعاىل 

  .يعين يف القرب هذا قول أكثر املفسرين } َوِفي اآلخرة { يعين قبل املوت ، } 
عند البعث ، واألول أصح ، ملا روى الرباء بن } َوِفي اآلخرة { يف القرب عند السؤال } الدنيا ِفي احلياة { : وقيل 

املُْسِلُم إذَا سُِئلَ يف القَْبرِ َيشَهُد أنَّ ال إلَه إالَّ اُهللا ، وأنَّ ُمحمَّداً « : عازب أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
قال حني } ُيثَبُِّت اهللا الذين آَمُنواْ بالقول الثابت ِفي احلياة الدنيا َوِفي اآلخرة { اَنهُ َرسُولُ اِهللا ، فذَِلَك قولهُ سُبح

وااملشهور أن هذه » اهللا ربِّي ، ودينِي اإلسالُم ، وَنبِيِّي ُمحمٌَّد : َمن ربَُّك؟ وَما ِديُنَك؟ وَمْن َنبيَُّك؟ فيقول : ُيقالُ لَُه 
  .القرب ، فيلقّن اهللا املؤمن لكمة احلق يف القرب عند السؤال ، ويثبته على احلق اآلية وردت يف سؤال امللكني يف 

  .هو أنَّ اهللا تعاىل إنَّما يثبتهم يف القرب ملواظبتهم يف احلياة الدنيا على هذا القول » الثَّابِِت « ومعىن 
  :فيه وجهان » بالقَْولِ « : قوله 

  .» ُيثَبُِّت « تعلقه ب : أحدمها 



  .» آمُنوا « أنه متعلق ب :  والثاين
  .» الثَّابِت « وجيوز أن يتعلق ب » يُثَبُِّت « متعلق ب } ِفي احلياة { : وقوله تعاىل 
} َوَيفَْعلُ اهللا َما َيَشآُء { اليهدي املشركني للجواب بالصواب يف القرب : أي } وَُيِضلُّ اهللا الظاملني { : مثَّ قال تعاىل 

  .لتثبيت ، وترك التثبيت من التوفيق واخلذالن وا

َوَجَعلُوا ) ٢٩(جََهنََّم َيْصلَْوَنَها َوبِئْسَ الْقََراُر ) ٢٨(أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمَت اللَِّه كُفًْرا َوأََحلُّوا قَْومَُهْم دَاَر الَْبوَارِ 
  ) ٣٠(إِنَّ َمِصريَكُْم إِلَى النَّارِ ِللَِّه أَْنَداًدا لُِيِضلُّوا َعْن َسبِيِلِه قُلْ َتَمتَُّعوا فَ

اآلية اعلم أنَّه تعاىل عاد إىل وصف الكافرين فقال عز وجل } أَلَْم َتَر إِلَى الذين َبدَّلُواْ نِْعَمةَ اهللا كُفْراً { : قوله تعاىل 
  .} أَلَْم َترَ إِلَى الذين َبدَّلُواْ { 

« غريوا : أي » بدَّلُوا « هم واهللا كفار قريش } لُواْ نِْعَمةَ اهللا كُفْراً الذين َبدَّ{ : قال ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما 
قَْومُهمْ « : أنزلوا » أَحلُّوا « : عليم يف حممد صلوات اهللا وسالمه عليه حيث ابتعثه اهللا منهم كفروا به » نعِْمةَ اِهللا 

  .اهلالك » َداَر البَوارِ « : من على كفرهم » 
  .هم كفار قريش ُنحروا يوم بدرٍ : املستقر ، وقال عليٌّ } َجهَنََّم َيْصلَْوَنَها وَبِئَْس القرار { : ر فقال مث بيَّن دار البوا

، فأما بنو أمية فُمتُِّعوا إىل ] خمزوم [ وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه هم األفجران من قريش بنو أمية وبنو 
  .قاله على ابن أيب طالب ، وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما  يوم بدر] فأهلكوا [ حني ، وأما بنو خمزوم ، 

  .نزلت يف منتصري العرب جبلة بن األيهم وأصحابه : وعن ابن عباس وقتادة رضي اهللا عنهما 
  .هي عامَّة يف مجيع املشركني : وقال احلسُن رضي اهللا عنه 

  :فيه أوجه } َبدَّلُواْ نِْعَمةَ اهللا كُفْراً { : قوله تعاىل 
: الواقعة [ } وََتْجَعلُونَ رِزْقَكُْم أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ { : بدلوا شكر نعمة اهللا كفراً ، كقوله تعاىل : أن األصل : أحدها 
  .أي شكر رزقكم؛ وجب عليهم الشكر؛ فوضعوا موضعه الكفر ]  ٨٣

قوا مسلويب النعمة موصوفني بالكفر حاصالً أنَّهم بدلوا نفس النعمة كفراً على أنَّهم ملا كفروها سلبوها ، فب: والثاين 
  :يعتدى الثنني » بدَّل « هلم ، قاهلما الزخمشريُّ ، وعلى هذا فال حيتاج إىل حذف مضاف ، وقد تقدَّم أن 

  .من غري حرف : أوهلما 
بالباء هنا بالباء ، وأن اجلمهور هو املتروكم واملنصوب هو احلاصل ، وجيوز حذف احلروف فيكون اجملرور : والثاين 

  .؛ ألهنا املتروكة » نِْعَمةٌ « هو 
هو املفعولُ الثاين ليس جبيد؛ ألنه هو الَّذي يصلُ إليه الفعل » كُفْراً « أن : وإذاً عرف أنَّ قول احلويف ، وأيب البقاِء 

  .بنفسه ال حبرف اجلر ، ما كان كذا فهو املفعول األول 
  :فيه ثالثة أوجه } َجهَنََّم { : قوله 
  .» َداَر « أنه بدلٌ من : دها أح

  .أنه عطف بيان هلا ، وعلى هذين الوجهني؛ فاإلحالل يقع يف اآلخرة : الثاين 
جََهنََّم َيْصلَْونََها { : أن ينتصب على االشتغل بفعل مقدر ، وعلى هذا ، فاإلحالل يقع يف الدُّنيا ، ألن قوله : الثالث 

  .واقع يف اآلخرة : أي } 
  .بالرفع على أهنا مبتدأ ، واجلملة بعده اخلرب » جََهنَُّم « قراءة ابن أيب عبلة : التأويل ويؤيَُّد هذا 



  .مضمر ] مبتدأ [ وهو أن ترتفع على خرب : وحتتمل قراءة ابن أيب عبلة وجهاً آخر 
  .»  َجهنََّم« : ، وإمَّا من » َدارَ « ، وإمَّا من » قَْوَمُهْم « : حال إمَّا من » َيْصلوهنَا « و 

وهذا التوجيه أوىل من حيث إنه مل يتقدم ما يرجح النصب ، وال ما جيعله مساوياً والقراء اجلماهري على النصب ، 
فلم يكونوا ليتركوا األفصح؛ إال ألنَّ املسألة ليست من االشتغال يف شيء ، وهذا الذي ذكرناه أيضاً مرجح لنصبه 

  .شتغال على البديلة أو البيان على انتصابه على اال
  ]الوافر : [ اهلالُك؛ قال الشاعر : » البَوار « و 

  غَداةَ الرَّْوع إذْ ِخيَف الَبواُر... فَلْم أَر ِمثْلُهم أبْطالَ َحربٍ  ٣٢١٩
كََسَد حتَّى فَسَد ، وملا كان الكََساد ُيؤدِّي إىل الفَساد واهلالك أطلق عليه البوار : كما قيل ] الكساد [ وأصله من 

.  
وحيتمل ]  ١٢: الفتح [ } َوكُنُتْم قَْوماً بُوراً { : َباَر َيُبوُر بُوراً وَبوَاراً ، ورُجلُ َجاِئٌر باِئٌر ، وقوله عزَّ وجلَّ : ويقال 

: [ على الواحد قوله » ُبور « أن يكون مصدراً وصف به اجلمع ، وأن يكون مجع بائرٍ يف املعىن ، ومن وقوع 
  ]اخلفيف 
  رَاِئٌق ما فَتقْت إذْ أَنا بُوُر... ِليِك إنَّ ِلسَانِي َيا رسُولُ املَ ٣٢٢٠

  .َهاِلٌك : أي 
احلم واالعتقاد ، والفعل ، واألنداد األشباه ، والشركاء : واملراد هبذا اجلعل } َوَجَعلُواْ للَِّه أَنَداداً لُِّيِضلُّواْ { : قوله 

.  
بفتح الياِء والباقون بضمها من أصله ، } لُواْ للَِّه أَندَاداً لُِّيِضلُّواْ َوَجَع{ : قرأ ابن كثري وأبو عمرو هنا » ِلُيضلُّوا « 

  .بعدها ، وهي الم العاقبة ملا كان مآهلم إىل ذلك وجيز أن تكون لللتعليل » أنْ « : والالم هي الم اجلر مضمرة 
ئل توهم أهنم مل جيعلوا األنداد هي مع فتح الياء للعاقبة فقط ، ومع ضمها حمتملة للوجهني كأنَّ هذا القا: وقيل 

  .لضالهلم ، وليس كما زعم ، ألن منهم من كفر عناداً واختذ اآلهلة ليضل بنفسه 
واملصري مصدر : إنَّ « خرب } إِلَى النار } { فَإِنَّ َمِصَريكُْم إِلَى النار { : عيشوا يف الدنيا } قُلْ َتَمتَّعُواْ { : قوله تعاىل 

  .فإنَّ مرجعكم كائن إىل النَّار : ، أي  التامة« َصارَ » ، و 
  .« َمِصريَكُْم » ب } إِلَى النار { وأجاز احلويفُّ أن يتعلق 

بال خرب ، « إنَّ » متعلق به ، بقيت } إِلَى النار { بأنَّه لو جعلناه مصدراً صَاَر مبعىن انتقل ، و : وقد ردَّ هذا بعضهم 
ه يف مثل هذا يقلُّ ، وإنَّما يكثر حذفه إذا كان االسم نكرة ، واخلرب ظرفاً خربها حينئذ حمذوف؛ ألنَّ حذف: ال يقال 

  ]املنسرح : [ أو جارا ، كقوله 
  وإنَّ يف السَّفْرِ ما مَضى مََهال... إنَّ َمَحال وإنَّ ُمرَْتَحالَ  ٣٢٢١

َزقَْناُهْم سِرا َوَعلَانَِيةً ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأِْتَي َيْوٌم لَا َبْيٌع ِفيِه َولَا ِخلَالٌ قُلْ ِلِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ُيِقيُموا الصَّلَاةَ َوُيْنِفقُوا ِممَّا َر
كُْم َوَسخََّر لَكُمُ اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرَض َوأَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقًا لَ) ٣١(

َوَسخََّر لَكُُم الشَّْمَس وَالْقََمَر دَاِئَبْينِ َوَسخََّر لَكُُم اللَّْيلَ ) ٣٢(َك ِلَتْجرَِي ِفي الَْبْحرِ بِأَْمرِِه َوَسخََّر لَكُُم الْأَْنهَاَر الْفُلْ
  ) ٣٤(َها إِنَّ الْإِْنَسانَ لَظَلُوٌم كَفَّاٌر وَآَتاكُْم ِمْن كُلِّ َما سَأَلُْتُموُه َوإِنْ َتُعدُّوا نِْعَمَت اللَِّه لَا ُتْحُصو) ٣٣(َوالنََّهاَر 



ملا هدد الكفار ، وأوعدهم بالتَّمتُّع بنعيم الدنيا أمر املؤمنني بترك التمتع يف الدنيا ، واملبالغة يف اجلهاد بالنفس واملال 
.  

  :أوجه » ُيِقيمُوا « ويف 
قي عملها ، كما حيذف اجلار ويبقى عمله ، كقوله ليقيموا ، فحذفت وب: أنه جمزوٌم بالم حمذوفة ، تقديره : أحدها 

  ]الوافر : [ 
  إذَا َما خِفَْت من َشيٍء َتبَاال... ُمَحمَُّد َتفْدِ نفْسَك كُلُّ نَفْسٍ  ٣٢٢٢

  .لتفِد : يريد 
  .وأنشده سيبويه إال أنَّه خصه بالشعرِ 

ليقيموا ولينفقوا ، وليكون هذا هو املقولُ ، : عىن مب» ُيْنِفقُوا « ُيِقيُموا ، و » : وجيوز أن يكون « : قال الزخمشري 
يقيموا الصالة ، وينفقوا حبذف : عوض منها ، ولو قيل » قُلْ « وإنَّما جَاَز حذف الالَّم؛ ألنَّ األمر الذي هو : قالوا 

  .« الالَّم مل جيز 
. قليل ، وكثري ومتوسط : ى أضربٍ وحنا ابُن مالٍك رمحه اهللا إىل قريب من هذا ، فإنَّه جعل حمذف هذه الالَّم عل

  .أن يكمون قبله قول بصيغة األمر ، كآلية الكرمية : فالكثري 
  ]الوافر : [ أال يتقدم قول؛ كقوله : والقليل 
  . . .. . . .ُمَحمَُّد َتفِْد  ٣٢٣٣

  ]الرجز : [ أن يتقدَّم بغري صيغة األمر ، كقوله : واملتوسطُ 
  ِتيذَنْ فإنِّي َحمُؤَها وَجاُرهَا... قُلُْت لَبوَّابٍ لَدْيِه َدُرَها  ٣٢٢٤
  .، وإليه حنا األخفش واملربد « قُلْ » : جمزوم على جواب « ُيِقيمُوا » أن : الثاين 

  .أقيموا أن يفعلوا ذم من ختلف عن هذا األمر : من قوله هلم  وقد رد النَّاس عليهما هذا؛ بأنه ال يلزُم
  .بأنَّ املراد بالبعادِ املؤمنون ، ولذلك أضافهم إليه تشريفاً واملؤمنون مىت أمروا؛ امتثلوا : وقد أجيب عن هذا 

قيموا وينفقوا ، قاله ي: قل لعبادي أقيموا وأنفقوا ، أي : أنه جمزوٌم على جواب املقولِ احملذوِف ، تقديره : الثالث 
  :أبو البقاء رمحه اهللا وعزاه للمّربد ، كذا ذكره مجاعةٌ ومل يتعّرضوا إلفساده ، وهو فاسٌد من وجهني 

أن جواب الشَّرط خيالف الشَّرط إما يف الفعل ، وإما يف الفاعل ، أو فيهما وأمَّا إذا كان مثله يف الفعل : أحدمها 
  .أن ُيِقيمُوا ُيِقيُموا : مْ َيقُْم ، والتقدير على ما ذكره يف وهذا الوجه قُ: والفاعل ، فهو خطأ ، كقولك 

  .على لفظ الغيبة ، وهو خطأ إذا كان الفاعل واحداً « ُيِقيُموا » أنَّ األمر املقدر للمواجهة ، و : والوجه الثاين 
قل لعبدي أطعين : شيء ألنَّه جيوز أن يقول أمَّا اإلفساد األوَّل فقريب ، وأمَّا الثاين ، فليس ب» : قال شهاب الدين 

  .« يطعك ، وإن كان للغيبة بعد املوجهة باعتبار حكاية احلال 
أقيموا يقيموا ، وهذا مروي عن سيبويه فيما حكاه ابن عطية ، وهذا هو : أن يقول هلم : أن التقدير : الرابع 

  .القول الثاين 
وذلك أن » قُلْ « جواب األمر الذي يعطينا معناه قوله » يُِقيُموا  «حيتمل أن يكون » : قال ابن عطية : اخلامس 

  .« يف هذه اآلية مبعىن َبلَّغ َوأدِّ الشَّريعة يقيموا الصَّالة » قُلْ « جتعل 

 أنَّ: أِطعِ اهللا ُيدِخلَْك اجلنَّة والفرق بني هذا ، وبني ما قبله : األمر معه شرط مقدر ، تقولُ : قال الفراء : السادس 
  .ما قبله ضمن فيه األمر نفسه معىن الشَّرط ، ويف هذا قدر فعل الشرط بعد فعل األمر من غري تضمنيٍ 



  .أقيموا : قال الفارسي إنَّه مضارع صرف عن األمر إىل اخلرب ، ومعناه : السابع 
  .وهذا مردوٌد؛ ألنه كان ينبغي أن تثبت نونه الدالةٌ على إعرابه 

  .َيا زَْيُد لوقوعه موضع الضمري :  لوقوعه موقع املبين ، كما بين املنادى يف حنو بأنه بين: وأجيب عن هذا 
ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابروا « : بأنَّه حذفت نونه ختفيفاً على حد حذفها يف قوله : ولو قيل 

 «.  
  :ثالثة أوجه » قُلْ « ويف معمول 

  .هلم أقيما يقيموا  قل: األمر املقدر ، أي : األول 
  .على ما قاله ابن عطية » يُِقيُموا « أنه نفس : الثاين 

  إىل أخره ، قاله ابن عطية؟} اهللا الذي َخلََق السماوات واألرض { : أنَّه اجلملة من قوله : الثالث 
ده ، أو يكون جواباً فصل به إىل آخرها مفلتاً مما قبله وبع} ُيِقيُمواْ الصالة { : وفيه تفكيك النَّظم ، و جعل اجلملة 

  .إقامة الصالة ، واإلنفاق إال بتأويل بعيد جدا : بني القولني ، ومعموله ، لكنه ال يترتب على قوله ذلك 
  .بسكون الياء ، والباقون بفتح الياِء اللتقاِء الساكنني » ِلعبَاِدْي « : وقرأ محزة والكسائي 

  :هما ثالثة أوجه يف نصب} سِّراً َوَعالنَِيةً { : قوله 
ذَوِي سرٍّ ، وعالنيٍة ، أو ُمسرِّيَن : زْيٌد عْدلٌ ، أي : أنَّهما حاالن مما تقدجم ، وفيهما الثالث التأويالت يف : أحدها 

  .ُمعِلنَني ، أو جعلوا نفس السر والعالنية مبالغة 
  .وقيت سر وعالنية : أهنما منصوبان على الظرف ، أي : الثاين 

  .إنفاق سرِّ ، وإنفاق عالنية : ا منصوبان على املصدر ، أي أهنم: الثالث 
  .يفعلون ذلك قبل هذا اليوم : أي » ُيْنِفقُوا « و » ُيِقيُموا « : متعلق ب } ِمن قَْبِلكُْم { : قوله 

  .» ال بيٌع فيه وال خاللٌ « : وقد تقدَّم خالف القراء يف 
  ]السريع : [ اللته ِخالالً ، وخمالَّة؛ قال طرفة خ: واِخلالل املُخالة ، وهي املُصاحبة ، يقال 

  ال تَراَك اُهللا لَُه وَاِضحَه... كُلُّ َخليلٍ كُْنتُ َخالَلُْتُه  ٣٢٢٥
  ]الطويل : [ وقال امرؤ القيس 

  وَلْسُت بِمقْليِّ اِخلاللِ وال قَالِ... َصْرُت اهلََوى َعْنُهنَّ ِمْن َخْشيِة الرََّدى  ٣٢٢٦
  .» ُبرَمة وبَِرام « ، حنو » خلة « الل مجع ل ِخ: وقال األخفش 

  فصل
[ وقد تقدَّم الكالم على حنو هذه اآلية يف البقرة . يوم ال بيع فيه ، وال شراء ، وال خمالفة ، وال قرابة : قال مقاتلٌ 

٢٥٤ . [  
: الزخرف [ } ْعضٍ َعُدوٌّ إِالَّ املتقني األخالء َيْوَمِئٍذ بَْعضُُهْم ِلَب{ : كيف نفى اخللة هاهنا وأثبتها يف قوله : فإن قيل 

  .؟ ]  ٦٧
أن اآلية الدَّالة على نفي املخالة حممولة على نفي املُخَاللَة بسبب ميل الطبع ، ورغبة النفس ، و اآلية : فاجلواب 

  .الدَّالة على حصول املُخَاللَة ، حممولة على اخلُلَّة احلاصلة بسبب عبودية اهللا تعاىل وحمبَّتِه 
اآلية ملا وصف أحوال السعداء ، وأحوال األشقياء ، وكانتع } اهللا الذي َخلََق السماوات واألرض { : وله تعاىل ق

العمدة العظمى يف حصول السَّعادة معرفة اهللا تعاىل بذاته وصفاته ، وحصول الشقاوة فقدان هذه املعرفة ال جرم 



وجود الصَّانع ، وكمل عمله وقدرته وذكر ههنا عشرة أنواع من  ختم اهللا تعاىل هذين الوصفني بالدَّالئل الدالة على
  :الدالئل 

  .خلق السَّموات : أوهلا 

  .خلق األرض : وثانيها 
  .} وَأَنَزلَ ِمَن السمآء َمآًء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثمرات رِْزقاً لَّكُْم { : قوله : وثالثها 

» البتداِء الغايِة ، وأن يتعلق مبحذوف على أنَّه حال من « من » ، و « أنْزلَ » جيوز أين تعلق ب : ِمَن السَّماِء « 
  .يف الوجهني « ِمَن الثَّمراتِ » ؛ أل ، ه صفته يف األصل ، وكذلك « َماٍء 

  .ورزقاً هو الثمرات : لبيان اجلنس ، أي « ِمْن » : أن تكون : وجوَّز الزخمشري وابن عطية 
ما جتيء بعد املبهم ، وقد جياب عنهما؛ بأهنما أرادا ذلك من حيث املعىن ال اإلعراب وردت عليهما بأن اليت للبيان إنَّ

  ] . ٢٥،  ٢٣البقرة [ ، وقد تقدم ذلك يف البقرة 
أي « َتْجرِي » ب « بأْمرهِ » جيوز أن يتعلق } َوَسخََّر لَكُُم الفلك لَِتجْرَِي ِفي البحر بِأَمْرِِه { : قوله تعاىل : ورابعها 

  .ملتبسة به : ه ، أو مبحذوف على أنَّها للحال ، أي بسبب: 
  .} َوَسخََّر لَكُمُ األهنار { قوله : وخامسها 

، وتقدم « الشمسِ والقَمرِ » دائبني حال من } َوَسخَّر لَكُُم الشمس والقمر دَآِئَبَني { : وسادسها ، وسابعها 
  .اشتقاق الدَّأبِ 

  .} الليل والنهار  َوَسخَّرَ لَكُُم{ : وثامنها وتاسعها 
قوالن « ِمْن » ويف . إىل ما « كُلِّ » : العكامة على أضافة } َوآَتاكُم مِّن كُلِّ َما َسأَلُْتُموهُ { : قوله تعاىل : وعاشرها 

:  
  .كل ما سألتموه وهذا إنَّما يتأتَّى على قول األخفشِ : أنَّها زائدة يف املفعول الثاين ، أي : أحدمها 
آتاكم بعض مجيع ما سأملتوه نظراً لكم وملصاحلكم وعلى هذا فاملفعول حمذوف ، : تكون تبعيضية ، أي  أن: والثاين 
جيوز فيها أن تكون موصولة امسية ، أو حرفية ، « َما » وآتاكم من كل ما سألتموه ، وهو رأي سيبويه و : تقديره 

« َسألُتموُه » : فإن كانت مصدرية فالضمري يف  مسئولكم ،: أو نكرة موصوفة ، واملصدر واقع موقع املفعول ، أي 
عائد على اهللا تعاىل وإن كانت موصولة ، أو موصوفة كان عائداً عليها ، وال جيوز أن يكون عائداً على اهللا تعاىل ، 
مها وعائد املوصول أو املوصوف حمذوف ، ألنه إما أ ن يقدر متصالً سألتموهوه ، أو منفصالً سألتموه إيَّاه ، و كال

  .} َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ { : ال جيوز فيه احلذف ملا تقدم أول البقرة يف قوله 
وقرأ ابن عباس ، وحممد بن علي ، وجعفر بن حممد ، واحلسن ، والضحاك ، وعمرو بن فائد وقتادة ، وسالم ، 

  :على هذه القراءة وجهان « َما »  منونة ، ويف« ِمْن كُلِّ » : ويعقوب ، ونافع رضشي اهللا عنهم يف رواية 
آتاكم : نفي وحمله النَّصب على احلال ، أي « َما َسألْتُموهُ » و : أنَّها نافية ، وبيه بدأ الزخمشري ، فقال : أحدمها 

  .من مجيع ذلك غري سائلني 

[ } َوأُوِتيَنا ِمن كُلِّ َشْيٍء { كقوله تعاىل » ِمْن كُلِّ « : ويكون املفعول الثاين هو اجلار من قوله : قال شهاب الدين 
  ] . ١٦: النمل 

  : .آَتاكُْم « أهنا موصولة ميعىن الذي ، وهي املفعول الثاين ل : والثاين 



  .وهذا التخريج الثاين أوىل؛ ألنَّ يف األول منافاة ف يالظ اهر لقراءة العامة 
» َما « : وجيوز أن تكون : القراءة ، وبني تلك قال  وملا أحس الزخمشري بظهور التنايف بني هذه» : ِ قال أبو حيَّان 
وآتاكم من كلِّ ذلك ما احتجتم إليه ، ومل تصلح أحوالكم وال معايشكم إال به ، فكأنكم طلبتموه : موصولة على 

  .« مبعىن ما احتجتم إليه » َما َسألْتُموُه « : ، وسألتموه بلسان احلالِ فتأول 
  فصل

كر خلق السموات ، واألرض ، ألهنما األصالن اللذان يتفرع عليهما سائر األدلة املذكورة اعلم أنَّه تعاىل بدأ بذ
  .بعده 

فإنَّه لوال السماء مل يصّح إنزال املاء منها ، } َوأَنَزلَ ِمَن السمآء َمآًء فَأَخَْرَج بِِه ِمَن الثمرات رِْزقاً لَّكُمْ { : مثَّ قال 
  .ء فيه ، فال بد من وجودمها حىت يصح هذا املقصود ولوال األرض مل يوجد ما يستقر املا

ينزل من السماء : واعلم أنَّ املاء إمنّا ينزلُ من السَّحاب إىل األرض ، ومسي السحاب مساء اشتقاقاً من السمو؛ وقيل 
  .} كُمْ فَأَخَْرَج بِِه ِمَن الثمرات رِْزقاً لَّ{ : إىل السحاب ، مث ينزل من السحاب إىل األرض مث قال تعاىل 

يقع يف االغلب على ما حيصل من األشجار ، ويقع أيضاً على الزَّرعِ « الثَّمراِت » لفظ : قال أبو مسلم رمحه اهللا 
  ] . ١٤١: األنعام [ } كُلُواْ ِمن ثََمرِِه إِذَآ أَثَْمَر َوآتُواْ َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدهِ { : والنبات ، كقوله تعاىل 

َوِمْن آَياِتِه اجلوار ِفي { نظره ]  ٣٢: إبراهيم [ } خََّر لَكُمُ الفلك ِلَتْجرَِي ِفي البحر بِأَْمرِِه َوَس{ : مث قال تعاىل 
  ] . ٣٢: الشورى [ } البحر كاألعالم 

واعلم أنَّ االنتفاع مبا ينبت من األرض إنَّما يكمل بوجود الفلك؛ ألنَّ اهللا تعاىل خص كل طرف من أطراف األرض 
النعم حىت إن نعمة هذا الطرف إذا نقلت إىل الطرف اآلخر من األرض ، وبالعكس ، كثرت األرباح بنوع آخر من 

  .يف التجارات وهذا الفعل ال ميكن إال بسفن الّرب ، وهي اجلمال ، أو بسفن البحر ، وهي الفلك 
  .لعباِد؟ منع أنَّ تركيب السفينة من أعمال ا} َوَسخَّرَ لَكُُم الفلك { : ما معىن : فإن قيل 
  .أنَّ فعل العبد خلُق اهللا تعاىل عند أهنل السُّنَّة ، فال سؤال : فاجلواُب 

فأنه تعاىل خلق األشجار اليت تركب منها السُّفن وخلق احلديد ، وسائر اآلالت ، وعرف العباد : وأمَّا عند املعتزلة 
ألهنار وعمقها تعميقاً جلري السفن فيها ، صنعه التركيب ، وخلق الرياح ، وخلق احلركات القوية فيها ، ووّسع ا

  .ولوال ذلك ملا حصل االنتفاع بالسفن 
إِنََّما قَْولَُنا { : أمر ، قال تعاىل : وأضاف التسخري إىل أمره؛ ألنَّ امللك العظيم ال يوصف بأنَّه فعل ، وإنَّما يقال 

  }ِلَشْيٍء إِذَآ أََرْدنَاُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ 

وسخر الفلك جمازاً؛ ألهنا مجادات ، وملا كانت جتري على وجه املاء ، وعلى وفق إرادة املالح ]  ٤٠: النحل [ 
  .صارت كأهنا حيوان مسخَّر 

، ألنَّ ماء البحر ال ينتفع به يف الزراعات ، فأنعم اهللا تعاىل على اخللق بتفجري } َوَسخََّر لَكُمُ األهنار { : مث قال تعاىل 
فماء البحر ال يصلحُ للشرب ، وإنَّما : ر ، والعيون حىت انبعث املاء منها إىل موضع الزرع والنبات ، وأيضاً األهنا

  .يصلح له مياه األهنار 
َوَجَعلَ القمر ِفيهِنَّ { واالنتفاع هبما عظيم قال اهللا سبحانه وتعاىل } َوَسخَّر لَكُُم الشمس والقمر { مث قال عز وجل 

ُهَو الذي جََعلَ الشمس ِضَيآءً { ]  ٦١: الفرقان [ } َوقََمراً مُّنِرياً { ]  ١٦: نوح [ } الشمس سَِراجاً  ُنوراً َوَجَعلَ
، وتأثريمها يف إزالة الظلمة ، وإصالح ]  ٥: يونس [ } والقمر نُوراً َوقَدََّرُه َمنَازِلَ ِلَتْعلَُمواْ َعَدَد السنني واحلساب 



لطان النهار ، والقمر سلطان الليل ، فلوال الشمس ملا حصلت الفصول األربعة ، النبات واحليوان ، فالشمس س
  .ولوالها الختلت مصاحل العامل بالكليِّة 

َوَجَعلَْنا الليل ِلَباساً َوَجَعلَْنا النهار { ومنافعهما مذكورة يف القرآن ، كقوله } َوَسخََّر لَكُُم الليل والنهار { : مث قال 
[ } جََعلَ لَكُُم الليل والنهار ِلَتْسكُنُواْ ِفيِه َوِلَتبَتغُواْ ِمن فَْضِلِه { : ، وقوله تعاىل ]  ١١،  ١٠: بأ الن[ } َمَعاشاً 

  ] . ٧٣: القصص 
  .تسخري الليل ، والنهار جماز؛ ألهنما عرٌض ، واألعراض ال تسخَّر : قال املتكلمون 

أنه مل يقتصر على هذه النعم بل أعطى عباده من املنافع : أي } أَلُْتُموُه َوآَتاكُم مِّن كُلِّ َما َس{ : مث قال عزَّ وجلَّ 
  .ماال يأيت على بعضها التَّعداد 

أنَْعَم اُهللا : النِّْعةُ ههنا أسم أقسم مقام املصدر ، يقال « : قال الواحديُّ } َوإِن َتُعدُّواْ نِْعَمةَ اهللا الَ ُتْحُصوَها { مثَّ قال 
أْنفَقُت علْيَك إْنفَاقاً وَنفقَةً شيئاً واحداً ، ولذلك جيمع : اماً ، ونِْعمةً ، أقيم االسم مقام اإلنعام ، كقوله علْيِه ينعم إنَْع

  .» ألنَُّه يف معىن املصدر 
  .» النِّعمة هنا مبعىن املُْنَعم به « : وقال غريه 

ألن ]  ١٨: النحل [ } إِنَّ اهللا لََغفُوٌر رَّحِيٌم { ب ونظريها يف النحل } إِنَّ اإلنسان لَظَلُوٌم { وُخِتَمت هذه اآلية ب 
َوَجَعلُواْ للَِّه { وبعده ]  ٢٨: إبراهيم [ } أَلَْم َتَر إِلَى الذين َبدَّلُواْ نِْعَمةَ اهللا كُفْراً { : يف هذه تقدم قوله عز وجل 

  .ن فعل ذلك فناسب ختمها بذلك شاهداً بقبح م} إِنَّ اإلنسان { فجاء قوله ]  ٣٠: أبراهيم [ } أَنَداداً 
[ } أَفََمن َيْخلُُق كََمن الَّ َيْخلُُق { واليت يف النَّحل ذكر فيها عدة تفضيالت ، وبالغ فيها ، وذكر قوله جلّ ذكره 

من أوجد هذه النعم السابق ذكرها كمن مل يقدر منها على شيء ، فذكر أيضاً أن من مجلة : أي ]  ١٧: النحل 
  .هباتني الصفتني  تفضالته اتصافه

إذا حصلت النعم الكثرية؛ فأنت الذي أخذهتا وأنا الذي أعطيتها؛ فحصل لك : كأنه يقول « : وقال ابن اخلطيب 
كوين غفوراً رحيماً ، فكأنه : كونك ظلوماً كفاراً ، ويل وصفان عند أعطائها ومها : ومها : عند أخذها وصفان 

، وإنت كنت كفاراً فأنا رحيم ، أعلم عجزك ، وقصورك ، فال أقابل جفاك  إن كنت ظلوماً فأنا غفوٌر: تعاىل يقول 
  .» إال بالوفاء 

َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا ِمَن النَّاسِ ) ٣٥(َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعلْ َهذَا الَْبلََد آِمًنا وَاْجنُْبنِي وََبنِيَّ أَنْ نَْعُبَد الْأَْصَناَم 
َربََّنا إِنِّي أَْسكَْنُت ِمْن ذُرِّيَِّتي بَِواٍد غَْيرِ ِذي َزْرعٍ ِعْنَد َبْيِتكَ ) ٣٦(ْن َتبَِعنِي فَإِنَُّه ِمنِّي َوَمْن َعَصانِي فَإِنََّك غَفُورٌ َرحِيٌم فََم

َربََّنا ) ٣٧(يْهِْم َواْرُزقُْهْم ِمَن الثََّمرَاِت لََعلَُّهمْ َيْشكُُرونَ الُْمَحرَّمِ َربََّنا ِلُيِقيمُوا الصَّلَاةَ فَاجَْعلْ أَفِْئَدةً ِمَن النَّاسِ َتْهوِي إِلَ
الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َوَهبَ ) ٣٨(إِنََّك َتْعلَُم َما ُنْخِفي َوَما ُنْعِلُن َوَما َيْخفَى َعلَى اللَِّه ِمْن َشْيٍء ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي السََّماِء 

َربِّ اْجَعلْنِي ُمِقيَم الصَّلَاِة َوِمْن ذُرِّيَِّتي رَبََّنا َوَتقَبَّلْ ) ٣٩(ْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق إِنَّ رَبِّي لََسمِيُع الدَُّعاِء ِلي َعلَى الِْكَبرِ إِ
  ) ٤١(َربََّنا اغِْفْر ِلي وَِلوَاِلَديَّ َوِللُْمْؤِمنَِني َيْوَم َيقُوُم الِْحسَاُب ) ٤٠(ُدَعاِء 

اآلية ملا استدل على أنَّه ال معبود إال اهللا تعاىل وأنَّه ال } ذْ قَالَ إِْبَراهِيُم َربِّ اجعل هذا البلد آِمناً َوإِ{ : قوله تعاىل 
  :جيوز عبادة غري اهللا تعاىل ألبتَّة ، وحكة عن إبراهيم عليه السالم أنَّه طلب من اهللا تعاىل أشياء 

، ومسوِّل اجلعل » وهذا البلد آمناً « وتقدَّم حتريه يف البقرة  ،} َربِّ اجعل هذا البلد آِمناً { : قوله : أحدها 
  .التَّصيري 



: البقرة [ } هذا بَلَداً آِمناً { وبني قوله } اجعل هذا البلد آِمناً { : فرق بني قوله : فإن قلت « : قال الزخمشري 
١٢٦ . [  
، وال خيافون ، يف الثاين أن خيرجه من صفة كان قد سأل يف األول أن جيعله من مجلة البالد اليت يأمن أهلها : قلت 

  .» هو بلد خموف فاجعله آمناً : عليها من اخلوف إىل ضدها من األمن كأنه قال 
جنَّبُه شرا ، وأْجَنبُه إيَّاه ثالثياً ، ورباعياً ، وهي لغة جند وجنَّبُه إيَّاُه مشدَّداً ، وهي لغة : ، يقال » واجُْنْبنِي « قوله 
  .وهو املنُع ، وأصله من اجلانب  احلجاز

من َجَنْبتُ الفرس : أْبعدتُه منه ، وقيل : من جََنْبتُه عن كذا ، أي } واجنبين َوبَنِيَّ { : قوله تعاىل « : وقال الراغب 
  .» سألُه أن يقُوَدُه عن جانبِ الشِّرك بألطاِف منُه وأسبابٍ خفيَّة ] كأنَّما [ ، 
  .عن أن َنعُْبد : رف ، أي على حذف احل» أنْ نعبد « و 

  .» أَجَنَب « بطقع اهلمزة من » وأْجنِْبنِي « وقرأ اجلحدري وعيسى الثقفي رمحهما اهللا 
  .َجنَْبتُه الشَّيء ، وأْجنَْبُته َتَجنُّباً ، وأْجنبتُه إجَْناباً ، مبعىن واحد : يقال : قال بعضهم 

  :ههنا إشكالٌ من وجوه : فإن قيل 
اهيم صلوات اهللا وسالمه عليه دعا ربَّه أن جيعل مكَّة بلداً آمناً وقد خرب مجاعة الكعبة ، وأغاروا أن إبر: أحدمها 

  .على مكَّة 
  .أن األنبياء عليه الصالة والسالم معصومون من عبادة األصنام ، فما فائدة هذا الدعاء : وثانيها 
ار قريش كانوا من أوالده وكانوا يعبدون األصنام فأين اإلجابة؟ أنَّ كثرياً من أبنائه عبدوا األصنام؛ ألنَّ كفَّ: وثالثها 

.  
  :فاجلواب عن األوَّل من وجهني 

أنه نقل عن إبراهيم عليه الصالة والسالم أنه ملا فرغ من بناء الكعبة دعا بأن جيعل اهللا الكعبة ، وتلك : األول 
  .البلدة آمنة من اخلراب 

واملراد أهلها ، وعلى هذا ]  ٨٢: يوسف [ } واسأل القرية { : نني ، كقوله تعاىل أنَّ املراد جعل أهلها آم: والثاين 
أكثر املفسرين ، وعلى هذا التقدير ، فاملراد باألمن ما اختصت به مكة من زيادة األمن ، وهو أنَّ من التجأ إىل مكَّة 

اً ، ولذلك أمن الوحش ، فإهنم يقربون إذا أمن ، وكان النَّاس مع شدة عداوهتم إذا التقوا مبكَّة ال خياف بعضهم بعض
  .كانوا مبكة ويستوحشون من النَّاس إذا كاناو خارج مكَّة 

  :ثَبِّتْنِي على اجتناب عبادهتا ، كما قال : معناه : وعن الثاين قال الزجاج 

  .ثبتنا على اإلسالم : أي ]  ١٢٨: البقرة [ } واجعلنا ُمْسِلَمْينِ لََك { 
السؤال باقٍ ، ألنه من املعلوم أنَّ اهللا تبارك وتعاىل ثبت األنبياء على اإلسالم ، واجتناب عبادة : ولقائل أن يقول 

  .األصنام ، فما الفائدةٌ من هذا السؤال؟ 
  :والصحيح عندي يف اجلواب وجهان : قال ابن اخلطيب 

عبادة األصنام ، إالّ أنه ذكر ذلك  أنه صلوات اهللا وسالمه عليه وإن كان يعلم أنَّ اهللا تعاىل يصعمه من: األول 
  .للنفس وإظهاراً للحاجة والفاقة إىل فضل اهللا تعاىل يف كل املطالب 

شرٌك ظاهٌر ، وهو الذي يقوله املشركون ، وشرك خفي ، وهو : إنَّ الشرك نوعان : أنَّ الصوفية يقولون : والثاين 
ره عن الوسائط ، وأن ال يرى متوسطاً سوى احلق والتوحيد هو أن يقطع نظ. تعلق القلب باألسباب الظاهرة 



املراد أن يعصمه عن هذا الشرط اخلفي ، } واجنبين وََبنِيَّ أَن نَّْعُبدَ األصنام { سبحانه وتعاىل فيحتمل أن يكون قوله 
  .واهللا تعاىل أعمل 

  :واجلواب عن الثالث من وجوه 
  .« ] من صلبه [ يه أراد بن: وبَنِيَّ » قوله « : قال الزخمشري : أحدها 

  .« واْجُنبْنِي وبَنِيََّ » : والفائدة يف هذا الدعاء غري الفائدة اليت ذكرناها يف قوله 
أراد من أوالده ، وأوالد أوالده كل من كان موجوداً حال الدُّعاء ، وال شك أنَّ دعوته : قال بعضهم : وثانيها 

  .جمابة فيهم 
من ولد إبراهيم عليه الصالة والسالم صنماً ، والصنم هو التمثال املصور ، وما مل يعبد أحد : قال جماهد : وثالثها 

  .ليس بصنم هو من الوثن ، وكفَّار قريش ما عبدوا التمثال ، وإمنا كانوا بعبدون أحجاراً خمصوصة 
غري اهللا ، واحلجر وهذا اجلواب ليس بقوي؛ ألنَّه صلوات اهللا وسالمه معليه ال جيوز أن يريد هبذا الدعاء إال عبادة 

  .كالصَّنم يف ذلك 
، وذلك } فََمن َتبَِعنِي فَإِنَُّه ِمنِّي { أنًَّ هذا الدعاء خمتص باملؤمنني من أوالده ، بدليل قوله يف آخر اآلية : واربعها 

ُه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنَّ{ : يفيد أنَّ من مل يتبعه على دينه فإنه ليس منه ، وقوله تبارك وتعاىل لنوح عليه الصالة والسالم 
  ] . ٤٦: هود [ } إِنَُّه َعَملٌ غَْيُر صَاِلحٍ 

لعلَّه ، وإن كان عّم يف الدعاء إالَّ أنَّه تعاىل أجاب دعاءه يف حق البعض دون البعض ، وذلك ال يوجب : وخامسها 
قَالَ إِنِّي { اهللا وسالمه عليه حتقري األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم ونظريه قوله تعاىل يف حق إبراهيم صلوات 

  ] . ١٢٤: البقرة [ } َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماماً قَالَ َوِمن ذُرِّيَِّتي قَالَ الَ َيَنالُ عَْهِدي الظاملني 
اهللا دليل على أن الكفر ، واإلميان من اهللا تعاىل ألنًَّ إبراهيم صلوات } واجنبين َوبَنِيَّ أَن نَّعُْبَد األصنام { : قوله 

  .وسالمه عليه طلب من اهللا تعاىل أن جينبه ، وجينب أوالده من الكفر 
  .واملعتزلة حيملون ذلك على اإللطاف ، وهو عدول عن الظَّاهر ، وتقدم فسادهذا التأويل 

ام ، ألهنا مجع تكسري غري عائد على األصن« أْضلَلَْن » و « إنَُّهنَّ » : الضمري يف } َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثرياً { : قوله 
  .عاقل 

  .من أشياعي ، وأهل ديين : أي } فََمن َتبَِعنِي فَإِنَُّه ِمنِّي { : وقوله 
والعائد حمذوف ، } فَإِنََّك غَفُوٌر رَِّحيمٌ { : الرفع باالبتداء ، اجلواب » َمْن « شرط ، وحمل } َوَمْن َعَصانِي { وقوله 

  .هلخ : أي 
  فصل

  .فيما دون الشرط } َوَمْن َعَصانِي { : وقال مقاتلٌ . من عصاين مثَّ تاب و: قال السديُّ 
قال ذلك قبل أن يعلمه اهللا أنَُّه ال يغفر الشرك ، وهذه اآلية تدلُّ على إثبات الشَّفاعة يف أهل الكبائر؛ ألنَّه : وقيل 

أو للعصاة ، وال جيوز أن [ ون للكفار طلب املغفرة ، والرَّمحة ألولئك العصاة ، وال ختلو هذه الشفاعة من أن تك
  .} واجنبين َوَبنِيَّ أَن نَّْعُبدَ األصنام { : ؛ ألنه تربَّأ منهم بقوله ] تكون للكفار 

فإنه يدلُّ مبفهومه على أنَّ من مل يتعبه على دينه ، فليس منه ، واألمة جمتمعة على } فََمن َتبَِعنِي فَإِنَُّه ِمنِّي { : وقوله 
شفاعة يف العصاة غري } َوَمْن َعَصانِي فَإِنََّك غَفُوٌر رَِّحيمٌ { م : فاعة يف حق الكفَّار غري جائزة؛ فثبت أن قوله أنَّ الش
  .الكفَّار 



أو من الكبائر قبل التوبة ، واألول والثاين [ إمَّا أن تكون من الصغائر ، أو من الكبائر بعد التَّوبة : ووتلك املعصية 
اللفظ فيه مطلق ، فتخصيصه بالصغرية عدول عن الظاهر ، وأيضاً فالصغائر } َوَمْن َعَصانِي { :  بطالن؛ ألن وقوله

وجبة الغفران عند اخلصوم ، فال ميكن محل اللفظ عليه ، فثبت أنَّ هذه الشفاعة يف إسقاط ] والكبائر بعد التوبة 
  .العقاب عن أهل الكبائر قبل التَّوبة 

براهيثم صلوات اهللا وسالمه عليه ثبت حصوهلا حملمَّد عليه أفضل الصالة والسالم ألنه وإذا ثبت حصول الشفاعة إل
ال قائل بالفرق ، وألنََّ الشفاعة أعلى املناصب ، فلو حصلت إلبراهيم عليه الصالة والسالم مع أنَّها مل حتصل حملمَّد 

  .عليه  صلى اهللا عليه وسلم كان ذلك نقصاً يف حقِّ حممٍد صلوات اهللا وسالمه
أسكنت ذرية من : جيوز أن يكون هذا اجلار صفة ملفعول حمذوف ، أي } رَّبََّنآ إين أَْسكَنُت ِمن ذُرِّيَِّتي { : قوله 

  .مزيدة عند األخفش » ِمْن « ذرييت ، وجيوز أن تكون 
  .يف واٍد ، وهو مكّة؛ ألن مكَّة واٍد بني جبلني : أي » بَوادٍ « 

  ] . ٢٨: الزمر [ } غَْيَر ِذي ِعَوجٍ { كقوله } ِذي َزْرعٍ  بِوَاٍد غَْيرِ{ : وقوله 
  .» وَاٍد « جيوز أن تكون صفة ل } ِعنَد َبيِْتَك احملرم { : قوله 

  .جيوز أن يكون بدالً منه ، يعين أنَّه يكون بدل بعضه من كل؛ ألنَّ الوادي أعم من حضرة البيت : وقال أبو البقاء 
  .ال يتصرف » ِعْنَد « وفيه نظٌر ، من حيث أن 

  فصل
  .مساه حمّرماً؛ ألنه حيرم عنده ما ال حيرم عند غريه 

ألنه مل يزل ممتنعاً عزيزاً يهابه كل جبَّار كالشيء املُحرَّم الذي : قيل . ألنَّ اهللا حرم التعرض له ، والتهاون به : وقيل 
  .جيب أن جيتنب 

ألن موضع البيت : كما يسمى عتيقاً؛ ألنه أْعِتَق من الطوفان وقيل  منع منه ،: ألنه ُحرَِّم من الطوفان ، أي : وقيل 
حرم يوم خلق اهللا السموات ، واألرض وحفَّ بسبعة من املالئكِة وجعل مثل البيت املعمور الذي نباه آدم صلوات 

  .اهللا وسالمه عليه فرفع إىل السَّماِء 

  .واألقذار وغريها إنَّ اهللا حرَّم على عباده أن يقربوه الدماء ، : وقيل 
  ] :وجهان [ جيوز أن تكون هذه الالم الم األمر ، وأن تكون الم علة ، ويف متعلقها حينئذ : » ِلُيِقيُموا « : قوله 

  .وهو ظاهنر ، ويكون النداء معترضاً » أْسكَْنُت « أهنا متعلقة ب : أحدمها 
  .وفيه بعد . ليقيموا . صنام أجنبهم األ: أي » أألْجنُْبنِي « أنَّها متعلقة ب : الثاين 
وقرأ هشام عن بان » غُرَاب وأغْرَِبة « مجع فؤاد ، ك » أفِْئدةً « : العامة على } اجعل أَفِْئَدةً مَِّن الناس { : قوله 

  ]الطويل : [ إشباع؛ كقوله : عامر بياء بعد اهلمزة ، فقيل 
  ُيِحبََّك َعظٌْم ِفي التُّرابِ َترِيُب...  ٣٢٢٧

  ]الرجز : [ ؛ وكقوله ترب: أي 
  الشَّائالِت ُعقدَ األذْنَابِ... أُعوذُ باِهللا ِمَن الَعقْرَابِ  ٣٢٢٨

  .اإلشباُع من ضرائر الشعر ، فكيف جيعل يف أفصح الكالم؟ : وقد طعن مجاعة على هذه القراءة ، وقالوا 
كما : ياء بعد اهلمزة ، قال ] أهنا زائدة [ أنَّ هشاماً إنَّما قرأ بتسهيل اهلمزة بني بني فظنها الراوي : وزعم بعضهم 

  .أنه سكن » َيأُمرُكْم « ، و » بَارِئكُْم « : توهم عن أيب عمرو اختالسه يف 



  .وهذا ليس بشيٍء ، فإنَّ الرُّواة أجلُّ من هذا 
  :، وفيها وجهان » رِفادة « بزنة » إفادة « : وقرأ زيد بُن عليِّ 

  .ذوي إفاَدِة ، وهم النَّاس الذين ينتفع هبم : أي » أقَاَم إقَاَمة « ك » اَد أفَ« أن يكون مصدراً ل : أحدمها 
  .فأبدلت الواو مهزة ، حنو إشاح وإَعاء » وفَادة « : أن يكون أصلها : والثاين 

  :بكسر الواو وفيها وجهان » أفْوَِدة « : وقرأت أم اهليثم 
« أنَّ اهلمزة املفتوحة املضموم ما قبلها يطرد قبلها واواً ، حنو  املَُسهَّل وذلك» فُؤاد « : أن يكون مجع : أحدمها 

  .املفرد ذلك فأقرت يف اجلمع على حاهلا » فُؤاد « : ففعل يف » ُجون 
  .» َوفْد « هي مجع : قال صاحب اللَّوامح رمحه اهللا : والثاين 

على « َوفْداً » إنه مجع : واو؛ إال أن يقال يتقدم ال« أْوِفَدة » فكان ينبغكمي أن يكون اللفظ « : قال شهاب الدين 
» أفِْعلَة « على » فَْعل « وبابه ، إالَّ أنَّه مجع » أْرآم « يف » آرام : كقوهلم « أْعِفلَة » ، مث قبله فوزنه « أْوِفَدة » 

  .وأم اهليثم امرأة نقل عنها شيء من اللغِة » َوْهي وأْوِهَية « و » َنْجد وأْنجَِدة « : حنو 
  :بزنة ضاربة وهو حيتمل وجهني » آِفدة « قرىء و

آرام « ك » أْعِفلَة « : بتقدمي اهلمزة على الفاء ، فقلبت اهلمزة ألفاً فوزنه » أَفِْئَدة « أن تكون مقلوبة من : أحدمها 
  .» أرآم « يف » 

  .مجاعمةٌ آفدة أو مجاعات آفدة : عىن امل. » قَُرَب ودََنا « : ، أي » أَفََد َيافَُد « من : أهنا اسم فاعل : والثَّاين 
  :بالقصر ، وفيها وجهان أيضاً « أَِفَدة : وقرِىء 
بنقل حركة « أفِْئَدة » ، وأن تكون خمففة من « فَرِح فهو فَرٌِح » ك « فَِعل » أن تكون اسم فالع على : أحدمها 

  .اهلمزة إىل الساكن قبلها ، وحذف اهلمزة 
  :فيها وجهان « اسِ ِمَن النَّ» يف « ِمْن » و 

القلُب منِّي : االبتداء الغاية ، كقولك » ِمن « وجيوز أن يكون » : قال الزخمشريُّ . أهنا البتداء الغاية : أحدمها 
ألنَّها يف » أفِْئَدة « أفْئدةُ ناسٍ ، وإنَّما نكرت املضاف إليه يف هذا التمثيل ، لتنكري : قَلْيب ، كأنه قال : سقيٌم ، تريد 

  .« ية نكرة ليتناول بعض األفئدة اآل
وال ينظر كوهنا للغاية؛ ألنَّه ليس لنا فعل يبتدأ فيه بغاية ينتهي إهليا ، إذ ال يصح حعل ابتداء » : قال أبو حيَّان 

  .« األفئدة من الناس 
  .لو مل يقل من النَّاس حلج النَّاس كلهم : أهنا للتعبيض ، ويف التفسري : والثاين 

بكسر العني ، مبعىن تسرع وتطري شوقاً » َتْهوِي « : هذا هو املفعول الثاين للجعل ، والعامة على » ي َتْهوِ: قوله 
  ]الكامل : [ إليه؛ قال 
  َيهْوِى َمخَارَِمها ُهويَّ األْجدلِ... وإذَا َرمَْيَت بِِه الِفَجاَج َرأْيَتُه  ٣٢٢٩

  ]البسيط : [ وأصله أن يتعدى بالالم ، كقوله 
  طَارْت وِفي كفِّه ِمْن رِشَها بَِتُك... ى إذَا ما َهوْت كفُّ الَوليِد بَِها حتَّ ٣٢٣٠

  ]السريع : [ وإنَّما عدي بإىل؛ أل ، ه ضمن معىن متيلُ ، كقوله 
  ما ُمؤِمُن اِجلن ككُفَّارِهَا... َيْهوِي إىل مكَّة َيْبِغي اهلَُدى  ٣٢٣١

ن علي وجعفر بن حممد ، وجماهٌد رضي اهللا عنهم بفتح الواو ، وفيه وقرأ أمري املؤمنني علي ، وزيد بن علي وحممد ب



  :قوالن 
  .هتواهم : زائدة ، أي » إىل « أن : أحدمها 
  ]الكامل : [ ؛ كقوله » ُهّوى « أنه ضمن معىن تنزع ومتيل ، ومصدر األول على : والثاين 
  َيْهوِي َمخارِمَها ُهوي األْجدلِ. . ...  ٣٢٣٢

  .» َهًوى « ى ومصدر الثاين عل
« إلَى » : يعين بفتح الواو متعمد بنفسه ، وإنَّما عدِّي ب « هوى » معنامها متقاربان ، إال أنَّ « : وقال أبو البقاء 
  .» محالً على متيلُ 

» َهَوى « املنقول من » أْهوى « بضم التاِء ، وفتح الواو مبنياً للمفعول ، من » ُتْهوى « : وقرأ مسلمة بن عبد اهللا 
  .يسرع هبا إليهم : الالزم ، أي 

  فصل
بَِوادٍ { : أسكنت من ذرييت ولداً : للتعبيض ، واملعىن » ِمْن « أدخل } أَْسكَنُت ِمن ذُرِّيَِّتي { قوله : قال املفسرون 
  .} ِعندَ َبيِْتَك احملرم { : وهو مكة؛ ألنَّ مكَّة وادٍ بني جبلني } غَْيرِ ِذي َزْرعٍ 

أول ما أتَّخذ النساء املنطق من قبل أم إمساعيل صلوات اهللا وسالمه عليه : سٍ ، رضي اهللا عنهما روي عن ابن عبَّا
اختذت منطلقاً لتعفي أثرها على سارة ، مث جاء هبا إبراهيم صلوات اهللا وسالمه عليه وبابنها إمساعيل ، وهي ترضعه 

ء ، ووضع عندها إناء فيه متٌر ، وسقاء فيه ماء مثَّ حىت وضعها عند البيت ، وليس مبكَّة يومئذ أحد ، وليس فيها ما
يا إبراهيم إىل من تكلنا؟ فقال صلوات اهللا : قال إبراهيم صلوات اهللا وسالمه عليه منطلقاً ، فتبعته هاجر ، فقالت 

انطلق إبراهيم إذن ال يضيعنا ، مثَّ رجعت ، ف: نعم ، قالت : اهللا أمرك هبذا؟ قال : وسالمه عليه إىل اهللا ، فقالت له 
رَّبََّنآ { : صلوات اهللا وسالمه عليه حتَّى إذا كان عند الثنية حيث ال يرونه استقبل بوجهه البيت ، مثَّ دعا اهللا بقوله 

اآلية مثَّ إهنا عطشت وعطش الصيب؛ فجعل يتلوى ، وهي تنظر إليه ، } إين أَْسكَنُت ِمن ذُرِّيَِّتي بَِواٍد غَْيرِ ِذي َزْرعٍ 
ت كراهية أن تنظر إليه ، فوجدت الصفا أقرب جبل يف األرض يليها ، فقامت عليه ، مثَّ استقبلت الوادي فانطلق

تنظر أحداً ، فلم تر أحداً ، وهبطت من الصَّفا حىت إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ، مثَّ مسعت سعي اجملهود 
رى أحداً؟ فمل ترا أحداً ، ففعلت ذلك سبع ، حىت جاوزت الوادي ، مث أتت املروة فقالت عليها ونظرت هل ت

  .مرات 

فلما أشرفت على » فِلذِلكَ َسَعى النَّاُس َبْيَنهَما « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
! اثقد أمسعنت إن كان عندك غو: تريد نفسها ، مث تسمعت فسمعت ، فقالت ! صه: املروة مسعت صوتاً ، فقالت 

فضرب جبناحه فغارت عينها ، قال رسول : فإذا هي بامللك عند مضع زمزم؛ فضرب بعقبه حتَّى ظهر املاء ، أو قال 
  .» َرِحَم اهللا أمَّ إْسَماِعيلَ لَوال أنَّها َعجلْت لكَاَنْت زَْمزُم َعْيناً َمعيناً « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .عليه عاد بعد كرب إمساعيل ، وأقرَّاهو وإمساعيل قواعد البيت مثَّ إنَّ إبراهيم صلوات اهللا وسالمه 
أكثر األمور املذكورة يف هذه القصَّة بعيدة؛ ألنه ال جيوز إلبراهيم صلوات اهللا وسالمه عليه أن « : قال القاضي 

ألجل قول سارة ينقل ولده حيث ال طعام وال ماء معه مع أنه كان ميكنه أن ينقلهما إىل بلدة أخرى من بالد الشام 
  .» إنَّ اهللا أعلمه أنه جيعل هناك ماء وطعام : إال إذا قلنا 

  .، أي إمساعيل وأوالده هبذا الوادي الذي ال زرع فيه } ِمن ذُرِّيَِّتي { : وقوله 
: قال السدي  .حتن وتشتاقُ إليهم : مجع ، وقد هتوى : قال املفسرون } ِلُيِقيمُواْ الصالة فاجعل أَفِْئَدةً مَِّن الناس { 



  .وأمل قلوهبم إىل هذا املوضع : معناه 
  .أ فئدة النَّاس لزامحكم فارس والروم والترك واهلند : لو قال : قال جماهٌد 

  .فهم املسلمون } أَفِْئَدةً مَِّن الناس { : حلجَِّت اليهود ، واجملوس ، ولكنه قال : وقال سعيد بن جبري 
وذلك يدعل على أن املقصود } لََعلَُّهمْ َيْشكُُرونَ { : قزت سكان القرى ذوات املاء ممَّا ر} ارزقهم مَِّن الثمرات { 

  .أن يتفرغ ألداء العبادات : من منافع الدنيا 

  .ما أمرونا } َربََّنآ إِنََّك َتْعلَُم َما ُنخِْفي َوَما ُنْعِلُن { : مث قال صلوات اهللا وسالمه عليه 
َوَما خيفى َعلَى اهللا ِمن { . بإمساعيل ، وأمه حيث أسكنهما بواٍد غري ذي زرع  من الوجد: قال ابن عباس ومقاتل 

  .} َشْيٍء فَي األرض َوالَ ِفي السمآء 
قول اهللا تعاىل؛ تصديقاً لقول إبراهيم صلى اهللا عليه : هذا كله قول إبراهيم عليه السالم ، وقال األكثرون : قيل 

  .وسلم 
  :وجهان } الذي َوَهَب ِلي َعلَى الكرب احلمد للَِّه { : قوله تعاىل 

  .على باهبا من االستعالء اجملازي » َعلَى « أن : أحدمها 
  ]املنسرح : [ كقوله » مع « أهنا معىن : والثاين 
  أْعلَُم من َحْيثُ تُؤكَلُ الكَِتُف... إنِّي على َما تَرْيَن ِمْن ِكَبرِي  ٣٢٣٣

  .« » وَهَب ِلي » النصب على احلال من الياء يف ] اجلار [ وحملّ هذا « : قال الزخمشري 
اآلية تدلُّ على أنه تعاىل أعطى إبراهيم ، وإمساعيل ، وإسحاق صلوات اهللا وسالمه عليهم على الكرب والشيخوخة 

  .فأمَّا مقدار السنة فغري معلوم من القرآن ، فاملرجُع فيه إىل الروايات 
صوالت اهللا وسالمه عليه تسعاً وتعسني سنة ، وملا ولد إسحاق ك ان  فروي ملا ولدت إمساعيل كمان سن إبراهيم

  .سنة مائة واثنيت عشرة سنة 
  .سنة ] لتسعني [ ولد إمساعيل ألربع وستني سنة ، وولد إسحاق : وقيل 

ا وإمن[ وعن سعيد بن جبري رضي اهللا عنه مل يولد إلبراهيم صلى اهللا عليه وسلم إال بعد مائة وسبع عشرة سنة ، 
  .ألنه زمن اليأس من الولد ] ذكر هذا الكرب؛ ألن املنة هببة الولد يف هذا السن أعظم؛ 

إن إبراهيم صلوت اهللا وسالمه عليه إنَّما دعا هبذا الدُّعاء عندما أسكن هاجر وابنها إمساعيل يف ذلك : فإن قيل 
الذي َوَهَب ِلي َعلَى الكرب إِْسَماعِيلَ احلمد للَِّه { : الوادي ، ويف ذلك الوقت مل يكن ولد إسحاق فيكف قال 

  .؟ } َوإِْسحَاَق 
هذا الدَّليل يقتضي أن إبراهيم صلوات اهللا وسالمه عليه ، إنَّما ذكر هذا « : قال القاضي رمحه اهللا : فاجلواب 

الدعاء [ ذكر هذا الكالم يف زمان آخر ال عقيب ما تقدَّم من الدعاء وميكن إيضاً أنه صلوت اهللا وسالمه عليه إنَّما 
  .» بعد كرب إمساعيل وظهرو إسحاق صلوات اهللا وسالمه عليهما وإن كان ظاهر الروايات خبالفه ] 

  فصل
وبني } َربََّنآ إِنََّك َتْعلَُم َما ُنْخِفي َوَما ُنْعِلُن َوَما خيفى َعلَى اهللا ِمن َشْيٍء فَي األرض َوالَ ِفي السمآء { املناسبة بني قوله 

، وذلك أنه كان يف قلبه أن يطلب من اهللا } احلمد للَِّه الذي وََهَب ِلي َعلَى الكرب إِْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق { قوله 
َربََّنآ إِنََّك َتْعلَُم َما { : سبحانه وتعاىل إعانتهما ، وإعانة ذريتهما بعد موته ، ولكنَّه مل يصرِّح هبذا املطلوب بل قال 

احلمد للَِّه الذي َوَهَب ِلي َعلَى الكرب إِْسَماِعيلَ { : تلعم ما يف قلوبنا وضمائرنا ، فقوله : ي أ} ُنخِْفي َوَما ُنْعِلُن 



يدلُّ ظاهراً على أنَّهما يبقيان بعد موته على سبيل الرمز والتعريض ، وذلك يدلُّ على أن االشتغال } َوإِْسحَاَق 
  .بالثناء عند احلاجة إىل الدعاء أفضل من الدعاء 

َمْن َشغلُه ِذكْرِي َعْن َمْسألِتي أْعطَيتُه أفَْضل ما « : صلوات اهللا وسالمه عليه حاكياً عن ربِّه عز وجل أنه قال قال 
  .» أْعِطي السَّائلَني 

إِنَّ رَبِّي { : ملا ذكر الدعاء على سبيل التعريض ال على وجه التصريح ، قال } إِنَّ رَبِّي لََسِميُع الدعآء { : مث قال 
  .» َسِمَع اُهللا ملَْن َحمَدُه « إذا اعتدَّ بِِه وقلبُه ، ومنه » َسِمَع األمُري كالَم فالٍن « : من قولك } ِميُع الدعآء لََس

  :فيه أوجه } لََسمِيُع الدعآء { : قوله 
فعيالً « ن مثال مبالغة مضافاً إىل مفعوله وإضافته من نصب ، وهذا دليل سيبويه على أ» فَِعيل « أن يكون : أحدمها 

  .يعمل عمل اسم الفاعل ، ون كان قد خالفُه مجهور البصريني والكوفيني » 
  .» هذا ضَارِب ازيد أمس « : أنَّ اإلضافة ليست من نصب ، وإنَّما هو كقولك : الثاين 

  .له الزخمشريُّ مساع اهللا ، قا: مضاف ملرفوعه ، وجيعل دعاء اهللا مسيعاً على اجملاز واملراد » مسيعاً « أن : الثالث 
وهو بعيد الستالزمه أن يكون من الصفة املشبهة والصفة متعدية وهذا إمنا يتأتى على قول « : قال أبو حيَّان 

زيٌد ظامل العبيَد ، إذا : الفارسي رمحه اهللا تعاىل فإنه جييز أن تكون املشبهة من الفعل املتعدي بشرط أمن اللبس ، حنو 
  .» وأما ههنا فاللبس حاصل ، إذ الظاهر من إضافته املثل للمفعول ال الفاعل  علم أنَّ له عبيد ظاملني ،

  .» واللَّبس أيضاً هنا منتف؛ ألنَّ املعىن على اإلسناد اجملازي كما تقرر « : قال شهاب الدين 
  .من احملافظني عليها : أي } َربِّ اجعلين ُمِقيَم الصالة { : قوله 

واجنبين وََبنِيَّ أَن { أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل ألنَّ قول إبراهيم عليه الصالة والسال م واحتجُّوا هبذه اآلية على أن 
  .يدلُّ على أنت ترك املنيهات ال حيصل إال من اهللا تعاىل } نَّْعُبَد األصنام 

  .ل إال من اهللا تعاىل يدل على أن فعل املأمورات ال حيص} َربِّ اجعلين ُمِقيَم الصالة َوِمن ذُرِّيَِتي { : وقوله 
واجعل بعض ذرييت مقيم الصالة ، وهذا : أي « اْجَعلْنِي » عطف على املفعول األول ل « } َوِمن ذُرِّيَِتي { : قوله 

  .» وبعضاً من ذرييت : اجلار يف احلقيقة صفةٌ لذلك املفعول احملذوف ، أي 
الَ َيَنالُ { : عاىل أنَّه يكون يف ذريته مجعاً من الكفار لقوله وإنَّما ذكر هذا التعبيض؛ ألنه علم بإعالم اهللا سبحانه وت

  ] . ١٢٤: البقرة [ } َعْهِدي الظاملني 
قرأ ابو عمرو ، ومحزة وورش ، والبزي بإثبات الياء وصالَ وحذفها وقفاً ، والباقون } رَبََّنا َوَتقَبَّلْ ُدَعآِء { وقوله 

  .إثباهتا وقفاً أيضاً حبذفها وصالً ووقفاً ، ووقد روى بعضهم ب

  .تتقبل عملي ، وعباديت ، مسى العبادة دعاء : معناه : قال ابن عباس رضي اهللا عنه 
  .» الدَُّعاُء ُمخٌّ الِعباَدِة « قال صلوات اهللا وسالمه عليه 

: معناه : وقيل ]  ٤٨:  مرمي[ } َوأَْعتَزِلُكُْم َوَما َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اهللا { : وقال إبراهيم صلوات اهللا وسالمه عليه 
  .استجب دعائي 

باأللف بعد الواو وتشديد الياء ، وإبن جبري كذلك إال » والديَّ « العامة على } رَبََّنا اغفر ِلي َوِلوَاِلَديَّ { : قوله 
  ] . ٨٦: الشعراء [ } واغفر أليب { أنه سكن الياء أراد والده وحده ، كقوله 

ودمن ألف ، » ولِولَديَّ « : ن زيد ابنا علي بن احلسني وابن يعمر رضي اهللا عنهم وقرأ احلسني بن علي ، وحممد ب



فهي مفسرة » وألبويَّ « إمساعيل ، وإسحاق وأنكرها اجلحدري بأن يف مصحف أيب : ، ويعىن هبما » َولد « تثنية 
  .لقراءة العامة 

  :لياء ، وفيها تأويالن بضم الواو ، وسكون ا» َولُِولِدي « : وروي عن ابن يعمر أنه قرأ 
  .أنه مجع ولد كأْسد يف أَسد : أحدمها 

  ]الطويل : [ وأن يكون لغة يف الولد ، احلُْزِن واحلََزن ، والُعْدمِ والَعَدم ، والُبْخلِ والَبَخل ، وعليه قول الشاعر 
  مَارِولْيَت زِيَاداً كَانَ وُلَْد ِح... فَلْيَت زَِياداً كَان ِفي َبطْنِ أمِِّه  ٣٢٣٤

  .وقد قرىء بذلك يف مرمي ، والزخرف ، ونوح يف السبعة ، كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 
  .» اغِْفْر « ب ] نصب [ » َيْوَم « و 

طلب املغفرة إنَّما يكون بعد الذنب ، وهو صلوات اهللا وسالمه عليه كان قاطعاً بأن اهللا يغفر له ، فكيف : ِفإن قيل 
  .ه؟ طلب ما كان قاطعاً حبصول

  .املقصود منه االلتجاء إىل اهللا ، وقطع الطَّمع إالَّ من فضل اهللا تعاىل وكرمه : فاجلواب 
  .كيف جاز أن يستغفر ألبويه ، كانا كافرين؟ : فإن قيل 
  :من وجوه : فاجلواب 

  .، فظن جوازهن ] منعاً [ أن املنع ال يعلم إال بالتوقيف ، فلعله مل جيد : األول 
  .بالوالدين آدم وحواء صلوات اهللا وسالمه عليهما أراد : الثاين 

  .كان ذلك بشرط اإلسالم : الثالث 
إِالَّ قَْولَ إِبَْراهِيَم { : لو كان األمر كذلك ملا كان ذلك االستغفار باطالً ، ولو مل يكن باطالً لبطل قوله : فإن قيل 

  ] . ٤املمتحنة[ } َألبِيِه َألْسَتْغِفَرنَّ لَكَ 
  .أن اهللا تعاىل بني عذر خليله يف استغفاره ألبيه يف سورة التوبة : فاجلواب 

التوبة [ } فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه أَنَُّه َعُدوٌّ للَِّه َتبَرَّأَ ِمْنُه { : كانت أمه مؤمنة ، وهلذا خص أباه بالذكر يف قوله : وقال بعضهم 
 :١١٤ . [  

  :قوالن } احلساب َيْوَم َيقُوُم احلسابيوم َيقُوُم { : يف قوله 
قَاِمِت احلُر على ساقها ، ونظريه : يقوم إىل بيت املقدس ، وهو مشتّق من قيام القائم على الرجل ، كقوهلم : األول 

  .اشتعلت ، وثبت ضوؤها كأنَّها قامت على رجل : قامت الشمس أي : قوله : 
  ] ٍ . ٨٢: يوسف [ } واسأل القرية { : أن يسند إىل احلساب قيام أهله على سبيل اجملاز ، كقوله : الثاين 

ُمْهِطِعَني ُمقْنِِعي ُرُءوسِهِْم لَا ) ٤٢(َولَا َتْحَسَبنَّ اللََّه غَاِفلًا َعمَّا َيْعَملُ الظَّاِلُمونَ إِنََّما يَُؤخُِّرُهمْ ِلَيْومٍ َتْشَخُص ِفيِه الْأَْبصَاُر 
َوأَْنِذرِ النَّاَس َيْوَم يَأِْتيهُِم الَْعذَاُب فََيقُولُ الَِّذيَن ظَلَُموا رَبََّنا أَخِّرَْنا إِلَى أََجلٍ ) ٤٣(َواٌء َيرَْتدُّ إِلَْيهِْم طَْرفُُهْم َوأَفِْئدَُتُهْم َه

ِفي َمَساِكنِ الَِّذينَ  َوَسكَْنُتْم) ٤٤(قَرِيبٍ ُنجِْب َدْعوََتَك َوَنتَّبِعِ الرُُّسلَ أََولَْم َتكُونُوا أَقَْسمُْتْم ِمْن قَْبلُ َما لَكُْم ِمْن َزَوالٍ 
َوقَْد َمكَُروا َمكَْرُهْم َوعِْنَد اللَِّه َمكْرُُهْم َوإِنْ ) ٤٥(ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم وََتَبيََّن لَكُْم كَْيَف فََعلَْنا بِهِْم َوضََرْبَنا لَكُمُ الْأَمْثَالَ 

َيْوَم ُتَبدَّلُ ) ٤٧(اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَُه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز ذُو اْنِتقَامٍ  فَلَا َتْحَسَبنَّ) ٤٦(كَانَ َمكُْرُهْم ِلَتُزولَ ِمْنهُ الْجِبَالُ 
) ٤٩(َوَتَرى الُْمْجرِِمَني َيْومَِئٍذ ُمقَرَّنَِني ِفي الْأَْصفَاِد ) ٤٨(الْأَْرُض غَْيرَ الْأَْرضِ َوالسََّماوَاُت َوبََرُزوا ِللَِّه الْوَاِحدِ الْقَهَّارِ 

) ٥١(ِلَيْجزَِي اللَُّه كُلَّ َنفْسٍ َما كََسَبْت إِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحسَابِ ) ٥٠(رَابِيلُُهْم ِمْن قَِطَراٍن َوتَْغَشى ُوُجوَهُهمُ النَّاُر َس
  ) ٥٢(الْأَلْبَابِ  َهذَا َبلَاغٌ ِللنَّاسِ َولُِيْنذَُروا بِِه َوِلَيْعلَُموا أَنََّما ُهَو إِلٌَه وَاِحٌد وَِلَيذَّكَّرَ أُولُو



ملا بني دالئل التَّوحيد مثَّ حكاى عن إبراهيم صلوات اهللا } َوالَ َتْحَسَبنَّ اهللا غَاِفالً َعمَّا َيْعَملُ الظاملون { : قوله 
وسالمه عليه أنه طلب من اهللا العظيم أن يصونه عن الشرك ، وأن يوفقه لألعمال الصَّاحلة ، وأن خيصه بالرمحة 

َوالَ َتْحَسَبنَّ اهللا غَاِفالً َعمَّا {  يوم القيامة ، ذكر بعده ما يدل على وجود القيامة ، فهو قوله عزَّ وجلَّ واملغفرة يف
وذلك تنبيه على أنَّه تبارك وتعاىل لو مل ينتقم للمظلوم من الظَّامل للزم إمَّا أن يكون غافالً عن ذلك } َيْعَملُ الظاملون 

النتقام ، أو كان راضياً بذلك الظُّلم وملا كانت الغفلة ، والعجز ، والرِّضا بالظُّلم حماالً على الظَّامل ، أو عاجزاً عن ا
  .اهللا امتنع أن الينتقم من الظَّامل للمظلوم 

  .كيف يليُق بالرَُّسول صلوات اهللا وسالمه عليه أن حيسب اهللا عزَّ وجلَّ موصوفاً بالغفلِة؟ : فإن قيل 
  :فاجلواب من وجوه 

َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن { : املراد به التثبيت على ما كان عليه من أنه ال حيسب إن كان غافالً ، كقوله تعاىل : ول األ
  ] . ٨٨: القصص [ } َوالَ َتْدُع َمَع اهللا إهلا آَخَر { ]  ١٤: األنعام [ } املشركني 

ل غفلته عن ذلك الظامل ، وملا كان امتناع هذه املقصود منه بيان أنه لو مل ينتقم لكان عدم االنتقام ألج: والثاين 
  .الغفلة معلوماً للك أحد ال جرم كان عدُم االنتقام حماالً 

وال حتسبنه يعاملهم اهللا معاملة الغافل عمَّا يعملون ، ولكن معاملة الرَّقيب عليهم احملاسب على : أنَّ املراد : الثالث 
  .النقري ، والقطمري 

  .طاب ، وإن كان خطاباً للنبِّ صلى اهللا عليه وسلم يف الظاهر إال أنه خطاب مع األمَّة أنَّ هذا اخل: الرابع 
  .هذا تسلية للمظلوم ، وهتديد للظَّامل : قال سفيان بن عيينة رضي اهللا عنه 

  .ألجل يوم ، فالالم للعلَّة : أي } إِنََّما يَُؤخِّرُُهْم { : قوله 
  .للغاية : أي » إىل « مبعىن : وقيل 

رضي اهللا ] وخالئق [ وقرأ احلسن والسلمي ، واألعرج ، . بالياء ، لتقدم اسم اهللا تعاىل » ُيؤخِّرُهْم « وقرأ العامة 
  .بنون العظمة » نُؤخِّرُهم « : عنهم 

  .بنون العظمة » ُنؤخِّرُهْم « ويروى عن أيب عمرو 
َشَخَص : ةُ النَّظر ، وعدم استقراره يف مكانه ، ويقال ومعىن ُشُخوصِ البصرِ حدَّ. » َيْومِ « صفلة ل » َتْشَخُص « و 

مل يطرف جفنُه ، وشخوص البصر يدلُّ على : َسْمُعه ، وَبَصُره ، وأْشَخَصُهَما صَاِحبُهما ، وَشَخَص َبَصره ، أي 
  .سواد اإلنسان املرئّي من بعيد : بعد والشخُص : شخص من بلده أي : احلرية والدهشة ، ويقال 

َشَخسَ : أصحاب األبصار ، إذا يقال : حاالن من املضاف احملذوف إذا التقدير } ُمْهِطِعَني ُمقْنِِعي ُرءُوِسهِمْ { : قوله 
  .زَْيٌد بصرُه ، أو تكون األبصار دلَّت على أرباهبا فجاءت ا حلال من املدلول عليه ، قاهلما أبو البقاِء 

أن يكون حاالً من » ُمقْنِِعي « بصرهم مهطعني ، وجيوز يف ت: منصوب بفعل مقدر ، أي » ُمْهِطعني « : وقيل 
  .غري حقيقة؛ فلذلك وقع حاالً » ُمقْنِِعي « : فيكون حاالً ، وإضافة » ُمْهِطِعَني « : الضمري يف 

  ]البسيط : [ اإلسرْاُع يف املشيِ؛ قال : قيل : واإلْهطَاُع 
  َسِميٌع فَلفُّوَنا وَساقُونَا َداعٍ... إذَا َدعاَنا فأْهطَْعَنا ِلَدعْوتِه  ٣٢٣٥

  ]الكامل : [ وقال 
  .ِفي رَأْسِ جِذْعٍ ... وبُِمْهِطعٍ سُُرحٍ كأنَّ ِعناَنُه  ٣٢٣٦

  .إدامة النَّظر ] مع [ قد يكون اإلسراع : وقال أبو عبيدة 



  .« ُعُنقُه الرَّجلُ بِبَصرِه إذَا صَوَّبُه ، وَبِعٌري ُمْهِطعٌ إذا صوَّب » َهطََع « : وقال الراغب 
  ]الوافر : [ ُهو اإلقَْبالُ على اإلصغاِء ، وأنشد : وقال األخفش 

  بِدْجلةَ ُمْهِطعَني إىل السَّماعِ... بِدْجلةَ َدراُهم ولقَْد أَراُهْم  ٣٢٣٧
  .ُمقبلَني برءوسهم إىل مساعِ الدَّاِعي : واملعىن 

وهذا موافٌق لقول أيب عبيدة؛ . «  يقلع بِبَصره إىل السماء َهطََع الرَّجلُ إذا نظرَ بذُلِّ وُخشوعٍ ال» : وقال ثعلٌب 
  .رباعيا وثالثيا « أْهطَََع وَهطَعَ » : فقد مسع فيه 

  .رفع الرَّأسِ ، وإدامة النَّظر من غري التفات إىل شغريه ، قاله القتيبُّ ، وابُن عرفة : واإلقناُع 
  ]الوافر : [ رءوسها  ومنه قوله يصف إبالً ترعى أعايل الشَّجر؛ فترفع

  نَواجِذُُهنَّ كاِحلَدإ الَوِقيعِ... ُيَباِكْرنَ الِعضاَه بُِمقَنعَاٍت  ٣٢٣٨
االجتزاُء باليسريِ ، ومعىن قََنَع عن كذا : طأطأها ، ونكَّسها فهو من األضداد ، والقَناعةُ : أقَْنَع رأسه ، أي : ويقال 

قَنِعَ : معطوف األسنان إليه داخلة ، ورُجلٌّ ُمقنَّعٌ بالتشديد ، ويقال :  وفٌَم ُمقَنٌَّع. رفع رأسه عن السؤال : أي : 
  .الفرق باملصدر ] فوقع [ َيقَْنُع قَناَعةً ، وقََنعاً ، إذا َرِضَي ، وقنع قُُنوعاً ، إذا َسألَ ، 

  أصل هذه الكلمة من القناعِ ، وهو ما ُيغطِّي الرَّأس: قال بعضهم : وقال الراغب 
  ]الوافر : [ من َيِلجُّ يف السؤال فريضى بِما يَأتيِه ، كقوله : ُع والقَانِ

  َمفَاِقرُه أَعفُّ ِمَن القُنُوعِ... لََمالُ املَْرِء ًيصِْلُحه فُيْغنِي  ٣٢٣٩
  ]الطويل : [ َتقنَّعَ بِِه؛ قال : ورجل مقنٌَّع 

  ُشُهوِدي على لْيلَى ُعدولٌ َمقانُِع...  ٣٢٤٠
عتاد فيمن شاهد البالء أنَّه يطرق رأسه عنه لئال يراه ، فبني تعاىل أنَّ حاهلم خبالف هذا املعتاد ، و أنَّ امل: ومىن اآلية 

  .أهنم يرفعون رءوسهم 
العظيم : واألرَاُس « ُرُءوس » مجُع رأسِ ، وهو مؤنَّثٌ ، وُيجمع يف القلَِّة على أرؤس ، ويف الكثرة على : والرُّءُوُس 

: لرَّجل العظيم كالوجه ، والرِّسُّ مشتق من ذلك ورِيَاُس السَّيف مقبضه ، وشاةٌ رَأَْسى الرأس ، ويعرب به عن ا
  .أسودَّْت رأَسها 

: وجيوزو أن يكون بدالً من « ُمقْنِِعي » : يف حمل نصب على احلال من الضمري يف } الَ يَْرَتدُّ إِلَيْهِْم طَْرفُُهْم { : قوله 
و البقاء ، يعين أنه حيل حمله ، وجيوز أن يكون استئنافاً ، والطرف يف األصل مصدر ، ، كذا قاله أب« ُمقْنِِعي » 

  ]الكامل : [ الَعْيُن قال الشاعر : ، الطَّرُف هنا « َما ِفيهِْم عٌني َتطْرف » : وأطلق على الفاعل ، كقوهلم 
  اَواهَاحتَّى يُوارِي جَارِتي َم... وأغُضُّ طَْرِفي ما َبدْت ِلي جَارِتي  ٣٢٤١

  .حتركُ اِجلفْنِ : حفنُه على اآلخر ، الطَّرُف أيضاً : ما طبق طرفُه ، أي : اِجلفُْن أيضاً ، يقال : والطَّرُف 
  .دوام ذلك الشُّخوصِ : ومعىن اآلية 

وإمَّا ما قبله من » دُّ يَرَت« جيوز أن يكون استئنافاً ، وأن يكون حاالً ، والعامل فيه إمَّا » } َوأَفِْئَدتُُهْم َهَوآٌء { : قوله 
: ، وإن كان خرباً عن مجع؛ ألنَّه يف معىن فارغة متجوفة ، ولو مل يقصد ذلك لقال » َهواٌء « : العوامل ، وأفرد 

  .« أهوية ليطابق اخلرب مبتدأه 

  ]الوافر : [ هٌري فارغ؛ قال ز: جوفُه هواء ، أي : اخلَاِلي من األجسامِ وُيعبَُّر به عن اجلُْبنِ ، يقال : واهلَواُء 
  ِمَن الظِّلماِن جُؤجؤُه َهواُء... كَانَّ الرَّجلَ ِمْنَها فوَق صَْعل  ٣٢٤٢



  ]الوافر : [ وقال حسَّان بن ثابت رضي اهللا عنه 
  فاْنَت ُمجَوٌَّف َنْخٌب َهواُء...  ٣٢٤٣
  .باناً للقوة يف قلبه إذا كان َج: قلب فالٍن هواء : خِيارُه ، ويقال : الذي أخذت خنبته أي : النَّْخُب 
أنَّ قلوب الكفار خالية يوم القيامة عن مجع اخلواطر ، واألفكار لعظم ما ناهلم من احلرية ملا حتقَّقوُه من : واملعىن 

  .العذاب ، وخيالة من كلِّ سرور لكثرة ما هم فيه من احلزِِن 
: ، أي » أْنذر « : معفول ثان ل } َيْوَم يَأِْتيهُِم { : بقاء قال أبو ال} َوأَنِذرِ الناس َيْوَم َيأْتِيهُِم العذاب { : قوله 

  .خوفهم عذاب يوم ، وكذا قاله الزخمشريُّ 
أنذرهم عذاب يوم يأتيهم العذاب ، وال حاجة إىل ذلك ، وال جائز أن يكون : وفيه نظٌر ، إذ يؤول إىل قولك 

  .لقيامة ، أو يوم هالكهم ، أو يوم تلقاهم املالئكةُ إنه يوم ا: ظرفاً؛ ألنَّ ذلك اليوم ال إنذار فيه سواء قيل 
وأنذرهم يوم يأتيهم العذاب الذي تقدَّم ذكره ، وهو : للمعهود السَّابق ، أي » الَعذاُب « : واأللف والالم يف 

  .شخوصُ األبصار ، وكوهنم مهطعني مقنعي رءوسهم 
  فصل

وَأَنِفقُواْ { : لى أنه حال املعاينة ، ألنَّ هذه اآلية شبيهة بقوله تعاىل ع} َيْوَم يَأِْتيهُِم العذاب { : محل أبو مسلم قوله 
َوأَكُن مَِّن الصاحلني  ِمن مَّا َرَزقَْناكُْم مِّن قَْبلِ أَن يَأِْتيَ أََحَدكُُم املوت فََيقُولُ َربِّ لوالا أخرتين إىل أََجلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدََّق

يشهد خبالفه؛ ألنه تعاىل وصف اليوم بأن العذاب يأتيهم فيه ، وأهنم يسألون  ، وظاهر اآلية]  ١٠: املنافقون [ } 
  .؟ وال يليق ذلك إال بيوم القيامة } أَوَلَْم تكونوا أَقَْسْمُتْم مِّن قَْبلُ َما لَكُْم مِّن َزوَالٍ { : الرجعة ، ويقال هلم 

: قال بعضهم } ين ظلموا َربََّنآ أَخِّْرَنآ إىل أََجلٍ قَرِيبٍ فََيقُولُ الذ{ : مثَّ حكى تعاىل عنهم ما يقولون يف ذلك اليوم 
  .طلبوا الرجعة إىل الدنيا ليتالفوا ما فرَّطوا فيه 

جواب » ُنجِْب « : ، فقوله } نُّجِْب َدعَْوَتَك وََنتَّبِعِ الرسل { : طلبوا الرُّجوع إىل حال التَّكليف لقوهلم : وقيل 
  .األمرِ 
أن تقولوا ذلك أشراً وبطراً ، : على إرادة القول وفيه وجهان « : قال الزمشخري } كونوا أَقَْسمُْتْم أَوَلَْم ت{ : قوله 

  .» أو تقولوه بلسان احلال حيث بنوة شديداً ، وأملوا بعيداً 
مَا « : قيل ، ولو جاء بلفظ املقسمني ل» أقَْسمُْتْم « : جواب القسم ، وإنَّما جاء بلفظ اخلطاب لقوله » َما لكُمْ « و 

  .» لَنا 
» أو مل تكونوا « : فيقال هلم : وقدَّر أبو حيَّان ذلك القول هنا من قول اهللا عزَّ وجلَّ أو املالئكة عليهم السالم أي 

  :أراد قوله } أَوَلَْم تكونوا أَقَْسمُْتْم { : جريان القول من غريهم ال منهم ، واملعىن : ، وهوأظهر من األول ، أعين؟ 

  .إىل غري ذلك ممَّا كانوا ينكرونه ]  ١٠٩: األنعام [ } قَْسُمواْ باهللا جَْهَد أَْيمَانِهِمْ لَِئن َجآَءْتُهْم آَيةٌ لَُّيْؤِمُننَّ بَِها َوأَ{ 
كما يف هذه اآلية ، وقد » يف « التَّعدي ب » َسكََن « وأصل } َوَسكَنُتْم ِفي مساكن الذين ظلموا أَنفُسَُهْم { : قوله 

  .بنفسه يتعدى 
قرَّ يف الدَّارِ وأقام : كقولك « يف » السكىن من السكوِن الذي هو اللَّبثُ ، من األصل تعديه ب « : قال الزخمشريُّ 

َتبَوَّأها ، وأوطَنها ، وجيوز أن : سكن الدَّار كما قيل : فيَِها ، ولكنَّه ملا نقل إىل سكون خاص تصرف فيه ، فقيل 
  .» رُّوا فيها واطمأُنوا ق: يكون من السُّكوِن ، أي 

بالكفر؛ ألن } ظلموا أَنفُسَُهْم { : وسكنتم يف مساكن الذين كفورا قبلكم كقوم نوح ، وعاٍد ، ومثود و : واملعىن 



  .من شاهد هذه احلال؛ وجب عليه أنّ يعترب ، وإذا مل يعترب يستوجب الذَّم والتقريع 
« نصب ب » كَْيَف « الكالم عليه ، أي حاهلم وخربهم وهالكهم ، و  فاعله مضمر لداللة» وَتبيََّن لَكُْم « : قوله 
« كَْيَف » : َتبيََّن؛ ألنه من األفعال اليت ال تعلق ، وال جائز أن يكون « ومحلة االستفهام ليست معمولة ل » فَعلَْنا 

  .ال يتقدَّم عندنا  فاعالً؛ ألنَّها إمَّا شرطية ، أو استفهامية وكالمها اليعمل فيه ما تقدمه ، والفاعل
هو الفاعل ، وهم جييزون أن تكون اجلملة فاعالً ، وقد تقدَّم هذا « كَْيَف فَعلَْنا » : إنَّ مجلة : وقال بعض الكوفيني 

  ] . ٣٥: يوسف [ } ثُمَّ َبَدا لَُهْم مِّن َبْعِد َما َرأَُواْ اآليات لََيْسُجُننَّهُ { : يف قوله 
« ونُبيُِّن » : فعالً ماضياً ، وقرأ عمر بن اخلطاب ، والسلمي رضي اهللا عنهما يف رواية عنهما « َتبيََّن » والعامة على 

  .وحنن نبني : ، وهو خرب مبتدأ مضمر ، واجلملة حالٌ ، أي « بيَّن » : بضمِّ النون األوىل والثانية ، مضارع 
فيكون داخالً يف حيز « َتكُونُوا » اً على وقرأ السلمي فيما نقل املهدويُّ كذلك إال أنه سكن النون للجزم نسق

  .التقدير 
  فصل

عرفتم عقوبتنا إياهم ، وضربنا لكم األمثال يف القرآن ممَّا يعلم به أنَّه قادر على اإلعادة كما قدر على : واملعىن 
  .االبتداء ، وقادر على التَّعذيب املؤجَّل كما يفعل اهلالك املعجَّل 

  .الضمري عائٌد إىل الذين سكنوا يف مساكن الذين ظلموا أنفسهم : قيل } َمكْرَُهْم  َوقَْد َمكَرُواْ{ : قوله 
يا حممد ، وقد مكروا } وَأَنِذرِ الناس َيْوَم َيأِْتيهِمُ العذاب { : أراد قوم حممد صلى اهللا عليه سلم لقوله تعاىل : وقيل 

: األنفال [ } ن كَفَُرواْ ِلُيثْبُِتوَك أَْو َيقُْتلُوكَ أَْو ُيْخرِجُوَك َوإِذْ َيْمكُُر بِكَ الذي{ قومك مكرهم وذلك يف قوله تعاىل 
٣٠ . [  

أن منروذاً حاول الصُّعود إىل السماِء ، فاتَّخذ لنفسه تابوتاً ، وربط قوائمه : املراد من هذا املكر ما نقل : وقيل 
وت األربعة عصياً ، وعلم عليها اللحم ، مث األربعة بأربعة نسورٍ ، وكان قد جوَّعها ، وجعل هلا يف جوانب التاب

جلس مع صاحب له يف التابوت ، فلمَّا أبصرت النسور اللحم تصاعدت يف اجلو ثالثة أيام ، وغابت الدنيا عن عني 
  .منروذ ، مثَّ نكَّس العصّي اليت كان عليها اللحم فهبطت النُّسور إىل األرض 

ا؛ ألنَّ اخلطر فيه عظيم ، وال يكاد العاقل يقدم عليه ، وما جاء فيه خرب ، وهذا بعيد جد« : قال القاضي رمحه اهللا 
  .» وال دليل 

وهذا جائٌز بتقدير خلق احلياةِ يف احلبالِ ، وذكر املاورديُّ عن بان عباس رضي اهللا عنهما أنَّ : قال القشريي 
طوله مخسة آالف ذراع ، ومخسة وعشرين النمرود بن كعنان بىن الصَّرح يف قرية الرسِّ من سواد الكوفة ، وجعل 

ذراعاً ، وصعد فيه مع النُّّسور ، فلمَّا علم أنه ليس له سبيل إىل السماء اتَّخذ حصناً ، ومجع فيه أهله وولده 
{ : ليتحصن فيه ، فأتى اهللا بنيانه من القواعد ، فتداعى الصَّرح علهيم ، فهلكوا مجيعاً فهذا معىن قوله عزَّ وجلَّ 

  .} َمكَُرواْ َمكَْرُهمْ  َوقَْد
جيوز أن يكون هذا املصدر مضافاً لفاعله كاألول مبعىن أنَّ مكرهم الذي مكروه } َوِعنَد اهللا َمكْرُُهْم { : قوله 

  .يعذهبم قاملها الزخمشريُّ : جزاؤه عند اهللا ، أو للمفعول ، مبعىن أن عند اهللا مكرهم الذي ميكرهم به ، أي 
» يتعدى بنفسه كما قال هو إذ قد ميكرهم به ، واحملفوظ أن « َمكَرَ » هذا اليصحُّ إالَّ إن كان و« : قال أبو حيان 

: وتقول ]  ٣٠: األنفال [ } َوإِذْ يَْمكُُر بَِك الذين كَفَرُواْ { : ال يتعدَّى إىل مفعولٍ به بنفسه ، قال تعاىل « َمكََر 
  .ذا زيٌد ممكورٌ بسبب ك: زيٌد ممكور به ، وال حيفظ 



  .األوىل ، والكسائي بفتحها « ِلَتزولَ » قرأ العامة بكسر الم } َوإِن كَانَ َمكْرُُهْم ِلَتزُولَ ِمْنُه اجلبال { : قوله 
  :فأما القراءة األوىل ، ففيها ثالثة أوجه 

  :ئذ قوالن حين« كَانَ » أنَّها نافيةٌ ، والالم بعدها الم اجلحوِد؛ ألنَّها بعد كوٍن منفّي ، ويف : أحدها 
  .أنَّها تامَّة ، واملعىن؛ حتقري مكرهم ، أنَّه ما كان لتزول منه الشَّرائع اليت كاجلبال يف ثبوهتا وقوَّهتا : أحدمها 

  ) .وما كان َمكُْرُهْم : ( ويؤيد كوهنا نافية قراءة عبداهللا 
والكوفيني ، هل هو حمذوف ، والالم متعلقة  أنَّها ناقصةٌ ، ويف خربها القوالن املشهوران بني البصريني: القول الثاين 

الكوفيني؟ وقد تقرَّر هذا يف آخر آل ] هو مذهب [ به؟ وإليه ذهب البصريون ، أو هو الالم ، وما جرته كما 
  .عمران 

  .أن تكون املخففة من الثقيلة : الوجه الثاين 
وإن : ل منه مثالً لتفاقمه وشدته ، أي وإن عظم مركهم وتبالغ يف الشدة ، فضرب زوال اجلبا» : قال الزخمشري 

  .« كان مكرهم معدا لذلك 
وإن كان شديداً إمنا يفعل : تعظيم مكرهم ، أي : وحيتمل عندي أن يكون معىن هذه القراءة » : وقال ابن عطية 

  .، فمهوم هذين الكالمني أهنا خمففةٌ؛ ألنَّه إثبات « ليذهب به عظام االمور 
وإن كان مكرهم مقدراً إلزالِة أشباه اجلبال الرَّواسي ، وهي : ةٌ ، وجواهبا حمذوٌف ، أي أهنا شرطي: والثالث 

  .املعجزات ، واآليات ، فاهللا جمازيهم مبكرهم ، وأعظم منه 

أهنا نافية؛ ألنَّ فيه معارضة لقراءة الكاسئي يف ذلك؛ ألنَّ قراءته : وقد رجِّح الوجهان األخريان على األوَّل ، وهو 
  .ن باإلثبات ، وقراءة غريه تؤذن بالنَّفي تؤذ

بأنَّ اجلبال يف قراءة الكسائي مشار هبا إىل أمور عظام غري اإلسالم ، ومعجزاته : وقد أجاب بعضهم عن ذلك 
ملكرهم صالحية إزالتها ، ويف قراءة اجلماعة مشار هلا إىل ما جاء به النيبُّ املختار صلوات اهللا وسالمه عليه من الدين 

  .ق ، فال تعارض إذ مل يتوارد على معىن واحد نفياً ، وإثباتاً احل
  :وجهان » إنْ « : وأمَّا قراءة الكسائيِّ ففي 

وقد تقدَّم حتقيق » إالَّ « : مذهُب البصريني أنََّها املخففة والالم فارقة ، ومذهب الكوفيني أنَّها نافية ، والالم مبعىن 
  .املذهبني 

) وإن كاد مكرهم لتزول ( داهللا ، وزيد بن علي ، وأبو سلمة ومجاعة رضي اهللا عنهم وقرأ عمر ، وعلي ، وعب
داالً ، فعل مقاربة ، وخترجيها كما تقدَّم ، ولكن الزوال » كَانَ « : كقراءة الكسائي ، إالََّ أهنم جعلوا مكان نون 

  .غري واقع 
  .أهنا جاءت على لغة من ال يفتح الم كي  بفتح الالمني ، وخترجيها على إشاكاهلا» لََتزُولَ « وقرىءك 

  فصل
  :يف اجلبال اليت عين زواهلا مبكرهم وجهان 

  .جبال األرض : أحدمها 
  .اإلسالُم ، والقرآن؛ ألنَّ ثبوته ، ورسوخه كاجلبالِ : الثاين 

اء مكرهم فحذف املضاف هو عامل بذلك فيجازيهم ، أو عند اهللا جز: أي } َوِعنَد اهللا َمكُْرُهْم { : وقال االقشرييُّ 
.  



ملا بني يف اآلية األوىل أنه ينتصر للمظلوم من الظَّامل بني هاهنا } فَالَ َتْحَسَبنَّ اهللا ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَُه { : قوله تعاىل 
  .أنه ال خيلف الوعد 

  :وجهان وفيها » وْعِدِه « إىل » خمِْلَف « : العامة على إضافة } ُمْخِلَف َوْعِدِه { : قوله 
هذا : يتعدَّى الثنني كفعله ، فقدم املفعول الثاين ، وأضيف إليه إسم الفاعل ختفيفاً ، حنو » ُمْخلَف « أن : أظهرمها 

  .كَاِسي ُجبَِّة زْيٍد 
  .ملا تعدَّى إليهما مجيعاً ، مل يبالِ بالتقدمي والتأخري : قال الفراء وقطرب 

  .ُمْخلف رسله وعده؟ ومل قدَّم املفعول الثاين على األول؟ : هالَّ قيل : فإن قلت : وقال الزخمشري 
ليؤذن أنه إذا مل خيلف وعده أحداً ، وليس من » ُرسلُه « : قدم الوعد ليعلم أنه ال خيلف الوعد ، مث قال : قلت 

  .شأنه إخالف املواعيد ، كيف خيلف رسله؟ 
  ]الرجز : [ هو قريُب من قوهلم : وقال أبو البقاء 

  ]الطويل : [ وأنشد بعضهم نظري اآلية الكرمية قول الشاعر ... َسارَِق اللَّْيلَِة أْهلَ الدَّارِ  َيا ٣٢٤٤
  وسَائرُِه بَارٍد إىل الشَّْمسِ أْجمُع... َتَرى الثَّوَر ِفيَها ُمدِخلَ الظلِّ َرأَسُه  ٣٢٤٥

  ]الطويل : [ ، كقوله ] املتيقن [ األمر : واحلسبان هنا 
  َيذُوُق: ِ وكُلُّ امرىٍء كَأسَ اِحلمام ... ْنب أنِّي أضلُّ مَنيَِّتي فَال َتْحَس ٣٢٤٦
فمنصوب باملصدر فإنَّه ينحلْ حبرف مصدرّي ، وفعل » ُرسلُه « ، وأمَّا » وْعدهِ « أنه متعد لواحد ، وهو : الثاين 

  مصدريَّة ال مبعىن الذي؟» ما « خملف ما وعد رسله ، ف : تقديره 
فصالً باملفعول بني املتضايفني ، هي « رُسلِه : وجر » َوْعدُه « : بنصب } ُمْخِلَف َوْعِدهِ ُرُسلَُه { : وقرأت مجاعة 

  ) .قَْتلُ أْوالَدُهْم ُشكراِئهِْم { : كقراءة ابن عامرٍ 

  ) .قَْتلُ أْوالدَُهْم ُشركائِهِْم ] ( كقراءة [ وهذه يف الضعف « : قال الزخمشري جمرأة منه 
  .غالب ألهل املكر ، ذو انتقام ألوليائه منهم } نَّ اهللا َعزِيٌز ذُو انتقام إِ{ : مث قال 

َيْوَم تَُبدَّلُ { : ملا بني أنه عزيز ذو انتقام ، بني وقت انتقامه ، فقال [ } َيْوَم تَُبدَّلُ األرض غَْيرَ األرض { : قوله تعاىل 
  :عدة أوجه « َيْوَم » وجيوز يف ] } األرض غَْيَر األرض 

  .يقع انتقامه يف ذلك اليوم : أي « انتقام » أن ينتصب منصوباً ب : أحدها 
  .« اذكُر » أن ينتصب ب : الثاين 

  .أن ينتصب مبا يتلخص من معىن عزيز ذو انتقام :ِ الثالث 
  .« َيْوَم َيأتِيهِْم » : أن يكون بدالً من : الرابع 

  .« ُمْخِلَف » : أن ينتصب ب : اخلامس 
  .وما بعدها اعتراض « إنَّ » ، و « َوْعِدِه » ينتصب ب  أن: السادس 

  .« ال يعمل فيما بعدها » إنَّ « ألن ما قبل » : ومنع أبو البقاء هذه اآلخرين ، قال 
  .وهذا غري مانع؛ ألنه كما تقدَّم اعتراض ، فال يباىل به فاصالً 

  فصل
  :التَّبديلُ حيتمل وجهني 

بدلت احللقة خامتاً ، إذا أذبتها وسويتها : ، وتبدل الصفة بصفة أخرى ، كما تقول أن تكون الذَّات باقية : األول 



]  ٧٠: الفرقان [ } فأولئك يَُبدِّلُ اهللا َسيِّئَاِتهِْم َحَسنَاٍت { : خامتاً فنقلتها من شكل إىل شكل آخر ، منه قوله تعاىل 
  ]الطويل : [ لتُه ُجبَّةٌ ، وقال الشاعر بدلَّلُت قَِميِصي ُجبَّة ، إذا قلبت َعْيَنُه فجع: ، ويقال 
  وال الدَّاُر بالدَّارِ الَّيت أْنتَ َتْعلُم... فََما النَّاسُ بالنَّاسِ الذيَن َعَرفْتُهْم  ٣٢٤٧
 وََبدَّلَْناُهْم{ : بدَّلُت الدَّراهَم دَنانَِري ومنه قوله تعاىل : أنْ ُتفين الذات ، وحتدث ذاتاً أخرى ، كقولك : الثاين 

  ] . ١٦: سبأ [ } بِجَنََّتيْهِْم َجنََّتْينِ 
  :وإذا عرفت أن اللفظ حمتمل للوجهني ففي اآلية قوالن 

هي تلك األرض ، إالَّ أهنا تغري صفتها فتسُري عنها جباهلا ، وتفجر أهنارها : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما : األول 
تُبدَّلُ األرُض غيكر » : وقال صلى اهللا عليه وسلم ]  ١٠٧: طه [  }ترى ِفيَها ِعَوجاً والا أَْمتاً { ، وتسوى ، فال 

وتبدل السموات باتثارِ كواكبها « ال ترى فيها عوجاً وال أمتاً ] العكاظي [ األْرضِ ، فيَْبُسطَها ، وُميُدَها مدَّ األِدمي 
  .ان وانفطارها وتكوير مشسها؛ وخسوف قمرها ، وكوهنا تكن تارة كاملهل ، وتارة كالده

تبدل بأرض كالفضَّة البيضاء النَّقية ، مل يسفك فيها : قال ابن مسعود رضي اهللا عه . تبديل الذات : والقول الثاين 
  .د ٌم ، ومل يعمل عليها خطيئة 

  .ال يعدم اهللا الذوات واألجسام ، وإنَّما يعدم صفاهتا : والقائلون بالقول األول هم الذين يقولون عند قيام القيامِة 
هو أنَّ اهللا تعاىل ، جيعل األرض جهنم ، وجيعل السموات اجلنة بدليل : املراد من تبديل األرض والسموات : وقيل 

  }كَالَّ إِنَّ ِكَتابَ الفجار لَِفي ِسجِّنيٍ { : قوله تعاىل 

  ] . ١٨: ففني املط[ } كَالَّ إِنَّ ِكتَاَب األبرار لَِفي ِعلِّيَِّني { وقوله عزَّ وجلَّ ]  ٧: املطففني [ 
َيْوَم تَُبدَّلُ األرض غَْيرَ { : سألُت رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قوله تعاىل : وقالت عائشة رضي اهللا عنها 

  .» على الصِّراِط « : أْيَن تكُون النَّاس َيْومئٍذ؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم ]  ٤٨: إبراهيم [ } األرض والسماوات 
 عنه أن حْبراً من اليهوِد سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أْيَن تكُونُ النَّاُس َيوَم تُبدَّلُ وروى ثوبانُ رضي اهللا

  .» ُهمْ يف الظُّلمِة دون اِجلْسرِ « : األرُض غري األْرضِ؟ قال 
  .وتبدل السموات غري السموات : تقديره » والسَّمواتِ « قوله 

  .نسق عليه » والسَّمواِت « نصباً » األرض « : بالنون » ُنَبّدلُ « : وقرىء 
  :فيه وجهان » وَبَرزُوا « قوله 

يربزون ، كذا قدَّره أبو البقاِء ، يعىن أنه ماض يراد به االستقبال ، واألحسن أنه : أهنا محلةٌ مستأنفة ، أي : أحدمها 
رَُّبَما َيَودُّ { ]  ٤٤: ألعراف ا[ } ونادى أَْصَحاُب اجلنة { ]  ٥٠: األعراف [ } ونادى أَْصحَاُب النار { مثل 

  .لتحقُّّق ذلك ]  ١: النحل [ } أتى أَْمُر اهللا { ]  ٢: احلجر [ } الذين كَفَُرواْ 
للخلق » بََرُزوا « : معها مرادة ، قاله أبو البقاِء ويكون الضمري يف » قَْد « ، و » األرض « أهنا حال من : والثاين 

  .بني احلال ، وصاحبها الواو دلّ عليه السِّياق ، والرَّابط 
بضم الباء ، وكسر الرَّاء مشددة عل التَّكثري يف الفعل ومفعوله ، وتقدَّم الكالم يف » وبُرُِّزوا « وقرأ زيد بن علي 

ألنَّ هنا؛ » الوَاحدِ القهَّارِ « ، وإمنا ذكر ]  ٢١: إبراهيم [ } َوَبَرزُواْ للَِّه َجِميعاً { معىن الربوز عند قوله تعاىل 
امللك إذا كان ملالك واحد غالبٍ ال يغلُب ، قهَّار ال يقهر ، فال يستغاث بأحد عغريه ، فكان األمر يف غية الصعوبة 

  :وصفهم بصفات » وَتَرى املُْجرمنيَ « : وملا وصف نفسه تعاىل بكونه قهاراً ، بيَّن عجزهم ، وذلتهم فقال 
جيوز أن يكون حاالً على أنَّ الرؤية بصرّية ، وأن يكون مفعوالً ثانياً على « } اد مُّقَرَّنَِني ِفي األصف{ : قوله : األوىل 



  .متعلق به « ِفي األْصفادِ » أنَّها علمية ، و 
  .« » ُمقرَّنَني » مبحذوف على أنه حال أو صفة ل : وقيل 

  ]البسيط : [ من مجع يف القََرن ، وهون احلبل الذي يربط به ، قال : واملُقرن 
  لَْم َيسَتطْع َصولةَ ا لُبْزلِ القَناِعيسِ... أ وابُن اللَُّبون إذَا ما لُزَّ ِفي قرٍن ٣٢٤٨

  ]البسيط : [ وقال آخر 
  ]البسيط : [ وقال آخر ... ب واخلَْيُر والشَّرُّ َملُْزوزان يف قَرٍن ٣٢٤٨
: لشَّيء إذا شددتُه بِِه ، وَوصلتُه ، والقرنُ قَرْنُت الشَّيء با: يقال ... ج إنِّي لََدى الباب كلَملُزوزِ يف قَرٍن ٣٢٤٨

  .اسم للحَْبلِ الذي ُيَشدُّ بِِه ، ونكَّرُه ِلكثرِة ذِلك 
َصفََدُه َيصِْفده َصفْداً ، قيَّدُه ، بِِه ، واالسم الصَّفَد ، وصفَّدُه : مجع صفٍد ، وهو الغلُّ ، والقيد ، يقال : واألْصفَاُد 

  ]افر الو: [ مشدداً للتكثري؛ قال 
  وأْبَنا باملُلُوِك ُمصفَِّدينَا... فآُبوا بالنَّهابِ وبالسََّباَيا  ٣٢٤٩

  .» أفَْعلَ « و » فََعل « أعطاه ، ففرَّقُوا بني : واألصفاُد من الصَّفْد ، وأصفَْده ، أي 
  ]البسيط : [ بل يستعمالن يف القَْيِد ، والعَطاِء ، قال النابغة الذبياين : وقيل 

  فَلْم أعرِّْض أَبْيَت اللَّْعَن بالصَّفِد . ... ٣٢٥٠
  .أنا مغلول أياديك ، أسري نعمتك : باإلعطاِء ، ومسي العطاء صفداً ، ألنَّه يُقيَُّد من يعطيه ، منه : أي 
  فصل
 ٢٢:  الصافات[ } احشروا الذين ظَلَُمواْ َوأَزَْواَجُهْم { : يقرن كل كافرٍ مع شيطاٍن يف سلسلة ، بياهنن قوله : قيل 

  .أي قرنت ] .  ٧: التكوير [ } َوإِذَا النفوس ُزوَِّجْت { : قرناءهم من الشَّياطني ، وقوله جل ذكره : يعىن ] 
  .بالقيود : مقرونة أيديهم ، وأرجلهم إىل رقاهبم باألصفاد أي : وقيل 
، » ُمقرَّنَِني « : وإمَّا من » ملُْجرمَني ا« مبتدأ وخرب يف حمل نصب على احلال من } سََرابِيلُُهم مِّن قَِطَراٍن { : قوله 

  .وإما من ضمريه ، وجيوز أن تكون مستأنفة وهو الظاهر 
  ]السريع : [ ألَْبستهُ السِّربالَ؛ قال : الثِّياُب ، وَسْربلتُه ، أي : والسَّرابِيلُ 
  أْوَدى بِنعْليَّ وسِْرَباِليَه..  ٣٢٥١

  ] . ٨: النحل [ } َوسََرابِيلَ َتقِيكُم َبأَْسكُمْ { : ، وشبهه قال تعاىل وتطلق على ما حيصن يف احلرب من الدِّرع 
حبدته ، وقد تصل [ ما يستخرج منن شجر يسمَّى األهبل ، فيطبخ ويطلى به اإلبل اجلُْرب ليذهب جرهبا : والقَطرانُ 

: ن مننت الرَّائحِة ، وفيه لغاٌت ، وهو أسود اللَّو] حرارته إىل داخل اجلوف ، ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار 
  .بفتح القاف وكمسر الطاء ، وهي قراءة العامة » ِقطراٍن « 
: [ بزنة سكران ، وهبا قرأ عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما وقال أبو النَّْجم » قَطْران « و 

  ]الرجز 
ومل يقرأ هبا فيما » سِْرَحان « بكسر القاف ، وسكون الطاء بزنة » ِقطَْران « و ... لَبََّسُه القَطْرانَ واملُُسوَحا  ٣٢٥٢
  .علمُت 

: وقرأ مجاعة كثرية منهم عليُّ بن أيب طالب وةابن عباس ، وأبو هريرة رضي اهللا عنهم : قال شهاُب الدين رمحه اهللا 
النَّحاس ، وال : متني ، والقَِطر جعلوها كل» َعاٍن « بوزن » آٍن « بفتح الْقاف ، وكسرها وتنوين الراء » قَِطرِ « 



]  ٤٤: الرمحن [ } بَْيَنَها وََبْيَن َحِميمٍ آٍن { : َتناهى يف احلرارِة؛ كقوله تعاىل : اسم فالع من أَنى يأين ، أي » آِن « 
.  

  .وعن عمر رضي اهللا عنه ليس بالطقران ، ولكنَّه النحاس الذي يصري بلونه 
ار ال تبطل ذلك القطران ، وال تفنيه ، كما ال هتلك أجسادهم النَّار ، واألغالل اليت تلك النَّ« : قال ابن األنباري 

  .» عليهم 
واعلم أنه يطلى بذلك القطران جلود أهل النَّار حتَّى يصري ذلك الطِّالء كالسِّربال ، وهو القميص ، فيحصل بسببه 

ر يف جلودهم ، واللون الوحش ، وننت الرِّحِ ، وأيضاً لذع القطران وحرقته ، وإسراع النَّا: أربعة أنواع من العذاب 
  .التفاوت بني قطران القيامة ، وقطران الدنيا كالتَّفاوت بني النارين : 

  .وتتغشى فحذفت إحدى التَّاءين : بتشديد الشِّني ، أي » وتََغشَّى « قرىٍ } وتغشى ُوُجوهَُهْم النار { : قوله 
  .على سبيل اجملازِ ، جعل ورود الوجوه النار غشياناً » النَّار « ب ونص» ُوجوهُُهم « : وقرىء برفع 

  .» حال أيضاً « : قال أبو البقاِء » وَتْغَشى « : واجلملة من قوله 
  .يعين أنَّها معطوفة على احلالِ ، وال يعين أنَّها حال ، والواو للحال ، ألنَّه مضارع مثبت 

  فصل
وقوله ]  ٢٤: الزمر [ } أَفََمن َيتَِّقي بَِوْجهِِه سواء العذاب { : ، ونظريه قوله تعاىل النَّار وجوههم ] تعلو : [ املعىن 

  ] . ٤٨: القمر [ } ُيْسَحُبونَ ِفي النار على ُوُجوهِهِْم { : 
واعلم أنَّ موضع املعرفة والنَّكرة ، والعلم ، واجلهل ه والقلُب ، وموضع الفكر ، والوهم واخليال هو الرَّأس ، 

أثري هذه األحوال يظهر يف الوجه ، فلهذا السبب خص اهللا تعاىل هذين العضوين بظهور آثار العقاب فيهما ، قال وت
{ : وقال تعاىل يف الوجه ]  ٧،  ٦: اهلمزة [ } نَاُر اهللا املوقدة اليت َتطَِّلُع َعلَى األفئدة { ] : يف القلب [ اهللا تعاىل 

  .} وتغشى ُوُجوهَُهْم النار 
  :يف هذه األيام وجهان } لَِيْجزَِي اهللا كُلَّ َنفْسٍ مَّا كََسَبْت { : قوله 

  .جلمة معترضة بني املتعلق ، واملتعلق به » وتََرى « : وعلى هذا فقوله » بََرُزوا « أنَّها تتعلق ب : أظهرمها 
  .عاقب اجملرم؛ أثاب الطَّائع فعلنا باجملرمني ، ذلك ليجزي كل نفس ألنه إذا : أهنا تتعلق مبحذوف ، أي : والثاين 

أنفسُ الكفَّار؛ ألن ما سبق ذكره ال يليق أن يكون جزاء ألهعل اإلميان ، وميكن إجراء : املراُد « : قال الواحدي 
اللفظ على عمومه ، وأنه تعاىل جيزي كلَّ نفسٍ ما كسبنت من عملها الالئق هبا ، فيجزي الكفار هبذا العقاب املذكور 

  .» من املطيع الثَّواب وأيضاً ، فاهللا تعاىل ملا عاقب اجملرمني جبرمهم ، فألن يثيب املطيعني أوىل ، وجيزي املؤ
  .ال يظلمهم ، وال يزيد على عقاهبم الذي يستحقه : أي } إِنَّ اهللا َسرِيعُ احلساب { : مث قال تعاىل 

إىل هنا ، أو إىل كلِّ القرآن ، نزل منزلة » حتَْسنبَّ وال « : إشارة إىل ما تقدَّم من قوله } هذا َبالَغٌ { : قوله تعاىل 
  .كافية يف املوعظة : احلاضر بالغ ، أي 

  :فيه أوجه } َولُِينذَُرواْ بِهِ { : قوله تعاىل 
  .ولينذروا أنزلنا عليك : أنه متعلٌق مبحذوف ، أي : أحدها 
  ] .لينصحوا ولينذروا : ، تقديره » بالغ « أنه معطوف على حمذوف ، وذلك احملذوف متعلق ب : [ الثاين 

  .، وهو رأي األخفش نقله املاورديُّ » َبالغٌ « متعلق ب » ولُِيْنذَُروا « : أن الواو مزيدة : الثالث 
  .ليبلغوا ، ولينذروا : أنه حممولٌ على املعىن ، أي : الرابع 



  .فإن منصوب فقط » َر ولَِيذَكَّ« : أن الالم الم األمر ، وهو حسٌن ، لوال قوله : اخلامس 
ليس معطوفاً على ما تقدمه ، بل » لَِيذَّكَر « : ال حمذور يف ذلك ، فإن قوله : قال بعضهم : قال شهاب الدين 

  .وليذكر أنزلناه وأوحيناه : متعلق بفعل مقدر ، أي 
  .هذا بالغ ، وهو لينذروا قاله ابن عطيَّة : أ ، ه خرب ملبتدأ مضمر ، التقدير : السادس 
  .هذا بالغ وإنذار ، قاله املربُد وهو تفسري معىن ال إعراب : أنه عطف مفرداً على مفرٍد ، أي : السابع 
  .يف أول السورة ، وهذا غريب جدا » ُيْخرجَ النَّاسَ « : أنه معطوف على قوله : الثامن 
  .بالبالغ أو مبحذوف إذا جعلت النَّاس صفة املعىن هذا بالغٌ للنَّاسِ ، واإلنذاُر متعلق « : قال أبو البقاء : التاسع 

  .» ولينذروا به أنزل ، أو تلي : وجيوز أن يتعلق مبحذوف ، وتقديره 

  .» هذا بالغ لإلنذار واإلنذار ال يتأيت فيه ذلك : فيؤّدي التقدير إىل أن يبقى التركيب « : قال شهاب الدين 
بتاء مضمومة ، وكسر الذال » ولُتْنِذُروا « : وقرأ جماهٌد ومحيد بن قيس . مبنيا للمفعول » ِليُنذَرُوا « : وقرأ العامة 

  كأن البالغ للعموم ، واإلنذار للمخاطبني ، وقرأ حيىي بن عمارة الدراع من أبيه وأمحد
  .علم به فاستعد له : بفتح الياء والذال من َنذَر بالشَّيء ، أي » وِليَْنذَرُوا « بن يزيد بن أسيد السلمي 

  .، وغريها من األفعال اليت ال مصارد هلا » َعَسى « ولو مل يعرف مصدر فهو ك : وا قال
  فصل
يستدلُّوا هبذه اآليات على وحدانيَّة اهللا : أي } وليعلموا أَنََّما ُهَو إله َواِحٌد { وليخوفوا به : أي » ِلُيْنذَُروا « معىن 
  .يّتعظ أولو العقول : أي } َولَِيذَّكََّر أُْولُواْ األلباب { : تعاىل 

  .أول هذه السورة ، وأخرها يدلُّ على أنَّ العبد مستقل بفعله إن شاء أطاعه ، وإن شاء عصى : قال القاضي 
  .وقد ذكرناه هناك ]  ١: إبراهيم [ } لُِتخْرَِج الناس ِمَن الظلمات إِلَى النور { : أمَّا أوَّل هذه السورة فقوله تعاىل 

يدلُّ على أنَّه تعاىل إنَّما أنزل هذه السورة ، وذكر هذه } َولَِيذَّكََّر أُْولُواْ األلباب { : وله تعاىل وأمَّا آخر السورة فق
  .املواعظ؛ ألجل أن ينتفع هبا اخللق؛ ليصريوا مؤمنني مطيعني ، ويتركوا الكفر واملعصية ، وقد تقدم جوابه 

َمْن قََرأ ُسورة إبَْراهِيم « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : روى أبو أمامة عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال 
  .» أْعِطَي ِمَن األْجرِ َعشر َحسناٍت بِعَدِد َمْن َعبَد األْصناَم ، وَمْن لَْم َيعُْبدَها 

ذَرُْهْم َيأْكُلُوا وََيَتَمتَُّعوا ) ٢(ِمَني ُرَبَما يََودُّ الَِّذيَن كَفَرُوا لَْو كَانُوا ُمْسِل) ١(الر تِلَْك آيَاُت الِْكتَابِ َوقُْرآٍن ُمبِنيٍ 
َما َتْسبُِق ِمْن أُمٍَّة أََجلََها َوَما ) ٤(َوَما أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِلَّا وَلََها ِكتَاٌب َمْعلُوٌم ) ٣(َوُيلْهِهُِم الْأََملُ فََسْوَف َيْعلَُمونَ 

لَْو َما َتأِْتيَنا بِالَْملَاِئكَِة إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ ) ٦(ُنزِّلَ َعلَْيِه الذِّكُْر إِنََّك لََمْجُنونٌ  َوقَالُوا َيا أَيَُّها الَِّذي) ٥(َيْستَأِْخُرونَ 
  ) ٩(لََحاِفظُونَ إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر وَإِنَّا لَهُ ) ٨(َما ُننَزِّلُ الَْملَاِئكَةَ إِلَّا بِالَْحقِّ َوَما كَاُنوا إِذًا ُمْنظَرِيَن ) ٧(

» ِتلَْك « أول الرعد ، واإلشارة ب } ِتلَْك آيَاُت { تقدَّم نظري } الر ِتلَْك آَياُت الكتاب َوقُْرآٍن مُّبِنيٍ { : قوله تعاىل 
  .إىل ما تظمنته السورة من اآليات ، ومل يذكر الزمشخريُّ غريه 

تلك آياُت ذلك الكتاب الكامل يف كونه : م ، واملعىن إشارة إىل الكتاب السالف ، وتنكري القرآن للتفخي: وقيل 
  .كتاباً ، ويف كونه قرآناً مفيداً للبيان 

مبني : الكمتاب الذي وعد به حممد صلوات اهللا وسالم عليه ، أي : » قُرآن املبنيِ « وال » الِكتَابِ « واملراد ب 



  .احلالل من احلرامِ ، واحلقَّ من الباطل 
  .، وكالمها واحٌد؟ » وقُْرَءاٍن « : الكتاب ، مث مقال  ِلَم ذكر: فإن قيل 

  .كلُّ واحٍد يفيد فائدة أخرى؛ فإنَّ الكتاب ما يكتُب ، والقرآن ما جيمع بضعه إىل بعض : قيل 
  .هذا الكتاب : » قرآن « التَّوراةُ واإلجنيلُ ، فيكون اسم جنسٍ ، وبال » الكَِتابِ « املراد ب : وقيل 
  :قوالن » ُربَّ « يف } َما يََودُّ رَُّب{ : قوله 

التَّقليلُ على املشهور : أهنا اسٌم ، ومعناها : أهنا حرف جرٍِّ ، وزعم الكوفيُّون ، وأبو احلسنِ ، ابُن الطَّراوة : أحدمها 
.  

  ]الطويل : [ تفيد التكثري يف مواضع االتفخار؛ كقوله : وقيل 
  بآنَِسٍة كأنَّها َخطُّ ِتْمثَالِ... ْيلٍة فََيا ُربَّ َيْومٍ قَْد لَهْوتَُ ولَ ٣٢٥٣

  .بأهنا لتقليل النَّظري : وقد أجيب عن ذلك 
  :وفيها سبعة عشرة لغة وهي 

بضمِّ الراِء وفتحها كالمها مع تشديتد الباء ، وختفيفها ، فهذه أربع ، ورويت باألوجه األربعة ، مع تاء » ُربَّ « 
بضم الراء وةالباء معاً مشددة » ُربُّ « اء وفتحها مع إسكان الباء ، و بضم الر» ُرب « التأنيث املتحركة ، و 

  .» ُربَّت « وخمففة ، و 
بالضم والتشديد والتخفيف ، وبالثانية قرأ عاصٌم ونافٌع وباتصاهلا بتاء التأنيث ، قرأ طلحة بن » ُربَّ « : وأشهرها 

  :، وهلا أحكام كثرية » ُربَّتما « : مصروف ، وزيد بن علي 
  ]اخلفيف : [ لزوم تصديرها ، ومنها تنكري جمرورها؛ وقوله : منها 

  وَعناجيُج َبينُهنَّ املَهارِي... ُربَّما اجلَاملِ املُؤبل ِفيهْم  ٣٢٥٤
  .» اجلَاملِ « ضرورة يف رواية من جرَّ 

: [ ومجعه ، وتأنيثه؛ كقوله وجير ضمري الزم التفسري بعده ، ويستغىن بتثنيتها ومجعها ، وتأنيثها عن تثنية الضمري ، 
  ]البسيط 
  وُربَُّه َعِطباً أْنقَذَْت ِمْن َعطَبِْه. . ...  ٣٢٥٥

ُربَّ رُجلٍ وأخيه ، : ربَُّهما رُجلَْينِ ، نادر ، وقد يعطف على جمرورها ما أضيف إىل ضمريه ، حنو : واملطابقة؛ حنو 
ُربَّ رُجلٍ وأخيه ، وهل يلزم وصف جمرورها؛ : حنو وهل يلزم وصف جمرورهنا؛ ومضيُّ ما يتعلق به على ضمريه ، 

  ]جمزوء الكامل : [ ومضيُّ ما يتعلق به على خالف ، والصحيح عندم ذلك؛ فمن جميئه غري موصوف قول هند 
  َيا لَْهَف أم ُمعاوِيًَه... َيا ُربَّ قائلٍة غًَدا  ٣٢٥٦

  ]الوافر : [ ومن جميء املستقبل ، قوله 
  َعليَّ ُمهذَّبٍ َرْخصِ الَبناِن... فُربَّ فًتى َسيَْبِكي فَإن أْهِلَك  ٣٢٥٧

  ]جمزوء الكامل : [ وقول هند 
  .. . . .َيا ُربَّ قَائلٍة غَداً  ٣٢٥٨

  ]الطويل : [ وقول سليم 
  َسَيْرَدى وغَازٍ ُمشِفقٍ َسَيئُوُب... وُمْعَتِصمٍ باحليِّ من َخْشَيِة الرََّدى  ٣٢٥٩

  .خلَّصاه لالستقبال » اً غد« فإن حرف التنفيس ، و 



  .ربَّ رُجلٍ َجاءنِي ، وُربَّما َجاءنِي : على الفعل ، ويقال » ُربَّما « تدخل على االسم ، و » ُربَّ « و 
  :، حتتمل وجهني » ُرَمبا « يف » ما « و 

أت دخوهلا على األفعال وقد هيَّ» ما « خمتصة باألمساِء ، فلما جاءت هنا » ُربَّ « أهنا املهيئة ، مبعىن أنَّ : أظهرمها 
  ]اخلفيف : [ وأخواهتا ويكفها أيضاً عن العمل؛ كقوله » إنَّ « يف ]  ٢٧: يونس [ تقدم نظري ذلك 

  .. . . .ُربَّما اجلَاِملُ املُؤبَّلش ِفيهِْم  ٣٢٦٠
  .يف رواية من رفعه كما جرى ذلك يف كاف التشبيه 

ربَّ شيء يوده : حمذوف تقديره » ما « الواقعة بعدها ، والعائد على  نكرة موصوفة باجلملة» َما « أنَّ : والثاين 
ألن املترقب يف إخبار اهللا : الذين كفروا ، ومن مل يلتزم مضيَّ متعلقها ، مل حيتج إىل تأويل ، ومن التزم ذلك قال 

  .وحنوه ]  ١: النحل [ } ْمُر اهللا أتى أَ{ : تعاىل واقٌع ال حمالة ، فعبَّر عنه باملاضي ، حتقيقاً لوقوعه؛ كقوله تعاىل 
أن تكون االمتناعيَّة ، وحينئذ ، يكون جواهبا حمذوفاً ، : أحدمها : وجهان » لَْو « جيوز يف » لَْو كَانُوا « : قوله 

 رمبا يودُّ: حمذوف على هذا التقدير ، أي » يَودُّ « تقديره لو كاُنوا مسلمني لسرُّوا أو ختلصوا مما هم فيه ، ومفعول 
  .الذين كفروا النجاة ، دلَّ عليه اجلملة االمتناعية 

؛ وحنيئذ يكون هذا ]  ٩٦: البقرة [ أنَّها مصدرية عند من يرى ذلك ، كما تقدم تقريره يف البقرة : والثاين 
ة ، كافة ، وإن جعلناها نكر» ما « يودُّون كونه مسلمني ، إن جعلنا : املصدر املؤولُ هو املفعول للودادة ، أي 

  .» َما « وما يف حيِّزها بدالً من » لَوْ « كانت 
  فصل
  .يتمنَّى الذين كفورا لو كانوا مسلمني ، واختلفوا يف احلال اليت يتمىن الكافر فيها : املعىن 

  .حال املعاينة : قال الضحاك 
  .يوم القيامة : وقيل 

  .أنه حني خيرُج اهللا املؤمنني من النار : واملشهور 
إذَا اْجتمَع أْهلُ النَّار يف النَّارِ ، « : ى األشعريُّ رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال روى أبو موس

: َبلى ، قالوا : ألَْسُتم ُمْسلمَني؟ قالوا : ومعُهْم من َشاَء اُهللا ِمْن أْهلِ الِقْبلِة ، قال الكفَّاُر ِملْن يف النَّار من أْهلِ الِقْبلِة 
اهللا لَُهْم ، بِفْضلِ ] فيغفر [ كَاَنْت لَنا ذُنوٌب فأُِخذَْنا بَِها ، : َعْنكُم إْسالمكُم ، وأْنُتْم معنا يف النَّارِ ، قالوا فََما أغَْنى 

كَانُوا  لَْو َرْحمتِه ، فَيأمُر بإخْراجِ كُلِّ َمْن كانَ ِمْن أْهلِ الِقْبلِة يف النَّار ، فَيْخرُجونَ ِمنَْها ، فحنيئٍذ يودُّ الذين كفروا
  .» ُمْسلمَني 
  .للتقليل ، وهذا التَّمين يكثر من الكفار » ُرَمبا « : فإن قيل 
: يراد هبا التكثري ، واملقصود إظهار الترفع ، واالستغناُء عن التَّصريح بالغرض؛ فيقولون » ُرَمبا « أنَّ : فاجلواب 

  ]البسيط : [ إذا كان العلمُ حَاصالً بكثر النَّدمِ ، قال ربَّما َندمُت على ما فعلُت ، ولعلََّك َتندُم على ِفعِلَك؛ 

  .. . .أْترك الِقْرنَ ُمصْفرا أَناملُه  ٣٢٦١
  .أنَّ قليل الندم كافٍ يف الزجر عن هذا العمل ، فكيف كثره؟ : التقليل أبلغ يف التهديد ، واملعىن : وقيل 
  .بباهلم أحياناً إنْ شغلهم بالعاذب ال يفزعهم للندامة فيخطر ذلك : وقيل 

إذا كان أهل القيامِة ، يتمنَّون أمثال هذه األحوال ، وجب أن يتمىن املؤمن الذي يقلُّ ثوابه عن درجِة : فإن قيل 
  .املؤمنِ الذي يكثر ثوابه ، واملُتمنِّي ملا مل جيده يكونُ يف الغصَّة وتَألُّمِ القلبِ 



الدنيا؛ فإن اهللا تعاىل يُرضي كُلَّ واحٍد مبا هو فيه ، وينزع عن  أحوالُ أهل اآلخرِة ، ال تقاس بأحوال: فاجلواب 
  ] . ٤٧: احلجر [ } َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهم مِّْن ِغلٍّ { : قلوهبم احلسد ، وطلب الزيادِت؛ كما قال تعاىل 

يا حممد ، الكفَّار يأخذوةا حفوظهم من  اآلية ، أي دْع]  ٣: احلجر [ } ذَرُْهْم َيأْكُلُواْ َوَيَتَمتَّعُواْ { : قوله تعاىل 
عن األخذ حبظِّهم من اإلميان » األملًُ « يشغلهم } َوُيلْهِهُِم { دنياهم ، فتلك خالقهم ، وال خالق هلم يف اآلخرِة ، 

  .وهذا هتديٌد ووعيٌد ] صنعهم [ القيامة ، وذاقوا وبال ] وردوا [ إذا } فَسَْوَف َيْعلَُمونَ { والطَّاعة ، 
! ، هتديٌد آخر ، فمىت يهدأ العيش بني هتديدين؟} َسْوفَ َيْعلَُمونَ { ، هتديٌد ، و » ذَْرُهمْ « : وقال بعض العلماء 

  .واآلية نسختها آية القتالِ 
، بل يستعمل منه املضارع » َتَرَك « ، هذا األمُر ال يستعمل له ماضٍ إال قليالً؛ استغناًء عنه ب » وذَْرُهمْ « : قوله 
ذَُروا حلَبَشة ما َوذَرْتكُم « ، ومن جميء املاضي قوله عليه الصالة والسالم ]  ١٨٦: األعراف [ } َوَيذَُرُهْم { : و حن
خمففاً؛ وأنشدوا ]  ٣: الضحى [ } َما َودََّعَك { : وَدَع إال نادراً ، وقد قرىء : َدْع وَيَدْع ، وال يقال : ، ومثله » 

  ]الرمل : [ 
  َعْن وَصاِلي الَيْوَم حتَّى َوَدعْه؟... ريي َما الذي غَيَّرُه أ َسلْ أِم٣٢٦٢

يكونان مبعىن » َوذَر « و » َتَركَ « أنَّ ]  ٢٧٨،  ١٧: البقرة [ جمزوٌم على جواب األمر ، وقد تقدم » َيأكلُوا « و 
  .ذرُهم مهملني : ، فعلى هذا يكون املفعول الثاين حمذوفاً ، أي » صيَّر « 

أنَّ ابن الزبري رضي اهللا عنه : هليُت عن الشَّيء أهلي لُهِيَّا؛ جاء يف احلديث : ، يقال } َوُيلْهِهُِم األمل { : قوله تعاىل 
  .« كان إذا مسع صوت الرَّعِد لَهَِي عن احلديث 

  ]الكامل : [ كلُّ شيٍء تركتُه ، فقد هليتُه؛ وأنشد : قال الكسائيُّ ، واألصمعيُّ 
  .اتركها ، وأعرض عنها : أي ... فالَْه َعْنَها َزيَْنُب  ب َصرمْت ِحبالََك٣٢٦٢

  فصل يف سبب شقاء العبد
  .أربعةٌ من الشقاِء؛ مجوُد العني ، وقساوة القلبِ ، وطُولُ األملِ ، واحلرُص على الدُّنيا : قال القرطيب 
عالجه ، ومل يفارقه داٌء ،  داء عضالٌ ، ومرض مزمن ، ومىت متكن من القلب فسد مزاجه ، واشتدَّ: فطُول األملِ 

  .وال جنع فيه دواء ، بل أعيا األطبَّاء ، ويئس من ُبرئه احلكماء والعلماء 
احلرص على الدنيا ، واالنكباب عليها ، واحلبُّ هلا ، واإلعراض عن اآلخرة ، قال صلوات اهللا : وحقيقة األمل 
  .« والزُّْهِد ، ويْهِلُك آِخُرَها بالُبْخلِ واألَملِ َنَجا أوَّلُ هذِه األمَّة بالَيِقنيِ » : وسالمه عليه 

  .ما أطال عبٌد األمل ، إال أساء العمل : وقال احلسن 
  :فيه أوجه } إِالَّ َولََها ِكتَاٌب { من أهل قرية ، : ، أي } َوَمآ أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيٍة { : قوله 

  :أهنا واو احلال ، مث لك اعتباران : أظهرها 
  .به فاعالً » ِكتَاٌب « أن جتعل احلال وحدها اجلارَّ ، ويرتفع : أحدمها 
  .مبتدأ ، واجلملة حالٌ ، وهذه احلال الزمةٌ » ِكتَاٌب « أن جتعل اجلارَّ مقدماً ، و : والثاين 

  .ت بالسهلِة بإسقاطها ، والزيادة ليس» إالَّ لََها « : أنَّ الواو مزيدة ، ويؤيده قراءة ابن أيب عبلة : الوجه الثاين 
، » قَْرَيٍة « واجلملة واقعة صفة ل : أن الواو داخلة على اجلملة الواقعة صفة؛ تأكيداً ، قال الزخمشريُّ : الثالث 

: الشعراء [ } َوَمآ أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيٍة إِالَّ لََها مُنِذُرونَ { : أالَّ تتوسط هذه الواو بينهما؛ كما قوله تعاىل : والقياس 
َجاءنِي زْيٌد علْيِه ثَوبُه ، وَجاءنِي وعلْيِه « : وإمنا توسَّطت ، لتأكيد لصُوقِ الصفة باملوصوف؛ كما تقول  ] ٢٠٨



  .» ثْوبُه 
وعسى أَن َتكَْرُهواْ َشْيئاً َوُهوَ { : وقد تبع الزخمشري يف ذلك أبا البقاء ، وقد سبق له ذلك أيضاً يف البقرة عند قوله 

  ] . ٢١٦: بقرة ال[ } َخْيٌر لَّكُمْ 
  .» وال نعلم أحداً قاله من النَّحويني « : قال أبو حيَّان رمحه اهللا 

  .« ويف حمفوِظي أنَّ ابن جّني سبقهما إىل ذلك : قال شهاب الدين 
  .« يكون صفة؛ وقد منعوا ذلك » إالَّ « وهو مبينٌّ على جواز أنَّ ما بعد » : مث قال أبو حيان 

« َما َجاءَنِي رٌجلٌ إالَّ راِكٌب » : وأما حنو : ، مث قال « إال » ني الصفة واملوصوف ب ال يفصل ب: قال األخفش 
  .إالَّ رجلٌ راكٌب ، ففيه قُبح؛ جلعلك الصفة كاالسم : على تقدير 

 تعترض بني ال« إالَّ » إالَّ قائٌم؛ ألنَّ : تقول ما مررتُ بأَحٍد إالَّ قائماً ، وقائماً حالٌ ، وال تقول : وقال أبو علي 
  .الصِّفة واملوصوف 

» إنَّ اجلملة بعد : « َما مَرْرتُ بأَحٍد إالَّ زَْيٌد َخْيٌر ِمْنهُ » وقد ذكر ما ذهب إليه الزخمشريُّ يف قوله : قال ابن مالٍك 
الواو إنَّ » : إنه مذهٌب ال يعرف لبصريِّ ، وال كويف فال يلتفت إليه ، وأبطل قوله : « أَحدٍ » صفة ل « إالَّ 

  .« توسَّطت لتأكيد لصوف الصفة باملوصوف 
قولُ الزخمشريِّ قويٌّ من حيث القياس؛ فإنَّ الصفة يف املعىن كاحلال ، وإن كان بينهما : قال شهاُب الدين رمحه اهللا 

  .فرٌق من بعض الوجوه 
به من ] نصره [ يه أيضاً فكما أنَّ الواو تدخل على اجلملة الواقعة حاالً؛ كذلك تدخل عليها واقعة صفة ، ويقو

قراءة ابن أيب عبلة : ويقويه أيضاً ] .  ٢٠٨: الشعراء [ } ِمن قَْرَيٍة إِالَّ لََها مُنِذُرونَ { : اآلية األخرى يف قوله 
هذه الواو هي اليت تعطي أن احلالة اليت بعدها يف اللفظ ، هي يف الزمن قبل احلالة : املتقدمة ، وقال منذُر بن سعيد 

  :قبل الواو ، ومنه قوله تعاىل  اليت

  ] . ٧٣: الزمر [ } حىت إِذَا َجآُءوَها َوفُِتَحتْ أَبَْواُبَها { 
  فصل

وََمآ أَْهلَكَْنا { : اآلية أتبعه مبا يؤكد الزجر ، وهو قوله } ذَْرُهْم َيأْكُلُواْ َوَيَتَمتَّعُواْ { : ملا توعد مكذِّيب الرسل بقوله 
أجلٌ مضروٌب ، ال يتقدم العذاب عليه ، وال يتأخر عنه : يف اهلالك والعذاب ، أي } َها كَِتاٌب مَّْعلُوٌم ِمن قَْرَيٍة إِالَّ َولَ

  .املوُت : عذاب االستئصال ، وقيل : ، واملراد هبذا اهلالك 
: وقيل . ه العاقل واألول أقرب؛ ألنه أبلغ يف الزَّجر ، فبيَّن تعاىل أن هذا اإلمهال ال ينبغي أن يغترَّ ب: قال القاضي 

  .املراد باهلالك جمموع األمرين 
ما َجاءنِي : مزيدة للتأكيد؛ كقولك » ِمْن « ، و » َتْسبُِق « فاعل » ِمْن أمٍة « } مَّا َتْسبُِق ِمْن أُمٍَّة أََجلََها { : قوله 

  .من أَحٍد 
احلكم مل حيصل يف بعض من أبعاض هذه هذا : ليست بزائدٍة؛ ألنَّها تفيد التبعيض ، أي : وقيل « : قال الواحدي 

  .» احلقيقة ، فيكون ذلك يف إفادة عموم النَّفي ، آكد 
: ، وخلف؛ كقولك ] جاز [ إذا كان واقعاً على شخصٍ ، كان معناه أنَّه : « َسَبَق » : معىن « : قال الزخمشري 

ر عنه وما بلغه ، وإذا كان واقعاً على زماٍن ، كان أنه قصَّ: َجاوَزُه وَخلفُه وراءُه ، ومعناه : َسَبَق زيٌد عْمراً ، أي 
مَّا َتْسبُِق ِمْن { : أنه مضى قبل إتيانه ، ومل يبلغه ، فقوله : َسٌب فُالنٌ عام كذا ، معناه : بالعكس يف ذلك ، كقولك 



ه ، وإنَّما حيصل األجل قبل ذلك أنه ال حيصل األجل قبل ذلك الوقت وال بعد: معناه } أُمٍَّة أََجلََها َوَما َيْستَأِْخُرونَ 
  .» الوقت وال بعده ، وإنَّما حيصل يف ذلك الوقت بعينه 

، فجمع } َوَما َيْستَأِْخُرونَ { : ، فأفرد وأنَّث ، وعلى معناها يف قوله » أَجلَها « : يف قوله » أمٍََّة « ومحل على لفظ 
  .للداللة عليه ، ولوقوعه فاصالً عنه؛ : وتقديره » َيْستَأِخُرون « وذكَّر ، وحذف متعلق 

  .جيوز أن ميوت قبل أجله خمطىء : وهذه اآلية تدلُّ على أنَّ كل من ما أو قتل ، فإمنا مات بأجله ، وأنَّ من قال 
 القرآن ، وأراد به حممداً صلى اهللا: ، أي } ياأيها الذي ُنزِّلَ َعلَْيِه الذكر { ، يعىن مشركي مكَّة » وقَالُوا « : قوله 

  .وعليه وسلم 
  .، خمفََّاً مبنيا للفاعل » نَزلَ « : مشدَّداً ، مبنيا للمفعول ، وقرأ زيد بن علي » ُنزِّلَ « : والعامة على 

وذكروا نزول الذِّكر؛ استهزاء ، وإمنا وصفوه باجلنون ، إما ألنه صلوات اهللا وسالمه عليه كان } إِنََّك لََمْجُنونٌ { 
أَوَلَْم َيتَفَكَُّرواْ َما { : ل الوحي ، حالةٌ شبيهةٌ بالغشي؛ فظنُّوا أنَّها جنونٌ ، ويدلُّ عليه قوله تعاىل يظهر عليه عند نزو
  ] . ١٨٤: األعراف [ } بِصَاِحبِهِْم مِّن جِنٍَّة 

به : فرمبا قال  وإما ألنه كانا يستبعدون كونه رسوالً حقًّا من عند اهللا؛ ألن الرجل إذا مسع كالماً مستبعداً من غريه ،
  .جنون 
، وتكون أيضاً حرف امتناع لوجوٍد ، » َهالًّ « حرف حتضيضٍ؛ ك : » لَْو َما « ، } لَّْو َما تَأِْتيَنا باملالئكة { : قوله 

متردَّدةٌ بني هذين املعنيني ، وقد عرف الفرق بينهما ، وهو أنَّ التحضيضيَّة ال يليها إالَّ » لوال « وذلك كما أنَّ 
  ]الطويل : [ عل ظاهراً أو مضمراً؛ كقوله الف

  لَْوالَ الكَِميَّ املُقَنَّعَا. ...  ٣٢٦٣
  .لظفاً أو تقديراً عند البصريني : واالمتناعية ال يليها إال األمساء 

  ]الوافر : [ وقوله 
  ملَا َعِدَم املُسِيئُونَ اْحِتَماِلي... ولَْوالَ َيْحِسُبونَ اِحللَْم َعجْزاً  ٣٢٦٤
  .؛ خالفاً للكوفيني مؤولٌ

  ]البسيط : [ حرف امتناعٍ قوله » لَوما « فمن جميء 
  بِبْعضِ ما ِفيكَُما إذْ ِعْبُتما َعورِي... لَْوَما احلَياُء ولَْوَما الدِّيُن ِعْبُتكَما  ٣٢٦٥

  .هل هي بسيطة أم مركبة؟ : واختلف فيها 
» ال « فلم تركَّب إالَّ مع » َهلْ « ؛ ملعنيني ، وأمَّا  »َما « ، ومع » ال « ركبت مع » لَْو « : فقال الزخمشري 

  .وحدها؛ للتحضيض 
: وأنَّ امليم مبدلة من الالم ، كقوهلم » لَْوالَ « هل هي أصلٌ بنفسها ، أم فرٌع على » لَوَْما « واختلف أيضاً يف 

  .صديقي : خاللته ، خاملته ، فهو ِخلِّي وِخلِْمي ، أي 
عليه؛ مبعًنى ، خالف مشهور ، وهذه اجلملة من التحضيض ، دالةٌ على ] واْسَتَوى [ كذا ، استوىل على : وقالوا 

  .جواب الشرط بعدها 
  فصل يف معىن اآلية

لو كنت صادقاً يف أدَّعائك النُّبوَّة ، ألتيتنا مبالئكة يشهدون عندنا بصدقكم فيما تدَّعيه من الرسالة؛ ونظريه : املعىن 
وحيتمل أن ]  ٨: األنعام [ } َوقَالُواْ لوالا أُنزِلَ َعلَْيِه َملٌَك َولَْو أَنَزلَْنا َملَكاً لَّقُِضَي األمر { : م قوله تعاىل يف األنعا



لو ما تأتينا باملالئكة الذين ينزلون العذاب ، وهو : النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم ملَّا خوَّفُهم بنزول العذاب ، قالوا 
  ] . ٥٣: العنكبوت [ } تَْعجِلُوَنكَ بالعذاب َولَْوالَ أََجلٌ مَُّسمى لََّجآَءُهُم العذاب وََيْس{ : املراد من قوله 

فإذا كان املراد األول ، } َما ُننَزِّلُ املالئكة إِالَّ باحلق َوَما كَاُنواْ إِذاً مُّنظَرِيَن { : مث إنه تعاىل أجاب عن شبهتهم بقوله 
الئكة ال يكون إال باحلقِّ ، وقد علم اهللا تعاىل من حال هؤالء الكفار ، أنه لو أنزل أنَّ إنزال امل: كان تقرير اجلواب 

عليهم مالئكة ، لبقوا مصرِّين على كفرهم ، فيصري إنزاهلم عبثاً باطالً ، وال يكون حقًّا ، فلهذا السبب ما أنزل اهللا 
  .تعاىل املالئكة 
ال ينزلون إال باملوِت ، أو بعذابٍ االستئصال ، ومل يبق بعد نزوهلم : املراد باحلق هنا املوت ، أي : قال املفسرون 

إنظاٌر ، وال إمهال ، وحنن ال نريد عذاب االستئصال هبذه األمة؛ فلهذا السبب ما أنزلنا املالئكة ، وإن كان املراد 
، وال تفعل بأمَّة حممد صلى  أنَّ املالئكة ال تنزل إالَّ بعذاب االستئصال: استعجاهلم بنزول العذاب فتقرير اجلواب 

  .اهللا عليه وسلم ذلك؛ بل ميهلهم ملا علم من إميان بعضهم ، ومن إميان أوالد الباقني 
بضمِّ التاء ، وفتح النون ، والزاي مشدَّدة ، » ما تُنزَّلُ « : ، قرأ أبو بكر رضي اهللا عنه } َما ُننَزِّلُ املالئكة { : قوله 

  :مرفوعاً لقيامه مقام فاعله ، وهو موافٌق لقوله تعاىل : » الِئكةُ املَ« مبنيا للمفعول ، 

؛ ألهنا ال تنزل إالَّ بأمر من اهللا تعاىل فغريها هو املنزِّلُ هلا ، وهو اهللا ]  ٢٥: الفرقان [ } َونُزِّلَ املالئكة َتنزِيالً { 
  .تعاىل 

وكسر الزاي مشددة مبنيا للفاعل املعظم نفسه وهو  بضمِّ النون األوىل ، وفتح الثانية ،: وقرأ األخوان ، وحفص 
[ } َولَوْ أَنََّنا نَزَّلَْنآ إِلَْيهُِم املالائكة { : مفعول به؛ وهو موافق لقوله تعاىل : ، نصباً » املَالِئكةَ « . الباري جل ذكره 

، ]  ٩: احلجر [ } إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا  {: ، وقوله بعده » وَما أْهلَكَْنا « : ، ويناسب قوله قبل ذلك ]  ١١١: األنعام 
  .وما بعده من ألفاظ التَّعظيم 

: مرفوعة على الفاعلية ، واألصل » املَالِئكةُ « والباقون من السبعة ما تنزَّلُ بفتح التاء والنون والزاي مشددة ، و 
، وحنوه ، وهو موافق ]  ١٥٢: األنعام [ } ونَ َتذَكَُّر{ : َتتنَزَّلُ ، بتاءين ، فحذفت إحدامها ، وقد تقدم تقريره يف 

  ] . ٤: القدر [ } َتنَزَّلُ املالئكة والروح ِفيَها { : لقوله سبحانه وتعاىل 
َنَزلَ بِهِ { : مرفوعة على الفاعلية ، وهو كقوله » املالئكةُ « خمففاً مبنيا للفاعل ، و » َما َنزلَ « : وقرأ زيد بن علي 

  ] . ١٩٣: الشعرا [ } الروح األمني 
ملتبسني : جيوز تعلقه بالفعل قبله ، أو مبحذوف على أنه حالٌ من الفاعل أو املفعول ، أي } إِالَّ باحلق { : قوله 

  .إالَّ تنزُّالً ملتبساً باحلقِّ : باحلق ، وجعله الزخمشري رمحه اهللا نعتاً ملصدر حمذوف ، أي 
ولو : ف جواب وجزاء؛ ألهنا جواب هلم ، وجزاء الشرط مقدر ، تقديره إذَنْ حر« : قال الزخمشري » إذَنْ « قوله 

  .» نزلنا املالئكة ما كانوا منظرين ، وما أخر عذاهبم 
أتيتك إذْ جِئْتنِي ، : ؛ تقول « ِحنيَ » ، وهو اسم مبلنزلة « إذْ » مركبة من « إذَنْ » لفظة « : قال صاحب النظم 

، وجميْ « إذَنْ » إذْ أنْ ، مثا استثقلوا اهلمزة؛ فحذفوها ، فصار :ِ فصار « إنْ »  ِحَني جِئْتنِي ، مث ضم إليه: أي 
  .» وما كانوا منظرين إذ كان ما طلبوا : دليل على إضمار فعلٍ بعدها ، والتقدير « أنْ » لفظة 
للذكر ، وهو » لَُه « لضمري إما مبتدأ ، وإما تأكيٌد ، وال يكون فصالً؛ ألنه مل يقع بني امسني ، وا» َنْحُن « : قوله 

ملا ذكر اهللا اإلنزال ، : للرسول صلوات اهللا وسالمه عليه قاله الفراء ، وقوَّاه ابن األنباري ، قال : الظاهُر ، وقيل 
اهُ إِنَّا أَنَزلَْن{ : واملنزل ، دلَّ ذلك على املنزل عليه ، فحسنت الكناية عنه؛ لكونه أمراً معلوماً ، ك ما يف قوله تعاىل 



فإنَّ هذه الكناية عائد على القرآن ، مع أنه مل يتقدم ذكره؛ وإمنا حسنت الكناية ]  ١: القدر [ } ِفي لَْيلَِة القدر 
  .« لسبب معلوم ، فكذا هاهنا ، واألول أوضُح 

  .الكناية عائدة إىل القرآن ، فاختلفوا يف أنه تعاىل كيف حيفظ القرآن؟ : فإذا قلنا 
معجزاً مبايناً لكالم البشر يعجز اخللق عن الزيادة ، والنقصان فيه ، حبيث لو زادوا فيه أو نقصوا بأن جعله : فقيل 

  .عنه ، بغري نظم القرآن 
  .صانه ، وحفظه من أن يقدر أحٌد من اخللق على معارضته : وقيل 

  .قيَّض مجاعة حيفظونه ، ويدرسونه فيما بني اخللق إىل آخر بقاِء التكليِف : وقيل 
هذا كذب ، وتغيري : هو أنَّه لو أنَّ احداً حاول تغيري حرٍف أو نقطٍة ، لقال له أهل الدنيا : املراد باحلفِظ : يل وق

: لكالم اهللا تعاىل حىت أن الشيخ املهيب لو اتَّفق له حلٌن أو هفوة يف حرف من كتاب اهللا تعاىل لقال له كل الصبيان 
فق لشيٍء من الكتب مثل هذه احلفظ؛ فإنه ال كتاب إال وقد دخله التصحيف ، أخطأت أيُّها الشيخ ، واعلم أنه مل يت

والتحريف ، والتغيري ، إما يف الكثري منه ، أو يف القليل ، وبقاء هذا الكتاب مصوناً عن مجيع جهات التَّحريف ، مع 
  .أعظم املعجزات  أنَّ دواعي املالحدة ، واليهود ، والنصارة ، متوفرة على أبطاله وإفساده ، فذلك من

مل اشتغلت الصحابة جبمع القرآن يف املصحف ، وقد وعد اهللا عز وجل حبفظه وما حفظ اهللا عز وجل فال : فإن قيل 
  .خوف عليه؟ 

أنَّ مجعهم للقرآن كان من أسباب حفظ اهللا إياه ، فإنه تعاىل ملا أراد حفظه ، فيَّضهم لذلك ، ويف اآلية : فاجلواب 
كون البسملِة آية من كل سورة؛ ألن اهللا تبارك وتعاىل قد وعد حبفظ القرآن ، واحلفظُ ال معىن له  داللةٌ قويةٌ على

إالَّ أن يبقى مصُوناً عن التغيري وعن الزيادة ، وعن النقصان فلو لو تكن التسمية آية من القرآن ، ملا كان مصوناً من 
 عنهم أهنم زادوا ، جلاز أيضاً أن يظنَّ هبم النقصان؛ وذلك التغيري والزيادة ، ولو جاز أن يظنَّ بالصحابة رضي اهللا

يوجب خروج القرآن عن كونه حجَّة ، وهذا ال دليل فيه؛ ألن أمساء السور أيضاً مكتوبةٌ معهم يف املصحف ، 
  .وليست من القرآن باألمجاع 

كَذَِلَك َنْسلُكُُه ِفي ) ١١(أِْتيهِْم ِمْن َرسُولٍ إِلَّا كَاُنوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ َوَما َي) ١٠(َولَقَْد أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِفي ِشَيعِ الْأَوَِّلَني 
َولَْو فََتْحَنا َعلَْيهِمْ َباًبا ِمَن السََّماِء فَظَلُّوا ِفيِه ) ١٣(لَا ُيؤِْمُنونَ بِِه َوقَْد َخلَْت ُسنَّةُ الْأَوَِّلَني ) ١٢(قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني 

  ) ١٥(لَقَالُوا إِنََّما ُسكَِّرْت أَْبَصاُرَنا َبلْ َنْحُن قَْوٌم َمْسُحوُرونَ ) ١٤( َيْعُرُجونَ

« جيوز أن يتعلق ب } ِمن قَْبِلَك { ف } ِمن قَْبِلَك { أرسلنا ُرُسالً : مفعوله حمذوف ، أي } َولَقَدْ أَْرَسلَْنا { : قوله 
  .فو ل احملفوف ، وأن يتعلق مبحذوف على أنه نعٌت للمع» أْرَسلَْنا 

يف الشِّيعِ األوَّلني؛ كَصالِة األوىل : هو من إضافة املصوف لصفته ، واألصل : ، قال الفراء } ِفي ِشَيعِ األولني { و 
  .، وَجانبِ الغريب حقِّ الَيقنيِ ، وجني القيمة 

كان الغريب ، وصالةِ يف شيعِ األممِ األولني ، وجانب امل: املوصوف ، أي [ يؤولنه على احلذف : والبصريون 
  .السَّاعِة األوىل 

وهم القوم اجملتمعة املتفقة ، : أْتباعُه ، والشِّيَعةُ : ِشيَعة ، وِشيَعةُ الرُجلِ : الشَّاُع واحدهم : قال الفراء : والشِّيُع 
[ } بَِسكُْم ِشَيعاً أَْو َيلْ{ : مسوا بذلك؛ ألن بعضهم ُيشَاُع بعضاً ، وتقدم الكالم على هذا احلرف عند قوله تعاىل 



  ] . ٦٥: األنعام 
ال تدخل على املضارع إالَّ وهو يف « َما » حكاية حال ماضية؛ ألنَّ « : قال الزخمشري } َوَما َيأِْتيهِم { : قوله 

  .» موضعِ احلالِ ، وال على ماضٍ إال وهو قريٌب من احلال 
َما { : مقارنة للمضارع املراد به االستقبال؛ كقوله تعاىل وهذا الذي ذكره هو األكثر يف لساهنم؛ لكنَّه قد جاءت ما 

: [ ، وأنشدوا لألعشى ميدُح النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم ]  ١٥: يونس [ } َيكُونُ يل أَنْ أَُبدِّلَُه ِمن ِتلْقَآِء نفسي 
  ]الطويل 
  َعُه غَداولَْيَس عطَاُء الَيْومِ َمانِ... لَُه َناِفالٌت ما َيِغبُّ نَوالَُها  ٣٢٦٦

  ]الكامل : [ وقال أُبو ذؤيب 
  ِعْنَد الرُّقَاِد وَعْبَرةً َما ٌتقلُِع... أْوَدى بَنِيَّ وأْوَدُعونِي َحْسَرةً  ٣٢٦٧

» رسُولٍ « ، وجيوز أن تكمون صفة ل » َتأتيهم « هذه اجلملة جيوز أن تكون حاالً من مفعول » إال كانوا « : قوله 
  .رُّ باعتبار اللفظ ، والرفع باعتبار املوضع ، وإذا كانت حاالً فهي حالٌ ُمقدَّرةٌ فيكون يف حملِّها وجهان اجل

  فصل يف معىن اآلية
أنَّ عادة هؤالء اجلهَّال مع مجيع األنبياء والرسول صلوات هللا وسالمه عليهم االستهزاُء هبم؛ كما فعلًُوا بك؛ : املعىن 

  .ذكره تسليةً للنيب صلى اهللا عليه وسلم 
إما ألنَّ االنتقال من املذاهب يشقُّ على : م أنَّ السََّببَ الذي حيِملُ هؤالء اجلهال على هذه العادة اخلبيثة واعل

  .الطِّباع 
وإمَّا لكونِ الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه يكون فِقرياً ، وليس له أعوان ، وال أنصاٌر؛ فالرؤساُء َيثقُل عليهم 

  .خدمة من يكون هبذه الصِّفة 
  .أّما خذالنُ اهللا تعاىل هلم ، فبإلقاء دواعي الكفرِ واجلهلِ يف قلوهبم ، وهذا هو السبب األصلّي و

، جيوز يف الكاف أن تكون مرفوعة احمللِّ على خربها متبدأ مضمر ، } كَذَِلَك َنْسلُكُُه ِفي قُلُوبِ اجملرمني { : قوله 
مثل : أن تكون منصوبة احملل ، إمَّا نعتاً ملصدرٍ حمذوٍف ، أي مستأنف ، وجيوز » َنسْلكُه « األمر كذلك ، و : أي 

جيوز » َنْسلكُُه « نسلكُ الذكر ، إما ح حاالً من املصدر املقدَّر ، واهلاء يف : ذلك السلك؛ وجيوز نسلكه ، أي 
  .على الشرِك : يعود لالستهزاء ، قيل : عودها للذكر ، وهو الظاهر ، وقيل 

ال : وز عودها على ما تقدم من الثَّالثة ، ويكون تأويلُ عودها على االستهزاء والشرك ، أي جي» بِِه « واهلاء يف 
  .يؤمنون بسببه 

  .للقرآن : للرسول صلوات اهللا وسالمه عليه وقيل : وقيل 
احملذوفة  متعلقاً باحلالِ» بِِه « كأنه جعل » ال يؤمنون مستهزئني : وجيوز أن يكون حاالً ، أي « : وقال ابو البقاء 

  .قائمة مقامها 
  .وهو مردوٌد ، ألن اجلارَّ إذا وقع حاالً أو نعتاً أو صلة أو خرباً ، تعلَّق بكون مطلق ال خاصِّ ، وكذا الظرف 

، وقوله } كَذَِلكَ َنْسلُكُهُ { النَّصب على احلالِ ، وجيوز أالَّ يكون هلا حملٌّ؛ ألهنا بيان لقوله » ال ُيؤِمُنونَ « وحمل 
َسلكُْت اخلَْيطَ يف اإلْبرِة ، والرُّمحَ يف : اإلدخال ، يقال : استئناٌف ، والسَّلُك } َوقَْد َخلَْت ُسنَّةُ األولني { : ىل تعا

  ] . ٤٢: املدثر [ } َما َسلَكَكُْم ِفي َسقَرَ { املَطُْعوِن ومنه 
  ]الوافر : [ ، قال نظمته : َسلكْتُه وأْسلَكتُه ، أي : يقال : قال أبو عبيدة ، وأبو عبيد 



  وقَدْ َسلكُوكَ يف َيْومٍ َعِصيبِ... وكُْنُت ِلزاَز َخصْمَك لَمْ أَعرِّْد  ٣٢٦٨
  ]البسيط : [ » أسْلَك « وقال اآلخر يف 

  َشالًّ كََما َتطْردُ اجلَمَّالةُ الشُّردا... حتَّى إذَا أْسلَكُوُهْم ِفي قُتَاِئدٍة  ٣٢٦٩
  فصل يف املعىن اإلمجايل لآلية

  .قد مضت سنة اهللا يف األولني بأن سلك الكفر والضَّالل يف قلوهبم : املعىن : ل الزجاج  ق
قد مضت سنة اهللا بإهالك من كذب الرسل من القرون املاضية ، واألول أليق : نه هتديٌد لكفار مكة ، أي : وقيل 

  .بظاهر اللفظ 
َولَْو { : اآلية ، هذا هو املراد يف سورة األنعام ، يف قوله تعاىل } لسماء َولَْو فََتْحَنا َعلَْيهِم َباباً مَِّن ا{ : قوله تعاىل 

: احلجر [ } لَّْو َما َتأِْتيَنا باملالئكة { : أنَّ الذين يقولون : اآلية يعين ]  ٧: األنعام [ } َنزَّلَْنا َعلَْيَك ِكَتاباً ِفي ِقرْطَاسٍ 
  .، وزهم يروهنا عياناً « َيْعرُجونَ » فظلت املالئكة فيها : أي « فظلُّوا فيه » ، « ، فلو أنزلنا املالئكة ]  ٧
: يعود على املالئكِة ، وهو الصحيح وقال احلسن رضي اهللا عنه « فظَلُّوا » هذه الناقصة ، والضمري يف « ظلَّ » و 

  .يعود على الكفَّار املفتح هلم الباب 
  .صعد : َيعْرُِج ، أي : ء؛ وهي لغةُ هذيل يف عََرَج بكسر الرا« َيعْرُجونَ » وقرأ األعمش ، وأبو حيوة 

  قوله
مبنياً للمعفول ، خمفَّف الكاف ، وباقي السبعة « ُسكَِرْت » : قرأ ابن كثري } لَقَالُواْ إِنََّما ُسكَِّرْت أَْبَصاُرَنا { : 

  .لفاعل بفتح السني ، وكسر الكاف خفيفة مبنياً ل: كذلك إال أهنم شدَّدوا الكاف ، والزهري 
: فيجوز أن تكون مبعىن املشددة؛ فإن التخفيف يصلح للقليل والكثري ، ومها مأخوذتان من : فأما القراءة األوىل 

  .السِّكر ، بكسر السني ، هو السَّدُّ 
رَ َسِك: ُسحَِرت ، وقيل املشدد من : مبعىن : أخذت ، وقيل : مبعىن : ُحبَِستْ أبصارنا ، وُسدَّت ، وقيل : واملعىن 

  .املاُء بالكسر ، واملخفف من َسكَُر الشَّراب بالضم 
  .ال يتعدى فيكف بُنِي للمفعول؟ « َسِكَر » واملشهور أن 

  .« جيوز أن يكون مسع متعدِّياً يف البصر » : فقال أبو علي 
« ْن َسِكَر الرِّحيشُ َسِكَر الشَّراُب ، أو ِم» : إن كان من « َسِكر » أنَّ : والذي قاله احملقِّقون من أهل اللغِة 

: فالتضعيف فيه للتكثري؛ ألنه متعد خمفَّفاً ، وذلك أنه يقال « َسِكَر املاًء » فالتضعيف فيه للتعدية ، وإن كان من 
  .َسكَرت الرِّيُح َتْسكرُ َسكْراً ، إذا رَكَدت ، وَسِكَر الرَّجلُ مَن الشِّرابِ َسكْراً ، ذا رَكََد ، ومل ينقد حلاجته 

إذا منعتُه من اجلَرِّي ، فهذا متعدِّ ، : َسِكرُت املاء يف جماريه : قاصران فالتضعيف فيها للتعدية ، ويقال  فهذان
  .فالتضعيف فيه للتكثري 

َسكُرَ الشَّراُب أو « فهي واضحةٌ؛ ألنه متعدِّ ، وإن كانت من » َسِكرَ املاءًُ « فإن كانت من : وأما قراءةٌ ابن كثري 
، وَرَجعه غَْيُره ، » َرَجَع زْيٌد « : فيجوز أن يكون الفعل استعمل الزماً تارة ، ومتعدياً أخرى ، حنو »  َسِكَر الرِّيُح

« : ُحيِّرت أو حبست من السِّكرِ أو السُّكر ، وقرىء : وُسكَِّرْت » : وقال الزخمشريُّ « وَسِعنَد وسَِعَده غَْيُره 
، فجعل قراءة التشديد حمتملة ملعنيني ، وقراءة « ْحَبسًُ املُْهُر عنِ اجلري ُحبَسْت كَما ُي: بالتخفيف ، أي » ُسكَرْت 

  .التخفيف حممتلة ملعىن واحٍد 
َسدْدتُه فاْنَسدَّ : أي : اْسكرتُ املكان فََسكَر : هي مطاوع : غطيت ، وقيل : وأما قراءة الزهريِّ ، فواضحةٌ ، أي 



.  
  .أي عمل فينا السِّْحُر ، وسحرنا حممٌَّد صلى اهللا عليه وسلم ، } َبلْ َنْحُن قَْوٌم مَّْسحُوُرونَ { 

كيف جيوزز من اجلماعة العظيمة أن يكونوا شاكِّني يف وجود ما يشهدونه بالعني ا لسليمة يف النهار : فإن قيل 
 الوضاح؛ ولو جاز حصول الشكِّ يف ذلك ، ك انت السَّفسطةٌ الزمة ، وال يبقى حنيئٍذ اعتماٌد على احلس

  .واملشاهدة؟ 
بأنه تعاىل ما وصفهم بالشكِّ فيما يبصرون ، وإمنا وصفهم بأهنم يقولون هذا القول ، : أجاب القاضي رمحهن اهللا 

وقد جيوز أن يقدم اإلنسانُ على الكذب على سبيل العناِد واملكابرة ، مث سأل نفسه ، أيصحُّ من اجلمع العظيم أن 
  .يظهر الشك يف املشاهدات؟ 

م عليه غرٌض صحيٌح معترب من مواطأٍة على دفع حجٍَّة أو غلبة خصم ، وأيضاً ٩بأنه يصحُّ ذلك ، إذا مجعه :وأجاب 
فهذه احلكاية إمنا وقعت عن قوم خمصوصني ، سألُوةا الرسول صلى اهللا عليه وسلم إنزال املالئكِة ، وهذا السؤال : 

  .داُم العدِد القليلِ على ما جيري جمرى املكابرة ، جائٌز إمنا كان من رؤساِء القوم ، وكانوا قليلي العدِد ، وإق
إالَّ لكلِّ « ظَلّ يَظَلْ » : إذا فعلُه بالنَّهارِ ، وال تقول العرُب : ظلّ فُالنٌ نَهارهُ يفعل كذا : يقال « فظلُوا » : قوله 

  .َباَت يَبِيُت إال بالليل ، واملصدر الظُّلُول : عملٍ بالنهارِ؛ كما ال يقولون 
  .املََعارُج ، وهي املصاعُد اليت يصعد عليها : َعَرج َيْعرُج ُعرُوجاً ، ومنه : الصُّعوُد ، يقال : والُعروُج 
يعود على املشركني ، فقال ابن عباسٍ : للمالئكة ، فقد تقدم بيانه ، وإن قلنا « فَظلُّوا » : إن الضمري يف : فإن قلنا 

يصعدون يف تلك املعارج ، وينظرون إىل ملكوتِ اهللا سبحانه وتعاىل وقدرته ، فظلَّ املشركون » : رضي اهللا عنهما 
وسلطانه ، وإىل عباده ، ومالئكته عليهم السالم لشكُّوا يف تلك الرؤية ، وأصرُّوا على جهلهم وكفرهم؛ كما 

  .« يأتوا مبثله جحدوا سائر املعجزات من انشقاقِ القمرِ ، وجميء القرآن الذي ال يستطيع اجلنُّ واإلنس أن 

إِلَّا َمنِ اسَْتَرقَ السَّْمَع ) ١٧(َوَحفِظَْناَها ِمْن كُلِّ َشْيطَانٍ َرجِيمٍ ) ١٦(َولَقَْد َجَعلَْنا ِفي السََّماِء ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظرِيَن 
َوَجَعلَْنا لَكُمْ ) ١٩(َواِسَي وَأَْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ َشْيٍء َمْوُزوٍن وَالْأَْرَض َمَدْدَناَها َوأَلْقَْيَنا ِفيَها َر) ١٨(فَأَْتَبَعُه ِشهَاٌب ُمبٌِني 

َوأَْرَسلَْنا ) ٢١(َوإِنْ ِمْن َشْيٍء إِلَّا ِعْنَدَنا خََزاِئُنُه َوَما ُننَزِّلُُه إِلَّا بِقََدرٍ َمْعلُومٍ ) ٢٠(ِفيَها َمَعايَِش َوَمْن لَْسُتمْ لَُه بِرَازِِقَني 
وَإِنَّا لََنْحُن ُنْحيِي َوُنِميُت وََنْحُن ) ٢٢(احَ لََواِقَح فَأَنَْزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْسقَْيَناكُُموُه َوَما أَْنُتمْ لَُه بَِخازِنَِني الرَِّي

َوإِنَّ رَبََّك ُهَو َيْحُشرُُهْم إِنَّهُ َحكِيمٌ ) ٢٤( َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْستَقِْدِمَني ِمْنكُْم َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْستَأِْخرِيَن) ٢٣(الَْوارِثُونَ 
  ) ٢٥(َعِليٌم 

فيتعلق به اجلارُّ ، وأن » َخلقَْنا « جيوز أن يكون مبعىن : » َجعلَْنا « األية ، } َولَقَدْ َجَعلَْنا ِفي السماء ُبرُوجاً { : قوله 
» للنَّاِظريَن « اجلارَّ ، فيتعلق مبحذوٍف ، و : فعوله الثاين وم» ُبُروجاً « : يكون مبعىن صيِّرنا؛ فيكون مفعلوه األول 

  .زيَّناها بالشَّمس ، والقمرِ ، والنجوم : أي » السَّماِء « ، والضمري ل » َزينَّاَها « متعلق ب 
  .وهي الكواكب ، زَّنَّاها بالضوِء ، والنظر عيّين : للربوج : وقيل 
  .قليب وحذف متعلقة؛ ليُعمَّ : وقيل 

  صل يف دالئل التوحيد السماوية واألرضيةف
ملا أجاب عن منكري النبوة ، وقد ثبت أنَّ القول بالنبوِة فرٌع على القول بالتوحيد ، أتبعه تعاىل بدالئل التوحيد 

اً َولَقَْد َجَعلَْنا ِفي السماء ُبُروج{ : منها مساويَّة ، ومنها أرضية ، فبدأ بذكر السماوية ، فقال وعز وجل : وهي 



  .} َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظرِيَن 
هي النجوم الكبار ، مأخوذة من الظهور ، : الُبُروج واحدها بُْرج من ُبروجِ الفلك ، والُبرُوج : قال اللَّيثُ رمحه اهللا 

  .ظهرت ، وأراد هبا املنازل اليت تنزهلا الشمس ، والقمر ، والكواكب السيارة : َبرَجتِ املرأةُ ، أي : يقال 
العرب تعدُّ املعرفة مبواقعِ النُّجوم ، وأبواهبا من أجلِّ الُعلومِ ، ويستدلُّون هبا على الطُّرقاِت ، واألوقاِت ، واخلصب و

  .اثَنا عشر ُبْرجاً ، كلُّ برجٍ ميالن ، ونصر للقمر : الفلُك : ، واحلْدبِ ، وقالوا 
  .هي قصورٌ يف السماِء ، وعليها احلرُس : وقال ابن عطية 

  .ملُعون : َمرُجومٍ ، وقيل } َوَحِفظَْناَها ِمن كُلِّ َشْيطَاٍن رَّجِيمٍ  {
قال ابُن عباسٍ رضي اهللا عنه كانت الشياطني ال حيجبون عن السمواِت ، وكانوا يدخلوهنا ، ويأتون بأخبارها؛ 

فلما و لد حممٌد صلى فيلقون على الكهنة ، فلما ولد عيسى صلوات اهللا وسالمه عليه منعوا من ثالث مساواٍت ، 
  .إالَّ رمي بشهابٍ 'اهللا عليه وسلم من السموات أمجع ، فما منهم من أحٍد يريد استراق السمع ، 

فبعثهم ، فوجد رسول : حدث يف األرض حدثٌ ، قال : فلمَّا منُعوا من تلك املقاعد ، ذكروا ذلك إلبليس ، فقال 
  .الوا واهللا حدث اهللا صلواتاهللا وسالمه عليه يتلوا القرآن ، فق

والشيطانُ ال قدرة له على هدم السماء ، فإيُّ حاجة إىل } َوَحِفظَْناَها ِمن كُلِّ َشْيطَانٍ رَّجِيمٍ { : ما معىن : فإن قيل 
ملا منعمه من القرب منها ، فقد حفظ السماء من مقاربة الشيطان ، فحفظ اهللا السماء : حفظ السماء منه؟ قلنا 

  .ظ منازلنا ممَّن خيشى منه الفساد منهم ، كما قد حيف
القول : السبُّ والشتُم؛ ألنه رمٌي بالقولِ القبيح ، والرجُم : الرمُي باحلجارة ، والرَّجُم أيضاً : والرَّمُي يف اللغة 

عن ، اللَّ: ؛ ألنه يرميه بذلك الظنِّ ، والرجم أيضاً ]  ٢٢: الكهف [ } َرْجماً بالغيب { : بالظنِّ؛ ومنه قوله تعاىل 
  .والطَّرد 

  :فيه مخسة أوجه } إِالَّ َمنِ استرق { : قوله 
  .فإهنا مل حتفظ منه؛ قاله غري واحٍد : أحدمها يف حمل نصب على االستثناء املتصل ، واملعىن 

  .قال الزجاج رمحه اهللا . لكن من استرق السمع : منقطٌع وحمله النصب أيضاً ، أي : الثاين 

  .« إال ممَّن : وجاز أن يكون يف موضع خفض ، والتقدير » : على التقدير ، قال نصٌب « َمْن « » موضع 
فيكون حمله اجلرَّ ، قاله احلويف ، وأبو البقاِء ، وتقدم عن الزجاج ، وفيه نظر؛ « كُلِّ َشيطاٍن » أنه بدالٌ من : الثالث 

  .ألن الكالم موجٌب 
  .له اجلر ، على خالف يف هذه املسألة فيكون حم« كُلِّ َشْيطاٍن » أنه نعٌت ل : الرابع 

إمَّا « َمْن » ، وإمنا دخلت الفاء؛ ألنَّ } فَأَْتَبَعُه { : أنَّه يف حملِّ رفع باالبتداِء ، وخربه اجلملة من قوله تعاىل : اخلامس 
  .املنقطعه  قاله أبو البقاء وحينئٍذ يكونُ من باب االستثناِء. شرطيةٌ ، وإمَّا موصولةٌ ، مشبهةٌ بالشرطية 

الشُّعلةُ ِمَن النَّارِ ، وُسمِّي هبا الكوكُب؛ لشدَّة َضوِئه ، وبَريقه ، وكذلك سُمَّي السِّنانُ ِشَهاباً ، وجيمع : والشَِّهاُب 
ختالطه بياٌض خمتلطٌ بسواٍد؛ َتْشبِيهاً بالشِّهاب؛ ال: يف القلَّة ، والشُّْهَبةُ « أشُْهبٍ » يف الكثرِة ، و « ُشُهبٍ » : على 

كَتيبةٌ شهباُء لسواِد القَْومِ ، وبياض احلديِد ، وِمْن مثَّ غلط الناس يف إطالقهم الشُّبهة على البياضِ : بالدُّخاِن ، ومنه 
  .اخلالص 

[ } بِشَِهابٍ قََبسٍ { : كوكٌب ُمضيٌء ، وكذلك : أدركُه ولَِحقُه ، شهاٌب ُمبٌِني ، أي : « أْتَبَعه » : وقال القرطيبُّ 
  ]البسيط : [ ُشعلة نارٍ يف رَأسِ ُعوٍد ، قاله ابن عزيزٍ؛ وقال ذُو الرُّمَّ : أي ]  ٧: لنمل ا



  ُمَسوٌَّم ِفي سَواِد اللَّْيلِ ُمنْقَضُب... كَأنَّه كَوكٌَب ِفي إثْرِ ِعفْرَيٍة  ٣٢٧٠
  .وُسمِّي الكَوكَبُ ِشهَاباً ، ألنَّ بَريقَُه ُيْشبِه النَّار 

ة من نار تبني ألهل األرضِ ، فتحرقهم وال تعود إذا أحرقتهم ، كما إذا أحرقت الناُر ، مل تعد ، شهاٌب ُشعل: وقيل 
  .خبالف الكواكب ِفإنه إذا أحرق ، عاد إىل مكانه 

  فصل
م يريد اخلفطة اليسرية ، وذلك أن الشياطني يركُب بعضه« إالَّ ِمَن اْسترَق السَّْمعَ » : قال ابن عبَّاسٍِ رضي اهللا عنه 

بعضاً إىل مساء الدنيا يسترقون السمع من املالئكة ، فُيرمون من الكواكب ، فال ختطيء أبداً ، فمنهم من يقتله ، 
  .منهم من حيرُق وجهه وجنبه ويده حيث يشاء اهللا ، ومنهم من ختبله؛ فيصري غوالً؛ فيقتل الناس يف الرباري 

إذَا قََضا اُهللا األْمَر ِفي السَّماِء ، » صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا: قال : روى أبو هريرة رضي اهللا عنه 
َماذَا قَال ربُّكُْم؟ : ضَرَبِت املَالِئكةُ بأْجنَِحتَها خضعاناً لقوله كَأنَّه ِسلِسلَةٌ على ِصنْواٍن ، فإذَا فزَع َعْن قُلوبِهْم ، قالوا 

فَُيْسمعها ُمْسترُِق السَّمع ، ُمْسترُِق السمعِ َهكَّذَا َبعضُه فَْوَق َبْعضٍ ،  الَّذي قَالَ احلَقُّ وُهَو العليُّ الكَبُري ،: قَالُوا 
خُر إىل َمْن َتْحتهُ وَوصَف ُسفَْيانُ بِكفِّه فحرَّقها وبدََّد بْيَن أصَابعِه ، فَيْسَمُع الكَِلمة ، فُيلِْقَها إىل َمْن َتْحتُه ثُمَّ ُيلْقيها اآل

السَّاحر ، والكَاهنِ ، ورُّبضما أْدركُه الشِّهاُب قْبلَ ِِأنْ يلِقيَها ، وُربَّما ألْقَاَها قبلَ أن ُيدرِكَُه  ، حتَّى ُيلقِيَها على ِلساِن
ألَْيس قد قَالَ لََنا الَيْوَم كَذَا وكَذَا ، فيصدق بِتلَْك الكَلمِة الَّيت ُسِمَعْت ِمَن السَّماءِ : ، فَيكِذب َمعََها ِمائةَ ِكذْ ، فيقالُ 

 ».  
وهذا مل يكن ظاهراً قبل أن يبعث الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومل يذكره شاعر من العرب قبل زمانه عليه السالم 

  .وإمنا ظهر يف بدء أمره وكان ذلك أساساً لنبوته صلى اهللا عليه وسلم 

احليُّ من ثقيف ،  إنَّ أول من قرع للرَّمي بالنجوم ، هذا: قال يعقوب من عتبة بن املغرية بن األخنسِ بن شريق 
ألَْم َتَر َما : عمر بُن امَّة ، أحُد بين عالج ، وكان أدَْهى العرب ، فقالوا له : وأهنم جاءوا إىل رُجلٍ منهم يقال له 

بلى فانظروا ، فإن كانت معاملُ النجوم اليت يُْهتَدى هبا يف الربِّ ، والَبْحر : َحدثَ يف السماء من القذف بالنُُّجومِ؟ قال 
ويعرف هبا األنواُء من الصيف ، والشتاء ، ملا يصلحُ الناس من معايشهم ، هي اليت يرمى هبا ، فهي واهللا طيُّ الدنيا ، 

  ، وهالك اخللق الذين فيها ، وإن كان جنوماً غريها ، وهي ثابتة على حاهلا ، فهذا األمر أراد
  .اهللا هلذا اخللق 

َوأَنَّا كُنَّا َنقُْعُد مِْنَها { : أفرأيت قوله : نعم ، قال : نجوم يف اجلاهلية؟ قال أكان يرمى بال: قلت للزهريِّ : قال معمٌر 
وقد غلظْت ، وشدِّد أمرها حيث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اآلية قال ]  ٩: اجلن [ } َمقَاِعَد ِللسَّْمعِ 

.  
  .دة احلراسة بعد مبعثه صلى اهللا عليه وسلم إنَّ الرجم كان قبل مبعثه ، ولكن مل يكن يف ش: قال ابن قتيبة 

  .إن النجم ينقضُّ ، ويرمي الشيطان ، مث يعود إىل مكانه : وقيل 
  فصل

  .هل يقتل أم ال؟ : اختلفوا يف الشِّهاب « : قال القرطيب 
  .فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما الشِّهاب َيجرح ، وَيحرُِق ، وُيخْبلُ ، وال َيقْتلُ 

  :يقتل ، فعلى هذا يف قتلهم بالشهب قبل إلقائها السمع إىل اجلنِّ قوالن : ، وطائفةٌ وقال احلسُن 
  .يقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إىل غريهم من اجلن ، ولذلك ما يعودون إىل استراقه : أحدمها 



  .» راُق ، ذكره املاوردي أهنم يقتلون بعد إلقائهم ، ولو مل يصل ال نقطع االستراق ، وانقطع االح: والثاين 
  .« » الصافات » والقول األول أصح؛ على ما يأيت بيانه يف « : قال القرطيب 

  فصل
يف هذا املوضع أحباثٌ دقيقة على ما ذكرناها يف سورة امللك ، ويف سورة اجلن ، ونذكر ههنا « : قال ابن اخلطيب 

يف اجلملة ، أن يصعد الشيطان إىل السماوات ، وخيتلط  إذا جوَّزمت: أنّ لقائل أن يقول : إشكاالً واحداً وهو 
باملالئكِة ، ويسمع أخبار الغيوب منهم ، مث إنه ينزل ، ويلقي تلك الغيوب ، فعلى هذا جيب أن خيرج اإلخبار عن 

يخرجُ املغيَّبات عن كونه معجزاً ، ألنَّ كل غيبٍ خيرب عنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقوم فيه هذا االحتمال؛ ف
إن اهللا تعاىل أخرب عنهم أنَّهم عجزوا بعد مولد النيب صلى اهللا عليه : عن كونه معجزاً دليالً عل الصدقِ ، وال يقال 

هذا العجز ال ميكن إثباته إال بعد القطع بكون حممٍد صلى اهللا عليه وسلم وبكون القرآن الكرمي : وسلم ؛ ألنَّا نقول 
إالَّ بواسطة املعجز ، وكون اإلخبار عن الغيب معجزاً ، وال يثبت إال بعد إبطال هذا  حقًّا ، والقطع هبذا ، ال ميكن

  .االحتمال ، وحينئٍذ يلزم الدور ، وهو حمالٌ باطلٌ 

بانا نثبت كون حممٍد صلى اهللا عليه وسلم رسوالً ، بسائر املعجزات ، مث بعد العلم بنبوته ، : وميكن أن جياب عنه 
  .« َز الشياطني عن تلقف الغيب ، وهبذا الطريق يندفع الدَّور نقطع بأن اهللا َعجَّ

نصٌب على االشتغال ، ومل يقرأ بغريه؛ ألنه أرجع من حيث العطف على : « األْرَض » } واألرض َمدَْدَناَها { : قوله 
بلها ، وهي قوله    .]  ١٦: احلجر [ } َولَقَْد َجَعلَْنا ِفي السماء ُبُروجاً { : مجلة فعلية ق

  .« وملا كانت هذه اجلملة بعدها مجلة فعلية ، كان النَّصب أرجح من الرفع » : وقال أبو حيَّان 
لَْم يعدُّوةا هذا من القرائن املرجحة للنصب ، إمنا عندو عطفها على مجلة فعلية قبلها ، ال عطف : قال شهاب الدين 

مثلها ، خبالف ما لو رفعت ، إذ تعطف فعلية على  مجعلة فعلية عليها ، ولكنه القياس ، إذ يعطف فيه فعلية على
  .امسية ، لكنهم مل يعتربوا ذلك 

  .هلما : وقيل . للرَّواسي : وقيل . لألرض : « ِفيَها » والضمري يف 
  فصل

  :ملا شرح الدالئل السماوية يف تقرير التَّوحيد ، أتبعها بذكر الدالئل األرضية وهي أنواع 
  .بسطناها على وجه املاِء ، وبسطت من حتته الكعبة : قال ابن عباسٍ } َمدَْدَناَها واألرض { : قوله : األول 

وهي اجلبال الثوابت واحدها راسٍ ، واجلمع راسية وجم اجلمع } َوأَلْقَْيَنا ِفيَها رََواِسَي { : قوله : النوع الثاين 
ها كالسفينة؛ فأرساها اهللا باجلبال؛ لكيال متيل ملا بسط اهللا األرض على املاء ، مالت بأهل: رواسي ، قال ابن عباسٍ 

  .بأهلها 
أن تكمون تبعيضية ، وهو « ِمْن » ، جيوز ِفي } َوأَْنَبْتَنا ِفيَها ِمن كُلِّ َشْيٍء مَّْوُزوٍن { : قوله تعاىل : النوع الثالث 

حيتمل أن يكون راجعاً إىل  «ِفيَها » : الصحيح ، وأن تكون مزيدة عند الكوفيني ، واألخفش ، والضمري يف قوله 
األرض ، وأن يكون راجعاً إىل اجلبال الرواسي ، إالَّ أنَّ رجوعها إىل األرض أوىل؛ ألن أنواع النبات املنتفع هبا ، إمنا 

  .تتولَّد يف األرض ، وأما اجلبلية ، فقليلة النفع 
ة ، واحلديد ، والنحاس ، وغريها؛ إنَّما رجوع الضمري إىل اجلبال أوىل؛ ألنَّ املعادن من الذهب ، والفض: وقيل 

  .تتولد يف اجلبال ، واألشياء املوزونة يف العرف واملعادة ، هي املعادن ال النبات 
  :ويف املراد باملوزون وجوه 



ْيءٍ وَكُلُّ َش{ : أنَّ اهللا تعاىل يثبت ذلك املقدر بقدر ما حيتاج إليه الناس؛ لقوله : املقَّدر بقدر احلاجة ، أي : قيل 
  ] . ٢١: احلجر [ } َوَما ُننَزِّلُُه إِالَّ بِقََدرٍ مَّْعلُومٍ { : وقوله تعاىل ]  ٨: الرعد [ } ِعنَدُه بِِمقَْدارٍ 

موزونٌ مبيزان : متناسب بعيد عن اللغو ، واملعىن : كالٌم موزونٌ ، أي : املناسب املطابق للحكمة كقوهلم : وقيل 
  .احلكمة ، والعقل 

فهي بأسرها موزنة ، وأما : املعادنُ ، والنباُت ، أما املعادن : ونٌ؛ مبعىن أنَّ الذي تنبته األرض نوعان موز: وقيل 
  .فريجع عاقبته إىل الوزِن ، كاملخترف ، والفواكة يف األكثر : النبات 

ما : ، واملشارب ، واملالبس ، وقيل جحمع معيشة ، أراد اهللا هبا املطاعم } َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش { : قوله تعاىل 
  .يعيش به املرُء يف الدنيا ، وقد تقدَّم الكالم على املعايش يف األعراِف 

  :، جيوز يف مخسة أوجه } َوَمن لَّسُْتْم لَُه بِرَازِِقَني { : قوله تعاىل 
ني ، كالعبد ، والدَّواب ، وأغنينا من لستم له برازق: أنه منصوب بفعلٍ مقدرٍ ، تقديره : قول الزجاج : أحدها 

  .والوحوش 
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لسُْتْم له برازقني من الدَّواب : ، أي » َمعايَِش « أنه منصوب عطفاً على : الثاين 

  .املنتفع هبا 
  .» لَكُمْ « أنه منصوب عطفاغً على حمل : الثالث 
م؛ وجاز ذلك من غري إعادة اجلار على رأي الكوفيني ، وبعض اجملرور هبا الال» كُْم « أنه جمرور عطفاً على : الرابع 

  ] . ٢١٧: البقرة [ } َوكُفٌْر بِِه واملسجد احلرام { : البصريني ، وتقدم حتقيقه يف البقرة ، عند قوله 
 ومن لستم له برازقني ، جعلنا له فيها معايش ، ومسع من: أنه مرفوع باالبتداء ، وخربه حمذوف ، أي : اخلامس 
جيوز » َمْن « وعمرو ضربته ، و : ؛ مبتدأ حمذوف اخلرب ، اي » عمرو « ضربت زيداً ، وعمروا ، برفع : العرب 

من لستم له برازقني من مواليكم الذين تزعمون أنكم ترزقوهنم ، أو يراد هبا غري العقالء : أن يراد هبا العقالء ، أي 
فَِمْنُهْم مَّن َيْمِشي { : كنتم تزعمون أنكم ترزقوهنم؛ قال اهللا تعاىل من لستم له برازقني من الدوابِّ ، وإن : ، أي 

ياأيها { : ، وقال سبحانه ]  ٤٥: النور [ } على َبطْنِِه َوِمنُهْم مَّن َيْمِشي على رِْجلَْينِ َوِمْنُهْم مَّن َيْمِشي على أَْرَبعٍ 
مجع العقالء ، وجيوز أن يراد هبا النوعان؛ وهو حسنٌ  فذكرها بصيغة]  ١٨: النمل [ } النمل ادخلوا َمَساكَِنكُمْ 

  .لفظاً ومعًنى 
خَزاِئنهُ « خربه ، و » ِعْنَدنَ « مزيدة يف املبتدإ ، و » ِمْن « نافية ، و : » إنْ « ، و } َوإِن مِّن َشْيءٍ { : قوله تعاىل 

بعده ، واجلملة خرب األوىل ، واألوىل » ما « ل خرباً » ِعنَدَنا « فاعل به؛ العتماده على النَّفي ، وجيوز أن يكون » 
  .أوىل؛ لقرب اجلارِّ من املفرد 

حيفظ ، واِخلزانةٌ أيضاً : مجع اِخلزاَنة ، وهي اسُم املكمان الذي ُيْخزنُ فيه الشيء ، أي : اخلَزاِئُن « : قال الواحدي 
  .» َخَزنَ الشَّيء َيخْزنُه ، إذ أْحرَزُه : عمل اخلازن ، ويقال 

  .هو املطر؛ ألنه سبب األرزاق ، واملعايش لبين آدم ، وسائر احليوانات » َخزَاِئنُه «  و
: جيوز أن يتعلق بالفعل قبله ، وجيوز أن يتعلق مبحذوف على أهنخ حالٌ من املفعول ، اي » إالَّ بقَدرٍ معلوم « : قوله 

  .إال ملتبساً بقدرٍ 
ما من عامٍ بأكثر مطرٍ ، : كفايِة ، لكل ارضِ حدُّ مقدٌر ، وقال احلكم قدر ال: يريد : قال ابن عباس رضي اهللا عنه 

من عام آخر؛ ولكنه ميطر قوٌم ، وحيرُم آخرون ، ورمبا كان يف الربح ، يعين أنه تعاىل ينزل املطر كلَّ عامٍ بقدرٍ 



  .معلومٍ ، غري أنَّه يصرفه إىل من يشاء حيث يشاء 
، ال يدلُّ على } َوَما ُنَنزِّلُهُ إِالَّ بِقََدرٍ مَّْعلُومٍ { : لُّ على هذا املعىن ، فإن قوله تعاىل لفظ اآلية ال يد: ولقائل أن يقول 

  .أنه تعاىل ينزله يف مجيع األعوامِ على قدر واحد ، فتفسري اآلية هبذا املعىن حتكُّمٌ بغري دليلٍ 

{ : باملطر حتكم حمٌض؛ ألن قوله } إِالَّ عِنَدَنا َخزَاِئُنُه  َوإِن مِّن َشْيٍء{ : وختصيص قوله تعاىل « : وقال ابُن اخلطيب 
  .» يتناول مجيع األشياء ، إال ما خصه الدليل } َوإِن مِّن َشْيٍء 

يف العرش مثال مجيع ما خلق اهللا يف الرب ، والبحر ، وهو : روى جعفر ، عن حممٍد ، عن أبيه ، عن جده ، قال 
  .} ٍء إِالَّ ِعنَدَنا خََزاِئُنُه َوإِن مِّن َشْي{ : تأويل قوله 

  :، ويف اللواقح أقوال » الرِّياحِ « حاتلٌ مقدرة من : » لَواِقحَ « اآلية } َوأَْرَسلَْنا الرياح لََواِقحَ { : قوله 
: يقال  ؛ ألنه من ألْقَحَ ُيلقُح ، فهو ملقٌح ، ومجعه َمالقح ، فحذفت اليمم؛ ختفيفاً ،» ُملِْقح « أهنا مجيع : أحدها 

الطَّواِئحُش ، وأصله املطارُح؛ ألنه من أطَاحَ : ألْقَح الفَْحلُ األنثَى؛ ومثله : ألْقَحِت الريُح السَّحاب ، كما يقال 
  ]الطويل : [ ُيطِيُح ، قال 

  وُمْخَتبِطٌ ممَّا ُتطِيُح الطَّواِئُح... ِلُيْبَك َيزِيُد ضَارٌع ِلخًصوَمٍة  ٣٢٧١
  .وهذا قول أيب عبيدة 

َحواِملُ َتْحِملُ السَّحاَب؛ كقولك : إذا محلِت املاء ، وقال األزهري : لقََحِت الريُح : أنه مجع الَِقح ، يقال : الثاين و
  ]الطويل : [ يف َبطْنَِها ، فشُبِّهِت الريُح بَِها؛ ومنه قوله : َ ألقحِت الناقةُ ، فلَِقحْت ، إذا محلِت اجلَنني : 

  َضرُوٌس تُهِرُّ النَّاس أنَْيابَُها ُعْصلُ... َعوانٌ ُمضرَّةٌ  إذّا لَِقَحْت َحْرٌب ٣٢٧٢
ذات لقاحٍ ، ألنَّ الرَِّح إذا َمرَّت على املاِء ، ثُم مرَّت : أنَّها مجع القحٍ ، على النسب؛ كاالبنِ وتامرِ ، أي : الثالث 

  .على السَّحابِ ، واملاِء ، كان فيها لقاٌح قاله الفراء 
  فصل

الرياُح لَواِقحُ الشَّجر والسَّحاب؛ وهو قول احلسن ، وقتادة ، والضحاك؛ ألهنا : س رضي اهللا عنهما قال ابن عبا
  .لقَحِت الناقة ، وألْقََحَها الفحلُ ، إذا ألقى املاء فيها فحملت : حتمل املاء إىل السحاب؛ وأصله من قوهلم 

لقيح السحاب ، فتحمل املاغء ، ومتّجه يف السحاب ، مث بعث اهللا الرياَح؛ لت: قال ابن مسعودٍ يف تفسري هذه اآلية 
  .إنه يعصُر السحاب ، ويدره كما يدر اللقحة 

يبعثُ اهللا الريح املبشرة ، فتقم األرض قماً ، مث يبعث املثرية فتثري السحاب ، مث يبعث املؤلفة : وقال عبيٌد بن عيمر 
وأرسلنا الرياح لواقح « : ثبعث اللَواِقحُ الشَّجر مث تال عبيد ، فتؤلف السحاب بعضه إىل بعضٍ ، فتجعله ركاماً ، مث 

ال تقطر القطرةُ من السماء إال بعد أن تعمل الرياُح األربعة فيها ، فالصَّبا : قال أبو بكر بنِ عيَّاشٍ رضي اهللا عنه » 
  .ُتهيِّجه ، والشَّمالُ َتجمُعه واجلَنوُب ُتدرُّه ، والدَّبُور ُتفرِّقه 

  فصل
ذوات لقح ، : ، أي } وَأَْرَسلَْنا الرياح لََواِقَح { : روي عن مالك رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل « : القرطيبُّ قال 

أن تثمر ويسقط منها ما يسقط ، ويثيبت منها ما : فلقاُح القمح عندي أن حيبب ويسنبل ، ولقاح الشَّجر كُلها 
  .» يثبت 

ل مالٌك على هذا التفسري على تشبيه الشجر بلقاح اجلملِ ، وإنَّ الولد إذا عقد إمنا عوَّ: قال ابن العريبِّ رمحه اهللا 



وخلق ونفخ فيه من الروُح ، كان مبنزلِة حتبب الثَّمر ، وتسنبله؛ ألنه مسِّي باسم تشترُك فيه كلُّ حاملٍة ، وهو اللِّقاحُ 
  :، وعليه جاء احلديث 

  .» عِ احلبِّ حتَّى َيشْتد َنَهى النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم َعْن َبْي« 
التَّلقيُح ، وهو أن يأخذ شيئاً من طَلع ذكور النخلِ؛ فيدخله : اإلباُر عند أهل العلم يف النخل « : قال ابن عبد الربِّ 

من التِّني ، وغريه ، حتَّى تكون الثَّمرة ] ظهور الثمرة [ ذلك يف سائر الثمار ] ومعىن [ بني ظهراين طلع اإلناث ، 
ية ، حني ينظر إليها ، واملعترب عند مالك رضي اهللا عنه وأصحابه فيما يذكر من الثِّمار التذكر ، وفيما ال يذكر مرئ

  .» أن يثبت من نواره ما يثبت ويسقط ما يسقط ، ويف الزروع ظهوره من األرض 
  فصل

فال يدخل الثمر » َها ِللَبائعِ ، إالَّ أن َيشْترِطَ املُبتَاُع ِمَن ابتَاَع َنْخالً َبعْنَد أن تُؤبَّر ، فَثَمرُت« قال عليه الصالة والسالم 
املؤبَّر مع األصولِ ف يالبيع إال بالشرط؛ ألهنا موجودة حياطُ هبا أََمَنةً من السقوط غالباً ، خبالف اليت مل تؤبَّر ، إذ 

هلا وجود ، فلم جيز للبائع اشتراطها  ليس سقوطها غالباً ، خبالف اليت مل تؤبر ، إذ ليس سقوطها مأموناً ، فلم يتحقق
  .، وال استثناؤها؛ ِلأهنا كاجلنني 

  فصل هل جيوز ملن اشترى النخل فقط أن يشتري الثمر قبل طيبه؟
اشترى النَّخل ، وبقي الثمر للبائع ، جاز ملشتري األصل شراُء الثمرة قبل طيبها ، يف املشهور عن مالكٍ رمحه اهللا 

، وإن انفردت بالعقِد ، وعنه يف رواية أنه ال جيوز ، وبه قال الشافعيُّ ، وأبو حنيفة ،  ويرى هلا حكم التعبيِة
  .والثَّوريُّ ، وأهل الظاهر 

  فصل يف النهي عن بيع املالقح واملضامني
، واملَالِقُح ما  الفحول من اإلبلن ، الواحد مقلٌح: هني النيب صلى اهللا عليه وسلم عن َبيعِ املَالقحِ واملَضاِمينِ واملَالِقُح 

لَقْحُت ، كاملَْحُمومِ من َحّم ، واملَْجُنون من جّن ، ويف : َملْقُوحةٌ ، من قوهلم : يف بطون النوقِ من األجنَّة ، الواحدة 
  .هذا جاء النَّهُي 
وهو قول سعيد بن ما يف أصالبِ الفحُولِ ، : املَضاِمُني ما يف البطوِن وهي األجنَِّة ، واملَالقِيُح : قال أبو عبدية 

  .املُسيَّبِ ، وغريه 
  .بالعكسِ : وقيل 

  .وهو بيع ما يف بطُوِن األمَّهاِت ] املَْجر [ وهنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيع 
ُهمَّ اللَّ« : قال ابن عابس رضي اهللا عنهما ما َهبَّْت ريح قَطُّ إالَّ جَثَا النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم َعلى ُركْبَتْيِه ، وقال 

قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف » اْجعلَها رْحمةًت ، وال َتْجعلَها َعذاباً ، اللَُّهمَّ اْجَعلَها رَِياحاً وال َتْجعلَها رِحياً 
[ } ح العقيم إِذْ أَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم الري{ ، ]  ١٩: القمر [ } إِنَّآ أَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم رِحياً َصْرَصراً { : كتاب اهللا عز وجل 

ُيْرِسلَ الرياح مَُبشِّرَاتٍ { : وقال تعاىل ]  ٢٢: احلجر [ } وَأَْرَسلَْنا الرياح لََواِقَح { : وقال تعاىل ]  ٤١: الذاريات 
  ] . ٤٦: الروم [ } 

  .من السماء أو من السحاب هل ننزل : ، قد تقّدم أنَّ املاء } فَأَنَزلَْنا ِمَن السمآء َماًء فَأَْسقَيَْناكُُموُه { : قوله تعاىل 

َتقُولُ العرُب ِلكُلِّ ما ِفي ُبطوِن األْنَعامِ ، وِمَن السَّماِء ، أو هنْرٍ َيجْري « : ، قال األزهريُّ } فَأَْسقَْيَناكُُموهُ { : وقوله 
لسُّقَْيا ِلسقْيِه ، قالوا جعلته شَْرباً له ، وجعلتُ له منها َمسْقى لشرب أرضه أو ماشيته ، فإذا كانت ا: أْسقَْيُته ، أي : 



  .» أْسقَاه : َسقاُه ، ومل يقولوا : 
، فقرؤا باللغتني ، وسيأيت بياهنما يف ]  ٦٦: النحل [ } نُّْسقِيكُْم مِّمَّا ِفي ُبطُونِِه { : ويؤكده اختالف القراء يف قوله 

والذي ُهَو ُيطِْعمُنِي { : ، ويف قوله ]  ٢١: إلنسان ا[ } َوسَقَاُهْم َربُُّهْم { : السورة اليت بعدها ، ومل خيتلفوا يف قوله 
  ] . ٧٩: الشعراء [ } َوَيْسِقنيِ 

جعلناه ُسقْياً لكم ، ورمبا } فَأَْسقَيَْناكُُموُه { : َسقَْيُته حتَّى َروَِي ، وأْسقَيتُه َنْهراً ، جعلتهُ ُشرْباً ، وقوله : قال أبو علي 
  ]الوافر : [ يدٍ يصُف سحاباً سَقَى؛ كقول لب» أسْقَى « قالوا يف 
  َيُحطُّ السَّْيُب ِمْن قُللِ اِجلَبالِ... أقُولُ وصَْوُبُه منِّي َبعِيٌد  ٣٢٧٣

  ُنَميْراً والقَباِئلَ ِمْن ِهاللِ... َسقَى قَْوِمي بَنِي َمْجٍد وأْسقَى 
اً لبالدهم ، خيصبون بِها ، وبعيدٌ ليس يريد به ما يروى عطاشهم ، ولكن يريد رزقهم َسقْي» َسقَى قَْومي « : فقوله 

وأما قول . أْسقاُه : أن َيسْألَ ِلقوِمِه ما يروي العطاش به ولغريهم ما خيصبون به ، فأما َسقََيا السَّقيَّة ، فال يقال فيها 
  ]الطويل : [ ذي الرُّمة 
  هُتكلُِّمنِي أْحجَارُه وَمالِعُب... وأْسِقيِه حتَّى كَاَد ممَّا أُبثُُّه  ٣٢٧٤

  ] .سقاه اهللا : أدعو له بالسقاء ، وأقول : » أسقيه « : يريد بقوله [ 
: الختالفهما ربتة ، ولو فصل ثانيهما ، جلاز عند غري سيبويه وهذا كما تقدم يف قوله تعاىل : واتَّصل الضمريان هنا 

  ] . ٢٨: هود [ } أَُنلْزُِمكُُموَها { 
أنَّ املطر يف َخزاِئننِا : ، واملعىن » خَازِننيَ « متعلق ب » لَُه « مجلة مستأنفة ، و } ازِنَِني َوَمآ أَنُْتْم لَُه بَِخ{ : قوله تعاىل 

  ] .لستم مبانعني : وقال سفيان . [ ، وال يف خَزاِئنكُْم 
ستدالل باإلحياء اآلية ، هاذ النَّوع السادس من دالئل التوحيد ، وهو اال} وَإنَّا لََنْحُن ُنحْيِي َوُنِميُت { : قوله تعاىل 

  .، واإلماتِة على وجوِد اإللِه القادر املختار 
« وجيحوز أن يكون تأكيداً ل » إنا « خربه ، واجلملة خرب » ُنحْيِي « جيوز أن يكون مبتدأ ، و » لََنْحُن « : قوله 
  ] . ٩ :احلجر [ ، وال جيوز أ ، يكون فصالً؛ أل ، ه مل يقع بني امسني ، وقد تقدم نظريه » إنَّا 

  :ال يكون فصالً لوجهني : وقال أبو البقاء 
  .أن بعده فعالً : أحدمها 
  .أنَّ معه الالم : والثاين 

غلطٌ؛ فشإن الم التوكيد ال مينع دخوهلا على الفصل ، نصَّ النحاة : الوجه الثاين « : قال شهاُب الدِّين رمحه اهللا 
، جوَّزوا فيه الفصل مع إقرانه بالالم ] ٍ  ٦٢: آل عمران [ } ق إِنَّ هذا لَُهَو القصص احل{ على ذلك ، ومنه قوله 

 «.  
  فصل

وصف النبات : من العلماِء من محل األحياء على القدرِ املشترِك بني إحياِء النبات واحليوان ، ومنهم من قال 
يفيد احلصر ، أي } ي َوُنِميتُ وَإنَّا لََنْحُن ُنحْيِ{ : باإلحياء جماز؛ فوجب ختصيصه بإحياء احليوان ، وقوله جل ذكره 

إذا مات مجيع اخلالئق ، فحينئٍذ يزول امللك كلِّ أحدٍ » وَنْحُن الوَارثُونَ « ال قدرة على اإلحياء واإلماتة إال لنا ، : 
  .، ويكون اهللا سبحانه هو الباقي املالك لكلِّ اململوكات ، وحده ال شريك له ، فكان شبيهاً باإلرِث 



: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما املستقدمني } َولَقَْد َعِلْمَنا املستقدمني مِنكُْم َولَقَْد َعِلْمَنا املستأخرين { : قوله تعاىل 
  .األحياُء : األموات ، واملستأخرين 

  .األولني ، واآلخرين : وقال الشعيبُّ رضي اهللا عنه 
  . خيلق من مل: من خلق اهللا ، واملستأخرون : املستقدمون : وقال عكرمة 

  .أمة حممٍد صلى اهللا عليه وسلم : القرون األوىل ، واملستأخرين : املستقدمني : وقيل 
  .يف صفِّ القتال : يف الطَّاعة واخلري ، واملستأخرين : املستقدمني : وقال احلسن 

  .أراد من سلم ، ومن مل يسلم : وقال ابن عيينه 
  .وقت ، املؤخِّرين إىل آخره أ راد املصلِّني يف أول ال: وقال األوزاعيُّ 

كانت امرأةٌ حسناء تصلِّي خلق النيب صلى اهللا عليه وسلم فكان قوٌم يتقدمون : روى أبو اجلوزاء ، عن ابن عباس 
  .إىل الصف األول؛ لئال يروهنا ، وآخرون يتأخَّرون ، لريوهنا 

، من النساء من يف قلبها ريبة ، فتقدم إىل أول  أنَّ النساء كنَّ خيرجن إىل اجلماعة ، فيقفن خلف الرجال: ويف رواية 
َخْيُر ُصفوِف الرِّجالِ أوَّلُها « : صفِّ النساء؛ لتقرب من الرجال؛ فنزلت اآلية ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .» وَشرُّها أخُرَها ، وَخْيُر ُصفوِف النِّساِء آخرَُها وشَّرَُّها أوَّلَُها 
النس عليه؛ فأنزل اهللا تبارك ] فازدحم [ هللا عليه وسلم رغَّب يف الصف األول يف الصالة وروري أنَّ النيب صلى ا

  .وتعاىل هذه اآلية 
  .إنَّا جنزيهم على قدر نيَّاهتم : واملعىن 
  فصل

اآلية تدلُّ على فضل أول الوقت يف الصالة ، وعلى فضل الصف األوَّل ، كما تدل على فضل « : قال القرطيب 
فإنَّ القيام يف وجه العدوِّ ، وبيع العبد ’ يف الصَّالة ، كذلك تدلُّ على فضل الصفِّ األول يف القتال الصف األول

  .» نفسه من اهللا تعاىل ال يوازيه عملٌ ، وال خالف يف ذلك 
، يف واعلم أنَّ ظاهر اآلية يدل على أنه ال خيفى على اهللا شيء من أحواهلم؛ فيدخل فيه علمه بتقّدمهم ، وتأخرهم 

  .احلدوِث ، الوجود يف الطاعات وغريها؛ فال ينبغي أن ختص حبالٍة دون حالٍة 
على ما علم منهم ، وذلك تنبيه على أنَّ احلشر ، والنشر ، البعث ، } َوإِنَّ َربََّك ُهَو َيْحُشُرُهمْ { : مث قال تعاىل 

كمة تقتضي وجوب احلشر ، والنشر ، وعلى ما تقرر يف أنَّ احل: أي } إِنَُّه َحِكيٌم َعِليمٌ { والقيامة ، أمٌر واجٌب 
  .أول سورة يونس عليه السالم 

َوإِذْ قَالَ ) ٢٧(َوالَْجانَّ َخلَقَْناُه ِمْن قَْبلُ ِمْن َنارِ السَُّمومِ ) ٢٦(َولَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمْن صَلَْصالٍ ِمْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن 
فَإِذَا سَوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَهُ ) ٢٨(َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن صَلَْصالٍ ِمْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن  رَبَُّك ِللَْملَاِئكَِة إِنِّي

ا إِْبلِيُس قَالَ َي) ٣١(إِلَّا إِْبلِيَس أََبى أَنْ َيكُونَ َمَع السَّاجِِديَن ) ٣٠(فََسَجدَ الَْملَاِئكَةُ كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ ) ٢٩(َساجِِديَن 
قَالَ ) ٣٣(قَالَ لَْم أَكُْن ِلأَْسُجدَ ِلَبَشرٍ َخلَقَْتُه ِمْن َصلْصَالٍ ِمْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن ) ٣٢(َما لََك أَلَّا َتكُونَ َمَع السَّاجِِديَن 

قَالَ ) ٣٦(الَ َربِّ فَأَْنِظرْنِي إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ قَ) ٣٥(َوإِنَّ َعلَْيَك اللَّْعَنةَ إِلَى َيْومِ الدِّينِ ) ٣٤(فَاْخُرْج ِمنَْها فَإِنَّكَ َرجِيٌم 
قَالَ َربِّ بَِما أَغَْوْيتَنِي لَأَُزيَِّننَّ لَُهْم ِفي الْأَْرضِ َولَأُغْوَِينَُّهْم ) ٣٨(إِلَى َيْومِ الَْوقِْت الَْمْعلُومِ ) ٣٧(فَإِنََّك ِمَن الُْمْنظَرِيَن 

إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيهِْم ) ٤١(قَالَ َهذَا صَِراطٌ َعلَيَّ ُمْسَتقِيٌم ) ٤٠(َك مِْنُهُم الُْمْخلَِصَني إِلَّا ِعَباَد) ٣٩(أَْجَمِعَني 



بٍ ِمنُْهْم ُجْزءٌ لََها َسْبَعةُ أَْبوَابٍ ِلكُلِّ َبا) ٤٣(َوإِنَّ َجهَنََّم لََمْوِعُدُهمْ أَْجَمِعَني ) ٤٢(ُسلْطَانٌ إِلَّا َمنِ اتََّبَعَك ِمَن الَْغاوِيَن 
  ) ٤٤(َمقُْسوٌم 

اآلية هذا هو النوع السابع من دالئل التوحيد؛ ألنه ثبت بالدالئل } َولَقَْد َخلَقَْنا اإلنسان ِمن َصلْصَالٍ { : قوله تعاىل 
و أولُ القاطعه أنه ميتنع القول بوجود حوادث ال أوَّل هلا ، وإذا ثبت هذا وجب انتهاء احلوادث إىل حادث أوَّل ، ه

احلوادث ، وإذا كان كذلك ، وجب انتهاء الناس إىل إنساٍن هو أول الناس ، وذلك اإلنسان األول ، غري خمولقٍ 
  .من األوبني؛ فيكون خملوقاً ال حمالة بقدرة اهللا تعاىل 

راد آدُم صلوات اهللا إشارة إىل ذلك اإلنسان األول ، وأمجع املفسرون على أن امل} َولَقَدْ َخلَقَْنا اإلنسان { : فقوله 
  .وسالمه عليه 

قد انقضى قبل آدم صلوات اهللا عليه الذي هو أبونا : ونقل يف كتب الشِّيعة ، عن حممد بن علي الباقر ، أنَّه قال 
  .ألف ألف آدم ، أو أكثر 
تهاء إىل إنساٍن أول وها ال يقدحُ يف حدوث العامل ، بل األمر كيف كان ال بدَّ من االن« : قال ابُن اخلطيب رمحه اهللا 

  .» ، هو أول الناس ، فأما أن ذلك اإلنسان األول هو أبونا آدم ، فال طريق له إالََّ من جهة السمع 
: ، وقال تعاىل ]  ٥٩: آل عمران [ } إِنَّ مَثَلَ عيسى ِعنَد اهللا كََمثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمن ُترَابٍ { : واعلم أنه تعاىل قال 

} َولَقَْد َخلَقَْنا اإلنسان ِمن َصلَْصالٍ مِّْن َحَمإٍ مَّْسنُوٍن { : ، وقال هاهنا ]  ٧١: ص [ } شَراً مِّن ِطنيٍ إِنِّي خَاِلٌق َب{ 
، فطريُق اجلمع أنه جعل التُّراَب طيناً ، مث تركه حتَّى صار محأ مسنوناً ، مث خلقه منه ، وتركه حىت جّف ، ويبس 

  .وصار له صلصلة 
ادر على خقله من أي جنس أراد ، بل هو قادٌر على خلقه ابتداء ، وإمنا خلقه على هذا الوجه؛ إما واعلم أنه تعاىل ق

  .حملض املشيئة ، أو ملا فيه من داللة املالئكة؛ ألنَّ خلق اإلنسان من هذه األمور أعجب من خلقِ الشَّيِء من جنسه 
  .النسيان؛ ألنه عهد إليه فنِسي  إما لظهوره وإدراك البصر إياه ، وإمَّا من: ومسِّي إنساناً 

بعث اهللا تعاىل جِبْريلَ عليه السال إىل األرض؛ ليأتيه بطنيٍ منها ، فقالت األرض : عن ابن مسعوٍد رضي اهللا عنه قال 
أهنا عاذتْ بك ، فأعذهتا ، فبعث ميكايئيل : أعوذ باهللا منك أن تنقص منِّي؛ فرجع ومل يأخذ ، فقال يا ربِّ : 

: عليه فعاذت منه ، فأعاذها؛ فرجع ، فقال كما قال جربيل ، فبعث ملك املوِت ، فعاذت منه ، فقال  صلوات اهللا
وأنا أعوذُ باهللا أن أرجع ومل أنفذ أمره ، فأخذ من وجه األرض ، وخلطه ، مل يأخذ من مكان واحٍد ، وأخذ من تربةٍ 

  .محراء ، وبيضاء ، وسوجحاء ، فلذلك خرج بنو آدم خمتلفني 
أما َرِحْمتَ األرض حني تضرعت « : مِّي آدم؛ ألنه خلق من أدمي اإلرض ، وصعد به ، فقال اهللا تبارك وتعاىل وُس

أنت تقبض أرواح ولده قبل التراب حىت عاد « : رأيُت أمرك وأوجب من قوهلا ، فقال جل ذكره : ؟ فقال » إليك 
  . ، وصار محأ مسنوناً ، وهو املنُنت طيناً الزباً ، وهو يلتُص بعضه ببعضٍ ، مث ترك ، حىت أننت

 إِنِّي َخاِلٌق َبَشراً مِّن َصلَْصالٍ مِّْن َحَمإٍ مَّْسُنوٍن فَإِذَا َسوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَقَُعواْ لَُه{ : مث قال للمالئكة 
أتتكبَّر على ما علمت بيدي ، ومل أتكرب أنا :  ، فخلقه اهللا بيده؛ لئال يتكبَّر إبليس عليه ، لقوله اهللا تعاىل} َساجِِديَن 

  .عليه؟ 
فخلقه فكان جسداً من طنيٍ أربعني عاماً ، فلما رأتُه املالئكة ، فزعوا منه ، وكان أشدَّهم منه فزعاً إبليُس فكان ميرُّ 

[ } َصالٍ كالفخار ِمن َصلْ{ : به ، فيضربه؛ فيصوتُ اجلسُد كما يصوُت الفخَّار ، وتكون له صلصلةٌ؛ فذلك قوله 



ال ترهبوا منه؛ : ويدخل يف فيه ، وخيرج من دبره ، ويقول للمالئكة ! ألمر ما خلقت: ، ويقول ]  ١٤: الرمحن 
فإنه أجوف ، ولئن ُسلِّطت عليه ، ألهلكنَّه ، فلمَّا نفخ فيه الروح ، ووصل إىل رأسه ، عطس ، فقالت املالئكة عليه 

رمحك ربُّك ، فلما دخل الروح يف عينيه ، نظر إىل مثار : احلمد هللا ، فقال اهللا له : قال احلمد هللا ، ف: قُل : السالم 
اجلنة ، فلما دخلت الروُح جوفه ، اشتهى الطعام؛ فوثب قبل أن تبلغ الورح رجليه؛ عجالن إىل مثار اجلنَّة ، فذلك 

  ] . ٣٧: األنبياء [ } ُخِلَق اإلنسان ِمْن َعَجلٍ { : قوله تعاىل 
قال أبو عبيده هو الطني : البتداء الغاية ، أو للتبعيضن ، والصلصالُ : » ِمْن « ، } ِمن َصلْصَالٍ { : وله تعاىل ق

  ]الكامل : [ الصَّوُت؛ وأنشدوا : والصلصلةُ : تصويت ، قال : املختلط بالرمل ، مث جيفُّ؛ فسمع له صلصلةٌ ، أي 
  وسََرْت فََتْرِمي أْحَياؤَها بَِصالِصلِ... دْر َشرَِبْت أَساوِيُّ القُطاِة ِمَن الكَ ٣٢٧٥

  .صوَت أْجنَحةِ أفراِخَها ، حني تطُري ، أو أصواَت أفراخها : أراد 
  .» الطُِّني اليابس الذي ُيصلِصلُ من غري طبخٍ ، فإذا طبخ ، فهو فخار « : وقال الزخمشريُّ 
  .» قعقعة يف الثوب هو صوُت اللِّجامِ ، وما أشبهه؛ كال« : وقال أبو اهليثم 

إذا توهَّمت يف صوته مدا ، فهو صليلٌ ، وإن تومهت فيه خفاًء ، فهو صلصلةٌ ، : قالوا : وقال الزخمشري أيضاً 
  .، إذا أننت أنتهى » َصلَّ « هو من تضعيف : وقيل 

أيضاً مصدراً ، وجيوز كسره »  فَْعالل« هنا ، مبعىن ُمصَلِْصل؛ كَزلْزالٍ ، مبعىن مَُزلْزِل ، ويكون » َصلْصَالٍ « و 
  .ما تكررت فاؤه ، وعينه خالٌف : أيضاً ، ويف هذا النَّوع ، أي 

وهو غلطٌ؛ ألنَّ أقلَّ األصول . فَْعفَع؛ كُرِّرِت الفاء والعني ، وال الم للكلمة؛ قاله الفراء ، وغريه : وزنه : فقيل 
  .فاٌء ، وعٌني ، والٌم : ثالثة 

  .؛ وهو قول الفرَّاء : فَْعفَل  «أنَّ وزنه : والثاين 
فلما اجتمع ثالثة أميالٍ ، أبدل الثاين من جمنس فاء الكلمة ، « َصلَّل » بتشديد العني ، وأسله « فَعَّل » أنه : الثالث 

« كَْبكََب » و « لَْملََم » وهومذهب كويفٌّ ، خصَّ بعضهم هذا خلالف مبا إذا مل خيتل املعىن ، بسقوِط الثالث ، حنو 
فال خالفَ يف : ، قال » َسْمَسمَ : ، فول مل يصحَّ املعىن بسقوطه؛ حنو « كَبَّ » ، و « لَمَّ » : فإنَّك تقول فيهما 

  .أصالة اجلميع 

  :فيه وجهان } مِّْن َحَمإٍ مَّْسُنوٍن { : قوله تعاىل 
  .؛ فيتعلق مبحذوف » َصلْصَالِ « أحدمها أنه يف حملِّ جر صفة ل 

  .الطُِّني األسوُد املنُنت : واحلََمأ . بإعادة اجلارِّ » َصلْصالٍ « ه بدل من  أ ،: والثاين 
: بتحريك العني مجعله اسم جنسٍ؛ وقد غلط يف ذلك؛ فإن أهل اللغة قالوا » َحمَأة « واحده : قال الليث رمحه اهللا 

: عبيدة ، ومجاعة؛ وأنشدوا أليب األسوِد ، وال يعرف التحريك؛ نصَّ عليه أبو ] باإلسكان [ » َحْمأة « ال يقال إالَّ 
  ]الوافر [ 

  َتجِيُء بَِحمْأٍة وقَِليلِ َماِء... َتجِيُء ِمبلِْئَها طُْوراً وطَْوراً  ٣٢٧٦
  .؛ الختالف الوزنني » احلَْمأ « واحدة » احلََمأة « فال يكون 
: طُبتِه جعل َمْصبُوباً ، كغريه من املائعات ، فكأن املعىن َسَننُت الشَّراَب ، كأنَّه لُِر: املَْصُبوب؛ من قوهلم : واملَْسُنون 

  .أفرغ صورة إنساٍن ، كما تفرغ اجلواهر املذابة 
؛ كأنه أفرغ احلَمأ ، فصوَّر منه » صَلْصالٍ « أن يكون صفة ل : مبعىن مصور » َمْسُنوٍن « وحقُّ : قال الزخمشريُّ 



صالٍ مصوَّرٍ ، ولكن يلزم تقدمي الوصف املؤول على الصَّريح؛ إذا من صل: يعين أنه يصُري التقدير . متثال شخصٍ 
  .، أمَّا إذا جعلناه بدالً منه؛ فال » َصلْصَالٍ « صفة ل » ِمْن َحَمأ « : جعلنا 
  ]البسيط : [ مصوٌَّر من سنَّة الوجه ، وهي صورته؛ قال الشاعر : مسنونٌ : وقيل 
  .. فٍَة ُترِيكَ ُسنَّة وْجٍه غَْيَر ُمقْرِ ٣٢٧٧

املَْحكُوُك ، مأخوذٌ من سننت احلجر ، إذا حككته به ، فالذي يسيل بينهما َسَنٌن وال : واملَْسُنونُ : وقال الزخمشريُّ 
  .يكون إالَّ ُمْنِتناً 

  .ومنه يسمَّى املَسن مَسنا؛ ألنَّ احلديد حيكُّ عليه 
هو من : ، وكأن هذا القائد أخذه من الواقع ، وقيل  املنسوب إليه ، واملعىن ينسب إليه ذريته: املسنونُ : وقيل 

  .أسنَّ املاء إذا تغيَّر ، وهذا غلط؛ الختالفِ املادتني 
  .ُروَِي أنَّ اهللا تعاىل مخَّر طينة آدم ، وتركه حىت صار متغيِّراً أسود ، مث خلق منه آدم صلوات اهللا وسالمه عليه 

  .الشتغال ، ورجَّح نصبه؛ لعطف مجلة على مجلة فعليٍة منصوب على ا} واجلآن َخلَقَْناُه { : قوله 
  .هو اسٌم جلنسِ اجلن : أُبو اجلّن ، هو إبليس؛ كآدم أيب اإلنسِ ، وقيل : واجلَّانُّ 

  .باهلمز ، وقد تقّدم الكالم يف ذلك يف أواخر الفاحتة » واجلَأن « : وقرأ احلسن 
  فصل

  .اجلن؛ كما أن آدم أبو البشر ، وهو قول األكثرين اجلانِ أبو : قال ابن عباسٍ رضي اهللا عنهما 
  .هو إبليس ، خلق قبل آدم : وروي أيضاً عن ابن عباسٍ ، واحلسن ، ومقاتل ، وقتادة رضي اهللا عنهم 

مسلمون ، وكافرون ، وحييون وميوتون ، وأما : وإبليس أبو الشياطني ، ويف اجلنِّ : اجلانُّ أبو اجلن : وقيل 
  .يس سفهم مسلمون ، وميوتون إذا مات إبليس الشيَّاطني؛ فل
: أنَّ من اجلن من يولد له ، ويأكلُونَ ، ويشربون مبنزلة اآلدميِّني ، ومن اجلن من هم مبنزلِة الرِّيح : وذكر وهٌب 

  .التوالدون ، وال يأكلون ، وال يشربون 

م مؤمٌن فإنه ال يسمَّى بالشيطان ، ومن واألصحُّ أن الشياطني قسٌم من اجلن ، فمن كان منه« : قال ابن اخلطيب 
ومسُّوا جنا؛ الستتارهم عن األعني ، ومنه يسمَّى اجلنُني؛ الستتاره عن اإلعني ، . كان منهم كافٌر ، مسِّي هبذا االسم 

  .» ما تَِقي صاحبها ، وتستره ، ومنه مسِّيت اجلنة؛ ال ستتارها باألشجار : يف بطن أمِّه ، واجلنَّةُ 
؛ ألنَّ األوىل البتداِء الغاية ، والثانية للتعبيض ، « َخلَقَْناُه : متعلقان ب » ِمن َنارٍ « ، و } ِمن قَْبِلَك { : عاىل قوله ت

  .البتداِء الغاية يف الزمان ، وتأويل البصريني له ، ولنظائره بعيد « ِمْن » وفيه دليلٌ على أنَّ 
  فصل

ما يقتل من إفراطِ : ز والسَّموُم « بل خلق آدم صلوات اهللا وسالمه عليه يريد ق» : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .احلّر من مشس ، أو ريح ، أو نار؛ ألهنا تدخل املسامَّ فَتقْتلُ 

ُسمِّيت ُمسوماً؛ ألهنا بلطفها تدخل يف مسامِّ البدن ، وهي اخلروُق اخلفيَّة اليت تكون يف جلد اإلنسان ، يربز : قيل 
  .ار بطنه منها عرقه وخب

  .ناٌر ال خانلها : وعن ابن عباس . السَّموُم ما كان ليالً ، واحلروُر ما كان هناراً : وقيل 
والصَّواِعُق تكون منها ، وهي نار بني السماء وبني احلجاب ، فإذا أحدث اهللا أمراً ، خرقت : قال أبو صاحل 

  .ق ذلك احلجاب احلجاب فهوت إىل ما أمرت به ، فاهلَدَّةُ اليت تسمعون؛ خر



  .ناُر جهنَّم : وقيل . هلب النَّار : نار السموم : وقيل 
كان إبليس من جنسِ من املالئكة ، يقال هلم اجلن ، خلقوا من : وروى الضحاك ، عن ابن عباسٍ رضي اهللا عنهما 

  .نارِ السَّمومِ ، وخلقت اجلنُّ الذين ذكروا من مارج من نارِ ، واملالئكة خلقوا من نورٍ 
  .من إضافِة املوصوف لصفته } ِمن نَّارِ السموم { : وقيل 
اآلية ، ملا استدلَّ حبدوِث اإلنسان؛ على وجود } َوإِذْ قَالَ َربُّكَ ِللَْمآلِئكَِة إِنِّي َخاِلٌق َبَشراً مِّن َصلَْصالٍ { : قوله 

جسماً : سجود له ، واملراد بكونه بشراً ، أي اإلله القادر املختار؛ ذلك بعده واقعته ، وهو أنه تعاىل أمر املالئكة بال
ظاهر اِجللِد ِمْن كُلِّ حيواٍن ، وتقدَّم : يباشر ويالقى ، واملالئكة ، واجلن ال يبشارون؛ للطف أجسامهم ، والبشرة 

  .ذكر الصلصالِ ، واحلَمأ املَْسُنوِن 
  .بشرية شكلته بالصورة اإلنسانية ، واخللقة ال: أي } فَإِذَا سَوَّْيُتُه { 

  .باعتدالِ الطَّبائعِ ، وتناسب األمشاجِ ، نَفْخُت فيه من روحي؛ فصار بشراً حيا : سوَّيُت أجزاء بدنه : وقيل 
هي الرِّيح؛ ألنَّ النَّفخ أخذ الريح يف جتاويف جسم : الرُّوُح : جسٌم لطيٌف ، حييا به اإلنسان ، وقيل : والرُّوُح 

يشعر بأنَّ الروح هي الريح ، وإال ملا صحَّ وصفها بالنَّفخ ، وسيأيت } ِفيِه ِمن رُّوِحي  َونَفَْخُت{ : آخر؛ فظاهر قوله 
، وأضاف روح آدم صلوات ]  ٨٥: اإلسراء [ } قُلِ الروح ِمْن أَْمرِ رَبِّي { : بقيةُ الكالم على الروح عند قوله 

  .اهللا وسالمه عليه إىل نفسه تشريفاً وتكرمياً 
  .« سَاجِديَن » ، جيوز أن تتعلق الالم بالفعل قبلها ، وأن تتعلق ب } قَُعواْ لَهُ فَ{ : قوله تعاىل 

  فصل
يدل على وجوب السجود على املالئكة؛ } فَإِذَا َسوَّْيُتُه َوَنفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَقَُعواْ لَُه َساجِِديَن { : ظاهر قوله 

  .ي ألنه مذكمور بفاء التَّعقيب؛ وذلك ميُن التَّراخ
  .تأكيد ثاٍن ، وال يفيد االجتماع يف الوقت؛ خالفاً لبعضهم » أْجَمُعونَ « قوله 

: لو قال : وسئل املربد عن هذه اآلية فقال . » توكيٌد بعد توكيٍد « } كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ { : قوله : وقال سيبويه 
م زال هذا االحتمال ، فظهر أهنم بأسرهم سجدوا كُلُّه: احتمل أن يكون سجد بعضهم فلما قال « فَسَجَد املالِئكَةُ 

: فلما قال . هل سجدوا دفعة واحدة؟ أو سجد كل واحدٍ يف وقت؟ : ، مث بعد هذا بقي احتمال وهو أنَّهم 
وقول اخلليل ، » : وملا حكى الزجاج هل القول ، عن املربد ، قاتل . أْجَمُعون ظهر أن الكلَّ سجدوا دفعةً واحدةً 

  .« معرفةٌ؛ فال يكون حاالً » أْجَمِعَني « وُد؛ ألن وسيبويه أج
يعىن أنَّه يفيد إفادة احلال مع أنه توكيٌد؛ وفيه نظر؛ إذ ال منافاة بينهما . « لكان حاالً ال توكيداً » : قال أبو البقاء 

، ]  ٣٨: البقرة [ هذا  مع إفادته ، وقد تقدم حتريُر« جاؤوين َجِميعاً » : بالنسبة إىل املعىن ، أال ترى أنه جيوز 
  .وحكاية ثعلب مع ابن قادم 

  .تقدَّم الكالم على هذا االستثناء يف البقرة } إِالَّ إِْبلِيَس أىب أَن َيكُونَ َمَع الساجدين { : قوله 
:  االستثناء من اجلنس غري اجلنس صحيح عند الشافعي رضي اهللا عنه ، حتَّى ولو قال له» : قال القرطيبُّ رمحه اهللا 

عليَّ دينارٌ إال ثوباً ، أو َعشْرة أثْوابٍ ، إالَّ قفيز ِحنظٍَة ، وما جانس ذلك يكون مقُبوالً ، ويسقط عنه من املبلغ قيمة 
  .« املكِيالت ، واملَوزوَنات ، واملُقدَّرات : الثوبِ ، واِحلْنطِة ويستوي يف ذلك 

يل من املوزون ، واملوزون من املكيل جائٌز؛ حىت لو ساتثىن استثناء املك: وقال مالٌك ، وأبو حنيفة رضي اهلل عنهما 
الدَّراهم من احلنطِة ، واحلنطة من الدراهم ، قُبِلَ ، أمَّا إذا استثىن املقوَّماِت من املكيالِت ، أو املوزوناِت ، 



ة أثواب إالَّ ديناراً ، فيلزم له عشرة دنانري إالَّ ثوباً ، أو عشر: واملكيالِت من املقوماِت؛ فال يصحُّ ؛ مثمل أن يقول 
  .املقرُّ مجيع املبلغ 

  .أيب ذلك ، واستكرب عنه : هالَّ سجد؟ فقيل : أنَّ قائالً قال : ، استئناٌف؛ وتقديره } أىب أَن َيكُونَ { : قوله تعاىل 
ُجَد لَِبَشرٍ َخلَقَْتُه ِمن َصلْصَالٍ مِّْن َحَمإٍ قَالَ ياإبليس َما لََك أَالَّ َتكُونَ َمَع الساجدين قَالَ لَْم أَكُن َألْس{ : قوله تعاىل 

إنه تعاىل أوصل هذا اخلطاب إىل إبليس ، على لسان بعض رسله؛ وهذا ضعيف؛ : قال بعض املتكلمني } مَّْسُنوٍن 
حلضورِ ، ال خطاب خطاب ا« َخلَقْتُه » : ، فقوله } لَْم أَكُن َألْسُجَد لَِبَشرٍ َخلَقَْتُه { : ألنَّ إبليس قال يف اجلواب 

  .الغيبة؛ فظاهره يقتضي أنَّ اهللا تعاىل تكلم مع إبليس بعغري واسطة 
كيف يعقل هذا؛ مع أنَّ مكاملة اهللا تعاىل من غري واسطٍة من أعظم الناصب ، وأعلى املراتب ، فكيف : فإن قيل 

  .يعقل حصوله لرأسِ الكفرِِة؟ 

عالياً ، إذا كان على سبيل اإلكرامِ واإلعظام ، فأما إذا كان على سبيل  أنَّ مكاملة اهللا إمنا تكون منصباً: فاجلواب 
  .اإلهانة ، واإلذالل ، فال 

  .ال يصحُّ منَّي أن أسجد لبشر : لتأكيد النَّفي ، معناه } لَمْ أَكُن َألْسُجدَ { : وقوله 
البشر : لطيفاً ، فكأنه يقول أن كون بشراً يشعر بكمونه جسماً كثيفاً ، وهو كان روحانيا : وحاصل كالمه 

جسماين كثيف ، وأنا روحاين لطيف ، واجلسماين الكثيف أدون حاالً من الروحاين اللطيف ، فيكف يكون لألدىن 
  .سجود لألعلى؟ 

هو : » إْبليَس « فآدم خملوٌق من صلصالٍ ، تولَّد من محأ مسنون ، وهذا األصل يف غاية الدناءة ، وأصل : وأيضاً 
والنار هي أشرف العناصر فكان أصل إبليس أشرف من أصل آدم؛ فوجب أن يكون إبليس أشرف من آدم النار ، 

  .إبليس ] شبهة [ ، واألشرف يقبح أن يؤمر بالسجود لألدىن؛ فهذا جمموع 
سبيل التنبيه ، وهذا ليس جواباً عن الشُّبهة على سبيل التصريح ، بل جواب على } قَالَ فاخرج ِمْنَها فَإِنََّك َرجِيمٌ { 
.  

أن الذي قاله اهللا تعاىل نصٌّ ، والذي قاله إبليس قياس ، ومن عارض النصَّ بالقياس ، كان رجيماً ملعوناً : وتقديره 
  .، ومتام الكالم يف هذا املعىن مذكور يف سورة األعراف 

  .ن زمرة املالئكِة م: من السمواِت ، وقيل : من جنَّة عدٍن ، وقيل : قيل : » ِمْنَها « : والضمري يف 
  .يريد يوم اجلزاء حيث جيازى العباُد بأعماهلم : قال ابن عباسٍ رضي اهللا عنه } َوإِنَّ َعلَْيَك اللعنة إىل َيْومِ الدين { 
  .، وجيوز أن يتعلق بنفس اللعنة » َعلْيَك « : جيوز أن يتعلق باالستقرار يف } إىل َيْومِ { و 

انتهاء الغايِة؛ فهذا يشعر بأنَّ اللعن ال حيصل إالَّ يوم الدِّين ، وعند القيامة يزول اللَّعن تفيد » إىل « كلمة : فإن قيل 
.  

  :فاجلواب من وجوه 
َما َداَمِت السماوات { : أن املراد التأبيد ، وذكر القيامة أبعد غاية تذكرها الناس يف كالمهم؛ كقوهلم : األول 

  .يف التَّأيد ]  ١٠٨: هود [ } واألرض 
أنك مذموم مدعو عليك باللعنة يف السموات واألرض إىل يوم الدين ، من غري أن يعذب ، فإذا جاء ذلك : والثاين 

  .اللعن معه ، فيصري اللَّعن حنيئٍذ كالزائلِ؛ بسبب أنَّ شّدضة العذاب تذهل عنه ] ينسى [ اليوم ، عذِّب عذاباً 
إذا جعلتين رجيماً إىل يوم القيامة؛ : وهذا متعلق مبا تقدم ، والتدقري } ْبَعثُونَ قَالَ َربِّ فَأَنِظرْنِي إىل َيْومِ ُي{ : قوله 



، يوم البعِث ، والنُّشورِ ، وهو يوم القيامة؛ فقال } إىل َيْومِ ُيبَْعثُونَ { : فأنظريين ، أراد أالَّ ميوت ، واملراد من قوله 
وقت النفخةِ األوىل حني ميوت اخلالئق؛ ألن من : قيل } لوقت املعلوم قَالَ فَإِنََّك ِمَن املنظرين إىل َيْومِ ا{ : تعاىل 

  .املعلوم أن متوت اخلالئق فيه 
  ] . ٣٤: لقمان [ } إِنَّ اهللا ِعنَدُه ِعلُْم الساعة { : مسِّي معلوماً؛ ألنه ال يعلمه إال اهللا تعاىل؛ لقوله عز وجل : وقيل 
  .يوم القيامة : يوم الوقت املعلوم : وقيل 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

وقت قيام القيامة ال موت ، فلزم أال ] و [ ملَّا أجابه اهللا إىل مطلوبه لزم أالَّ ميوت إىل وقت قيام القيامة ، : فإن قيل 
الذي ميوت فيه كلُّ ] الوقت [ إىل ما يكون قريباً منه ، و : } إىل َيْومِ ُيْبَعثُونَ {  حيمل قوله: ميوت بالكلية فاجلواب 

  .املكلفني قريٌب من يوم البعث 
  .ال يعلمه إال اهللا } َيْومِ الوقت املعلوم { : وقيل 
  .مل تكن إجابة اهللا تعاىل له يف اإلمهالِِ إكرماً له ، بل كان زيادة يف بالئه وشقائه : قيل 
أقسم : واملعىن } ُألَزيَِّننَّ لَُهْم { مصدرية ، وجواب القسم » َما « الباء للقسم ، و } قَالَ َربِّ بَِمآ أَغْوَْيَتنِي { : قوله 

إالَّ أنه يف هذا املوضع أقسم بعزة ]  ٨٢: ص [ } فَبِعِزَِّتَك ُألغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني { : بإغوائك إياّي ، ألزينن؛ كقوله 
، أقسم بإغواء اهللا ، وهو من صفات األفعال ، } بَِمآ أَغْوَْيَتنِي { :  تعاىل وهي من صفاِت الذات ، ويف قوله اهللا

  .القسم بصفاِت الذَّات صحيٌح ، واختلفوا يف القسم بصفاِت األفعال : والفقهاء قالوا 
أقْسمَ « :  غاوياً ، ألزيننَّ؛ كقول القائل بسبب كوين: أنَّ الباء هاهنا سببية ، أي : ونقل الواحديُّ هنا عن بعضهم 

  .» فُالنٌ بِمْعِصيتِه ، لَيْدُخلنَّ النَّار ، وبِطاَعتهِ لَيْدُخلنَّ اجلَنَّة 
حبَّ الدنيا ، ومعاصيك } ُألزَيَِّننَّ لَُهْم ِفي األرض { َخيَّْبَتنِي من رمحتك ، : أْضللَْتنِي ، وقيل : } أَغَْوْيتَنِي { : ومعىن 

.  
  .لذرية آدم عليه السالم وإن مل جير هلم ذكر؛ للعلم هبم » لَُهْم « : الضمري يف و
« : إال عبادك منهم املخلصني قرأ ابن كثري ، وابن عامر ، وأبو عمرو . ألضلَّنَُّهم أمجعني : » ْإلغْوَِينَُّهْم « و 

  .بفتح الالَّم : بكسر الالم ، والباقون » املُْخلِصَني 
  .الذين أخلصهم اهللا باهلداية : أهنم أخلصوا دينهم عن الشَّوائب؛ ومن فتح الالَّم ، فمعناه : األوىل  ومعىن القراءة

  فصل
على ذكر هذا االستثناء أالَّ يصري كاذباً يف دعواه ، فلما « إبليس » واعلم أنَّ الذي محل « : قال ابن اخلطيب 

  .» ية اخلساسِة عن الكذب ، علمنا أنَّ الكذب يف غا« إبليس » احترز 
  فصل

  .» وهو األَّ يريد صاحبه عليه عوضاً يف الدَّارين ، وال عوضاَ من املكلفني : اإلخالص يف العمل « : قال روٌمي 
سرُّ بني العبد ، وبني اهللا تعاىل ال يعلمه ملٌك فيكتبه ، وال شيطان فيفسده : اإلخالص : وقال اجلندي رضي اهللا عنه 

  .، وال هًوى فيمليه 
سَألُت جِْبريلَ عليه السالم عن اإلْخالًِ ما ُهو؟ « : وذكر القشرييُّ ، وغريه عن النيب صلى اهللا علي هوسلم أنه قال 

  .» ِسرِّي اْستوَدْعتُه قلَب َمْن أْحبَْبتُه ِمْن ِعَبادي : َسألُت ربَّ العِزَِّة َعنِ اإلْخالصِ ما ُهو؟ فقال : فقالَ 
  .إشارة إىل اإلخالص املفهوم من املخلصني » َهذَا « } ِصَراطٌ  قَالَ َهذَا{ : قوله تعاىل 

  .على رضواين ، وكراميت : إىل انتفاء تْزيينه ، وأغوائهه على من مرَّ عليه ، أي : وقيل 
  .، نقل عن احلسنِ » إلَى « : مبعىن » َعلى « : وقيل 



  .رج على شيٍء احلقُّ يرجع إىل اهللا تعاىل وعليه طريقة ، ال تع: وقال جماهٌد 
  .يعين عليَّ الدَّاللةُ على الصراطِ املستقيم : وقال األخفش 
طريقتك علي أن ال تفلت منِّي ، قال : هذا على الّتهديد والتوعيد؛ كما يقول الرجل ملن خياصمه : وقال الكسائي 

  ] . ١٤: الفجر [ } لباملرصاد { : تعاىل 
  .عالٍ مرتفٌع : ، أي » عليُّ « : سريين ، ويعقوب يف آخرين وقرأ الضحاك ، وقتادة ، وأبو رجاء ، وأبن 

  .أن ميال » ُمْستقِيٌم « رفيع أن ينال : وعبَّر بعضهم عنه 
َوُألغْوِيَنَُّهْم أَْجَمِعَني إِالَّ ِعبَاَدَك ِمنُْهُم { أعلم أن إبليس ملا قال } ِعَباِدي لَْيسَ لََك َعلَْيهِمْ ُسلْطَانٌ { : قوله تعاىل 

أوهم أنَّ له سلطاناً على غري املخلصني ، فبيَّن اهللا تعاىل يف هذه اآلية أنه ليس له سلطانٌ على أحد م } خلصني امل
{ : نعبيد اهللا سواء كان خملصاً أو غري خملص ، لكن من اتبع منهم إبليس باختياره؛ ونظريه قوله حكاية عن إبليس 

إِنَُّه لَْيَس لَُه ُسلْطَانٌ على الذين آَمُنواْ وعلى { : ، وقوله تعاىل ]  ٢٢: إبراهيم [ } َوَما كَانَ ِلَي َعلَْيكُْم مِّن ُسلْطَاٍن 
فعلى هذا ]  ١٠٠،  ٩٩: النحل [ } َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ إِنََّما ُسلْطَاُنُه على الذين َيَتَولَّْوَنُه والذين ُهم بِِه ُمْشرِكُونَ 

  .يكون استثناء منقطعاً 
هذه اآلية تدلُّ على بطالن قول من زعم أنَّ الشيطان ، واجلنَّ ميكنهم صرع الناس ، وإزالة عقوهلم « : يُّ قال اجلبائ

 «.  
العموم ، طائعهم ، وعاصيهم و حينئذ يلزم استثناء األكثر من » ِعبَادي « االستثناء متصلٌ؛ ألنَّ املراد ب : وقيل 
  .األقلِّ 

  .م إليه إضافة تشريٍف ، فلم يندرج فيه الغوون؛ للضمري يف موعدهم وأراد بالعباد اخللَّص؛ ألنه أضافه
  .» يعين على قلوهبم : } إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَيْهِْم ُسلْطَانٌ { : قال العلماء يف معىن قوله تعاىل « : قال القرطيب 

اهللا ، واجتباهم ، وأختارهم ،  هم الذين هداهم: أو : يلقيهم يف ذنب مث أمنعهم بعفوي « : وقال ابن عيينة 
  .» واصطفاهم 

البقرة [ } فَأََزلَُّهَما الشيطان { : قد أخرب اهللا تعاىل ، عن آدم ، وحواء صلوات اهللا وسالمه عليهما بقوله : فإن قيل 
  ] . ١٥٥: آل عمران [ } إِنََّما استزهلم الشيطان بِبَْعضِ َما كََسبُواْ { وعن جلمة من أصحاب نبيَّه ]  ٣٦: 

أنه ليس له سلطان على قلوهبم ، وال موضع إمياهنم ، وال يلقيهمخ يف ذنب يؤول إىل عدم العفو ، بل : فاجلواب 
  .يزيله بالتوبة ، ومل يكن خروج آدم عقوبة على ما تقدم بيانه يف البقرة 

لَْيَس لَكَ { : إنَّ قوله تعاىل ، مث » آل عمران « وأما أصحاب النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم فقد مضى القول عليه يف 
حيتمل أن يكون حاصالً فيمن حفظ اهللا ، وحيتمل أن يكون يف أكثر األوقات ، وقد يكون ي } َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ 

تسليطه تفريج كربه ، وإزالة عمه؛ كما فعل بباللٍ ، إذْ أتاه يهديه ، كما يهدَّى الصيبُّ حىت نام ، ونام النيب صلى 
ما كفَّارةُ ما َصنعَنا يف َتفْريِطَنا يف َصالِتَنا؟ : وسلم ، فلم يستيقظوا حىت طلعت الشمس ، وفزعوا ، وقالوا اهللا عليه 

  .؛ ففرَّج َعنُْهم » لْيَس يف النَّْومِ َتفْرِيطٌ « فقال هلُم النيبُّ صلى اهللا عليه سلم 

« ، والعامل فيه معىن اإلضافة ، قاله أبو البقاء » ُهم َمْوِعد« تأكيد فيه معىن احلال من الضمري يف : وقال ابن عطيَّة 
.  

ويف جمىء احلال من املضاف إليه ، خالٌف ، وال يعمل فيها املوعد ، إن أريد به الكان ، فإن أريد به املصدر ، جاز 
  .مكان موعدهم : أن يعمل؛ ألنه مصدٌر ، ولكن ال بدَّ من حذف مضاف ، عي 



جيوز يف هذه اجلملة أن تكون مستأنفة ، وهو الظاهر ، وجيوز أن تكمون خرباً ثانياً } ةُ أَْبوَابٍ لََها َسْبَع{ : قوله تعاىل 
وقياس ما ذكروه يف . ال تعمل يف احلال ، قال ابو البقاء « : إنَّ » ؛ ألن « َجهنَّم » ، وال جيوز أن تكون حاالً من 

» متنيَُّت وشبهت ، وترجيت أ ، تعمل فيها : يف حلال؛ ألنَّها مبعىن من أخواهتا من أعماهلا « لَْيَت ، وكأنَّ ، ولعلَّ » 
  .أيضاً؛ ألنَّها مبعىن أكدُت ، ولذلك عملت عمل الفعل ، وهي أصل الباب « إنَّ 
  فصل

سبعةٌ أبوابٍ ، : هل تدرون كيف أبوا النًَّار؟ ووضع أحدى يديه على األخرى ، أي : قال عليٌّ كرم اهللا وجهه 
  .بعض ، وأنَّ اهللا تعاىل وضع اجلنان على العرض ، ووضع النِّريان بعضها على بعض بضعها فوق 

  .أوهلا جهنَّم ، مثَّ لظى ، مث احلطمة ، مث السعري ، مث اجلحيم ، مث اهلاوية : النار سبع دركاٍت : قال ابن جريج 
لليهود : م مث خيرجون منها ، والثانية فيها أهل التوحيد ، يعذَّبون على قدر أعماهل: الطبقة األوىل : قال الضحاك 

لليهوِد ، والرابعة للصابئني ، : للنصارى ، والثالثة : للصابئني ، وروي أن الثانية : للنَّصار ، والرابعة : والثالثة 
 إِنَّ املنافقني ِفي الدرك{ : للمنافقني؛ قال تعاىل : للمشركني ، والسابعة : للمجوسِِ ، والسادسة : واخلامسة 

  ] . ١٤٥: النساء [ } األسفل ِمَن النار 
؛ ألنَّه يف األصل صفة له ، فلما قدمت ، انتصبت حاالً ، وجيوز « ُجزٌء » جيوز أن يكون حاالً من « ِمنُهْم » : قوله 

 ، والعامل يف هذه احلال ، ما عمل يف هذا« لكُلِّ بابٍ » : أن يكون حاالص من الضمري املستتر يف اجلارِّ ، وهو 
؛ ألنَّ الصفة ال تعمل فيها قبل املوصوف ، و « َمقُسوٌم » : اجلارِّ ، وال جيوز أن يكون حاالً من الضمري املستكن يف 

  .؛ ألنَّ الباب ليس من النَّاس « بابٍ » ال جيوز أن تكون صفة ل 
الزَّاي ، ووقف عليها  بتشديد الزَّاي من غري مهزٍ ، فكأنه ألقى حركة اهلمزة على« ُجزٌّ » : وقرأ أبو جعفر 

  .مث أجري الوصل جمرى الوقف « خبُء خالد » يف « َخّب » : فشدَّدها؛ كقولك 
أنه تعاىل ُيجزِّىء أبتاع إبليس أجزاَء ، : واملعىن . جعلته أجزاء : أجزاء ، وجَزَّأتُه : بعض الشيء ، واجلمع : اجلُزُِْء 

أنَّ مراتَب الكفر خمتلفةٌ : ب جهنَّم طائفة؛ والسبب يف ذلك جيعلهم أقساماً ، ويدخل يف كل باب من أبوا: أي 
  .بالغلظِة واخلفة 

َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصدُورِِهْم ِمْن ِغلٍّ إِخَْواًنا َعلَى ُسُررٍ ) ٤٦(اْدُخلُوَها بَِسلَامٍ آِمنَِني ) ٤٥(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 
  ) ٤٨(ُهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما ُهْم ِمْنَها بُِمخَْرجَِني لَا يََمسُّ) ٤٧(ُمَتقَابِِلَني 

  .اآلياِت ، ملَّا شرح أحوال أهل العقاب ، أتبعه بصفة أهل الثَّواب } إِنَّ املتقني ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن { : قوله تعاىل 
]  ٤٣: احلجر [ } َم لََمْوِعدُُهْم أَْجَمِعَني َوإِنَّ جََهنَّ{ : وروي أنَّ سلمان الفارسيِّ رضي اهللا عنه ملا مسع قوله تعاىل 

يا رسول اهللا ، : َمرَّ ثالثةُ أيَّام من اخلوِف ال يعقلُ ، فَجيء به إىل رسول اهللا صلى هللا عليه وسلم فسأله ، فقال 
حلق نبيا ، لقد قطعت قليب فوالذي بعثك با] :  ٤٣: احلجر [ } َوإِنَّ َجهَنََّم لََمْوِعدُُهْم أَْجَمِعنيَ { : نزلت هذه اآلية 
  .} إِنَّ املتقني ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن { فأنزل اهللا تعاىل 

الذين اتقوا الشِّرك باهللا تعاىل ، والكفر به ، وبه قال مجهور : باملتقني ] أراد : [ قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .الصحابة ، والتَّابعني 

التقوى مرة واحدة ، كما أن الضَّارب هو اآليت بالضرب ، والقاتل هو اآليت وهو الصحيح؛ ألنَّ املتقي هو اآليت ب
بالقتل مرة واحدة ، فكما أنه ليس من شرط صدق الوصف بكونه ضارباً ، وقاتالً ، أن يكون آتياً جبميع أنواع 



اآليت بفرِد واحدٍ  الضرب والقتل ، ليس من شرط صدق الوصف بكونه متَّقياً كونه آتياً جبميع أنواع التقوى؛ ألنَّ
من أفراد التقوى ، يكون آتياً بالتقوى؛ ألنَّ كل فرٍد من أفراد املاهية ، جيب كونه مشتمالً على تلك املاهيَّة ، وهبذا 

  .التحقيق استدلُّوا على أنَّ األمرَ ال يفيد التَّكرار 
  .ل احملكم بدخول اجلنة أمجعت األمة على أنَّ التقوى عن الكفر شرط يف حصو: وإذا ثبت هذا فنقول 

ألنه اسم مدحٍ ، فال يتناولُ إالَّ من : هم الَّذين اتَّقوا مجيع املعاصي ، قالوا : املتقني : وقال اجلبائي ، ومجهور املعتزلِة 
  .كذلك ] كان [ 

َوِمن ُدونِهَِما { : مث قال ]  ٤٦: الرمحن [ } َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنََّتانِ { : واعلم أنَّ اجلنات أربعةٌ؛ لقوله تعاىل 
  .أربعة ] اجملموع [ فيكمن ]  ٦٢: الرمحن [ } َجنََّتانِ 
منكراً ، والعنيُّ » ِعُيوٍن « بكسر عني : قرأ ابن كثريٍ ، واألخوان ، وأبو بكر ، وابن ذكوان : » وُعُيوٍن « : قوله 

  .بالضمِّ ، وهو األصل : معرف حيث وقع؛ والباقون 
  فصل
ِفيَهآ أَْنَهاٌر مِّن مَّآٍء غَْيرِ { : حيتمل أن يكون املراد هبا األهنار املذكمورة يف قوله تعاىل : الَبساِتُني ، والُعيونُ : نَّاُت اجل

، ]  ١٥: حممد [ } َعَسلٍ مَُّصفًّى  آِسنٍ َوأَْنهَاٌر مِّن لََّبنٍ لَّْم َيَتَغيَّْر طَْعُمُه وَأَْنهَاٌر مِّْن َخْمرٍ لَّذٍَّة لِّلشَّارِبَِني وَأَْنهَاٌر مِّْن
  .وحيتمل أن يكمون امراد من هذه العيون منافع مغايرة لتلك األهنار 

َدَخلَ َيدُخل ، وقد تقدم خالف القراء يف حركة : العامة على وصل اهلمزة من } ادخلوها بَِسالمٍ آِمنَِني { : قوله 
  ] . ١٧٣[ : هذا التنوين ، اللتقاِء السَّاكنني يف البقرة 

» ُعيوِن « أْدَخلَ َيْدخلُ فلما وقع بعد : أنَّه أمٌر من : وقرأ يعقوب رمحه اهللا بفتح التنوين وكسر اخلاء ، وتوجيهها 
  .أدخلوها أيَّاهم : ألقى حركة اهلمزة على التنوين؛ ألهنا مهزة قطع مثَّ حذفها ، واألمر من اهللا تعاىل ، للمالئكِة ، أي 

أنه أخذه : ماضياً مبنياً للمفعول ، إال أنَّ يعقوب ضمَّ التنوين ووجهه » أُدِخلُوها « : قوب أيضاً وقرأ احلسن ، ويع
من أدخل رباعياً ، فألقى حركة مهزة القطع على التنوين كما ألقى حركة املفتوحِة يف قراءته األوىل ، واحلسن 

  .القطع جمرى مهزة الوصل يف اإلسقاط  أن يكون أجرى مهزة: كسرُه على أصل التقاِء الساكنني ، ووجهه 

أدخلوها إياهم ، وعلى : أدخلوها ، أو يقال للمالئكة : يقال ألهل اجلنَّة : وقراءة األمر على إضمار القول ، أي 
  .ملتبسني بالسالمة أو مسلماً عليكم : أي : حالٌ » بَِسالمٍ « قراءة اإلخبار يكون مستأنفاً من غري إضمارٍ ، وقوله 

حال أخرى ، وهي بدلٌ مما قبلها ، إما بدل كلُ من كلِّ وإما بدل اشتمالِ؛ ألن األمن مشتملٌ على » آمنَِني « و 
  .أمنني من املوت ، واخلورج ، واآلفات : التحية أو بالعكسٍ ، واملعىن 

« : يقال هلم  قبل هذه اآلية بأهنم يف جنات وعيون ، وإذا كانوا فيها فكيف] حكم [ إن اهللا تعاىل : فإن قيل 
  .؟ » اْدُخلُوها 
ادخلوها بَِسالمٍ { : أنَّهم ملا ملكوا جنات كثرية ، فكلما أرادوا أن ينتقلوا من جنة إىل أخرى قيل هلم : فاجلواب 

  .} آِمنَِني 
ن ف يالقلب ، مأخوذ من الشَّحناُء ، والعداوة احلقد الكام: الِغلُّ } َوَنَزعَْنا َما ِفي ُصُدورِِهم مِّْن ِغلٍّ { : قوله تعاىل 

  .أغلَّ يف جوفه ، وتغلغل : قوهلم 
ألنَّ املضاف جزُء املضاف إليه ’ ، وجاز ذلك» ُصدُورِهْم « يف » ُهْم « جيوز أن يكون حاالً من » إخَْواناً « : قوله 

.  



على أهنا حال مقدرة ، »  اْدُخلوَها« والعامل فيها معىن اإللصاق ، وجيوز أن يكون حاالً من فاعل : وقال أبو البقاِء 
  .وال حاجة إليه بل هو حال مقارنة . قاله أبو البقاء 

  .» َجنَّاٍت « : وجيوز أن يكون حاالً من الضمري يف قوله 
متصافني على سُررٍ ، قاله أبو : ، النه مبعىن متصافني ، أي » إخواناً « ، جيوز أن يتعلق بنفس » على ُسررٍ « قوله 

  .حيث تأويل جامٍد مبشتقٍّ ، بعيد منه  البقاء؛ وفيه نظر؛
» إْخواناً « ، وجيوز أن يتعلق مبحذوف ، على أنه صفة ل » إخْواناً « على هذا حالٌ من الضمري يف » ُمَتقابِلَني « و 

متقابلني : ، أي » ُمَتقَابلَني « حالٌ من الضمري املستطنِّ يف اجلارِّ ، وجيوز أن يتعلق ب » ُمتقَابِلَني « ، وعلى هذا ف 
  .» إخَْواناً « أو صفة ل » إخْواناً « من الضمري يف » ُمَتقَابلَني « على سررٍ ، وعلى هذا ف 

  .أنه ال ميكن أن يكون نعتاً للضمري فلذلك قطَع : وجيوزم نصبه على املدحِ ، يعين 
» فَعِيل « هذه الصيغِة من مضاعف ، وحنوه مما مجع على » ُسررٍ « مجع َسريرٍ ، وهو معروٌف ، وجيوز يف : والسُّرُر 

  .سَُرٌر وُجَدٌد ، وذلك يف مجع سرير وجديد : فتح العني؛ ختفيفاً؛ وهي لغة بين كلبٍ ومتيم ، فيقولون 
  .ألنَّهم يستثقلون الضمتني املتوالتني يف حرفني من جنس واحد : قال املفضل 

  فصل
يقالب : متقابلَني . أ للسُّرورِ ، وهو مأخوذ منه؛ ألنه جملس سرورٍ جملٌس رفيٌع مهيَّ: السَّريُر : قال بعض أهل املعاين 

  .التواجه ، وهو نقيُض التَّدابر : بعضهم بعضاً ، وال ينظر أحد منهم إىل قفا صاحبه ، والتَّقابلُ 
  .» ُمتَقَابلَني « جيوز أن تكون هذه مستأنفة ، وجيوز أن تكون حاالً من الضمري يف } َيَمسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب { : قوله 

  ]الطويل : [ َنِصبض َيْنَصُب فهو َنِصٌب ونَاِصٌب ، أنصبين كذا ، قال : التََّعُب ، يقال منه : والنََّصُب 
  .. َتأوَّبَنِي َهمٌّ َمَع اللَّْيلِ مُنِصُب  ٣٢٧٨

  ]الطويل : [ ذُو نصبٍ ، كالبن وتامر؛ قال النابغة : وهمَّ ناصٌب ، أي 
  ولْلٍ أقَاسيِه َبطيٍء الكَواِكبِ... َهمِّ َيا أَمْيمة نَاصبٍ ِكلينِي ِل ٣٢٧٩

  .» ُمبْخرجني « متعلقه » ِمْنَها « و 
  .وهذه اآلية أنصُّ آيةٍ يف القرآن على اخللود 

  ) ٥٠(َوأَنَّ َعذَابِي ُهَو الَْعذَاُب الْأَِليُم ) ٤٩(َنبِّئْ ِعَباِدي أَنِّي أََنا الَْغفُوُر الرَِّحيُم 

: صورة ، وما أثبت يف قوله » َنبِّىء « أثبت اهلمزة الساكنة يف } نَبِّىْء ِعَباِدي أَنِّي أََنا الغفور الرحيم { : تعاىل قوله 
يف اخلط » َنبِّىْء « ؛ ألنَّ ما قبلها ساكٌن ، فهي حتذف كثرياً ، وتلقى حركتها على الساكن قبلها ف » ِدْفٌء « 

  .ساكن؛ فأخَّروها على قياس األصل » نَبِّْى « ة على حتقيق اهلمزة ، وليس قبل مهز
  .» أن يكون تأكيداً ، أن يكون فصالً « أَنا » جيوز يف « أَنا الَغفورُ : وقوله 
  .االبتداء ، والفصل ، وال جيوز التوكيد؛ إذ املظهر ال يؤكَّد باملضمر » ُهَو « جيوزم يف } ُهَو العذاب { : وقوله 
  فصل

أنَّ ترتيب احلكم على الوصف املناصب يشعر بغلبِة ذلك الوصف ، فهاهنا وصفهم بكوهنم ثبت يف أصول الفقه 
عباده ، مث ذكر عقب هذا الوصف احلكم بكونه غفوراً رحيماً ، وهذا يدلُّ على أنَّ كلَّ من اعترف بالعبودية ، 



  .وكان يف حقِّه غفوراً رحيماً ، ومن أنكر ذلك ، كان مستوجباً للعذاب األليم 
{ : وهذا تشريٌف عظيٌم ، ويدل عليه قوله » ِعَبادي « : أنه أضاف العباد إىل نفسه بقوله : أوهلا : ويف اآلية لطائف 

  ] . ١: اإلسراء [ } سُْبَحانَ الذي أسرى بَِعْبِدِه 
  :أنه ملا ذكر املغفرة ، والرمحة بالغ يف التَّأكيدات بألفاٍظ ثالثة : وثانيها 

  .» ي أنِّ« : قوله : أوهلا 
  .» أَنا « : وثانيها 
إين إنا ولَمْ َيصفْ : ، وملا ذكر العذاب ، مل يقول » الَغفُور الرَّحيُم « : إدخال األلف والالم على قوله : وثالثها 

  .} َعذَابِي ُهَو العذاب األليم { : نفسُه بِذلَك ، بل قال عزَّ وجلَّ 
مه عليه أن يبلغ إليهم هذا املعىن ، فكأنه أشهد رسوله على نفسه أنه تعاىل أمر رسوله صلوات اهللا وسال: وثالثها 

  .بالتزام املغفرة ، والرمحة 
كلّ من اعترف بعبوديَّيت ، وهنذا يشمل املؤمن ، : كان معناه } َنبِّىْء ِعَباِدي { : أنه تعاىل ملَّا قال : ورابعها 

  . والعاصي ، وكذلك يدل على تغليب جانب الرمحة من اهللا تعاىل
لَو َيْعلمُش الَعبُد قَْدرِ َعفْوِ اهللا ملَا تورَّع عن حرامٍ ، ولْو « : بلغنا أن نيبَّ اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : قال قتادة 

  .قتلها : أي » َعِلَم قدر ِعقابِِه لَبَخَع نَفَْسُه 
« أتَْضَحكُون وبْيَن أيديكُم النَّاُر : ، فقال وعن النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم أنَّه مرَّ بِنفَرٍ من أصحابه ، وهم يضحكُون 

  .« ِلَم تقنط ِعباِدي : يقول لك يا حممَّد » : فنَزل جِربيلُ صلوات اهللا وسالمه عليه بِهِذِه اآلية ، وقال 
  .ملن تاب منهم } أََنا الغفور الرحيم { : معىن : وقال بان عبَّاسِ رضي اهللا عنهما 

قَالُوا لَا تَْوَجلْ إِنَّا ُنَبشُِّرَك ) ٥٢(إِذْ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسلَاًما قَالَ إِنَّا ِمْنكُْم َوجِلُونَ ) ٥١(إِْبَراهِيَم  َوَنبِّئُْهْم َعْن َضْيِف
َناَك بِالَْحقِّ فَلَا َتكُْن ِمَن قَالُوا َبشَّْر) ٥٤(قَالَ أََبشَّْرُتمُونِي َعلَى أَنْ َمسَّنَِي الْكَِبُر فَبَِم تَُبشُِّرونَ ) ٥٣(بُِغلَامٍ َعِليمٍ 

قَالُوا إِنَّا ) ٥٧(قَالَ فََما َخطُْبكُْم أَيَُّها الُْمْرَسلُونَ ) ٥٦(قَالَ َوَمْن َيقَْنطُ ِمْن َرْحَمِة َربِِّه إِلَّا الضَّالُّونَ ) ٥٥(الْقَانِِطَني 
) ٦٠(إِلَّا امَْرأََتُه قَدَّْرَنا إِنََّها لَِمَن الَْغابِرِيَن ) ٥٩(لَُمَنجُّوُهْم أَْجَمِعَني إِلَّا آلَ لُوٍط إِنَّا ) ٥٨(أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومٍ ُمْجرِِمَني 

) ٦٣(قَالُوا َبلْ جِئَْناَك بَِما كَاُنوا ِفيِه َيْمَتُرونَ ) ٦٢(قَالَ إِنَّكُْم قَْوٌم ُمْنكَُرونَ ) ٦١(فَلَمَّا َجاَء آلَ لُوٍط الُْمْرَسلُونَ 
فَأَْسرِ بِأَهِْلَك بِِقطْعٍ ِمَن اللَّْيلِ َواتَّبِْع أَْدبَاَرُهْم وَلَا َيلَْتِفْت ِمْنكُْم أََحٌد َواْمُضوا َحْيثُ ) ٦٤(بِالَْحقِّ َوإِنَّا لََصاِدقُونَ َوأََتيَْناَك 
) ٦٧(َوَجاَء أَْهلُ الَْمِديَنِة َيْستَْبِشُرونَ ) ٦٦( َوقََضيَْنا إِلَْيِه ذَِلَك الْأَْمَر أَنَّ دَابَِر َهؤُلَاِء َمقْطُوٌع ُمصْبِِحَني) ٦٥(ُتْؤَمُرونَ 

قَالَ ) ٧٠(قَالُوا أَوَلَْم َننَْهَك َعنِ الَْعالَِمَني ) ٦٩(وَاتَّقُوا اللََّه َولَا ُتْخُزوِن ) ٦٨(قَالَ إِنَّ َهُؤلَاِء َضْيِفي فَلَا َتفَْضُحوِن 
) ٧٣(فَأََخذَتُْهُم الصَّْيَحةُ ُمْشرِِقَني ) ٧٢(َعْمُرَك إِنَُّهمْ لَِفي َسكَْرِتهِمْ َيْعَمُهونَ لَ) ٧١(َهُؤلَاِء َبنَاِتي إِنْ كُْنُتْم فَاِعِلَني 

يلٍ وَإِنََّها لَبِسَبِ) ٧٥(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِللُْمَتَوسِِّمَني ) ٧٤(فََجَعلَْنا َعاِليََها َساِفلََها َوأَْمطَْرَنا َعلَْيهِْم ِحجَاَرةً ِمْن ِسجِّيلٍ 
  ) ٧٧(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِللُْمْؤِمنَِني ) ٧٦(ُمِقيمٍ 

ملا قرَّر أمر النبوة ، أردفه بدالئل التوحيد ، مثَّ عقبه بذكر : القصَّة } َونَبِّئُْهْم َعن َضْيفِ إِبَْراهِيَم { : قوله تعاىل 
ء ، صلوات اهللا وسالمه عليهم ، ليكن أحوال القيامِة ، وصفة األشقياء ، والسعداء ، أتبعه بذكر قصص األنبيا

  .مساعها مرغِّباً للعبادة املوجبة للفوز بدرجاِت األولياِء ، وحمذراً عن املعصية املوجبِة الستحقاقِ دركاِت األشقياِء 
أُت القوم أْنب: ونبِّىء عبادي ، يقال : ، أي « ِعَباِدي : ، هذا الضمري راجعٌ إىل قوله عز وجل » وَنبِّئُْهم « : فقوله 



  .إنباًء وَنبَّأهتُم َتْنبئةً إذا أخربهتم 
إذا أتى إنساناً يطلب : ، والضَّْيُف يف األص مصدر َضافَ يضيُف ] أضياف إبراهيم [ ، أي « َعن َضْيِف » : قوله 

  .القوى ، وهو اسٌم يقع على الواحِد ، واالثنني ، واجلمع ، واملذكر ، واملؤنَّث 
  .م ضيفاً ، مع امتناعهم من األكلِ؟ كيف مسَّاه: ِفإن قيل 
  .ملن ظنَّ إبراهيم صلوات اهللا وسالمه عليه أنَّهم إنَّما دخلوا عليه لطلب الضِّيافة ، جاز تسميتهم ذلك : فاجلواب 

إنسان ، والتجأ إليه مسِّي ضيفاً ، ون مل يأكل ، وكان إبراهيم صلوات اهللا وسالمه علثيه ] دار [ من دخل : وقيل 
  .ىأبا الضيفان ، كان لقصره أربعة أبوابٍ ، لكي ال فوته أحٌد يكنَّ

  .ومسِّي الضيف ضيفاً؛ إلضافته إليك ، ونزوله عليك 
. ِحَني تضيفإل الشَّمُس للُغروبِ : ، ومنه احلديث ] أماله : [ َضافُه َمالَ إليه ، وأَضافُه » : قال القرطيب رمحه اهللا 

  .« النَّحوية وَضيفُوفَةُ السَّهم ، واإلضافةُ 
  :وجهان « إذْ » يف } إِذْ َدَخلُواْ َعلَْيِه { : قوله 

  .اذكر إذ دخلوا : أنه مفعول لفعل مقدر ، أي : أحدمها 
  :أنه ظرف على بابه ، ويف العامل فيه وجهان : والثاين 
  .خرب ضيف : أنه حمذوف ، تقديره : أحدمها 
  :وجهان  ، ويف توجيه ذلك« َضْيِف » أنه نفس : والثاين 
عدم مطابقته : أنه ملا كان يف األصل مصدراً اعترب ذلك فيه ، ويدلُّ على اعتبار مصدريته بعد الوصف به : أحدمها 

  .ملا قبله تثنية ، ومجعاً وتأنيثاً يف األغلب ، وألنه قائم مقام وصفه ، والوصف يعمل 
ضيافته ، فاملصدر باقٍ على حاله ، فلذلك : أصحاب ضيف إبراهيم ، أي : أنه على حذف مضاف ، أي : والثاين 

  .عمل 
  .واملصدر على هذا مضاف إىل املفعول : قال أبو البقاء بعد أن قدر أصحاب ضياتفه 

  .وفيه نظر ، إذ الظَّاهر إضافته لفاعله؛ ألنه النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال شهاُب الدِّين 
م لك سالماً أو سلَّمُت سالماً ، أو سلُموا َسالماً ، قاله القرطيب رمحه اهللا ، أي ُنسلِّ} فَقَالُواْ َسالماً { : قوله تعاىل 

  .تعاىل 
  .ألهنم دخلوا بغري إذن ، وبغري وقت : خائفون؛ ألهنم مل يأكلوا طعامه ، وقيل : أي } إِنَّا ِمْنكُْم َوجِلُونَ { : قال 
إال أن « فَِعلَ » َيشرُب ، والفتح قياس « شَرَِب » : ك « وجِلَ » العامة على فتح التاء من « ال َتوَجلْ » : قوله 

مبنياً « ال ُتوَجل » : وقرأ احلسن « َنبَِق » : يف بعض األلفاظ إذا كانت واواً ، حنو ] يفعل بالكسر [ العرب آثرت 
  .للمفعول من اإلجيال 

من الواو ألفاً النفتاح ما قبلها ، وإن مل  كقراءة العامة ، إالَّ أبدل» َتْوجل « : ، واألصل » ال َتأَجلْ « : وقرىء 
وقرىء . اللَُّهم تقبَّل َتابِتي ، وَصامِتي : ومسع » َصْومة « ، و » تَْوبة « يف » َصامةٌ « ، و » تَابةٌ « : تتحرَّك كقوهلم 

  .من املواجلة » ال تُواجِل « : أيضاً 
بفتح النون وختفيف الباء ، والباقون بضم » إنَّا َنْبُشرَك «  :، قرأ محزة » إنَّا َنبشُِّرَك « الختف؛ : ومعىن الكالم 

استئناف مبعىن التعليل للنهي عن الوجل ، واملعىن إنَّك مبثابة اآلمن املبشر فال » إنَّا ُنبشِّرَك « النون ، وفتح الباء ، و 
  .توةجل 



  :واعلم أنَّهم بشروهن بأمرين 
  .ه عليٌم أن: أنَّ الولد ذكٌر ، والثاين : أحدمها 

} قَالَ أََبشَّْرُتمُونِي على أَن مَّسَّنَِي الكرب { عليم بالدِّين ، فعجب إبراهيم أمره و : بشَّروه بنبوته بعده ، وقيل : فقيل 
بإسقاط أداة االستفهام ، فيحتمل األخبار ، وحيتمل االستفهام ، وإمنا حذفت أدلته » بشَّرُتمونِي « : قرأ األعرج 

  .للعلم به 
  .يف حمل نصبٍ على احلال » على أنْ مسََّين « وِ 

[ ، وقدم وجوباً؛ « ُتبشُِّرون » متعلٌق ب « بِمَ « » فبَم تبّشرون » : فُْعقوهلخ « بزنة » الكُْبر « : وقرأ ابن حميصن 
  .استفهام وله صدر الكالم ] ألنه 

: التبشري ، وقرأ نافع بكسرها ، واألصل  بفتح النون خمففة على أهنا نون الرفع؟ ومل يذكر مفعنول: وقرأ العام 
  .تبشروين فحذف الياء جمتزئاً عنها بالكسرة 

  .هذا يكون يف الشعر اضطراراً : وقد غلطه أبو حامت ، وقال 
وقد طعن يف هذه القراءة قوٌم لبُعِد خمرجِها يف العربيَّة؛ ألنَّ حذف النون اليت تصحبُ الياء ال حيسُن » : وقال مكي 

الرفع من غري ناصب ، وال جازم؛ وألنَّ نون الرفع ] علم [  الشِّعر ، وإن قُدِّر حذف النون األوىل حذفت إالَّ يف
  .« كسرها قبيٌح ، إنَّما حقُّها الفتح 

: وهذا الطعن ال يتلفت إليه ، ألنَّ ياء املتكلم قد كثر حذفها جمتزءاً عنها بالكسرة ، وقد قرىء بذلك يف قوله تعاىل 
  .كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل ]  ٦٤: الزمر [ } أَفََغْيَر اهللا تأمرونيا قُلْ { 

أنَّه ملا اجتمع نونان أحدمها نون الرفع ، واألخرى نون الوقاية استثقل اللفظ ، فمنهم من أدغم ، ومنهم : ووجهه 
األنعام [ م على ذلك يف سورة األنعام من حذف ، مث اختلف يف احملذوفة ، هل هي األوىل ، أو الثانية ، وتقدَّم الكال

 :٨٠ . [  
أثبت الياء مع تشديد : وقرأ ابن كثري بتشديدها مكسورة ، أدغم األوىل يف الثانية ، وحذف ياء اإلضافة ، واحلسن 

  .وهو الياء « يُبشُِّرون » : النون ، ورجح قراءة من أثبت مفعول 
: متعلق بالفعل قبله ، وضعف أن يكون حاالً ، أي « باحلقِّ » ، و « شَّرناَك َب» } قَالُواْ َبشَّْرَناَك باحلق { : قوله 

  .قالوا َبشَّرَناَك 
  .بأيَّ أعجوبٍة تبشروين؟ : هنا استفهام مبعىن التعجُّب ، كأنه قيل « باحلَقِّ » : ومعىن 

ا فائدة هذا االستفهام مع أهنم قد كيف استبعد قدرة اهللا تعاىل على خلقِ الولِد منه يف زماِن الكربِ؟ وم: ِفإن قيل 
  .بينوا ما بشَّروا به؟ 

بأنه أراد أن يعرف أنه تعاىل هل يعطيه الولد مع أنه يبقيه على سفة الشيخوخة ، أو يقلبه شابا ، مث : ِفأجاب القاضي 
  .يعطيه الولد؟ 

  .مَّة ، وإمنا حيصل يف حال الشَّبابِ أن العادة جارية بأنه ال حيصل الولد حال الشيخوخة التا: وسبب هذا االستفهام 
  .؟ } َبشَّْرنَاَك باحلق فَالَ َتكُن مَِّن القانطني { : فإذا كان معىن الكالم ما ذكرمت ، فلم قالوا : فإن قيل 

َتكُن مَِّن  َبشَّْرنَاَك باحلق فَالَ{ إهنم بيَّنوا أنه تعاىل بشَّرُه بالولد مع إبقائه على صفة الشَّيخوَخِة ، وقوهلم : قلنا 
َوَمن َيقَْنطُ { : اليدل على أنه كان كذلك بدليل أنه صرَّح يف جواهبم مبا يدلُّ على أنَّه ليس كذلك فقال } القانطني 

  .} ِمن رَّْحَمِة َربِِّه إِالَّ الضآلون 



ول املراد فيه ، بأن اإلنسان إذا كان عظيم الرغبة يف شيٍء ، وفاته الوقت الذي يغلب على ظنِّه حص: وأجاب غريه 
فإذا بشِّر بعد ذلك حبصوله عظم فرحه ، وسروره ، ويصري ذلك الفرُح القويُّ كاملدهش له ، واملزيل لقوَّة فهمه ، 

  .وذكائه ، فربَّما تكلم بكلماٍت مضطربة يف ذلك الوقت 
أخرى ومرتني وأكثر طلباً إنه يستطيب تلك البشارة ، فربَّما يعيد السؤال ليسمع تلك البشارة مرَّة : وقيل أيضاً 

: البقرة [ } َولَِكن لَِّيطَْمِئنَّ قَلْبِي { : لاللتذاذ بسماع تلك البشارة ، أو طلباً لزيادة الطمأنينة والوثوق ، كقوله 
  .أبأمرِ اهللا تبشروين ، أم من عند أنفسكم ، واجتهادكم : استفهم : وقيل أيضاً ]  ٢٦٠
  .قال ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنهما يريد مبا قضى اهللا تعاىل } احلق قَالُواْ َبشَّْرَناَك ب{ : قوله 

هني إلبراهيم صلوات اهللا وسالمه عليه عن القنوِط ، وقد تقدَّم أنَّ النهي إلنسان } فَالَ َتكُن مَِّن القانطني { : وقوله 
[ } الَ ُتِطعِ الكافرين واملنافقني َو{ عن الشَّيء ال يدل على كون املنهي فاعالً للمنهّي عنه ، كقوله جلَّ وعزَّ 

  ] . ٧٨: القصص [ } َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن املشركني { ]  ٤٨: األحزاب 
  .» إالَ « هذا استفهام معناه النفي ، ولذلك وقع بعد اإلجياب ب } َوَمن َيقَْنطُ ِمن رَّْحَمِة َربِّهِ { : قوله 

عني هذا املضارع حيث وقع ، والباقون بفتحها وزيد بن علي بكسر » َيقْنِطُ « : وقرأ أبو عمرو ، والكسائي 
بكسرها ، » يقْنطُ « بفتحها ، وقنط » يَقَنطُ « بكسر النون ، » قنط « واألشهب بضمها ، ويف املاضي لغتان 

ملاضي هو وافلتح يف ا]  ٢٨: الشورى [ } ِمن َبْعِد َما قََنطُواْ { ولوال أن القراءة سنة متبعة ، لكان قياس من قرأ 
  .األكثر ، ولذلك أمجع عليه 

بالفتح » َيقَْنطُ « فتح النون يف املاضي ، وكسرها يف املستقبل من أعلى اللغات ، ويرجُح قراءة : قال الفارسي 
  .كفَرِحَش يفرح فهو فَرٌِح » فال تكن من القنطني « قراءة أيب عمرو يف بعض الروايات 

  .َيقُْنطُ بضمِّ النون » قَُنطَ « : ، وحكى أبو عبيدة  شدَّة اليأسِ من اخلَريٍ: والقُُنط 

َيفِْعلُ » جييء على « فََعل » بفتح النون أكثر؛ ألن املضارع من « قََنطَ » وهذا يدلُّ على أنَّ « : قال ابن اخلطيب 
  .» وَيفُْسُق ، ال جييء مضارع فََعلَ على َيفَْعلُ : فَسَق : مثل « وَيفُْعل 
  فصل

  :م صلوات اهللا وسالمه عليه حق؛ ألنَّ الفنوط من رمحة اهللا تعاىل ال حيصل إالَّ عند اجلهل بأمور جواب إبراهي
  .أن جيهل كونه تعاىل قادراً عليه : أحدها 
  .أن جيهل كونه تعاىل عاملاً باحتياج ذلك العبد إليه : وثانيها 
  .أ ، حيجهل كونه تعاىل ، منّزهاً عن البخل ، واحلاجة : وثالثها 

  .واجلهل بكلِّ هذه األمور سبب للضَّاللِ ، القُنوط من رمحة اهللا كبرية ، كاألمن من مكرِه 
  .الشأن ، واألمر ، سأهلم عمَّا ألجله أرسلهم اهللا تعاىل : اخلطب } فََما َخطُْبكُْم { : قوله تعاىل 

  .؟ » فََما َخطُْبكُم « م بعد ذلك إنَّ املالئكة ملا بشَّروه بالولد الذَّكر العليمِ ، كيف قال هل: ِفإن قيل 
  .ما الذي وجتهم له سوى الُبشَْرى؟ : معناه : قال األصم : فاجلواب 

إنه علم أنه لو كان املقصود أيضاً البشارة ، لكان الواحد من املالئكة كافياً ، فلمَّا رأى مجعاً من : وقال القاضي 
  .؟ » فَما َخطْبكُْم « : ارة ، فال جرم قال املالئكة؛ علم أنَّ هلم غرضاً آخر سوى إيصال البش

قالوا } إنا منكم وجلون { : إنَّا ُنبشِّرَك بُغالمٍ َعليم إلزالة اخلوف ، والوجل ، أال ترى أّنه ملا قال : إنَّهم قالوا : قيل 
البشارة يف أوَّل ، فلو كان املقصود من اجمليء هو البشارة؛ كانوا ذكروا } ال توجل إنا نبشرك بغالم عليم { : له 



دخوهلم ، فلمَّا مل يكن األمر كذلك علم إبراهيم صلوات اهللا وسالم عليه أنَّ جميئهم ما كان جملرَّد البشارة ، بل 
 فََما َخطُْبكُْم أَيَُّها املرسلون قَالُواْ إِنَّآ أُْرِسلَْنآ إىل قَْومٍ مُّْجرِِمَني{ : لغرض آخر فال جرم سأهلم عن ذلك الغرض ، قال 

مشركني ، وإنَّما اقتصوار على هذا القدر ، لعلم إبراهيم صلوات اهللا وسالمه عليه بأنَّ املالئكة إذا أرسلوا إىل } 
  .اجملرمني ، كان ذلك ألهالكهم 

  :فيه وجهان » إال آل لُوٍط « قوله } إِالَّ آلَ لُوٍط إِنَّا لَمَُنجُّوُهْم أَْجَمِعنيَ { : ويدل ع ىل ذلك قوله 
مبعىن أجرموا كلهم إالَّ آل لوٍط؛ » ُمجرِمَني « : أنه استثناء متصل علىأنه مسثىن من الضمري املستكن يف : ا أحدمه

استئناف إخبار بنجاهتم ، لكنهم مل جيرموا ولكن اإلرسال حينئذ » إنَّا ملنجوهم « فإنَّهم مل جيرموا ، ويكون قوهلم 
  .ء هؤالء شامالً للمجرمني وآلل لوط إلهالك أولئك وأجنا

  .أنه اسثناء منقطع؛ ألن آل لوط مل يندرجوا يف اجملرمني آلبتَّة : والثاين 
وإذا كان استثناء منقطعاً ، فهو مما جيُب فيه النصب؛ ألنه من االستثناء الذي ال ميكن توجيه العامل : قال أبو حيان 

» إنَّ ملُنجَّوُهْم « : اجملرمني خاصَّة ، ويكون قوله إىل املستثىن منه؛ ألهنم مل يرسوال إليهم ، إمنا أرسلوا إىل القوم 
لكنَّ آل لوط منجوهم ، وقد زعم بعض النحويني : ؛ ألن املعىن » آل لوٍط « َجَرى َمْجرى خرب لكن يف اتِّصاله ب 

نه يف موضع رفع أنَّ اخلرب حمذوف ، وأ: يف االستثناء املنقطع املقدَّر بلكن ، إذ مل يكن بعده ما يصحُّ أن يكون خرباً 
  .» لَِكن « ، وتقديرها ب » إالَّ « : جلريان 

ضحك القوم إال محارهم ، : وفيه نظٌر؛ ألن قوله ال يتوجه إليه العامل أيك ال ميكن ، حنو « : قال شهاُب الدِّين 
 يرسلوا إليهم ألهنم مل: أمَّا هذا ، فيمكن اإلرسال إليهم من غري منع ، وأمَّا قوله . وصهلت اخليلُ إال اإلبل 

فصحيح؛ ألنَّ حكم االستثناء كلَّه هكذا ، وهو أن يكون خارجاً عمَّا حكم به على األوَّل ، لكنَّه لو سلط عليه 
  .» لصحَّ ذلك خبالف ما تقدَّم من أمثلتهم 

يضاً فعل هذه الصيغة يف قوله خمففاً؛ وكذلك خففا أ» ملُْنُجوهْم « : قرأ األخوان } إِنَّا لَُمَنجُّوُهْم أَْجَمِعَني { : قوله 
[ } إِنَّا ُمَنجُّوَك { : ؛ وكذلك خففا أيضاً قوله فيها ]  ٣٢: العنكبوت [ } لَنَُنجَِّينَُّه َوأَْهلَُه { تعاىل يف العنكبوت 

  .فهما جاريتان على سننٍ واحٍد ]  ٣٣: العنكبوت 
ما مجعا َبْيَن اللغتني ، وباقي السبعة بتشديد الكل كأهن» ُمنجوكَ « : وقد وافقهما ابن كثري ، وأبو بكر على ختفيف 

فَلَمَّا { : َنجَّى وأْنجى ، وأنزلَ ، ونزَّل ، وقد نطق بفعلهما ، قال : والتخفيف والتشديد لغتان مشهورتان من . 
  ] . ٢٣: يونس [ } أَجنَاُهمْ { ويف موضع ]  ٦٥: العنكبوت [ } َنجَّاُهْم 

  :ان فيه وجه} امرأته { : قوله 
واالستنثاء إذا جاء عبد االستثناء كان االستثناء « : قال أبو البقاء رمحه اهللا . » آل لُوٍط « أنه استثناء من : أحدمها 

فإن الدرهم يستثىن من األربعة ، فهو « لُه ِعنِدي عشرةٌ إال أربعة إال درمهاً » : الثاين مضافاً إىل املبتدا كقولك 
  .» أحد عشرة إالَّ أربعة ، أوعشرة إالَّ ثالثة : لت مضاف إىل العشرة ، فكأنك ق

  .» ملَُنجوهْم « أهنا مستثناةٌ من الضمري اجملرور يف قوله : والثاين 
ِممَّ استثين؟ « إال امرأتُه » : قوله : فإن قلت « : وقد منع الزخمشري رمحهن اهللا الوجه األول ، وعيَّن الثاين فقال 

  . وهل هو استثناء من استثناء؟
، وليس من االستثناء يف شيء؛ ألن االستثناء م االستثناء « ملَُنجُّوهم » : مستثىن من الضمري اجملرور يف قوله : قلت 

أنت : أهلكناهم إال آل لوط إال امرأتُه ، كما اتَّحد يف قول املطلِّق : إنَّما يكون فيما اتَّحد احلكم فيه ، وأن يقال 



لفالن علي عشرة درارهم إال ثالثة إال درمهاً ، اما اآلية فقد اختلف : احدة ، وقول املقّر طالٌق ثالثاً إال اثنني إال و
» : قد تعلَّق بقوله « إالَّ اْمرأتُه » ، و « ُمجرِمنيَ » أوة ب « أْرَسلَْنا » متعلق ب « آل لوٍط » : احلكمان؛ ألنّ 

  .» فأنَّى يكون استثناء من استثناء « ملُنجوهم 
أىب أن يكون استثناء من « استثناء من الضمري يف ملُنجُّوهم » امرأتُه « وملا استسلف الزخمشري أنَّ : ان قال أبو حيَّ

  :بأحد وجهني ] تصحيح قوله [ إنه استثناء من استثناء ، فيمكن : استثناء ، ومن قال 
صار كأنَّه مستثىن « آل لوٍط » على ، وهو عائٌد « ملَُنجوُهم » أنه ملا كان امرأته مستثىن من الضمري يف : أحدمها 

  .؛ ألنَّ املضمر هو الظاهر « آل لوٍط » : من 

ملَّا حكم عليهم بغري احلكم الذي حكم به على قوم جمرمني ، اقتضى ذلك » إالَّ آل لوٍط « أن قوله : والوجه اآلخر 
إال آل لوط مل نرسل إليهم بالعذاب : االستثناء ، إذ املعىن تأكيداً ملعىن } إِنَّا لَمَُنجُّوُهْم أَْجَمِعَني { : جناهتم فجاء قوله 

قام القوُم إالَّ زيداً مل يقم أو إالَّ زيداً فإنه : اإلرسال إليهم بالعذاب ، فصار نظري ذلك ] عدم [ ، وجاهتم مرتبة على 
احلكم السَّابق على املستثىن منه ، ف  مل يقم ، فهذه اجلملة تأكيٌد ملا تضمَّنُه االستثناء من احلكم على ما بعد إالَّ بضدِّ

؛ ألنَّ االستثناء ممَّا جيء به للتَّأسيس أوىل » آلَ لُوٍط « : على هذا التدقري الذي قرَّرناه مستثىن من » إالَّ اْمرَأتُه « : 
  .من االستثناء ممَّا جيء به للتأكيد 

قَدَّر ، : الدَّال ، والباقون بتشديدها ، ومها لغتان  قرأ أبو بكر ههنا ، ويف سورة النمل بتخفيف» قدَّرَْنا « قوله 
  .وقََدر 
، وهي معلقة ملا قبلها؛ ألنَّ فعل التقدير قد ] لَفُِتَحْت [ كسرت من أجل الالّم يف خربها ، ولوال » إنَّها « : قوله 

  .يعلق إجراء له جمرى العلم إمَّا لكونه مبعناه ، وإمَّا ألنه مترتب عليه 
، والتعليق من } قَدَّْرَنآ إِنََّها لَِمَن الغابرين { : مل جاز تعليق فعل التقدير يف قوله : فإن قلت « : ري قال الزخمش

  .» لتضمن فعل التقدير معىن العلم : خصائص أفعال القلوب؟ قلت 
  .» إجراء لفعل التقدير جمرى العلم « إِنَّها » وكسرت « قال أبو حيَّان رمحه اهللا تعاىل 

  . يصحُّ علة لكسرها ، إنَّما يصحُّ علةً لتعليقها الفعل قبلها وهذا ال
  فصل

اجعله على مقداره ، : قدر هذا الشيثء هبذا ، أي : جعل الشيء على مقدار غريه ، يقال : معىن التقدير يف اللغة 
قضى اهللا عليه ، : فيقال جعلها على مقدار الكفاية ، مثَّ يفسر التقدير بالقضاء : وقدَّر اهللا سبحانه األقوات ، أي 

: وقال الزجاج . كتبنا » قَدَّْرَنا « : معىن : وقيل . جعله على مقدار ما يكفي يف اخلري ، والشر : وقَدَر عليه ، أي 
  مل أسند املالئكة فعل التقدير إىل أنفسهم مع أنه هللا عزَّ وجلَّ؟] قيل [ فإن . دبرنا 

[ دبرنا كذا : ا هلم من القرب واالختصاص باهللا ، كما يقول خاصة امللك إنَّما ذكروا هذه العبارة مل: فاجلواب 
، واملدبر ، واآلمر هو امللك ال هم ، وإنَّما يريدون هبذا الكالم إظهار ما هلم من االختصاص بذلك ] وأمرنا بكذا 

  .امللك ، فكذا هنا 
قضينا أهنا تتخلف ، وتبقى مع من يبقى حتَّى يهلك : ير يف موضع مفعول ، التقد} إِنََّها لَِمَن الغابرين { : قوله تعاىل 

  .، فتلحق باهلالكني 



القصة ملا بشروا إبراهيم صلوات اهللا وسالمه عليه بالولد ، وأخربوه } فَلَمَّا َجآَء آلَ لُوٍط املرسلون { : قوله تعاىل 
، وإىل آله ، وإنَّ لوطاً ، وقومه ما  بأهنم مرسلون بالعذاب إىل قوم جمرمني ذهبوا بعد ذلك إىل لوط عليه السالم

  .عرفوا أهنم مالئكة هللا 
؛ ألهنم ملا هجموا عليه؛ استنكرهم ، وخاف من دخوهلم ألجل شر يوصلونه } قَالَ إِنَّكُْم قَْوٌم مُّنكَُرونَ { : فقالوا 

  .إليه 
  .لطلبهم ، فقال هذه الكلمة خاف؛ ألهنم كانوا شبايا مرداً حسان الوجوه ، فخاف أن يهجم قومه عليهم : وقيل 
ال أعرفكم ، و أعرف أنكم من أي : ، أي } قَالَ إِنَّكُْم قَْوٌم مُّنكَُرونَ { : إنَّ النكرة ضّد املعرفة ، فقوله : وقيل 

  .} قَالَ إِنَّكُْم قَْوٌم مُّنكَُرونَ { : األقوام ، وألي غرض دخلتم علّي ، فقال 
كَاُنواْ ِفيِه [ َبلْ جِئَْناَك بَِما { ما جئناك مبا ينكر ، : عن الكالم احملذوف ، تقديره إضراب } َبلْ جِئْنَاَك { : قوله 

  ] .} َيْمَتُرونَ 
  ] . ٨١: [ قعاً ووصالً يف هود » فأْسرِ « : وقد تقدَّم اخلالف يف قوله 

ة بفتح الطاء ، وقد تقدَّم يف وقرأت فرق. من السري » فَِسْر « : وقرأ اليماين فيما نقل ابن عطية ، وصاحب اللوامح 
  .والباقون بالفتح » ِقطْعاً « يونس أنَّ الكسائي ، وابن كثري قرآه بالسكون يف قوله 

يشكون أنه نازلٌ هبم ، وهو العذاب؛ ألنه كان يوعدهم } َبلْ جِئَْناَك بَِما كَاُنواْ ِفيِه َيْمَتُرونَ { قالت املالكئة : قوله 
باليقني ] وقيل [ بالعذاب ، : قال الكليبُّ } َوآَتْينَاَك باحلق { : مثَّ أكدوا ذلك بقوهلم  بالعذاب ، فال يصدقونه ،

  .} َوإِنَّا لََصاِدقُونَ { مث أكدوا هذه التَّأكيد بقوهلم ] واألمر الثابت الذي ال شك فيه وهو العذاب 
  ]اخلفيف : [ خر الليل؛ قال آ: والِقطُْع والقَطع } فَأَْسرِ بِأَْهِلَك بِِقطْعٍ مَِّن الليل { 

  كَم علْيَنا ِمن ِقطْعِ لْيلٍ بَهِيمِ... افَْتِحي الَباَب وانظُرِي يف النُُّجومِ  ٣٢٨٠
  .لئال ترتاعوا من أمر عظيم فأنزل هبم من العذاب } َوالَ َيلَْتِفْت ِمنكُْم أََحدٌ { ، أي سر خلفهم } واتبع أَْدبَاَرُهْم { 

  .امض لشأنك ، وال تعرج على شيٍء : وترك االهتمام ملا خلف وراءه ، كما يقول  معناه اإلسراع ،: وقيل 
  .متاٌع يف ذلك املوضع ، فال يرجعن بسببه ألبتَّة ] منه [ املعىن لو بقي : وقيل 
  .جعل الكله ذلك عالمة ملن ينجو من آل لوٍط : وقيل 

  .» الشَّام « يعين : ا قال ابن عباس رضي اهللا عنهم} وامضوا حَْيثُ ُتْؤَمُرونَ { 
  .» األْردن « : وقيل . يعين زغر : وقال مقاتل . حيث يقول لكم جربيل : وقال املفضل 

على باهبا من كوهنا ظرف مكان مبهمٍ ، وإلهبامها تعدي إليها الفعل من غري » َحْيثُ « } َحْيثُ ُتْؤَمُرونَ { : قوله 
  ]الطويل : [ كقوله » يف « إليها ب واسطٍة ، على أنه قد جاء يف الشِّعر تعديته 

  طَليٌق ومكْتوُف الَيدْينِ وُمْزِعُف... فَأْصبحَ يف حَْيثُ الَتقْيَنا َشرُدهْم  ٣٢٨١
يف : أي } وامضوا َحْيثُ ُتْؤَمُرونَ { مث قال } بِقِطْعٍ مَِّن الليل { : وزعم بعضهم أهنا هنا ظرف زماٍن ، مستدالً بقوله 

  .ذلك الزَّمان 
عيف ، ولو كان كما قال ، لكان التركيب وأمضوا حيث أمرهتم على أنه لو جاء التَّركيب كذا مل يكن فيه وهو ض
  .داللة 

َوقََضْيَنآ إىل بَنِي إِْسرَاِئيلَ { ، ومثله » إىل « ضمَّن القضاء معىن اإلجياء؛ فلذلك تعدَّى تعيدته } َوقََضيَْنآ إِلَْيِه { : قوله 
  ] . ٤: اإلسراء [ } 



إمَّا بدلٌ منه ، » األْمَر « مفعول القضاِء ، واإلشارة به إىل ما وعد من إهالِك قومه ، و » ذَِلَك » « ذَلَك األْمَر «  و
  .أو عطف بياٍن له 

  :وفيها أوجه » أنَّ « العامة على فتح } أَنَّ دَابَِر َهُؤآلِء { : قوله 
  .عطف بيان »  األْمَر« : إذا قلنا » ذَِلَك « أهنا بدل من : أحدها 
  .إنه بيان أو بدل مما قبله : سواء قلنا » األْمرَ « أنَّها بدلٌ من : الثاين 

  .بأنَّ دابر ، ففيه اخلالف املشهور : أنه على حذف اجلار ، أي : الثالث 
  .وقرأ زيد بن علي ، واألعمش بكسرها؛ ألنه مبعىن القول 

  . العلم؛ كسر بأنه ملَّا علق ما هو مبعىن: وعلَّله أبو حيان 
  .وفيه النظر املتقدم 

  .وقلنا إنَّ دابر هؤالء : ويؤيِّد إضمار القول قراءة ابن مسعوٍد 
، » ُمصْبحَني « مستأصل ، يعين مستأصلون عن آخرهم؛ حىت ال يبقى منهم أحد » َمقطوٌع « آخرهم : ودابرهم 

، وإنَّما مجع محالً على املعىن ، وجعله » طُوٌع َمق« : أي يف حال ظهور الصبح ، فهو حال من الضمري املستتر يف 
أْنَت مَاِشياً أحسُن ِمْنكَ َراكِباً « إذا كانوا مصبحني ، حنو : تقديره : الفرَّاء ، وأبو عبيدة خرباً لكان املضمرة ، قاال 

 «.  
  .داخلني يف الصَّباحِ » ُمصْبِحَني « وهو تكلٌف ، و 

يستبشرون : حالٌ ، أي » َيسْتبِشُرونَ » « سُدوم « : مدينة لوط ، يعين : ، أي  }َوَجآَء أَْهلُ املدينة { : قوله 
  .بأضياف لوٍط ، يبشر بعضهم بعضاً يف ركوب الفاحشة منهم 

  .إنَّ املالئكة ملا كانوا يف غاية احلسن اشتهر خربهم : قيل 
  .لئك املرِد أخربهتم امرأة لوٍط بذلك؛ فذهبوا إىل دارِ لوٍط؛ طلباً منهم ألو: وقيل 

» فال تَفْضُحوِن « وحق على الرجل إكرام ضيفه ، » َهؤالِء َضْيِفي « : فقال هلم لوط صلوات اهللا وسالمه عليه 
  .فيهم 
البيان ، : فَضَحُه يَفضُحه فَْضحاص ، وفَِضيَحةً ، إذا أظهر من أمره ما يلزمه به العار ، والفَضِيُح والفَِضيحةُ : يقال 

  ]البسيط : [ فَضِيَحةُ الصُّْبحِ؛ قال الشاعر : نه والظُّهوُر ، وم
  ِمثْلَ القُالَمِة قَْد قُصَّْت ِمَن الظُّفُرِ... َوالَح َضوُء ِهاللِ اللَّْيلِ يَفْضُحَنا  ٣٢٨٢

  .إال أنَّ الفضحية اختصت مبا هو عاٌر على اإلنسان عند ظهوره 
واتقوا { : لسُّوِء كان ذلك إهانة يب ، مثَّ أكد ذلك بقوله أن الضيف جيب إكرامه ، فإذا قصدمتوه با: ومعىن اآلية 

عن أن تضيِّف أحداً من : ، أي } أََولَْم َنْنَهَك َعنِ العاملني { : وال ختجلون ، فأجابوه بقوهلم } اهللا َوالَ ُتْخُزوِن 
  .العاملني 
  .أمل ننهك أن تدخل الغرباء املدينة؛ فإنا نركُب منه الفاحشة : وقيل 
  :جيوز فيه أوجه } َهُؤآلِء َبنَاِتي { :  قوله

  .بدلٌ ، أو بيانٌ » َبناِتي « تزوَّجُوا هؤالء ، و : مفعوالً بفعل مقدرٍ ، أي } َهُؤآلِء بََناِتي { أ ، يكون : أحدها 

  .فتزوَُّجوهنَّ : مبتدأ وخرباً ، وال بدَّ من شيء حمذوف تتمُّ به الفائدة ، أي } َهُؤآلِء َبنَاِتي { أن يكون : الثاين 
ُهنَّ أطهر لكم كما جاء : بدلٌ ، أو بيان واخلرب حمذوف ، أي » َبناِتي « مبتدأ ، و » هَوالِء « أن يكون : الثالث 



  .يف نظريهتا 
  .وتقدَّم الكالم على هذه املعاين يف هود 

، وما يف حيزه جواب القسم ، » ُهْم إنَّ« الْيُمن اهللا ، و : مبتدأ حمذوف اخلرب وجوباً ، ومثله } لََعْمُرَك { قوله 
  .لعمرك قسمي ، أو مييين إهنم ، والُعُمُر والَعْمر بالفتح والضم هو البقاء ، إال أنَّهم التزموا الفتح يف القسم : تقديره 

  .» لَعْمرِي ولعَْمُرَك « ألنه اخفُّ عليهم ، وهم يكثرون القسم ب : قال الزجاج 
  :وله أحكام كثرية 

  .ه مىت اقترن بالم االبتداء؛ ألزم فيه الرفع باالبتداء ، وحذف خربه لسد جواب القسم مسدَّه أن: منها 
  .َعْهُد اِهللا وِمثَاقُه : يتعيَّن فيه ، خبالف غريه حنو : أنه يصري صرحياً يف القسم ، أي : ومنها 
  .أنه يلزم فتح عينه : ومنها 

  :َعْمُر اِهللا ألفعلنَّ ، وجيوز حينئٍذ يف اجلاللة وجهان : مقدرٍ ، حنو  فإن مل يقترن به الم االبتداء ، جاز نصبه بفعلٍ
  :النَّصُب والرفع فالنصب على أنه مصدٌر مضاف لفاعله ، ويف ذلك معنيان 

  .بوصفك اهللا تعاىل بالبقاء ، مث حذف زوائد املصدر : أسألك بعمرك اهللا ، أي : أن األصل : أحدمها 
  .الِعبادةُ : عبادتك اهللا ، والَعْمُر ب: أن املعىن : والثاين 

  .عابده : عبدته ، وفالن عامر لربِّه ، أي : إنِّي عمرتُ ربِّي ، أي : حكى ابن األعرايب 
  .فعلى أنه مضاف ملفعوله : وأمَّا الرفع 

اهللا ، فحذف زوائد أْسألك بُِيعمرك : أصله : اهللا تعمرياً ، وقال األخفش ] َعمَّرك [ معناه : قال الفارسي رمحه اهللا 
عمرك قسمي ألقومن ، وجاز أيضاً ضمُّ : املصدر ، والفعل ، والياء ، فانتصب ، وجاز أيضاً ذكر خربه ، فتقول 

  ]اخلفيف : [ عينه ، وينشد بالوجهني قوله 
  َعمرَك اهللا كْيَف َيلتقَِياِن... أيَُّها املُْنِكُح الثُريَّا ُسهَيالً  ٣٢٨٣

  وُسهَْيلٌ إذا اْستقل َيمانِي... ما استقلَّْت  ِهَي َشاِميَّةٌ إذَا
  ]الوافر : [ بعمرك ألفعلنَّ؛ قال : وجيوز دخول باء اجلر عليه؛ حنو 

  وَمنِّيَنا املَُنى ثُمَّ اْمطُلينا... ُرقيَّ بِعْمرِكُم ال تَْهُجريَنا  ٣٢٨٤
أنه ال يضاف إىل اهللا تعاىل : عم بعضهم وهو من األمساء الالزمة لإلضافة ، فال يقطع عنها ، ويضاف لكل شيء ، وز

.  
  ]الوافر : [ قال الشاعر . كان هذا يوهم أنه ال يستعمل إال شفي االنقطاع ، وقد مسع إضافته للباري تعاىل : قيل 

  لَعْمُر اهللا أْعَجبنِي رَِضاهَا... إذَا َرِضَيْت عليَّ َبُنو قُشْيرٍ  ٣٢٨٥
  ]الطويل : [ ، قال ألنه حلف حبياة املقسم ، وقد ورد ذلك ، قال النابغة  ومنع بعضهم إضافته إىل ياء املتكلِّم

  لقد َنطقَْت بُطالً عليَّ األقَارُع... لَعْمرِي وما عْمرِي عليَّ بِهيِّنٍ  ٣٢٨٦
  .وعملي ، وهي رديئة : وقد قلبته العرب لتقدمي رائه على المه ، فقالوا 

فتحها ، » أنَّ « قوع الالم يف خربها ، وقرأ أبو عمرو يف رواية اجلهضمي له لو» إنَّ « العامة على كسر » إنَُّهْم « 
  .بالفتح ] أال أهنم ليأكلون الطعام ( وخترجيها على زيادة الالم ، وهي كقراءة ابن جبريٍ 

  .بضم السني »  ُسكْرِتهِم« : مجعاً ، واألشهب » َسكَراهِتمِ « بغري تاء ، وابن أيب عبلة » َسكْرُهْم « : وقرأ األعمش 
حال إمَّا من الضمري املستكن يف اجلار ، وإمَّا من الضمري اجملرور باإلضافة ، والعامل إمَّا نفس سكرة » َيْعَمُهونَ « و 



  .، ألنَّها مصدر ، وإمَّا معىن اإلضافة 
  فصل
: » لَِفي َسكرتِهْم َيْعَمُهونَ  لَعُمرَك إنَّهم« إن املالئكة عليهم السالم قالت للوٍط صلوات اهللا وسالمه عليه : قيل 

  .يتحيَّرون 
  .يلعبون فكيف يعقلون قولك ويتلفتون إىل نصيحتك؟ : وقال قتادة 

  .إنَّ اخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإنَّه أقسم حبياته وما أقسم حبياة أحٍد : وقيل 
نفساً أكرم على اهللا من حممٍد صلى اهللا عليه وسلم  روى أبو اجلوزاء عن ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما قال ما خلَق اهللا

  .، وما أقْسَم حبياِة أحٍد إالَّ حبياتِه 
أقسم اهللا تعاىل ها هنا حبياِة حممٍد صلى اهللا عليه وسلم تشريفاً له ، أنَّ : قال املفسرون بإمجاعهم : قال ابن العريب 

أنَّه : اتفق أهل التفسري يف هذا : قال القاضي عياٌض قومه من قريش يف سكرهتم يعمهون ويف حريتهم يترددون ، و
  .قسم من اهللا تعاىل مبدة حياة حممد صلى اهللا عليه وسلم وأصله ضمُّ العني من العمر ، ولكنها فتحت بكثرة 

ه اهللا ما الذي مينُع أن يقسم اهللا تعاىل حبياة لوٍط ، ويبلغ به من التشريف ما شاء ، وكلُّ ما يعيط: قال ابن العريب 
للوٍط من فضل ، يعطي ضعفه حملمد صلى اهللا عليه وسلم ؛ ألنَّه أكرم على اهللا منه؛ أو الت تراه سبحانه أعطى 

إبراهيم اخللَّة ، وموسى التكليم ، وأعطلى ذلك حملمٍد صلى اهللا عليه وسلم ، فإذا أقسم حبياة لوٍط ، فحياة حممدٍ 
  .كالم إىل كالم مل جير له ذكٌر لغري ضرورٍة صلى اهللا عليه وسلم أرفُع ، وال خيرج من 

ما قاله حسٌن ، فإنَّه كان يكون قسمة سبحانه حبياة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، كالماً معترضاً يف : قال القرطيبُّ 
  .قصَّة لوط 

: قومه وقال  حيتمل أن يرجع ذلك إىل قوم لوٍط؛ أي كانوا يف سكرهتم يعمهون ، أي ملَّا وعظ لوطٌ: قال القشرييُّ 
  .يا لوط لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون ، وال يدرون ما حيلُّ هبم صباحاً : هؤالء بنايت ، قالت املالئكة 

ما من شيء أقسم : فقد أقسم اهللا تعاىل بالتِّني ، والزَّيتوِن ، وطور سنني ، وما يف هذا من الفضل؟ قيل له : فإن قيل 
  .لى فضل على ما يدخل يف عداده ، فكذلك حممد صلى اهللا عليه وسلم اهللا به ، إالّ ويف ذلك داللة ع

، ومل يذكر يف اآلية صيحة من هي فإن ثبت بدليل قوي أن تلك صيحة جربيل قيل } فَأََخذَْتُهمُ الصيحة { : مث قال 
  .به وإال فليس يف اآلية دليلٌ على أنه جاءهتم صيحة مهلكة 

  .بزوغِ الشَّمسِ : ، أي داخلني يف الشروق ، أي « أَخذْتُهمْ » ل حال من مفعو» « ُمْشرقَني « قوله 
ما ذرَّ َشارٌِق ، أي طلع طَالعٌ : َشَرق الشارق َيشُْرق ُشُروقاً لكل ما طلع من جانب الشرع ، ومنه قوله : يقال 

  .فكان ابتداء العذاب حني أصبحوا ومتامه حني أشرقوا 
  .« لقرى لقوم لوط » : وقال الزخمشريُّ . للمدينة « َعاليَها وَساِفلَها » : والضمري يف 

فعاد الضمري إليها خبالف الثاين ، فإنه مل يتقدَّم } َوَجآَء أَْهلُ املدينة { ورجح األول بأنه تقدَّم ذكر املدينة يف قوله 
  .لفظ القرى 

  ] . ٨٢: [ تقدم الكالم على ذلك كله يف هود } َوأَْمطَْرَنا َعلَْيهِْم ِحجَاَرةً { 
؛ ألنَّها مبعىن « آيَاٌت » وأجود أن يتعلق بنفس « آَياتٌ » متعلق مبحذوف على أنه صفة ل } ِللُْمَتَوسِِّمَني { قوله 

  .العالمات 
التَّثبت ، والتَّفكر مأخوذ من الوسمِ ، وهو التَّأثري حبديد يف جلد البعري : تفعل من الوسم ، والوسُم أصله : والتوسُّم 



  .، أو غريه 
  .إىل قدمك ، وفيه معىن التَّثبيت ] قرنك [ الَواِسُم النَّاظر إليك من : وقال ثعلب 

املثبتون يف نظرهم حتَّى يعرفوا مسة الشيء ، وصفته وعالمته وهو : حقيقة املتوسِّمني يف اللغة : وقال الزجاج 
  ]الكامل : [ استقصاُء وجوه التَّعرف قال 

  بََعثَْت إيلَّ َعريفََها َيتوسَّم... قَبيلَةٌ أَو كُلما ورَدْت ُعكاظَ  ٣٢٨٧
  .ظهر يل ِميَسُمُه عليك : هو تفعُّل من الوسمِ ، وهو العالمة ، توسَّمُت فيك خرياً ، أي : وقيل 

  ]البسيط : [ قال ابن رواحة ميدحُ النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  لمُ أنِّي ثَابُت الَبصرِواُهللا َيْع... إنِّي تَوسَّْمُت ِفيَك اخلََري أْعرفُه  ٣٢٨٨

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  َعلْيِه ، وقُلُْت املَْرُء ِمْن آلِ َهاشمِ... َتوسَّْمتُه ملَّا رَأْيُت َمهَاَبةٌ  ٣٢٨٩
ابت الُعْشَب النَّ: إذا طلَب كأل الومسي ، أي : اتَّسَم الرَّجلُ ، إذا اتَّخذَ ِلنفِْسه َعالمةً ُيعرف بَِها ، وتوسَّم : ويقال 

  .يف أوَّل املطر 
  .فقال ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما للنَّاظرين : واختلف املفسِّرون 

  .وقال جماهٌد للمتفرِّسني ، وقال قتادة للمعتربين ، وقال مقاتلٌ للمتفكرين 
على اآليات : ارة وقيل الظاهر عود الضمري على املدينة ، أو القرى وقيل على احلج} َوإِنََّها لَبَِسبِيلٍ مُِّقيمٍ { : قوله 

  .بطريقٍ قال جماهد هذا طريق معلم ، وليس خبفّي ، وال زائلٍ : ، واملعىن 
كل من آمن باهللا ، ويصدق باألنبياء ، والرُّسلِ صلوات اهللا وسالمه : ، إي } إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً ِللُْمْؤِمنَِني { : مث قال 

[ هَّال ألجل خمالفتهم ، وأمَّا الذين ال يؤمنون؛ فيحملونه على حوادث عليهم؛ عرف أنَّما كان انتقاُم اهللا من اجلُ
  .، وحصول القرانات الكوكبية ، واالتصاالت الفلكية ] العامل 

  ) ٧٩(فَاْنَتقَْمَنا مِْنُهْم وَإِنَُّهَما لَبِإَِمامٍ ُمبِنيٍ ) ٧٨(َوإِنْ كَانَ أَْصحَاُب الْأَْيكَِة لَظَاِلِمَني 

هي املخففة ، واللم فارقة وهي للتأكيد ، وقد تقدَّم » إنْ « } َوإِن كَانَ أَْصحَاُب األيكة لَظَاِلِمَني { : قوله تعاىل 
  ] . ١٤٣: البقرة [ حكم ذلك 

  ]الكامل : [ قال . الشَّجرة امللتفَّّة ، واحدة اإلْيِك : » األْيكَة « و 
  أِسفَّ ِلثاتُه باإلثِْمِد بََراداً... َتْجلُو بِقَادمَتي َحماَمِة أْيكٍَة  ٣٢٩٠
  .إن شاء اهللا تعاىل ]  ١٧٦: [ لَْيكَة ، وسيأيت بيانه عند اختالف القرَّاء فيه الشعراء : ويقال 

  .قوم شعيب كانوا أصحاب غياضٍ ، وشجرٍ متلفٍّ : وأصحاب األيكة 
  .وكان عامة شجرهم الدوم ، وهو املقل : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .بالعذاب } ِمنُْهْم  فانتقمنا{ 
روي أنَّ اهللا تعاىل سلَّط عليهم احلر سبعة أيَّام ، مفبعث اهللا سبحانه سحابة فالتجئوا إليها يلتمسون الرَّْوَح؛ فبعث 

  .اهللا عليهم ناراً ، فأحرقتهم ، فهو عذاُب يوم الظُّلة 
  :أقوال  يف ضمري التثنية} وَإِنَُّهَما لَبِإَِمامٍ مُّبِنيٍ { : قوله تعاىل 
  .قوم شعيبٍ؛ لتقدُّمها ذكراً : قوم لوٍط ، وأصحاب األيكِة ، وهم ] قرييت [ عوده على : أرجحها 



  .مل جير له ذكر ، ولكن دلَّ عليه ذكر قومه ] وشعيٌب [ يعود على لوٍط وشعيبٍ ، : وقيل 
  .خرب هالك قوم لوٍط ، وخرب إهالك قوم شعيبٍ : يعود على اخلربين : وقيل 
  .يعود على أصحاب األيكِة ، وأصحاب مدين؛ ألنه مرسلٌ إليهما ، فذكر أحدمها يشعر باألخرى :  وقيل

  .يؤمتُّ به ] اسم ملا [ بطريق واضح ، واإلمام : أي } لَبِإَِمامٍ مُّبِنيٍ { وقوله جل ذكره 
  .» إنَّما جعل الطَّريُق إماماً؛ ألنه يؤمُّ ، ويتبع « : قال الفراء ، والزجاج 

  .ألنََّ املسافر يأمتُّ به حىت يصري إىل املوضع الذي يريده : ل ابن قتيبة قا
  .حيتمل أنه مبني يف سنفسه ، وحيتمل أنه مبني لغريه ، ألن الطريق هتدي إىل املقصد » ُمبنيٍ « : وقوله 

َوكَانُوا يَْنِحُتونَ ِمَن ) ٨١(انُوا َعْنَها ُمْعرِِضَني َوآَتيَْناُهْم آيَاِتَنا فَكَ) ٨٠(َولَقَْد كَذََّب أَْصَحاُب الِْحْجرِ الْمُْرَسِلَني 
َوَما َخلَقَْنا ) ٨٤(فََما أَغَْنى َعْنُهْم َما كَانُوا َيكِْسُبونَ ) ٨٣(فَأََخذَتُْهُم الصَّْيَحةُ ُمْصبِِحَني ) ٨٢(الْجِبَالِ ُبيُوًتا آِمنَِني 

إِنَّ رَبََّك ُهَو الَْخلَّاقُ ) ٨٥(الَْحقِّ َوإِنَّ السَّاَعةَ لَآِتَيةٌ فَاصْفَحِ الصَّفَْح الَْجمِيلَ السََّماَواِت َوالْأَْرَض َوَما َبيَْنُهَما إِلَّا بِ
  ) ٨٦(الَْعِليُم 

بكسر احلاء املهملة ، : اِحلْجر » ديوان األدبِ « قال صاحُب . } َولَقَْد كَذََّب أَْصَحابُ احلجر املرسلني { : قوله 
  :ة معاٍن وتسكني اجليم له ستَّ

لغة يف : واِحلْجُر . الكعهبة : واِحلْجُر . األنثى من اخليل : منازل مثود ، وهو املذكور هاهنا ، واِحلْجُر : فاِحلْجر 
العَقْلُ ، : واِحلْجرِ ]  ٢٣: النساء [ } َوَربَاِئُبكُُم الاليت ِفي ُحجُورِكُمْ { : احلجرِ ، هو واحد احلجور يف قوله تعاىل 

َوِحْجراً { : احلرامُ يف قوله تعاىل : ، واِحلْجُر ]  ٥: الفجر [ } َهلْ ِفي ذَِلَك قََسٌم لِِّذى ِحْجرٍ { :  قال تعاىل
  .حراماً حمرماً : أي ]  ٥٣: الفرقان [ } مَّْحُجوراً 

  فصل
لوات اهللا وسالمه عليهم ، وإنَّما كذبوا صاحلاً وحده؛ ألنَّ من كذَّب نبيا؛ فقد كذَّب األنبياء ص» املُْرسلَني « قال 

  .مألهنم على دين واحد وال جيوز التَّفرييُق بينهم 
  .كذَّبوا صاحلاً ومن تقدمه من النَّبيني أيضاً ، واهللا تعاىل أعلم : كذَّبُوا صاحلاً ، وقيل : وقيل 

املُْرسلنيَ « ، واملراد ب  اسم واٍد كان يسكنه مثود قوم صاحلٍ ، وهو بني املدينة ، والشام: واِحلْجُر : قال املفسرون 
  .صاحلٌ وحده » 

  .» ولعلَّ القوم كانوا برامهة منكرين لكل الرسل « : قال ابن اخلطيب 
خروجها من الصَّخرة ، وعظم خلقها ، وظهور : يعين النَّاقة ، وولدها ، والبئر ، واآليات يف النَّاقة } َوآَتْيَناُهْم { 

، وغزارة لبنها ، وأضاف اإليتاء إليهم ، وإن كانت النَّاقة آية صاحلٍ؛ ألنَّها  نتاجها عند خروجها ، وقُرب والدهتا
  .آيات رسوهلم ، فكانوا عنها معضرين؛ فذلك يدلُّ على أنَّ النَّظر ، واالستدالل واجب ، وأنَّ التقليد مذموم 

بفتح : ، وقرأ احلسن ، وأبو حيوة ]  ٧٤: [ ألعراف تقدَّم كيفيَّة النَّحت يف ا} َوكَانُواْ يَْنِحُتونَ ِمَن اجلبال ُبيُوتاً { 
  .احلاِء 

  .من عذاب اهللا » َءاِمنَني « 
  .آمنني من اخلرابِ ، ووقوع السَّقف عليهم : وقيل 

  .، أي وقت الصُّبح » ُمصْبِحَني « صيحة العذاب : ، أي } فَأََخذَتُْهُم الصيحة { 



جيوز أن » َما كَاُنوا « : التعجب ، وقوله ] معىن [ ، أو استفهامية فيها  جيوز أين تكون نافية» فََما أغَْنى « : قوله 
شيء : ، وةالعائد حمذوف ، أي » الَّذي « كسبهم ، أو موصوفة ، أو مبعىن : مصدرية ، أي » َما « تكون 

  .يكسبونه ، أو الذي يكسبونه 
  فصل

اهللا عليه وسلم ملَّا نزل احلجر يف غزوة تبوك ، أنَّ رسول اهللا صلى « وروى البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنه 
َعَجنَّا ، وأْستقَْيَنا ، فأمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم : أمرهم أالَّ يشربوا من بئرها ، وال يستقوا منها ، فقال واحٌد 

  .» جِني وأ ،ْ  َيْعِلفُوا اإلبل الع« : ، ويف رواية » أن يهريقوا ذلك املاء ، وا ، يطرحوا ذلك العجني 
ويف هذا دليل على كراهة دخول تلك املواضع ، وعلى كراهِة دخول مقابر الكفار ، وعلى حترمي االنتفاع باملاء 

املسخوط عليه؛ ألنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرهم بإهراقه وطرح العجني ، وهكذا حكم املاء النَّجسِ ، ويدلُّ 
  .، والشراب ، جيز أن يعلفه البهائم على أنَّ ما ال جيوز استعماله من الطعام 

: ملا ذكر أهالك الكفَّار ، فكأنه قيل . اآلية } َوَما َخلَقَْنا السماوات واألرض َوَما َبْيَنهَُمآ إِالَّ باحلق { : قوله تعاىل 
  .كيف يليق اإلهالك بالرحيم؟ 

[ } َما َخلَقُْت اجلن واإلنس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن َو{ : بأين ما خلقت اخللق إال ليشتغلوا بعبادي ، كما قال تعاىل : فأجاب 
  .فإذا تركوها ، وأعرضوا عنها؛ وجب يف احلكمة إهالكهم ، وتظهري وجه األرض منهم ]  ٥٦: الذاريات 

ة وهو أنه تعاىل إنَّما هذه القصَّ: وهذا النَّظم حسٌن ، إال أنَّه إمنا يستقيُم على قوله املعتزلة ، ويف النظم وجه آخر 
األمم السَّالفة كانوا يعاملون ] أنَّ [ تسلية لنبيِّه صلى اهللا عليه وسلم و أن يصربه على سفاهة قومه ، فإنه إذا مسع 

إنَّه تعاىل ملا بيَّن أنه أنزل : مبثل هذه املعامالت؛ سُهل حتمُّل تلك السَّفاهات على حممد صلى اهللا عليه وسلم مث 
، وإنَّ اهللا لينتقم لك من » إنَّ السَّاعةَ آلتيِةٌ « : قال حملمد صلى اهللا عليه وسلم العذاب على األمم السَّالفة ، 

أعدائك ، وجيازيهم ، وإيَّاك ، فإنه ما خلق السماوات ، واألرض ، وما بينهما إال باحلق ، والعدل واإلنصاف ، 
  .فكيف يليق حبكمته إمهال أمرك؟ 
  .} فاصفح الصفح اجلميل { : ، رغَّبة بعد ذلك يف الصَّفح عنهم ، فقال  مث إنَّه تعاىل ملا صبَّره على أذى قومه

  .ملتسبة باحلقِّ : نعت ملصدر حمذوف ، أي « إالَّ باحلقِّ : : قوله 
هذه اآلية منسوخة بآية القتال ، وهو بعيد؛ ألنَّ املقصود من ذلك أن يظهر اخللق احلسن ، والعفوا : قال املفسِّرون 

  .ف يصري منسوخاً؟ ، والصفح ، فكي
، أي خلق اخللق مع اختالف طبائعهم ، وتفاوت أحواهلم ، مع علمه } إِنَّ رَبََّك ُهَو اخلالق العليم { : مث قال 

بكوهنم كذلك وإذا كان كذلك ، فإنَّما خلقهم مع هذا التَّفاوت ، ومع العلم بذلك التَّفاوت ، أمَّا على قول أهل 
  .ألجل املصلحة ، واحلكمة : ته ، وعلى قول املعتزلة السنة فلمخض مشيئته ، وإراد

  .، وكذا هي يف مصحف أّيب وعثمان « إنَّ ربَّك ُهو اخلَاِلُق » : وقرأ زيد بن علي ، واجلحدري 

َنا بِِه أَْزوَاًجا ِمنُْهْم َولَا َتْحَزنْ َعلَْيهِمْ لَا تَُمدَّنَّ َعْيَنْيَك إِلَى َما َمتَّْع) ٨٧(َولَقَْد آتَْيَناَك َسْبًعا ِمَن الَْمثَانِي وَالْقُْرآنَ الَْعِظيَم 
الَِّذيَن َجَعلُوا ) ٩٠(كََما أَنَْزلَْنا َعلَى الُْمقَْتِسِمَني ) ٨٩(َوقُلْ إِنِّي أََنا النَِّذيُر الُْمبُِني ) ٨٨(َواخِْفْض َجنَاَحَك ِللُْمْؤِمنَِني 

فَاْصَدْع بَِما ُتْؤَمُر َوأَْعرِْض َعنِ ) ٩٣(َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُونَ ) ٩٢(ُهْم أَْجَمِعَني فََوَربِّكَ لََنْسأَلَنَّ) ٩١(الْقُْرآنَ ِعِضَني 
َولَقَْد َنْعلَمُ ) ٩٦(الَِّذيَن َيْجَعلُونَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر فََسْوَف َيْعلَُمونَ ) ٩٥(إِنَّا كَفَْيَناَك الُْمسَْتْهزِِئَني ) ٩٤(الُْمْشرِِكَني 



َواْعُبْد َربَّكَ َحتَّى َيأْتَِيَك الَْيِقنيُ ) ٩٨(فَسَبِّْح بَِحْمدِ رَبَِّك َوكُْن ِمَن السَّاجِِديَن ) ٩٧(َك َيِضيقُ َصْدُرَك بَِما َيقُولُونَ أَنَّ
)٩٩ (  

بعاً من السُّورِ ، وأن حيتمل أن يكون سبعاً من اآليات ، وأن يكون س} َولَقَْد آَتْينَاَك َسْبعاً مَِّن املثاين { : قوله تعاىل 
  .يكون سبعاً من الفوائد ، وليس يف اللفظ ما يدلُّ على التَّعيني 

ثََنْيت الشَّيء ثَنْياً ، أي : جيعل اثنني من قولك : كل شيٍء ُيثَنَّى ، وأي : صيغة مجع ، واحدة مثناةُ ، واملثناةُ : والثاين 
بَتي الدَّابة وِمْرفقَيَْها مثانِي؛ ألهنا تثىن بالفخذ ، والعضد؛ ومثاين َعطفْتُه ، أو ضممت إليه آخر ، ومنه يقال لُركْ: 

  .الوادي معاطفه 
مفهومه سبعة أشياء من جنس األشياء اليت تثىن ، وهذا القدر جمملٌ ، } َسْبعاً مَِّن املثاين { : وإذا عرف هذا ، فقوله 

  :قوال وال سبيل إىل تعيينه ، إال بدليلٍ منفصلٍ ، وللنَّاس فيه أ
قال عمُر ، وعليٌّ ، وابن مسعوٍد ، وأبو هريرة ، واحلسن ، وأبو العالية ، وجماهٌد والضحاك ، وسعيد بن : أحدها 

  .إنه فاحتة الكتاب : جبري ، وقتادة رضي اهللا عنهم 
  .« ْبُع املَثانِي ِهَي السَّ» : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ فاحتة الكتاب ، وقال « روى أبو هريرة رضي اهللا عنهم 

  :وإنَّما مسِّيت بالسَّبع؛ ألهنا سبُع آياٍت ، ويف متسيتها باملثاين وجوه 
  .قال ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما واحلسن ، وقتادة ال ، ها تثىن يف الصالة ، فتقرأ يف كلِّ ركعٍة : أوهلا 
  .ألنَّها تثىن مع ما يقرأ معها : قال الزجاج : ثانيها 

  .نصفها ثناُء ، ونصفها دعاٌء ، كما ورد يف احلديث املشهور : ألهنا قسمت قسمني  :وثالثها 
  .ألنَّها نزلت مرَّتني ، مرة مبكَّة ، ومرة باملدينة : قال احلسني بن الفضل : ورابعها 

اكَ َنْسَتِعنيُ اهدنا الصراط الرمحن الرحيم مالك َيْومِ الدين إِيَّاكَ َنْعُبُد وَإِيَّ{ : ألنَّ كلماهتا مثناة ، مثل : وخامسها 
  ] . ٣٧: الفاحتة [ } املستقيم صَِراطَ الذين أَْنَعْمَت َعلَيْهِْم غَْيرِ املغضوب َعلَْيهِم َوالَ الضآلني 

  ) .غري املغضوب عليهم وغري الضالني : ( ويف قراءة عمر 
ال يكتب يف مصحفه فاحتة الكتاب؛ رأى  كان ابن مسعودٍ رضي اهللا عنه: نقل القاضي عن أيب بكر األصم أنَّه قال 

  .أنَّها ليست من القرآن 
لعلَّ حجَّته أنه عطف السَّبع املثاين على القرآن واملعطوف مغاير للمعطوف عليه؛ فوجب أن » : قال ابن اخلطيب 

األحزاب [ } ِمْنَك َوِمن نُّوحٍ َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النبيني ِميثَاقَُهْم َو{ : ، ويشكل هذا بقوله « تكون غري القرآن العظيم 
  ] . ٩٨: البقرة [ } ومالائكته َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ َومِيكَالَ { : ، وكذلك قوله تعاىل ]  ٧: 

وللَخْصم أن جييب بأنه جيوز أن يذكر الكلَّ ، مثَّ يعطف عليه ذكر بعض أقسامه لكونه أشرف األقسام ، وأمَّا إذا 
مث عطف عليه القرآن فوجب . أوالً مغايراً للمذكور ثانياً ، وها هنا ذكر سبع املثاين  ذكر شيءٌِ آخر كان املذكور

  .التغاير 
  .بأنَّ بعض الشَّيء مغاير جملموعه ، فلم ال يكفكي هذا القدر من املغايرة يف حسن العطف؟ : وجياب عليه 

أنَّها أفضل سور القرآن ، ألن إفرادها بالذِّكر مع كوهنا  واعلم أنَّه ملَّا كان املراد بالسَّبع املثاين هو الفاحتة؛ دلَّ على
ملا أنزهلا مرَّتني دلَّ ذلك على أفضليتها ، وشرفها ، : جزءاً من القرآن؛ يدلُّ على مزيد اختاصها بالفضلية ، وأيضاً 

] سورة أ خرى  [وملا واظب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قرءاهتا يف مجيع الصلوات طول عمره ، وما أقام 
  .مقامها يف شيٍء من الصلوات ، دل على على وجوب قراءهتا ، وأالَّ يقوم شيء من القرآن مقامها 



هي السبع الطوال ، قاله ابن عمر ، وسعيد بن جبريٍ يف بعض الروايات عن ابن عباس : السَّبع املثاين : القول الثاين 
  .؛ ألنَّ الفرائض ، واحلدود ، واألمثال واخلرب ، والعرب ثنيت فيها رضي اهللا عنهما وإمنا مسيت السبع الطوال مثاين

اآليةُ مكية ، وأكثر هذه السورة مدنيَّة ، وما نزل منها من شيٌء يف مكَّة ، فكيف : وأنكر الربيع هذا القول ، وقال 
  .حتمل هذه اآلية عليها؟ 

إىل مساِء الدنيا ، مث أنزل على نبيه منه جنوماً ، فلمَّا أنزله وأجاب قوٌم عن هذا بأنه تعاىل جلَّ ذكره أنزل القرآن كلَّه 
  .إىل مساِء الدُّنيا ، وحكم بإنزاله عليه فهو مجلة من آتاه ، وإن مل ينزل عليه بعُد 

وهذا  االمتنان ،] معرض [ ذكره يف } َولَقَْد آَتْيَناكَ َسْبعاً مَِّن املثاين { : ويف هذا اجلواب نظٌر ، فإن قوله تعاىل 
الكالُم إنَّما يصدق ، إذا وصل ذلك إىل حممٍَّد صلوات اهللا وسالمه عليه فأمَّا ما مل يصله بعد ، فال يصدق ذلك عليه 

.  
إنه ملا حكم بإنزاله على حممد ، كان ذلك جارياً جمرى ما نزل عليه ، فضعيف؛ ألنَّ إقامة مامل ينزل عليه : وأما قوله 

  .لظَّاهرِ مقام النَّازل عليه خمالف ل
هون القرآن ، وهو منقولٌ عن ابن عباس رضي اهللا عنه يف بعض الروايات ، : أنَّ السَّبع املثاين : القول الثالث 

: الزمر [ } اهللا َنزَّلَ أَْحَسَن احلديث ِكتَاباً مَُّتشَابِهاً مَّثَانِيَ َتقَْشِعرُّ { : وهوق ول طاوس رضي الكله عنه لقوله تعاىل 
  .كلَّ القرآن بكونه مثاين؛ ألنه كرَّر فيه دالئل التَّوحيِد ، والنبوَّة ، والتَّكاليف فوصف ]  ٢٣

، عطفاً على نفسه ، } والقرآن العظيم { : وهو ضعيف؛ ألنه لو كان املراد بالسَّبع املثاين القرآن لكان قوله : قالوا 
  .وذلك غري جائزٍ 

  :ف اللفظني؛ كقول الشاعر بأنه إنَّما حسن العطف فيه الختال: وأجيب عنه 
  ولْيِث الكَِتيَبِة يف املُزدَحم... إىل املِْلِك القَْرمِ واْبنِ اهلُمامِ  ٣٢٩١

  .واعلم أن هذا ، وإن كان جائزاً إال أنَّهم أمجعوا على أن األصل خالفه 
ولقد آتيناك سبع : ن التقدير أنه جيوز أن يكون املراد بالسبع الفاحتة ، وباملثاين كل القرآن ، ويكو: القول الرابع 

  .آياٍت هي الفاحتة ، ويف من مجلة املثاين الذي هو القرآن ، وهذا عني األول 
  .» ِمَن املثَانِي « : يف قوله » ِمن « و 

  :فيها وجهان : قال الزجاج رمحه اهللا تعاىل 
اآليات اليت يثىن هبا على اهللا ، ولقد آتيناك سبع آياٍت من مجلة : أن تكون للتبعيض من القرآن ، أي : أحدمها 

  .وآتيناك القرآن العظيم 
  :أتيناك سبعاً هي املثاين ، كقوله تعاىل : صفة ، واملعىن » ِمن « وجيوز أن تكون 

  .، أي اجتنبوا األوثان؛ الن بعضها رجس ]  ٣٠: احلج [ } فاجتنبوا الرجس ِمَن األوثان { 
  :فيه أوجه » والقرآن « : قوله 

  .اجلامع بني هذه النعتني : أنه من عطف بعض الصفات على بعض ، أي : أحدها 
إمَّا الفاحتة ، أو الطوال ، فكأنه ذكر مرتني جبهة : أنه من عطف العام على اخلاص ، إذ املراد بالسَّبع : الثاين 

  .اخلصوص ، مث باندراجه يف العموم 
  .» املَثَانِي « : ر عطفاً على باجل» َوالقُرآِن « أنَّ الواو مقحمة ، وقرىء : الثالث 

اآلية ملا عرف رسوله عظيم نعمه عليه فما يتعلق بالدِّين ، وهو أنه } الَ تَُمدَّنَّ َعْيَنْيكَ إىل َما َمتَّْعَنا { : قوله تعاىل 



، أي ال تشتغل } ْيَك الَ َتُمدَّنَّ َعْيَن{ : تعاىل آتاه سبعاً من املثاين ، والقرآن العظيم هناه عن الرغبة يف الدنيا فقال 
  .سرك ، وخاطرك بااللتفات إىل الدينا ، وقد أوتيت القرآن العظيم 

َمْن أوِتي القرآن فرَأى أنَّ أَحداً أوِتي ِمَن الدنَيا أفضل ممَّا أوِتي ، فقَد َصغََّر َعِظيماً « قال أبو بكر رضي اهللا عنه 
لْيَس ِمنَّا من ملْ يتغنَّ « : اآلية بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم وتأوَّل سفيان بن عيينة هذه . » وَعظََّم َصِغرياً 

  .أي مل يستغن » بالقُرآنِ 
  .، أي ال تتمّن ما فضلنا به أحداً من متاع الدُّنيا » ال َتُمدَّنَّ َعيَْنْيَك « : رضي اهللا عنهما ] عبَّاسٍ [ وقال ابن 

كون مادا عينيه إىل الشيء ، إذا أدام النَّظر حنوه ، وإدامةٌ النَّظر إىل الشَّيء إنَّما ي« : وقرَّر الواحديُّ هذا املعىن فقال 
  .» تدلُّ على استحسانه ، ومتنِّيه ، وكان النيب صلى هللا عليه وسلم ال ينظر إىل ما يستحسن من متاع الدنيا 

يف أْبواِلَها ، وأْبعارَِها؛ فٌَتنَّعَ يف ثَْوبِه؛ ] ْت َعبَِس[ نظر إىل نََعم بَنِي املُصطلقِ ، وقد « وروي أنه صلى اهللا عليه وسلم 
  .» وقَرأ هِذه اآلية 

هون أن جتف أبعارها ، وأبواهلا على أفخاذها ، إذا تركت من العمل أيَّام » َعبِسْت يف أبْوالَِها وأْبعَارَِها « : قوله 
  .الربيع؛ فيكثر شحومها ، وحلومها ، وهي أحسن ما تكون 

  .} زَْواجاً مِّْنُهمْ أَ{ : قوله 
؛ ألهنم مل يؤمنوا مل يؤمنوا } َوالَ َتْحَزنْ َعلَْيهِْم { الصِّنف : أي أصنافاً من الكُفَّار ، والزَّْوُج يف اللغة : قال ابن قتيبة 

  .} واخفض جََناَحَك ِللُْمْؤِمنَِني { ، فيتقوى بإسالمهم ، مث قال عز وجل 
، أي ]  ٣: الواقعة [ } َخاِفَضةٌ رَّاِفَعةٌ { لرفع ، ومنه قوله تعاىل يف وصف القيامة نقيض ا: معناه يف اللغة : اخلفض 

  .يدُه : أنَّها ختفض أهل املعاصي ، وترفع أهل الطَّاعة ، وجناح اإلنسان : 
: لقصص ا[ } واضمم إِلَْيَك َجنَاَحَك ِمَن الرهب { : جناحه ، قال تعاىل : قال الليثُ رضي اهللا عنه يد اإلنسان 

أنه هناه عن االلتفات إىل األغنياء من : ، وخفض اجلناح كناية عن اللِّني ، والّرفقِ ، والتَّواضع ، واملقصود ]  ٣٢
، ]  ٥٤: املائدة [ } أَِذلٍَّة َعلَى املؤمنني أَِعزٍَّة َعلَى الكافرين { ] ونظريه [ الكفار ، وأمره بالتَّواضع لفقراِء املؤمنني 

  ] . ٢٩: الفتح [ } ِشدَّآُء َعلَى الكفار ُرَحَمآُء بَْيَنُهمْ أَ{ : وقوله 
ملا أمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم بالزُّهدِ يف الدنيا ، وخفض اجلناح للمؤمنني ، } َوقُلْ إين أََنا النذير املبني { : قوله 

شارحاً ملراتب [ جلميع التَّكاليف ، وكونه ، وهذا يدخل حتته كونه مبلغاً } أََنا النذير املبني { : أمره أن يقول للقوم 
  .اآليت جبميع البيِّنات الوافية » املَبِني « الثَّواب والعقاب ، واجلنَّة والنَّار ، ومعىن ] 

  :فيه أقوال } الذين َجَعلُواْ القرآن ِعِضنيَ { : قوله 
، مثل ما أنزلنا » أنزلنا عليك « : فإنه قال  ، وإليه ذهب الزمشخريُّ» آَتْينَاَك « ب ] تتعلق [ أنََّ الكاف : أحدها 

  .} كََمآ أَْنزَلَْنا َعلَى املقتسمني { : على أهل الكتاب ، وهم املقتسمون 
  .آتيناك إتياناً كما أنزلنا : تقديره » آَتْيَناَك « أنه نعت ملصدر حمذوف منصوب ب : الثاين 

ومن حيث املعىن ال من حيث اللفظ ، » آتْيَناَك « ل أنه منصوب نعت ملصدر حمذوف ، ولكنَّه مالق : الثالث 
  .مبعىن أنزلنا إليك » آَتْينَاَك « أنزلنا إليك إنزاالً كما أنزلنا؛ ألنَّ : تقديره 
نعمنا : ومتعناهم متتيعاً كما أنزلنا ، واملعىن : أنه نعٌت ملصدرٍ حمذوف ، والعامل فيه مقدَّر أيضاً ، وتقديره : الرابع 

أنا النَّذير إنذاراً كما أنزلنا ، : أنه صفة ملصدر دلَّ عليه التقدير ، والتقدير : اخلامس . عذَّبنا بعضهم  بعضهم كما
  .مثل ما أنزلنا : أي 



كََمآ أَنَْزلَْنا َعلَى املقتسمني { النَّذيُر عذاباً : ، تقديره » النَّذيُر « : أنه نعٌت ملفعول حمذوف ، النَّاصب له : السادس 
وأقسموا على ذلك ، أو يراد هبم قريش حني قسموا القرآن إىل سحرٍ ، » لُنَبيتنَّه « : قوم صاحل؛ ألهنم قالوا  وهم} 

  .وشعرٍ ، وافتراٍء 
بأنه يلزم منه إعمال الوصف موصوفاً ، وهو غري جائز عند البصريني جائز عند الكوفيني ، : وقد ردَّ بعضهم هذا 

  .عي فلو عمل مثًَّ وصف جاز عند اجلم
  .أيضاً » النَّذيرُ « : أنَّه مفعول به ناصبه : السابع 

وأنذر قريشاً مثل ما أنزلنا على : ، أي } َوقُلْ إين أََنا النذير املبني { : أن يتعلق بقوله : والثاين « : قال الزخمشريُّ 
  .» املقتسمني ، يعين اليهود ، وما جرى على بين قريظة ، و النضريِ 

  .ا تقدَّم من إعمال الوصف موصوفاً وهذا مدروٌد مب
  .إمَّا التزاُم إضمارٍ ،ِ أو التزام حذٍف : وهذا الوجه ال يتمُّ إالَّ بأحد أمرين : قال ابن اخلطيب 

: عذاباً ، كما أنزلنا على املقتسمني ، وعلى هذا الوجه ] املبني [ إين أنا النذير : أمَّا اإلضمار فهو أن يكون التقدير 
رأيت إنساناً : رأيت كالقمر يف احلسن ، أي : ذوف ، وهو املشبه ، ودلَّ عليه املشبه به ، كما تقول املفعول حم

] املبني ما [ إين أنا النذير : الكاف زائدة حمذوفة ، والتقدير : كالقمرِ يف احلسن ، وأمَّا احلذف ، فهو أن يقال 
  ] . ١١: الشورى [ } لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء { : له تعاىل أنزلناه على املقتسمني ، وزيادة الكاف له نظري ، وهو قو

عليه ، » النَِّذير « أنه منصوب نعتاً ملفعولٍ به مقدرب ، والناصب لذلك احملذوف مقدٌر أيضاً لداللة لفظ : الثامن 
و البقاء رمحه اهللا وكأنه أنذركم عذاباً مثل العذاب املنزَّل على املقتسمني ، وهنم قوم صاحلٍ ، أو قريش ، قاله أب: أي 

  .كما تقدَّم من االعتراض البصرّي » النَّذير « فرَّ من كونه منصوباً بلفظ 

وقل : متعلقة بفعلٍ حمذوٍف ، تقديره » كََما « : والكاف يف قوله : وقد ردَّ ابن عطية على القول السادس بقوله 
  .سم يف موضعِ نصبٍ ، هذا قول املفسِّرين ا: إنِّي أنا النذير املبني عذاباً كما أنزلنا ، فالكاف 

ليس ممَّا يقوله حممد صلوات اهللا وسالمه عليه بل هو من كالم اهللا تعاىل » كما أنزلنا « : وهو غري صحيح؛ ألنَّ 
  .أنذر عذاباً كما : فيفصل الكالم ، وإنَّما يترتب هذا القول بأن يقدر أن اهللا تعاىل قال له 

  .» وقل إّني أنا النذيُر املبني كما قال قلبك رسلنا وأنزلنا عليهم كما أنزلنا عليك « : عىن والذي أقول يف هذا امل
إنِّي أنا النذيُر املبُني ، كما قد أنزلنا يف الكتب أنَّك ستأيت نذيراً على أن املقتسمني ، : وقل : وحيتمل أن يكون املعىن 

: الكاف متعلقة مبحذوف دلَّ عليه املعىن ، تقديره : مد فقال هم أهل الكتاب ، وقد اعتذر بعضهم عمَّا قاله أبو حم
رنا بكذا ، وإن كان امللك /أ: أنا النذير بعذاب مثل ما أنزلنا ، وإن كان املنزل اهللا ، كما تقول بعض خواصِّ امللِك 

  .هو اآلمُر 
وأنزلنا عليك كما : ، ولعلَّ أصله  ؛ كالٌم غري منتظم» وأنزلنا عليهم ، كما أنزلنا عليك « : وأما قول أيب حممٍد 

َعلَى { : وفيه نظر ، كيف يقدر ذلك ، والقرآن ناطق خبالفه ، وهو قوله . ، كذا أصلحه أبو حيان : أنزلنا عليهم 
  .} املقتسمني 

  .لنسألنَّهم أمجعني ، مثل ما أنزلنا : تقديره » لَنسَألنَُّهْم « : أنه متعلق بقوله : التاسع 
  .أنا النذير ما أنزلناه على املقتسمني : الكاف مزيدة ، تقديره  أنَّ: العاشر 

عند الكوفيني ، فإنَّهم يعملون الوصف للموصوف ، » النذير « معفولٌ ب » ما « وال بد من تأويل ذلك على أنَّ 
  .أنذركم ما أنزلناه كما يليق مبذهب البصريني : أو على إضمار فعل الئقٍ أي 



وقيل قوالً كما أنزلنا على املقتسمني أنك نذير هلم ، فالقول : ، التقدير » قل « علق ب أنه مت: احلادي عشر 
للمؤمنني يف النَّذارِة كالقول للكفَّار املقتسمني؛ لئال يظنُّوا أنَّ إنذارك للكفار خمالف إلنذار املؤمنني ، بل أنت يف 

  .أنا النذيُر لكم ، ولغريكم : افر ، كأنه قال وصف النذارة هلم مبنزلة واحدة ، تنذر املؤمن ، كما تنذر الك
  فصل

هم الَّذين اقتسموا طرق مكَّة يصدُّون النَّاس عن اإلميان برسول اهللا : املقتسمون : قال ابن عبَّاسِ رضي اهللا عنهما 
  .صلى اهللا عليه وسلم ويقرب عددهم من أربعني 

 بعثهم الوليد بن املغرية أيَّام املوسم ، فاقتسموا شعاب مكَّة كانوا ستَّة عشر رجالً: وقال مقاتل بن سليمان رمحه اهللا 
ال تغتروا باخلارج منَّا ، واملدعي للنبوَّة ، فإنه جمنونٌ ، وكانوا ينفُِّرونَ النَّاس عنه بأنه : ، وطرقها يقولون ملن سلكها 

إنه شاعٌر : إنه كاهٌن ، وطائفة تقول : ساحٌر ، ، وطائفة تقول : ساحٌر ، أو كاهٌن ، أو شاعٌر ، فطائفة منهم تقول 
  .، فأنزل اهللا عز وجل هبم خزياً؛ فماتوا أشدَّ ميتة 

جزءوه أجزاء ، فآمنوا مبا } َجَعلُواْ القرآن ِعِضَني { وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنه أهنم اليهود ، والنصارى 
  .وافق التَّوراة ، وكفروا بالباقي 

  . تعاىل ففرقوه ، وبدلوه قسموا كتاب اهللا: وقال جماهد 
: كذٌب ، وقال بعضهم : شعر ، وقال بعضهم : سحر ، وقال بعضهم : قسَّموا القرآن ، وقال بعضهم : وقيل 

  .ِأساطري األولني 
: شاعٌر ، وقال بعضهم : االقتسام هو أهنم فرَّقوا القول يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال بعضهم : وقيل 
  .كاهٌن 

  :فيه أوجه } الذين َجَعلُواْ { : له قو
  .» املٌقَْتسِمَني « أنه نعت ل : أظهرها 

  .أنه بدلٌ منه : الثاين 
  .أنه بيانٌ : الثالث 
  .أنه منصوٌب على الذَّمِّ : الرابع 

  .أنه خرب مبتدأ مضمرٍ : اخلامس 
  .كما قاله الزخمشريُّ » النَّذيُر املبُِني « أنه منصوب ب : السادس 

  .مردود بإعمال الوصف باملوصوف عند البصريني كما تقدَّم  وهو
: الفَِرق ، وتقدم معىن جعله القرآن كذلك ، ومعىن الِعَضة : مجع ِعَضة ، وهي الفرقة ، والِعِضني » ِعِضَني « و 

  ]املتقارب : [ هو َعاضُه ، وهي عَاِضَهة ، قال : السِّحر بلغة قريش ، يقولون 
  يف ٌعقَِد العَاِضِه املُْعضِه... ي ِمَن النِّاِفثَاِت أُعودذُ بِربِّ ٣٢٩٢

: هو من العضه ، وهو : ، أي السَّاحربة ، واملُستْسِحَرة وقيل » لَعَن اهللاُ العَاِضهةً واملُْستعِضَهة « : ويف احلديث 
  .سائي رمحه اهللا تعاىل رماه باهلتان ، وهذا قول الك: َعَضُه َعْضَهاً ، وعضيهةً ، أي : الكذب ، والبهتان ، يقال 

  .هو من الِعَضاه ، وهو شجر له شوٌك مؤٍذ ، قاله الفرَّاء : وقيل 
  :قوالن يشهد لكلِّ منهنما التصريف » ِعَضة « ويف الم 
: ، وفسِّر » ال تَْعِضية يف مِرياٍث « ِعَضوات ، وَعاَضة ، وَعاِضَهة ، وِعَضة ، ويف احلديث : الواو ، لقوهلم : االول 



  .، ال تفريق فيما يضر بالورثة تفريقه كسيٍف يكسر نصفني فينقص مثنه بأ 
أجزاء ، مجع ِعَضة ، وأصلها ِعْضَوة ، فعلة من عضَّى الشاة ، إذا جعلها أعضاِء؛ : » ِعِضنيَ « : وقال الزخمشريُّ 

  ]الزاجر : [ قال 
، كما مجع سنة ، وثبة ، وظبة وبعضهم جيري » ني ِعِض« على » ِعَضة « ومجع ... ولْيَس ِديُن اِهللا باملَُعضَّى  ٣٢٩٣

  .هذه عضينك : النون باحلركات مع التاء ، وقد تقدم تقرير ذلك ، وحينئذ تثبت نوه يف اإلضافة ، فيقال 
،  َشفَةٌ: ِعَضةٌ ، كما قالوا : ِعْضَهةٌ ، فاستثقلوا اجلمع بني هاتني ، فقالوا : ِعَضةٌ ، وأصلها : واحد الِعِضني : وقيل 

  .شافهنا : َشفَْهةٌ ، بدليل قوهلم : واألصل 
حيتمل أن يعود الضمري إىل املقتسمني؛ ألن األقرب ، وحيتمل أن يعود إىل مجيع } فََورَبَِّك لََنْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني { : قوله 

  ] .اخلالئق [ جلميع :  أي} َوقُلْ إين أََنا النذير املبني { : املكلفني ، ألنَّ ذكرهم تقدَّم يف قوله تعاىل 
فََوَربِّكَ لََنسْأَلَنَُّهمْ { : قال عدَّة من أهل العلم يف وقوله تعاىل : يف البخاري : قال القرطيب } َعمَّا كَاُنواْ َيْعَملُونَ { 

  .عن ال إله إال اهللا } أَْجَمِعَني َعمَّا كَاُنواْ َيْعَملُونَ 
فََيْومَِئٍذ الَّ ُيْسأَلُ َعن ذَنبِهِ إِنٌس { : وبني قوله } فََوَربِّكَ لََنسْأَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني { : كيف اجلمع بني قوله تعاىل : فإن قيل 
  }َوالَ َجآنٌّ 

  ] . ٣٩: الرمحن [ 
  :فأجابوا بوجوه 

قريع ، ال يسألون سؤال استفهامٍ؛ ألنه تعاىل عامل بكلِّ أعماهلم ، بل سؤال ت: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما : أوهلا 
  .مل فعلتم كذا؟ : فيقال هلم 

سؤال استفهام ، ملا كان ]  ٣٩: الرمحن [ } فََيْومَِئٍذ الَّ ُيْسأَلُ َعن ذَنبِِه { : وهذا ضعيد؛ ألنه لو كان املراد من قوله 
  .فائدة؛ ألنَّ مثل هذا السؤال على اهللا حمالٌ يف كلِّ األوقات » َيومِئٍذ « يف ختصيص هذا النفي بقوهلم 

أنه يصرف للنفي إىل بعض األوقات ، واإلثبات إىل وقت آخر؛ ألنَّ يوم القيامة ، يوم طويل ، وفيه مواقف : وثانيها 
} هذا َيْوُم الَ َينِطقُونَ { : يسألون يف بعضها ، وال يسألون يف بعضها ، قاله عكرمة عن ابن عباس ونظريه قوله تعاىل 

  ] . ٣١: الزمر [ } ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم القيامة ِعندَ رَبِّكُْم َتخَْتِصُمونَ { : ى ، وقال يف آية أخر]  ٣٥: املرسالت [ 
تصريٌح بأنه الحيصل السؤال يف ذلك اليوم : اآلية ]  ٣٩: الرمحن [ } فََيْوَمِئذٍ الَّ ُيْسأَلُ { : قوله : ولقائلٍِ أن يقوله 

  .ناقض ، فلو حصل السؤال يف جزء من أجزاء اليوم ، حلصل التَّ
فََورَبَِّك لََنسْأَلَنَُّهْم { تفيد اآلية النَّفي ، ويف قوله ]  ٣٩: الرمحن [ } فََيْومَِئٍذ الَّ ُيْسأَلُ َعن ذَنبِهِ { : أن قوله : وثالثها 

  .يعود إىل املقتسمني ، وهذا خاص فيقدم على العام } 
  .َشقَقتُه ، فاْنَشّق : صدعته فانصدع ، أي  الشَّقُّ ،: أصل الصَّدع } فاصدع بَِما ُتْؤَمُر { : قوله 

  ]البسيط : [ الشَّقٌّ ، والفصل؛ وانشد جلرير : الصَّدُع يف اللغة : قال ابن السكِّيت 
  باحلَقِّ َيْصدُع ما ِفي قَولِه َجَنُف... هذَا اخلَليفَةُ فارَضْوا ما قََضى لَكُُم  ٣٢٩٤

  ]الوافر : [ وقال ]  ٤٣: الروم [ } صَّدَُّعونَ َيْوَمِئذٍ َي{ : ومنه التفرقة أيضاً؛ كقوله 
  كَأنَّ َبياَض غُرَّتِه َصدِيُع. ...  ٣٢٩٥

« اْنصدَع ، واْنفلَق ، وانْفجَر ، واْنفطَر الصُّبُح ، ومعىن : ضوُء الفجر النشقاقِ الظُّلمِة عنه ، يقال : والصَّديُع 
  . فرق بين احلقِّ والباطلِ وافِْصلْ بينهما» فَاصَدْع 



الشقُّ يف األجسام الصَّلبِة كالزجاج ، واحلديد ، وصّدعته بالتشديد ، فتصدع وَصدعتُه : الصَّدُع : وقال الراغب 
قطعها ، من ذلك ، كأنَّه توهنم : بالتخفيف ، فاْنَصدَع ، وَصْدُع الرأس لتوهُّم االنشقاق فيه ، وصدع الفالة ، أي 

  .تفريقها 
  .أظهر : عبَّاسٍ رضي اهللا عنه اقل ابن » فاْصَدُع « ومعىن 

  .اقْضِ : فرِّق بني احلقِّ والباطل ، وقال سيبويه : وقال األخفش . أعلم : وقال الضحاك 
مصدرية ، أو مبعىن الذي ، واألصل تؤمر به ، وهذا الفعل يطرد حذف اجلار معه ، » بَِما ُتؤَمُر « يف قوله » َما « و 

  ]البسيط : [ َجاَء الذي مررُت ، وحنوه :  فحذف العائد فيصح ، وليس هو كقولك
  .. . . .أَمْرُتكَ اخلَْيَر فافَْعلْ ما أِمْرَت بِِه  ٣٢٩٦

  .باخلَْيرِ : واألصل 
  .انتهى » بأمرك مصدر مبّين للمعفول : مصدرية ، أي « َما » وجيوز أن تكون « : وقال الزخمشريُّ 

  .نك فاصدع بأمرك ، وشأ: وهو كالٌم صحيٌح ، واملعىن 
  .وما زال النيب صلى اهللا عليه وسلم مستخفياً حىت نزلت هذه اآلية : قالوا 

  .، والفعل املبين للمفعول » أنْ « وجيوز أن يكون املصدر يراد به : ونقل أبو حيَّان عنه أنه قال 
املصدر ، واملصرح به اخلالف إنَّما هو يف : قال شهاُب الدين . » والصحيح أنَّ ذلك ال جيوز « : مث قال أبو حيان 

  .هل جيوز أن ينحل حبرف مصدري ، وفعل مبين للمفعول أم ال جيوز 

يعجبين أن يكرم : خالف املشهور ، أمَّا أنَّ احلرف املصدري هل جيوز فيه أن يوصل بعفلٍ مبين للمفعولٍ ، حنو 
  .عمرو أم ال جيوز؟ فليس حمل النِّزاع 

  .، أي ال تبال عنهم ، وال تلتفت إىل لومهم إيَّاك على إظهار الدَّعوة } شركني َوأَعْرِْض َعنِ امل{ : مث قال تعاىل 
  .هذا منسوٌخ بآية القتال ، وهو ضعيف؛ ألنَّ معىن هذا اإلعراض ترك املباالة ، فال يكون منسوخاً : قال بعضهم 

، وال ختف أحداً } فاصدع بَِما ُتؤَْمُر { وسلم يقول اهللا لنبيه حممد صلى اهللا عليه } إِنَّا كَفَْيَناَك املستهزئني { : قوله 
الوليد بن املغرية : غري اهللا ، فإن اهللا كافيكِ أعداءك كما كفاك املستهزيئن ، وهم مخسة نفرٍ من رؤساء قريش 

، واألسود بن عبداملطلب بن احلارث بن أسد بن ] السهمي [ املخزوميُّ ، وكان رأسهم ، والعاص بن وائلٍ 
اللَُّهمَّ أْعمِ بَصرُه ، وأثْكلهُ « : بو زمعة ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد دعا عليه ، فقال عبدالعزى أ

، واألسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناٍف بن زهرة ، واحلررث بن قيس بن الطاللة؛ فأتى جربيل » بِولَدِه 
فقام جربيل صلوات اهللا وسالمه عليه وقام رسول اهللا  حممداً صلى اهللا عليه وسلم واملستهزءون يطوفون بالبيت ،

كيف جتُد هذا؟ : يا حممد : صلى اهللا عليه وسلم إىل جنبه ، فمّر به الوليد بن املغعرية ، فقال جربيل عليه السالم 
َيرِيُش نَْبالً ، وعليه قد كَفَْيُتكَه ، وأْؤَمأ إىل ساق الوليد ، فمرَّ برجلِ من خزاعة نبَّال : قال » بئس عبداهللا « : قال 

برد ميان ، وهو يهز إزاره ، فتعلَّقت شظية نبلٍ بإزاره ، فمنعه الكُرب أن يتطامن ، فينزعها ، وجعلت تضربُ ساقه؛ 
بِئَْس عبد : كيف جتد هذا يا حممد؟ قال : ومرَّ به العاس بن وائلٍ ، فقال جربيلُ . فخدشته فمرض منها حتَّى مات 

قد كفيتكه ، فخرج على راحلته ، ومعه ابنان له يتنزَّه؛ : ل عليه السالم إىل أْخَمصِ رجليه ، وقال اهللا ، فأشار جربي
لُِدغُْت لُِدغُْت؛ فطلبوا : فنزل ِشْعباً من تلك الشِّعاب ، فوطىء على شربقة ، فدخلت شوكة يف أمخص رجله ، فقال 

  .ري ، فمات مكانه ، فلم جيدوا شيئاً ، وانتفخت رجله حىت صارت مثل عنق البع
، فأشار بيده إىل » َعْبُد سوٍء « : كيف جتُد هذا يا حممَّد؟ قال : ومّر به مربد بن األسود بن املطلب ، فقال جربيل 



  .قد كَفَْيُتكَُه ، فعمي : عينيه ، وقال 
برأسه  رماه جربيل بورقٍة خضراء؛ فذهب بصره ، ووجعت عينه ، فجعل يضرب: قال ابن عباس رضي اهللا عنه 

بئس : كَْيَف َتجُِد هذا يا حممد؟ قال : اجلدار حتَّى هلك ، ومرَّ به األسود بن عبد يغوث ، فقال جربيل عليه السالم 
قد كفيتكه فأشار إىل بطنه فاستسقى فمات ، : خايل ، فقال جربيل عليه الصالة والسالم ] ابن [ عبداهللا على أنه 

َعبدُ : يل عليه السالم كيف جتد هذا يا حممَّد؟ صلوات اهللا وسالمه عليك ، قال ومرَّ به احلارث بن قيسٍ ، فقال جرب
  .ُسوٍء فأومأ ، فامتخط قيحاً؛ فمات 

استهزاؤهم ، وااقتسامهم أنَّ اهللا تعاىل ملّا أنزل يف القرآِن سورة البقرِة ، وسرة النحل ، وسورة العنكبوت ، : قيل 
قول هذا إىل سورة البقرة ، ويقول هذا إىل سورة النحل ، ويقول هذا إىل كانوا جيتمعون ، ويقولون استهزاء ، ي

  .} َنعْلَُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك بَِما َيقُولُونَ فَسَبِّْح بَِحْمدِ رَبَِّك { : سورة العنكبوت فأنزل اهللا تعاىل 
  ] .املتواضعني [ املصلني » وكُْن ِمَن السَّاجِديَن « : فصلّ بأمر ربك : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

ظنَّ بعضه الناس أنَّش املراد هنا بالسجود نفسه ، فرأى هذا املوضع حمل سجود يف القرآن ، وقد « قال بان العريب 
شاهدت اإلمام مبحراب زكريا من البيت املقدس ظهره اهللا تعاىل يسجُد يف هذا املوضع ، وسجدت معه فيها ، ومل 

  .»  العلماء] مجاهري [ يره 
، وقد ذكر أبو بكر النقاش أنَّ ههنا سجدة عند أيب حذيفة رضي اهللا عنه وميان بن رئاب ، ورأى ] القرطيب [ قال 

وروي أن رسول اهللا صلى هللا عليه ] الطاعات [ إذا أنزل بالعبد بعض املكاره فزع إىل : أهنا واجبة ، قال العلماء 
  .» الِة كَانَ إذا حَزبه أْمٌر فَزع إىل الصَّ« وسلم 

  .يريد املوت؛ ألنه أمر متيقن : قال ابن عباسٍ رضي اهللا عنهما } واعبد رَبََّك حىت يَأِْتَيكَ اليقني { 
  .فأيُّ فائدة هلذا التَّوقيت مع أنَّ كلَّ واجد يعلم أنه إذا مات سقطت عنه العبادات؟ : فإن قيل 
  .ك ، وال ختل حلظة من حلظات احلياة من العبادة يف مجيع زمان حيات» واعبد ربَّك « : املراد : فاجلواب 

َمْن قََرأ سُورة اِحلْجرِ كان لَُه ِمَن « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى أيبُّ بن كعب رضي اهللا عنه قال 
ه وسلّم وشرَّف ، وجبَّل ، وجمَّد ، صلى اهللا علي» األْجرِ َعْشُر َحسناٍت بِعَدِد املُهَاجرِيَن واألنصَارِ واملُْستَهزِئَني ُمبحمَّدٍ 

  .وعظَّم 

ُينَزِّلُ الَْملَاِئكَةَ بِالرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ) ١(أََتى أَْمُر اللَِّه فَلَا َتْسَتْعجِلُوهُ سُْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ 
  ) ٢(ا أََنا فَاتَّقُوِن ِعَباِدِه أَنْ أَْنِذُروا أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّ

  :وجهان » أَتى « يف } أتى أَْمُر اهللا { : قوله 
أنه ماضٍ لفظاً مستقبل معىن ، إذ املراد به يوم القيامة ، وإنَّما أبرز يف صورة ما وقع وانقضى حتقيقاً له : أشهرمها 

  .ولصدق املخرب به 
  .أنَّه على بابه : والثاين 

  .جاء أمر اهللا ودنا وقرب : ، وهو نصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أي  واملراد به مقدماته وأوائله
  .» أتى امر اهللا وعداً فال تستعجلوه وقوعاً : أتاك األمُر وهو متوقَّع بعد أي : تقول العرب « : وقال ابن عرفة 

اللهم إِن كَانَ { : صر بن احلارث قال املراد باألمر ههنا عقوبة املكذِّبني والعذاب بالسيف وذلك أنَّ النَّ: وقال قوٌم 



فاستعجل العذاب فنزلت هذه اآلية ، ]  ٣٢: األنفال [ } هذا ُهَو احلق ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً مَِّن السمآء 
  .وقتل النضر يوم بدر صرباً 

قال الكفار بعضهم لبعض ]  ١: القمر [ } اقتربت الساعة { : قوله تعاىل :  -رضي اهللا عنهما -وقال ابن عباسٍ 
ما هو كائن ، فلما مل ينزل ، ] ننظر [ إنَّ هذا يزعُم أنَّ القيامة قد قربت فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتَّى : 

ت فأشفقوا ، فلما امتدَّ]  ١: األنبياء [ } اقترب ِللنَّاسِ ِحسَاُبُهمْ { ] فنزل قوله تعاىل [ ما نرى شيئاً ، : قالوا 
فوثب رسول اهللا صلى اهللا عليه } أتى أَْمُر اهللا { يا حممد ما نرى شيئاً مما ختوِّفنا به ، فنزل قوله تعاىل : األيام ، قالوا 

  .فاطمأنُّوا } فَالَ َتْسَتْعجِلُوهُ { وسلم ورفع الناس رءوسهم وظنُّوا أهنا قد أتت حقيقة ، فنزل قوله 
ملَّا كثر هتديده بعذاب الدنيا  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -واعلم أنَّه .  طلب الشيء قبل حينه: واالستعجال 

وتقرير هذا } أتى أَْمرُ اهللا فَالَ َتْسَتْعجِلُوهُ { بقوله  -تعاىل  -واآلخرة ومل يروا شيئاً نسبوه إىل الكذب فأجاهبم اهللا 
  :اجلواب من وجهني 

أنه واجب الوقوعِ ، والشيُء إذا كان هبذه احلالة والصِّفة فإنه  أنه وإن مل يأِت العذاب ذلك الوقت إالَّ: أحدمها 
إنه قد أتى ووقع إجراء ملا جيب وقوعه جمرى الواقع ، يقال ملن طلب اإلغاثة وقرب حصوهلا : يقال يف الكالم املعتاد 

  .جاء الفوت 
تعاىل  -حملكوم به فإنَّما مل يقع ، ألنَّ اهللا إنَّ أمر اهللا بذلك وحكمه قد أتى وحصل ووقع ، فأمَّا ا: أن يقال : والثاين 

أن أمر اهللا وحكمه بنزولِ : حكم بوقوعه يف وقٍت معنيٍ فال خيرج إىل الوجود قبل جميء ذلك الوقت ، واملعىن  -
{ معيَّنٍ خصَّص حصوله بوقٍت  -تعاىل  -العذاب قد وجد من األزلِ إىل األبدِ إالَّ أنَّ احملكوَم إنَّما مل حيصل ، ألنَّه 

حكم  -تعاىل  -من أنَّه : سلَّمنا لك يا حممد صحة ما تقول : قبل وقته ، فكأنَّ الكفار قالوا } فَالَ َتْستَْعجِلُوهُ 
بإنزال العذاب علينا إمَّا يف الدنيا وإمَّا يف اآلخرة ، إالَّ أنا نعبد هذه األصنام لتشفع لنا عند اهللا فنتخلص من العذاب 

  .} ُسْبَحاَنُه وتعاىل َعمَّا ُيْشرِكُونَ { بقوله  -تعاىل  -هبم اهللا احملكوم به فأجا

عن إشراكهم به غريه ، : مصدرية فال عائد هلا عند اجلمهور أي » ما « جيوز أن تكون } َعمَّا ُيْشرِكُونَ { : قوله 
  .وأن تكون موصولة امسية 

ؤمنني أو للكافرين وقرأ ابن جبري بالياء من حتت عائداً على الكفار بالتاء خطاباً للم} فَالَ َتْستَْعجِلُوُه { وقرأ العامة 
  .أو على املؤمنني 

والباقون بالياء عوداً على الكفار ، » َتْستَْعجِلُوُه « بتاء اخلطاب جرياُ على اخلطاب يف » ُتْشرِكُونَ « وقرأ األخوان 
  .ني وقرأ األعمش وطلحة واجلحدري وجم غفري بالتاء من فوق يف الفعل

  .بالنسبة إىل التشديد والتخفيف يف البقرة » ُينَزِّلُ « قد تقدم اخلالف يف } ُينَزِّلُ املالائكة { قوله 
املَالِئكَةُ « . مبنيا للمفعول وبالتاء من فوق ] مشدداً [ » ُتنَزَّلُ « وقرأ زيد بن عليٍّ واألعمش وأبو بكر عن عاصم 

  .كذلك إال أنه خفَّف الزَّاي : اجلحدري  رفعاً لقيامه مقام الفاعل ، وقرأ» 
عن عاصم بتاء واحدة من فوق ، وتشديد الزاي مبنياً للفاعل  -رمحهم اهللا  -وقرأ احلسن ، واألعرج ، وأبو العالية 

  .، واألصل تتنزل بتاءين 
  .كذلك إالَّ أنَّه بالتخفيف  نصباً ، وقتادة» املَالِئكةَ « بنونني وتشديد الزَّاي » ُننَزِّلُ « : وقرأ ابن أيب عبلة 

  .ومل يبني وجه ذلك » وفيهما شذوذٌ كبٌري « : قال ابن عطية 
  .ووجهه أنَّ ما قبله وما بعده ضمري غائٌب ، وخترجيه على االلتفات 



،  جيوز أن يكون متعلقاً بنفس اإلنزالِ ، وأن يكون متعلقاً مبحذوف على أنه حال من املالئكة» بِالرُّوحِ « : قوله 
  .ومعهم الروُح : أي 

  .إمَّا لبياِن اجلنس ، وإما للتبعيض » ِمْن « حال من الروح ، و » ِمْن أْمرِه « قوله 
  :ثالثة أوجٍه » أنْ « يف » أنْ أْنِذرُوا « قوله 

{ : ، واإلنزال بالروح عبارةٌ عن الوحي؛ قال تعاىل ] القول [ أنَّها املفسرة؛ ألن الوحي فيه ضرب من : أحدها 
ُيلِْقي الروح ِمْن أَْمرِِه على َمن َيَشآُء ِمْن { : وقال ]  ٥٢: الشورى [ } َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك ُروحاً مِّْن أَْمرَِنا 

  ] . ١٥: غافر [ } ِعَباِدِه 
ال إله إال أنا ،  أنه: أنَّ الشأن أقول لكم : أهنا املخففة من الثقيلة ، وامسها ضمري الشأن حمذوف ، تقديره : الثاين 

  .قاله الزخمشري 
كتبت إليه بأن قُْم ، وتقدم البحث : أهنا املصدرية اليت من شأهنا نصب املضارع ، ووصلت باألمر؛ كقوهلم : الثالث 

  .فيه 
  :إهنا املخففة ، أو الناصبة ففي حملّها ثالثة أوجٍه : إنَّها املفسرة فال حملَّ هلا ، وإن قلنا : فإن قلنا 
  .ألنَّ التوحيد روٌح حتيا به النفوس » الرُّوحِ « أنَّها جمرورة احملل بدالً من :  أحدها
  .أنَّها يف حمل جرٍّ على إسقاطِ اخلافض؛ كما هو مذهب اخلليل : الثاين 

  .أنَّها يف حملِّ نصبٍ على إسقاطه؛ وهو مذهب سيبويه : الثالث 
  .املشهور بأن أنذروا؛ فلما حذف اجلار جرى اخلالف : واألصل 

أْنذرتُه ، وأْنذَرتُه بكذا ، : هو مفعول اإلنذار ، واإلنذار قد يكون مبعىن اإلعالم؛ يقال } أَنَّهُ الَ إله إِالَّ أََناْ { : قوله 
  .أعلموهم بالتوحيد : أي 

  .التفاتٌ إىل التكلم بعد الغيبة » فاتَّقُوِن « : وقوله 
  فصل

عما يشركون؛  -سبحانه وتعاىل  -ا أجاب الكفار عن شبهتهم؛ تنزيهاً لنفسه مل -تعاىل  -أنَّ اهللا : وجه النَّظم 
هب أنَّ اهللا قضى على بعض عبيده بالشّر ، وعلى آخرين باخلري ، ولكن كيف ميكنك أن : فكأنَّ الكفار قالوا 

  .وملكوته؟  تعرف هذه األمور اليت ال يعلمها إال اهللا؟ وكيف صرت حبيث تعرف أسرار اهللا وأحكامه يف ملكه
يَُنزِّلُ املالائكة بالروح ِمْن أَْمرِِه على َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه أَنْ أنذروا أَنَّهُ الَ إله إِالَّ أََناْ { : بقوله  -تعاىل  -فأجاب اهللا 

ن يبلغ إىل ينزل املالئكة على من يشاء من عباده ، ويأمر ذلك العبد أ -تعاىل  -أنَّه : وتقرير هذا اجلواب } فاتقون 
سائر اخللق أن إله اخللق كلفهم بالتوحيد ، وبالعبادة ، وبني هلم أنَّهم إن فعلوا ، فازوا خبريِ الدنيا واآلخرة ، فهذا 

  .الطريق ضرٌب خمصوٌص هبذه املعارف من دون سائر اخللق 
  فصل

  .حده جربيل و» املَالِئكة « يريد ب : قال  -رضي اهللا عنهما  -روى عطاء عن ابن عباس 
[ } إِنَّآ أَْرَسلَْنا { : يسمَّى الواحد باجلمع؛ إذا كان ذلك الواحد رئيساً مقدَّماً جائز ، كقوله تعاىل : وقال الواحديُّ 

  ] . ٩: احلجر [ } إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا { ، و ]  ١٠٥: النساء [ } إنَّآ أَنَزلَْنا { ، و ]  ١٩: القمر 
الرمحة ، وقال أبو : املراد بالروح هنا النبوة ، وقال قتادة رمحه اهللا تعاىل : قدم ، وقيل واملراد بالروح الوحي كما ت

  .إنَّ الروح ههنا جربيل عليه السالم : عبيدة 



  .ومعه ثيابُه : أي » خَرَج فالنٌ بِثيَابِه « : كقوهلم » مع « مبعىن » بِالرُّوحِ « والباءُ يف قوله 
صلوات  -ما أنزل على حممٍد  -تعاىل  -أنَّه : مع الروح؛ وهو جربيل ، وتقرير هذا الوجه  ُننزِّلُ املالئكة: واملعىن 

أقواماً من املالئكة؛  -عليه السالم  -جربيل وحدُه يف أكثر احلوالِ؛ بل كان ُينزِّلُ مع جربيل  -اهللا وسالمه عليه 
هللا صلى اهللا عليه وسلم تارة ملك اجلبال ، كما يف يوم بدرٍ ، ويف كثريٍ من الغزواِت ، وكان ينزل على رسول ا

  .وتارة ملك البحار ، وتارة رضوان ، وتارة غريهم 
 ٦٤: مرمي [ } َوَما َنَتنَزَّلُ إِالَّ بِأَْمرِ َربِّكَ { : أي أنَّ ذلك النُُّزولَ ال يكون إال بأمر اهللا؛ كقوله » ِمْن أْمرِه « وقوله 

  ] . ٦: التحرمي [ } َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ { : ، وقوله ]  ٢٧: األنبياء [ } َيْعَملُونَ  َوُهْم بِأَْمرِِه{ : وقوله تعاىل ] 
» أنْ « : قال الزجاج » أنْ أْنِذرُوا « : يريد األنبياء املخصوصني برسالته } على َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه { : وقوله 

  .» الرُّوحِ « بدلٌ من 
  .أعلموا اخلالئق ، أنَّه ال إله إال أنا ، واإلنذار هو اإلعالُم مع التخويف : ئكة بأن أنذروا ، أي ينزِّل املال: واملعىن 

 -عليه الصالة والسالم  -نزل على آدم  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -يروى أن جربيل . فخافون » فاتَّقُون « 
مخسني مرَّة ، وعلى إبراهيم  -صالة والسالم عليه ال -اثنيت عشرة مرة ، وعلى إدريس أربع مراٍت ، وعلى نوح 

اثنتني وأربعني مرة وعلى موسى أربع مرات ، وعلى عيسى عشر مراٍت ، وعلى حممٍد صلى اهللا عليه وسلم وعلى 
  .سائر األنبياء أربعة وعشرين ألف مرٍَّة 

وَالْأَنَْعاَم ) ٤(َخلََق الْإِْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة فَإِذَا ُهَو َخصِيٌم ُمبٌِني ) ٣(َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرضَ بِالَْحقِّ َتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ 
وََتْحِملُ ) ٦(وَلَكُْم ِفيَها َجَمالٌ ِحَني ُترُِحيونَ َوِحَني َتْسَرُحونَ ) ٥(َخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمنَْها َتأْكُلُونَ 

َوالْخَْيلَ َوالْبَِغالَ َوالَْحِمَري ِلَترْكَُبوَها ) ٧(ْم َتكُونُوا بَاِلِغيِه إِلَّا بِِشقِّ الْأَْنفُسِ إِنَّ رَبَّكُْم لََرُءوٌف َرِحيٌم أَثْقَالَكُْم إِلَى َبلَدٍ لَ
  ) ٩(َداكُْم أَْجَمِعَني َوَعلَى اللَِّه قَْصُد السَّبِيلِ َوِمْنَها َجاِئٌر َولَْو َشاَء لََه) ٨(َوزِيَنةً وََيْخلُُق َما لَا َتْعلَُمونَ 

اعلم أنَّ دالئل اإلهليات وقعت يف القرآن } َعمَّا ُيْشرِكُونَ { ارتفع } َخلََق السماوات واألرض باحلق تعاىل { : قوله 
  :على نوعني 

يَُّها الناس َياأَ{ : أن يتمسَّك باألظهر مترقياً إىل األخفى ، فاألخفى كما ذكره يف سورة البقرة يف قوله تعاىل : أحدمها 
  .فجعل تغري أحوال اإلنسان دليالً على احتياجه إىل اخلالق ]  ٢١: البقرة [ } اعبدوا رَبَّكُُم الذي َخلَقَكُْم 

  ] . ٢١: البقرة [ } والذين ِمن قَْبِلكُْم { : مث استدل بتغري أحوال اآلباِء ، واألمهاِت؛ قال تعاىل 
ألن األرض أقرب ]  ٢٢: البقرة [ } الذي َجَعلَ لَكُُم األرض ِفَراشاً { : مث استدلَّ بأحوال األرض؛ فقال تعاىل 

  .إلينا من السماء 
  ] . ٢٢: البقرة [ } والسماء بَِنآًء { : ثُمَّ استدلَّ بأحوال السماء بعد األرض؛ فقال تعاىل 

ِمَن السمآء َمآًء فَأَخَْرَج بِِه ِمَن  وَأَنَزلَ{ : مث استدلَّ باألحوال املتولدة من تركيب السماء ، واألرض؛ فقال سبحانه 
  ] . ٢٢: البقرة [ } الثمرات رِْزقاً لَّكُمْ 

؛ كما ذكر يف هذه اآلية ، فاستدل ] األدون فاألدون [ أن يستدل باألشرف ، فاألشرف نازالً إىل : النوع الثاين 
َق السماوات واألرض باحلق تعاىل َعمَّا َخلَ{ : على وجود اإلله املختار بذكر األجرام الفلكية العلوية ، فقال 

{ : وقد تقدم الكالم على االستدالل بذلك أول األنعام ، مث استدل ثانياً خبلق اإلنسان ، فقال عز وجل } ُيْشرِكُونَ 
  .} َخلََق اإلنسان ِمن نُّطْفٍَة فَإِذَا ُهَو َخِصيٌم مُّبِنيٌ 



  .هو اإلنسانُ  واعلم أنَّ أشرف األجسام بعد األفالِك والكواكبِ
إشارةٌ إىل االستدالل ببدنه } َخلََق اإلنسان ِمن نُّطْفٍَة { : وعلْم أنَّ اإلنسان مركٌب من بدٍن ونفسٍ ، فقوله تعاىل 

  .على وجود الصانع احلكيم سبحانه 
، أمَّا  إشارة إىل االستدالل بأحوال نفسه على الصانع احلكيم جل ذكره} َخصِيٌم مُّبٌِني { : وقوله عز وجل 

إنه خمتلف األجزاِء يف : االستدالل ببدنه فإنه النطفة متشاهبة األجزاِء حبسب املشاهدة؛ إالَّ أنَّ بعض األطباِء يقول 
  .احلقيقة؛ ألنَّ النطفة تتولد من فضلة اهلضم 

ثالثٌ ، وعند وضوله يف املعدِة هضم أولٌ ، ويف الكبد هضٌم ثاٍن ، ويف العروق هضم : أنَّ الغذاء حيصل له : الثالث 
  .إىل جواهر األعضاء هضم رابٌع 

العظيمة ، وكذا يقول يف ] الطبيعة [ ففي هذا الوقت حصل بعض أجزاِء الغذاء إىل العظمِ ، وظهر فيه أثٌر من 
  .اللحمِ والعصبِ والعروقِ ، و غريها 

ة ذلك األعضاء؛ وذلك هو النطفة ، مث عند استيالء احلرارة على البدن عند هيجان الشَّهوة وحيصل ذوبان من مجل
  .وعلى هذا التقدير تكون النطفة جسماً خمتلف األجزاء والطبائع 

إمَّا أن تكون جسماً متساوي األجزاِء يف الطبيعِة ، واملاهيِة ، أو خمتلف األجزاِء ، فإن : وإذا ُعرف هذا ، فالنطفةُ 
هو الطبيعة احلاصلة يف جوهر النطفة ودمِ الطَّمِث؛ ألنَّ  كان األول مل جيز أن يكون املقتضي لتوليِد البدن منها

الطبيعة تأثريها بالذات واإلجياب ال بالتدبري واالختيار ، والقوة الطبيعية إذَا عملت يف مادة متشاهبة األجزاء وجب 
  .أن يكون فعلها هو الكره 

رة؛ وحيث مل يكن األمر كذلك؛ علمنا أنَّ الَبسائطُ جيب أن يكون شكلها الك: وعلى هذا احلرف عوَّلوا يف قوهلم 
املقتضي حلدوث األبدان احليوانية ليس هو الطبيعة؛ بل فاعل خمتار ، وهو خيلق بالتَّدبري ، واحلكمة ، واالختيار ، 

 بتقدير أن يكون األمر كذلك ،: إنَّ النطفة جسٌم مركٌب من أجزاء خمتلفة يف الطبيعِة واملاهيِة ، فنقول : وإن قلنا 
  :فإنه جيب أن يكون تولد البدِن منها تدبري فاعل خمتار حكيم ، وبيانه من وجهني 

أن النطفة رطوبة سريعة االستحالة ، وإذا كان كذلك؛ كانت األجزاء املوجودة فيها ال حتفظ الوضع : األول 
حيصل فوُق ، وإذا كان والنسبة ، فاجلزء الذي هو مادة الدماغ قد يصري أسفل ، واجلزء الذي هو مادة القلب قد 

كذلك وجب اختالف أعضاِء احليوان وحيث مل يكن األمر كذلك وجب أن ال تكون أعضاء احليواِن على هذا 
  .الترتيب املعيَّن أمراً دائماً؛ علمنا أنَّ حدوث هذه األعضاء على هذا الترتيب اخلاصِّ ليس إال بتدبري الفاعل املختار 

تقدير أنَّها جسٌم مركٌب من أجسامٍ خمتلفة الطبائع إالَّ أنَّه جيب أن ينتهي حتليل تركيبها إىل أنَّ النطفة ب: الوجه الثاين 
  .آخر يكون كل واحٍد منها يف نفسه جسماً بسيطاً 

وإذا كان كذلك ، فلو كان املدبِّر هلا قوة طبيعية لكان كل واحٍد من تلك البسائِط جيب أن يكون شكله هو الكرة 
  .احليوان على شكل كراٍت مضمومة بعضها إىل بعض فيلزم أن يكون 

وحيث مل يكن األمر كذلك علمنا أنَّ مدبِّر أبدان احليوانات ليس هي الطبائع ، وال تأثريات النجوم واألفالك ، ألنَّ 
  .تلك التأثريات متشاهبة؛ فعلمنا أنَّ مدبر أبداِن احليوانات فاعلٌ خمتاٌر حكيٌم 

  .البتداِء الغايِة » ِمْن « و » َخلََق « متعلق ب } فٍَة ِمن نُّطْ{ : قوله تعاىل 
هي املاء الصايف ، ويعرب هبا عن ماِء الرجل ، : قطر ، وقيل : القطرة من املاِء؛ نطَفَ رَأسُه َماًء ، أي : والنُّطفَةُ 

نطوٌف إذا جاء فيها املطر ، ليلةٌ : َصبِي مَنطَّفٌ إذا كان يف أذنه لؤلؤة ، ويقال : ويكىن هبا عن اللؤلؤِة ، ومنه 



  .سال فهو نَاِطف ، وفالنٌ ُيْنطَفُ بُسوٍء : َنطَفَ َينطُف ، أي : ما سال من املائعات يقال : والنَّاطُف 
الفاُء تدل على التعقيب ، وال سيَّما وقد : عطف هذه اجلملة على ما قبلها ، فإن قيل } فَإِذَا ُهَو َخِصيمٌ { : قوله 

اليت تقتضي املفاجأة ، وكونه خصيماً مبيناً مل يعقب خلقه من نطفٍة ، إمنا توسَّطْت بينهما وسائطُ » إذا « وجد معها 
  .كثريةٌ 

  :فاجلواب من وجهني 
  ] . ٣٦: يوسف [ } أَْعِصُر َخمْراً { : أنه من باب التعبري عن حال الشيء مبا يؤولُ إليه ، كقوله تعاىل : أحدمها 
  .إىل سرعة نسياهنم مبدأ خلقهم  أنه أشار بذلك: والثاين 
  .مثَّ وسائط حمذوفة : وقيل 

  .عبارة عن إجياده ، وتربيته إىل أن يبلغ حدَّ هاتني الصفتني » َخلَق « والذي يظهر أن قوله 
،  فعيلٌ مثالُ مبالغٍة من َخِصَم مبعىن اخَْتَصَم ، وجيوز أن يكون مبعىن خماصم ، كاخلَليِط واجلَليسِ: » َخصِيٌم « و 

  .جدولٌ بالَباطلِ » َخصِيٌم « ومعىن 
  فصل

  :إنَّما خيلق اإلنسان من نطفة بواسطة تغرياٍت كثريٍة مذكورة يف قوله  -سبحانه وتعاىل  -اعلم أنَّه 

ا هنا استغناء اختصرها ه -تعاىل  -اآليات إالَّ أنِّه ]  ١٢: املؤمنون [ } َولَقَدْ َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمن ُسالَلٍَة مِّن ِطنيٍ { 
  .بذكرها هناك 

خِصيُمَك الذي ُيخاِصُمك ، وفعيل مبعىن مفاعل : وقال أهل اللغة . اخلصيُم مبعىن املخاصم : قال الواحديُّ رمحه اهللا 
  .معروف ، كالنَّسيبِ والَعشريِ 

ة يف أولِ الفطرة أقلُ فهماً اإلنسانيَّ] النفوس [ أنَّ : ووجه االستدالل بكونه خصيماً على وجود اإلله املدبِّر احلكيم 
وذكاةًء من نفوس سائر احليوانات؛ أال ترى أنَّ ولد الدجاجة حاملا خيرج من قشر البيضِة مييُِّز التصديق والعدوَّ ، 

  .ويهرب من اهلرَِّة ، ويلتجيُء إىل األمِّ ومييزُ الغذاء املوافق ، والغذاء الذي مل يوافق 
انفصاله من بطنِ األمِّ ال مييُز البتَّة بني العدوِّ والصديق وال بني الضارِّ والنافع ، فظهر أن  وأمَّا ولد اإلنسان فإنَّه حال

اإلنسان يف أولِ الفطرة أقلُ فهماً وذكاًء من نفوس سائر احليوانات؛ أال ترى أنَّ ولد الدجاجة حاملا خيرج من قشر 
  .ويلتجئُ إىل األمِّ ومييزُ الغذاء املوافق ، والغذاء الذي مل يوافق  البيضِة مييُِّز الصديق والعدوَّ ، ويهرب من اهلرَِّة ،

 وأمَّا ولد اإلنسان فإنَّه حال انفصاله من بطنِ األمِّ ال مييُز البتَّة بني العدوِّ والصديق وال بني الضارِّ والنافع ، فظهر أنَّ
  .نات اإلنسان يف أول احلدوِث أنقص حاالً ، وأقلُّ فطنة من سائر احليوا

مث إنَّ اإلنسان بعد كربه يقوى عقله ويعظم فهمه ، ويصري حبيث يقوى على مساحة السماوات واألرض ، وقوى 
وصفاته ، وعلى معرفة أصناف املخلوقات من األرواح واألجسام والفلكيات  -عزَّ وجلَّ  -على معرفة اهللا 

واخلصومات الشديدة يف كل املطالب ،  -تعاىل  -والعنصريات ، ويقوى على إيراد الشبهات القوية يف دين اهللا 
فانتقال نفس اإلنسان من تلك البالدة املفرطة إىل هذه الكياسة املفرطة ال بدَّ وأن يكون بتدبري مدبر خمتارٍ حكيم 
ن بنقل األرواحِ من نقصاهنا إىل كماالهتا ، ومن جهاالهتا غلى معارفها حبسب احلكمِة واالختيارِ فهذا هو املراد م

  .} فَإِذَا ُهَو َخصِيٌم مُّبٌِني { : قوله تعاىل 
أنه جيادل عن نفسه منازعاً للخصوم بعد أن كان نطفة قذرة ومجاداً ، ال حسَّ فيه وال حركة ، واملقصود : األول 

  .م منه أنَّ االنتقال من تلك احلالةِ اخلسيسة إىل هذه احلالةِ العالية الشريفة ال حيصل إال بتدبري مدبرٍ حكي



والغرض ]  ٧٨: يس [ } َمن ُيحيِي العظام َوِهيَ َرِميمٌ { : فإذا هو خصيٌم لربِّه ، منكر على خالقه ، قائل : والثاين 
  .وصف اإلنسان باإلفراط يف الوقاحة واجلهل والتَّمادي يف كفران النِّعمة 

رميمٍ ، فقال للنيب صلى اهللا عليه وسلم كما نقل أنَّها نزلت يف أيب بن خلٍف اجلمحي؛ وكان ينكر البعث جاء بعظمٍ 
  .حييي هذه بعدما قد ُرّم؟  -تعاىل  -أتقول إنَّ اهللا : 

والصحيح أنَّ اآلية عامة؛ ألنَّ هذه اآليات ذكرت لتقرير االستدالل على وجوِد الصَّانع احلكيم ال لتقرير وقاحةِ 
  .النَّاسِ ومتاديهم يف الكفر والكفران 

اآلية هذه الداللة الثالثة؛ ألنَّ أشرف األجساد املوجودة يف العامل السفليِّ بعد } نعام َخلَقََها لَكُْم واأل{ : قوله تعاىل 
  .اإلنسان سائرُ احليوانات الختصاصها بالقوى الشريفة ، وهي احلواسُّ الظاهرة والباطنة والشهوةُ والغضب 

  :جهان العامة على النصب ، وفيه و} واألنعام َخلَقََها { : قوله 
  .أنه نصب على االشتغال وهو أرجح من الرفع لتقدم مجلة فعليَّة : أحدمها 
على هذا مؤكداً » َخلقََها « ، قاله الزخمشريُّ ، وابن عطيَّة فيكن » اإلْنسانَ « أنه نصب على عطفه على : والثاين 

  .، وعلى األول مفسراً 
  .رفعاً وهي مرجوحةٌ » واألْنَعاُم « وقرئ شاذًّا 

» فيها « ألجلكم وملنافعكم ، ويكون : ، أي » خلقها « ب » لكم « جيوز أن يتعلق } لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء { : قوله 
قاله أبو » دفء « هو اخلرب ، أو يكون حاالً من » لَكُْم « مبتدأ مؤخٌر ، وجيوز أن يكون » دفء « خرباً مقدماً ، و 

  .البقاء 
قَائماً يف الدَّارِ « كان العاملُ يف احلال معنويا ، فال يتقدم على اجلملة بأسرها ، وال جيوز بأنَّه إذا : وردَّه أبو حيَّان 

  .جاز بال خالٍف ، أو توسَّطت خبالف أجازه األخفش ومنعه غريه » َزْيدٌ يف الدَّارِ قَاِئماً « فإن تأخَّرت حنو » زْيٌد 
ال يلزم من تقدميها وهو : جاز تقدميها عليه حباهلا إال أن نقول ملا تقدم العامل فيها ، وهي معه : ولقائل أن يقول 

  .متأخر تقدميها عليه وهو متقدم لزيادة الفتح 
واجلملة كلُّها حالٌ من الضمري « ِفيَها » أو ب « لَكُمْ » ب « ِدْفٌء » وجيوز أن يرتفع « : وقال أبو البقاء أيضاً 

  .» املنصوب 
  .» خلقها كائٌن لكم فيها دفٌء ، أو خلقها لكم كائناً فيها دفٌء : لة ، ألنَّ التقدير وال يسمَّى مج« قال أبو حيان 

قد تقدم اخلالف يف تقدير متعلق اجلار إذا وقع حاالً أو صفة أو خرباص ، هل يقدر فعالً أو « : قال شهاُب الدِّين 
  .» هذا  امساً ، ولعلَّ أبا البقاِء حنا إىل األول فتسميته له مجلة صحيٌح على

  .يسخُن : اسم ملا يدفأ به ، أي : والدِّفُء 
يف كنفه ، ومجعه أدفَاء ، وَدِفئَ : اقعد يف دفء هذا االئط ، أي : ويكون الدفُء السخونة ، يقال : قال األصمعيُّ 

  .يومنا فهو َديفٌء ، وَدِفئَ الرَُّجل َيْدفأ فهو َدفْآنُ ، وهي َدفْأى ، كََسكْران ، وَسكَْرى 
نِتاُج اإلبل وألبَاُنَها وما : الدِّْفُء : دفِّئَةُ بالتخفيف والتشديد ، اإلبل الكثرية الوبر الكثرية الوبر والشَّحم ، وقيل واملُ

  .ينتفُع به منها 
كذلك إالَّ أنَّه شدَّد الفاء ، كأنَّه أجرى : بنقل حركة اهلمزة إىل الفاِء ، والزهريُّ » ِدٌف « : وقرأ زيد بن علي 

  .هذا فرخٌّ بالتشديد وقفاً : صل جمرى الوقف ، حنو قوهلم الو



  .» ومنهم من يعوض من اهلمزة فيشدِّد الفاء وهو أحد وجهي محزة بن حبيبٍ وقفاً « : وقال صاحب اللَّوامحِ 
  .لغة مستقلة وإن مل يكن مثَّ حذف من الكلمة املوقوف عليها : والتشديد وقفاً : قال شهاُب الدِّين 

أراد النَّْسل ، والدَّرَّ ، والركوب ، واحلملَ ، وغريها ، فعرب عن هذا الوصف باملنفعة؛ ألنَّه األعمُّ ، » وَمناِفُع « قوله 
والدر والنسل قد ينتفع به بالبيع بالنقوِد ، وقد ينتفع به بأن تبدَّل بالثياب ، وسائر الضَّرورياِت ، فعبَّر عن مجلة 

  .الكل األقسامِ بلفظ املنافع ليعمَّ 
  فصل

  :احليوانات قسمان 
من الثاين ، واملنتفع به إمَّا أن ] أفضل [ منها ما ينتفع به اإلنسان ، ومنها ما ال يكون كذلك ، والقسم املنتفع به 

ينتفع به اإلنسان يف ضروراته ، مثل األكلِ واللبسِ أو يف غري ضروراته ، واألول أشرف وهو األنعام ، فلهذا يدأ 
  .وهي عبارة عن األزواج الثمانية ، وهي الضَّأنُ واملعز والبقر واإلبل } واألنعام َخلَقََها لَكُْم { : بذكره فقال 

  .} لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء { : مث ابتدأ وقال } واألنعام َخلَقََها { : متَّ الكالم عند قوله : قال الواحديُّ 
َولَكُْم ِفيَها { ؛ ألنه عطف عليه » َخلَقََها « : قوله  أحسُن الوجهني أن يكون الوقف عند: قال صاحُب النَّظم 

  .لكم فيها دفٌء ولكم فيها مجالٌ : والتقدير } َجَمالٌ 
وملا ذكر األنعام ، أتبعه بذكر املنافع املقصودة منها ، وهي إما ضرورية ، أو غري ضرورية ، فبدأ بذكر املنافع 

َوِمْن أَْصَواِفَها { : وقد ذكر هذا املعىن يف آية أخرى ، فقال سبحانه } لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء { : الضرورية؛ فقال 
  ] . ٨٠: النحل [ } َوأَْوبَارَِها وَأَْشَعارَِهآ أَثَاثاً َوَمَتاعاً إىل ِحنيٍ 

  .واملراد ما تقدم من نسلها ودرِّها » وَمناِفُع « : مالبُس وحلفاُء يستدفئون هبا ، مث قال : واملعىن 
  .ها هنا البتداء الغاية ، والتبعيض هنا ضعيٌف » ِمْن « ، } َوِمْنَها َتكُلُونَ  {: مث قال 

األكل منها هو : تقدمي الظرف مؤذنٌ باالختصاص ، وقد يؤكل من غريها ، قلت : فإن قلت « : قال الزخمشري 
املعتد به؛ بل جارٍ جمرى  األصل الذي يعتمده الناس ، وأمَّا غريها من البط والدجاج وحنوها من الصَّيد ، فكغري

  .» التَّفكُِّه 
وحيتمل أن غالب أطعمتكم منها؛ ألنَّكم حترثون بالبقر ، واحلب والثّمار اليت تأكلوهنا ، « : قال ابن اخلطيب 

  .» وتكتسبون هبا ، وأيضاً بإكراء اإلبل وتبيعون نتاجها ، وألباهنا ، وجلودها ، وتشترون هبا مجيع أطعمتكم 
  .منفعة األكل مقدمة على منفعة اللَّبس ، فلم أخَّر منفعة األكْلِ يف الذكر؟ : فإن قيل 
أنَّ امللبوس أكثر من املطعوم؛ فلهذا قدِّم عليه يف الذِّكر فهذه املنافع الضرورية احلاصلة من األنعام ، وأمَّا : فاجلواب 

  :املنافع غري الضرورية احلاصلة من األنعام فأموٌر 
  .} لَكُْم ِفيَها ِدْفءٌ { كقوله } وَلَكُْم ِفيَها َجمَالٌ { قوله : األول 

لَكُمْ « أو يف » ِفيَها « أو مبحذوٍف ، على أنه صفة له ، أو معمولٌ ملا عمل يف » مجالٌ « منصوب بنفس » ِحَني « و 
 «.  

لة بعده صفة له ، والعائد بالتنوين؛ على أنَّ اجلم» ِحيناً « :  -رمحهم اهللا  -وقرأ عكرمة ، والضحاك ، واجلحدري 
]  ٢٨١: البقرة [ } واتقوا َيْوماً ُتْرَجُعونَ ِفيِه { : حيناً ترحيون فيه وحيناً تسرحون فيه ، كقوله : حمذوف ، أي 

؛ ألنَّ األنعام فيها أمجل مللِء بطوهنا وحتفُّل ضروعها ، خبالف التسريح؛ فإهنا عند ] السرح [ وقدِّمت اإلراحة على 
  .ىل املرعى خترج جائعة عادمة اللَّنب مث تتفرق وتنتشر خروجها إ



  فصل
  :قد ورد احلني على أربعة أوجٍه 

  .مبعىن الوقت كهذه اآلية : األول 
  .إىل منتهى آجاهلم : ، أي ]  ٩٨: يونس [ } َوَمتَّْعَناُهْم إىل ِحنيٍ { : نتهى األجل ، قال : الثاين 

  ] . ٢٥: إبراهيم [ } تؤيت أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ { : إىل ستة اشهر ، قال تعاىل : الثالث 
  ] . ١: اإلنسان [ } َهلْ أتى َعلَى اإلنسان ِحٌني مَِّن الدهر { : أربعون سنة ، قال تعاىل : الرابع 

  .حني خلقه من طنيٍ قبل أن ينفخ فيه الروح  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -أربعون سنة ، يعين آدم : أي 
: [ َجْمالء كَحْمَراء؛ وأنشد : ر جَُملَ بضمِّ امليم جيُمل فهو َجِميلٌ وهي َجِميلةٌ ، وحكى الكسائي مصد: واجلمالُ 

  ]الرمل 
  بذَِّت اخلَلَْق َجِميعاً باجلَمالِ... فَْهَي َجْمالُء كََبذرٍ طَالعٍ  -٣٢٩٧

أرسلها ، وأصله أن : ، أي  ويقال أراح املاشية وهراحها باهلاء بدالً من اهلمزة ، وسرح اإلبل يسرحها سرحاً
  ]الطويل : [ شجرٌ له مثٌر ، الواحدة سرحةٌ ، قال أّيب : يرسلها لترعى ، والسَّرُح 

  َعلي كُلِّ أفْناِن الِعضاِه َترُوُق... أَبى اهللا إالَّ أنَّ َسرَحة مَالٍك  -٣٢٩٨
  ]الكامل : [ وقال 
  ذَى نِعَالَ السِّْبِت لْيَس بَِتْوءَمُِيْح... َبطلٌ كَأنَّ ِثَياَبهُ يف سَْرَحٍة  -أ٣٢٩٩

سَرَح فالنٌ امْرأتُه كما استعري الطالُق أيضاً من إطالق : مث أطلق على كلِّ إرسالٍ ، واستعري أيضاً للطالق ، يقال 
  ]الكامل : [ سريعة ، وقيل : ، أي ] سرٌح [ ناقة : اإلبل من عقلها ، واعترب من السَّرح املضي فقيل 

  . . . .ُح الَيدْينِ كَانََّها ُسُر -ب٣٢٩٩
  .مراعاة للفواصل مع العلم هبا » ُترُِحيونَ وَتْسَرُحونَ « وحذف مفعويل 

  فصل
ردُّ اإلبل بالعشّي إىل مراحها حيث تأوي إليه ليالً ، وسرح القوم إبلهم سرحاً ، إذا أخرجوها بالغداة إىل : اإلراحةُ 
  .املرعى 

كثر ما تكون أيَّام الربيع إذا سقط الغيث ، وكثر الكُأل ، وخرجت العرب للّنجعِة ، هذه اإلراحةُ أ: قال أهل اللغة 
  .وأحسن ما يكون النعمُ يف ذلك الوقت 

ووجُه التجملِ هبا أنَّ الراعَي إذا روحها بالعشيَّ وسرَّحها بالغداة تزينت عند تلك اإلراحة والتسريح األفنية ، وكثر 
  .قعهم عند الناس لكوهنم مالكني هلا فيها النفاء والرغاء ، وعظم و

  .} وََتْحِملُ أَثْقَالَكُمْ إىل َبلٍَد لَّْم َتكُونُواْ َبالِِغيِه { : واملنفعة الثانية قوله 
املدينة [ يريد من مكة إىل « :  -رضي اهللا عنهما -قال ابن عباسٍ . مجع ثِقَل ، وهو متاع السَّفر إىل بلٍد : األثقالُ 

  .» والشام ومصر ] 
  .» واملراد كلُّ بلٍد لو تكلفتم بلوغه على غري إبلٍ لشقَّ عليكم « :  -رمحه اهللا -وقال الواحديُّ 

  .هذه البالد ألنَّها متاجر أهل مكة  -رضي اهللا عنهما  -وخصَّ ابن عباسٍ 
مل تبلغوه إال : ، أي » َبالِغيِه « حال من الضمري املرفوع يف » إالَّ بشقِّ « ، و » َبلٍد « صفة ل } لَّمْ َتكُوُنواْ { قوله 

  .ملتبسني باملشقِة 



مها مصدران مبعىن واحد : وقرأ أبو جعفر ورويت عن نافع ، وأيب عمرو بفتحها؛ فقيل . والعامة على كسر الشِّني 
  ]الطويل : [ املشقَّة فمن الكسرِ قول الشاعر : ، أي 
  ِخي َنصبٍ ِمْن ِشقَِّها وُدُءوبِأ... َرأى إبالً َتسَْعى وَيْحسُِبَها لَُه  -٣٣٠٠

  .من مشقّتها : أي 
  .املفتوح املصدر ، واملكسور االسم : وقيل 
لَْم َتنلُه إال بقطعه من كيدك على : إالَّ بنصف أنفسكم ، كما تقول : ويف التفسري . بالكسر نصف الشيء : وقيل 
  .اجملاز 
  فصل

مل : تكونوا بالغيه إالَّ باملشقَّة ، وإن محلناها على نصف الشيء كان املعىن  مل: أذا محلنا الشقَّ على املشقَِّة كان املعىن 
  .تكونوا بالغيه إال عند ذهاب نصف قوتكم ونقصاهنا 

عز  -اإلبل فقط ، ألنه وصفها يف آخر اآلية بقوله } واألنعام َخلَقََها لَكُْم { املراد من قوله تعاىل : قال بعضهم 
  .وهذا ال يليق إالَّ باإلبل فقط } قَالَكُْم َوَتحِْملُ أَثْ{  -وجل 

أنَّ هذه اآليات وردت لتعديِد منافع األنعام ، فبعض تلك املنافع حاصل يف الكلِّ ، وبعضها خيتص : واجلواب 
  .حاصل يف البقر والغنم أيضاً } وَلَكُْم ِفيَها َجمَالٌ { : بالبعض ، ألنَّ قوله تعاىل 

  .خبلقه حيث جعل هلم هذه املنافع } رَّحِيٌم  إِنَّ َربَّكُْم لََرُؤوٌف{ 
  فصل

احتجَّ منكرو كرامات األولياِء هبذه اآلية ، ألنَّ هذه اآلية دلت على أنَّ اإلنسان ال ميكنه االنتقال من بلٍد إىل بلٍد إال 
ليلٍة واحدٍة من غري تعبٍ ، ، فيكون االنتقال من بلٍد إىل بلٍد بعيدٍ يف ] اجلمال [ بشقِّ األنفس ، ومحلِ األثقالِ على 

  .وحتمُّل مشقة خالف هذه اآلية ، فيكون باطالً 
  .وملَّا بطل القول بالكرامات يف هذه الصورة ، بطل القول هبا يف سائر الصُّورِ؛ ألنه ال قائل بالفرق 

  .أنَّا َنُخصُّ هذه اآلية باألدلَّة الدالة على وقوع الكرامات : واجلواب 
العامة على نصبها؛ نسقاً على األنعام ، وقرأ ابن أيب عبلة برفعها على االبتداء ، } والبغال واحلمري واخليل { : قوله 

  .خملوقةٌ ومعدَّة لتركبوها ، وليس هذا ممَّا ناب فيه اجلارُّ مناب اخلرب لكونه كوناً خاصا : واخلرب حمذوف ، أي 
ال : وقيل . مشيها ، وواحد اخليل خائل ، كَضائن واحد ضأن وُسمِّيت اخليل خيالً الختياهلا يف « : قال القرطيب 

اخليل ، والبغال ، واحلمري ، بالذكر؛ دلَّ على أنَّها مل تدخل يف لفظ األنعام  -سبحانه وتعاىل  -واحد له ، وملا أفرد 
  .» ل واحلمري دخلْت؛ ولكن أفردها بالذكر ملا يتعلق هبا من الركوب ، فإنَّه يكثر يف اخليل والبغا: وقيل . 

  :يف نصبها أوجٌه » َوزِيَنةً « : قوله 
وإىل هذا بنفسه } ِلَترْكَُبوَها { : أنه مفعولٌ من أجله وإنَّما وصل الفعل إىل األول بالالم يف قوله تعاىل : أحدها 

  .الختالف الشَّرط يف األول ، وعدم احتاد الفاعل ، وأنَّ اخلالق اهللا والراكب املخاطبون 
فهو مصدر ، » ِلترْكَُبوَها « وإمَّا مفعول » َخلَقََها « أنَّها منصوبة على احلال ، وصاحُب احلال إمَّا مفعول : الثاين 

  .وأقيم مقام احلالِ 
  .وخلقها زينة  -رمحه اهللا  -أن ينتصب بإضمار فعلٍ ، فقدره الزخمشريُّ : الثالث 

  .وجعلها زينةً : وقدره ابن عطيَّة وغريه 



  .» ولتتَزيَُّنوا بَِها زينةً « : نَّه مصدرٌ لفعلٍ حمذوف أي أ: الرابع 
بغري واوٍ ، وفيها األوجه املتقدمة؛ ويريد أن يكون حاالً من فاعل » لَتْركَُبوَها زِيَنةً « : وقرأ قتادة عن ابن أيب عامر 

  .متزينني » ِلتْركُبوَها « 

  فصل
: فع الضرورية ، ذكر بعده منافع احليوانات اليت ليست بضرورية فقال ملَّا ذكر منافع احليوان اليت ينتفع هبا من املنا

  .، واخليل اسم جنسٍ ال واحد له من لفظه كاإلبل } واخليل والبغال واحلمري ِلَتْركَُبوَها َوزِيَنةً { 
 -هللا عنهم رضي ا -واحتجَّ القائلون بتحرميِ حلومِ اخليلِ؛ وهو قول ابن عباسٍ ، واحلكم ، ومالك ، وأيب حنيفة 

منفعة األكل أعظم من منفعة الركوب ، فلو كان أكل حلوم اخليل جائزاً؛ لكان هذا املعىن أوىل : هبذه اآليِة ، قالوا 
  .علمنا حترمي أكله  -تعاىل  -بالذِّكر ، وحيث مل يذكره اهللا 

وهذه الكلمة تفيد احلصر ، فيقتضي } لُونَ َوِمْنَها َتأْكُ{ يف صفة األنعام  -تعاىل  -أنَّه قال : ويقوِّي هذا االستدالل 
  .أن ال جيوز األكل من غري األنعامِ فوجب أن حيرَّم أكل حلوم اخليل مبقتضى هذا احلصرِ 

ذكر بعد هذا الكالم اخليل والبغال واحلمري ، وذكر سبحانه أهنا خملوقة للركوب ، وهذا يقتضي  -تعاىل  -مثَّ إنَّه 
  .ألنعام أن منفعة األكلِ خمصوصة با

يقتضي أنَّ متام املقصود من خلق هذه األشياء الثالثة ، هو الركوُب والزينةُ ، ولو } ِلَتْركَُبوَها { : وأيضاً قوله تعاىل 
حلَّ أكلها ملا كان متاُم املقصود من خلقها هو الركوب ، بل كان حلُّ أكلها أيضاً مقصوداً؛ وحينئٍذ خيرج جواز 

  .ملقصوِد؛ بل يصري بعض املقصوِد ركوهبا عن أن يكون متام ا
بأنَّه لو دلَّت هذه اآلية على حترمي أكل اخليل؛ لكان حترمي أكلها معلوماً يف مكَّة؛ :  -رمحه اهللا -وأجاب الواحديُّ 

  .ألنَّ هذه السورة مكية 
عام خيرب باطالً؛ ألنَّ  ولو كان األمر كذلك لكان قول عامة املفسرين واحملدِّثني إنَّ حترمي حلوم احلمر األهلية كان

  .فائدة ] السنة [ التحرمي ملا كان حاصالًُ قبل هذا اليوم ، مل يبق لتخصيص هذا التَّحرمي هبذه 
عباده نعمه ،  -تعاىل  -بأنه ليس املراد من اآلية بيان التَّحليل والتحرمي؛ بل املراد منه أن يعرِّف اهللا : وأجاب غريه 

  .حكمته وتنبيههم على كمالِ قدرته و
َنَهى النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم َخْيربٍ َعْن لَحومِ احلُمرِ ورخََّص يف « :  -رضي اهللا عنه -واحتجُّوا بقولِ جابر 

  .» لُحومِ اخلَْيلِ 
 أصناف احليوانات املنتفع هبا ، ذكر بعده األشياء اليت ال ينتفع غالباً هبا فذكرها على سبيل -تعاىل  -وملَّا ذكر 
  .اإلمجال 

وذلك ألنَّ أنواعها وأصنافها خارجة عن اإلحصاء؛ فذكر ذلك } وََيْخلُُق َما الَ َتْعلَُمونَ { : فقال سبحانه وتعاىل 
  .على سبيل اإلمجال 

 إنَّ َعْن َيِمنيِ الَعْرشِ َنهْراً ِمْن ُنورٍ ِمثلَ« : قال  -رضي اهللا عنهما  -وروى عطاء ومقاتل والضحاك عن ابن عباس 
كُلَّ سحرٍ فيزْدادُ  -عليه الصالة والسالم  -السَّمواِت السَّْبع والبِحار السَّبَعة واألرضني السبع َيدُخل فيه جِْبريلُ 

ِمْن كُلِّ ُنقْطَة تقع ِمن رِيشِه كذا وكذا  -سبحانه وتعاىل  -ُنوراً إىل ُنورِه وَجماالً إىل َجمالِه ، ثُمَّ ينتِفُض فَيْخلُق اهللا 
 لك ، َيدخلُ ِمنُهم كُلَّ َيومٍ َسبُعونَ ألفاً البيَت املَْعُموَر ، ويف الكَْعبِة أيضاً َسْبُعون ألفاً ال يُعوُدونَ إىل َيْومِألَْف َم
  .» الِقَياَمةِ 



 {إمنا ذكرت هذه الدالئل وشرحتها؛ إزاحةً للعذرِ؛ وإزالة للعلَّة : اآلية واملعىن } وعلى اهللا قَْصُد السبيل { : قوله 
  ] . ٤٢: األنفال [ } لَِّيْهِلَك َمْن َهلََك َعن َبيَِّنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعن َبيَِّنةٍ 

أو ألنَّها يف ]  ١٠٨: يوسف [ } قُلْ َهِذِه َسبِيِلي { الضمري يعود على السبيل؛ ألنَّها تؤنث } َوِمْنَها َجآِئرٌ { : قوله 
سبيلٌ قصٌد وقاصٌد ، أي : ْصُد مصدٌر يوصف به فهو مبعىن قاصد ، يقال معىن ُسبلٍ ، فأنَّث على معىن اجلمع ، والقَ

  .مستقيٌم ، كأنه َيقِْصُد الوجه الذي يؤمه السالك ال يعدل عنه : 
، وقراءة » ومِْنكُمْ َجاِئٌر « : الضمري يعود على اخلالئق؛ ويؤيده قراءة عيسى ، وما يف مصحف عبد اهللا : وقيل 
  .بالفاء » اِئرٌ فَِمنكُْ َج« : علّي 
: للعهد؛ وعلى هذا يعود الضمري على السبيل اليت تتضمنها معىن اآلية؛ ألنَّه قيل » السَّبيلِ « يف » ألْ « : وقيل 

للجنس فيعود على » ألْ « ومن السبيل فأعاد عليها ، وإن مل جير له ذكر؛ ألنَّ مقابلها يدلُّ عليها ، وأما إذا كانت 
  .لفظها 

  ]الطويل : [ العدول عن االستقامة؛ قال النابغة : واجلَْوُر 
  َيجُوُر بَِها املَالَُّح طَْوراً وَيهَْتِدي. ...  -٣٣٠١

  ]الكامل : [ وقال آخر 
  قَْصُد السَّبيلِ وِمْنُه ذُو َدْخلِ... وِمَن الطَّريقَِة جَاِئٌر وُهًدى  -٣٠٢

  .بيل ، أو تعديل السبيل ، وليس مصدر قصدته مبعىن أَتْيتُه مصدٌر مبعىن إقامة السَّ» قَْصدُ « و : وقال أبو البقاء 
  فصل
بيان احلقِّ من الباطل باآليات : يعين بيان طريق اهلدى من الضَّاللة ، وقيل } وعلى اهللا قَْصُد السبيل { : قوله 

  .الصراط املستقيم : والرباهني ، والقصد 
: ن االستقامة معوّج ، والقصد من السبيل ديًن اإلسالمِ ، واجلائر منها ومن السَّبيل جائر ع: يعين } َوِمْنَها َجآِئٌر { 

  .اليهوديَّة والنَّصرانيةُ وسائر مللِ الكفرِ 
  .بيانُ الشَّرائع والفرائض » قَْصدُ السَّبيلِ « : قال جابر بن عبد اهللا 

{ : األهواء والبدع؛ لقوله تعاىل » َها َجاِئٌر وِمْن« السنة ، » قَْصُد السَّبيلِ « : وقال ابن املبارك وسهل بن عبد اهللا 
  ] . ١٥٣: األنعام [ } َوأَنَّ َهذَا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَّبِعُوُه َوالَ َتتَّبِعُواْ السُُّبلَ 

  فصل
{ ؛ لقوله ] واألعذار [ دلت اآلية على أنَّه جيب على اهللا اإلرشاد واهلداية إىل الدِّين وإزالةُ العلل : قالت املعتزلة 

: آل عمران [ } َوِللِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت { : للوجوب ، قال تعاىل » َعلَى « وكلمة } وعلى اهللا قَْصدُ السبيل 
فاعالً  -تعاىل  -ودلت اآلية أيضاً على أنه تعاىل ال يضلُّ أحداً وال يغويه وال يصده عنه ، ألنه لو كان ]  ٩٧

وعليه اجلائر فلمَّا مل يقل ذلك ، بل قال يف : وعليه جائرها ، أو قال } اهللا قَْصُد السبيل  وعلى{ للضَّالل؛ لقال 
ال  -تعاىل  -دلَّ على أنَّه » وِمْنَها َجاِئٌر « : قصد السبيل أنه عليه ، ومل يقل يف جور السبيل أنه عليه ، بل قال 

  .يضلُّ عن الدينِ أحداً 
حبسب الفضلِ والكرمِ؛ أن يبني الدِّين احلق ، واملذهب الصحيح ، فأما  -تعاىل  -اهللا بأنَّ املراد على أنَّ : وأجيب 

  .أن يبني كيفية اإلغواء واإلضالل؛ فذلك غري واجب 



ما شاء هداية الكفار ، وما أراد منهم اإلميان؛  -تعاىل  -يدل على أنَّه } َولَْو َشآَء لََهَداكُْم أَْجَمِعنيَ { : قوله تعاىل 
تعاىل  -ولو شاء هدايتكم هلداكم أمجعني ، وذلك يفيد أنه : تفيد انتفاء الشيء النتفاء غريه ، أي » لَْو « كلمة  ألنَّ
  .ما شاء هدايتهم فال جرم ما هذاهم  -

  .لو شاء أن يلجئكم إىل اإلميان هلداكم ، وهذا يدل على أنَّ مشيئة اإلجلاِء مل حتصل : بأنَّ املراد : وأجاب األصمُّ 
ولو شاء هلداكم إىل اجلنَّة وإىل نيل الثواب؛ لكنَّه ال يفعل ذلك إال مبن يستحقه ، ومل : بأنَّ املعىن : وأجاب اجلبائيُّ 

  .يرد به اهلدى إىل اإلميان؛ ألنَّه مقدور مجيع املكلَّفني 
] عرَّفكُم [  -تعاىل  -أنَّه  ولو شاء هلداكم إىل اجلنَّة ابتداء على سبيل التفضل ، إالَّ: وأجاب بضعهم؛ فقال املراد 

وتقدم . للمنزلة العظيمة مبا نصب من األدلة وبيَّن ، فمن متسَّك هبا فاز ، ومن عدل عنها فاتته وصار إىل العذاب 
  .اجلواب عن ذلك مراراً 

ُيْنبِتُ لَكُْم بِِه الزَّْرَع وَالزَّْيُتونَ ) ١٠(ونَ ُهَو الَِّذي أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء لَكُْم ِمْنُه َشرَاٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُم
َوَسخَّرَ لَكُُم اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر َوالشَّْمسَ ) ١١(َوالنَّخِيلَ وَالْأَْعَناَب َوِمْن كُلِّ الثَّمََراِت إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ 

َوَما ذََرأَ لَكُْم ِفي الْأَْرضِ ُمْخَتِلفًا أَلَْواُنهُ إِنَّ ) ١٢(أَمْرِِه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ َوالْقََمَر وَالنُُّجوُم ُمَسخَّرَاٌت بِ
وا ِمْنُه ِحلَْيةً َتلَْبسُوَنَها َوُهَو الَِّذي َسخََّر الَْبْحَر لَِتأْكُلُوا ِمْنُه لَْحًما طَرِيا َوَتْسَتْخرُِج) ١٣(ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيذَّكَُّرونَ 

وَأَلْقَى ِفي الْأَْرضِ رََواِسَي أَنْ َتمِيَد بِكُْم وَأَْنهَاًرا ) ١٤(َوَتَرى الْفُلَْك َموَاِخَر ِفيِه َوِلتَْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 
  ) ١٧(أَفََمْن َيْخلُُق كََمْن لَا َيْخلُُق أَفَلَا َتذَكَُّرونَ ) ١٦(ْجمِ ُهْم َيهَْتُدونَ َوَعلَاَماٍت وَبِالنَّ) ١٥(َوُسُبلًا لََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ 

ملَّا استدلَّ على وجود الصانع احلكيم بأحوال احليوان ، أتبعه بذكر } ُهَو الذي أَنَْزلَ ِمَن السماء َمآًء { : قوله تعاىل 
  .النبات  االستدالل على وجود الصانع احلكيم بعجائب أحوال
  :واعلم أنَّ املاء املنزَّل من السماء هو املطر وهو قسمان 

  .الذي جعله اهللا شراباً لنا ، ولكل حيٍّ : أحدمها 
دلت اآلية على أنَّ شراب اخللق ليس إالَّ من املطرِ ، ومن املعلوم أنَّ اخللق يشربون من املياه اليت يف قعر : فإن قيل 

  .بأنه تعاىل بني أنَّ املطر شرابنا ، ومل ينِف أن نشرب من غريه :  -اهللا رمحه -األرض؛ وأجاب القاضي 
وَأَنَزلَْنا { : بأنه ال ميتنع أن يكون املاء العذب حتت األرض من مجلة ما ينزل من السماء؛ لقوله تعاىل : وأجاب غريه 

وال ميتنع أيضاً يف ]  ١٨: املؤمنون [ } بِِه لَقَاِدُرونَ  ِمَن السمآء َمآًء بِقََدرٍ فَأَْسكَنَّاُه ِفي األرض َوإِنَّا على ذَهَابٍ
  .الِعذاب من األهنار أن يكون أصلها من املطر 

} َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُمونَ { والقسم الثاين من املياه النازلة من السماء ما جيعله اهللا سبباً لتكوين النبات ، وهو قوله 
.  

فيتعلق مبحذوٍف ، فعلى األول يكون » َماًء « وجيوز أن يكون صفة ل » أْنَزلَ « علق ب جيوز أن يت» لَكُْم « : قوله 
» شراب « ، وعلى الثاين يكون » ماء « خربه مقدم عليه ، واجلملة ايضاً صفة ل » منه « مبتدأ ، و » شراب « [ 

عيض ، وكذا الثانية عند بعضهم ، لكنَّه األوىل للتب» ِمَن « ، و » َشراٌب « حال من » ِمْنُه « بالظرف ، و ] فاعالً 
  ]الرجز : [ جماٌز؛ ألنَّه ملا كان سقاه باملاء جعل كأنه من املاء؛ كقوله 

يف سحابة ، يعين به املطر الذي ينبت به الكأل الذي تأكله اإلبل فتسمن : أي ... أْسنَِمةُ اآلبَالِ يف َربَاَبْه  -٣٣٠٣
  .أسنمتها 



ومن جهته أو : هو على حذف مضاٍف إمَّا من األول؛ يعين قبل الضمري ، أي « :  -ه اهللارمح -وقال ابُن األنباري 
  .» شرُب شجرٍ أو حياة شجر : سقيه شجر ، وإمَّا من الثاين ، يعين قبل شجر ، أي 

انه وتعاىل سبح -وبسببه غنباُت شجرٍ ، ودل عليه قوله : األوىل للتبعيض ، والثانية للسببية؛ أي : وجعل أبو البقاِء 
  .} ُينبِتُ لَكُْم بِِه الزرع {  -

: يعين » ال َتأكلُوا مثَن الشَّجرِ فإنَُّه ُسْحٌت « : كلُّ نباٍت من األرض حتَّى الكأل ، ويف احلديث : والشجر ها هنا 
  ]الرجز : [ الكأل ينهى عن حتجر املباحاِت احملتاج إليها ، وأنشدوا شعراً 

  .يسقون اخليل اللنب إذا أجدبت األرض ، قاله الزجاج : يريد ... َم إذَا َعزَّ الشََّجْر ُنطِْعُمَها اللَّْح -٣٣٠٤
  .الكأل : املراد من الشجر : وقال ابن قتيبة يف هذه اآلية 

ما : إن املراد بالنجم ] :  ٦: الرمحن [ } والنجم والشجر َيْسُجَدانِ { : قال املفسرون يف قوله تعاىل : فإن قيل 
عطف الشجر على النَّجم؛ فيوجب مغايرة : األرض ممَّا ليس له ساق ، ومن الشجر ما له ساق ، وأيضاً  ينجم من

  .الشجر للنجم 

تشاجر : فلفظ الشجرِ يشعر باالختالط ، يقال : أنَّ عطف اجلنس على النع وبالضدِّ مشهور وأيضاً : فاجلواب 
حىت ُيَحكُِّموَك ِفيَما { : ماح إذا اختلطت ، وقال تعاىل القوم إذا اختلط أصوات بعضهم ببعض ، وتشاجرِت الرِّ

  .، ومعىن االختالط حاصل يف العشب ، والكأل؛ فوجب إطالق لفظ الشجر عليه ]  ٦٥: النساء [ } َشَجَر َبْينَُهْم 
  .أل جماٌز وقيل املراد بالشجر ما له ساٌق؛ ألنَّ اإلبل تقدر على رعي ورق األشجار الكبار وإطالق الشجر على الك

: [ بضم التاء من أسام ، أي » ُتِسيُمونَ « ، والعامة على » َماًء « هذه صفة أخرى ل } ِفيِه ُتِسيُمونَ { : قوله 
  .لترعى ] أرسلها 

وقرأ زيد بن علي بفتحها ، فيحتمل أن يكون متعدياً ، ويكون فعل وأفَْعل مبعىن ، وحيتمل أن يكون الزماً على 
  .ُتسِيُم َمواِشيكُْم : حذف مضاٍف ، أي 

  .أمست املاشية إذا خلَّيتها ترعى ، وسامت هي تُسوُم َسوْماً ، إذا رعْت حيثُ شاءَت فهي َسوام وسَاِئَمة : يقال 
  .» أخذ ذلك من السومِة وهي العالمة؛ ألنَّها تؤثر يف األرض برعيها عالماٍت « :  -رمحه اهللا -قال الزجاج 
واخليل { : اإلرسال واملرعى ، وتقدم الكالم يف هذه املادة يف آل عمران عند قوله تعاىل ألهنا تعلَّم : وقال غريه 

  ] . ١٤: اآلية [ } املسومة 
أْنبتَ اهللا الزَّْرَع فهو : حتتمل هذه اجلملة االستئناف والتبعيَّة ، كما يف نظريهتا ، ويقال } يُْنبُِت لَكُمْ { : قوله تعاىل 

  ]الطويل : [ ؛ وأنشد الفراء » َنَبَت « أْنبَت قد جييء الزماً ، ك : وقيل . َبت ُمْن: منُبوت ، وقياسه 
  قَِطيناً هلُْم حتَّى إذَا أْنبَت البَقْلُ... َرأْيُت ذَوِي احلَاَجاتِ حولَ ُبيوتِهِْم  -٣٣٠٥

  .ا البقل نفسه على اجملاز بعيد جد» أنبت « ب : وأباه األصمعيُّ؛ والبيت حجة عليه ، وتأويله 
بل : بالتشديد ، والظاهر أنَّهُ تضعيف التَّعدي ، وقيل » تَنبُِّت « بنون العظمة ، والزهري » ُنْنبِتُ « وقرأ أبو بكر 

وما بعده رفع بالفاعلية ، وتقدم خالُف القراء » الزَّْرَع « . بفتح الياء وضمِّ الباِء » ُتْنُبتُ « : للتَّكرير ، وقرأ أيب 
  .وما بعدها ونصبها ، وتوجيه ذلك يف سورة األعراف » س الشَّْم« يف رفع 
  فصل

  :النبات قسمان 
  .» ُتِسيُمونَ « لرعي األنعام؛ وهو املراد من قوله : أحدمها 



  .} يُنبُِت لَكُْم بِهِ الزرع والزيتون والنخيل واألعناب { : املخلوق ألكل اإلنساِن؛ وهو املراد من قوله : والثاين 
وأتبعه بذكر مأكولِ اإلنساِن ، ويف ىية أخرى ] احليوان [ بدأ يف هذه اآلية بذكر مأكول  -تعاىل  -إنه : فإن قيل 

  .فما الفائدة فيه؟ ]  ٥٤: طه [ } كُلُواْ وارعوا أَنَْعاَمكُم { : عكس الترتيب؛ فقال 
مبن يكون حتت يده ، أكمل من  أنَّ هذه اآلية مبنيَّةٌ على مكارم األخالق؛ وهو أن يكون اهتمام اإلنساِن: فاجلواب 

اْبَدأ بَِنفِْسَك ، ثُمَّ بَِمْن َتُعولُ « :  -عليه الصالة والسالم -اهتمامه بنفسه ، وأمَّا اآلية األخرى ، فمبنيةٌ على قوله 
 «.  

  فصل
ذاء احليواينُّ أشرف اعلم أنَّ اإلنسان خلق حمتاجاً إىل الغذاء ، والغذاء ، إمَّا من احليوانات ، وإمَّا من النبات ، والغ

أعضاء احليوان أسهل من تولدها من غذاء النبات؛ ألنَّ ] أكل [ من الغذاء النبايت؛ ألنَّ تولد أعضاِء اإلنساِن من 
املشاهبة هناك أكمل وأمت ، والغذاء احليواين إمنا حيصل من إسامِة احليواناِت وتنميتها بالرعي؛ وهو الذي ذكره اهللا يف 

  .اإلسامِة 

، وأما الفواكه ، » الزَّْرَع « : أمَّا احلبوب ، فإليها اإلشارة بقوله : حبوب ، وفواكه : ا الغذاء النبايتُّ ، فقسمان وأمَّ
الزيتونُ ، والنَّخيلُ ، واألعناب أما الزيتون؛ فألنه فاكهة من وجه ، وإداٌم من وجه آخر؛ ملا فيه من : فأشرفها 

  .كلِ ، والطالِء ، وإشعالِ السِّراج لأل: الدهنِ ، ومنافع اهلنِ كثرية 
ملا ذكر احليوانات املنتفع هبا  -تعاىل  -وأما امتياز النَّخيل واألعناب من سائر الفواكه ، فظاهر معلوم ، وكما أنَّه 

ا ذكر فكذلك ههنا ، ملَّ]  ٨: النحل [ } وََيْخلُُق َما الَ َتْعلَُمونَ { : على التفصيل ، مث وصف البقية بقوله تعاىل 
تنبيهاً على أن تفصيل أنواعها ، } َوِمن كُلِّ الثمرات { : األنواع املنتفع هبا من النبات ، قال يف وصف البقية 

وأجناسها ، وصفاهتا ، ومنافعها ، ما مل يكن ذكره ، فاألوىل أن يقتصر فيه على الكالم اجململِ ، مث قال سبحانه 
  .} قَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً لِّ{ : وتعاىل 

هو أنَّ احلبة الواحدة تقع يف الطني ، فإذا مضى :  -تعاىل  -واعلم أن وجه الدَّاللة من هذه اآلية على وجود اهللا 
عليها زمٌن معٌني ، نفذت يف تلك احلبة أجزاء من رطوبة األرض؛ فتنتفخ وتنشقُّ أعالها وأسفلها؛ فيخرج من أعالها 

األرض؛ وهي عروقُ الشجرِ ، مثَّ إنَّ تلك ] قعرِ [ اهلواء ، ومن أسفلها شجرة أخرى غائصة يف شجرة صاعدة إىل 
الشجرة ال تزال تزداُد ، وتنمو وتقوى ، مث خيرج منها األوراق ، واألزهاُر ، واألكمام ، والثمار ، مثَّ إنَّ تلك 

جمه باردان يابسان كثيفان ، وحلمه وماؤه حارٌ الشجرة تشتمل على أجسام خمتلفة الطبائع؛ كالعنب فإنَّ قشوره وع
رطٌب ، فنسبة هذه الطبائع السفلية إىل هذا اجلسم متشاهبة ، ونسبة التأثريات الفلكية ، والتحريكات الكوكبيَّة إىل 

حة ، الكلِّ متشاهبة ، فمع تشابه هذه األشياء ، ترى هذه األجسام خمتلفة يف الطبع ، والطَّعم ، واللَّون ، والرائ
  .والصفة؛ فدلَّ صريح العقل على أنَّ ذلك ليس إال بفعل فاعل قادرٍ حكيمٍ رحيمٍ 

ألنه تعاىل ذكر أنَّه أنزل من السماِء ماء ، فأنبت به الزرع ، والزيتون ، } َيتَفَكَُّرونَ { : وختم هذه اآلية بقوله 
هو الذي أنبتها ، بل جيوز أن يكون حدوثها  - تعاىل -ال نسلِّم أنه : والنخيل ، واألعناب ، فكأنَّ قائالً قال 

لتعاقبِ الفصولِ األربعِة ، وتأثريات الشمس والقمر والكواكب ، فما مل يقُم الدليل على فساد هذا االحتمالِ ال 
قَْومٍ لِّ{ : يكون هذا الدليل وافياً بإفادة هذا املطلوب ، بل يكون مقام الفكر والتأمل باقياً ، فلهذا ختم اآلية بقوله 

  .} َيَتفَكَُّرونَ 
اآلية وهذه اآلية هي اجلواب عن السؤال املتقدم } َوَسخََّر لَكُمُ الليل والنهار والشمس والقمر { : قوله تعاىل 



  :تقريره من وجهني 
بدَّ  هبْ أن حدوث احلوادث يف هذا العامل السفلي مستندة إىل االتِّصاالت الفكليَّة إالَّ أنه ال: أن يقول : األول 

إما ذواهتا ، وإمَّا أموٌر مغايرةٌ هلا ، واألول باطل من : حلركتها واتصاالهتا من أسباب ، وأسباب تلك احلركات 
  :وجهني 
أنَّ األجسام متماثلةٌ ، فلو كان اجلسم علَّة لصفة ، لكان كل جسمٍ واجب االتصاف بتلك الصفِة؛ وهو : األول 
  .حمالٌ 

و كانت علَّة حلصول هذه احلركة ، لوجب دواُم هذه احلركة بدوام تلك الذات ، ولو أنَّ ذات اجلسم ل: والثاين 
كان كذلك لوجب بقاُء اجلسم على حالٍة واحدٍة من غري تغيري أصالً؛ وذلك يوجُب كونه ساكناً لذاته ، وما أفضى 

  .ثبوته إىل عدمه ، كان أصالً باطالً 
إمَّا أن يكون : كونه جسماً ، فبقي أن يكون متحركاً لغريه ، وذلك الغري فثبت أنَّ اجلسم ميتنع أن يكون متحرِّكاً ل

سارياص فيه ، أو مبايناً عنه ، واألول باطلٌ ألن البحث املذكور عائد يف أن ذلك اجلسم بعينه مل اختص بتلك القوة 
وذلك املباين إن كان بعينها دون سائر األجسام؛ فثبت أن حمرك أجسام األفالك والكواكب أمور مباينة عنها ، 

جسماً أو جسمانياً ، عاد التقسيم األول فيه ، وإن مل يكن جسماً وال جسمانياً ، فإما أن يكون موجباً بالذات أو 
فاعالً خمتاراً ، واألول باطل ألنَّ نسبة ذلك املوجب بالذات إىل مجيع األجسام على التسوية؛ فلم يكن بعض 

ينة أوىل من بعض؛ فثبت أنَّ حمرك تلك األفالك والكواب هو الفاعل القادر املختار األجسام بقبولِ بعض اآلثار املع
  . -تعاىل  -املنزَُّه عن كونه جسماً ، وجسمانيا؛ وذلك هو اهللا 

فاحلاصل أنَّا وإن حكمنا باستثناء حوادث العامل السفليِّ إىل احلركات الفلكية والكوكبية ، فهذه احلركاُت الفلكية 
؛ وإالَّ لزم التَّسلسلُ؛ وهو حمالٌ؛ فوجب أن يكون خالق هذه احلركات ] أفالٍك أخرى [ إسنادها إىل  ال ميكن

وبإحداثه  -تبارك وتعاىل  -وإذا كان كذلك ، كان هذا اعترافاً بأنَّ الكُلَّ من اهللا  -تعاىل  -ومدبرها هو اهللا 
أنَّ تلك : يعين } لَكُُم الليل والنهار والشمس والقمر َوَسخََّر { : وختليقه ، وهذا هو املراد من قوله عز وجل 

احلوادث كانت ألجل تعاقبِ الليل والنَّهار ، وحركاِت الشَّمس والقمر ، فهذه األشياء ال بدَّ وأن يكون حدوثها 
  .وتسخريه؛ قطعاً للتسلسل  -تعاىل  -بتخليق اهللا 

كلّ عاقل يعلم أنَّ القول : أي } ي ذَِلَك آليَاٍت لِّقَْومٍ َيْعِقلُونَ إِنَّ ِف{ : وملَّا مت هذا الدليل ، ختم اآلية بقوله 
  .بالتسلسل باطل ، وأنه ال بدَّ من االنتهاِء إىل الفاعل املختار 

أنَّ تأثري الطبائع ، واألفالك ، والكواكب؛ بالنسبة إىل الكلِّ واحد ، مثَّ إنَّا نرى : واجلواب الثاين عن ذلك السؤال 
قشره على طبع ، وعجمه على طبعٍ ، وحلمه على طبع ثالٍث ، وماؤه على طبع رابع ، ونرى يف : نب تولد الع

الورد ما يكون أحد وجهي الورقة الواحدة منه يف غاية الصُّفرِة ، والوجه الثاين من تلك الورقِة يف غاية احلمرة ، 
سبة األجنم ، واألفالِك ، إىل وجهي تلك الورقة الرقيقة وتلك الورقة يف غاية الرقة واللَّطافة ، ونعلم بالضرورة أنَّ ن

شكل البسيط هو : نسبة واحدة ، والطبيعة الواحدة هي املادة الواحدة ال تفعل إال فعالً واحداً؛ أال ترى أهنم قالوا 
يع جوانبه هو الكرة؛ ألن تأثري الطبيعة الواحدة يف املادة الواحدة جيب أن يكون متشاهباً ، والشكل الذي يتشابه مج

الكرة ، وأيضاً إذا أضأنا الشمع ، فإذا استضاء مخسة أذرع من ضوء ذلك الشمع من أحد اجلوانب ، وجب أن 
حيصل مثل هذا األثر يف مجيع اجلوانب؛ ألن الطبيعة املؤثرة جيب أن تتشابه نسبتها إىل كل اجلوانب ، وإذا ثبت هذا 

فالك ، والطبائع إىل وجهي تلك الورقة اللطيفة نسبة واحدة ، والطبائع ، فنسبة الشمس ، والقمر ، واألجنم ، واأل



إىل وجهي تلك الورقة اللطيفة نسبة واحدة ، وثبت أنَّ الطبيعة املؤثرة ، مىت كانت نسبتها واحدة كان األثر متشاهباً 
الثاين منها يف غاية احلمرة ، ، وثبت أنَّ األثر غري متشابٍه؛ ألنَّ أحد وجهي تلك الورقة يف غاية الصفة ، والوجه 

ليس هو الطبيعة؛ بل الفاعل فيها  -وهذا يفيد القطع بأنَّ املؤثِّر يف حصول تلك الصفات ، واأللوان ، واألحوال 
َوَما ذََرأَ لَكُْم ِفي األرض ُمْخَتِلفاً { : وهذا هو املراد من قوله تعاىل  -تعاىل  -هو الفاعل املختار احلكيم ، وهو اهللا 

  .} لَْواُنُه أَ

ال  -وملا كان مدار هذه احلجَّة على أنَّ املؤثر املوجب بالذاِت وبالطبيعِة ، جيب أن تكون نسبته إىل الكل متشاهبة 
فلمَّا دلَّ احلسُّ يف هذه األحكام النباتيَّة على } إِنَّ ِفي ذَِلكَ آلَيةً لِّقَْومٍ َيذَّكَُّرونَ { : جرم ختم اآلية بقوله تعاىل 

ظهر أنَّ املؤثر فيها ليس موجباً بالذاِت؛  -على أنَّ املؤثِّر فيها ليس هو الطبيعة  -تالف صفاهتا ، وتنافر أحواهلا اخ
  . -سبحانه وتعاىل -بل الفاعل املختار 
  .سخَّرُت هذا الشيء مسخَّراً : فإن قيلك ال يقال 

  .ال كوهنا مسخرةً حتت قدرته وإذنه سخر لنا هذه األشياء ح -تعاىل  -أنه : أنَّ املعىن : فاجلواب 
التسخُري عبارة عن القهر والقسر ، وال يليق ذلك إالَّ مبن هو قادر جيوز أن يقهر؛ فكيف يصحُّ ذلك يف : فإن قيل 

  .اللَّيل والنهار ، ويف اجلمادات؛ كالشمس والقمر؟ 
  :فاجلواب من وجهني 

طريقة واحدة مطابقة ملصاحل العباد ، صارت شبيهة بالعبِد املنقادِ ملا دبَّر هذه األشياء على  -تعاىل  -أنه : األول 
  .املطواع؛ فلهذا املعىن أطلق على هذا النَّوع من التَّدبري لفظ التَّسخريِ 

احلركة الطبيعية للشمس والقمر ، هي : ال يستقيُم إالَّ على مذهب علماء اهليئة؛ ألهنم يقولون : واجلواب الثاين 
رب إىل املشرقِ ، واهللا تعاىل سخر هذه الكواكب بواسطة حركة الفلك األعظم من املشرق إىل احلركة من املغ

  .املغرب ، فكانت هذه احلركة قسرية؛ فلذلك أطلق عليها لفظ التسخري 
إذا كان ال حيصل للنهار والليل وجود إال بسبب حركات الشمس؛ كان ذكر الليل والنهار مغنياً عن : فإن قيل 

حركِة الشمس؛ بل حدوثهما سبب ] حدوث [ حدوث النهار واللّيل ليس بسبب : ، فاجلواب  ذكر الشمس
وأما حركةُ الشمسِ ،  -تعاىل  -حركة الفلك األعظم الذي دلَّ الدليل على أن حركته ليست إال بتحريِك اهللا 

  .فَإنَّها علة حلدوث السنة ، ال حلدوث اليومِ 

  .؟ } ُمَسخَّرَاٌت بِأَمْرِِه { : لقدرة ، ال األمر؛ فكيف قال اهللا املؤثر يف التسخري هو ا: فإن قيل 
هذه اآلية مبنّية على أنَّ األفالك والكواكب مجاداٌت ، أم ال ، وأكثر املسمني على أنَّها مجادات؛ فلهذا : فاجلواب 

إِنََّما قَوْلَُنا { : فعل كثٌري؛ قال تعاىل ، ولفظ األمر مبعىن الشَّأِن وال] والتقدير [ محلوا األمر يف هذه اآليِة على اخللق 
  ] . ٤٠: النحل [ } ِلَشْيٍء إِذَآ أََرْدنَاُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ 

  .إهنا ليست جبماداٍت ، فههنا حيمل األمر على اإلذِن والتكليِف : ومنهم من قال 
  .ما خلق فيها من حيواٍن وشجر : شري؛ يعين عطف على الليل والنهار؛ قاله الزخم} َوَما ذََرأَ { : قوله 

  .» وخلق ، أو أنبت : يف موضعِ نصبٍ بفعلٍ حمذوٍف؛ أي « : وقال أبو البقاء 
  .فاعل به » ألْوانُه « حال منه ، و » ُمْختِلفاً « على ذلك؛ فقدَّر فعالً الئقاً ، و » وَسخََّر « كأنه استبعد َتسلطَ 

ألنَّ ما فيها حيتاج إىل تأملٍ ونظر ، والثانية بالعقل؛ ألنَّ مدار ما تقدم عليه ، والثالثة  وختم اآلية األوىل بالتفكُّر؛



  .بالتذكر؛ ألنه نتيجة ما تقدم 
  .يف الثانية دون األوىل والثالثة؛ ألنَّ ما يناط هبا أكثر؛ ولذلك ذكر معها الفعل » آَياتٍ « ومجع 

اآلية ملا استدلَّ على إثباِت اإلله أوالً بأجرامِ } ِلَتأْكُلُواْ ِمْنُه لَْحماً طَرِّيا َوُهَو الذي َسخَّرَ البحر { : قوله تعاىل 
ذكر خامساً عجائب  -السَّمواِت ، وثانياً ببدن اإلنسان ، وثالثاً بعجائبِ خلق احليوانات ، ورابعاً بعدائب النبات 

  .العناصرِ فبدأ باالستدالل بعنصر املاِء 
ثالثة أرباع كرة األرض غائصة باملاِء ، وذلك هو البحر احمليط ، وحصل يف هذا الرابع املسكون  :قال علماء اهليئِة 

والبحر الذي سخره اهللا للناس هو ]  ٢٧: لقمان [ } والبحر َيُمدُُّه ِمن َبْعِدهِ َسْبَعةُ أَْبُحر { : سبعة أحبرٍ؛ قال تعاىل 
إمَّا بالركوبِ ، أو بالغوصِ : من االنتفاع هبا ] الناس [ يتمكن جعلها حبيث : هذه البحار ، ومعىن تسخريها للخلق 

.  
  :هنا ثالثة أنواعٍ  -تعاىل  -واعلم أنَّ منافع البحارِ كثريةٌ ، فذكر منها 

ألنه وأن يتعلق مبحذوٍف؛ » ِلَتأكُلوا « تعلقه ب » منُه « جيوز يف } ِلَتأْكُلُواْ ِمْنُه لَْحماً طَرِّيا { قوله تعاىل : األول 
« من حيوان ، و : البتداِء الغاية أو للتبعيض ، وال بدَّ من حذف مضاٍف ، أي » ِمْن « حال من النكرة بعده ، و 

  .» َسُرَو َيْسُرو سََراَوة « طَُرَو َيطُْرو طَراَوةً؛ ك : فعيلٌ من » طَريا 
  .» شَِقَي َيشْقَى َشقاًء وشَقاوةً : ةً؛ كما يقال طَرَِي َيطَْرى طََراًء ممدوداً وطَراَو« : ] بل يقال : [ وقال الفراء 

: جدَّْدتُه ، ومنه الثياب املُطرَّاة ، واإلطْراُء : طَرْيُت كذا ، أي : غضا جديداً ، ويقال : والطَّراَوةُ ضد الُيبوَسِة أي 
  .طَلََع : باهلمز ، فمعناه » طََرأ « مدٌح جتدَّد ذكرُه؛ وأمَّا 

  .حلٌم طَريٌّ غري مهموز ، وقد طَُرَو َيطُْرو طَراَوةً :  -رمحه اهللا -قال ابن األعرايب 
  فصل

ملا أخرج من البحر امللح الزُّعاقِ احليوان الذي حلمه يف غاية العذوبة ، علم أنَّه إنَّما حدث ال  -تعاىل  -اعلم أنَّه 
  .وحكمته حبيث أظهر الضد من الضدِّ  -تعاىل  -حبسبِ الطب؛ بل بقدرة اهللا 

  فصل
ال حينثُ؛ ألنَّ حلم السَّمك ليس :  -رضي اهللا عنه  -لو حلف ال يأكل اللحم فأكل حلم السَّمك ، قال أبو حنيفة 

  .نصَّ على تسميته حلماً ، وليس فوق بيان اهللا بيانٌ  -تعاىل  -حينثُ ألنَّ اهللا : وقال آخرون . بلحم 
، ومسعه سفيان الثوري فأنكر عليه ذلك حمتجاً هبذه اآلية؛ فبعث ملا قال هبذا  -رضي اهللا عنه  -روي أنَّ أبا حنيفة 

  .إليه أبو حنيفة رجالً وسأله عن رجلٍ حلف ال يصلِّي على البساِط فصلَّى على األرضِ ، هل حينث أم ال؟ 
لَكُُم األرض واهللا َجَعلَ { : قال  -تعاىل  -أليس أنَّ اهللا : ال حينثُ ، فقال السائل :  -رمحه اهللا  -فقال سفيان 

  .قاله ابن اخلطيب  -رضي اهللا عنه  -فعرف سفيان أنَّ ذلك بتلقني أيب حنيفة : قال ]  ١٩: نوح [ } بَِساطا 
وهذا ليس بقويِّ؛ ألنَّ أقصى ما يف الباب أنَّا تركنا العمل بظاهرِ القرآِن يف لفظ البساط لدليل قام ، فكيف يلزمنا 

  :خرى من غري دليل ، والفرق بني الصورتني من وجهني ترك العمل بظاهر القرآن يف آية أ
أنه ملا حلف ال يصلِّي على البساط ، فلو أدخلنا األرض حتت لفظ البساِط؛ لزمنا أن منتعه من الصالة؛ ألنه : األول 

إن صلَّى على األرض حنث ، وإن صلَّى على البساط حنث ، خبالف ما إذا أدخلنا حلم السمك حتت لفظِ اللحم؛ 
  .نه ليس يف منعه من أكل اللَّحم على اإلطالق حمذوٌر أل

أنَّا نعلم بالضرورة من عرف أهل اللغة ، أنَّ وقوع اسم البساط على األرض جماٌز ومل نعرف أن وقوع اسم : الثاين 



إذا  أنَّ األميان مبناها على العرف؛ ألن الناس:  -رضي اهللا عنه -اللحم على حلم السمك جماز وحجة أيب حنيفة 
» اْشترِ هبذا الدِّرهمِ حلماً « : ذكروا اللحم على اإلطالقِ ، ال يفهم منه حلم السَّمك؛ بدليل أنَّه إذا قال لغالمه 

  .فجاء بلحمِ مسٍك استحق اإلنكار 
يس أنا رأيناكم يف كتاب األميان تارة تعتربون اللفظ ، وتارة تعتربون املعىن ، وتارة تعتربون العرف ، ول: واجلواب 

اشتر هبذا الدرهم حلماً فجاء بلحم العصفور استحق اإلنكار ، مع أنَّكم : لكم ضابط؛ بدليل أنَّه إذا قال لغالمه 
  .إنه حينث بأكل حلم العصفور؛ فثبت أنَّ العرف مضطرٌب ، والرجوع إىل نصِّ القرآن متعني : تقولون 

اسم ملا يتحلَّى به ، وأصلها : احلليةُ « } اْ ِمْنُه ِحلَْيةً َتلَْبُسونََها وََتسَْتْخرِجُو{ : قوله : النوع الثاين من منافع البحر 
  .» الدَّاللةُ على اهليئة؛ كالِعمَّة واِخلمرة 

  .اللؤلؤ واملرجان : قبل ، واملراد باحللية » ِمْنهُ « جيوز فيه ما جاز يف » ِمْنُه « صفة ، و » َتلَْبُسوهنَا « 
  فصل

سائهم؛ ألنَّهن من مجلتهم ، وألنَّ تزينهنَّ ألجلهم فكأهنا زينتهم ، ومتسك بعض العلماِء يف يلبسهم لبس ن: املراد 
  : -عليه الصالة والسالم -عدم وجوب الزكاةِ يف احلليِّ املباح لقوله 

  .» ال َزكَاةَ يف احلُِلّي « 
األلف والالم؛ فيحمل على املعهود مفرد حملى ب» احلُِلّي « بأنَّ لفظ : وميكن أن جياب على تقدير صحَّة احلديث 

ال زكاة يف الآللئ ، وحينئٍذ يسقط االستدالل : السابق ، وهو املذكور يف هذه اآلية ، فيصري تقدير احلديث 
  .باحلديث 

َمْخرُ : اللغة قال أهل } وََتَرى الفلك َموَاِخَر ِفيِه َوِلَتْبَتغُواْ ِمن فَْضِلِه { : قوله تعاىل : النوع الثالث من منافع البحر 
  .أنه صوُت َجْري الفلك بالرِّياحِ : وعن الفراء . السَّفينِة شقُّها املاء بصدرها 

َجوارِي ، إمنا حسن التفسري به؛ ألهنا ال تشقُّ املاء إالَّ إذا : أي » َمواِخَر « : إذا عرفت هذا ، فقول ابن عبَّاسٍ 
لتركبوه للتجارة؛ فتطلبوا الريح من فضل اهللا ، وإذا : يعين } ن فَْضِلِه وَِلَتْبَتُغواْ ِم{ : وقوله تعاىل . كانت جارية 

  .وجدمت فضل اهللا تعاىل وإحسانه؛ فلعلكم تقدمون على شكره 
امنتَّ اهللا على الرِّجالِ والنساء امتناناً عاما مبا خيرج من البحر ، فال حيرم عليهم شيء منه ، وإنَّما « : قال القرطيب 

  .على الرجال الذهب واحلرير  -تعاىل  -حرَّم اهللا 
  .« َهذا َحراٌم على ذُكورِ أمَِّتي حلٌّ إلنَاثَها » : يف احلرير والذهب  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -قال 

  .» وروى البخاريُّ أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم اتَّخذَ خامتاً من فضَّة ونقش فيه حممَّد رسول اهللا 
  فصل

  . -رضي اهللا عنه  -حلياً ، فلبس لؤلؤاً مل حينث ، وهو قول أيب حنيفة من حلف ال يلبس 
هذا ، وإن كان االسم اللغويُّ يتناوله فلم يقصده باليمني ، واألميان مبنية على العرف ، أال « : وقال بعض املالكية 

سراج ، وجلس يف ترى أنه لو حلف ال ينام على فراش فنام على األرض مل حينث وكذلك لو حلف ال يستضيء ب
  .» ضوء الشمس ال حينث ، وإن كان اهللا مسى األرض فراشاً والشمس سراجاً 

، » وِلتَْبتُغوا « ، » ِلتأكُلوا « ومها : مجلة معترضة بني التعليلني » َتَرى « ، } َوَتَرى الفلك َموَاِخَر ِفيِه { : قوله 
  .معٍ وإمنا كانت اعتراضاً ، ألنه خطاب لواحٍد بني خطابني جل

ألهنا مبعىن شواقٍّ ، وأن يتعلق مبحذوٍف؛ ألنه حال » َمَواِخرَ « وأن يتعلق ب » تََرى « جيوز أن يتعلَّق ب » ِفيِه « و 



  .أو من الضمري املستكنِّ فيه » َمواِخَر « من 
شقَّتُه ، َتْمخُره َمخْراً وُمخوراً ، : َمخرِت السَّفينةُ الَبْحَر ، أي : الشقُّ ، يقال : مجع مَاِخَرة ، واملَْخُر » َمواِخَر « و 

  .َبناُت َمْخرٍ وَبْخرٍ ، بامليم والباء بدل منها : ويقال للسُّفنِ 
] ينشأ [ صوُت شدَّة ُهبوبِ الرِّيح ، وقيل بنات َمْخر لسحاب : ُهَو صوتُ جري الفلك ، وقيل : وقال الفراء 

  .ذا استقبلتها بأنفك إ: صيفاً ، واْمتَخْرَت الرِّيَح واسَْتخْْرَتَها 
ينظر أين جمراها وهبوهبا؛ فليستدبرها؛ : يعين يف االستنجاِء ، اي » اْستَمِخرُوا الرِّيَح وأِعدُّوا النْبلَ « : ويف احلديث 

  .حتَّى ال يرد عليه البول 

  .هنا بصرية فقط » َتَرى « املوضع الذي يباع فيه اخلمر ، و : واملَاخُوُر 
  :فيه ثالثة أوجه } واْ َوِلتَْبَتُغ{ قوله 

  .وما بينهما اعتراٌض كما تقدم ، وهذا هو الظاهر » ِلَتأكُلوا « عطٌف على : أحدها 
  .لتنتفعوا بذلك ولتبتغوا ، ذكره ابن األنباري : أنه عطٌف على علٍَّة حمذوفٍة ، تقديره : وثانيها 
  .فيهما تكلُّف ال حاجة إليه و. فعل ذلك لتبتغوا : أنه متعلق بفعلٍ حمذوٍف ، أي : وثالثها 
لتركبوها للتجارة؛ لتطلبوا الرِّْبَح من فضلِ اهللا ، فإذا وجدمت فضل اهللا فلعلكم : يعين } َوِلَتْبَتغُواْ ِمن فَْضِلِه { ومعىن 

  .تشكرونه 
 خلقها اهللا يف األرض ذكرُ بعض النعم اليت: واملقصود منه } وألقى ِفي األرض رََواِسَي أَن َتمِيَد بِكُم { : قوله تعاىل 

  .، وتقدم ذكر الرواسي 
، ] والتكفؤ [ هو االضطراُب : تتحرَّك ، وامليُد : كراهة أن متيَد ، أو لئالَّ متيد ، أي : أي } أَن َتمِيَد بِكُم { قوله 

  .ميٌد : ومنه قيل للدوار الذي يعتري راكب البحرِ 
فأصبحت [ إنَّ هذه غري مقرَّة أحٍد على ظهرها ، : لت املالئكة ملا خلق اهللا األرض جعلت متوُر؛ فقا« : قال وهب 

وقد أُرسيْت باجلبالِ ، فلم تدر املالئكة ممَّ خلقت اجلبال؛ كالسفينة إذا ألقيت يف املاِء ، فإهنا متيل من جانب إىل ] 
  .» جانب ، وتضطرب ، فإذا وضعت األجرام الثقيلة فيها ، استقرت على وجه املاء 

  :وهذا مشكلٌ من وجوٍه  -رمحه اهللا  -اخلطيب قال ابن 
أنَّ هذا التعليل؛ إمَّا أن يكون مع القولِ بأن حركاِت هذه األجسام بطبعها ، أو ليست بطبعها؛ بل هي : األول 

يغوص واقعةٌ بتحريِك الفاعل املختارِ ، أمَّا على التقدير األول فمشكلٌ؛ ألن األرض أثقل من املاِء ، واألثقل من املاء 
إنَّها متيلُ ، ومتيُد وتضطرب ، وهذا خبالف : يف املاِء ، وال يبقى طافياً عليه ، وإذا مل يبق طافياً ، امتنع أن يقال 

السفينة؛ ألهنا متخذة من اخلشب ، ويف داخل اخلشب جتويفات مملوءة من اهلواء ، فلهذا السَّبب تبقى اخلشبةُ طافية 
يد وتضطرب على وجه املاء ، فإذا أرسيت باألجرام الثقيلة ، استقرت وسكنت؛ متيل ومت] فحينئذ [ على املاء ، 

  .فافترقا 
أجرى  -اهللا تعاىل  -وهو أنَّه ليس لألرض واملاء طبع يوجب الثقل والرسوب ، وإنَّما : وأمَّا على التقدير الثاين 

وليس ههنا طبيعة لألرض ، وال للماء ، توجب  عادته جبعلها كذلك ، وصار املاء حميطاً باألرض جملرِد إجراِء العادة ،
  .خلق فيها السكون  -تعاىل  -هي أنَّ اهللا : حالة خمصوصة ، فعلى هذا التقدير؛ علَّة سكون األرض 

هي أنَّ اهللا خيلق فيها احلركة ، وعلى هذا ، فيفسد القول بأنَّ األرض كانت مائدة : وعلة كوهنا مائدة مضطربة 
تعاىل اجلبال وأرساها هبا؛ لتبقى ساكنة؛ ألنَّ هذا إمنا يصح إذا كانت طبيعة األرض توجُب امليالن مائلة ، فخلق اهللا 



، وطبيعة اجلبال توجُب اإلرساء ، والثبات ، وحنن نتكلم على تقدير نفي الطبائع املوجبة هلذه األحوال ، فثبت أن 
  .هذا التعليل مشكلٌ على كلِّ تقديرٍ 

ألرض باجلبال إنَّما كان؛ ألجل أن تبقى األرض على وجه املاء ساكنة من غري أن متيد ومتيل ، أنَّ إرساء ا: الثاين 
  .وهذا إمنا يعقل إذا كان املاء الذي استقرت األرض على وجهه واقفاً 

فما املقتضي لسكونه يف ذلك احليِّز املخصوص؟ فإن كان طبعه املخصوص أوجب وقوفه يف ذلك احليز : فنقول 
فلم ال نقولُ مثله يف األرض؟ وهو أنَّ طبيعة األرض املخصوصة أوجبت وقوفها يف ذلك احليِّز املعيَّن ،  املعني ،

وحينئٍذ يفسد القول بأنَّ األرض إمنا وقفت؛ بسبب أنَّ اهللا أرساها باجلبال ، وإن كان املقتضي لسكون املاء يف حيِّزه 
درته يف ذلك احليز املخصوص ، فلم ال نقول مثله يف سكون األرض؟ سكَّن املاء بق -تعاىل  -املعني ، هو أنَّ اهللا 

  .وحينئذ يفسد هذا التعليل أيضاً 
أنَّ األرض كلها جسم ، فبتقدير أن متيل وتضطرب على وجه البحر احمليط ، فلم مل تظهر تلك احلالة : الثالث 
  .للناس؟ 
داخلها عند الزلزال ، وتظهر تلك احلركات للناس ، فبم  أليس أنَّ األرض حترِّكها البخارات احملتبسة يف: فإن قيل 

ملا أرساها باجلبال الثقالِ ، مل تقو  -تعاىل  -أنَّه  إنه لوال اجلبال لتحركت األرض ، إالَّ: تنكرون على من يقول 
  .الريُح على حتريكها؟ 

قطعة صغرية من األرض ، فلما حصلت احلركة يف تلك القطعة ] داخل [ تلك البخارات احتبست يف : قلنا 
ختالج حيصل الصغرية ، ظهرت تلك احلركة ، فظهور تلك احلركة يف تلك القطعة املعينة من األرض جيري جمرى ا

يف عضوٍ معنيٍ من بدن اإلنساِن ، أما لو حتركة كلية األرض مل تظهر تلك احلركةُ؛ أال ترى أنَّ الساكن يف السفينة ال 
  .حيسُّ حبركة كليِة السفينة ، وإنْ كانت على أسرع الوجوه ، وأقواها ، فكذا ها هنا 

ثبت بالدالئل اليقينية أنَّ األرض كرة ، وثبت أنَّ : والذي عندي ههنا أن يقال :  -رمحه اهللا -قال ابن اخلطيب 
  .اجلبال على سطح الكرة جاريةٌ جمرى خشوناٍت حتصل على وجه هذه الكرة 

لو فرضنا أنَّ هذه اخلشوناِت ما كانت حاصلة؛ بل كانت األرض كرة حقيقية ، خالية عن : وإذا ثبت هذا فنقول 
إمَّا ن : ُك باالتسدارة بأدىن سبب؛ ألنَّ اجلرم البسيط املستدير لصارت حبيث تتحر -اخلشونات ، والتضريسات 

، فلما ] هذا الوجه [ جيب كونه متحركاً باالستدارة؛ وإن مل جيب ذلك عقالً ، إالَّ أنَّها بأدىن سبب تتحرُك على 
فكل واحٍد حصل على ظاهر سطح الكرة من األرض هذه اجلبال ، وكانت اخلشونات الواقعة على وجِه الكرِة ، 

من هذه اجلبال إنَّما يتوجه بطبعه حنو مركز العامل ، وتوجُّه ذلك اجلبل حنو مركز العامل بثقله العظيم ، وقوته الشديدة 
، يكون جارياً جمرى الوتد الذي مينع كرة األرض من االستدارة ، فكان ختليُق هذه اجلبال على وجه األرض 

ة من احلركة املستديرة ، فكانت مانعة لألرض من املَْيِد ، واملَْيلِ ، واالضطراب ، كاألوتاِد املغروزِة يف الكرة املانع
  .مبىن أهنا منعت األرض من احلركِة املستديرة واهللا أعلم 

أنَّه منصوب : ؛ ألنَّ اإللقاء مبعىن اخللقِ ، وادَّعى ابن عطيَّة رمحه اهللا » َرواِسَي « عطف على » وأنَْهاراً « : قوله 
  .وجعل فيها أهناراً : مضمرٍ ، أي  بفعلٍ

  .وليس كما ذكر 
« : وقدره أبو البقاء ]  ١٠: فصلت [ } َوجََعلَ ِفيَها َروَاِسَي ِمن فَْوِقَها { : اإللقاُء معناه اجلعلُ ، قال تعاىل : وقيل 



  .وهو مناسٌب » وشقَّ فيها أنْهاراً 
ملَّا ذكر اجلبال ، ] السبب [ ألهنار إمنا يتفجُر منابعها يف اجلبال ، فلهذا واعلم أنَّه ثبت يف العلوم العقليَّة ، أنَّ أكثر ا

  .أتبع ذكرها بتفجري العيون واألهنار 
َوَسلََك لَكُْم ِفيَها ُسُبالً { : وذلَّل ، أو وجعل فيها طرقاً؛ لتهتدوا هبا يف أسفاركم؛ كقوله تعاىل : أي » وسُُبالً « قوله 

  .يدون إىل ما تر]  ٥٣: طه [ } 
  .وضع فيها عالماٍت : أي } َوَعالمَاٍت { : وقوله 
: املراد به : والعامة على فتح النون ، وسكون اجليم ، بالتوحيد ، فقيل » يَْهَتُدون « متعلق ب » وبِالنَّْجمِ « : قوله 

  .كوكب بعينه وهو اجلَْدي أو الثُّريَّا 
بضمِّ النون فقط ، وعكس بعضهم النقل عنهما : ا ، واحلسن بضمهم: بل هو اسم جنس ، وقرأ ابُن وثَّاب : وقيل 

.  
  :فأمَّا قراءة الضمتني ، ففيها خترجيان 

  .» َسقٌْق وُسقُف ، وَزْهر وُزُهر « : أنه مجع صريح؛ ألنَّ فعالء جيمع على فعل؛ حنو : أظهرمها 
أُسد : ، مث خفِّف حبذف الواو ، كما قالوا فَلْس وفُلُوس : أنَّ أصله النجوم ، وفعل جيمع على فعول؛ حنو : والثاين 

  .وأُسود وأْسد 
  .يعين أنَّه نظريُه من حيث حذفوا فيه حرف املدِّ « ُخُيم : خَِيام » وقالوا يف « قال أبو البقاء؛ 

  ]الرجز : [ وأنشد « من ضرورات الشِّعر » النُُّجم « : إنَّ قوهلم » : وقال ابن عصفورٍ 
  أن َترِدَ املاَء إذَا غَاَب النُُّجْم... بِذَا قاضٍ ِحكْم  إنَّ الذي قََضى -٣٣٠٦

  ]الرجز : [ كقوله . يريد النجوم 
  .يريد احلُلُوق ... َحتَّى إذَا ُبلَّْت َحالقِيُم احلُلُْق  -٣٣٠٧

  :وأمَّا قراءة الضمِّ ، والسكون ، ففيها وجهان 
  .أهنا ختفيف من الضمِّ : أحدمها 
فإن » :  -رمحه اهللا -وتقدمي كلِّ من اجلارِّ ، واملبتدأ ، يفيد االختصاص ، قال الزخمشريُّ . تقلة أهنا لغة مس: والثاين 

خمتصٌّ بسفرِ البحر؛ ألنه تعاىل ملا ذكر صفة البحر ، ومنافعه ، بيَّن أنَّ } وبالنجم ُهْم يَْهَتُدونَ { : قوله تعاىل : قلت 
  .من يسري فيه يهتدون بالنجم 

  .هو مطلٌق يف سفر البحر والربِّ : وقال بعضهم 
  فصل يف املراد بالعالمات

  .معاملُ الطريق ، وهي األشياء اليت يهتدى هبا ، وهذه العالمات هي اجلبالُ والرياُح : املراد بالعالماِت 
  .» ورايُت مجاعة يشمُّون التراب؛ فيعرفون الطرقان بشمِّه « : قال ابُن اخلطيب 

  .} وبالنجم ُهْم َيهَْتُدونَ { : مث ابتدأ » وَعالمَاٍت « : مت الكالم عند قوله :  -رمحه اهللا -قال األخفش 
  .اجلبالُ عالماُت النَّهار ، والنجوم عالمات الليل :  -رمحهما اهللا -وقال حممد بن كعبٍ القرظيِّ ، والكليبُّ 

  .دي ، يهتدى هبا إىل الطرق ، والقبلة الثُّريَّا ، وبنات نعش ، والفرقدين ، واجل: أراد بالنجم : قال السديُّ 
صلوات اهللا  -عن النَّجم؛ فقال  -سأل ابُن عباس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشرَّف وكرَّم : قال القرطيبُّ 
  : -وسالمه عليه



بناُت نعشٍ الصغرى ، والقطب ، وذلك أنَّ آخر اجلدي » ُهَو اجلَدُي علْيِه ِقْبلتكُْم وبِهِ َتهَْتدونَ يف َبرِّكُْم وَبْحرِكُْم « 
  .الذي تستوي عليه القبلة بينهما 

اآلية ملَّا ذكر الدَّالئلَ الدالة على وجود اإلله القادر احلكيم ، أتبعه } أَفََمن َيْخلُُق كََمن الَّ َيْخلُُق { : قوله تعاىل 
على وجود إله قادرٍ حكيم ، وثبت ] اهرة الق[ واملقصود أنَّه ملا دلت الدالئل  -تعاىل  -بذكر إبطال عبادة غري اهللا 

أنَّه هو املُوِلي جلميع هذه النعم ، واملعطي لكلِّ هذه اخلرياِت ، فكيف حيسُن يف العقولِ االشتغال بعبادة غريه ، ال 
  .سيَّما إن كان غريه مجاداً ال يفهم ، وال يعقل؟ 

، أي كمن ال يقدر على شيء } كََمن الَّ َيْخلُُق { كرناها هذه األشياء اليت ذ} أَفََمن َيْخلُُق { : فلهذا قال تعاىل 
فإنَّ هذا القدر ال حيتاج إىل تدبُّر ، ونظر؛ بل يكفي فيه أن تتنبهوا على ما يف عقولكم ، من } أَفَال َتذَكَُّرونَ { ألبتة؛ 

مهاً ينعم بالنعم العظيمة ومع ذلك أنَّ العبادة ال تليق إال باملنعم األعظم ، وأنتم ترون يف الشاهد إنساناً عاقالً فا
فتعلمون أنَّ عبادته تقبح ، فهذه األصنام مجادات حمضة ، ليس هلا فهٌم ، وال قدرة وال غحساس ، فكيف تعبدوهنا؟ 

.  
واضحاً؛ » َمْن « مجيع ما عبد من دون اهللا ، كان ورود } كََمن الَّ َيْخلُُق { إن أريد ب } كََمن الَّ َيْخلُُق { قوله 
جلاز ، وإن أريد به األصنام ، » ما « ولو جيء أيضاً ب » َمْن « نَّ العاقل يغلب على غريه ، فيعرب عن اجلميع ب أل

  :عليهم أوجٌه » َمْن « ففي إيقاع 
  ]الطويل : [ إجراؤهم هلا جمرى أويل العلم يف عبادهتم إيَّاها ، واعتقاِد أنَّها تضرُّ ، وتنفع كقول الشاعر : أحدها 
  وِمثِْلي بالُبكَاِء َجِديُر: فقُلُْت ... َبكْيُت إىل ِسْربِ القَطَا إذْ َمَرْرنَ بِي  -٣٣٠٨

  لَعلِّي إىل َمْن قَْد َهويُت أطُِري... أسِْرَب القَطَا َهلْ َمْن ُيِعُري َجناَحُه؟ 
  .على السرب ، ملَّا عاملها معاملة العقالء » َمْن « فأوقع 
  .» َمْن َيْخلُق «  املشاكلة بينه وبني: الثاين 

من أويل العلم ، » َمْن ال خيلُق « وبني ] أنه إذا حصل التباين بني من خيلق : ختصيصه مبن يعلم ، واملعىن : الثالث [ 
وأنَّ غري اخلالق ال يستحقُّ العبادة ألبتة ، فكيف يستقيم عبادة اجلماِد املنحطِّ رتبة ، السَّاقط منزلة عن املخلوقِ من 

َمنْ « إىل آخره؛ وأمَّا من جييز إيقاع ]  ١٩٥: األعراف [ } أَلَُهْم أَْرُجلٌ َيْمُشونَ بَِهآ { : لم؛ كقوله تعاىل أويل الع
  .على غريِ العقالِء من غري شرِط كقطرب فال حيتاج إىل تأويل » 

جلَّ ذكره  -باهللا تعاىل  هو إلزاٌم للذين عبدوا األوثان ، وحنوها؛ تشبيهاً: فإن قلت :  -رمحه اهللا -قال الزخمشري 
أفمن ال خيلق كمن : فكان حقُّ اإللزاُم أن يقال هلم  -سبحانه ال إله إال هو  -وقد جعلوا غري اخلالق مثل اخلالق  -

  .خيلق 
حني جعلوا غري اهللا مثل اهللا عز وجل ، بتسميتهم والعبادة له ، جعلوا اهللا من جنسِ املخلوقات ، وتشبيهاً هبا : قلت 
  .} أَفََمن َيْخلُُق كََمن الَّ َيْخلُُق { : نكر عليهم ذلك بقوله ، فأ

  فصل يف االحتجاج باآلية
ميَّز نفسه عن األشياِء  -عز وجل  -احتجَّ أهل السنَّة هبذه اآلية على أنَّ العبد غري خالقٍ ألفعالِ نفسه؛ ألنَّه سبحانه 

بيان متيُّزه عن األصنام } أَفََمن َيْخلُُق كََمن الَّ َيْخلُُق { : اىل اليت يعبدوهنا بصفة اخلالقية؛ ألنَّ الغرض من قوله تع
بصفة اخلالقية ، وأنَّه إنَّما يستحق اإلهلية ، واملعبوديَّة؛ لكونه خالقاً ، وهذا يقتضي أنَّ العبد لو كان خالقاً لشيٍء؛ 

  .ال يقدر على اخللق ، واإلجياد وجب أن يكون إهلاً معبوداً ، وملا كان ذلك باطالً ، علمنا أنَّ العبد 



  :أجاب املعتزلة من وجوه 
ما تقدم ذكره من السماوات واألرض ، واإلنسان ، واحليوان ، } أَفََمن َيْخلُُق { املراد من قوله تعاىل : األول 

خالقاً  والنبات ، والبحار ، والنجوم ، واجلبال ، كمن ال يقدر على خلق شيٍء أصالً ، وهذا يقتضي أنَّ من كان
  .هلذه األشياِء؛ فإنه يكون إهلاً ، ومل يلزم منه أنه إن قدر على خلق أفعال نفسه أن يكون إهلاً 

أنَّ من كان خالقاً كان أفضل ممَّن ال يكون خالقاً ، فوجب امتناع التسوية بينهما يف اإلهليَّة ، : أنَّ معىن اآلية : الثاين 
أَلَُهْم أَْرُجلٌ َيْمُشونَ { : لى انَّ كلَّ من كان خالقاً؛ فإنَّه جيب أن يكون إهلاً؛ لقوله واملعبوديَّة ، وهذا القدر ال يدلُّ ع

  ] . ١٩٥: األعراف [ } بَِهآ 
ومعناه أنَّ الذي له رجلٌ ميشي هبا يكون أفضل من الذي له رجلٌ ال ميشي هبا ، وهذا يوجب كون اإلنسان أفضل 

  .ادة األخسِّ من الصَّنم ، واألفضل ال يليُق به عب
فهذا هو املقصود من هذه اآلية ، مث إهنا ال تدل على أن من له رجل ميشي هبا أن يكون إهلاً ، فلذلك ها هنا املقصود 

أنَّ اخلالق أفضل من غري اخلالق ، فيمتنع التسويةُ بينهما يف اإلهلية واملعبودية ، وال يلزم منه أنَّه : من هذه اآلية 
  .القيَّة يكون إهلاً مبجرَّد حصول صفة اخل

إنا ال خنلق : إنا ال نقول : قال الكعيبُّ يف تفسريه . أنَّ كثرياً من املعتزلةِ ال يطلقون لفظ اخلالق على العبد : الثالث 
ةِ وَإِذْ َتْخلُُق ِمَن الطني كََهْيئَ{ : أفعالنا ، ومن أطلق ذلك ققد أخطأ؛ إالَّ يف مواضع ذكرها اهللا تعاىل؛ كقوله تعاىل 

واعلْم أنَّ ]  ١٤: املؤمنون [ } فََتبَاَرَك اهللا أَْحَسُن اخلالقني { : ؛ ويف قوله عز وجل ]  ١١٠: املائدة [ } الطري 
إطالق لفظ : أصحاب أيب هاشم يطلقون لفظ اخلالق على العبد حقيقة؛ حتَّى إنَّ أبا عبد اهللا البصري بالغ وقال 

جماز؛ ألنَّ اخللق عبارةٌ عن التقدير ، وذلك عبارة عن الظنِّ ، واحلسبان ، وهو  اخلالق حقيقة على العبد ، وعلى اهللا
  .يف حقِّ العبد حاصلٌ ، ويف حق اهللا تعاىل حمالٌ 

َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ) ١٩(ُنونَ َواللَُّه َيْعلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِل) ١٨(َوإِنْ َتُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه لَا ُتْحُصوَها إِنَّ اللََّه لََغفُوٌر َرِحيٌم 
إِلَُهكُْم إِلٌَه ) ٢١(أَمَْواٌت غَْيرُ أَحَْياٍء َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ ) ٢٠(ِمْن ُدوِن اللَِّه لَا َيْخلُقُونَ َشْيئًا َوُهمْ ُيْخلَقُونَ 
  ) ٢٢(َرةٌ َوُهْم ُمْسَتكْبُِرونَ َواِحٌد فَالَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة قُلُوُبُهْم مُْنِك

ملَّا بيَّن أنَّ االشتغال بعبادة غري اهللا باطلٌ ، بيَّن ههنا أنَّ العبد ال } َوإِن تَُعدُّواْ نِْعَمةَ اهللا الَ ُتْحُصوَهآ { : قوله تعاىل 
أتعب نفسه يف القيام بالطاعاِت ، ميكنه اإلتيانُ بعبادة اهللا ، وشكر نعمه على سبيل التَّمامِ ، والكمال ، بل العبد وإن 

والعبادات ، وبالغ يف ُشكْرِ نعم اهللا؛ فإنه يكون مقصِّراً؛ ألنَّ االشتغال بشكر النِّعم مشترطٌ بعلمه بتلك النعم على 
سبيل التفصيل ، فإنَّ من ال يكون متصوراً ، وال مفهوماً مبتنع االشتغال بشكره ، والعلم بنعمة اهللا على سبيل 

ل غري حاصل للعبد؛ ألنَّ نعم اهللا كثرية ، وأقسامها عظيمة ، وعقول اخللق قاصرة عن اإلحاطة مببادئها فضالً التفصي
  .عن غايتها ، لكنَّ الطريق إىل ذلك أن يشكر اهللا على مجيع نعمه مفصَّلها ، وجمملها 

بكم حيث مل » َرحِيٌم « تقصريكم يف شكر نعمه ، ل» لََغفُوٌر « ، } إِنَّ اهللا لََغفُورٌ رَّحِيٌم { :  -جلَّ ذكره -مث قال 
هللا على الكافر : وقال األكثرون . نعمةٌ ] الكافر [ إنَّه ليس هللا على : قال بعضهم . يقطع نعمه عنكم لتقصريكم 

،  واملؤمن نعٌم كثريةٌ؛ ألنَّ اإلنعاَم خبلق السمواِت ، واألرض ، وخلق اإلنسان من نطفٍة ، واإلنعام خبلق اخليلِ
  .والبغال واحلمري ، ومجيع املخلوقات املذكورة لإلنعام يشترك فيها املؤمن ، والكافر 

بناء اخلطاب ، وأبو جعفرٍ ، » ُتْعِلُنونَ « و » ُتِسرُّونَ « قرأ العامة } واهللا َيْعلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ { : قوله تعاىل 



مبنيا » ُيْدَعونَ « بالياء ، والباقون بالتاء من فوق ، وقراءة » َيْدُعونَ « :  وشيبة بالياء من حتت ، وقرأ عاصم وحده
أنَّ الكفار كانوا مع اشتغاهلم بعبادة غري اهللا يسرُّون ضروباً من املكر مبكايد : للمفعول ، وهن واضحات ، واملعىن 
  .الرسول؛ فذكر هذا زجراً هلم عنها 

أَفََمن َيْخلُُق { : تكريٌر؛ ألن قوله تعاىل } ِمن ُدوِن اهللا الَ َيْخلُقُونَ َشْيئاً َوُهمْ ُيْخلَقُونَ والذين َيْدُعونَ { : قوله تعاىل 
  .يدلُّ على أنَّ األصنام ال ختلق شيئاً } 

دة أنَّ األول أنَّهم ال خيلقون شيئاً ، وههنا أنَّهم ال خيلقون شيئاً ، وأهنم خملوقون كغريهم؛ فكان هذا زيا: فاجلواب 
  .يف املعىن 

« ، و » ُيْخلَقُونَ « وهم خيلقون وهم أمواٌت ، وجيوز أن يكون : جيوز أن يكون خرباً ثانياً ، أي » أْموات « قوله 
هذا ُحلٌْو َحاِمٌض ذكره أبو البقاء رمحه اهللا تعاىل ، وجيوز أن يكون خرب مبتدأ مضمر : كالمها خرب من باب » أْمواٌت 
  .هم أمواٌت : ، أي 

  .جيوز فيه ما تقدم ويكون تأكيداً } غَْيُر أَحَْيآٍء { : وله ق
فيما } أَْموَاٌت { : وجيوز أن يكون قصد هبا أهنم يف احلال غري أحياء؛ ليدفع به توهُّم أنَّ قوله تعاىل : وقال أبو البقاء 

  ] . ٣٠: الزمر [ } إِنََّك َميٌِّت َوإِنَُّهْم مَّيُِّتونَ { : بعد ، إذ قال تعاىل 
  .» وهذا ال خيرجه عن التأكيد الذي ذكره قبل ذلك « : قال شهاُب الدِّين 

  فصل يف وصف األصنام
  :وصف األصنام بصفات  -تعاىل  -اعلم أنه 

  .أهنا ال ختلق شيئاً : أوهلا 

  .أهنا خملوقة : وثانيها 
ال جيوز عليها : حياء غري أموات ، أي أهنا لو كانت آهلة حقيقية؛ لكانت أ: أهنم أموات غري أحياٍء ، أي : وثالثها 

  .وهذه األصنام بالعكسِ  -سبحانه  -املوت ، كاحليِّ الذي ال ميوت 
  .؟ } غَْيُر أْحَياٍء { : ، فما فائدة قوله تعاىل » غَْيُر أحياٍء « علم أنَّها » أْمواتٌ « ملا قال : فإن قيل 

حياته موٌت ، وهذه األصنام أموات ال حيصل عقيب موهتا حياة أنَّ اإلله هو احليُّ الذي ال حيصل عقيب : واجلواب 
فهذا الكالم مع عبدة األوثان ، وهم يف هناية اجلهالة ، ومن تكلَّم مع اجلاهل الغرِّ الغيب ، فقد يعرب عن : ، وأيضاً 

يعيد تلك الكلمات؛ ألنَّ  املعىن الواحد ، بعباراٍت كثرية ، وغرضه اإلعالم بأنَّ ذلك املخاطب يف غاية الغباوة ، وإمنا
  .ذلك السامع يف هناية اجلهالة ، وأنه ال يفهم املعىن املقصود بالعبارة الواحدة 

عائد على األصنام ، ويف الضمري » َيْشعُرونَ « : والضمري يف قوله } َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيبَْعثُونَ { : قوله : ورابعها 
  : قوالن» ُيبَْعثُونَ « : يف قوله 
  .ما يدري الكفار عبدةُ األصنام مىت يبعثون : أنه عائد إىل العابد لألصنام ، أي : أحدمها 

  .األصنام ال يشعرون مىت يبعثها اهللا تعاىل : أنه يعود إىل األصنام ، أي : الثاين 
ها ، فتتربَّأ من عابديها يبعث األصنام هلا أرواٌح ، ومعها شياطين -تعاىل  -إنَّ اهللا : رضي اهللا عنه  -قال ابن عباس 

  .، فيؤمُر بالكلِّ إىل النَّارِ 
  فصل هل توصف األصنام مبوت أو حياة

  .األصنام مجادات ، واجلمادات ال توصف بأهنا أمواٌت ، وال توصف بأهنا ال تشعر بكذا وكذا 



  :فاجلواب من وجوه 
  ] . ٩٥: األنعام [ } احلي ِمَن امليت  ُيخْرُِج{ : أنَّ اجلماد قد يوصف بكونه ميتاً؛ قال تعاىل : األول 
ليس األمر كذلك؛ بل هي أمواٌت ، ال يعرفون شيئاً ، فخوطبوا على وفق : أهنم ملا وصفوا باإلهليَّة قيل هلم : الثاين 

  .معتقدهم 
الكفَّار يعبدوهنم؛ فقال وكان أناٌس من ] املالئكة [ } والذين َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اهللا { : أنَّ املراد بقوله تعاىل : الثالث 

َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ { غري باقيةٍ حياهتم ، : أي » غَْيُر أْحَياٍء « ال بدَّ هلم من املوت : أي » أْمواٌت « إهنم : اهللا تعاىل 
  .انتهى . أي ال علم هلم بوقت بعثهم } ُيْبَعثُونَ 

فجملته يف حمل » َما َيْشعُرونَ « ألنَّه استفهام ، وهو معلق ل منصوب مبا بعده ال مبا قبله؛ » أيَّانَ « : قوله تعاىل 
  .نصب على إسقاِط اخلافض ، هذا هو الظاهر 

أنَّ اإلله واحٌد يوم القيامة ، ومل يدَّع : يعين ]  ٢٢: النحل [ } إهلكم إله وَاِحٌد { ظرف لقوله » أيَّانَ « إن : وقيل 
خبالف أيَّام الدنيا ، فإنه قد وجد فيها من ادَّعى ذلك ، وعلى هذا فقد مت اآلهلِة يف ذلك اليوم ، ] تعدُّد [ أحد 

، وهو إمَّا الشرط ، وإمَّا ] موضوعها [ عن » أيَّانَ « إالَّ أنَّ هذا القول خمرٌج ل » َيْشُعرونَ « الكالم على قوله 
َوقَْت « ف » َيذَهُب َعمٌرو ُمْنطِلٌق وقَْت « االستفهام إىل حمضِ الظرفية ، مبعىن وقت مضاف للجملة بعده؛ كقولك 

  .» َيذَْهُب « مضاف ل » ُمْنطَِلٌق « منصوبٌ ب : » 

  ) ٢٣(لَا َجَرَم أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمسَْتكْبِرِيَن 

مثَّ ذكر } إهلكم إله وَاِحٌد { صنام وفساد مذاهبهم ، قال ملا زيف طريقة عبدة األ} إهلكم إله وَاِحدٌ { : قوله تعاىل 
َوُهم مُّْسَتكْبُِرونَ { جاحدة } فالذين الَ ُيؤِْمُنونَ باآلخرة قُلُوبُُهم مُّنِكَرةٌ { : ما ألجله أصرَّ الكفار على الشرِك؛ فقال 

، وخيافون العقاب الدائم ، فإذا مسعوا  إنَّ املؤمنني يف اآلخرة يرغبون بالفوز يف الثواب الدائم: مستعظمون أي } 
  .الدالئل خافوا ، وتأملوا ، وتفكروا فيما يسمعون ، فال جرم ينتفعون بسماع الدالئل ، ويرجعون إىل احلقِّ 

وأمَّا الذين ال يؤمنون باآلخرة وينكروهنا ، فإهنم ال يرغبون يف الثواب وال يرهبون عن الوقوع يف العقاب ، فيبقون 
كلِّ كالمٍ خيالف قوهلم ، ويستكربون عن الرجوع إىل قول غريهم ، فيبقون مصرِّين على اجلهل والضالل منكرين ل

.  
  .} الَ َجَرَم أَنَّ اهللا َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ إِنَُّه الَ ُيِحبُّ املستكربين { : قوله تعاىل 

، » أن اَهللا « والعامة على فتح اهلمزة من  -عليه السالم  -وٍد يف سورة ه» ال َجرَم « قد تقدم الكالم على لفظة 
  :وكسرها عيسى الثقفي رمحه اهللا ، وفيها وجهان 

  .االستئناف : أظهرمها 
  .جمرى القسم فيتلقى مبا يتلقى به » ال جرَم « جريان : والثاين 

هنا للقسم؛ لتصرحيه بالقسم بعدها ، وإن وهذا يضعف كو» ] فَاَرقْتَُ [ ال َجرَم واِهللا ال « : وقال بعض العرب 
  .كان أُبو حيَّان أتى بذلك مقوِّياً جلرياهنا جمرى القسم 

أنَّ إصرارهم على الكفر ليس ألجل شبهة تصوروها ، بل ألجل التقليد : ، أي } إِنَّهُ الَ ُيِحبُّ املستكربين { : قوله 
ال َيْدُخل اجلَنَّة َمْن كَانَ يف قَلْبِه ِمثْقَالُ ذرٍَّة ِمْن ِكْبر ، وال يْدُخلُ « : ألسالفهم ، والتَّكبُّر؛ قال عليه الصالة والسالم 

إنَّ الرَُّجلَ ُيِحبُّ أنْ  -صلّى اهللا َعلْيكَ  -يا رسُولَ اهللا : النَّاَر َمْن كَانَ يف قَلْبِه ِمثقَالُ ذرٍَّة من إمياٍن ، فقال رُجلٌ 



َبطرُ احلقِّ ، وغَْمطُ : َجِميلٌ ُيِحبُّ اجلَمالَ ، الِكْبُر  -تَعالَى  -إنَّ اهللا :  عليه وسلم يكُونَ ثَْوبُه َحسناً ، قال صلى اهللا
  .» البَاطلِ 

ْن أَْوَزارِ الَِّذينَ لَِيْحِملُوا أَْوزَاَرُهْم كَاِملَةً َيْوَم الِْقَياَمِة َوِم) ٢٤(َوإِذَا قِيلَ لَُهْم َماذَا أَنَْزلَ رَبُّكُْم قَالُوا أََساِطريُ الْأَوَِّلَني 
قَْد َمكََر الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَأََتى اللَُّه ُبْنيَاَنُهْم ِمَن الْقََواِعِد فََخرَّ َعلَْيهِمُ ) ٢٥(ُيِضلُّوَنُهْم بِغَْيرِ ِعلْمٍ أَلَا َساَء َما َيزُِرونَ 

ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمِة ُيخْزِيهِْم َوَيقُولُ أَْيَن ُشرَكَاِئَي الَِّذينَ ) ٢٦(َيْشُعُرونَ السَّقُْف ِمْن فَْوِقهِْم َوأََتاُهمُ الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ لَا 
ةُ الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَ) ٢٧(كُْنُتْم ُتَشاقُّونَ ِفيهِْم قَالَ الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم إِنَّ الِْخْزَي الَْيْوَم وَالسُّوَء َعلَى الْكَاِفرِيَن 
فَاْدُخلُوا أَبَْوابَ َجهَنََّم ) ٢٨(ونَ ظَاِلِمي أَْنفُِسهِْم فَأَلْقَُوا السَّلََم َما كُنَّا َنْعَملُ ِمْن ُسوٍء َبلَى إِنَّ اللََّه َعِليٌم بَِما كُْنُتْم َتْعَملُ

ا َماذَا أَْنَزلَ َربُّكُْم قَالُوا َخيًْرا ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا ِفي َهِذِه َوِقيلَ ِللَِّذيَن اتَّقَْو) ٢٩(َخاِلِديَن ِفيَها فَلَبِئَْس َمثَْوى الْمَُتكَبِّرِيَن 
جَنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها َتْجرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَْنهَاُر لَُهْم ِفيَها َما ) ٣٠(الدُّْنَيا َحَسَنةٌ َولََداُر الْآِخَرةِ َخْيٌر وَلَنِْعَم دَاُر الُْمتَِّقَني 

الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهمُ الَْملَاِئكَةُ طَيِّبَِني َيقُولُونَ َسلَاٌم َعلَْيكُمُ اْدُخلُوا الَْجنَّةَ بَِما ) ٣١(كَذَِلَك َيجْزِي اللَُّه الُْمتَِّقَني  َيَشاُءونَ
  ) ٣٢(كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

  .اآليات } اِطريُ األولني َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم مَّاذَآ أَنَْزلَ رَبُّكُْم قَالُواْ أََس{ : قوله تعاىل 
  .ملَّا قرر دالئل التوحيد ، وأبطل مذاهب عبدة األصنام ، ذكر بعد ذلك شبهات منكري النبوة مع اجلواب عنها 

أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا احتجَّ على صحة بعثته بكون القرآن معجزة؛ طعنوا فيه ، : فالشبهة األوىل 
  .ألولني ، واختلفوا يف هذا القول إنه أساطري ا: وقالوا 
  .هو كالم بعضهم لبعض : فقيل 
  .قول املسلمني هلم : وقيل 
ومداخل مكة؛ ينفِّرون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ] مكَّة [ قول املقتسمني الذين اقتسموا : وقيل 

  .سأهلم وفود احلاجِّ عمَّا أنزل اهللا على رسوله 
  .دم الكالم عليها أول البقرة تق» َماذَا « : قوله 

  .» أو مرفوٌع باالبتداِء ، مبعىن أي شيء أنزله ربُّكم « : وقال الزخمشريُّ 
» َزْيدٌ َضرْبُت « من كونه حذف عائده املنصوب ، حنو : يعين . » وهذا غُري جائزٍ عند البصريِّني « : قال أبو حيَّان 

مَّاذَآ أَنَْزلَ { اجلملة من قوله : زه ، والقائم مقام الفاعل ، قيل وقد تقدم خالف النَّاس يف هذا ، والصحيح جوا
ألهنا املقولة ، والبصريون يأبون ذلك ، وجيعلون القائم مقامه ضمري املصدر؛ ألنَّ اجلملة ال تكون فاعلة ، } رَبُّكُْم 

  .ا املقتسمون إمَّا املؤمنون ، وإما بعضهم ، وإمَّ: وال قائمة مقام الفاعل ، و الفاعل احملذوف 
  .أنزل أساطري ، على سبيل التهكُّم ، أو ذكرمت أساطري : بالنصب على تقدير » أسَاطَري « وقرئ 

املنزَّل أساطري على سبيل التَّهكُّم ، أو املذكور : والعامة برفعه على أنَّه خرب مبتدأ مضمر فاحتمل أن يكون التقدير 
  ] . فظيعة[ أساطري ، وللزخمشريُّ هنا عبارة 

  :ويف هذه الالم ثالثة أوجٍه » لَِيْحِملُوا « : ملَّا حكى شبهتهم قال » لَِيحملُوا « قوله 
: أهنا الُم األمر اجلازمة على معىن احلتم عليهم ، والصغار املوجب هلم ، وعلى هذا فقد متَّ الكالم عند قوله : أحدها 

  .مث استؤنف أمرهم بذلك » األوَِّلَني « 
{ : ذلك؛ ألنَّهم مل يقولوا أساطري ليحملوا؛ فهو كقوله تعاىل ] قوهلم [ كان عاقبة : ا الم العاقبة ، أي أهن: الثاين 



  ] . ٨: القصص [ } ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُّواً َوحََزناً 
  ]الوافر : [ قال 

  .. . .ِلُدوا ِللَْمْوِت واْبنُوا للَخرابِ  -٣٣٠٩
  :أهنا للتعليل ، وفيه وجهان : الثالث 
  .أنه تعليل جمازي : أحدمها 

  .» خَرْجُت ِمَن البَلِد َمخافَةَ الشَّرِّ « والالم للتعليل من غري أن تكون غرضاً؛ حنو قولك : قال الزخمشريُّ رمحه اهللا 
  .أنه تعليلٌ حقيقة : والثاين 

انتهى » ىن قدِّر هذا؛ لكذا وحيتمل أن يكون صريح الم كي؛ على مع« : قال ابن عطيَّة بعد حكاية وجه المِ العاقبِة 
.  

  .هذا » قدَّر « إمنا قدَّر هلا عامالً ، وهو » قَالُوا « لكنه مل يعلِّقها بقوله 
حالٌ ، واملعىن ال خيفَّف من » كَاِملةً « ألهنا ليست حلقيقة العلَّة ، و » قَالُوا « وعلى قول الزخمشري يتعلق ب 

قد يسقط بعض العقاب عن  -تعاىل  -إليهم ، وهذا يدل على أنَّه  عقاهبم شيٌء ، بل يوصل ذلك العقاب بكليته
  .املؤمنني إذ لو كان هذا املعىن حاصالً للكل ، مل يكن لتخصيص هؤالء الكفَّار هبذا التكميل فائدة 

َمن اتَّبَعُه ال َينقُص ِمْن أيَُّما دَاعٍ َدَعى إىل اهلَُدى ، فاتُّبَع ، كَانَ لُه مِثْلُ أْجرِ « :  -صلوات اهللا وسالمه عليه -قال 
  .» أجُورِِهْم شيٌء ، وأيَُّما داعٍ دََعى إىل الضَّاللِ فاتُّبَع؛ كَان َعلْيِه وِْزُر من اتَّبَعه ال ينقص ِمْن آثامهمْ شيٌء 

  :فيه وجهان } َوِمْن أْوزَارِ { : قوله 
عليه  -ومثل أوزار؛ كقوله : ن ، على معىن وأوزار الذي: مزيدة ، وهو قول األخفش ، أي » ِمْن « أنَّ : أحدمها 

  .» كَانَ َعلْيِه وِْزُرَها َووِْزُر مْن َعِملَ بَِها « :  -الصالة والسالم
مفعوالً حذف ، وهذه صفته : وبعض أوزار الذين ، وقدَّر أبو البقاِء : أهنا غري مزيدة ، وهي للتبعيض ، أي : الثاين 
  .أيضاً » مثل « ن حذف وأوزار من أوزار ، وال بد م: ، أي 

ألنَُّه يستلزم ختفيف األوزار عن األتباع ، وهو غري جائز ، « : للتبعيض ، قال » ِمْن « ومنع الواحديُّ أن تكون 
ليحملوا من : لكنها للجنس ، أي « ِمْن غَْيرِ أن َينقَُص ِمْن أْوَزارِِهْم شيء » :  -صلوات اهللا وسالمه عليه -لقوله 

  .» باع جنس أوزار األت
واليت لبيان اجلنس ال تقدَّر هكذا؛ وإنَّما تقدر األوزار اليت هي أوزارُ الذين يذلوهنم فهو من حيث « : قال أبو حيان 

  .» املعىن موافق لقول األخفش ، وإن اختلفا يف التقدير 
  :حال ويف صاحبها وجهان } بِغَْيرِ ِعلْمٍ { : قوله تعاىل 

  .يضلون من ال يعلم أهنم ضاللٌ؛ قاله الزخمشريُّ : أي « نَ أنه مفعول ُيِضلُّو: أحدمها 
وأنَّها قد « َساء َما يَزُرونَ » : أنه الفاعل ، ورجَّح هذا بأنَّه احملدث عنه ، وتقدم الكالم يف إعراب حنو : والثاين 

  .جتري جمرى بِئَْس ، واملقصود منه املبالغة يف الزَّْجرِ 
هذه الشُّبهة عنهم ، ومل جيب عنها ، بل اقتصر على حمض الوعيد ، فما السبب فيه؟ حكى  -تعاىل  -إنه : فإن قيل 

.  
  :بني كون القرآن معجزاً بطريقني  -تعاىل  -أنه : فاجلواب 

حتدَّاهم تارة بكل القرآن ، وتارة بعشر سورٍ ، وتارة بسورٍة واحدٍة ،  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -أنه : األول 



  .ٍد ، وعجزوا عن املعارضة؛ وذلك يدل على كون القرآن معجزاً وتارة حبديٍث واح
]  ٥: الفرقان [ } اكتتبها فَهَِي متلى َعلَْيِه ُبكَْرةً وَأَصِيالً { : حكى هذه الشُّبهة بعينها يف قوله  -تعاىل  -أنه : الثاين 

أنَّ القرآن مشتملٌ على : أي ]  ٦: لفرقان ا[ } قُلْ أَنَزلَُه الذي َيعْلَُم السر ِفي السماوات { : ، وأبطلها بقوله 
اإلخبارِ عن الغيوب ، وذلك ال يتأتَّى إال ممَّن يكون عاملاً بأسرار السماوات ، واألرض ، وملا ثبت كون القرآن 

  .معجزاً هبذين الطريقني ، وتكرر شرحهما مراراً؛ ال جرم اقتصر ههنا على جمرد الوعيد 
  .ذكر هذه اآلية مبالغة يف وصف أولئك الكفار } لذين ِمْن قَْبِلهِْم قَْد َمكَرَ ا{ : قوله تعاىل 

املراد بالذين من قبلهم منروُد بن كنعان بىن صَْرحاً عظيماً بِبَابلَ طوله مخسة آالِف ذراع ، : قال بعض املفسرين 
لها ، فََهبَّْت ريٌح وألقت ورام منه الصُّعوَد إىل السماء؛ ليقاتل أه -فرسخاً : وقيل  -وعرضه ثالثة آالِف ذراع 

رأسها يف البحر ، وعزَّ عليهم الباقي وهم حتته ، وملا سقط الصَّرُح تبلبلت ألسن النَّاس من الفزع يومئذ؛ فتكلموا 
فَأََتى اهللا { : بثالثة وسبعني لساناً؛ فلذلك مسِّيت بابل ، وكانوا يتكلمون قبل ذلك بالسريانية؛ فذلك قوله تعاىل 

  .قصد ختريب بنياهنم من أصوهلا : أي } ْم مَِّن القواعد ُبْنيَاَنُه
  .أنَّ هذا عامٌّ يف مجيع املبطلني الذين حياولون إحلاق الضَّرر واملكر باحملقِّني : والصحيح 

م من أهنم ملَّا كفروا؛ أتاهم اهللا بزلزال تقلقلْت منها بنياهن: واعلم أنَّ اإلتيان ها هنا عبارةٌ عن إتيان العذاب ، أي 
أنَّهم رتبوا منصوباٍت؛ ليمكروا هبا أنبياء اهللا؛ فجعل : القواعد ، و األساس؛ واملراد هبذا حمض التَّمثيلِ واملعىن 

َمْن َحفَرَ « : هالكهم مثل قوم بنوا بنياناً ، وعمدوه باألساطني ، فاهندم ذلك البناُء ، وسقط السقف عليهم؛ كقوهلم 
  .» ِفيِه  بِئْراً ألِخيهِ أْوقَعُه اُهللا

  .املراد منه ما دل عليه الظاهر : وقيل 
  .أتى أمر اهللا وعذابه : من ناحية القواعد ، أي : البتداِء الغايِة ، أي » ِمن « } مَِّن الْقََواِعِد { : قوله تعاىل 

يتعلَّق مبحذوٍف على أهنا البتداِء الغاية ، وجيوز » ِمن « ، وتكون » َخرَّ « جيوز أن يتعلَّق ب » ِمْن فَوِقهِْم « قوله 
  .ال يكون حتتهم » السَّقُف « وهي حال مؤكدة؛ إذ » السَّقف « حالٌ من 

إذا كان » َخرَّ َعلْيَنا َسقٌف ، ووقََع َعلْيَنا َحاِئطٌ « : تأكيٌد؛ ألنَّ العرب تقول » ِمْن فَوِقهِْم « : ليس قوله : وقيل 
عليهم وقع ، : ليخرج به هذا الذي يف كالم العرب ، أي » فَْوِقهِم  ِمْن« عليه ، وإن مل يقع عليه ، فجاء بقوله 

  .وكانوا حتته فهلكوا 
  .وهذا غري طائل ، والقول بالتوكيد أظهر 

  .ُبيوَتُهم : والضحاك . بَْيَتُهم : ُبْنَيتَُهْم ، وفرقة منهم أبو جعفر : ، وقوم » ُبْنيَانَُهْم « : وقرأ العامة 
» السَّقِف « وهي لغة يف » َعُضد « بفتح السِّني ، وضمِّ القاف بزنة : أيضاً مفرداً ، وفرقة » ُف السَّقْ« : والعامة 

  .رجَُلٌ : وال يقولون » َرُجلٌ « ولعلَّها خمففة من املضموم ، وكثر استعمال الفرع؛ خلفَّته ، كقوهلم يف لغة متيم 
م السني ، وسكون القاف ، وقد تقدم مثل ذلك يف قراءة بض: بضمتني ، وزيد بن علي » السُّقُف « : وقرأ األعرج 

إن محلنا الكالم على } َوأَتَاُهُم العذاب ِمْن َحْيثُ الَ َيشُْعُرونَ { : مث قال ]  ١٦: النحل [ } َوبِالنَّْجمِ ُهْم َيْهَتدُونَ { 
ا بأعياهنا ، وإن محلناه على الظاهر ، أنَُّهْم اعتمدوا على منصوباهتم ، مث تولَّد البالء منه: حمض التمثيل؛ فاملعىن 

  .أن السَّقف نزل عليهم بغتة : فاملعىن 
القيامة ، و ] يوَم [ خيزيهم  -تعاىل  -أن عذاهبم ال يكون مقصوراً على هذه القدر ، بل اهللا  -تعاىل  -مث بني 
  .} كُْنُتمْ ُتَشاقُّونَ ِفيهِْم أَْيَن ُشَركَآِئَي الذين { : هو العذاب مع اهلواِن؛ فإنه يقول هلم : اِخلْزُي 



  ] :معاٍن [ يف القرآن على أربعة » اِخلْزي « ورد لفظ :  -رمحه اهللا -قال أبو العبَّاس املقريزيُّ 
ال ُتعذِّبين : أي ]  ٨٧: الشعراء [ } َوالَ ُتْخزِنِي َيْوَم ُيْبَعثُونَ { : مبعىن العذاب؛ كهذه اآلية؛ وكقوله تعاىل : األول 

.  
، ]  ٨٥: البقرة [ } فََما َجَزآُء َمن َيفَْعلُ ذلك مِنكُْم إِالَّ ِخْزٌي ِفي احلياة الدنيا { : مبعىن القَْتلِ؛ قال تعاىل : اين الث

  .القتلُ : أي 
: أي ]  ٩: احلج [ } ثَانَِي ِعطِْفِه ِلُيِضلَّ َعن َسبِيلِ اهللا لَُه ِفي الدنيا خِْزٌي { : نزلت يف بين قريظة ، ومثله : قيل 

  .نزلت يف النضر بن احلارث : قيل . فضيحة 
  .أي اهلوان ]  ٩٨: يونس [ } كَشَفَْنا َعْنُهْم َعذَاَب الِْخْزىِ { : مبعىن اهلوان ، قال تعاىل : الثالث 
أي فضحته ، ]  ١٩٢:  آل عمران[ } َربََّنآ إِنََّك َمن ُتْدِخلِ النار فَقَدْ أَخَْزْيَتُه { : مبعىن الفضيحة قال تعاىل : الرابع 
: ومثله ]  ٧٨: هود [ } َوالَ ُتْخُزوِن ِفي َضْيِفي { : ومثله ]  ٨٧: الشعراء [ } َوالَ ُتْخزِنِي َيْوَم ُيْبَعثُونَ { : ومثله 

  ] . ٣٣: املائدة [ } أَْو ُينفَْواْ ِمَن األرض ذلك لَُهْم ِخْزٌي { 
مدوداً ، مهموزاً ، مفتوح الياِء ، وفرقة كذلك » ُشركَاِئيَ « العامة على مبتدأ وخرب ، و} أَْيَن ُشَركَآِئَي { : قوله 

بقصره مفتوح الياء ، وقد أنكر مجاعة هذه  -خبالف عنه  -تسكنها فتسقط وصالً؛ اللتقاء الساكنني ، وقرأ البزي 
  .القراءة ، وزعموا أهنا غري مأخوذ هبا؛ ألنَّ قصر املمدود ال جيوز إالَّ ضرورة 

  .أبو شامة من أيب عمرٍو الداينِّ ، حيث ذكرها يف كتابه؛ مع ضعفها ، وترك قراءاٍت شهرية واضحة  وتعجب
َوراِئي » قصُر  -أيضاً  -قصر اليت يف القصص ، وروي عنه  -أيضاً  -وقد روى ابن كثريٍ « : قال شهاب الدِّين 

يف سورة العلق ، فقد روى عنه قصر بعض ]  ٧: لعلق ا[ } أَن رَّآُه استغىن { : يف مرمي ، وروي عنه أيضاً قَْصُر « 
  .» املمدودات ، فال يبعد رواية ذلك هنا عنه 

  .قصر املمدود ضعيٌف؛ ذكره غري واحٍد؛ لكن ال يصلُ به على حدِّ الضرورة : وباجلملة 
  .عنها بالكسرة  ُتشاقُّونِّي فحذفها جمتزئاً: بكسر النن خفيفة ، واألصل : قرأ نافع » ُتَشاقُّون « : قوله 

  .تشاقُّون املؤمنني ، أو تشاقُّون اهللا؛ بدليل القراءة األوىل : بفتحها ، خفيفة ، ومفعوله حمذوف ، أي : والباقون 
ُتَشاقُّوننِي؛ : بتشديدها مكسورة ، واألصل : قراءة نافع ، وقرأت فرقة : وضعَّف أبو حامت هذه القراءة؛ أعين 

وسيأيت ]  ٥٤: احلجر [ } فَبَِم تَُبشُِّرونَ { و ]  ٨٠: األنعام [ } أحتاجواين { : ك يف فأدغم ، وقد تقدم تفصيل ذل
  ] . ٦٤: الزمر [ } أَفََغْيَر اهللا تأمرونيا { : يف قوله تعاىل 

  فصل
لذين كُنُتْم أَْيَن ُشرَكَآُؤكُمُ ا{ : يف زعمكم ، واعتقادكم ، ونظريه : ، أي } أَْيَن ُشَركَآِئيَ { قوله : قال الزجاج 

وحسنت هذه اإلضافة ألنه يكفي يف حسن اإلضافة أدىن سببٍ؛ كما يقال ملن حيمل ]  ٢٢: األنعام [ } َتْزُعُمونَ 
  .فأضاف الطَّرَف إليِه » ُخذْ طَرفََك ، وآُخذُ طَرِفي « : خشبة 
عبارة عن كون أحد اخلصمني يف شقٍّ  :تعادون ، وختاصمون املؤمنني يف شأهنم ، واملشاقَّة : أي » ُتَشاقُّونَ « ومعىن 

  .، واخلصم اآلخر يف الشق اآلخر 
هم املؤمنون الذين : يريد املالئكة ، وقال آخرون : قال ابن عباسٍ } قَالَ الذين أُوتُواْ العلم { : مث قال تعاىل 

وفائدة هذا } ى الكافرين َعلَ{ العذاب } إِنَّ اخلزي اليوم والسواء { : يقولون حني يرون خزي الكفار يف القيامة 



أنَّ الكفار كانوا يتكبَّرون على املؤمنني يف الدنيا ، فإذا ذكر املؤمنون هذا الكالم يوم القيامة؛ كان هذا : الكالم 
  .الكالم يف إيذاء الكفار أكمل وحصول الشماتة أقوى 

  فصل يف احتجاج املرجئة باآلية
إِنَّ اخلزي اليوم والسواء { : فإن قوله تعاىل : ] قالوا [ تصٌّ بالكافرين ، احتج املرجئة هبذه اآلية على أنَّ العذاب خم

إِنَّا قَْد أُوِحَي إِلَْيَنآ أَنَّ العذاب على { :  -عليه السالم -يف يوم القيامة خمتص بالكافرين ، ويؤكد هذا قول موسى } 
  ] . ٤٨: طه [ } َمن كَذََّب وتوىل 

َعلَى { هو منصوب باالستقرار يف : وقيل » ألْ « وعمل املصدر فيه » اِخلْزيَ « منصوب ب » الَيْوَم « : قوله 
  .إالَّ أنَّ فيه فصالً باملعطوف بني العامل ومعموله؛ واغتفر ذلك؛ ألهنم يتوسَّعون يف الظروف } الكافرين 

له ، أو بدالً منه ، أو بياناً له ، وأن يكون جيوز أن يكون املوصول جمرور احمللِّ؛ نعتاً ملا قب} الذين تََتَوفَّاُهُم { : قوله 
والفاء مزيدة يف اخلرب؛ قاله } فَأَلْقَُواْ السلم { منصوباً على الذم أو مرفوعاً عليه ، أو مرفوعاً باالبتداء ، واخلرب قوله 

  .ابن عطية 
قام ، وال : ، أي » زْيٌد فقاَم « : وهذا ال جييء إالَّ على رأي األخفش؛ يف إجازته زيادة الفاء يف اخلرب مطلقاً؛ حنو 

يتوهم أنَّ هذه الفاء هي اليت تدخل مع املوصول املضمَّن معىن الشَّرط؛ ألنَّه لو صرَّح هبذا الفعل مع أداة الشرط ، مل 
  .جيز دخول الفاء عليه؛ فما ضمِّن معناه أوىل باملنع؛ كذا قاله أبو حيان ، وهو ظاهر 

وصلته داخالً يف القول ، وعلى القول األخري ، ال » الَّذيَن « القول األخري يكون  وعلى األقوالِ املتقدمة ، خال
بالتاء من فوق؛ ومها واضحتان مما تقدم : بالياءِ يف املوضعني محزة ، والباقون » َيتوفَّاُهُم « يكون داخالً فيه ، وقرأ 

بإدغام إحدى التاءين يف األخرى ، : وقرأت فرقة  وناداه ،]  ٣٩: آل عمران [ } فََناَدْتُه املالائكة { : يف قوله 
بتاء واحدة ، وهي حمتملة للقراءِة بالتشديد على اإلدغام ، وبالتخفيف على » َتوفَّاهُم « : ويف مصحف عبد اهللا 
  .حذف إحدى التَّاءين 

ز أن يكون مستقبالً على بابه؛ إن كان جيو» َتتوفَّاُهمُ « ، و » َتتوفَّاُهمُ « حالٌ من مفعولٍ } ظَاِلِمي أَنْفُِسهِمْ { و 
  .القول واقعاً يف الدنيا ، وإن كان ماضياً على حكاية احلال إن كان واقعاً يوم القيامِة 

  :جيوز فيه أوجٌه » فألْقوا « قوله 
  .أنه خرب املوصول ، وقد تقدم فساده : أحدها 
  .» قَالَ الَِّذيَن « أن يكون عطفاً على : الثاين 

إىل حكاية كالم » فألْقَوا « : مثَّ عاد بقوله » أْنفُسهْم « : أن يكون مستأنفاً ، والكالم قد متَّ عند قوله : الثالث 
  .مجلة اعتراضٍ » أنْفُسهِمْ « إىل قوله } قَالَ الذين أُوتُواْ العلم { : املشركني يوم القيامة؛ فعلى هذا يكون قوله 

  .قاله أبو البقاِء » اُهم َتتوفَّ« أن يكون معطوفاً على : الرابع 

َما { قوله . سواه » َتتوفَّاُهم « مبعىن املضيِّ؛ ولذلك مل يذكر أبو البقاء يف » تَتوفَّاُهم « وهذا إنَّما يتمشى على أنَّ 
  :فيه أوجٌه } كُنَّا َنْعَملُ ِمن سواء 

[ } فَألْقَْوا إِلَْيهِمُ القول { : ية األخرى أن يكون تفسرياً للسلم الذي ألقوه؛ ألنَّه مبعىن القول؛ بدليل اآل: أحدها 
  .ُيْحكى مبا هو مبعىن القول؛ لكان أوفق ملذهبِ الكوفيِّني : قاله أبو البقاء ، ولو قال ]  ٨٦: النحل 
  .فألقوا السَّلم قائلني ذلك : أن يكون منصوباً بقولٍ مضمرٍ ، ذلك القول منصوٌب على احلالِ ، أي : الثاين 



  .فهو إجياٌب له » َما كُنَّا نعمل « جواٌب ل » َبلَى « ، و » ِمْن « زيدت فيه » َنْعملُ « مفعول » وٍء ِمْن ُس« و 
  فصل

، } َما كُنَّا َنعَْملُ ِمن سواء { استسلموا ، وأقرُّوا هللا بالعبودية عند املوت ، وقالوا : قال ابن عباس رضي اهللا عنه 
من التكذيب ، } بلى إِنَّ اهللا َعِليٌم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ { ت املالئكة تكذيباً هلم واملراد من هذا السوء الشِّرك ، فقال

مث عاد إىل حكايِة كالم املشركني إىل يوم القيامة ، } ظَاِلِمي أَْنفُِسهِْم { : متَّ الكالم عند قوله : والشرك ، وقيل 
: على سبيل الكذب ، مثَّ ههنا اختلفوا } َما كُنَّا َنْعَملُ ِمن سواء { : أنَّهم يوم القيامة ألقوا السَّلم؛ وقالوا : واملعىن 

لغاية اخلوف ، والَّذيَن مل } َما كُنَّا َنْعَملُ ِمن سواء { : إنَّ قوهلم : فالذين جوَّزوا الكذب على أهلِ القيامة قالوا 
د أنفسنا ويف اعتقادنا ، وقد تقدَّم الكالم يف قوله ما كنَّا نعمل ِمْن ُسوٍء عن: املعىن : جيوِّزوا الكذب عليهم قالوا 

هل جيوز الكذب على أهل ]  ٢٣: األنعام [ } ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتَنتُُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ واهللا َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني { : األنعام 
  .القيامة ، أم ال؟ 

  .حيتمل أن يكون من كالم اهللا أو بعض املالئكة } ْم َتْعَملُونَ بلى إِنَّ اهللا َعِليٌم بَِما كُنُْت{ : وقوله 
وهذا يدلُّ على تفاوت منازهلم يف العقاب ، وصرَّح بذكر } فادخلوا أَبَْواَب َجَهنَّمَ َخاِلِديَن ِفيَها { : مث يقال هلم 

  .أعظم ] واحلزن [ اخللود؛ ليكون الغمُّ 
وإمنا دخلت على املاضي جلموده وقربه من األمساء ، واملخصوص بالذم حمذوٌف  هذه الم التأكيد؛» فَلَبِئَْس « : قوله 
  .جهنَّم : ، أي 

  .اآلية } َوِقيلَ ِللَِّذيَن اتقوا َماذَا أَْنَزلَ رَبُّكُْم قَالُواْ َخيْراً { : قوله تعاىل 
  .ملا بني أحوال الكافرين ، أتبعه ببيان أحوال املؤمنني 

  .تارك مجيع احملرَّمات وفاعل مجيع الواجبات : ]  املتقي هو[ قال القاضي 
  .هو الذي يتَّقي الشرك : املتَّقي : وقال غريه 

  .أنزل خرياً : العامة على نصبه ، أي » َخيْراً « : قوله 
  .ونصب هذا؟ « أسَاِطُري األولني » ِلَم رفع : فإن قلت « : قال الزخمشريُّ 

أنَّ هؤالء ملا سئلوا مل َيَتلْعثَمُوا ، وأطبقوا اجلواب على : اجلاحد ، يعين فصالً بني جواب املقر ، وجواب : قلت 
أنزل خرياً وأولئك عدلوا باجلواب عن السؤال ، : أي « قَالُوا خَْيراً » السؤال بيِّناً مكشوفاً مفعوالً لإلنزال ف 

  .» هو أساطري األوَّلني ، وليس هو من اإلنزال يف شيٍء : فقالوا 

موصولة ، وهو األحسن؛ » َماذَا « املُنزَّلُ خٌري ، وهي ُمؤيِّدة جلعل : بالرفع ، أي » َخْيٌر « : بن عليٍّ وقرأ زيد 
  .ملطابقة اجلواب لسؤاله ، وإن كان العكس جائزاً ، وقد تقدم حتقيقه يف البقرة 

  :ها أوجه هذه اجلملة جيوز في} لِّلَِّذيَن أَْحَسُنواْ ِفي هذه الدنيا َحَسَنةٌ { : قوله 
  .أن تكون منقطعة عما قبلها استئناف إخبار بذلك : أحدها 
: ، أي « الَّذيَن اتَّقوا » ؛ حكاية لقول « َخيْراً » هو بدلٌ من « : قال الزخمشري . » َخيْراً « أنَّها بدلٌ من : الثاين 

  .» قالوا هذا القول فقدَّم تسميته خرباً مثَّ حكاه 
من أحسن يف : ، وذلك أنَّ اخلري هو الوحُي الذي أنزل اهللا فيه » َخْيراً « : ة تفسري لقوله أنَّ هذه اجلمل: الثالث 

  .الدنيا بالطاعِة؛ فله حسنةٌ يف الدنيا ، وحسنةٌ يف اآلخرة 
أوقعوا احلسنة يف دار الدنيا ، وجيوز أن يكون : ، أي » أْحسَُنوا « الظاهر تعلقه ب } ِفي هذه الدنيا { : وقوله 



، إذ لو تأخر؛ لكان صفة هلا ، ويضعف تعلقه هبا نفسها؛ » َحسنةً « لقاً مبحذوٍف على أنَّه حكاية حالٍ من متع
  .لتقدمه عليها 

  فصل
[ إنَّ أحياء من العرب كانوا يبعثون أيام املوسم من يأتيهم خبرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا جاء : قال املفسرون 

ساحر ، وكاهن ، : فيقولون  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -ا على الطريق عن حممٍد املشركني الذين قعدو] سائل 
وشاعر وكذاب ، كذبوا النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فيأيت املؤمنني فيسأهلم عن حممٍد صلى اهللا عليه وسلم وما أنزل 

أي كرامة من } ْحَسُنواْ ِفي هذه الدنيا َحَسَنةٌ لِّلَِّذيَن أَ{ : ، أي أنزل خرياً ، مث ابتدأ فقال » َخيْراً « عليه؛ فيقولون 
  .اهللا 

وقال . هي النصرة والفتح : وقال الضحاك . هي تضعيُف األجر إىل العشرة :  -رضي اهللا عنه -قال ابن عباسٍ 
  .هي الرزُق احلسن ، وحيتمل أن يكون الذي قالوه من اجلواب موصوف بأنه خٌري : جماهٌد 

امع لكونه حقاً وصواباً ، ولكوهنم معترفني بصحته ، ولزومه وهذا بالضدِّ من قول الذين ال ج» َخيْراً « وقوهلم 
َولَلدَاُر اآلخرة { : يف سورة األنعام يف قوله تعاىل » َخْيٌر « وتقدم الكالم على . إن ذلك أساطري األولني : يؤمنون 

  ] . ٣٢: األنعام [ } َخْيٌر 
  .، أي ولنعم دار املتقني داُر اآلخرة فحذفت؛ لسبق ذكرها } اُر املتقني جَنَّاُت َعْدنٍ َولَنِْعَم َد{ : مث قال تعاىل 

« برفع } َولَنِْعَم َدارُ املتقني َجنَّاُت َعْدٍن { : هذا إذا مل جتعل هذه اآلية متصلة مبا بعدها ، فإن وصلتها مبا بعدها قلت 
  .نِْعمَ الدَّاُر دَاٌر َينْزلَُها َزْيٌد : كما تقول » نِْعَم « على أهنا اسم ل » َجنَّاتُ 

  :جيوز أن يكون هو املخصوص باملدح؛ فيجيء فيها ثالثة أوجٍه } َجنَّاُت َعْدٍن { قوله 
  .رفعها باالبتداِء ، واجلملة املتقدمة خربها 

  .أو رفعها باالبتداِء ، واخلرب حمذوف؛ وهو أضعفها ، وقد تقدم حتقيق ذلك 

حمذوفاً؛ ] باملدح [ خرب مبتدأ مضمرٍ ال على ما تقدم ، بل يكون املخصوص » نَّاُت َعدٍن َج« وجيوز أن يكون 
  .ولنعم داُر املتقني دارهم هي جنات : تقديره 

َيْدُخلوهنَا » وجيوز أن يكون مبتدأ ، واخلرب مجلة ، من قوله « } ولنِْعَم داُر املتَِّقَني َداُر اآلخرة { : وقدره الزخمشري 
لِّلَِّذيَن أَْحَسُنواْ ِفي هذه { : هلم جنَّات عدٍن ، ودلَّ على ذلك قوله : أن يكون اخلرب مضمراً ، تقديره  وجيوز« 

  .} الدنيا َحَسَنةٌ 
نصباً على االشتغالِ بفعلٍ « َجنَّاِت » على ما تقدم ، وقرأ زيد بن ثابت ، والسلميُّ « َجنَّات » والعامة على رفع 
اخلرب « َيْدُخلوهنَا » مبتدأ ، و « َجنَّاُت » لونَ جنَّاِت عْدٍن َيدُخلوهنَا ، وهذا يقوي أن يكون بدُخ: مضمرٍ ، تقديره 

خفض باإلضافة ، « َدارِ » بتاِء التأنيث ، مرفوعة باالبتداء و « ولنِْعَمْت » : يف قراءِة العامَّة ، وقرأ زيد بن عليٍّ 
يف مجيع ذلك نصب على احلال ، إال إذا « يدخلوهنا » و . اخلرب «  َجنَّات َعْدٍن» مبتدأ و « نِْعَمت » فيكون 

  .بالياء من حتت؛ مبنياً للمفعول « ُيدَخلُوهنَا » : ، وقرأ نافع يف رواية « جنات » جعلناه خرباً ل 
  .بتاء اخلطاب مبنياً للفاعل « َتْدُخلوهنَا » : وقرأ أبو عبد الرمحن 

قاله ابن عطيَّة ، وأن يكون يف « َجنَّاُت » جيوز أن يكون منصوباً على احلال من } األهنار َتْجرِي ِمن َتْحِتَها { : قوله 
هل هي معرفة؛ لكونه علماً ، « َعْدٍن » قاله احلويفُّ ، والوجهان مبنيَّان على القول يف « جنَّات » موضع الصفة ل 

  .ين حلظ الثا: حلظ األول ، وقائل النَّعِت : أو نكرة؟ فقائل احلال 



ِفيَها » وإمَّا « لَُهْم » الكالم يف هذه اجلملة ، كالكالم يف اجلملة قبلها ، واخلرب إمَّا } لَُهْم ِفيَها َما َيَشآؤونَ { : قوله 
 ».  

الكاف يف حمل نصب على احلال من ضمري املصدر؛ أو نعتاً ملصدرٍ مقدَّر ، أو يف حمل رفع خرب « كَذِلَك » : قوله 
  .مستأنف } َيْجزِي اهللا املتقني { األمر كذلك و : أي  املبتدأ مضمر ،

  فصل
  .دار املتقني هي الدُّنيَا؛ ألنَّ أهل التَّقوى يتزوَّدون فيها لآلخرة : قال احلسن 

لى يدلُّ ع« جَنَّاُت عْدٍن » فقوله } َجنَّاُت َعْدنٍ َيْدُخلُوَنَها { : هي اجلنَّة ، مث فسرها فقال : وقال أكثُر املفسرين 
يدل على أنه } َتجْرِي ِمن َتْحتَِها األهنار { : يدل على الدَّوامِ ، وقوله « َعْدٍن » : القصور ، والبساتني ، وقوله 

كَذَِلَك { من كلِّ اخلرياِت ، } لَُهْم ِفيَها َما َيَشآؤونَ { حصل هناك أبنية يرتفعون عليها ، واألهنار جارية من حتتهم ، 
  .هذا جزاء التَّقوى : أي }  َيْجزِي اهللا املتقني

الذين َتَتَوفَّاُهمُ املالئكة ظَاِلِمي { وهذا مقابلٌ لقوله } الذين َتَتَوفَّاُهُم املالئكة طَيِّبَِني { : مث وصف املتقني فقال 
  ] . ٢٨: النحل [ } أَْنفُِسهِمْ 

م باملأموراِت ، واجتناهبم عن املنهيات ، كلمة خمتصرة جامعة ملعان كثرية؛ فيدخل فيها إتياهن« طَيِّبَِني » : وقوله 
  .واتصافهم باألخالق الفاضلة ، وبراءهتم عن األخالق املذمومة 

  .إن هذا التَّويف قبض األرواح : وأكثر املفسرين يقول 
صارت واحتج األولون بأن املالئكة ملا بشروهم باجلنة ، } ادخلوا اجلنة { إنه وفاةُ احلشر؛ لقوله بعد : وقال احلسن 

َسالٌم « : يعين املالئكة » َيقُولونَ « خاصة لكم ، : أي } ادخلوا اجلنة { : اجلنة كأهنا دارهم ، فيكون املراد بقوله 
  .ُيبلِّغونَهم سالم اهللا : وقيل » َعلَْيكُم 

بدَّ من عائٍد حمذوٍف ، أي خرباً فال » َيقُولون « حيتمل ما ذكرناه فيما تقدم ، وإذا جعلنا } الذين تََتَوفَّاُهُم { : قوله 
» َيقُولُونَ « حاالً من املفعول ، و » طَيِّبَني « يقولون هلم ، وإذا مل جنعله خرباً ، كان حاالً من املالئكة؛ فيكون : 

كان القول واقعاً يف الدنيا ، ومقدرة إن كان واقعاً يف : حاالً من الفاعل ، وهي جيوز أن تكون حاالً مقارنة ، أي 
  . اآلخرة
طيِّيب : زاكية أعماهلا وأقواهلم ، وقيل : صاحلني ، وقيل : ، أي ظاهرين من الشرك ، وقيل » طَيِّبَني « ومعىن 

: طيِّبني ، أي : طيبة نفوسهم ، بالرجوع إىل اهللا ، وقيل : وقيل  -تعاىل  -األنفس؛ ثقة مبا يلقونه من ثواب اهللا 
  .يكون وفاهتم طيبة سهلة 

  .مصدرية ، أو مبعىن الذي؛ فالعائد حمذوف » َما بِ« يف » ما « و 

ْم َوَما ظَلََمُهُم اللَُّه وَلَِكْن كَاُنوا َهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا أَنْ َتأِْتَيُهمُ الَْملَاِئكَةُ أَْو يَأِْتيَ أَْمُر َربَِّك كَذَِلَك فََعلَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِ
َوقَالَ الَِّذيَن أَْشَركُوا لَْو ) ٣٤(ْم سَيِّئَاُت َما َعِملُوا َوحَاَق بِهِْم َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ فَأََصاَبُه) ٣٣(أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ 

َن ِمْن قَْبِلهِْم فََهلْ  فََعلَ الَِّذيَشاَء اللَُّه َما َعَبدَْنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َنْحُن َولَا آَباُؤَنا َولَا َحرَّْمَنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء كَذَِلَك
َولَقَْد بََعثَْنا ِفي كُلِّ أُمٍَّة َرسُولًا أَِن اعُْبُدوا اللََّه وَاْجَتنِبُوا الطَّاغُوَت فَِمْنُهْم َمْن َهَدى ) ٣٥(َعلَى الرُُّسلِ إِلَّا الَْبلَاغُ الُْمبُِني 

إِنْ َتْحرِْص َعلَى ) ٣٦(ِفي الْأَْرضِ فَانْظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني  اللَُّه َوِمْنُهْم َمْن َحقَّْت َعلَْيِه الضَّلَالَةُ فَِسريُوا
  ) ٣٧(ُهَداُهْم فَإِنَّ اللََّه لَا يَْهِدي َمْن ُيِضلُّ َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصرِيَن 



  .اآلية } أَْمُر رَبَِّك َهلْ َيْنظُُرونَ إِالَّ أَن تَأِْتيَُهُم املالئكة أَْو يَأِْتَي { : قوله تعاىل 
هذه شبهة ثانية ملنكري النبوة؛ فإهنم طلبوا من النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ينزل اهللا ملكاً من السماء؛ يشهد على 

لك شاهدين بذ} إِالَّ أَن َتأْتَِيُهُم املالئكة { يف التصديق بنبوتك } َهلْ َيْنظُُرونَ { : صدقه يف ادِّعاء النبوة؛ فقال تعاىل 
وذكر أنواع التهديد ، و الوعيد ، مث أتبعه } أََساِطُري األولني { : ، وحيتمل أنَّ القوم ملا طعنوا يف القرآن بقوهلم 

بذكر الوعد ملن وصف القرآن بكونه خرياً ، عاد إىل بيان أنَّ أولئك الكفار ال ينزجرون عن كفرهم ، وأقواهلم 
ذا جاءهتم املالئكة بالتهديد ، أو أتاهم أمر ربِّك ، وهو عذاب االستئصال ، الباطلة بالبيانات اليت ذكرناها ، إال إ

أفعال هؤالء ، وكالمهم يشبُه كالم : ، أي } كَذَِلَك فََعلَ الذين ِمن قَْبِلهِْم { : وعلى كال التقديرين قال تعاىل 
يف آخر األنعام ]  ١٥٨: األنعام [ } ُهُم املالائكة إِالَّ أَن تَأِْتي{ : الكفار املتقدمني وأفعاهلم ، وتقدم الكالم على قوله 

  .، وأنَّ األخوين يقرآن بالياء من حتت ، و الباقني بالتاء من فوق ، ومها واضحتان؛ لكونه تأنيثاً جمازيا 
أي } َسُهْم َيظِْلُمونَ ولكن كَاُنواْ أَْنفُ{ بتعذيبه إياهم ، فإنه أنزل هبم ما استحقوه بكفرهم } َوَما ظَلََمُهُم اهللا { : قوله 

  .ولكنهم ظلموا أنفسهم؛ بكفرهم ، وتكذيبهم الرسل 
» فَعلَ الَّذيَن « عطف على » فأَصاَبُهْم « : عقاب سيئات ما عملوا ، فقوله : أي } فَأَصَابَُهْم َسيِّئَاُت َما َعِملُواْ { 

: أي } مَّا كَاُنواْ بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ { جبوانبهم ، على وجه اإلحاطة » بِهِْم « نزل » َوحَاَق « وما بينهما اعتراٌض ، 
  .عقاب استهزائهم 

  .اآليات } َوقَالَ الذين أَْشَركُواْ لَوْ َشآَء اهللا َما َعَبدَْنا { : قوله تعاىل 
ميان ، حلصل لو شاء اهللا اإل: هذه شبهة ثالثة ملنكري النبوة ألهنم متسكوا بالقول باجلرب على الطَّعن يف النبوة؛ فقالوا 

لنا سواء جئت ، أو مل جتئ ، ولو شاء الكفر حلصل الكفر ، جئت أو مل جتئ ، فالكلُّ من اهللا ، وال فائدة يف جميئك 
: األنعام [ } َسَيقُولُ الذين أَْشَركُواْ { : وال يف إرسالك وهذا غري ما حكاه اهللا عنهم يف سورة األنعام يف قوله 

١٤٨ . [  
به ، مثل استدالهلم بتلك اآلية ، والكالم فيه استدالل واعتراض عني ما تقدم هناك ، فال فائدة ،  واستدالل املعتزلة

 -تعاىل  -ملا كان الكل من اهللا : أنَّهم قالوا : اجلواب عن هذه الشبهة هي : وال بأس بأن نذكر منه القليل ، فنقول 
إذا مل يكن يف بعثة الرسول مزيد : تعاىل فإن قوهلم  - على اهللا -هذا اعتراضٌ : كانت بعثة األنبياء عبثاً؛ فنقول 

  . -تعاىل -فائدة يف حصول اإلميان ، ودفع الكفر؛ كانت بعثة األنبياِء غري جائزة من اهللا 
ويف أفعاله ، وذلك باطل؛ بل اهللا تعاىل يفعل ما يشاء ،  -تعاىل  -فهذا القول جارٍ جمرى طلب العلِة يف أحكام اهللا 

  .يريد ، وال يعترض عليه يف أفعاله  وحيكم ما

إِنََّك َألنَت احلليم الرشيد { : إهنم ذكروا هذا الكالم استهزاء؛ كقول قوم شعيبٍ : وقال بعُض املتكلمني واملفسرين 
  .ولو قالوا ذلك اعتقاداً لكانوا مؤمنني ]  ٨٧: هود [ } 

ما منع أحداً من اإلميان ، وما  -سبحانه وتعاىل  -إنه : املعتزلة قالت } فََهلْ َعلَى الرسل إِالَّ البالغ املبني { : قوله 
  .أوقعه يف الكفر ، والرسل ليس عليهم إال التبليغُ 

أمر الرسول بالتبليغ فوجب عليهم ، فأمَّا أن اإلميان هل حيصل ، أو ال  -تعاىل  -معناه أنه : وأهل السنة قالوا 
ولكنه تعاىل يهدي من يشاُء بإحسانه ، ويضل من  -هللا وسالمه عليه صلوات ا -حيصل؟ فذلك ال يتعلق بالرسولِ 

فإنه } َولَقَْد بََعثَْنا ِفي كُلِّ أُمٍَّة رَّسُوالً أَِن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت { : يشاء خبذالنه ، ويدل عليه قوله تعاىل 
  .وناهياً عن الكفر كان أبداً يف مجيع األمم؛ آمراً باإلميان ،  -تعاىل  -يدلُّ على أنه 



فمنهم من هداه اهللا إىل اإلميان ، ومنهم من : أي } فَِمْنُهم مَّْن َهَدى اهللا َوِمْنُهْم مَّْن َحقَّْت َعلَْيِه الضاللة { : مث قال 
 أضله عن احلق ، وأوقعه يف الكفر ، وهذا يدلُّ على أنَّ أمر اهللا ال يوافق إرادته؛ بل قد يأمر بالشيء وال يريده ،

  .وينهى عن الشيء وييده ، وقد تقدم تأويالت املعتزلِة ، وأجوبتهم مراراً 
  .أي طاعة الشيطان : اجتنبوا الطَّاغوت : كل معبوٍد من دون اهللا ، وقيل : والطاغوُت 

: أي  أن تكون تفسريية؛ ألنَّ البعث يتضمن قوالً ، وأن تكون مصدرية ،» أنْ « جيوز يف } أَِن اعبدوا اهللا { : قوله 
  .بعثناه بأن اعبدوا 

األوىل أن تكون نكرة موصوفة ، » َمْن « جيوز يف } فَِمْنُهم مَّْن َهَدى اهللا َوِمْنُهْم مَّْن َحقَّْت َعلَْيِه الضاللة { : قوله 
ا يدل على صحة مذهب أهل السنِة؛ ألنَّه تعاىل ملَّ» حقَّتْ « والعائد على كال التقديرين حمذوف من األول ، وقوله 

أخرب عنه أنَّه حقت عليه الضاللة ، امتنع أن ال يصدر منه الضاللة ، وإالَّ النقلب خرب اهللا تعاىل الصدق كذباً ، وهو 
إِنَّ الذين َحقَّتْ { : ، وقوله ]  ٣٠: األعراف [ } فَرِيقاً هدى َوفَرِيقاً َحقَّ َعلَْيهُِم الضاللة { : حمال؛ ويؤيده قوله 

: يس [ } لَقَدْ َحقَّ القول على أَكْثَرِِهْم فَُهْم الَ ُيؤِمنُونَ { : وقوله ]  ٩٦: يونس [ } َربَِّك الَ ُيؤِْمُنونَ  َعلَْيهِْم كَِلَمةُ
مآل أمرهم ، وخراب : أي } فَِسُريواْ ِفي األرض فانظروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ املكذبني { :  -عز وجل -مث قال ]  ٧

إِن َتْحرِصْ { : فتعتربوا ، مث أكد أنَّ من حقت عليه الضاللة؛ فإنه ال يهتدي؛ فقال تعاىل  منازهلم بالعذاب ، واهلالك؛
  .} فَإِنَّ اهللا الَ َيْهِدي َمن ُيِضلُّ { تطلب جبهدك ذلك؛ : أي } على ُهَداُهمْ 

  .الغالبة لغة احلجاز  قرأ العامة بكسر الراء ، مضارع حرص بفتحها ، وهي اللغة} إِن َتْحرِْص على ُهَداُهْم { قوله 
بفتح الراء ، مضارع حرص بكسرها ، وهي لغة لبعضهم ، وكذلك » َتْحَرص « : وقرأ احلسن ، وأبو حيوة 

  .» وإنْتحرْص « : فقرأ » إنْ « : إالَّ أنه زاد واواً قبل : النخعيُّ 
  :ءة حتتمل وجهني قرأ الكوفيون بفتح الياِء ، وكسر الدَّال ، وهذه القرا» ال يَْهِدي « : قوله 

« مفعول » َمْن « ال يهدي اهللا من يضله؛ ف : أي  -تعاىل  -أن يكون الفاعل ضمرياً عائداً على اهللا : أحدمها 
  :وأنه يف معىن قوله » فإنَّ اهللا ال َهاِدي ملَْن يضلُّ وملَْن أضلَّ « : ؛ ويؤيده قراءة أيب » َيْهِدي 

  ] . ١٨٦: األعراف [ } ُه َمن ُيْضِللِ اهللا فَالَ هَاِدَي لَ{ 
هداهُ : جييء يف معىن يهتدي ، يقال » يَْهدي « ال يهدي املضلني ، و : أن يكون املوصول هو الفاعل ، أي : والثاين 

  .اهتدى : فهدى ، أي 
  .بتشديد الدال املكسورة ، واألصل يهتدي؛ فأدغم » يَهِدِّي « قراءة عبد اهللا : ويؤيد هذا الوجه 

حمذوف ، » َمْن « يف هذه القراءة كسر اهلاء على اإلتباع ، وحتقيقه ما تقدم يف يونس ، والعائد على  ونقل بعضهم
  .الذي يضله اهللا : أي 

قائم مقام فاعله ، وعائده حمذوف » َمْن « بضمِّ الياء ، وفتح الدال ، مبنيا للمفعول ، و » ال يُْهَدى « والباقون 
  .أيضاً 

  .تقدم عليه  -يعين  -خربه » ال يَْهِدي « مبتدأ ، و » َمْن « أن تكون : وجوَّز أبو البقاء 
، ولو قدمت » زْيٌد ال َيْضرِب « : وهذا خطأ؛ ألنه مىت كان اخلرب فعالً رافعاً لضمريٍ مستترٍ وجب تأخريُه حنو 

  .اللتبس بالفاعل 
  .بضم الياء وكسر الدال » ال يُْهِدي « وقرئ 

  .» وهي ضعيفة « :  -رمحه اهللا -قال ابن عطية 



الزم مبعىن اهتدى ، مل تكن ضعيفة؛ ألنه أدخل مهزة التعدية على الالزم ، « َهَدى » وإذا ثبت أن « : قال ابن حيَّان 
  .» فاملعىن ال جيعل مهتدياً من أضله اهللا 

  .فلذلك مجع » َمْن « محل على معىن » وَما لَُهْم « : وقوله تعاىل 
ما : [ ، أي } َوَما لَُهْم مِّن نَّاِصرِينَ { ال يهدي من ضل بنفسه : أي » َضلَّ « بفتح الياء من »  َمْن َيِضلُّ« : وقرئ 
  .من العذاب ] يقيهم 

ِلُيَبيِّنَ ) ٣٨(لَا َيْعلَُمونَ  النَّاسِ َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم لَا َيبَْعثُ اللَُّه َمْن َيُموُت َبلَى َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا وَلَِكنَّ أَكْثََر
إِنََّما قَْولَُنا ِلَشْيٍء إِذَا أَرَْدَناُه أَنْ َنقُولَ لَُه كُنْ ) ٣٩(لَُهُم الَِّذي َيْخَتِلفُونَ ِفيِه َوِلَيْعلََم الَِّذيَن كَفَُروا أَنَُّهْم كَاُنوا كَاِذبَِني 

َبْعِد َما ظُِلُموا لَنَُبوِّئَنَُّهْم ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َولَأَْجُر الْآِخَرةِ أَكَْبُر لَْو كَاُنوا  َوالَِّذيَن هَاَجُروا ِفي اللَِّه ِمْن) ٤٠(فََيكُونُ 
وا أَْهلَ َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك إِلَّا رِجَالًا نُوِحي إِلَيْهِْم فَاسْأَلُ) ٤٢(الَِّذيَن صََبُروا َوَعلَى َربِّهِمْ َيَتَوكَّلُونَ ) ٤١(َيْعلَُمونَ 

كَُّرونَ بِالْبَيَِّناِت َوالزُُّبرِ وَأَنَْزلَْنا إِلَْيكَ الذِّكَْر لُِتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما نُزِّلَ إِلَْيهِْم َولََعلَُّهْم َيتَفَ) ٤٣(الذِّكْرِ إِنْ كُنُْتْم لَا َتْعلَُمونَ 
أَْو ) ٤٥(لَُّه بِهِمُ الْأَْرضَ أَْو يَأِْتيَُهُم الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ لَا َيْشُعُرونَ أَفَأَِمَن الَِّذيَن َمكَرُوا السَّيِّئَاِت أَنْ َيْخِسَف ال) ٤٤(

  ) ٤٧(أَوْ َيأُْخذَُهْم َعلَى َتَخوٍُّف فَإِنَّ َربَّكُْم لََرُءوٌف َرحِيٌم ) ٤٦(َيأُْخذَُهْم ِفي َتقَلُّبِهِْم فََما ُهْم بُِمْعجِزِيَن 

بأنَّ احلشر ، والنشر ، : اآلية هذه شبهة رابعة ملنكري النبوة ، وهو قوهلم } َجْهدَ أَْيمَانِهِمْ َوأَقَْسُمواْ باهللا { : قوله 
باطلٌ ، ألن هذه البِْنَية إذا مات صاحبها ، وتفرقت أجزاؤه ، امتنع عوده بعينه ، وإذا بطل القول بالبعث ، بطل 

  :القول بالنبوة من وجهني 
وسلم يدعو إىل تقرير القول باملعاد ، وهو باطل؛ فيكون داعياً إىل الباطل؛ ومن كان  أن النيب صلى اهللا عليه: األول 

  .كذلك مل يكن رسوالً 
أنه يقرر نبوة نفسه ، ووجوب طاعته؛ بناء على الترغيب يف الثواب والترهيب من العقاب ، وإذا بطل : والثاين 

  .ذلك ، بطلت نبوته 
  .} أَْيمَانِهِمْ الَ َيْبَعثُ اهللا َمن َيُموتُ  َوأَقَْسُمواْ باهللا َجْهَد{ : فقوله 
أهنم كانوا يدعون العلم الضروريَّ بأن الشيء إذا فين وعدم ، فإنه ال يعود بعينه ، وأن عوده بعينه حمال يف : معناه 

  .بديهة العقل 
وه ، ألنَّه كالم متبادر إىل العقول ، وأمَّا بيان أنَّه ملا أبطل القول بالبعث بطل القول بالنبوة ، فلم يصرِّحوا به ، فترك

أي حق على اهللا التمييز بني املطيع ، » بَلَى وْعداً علْيِه َحقًّا « : مثَّ إنه تعاىل بيَّن أنَّ القول بالبعث ممكن؛ فقال 
  :والعاصي ، وبني احملق ، واملبطل ، وبني املظلوم ، والظامل؛ وهو قوله تعاىل 

وسيأيت بيان تقرير هذه الطريقة يف سورة } َيْخَتِلفُونَ ِفيِه َوِلَيْعلََم الذين كَفَُرواْ أَنَُّهْم كَاُنواْ كَاِذبَِني ِليَُبيَِّن لَُهُم الذي { 
موجداً لألشياء ، ال يتوقف على  -تعاىل  -إن شاء اهللا تعاىل ، مث بني إمكان احلشر ، والنشر؛ بأن كونه » يس « 

  .» كُْن « : و تعاىل إمنا يكوهنا بقوله سبق مادة ، وال مدة ، وال آلة؛ وه
وكما أنه قدر على ابتداء إجياده؛ وجب أن يكون } إِنََّما قَوْلَُنا ِلَشْيٍء إِذَآ أَرَْدَناُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ { : فقال 

  .قادراً على إعادته 
إيذاناً بأهنما » وقَالَ الَِّذيَن أْشَركُوا « نسقاً على ظاهره أنه استئناف خرب ، وجعله الزخمشريُّ » وأقَْسُموا « : قوله 

هذان املصدران منصوبان على » وْعداً َعلْيِه حقًّا « قوله . إثبات ملا بعد النفي » َبلَى « كفرتان عظيمتان ، وقوله 



  .وعد ذلك وعداً وحق حقًّا : املصدر املؤكد ، أي 
  .بلى يبعثهم ، وعد بذلك وعداً حقًّا :  والتقدير» وْعداً « نعت ل » حقًّا « : وقيل 

بلى يبعثهم وعد على اهللا : خرب مبتدأ مضمر ، أي » وْعٌد « برفعهما؛ على أنَّ » وْعد َعلْيِه َحقٌّ « : وقرأ الضحاك 
  .» وْعٌد « نعت ل » َحقٌّ « ، و 
كُْن « بلى يبعثهم ، ليبيَّن ، وقوله : أي هذه الالم متعلقة بالفعل املقدَّر بعد حرف اإلجياب ، » ِلُيَبيَِّن « : قوله 

الم التبليغ؛ كهي يف قوله قلت لُه قُْم فقَاَم ، » لَهُ « ويف » ِلشْيٍء « يف » والالم « تقدم يف البقرة ، » فَيكُونُ 
  .ألجل شيء أن يقول ألجله ، وليس بواضح : وجعلها الزجاج للسبب فيهما ، أي 

مع الفعل تعطي « أنْ » قولنا؛ ولكن : ينزَّل منزلة املصدر ، كأنه قال « َنقُولَ أنْ » وقوله « : وقال ابن عطية 
 -استقباالً ليس يف املصدر يف أغلب أمرها ، وقد جييء يف مواضع ال يلحظ فيها الزمن؛ كهذه اآلية؛ وكقوله 

  .» إىل غري ذلك ]  ٢٥: م الرو[ } َوِمْن آَياِتِه أَن َتقُوَم السمآء واألرض بِأَمْرِِه { :  -سبحانه وتعاىل
ليس جبيٍد؛ بل تدل » يف أغلب أمرها « : وقوله » مع الفعل يعين املضارع « أنْ » ولكن « : وقوله : قال أبو حيَّان 

وإمنا فهم من » أنْ « مل يفهم ذلك من داللة » إىل آخره . . . قد جتيء « : على املستقبل يف مجيع أمورها ، وقوله 
  . -تعاىل -، واألرض بأمر اهللا؛ ألنه خيتصُّ باملستقبل دون املاضي يف حقه  نسبة قيام السماِء

فكان تدلُّ على اقتران مضمون اجلملة باملزمن املاضي ، ]  ٥: األحزاب [ } َوكَانَ اهللا غَفُوراً رَِّحيماً { : ونظريه 
  .متَّصف بذلك يف كل زمان  -سبحانه وتعاىل  -وهو 
التامة اليت مبعىن احلدوث » كَانَ « من » كُْن « : » كُْن فَيكُونُ « خربه ، و » أن نقُول « ، و  مبتدأ» قَولَُنا « قوله 

  .إذا أردنا حدوث شيء ، فليس إالَّ أن نقول له احدث فيحدث عقيب ذلك من غري توقٍف : والوجود ، أي 
  .بنصب النون ، والباقون بالرفع » فيكون « وقرأ ابن عامر ، والكسائي 

كالماً تاماً ، مث خيرب عنه بأنه سيكون ، كما يقال » أن نقُول له « أن جيعل قوله : ولقراءة الرفع وجهها : الفراء  قال
  .على أن جتعله كالماً مبتدأ » فََيفَْعلُ « برفع قولك » إنَّ زَْيداً َيكْفيهِ إنْ أِمَر فَيفَْعلُ « : 

  .هذا قول اجلمهور . أن نقول كن فيكون : واملعىن » أن َنقُول «  فأن جتعله عطفاً على: وأما وجه القراءة األوىل 
  .« » كُْن » وجيوز أن يكون نصباً على جواب « : وقال الزجاج 

اإلخبار عن  -واهللا أعلم  -وجياب بأن قوله كُْن وإن كانت على لفظ األمر ، فليس القصد به ههنا األمر ، إمنا هو 
  .» كُْن « إنه نصب على جواب : لك بطل قوله كون الشيء وحدوثه ، وإذا كان كذ

إن كان خطاباً مع املعدون؛ فهو حمالٌ ، وإن كان خطاباً مع املوجود ، كان أمراً بتحصيل » كُْن « قوله : فإن قيل 
  .احلاصل؛ وهو حمالٌ 

ألن ما أراده فهو أن هذا متثيل لنفي الكالم واملعاياة وخطاب مع قوم يعقلون ليس هو خطاب املعدوم؛ و: فاجلواب 
كائن على كُلِّ حالٍ ، وعلى ما أراده من اإلسراعِ ، ولو أراد خلق الدنيا ، واآلخرة مبا فيهما من السماوات ، 

  .واألرض ، يف قدر ملحِ البصر لقدر على ذلك؛ ولكن خاطب العباد مبا يعقلون 
  فصل يف داللة اآلية على قدم كالم اهللا

فلو كان } إِنََّما قَْولَُنا ِلَشْيٍء إِذَآ أََرْدنَاُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ { ن؛ ألنَّ قوله تعاىل دلت هذه اآلية على قدم القرآ
كن فيكون ، وذلك يوجب التسلسل؛ وهو حمال؛ فثبت أنَّ كالم اهللا : قوله حادثاً؛ الفتقر إحداثه إىل أن يقول له 

  .قدٌمي 



  :ليس بالقوي من وجوه  وهذا الدليل عندي: قال ابن اخلطيب 
فدخلت » إذا دَخلِْت الدَّاَر فأْنِت طالٌق « : ال تفيد التكرار؛ ألن الرجل إذا قال المرأته » إذَا « أنَّ كلمة : أحدها 

الدَّار مرة واحدة طلِّقت واحدة ، ولو دخلت ثانياً مل تطلَّق طلقة ثانية ، فعلمنا أنَّ ذلك ال يفيد التكرار؛ وإذا كان 
  .كن فيكون ، فلم يلزم التَّسلسلُ : ثبت أنَّه ال يلزم من كل ما حيدثه اهللا تعاىل أن يقول له  كذلك
كُْن « وهذا معلوم البطالن بالضرورة؛ ألنَّ لفظة » كُْن « أن هذا الدليل إن صح ، لزم القول بقدم لفظ : وثانيها 

اضرة ، وعند جميء النون تفوت الكاف ، وهذا مركبة من الكاف والنُّون ، وعند حصول الكاف مل تكن النون ح» 
» كُْن « : للفظ ] مغايرة [ ميتنع كوهنا قدمية ، وإنَّما ايل يدعي أصحابنا قدمه صفة » كُْن « يدلُّ على أنَّ لفظة 

  .فالذي تدل عليه اآلية ال يقول به أصحابنا ، والذي يقولون به ال تدلُّ عليه اآلية؛ فسقط التمسك به 
إنَّ فالناً ال يقدم على قولٍ ، وال على فعل ، إال ويستعني فيه باهللا كان عاقالً؛ ألنا نقول : أنَّ الرجل إذا قال : ثالثها 

إن استعانته باهللا فعل من أفعاله؛ فيلزم أن يكون كل استعانٍة مسبوقٍة باستعانة أخرى إىل غري هناية؛ وهذا كالم باطل 
  .حبسب العرف؛ فكذلك ما قالوه 

  :أنَّ هذه اآلية مشعرة حبدوث الكالم من وجوه : ا ورابعه
يقتضي كون القول واقعاً باإلرادة؛ فيكون حمدثاً } إِنََّما قَْولَُنا ِلَشْيٍء إِذَآ أََردَْناُه أَن نَّقُولَ لَُه { أن قوله تعاىل : األول 

.  
  .وهي إنَّما تدخل لالستقبال » إذَا « أنه علق القول بكلمة : الثاين 
  .ال خالف أنَّ ذلك ينبئُ عن االستقبال } أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ { : أن قوله تعاىل : لث الثا

كلمة مقدمة على حدوِث الكونِ بزمان واحٍد ، واملتقدم على احملدث بزمان » كن فَيكُونُ « أن قوله : الرابع 
  .واحد؛ جيب أن يكون حمدثاً 

َوكَانَ أَْمُر اهللا قََدراً مَّقُْدوراً { و ]  ٣٧: األحزاب [ } َوكَانَ أَْمُر اهللا َمفُْعوالً {  :أنه معارض بقوله تعاىل : اخلامس 
 ٢٤: الطور [ } فَلَْيأُْتواْ بَِحدِيٍث مِّثِْلِه { و ]  ٢٣: الزمر [ } اهللا َنزَّلَ أَْحَسَن احلديث { و ]  ٣٨: األحزاب [ } 
فهب أنَّ هذه اآلية ال تدل على قدم : فإن قيل ]  ١٢: األحقاف [ } اماً َوَرْحَمةً َوِمن قَْبِلِه ِكَتاُب موسى إَِم{ و ] 

  .الكالم لكنكم ذكرمت أنَّها تدل على حدوث الكالم ، فما اجلواب عنه؟ 
نصرف هذه الدالئل إىل الكالم املسموع الذي هو مركب من احلروف ، واألصوات ، وحنن نقول بكونه : قلنا 

  .حمدثاً 
  .اآلية } والذين َهاَجُرواْ ِفي اهللا ِمْن َبْعِد َما ظُِلُمواْ {  :قوله 

ملا حكى عن الكفَّار أنَّهم أقسموا باهللا جهد أمياهنم ، على إنكار البعث ، دلَّ ذلك على متاديهم يف الغيِّ واجلهل ، 
؛ وحينئذ يلزم على املؤمنني أن ومن هذا حاله ، ال يبعد إقدامه على إيذاء املسلمني؛ بالضَّرب ، وغريه من العقوبات

يف هذه اآلية حكم تلك اهلجرة ، وبيَّن ما للمهاجرين من  -تعاىل  -يهاجروا عن ديارهم ، ومساكنهم فذكر 
وذلك ترغيبٌ لغريهم يف طاعة  -عز وجل  -احلسنة يف الدنيا واآلخرة؛ من حيث هاجر ، وصرب ، وتوكَّل على اهللا 

  . -عز وجل  -اهللا 

نزلت هذه اآلية يف صهيب ، وبالل ، وعمار ، وخبَّاب ، وعابس ، وجبري ، :  -رضي اهللا عنه -باسٍ قال ابن ع
أنا : وأيب جندل بن سهيل ، أخذهم املشركون مبكة فجعلوا يعذبوهنم؛ لريدوهم عن اإلسالم ، فأما صهيب فقال هلم 

منهم مباله ، فلما رآه أبو بكر الصديق  رجل كبٌري إن كنت لكم مل أنفعكم ، وإن كنت عليكم مل أضركم؛ فافتدى



نِْعَم الرَّجلُ صهيٌب ، لْو لَمْ َيخفِ اهللا « : َربِحَ البيُع يا صهيب ، وقال عمر رضي اهللا عنه : قال  -رضي اهللا عنه  -
  .، يريد لو مل خيلق اهللا النار ألطاعه » لَْم يَْعِصه 

ى اهللا عليه وسلم ظلمهم أهل مكة ، وأخرجوهم من هم أصحاب النيبِّ صل:  -رضي اهللا عنه -وقال قتادة 
ديارهم؛ حتَّى حلق طائفة منهم باحلبشة ، مث بوَّأهم اهللا املدينة بعد ذلك؛ فجعلها هلم دار هجرة ، وجعلهم أنصاراً 
: للمؤمنني ، وبسبب هجرهتم ظهرت قوة اإلسالم ، كما أن نصرة األنصار قوَّت شوكتهم ، ودل عليه قوله تعاىل 

على أنَّ اهلجرة إذا مل تكن هللا ، مل يكن هلا موقع ، وكانت مبنزلة االنتقال من بلٍد إىل بلد } والذين هَاَجُرواْ ِفي اهللا { 
.  

بأنَّ احلشر ، والنشر ، : اآلية هذه شبهة رابعة ملنكري النبوة ، وهو قوهلم } َوأَقَْسُمواْ باهللا َجْهدَ أَْيمَانِهِمْ { : قوله 
هذه البِْنَية إذا مات صاحبها ، وتفرقت أجزاؤه ، امتنع عوده بعينه ، وإذا بطل القول بالبعث ، بطل باطلٌ ، ألن 

  :القول بالنبوة من وجهني 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعو إىل تقرير القول باملعاد ، وهو باطل؛ فيكون داعياً إىل الباطل؛ ومن كان : األول 

  .كذلك مل يكن رسوالً 
  .أي أهنم كانوا مظلومني يف أيدي الكفار } ِمْن َبْعِد َما ظُِلُمواْ { : تعاىل وقوله 
  :فيها أوجه » َحسَنةً « : قوله 

  .تبوئة حسنة : أهنا نعٌت ملصدر حمذوف ، أي : أحدها 
  .ليهم لنحسنن إ« لَُنَبوِّئَنُهْم { أهنا منصوبة على املصدر املالقي لعامله يف املعىن؛ ألنَّ معىن : الثاين 

داراً : صفة ملوصوف حمذوٍف ، أي « َحَسنةً » أهنا مفعول ثاٍن؛ ألن الفعل قبلها مضمن ملعىن لنعطينهم ، و : الثالث 
  . -أفضل الصالة والسالم -دار حسنة وهي املدينة على ساكنها : حسنة؛ ويف تفسري احلسن 

  .منزلة حسنة ، وهي الغلبة على أهل املشرق : تقديره : وقيل 
  .حسنة بنفسها هي املفعول من غري حذف موصوف : يل وق

بالثاء املثلثة والياء ، مضارع أثوى املنقول هبمزة « لُنثوينَُّهْم » : وقرأ أمري املؤمنني ، وابن مسعود ، ونعيم بن ميسرة 
  .على ما تقدم « ةً َحسَن» أقام فيه وسيأيت أنَّه قرئ بذلك يف السبع يف العنكبوت ، و « ثََوى باملكان » التعدية من 

واملوصول مبتدأ ، واجلملة من القسم احملذوف » يف َحَسنة « ويريد أنه جيوز أن يكون على نزع اخلافض أي 
  .وجوابه خربه ، وفيه ردٌّ على ثعلب؛ حيث منع وقوع مجلة القسم خرباً 

  .لنبوأنَّ الذين  :النصب على االشتغالِ بفعلٍ مضمر ، أي » الَّذيَن « : وجوَّز أبو البقاء يف 
مل جيز ، فكذا ال » زَْيداً ألضْربنَّ « بأنه ال جيوز أن يفسر عامالً ، إال ما جاز أن يعمل ، وإن قلت : ورده أبو حيان 

  .» زَْيداً ألْضربنَّه « جيوز 
  .ذلك لرجعوا مسلمني  لو كانوا يعلمون: جيوز فيه أن يعود الضمري على الكفار ، أي } لَْو كَانُواْ َيْعلَُمونَ { : قوله 

  .الجتهدوا يف اهلجرة واإلحسان كما فعل غريهم : أو على املؤمنني ، أي 
  اإلحسان عند اإلعطاء: فصل 

ُخذه بَارَك اهللا لََك : كان إذا أعطى الرجل من املهاجرين عطاء يقول  -رضي اهللا عنه -روي أنَّ عمر بن اخلطاب 
  .ا وما ادَّخَر لَكَ يف اآلخرةِ أفضلُ ، مث تال هذه اآلية ِفيِه ، هذا ما َوعدَك اهللا يف الدُّنَي

  .احلسنة يف الدنيا التوفيق واهلداية : وقيل . لنحسنن إليهم يف الدنيا : املعىن : وقيل 



هم الذين صربوا ، أو نصب على : حملُّه رفٌع على أنه خرب ملبتدأ حمذوف تقديره } الذين َصَبرُواْ { : قوله تعاىل 
  .مدح ، وجيوز أن يكون تابعاً للموصول قبله نعتاً ، أو بدالً ، أو بياناً فمحله حمله تقدير أ
أنَّهم صربوا على العذاب ، وعلى مفارقة الوطن ، وعلى اجلهاد ، وبذل األموال ، و األنفس يف سبيل اهللا : واملعىن 

.  
اهللا : آلية هذه اآلية شبهة خامسة ملنكري النبوة ، كانوا يقولون ا} َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك إِالَّ رَِجاالً { : قوله تعاىل 

أعلى ، وأجلُّ من أن يكون رسوله واحداً من البشر؛ بل لو أراد بعثة رسولٍ غلينا كان يبعث ملكاً ، وتقدم تقريرُ 
أنَّ عادة اهللا من أول :  واملعىن} نوحي إِلَْيهِمْ { : هذه الشبهة يف سورة األنعام؛ فأجاب اهللا عن هذه الشبهة بقوله 

  .زمان التكليف مل يبعث رسوالً إالَّ من البشر ، وهذه العادة مستمرةٌ ، فال يلتفت إىل طعن هؤالء اجلهال 
 -ودلت هذه اآلية على أنه ما أرسل أحداً من النساِء ، ودلت على أنه ما أرسل أحداً من النساِء ، ودلت على أنه 

يدل على أن املالئكة ]  ١: فاطر [ } َجاِعلِ املالئكة ُرُسالً { :  أن ظاهر قوله تعاىل ما أرسل ملكاً ، إالَّ -تعاىل 
  .} فاسألوا أَْهلَ الذكر { : ، مث قال اهللا تعاىل  -عليهم الصالة والسالم -رسل اهللا إىل سائر األنبياء 

َولَقَْد كََتبَْنا ِفي الزبور ِمن َبْعِد { :  يريد أهل التوراة ، ويدل عليه قوله تعاىل:  -رضي اهللا عنه -قال ابن عباس 
  .معناه سلوا كلَّ من يذكر بعلم وحتقيق : وقال الزجاج . يعين التوراة ]  ١٠٥: األنبياء [ } الذكر 

ملَّا مل يكن أحد : واختلف الناس يف أنه هل جيوز للمجتهد تقليد اجملتهد؟ منهم من أجازه حمتجاً هبذه اآلية؛ فقال 
فاسألوا أَْهلَ الذكر إنْ كُنُتْم الَ { : ين عاملاً ، وجب عليه الرجوع إىل اجملتهد العامل باحلكم؛ لقوله تعاىل اجملتهد

  .فإن مل جيب؛ فال أقل من اجلواز } َتْعلَُمونَ 
ياس ، وإن مل املكلف إذا نزلت به واقعة ، فإن كان عاملاً حبكمها ، مل جيز له الق: واحتج نفاة القياس هبذه اآلية فقالوا 

يكن عاملاً حبكمها ، وجب عليه سؤال من كان عاملاً هبا؛ لظاهر هذه اآلية ، ولو كان القياس حجة ، ملا وجب عليه 
سؤال العامل؛ ألنه ميكنه استنباط ذلك احلكم بالقياس ، فثبت أن جتويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر هذه 

  .اآلية؛ فوجب أن ال جيوز 
  .فاإلمجاع أقوى من هذا الدليل  -رضي اهللا عنهم  -أنه ثبت جواز العمل بالقياس بإمجاع الصحابة : واجلواب 

  :فيه مثانية أوجه » بِالَبيِّناِت « قوله 
: فيتعلق مبحذوٍف ، أي رجاالً ملتبسني بالبينات ، أي » رَِجاالً « أنه متعلق مبحذوٍف على أنه صفة ل : أحدها 

  .حسٌن ال حمذور فيه ، ذكره الزخمشريُّ  مصاحبني هلا وهو وجه
» يتعلق ب « : ذكره احلويف ، والزخمشريُّ ، وغريمها ، وبه بدأ الزخمشريُّ ، فقال » أْرَسلَْنا « أنه متعلق ب : الثاين 

َضرْبُت إالَّ ما : وما أرسلنا إال رجاالً بالبينات ، كقولك : أي « رَِجاالً » داخالً حتت حكم االستثناء مع « أْرَسلَْنا 
  .» َضربتُ زَْيداً بالسَّوِط : زْيداً بالسَّوِط؛ ألن أصله 

إال أنه قد : وما يليها ، قال » إال « ال يعمل فيما بعدها ، إذا مت الكالم على » إالَّ « بأن ما قبل : وضعفه أبو البقاء 
  ]البسيط : [ جاء يف الشعر 

  وال ُيَعذُِّب إالَّ اهللا بالنَّارِ... رتَُهم ُنبِّئْتُهْم َعذَّبُوا بالنَّارِ َجا -٣٣١٠
إالَّ « إالَّ » وما أجازه احلويف ، والزخمشري ، ال جييزه البصريون؛ إذ ال جييزون أن يقع بعد « : وقال أبو حيَّان 

بعدها مستثىن ، أو مستثىن منه ، أو تابع لذلك ، وما ظن خبالفه قدر له عامل ، وأجاز الكسائي أن يليها معمول ما 
ما ضَرَب إال عمراً زيٌد ، وما ضَرَب إالَّ زْيٌد َعْمراً ، وما مرَّ إالَّ زْيٌد بَِعْمرٍو : مرفوعاً ، أو منصوباً أو خمفوضاً ، حنو 



 «.  
ووافقه ابن األنباري يف املرفوع ، واألخفش ، يف الظرف ، وعديله؛ فما قااله يتمشَّى على قول الكسائي ، 

  .واألخفش 
وما أرسلنا من قبلك : أيضاً؛ إالَّ أنه على نية التقدمي قبل أداة االستثناء تقديره » أْرَسلَْنا « أنه يتعلق ب : الثالث 

« معمولني متأخرين لفظاً ورتبة داخلني حتت احلصر ملا قبل » إالَّ « بالبينات والزبر إال رجاالً؛ حىت ال يكون ما بعد 
  .، حكاه ابن عطية » إالَّ 

ألن املستثىن منه هو جمموع ما قبل « إال » ال يتأخر إىل ما بعد « إالَّ » إنَّ صلة ما قبل « : ء ذلك وقال وأنكر الفرا
  .» مع صلته ، فلما مل يصر هذا اجملموع مذكوراً بتمامه؛ امتنع إدخال االستثناء عليه « إالَّ » 

  .الزخمشري ، وأبو البقاء  ذكره. أوحى إليه حبق : كما تقول » نُوِحي « أنه متعلق ب : الرابع 
هو القائم مقام الفاعل؛ ألهنا هي املوحاة » الَبيِّنَات « وعلى هذا؛ فيكون » بالَبيِّناِت « أنَّ الباء مزيدة يف : اخلامس 

.  
. ذكرمها أبو البقاء » إلْيهِمْ « أن اجلارَّ متعلق مبحذوف؛ على أنَّه حالٌ من القائم مقام الفاعل ، وهو : السادس 

  .ومها ضعيفان جدا 
إن كنت عملت : التبكيت واإللزام؛ كقول األجري : على أنَّ الشرط يف معىن » ال َتْعلَُمون « أن يتعلَّق ب : السابع 

  .لك فأعطين حقِّي 
» وا فاْسئَلُ« : اعتراٌض على الوجوه املتقدمة ، ويعين بقوله } فاسألوا أَْهلَ الذكر { : وقوله تعاىل : قال الزخمشريُّ 

  .اجلزاء وشرطه ، وأما على الوجه األخري ، فعدم االعتراض واضٌح 
أرسلوا بالبينات ، والزُّبرِ ، كذا : بِمَ أرسلوا؟ فقيل : أنه متعلق مبحذوف جواباً لسؤالٍ مقدرٍ؛ كأنه قيل : الثامن 

  .فظاً ومعىن بعثوا ملوافقته للدالِّ عليه ل: وهو أحسن من تقدير أيب البقاِء . قدره الزخمشري 
  »إال « فصل يف تأويل 

وما أرسلنا قبلك بالبينات ، والزبر ، غري رجالٍ يوحى : ، أي » غَْيَر « مبعىن » إالَّ « :  -رمحه اهللا -قال البغوي 
  .إليهم ، ولو مل نبعث إليهم مالئكة 

كل ما يتكامل به : والبينات والزبر  وما أرسلنا من قبلك إالَّ رجاالً يوحى إليهم بالبينات والزبر ،: تأويله : وقيل 
الراسالة؛ ألن مدارها على املعجزات الدالة على صدق مدعي الرسالة ، وهي البينات على التكاليِف ، اليت يبلغها 

  .إىل العباد ، وهي الزبر  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -الرسول 
عليه الصالة والسالم  -أراد بالذكر الوحي وكان } ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَْيهِْم وَأَْنزَلَْنا إِلَْيَك الذكر ِلتَُبيَِّن { : مث قال تعاىل 

  .انتهى . مبيناً للوحي ، وبيان الكتاب يطلب من السنة  -
  فصل القرآن ليس كله جممالً بل منه اجململ واملبني

جمملٌ ] البيان [ سلم واملفتقر إىل ظاهر هذه اآلية يقتضي أن هذا الذكر مفتقر على بيان رسول اهللا صلى اهللا عليه و
مىت وقع التعارض بني القرآن واخلرب وجب : ، فهذا النص يقتضي أنَّ هذا القرآن كله جممل؛ فلهذا قال بعضهم 

مىت وقع التعارض بني القرآن واخلرب وجب تقدمي اخلرب؛ ألن : تقدمي اخلرب؛ ألن القرآن جممل؛ فلهذا قال بعضهم 
بأن القرآن منه حمكٌم ، : وأجيب . ه اآلية ، واخلرب مبني هلذه اآلية ، واملبني مقدم على اجململ القرآن جمملٌ بنص هذ



  .ومنه متشابه ، واحملكم جيب كونه مبيناً؛ فثبت أن القرآن كله ليس جممالً ، بل فيه اجململ 
  .ت حممول على تلك اجملمال} ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَيْهِْم { : فقوله 

  فصل هل الرسول مبني لكلم ما أنزل اهللا
ظاهر هذه اآلية يقتضي أن يكون الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو ملبني لكلِّ ما أنزل اهللا على املكلفني ، وعند هذا 

لو كان القياس حجة ، ملا وجب على الرسول بيانُ كلِّ ما أنزل اهللا تعاىل على املكلفني من : قال نفاة القياس 
كام؛ الحتمال أن يبني ملكلف ذلك احلكم بطريق القياس ، وملا دلت هذه اآلية على أنَّ املبني للتكاليف ، األح

  .واألحكام؛ هو الرسول ، علمنا أنَّ القياس ليس حبجٍة 
س؛ بأنَّه صلى اهللا عليه وسلم ملا بني أنَّ القياس حجة فمن رجع يف تبيني األحكام والتكاليف إىل القيا: وأجيب عنه 

لو كان البيان بالقياس من بيان رسول : قالوا . كان ذلك يف احلقيقة رجوعاً إىل بيان الرسولِ صلى اهللا عليه وسلم 
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا وقع فيه اختالٌف 

  :ثالثة أوجٍه » السَّيِّئاتِ « اآلية يف } أَفَأَِمَن الذين َمكَُرواْ السيئات { : قوله تعاىل 
  .املكرات السيئات : أهنا نعت ملصدر حمذوف ، أي : أحدها 
أَن َيْخِسَف اهللا بِهُِم { عملوا وفعلوا ، وعلى هذين الوجهني ، فقوله » َمكرُوا « : أنه مفعول به على تضمني : الثاين 

  .» أِمَن « مفعولٌ ب } األرض 
بدل من } أَن َيْخِسفَ اهللا { ذا فقوله أمنوا العقوبات السيئات ، وعلى ه: ، أي » أمن « أنه منصوب ب : الثالث 

  .» السَّيِّئات « 
هو السعي بالفساِد خفية ، وال بد هنا من إضمارٍ ، تقديره املكرات السيئات ، واملراد أهل مكة ، : واملكرُ يف اللغة 

  .ومن حول املدينة 
ألقربُ أن املراد سعيهم يف إيذاِء الرسول ، وا -تعاىل  -اشتغاهلم بعبادة غري اهللا : املراد هبذا املكر : قال الكليبُّ 

  .خيسف اهللا هبم األرض؛ كما خسف بالقرون املاضية : وأصحابه على سبيل اخلفيِة ، أي 
يأتيهم العذاب من السماء من حيث يفجؤهم؛ فيهلكهم : أي } أَْو يَأِْتيَُهُم العذاب ِمْن َحْيثُ الَ َيْشُعُرونَ { : قوله 

  .ون املاضية بغتة؛ كما فعل بالقر
  ] . ١٩٦: آل عمران [ } الَ َيغُرَّنَّكَ َتقَلُُّب الذين كَفَرُواْ ِفي البالد { أسفارهم : أي } أَْو يَأُْخذَُهْم ِفي َتقَلُّبِهِْم { 

  .يف إقباهلم وإدبارهم : وقال ابن جريج . يف اختالفهم :  -رضي اهللا عنه -وقال ابن عباس 
  .مكارهم ، فيحول اهللا بينهم ، وبني إمتام تلك احليل يف حال تلقُّبهم يف أ: وقيل 

أَْو َيأُْخذَُهمْ { ] .  ٤٨: التوبة [ } َوقَلَُّبواْ لَكَ األمور { : ومحل التقلُّب على هذا املعىن ، مأخوذ من قوله تعاىل 
ما من مفعوله ، ذكرمها أبو وإ» يَأُخذُهْم « هذا اجلارُّ متعلق مبحذوٍف؛ فإنه حال ، إمَّا من فاعل } على َتَخوُّفٍ 

  .البقاء 
  .والظاهر كونه حاالً من املفعول دون الفاعل 

  .ِخفْتُ الشَّيء ، وختَوَّفتُه : تفعُّلٌ من اخلَوِف ، يقال : والتََّخوُُّف 
ختوَّفته  :نقص من أطرافهم ، ونواحيهم ، الشيء بعد الشيء حتى يهلك مجيعهم ، يقال : التَّنقُّص ، أي : والتَّخوُُّف 

  .هذه لغة بين هذيل : الدَّهَر؛ وختوفه ، إذا نقصه ، وأخذ ماله ، وحشمه ، ويقال 



  .ختوَّفُت الشَّيَء وختيَّفتُه إذا تنقَّصتُه : وقال األعرايبِّ 
سأهلم على املنرب عن هذه اآلية فسكتوا ، فقام شيٌخ من هذيل ، فقال  -رضي اهللا عنه  -حكى الزخمشريُّ أن عمر 

  .فهل تعرف العرب ذلك يف أشعارها؟ : ذه لغتنا ، التخَوُّف التنقُّص ، فقال عمر ه: 
  ]البسيط : [ نعم ، قال شاعرنا : قال 

  النَّْبعِة السَّفن] ُعوَد [ كَما َتخوََّف ... ختوَّف الرَّحلُ منَها َتاِمكاً قَرِداً  -٣٣١١
شعر اجلاهلية؛ : وما ديواننا؟ قال : كم ال تضلُّوا ، قالوا أيُّها الناس عليكم بديوان:  -رضي اهللا عنه -فقال عمر 

فإنَّ فيه تفسري كتابكم ، وكان الزخمشري نسب البيت قبل ذلك لزهري ، وكأنه سهٌو؛ فإنه أليب كبري اهلذيل؛ ويؤيد 
بالدهم ، قال شاعرنا ، وكان هذيلياً كما حكاه هو ، فعلى هذا يكون املراد ما يقع يف أطراف : ذلك قول الرجل 

ال نعاجلهم بالعذاب ، : أي ]  ٤٤: األنبياء [ } أَفَالَ َيَرْونَ أَنَّا نَأِْتي األرض َننقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَهآ { : كما قال تعاىل 
  .ولكن ننقص من أطراف بالدهم حىت يصل إليهم فيهلكهم 

  .مجيعهم وحيتمل أن النَّقص من أمواهلم وأنفسهم يكون قليالً قليالً حىت يفنوا 
ال يأخذهم بالعذاب ، أوالً؛ بل خييفهم ، أو بأن يعذب طائفة؛ : من اخلوف ، أي : وقال الضحاك ، و الكليبُّ 

  .فتخاف اليت يليها 
  .أي ميهل يف أكثر األمر؛ ألنه رءوف رحيم ، فال يعاجل بالعذاب } فَإِنَّ َربَّكُْم لََرؤُوٌف رَِّحيٌم { : مث قال 

َوِللَِّه َيْسُجُد َما ) ٤٨(إِلَى َما َخلََق اللَُّه ِمْن َشْيٍء َيَتفَيَّأُ ِظلَالُُه َعنِ الَْيِمنيِ وَالشَّمَاِئلِ ُسجًَّدا ِللَِّه َوُهْم َداخُِرونَ أَوَلَْم َيرَْوا 
َخافُونَ َربَُّهْم ِمْن فَْوِقهِْم َوَيفَْعلُونَ َما َي) ٤٩(ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ ِمْن َدابٍَّة وَالَْملَاِئكَةُ وَُهْم لَا َيْسَتكْبُِرونَ 

َولَُه َما ِفي السََّماوَاتِ ) ٥١(َوقَالَ اللَُّه لَا تَتَِّخذُوا إِلََهْينِ اثَْنْينِ إِنََّما ُهَو إِلٌَه وَاِحٌد فَإِيَّاَي فَاْرهَُبوِن ) ٥٠(ُيْؤَمُرونَ 
َوَما بِكُْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن اللَِّه ثُمَّ إِذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ فَإِلَْيِه َتجْأَُرونَ ) ٥٢(اللَِّه َتتَّقُونَ  َوالْأَْرضِ َولَُه الدِّيُن وَاصًِبا أَفََغْيَر

ُعوا فََسْوفَ ِلَيكْفُُروا بَِما آَتْيَناُهْم فََتَمتَّ) ٥٤(ثُمَّ إِذَا كََشفَ الضُّرَّ َعْنكُْم إِذَا فَرِيٌق ِمْنكُمْ بِرَبِّهِْم ُيْشرِكُونَ ) ٥٣(
  ) ٥٥(َتْعلَُمونَ 

فإنَّ « : باخلطاب جرياً على قوله » َترَْوا « : اآلية قرأ األخوان } أََو لَْم َيَرْواْ إىل َما َخلََق اهللا ِمن َشْيءٍ { : قوله 
  .» رّبكُْم 

  ] . ٤٥: النحل [ } أَفَأَِمَن الذين َمكَرُواْ { : بالياء جرياً على قوله : والباقون 
فقراءة محزة أيضاً باخلطاب ، ووافقه ابن عامر فيه؛ فحصل من ]  ١٩: امللك [ } أََولَْم َيَرْوا إِلَى الطري { ما قوله وأ

أنَّ محزة باخلطاب فيهما ، والكسائي باخلطاب يف األوىل ، والغيبة يف الثانية ، وابن عامر بالعكس ، : جمموع اآليتني 
  .بالغيبة فيهما : والباقون 

واهللا أَخَْرَجكُم مِّن ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم { : توجيُه األوىل فقد تقدم ، وأما اخلطاب يف الثانية؛ فجرياً على قوله تعاىل وأما 
إىل آخره ، ]  ٧٣: النحل [ } َوَيعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا { وأمَّا الغيبة؛ فجرياً على قوله تعاىل ]  ٧٨: النحل [ } 

  .وابن عامرٍ بني املوضعني؛ فجمعاً بني االعتبارين ، وأنَّ كالًّ منهما صحيح  وأمَّا تفرقة الكسائي ،
  فصل

ملَّا خوَّف املشركني بأنواع العذاب املتقدمِة ، أردفه مبا يدلُّ على كمال قدرته يف تدبري أحوال العامل العلوي ، 
هية ، كيف يعجز عن إيصال العذاب إليهم؟ والسفلي؛ ليظهر هلم أنَّ مع كمال هذه القدرة القاهرة والقوة الغري متنا



؛ ألن املراد هبا االعتباُر ، واالعتبار ال يكون بنفس الرؤية ، حىت » غلى « وهذه الرؤية ملا كانت بصرية وصلت ب 
  .يكون مع النظر غلى الشيء الكامل يف أحواله 

  .فإهنا موصولة مبعىن الذي }  َما َخلََق اهللا{ : يف قوله » َما « هذا بيان ل } ِمن َشْيٍء { : قوله 
  .وهو مبهم؛ بل أهبم ممَّا قبله؟ » شيء « كيف يبني املوصول وهو مبهم ب : فإن قيل 
  .» َيتفيَّؤ ِظاللُه « : أن شيئاً قد اتضح ، وظهر بوصفه باجلملة بعده؛ وهي : فاجلواب 

  .} ِمن َشْيٍء َيتَفَيَّأُ ِظالَلُُه { يف قوله وهو مبهٌم؛ بيانه » َخلَق اهللا « موصولة ب » َما « و : قال الزخمشري 
  .» يَتفيَُّؤ ِظاللُه « : لفظ عامٌّ يف كل ما اقتضته الصفة من قوله » ِمْن شيٍء « : وقال ابن عطية 
  .} ِمن َشْيٍء َيتَفَيَّأُ ِظالَلُُه { وهو مبهٌم؛ بيانه يف قوله » َخلَق اهللا « موصولة ب » َما « و : قال الزخمشري 
  .» يَتفيَُّؤ ِظاللُه « : لفظ عامٌّ يف كل ما اقتضته الصفة من قوله » ِمْن شيٍء « : وقال ابن عطية 

فأما غريمها؛ فإنه قد صرح بعدم كون اجلملة » َشيٍء « صفة ل » َيَتفيَّؤ ِظاللُه « أن مجلة : فظاهر هاتني العبارتني 
» َيتفيَُّؤ ِظاللُه « بل ، وشجر ، وبناء ، وجسم قائم ، وقوله من كل شيٍء له ظلٌّ من ج: واملعىن : صفة؛ فإنه قال 
هو له : ليس بوصف له ، وهذا اإلخبار يدلُّ على ذلك الوصف احملذوف الذي تقديره » ِمْن َشيٍء « إخبار من قوله 

، أو متعلق يف حمل نصبٍ على احلالِ من املوصول » ِمْن شيٍء « وفيه تكلف ال حاجة إليه ، والصفة أبني و . ظل 
  .من شيء : مبحذوف على جهة البيان؛ أعين 

مَّآ أَفَآَء اهللا { قاصر فإذا أريد تعديته عدِّي باهلمزة كقوله : » فاء « َرَجَع ، و : َتفعُّلٌ من فَاَء َيِفيُء ، أي : والتَّفَيُّؤ 
مطاوع فََيأ ، فهو الزم ، ووقع يف : أ ، وَتفيَّأ فَيَّأ اهللا الظِّلَ فَتفيَّ: أو بالتضعيف حنو ]  ٧: احلشر [ } على َرُسوِلهِ 

  ]الكامل : [ شعر أيب متَّامٍ متعدِّياً يف قوله 
  وَتفَيَّأْت ِظالَلََها َمْمدُودَا...  -٣٣١٢

  .هو مطلق الظل ، سواء كان قبل الزوالِ ، أو بعده ، وهو املوافق ملعىن اآلية ههنا : واختلف يف الفيء ، فقيل 
يروى ذلك عن رؤبة بن . قبل الزوال فهو ظلٌّ فقط ، وما كان بعده فهو ظل ويفٌء ، فالظل أعم  ما كان: وقيل 

  ]اخلفيف : [ للنَّابغة اجلعدي ] زيد [ العجَّاج ، وأنكر بعضهم ذلك ، وأنشد أبو 
  وفُُيوُء الفِْرَدْوسِ ذَاتِ الظِّاللِ... فَسالُم اإللِه َيْغُدو َعليْهِْم  -٣٣١٣

  .على ما مل تنسخه الشمس؛ ألن ظلَّ اجلنة ما حصل بعد أن كان زائالً بسبب ضوء الشمس » الفَيِء  «فأوقع لفظ 
  .مبا بعده : مبا قبل الزوال ، والفيء : بل ختتصُّ الظلُّ : وقيل 

دما انصرفت عنه ال يكون إال بالعشيِّ بع: ُرجوعَُها بعد انِتَصاِف النَّهارِ ، فالتفيؤ : تَفيُّؤ الظِّالل : قال األزهري 
  ]الطويل : [ الشمس ، والظل ما يكون بالغداِة ، وهو ما مل تنله الشمس؛ قال الشاعر 

  وال الفَيُء ِمْن َبْرِد الَعشيِّ َتذُوُق... فَال الظِّلُّ ِمْن َبْرِد الضَُّحى َتْسَتِطيعُه  -٣٣١٤
  ]الطويل : [ وقال امرؤ القيس 

  يَِفيُء علْيَها الظِّلُّ َعْرَمُضَها طَامِ... نَد َضارجٍ َتَيمَّمِت الَعْيَن الَّيت ِع -٣٣١٥
إمنا يطلق على ما بعده؛ واستدل باالشتقاق؛ : وقد خطأ ابن قتيبة الناس يف إطالقهم الفيء على ما قبل الزوال وقال 

ظل يرجع إىل جهة ، فإن ال] وإمنا يطلق على ما بعده : قال [ فإن الفيء هو الرجوع ، وهو متحقق مبا بعد الزَّوال 
  .املشرق بعد الزوال بعد ما نسخته الشمس قبل الزوالِ 

» َتتفَيَُّؤ « للكثري؛ كالبيوت ، والعيون ، وقرأ أبو عمرو » فُُيٌؤ « للقليل ، و » أفَْياء « : وتقول العرُب يف مجع فَيء 



  .نه تأنيث جمازي بالتاء من فوق مراعاة لتأنيث اجلمع ، وهبا قرأ يعقوب ، والباقون بالياء أل
  .» غُْرفَة ، وغَُرف « مجع ِظلَة؛ ك » ِظلَلُه « مجع ظلٍّ ، وعيسى بن عمر » ِظالله « : وقرأ العامة 

الفيء ، وهو عرض : وهو جسم ، وبالكسر : الغَْيُم : والظَّلَّة : » ِظلَلُه « قال صاحب اللَّوامح يف قراءة عيسى 
  .جوع باألجسام أوىل منه باإلعراض ، وأما يف العامة فعلى االستعارِة أنَّ التفيؤ الذي هو الر: فرأى عيسى 

أضاف الظالل إىل مفرد ، ومعناه اإلضافة إىل ذوي الظالل ، وإمنا حسن هذا؛ ألنَّ الذي » ِظاللهُ « : قال الواحدي 
إالَّ أنه كثري يف املعىن؛ كقوله  }إىل َما َخلََق اهللا { يرجع إليه الضمري ، وإن كان واحداً يف اللفظ ، وهو قوله تعاىل 

  }لَِتْسَتوُواْ على ظُُهورِهِ { تعاىل 

فأضاف الظُّهور ، وهو مجع إىل ضمري مفرد؛ ألنه يعود إىل واحد أريد به الكثرة يف املعىن ، وهو ]  ١٣: الزخرف [ 
  .انتهى } َما َترْكَُبونَ { : قوله تعاىل 
  :أوجه  فيه ثالثة} َعنِ اليمني { : قوله تعاىل 

  .يتجاوز الظالل عن اليمني إىل الشمائل : ومعناها اجملاوزة أي » َيتفيَُّؤ « أن يتعلق ب : أحدها 
  .» ِظاللُه « أهنا متعلقة مبحذوف على أهنا حال من : الثاين 

  .على الظرف » إىل « أهنا اسم مبعىن جانب ، فعلى هذا يبنتصب : الثالث 
  :فيه سؤاالن }  َعنِ اليمني والشمآئل{ : وقوله 

  .ما املراد باليمني والشمائل؟ : أحدمها 
  .كيف أفرد األول ، ومجع الثاين؟ : والثاين 

  :وأجيب عن األول بأجوبة 
أنَّ اليمني ميني الفلك؛ وهو املشرق ، والشمائل مشاله ، وهو املغرب ، وخصَّ هذان اجلانبان؛ ألنَّ أقوى : أحدها 

  .مشاله ، وجعل املشرق مييناً؛ ألن منه تظهر حركة الفلك اليومية اإلنسان جانباه؛ ومها ميينه و
  .البلدة اليت عرضها أقلُّ من امليل تكونُ الشمس صيفاً عن ميني البلد فيقع الظل عن ميينهم : الثاين 

لن إمنا هو أن املنصوب للعربة كلُّ جرمٍ له ظلٌّ ، كاجلبل ، والشجر ، والذي يترتب فيه األميان ، والشمائ: الثالث 
  .البشر فقط ، ولكن ذكر األميان ، والشمائل ، هنا على سبيل االستعارة 

من األجرام اليت هلا ظالل متفيئة عن أمياهنا ، ومشائلها عن } أََو لَْم َيرَْواْ إىل َما َخلََق اهللا { : قال الزخمشريُّ : الرابع 
  .يرجع من جانب إىل جانب : ومشاله جلانيب الشيء ، أي  جانيب كل واحد منها وشقَّيه استعارة من ميني اإلنسان ،

  :وهذا قريب ممَّا قبله ، وأجيب عن الثاين بأجوبة 
أن االبتداء يقع من اليمني ، وهو شيٌء واحٌد؛ فلذلك وحد اليمني ، مث ينتقص شيئاً فشيئاً وحاالً بعد حال : أحدها 

 -؛ فتعدُّد بتعدُّد احلاالت ، وإىل قريب منه حنا أبو البقاء ، فهو مبعىن اجلمع ، فصدق على كل حال لفظة الشمائل
  . -رمحه اهللا
واليمني مبعىن األميان ، يعين أنَّه مفرد قائم مقام اجلمع ، وحينئذ فهما يف املعىن مجعاً؛ : قال الزخمشريُّ : والثاين 

  .أي األدبار ]  ٤٥: القمر [ } َوُيَولُّونَ الدبر { كقوله تعاىل 
{ ألنه إذا وحَّد ذهب إىل واحد من ذوات الظِّالل ، وإذا مجع ذهب إىل كلِّها؛ ألن قوله تعاىل : قال الفراء : الثالث 

َوَجَعلَ الظلمات { لفظه واحد ، ومعناه اجلمع ، فعرب عن أحدمها بلفظ الواحد؛ كقوله تعاىل } َما َخلََق اهللا ِمن َشْيٍء 
  ] . ٧: البقرة [ } َخَتمَ اهللا على قُلُوبِهْم وعلى َسْمعِهِْم { :  وقوله عز وجل]  ١: األنعام [ } والنور 



أنَّا إذا فسَّرنا اليمني باملشرق؛ كانت النقطة اليت هي مشرق الشمس واحدة بعينها ، فكانت اليمني واحدة : الرابع 
، وهي كثرية؛ فلذلك  ، وأما الشمائل فهي عبارة عن االحنرافات الواقعة يف تلك الظالل بعد وقوعها على األرض

  .عبَّر عنها بصيغة اجلمع 
حيتمل أن يراد بالشمائل الشمال ، واخللف ، والقُدَّام؛ ألنَّ الظل يفيء من اجلهات « : قال الكرماينُّ : اخلامس 

ني اليمني ، كلها ، فبدأ باليمني؛ ألنَّ ابتداء الفيء منها ، أو تيمُّناً بذكرها ، مث مجع الباقي على لفظة الشمال؛ ملا ب
  .» والشمال من التضادِّ ، ونزَّل القدَّام واخللف منزلة الشمال؛ ملا بينهما وبني اليمني من اخلالف 

وما قال بعض الناس من أنَّ اليمني أول وقعٍة للظل بعد الزوالِ ، مث اآلخر إىل الغروب « : قال ابن عطية : السادس 
  .» فرد اليمني؛ لتخليطٌ من القول ، ومبطل من جهات ، هي عن الشمائلِ؛ ولذلك مجع الشمائل ، وأ

إذا صليَت الفجر كان ما بني مطلع الشمس ، ومغرهبا ظالَّ ، مث بعث اهللا « :  -رضي اهللا عنهما  -وقال ابن عباسٍ 
دأ عليه الشمس دليالً؛ فقبض إليه الظِّلَّ؛ فعلى هذا فأول دورة الشمس فالظلُّ عن ميني مستقبل اجلنوب ، مث يب

االحنراُف ، فهو عن الشمائل؛ ألنه حركاٌت كثرية ، وظاللٌ منقطعة ، فهي مشائلُ كثرية؛ فكان الظل عن اليمني 
  .» متصالً واحداً عاما لكل شيٍء 

ومجع بالنظر إىل الغايتني؛ ألنَّ ظل الغداة يضمحلُّ حىت ال يبقى منه إال اليسريُ « : قال ابن الضائع رمحه اهللا : السابع 
الستيالئه على مجيع اجلهات ، فلحظت الغايتان يف اآلية ،  -على العكس  -فكأنه يف جهة واحدة ، وهي بالعشيِّ  ،

مجع ، فطابقه مجع الشَّمائل؛ التصاله به؛ « ُسجَّداً » هذا من جهة املعىن ، وأما من جهة اللفظ ، ففيه مطابقة؛ ألنَّ 
  .» هما معاً؛ وتلك الغاية يف اإلعجاز فحصل يف اآلية مطابقة اللفظ للمعىن ، وحلفظ

  .، وُسجَّداً مجع ساجٍد ، كَشاِهٍد وشُهَّد وَراِكع وُركَّع » ِظاللهُ « حال من » ُسجَّداً « قوله 
  ]الطويل : [ َسجدِت النَّخلةُ إذا مالْت ، وَسجَد البَعُري إذَا طَأطَأ رأسه؛ وقال الشاعر : امليل ، يقال : والسجوُد 
  َتَرى األكَْم ِفيَها ُسجَّداً للحَوافرِ ... -٣٣١٦

  .فاملراد هبذا السجود التواضُع 
واعلم أن انتقاص الظلِّ بعد كماله إىل غاية حمدودة مثَّ ازدياده بعد غاية نقصانه ، وتنقله من جهة إىل أخرى على 

غرهبا ، وحبسب االختالفات الواقعة وفقِ تدبري اهللا ، وتقديره حبسب االختالفاِت اليوميَّة الواقعة يف شرق األرض ، و
يف طول السنة على وجه خمصوصٍ ، وترتيب معيِّنٍ ال يكون إال لكوهنا منقادة هللا تعاىل خاضعة لتقديره وتدبريه؛ 

  .فكان السجود عبارة عن تلك احلال 
  .ير اهللا؟ اختالف هذه الظالل معلَّلٌ باختالف سري الشمس ال ألجل تقد: مل ال جيوز أن يقال : فإن قيل 
فدل على أنَّ اختالف  -تعاىل  -أنَّا وإن سلمنا ذلك ، فمحرك الشمس باحلركة اخلاصَّة ليس إالَّ اهللا : فاجلواُب 

هذا سجود حقيقة؛ ألن هذه الظالل واقعة على األرض : أحوال هذه الظالل مل يقع إال بتدبري اهللا تعاىل ، وقيل 
  ]الطويل : [ العالء املعرِّي ، يف صفة واٍد  ملتصقة هبا على هيئة الساجد ، قال أبو

  ولألْرضِ زِّي الرَّاهبِ املُتعبِِّد... بِخَْرقٍ ُيطِيلُ اجلُْنَح ِفيِه ُسجوَدُه  -٣٣١٧
أما ظلُّلك ، فسجد : فلّما كان شكل األظالل يشبه شكل الساجدين ، أطلق عليه السجود ، وكان احلسُن يقول 

  .د له؛ بئسما صنعت لربِّك ، وأما أنت ، فال تسج
ظلُّ كلِّ شيٍء يسجد هللا ، سواء كان ذلك ساجداً هللا ، أم : ظلُّ الكافر يصلِّي ، وهو ال يصلِّي ، وقيل : وعن جماهٍد 

  .ال 



  :يف هذه اجلملة ثالثة أوجه } َوُهْم دَاِخُرونَ { : قوله 
نه يف معىن اجلمع ، وهو ما خلق اهللا من كلِّ شيٍء أل« : قال الزخمشريُّ . » ِظاللُه « أهنا حال من اهلاء يف : أحدها 

  .» له ظل ، ومجع بالواو والنون؛ ألنَّ الدُّخوَر من أوصاف العقالء ، أو ألنَّ يف مجلة ذلك من يعقل فغلب 
اِحكَةً ، وقد ردَّ أبو حيَّان هذا بأن اجلمهور ال جييزون جميء احلالِ من املضاف إليه ، وهو نظري َجاءنِي غُالُم ِهندٍ َض

ومن أجاز جميئها منه إذا كان املضاف جزءاً ، أو كاجلزِء جوز احلالية منه هنا؛ ألنَّ الظل كاجلزء؛ إذ هو « : قال 
  .» ناشئ عنه 

  .فهي حال متداخلة » ُسجًَّدا « أهنا حال من الضمري املستتر يف : الثاين 
  :لك يف هذه الواو اعتباران فينتصب عنه حاالن ، مث » ِظاللهُ « أهنا حال من : الثالث 
أن جتعلها عاطفة حاالً على مثلها ، فهي عاطفة ، وليست بواو حالٍ ، وإن كان خلو اجلملة االمسيَّة الواقعة : أحدمها 

  .أبو البقاِء : حاالً من الواو قليالً أو ممتنعاً على رأي ، وممن صرح بأهنا عاطفة 
  .كيف يقتضي العامل حالني؟ : قال أهنا واُو احلال ، وعلى هذا في: والثاين 

أنه جاز ذلك؛ ألن الثانية بدلٌ من األوىل ، فإن أريد بالسجود التَّذلل واخلضوع ، فهو بدل كل من كل : فاجلواب 
  .، فهو بدل اشتمالٍ ، إذ السجود مشتمل على الدخور ] حقيقته [ ، وإن أريد به 

« أو ضمري » َزْيدٍ « حيتمل احلاليَّة من » وهو شاك « : فقولك » شاك  َجاَء زْيدٌ َضاِحكاً وهو« : ونظري ما حنن فيه 
  ]الطويل : [ التواضع؛ قال الشاعر : ، والدُّخوُر » َضاِحكاً 
  ومُْنَجِحر يف غَْيرِ أْرِضكَ يف ُجحْرِ... فَلْم َيْبَق إالَّ دَاِخٌر يف ُمخَيَّسٍ  -٣٣١٨

  .أذالَّء صاغرين » داخرون « هو القهر والغلبة ، ومعىن : وقيل 
  :اآلية قد تقدم أن السجود على نوعني } َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : قوله تعاىل 

املراد : سجود كسجود الصالة بوضع اجلبهة على األرض ، وسجود هو انقياد وخضوع؛ فلهذا قال بعضهم 
  .ئق بالدابة االنقياُد واخلضوع؛ ألنه الال: بالسجود ههنا 

  .السجود حقيقة؛ ألنه الالئق باملالئكة عليهم الصالة والسالم : وقيل 
على إفادة جمموع معنيني جائز ، فيحمل لفظ [ السجود لفظ مشترٌك بني املعنيني ، ومحل اللفظ املشترك : وقيل 

ق املالئكة فبمعىن السجود احلقيقي؛ السجود ههنا على املعنيني معاً ، أما يف حق الدابة فبمعىن التواضع ، وأما يف ح
  .يف مجيع مفهوماته معاً غري جائز ] وهذا ضعيف؛ ألن استعمال اللفظ املشترك 

ويكون هللا تعاىل يف مسائه } َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { جيوز أن يكون بياناً ل } ِمن َدآبٍَّة { : قوله تعاىل 
  .فقط } َما ِفي األرض { ألرض ، وجيوز أن يكون بياناً ل خلق؛ يدبون كما يدبُّ اخللق الذي يف ا

  .تغليباً للعقالِء على غريهم؟ « ما » دون « َمْن » هالَّ جيء ب : فإن قلت « : قال الزخمشريُّ 

مل يكن فيه دليلٌ على التغليب ، بل كان متناوالً للعقالء خاصة ، فجيء مبا هو صاحل » َمْن « إنه لو جيء ب : قلت 
  .« الء ، وغريهم؛ إرادة للعموم للعق

وظاهر السؤال تسليم أنَّ َمْن قد تشتمل العقالء ، وغريهم على جهة التغليب ، وظاهر اجلواب » : قال أبو حيَّان 
، وهذا ليس جبوابٍ ألنه أورد السؤال على » َمْن « بالعقالِء ، وأنَّ الصاحل للعقالء ما دون » َمْن « ختصيص 

رد اجلواب على غري التسليم ، فصار املعىن أنَّ من يغلب هبا؛ واجلواب ال يغلب هبا ، وهذا يف احلقيقة التسليم ، مثَّ أو
  .« ليس جبواب 



  فصل
ما أَتانِي من رجلٍ مثله ، وما : يريد من الدَّواب ، وأخرب بالواحِد؛ كما تقول « ِمْن دَابٍَّة » : قوله : قال األخفش 

  .أتَانِي من الرِّجالِ مثلُه 
  .« يريد كل دابَّة على األرضِ » :  -رضي اهللا عنهما  -وقال ابن عباس 

  .ما الوجه يف ختصيص املالئكة ، والدواب بالذكر؟ : فإن قيل 
  :فاجلواب من وجهني 

وبني هبذه اآلية أنَّ  -سبحانه وتعاىل  -أنَّه تعاىل بيَّن يف آية الظالل أن اجلمادات بأسرها منقادة هللا : األول 
فلما  -عليهم الصالة والسالم  -ألن أخسَّها الدوابُّ ، وأشرفها املالئكة  -تعاىل  -يوانات بأسرها منقادة هللا احل

كان ذلك دليالً على أهنا بأسرها منقادة خاضعة هللا  -تعاىل  -بني يف أخسها ، ويف أشرفها كوهنا منقادة خاضعة هللا 
  .تعاىل 
اشتقاقها من الدَّبيب ، والدبيب عبارة عن احلركة اجلسمانيَّة؛ فالدابة اسمٌ : ةُ الدابَّ: قال حكماُء اإلسالم : الثاين 

لكلِّ حيوان يتحرك ويدبُّ ، فلما ميَّز اهللا املالئكة عن الدابة؛ علمنا أنَّها ليست مما يدبُّ؛ بل هي أرواٌح حمضةٌ جمردة 
: األنعام [ } َدآبٍَّة ِفي األرض َوالَ طَاِئرٍ َيِطُري بَِجنَاَحْيِه  َوَما ِمن{ ، وأيضاً فإن الطريان باجلناح مغاير للدبيب؛ لقوله 

٣٨ . [  
  .« يسجد » جيوز أن تكون اجلملة استئنافاً أخرب عنهم بذلك ، وأن يكون حاالً من فاعل } َوُهْم الَ َيسَْتكْبُِرونَ { 

  :فيها وجهان « َيَخافُونَ » قوله 
ما هلم يستكربون؟ فأجيب بذلك ، وحيتمل أن يكون حاالً من فاعل : ه قيل أن تكون مفسرة لعدم استكبارهم ، كأن

  .عقابه : ، أي « َيخافُونَ ربَُّهْم » ، ومعىن « ال َيْسَتكْبُِرونَ » 
  :جيوز فيه وجهان « ِمْن فَْوِقهِْم » : قوله 

صفة « ِمْن فوِقهِْم » فقوله خيافون عذاب رهبم كائناً من فوقهم : ، أي « َيَخافُونَ » أنه ينعلق ب : أحدمها 
  .للمضاف ، وهو عذاٌب ، وهي صفة كاشفةٌ؛ ألن العذاب إنَّما ينزل من فوق 

خيافون ربَّهم عالياً عليهم علوَّ الرتبة والقدرة قاهراً : ، أي « َربِّهْم » أنه متعلق مبحذوٍف على أنه حال من : الثاين 
  }ُهَو القاهر فَْوَق ِعَباِدِه َو{ : هلم ، ويدل على هذا املعىن قوله تعاىل 

  ] . ١٨: األنعام [ 
  فصل داللة اآلية على عصمة املالئكة

يدلُّ على أهنم منقادون خلالقهم } َوُهْم الَ َيسَْتكْبُِرونَ { دلت اآلية على عصمة املالئكة عن مجيع الذنوب؛ ألن قوله 
الَ َيْسبِقُوَنُه { : ، وقوله ]  ٦٤: مرمي [ } نَزَّلُ إِالَّ بِأَْمرِ َربِّكَ َوَما َنَت{ ، وأهنم ما خالفوه يف أمرٍ من األمور ، كقوله 

التحرمي [ } َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ { :  -جل وعز -، وكذلك قوله ]  ٢٧: األنبياء [ } بالقول َوُهْم بِأَْمرِِه َيْعَملُونَ 
  .على عصمتهم عن كل الذنوب  وذلك يدل على أهنم فعلوا كلَّ ما أمروا به ، فدل]  ٦: 

إهنا تدلُّ على أهنم تركوا كل ما ُنهوا : هب أن اآلية دلت على أنَّهم فعلوا كلَّ ما أمروا به ، فلم قلتم : فإن قيل 
  .عنه؟ 

أنَّ كلَّ من هنى عن شيٍء ، فقد أمر بتركه؛ وحينئذ يدخل يف اللفظ ، فإذا ثبت هبذه اآلية كون املالئكة : فاجلواب 
ومني من كلِّ الذنوب ، وثبت أنَّ إبليس ما كان معصوماً من الذنوب ، بل كان كافراً؛ لزم القطع بأنَّ إبليس معص



، مث قال عز وجل } َوُهْم الَ َيسَْتكْبُِرونَ { : قال يف صفة املالئكة  -تعاىل  -فإنه : ما كان من املالئكِة ، وأيضاً 
[ } فاهبط ِمْنَها فََما َيكُونُ لَكَ أَن تََتكَبََّر ِفيَها { : وقال ]  ٧٥: ص [ } العالني  أَْسَتكَْبْرتَ أَْم كُنَت ِمَن{ إلبليس 

وثبت أنَّ املالئكة ال يستكربون ، وثبت أنَّ إبليس تكبَّر ، واستكرب ، فوجب أن ال يكون من ]  ١٣: األعراف 
  .املالئكة 

ذمَّ على تركه املعهود من ترك خمالفة األمرِ ، ومن  وللخصم أن جييب بأن إبليس لو مل يكن من املالئكة ، ملا
  .االستكبار ، فلما خالف األمر ، واستكرب ، خرج من حّيز املالئكة ، ولعن ، وطرد؛ ألنه خالف املعهود من حاله 

كروهنا وملا ثبت هبذه اآلية وجوب عصمة املالئكة ، ثبت أنَّ القصة اخلبيثة اليت يذ«  -رمحه اهللا  -قال ابن اخلطيب 
وهو أصدق القائلني ملا شهد يف هذه اآلية على عصمة  -تبارك وتعاىل  -يف حقِّ هاروت وماروت باطلة ، فإن اهللا 

  .» املالئكة وبراءهتم من كل ذنبٍ؛ وجب القطع بأن تلك القصة باطلة كاذبة 
فهم باخلوف ، ولوال أهنم جيوِّزون من وص -تعاىل  -إنَّ اهللا : واحتجَّ الطاعنون يف عصمة املالئكة هبذه اآلية فقالوا 

  :أنفسهم اإلقدام على الذنوب ، وإالَّ مل حيصل اخلوُف واجلواب من وجهني 
األنبياء [ } َوَمن يَقُلْ ِمْنُهمْ إين إله مِّن ُدونِِه فذلك َنجْزِيِه جََهنََّم { َحذَّرهم من العقاب؛ فقال  -تعاىل  -أنه : األول 

  .اب يتركون الذنب فللخوف من العذ]  ٢٩: 
إِنََّما َيْخَشى اهللا ِمْن ِعَباِدِه العلماء { أن ذلك اخلوف خوف اإلجالل؛ هكذا نقل عن ابن عباس؛ كقوله تعاىل : الثاين 

أَتْبِكي وقد : حني قالوا له وقد بكى » إنِّي ألْخَشاكُم ِهللا « وكقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ]  ٢٨: فاطر [ } 
  .َك َما تقدَّم من ذَنْبَِك وما تَأخَّر؟ غَفَر اهللا لَ

وهذا اخلوف ال يكون إال خوف اإلجالل . وهذا يدلُّ على أنه كلَّما كانت معرفة اهللا أمتَّ ، كان اخلوف منه أعظم 
  .والكربياء 

  فصل يف استدالل املشبهة باآلية والرد عليهم
  .فوقهم بالذات  -تعاىل  -على أنه } فَْوِقهِْم  َيَخافُونَ رَبَُّهْم مِّن{ : استدل املشبهة بقوله تعاىل 

خيافون ربَّهم؛ من أن ينزل عليهم العذاب من فوقهم ، وإذا احتمل اللفظ هذا املعىن؛ سقط : أن معناه : واجلواب 
قَُهْم قَاِهُرونَ وَإِنَّا فَْو{ : استدالهلم ، وأيضاً جيب محل هذه الفوقية على الفوقية بالقدرة ، والقهر والغلبة؛ لقوله تعاىل 

  ] ١٢٧: األعراف [ } 
فوجب أن يكون املقتضي خلوفهم هو كون ربِّهم } َيَخافُونَ َربَُّهْم مِّن فَْوِقهِْم { : ويقوِّي هذا الوجه أنه تعاىل قال 

دح فوقهم؛ ألنَّ احلكم املرتب على وصف يشعر بكون ذلك احلكم معلَّالً بذلك الوصف ، وهذا التعليل ، إنَّما يص
إذا كان املراد بالفوقية ، القهر والقدرة؛ ألنَّها هي املوجبة للخوف ، وأما الفوقية باجلهة ، واملكان ، فال توجب 

  .اخلوف؛ ألنَّ حارس البيت فوق امللك باملكان واجلهة مع أنَّه أخسُّ عبيده 
  فصل يف أن امللك أفضل من البشر

  :البشر من وجوه متسك قوٌم هبذه اآلية على أن امللك أفضل من 
وقد تقدم أنَّ ختصيص } َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض ِمن َدآبٍَّة واملالائكة { : قوله تعاىل : األول 

هذين النوعني بالذكر ، إنَّما حيسن إذا كان أحد الطرفني أخسَّ املراتب ، وكان الطرف الثاين أشرفها ، حتَّى يكون 
  . -عز وجل -طرفني منبهاً على الباقي ، وإذا كان كذلك ، وجب أن يكون املالئكة أشرف خلق اهللا ذكر هذين ال

َوَيفَْعلُونَ َما { : يدلُّ على أنه ليس يف قلوهبم تكرب ، وترفع ، وقوله تعاىل } َوُهْم الَ َيسَْتكْبُِرونَ { أن قوله : الثاين 



ن الذنب ، و املعصية ، فمجموع هذين الكالمني يدلُّ على أنَّ بواطنهم ، يدل على أنَّ أعماهلم خالية ع} ُيْؤَمُرونَ 
وظواهرهم ، مربأةٌ عن األخالق الفاسدة ، واألفعال الباطلة ، وأما البشر ، فليسوا كذلك ويدلُّ عليه القرآن واخلرب 

.  
احلكم عامٌّ يف اإلنسان ، وأقلُّ مراتبه أن وهذا ]  ١٧: عبس [ } قُِتلَ اإلنسان َمآ أَكْفََرهُ { : أما القرآن فقوله تعاىل 

  .تكون طبيعة اإلنسان مقتضية هلذه األحوال الذَّميمة 
  .» َما منَّأ إالَّ وقْد عصى أو َهمَّ بِمْعِصيٍة غري َيْحَيى بن زكريَّا « :  -وأما اخلرب ، فقوله عليه الصالة والسالم

  .يهمَّ هبا أفضل ممَّن عصى ، أو همَّ هبا ونعلم بالضرورة أن املربَّأ عن املعصية ، ومن مل 
قبل البشر بأدوار متطاولة ، وأزمان ممتدة ، مث  -عليهم الصالة والسالم  -خلق املالئكة  -تعاىل  -أنَّ اهللا : الثالث 

وصفهم بالطاعة ، واخلضوع ، واخلشوع طول هذه املدَّة ، وطول العمر مع الطاعة يوجب مزيد  -تعاىل  -إنه 
  :ة لوجهني الفضيل
فضَّل الشيخ على الشاّب؛ وما » الشَّيخ يف قَوِمه كالنَّيبِّ يف أمَّتِه « :  -صلوات اهللا وسالمه عليه -قوله : األول 

  .ذاك إالَّ ألنَّه ملا كان عمره أطول ، فالظاهر أنَّ طاعته أكثر؛ فكان أفضل 
» ة َحسنةً فلُه أْجرَها وأْجُر من َعملَ هبا إىل َيْومِ الِقياَمةِ َمْن َسنَّ ُسنَّ« :  -عليه الصالة والسالم -قوله : والثاين 

إهنم هم الذين سنُّوا هذه السنة ، : فلما كان شروع املالئكة يف الطاعات قبل شروع البشر فيها ، لزم أن يقال 
أن كلَّ ما حصل للبشر  وهي طاعة اخلالق ، والبشر إمنا جاءوا بعدهم ، واستنُّوا بُسنَّتهِم؛ فوجب مبقتضى هذا اخلرب

  .من الثواب ، فقد حصل مثله للمالئكِة ، وهلم ثواب القدر الزائد من الطاعة؛ فوجب كوهنم أفضل 

اآلية ملَّا بني أن كلَّ ما سوى اهللا فهو منقاٌد جلالله وكربيائه ، أتبعه يف } َوقَالَ اهللا الَ تَتَِّخذُواْ إهلني اثنني { : قوله تعاىل 
  .لنهي عن الشرك ، وبأن كل ما سواه ، فهو ملكه؛ وأنه غينٌّ عن الكل هذه اآلية با
  :فيه قوالن » اثَْنْينِ « : قوله تعاىل 

على هذا حيتمل أن تكون متعدية لواحٍد ، » ال تتَِّخذُوا « وعليه أكثر الناس ، و » إهلَْينِ « أنه مؤكد ل : أحدمها 
  .ال تتخذوا اثنني إهلني ، وفيه بعٌد : وف ، أي وأن تكون متعدية الثنني ، والثاين منهما حمذ

  .وهذا كالغلط؛ إذ ال معىن لذلك ألبتة . » هو مفعولٌ ثاٍن « : وقال أبو البقاِء 
إنَّما مجعوا بني العدد ، واملعدود؛ فيما وراء : طفإن قلت : وكالم الزخمشريِّ هنا يفهم أنَّه ليس بتأكيد؛ فإنه قال 

عندي رجال ثالثة ، وأفراسٌ أربعةٌ؛ ألنَّ املعدود عارٍ عن الدَّاللِة عن العدد اخلاص ، فأمَّا : وا الواحد واالثنني ، فقال
رجل واحد ، : رجلٌ ورجالن ، وفرٌس وفرسان؛ فمعدودان فيهما داللة على العدد؛ فال حاجة إىل أن يقال 

  .؟ } إهلني اثنني { : ورجالن اثنان ، فما وجه قوله تعاىل 
م احلامل ملعىن اإلفراد ، والتثنية دال على شيئني ، على اجلنسية ، والعدد املخصوص ، فإذا أريدت االس: قلت 

الداللة على أنَّ املعينَّ به منهما ، والذي يساق إليه احلديث هو العدد شفع مبا يؤكد العدد ، فدلَّ به على القصد 
، ومل تؤكده بواحٍد مل حيسن ، وُخيِّلَ أنك أثبت اإلهلية ، » إلٌه  إنَّما ُهَو« : إليه ، والعناية به ، أال ترى أنك لو قلت 

  .« ال الواحدانيَّة 
: ؛ حنو ] اجلنس [ ملا كان االسُم املوضوع لإلفراد ، والتثنية قد يتجوَّز فيه؛ فرياد به » : وقال أبو حيَّان رمحه اهللا 

  ]الوافر : [ ول الشاعر وق. نِْعَم الرَّجلُ َزْيٌد ، ونِْعَم الرَّجالِن الزيدان 
  وإنَّ احلَْرَب أوَّلَُها الكَالُم... فإنَّ النَّارَ بالُعوَدْينِ ُتذْكَى  -٣٣١٩



  .« إلٌه واحٌد : إهلَْينِ اثَْننيِ ، وقيل : أكد الوضوع هلما بالوصف ، فقيل 
  فصل

مستقبحاً ، فإذا أريد املبالغة يف التنفري  أن الشيء إذا كان ميتنكراً: « اثَْنْينِ » : الفائدة يف قوله : قال ابن اخلطيب 
عنه عرب عنه بعبارات كثرية ليصري توايل تلك العبارات سبباً لوقوف العقل على قبحه ، والقول بوجودِ إهلني 

مستقبٌح يف العقول؛ فإنَّ أحداً من العقالِء مل يقل بوجود إهلني متساويني يف الوجوِد ، والعدمِ ، وصفات الكمال 
« إهلَْينِ » تأكيُد التنفري عنه ، وتوقيف العقل على ما فيه من القبح ، وأيضاً فقوله « اثَْنْينِ » ود من تكرير فاملقص

  .ثُبوتِ اإللِه ، وثبوتِ التعدِد : لفظ واحد يدل على أمرين 
، وعن إثبات التعدد ، وعن  مل يفهم من هذا اللفظ أنَّ النهي ، وقع عن إثبات اإلله} الَ تَتَِّخذُواْ إهلني { : فإذا قيل 

هنٌي عن إثبات التعدد فقط ، « ال تَتَِّخذُوا » : ظهر أن قوله } الَ تَتَِّخذُواْ إهلني اثنني { : جمموعهما ، فلما قال 
  :وأيضاً فإنَّ التثنية منافية لإلهلية ، وتقريره من وجوه 

لذاته؛ لكانا مشتركنيِ يف الوجوب البالتعيني ، وما  أنَّا لو فرضنا موجودين ، يكون كل واحٍد منهما واجباً: األول 
به املشاركة ، غري ما به املباينة؛ فكلُّ واحٍد منهما مركٌب من جزءين ، وكل مركَّب فهو ممكٌن؛ فثبت أنَّ القول بأن 

  .واجب الوجود أكثر من واحٍد ينفي القول بكوهنما واجيب الوجوِد 

اول أحدمها حتريك جسم ، واآلخر تسكينه؛ امتنع كون أحدمها أوىل بالفعل من أنَّا لو فرضنا إهلني ، وح: الثاين 
الثاين؛ ألنَّ احلركة الواحدة والسكون الواحد ، ال يقبل القسمة أصالً ، وال التفاوت أصالً؛ وإذا كان كذلك امتنع 

إحدى القدرتني أوىل بالتأثري أن تكون القدرة على أحدمها أكمل من القدرة على الثاين؛ وإذا ثبت هذا ، امتنع كون 
من الثانية ، وإذا ثبت هذا ، فإمَّا أن حيصل مراد كل منهما ، وهو حمال ، أو ال حيصل مراد كلِّ واحٍد منهما ألبتَّة؛ 

فثبت أن كوهنما اثنني ينفي كون كل واحد منهما . وحينئٍذ يكون كل واحٍد منهما عاجزاً؛ والعاجز ال يكون إهلاً 
  .إهلاً 
لو فرضنا غلهني اثنني ، لكان إمَّا أن يقدر أحدمها على أن يستر ملكه عن اآلخر ، أو ال يقدر ، فإن قدر؛ : لث الثا

  .فذلك اآلخر ضعيٌف ، وإن مل يقدر ، فهو ضعيٌف 
وي إمَّا أن يقوى على خمالفة اآلخر ، أو ال يقوى عليه ، فإن مل يقو عليه ، فهو ضعيف ، وإذا ق: أن أحدمها : الرابع 

  .عليه ، فاألول املغلوُب ضعيف؛ فثبت أنَّ االثنينيَّة واإلهلية متضادان 
  .هو التنبيه على حصول املنافاة ، واملضادة بني اإلهلية ، وبني االثنينية } الَ تَتَِّخذُواْ إهلني اثنني { فاملقصود من قوله 

إنه ملَّا دل الدليل على أنَّه ال بد للعامل من اإلله ، وثبت أنَّ  :، أي } إِنََّما ُهَو إله وَاِحدٌ { : وملا ذكر هذا الكالم قال 
  .القول بوجود إهلني حمالٌ؛ ثبت أنه ال إله إال الواحد األحد 

أنه ملا ثبت أنَّ اإلله واحد ، وأنَّ املتكلم : وهذا رجوٌع من الغيبة إىل حضور ، والتقدير } فَإيَّاَي فارهبون { مث قال 
؛ ثبت حينئٍذ أنَّه ال إله للعامل إالَّ املتكلم هبذا الكالم ، فحينئذ حيسن منه أن يعدل من الغيبة إىل هبذا الكالم إلٌه

  .} فَإيَّاَي فارهبون { : احلضور؛ ويقول 
إيَّاي ارهبوا فارهبون ، : منصوب بفعلٍ مضمرٍ مقدَّر بعده ، يفسره هذا الظاهر ، أي } فَإيَّاَي { { : قوله تعاىل 

  .ارهبوا إيَّاي ، فارهبون : ابن عطيَّة  وقدَّرُه
وهو ذهولٌ عن القاعدة النحوية؛ وهي أنَّ املفعول إذا كان ضمرياً متصالً ، والفعل متعدِّ لواحٍد ، : قال أبو حيَّان 

  }الرجز  : [وال جيوز أن يتقدم إالَّ يف ضرورة؛ كقوله ]  ٥: الفاحتة [ } إِيَّاَك َنعُْبُد { : وجب تأخُري الفعل؛ حنو 



  .وقد مرَّ تقريره أول البقرة ... إلْيكَ َحتَّى َبلَغْت إيَّاكا  -٣٣٢٠
  .بأنه ال يقبحُ يف األمور التقديريَّة ما يقبُح يف اللفظيَّة : وقد جياُب عن ابن عطيَّة 

مث التفت إىل الغيبة » اي فإيَّ« إىل تكلم ، وهو قوله » وقَالَ اُهللا « التفاٌت من غيبة؛ وهي قوله » إيَّاي « : ويف قوله 
  .} َولَُه َما ِفي السماوات واألرض { : أيضاً ، يف قوله تعاىل 

  فصل
  .} َولَُه َما ِفي السماوات واألرض { : يفيد احلصر ، وهو أنَّه ال يرهب اخللق إالَّ منه ، مث قال » فاْرَهُبوِن « قوله 

، وجيوز أن « إلٌه واحٌد » عاطفة على قوله } السماوات واألرض  َولَُه َما ِفي{ : والواو يف قوله « : قال ابن عطية 
  .» تكون واو ابتداٍء 

  .» واو ابتداٍء إالَّ لواو احلال ، وال يظهر هنا احلال : وال يقال « : قال أبو حيَّان 
عطف وال اليت مل يقصد هبا : وقد يطلقون واو ابتداء ، ويريدون هبا واو االستئناف؛ أي : قال شهاُب الدين 

قد يؤتى بالواو أول الكالم ، من غري قصٍد إىل عطٍف ، واستدلوا على : تشريك ، وقد نصُّوا على ذلك؛ فقالوا 
  .ذلك بإتياهنم هبا يف أول اشعارهم وهو كثٌري جدا 

ألهنا أهنا عطفت مجلة على مفرد ، فيجب تأويلها مبفرٍد؛ : أي » إلٌه واحٌد : عاطفة على قوله « : ومعىن قوله 
أن تكون عاطفة على اجلملة بأسرها ، وهي قوله  -على كوهنا عاطفة  -عطفت على اخلرب؛ فيكون خرباً ، وجيوز 

  .قصد بواو االبتداء هذا؛ فإنَّها استئنافيةٌ  -رمحه اهللا  -وكأن ابن عطية . } إِنََّما ُهَو إله وَاِحدٌ { : تعاىل 
  فصل

نَّ أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل؛ ألنَّها من مجلة ما يف السماوات والرض ، هذه اآلية تدل على أ: قال أهل السنة 
وليس املراد من كوهنا هللا ، أنَّها مفعولة ألجله ، ولطاعته؛ ألنَّ فيها املباحاِت ، واحملظورات اليت يؤتى هبا ، لغرضِ 

  .ا هللا تعاىل أنَّها واقعة بتكوينه وختليقه الشَّهوِة ، واللَّذِة ، ال لغرضِ الطاعة؛ فوجب أن يكون املراد من كوهن
: والعامل فيها االستقرار املتضمن اجلارَّ الواقع خرباً ، والواصُب » الدِّيُن « حال من } َولَُه الدين َواصِباً { : قوله 

  ]املديد : [ الدَّائُم؛ قال حسَّان 
  اِصُبوَهزٌِمي َرْعدُه َو... غَيَّرتُه الرِّيُح َتسِْفي بِِه  -٣٣٢١

  ]الكامل : [ وقال ابو األسود 
  َيْوماً بِذمِّ الدَّْهرِ أْجمَع وَاِصبَا... ال أْبتَِغي احلَْمَد القَليلَ َبقاؤُه  -٣٣٢٢

: دائٌم ، وقيل : أي ]  ٩: الصافات [ } َولَُهْم َعذاٌب وَاِصٌب { : العليل ملداومِة السقم له؛ قال تعاىل : والواصب 
ذا َوَصبٍ؛ ألنَّ الدِّين فيه تكاليف ، ومشاقٌّ على : عب؛ ويكون حينئٍذ على النسب ، أي من الوصبِ ، وهو التَّ

  ]املتقارب : [ العباد؛ فهو كقوله 
  أْضَحى فُؤاِدي بِِه فَاِتنَا..  -٣٣٢٣

واظََب على وَصب الشَّيُء ، َيِصُب وصُوباً ، إذا دام ، ويقال : اخلالص ، ويقال : الواصب : ذا فُتوٍن ، وقيل : أي 
  .بعيدة ، ال غاية هلا : الشَّيِء ، َوواَصَب عليه إذا َداَم ، وَمفاَزةٌ واِصَبةٌ ، أي 

 -ليس من أحٍد يدان له ، ويطاع إالَّ انقطع ذلك بسبب يف حال احلياة ، أو باملوتِ إال احلقَّ : وقال ابن قتيبة 
  .فإنَّ طاعته دائمة ال تنقطع  -سبحانه وتعاىل 



: انقادت لذاته ، أي : يا من دَانْت لُه الرِّقَاُب ، أي : الدين قد يعىن به االنقياد؛ يقال : وأقولُ : اخلطيب قال ابُن 
انقياد كل ما سواه له الزٌم أبداً؛ ألنَّ انقياد غريه له معلَّل ، بأنَّ غريه ممكٌن لذاته ، واملمكن : وله الديُن واِصباً ، أي 

إىل السبب ، يف طريف الوجود ، والعدمِ ، فاملاهيَّات يلزمها اإلمكان لزوماً ذاتيا واإلمكان  لذاته يلزم أن يكون حمتاجاً
] املاهيات [ يلزمه االحتياج إىل املؤثر لزوماً ذاتيا ، ينتج أنَّ املاهيات يلزمها االحتياج إىل املؤثِّر لزوماً ذاتيا ، فهذه 

  .، دائماً ، واجباً ، الزماً ، ممتنع التَّغري اتصافاً  -تعاىل  -موصوفة باالنقياد هللا 
أنكم بعد ما عرفتم أن إله العامل : ختافون؛ استفهام على طريق اإلنكارِ ، أي : ، أي } أَفََغْيَر اهللا َتتَّقُونَ { مث قال 

يكون لإلنسان  واحد ، وأن كلَّ ما سواه حمتاجٌ إليه ، يف حدوثه وبقائه ، فبعد العلم هبذه األصول ، كيف يعقل أن
  ! .رغبة يف غري اهللا أو رهبة من غري اهللا؟

  :وجهان » َما « جيوز يف } َوَما بِكُم { : قوله تعاىل 
والفاء زائدة يف اخلرب؛ » فَِمَن اِهللا « : أن تكون موصولة ، واجلارُّ صلتها ، وهي مبتدأ ، واخلرب قوله : أحدمها 

  .بيانٌ للموصولِ » ِمْن نِْعَمٍة « ذي استقرَّ بكم ، و وال: لتضمن املوصول معىن الشرط ، تقديره 
  .» وَما َحلَّ بِكُْم أو َنزلَ بِكُمْ « : خاصا ، فقال » بِكُْم « وقدَّر بعضهم متعلق 

  .وليس جبيِّد؛ إذ ال يقدر إالَّ كوناً مطلقاً 
  .احلويفُّ وأبو البقاء  أهنا شرطية ، وفعل الشرط بعدها حمذوف ، وإليه حنا الفراء ، وتبعه: الثاين 

  :خاصَّة يف موضعني » إنْ « وقد ردَّ هذا؛ بأنَّه ال حيذف فعلٌ إال بعد . » وما يكن بكم « التقدير : قال الفرَّاء 
ألن ]  ٦: التوبة [ } َوإِنْ أََحٌد مَِّن املشركني استجارك فَأَجِْرهُ { أن يكون من باب االشتغال؛ حنو : أحدمها 

  .م املذكور احملذوف يف حك
  ]الوافر : [ النافية ، وأن يدلَّ على الشرط ما تقدَّمه من الكالم؛ كقوله » ال « متلوة ب » إن « أن تكون : الثاين 
  وإالَّ َيْعلُ َمفرِقكَ احلَُساُم... فَطلِّقَْها فَلْسَت هلَا بِكُفٍء  -٣٣٢٤

  .عليه » فَطلِّقَُها « وإال تطلقها ، فحذف؛ لداللة قوله : أي 
الرجز : [ مل حتذف إال ضرورة ، مثال األول قول الشاعر » إنْ « النافية ، أو كانت األداة غري » ال « فإن مل توجد 

[  
  وإنْ: كَانَ فَِقرياً ُمْعدماً؛ قالْت ... َيا َسلَمى وإنْ : قَالْت َبناُت الَعمِّ  -٣٣٢٥

  ]لرمل ا: [ وإن كان فقرياً راضية؛ ومثال الثاين قول الشاعر : أي 
  اْيَنَما الرِّيُح ُتَميِّلَها َتِملْ... َصْعَدةٌ َنابَتةٌ يف حَائرٍ  -٣٣٢٦

  ]اخلفيف : [ وقول اآلخر 
  ُه وُتْعطَْف َعلْيِه كَأُس السَّاِقي... فََمىت َواِغلٌ َيُنْبُهْم ُيَحيُّو  -٣٣٢٧@_
  فصل

هنا أنه جيب عليه أن ال يشكر أحداً إال اهللا تعاىل؛ ألنَّ ملا بيَّن أنَّ الواجب على العاقل أن ال يتَّقي غري اهللا ، بني ه
} َوَما بِكُم مِّن نِّْعَمٍة فَِمَن اهللا { الشكر إمنا يلزم على النعمِة ، وكلُّ نعمٍة حتصل لإلنساِن ، فهي من اهللا تعاىل ، لقوله 

.  

نعمة وكلُّ نعمة فهي من اهللا ، فاإلميان من اهللا  اإلميانُ: واحتجُّوا على أن اإلميان حصل بتخليقِ اهللا هبذه اآلية؛ فقالوا 
فالنعمة عبارة عن كل ما ينتفع به ، وأعظم األشياء نفعاً هو اإلميان ، فثبت أنَّ اإلميان نعمةٌ ، وكل : تعاىل ، وأيضاً 



فاملوجود إمَّا واجب : يضاً وهذا اللفظ يفيد العموم ، وأ} َوَما بِكُم مِّن نِّْعَمٍة فَِمَن اهللا { نعمة فهي من اهللا؛ لقوله 
وإما ممكٌن لذاته ، واملمكن لذاته ، ال يوجد إال ملرجح؛ إن كان واجباً لذاته ، كان  -تعاىل  -لذاته ، وهو اهللا 

وإن كان ُمْمِكناً لذاته ، عاد التقسيُم األول فيه والتسلسل؛ وهو حمال ،  -تعاىل  -حصول ذلك املمكن بإجيادِ اهللا 
  .نتهي إىل إجياد الواجب لذاته؛ فثبت هبذا أنَّ كل نعمة فهي من اهللا فال بدَّ أن ي

فهي إمَّا معرفة احلقِّ لذاه ، وإما معرفة اخلري؛ ألجل العمل : إمَّا دينيَّة أو دنيويَّة ، أما النعُم الدينية : واعلم أنَّ النعم 
إما خارجية ، وكل واحٍد من هذه الثالثة جنس حتته إمَّا نفسانية ، وإما بدنيةٌ ، و: به ، وأما النعمُ الدنيوية فهي 

  .انتهى ]  ٣٤: إبراهيم [ } َوإِن تَُعدُّواْ نِْعَمةَ اهللا الَ ُتْحُصوَها { : أنواع خارجة عن احلصر والتحديد؛ كما قال 
القحط ، واحلاجة يريد األسقام ، واألمراض ، و:  -رضي اهللا عنهما -قال ابن عباسٍ } إِذَا َمسَّكُُم الضر { : قوله 

.  
  ]املتقارب : [ رفع الصَّوت؛ قال رؤبة يصف راهباً : واجلُؤاُر » إذَا « الفاء جواب } فَإِلَْيِه َتْجأَُرونَ { ] : قوله [ 

  طَْوراً ُسجُوداً وطَْوراً جُؤار... ُيداوُِم من َصلواِت املَِليِك  -٣٣٢٨
  ]الكامل  : [ومنهم من قيَّده باالستغاثة؛ وأنشد الزخمشريُّ 

  َجأَُّر َساعَاِت النِّيامِ ِلربِِّه -...  ٣٣٢٩
  .واِحٌد ، إالَّ أنَّ هذا مهموز العني ، وذلك ُمعتلها : كاخلُوارِ ، جَأَر الثَّْوُر ، وَخاَر : اجلُؤاُر : وقيل ... 

» َتَجُرونَ « : وقرأ الزهري » ات َجأرَ إذا أفْرطَ يف الدُّعاِء ، والتَّضرُّعِ َتْشبِيهاً ُجبؤارِ الوحشي« : وق اللراغب 
  ] . ٣٤: القصص [ } رِْدءاً { يف » رِداً « : حمذوف اهلمزة ، وإلقاء حركتها على الساكن قبلها ، كما قرأ نافع 

؛ بيَّن أن مجيع النِّعم من اهللا ، مث إذا اتفق ألحٍد مضرةٌ تزيل تلك النعم؛ فإىل اهللا يستغيث -تعاىل  -أنَّه : ومعىن اآلية 
فأين أنتم عن هذه الطريقة يف حال الرخاِء ، : قال هلم  -تعاىل -لعلمه بأنَّه ال مفزع للخلق إال اهللا ، فكأنه 

  .والسالمة 
» إذَا « فجائية جواهبا ، ويف اآلية دليل على أنَّ : األوىل شرطية ، والثانية » إذَا « } ثُمَّ إِذَا كََشفَ الضر { : قوله 

  .الفجائية ال يعمل فيما قبلها » إذَا « ولة جلواهبا؛ ألنَّ ما بعد الشرطية ال تكون معم
ألن بناء « كََشف » وهو أقوى من « فعل » مبعىن « : قال الزخمشريُّ . على فاعل » كَاِشٌف « ] : وقرأ قتادة [ 

  .» املغالبة يدل على املبالغة 
: للتبعيض ، وجيوز أن يكون للبيان ، قال الزخمشريُّ » ْن ِم« ، و » فَرِيٌق « جيوز أن يكن صفة ل » ِمْنكُمْ « : قوله 

  .» إذا فريٌق كافٌر ، وهم أنتم : كأنه قال « 

  فصل
فريق منهم يبقى على ما كان عليه عند الضَّراء : أنَّ عند كشف الضرِّ ، وسالمة األحوال ، يفترقون  -تعاىل  -بني 

غريه؛ وهذا جهلٌ وضاللٌ؛ ألنَّه ملا  -تعاىل  -غيَّرون فيشركون باهللا ال يفزع إالَّ إىل اهللا ، وفريق منهم يت: ، أي 
فعند زوال البالءِ  -شهدت فطرته األصليَّة عند نزول البالِء ، والضرِّ يف أالَّ يفزع إال إىل اهللا ، وال يستغاث إال باهللا 

: لقمان [ } َنجَّاُهْم إِلَى الرب فَِمْنُهْم مُّقَْتِصدٌ  فَلَمَّا{ : جيب أالَّ يزول عن ذلك االعتقاد؛ ونظري هذه اآلية قوله تعاىل 
١٣ . [  

  :يف هذه الالم ثالثة أوجٍه } لَِيكْفُُرواْ بَِمآ آَتيَْناُهْم { : قوله 
  .أن إشراكهم سببه كفرهم به : ، أي » ُيْشرِكُونَ « أن تكون الم كي ، وهي متعلقة ب : أحدها 



  .صار أمرهم إىل ذلك : ، أي أنَّها الم الصَّريورِة : الثاين 
  .أنَّها الم األمر ، وإليه حنا الزخمشريُّ : الثالث 

بضمِّ الياِء من » فُيْمَتُعوا « وقرأ ابو العالية ، ورواها مكحول عن أيب رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بالياء من حتت أيضاً ، » فَسْوَف َيْعلُمونَ « مبنيا للمفعول ، » مُِتَع « حتت ، ساكن امليم ، مفتوح الياء مضارع 

وإن » ِلَيكْفُروا « وهذا املضارع يف هذه القراءة ، جيوز أن يكون حذف منه النون فيه؛ إما للنصب ، عطفاً على 
، أو للصريورة ، وإما لنصب أيضاً ، ولكن على جواب األمر إن كانت الالم لألمر ، وجيوز أن » كي « كانت الم 
  .وإن كانت لألمر أيضاً » ِلَيكْفُروا « ها للجزم؛ عطفاً على يكون حذف

  فصل
: القصص [ } فالتقطه آلُ ِفْرَعْونَ لَِيكُونَ لَُهْم َعُدّواً َوَحَزناً { : هذه الم العاقبة؛ كقوله تعاىل : قال بعض املفسرين 

  .أنَّ عاقبته تلك التضرعات ، ما كانت إال هذا الكفر : يعين ]  ٨
ملراد به القرآن وما جاء به حممٌد صلى اهللا : كشف الضرِّ ، وإزالة املكروه ، وقيل » بَِما ءَاَتْيناُهْم « : بقوله واملراد 

  .عليه وسلم من النبوة والشرائع 
[ } كْفُْر فََمن َشآَء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشآَء فَلَْي{ ؛ كقوله ] واملراد منه التهديد [ ، » فَتمتَّعُوا « : مثَّ توعَّدهم فقال 

  .أمركم ، وما ينزل بكم من العذاب } فََسْوَف َتْعلَُمونَ { : وقوله ]  ٢٩: الكهف 

هُ وََيْجَعلُونَ ِللَِّه الَْبَناتِ سُْبَحاَن) ٥٦(َوَيْجَعلُونَ ِلَما لَا َيْعلَُمونَ َنصِيًبا ِممَّا َرَزقَْناُهْم تَاللَِّه لَُتْسأَلُنَّ َعمَّا كُْنُتْم َتفَْتُرونَ 
َيتََواَرى ِمَن الْقَْومِ ِمْن ُسوِء َما ) ٥٨(َوإِذَا ُبشِّرَ أََحُدُهْم بِالْأُنْثَى ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسوَدا َوُهَو كَِظيٌم ) ٥٧(َولَُهْم َما َيْشَتُهونَ 

لِلَِّذيَن لَا ُيؤِْمُنونَ بِالْآِخَرِة مَثَلُ السَّْوِء َوِللَِّه ) ٥٩(ُبشَِّر بِهِ أَُيْمِسكُُه َعلَى ُهوٍن أَْم َيُدسُُّه ِفي التُّرَابِ أَلَا َساَء َما َيْحكُُمونَ 
َولَْو يَُؤاِخذُ اللَُّه النَّاَس بِظُلْمِهِْم َما َتَرَك َعلَْيَها ِمْن دَابٍَّة َولَِكْن يَُؤخِّرُُهْم إِلَى ) ٦٠(الْمَثَلُ الْأَْعلَى َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم 

َوَيْجَعلُونَ ِللَِّه َما َيكَْرُهونَ وََتِصُف أَلِْسنَُتُهمُ ) ٦١(إِذَا َجاَء أََجلُُهْم لَا َيْستَأِْخُرونَ َساَعةً َولَا َيْسَتقِْدُمونَ أََجلٍ ُمَسمى فَ
َسلَْنا إِلَى أَُممٍ ِمْن قَْبِلَك فََزيََّن لَُهُم تَاللَِّه لَقَْد أَْر) ٦٢(الْكَِذَب أَنَّ لَُهُم الُْحْسَنى لَا َجَرَم أَنَّ لَُهُم النَّاَر وَأَنَُّهْم ُمفَْرطُونَ 

َوَما أَنَْزلَْنا َعلَْيَك الِْكَتابَ إِلَّا ِلُتَبيَِّن لَُهُم الَِّذي اْخَتلَفُوا ِفيهِ ) ٦٣(الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم فَُهَو َولِيُُّهُم الَْيْوَم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 
  ) ٦٤(ُيْؤِمُنونَ  َوُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْومٍ

اآلية ملا بيَّن فساد قول أهل الشرك بالدالئل القاهرة ، شرح يف هذه اآلية } وََيْجَعلُونَ ِلَما الَ َيْعلَُمونَ َنصِيباً { : قوله 
  .تفاصيل أقواهلم 

ال َيْعلُمونَ « ا يعلم ، ومعىن مل: جيوز أن يعود للكفار ، أي » َيْعلُمونَ « : الضمري يف قوله } ِلَما الَ َيْعلَُمونَ { : قوله 
  أهنم يسمُّوهنا آهلة ، ويعتقدون أنَّها تضرُّ ، وتنفع ، وتشفع؛ وليس األمر كذلكز» 

  األشياء غري موصوفٍة بالعلمز: وجيوز أن تكون لآلهلة ، وهي األصنام ، أي 
» وَيْجَعلُونَ « الضمري يف : اٌز ، وأيضاً واألوَّل أوىل؛ ألنَّ نفي العلم عن احلي حقيقةٌ ، وعن اجلماِد جم: قال باضهم 

مجٌع بالواو والنون؛ } ِلَما الَ َيْعلَُمونَ { : ، وأيضاً فقوله } ِلَما الَ َيْعلَُمونَ { عائٌد غلى املشركني ، فكذلك يف قوله 
  .وهو بالعقالِء أليق منه باألصنام 

وجيعلون ملا ال يعلمون إهلاً ، أو ملا : رنا إىل إضمار؛ فإن التقدير الثاين أوىل؛ ألنَّا إذا أعدناه إىل املشركني؛ افتق: وقيل 
  .وجيعلون ملا ال علم هلا : ال يعلمون كونه نافعاً ضارا ، وإذا اعدناه إىل األصنام ، مل نفتقر إىل اإلضمار؛ ألن التقدير 



ال أن جيعلوا نصيباً مما رزقهم ، ملا ال لو كان هذا العلم مضافاً إىل املشركني ، لفسد املعىن؛ ألنه من احمل: وأيضاً 
  .يعلمونه 

  :فإذا قلنا بالقول األول ، احتجنا إىل اإلضمار ، وذلك حيتمل وجوهاً 
  .، وال يف اإلعراضِ عنه ُضرا ] َنفْعاً [ وجيعلون ملا ال يعلمون له حقًّا ، وال يعلمون يف طاعته : أحدها 

  .ويضرُّهم وينفعهم ، مث جيعلون ملا ال يعلمون أنَّه ينفعهم ، ويضرُّهم نصيباً يعلمون أنَّ اهللا خلقهم : قال جماهٌد 
  .وجيعلون ملا ال يعلمون إهليَّتها : وثانيها 
  .وجيعلون ملا ال يعلمون السبب يف صريورهتا ىلهة معبودة : وثالثها 

  .ويصيِّرون األصنام : هو املفعول األول للجعل ، واجلارُّ قبله هو الثاين ، أي » َنصِيباً « قوله 
على األول للتبعيض » ِمْن « وأن يتعلق باجلعل؛ ف » َنِصيباً « جيوز أن يكون نعتاً ل } مِّّما َرَزقَْناُهمْ { : ] وقوله [ 

  .، وعلى الثاين لالبتداء 
  فصل

  :يف املراد بالنصيب احتماالت 
بون به إىل اهللا ، ونصيباً لألصنام؛ يتقربون به إليها ، كما أهنم جعلوا هللا نصيباً من احلرِث ، واألنعامِ؛ يتقرَّ: أحدها 

  .تقدم يف آخر سورة األنعام 
  .الَبِحريةُ ، و السَّائبةُ ، والَوِصيلةُ ، واحلَامِ : املراد هبذا النصيب :  -رمحه اهللا  -قال احلسنُ : والثاين 

ة بعض تلك األصنام ، كما أنَّ املنجمني يوزِّعون رمبا اعتقدوا يف بعض األشياء ، أنَّه ملا حصل بإعان: والثالث 
لرجلٍ كذا وكذا من املعادن ، والنبات ، واحليوان ، : موجودات هذا العامل على الكواكب السبعة ، فيقولون 

  .وللمشتري أشياء أخرى 
{ : وام خاصة مبنزلة قوله وهذا يف هؤالء االق} تاهللا لَُتسْأَلُنَّ { : مثَّ ملَّا حكى عن املشركني هذا املذهب ، قال 
 -جل ذكره  -، فأقسم اهللا سبحانه وتعاىل ]  ٩٣،  ٩٢: احلجر [ } فََوَربِّكَ لََنسْأَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني َعمَّا كَاُنواْ َيْعَملُونَ 

قت هذا على نفسه أنَّه يسسأهلم ، وهذا هتديد شديد؛ ألن املراد من هذا أنه يسأهلم سؤال توبيخٍ ، وهتديٍد ، ويف و
  :السؤال احتماالن 

يف : عند عذاب القرب ، وقيل : أنه يقع هذا السؤال عند قرب املوت ، ومعاينة مالئكة العذاب ، وقيل : األول 
  .اآلخرِة 

قد أخرب مبا جيري هناك من ضروب التوبيخ عند  -تعاىل  -أنه يقع ذلك يف اآلخرة ، وهذا أوىل؛ ألنه : الثاين 
  .لوعيد أوىل املسألة ، فهو إىل ا

َوَجَعلُواْ املالئكة الذين ُهْم { : ونظريه قوله } وََيْجَعلُونَ ِللَِّه البنات { : قوله : النوع الثاين من كلماهتم الفاسدة 
  .املالئكة بنات اهللا : كانت خزاعة ، وكنانة تقول ]  ١٩: الزخرف [ } ِعَباُد الرمحن إِنَاثاً 
عليهم الصالة والسالم  -لعرب إنَّما أطلقوا لفظ البنات على املالئكة؛ ألن املالئكة أظنُّ أنَّ ا« : قال ابن اخلطيب 

  .» ملا كانوا مستترين عن العيون ، أشبهوا النساء يف االستتار ، فأطلقوا عليهم البنات  -
  .ت وهذا الذي ظنَّه ليس بشيٍء ، فإن اجلنَّ أيضاً مستترون عن العيون ، ومل يطلقوا عليها لفظ البنا

  .تنزيه ذاته عن نسبة الولد إليه : واملراد » سُْبحَانُه « : وملَّا حكى عنهم هذا القول قال 
سبحانه  -تعجيب اخللق من هذا اجلهل الصَّريح ، وهو وصف املالئكة باألنوثِة ، مث نسبتها بالولدية إىل اهللا : وقيل 



  .معاذ اهللا : واملعىن  -وتعاىل 
  :جيوز فيه وجهان } َيشَْتُهونَ َولَُهْم مَّا { : قوله 

  .جيعلون هللا البنات ، مثَّ أخرب أنَّ هلم ما يشتهون : أن هذا اجلملة من مبتدأ ، وخرب ، أي : أحدمها 
منصوبة احمللّ؛ عطفاً » َما « أن تكون  -رمحهة اهللا عليهم  -وجوَّز الفرَّاء ، واحلويفُّ ، والزخمشري ، وأبو البقاء 

  .وجيعلون هلم ما يشتهون : عطف على اهللا ، أي » لَُهْم « و  »البَناِت « على 
ظنَّ « وقد ذهلوا عن قاعدٍة حنويَّة ، وهو أنه ال يتعدَّى فعل املضمر إىل ضمريه املتَّصلِ ، إالَّ يف باب : قال أبو حيَّان 

: زَْيٌد ضربه ، أي : فال جيوز وال فرق بني أن يتعدى الفعل بنفسه ، أو حبرف اجلرِّ؛ » فَقَد « و » َعدَم « ويف » 
: أي » زيد فقده وعدمه « ، و » زيد ظنه قائماً « : مر بنفسه ، وجيوز : ، أي » زَْيٌد َمرَّ بِِِه « ضرب نفسُه ، وال 

يؤدِّي » الَبناِت « منصوبة عطفاً على » َما « إذا تقرَّر هذا ، فجعل . نفسه ، وعدمها ] ظن نفسه قائماً ، وفقد [ 
  .انتهى » لَُهْم « يف » ُهمْ « إىل ضمريه املتَّصل ، وهو » َيْجعلُونَ « عدِّي فعل الضمري املتَّصل ، وهو واو إىل ت

وهذا حيتاُج إىل إيضاح أكثر من هذا ، وهو أنَّه ال جيوز تعدي فعل الضمري املتصل ، وال فعل الظاهر إىل ضمريها 
فال جيوز زيٌد ضربُه زيٌد ، أي » َعدَم « و » فَقَد « ال القلوب ، ويف وأخواهتا من أفع» ظنَّ « املتصل ، إال يف باب 

زَْيٌد ظنَّه قَائماً ، وظنَّه َزْيٌد قَاِئماً ، وزْيٌد فقَدُه وعدمُه ، وفقَدُه وَعدمُه َزْيٌد ، وال جيوز : َضربَ نفسه ، وجيوز : 
غلى ضمريها « زيدٌ ضرَب َنفَسُه ، ويف قولنا : ز تعدي فعل املضمر املتصل إىل ظاهر ، يف باب من األبواب ، ال جيو

  :قيدان » املتصل 
  .َزْيٌد ضرب نفسُه وَضَرب نفسه زيد : كونه ضمرياً ، فلو كان ظاهراً كالنَّفس مل ميتنع ، حنو : أحدمها 

ْيدٌ إالَّ إياه ، وأدلَّة هذه زيٌد ما ضرب إالَّ إيَّاه ، وما َضرَب ز: كونه متَّصالً ، فلو كان منفصالً؛ جاز ، حنو : والثاين 
  .املسألة مذكورة يف كتب النَّحو 

جعلت يل طعاماً إنَّما جيوز جعلت لنفسي طعاماً ، فلو : وهذا ال جيوز عند البصريني ، كما ال جيوز « : وقال مكي 
ج إىل تعليل ، وبسٍط وألنفسهم ما يشتهون ، جاز ما قال الفرَّاء عند البصريني ، وهذا أصلٌ حيتا: كان لفظ القرآِن 

  .» كثريٍ 
وقال أبو البقاِء ، وقد حكاُه؛ :  -يف موضع نصبٍ عن الفرَّاء ، ومن تبعه» َما « بعدما حكى أنَّ  -وقال أبو حيَّان 

  .وفيه نظٌر 
ى تعدي فعل وأبو البقاء مل جيعل النَّظر يف هذا الوجه ، إنَّما جعله يف تضعيفه ، بكونه يؤدِّي غل« : قال شهاُب الدِّين 

لو كان كذلك : وضعَّف قوٌم هذا الوجه ، وقالوا » : املضمر املتَّصل إىل ضمريه املتصل يف غري ما استثين ، فإنه قال 
  .» فجعل النظر يف تضعيفه ال فيه « وألنفسهم ، وفيه نظٌر : لقال 

فإن » زيد مرَّ بِهِ « : باحلرف ، حنو  وقوعه على ما جر: وجه النَّظر أنَّ املمتنع تعدى ذلك الفعل ، أي : وقد يقال 
  .، وأمَّا ما حنن فيه ، فليس اجلعل واقعاً باجلاعلني ، بل ما يشتهون » زيٍد « املرور واقٌع ب 

{ ]  ٢٥: مرمي [ } وهزى إِلَْيِك بِجِذْعِ النخلة { : وكان أبو حيَّان يعترض دائماً على القاعدة املتقدمة بقوله تعاىل 
  ] . ٣٢: القصص [ } جََناَحَك ِمَن الرهب  واضمم إِلَْيَك

واجلواب عنهما ما تقدَّم ، وهو أنَّ اهلزَّ ، والضَّم ليسا واقعني بالكاف ، وقد تقدَّم لنا هذا البحث يف مكاٍن آخر ، 
أي ]  ٥٧: لنحل ا[ } وَلَُهْم مَّا َيْشَتُهونَ { : وإنَّما أعدته لصعوبته ، وخصوصيته ، هذا بزيادة فائدة ، وأراد بقوله 

  .الشيء الذي يشتهونه ، وهو السَّتُر : 



ذكر أنَّ الواحد من هؤالء املشركني ال يرضى بالبنت لنفسه فالذي ال يرتضيه لنفسه كيف ينسبه  -تعاىل  -مثَّ إنه 
  .} َوإِذَا ُبشِّرَ أََحُدُهْم باألنثى { : فقال تعاىل  -تعاىل  -هللا 

تصٌّ باخلرب الذي يفيد السرور ، إال أنَّ أصله عبارة عن اخلرب الذي يؤثر يف تغيري بشرة خم: التَّْبشريُ يف عرف اللغة 
الوجه ، ومعلوٌم أن السُّروَر كما يوجب تغري البشرة ، فكذلك احلزن يوجبه؛ فوجب أن يكون التَّبشُري حقيقة يف 

املراد بالتَّبشري ههنا : وقيل ] .  ٢١: آل عمران  [} فََبشِّرُْهم بَِعذَابٍ أَِليمٍ { : القسمني ، ويؤكِّده قوله تعاىل 
  .اإلخبار 

ليست على باهبا من كوهنا تدلُّ على اإلقامة هناراً على الصِّفة » ظلَّ « جيوز أن تكون } ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسوَّداً { : قوله 
  .خربها » ُمْسودا « وعلى التقديرين هي ناقصة ، و » صَاَر « : املسندة إىل امسها ، وأن تكون مبعىن 

  :ففيه وجهان » وجهه « وأما 
  .أشهرمها ، وهو املتبادر إىل الذّهن أنه امسها 

ظل وجه : ظلَّ أحدهم وجهه ، أي : بدل بعضٍ من كلٍّ ، أي : » ظلَّ « أنه بدلٌ من الضمري املستتر يف : والثاين 
  .أحدهم 

]  ٤٨: القلم [ } َوُهَو َمكْظُوٌم { : كون مبعىن مفعول كقوله جيوز أن يكون مبعىن فاعل ، وأن ي» كَِظيٌم « : قوله 
أو من الضمري » َوْجهِه « أو من » ظلَّ « حاالً من الضَّمري يف » وُهَو كَظيمٌ « : ، واجلملة حالٌ ، وجبوز أن يكون 

  .» ُمْسودا « : يف 
مضمراً فيها « ظل » ن مستقيماً على أن جيعل اسم يعين بالرفع ، كال« ُمْسَودٌّ » فلو قرئ هنا « : وقال أبو البقاِء 

  .» ، واجلملة خربها 
  .» ويقرآن بالرفع على أنه مبتدأ ، وخرب يف موضع خرب ظلَّ « ] :  ١٧: اآلية [ وقال يف سورة الزخرف 

فإنه ال يليق » ُه وْجه« حيتمل أن تكون مستأنفة ، وأن تكون حاالً ممَّا كانت األوىل حاالً منه إال } يتوارى { : قوله 
  .» كَِظيٌم « : ذلك به ، وجيوز أن يكون حاالً من الضمري يف 

تعلق هنا جاران بلفظ واحد الختالف معنامها فإنَّ األوىل لالبتداء ، والثانية للعلَّة ، أي } ِمَن القوم ِمن سواء { قوله 
  .من أجل سوء ما بشِّر به : 

  .» ُمتردِّداً هل ميسكه أم ال؟ : يتوارى ، أي : يف موضع احلال ، تقديره « : قال أبو البقاء » أُيْمِسكُه « : قوله 
وهذا خطأٌ عند النحويني؛ ألهنم نصوا على أنَّ احلال ، ال تقع مجلة طلبيَّة ، و الذي يظهر أن هذه اجلملة االستفهامية 

أيُمِسكهُ « : وارى ناظراً ، أو متفكِّراً يت: ، ليتم الكالم ، أي » َيتواَرى « معمولة لشيٍء حمذوف هو حال من فاعل 
  .» َما « على تذكري الضمائر اعتباراً بلفظ » أْم يُدسُّه . . . على ُهوٍن 

  .» َما « أيُْمِسكُها ، أم يدسُّها مراعاة لألنثى ، أو ملعىن : وقرأ اجلحدريُّ 
َهْوٍن « بزنة فدان ، وفرقة على » َهوان  «على  -رمحهما اهللا  -أميسكُه أم يدسُّها ، واجلحدري ، وعيسى : وقرئ 

  .املضموم » ُهوٍن « الرِّفُق ، واللُني ، وال يناسب معناه هنا ، وأمَّا اهلوان فمعىن : وهي قلقة؛ ألنَّ اهلون بفتح اهلاء » 
  :فيه وجهان } على ُهوٍن { : قوله 

] رضاء [ أميسكه مع : فإنه قال  -هما رضي اهللا عن -أنه حال من الفاعل ، وهو مروي عن ابن عباس : أحدمها 
  .هبوان نفسه ، وعلى رغم أنفه 

  .ميسكها ذليلة مهانة : أنه حالٌ من املفعول ، أي : والثاين 



  .إخفاء الشيء ، وهو هنا عبارة عن الوَأِد : والدَّس 
  فصل

غما ، وحزناً ، وإمنا جعل اسوداد  أنَّ وجهه يتغري تغري املغموم ، ويقال ملن لقي مكروهاً قد اسود وجهه: معىن اآلية 
الوجه كناية عن الغمِّ؛ ألنَّ اإلنسان إذا قوي فرحه انشرح صدره ، وانبسط روح قلبه من داخل البدن ، ووصل إىل 

األطراف ، وال سيَّما إىل الوجه ملا بني القلب ، والدِّماغ من التَّعلق الشَّديد ، وإذا وصل الرُّوح إىل ظاهر الوجه 
الوجه ، وتألأل ، واستنار ، وإذا قوي غمُّ اإلنسان احتقن الروحُ يف داخل القلب ، ومل يبق منه أثٌر قويٌّ يف أشرق 

ظاهر الوجه ، فال جرم يصفرُّ الوجه ، ويسودُّ ، ويظهر فيه أثر األرضية ، والكآبة؛ فثبت أنَّ من لوازم الفرح 
ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسوَّداً { : الوجه ، وغربته ، وسواده ، فلهذا قال  استنارة الوجه ، وإشراقه ، ومن لوازم الغمِّ كمودة

  .به من القوم يتنحى عنهم ويتغيَّب من سوء ما بشِّر » يتوارى « أي ممتلئ غما } َوُهَو كَِظيٌم 

أن يعلم ما يولد له  كان الرجلُ يف اجلاهليَّة إذا ظهر آثار الطَّلق بامرأته توارى واختفى عن القوم إىل: قال املفسِّرون 
{ : ، فإن كان ذكراً؛ ابتهج به وإن كان أنثى حزن ، ومل يظهر أياماً يدبر فيها رأيه ماذا يصنع هبا؟ وهو قوله 

: األحزاب [ } أَْمِسْك َعلَْيكَ َزْوَجَك { : احلبس ، كقوله : أحيتبسه؟ واإلمساك هنا : ، أي } أَُيْمِسكُُه على ُهوٍن 
  .هلَوان ا: واهلُونُ ]  ٣٧

إنه أهون عليه هوناً ، وَهواناً ، وأهَْنُته ُهوناً وهواناً ، وقد تقدَّم الكالم فيه يف سورة : يقال : قال النضر بن مشيلٍ 
  ] . ٩٣: األنعام [ } َعذَابَ اهلون { : األنعام عند قوله تعاىل 

نت العرب يدفنون البنات أحياء خوفاً من الفقر إخفاُء الشيء يف الشيء ، كا: والدَُّس } أَْم َيُدسُُّه ِفي التراب { 
  .عليهن ، وطمع غري األكفاِء فيهنَّ 

:  -صلوات اهللا وسالمه عليه -إين واريت مثاين بنات يف اجلاهليَّة ، فقال « : يا رسول اهللا : قال قيس بن عاصم 
أهِد عن كُلِّ «  -عليه الصالة والسالم  -و إبلٍ ، فقال يا نيبَّ اهللا إنِّي ذُ: ، فقال » أعِتْق َعْن كُلِّ واِحدٍة منُهنَّ رقبة 

  .» واحدٍة ِمنُهنَّ َهدْياً 
والذي بعثك باحلق نبيا ما أجُد حالوة اإلسالم منذ أسلمت قد كان ِلَي : يا رسول اهللا : أنَّ رجالً قال « وروي 

ْتَها إيلّ فلمَّا اْنتَهْيتُ بَِها إىل واٍد َبعيٍد القْعر ألقَْيُتَها فيِه ، بنٌت يف اجلاهليَّة ، وأمرُت امْرأيت أن تُزيِّنَها وتطيبها ، فأخَْرج
َما كانَ يف اجلاهليَّة » يا أَبِت قََتلَتنِي ، فكُلَّما َتذَكَّرُت قَْوهلَا لَْم َيْنفَْعنِي شيٌء ، فقال صلى اهللا عليه وسلم : فقالت 

  .« هدمُه االسِتغفَارُ فقد َهدمُه اإلسالُم ، وَما كَانَ يف اإلسالمِ َي
واعلم أنَّهم كانوا خمتلفني يف قتل البنات ، فمنهم من يذحبها ، ومنهم من حيفر احلفرية ، ويدفنها إىل أن متوت ، 
ومنهم من يرميها من شاهق جبلٍ ، ومنهم من يغرقها ، وكانوا يفعلون ذلك تارة للغرية ، وتارة للحميَّة ، وتارة 

  .قة ، ولزومِ النَّفقِة خوفاً من الفقر ، والفا
وكان صعصعة عم الفرزدق إذا أحسَّ شيئاً من ذلك ، وجه إىل والد البنت إبالً يستحييها بذلك ، فقال الفرزدق 

  ]املتقارب : [ مفتخراً به 
  وأْحَيا الوِئيَد فَلْم ُتوءَِد... وَعمِّي الذي َمنعَ الَواِئداِت  -٣٣٣٠

  .ألهنم بلغوا يف االستنكاف من البنت إىل أعظم الغايات  ؛} أَالَ َسآَء َما َيْحكُُمونَ { 



  .أنه ُيسوِّدُّ وجهه : أوهلا 
  .أنَّه خيتفي عن القوم من شدَّة نفرته عنها : ثانيها 

يقدم على قتلها مع أنَّ الولد حمبوٌب بالطبع ، وذلك يدلُّ على أنَّ النفرة من البنت تبلغ مبلغاً ال مزيد عليه : وثالثها 
شيء الذي يبلغ االستنكاف عنه إىل هذا احلدِّ العظيم ، كيف يليُق بالعاقل أن ينسبه إلله العامل القدمي املقدَّس ، فال

  .العايل عن مشاهبة مجيع املخلوقات؟ 
  ] . ٢٢،  ٢١: النجم [ } أَلَكُُم الذكر َولَهُ األنثى ِتلَْك إِذاً ِقْسَمةٌ ضيزى { : ونظري هذه اآلية قوله تعاىل 

  فصل
من ابُتِلي من الَبناتِ بشيٍء ، فأْحسَن « : ثبت يف صحيح مسلم أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : قال القرطيبُّ 

  .» إلْيهِنَّ كُنَّ لُه سِْتراً من النَّارِ 
ى َتبلَُغا ، َمْن َعالَ َجارِيتْينِ حتَّ« قال رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن أنس بن مالٍك 

  .أخرجهما مسلم » َجاء َيْوَم القِيامِة أَنا وُهَو كهَاتْين ، وضمَّ أصَابعُه 
  فصل

من الظُّلمِ ، والفواحش ما إذا  -تعاىل  -دلَّت هذه اآلية على بطالِن اجلرب؛ ألنَّهم يضيفون إىل اهللا « : قال القاضي 
باعد عنه ، فحكمهم يف ذلك مشابٌه حلكم هؤالء املشركني ، بل أضيف إىل أحدهم أجهد نفسه يف الرباءة منه ، والتَّ

تعاىل  -أعظم؛ ألنَّ إضافة البنات إىل اهللا إضافة قبح واحد ، وذلك أسهل من إضافة كل القبائح والفواحش إىل اهللا 
-  «.  

ذا الوجه اإلقناعي ، وإال بذكر ه -تعاىل  -ملا ثبت بالدَّليل استحالة الصاحبة والولد على اهللا أردفه اهللا : وجوابه 
أال ترى أنَّه لو زيَّن رجلٌ إماءه ، وعبيده ، وبالغ يف حتسني  -تعاىل  -فليس كل ما قبح يف العرف قبح من اهللا 

صورهم ، مثَّ بالغ يف تقوية الشَّهوِة فيهم وفيهن ، مث مجع بني الكل ، وأزال احلائل ، واملانع ، فإنَّ هذا باالتِّفاقِ 
وقبيح من كلِّ اخللق ، فعلمنا أنَّ التعويل بالوجوه املبنية على العرف إنَّما حتسن إذا كانت  -تعاىل  - حسن من اهللا

مسبوقة بالدَّالئل القطعيَّة اليقينيَّة ، وقد ثبت بالرباهني القطعيَّة امتناع الولد على اهللا ، فال جرم حسنت تقويتها هبذه 
  .الوجوه اإلقناعية 
اد فقد ثبت بالدَّالئل القطعيَّة أنَّ خالقها هو اهللا سبحانه وتعاىل فكيف ميكن إحلاق أحد البابني باآلخر وأمَّا أفعال العب

.  
عبارة عن الصِّفِة السوء ، وهي احتياجهم إىل : واملثلُ السُّوِء } ِللَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ باآلخرة َمثَلُ السوء { : مث قال 

الصِّفة العالية املقدسة ، وهي كونه : ، أي } َوِللَِّه املثل األعلى { من الفقر والعار  الولِد ، وكراهيتهم اإلناث خوفاً
  .تعاىل منّزهاً عن الولد 

َوُهَو العزيز احلكيم { النَّار ، واملثل األعلى شهادة أن ال إله إال اهللا : مثل السُّوِء :  -رضي اهللا عنه -قال ابن عباس 
 {.  

  ] . ٧٤: النحل [ } فَالَ َتضْرُِبواْ ِللَِّه األمثال { : مع قوله تعاىل } ِللَِّه املثل األعلى َو{ كيف جاء : فإن قيل 
  .أنَّ املثل الذي يضربُه اهللا حقٌّ وصدٌق ، والذي يذكره غريه باطل : فاجلواب 

األمثال اليت توجب األشباه ، : ، أي } فَالَ َتْضرِبُواْ ِللَِّه األمثال { : إن قوله تعاىل « : قال القرطيب يف اجلواب 
» وصفه مبا ال شبيه له وال نظري : ال تضربوا هللا مثالً يقتضي نقصاً وتشبهاً باخللق ، واملثل األعلى : والنَّقائص ، أي 



.  
نه ميهل اآلية ملا حكى عن القوم عئم كفرهم ، وقبيح قوهلم ، بني أ} َولَْو يَُؤاِخذُ اهللا الناس بِظُلِْمهِمْ { : قوله تعاىل 

  .هؤالء الكفار ، وال يعاجلهم بالعقوبة إظهاراً للفضل ، والرمحة ، والكرمِ 
تعاىل  -هذه اآلية دالَّة على أنَّ الظلم واملعاصي ليست فعالً هللا تعاىل ، بل تكون أفعاالً للعباد؛ ألنه : قالت املعتزلة 

لو كان خلقاً هللا : ، وأيضاً } اِخذُ اهللا الناس بِظُلِْمهِمْ َولَْو ُيَؤ{  -عزَّ وجلَّ  -أضاف ظلم العباد إليهم ، فقال  -
العباد من الظلم ، فبأن يكون منّزهاً عن الظلم أوىل؛  -تعاىل  -لكانت مؤاخذهتم هبا ظلماً من اهللا ، وملا منع اهللا 

[ } ذَِلكَ بِأَنَُّهْم َشآقُّواْ اهللا َوَرُسولَهُ  {: الباء فيه تدلُّ على العليَّة ، كما يف قوله تعاىل » بِظُلمهِْم « : وألنَّ قوه تعاىل 
  .وقد تقدَّم اجلواب مراراً ] .  ٤: احلشر 
  فصل

ظاهر اآلية يدلُّ على أنَّ إقدام الناس على الظُّلم؛ يوجب إهالك مجيع الدَّواب ، وذلك غري جائزٍ؛ ألن الدَّابَّة ملَّا مل 
  .م النَّاس؟ يصدر عنها ذنٌب ، فكيف جيوز إهالكها بسبب ظل

  :وأجيب بوجهني 
  .يتناول مجيع الدَّوابِّ } َما تََرَك على ظَْهرَِها ِمن َدآبٍَّة { : أنَّا ال نسلم أن قوله : أحدمها 

إن املراد لو يؤاخذهم اهللا مبا كسبوا من كفر ، ومعصية لعجَّل هالكهم ، وحينئذ ال :  -رمحه اهللا -قال اجلبائي 
علوم أنه ال أحد إالَّ ويف أحد آبائه من يستحق العذاب ، وإذا هلكوا؛ فقد بطل نسلهم ، يبقى هلم نسلٌ ، ومن امل

، وجب أال يبقى أحد من الدَّواب أيضاً ، ألن ] هلكوا [ فكان يلزمه أن ال يبقى يف العامل أحد من النَّاس ، وإذا 
  .الدَّواب خملوقةٌ ملنافع العباد ، وهذا وجٌه حسن 

ك إذا ورد على الظَّلمِة ، ورد أيضاً على سائر النَّاس والدَّواب ، فكان ذلك اهلالك يف حق الظلمة أنَّ اهلال: الثاين 
  . -عليه الصالة والسالم -، وقد وقعت هذه الواقعة يف زمن نوحٍ ] غريهم امتحاناً [ عذاباً ، ويف حق 

  .ْبت ، فكان ال يبقى على ظهرها دابَّة أنه تعاىل لو أخذهم النقطع القطر ، ويف انقطاعه انقطاع النَّ: الثالث 
ال واهللا ، بل إنَّ احلبارى « : إن الظَّاملَ ال يُضرُّ إالَّ نفسه فقال : مسع رُجالً يقول  -رضي اهللا عنه  -عن أيب هريرة 

  .» لتموُت يف وكْرَِها بظلم الظامل 
بن آدم؛ فهذه الوجوه الثَّالثة مبنيةٌ على أنَّ كَاَد اجلُعل يهلك يف جحره بذنب ا: رضي اهللا عنه  -وعن ابن مسعوٍد 

  .لفظ الدابة يتناول مجيع الدَّواب 
[ } فَإِذَا َجآَء أََجلُُهمْ الَ َيْسَتأِْخُرونَ َساَعةً َوالَ َيْسَتقِْدُمونَ { : أنَّ املراد بالدَّابة الكافر ، قوله تعاىل : واجلواب الثاين 

  ] . ٣٤: األعراف 
يصفون اهللا : » وجيعلون « : البنات اليت يكرهوهنا ألنفسهم ومعىن : ، أي } لُونَ ِللَِّه َما َيكَْرُهونَ وََيْجَع{ : قوله 

  .حكمت هبذا احلكم : جعلُت زيداً على النَّاس ، أي : بذلك ، وحيكمون به له ، كقولك 

  ] . ١٠٣: ائدة امل[ } َما جََعلَ اهللا ِمن َبحَِريٍة { : وتقدَّم معىن اجلعل عند قوله تعاىل 
[ } بلى َوُرُسلَُنا لََديْهِْم َيكُْتُبونَ { بسكون التَّاء ختفيفاً ، وهي تشبه تسكني الم } َوَتِصفُ أَلِْسَنتُُهُم الكذب { : قوله 

  .وحنوه ]  ٥٤: البقرة [ } بَارِِئكُمْ { ، ومهزة ]  ٨٠: الزخرف 
، وإذا أريد به » ِحَمار وأْحِمَرة « : مجع فعال املذكر حنو مجع لسان مراداً به التذكري ، فجمع كما : واأللسنةُ 

  .التَّأنيث مجع مجع أفعل ، كِذرَاعٍ ، وأذُْرع 



بضم الكاِف والذَّال ، ورفع الباء ، على أنَّه مجع كذُوب ، كَصبُور » الكُذُُب « : وقرأ معاذ بن جبل رضي اهللا عنه 
  .وُصُبر ، وهو مقيٌس 

  ]الوافر : [ ؛ كقول الشاعر » شَارِف وُشُرف « حنو هو مجع كاذب ، : وقيل 
  .. . .أالَ َيا َحْمزَ للشَّثرِف النِّواِء  -٣٣٣١

  .الَبُنونَ : مفعوالً به واملراد باحلسن » أنَّ هلُم احلُْسَنى « ، وحينئذ يكون » ألِْسنتُهُم « : وهو حينئذٍ صفة ل 
  . اجلنة يف املعاِد: يعين باحلسنِة : وقال ميانُ 

  .كيف حيكُمون بذلك ، وهم منكُرونَ القيامة؟ : فإن قيل 
إنَّه كان يف العرب مجعٌ يقرُّونَ بالبعِث ، ولذلك كانوا يربطون : أنَّ مجيعهم مل ينكر القيامة ، فقد قيل : فاجلواب 

  .عه مركوبه إنَّ ذلك امليت إذا حشر؛ حيشر م: البعري النَّفيَس على قربٍ ، ويتركنه إىل أن ميوت ويقولون 
  .إن كان حممداً صادقاً يف قوله بالبعث ، حتصل لنا اجلنَّة هبذا الدين الذي حنن عليه : إهنم كانوا يقولون : وقيل 
فرّد عليهم قوهلم ، وأثبت هلم النَّار؛ فدلَّ على أهنم » ال َجرَم أنَّ هلُم النَّاَر « : وهذا القول أوىل ، لقوله بعد : قيل 

  .باجلنَّة حكموا ألنفسهم 
  .نعم إن هلم النَّار  -رضي اهللا عنه  -قال ابن عباسٍ . حقًّا : ، أي } الَ َجَرَم أَنَّ لَُهُم النار { : قوله 

كسب ذلك القول : أي ] فعلهم [ » جرم « ليس األمر كما وصفوا ، : رد لقوهلم ، أي » ال « : قال الزجاج 
  .لِّ نصبٍ بوقوع الكسب عليه يف حم» أنَّ « هلم النار ، فعلى هذا اللفظ 

أنه حيق هلم : وجب أن هلم النَّار ، وكيف كان اإلعراب ، فاملعىن : يف موضع رفع ، واملعىن » أنَّ « : وقال قطرٌب 
  .النَّار ، وجيُب 

متجاوزون احلد يف أهنم : قرأ نافعٌ بكسر الراء ، اسم فاعل من أفرط ، إذا جتاوز فاملعىن } َوأَنَُّهم مُّفَْرطُونَ { : قوله 
  .أو يف اإلفراط ، فأفعل هنا قاصر  -تعاىل  -معاصي اهللا 

أنَّهم ذُو : صار ذا جرب ، واملعىن : أجرب ، أي : صار ذا فرٍط ، مثل : كأنه من أفرط ، أي : وقال الفارسيُّ 
  .فرٍط إىل النَّار كأنَّهم قد أْرِسلُوا إىل من ُيهَيِّئُ هلُم مواضع إىل النَّار 

  :أفرطته ، وفيه معنيان : لباقون بفتحها ، اسم مفعولٍ من وا
: تركته ونسيته ، حكى الفراء أنَّ العرب تقول أفرطُت منهم ناساً ، أي : أنه من أفرطته خلفي ، أي : أحدمها 

  .أنَّهم َمْنسيُّونَ َمتُروكونَ يف النَّار : خلفتهم ، واملعىن 
تقدَّم إليه ، كذا قاله : إىل كذا ، وهو منقولٌ باهلمزة من فرط إىل كذا ، أي قدمته : أنه من أفرطته ، أي : والثاين 

  ]البسيط : [ ابو حيان ، وأنشد للقطامي 

  كََما تعجَّل فُرَّاطٌ ِلُورَّاِد... واْستَْعجلُوَنا وكَاُنوا ِمْن َصحاَبِتَنا  -٣٣٣٢
  .منقوالً » أفَْرطَ « قاصراً ، و » فََرطَ « فجعل 

  .» مبعىن مقدَُّمون إىل النَّار معجَّلون إليها ، من أفرطت فُالناً وفرَّطتُه ، إذا قدَّمتُه إىل املَاِء « : شريُّ وقال الزخم
: والقوالن حمتمالن ، ومنه الفرطُ ، أي » فََعل « منقولٌ من » أفَْعلَ « مبعىن؛ ألنَّ » أفَْعل « ، و » فََعلَ « فجعل 

َجَعلُه فَرطاً ألبويه « سابقكم ، ومنه : ، أي » أَنا فَرطُكْم على احلَْوضِ « : سلم املتقدم ، قال صلى اهللا عليه و
أهنم قدموا إىل النَّار ، وأهنم فرط الذين : متقدماً بالشَّفاعة ، وبتثقيل املوازين ، واملعىن على هذا : ، أي » وذُخْراً 

  .يدخلون بعدهم 



قصَّر ، ويف رواية مفتوحة من : ديد الرَّاِء مكسورة من فرَّط يف كذا ، أي بتش» ُمفرِّطُونَ « وقرأ أبو جعفر يف رواية 
  .تقدَّم ، وسبق : بالتخفيف أي » فرط « فرَّطتُه معدى بالتَّضعيف؛ أي من 

فيهما على أهنما » إن « بكسر » ال َجرَم إنَّ هلم النار وإهنم «  -رضي اهللا عنهما  -وقرأ عيسى بن عمر واحلسن 
  .» ال جرم « : أغنت عنه  جواب قسم ،

أن هذا الصُّنع الذي صدر من مشركي قريش ، قد صدر عن سائر األمم السَّابقة يف حق أنبيائهم  -تعاىل  -مث بني 
  . -صلوات اهللا وسالمه عليهم -

كما أرسلنا إىل هذه األمَّة ، وهذا : أي  }تاهللا لَقَْد أَْرَسلَْنآ إىل أَُممٍ مِّن قَْبِلَك فََزيََّن لَُهُم الشيطان أَْعمَالَُهمْ { : فقال 
  .تسليةٌ للرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما كان يناله من الغم بسبب جهاالت القوم 

  :هذه اآلية تدلُّ على فساد قول اجملربة من وجوٍه : قالت املعتزلة 
  . ، فال فائدة يف التَّزينيِ -تعاىل -أنَّه إذا كان خالُق أعماهلم هو اهللا : أحدها 
  .مل جيز ذمُّ الشيطان بسببه  -تعاىل  -أنَّ ذلك التزيني ملا كان خبلق اهللا : والثاين 

كان  -تعاىل  -أنَّ ذلك التزيني هو الذي يدعو اإلنسان إىل الفعل ، وإذا كان حصول الفعل خبلق اهللا : والثالث 
  .ضرورياً ، فلم يكن التَّزيُني داعياً 

  .اخلالق لذلك العمل ، أجدر بأن يكون ولياً هلم من الدَّاعي إليه  :أنَّ على قوهلم : والرابع 
لكانت إضافته إىل  -تعاىل  -أضاف التزيني إىل الشَّيطان ، ولو كان ذلك املزيِّن هو اهللا  -تعاىل  -أنه : اخلامس 

  .الشَّيطان كذباً 
تلك الوساوس يف عني الشيطان إن كان  إنْ كان مزين القبائح يف أعني الكفَّار هو الشيطان ، فمزين: واجلواب 

  .فهو املطلوُب  -تعاىل  -شيطاناً آخر؛ لزم التَّسلسل ، وإن كان هو اهللا 
  .فهو ناصرهم ، أو آتية : جيوز أن تكون هذه اجلملة حكاية حال ماضية ، أي } فَُهَو َوِليُُّهُم الَْيْومَ { : قوله 

و ويلّ أولئك الذين زيِّن هلم أعماهلم يوم القيامِة ، وأطلق اسم اليوم على يوم فه: ويراُد باليوم يوم القيامِة ، واملعىن 
القيامةِ لشهرته ، واملقصود أنَُّه ال ويلَّ هلم ، وال ناصر هلم؛ ألهنم إذا عاينوا العذاب ، وقد نزل بالشَّيطان كنزوله هبم 

على وْجه » هذا وليُّكم اليوم « : خوا بأن يقال هلم ، َرأْوا أنه ال خملِّص له منه كما ال خملص هلم منه؛ جاز أن يوبَّ
  .السُّخريِة 

أنَّ : وجوَّز الزخمشري أن يعود الضمري على قريشٍ ، فيكون حكاية حال يف احلال ال ماضية ، وال آتية ، واملعىن 
ر عن املم املاضية الشيطان يتوىل إغواءهم ، وصرفهم عنك كما فعل بكفَّار األمم قبلك ، فعلى هذا رجع عن اإلخبا

  .إىل اإلخبار عن كفَّار مكَّة ، ومسَّاه ولياً هلم؛ لطاعتهم له ، وهلم عذاب أليم يف اآلخرة 
  .فهو ويل أمثاهلم اليوم : ، ولكن على حذف مضاف تقديره » أممٍ « وجوَّز الزخمشري أيضاً أن يكون عائداً على 

فإنه ظرف خالٍ ، وقد تقدَّم أنه على حكاية » الَيْوَم « : ه واستبعده أبو حيان ، وكأن الذي محله على ذلك قول
  .احلال املاضية ، أو اآلتية 

َوَمآ أَنَْزلَْنا َعلَْيكَ { : أنه مع هذا الوعيد الشَّديد ، قد أقام احلجَّة ، وأزاح العلَّة فقال تعاىل  -تعاىل  -مثَّ ذكر 
، أي وما أنزلنا عليك القرآن إال لتبني بواسطة بيانات القرآن األشياء } يِه الكتاب إِالَّ ِلُتَبيَِّن لَُهُم الذي اختلفوا ِف

اليت اختلفوا فيها يعين أهل امللل ، والنحل ، واألهواء ، مثل التوحيد ، والشرك ، واجلرب ، والقدر ، وإثبات املعاد 
  .حمرمة كامليتة حترميهم احلالل كالبحرية والسائبة وغريمها ، وحتليلهم أشياء : ونفيه ، ومثل 



  فصل
كَِتاٌب أَنزَلَْناُه إِلَْيَك { : تدلُّ على أنَّ أفعال اهللا معللة باألغراض ، كقوله تعاىل » لُتَبيَِّن « والالم يف : قالت املعتزلة 
  ] . ٥٦: الذاريات [ } َوَما َخلَقُْت اجلن واإلنس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن { وقوله عزَّ وجلَّ ]  ١: إبراهيم [ } ِلُتْخرَِج الناس 

  .أنه ملا ثبت بالعقل امتناع التعليل ، وجب صرفه إىل التَّأويل : واجلواب 
  :فيه وجهان } َوُهدًَى َوَرْحَمةً { : قوله 

وملا احتد الفاعل يف العلَّة ، } َوأَنَْزلَْنا إِلَْيَك { : أهنما انتصبا على أهنما مفعوالن من أجلهما؛ والناصب : أحدمها 
ألن تبني : ، أي } َوَمآ أَْنزَلَْنا َعلَْيَك الكتاب إِالَّ ِلتَُبيَِّن { : ول؛ وصل الفعل إليهما بنفسه ، وملا مل يتَّحد يف قوله واملعل

، وفيه خالف يف خصوصية هذه املسألِة ، » أنْ « على أنَّ هذه الالَّم ال تلزم من جهة أخرى ، وهي كون جمرورها 
إال أهنما انتصبا على أهنما مفعول هبما؛ ألهنما « لتُبيَِّن » معطوفان على حمل « : نه قال وهذا معىن قول الزخمشري فإ

؛ ألنه فعل املخاطب ال فعل املنزل ، وإمنا ينتصب مفعوالً « لُتبيَِّن » : فعال الذي أنزل الكتاب ، ودخلت الالم على 
  .» له ما كان فعالً لذلك الفعل املعلل 

ليس بصحيح؛ ألنَّ حملَّه ليس نصباً ، فيعطف « لُتبيَِّن » معطوفان على حمل : قوله « :  -ه اهللا رمح -قال أبو حيَّان 
  .» منصوب ، أال ترى أنَّه لو نصبه مل جيز الختالِف الفاعل 

حادِ الزخمشريُّ مل جيعل النَّصب ألجل العطِف على حملِّه إنَّما جعله بوصول الفعل إليهما التِّ« : قال شهاُب الدِّين 
أهنما علَّتان ، : الفاعل ، كما صرح به فيما تقدَّم آنفاص ، وإمنا جعل العطف ألجل التشريك يف العلَّة ال غري ، يعين 

« ألنَّ حمله ليس نصباً » : علة ، ولئن سلمنا أنه نصب عطفاً على احملل ، فال يضر ذلك ، وقوله « لُتبيَِّن » كما أنَّ 
يه من أن حمل اجلار ، واجملرور النصب؛ ألنه فضلة ، إال أن تقوم مقام مرفوع ، أال ترى ممنوع ، وهذا ما ال خالف ف

مررت بزيد : ، وجييزون « برُءوِسكْم » يف قراءة النصب على العطف على حمل « وأْرُجلكُمْ » : إىل خترجيهم قوله 
  .» وهذا حبُق حسٌن وعمرو على خالف يف ذلك بالنسبة إىل القياس ، وعدمه ال يف أصل املسالة ، 

  فصل
وصف القرآن بكونه هدى ، ورمحة لقوم يؤمنون ، يدل على أنَّه ليس كذلك يف حق الكلِّ ، لقوله يف : قال الكليبُّ 
{ : كر؛ ألهنم هم املنتفعون به ، كقوله ١، وإنَّما خص املؤمنني بالذ]  ٢: البقرة [ } ُهًدى لِّلُْمتَِّقنيَ { : أوَّل البقرة 

  .؛ ألنَّ املنتفع باإلنذار هؤالء القوم فقط ]  ٤٥: النازعات [ } آ أَنَت مُنِذُر َمن َيْخَشاَها إِنََّم
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

ِفي الْأَْنَعامِ َوإِنَّ لَكُْم ) ٦٥(ونَ َواللَُّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْحَيا بِِه الْأَْرَض بَْعَد َمْوتَِها إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيْسَمُع
َوِمْن ثََمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَْعَنابِ ) ٦٦(لَِعْبَرةً ُنْسقِيكُْم ِممَّا ِفي ُبطُونِِه ِمْن َبْينِ فَْرٍث َوَدمٍ لََبًنا خَاِلًصا سَاِئًغا ِللشَّارِبَِني 

  ) ٦٧(َيْعِقلُونَ َتتَِّخذُونَ ِمْنُه َسكًَرا َورِْزقًا َحَسًنا إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلقَْومٍ 

اآلية اعلم أنَّ املقصود األعظم من هذا القرآن العظيم تقرير أصول } واهللا أَْنَزلَ ِمَن السمآء َمآًء { : قوله تعاىل 
تقرير : اإلهليَّات ، والنبوات ، واملعاد ، وإثبات القضاء والقدر ، واملقصود األعظم من هذه األصول األربعة : اربعة 

لهذا السَّبب كلَّما امتد الكالم يف فصل من الفصول ، عاد إىل تقرير اإلهليَّات ، فههنا ملَّا امتد الكالم يف اإلهليَّات ، ف
  .وقد تقدَّم تقرير هذه الدَّالئلِ } واهللا أَنَْزلَ ِمَن السمآء َمآءً { : وعيد الكفار ، عاد إىل تقرير اإلهليَّات ، فقال 

  .مساع القلوب ال مساع اآلذان : مساع إنصاف وتدبُّر؛ واملراد } ةً ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ إِنَّ ِفي ذلك آلَي{ : وقال تعاىل 
  .االشتداللُ بعجائب أحوالِ احليواناِت : والنوع الثاين من الدَّالئلِ 

  .الِعظةُ : والِعربةُ } َوإِنَّ لَكُْم ِفي األنعام لَِعبَْرةً نُّْسقِيكُمْ { : قوله تعاىل 
بضمِّ النون هنا ، ويف املؤمنني ، » ُنْسقِيكْم « ، و أبو عمرو ، وحفص عن عاصم ، ومحزة والكسائي  قرأ ابن كثري

  .والباقون بفتح النون فيهما 
نسقيكم من بني فرٍث ، ودم لبناً : كيف العربة؟ فقيل : وهذه اجلملة جيوز أن تكون مفسِّرة للعربة ، كأنه قيل 

العربة : هي ، أي : ، واجلملة جواب لذلك السؤال ، أي ] مضمر [ بتدأ ، خالصاً ، وجيوز أن يكون خرباً مل
  .» َتْسمُع باملُعْيديِّ َخٌري ِمْن أن َتراهُ « : نسقيكم ، ويكون كقوله 

  .هل سَقَى ، وأْسقَى لغتان مبعىن واحٍد ، أم بينهما فرٌق؟ : واختلف النَّاس 
  ]الوافر : [ مجعاً بني اللغتني فقال  مها مبعىن واحد ، وأنشد: خالٌف مشهوٌر ، فقيل 

  ُنَمْيراً والقَباِئلَ من ِهالل... َسقَى قَوِمي بَنِي َمْجٍد وأسْقَى  -٣٣٣٣
ما منرياً ، وللداعي ألرض بالسقيا وغريها : هو املفعول الثاين ، أي » ُنمَْيراً « دعى للجميع بالسقي ، واخلصب ، و 

  .أسقى فقط : 
العرب تقول لكلِّ ما كان من بطُوِن األنعام ، ومن السَّماء ، أو هنر جيري أسقيته ، :  -هللارمحه ا -وقال األزهري 

  .» أْسقَى « : ، ومل يقولوا » سَقَى « : جعلته شرباً له ، وجعلت له منه مسقى ، فإذا كان للمنفعة قالوا : أي 
  .» لتُه لَُه شرباً سقْيتُه حتَّى َروَِي ، وأْسقَيتهُ َنهْراً َجَع« : وقال الفارسيُّ 

  .سقاُه إذا ناوله اإلناء؛ ليشرب منه ، وال يقال من هذا أسقاه : وقيل 
  :بضمِّ الياء من أسفل ، ويف فاعله وجهان » ُيْسقِيكُْم « وقرأ أبو رجاء 

  . -تعاىل -هو اهللا : أحدمها 
  .سقياه  نعماً جيعل لكم: أنه ضمري النَّعم املدلول عليه باألنعام ، أي : والثاين 
  وهي ضعيفةز: قال ابن عطيَّة . بفتح التاء من فوق » َتْسقِيكُمْ « : وقرئ 

، وال « ممَّا يف بطُونِه » : وذكر يف قوله « ُنسقِيكُم » : أنه أنَّث يف  -واهللا أعلم  -وضعفها عنده « : قال أبو حيَّان 



  .» ضعف من هذه اجلهة؛ ألنَّ التَّذكري ، والتَّأنيث باعتبارين 
وضعفها عنده من حيث املعىن ، وهو أنَّ املقصود االمتنان على اخللقِ ، فنسبة السقي إىل اهللا هو : قال شهاُب الدِّين 

  .املالئُم ال نسبته إىل األنعام 

للتبعيض ، وأن تكون البتداء الغاية وعاد الضمري ها هنا على » ِمْن « جيوز أن تكون } ِممَّا ِفي ُبطُونِِه { : قوله 
  .األنعام مفرداً مذكراً 

ثَْوب « ذكر سيبويه األنعام يف باب ما ال ينصرف يف األمساء املفردة الواردة على أفعال ، كقوهلم : قال الزخمشريُّ 
يف سورة املؤمنني ، فألنَّ ]  ٢١: املؤمنون [ } ِفي ُبطُونَِها { ، ولذلك رجع الضمري إليه مفرداً ، وأمَّا » أْسمَال 

  :وجهان » األنعام « ع ، وجيوز أن يقال يف معناه اجلم
  .كأجَْبال يف جََبل » نََعم « : أن يكون مجع تكسري : أحدمها 

  ]الرجز : [ يف قوله » َنَعم « وأن يكون امساً مفرداً مقتضياً ملعىن اجلمعِ ، فإذا ذكر ، فكما يذكر 
  وَينِتجُونَُهُيلِْقحُه قَوٌم ... يف كُلِّ َعامٍ َنَعٌم َيْحُووَنُه  -٣٣٣٤

  .أنه تكسري نعم ، وأنه يف معىن اجلمع : وإذا أنَّث ففيه وجهان 
: أمَّا ما ذكرُه عن سيبويه ، ففي كتابه يف هذا الباب ، ما كان على مثال مفاعل ، ومفاعيل ما نصُّه : قال أبو حيَّان 

أقْوَال ، وأقَاوِيل : ، أال ترى أنك تقول  وأمَّا أمجال ، وفلوس فإنَّها تنصرف ، وما أشبهها؛ ألهنا ضارعت الواحد« 
مفَاِعل ، ومفَاِعيل كما خيرج إليه الواحد ، إذا : ، وأْعرَاب ، وأَعارِيب ، وأْيٍد ، وأَياٍد فهذه األحرف خترج إىل مثال 

ء هو الغاية كسر اجلمع ، وأما مفاعل ، ومفاعيل ، فال يكسر؛ فيخرج اجلمع إىل بناء غري هذا البناء؛ ألنَّ هذا البنا
  .» فلما ضارعت الواحد صرفت 

َجدُود ، وَجداِئد : وكذلك الفعول لو كسرت مثل الفلوس؛ ألن جيمع مجعاً ألخرجته إىل فَعاِئل كما تقول : مثَّ قال 
  .، وَركُوب ، وَركاِئب ، وركاب 

للواحد » أُيت « : تقول  ولو فعلت ذلك مبفاعل ، ومفاعيل ، مل جياوز هذا البناء ، ويقوي ذلك أنَّ بعض العرب
{ :  -اهللا عزَّ وجلَّ -، قال » هو األنعاُم « : فيضم األلف ، وأمَّا أفعال؛ فقد تقع للواحد ، من العرب من يقول 

  .هذا ثوب أكياش : مسعت من العرب من يقول : وقال أبو اخلطَّاب . } نُّْسقِيكُْم مِّمَّا ِفي ُبطُونِِه 
هو الفرق بني مفاعل ومفاعيل ، وبني أفعال وفُعول وإن كان اجلميع أبنية للجمع من  :والذي ذكره سيبويه : قال 

حيث إنَّ مفاعل ، ومفَاِعيل ال جيمعان ، وأفعالٌ وفعولٌ قد خيرجان إىل بناء شبه مفاعل ، أو مفاعيل فلما كانا قد 
فرد من حيث إنه ميكن مجعها لشبه ذينك بامل» مفاعيل « و » مفاعل « خيرجان إىل ذلك انصرفا ، ومل ينصرف 

بضم اهلمزة ، يعين » أُتى » « أَتى « وامتناع هذين من اجلمع ، مثَّ قوي شبههما باملفرد بأن بعض العرب يقول يف 
أنه قد جاء نادراً فعول ، من غري املصدر للمفرد ، وبأن بعض العرب قد يوقع أفعاالً للمفرد من حيث أفرد الضمري 

: [ ، وإنَّما ذلك على سبيل اجملاز؛ ألنَّ األنعام يف معىن النعم والنََّعم يفرد؛ كحما قال الشاعر  هو األنعاُم: فيقول 
  ]الوافر 
  أِقيِمي: وقُلَْنا للنِّساِء هبا ... َتركَْنا اخلَْيلَ والنَّعََ املفدَّى  -٣٣٣٥

دليلٌ على أنه ليس ذلك بالوضع « احد قد يقع للو» : فقوله « طوأمَّا أفعال فقد يقع للواحد : ولذلك قال سيبويه 
حتريف يف اللفظ ، وفهم عن سيبويه ما مل يرده ، « إنَّه ذكره يف األمساِء املفردِة على أفعال » : ، فقول الزخمشريُّ 



  .أنَّ سيبويه حني ذكر أبنية األمساء املفردة نص على أنَّ أفعاالً ليس من أبنيتها : ويدلُّ على ما قلناه 
وليس يف الكالم أفعيل ، وال أفْعَول ، وال أُفْعَال ، وال » : ه يف باب ما حلقته الزِّيادة من بنات الثالثة قال سيبوي

فهذا نصٌّ منه على أنَّ أفعاالً ال يكون يف األمساء » : ، قال « أفِْعيل ، وال أفعالُ إال أن تكسِّر عليه امساً للجمع 
  .« املفردة 

ذكره الزخمشريَّ ، وهو ظاهر عبارة سيبويه ، وهو كاٍف يف تسويغ عوِد الضمري مفرداً ، الَّذي : قال شهاب الدِّين 
وإن كان أفعاالً قد يقع موقع الواحد جمازاً ، فإنَّ ذلك ليس بصائرٍ فيما حنن بصدده ، ومل حيرِّف لفظه ، ومل يفهم عنه 

  .غري مراده ملا ذكرناه من هذا املعىن الذي قصده 
كر الضمري؛ لنه يعود على البعض ، وهو اإلناثُ؛ ألنَّ الذُّكور ال ألبان هلا ، والعربة إنَّما هي يف بعض إنَّما ذ: وقيل 

  .االنعام 
  .« أي يف بطون ما ذُِكر » :  -رمحه اهللا  -وقال الكسائي 

: اي ]  ١٢،  ١١: عبس [ } كََرُه كَالَّ إِنََّها َتذْكَِرةٌ فََمن َشآَء ذَ{ : وهذا سائغ يف القرآن ، قال تعاىل : قال املربِّد 
  .هذا الشيء الطَّالع ، وال يكون هذا إالَّ يف التَّأنيث اجملازي 

  ]الرجز : [ جاريتك ذهب ، وغالمك ذهبت ، وعلى هذا خرج قوله : وال جيوز 
  كأنَُّه يف اجلِلِْد َتوليُع الَبهَْق... ِفيَها َخطوطٌ من َسواٍد وَبلْق  -٣٣٣٦

  .ور كأن املذك: أي 
  .مجع التكسري فيما ال يعقل يعامل معاملة اجلماعة ، ومعاملة اجلمع : وقيل 

الرجز : [ ففي هذه السورة اعترب معىن اجلمع ، ويف سورة املؤمنني ، اعترب معىن اجلماعة ، ومن األوَّل قول الشَّاعر 
[  

الواحد ُيفهم اجلمع فإنه يسد مسده نعم ، ونعم ألنه يسدُّ مسدَّ : وقيل ... ِمثْلُ الفِراخِ ُنتفَْت حَواِصلُه  -٣٣٣٧
  ]الرجز : [ يفهم اجلمع؛ ومثله قول الشاعر 

  .« لنب » ألنه يسد مسدَّها ... وطَاَب ألَبانُ اللِّقاحِ وبََرد  -٣٣٣٨
  .أحسن فىت إالَّ أنَّ هذا ال ينقاس عند سيبويه وأتباعه : ومثله قوهلم هو أحسن الفتيان ، وأمجله أي 

أنه يعود على الفحل؛ ألنَّ اللنب يكون : بو البقاء ستَّة أوجهٍ تقدم منها يف غضون ما ذكر مخسة ، والسادس وذكر أ
  .من طرق الفحلِ الناقة ، فأصل اللَّنب من الفحل 

وهذا ضعيف؛ ألنَّ اللنب ، وإن نسب إىل الفحل ، فقد مجع البطون وليس يف فحل األنعام إالَّ واحداً ، وال » : قال 
  .« أراد اجلنس ، فقد ذكر : لواحد بطون ، فإن قيل ل

يعين أنه قد تقدَّم أنَّ التَّذكري باعتبار جنس األنعام ، فال حاجة إىل تقدير عوده على فحلٍ املراد به اجلنس ، وهذا 
  .ومل يعقبه بنكري  -رمحه اهللا  -القول نقله مكي عن إمساعيل القاضي 

  .اعيل من عود هذا الضمري أن لنب الفحل يقبل التَّحرمي واستنبط القاضي إمس: قال القرطيب 
إنَّما جيَء به مذكَّراً؛ ألنَّه راجع إىل ذكر النِّعم؛ ألنَّ اللَّنب للذَّكرِ حمسوب ولذلك قضى النيب صلى اهللا عليه : وقال 

أبِي القعيس فِللَمْرأِة السَّقُي  أفْلحَ أخي« : يف حديث  -رضي اهللا عنها  -وسلم بأنَّ اللنب حمرٌِّم حني أنكرته عائشة 
  .» وللرَُّجلِ اللِّقاُح 

أنَّه متعلق بالسّقي على أنَّها البتداء االية ، فإن جعلنا ما قبلها كذلك ، تعني أن يكون جمرورها بدالً من : أحدها 



تنع إال يف بدل واحد ، وهو مم] مبعمول [ األوىل ، لئال يتعلَّق عامالن متَّحدان لفظاً ومعىن » من « جمرور 
  .االشتمال؛ ألنَّ املكان مشتملٌ على ما حلَّ فيه ، وإن جعلتها للتَّبعيض هان األمر 

« : قال الزخمشريُّ . ، إذ لو تأخَّرت ، لكانت مع جمرورها نعتاً » لَبناً « أنَّها يف حمل نصبٍ على احلالِ من : الثاين 
  .» بالتَّقدم وإنَّما قدِّم؛ ألنه موضع الِعربة ، فهو قمٌن 

  .أنَّها مع جمرورها حالٌ من الضمري املوصول قبلها : الثالث 
فرث كبده ، أي : فضالة ما يبقى من العلفِ يف الكرشِ ، وكثيُف ما يبقى من األكل يف األمعاء ، ويقال : والفَْرثُ 

  .فتَّتها ، وأفرث فالنٌ فالناً؛ أونقعه يف بليَّة جيرى جمرى الفرث : 
إذا استقرَّ العلف يف الكرش ، صار « : أنه قال  -رضي اهللا عنهما  -عن أيب صاحل عن ابن عبَّاسٍ  روى الكليبُّ

  .» أسفله فرثاً ، وأعاله دماً ، وأوسطه لبناً ، فيجري الدَُّم يف العروقِ واللنب يف الضَّرع ، ويبقى الفرث كما هو 
  .هو املفعول الثاين للسَّقي » لََبناً « : قوله 
، و » َمْيٍت « وخفف عيسى بن عمر ، حنو . وتصريفه كتصريفه » سَيِّد « بتشديد الياِء ، بزنة » َسيِّغاً « :  وقرئ

  .، وال جيوز أن يكون فعالً ، إذ كان جيب أن يكون سوغاً كقول » َهْينٍ « 
  .أحٌد باللَّنب قطُّ ] يشرق  [إنه مل : ، أي هنيئاً جيري بسهولة يف احللق ، وقيل » َسائغاً للشَّاربَني « : ومعىن 
  فصل

اللَُّنب والدَّم ال يتولدان ألبتَّة يف الكرشِ ، والدَّليلُ عليه احلسُّ ، فإنَّ هذه احليوانات تذبُح ذحباً : قال ابن اخلطيب 
أن يشاهد متوالياً ، وما رأى أحٌد يف كرشها ال دماً ، وال لبناً ، ولو كان تولد الدَّم ، واللَّنب يف الكرش؛ لوجب 

ذلك يف بعض األحوال ، والشيء الذي دلَّت املشاهدة على فساده؛ مل جيز املصري إليه ، بل احلق أنَّ احليوان إذا 
تناول الغذاء ، ووصل ذلك العلف إىل معدته إن ك ان إنساناً ، وإىل كرشه إن كان من األنعام وغريها ، فإذا طبخ ، 

صافياً اجنذب إىل الكبد ، وما كان كثيفاً ، نزل إىل األمعاء ، مثَّ ذلك الذي وحصل اهلضُم األول فيه ، فما كان منه 
حيصل منه يف الكبد ينطبخ فيها ، ويصري دماً ، وذلك هو اهلضم الثاين ، ويكون ذلك الدم خملوطاً بالصَّفراِء ، 

وداُء إىل الطحالِ ، و املاء إىل الكلية ، والسَّوداء ، وزيادة املادة املائية ، أمَّا الصفراء ، فتذهب إىل املرارة ، والسَّ
ومنها إىل املثانة ، وأما ذلك الدم فإنه يدخل يف األوردة ، وهي العروُق النابتة من الكبِد ، وهناك حيصل اهلضمُ 

 الثالث ، وبني الكبد ، وبني الضَّرع عروق كثرية ، فينصبُّ الدَّم من تلك العروق إىل الضَّرع والضرع حلٌم غدديٌّ
الدم عند إصبابه إىل ذلك اللَّحم الغددي الرَّخو األبيض ، من صورة الدَّم إىل  -تعاىل  -رخو أبيض ، فيقلب اهللا 

  .صورة اللَّنب فهذا هو القول الصحيح يف كيفية تولد اللنب 

هليَّة قد اقتضت تدبري كلِّ احلكمة اإل: هذه املعاين حاصلةٌ يف احليوان الذَّكر ، فلم مل حيصل منه اللَُّنب؟ قلنا : فإن قيل 
شيٍء على الوجه الالئق به املوافق ملصلحته ، فمزاج الذَّكر من كلِّ حيوان جيب أن يكون حاراً يابساً ، ومزاج 

األنثى جيب أن يكون بارداً رطباً ، واحلكمة فيه أنَّ الولد إنَّما يتكوَّن يف داخل بدن األنثى؛ فوجب أن يكون بدن 
  :زيد الرطوبات لوجهني األنثى خمتصاً مب

أنَّ الولد إمنا يتولَّد من الرطوبات ، فوجب أن حيصل يف بدن األنثى رطوبات كثرية لتصري مادة لتولد الولد : األول 
.  

أنَّ الولد إذا كرب ، وجب أن يكون بدن األم قابالً للتَّمدد؛ حىت يتسع لذلك الولد ، فإذا كانت الرُّطوبات : والثاين 
خصَّ بدن األنثى من  -تعاىل  -بدِن األم ، كان بدهنا قابالً للتَّمدد؛ فيتسع للولد ، فثبت مبا ذكرنا أنه غالبة على 



كل حيواٍن مبزيد الرُّطجوبات هلذه احلكمة ، مث إنَّ تلك الرطوبات اليت كانت تصري مادة الزدياد بدن اجلنني حني 
لثَّدي ، والضرع ، ليصري مادَّة لغذاِء ذلك الطفل الصَّغري ، كان يف رحم األم ، فعند انفصال اجلنني ، تنصب إىل ا

  .فظهر أنَّ السبب الذي ألجله يتولَّد اللَّنب من الدَّم يف حق األنثى غري حاصل يف حق الذَّكر ، فظهر الفرُق 
يف أعاله ،  يف أنَّ الفرث يكون يف أسفل الكرش ، والدم يكون -رضي اهللا عنه  -وقد تقدَّم ما نقل عن ابن عباس 

  .و اللنب يكون يف الوسِط ، وبيَّنَّا أنَّ هذا القول على خالف احلس والتجربة 
واعلم أنَّ حدوث اللَّنب يف الثدي ، واتِّصافه بالصِّفات املوافقة لتغذية الطفل مشتمل على حكم عجيبة ، يشهد 

  :رحيم ، وبيانه من وجوه صريح العقل بأنَّها ال حتصل إالَّ بتدبري الفاعل احلكيمِ واملدبر ال
خلق يف أسفل املعدة منفذاً خيرج منه ثقل الغذاِء فإذا تناول اإلنسان غذاء ، أو شربة رقيقة؛  -تعاىل  -أنه : األول 

انطبق ذلك املنفذُ انطباقاً كليا ، ال خيرج منه شيء من ذلك املأكول ، واملشروب إىل أن يكمل اهنضامه يف املعدة ، 
ا منه إىل الكبد ، ويبقى الثقل هناك ، فحينئذ ينفتح ذلك املنفذ ، وينزل منه ذلك الثقل ، وهذا من وينجذب ما صف

العجائب اليت ال ميكن حصوهلا إال بتدبري الفاعل احلكيم؛ ألنه مىت كانت احلاجة إىل خروج ذلك اجلسم من املعدة 
وتقدير املنفعة ممَّا ال يتأتَّى إال بتدبري الفاعل انفتح فحصل االنطباق تارة ، و االنفتاح أخرى ، حبسب احلاجة ، 

  .احلكيم 

أودع يف الكبدة قوةً ، جتذب األجزاء اللطيفة احلاصلة يف ذلك املأكول ، واملشروب ، وال  -تعاىل  -أنه : الثاين 
جتذب األشياء جتذب األجزاء الكثيفة ، وخلق يف األمعاِء قوَّة جتذب تلك األجزاء الكثيفة اليت هي الثقل ، وال 
  .اللطيفة ألبتَّة ، ولو كان األمر بالعكس ، الختلفت مصلحة البدن ، ولفسد نظاُم هذا التركيب 

أودع يف الكبد قوَّة هاضمة طاخبة ، حتَّى إنَّ تلك األجزاء اللطيفة؛ تنطبخُ يف  -سبحانه وتعاىل  -أنه : الثالث 
 املرارة قوَّة جاذبة للصَّفراء ، ويف الطحال قوَّة جاذبة للسَّوداء ، أودع يف -تعاىل  -الكبد ، وتنقلب دماً ، مثَّ إنه 

ويف الكلية قوة جاذبة لزيادة املائيَّة ، حىت يبقى الدم الصَّايف املوافق لتغذية البدن ، وختصيص كلِّ واحد من هذه 
  .األعضاء بتلك القوَّة احلاصلة ، ال ميكن إال بتدبري احلكيم العليم 

يف الوقت الذي يكون اجلنني يف رحم األم ينصب من ذلك الدم نصيب وافر إليه حىت يصري مادة تنمي  أنَّ: الرابع 
أعضاء ذلك الولد ، وازدياده ، فإذا انفصل ذلك اجلنني عن الرَّحم ينصب ذلك النَّصيب إىل جانب الثَّدي ليتولد 

النَّصيب ال إىل الرَّحم ، وال إىل الثدي ، بل  منه اللنب الذي يكون غذاء له ، فإذا كرب ذلك الولد مل ينصب ذلك
ينصبُّ على جمموع بدن املتغذي ، فانصباُب ذلك الدَّم يف كلِّ وقٍت إىل عضوٍ آخر انصباباً موافقاً للمصلحة ، 

  .واحلكمة ال يتأتَّى إالَّ بتدبري الفاعل املختار احلكيم 
يف حلمة الثَّدي ثُقوباً صغرية ومساما ضيِّقة ، وملا كانت  -ىل تعا -أنَّ عند تولد اللَّنب يف الضرع أحدث : اخلامس 

هذه املسامُّ ضيِّقة جدا ، فحينئذ ال خيرج منها إال ما كان يف غاية الصَّفاء ، واللَّطافة ، وأمَّا األجزاء الكثيفة فإنَّه ال 
إحداث تلك الثُّقوب الصَّغرية واملنافذ الضيِّقة ميكنها اخلروج من تلك املنافذ الضيِّقة فتبقى يف الدَّاخل ، واحلكمة يف 

يف رأسِ احللمة؛ لكي تكون كاملصفاة ، فكل ما كان لطيفاً خرج ، وما كان كثيفاً؛ احتبس يف الدَّاخلِ ، فبهذا 
  .» سَاِئغاً للشَّاربني « الطريق يصري ذلك اللَّنب خالصاً موافقاً لبدن الصَّيب 

لك الصيب إىل املص؛ فإنَّ األم إذا ألقت حلمة الثَّدي يف فم الصيب ، فذلك الصيبُّ يف أهلم ذ -تعلى  -أنه : السادس 
احلال يأخذ يف املص ، ولوال أنَّ الفاعل املختار الرحيم قد أهلم ذلك الطفل الصغري ذلك العمل املخصوص ، وإال مل 

  .حيصل ختليق ذلك اللنب يف الثَّدي 



إنَّما خلق اللَّنب من فضلة الدَّم ، وإمنا خلق الدَّم من الغذاء الذي يتناوله احليوان ،  - تعاىل -أنَّا بيَّنا أنه : السابع 
فالشَّاة ملَّا تناولت العشب ، وتولَّد منه الدم ، وتولَّد اللنب من بعض أجزاء ذلك الدَّم ، مثَّ إنّ اللنب حصلت فيه 

اراً رطباً ، وما فيه من املائيَّة يكون بارداً رطباً ، وما أجزاء ثالثة على طبائع متضادة ، فما فيه من الدهن يكون ح
كان فيه من اجلبنية يكون بارداً يابساً ، وهذه الطبائع ما كانت حاصلة يف العشب الذي تناولته الشَّاة ، فظهر هبذين 

ضه بعضاً ، وال أنَّ هذه األجسام ال تزال تنقلب من صفة غلى صفة ، ومن حالة إىل حالة ، مع أنَّه ال يناسب بع
يشاكل بعضه بعضاً ، وعند ذلك فإنَّ هذه األحوال إمنا حتدث بتدبري فاعل خمتار حكيم رحيم ، يدبِّر أحوال هذا 

  .العامل على وفق مصاحل العباِد 

اعتبار حدوث اللَّنب كما يدلُّ على وجود الصَّانع املختار ، فكذلك يدل على :  -رضي اهللا عنهم -قال احملققون 
ان احلشر والنشر؛ ألنَّ العشب الذي يأكله احليوان إنَّما يتولد من املاء واألرض ، فخالق العامل دبَّر تدبرياً آخر ، إمك

فقلب ذلك العشب دماً ، مث دبَّر تدبرياً آخر فقلب ذلك الدَّم لبناً خالصاً ، مثَّ أحدث من ذلك اللنب الدهن واجلنب ، 
قادٌر على تقليب هذه األجسام من صفة إىل صفة ، ومن حالة غلى حالة ،  -ىل تعا -وهذا االستقرار جيل على أنه 

وإذا كان كذلك ، مل ميتنع أيضاً أن يكون قادراً على قلب أجزاء ابدان املوات إىل صفة احلياة والعقل كما كانت 
  .ممتنع  قبل ذلك ، فبهذا االعتبار يدلُّ من هذا الوجه على أنَّ البعث والقيامة أمٌر ممكٌن غري

  :فيه أربعة أوجه } َوِمن ثََمَراتِ النخيل { : قوله 
من عصريها؛ : ونسقيكم من مثرات النَّخيل واألعناب ، أي : أنه متعلق مبحذوف ، فقدَّره الزخمشري : أحدها 

  .» وتتَِّخذون بيان وكشف عن كيفية اإلسقاء « : قبله عليه قال » ُنْسقِيكُْم « وحذف لداللة 
  .خلق لكم أو جعل لكم وما قدَّره الزخمشري أليُق : بو البقاء وقدَّره ا
فيكون » ممَّا يف ُبطونِه « : عطف على قوله » وِمْن ثَمراِت « : ال حاجة إىل تقدير نسقيكم ، بل قوله : ال يقال 

فال حيتاج إىل تقدير َسقْيُت زْيداً من اللَّنبِ ومن العَسلِ ، : عطف بعض متعلقات الفعل األّول على بعض؛ كما تقول 
  .من العسل : فعل قَْبل قولك 

األنعام ، فال يليق تعلُّق هذا به؛ ألنه ليس من » ِعْبَرة « امللفوظ به وقع تفسري ل » ُنْسِقيكُْم « ال يقال ذلك؛ لن 
  .العربة املتعلِّقة باألنعام 

حمذوفة « نسقيكم » ب : أو « ا يف ُبطونِه فيكون معطوفاً على ممَّ» ُنْسِقيكُْم « متعلق ب : وقيل : قال أبو حيان 
  .انتهى « ُنْسِقيكُْم » دلَّ عليها 

  .ومل يعقبه تنكري ، وفيه ما تقدَّم 
 -زْيٌد يف الدَّار فيها ، قاله الزخمشري : تكرير للظرف توكيداً؛ حنو « ِمْنُه » ، و « تتَّخذُونَ » أنه متعلق ب : الثاين 

  :فيها ستَّة أوجه « ِمْنُه » فاهلاء يف  وعلى هذا -رمحه اهللا تعاىل 
  :أهنا تعود على املضاف احملذوف الذي هو العصري؛ كما رجع يف قوله تعاىل : أحدها 

  .إىل األهل احملذوف ]  ٤: األعراف [ } أَْو ُهْم قَآِئلُونَ { 
  .أهنا تعود على معىن الثمرات؛ ألهنا مبعىن الثَّمر : الثاين 

  .على النَّخيل أهنا تعود : الثالث 
  .أهنا تعود على اجلنس : الرابع 



  .أهنا تعود على البعض : اخلامس 
  .أهنا تعود على املذكور : السادس 

فيكون يف املعىن خرباً عن اسم إنَّ يف قوله » ِفي األنَعام « : أنه معطوف على قوله : الوجه الثالث من األوجه األول 
وإن لكم يف األنعام ومن مثرات النخيل لعربة ، ويكون : التقدير } نعام لَِعْبَرةً َوإِنَّ لَكُْم ِفي األ{ :  -عز وجل -

  .تفسرياً هلا أيضاً » ُنْسِقيكُْم « بياناً وتفسرياً للعربة ، كما وقع » تَتَِّخذُون « : قوله 
  .تتَّخذون  ومن مثرات النَّخيل واألعناب ما: أن يكون خرباً ملبتدأ حمذوف ، فقدَّره الطربي : الرابع 

  .» وهو ال جيوز على مذهب البصريِّني « : قال أبو حيان 
هذه موصولة ، بل نكرة موصوفة ، وجاز حذف » ما « ليست : وفيه نظر؛ ألنَّ له أن يقول : قال شهاب الدين 

ِمنَّا ظََعنَ « :  اطرد احلذف ، حنو» ِمْن « ، ومىت كان يف الكالم » ِمْن « املوصوف والصِّفة مجلة؛ ألنَّ يف الكالم 
إالَّ : ، أي ]  ١٦٤: الصافات [ } َوَما ِمنَّآ إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم { :  -تعاىل  -؛ وهلذا نظَّره مكيٌّ بقوله » ومنَّا أقَاَم 

  .» وَما منَّا إالَّ لُه « : عليها يف قوله » ِمْن « لداللة » َمْن « فحذفت : من له مقام معلوم ، قال 
  ]الرجز : [ ؛ ونظَّره بقول الشاعر » مثر تتَّخذون منه « : ا قدَّر الزخمشري املوصوف ، قدره وملَّ

» ِمْن « بكفَّي رجلٍ ، إال أنَّ احلذف يف البيت شاذٌّ؛ لعدم : تقديره ... َيْرِمي بكفَّي كان ِمْن أرَْمى الَبشْر  -٣٣٣٩
.  

وإن : شيئاً تتخذون منه بالنصب ، أي : و صفة حملذوٍف تقديره ه: وقيل « : وملا ذكر أبو البقاء هذا الوجه؛ قال 
  .» خربه « ِمْن مثراِت » على االبتداء ، و  -بالرفع  -« شيٌء » من مثرات النَّخيل وإن شئت 

ومن مثرات : ؛ لنَّه يصري التقدير « النَّخيل » عطف على الثَّمرات ال على « األْعنابِ » و « : قال الواحدي 
  .» ، والعنب نفسه مثرة وليس له مثرة أخرى  األعناب
  :بفتحتني فيه أقوال : والسَّكُر 

  ]البسيط : [ أنه من أمساء اخلمر؛ كقول الشاعر : أحدها 
  إذَا َجَرى ِفيهُِم املُزَّاُء والسَّكُر... بِئَْس الصَُّحاةُ وبِئْسَ الشَّْربُ َشرُْبُهم  -٣٣٤٠
َرِشد َيرَشُد ُرْشداً : َسكَر َيْسكَُر ُسكْراً وَسكَراً؛ حنو : ي به اخلمر ، يقال أنه يف األصل مصدر ، مث مسِّ: الثاين 

  ]الوافر : [ وَرَشداً؛ قال الشاعر 
  فأجْلَى الَيوُم والسَّكرانُ صَاِحي... وَجاُءوَنا بِهْم َسكٌَر َعلْيَنا  -٣٣٤١

  .قاله الزخمشري 
  .ن عبَّاس أنه اسم للخلِّ بلغة احلبشة؛ قاله اب: الثالث 
  .أنه اسم للعصري ما دام حلواً؛ كأنَّه مسِّي بذلك ملىله لذلك لو ترك : الرابع 

  }الرجز : [ أنه اسم للطعم ، قاله ابو عبيدةح وأنشد : اخلامس 

  .تنقلُت بأعراضهم : أي ... َجَعلُت أْعراَض الكِرامِ َسكََرا  -٣٣٤٢
  .أعراض النَّاس كان خيمر هبا  وقيل يف البيت بأنه من اخلمر ، وأنه إذا انتهك

السَّكر هو النبيذ؛ وهو نقيع التمر والزبيب إذا اشتدَّ ، واملطبوخ : وقال الضحاك والنَّخعي ومن يبيُح شرب النبيذ 
  .من العصري 

  .اإلخبار ال اإلحالل : املراد من اآلية : ومن حرَّمه يقول 



إنه كالزَّبيب : املتغايرات ، وهو الظاهر؛ كما قال املفسرون  جيوز أن يكون من عطف} َورِْزقًا َحَسًنا { : قوله 
تتَّخذون منه ما جيمع بني السَّكر : واخللِّ والدِّبس وحنو ذلك وأن يكون من عطف الصِّفات بعضها على بعضٍ ، أي 

  ]املتقارب : [ والرِّزق احلسن؛ كقوله 
  إىل املَِلِك القَْرمِ وابنِ اهلُمام -...  ٣٣٤٣

  فصل.. 
ذهب ابن مسعود ، وابن عمر ، وسعيد بن جبري ، واحلسن ، وجماهد إىل أن السَّكر اخلمر ، والرزق احلسن اخللُّ 

  .والربُّ والتَّمر والزَّبيب 
  .وهذا قبل حترمي اخلمر؛ ألن هذه السورة مكية ، وحترمي اخلمر نزل يف سورة املائدة : قالوا 

ذكر ما يف هذه األشياء من املنافع ، وخاطب املشركني  -تعاىل  -خ؛ ألنه وال حاجة إىل التزام النَّس: قال بعضهم 
  .هبا؛ ألهنا من أشربتهم ، فهي منفعة يف حقِّهم 

نبَّه يف هذه اآلية أيضاً على حترميها؛ ألنه ميَّز بينها وبني الرزق احلسن يف الذكر ، فوجب أنَّ السَّكر  -تعاىل  -مث إنه 
بأن الرجوع عن كونه حسناً حبسب الشَّريعة ، : حسن حبسب الشَّهوة ، فوجب أن يقال  ال يكون رزقاً حسناً؛ وهو

  .وإنَّما يكون كذلك إذا كانت حمرَّمة 
ملَّا ذكر هذه الوجوه الَّيت هي دالئل على التَّوحيد من وجه ، وتعديد للنِّعم العظيمة من وجه آخر  -تعاىل  -مث إنه 

من كان عاقالً ، علم بالضرورة أن هذه األحوال : أي } ذلك آلَيةً لِّقَْومٍ َيْعِقلُونَ  إِنَّ ِفي{ :  -جل ذكره -قال  -
  .، فيحتجُّ بأصوهلا على وجود اإلله القادر احلكيم  -ال يقدر عليها إال اهللا تعاىل 

ثُمَّ كُِلي ِمْن كُلِّ الثََّمرَاِت ) ٦٨(َوِممَّا يَْعرُِشونَ َوأَْوَحى رَبَُّك إِلَى النَّْحلِ أَِن اتَِّخِذي ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوًتا َوِمَن الشََّجرِ 
ِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ فَاْسلُِكي ُسُبلَ َربِِّك ذُلُلًا َيخُْرُج ِمْن ُبطُونَِها َشرَاٌب ُمْخَتِلٌف أَلْوَاُنُه ِفيِه ِشفَاٌء ِللنَّاسِ إِنَّ ِفي ذَ

ٌم قَدِيٌر َيَتَوفَّاكُْم َومِْنكُْم َمْن يَُردُّ إِلَى أَْرذَلِ الُْعُمرِ ِلكَيْ لَا َيْعلََم بَْعَد ِعلْمٍ َشْيئًا إِنَّ اللََّه َعِلي َواللَُّه َخلَقَكُْم ثُمَّ) ٦٩(
لَكَْت أَْيمَاُنُهْم فَُهْم ِفيِه َواللَُّه فَضَّلَ َبْعَضكُْم َعلَى بَْعضٍ ِفي الرِّْزقِ فََما الَِّذيَن فُضِّلُوا بَِرادِّي رِْزقِهِْم َعلَى َما َم) ٧٠(

وَاللَُّه َجَعلَ لَكُْم ِمْن أَنْفُِسكُْم أَْزوَاًجا َوجََعلَ لَكُْم ِمْن أَزَْواجِكُْم َبنَِني َوَحفََدةً ) ٧١(َسَواٌء أَفَبِنِْعَمِة اللَِّه َيْجَحُدونَ 
َويَْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْمِلُك لَُهمْ ) ٧٢(ْعَمتِ اللَِّه ُهْم َيكْفُُرونَ َوَرَزقَكُْم ِمَن الطَّيَِّباِت أَفَبِالْبَاِطلِ ُيْؤِمُنونَ َوبِنِ

  ) ٧٤(فَلَا َتْضرِبُوا ِللَِّه الْأَْمثَالَ إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َوأَْنُتْم لَا َتْعلَُمونَ ) ٧٣(رِْزقًا ِمَن السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ شَْيئًا َولَا َيْسَتِطيُعونَ 

اآلية ملا بيَّن أن إخراج األلبان من النَّعم ، وإخراج السَّكر من مثرات النَّخيل } وأوحى رَبَُّك إىل النحل { قوله تعاىل 
واألعناب دالئلٌ قاهرة على أنَّ هلذا العامل إهلاً قادراً خمتاراً حكيماً فكذلك إخراج العسل من النحل دليلٌ قاطع على 

  .إثبات هذا املقصود 
تعاىل  -أنَّه : وَحى وأْوَحى وهو هنا اإلهلام ، واملعىن : يقال } وأوحى رَبَُّك إىل النحل { : قال  -تعاىل  -اعلم أنه 

  :قرَّر يف أنفسها هذه األعمال العجيبة اليت يعجز عنها العقالء من البشر ، وبيانه من وجوه  -
ال يزيد بعضها على بعض مبجرَّد طبائعها ، والعقالء من  أهنا تبين البيوت مسدَّسة من أضالع متساوية ،: األول 

  .املسطرة والبيكار : البشر ال ميكنهم بناء مثل تلك البيوت إال بآالت وأدوات مثل 
أنه ثبت يف اهلندسة أنَّ تلك البيوت لو كانت مشكلة باشكال سوى املسدَّسات ، فإنه يبقى بالضَّرورة فيما : الثاين 

ٌج خالية ضائقة أما إذا كانت تلك البيوت مسدسة ، فإنه ال يبقى فيها فرج خالية ضائقة فاهتداء بني تلك البيوت فر



  .ذلك احليوان الضَّعيف إىل تلك احلكمة اخلفيَّة الدَّقيقة اللَّطيفة من األعاجيب 
جثَّة من الباقي ،  أن النَّحل حيصل فيما بينها واحد يكون كالرَّئيس للبقيَّة ، وذلك الواحد يكون أعظم: الثالث 

  .ويكون نافذ احلكم على البقيَّة وهم خيدمونه وحيملونه عند تعبه ، وذلك أيضاً من األعاجيب 
أهنا إذا نفرت وذهبت من وكرها مع اجلماعة إىل موضع آخر ، فإذا أرادوا عودها إىل وكرها ، ضربوا : الرابع 

على ردِّها إىل أوكارها ، وهذه أيضاً حالةٌ عجيبةٌ ، فلمَّا  الطبول وآالت املوسيقى ، وبواسطة تلك األحلان يقدرون
امتاز هذا احليوان هبذه اخلواصِّ العجيبة الدالَّة على مزيد الذَّكاء والكياسة ، ليس إال على سبيل اإلهلام ، وهي حالة 

  . }وأوحى َربُّكَ إىل النحل { : يف حقِّها  -سبحانه وتعاىل  -شبيهة بالوحي ، ال جرم قال 
  فصل

  :الوحي يرُد على ستَّة أوجه :  -رمحه اهللا -قال أبو العباس أمحد بن علي املقري 
  .أرسلنا إليك : ، أي ]  ١٦٣: النساء [ } إِنَّآ أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك { :  -تعاىل -الرِّسالة؛ قال : األول 
  ] . ٦٨: ل النح[ } وأوحى َربُّكَ إىل النحل { :  -تعاىل  -اإلهلام؛ قال : الثاين 

  .أومأ إليهم : أي ]  ١١: مرمي [ } فأوحى إِلَيْهِْم أَن َسبِّحُواْ { :  -تعاىل  -اإلمياُء ، قال : الثالث 
: أي ]  ١٢١: األنعام [ } َوإِنَّ الشياطني لَيُوُحونَ إىل أَْولَِيآئِهِْم لُِيجَاِدلُوكُْم { :  -تعاىل  -الكتابة ، قال : الرابع 

  .يكتبون إليهم 
  .أمرها : ، أي ]  ٥: الزلزلة [ } بِأَنَّ َربََّك أوحى لََها { :  -تعاىل  -األمر ، قال : اخلامس 
  .خلق : ، أي ]  ١٢: فصلت [ } وأوحى ِفي كُلِّ سََمآٍء أَْمَرَها { :  -تعاىل  -اخللق ، قال : السادس 

َوَنفْسٍ { :  -تعاىل  -اء من غري سبب ظاهرٍ؛ قال يف القلب ابتد -تعاىل  -اإلهلام هو ما خيلقه اهللا : قال القرطيب 
ومن غري ذلك البهائم وما خيلقه اهللا فيها من إدراك ]  ٨،  ٧: الشمس [ } َوَما َسوَّاَها فَأَلَْهَمَها فُجُوَرَها َوَتقَْواَها 

  :عن األرض فقال  -تعاىل  -منافعها ، واجتناب مضارِّها ، وتدبري معاشها ، وقد أخرب اهللا 

  ] . ٥،  ٤: الزلزلة [ } ُتَحدِّثُ أَْخَبارََها بِأَنَّ َربََّك أوحى لََها { 
َوَما كَانَ ِلَبَشرٍ أَن ُيكَلَِّمُه اهللا إِالَّ َوْحياً أَْو ِمن َوَرآِء { :  -تعاىل  -واعلم أن الوحي قد ورد يف حقِّ األنبياء؛ قال 

: املائدة [ } َوإِذْ أَْوحَْيُت إِلَى احلواريني { :  -تعاىل  -ال ، ويف حقِّ األولياء؛ ق]  ٥١: الشورى [ } ِحجَابٍ 
ويف حقِّ ]  ٧: القصص [ } َوأَْوحَْيَنآ إىل أُمِّ موسى { :  -تعاىل -ومبعىن اإلهلام يف حقِّ بقية البشر؛ قال ]  ١١١

  .سائر احليوانات مبعىن خاّص 
  .حنل النَّاس العسل الذي خيرج من بطوهنا  -تعاىل  -؛ ألن اهللا مسِّي هذا احليوان حنالً: جيوز أن يقال : قال الزجاج 
تعاىل  -النَّحل يذكَّر ويؤنث على قاعدة أمساء األجناس ، فالتأنيث فيها لغة احلجاز ، ولذلك أنثها اهللا : وقال غريه 

  .وكذلك كل مجع ليس بينه وبني واحده إالَّ اهلاء  -
  .احلاء ، فيحتمل أن يكون لغة مستقلة ، وأن يكون إتباعاً  بفتح» النََّحل « : وقرأ ابن وثَّاب 

  .جيوز أن تكون مفسِّرة ، وأن تكون مصدريَّة » أن اتَّخِذي « قوله 
  .ألنَّ الوحي هنا ليس فيه معىن القول؛ إذ هو اإلهلام ال قول فيه : واستشكل بعضهم كوهنا مفسِّرة ، قال 
  .وفيه نظر؛ ألن القول لكل شيء حبسبه 

» َيعْرُِشون « فيه للتبعيض؛ إذ ال يتهيَّأ هلا ذلك يف كل جبلٍ وال شجر ، وتقدَّم القول يف » من » « ِمَن اِجلَبالِ «  و
  .ومن قرأ بالكسر والضم يف األعراف 



  .بكسر الباء » بُِيوتاً « : ما يبنون هلا من األماكن اليت تأوي إليها ، وقرئ » ممَّا يَْعرُِشونَ « واملراد ب 
  فصل

  :اعلم أن النَّحل نوعان 
  .ما يسكن اجلبال والغياض وال يتعهَّدها أحد من النَّاس : أحدمها 
أَنِ اختذي ِمَن اجلبال ُبُيوتاً َوِمَن { : ما يسكن البيوت ويتعهَّدها الناس ، فاألول هو املراد بقوله عز وجل : والثاين 
  .} الشجر 

  .وهو خاليا النحل ، واختلفوا فيه } ِممَّا َيْعرُِشونَ َو{  -عز وجل  -والثاين هو املراد بقوله 
  .ال يبعد أن يكون هلذه احليوانات عقول خمصوصة ، حبيث ميكن أن يتوجَّه عليها أمر اهللا وهنيه : فقال بعضهم 
 خلق غرائز وطبائع توجُب هذه األحوال ، وسيأيت الكالم على ذلك يف -تعاىل  -املراد منه أنه : وقال آخرون 

  . -تعاىل -إن شاء اهللا ]  ١٨: النمل [ } ياأيها النمل { :  -تعاىل  -قوله 
هنا للتبعيض؛ ألهنا ال تأكل من كلِّ الثمرات؛ فهو » ِمْن « } ثُمَّ كُِلي ِمن كُلِّ الثمرات { :  -تعاىل  -مث قال 
  . أو البتداء الغاية]  ٢٣: النحل [ } َوأُوِتَيْت ِمن كُلِّ َشْيٍء { : كقوله 

دبَر هذا العامل على وجه حيدث يف اهلواء طلٌّ لطيف يف  -تعاىل  -رأيتُ يف كتب الطبِّ أن اهللا : قال ابن اخلطيب 
الليل ، ويقع ذلك الطّلُّ على أوراق األشجار ، وقد تكون األجزاء الطليَّة لطيفة صغرية متفرِّقة على األوراق 

أجزاء متساوية حمسوسة كالترجنبني ، فإنه طلٌّ ينزل من اهلواء جيتمع  واألزهار ، وقد تكون كثرية حبيث جيمع منها
هذا  -تعاىل  -هو الذي اهلم اهللا : على أطراف أوراق الشَّجر يف بعض البلدان ، وذلك حمسوس ، فالقسم األول 

غذى هبا ، فإذا شبعت النَّحل ، حىت أنَّها تلتقط تلك الذرات من األزهار واألوراق واألشجار بأفواهها ، وتأكلها وتت
، التقطت بأفواهها مرة أخرى شيئاً من تلك األجزاء ، مث تذهُب هبا إىل بيوهتا وتضعها هناك كأهنا تدَّخر لنفسها 

  .غذاءها ، فإذا اجتمع يف بيوهتا من تلك األجزاء الطلية شيء كثري ، فذلك هو العسل 

يقلِّب تلك األجسام  -تعاىل  -ة واألوراق العطرة أشياء ، مث إنه إنَّ النَّحل تأكل من الزهار الطَّيب: ومنهم من يقول 
  .يف داخل أبداناه عسالً ، مثَّ إهنا تقيء مرَّة أخرى؛ فذلك هو العسل 

واألول أقرُب ، وال شكَّ أنه طلٌّ حيدث يف اهلواء ويقع على أطراف األشجار واألزهار ، فكذلك ههنا ، وحنن 
ذَّى بالعسل؛ ولذلك إذا أخرجوا العسل من بيوت النَّحل تركوا هلا بقية من العسل ألجل نشاهد أن النَّحل إنَّما يتغ

أن يتغذى هبا ، فعلمنا أهنا تتغذَّى بالعسل ، وأنَّها إمنا تقع على األشجار واألزهار؛ ليتغذى بتلك األجزاء الطلِّية 
هنا البتداء الغاية ال » ِمْن « أن » الثَّمراِت  ِمْن كلِّ« : العسليَّة الواقعة من اهلواء ، وإذا كان ذلك ، فقوله 

  .للتبعيض 
إذا أكلت من كل الثمرات ، فاسلكي سبل ربك الطرق اليت أهلمك وأفهمك : أي } فاسلكي سُُبلَ رَبِِّك { : قوله 

  .يف عمل العسل ، أو اسلكي يف طلب تلك الثَّمرات سبل ربك 
عز  -؛ كقوله -تعاىل  -ذلَّلها هلا اهللا : وز أن يكون حاالً من السبل ، أي مجع ذَلُول ، وجي» ذُلُالً « : قوله تعاىل 

مطيعة : ، أي » اْسلُِكي « وأن يكون حاالً من فاعل ]  ١٥: امللك [ } َجَعلَ لَكُُم األرض ذَلُوالً { :  -وجل 
  .وإذا سار سارت منقادة ، مبعىن أنَّ أهلها ينقلوهنا من مكاٍن إىل مكاٍن وهلا يعسوب إذا وقف وقفت 

فاسْلُِكي ما أكلت يف سبل ربك ، أي يف مسالكه اليت حييل : جيوز أن يكون على الظرفية ، أي » سُُبل « وانتصاب 
  .اسلكي الطُّرق اليت أفهمك وعلَّمك يف عمل العسل : فيها بقدرته النوار وحنوه عسال ، وأن يكون مفعوالً به أي 



التفات وإخبار بذلك ، واملقصود منه أن حيتجَّ املكلف به على قدرة اهللا وحكمته } ا َيْخُرُج ِمن ُبطُونَِه{ : قوله 
  .وحسن تدبريه 

واعلم أنَّا إذا محلنا الكالم على أنَّ النَّحل تأكل األوراق والثَّمرات مث تتقيَّأ ، فذلك هو العسل فظاهٌر ، وإذا ذهبنا 
من أفواهها ، فكل : ، أي } َيْخُرُج ِمن ُبطُونَِها { : راد من قوله إىل أنَّ النحل يلتقط األجزاء الطلية بفمه ، فامل
{  -تعاىل  -جتاويف الدماغ ، فكذا قوله : ُبطونُ الدِّماغِ ، أي : جتويف يف داخل البدن يسمى بطناً ، كقوهلم 

  .من أفواهها : أي } َيْخُرُج ِمن ُبطُونَِها 
أبيض } مُّْخَتِلٌف أَلْوَاُنُه { أنَّه تارة يشرب وحده ، وتارة نتَّخذ منه األشربة ، و } شََراٌب مُّْخَتِلٌف أَلَْواُنهُ { : قوله 

  .وأمحر وأصفر 

  .يف العسل : ، أي } ِفيِه ِشفَآٌء ِللنَّاسِ { :  -تعاىل -وقوله 
إنَّ أِخي : َجاَء رجلٌ إىل النَّيب صلى اهللا عليه وسلم فقال « : قال  -رضي اهللا عنه  -روى أبو سعيد اخلدري 

إين َسقْيتُه فَلْم يزِدُه إالَّ : اْسِقه َعَسالً ، فََسقاُه ، مثَّ َجاَء فقال : اْستطلَق َبطْنُه ، فقال رسُول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .« َصَدَق اهللا وكَذَب َبطُْن اخِيك ، فَسقاُه فََبرأ » : اْستِطالقاً ، رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .« الَعسلُ ِشفاٌء من كُلِّ داٍء » : اهللا بن مسعود وقال عبد 
  .كيف يكون شفاء للناس وهو يضرُّ بالصفراء ويهيج املرار؟ : فإن قيل 
إنه شفاٌء لكلِّ الناس وشفاء لكل داٍء يف كلِّ حال ، بل ملَّا كان شفاء للبعض ومن : مل يقل  -تعاىل  -أنه : فاجلواب 

أنه قلَّ معجون من املعاجني : أنه فيه شفاٌء؛ والذي يدل على أنه شفاء يف اجلملة بعض األدواء ، صلح بأن يوصف ب
  .إال ومتامه وكماله إمنا حيصل بالعجن بالعسل ، واألشربة املتَّخذة منه يف األمراض البلغميَّة عظيمة النَّفع 

َوِشفَآٌء لَِّما { :  -تعاىل  -القرآن؛ لقوله } سِ ِفيِه ِشفَآٌء ِللنَّا{ :  -تعاىل  -املراد بقوله :  -رمحه اهللا -وقال جماهد 
  ] . ٥٧: يونس [ } ِفي الصدور َوُهًدى َوَرْحَمةٌ لِّلُْمْؤِمنَِني 

  .« الَعسلِ والقُرآِن : َعلَيكُم بِالشِّفاَءْينِ » :  -صلوات اهللا وسالمه عليه -وقال 
  .يف هذا القرآن : أي } ِفيِه شِفَآٌء ِللنَّاسِ { : ، مث ابتدأ وقال }  مُّْخَتِلٌف أَلْوَاُنُه{ : وعلى هذا متَّ الكالم عند قوله 

وهذا القول ضعيف؛ ملا تقدم من احلديث؛ وألنَّ الضمري جيب عوده إىل أقرب مذكور وهو الشَّراب ، وأما عوده 
  .إىل غري مذكور ، فال يناسب 

  «ذَب َبطُْن أِخيكَ وكَ» :  -صلوات اهللا وسالمه عليه -ما املراد بقوله : فإن قيل 
علم بالوحي أنَّ ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك ، فلمَّا مل  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -لعلَّه : فاجلواب . ؟ 

كان هذا جارياً  -كان عاملاً بأنه سيظهر نفعه بعد ذلك  -عليه الصالة و السالم  -مع أنه  -يظهر نفعه يف احلال 
  .ليه هذا اللفظ جمرى الكذب ، فلهذا أطلق ع

ما ذكرنا من اختصاص : أي } إِنَّ ِفي ذلك آلَيةً لِّقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ { :  -تعاىل -ختم اآلية بقوله  -تعاىل  -مث إنه 
النَّحل بتلك العلوم الدقيقة واملعارف الغامضة؛ مثل بناء البيوت املسدَّسة واهتدائها إىل مجع تلك األجزاء الواقعة من 

على أطراف أوراق األشجار بعد تفرُّقها ، فكل ذلك أمور عجيبة دالَّة على أنَّ إله هذا العامل رتَّبه على  جو اهلواء
  .رعاية احلكمة واملصلحة 

عجائب أحوال األهنار والنَّبات واألنعام  -تعاىل  -اآلية ملَّا ذكر } واهللا َخلَقَكُمْ ثُمَّ َيَتَوفَّاكُْم { :  -تعاىل  -قوله 
  .ل ، ذكر بعض عجائب أحوال الناس يف هذه اآلية والنَّح



  :واعلم أن العقالء ضبطوا مراتب عمر اإلنسان يف أربع مراتب 
  .سنُّ النشوء والنَّماء : أوهلا 

  .سن الوقوف وهو سنُّ الشباب : وثانيها 
  .سن االحنطاط القليل ، وهو سنُّ الكهولة : وثالثها 
  .الشيخوخة  االحنطاط الكبري ، وهو سن: ورابعها 
: مث قال  -تعاىل  -بانتقال احليوان من بعض هذه املراتب إىل بعض ، على أن ذلك النَّاقل هو اهللا  -تعاىل  -فاحتجَّ 

  .عند قضاء آجالكم صبياناً ، أو شباباً ، أو كهوالً أو شيوخاً } ثُمَّ َيَتَوفَّاكُمْ { 
 ١١١: الشعراء [ } واتبعك األرذلون { :  -عزَّ وجلَّ -أردأه لقوله :  ، أي} َوِمنكُم مَّن ُيَردُّ إىل أَْرذَلِ العمر { 
  ] . ٢٧: هود [ } إِالَّ الذين ُهْم أََراِذلَُنا { :  -تعاىل -وقوله ] 

  .تسعون سنة : وقال قتادة . يعين اهلرم : قال مقاتل 
  .مثانون سنة : وقيل 
العمر إال كرامة على اهللا ، وال جيوز أن يقال إنه رده إىل أرذل  هذا خمتصٌّ بالكافر؛ ألن املسلم ال يزداد بطول: قيل 

، فبيَّن ]  ٦،  ٥: التني [ } ثُمَّ َرَددَْناُه أَسْفَلَ َساِفِلَني إِالَّ الذين آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { :  -تعاىل -العمر؛ لقوله 
  . أن الذين آمنوا وعملوا الصَّاحلات ما ردُّوا إىل أسفل سافلني

  .من قرأ القرآن ، مل يردَّ إىل ارذل العمر : وقال عكرمة 
  :يف هذه الالَّم وجهان » ِلكَْيال « : قوله 

بعدها مصدرية ليس إال وهي ناصبة بنفسها للفعل بعدها ، وهي منصوبة يف » كَْي « أنَّها الم التعليل ، و : أحدمها 
  .» دُّ يَُر« تأويل مصدر جمرور بالالم ، والالم متعلقة ب 

  .للتأكيد : كَْي « ، و » كَْي « إهنا الم : قال احلويفُّ 
  .بعدها مصدريَّة ال إشعار هلا بالتَّعليل واحلالة هذه ، وأيضاً فعملها خمتلف « كَْي » وفيه نظر؛ ألنَّ الالم للتَّعليل و 

  .أهنا الم الصَّريورة : والثاين 
 -الفعل واملصدر ، فعلى رأي البصريِّني : يعلُم وِعلْم ، أي : تقدمه عامالن جيوز فيه التنازع؛ ألنه « َشْيئاً » : قوله 

  .« َيْعلمَ » وعلى رأي الكوفيني يكون منصوباً ب « ِعلْمٍ » يكون منصوباً ب  -وهو املختار 
  .لكيال يعلم بعد علم إيَّاه شيئاً : وهو مردود؛ إذ لو كان كذلك ألضمر يف الثاين ، فيقال 

  .ال يعقل بعد عقله األوَّل شيئاً ، إن اهللا عليم قدير : ة ومعىن اآلي
  .على ما يريد « قَدِيٌر » يريد مبا صنع أولياؤه وأعداؤه ، :  -رضي اهللا عنه  -قال ابن عبَّاس 

  فصل
مة؛ ألنَّ هذه اآلية كما دلَّت على وجود اإلله العامل القادر الفاعل املختار ، فهي أيضاً تدلُّ على صحَّة البعث والقيا

اإلنسان كان معدوماً حمضاً ، مثَّ أوجده اهللا ، مث أعدمه مرَّة ثانية ، فدلَّ على أنَّه ملَّا كان معدوماً يف املرة األوىل ، 
وكان عوده إىل العدم يف املرَّة الثانية جائزاً؛ فلذلك ملَّا صار موجوداً مث عدم ، وجب أن يكون عوده إىل الوجود يف 

كان مّيتاً حني كان نطفة ، مث صار حيا ، مثَّ مات فلما كان املوت األوَّل جائزاً ، كان : ة جائزاً ، وأيضاً املرَّة الثاني
عود املوت جائزاً؛ وكذلك ملَّا كانت احلياة األوىل جائزة ، وجب أن يكون عود احلياة جائزاً يف املرَّة الثانية ، وأيضاً 

شيئاً ، مث صار عاملاً عاقالً ، فلما بلغ أرذل العمر ، عاد إىل ما كان عليه يف  اإلنسان يف أول طفولته جاهلٌ ال يعرف



زمان الطفولة؛ وهو عدم العقل والفهم فعدم العقل والفهم يف املرة األوىل عاد بعينه يف آخر العمر ، فكذلك العقل 
هذه اجلملة ، ثبت أنَّ الذي مات  الذي حصل مثَّ زال ، وجب أن يكون جائز العود يف املرَّة الثانية ، وإذا ثبتت

وعدم فإنه جيوز عود وجوده ، وعود حياته ، وعود عقله مرَّة أخرى ، ومىت كان األمر كذلك ، ثبت أن القول 
  .بالبعث واحلشر والنَّشر حقٌّ 

نسان؛ ألنَّا نرى اآلية هذا اعتبار حبال أخرى من أحوال اإل} واهللا فَضَّلَ بَْعَضكُْم على َبْعضٍ ِفي الرزق { : قوله 
أكيس النَّاس وأكثرهم عقالً يفين عمره يف طلب القدر القليل من الدنيا وال يتيسَّر له ذلك ، ونرى أجالف النَّاس 

وأقلهم عقالً وفهماً ينفتح عليه أبواب الدنيا ، وكلُّ شيٍء خطر بباله أو دار يف خياله ، فإنه حيصل له يف احلال ، ولو 
اإلنسان وعقله ، لوجب أن يكون العاقل أفضل يف هذه األحوال ، فلمَّا رأينا أن األعقل  كان السَّبُب هو جهد

{ :  -تعاىل -علمنا أنَّ ذلك بسبب قسمة القسام؛ كما قال  -األفضل أقلُّ نصيباً ، واألجهل األخس أوفر نصيباً 
وهذا التفاوت غري خمتصٌّ باملال ، بل حاصل يف ]  ٣٢: ف الزخر[ } َنْحُن قََسْمَنا َبْينَُهْم مَِّعيَشتَُهْم ِفي احلياة الدنيا 

  .الذَّكاء والبالدة ، واحلسن والقبح ، والعقل واحلمق والصحة والسقم وغري ذلك 
  :فيه قوالن } فََما الذين فُضِّلُواْ بَِرآدِّي رِْزقِهِْم على َما َملَكَْت أَْيمَانُُهْم { : قوله 

،  -تعاىل  -الم تقرير ما تقدَّم من أن السَّعادة والنُّحوسة ال حيصالن إال من اهللا أنَّ املراد من هذا الك: األول 
إنا رزقنا املوايل واملماليك مجيعاً ، فهم يف رزقي سواء ، فال حيسنبَّ املوايل أنَّهم يرزقون مماليكهم من عندهم : واملعىن 

  .شيئاً ، وإمنا ذلك رزقي أجريته على أيديهم إىل مماليكهم 
أنه رمبا كان العبد أكمل : ، وأن املالك ال يرزق العبد؛ وحتقيق القول فيه  -تعاىل  -أن الرَّزاق هو اهللا : احلاصل و

عقالً ، وأقوى جسماً ، وأكثر وقوفاً على املصاحل واملفاسد من املوىل؛ وذلك يدلُّ على أن ذلَّة العبد وعزة ذلك 
  ] . ٢٦: آل عمران [ } ِعزُّ َمن َتَشآُء َوُتِذلُّ َمن َتَشآُء َوُت{ :  -املوىل من اهللا؛ كما قال جل ذكره

  :، وعلى هذا القول ففيه وجهان  -عزَّ وجلَّ -الرد على من أثبت شريكاً هللا : أن املراد من اآلية : الثاين 
ليكهم ، فجعل فضَّل امللوك على مما -تعاىل  -إنَّه : أن يكون هذا ردا على عبدة األصنام؛ كأنه قيل : األول 

اململوك ال يقدر على ملٍك مع مواله ، فإذا مل يكن عبيدكم معكم سواًء يف امللك ، فكيف جتعلون هذه اجلمادات 
  .معي سواء يف العبودية 

إنَّ عيسى ابن مرمي : نزلْت هذه اآلية يف نصارى جنران ، حني قالوا « :  -رضي اهللا عنه -قال ابن عبَّاس : والثاين 
أنكم ال تشركوين عبيدكم فيما ملكتم فتكونوا سواء ، فكيف جعلتم عبدي ولداً وشريكاً يل : ، واملعىن » ابن اهللا 

  .يف هذه األلوهية؟ 

  :يف هذه اجلملة أوجه } فَُهْم ِفيِه َسَوآٌء { : قوله 
  .وا مستوين فيه ليس: أفهم فيه سواء ، ومعناه النفي ، أي : أنَّها على حذف أداة االستفهام ، تقديره : أحدها 
أهنا إخبار بالتَّساوي ، مبعىن أنَّ ما يطعمونه ويلبسونه ملماليكهم ، إنَّما هو رزقي أجريته على أيديهم فهم فيه : الثاين 
  .سواٌء 

  :إنَّها واقعة موقع الفعل ، مث جوز يف ذلك الفعل وجهني : قال ابو البقاء : الثالث 
  .فما الَّذين فضَّلوا برادِّي رزقهم على ما ملكْت أمياهنم ، فيستووا : ، تقديره أنه منصوب يف جواب النَّفي : أحدمها 

  .فما الذين فضِّلوا يردُّون ، فما يستوون : فيكون مرفوعاً ، تقديره » بَِرادِّي « أنه معطوٌف على موضع : الثاين 



  :فيه وجهان [ } أَفَبِنِْعَمِة اهللا َيْجَحُدونَ { : قوله 
اإلنكار على املشركني الذين أورد اهللا تعاىل هذه } أَفَبِنِْعَمِة اهللا َيْجَحُدونَ { شبهة يف أن املراد من قوله ال : أحدمها 

  .احلجة عليهم 
ُخذِ : جيوز أن تكون زائدة؛ ألنَّ اجلحود ال يتعدَّى بالباء؛ كما تقول } أَفَبِنِْعَمِة اهللا { : الباء يف قوله ] : الثاين 

  .طَام ، وتعلَّقت زيداً وبَِزْيٍد ، وجيوز أن يراد باجلحود الكفر ، فعدي بالباء لكونه مبعىن الكفر اِخلطاَم وباِخل
، والباقون بالغيبة؛ » َخلقَكُْم « و » بَعَضكُم « : باخلطاب؛ لقوله » َتْجَحُدونَ « : وقرأ عاصم يف رواية أيب بكر 

واختاره أبو عبيدة } فَُهْم ِفيِه َسَوآٌء { : وقوله } لُواْ بَِرآدِّي رِْزقِهِْم فََما الذين فُضِّ{ :  -عزَّ وجلَّ -مراعاةً لقوله 
وأبو حامت؛ لقرب املخرب عنه ، وأيضاً فظاهر اخلطاب أن يكون مع املسلمني ، واملسلمون ال خياطبون جبحد الّنعمة ، 

  .وهذا إنكار على املشركني 
  .م بسبب عبادة األصنام؟ فإن قيلك كيف يصريون جاحدين بنعمة اهللا عليه

  :فاجلواب من وجهني 
، فاملثبت له شريكاً ، فقد أضاف إليه بعض تلك اخلريات  -تعاىل -أنَّه ملَّا كان املعطي لكل اخلريات هو اهللا : األول 

لطبائع وإىل ، فكان جاحداً لكوهنا من عند اهللا ، وأيضاً فإنَّ أهل الطبائع وأهل النجوم يضيفون أكثر هذه النِّعم إىل ا
  .النُّجوم ، وذلك يوجب كوهنم جاحدين لكوهنا من عند اهللا 

ملَّا بني الدالئل ، وأظهرها حبيث يفهمها كل عاقل ، كان ذلك إنعاماً عظيماً منه  -تعاىل  -إنه : قال الزجاج : الثاين 
» َيْجحُدونَ « البيانات وإيضاح هذه البينات يف تقرير هذه } أَفَبِنِْعَمِة اهللا َيْجَحُدونَ { : على اخللق ، فعند ذلك قال 

.  
اآلية هذا نوع آخ رمن أحوال الناس استدلَّ به على وجود اإلله } واهللا َجَعلَ لَكُْم مِّْن أَْنفُِسكُْم أَزَْواجاً { : قوله 

خصيصه بآدم وحوَّاء املختار احلكيم ، وتنبيهاً على إنعام اهللا على عبيده مبثل هذه النعم ، وهذا اخلطاب للكلِّ ، فت
خلق النِّساء ليتزوج هبا الذُّكور ، ومعىن  -تعاىل  -أنه : خالٌف للدَّليل ، واملعىن  -صلوات اهللا وسالمه عليهما  -
  : -تعاىل -كقوله » ِمْن أْنفُِسكُْم « 

بعضكم بعضاً؛ : ، أي ]  ٦١:  النور[ } فََسلُِّمواْ على أَنفُِسكُْم { : وقوله ]  ٥٤: البقرة [ } فاقتلوا أَنفَُسكُْم { 
  ] . ٢١: الروم [ } َوِمْن آَياِتهِ أَنْ َخلََق لَكُم مِّْن أَنفُِسكُْم أَزَْواجاً { : ونظريه 

املينُّ إذا انصبَّ إىل اخلصية اليمىن من الذَّكر ، مث انصبَّ منه إىل اجلانب األمين من : قال األطباء وأهل الطبيعة 
راً تاما ، وإن انصبَّ إىل اخلصية اليسرى ، مثَّ انصبَّ منها إىل اجلانب األيسر من الرَّحم ، الرَّحم ، كان الولُد ذك

كان الولد أنثى تاما يف األنوثة ، وإن انصبَّ منها إىل اخلصية اليمىن ، وانصبَّ منها إىل اجلانب األيسر من الرَّحم ، 
اليسرى ، مث انصبَّ إىل اجلانب األمين من الرَّحم ، كان هذا  كان ذكراً يف طبيعة اإلناث ، وإن انصبَّ إىل اخلصية

  .الولُد أنثى يف طبيعة الذُّكور 
أن الذُّكور الغالب عليها احلرارة واليبوسة ، والغالب على اإلناثِ الربودة والرطوبة ، وهذه : وحاصل كالمهم 

السُّخونة ، ويف الرِّجالِ من كان مزاجه يف غاية الربودة ، العلَّة ضعيفة ، فإنَّا رأينا يف النِّساء من كان مزاجه يف غاية 
  .ولو كان املوجب للذُّكورة واألنوثة ذلك ، المتنع ذلك؛ فثبت أنَّ خالق الذَّكر واألنثى هو اإلله القادر احلكيم 

  :فيه أوجه » َوحفَدةً « : قوله 
  .سِّر هذا بأنَّه أوالد األوالد بقيد كونه من األزواج ، وف» َبنِنيَ « أنه معطوف على : أظهرها 



  .اخلدم : جعل لكم بنني خدماً ، واحلفدة : أنه من عطف الصفات لشيء واحد ، أي : الثاين 
مقدَّرة ، وهذا عند من يفسِّر احلفدة باألعوان واألصهار ، وإمنا احتيج إىل تقدير » جََعلَ « أنه منصوب ب : الثالث 

مجع حافٍد؛ : وىل مقيَّدة باألزوا ، واألعوانُ واألصهاُر ليسوا من األزواج ، واحلفدة األ» جََعلَ « ؛ ألن » َجَعلَ « 
  .كخادمٍ وَخدم 
: الرَّصد ، ومعىن احلفدة يف اللغة : احلفد بغري هاٍء؛ كما يقال : ويقال يف مجعه « :  -رمحه اهللا -قال الواحدي 

  .» األعوان واخلدم 
أسرع يف الطَّاعة : حَفََد َيْحِفُد حَفْداً وُحفُوداً وَحفَداناً ، أي : شتقاقهم من قوهلم وفيهم للمفسِّرين أقوال كثرية ، وا

  ]الكامل : [ ُنسرع يف طَاعِتَك؛ وقال اآلخر : ، أي » وإليك َنْسَعى وَنحِْفُد « : ، ويف احلديث 
  ْجمالِبأكُفِّهِنَّ أزِمَّةُ األ... َحفََد الَوالِئُد َحْوهلُنَّ وأْسِلَمْت  -٣٣٤٤

  ]الرمل : [ َحفدنِي فهو حافٌد؛ وأنشد أيضاً : أيضاً متعدياً؛ يقال » حَفََد « ويستعمل 
  كَرماً ذِلَك مِنُهْم غَْيَر ذُلْ... َيْحفُدونَ الضَّْيَف يف أبَْياتِهِْم  -٣٣٤٥

  ]لطويل ا: [ احلَفدةُ األصهاُر؛ وأنشد : أحفد رباعيا ، وقال بعضهم : وحكى أبو عبيدة أنه يقال 
  هلَا َحفٌد ممَّا ُيَعدُّ كَثُِري... فَلْو أنَّ َنفِْسي طَاوَعتْنِي ألصْبَحْت  -٣٣٤٦

  َعُيوٌف إلْصهَارِ اللِّئامِ قَذُوُر... ولَكنََّها نَفٌْس عليَّ أبيَّةٌ 
  .أصل احلفد مقاربة اخلُطَى : سريعُ القطع؛ وقال األصمعي : َسيٌف ُمْحتَِفٌد ، أي : ويقال 

وملَّا ذكر إنعامه على عبيده باملنكوح وما فيه من املنافع واملصاحل ، ذكر إنعامه } َوَرزَقَكُم مَِّن الطيبات { : قوله 
  .للتبعيض » ِمَن الطَّيباِت « يف » ِمْن « عليهم باملطعومات الطبية ، و 

بالشيطان ، : يعين : صنام وقال مقاتل باأل: يعين  -رضي اهللا عنه  -قال ابن عبَّاس } أفبالباطل ُيْؤِمُنونَ { مث قال 
  .يصدِّقون أن يل شريكاً وصاحبة وولداً : وقال عطاء 

يكفرون بالتَّوحيد : بأن يضيفوها إىل غري اهللا وال يضيفوهنا إىل اهللا ، وقيل : أي } َوبِنِْعَمِة اهللا ُهْم َيكْفُُرونَ { 
  .واإلسالم 

الَبحَرية والسَّائبِة والَوِصيلَة واحلَامِ ، ويبيحون ألنفسهم : ها اهللا هلم؛ مثل حيرِّمون على أنفسهم طيِّباتٍ أحلَّ: وقيل 
جيحدون : ، أي ]  ٣: املائدة [ } َوَما ذُبَِح َعلَى النصب { حمرَّمات حرمها اهللا عليهم ، وهي امليتة وحلم اخلنزير 

  .لك األحكام الباطلة ويكفرون إنعام اهللا يف حتليل الطيِّبات وحترمي اخلبائث ، وحيكمون بت
اآلية ملَّا شرح الدَّالئل الدالة على صحَّة التَّوحيد ، } َوَيعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َما الَ َيْمِلكُ لَُهمْ رِْزقاً { :  -تعاىل -قوله 

اهللا َما الَ َيْمِلكُ لَُهمْ  َوَيعُْبُدونَ ِمن ُدوِن{ وأتبعها بذكر أقسام النِّعم العظيمة ، أتبعها بالردِّ على عبدة األصنام؛ قال 
  .املطر واألرض ، ويعين النَّبات والثِّمار : يعين } رِْزقاً مَِّن السماوات 

  :فيه ثالثة أوجه } مَِّن السماوات { : قوله تعاىل 
  .» شَْيئاً « ، وذلك على اإلعرابني األولني يف نصب » َيْمِلكُ « أنه متعلق ب : أحدها 
  .» رِْزقاً « حذوف على أنه صفة ل أنه متعلق مب: الثاين 

  .إن جعلناه مصدراً » رِْزقاً « أن يتعلق بنفس : الثالث 
واملصدر يعمل مضافاً باتِّفاق؛ ألنه يف تقدير االنفصال ، وال :  -بعد أن ذكر إعمال املصدر منوناً -وقال ابن عطية 

وبعد عن الفعليَّة ، وتقدير االنفصال يف اإلضافة حسن  يعمل إذا دخله األلف والالَّم؛ ألنه قد توغَّل يف حال األمساء



  ]املتقارب : [ عمله؛ وقد جاء عامالً مع األلف والالم يف قول الشاعر 
  .. َضِعيُف النِّكاَيِة أْعَداَءُه  -٣٣٤٧
  ]الطويل : [ وقوله 
  فَلْم أْنكُلْ َعنِ الضَّْربِ ِمْسَمعَا. . . .  -٣٣٤٨

إن عىن به من البصريني ، فصحيٌح ، وإن عىن به من النَّحويني ، فليس » باتِّفاقٍ « :  أما قوله: قال أبو حيَّان 
بصحيح؛ إذْ قد ذهب بعضهم غلى أنَّه وإن أضيف ال يعمل ، فإن وجد بعده منصوب أو مرفوع قدَّر له عامالً ، 

كما قال به ابن الطراوة وابن فليس كذلك ، إال أن تكون إضافته غري حمضة؛ » يف تقدير االنفصال « : وأما قوله 
ناقضه » إىل آخره . . . ال يعمل « : برهان ، ومذهبهما فاسد؛ ألن هذا املصدر قد نعت وأكد باملعرفة ، وقوله 

  .» إىل آخره . . . وقد جاء عامالً « : بقوله 
قضة ، فليست صحيحة؛ ألنه عىن أوالً فغاية ما يف هذا أنَّه حنا إىل أقوال قال هبا غريه ، وأمَّا املنا: قال شهاب الدِّين 

  .» يف قول الشَّاعر « : أنَّه ال يعمل يف السَّعة ، وثانياً أنه قد جاء عامالً يف الضرورة ، ولذلك قيَّده فقال 
  :فيه ثالثة أوجه » َشْيئاً « : قوله 

  .شيئاً من امللك : ال ميلك هلم ملكاً ، أي : انه منصوٌب على املصدر ، أي : أحدها 
ال ميلك هلم رزقاً شيئاً ، وهذا غري مقيَّد؛ إذ من املعلوم أن الرزق شيء من : أي » رِْزقاً « أنه بدلٌ من : والثاين 

  .البيان أو التَّأكيد ، وهذا ليس فيه بيان؛ ألنه أعمٌّ ، وال تأكيد : األشياء ، ويؤيِّد ذلك أن اببدل يأيت ألحد معنيني 

  .على أنه اسُم مصدر ، واسم املصدر يعمل عمل املصدر ، على خالف يف ذلك » قاً رِْز« أنه منصوب ب : الثالث 
أن اسم املصدر ال يعمل عند البصريني إال يف شعر ، وقد اختلف النقلة عن البصريِّني؛ فمنهم من نقل : ونقل مكِّي 

  .املنع ، ومنهم من نقل اجلواز 
  .م كما تقدَّ» رِْزقاً « وقد ذكر الفارسي انتصابه ب 

وردَّ على ابن الطراوة؛ بأنّ الرزق بالكسر . بأن الرِّزق اسم املرزوق ، كالرِّعي ، والطحن : ورد عليه ابن الطراوة 
  .أيضاً مصدر ، وقد مسع فيه ذلك ، وظاهر هذا أنه مصدر بنفسه ال اسم مصدر 

  :جيوز يف اجلملة وجهان } َوالَ َيْسَتِطيُعونَ { : قوله تعاىل 
، واإلخبار عنهم بنفي االستطاعة على سبيل االستئناف ، ويكون قد مجع الضمري العائد » َما « صلة العطف على 

  .باعتبار معناها؛ إذ املراد بذلك آهلتهم » َما « على 
  .وجيوز أن يكون الضمري عائداً على العابدين 

وهي لغري » ما « فعبَّر عن األصنام بصيغة } كُ َوَيْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َما الَ َيْمِل{ :  -تعاىل  -قال : فإن قيل 
  .، وهو خمتص بأويل العلم » وال َيْسَتِطيُعون « : العاقل ، مث مجع بالواو والنون فقال 

أنَّ من ال » وال َيْسَتِطيُعونَ « : اعتباراً باعتقادهم أنَّا آهلة ، والفائدة يف قوله » َما « أنه عبَّر عنها بلفظ : فاجلواب 
أنَّ هذه األصنام ال متلك وليس هلا  -تعاىل  -ك شيئاً قد يوصف باستطاعته أن ميتلكه بطريقٍ من الطرق فبيَّن ميل

  .استطاعة حتصيل امللك 
األشباه فتشبهونه خبلقه وجتعلون له شريكاً؛ فإنه واحد ال : يعين } فَالَ َتْضرِبُواْ ِللَِّه األمثال { :  -تعاىل  -مث قال 
  . -انه وتعاىلسبح -مثل له 



أن اهللا يعلم ما عليكم من العقاب العظيم ، وأنتم ال تعلمون خطأ : يعين } إِنَّ اهللا َيْعلَُم وَأَنُْتْم الَ َتْعلَُمونَ { : مث قال 
  .ما تضربون من األمثال ، وحذف مفعول العلم اختصاراً أو اقتصاراً 

ُر َعلَى َشْيٍء َوَمْن َرَزقَْناُه ِمنَّا رِْزقًا َحَسًنا فَُهَو ُيْنِفُق ِمْنُه ِسرا َوَجْهًرا َهلْ َيْسَتُوونَ ضََرَب اللَُّه َمثَلًا َعْبًدا َمْملُوكًا لَا َيقِْد
َوُهَو كَلٌّ َعلَى َوضََرَب اللَُّه َمثَلًا َرُجلَْينِ أََحُدُهَما أَْبكَُم لَا َيقِْدُر َعلَى َشْيٍء ) ٧٥(الَْحْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم لَا َيْعلَُمونَ 

َوِللَِّه غَْيبُ ) ٧٦(تَِقيمٍ َمْولَاُه أَْيَنَما يَُوجِّْهُه لَا َيأِْت بِخَْيرٍ َهلْ َيْسَتوِي ُهَو َوَمْن َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َوُهَو َعلَى صَِراٍط ُمْس
  ) ٧٧(َو أَقَْرُب إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما أَْمُر السَّاَعِة إِلَّا كَلَْمحِ الَْبَصرِ أَْو ُه

، هذا مثل } ضََرَب اهللا مَثَالً َعْبداً مَّْملُوكاً الَّ يَقِْدُر على َشْيٍء { :  -تعاىل -مث ضرب مثالً للمؤمن والكافر؛ فقال 
  .الكافر رزقه اهللا ماالً فلم يقدم فيه خرياً 

هذه أن تكون موصولة ، وأن تكون موصوفة ، واختاره الزخمشري رمحه » َمْن « جيوز يف } َوَمن رََّزقَْناهُ { : قوله 
: إبراهيم [ ، وقد تقدَّم الكالم » َعْبداً « وحملها النصب على » وحرا رزقناه ليطابق عبداً : كأنه قيل « : اهللا ، قال 

  .» َضَرب « يف املثل الواقع بعد ]  ٢٤
  .إنفاق سْر وجهر ، وجيوز أن يكون حاالً : جيوز أن يكون منصوباً على املصدر ، أي } راً سِّراً َوَجْه{ : وقوله 

  .وهذا مثل املؤمن من أعطاه اهللا ماالً ، فعمل فيه بطاعِة اهللا وأنفقه يف رضاه سرا وجهراً ، فأثابه اهللا عليه اجلنَّة 
جنس العبيد واألحرار املدلول عليهما : تقدَّمه ثنان؛ ألنَّ املراد  إنَّما مجيع الضمري وإن} َهلْ َيْسَتُوونَ { : قوله تعاىل 

  .» َمن رزقنَاُه « وب » َعْبداً « ب 
فإنَّ معناها مجع فراعى » َمْن « اعتباراً مبعىن : على األغنياء والفقراء املدلول عليهما هبما أيضاً ، وقيل : وقيل 

  .معناها بعد أن راعى لفظها 
  فصل
إِن كُلُّ َمن ِفي { : هو الصَّنم؛ ألنَّه عبد بدليل قوله } َعْبداً مَّْملُوكاً الَّ يَقِْدُر على َشْيٍء { : بقوله املراد : قيل 

َوَمن { : وهو مملوك ال يقدر على شيء ، واملراد بقوله ]  ٩٣: مرمي [ } السماوات واألرض إِالَّ آِتي الرمحن َعْبداً 
رزقه املال ، فهو ينفُق منه على  -تعاىل  -عابد الصَّنم؛ ألن اهللا : } ناً فَُهَو ُيْنِفُق ِمْنُه ِسّراً َوَجْهراً رََّزقَْناُه مِنَّا رِْزقاً َحَس

نفسه وعلى أتباعه سرا وجهراً فهما ال يتساويان يف بديهة العقل ، بل صريح العقل شاهٌد بأن عابد الصَّنم أفضل 
  .لربِّ العاملني يف املعبوديَّة؟  من الصَّنم ، فكيف جيوز احلكم بأنه مساوٍ

أبو بكر الصديق } َوَمن رََّزقَْناُه ِمنَّا رِْزقاً َحَسناً { أبو جهل ، وب : اململوك عبد معيَّن ، قيل : املراد بالعبد : وقيل 
  . -رضي اهللا عنه  -

  .عامٌّ يف كل عبد هبذه الصفة ، ويف كل حرٍّ هبذه الصفة : وقيل 
  فصل

  .ية على أن العبد ال ميلك شيئاً دلَّت هذه اآل
  .إن كل عبد كذلك؟ : دلَّت اآلية على أنَّ عبداً من العبيد ال يقدر على شيٍء ، فلم قلتم : فإن قيل 
أن احلكم املذكور عقيب الوصف املناسب يدلُّ على كون ذلك الوصف علَّة : أنه ثبت يف أصول الفقه : فاجلواب 

حكم مذكور عقيبه ، } الَ يَقِْدُر على َشْيءٍ { : مشعٌر بالذلِّ واملقهورية وقوله  لذلك احلكم ، وكونه عبداً وصٌف
} َوَمن رََّزقَْناُه ِمنَّا رِْزقاً َحَسناً { : وهذا يقتضي أنَّ العلَّة لعدم القدرة على شيٍء ، هو كونه عبداً ، وأيضاً قال بعده 



فوجب أال حيصل ] د هبذه الصفة ، وهو أنه رزقه رزقاً حسناً فميز هذا القسم الثاين عن القسم األول ، وهو العب[ 
هذا الوصف للعبد ، حتَّى حيصل االمتياُز بني الثاين وبني األوَّل ، ولو ملك العبد ، لكان اهللا قد آتاُه رزقاً حسناً؛ لن 

  .امللك احلالل رزق حسن 

  .ال ميلك الطَّالق أيضاً : يف ذلك ، حىت قال  وغريه التشدد -رضي اهللا عنه  -مث اختلفوا؛ فروي عن ابن عبَّاسٍ 
  .وأكثر الفقهاء على أنَّه ميلك الطالق ، واختلفوا يف أنَّ املالك إذا ملكه شيئاً ، هل ميلكه ام ال؟ وظاهر اآلية ينفيه 

  .على التصرُّف؟  وكل عبٍد فهو مملوك وغري قادر} َعْبداً مَّْملُوكاً الَّ َيقِْدُر على َشْيٍء { : مل قال : فإن قيل 
الَ يَقِْدرُ { : إنه عبد اهللا ، وأما قوله : ذكر اململوك ليحصل االمتياز بينه وبني احلرِّ؛ ألنَّ احلر قد يقال : فاجلواب 

  .للتَّمييز بينه وبني املكاتب والعبد املأذون؛ ألهنما يقدران على التصرُّف } على َشْيٍء 
  .على ما فعل بأوليائه وأنعم عليهم بالتَّوحيد :  -رضي اهللا عنه -اس قال ابن عبَّ} احلمد ِللَِّه { قوله 
  .املعىن أنَّ احلمد كلّه هللا ، وليس شيٌء من احلمد لألصنام؛ ألهنا ال نعمة هلا على أحٍد : وقيل 

  .، وليس شيء منه لألصنام أهنم ال يعلمون أنَّ كل احلمد يل : ، أي } َبلْ أَكْثَُرُهْم الَ َيْعلَُمونَ { :  -وقوله عزَّ وجلَّ
  ] . ٥٩: النمل [ } قُلِ احلمد ِللَِّه { :  -صلوات اهللا وسالمه عليه -قال للرَُّسول :  -رمحه اهللا -وقال القاضي 

احلمد هللا على أن ميَّزه يف هذه القدرة على ذلك العبد : هذا خطاب ملن رزقه اهللا رزقاً حسناً أن يقول : وقيل 
  .الضعيف 

احلمد هللا على قوَّة : يعين } احلمد ِللَِّه { : ا ذكر هذا املثل مطابقاً للغرض كاشفاً عن املقصود ، قال بعده مل: وقيل 
  .هذه احلجَّة وظهور هذه البيِّنة 

  .ل أنَّها مع غاية ظهورها وهناية وضوحها ، ال يعلموهنا هؤالء اجلهَّا: ، أي } َبلْ أَكْثَرُُهْم الَ َيْعلَُمونَ { : مث قال 
اآلية وهذا مثل ثاٍن إلبطالِ قول عبدة األصنام؛ } َوضََرَب اهللا َمثَالً رَُّجلَْينِ أََحُدُهَمآ أَْبكَُم { :  -تعاىل  -قوله 

أنَّه ملا تقرَّر يف أوائل العقول أنَّ األبكم العاجز ال يساوي يف الفضل والشَّرف النَّاطق القادر الكامل مع : وتقريره 
  .بشرية فألن حيكم بأنَّ اجلماد ال يكون مساوياً لربِّ العاملني يف املعبوديَّة أوىل استوائهما يف ال
األقطع : األبكُم : األبكم هو الَعيِيُّ املفحم ، وقد بكم بكماً وبكامةً وقال أيضاً : قال أبو زيد : قال الواحدي 

  .اللسان ، وهو الذي ال حيسن الكالم 
  .األبكم املطبق الذي ال يسمُع وال يبصر : وقال الزجاج . بكم الذي ال يعقل األ: روى ثعلب عن ابن األعرايب 

  .إشارة إىل العجز التَّام والنُّقصان الكامل } الَّ َيقِْدُر على َشْيٍء { : مث قال 
د لُه وال وَاِلد ، من ال ول: كلُول ، والكلُّ : الكلُّ الثَّقيلُ ، والكلُّ العيال ، واجلمع } كَلٌّ على َمْوالُه { : وقوله 

  ]الطويل : [ مسِّي بذلك؛ لثقله على كافله؛ قال الشاعر . الَيتيُم : والكلُّ أيضاً 
  إذَا كانَ َعظُْم الكَلِّ غَْيرَ َشديِد... أكُولٌ ملَالِ الكُلِّ قَْبلَ شَبابِه  -٣٣٤٩

إذا غلظت شفرته فلم تقطع : السِّكُني  أصل الكلِّ من الغلط الذي هو نقيُض احلدَّة ، يقال كلَّ« : قال أهل املعاين 
» إذا ثقل عليه فلم ينبعث فيه ، فمعىن : إذا غلظ فلم يقدر على الكالم ، وكلَّ فالنٌ عن األْمرِ : ، وكلَّ اللسانُ 
  .» غليظٌ وثقيلٌ على مواله أهل واليته : ، أي « كلٌّ على موالُه 

هباء واحدة » ُيَوجِّْه « : شرط وجزاؤه ، وقرأ ابن مسعود ، وابن وثَّاب ، وعلقمة } أَْيَنَما ُيَوجِّههُّ الَ يَأِْت { : قوله 
  :ساكنة للجزم ، ويف فاعله وجهان 



  ] .تقديره كقراءة العامة [ ، ومفعوله حمذوف؛  -تعاىل  -ضمري الباري : أحدمها 
  .»  َيتَوجَُّه« الزماً مبعىن » ُيوجِّهْ « أنه ضمري األبكم ، ويكون : والثاين 

  :وجَّه وتوجََّه مبعًنى ، وقرأ علقمة أيضاً وطلحة كذلك ، إالَّ أنه بضم اهلاِء ، وفيها أوجه : يقال 
 -اهللا : أْيَنَما هو يوجه ، أي : خرب مبتدأ مضمر ، أي » ُيَوجُِّه « ليست هنا شرطيَّة ، و » أْيَنَما « أنَّ : أحدها 
[ } َيْوَم َيأْتِ { : ختفيفاً؛ كما حذفت يف قوله » ال يَأِت « : ن قوله ، واملفعول حمذوف ، وحذفت الياء م -تعاىل
  ] . ٤: الفجر [ } إِذَا َيْسرِ { و ]  ١٠٥: هود 

أن الم الكلمة حذفت ختفيفاً ألجل التضعيف ، وهذه اهلاء هي الضمري ، فلم حيلها جزم ، ذكر هذين : والثاين 
  .الوجهني أبو الفضل الرَّازي 

عليها يف » إذا « ؛ ملا بينهما من األخُوَِّة يف الشرط؛ كما محلت » إذَا « أمهلت محالً على » أْيَنَما « ن أ: الثالث 
: الزماً مبعىن » ُيوجُِّه « ختفيفاً أو جزم على التوهُّم ، ويكون » َيأتِ « اجلزم يف بعض املواضع ، وحذفت الباء من 

  .كما تقدَّم » َيتوجَّهُ « 
إنَّ هذها « :  -وقد حكى هذه القراءة -هباءين بتاء اخلطاب ، وقال أبو حامت » ُتَوجِّهُه « : أيضاً وقرأ عبد اهللا 

هباء واحدة » يُوجَّْه « : وكأنه مل يعرف توجيهها ، وقرأ علقمة وطلحة أيضاً » لقراءة ضعيفة؛ ألن اجلزم الزم 
  .ساكنة للجزم ، والفِْعل مبين للمفعول؛ وهي واضحة 

كالعامة إال أنه بتاء اخلطاب ، وفيه التفاٌت ، ويف الكالم حذف وهو حذف » تَُوجِّهُه « : مسعود أيضاً  وقرأ ابن
أَْيَنَما { واآلخر ناطٌق متصرف يف ماله ، وهو خفيف على مواله : كأنه قيل } أََحُدُهَما أَْبكَُم { : املقابل؛ لقوله 

  .} َهلْ َيْسَتوِي ُهَو َوَمن َيأُْمُر بالعدل { ذلك  ، ودلَّ على} ُيَوجِّههُّ الَ َيأْتِ بَِخْيرٍ 
  .بالتَّاء وفتح اجليم واهلاء فعالً ماضياً فاعله ضمري األبكم » أْيَنَما تَوجَّه « : أنه قرئ  -رمحه اهللا  -ونقل أبو البقاِء 

، وسوَّغه » َيسَْتوِي « وع يف الرَّاجح أن يكون مرفوعاً؛ عطفاً على الضمري املرف} َوَمن َيأُْمُر بالعدل { : قوله 
  .إمَّأ استئناٌف أو حال } َوُهَو على ِصَراطٍ { : الفصل بالضمري ، والنصب على املعيَّة مرجوح ، واجلملة من قوله 

  فصل
: ملَّا وصف اهللا أحد الرَُّجلْين هبذه الصِّفات األربع ، وهذه صفات األصنام وهو أنَّه أبكم ال يقدر على شيٍء ، أي 

هل يستوي هذا املوصوف هبذه : جز كلٌّ على مواله ، ثقيل ، أينما يرسله ال يأت خبري؛ ألن أبكم ال يفهم ، قال عا
الصفات األربع ، وهذه صفات األصنام ال تسمع وال تعقل وال تنطق ، وهو كلٌّ على عابده حيتاج إىل أن حيمله 

َوُهَو على صَِراٍط { اهللا قادر متكلِّم يأمر بالتَّوحيد ، : يعين } العدل َهلْ َيْسَتوِي ُهَو َوَمن َيأُْمُر ب{ وخيدمه ويضعه ، 
  .} مُّْسَتِقيمٍ 

  .يدلكم على صراط مستقيم : قال الكليب 
  .هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقيل 
  .ِكال املثلني للمؤمن والكافر ، يرويه عطيَّة عن ابن عباس رضي اهللا عنه : وقيل 

رضي  -محزة ، وعثمان بن عفان وعثمان بن مظعون : } َوَمن َيأُْمُر بالعدل { أيبُّ بن خلف ، : ألبكم ا: قال عطاء 
  . -اهللا عنهم

نزلت يف هاشم بن عمرو بن احلارث بن ربيعة القرشي ، وكان قليل اخلري ، يعادي رسول اهللا صلى : وقال مقاتل 
  .اهللا عليه وسلم 



  .ومواله ، كان مواله يكره اإلسالم نزلت يف عثمان بن عفَّان : وقيل 
املراد كل عبد موصوف هبذه الصفات الذَّميمة ، وكل حرٍّ موصوف بتلك الصفات احلميدة ، وهذا أوىل من : وقيل 

إيامها بكوهنما رجلني مينع من محل ذلك على الوثن ، وكذلك وصف اآلخر بأنه  -تعاىل  -القول الول؛ ألن وصفه 
  . -تعاىل -من محله على اهللا  على صراط مستقيم مينع

اآلية ملا مثَّل الكافر باألبكم العاجز ، ومثَّل نفسه بالذي يأمر } َوِللَِّه غَْيُب السماوات واألرض { :  -تعاىل -قوله 
بالعدل وهو على صراط مستقيم ، ومعلوٌم أنه ال يكون آمراً بالعدل وهو على صراط مستقيم إالّ إذا كان كامالً 

  .والقدرِة فذكر يف هذه اآلية بيان كونه كامالً يف العلم والقدرة  يف العلمِ
أفاد احلصر بأنَّ العلم هبذه الغيوب } َوِللَِّه غَْيُب السماوات واألرض { :  -تعاىل  -أمَّا بيان كمال العلم ، فقوله 

  . -تعاىل -ليس إال هللا 
هي الوقت الذي : والسَّاعة } الساعة إِالَّ كَلَْمحِ البصر  َوَمآ أَْمُر{ :  -عز وجل -وأما بيان كمال القدرة ، فقوله 

{ : تقوم فيه القيامة ، مسِّيت ساعة؛ ألنَّها تفجأ اإلنسان يف ساعة ميوت اخللق كلهم بصيحة واحدة أي إذا قال له 
لَمَحُه بِبَصرِه : يقال طرفةُ العني وهو النظر بسرعة ، : » لَْمحِ الَبصرِ « واملراد ب ]  ٨٢: يس [ } كُْن فََيكُونُ 

أْمراً َواِضحاً ، واملراد بيان : ألرينَّك لَْمحاً َباِصراً ، أي : أصله من لَمَحاِن البَْرق ، وقوهلم : لَْمحاً ولَمحَاناً ، وقيل 
  .كمال القدرة 

  .بل هو أقرب : ليس املراد منه الشَّك ، بل املراد } أَْو ُهَو أَقَْربُ { : وقوله 
يأيت بالسَّاعة إما بقدر ملح البصر ، أو مبا هو أسرع؛  -تعاىل  -اإلهبام على املخاطبني أنه : املراد به :  قال الزجاج

ألنَّ ملح البَّصر عبارة عن انتقال الطَّرف من أعلى احلدقِة إىل أسفلها ، واحلَدقةُ مركبة من أجزاء ال تتجزَّأ ، فلمح 
حلدقِة ، وال شكَّ أنَّ تلك األجزاء كثرية ، والزَّمانُ الذي حيصل فيه ملُح البصر عبارة عن املرور على مجلة أجزاِء ا

قادٌر على إقامة القيامة يف زمان واحد من تلك األزمان؛ فلهذا  -تعاىل  -البصر مركب من أزماٍن متعاقبٍة ، واهللا 
أمره ، فالضمري لألمر ، : ، أي } أَقَْرُب  أَْو ُهَو{ : تنبيهاً على ذلك ، فقوله } أَْو ُهَو أَقَْربُ { :  -تعاىل  -قال 

  .أو أمر الساعة أقرب من ملح البصر : والتقدير 
  .نزلت يف الكفَّار الذين استعجلوا القيامة استهزاًء } إِنَّ اهللا على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { 

أَلَْم ) ٧٨(َعلَ لَكُُم السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر وَالْأَفِْئَدةَ لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ َواللَُّه أَْخَرَجكُْم ِمْن ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم لَا َتْعلَُمونَ َشْيئًا َوَج
وَاللَُّه َجَعلَ ) ٧٩(ُيْؤِمُنونَ  َيَرْوا إِلَى الطَّْيرِ ُمَسخَّرَاٍت ِفي َجوِّ السََّماِء َما ُيْمِسكُُهنَّ إِلَّا اللَُّه إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلقَْومٍ

اَمِتكُْم َوِمْن أَصَْواِفَها ِمْن ُبُيوِتكُْم َسكًَنا َوجََعلَ لَكُْم ِمْن ُجلُوِد الْأَْنَعامِ ُبُيوًتا َتسَْتِخفُّوَنَها َيْوَم ظَعْنِكُْم َوَيْوَم إِقَ لَكُْم
لََق ِظلَالًا َوَجَعلَ لَكُْم ِمَن الْجَِبالِ أَكَْناًنا َوَجَعلَ وَاللَُّه َجَعلَ لَكُْم ِممَّا َخ) ٨٠(َوأَْوبَارَِها وَأَْشَعارَِها أَثَاثًا َوَمَتاًعا إِلَى ِحنيٍ 

فَإِنْ َتَولَّْوا فَإِنََّما ) ٨١(ِلُمونَ لَكُْم َسرَابِيلَ َتقِيكُُم الَْحرَّ َوسََرابِيلَ َتِقيكُْم بَأَْسكُْم كَذَِلَك يُِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم لََعلَّكُمْ ُتْس
  ) ٨٣(َيْعرِفُونَ نِْعَمَت اللَِّه ثُمَّ ُيْنِكُرونََها َوأَكْثَرُُهُم الْكَاِفُرونَ ) ٨٢(ُمبُِني َعلَْيَك الَْبلَاغُ الْ

ملا بني كمال القدرة والعلم ، عاد إىل الدالئل الدالة على } واهللا أَْخَرَجكُم مِّن ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم { :  -تعاىل -قوله 
  .}  أَخَْرَجكُم مِّن ُبطُوِن أُمََّهاِتكُمْ واهللا{ : وجود الصانع املختار ، فقال 

إمَّاتكُم ، إال أنه زيدت : » أمَّهاِتكُم « بكسر اهلمزة ، والباقون بضمِّها ، وأصل » إمَّهاِتكُْم « : قرأ محزة والكسائي 
  ]الرجز : [ أهراق ، وشذَّت زيادهتا يف الواحدة يف قوله : فقيل » أراق « اهلاء فيه كما زيدت يف 



غري » أخَْرَجكُْم « حالٌ من مفعول } الَ َتْعلَُمونَ َشْيئاً { : واجلملة من قوله ... أمََّهِتي ِخنِدُف والَياسُ أبِي  -٣٣٥٠
« شيئاً من العلم ، وإمَّا مفعول به والعلم هنا العرفان ، وتقدَّم الكالم يف : إمَّا مصدر ، أي » َشْيئاً « عاملني و 
  .نِّساء يف ال» أمََّهاِتكُمْ 
  فصل

  .خلق اإلنسان يف مبدأ الفطرة خالياً عن معرفة األشياء 
أن النَّفس اإلنسانية ك انت يف أول اخللقِة : واملعىن } َوَجَعلَ لَكُُم السمع واألبصار واألفئدة { :  -مث قال تعاىل 

ارف والعلوم ، وحتقيق الكالم فيه أن خالية عن املعارف والعلوم مث إن اهللا تعاىل أعطاها هذه احلواس؛ لتستفيد هبا املع
التَّصوُّرات والتَّصديقات إمَّا أن تكون كسبيَّة أو بديهيَّة؛ والكسبيَّة ال ميكن حصوهلا إال بواسطة تركيبات : يقال 

  .البديهيَّات ، فال بد من سبق العلوم البديهيَّة 
خلقنا ، أو ما كانت حاصلة؛ وألول باطل؛ ألنا  كانت حاصلة منذ: هذه العلوم البديهية إمَّا أن يقال : فإن قيل 

بالضرورة نعلُم أنَّا حني كنَّا جنيناً يف رحم األمِّ ما كنَّا نعرُف ن النَّفي واإلثبات ال جيتمعان ، وما كنَّا نعرف أن الكلَّ 
  .أعظم من اجلزء 

أنَّها ما كانت حاصلة ، وحينئٍذ ال  فإنه يقتضي أن هذه العلوم البديهية حصلت يف نفوسنا بعد: وأما القسم الثاين 
  .ميكن حصوهلا إال بكسب وطلب ، وكلُّ ما كان كسباً فهو مسبوق بعلوم أخرى إىل غري هناية ، وذلك حمال 

فيلزم : أن هذه العلوم البديهيَّة ما كانت حاصلة يف نفوسنا أوالً ، مث إهنا حدثت ، وحصلت ، أما قوله : فاجلواب 
إهنا إمنا حدثت يف نفوسنا بعد عدمها ، بواسطة إعانة احلواسِّ : ذه املقدمة ممنوعة ، بل نقول أن تكون كسبية ، فه

اليت هي السَّمع والبصر ، فإن النفس كانت يف مبدأ اخللقة خالية عن مجيع العلوم ، إال أنه تعاىل خلق السمع 
ه ماهيَّة ذلك املبصر واملسموع؛ وكذلك والبصر فإذا أبصر الطفل شيئاً أو مسعه مرة بعد أخرى ، ارتسم يف خيال

  .القول يف سائر احلواسِّ ، فيصري حصول احلواسِّ سبباً حلضور ماهيَّات احملسوسات يف النَّفس والعقل 
  :مث إنَّ تلك املاهيَّات على قسمني 

ثبات ، مثل أنه إذا ما يكون حضوره مزجباً تاماً يف جرم الذِّهن ، بإسناد بعضها إىل بعض بالنَّفي أو اإل: أحدمها 
حضر يف الذِّهن أن الواحد ما هو؟ وأن نصف االثنني ما هو؟ كان حضور هذين التَّصوُّرين يف الذهن علَّة تامة يف 

  .جرم الذِّهن؛ بأنَّ الواحد حمكوم عليه بأنَّه نصلف االثنني ، وهذا القسم هو العلوم البديهيَّة 

العلوم النَّظريَّة؛ مثل أنَّه إذا حضر يف الذِّهن بأنَّ اجلسَم ما هو؟ واحملدث ما ال يكون كذلك ، وهو : والقسم الثاين 
] دليل [ ما هو؟ فإن جمرَّد هذين التصوُّرين يف الذِّْهن ال يكفي يف جزم الذهن بأنَّ اجلسم حمدث ، بل ال بدَّ فيه من 

  .منفصل وعلوم سابقة 
بواسطة العلوم البديهيَّة ، وحدوث العلوم البديهيَّة إمنا تكون عند  واحلاصل أن العلوم الكسبيَّة إمنا ميكن اكتساهبا

حدوث تصوُّر موضوعاهتا ، وتصوُّر حمموالهتا ، وحدوث التَّصورات إنَّما كان بسبب إعانة هذه احلواس على 
  .هذه احلواس أعطى  -تعاىل  -إحداثها؛ فظهر أن السبب األول حلدوث هذه املعارف يف النُّفُوس والعقول هو أنَّه 

} واهللا أَخَْرَجكُم مِّن ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم الَ َتْعلَُمونَ َشْيئاً َوَجَعلَ لَكُُم السمع واألبصار واألفئدة { :  -تعاىل -فلهذا قال 
  .ليصري حصول هذه احلواس سبباً النتقال نفوسكم من اجلهل إىل العلم بالطَّريق املذكور 

اهللا ، ] آالء [ لتبصروا دالئل » واألْبَصاَر « لتسمعوا مواعظ اهللا تعاىل ، » كُمُ السَّْمَع وَجعلَ لَ« : وقال املفسرون 
  .لتعقلوا عظمة اهللا » واألفِْئدةَ « 



« : على أكثر العدِد ، وما قيل » فُؤاد « ومل جيمع : أغْرِبة وغُراب ، قال الزجاج : مجع فُؤاِد؛ حنو » األفِْئَدة « و 
  .» غَُراب وِغرَْبان « : قيل كما » ِفئَْدان 

ولعلَّ الفؤاد إنَّما جُِمع على مجع القلَّة؛ تنبيهاً على أنَّ السَّمع والبصر كثريان ، وأن الفؤاد قليلٌ؛ ألن الفؤاد إنَّما 
ة خلق للمعارف احلقيقيَّة ، والعلوم اليقينيَّة ، وأكثر اخللق ليسوا كذلك ، بل يكونوا مشغولني باألفعال البهيميَّ

  .والصِّفات السبعية ، فكأن فؤادهم ليس بفؤاٍد؛ فلهذا مجع مجع القلَّة قاله ابن اخلطيب 
إنَّه من اجلموع اليت استعملت للقلَّة والكثرة ، ومل يسمع فيها غري القلَّة ، « :  -رمحه اهللا تعاىل -وقال الزخمشري 

كذا قال وفيه نظر فقد مسع فيهم . ومل يسمع غري شسوع ، فإنَّها للكثرة ، وتستعمل يف القلَّة ، « ُشسُوع » : حنو 
  .« شسوع » غلب : فكان ينبغي أن يقال « أشساع » 

وهذا يقتضي « أخَْرَجكُم » : ، عطف على قوله } َوجََعلَ لَكُُم السمع واألبصار { :  -عز وجل -قوله : فإن قيل 
  .ن؛ وليس كذلك أن يكون جعل السَّمع والبصر متأخِّراً عن اإلخراج من البط

أنَّ حرف الواو ال يوجب التَّرتيب ، وأيضاً إذا محلنا السمع على اإلمساع والبصر على الرؤية ، زال : فاجلواب 
فيكون داخالً فيما أخرب به عن « أخَْرَجكُم » معطوفاً على « وَجعلَ » :  -تعاىل -السؤال ، هذا إذا جعلنا قوله 

  .املبتدأ وجيوز أن يكون مستأنفاً 
  فصل
ال تعلمون شيئاً ممَّا قضى : ال تعلمون شيئاً ممَّا أخذ عليكم من امليثاق يف أصالب آبائكم ، وقيل : معىن الكالم : قيل 

  .من منافعكم : ال تعلمون شيئاً ، أي : عليكم به من السَّعادة والشقاوة ، وقيل 

َوجََعلَ لَكُمُ { : مثَّ ابتدأ فقال } الَ َتْعلَُمونَ َشيْئاً { :  -تعاىل -متَّ الكالم عند قوله « :  -رمحه اهللا -قال البغوي 
جعل هذه األشياء هلم قبل اخلروج من بطون األمَّهات ، وإنَّما  -تعاىل  -؛ ألنَّ اهللا } السمع واألبصار واألفئدة 
  .» أعطاهم العلم بعد اخلروج 

واألفئدة بلفظ االسم يف سورة السَّجدة إن شاء اهللا وسيأيت الكالم يف حكمة ذكره السمع بلفظ املصدر ، واألبصار 
  . -تعاىل -

لتبصروا هبا آثار : أي » واألْبصَاَر « ، أي لتسمعوا به األمر والنهي ، } َوجََعلَ لَكُُم السمع { :  -تعاىل -وقوله 
  .نَِعمه : ، أي } لَّكُْم َتْشكُُرونَ َولََع{ : وقوله  -سبحانه وتعاىل  -لتصلوا هبا إىل معرفته » واألفِْئدةَ « منفعة اهللا ، 

  .اآلية هذا دليلٌ آخر على كمال قدرة اهللا وحكمته } أَلَْم َيرَْواْ إىل الطري ُمَسخََّراٍت { :  -تعاىل -قوله 
ن بالياء على احلكاية ملن تقدَّم ذكره م: بالتاء من فوق ، والباقون » ألَمْ َترْوا « : قرأ ابن عامر ومحزة والكسائي 

  .الكفَّار 
، وجيوز أن تكون حاالً » ُمسخَّراٍت « جيوز أن تكون اجلملة حاالً من الضمري املستتر يف } َما ُيْمِسكُُهنَّ { : قوله 

  .من الطري ، وجيوز أن تكون مستأنفة 
  ]الطويل : [ وهو اهلواُء بني السَّماء واألرض؛ قال » يف جوِّ السَّماِء « مذلالت ، : » ُمسخَّراتٍ « ومعىن 
  تَنزَّلَ من جوِّ السَّماِء َيُصوُب... فَلْسُت إلْنسيٍّ ولِكْن ملَألٍك  -٣٣٥١

  .اجلوُّ ما يلي األرض يف مست العلوِّ واللوح والسُّكاك أبعد منه : وقيل 
سُّكاك ، إنَّ الطري يرتفع اثنا عشر ميالً وال يرتفع فوق هذا ، وفوق اجلوِّ ال:  -رضي اهللا عنه -قال كعب األحبار 

يف حال القبض ، والبسط ، و االسطفاف ينزهلم : تعاىل ، أي } َما ُيْمِسكُُهنَّ إِالَّ اهللا { وفوق السُّكاك السماء ، و 



  .كيف يعتربوهنا يف وحدانيَّته 
  .خصَّ هذه اآليات باملؤمنني؛ ألنَّهم هم املنتفعون هبا } إِنَّ ِفي ذلك آلَياٍت لِّقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ { 
  صلف

جسد الطائر جسم ثقيل ، ميتنع بقاؤه يف اجلوِّ معلَّقاً بال عالقة وال دعامة ، فوجب أن يكون املمسك له يف اجلوِّ هو 
  . -تعاىل -، والظاهر أن إبقاءه يف اجلوِّ فعله باختياره ، وهذا يدلُّ على أنَّ فعل العبد خلق اهللا  -تعاىل -اهللا 

هو الذي أعطى اآلالت  -تعاىل  -هذا اإلمساك إىل نفسه؛ ألنه  -تعاىل  -أضاف  إنَّما:  -رمحه اهللا -قال القاضي 
  .هو املسبب لذلك ، صحَّت هذه اإلضافة  -تعاىل جلَّ ذكره  -اليت ميكن الطري هبا من تلك األفعال ، فلما كان 

  .هذا ترٌك للظاهر من غري دليل : واجلواب 
  .اآلية وهذا نوٌع آخر من دالئل التوحيد } ن ُبُيوِتكُْم َسكَناً واهللا َجَعلَ لَكُْم مِّ{ :  -تعاىل -قوله 
جيوز أن يكون مفعوالً أوالً ، على أنَّ اجلعل تصيري واملفعول الثاين أحد اجلارين قبله ، وجيوز أن » َسكَناً « : قوله 

  .ون فيه ، قاله أبو البقاء يكون اجلعل مبعىن اخللقِ فيتعدَّى لواحٍد ، وإنَّما وحد السكن؛ ألنه مبعىن ما يسكن

إنه يف األصل مصدر ، وإليه ذهب ابن عطية ، فتوحيده واضح إال أن أبا حيَّان منع كون مصدراً ومل : وقد يقال 
كالقَْبضِ والنقْضِ : » َمفْعُول « مبعىن » فَْعل « إن السكن : يذكر وجه املنع ، وكأنه اعتمد على قول أهل اللغة 

  ]البسيط : [ ملَقُْبوض؛ وأنشد الفراء فقال مبعىن املَْنقُوض وا
  َيا وَْيَح نَفِْسي ِمْن َحفْرِ القَرامِيصِ... َجاَء الشِّتاُء وملَّا أتَِّخذْ َسكَناً  -٣٣٥٢

السَّكن ما يسكن إليه وينقطع إليه من بيت أو إلٍف « : ما سكنَت إليه وما َسكْنَت فيه ، قال الزخمشري : والسَّكُن 
 «.  

  :البيوت الَّيت يسكن فيها اإلنسان على قسمني  واعلم أنَّ
وهذا القسم } َجَعلَ لَكُْم مِّن ُبُيوِتكُْم َسكَناً { : البيوت املتَّخذة من احلجر واملدر ، وهي املرادة من قوله : أحدمها 

  .ال ميكن نقله بل اإلنسان ينتقل إليه 
َوَجَعلَ لَكُْم مِّن ُجلُوِد األنعام ُبُيوتاً { : يط ، وهي املرادة بقوله البيوت املتَّخذة من القباب واخليام والفساط: والثاين 

  .وهذا القسم ميكن نقله مع اإلنسان } َتسَْتِخفُّوَنَها 
قرأ نافع ، وابن كثري ، وأبو عمرو بفتح العني ، والباقون بإسكاهنا ، ومها لغتان كالنَّْهر } َيْوَم ظَْعنِكُْم { : قوله 

  .والنََّهر 
  .« زعم بعضهم أن األصل الفتح ، والسكون ختفيف ألجل حرف احللق؛ كالشَّْعر والشَعر و

  .ظعينة : اهلوجد فيه املرأة وإال فهو حممل ، مث كثر حىت قيل للمرأة : ارحتل ، والظَّعينةُ : والظَّعُن مصدر ظعن ، أي 
  فصل

، : ، والِقَباب واألخبية ، والفَساِطيط من األنطاع واألدم  اِخلَيام: جعل لكم من جلوِد األنعام بيوتاً ، يعين : واملعىن 
لنجعة أو ] البادية [ سري : رحلتكم يف سفركم ، والظَّْعُن } َيْوَم ظَعْنِكُمْ { خيف عليكم محلها : أي « َتسَْتِخفُّوَنها » 

  ]اهلزج : [ اهلَوَْدج؛ قال : حلضور ماء أو طلب مرتع ، والظَّْعُن أيضاً 
  وإذْ جَادْت بِوْشكِ الَبْينِ ِغْرَبانُ...  َهلْ َهاجَك األظَْعانُ إذ بَاُنوا أالَ -٣٣٥٣

َوِمْن أَصَْواِفَها َوأَْوَبارَِها { راجعة إىل احلالتني « ِمْن » يف بلدكم ال يثقل عليكم يف احلالتني ، و } َوَيْوَم إِقَامَِتكُْم { 
ر اإلبل ، وأشعار املعز ، والكنايات راجعة إىل األنعام ، وذكر األصواف أصواف الضَّأن ، وأوبا: يعين } َوأَْشعَارَِهآ 



  .واألوبار ومل يذكر القطن والكتاب؛ ألهنما مل يكونا ببالد العرب 
  :فيه وجهان « أثَاثاً » : قوله 

طف جمروراً وجعل لكم من أصوافها أثاثاً ، وعلى هذا يكون قد ع: أي « ُبيُوًتا » أنه منصوب عطفاً على : أحدمها 
  .على جمرورٍ ، ومنصوباً على منصوب ، وال فصل هنا بني حرف العطف واملعطوف حينئذ 

َوِمْن { : وقد فصل بينه وبني حرف العطف باجلار واجملرور ، وهو قوله عز وجل » :  -رمحه اهللا -وقال أبو البقاء 
جلارَّ واجملرور مفعول ، و تقدمي مفعول على وهو ليس بفصل مستقبح كما زعم يف اإليضاح؛ ألنَّ ا} أَصَْواِفَها 

  .« مفعول قياس 
  .وفيه نظر؛ ألنه عطف جمروراً على مثله ، ومنصوباً على مثله 

وجعل لكم من جلود األنعام ، ومن : أنه منصوب على احلال ، ويكون قد عطف جمروراً على مثله تقديره : والثاين 
هنا أثاثاً ، ففصل الملفعول بني املتعاطفني ، وليس املعىن على هذا ، إمنا هو أصوافها وأوبارها وأشعارها بيوتاً حال كو

  .على األول 

: [ ِمْن أثَّ الشعُر والنَّباُت؛ إذا كشفا وتكاثرا؛ قال امرؤ القيس : متاع البيت إذا كان كثرياً ، وأصله : واألثاث 
  ]الطويل 
  أِثيٍث كَِقْنوِ النَّخلَِة املُتَعثِْكلِ ...وفَْرعٍ ُيَغشِّي املَْتَن أسْوَد فَاحمٍ  -٣٣٥٤

األثاث ما جدَّ من فرش : وقال الزخمشري . كثريات اللحم كأنّ عليهن أثاثاً ، وفالن كثر أثاثُه : ونساٌء أثاِئثُ ، أي 
  ]البسيط : [ ما قدم منها؛ وأنشد : البيت ، واخلُرثيُّ 

  دَْهراً وَصاَر أثَاثُ البيِت ُخرثِيَّا... َتقادَم العَْهُد من أمِّ الوليِد بَِنا  -٣٣٥٥
أبتَّة « و » بََتات « أثثة؛ ك : واحده أثاثة ومجعه يف القلَّة : ال ، وقال أبو زيد : وهل له واحٌد من لفظه؟ فقال الفراء 

القلَّة املضعَّف يلزم مجعة على أفعلة يف » فعاالً « ويف الكثري على أثث ، وفيه نظر؛ ألن : ، وقال أبو حيَّان » 
ُعُين وُحُجج مجع عيَّان وحجَّاج ، وقد نص النحاة : إال يف لفظتني شذَّتا ، ومها » فُُعل « والكثرة ، وال جيمع على 

األثاث واملتاع واحد ، ومجع بينهما : زمام وزُُمم بل أزمَّة وقال اخلليل : على منع القياس عليهما ، فال جيوز 
  ] الوافر: [ الختالف لفظهما؛ كقوله 

  وألْفَى قَْوهلَا كَِذباً ومَْينَا. . ...  -٣٣٥٦
  ]الطويل : [ وقوله 
  وِهْنٌد أَتى من ُدونَِها النَّأُي والُبْعُد. . ...  -٣٣٥٧

  .إىل حني البِلَى : املوت ، وقيل : يعين » إىل حني « بالغاً ينتفعون به ، : متاعاً : وقيل 
اآلية فاإلنسانُ إما أن يكون مقيماً أو مسافراً ، واملسافر إمَّا أن } مَّا َخلََق ِظالَالً واهللا َجَعلَ لَكُْم مِّ{ :  -تعاىل -قوله 

  .يكون غنيا يستصحب معه اخليام أو ال 
ن َوَجَعلَ لَكُْم مِّ{ : ، وأشار إىل القسم الثاين بقوله } جََعلَ لَكُْم مِّن ُبيُوِتكُْم َسكَناً { : فالقسم األول أشار إليه بقوله 

فإن املسافر إذا مل يكن له } جََعلَ لَكُْم مِّمَّا َخلََق ِظالَالً { : وأشار إىل القسم الثالث بقوله تعاىل } ُجلُوِد األنعام ُبيُوتاً 
َوظَلَّلَْنا َعلَْيهُِم { :  -سبحانه -خيمة يستظل هبا ، فإنَّه ال بد وأن يستظلَّ إما جبدار أو شجرٍ أو بالغمامِ؛ كما قال 

  ] . ١٦٠: األعراف [ } مام الغ
الغار : ؛ وهو ما حفظ من الرِّيحِ واملطرِ ، وهو يف اجلبل » ِكّن « مجع } َوجََعلَ لَكُْم مَِّن اجلبال أَكْنَاناً { : قوله تعاىل 



  .اْستكن وأكَّن ، إذا صار يف كنٍّ : كلُّ شيٍء وقَى شْيئاً ، ويقال : ، وقيل 
هذه املعاين يف  -تعاىل  -، وحاجتهم إىل الظلِّ ودفع احلرِّ شديدة؛ فلهذا ذكر اهللا  واعلم أ بالد العرب شديدة احلرِّ

معرض النِّعمة العظيمة ، وذكر اجلبال ومل يذكر السهول وما جعل هلم من السهول أكثر؛ ألهنم كانوا أصحاب 
؛ ألنَّهم كانوا أصحاب وبر وشعر ، كما قال } آ َوِمْن أَصَْواِفَها َوأَْوَبارَِها َوأَْشعَارَِه{ :  -تعاىل -جبال ، كما قال 

وما أنزل من الثلج أكثر لكنهم ]  ٤٣: النور [ } َوُيَنزِّلُ ِمَن السمآء ِمن جَِبالٍ ِفيَها ِمن َبَرٍد { :  -عز وجل -
  . وما َيِقي من الربد أكثر؛ ألهنم كانوا أصحاب حرٍّ} َتقِيكُُم احلر { وقال . كانوا ال يعرفون الثَّلج 

َوَجَعلَ لَكُْم َسرَابِيلَ َتِقيكُمُ { :  -جل ذكره -أمر املسكن ، ذكر بعده أمر امللُبوسِ؛ فقال  -تعاىل  -وملَّا ذكر اهللا 
  .القُمص واحدها سربال : والسَّرابيل } احلر 

؛ وذلك ألن اهللا » ه كل ما لبسته فهو سِْربال ، من قميصٍ أو ِدْرعٍ أو َجوشنٍ أو غري« :  -رمحه اهللا -قال الزجاج 
  :جعل السَّرابيل قسمني  -تعاىل  -

  .ما يتقى به من البأسِ واحلروب : والثاين . ما يقي احلرَّ والربد : أحدمها 
  .مل ذكر احلرَّ ومل يذكر الربد؟ : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجوه 
، فكانت حاجتهم إىل ] يابسة [ حارَّة املخاطبون هبذا الكالم هم العرب ، وبالدهم : قال عطاء اخلراساين : أحدها 

َوِمْن أَصَْواِفَها َوأَْوَبارَِها {  -سبحانه وتعاىل  -كما قال : ما يدفع احلرَّ أشدَّ من حاجتهم إىل ما يدفع الربد 
  .ذكر هذا النَّوع؛ ألن عادهتم بلبسها أكثر  -تعاىل  -وسائر أنواع الثياب أشرف ، إال أنه } َوأَْشعَارَِهآ 

  ]الطويل : [ ذكر أحد الضِّدَّين تنبيه على اآلخر؛ كقوله : قال املربِّد : ثاين وال
  إذَا َحذفَْتُه رْجلَُها َخذُف أْعَسرَا... كَأنَّ احلََصى من َخلِْفَها وأَماِمَها  -٣٣٥٨

نسان إذا خطر بباله احلر ، ملَّا ثبت يف العلوم العقليَّة أن العلم بأحد الضِّدين يستلزم العلم بالضدِّ اآلخر ، فإنَّ اإل
  .خطر بباله الربد أيضاً وكذا القول يف النُّور والظلمة ، والسَّواد والبياض 

  .» وما وقَى من احلرِّ وقى من الربد ، فكان ذكر أحدمها مغنياً عن اآلخر « : قال الزجاج : الثالث 
اليت هي القُمص دون تكلُّف زيادة ، أما الربد فإنَّه ال  هذا بالضدِّ أوىل؛ ألن دفع احلرِّ يكفي فيه السَّرابيل: فإن قيل 

  .يندفع إال بزيادة تكلُّف 
  .أن القميص الواحد ملَّا كان دافعاً للحر ، كانت السَّرابيل اليت هي اجلمع دافعة للربد : فاجلواب 

  .يف املستقبل } َعلَْيكُْم  ُيِتمُّ نِْعَمَتُه{ مثل ذلك اإلمتام السابق ، : ، أي } كَذَِلَك يُِتمُّ { : قوله 
: بالرفع على الفاعلية ، وقرأ أيضاً » نِْعَمُتُه « بفتح التاء األوىل ، » تَِتمُّ « :  -رضي اهللا عنهما  -وقرأ ابُن عباس 

َسِلَم بفتح التاء والالم مضارع » لعلكم َتْسلَُمونَ « : ، وقرأ أيضاً  -تعاىل  -مجع نعمة مضافة لضمري اهللا » نَِعَمُه « 
؛ فإنَّ املراد به الدُّروع امللبوسة يف احلبب ، أو تؤمنوا » تَِقيكُم بَأسكُْم « : من السالمة ، وهو مناسب لقوله 

  .فتسلموا من عذاب اهللا 
: جيوز أن يكون ماضياً ، ويكون التفاتاً من اخلطاب املتقدِّم ، وأن يكون مضارعاً ، وألصل » فإنْ َتولَّوا « : قوله 
  .وال التفات على هذا ، بل هو جارٍ على اخلطاب السَّابق » َتنزَّلُ وَتذَّكُرونَ « : وا ، قحذف حنو تتولَّ

  .فإن أعرضوا ، فال يلحقك يف ذلك عتب وال تقصري ، وليس عليك إالَّ ما فعلت من التَّبليغ التَّام : ومعىن الكالم 
فأنت : هو جواب الشَّرط ، ويف احلقيقة جواب لشرط حمذوف ، أي } غ فَإِن َتَولَّْواْ فَإِنََّما َعلَْيَك البال{ : قوله 



معذور ، وأتى ذلك على إقامة السَّبب مقام املسبب؛ وذلك ألن تبليغه سبب يف عذره ، فأقيم السَّبب مقام املسبب 
هنا للدَّاللة أن « طثُمَّ ، مثَّ ذمَّهم بأهنم يعرفون نعمة اهللا مث ينكروهنا ، وذلك هناية يف كفران النِّعمة ، وجيء ب 

إنكارهم أمر مستبعد بعد حصول املعرفة؛ ألنَّ من عرف النِّعمة حقُّه أن يعترف ال أن ينكر ، ويف املراد بالنِّعمة 
  :وجوه 

بالشُّكر  -تعاىل  -أهنم ما أفردوه : هي مجيع ما ذكر اهللا تعاىل يف اآليات املتقدِّمة ، ومعىن إنكارهم : قال القاضي 
  .إمنا حصلت هذه النعمة بشفاعة األصنام : عبادة ، بل شكروا غريه وقالوا وال

ُنبوَّة حممد صلى اهللا عليه وسلم عرفوا أنَّها حق مثَّ أنكروها ، ونبوته نعمة عظيمة؛ كما : املراد بالنِّعمة هنا : وقيل 
  ] . ١٠٧: األنبياء [ } َوَمآ أَْرَسلْنَاَك إِالَّ َرْحَمةً لِّلْعَالَِمَني { :  -تعاىل -قال 

{ : ال يستعملوهنا يف طلب رضوان اهللا ، مث قال جل ذكره : ، أي } َيْعرِفُونَ نِْعَمةَ اهللا ثُمَّ يُنِكرُوَنَها { : وقيل 
  .} َوأَكْثَرُُهُم الكافرون 

  .مع أنَّهم كلهم كافرون؟ } َوأَكْثَُرُهمُ الكافرون { : ما معىن قوله : فإن قيل 
  :جوه فاجلواب من و

؛ ألنه كان فيهم من مل تقم عليه احلجَّة؛ كالصَّيب وناقص } َوأَكْثَُرُهُم الكافرون {  -عز وجل  -إمنا قال : األول 
  .العقل ، فأراد باألكثر؛ البالغني األصحاء 

انداً ، بل جاهالً ؛ ألنه كان فيهم من مل يكن مع» وأكْثَرُهم « : اجلاحد املعاند ، فقال : أن املراد بالكافر : والثاين 
  .ومل يظهر له كونه نبيا حقًّا من عند اهللا  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -بصدق الرسول 

احلمد ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم الَ { : ذكر األكثر وأراد اجلميع؛ ألن أكثر الشيء ، يقوم مقام الكل؛ كقوله : الثالث 
  ] . ٢٥: لقمان [ } َيْعلَُمونَ 

َوإِذَا رَأَى الَِّذيَن ظَلَُموا الَْعذَاَب فَلَا ) ٨٤(ْبَعثُ ِمْن كُلِّ أُمٍَّة شَهِيًدا ثُمَّ لَا ُيْؤذَنُ ِللَِّذيَن كَفَُروا َولَا ُهْم ُيْسَتْعتَُبونَ َوَيْوَم َن
وا َربََّنا َهُؤلَاِء ُشَركَاؤَُنا الَِّذيَن كُنَّا َنْدُعو َوإِذَا َرأَى الَِّذيَن أَْشَركُوا ُشَركَاَءُهْم قَالُ) ٨٥(ُيَخفَُّف َعنُْهْم َولَا ُهمْ ُيْنظَُرونَ 

) ٨٧(وَأَلْقَْوا إِلَى اللَِّه َيْومَِئٍذ السَّلََم َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَ ) ٨٦(ِمْن ُدونَِك فَأَلْقَْوا إِلَْيهُِم الْقَْولَ إِنَّكُْم لَكَاِذُبونَ 
  ) ٨٨(َعْن َسبِيلِ اللَِّه زِْدَناُهْم َعذَاًبا فَْوَق الَْعذَابِ بَِما كَاُنوا يُفِْسُدونَ  الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا

اآلية ملا بيَّن أهنم عرفوا نعمة اهللا مثَّ أنكروها ، وذكر أن أكثرهم كافرون } َوَيْوَم َنْبَعثُ ِمن كُلِّ أُمٍَّة َشهِيداً { : قوله 
  .لقيامة أتبعه بذكر الوعيد؛ فذكر حال يوم ا

  :فيه أوجه } َوَيْوَم َنْبَعثُ { : قوله 
  .» اذْكُْر « منصوب بإضمار : أحدها 
  .» خوفهم « بإضمار : الثاين 

  .ويوم نبعث ، وقعوا يف أمر عظيم : تقديره : الثالث 
  .ينكروهنا اليوم ويوم نبعث : أنه معطوف على ظرف حمذوف ، أي : الرابع 

فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلِّ { :  -سبحانه وتعاىل -صلوات اهللا عليهم؛ كما قال  -نبياء األ: واملراد بأولئك الشهداء 
  ] . ٤١: النساء [ } أمٍَّة بِشَهِيٍد َوجِئَْنا بَِك على هؤالء َشهِيداً 



أهنم : معناه : هذه؟ قلت « ثُمَّ » ما معىن : فإن قلت « : قال الزخمشري } ثُمَّ الَ ُيْؤذَنُ ِللَِّذيَن كَفَُرواْ { : قوله 
ُيْمَنُعونَ بعد شهادة األنبياء عليه السالم مبا هو أطّم منه ، وهو أهنم مينعون الكالم ، فال يؤذن هلم يف إلقاء معذرة وال 

  .انتهى : . حجة ] إدالء [ 
[ } ْم فََيْعَتِذُرونَ َوالَ ُيْؤذَنُ لَُه{ :  -تعاىل -ال يؤذن هلم يف الكالم؛ كما قال : ومفعول اإلذن حمذوف ، أي 

  .يف الرُّجوع إىل الدنيا : أي ]  ٣٦: املرسالت 
ال تزال عتاهبم وهي ما يعتبون عليها ويالمون؛ : أي } َوالَ ُهمْ ُيْستَْعَتُبونَ { ال يؤذنُ هلم يف الكالم أصالً ، : وقيل 
: غري مستنكرٍ ، قالوا « أفَْعلَ » : مبعىن « اْسَتفَْعل » ، و أزلت ُعتَْباه : أْعتَْبُته ، أي : اْسَتعَْتْبُت فالناً مبعىن : يقال 

  .اسْتدنَيُت فالناً وأْدَنيتُه مبعًنى واحد 
أهنم ال يسألون أن يرجعوا عما كانوا عليه يف الدُّنيا ، فهذا استعتاب : السِّني على باهبا من الطَّلب ، ومعناه : وقيل 

  .معناه طلب عتاهبم 
وسيأيت . « أرضوا ربكم؛ ألن اآلخرة ليست بدار عمل : ال يقال هلم : هم يسترضون ، أي  وال» وقال الزخمشري 

أكَّد  -تعاىل  -مث إنَّه . يف سورة حم السجدة؛ ألنه أليق الختالف القراء فيه  -تعاىل  -هلذا مزيد بيان إن شاء اهللا 
أن هؤالء املشركني إذا رأوا العذاب ووصلوا إليه ، : أي } َوإِذَا رَأى الذين ظَلَُمواْ العذاب { : هذا الوعيد فقال 

  .وال يؤخِّرون وال ميهلون؛ ألن التوبة هناك غري موجودة } فَالَ ُيَخفَُّف َعْنُهْم َوالَ ُهْم ُينظَُرونَ { فعند ذلك 
فهو ال : ه الفاء ، أي ، وال بدَّ من إضمار مبتدأ قبل هذ« إذَا » هذه الفاء وما حيِّزها جواب « فَال ُيَخفَُّف » : قوله 

َوإِذَا تتلى { :  -تعاىل  -مىت كان مضارعاً ، مل حيتج إىل فاء سواء كان موجباً؛ كقوله « إذا » خيفف؛ ألن جواب 
  .« إذَا َجاَء َزْيٌد ال يكرمك » : أم منفيا؛ حنو ]  ٧٢: احلج [ } َعلَْيهِْم آَياُتَنا َبيَِّناٍت تَْعرُِف 

  :وهذا من بقيَّة وعيد املشركني ، ويف الشركاء قوالن } ذَا َرأى الذين أَْشَركُواْ ُشرَكَآَءُهمْ َوإِ{ : قوله تعاىل 
يبعث األصنام فتكذِّب املشركني ، ويشاهدوهنا يف غاية الذُّلِّ واحلقارة ، وكل ذلك مما :  -تعاىل -أن اهللا : األول 

  .يوجب زيادة الغمِّ واحلسرة يف قلوهبم 

، وإنَّما  -رضي اهللا عنه  -الشَّياطني الذين دعوا الكفَّار إىل الكفر؛ قاله احلسن : ملراد بالشركاء أن ا: والثاين 
حكى عن الشركاء أنَّهم كذَّبوا الكفار ، واألصنام مجادات فال يصحُّ منهم  -تعاىل  -ألنه  -ذهب إىل هذا القول؛ 

  .هذا القول 
  .لق احلياة يف األصنام وعلى خلق العقل والنُّطق فيها قادٌر على خ -تعاىل  -وهذا بعيد؛ ألن اهللا 

  .العامة على فتح السني والالم } َوأَلْقَْواْ إىل اهللا َيْومَِئٍذ السلم { : قوله 
قُذال وقُذُل ، والسَّلَُم : وقرأ أبو عمرو يف رواية بسكون الالم ، وجماهد بضمِّ السني والالم ، وكأنَّه مجع سالم؛ حنو 

  .د تقدَّم الكالم عليهما يف سورة النساء واحد ، وق
  فصل

، } قَالُواْ َربََّنا هؤالءآء ُشَركَآُؤَنا الذين كُنَّا َنْدُعْوا ِمن ُدونِك { أن املشركني إذا رأوا تلك الشُّركاء ، : واملعىن 
  :وفائدة هذا القول من وجهني 

الذَّنب على األصنام؛ ظنا منهم أن ذلك ينجيهم  مقصود املشركني إحالةُ« :  -رمحه اهللا -قال أبو مسلم : األول 
  .» من عذاب اهللا ، أو ينقص من عذاهبم ، عند هذا تكذِّهبم تلك األصنام 

هذا بعيٌد؛ ألن الكفار يعلمون علماً ضروريا يف اآلخرة أنَّ العذاب ينزل هبم ، وال ينفعهم فدية وال « : قال القاضي 



  .» شفاعة 
كني يقولون هذا الكالم تعجُّباً من حضور تلك األصنام ، مع أنه ال ذنب هلا ، واعترافاً بأنَّهم أن املشر: والثاين 

  .كانوا خمطئني يف عبادهتا 
 -تعاىل  -أنه : ، واملعىن } فَألْقَْوا إِلَْيهُِم القول إِنَّكُْم لَكَاِذُبونَ { : انَّ األصنام يكذبوهنم ، فقال  -تعاىل  -مث حكى 
  .» إنَّكُم لكَاِذُبونَ « : يقولون هلم : ة والعقل والنطق يف تلك األصنام فيلقوا إليهم ، أي خيلق احليا
هؤالء شركاؤنا الذين كنَّا ندعو من دونك ، وقد : إن املشركني مل يقولوا ، بل أشاروا إىل اًنام ، فقالوا : فإن قيل 

  .؟ « اذُبونَ كانوا صادقني يف كلِّ ذلك ، فكيف قالت األصنام طإنَّكم لكَ
  :فاجلواب من وجوه 

إهنم شركاء اهللا يف : أنَّ هؤالء هم الَّذين كنَّا نقول : ، أي « هؤالء ُشركاؤَنا » : أن املراد من قوهلم : أصحها 
  .املعبودية ، فاألصنام كذَّبوهم يف إثبات هذه الشركة 

[ } كَالَّ َسَيكْفُُرونَ بِِعبَاَدتِهِْم {  -تعاىل  -بدليل قوله  إنَّا نستحقُّ العذاب: إنَّهم لكاذبون يف قوهلم : املراد : وقيل 
  ] . ٨٢: مرمي 

استسلم العابد واملعبود ، وأقرُّوا هللا بالرُّبوبية وبالرباءة عن : قال الكليب } َوأَلْقَْواْ إىل اهللا َيْومَِئٍذ السلم { : مث قال 
  .الشركاء واألنداد 

َوَضلَّ َعْنُهم مَّا { ىل اهللا تعاىل وإنفاذ احلكمة فيهم ومل تغنِ عنهم آهلتهم شيئاً ، استسلم املشركون يومئذ إ: وقيل 
ذهب ما زيَّن هلم الشيطان من أن : زال عنهم ما كانوا يفترون من أنَّها تشفع هلم عند اهللا ، وقيل : } كَاُنواْ يَفَْتُرونَ 

  .هللا صاحبة وشريكاً 
» وهو واضح ، وجوَّز ابن عطية أن يكون « زِدَناُهم » أن يكون مبتدأ ، واخلرب جيوز } الذين كَفَرُواْ { : وقوله 

  .مستأنفاً « زِْدناُهم » ، ويكون « َيفْتُرونَ » بدالً من فاعل « الَّذيَن كَفروا 

  .نصباً على الذَّمِّ أو رفعاً عليه ، فيضمر النَّاصب واملبتدأ وجوباً » الَّذيَن كَفرُوا « وجيوز أن يكون 
  فصل

من ضمَّ إىل كفره صدَّ الغري عن سبيل اهللا ، وهو منعهم عن طريق » وعيد « ملا ذكر وعيد الذين كفروا ، أتبعه ب 
  .احلقِّ 
؛ ألهنم زادوا على كفرهم َصدَّ الغري عن } زِْدَناُهْم َعذَاباً فَْوَق العذاب { صدهم عن املسجد احلرام ، : وقيل 

  .اإلميان 
  َمْن َسنَّ ُسنَّة َسيِّئةً فَعلَْيِه وِْزُرَها وَوِْزُر من َعِملَ بِهَا« :  -والسالم عليه الصالة  -قال 

املراد بتلك الزيادة مخسة أهنار من صفر مذابٍ؛ تسيل من » ] : ومقاتل [  -رضي اهللا عنه  -قال ابن عباس « . » 
  .« حتت العرش ، يعذَّبون هبا ثالثة بالليل واثنان بالنَّهار 

خيرجون من حرِّ النار إىل : زدناهم عذاباً حبّيات كالبخت ، وعقارب كالبغال تلسعهم ، وقيل : يد بن جبري وقال سع
  .زمهرير 

  .بذلك الصَّد : يضعَّف هلم العذاب مبا كانوا يفسدون ، أي : وقيل 



كَ َشهِيًدا َعلَى َهُؤلَاِء َونَزَّلَْنا َعلَْيكَ الِْكَتابَ ِتْبيَاًنا ِلكُلِّ َوَيْوَم َنْبَعثُ ِفي كُلِّ أُمٍَّة َشهِيًدا َعلَْيهِْم ِمْن أَْنفُسِهِْم َوجِئَْنا بِ
  ) ٨٩(َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً وَُبْشَرى ِللُْمْسِلِمَني 

  .اآلية } َوَيْوَم َنبَْعثُ ِفي كُلِّ أُمٍَّة َشهِيداً َعلَْيهِْم مِّْن أَنْفُِسهِمْ { : قوله تعاىل 
لتَّهديد ، واألمة عبارة عن القرن واجلماعة ، واملراد أن كلَّ نيبٍّ شاهٌد على أمَّته؛ ألن األنبياء وهذا نوع آخر من ا

  .كانت تبعث إىل األمم من أنفسهم ال من غريهم 
املراد أن كل مجع وقرن حيصل يف الدنيا ، فال بدَّ وأن حيصل فيهم واحداً يكون شهيداً عليهم ، أمَّا الشَّهيد : وقيل 
َوَيكُونَ { :  -تعاىل  -فهو الرسول؛ لقوله  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -الذين كانوا يف عصر الرسول على 

  .} َوجِئَْنا بِكَ َشهِيداً على هؤالءآء { : وقوله ]  ١٤٣: البقرة [ } الرسول َعلَْيكُْم َشهِيداً 
األذنان ، : اء اإلنسان تشهد عليه ، وهي ينطق عشرة من أعض -تعاىل  -املراد بالشَّهيد هو أنَّه : وقال األصم 

  .والعينان ، والرجالن ، واليدان ، واجللد واللسان 
  .والدَّليل عليه أنه قال يف صفة الّشهيد أنَّه من أنفسهم ، وهذه األعضاء ال شكَّ أهنا من أنفسهم : قال 

على األمَّة ، فيجب أن يكون غريهم ، :  ، أي} َشهِيداً َعلَيْهِْم { : قال  -تعاىل  -بأنه : وأجاب القاضي عنه 
فيجب أن يكون ذلك الشَّهيد من األمَّة ، وآحاد األعضاء ال يصح وصفها أهنا من » ِمْن كل أمٍة « : وأيضاً قال 

فبعيد؛ ألن كوهنم مبعوثني إىل اخللق أمر  -صلوات اهللا وسالمه عليهم  -األمة ، وأما محل الشهداء على األنبياء 
  .ضَّرورة ، فال فائدة يف محل هذه اآلية عليه معلوم بال

يف موضع احلال ، وجيوز أن يكون مفعوالً من أجله » ِتْبيَاناً « جيوز أن يكون } َونَزَّلَْنا َعلَْيَك الكتاب ِتْبَياناً { : قوله 
التِّمساح « كثرياً ، حنو  هذا والتِّلقاء ، ويف األمساء: ، وهو مصدر ومل جيئ من املصادر على هذه الزِّنة إال لفظتان 

  .» التَّجْوالِ « و » التَّطواِف « وأما املصادر فقياسها فتح األول؛ داللة على التكثري ك » والتِّمثال 
  .اسٌم وليس مبصدر والنحويُّون على خالفه » التِّبَْيان « إنَّ : وقال ابن عطية 

اسمٌ يف ممعىن » التِّبيان « : ناده ، عن الزجاج أنه قال وقد َرَوى الواحديُّ بإس:  -رمحه اهللا -قال شهاب الدين 
  .البيان 

أنه أزاح علتهم فميا : أي } َوجِئَْنا بَِك شَهِيداً على هؤالءآء { : قال  -تعاىل  -أنه : وجه تعلُّق هذا الكالم مبا قبله 
  .كلِّفوا ، فال حجَّة هلم وال معذرة 

ى أنَّ القرآن تْبَيانٌ لكل شيٍء ، والعلوم إمَّا دينية ، أو غري دينية ، فاليت دلَّت هذه اآلية عل: وقال نفاةُ القياس 
ليست دينية ، ال تعلُّق هلا هبذه اآلية؛ ألنَّا نعلُم بالضرورة أنه تعاىل إمنا مدح القرآن بكونه مشتمالً على علوم الدين 

  .ا األصول ، وإما الفروع فإمَّ: ، وأمَّا غري ذلك ، فال التفاَت إليه ، وأما علوُم الدِّين 
  .فهو بتمامه موجوٌ يف القرآن : فأما علم األصول 
فاألصل براءة الذِّمَّة ، إال ما ورد على سبيل التفصيل يف هذا الكتاب ، وذلك يدلُّ على أنه ال : وأما علم الفروع 

اس باطالً ، وكان القرآن وافياً تكليف من اهللا إالَّ ما ورد يف هذا القرآن ، وإذا كان كذلك ، كان القول بالقي
  .بتبيان كل األحكام 

؛ ألنه دلَّ على أنَّ اإلمجاع حجةٌ ، وبر الواحد ، والقياس حجة » تِبياناً لكل َشْيٍء « إنَّما كان القرآن : قال الفقهاء 
ه املسألة يف ، فإذا ثبت حكم من األحكام بأحد هذه األصولِ ، كان ذلك احلكم ثابتاً بالقرآن ، وقد تقدمت هذ



  .سورة األعراف 
« حيتاج إليه األمرِ ، والنهيِ واحلاللِ ، واحلرامِ ، واحلدوِد ، واألحكامِ ، » ِتْبياناً لكُلِّ َشْيٍء « : قال املفسرون 

« متعلق ب » للمسلمني « : ، قوله » للمسلمني « وبشارة » بشرى « و » ورْحَمةٌ « من الضَّاللِة ، » وُهًدى 
  .أيضاً » هدى ورمحة « وهو متعلق من حيث املعىن ب ، » بشرى 

ويف جواز كون هذا من التنازع ، نظر ، من حيث لزوم الفصل بني املصدر ، ومعموله بالظرف ، حال إعمالك غري 
  .الثالث؛ فتأمَّلُه 

م هذا على هذه احلالة يف فعل التعجب ، والتزام إعمال الثاين؛ لئالَّ يلزم الفصل أن جيو] التنازع [ وقياس من جوَّز 
.  

ْغيِ َيعِظُكُمْ لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َوالْإِْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي الْقُرَْبى َوَينَْهى َعنِ الْفَْحَشاِء وَالُْمْنكَرِ َوالَْب
الْأَْيَمانَ بَْعَد َتْوكِيِدَها َوقَْد َجَعلُْتمُ اللََّه َعلَْيكُْم كَِفيلًا إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َما  َوأَْوفُوا بِعَْهِد اللَِّه إِذَا َعاَهدُْتْم َولَا َتنْقُُضوا) ٩٠(

نَ أُمَّةٌ ِهيَ  َتكُوَولَا َتكُونُوا كَالَِّتي َنقََضْت غَْزلََها ِمْن بَْعِد قُوٍَّة أَْنكَاثًا تَتَِّخذُونَ أَْيَماَنكُْم َدَخلًا َبيَْنكُمْ أَنْ) ٩١(َتفَْعلُونَ 
َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَعلَكُْم أُمَّةً ) ٩٢(فُونَ أَْرَبى ِمْن أُمٍَّة إِنََّما َيْبلُوكُُم اللَُّه بِِه َولَيَُبيَِّننَّ لَكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة َما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِل

َولَا تَتَِّخذُوا أَْيَماَنكُْم َدَخلًا َبيَْنكُمْ ) ٩٣(وَلَُتسْأَلُنَّ َعمَّا كُْنُتْم َتْعَملُونَ  َواِحَدةً وَلَِكْن ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويَْهِدي َمْن َيَشاُء
هِ َولَا َتْشَترُوا بِعَْهِد اللَّ) ٩٤(فََتزِلَّ قََدٌم َبْعَد ثُُبوتَِها َوَتذُوقُوا السُّوَء بَِما َصَددُْتْم َعْن َسبِيلِ اللَِّه وَلَكُْم َعذَاٌب َعِظيٌم 

َما ِعْنَدكُمْ َيْنفَُد َوَما ِعْندَ اللَِّه بَاقٍ َولََنْجزَِينَّ الَِّذينَ ) ٩٥(ثََمًنا قَِليلًا إِنََّما ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ 
ذَكَرٍ أَْو أُنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحيَِينَُّه َحَياةً طَيَِّبةً  َمْن َعِملَ صَاِلًحا ِمْن) ٩٦(َصَبرُوا أَْجَرُهْم بِأَْحَسنِ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

  ) ٩٧(َولََنْجزِيَنَُّهْم أَْجرَُهْم بِأَْحَسنِ َما كَانُوا َيْعَملُونَ 

أتبعه  اآلية ملا شرح الوعد ، والوعيد ، والتَّرغيب ، والتَّرهيب ،} إِنَّ اهللا َيأُْمُر بالعدل واإلحسان { : قوله تعاىل 
فجمع يف هذه اآلية ما يتصل بالتكاليف؛ فئضاً ، ونفالً ، وما يتصل } إِنَّ اهللا َيأُْمُر بالعدل واإلحسان { : بقوله 

  .عموماً وخصوصاً : باألخالق ، واآلداب 
 -ما أسلمُت أوالً إالَّ حياء من حممد : أن عثمان بن مظعون اجلمحيَّ قال :  -رضي اهللا عنه -روى ابن عباس 

ومل يتقرر اإلسالم يف قليب فحضرته ذات يوم ، فبينما هو حيدِّثين ، إذ رأيت بصره  -صلوات اهللا وسالمه عليه 
بينما « : فقال  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -شخص إىل السماِء ، مث خفضه عن ميينه ، مث عاد ملثل ذلك؛ فسألته 

يأمرك  -تعاىل  -يا حممد ، إنَّ اهللا : نل عن مييين ، فقال ي -صلوات اهللا وسالمه عليه  -أنا أحدِّثك إذ جبربيل 
صلة القرىب ، وينهى : القيام بالفرائض ، وإيتاء ذي القرىب ، أي : شهادة أن ال إله إال اهللا ، واإلحسان : بالعدل 

فوقع : ل عثمان قا. » االستطالة : ما ال يعرف يف شريعة ، وال سنة ، والبغي : الزِّنا ، واملنكرِ : عن الفحشاء 
يا معشر قريش ، أتَّبعُوا ابن أخي؛ ترشدوا ، ولئن كان صادقاً : اإلميان يف قليب ، فأتيت أبا طالب؛ فأخربته ، فقال 

يا : أو كاذباً ، فإنه ما يأمركم إال مبكارم األخالق ، فلما رأى الرسول صلى اهللا عليه وسلم من عمه اللِّني قال 
[ } إِنَّكَ الَ تَْهِدي َمْن أَحَْبْبَت { : وجهد عليه؛ فأىب أن يسلم؛ فنزل ! يتَّبعوين ، وتدع نفسكعمَّاه ، أتأمر الناس أن 

  ] . ٥٦: القصص 
  .» إنَّ أمجع آيةٍ يف القرآن خلريٍ وشرٍّ هذه اآلية «  -رضي اهللا عنه  -وعن ابن مسعود 

به يف  -تعاىل  -ل ، ويستحسن ، إالَّ أمر اهللا ليس يف القرآن من خلقٍ حسنٍ ، كان يف اجلاهلية يعم: وعن قتادة 



  .هذه اآلية ، وليس من خلقٍ سيٍِّء ، إالَّ هنى عنه يف هذه اآلية 
نبيَُّه أن يعرض نفسه على قبائل العرب؛ فخرج ، وأنا  -تعاىل  -طأمر اهللا : أنه قال  -رضي اهللا عنه  -وعن عليٍّ 

ممَّن القوم؟ :  -رضي اهللا عنه -جملسٍ عليهم الوقاُر ، فقال أُبو بكر  فوقفنا على -رضي اهللا عنه  -معه وأبو بكرٍ 
من شيبان ، فدعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الشهادتني إىل أن ينصروه؛ فإنَّ قريشاً كذَّبوه ، : فقالوا 

إِنَّ اهللا َيأُْمُر بالعدل {  :إالم تدعونا ، أخا قريش؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال مقرون بن عمرو 
وحماسن األعمال ، ولقد أفك قوٌم كذَّبوك ] األخالق [ دعوت واهللا ، إىل مكارم : اآلية فقال مقرون } واإلحسان 

  .« ، وظاهروا عليك 
  فصل

خالُص يف اإل: العدلُ : أداُء الفرائضِ ، وعنه : التوحيُد ، واإلحسانُ : العدلُ :  -رضي اهللا عنه -قال ابن عباسٍ 
  :التوحيد ، وهو معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  .ومسِّي هذا إحساناً؛ ألنه حمسن إىل نفسه » أنْ َتعُْبَد اهللا كأنََّك تَراُه « 
  .يف األقوال؛ فال تفعل إالَّ ما هو عدلٌ ، وال تقل إالَّ ما هو إحسانٌ : يف األفعال ، واإلحسان : العدلُ : وقيل 
مصدٌر مضاٌف ملفعوله ، ومل يذكر متعلقات العدلِ واإلحسان والبغي؛ ليعمَّ مجيع ما } َتآِء ِذي القرىب َوإِي{ : قوله 

يعدل فيه ، وحيسن به وإليه ويبغي فيه ، ولذلك مل يذكر املفعول الثاين لإليتاء ، ونصَّ على األول حضا عليه؛ 
إنَّ أعجلَ الطَّاعِة ثَواباً ِصلةُ « :  -ت اهللا وسالمه عليهصلوا -قال . إلدالئه بالقرابة ، فإنَّ إيتاءه صدقة وصلة 

  .» الرَّحمِ 
صغرية كانت أو كبرية ، ] ذنب [ كل : الُبخل ، وقيل : الزِّنا ، وقيل : قيل } وينهى َعنِ الفحشاء { : وقوله 
عرف يف شريعة وال سنة ، والبغي ما ال ي: الكفر باهللا ، وقيل : ما قبح من القول أو الفعل ، وأما املنكر فقيل : وقيل 

  .التَّكرب والظُّلم : 
  فصل

إنَّ يف املأمورات كثرة ، ويف املنهيَّات كثرة ، وإنتما حيسن « : كالماً حاصله  -رمحه اهللا تعاىل  -قال ابن اخلطيب 
فإذا فسَّرنا العدل  يف تفسري لفظ مبعًنى إذا كان بني ذلك اللفظ واملعىن مناسبة ، وأال يكون ذلك التفسري فاسداً ،

أمر يف  -تعاىل  -إنه : بشيء مثالً ، وجب أن يتبيَّن مناسبة العدل لذلك املعىن ، وأالَّ يكون جمرَّد حتكم ، فنقول 
الفحشاء واملنكر : العدل واإلحسان وإيتاِء ذي القرىب ، وهنى عن ثالثة أشياء؛ وهي : هذه اآلية بثالثة أشياء؛ وهي 

العدل عبارة عن األمور : كون كل ثالثة منها متغايرة؛ ألن العطف يوجب املغايرة ، فنقول والبغي ، فوجب أن ي
التَّكليف إمَّا يف االعتقادات : املتوسِّطة بني طريف اإلفراط والتَّفريط ، وذلك واجب الرِّعاية يف مجيع األشياء ، فنقول 

  .وإما يف أعمال اجلوارح 
  :أما االعتقاد فنذكر منه أمثلة 

أنَّ نفي اإلله : ال إله إالَّ اهللا ، وحتقيقه : إن العدل هو قولنا :  -رضي اهللا عنهما  -ما قاله ابن عبَّاس : حدها أ
  .تعطيلٌ حمٌض ، وإثبات أكثر من إله واحد إشراك وتشبيه ، ومها مذمومان ، والعدل هو إثبات إلٍه واحد 

ء تعطيل حمٌض ، والقول بأنه جسم مركب ومتحيِّز تشبيه حمٌض ، أن القول بأنَّ اإلله ليس مبوجود وال شي: وثانيها 
  .إثبات إلٍه واحٍد موجوٍد منزَّه عن اجلسميَّة واألجزاء واملكان : والعدل 
أن القول بأنَّ اإلله غري موصوف بالصِّفات من العلم والقدرة تعطيل حمٌض ، و القول بأنَّ صفاته حادثة : وثالثها 



 -سبحانه وتعاىل -إثبات أن اإلله عامل قادٌر حيٌّ ، وأن صفاته ليست حمدثة وال متغرية : ، العدل متغيِّرة تشبيه حمض 
.  

أن القول بأن العبد ليس له قدرة وال اختيار جرب حمٌض ، والقول بأن العبد مستقلٌّ بأفعاله قدر حمٌض؛ ومها : ورابعها 
  .طة قدرة وداعية خيلقهما اهللا فيه إن العبد يفعل الفعل بواس: مذمومان ، والعدل أن يقال 

  :وأما رعاية العدل يف أفعال اجلوارح فنذكر منه أمثلة 
ال جيب على العبد شيء من الطَّاعات ، وال جيب عليه االحتراز عن شيء من املعاصي ، ونفورا : قال قوم : أحدها 

  .التَّكاليف أصالً 

سان أن جيتنب الطيِّبات ، وحيترز عن كل ما مييل الطَّبع إليه ، ويبالغ إنه جيب على اإلن: وقال املانويَّة وقوم من اهلند 
يف تعذيب نفسه ، حىت إن املانويَّة خيصُّون أنفسهم وحيترزون عن التزوج ، وحيترزون عن أكل الطَّعام الطيِّب ، 

  .ل هو شرعنا واهلند حيرقون أنفسهم ، ويرمون أنفسهم من شاهق اجلبل ، فهذان الطريقان مذمومان ، والعد
يف القتلِ العمد استيفاُء القصاص ال حمالة ،  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -إنه كان يف شرع موسى : قيل : وثانيها 

فإن شاء استوىف القصاص ، وإن شاء عفا : الَعفو ، وأمَّا يف شرعنا  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -ويف شرع عيسى 
  .عن الدِّية ، وإن شاء عفا مطلقاً 

االحتراز العظيم عن احلائض؛ حتَّى إنَّه جيب إخراجها  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -كان يف شرع موسى : وقيل 
  .من الدَّار ، ويف شرع عيسى صلى اهللا عليه وسلم حلُّ وطئها ، والعدل ما حكم به شرعنا؛ وهو حترمي وطئها فقط 

والذين { :  -جل ذكره -وقال ]  ١٤٣: البقرة [ } أُمَّةً َوَسطاً  َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم{ :  -تعاىل -قال : وثالثها 
َوالَ َتجَْعلْ { :  -جل ذكره -وقال ]  ٦٧: الفرقان [ } إِذَآ أَنفَقُواْ لَْم ُيْسرِفُواْ وَلَْم َيقُْترُواْ َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك قََواماً 

َخْيُر األُمورِ « : ، وقال صلى اهللا عليه وسلم ]  ٢٩: اإلسراء [ } البسط  َيَدَك َمْغلُولَةً إىل ُعنُِقَك َوالَ تَْبُسطَْها كُلَّ
  .» أْوَسطَُها 
أن رأس الذَّكر جسم شديد اإلحساس ، فلو بقيت القلفة ، : أن شريعتنا أمرت باخلتان ، واحلكمة فيه : ورابعها 

، بقي العضو عارياً ، فيلقى الثياب وسائر  لبقي العضو على كمال قوَّته ، فيعظم االلتذاذ ، أمَّا إذا قطعت اجللدة
األجسام ، فيتصلب فيضعف حسُّه ويقل شعوره ، فيقلُّ االلتذاذُ بالوقاع ، فتقلُّ الرغبة فيه ، فأمرت الشريعة 
البة باخلتان؛ سعياً يف تقليل تلك اللذة ، حتَّى يصري ميلُ اإلنسان إىل الوقاع معتدالً ، وأالّ تصري الرَّغبة فيه داعية غ

  .على الطَّبع 
فالذي ذهب إليه املانويَّة من اإلخصاء وقطع اآلالت مذموم؛ ألنه إفراطٌ ، وإبقاء تلك اجللدة مبالغة يف تقوية تلك 

  .اللذة ، والعدل الوسط هو اخلتانُ 
بات ، واعلم أن الزِّيادة على العدل قد تكون إحساناً ، وقد تكون إساءة؛ فالعدل يف الطاعات هو أداُء الواج

 -جلربيل  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -والزيادة على الواجبات طاعاٌت ، فهي من مجلة اإلحساِن؛ وهلذا قال 
  .» أنْ تَْعُبَد اهللا كأنَّك َتراُه فإن لَْم َتكُْن َتراُه فإنَّه َيراَك « : حني سأله عن اإلحسان  -صلوات اهللا وسالمه عليه 

نه باملبالغة يف الطاعة ، كأنه حيسن إىل نفسه بإيصالِ اخلري والفعل احلسن ، ويدخل يف ومسِّي هذا املعىن باإلحسان؛ أل
: اإلحسان التعظيم ألمر اهللا ، والشَّفقة على خلق اهللا ، ويدخل يف الشَّفقة على خلق اهللا أقساٌم كثرية ، وأعظمها 

وأما الثَّالثة اليت هنى اهللا } إِيَتآِء ِذي القرىب َو{ :  -تعاىل  -بالذِّكر ، فقال  -تعاىل  -صلة الرحم؛ فلهذا أفرده 



: أودع يف النَّفس البشرية قوى اربعة؛ وهي  -تعاىل  -إنه : فنقول » الفحشاء واملنكر والبغي « : عنها؛ وهي 
  .الشَّهوانيَّة البهيميَّة ، والغضبية والسبعيَّة ، والومهيَّة الشيطانية ، والعقلية امللكية 

  .لكيَّة ال حيتاج اإلنسان إىل هتذيبها؛ ألنه من جوهر املالئكة فالعقلية امل
تعاىل  -وأما القوَّة الشهوانية فرغبتها يف حتصيل اللذَّات الشهوانية ، وهذا النَّوع خمصوص بالفحشاِء ، أال ترى أنه 

وينهى { :  -تعاىل -، وقوله  ] ٣٢: اإلسراء [ } إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً { :  -جل ذكره  -مسى الزنا فاحشة؛ فقال  -
  .املنع من حتصيل اللذات الشهوانيَّة : املراد منه } َعنِ الفحشاء 

فهي أبداً تسعى يف إيصال الشرور واألذى إىل سائر النَّاس ، وهذا ممَّا ينكره الناس ، : وأما القوَّة الغضبية السبعية 
  .لغضبيَّة فاملنكر عبارةٌ عن اإلفراِط احلاصل من آثار القوَّة ا

فهي أبداً تسعى يف االستعالء على الناس ، والترفع وإظهار الرِّياسة والتكبُّر ، وذلك : وأما القوة الومهية الشيطانية 
  .هو املراد من البغي؛ فإنه ال معىن للبغي إال التَّطاول على الناس والترفُّع عليهم 

أن الوعظ سبب يف أمره لكم بذلك : التعليل لألمر مبا تقدم ، أي  جيوز أن يكون مستأنفاً يف قوَّة» َيِعظُكْم « : قوله 
  .» َينَْهى « ، وجوَّز أبو البقاء أن يكون حاالً من الضمري يف 

أيضاً ، بل أوىل؛ فإنَّ الوعظ » َيأمُر « ويف ختصيصه احلال هبذا الفاعل فقط نظر؛ إذ يظهر جعله حاالً من فاعل 
  . خصوصية له بالنَّهي يكون باألوامر والنَّواهي ، فال

ال خيلق اجلور والفحشاء من وجوه  -تعاىل  -دلَّت اآلية على أنَّه : قال الكعيب } لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ { : مث قال تعاىل 
:  

كيف ينهاهم عما خيترعه فيهم ، وكيف ينهى ويريد حتصيله فيهم؟ ولو كان األمر ما قالوه ،  -تعاىل  -أنه : األول 
إنَّما يأمركم خبالف ما خلقه فيكم ، وينهاكم عن أفعال خلقها فيكم ، وذلك باطلٌ يف : قال  -تعاىل  -أنَّه لكان ك

  .بديهة العقل 
 -أمر بالعدل ، واإلحسان ، وإيتاء ذي القرىب ، وهنى عن الفحشاء واملنهكر والبغي ، فلو أنَّه  -تعاىل  -أنه : الثاين 
أََتأُْمُرونَ الناس بالرب { :  -تعاىل  -ما فعلها ، لدخل حتت قوله  -تعاىل  -إنه  أمر بتلك الثالثة ، مث -تعاىل 

ِلَم َتقُولُونَ َما الَ َتفَْعلُونَ كَُبَر َمقْتاً ِعنَد اهللا أَن { :  -عز وجل -، وقوله ]  ٤٤: البقرة [ } َوَتْنَسْونَ أَْنفَُسكُمْ 
  ] . ٣،  ٢: الصف [ } َتقُولُواْ َما الَ َتفَْعلُونَ 

 -ليس املراد منه الترجِّي والتَّمين؛ فإن ذلك حمالٌ على اهللا } لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ { :  -تعاىل -أن قوله : الثالث 
يعظكم إلرادة أن يذكروا طاعته ، وذلك يدلُّ على أنه يريد  -تعاىل  -أنه : ، فوجب أن يكون معناه  -تعاىل

  .اإلميان من الكلِّ 
إن اهللا يأمر بالعدل ، واإلحسان ، وإيتاء ذي القرىب ، ولكنَّه مينع منه ويصدُّ : لو صرَّح وقال  -تعاىل  - أنه: الرابع 

، ولكنَّه يوجد كل هذه } وينهى َعنِ الفحشاء واملنكر والبغي { :  -تعاىل  -عنه ، وال ميكن العبد منه ، مث قال 
من تركه ، ومن االحتراز عنه؛ حلكم كل واحٍد عليه بالرَّكاكة وفساد الثالثة يف العبد شاء أم أىب ، وأراده منه ومنعه 

  .منزَّهاً عن فعل القبائح  -تعاىل  -النظم والتركيب ، وذلك يدلُّ على كونه 

  .واملعتمد يف اجلواب مسألة العلم والدَّاعي 
  فصل



ال من فعل العبد؛ ألنَّ  -تعاىل  -فعل اهللا اتَّفق املتكلِّمون من أهل السنَّة ومن املعتزلة على أن تذكُّر األشياء من 
التذكُّر عبارة عن طلب املتذكر ، فحال الطَّلب إمَّا أن يكون لديه شعور أو ال يكون؛ فإن كان له شعور به ، فذلك 
الذِّكر حاصلٌ ، واحلاصل ال يطلب حتصيله ، وإن مل يكن له به شعور ، فكيف يطلبه بعينه؛ ألنَّ توجيه الطلب إليه 

  .عينه حال ما ال يكون بعينه متصوراً حمال ب
أن املقصود من هذا الوعظ أن يقدموا على حتصيل ذلك التذكُّر : معناه } لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ { : إذا ثبت هذا ، فقوله 

{ : له ، فإذا مل يكن التذكر فعالً له ، فكيف طلب منه حتصيله؟ وهذا هو الذي حيتجُّ به أهل السنَّة على أنَّ قو
  .يريد ذلك منه  -تعاىل  -ال يدلُّ على أنه } لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ 

اآلية ملا مجع املأمورات واملنهيَّات يف اآلية األوىل على سبيل } َوأَْوفُواْ بِعَْهِد اهللا إِذَا َعاَهدتُّْم { :  -تعاىل  -قوله 
  .الوفاء بالعهد  اإلمجال ، ذكر يف هذه اآلية بعض تلك األقسام ، فبدأ بذكر

إِنَّ { :  -تعاىل  -هي البيعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اإلسالم؛ لقوله : عهد اهللا : قال الزخمشري 
زمه كل عهٍد يلت: وقيل } َوالَ َتنقُُضواْ األميان َبْعَد َتوِْكيِدَها { ، ]  ١٠: الفتح [ } الذين ُيبَايُِعوَنَك إِنََّما ُيبَايُِعونَ اهللا 

  .والَوْعُد من العهد :  -رضي اهللا عنه  -قال ابن عبَّاس . اإلنسان باختياره 
  . -تعاىل  -من عاهدته ، أْوفِ بعهده مسلماً كان أو كافراً ، فإنَّماوفاء العهد هللا : وقال ميمون بن مهران 

  .اهللا هو اليمني باهللا  عهد: املراد منه اجلهاد ، وما فرض اهللا يف األموال من حق ، وقيل : وقال األصم 
 -العهد ميني اهللا ، وكفَّارته كفارة ميني ، وإمنا جيب الوفاء باليمني إذا مل يكن الصالح يف خالفه؛ لقوله : قال الشعيب 

  .» عن َيمينِه َمْن َحلَف علَى َيِمنيٍ فََرأى غَْيرَها َخْيراً مِْنها فلَْيأِت الَّذي ُهَو َخْيٌر وليكفْر « :  -عليه الصالة والسالم 
جيب أن يكون خمتصا بالعهود اليت يلتزمها اإلنسان } َوأَْوفُواْ بَِعْهِد اهللا إِذَا َعاَهدتُّمْ { :  -تعاىل  -واعلم أن قوله 

مل جيب أال حي: ، وأيضاً } َوقَدْ َجَعلُْتُم اهللا َعلَْيكُْم كَفِيالً { : بعد ذلك  -عز وجل  -باختيار نفسه ، ويؤيِّده قوله 
تكرار؛ } َوالَ َتنقُضُواْ األميان بَْعَد َتْوكِيِدَها { : العهد على اليمني؛ ألنَّا لو محلناه على اليمني ، لكان قوله بعد ذلك 

إن الوفاء : ألنَّ الوفاء بالعهد واملنع من النقض متقاربان؛ ألن األمر بالفعل يستلزم النَّهي عن التَّرك؛ إالَّ إذا قلنا 
خصَّ اليمني بالذِّكر؛ تنبيهاً على أنَّه أوىل أنواع العهد على ما اتقدَّم ،  -يدخل حتته اليمني ، مث إنَّه تعاىل  بالعهد عامٌّ

  .يلتزمه اإلنسان باختياره ، ويدخل فيه عهد اجلهاد ، وعهد الوفاِء بامللتزمات من املنذورات واملؤكدات باحللف 

أكَّد ُيؤكِّدُ باهلمز : النَّهي ، والتَّوكيد مصدر وكَّد ُيوكِّدُ بالواو وفيه لغة أخرى متعلق بفعل » َبْعَد َتوِكيدَها « : قوله 
أرَّْخُت الكتاَب وَورَّْختُه ، وليست اهلمزة بدالً من واو كما زعم أبو إسحاق؛ : التقوية؛ وهذا كقوهلم : ، ومعناه 

 -دمها أصالً أوىل من اآلخر ، وتبع مكي الزجاج ألن االستعمالني يف املادَّتني متساويان ، فليس ادِّعاء كون أح
الواو بدل من اهلمزة ، كما ال حيسن أن يقال ذلك : طوال حيسن أن يقال : يف ذلك ، مث قال  -رمحهما اهللا تعاىل 

  ] .بالعكس [ أنه ال قائل : يعين « فاهلمزة بدلٌ من الواو » وَحد « ، إذ أصله » أحد « يف 
مصدر مضاٌف ملفعوله ، وأدغم أبو عمرو الدَّال يف التَّاء ، « َتْوكيدَِها » خمشري أيضاً ، و وكذلك تبعه يف ذلك الز

  .أنه مل يدغم دال مفتوحة بعد ساكنٍ إالَّ يف هذا احلرف : وال ثاين له يف القرآن ، أعين 
  .وإمَّا من فاعل املصدر وإن كان حمذوفاً  ،« َتنْقُضوا » إمَّا من فاعل : اجلملة حال } َوقَْد َجَعلُْتُم اهللا { : قوله تعاىل 

  فصل
شهيداً عليكم بالوفاء : } َوقَْد َجَعلُْتُم اهللا َعلَْيكُْم كَفِيالً { وال تنقضوا األميان بعد تشديدها فتحنثوا فيها ، و : املعىن 

.  



َوالَ َتنقُضُواْ األميان بَْعدَ { :  -تعاىل  -وس؛ لقوله ميني اللَّغو هي ميني الغم: قالت احلنفيَّة } إِنَّ اهللا َيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ { 
فنهى عن نقض األميان فوجب أن يكون كل ميني قابالً للرب واحلنث ، وميني الغموس غري قابلة للرب } َتْوِكيِدَها 

  .واحلنث ، فوجب أال يكون من األميان 
إمنا } َبْعَد َتوِْكيِدَها {  -تعاىل  -واهللا؛ ألن قوله  ال واهللا ، وبلى: هي قول اإلنسان يف معرض حديثه : وقال غريهم 

  .تقال للفرق بني األميان املؤكَّدة بالعزم وبالعقد ، وبني غريها 
عليه  -عامٌّ دخله التخصيص؛ ملا تقدَّم من قوله } َوالَ َتنقُضُواْ األميان بَْعَد َتْوكِيِدَها { :  -تعاىل  -واعلم أن قوله 

  .« َمْن َحلَف على مينيٍ فَرأى غَْيرَها خْيراً منَها ، فلَيأِت الَِّذي هو خَْيٌر ولُيكفر عن َيمينِه » :  -الصالة والسالم 
َوالَ َتكُوُنواْ كاليت َنقََضْت غَْزلََها ِمن بَْعِد قُوٍَّة { :  -جل ذكره -ضرب مثالً لنقض العهد ، فقال  -تعاىل  -مث إنه 

  . من بعد إبرامه وإحكامه: ، أي } 
ريطة بنت عمرو بن سعد : هي امرأة خرقاء محقاء من قريش ، يقال هلا :  -رمحهما اهللا تعاىل  -قال الكليبُّ ومقاتل 

، وكانت هبا وسوسة وكانت اختذت مغزالً بقدر ذراع ، « جعراء » بن كعب بن زبد مناة بن متيم ، وتلقب ب 
ت تغزل الغزل من الصوف أو الشعر والوبر هي وجوارهبا وصنَّارة مثل األصبع ، وفلكة عظيمة على قدرها ، وكان

  .، فكُنَّ يغزلَن إىل نصف النَّهار ، فإذا انتصف النَّهار ، أمرهتنَّ بنقض مجيع ما غزلن ، فكان هذا دأهبا 

م عن أنَّها مل تكلَّ عن العمل ، وال حني عملت كفَّت عن النقض ، فكذلك أنتم إذا نقضتم العهد ال كفَّيت: واملعىن 
  .وفيتم به ] عهدمت [ العهد ، وال حني 

الوصف دو التَّعيني؛ ألن القصد باألمثال صرف املكلَّف عن الفعل إذا كان قبيحاً ، والدُّعاء : املراد باملثل : وقيل 
  .إليه إذا كان حسناً ، وذلك يتم دون التَّعيني 

  :فيه وجهان » أنكاثاً « : قوله تعاىل 
  .منقوض : مجع نِكْث مبعىن منكُوث ، أي : ، واألْنكَاثُ » غَزِلَها «  أنه حال من: أظهرمها 
  .فرقته أجزاء : معىن صيَّرت؛ كما تقول » َنقَضْت « أنه مفعول ثان لتضمني : والثاين 

نكثت؛ : نقضت ، ومعىن نقضت : وجوَّز الزجاج فيه وجهاً ثالثاً ، وهو النصب على املصدرية؛ ألنَّ معىن نكثت 
  .ق لعامله يف املعىن فهو مال

مبعىن » أْنكَاثاً « : وهذا غلط منه؛ ألنَّ األنكاث مجع نكث ، وهو اسٌم ال مصدر ، فكيف يكون قوله : قيل 
  .املصدر؟ 

  .األنقاض ، واحدها نِكْث؛ وهو ما نقض بعد الفتل غزالً كان أو حبالً : واألْنكَاث 
  فصل

وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت ، وال تنقضوا األميان بعد : ها ، والتقدير هذه اآلية متَّصلة مبا قبل: قال ابن قتيبة 
  .توكيدها ، فإنَّكم إن فعلتم ذلك ، كنتم مثل امرأة غزلت غزالً وأحكمته ، فلما استحكم ، نقضته فجعلته أنكاثاً 

الضمري املستتر يف اجلارِّ؛ إذ  ، أو من» تكونوا « جيوز أن يكون اجلملة حاالً من واو } تَتَِّخذُونَ { : قوله تعاىل 
  .تكونوا مشبهني كذا حال كونكم متَّخذين ، وهذا استفهام على سبيل اإلنكار : املعىن 
  .الفساد والدَّغل : ، والدَّخلُ » تَتَِّخذُونَ « هو املفعول الثاين ل » َدَخالً َبيْنكُمْ « : قوله 
  .الدَّاخل يف الشيء ليس منه : خل الدَّ: مفعول من أجله ، وقيل » َدَخالً « : وقيل 

  .» الِغشُّ واِخليانةُ : الدَّخلُ والدَّغلُ « :  -رمحه اهللا تعاىل  -قال الواحدي 



أن يظهر الوفاء به ويبطن الغدر والنقض : الدَّخل والدَّغل : ما أدخل يف الشيء على فساٍد ، وقيل : الدَّخل : وقيل 
.  

جيوز أن تكون تامة؛ فتكون » تكون « بسبب أن تكون ، أو خمافة أن تكون ، و :  أي» أنْ َتكُونَ « : وقوله تعاىل 
خربه ، واجلملة يف حملِّ نصب » أْرَبى « امسها وهي مبتدأ ، و » أمَّةٌ « فاعلها ، وأن َتكُونَ ناقصة ، فتكون » أمَّةٌ « 

« امسها ، و » أمَّةٌ « الكوفيون أن تكون  على احلال على الوجه األول ، ويف موضع اجلر على الوجه الثاين ، وجوَّز
، والبصريُّون ال جييزون ذلك؛ ألجل تنكري االسم ، » َتكونُ « خرب » أْرَبى « ضمري فصل ، و : عماد ، أي » ِهَي 

  .فلو كان االسم معرفة ، جلاز ذلك عندهم 
  فصل

أكثر منهم وأعزَّ ، نقضوا حلف هؤالء ،  كانوا حيالفون احللفاء ، فإذا وجدوا قوماً:  -رمحه اهللا  -قال جماهد 
  .عن ذلك  -تعاىل  -طلبتم العز بنقص العهِد؛ بأن كانت أمة أكثر من أمٍة ، فنهاهم اهللا : وحالفوا األكثر ، فاملعىن 

  .أزيُد يف العدد ، والقوَّة ، والشَّرف : ؛ أي » أرَْبى من أمٍَّة « ومعىن 
  .، أي خيتربكم اهللا بأمره إيَّاكم بالوفاِء بالعهد } لُوكُُم اهللا بِِه إِنََّما َيْب{ :  -جل ذكره -مث قال 

إنَّما َيبلُوكُم اهللا بكون أمَّة ، : ، تقديره » أنْ َتكُونَ « جيوز أن يعود على املصدر املنسبك من » به « والضمري يف 
  .خيتربكم بذلك : أي 

  .» ْرَبى هي أ« : يعود على الرِّبا املدلول عليه بقوله : وقيل 
  .على الكثرة؛ ألنَّها يف معىن الكثري : وقيل 

مال كان تأنيثها غري حقيقي ، محلت على معىن التَّذكري؛ كما محلت الصَّيحة على : قال ابن األنباري رمحه اهللا تعاىل 
  .} ِمْن أُمٍَّة  ِهيَ أَْرَبى{ : الصِّياح ومل يتقدم للكثرة للفظ ، وإمنا هي مدلول عليها باملعىن من قوله تعاىل 

  .يف الدُّنيا ، فيميِّز احملقَّ من املبطل } َولَُيبَيَِّننَّ لَكُْم َيْوَم القيامة َما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ { : مث قال 
نقضه ، أتبعه ببيان اآلية ملا أمر القوم بالوفاء بالعهد وحترمي } َولَْو َشآَء اهللا لََجعَلَكُْم أُمَّةً وَاِحَدةً { :  -تعاىل -قوله 
سبحانه وتعاىل جل  -قادٌر على أن جيمعهم على هذا الوفاء ، وعلى سائر أبواب اإلميان ، ولكنَّه  -تعاىل  -أنه 

  .حبكم األلوهية يضلُّ من يشاء ويهدي من يشاء  -ذكره 
، لقدر عليه ، إالَّ أنَّ ذلك يبطل لو أراد أن يلجئهم إىل اإلميان أو إىل الكفر : واملعتزلة محلوا ذلك على اإلجلاء ، أي 

  .التَّكليف ، فال جرم ما أجلأهم إليه ، وفوَّض األمر إىل اختيارهم ، وقد تقدَّم البحث يف ذلك 
يا عزير : ربِّ ، خلقت اخللق فتضلُّ من تشاء وهتدي من تشاء ، فقال : أنَّ عزيراً قال : وروى الواحدي رمحه اهللا 
أعرض عن هذا وإال : يا عزير أعرض عن هذا ، فأعاده ثالثاً ، فقال : انياً ، فقال ، أعرض عن هذا ، فأعاده ث

  .النبوَّة ] ديوان [ حموُت امسك من 
َولَُتْسأَلُنَّ َعمَّا { : قال بعده  -تعاىل  -ومما يدلُّ على أن املراد من هذه املشيئة مشيئته اإلجلاء أنه : قالت املعتزلة 
  .، لكان سؤاهلم عنها عبثاً ، وتقدَّم جوابه  -تعاىل -فلو كانت أعمال العباد خبلق اهللا } كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

وليس املراد منه التَّحذير عن نقض مطلق األميان ، وإالَّ لزم } َوالَ تتخذوا أَْيمَاَنكُْم َدَخالً بَْيَنكُْم { :  -قوله تعاىل
د هني أولئك األقوام املخاطبني هبذا اخلطاب عن بعض أميان التكرار اخلايل عن الفائدة يف موضع واحد ، بل املرا

  .خمصوصة أو أقدموا عليها 
: عن نقض عهده؛ ألن قوله  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -هني الذين بايعوا الرسول : املراد : فلهذا قال املفسرون 



يق بنقض عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ال يليق بنقض عهد قبله ، وإمنا يل} فََتزِلَّ قََدٌم بَْعَد ثُُبوِتَها { 
  .اإلميان به وبشرائعه 

  .على جواب النهي » أنْ « منصوب بإضمار } فََتزِلَّ قََدٌم بَْعَد ثُبُوِتَها { :  -تعاىل -وقوله 

  .وهذا مثل يذكر لكل من وقع يف بالٍء بعد عافيٍة ، أو سقط يف ورطة بعد سالمة ، أو حمنة بعد نعمة 
جيوز أن يكون من الصُّدود ، وأن يكون من » َصددتُّْم « مصدرية ، و » َما « } بَِما َصَددتُّْم َعن َسبِيلِ اهللا { : له قو

  .ِلَم وحِّدث القدم ونكِّرت؟ : فإن قلت « ؛ قال الزخمشري » قدم « الصدِّ ، ومفعوله حمذوف ، ونكِّرت 
  .» قِّ بعد أن ثبتت عليه ، فكيف بأقدام كثرية؟ الستعظام أن تزلَّ قدم واحدة عن طريق احل: قلت 

اجلمع تارة يلحظ فيه اجملموع من حيث هو جمموع ، وتارة يلحظ فيه اعتبار كل فرد فرد ، فإذا « : قال أبو حيَّان 
للفظ لوحظ فيه اجملموع ، كان اإلسناد معترباً فيه اجلمعيَّة ، وإذا لوحظ فيه كل فرٍد فرٍد ، فإنَّ اإلسناد مطابق 

[ } َوأَعَْتَدتْ لَُهنَّ ُمتَّكَئاً َوآَتْت { : اجلمع كثرياً ، فيجمع ما أسند إليه ، ومطابق لكل فرٍد فرد فيفرد؛ كقوله 
معىن لكل واحدة ، ولو جاء مراداً به اجلمعيَّة أو على الكثري يف « لَُهنَّ » : ملا كان لوحظ يف قوله ]  ٣١: يوسف 

  ]الطويل : [ كأ؛ وعلى هذا حيمل قول الشاعر الوجه الثاين ، جلمع املتَّ
  َيموُت وَيفَْنى فَارِضِخي ِمْن وَِعائيَا... فإنِّي رأْيُت الضَّامريَن َمتاعُهْم  -٣٣٥٩

ال يتخذ كل واحٍد منكم جاء : ، وملَّا كان املعىن « َيموُت وَيفَْنى » رأيت كلَّ ضامرٍ ، ولذلك أفرد الضمري يف : أي 
  .مراعاةً هلذا املعىن «  فَتزلَّ قَدٌم» 

إنَّ اإلسناد لكل فرد : مراعاة للمجموع أو للفظ اجلمع على الوجه الكثري ، إذا قلنا « وَتذُوقُوا السوء » : مث قال 
فرد ، فتكون اآلية قد تعرَّضت للنَّهي عن اتِّخاذ األميان دخالً باعتبار اجملموع ، وباعتبار كل فرد فرد ، ودلَّ على 

  .« وَتذُوقُواْ » وجبمع الضمري يف « قَدٌم » اد ذلك بإفر
وهبذا التقدير الذي ذكره أبو حيان يفوت املعىن اجلزل الذي اقتنصه :  -رضي اهللا عنه  -قال شهاب الدين 

َيموُت من مث : وإفرادها ، وأمَّا البيت املذكور ، فإن النحويني خرَّجوه على أن املعىن « قَدٌم » الزخمشري من تنكري 
  .ومن ذكر ، وأفرد الضمري لذلك ال ملا ذكر 

  فصل
{ سهَّلتم نقض العهد على النَّاس بنقضكم العهد ، : معناه : وتذوقوا العذاب بصدِّكم عن سبيل اهللا ، وقيل : املعىن 

  .« َعذاٌب َعظيمٌ » ذلك السوء الذي تذوقونه : ، أي } َولَكُْم َعذَاٌب َعِظيٌم 
ال تنقضوا عهودكم تطلبون : أي } َوالَ َتْشَترُواْ بِعَْهِد اهللا ثََمناً قَِليالً { :  -جل ذكره -ال مث أكَّد هذا التَّحذير فق

ُهَو َخْيرٌ لَّكُْم إِن كُْنُتمْ { بنقضها عرضاً قليالً من الدنيا ، ولكن أوفوا هبا فإنَّ ما عند اهللا من الثَّواب لكم على الوفاء 
  . فضل ما بني العوضني} َتْعلَُمونَ 

، أي الدنيا وما فيها } َما ِعندَكُْم َينفَُد َوَما ِعنَد اهللا بَاقٍ { : مث ذكر الدَّليل القاطع على أنَّ ما عند اهللا خري فقال 
«  َنِفَد» : الفَناُء والذهاب ، يقال : مبتدأ وخرب ، والنَّفاُد } َما ِعنَدكُمْ َينفَدُ { : فقوله } َوَما ِعنَد اهللا بَاقٍ { تفىن ، 

  .بفتحها نفَاداً وُنفوداً ، وأما نقذَ بالذَّال املعجمة ففعله َنفَذَ الفتح ينفذُ بالضمِّ ، وسيأيت « َينْفَُد » بكسر العني 

  .نافدته فنفدته : أنفد القوم إذا فَنَِي زادهم ، وَخْصٌم ُمناِفٌد لينفد حجة صاحبه ، يقال : ويقال 
َولََنجْزَِينَّ { : قوله تعاىل . ه يف الوقف يف سورة الرعد ، وهذه اآلية حجة عليه تقدَّم الكالم علي» بَاقٍ « : وقوله 



بنون العظمة التفاتاً من الغيبة إىل التكلُّم ، » َولَنْجزينَّ « : قرأ ابن كثريٍ ، وعاصم وابن ذكوان } الذين صربوا 
  .وتقدم تقرير االلتفات 

  .} َما ِعندَكُْم َينفَُد َوَما ِعنَد اهللا بَاقٍ { : ؛ لتقدم ذكره العزيز يف قوله -اىل تع -والباقون بياء الغيبة رجوعاً إىل اهللا 
على باهبا من التفضيل ، وإذا جازاهم باألحسن ، فألن ] » أفعل « [ جيوز أن يكون } بِأَْحَسنِ َما كَانُواْ { : قوله 

  .جيازيهم باحلسن أوىل 
من مفهوم أفعل؛ إذ ال يلزم من اجملازاة باألحسن اجملازاة باحلسن ، وهو وهٌم  ليست للتَّفضيل ، وكأهنم فرُّوا: وقيل 

ولنجزين الذين صربوا على الوفاِء يف السَّراء والضَّراء : ، ملا تقدَّم من أنَّه من مفهوم املوافقة بطريق األوىل ، واملعىن 
  .} بِأَْحَسنِ َما كَانُواْ َيْعَملُونَ { 

َمْن َعِملَ َصاِلحاً مِّن ذَكَرٍ أَْو أنثى { : يف اإلتيان بكلِّ ما كان من شرائع اإلسالم؛ فقال تعاىل  مث إنه رغَّب املؤمنني
تفيد العموم ، فما الفائدة يف ذكر الذَّكر » َمن َعملَ « : يف قوله » َمْن « وهو أن لفظة : وفيه سؤالٌ } َوُهَو ُمْؤِمٌن 
  .واألنثى؟ 
د باخلرياِت ، واملبالغة يف تقرير الوعد من أعظم دالئل الكرم والرَّمحة ، فأتى بذكر أن هذه اآلية للوع: واجلواب 

  .الذَّكر واألنثى للتأكيد ، وإزالة الوهم بالتخصيص 
َعِملَ « من ذكرٍ ، وجيوز أن يكون حاالً من فاعل : للبيان ، فتتعلق مبحذوف ، أعين » ِمْن » « ِمْن ذَكرٍ « : قوله 

  .مجلة حاليَّة أيضاً » ُهَو ُمؤِمٌن و« : ، وقوله » 
جعل اإلميان شرطاً يف كون العمل الصَّاحل  -تعاىل  -وهذه اآلية تدلُّ على أن اإلميان مغاير للعمل الصاحل؛ ألنه 

  .موجباً للثَّواب ، وشرط الشيء مغاير لذلك الشيشء 
فََمن { : د األثر بشرط اإلميان ، وظاهر قوله تعاىل ظاهر اآلية يقتضي أنَّ اإلتيان بالعمل الصَّاحل إمنا يفي: فإن قيل 

يدل على أن العمل الصاحل يفيد األثر سواء كان مع اإلميان أو عدمه ]  ٧: الزلزلة [ } َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيراً َيَرهُ 
.  

غري هذه احلياة الطيبة وهو ختفيف  أن إفادة العمل الصاحل للحياة الطيبة مشروط باإلميان ، أمَّا إفادته ألثرٍ: فاجلواب 
  .العذاب؛ فإنَّه ال يتوقف على اإلميان 

  فصل
هي القناعة ، وقال : وقال احلسن » هي الرِّزُق احلالل : احلياة الطَّيِّبة « : وعطاء  -رمحه اهللا  -قال سعيد بن جبري 

  .هي اجلنة : جماهد وقتادة 
: واملراد } َولََنْجزَِينَُّهمْ أَْجرَُهم بِأَْحَسنِ َما كَانُواْ َيْعَملُونَ { : قوله تعاىل األقرب أهنا حتصل يف الدنيا؛ ل: قال القاضي 

  .يكون يف اآلخرة ] ال [ ما 

وما قبله ، « لنحيينه » َمْن ، فجمع الضمري بعد أن راعى لفظها ، فأفرد يف « راعى معىن » ولَنْجزِينَُّهمْ « : قوله 
بنون العظمة؛ مراعاة ملا قبله ، وقرأ ابن عامر يف رواية بياء الغيبة ، وهذا ينبغي أن « ولنجزينه » : وقرأ العامة 

يكون على إضمار قسم ثان ، فيكون من عطف مجلة قسميَّة على مجلة قسمية مثلها ، حذفتا وبقي جواهبما ، وال 
إخبار الغائب ، وال جيوز؛ املتكلم عن نفسه ] إخبار [ جائز أن يكون من عطف جواب على جواب؛ إلفضائه إىل 

: وقال : مل جيز ، فإن أضمرت قسماً آخر ، جاز ، أي « واهللا ألضربن ِهْنداً ولَيْنِفينََّها زَْيٌد : زيد قال » : لو قلت 



: لتوبة ا[ } وَلََيْحِلفَنَّ إِنْ أََردَْنا إِالَّ احلسىن { واهللا لينفينَّها فإن لك يف مثل هذا التركيب أن حتكي لفظه ، ومنه 
  .ولو جاء على اللفظ ، لقيل ما قلنا ]  ٧٤: التوبة [ } َيْحِلفُونَ باهللا َما قَالُواْ { وأن حيكي معناه ، ومنه ]  ١٠٧

وا َوَعلَى رَبِّهِمْ إِنَُّه لَْيَس لَُه ُسلْطَانٌ َعلَى الَِّذيَن آَمُن) ٩٨(فَإِذَا قََرأْتَ الْقُْرآنَ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ 
وَإِذَا َبدَّلَْنا آَيةً َمكَانَ آَيٍة َواللَّهُ ) ١٠٠(إِنََّما ُسلْطَاُنُه َعلَى الَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه َوالَِّذيَن ُهمْ بِِه ُمْشرِكُونَ ) ٩٩(َيَتَوكَّلُونَ 

قُلْ نَزَّلَُه ُروحُ الْقُُدسِ ِمْن َربَِّك بِالَْحقِّ ِلُيثَبَِّت ) ١٠١(مْ لَا َيْعلَُمونَ أَْعلَُم بَِما ُينَزِّلُ قَالُوا إِنََّما أَْنَت ُمفَْترٍ َبلْ أَكْثَُرُه
َولَقَدْ َنْعلَُم أَنَُّهمْ َيقُولُونَ إِنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشرٌ ِلَسانُ الَِّذي ُيلِْحُدونَ إِلَْيهِ ) ١٠٢(الَِّذيَن آَمُنوا َوُهًدى َوُبْشَرى ِللُْمْسِلِمَني 

) ١٠٤(إِنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِآَياتِ اللَِّه لَا َيْهِديهِمُ اللَُّه َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ) ١٠٣(ْعَجِميٌّ وََهذَا ِلَسانٌ َعرَبِيٌّ ُمبٌِني أَ
َمْن كَفََر بِاللَِّه ِمْن َبْعِد إِميَانِِه إِلَّا َمْن ) ١٠٥( إِنََّما َيفَْترِي الْكَِذَب الَِّذيَن لَا ُيْؤمُِنونَ بِآَياتِ اللَِّه َوأُولَِئَك ُهُم الْكَاِذُبونَ

ذَِلكَ ) ١٠٦(ْم َعذَاٌب َعِظيٌم أُكْرَِه َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ بِالْإَِمياِن َولَِكْن َمْن شََرَح بِالْكُفْرِ َصْدًرا فََعلَْيهِْم غََضٌب ِمَن اللَِّه َولَُه
أُولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعلَى ) ١٠٧(ةَ الدُّنَْيا َعلَى الْآخَِرِة َوأَنَّ اللََّه لَا يَْهِدي الْقَْوَم الْكَاِفرِيَن بِأَنَُّهُم اسَْتَحبُّوا الَْحيَا

ثُمَّ إِنَّ ) ١٠٩(ُرونَ لَا َجَرَم أَنَُّهْم ِفي الْآخَِرِة ُهُم الْخَاِس) ١٠٨(قُلُوبِهِْم َوَسْمِعهِْم َوأَْبَصارِِهْم َوأُولَِئَك ُهُم الَْغاِفلُونَ 
َيْوَم تَأِْتي كُلُّ ) ١١٠(ٌم رَبََّك ِللَِّذيَن هَاَجُروا ِمْن بَْعِد َما فُِتُنوا ثُمَّ َجاَهُدوا َوَصَبرُوا إِنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها لََغفُوٌر َرحِي

  ) ١١١(لَا ُيظْلَُمونَ َنفْسٍ ُتَجاِدلُ َعْن َنفِْسَها َوُتَوفَّى كُلُّ نَفْسٍ َما َعِملَْت َوُهْم 

[ } َولََنْجزِيَنَُّهْم أَْجرَُهم بِأَْحَسنِ َما كَانُواْ َيْعَملُونَ { :  -تعاىل -اآلية ملا قال } فَإِذَا قَرَأَْت القرآن {  -تعاىل  -قوله 
قََرأْتَ  فَإِذَا{ :  -جل ذكره  -، أرشد إىل العمل الذي به خيلِّص أعماله من الوساوس ، فقال ]  ٩٧: النحل 
  .فإذا أردت ، فأضمر اإلرادة : أي } القرآن 

ألنَّ الفعل يوجد عند القصد واإلرادة من غري فاصل ، على حسبه ، فكان منه بسببٍ قويٍّ « : قال الزخمشري 
  .» ومالبسة ظاهرة 
فإذا أخذت يف قراءة :  وصلة بني الكالمني ، والعرب تستعملها يف هذا ، وتقدير اآلية« فإذَا « » : وقال ابن عطيَّة 

  .» القرآن ، فاستعذ 
أبو  -من الصحابة  -فاستعاذ بعد أن قرأ  -وهذا مذهب اجلمهور من القرَّاء والعلماء ، وقد أخذ بظاهر اآلية 

ألنَّ : رضي اهللا عنهم؛ قالوا  -مالكوابن سريين وداود ، ومن القرَّاء محزة : ، ومن األئمة  -رضي اهللا عنه -هريرة 
أنه إذا قرأ القرآن يستحقُّ به ثواباً عظيماً ، فإذا مل يأت : للتعقيب ، والفائدة فيه } فاستعذ باهللا { : ء يف قوله الفا

باالستعاذة ، وقعت الوسوسة يف قلبه ، وذلك الوسواس حيبط ثواب القراءة ، فإذا استعاذ بعد القراءة ، اندفعت 
  .طاط تلك الوساوس ، وبقي الثَّواب مصوناً عن االحن

: إذا أردت أن تقرأ القرآن ، فاستعذ؛ كقوله : إىل أنَّ االستعاذة مقدمة على القراءة ، واملعىن : وذهب األكثرون 
إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصالة فاغسلوا ُوُجوَهكُمْ {  -تعاىل  -بِْسم اهللا ، وإذا سافرت ، فتأهَّب ، وقوله : إذَا أكلت ، فقل 

؛ -صلى اهللا عليه وسلم  -قد ثبت أن الشَّيطان ألقى الوسوسة يف أثناء قراءة الرَّسول : يضاً ، وأ]  ٦: املائدة [ } 
احلج [ } َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رَُّسولٍ َوالَ نَبِيٍّ إِالَّ إِذَا متىن أَلْقَى الشيطان يف أُمْنِيَِّتِه { :  -عز وجل -بدليل قوله 

باالستعاذة عند القراءة؛  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -إمنا أمر الرَّسول  -تعاىل  -، ومن الظاهر أنه ]  ٥٢: 
  .لدفع تلك الوساوس ، وهذا املقصود إنَّما حيصل عند تقدمي االستعاذة 

  .وذهب عطاء إىل أنَّ االستعاذة واجبة عند قراءِة القرآن ، كانت يف الصَّالة أو غريها 



  .تَّعوذ قبل القراءة يف الصَّالة أوكد وال خالف بني العلماء يف أن ال
عليه الصالة  -، واملراد منه الكلُّ؛ ألن الرَُّسول  -صلوات اهللا وسالمه عليه -واعلم أنَّ هذا اخلطاب للرسول 

إبليس ، : قيل : إذا كان حمتاجاً لالستعاذة عند القراءِة ، فغريه أوىل ، واملراد بالشيطان يف هذه اآلية  -والسالم 
  .اجلنس؛ ألنَّ مجيع املردة هلم حظٌّ يف الوسوسة : ل وقي

باالستعاذة من الشيطان ، وكان ذلك يوهم أنَّ للشيطان قدرة على  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -وملا أمر رسوله 
{ :  -تعاىل -التصرُّف يف أبدان النَّاس ، فأزال اهللا تعاىل هذا الوهم وبيَّن أنه ال قدرة له ألبتَّة على الوسوسة؛ فقال 

ويظهر من هذا أنَّ االستعاذة إمنا تفيد إذا حضر يف } إِنَُّه لَْيَس لَُه ُسلْطَانٌ على الذين آَمُنواْ وعلى رَبِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ 
قلب اإلنسان كونه ضعيفاً ، وأنَّه ال ميكنه التحفُّظ عن وسوسة الشيطان إال بعصمة اهللا تعاىل ، وال قوَّة على طاعة 

، واالستعاذة } وعلى رَبِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ { :  إال بتوفيق اهللا ، والتَّفويض احلاصل على هذا الوجه هو املراد من قوله اهللا
  .باهللا هي االعتصام به 

توليته ، أي : يطيعونه ، يقال « :  -رضي اهللا عنهما -قال ابن عبَّاس } إِنََّما ُسلْطَاُنُه على الذين َيتََولَّْوَنهُ { : مث قال 
  .أعرضت عنه : أطعته ، وتولَّيت عنه ، أي : 

: الظاهر عوده على الشيطان ، لتتحد الضمائر ، و املعىن « بِهِ » الضمري يف } والذين ُهم بِِه ُمْشرِكُونَ { : قوله 
: كلمة ، أي كفرت هبذه ال: والذين هم به مشركون بسببه؛ كما تقول للرجل إذا تكلَّم بكلمة مؤدِّية إىل الكفر 

  .من أجل محله إيَّاهم على الشِّرك صاروا مشركني : واملعىن } والذين ُهم بِِه ُمْشرِكُونَ { : من أجلها؛ فكذلك قوله 
  .« ربِّهِْم » والذين هم بإشراكهم إبليس مشركون باهللا ، وجيوز أن يعود على : وقيل 
  .رفع الشيء مع وضع غريه مكانه ، وهو هنا النسخ : التَّبِديل و} َوإِذَا َبدَّلَْنآ آَيةً مَّكَانَ آَيةٍ { : قوله 
  :يف هذه اجلملة وجهان } واهللا أَْعلَُم بَِما يَُنزِّلُ { : قوله 

  .أهنا اعتراضٌ بني الشرط وجوابه : أظهرمها 
، والتغليظ والتخفيف ، أي  واهللا أعلم مبا ينزِّل من الناسخ واملنسوخ: أنَّها حاليَّة؛ فعلى األول يكون املعىن : والثاين 

إذا كان هو : ، أي « إنَّما أْنَت ُمفَْترٍ » : هو أعلم جبميع ذلك يف مصاحل العباد ، وهذا توبيٌخ للكفار على قوهلم : 
} ُمونَ َبلْ أَكْثَُرُهمْ الَ َيْعلَ{ : أعلم مبا ينزِّل ، فما باهلم ينسبون حممداً إىل االفتراء؛ ألجل التَّبديل والنسخ ، وقوله 

« إنَّما أْنَت ُمفَترٍ » : ال يعلمون حقيقة القرآن ، وفائدة النسخ والتبديل ، وأن ذلك ملصاحل العباد ، وقوهلم : أي 
نسبوا إليه صلى اهللا عليه وسلم االفتراء بأنواع من املبالغات وهي احلصر واخلطاب ، واسم الفاعل الدال على 

ال يعلمون أنَّ يف نسخ الشَّرائع وبعض : حمذوف للعلم به ، أي « يعلمون ال » الثُّبوت واالستقرار ، ومفعول 
  .القرآن حكماً بالغة 

  .تقدَّم تفسريه يف البقرة } قُلْ نَزَّلَُه ُروحُ القدس { : قوله 
أضيف إىل القدس وهو الطُّْهر؛  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -جربيل : ُروُح القدس » : قال الزخمشري رمحه اهللا 

  .« الرُّوح املقدس ، وحامت الدواد ، وزيد اخليِّر : حامت اجلُوِد ، وزيد اخلَْيرِ ، واملراد : كما تقول 
: صلة للقرآن ، أي أن جربيل نزَّل القرآن من ربك؛ ليثبِّت الذين آمنوا ، أي « ِمن رَّبَِّك » : يف قوله « ِمْن » و 

قُّ من ربِّنا ، حكم هلم بثبات القدم يف الدِّين ، وصحَّة اليقني بأن اهللا هو احل: ليبلوهم بالنسخ ، حتَّى إذا قالوا فيه 
  .حكيم فال يفعل إال ما هو حكمة وصواب 

فينصبان ، أو على لفظه باعتبار املصدر « لُِيثبَِّت » جيوز أن يكون عطفاً على حملِّ } َوُهًدى وبشرى { : قوله تعاىل 



تاً هلم ، وإرشاداً وبشارة ، وقد تقدم كالم الزخمشري يف نظريمها وما ردَّ به أبو تثبي: املؤوَّل؛ فيجران ، والتقدير 
  .حيَّان عليه وجوابه 

« خمففاً من » ِلُيثبتَ « : وهو هدى ، واجلملة حال وقرئ : وجوَّز أبو البقاء ارتفاعهما خرب مبتدأ حمذوف ، أي 
  .» أثَْبت 
  فصل

: وإذا بدَّلنا آية مكان آية ، أي : املراد ههنا : النسخ يف هذه الشريعة ، فقال قد تقدَّم أن أبا مسلم األصفهاين ينكر 
أنت مفترٍ يف هذا التبديل ، : يف الكتب املتقدمة؛ مثل آية حتويل القبلة من بيت املقدس إىل الككعبة ، قال املشركون 

  .إن النسخ واقٌع يف هذه الشريعة : وأكثر املفسرين على خالفه ، وقالوا 
  صلف

وهذا } َوإِذَا َبدَّلَْنآ آَيةً مَّكَانَ آَيٍة { :  -تعاىل -القرآن ال ينسخ بالسنة؛ لقوله :  -رضي اهللا عنه  -قال الشافعي 
يبدِّل آية بآيةٍ  -تعاىل  -يقتضي أن اآلية ال تنسخ إال بآية أخرى ، وهذا ضعيف؛ ألن هذه اآلية تدلُّ على أنَّه 

قد ينزل  -عليه السالم  -فجربيل : ال يبدِّل آية إال بآيٍة ، وأيضاً  -تعاىل  -أنه أخرى ، وال داللة فيها على 
  .بالسنة كما ينزل باآلية 

اآلية هذه حكاية شبهة أخرى من شبهات منكري } َولَقَدْ َنْعلَُم أَنَُّهْم يَقُولُونَ إِنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشرٌ { :  -تعاىل -قوله 
إنَّما يذكر  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -إن حممَّداً : يه وسلم ؛ وذلك ألهنم ك انوا يقولون نبوَّة حممد صلى اهللا عل

  .هذه القصص ، وهذه الكلمات إمنا يستفيدها من إنسان آخر ويتعلمُّها منه 
مبكة  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلِّم فىت:  -رضي اهللا عنه -فقال ابن عباس : واختلفوا يف ذلك البشر 

أبو ميسرة ، وكان يتكلم بالروميَّة ، فكان املشركون : ، وكان نصرانيا أعجمي اللسان يقال له » بلَْعام « امسه 
  .» بلعام « إمنا يعلمه : يرون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخل عليه وخيرج ، فكانوا يقولون 

، وكان يقرأ » يَِعيش « : غالماً لبين املغرية ، يقال له يقرئ  -كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وق لعكرمة 
  .» َيعِيش « إمنا يعلمه : الكتب ، فقالت قريش 

مملوك حلويطب بن عبد العزى ، وكان قد أسلم وحسن إسالمه ، وكان أمجيا ، » عائش « كان امسه : وقال الفراء 
  .» عتبة بن ربيعة « غالم » عدَّاس « امسه : وقيل 
كثرياً ما جيلس عند املروة إىل غالم روميٍّ  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -كان رسول اهللا : بن إسحاق وقال ا

كان لنا : ، وكان يقرأ الكتب ، وقال عبد اهللا بن مسلم احلضرمي » َجْبر « : نصراين عبد لبين احلضرمي ، يقال له 
فكيهة ، وجرب ، وكانا يصنعان السيوف مبكَّة ، وكانا أبا : يسار ويكىن : عبدان من أهل عني التَّمر ، يقال هلما 

  .يقرآن التوراة واإلجنيل ، فرمبا مر هبما النيب صلى اهللا عليه وسلم ومها يقرآن ، فيقف ويسمع 

إذا آذاه الكفَّار يقعد إليهما ، فيستروح بكالمهما ، فقال  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -وكان : قال الضحاك 
  .يتعلَّم حممد منهما فنزلت اآلية  إمنا: املشركون 

لَِّسانُ الذي يُلِْحُدونَ إِلَْيهِ أَْعَجِميٌّ وهذا { : بقوله  -تعاىل  -سلمان الفارسي رضي اهللا عنه ، فكذهبم اهللا : وقيل 
  .} ِلَسانٌ َعرَبِيٌّ مُّبٌِني 

القرآن ، والعرب : ، و املراد باللسان هنا إىل ما بعده » ِلسانُ « العامة على إضافة } لَِّسانُ الذي { : قوله تعاىل 



  .لسان : تقول للغة 
  :نعت له ويف هذه اجلملة وجهان » الَِّذي « ، و » أل « اللِّسان معرفاً ب :  -رضي اهللا عنه -وقرأ احلسن 

  .ال حملَّ هلا؛ الستئنافها ، قاله الزخمشري : أحدمها 
علمهم بأعجميَّة هذا البشر ، : يقولون ذلك واحلال هذه؛ أي : أي  ،» َيقُولونَ « أنَّها حال من فاعل : والثاين 

: َتْشتُم فالناً وُهو قَْد أْحسَن إلْيَك ، أي : وإبانة عربيَّة هذا القرآن كان ينبغي أن مينعهم من تلك املقالة؛ كقولك 
  .وعلمك بإحسانه إليك كان مينعك من شتمه ، قاله أبو حيان رمحه اهللا 

نَّما ذهب الزخمشري إىل االستئناف ال إىل احلال؛ ألن من مذهبه أنَّ جميء احلال مجلة امسيَّة من غري واو وإ« : مث قال 
  .» شاذٌّ ، وهو مذهب مرجوح تبع فيه الفراء 

لََحَد وألَْحَد؛ إذا مال عن القصد ، ومنه : امليل ، يقال : أعَجميٌّ خرب على كلتا القراءتني ، واإلحلاد يف اللغة « و 
  .ُملِْد : يقال للعادل عن احلقِّ 
  .بفتح االيء واحلاء ، والباقون بضم الياء وكسر احلاء « َيلَْحُدونَ » : وقرأ محزة والكسائي 

َوَمن ُيرِْد ِفيِه { :  -تعاىل  -واألىل ضم الياء؛ ألنه لغة القرآن ، ويدلُّ عليه قوله :  -رمحه اهللا -قال الواحدي 
  .وتقدَّم خالف القراء يف املفتوح يف األعراف ]  ٢٥ :احلج [ } بِإِلَْحادٍ 

الَْحدت له لَْحداً؛ إذا حفرت له يف جانب القرب مائالً عن االستواء ، : واإلحلاد قد يكون مبعىن اإلمالة؛ ومنه يقال 
 دينٍ ، وفسِّر اإلحلاد يف وقرب ُملَْحد وَملُْحود ، ومنه املُلِْحد؛ ألنه أمال مذهبه عن األديان كلِّها ، مل ميله عن دينٍ إىل

  .هذه اآلية بالقولني 
  .لسان الذي مييلون القول إليه أعجمي : َيِميلُونَ من اإلمالِة ، أي : وق اللزجاج . َيِميلُون من املَْيلِ : قال الفراء 
وضدُّه وضع يف كالم العرب لإلهبام واإلخفاء ، « ع ج م « » تركيب » : قال أبو الفتح املوصلي : واألعجمي 

من مل يتكلم : َرُجلٌ أعجم واْمرأةٌ َعجماء؛ إذا كانا ال يفصحان ، واألعجمي : البيان واإليضاح؛ ومنه قوهلم 
من يف لسانه عجمه عربيا : العجم خالف العرب ، والعجم منسوب إليهم ، واألعجم : وقال الراغب . بالعربية 

  .ة كان أو غري عريب؛ اعتباراً بقلَّة فهمه من العجم
عجماء؛ ألهنا ال تفصح عما يف نفسها ، وصلوات النَّهار عجماء ، أي : واألعجمي منسوب إليه ، ومنه قيل للبهيمة 

  .النَّوى الختفائه : ال جيهر فيها ، والعَجُم : 
،  معناه أن احلروف اجملرَّدة ال تدلُّ على م اتدلُّ عليه املوصولة وأْعجَمُت الكتاَب ضد أعربتُه: قال بعضهم 

  .أزلُت ِشكاَيتُه : أزلت عمتُه؛ كأْشكَيتُه : وأعجمتُه 

: هو الذي يف لسانه عجمة ، وإن كان من العرب ، واألعجمي والعجمي : األعجم : قال الفراء وأمحد بن حيىي 
الذي ال يفصح سواٌء كان من العرب أو من العجم؛ أال ترى أهنم : الذي أصله من العجم قال أبو علي الفارسي 

« زياد األعجم؛ ألنه كانت يف لسانه عجمة مع أنَّه كان عربيا؟ وسيأيت هلذا مزيد بيان إن شاء اهللا تعاىل يف : الوا ق
  .» حم السجدة « ، و » الشعراء 

  .العجمي منسوب إىل العجم وإن كان فصيحاً ، والعريب منسوب إىل العرب وإن مل يكن فصيحاً : وق لبعضهم 
  فصل
: سان الذي ينسبون التعلّم منه أعجمي ، وهذا القرآن عريب فصيح ، فتقرير هذا اجلواب كأنه قال إنَّ ل: املعىن 

هب أنه يتعلَّم املعاين من ذلك األعجمي ، إال أنَّ القرآن إنَّما كان معجزاً ملا يف ألفاظه من الفصاحة ، فبتقدير أن 



علم تلك املعاين من ذلك الرجل ، إال أن ذلك ال يقدح يف يت -عليه الصالة والسالم  -تكونوا صادقني يف أن حممَّداً 
  .املقصود؛ ألن القرآن إمنا كان معجزاً لفصاحته اللفظيَّة 

إِنَّ الذين الَ ُيْؤِمُنونَ بِآيَاِت اهللا الَ { :  -عز وجل -هذا اجلواب ، أردفه بالتهديد؛ فقال  -تعاىل  -وملا ذكر 
أهنم ملا تركوا : أي } َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم { : يهديهم إىل طريق اجلنَّة لقوله بعده  ال: قال القاضي } َيْهِديهُِم اهللا 

بني كوهنم كاذبني يف ذلك القول ،  -تعاىل  -اإلميان باهللا ، ال يهديهم اهللا إىل اجلنَّة ، بل يسوقهم إىل النَّار ، مث إنه 
 -واملقصود منه أنه } ُيْؤِمُنونَ بِآيَاِت اهللا وأولئك ُهُم الكاذبون  إِنََّما َيفْتَرِي الكذب الذين الَ{ :  -تعاىل -فقال 
بيَّن يف اآلية السابقة أن الذي قالوه بتقدير أن يصح مل يقدح يف املقصود ، مث بني يف هذه اآلية أن الذي قالوه  -تعاىل 

  :مل يصحَّ ، وهم كذبوا فيه ، والدليل على كذهبم وجوه 
صلوات  -ون بآيات اهللا تعاىل وهم كافرون ، وإذا كان األمر كذلك ، كانوا أعداء للرسول أهنم ال يؤمن: أحدها 

  .وكالم العدو ضرب من اهلذيان وال شهادة ملتَّهم  -اهللا وسالمه عليه 
إىل املعلِّم أزمنة أن التعلُّم ال يتأتَّى يف جلسه واحدة وال يتم باخلفية ، بل التعلُّم إمنا يتمُّ إذا اختلف املتعلِّم : وثانيها 

يتعلم العلوم من  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -أن حممداً ] اخللق [ متطاولة ، وإذا كان كذلك ، اشتهر فيما بني 
  .فالن ومن فالن 

أن العلوم املوجودة يف القرآن كثرية ، وتعلُّمها ال يتأتى إال إذا كان املعلم يف غاية الفضل والتحقيق ، فلو : وثالثها 
فيهم إنسان بلغ يف العلم والتحقيق إىل هذا احلد ، لكان مشاراً إليه باألصابع يف التحقيق والتدقيق يف الدنيا ،  حصل

  فكيف ميكن حتصيل هذه العلوم العالية الشريفة واملباحث النفيسة من عند فالن وفالن؟
هذه الكلمات الرَّكيكة يدلُّ على أن وإذا كان األمر كذلك ، فالطَّعن يف نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم بأمثال 

احلجة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانت ظاهرة باهرة ، وهذه اآلية تدلُّ على أن الكذب من أكرب الكبائر 
أن الكذب والفرية ال يقدم عليهما إال من كان غري : للحصر ، واملعىن » إنَّما « وأفحش الفواحش؛ ألن كلمة 

  . -اىلتع -مؤمن بآيات اهللا 

اسم وعطف اجلملة } وأولئك ُهُم الكاذبون { : فعل ، وقوله تعاىل } الَ ُيْؤِمُنونَ بِآَياِت اهللا { قوله : فإن قيل 
  .االمسيَّة على اجلملة الفعلية قبيح فما السَّبب يف حصوهلا ههنا؟ 

ثُمَّ َبَدا لَُهْم مِّن َبْعِد َما َرأَُواْ { :  -تعاىل  -الفعل قد يكون الزماً وقد يكون مفارقاص ، ويدلُّ عليه قوله : فاجلواب 
  .ذكره بلفظ الفعل تنبيهاً على أن ذلك احلبس ال يدوم ]  ٣٥: يوسف [ } اآليات لََيْسُجُننَّهُ 

ذكره بصيغة االسم ]  ٢٩: الشعراء [ } لَِئنِ اختذت إهلا غَْيرِي َألْجَعلَنََّك ِمَن املسجونني { : وقال فرعون ملوسى 
إن : ال جيوز أن يقال ]  ١٢١: طه [ } وعصى َءاَدُم َربَُّه فغوى { :  -تعاىل  -يهاً على الدَّوام ، وقالوا يف قوله تنب

  .عاصٍ وغاوٍ؛ ألن صيغة الفعل ال تفيد الدَّوام ، وصيغة االسم تفيده  -صلوات اهللا وسالمه عليه -آدم 
تنبيه على أنَّ من } ا َيفْتَرِي الكذب الذين الَ ُيْؤِمُنونَ بِآيَاِت اهللا إِنََّم{ :  -تعاىل -إذا عرفت هذه املقدمات ، فقوله 

  .أقدم على الكذب فإنه دخل يف الكفر 
دائمة؛ ] راسخة [ فيهم ثابتة ] الكذب [ ؛ تنبيهاً على أن صفة } وأولئك ُهُم الكاذبون {  -جل ذكره  -مث قال 

إنَّ : زيادة يف الوصف بالكذب ، ومعناه » وأنت كاذب « : كذبت ، وأنت كاذب ، فيكون قولك : كما تقول 
  .عادتك أن تكون كاذباً 

واعلم أن اآلية تدلُّعلى ان الكاذب املفتري هو الذي ال يؤمن بآيات اهللا ، واألمر كذلك؛ ألنه ال معىن للكفر إال 



  .إنكار اإلهليَّة ونبوَّة األنبياء ، وال معىن هلذا اإلنكار 
  .مث قرأ هذه اآلية » الَ « : َهلْ َيكْذُب املُؤِمُن؟ قال : ى اهللا عليه وسلم قيل له روي أن النيب صل

  :جيوز فيه أوجه } َمن كَفََر باهللا { : قوله تعاىل 
إنَّما يفتري الكذب من كفر ، واستثىن منهم املكره ، فلم : ، أي » الَّذيَن ال ُيؤِمُنونَ « أن يكون بدالً من : أحدمها 

  .االفتراء يدخل حتت 
  .» الكَاذُبونَ « أنه بدل من : الثاين 

  .، قاله الزخمشري » أوْلِئَك « أنه بدلٌ من : الثالث 
  .مجلة معترضة بني الَبَدل واملُْبَدل منه } وأولئك ُهُم الكاذبون { : فعلى األول يكون قوله 

ال يفتري الكذب إال من كفر باهللا من بعد ألن األوَّل يقتضي أنه « : واستضعف ابو حيَّان األوجه الثالثة؛ فقال 
إميانه ، والوجود يقتضي أن املفتري هو الذي ال يؤمن باهللا سواء كان ممن كفر بعد إميانه أو كان ممن مل يؤمن قطّ؛ بل 

  .األكثر الثاين ، وهو املفتري 
 يؤمنون هم من كفر باهللا من بعد الذين ال: وأولئك ، أي : فيؤول املعىن إىل ذلك؛ إذ التقدير : وأما الثاين : قال 

  .إميانه ، والذين ال يؤمنون هم املفترون 

  .« أن املشار إليهم هم من كفر باهللا من بعد إميانه ، خمرباً عنهم بأهنم الكاذبون : فكذلك؛ إذ التقدير : وأما الثالث 
  .« أن ينتصب على الذَّمِّ » : قال الزخمشري : الوجه الرابع 
  .وهو أحسن الوجوه عندي وأبعدها من التَّعسُّف : ب قال ابن اخلطي

  .أن يرتفع على أنه خرب مبتدأ مضمر على الذَّمِّ : اخلامس 
  .الثانية عليه « َمْن » فعليهم غضب؛ لداللة ما بعد : أن يرتفع على االبتداء ، واخلرب حمذوف ، تقديره : السادس 
  .« فََعلْيهم غَضب » : الثانية قوله « ْن َم» أهنا مبتدأ أيضاً ، وخربها وخرب : السابع 

إنَّما قصد به } َمن كَفََر باهللا { :  -تعاىل -إذ هو واحد باملعىن؛ ألنَّ اإلخبار يف قوله » : قال ابن عطية رمحه اهللا 
  .« الصنف الشارح بالكفر 

صل بينهما بأداة االستدراك ، فال وهذا وإن كان كما ذكر ، إال أنَّهما مجلتان شرطيتان ، وقد ف» : قال أبو حيَّان 
بدَّ لكل واحدة منهما على انفرادها من جواب ال يشتركان فيه ، فتقدير احلذف أجرى على صناعة اإلعراب ، وقد 

]  ٩١: الواقعة [ } فََسالٌَم لََّك ِمْن أَْصَحابِ اليمني { :  -تعاىل  -ضعَّفوا مذهب األخفش يف ادِّعائه أن قوله 
، هذا ، ومها أداتا » إنْ « و » أمَّا « جواب ل ]  ٨٩: الواقعة [ } فََرْوٌح َوَرْيَحانٌ { :  -كرهجل ذ -وقوله 

  .« شرط وليست إحدامها األخرى 
الثانية عليه ، « َمْن » فعليهم غضٌب؛ لداللة ما بعد : شرطية ، وجواهبا مقدَّر ، تقديره « َمْن » أن تكون : الثامن 

  .ة جعل اجلزاء هلما معاً ، وتقدم الكالم معه فيه وقد تقدَّم أن ابن عطيَّ
  :فيه أوجه } إِالَّ َمْن أُكْرَِه { : قوله تعاىل 

وهذا يكون فيه منقطعاً؛ ألن املكره مل يشرح « فأولئك عليهم غضب » : أنه مستثىن مقدم من قوله : أحدها 
  .بالكفر صدراً 

  ]الطويل : [ ل لبيد ليس مبقدَّم؛ فهو كقو: وقيل : وقال أبو البقاء 
  .. . . .أالَ كُلُّ َشيٍء ما َخال اهللاَ َباطلُ  -٣٣٦٠



  .فظاهر كالمه يدلُّ على أن بيت لبيد ال تقدمي فيه ، وليس كذلك؛ فإنه ظاهر يف التقدمي جدا 
ال من أكره ، لعليهم غضب من االه إ: أنه مستثىن من جواب الشرط ، أو من خرب املبتدأ املقدَّر ، تقديره : الثاين 

ولذلك قدر الزخمشري جزاء الشَّرط قبل االستثناء وهو استثناء متصل؛ ألنَّ الكفر يكون بالقول من غري اعتقاد 
  .باعتقاد ، فاستثىن الصنف األول  -والعياذ باهللا  -كاملكره ، وقد يكون 

[ احلالة ، وهذا يدلُّ على أن حملَّ اإلميان القلب ، والذي يف هذه } إِالَّ َمْن أُكْرَِه { مجلة حاليَّة } َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ { 
إما عن املعرفة ، وإما عن التصديق : ان عبارة القلب إما االعتقاد ، وإما كالم النَّفس؛ فوجب أن يكون اإلمي] حمله 

  .بكالم النَّفس 
قد يسبق الوهم إىل االستثناء } إِالَّ َمْن أُكْرَِه { : االستدراك واضح؛ ألن قوله } ولكن مَّن َشَرَح { : قوله تعاىل 

إما شرطية أو موصولة ، ولكن « َمْن » ال ينفي ذلك الوهم ، و } َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ { : مطلقاً ، فاستدرك هذا ، وقوله 
: ومثله : مىت جعلت شرطية ، فال بدَّ من إضمار مبتدأ قبلها ، ألنه ال يليها اجلمل الشرطيَّة ، قاله أبو حيَّان؛ مث قال 

  ]الطويل [ 

  ولِكْن َمىت َيْسترِفِد القَْوُم أرْفِد...  -٣٣٦١
  .ولكن أنا مىت يسترفد القوم : أي 

  .؛ ألنَّ االستدراك ال يقع يف الشروط ، هكذا قيل ، وهو ممنوع » لِكْن « الشرطية بعد  وإنَّما مل تقع
ولكن من شرح بالكفر صدره ، وحذف الضمري؛ ألنه ال : على أنه مفعول للشرح ، والتقدير » َصْدراً « وانتصب 

مَّن { : عرفة ، واملراد بقوله يشكل بصدر غريه؛ إذ البشر ال يقدر على شرح صدر غريه ، فهو نكرةٌ يراد هبا امل
  .فتحه ووسعه لقُبول الكفر : ، أي } َشَرَح بِالْكُفْرِ َصْدراً 

  فصل
نزلت هذه اآلية يف عمَّار بن ياسر؛ وذلك أن املشركني أخذوه وأباه ياسر :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عبَّاس 

  .وأمَّه مسيَّة وصهيباً وبالالً وخبَّاباً وساملاً فعذبوهم 
 -فإهنا ربطت بني بعريين ووجئ يف قُُبلها حبربة ، فقتلت وقتل زوجها ، ومها أول قتيلني يف اإلسالم : وأما مسيَّة 

  . -رضي اهللا عنهما
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر ، وخبَّاب ، وصهيب ، : أول من أظهر اإلسالم سبعة : وقال جماهد 

  . -ي اهللا عنهمرض -وبالل ، وعمَّار ، ومسيَّة 
فمنعه قومه ، وأخذ اآلخرون  -رضي اهللا عنه  -أما الرَّسول صلى اهللا عليه وسلم فمنعه أبو طالب ، وأما أبو بكر 

، وألبسوا الدروع احلديد ، مث أجلسوهم يف الشمس ، فبلغ منهم اجلهد حلرِّ احلديد والشمس ، وأتاهم أبو جهل 
  .رجها حبربة يشتمهم ويشتم مسيَّة ، مث طعنها يف ف

  .أَحدٌ أَحٌد ، حىت ملوه فتركوه : ما نالوا منهم غري بالل؛ فإهنم جعلوا يعذِّبونه ، ويقول : وقال آخرون 
نزلت يف جرب موىل عامر احلضرمي ، : ولقد أوقدوا يل ناراً ما أطفأها إال ودك ظهري ، وقال مقاتل : وقال خبَّاب 

وقلبه مطمئنٌّ باإلميان ، مث أسلم موىل جرب وحسن إسالمهما ، وهاجر جرب أكرهه سيِّده على الكفر ، فكفر مكرهاً 
  .مع سيِّده 

  فصل
التَّخويف بالقتل؛ ومثل : هو أن يعذِّب بعذابٍ ال طاقة له به؛ مثل : اإلكراه الذي جيوز عنده التلفُّظ بكلمة الكفر 



ر كلمة الكفر جيب عليه أن يربئ قلبه عن الرِّضا ، الضَّرب الشَّديد ، واإلتالفات القويَّة ، وأمجعوا على أن عند ذك
إن حممداً كذَّاب ، ويعين عند الكفار أو يعين به حممَّداً آخر ، أو : وأن يقتصر على التَّعريضات؛ مثل أن يقول 

  :يذكره على نيَّة االستفهام مبعىن اإلنكار ، وهنا حبثان 
يَّة ، أو ألنه ملَّا عظم خوفه زال عن قلبه ذكر هذه النيَّة كان أنه إذا أعجله من أكرهه عن إحضار هذه الن: األول 

  .ملوماً وعفو اهللا متوقَّع 
لو ضيَّق املكره األمر عليه وشرح له أقسام التَّعريضات ، وطلب منه أن يصرِّح بأنه ما أراد شيئاً : البحث الثاين 

: الكذب ، وإما تعريض النفس للقتل ، فمن الناس من قال  فههنا يتعيَّن إما التزام -منها ، وما أراد إالَّ ذلك املعىن 
ألن الكذب إمنا يقبح : ليس له ذلك ، وهو الذي اختاره القاضي؛ قال : يباح له الكذب ههنا ، ومنهم من قال 

لكونه كذباً ، فوجب أن يقبح على كل حال ، ولو جاز أن خيرج عن القبح لرعاية بعض املصاحل ، مل مينع أن يفعل 
 الكذب لرعاية بعض املصاحل ، وحينئذٍ ال يبقى وثوق بوعد اهللا وال وعيده؛ الحتمال أنَّه فعل ذلك الكذب اهللا

  . -تعاىل  -لرعاية بعض املصاحل اليت ال يعرفها إال اهللا 

  فصل
  :أمجعوا على أنه ال جيب عليه التكلم بكلمة الكفر ، ويدل عليه وجوه 

أحد أحد ، ومل يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بئس ما : ، وكان يقول  أن بالالً صرب على العذاب: أحدها 
  .صنعت ، بل عظَّمه عليه ، فدل ذلك على أنه ال جيب التكلُّم بكلمة الكفر 

رسول اهللا صلى اهللا : ما تقول يف حممَّد؟ فقال : ما روي أن مسيلمة الكذَّاب أخذ رجلني ، فقال ألحدمها : وثانيها 
رسول اهللا ، : ما تقول يف حممد؟ قال : أنت أيضاً فتركه ، وقال لآلخر : ما تقول يفَّ؟ قال : ، فقال  عليه وسلم

أنا أصمُّ ، فأعاد عليه ثالثاً ، فأاد جوابه ، فقتله ، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه : ما تقول يفَّ؟ قال : فقال 
فقد صدع باحلقِّ ، فهنيئاً له فسمَّى التلفظ بكلمة الكفر : الثاين  أما األول فقد أخذ برخصة اهللا ، وأما: وسلم فقال 

  .رخصة ، وعظَّم حال من أمسك عنه حىت قتل 
 -صلوات اهللا وسالمه عليه -يف تقرير احلق أشق ، فوجب أن يكون أكثر ثواباً؛ لقوله ] النفس [ أن بذل : وثالثها 

  .ها أشقُّ: أي » أفَْضلُ العِبادَاِت أْحمُزَها « : 
أن الذي أمسك عن كلمة الكفر طهَّر قلبه ولسانه عن الكفر ، وأمَّا الذي تلفَّظ هبا فهب أن قلبه طاهٌر ، : ورابعها 

  .إال أنَّ لسانه يف الظاهر قد تلطخ بتلك الكلمة اخلبيثة؛ فوجب أن يكون حال األول أفضل 
  فصل

  :اإلكراه له مراتب 
كما لو أكره على شرب اخلمر ، وأكل اخلنزير ، وأكل امليتة ، فإذا أكره أن جيب الفعل املكروه عليه؛ : أحدها 

عليه بالسَّيف فهاهنا ، جيب األكل؛ وذلك ألن صون الرُّوح عن الفواِت واجٌب ، وال سبيل إليه يف هذه الصورة إال 
َوالَ { :  -تعاىل  -قوله باألكل ، وليس يف هذا األكل ضرٌر على حيوان ، وإال إهانةٌ حلقِّ اهللا ، فوجب أن جيب؛ ل

  ] . ١٩٥: البقرة [ } ُتلْقُواْ بِأَْيِديكُْم إِلَى التهلكة 
أن يصري ذل كالفعل مباحاً وال يصري واجباص؛ كما لو أكره على التلفُّظ بكلمة الكفر ، فههنا يباح : املرتبة الثانية 

  .له ذلك ، ولكنه ال جيب 



، بل حيرم؛ كما لو أكرهه إنسان على قتل إنسان ، أو على قطع عضو من أنه ال جيب وال يباح : املرتبة الثالثة 
  .أعضائه ، فههنا يبقى الفعل على احلرمِة األصلية ، وهل يسقط القصاص عن املكره أم ال؟ 

جيب القصاص؛ ألنَّه قتله عمداً عدواناً ، فوجب عليه القصاص؛ : يف أحد قوليه  -رضي اهللا عنه  -قال الشافعي 
أمجعنا : ، وأيضاً ]  ١٧٨: البقرة [ } ياأيها الذين آَمُنواْ كُِتَب َعلَْيكُمُ القصاص ِفي القتلى { :  -تعاىل  -لقوله 

على أن املكره إذا قصد قتله فإنَّ له أن يدفعه عن نفسه ولو بالقتل ، فلما كان يوهم إقدامه على القتل ، أوجب 
  .قة يصري دمه مهدراً أوىل إهداء دمه ، فألن يكون عند صدور القتل عنه حقي

  فصل
وهو الزِّنا؛ ألن : من األفعال ما ميكن اإلكراه عليه كالقتل والتكلم بكلمة الكفر ، ومنها ما ال يقبل اإلكراه ، قيل 

اإلكراه يوجب اخلوف الشديد ، وذلك مينُع من انتشار اآللة ، فحيث دخل الزِّنا يف الوجود ، دل على أنَّه وقع 
  .على سبيل اإلكراه  باالختيار ال

اإلكراه على الزِّنا مقصور؛ كما لو انتشر ذكره وهو نائٌم فاستدخلته املرأة يف تلك احلالة ، أو كان به مرض : وقيل 
  .االنتصاب ، فال يزال منتشراً ، أو علم أنَّه ال خيلص من اإلكراه إال باستحضار األسباب املوجبة لالنتشار 

  فصل
ذهب بعض العلماء إىل أنَّ الرُّخصة إمنا جاءت يف القول ، وأما يف الفعل فال :  - تعاىل رمحه اهللا -قال القرطيب 

رخصة فيه؛ مثل أن يكره على السُّجود لغري اهللا تعاىل أو الصَّالة لغري القبلة ، أو قتل مسلم ، أو ضربه ، أو أكل 
احلسن البصري ، وهو قول األوزاعي والشافعي  ماله ، أو الزِّنا ، أو شرب اخلمر ، أو أكل الرِّبا ، روي ذلك عن

  . -رضي اهللا تعاىل عنهم -وبعض املالكيَّة 
  فصل

  :وأما بيع املكره واملضغوط فله حالتان : قال القرطيب 
أن يبيع ماله يف حق وجوب عليه ، فذلك ماضٍ سائغ ال رجوع فيه؛ ألنَّه يلزمه أداء احلقِّ من غري املبيع ، : األول 

املكره ظلماً أو قهراً ، فذلك ال جيوز عليه ، وهو أوىل مبتاعه يأخذه بال مثن ، ويتبع املشتري بالثَّمن ذلك وأما بيع 
الظامل فإنْ فات املتاع ، رجع بثمنه أو بقيمته باألكثر من ذلك على الظامل إذا كان املشتري غري عامل لظلمه ، وأما 

واختلفوا يف « : وأكثر العلماء ، قال ابن العريب  -رضي اهللا عنهما  -ميني املكره فغري الزمٍة عند مالك والشافعي 
  .» اإلكراه على احلنث هل يقع أم ال؟ 

  .» وأي فرقٍ بني اإلكراه على اليمني يف أنَّها ال تلزم ، وبني احلنث يف أنه ال يقع « : قال ابن العريب رمحه اهللا 
  فصل

  .ال تقيَّة يف املال ، فإنَّما يدرأ املرء بيمينه عن بدنه : له ، فقال مالك إذا أكره الرَّجل على أن حيلف وإالَّ أخذ ما
  .» ال حينث وإن درأ عن ماله أيضاً « : وقال ابن املاجشون 

وأمجع العلماء على أنَّ من أكره على الكفر فاختار القتل ، أنَّه يكون أعظم أجراً عند اهللا ممَّن اختار : قال القرطيب 
  .« الرخصة 

  لفص
  .يقع :  -رضي اهللا عنه  -ال يقع طالق املكره ، وقال أبو حنيفة :  -رضي اهللا عنهما  -قال الشافعي وأمحد 



، وال ميكن أن ]  ٢٥٦: البقرة [ } الَ إِكَْراَه ِفي الدين { :  -تعاىل  -بقوله  -رضي اهللا عنه  -واستدلَّ الشافعي 
 -ال أثر له وال عربة به ، وقال : محله على نفي آثاره ، أي  يكون املراد نفي ذاته؛ ألن ذاته موجودة؛ فوجب

  .» ُرِفَع عن أمَّيت اخلَطأ والنِّسَيانُ وما اْستكْرُِهوا علْيِه « :  -صلوات اهللا وسالمه عليه
  .إكراه : ، أي » ال طَالقَ يف إغالقٍ « :  -عليه الصالة والسالم -وقال 

  ] . ٢٣٠: البقرة [ } فَإِنْ طَلَّقََها فَالَ َتِحلُّ لَهُ { :  -عاىلت -فإن قالوا طلقها ، فيدخل حتت قوله 
  .ملَّا تعارضت الدالئل ، وجب أن يبقى ما كان على ما كان هو لنا : فاجلواب 

  فصل
أمجع أصحابنا على إبطال نكاح املكره واملكرهة : فقال سحنون : وأما نكاح املكره « :  -رمحه اهللا -قال القرطيب 

ال جيوز املقام عليه؛ ألنَّه مل ينعقد ، فإن وطئها املكره على النِّكاح ، لزمه املسمَّى من الصَّداق وال حد عليه : وقالوا 
 «.  

 -حكم عليهم بالعذاب ، مث وصف ذلك العذاب فقال  -تعاىل  -إنه : أي } فََعلَْيهِْم غََضٌب مَِّن اهللا { : قوله 
  .}  َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم{ :  -تعاىل
إىل ما ذكر من الغضب والعذاب؛ ولذلك » ذلك « مبتدأ وخربه؛ كما تقدم ، واإلشارة ب } ذلك بِأَنَُّهمُ { : قوله 

  ]الرجز : [ و » بني ذلك « : وحَّد ، كقوله 
  .. . . .كَأنَُّه يف اِجللِْد  -٣٣٦٢

إلقدام على الكفر؛ ألجل أنَّهم رجَّحوا ذلك االرتداد وذلك ا: أي } استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة { : قوله 
ما  -تعاىل  -ذلك االرتداد إمنا حصل ألجل أنه : أي } َوأَنَّ اهللا الَ يَْهِدي القوم الكافرين { الدنيا على اآلخرة ، 

  .هداهم إىل اإلميان ، وما عصمهم عن الكفر 
َوأَنَّ اهللا الَ يَْهِدي { :  -تعاىل -عيف؛ ألن قوله املراد أن اهللا تعاىل ال يهديهم إىل اجلنَّة ، وهذا ض: قال القاضي 

{ : فوجب أن يكون قوله } ذلك بِأَنَُّهمُ استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة { : معطوف على قوله } القوم الكافرين 
اهلداية يوم القيامة إىل علَّة وسبباً موجباً إلقدامهم على ذلك االرتداد ، وعدم } َوأَنَّ اهللا الَ يَْهِدي القوم الكافرين 

  .اجلنة ليس سبباً لذلك االرتداد وال علَّة ، بل كسباً عنه وال معلوالً له ، فبطل هذا التَّأويل 
أولئك الذين طََبَع اهللا على قُلُوبِهِْم َوَسْمِعهِمْ { :  -عز وجل  -صرفهم عن اإلميان؛ فقال  -تعاىل  -مث أكد أنه 
  :الطبع ليس مينع من اإلميان لوجوه : ي قال القاض} َوأَْبَصارِِهْم 

أشرك ذكر ذلك يف معرض الذَّم ، ولو كانوا عاجزين عن اإلميان به ملا استحقوا الذَّم بتركه  -تعاىل  -أنه : األول 
.  

أشرك بني السَّمع ، والبصر ، والقلب يف هذا الطبع ، ومعلوم أن مع فقد السمع والبصر قد  -تعاىل  -أنه : الثاين 
  .حُّ أن يكون مؤمناً ، فضالً عن طبع يلحقهما يف القلب يص

وصفهم بالغفلة ، ومن منع من الشيء ال يوصف بأنه غافل عنه ، فثبت أن املراد هبذا الطَّبع السِّمة : الثالث 
  .والعالمة اليت خيلقها يف القلب ، وتقدَّم اجلواب يف أول سورة البقرة 

  .عما يراد هبم يف اآلخرة : أي :  -رضي اهللا عنهما -قال ابن عباس } الغافلون وأولئك ُهُم { :  -تعاىل  -مث قال 
 -تعاىل  -املغبونون ، واملوجب هلذا اخلسران أنه : ، أي } الَ َجَرَم أَنَُّهْم ِفي اآلخرة ُهمُ اخلاسرون { : مث قال 

  :وصفهم بصفاٍت ستة 



  .أهنم استوجبوا غضب اهللا : أوهلا 
  .استحقُّوا العذاب األليَم أنَّهم : وثانيها 
  .أنَّهم استحبُّوا احلياة الدُّنيا على اآلخرة : وثالثها 
  .حرمهم من اِهلدايِة  -تعاىل  -أنه : ورابعها 

  .طبع على قلوهبم ومسعهم وأبصارهم  -تعاىل  -أنه : وخامسها 
يوم القيامة ، فكل واحد من هذه  جعلهم من الغافلني عما يراد هبم من العذاب الشديد -تعاىل  -أنه : وسادسها 

إمنا أدخل اإلنسان يف الدنيا؛  -تعاىل  -الصِّفات من أعظم املوانع عن الفوز بالسعادات واخلريات ، ومعلوم أنه 
ليكون كالتَّاجر الذي يشتري بطاعته سعادات اآلخرة ، فإذا حصلت هذه املوانع العظيمة ، عظم خسرانه؛ فلهذا 

  .أي هم اخلاسرون ال غريهم } َجَرَم أَنَُّهْم ِفي اآلخرة ُهمُ اخلاسرون  الَ{ :  -تعاىل  -قال 
اآلية ملا ذكر يف اآلية املتقدمة حال من كفر باهللا من بعد إميانه ، } ثُمَّ إِنَّ رَبََّك ِللَِّذيَن هَاَجُرواْ { :  -تعاىل  -قوله 

  .ا فنت حال من هاجر من بعد م] بعده [ وحال من أكره على الكفر ذكر 
  :هذه ثالثة أوجه » إنَّ « يف خرب 
مثَّ : الثانية ، وامسها تأكيد لألوىل وامسها؛ فكأنه قيل » إنَّ ربََّك « ، و } لََغفُوٌر رَّحِيٌم { :  -تعاىل  -قوله : أحدها 

  :وجهان » للَِّذيَن « : إنَّ رّبك إنَّ ربَّك لغفور رحيم ، وحينئذ جيوز يف قوله 
الغفران والرمحة للَّذين : علق باخلربين على سبيل النتازع ، أو مبحذوف على سبيل البيان؛ كأنه قيل أن يت: أحدمها 
  .هاجروا 

هو ناصرهم ال : هو لك ال عليك ، مبعىن : إنَّ زيداً لك ، أي : أن اخلرب هو نفس اجلار بعدها؛ كما تقول : الثاين 
  .» كون امللك للرجل ال عليه ، فيكون حمميا منفُوعاً غري مضرورٍ كما ي« : خاذهلم ، قال معناه الزخمشري ، مث قال 

استعمال غري جائز؛ ملا قاله األهوازي عليه رمحة اهللا يف شرح « َمْنفُوعاً » : قد يتوهَّم أن قوله « : قال شهاب الدِّين 
  .« دُّوا على األهوازي اسم مفعول من نفعته ، فإن الناس قد ر» َمْنفُوع : إنَّه ال يقال : موجز الرماين 

أنه حمذوف لفظاً؛ لداللة ما بعده عليه ، وهذا معىن قول : أن خرب األوىل مستغًنى عنه خبرب القانية ، يعين : الثالث 
  .« األوىل يف اللَّفظ؛ ألنَّ خرب الثانية أغىن عنه » إنَّ « ال خرب ل : وقيل » : أيب البقاء 

وهذا ليس جبّيد؛ ألنه ألغى حكم األوىل ، وجعل احلكم للثانية ، وهو « : يه بقوله وحينئذ ال حيسن ردُّ أيب حيَّان عل
  .» عكس ما تقدَّم ، وهو ال جيوز 

فتنوا أنفسهم فإن عاد الضمري على : مبنيا للفاعل ، أي » فََتنُوا « : قرأ ابن عامر } ِمن َبْعِد َما فُِتُنواْ { : قوله 
فسهم مبا أعطوا املشركني من القول ظاهراً ، أو أهنم صربوا على عذاب املشركني ، فتنوا أن: املؤمنني ، فاملعىن 

  .فكأهنم فتنوا أنفسهم 
  .فتنوا املؤمنني : وإن عاد على املشركني ، فهو واضح ، أي 

من بعد : أي للمصادر املفهومة من األفعال املتقدمة ، » َبْعدَها « مبنياً للمفعول ، والضمري يف » فُِتنُوا « والباقون 
  .الفتنة ، واهلجرة ، واجلهاد 

  .» عائٌد على الفتنة ، أو الفتنة واهلجرة أو اجلهاد أو التوبة « : وقال ابن عطيَّة 
  فصل

  :وجه القراءة األوىل أمور 



إنَّ لو تابوا وهاجروا وصربوا ، ف -وهم الذين آذوا فقراء املسلمني  -أن يكون املراد أنَّ أكابر املشركني : األول 
  .اهللا يقبل توبتهم 

  .َمانَ وأَمان مبعىن واحد : مبعىن واحد؛ كما يقال » أفَْنت « و » فََتن « أن : والثاين 
أن أولئك الضعفاء ملا ذكروا كلمة الكفر على سبيل التقيَّة؛ فكأهنم فتنوا أنفسهم؛ ألن الرخصة يف إظهار : والثالث 

  .كلمة الكفر ما نزلت يف ذلك الوقت 
وجه القراءة الثانية فظاهر؛ ألن أولئك املفتونني هم املستضعفون الذين محلهم املشركون على الرجوع عن وأما 

  .أهنم إذا هاجروا وجاهدوا وصربوا ، فإن اهللا تعاىل يغفر هلم تكلمهم كلمة الكفر  -تعاىل  -اإلميان ، فبني 
  فصل

أن أولئك : م خوِّفوا بالتَّعذيب ، وحيتمل أن يكون املراد هو وأهنم عذِّبوا ، وأهن: حيتمل أن يكون املراد بالفتنِة 
  .املسلمني ارتدُّوا 

هؤالء الذين هاجروا من املؤمنني كانوا مبكَّة ، فعرضت هلم فتنة فارتدُّوا ، وشكُّوا :  -رضي اهللا عنه -وقال احلسن 
  .ية فيهم مث أسلموا وهاجروا ، ونزلت هذه اآل -صلوات اهللا وسالمه عليه  -يف الرسول 

نزلت يف عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح ، وكان يكتب للنيب صلى اهللا عليه وسلم فاستزلَّه الشيطان فلحق : وقيل 
بالكفَّار ، فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكَّة بقتله ، فاستجار له عثمان ، وكان أخاهُ ألمه ، فأجاره 

  .أسلم وحسن إسالمه فأنزل اهللا هذه اآلية؛ قاله احلسن وعكرمة  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث إنه
أنَّ : وهذه الرِّواية إنا تصحُّ إذا جعلنا هذه السورة مدنية أو جعلنا هذه اآلية منها مدنيَّة ، وحيتمل أن يكون املراد 

حيتمل كلَّ واحٍد من } ِد َما فُِتُنواْ ِمن َبْع{ : أولئك الضعفاء املعذَّبني تكلموا بكلمة الكفر على سبيل التقيَّة ، فقوله 
  .هذه الوجوه ، وليس يف اللفظ ما يدل على التَّعيني 

وإذا كان كذلك ، فهذه اآلية إن كانت نازلة فيمن أظهر الكفر ، فاملراد أن ذلك مما ال إمث فيه ، وأن حاله إذا هاجر 
فاملراد أن التوبة والقيام مبا جيب عليه يزيل ذلك  وجاهد وصرب كحال من مل يكره ، وإن كانت نازلة فيمن ارتدَّ ،

  .العقاب ، وحيصل له الغفران والرمحة 

رمحته بالظرف؛ ] تقييد [ وال يلزم من ذلك » َرحِيٌم « ب » َيْوَم « جيوز أن ينتصب } َيْوَم َتأِْتي كُلُّ َنفْسٍ { : قوله 
  . ألنه إذا رحم يف هذا اليوم ، فرمحته يف غريه أحرى وأوىل

؛ » إىل آخره . . . ُتَجادلُ « فأنث الضمائر يف قوله » كل « مقدَّرة ، وراعى معىن » اذكُر « وأن ينتصب ب 
  ]الكامل : [ ومثله قوله 
  فَتركَْن كُلَّ قَراَرٍة كالدَّرَهمِ... َجاَدْت َعلْيِه كُلُّ َعْينٍ ثَرٍَّة  -٣٣٦٣

  .قدَّم أول الكتاب إال أنه زاد يف البيت اجلمع على املعىن ، وقد ت
  .محالً على املعىن؛ فلذلك مجع } َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ { : وقوله 

  .؟ » ُتجاِدلُ عن َنفِْسَها « : النَّفس ال تكون هلا نفس أخرى ، فما معىن قوله : فإن قيل 
قته ، فالنفس األوىل هي احلّي ، وقد يراد هبا ذات الشيء وحقي] اإلنسان [ أن النَّفْس قد يراد هبا بدن : فاجلواب 

يوم يأيت كل إنسان جيادل عن ذاته ، وال يهمه شأن غريه ، قال : عينها وذاهتا؛ فكأنه قيل : اجلثَّة والبدن ، والثانية 
  ] . ٣٧: عبس [ } ِلكُلِّ امرىء مِّنُْهْم َيْومَِئٍذ َشأْنٌ يُْغنِيِه { :  -تعاىل  -

والذي نفسي : خوِّفنا ، قال يا أمري املؤمنني : قال لكعب األحبار  -رضي اهللا عنه  -روي أن عمر بن اخلطاب 



بيده لو وافيت يوم القيامة مبثل عمل سبعني نبيا ، ألتت عليك تارات وأنت ال يهمُّك إال نفسك ، وإن جلهنَّم زفرة 
صلوات اهللا  -الرمحن  ما يبقى ملك مقرَّب ، وال نيب مرسلٌ غال وقع جاثياً على ركبتيه ، حتَّى إن إبراهيم خليل

يا ربِّ ، أنا خليلك إبراهيم ال أسألك إال نفسي ، وأن تصديق ذلك الذي : ليديل باخللَّة فيقول  -وسالمه عليه 
لُّ َيْوَم َتأِْتي كُ{ : االعتذار؛ كقوهلم : ، ومعىن اجملادلة عنها } َيْوَم َتأِْتي كُلُّ نَفْسٍ ُتَجاِدلُ َعن نَّفِْسَها { : أنزل عليكم 

، ]  ٣٨: األعراف [ } هؤالء أََضلُّوَنا { : االعتذار؛ كقوهلم : ، ومعىن اجملادلة عنها } َنفْسٍ ُتَجاِدلُ َعن نَّفِْسَها 
  ] . ٢٣: األنعام [ } واهللا َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني { : وكقوهلم 

} َوُهمْ الَ ُيظْلَُمونَ { عملت من غري خبسٍ وال نقصان ، جزاء ما : فيه حمذوف ، أي } وتوىف كُلُّ نَفْسٍ مَّا َعِملَْت { 
  .ال ينقصون 

ما تزال اخلصومة بني الناس يوم القيامة ، حىت « : يف هذه اآلية قال  -رضي اهللا عنه  -روى عكرمة عن ابن عبَّاس 
شي هبا ، وال عٌني أبصر هبا ، يا رب ، مل تكن يل يٌد أبطش هبا ، وال رجلٌ أم: ختاصم الرُّوح اجلسد ، فتقول الرُّوح 

وال أذن أمسع هبا ، وال عقل أعقل به ، حىت جئت فدخلت يف هذا اجلسد فضعِّف عليه أنواع العذاب ، وجنِّين ، 
يا ربِّ ، أنت خلقتين بيدك ، فكنت كاخلشبة ، وليس يل يد أبطش هبا ، وال رجل أمشي هبا ، وال : ويقول اجلسد 

أمسع به ، فجاء هذا كُشعَاع النُّور ، فيه نطق لساين ، وأبصرت عيين ، ومشت رجلي ، عٌني أبصر هبا ، وال مسع 
بستاناً [ فيضرب اهللا هلما مثالً؛ أعمى ومقعداً دخال : ومسعت أذين ، فضعِّف عليه أنواع العذاب ، وجنِّين منه ، قال 

] فغشيهما [ ألعمى املقعد فأصابا من الثمر ، فيه مثار ، فاألعمى ال يبصر الثَّمر ، واملقعد ال يتناوله ، فحمل ا] 
  .» العذاب 

أَْنُعمِ اللَِّه فَأَذَاقََها اللَُّه ِلبَاسَ َوضََرَب اللَُّه َمثَلًا قَْرَيةً كَاَنْت آِمَنةً ُمطَْمِئنَّةً َيأِْتيَها رِْزقَُها رَغًَدا ِمْن كُلِّ َمكَاٍن فَكَفََرْت بِ
َولَقَدْ َجاَءُهْم َرُسولٌ ِمنُْهْم فَكَذَُّبوُه فَأََخذَُهمُ الَْعذَاُب َوُهْم ظَاِلُمونَ ) ١١٢(وا َيْصَنُعونَ الْجُوعِ َوالَْخْوفِ بَِما كَاُن

  ) ١١٤(فَكُلُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه َحلَالًا طَيًِّبا َواْشكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه إِنْ كُْنُتْم إِيَّاهُ َتْعُبُدونَ ) ١١٣(

  .اآلية } َوضََرَب اهللا مَثَالً قَْرَيةً { :  -تعاىل -قوله 
هدَّد الكفار بالوعيد الشَّديد يف اآلخرة ، وهدَّدهم أيضاً بآفاتِ الدنيا ، وهي الوقوع يف اجلوع  -تعاىل  -اعلم أنه 

  .يف هذه اآلية  -تعاىل  -واخلوف؛ كما ذكر 
ن ذلك الشيء موجوداً أو مل يكن ، وقد يضرب واعلم أن املثل قد يضرب بشيء موصوف بصفة معيَّنة ، سواٌء كا

  .بشيء موجود معيَّن ، فهذه القرية حيتمل أن تكون موجودة وحيتمل أن تكون غري موجودة 
إهنا مكَّة ، كانت آمنة ، ال يهاُج أهلها وال يغار عليها ، مطمئنة قارة بأهلها ال حيتاجون إىل : فعلى األول ، قيل 

فَكَفََرتْ { حيمل إليها من الربِّ والبحر ، } يَأِْتيَها رِْزقَُها َرغَداً مِّن كُلِّ َمكَاٍن { العرب ، االنتجاع كما يفعله سائر 
بؤَسى وأبؤس فأذاقهم لباس اجلوع ، ابتالهم اهللا باجلوع سبع : مجع ُنعمى ، مثل : مجع النِّعمة ، وقيل } بِأَنُْعمِ اهللا 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حىت جهدوا وأكلوا العظام احملرقة ، سنني ، وقطعت العرب عنهم اِملرية بأمر ر
  .وهو الوبر يعاجل بالدَّم : واجليف ، والكالب امليَّتة والعلهز 

  .واألقرب أنَّها غري مكَّة؛ ألهنا ضربت مثالً ملكَّة ، ومثل مكَّة يكون غري مكَّة : قال ابن اخلطيب 
 الطمأنينة واخلصب ، مث أنعم اهللا عليهم بالنِّعمة العظيمة ، وهو حممد صلى اهللا وهذا مثل أهل مكة؛ ألنَّهم كانوا يف

عليه وسلم فكفروا به ، وبالغوا يف إيذائه ، فسلَّط اهللا عليهم البالء ، وعذَّهبم باجلوع سبع سنني ، وأمَّا اخلوف 



  :ويف اآلية سؤاالت . فكان يبعث إليهم السَّرايا فيغريون عليهم 
  :وصف القرية بصفات  -تعاىل  -أنه : ألول السؤال ا

، واالطمئنان هو األمن ، فلزم » ُمطَْمئنَّةٌ « أهلها ، ألهنا مكان األمن ، مث قال : كوهنا آمنة ، واملراد : أحدها 
  .التَّكرار 

؛ ألن هواء هذه البلد ملَّا إشارة إىل الصحَّة» ُمطَْمِئنَّةً « : إشارة إىل األمن ، وقوله » 'ً آِمَن« : أن قوله : واجلواب 
  ]الرجز : [ كان مالئماً ألمزجتهم ، فلذلك اطمأنُّوا واستقرُّوا فيه؛ قال العقالء 

  األْمُن والصِّحَّةُ والِكفايَْه... ثَالثَةٌ لْيَس هلَا نِهاَيْه  -٣٣٦٤
واعٍ قليلة من نعم اهللا ، فعذهبا اهللا ، أنّ أْهلَ تلك القريِة كفرت بأن: األنعم مجع قلَّة ، فكان املعىن : السؤال الثاين 

  .إهنم كفروا بنعم عظيمة هللا تعاىل ، فاستوجبوا العذاب ، فما السَّبب يف ذكر مجع القلَّة؟ : وكان الالئُق أن يقال 
ران أنَّ كفران النِّعم القليلة ملا أوجب العذاب ، فكف: أن املقصود التَّنبيه باألدىن على األعلى ، يعين : واجلواب 

  .النِّعم الكثرية أوىل بإجياب العذاب 
  :فيها قوالن » أْنُعم « و 

مجع نِْعَمة على ترك االعتداد بالتاء؛ « : قال الزخمشري . » ِشدَّة وأُشّد « : ؛ حنو » نِْعمة « أهنا مجع : أحدمها 
  .» كِدْرع وأْدُرع 
  .» هذه أيَّام طُْعمٍ ونُْعمٍ فال َتُصوُموا « : النَّعيم؛ يقال : ، والنُّعم » نُْعم « هي مجع : وقال قطرب 

ال باس : هل يذاق اللِّباس؟ قال ابن األعرايب : نقل أن ابن الرَّاوْنِدي قال البن األعرايب األديب : السؤال الثالث 
عربيا؟ وكان  وال لباس؛ يا أيُّها النِّسَْناس ، هب أنَّك تشكُّ أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم كان نبيا أََوما كان

فكساهم : مقصود ابن الرَّاونِدي الطَّعَن يف هذه اآلية ، وهو أن اللِّباس ال يذاق بل يلبس ، فكان الواجب أن يقال 
  .فأذاقهم اهللا طعم اجلوع : اهللا ِلبَاس اجلوع ، أو يقال 

  :من وجوه : واجلواب 
  .ا كانوا عليه من قبل كاللِّباس هلم أن ما أصاهبم من اهلزال والشحوب ، وتغيري ظاهرهم عمَّ: األول 
  :أن األحوال اليت حصلت هلم عند اجلوع نوعان : الثاين 

  .املذوق هو الطَّعام ، فلما فقدوا الطعام صاروا كأهنم يذوقون اجلوع : أحدمها 
  .س أن ذلك اجلوع كان شديداً كامالً ، فصار كأنه أحاط هبم من كل اجلهاِت ، فأشبه اللِّبا: والثاين 

: فاحلاصل أنه حصل يف ذلك اجلوع حالة تشبه املذوق ، وحالة تشبه امللبوس ، فاعترب تعاىل كال االعتبارين ، فقال 
  .} فَأَذَاقََها اهللا ِلبَاَس اجلوع واخلوف { 

، وأصل عبَّر عن التعريف بلفظ اإلذاقة  -تعاىل  -عرفها اهللا لباس اجلوع واخلوف ، إال أنه : أن التقدير : الثالث 
ناظر فالناً وذُْق ما عنده؛ قال : الذَّوق بالفم ، مث يستعار فيوضع موضع التعريف واالختيار الذَّواق بالفم ، تقول 

  ]الطويل : [ الشاعر 
  وِسيَق إلْيَنا َعذُْبَها وَعذابُهَا... وَمْن َيذُقِ الدُّْنَيا فإنِّي طَِعْمُتها  -٣٣٦٥

: هم من الضمور ، وشحوب اللون ، وهنكة البدن وتغيُّر احلال؛ كما تقول ما ظهر علي: ولباس اجلوع واخلوف 
  .تعرَّفت سوء أثر اخلوف واجلوع على فالن ، فكذقُت لباس اجلوع واخلوف على فالن 

  .فأذاقها اهللا مساس اجلوع واخلوف : أن حيمل لفظ اللباس على املماسَّة ، فصار التقدير : الرابع 



يريد تكذيبهم للنيب صلى اهللا :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس } َما كَانُواْ َيْصَنُعونَ بِ{ :  -تعاىل -مث قال 
  .عليه وسلم وإخراجه من مكَّة ومههم بقتله صلى اهللا عليه وسلم 

األعراف [ } آِئلُونَ فََجآَءَها بَأُْسَنا َبَياتاً أَْو ُهْم قَ{ : ومل يقل مبا صنعت ، ومثله يف القرآن كثري؛ كقوله : قال الفراء 
  .قائلة : ومل يقل ]  ٤: 

وصف القرية بأنَّها مطمئنَّة يأتيها رزقها رغداً فكفرت بأنعم اهللا ، فكلّ هذه الصِّفات  -تعاىل  -أنه : وحتقيق الكالم 
  .} واْ َيْصَنُعونَ بَِما كَاُن{ : وإن أجريت حبسب اللفظ على القرية ، إال أن املراد يف احلقيقة أهل القرية ، فلذلك قال 

أوجه [ ، وروي عن أيب عمرو نصبه ، وفيه » اجلُوعِ « نسقاً على » اخلَْوِف « العامة على جرِّ » واخلَْوِف « : قوله 
: [  

  .» ِلباَس « أنه يعطف على : أحدها 
ع واخلوف ، قاله ألبسهم اجلو: أنه يعطف على موضع اجلوع؛ ألنه مفعول يف املعىن للمصدر ، التقدير أي : الثاين 

  .أبو البقاء 
  .وهو بعيد؛ ألن اللباس اسم ما يلبس وهو استعارة بليغة 

  .أن ينتصب بإضمار فعل؛ قاله أبو الفضل الرَّازي : الثالث 
ولباس اخلوف ، مث حذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه ، قاله : أ ، يكون على حذف مضاٍف ، أي : الرابع 

  .الزخمشري 

اإلذاقة واللباس استعارتان ، فما وجه صحَّتهما واإلذاقة : فإن قلت « : تعارة ما قال الزخمشري ووجه االس
  .املستعارة موقعة على اللباس املستعار فما وجه صحَّة إيقاعها عليه؟ 

ذاق  :اإلذاقة جرت عندهم جمرى احلقيقة؛ لشيوعها يف الباليا ، والشدائد ، وما ميس الناس منها ، فيقولون : قلت 
فالنٌ البؤس والضر وإذاقة العذاب شبَّه ما ُيْدرك من أثر الضَّرر واألمل ، مبا ُيْدَرك من طعم املُّر والبشع ، وأما اللِّباس 
فقد ُشبِّه به؛ الشتماله على الالَّبس ما غشي اإلنسان ، والتبس به من بعض احلوادث ، وأمَّا إيقاع اإلذاقة على لباس 

فأذاقهم ما غشيهم من اجلوع واخلوف : ه ملا وقع عبارة عما يغشى منهما ويالبس؛ فكأنه قيل اجلوع واخلوف ، فألنَّ
  :، وهلم يف هذا طريقان 

  ]الكامل : [ أن ينظروا فيه إىل املستعار له ، كما نظروا إليه ههنا؛ وهنحوه قول كثرية عزَّة : أحدمها 
  غَلقَْت ِلضَْكِتِه رِقَابُ املَالِ. ..غَْمُر الرَِّداِء إذَا تَبسَّمَ ضَاِحكاً  -٣٣٦٦

استعار الرداء للمعروف ، أله يصون عرض صاحبه صون الرِّداء ملا يلقى عليه ، ووصفه بالغمر الذي هو وصف 
  .املعروف والنَّوال ال وصف الرداء؛ نظراً إىل املستعار له 

  ]الوافر : [ أن ينظر فيه إىل املستعار؛ كقوله : والثاين 
  رَُوْيدكَ يا أَخا َعْمرِو بِنِ َبكْرِ... ازِعُنِي رِداِئي َعْبُد َعمرٍو ُيَن -٣٣٦٧

  وُدونَك فاْعَتجِْر ِمْنُه بَشطْرِ... ِلَي الشَّطْرُ الذي َملكَْت َيمِينِي 
يما حنن فنظر إىل املستعار يف لفظ االعتجار ، ولو نظر إليه ف« فاْعَتْجْر منُه بِشطْرٍ » : سيفه ، مث قال : أراد بردائه 

  .انتهى » صايف الرِّداء إذا تبسَّم ضاحكاً : فكساهم لباس اجلوع واخلوف ، ولقال كثري : فيه لقال 
  .وهذا هناية ما يقال يف االستعارة 

  ]املتقارب : [ ملَّا باشرهم ، صار ذلك كاللِّباس؛ وهذا كقول األعشى : وقال ابن عطية 



  تَثَنَّْت َعلْيِه فَكاَنْت ِلَباسَا... إذَا ما الضَّجِيعُ ثََنى جِيدَها  -٣٣٦٨
  ]الطويل : [ ؛ ومثله قول الشاعر ]  ١٨٧: البقرة [ } ُهنَّ ِلَباٌس لَّكُْم َوأَنُْتْم لَِباسٌ لَُّهنَّ { :  -تعاىل -ومثله قوله 
  مَاِلباَس الَّيت حَاَضْت وملْ َتْغسل الدِّ... َوقَْد لَبِسْت بَْعَد الزَُّبْيرِ ُمجاِشٌع  -٣٣٦٩

  .كأن العار ملا باشرهم ولصق هبم ، كأهنم لبسوه 
: [ ؛ ونظريه قول الشاعر ]  ٤٩: الدخان [ } ذُْق إِنََّك أَنَت العزيز الكرمي { نظري قوله » فأذَاقََها « : وقوله 
  ]الرجز 
: ويف مصحف أّيب » واجلوع فأذاقها اهللا اخلوف « : ويف قراءة عبد اهللا ... ُدوَنَك ما جََنْيَتُه فاْحُس وذُْق  -٣٣٧٠

  .» ِلبَاَس اخلَوِف واجلُوعِ « 
بسبب : مصدريَّة أو مبعىن الذي ، والعائد حمذوف ، أي » َما « جيوز أن تكون } بَِما كَانُواْ َيْصَنُعونَ { : قوله 

  .صنعهم ، أو بسبب الذي كانوا يصنعونه 
: األعراف [ } أَْو ُهْم قَآِئلُونَ { : ، ونظريه قوله » قَْريٍة « قبل املقدَّر » أْهل « عائدة على » َيْصنُعونَ « والواو يف 

  ] . ٤: األعراف [ } َوكَم مِّن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها { : بعد قوله ]  ٤
أهل : يعين  »ولقَْد َجاَءُهم « : اآلية ملا ذكر املثل ذكر املمثل فقال } َولَقَْد َجآَءُهْم َرُسولٌ مِّْنُهْم { :  -تعاىل  -قوله 

قال } فَكَذَُّبوُه فَأََخذَُهمُ العذاب { حممَّداً صلى اهللا عليه وسلم : من أنفسهم يعين : ، أي » رسُولٌ ِمنُهْم « مكة ، 
  .يعين اجلوع :  -رضي اهللا عنه -ابن عبَّاس 

كُُم اهللا َحالالً طَيِّباً واشكروا نِْعَمةَ فَكُلُواْ ِممَّا َرزَقَ{ : بعده  -تعاىل  -القتل يوم بدر ، واألول أوىل؛ لقوله : وقيل 
  .إنَّ ذلك اجلوع بسبب كفرهم ، فاتركوا الكفر حىت تأكلوا : ، أي } اهللا إِن كُْنُتْم إِيَّاهُ َتْعُبُدونَ 

  . -رضي اله عنه -؛ قاله ابن عبَّاس ] الغنائم [ ، أي من ]  ٨٨: املائدة [ } ِممَّا َرَزقَكُُم اهللا { : وقوله 
عاديت الرِّجال ، : إن رؤساء مكَّة كلَّموا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني جهدوا ، وقالوا « : ال الكليب وق

فما بال النِّساء والصِّبيان؟ وكانت املرية قد قطعت عنهم بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأذن حبمل الطعام 
  .» إليهم 

صرَّح هنا بالنِّعمة؛ لتقدم ذكرها مع من كفر هبا ، ومل جيئ ذلك يف البقرة ، بل }  واشكروا نِْعَمةَ اهللا{ : قوله تعاىل 
  .ملا تقدَّم ذلك ، وتقدَّم نظري ما هنا ]  ١٧٢: البقرة [ } واشكروا للَِّه { : قال 

اللَِّه بِِه فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر بَاغٍ وَلَا َعاٍد فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيمٌ  إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الْمَْيَتةَ َوالدََّم وَلَْحَم الِْخْنزِيرِ َوَما أُِهلَّ ِلَغْيرِ
 الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َولَا َتقُولُوا ِلَما َتِصُف أَلِْسَنُتكُُم الْكَِذَب َهذَا َحلَالٌ وََهذَا َحَراٌم ِلَتفَْتُروا َعلَى اللَِّه الْكَِذَب إِنَّ) ١١٥(

  ) ١١٧(َمتَاٌع قَِليلٌ َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ) ١١٦(الْكَِذَب لَا ُيفِْلُحونَ َعلَى اللَِّه 

اآلية وقد تقدَّم الكالم عليها يف سورة البقرة ، وحصر احملرَّمات } إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم امليتة والدم { :  -تعاىل -قوله 
قُل الَّ أَجُِد ِفي َمآ أُْوِحيَ إِلَيَّ ُمَحرَّماً { :  -تعاىل -عند قوله يف هذه األشياء األربعة مذكور عليها يف سورة األنعام؛ 

 ١: املائدة [ } أُِحلَّْت لَكُْم َبهِيَمةُ األنعام إِالَّ َما يتلى َعلَْيكُْم { : ، ويف سورة املائدة يف قوله ]  ١٤٥: األنعام [ } 
إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم { : يف سورة البقرة  -تعاىل  -هو قوله } لَْيكُمْ إِالَّ َما يتلى َع{ : ، وأمجعوا على أن املراد بقوله ] 

واملنخنقة واملوقوذة { :  -تعاىل  -وقوله ]  ١٧٣: البقرة [ } امليتة والدم وَلَْحَم اخلنزير َوَمآ أُِهلَّ بِِه ِلغَْيرِ اهللا 



 -تعاىل  -مث قال . فهذه األشياء داخلة يف امليتة ]  ٣: املائدة [ } ْم واملتردية والنطيحة وََمآ أَكَلَ السبع إِالَّ َما ذَكَّيُْت
[ } وََمآ أُِهلَّ بِِه ِلَغْيرِ اهللا { وهذا أحد األقسام الداخلة حتت قوله ]  ٣: املائدة [ } َوَما ذُبَِح َعلَى النصب { : 

مات ، فيها سورتان مكِّيتان ، وسورتان ، فثبت أن هذه السُّور األربعة دالَّة على حصر احملرَّ]  ١٧٣: البقرة 
مدنيَّتان ، فإن البقرة مدنّية ، وسورة املائدة من آخر ما أنزل اهللا تعاىل باملدينة ، فمن أنكر حصر التحرمي يف هذه 

 األربعة ، إال ما خصَّه اإلمجاع والدالئل القاطعة ك ان يف حملِّ أن خيشى عليه؛ ألن هذه السورة دلَّت على أن حصر
 -تعاىل  -احملرَّمات يف هذه األربعة كان مشروعاً ثابتاً يف أول زمان مكَّة وآخره ، وأول زمان املدينة وآخره وأنه 

  .أعاد هذا البيان يف هذه السورة ، قطعاً لألعذار وإزالة للرِّيبة 
اآلية ملا حصر احملرَّمات يف } وهذا حََراٌم  َوالَ َتقُولُواْ ِلَما َتِصُف أَلِْسنَُتكُمُ الكذب هذا َحالَلٌ{ :  -تعاىل  -قوله 

تلك األربعة ، بالغ يف تأكيد زيادة احلصر ، وزيف طريقة الكفَّار يف الزِّيادة على هذه األشياء األربعة تارة ، ويف 
َما ِفي ُبطُوِن { : ن النُّقصان عنها أخرى؛ فإنَّهم كانوا ُيحرُِّمونَ الَبحريةَ والسَّائبة والَوِصيلةَ واحلَام ، وكانوا يقولو

فقد زادوا يف احملرَّمات وزادوا أيضاً يف ]  ١٣٩: األنعام [ } هذه األنعام خَاِلَصةٌ لِّذُكُورَِنا وَُمَحرٌَّم على أَزَْواجَِن 
مات هذه هي أن احملرَّ -تعاىل  -احمللَّالت؛ ألهنم حلَّلوا امليتة ، والدَّم ، وحلم اخلنزير ، وما أهلَّ به لغري اهللا ، فبيَّن 

هذا حاللٌ وهذا حراٌم ، كذٌب وافتراء على اهللا تعاىل ، مث ذكر الوعيد : األربعة ، وبيَّن أن األشياء اليت يقولون 
  .الشديد على هذا الكذب 

أنه : أظهرها : العامة على فتح الكاف ، وكسر الذَّال ، ونصب الباء ، وفيه أربعة أوجه » الكَِذَب « : قوله 
هذا { : مصدرية ويكون معمول القول اجلملة من قوله » َما « ، و » َتِصُف « : املفعول به ، وناصبه  منصوب على

هذا حاللٌ وهذا حراٌم؛ : وال تقولوا : علّة للنَّْهي عن قول ذلك ، أي » ِلَما َتصفُ « ، و } َحالَلٌ وهذا َحَرامٌ 
  .والكسائي ] اهللا تعاىل  رمحه[ ألجل وصف ألسنتكم بالكذب ، وإىل هذا حنا الزجاج 

  .ال حتلِّلُوا وال حترُِّموا ألجل قول تنطق به ألسنتكم من غري حجَّة : واملعىن 

ليحصل فيه هذا البيان الزَّائد؛ } لَِّتفَْتُرواْ على اهللا الكذب { : محل اآلية عليه يؤدِّي إىل التِّكرار؛ ألن قوله : فإن قيل 
  .تعاىل يذكر كالماً ، مث يعيده بعينه مع فائدة زائدة  ونظائره يف القرآن كثرية وهو أنه

؛ ألنه عينه ، أو يكون » الكَِذب « بدالً من » هذَا َحاللٌ « : أن ينتصب مفعوالً به للقول ، ويكون قوله : الثاين 
وال تقولوا : ر علَّة أيضاً ، والتقدي» ِلَما َتِصُف « هذا حاللٌ وهذا حراٌم ، و : فيقولوا : مفعوالً مبضمر ، أي 

الكذب لوصف ألسنتكم ، وهل جيوز أن تكون املسألة من باب التَّنازع على هذا الوجه؛ وذلك أن القول يطلب 
  .وال تقولوا الكذب ملا تصفه السنتكم ، وفيه نظر : أيضاً يطلبه ، اي » َتِصُف « الكذب ، و 

ملا تصفه ، : إنَّها مبعىن الذي ، والتقدير : ، إذا قلنا  »َما « أن ينتصب على البدل من العائد احملذوف على : الثالث 
  .ذكر ذلك احلويف وأبو البقاء رمحهما اهللا تعاىل 

  .أن ينتصب بإضمار أعين؛ ذكره أبو البقاء ، وال حاجة إليه وال معىن عليه : الرابع 
  :باخلفض ، وفيه وجهان » الكَذبِ « : وقرأ احلسن ، وابن يعمر ، وطلحة 

وال تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب ، أو للذي تصفه ألسنتكم الكذب ، : أنه بدلٌ من املوصول ، أي : أحدمها 
  .جعله نفس الكذب؛ ألنَّه هو 

  .املصدرية » َما « أن يكون نعتاً ل :  -ذكره الزخمشري -: والثاين 
يُْعجِبين أن خترج : فعل ال ينعت؛ ال يقال وال» أنْ « بأن النُّحاة نصُّوا على أن املصدر املنسبك من : ورده أبو حيَّان 



  .يف النَّعت » أنْ « السريع ، وال فرق بني باقي احلروف املصدرية وبني 
بضمِّ الكاف والذَّال ، ورفع الباء صفة لأللسنة ، مجع :  -رمحهما اهللا -وقرأ ابن أيب عبلة ، ومعاذ بن جبل 

، وقرأ مسلمة » كتَّاب وكُُتب « ف وُشُرف ، أو مجع كَذَّاب؛ حنو كذوب؛ كَصُبور وُصُبر ، أو مجع كَاِذب ، كشَارِ
  :بن حمارب فيما نقله ابن عطيَّة كذلك ، إال أنه نصب الباء ، وفيه ثالثة أوجٍه ذكرها الزخمشري 

  .وهي يف األصل نعت لأللسنة؛ كما يف القراءة قبلها : أن تكون منصوبة على الشَّتم ، يعين : أحدها 
، وإمَّا القول على ما » َتِصُف « أهنا مفعول هبا ، والعامل فيها إما : ن تكون مبعىن الكلم الكواذب ، يعين أ: الثاين 

  .ال تقولوا الكلم الكواذب أو ملا تصف ألسنتكم الكلم الكواذب : مرَّ ، أي 
در؛ ألنه من معىن فيكون منصوباً على املص: كذب كذاباً ، يعين : أن يكون مجع الكذاب ، من قولك : الثالث 

  .كُُتب يف مجع ِكتَاب : وصف األلسنة ، فيكون حنو 
  . -تعاىل  -بالتخفيف ، كما سيأيت يف سورة النبأ إن شاء اهللا » وال ِكذَاباً « : وقد قرأ الكسائي 

جمهولة ،  من فصيح الكالم وبليغه ، كأن ماهيَّة الكذب وحقيقته} َتِصُف أَلِْسنَُتكُمُ الكذب { : واعلم أن قوله 
وكالمهم الكذب يكشف عن حقيقة الكذب ، ويوذِّح ماهيته ، وهذه مبالغة يف وصف كالمهم بكونه كذباً؛ 

  ]الوافر : [ ونظريه قول ايب العالء املعريِّ 

  فَباتَ بِراَمةٍ َيِصُف الكَالال... َسَرى بَْرُق املَعرَّةِ َبْعَد َوْهنٍ  -٣٣٧١
  .الكالل ، فكذا هاهنا  إذا سرى ذلك الربق يصف: املعىن 
  فصل

: حالالً وال حراماً ، ولكن كان يقول : ما مسعت إبراهيم قط يقول « : وروى الدَّارمي بإسناده عن األعمش قال 
هذا حاللٌ : مل يكن من فتيا النَّاس أن يقولوا : قال مالك : وقال ابن وهب » كانوا يتكرَّهون ، وكان يستحبُّون 

أن التَّحليل والتَّحرمي إنَّما هو هللا : إيَّاكم كذا وكذا ، مل أكن ألصنع هذا ، ومعىن هذا : ولوا وهذا حراٌم ، ولكن يق
 -سبحانه وتعاىل  -وليس ألحد أن يقول أو يصرِّح هبذا يف عني من األعيان ، إال أن يكون الباري  -عز وجل  -

إين أكره كما كان مالك : أن يقول ذلك ، بل يقول فيخرب بذلك عنه ، فأما ما يئول إليه اجتهاده ، فإنه حيرم عليه 
  .يفعل  -رضي اهللا عنه  -

  :يف هذه الالَّم ثالثة أوجه » ِلَتفَْترُوا « : قوله 
  ] .على اهللا [ ؛ ألن وصفهم الكذب هو افتراٌء » ِلما َتِصُف « إنه بدلٌ من : قال الواحدي : أحدها 

مصدرية ، أما إذا كانت مبعىن الذي ، فالالَّم فيها ليست للتَّعليل ، « ا م» وهو على تقدير جعل « : قال أبو حيَّان 
ال تقولوا : على حدِّ تعلقها يف قولك « ال َتقُولوا » متعلِّقة ب « ِلَما » فيبدل منها ما يفهم التعليل ، وإنَّما الالم يف 

ال تطلق عليه هذا : عمرو أي : ال تقل لزيد  :ال تسمُّوا احلالل حراماً ، وكما تقول : ملا أحل اهللا هذا حرام ، أي 
  .» االسم 

  .وهذا وإن كان ظاهراً ، إال أنه ال مينع من إرادة التعليل وإن كانت مبعىن الذي : قال شهاب الدين 
  .أهنا للصَّريورة؛ إذ مل يفعلوه لذلك الغرض؛ ألن ذلك االفتراء ما كان غرضاً هلم : الثاين 

  .إن اهللا أمرنا بذلك : ويقولون  -تعاىل  -سبون ذلك التحرمي والتحليل إىل اهللا أهنم كانوا ين: واملعىن 
]  ٨: القصص [ } ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُّواً َوحََزنا { :  -تعاىل  -فعلى هذا تكون الم العاقبة؛ كقوله : قال ابن اخلطيب 

.  



إِنَّ { : أوعد املفترين فقال  -تعاىل  -مث إنَّه . أهنا للتعليل الصريح ، وال يبعد أن يصدر عنهم مثل ذلك : الثالث 
الدنيا يزول عنهم عن قربٍ ، فقال ] متاع [ مث بيَّن أن ما هم فيه من } الذين َيفَْتُرونَ على اهللا الكذب الَ ُيفِْلُحونَ 

متاع كلِّ الدنيا متاع  بل: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما . متاعهم قليلٌ : معناه : قال الزجاج } َمَتاٌع قَِليلٌ { : 
  .قليل ، مث يردُّون إىل عذاب أليم 

  :وجهان » متاٌع « ويف 
  .خربه » قَليلٌ « أنه مبتدأ ، و : أحدمها 

  .متاعهم قليلٌ ، فهو بعيد جدا : وفيه نظر؛ لالبتداء بالنَّكرة من غري مسوِّغ ، فإن ادُّعي إضافة حنو 
  .قاؤهم ، أو عيشهم ، أو منفعتهم فيما هم عليه ب: أنه خرب مبتدأ مضمر ، أي : الثاين 

ثُمَّ إِنَّ َربَّكَ ) ١١٨(ِلُمونَ َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َما قََصْصَنا َعلَْيَك ِمْن قَْبلُ َوَما ظَلَْمَناُهْم وَلَِكْن كَاُنوا أَنْفَُسُهْم َيظْ
  ) ١١٩(وا ِمْن بَْعِد ذَِلَك وَأَْصلَحُوا إِنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها لََغفُوٌر َرحِيٌم ِللَِّذيَن َعِملُوا السُّوَء بَِجَهالَةٍ ثُمَّ تَاُب

اآلية ملا بيَّن ما حيلُّ وما حيرم ألهل اإلسالم ، أتبعه } وعلى الذين َهادُواْ َحرَّْمَنا َما قََصصَْنا َعلَْيَك { :  -قوله تعاىل
وهو املذكور } وعلى الذين َهاُدواْ َحرَّْمَنا َما قََصْصَنا َعلَْيَك ِمن قَْبلُ { : فقال ببيان ما خصَّ اليهودية من احملرَّمات ، 

  ] . ١٤٦: األنعام [ } َوَعلَى الذين َهاُدواْ َحرَّْمَنا كُلَّ ِذي ظُفُرٍ { :  -تعاىل  -يف سورة األنعام عند قوله 
من قبل حترمينا على أهل : واملضاف إليه قبل تقديره » َصْصَنا قَ« أو ب » َحرَّْمَنا « متعلق ب » ِمْن قَْبلُ « : وقوله 
  .ملتك 

{ : فحرَّمنا عليهم ببغيهم ، وهو قوله } ولكن كانوا أَنْفَُسُهمْ َيظِْلُمونَ { بتحرمي ذلك عليهم » وَما ظَلْمَناُهْم « 
  ] . ١٦٠: ء النسا[ } فَبِظُلْمٍ مَِّن الذين َهادُواْ َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم طَيَِّباٍت 

اآلية بني ههنا أن االفتراء على اهللا وخمالفة أمره ، ال } ثُمَّ إِنَّ رَبََّك ِللَِّذيَن َعِملُواْ السواء بَِجَهالَةٍ { :  -تعاىل -قوله 
يتناول كل ما ال ينبغي ، وهو الكفر واملعاصي ، وكل » السُّوء « مينعهم من التوبة وحصول املغفرة والرمحة ، ولفظ 

يفعل السوء فإمنا يفعله جهالً ، أما الكفر فألن أحداً ال يرضى به مع العلم بكونه كفراً؛ ألنه لو مل يعتقد كونه من 
حقًّا ، فإنَّه ال خيتاره وال يرتضيه ، وأما املعصية ، فألن العامل مل تصدر عنه املعصية ما مل تصر الشَّهوة غالبة للعقل ، 

  .من بعد تلك السَّيئة : يقدم عليه بسبب اجلهالة ، مث تابوا من بعد ذلك ، أي  فثبت أن كلَّ من عمل السوء فإمنا
  .آمنوا وأطاعوا اهللا : من بعد تلك اجلهالة ، مث إنَّهم بعد التوبة عن تلك السَّيِّئات أصلحوا ، أي : وقيل 
الة ، وقيلك على السوء ، على اجله: من بعد عمل السوء والتوبة ، واإلصالح ، وقيل : أي » من بعدها « : قوله 

  .ألنه يف معىن املعصية 
لَغفُوٌر رَّحيمٌ « على سبيل التأكيد ، » إن ربك من بعدها « : ، مث أعاد قوله » عملوا « حال من فاعل » جبهالة « 
  .لذلك السوء الذي صدر عنه بسبب اجلهالة » 

َشاكًِرا لِأَْنُعِمِه اجَْتَباُه َوَهَداُه إِلَى صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ ) ١٢٠(لَْم َيُك ِمَن الُْمْشرِِكَني إِنَّ إِبَْراهِيَم كَانَ أُمَّةً قَانًِتا ِللَِّه َحنِيفًا َو
اهِيَم َحنِيفًا ثُمَّ أَْوَحْيَنا إِلَْيَك أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ إِبَْر) ١٢٢(َوآَتْينَاُه ِفي الدُّنَْيا َحَسَنةً َوإِنَُّه ِفي الْآخَِرِة لَِمَن الصَّاِلِحَني ) ١٢١(

  ) ١٢٣(َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني 



  .اآلية } إِنَّ إِْبَراهِيَم كَانَ أُمَّةً قَانِتاً ِللَِّه َحنِيفاً { :  -تعاىل  -قوله 
ملا زيَّف مذاهب املشركني يف مواضع من هذه السورة ، وهب إتياهنم الشُّركاء واألنداد هللا تعاىل ، وطعنهم يف نبوَّة 

لو أرسل اهللا إليهم رسوالً ، لكان من املالئكة ، وحتليل األشياء احملرَّمة ، وحترمي : نبياء عليهم السالم ، وقوهلم األ
رئيس املوحِّدين ، وهو الذي  -عليه الصالة والسالم  -األشياء احملللة ، وبالغ يف إبطال مذاهبهم ، وكان إبراهيم 

[ طال الشرك ، وكان املشركون يفتخرون به ويعترفون حبسن طريقته ، دعا النَّاس إىل التوحيد والشرائع ، وإب
بوجوب االقتداء به ، ال جرم ذكره اهللا تعاىل يف آخر هذه السورة ، وحكى على طريقته بالتوحيد؛ ] ويقرون 

  .ليصري ذلك حامالً هلؤالء املشركني على اإلقرار بالتوحيد والرجوع عن الشرك 
  ]السريع : [ تطلق األمة على الرَّجل اجلامع خلصالٍ حممودة؛ قال ابن هانئ  »أمَّةً « : قوله تعاىل 
  أنْ َيْجمَع الَعاملَ يف واِحِد... ولَْيَس َعلَى اِهللا بُِمسَْتْنكَرٍ  -٣٣٧٢

 -ؤمت به؛ قال هو الذي ي: مبعىن املفعول ، كالدُّخلة والنُّخبة ، فاألمة » فُْعلَة « تدلُّ على املبالغة ، » فُْعلَة « : وقيل 
كان مؤمناً وحده ، والنَّاس كلهم كانوا : قال جماهد ]  ١٢٤: البقرة [ } إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماماً { :  -تعاىل

« : كفَّاراً ، فلهذا املعىن كان وحده أمَّة ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف زيد بن عمرو بن نفيل 
  .» وْحَدُه  َيْبعثُه اهللا أمَّةً

هو السَّبب الذي ألجله جعلت أمَّته ممتازين عمَّن سواهم بالتَّوحيد  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -إنَّه : وقيل 
  .والدِّين احلقِّ ، وملا جرى جمرى السبب حلصول تلك األمة مسَّاها اهللا تعاىل باألمة إطالقاً السم املسبب على السَّبب 

ق أرض إالَّ وفيها أربعة عشر ، يدفع اهللا هبم البالء عن أهل األرض ، إالَّ زمن إبراهيم مل تب: وعن شهر بن حوشب 
أُمَّةً مَِّن الناس { :  -تعاىل  -واألمة تطلق عل اجلماعة؛ لقوله . فإنَّه كان وحده  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -

حنن من أمة حممد : ، كقولك  -الة والسالمعليهم الص -وتطلق على أتباع األنبياء ]  ٢٣: القصص [ } َيْسقُونَ 
وتطلق ]  ٢٣: الزخرف [ } إِنَّا َوَجْدَنآ آَبآَءَنا على أُمٍَّة { : صلى اهللا عليه وسلم وتطلق على الدِّين وامللَّة؛ كقوهلم 

وادكر َبْعدَ {  : -جل ذكره -وقوله ]  ٨: هود [ } إىل أُمٍَّة مَّْعُدوَدٍة { :  -تعاىل  -على احلني والزمان؛ كقوله 
حسن القامة ، : فالنٌ حسن األمة ، أي : بعد حني ، وتطلق على القامة ، يقال : أي ]  ٤٥: يوسف [ } أُمٍَّة 

ُيْبَعثُ زْيُد بُن َعْمرو ْبنِ « :  -عليه الصالة والسالم  -وتطلق على الرجل املنفرد بدين ال يشرك فيه غريه؛ كقوله 
  .» مَّة وْحَدُه ُنفْيلٍ َيْوَم الِقياَمةِ أ

عليه  -أمَّه ، وتطلق أيضاً على كل جنس من أجناس احليوان؛ لقوله : هذه أمة فالن يعين : وتطلق على األم ، يقال 
  .» لَْوالَ أنَّ الِكالَب أُمَّةٌ من األَممِ ألمَْرُت بِقْتِلَها « :  -الصالة والسالم

  .مة ستمائة يف البحر ، وأربعمائة يف الرب خلق اهللا ألف أ:  -رضي اهللا عنه -: وقال ابن عباس 
  .مطيعاً ألمر اهللا تعاىل : وقال ابن عبَّاس . هو القائم بأمر اهللا تعاىل : القانت } قَانِتاً ِللَِّه { : قوله تعاىل 
. لى دين اإلسالم مستقيماً ع: إىل ملَّة اإلسالم ميالً ال يزول عنه ، وقيل حنيفاً ] مائالً : [ » حَنِيفاً « : قوله تعاىل 

  .خملصاً : وقيل 
  .إنه أول من اختنت وأقام مناسك احلج ، وهذه صفة احلنيفيَّة : قال ابن عباس 

فإنكاره بالقول : أنَّه كان من املوحِّدين يف الصِّغر والكرب ، أما يف حال صغره : أي } َولَمْ َيُك ِمَن املشركني { 
فمناظرته مللك زمانه ، وكسر األصنام حىت آل أمره أنه ألقي يف النار : ه للكواكب على عدم ربوبيتها ، وأما يف كرب

.  



« : قوله . » َحنِيفاً « و » قَانِتاً « جيوز أن يكون خرباً ثالثاً ، أو حاالً من أحد الضمريين يف » َشاِكراً « : قوله تعاىل 
إىل « و » كان « إما حال وإما خرب آخر ل » اْجتََباُه  «، و » اْجَتَباُه « أو ب » َشاكِراً « جيوز تعلقه ب » ألْنُعِمِه 
  .التنازع ] قاعدة [ على » َهَداُه « وب » اْجَتَباُه « جيوز تعلقه ب » صِراٍط 

« : كانت كثرية فلم قال  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -لفظ األنعم مجع قلَّة ، ونعم اهللا على إبراهيم : فإن قيل 
  .؟ » َشاِكراً ألْنُعِمِه 

  .أنه كان شاكراً جلميع نعم اهللا سبحانه وتعاىل القليلة ، فكيف الكثرية؟ : فاجلواب 
« من » افِْتعَال « هو أن يأخذ الشيء بالكليَّة ، وهو : اختاره واصطفاه للنبوة ، واالجتباء : » اْجتَباُه « ومعىن 
  .إىل دين احلقِّ } َهَداُه إىل صَِراٍط مُّْسَتقِيمٍ َو{ وأصله مجع املاء يف احلوض ، واجلابية هي احلوض ، » َجَبْيُت 

هو قول املصلي : لسان صدق ، وقال مقاتل بن حيان : وقيل . الرِّسالة واخللَّة : يعين } َوآَتْينَاُه ِفي الدنيا َحَسَنةً { 
  .اللَُّهمَّ َصلِّ على حممٍد وعلى آلِ ُمحمٍَّد ، كما صلَّْيَت على إبْراهِيَم : 

وَإِنَُّه ِفي اآلخرة { . أوالداً أبراراً على الكرب : وقيل . إن اهللا حبَّبه إىل كل اخللق  -رضي اهللا عنه  -ادة وقال قت
  .يف أعلى مقامات الصَّاحلني يف اجلنة : } لَِمَن الصاحلني 

  .اآلية } ثُمَّ أَْوَحيَْنآ إِلَْيَك أَنِ اتبع ِملَّةَ إِبَْراِهيمَ { :  -تعاىل  -قوله 
ثُمَّ أَْوَحْيَنآ {  -جل ذكره  -هبذه الصِّفات العالية الشريفة ، قال  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -وصف إبراهيم  ملا

إهنا تدلُّ على تعظيم منزلة رسول اهللا صلى اهللا عليه : هذه » ثُمَّ « قال الزخمشري يف . } إِلَْيَك أَِن اتبع ِملَّةَ إِْبَراهِيَم 
اتباع : إليذان بأن الشَّرف ما أويت خليل الرمحن من الكرامِة ، وأجل ما أويل من النِّعمة وسلم وإجالل حمله ، وا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملَّته ، من قبل أنَّها دلت على تباعد هذا النَّعت يف املرتبة من بني سائر النعوت اليت 
  .عليه هبا  -سبحانه وتعاىل  -أثىن اهللا 

  .جيوز أن تكون املفسرة ، وأن تكون املصدرية ، فتكون مع منصوهبا مفعول اإلحياء } اتبع  أَِن{ : قوله تعاىل 
  ] . ١٣٥: اآلية [ حال ، وتقدم حتقيقه يف البقرة » حَنِيفاً « : قوله تعاىل 

ألنه مضاف إليه عليه السالم؛ » إْبراِهيَم « حاالً من  -» َحنِيفاً « : يعين  -وال يكون : قال مكِّي : وقال ابن عطية 
.  

  .مََرْرُت بِه قَاِئماً : وليس كما قال؛ ألن احلال قد يعمل فيها حروف اجلرِّ ، إذا عملت يف ذي احلال؛ كقولك 
  .وما ذكره مكِّي من امتناع احلال من املضاف إليه ، فليس على إطالقه؛ كما تقدم تفصيله يف البقرة 

ل اخلافض ، فليس كذلك؛ إمنا العامل ما تعلق به اخلافض ، وكذلك إذا إن العام:  -رمحه اهللا -وأما قول ابن عطية 
  .حذف اخلافض ، نصب خمفوضه 

  فصل
وليس له شرٌع  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان على شريعة إبراهيم : قال قوم 

 -عليه وسلم هبذه اآلية ، وهذا ضعيف؛ ألنه إبراهيم صلى اهللا ] شرع [ إحياء : معيَّن ، بل املقصود من بعثته 
أَِن اتبع ِملَّةَ إِبَْراِهيمَ { يف هذه اآلية بأنه ما كان من املشركني ، فلما قال  -عليه السالم  -وصف إبراهيم  -تعاىل 

  .، كان املراد ذلك } 
الئلِ القطعية ، وإذا كان كذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا نفى الشرك وأثبت التوحيد؛ بناء على الدَّ: فإن قيل 

على هذا املعىن؛ فوجب محله على الشَّرائع اليت يصح حصول » أن اتَّبْع « : ، مل يكن متابعاً له ، فيمتنع محل قوله 



  .املتابعة فيها 
ق ، والسهولة أنه حيتمل أن يكون املراد مبتابعته يف كيفيَّة الدَّعوة إىل التوحيد؛ وهي أن يدعو بطريق الرف: فاجلواب 

  .، وإيراد الدالئل مرَّة بعد أخرى بأنواع كثرية على ما هو الطريقة املألوفة يف القرآن 
ويف هذه اآلية دليل على جواز اتباع األفضل للمفضول؛ ملا يؤدِّي إىل الثواب ، فإن النيب صلى اهللا : قال القرطيب 

فَبُِهَداُهمُ { :  -تعاىل  -وقد أمر باالقتداء هبم؛ فقال  -صلوات اهللا وسالمه عليهم  -عليه وسلم أفضل األنبياء 
  .} ثُمَّ أَْوَحيَْنآ إِلَْيَك أَنِ اتبع ِملَّةَ إِبَْراِهيمَ َحنِيفاً { : هنا  -تعاىل  -، وقال ]  ٩٠: األنعام [ } اقتده 

اْدعُ ) ١٢٤(ْحكُُم َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ إِنََّما جُِعلَ السَّْبُت َعلَى الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفيِه َوإِنَّ رَبََّك لََي
لَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهوَ إِلَى َسبِيلِ َربَِّك بِالِْحكَْمِة وَالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهمْ بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْع

وَاْصبِْر َوَما ) ١٢٦(َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبوا بِِمثْلِ َما ُعوِقْبُتمْ بِِه َولَِئْن صََبرُْتْم لَُهَو َخْيٌر ِللصَّابِرِيَن ) ١٢٥(ُم بِالْمُْهَتِديَن أَْعلَ
إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتَّقَْوا َوالَِّذيَن ُهمْ ) ١٢٧(َصبُْرَك إِلَّا بِاللَِّه َولَا َتْحَزنْ َعلَْيهِْم َولَا َتُك ِفي َضْيقٍ ِممَّا َيْمكُُرونَ 

  ) ١٢٨(ُمْحِسنُونَ 

  .اآلية } إِنََّما جُِعلَ السبت على الذين اختلفوا ِفيِه { :  -تعاىل  -قوله 
م وكان حممَّد اختار يو -عليه الصالة والسالم  -مبتابعة إبراهيم  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -ملا أمر حممَّداً 

كان قد اختار يف شرعه يوم  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -إن إبراهيم : اجلمعة ، وهذه املتابعة إنَّما حتصل إذا قلنا 
  .فلم اختار اليهود يوم السبت؟ : اجلمعة ، وعند هذا القائل أن يقول 

  :، ويف اآلية قوالن }  إِنََّما ُجِعلَ السبت على الذين اختلفوا ِفيِه{ : عنه بقوله  -تعاىل  -فأجاب اهللا 
صلوات اهللا  -أمرهم موسى « : أنه قال  -رضي اهللا عنه  -روى الكليب ، عن أيب صاحل ، عن ابن عباس : األول 

تفرَّغوا هللا يف كل سبعة أيام يوماً واحداً ، وهو يوم اجلمعة ال تعملوا فيه شيئاً من : باجلمعة ، وقال  -وسالمه عليه 
ال نريد إال اليوم الذي فرغ فيه من اخللق ، وهو يوم السبت ، فجعل اهللا : فعلوا ذلك ، وقالوا أعمالكم ، فأبوا أن ي

أيضاً باجلمعة ، فقالت  -عليه الصالة والسالم  -السبت هلم ، وشدَّد عليهم فيه ، مثَّ جاءهم عيسى  -تعاىل  -
  .» ال نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا ، واختذوا األحد : النصارى 

إنَّ اهللا كََتَب َيْوَم اجلُمَعِة َعلَى َمْن قَْبلَنا ، « عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  -رضي اهللا عنه  -وى أبو هريرة ور
  .» فاْختلَفُوا ِفيِه وَهدَاَنا اهللا إلَْيِه ، فَُهْم لََنا ِفيِه َتبٌع ، الَيهُود غَداً والنَّصاَرى َبعد غٍد 

باخللق والتكوين يف يوم  -تعاىل -خلق العامل يف ستَّة أيام ، وبدأ  -تعاىل  -ا على أنه واعلم أن أهل امللل اتَّفقو
حنن نوافق ربنا يف ترك األعمال ، : األحد ، ومتَّ يف يوم اجلمعة ، وكان يوم السبت يوم الفراغ ، فقالت اليهود 

  .ن يوم األحد ، فنجعل هذا اليوم عيداص لنا مبدأ اخللق والتكوي: فعيَّنوا يوم السبت هلذا املعىن ، وقالت النصارى 
وأما وجه جعل يوم اجلمعة عيداً؛ فألنه يوم كمال اخلقل ومتامه ، وحصول التَّمام والكمال يوجب الفرح الكامل 

  .والسُّرور العظيم ، فجعل يوم اجلمعة يوم العيد أوىل 
  ] .تارة [ تارة وحرَّموه اختالفهم يف السبت هو أهنم أحلُّوا الصيد فيه : والقول الثاين 

مفعول » السَّْبتُ « العامة على بنائه للمفعول ، وأبو حيوة على بنائه للفاعل ، و } إِنََّما جُِعلَ { :  -تعاىل  -قوله 
  .به 
ني بالثواب ، وللمبطلني حيكم للمحقِّ: ، أي } َوإِنَّ َربََّك لََيْحكُمُ َبْينَُهْم َيْوَم القيامة ِفيَما كَاُنواْ ِفيِه َيْخَتِلفُونَ { 



  .بالعقاب 
صلوات اهللا وسالمه عليه  -اآلية ملا أمر حممداً } ادع إىل َسبِيلِ َربِّكَ باحلكمة واملوعظة احلسنة { :  -تعاىل  -قوله 

 ادع إىل َسبِيلِ{ :  -عز وجل -باتِّباع إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم ، بني الشيء الذي أمره مبتابعته فيه؛ فقال  -
  .} رَبَِّك باحلكمة واملوعظة ا 

{ : أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يدعو النَّاس بأحد هذه الطرق الثالثة ، وهي  -تعاىل  -واعلم أنه 
 -هذا اجلدل يف آية أخرى ، فقال  -تعاىل  -، واجملادلة بالطريق األحسن ، وذكر } باحلكمة واملوعظة احلسنة 

هذه  -تعاىل  -وملَّا ذكر اهللا ]  ٤٦: العنكبوت [ } دلوا أَْهلَ الكتاب إِالَّ باليت ِهَي أَْحَسنُ َوالَ جتا{ :  -تعاىل
  .بعضها على بعض وجب أن تكون طرقاً متغايرة  -تعاىل  -الطرق الثالثة ، وعطف 

إما تقرير : ك احلجة واعلم أن الدَّعوة إىل املذاهب ال بد وأن تكون مبنيَّة على حجة وبينة ، واملقصود من ذكر تل
ألن تلك احلجة إما أن تكون حجة قطعية مربَّأة عن احتمال النقيض ، أو ال : ذلك املذهب ، وذلك على قسمني 

تكون كذلك ، بل تكون حجة تفيد الظن الظاهر ، واإلقناع الكامل ، فظهر هبذا التقسيم احنصار احلجج يف هذه 
  :األقسام الثالثة 

  .ة املفيدة للعقائد اليقينّية ، وذلك هو املسمَّى باحلكمة احلجة القطعي: أوهلا 
  .األمارات الظنية ، و الدالئل اإلقناعية ، وهي املوعظة احلسنة : وثانيها 
إلزام اخلصوم وإقحامهم ، وذلك هو اجلدل ، مث هذا اجلدل على : الدالئل اليت يكون املقصود منها : وثالثها 
  :قسمني 
الً مركباً من مقدِّمات مسلمة عند اجلمهور ، أو من مقدمات مسلمة عند ذلك اخلصم ، أن يكون دلي: أحدمها 

  .وهذا هو اجلدل الواقع على الوجه األحسن 
أن يكون ذلك الدليل مركباً من مقدمات فاسدة باطلة ، إالَّ أن قائلها حياول تروجيها على املستمعني : والقسم الثاين 

، إمنا الالئق هبم ] الفضل [ يل الباطلة ، و الطرق الفاسدة ، وهذا القسم ال يليق بأهل ، بالسَّفاهة والشَّغب ، واحل
  .} َوجَاِدلُْهم باليت ِهَي أَْحَسُن { : القسم األول ، وهو املراد بقوله 

  فصل
املَوِعظَة « وقيل . رآن مواعظ الق: يعين » واملَْوِعظَِة احلَسَنِة « بالقرآن ، : أي » باِحلكَْمِة « : قوله : قال املفسرون 

  .بالقول اللَّني من غري ِغلٍَظ وال تعنيف : ب التَّرغيب والتَّرهيب ، وقيل  -تعاىل  -هو الدعاء إىل اهللا » احلَسَنة 
وال تقصِّر : أعرض عن أذاهم ، أي : أي » الَّيت ِهَي أْحَسُن « ناظرهم باخلصومة ، } َوَجاِدلُْهم باليت ِهَي أَْحَسُن { 
  .تبليغ الرسالة ، والدعاء غلى احلقِّ ، واآلية نسختها آية القتال يف 
إنَّك يا حممد مكلَّف بالدعوة إىل اهللا ، وأما : ، أي } إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم باملهتدين { 

  .ملهتدين حصول اهلداية فال يتعلق بك ، فهو أعلم بالضَّالني وأعلم با
: ؛ كَسافََر ، وابن سريين » فََعلَ « : وهي مبعىن » املُفَاعلة « العامة على } َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبواْ { :  -تعاىل -قوله 

  .مبثل ما فعل بكم ] باالنتصار فقفُّوا [ قَفَّْيُتْم : بالتشديد مبعىن » َعقَّْبُتم « 
  .ويف قراءة ابن سريين إمَّا للسببية وإما مزيدة تتبَّعتم ، والباء معدِّية ، : وقيل 
  فصل

  :هذه اآلية فيها ثالثة أقوال : قال الواحدي رمحه اهللا 



أن النيب صلى اهللا عليه :  -رضي اهللا عنهم -وهو قول ابن عبَّاس يف رواية عطاء وأّيب بن كعب والشعيب : أحدها 
  :وسلم ملَّا رأى محزة وقد مثَّلوا به ، قال 

خبواتيم سورة النحل ، فكفَّ  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -فنزل جربيل »  ألمثِّلَنَّ بَِسْبِعَني مِنُهْم َمكاَنكَ واهللا« 
  .سورة النحل مكيَّة إال هذه الثالث آيات : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمسك عما أراد؛ وعلى هذا قالوا 

يف واجلهاد ، حني كان املسلمون ال يبدءون بالقتال ، وال يقاتلون إال أن هذا كان قبل األمر بالسَّ: والقول الثاين 
]  ١٩٠: البقرة [ } َوقَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اهللا الذين ُيقَاِتلُوَنكُْم َوالَ تعتدوا { :  -تعاىل -من قاتلهم ، ويدلُّ عليه قوله 

« زيدوا ، فلمَّا أعزَّ اهللا اإلسالم وأهله ، نزلت ويف هذه اآلية أمروا بأن يعاقبوا مبثل ما يصيبهم من العقوبة وال ي
  .وأمروا باجلهاد ، ونسخت هذه اآلية ، قاله ابن عبَّاس والضحاك » براءة 

أن املقصود من هذه اآلية هني املظلوم عن استيفاء الزيادة من الظامل ، وهذا قول جماهد ، والنخعي : والقول الثالث 
  .، وابن سريين 

 -ومحل هذه اآلية على قصَّة ال تعلق هلا مبا قبلها ، يوجب حصول سوء الترتيب يف كالم اهللا :  وقال ابن اخلطيب
أمر حممَّداً صلى اهللا عليه وسلم بدعوة  -تعاىل  -إنه : وهو يف غاية البعد ، بل األصوب عندي أن يقال  -تعاىل 

عظة ، واجلدال بالطريق األحسن ، مث إن تلك اخللق إىل الدين احلقِّ بأحد الطرق الثالثة ، وهي احلكمة ، واملو
الدعوة تتضمَّن أمرهم بالرجوع عن دين آبائهم وأسالفهم ، واحلكم عليهم بالكفر والضاللة ، وذلك مما يشوش 

قلوهبم ، ويوحش صدورهم ، وحيمل أكثرهم على قصد ذلك الدَّاعي بالقتل تارة ، وبالضرب ثانياً ، وبالشَّْتم ثالثاً ، 
ذلك الدَّاعي احملقَّ إذا تسمَّع تك السَّفاهات ، ال بد وأن حيمله طبعه على تأديب أولئك السفهاء؛ تارة بالقتل  مث إنَّ

، وتارة بالضرب ، فعند هذا أمر احملقِّني يف هذا املقام برعاية العدل واإلنصاف ، وترك الزيادة ، فهذا هو الوجه 
  .الصحيح الذي جيب محل اآلية عليه 

ترك العزم على املثلة ، وكفَّر عن ميينه  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -فكيف تقدحون فيما روي أنه  :فإن قيل 
  .بسبب هذه اآلية؟ 

تلك الواقعة داخلة يف عموم هذه اآلية ، فيمكن التمسُّك : ال حاجة إىل القدح يف تلك الرواية؛ ألنا نقول : قلنا 
  . -تعاىل  -وجب سوء الترتيب يف كالم اهللا بتلك الواقعة بعموم هذه اآلية ، وذلك ال ي

  فصل
يف هذه اآلية دليلٌ على جواز التماثل يف القصاص ، فمن قتل حبديٍد قتل مبثلها ، ومن قتل حبجرٍ ، قتل مبثله ، وال 
 يتعدى قدر الواجب ، واختلفوا فيمن ظلمه رجل فأخذ ماله ، مث ائتمن الظامل املظلوم على مال ، هل جيوز للمظلوم

  .خيانة الظامل يف القدر الذي ظلمه؟ 
  .له ذلك لعموم هذه اآلية : فقال ابن سريين ، والنخعي ، وسفيان ، وجماهد 

أدِّ األَماَنة إىل من ائَْتَمَنَك وال َتُخْن َمْن « : ال جيوز؛ لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال مالك ومجاعة 
  »َخانَك 

  .رواه الدارقطين 
أنَّ هذا احلديث إنَّما ورد يف رجل زنا بامرأة ىخر ، مث متكَّن اآلخر : ووقع يف مسند ابن إسحاق « : رطيب وقال الق

من زوجة الثاين بأن تركها عنده وسافر ، فاستشار ذلك الرجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف األمرِ ، فقال له 



يف املال؛ ألن  -رضي اهللا عنه  -وعلى هذا يقوى قول مالك « ْن َخانكَ أدِّ األَماَنة إىل من ائَْتَمَنَك وال َتُخْن َم» : 
  .» اخليانة الحقة يف ذلك 

  فصل
  :أمر برعاية العدل واإلنصاف يف هذه اآلية ورتَّب ذلك على أربع مراتب  -تعاىل  -اعلم أنه 

إن رغبتم يف استيفاء القصاص ، فاقنعوا باملثل وال : يعين } بِهِ  َوإِنْ َعاقَبُْتْم فََعاِقُبواْ بِمِثْلِ َما ُعوِقْبُتْم{ : قوله : األوىل 
َوإِنْ { :  -تعاىل  -تزيدوا عليه؛ فإن استيفاء الزِّيادة ظلٌم ، والظلم ممنوع منه يف عدل اهللا ورمحته ، ويف قوله 

إن كنت تأكل : عل؛ كما يقول الطبيب للمريض دليل على أن األوىل أالّ يف} َعاقَْبُتْم فََعاِقُبواْ بِمِثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه 
أن ] على [ بطريق الرَّمز والتعريض  -تعاىل  -األوىل بك أالّ تأكله ، فذكر : الفاكهة ، فكل التفاح ، فإن معناه 

  .األوىل تركه 
} ْم لَُهَو خَْيٌر لِّلصَّابِريَن َولَِئن صََبرُْت{ :  -عز وجل -االنتقال من التعريض إىل التَّصريح ، وهو قوله : واملرتبة الثانية 

  .وهذا تصريح بأنَّ األوىل ترك ذلك االنتقام؛ ألن الرمحة أفضل من القسوة ، واالنتفاع أفضل من اإليالم 
؛ ألن يف املرتبة الثانية ذكر أن التَّرك خٌري وأوىل ، » واْصبِْر « : وهو األمر باجلزم بالتَّرك ، وهو قوله : املرتبة الثالثة 

يف هذه املرتبة الثالثة صرَّح باألمر بالصَّرب يف هذا املقام ، وملَّا ك ان الصرب يف هذا املقام شديداً شاقًّا ، ذكر بعده ما و
بتوفيقه ومعونته ، وهذا هو السب الكلي : أي } واصرب َوَما َصبُْرَك إِالَّ باهللا { :  -تعاىل -يفيد سهولته؛ فقال 

  .الطاعات األصلي يف حصول مجيع أنواع 
َوالَ { :  -جل ذكره -وملا ذكر هذا السبب الكليَّ األصلي ، ذكر بعده ما هو السبُب اجلزئي القريب؛ فقال 

الضرر ] إنزال [ ؛ وذلك ألنَّ إقدام اإلنسان على االنتقام ، وعلى } َتْحَزنْ َعلَْيهِْم َوالَ َتُك ِفي َضْيقٍ مِّمَّا َيْمكُُرونَ 
  :ن هيجان الغضب ، وشدَّة الغضب ال حتصل إال ألحد أمرين بالغري ال يكون إال م

وال : معناه : قيل } َوالَ َتْحَزنْ َعلَْيهِمْ { : فوات نفع كان حاصالً يف املاضي ، وإليه اإلشارة بقوله تعاىل : أحدمها 
إعراضهم عنك ، وال حتزن عليهم يف : وال حتزن بفوات أولئك األصدقاء وقيل : ، أي » أحدٍ « حتزن على قتلى 

  .ويرجع حاصله إىل فوات النفع 
َوالَ َتُك ِفي َضْيقٍ مِّمَّا { : أن شدَّة الغضب قد تكون لتوقع ضرر يف املستقبل ، وإليه اإلشارة بقوله : والسبب الثاين 

ذا الكالم يف احلسن والضبط من ه] أدخل [ ، ومن وقف على هذه اللَّطائف ، عرف أنَّه ال ميكن كالم } َيْمكُُرونَ 
.  

الصرب خري جلنس الصَّابرين ، وأن يكون من وقوع الظَّاهر موقع : جيوز أن يكون عاما ، أي » للصَّابِريَن « : قوله 
  .صربكم خري لكم : املضمر ، أي 

  .مبعونته ، فهي لالستعانة : أي » إالَّ باهللا « : قوله 
مها لغتان مبعًنى يف هذا : بالفتح ، فقيل : بكسر الضاد ، والباقون : قرأ ابن كثري هنا ويف النَّمل » يف َضْيقٍ « : قوله 

  .املصدر؛ كالقول والقِيل 
« يف أمر ضيِّق ، فهو مثل َهْين يف هيِّن ، و : ، أي » مَيِّت « يف » َمْيت « ؛ ك » َضيِّق « املفتوح خمفَّف من : وقيل 
  .، قاله ابن قتيبة » لَيِّن « يف » لَْين 

مررت بكاتب ، وامتنع : بأن الصفة غري خاصة باملوصوف ، فال جيوز ادِّعاء احلذف ولذلك جاز : فارسي وردَّه ال
  .بآكلٍ 



وأما وجه القراءة بالفتح ، قال أبو عبيدة الضيُِّق بالكسر يف قلَّة املعاش واملساكن ، وما كان يف القلب ، فإنه الضَّْيق 
.  

  .» الغمُّ : لشدَّة ، والضَّيُق بالفتح ا: الضِّيُق بالكسر « : وقال أبو عمرو 
  .مصدرية ، أو مبعىن الذي ، والعائد حمذوف » َما « و » َضْيقٍ « متعلق ب } مِّمَّا َيْمكُُرونَ { : قوله تعاىل 

  فصل
هذا من الكالم املقلوب؛ ألن الضَّيق صفة ، والصفة تكون حاصلة يف املوصوف ، وال يكون املوصوف حاصالً يف 

هو أنَّ الضِّيق إذا عظم } َوالَ َتُك ِفي َضْيقٍ { : فال يكن الضيق فيك؛ ألن الفائدة يف قوله : فيكون املعىن  الصفة ،
وقوي ، صار كالشيء احمليط باإلنسان من اجلوانب ، وصار كالقميص احمليط به ، فكانت الفائدة يف هذا اللفظ هذا 

  .املعىن 
وهذا جيري جمرى التهديد؛ } والذين ُهم مُّْحِسُنونَ { املناهي ، } َمَع الذين اتقوا  إِنَّ اهللا{ : قوله : املرتبة الرابعة 

عدل عن الرمز إىل التصريح ، وهو : رغب يف ترك االنتقام على سبيل الرمز ، ويف الثانية : ألنه يف املرتبة األوىل 
أمر بالصرب على سبيل اجلزم ، ويف : ، ويف املرتبة الثالثة } َولَِئن َصبَْرُتْم لَُهَو َخْيٌر لِّلصَّابِريَن { :  -عز وجل -قوله 

عن استيفاء الزيادة ، } إِنَّ اهللا َمَع الذين اتقوا { : كأنه ذكر الوعيد على فعل االنتقام ، فقال : هذه املرتبة الرابعة 
ك ، فكن من املتَّقني ومن إن أردت أن أكون مع: يف ترك أصل االنتقام؛ فكأنه قال : } والذين ُهم مُّْحِسُنونَ { 

  .احملسنني ، وهذه املعيَّة بالرمحة والفضل والتربية 
} والذين ُهم مُّْحِسُنونَ {  -جل ذكره  -إشارة غلى التعظيم ألمر اهللا ، وقوله } الذين اتقوا { :  -تعاىل -وقوله 

التعظيم ألمر اهللا ، والشفقة على  إشارة إىل الشفقة على خلق اهللا ، وذلك يدلُّ على أن كمال سعادة اإلنسان يف
  . -تعاىل  -خلق اهللا 

إمنا الوصيَّة يف املال وال مال ِلي ، ولكن أوصيك خبواتيم سورة : أوص ، فقال : قيل هلرم بن حيَّان عند قرب وفاته 
ْبُتمْ بِِه َولَِئن َصَبرُْتْم لَُهَو َخْيرٌ َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبواْ بِِمثْلِ َما ُعوِق{ :  -جل ذكره -إن قوله : النحل ، قال بعضهم 

منسوخ بآية السيف ، وهذا يف غاية البعد؛ ألن املقصود من هذه اآلية تعليم حسن األدب يف كيفيَّة } لِّلصَّابِريَن 
 أعلم ، وترك التَّعدي وطلب الزيادة ، وال تعلق هبذه األشياء بآية السيف واهللا -سبحانه وتعاىل -الدَّعوة إىل اهللا 

  .مبراده 
َمْن قََرأ ُسوَرةَ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى أبو أمامة ، عن أّيب بن كعب 

بالنَّعِيم الذي أْنَعم عليه يف َدارِ الدُّنَيا ، وأعِْطَي ِمَن األْجرِ كالذي مات فأْحَسن  -تعاىل  -النَّحل ، مل ُيحاِسْبه اهللا 
  .» صيَّة الو

لَهُ ِلنُرَِيُه ِمْن آَياِتَنا إِنَُّه ُهَو سُْبَحانَ الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْيلًا ِمَن الَْمْسجِِد الْحََرامِ إِلَى الَْمْسجِِد الْأَقَْصى الَِّذي َباَركَْنا َحْو
  ) ١(السَّمِيُع الَْبِصُري 

  .اآلية } الً سُْبَحانَ الذي أسرى بَِعْبِدهِ لَْي{ : قوله تعاىل 
سبحت تسبيحاً فالتسبيح هو املصدر ، وسبحان اسم على : اسم علم للتَّسبيح يقال » سُْبَحانَ « : قال النحويُّون 

، وتقدَّم الكالم عليه يف أول البقرة ، ومعناه تنزيه اهللا عن كلِّ » كَفَّرُت اليمَني َتكْفرياً وكُفْراناً « : للتسبيح؛ كقوله 
  .سوء 



: وهو مفرد ، إذا أفرد ، ويف آخره زائدتان » سبَّحت اهللا تسبيحاً « على املصدر ، كأنه وضع موضع والنصُب 
  .األلف والنون ، فامتنع من الصرف؛ للتقدير والزيادتني 

  .بالتنزيه » سُْبَحاناً « : وعن سيبويه أنَّ من العرب من ينكِّرُه؛ فيقول 
  .» يا سُْبحانَ اهللا ، يا سُْبَحانَ الذي أسرى بِعَبِده « : ، فكأنه قال ال ينتصب على النِّداء : وقال أبو عبيٍد 

سُْبحانَ ، اسم موضوع موضع املصدر ، وهو غري متمكن؛ ألنَّه ال جيري بوجوه اإلعراب ، وال : قال القرطيب 
لتنزيُه ، والرباءة هللا ، فهو يدخل فيه األلف والالم ، ومل جير منه فعلٌ ، ومل ينصرف؛ ألنَّ يف ىخره زائدتني ، ومعناه ا

  ]السريع : [ ذكر؛ فال يصلح لغريه ، فأمَّا قول من قال 
  سُبَحانَ ِمْن َعلْقَمةَ الفَاخِرِ... أقُولُ ملَّا َجاءنِي فَخُرُه  -٣٣٧٣

  .فإمنا ذكره على طريق النَّادر 
تَْنزيُه اهللا عن كُلِّ « : فقال » ى سبحان هللا ما َمعَْن« : روى طلحة بن عبيد اهللا أنه قال للنيبِّ صلى اهللا عليه وسلم 

  .» ُسوٍء 
أي ]  ٧: املزمل [ } إِنَّ لََك ِفي النهار َسْبَحاً طَوِيالً { : السَّبح يف اللغة التباعد؛ قال تعاىل « : وقال صاحُب النظم 

  .» تنزيهه عمَّا ال ينبغي : « سَبح » تباعداً طويالً فمعىن : 
أي ]  ١٤٣: الصافات [ } فَلَْوالَ أَنَُّه كَانَ ِمَن املسبحني { : ر؛ قد يكون مبعىن الصالة؛ كقوله وللتَّسبيح معاٍن أخ
؛ ألنه معظم هللا بالصالة ، ومنزٌِّه له عمَّا ال ينبغي » ُمسَبِّح « : صالة النافلة ، وإمنا قيل للمصلِّي : املصلِّني والسبحة 

.  
أي ]  ٢٨: القلم [ } قَالَ أَْوَسطُُهْم أَلَْم أَقُلْ لَّكُْم لَْوالَ ُتسَبُِّحونَ { : له تعاىل وقد يرد التسبيح مبعىن االستثناء؛ كقو

  .تستثنون 
معناه : قيل » ألْحرقَْت سُبحَاُت وْجهِه « : وتأويله أيضاً يعود إىل تعظيم اهللا يف االستثناء مبشيئته ، وجاء يف احلديث 

مبعىن » سُْبَحانَ اهللا « ويكون . » سبحان اهللا « : إذا رآه الّرائي ، قال  نور وجهه الذي: معناه : وجهه وقيل : 
  .التعجُّب 

« ، وأن بعضهم خصَّ ]  ٨١: آية [ لغتان ، وتقدَّم الكالم عليهما يف سورة هود » سََرى « و » أسَْرى « : وقوله 
  .باللَّيل » أسَْرى 

  .إالَّ ليالً؛ فما معىن ذكر الليل؟ اإلسراء ال يكون : فإن قلت : قال الزخمشريُّ هنا 
« إىل » مكَّة « بلفظ التنكري ، تقليل مدَّة اإلسراِء ، وأنه أْسرِي به يف بعض الليل ، من » ليالً « أراد بقوله : قلت 

يل من اللَّ« مسرية أربعني ليلة؛ وذلك أنَّ التنكري دلَّ على البعضيَّة ، ويشهد لذلك قراءة عبد اهللا وحذيفة » الشام 
  :بعضه؛ كقوله : ، أي » 

  .انتهى ] .  ٧٩: اإلسراء [ } َوِمَن الليل فَتََهجَّْد بِِه { 
» بعبده « واهلمزة ليست للتعدية؛ وإمنا املعدَّى الباء يف » أْسقَى « و » سَقَى « ك » أْسَرى « و » َسَرى « فيكون 

  .هور ، يف البقرة ، خالفاً للمربِّد ، وقد تقدَّم أهنا ال تقتضي مصاحبة الفاعل للمفعول عند اجلم
معدَّاةٌ » أسَْرى » « ويظهر أنَّ « : حمذوف ، وأن التعدية باهلمزة؛ فقال » أْسَرى « وزعم ابن عطية أنَّ مفعول 

إىل » َسَرى « وهو مبعىن » أْسَرى « أسرى املالئكة بعبده؛ ألنه يقلُق أن يسند : باهلمزة إىل مفعول حمذوف ، أي 
فال حيسن إسناد شيء من هذا مع » َمَشى ، وجرى ، وأحضر ، وانتقل « اىل؛ إذ هو فعلٌ يقتضي النَّقلة؛ ك اهللا تع



  .« أَتْيتُه َهْرولةً : ودجود مندوحٍة عنه ، فإذا وقع يف الشريعة شيء من ذلك ، تأوَّلناُه؛ حنو 
الفاعل للمفعول يف ذلك ، وتقدَّم الردُّ على هذا  وهذا كلُّه إمنا بناُه؛ اعتقاداً على أن التعدية بالباء تقتضي مضاحبة

  ] . ٢٠: البقرة [ } َولَْو َشآَء اهللا لَذََهَب بَِسْمعِهِْم { : املذهب يف أوَّل البقرة يف قوله تعاىل 
 ١٧: البقرة [ } ذََهَب اهللا بُِنورِِهْم { : على حذف مضاٍف؛ كقوله « سََرى » مبعىن « أْسَرى » مث جوَّز أن يكون 

والعبد . الذي أْسرِى مالئكته بعبده ، واحلامل له على ذلك ما تقدَّم من اعتقاد املصاحبة : فيكون التقدير : يعين ] 
  .هو حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  .البتداء الغاية « ِمْن « » ِمَن املسجد » و . منصوب على الظرف ، وقد تقدم فائدة تنكريه « لَْيالً » : قوله 
  اإلسراء فصل يف وقت

كان قبل البعثة ، : ، ونقل الزخمشري عن أنس واحلسني « كان قبل اهلجرة بستَّة عشر شهراً » : قال مقاتل 
عليه الصالة  -هو املسجد احلراُم بعينه؛ لظاهر القرآن ، وقوله : واختلفوا يف املكان الذي أْسرِي به منه ، فقيل 

  .« رامِ ِعنَد الَبْيتِ بْيَن النَّائمِ والَيقْظَاِن ، إذْ أتَانِي جِبْريلُ عليه السالم بالرباقِ َبْيَنا أَنا يف املَْسجِد احلَ» :  -والسالم
  .أسري به من دار أمِّ هانئ بنت أيب طالبٍ ، وعلى هذا ، فاملراد باملسجد احلرام احلرُم : وقيل 

  .} إىل املسجد األقصى { : له وقو. ، وهذا قول األكثرين « احلرم كلُّه َمْسجٌِد » : قال ابن عبَّاس 
  .اتفقوا على أنه بيُت املقدس ، ومسي باألقصى؛ لبعد املسافة بينه وبني املسجد احلرام 

  .} بَاَركَْنا حَْولَُه { : وقوله 
  .باألزهار والثمار : قيل 

  .ألنه مقرُّ األنبياء ، ومهبطُ املالئكِة : وقيل 
أنه وصل إىل ذلك ، فأما أنه } إىل املسجد األقصى { : ية ، فمدلول قوله النتهاء الغا« إىل » : واعلم أنَّ كلمة 

  .دخل املسجد أم ال ، فليس يف اللفظ داللةٌ عليه ، إالَّ أنه ورد احلديثُ أنَّه صلى اهللا عليه وسلم صلَّى فيه 
  .يق القول فيه أوَّل البقرة أنه منصوٌب على الظَّرِف ، وقد تقدَّم يف حتق: أظهرمها : فيه وجهان « حولَه » : قوله 

  .» طيَّْبَنا وَنمَّْيَنا : أي « : قال أبو البقاء . أنه مفعولٌ : والثاين 
  .يعين ضمَّنه معىن ما يتعدَّى بنفسه ، وفيه نظٌر؛ ألنه ال يتصرَُّف 

الَّذي أْسَرى « غيبة يف قوله وفيهما التفات من ال» َباَركَْنا « قرأ العامة بنون العظمة؛ جرياً على » ِلنُرَيُه « : قوله 
إن أعدنا الضمري إىل اهللا » إنه ُهَو « : ، مث التفت إىل الغيبة يف قوله » لنُرَِيُه « و » َباركَْنا « إىل التكلُّم يف » بعبده 

  .تعاىل ، وهو الصحيح ، ففي الكالم التفاتان 
: على هذه القراءة يكون يف هذه اآلية أربعةُ التفاتات اهللا تعاىل ، و: بالياء من حتت ، أي » ِلُيرَيهُ « وقرأ احلسن 

مث التفت ثانياً من » بَاركَْنا « إىل التكلم يف قوله » الَّذي اْسَرى بعْبدِه « وذلك أنَّه التفت أوَّالً من الغيبة يف قوله 
آيَاِتَنا « ثاً من هذه الغيبة إىل التكلم يف على هذه القراءة ، مث التفت ثال» لُيرَِيهُ « إىل الغيبة يف » باركَْنا « التكلُّم يف 

على الصحيح يف الضمري؛ أنه هللا ، وأمَّا على قول » إنَُّه ُهو « ، مث التفت رابعاً من هذا التكلم إىل الغيبة يف قوله » 
ءة العامة التفاتٌ للنيب صلى اهللا عليه وسلم فال جييء ذلك ، ويكون يف قرا» إنَّه ُهو « نقله أبو البقاء أنَّ الضمري يف 

وأكثر ما ورد االلتفاُت فيه ثالث مراٍت على ما قاله الزخمشريُّ يف قول امرئ . واحٌد ، ويف قراءة احلسنِ ثالثةٌ 
  ]املتقارب : [ القيس 
  .. . . .َتطَاولَ لَيْلَُك باألثُْمِد  -٣٣٧٤



  .الفاحتة وتقدَّم النزاُع معه يف ذلك ، وبعض ما جياُب به عنه أوَّل . األبيات 
» إنَُّه ُهَو « االلتفاُت من : ولو ادَّعى ُمدَّعٍ أنَّ ها هنا مخسة التفاتاٍت الحتيج يف دفعه إىل دليلٍ واضحٍ ، واخلامس 

  .اآلية ]  ٢: اإلسراء [ } َوآتَْيَنآ ُموَسى الكتاب { إىل التكلُّم يف قوله 
لنُرَِي حممداً للنَّاس آية ، : وحيتمل أن يريد « : ة ، فإنه قال قلبية ، وإليه حنا ابن عطيَّ: وقيل . والرؤيةُ هنا بصرية 

  .فتكون الرؤية قلبية على هذا » يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم آية يف أن يصنع اهللا ببشرِ هذا الصنيع : أي 
  »ِلُنرَيهُ « فصل يف معىن 

  .ة على قدرة اهللا تعاىل معىن الرُّؤية هو ما رأى يف تلك الليلة من العجائب واآليات الدالَّ
للتبعيض وقال » ِمْن « يدلُّ على أنَّه تعاىل ما أراه إالَّ بعض اآليات؛ ألن كلمة } ِلنُرَِيُه ِمْن آَياتَِنآ { : قوله : فإن قيل 

ن معراج فيلزم أن يكو]  ٧٥: األنعام [ } َوكَذَِلَك نري إِبَْراِهيَم َملَكُوَت السماوات واألرض { : يف حقِّ إبراهيم 
فاجلواب أن الذي رآه إبراهيم : أفضل من معراج حممد صلى اهللا عليه وسلم قلنا  -عليه السالم  -إبراهيم 

  .ملكوت السموات واألرض ، والذي رآه حممد بعض آياِت اهللا ، وال شكَّ أن آيات اهللا أفضلُ 

: اجمليُب لدعائِه البصري : صلى اهللا عليه وسلم أي السميُع ألقوال حممٍد : أي } إِنَُّه ُهَو السميع البصري { : مث قال 
  .ألفعاله العامل بكوهنا خالصة عن شوائب الرياِء ، مقرونة بالصِّدق والصَّفاء : أي 

  فصل يف كيفية اإلسراء
  .اختلفوا يف كيفيَّة ذلك اإلسراء ، فاألكثرون على أنه أْسرِي جبسد رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ما فُِقد َجَسُد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكنَّ اهللا : أن ذلك كان رُؤيا ، قاال : شة وحذيفة وروي عن عائ
  .فالكالُم يف هذا الباب يف مقامني . أسَْرى برُوحِه 

  .يف غثبات اجلوازِ العقليِّ : األول 
  .يف الُوقوعِ : والثاين 

تعاىل  -ة الواقعة يف السُّرعة إىل هذا احلدِّ ممكنةٌ يف نفسها ، واهللا احلرك: فنقول : فاملقام األول؛ وهو اجلواز العقليُّ 
  :قادٌر على مجيع املمكنات ، والدليل على أنَّ هذه احلركة السَّريعة ممكنة غري ممتنعٍة تفتقر إىل مقدِّمتني  -

  :أنَّ احلركة الواقعة إىل هذا احلدِّ يدلُّ عليها وجوٌه : األوىل 
ك األعظم يتحرَّك من أوَّل الليل إىل آخره ما يقرب من نصف الدَّور ، وثبت يف اهلندسة أنَّ نسبة أنَّ الفل: األول 

القطر إىل الدَّور نسبة الواحد إىل ثالثٍة وسبعة فيلزم أن تكون نسبة نصف القطر إىل نصف الدور نسبة الواحد إالى 
من مكة إىل ما فوق الفلك األعظم ، فهو مل يتحرَّك  ثالثة وسبعة فبتقدير أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ارتفع

إال مقدار نصف القطر ، فلمَّا حصل يف ذلك القدر من الزمان حركة نصف الدَّور ، كان حصول احلركِة مبقدار 
يل نصِف القطر أوىل باإلمكان ، فهذا برهانٌ قاطٌع على أنَّ االرتفاع من مكَّة إىل ما فوق العرشِ يف مقدار ثلث اللَّ

  .أمٌر ممكنٌ يف نفسه ، وإذا كان كذلك ، كان حصوله يف كلِّ الليل أوىل باإلمكان 
ثبت يف اهلندسة أنَّ قرص الشمس يساوي كرة األرض مائة وستني مرَّة ، وكذا وكذا وكذا ، مث إنا نشاهد : الثاين 

يف السُّرعة إىل هذا احلدِّ أمٌر ممكنٌ يف أنَّ طُلوَع القرص حيصل يف زمان لطيٍف سريعٍ ، فدلَّ على أنَّ بلوغ احلركة 
  .نفسِه 

أنه كما يستبعدُ يف العقلِ صعود اجلسم الكثيف عن مركز العامل إىل ما فوق العرش ، فكذلك يستبعد نزول : الثالث 
م يف اجلسم اللَّطيف الرُّوحانِي من فوق العرش إىل مركز العامل ، فإن كان القولُ مبعراج حممد صلى اهللا عليه وسل



من العرشِ إىل مكَّة يف اللحظة الواحدة  -عليه السالم  -الليلة الواحدة ممتنعاً يف العقول ، فإن القول بنزول جربيل 
والقول بثبوِت املعراج  -عليهم السالم  -ممتنعاً ، ولو حكمنا هبذا االمتناع ، كان ذلك طعناً يف ُنبوَّة مجيع األنبياء 

نبوة؛ فيلزم القائل بامتناع حصول حركٍة سريعٍة إىل هذا احلدِّ ، القول بامتناع جربيل فرٌع على تسليم جواز أصل ال
  .من االنتقال يف اللَّْحظَة من الَعْرشِ إىل مكة ، وملَّا كان ذلك باطالً ، كان ما ذكروا أيضاً باطالً  -عليه السالم  -

املراد من : ينتقل من مكاٍن إىل مكاٍن ، وإمنا نقول جسمٌ  -عليه السالم  -إنَّ جربيل : حنن ال نقول : فإن قالوا 
هو زوالُ احلجبِ اجلسمانيةَ عن جسمِ حممَّد صلى اهللا عليه وسلم حتَّى يظهر يف  -عليه السالم  -نزول جربيل

  . -عليه السالم -روحه من املكاشفات واملشاهدات بعض ما كان حاضراً متجلِّياً يف ذات جربيل 
جسمٌ  -عليه السالم  -إنَّ جربيل : هبذا الوجه هو قول احلكماء ، أمَّا مجهور املسلمني فيقولون  تفسري الوحي: قلنا 

  .، وإذا كان كذلك ، كان اإللزام املذكور قويا ] ‘ إىل مكَّ[ ، وأنَّ نزوله عبارة عن انتقاله من عامل األفالك 
إنَّ صاحبك يقول « : الكلُّ ، وذهبوا إىل أيب بكرٍ ، وقالوا له  ملا ذكر قصَّة املعراجِ كذَّبه -عليه السالم  -ُروَِي أنه 

، مث أتى إىل النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم » إنْ كَانَ قد قال ذلك ، فهو صادٌق « : ، فقال أبو بكرٍ » كذا وكذا 
، فلمَّا متَّ » َت َصَدقْ« :  -رضي اهللا عنه -فذكر الرسول له تلك التفاصيل ، وكلَّما ذكر شيئاً ، قال أبو بكر 

وأشَْهُد أنَّك « : ، فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم » أْشَهدُ أنَّك رسُولُ اهللا حقًّا « : الكالم ، قال أبو بكرٍ 
  .» صدِّيٌق حقًّا 

به يف ملَّا سلمُت رسالته فقد صدَّقتُه فيما ُهو أْعظَُم من هذا ، فكَْيَف أكذِّ: وحاصل الكالم أنَّ أبا بكرٍ كأنه قال 
  ! .هذا؟

أكثر أرباب امللل والنِّحل ُيسلُِّمونَ وجود إبليس ، ويسلّمون أنه هو الذي يلقي الوسوسة يف قلوب بين آدم : الرابع 
، فلما جوَّزوا مثل هذه احلركة السريعة يف حقِّ إبليس ويسلِّمون ، فألن يسلِّموا جوازها يف حقِّ أكابرِ األنبياِء أوىل 

  .قوي على من يسلِّم أنَّ إبليس جسٌم ينتقل من مكانٍ إىل مكاٍن ، وهذا اإللزام 
إنه من األرواحِ اخلبيثة الشِّرِّيرة ، وأنَّه ليس جبسم ، وال جسماينٍّ ، فال يرد عليهم هذا اإللزاُم إال « : وأمَّا من يقول 

  .أن أكثر أرباب امللل والنِّحل يوافقون على أنه جسٌم لطيفٌ ينتقل 
إنَّ املالئكة والشياطني يصحُّ يف حقِّهم مثل هذه احلركة السَّريعة ، إالَّ أهنم اجساٌم لطيفةٌ ، فال ميتنع : فإن قالوا 

حصُولُ مثل هذه احلركة السريعة يف ذواهتا ، أمَّا اإلنسان فإنَّه جسم كثيف ، وكيف يعقل حصول مثل هذه احلركة 
والشَّياطني على أن حصول حركٍة منتهية يف السُّرعة إىل هذا احلدِّ ممكن حنن إمنا استدللنا بأحوال املالئكة : فيه؟ قلنا 

  .يف نفس األمر 
فأمَّا بيانُ أنَّ هذه احلركة ، ملَّا كانت ممكنة الوجود يف نفسها ، كانت أيضاً ممكنة احلصول يف جسم البدن اإلنساينِّ ، 

  .فذاك مقام آخر يأيت تقريره إن شاء اهللا تعاىل 
إىل املواضع البعيدة يف األوقات  -صلوات اهللا عليه  -نه جاء يف القرآن أنَّ الرياح كانت تسري بسليمان أ: اخلامس 

  :القليلة؛ قال تعاىل 

احلسُّ يدل على أنَّ الرياح تنتقل عند شدَّة هبوهبا من : بل نقول ]  ١٢: سبأ [ } غُُدوَُّها شَْهٌر َوَروَاُحَها َشْهٌر { 
غاية البعد يف اللَّحظة الواحدة ، وذلك أيضاً يدلُّ على أنَّ مثل هذه احلركِة السريعة يف نفسها مكاٍن إىل مكانٍ يف 

  .ممكنةٌ 



أن القرآن يدلُّ على أنَّ الذي عنده علٌم من الكتاب أحضر عرش بلقيس من أقصى اليمنِ إىل أقصى : السادس 
} نَدُه ِعلٌْم مَِّن الكتاب أََناْ آِتيَك بِِه قَْبلَ أَن يَْرَتدَّ إِلَْيَك طَْرفُكَ قَالَ الذي ِع{ : الشَّام يف مقدار ملحِ البصر ، قال تعاىل 

  ] . ٤٠: النمل [ 
  .وإذا كان ذلك ممكناً يف حقِّ بعض النَّاس ، علمنا أنه يف نفسه ممكٌن 

ع خيرج من عينيه ويتَِّصل باملرئيَّات إنَّ احليوان إمنا ُيْبِصرُ املرئيَّات ألجل أن الشُّعَا: أن من الناس من يقول : السابع 
، فإذا فتحنا العني ، ونظرنا إىل شخصٍ ، رأيناه ، فعلى قولِ هؤالء انتقل شعاع العني من أبصارنا إىل الشخص يف 

تلك اللحظة اللَّطيفة ، وذلك يدلُّ على أنَّ احلركة الواقعة على هذا احلدِّ من السرعة من املمكنات ال من املمتنعات 
  .ثبت هبذه الوجوه أن حصول احلركة املنتهية يف السرعة إىل هذا احلدِّ أمٌر ممكن الوجود يف نفسه ، ف

يف بيان أنَّ هذه احلركة ، ملَّا كانت ممكنة الوجود يف نفسها ، وجب أالَّ ميتنع حصوهلا يف جسم حممد : املقدمة الثانية 
ة أن األجسام متماثلةٌ يف متام ماهيَّتها ، فلما صحَّ حصول مثل هذه صلى اهللا عليه وسلم ؛ ألنَّه ثبت بالدَّالئل القطعيَّ

احلركة يف حقِّ بعض األجسام ، وجب إمكان حصوهلا يف سائر األجسام ، وذلك يوجب القطع بأنَّ حصول مثل 
  .هذه احلركة يف جسد حممد صلى اهللا عليه وسلم أمر ممكن الوجود يف نفسه 

لدَّليل أنَّ خالق العامل قادٌر على كلِّ املمكنات ، وثبت أنَّ حصول احلركة البالغة يف ثبت با: وإذا ثبت هذا فنقول 
السرعة إىل هذا احلدِّ يف جسد حممد صلى اهللا عليه وسلم ممكٌن؛ فوجب كونه تعاىل قادراً عليه ، فلزم من جمموع 

أقصى ما يف الباب أنَّه يبقى التعجُّب ، إالَّ  أن القول بثبوت هذا املعراج أمٌر ممكن الوجود يف نفسه ،: هذه املقامات 
أن التعجُّب غري خمصوص هبذا املقام ، بل هو حاصلٌ يف مجيع املعجزات ، فانقالُب العصا ثعباناً يبلع سبعني ألف 
صمِّ حبلٍ من احلبالِ والعصيِّ ، مث تعوُد يف احلال عصاً صغرية ، كما كانت أمٌر عجيٌب ، وخروج الناقة من اجلبلِ األ

أمٌر عجيٌب ، وإظالل اجلبل يف اهلواء أمٌر عجيٌب ، وكذا سائر املعجزات ، فإن كان جمرَّد التعجب يوجُب اإلنكار 
والدفع ، لزم اجلزم بفساد القول بنبوة كل األنبياء عليهم السالم ، لكن القول بإثبات املعجزات فرع على تسليم 

  .اإلنكار واإلبطال ، فكذا هنا  أصل النبوة ، وإن كان جمرد التعجب ال يوجب
  فصل يف ترجيح القول باإلسراء باجلسد والروح

إنه تعاىل أسَْرى بروح حممَّد صلى اهللا عليه وسلم وجسده من مكَّة إىل املسجد األقصى؛ ويدلُّ عليه : قال احملقِّقُون 
  :موع اجلسد والرُّوح ، قال تعاىل أما القرآن ، فهذه اآلية؛ وتقرير الدليل أن العبد اسم جمل: القرآن واخلرب 

: اجلن [ } َوأَنَُّه لََّما قَاَم َعْبُد اهللا َيْدُعوُه { : وقال تعاىل ]  ١٠-٩: العلق [ } أََرأَْيَت الذي ينهى عَْبداً إِذَا صلى { 
١٩ . [  

قِْف َبيِْتي وأَنا بِمكَّة ، فَنَزلَ فُرَِج َعن َس« : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : وأما اخلُرب ، فما روى أنس بن مالٍك 
فَفُرَِج َصْدري ، ثُمَّ غَسلَُه بَِماِء َزْمَزم ، ثُمَّ َجاَء بِطْسٍت ِمْن ذََهبٍ ُمْمتِلٍئ ِحكْمةً وإمياناً ،  -َعلْيِه السَّالمُ  -جِبْريلُ 

  .» ففرَّغُه ِفي َصْدرِي ، مثَّ أطَْبقُه 
 -َبْيَنا أَنا ِفي احلطِيم « : صلى اهللا عليه وسلم حدثهم عن ليلة اإلسراء به قال وروى مالك بن صعصعة أنَّ نيبَّ اهللا 

َبْيَن النَّائمِ والَيقْظاِن ، فأتيُت بِطْسٍت من ذَهب َمْملُوءٍة ِحكمةً وإمياناً ، فُشقَّ من النَّْحرِ  -يف اِحلْجرِ » : وُربَّما قال 
  .« ، ثُمَّ ُحِشَي ، ثُمَّ أعِيَد  إىل مراق الَبطْن واسُْتخرَج قَلْيب ، فُغِسلَ

ثُّم غُسلَ الَبطُْن بَِماِء َزْمَزَم ، ثُمَّ ُمِلئَ إمياناً وِحكَْمةً ، ثُمَّ أِتيُت بالبُراقِ ، وهو َدابَّةٌ أبْيُض » : ويف رواية سعيد وهشام 
فََركْبتُه فاْنطَلقُْت َمَع جِْبريل عليه السالم ، حتَّى  طَويلٌ فوَق اِحلمارِ ، وُدونَ البَْغلِ ، تقَُع َحاِفرُه عند ُمنْتَهى طَْرفِه ،



ثُمَّ دخلُت املسجَد ، فَصلَّْيُت ِفيهِ » : قال « فَرَبطْتُه يف احلَلْقِة الَِّتي تَْربطُ بَِها األْنبَِياُء : أتيت البْيَت املقدس قال 
أَخذْتَ الِفطَْرة ، : إَناٍء من لَبنٍ ، فأَخذْتُ اللََّنب ، فقال جِْبريلُ ركَْعتنيِ ، مثَّ َخرْجُت ، فَجاءَنِي جِربيلُ بإَناٍء ِمْن َخْمر و

  .احلديث « . . فاْنطلَق بِي جِبْريلُ؛ حتَّى أََتى السَّماء الدُّْنَيا 
  :واحتجَّ املنكرون بوجوٍه عقليٍَّة ونقليٍَّة 

  .غُري معقولٍة  أن احلركة البالغة يف السُّرعة إىل هذا احلدِّ: فأوَّهلا : أما العقلية 
  .أنَّ صعود اجلرمِ الثقيل إىل السَّموات غري معقول : وثانيها 
أنَّ صعودُه إىل السماوات يوجب اخنراق األفالك ، وذلك حمالٌ ، وألنَّ هذا املعىن ، لو صحَّ ، لكان أعظم : وثالثها 

لُّوا به على صدقه يف ادعاء النبوَّة ، من سائر معجزاته ، فكان جيب أن يظهر ذلك عند اجتماع النَّاس حتَّى يستد
  .فأما أن حيصل ذلك يف وقٍت ال يراه أحٌد ، وال يشاهده يكون عبثاً؛ وذلك ال يليق باحلكيم 

ِفْتَنةً َوَما َجَعلَْنا الرؤيا اليت أََرْيَناكَ إِالَّ { : وقوله ]  ١: اإلسراء [ } لُِنرَِيُه ِمْن آَياِتَنآ { : فقوله تعاىل : وأمَّا النقل 
وما تلك الرؤيا إالَّ حديث املعراج ، والرؤيا ملا يف املنام ، وإمنا كانت فتنة للنَّاس؛ ألنَّ ]  ٦٠: اإلسراء [ } لِّلنَّاسِ 

  .كثرياً ممَّن آمن به ، ملَّا مسع هذا الكالم كذَّبُه وكفر ، وكان حديث املعراج سبب فتنة الناس 
  .أشياء بعيدة فحديث املعراج اشتمل على : وأيضاً 

ما ُروَِي من شقِّ بطنه وتطهريه مباِء َزْمَزم ، وهو بعيد؛ ألن الذي ميكن غسله باملاِء هو النَّجاسات العينيَّة ، وال : منها 
  .تأثري لذلك يف تطهري القلب عن العقائد الباطلة ، واألخالق الذَّميمة 

ه تعاىل ، ملَّا سيَّره من هذا العامل إىل عامل األفالك ، فأيُّ حاجةٍ ألنَّ -وهو بعيد  -فما ُروَِي من ركوب البُراق : وأيضاً 
  .إىل الرباق 

وما ُروَِي أنه تعاىل أوجب مخسني صالة ، مث إنَّ حممَّداً صلى اهللا عليه وسلم ال زال يتردَّد بني يدي اهللا ، وبني موسى 
  .عليه السالم 
ته ، فإنه يوجُب البداء ، وذلك على اهللا حمالٌ؛ فثبت أنَّ وهذا يقتضي نسخ احلكم قبل حضور وق: قال القاضي 

  .ذلك احلديث مشتملٌ على ما ال يدوز قبوله ، فكان مردوداً 
  .فاجلواب عن الوجوه العقليَّة قد سبق 

  :، فهذا كالم جممل ، ويف شرحه وجوه } لُِنرَِيُه ِمْن آَياِتَنآ { : وأمَّا قوله 
ما شاهدمها يف الدنيا ، مثَّ  -عليه السالم  -مة ، وأهوال النَّار شديدة ، فلو أنه أن خريات اجلنَّة عظي: األول 

شاهدمها يف ابتداء يوم القيامة ، فربَّما رغب يف خريات اجلنة ، أو خاف من أهوال النَّار ، أمَّا ملَّا شاهدمها يف الدنيا 
، فال يبقى مشغول القلب هبما ، وحينئذ يتفّرغ  يف ليلة املعراج ، فحينئذ ال يعظم وقعهما يف قلبه يوم القيامة

  .للشَّفاعة 
  .ال ميتنع أن تكون مشاهدته ليلة املعراج لألنبياء واملالئكة سبباً لتكامل مصلحته أو مصلحتهم : الثاين 

ال يبعد أنه إذا صعد الفلك ، وشاهد أحوال السماوات ، والكرسيِّ ، والعرش ، صارت مشاهدة أحوال : الثالث 
ذا العامل وأهواله حقرية يف عينه ، فيحصل له زيادة قوٍَّة يف القلب ، باعتبارها يكون شروعه يف الدعوِة إىل اهللا تعاىل ه

أكمل ، وقلَّة التفاته إىل أعداء اهللا أقوى ، يبني ذلك أنَّ من عاين قدرة اهللا يف هذا الباب ال يكون حاله يف قوَّة 
لُِنرَِيُه ِمْن { : املكاره يف اجلهاد وغريه إال أضعاف ما بكون ملن مل يعاين ، فقوله  النَّفسِ وثبات القلب على احتمال

َوَما َجَعلَْنا { : كالدَّاللة على أن فائدة ذلك اإلسراء خمتصَّة به ، وعائدة إليه؛ على سبيل التعيني وأما قوله } آَياتَِنآ 



واب عند تفسري تلك اآلية يف هذه السورة ، ونبيِّن أن تلك الرؤيا فيأيت اجل]  ٦٠: اإلسراء [ } الرؤيا اليت أََرْينَاَك 
  .رؤيا عياٍن ال رؤيا منامٍ 

  .يف أفعاله يفعل ما يشاء ، وحيكم ما يريد  -تعاىل  -وأما حديث املعراج ، فال اعتراض على اهللا 
، ومنهم من استدلَّ عليه بأوَّل سورة  واعلم أن العروج إىل السَّماء ، وإىل ما فوق العرش ، فهذه اآلية ال تدلُّ عليه

وسيأيت تفسريها يف موضعه ]  ١٩: االنشقاق [ } لََتْركَُبنَّ طََبقاً َعن طَبقٍ { : النجم ، ومنهم من استدل عليه بقوله 
  .إن شاء اهللا تعاىل 

  فصل
إنَّ قَْوِمي ال : يا جربيل « : قال » ِذي طًُوى « ُروَِي ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسري به فكان ب 

  ُيصدِّقُكَ أبو بكرٍ ، وُهو الصِّدِّيُق: ُيصدِّقُوَنين ، قال 
ملَّا كَانْت لَْيلة أْسرِي بِي ، فأصَْبْحُت بِمكَّةَ ، » : قال ابن عبَّاس وعائشة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « . » 

قعد ُمعتزِالً حزيناً ، فمرَّ به أبو جهلِ بنُ  -عليه السالم  -فروي أنه  ،« فِضقُْت بأْمرِي ، وَعرفُْت النَّاس ُمكذِّبنيَ 
إىل أْيَن؟ قال : َنَعْم ، أْسرِي بِي اللَّيلةَ ، قَالَ : َهل اْستفَدت ِمْن َشْيٍء؟ قال : ِهشام ، فَجلَس إلْيِه ، فقال كاملُستهزئ 

يا َمْعشَر بَنِي كَْعبِ ْبنِ لُؤيٍّ َهلُمَّ ، : َنَعْم ، قال أُبو جْهلٍ : نْيَنا؟ قَالَ ثُمَّ أصَْبْحتَ بني ظهَْرا: إىل َبْيِت املقْدسِ ، قال : 
نََعْم ، إنِّي أْسرِي بِي : قَحدِّثْ قْوَمَك ما حدَّثَْتنِي ، قَالَ : فانفَضَّْت إليه اجملَاِلُس ، فََجاُءوا حتَّى جَحلُسوا إلْيهَما قَالَ 

فمن َبْين ُمصفِّقٍ : نعم قَالَ : ثُمَّ أصَْبْحتَ بْيَن ظَهَْرانَْيَنا؟ قَالَ : إىل بَْيِت املقْدسِ ، قالُوا : َن؟ قَالَ إىل أْي: اللَّْيلةَ ، قَالُوا 
  إىل أبِي، وِمْن َبنيِ واضعِ يَدِه على َرأسِه ُمتعجِّباً ، وارَْتدَّ ناٌس ممَّْن كان آَمَن بِِه وَصدَّقُه ، وَسَعى رُجلٌ من املُْشركَني

لَِئن : َنعْم ، قَالَ : أو قَْد قَالَ؟ قَالُوا : َهلْ لَكَ يف َصاحِبَك َيزْعُم أنَُّه أْسرِي به إىل بَْيِت املَقْدسِ؟ قال : َبكْرٍ ، فقَالَ 
َنَعْم إنِّي : ْصبَح؟ قَالَ وُتصدِّقُه أنَّه ذَهبَ إىل َبْيِت املَقِدسِ يف لَْيلٍة ، وَجاَء قَْبلَ أنْ ُي: قَالَ ذِلَك ، لقَدْ َصدَق ، قَالُوا 

: ، قال « الصِّديق » ألَصدِّقُه بَِما ُهَو أبَْعُد من ذِلَك ، أَصدِّقُه بِخَبرِ السَّماِء بُغدْوٍة أو رَْوَحٍة ، وِلذِلَك سُمِّي أُبو بكرٍ 
فَذهَْبُت أنَْعُت وأنَْعُت : َنعْم ، قَالَ : لََنا؟ قَالَ  َهلْ َتْستَطيُع أنْ َتْنَعَتُه: وِفي القْومِ َمْن قَْد أَتى املَْسجَد األقَْصى ، فقَالُوا 

أمَّا النَّْعُت فواِهللا لَقْد : وأْنَعُت ، فَما زِلُت أنَْعُت حتَّى التبَس عليَّ ، فَجيَء باملْسجِِد ، وأَنا أْنظُر إلْيِه ، فقَالَ قَْوٌم 
نَعْم ، َمرْرُت َعلى عِري : هَِي أَهمُّ إلَيَْنا ، َهلْ لَقيَت ِمْنَها َشْيئاً؟ قَالَ يا ُمحمَّد ، أخربنا عن عريَنا ، فَ: أصَاَب ، ثُمَّ قالوا 

ُت فأَخذتهُ َبنِي فُالٍن ، وِهَي بالرَّوَحاِء ، وقَْد أضلُّوا َبِعرياً هلُم ، وُهْم ِفي طَلبِه ، ويف رَِحاِهلْم قَدٌح ِمْن ماٍء ، فَعِطْش
  .َهذِه آيةٌ : َهلْ وَجُدوا املَاء ِفي القَدحِ ِحَني َرجُعوا إلْيِه ، قالوا : لوُهْم فَشرْبتُه ، ثُمَّ وضَْعتُه ، فََس

ومرْرتُ بِعري بَنِي فُالٍن وفُالٍن وفُالنٍ رِاكِباِن قَُعوداً هلَُمأ بِذي َموضعٍ ، فَنفرَ بَعريُهَما منِّي فَرَمى فُالناً ، : قَالَ 
  .وَهذِه آيةٌ : َك قالوا فاْنكَسَرْت َيدُه ، فَسلُوُهَما َعْن ذِل

: فَما ِعدَّتَُها وأْحمالَُها ، وَهيْئَُتَها ، وَمْن ِفيَها؟ فقال : َمرْرُت بَِها بالتَّنعِيم ، قالوا : فأخْبِْرَنا َعْن ِعريَنا ، قَالَ : قَالُوا 
ان َمِخيطَتاِن ، َتطْلُع َعلْيكُم ِعند طُلُوعِ نعم َهْيئَُتَها كَذَا وكذَا ، وِفيَها فُالنٌ ، َيقدُمَها مجلٌ أْورُق ، عليِه ِغرارَت

لقَْد قَصَّ ُمحمَّد َبْيننا وَبْينُه ، حتَّى أَتْوا : وهذه آيةٌ أخرى ، مثَّ خَرُجوا َيشْتدُّونَ حنو الثَّنيَِّة يقولون : الشَّْمسِ ، قالوا 
هذه الشَّمسُ « واهللا » : كَذِّبُوَنُه ، إذ قال قَائلٌ منهم كًُدى فجلسُوا علْيَها ، فَجعلُوا يَْنتظُرون َمَتى َتطلُع الشَّمُس فُي

  »قد طَلَعْت 

« : واهللا ، هذه اإلبلُ قد طلعْت ، يَقْدُمها بعريٌ أورق ، وفيها فالنٌ كما قال هلُم فلْم ُيؤِمُنوا ، وقالوا : وقال آخرون 
  .» إنْ هذَا إالَّ ِسْحٌر ُمبٌِني 



لَقَْد رَأْيُتين ِفي اِحلْجرِ ، وقُرْيٌش َتْسألُنِي َعْن َمْسراَي « :  صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: وعن أيب هريرة قال 
فَرفَعُه اهللا إيلَّ أْنظُر إلْيِه ، : ، فَسألَتْنِي َعْن أْشياَء ِمْن َبيِت املقْدسِ ، لَْم أثْبِتَْها فَكرِْبُت كََرباً ما كَرْبُت ِمثْلُه قَطُّ ، قَالَ 

جلٌ بثَْوبٍ ونين َعْن َشيءٍْ إالَّ أنَْبأتُهْم بِِه ، وقَْد َرأْيُتين يف َجماَعٍة ِمَن األْنبِياِء ، فإذا مُوَسى قَائٌم ُيصلِّي ، فَإذا َرَما َيسْألُ
لثَّقفيُّ ، وإذا َجْعٌد ، كأنَُّه ِمْن رِجالِ َشُنوءة ، وإذَا عيَسى قائٌم ُيصلِّي ، أقْرُب النَّاس بِِه َشبَهاً ُعرَوةُ بُن مْسُعوٍد ا

فَحاَنِت الصَّالة ، فأممُْتُهْم فلمَّا فَرغُْت ِمَن  -َيْعنِي نَفَسهُ  -إبْراهيُم قَائٌم يصلِّي ، أشبُه النَّاس به شبهاً َصاحِبكُمْ 
  .» بالسَّالم َهذَا َمالٌك صَاحُب النَّار ، فَسلِّْم َعلْيِه ، فالَتفَتُّ إلْيِه فََبدأنِي : الصَّالة ، قَال ِلي قَاِئلٌ 

  فصل
رآُه بفؤاده مرَّتني ، وأبو هريرة أطلق الرؤية ، وصرَّح ابن خزمية وآخرون : اختلفوا يف الرؤية ، فقال ابن عباس 

بالرُّؤية بالعينني ، وهو اختيار أيب احلسن األشعريِّ والنَّوويِّ يف فتاويه ، واستدلَّ من منع ذلك مبا روى مسلم عن 
  .» رأْيُت ُنوراً « : ويف رواية » ُنوٌر « : يا رسول اهللا ، َهلْ رَأْيَت ربَّك قال :  قُلت: أيب ذرٍّ قال 

يا ُموَسى ، إنَّه ال « : مل ميكن رؤية الباقي بالعني الفانية ، وهلذا قال تعاىل ملوسى فيما ُروَِي يف الكتب اإلهلية : وقالوا 
  .» َيرانِي حيٌّ إالَّ َماَت وال يابس إال َتدَْهَدَه 

  .» إنَّ ذلك كان ُرؤيا منامٍ « : قالت عائشة ومجاعة 
إنَّ ذلك كان ف ياليقظة ، فإنَّه صلى اهللا عليه وسلم كان ال يرى رؤيا إالَّ َجاءْت مثلَ : وقال غريمها من الصحابة 

  .فلقِ الصُّْبحِ 
ل واحٍد يف ليلٍة؟ فمنهم من زعم أن واختلف العلماُء يف أنَّ اإلسراء واملعراج ، هل كانا يف ليلٍة واحدٍة ، وأو ك

اإلسراء يف اليقظة ، واملعراج يف املنام ، وذهب آخرون إىل أنَّ اإلسراء كان مرتني ، مرَّة بروحه مناماً ، ومرة بروحه 
،  لتعدُّد الروايات يف اإلسراء» إنَّها أربع إسراءات « : يقظة ، وذهب آخرون إىل تعدُّد اإلسراء يف اليثظة ، وقالوا 

واختالف ما يذكر فيها ، فبعضهم يذكر شيئاً مل يذكره اآلخر ، وبعضهم يذكر شيئاً ذكره اآلخر ، وهذا ال يدلُّ 
على التعدُّد؛ ألنَّ بعض الرواة قد حيذف بعض اخلرب؛ للعلم به ، أو ينساُه ، أو يذكر ما هو األهمُّ عنده ، أو يبسطُ 

ب مبا هو األنفع له ، ومن جعل كلَّ رواية إسراء على حدٍة ، فقد أبعد تارة ، فيسوقه كلَّه ، وتارة حيدث املخاط
هذا؛ ألنَّ كل السياقات فيها السالم على األنبياء ، ويف كلِّ منها تعريفه هبم ، ويف كلِّها تفرض عليه الصلوات ، 

م ، ذكر هذا الفصل فكيف ميكُن أن يدعى تعدد ذلك؛ وما عدد ذلك؟ هذا يف غاية البعد واالستحالة ، واهللا أعل
  .ابن كثري 

  ) ٢(َوآَتْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب َوَجَعلْنَاُه ُهًدى ِلَبنِي إِسَْرائِيلَ أَلَّا تَتَِّخذُوا ِمْن ُدونِي َوِكيلًا 

  .اآلية } َوآتَْيَنآ ُموَسى الكتاب { : قوله تعاىل 
 عليه وسلم أنه أسرى به ، ذكر يف هذه اآلية إكرام يف اآلية األوىل إكرامه حممَّداً صلى اهللا -تعاىل  -ملا ذكر اهللا 

  .قبله بالكتاب الذي آتاُه  -عليه السالم  -موسى 
  :ثالثة أوجه » آتْيَنا « ويف 

أن تعطف هذه اجلملة على اجلملة السابقة من تنزيه الربِّ تبارك وتعاىل ، وال يلزُم يف عطف اجلمل : أحدها 
  .مشاركة يف خرب وال غريه 



  .واستبعده أبو حيَّان » أسَْرى « إنه معطوف على : قال العسكريُّ :  الثاين
سبحان الذي اسَْرى : أن املعطوف على الصِّلة صلةٌ ، فيؤدِّي التقدير إىل صريورة التركيب : ووجه االستبعاِد 

  .وِّغٍ لذلك الذي آتينا موسى ، فيعود الضمري على املوصول ضمري تكلُّمٍ من غري مس: وآتينا ، وهو يف قوة 
أسَْرْينا بعبدنا ، أَرْيناُه آَياتَنا وآتَْيَنا ، : من تقدير اخلرب ، كأنه قال » أْسَرى « أنه معطوف على ما يف قوله : والثالث 

  .وهو قريٌب من تفسري املعىن ال اإلعراب 
  . -عليه السالم -ملوسى  جيوز أن يعود ضمُري النَّصب للكتاب ، وهو الظاهر ، وأن يعود» وَجعلَْنأُه « : قوله 

، وأن يتعلق ]  ٣٥: يونس [ } يَْهِدي ِللَْحقِّ { : كقوله « ُهًدى » جيوز تعلقه بنفس « أللبَنِي إْسرائِيلَ : وقوله 
  .« ُهًدى » جعلناه ألجلهم ، وأن يتعلق مبحذوف نعتاً ل : الجلعل ، أي 

. وجعلناه هًدى لئالَّ تتخذوا : بة على حذف حرف العلَّة ، أي ناص« أنْ » جيوز أن تكون « أالَّ َتتَِّخذُوا » : قوله 
ناهية ، فالفعل « ال » و « أي » كراهة أن تتخذوا ، وأن تكون املفسرة مبعىن : مزيدة ، و التقدير « ال » : وقيل 

لقولٍ مضمرٍ  منصوب على األوَّل ، جمزوم على الثاين ، وأن تكون مزيدة عند بعضهم ، واجلملة اليت بعدها معمولة
وهذا . وهذا ظاهر يف قراءة اخلطاب . ال تتخذوا ، قاله الفارسيُّ : ال تتخذوا ، أو قلنا هلم : مقوالً هلم : ، أي 

  .» مردوٌد بأنه ليس من مواضع زيادة طأنْ 
ومعىن اآلية . باخلطاب التفاتاً والباقون » لَبنِي إسْرائِيلَ « بياء الغيبة؛ جرياً على قوله » أالَّ يَتَِّخذُوا « وقرأ أبو عمرو 

  .ربا يكلون إليه أمورهم : ؛ لئالَّ يتخذوا من دوين وكيالً أي } َوَجَعلَْناُه ُهًدى لِّبَنِي إِْسرَائِيلَ { : 
لئالَّ يتَّخذوا ، : يف موضع نصب على حذف اخلافض ، أي » أالَّ يَتَِّخذُوا « يف قراءة من قرأ بالياء يف » أنْ « و 

  :ثالثة أوجٍه » أنّ « رأ بالتاء فتحتمل ومن ق
  .أن تكون ال موضع هلا ، وهي التفسريية 

  .وأن تكون زائدة ، ويكون الكالم خرباً بعد خرب؛ على إضمار القول 
  .قاله مكيٌّ » أن « زائدة ، وحرف اجلرِّ حمذوٌف مع » ال « وأن تكون يف موضع نصبٍ و 

  ) ٣(إِنَُّه كَانَ َعْبًدا َشكُوًرا  ذُرِّيَّةَ َمْن َحَملَْنا َمَع نُوحٍ

  .} ذُرِّيَّةَ َمْن َحَملَْنا َمَع ُنوحٍ { : قوله 
  :وفيها أوجه » ذريَّة « العامَّة على نصب 

  .اهنا منصوبةٌ على االختصاص ، وبه بدأ الزخمشري : أحدها 
  .ين ذرية من محلنا أالَّ تتخذوا من دو: ، أي » وكيالً « أنَّها منصوبة على البدل من : الثاين 

  .ذكره أبو البقاء ، وفيه بعٌد » ُموَسى « أهنا منصوبة على البدل من : الثالث 
ممَّا وقع » وكيالً « فقدِّم ، ويكون » وكيالً « والثاين هو » تتخذوا « أهنا منصوبة على املفعول األول ل : الرابع 

َوالَ َيأُْمَركُمْ أَن تَتَِّخذُواْ { : من محلنا مع نوح وكيالً كقوله  ال تتخذوا ذرية: مفرد اللفظ ، واملعينُّ به مجٌع ، أي 
  ] . ٨٠: آل عمران [ } املالئكة والنبيني أَْرَباباً 

يا ذرية من محلنا ، وهو قول جماهد وخصَّ الواحديُّ هذا الوجه بقراءة : أهنا منصوبة على النداء ، أي : اخلامس 
فأمَّا من قرأ « : ٌح عليها ، إال أنه ال يلزم ، وإن كان مكيٌّ قد منع منه؛ فإنه قال وهو واض» تتَّخذوا « اخلطاب يف 

مفعول ال غري ، ويبعد النداء؛ ألن الياء للغيبة ، والنداء للخطاب ، فال جيتمعان « ذرية » بالياء ف « ال يتخذوا » 



َيا زْيُد ، َينِلُق َبكْرٌ « : رب عن آخر ، فيقول وليس كما زعم؛ إذ جيوز أن ينادي اإلنسان شخصاً ، وخي» إال على بعدٍ 
  .» َيا َزْيُد ِليفَْعلْ َعمٌرو كَْيَت وكَْيَت « و » ، وفَعلَت كذا 

  :بالرفع ، وفيها وجهان « وقرأت فرقة ذُريَّةُ . » أْعين « نصب على إضمار : وقيل : قال مكيٌّ : السادس 
  .ذريَّة ، ذكره أبو البقاء وليس بواضحٍ  هم: أهنا خرب مبتدأ مضمرٍ تقديره : أحدمها 
وال جيوز ذلك يف القراءة بالتاء ، ألنك ال تبدل من ضمري » : قال ابن عطية « تتخذوا » أهنا بدل من واو : والثاين 

  .« على البدل ، مل جيْز » ضَرْبُتكَ زيداً « : املخاطب ، لو قلت 
ينبغي التفصيل ، وهو إن كان بدل بعض أو اشتمال ، جاز ، وإن كان » : وردَّ عليه أبو حيَّان هذا اإلطالق ، وقال 

  .« جوَّزه األخفش والكوفيون » جِئُْتم كَبِريُكم وَصِغريكُْم « : كالًّ من كلٍّ ، وأفاد اإلحاطة؛ حنو 
  .« وهو الصحيح » : قال 

  .هذا الرَّد  قد يدفع عنه« ضَرْبُتكَ زْيداً » ومتثيل ابن عطيَّة بقوله : قال شهاب الدين 
وال حيسن » يَتَّخذوا « وجيوز الرفع يف الكالم على قراءة من قرأ بالياء على البدل من املضمر يف » : وقال مكيٌّ 

  .« ذلك يف قراءة التاء؛ ألنَّ املخاطب ال يبدل منه الغائب ، وجيوز اخلفض على البدل من بين إسرائيل 
دَّم أنه قرئ به ، وكأنه مل يطَّلْع عليه ، وأمَّا اجلرُّ فلم يقرأ به فيما علمت ، أمَّا الرفع ، فقد تق: قال شهاب الدِّين 
ما ورد على ابن عطيَّة ، بل أوىل؛ ألنه مل يذكر مثاالً يبّين « ألنَّ املخاطب ال يبدل منه الغائب » ويرد عليه يف قوله 

  .مراده ، كما فعل ابن عطيَّة 

  .أن تكون موصولة ، وموصوفة جيوز : } َمْن َحَملَْنا { : قوله 
َسام وَحام وَيافث ، : ألنَّه كان معه يف السَّفينِة ثالث بنَني  -عليه السالم  -النَّاُس كلُّهم ذ رية نوح : قال قتادة 

]  ٢١:  البقرة[ } َياأَيَُّها الناس { يا ذرية من َحملَْنا َمع ُنوحٍ قام مقام : والناس كلُّهم من ذريَّة أولئك ، فكأن قوله 
.  

  .وهذا يدلُّ على أنه ذهب إىل أنه منصوٌب على النداء ، وقد تقدَّم نقله عن جماهٍد أيضاً 
كان  -عليه السالم  -كثري الشُّكرِ ، روي أنه : أي } إِنَُّه كَانَ عَْبداً َشكُوراً { : مث إنه تعاىل أثىن على نوح ، فقال 

احلَْمُد ِهللا الَّذي أْسقانِي ولَْو « ، وإذَا شَرَِب ، قَالَ » منِي ، ولو َشاَء ألَجاعَنِي احلَْمُد هللاِ الَّذي أطَْع« : إذا أكل قال 
« : ، وإذا اْحَتذَى ، قال » احلَمدُ ِهللا الَّذي كَسانِي ، ولو َشاَء أعَْرانِي « : ، وإذا اكتسى ، قال » َشاَء ألظَْمانِي 

احلَْمُد ِهللا الَّذي أْخرَج عنِّ األذى يف « : ، وإذَا قََضى حاَجتُه ، قال » فَانِي احلَْمُد ِهللا الَّذي َحذانِي ، ولْو َشاَء أْح
  .» َعافيٍة ، ولْو َشاَء َحَبسُه 

  .وُروَِي أنه كان إذا أراد اإلفطار ، عرض طعامُه على من آمن به فإن وجده حمتاجاً ، آثرُه به 
ال تَتَّخذُوا من : كأن قيل : التقدير : مبا قبله؟ فاجلواب } ْبداً َشكُوراً إِنَُّه كَانَ َع{ : ما وجه مالئمِة قوله : فإن قيل 

كان عبداً شكوراً ، وإمنا يكون شكوراً ، إذا كان  -عليه السالم  -دوين وكيالً ، وال تشركوا يب؛ ألنَّ نوحاً 
وا بنوحٍ ، كما أن آباءكم اقتدوا موحِّداً ال يرى حصول شيٍء من النعم إالَّ من فضل اهللا ، وأنتم ذرية قومه ، فاقتد

  .به 

  ) ٤(َوقََضْيَنا إِلَى َبنِي إِسَْرائِيلَ ِفي الْكَِتابِ لَُتفِْسُدنَّ ِفي الْأَْرضِ َمرََّتْينِ وَلََتْعلُنَّ ُعلُوا كَبًِريا 



ا اهتدوا هبداه ، بل وقعوا ملا ذكر إنعامه على بين إسرائيل بإنزالِ التوراة ، وبأنه جعل التوراة هًدى هلم ، بيَّن أهنم م
والقضاء يف اللغة عبارةٌ عن وضع األشياء عن إحكام ، } َوقََضيَْنآ إىل بَنِي إِْسرَائِيلَ ِفي الكتاب { : يف الفساد ، فقال 

  ] . ١٢: فصلت [ } فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواتٍ { : ومنه قوله 
  ]الكامل : [ وقول الشاعر 

  .. . . .وَدتاِن قَضاُهَما وَعلْيهَِما َمْسُر -٣٣٧٥
  ] . ٢٣: اإلسراء [ } وقضى رَبَُّك أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِيَّاُه { : ويكون أمراً؛ كقوله تعاىل 

فَقََضاُهنَّ َسْبعَ { : ويكون خلقاً؛ كقوله ]  ٩٣: يونس [ } إِنَّ رَبََّك يَقِْضي َبْينَُهْم { : ويكون حكماً؛ كقوله 
  .أْعلَمَناُهم ، وأْخربَناُهم فيما آتْيناُهم ِمَن الكُتبِ أنه َسيُفِسُدونَ : اآلية ] يف [ ومعناه } َسَماوَاٍت 

  .» وقَضَْيَنا عليهم « : وقال ابن عباس وقتادة 
  .واملراد بالكتاب اللَّوح احملفوظ » على « مبعىن » إىل « و 
[ } فَلَمَّا قضى ُموَسى األجل { ]  ٣٧: األحزاب [ } راً فَلَمَّا قضى َزْيٌد مِّنَْها َوطَ{ : يتعدَّى بنفسه » قََضى « و 

. وأنفذنا إليهم بالقضاء احملتومِ : أْنفَذَْنا وأْوَحيَنا ، أي : لتضمُّنه معىن » إىل « ، وإمنا تعدَّى هنا ب ]  ٢٩: القصص 
  .بفسادهم : ومتعلق القضاء حمذوٌف ، أي 

واهللا لتُفسُدنَّ يف األْرضِ َمرَّتنيِ وهذا القسم مؤكٌد ملتعلق القضاء : يره جواب قسمٍ حمذوف تقد» لُتفِْسُدنَّ « وقوله 
.  

قَضاُء اهللا « : ، ألنه ضمِّن معىن القسم ، ومنه قوهلم » وقَضْيَنا « : جواباً لقوله » لتُفِْسُدنَّ « وجيوز أن يكون 
  .ُيَتلقَّى به القسُم فيجُرون القضاء والنَّذَر جمرى القسمِ ، فُيتلقَّيان مبا » ألفعلنَّ 

مجعاً ، َجاُءوا به نصا يف » يف الكُُتب « مراداً به اجلنس ، وابن جبريٍ وأبو العالية » الِكتابِ « والعامة على توحيد 
  .اجلمع 

 لُتفِْسدنَّ األديان ، وجيوز أال: ، ومفعوله حمذوف تقديره » أفَْسَد « وقرأ العامة بضمِّ التاء وكسر السِّني مضارع 
  .لُتْوقُعنَّ الفساد : يقدَّر مفعولٌ ، أي 

إمَّا من : لُيفِْسدنَّكُْم غَريُكم : ببنائه للمفعولِ ، أي » لتُفَْسُدنَّ « وقرأ ابن عبَّاس ونصُر بن عليٍّ وجابر بن زيد 
  .فَسدُتْم بأنفسكم : وقرأ عيسى بن عمر بفتحِ التَّاء وضمِّ السني ، أي . اإلضالل أو من الغلبة 

  .مرتني من الفساد : ألن التقدير » لتُفِْسُدنَّ « منصوب على املصدر ، والعامل فيه » مرَّتنيِ « : وله ق
بكسرمها والياء ، » ِعلياً « العامة على ضمِّ العني والالم مصدر عال يعلو ، وقرأ زيد بن عليٍّ » ُعلُوا « : وقوله 

َعَتا ُعُتواً ، : ؛ وذلك أن فُعوالً املصدر ، األكثر فيه التصحيح؛ حنو واألصل الواو ، وإمنا أِعلَّ على اللغة القليلة
على أحد الوجهني؛ كما سيأيت ، وإن كان مجعاً ]  ٦٩: مرمي [ } أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى الرمحن ِعِتّياً { واإلعالل قليلٌ؛ حنو 

  .َنْجٌو وُنُجوٌّ ، وقاسه الفراء َبْهٌو وُبُهوٌّ ، و: وشذَّ » جِِثيا « : ، فالكثري اإلعالل ، حنو 
  فصل
، أي باملعاصي وخالف أحكام } إىل بَنِي إِْسرَاِئيلَ ِفي الكتاب لَُتفِْسُدنَّ ِفي األرض { أوحينا : } َوقََضْيَنآ { معىن 

  .التوراة 
  .يعين أرض الشَّام وبيت املقدس } ِفي األرض { 



استعالؤكم على النَّاس بغري احلقِّ استعالءاً عظيماً؛ ألنَّه يقال لكلِّ متكبِّر متجبِّر يكون : أي } َولََتْعلُنَّ ُعلُّواً كَبِرياً { 
  .قد عال وتعظَّم : 

ثُمَّ رََدْدنَا ) ٥(نَ َوْعًدا َمفْعُولًا فَإِذَا َجاَء َوْعُد أُولَاُهَما َبَعثَْنا َعلَْيكُْم ِعَباًدا لََنا أُوِلي بَأْسٍ َشدِيٍد فََجاسُوا ِخلَالَ الدَِّيارِ َوكَا
  ) ٦(لَكُُم الْكَرَّةَ َعلَْيهِْم َوأَْمدَْدَناكُْم بِأَمَْوالٍ َوَبنَِني َوَجَعلَْناكُمْ أَكْثََر َنفًِريا 

موعود ، فهو مصدر واقع موقع مفعول ، وتركه الزخمشريُّ على حاله ، لكن حبذف مضاٍف : أي } َوْعُد { : قوله 
مبعىن املوعد الذي يراد به الوقت ، فهذه أربعة : الوعُد مبعىن الوعيد ، وقيل :  وقيل. وعُد عقاب أوالمها : ، أي 

  .أوجٍه ، والضمري عائٌد على املرَّتنيِ 
على فعيل ، وتقدَّم الكالم » َعبِيداً « بزنة ِفَعال ، وزيد بن عليٍّ واحلسن » ِعَباد « العامة على » َباداً لََنا « ’ِ: قوله 

  .على ذلك 
وجُوس بفتح اجليم وضمها مصدر . ترتَّب على بعثنا إياهم هذا : ، أي » َبعثَْنا « عطف على » فَجاسُوا « : وقوله 

  ]الطويل : [ قال حسان » قَتلُوا « : فتَّش ونقَّب ، قاله أبو عبيٍد ، وقال الفراء : جاسَ َيجُوُس ، أي 
  ِه األْعداُء َعْرضَ الَعساكرِفََجاسَ بِ... وِمنَّا الَّذي القَى بِسْيِف ُمحمٍَّد  -٣٣٧٦

. » َنزلُوا : جَاُسوا « : وقال قطرٌب . » اجلُوُس واجلَْوُس واحلَْوُس واهلَْوُس طلب الطَّوف باللَّْيلِ « : وقال أبو زيد 
  ]املتقارب : [ وأنشد 
  وأْبَنا بِسَاداِتهْم ُموثَِقينَا... فَُجْسَنا ِدَيارُهْم َعْنَوةً  -٣٣٧٧

  ]الرجز : [ ، وأنشد » وا مبعىن َداسُوا جَاُس« : وقيل 
: التردُّد وقيل : اجلَْوس ، واجلوسان : ق اللليث . التردُّد : اجلَْوُس : وقيل ... إلَْيكَ ُجسَْنا اللَّْيلَ باملَِطيِّ  -٣٣٧٨

» فجُوُِّسوا « ، وقُرِئ باحلاِء املهملة ، وهبا قرأ طلحةُ وأبو السَّمَّال » َحاسُوا « : طلب الشيِء باستقصاٍء ، ويقال 
  .باجليم ، بزنة ُنكُِّسوا 

  :وهو حمتملٌ لوجهني » ِخالل « العامة على » خالل الدِّيارِ « و 
  .أنه مجُع خللٍ؛ كجِبال يف جبل ، ومجال يف َجمل : أحدمها 
  .» خَلَلَ الدِّيارِ « أنه اسٌم مفرٌد مبعىن وسٍط ، ويدل له قراءة احلسن : والثاين 

  .وكان اجلوُس ، أو وكان وْعُد أوالمها ، أو وكان وعُد عقاهبم : ، أي » وكان وْعداً « : قوله 
رجع ، مث يعبَّر هبا عن الدَّولِة : وهي يف األصل مصدر كرَّ يكُرُّ ، اي » َردَْدَنا « مفعول : } الكرة { : قوله تعاىل 

  .والقهر 
وجيوز » َعلَى « كرَّ عليه ، فتتعدَّى ب : ، أو بنفس الكرَّة؛ ألنه يقال » َردَْدَنا « جيوز تعلُّقه ب » َعلْيهِم « : قوله 

  .» الكرَّة « أن تتعلق مبحذوٍف على أهنا حالٌ من 
  :منصوٌب على التمييز ، وفيه أوجٌه » َنِفرياً « : قوله 

  .من َيْنِفُر معكم : أكثر نافراً ، أي : أنه فعيلٌ مبعىن فاعل ، أي : أحدها 
  .َعْبٍد وعبيٍد ، قاله الزجاج؛ وهم اجلماعة الصَّائُرون إىل األعداء : نه مجع نفرٍ؛ حنو أ: الثاين 

  ]املتقارب : [ أنه مصدر ، أيك أكثر خروجاً إىل الغزو؛ قال الشاعر : الثالث 
  وِحْمَيرَ اكْرِْم بقَْومٍ َنفِريَا... فَأكْرِْم بقَْحطانَ ِمْن واِلٍد  -٣٣٧٩



  .أكثر نفرياً ممَّا كنتم : أكثر نفرياً من أعدائكم ، وقدَّره الزخمشريُّ : ، فقدره بعضهم واملفضل عليه حمذوٌف 
  فصل يف معىن اآلية

  .يعين أوَّل املرَّتني } فَإِذَا َجآَء َوْعُد أُوالُهَما { : معىن اآلية 
  .» رم إفسادهم يف املرَّة األوىل ما خالفوا من أحكام التوراة وركبوا احملا« : قال قتادة 

  .» إفسادهم يف املرَّة األوىل قتل شعيا يف الشجرة ، وارتكاهبم املعاصي « : وقال ابن إسحاق 
  .} َبَعثَْنا َعلَْيكُْم ِعَباداً لََّنآ { 

  .» يعين جالوت وجنوده ، وهو الذي قتلُه داود ، فذاك هو عوُد الكرَّة « : قال قتادة 
وهو » ُبخَْتنصَّر البابلّي وأصحابه « : وقال ابن إسحاق » نينوى  سنحاريب من أرض« : وقال سعيد بن جبريٍ 

األظهر ، فقتل منهم أربعني ألفاً ممَّن يقرأ التوراة ، وذهب بالبقيَّة إىل أرضه ، فبقوا هناك يف الذلِّ إىل أن قيَّض اهللا 
ك املرأةُ من ذلك امللك أن يردَّ بين ملكاً آخر من أهل بابل ، واتَّفق أن تزوَّج بامرأٍة من بين إسرائيل ، فطلبت تل

{ : غسرائيل غلى بيت املقدس ، ففعل ، وبعد مدة قامت فيهم األنبياء ، ورجعوا إىل أحسن ما كانوا ، وهو قوله 
  .} ثُمَّ رََدْدَنا لَكُُم الكرة َعلَيْهِْم 

تعاىل ألقى الرُّعب من بين إسرائيل يف قلوب اجملوس ، هو أنه } بََعثَْنا َعلَْيكُْم ِعبَاداً لََّنآ { : يعين بقوله : وقال آخرون 
فلما كثرت املعاصي فيهم ، أزال ذلك الرعب عن قلوب اجملوس ، فقصدوهم ، وبالغوا يف قتلهم ، وإفنائهم ، 

  .وإهالكهم 
صي ، سلَّط اهللا واعلم أنه ال يتعلق كثري غرضٍ يف معرفة األقوام بأعياهنم ، بل املقصود هو أهنم ملَّا أكثروا من املعا

  .عليهم أقواماً قتلوهم وأفنوهم 
  فصل يف االحتجاج على صحة القضاء والقدر

  :احتجُّوا هبذه اآلية على صحَّة القضاء والقدر من وجهني 
القضاُء أقلُّ  ، وهذا} َوقَضَْيَنآ إىل َبنِي إِسَْرائِيلَ ِفي الكتاب لَُتفِْسُدنَّ ِفي األرض َمرََّتْينِ { : أنه تعاىل قال : األول 

احتماالته احلكم اجلزم واخلرب احلتم ، فثبت أنَّه تعاىل أخرب عنهم أهنم سيقدمون على الفساد واملعاصي خرباً وجزماً ، 
َوكَانَ َوْعداً مَّفُْعوالً { : حتماً ، ال يقبل النَّسخ؛ ألنَّ القضاء معناه احلكم اجلزم ، مث إنه اهللا تعاىل أكَّد القضاء بقوله 

 {.  
عدم وقوع ذلك الفساد منهم يستلزم انقالب خرب اهللا الصدق كذباً ، وانقالب حكمه اجلازم باطالً ، : فنقول 

وانقالب علمه احلقِّ جهالً ، وكل ذلك حمال ، فكان عدم إقدامهم على ذلك الفساد حماالً ، وكان إقدامهم عليه 
لِّفُوا بتركه ، ولعنوا على فعله؛ وذلك يدل على أن اهللا قد يأمر واجباً ضرورياً ، ال يقبل النَّسخ والرفع ، مع أنَّهم ك
  .بالشيء ويصدُّ عنه وقد ينهى عن الشيء ويسعى فيه 

واملراد به الذين تسلطوا على بين إسرائيل بالقتل والنَّهب } َبَعثَْنا َعلَْيكُْم ِعَباداً لََّنآ أُوِْلي بَأْسٍ َشدِيٍد { : قوله : الثاين 
بيَّن تعاىل أنَّه هو الذي بعثهم على بعثهم على بين إسرائيل ، وال شكَّ أن قتل بين إسرائيل وهنب أمواهلم واألسر ، ف

  .وأسر أوالدهم كان مشتمالً على الظلم الكبري واملعاصي العظيمة 
شر والطاعة واملعصية وذلك يدلُّ على أن اخلري وال} َبَعثَْنا { مث : مث إنه تعاىل أضاف كلَّ ذلك إىل نفسه بنفسه بقوله 

  :أجاب اجلبائيُّ عنه من وجهني . من اهللا تعاىل 
هو أنَّه تعاىل أمر أولئك القوم بغزو بين إسرائيل؛ ملا ظهر فيهم من الفساد ، فأضيف ذلك » َبَعثَْنا « : قوله : األول 



  .الفعل إىل اهللا من حيث األمُر 
بين إسرائيل ، وما ألقينا اخلوف من بين إسرائيل يف قلوهبم ، فاملراد من هذا َخلَّْيَنا بينهم وبني : أنَّ املراد : والثاين 

  .البعث التخليةُ وعدم املنع 
واجلواب األوَّل ضعيٌف؛ ألن الذين قصدوا ختريب بيت املقدس ، وإحراق التوراة ، وقتل حفَّاظ التوراة ال جيوز أن 

  .إهنم فعلوا ذلك بأمر اهللا : يقال 
أيضاً ضعيٌف؛ ألنَّ البعث عبارةٌ عن اإلرسال ، والتخلية عبارةٌ عن عدم املنع ، فاألول فعلٌ ، والثاين واجلواب الثاين 

  .ترٌك ، فتفسري البعث بالتخلية تفسري ألحد الضدَّين باآلخر ، وإنه ال جيوز ، فثبت صحَّة ما ذكرناه 

فَلََها فَإِذَا َجاَء َوْعُد الْآِخَرِة لَِيُسوُءوا ُوُجوَهكُْم َوِلَيْدُخلُوا الَْمْسجَِد كََما  إِنْ أَْحَسنُْتْم أَْحَسنُْتْم لِأَْنفُِسكُْم َوإِنْ أَسَأُْتْم
رِينَ َعَسى َربُّكُْم أَنْ يَْرَحَمكُْم َوإِنْ ُعدُْتْم ُعدَْنا َوَجَعلَْنا جََهنََّم لِلْكَاِف) ٧(َدَخلُوُه أَوَّلَ مَرٍَّة َوِليَُتبُِّروا َما َعلَْوا تَْتبًِريا 

  ) ٨(َحصًِريا 

اآلية ملا حكى تعاىل عنهم بأنَّهم ملا عصوا ، سلَّط اهللا عليهم أقواماً } إِنْ أَْحَسْنُتمْ أَْحَسنُْتْم َألنْفُِسكُْم { : قوله تعاىل 
ن إن أطاعوا ، فقد أحسنوا إىل أنفسهم ، وإ: قصدوهم بالقتل والنَّهب ، فعند ذلك ظهر أهنهم أطاعوا ، فقال تعاىل 

أصرُّوا على املعصية ، فقد أساءوا إىل أنفسهم ، وقد تقرَّر يف العقول أن اإلحسان إىل النَّفْس حسٌن مطلوٌب ، وأن 
  .} إِنْ أَْحَسْنُتمْ أَْحَسنُْتْم َألنْفُِسكُْم َوإِنْ أََسأُْتْم فَلََها { : اإلساءة إليها قبيحةٌ ، فلهذا املعىن قال تعاىل 

  ]الطويل : [ فعليها كقوله : أي » على « أهنا مبعىن : أحدها : يف الالم أوجه : } ا فَلََه{ : قوله تعاىل 
  فََخرَّ صَرِيعاً للَيَدْينِ وللْفَمِ..  -٣٣٨٠

]  ٥: الزلزلة [ } بِأَنَّ َربََّك أوحى لََها { : وحروف اإلضافة يقوم بعضها مقام بعضٍ؛ كقوله . على اليدين : أي 
  .إليها : أي 

  .» إىل « أهنا مبعىن :  والثاين
  .» فغليها ترجُع اإلساءة : أي « : قال الطربيُّ 

  .فأتى هبا ازدواجاً » ألنْفُسكُْم « : للمقابلة يف قوله » على « أهنا على باهبا ، وإمنا أتى هبا دون : الثالث 
على أناه خرب ملبتدأ حمذوف تقديره  وهذه الالم جيوز أن تتعلق بفعل مقدرٍ كما تقدَّم يف قول الطربيِّ ، وإمَّا مبحذوف

  .فلها اإلساءةُ ال لغريها : 
إنْ : واملعىن « إنْ أحسَْنُتم ، أحسنتم ألنفُِسكُْم » : وقلنا : ال ُبدَّ يف اآلية من إضمارٍ؛ والتقدير « : قال الواحدي 

يفتح اهللا عليكم أبواب اخلريات أْحَسْنُتمْ بفعل الطاعات ، فقد أحسنتم إىل أنفسكم من حيث إن تفعلوا تلك الطاعة 
والربكات وإن أسأمت بفعل احملرَّمات ، أسأمت إىل أنفسكم من حيث إنَّ ُشؤم تلك املعاصي يفتُح اهللا عليكم أبواب 

  .العقوبة 
، هذه اآليةُ تدلُّ على أن رمحة اهللا تعاىل غالبةٌ على غضبه؛ بدليل أنَّه ملا حكى عنهم اإلحسان » : قال أهل املعاين 

وملا حكى عنهم اإلساءة ، اقتصر على ذكرها مرة واحدة ، } إِنْ أَْحَسنُْتْم أَْحَسنُْتْم َألنْفُِسكُْم { : أعاده مرتني؛ فقال 
  .« ولوال أن جانب الرمحة غالٌب ، وإالَّ ملا كان ذلك } َوإِنْ أََسأُْتْم فَلََها { : فقال 
للداللة عليها ، وجواب الشرِط حمذوٌف « املرَّةُ » ملرَّة اآلخرة ، فحذفت ا: ، اي « فإذا َجاَء وعُد اآلخِرِة » : قوله 

َبَعثَْنا َعلَْيكُمْ { : َبعَثْناُهم ، لَيًسوءوا ُوُجوَهكْم ، وإمنا حُسن هذا احلذف لداللة ما تقدَّم عليه من قوله : ، تقديره 



 -عليهما الصالة والسالم  -لى قتل زكريا وحيىي واملرةُ اآلخرة هي إقدامهم ع]  ٥: اإلسراء [ } ِعَباداً لََّنآ 
  .وقصدهم قتل عيسى حني رفع 

فبعث اهللا عليهم خبتنصَّر البابليَّ اجملوسيَّ ، فسىب بين إسرائيل ، وقتل ، وخرَّب بيت املقدس ، » : قال الواحديُّ 
  .« فوُهْم عن ديارهم خردوش وطيطوس؛ حتَّى قتلوهم ، وسَبْوُهم ، وَن: وسلَّط عليهم الفرس والرُّوم 

والتواريُخ تشهد أنَّ خيتنصر كان قبل بعث عيسى وزكريَّا بسنني متطاولٍة ، ومعلوم أنَّ امللك » : قال ابن اخلطيب 
  .« قُسطَْنِطُني : الذي انتقم من اليهود بسبب هؤالء ملٌك من الرُّوم ، يقال له 

  .املقدر متعلق باجلواب } لَِيُسوُءواْ ُوُجوَهكُْم { : قوله 
أْحَزَنُه وإمنا عزا اإلساءة إىل الوجوه؛ ألنَّ آثار األعراض الفسانيَّة احلاصلة يف القلب إنَّما : َساَءُه َيُسوءُه ، أي : يقال 

تظهر على الوجه ، فإن حصل الفرح يف القلب ظهرت النُّضرة واإلشراق واإلسفار يف الوجه ، وإن حصل احلزن 
ح والغربة والسَّواد يف الوجه ، فلهذا عزيت اإلساءة غلى الوجوه يف هذه اآلية ، واخلوف يف القلب ظهر الكلو

  .ونظري هذا املعىن يف القرآن كثٌري 
  .بالياء املفتوحة ومهزة مفتوحة آخراً » لَِيًسوَء « وقرأ ابن عامر ومحزة وأبو بكر 

لَِنُسوء حنُن ، وهو : النَّفُري ، والكسائي بنون العظمة ، أي إما اهللا تعاىل ، وإمَّا الوعد ، وإمَّا البعثُ ، وإمَّا : والفاعل 
« و » ُعْدَنا « : وما بعده من قوله » أْمدَْدَنا « و » َودَْدَنا « و } َبَعثَْنا َعلَْيكُْم ِعَباداً لََّنآ { موافٌق ملا قبله من قوله 

  »َجَعلَْنا 
العائد على العباد أو أويل البأسِ ، أو على النَّفري؛ ألنه اسم مجعٍ ، مسنداً إىل ضمري اجلمع » لَِيًسوُءوا « وقرأ الباقون 

ويف عود الضمري على } َوِلَيْدُخلُواْ املسجد كََما َدَخلُوُه أَوَّلَ مَرٍَّة َوِليَُتبُِّرواْ َما َعلَْواْ { وهو موافٌق ملا بعده من قوله 
وصف ذلك النفري بأنه يسوُء وجوههم؟ اللهم إال أن يريد النفري نظر؛ ألن النفري املذكور من املخاطبني ، فكيف ي
  .» عِنِدي ِدرْهٌم ونِْصفُه « هذا القائلُ أنه عائٌد على لفظه ، دون معناه؛ من بابِ 

ولكن على حذف » إذا « بالم األمر ونون التوكيد اخلفيفة ونون العظمة ، وهذا جواب ل » لَِنُسوَءنْ « وقرأ أيبٌّ 
: العنكبوت [ } وَلَْنحِْملْ َخطَاَياكُمْ { َنُسوَءنْ ، ودخلت الُم األمر على فعل املتكلِّم؛ كقوله تعاىل فَِل: الفاء ، أي 

١٢ . [  
بالياء والنون اليت للعظمة ، ونون التوكيد الشديدة ، والالم اليت » لََنُسوَءنَّ « و » لَيُسوَءنَّ « وقرأ ابُن أيب طالبٍ 

بضم اهلمزة من غري واوٍ ، وهذه القراءة تشبه أن تكون على لغِة من جيتزئُ » َيُسوُء ِل« للقسم ، ويف مصحف أيبِّ 
  ]الوافر : [ عن الواو بالضمة؛ كقوله 

  .. . .فَلْو أنَّ األطبَّا كَانُ َحوِْلي  -٣٣٨١
  ]الكامل : [ وقول اآلخر » كَانُوا حَْوِلي « : يريد 

  َدُبواإذَا َما النَّاُس جَاُع وأْج. . .. .  -٣٣٨٢
  .ِلَيُسوءوا ، كما يف القراءِة الشهرية ، فحذف الواو : ، فكذا هذه القراءة ، أي » َجاعُوا « يريد 

. لُيقَبَِّح اهللا وجوهكم ، أو ليقبِّح الوعد ، أو البعث : بضمِّ الياء وكسر السني وياء بعدها ، أي » ِلُيِسيَء « وقرئ 
  ]الوافر : [ كقوله باإلفراد؛ » َوْجَهكُْم « ويف مصحف أنس 

  .. . . .كُلُوا ِفي َبْعضِ َبطْنِكُم َتِعفُّوا  -٣٣٨٣
  ]الرجز : [ وكقوله 



  يف َحلِْقكُْم َعظٌْم وقَْد َشجِينَا..  -٣٣٨٤
  :وكقوله 
  وأمَّا جِلُدَها فََصلِيُب...  -٣٣٨٥

معطوفة عليها ، عطف علة على » كَْي « كانت هذه أيضاً الم » كَيْ « من جعل األوىل الم » وليَُْخلوا « : قوله 
: حتتمل وجهني » لِيْدُخلوا « أخرى ، ومن جعلها الم أمرٍ كأيبٍّ ، أو الم قسم؛ كعلي بن أيب طالب ، فالالم يف 

دخوالً : نعُت مصدرٍ حمذوٍف ، أو حالٌ من ضمريه ، كما يقول سيبويه ، أي » كََما َدخلُوُه « األمر والتعليل ، و 
  .ظرف زماٍن ، وتقدَّم الكالم عليها يف براءة » أوَّل مرٍَّة  «كما دخلوه ، و 

  .واملراد باملسجد بيت املقدس ونواحيه 
أهلكه ، : ترب الشيء ترباً وتباراً وتربية إذا هلك ، وتبَّرُه : التتبري اهلالك ، يقال } َوِلُيتَبُِّرواْ َما َعلَْواْ تَْتبِرياً { : قوله 

{ : تب رالزجاج ، وترب الذَّهب ملكسره ، ومنه قوله تعاىل : مفتَّتا ، فقد تبَّرتُه ، ومنه قيل  وكلُّ شيء جعلته مكسَّراً
: وقوله ]  ٢٨: نوح [ } َوالَ َتزِِد الظاملني إِالَّ َتبَاراً { : ، وقوله ]  ١٣٩: األعراف [ } إِنَّ هؤالء ُمَتبٌَّر مَّا ُهْم ِفيِه 

: غلبوا عليه وظفروا وقيل : ليهلكوا الذي َعلْوُه ، أي : تكون مفعوالً هبا ، أي  أن» ما « جيوز يف » ما َعلَْوا « 
  ]الطويل : [ كقوله : ِليْهدُموه 
  ُيتَبُِّر َما َيبْنِي وآَخُر َرافُِع... وَما النَّاُس إالَّ َعاِمالِن ، فَعاملٌ  -٣٣٨٦
م جارياً على بين إسرائيل ، وعلى هذا تكون ظرفية ، أي ما دام سلطاهن: أي » وُيتَبُِّروا ما داموا غالبني « : وحيتمل 

هو يعطي : مدَّة استعالئهم ، وهذا حيوُج إىل حذف مفعولٍ ، اللهم إال أنْ يكون القصُد جمرَد ِذكْرِ الفعل؛ حنو : 
  .ومينع 
َوكَلََّم اهللا { : له تعاىل ذكر للمصدر على معىن حتقيق اخلرب ، وإزالة الشكِّ يف صدقه كما يف قو» َتْتبرياً « : وقوله 

  .أي حقًّا ، واملعىن لُيدمُِّروا وخيّربوا ما غلبوا عليه ]  ١٦٤: النساء [ } موسى َتكِْليماً 
لعلَّ ربَّكم أن يرمحكم ، ويعفَُو عَْنكُم يا بين إسرائيل بعد انتقامهِ : واملعىن } عسى َربُّكُْم أَن يَْرَحَمكُْم { : مث قال 

  .ولة إليكم منكم بردِّ الدَّ
وإنَّما محلنا هذه اآلية على « : إن عدمت إىل املعصية ، عدنا إىل العقوبة ، قال القفال : أي } َوإِنْ ُعدتُّْم ُعدَْنا { 

القيامة  وَإِذْ َتأَذَّنَ رَبَُّك لََيْبَعثَنَّ َعلَْيهِمْ إىل َيْومِ{ : عذاب الدنيا؛ لقوله تعاىل يف سورة األعراف خرباً عن بين إسرائيل 
أي وإهنم قد عادوا إىل فعل ما ال } َوإِنْ ُعدتُّْم ُعْدَنا { : مث قال ]  ١٦٧: األعراف [ } َمن َيُسوُمُهْم سواء العذاب 

ينبغي ، وهو التكذيب مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وكتمان ما ورد يف التوراة واإلجنيل ، فعاد اهللا عليهم بالتعذيب 
لى بين النضري ، وقريظة وبين قينقاع ، ويهود خيرب ما جرى من القتل واجلالء ، مث على أيدي العرب ، فجرى ع

  .} َوَجَعلَْنا َجهَنََّم ِللْكَافِرِيَن َحصِرياً { : مث قال تعاىل . الباقون منهم مقهورون باجلزية ، ال ملك هلم وال سلطان 
فكان ينبغي أن تؤنَّث بالتاء : ة هبم ، وعلى هذا حاصرة هلم ، حميط: مبعىن فاعل ، أي « حصرياً » جيوز أن تكون 

، أي ]  ١٨: املزمل [ } السََّمآُء ُمنفَِطٌر بِهِ { : بأهنا على النَّسب ، أي ذات حصرٍ؛ كقوله : وأجيب . كجبرية 
  ]الكامل : [ احلبُس ، قال لبيد : احلصُري : ذات انفطارٍ ، وقيل 

  جِنٌّ لَدى َبابِ احلَِصري ِقَيام... هم وَمقاَمٍة غُلْبٍ الرِّجالِ كَأنَّ -٣٣٨٧
وهذا منه سهٌو؛ ألنه يؤدِّي إىل أن تكون الصفةُ اليت على فعيلٍ « مل يؤنثه؛ ألنَّ فعيالً مبعىن فاعلٍ » : وقال أبو البقاء 



أنيثه ، ومبعىن ، إذا كانت مبعىن فاعل ، جاز حذف التاء منها ، وليس كذلك ملا تقدَّم من أن فعيالً مبعىن فاعل يلزُم ت
  .مفعول جيب تذكريه ، وما جاء شاذًّا من النوعني يؤوَّلُ 

  .جمازيٌّ » جهنَّم « إمنا مل يؤنَّث ألنّ تأنيث : وقيل 
  .ألهنا مبعىن فراشٍ : ألهنا يف معىن السِّْجن واحملبس ، وقيل : وقيل 

أنَّ عذاب الدنيا ، وإن كان شديداً إال : ىن جعلناها موضعاً حمصوراً هلم ، واملع: وجيوز أن تكون مبعىن مفعول أي 
أنه قد يتفلَّت بعض النَّاس عنه ، والذي يقع فيه يتخلَّص عنه إمَّا باملوت ، أو بطريق آخر ، وأما عذاب اآلخرة ، 

  .فإنَّه يكون حميطاً به ، ال رجاء يف اخلالص منه 

َوأَنَّ الَِّذيَن لَا ) ٩(َبشُِّر الُْمْؤِمنَِني الَِّذيَن َيْعَملُونَ الصَّاِلَحاتِ أَنَّ لَُهْم أَْجًرا كَبًِريا إِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَقَْوُم َوُي
  ) ١٠(ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة أَعَْتدَْنا لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

  .اآلية } إِنَّ هذا القرآن يِْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَقَْوُم { : قوله تعاىل 
عليه  -ملا شرح فعله يف حقِّ عباده املخلصني ، وهو اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإيتاء التَّوراة ملوسى 

كان ذلك تنبيهاً على أنَّ طاعة اهللا توجب كلَّ خريٍ  -السالم ، وما فعله يف حقِّ العصاة ، وهو تسليطُ البالء عليهم 
  .} إِنَّ هذا القرآن يِْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَقَْوُم { : أثىن على القرآن ، فقال تعاىل  ، ومعصيته توجب كلَّ بلية ، وال جرم

« : للحالِة ، أو للملَّة ، أو للطريقة قال الزخمشريُّ : نعٌت ملوصوٍف حمذوٍف أي : } ِللَِّتي ِهَي أَقَْوُم { : قوله تعاىل 
لبالغة الذي َتجدُه مع احلذِف؛ ِلما يف إهبام املوصوف حبذفه من فخامٍة تفقد وأّيتما قدَّرَت؛ ملْ َتجِْد َمعَ اإلثباِت ذَْوَق ا

  .» مع إيضاحه 
هذا الشَّيء أقوُم من ذاك إمنا يصح يف شيئني اشتركا يف معىن االستقامة ، مث كان : وقولنا : قال ابن اخلطيب 

رة الثانية ، وهذا هنا حمال؛ فكان حصول معىن االستقامة يف إحدى الصورتني ، أكثر وأكمل من حصوله يف الصو
، أو حيمل هذا اللفظ » اُهللا أكَْبُر « : قد جاء مبعىن الفاعل ، كقولنا » أفَْعل « وصفه بأنه أقوم جمازاً ، إال أن لفظ 

[  }ادفع باليت ِهَي أَْحَسُن { : على الظاهر املتعارف ، ومثل هذه الكناية كثرية االستعمال يف القرآن؛ كقوله تعاىل 
  .أي باخلصلة اليت هي أحسُن ]  ٩٦: املؤمنون 

  .إىل الطريقة اليت هي أصوُب : أي » ِهَي أقْوُم « ومعىن 
املؤمنني الذين {  -يعين القرآن  -} َويَُبشِّرُ { إىل الكلمة اليت هي أعدلُ وهي شهادة أن ال إله إال اهللا : وقيل 

  .وهو اجلنَّة } أَجْراً كَبِرياً { هلم  بأنَّ: أي } َيْعَملُونَ الصاحلات أَنَّ لَُهمْ 
  :فيه وجهان : } وأَنَّ الذين الَ ُيْؤِمُنونَ { : قوله تعاىل 

بأجرٍ كبريٍ ، وبتعذيب أعدائهم ، وال : ُيبشُِّر املؤمنني بشيئني : األوىل ، أي » أنَّ « أن يكون عطفاً على : أحدمها 
  .» وخنرب بأنَّ الَّذيَن : وحيتمل أن يكون املراد « : لزخمشري شكَّ أنَّ ما يصيب عدوَّك سروٌر لك ، وقال ا

  :قول الزخمشريُّ حيتمل أمرين : قال شهاُب الدِّين . » فال يكون إذ ذاك داخالً حتت البشارِة « : قال أبو حّيان 
وأبقى » وُيخْبُِر « حذف : من باب احلذف ، أي » وخيرب بأنَّ : وحيتمل أن يكون املراد « أن يكون قوله : أحدمها 

أنه : غري داخلٍ يف حيِّز البشارة بال شكٍّ ، وحيتمل أن يكون قصده » أنَّ الَّذيَن « ذا فيكون ١معموله ، وعلى ه
يريد بالبشارة جمرَّد اإلخبار ، سواٌء كان خبريٍ أم بشرٍّ ، وهل هو فيهما حقيقةٌ أو يف أحدمها ، وحينئذ يكون مجعاً بني 



وأنَّ « فال يكون قوله : أو استعماالً للمشترك يف معنييه؛ ويف املسألتني خالٌف مشهوٌر ، وعلى هذا  احلقيقة واجملاز؛
أنَّه ال جييُز اجلمع بني احلقيقِة : غري داخلٍ يف حيِّز البشارِة ، إالَّ أنَّ الظاهر من حالِ الزخمشريِّ » الَّذيَن ال يؤِمُنونَ 

  .معنييه  واجملازِ ، وال استعمال املشترِك يف

  فصل
اعلم أن العمل الصَّاحلَ ، كما يوجب لفاعله النَّفع األكمل األعظم ، كذلك تركه يوجب الضَّرر األكمل األعظم ، 

  .كيف يليُق لفظ البشارة بالعذاب؟ : فإن قيل 
َوَجَزآءُ { :  هذا مذكوٌر على سبيل التهكُّم ، أو من باب إطالق أحد الضِّدَّين على اآلخر؛ كقوله تعاىل: فاجلواب 

يف شرح ] واردة [ هذه اآلية : وتقدَّم الكالم عليه قبل الفصل ، فإن قيل ]  ٤٠: الشورى [ } َسيِّئٍَة سَيِّئَةٌ مِّثْلَُها 
وأَنَّ الذين الَ { : أحوالِ اليهود ، وهم ما كانوا ينكرون اإلميان باآلخرة ، فكيف يليق هبذا املوضع قوله تعاىل 

  .؟ } خرة أَْعَتْدَنا لَُهْم َعذَاباً أَِليماً ُيْؤِمُنونَ باآل
  :فاجلواب عنه من وجهني 

  .أنَّ أكثر اليهود ينكُرون الثواب والعقاب اجلسمانيني : أحدمها 
فهم هبذا القول صاروا ]  ٢٤: آل عمران [ } لَن َتَمسََّنا النار إِالَّ أَيَّاماً مَّْعُدوَداتٍ { : أن بعضهم قال : والثاين 

  .نكريَن لآلخرِة كامل

  ) ١١(َوَيْدُع الْإِْنَسانُ بِالشَّرِّ ُدَعاَءُه بِالْخَْيرِ َوكَانَ الْإِْنَسانُ َعُجولًا 

  :يف الباءين ثالثة أوجه 
أنَّ اإلنسان يف حال ضجره قد يدعو : واملعىن » َدعْوُت بكذا « : أهنما متعلقتان بالدُّعاء على باهبما؛ حنو : أحدها 

  .لحُّ فيه ، كما يدعو باخلري ويلحُّ فيه بالشَّر ، وي
مبعىن أنَّ اإلنسان إذا أصابه ضرٌّ ، دعا وأحلَّ يف الدعاِء ، واستعجل الفرَج؛ مثل الدعاِء » يف « أهنما مبعىن : والثاين 

  .فاملدعوُّ به ليس الشرَّ وال اخلري ، وهو بعيٌد : الذي كان حيبُّ أن يدعوُه يف حالة اخلري ، وعلى هذا 
  .أن تكون للسَّبب ، ذكره أبو البقاء ، واملعىن ال يساعده ، واملصدر مضاٌف لفاعله : الثالث 

وحذف يف ]  ١٨: العلق [ } سََنْدعُ الزبانية { : وحذفت الواو ولفظها االستقبال بلالَّم الساكنة؛ كقوله تعاىل 
  .اخلط أيضاً ، وهي غري حمذوفة يف املعىن 

  فصل يف نظم اآلية
عليه هذا القرآن ، وخصه هبذه النعم العظيمة ، قد يعدل على  -تعاىل  -أن اإلنسان بعد أن أنزل اهللا : لنَّظم وجه ا

} َوَيْدُع اإلنسان بالشر ُدَعآَءُه باخلري { : التمسُّك بشرائعه ، والرُّجوع إىل بيانه ، ويقدم علىما ال فائدة فيه ، فقال 
.  

اللُهم ، إن كان هذا : املراد منه النضر بن احلارث ، حيث قال : ان بالشرِّ ، فقيل واختلفوا يف املراد من دعاء اإلنس
ائِْتَنا بعذابِ اهللا ، وآخرون يقولون : فأجاب اهللا دعاءه ، وضُرَبْت َرقَبتُه ، وكان بعضهم يقول . هو احلقَّ من عندَك 

 -صلوات اهللا وسالمه عليه  -لِ ، والعتقاِد أن حممَّداً َمَتى هذا الوعد إن كنتم َصادِقَني ، وإنَّما فعلوا ذلك؛ للجَْه: 
  .كاذٌب فيما يقول 



املراد أنَّ اإلنسان يف وقت الضجر يلعُن نفسه ، وأهله وولده ، وماله؛ كدعائه ربَّه أن يهب له النعمة : وقيل 
هللك ، ولكنَّ اهللا ال يستجيُب؛ والعافية ، ولو استجاب اهللا دعاءه على نفسه يف الشرِّ ، كما يستجيب له يف اخلري ، 

  .لفضله 
دفع إىل سودةَ بنت َزْمعٍة أسرياً ، فاقبل َيِئنُّ باللَّْيلِ ، «  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -ُروَِي أن النيب املصطفى 

، وهَرَب فلمَّا أصْبَح النيب َما لَكَ َتِئنُّ؟ فََشكَى أمل القدِّ ، فأْرَختْ لُه ِمْن كتافه ، فلمَّا َناَمْت أخرجَ يدُه : فقالت له 
 -اللَُّهمَّ اقطْع َيدَها ، فَرفَعْت َسْوَدةُ : صلى اهللا عليه وسلم دعا بِِه ، فأْعلَم بِشأنِه ، فقال صلوات اهللا وسالمه عليه 

ألُت اهللا أنْ َيْجعلَ ُدعاِئي إنِّي َس: َيدَها تَتوقَُّع أن َيقْطَع اهللا َيدَها ، فقَال النَّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنها 
  .» على َمْن ال َيْستحقُّ َعذاباً ِمْن أْهِلي َرْحمةً؛ ألنِّي َبشٌر أغَْضُب كََما َتْغَضُبونَ 

حيتمل أن يكون املراُد أنَّ اإلنسان قد يبالغُ يف الدُّعاء طلباً للشَّيء ، يعتقد أنَّ خريه فيه ، مع أنَّ ذلك الشيء : وقيل 
وضرره ، وهو يبالغ يف طلبه؛ جلهله حبال ذلك الشَّيء ، وإمنا يقدم على مثل هذا العمل؛ لكونه عجوالً منبع لشرِّه 

  .ُمْغَترا بظواهر األمور غري متفحِّصٍ عن حقائقها ، وأسرارها 
  .} َوكَانَ اإلنسان َعجُوالً { : مث قال تعاىل 

ن عجلٍة ، ولو تركها ، لكان تركها أصلح له يف الدِّين والدُّنيا املراد اجلنس؛ ألنَّ أحداً من النَّاس ال يعرى ع: وقيل 
فهو أُبو البشر وأصلهم ،  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -، ومعىن القولني واحٌد؛ ألنَّا إذا محلنا اإلنسان على آدم 

  .فإذا وصف بالعجلة ، كانت الصفة الزمةً ألوالده 
  .َضُجوراً ال صرب له على سرَّاء وال ضرَّاء » ُجوالً َع« :  -رضي اهللا عنه -وقال ابُن عبَّاسٍ 

فَْضلًا ِمْن رَبِّكُْم وَِلَتْعلَُموا َعَدَد السِّنِنيَ  َوَجَعلَْنا اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر آَيَتْينِ فََمحَْوَنا آَيةَ اللَّْيلِ َوَجَعلَْنا آَيةَ النَّهَارِ ُمْبصَِرةً ِلَتْبَتغُوا
  ) ١٢(ْيٍء فَصَّلَْناُه تَفِْصيلًا َوالِْحسَاَب َوكُلَّ َش

  .اآلية } َوَجَعلَْنا الليل والنهار آيََتْينِ { : قوله 
  :يف تقرير النظم وجوٌه 

أنه تعاىل ملَّا بيَّن يف اآلية املتقدمة ما أوصل إىل اخللق من نعم الدِّين ، وهو القرآن ، أتبعه مبا أوصله إليهم : أحدها 
فكما أنَّ القرآن ممتزٌج من احملكم واملتشابه ، } َوَجَعلَْنا الليل والنهار آيََتْينِ { : عزَّ وجلَّ من نعم الدُّنَيا ، فقال 

فكذلك الزَّمان مشتمل على الليل والنهار ، فاحملكم كالنهار ، واملتشابه كاللَّيل ، وكما أن املقصود من التكليف ال 
  .والزَّمان ال يكمل االنتفاع به إالَّ باللَّيل والنَّهار  يتمُّ إالَّ بذكر احملكم واملتشابه ، فكذلك الوقت

أنه تعاىل ملا بيَّن أن هذا القرآن يهدي للَّيت هي أقوُم ، وليس األقوُم إالَّ ذكر الدَّالئلِ الدَّالة على التَّوحيد : وثانيها 
  .والسفليِّ  والنبوَّة ، ال جرم أردفُه بذكر دالئلِ التَّوحيد ، وهو عجائُب العامل العلويِّ

متنقالً من صفٍة إىل صفٍة ، ومن حالٍة غلى حالٍة بيَّن أن أحوال : أنه ملا وصف اإلنسان بكونه عجوالً ، أي : وثالثها 
  .كلِّ هذا االمل كذلك ، وهو االنتقال من النُّورِ غلى الظلمة وبالضِّد ، وانتقال نور القمر من الزيادة إىل النقصاِن 

ظرفان يف موضع الثاين ، قدِّما » اللَّْيلَ والنَّهارَ « جيوز أن يكون هو املفعول األوَّل ، و : } يََتْينِ آ{ : قوله تعاىل 
إمَّا الشمُس والقمر ، وإمَّا تكوير هذا : وجعلنا آيتني يف اللَّيل والنَّهار ، واملراد باآليتني : على األول ، والتقدير 

مها األول ، مث فيه » اللَّيل والنَّهار « هو الثاين ، و » آَيَتْين « كون على هذا ، وهذا على هذا ، وجيوز أن ي
  :احتماالن 



نيِّري الليل والنهار ، ومها القمُر والشمس ، وإمَّا من الثاين : إمَّا من األول ، أي : أنه على حذف مضاٍف : أحدمها 
  .ذوي آيتني : ، أي 

طفلذلك أضاف : قال أبو البقاء . نفسهما ، هلما داللة على شيء آخر أنه ال حذف ، وأهنما عالمتان يف أ: والثاين 
ووصفهما يف « آَية النَّهارِ » و « آَية اللَّيلِ » يعين أنه أضاف اآلية إليهما يف قوله « يف موضعٍ ، ووصف يف آخر 

إذا جعلنا اجلعل تصيرياً متعدِّياً الثنني ، هذا كلُّه } َوَجَعلَْنا الليل والنهار آَيَتْينِ { : موضع آخر بأنَّهما آيتان؛ لقوله 
  .حاالً ، وتكون حاالً مقدَّرة « آَيَتْينِ » كان « َخلَقَْنا » فإن جعلناه مبعىن 

ألنَّه َيسَتْدِعي أن يكون الليلُ والنهاُر موجودين على » : مبعىن صيَّر ، قال « َجعلَ » واستشكل بعضهم أن يكون 
  .« أخرى حالٍة ، مث انتقل عنها إىل 

  «آيتني » : فصل يف املقصود ب 
  .عالمتني دالَّتْينِ على وجودنا ، ووحدانيتنا ، وقُْدرِتَنا : أي « آَيَتْينِ » ومعىن 

  .املراد من اآليتني نفس الليل والنهار ، أي أنَّه تعاىل جعلهما دليلني للخلق على مصاحل الدِّين والدنيا : قيل 
واحد منهما مضادٌّ لآلخر ، مغاير له ، مع كوهنما متعاقبني على الدَّوام من أقوى الدالئل على  أمَّا يف الدِّين فألنَّ كلَّ

  .أهنما غري موجودتني بذاتيهما ، بل ال ُبدَّ هلما من فاعل يدبِّرمها ، ويقدِّرمها باملقادير املخصوصة 

ر ، فلوال الليل ، ملا حصل السُّكون والرَّاحة ، ولوال النهار وأما يف الدنيا؛ فألنَّ مصاحل الدنيا ال تتمُّ إال باللَّيل والنَّها
  .، ملا حصل الكسب والتَّصرُّف 

فمحونا : وعلى هذا تكون اإلضافة يف آية الليل والنهار للتبيني ، والتقدير } فََمَحوَْنآ آَيةَ الليل { : مث قال تعاىل 
نفس الشيء وذاته ، فكذلك آيةُ الليل : مبصرة ، ونظريه قولنا  اآلية الَّيت هي الليل ، وجعلنا اآلية اليت هي النهاُر

  .دخلت البالد الَّيت هي خُراَسانَ ، فكذا ها هنا : أي » َدخلُت بالَد ُخراَسان « : هي نفس الليل ، ومنه يقال 
  .وجعلنا نيِّري اللَّيل والنهار ، وقد تقدَّم : على حذف مضاف ، أي : وقيل 

  :قوالن »  املَْحوِ« ويف تفسري 
ما يظهر يف القمر من الزيادة والنُّقصان ، فيبدو يف أول األْمرِ يف صورة اهلاللِ ، مثَّ يتزايدُ نورُه ، حتَّى يصري : األول 

  .بدراً كامالً ، مث ينقص قليالً قليالً ، وذلك هو احملُو ، إىل أن يعود إىل احملاقِ 
  .يظهر يف وجهه ، يروى أن الشمس والقمر كانا سواءً يف النُّور أنَّ نور القمر هو الكلُف الذي : والثاين 

جَعلَ اهللا تعاىل نُور الشَّمس سبعَني ُجزْءاً ، وُنوَر القمر سْبعنيَ ُجْزءاً ، فمحا من « : قال ابن عبَّاس رضي اهللا عنه 
فأمرَّ  -عليه الصالة والسالم  -نور القمر تسعة وستِّني جزءاً ، فجعلها مع نُور الشمس ، فأرسلَ اهللا تعاىل جربيل 

  .» جناحه على وجه القمر ، فطمس عنه الضَّوء 
  .إذا ذَهَب أثره : َمحْوتُه أْمحوُه ، وانَْمَحى ، واْمَتَحى : إذهاب األثرِ ، تقول : يف اللغة » املَْحوِ « ومعىن 

َتْبَتغُواْ فَْضالً مِّن رَّبِّكُْم َوِلَتْعلَُمواْ َعَددَ السنني ِل{ : ومحل املَْحوِ ها هنا على الوجه األوَّل أوىل؛ ألنَّ الالم يف قوله 
متعلق بالوجه األول ، وهو حمُو آية الليل ، وجعل آية النهار مبصرة؛ ألنَّ بسبب اختالف أحوال نور } واحلساب 

  .القمر تعرف السِّنون واحلساب ، ويبتغى فضل اهللا تعاىل 
ف أحوال القمر يف مقادير النور له أثر عظيم يف أحوال هذا العامل ومصاحله ، مثل وأهلُ التجارب بيَّنوا أنَّ اختال

أحوال البحار ف ياملدِّ واجلزرِ ، ومثل أحوال التجربات على ما يذكره األطباء يف ك تبهم ، وبسبب زيادة ُنور 
  .ية على رؤية اهلاللِ القمر ونقصانه حتصل الشهور ، وبسبب معاودة الشُّهور حتصل السِّنون العربية املبن



وميكن أيضاً إذا محلنا احملو على الكلف أن يكون برهاناً قاهراً على صحَّة قول املسلمني يف املبدأ واملعاد؛ لن جرم 
القمر بسيطٌ عند الفالسفة ، فحصول األحوال املختلفة احلاصلة بسبب احملو يدلُّ على أنه ليس بسبب الطبيعة ، بل 

تار خصَّص بعض أجزائه بالنُّور الضعيف وبعض اجزائه بالنور القوي ، وذلك يدل على أن ألجل أن الفاعل املخ
مدبِّر العامل فاعلٌ خمتارٌ بالذَّات ، واعتذر الفالسفة عنه بأنَّه ارتكز يف وجه القمر أجسام قليلة الضوء مثل ارتكاز 

ءاً من جرم القمر ، ال جرم شوهدت تلك وجه الكواكب يف أجرام األفالك ، فلمَّا كانت تلك األجرام أقلَّ ضو
األجرام يف وجه القمر ، كالكلف يف وجه اإلنسان ، وهذا ليس بشيء؛ ألن جرم القمر ملا كان متشابه األجزاء ، 

فحصول تلك األجرام الظلمانيَّة يف بعض أجزاء القمر دون سائر األجزاء ليس إالَّ ملخصِّصٍ حكيم ، وكذلك القولُ 
كب؛ ألنَّ الفلك جرٌم بسيطٌ متشابه األجزاء ، فلم يكَن حصول جرم الكواكب ف يبعض جوانبه يف أحوال الكوا

أوىل من حصوله يف سائر اجلوانب ، وذلك يدلُّ على أنَّ اختصاص ذلك الكوكب بذلك املوضع املعيَّن من الفلك 
  .ألجلِ ختصيص العامل الفاعل املختار 

  .هو أثَُر املَْحوِ : عن السَّواد الذي يف القمر ، فقال  -هللا عنه رضي ا -روي أن ابن الكواء سأل عليا 
  :فيه أوجه » ُمْبِصرةً « : قوله 

 ٥٩: اإلسراء [ } َوآَتيَْنا ثَُموَد الناقة ُمْبصَِرةً { : أنه من اإلسناد اجملازيِّ؛ ألنَّ اإلبصار فيها ألهلها؛ كقوله : أحدها 
ضاءة سبٌب حلصول اإلبصار ، فأطلق اإلبصار على اإلضاءة إطالقاً السم املسبِّب ملَّا كانت سبباً لإلبصار؛ ألن اإل] 

  .على السَّبب 
قد أبصر النهار ، إذا صار الناس يبصرون فيه ، فهو من باب أفعل : مضيئة ، وقال أبو عبيدة : » ُمْبصِرة « : وقيل 

إذا كان » أْجَبَن الرَّجلُ « َضُعفْت ماشيته ، و : أي »  أْضعَف الرَّجلُ« : ، واملراد غري من أسند الفعل إليه؛ كقوهلم 
  .أهله جبناء ، فاملعىن أنَّ أهلها بصراُء 

بفتح امليم والصاد ، وهو مصدر أقيم مقام االسمِ ، وكثر هذا يف صفات » مَْبَصرة « وقرأ علي بن احلسني وقتادة 
  .» َمذْأَبة « : األمكنة حنو 

وَِلَتْعلَُمواْ َعَددَ { أي لتبصروا كيف تتصرَّفون يف أعمالكم ، } َتُغواْ فَْضالً مِّن رَّبِّكُْم ِلتَْب{ :  -عز وجل -مث قال 
أي لو ترك اهللا الشمس والقمر كما خلقهما ، مل يعرف الليل من النهار؛ ومل يدر الصائم مىت } السنني واحلساب 

  .قت السكون والرَّاحة يفطر ، ومل يدر وقت احلجِّ ، وال وقت حلول اآلجالِ ، وال و
الساعات ، واأليام ، والشُّهور ، والسِّنون ، فالعدد للسنني ، واحلساب : واعلم أن احلساب مبينٌّ على أربع مراتب 

ملا دون السنني ، وهي الشُّهور ، واأليَّام ، والسَّاعات ، وبعد هذه املراتب األربعة ال حيصل إالَّ التكرار؛ كما أنَّهم 
  .اآلحاد ، والعشرات ، واملئات ، واأللوف ، وليس بعدها إال التكرار : عدد على أربع مراتب رتَّبوا ال

  :فيه وجهان } َوكُلَّ َشْيٍء فَصَّلَْناُه { : قوله 
  .» وكُلَّ إنساٍن ألْزْمَناه « أنه منصوٌب على االشتغال ، ورجَّح نصبه؛ لتقدم مجلة فعلية؛ وكذلك : أحدمها 
» فصَّلناُه « لتعلموا كل شيء أيضاً ، ويكون : ، أي » اِحلسابَ « أنه منصوب نسقاً على  -: يد وهو بع -والثاين 

  .على هذا صفة 
دليالن قاطعان على التَّوحيد ، ومن وجٍه آخر : أنه تعاىل ملَّا ذكر أحوال آييت اللَّيل والنَّهار ، ومها من وجٍه : واملعىن 

ق ، فلما شرح اهللا تعاىل حاهلما ، وفصَّل ما فيهما من وجوه الداللة على اخلالق؛ نعمتان عظيمتان من اهللا على اخلل: 
َوكُلَّ َشْيٍء فَصَّلَْناهُ { : ومن وجوه النِّعم العظيمة على اخللق ، كان ذلك تفصيالً نافعاً وبياناً كامالً ، فال جرم قال 



مَّا فَرَّطَْنا ِفي الكتاب ِمن َشْيءٍ { : ياكم ، فهو كقوله فصَّلنا لكم كلَّ ما حتتاجون إليه يف مصاحل دينكم ودن: أي } 
وإمنا ذكر املصدر ، وهو ]  ٨٩: النحل [ } َوَنزَّلَْنا َعلَْيَك الكتاب ِتبَْياناً لِّكُلِّ َشْيءٍ { : وقوله ]  ٣٨: األنعام [ } 

  .» َناهُ حقًّا على الوجِه الذي ال مزيد عليه وفَصَّل« : ألجل تأكيد الكالمِ وتقريره ، فكأنه قال » َتفْصِيالً « : قوله 

اقَْرأْ ِكتَاَبَك كَفَى بَِنفِْسَك الَْيْوَم ) ١٣(َوكُلَّ إِْنَساٍن أَلَْزْمنَاُه طَاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخرُِج لَهُ َيْوَم الْقَِياَمِة ِكَتاًبا َيلْقَاُه َمْنشُوًرا 
  ) ١٤(َعلَْيَك َحِسيًبا 

  .اآلية } إِْنَسانٍ أَلْزَْمَناُه طَآِئَرُه ِفي ُعُنِقِه  َوكُلَّ{ : قوله 
  :يف كيفية النَّظم وجوٌه 

كان معناه أن ما حيتاج إليه من شرح ]  ١٢: اإلسراء [ } وَكُلَّ َشْيٍء فَصَّلَْناهُ َتفْصِيالً { : أنه تعاىل ملَّا قال : أوهلا 
ر مذكوراً وأن كلَّ ما حيتاج إليه من شرح أحوال الوعد والوعيد ، دالئلِ التَّوحيد ، والنُّبوَّة ، واملعاد ، فقد صا

والترغيب والترهيب ، فقد صار مذكوراً ، وإذا كان األمر كذلك ، فقد أزحيت األعذار ، وأزيلت العلل ، فال 
َك اليوم َعلَْيَك اقرأ كَتَاَبَك كفى بِنَفِْس{ : كل من ورد عرصة القيامة ، ألزمناه طائره يف عنقه ، ونقول له : جرم 

  .} َحِسيباً 
أنه تعاىل ، ملَّا بيَّن أنه أوصل إىل اخللق أصناف األشياء النافعة هلم يف الدِّين والدنيا مثل آييت الليل والنهار ، : وثانيها 

 كلُّ: وغريمها ، كان منعماً عليهم جبميع وجوه النِّعم ، وذلك يقتضي وجوب اشتغاهلم خبدمته وطاعته ، فال جرم 
  .من ورد عرصة القيامة ، فإنه يكون مسئوالً عن أعماله وأقواله 

َوَما َخلَقُْت اجلن واإلنس إِالَّ { : أنه تعاىل بيَّن أنه ما خلق اخللق إال ليشتغلوا بعبادته ، كما قال تعاىل : وثالثها 
إمنا خلقت هذه : ، كان املعىن  فلما شرح أحوال الشمس والقمر والنهار والليل]  ٥٦: الذاريات [ } ِلَيْعُبُدونِ 

األشياء لتنتفعوا هبا ، فتصريوا متمكِّنني من االشتغال بطاعيت وخدميت ، وإذا كان كذلك ، فكل من ورد عرصة 
  .القيامة ، سألته ، هل أتى بتلك اخلدمة والطَّاعة ، أو مترَّد وعصى 

  .بإسكان النون وهو ختفيفٌ  شائٌع » يف ُعْنقِه « وقرئ 
  فصل
عمله ، وما قدر عليه من خري أو شرٍّ ، فهو مالزمه ، « :  -رضي اهللا عنه  -تلفوا يف الطائر ، فقال ابن عبَّاس اخ

  .» أينما كان 
ما « : مينه وشؤمه ، وعن جماهد : ، وقال احلسن » خريه وشره معه ال يفارقه حتَّى حياسبه « : وقال الكليب ومقاتل 

  .» مكتوب فيها شقيٌّ أو سعيٌد من مولود إالَّ يف عنقه ورقة ، 
أراد بالطائر ما قضى عليه أنه عامله ، وما هو صائر إليه من سعادة أو شقاوة ، مسِّي طائراً على : وقال أهل املعاين 

عادة العرب فيما كانت تتفاءل وتتشاءم به من سوانح الطري وبوارحها ، فكانوا غذا أرادوا اإلقدام على عملٍ من 
ادوا أن يعرفوا أن ذلك العمل يسوقهم إىل خريٍ أو إىل شرٍّ ، اعتربوا أحوال الطَّري ، وهو أنه يطري األعمال ، وأر

بنفسه ، أو حيتاج إىل إزعاجه ، وإذا طار ، فهو يطري متيامناً أو متياسراً ، أو صاعداً إىل اجلّو ، أ إىل غري ذلك من 
منها على أحوال اخلري والشر بالطائر ، فلما كثر ذلك منهم ،  األحوال اليت كانوا يعتربوهنا ، ويستدلّون بكل واحد

وقوله ]  ١٨: يس [ } إِنَّا َتطَيَّْرَنا بِكُمْ { : مسي اخلري والشر بالطائر تسمية للشيء باسم الزمه ، ونظريه قوله تعاىل 
  .نسان ألزمناه عمله يف عنقه أنَّ كلَّ إ: فاملعىن ]  ١٩: يس [ } قَالُواْ طَاِئُركُم مََّعكُْم { : عزَّ وجلَّ 



الطائر عند العرب احلظّ ، وتسمِّيه الفرس البخت ، فالطائر ما طار له من خريٍ وشرٍّ من : وقال أبو عبيدة والقتييبُّ 
طار سهُم فالنٍ بكذا ، وخصَّ العنق من سائر األعضاء؛ ألنه موضع القالئد واألطواق وغريمها مما يزيُن ، أو : قوهلم 

فما يزين ، فهو كالتطوُّق واحلليِّ ، وما يشني ، فهو كالُغلِّ ، فعمله إن كان خرياً فهو زينة كالتطوق ، أو يشُني ، 
جعلت هذا يف عنقك أي : كناية عن اللُّزوم؛ كما يقال » يف ُعنقِه « : كان شرا ، فهو شٌني كالغلِّ يف رقبته ، فقوله 

صرفته إليك ، : قلَّدتك كذا ، وطوَّقتك كذا ، أي : ، ويقال  قلَّدتك هذا العمل ، وألزمتك االحتفاظ به: 
أي صارت الوالية يف لزومها له يف موضع القالدِة ، ومكان الطوقِ ، » قلَّدُه السُّلطانُ كذا « وألزمتك إياه ، ومنه 

  .جعل ذلك االعتقاد كالقالدِة املربوطِة يف عنقه : فالنٌ يقلُِّد فالناً أي : ومنه يقال 

على اإلنسان ، وحكم به عليه يف سابق علمه ، فهو  -تعاىل  -ه اآلية أدلُّ دليلٍ على أنَّ كلَّ ما قدَّره اهللا وهذ
واجب الوقوع ، ممتنع العدمِ؛ ألنه تعاىل بيَّن أن ذلك العمل الزٌم له ، وما كان الزماً للشيء؛ كان ممتنع الزَّوال عنه 

، وذلك » ألْزَمَناُه « : أضاف ذلك اإللزام إىل نفسه بقوله  -تعاىل  -فإن اهللا : ، واجب احلصول له ، وأيضاً 
صلوات اهللا  -وقال ]  ٢٦: الفتح [ } وَأَلَْزمَُهْم كَِلَمةَ التقوى { : تصريٌح بأنَّ اإللزام إمنا صدر منه كقوله تعاىل 

  .» جفَّ القَلُم بَِما ُهو كَاِئٌن إىل َيومِ الِقياَمةِ « :  -وسالمه عليه
  .} وَُنخْرُِج لَُه َيْوَم القيامة ِكتَاباً { : قوله تعاىل 

  :فيه وجهان » ِكتاباً « ، و » أْخرجَ « بنون العظمة مضارع » ُنخْرُِج « العامة على 
  .أنه مفعول به : أحدمها 
  .الطائر  وخنرج: وخنرجه له كتاباً ، أي : أنه منصوب على احلال من املفعول احملذوف؛ إذ التقدير : والثاين 

مبنياً للمفعول ، كتاباً نصب على احلال ، والقائم مقام الفاعل ضمري الطائر ، » وَيخَْرُج « : وُيْرَوى عن أيب جعفرٍ 
  .وُخرِّج على أنه مرفوٌع بالفعل املبينِّ للمفعول ، واألوىل قراءة قلقة » كتاباً « وعنه أنَّه رفع 
وخيرُج له : فاعل الطائر ، أي » كتاٌب » « َخرَج « وضمِّ الراِء ، مضارع بفتح الياء » وَيخُْرُج « : وقرأ احلسن 

والفاعل ضمري الباري تعاىل » أخرَج « بضمِّ الباؤ وكسر الراء ، مضارع » وُيْخرِجُ « طائره يف هذا احلال ، وقرئ 
  .مفعولٌ » كتاباً « ، 

وجوَّز الزخمشري وأبو البقاء » َيلْقَاُه « حالٌ من هاء » راً مَْنُشو« ، و » كتاباً « صفةٌ ل » َيلْقاُه « : قوله تعاىل 
، وفيه نظر؛ من حيث إنه يلزم تقدم الصفة غري الصَّرحيِة ، على الصَّرحيِة ، » ِكَتاباً « وأبو حيَّان أن يكون نعتاً لِ 

  .وقد تقدَّم ما فيه 
  :وتشديد القاف ، مضارع لُقِّي بالتشديد قال تعاىل  بضمِّ الياء وفتح الالم» ُيلقَّاُه « وقرأ ابن عامرٍ وأبو جعفر 

  .» لَِقَي « والباقون بالفتح والسكون والتخفيف مضارع ]  ١١: اإلنسان [ } َولَقَّاُهْم َنْضَرةً َوُسرُوراً { 
  فصل

ميينك ،  بسطنا لََك صحيفةً ، وُوكِّل بك ملكاِن ، فهما عن ميينك ، وعن مشاِلَك ، فأمَّا الذي عن: قال احلسن 
فيحفظ حسناتك ، وأما الذي عن مشالك ، فيحفظ سيِّئاتك؛ حتَّى إذا متَّ طُوَيْت صحيفتك ، وجعلت معك يف 

  .من قربه : أي } وَُنخْرُِج لَُه { : قربك؛ حىت خترج لك يوم القيامة ، فقوله 
إمَّا صفةٌ أو حالٌ ، كما : هذا القول اقرأ ، و: يقال له : على إضمار القول ، أي : } اقرأ كََتاَبَك { : قوله تعاىل 

  .وهذا القائل هو اهللا تعاىل . يف اجلملة قبله 



  .» يَقْرُءوُه أمِّيا كان ، أو غري أمِّيٍّ « : قال احلسن 
يؤتى املؤمُن يوم القيامِة بصحيفته ، وحسناته يف ظهرها ، يغبطه :  -رضي اهللا عنه -وقال أبو بكر بن عبد اهللا 

قَْد غَفَْرتُ « : ، وسيئاته يف جوف صحيفته ، وهو يقرؤها ، حتَّى إذا ظنَّ أهنا قد أوبقته ، قال اهللا له  الناس عليها
ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ مُّْسفَِرةٌ { : يف حقهم  -عزَّ وجلَّ  -فيعظم سروره ويصري من الَّذين قال اهللا » لََك ِفيَما َبينِي وبَينَك 

  ] . ٣٩،  ٣٨: عبس  [} َضاِحكَةٌ مُّسَْتْبشَِرةٌ 
  :فيه ثالثة أوجه } كفى بَِنفِْسَك { : قوله تعاىل 

فعل ماضٍ ، والفاعل هو اجملرور بالباء ، وهي فيه مزيدة ، ويدلُّ عليه أهنا إذا » كَفَى « أنَّ : املشهور عند املعربني 
  ]الطويل : [ حذفت ارتفع؛ كقوله 

  كَفَى اهلَْدُي َعمَّا غَيََّب املَرُء ُمْخبِرا...  وُيْخبِرنِي َعن غَائبِ املَْرِء َهديُه -٣٣٨٨
  ]الطويل : [ وقوله 
  كَفَى الشَّْيُب واإلسالُم للَمْرِء َناهِيَا. ...  -٣٣٨٩

[ } َمآ آَمَنْت قَْبلَُهْم مِّن قَْرَيٍة { وعلى هذا؛ فكان ينبغي أن يؤنَّث الفعل؛ لتأنيث فاعله ، وإن كان جمروراً؛ كقوله 
إنه جاء على أحد اجلائزين؛ فإن التأنيث : وقد يقال ] .  ٤: األنعام [ } َوَما َتأْتِيهِم مِّْن آَيٍة { ]  ٦: املؤمنون 

  .جمازيٌّ 
« اكتِف ، وهو ضعيف؛ لقبولِ : على هذا اسم فعل أمر ، أي » كفى « أن الفاعل ضمري املخاطب ، و : والثاين 

  .عالماِت األفعالِ » كَفَى 
» كَفَى « نصٌب ب » الَيْوَم « و . ضمري يعود على االكتفاء ، وتقدَّم الكالم على هذا » كََفَى « عل أن فا: الثالث 

.  
  :فيه وجهان » َحسِيباً « : قوله 

وهو مبعىن حاسبٍ؛ كضريب القداح؛ مبعىن ضارهبا ، وصرمي مبعىن صارم ، « : أنه متييٌز ، قال الزخمشريُّ : أحدمها 
َحِسَب عليه كذا ، وجيوز أن يكون مبعىن الكايف ووضع موضع : متعلقة به من قولك « على » ذكرمها سيبويه ، و 
ألنه : ؟ قلت « َحِسيباً » ِلَم ذكر : ألنَّ الشاهد يكفي املدَّعي ما أمهَّه ، فإن قلت « َعلَى » الشَّهيد ، فعدِّي ب 

كفى بنفسك رجالً حسيباً ، وجيوز : جال؛ فكأنَّه قيل مبنزلةِ الشاهد ، والقاضي ، واألمني ، وهذه املور يتوالَّها الر
  ]الوافر : [ ومنه قول الشاعر : قلت . » ثالثةُ أنفسٍ : أن تتأوَّل النفس مبعىن الشخص ، كما يقال 

  لقَد جَاَر الزَّمانُ على ِعَياِلي... ثَالثةُ أنْفُسٍ وثَالثُ ذَوٍد  -٣٣٩٠
خمالطٍ : حسيبٌ مبعىن حماسب؛ كخليٍط وجليسٍ مبعىن : ا تقدم ، وقيل أنه منصوب على احلال ، وذكر مل: والثاين 

  .وجمالسٍ 
  .» َعدلَ ، واهللا ، يف حقّك من جَعلَك َحِسيبَ َنفْسَك « :  -رضي اهللا عنه  -قال احلسن 

: ي فيقال له إنَّك قَضْيتَ أنَّك لست بظالم للعبيد ، فاجعلين أحاِسُب نفِس: يقول الكافر يومئٍذ « : وقال السديُّ 
  .» اقرأ كتابك ، كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً 

َوَما كُنَّا مَُعذِّبَِني حَتَّى َنبَْعثَ  َمنِ اْهَتَدى فَإِنََّما َيْهَتِدي ِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها َولَا تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى
  ) ١٥(َرسُولًا 



على أنَّ ثواب العمل الصَّاحل خمتصٌّ بفاعله ، وعقاب الذنب خمتصٌّ بفاعله ، ال يتعدَّى منه إىل غريه ،  هذه اآلية تدلُّ
  ] . ٤٠،  ٣٩: النجم [ } َوأَن لَّْيسَ ِلِإلنَساِن إِالَّ َما سعى َوأَنَّ سَْعَيُه َسْوَف يرى { : كقوله تعاىل 
مكِّن من اخلري والشَّر ، وأنه غري جمبورٍ على فعل بعينه أصالً؛ ألنَّ قوله اآلية دالةٌ على أنَّ العبد مت« : قال الكعيبُّ 

إمنا يليق بالقادر على الفعل } مَّنِ اهتدى فَإِنََّما َيْهَتدي ِلَنفِْسِه َوَمن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها { : تعاىل جلَّ ذكرُه 
لى أحد الطَّرفني ، املمنوع من الطَّرف الثاين ، فهذا ال يليق هبذه اآلية املتمكِّن منه ، كيف شاء وأراد ، وأمَّا اجملبور ع

َوالَ تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ { : مث إنه تعاىل أعاد تقرير أنَّ كلَّ أحٍد خمتصٌّ بعمل نفسه ، فقال تعاىل . وتقدَّم اجلواب » 
  .} أخرى 

  .أِثَم َيأمثُ إمثاً : وِْزراً َوزَِرة ، ومعناه  َوَزَر َيزُر ، فهو وَازٌِر َوَوزٌِر: يقال : قال الزجاج 
  :يف تأويل اآلية وجهان : وقال 
  .أنَّ املذنب ال يؤاخذُ بذنبِ غريه ، بل كلُّ أحٍد خمتصٌّ بذنب نفسه : األول 
َبآءََنا على أُمٍَّة َوإِنَّا على إِنَّا َوَجدَْنآ آ{ : أنَّه ال ينبغي أن يعمل اإلنسان باإلمث؛ ألنَّ غريه عمله كقول الكفَّار : والثاين 

  ] . ٢٣: الزخرف [ } آثَارِِهم مُّقَْتُدونَ 
  فصل

  :دلَّت هذه اآلية على أحكام 
يف اآلية داللة على أنه تعاىل ال يعذِّب األطفال بكفر آبائهم ، وإالَّ لكان الطفل يؤاخذ بذنب : قال اجلبائيُّ : األول 

  .وذلك خالُف ظاهر اآلية . أبيه 
إنَّ املَيَِّت ليُعذُّب بُِبكاِء أهلهِ « : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  -رضي اهللا عنه  -روى ابن عمر : ثاين ال

  .» َعلْيِه 
فإن تعذيب امليت ببكاء أهله أخذ لإلنسان جبرم . يف صحَّة هذا اخلرب هبذه اآلية  -رضي اهللا عنها  -وطعنت عائشة 

  .ية غريه ، وهو خالف هذه اآل
  .واحلديث ال شكَّ يف صحَّته؛ ألنَّه يف الصحيحني 

إنَّ امليِّت « : أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  -رضي اهللا عنه  -ويف الصحيحني أيضاً عن عمر بنِ اخلطَّاب 
  .» ُيعذَُّب بُِبكاِء احليِّ 

  .» ْيِه املَيُِّت يُعذَُّب يف قَْبره بَِما نِيَح َعل« : ويف صحيح البخاريِّ 
إنَُّه َمْن نِيحَ « : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : ويف الصحيحني عن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه قال 

  .» عليِه ُيعذَُّب بَِما نِيَح َعلْيِه 
ُضداُه ، ونَاصِراُه ، واَع: امليُِّت ُيعذَُّب بُِبكاِء احليِّ ، إذا قَالِت النَّاِئَحةُ « :  -صلوات اهللا وسالمه عليه -وقال

  .» أْنَت َعُضدَها ، أْنتَ نَاصُرَها ، أْنَت كَاِسيَها : وكَاِسَياهُ َحبَّذا امليُِّت ، قيل لُه 
واجَبالُه ، وسنداه وأْنَساُه ، وحنو ذلك ، إالَّ وكِّلَ به : َما ِمْن َميٍِّت َيموُت فَيقُوُم َباكيهم ، فيقُول « : ويف رواية 

  .اللَّْهذُ واللَّْهُز مثل اللَّكْز والدفع » أهكذا كُنت  ملكان يلَهذانِه
: أغمي على عبد اهللا بن رواحة ، فجعلت أختُه عمرة تبكي ، وتقول : وروى البخاريُّ عن النعمان بن بشري ، قال 

َت كذِلَك؟ فلمَّا َماَت مل َتْبك أْن: ما قُلْت َشْيئاً إالَّ قِيل ِلي : واجبالُه واكذا واكذا ، ُتعدُِّد عليه ، فقال حَني أفَاَق 
  .َعلْيِه 
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يف علوم الكتاب: كتاب    تفسري اللباب 
بلي الدمشقي النعماين: املؤلف  احلن بن عادل  سراج الدين عمر بن علي   أبو حفص 

ذكر هلا حديث ابن عمر : فإن قيل  يغفر اهللا أليب عبد الرَّمحن ، أما : أنكرْت عائشة وغريها ذلك ، وقالت ملا 
، فقال صلى  إنَُّه ملْ يكذْب ولكنَّه َنِسَي أو أخطأ إنَّما َمرَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على يهودية يبكى عليها 

  .متَّفٌق عليه » إنَُّهْم لَيْبكُونَ َعلْيَها وإنَّها لُتعذَُّب يف قَْبرَها « : اهللا عليه وسلم 
ُب بَِخطيئَِته أو بِذْنبِه ، إنَّه لُيعذَّ« : إنَّما مرَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قربِ يهوديٍّ ، فقال : وملُْسلم 

  .» وإنَّ أهلَُه لَيْبكُونَ علْيِه اآلنَ 
ِه « : إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف رواية متَّفق عليها  إنَّ اهللا لَيزيُد الكافر عذاباً بُِبكاِء أْهلِه علْي

إنَّما هذا : وقال بعض العلماء ]  ١٥: اإلسراء [ } َوالَ َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أخرى { حسبكُم القُرآنُ : وقالت » 
  .فيمن أوصى أن يناح عليه كما كان أهل اجلاهليَّة 

  .واجلواب أنه جيب قبول أن احلديث ال ميكن ردُّه؛ لثبوته وإقرار أعيان الصَّحابة له على ظاهره 
، مل خترب أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم نفى ذ -رضي اهللا عنها  - وعائشة  لك ، وإنَّما تأوَّلْت على ظاهر القرآن 

  .ومن أثبت ومسع حجة على من نفى وأنكر 
نفى أن حيمل أحد من ذنب غريه شيئاً ، وامليُِّت ال حيمل من  -تعاىل  -وظاهر القرآن ال حجَّة فيه؛ ألنَّ اهللا 

ق نوحها ، كمن سنَّ سنَّة سيئة ، ذنب النائحة شيئاً ، بل إمثُ النَّوح عليها ، وهو قد يعذَّب من جهة أخرى بطري
دعا إىل ضاللة ، مع من أجابه    .مع من عمل هبا ، ومن 

واحلديث الذي روتُه حديثٌ آخر ال جيوز أن يردَّ به خرب الصَّادق؛ ألنَّ القوم قد يشهدون كثرياً ممَّا ال تشهد ، 
يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله ، جاز أن  إذا جاز أن -تعاىل  -مع أنَّ روايتها حتقِّق ذلك احلديث؛ فإنَّ اهللا 

  .يعذِّب امليت ابتداء ببكاء أهله 
ا ينصُّ على أن ذلك يف املسلم؛ فإنَّ ابن رواحة كان مسلماً ، ومل يوص  مث يف حديث ابن رواحة وغريه ممَّا تقدَّم م

وأنكره من أنكره؛ فإنَّ من املعلوم  بذلك ، مثَّ إنَّ الصحابة الذين رووه ، لو فهموا منه املوصي ، ملا عجبوا منه ،
أنَّ من أمر مبنكرٍ ، كان عليه إمثه ، ولو كان ذلك خاصا باملوِصي ، ملا خص بالنَّوح ، دون غريه من املنكراِت ، 

  .وال بالنَّوح على نفسه ، دون غريه من األموات 
، وهو من أمور اجلاهليَّة اليت ال يدعوهنا يف  ملَّا كان الغالب على النَّاس النَّوح على امليِّت: وق لبعض العلماء 

االسالم ، وال يتناهى عنها أكثر النَّاس خرِّج احلديث على األعمِّ األغلب فيمن مل ينه عن النَّائحة ، وهي عادة 
تركه من النَّاس ، فيكون تركُه للنَّهي مع غلبِة ظنِّه بأنَّها تفعل إقراراً للمنكرِ وتركاً إلنكاره ، فيعذب على ما 

، وعصي أمره ، فاهللا أكرم من أن يعذِّبه    .اإلنكار ، ورضي به من املنكر ، وأما من هنى عنه 

، إن شاء اهللا . وهذا قريٌب : قال ابن تيمية    :أن العذاب على قسمني  -تعاىل  -وأجود منه 
ل القُبور من األذى مبجاورة أملٌ وأذى يلحُق امليِّت بسبب غريه ، وإن مل يكن من فعله؛ كما يلحق أه: أحدمها 

، أو التغوُّط عليه ، إىل غري ذلك من  اجلارِ السّيئ ، وباألعمال القبيحة عند القبور ، واجللوس على القرب 
فهذا امليِّت ملا عصي اهللا بسببه ، ونيح عليه ، . األشياء اليت يتألَّم اإلنسانُ هبا حيا وميتاً ، وإن مل تكن من فعله 



  .وأملٌ من هذه املعصية حلقُه عذاٌب 
ُسِئلُت عن ميٍِّت دفن يف داره ، وبقُربِ قربه أوالد يشربون ويستعملون آلة اللَّْهو ، هل يتأذَّى : قال القاضي 

  .امليِّت؟ 
  .أنَّه يتأذَّى : فأجبت 

َت ُيؤِذيِه يف إنَّ املَيِّ« : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - رضي اهللا عنها  - وروى بإسناده عن عائشة 
  .» قَْبرِه ما ُيؤِذيِه يف َبْيتِه 

إذا مات ألحدكم امليِّت ، فأحسنوا كفنه ، وعجَّلوا إنفاذ وصيته ، :  -رضي اهللا عنه  -وعن ابن عبَّاس 
  .وأعمقوا له يف قربه ، وجنُِّبوُه جار السَّوِء 

: َنَعْم ، قال : وَهلْ َيْنفَُع يف الدُّنيا؟ قالوا : رة؟ قال وَهلْ َينفَُع اجلَاُر الصَّاحلُ يف اآلخ: يا رُسول اهللا : قيل 
  .وكَذِلَك َيْنفَُعُه يف اآلِخَرِة 

أنَّ طبع البشر ُيِحبُّ يف حياته أن يبكى عليه بعد موته؛ ملا فيه من الشَّرف والذِّكر ، كما حيبُّ أن يثىن : الثاين 
، وكما حيبُّ أن يكون املا ، ويذكر مبا حيبُّ  ، وإن أيقن أنَّه ال لذَّة له بذلك بعد املوت ، عليه  لُ والسلطان لعقبه 

فعوقب بنقيض هذه اإلرادة من عذاب النَّوح والبكاء؛ ليعلم النَّاس بذلك ، فيتناهون عن هذه أو يكرهونه ، 
، كانت تلك الكراهةُ مانعة من  لُحوقِ فمن مل يكره النَّوح والبكاء ، فهو باقٍ على موجب طبعه ، ومن كرهه 

  .الذمِّ به 
  :، وذلك من وجوٍه  -تعاىل  -دلَّت هذه اآلية على أنَّ الوْزَر واإلمث ليس من فعل اهللا : قال القاضي : الثالث 
  .أنه لو كان كذلك ، المتنع أن يؤاخذ العبد به ، كما ال يؤاخذ بوْزرِ غريه : أحدها 
نَّ الوزر إنَّما يصحُّ أن يوصف بذلك ، إذا ك ان خمتاراً ميكنه أنَّه كان حيبُّ ارتفاع الوِْزرِ أصالً؛ أل: وثانيها 

  .التحرُّز ، وهلذا املعىن ال يوصف الصَّيبُّ بذلك 
، قالوا : الرابع  ألنَّ ذلك يفضي إىل : أن مجاعة من الفقهاء املتقدِّمني امتنعوا من ضرب الدِّية على العاقلة 

  .ذه اآلية مؤاخذة اإلنسان بفعل الغري ، وذلك مضاٌد هل
على ذلك الفعل ، فكيف يصري غريه مؤاخذاً بسبب ذلك الفعل ، بل ] غري مؤاخٍذ [ وجنيب عنها بأنَّ املخطئ 

  .ذلك تكليٌف واقٌع ابتداًء من اهللا تعاىل 

ا ُمَعذِّبَِني حىت َنْبَعثَ َرُسوالً { : مث قال تعاىل    .} َوَما كُنَّ
  .إقامة للحجَّة وقطعاً للعذر 

َوَما كُنَّا ُمَعذِّبَِني { : وا هبذه اآلية على أنَّ وجوب شكر النِّعم ال يثبت بالعقل ، بل بالسمع؛ كقوله تعاىل واستدلُّ
  .} حىت َنْبَعثَ َرُسوالً 

: وذلك ألنَّ الوجوب ال يتقرَّر إالَّ بترتيب العقاب على التَّرك ، وال عقاب قبل الشَّرع هبذه اآلية ، وبقوله تعاىل 
. ١٦٥: النساء [ }  مَُّبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اهللا ُحجَّةٌ َبْعَد الرسل رُُّسالً{   [  

ِه لَقَالُواْ َربََّنا لوالا أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرُسوالً فََنتَّبَِع آَي{ : وقوله تعاىل  ِمن قَْبلِ أَن  اِتَكَولَْو أَنَّآ أَْهلَكَْناُهْم بَِعذَابٍ مِّن قَْبِل
. ١٣٤: طه [ } نَِّذلَّ وخنزى   [  



  :هذا االستداللُ ضعيف من وجهني : ولقائل أن يقول 
  .أنه لو مل يثبت الوجوب العقليُّ ، مل يثبت الوجوب الشرعيُّ ألبتة ، وهذا باطل : األول 

  :فذلك باطل ، وبيان املالزمة من وجوٍه 
وأظهر املعجزة ، فهل جيب على املستمع استماُع  -تعاىل  -ا من عند اهللا أنه إذا جاء الشَّارع ، وادعى كونه نبي

  .قوله ، والتأمُّل يف معجزاته ، أو ال جيب؟ 
فإن وجب بالعقل ، فقد ثبت الوجوب العقليُّ ، وإن وجب بالشَّرع ، فهو باطلٌ؛ ألنَّ ذلك الشارع إمَّا أن 

الدليل : ألنه يرجع حاصل الكالم إىل أنَّ ذلك الرجل يقول  يكون هو ذلك املدَّعي أو غريه ، واألول باطلٌ؛
وهذا إثبات للشيء بنفسه ، وإن كان الشَّارع غريه ، كان الكالم كما يف . على أنه جيب قبول قويل أين أقوله 

  .األول ، ولزم الدَّور والتَّسلسل ، ومها حماالن 
ال ، وحرَّم بعضها ، فال معىن لإلجياب أو التَّحرمي إال أن أنَّ الشَّارع ، إذا جاء ، وأوجب بعض األفع: وثانيها 
إمَّا أن جيب عليه االحتراز عن العقاب ، وذلك : إن تركت كذا ، أو فعلت كذا ، عاقبتك ، فنقول : يقول 

ر االحتراُز إمَّا أن جيب بالعقل ، أو بالسَّمع ، فإن وجب بالعقل ، فهو املقصود ، وإن وجب بالسَّمع ، مل يتقرَّ
  .معىن هذا الوجوب إالَّ بسبب ترتيب العقاب عليه ، وحينئٍذ يعود التقسيُم األول ، ويلزم التسلسل 

أن يعفو عن العقاب على ترك الواجب ، وإذا كان  - تعاىل  - أنَّ مذهب أهل السنَّة أنه جيوز من اهللا : وثالثها 
ماهية الوجوب إنَّما تتقرَّر بسبب : أن يقال كذلك ماهية الوجوب حاصلة ، مع عدم العقاب ، فلم يبق إالَّ 

حصول اخلوف من الذَّم والعاقب؛ فثبت هبذه الوجوه أنَّ الوجوب العقلي ال ميكن دفعه ، وإذا ثبت هذا فنقول 
  :يف اآلية قوالن : 

، بل هو الرسول الذي لو: أن جنري اآلية على ظاهرها ، ونقول : األول  اله ، ملا العقل هو رسول اهللا إىل اخللق 
  .تقررت رسالةُ أحٍد من الرُّسل 

  .حىت نبعث رسوالً؛ أي رسول العقل : فالعقل هو الرسول األصليُّ ، فكان معىن اآلية 
ا كنا معذِّبني حتَّى نبعث رسوالً أي رسول العقل يف : أن خنصِّص عموم اآلية ، فنقول : والثاين  املراد وم

ا إالَّ بالشَّرع ال بعد جميء الشرع ، وختصيص العموم وإن كان عدوالً األعمال اليت ال سبيل إىل معرفة وجوهب
عن الظاهر إالَّ أنه جيب املصري إليه عند قيام الدَّاللة ، وقد بينا قيام الدالئل الثلثة على أنا لو نفينا الوجوب 

  .العقلي ، لزمنا نفي الوجوب الشرعيِّ 
ا أن جمرَّ: والذي نذهُب إليه : قال ابن اخلطيب  د العقل يدلُّ على أنه جيب علينا فعل ما ينتفع به ، وترُك م

كان العقل وحده كافياً يف الوجوب : يتضرَّر به؛ ألنَّا جمبولون على طلب النفع ، واهلرب من الضَّرر ، فال جرم 
النفع ،  يف حقِّنا ، أما جمرد العقل فال يدل على أنه جيب على اهللا تعاىل شيء ، وذلك ألنه منزَّه عن طلب

  .واهلرب من الضَّرر ، فامتنع أن حيكم العقل عليه بوجوب فعلٍ أو تركه 

  ) ١٦(َتْدِمًريا  َوإِذَا أَرَْدَنا أَنْ ُنْهِلَك قَْرَيةً أََمْرَنا ُمْتَرِفيَها فَفََسقُوا ِفيَها فََحقَّ َعلَْيَها الْقَْولُ فََدمَّْرَناَها

  :تخفيف ، وفيه وجهان بالقصر وال» أَمْرَنا « قرأ العامَّةُ 
 -أنه من األمرِ الذي هو ضدُّ النهي ، مث اختلف القائلون بذلك يف متعلق هذا ألمر ، فعن ابن عبَّاس : أحدمها 



، وقد ردَّ هذا الزخمشريُّ ردا شديداً ، وأنكره : يف آخرين  -رضي اهللا عنهما  أنه أمرناهم بالطاعة ، ففسقوا 
: الفسق ، أي : أنه حذف ما ال دليل عليه ، وقدَّر هو متعلق األمر : ل ، حاصله إنكاراً بليغاً يف كالم طوي

، فقام ، وأمرته ، فقرأ ، وهذا ال : أمرناهم بالفسق ، فعملوا ، ألنه يقال : أي « : أمرناهم بالفسق ، قال  أَمْرتُه 
، فكذا هاهنا ، ملَّا قال    .} أََمْرَنا ُمْتَرِفيَها فَفََسقُواْ ِفيَها { : يفهم منه إال أنَّ املأمور به قياٌم أو قراءة 

أمرتُه فعَصانِي ، أو : هذا يشكل بقوله : أمرناهم بالفسق ، ففسقوا ، وال يقال : وجب أن يكون املعىن 
، كما قال  اٌم أو قراءةٌ ، فكذا هاهنا  ، أََمْرَنا ُمْت{ : فَخالفَنِي؛ فإنَّ هذا ال يفهم منه إالَّ أنَّ املأمور به قي َرِفيها 

أمرُتُه : هذا ُيشكل بقوله : أمرناُهْم بالفسق ، ففسقُوا ، وال يقال : وجب أن يكون املعىن . } فَفََسقُوا ِفيَها 
 فعصاين ، أو فخالفين؛ فإنَّ هذا ال ُيفهم منه أنِّي امرُتُه باملعصية ، واملخالفِة؛ ألنَّ املعصية ُمَخالفةٌ لألْمرِ ، وُمناِقَضةٌ

  .نُ كوهنا مأموراً هبا حماالً له ، فيكو
، وهذا : األمر جماٌز؛ ألن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول هلم : فلهذا الضرورة تركنا هذا الظَّاهر ، وقلنا  افسقوا 

أنه صبَّ عليهم النعمة صبا ، فجعلوها ذريعة إىل املعاصي ، : ال يكون ، فبقي أن يكون جمازاً ، ووجه اجملازِ 
  .» هوات ، فكأنَّهم مأمورون بذلك؛ لتسبُّبِ إيالِء النِّعمِة فيه ، وإمنا خوَّهلم فيها ليشكروا واتِّباع الشَّ

ألن حذف ما ال دليل عليه غري : أمرناهم بالطَّاعة ففسقوا؟ قلت : فهالَّ زعمت أنَّ معناه : فإن قلت « : مث قال 
، إنَّما حذف ألنَّ جائزٍ ، فكيف حذف ما الدليل قائٌم على نقيضه؟ وذلك أنَّ امل يدلُّ عليه « فَفَسقُوا » أمور به 

، « أَمرتُه فَقَرأ » و « أَمْرُته ، فقَاَم » : ، وهو كالٌم مستفيٌض؛ يقال  ال يفهم منه إالَّ أن املأمور به قياٌم أو قراءةٌ 
، رمت من خماطبك علم الغيب ، وال يلزم  أو » ُه ، فعَصانِي أَمرت: هذا قوهلم ] على [ ولو ذهبت تقدِّر غريه 

ألنَّ ذلك مناٍف لألمر مناقٌض له ، وال يكون ما يناقض األمر مأموراً به ، فكان حماالً أن يقصد « فَلْم َيْمتِثلْ 
أصالً؛ حّتى جيعل داالًّ على املأمور به ، فكان املأمور به يف هذا الكالم غري منويٍّ ، وال مراد؛ ألن من يتكلَّم هبذا 

فالنٌ » : كان منِّي أمر ، فكان منه طاعة ، كما أنَّ من يقول : ألمره مأموراً به؛ فكأنَّه يقول  الكالم ال ينوي
  .ال يقصد مفعوالً « يأمر وينهى ، ويعطي ومينع 

  .أمرناهم باخلريِ؟ : هالَّ كان ثبوت العلم بأنَّ اهللا ال يأمر بالفحشاِء دليالً على أن املراد : فإن قلت 

» شاء « : » أَمَر « يدافعه؛ فكأنك أظهرت شيئاً ، وأنت تضمر خالفه ، ونظري » فَفَسقوا «  ألنَّ قوله: قلت 
، ألساء : يف أن مفعوله استفاض حذف مفعوله؛ لداللِة ما بعده عليه؛ تقول  ، ألحسن إليك ، ولو شاء  لو شاء 

قد دلَّْت : أظهرت ، وقلت لو شاء اإلحسان ، ولو شاء اإلساءة ، ولو ذهبت تضمر خالف ما : إليك ، تريد 
حال من أسندت إليه املشيئةُ أنه من أهلِ اإلحسان ، أو من أهل اإلساءِة ، فاترِك الظاهر املنطوق ، وأضمر ما 

  .« دلت عليه حالُ املسند إليه املشيئةُ ، مل تكن على سداٍد 
ا ارتكبه من اجملاز ، فبعيد : وتتَّبعه أبو حيَّان يف هذا ، فقال  ا ال دليل » : جدا ، وأما قوله أمَّا م ألنَّ حذف م

، بل مثَّ ما يدل على حذفه ، وقوله « عليه غري جائْز  فكيف حيذف ما » : فتعليلٌ ال يصح فيما حنن بسبيله 
ا : فنقول « علم الغيب » إىل « الدليل على نقيضه قائٌم  حذف الشيء تارة يكون لداللة موافقه عليه ، ومنه م

ُه َما { : ، وتارة يكون لداللة خالفه أو ضدِّه ، أو نقيضه؛ كقوله تعاىل « أَمْرتُه ، فقَاَم » له مثَّل به يف قو َولَ
، وقوله : أي ]  ١٣: األنعام [ } َسكََن ِفي الليل والنهار  : النحل [ } َسَرابِيلَ َتِقيكُُم احلر { : ما سكن وحترَّك 



  ] الوافر: [ والربد ، وقول الشاعر : ، أي ]  ٨١
  أريُد اخلَْيَر أيُُّهَما َيِلينِي... وَما أْدرِي إذا َيمَّْمُت أْرضاً  -٣٣٩١

  أم الشَّرُّ الذي ُهَو َيْبَتغينِي... أألَْخْيُر الَّذي أَنا أْبَتغيِه 
أمرته : أمرته بعدم اإلحسان ، بل املعىن : فليس املعىن « أَمرتُه ، فلْم ُيْحِسْن » : وأْجتنُِب الشَّر ، وتقول : أي 

، واآلية من هذا القبيل ، يستدلُّ على حذف النَّقيضِ بنقيضه ، كما يستدلُّ على حذلف  باإلحساِن ، فلم حيِسن 
» : أَمْرتُه باإلساءة ، بل أمرته باإلحسان ، وقوله : ليس املعىن « أَمْرتُه ، فأَساَء إيلَّ » : النظري بنظريه ، وكذلك 

  :وال َيلَزُم هذا قوهلم 
، وهو كالٌم صحيح ، : أي « ألنَّ ذلك مناٍف » بل يلزُم ، وقوله : نقول « تُه فَعصانِي أَمْر ألنَّ العصيانَ مناٍف 

ال يسلَّم بل مدلولٌ عليه ومنويٌّ ال داللة املوافق بل « فكان املأموُر به غري مدلُولٍ عليه وال َمْنوي » : وقوله 
، إىل » فَفَسقُوا « ألنَّ » ال يلسَّم ، وقوله « نوِي مأموراً به ال َي» : داللة املناقض؛ كما بيَّنا ، وقوله  يدافعه 

، وقوله : قلنا « آخره  ليس « َشاَء « » أَمَر » ونظري : نعم ، نوى شيئاً ، ويظهر خالفه؛ ألنَّ نقيضه يدل عليه 
[ } الَ َيأُْمُر بالفحشآء إِنَّ اهللا { : قال سبحانه جل ذكره . كثر التصريح به « أَمَر » نظريه؛ ألن مفعول 

، ]  ٣٢: الطور [ } أَْم َتأُْمُرُهْم أَْحالَُمُهْم هباذآ { ]  ٢٩: األعراف [ } أََمَر َربِّي بالقسط { ]  ٢٨: األعراف 
  ]البسيط : [ وقال الشاعر 

ا أِمْرَت بِِه  -٣٣٩٢ .أَمْرُتَك اخلَْيَر فافَْعلْ م  . ..  
خ ردَّ عليه ردَّ مستريحٍ من النَّظرِ ، ولوال خوُف السآمِة على الناظرِ ، لكان والشي: قال شهاب الدين رمحه اهللا 

  .للنظر يف كالمهما جمالٌ 

يدلُّ على أن املأمور به شيٌء غري « ، فَعَصانِي » أَمْرُتُه « : كما أنَّ قوله : ولقائلٍ أن يقول : قال ابن اخلطيب 
أمرته ففسق يدلُّ أنَّ املأمور به شيء غري : ناقضةٌ له ، فكذلك قوله املعصية من حيث إنَّ املعصية منافية لألمر م

  الفسقِ؛ ألن الفسَق عبارةٌ عن اإلتيان
، كما أنَّ كوهنا معصية ينايف كوهنا مأموراً هبا؛ فوجب أن  بضدِّ املأمور به ، فكونه فسقاً ينايف كونه مأموراً به 

  .، وهذا يف غاية الظهور  يدلَّ هذا اللفظ على أنَّ املأمور به ليس بفسقٍ
ومل يرض به . إذا أكثروا : أَِمَر القوُم : العرب تقول : مبعىن كَثَّْرَنا قال الواحديُّ « أَمْرَنا » أنَّ : الوجه الثاين 

ه ، » : وجعله من باب « كَثَّْرَنا » ب « أَمْرَنا » وفسَّر بعضهم : الزخمشريُّ يف ظاهر عبارته ، فإنه قال  فعَّلُت
. كثرية النِّتاجِ : ، أي « َخْيُر املَالِ سكَّة َمأبورةٌ ، وُمهرةٌ َمأُمورةٌ » : ويف احلديث . « ثَبَّْرُتُه فَثََبر » ك « فََعلَ فَ

يٍّ : وقد حكى أبو حامت هذه اللغة ، يقال  أِمَر القوم ، وأمرهم اهللا ، ونقله الواحديُّ عن أهل اللغة ، وقال أبو عل
أمر : واستدلَّ أبو عبيدة مبا جاء يف احلديث ، فذكره؛ يقال » كَثَّْرَنا « أن يكون مبعىن » أَمْرَنا « اجليُِّد يف » : 

مل يلتفت إليه؛ لثبوت ذلك [ كثَّرهم : أي « أَمَر اهللا القوَم » وَمْن أنكر « : كثَّر ولدها ، قال : اهللا املهرة ، أي 
، كثروا ، وأمرهم اهللا : لفة؛ إذ يقال ويكونُ ممَّا لزم وتعدى باحلركِة املخت» لغة  ، وهو ] كثَّرُهْم : أمر القوم 

ُه ، فَشِتَرْت ، وجدَع أْنفَُه فَجِدَع ، وثلَم سنَُّه ، : أمرهم اهللا ، فأمتروا ، كقولك : من باب املطاوعة  َشَتَر اله عين
  .فثَِلَمْت 



، وعكرمة  بالفتح ، حكى أبو حامت ، عن » أَمْرَنا « م؛ مبعىن بكسر املي» أِمْرَنا « وقرأ احلسن ، وحيىي بن يعمر 
، وقد ردَّ الفراء وهذه القراءة ، وال » وأِمره ] مالُه ، [ أَمَر اهللا « : أنه يقال : أيب زيٍد  بفتح امليم وكسرها 

« ازيُّ يف يلتفت لردِّه؛ لثبوهتا لغة بنقل العدولِ ، وقد نقلها قراءة عن ابن عبَّاس أبو جعفر ، وأبو الفضل الر
  .فكيف تردُّ؟ » لَواحمِه 

بن أيب طالب ، وابن أيب إسحاق وأبو رجاء  باملدِّ ، وُرويْت » آَمْرَنا « يف آخرين  -رضي اهللا عنهم  -وقرأ عليُّ 
يه للتعدية  ، واختارها يعقوب ، واهلمزة ف   .هذه قراءة عن ابن كثري وأيب عمرو ، وعاصم ونافع 

  :بالتشديد ، وفيه وجهان » أمَّْرَنا « : باس ، وأبو عثمان النهديُّ وقرأ عليٌّ أيضاً ، وابن ع
  .أنَّ التضعيف للتعدية ، عدَّاه تارة باهلمزة ، وأخرى بتضعيف العني ، كأخرجته وخرَّجته : أحدمها 
من « َنا أمَّر» ال وجه لكون « : ق اللفارسي » أمَِّر « أنه مبعىن جعلناهم أمراء ، والالزم من ذلك : والثاين 

وُردَّ على . » اإلمارة؛ ألنَّ رئاستهم ال تكون إالَّ لواحد بعد واحد ، واإلهالُك إنَّما يكون يف مدَّة واحدٍة 
، مث كذلك ، كثر الفساد ، : الفارسي  يلزم املترف إذا ملك ، ففسق  بأنَّا ال نسلم أنَّ األمري هو امللُك؛ حىت 

فإنَّ املعاين الثالثة جتتمع فيها : ، واختار أبو عبيدة قراءة العامة وقال ونزل هبم على اآلخر من ملوكهم العذاب 
، واإلمارة ، والكثري : ، يعين    .املر 

  .الَّذي قد أبطرته النِّعمة ، وسعةُ العيش : املَُنعَّم ، والغينُّ : املترف يف اللغة 
  . خرجوا عمَّا أمرهم اهللا: أي } فَفََسقُواْ ِفيَها { : قوله تعاىل 

  .وجب عليها العذاب : أي : } فََحقَّ َعلَْيَها القول { 
َوَما كُنَّا ُمَعذِّبَِني { :  - تعاىل -خرَّبناها ، وأهلكنا من فيها ، وهذا كالتقرير ، لقوله : أي } فََدمَّْرَناَها َتْدِمرياً { 

بَُّك ُمْهِلَك القرى حىت َيْبَعثَ يف أُمَِّها َوَما كَانَ َر{ : وقوله تعاىل ] .  ١٥: اإلسراء [ } حىت َنْبَعثَ َرُسوالً 
. ٥٩: القصص [ } َرُسوالً   [  

  فصل يف االحتجاج ألهل السنة
  :استدلَّ أهل السنة هبذه اآلية على صحَّة مذهبهم من وجوه 

ق؛ وهذا يدلُّ أنَّ ظاهر اآلية يدل على أنَّه تعاىل أراد إهالكهم ابتداء ، مث توسَّل إىل إهالكهم هبذا الطري: األول 
إمنا خصَّ املترفني بذلك األمر لعلمه بأنَّهم يفسقون ، وذلك يدلُّ على أنَّه تعاىل أراد منهم  -تعاىل  -على أنَّه 
  .الفسَق 
حقَّ عليها القول بالتَّعذيب والكفر ، ومىت حقَّ : أي } فََحقَّ َعلَْيَها القول { : قال  -تعاىل  -أنه : الثالث 

لك ، امتنع صدور اإلميان منهم؛ ألنَّ ذلك ال يستلزم انقالب خرب اهللا الصدق كذباً ، وذلك عليها القول بذ
  .حمالٌ ، واملفضي إىل احملال حمالٌ 

{ ال يبتدئ بالتعذي واإلهالك؛ لقوله تعاىل  -تعاىل  -إنَّ سائر اآليات دلَّت على أنَّه  -رمحه اهللا  -قال الكعيبُّ 
.  ١١: الرعد [ } ُر َما بِقَْومٍ حىت ُيَغيُِّرواْ َما بِأَْنفُِسهِْم إِنَّ اللََّه الَ ُيَغيِّ مَّا َيفَْعلُ اهللا بَِعذَابِكُْم { : وقوله عزَّ وجلَّ ] 

} َوَما كُنَّا ُمْهِلِكي القرى إِالَّ َوأَْهلَُها ظَاِلُمونَ { : عز ذكره  -وقوله ]  ١٤٧: النساء [ } إِن َشكَْرُتْم َوآَمْنُتْم 
. ٥٩: قصص ال[   [  



، وهو قوله : وكلُّ هذه اآليات تدل على أنَّه ال يبتدئ باإلضرار ، وأيضاً  ما قبل هذه اآلية يدلُّ على هذا املعىن 
الَ َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أخرى { :  -تعاىل - [ } مَّنِ اهتدى فَإِنََّما َيْهَتدي ِلَنفِْسِه َوَمن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها َو

. ١٥: اإلسراء   [  
ومن احملال أن يقع بني آيات القرآن تناقض؛ فثبت أنَّ هذه اآليات حمكمة ، واآليات اليت حنن يف تفسريها جمملة؛ 

  .فيجب محل هذه اآلية علىتلك اآليات 
ه اهللا تعاىل رمح -» القَفَّالُ « : واعلم أنَّ أحسن الناس كالماً يف تأويل هذه اآلية على وجه يوافق قول املعتزلة 

  :فإنه ذكر وجهني  -
ال جيعل علمه حجَّة على من : أخرب أنَّه ال يعذِّب أحداً مبا يعلمه منه ، ما مل يعمل به أي  -تعاىل  -أنه : األول 

  .علم أنَّه إذا أمره عصاه ، بل يأمره ، فإذا ظهر عصيانه للنَّاس ، فحينئٍذ يعاقبه 
  .} آ أَن نُّْهِلَك قَْرَيةً أََمْرَنا ُمْتَرِفيَها َوإِذَآ أََرْدَن{ :  - تعاىل -وقوله 
: أي . } أََمْرَنا ُمْتَرِفيَها { وإذا أردنا إمضاء ما سبق من القضاء بإهالك قوم بظهور معاصيهم ، فحينئذ : معناه 

ميان والعمل بشرائع أمرنا املنعَّمَني فيها املتعّززين الظَّانني أن أمواهلم وأوالدهم وأنصارهم تردُّ عنهم بأسنا باإل
ديين ، على ما يبلّغهم عّني رسويل ، ففسقوا ، فحينئذ حيقُّ عليهم القضاء السابق بإهالكهم ، لظهور معاصيهم ، 

  .فحينئذ أدمُِّرها 

ا بأهنم ال يقدمون إال على املعصية مل نكتف : أن املعىن : واحلاصل  يف [ وإذا اردنا أن هنلك قرية بسبب علمن
اإلهالك مبجرَّد ذلك العلم ، بل أمرنا مترفيها ، ففسقوا ، فإذا ظهر منهم ذلك الفسق ، فحينئذ  ذلك] حتقيق 

  .نوقع العذاب املوعود به 
وإن أردنا أن هنلك قرية بسبب ظهور املعاصي من أهلها ، مل نعاجلهم بالعذاب يف : أنَّ التأويل : الوجه الثاين 

  .ترفيها بالرجوع عن تلك املعاصي أوَّل ظهور املعاصي بينهم ، بل أمرنا م
، ومن كثرت نعمة اهللا عليه ، كان قيامه بالشُّكر أوجب  وإنَّما خصَّ املترفني بذلك األمر؛ ألنَّ املترف هو املنعَّم 
، فإذا أمرهم بالتوبة والرجوع عن املعاصي مرة بعد أخرى ، مع أنه ال يقطع عنهم تلك النِّعم ، بل يزيدها حاالً 

، فحينئذ يصبُّ اهللا البالء  بعد حالٍ ، فحينئذ يظهر عنادهم ومترُّدهم وبعدهم عن الرجوع عن الباطل إىل احلقِّ 
أخرب عن عباده أنَّه  -تعاىل  -وهذان التأويالن راجعان إىل أنَّ اهللا :  -رمحه اهللا -مث قال القالل . عليهم صباً 

تعاىل  - إلعذار ، الذي يقع منه اليأس من إمياهنم ، كما قال ال يعاجل بالعقوبة أمة ظاملة؛ حىت يعذر إليهم غاية ا
أَنَُّه لَن { : ، وقال عزَّ وجلَّ ]  ٢٧: نوح [ } َوالَ يلدوا إِالَّ فَاجِراً كَفَّاراً { :  -عليه السالم -يف قوم نوح  -

فََما كَاُنواْ ِلُيْؤِمُنواْ بَِما كَذَُّبواْ ِمن {  :وقال تعاىل يف غريهم ]  ٣٦: هود [ } ُيْؤِمَن ِمن قَْوِمَك إِالَّ َمن قَْد آَمَن 
فأخرب اهللا تعاىل عنهم أوالً أنَّه ال يظهر العذاب إالَّ بعد بعثة الرسل ، مث أخرب ثانياً ]  ١٠١: األعراف [ } قَْبلُ 

بع عليهم النصائح إذا بعث الرسل أيضاً ، فكذِّبوا ، مل يعاجلهم بالعذاب ، بل يتا -تعاىل  -أنه : يف هذه اآلية 
، فهناك ينزل عليهم عذاب االستئصال    .واملواعظ ، فإن بقوا مصرِّين 

ليس املراد من اآلية أنَّه تعاىل يريد إهالكهم قبل أن يعصوا ويستحقُّوا ذلك؛ ألنَّه ال : وأجاب اجلبائيُّ فقال 
وإذا قرب وقت إهالِك : ان التقدير يظلم ، وهو على اهللا حمالٌ ، بل املراد من اإلرادة قرب تلك احلالة ، فك



إذا أراد املريض أن ميوت ازدادت أمراضه شدَّة ، وإذا : قريٍة أمرنا مترفيها ، ففسقوا فيها ، وهو كقول القائل 
أراد التَّجر أن يفتقر أتاه اخلسران من كلِّ جهٍة ، وليس املراد أنَّ املريض يريُد أن ميوت على الذُّنوب ، والتَّاجر 

  .أن يفتقر ، وإنَّما يعنون أنه سيصري كذلك؛ فكذا هاهنا يريد 
واعلم أنَّ هذه الوجوه جواب عن الوجه األوَّل من الوجوه الثالثة املتقدمة يف التمسُّك هبذه اآلية ، وكلها 

  .عدول عن ظاهر اللفظ ، وأما الوجه الثاين والثالث فبقي سليماً عن الطَّعن 

  ) ١٧(ُروِن ِمْن َبْعِد ُنوحٍ َوكَفَى بَِربَِّك بِذُُنوبِ ِعَباِدِه َخبًِريا َبِصًريا َوكَْم أَْهلَكَْنا ِمَن الْقُ

يما تقدم من القرون الذين كانوا  واملراد منه أنَّ الطريق الذي ذكرناه هو عادتنا مع الذين يفسقون ، ويتمرَّدون ف
، مث إنه  مبا يكون خطاباً  -لوات اهللا عليه ص - خاطب رسوله  -تعاىل  -بعد نوح؛ حاٍد ومثود ، وغريهم 
« وهذا ختويف لكفَّار } وكفى بَِربَِّك بِذُُنوبِ ِعَباِدِه َخبَِرياً َبِصرياً { : وردعاً وزجراً للكُلِّ ، فقال جلَّ ذكره 

  .» مكَّة 
ْم « متييٌز ل » ِمَن القُروِن « نصب بأهلكنا ، و » كَْم « و  البتداء الغاية ، » ِمْن « : » ِمن َبعِد ُنوح « و » كَ

، وليس كذلك؛ الختالف » الثانية بدلٌ من األوىل « : واألوىل للبيان ، فلذلك اتَّحَد متعلقهما ، وقال احلويفُّ 
إمنا جياُء هبذه الباء يف موضع مدحٍ أو « : تقدم الكالم عليها ، وقال ابن عطيَّة » كَفَى « معنييهما ، والباء بعد 

  .» كَفَى « وعلَّقها احلويفُّ ب » َخبِرياً « متعلقة ب » ذُنوب بِ« والباء يف » ذمٍّ 
جاز ، وإمنا جيوز دخول الباء يف املرفوع إذا » بربَِّك « : لو ألغيت الباء؛ من قوله :  -رمحه اهللا -قال افراء 

طعاماً ، وجاد بثوب: كان ميدٌح به أو يذمُّ؛ كقولك    .ك ثوباً كفاك به ، وأكرم به رجالً ، وطاب بطعامك 
  .» قَاَم أُخوَك « : وأنت تريد » قَاَم بِأخيَك « : أما إذا مل يكن مدحاً أو ذما ، مل جيز دخوهلا ، فال جيوز أن يقال 

  فصل يف مقدار القرن
، : القرنُ : قال عبد اهللا بن أيب أوىف  عشرون ومائة سنة ، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوَّل قرٍن 

، وقيل وكان آخره    .مائة سنة : يزيد بن معاوية 
أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم وضع يده على رأسه ، : ُروَِي عن حممد بن القاسم عن عبد اهللا بن بسرٍ املازينّ 

فما زلنا نعدُّ له؛ حتَّى متت له :  - رضي اهللا عنه  -وقال حممد بن القاسم » َسيعيُش هذا الُغالم قَْرناً « : وقال 
  .نة ، مثَّ مات مائة س

  .مثانون سنة : وقال الكليبُّ 
  .أربعون سنة : وقيل 

ا َنَشاُء ِلَمْن ُنرِيُد ثُمَّ َجَعلَْنا لَُه َجَهنََّم َيْصلَاَها َم َمْن ) ١٨(ذُْموًما َمْدُحوًرا َمْن كَانَ ُيرِيُد الَْعاجِلَةَ َعجَّلَْنا لَُه ِفيَها َم َو
اِء ) ١٩(َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك كَانَ َسْعُيُهْم َمْشكُوًرا أََراَد الْآِخَرةَ َوَسَعى لََها  كُلًّا ُنِمدُّ َهُؤلَاِء َوَهُؤلَاِء ِمْن َعطَ

  ) ٢٠(َربَِّك َوَما كَانَ َعطَاُء َربَِّك َمْحظُوًرا 



انَ ُيرِيُد العاجلة َعجَّلَْنا لَُه { :  - تعاىل -قوله    .اآلية } مَّن كَ
، و شر» َمْن «  بدل بعضٍ من كلٍّ ، من » ِلمْن ُنريد « مفعوهلا ، و » ما يشاُء « جواهبا ، و » َعجَّلنا « طية 

  .ملن نريد تعجيله له : تقديره » ِلَمْن ُنريد « بإعادة العامل ، و » لَُه « الضمري يف 
ُه جهنَّم « : ] قوله [    .هنا تصيريية » َجعلَ » « ثُمَّ َجعلَنا ل

حال من فاعل » َمذُموماً « و » َجَهنَّم « وإمَّا من » لَُه « إمَّا من الضمري يف : اجلملة حال » الَها َيْص« : وقوله 
من كان يريد العاجلة ، وسعى هلا : ويف الكالم حذف ، وهو حذف املقابل؛ إذ األصل : قيل » َيْصالها « 

  .ن كان يريد العاجلة بعمله لآلخرة كاملنافق م: بل األصل : سعيها ، وهو كافٌر لداللِة ما بعده عليه ، وقيل 
  .يدخلها : » َيْصالَها « ومعىن 

  .ُمْبَعداً : » َمْدُحوراً « مطروداً ، : » َمذُموماً « 
  :فيه وجهان : » َسْعَيَها « : وقوله 

  .وعمل هلا عملها : أنه مفعول به؛ ألنَّ املعىن : أحدمها 
  .من أجلها  :أي » هلَا « أنه مصدر ، و : والثاين 

  .» َسَعى « هذه اجلملة حال من فاعل » وهو ُمؤِمٌن « : واجلملة من قوله 
دُّ { : قوله تعاىل  ب » كُالًّ « : } كُالًّ نُِّم عطف عليه ، أي : وهؤالِء « بدل ، » هؤالء « و » ُنِمدُّ « منصوب 

، وهذا تقدير جيٌد ، وقال الزخمشري يف كلَّ فريق مندُّ هؤالء الساعني بالعاجلة ، وهؤالء الساعني لآلخرة : 
» هؤالِء « كذا قدَّره الزخمشري ، وأعربوا » : قال أبو حيان . « ] ُنِمدُّ [ كلَّ واحٍد من الفريقني » : تقديره 

كلَّ واحٍد؛ ألنَّه إذ ذاك بدل كلٍّ من بعضٍ : على تقدير » كل « وال يصح أن يكون بدالً ِمْن » كُالًّ « بدالً من 
  .« كل الفريقني : فينبغي أن يكون التقدير ، 
  .والعطاء اسم مصدر واقع موقع اسم املفعول « ُنِمدُّ » متعلٌق ب « ِمْن عطاِء » و 

ما يعمل من شجرٍ وحنوه؛ : مجُع الشيء يف حظرية ، واحلظرية : املمنوُع ، وأصله من احلظر ، وهو : واحملظور 
  .عمل احلظرية من ي: لتأوي إليه الغنم ، واحملتظُر 

  فصل
اإلسراء [ } َوكُلَّ إِْنَساٍن أَلَْزْمَناُه طَآِئَرُه ِفي ُعُنِقِه { : هذه اآلية داخلة يف معىن قوله :  -رمحه اهللا  -قال القفال 

  :أن العمَّال يف الدنيا قسان : ومعناه ] :  ١٣: 
، والدخول يف  -عليه الصالة والسالم -ياء منهم من يريد بعمله الدنيا والرياسة ، فهذا يأنف من االنقياد لألنب

طاعتهم؛ خوفاً من زوال الرِّياسة عنهم ، فهذا قد جعل طائر نفسه شؤماً؛ ألنه يف قبضة اهللا؛ فيؤتيه اهللا يف الدنيا 
  .منها قدراً ال كما يشاء ذلك اإلنسان ، بل كما يشاء اهللا 

اً ، مدحوراً مطروداً من رمحة اهللا بل إن عاقبته جهنَّم يدخلها فيصالها حبرِّها مذموماً    .ملوم
  :ويف لفظ هذه اآلية فوائد 

ٍة باإلهانة بشرط أن تكون دائمة خالية عن املنفعة    .أحدها أنَّ العقاب عبارة عن مضرَّة مقرون
 -فبيَّن  - تعاىل  - أن من اجلهَّال من إذا ساعدته الدنيا اغترَّ هبا ، وظنَّ أن ذلك ألجل كرامته على اهللا : وثانيها 



هبذه اآلية أن مساعدة الدنيا ال ينبغي أن يستدلَّ هبا على رضا اهللا تعاىل ألنَّ الدنيا قد تصلح مع أنَّ  - تعاىل 
عاقبتها املصري إىل العذاب واإلهانة ، فهذا اإلنسان أعماله تشبه طائر السُّوء يف لزومها له ، وكوهنا سائقة له إىل 

  .أشدِّ العذاب 
يدلُّ على أنَّه ال حيصل الفوز بالدنيا لكلِّ أحٍد ، بل كثٌري من الكفَّار يعرضون عن } ِلَمن نُّرِيُد { : له قو: وثالثها 

الدِّين يف طلب الدنيا ، مث يبقون حمرومني عن الدنيا ، وعن الدِّين ، فهؤالء هم األخسرون أعماالً الذي ضلَّ 
  .ن صنعاً سعيهم يف احلياة الدنيا ، وهم حيسبون أهنم حيسنو

فشرط تعاىل فيه ثالثة } َوَمْن أََراَد اآلخرة وسعى لََها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن { : وهو قوله تعاىل : وأما القسم الثاين 
  «شروٍط 
{ : ثواب اآلخرة ، فإنه إن مل ينو ذلك ، مل ينتفع بذلك العمل؛ لقوله تعاىل : أن يريد بعمله اآلخرة أي : أحدها 
إنَّما األعَمالُ » :  - صلوات اهللا وسالمه عليه -وقوله ]  ٣٧: النجم [ } َس ِلِإلنَساِن إِالَّ َما سعى َوأَن لَّْي

  .« بالنِّيَّاِت 
ْؤِمٌن { : قوله جلَّ ذكره : والثاين  ، وذلك يقتضي أن يكون ذلك العمل من باب } وسعى لََها َسْعَيَها َوُهَو ُم

  :الل يتقرَّبون بعبادة األوثان ، وهلم فيها تأويالن القرب والطَّاعات ، وكثري من الضُّ
إله العامل أجلُّ وأعظم من أن يقدر الواحد منَّا على إظهار عبوديته ، وخدمته ، ولكن : أهنم يقولون : أحدمها 

غاية قدرتنا أن نشتغل بعبوديَّة بعض املقربني من عباد اهللا ، مثل أن نشتغل بعبادة الكواكب ، أو ملٍك من 
  . -تعاىل -ملالئكِة ، مثَّ إنَّ امللك أو الكواكب يشتغلون بعبادة اهللا ا

  .هبذا الطريق ، وهذه طريق فاسدة ، فال جرم مل ينتفع هبا  -تعاىل  -فهؤالء يتقرَّبون إىل اهللا 
دهتا أن يصري اختذنا هذه التماثيل على صور األنبياء واألولياء ، واملراد من عبا: أنَّهم قالوا : والتأويل الثاين 

  .، وهذا الطريق أيضاً فاسد؛ فال جرم مل ينتفع هبا  - تعاىل -أولئك األنبياء واألولياء شعفاءنا عند اهللا 
بقتل أنفسهم تارة ، وبإحراق أنفسهم أخرى ، وهذا  -تعاىل  -نقل عن اجلنيد أنَّهم يتقرَّبون إىل اهللا : وأيضاً 

تعاىل  -ا ، وكذا القول يف مجيع فرق املبطلني الذين يتقرَّبون إىل اهللا الطريق أيضاص فاسد ، فال جرم مل ينتفع هب
  .مبذاهبهم الباطلة  -

ْؤِمٌن { : قوله تعاىل : والشرط الثالث  ُهَو ُم   .} َو
وهذا الشرط معتٌرب؛ ألنَّ الشرط يف كون أعمال الربِّ موجبة للثواب هو اإلميان ، فإذا مل يوجد ، مل حيصل 

  .أخرب أنَّ عند حصول هذه الشرائط يصري السعي مشكوراً ، والعمل مربوراً  -تعاىل  -إنه  املشروط ، مثَّ

  :واعلم أن الشُّكر عبارة عن جمموع أمور ثالثة 
اعتقاد كونه حمسناً يف تلك األعمال ، والثناء عليه بالقول ، واإلتيان بأفعال تدلُّ على كونه معظماً عند ذلك 

يعامل املطيعني هبذه األمور الثالثة ، فإنَّه تعاىل عاملٌ بكوهنم حمسنني يف تلك األعمال ،  -  تعاىل - الشَّاكر ، واهللا 
  . - تعاىل  - وإنه تعاىل يثين عليهم بكالمه؛ وإنَّه تعاىل يعاملهم مبعاملة دالَّة على كوهنم مطيعني عند اهللا 

  . -تعاىل -من قبل اهللا وإذا كان جمموع هذه الثالثة حاصالً ، كانوا مشكورين على طاعتهم 
الدليل على أن اإلميان : أنَّ جعفر من حربٍ حضر عنده رجل من أهل السنَّة ، وقال : يروى يف كتب املعتزلة 



أنا نشكر على اإلميان ، ولو مل يكن اإلميان حاصالً بإجياده ، المتنع أن نشكره عليه؛ ألنَّ : حصل خبلق اهللا تعاىل 
وَُّيِحبُّونَ أَن ُيْحَمُدواْ بَِما لَْم َيفَْعلُواْ { :  -تعاىل - قال اهللا . ليس من عمله قبيٌح  مدح اإلنسان وشكره على ما

. ١٨٨: آل عمران [ }   [  
، فدخل مثامة بن األشرسِ ، وقال  ا  -تعاىل  -إنَّا مندُح اهللا : فعجز احلاضرون على اجلواب  ونشكره على م

يشكرنا على فعل اإلميان ،  - تعاىل  - تب ، وإيضاح الدالئل ، واهللا أعطانا من القدرة ، والعقل ، وإنزال الك
صعبت املسألة ، : فضحك جعفر بن حربٍ وقال : قالوا } فَأُولَِئَك كَانَ َسْعُيُهم مَّْشكُوراً { :  -تعاىل -قال اهللا 
  .فسهلت 

هو الذي أعطى املوجب » ىل تعا« جمموع القدرة مع الداعي يوجُب الفعل كالٌم واضح؛ لنه : واعلم أن قولنا 
، وملا حصل اإلميان للعبد ، وكان اإلميان موجباً للسَّعادة التَّامَّة  التَّام حلصول اإلميان ، فكان هو املستحقَّ للشُّكر 

  .، صار العبُد أيضاً مشكوراً ، وال منافاة بني األمرين 
  فصل

رياِت الدنيا ، أو حتصيل اآلِخرة ، أو يقصد به جمموعهما اعلم أنَّ كلَّ من أتى بفعلٍ ، فإمَّا أن يقصد به حتصيل خ
  .، أو مل يقصد به واحد منهما 

ذكر حكم هذين القسمني يف  -تعاىل  -فإن قصد به حتصيل خرياِت الدنيا فقط ، أو حتصيل اآلخرة فقط ، فاهللا 
خرة راجحاً أو مرجوحاً ، أو يكون إمَّا أن يكون طلب اآل: هذه اآلية ، وأما القسُم الثالث فينقسُم ثالثة أقسامٍ 

  .الطلبان متعادلني 
إنه غري : فإن كان طلب اآلخرة راجحا ، فهل يكون هذا العمل مقبوالً عند اهللا تعاىل حبيث حيتمل أن يقال 

رِك من أَنا أغَْنى األغنَِياِء عن الشِّ« : أنه قال  - تعاىل  - مقبولٍ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم حاكياً عن اهللا 
  َعملَ َعمالً أْشرَك ِفيِه غَْيرِي َتركْتُه وَشريكَُه

إما أن يكون سبباً مستقالً بكونه باعثاً على ذلك الفعل ، وداعياً إليه  -تعاىل  -طلب رضوان اهللا : وأيضاً » . 
حلكم إذا أسند إىل فإن كان األول امتنع أن يكون لغريه مدخلٌ يف ذلك البعث والدعاء؛ ألنَّ ا. ، وإمَّا أال يكون 

سبب كامل تامٍّ ، امتنع أن يكون لغريه مدخل فيه ، وإن كان الثاين ، فيكون الدَّاعي إىل ذلك الفعل هو اجملموع 
؛ ألنَّ اجملموع احلاصل من الشَّيء ومن غريه جيب أن -تعاىل -، وذلك اجملموع ليس هو طلب الرضوان من اهللا 

طلب اآلخرة راجحاً على : ب أال يكون مقبوالً ، وحيتمل أن يقال يكون مغايراً لطلب رضوان اهللا؛ فوج ا كان  مل
  .طلب الدنيا تعارض املثلُ باملثلِ ، فيبقى القدر الزائُد داعية خالصة لطلب اآلخرة؛ فوجب كونه مقبوالً 

لى أنه غُري وأمَّا إذا كان طلب الدنيا وطلب اآلخرة متعادلني ، أو كان طلُب الدنيا راجحاً ، فقد اتفقوا ع
  .مقبولٍ ، إالَّ أنه على كلِّ حالٍ خري مما إذا كان طلب الدنيا خالياً بالكليَّة عن طلب اآلخرة 

وأما القسم الرَّابع ، وهو اإلقدام على الفعل من غري داع ، فهو مبينٌّ على أنَّ صدور الفعل من القادر ، هل 
  .يتوقَّف على حصول الدَّاعي أم ال؟ 

إنَّه ال : هذا القسم ممتنع احلصول ، والَّذين قالوا : إنَّه متوقِّف على حصول الداعي ، قالوا :  فالذين يقولون
  .هذا الفعل ال أثر له يف الباطن ، وهو حمرَّم يف الظاهر؛ ألنه عبثٌ : يتوقَّف ، قالوا 



  فصل يف معىن اآلية
ا يف الرِّزق ، والعزِّ والزينة يف الدنيا؛ ألنَّ عطاءه ليس معىن اآلية أنه تعاىل ميدُّ الفريقني باألموال ، ويوسِّع عليهم

بضيِّقٍ على أحٍد مؤمناً كان أو كافراً؛ ألنَّ الكلَّ خملوق يف دار العمل؛ فوجب إزاحةُ العذر وإزالة العلَّة عن 
  .الكلِّ 

  .عوٌض من املضاف إليه ، أي كلَّ واحد من الفريقني » كُالًّ « والتنوين يف 

  ) ٢١(ْيَف فَضَّلَْنا َبْعَضُهْم َعلَى َبْعضٍ َولَلْآِخَرةُ أَكَْبُر َدَرَجاٍت َوأَكَْبُر َتفِْضيلًا اْنظُْر كَ

مبعىن فكِّر ، أو مبعىن » اْنظُْر « إمَّا على التشبيه بالظرف ، وإمَّا على احلال ، وهي معلقة ل : نصب » كيف « 
  .أبصْر 
، وقبضنا: واملعىن  ، وقبضنا عن كافرٍ آخر ، وقد ببيَّن  أنا أوصلنا إىل مؤمنٍ  عن مؤمنٍ آخر ، وأوصلنا إىل كافرٍ 

َنْحُن قََسْمَنا َبْيَنُهْم مَِّعيَشَتُهْم ِفي احلياة الدنيا { : وجه احلكمة يف هذا التفاوت ، فقال جلَّ ذكره  -تعاىل  -
. ٣٢: الزخرف [ } َوَرفَْعَنا َبْعَضُهْم فَْوَق َبْعضٍ َدَرَجاٍت   [  

َع َبْعَضكُْم فَْوَق َبْعضٍ َدَرَجاٍت { : ال تعاىل يف آخر سورة األنعام وق   .اآلية ]  ١٦٥: األنعام [ } َوَرفَ
من درجات الدنيا ، ومن تفضيل الدنيا ، و : أي } َولَآلِخَرةُ أَكَْبُر َدَرَجاٍت َوأَكَْبُر َتفْضِيالً { : مث قال تعاىل 

  .لدنيا أن اآلخرة أعظم وأشرف من ا: املعىن 
أن املؤمنني يدخلون اجلنَّة ، والكافرين يدخلون النَّار ، فتظهر فضيلة املؤمنني على الكافرين ، ونظريه قوله : أي 
. ٢٤: الفرقان [ } أَْصَحاُب اجلنة َيْوَمِئٍذ َخْيٌر مُّْسَتقَّراً َوأَْحَسُن َمِقيالً { :  -تعاىل -  [  

  ) ٢٢(َر فََتقُْعَد َمذُْموًما َمْخذُولًا لَا َتْجَعلْ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخ

من يريد طاعة : من يريد بعمله الدنيا فقط ، وهم أهل العذاب ، ومنهم : ملا بيَّن تعاىل أن النَّاس فريقان؛ منهم 
أن يريد اآلخرة ، وأن يعمل عمالً ، ويسعى سعياُ : اهللا ، وهم أهل الثواب ، مث شرط يف ذلك ثالثة شروط 

لب اآلخرة ، وأن تكون مؤمناً ال جرم فصَّل يف هذه اآلية تلك اجملمالت ، فبدأ أوَّالً بشرحِ حقيقة موافقاً لط
  .} الَّ َتْجَعل َمَع اهللا إهلا آَخَر { : اإلميان ، وأشرُف أجزاء اإلميان هو التوحيد ، ونفي الشِّرك ، فقال عزَّ وعال 

  .هبا ساعياً سعي اآلخرة مث ذكر عقيبه سائر األعمال اليت يكونُ املشتغلُ 
ياأيها النيب إِذَا طَلَّقُْتُم { : اخلطاب مع النيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد غريه كقوله تعاىل : قال املفسِّرون 

وقيل :  -تعاىل - اخلطاب لإلنسان ، وهذا أوىل؛ ألنَّه تعاىل عطف عليه قوله : وقيل ]  ١: الطالق [ } النسآء 
  : -وهذا أوىل؛ ألنَّه تعاىل عطف عليه قوله تعاىل اخلطاب لإلنسان ،: 
إمَّا َيْبلَُغنَّ ِعنَدَك الكرب أََحُدُهَما أَْو { : إىل قوله تعاىل ]  ٢٣: اإلسراء [ } وقضى َربَُّك أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِيَّاُه { 

. ٢٣: اإلسراء [ } ِكالَُهَما   [  
  .ألنَّ أبويه ما بلغا الكرب عنده  -وهذا ال يليق بالنيب صلوات اهللا وسالمه عليه 

  .أنَّ املشرك كاذب ، والكاذب يستوجب الذمَّ ، واخلذالن : األول 



يكون مجيع النِّعم حاصلة من اهللا : أنه ال إله وال مدبِّر إالَّ الواحد األحد ، فحينئذ : أنَّه ملا ثبت بالدَّليل : الثاين 
تلك النِّعم إىل غري اهللا ، مع أن احلقَّ أن كلَّها من اهللا ، فحينئذ ، فمن أشرك باهللا ، فقد أضاف بعض  -تعاىل -

، فلمَّا جحد كوهنا من اهللا  فقد  -تعاىل  -يستحقُّ الذمَّ؛ ألنَّ املستحقَّ للشُّكر على تلك النعم هو اخلالُق هلا 
ألنَّه ملا أثبت هللا شريكاً ،  باإلساءة واجلحود ، فاستوجب الذمَّ ، ويستحقُّ اخلذالن؛ -تعاىل  -قابل إحسان اهللا 

استحقَّ أن يفوض أمره إىل ذلك الشَّريك ، وملَّا كان ذلك الشريُك معدوماً ، بقي بال ناصرٍ وال حافٍظ وال معنيٍ 
  .، وذلك عُني اخلذالن 

  . أنَّ الكمال يف الوحدة ، والنقصان يف الكثرة ، فمن أثبت الشَّريك ، فقد وقع يف جانب النقصان: الثالث 
« جيوز أن تكون على باهبا ، فينتصب ما بعدها على احلال ، وجيوز أن تكون مبعىن : } فََتقُْعَد { : قوله تعاىل 

  .فينتصب على اخلربيَّة ، وإليه ذهب الفراء والزخمشريُّ ، وأنشدوا يف ذلك » صار 
  اُبوال الوَِشاَحاِن وال اِجللَْب... ال ُيقْنُِع اجلَارِيةَ اِخلَضاُب  -٣٣٩٣

  وَيقُْعَد األْيُر لُه لَُعاُب... ِمن ُدون أن َتلَتِقَي األْركاُب 
َشَحذَ شفرته؛ حتَّى قَعدْت « : ويصري ، و البصريُّون ال يقيسون هذا ، بل يقتصرون به على املثل يف قوهلم : أي 

  .» كأنَّها َحرَبةٌ 
: كقولك » أن « ؛ جواباً للنهي ، وانتصابه بإضمار انتصب؛ ألنَّه وقع بعد الفاء: » فََتقْعد « : وقال الواحديُّ 

ال يكن منك انقطاٌع؛ فيحصل أن جنفوك ، فما بعد الفاء متعلَّق باجلملة : ال تنقطع عنَّا ، فنجفوك ، والتقدير 
ول؛ أال ترى املتقدمة حبرف الفاء ، وإنَّما مسَّاه النحويون جواباً؛ لكونه مشاهباً للجزاِء يف أنَّ الثاين مسبَّب عن األ

  .إن انقطعت جفوتك ، كذلك تقدير اآلية إن جعلت مع اهللا إهلاً آخر ، قعدت مذموماً خمذوالً : أنَّ املعىن 

  فصل يف معىن القعود يف اآلية
  :ذكروا يف هذا القعود وجوهاً 

لسان العرب  فتمكُث يف النَّاس مذموماً خمذوالً ، وهذه اللفظة مستعملةٌ يف: أن معناه املكث أي : أحدها 
اعٌد بأسوأ : ما يصنُع فالنٌ يف تلك البلدة؟ فيقول اجمليب : والفرس يف هذا املعىن ، إذا سأل الرجلُ غريه  هو ق

  .حالٍ 
اعداً: معناه    املكث ، سواء كان قائماً أو ق

  .أنَّ من شأن املذموم املخذول أن يقعد نادماً متفكراً على ما فرط منه : وثانيها 
املتمكن من حتصيل اخلريات يسعى يف حتصيلها ، والسَّعي إمنا يتأتى بالقيام ، وأما العاجُز عن  أنَّ: وثالثها 

حتصيلها ، فإنَّه ال يسعى ، بل يبقى جالساً قاعداً عن الطَّلب ، فلمَّا كان القيام على الرَّجلِ أحد األمور اليت يتمُّ 
ى عدم تلك املكنة والقدرة ، ال جرم جعل القيام كناية هبا الفوز باخلريات ، وكان القعود واجللوس عالمة عل

  .عن القدرة على حتصيل اخلريات ، والقعود كناية عن العجز والضعف 

ا َتقُلْ لَُهَما أُفٍّ َما أَْو ِكلَاُهَمَوقََضى َربَُّك أَلَّا َتْعُبُدوا إِلَّا إِيَّاُه َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحسَاًنا إِمَّا َيْبلَُغنَّ ِعْنَدَك الِْكَبَر أََحُدُه ا فَلَ
ا َربََّيانِي ) ٢٣(َولَا َتْنَهْرُهَما َوقُلْ لَُهَما قَْولًا كَرًِميا  َواْخِفْض لَُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوقُلْ َربِّ اْرَحْمُهَما كََم

  ) ٢٤(َصِغًريا 



  .} وقضى َربَُّك أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِيَّاُه { : قوله تعاىل 
ملا ذكر يف اآلية املتقدمة ما هو الركن األعظم يف الإلميان ، أتبعه بذكر ماهو من شعائر اإلميان وشرائعه ، وهي 

  :أنواع 
  .أن يشتغل اإلنسان بعبادة اهللا سبحانه وتعاىل ، ويتحرَّز عن عبادة غري اهللا تعاىل : األول 

قضى عليه : ألنَّ الواحد منا ، إذا أمر غريه بشيٍء ال يقال احلكم اجلزم البتُّ الذي ال يقبل النسخ؛ : والقضاُء 
قضى عليه ، وروى : ، فإذا أمره أمراً جزماً ، وحكم عليه بذلك على سبيل البتِّ والقطع ، فها هنا يقال 

، » ووصَّى ربَُّك « : كان األصلُ : أنه قال يف هذه اآلية  -رضي اهللا عنه  - ميمون بن مهران عن ابن عبَّاس 
  .» وقََضى ربَُّك « فالتصقت إحدى الواوين بالصَّاد ، فصارت قافاً فقرئ 

ا عصى اهللا أحٌد قط؛ ألنَّ خالف قضاء اهللا ممتنٌع ، هذا رواه عنه الضحاك بُن : مث قال  ولو كان على القضاء م
  .مزاحم ، وسعيد بن جبريٍ ، وهو قراءة عليٍّ وعبد اهللا 

تح باب أنَّ التحريف والتغيري قد تطرق إىل القرآن ، ولو جوَّزنا ذلك ، الرتفع وهذا القول بعيٌد جدا؛ ألنه يف
، وذلك خيرجه عن كونه حجَّة ، وذلك طعُن عظيٌم يف الدِّين    .األمانُ عن القرآن 

ويكون الضمري « : هي على موضوعها األصلي؛ قال ابن عطية : فعالً ماضياً ، فقيل » قََضى « وقرأ اجلمهور 
  .» للمؤمنني من الناس إىل يوم القيامة « ْعبُدوا َت» يف 

  .أَمَر : وقال ابن عبَّاس وقتادة واحلسن مبعىن 
  .أوصى : مبعىن : وقال جماهد 

  .أوجب وألزم : وقال الربيع بن أنسٍ 
  .حكم : وقيل مبعىن 

  .خربه » أالَّ َتْعبُدوا  «امساً مصدراً مرفوعاً باالبتداء ، و » وقضاُء ربِّك « : وقرأ بعض ولد معاذ بن جبل 
» ال « مفسرة؛ ألهنا بعد ما هو مبعىن القول ، و » أنْ « جيوز أن تكون : } أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِيَّاُه { : قوله تعاىل 

، وامسها ضمري الشأن : نافية ، أي » ال « ناهية ، وجيوز أن تكون الناصبة ، و  بأن ال ، وجيوز أن تكون املخففة 
ناهية أيضاً ، واجلملة خربها ، وفيه إشكال؛ من حيث وقوع الطَّلب خرباً هلذا الباب ، ومثله يف هذا » ال « ، و 

]  ٩: النور [ } أَنَّ غََضَب اهللا َعلَْيَهآ { : ، وقوله ]  ٨: النمل [ } أَن ُبورَِك َمن ِفي النار { : اإلشكال قوله 
وجيوز أن « : قال أبو البقاء . [ زائدة » ال « لناصبة ، و لكونه دعاء ، وهو طلٌب أيضاً ، وجيوز أن تكون ا

وهذا وهٌم؛ « : قال أبو حيَّان ] . » زائدة « ال » ألزم ربُّك عبادته و : ] أي [ يكون يف موضع نصب ، 
  .» فلزم أن يكون نفياً ، أو هنياً « َتْعبُدوا » على مفعول « إالَّ » لدخول 

  .قد تقدم نظريه يف البقرة } َساناً وبالوالدين إِْح{ : قوله تعاىل 

وأوصى بالوالدين : وجيوز أن تكون متعلقة بفعلٍ حمذوف تقديره « قََضى » الباء متعلقة ب « : وقال احلويف 
  .» حيسنون بالوالدين إحساناً : مصدر ، أي « إحساناً » إحساناً ، و 

وقد منع الزخمشري هذا » بزيٍد فانزل : كما تقول  الباُء من صلة اإلحسان ، فقدِّمت عليه؛« : وقال الواحديُّ 
إنَّ هذا : والذي ينبغي أن يقال : قال شهاب الدين . » ألنَّ املصدر ال يتقدَّم عليه معموله « : الوجه؛ قال 



ذكر الزخمشريُّ ، وإن كان بدالً من اللف ، فاألمر على ما  ظ املصدر إن عىن به أنَّه ينحلُّ حلرٍف مصدريٍّ ، وفعلٍ 
ا قال الواحديُّ ، فاجلواُز واملنع هبذين االعتبارين    .بالفعل ، فاألمُر على م

، أي « أنْ » عطف على } وبالوالدين إِْحسَاناً { قوله « : وقال ابن عطية  أمر اهللا أالَّ تعبدوا إالَّ إيَّاه ، : األوىل 
أنْ « مصدراً واقعاً موقع الفعل ، وأنَّ » َساناً إْح« واختا رأبو حيَّان أن يكون . » وأن حتسنوا بالوالدين إحساناً 

  ]الطويل : [ فيكون قد عطف ما هو مبعىن األمر على هنيٍ؛ كقوله : ناهية ، قال » ال « مفسرة ، و » 
َك أًسى وَتجمَّلِ: يقُولُونَ . ...  -٣٣٩٤   ال هتِْل

[ } َوقَْد أَْحَسَن يب { : قال تعاىل .  »الباء « وب » إىل « يتعدَّيان ب » أَساَء « و » أْحسَن « و : قلت 
  ]الطويل : [ وقال كثري عزَّة ]  ١٠٠: يوسف 
  .. أِسيئي بَِنا أو أْحِسنِي ال َملُوَمة  -٣٣٩٥

  .فتعدَّى تعديته » لَطَُف « ملعىن » أْحسَن « وكأنه ُضمِّن 
  فصل يف نظم اآلية

  :سبة بني األمرين أموٌر ملاأمر بعبادة نفسه أتبعه بربِّ الوالدين ، ووجه املنا
أنَّ السبب احلقيقيَّ لوجود اإلنسان هو ختليق اهللا وإجياده ، والسبب الظاهرّي هو األبوان ، فأمر بتعظيم : أوَّهلا 

  .السبب احلقيقي ، مث أتبعه باألمر بتعظيم السبب الظاهري 
، وجيب أن تكون معامل: أنَّ املوجود : وثانيها  ، وإما حمدث  ة اإلنسان مع اإلله القدمي بالتعظيم إما قدٌمي 

« :  -صلوات اهللا الربِّ الرَّحيم وسالمه عليه -والعبودية ، ومع احملدث بإظهار الشفقة ، وهو املراد من قوله 
. وأحقُّ اخللق بالشفقة األبوان؛ لكثرة إنعامهما على اإلنسان » والتعظيم ألمر اهللا ، والشفقة على خلق اهللا 

وبالوالدين { : إشارة إىل التَّعظيم ألمر اهللا تعاىل ، وقوله تعاىل } وقضى َربَُّك أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِيَّاُه { : فقوله تعاىل 
  .إشارة إىل الشَّفقة على خلق اهللا } إِْحَساناً 
ال إله إال هو  أنَّ االشتغال بشكر املنعم واجٌب ، مثَّ املنعم احلقيقي هو اخلالق سبحانه وتعاىل جلَّ ذكره: وثالثها 

َمْن ملْ يشكُر « : ، وقد يكون بعض املخلوقني منعماً عليك ، وشكره أيضاً واجٌب؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  :، وليس ألحٍد من اخلالئق نعمةٌ على اإلنسان مثل ما للوالدين ، وتقريره من وجوه » النَّاس ، ملْ يشكُر اهللا 

  .» فَاِطمةُ بَضعةٌ منِّي ُيؤِذينِي ما ُيؤذيها « :  - عليه السالم - ؛ قال أن الولد قطعةٌ من الوالدين: أحدها 
، وجدمها يف إيصال اخلري إىل الولد أمٌر طبيعيٌّ ، واحترازمها عن إيصال  وأيضاً شفقة الوالدين على الولد عظيمة 

ي أكثر من كلِّ نعمة تصل الضرر إليه أمر طبيعيٌّ أيضاً؛ فوجب أن تكون نعم الوالدين على الولد كثرية ، بل ه
  .من إنساٍن إىل إنساٍن 

حال ما يكون اإلنسان يف غاية الضَّعِف وهناية العجز يكون مجيُع أصناف نعم األبوين يف ذلك الوقت : وأيضاً 
  .واصلة إىل الولِد ، وإذا وقع اإلنعام على هذا الوجه ، كان موقعه عظيماً 

ون لداعية إيصال اخلري إليه ، وإيصال اخلري إىل الولد ليس هلذا الغرض ، فإيصال اخلري إىل الغري قد يك: وأيضاً 
ا للوالدين  فكان اإلنعام فيه أمتَّ وأكمل ، فثبت هبذه الوجوه أنه ليس ألحٍد من املخلوقني نعمةٌ على غريه مثل م

مث أردفه بشكر } تعبدوا إِالَّ إِيَّاُه وقضى َربَُّك أَالَّ { : على الولِد ، فلهذا بدأ اهللا بشكر نعمة اخلالق؛ فقال تعاىل 



إنَّ الوالدين إنَّما طلبا حتيل اللذَّة ألنفسهما؛ : فإن قيل . } وبالوالدين إِْحسَاناً { : نعمة الوالدين ، فقال تعاىل 
  .فلزم منه دخول الولد يف الوجود ، ودخوله يف عامل اآلفات واملخافات ، فأيُّ إنعامٍ لألبوين على الولد 

هو الذي أدخلين يف عامل الكون والفساد ، : كى أن بعض املنتسبني للحكمة كان يضرُب أباه ، ويقول حي
، والزَّمانة    .وعرَّضين للموت ، والفقر ، والعمى 

  ]الكامل : [ ماذا تكتب على قربك؟ فقال اكتبوا عليه : وقيل أليب العالء املعرِّي 
  ما َجَنْيُت َعلى أَحْدَي و... َهذَا َجناُه أبِي َعلَْي  -٣٣٩٦
  عدم اليت سبقت نعيم العاجل... وَتركُْت ِفيهِْم نِْعمةَ الْ  -٣٣٩٧

  َتْرِمي بِهْم يف ُموبِقاِت اآلجلِ... ولْو أنَُّهْم ولَُدوا لعَاَنوا ِشدَّة 
واع الشَّدائد عند األستاذ أعظم منَّة؛ ألنَّه حتمَّل أن: أستاذك أعظم ملَّة عليك أم والدك؟ فقال : وقيل لإلسكندر 

تعليمي وأوقفين يف نور العلم ، وأمَّا الوالُد فإنه طلب حتصيل لذة الوقاع لنفسه ، فأخرجين إىل آفاِت عاملِ الكون 
  :واجلواب » َخْيُر اآلَباِء من َعلَّمَك « : ومن الكلمات املشهورة املأثورة . والفساد 

أن االهتمام بإيصال اخلرياِت إليه ، ودفع اآلفاِت من أوَّل دخوله  هْب أنَّه يف أوَّل األمر طلب لذة الوقاع ، إالَّ
يف الوجود إىل وقت بلوغه الكرب ، أليس أنَّه أعظم من مجيع ما يصل إليه من جهاِت اخلريات واملريات؟ فسقطت 

  .هذه الشبهات 
إلحسان إىل الوالدين ، منها أنه واعلم أن لفظ اآلية يدلُّ على معاٍن كثرية ، كل واحٍد منها يوجب املبالغة يف ا

َوَمْن أََراَد اآلخرة وسعى لََها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك كَانَ َسْعُيُهم { : تبارك وتعاىل قال يف اآلية املتقدمة 
ة اآلخرة ، مث أردفه هبذه اآلية املشتملة على األعمال اليت حيصل هبا الفوز بسعاد]  ١٩: اإلسراء [ } مَّْشكُوًرا 

وذكر من مجلتها الربَّ بالوالدين ، وذلك يدلُّ على أن هذه الطاعة من أصول الطَّاعات اليت تفيد سعادة اآلخرة . 
.  

ومنها أنَّه تعاىل بدأ بذكر األمر بالتَّوحيد ، وثنَّى بطاعة اهللا ، وثلَّث بربِّ الوالدين ، وهذه درجة عالية ومبالغة 
  .عة عظيمة يف تعظيم هذه الطَّا

، فتقدمي ذكرمها يدل على } وبالوالدين إِْحَساناً { : ، بل قال » وإْحَساناً بالوَاِلدْينِ « : أنه تعاىل مل يقل : ومنها 
  .شدَّة االهتمام 

إحساناً عظيماً كامالً؛ : بلفظ التنكري ، والتنكري يدلُّ على التعظيم ، أي » إْحَساناً « : أنه تعاىل قال : ومنها 
حساهنما إليك قد بلغ الغاية العظيمة؛ فوجب أن يكون إحسانك إليهما كذلك ، وإن مل حتسن إليهما ألنَّ إ

إنَّ الَباِدئ « : كذلك ، فال حتصل املكافأة؛ ألنَّ إنعامهما عليك كان على سبيل االبتداِء ، ويف األمثال املشهورة 
  .» بالربِّ ال ُيكَافأ 

بألف التثنية قبل نون التوكيد املشددة املكسورِة ، والباقون » َيْبلغانِّ « قرأ األخوان } إِمَّا َيْبلَُغنَّ { : قوله تعاىل 
  :دون ألف وبفتحِ النون ، فأمَّا القراءة األوىل ، ففيها أوجه 

عطف عليه ، » أو كالمها « بدلٌ منه ، و » أَحُدمهَا « أن األلف ضمي رالوالدين؛ لتقدُّم ذكرمها ، و : أحدها 
بدل بعضٍ من كلٍّ ، ال كل من كلٍّ؛ ألنه » أَحدُهَما « حنا الزخمشريُّ وغريه ، واستشكله بعضهم بأنَّ قوله وإليه 



عطف على البدل ، فيكون بدالً ، وهو من بدل الكلِّ » أو كالمها « غري واٍف مبعىن األول ، وقوله بعد ذلك 
ون بدالً؛ فعروِّه عن الفائدة؛ إذ املستفاُد من ألف من الكلِّ؛ ألنه مرادف أللف التثنية ، لكنه ال جيوز أن يك

  .فلم يفد البدل زيادة على املبدل منه » ِكالمهَا « التثنية هو املستفاد من 
مسلٌَّم أنَّه مل يفد البدل زيادة على : هذا معىن قول أيب حيَّان ، وفيه نظر؛ إذ لقائلٍ أن يقول : قال شهاب الدين 

رُّ؛ ألنه شأن التأكيد ، ولو أفاد زيادة أخرى غري مفهومة من األول كان تأسيساً ال املبدل منه ، لكنه ال يض
وهو بدلٌ : تأكيداً ، وعلى تقدير تسليم ذلك ، فقد جياب عنه مبا قال ابن عطيَّة؛ فإنه قال بعد ذكره هذا الوجه 

  ]الطويل : [ مقسِّم؛ كقول الشاعر 
  ورِْجلٍ َرَمى فيها الزَّمانُ فَشلَِّت... يَحٍة وكُْنُت كَِذي رْجلْينِ رجٍلٍ َصِح -٣٣٩٨

  :بدلٌ مقسم؛ كقوله : أمَّا قوله « : إال أنَّ أبا حيَّان تعقَّب كالمه ، فقال 
. وكُْنُت »  -٣٣٩٩  . . ..»  

أالَّ يصدق املبدل منه على أحد قسميه ، لكن هنا : فليس كذلك؛ ألنَّ شرطه العطف بالواو ، وأيضر فشرطه 
« كالمها » أحد قسميه؛ أال ترى أنَّ األلف ، وهي املبدل منه يصدق على أحد قسميها ، وهو  يصدق على

م له الشرطان ، لزم ما قاله . » فليس من البدلِ املقسِّم    .ومىت سلِّ
، و » أَحُدمهَا « أن األلف ليست ضمرياً ، بل عالمة تثنية ، و : الثاين  ف عط» أو ِكالُهَما « فاعل بالفعل قبله 

، وقد ردَّ هذا الوجه  قَاَما أخواك ، : أن يكون مسنداً ملثىن؛ حنو : بأنَّ شرط الفعل امللحقِ به عالمة تثنية : عليه 
، لكنَّ الصحيح جوازه؛ » قَاَما زيٌد وعمٌرو « : أو إىل مفرَّق بالعطف بالواو خاصة على خالف فيه؛ حنو 

  ]الطويل : [ لوروده مساعاً كقوله 
ُم.. . . . -٣٤٠٠   وقَْد أْسلَماُه ُمبعٌد وَحِمي

  .وليس مثنى ، وال مفرَّقاً بالعطف بالواو » أحدمها « والفعلُ هنا مسنٌد إىل 
» أحدمها « توكيد ، وهذا ال بد من إصالحه بزيادة ، وهو أن جيعل » كالمها « نقل عن الفارسي أن : الثالث 

أو : توكيداً لذلك الضمري تقديره » كالمها « تثنية ، ويقع  بدل بعضٍ من كلٍّ ، ويضمر بعده فعلٌ رافٌع لضمري
، أجازها اخلليل وسيبويه حنو  َمرْرُت « : يبلغا كالمها ، إال أنه فيه حذف املؤكد وإبقاء التوكيد ، وفيها خالف 

نصب على تقدير مها أنفسهما ، وال: بالرفع والنصب ، فالرفع على تقدير » بَزْيٍد ، وَرأْيُت أَخاَك أْنفَُسُهَما 
أعينهما أنفسهما ، ولكن يف هذا نظٌر؛ من حيث إنَّ املنقول عن الفارسي منع حذف املؤكَّد وإبقاء توكيده ، 

  .فكيف خيرَُّج قوله على أصلٍ ال جييزه؟ 
« المها ِك» كان « إمَّا َيْبلغانِّ كالمها » : لو قيل : فإن قلت « : وقد نصَّ الزخمشريُّ على منع التوكيِد ، فقال 

ألنه معطوٌف على ما ال يصحُّ أن يكون توكيداً لالثنني ، : توكيداً ال بدالً ، فما لك زعْمَت أنه بدلٌ؟ قلت 
ال يصلح أن يكون توكيداً للمثىن ، وال » أحدمها « يعين أنَّ : قلت » فانتظم يف حكمه؛ فوجب أن يكون مثله 

  .لغريمها ، فكذا ما عطف عليه؛ ألنه شريكه 
ما ضرَّك لو جعلته توكيداً مع كوِن املعطوف عليه بدالً ، وعطفت التوكيد على البدل؟ : فإن قلت « : ال مث ق

، فلما قيل « ِكالُهَما » : لو أريد توكيد التثنية ، لقيل : قلت  ا » : فحسب  علم أنَّ « أَحدُهَما أو ِكالُهَم



  .» التوكيد غري مراٍد ، فكان بدالً مثل األول 
بدالً من الفالضمري » أحدمها « أو يبلغُ كالمها ، ويكون : بفعل مقدرٍ تقديره » ِكالُهَما « أن يرتفع : الرابع 

  .إمَّا يبلغنَّ عندك أحد الوالدين أو يبلغ كالمها : بدل بعضٍ من كلٍّ ، واملعىن 
كالم مستأنف؛ كقوله »  أَحدُهَمأ أو ِكالُهَما« : فعلى قراءة محزة والكسائي قوله  -رمحه اهللا  -قال البغوي 

[ } َوأََسرُّواْ النجوى الذين ظَلَُمواْ { : وقوله تعاىل ]  ٧١: املائدة [ } ثُمَّ َعُمواْ َوَصمُّواْ كَِثٌري مِّْنُهْم { : تعاىل 
  .ابتداء } الذين ظَلَُمواْ { : فقوله ]  ٣: األنبياء 

ا « لشرطية زيدْت عليها ا» إنْ « هي » إمَّا « وأما القراءة الثانية فواضحة ، و  توكيداً ، فأدغم أحد » م
» هي إن الشرطية زيدت عليها « : املتقاربني يف اآلخر بعد أن قلب إليه ، وهو إدغام واجب ، قال الزخمشريُّ 

إن ُتكرمنَّ زيداً ، : مل يصحَّ دخوهلا ، ال تقول « إنْ » توكيداً هلا؛ ولذلك دخلت النون ، ولو أفردت « ما 
  .» إمَّا ُتكرِمنَُّه : َك ، ولكن ُيكرْم

  :وهذا الذي قاله الزخمشريُّ نصَّ سيبويه على خالفه ، قال سيبويه 
ا « وإنْ ِشئَْت ، مل ُتقْحمِ النون ، كما أنك ، إن شئت ، مل جتئ ب  يعين مع النون وعدمها « : قال أبو حيَّان » َم

وإن كان أبو » أمَّا « ون التوكيد ال جيب اإلتيان هبا بعد ويف هذا نظر؛ ألنَّ سيبويه ، إمنا نصَّ على أنَّ ن» 
ا « كما أنَّك إن ِشئَْت مل جتئ ب : إسحاق قال بوجوب ذلك ، وقوله بعد ذلك  ليس فيه دليلٌ على جواز » َم

  .وحدها » إنْ « توكيد الشَّرط مع 

: ، وإمنا اختلفوا يف تثنيتها لفظاً  مثناةٌ معىن من غري خالف» ِكال « و » َيْبلَغنَّ « ظرٌف ل » ِعندَك « و 
، ووزهنا على فعل؛ ك : فمذهب البصريِّني  وألفها منقلبة عن واوٍ ، بدليل قلبها تاء يف » ِمَعى « أهنا مفردة لفظاً 

، وقيل » ِكال « مؤنث » ِكلَْتا «  هي مثناة : ألفها عن ياٍء ، وليس بشيٍء ، وقال الكوفيُّون : هذا هو املشهور 
  ]الرجز : [ ؛ وتبعهم السهيليُّ مستدلِّني على ذلك بقوله لفظاً

  .. . .يف ِكلِْت رِْجلْيَها ُسالَمى َواِحده  -٣٤٠١
الزيدان « فنطق مبفردها؛ ولذلك تعرُب باأللف رفعاً والياء نصباً وجراً ، فألفها زائدة على ماهية الكلمة كألف 

لكوفيني نصٌّ يف ذلك ، فاحتمل أن يكون األمر كما قال والمها حمذوفة عند السهيليِّ ، ومل يأت عن ا» ÷ 
  .السهيليُّ ، وأن تكون موضوعة على حرفني فقط ، ألنَّ مذهبهم جواز ذلك يف األمساِء املعربة 

اسم مفرد يفيد معىن التثنية ، » كال « قال أبو اهليثن الرَّازيُّ وأبو الفتح املوصليُّ ، وأبو عليٍّ اجلرجاينُّ إن 
وهي كلمة وضعت على هذه اخللقة يؤكد هبا االثنان » ِحَجى ورَِضى « فعل ، والمه معتلٌّ مبنزلة الم ووزنه 

َمَرْرُت بِكلَي « : خاصة ، وال تكون إال مضافة؛ ألنَّها لو كانت تثنية ، لوجب أن يقال يف النَّصب واخلفض 
» و « َيا َصاِحَبي السِّْجنِ » و « ِمْن ثُلُثي اللَّْيلِ » و : َبْيَن َيدي الرَُّجل « : بكسر الياء ، كما يقال » الرَّجلْينِ 

ا أنَّها ليست تثنية ، بل هي لفظة مفردة ، وضعت للداللة على التثنية « طَريف النَّهارِ  ، وملا مل يكن كذلك ، علمن
، فإذن أخربت عن لفظه ، كما خترب عن « كُل » ، كما أنَّ لفظة  الواحد؛ كقوله اسٌم واحٌد موضوع للجماعة 

أخربت عن واحٍد ، « ِكالَ » ، فكذا إن أخربت عن ]  ٩٥: مرمي [ } َوكُلُُّهْم آِتيِه َيْوَم القيامة فَْرداً { : تعاىل 
  .كال أخويك كان قائماً : فقلت 



.  ٣٣: الكهف [ } ِكلَْتا اجلنتني آَتْت أُكُلََها { : قال اهللا تعاىل    .« آَتَنا » : ومل يقل ] 
أعربت إعراب املثىن ، أو إىل ظاهر ، أْعرِبت إعراب املقصور عند : ا وحكمه أنَّها مىت أضيفت إىل مضمرٍ 

رأيت ِكلَى أخَوْيَك ، وكوهنا جرْت جمرى : مجهور العرب ، وبنو كنانة يعربوهنا إعراب املثىن مطلقاً ، فيقولون 
  .املثىن مع املضمر ، دون الظاهر يطول ذكره 

ال لفظاً؛ حنو ] « كال الرَّجلْينِ » : ومعىن حنو [ ها ال تضاُف إالَّ إىل مثىن لفظاً أنَّ: ومن أحكامها  » : ، أو معىن 
  ]الطويل : [ إال يف ضرورٍة؛ كقوله « ِكال َزْيٍد وعمرٍو » وال تضاف إىل مفرَّقني بالعطف حنو « ِكالَنا 

لْ وِكالَ ذِلَك وْجُه... إنَّ للَخْيرِ وللشَّرِّ َمًدى  -٣٤٠٢   وقََب
؛ حنو  قائمان ، : كالمها قائم ، وكالمها ضربته ، وجيوز يف قليل : واألكثر مطابقتها فيفرد خربها وضمريها

  ]البسيط : [ وضربتهما؛ اعتباراً مبعنامها ، وقد مجع الشاعر بينهما يف قوله 
  يهَِما َرابِيقَد أقْلَعا وِكالَ أْنفَ... ِكالُهَمأ ِحَني َجدَّ اجلَْرُي َبْينُهَما  -٣٤٠٤

كالنا كفيل صاحبه ، وقد يتعيَّن اعتباُر املعىن ، ويستعمل تابعاً توكيداً ، وقد ال : وقد يتعيَّن اعتباُر اللفظ؛ حنو 
ا ذكر ك » ِكلَْتا « يتبع ، فيقع مبتدأ ، ومفعوالً به ، وجمرورواً ، و  وتاؤها بدل عنواو ، » ِكال « يف مجيع م

ألفها أصلٌ ، وتاؤها مزيدة ، ووزهنا فعتلٌ ، وقد ردَّ : فعلى؛ كذكرى ، وقال يونس  وألفها للتأنيث ، ووزهنا
، وعند يونس » ِكلْوِي « : عليه الناس ، والنسب إليها عند سيبويه  ِكلَْتوِّي؛ لئال تلتبس ، ومعىن : كمذكرها 

، كما كنت عندمها يف أوَّل العمر اآلية أنَّهما يبلغان إىل حالة الضَّعف والعجز ، فيصريان عندك يف ىخر العمر 
.  

اسم فعلٍ مضارعٍ مبعىن أتضجَّر ، وهو قليلٌ؛ فإنَّ أكثر باب : أّف : قوله } فَالَ َتقُل لَُّهَمآ أُفٍّ { : قوله تعاىل 
،: وأوَّه ، أي » أف « أمساء األفعال أوامر ، وأقل منه اسم املاضي ، وأقلُّ منه اسم املضارع؛ ك   أتوجَّع ، ووْي 

، وفيها لغاٌت كثرية ، وصلها الرُّماين إىل تسع : أي  أعجُب ، وكان من حقِّها أن تعرب؛ لوقوعها موقع معربٍ 
أفُّ ، أفَّ ، : وثالثني ، وذكر ابُن عطيَّة لفظة ، هبا متَّت األربعون ، وهي اثنتان وعشرون مع اهلمزة املضمومة 

، أِف ، بالتخفيف مع التنوين وعدمه ، أُْف بالسكون أفِّ ، بالتشديد مع التنوين وعدمه ، أُف ، أَف 
، وباإلمالة احملضة ، وباإلمالة بني بني ،  ْه ، أفَّا من غري إمالة  والتخفيف؛ أُفّْ بالسكون والتشديد ، أفُّْه ، أُفَّْه ، أفِّ

التنوين وعدمه ، أََف ،  بالتشديد مع: إفَّ ، إفِّ : بالواو والباء ، وإحدى عشرة مع كسرِ اهلمزة ] : أفُّو أفِّ 
أفَّ أفِّ؛ بالتشديد مع التنوين وعدمه : إِف بالتخفيف مع التنوين وعدمه ، إفًّا باإلمالة ، وست مع فتح اهلمزة 
هباء السكت ، ويف « أفاُه « » ، أْف بالسكون ، أفا باأللف ، فهذه تسٌع وثالثون لغة ، ومتام األربعني 

لذي ذكرته عسر ونصب ، حيتاج يف استخراجه من كتب اللغة ، ومن كالم استخراجها بغري هذا الضَّابط ا
، وأبو حيان مل يزْد على أن قال  ، فذكرها ، « وحنُن نسردها مضبوطة كما رأيناها » : أهلها ، إىل تتبُّعٍ كثريٍ 

، فعدلنا إىل هذا الضَّابط املذكور  يه اخلللُ    .، وهللا احلمد واملنة والنُّسَّاخ خالفوه يف ضبطه ، فمن مثَّ جاء ف
ثالٍث يف املتواتر ، وأربعٍ يف الشاذ ، فقرأ نافع وحفص بالكسر والتنوين ، : وقد قرئ من هذه اللغات بسبعٍ 

وابن كثريٍ ، وابن عامرٍ بالفتح دون تنوين ، والباقون بالكسر دون تنوين ، وال خالف بينهم يف تشديد الفاء ، 
ع والتنوين ، وأبو السمال بالضمِّ من غري تنوين ، وزيد بن عليِّ بالنصب والتنوين أٌف بالرف: وقرأ نافع يف رواية 



  .بالسكون « أْف » : ، وابن عبَّاسٍ 
والبحث املشكل ها هنا أنا ملا نقلنا أنواعاً من اللغات يف هذه اللفظة ، فما السَّبب يف أنَّهم : قال ابن اخلطيب 

، واقتصروا على وجوه قليلة منها؟  تركوا أكثر تلك اللُّغاِت يف قراءِة   .هذه اللفظة 

  فصل
  :يف تفسري هذه اللفظة وجوٌه 

  .أفٍّ أفٍّ : يقول : معناه » لعلَّ فالناً َيتأفَُّف من ريحٍ وجدها « : تقول العرب : قال الفراء : أحدها 
يقال ذلك عند استقذار الشيء ، مث وسُخ األظفار ، : وسُخ اآلذاِن ، والتُّفُّ : األفُّ : قال األصمعي : والثاين 

ا يتأذُّون    .كثر ، حتَّى استعملوه عند حملِّ م
  .الوسُخ على األصابع إذا فَتلَْتها : أصل األفِّ والتُّفِّ :  -رمحه اهللا -قال أبو عبيدة : الثالث 
  .وسخ ما يكون يف املغابن من الوسخِ ، والتُّفُّ ما يكون يف األصابع من ال: األفُّ : الرابع 

  .وسخ األظافرِ ، والتُّفُّ ما رفعت بيدك من األْرضِ من شيءٍْ حقريٍ : األفُّ : اخلامس 
ه قلًّة ، وهو مأخوذ من األفيِف ، وهو الشيء القليل ، وُتّف : أفٍّ : قيل : السادس  إتباٌع له؛ كقوهلم : معنا

  .شيطانٌ ليطانٌ ، خبيثٌ نبيثٌ 
  .الضجر : األفُّ : ّيب روى يعلٌب عن ابن األعرا: السابع 
أصل هذه الكلمة أنَّه إذا سقط عليك تراٌب أو رماٌد ، نفخت فيه لتزيله؛ والصَّْوت : قال القتيبُّ : الثامن 

أفٍّ ، مث إنَّهم توسَّعوا ، فذكروا هذه اللفظة عند كلِّ مكروه يصل إليهم : احلاصل عند تلك النفخِة هو قولك 
.  

كما أنَّهما مل يتقذَّراك حني كنت خترى : ال تتقذَّرمها : أي } فَالَ َتقُل لَُّهَمآ أُفٍّ { : معىن قوله : قال جماهٌد 
  .وتبول 

  .أفٍّ : إذا وجدت منهما رائحة تؤذيك ، فال تقل هلما : وروي عن جماهد أيضاً 
  فصل يف داللة األّف

  .وأذيٍَّة ، وإن خفَّ وقلَّ  مثل يضرب للمنعِ من كل مكروٍه» أفٍّ : ال تقلْ لفالٍن « : قول القائل 
واختلف األصوليُّون يف أنَّ داللة هذا اللفظ على املنع من سائر أنواع اإليذاء داللةٌ لفظيةٌ ، أو داللة مفهومة 

ال تقل لفالٍن أفٍّ ، عنوا به أنَّه ال يتعرض له : إهنا داللة لفظية ، ألنَّ أهل العرف ، إذا قالوا : بالقياس ، فقيل 
فالنٌ ال ميلُك نقرياً وال قطِْمرياً فهو حبسب العرف يدلُّ على أنه ال ميلك : من أنواع األذى ، فهو كقوله بنوعٍ 
  .شيئاً 
، إنَّما دلَّ على املنعِ من سائر أنواعِ األذى بالقياس اجلليِّ : وقيل    .إنَّ هذا اللفظ 

ن حكم يف صورٍة أخرى ، فإذا أردنا إحلاق أنَّ الشَّرع ، إذا نصَّ على حكمٍ يف صورٍة ، وسكت ع: وتقريره 
  :الصُّورة املسكوت عن حكمها بالصورة املذكور حكمها ، فهذا على ثالثة أقسام 

أن يكون ثبوت ذلك احلكم يف حملِّ السكوت أوىل من ثبوته يف حملِّ الذِّكر كهذه الصورة؛ فإنَّ اللفظ : أحدها 
  .أوىل باملنع  إمنا دلَّ على املنع من التأفيف ، والضَّرب



« : أن يكون احلكم ف ميحلِّ السكوت مساوياً للحكم يف حملِّ الذِّكر ، وهذا يسمِّيه األصوليُّون : وثانيها 
» َمْن أْعتَق ِشركاً لُه يف َعْبٍد ، قُوَِّم عليه الَباِقي « : كقوله صلوات اهللا وسالمه عليه » القياس يف معىن األصل 
  .يف العبد سواء فإنَّ احلكم يف األَمِة و

  .أن يكون احلكم يف حملِّ السكوت أخفى من احلكم يف حملِّ الذِّكرِ ، وهو أكثر القياساِت : وثالثها 
، إمنا دلَّ على املنع من الضرب بالقياس اجلليِّ من باب االستدالل باألدىن  إذا عرف هذا ، فاملنع من التأفيف 

امل اً من الضرب ، وأيضاً على األعلى؛ ألنَّ التأفيف غري الضرب ، ف املنع من : نع من التأفيف ال يكون منع
، فقد يقول  التأفيف ال يستلزم املنع من الضرب عقالً؛ ألنَّ امللك الكبري ، إذا أخذ ملكاً عظيماً ، كان عُدوا له 

عقوالً يف اجلملة إيَّاك أن تستخفَّ به أو تشافهه بكلمة موحشٍة ، لكن اضرب رقبته ، وإذا كان هذا م: للجالَّد 
، علمنا أنَّ املنع من التأفيف يغاير املنع من الضرب ، وغري مستلزم للمنع من الضرب يف اجلملة إالَّ أنَّا علمنا يف 

َوقُل لَُّهَما قَْوالً كَرِمياً { : أنَّ املقصود من هذا الكالم املبالغة يف تعظيم الوالدين ، لقوله تعاىل : هذه الصورة 
  .} ا َجَناَح الذل ِمَن الرمحة واخفض لَُهَم

  .فكانت داللة املنع من التأفيف على املنع من الضرب بالقياس من باب االستدالل باألدىن على األعلى 
ا « : قوله  » النَّْهر « الزَّْجُر بصياحٍ وغلظة وأصله الظهور ، ومنه : ال َتْزُجرمها ، والنَّْهُر : أي » وال َتْنَهْرُهَم

  .» النَّْهُي والنَّْهُر والنَّْهُم أَخواٌت « :  -رمحه اهللا تعاىل - ال الزخمشري لظهوره ، وق
  ] . ١٠: الضحى [ } َوأَمَّا السآئل فَالَ َتْنَهْر { : ويقال هنرُه وانتهره ، إذا استقبله بكالمٍ يزجره ، قال تعاىل 

دم املنعه من التأفيف ، كان املنع املنع من التأفيف يدلُّ على املنع من االنتهار؛ بطريق األ: فإن قيل  وىل ، فلما ق
، كان مفيداً؛ ألنه يلزم من  من االنتهار بعده عبثاً ، ولو فرضنا أنه قدَّم املنع من االنتهار على املنع من التأفيف 

  .املنع من االنتهار املنع من التأفيف ، فما السَّبب يف رعاية هذا التَّرتيب؟ 
املنع من إظهار الضَّجر بالقليل والكثري ، واملراد من } فَالَ َتقُل لَُّهَمآ أُفٍّ { : وله تعاىل أن املراد من ق: فاجلواب 

  .املنع من إظهار املخالفة يف القول على سبيل الردِّ عليه } َوالَ َتْنَهْرُهَما { قوله 
ا منعه من القول املؤذي } َوقُل لَُّهَما قَْوالً كَرِمياً { : قوله تعاىل  ، وذلك ال يكون أمراً بالقول الطَّيب ، فال ملَّ

  .} َوقُل لَُّهَما قَْوالً كَرِمياً { : أردفه بأن أمره بالقول احلسن ، فقال : جرم 
هو أن تتكلَّم معهما : يا أبَتاُه يا أمَّاُه ، وقال عطاء : هو أن يقول له :  - رضي اهللا عنه - قال عمر بن اخلطاب 

  .رك بشرط أالَّ ترفع إليهما بص
  . - رضي اهللا عنه - ال ُتسمِّهَِما و التكنِّهما ، فهو كقول عمر : وقال جماهد 

: كان أعظم النَّاس حلماً وكرماً وأدباً ، فكيف قال ألبيه  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -إنَّ إبراهيم : فإن قيل 
فخاطبه ]  ٧٤: األنعام [ } ِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ  إين أََراَك َوقَْوَمَك{ بالضمِّ » ألبِيِه آَزُر « على قراءة » يا آزُر « 

  .باالسم ، وهو إيذاٌء له ، مث نسبه ونسب قومه إىل الضالل ، وعو أعظم أنواع اإليذاء 

يدلُّ على أنَّ حقَّ اهللا متقدِّم } وقضى َربَُّك أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِيَّاُه وبالوالدين إِْحَسانا { : فاجلواب أن قوله تعاىل 
على ذلك اإليذاء ، إنَّما كان تقدمياً حلق اهللا  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -لى حقِّ األبوين ، فإقدام إبراهيم ع

حقِّ األبوين    .تعاىل على 



  .} واخفض لَُهَما َجَناَح الذل ِمَن الرمحة { : قوله تعاىل 
  .واملقصود املبالغة يف التواضع ، وهذه استعارة بليغة 

  :ويف تقريره وجهان :  -رمحه اهللا تعاىل -قال القفَّال 
أنَّ الطائر ، إذا أراد ضمَّ فرخه إليه للتربية خفض له جناحه ، فلهذا صار خفض اجلناح كناية عن : األول 

  .اكفل والديك؛ بأن َتضمَّهما إىل نفسك ، كما فعال ذلك بك حال صغرك : حسن التربية ، فكأنَّه قال للولد 
ر ، إذا أراد الطَّريان ، َنشَر جناحيه ، ورفعهما؛ لريتفع ، وإذا أراد ترك الطريان ، خفض أنَّ الطائ: والثاين 

  .جناحيه ، فجعل خفض اجلناحِ كناية عن التواضع واللِّني 
ا معىن جناح الذلِّ؟ قلت : فإن قلت « : وقال الزخمشري    :فيه وجهان : م

 ٨٨: احلجر [ } واخفض َجَناَحَك ِللُْمْؤِمنَِني { : قال واخفض هلما جناحك ، كما : أن يكون املعىن : أحدمها 
واخفض هلما جناحك الذَّليل أو : ، كما أضيف حامت إىل اجلود على معىن ] أو الذِّلِّ [ فأضافه إىل الذُّلِّ ] 

  .الذَّلول 
الكامل : [ ة زماماً ، يف قوله أن جتعل لذُلِّه أو لِذلِّه جناحاً خفيضاً؛ كما جعل لبيد للشَّمال يداً ، وللقرَّ: والثاين 

[  
  إذْ أَصْبَحْت بِيِد الشَّمالِ زِماُمهَا... وغَداِة رِيح قد كَشفُْت وقَرٍَّة  -٣٤٠٥

انتهى ، يعين أنه عبَّر عن اللني بالذلِّ ، مث استعار له جناحاً ، مث رشَّح هذه » مبالغة يف التذلُّل والتواضع هلما 
  .ناح االستعارة بأن أمره خبفض اجل

  ]الكامل : [ أن أبا متامٍ ، ملَّا نظم قوله : ومن طريف ما حيكى 
اَء املَالمِ فإنَّين  -٣٤٠٦   صبٌّ قد اْستعذَْبُت َماء ُبكاِئي... ال َتْسِقين َم

، فقال : جاءه رجل بقصعٍة ، وقال له  اِء املالمِ  حىت تأتيين بريشٍة من جناح الذلِّ؛ يريد أن : أعطين شيئاً من م
  ]الطويل : [ جماز استعارٍة كذاك ، وقال بعضهم  هذا

  فلْم أْستِطْع من أْرضهِْم طَريانَا... أَراُشوا َجناِحي ثُمَّ بلُّوه بالنَّدى  -٣٤٠٧
بضم الذال ، وابن عبَّاسٍ يف آخرين بكسرها ، وهي استعارةٌ؛ ألن الذلَّ يف الدوابِّ؛ ألنَّه » الذُّلِّ « وقرأ العامة 

  .، فاستعري لألناسيِّ ، كما أنَّ الذل بالضم ضدُّ العزِّ ضدُّ الصعوبة 
  :فيه أربعة أوجه » من الرَّمحة « : قوله 

  .اخفض من أجل الرَّمحة : ، أي » اخِفْض « أهنا للتعليل ، فتتعلق ب : أحدها 
  .» كنَّة يف النَّفس إنَّ هذا اخلفض يكون من الرمحة املست: أي « : أهنا لبيان اجلنس؛ قال ابن عطيَّة : والثاين 
  .» َجَناح « أن تكون يف حملِّ نصبٍ على احلال ِمْن : الثالث 
  .أهنا البتداء الغاية : الرابع 

  :يف هذه الكاف قوالن » كََما ربَّيانِي « : قوله 
، فقدَّره احلويفُّ : أحدمها  : ه أبو البقاء وقدَّر. » ] يل [ ارمحهما رمحة مثل تربيتهما « : أهنا نعٌت ملصدر حمذوف 

  .كأنَّه جعل التربية رمحة » رمحة مثل رمحتهما « 



. ١٩٨: البقرة [ } واذكروه كََما َهَداكُْم { : ارمحهما؛ ألجل تربيتهما؛ كقوله : أهنا للتعليل ، أي : والثاين   [  
  .ا ، وحيسن إليهما وال خيتصُّ برُّ الوالدين بأن يكونا مسلمني ، بل إن كانا كافرين يربُّمه: قال القرطيبُّ 
إنَّه مل يقتصر يف تعليم الربِّ بالوالدين على تعليم األفعال ، بل أضاف إليه تعليم :  -رمحه اهللا -قال القفال 

هلما بالرَّمحة ، فيقول  ، ولفظة الرمحة جامعة لكلِّ اخلريات يف الدِّين : األقوال ، وهو أن يدعو  ربِّ ارمحهما 
ربِّ افعل هبما هذا النوع من اإلحسان ، كما أحسنا إيلَّ يف : يعين } ا َربََّيانِي َصِغرياً كََم{ : والدنيا ، مث يقول 

فَإِذَآ أَنَزلَْنا َعلَْيَها املآء اهتزت { : رَبا الشَّيء ، إذا انتفخ قال تعاىل : تربيتهما ، والتربية هي التَّْنمَيةُ من قوهلم 
. ٥: احلج [ } َوَرَبْت   [  

َما كَانَ { : إهنا منسوخة بقوله تعاىل :  - رضي اهللا عنهما - ون يف هذه اآلية ، فقا البن عباس واختلف املفسر
فال ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا ]  ١١٣: التوبة [ } ِللنَّبِيِّ والذين آمنوا أَن َيْسَتْغِفُرواْ ِللُْمْشرِِكَني 

  .ربِّ ارمحهما : مشركني ، وال يقول 
  .ا خمصوصة باملسلمني غري منسوخة ، وهذا أوىل من القول األول؛ ألنَّ التخصيص أوىل من النَّسخ وقيل إهن

ال نسخ ، وال ختصيص؛ ألنَّ الوالدين ، إذا كانا كافرين ، فله أن يدعو هلما باهلداية واإلرشاد ، وأن : وقيل 
  .يطلب الرمحة هلما بعد حصول اإلميان 

  رار أم ال؟فصل يف أنّ األمر يفيد التك
أمٌر ، وظاهر األمر ال يفيد التَّكرار ، فيكفي يف العمل مبقتضى هذه } َوقُل رَّبِّ ارمحهما { : قوله جلَّ ذكرُه 

  .اآلية ذكر هذا القول مرَّة واحدة 
إذا نرجو أن جيزئه : كم يدعو اإلنسان لوالديه؟ أيف اليوم مرة ، أو يف الشهر ، أو يف السَّنة؟ فقال : سئل سفيان 

فكانوا ]  ٥٦: األحزاب [ } ياأيها الذين آَمُنواْ َصلُّواْ َعلَْيِه { : دعا هلما يف أواخر التشهدات؛ كما قال تعاىل 
  . -صلوات اهللا وسالمه عليه -يرون أن التشهد جيزي عن الصالة على النيبِّ 

  .فهم يكرِّرون يف أدبار الصالة ]  ٢٠٣: البقرة [ } واذكروا اهللا يف أَيَّامٍ مَّْعُدوَداٍت { : وكقوله تعاىل 

  ) ٢٥(َربُّكُْم أَْعلَُم بَِما ِفي ُنفُوِسكُْم إِنْ َتكُوُنوا صَاِلِحَني فَإِنَُّه كَانَ ِللْأَوَّابَِني غَفُوًرا 

إنَّا قد : ، أي } ِحَني إِن َتكُوُنواْ َصاِل{ من برِّ الوالدين وعقوقهما } رَّبُّكُْم أَْعلَُم بَِما ِفي ُنفُوِسكُْم { : قال تعاىل 
أمرناكم يف هذه اآلية بإخالص العبادة هللا ، وباإلحسان بالوالدين ، وال خيفى على اهللا ما تضمرونه يف أنفسكم 

  .من اإلخالص وعدم اإلخالص ، فاهللا تعاىل مطلع على ما يف نفوسكم 
راجعني : وال قلوبكم ، وكنتم أوَّابني ، أي إن كنتم برآء عن جهة الفساد يف أح: أي } إِن َتكُوُنواْ صَاِلِحَني { 

  .إىل اهللا ، فإنَّ حكم اهللا يف األوَّابني أنَّه غفوٌر هلم ، يكفِّر عنهم سيئاهتم 
  .قتَّال ، وضرَّاب : على وزن فعَّال ، وهو يفيد املداومة والكثرة؛ كقوهلم : واألوَّاُب 

هو الرجَّاع إىل : وقال سعيد بن جبريٍ . يذنب ، مث يتوب  األوَّاب الذي:  -رمحه اهللا -قال سعيد بن املسيِّب 
  .اخلري 

هم املسبِّحون؛ : وعنه أيضاً قال . هو الرجَّاع إىل اهللا تعاىل فيما ينوبه :  -رضي اهللا عنه -وقال ابن عباس 
. ١٠: سبأ [ } ياجبال أَوِّبِي َمَعُه { : لقوله تعاىل   [  



  .املصلُّون : وقال قتادة 
  .و الرجل تكون منه البادرة إىل أبويه ، ال يريد بذلك اخلري ، فإنَّه ال يؤخذ به ه: وقيل 

، وُهم : وقال عونٌ العقيلي  هم الذين يصلُّون صالة الضحى؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل أهل قباء 
  .صالةُ األوَّابني إذا رمضت الفصال من الضحى : ُيصلُّونَ الضحى ، فقال 

، وهي صالة األوَّابني : عن ابن عبَّاس أنه قال  وُروَِي   .إنَّ املالئكةَ لتحفُّ بالذين يصلُّون بني املغرب والعشاء 

كَانَ إِنَّ الُْمَبذِّرِيَن كَاُنوا إِْخَوانَ الشََّياِطنيِ َو) ٢٦(َوآِت ذَا الْقُْرَبى َحقَُّه َوالِْمْسِكَني َواْبَن السَّبِيلِ َولَا تَُبذِّْر َتْبِذيًرا 
  ) ٢٧(الشَّْيطَانُ ِلَربِِّه كَفُوًرا 

بأن يؤيت أقاربُه احلقوق اليت وجبت هلم يف الفيِء  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -هذا خطاب للرسول : قيل 
  .والغنيمة ، وإخراج حقِّ املساكني وأبناء السَّبيل من هذين املثالني 

]  ٢٣: اإلسراء [ } وقضى َربَُّك أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِيَّاُه { : عاىل إنه عامٌّ ، ألنه عطفهع ىل قوله ت: وقال األكثرون 
واملعىن أنَّك بعد فراغك من برِّ الوالدين جيب عليك أن تشتغل بربِّ سائر األقاربِ ، األقرب فاألقرب ، مث 

جمملٌ ، ليس فيه } َحقَُّه  َوآِت ذَا القرىب{ : بإصالح أحوال املساكني ، وأبناء السَّبيل ، واعلم أنَّ قوله تعاىل 
إىل أنَّه ال جيب اإلنفاُق إالَّ على الولِد والوالدين  -رضي اهللا عنه  -بيان أنَّ ذلك احلقَّ ما هو ، فذهب الشافعيُّ 

جيب اإلنفاق على احملارم بقدر احلاجة ، واتفقوا على أنَّ من مل يكن من احملارم كأبناء العمِّ ، فال : ، وقال غريه 
هلم إالَّ املوادَّة واملؤالفة يف السَّراء والضَّراء ، وأما املسكني وابن السَّبيل ، فتقدَّم وصفهما يف سورة التوبة يف حقَّ 

  .آية الزَّكاة 
الَ ُتَبذِّْر َتْبِذيراً { : قوله تعاىل   : [ألنه يفرُق يف األرض للزِّراعة ، قال » الَبذُْر « التفريق ومنه : التَّبِذيُر : } َو

  ]الوافر 
  كَجْمرِ النَّار ُبذَِّر بالظَّالمِ... َتراِئُب َيْسَتِضيُء احللُي ِفيَها  -٣٤٠٨

  .مث غلب يف اإلسراف يف النَّفقة 
  .لو أنفق اإلنسان ماله كلَّه يف احلقِّ ، ما كان تبذيراً : قال جماهد 

  ]الوافر : [ د بعضهم إنفاُق املالِ يف غري حقِّه وأنش: وسئل ابن مسعود عن التبذير ، فقال 
ذَهاُب... ذَهاُب املَالِ يف َحْمٍد وأْجرٍ  -٣٤٠٩   ذَهاٌب ال ُيقَالُ لُه 

، وقال : وقال عثمان بن األسود  لو أنَّ رجالً : كنت أطوُف مع جماهد حول الكعبة ، فرفع رأسه إىل أيب قبيسٍ 
  .اً واحداً يف معصية اهللا ، كان من املسرفني أنفق مثل هذا يف طاعة اهللا ، مل يكن من املسرفني ، ولو أنفق درمه

 - رضي اهللا عنه  -مرَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسعٍد  -رضي اهللا عنهما  - وعن عبد اهللا بن عمرو 
نعم ، وإنْ كُْنَت على َنْهرٍ « : أِفي الَوُضوِء سرٌف؟ قال : َما َهذَا السَّرف يا سعُد؟ فقال : وهو يَتوضَّأ ، فقال 

  .» ارٍ ج
إِنَّ املبذرين كانوا { :  - جلَّ ذكره  -مث نبه تعاىل على قبح التبذير بإضافته إيَّاه إىل أفعال الشياطني ، فقال 

واملراد من هذه األخوة التشبيه هبم يف هذا الفعل القبيح؛ ألنَّ العرب يسمُّون املالزم للشيء } إِْخَوانَ الشياطني 
  .الكرم واجلود ، وأخو السَّفر ، إذا كان مواظباً على هذه األفعال  فالنٌ أخو: أخاً له ، فيقولون 



رِ الرمحن { قرناءهم يف الدنيا واآلخرة كقوله تعاىل : أي } إِْخَوانَ الشياطني { : قوله : وقيل  َوَمن َيْعُش َعن ِذكْ
. ٣٦: الزخرف [ } ُنقَيِّْض لَُه َشْيطَاناً فَُهَو لَُه قَرِيٌن   [  

قرناءهم من الشياطني ، مث قال : أي ]  ٢٢: الصافات [ } احشروا الذين ظَلَُمواْ َوأَْزَواَجُهْم {  :وقال تعاىل 
جحوداً للنِّعمة؛ ألنه يستعمل بدنه يف املعاصي واإلفساد يف األرض : أي } َوكَانَ الشيطان ِلَربِِّه كَفُوراً { : تعاىل 

، فصرفه إىل غري مرضاة اهللا ، كان كفوراً لنعمة اهللا؛ ، واإلضالل للنَّاس ، وكذلك من رزقه اهللا ماالً  أو جاهاً 
  .ألنَّه موافق للشياطني يف الصِّفة والفعل ، مث إن الشياطني كَفُوُرونَ برهبم ، فكذلك املبذِّر أيضاً كفوٌر بربه 

لنَّهب والغارة ، خرجت هذه اآلية على وفقِ عادة العرب؛ ألنَّهم كانوا جيمعون األموال با: قال بعض العلماء 
مث ينفقوهنا يف طلب اخليالء والتفاخر ، وكان املشركون من قريشٍ وغريهم ينفقون أمواهلم ليصدُّوا عن اإلسالم 

  .وتوهني أهله وإعانة أعدائه ، فنزلت هذه اآلية تنبيهاً على قبح أفعاهلم 

  ) ٢٨(ُجوَها فَقُلْ لَُهْم قَْولًا َمْيُسوًرا َوإِمَّا ُتْعرَِضنَّ َعْنُهُم اْبِتَغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك َتْر

نزلت يف مهجع ، وبالل ، وصهيب ، وسامل ، وخبَّاب ، وكانوا يسألون النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم يف األحايني 
أي } َوإِمَّا ُتْعرَِضنَّ َعْنُهُم { : ما حيتاجون إليه ، وال جيد ، فيعرض عنهم حياء منهم ، وميسك ن القول ، فنزلت 

انتظار رزق من اهللا } ابتغآء َرْحَمٍة مِّن رَّبَِّك َتْرُجوَها { وإن أعرضت عنهم عن هؤالء الذين أمرتك أن تؤتيهم : 
  .عدهم وعداً مجيالً : ليِّناً ، وهو العدةُ ، أي } فَقُل لَُّهْم قَْوالً مَّْيُسوراً { يأتيك : ترجوه ، أي 

، ناصبه  :} ابتغآء َرْحَمٍة { : قوله تعاىل  وهو من وضع املسبَّب » ُتعرضنَّ « جيوز أن يكون مفعوالً من أجله 
وإمَّا تعرضنَّ عنهم إلعسارك ، وجعله الزخمشريُّ منصوباً جبواب الشرط ، : موضع السبب ، وذلك أنَّ األصل 

إن « : يعمل فيما قبلها؛ حنو  بأنَّ ما بعد الفاء ال: فقل هلم قوالً سهالً؛ ابتغاء رمحة ، وردَّ عليه أبو حيَّان : أي 
» إنْ يقُْم زيٌد عمراُ َيْضرِْب « : فإن حذفت الفاء جاز عند سيبويه والكسائيِّ؛ حنو » يقُم زيٌد عمراً فاْضرِْب 

جاز ذلك عند سيبويه على أنَّه مرفوع بفعلٍ مقدَّرٍ يفسِّره » إنْ َتقُْم زيٌد َيقُْم « فإن كان االسُم مرفوعاً؛ حنو 
  .ومنع من ذلك الفراء وشيخه . إن تقم ، َيقُم زيٌد َيقُْم : بعده ، أي  الظاهر

» اليتيَم « اآلية؛ ألنَّ ]  ٩: الضحى [ } فَأَمَّا اليتيم فَالَ َتقَْهْر { : ويف الردِّ نظر؛ ألنَّه قد ثبت ذلك؛ لقوله تعاىل 
  .وما بعده منصوبان با بعد فاِء اجلوابِ 

  .» ُتعرِضنَّ « من فاعل  إنه يف موضع احلالِ: وقيل 
ل } مِّن رَّبِكُْم { : قوله تعاىل  ترُجوَها : أي » َتْرُجوها « ، وأن يكون متعلقاً ب » رمحٍة « جيوز أن يكون صفة 

  .« َرمحٍة » ، وأن يكون صفة ل « ُتعرِضنَّ » جيوز أن يكون حاالً من فاعل « 

ا َمْحُسوًرا  َولَا َتْجَعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً إِلَى ُعُنِقَك إِنَّ َربََّك َيْبُسطُ الرِّْزقَ ) ٢٩(َولَا َتْبُسطَْها كُلَّ الَْبْسِط فََتقُْعَد َملُوًم
  ) ٣٠(ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر إِنَُّه كَانَ بِِعَباِدِه َخبًِريا َبِصًريا 

الَ َتْجَعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً { : قوله تعاىل    .اآلية } َو
  .اق يف اآلية املتقدمة ، علَّمه يف هذه اآلية أدب اإلنفاق ملَّا أمره باإلنف



والذين إِذَآ أَنفَقُواْ لَْم ُيْسرِفُواْ َولَْم َيقُْتُرواْ َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك { واعلم أنه تعاىل وصف عباده املؤمنني ، فقال تعاىل 
. ٦٧: الفرقان [ } قََواماً   [  

َك { : ال تعاىل فها هنا أمر رسوله مبثل ذلك الوصف ، فق الَ َتْجَعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً إىل ُعُنِق أي ال متسك عن } َو
ال جتعل يدك يف انقباضها كاملغلولة : اإلنفاق ، حبيث تضيف على نفسك وأهلك يف وجوه صلة الرَّحم ، أي 

توسُّعاً مفرطاً حبيث ال يبقى يف  وال تتوسَّع يف اإلنفاق: أي } َوالَ َتْبُسطَْها كُلَّ البسط { املمنوعة من االنبساط ، 
  .يدك شيٌء 

واحلكماُء ذكروا يف كتب األخالق أنَّ لكلِّ خلق طريف إفراٍط وتفريٍط ، ومها مذمومان ، واخللق الفاضل هو 
  .العدل والوسط ، فالبخل إفراطٌ يف اإلمساك ، والتبذير إفراطٌ يف اإلنفاقِ ، ومها مذمومان ، واملعتدل الوسطُ 

يا رسول اهللا ، إنَّ أمِّي َتْسَتكِسيَك ِدْرعاً ، ومل يكُْن : أتى صيب فقال « : قال  -رضي اهللا عنه  -ٌر روى جاب
من ساعٍة إىل ساعٍة يظهُر كذا فعدِّ وقتاً آخر ، فعاد : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إالَّ قميصُه ، فقال للصيبِّ 

كِسيَك الدِّرع الذي عليك ، فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َدارُه ، إنَّ أمِّي َتْست: قل له : إىل أمِّه فقالت 
أعطاُه ، فقعد ُعرياناً ، فأذَّنَ باللٌ بالصَّالِة ، فانتظره ، فلم خيرج ، فشغل قُلوَب أصحابه ،  ونزَع قَِميصُه ، ف

ُه ُعْرَياناً  ُنِقَك َوالَ َتْجَعلْ َي{ ، فأنزلَ اهللا تعاىل » فدخل عليه بعضهم فَرآ يعين ال متسك يدك } َدَك َمْغلُولَةً إىل ُع
 ، تعطي مجيع » كُلَّ الَبْسِط « بالعطاء » وال َتْبُسطَها « عن النفقِة يف احلقِّ كاملغلولة يده ، وال يقدر على مدِّها  ف

  .ما عندك 
النهي وتقدَّم الكالم  نصب على جواب» فَتقُْعَد « نصب على املصدر؛ إلضافتها إليه ، و : } كُلَّ البسط { و 

، و  اً « عليه  إمَّا حالٌ ، وإمَّا خرب كما تقدَّم؛ ومعىن كونه ملوماً أنه يلوُم نفسه ، وأصحابه أيضاً يلومونه » َملُوم
على تضييع املالِ وإبقاِء األهل يف الضَّرر واحملنة ، أو يلومونه باإلمساك إذا سألوه ومل يعطهم ، وأمَّا كونه 

حمسوٌر ، إذا انقطع سريه ، وحسرت الدابَّة ، إذا سيَّرهتا حىت : العرب تقول للبعري : ل الفراء حمسوراً ، فقا
. ٤: امللك [ } َيْنقَِلْب إِلَْيَك الَبَصُر َخاِسئاً َوُهَو َحِسٌري { : ينقطع سريها ، ومنه قوله تعاىل   [  

ا فرط منك وجيم:  -رمحه اهللا -وقال قتادة  قَْتلَى وَصْرَعى : ع احلسُري على َحْسَرى ، مثل حمسوراً نادماً على م
.  

  ]الطويل [ قال الشاعرك 
  فَبِيٌض وأمَّا جِلُدَها فَصِليُب... بَِها جَِيُف احلَْسرى ، فأمَّا ِعظَاُمَها  -٣٤١٠

  ]الطويل [ وحسر عن كذا ، كشف عنه كقوله 
  .. َيْحُسرِ املَاَء َتارةً . .  -٣٤١١

، وحسري أي املنقطع السَّ: واحملسور    .حمسور : تعبان مبعىن : كالٌّ : ري ، ومنه حسرت الدَّابة ، قطعت سريها 
شبَّه حال من أنفق كلَّ ماله مبن انقطع يف سفره بسبب انقطاع مطيته؛ ألنَّ ذلك املقدار من املال ، : قال القفال 

، فإذا انقطع ذلك البعري كأنَّه مطيَّة حتمل اإلنسان إىل آخر السَّفر ، كما أن ذلك البعري حيمل ه إىل آخر منزله 
بقي يف وسط الطَّريق عاجزاً متحيِّراً ، فكذلك إذا أنفق اإلنسان مقدار ما حيتاج إليه يف مدَّة شهر ، بقي يف 

وسط ذلك الشهر عاجزاً متحرياً ، ومن فعل هذا ، حلقه اللَّوم من أهله واحملتاجني إىل إنفاقه عليهم بسبب سوء 
  .وترك احلزم يف مهمَّات معاشه تدبريه ، 



يضيِّق على البعض حبسبِ : ، أي » وَيقْدُر « أي يوسِّعه على البعض } إِنَّ َربََّك َيْبُسطُ الرزق { : مث قال تعاىل 
  .ما يعلم من املصاحل 

[ } رٍ مَّا َيَشآُء إِنَُّه بِِعَباِدِه َخبُِري َبِصٌري َولَْو َبَسطَ اهللا الرزق ِلِعَباِدِه لََبَغْواْ ِفي األرض ولكن ُيَنزِّلُ بِقََد{ : قال تعاىل 
َوأَمَّآ { ] .  ٧: الطالق [ } َوَمن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه { : قال تعاىل . والقدر يف اللغة التَّضييُق ]  ٢٧: الشورى 

ُه    .ضيَّق : أي ]  ١٦: الفجر [ } إِذَا َما ابتاله فَقََدَر َعلَْيِه رِْزقَ

  ) ٣١(قُْتلُوا أَْولَاَدكُْم َخْشَيةَ إِْملَاقٍ َنْحُن َنْرُزقُُهْم َوإِيَّاكُْم إِنَّ قَْتلَُهْم كَانَ ِخطْئًا كَبًِريا َولَا َت

الَ تقتلوا أَْوالَدكُْم َخْشَيةَ إِْمالقٍ { : قوله تعاىل    :اآلية يف تقرير النظم وجوه } َو
إِنَّ َربََّك َيْبُسطُ الرزق ِلَمن َيَشآُء { : املتكفِّل بأرزاق العباد؛ حيث قال أنَّه : أنه ملا بيَّن يف اآلية األوىل : األول 
  .} َوالَ تقتلوا أَْوالَدكُْم َخْشَيةَ إِْمالقٍ نَّْحُن َنْرُزقُُهْم َوإِيَّاكُم { : قال عزَّ وجلَّ ]  ٣٠: اإلسراء [ } َوَيقِْدُر 
لوالدين يف اآلية املتقدمة ، علم يف هذه اآلية كيفية الربِّ باألوالد ، وهلذا أنه تعاىل ، ملَّا علم كيفية الربِّ با: الثاين 
ا صدر منهم من : قيل  إنَّ األبرار إمنا مسُّوا بذلك؛ ألهنم برُّوا اآلباء واألبناء؛ فوجب برُّ اآلباء مكافأة على م

  .افل هلم غري الوالدين أنواع الربِّ؛ ووجب برُّ األوالد ، ألنَّهم يف غاية الضعف واالحتياج وال ك
أنَّ امتناع األوالد من برِّ اآلباء يوجب خراب العامل؛ ألنَّ اآلباء ، إذا علموا ذلك ، قلت رغبتهم يف : الثالث 

  .تربية األوالد؛ فيلزم خراب العامل ، وامتناع اآلباء من الربِّ أيضاً كذلك 
سوء الظنِّ باهللا تعاىل ، وإن كان ألجل الغرية على البناِت  أنَّ قتل األوالِد ، إن كان خلوِف الفقر ، فهو: الرابع 

فهو سعٌي يف ختريب العامل ، فاألوَّل ضدُّ التعظيم ألمر اهللا تعاىل ، والثاين ضدُّ الشفقِة على خلق اهللا ، وكالمها 
  .مذمومان 
ت للمحبَّة ، فلو مل حتصل احملبَّة دلَّ أنَّ قرابة األوالد قرابةُ اجلزئيَّة والبعضيَّة ، وهي من أعظم املوجبا: اخلامس 

ذلك على غلٍظ شديد يف الرُّوح ، وقسوة يف القلب ، وذلك من أعظم األخالق الذميمة ، فرغَّب اهللا يف 
  .اإلحسان إىل األوالد؛ إزالة هلذه اخلصلة الذميمة 

  فصل
  .بكسر اخلاء » ِخْشَية « بالتشديد و »  ُتقتِّلُوا« بالتخفيف ، وقرأ ابن وثاب واألعمش » َتقْتلُوا « قرأ العامة 

إنَّ العرب كانوا يقتلون البنات؛ لعجز البنات عن الكسب ، وقدرة البنني عليه؛ بسبب : قال املفسِّرون 
كانوا خيافون أن ينفر األكفاء عنها ، وعن الرغبة فيها ، فيحتاجون إىل : إقدامهم على النَّهب والغارة ، وأيضاً 

، ويف ذلك عاٌر شديٌد إنكاحها من غري    .األكفاء 
الَ تقتلوا أَْوالَدكُْم { : واعلم أن قوله تعاىل  أنَّ املوجب للشَّفقة والرمحة هو : عامٌّ يف الذكور واإلناث ، أي } َو

كونه ولداً ، وهذا الوصف يشترك فيه الذكور واإلناث ، وأما ما خياف من الفقر يف البنات ، فقد خياف أيضاً 
أي أنَّ األرزاق بيد اهللا ، فكما يفتُح أبواب } نَّْحُن َنْرُزقُُهْم َوإِيَّاكُم { : من البنني ، مث قال تعاىل يف العاجز 

  .الرِّزق على الرِّجال ، فكذلك يفتح أبواب الرزق على النِّساء 
انَ ِخطْئاً كَبِرياً { : قوله تعاىل    .} إنَّ قَْتلَُهْم كَ

أ « : قرأ ابن ذكوان  ، وابن كثريٍ بكسرِ اخلاِء واملدِّ ، ويلزم منه فتح الطاء بفت» َخطَ ح اخلاء والطاء من غري مدٍّ 



  .، والباقون بكسر اخلاء وسكون الطاء 
ذكوان ، فخرَّجها الزجاج على وجهني    :فأمَّا قراءة ابن 

، أي : أحدمها    .إخطاًء ، إذا مل يصْب : أن يكون اسم مصدر؛ من أخطأ خيطئ خطأً 
  ]الكامل : [ أن يكون مصدر خطئ َيخطأ خطأ ، إذا مل يصب أيضاً ، وأنشد  :والثاين 

  َخِطئُوا الصَّواَب وال ُيالُم املُرِشُد... والنَّاُس َيلَحْونَ األمَري إذَا ُهُم  -٣٤١٢
مل  ألنَّ اخلطأ ما: أنَّ قتلهم كان غري صوابٍ ، واستبعد قوم هذه القراءة قالوا : واملعىن على هذين الوجهني 

  .يتعمَّد ، فال يصحُّ معناه 
  .إذا مل يصب » َخِطئَ « : أنه يكون مبعىن أخطأ ، أو أنه يقال : وخفي عنهم 

هي مصدر « : قاتل ُيقاتلُ قتاالً ، قال أبو عليٍّ : َخاطَأ ُيخاِطئُ خطاًء؛ مثل : وأمَّا قراءة ابن كثري ، فهي مصدر 
فدلَّنا عليه ، ومنه قول « َخاطَأ » ولكن وجدنا ختاطأ ، وهو مطاوع « طَأ َخا» َخاطَأ ُيخاِطئُ ، وإن كنَّا مل جند 

  ]املتقارب : [ الشاعر 
  وأخََّر َيوِمي فَلْم َيْعجلِ... َتخاطَأِت النَّبلُ أْحشاَءُه  -٣٤١٣

  ]الطويل : [ وقال اآلخر 
  ِء َراِسُبوُخرطُومُه يف َمْنقعِ املَا... َتخاطَأُه القنَّاُص حتَّى وَجدُتُه  -٣٤١٤

  .» فكأنَّ هؤالء الذين يقتلون أوالدهم خياطئون احلقَّ و العدل 
ولذلك » ال أعرُف هلذه القراءة وجهاً « :  - رمحه اهللا -وقد طعن قوٌم على هذه القراءة حتَّى قال أبو جعفرٍ 

  .جعلها أبو حامتٍ غلطاً 
ُه غريمها ، وهللا احلمد : قال شهاب الدين    .قد عرف

  .َخِطئَ َيخطَأ ِخطئاً ، كأِثَم َيأمثُ إمثاً ، إذا تعمَّد الكذب : الباقني فواضحة؛ ألنَّها من قوهلم  وأما قراءة
اء « : وقرأ احلسن  دِّ ، وهو اسم مصدر » َخطَ   .كالعطاِء اسم لإلعطاء » أْخطَأ « بفتح اخلاء وامل
إالَّ أنه سهَّل اهلمزة بإبداهلا ألفاً ، فحذفت  كقراءِة ابن ذكوان ،» َخطَأ « بالقصر ، وأصله » خطَا « وقرأ أيضاً 

  .كعصا 
وكالمها من َخِطئ يف الدين ، وأخطأ يف الرَّأي ، » زَِنى « وأبو رجاٍء والزهريُّ كذلك ، إالَّ أهنما كسرا اخلاء ك 

  .وقد يقام كلٌّ منهما مقام اآلخر 
معىن : قال املفسِّرون . بالكسر » َخِطئ « مصدر  بالفتح والسكون واهلمز ،» َخطْئاً « وقرأ ابن عامرٍ يف رواية 

  .إمثاً كبرياً : الكلِّ واحٌد ، أي 

  ) ٣٢(َولَا َتقَْرُبوا الزَِّنا إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً َوَساَء َسبِيلًا 

فقة على التعظيم ألمر اهللا تعالت ، والشَّ: ملَّا أمره باألشياء اخلمسة املتقدِّم ذكرها ، وحاصلها يرجع إىل شيئني 
  .ال إله إالَّ هو ، أتبعها بالنَّهي عن أشياء أخر  -جلَّ ذكره  -خلق اهللا سبحانه 

  .أنه تعاىل هنى عن الّزنا : أوهلا 



، وهي اللغة الفاشية ، وقرئ باملدِّ ، وفيه وجهان    :والعامة على قصره 
  .أنه لغة يف املقصور : أحدمها 
  ]الطويل : [ ل يقاتل قتاالً؛ ألنه يكون بني اثنني ، وعلى املدِّ قول الفرزدق أنه مصدر زاىن ُيزانِي؛ كقات: والثاين 
  وَمْن َيشَربِ اخلُرطُوَم ُيصبِْك ُمَسكَّرا... أَبا َخالٍد من َيْزِن ُيعَرْف زَِناؤُه  -٣٤١٥

  ]الكامل : [ وقول اآلخر 
ا  -٣٤١٦ ا َتقُولُ كََم   ةَ الرَّْجمِكَانَ الزِّناُء فَريض... كَاَنْت فَريَضةُ م

  .وليس ذلك على باب الضرورة ، فثبوته قراءة يف اجلملة 
. » وَساَء َسبِيالً َسبِيلُه : نصٌب على التمييز ، أي : وسبيالَ « : قال ابن عطيَّة . } َوَسآَء َسبِيالً { : وقوله تعاىل 

ل ضمرياً مفسَّراص مبا بعده من التمييز؛ بأنَّ قوله نصٌب على التَّمييز يقتضي أن يكون الفاع: وردَّ أبو حيَّان هذا 
  .َساَء سبيلُه َسبِيالً؛ ألنه ليس مبضمرٍ السم اجلنسِ : فال يصح تقديره 

  فصل
{ ال تفعله ، مث علَّل هذا النَّهي بكنه : ال تقرب هذا ، فهو آكد من أن تقول : إذا قيل لإلنسان : قال القفال 

  .} فَاِحَشةً َوَسآَء َسبِيالً 
  .نَّ الزِّنا اشتمل على أنواع من املفاسد واعلم أ

اختالط األنساب واشتباهها ، فال يعرف اإلنسان أنَّ الولد الذي أتت به الزانية منه أو من غريه ، فال : أوهلا 
  .يقوم بتربيته ، وذلك يوجب ضياع األوالد ، وانقطاع النَّسل ، وخراب العامل 

وجب اختصاص هذا الرجل هبذه املرأة ، مل يبق إالَّ التوائب والتقاتل ، أنه إذا مل يوجد سبب شرعيٌّ ي: وثانيها 
  .وقد وجد وقوع القتل الذَّريع بسبب زنا املرأة الواحدة 

، وحينئٍذ : وثالثها  ال حتصل األلفة واحملبَّة ، : أنَّ املرأة ، إذا زنت ومترَّنت عليه ، يستقذرها كل ذي عقل سليم 
  .ج ، وينفر طباُع أكثر اخللق عن مقاربتها وال يتم السَّكن واالزدوا

أنَّه إذا انفتح باب الزِّنا ، ال يبقى لرجلٍ اختصاص بامرأٍة ، بل كل رجل ميكنه التوائب على أيِّ امرأة : ورابعها 
  .ال يبقى بني نوع اإلنسان وسائر البهائم فرٌق يف هذا : أرادت ، وحينئذ 

جمّرد قضاء الشهوة ، بل أن تصري شريكة للرجل يف ترتيب املنزل أنه ليس املقصود من املرأة : وخامسها 
وإعداد مهمَّاته من املطعوم واملشروب وامللبوس ، وحفظ البيت ، والقيام بأُمور األوالد واخلدم ، وهذه املهماُت 

لرِّجال ، وذلك ال ال تتم إالَّ إذا كانت املرأة مقصورة اهلمَّة على هذا الرجل الواحد ، منقطعة الطَّمع عن سائر ا
  .حيصل إالَّ بتحرمي الزِّنا ، وسّد هذا الباب 

  :أنَّ الوطس يوجب الذلَّ الشديد ، ويدلُّ على ذلك وجوٌه : وسادسها 
أن أعظم أنواع الشَّتم عند النَّاس ذكر ألفاظ الوقاع ، ولوال أن الوطء يوجُب الذلَّ وإالَّ ملا كان األمر : األول 
  .كذلك 
مجيع العقالء يستنكفُون من ذكر أزواج بناهتم وأخواهتم وأمهاهتم ، ولوال أن الوطء ذلٌّ ، وإالَّ ملا  أنَّ: الثاين 

  .كان كذلك 



أن مجيع العقالء ال يقدمون على الوطء إال خفية يف األوقات اليت ال يطَّلع عليهم أحٌد ، ولوال أنه : الثالث 
، كان السَّعي يف تقليله موافقاً للعقول ، موجٌب للذلِّ ، وإال ملا كان األمر كذلك ، فل ما كان الوطء ذالًّ 

  .فاقتصار املرأة الواحدة على الرجل الواحد سعٌي يف تقليل ذلك العمل ، وما فيه ن الذلِّ جيرب باملنافع احلاصلة 
، فيبقى على أصل ا   .ملنع وأمَّا الزِّنا ، فإنه فتح لباب العمل القبيح ، وال جيرب بشيٍء من املنافع 

يف ]  ٢٢: النساء [ } فَاِحَشةً َوَمقْتاً { كونه : إنه تعاىل وصف الزِّنا بصفاٍت ثالثة : وإذا ثبت ذلك ، فنقول 
أما كونه فاحشة؛ فالشتماله على األمور املذكورة ، وأمَّا املقت فألنَّ الزانية تصري } َوَسآَء َسبِيالً { آية أخرى 

ذكرنا    .ممقوتة مكروهة؛ ملا 
فهو ما ذكرنا من أنَّه ال يبقى فرٌق بني اإلنسان وبني البهائن يف عدم اختصاص الذكران : ا كونه ساء سبيالً وأم

  .باإلناث ، وبقاء الذلِّ والعيب والعارِ على املرأة من غري أن جيرب بشيٍء من املنافع 

ا ُيْسرِْف ِفي الْقَْتلِ إِنَُّه كَانَ َولَا َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ َو ا ِلَوِليِِّه ُسلْطَاًنا فَلَ َمْن قُِتلَ َمظْلُوًما فَقَْد َجَعلَْن
  ) ٣٣(َمْنُصوًرا 

وجيوز أن يكون حاالً من » ال َتقْتلُوا « إال بسبب احلقِّ ، فيتعلق ب : أي } إِالَّ باحلق { : فقوله جلَّ ذكره 
، أي أو م» ال َتقْتلُوا « فاعل  ال تقتلوا إال ملتبسني باحلقِّ أو إالَّ ملتبسة باحلقِّ ، وجيوز أن يكون نعتاً : ن مفعوله 

  .إالَّ قتالً ملتبساً باحلقِّ : ملصدرٍ حمذوٍف ، أي 
  فصل

رُجلٌ : ال حيلُّ دُم امرئ مسلم إالَّ بإحدى ثالٍث « :  -صلوات اهللا وسالمه عليه -واحلقُّ املبيح للقتل هو قوله 
  .» فر باِهللا بعد إميانه ، أو زىن بعد أحصانِه ، أو قَتلَ نفساً بِغْيرِ َنفْسٍ ك

إنَّ أكرب الكبائر بعد الكفر باهللا سبحانه وتعاىل هو القتل ، فما السبب يف أنه تعاىل بدأ بالنَّهي عن : فإن قيل 
  .الزنا ، مث هنى بعده عن القتل 

نا مينُع دخول اإلنسان يف الوجود ، والقتل يدلُّ على إعدامه ، ودخوله ف أنَّا بيَّنا أنَّ فتح باب الزِّ: فاجلواب 
  .يالوجود مقدَّم على إعدامه بعد وجوده؛ فلهذا ذكر الزِّنا أوالً ، مث ذكر بعده القتل 

واعلم أنَّ األصل يف القتل هو التحرمي ، واحللُّ إمنا ثبت بسببٍ عارضٍ؛ فذلك هنى عن القتل بناء على حكم 
} إِالَّ باحلق { : صل ، مث استثىن منه احلالة اليت يباح فيها القتل ، وهو عند حصول األسباب العرضيَّة ، فقال األ

  :ويدل على أنَّ األصل يف القتل التحرمي وجوٌه 
يه -أن القتل ضرٌر ، واألصل يف املضارِّ احلرمة ، قال : أحدها  ال َضرَر ، وال « :  -صلوات اهللا وسلم عل
  .»  ِضراَر

  .» اآلَدِميُّ ُبنَيانُ الربِّ ، َملُعونٌ من َهدَم ُبْنيانَ الربِّ « : قوله صلى اهللا عليه وسلم : وثانيها 
]  ٥٦: الذاريات [ } َوَما َخلَقُْت اجلن واإلنس إِالَّ ِلَيْعُبُدوِن { : أن اآلدميَّ خلق للعبادة ، لقوله تعاىل : وثالثها 

  .عدم القتل والعبادة ال تتمُّ إالَّ ب
. ٥٦: األعراف [ } َوالَ ُتفِْسُدواْ { : أنَّ القتل إفساد ، فحرم؛ لقوله تعاىل : ورابعها   [  

إذا تعارض دليل حترمي القتل ، ودليل إباحته ، فاإلمجاع على أنَّ جانب احلرمة راجح ، ولوال أنَّ : وخامسها 



  .ملرجحٍ ، وهو حمالٌ  مقتضى األصل هو التحرُمي ، وإالَّ لكان ذلك ترجيحاً ال
إعادة » َحرََّم اهللا « : وقوله . هنٌي وحترٌمي » وال َتقْتلُوا « : وإذا علم أنَّ األصل يف القتل هو التحرمي ، فقوله 

  :إالَّ باحلقِّ ، وها هنا طريقان : لذكر التحرمي على سبيل التاكيد ، مث استثىن عنه األسباب العرضيَّة ، فقال 
َوَمن قُِتلَ { : جممل ليس فيه بيان أن ذلك احلقَّ ما هو ، مث قال تعاىل » إالَّ باحلقِّ « أن قوله  :الطريق األول 

ا ِلَوِليِِّه ُسلْطَاناً  يف حقِّ استيفاء القصاص؛ فوجب أن يكون املراد من احلقِّ هذه الصورة : أي } َمظْلُوماً فَقَْد َجَعلَْن
، فتكون اآلية نصا صرحياً يف حت   .رمي القتل ، إال هبذا السبب الواحد فقط 

  .دلَّت السنة على أنَّ ذلك احلقَّ هو أحد األمور الثالثة املتقدَّمة يف اخلرب : أن نقول : الطريق الثاين 

ا  بيان } لْطَاناً َوَمن قُِتلَ َمظْلُوماً فَقَْد َجَعلَْنا ِلَوِليِِّه ُس{ : إنَّ قوله تعاىل : واعلم أن اخلرب من باب اآلحاِد ، فإن قلن
يصري اخلرب خمصِّصاً : لذلك احلقِّ ، كانت اآلية صرحية يف أنه ال حيلُّ القتل إالَّ هبذا السبب الواحد ، وحينئٍذ 

َوَمن قُِتلَ { : لآلية ، ويصري فرعاً لقولنا بصحَّة ختصيص عموم القرآن خبرب الواحد ، وإن قلنا بأن قوله تعاىل 
ا ِلَوِليِِّه ُسلْطَاناً َمظْلُوماً فَقَْد َجَعلْ ليس بياناً لذلك احلقِّ ، فحينئذ يصري اخلرب مفسِّراً للحقِّ املذكور يف اآلية ، } َن

  .وعلى هذا ال يصري فرعاً على جواز ختصيص عموم القرآن خبرب الواحد ، وهو تنبيٌه حسٌن 
  فصل يف ظاهر اآلية

قتلُ املظلوم ، وظاهر اخلرب يقتضي ضمَّ شيئني آخرين إليه ، وهو ظاهر اآلية يقتضي أنَّه ال سبيل حللِّ القتل إالَّ 
إِنََّما { : الكفر بعد اإلميان ، والزِّنا بعد اإلحصان ، ودلَّت آية أخرى على حصول سبب رابع ، وهو قوله تعاىل 

ْو يصلبوا أَْو ُتقَطََّع أَْيِديهِْم وَأَْرُجلُُهم مِّْن َجَزآُء الذين ُيَحارُِبونَ اهللا َوَرُسولَُه َوَيْسَعْونَ ِفي األرض فََساداً أَن يقتلوا أَ
{ : ودلَّت آية أخرى على سبب خامسٍ ، وهو الكفر األصلي ، قال اهللا تعاىل ]  ٣٣: املائدة [ } ِخالٍف 

. ٢٩: التوبة [ } قَاِتلُواْ الذين الَ ُيْؤِمُنونَ باهللا َوالَ باليوم اآلخر   [  
تلوهم { : وقال تعاىل  . ٨٩: النساء [ } َحْيثُ َوَجدتُُّموُهْم واق  [  

  :واختلف الفقهاء يف أشياء أخرى 
:  -رضي اهللا عنهما -ال يقتل ، وعند الشافعي وأمحد  -رضي اهللا عنه  -تارُك الصالة ، فعند أيب حنيفة : منها 
  .يقتل 

  .ال يقتل : يقتل ، وعند بعضهم : فعند الشافعيِّ : الالَّئط : وثانيها 
  .يقتل : ال يقتل ، وعند بعضهم : قتلُت بسحري فالناً ، فعند أيب حنيفة : السَّاحر ، إذا قال : ثها وثال

  .ال يوجب : يوجب القصاص ، وعند أيب حنيفة : القتل باملثقَّل عند الشافعيِّ : ورابعها 
  . -نهرضي اهللا ع -االنتماع من أداء الزَّكاة ، اختلفوا فيه يف زمان أيب بكر : وخامسها 
، وحجَّة القائلني بعدم وجوب القتل يف : وسادسها  إتيانُ البهيمة أوجب فيه بعضهم القتل ، ومل يوجبه الباقون 

هذه الصورة هو أنَّ هذه اآلية صرحية يف حترمي القتل على اإلطالق إالَّ لسببٍ واحٍد ، وهو قتل املظلوم ، ففيما 
  .عداه جيب البقاء على أصل التحرمي 

فاخلرب املذكور يوجب حصر أسباب احللِّ يف تلك الثالثة ، ففيما عداها جيُب البقاء على أصل احلرمة ، : وأيضاً 
وهبذا النصِّ قد تأكَّد بالدالئل الكثرية املوجبة حلرمة الدَّم على اإلطالق ، فترك العمل هبذه الدالئل ال : مث قالوا 



ن نّصاً متواتراً أو نّصاً من باب اآلحاِد ، أو قياساً ، والنص إمَّا أن يكو: يكون إال ملعارضٍ ، وذلك املعارض 
  .املتواتُر مفقوٌد ، وإالَّ ملا بقي اخلالُف 

وأما النصُّ من باب اآلحاِد ، فهو مرجوٌح بالنسبة غلى هذه النصوص الكثرية؛ ألنَّ الظنَّ املستفاد من النصوصِ 
  .الكثرية أعظم من الظنِّ املستفاد من خريٍ واحٍد 

أنَّ األصل يف الدماِء احلرمةُ إالَّ يف الصور : فال يعارض النصَّ ، فثبت مبقتضى هذا األصل القويِّ : وأما القياُس 
  .املعدودة 

ا ِلَوِليِِّه ُسلْطَاناً { : قوله سبحانه وتعاىل  اً فَقَْد َجَعلَْن   :فيه حبثان } َوَمن قُِتلَ َمظْلُوم
  .لى أنَّه أثبت لويلِّ الدم سلطاناً هذه اآلية تدلُّ ع: البحث األول 

يماذا ، فليس يف قوله  ا ِلَوِليِِّه ُسلْطَاناً { : فأمَّا بيان هذه السلطنة ف فال ينبغي أن يسرف ذلك القاتل } فَقَْد َجَعلَْن
  .الظاملُ يف ذلك القتل؛ ألنَّ ذلك املقتول منصوٌر؛ لثبوت السَّلطنة لوليه 

، مث فسِّرت باآلية واخلرب أن تلك الس: والطريق الثاين    .لطنة جمملة 
: إىل قوله ]  ١٧٨: البقرة [ } ياأيها الذين آَمُنواْ كُِتَب َعلَْيكُُم القصاص ِفي القتلى { : فقوله تعاىل : أما اآلية 

ُه ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فاتباع باملعروف َوأََدآٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن {  . ١٧٨: البقرة [ } فََمْن ُعِفَي لَ  [  
  .وقد بينَّا على أنَّها تدل على أن الواجب ختيري الويلِّ بني القصاص والدية 

إمَّا أن : َمن قُِتلَ لَُه قَتيلٌ ، فهو بَِخْيرِ النَّظرينِ « يوم الفتح  - صلوات اهللا وسالمه عليه  -فقوله : وأمَّا اخلرب 
  .» ُيقتلَ ، وإمَّا أن ُيفَْدى 

أنه ملا حصلت له سلطنة استيفاء القصاص ، وسلطنة } فَالَ ُيْسرِف فِّي القتل {  :فمعىن قوله : فعلى هذا 
أي أنَّ األوىل أالَّ يقتّص ، ويكتفي بأخذ الدية أو } فَالَ ُيْسرِف فِّي القتل { استيفاء الدِّية ، إن شاء ، قال بعده 

. ٢٣٧: البقرة [ } َوأَن تعفوا أَقَْرُب للتقوى { : يعفو ، كقوله تعاىل   [  
اً بصيغة التنكري ، والتنكري يدلُّ على الكمالِ ، فما مل يكن املقتول كامالً يف : والبحث الثاين  ذكر كونه مظلوم

وصف املظلوميَّة مل يدخل حتت هذا النصِّ ، فاملسلُم إذا قتل الذميَّ ، مل يدخل حتت هذه اآلية؛ ألنَّ الذميَّ مشرٌك 
  .، واملشرك حيلُّ دمه 

ا ُدونَ ذلك ِلَمن َيَشآُء َوَمن { : ى أن الذمِّي مشرٌك قوله تعاىل ويدلُّ عل إِنَّ اهللا الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َم
. ١١٦: النساء [ } ُيْشرِْك باهللا فَقَْد َضلَّ َضالَالً َبِعيداً   [  

والنصراينِّ مغايراص للشِّرك ، وجب حكم بأنَّ ما سوى الشِّرك يغفر يف حقِّ البعض ، فلو كان كفر اليهوديِّ 
، وألنه تعاىل قال  أن يغفر يف حقِّ بعض الناس هلذه اآلية ، فلما مل يغفر يف حقِّ أحد ، دلَّ على أنّ كفرهم شرٌك 

مَّا أن إ: فهذا التثليثُ الذي قال به هؤالء ]  ٧٣: املائدة [ } لَّقَْد كَفََر الذين قالوا إِنَّ اهللا ثَاِلثُ ثَالَثٍَة { : 
يكون تثليثاً يف الصفات ، وهو باطلٌ؛ ألنَّ ذلك هو احلق ، وهو مذهب أهل السنة واجلماعة ، فال ميكُن جعله 
سبباص للكفر ، وإمَّا أن يكون تثليثاً يف الذَّوات ، وذلك هو الشرك ، فثبت أن الذميَّ مشرٌك ، واملشرك جيب 

فاقتضى هذا الدليل إباحة دمِ الذميِّ ، فإن مل تثبت ]  ٣٦: التوبة [ } َوقَاِتلُواْ املشركني { : قتله؛ لقوله تعاىل 
  .اإلباحة ، فال أقلَّ من حصول شبهة اإلباحة 



ا ِلَوِليِِّه { : وإذا ثبت هذا ، ثبت أنه ليس كامالً يف املظلوميَّة ، فلم يندرج حتت قوله  اً فَقَْد َجَعلَْن َوَمن قُِتلَ َمظْلُوم
  .} ُسلْطَاناً 

كُِتَب َعلَْيكُُم القصاص ِفي القتلى { : ا احلرُّ ، إذا قتل عبداً ، فيدخل حتت هذا ، إالَّ أنَّا بيَّنا أن قوله تعاىل وأم
يدلُّ على املنع من قتل احلرِّ بالعبد ، وتلك اآلية أخص من قوله ]  ١٧٨: البقرة [ } احلر بِالُْحرِّ والعبد بالعبد 

ا ِلَوِليِِّه ُسلْطَاناً َوَمن قُِتلَ َمظْلُ{ : تعاىل  اً فَقَْد َجَعلَْن واخلاصُّ مقدَّم على العام؛ فثبت أن هذه اآلية ال جيوز } وم
التمسُّك هبا يف مسألة أنَّ موج بالعمد هو القصاص ، وال يف وجوب قتل املسلم بالذميِّ ، وال يف وجوب قتل 

  .احلرِّ بالعبد 

  فصل يف املراد باإلسراف
  :جوٌه يف معىن اإلسراف و

اً : األول  تلوا خلق أن يقتل القاتل وغري القاتل ، وذلك أنَّ أولياء املقتول كانوا إذا قتل واحٌد من قبيلة شريفٍة ، ق
  .من القبيلة الدنيئة ، فنهى اهللا عنه وحكم بقتل القاتل وحده 

أشرف القبائل ، مثَّ يقتلون منه  أنَّ اإلسراف هو أال يرضى بقتل القاتل؛ فإنَّ أهل اجلاهلية كانوا يقصدون: الثاين 
  .قوماً معيَّنني ، ويتركون القاتل 

  .اإلسراُف هو أالَّ يكتفي بقتل القاتل ، بل يقتله مث ميثِّل به ، ويقطع أعضاءه : والثالث 
  .وال يبعد محله على الكلِّ ، ألنَّ مجلة هذه املعاين مشتركة يف كوهنا إسرافاً :  -رمحه اهللا -قال القفَّال 

  فصل
  :باخلطاب ، وهي حتتمل وجهني » ُتْسرِْف « : قرأ محزة والكسائي 

، أي : أحدمها  ا : اخلطاب للويلِّ  ال تقتل اجلماعة بالواحِد ، أو السلطان ، رجع إىل خماطبته بعد أن أتى به عام.  
امه على ذلك القتلِ ظلٌم ال تسرف أيُّها اإلنسان؛ ألنَّ إقد: أن يكون اخلطاُب للمبتدئ القتل ، أي : والثاين 

  .حمٌض ، وهو إسراٌف 
ا تقدم يف قراءِة اخلطاب    .والباقون بالغيبة ، وهي حتتمل م

وقيل ] .  ١٩٧: البقرة [ } فَالَ َرفَثَ { : وقرأ أبو مسلم برفع الفعل على أنَّه خرب يف معىن النهي؛ كقوله تعاىل 
  .بسبب القتلِ : مبعىن الباء ، أي » يف « : 

  .} إِنَُّه كَانَ َمْنُصوراً { : تعاىل قوله 
اً { : اهلاُء راجعةٌ إىل املقتول يف قوله : قال جماهٌد  أنَّ املقتول منصور يف الدنيا بإجياب : أي } َوَمن قُِتلَ َمظْلُوم

  .القوِد على قاتله ، ويف اآلخرة بتكفري خطاياه ، وإجياب النَّار لقاتله 
، أي أنَّه منصوٌر على القاتل باستيفاء القصاص ، أو  اهلاء راجعةٌ إىل: وقال قتادة  ويلِّ املقتول ، أو إىل السلطان 

  .الدِّية ، فلكيتِف هبذا القدر ، وال يطمع يف الزيادة 
اهلاُء راجعة إىل القاتل الظامل ، أي أنَّ القاتل يكتفى منه باستيفاء القصاص ، وال يطلب منه زيادة؛ ألنَّه : وقيل 

  .هللا تعاىل يف حترمي طلب الزيادة منه ، أو أنَّه إذا عوقب يف الدنيا ، ُنِصَر يف اآلخرِة منصوٌر من ا
قلت لعليِّ بن أيب : قال  -رضي اهللا عنه  -إىل احلقِّ ، روى ابن عباس : اهلاء راجعةٌ إىل الذَّم ، أو قيل : وقيل 



َوَمن قُِتلَ َمظْلُوماً { : أيب سفيان؛ ألنّ اهللا تعاىل يقول  وأْيُم اهللا لَيظْهرنَّ َعلْيكُم ابُن:  - رضي اهللا عنه  -طالب 
َوَمن قُِتلَ { : واهللا ، ما ُنِصَر معاوية على عليٍّ إالَّ بقولِ اهللا تعاىل : فقال احلسُن } فَقَْد َجَعلَْنا ِلَوِليِِّه ُسلْطَاناً 

ا ِلَوِليِِّه ُسلْطَاناً    .} َمظْلُوماً فَقَْد َجَعلَْن

َوأَْوفُوا ) ٣٤(َمْسئُولًا  َرُبوا َمالَ الَْيتِيمِ إِلَّا بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه َوأَْوفُوا بِالَْعْهِد إِنَّ الَْعْهَد كَانََولَا َتقْ
  ) ٣٥(الْكَْيلَ إِذَا ِكلُْتْم َوزُِنوا بِالِْقْسطَاسِ الُْمْسَتِقيمِ ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن َتأْوِيلًا 

الَ َتقَْرُبواْ َمالَ اليتيم إِالَّ باليت ِهَي أَْحَسُن { : قوله تعاىل    .اآلية } َو
اعلم أنه تعاىل هنى عن الزِّنا ، وقد ذكرنا أنه يوجب اختالط األنساب ، وذلك يوجُب منع تربية األوالد ، 

ن الزِّنا وعن القتل يرجع حاصله ويوجب انقطاع النَّسل ، وذلك مانع من دخول الناس يف الوجود ، فالنَّهُي ع
إىل النَّهي عن إتالف النفوس ، فلمَّا ذكره تعاىل أتبعه بالنَّهي عن إتالف األموال؛ ألنّ أعزَّ األشياء بعد النفوس 

األموال ، وأحق الناس بالنَّهي عن إتالِف أمواهلم هو اليتيُم؛ ألنَّه لصغره ، وضعفه ، وكمالِ عجزه يعظم ضرره 
َوالَ َتقَْرُبواْ َمالَ اليتيم إِالَّ باليت { : له؛ فلهذا خصَّهم اهللا تعاىل بالنهي عن إتالف أمواهلم ، فقال تعاىل بغتالف ما

 َوالَ َتأْكُلُوَهآ إِْسَرافاً َوبَِداراً أَن َيكَْبُرواْ َوَمن كَانَ غَنِّياً فَلَْيْسَتْعِفْف َوَمن كَانَ{ : نظريُه قوله تعاىل } ِهَي أَْحَسُن 
َدفَْعُتْم إِلَْيهِْم أَْمَوالَُهمْ    ] . ٦: النساء [ } فَِقرياً فَلَْيأْكُلْ باملعروف فَإِذَا 

املراد باألشّد ها هنا بلوغُه إىل حيث ميكنه بسبب عقله ورشده القيام مبصاحلِ ماله ، فحينئذ تزولُ والية غريه 
  .عنه ، فإن بلغ غري كامل العقل ، مل تزل الوالية عنه 

  .اآلية } َوأَْوفُواْ بِالَْعْهِد { : ه تعاىل قول
اعلم أنَّه تعاىل أمر خبمسة أشياء أوَّالً ، مث هنى عن ثالثِة أشياء ، وهي الزِّنا ، والقتلُ ، وأكل مالِ اليتيم ، مثَّ أتبعه 

  .} َوأَْوفُواْ بِالَْعْهِد { : هبذه األواِمرِ الثالثة ، فاألول قوله تعاىل 
عقٍد يعقد لتوثيق أمرٍ وتوكيده ، فهو عهٌد؛ كعقد البيع والشَّركة ، وعقد اليمني والنَّذر ، وعقد  واعلم أنَّ كلَّ

الصلح ، وعقد النِّكاح ، فمقتضى هذه اآلية أنَّ كلَّ عهٍد وعقٍد جيري بني إنسانني ، فإنَّه جيُب عليهما الوفاُء 
نه ال جيب الوفاء به ، فمقتضاه احلكم بصحَّة كل بيع وقع بذلك العقد والعهد ، إالَّ إذا دلَّ دليل منفصلٌ على أ

{ : التراضي عليه ، وتأكَّد هذا النصُّ بسائر اآلياِت الدالة على الوفاء بالعهود والعقود؛ كقوله عزَّ وجلَّ 
 ٨: املؤمنون [ } ْم َراُعونَ والذين ُهْم َألَماَناِتهِْم َوَعْهِدِه{ ]  ١٧٧: البقرة [ } واملوفون بَِعْهِدِهْم إِذَا َعاَهُدواْ 

الَ تأكلوا أَْمَوالَكُْم َبْيَنكُْم بالباطل إِالَّ أَن َتكُونَ ِتَجاَرةً َعن َتَراضٍ { ]  ٢٧٥: البقرة [ } َوأََحلَّ اهللا البيع { ] 
} ذين آَمُنواْ أَْوفُواْ بالعقود َيا أَيَُّها ال{ ] .  ٢٨٢: البقرة [ } وأشهدوا إِذَا َتبَاَيْعُتْم { ]  ٢٩: النساء [ } مِّْنكُْم 

  ] . ١: املائدة [ 
ُه « :  -صلوات اهللا وسالمه عليه -وقوله    .» ال حيلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إالَّ بطيبِ َنفسٍ من
، فَبِيُعوا كيف ِشئُتْم يداً بيٍد « : وقوله    .» إذَا اختلف اِجلْنَساِن 
ُه ا« : وقوله    .» خلياُر إذا َرآُه َمن اْشَترى َما لَْم َيرُه ، فل

  .فجميع هذه اآليات واألخبار دالة على أنَّ األصل يف البياعات والعهود والعقود الصحة ووجوب االلتزام 
فإذا وجدنا نصا أخصَّ من هذه النصوصِ يدلُّ على البطالن والفساد ، قضينا به؛ تقدمياً للخاصِّ على العام ، 



ختصيص النصِّ بالقياس ، فباطلٌ ، وهبذا الطريق تصري أبواب املعامالِت  وإال قضينا بالصحة على الكلّ ، وأما
مجيعها مضبوطة معلومة هبذه الىية الواحدة ، ويكون املكلَّف مطمئن القلب والنَّفس يف العمل؛ ألنَّ هذه 

  .النصوص دلَّت على الصحَّة ، وليس بعد بيان اهللا تعاىل بيانٌ 

: يوسف [ } واسأل القرية { : عن الوفاء بعهده؛ كقوله عزَّ وجلَّ } نَ َمْسُؤوالً إِنَّ العهد كَا{ : قوله تعاىل 
٨٢ .  [  

َوإِذَا املوءودة ُسِئلَْت بِأَىِّ { : أنَّ الضمري يعود على العهد ، ونسب السؤال إليه جمازاً؛ كقوله تعاىل : والثاين 
. ٩،  ٨: التكوير [ } ذَنبٍ قُِتلَْت   [  

أَأَنَت قُلَت ِللنَّاسِ { : مل نقضت ، وهالَّ وفَّى بك؛ تبكيتاً للنَّاكث كقوله : صاحب العهد  يقال للعهد عن: أي 
  .واإلنكار على غريه  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -، فاملخاطبة لعيسى ]  ١١٦: املائدة [ } اختذوين 

  .يِّعه ويفي به ، أي مطلوباً يطلب من املعاهد أال يض} كَانَ َمْسُؤوالً { : وقال السديُّ 
  .به ، واالنتهاُء عمَّا هنى اهللا عنه  -تعاىل  -اإلتيان مبا أمر اهللا : املراد بوفاء العهد : وقيل 

اآلية ، ملا أمر تعاىل بإمتام الكيل ، ذكرالوعيد الشديد يف نقصانه كما } َوأَْوفُوا الكيل إِذا ِكلُْتْم { : قوله تعاىل 
[ } لُْمطَفِِّفَني الذين إِذَا اكتالوا َعلَى الناس َيْسَتْوفُونَ َوإِذَا كَالُوُهْم أَْو وََّزُنوُهْم ُيْخِسُرونَ َوْيلٌ لِّ{ : يف قوله تعاىل 

. ٣-١: املطففني   [  
  .} َوزُِنواْ بالقسطاس املستقيم { : مث قال تعاىل 

الكيل ، وهذه يف إمتام الوزن ،  وهذا هو النوع الثالث من األوامر املذكورة ها هنا ، فاآلية املتقدمة يف إمتام
يُمواْ الوزن بالقسط َوالَ ُتْخِسُرواْ امليزان { : ونظريه قوله عزَّ وجلَّ  َوالَ َتْبَخُسواْ الناس { ]  ٩: الرمحن [ } َوأَِق

. ٨٥: هود [ } أَْشَيآَءُهْم   [  
ما ، ومها لغتان مشهورتان ، قرأ األخوان وحفص بكسر القاف ها هنا ويف سورة الشعراء ، والباقون بضمها فيه

، وهلذا اشتهر يف ألسنة العامة أنَّه القبَّان ، وقيل : فقيل  : القسطاس يف معىن امليزان ، إالَّ أنَّه يف العرف أكرب منه 
هو كل ميزان ، صغر : وقيل . إنه بلساِن الرُّوم أو السرياين ، واألصح أنه لغة العرب ، وقيل أيضاً القرسطون 

  .مبيزان العدل : أي أم كرب ، 
زنوا بالعدل املستقيم ، واللفظة : هو عريبٌّ مأخوذٌ من القسِط ، وهو العدل ، أي :  -رمحه اهللا -قال ابن عطيَّة 

إالَّ أن يدَّعي زيادةَ السِّني آخراً كقدموس ، « : للمبالغة من القسط ، وردَّه أبو حيَّان باختالف املادَّتني ، مث قال 
  .ويقال بالسِّني والصَّاد » زيادهتا  وليس من مواضع

  فصل
اعلم أنَّ التفاوت احلاصل بنقصان الكيل والوزن قليل ، والوعيد عليه شديد عظيم ، فيجب على العاقل 

االحتراز منه ، وإنَّما عظم الوعيد فيه؛ ألنَّ مجيع الناس حمتاجون إىل املعاوضات والبيع والشراء ، فبالغ الشَّرع 
لتطفيف والنقصان؛ ألجل إبقاء األموال؛ ومنعاً من تلطيخ النفس بسرقِة ذلك املقدار احلقري ، مث يف املنع من ا

، أي اإليفاء بالتَّمام والكمال خري من التطفيف بالقليل؛ ألنَّ اإلنسان يتخلَّص باإليفاء عن » ذلك خري « : قال 
  .ذكر القبيح يف الدنيا ، والعقاب الشديد يف اآلخرة 



مرمي [ } َوَخْيٌر مََّرّداً { : منصوب على التفسري ، والتأويل ما يئولُ غليه األمر؛ كقوله تعاىل } ُن َتأْوِيالً َوأَْحَس{ 
اً { ]  ٤٦: الكهف [ } َوَخْيٌر أََمالً { ، ]  ٧٦:  ، وإمنا حكم اهللا تعاىل بأنَّ ]  ٤٤: الكهف [ } َوَخْيٌر ُعقْب

إذا اشتهر يف الدنيا باالحتراز عن التطفيف ، أحبَّه الناس ، ومالت  عاقبة هذا األمر أحسُن العواقب؛ ألنه
  .القلوُب إليه ، واستغىن يف الزَّمنِ القليل 

  .فيفوُز باجلنَّة والثوابِ العظيمِ ، واخلالصِ من العقاب األليم : وأمَّا يف اآلخرة 

  ) ٣٦(َر َوالْفَُؤاَد كُلُّ أُولَِئَك كَانَ َعْنُه َمْسئُولًا َولَا َتقُْف َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم إِنَّ السَّْمَع َوالَْبَص

َوالَ َتقُْف َما لَْيَس لََك بِِه { : ملَّا شرح األوامر الثالثة ، عاد بعده إىل ذكرِ النَّواهي ، فنهى عن ثالثِة أشياء ، أوهلا 
  ]الطويل : [ إذا تتبَّع أثره ، قال النابغة ال تتَّبْع ، من قفاه يقفوه : العامَّة على هذه القراءة ، أي } ِعلٌْم 

ا... وِمثلُ الدُّمى شمُّ العراننيِ ساكٌن  -٣٤١٧   بِهنَّ احلياُء ال ُيِشْعَن التَّقَاِفَي
  ]الوافر : [ وقال الكميت 

ا... فَال أْرِمي الَبرِيَء بِغْيرِ ذَنبٍ  -٣٤١٨   وال أقًفُو احلَواِصَن إنْ قُفيَن
إِنَُّه َمن َيتَّقِ َويِْصبِْر { : بإثبات الواو ، وقد تقدَّم يف قراءة قنبل يف قوله تعاىل » وال َتقْفُو  «: وقرأ زيد بن عليٍّ 

، وضرورة عند غريهم ، كقوله ]  ٩٠: يوسف [ }    :أن إثبات حرف العلَّة جزماً لغة قومٍ 
  ِمْن َهْجوِ زبَّان ملْ َتْهُجو وملْ َتدعِ..  -٣٤١٩

، أي » ال َتقُْف و« وقرأ معاذ القارئ    :تتبَّع أيضاً ، وفيه قوالن : بزنِة تقلْ ، من قاف يقُوُف 
  .أنه مقلوٌب؛ من قَفَا َيقْفُو : أحدمها 
قعا الفحل الناقة : أنه لغة مستقلة جيدة؛ كجبذ وجذَب؛ لكثرة االستعمالني؛ ومثله :  -وهو األظهر: والثاين 
  .وقاعها 

  .ألنه مصدر ، إال عند من يتوسَّع يف اجلارِّ » ِعلٌم « وال تتعلق ب » لََك « ق به متعلقةٌ مبا تعلَّ» به « والباء يف 
أنه أبدل اهلمزة واواً بعد : قرأ اجلرَّاُح العقيلي بفتح الفاء واوٍ خالصٍة ، وتوجيهها } والفؤاد { : قوله تعاىل 

فؤاد وفآٌد ، وأنكر أبو : ها لغة يف الفؤاد ، يقال الضمة يف القراءِة املشهورة ، مث فتح فاَء الكلمة بعد البدل ، ألنَّ
  .حامتٍ هذه القراءة ، وهو معذور 

  فصل
، إذا تتبَّعَت أثره ، وُسمِّيت قافية الشِّعر قافية؛ ألنَّ البيت يقفو البيت ، : يقال  قَفَْوُت أثر فالٍن أقْفُو قَفْواً 

  .ار أقدام النَّاسِ ، ويستدلُّون هبا على أحوال اإلنسان ومسِّيت القبيلة املشهورة بالقافة؛ ألنَّهم يتَّبعون آث
  ] . ٢٧: احلديد [ } ثُمَّ قَفَّْيَنا على آثَارِِهم بُِرُسِلَنا { : وقال تعاىل 

  .ومسِّي القفا قفاً؛ ألنه مؤخر بدِن اإلنسان ووراءه ، كأنه شيء يتبعه ويقفوه 
لك به ، من قول أو فعلٍ ، فهو هنٌي عن احلكم مبا ال يكون  ال تتَّبْع ما ال علم: أي » وال َتقُْف « : فقوله 

، وهذه قضية كليةٌ يندرُج حتتها أنواٌع كثريةٌ ، وكل واحٍد من املفسِّرين محله على واحٍد من تلك  معلوماً 
د إىل اتِّباع املراد هني املشركني عن اعتقاداهتم وتقليد أسالفهم؛ ألنَّه تعاىل نسبهم يف تلك العقائ: األنواع ، فقيل 

 ٢٣: النجم [ } إِنْ ِهَي إِالَّ أَْسَمآٌء َسمَّْيُتُموَهآ أَنُتْم َوآَبآُؤكُم مَّآ أََنَزلَ اهللا بَِها ِمن ُسلْطَاٍن { : اهلوى ، فقال تعاىل 



. [  
ي اآلخرة َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ مِّْنَها َبلْ ُهم مِّ{ وقال يف إنكارهم البعث  : النمل [ } ْنَها َعُمونَ َبلِ ادارك ِعلُْمُهْم ِف

٦٦ .  [  
. ٣٢: اجلاثية [ } إِن نَّظُنُّ إِالَّ ظَّناً َوَما َنْحُن بُِمْسَتْيِقنَِني { : وحكى عنهم أنَّهم قالوا   [  

َمْن أََضلُّ ِممَّْن اتبع َهَواُه بَِغْيرِ ُهًدى مَِّن اهللا { : وقال  . ٥٠: القصص [ } َو  [  
. ١١٦: النحل [ } قُولُواْ ِلَما َتِصُف أَلِْسَنُتكُُم الكذب هذا َحالَلٌ وهذا َحَراٌم َوالَ َت{ : وقال عزَّ وجلَّ   [  

. ١٤٨: األنعام [ } قُلْ َهلْ ِعنَدكُم مِّْن ِعلْمٍ فَُتْخرُِجوُه لََنآ إِن َتتَّبُِعونَ إِالَّ الظن { : وقال   [  
  .املراد منه شهادة الزُّور : وقال حممد ابن احلنفيَّة 

  .ال تشهد إالَّ مبا رأته عيناك ، ومسعته أذناك ، ووعاُه قلبك :  -رضي اهللا عنه -ال ابن عبَّاس وق
  .املراد النهي عن الكذبِ : املراد النَّهُي عن القذف ، وقيل : وقيل 

، ومل تعلْم : ال تقل : قال قتادة    .مسعت ، ومل تسمْع ، ورأيُت ، ومل َتَر ، وعلمُت 
واللفظ عامٌّ يتناولُ . خلفه ، وهو يف معىن الغيبة : هو البهت ، وأصله من القَفَا؛ كأنه يقال  :القَفُْو : وقيل 

  .الكلَّ ، فال معىن للتقييد 
  فصل يف الرد على نفاة القياس

اهللا تعاىل  القياُس ال يفيُد إالَّ الظنَّ ، والظَّن مغاير للعلم ، فاحلكم يف دين: احتجَّ نفاةُ القياسِ هبذه اآلية ، قالوا 
  .} َوالَ َتقُْف َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم { بالقياس حكٌم بغري العلم؛ فوجب أال جيوز لقوله تعاىل 

  :وأجيب عنه بوجوه 
  :أن احلكم يف الدِّين مبجرَّد الظنِّ جائٌز بإمجاع األمَّة يف صورٍ كثريٍة : األول 

  .العمل بالفتوى عملٌ بالظّن : منها 
  .ل بالشهادة عملٌ بالظَّنِّ العم: ومنها 
  .االجتهاد يف القبلة عمل بالظنِّ : ومنها 
  .قيم املتلفات ، وأروش اجلنايات عملٌ بالظنِّ : ومنها 
  .الفصُد ، واحلجامةُ ، وسائر املعاجلات؛ بناًء على الظنِّ : ومنها 
  .كون هذه الذَّبيحِة ذبيحة مسلمٍ مظنون : ومنها 
، مث يبىن على هذا الظنِّ أحكام كثرية ، كالتوارث احلكُم على الشَّ: ومنها  خص املعيَّن بكونه مؤمناً مظنونٌ 

  .والدفن يف مقابر املسلمني وغريمها 
األعمال املعتربةُ يف الدنيا من األسفار ، وطلب األرباح ، واملعامالت إىل اآلجالِ املخصوصة ، : ومنها 

عداء كلِّها مظنونةٌ ، وبناء األمر على هذه الظنون جائٌز ، وقال واالعتماد على صداقِة األصدقاء ، وعداوة األ
  »َنْحُن َنْحكُم بالظَّاهر واهللا يتولَّى السَّراِئر « :  -صلوات اهللا وسالمه عليه -

  .وذلك تصريح بأنَّ الظنَّ معترب يف هذه األنواع ، فبطل القول بأنه ال جيوز العمل بالظنِّ 
إِذَا َجآَءكُُم املؤمنات ُمَهاجَِراٍت فامتحنوهن اهللا أَْعلَُم بِإَِميانِهِنَّ { : يسمَّى بالعلم؛ قال تعاىل أنَّ الظنَّ قد : الثاين 



. ١٠: املمتحنة [ } فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت فَالَ َتْرجُِعوُهنَّ إِلَى الكفار   [  
رارهن ، وهذا ال يفيد إالَّ الظنَّ ، وقد مسَّى اهللا تعاىل الظنَّ ها ومن املعلوم أنَّه إمنا ميكن العلم بإمياهننَّ؛ بناء على إق

  .هنا علماً 
أنَّ الدليل القاطع ، ملا دلَّ على وجوب العمل بالقياس ، كان ذلك الدليل دليالً على أنَّه مىت حصل : الثالث 

فُون بالعمل على وفق ذلك الظنِّ ، ظنُّ أنَّ حكم اهللا يف هذه الصُّورة يساوي حكمه يف حملِّ النصِّ ، فأنتم مكلَّ
  .فها هنا الظن وقع يف طريق احلكم ، فأمَّا احلكم ، فهو معلوٌم متيقَّن 

  :أجاب نفاةُ القياس عن األول؛ فقالوا 
ا لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم { : قوله عزَّ وعال  الَ َتقُْف َم وم دخله التخصيُص يف الصُّور العشرة املذكورة ، فيبقى العم} َو

الفرق بني هذه الصور وبني حملِّ النِّزاع أنَّ هذه الصور العشر مشتركة يف أنَّ : حجة فيما وراءها ، مث نقول 
تلك األحكام خمتصَّة بأشخاصٍ معينني يف أوقات معيَّنة؛ فإنَّ الواقعة اليت يرجع فيها اإلنسان املعيَّن إىل الفىت 

ن ، وكذا القول يف الشَّهادة ويف طلب القبلة ، ويف سائر الصور؛ املعيَّن واقعة متعلقة بذلك الشخص املعيَّ
والتنصيص على وقائع األشخاص املعنيني يف األوقات املعينة جيري جمرى التنصيص على ما ال هناية له ، فلهذه 

مضبوطة ، الضرورة؛ اكتفينا بالظنِّ ، أما األحكام املثبتة ، فهي أحكاٌم كليةٌ معتربةٌ يف وقائعِ كلية ، وهي 
والتنصيص عليها مكٌن ، ولذلك فإنَّ الفقهاء الذين استخرجوا تلك األحكام بطريق القياس ضبطوها ، 

  .وذكروها يف كتبهم 

اكتفى : التنصيُص على األحكام يف الصُّور العشر اليت ذكرمتوها غري ممكنٍ ، فال جرم : إذا عرف هذا ، فنقول 
املثبتة بالطرق القياسيَّة فالتنصيُص عليها ممكٌن ، فال جيوز االكتفاُء فيها بالظنِّ ،  الشَّارع فيها بالظنِّ ، أما املسائلُ

  .فظهر الفرُق 
، فهذا باطلٌ؛ فإنه يصحُّ أن يقال : وقوهلم  ، : الظنَّ قد يسمَّى علماً  هذا مظنونٌ ، وغري معلوم ، وهذا معلوٌم 

لْ ِعنَدكُم مِّْن ِعلْمٍ فَُتْخرُِجوُه لََنآ إِن { : يه قوله تعاىل وغري مظنوٍن ، فدلَّ على حصول املغايرة ، فيدلُّ عل َه
  .نفى العلم ، وأثبت الظنَّ ، وذلك يدلُّ على املغايرة ]  ١٤٨: األنعام [ } َتتَّبُِعونَ إِالَّ الظن 
، وذلك اإلقرار معلوم فاملؤمن هو امل]  ١٠: املمتحنة [ } فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت { : وأما قوله تعاىل    .قر 

الكالم إنَّما يتمُّ لو ثبت أن القياس حجَّة بدليل قاطع ، وذلك باطل؛ ألنَّ : وأمَّا اجلواُب عن الثالث ، فنقول 
هنيتكم : القياس وهو الذي يفيد الظنَّ ال جيب عقالً أن يكون حجة؛ ألنه ال نزاع أنَّه يصحُّ من الشَّرع أن يقول 

، المتنع ذلك عن الرجوع إىل    .القياسِ ، ولو كان كونه حجَّة أمراً عقلياً 
والثاين أيضاً باطلٌ؛ ألنَّ الدليل النقليَّ يف كون القياس حجَّة ، إمنا يكون قطعيا؛ إذ لو كان منقوالً نقالً متواتراً ، 

هذا الدليل ، لوصل كانت داللته على ثبوت هذا املطلوب داللة قطعيَّة غري حمتملة للتخصيص ، ولو حصل مثل 
إىل الكلِّ ، ولعرفه الكلُّ ، والرتفع اخلالف ، وحيث مل يكن كذلك ، علمنا أنَّه مل حيصل يف هذه املسألة دليلٌ 

كون احلكم : مسعيٌّ قاطٌع ، فثبت أنَّه مل يوجد يف إثبات كون القياس حجة دليل قاطٌع ألبتة ، فبطل قولكم 
  .مظنونٌ املثبِت بالقياس حجَّة معلوٌم ال 

التمسُّك هبذه اآلية الَّيت عولتم عليها متسُّك بعامٍّ : وأحسن ما ميكن أن جياب عنه أن يقال : قال ابن اخلطيب 



، والتمسُّك بالعامِّ املخصوصِ ال يفيد إالَّ الظنَّ ، فلو دلَّت هذه اآلية على أنَّ التمسُّك بالظنِّ غري جائز  خمصوص 
ذه اآلية غري جائز ، فالقول بكون هذه اآلية حجَّة يفضي ثبوته إىل نفيه ، فكان ، لدلَّت على أن التمسُّك هب

  .تناقضاً ، فسقط االستدالل به 
أنَّ  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -نعلم بالتواتر الظَّاهر من دين حممد : وللمجيب أن جييب عنه ، فيقول 

اب عن هذا اجلواب بأن كون العامِّ املخصوص حجَّة التمسُّك بآياِت القرآِن حجَّة يف الشريعة ، وميكن أن جي
  .غري معلومٍ بالتواتر 

  .} إِنَّ السمع والبصر والفؤاد كُلُّ أولئك كَانَ َعْنُه َمْسُؤوالً { : قوله تعاىل 

  ]الكامل : [ إشارة إىل ما تقدَّم من السمع ، والبصر ، والفؤاد؛ كقوله » أولئك « : قوله تعاىل 
  والَعْيَش بْعَد أولِئَك األيَّامِ... نازِلَ بعد َمْنزلِة اللَِّوى ذُمَّ املَ -٣٤٢٠

، واعتذر ابن عطيَّة عن اإلشارة به لغري العقالِء ، فقال » أولئَك « ف  يشاُر به إىل العقالء وغريهم من اجلموع 
، والبصرِ ، والفؤاد ب :  علها يف هذه اآلية مسئولة؛ ألهنا حواسٌّ هلا إدراٌك ، وج» أولئك « وعبَّر عن السَّمعِ 

{ : يف قوله تعاىل  -رمحه اهللا  -فهي حالة من يعقل؛ ولذلك عبَّر عنها بكناية من يعقل ، وقد قال سيبويه 
وهو فعلُ من  - يف جنوم؛ ألن ملَّا وصفها بالسجود » َرأْيتُهم « إمنا قال ]  ٤: يوسف [ } َرأَْيتُُهْم ِلي َساجِِديَن 

ب عبَّر عنه -يعِقلُ  » أولئك « ا بكناية من يعقل ، وحكى الزجاج أنَّ العرب ُتَعبُِّر عمَّن يعقلُ وعمَّن ال يعقل 
  ]الكامل : [ وأنشد هو والطربيُّ 

  والَعْيَش بْعَد أولئَك األيَّامِ... ذُمَّ املَنازِلَ بعد َمْنزلِة اللَِّوى  -٣٤٢١
، وأ وال حاجة إىل هذا » األقوامِ « مَّا البيت فالرواية فيه وأمَّا حكاية أيب إسحاق عن اللغة فأمر يوقف عنده 

  .» األيَّامِ « فغري معرنوفٍة واملعروُف إمنا هو » األقَوامِ : إنَّ الرواية « : االعتذار ملا عرفت ، وأما قوله 
  :وجهان » كان « خربه ، ويف اسم » كَانَ « مبتدأ ، و اجلملة من » كُلُّ اولِئَك « : قوله 

ُه « و » َعْنُه « باعتبار لفظها ، وكذا الضمري يف » كلُّ « أنه ضمري عائد على : أحدمها  ب » َعْن « متعلق 
  .خربها » َمْسئوالً « و » َمْسئُوالً 
وهو من االلتفات؛ إذ لو جرى » كُلُّ « يعود على » َعْنه « أنَّ امسها ضمري يعود على القايف ، ويف : والثاين 

كل : يف موضع الرفعِ بالفاعلية ، أي » َعْنُه « و : كُْنَت عنه مسئوالً ، وقال الزخمشري : على ما تقدَّم ، لقيل 
، فَمسئُول مسند إىل اجلار واجملرور؛ كاملغضوب يف قوله  [ } غَْيرِ املغضوب َعلَْيهِم { واحٍد كان َمْسئوالً عنه 

  . خالف االصطالح ويف تسميته مفعول ما مل يسمَّ فاعله فاعالً. انتهى ]  ٧: الفاحتة 
بأنَّ القائم مقام الفاعل حكمه حكمه ، فال يتقدَّم على رافعه كأصله ، وليس : وقد ردَّ أبو حيَّان عليه قوله 

جيوز على رأي الكوفيِّني؛ فإهنم جييزون تقدمي الفاعل؛ ألن النحَّاس حكى اإلمجاع على عدم : لقائلٍ أن يقول 
} غَْيرِ املغضوب َعلَْيهِم { إذا كان جارا أو جمروراً ، فليس هو نظري وله  جواز تقدمي القائم مقام الفاعل ،

  .أو على القايف » كُلُّ « فحينئٍذ يكون القائم مقام الفاعل الضمري املستكنَّ العائد على 
  فصل يف ظاهر اآلية

  :ظاهر اآلية يدلُّ على أنَّ اجلوارح مسئولةً ، وفيه وجوٌه 



احب السَّمع ، والبصر ، والفؤاد هو املسئُول؛ ألنَّ السؤال ال يصحُّ إالَّ من العاقل ، وهذه معناه أنَّ ص: األول 
ا ال حيلُّ : اجلوارح ليست كذلك ، بل العاقل الفاهم هو اإلنسان  مل مسعت ما ال حيلُّ مساعه ، ومل نظرت إىل م

  .لك نظره ، ومل عزمت على م اال حيلُّ لك العزم عليه 

استعملتم السمع : أولئك األقوام كلهم مسئولون عن السمع ، والبصر ، والفؤاد ، فيقال هلم أن : والثاين 
فيماذا ، أيف الطاعة ، أو يف املعصية؟ وكذلك القولُ يف بقيَّة األعضاء ، وذلك؛ ألنَّ احلواسَّ آالُت النَّفس ، 

 اخلريات ، استوجب الثواب ، وإذا استعملها والنَّفُس كاألمري هلا ، واملستعمل هلا يف مصاحلها ، فإن استعملها يف
  .يف املعاصي ، استحقَّ العقاب 

، مثَّ إهنا تسألُ؛ لقوله تعاىل : والثالث  َيْوَم َتْشَهُد َعلَْيهِْم أَلِْسَنُتُهْم َوأَْيِديهِمْ { : أنه تعاىل خيلُق احلياة يف األعضاء 
فكذلك ال يبعد أن خيلق العقل ، واحلياة ، و النطق يف هذه ]  ٢٤: ور الن[ } َوأَْرُجلُُهْم بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ 

  .األعضاء ، مثَّ إنَّها تسال 
يا رُسول اهللا ، علِّْمنِي : أَتْيُت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت « : قال  - رمحه اهللا  -ُروي عن شكل بن محيٍد 

ُهمَّ؛ أُعوذُ بَِك من شرِّ مسعي ، وشرِّ بصري ، وشرِّ لَسانِي ، قُل الل» : تعويذاً ، أتعوَّذ به ، فأخذ بيدي ، مث قال 
  .قال فحفظتها « وشرِّ قليب ، وشرِّ َمنِيِّي 

  .واملينُّ ماؤه : قال سعيد 

  ) ٣٧(َولَا َتْمشِ ِفي الْأَْرضِ َمَرًحا إِنََّك لَْن َتخْرَِق الْأَْرَض َولَْن َتْبلُغَ الْجَِبالَ طُولًا 

  .لثاين وهذا هو النهي ا
  :العامة على فتحِ الراء ، وفيه أوجه : » َمَرحاً « : قوله تعاىل 

« مرحاً بكسر الراء ، ويدل عليه قراءة بعضهم فميا حكاه يعقُوب : أنه مصدٌر واقٌع موقع احلال ، أي : أحدها 
  .بالكسرِ » َمرِحاً 

ائز ، إال أن املصدر هنا أحسن وأوكد ، اسم الفاعل ، وكالمها ج: مصدر ، ومرِحاً » مَرحاً « : قال الزجاج 
  .جاء زيد ركضاً وراكضاً ، وآكد؛ ألنه يدل على توكيد الفعل : تقول 
  .ذا مرحٍ : أنه على حذف مضاٍف ، أي : الثاين 

  .أنه مفعولٌ من أجله : الثالث 
  .فرحاً ، فهو فَرٌِح  شدَّة السرورِ والفرح؛ َمرَِح ْميرُح مرحاً ، فهو َمرٌح؛ كفَرَِح َيفْرُح: واملَرُح 

  .اآلية } إِنََّك لَن َتْخرَِق األرض َولَن َتْبلُغَ اجلبال طُوالً { : قوله 
  .ال نعرفها لغة البتَّة : بضم الراء ، وأنكرها أبو حامت وقال » لن َتخُرق « قرأ أبو اجلرَّاح 

ا نقب األرض ، وذكروا فيه وجوهاً    :واملراد من اخلرقِ ها هن
الشيء إمنا يتمُّ باالرتفاع واالخنفاض ، فكأنه قال إنَّك حال االخنفاض ال تقدر على خرق األرض  أنَّ: األول 

أن اإلنسان ال ينال بكربه وبطره : ونقبها ، وحال االرتفاع ال تقدر على أن تصل إىل رءوس اجلبال ، واملعىن 
  .شيئاً ، كمن يريد خرق األرض ، ومطاولة اجلبال ال حيصل على شيء 



يُق به التكبُّر و   .املراد التنبيُه على كونه ضعيفاً عاجزاً ، فال يل
أنَّ حتتك األرض اليت ال تقدر على خرقها ، وفوقك اجلبال اليت ال تقدر على الوصول إليها ، فأنت : الثاين 

يليق به حماطٌ بك من فوقك ، ومن حتتك بنوعني من اجلماد ، وأنت أضعف منهما بكثريٍ ، والضعيف احملصور ال 
تواضع ، وال تتكبَّر؛ فإنَّك خلٌق ضعيٌف من خلق اهللا ، حمصوٌر بني حجارٍة وترابٍ ، فال : التكبُّر ، فكأنه قيل له 

  .تفعل فعل القويِّ املقتدر 
، فقيل له : الثالث  ، ومرَّة على صدور قدميه  إنَّك لن تنقب األرض : أنَّ من ميشي خمتاالً ميشي مرَّة على عقبيه 
، ولن تبلغ اجلبال طوالً ، إن مشيت على صدور قدميك  ، إن   .مشيت على عقبيك 

كَان رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا َمَشى َتكَفَّأ َتكفُّؤاً؛ كأنَّما ينحطُّ من :  -كرَّم اهللا وجهه - قال عليٌّ 
  .َصَببٍ 

ن رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأنَّ ما رأْيُت َشْيئاً أْحسَن م« : قال  -رضي اهللا عنه  -وروى أبو هريرة 
الشَّمَس َتْجري يف وْجهِه ، وما رأيُت أحداً أسرَع ِمْشيةً من رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كَأنَّما األرُض 

  .» تطوى له ، إنَّا لَنْجهُد أْنفُسَنا وُهو غَْيُر ُمكْترٍِث 
أو » تبلغ « أو من مفعوله ، أو مصدراً من معىن » َتبلُغ «  جيوز أن يكون حاالً من فاعل» طُوالً « : قوله تعاىل 

  .متييزاً ، أو مفعوالً له ، وهذان ضعيفان جدا؛ لعدمِ املعىن 

  ) ٣٨(كُلُّ ذَِلَك كَانَ َسيِّئُُه ِعْنَد َربَِّك َمكُْروًها 

باقون بفتح اهلمزة ، وتاِء التأنيث قرأ ابن عامر والكوفيُّون بضمِّ اهلمزة واهلاء ، والتذكري ، وترِك التنوين ، وال
ا تقدم ، ومنه السَّيئ واحلسُن ، فأضاف السيِّئ إىل  منصوبة منونة ، فالقراءة األوىل أشري فيها بذلك غلى مجيع م

، ويؤيِّدها ما قرأ به عبد اهللا  « باجلمع ، مضافاً للضمري ، وقراءة أّيب » كلُّ ذلك كان سيِّئاتُه « : ضمري ما تقدَّم 
أمراً  -وهو ما هنيتم عنه خاصة  -كل ما تقدم ذكره ممَّا أِمرُتْم به وهنيتم عنه كان سيِّئُه : واملعىن » بِيثُه َخ

  .مكروهاً ، هذا أحسُن ما يقدِّر يف هذا املكاِن 
ا ذكر كان سيئة ، ومن مجلة كلِّ ما ذكر : وأمَّا ما استشكله بعضهم من أنَّه يصري املعىن  ، املأموُر ب: كل م ه 

  .فيلزُم أن يكون فيه سيِّئٌ ، فهو استشكالٌ واْه؛ ملا تقدم من تقرير معناه 
واخلرب ، » َسيِّئُه « فلذلك ذكَّر الضمري يف » كلُّ « ومحل الكالُم كله على لفظ » كان « خرب » َمكُْروهاً « و 

ٌه : وهو    .مكرو
  :إىل مصدري النَّهينيِ املتقدِّمني قريباً ، ومها » َك ذِل« فيحتمل أن تقع اإلشارة فيها ب : وأمَّا قراءة الباقني 

، واملشُي يف األرض مرحاً  ا ليس به علٌم    .قَفُْو م
  .أنه أشري به إىل مجيع ما تقدَّم من املناهي : والثاين 

  .محالً على لفظها » َمكُْروهاً « مث قال » كلُّ « وأنِّثَ؛ محالً على معىن » كان « خرب » سيِّئةً « و 
مبنزلة الذَّنبِ واإلمث ، زال عنه حكم : السَّيِّئة يف حكم األمساِء « أنَّ : وقال الزخمشريُّ كالماً حسناً ، وهو 

الزِّىن : أال ترى أنَّك تقول « سيِّئاً » ومن قرأ « سيئة » الصفات ، فال اعتراب بتأنيثه ، وال فرق بني من قرأ 
  .» فال تفرق بني إسنادها إىل مذكر ومؤنث السَّرقة سيِّئة ، : سيِّئةٌ ، كما تقول 



  :أربعة أوجٍه » مكروهاً « ويف نصب 
  .وتعداُد خربها جائز على الصَّحيح » كان « أنه خرب ثاٍن ل : أحدها 
  .وضعف هذا؛ بأنَّ البدل باملشتقِّ قليلٌ » َسيِّئٍة « أنه بدلٌ من : الثاين 

  .» سيئة « لوقوعه صفة ل » د ربِّك عن« أنه حالٌ من الضمري املستتر يف : الثالث 
تأنيث موصوفه جمازي؛ وقد ردَّ هذا؛ بأن ذلك إنَما » سيِّئةً « ، وإمنا ذكر ألن » َسيِّئةً « أنه نعٌت ل : الرابع 

لٌع طَا« : ال جيوز » الشَّمُس طَالعةٌ « : جيوز حيث أسند إىل املؤنث اجملازيِّ ، أمَّا إذا أسند إىل ضمريه ، فال؛ حنو 
  :إال يف ضرورٍة كقوله » 

  وال أْرَض أْبقلَ إْبقاهلَا. ...  -٣٤٢٢
  .» الشَّمُس طَلع ، وطَالٌع « : وهذا عند غري ابن كيسان ، وأمَّا ابن كيسان فيجيز يف الكالم 

] كل ذلك كان مكروهاً وسيئة عند ربك : ألن التقدير [ إمنا ذكَّر سيِّئةً وهي الذنب ، وهو مذكر : وقيل 
، أي كل ذلك كان مكروهاً سيئة و   .قيل فيه تقدٌمي وتأخٌري 

  فصل
  :وأمَّا قراءة عبد اهللا فهي ممَّا أخرب فيها عن اجلمع إخبار الواحد؛ لسدِّ الواحد مسدَّه؛ كقوله 

ا... فَإمَّا َترْينِي وِلي ملَّةٌ  -٣٤٢٣   فإنَّ احلَواِدثَ أْوَدى بَِه
  .يثُ املعىن ، فعدل عنه؛ ليصحَّ الوزنُ فإنَّ احلدثان ، لصحَّ من ح: لو قال 

وهي تؤيِّد قراءة احلرميَّني ، وأيب » كان « باجلمع من غري إضافٍة ، وهو خرب » ان َسيِّئاٍت « َوقرأ عبد اهللا أيضاً 
  .عمرو 
  فصل

ال يكون دلَّت هذه اآلية على أنَّ هذه األعمال مكروهة عند اهللا تعاىل ، واملكرو:  -رمحه اهللا - قال القاضي  ُه 
ا دخل يف الوجود ، فهو مراد اهللا تعاىل ، : مراداً ، فهذه األعمال غري مراِد اهللا ، فبطل قول من يقول  كل م

؛ ألنَّها لو كانت خملوقة هللا تعاىل ، - هللا تعاىل -وإذا ثبت أهنا ليست بإرادة اهللا تعاىل ، وجب أالَّ تكون خملوقة 
  .أنَّ اهللا تعاىل هنى عنها : كوهنا مكروهة  املراد من: لكانت مرادة ، ال يقال 

، وعلى هذا التقدير : وأيضاً  فهذا ال مينع أنَّ اهللا تعاىل أراد : معىن كوهنا مكروهة أن اهللا تعاىل كره وقوعها 
  .وجودها ، ألنَّ اجلواب أنه عدولٌ عن الظاهر 

  .، فلو محلت املكروه على النَّهي ، لزم التَّكرار فكوهنا سيِّئة عند ربِّك يدلُّ على كوهنا منهيا عنها : وأيضاً 
واجلواب عن الثاين أنه تعاىل إمنا ذكر هذه اآلية يف معرض الزجر عن هذه األفعال ، وال يليُق هبذا املوضع أن 

  .إنه تعاىل يكرُه وقوعها : يقال 
  .لتأكيد وأجيب بأنَّ املراد من املكروه املنهيُّ عنه ، وال باس بالتَّكرير ، ألجل ا

  فصل
قال القاضي دلَّت هذه اآلية على أنه تعاىل كما أنَّه موصوف بكونه مريداً ، فكذلك أيضاً موصوٌف بكونه 



  .كارهاً 
  .إرادة العدم ] وإمَّا هي [ وأجيب بأنَّ الكراهية يف حقِّه تعاىل حممولة إمَّا على النهي ، 

ا َمْدُحوًرا ذَِلَك ِممَّا أَْوَحى إِلَْيَك َربَُّك ِمَن الِْح   ) ٣٩(كَْمِة َولَا َتْجَعلْ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر فَُتلْقَى ِفي َجَهنََّم َملُوًم

إشارةٌ » ذلك « ، اعلم أن قوله ] مبتدأ أو خرب : [ } ذَِلَك ِممَّآ أوحى إِلَْيَك َربَُّك ِمَن احلكمة { : قوله تعاىل 
[ } الَّ َتْجَعل َمَع اهللا إهلا آَخَر { : ون نوعاً ، أوهلا قوله تعاىل إىل ما تقدَّم من التكاليف ، وهي مخسةٌ وعشر

. ٢٢: اإلسراء   [  
. ٢٣: اإلسراء [ } وقضى َربَُّك أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِيَّاُه { : وقوله   [  

  :وهذا مشتملٌ على تكليفني 
  ] .ثالثة [ األمر بعبادِة اهللا تعاىل ، والنهي عن عبادة غري اهللا ، فكان اجملموع 

: اإلسراء [ } فَالَ َتقُل لَُّهَمآ أُفٍّ { : وقوله ]  ٢٣: اإلسراء [ } وبالوالدين إِْحَساناً { : قوله تعاىل : والرابع 
ا قَْوالً كَرِمياً َوقُل رَّبِّ ارمحهما { وقوله ]  ٢٣ الَ َتْنَهْرُهَما َوقُل لَُّهَم َوآِت ذَا { ]  ٢٤،  ٢٣: اإلسراء [ } َو

الً مَّْيُسوراً { : وقوله ]  ٢٦: اإلسراء [ } َحقَُّه واملسكني وابن السبيل َوالَ ُتَبذِّْر تَْبِذيراً القرىب  [ } فَقُل لَُّهْم قَْو
َوالَ تقتلوا أَْوالَدكُْم { ]  ٢٩: اإلسراء [ } َوالَ َتْجَعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً إىل ُعُنِقَك َوالَ َتْبُسطَْها { ]  ٢٨: اإلسراء 

َوَمن قُِتلَ َمظْلُوماً فَقَْد َجَعلَْنا ِلَوِليِِّه ُسلْطَاناً فَالَ { ]  ٣٣: اإلسراء [ } َوالَ َتقُْتلُواْ النفس { ]  ٣١: اإلسراء [ } 
{ : وقوله ]  ٣٤: اإلسراء [ } َوأَْوفُواْ بِالَْعْهِد { ]  ٣٣: اإلسراء [ } ُيْسرِف فِّي القتل إِنَُّه كَانَ َمْنُصوراً 

قُْف َما { : وقوله ]  ٣٥: اإلسراء [ } َوزُِنواْ بالقسطاس املستقيم { ]  ٣٥: اإلسراء [ } فُوا الكيل َوأَْو َوالَ َت
الَ َتْمشِ ِفي األرض َمَرحاً { ]  ٣٦: اإلسراء [ } لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم  َوالَ َتْجَعلْ َمَع اهللا { ]  ٣٧: اإلسراء [ } َو

، بعضها أوامر وبعضها نواٍه ، مجعها اهللا تعاىل يف هذه اآليات ، وجعل فهذه مخسةٌ وعشر} إهلا آَخَر  ون تكليفاً 
َوالَ { : ، وخامتتها قوله ]  ٢٢: اإلسراء [ } الَّ َتْجَعل َمَع اهللا إهلا آَخَر فََتقُْعَد َمذُْموماً مَّْخذُوالً { : فاحتتها قوله 

اً مَّْدُحوراً  َتْجَعلْ َمَع اهللا إهلا آَخَر فتلقى ِفي َجَهنََّم   :وإنَّما مسَّاها حكمة؛ لوجوه } َملُوم
أن حاصلها يرجع إىل األمر بالتَّوحيد ، وأنواع الطَّاعات واخلربات واإلعراض عن الدنيا ، واإلقبال : األول 

ل على اآلخرة ، والعقول تدلُّ على صحَّتها ، فاآليت مبثل هذه الشريعة ال يكون داعياً إىل دين الشيطان ، ب
  .الفطرة األصليَّة تشهد بأنَّه يكون داعياً إىل دبن الرَّمحن 

أنَّ هذه األحكام املذكورة يف هذه اآليات شرائع واجبة الرعاية يف مجيع األديان وامللل ، وال تقبل النَّسخ : الثاين 
  .واإلبطال ، فكانت حمكمة وحكمة من هذه االعتبارات 

فة احلقِّ لذاته ، واخلري ألجلِ العمل به؛ فاألمر بالتوحيد عبارة عن القسم أنَّ احلكمة عبارةٌ عن معر: الثالث 
  .األوَّل ، وسائر التكاليف عبارة عن تعلُّم اخلريات؛ ألجل العمل هبا 

صلوات اهللا عليه  -أنَّ هذه التكاليف املذكورة كانت يف ألواح موسى  -رضي اهللا عنه  -روي عن ابن عباسٍ 
  .» مع اهللا إهلاً آخر  ال َتْجعلْ« أوهلا  -

. ١٤٥: األعراف [ } َوكََتْبَنا لَُه ِفي األلواح ِمن كُلِّ َشْيٍء مَّْوِعظَةً { : قال تعاىل   [  
  .فكلُّ ما أمر اهللا به أو هنى عنه ، فهو حكمةٌ 



  :جيوز فيه ثالثةُ أوجٍه » ِمَن احلكمِة « : قوله تعاىل 
من الذي أوحاه حاك كونه من احلكمة ، أو : احملذوف ، تقديره أن يكون حاالً من عائد املوصول : أحدها 

  .حال من نفس املوصول 
ا تبعيضيةٌ؛ ألنَّ ذلك بعض احلكمة ، وإمَّا لالبتداء ، وإما للبيان » ِمْن « ، و » أْوَحى « أنه متعلق ب : الثاين  إمَّ

.  

  .وحينئٍذ تتعلق مبحذوٍف 
  .» ا أْوَحى ممَّ« أهنا مع جمرورها بدل من : الثالث 
  فصل

  .ذكر يف اآلية أنَّ املشرك يكون مذموماً خمذوالً 
وذكر ها هنا أنَّ املشرك يلقى يف جهنَّم ملوماً مدحوراً ، فاللَّوم واخلذالن حيصل يف الدنيا ، وإلقاؤُه يف جهنَّم 

أن يذكر له : ىن كونه مذموماً أنَّ مع: حيصل يوم القيامة ، والفرُق بني امللوم واملدُحور ، وبني املذموم واملخذول 
مل فعلت هذا الفعل؟ وما : أنَّ الفعل الذي أقدم عليه قبيٌح ومنكٌر ، وإذا ذكر له ذلك ، فعند ذلك يقال له 

ا استفدت من هذا العمل ، إالَّ إحلاق الضَّرر بنفسك؟ وهذا هو اللَّوم    .الذي محلك عليه؟ وم
، أي : هو أنَّ املخذول هو الضعيف ، يقال وأما الفرق بني املخذول وبني املدحور ، ف ضعفت : ختاذلت أعضاؤه 

 ، ، والطَّرد عبارة عن االستخفاف واإلهانة ، فكونه خمذوالً عبارة عن ترك إعانته  ، واملدحور هو املطرود 
  . وتفويضه إىل نفسه ، وكونه مدحوراً عبارةٌ عن إهانته ، فيصري أوَّل األمر خمذوالً وآخره يصري مدحوراً

  ) ٤٠(أَفَأَْصفَاكُْم َربُّكُْم بِالَْبنَِني َواتََّخذَ ِمَن الَْملَاِئكَِة إَِناثًا إِنَّكُْم لََتقُولُونَ قَْولًا َعِظيًما 

  .وهو استفهام إنكارٍ وتوبيخٍ » َصفَا َيْصفُو « عو واوٍ؛ ألنه من » أْصفَى « ألُف : } أَفَأَْصفَاكُْم { : قوله تعاىل 
  .بالشَّيء ، إذا آثرُه به ، ويقال للضِّياعِ اليت يستخصُّها السلطان خلاصَّته الصَّواِفي  أصفاُه: ويقال 

  .أخلصكم : أفخّصكم وقال املفضل : } أَفَأَْصفَاكُْم { : يف قوله تعاىل  - رحنه اهللا  - قال أبو عبيدة 
هبٍ ظاهر الفساد ، ال جواب هذه اهلمزة مهزة تدلُّ على اإلنكار على صيغة السؤال عن مذ: قال النحويون 

  .لصاحبه ، إالَّ مبا فيه أعظُم الفضيحِة 
ا نبَّه على فساد طريقة من أثبت هللا شريكاً ، أتبعه بفساِد طريقة من أثبت الولد هللا تعاىل ، مث  واعلم أنَّه تعاىل ، مل

، فأشرف القسمني  البنات ، : ن ، وأخسُّها البنو: نبه على كمال جهل هذه الفرقة وهو أنَّ الولد على قسمني 
مثَّ إنَّهم أثبتوا البنني ألنفسهم ، مع علمهم بنهاية عجزهم ، وأثبتوا البنات هللا تعاىل مع علمهم بأنَّ اهللا تعاىل هو 

أَْم { : املوصوف بالكمال الذي ال هناية له ، وذلك يدلُّ على هناية جهل القائلني هبذا القول؛ ونظريه قوله تعاىل 
. ٢١: النجم [ } َولَُه األنثى { : وقوله جلَّ ذكرُه ]  ٣٩: الطور [ } ت َولَكُُم البنون لَُه البنا  [  

بالبنني واختذ ِمَن { ومعىن اآلية أنه اختاركم ، فجعل لكم الصَّفوة ، ولنفسه ما ليس بصفوة ، يعين اختاركم 
  .اهللا تعاىل إنَّ املالئكة بنات : ؛ ألنَّهم كانوا يقولون } املالائكة إَِناثاً 

أوالداً ، : إنَّ ثانيهما حمذوف ، أي « : جيوز أن تكون املتعدية الثنني ، فقال أبو البقاء » واتََّخذَ « : قوله تعاىل 



قدِّم على األوَّل ، ولوال » ِمَن املَالئكِة « وهذا ليس بشيٍء ، بل املفعول الثاين هو » واملفعول األوَّلُ هو إناثاً 
أ بالنَّكرِة من غري مسوغٍ؛ ألنَّ ما صلح أن يكون مبتدأ صلح أن يكون مفعوالً أوَّل يف هذا ذلك لزم أن يبتد

، ]  ١١٦: البقرة [ } َوقَالُواْ اختذ اهللا َولَداً { : الباب ، وما ال ، فال ، وجيوز أن تكون متعدية لواحٍد ، كقوله 
  .ه حالٌ من النَّكرة بعده أو مبحذوٍف على أن» اتَّخذ « متعلق ب » ِمَن املالئكة « و 

: وبيان كون هذا القول عظيماً » َمكَّة « وهذا خطاٌب ملشركي } إِنَّكُْم لََتقُولُونَ قَْوالً َعِظيماً { : مث قال تعاىل 
أنَّ إثبات الولد يقتضي كونه تعاىل مركَّباً من األجزاء واألبعاض ، وذلك يقدح يف كونه قدمياً واجب الوجوب 

فبتقدير ثبوت الولد ، فقد جعلوا أشرف القسمني ألنفسهم ، وأخسَّ : ك عظيم من القول ، وأيضاً لذاته ، وذل
  .القسمني هللا تعاىل ، وهذا جهلٌ عظيٌم 

  ) ٤١(َولَقَْد َصرَّفَْنا ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِلَيذَّكَُّروا َوَما َيزِيُدُهْم إِلَّا ُنفُوًرا 

  :وجهان » صرَّفنا « العامة على تشديد الراء ، ويف مفعول : }  َولَقَْد َصرَّفَْنا{ : قوله تعاىل 
} َولَقَْد َصرَّفَْناُه َبْيَنُهْم { : ولقد صرفنا هذا القرآن؛ كقوله : مزيدة فيه ، أي » يف « أنه مذكوٌر ، و : أحدمها 

  ]الطويل : [ ، ومثله ]  ٥٠: الفرقان [ 
  َيْجَرُح يف َعراقيبها َنْصِلي. ...  -٣٤٢٤

جيرح عراقيبها ، وأصلح يل ذرييت ، وردَّ : أي ]  ١٥: األحقاف [ } َوأَْصِلْح ِلي ِفي ذريتيا { : وقوله تعاىل 
، وسيأيت إنْ شاء اهللا تعاىل يف األحقاف » يف « هذا بأنَّ    .ال تزاد ، وما ذكر متأوَّل 

، وقصصه : أنه حمذوٌف تقديره : الثاين    .، وأخباره ، وأوامره ولقد صرَّفنا أمثاله ، ومواعظه 
إبطال إضافتهم إىل اهللا البنات؛ ألنه ممَّا « َهذَا القرآِن » وجيوز أن يراد ب « : وقال الزخمشريُّ يف تقدير ذلك 
، واملعىن  ، وجعلناه مكاناً : صرفه ، وكرَّر ذكره  ، وأوقعنا التصريف فيه  ولقد صرَّفنا القول يف هذا املعىن 

ولقد صرَّفناُه ، يعين هذا املعىن يف مواضَع من : التنزيل ، ويريد « َهذا القُرآِن » د ب للتكرير ، وجيوز أن يري
، وهذا التقدير الذي قدَّره الزخمشري أحسُن؛ ألنه مناسب ملا دلَّت عليه » التنزيل ، فترك الضمري؛ ألنَّه معلوم 

« ، وإمَّا املعىن ، وهو الضمري الذي قدَّره يف إمَّا القولُ : اآلية وسيقت ألجله ، فقدَّر املفعول خاصا ، وهو 
  .خبالف تقدير غريه ، فإنه جعله عاما » َصرَّفناه 

عليه  -أكثرنا صرف جربيل إليك ، فاملفعول جربيل : مل ُنَنزِّلُه مرةً واحدة ، بل جنوماً ، واملعىن : املعىن : وقيل 
  . -السالم

« : مبعىن القراءِة األوىل ، وفَعل وفعَّل قد يشتركان ، وقال ابن عطيَّة هي : وقرأ احلسن بتخفيِف الرَّاء ، فقيل 
  .» صرفنا النَّاس فيه إىل اهلدى : أي 

تصريف الرياح ، وتصريف األمور ، هذا : عبارة عن صرف الشيء من جهة إىل جهة؛ حنو : والصَّْرُف يف اللغة 
لتَّبيني؛ ألنَّ من حاول بيان شيٍء ، فإنه يصرف كالمه هو األصل يف اللغة ، مث جعل لفظ التَّصريف كناية عن ا

َولَقَْد { : من نوع إىل نوع آخر ، ومن مثالٍ إىل مثالٍ آخر؛ ليكمل اإليضاح ، ويقوي البيان ، فقوله تعاىل 
  .بيَّنَّا : أي } َصرَّفَْنا 

لفرقان بسكون الذَّال ، وضمِّ الكاف خمففة وقرأ األخوان هنا ، ويف ا» َصرَّفَْنا « متعلق ب » ِلَيذَّكَُّروا « : قوله 



يتذكَّروا ، فأدغم : من الذّكر أو الذُّكر ، والباقون بفتح الذال ، والكاف مشددة ، واألصل » ذكر « مضارع 
  .التاء يف الذَّال لقرب املخرج وهو من االعتبار والتَّدبُّر 

راد منه التدبُّر والتفكُّر ، وليس املراد منه الذِّكر الذي والتذكُّر هنا أشبه من الذِّكر؛ ألنَّ امل: قال الواحديُّ 
  :وأمَّا قراءة محزة والكسائي ، ففيها وجهان : حيصل بعد النسيان ، مث قال 

ُخذُواْ َمآ آَتْيَناكُم بِقُوٍَّة واذكروا { : أنَّ الذكر قد جاء مبعىن التَّأمُّل والتدبُّر؛ كقوله سبحانه جلَّ ذكره : األول 
ا فيه : واملعىن ] .  ٦٣: البقرة [ } ِفيِه  َما   .وافهموا م

صرفنا هذه الدالئل يف هذا القرآن؛ لتذكروه بألسنتكم؛ فإنَّ الذكر بألسنتكم قد : أن يكون املعىن : والثاين 
  .يؤدِّي إىل تأثر القلب مبعناه 

  فصل
ي هذا القرآن ِلَيذَّكَُّرواْ َولَقَْد َص{ : قوله عزَّ وجلَّ :  - رمحه اهللا تعاىل -قال اجلبائيُّ  يدل على أنَّه تعاىل } رَّفَْنا ِف

  .يفعل أفعاله ألغراضٍ حكميٍة ، ويدلُّ على أنَّه تعاىل أراد اإلميان من الناس ، سواٌء آمنوا ، أو كفروا 
ا َيزِيُدُهْم { : قوله  ا أراد  مفعول ثاٍن وهذه اآلية تدلُّ على» ُنفوراً « التصريُف ، و : ، أي } َوَم أنَّه تعاىل م

اإلميان من الكفَّار؛ ألنَّه تعاىل عاملٌ بأن تصريف القرآن ال يزيدهم إال نفوراً ، فلو أراد اإلميان منهم ، ملا أنزل 
عليهم ما يزيدهم نفرة عنه؛ ألنَّ احلكيم ، إذا أراد حتصيل أمرٍ من األمور ، وعلَم أنَّ الفعل تلفالميَّ يصري سبباً 

ذُّر والنفرة؛ فإنَّه عند حماولة حتصيل ذلك املقصود حيترُز عما يوجب النُّفرة ، فلمَّا أخرب تعاىل أنَّ هذا للعسر والتع
  .التصرُّف يزيدهم نفُوراً ، علمنا أنَّه ما أراد اإلميان منهم 

ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا َيقُولُونَ ُعلُوا ) ٤٢(يلًا قُلْ لَْو كَانَ َمَعُه آِلَهةٌ كََما َيقُولُونَ إِذًا لَاْبَتَغْوا إِلَى ِذي الَْعْرشِ َسبِ
  ) ٤٣(كَبًِريا 

  :الكاُف يف موضع نصبٍ ، وفيها وجهان : } كََما َيقُولُونَ { : قوله تعاىل 
  .من االستقرار ، قاله احلويفُّ » مع « أهنا متعلقة مبا تعلَّقت به : أحدمها 
،: والثاين    .كوناً كقولكم؛ قاله أبو البقاء : أي  أهنا نعٌت ملصدرٍ حمذوٍف 

، وكذا قوله تعد هذا » يقولون « وقرأ ابن كثري وحفص  ، والباقون بالتاء من فوق  ُسْبَحاَنُه { بالياء من حتت 
ا َيقُولُونَ  ، قرأه باخلطاب األخوان ، والباقون بالغيبة فتحصَّل من جمموع األمر؛ ]  ٤٣: اإلسراء [ } وتعاىل َعمَّ

ابن كثري وحفصاً يقرآهنما بالغيبة ، وأن األخوين قرءوا باخلطاب فيهما ، وأن الباقني قرءوا بالغيبة يف األول أنَّ 
  .، وباخلطاب يف الثاين 

ا َيزِيُدُهْم إِالَّ ُنفُوراً { : محل األوَّل على قوله : فوجه قراءة الغيب فيهما أنه  ، ومحل ]  ٤١: اإلسراء [ } َوَم
، : أنه محل األوَّل على معىن : وجه اخلطاب فيهما الثاين عليه ، و قل هلم يا حممد لو كان معه آهلةٌ كما تقولون 

  .ومحل الثاين عليه 
ا َيزِيدُهْم « أنه محله على قوله : ووجه الغيب يف األول    .والثاين التفت فيه إىل خطاهبم » وَم

جواب » البَتَغوا « ذن دالَّة على أنَّ ما بعدها ، وهو وإ: حرف جوابٍ وجزاٍء ، قال الزخمشريُّ » إذَنْ « : قوله 



  .» لَْو « ملقالِة املشركني ، وجزاٌء ل 
  .وأدغم أبو عمرٍو الشني يف السني ، واستضعفها النحاة؛ لقوَّة الشَّني 

  فصل يف معىن اآلية
هلؤالء املشركني : املعىن  ُه آِلَهةٌ كََما َيقُو{ : قل يا حممد  {  - يعين اآلهلة  -لطلبوا } لُونَ إِذاً الَّْبَتَغْواْ لَّْو كَانَ َمَع

باملغالبة والقهر؛ ليزيلوا ملكه؛ كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض ، وهذا يرجع إىل دليل } إىل ِذي العرش َسبِيالً 
{  -هم صلوات اهللا علي -يف سورة األنبياء  - عزَّ وجلَّ  -عند قوله  -إن شاء اهللا تعاىل  -التمانع ، وسيأيت 

آ آِلَهةٌ إِالَّ اهللا لَفََسَدَتا  إىل ِذي {  -يعين اآلهلة  -لطلبوا : املعىن : وقيل ]  ٢٢: األنبياء [ } لَْو كَانَ ِفيهَِم
: ر الزم[ } َما َنْعُبُدُهْم إِالَّ ِلُيقَرِّبُوَنآ إِلَى اهللا زلفى { : بالتقرُّب إليه ، ألنَّ الكفار كانوا يقولون } العرش َسبِيالً 

٣ .  [  
لو كانت هذه األصنام تقربكم إىل اهللا زلفى ، لطلبت ألنفسها أيضاً القرب غلى اهللا تعاىل ، فكيف : فقال تعاىل 

ا َيقُولُونَ ُعلُّواً كَبِرياً { : يعقل أن تقربكم إىل اهللا ، مث نزَّه نفسه فقال    .} ُسْبَحاَنُه وتعاىل َعمَّ
متعلقة به ، أو ب » عن « و . تنزَّه وتعاىل : ما تضمَّنه املصدر ، تقديره عطف على : } وتعاىل { : قوله تعاىل 

الصافات [ } ُسْبَحانَ َربَِّك َربِّ العزة َعمَّا َيِصفُونَ { تعلقت به يف قوله » َعْن « على اإلعمال ألنَّ » سبحان « 
تعالياً كبرياً ، فهو على غري املصدر : مصدر واقع موقع التعايل؛ ألنَّه كان جيب أن يقال » ُعلُوا « و ]  ١٨٠: 

والتَّسبيُح عبارة عن تنزيه ] . يف كونه على غري الصدر ] [  ١٧: نوح [ } أَنَبَتكُْم مَِّن األرض َنَباتاً { : كقوله 
يُق به    .اهللا تعاىل عمَّا ال يل

ني ثبوت الصَّاحبة ، والولد ، أن املنافاة بني ذاته وصفاته سبحانه وب: والفائدة يف وصف ذلك العلوِّ بالكرب 
والشُّركاء ، واألضداد ، واألنداد ، منافاة بلغت يف القوَّة والكمال غلى حيث ال تعقل الزيادة عليها؛ ألنَّ 

املنافاة بني الواجب لذاته ، واملمكن لذاته ، وبني القدمي واحملدث ، وبني الغينِّ و احملتاج منافاة ال يعقل الزيادة 
  .ا السبب وصف اهللا تعاىل ذلك العلو بالكرب عليها ، فلهذ

ا َتفْقَُهونَ َتْسبِيَحُهْم إِنَّهُ ُتَسبُِّح لَُه السََّماَواُت السَّْبُع َوالْأَْرُض َوَمْن ِفيهِنَّ َوإِنْ ِمْن َشْيٍء إِلَّا ُيَسبُِّح بَِحْمِدِه َولَِكْن لَ
  ) ٤٤(كَانَ َحِليًما غَفُوًرا 

، ومها » ُتَسبُِّح « قرأ أبو عمرو واألخوان ، وحفص }  ُتَسبُِّح{ : قوله تعاىل  بالتاء ، والباقون بالياء من حتت 
  .واضحتان؛ ألن التأنيث جمازي ، ولوجود الفصل أيضاً بني الفعل والتأنيث 

سبيح مث أعاد على السَّموات واألرض ضمري من يعقل ، ملَّا أسند إليها فعل العاقل ، وهو الت« : وقال ابن عطيَّة 
خمتصٌّ بالعاقالت ، وليس كما زعم ، وهذا نظُري اعتذاره عن اإلشارة ب أولئك » ُهنَّ « وهذا بناًء على أنَّ » 
  .ماضياص بتاء التأنيث « َسّبضَحْت » وقرأ عبد اهللا واألعمش . وقد تقدَّم « كُلُّ أولئَك » يف قوله « 

  فصل
َه ، وفَ: يقال : قال ابن عطيَّة  ِقَه ، وفَقَ ، فالكسر إذا فهم ، وبالفتح إذا فَ قُُه؛ بكسر القاف ، وفتحها ، وضمها 

بالضَّم؛ ألنَّه شأنُ أفعال « فَُعلَ » سبق غريه للفهم ، وبالضمِّ إذا صار الفقه له سجيَّة ، فيكون على وزن 
، واسم الفاعل: السجايا املاضية حنو  ، وكُرم فهو كرمي  من األوليني  ظَُرَف فو ظريٌف ، وشُرف فهو شريٌف 



، فهو َسامٌع ، وغلب فهو غالٌب ، ومن الثالث : فاعل؛ حنو    .فعيلٌ؛ فلذلك تقول فَقَُه فهو فَِقيٌه : َسِمَع 
  فصل

  وإن من شيء حيٍّ إال ُيسبح حبمدِه: أنه قال  -رضي اهللا عنه  -روي عن ابن عباس 
  .يعين احليوانات والنَّاميات  - رضي اهللا عنه  -وقال قتادة 

  .الشجرة تسبِّح ، واألسطوانة تسبِّح : ل عكرمةُ وقا
إنَّ التُّراَب ُيَسبِّح َما ملْ يْبَتلَّ ، فإذا ابتلَّ ترك التَّسبيَح ، وإنَّ اخلرزة » : وعن املقدام بن معدي كرب ، قال 

، فإذا رفعْت تركت التَّسبيح ، وإنَّ الورقة ُتسبِّح  ما دامت على الشَّجرة ، فإذا ُتَسبُِّح ، َما لَْم ُترفَْع من موضعها 
سقطت ، تركت التَّسبيح ، وإنَّ املاء يسبِّح ما دام جارياً ، فإذا أركد ، ترك التَّسبيح ، وإنَّ الثوب يسبِّح ما دام 
جديداً ، فإذا وسخ ، ترك التسبيح ، وإن الطري والوحش تسبِّح ، إذا صاحْت ، فإذا سكنت ، تركت التَّسبيح 

.  
  .وإن من شيٍء مجاٍد وحيٍّ إال يسبِّح حبمده ، حتَّى صرير الباب ، ونقيض السقف : لنخعيُّ وقال إبراهيم ا

  .سبحان اهللا وحبمده : كل األشياء تسبِّح هللا ، حيا كان أو ميتاً ، أو مجاداً ، وتسبيحها : وقال جماهٌد 
ان اهللا ، وتسبيح غري املكلَّف كالبهائم ، سبح: تسبيُح احليِّ املكلَّف بالقول ، كقول اللسان : قال أهلُ املعاين 

ا دلَّت بلطيِف تركيبها ، وعجي هيئتها على خالقها؛ ألنَّ التسبيح باللسان ال  ، كاجلمادات م ومن ال يكون حيا 
  .حيُصل إالَّ مع الفهم ، والعلم ، واإلدراك ، والنُّطق ، وكل ذلك يف اجلمادات حمالٌ 

د أن يكون عاملاً متكلِّماً ، لعجزنا عن االستدالل بكونه تعاىل قادراً عاملاً على كونه فلو جوَّزنا يف اجلما: قالوا 
يفسد علينا باب العلم بكونه حيا ، وذلك كفر؛ فإنَّه إذا جاز للجمادات أن تكون عاملة بذات : حيا ، وحينئٍذ 

كون الشيِء عاملاً قادراً متكلماً أن يكون  ال يلزم من: اهللا وصفاته ، وتسبيحه ، مع أنَّها ليست بأحياء؛ فحينئذ 
حيا ، وذلك كفر؛ فإنَّه إذا جاز للجمادات أن تكون عاملة بذات اهللا وصفاته ، وتسبيحه ، مع أنَّها ليست 

قادراً  ال يلزم من كون الشيِء عاملاً قادراً متكلماً أن يكون حيا ، فلم يلزم من كونه تعاىل عاملاً: بأحياء؛ فحينئذ 
اً قادراً متكلِّماً  ، ومن املعلوم بالضَّرورة أنَّ من ليس حبيٍّ مل يكن عامل   .كونه حيا ، وذلك جهلٌ وكفر 

واحتج القائلون بأنَّ اجلمادات وأنواع النبات واحليوان كلُّها تسبِّح هللا تعاىل هبذه اآلية ، وال ميكن تفسري هذا 
} ولكن الَّ َتفْقَُهونَ َتْسبِيَحُهْم { : اهللا تعاىل وحكمته؛ ألنَّه تعاىل قال  التسبيح بكوهنا دالئل على كمال قدرة

وهذا يقتضي أن تسبيح هذه األشياء غري معلوم لنا ، وداللتها على وجود قدرة اهللا تعاىل وحكمته معلومةٌ لنا ، 
  .ة اهللا تعاىل وحكمته سبحانه فوجب أن يكون التسبيح املذكور يف هذه اآلية مغايراً لكوهنا دالة على وجود قدر

  :فأجاب أهل املعاين بوجوه 
أنَّك إذا أخذت تفاحة واحدة ، فتلك التفاحة مركبة من أشياء كثرية ، ال تتجزَّأ ، وكلُّ واحٍد من تلك : أوهلا 

، والطَّعم االجزاء دليلٌ تامٌّ مستقلٌّ على وجوِد اإلله ، ولكلِّ واحد من تلك األجزاء صفات خمصوصة من الطَّبع 
، واللَّون ، و الرائحة ، واختصاص ذلك اجلوهر الفرد بتلك الصفة املعينة من اجلائزات ، وال حيصل ذلك إال 

  .بتخصيص خمصِّص قادر حكيم 
إذا عرف هذا ظهر أنَّ كلَّ واحٍد من أجزاء تلك التفاحة دليل تامٌّ على وجود اإلله ، وكل صفة من تلك 



، الصفات القائمة بذلك اجل زء الواحد أيضاً دليل تامٌّ على وجود اإلله ، مث عدد تلك األجزاء غي رمعلومٍ 
  .} ولكن الَّ َتفْقَُهونَ َتْسبِيَحُهْم { : وأحوال تلك الصفات غري معلومة ، فلهذا قال تعاىل 

يف أنواع الدَّالئلِ ، كما قال  أن الكفَّار ، وإن كانوا يقرُّون بإثبات إله العامل إالَّ أهنم ما كانوا يتفكَّرون: وثانيها 
ا ُمْعرُِضونَ { : تعاىل  ا َوُهْم َعْنَه . ١٠٥: يوسف [ } َوكَأَيِّن مِّن آَيٍة ِفي السماوات واألرض َيُمرُّونَ َعلَْيَه  [  

  .هذا املعىن } ولكن الَّ َتفْقَُهونَ َتْسبِيَحُهْم { : فكان املراد من قوله 
ا مقرِّين بألسنتهم بإثبات إله العامل ، إالَّ أنَّهم ما كانوا عاملني بكمال قدرته ، أنَّ القوم ، وإن كانو: وثالثها 

  ولذلك استبعدوا كونه قادراً على احلشر والنشر ، فكان املراد ذلكز
لْ « : قوله حملمٍد : ورابعها  ُه آِلَهةٌ كََما َيقُولُونَ إِذاً الَّْبَتَغْواْ إىل ِذ{ : هلم » قُ [ } ي العرش َسبِيالً لَّْو كَانَ َمَع
ُتَسبُِّح لَُه السماوات السبع واألرض َوَمن { : ، فهم ما كانوا عاملني هبذه الدالئل ، فلما قال ]  ٤٢: اإلسراء 

بصحَّة هذا الدليل وقوَّته ، وأنتم ال تفقهون هذا الدليل ، وال تعرفونه ، بل القوم كانوا غافلني عن أكثر } ِفيهِنَّ 
، فذكر } ولكن الَّ َتفْقَُهونَ َتْسبِيَحُهْم إِنَُّه كَانَ َحِليماً غَفُوراً { : والنبوَّة واملعاد ، فقال تعاىل دالئل التوحيد 

احلليم الغفور ها هنا يدلُّ على كوهنم ال يفقهون ذلك التَّسبيح ، وذلك جرم عظيٌم صدر عنهم ، وهذا إمنا يكن 
، جرماً ، إذا كان املراد من ذلك التسبيح كوهن ا دالَّة على كمال قدرة اهللا وحكمته ، مث إهنم لغفلتهم وجهلهم 

ما عرفوا وجه تلك الدالئل ، ولو محلنا هذا التسبيح على تسبيح اجلمادات بأنواعها ، مل يكن عدم الفقه لذلك 
يماً غَفُوراً إِنَُّه كَانَ َح{ : التسبيح جرماً ، وال ذنباً ، وإذا مل يكن جرماً ، وال ذنباً ، مل يكن قوله  الئقاً هبذا } ِل

  .املوضع 

واعلم أنَّ القائلني بأن اجلمادات واحليوانات غري الناطقة تسبِّح بألفاظها ، أضافوا إىل كلِّ حيواٍن نوعاً من 
من إنَّها غذا ذحبْت مل تسبِّح ، مع قوهلم بأنَّ اجلماداِت تسبِّح ، فإذا كان كونه مجاداً ال مينع : التسبيح ، وقالوا 

  ! .كونه مسبِّحاً ، فكيف صار ذبح احليوان مانعاً له من التَّسبيح؟
إن عصا الشَّجرة إذا كسرت ، مل تسبِّح ، وإذا كان كونه مجاداً ، مل ميتنع من كونه مسبِّحاً ، فكيف : وقالوا 

  .مينع ذلك من تسبيحها بعد الكسر؟ وهذه كلمات ضعيفة 
  فصل يف تسبيح السماوات واألرض

هذه اآلية على أنَّ السماوات واألرض ومن فيهن يسبِّح اهللا تعاىل ، فتسبيح السماوات واألرض ليس إالَّ دلَّت 
، » ُسبَحانَ اهللا « : مبعىن تنزيه اهللا ، وإطالق لفظ التسبيح على هذا املعىن جماٌز ، وأما تسبيح املكلَّفني فهو قول 

فظاً واحداً قد استعمل يف احلقيقة واجملاز معاً ، وهو باطل مل ل» ُتسبُِّح « وهذا حقيقة ، فيلزم أن يكون قوله 
يثبت يف أصول الفقه ، فاألوىل أن حيمل هذا التسبيح على اجملاز يف حقِّ العقالء وغريهم؛ لئالَّ يلزم هذا احملذوُر 

.  

َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً ) ٤٥(لْآِخَرِة ِحَجاًبا َمْسُتوًرا َوإِذَا قََرأَْت الْقُْرآنَ َجَعلَْنا َبْيَنَك َوَبْيَن الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِا
  ) ٤٦(ًرا أَنْ َيفْقَُهوُه َوِفي آذَانِهِْم َوقًْرا َوإِذَا ذَكَْرَت َربََّك ِفي الْقُْرآِن َوْحَدُه َولَّْوا َعلَى أَْدَبارِِهْم ُنفُو



  :ة ، تكلَّم يف هذه اآلية يف تقرير النبوَّة ، وفيها قوالن ملَّا تكلَّم يف اآلية املتقدمة يف إثبات اإلهليَّ
. أنَّ هذه اآلية نزلت يف قوم كانوا يؤذون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قرأ القرآن على الناس : األول 

، كان كلما قرأ القرآن قام عن ميينه وعن يساره أحزاب من ولد قصيٍّ يصفقون  - عليه السالم  -روي أنه 
  .ويصفِّرون ، وخيلطون عليه باألشعار 

انَ رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالساً ، ومعه « : وروى سعيد بن جبري عن أمساء رضي اهللا عنها قالت  كَ
، ]  ١: املسد [ } َتبَّْت َيَدآ أَبِي لََهبٍ { ، فنزلت سورة  - رضي اهللا عنه - أُبو بكرٍ  فجاءت امرأة أيب هلبٍ 

  ]الرجز : [ ، تريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي تقول ومعها حجٌر 
 -ومل َترُه فقال أبو بكرٍ _@_ وأَْمَرُه َعَصْيَنا_@_ _@_وِديَنُه قَلَْيَنا_@_ ُمذمَّماً أَبْيَنا  -_@_٣٤٢٥

ية ، يا رسول اهللا معها حجٌر ، أخشى عليك ، فتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآل -رضي اهللا عنه 
:  - رضي اهللا عنه - قد علمت أنِّي ابنة سيِّد قريش ، وأنَّ صاحبك هجاين ، فقال ابو بكرٍ : فقالت أليب بكرٍ 

فقال . قد كنُت جئت هبذا احلجر؛ ألرضخ رأسه : واهللا ، ما ينطق بالشِّعر ، وال يقوله ، فرجعت ، وهي تقول 
  .» ال ، مل يزل ملك بيين وبينها يسترين : قال ما رأتك يا رسول اهللا؟ :  -رضي اهللا عنه  - أبو بكر 

أنَّ أبا سفيان والنضر بن احلارث وأبا جهل وغريهم ، كانوا جيالسون النيب  -رضي اهللا عنه  -وروى ابن عبَّاسٍ 
 ما أدري ما يقول حممٌج ، غري أنِّي أرى َشفَتْيِه: صلى اهللا عليه وسلم ويستمعون إىل حديثه ، فقال النَّضر يوماً 

  .إنِّي أرى بعض ما يقوله حقًّا : تتحركان بشيٍء ، فقال أبو سفيان 
  .هو جمنونٌ : وقال أبو جهلٍ 
، وقال حويطب بن عبِد العزَّى : وقال أبو هلبٍ  ، فنزلت هذه اآلية ، وكان رسول اهللا صلى : كاهٌن  هو شاعٌر 

َوَجَعلَْنا على { وهي قوله يف سورة الكهف  اهللا عليه وسلم إذا أراد تالوة القرآن ، قرأ قبلها ثالث آياٍت ،
. ٢٥: األنعام [ } قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً أَن َيفْقَُهوُه   [  

. ١٠٨: النحل [ } أولئك الذين طََبَع اهللا على قُلُوبِهِْم { : ويف النحل   [  
. ٢٣: اجلاثية [ } أَفََرأَْيَت َمنِ اختذ إهله َهَواُه { : ويف اجلاثية   [  
، فكانوا ميرُّون به ، وال يرونه فكان اهللا   . تعاىل حيجبه بربكات هذه اآليات ، عن عيون املشركني 

أنَّ اهللا تعاىل خيلق حجاباً يف عيوهنم مينعهم ذلك احلجاب عن رؤية النيب صلى اهللا عليه } مَّْسُتوراً { : قوله تعاىل 
  .وسلم وهو شيء ال يرى ، فكان مستوراً من هذا الوجه 

، ويكون املرثيُّ حاضراً ، مع أنَّه ال يراه اإلنسان؛ لنَّ واحتجُّو يمة  ا هبذه اآلية على أنَّه جيوز أن تكون احلاسَّة سل
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حاضراً ، وكانت : اهللا تعاىل خيلق يف عينه مانعاً مينعه عن رؤيته ، قالوا 

ه ، وأخرب اهللا تعاىل أن ذلك إمنا كان ألجل أن جعل بينه وبينهم حواس الكفَّار سليمة ، مثَّ إهنم كانوا ال يرون
  حجاباً مستوراً ، وال معىن للحجاب املستور إالَّ ما خيلقه اهللا يف عيوهنم مبنعهم من رؤيتهز

، كقوهلم : مستور على النسب ، أي : وقيل  ، وجارية مغنوجة ، أي : ذو سترٍ  ، : مكانٌ مهولٌ  ذو هولٍ 
  .هلت املكان ، وال غنجت اجلارية :  يقال فيهما وذات غنج ، وال



، وال يقال : رُجلٌ مرطوٌب : وكذلك قوهلم : وقيل  رطبة ، هو وصف على جهة املبالغة؛ : أي ذو رطوبٍة 
  .بأنَّ ذلك إنَّما يكون يف اسم الفاعل ، ومن لفظ األول : ورد هذا » شعٌر شاعٌر « : كقوهلم 

مشئوم وميمون : ُر ها هنا مبعىن السَّاتر واملفعول قد يرد مبعىن الفاعل؛ كقوهلم املستو: وقال األخفش وآخرون 
  .شائم ويامن ، وهذا كما جاء اسم الفاعل مبعىن مفعول كماٍء دافقٍ : مبعىن 

أنَّ احلجاب هو الطَّبع الذي على قلوهبم والطبع املنع الذي منعهم عن أن يدركوا لطائف القرآن : القول الثاين 
املراد من احلجاب املستورِ ذلك الطبع الذي خلقه يف قلوهبم وحما   .سنه وفوائده ، ف

ُه ويف آذَانِهِْم َوقْراً { : مث قال تعاىل  وهذه اآلية مذكورة بعيناه يف سورة } َوَجَعلَْنا على قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً أَن َيفْقَُهو
  .األنعام 

  :فيه وجهان » وحدُه « : قوله 
، وهل أنه من: أحدمها  صوب على احلال ، وإن كان معرفة لفظاً ، ألنه يف قوة النكرة غذ هو ف ميعىن منفرداً 

هو مصدر ، أو اسم موضوع موضع املصدر املوضوع موضع احلال ، فوحده وِضَع َمْوِضَع إَحياٍد ، وإحياٌد وضَع 
أْوحدُه ُيوِحدُه إَحياداً ، أو :  وهو مذهب سيبويه ، أو هو مصدر على حذف الزوائد ، إذ يقال. َمْوِضَع موحٍد 

  .« ثُالِثياً » َوَحد « هو مصدر بنفسه ل 
، و : وَحَد َيِحُد وْحداً وِحَدة ، حنو » : قال الزخمشري  َرَجَع عودُه « من باب » وْحَدُه « وَعَد َيِعُد وْعداً وِعَدة 

َيِحُد وْحَدُه ، مبعىن واِحداً : حلال ، أصله يف أنه مصدر سادٌّ مسدَّ ا» افعله جهدك وطاقتك « ، و » على َبْدئِه 
  .وقد عرفت أنَّ هذا ليس مذهب سيبويه : قلت . « 

، « وْحدُه » أنه منصوب على الظرف وهو قول يونس ، واعلم أن هذه احلال خبصوصها ، أعين لفظة : والثاين 
، حنو  ، أي ، فمذه« َضرَب زيٌد عمراً وْحَدُه » : إذا وقعت بعد فاعل ومفعول  ب سيبويه أنه حال من الفاعل 

فعلى مذهب » : قال أبو حيان . موحداً له بالضرب ، ومذهب املربد أنه جيوز أن يكون حاالً من املفعول : 
  .وإذا ذكرت ربك موحداً هللا تعاىل : سيبويه يكون التقدير 

وعلى مذهب املربد جيوز أن يكون . ال إله إال اهللا يف القرآن وأنت تتلوه : إذا قلت : معناه : قال املفسرون 
  .« موحداً بالذكر : التقدير 
  :وجهان « نفوراً » ويف « ولَّوا على أدبارهم نفوراً » : مث قال 

  .أنه مصدر على غري املصدر ، ألن التولّي والنفور مبعىن : أحدمها 

  .مبعىن ولوا كافرين نفوراً : قال الزجاج رمحه اهللا 
. ، وقُعوٍد ، وَجالسٍ ، وُجلوسٍ » قَاعٍد « وهو حينئذ مجع نافرٍ ، ك » ولَّوا « عل أنه حال من فا: والثاين 

رِ هلُم ِذكٌر : الظاهر عوده على الكفار ، وقيل » ولَّوا « والضمري يف    .يعود على الشَّياطني ، وإن مل ْجي
آن ما ليس فيه ذكر هللا تعاىل إن القوم كانوا يف استماع القرآن على حالتني ، مسعوا من القر: قال املفسرون 

فبقوا مبهوتني متحريين؛ ال يفهمون منه شيئاص وإذا مسعوا آيات فيها ذكر هللا تعاىل ، وذم املشركني ولوا نفوراً 
  .وتركوا ذلك اجمللس 



ِه إِذْ َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك َوإِذْ ُهْم َنْجَوى إِذْ َيقُولُ ا لظَّاِلُمونَ إِنْ َتتَّبُِعونَ إِلَّا َرُجلًا َمْسُحوًرا َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيْسَتِمُعونَ بِ
  ) ٤٨(اْنظُْر كَْيَف َضَرُبوا لََك الْأَْمثَالَ فََضلُّوا فَلَا َيْسَتِطيُعونَ َسبِيلًا ) ٤٧(

ا َيْسَتِمُعونَ { : قوله تعاىل  يف أفعل وما كان من باب العلم واجلهل . » أْعلَُم « متعلق ب » مبا « الباء يف : } بَِم
ا أَعلمك به: التفضيل ، وأفعل يف التعجب تعدَّى بالباء؛ حنو  وهو أجهل به ، وما أجهله !! أنت أعلُم به ، وم

مبعىن الذي ، وهي عبارةٌ عن » َما « أنت أكسى للفقراء ، و : ومن غريمها يتعدَّى يف البابني بالالم؛ حنو !! به
باالستخفاف ، واالستهزاِء الذي يستمعون به ، قاله ابن عطيَّة  حنن أعلم: االستخفاف واإلعراض ، فكأنه قال 

.  
  :فيه أوجه » به « : قوله 

  .أنه حال ، فيتعلق مبحذوف : أحدها 
، أي : وبه يف موضع احلالِ ، كما تقول « : قال الزخمشري    .» هازئني : يستمعون باهلزِء 

  .مبا يستمعون له : أهنا مبعىن الالمِ ، أي : الثاين 
  .يستمعون بقلوهبم أو بظاهر أمساعهم ، قاهلما أبو البقاء : أهنا على باهبا ، أي : لثالث ا

ا كان الغرُض ليس اإلخبار عن االستماعِ فقط ، « : قال احلويفُّ : الرابع  مل يقلْ يستمعونه ، وال يستمعونك؛ ملَّ
نٌ أو مسحوٌر ، جاء االستماع بالباء وإىل ، جمنو: وكان مضمَّناً أنَّ االستماع كان على طريق اهلزء بأن يقولوا 

َيْستِمُعونَ « فعلى هذا ايضاً تتعلَّق الباء ب » ليعلم أنَّ االستماع ليس املراد به تفهُّم املسموعِ دون هذا املقصد 
 «.  

  :فيه وجهان } إِذْ َيْسَتِمُعونَ { : قوله تعاىل 
أعلم وقت : أي « أْعلَُم » إذ يستمعون نصب ب « : قال الزخمشري . » أْعلَُم « أنه معمولٌ ل : أحدمها 

  .» استماعهم مبا به يستمعون ، ومبا يتناجون؛ إذ هم ذوو جنوى 
  .األوىل » َيْستِمُعونَ « أنه منصوٌب ب : والثاين 

  .» األوىل « َيْستِمُعونَ » األوىل ، ويف املعطوف « إذ » والعامل يف « :  -رمحه اهللا  -قال ابن عطيَّة 
حنن أعلم بالذي : ألن املعىن » وإذْ ُهْم جنَْوى « وكذا » َيْستِمُعونَ « األوىل تتعلق ب » إذ « و : قال احلويفُّ و

، والتماسِ ما يطعنون به عليك  يستمعون إليك ، وإىل قراءتك وكالمك ، إمنا يستمعون لسقطك ، وتتبُّع عيبك 
جيوز أن يكون مصدراً » َنْجَوى « :  -عز وجل -قوله . » ىل إ« ، يعين يف زعمهم؛ وهلذا ذكر تعديتُه بالباء و 

ذوو جنوى ، كما قاله الزخمشري : ، فيكون من إطالق املصدر على العني مبالغة ، أو على حذف مضاف ، أي 
تلى ، قاله أبو البقاء  ، كقتيلٍ وق   .، وجيوز أن يكون مجع جنيِّ 

» اذْكُْر « أنَّها معمولة ل : األوىل يف أحد القولني ، والقول آلخر » إذ « بدل من } إِذْ َيقُولُ { : قوله تعاىل 
  .مقدَّراً 

خمبول العقل ، أو : بكسر السني ، أي » السِّحرِ « الظاهر أنَّه اسم مفعول من » َمْسُحوراً « : قوله تعاىل 
، وقال أبو عبيدة   عن الطَّعام والشَّراب ، فهو بشٌر رئة مبعىن أنه ال يستغين: معناه أنَّ له َسْحراً ، أي : خمدوعه 



مسحوٌر ، : بفتح السني ، ولكلِّ من أكل وشرب » قد انتفَخ َسحرُه « : مثلكم ، وتقول العرب للجبان 
  ]الوافر : [ ومسحٌر ، فمن األول قول امرئ القيس 

  وُنْسِحُر بالطَّعامِ وبالشَّرابِ... أَراَنا ُموَضِعَني ألْمرِ غَْيبٍ  -٣٤٢٦
  ]الطويل : [ ُنغذَّى وُنَعلَّلُ ، ومن الثاين قول لبيٍد : أي 

  َعَصاِفُري ِمْن هذا األَنامِ املُسحَّرِ... فَإنْ َتْسأِليَنا فيَم َنْحُن فَإنََّنا  -٣٤٢٧
ى  ا الذي محل أبا عبيدة على « : قال ابن قتيبة . وردَّ الناس على أيب عبيدة قوله؛ لبعده لفظاً ومعًن ال أدري م

  .» تَّفسري املستكرِه مع ما فسَّره السَّلف بالوجوِه الواضحة هذا ال
فإهنم » السِّْحر « الذي هو الرِّئة مل يضرب له فيه مثلٌ؛ خبالف » السَّْحر « وأيضاً فإن : قال شهاب الدين 

ال يناسب إال ]  ٤٨ :اإلسراء [ } انظر كَْيَف َضَرُبواْ لََك األمثال { ضربوا له فيه املثل ، فما بعد اآلية من قوله 
  .بالكسرِ » السِّْحر « 

  .} نَّْحُن أَْعلَُم بَِما َيْسَتِمُعونَ بِِه { : فصل يف معىن قوله 
ا َيْسَتِمُعونَ بِِه { معىن اآلية : قال املفسرون  وأنت } إِذْ َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك { أي يطلبون مساعه ، } نَّْحُن أَْعلَُم بَِم
إِذْ { شاعٌر : هذا جمنونٌ ، وبعضهم يقول : يتناجون يف أمرك ، فبعضهم يقول } ذْ ُهْم جنوى َوإِ{ تقرأ القرآن ، 
  .مطبوباً } إِن َتتَّبُِعونَ إِالَّ َرُجالً مَّْسُحوراً { : يعين الوليد بن املغرية وأصحابه } َيقُولُ الظاملون 

إنَّ حممداً : ة ، وذلك ألنَّ املشركني حانوا يقولون خمدوعاً؛ ألنَّ السِّحر حيلة وخديع:  -رمحه اهللا - وقال جماهد 
صلى اهللا عليه وسلم يتعلَّم من بعض النَّاس هذه الكلمات ، وأولئك النَّاس خيدعونه هبذه الكلمات ، فلذلك 

  .خمدوعاً : أي » َمْسُحوراً « : قالوا 
،: كانوا يقولون : وأيضاً    .إنه خمدوع من قبل الشَّيطان : فقالوا  إنَّ الشيطان يتخيَّل له ، فيظنُّ أنه ملٌك 
، وقيل : ما سحرك عن كذا ، اي : مصروفاً عن احلقِّ ، يقال : وقيل  املسحور هو الشَّيء املفسود : ما صرفك 

أفسدها : ، يقال    .طعام مسحور ، إذا فسد ، وأرض مسحورة ، إذا أصاهبا من املطر أكثر ممَّا ينبغي ف
إِن َتتَّبُِعونَ إِالَّ َرُجالً { : وا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكيف يصحُّ أن يقولوا إنَّهم مل يتبع: فإن قيل 

  .} مَّْسُحوراً 
انظر كَْيَف َضَرُبواْ لََك األمثال { : مث قال تعاىل . إن اتَّبْعُتموُه ، فقد اتَّبْعُتْم رجالً مسحوراً : فاجلواب أنَّ معناه 

، وجمنونٌ ، فضلُّوا عن احلقِّ ، : يٍء ، فقالوا كلُّ أحد شبَّهك بش: ، أي }  كاهٌن ، وساحٌر ، وشاعٌر ، ومعلٌَّم 
  .وصوالً إىل طريق احلقِّ : فال يستطيعون سبيالً ، اي 

أَْو َخلْقًا ِممَّا ) ٥٠(يًدا قُلْ كُوُنوا ِحَجاَرةً أَْو َحِد) ٤٩(َوقَالُوا أَإِذَا كُنَّا ِعظَاًما َوُرفَاًتا أَإِنَّا لََمْبُعوثُونَ َخلْقًا َجِديًدا 
َو َيكُْبُر ِفي ُصُدورِكُْم فََسَيقُولُونَ َمْن ُيِعيُدَنا قُلِ الَِّذي فَطََركُْم أَوَّلَ َمرٍَّة فََسُيْنِغُضونَ إِلَْيَك ُرُء وَسُهْم َوَيقُولُونَ َمَتى ُه

  ) ٥٢(ُبونَ بَِحْمِدِه َوَتظُنُّونَ إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا قَِليلًا َيْوَم َيْدُعوكُْم فََتْسَتجِي) ٥١(قُلْ َعَسى أَنْ َيكُونَ قَرِيًبا 

اً َوُرفَاتاً { : قوله تعاىل    .اآليات } أَإِذَا كُنَّا ِعظَام
ملا تكلَّم أوَّالً يف اإلهليَّاِت ، مثًَّ أتبعه بذكر شبهاهتم يف النبوَّات ، ذكر يف هذه اآليات شبهاهتم يف إنكار املعاد ، 



، والقيامة ، وقد تقدَّم أنَّ مدار القرآن على هذه األربعة ، وهي اإلهليَّات ، والنبّوات ، واملعاد ، والبعث 
والقضاء والقدر ، وأيضاً فالقوم وصفوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكونه مسحوراً فاسد العقل ، فذكروا 

، كما كان أن يدعي أنَّ اإلنسان ب: أن من مجلة ما يدلُّ على فساد عقله    .عدما يصري عظاماً ورفاتاً يعود حيا 
إذَا « قد تقدم خالف القرَّاء يف مثل هذين االستفهامني يف سورة الرعد ، والعامل يف : } أَإِذَا كُنَّا { : قوله تعاىل 

ُعوثُونَ « أنبعثُ أو أحنشر ، إذا كُنَّا ، دلَّ عليه : ] تقديره [ حمذوٌف »  هذا؛ » َمبُعوثُونَ « ا وال يعمل فيه» املَْب
، وكذا ما بعد االستفهام ، ال يعمل فيما قبله ، وقد اجتمعا هنا ، وعلى » إنَّ « ألنَّ ما بعد  ال يعمل فيما قبلها 

، فيقدَّر العامل فيها جواهبا ، تقديره » إذَا « تكون : هذا التقدير  : متمحِّضة للظرفية ، وجيوز أن تكون شرطية 
ورفاتاً نبعث أو نعاد ، وحنو ذلك ، فهذا احملذوف جواب الشَّرط عند سيبويه ، والذي انصبَّ  أإذا كنَّا عظاماً

  .عليه االستفهام عند يونس 
» هو التَُّراُب « : ما بولغَ يف دقِّه ، وتفِْتيِته ، وهو اسٌم ألجزاِء ذلك الشيء املفتت ، وقال الفراء : والرُّفات 

ُه َيْرِفُتُه بالكسرِ : يقال . » تراباً وعظاماً « تكرَّر يف القرآن  وهو قول جماهٍد ويؤيِّده أنه قد ] كسره : أي [ َرفََت
.  

رفت عظام : كسر الشيء بيدك؛ كما يرفت املدر والعظم البايل ، يقال : الرفت : حطاماً قال الواحدي : وقيل 
  .ْرع الرفت؛ ألنَّه دقاق الزَّ: اجلَُزورِ رفتاً ، إذا كسرها ، ويقال للتنب 

  .رفت رفتاً ، فهو َمرفُوٌت ، حنو حطم َحطْماً ، فهو َمْحطُوم : قال األخفش 
  .والفعال يغلب يف التفريق كالرُّفات واحلطامِ والعظام والدقاق والفتات ، واجلذاذَ والرضاض 

  :جيوز فيه وجهان » َخلْقاً « : قوله تعاىل 
  .نبعثُ بعثاً جديداً : ، أي أنه مصدٌر من معىن الفعل ، ال من لفظه : أحدمها 
  .خملوقني : أنه يف موضع احلال ، أي : والثاين 
  فصل

هو أنَّ اإلنسان ، إذا جفَّت أعضاؤه ، وتناثرت وتفرَّقت يف جوانب العامل ، واختلطت تلك : تقرير شبهة القوم 
ء الترابيَّة ختتلط بالتُّراب ، واألجزاء األجزاء بسائر أجزاء العامل ، فاألجزاء املائيَّة ختتلط مبياه العامل ، واألجزا

ة أخرى ، وكيف يعقل عود احلياة  اهلوائيَّة ختتلط باهلواء ، وإذا كان كذلك ، فكيف يعقل اجتماعها بأعياهنا مرَّ
  .هذا تقرير شبهتهم ! إليها بأعياهنا مرة أخرى؟

  . تعاىل ، ويف كمال قدرته أن هذا اإلشكال ال يتمُّ إالَّ بالقدح يف كمال علم اهللا: واجلواب عنها 
أمَّا إذا سلَّمنا كونه تعاىل عاملاً جبميع اجلزئيات ، فحينئٍذ ، هذه األجزاء ، وإن اختلطت بأجزاء العامل ، إالَّ أهنا 

سلَّم كونه  ، وملا  قادراً على كلِّ املمكنات ، كان قادراً على إعادة التأليف  - تعاىل  - متميِّزة يف علم اهللا تعاىل 
سلم كمال علم اهللا تعاىل ، وكمال قدرته ، وا لتركيب ، واحلياة ، والعقل ، إىل تلك األجزاء بأعياهنا ، فمىت 

  .زالت هذه الشبهة بالكليَّة 

وذلك أنَّهم استبعدوا أن يردَّهم أحياًء بعد أن صاروا عظاماً } قُلْ كُوُنواْ ِحَجاَرةً أَْو َحِديداً { : مث قال تعاىل 
ولقد قدرمت أنَّ هذه األجسام بعد املوت تصري : نَّها صفة منافية لقبول احلياة حبسب الظاهر ، فقال ورفاتاً ، فإ



إىل صفة أخرى أشدَّ منافاة لقبول احلياة من كوهنا عظاماً ورفاتاً؛ مثل أن تصري حجارة أو حديداً؛ فإنَّ املنافاة بني 
اة بني العظميَّة وبني قبول احلياة؛ ألنَّ العظم كان جزءاً من احلجرية واحلديدية وبني قبول احلياة اشدُّ من املناف

بدن احليِّ ، وأمَّا احلجارة واحلديد ، فما كانا ألبتَّة موصوفني باحلياة ، فبتقدير أن تصري أبدان الناس حجارة أو 
، وا ، كما كان  جلليل على صحَّة ذلك حديداً بعد املوت ، فإن اهللا تعاىل يعيد احلياة إليها ، وجيعلها حية عاقلة 

أن تلك األجسام قابلة للحياة والعقل؛ إذ لو مل يكن القبول حاصالً ، ملا حصل العقل واحلياة هلا يف أوَّل األمر ، 
وإله العامل عاملٌ جبميع اجلزئيَّات ، فال يشتبه عليه أجزاء بدِن زيد املطيع بأجزاء بدن عمرو العاصي ، وقادٌر على 

  .كل املمكنات 
، قادٌر على  وإذا ثبت أنَّ عود احلياة إىل تلك األجزاء ممكٌن يف نفسه ، وثبت أنَّ إله العامل عاملٌ جبميع املعلومات 

كلِّ املمكنات ، كان عود احلياة إىل تلك األجزاء ممكناً قطعاً سواٌء صارت عظاماً ورفاتاً أو أشياء أبعد من 
ديداً ، وهذا ليس املراد منه األمر ، بل املراد أنَّكم لو كنتم العظم يف قبول احلياة ، مثل أن تصري حجارة أو ح

كُْن من : فيقول !! أتطمع يفَّ ، وأنا ابُن فالٍن؟: كذلك ، ملا أعجزمت اهللا تعاىل عن اإلعادة؛ كقول القائل للرجل 
ْو َخلْقاً مِّمَّا َيكُْبُر ِف{ : مث قال تعاىل . شئت كن ابن اخلليفة فسأطلب منك حقِّي  لو : أي } ي ُصُدورِكُْم أَ

فرضتم شيئاً آخر أبعد من قبولِ احلجر واحلديد للحياة ، حبيث يستبعد عقلكم قبوله للحياة ، وال حاجة إىل 
تعيني ذلك الشيء؛ ألنَّ املراد أنَّ أبدان النَّاس ، وإن انتهت بعد موهتا إىل أيِّ صفة فرضت ، وإن كانت يف غاية 

  .إنَّ اهللا قادٌر على إعادة احلياة إليها البعد عن قبول احلياة ، ف
إنَّه املوت؛ فإنَّه ليس يف نفس ابن :  -رضي اهللا عنهم  -قال ابن عبَّاس ، وجماهد ، وعكرمة ، وأكثر املفسِّرين 

، ألميتنَّكم ، وألبعثنكم ، وهذا إنَّما حيسُن ذكره على : آدم شيء أكرب من املوت ، أي  لو كنتم املوت بعينه 
املبالغة ، أما نفس األمر هبذا ، فهو حمالٌ؛ ألن أبدان النَّاس أجساٌم ، واملوت عرٌض ، واجلسم ال ينقلب سبيل 

  .عرضا ، وبتقدير أن ينقلب عرضاً ، فاملوت ال يقبل احلياة؛ ألن أحد الضِّدين ميتنع اتصافه بالضدِّ اآلخر 
  .يعين السَّماء واألرض : وقال بعضهم 
، فقال تعاىل : ، أي } َسَيقُولُونَ َمن ُيِعيُدَنا فَ{ : مث قال تعاىل  يا حممد } قُلْ { : من الذي يقدر على إعادة احلياة 

، ومن قدر على اإلنشاء قدر على اإلعادة : أي } الذي فَطََركُْم أَوَّلَ َمرٍَّة { :    .خلقكم أوَّل مرة 

  :فيه ثالثة أوجه : } الذي فَطََركُْم { : قوله تعاىل 
الذي فطركم يعيدكم ، وهذا التقدير فيه مطابقة بني السؤال : أنه مبتدأ ، وخربه حمذوف ، أي : أحدها 

  .واجلواب 
  .معيدكم الذي فطركم : أنه خري مبتدأ حمذوف ، أي : والثاين 
قُولُنَّ لََي{ : يعيدكم الذي فطركم ، وهلذا صرِّح بالفعل يف نظريه عند قوله : أنه فاعل بفعل مقدَّر ، أي : الثالث 

. ٩: الزخرف [ } َخلَقَُهنَّ العزيز العليم   [  
  .» فَطَركُْم « ظرف زماٍن ناصبه » أوَّل مرٍَّة « و 

: أنغض رأسه ينغضها ، أي : حيرِّكوهنا استهزاء ، يقال : ، أي } فََسُيْنِغُضونَ إِلَْيَك ُرُؤوَسُهْم { : قوله تعاىل 
، وإىل أسفل إنغاضاً ،  ، قال حيركها إىل فوق    ]الرجز : [ فهو منغٌض 



ا... أْنغَض َنْحوي َراسُه وأقَْنعا  -٣٤٢٨   كَأنَُّه َيطلُب شيئاً أطْمَع
  ]الرجز : [ وقال آخر 
إذا أخرب « : ومسي الظليم نغضاً ألنه حيرك رأسه وقال أبو اهليثم ... ملَّا َرأْتنِي أنغَضْت ِلي الرَّأَسا  -٣٤٢٩

  .» إنكاراً له ، فقد أنغَض الرجلُ بشيٍء ، فحرَّك رأسه؛ 
  :قال ذو الرُّمَّة 

ٍة  -٣٤٣٠   بِسيٍف ولَْم َتْنُغْض هبنَّ القَناِطُر... ظَعاِئُن ملْ َيْسكُنَّ أكْناَف قَْري
ال يتعدَّى يقال : أي  نغضْت سنُّه ، : مل حترَّك ، وأمَّا نغض ثالثيا ، ينَغض وينُغض بالفتح والضمِّ ، فبمعىن حترَّك ، 
، َتنِغُض نغضاً ، ونغوضاً : أي    ]الرجز : [ قال . حترَّكْت 

َو { : مث قال تعاىل ... وَنَغضْت ِمْن َهرمٍ أْسناُنَها  -٣٤٣١ البعث والقيامة ، وهذا : ، أي } َوَيقُولُونَ مىت ُه
« اً يف نفسه ، فقوهلم سؤالٌ فاسٌد؛ ألنَّهم منعوا احلشر والنشر كما تقدَّم؛ مثَّ بني تعاىل بالربهان القاطع كونه ممكن

كالم ال يتعلق بالبعث؛ فإنَّه ملا ثبت بالدليل العقليِّ كونه ممكن الوجود يف نفسه ، وجب االعتراف » َمَتى ُهَو 
بإمكانه ، فإنه مىت يوجد ، فذاك ال ميكن إثباته بالعقل ، بل إمنا ميكن إثباته بالدَّليل السمعي ، فإن أخرب اهللا تعاىل 

، وإال فال سبيل إىل معرفته عن ذلك الوقت    .املعيَّن ، عرف 
إِنَّ اهللا { : وقد بني اهللا تبارك وتعاىل يف القرآن؛ أنَّه ال يطلع أحداً من اخللق على وقته املعيَّن ، فقال جلَّ ذكره 

{ : وقال تعاىل ]  ١٨٧: األعراف [ } إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد َربِّي { : وقال ]  ٣٤: لقمان [ } ِعنَدُه ِعلُْم الساعة 
  .} عسى أَن َيكُونَ قَرِيباً { : فال جرم قال تعاىل ]  ١٥: طه [ } إِنَّ الساعة آِتَيةٌ أَكَاُد أُْخِفيَها 

كيف يكون قريباً ، وقد انقرض : أنه قريٌب ، فإن قيل : من اهللا واجٌب ، معناه » َعَسى « : قال املفسِّرون 
  .سبعمائة سنة ، ومل يظهر 

كان الباقي قليالً ، وحيتمل أن يريد بالقرب أن » أكثر مَّا َبِقَي « : إن كان معىن : قال ابن اخلطيب : اب فاجلو
ا كان متناهياً من الزَّمان فهو قليلٌ ، بل أقلُّ من القليل بالنسبة إىل الزَّمان الذي  إتيان السَّاعة متناٍه ، وكل م

لَّ بعده؛ ألنَّه غري متناٍه؛ كنسبة العدد املت   .ناهي إىل العدد املطلقِ؛ فإنَّه ال ينسب إليه جبزٍء من األجزاء ، ولو ق
  .» كل آت قريب « ويقال يف املثل 

جيوز أن تكون الناقصة ، وامسها مستتر فيها يعود على البعث واحلشر املدلول } عسى أَن َيكُونَ { : قوله تعاىل 
ة الكالم ، أو لتضمُّنه يف قوله  ُعوثُونَ َم« عليهما بقوَّ خربها ، وجيوز أن تكون التامة مسندة » أنْ َيكُونَ « و » بُْ

، واسم » أنّ « إىل    .ضمري البعث؛ كما تقدَّم » يكون « وما يف حيزها 
  :وجهان » قريباً « ويف 

  .وهو وصٌف على بابه » كَانَ « أنه خرب : أحدمها 
عسى أن يقع العود يف زماٍن : على هذا تامة ، أي » ونَ أنْ َيكُ« زماناً قريباً ، و : أنه ظرف ، أي : والثاين 
  .قريبٍ 

  :فيه أوجه : } َيْوَم َيْدُعوكُْم { : قوله تعاىل 
  .ظرف زمان ، كما تقدَّم » قريباً « ، إذا أعربنا » قريباً « أنه بدل من : أحدها 



م وهو النفخة األخرية ، كقوله َعَسى أن يكون يوم البعث يوم يدعوكم ، أي بالنداء الذي يسمعك: واملعىن 
. ٤١: ق [ } َيْوَم ُيَناِد املناد ِمن مَّكَاٍن قَرِيبٍ { : تعاىل   [  
وهذا عند من جييز إعمال الناقصة يف الظرف ، وإذا جعلناها . قاله أبو البقاء » يكُونَ « أنه منصوب ب : الثاين 

  .تامة ، فهو معمولٌ هلا عند اجلميع 
عسى أن يكون العود يوم يدعوكم ، وقد : أي » يكُون « بضمري املصدر الذي هو اسم أنه منصوب : الثالث 

يعين عند البصريِّني ، وأمَّا الكوفيون ، فيعملون ضمري املصدر ، » ألنَّ الضمري ال يعملُ « : منعه أبو البقاء قال 
» ُهَو « عندهم متعلق ب » رٍو بَِعْم« ف » ُمُروري بزيٍد حسٌن ، وهو بعمرٍو قبيٌح « : كمظهره ، فيقولون 

  ]الطويل : [ ألنه ضمري املرور ، وأنشدوا قول زهري على ذلك 
ا َعِلْمُتْم وذُقُْتم  -٣٤٣٢   وَما ُهو َعْنَها باحلِديِث املُرجَّمِ... وَما احلَْرُب إالَّ م

  .ضمري املصدرِ ، وقد تعلق به اجلار بعده ، والبصريُّون يؤوِّلونه » ُهَو « ف 
  .اذكر يوم يدعوكم : أنه منصوب بفعل مقدَّر ، أي : بع الرا

  .أنه منصوٌب بالبعث املقدر ، قاهلما أبو البقاء : اخلامس 
  :فيه قوالن » بَِحمِده « : قوله تعاىل 

  .منقادين طائعني : تستجيبون حامدين ، أي : أهنا حالٌ ، أي : أحدمها 
: ستأيت به ، وأنت حامٌد شاكٌر ، أي : رُه بعمل يشقُّ عليه وهذا مبالغة يف انقيادهم للبعث؛ كقولك ملن تأم

  .ستأيت إىل حالة حتمُد اهللا وتشكر على أن اكتفى منك بذلك العمل ، وهذا يذكر يف معرض التهديد 
  .قاله أبو البقاء ، وفيه قلٌق » َيْدُعوكُم « أهنا متعلقة ب : والثاين 

النافية ، يف » إن « نافية ، وهي معلقة للظنِّ عن العمل ، وقلَّ من يذكر  »إنْ « } إِن لَّبِثُْتْم { : قوله تعاىل 
، أي » قليالً « أدواِت تعليق هذا الباب ، و  إال زماناً قليالً ، أو : جيوز أن يكون نعت زماٍن أو مصدرٍ حمذوٍف 

  .لبثاً قليالً 
  فصل يف معىن النداء واإلجابة

جتيبون ، واالستجابة : أي » فَتْسَتجِيُبونَ « داء من قبوركم إىل موقف القيامة ، بالنِّ» َيْوَم َيْدعوكم « : املعىن 
  .موافقة الداعي فيما دعا إليه ، وهي اإلجابة ، إالَّ أنَّ االستجابة تقتضي طلب املوافقِة ، فهي أوكد من اإلجابة 

  .بأمره : قال ابن عباس » بَِحْمدِه « وقوله 
هم ملا أجابوه بالتَّسبيح والتَّحميد ، كان ذلك معرفة منهم وطاعة ، ولكنَّهم ال ينفعنم بطاعته؛ ألنَّ: وقال قتادة 

  .ذلك يف ذلك اليوم 
، وهذا خطاب للكفّار : وقيل    .ُيِقرُّون بأنَّه خالقهم وباعثهم ، وحيمدونه حني ال ينفعهم احلمد 
  .هذا خطاٌب للمؤمنني : وقيل 

، وينفضون التُّراَب عن رءوسهم ، ويقولون خيرجون من قبور: قال سعيد بن جبري  سبحانك وحبمدك ، : هم 
  .} فََتْسَتجِيُبونَ بَِحْمِدِه { : وهو قوله 

، أي : أي تستجيبون حامدين؛ كما تقول : وقال أهل املعاين  جاء غضبان ، وركب األمري بسيفه : جاء بغضبه 



إِالَّ قَِليالً { إن لبثتم يف الدنيا ، أو يف القبور : أي } ُتْم إِالَّ قَِليالً َوَتظُنُّونَ إِن لَّبِثْ{ : وسيفه معه ، مث قال : ، أي 
  .ألنَّ اإلنسان لو مكث ألوفاً من السِّنني يف الدنيا أو يف القبور ، ُعدَّ ذلك قليالً يف مدَّة القيامة واخللود } 

نهم العذاب يف هذا الوقت ، ويدلُّ عليه قوله يريد بني النفختني األوىل والثانية ، فإنه يزال ع: وقال ابن عباسٍ 
، أي ]  ٥٢: يس [ } َمن َبَعثََنا ِمن مَّْرقَِدَنا { تعاىل يف سورة يس  لبثهم فيما : وذلك ظنُّهم بأنَّ هذا اللبث قليل 

  .بني النَّفختني 
يف النَّار ، استقصروا مدة املراد استقالل لبثهم يف عرصة القيامة؛ ألنَّه ملا كان عاقبة أمرهم الدُّخول : وقيل 

  .لبثهم يف برزخ القيامة 

  ) ٥٣(ِن َعُدوا ُمبِيًنا َوقُلْ ِلِعَباِدي َيقُولُوا الَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ الشَّْيطَانَ َينَْزغُ َبْيَنُهْم إِنَّ الشَّْيطَانَ كَانَ ِللْإِْنَسا

  :ويف العباد ها هنا قوالن ] .  ٣١[ راهيم يف سورة إب} َوقُل لِِّعَباِدي { تقدم إعراب قوله تعاىل 
فََبشِّْر ِعَباِد { : قال تعاىل . املراد به املؤمنون؛ ألنَّ لفظ العباد يف أكثر آيات القرآن خمتصٌّ باملؤمنني : األول 

ْشَرُب بَِها َعْيناً َي{ ]  ٢٩: الفجر [ } فادخلي ِفي ِعَباِدي { ]  ١٨،  ١٧: الزمر [ } الذين َيْسَتِمُعونَ القول 
. ٦: اإلنسان [ } ِعَباُد اهللا   [  

قُلِ الذي فَطََركُْم أَوَّلَ { : وإذا عرف هذا ، فإنه تعاىل ملَّا ذكر احلجج القطعيَّة يف صحَّة املعاد ، وهو قوله تعاىل 
فني ، فاذكروا إذا أردمت االستدالل على املخال: قل ، يا حممد لعبادي : قال ها هنا ]  ٥١: اإلسراء [ } َمرٍَّة 

ادع إىل َسبِيلِ َربَِّك باحلكمة { : تلك الدالئل بطريق األحسن من غري شتم ، وال سبٍّ ، ونظريه قوله تعاىل 
َوالَ جتادلوا أَْهلَ الكتاب إِالَّ { : وقوله تعاىل ]  ١٢٥: النحل [ } واملوعظة احلسنة َوَجاِدلُْهم باليت ِهَي أَْحَسُن 

، إذا اختلط به سبٌّ أو شتٌم ، لقابلوكم مبثله ، ]  ٤٦: العنكبوت [  }باليت ِهَي أَْحَسُن  وذلك ألنَّ ذكر احلجَّة 
]  ١٠٨: األنعام [ } َوالَ َتُسبُّواْ الذين َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اهللا فََيُسبُّواْ اهللا َعْدواً بَِغْيرِ ِعلْمٍ { : كما قال تعاىل 

املقصود ، وإذا ذكرت احلجة بالطَّريق األحسن ، أثَّر يف القلب تأثرياً ويزداد الغضب ، وتكمل النُّفرة ، وميتنع 
يفسد بينهم ، ويغري : أي } إِنَّ الشيطان َينَزغُ َبْيَنُهْم { : شديداً ، مث نبَّه تعاىل على وجه املنفعة ، فقال تعاىل 

  .بينهم 
َوقُل { : اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا تعاىل  كان املشركون يؤذون املسلمني ، فشكوا إىل النيبِّ صلى: قال الكليب 

  .املؤمنني يقولوا للمشركني اليت هي أحسُن ، وال يكافئوهم بسفههم } لِِّعَباِدي 
  .يهديك اهللا ، وكان هذا قبل اإلذن يف اجلهاد : يقول له : قال احلسن 

بن اخلطاب : وقيل    .ه اهللا تعاىل بالعفو شتمة بعض الكفَّار ، فأمر -رضي اهللا عنه  -نزلت يف عمر 
  .أمر املؤمنني بأن يقولوا ، ويفعلوا اخللَّة اليت هي أحسن : وقيل 
  .ال إله إال اهللا : األحسن قول : وقيل 

جيوز أن تكون هذه اجلملة اعتراضاً بني املفسَّر واملفسِّر؛ وذلك أن } إِنَّ الشيطان َينَزغُ َبْينَُهْم { : قوله تعاىل 
} باليت ِهَي أَْحَسُن { وقع تفسرياً لقوله ]  ٥٤: اإلسراء [ } بُّكُْم أَْعلَُم بِكُْم إِن َيَشأْ َيْرَحْمكُْم رَّ{ : قوله تعاىل 

، بل مستأنفة ]  ٣٤: اإلسراء [    .وبياناً هلا ، وجيوز أالَّ تكون معترضة 
ولو : قال أبو حيان . ه الزخمشري بكسر الزاي ، ومها لغتان ، كَيْعرُِشون وَيعُرُشونَ ، قال» يْنزغُ « وقرأ طلحة 



، وليس بطائلٍ » َيْنِطُح « و » َينطَُح « مثَّل ب    .كأنَّه يعين من حيث إنَّ الَم كلِّ منهما حرف حلقٍ 
  .ظاهر العداوة } إِنَّ الشيطان كَانَ ِلِإلْنَساِن َعُدّواً مُّبِيناً { أنَّ الشيطان يلقي العداوة بينهم : واملعىن 

  ) ٥٤(ْعلَُم بِكُْم إِنْ َيَشأْ يَْرَحْمكُْم أَْو إِنْ َيَشأْ ُيَعذِّْبكُْم َوَما أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم َوِكيلًا َربُّكُْم أَ

 مييتكم على الكفر} أَْو إِن َيَشأْ ُيَعذِّْبكُْم { يوفِّقكُْم ، فتؤمنوا } رَّبُّكُْم أَْعلَُم بِكُْم إِن َيَشأْ َيْرَحْمكُْم { : قوله تعاىل 
  .، فيعذِّبكم ، قاله ابن جريح 

، وإن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم : وقال الكليبُّ    .إن يشأ يرمحكم ، فينجيكم من أهل مكَّة 
حفيظاً ، وكفيالً ، واملقصود إظهار اللِّني والرِّفقِ هلم عند الدَّعوة؛ فإنَّ ذلك هو } َوَمآ أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم َوِكيالً { 

  .نسختها آية القتالِ :  القلبِ قيل املؤثُِّر يف

ي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َولَقَْد فَضَّلَْنا َبْعَض النَّبِيَِّني َعلَى َبْعضٍ َوآَتْيَنا َداُو قُلِ ) ٥٥(وَد َزُبوًرا َوَربَُّك أَْعلَُم بَِمْن ِف
أُولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعونَ َيْبَتُغونَ إِلَى ) ٥٦(رِّ َعْنكُْم َولَا َتْحوِيلًا اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدونِِه فَلَا َيْمِلكُونَ كَْشَف الضُّ

  ) ٥٧(ا َربِّهُِم الَْوِسيلَةَ أَيُُّهْم أَقَْرُب َوَيْرُجونَ َرْحَمَتُه َوَيَخافُونَ َعذَاَبُه إِنَّ َعذَاَب َربَِّك كَانَ َمْحذُوًر

ُم بَِمْن{ : قوله تعاىل    :يف هذه الباِء قوالن : } ِفي السماوات واألرض  َوَربَُّك أَْعلَ
زُم من ذلك ختصيص علمه مبن » أْعلَُم « كما تعلَّقت الباء ب » أْعلَُم « أهنا تتعلق ب : أشهرمها  بلها ، وال يل ق

  .يف السماوات واألرض فقط 
ه يلزُم من ذلك ختصيُص علمه مبن يف مقدَّراً ، قاله الفارسيُّ ، حمتجا بأنَّ» َيْعلَُم « أهنا متعلقة ب : والثاين 

ا عداه ، وهذا هو الذي يقول  السماوات واألرض ، وهو وهٌم؛ ألنَّه ال يلزُم من ذكر الشيء نفُي احلكم عمَّ
  .إنه مفهوم اللَّقبِ ، ومل يقل به إالَّ أبو بكرٍ الدَّقَّاق يف طائفة قليلة : األصوليُّون 

  فصل
ورٍ عليكم ، وال على أحوالكم ، بل علمه متعلِّق جبميع املوجودات واملعدودات ، معىن اآلية أنَّ علمه غري مقص

يليُق به من املصاحل واملفاسد ، وهلذا  وجبميع ذرَّات األرضني ، والسَّموات ، فيعلم حال كلِّ أحد ، ويعلم ما 
وآتى موسى التوراة ، جعلهم خمتلفني يف صورهم ، وأحواهلم ، وأخالقهم ، وفضَّل بعض النبيني على بعضٍ ، 

وداود الزَُّبور ، وعيسى اإلجنيل ، ومل يبعد أيضاً أن يؤيت حممَّداً صلى اهللا عليه وسلم القرآن مع تفضيله على 
  .اخللق 

  .ما السَّبب يف ختصيص داود بالذكر هاهنا؟ : فإن قيل 
  :فاجلواب من وجوٍه 

يعين أنَّ داود آتاه } َوآَتْيَنا َداُووَد َزُبوراً { : على بعض ، مث قال  أنَّه تعاىل ذكر أنَّه فضَّل بعض النَّبيَِّني: األول 
ملكاً عظيماً ، مث إنَّه تعاىل مل يذكر ما آتاه من امللك ، وذكر ما آتاه من الكتب؛ تنبيهاً على أنَّ التفضيل الذي 

  .ذكره قبل ذلك املراد منه التفضيل بالعلم والدِّين ، ال باملال 
 -نَّ ختصيصه بالذِّكر أنَّه تعاىل كتب يف الزَّبور أن حممَّداً خامت األنبياء ، وأنَّ امَّة حممد خُري األمم أ: والثاين 



  . - صلوات اهللا وسالمه عليه
]  ١٠٥: األنبياء [ } َولَقَْد كََتْبَنا ِفي الزبور ِمن َبْعِد الذكر أَنَّ األرض يَرِثَُها ِعَباِدَي الصاحلون { : قال تعاىل 

  .هم حممد وأمته و
ي الزبور { : هال عرفه كقوله : فإن قيل    .} َولَقَْد كََتْبَنا ِف

فاجلواب أن التنكري ها هنا يدل على تعظيم حاله؛ ألن الزبور عبارة عن املزبور ، فكان معناه الكتاب ، وكان 
  .معىن التنكري أنه كامل يف كونه كتاباً 

، فإذا د» زبور « وجيوز أن يكون  كانت للْمحِ } َولَقَْد كََتْبَنا ِفي الزبور { : كقوله » أل « خلت عليه علماً 
  .األصل كعبَّاس والعباس ، وفضل والفضل 

زُبوراً من الزُّبر ، أو زبوراً فيه ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه : نكَّره هنا داللة على التبعيض ، أي : وقيل 
  .على بعض القرآن ، قرآن  وسلم فأطلق على القطعة منه زبوٌر ، كما يطلق

أنَّ كفار قريش ما كانوا أهل نظرٍ وجدلٍ ، بل  -صلوات اهللا عليه  -أنَّ السَّبب يف ختصيص داود : الثالث 
ال نيبَّ بعد موسى ، وال كتاب بعد : كانوا يرجعون إىل اليهود يف استخراج الشُّبهات ، واليهود كانوا يقولون 

كالمهم بإنزالِ الزَّبور على داود ، وتقدَّم خالُف القراء يف الزبور يف آخر سورة التَّوراة ، فنقض اهللا عليهم 
  .النساء 

، وحذفهما : مفعوال الزَّعم حمذوفان؛ لفهم املعىن ، أي : } الذين َزَعْمُتم { : قوله تعاىل  زعمتموهم ىلهة 
  .اختصاراً جائزاٌ ، واقتصاراً فيه خالف 

  فصل يف سبب نزول اآلية
إن املشركني أصاهبم قحطٌ شديٌد؛ حتَّى أكلوا الكالب واجليَف واستغاثوا بالنيبِّ صلى اهللا عليه : فسرون قال امل

  .أهنا آهلة من دونه } ادعوا الذين َزَعْمُتم { للمشركني } قُلِ { وسلم ليدعو هلم ، قال اهللا تعاىل 
  :واعلم أنه ليس املراد األصنام؛ ألنَّه تعاىل قال يف صفتهم 

 َعذَاَب َربَِّك أولئك الذين َيْدُعونَ َيْبَتُغونَ إىل َربِّهُِم الوسيلة أَيُُّهْم أَقَْرُب َوَيْرُجونَ َرْحَمَتُه َوَيَخافُونَ َعذَاَبُه إِنَّ{ 
  ] ٥٧: اإلسراء [ } كَانَ َمْحذُوراً 

إنَّ قوماً عبدوا املالئكة ، فنزلت : ول وابتغاُء الوسيلة إىل اهللا تعاىل ال يليق باألصنام البتَّة ، وإذا ثبت هذا ، فنق
  .هذه اآلية فيهم 

إنَّها نزلت يف الذين عبدوا املسيح ، وعزيراً ، واملالئكة ، و الشمس ، : وقال ابن عبَّاس رضي اهللا عنه وجماهٌد 
  .والقمر ، والنجوم 

متمسِّكني بعبادهتم ، فنزلت فيهم اآلية  إنَّ قوماً عبدوا نفراً من اجلنِّ ، فأسلم النَّفر ، وبقي أولئك الناس: وقيل 
.  

مث إنَّه تعاىل احتجَّ على فساد . كل موضعٍ يف كتاب اهللا ورد فيه لفظ الزعم ، فهو كذٌب : قال ابن عباس 
مذهب هؤالء بأنَّ اإلله املعبود هو القادر على إزالِة الضرر ، وإيصال النفع وهذه األشياء اليت يعبدوهنا ، وهي 

واجلنُّ ، واملسيُح ، وعزيٌر ال يقدرون على كشف الضرِّ ، وال على حتصيل النَّفع ، فما الدليل على أنَّ  املالئكة ،



ونرى أيضاً : قلنا . ألنَّا نرى أولئك الكفَّار يتضرَّعون إليها ، وال حتصل اإلجابة : األمر كذلك؟ فإن قلتم 
إنَّ القدرة على كشف الضرِّ : واملسلمون يقولون بأمجعهم  املسلمني يتضرَّعون إىل اهللا تعاىل ، وال حتصل اإلجابة

  .، وحتصيل النفع ليست إالَّ هللا تعاىل ، وعلى هذا التقدير ، فالدليل غري تامٍّ 
أنَّ الدليل تامٌّ كاملٌ؛ ألنَّ الكفار كانوا مقرِّين بأنَّ املالئكة عباد اهللا تعاىل ، وخالق املالئكة ، وخالق : فاجلواب 

  .ال بدَّ وأن يكون أقدر من املالئكة ، وأقوى منهم ، وأكمل حاالً منهم  العامل
، : وإذا ثبت هذا ، فنقول  كمال قدرة اهللا معلوم متفٌق عليه ، وكمال قدرة غري اهللا غري معلوم ، وال متفقٍ عليه 

، وإذا كا ن كذلك ، وجب أن يكون االشتغال بل املتَّفق عليه أنَّ قدرهتم بالنِّسبة إىل قدرة اهللا تعاىل قليلة حقريةٌ 
، وكون امللك كذلك جمهولٌ؛  بعبادة اهللا أوىل من االشتغال بعبادة املالئكة؛ ألنَّ استحقاق اهللا العبادة معلوٌم 

واألخذ باملعلوم أوىل ، وسلك املتكلِّمون من أهل السنَّة طريقة أخرى ، وهو أنَّهم أقاموا احلجة العقليَّة على أنَّه 
إالَّ اهللا تعاىل ، وال خيرج الشيء من العدم إىل الوجود إال اهللا ، وإذا ثبت ذلك ثبت أنه ال ضاّر وال ال موجد 

نافع إال اهللا تعاىل ، فوجب القطع بأنه ال معبود إال اهللا تعاىل ، وهذه الطريقة ال تتم للمعتزلة ، ألهنم ملا جوزوا 
ال قدرة هلا على اإلحياء  -عليهم السالم  -على أن املالئكة كون العبد موجداً ألفعاله امتنع عليهم االستدالل 

ال يتمُّ هلم هذا الدليلُ ، فهذا هو الدليل القاطع على صحَّة  واإلماتة ، وخلق اجلسم ، وإذا عجزوا عن ذلك ، 
ْشَف الضر َعْنكُْم َوالَ َتْحوِيالً { : قوله  من حالٍ إىل حالٍ ، ومن ، والتحويلُ عبارة عن النَّقل } فَالَ َيْمِلكُونَ كَ

  .حوَّله ، فتحوَّل : مكاٍن إىل مكاٍن ، يقال 

  :مبتدأ ، ويف خربه وجهان » أولئك « : } أولئك الذين َيْدُعونَ { : قوله تعاىل 
، أو بياناً أو بدالً ، واملراد باسم اإلشارة األنبيا» َيْبَتُغونَ « أّنه اجلملة من : أظهرمها  ء أو ويكون املوصولُ نعتاً 

اً ، واملعىن » الَّذيَن « املالئكة الذين عبدوا من دون اهللا ، واملراد بالواو العبَّاد هلم ، ويكون العائُد على  : حمذوف
أو يدعوهنم آهلة ، فمفعوهلا أو مفعوالها حمذوفان  -أولئك األنبياء الذين يدعوهنم املشركون ، لكشف ضرِّهم 

  .يبتغون  -
أولئك األنبياء الذين يدعون ربَّهم أو النَّاس إىل اهلدى : لواو ما أريد بأولئك ، أي وجيوز أن يكون املراد با

  .حمذوف » َيْدُعونَ « يبتغون ، فمفعول 
وقرأ العامة . أو بدلٌ منه » َيْدُعون « على هذا حالٌ من فاعل » َيْبَتُغون « أن اخلرب نفُس املوصول ، و : والثاين 

تقدَّم اخلالف يف الواو؛ هل تعود على األنبياء أو على عابديهم ، وزيد بن عليٍّ  بالغيب ، وقد» َيدُعونَ « 
، وابن مسعود بتاء اخلطاب ، وهاتان القراءتان تقوِّيان أنَّ الواو  بالغيبة أيضاً ، إال أنه بناه للمفعول ، وقتادة 

ال لألنبياء يف قراءة العامة    .للمشركني ، 
  فسل

أولئك املعبودون يبتغون إىل ربِّهم : للمعبودين ، فاملعىن » َيْبَتُغونَ « للعابدين ، و » َيْدُعونَ « إذا أعدنا 
، ودفع املضارِّ ، يرجون رمحته ، وخيافون عذابه ، وإذا  الوسيلة؛ ألنَّ املالئكة يرجعون غلى اهللا يف طلب املنافع 

  .أوىل ] بعبادته [ ، فكان االشتغال  تعاىل أغىن األغنياء -كانوا كذلك ، كانوا عاجزين حمتاجني ، واهللا 
  .ال نسلِّم أنَّ املالئكة حمتاجون إىل رمحة اهللا تعاىل ، وخائفون من عذابه : فإن قيل 



إنَّها ممكنة الوجود لذواهتا ، : إنَّها واجبة الوجود لذواهتا ، أو يقال : إمَّا أن يقال : أنَّ املالئكة : فاجلواب 
  .كفَّار كانوا معترفني بأن املالئكة عباُد اهللا ، وحمتاجون إليه واألول باطلٌ؛ ألن مجيع ال

، فكان االشتغالُ : وأما الثاين  فهو يوجب القول بأنَّ املالئكة حمتاجون يف ذواهتا ، ويف كماالهتا إىل اهللا تعاىل 
  .بعبادة اهللا تعاىل أوىل من االشتغال بعبادِة املالئكة 

َولَقَْد فَضَّلَْنا َبْعَض النبيني { : املذكورين يف قوله تعاىل  -عليهم السالم  - نبياء إىل األ» َيْدُعونَ « وإن أعدنا 
املعىن هو أنَّ الذي عظمت منزلتهم } على َبْعضٍ  ال يعبدون إال اهللا تعاىل ، وال يبتغون  - وهم األنبياء  -ف

  .الدَّرجة العليا : واملراد بالوسيلِة  - عزَّ وجلَّ  - الوسيلة إالَّ إليه ، فأنتم باالقتداِء هبم أحق ، فال تعبدوا غري اهللا
  .كل ما يتقرَّب إىل اهللا تعاىل : وقيل 

واحتجُّوا على صحَّة هذا القول بأنَّ املالئكة ال يعصون اهللا ما أمرهم ، فال خيافون عذابه ، فثبت أنَّ هذا غري 
  . - عليهمصلوات اهللا  -الئقٍ باملالئكِة ، وإمنا هو الئٌق باألنبياء 

َوَمن َيقُلْ ِمْنُهْم إين إله مِّن { : وأجيب بأنَّ املالئكة خيافون من عذاب اهللا ، لو اقدموا على الذنب ، قال تعاىل 
مث ]  ٥٠: النحل [ } َيَخافُونَ َربَُّهْم مِّن فَْوِقهِْم { : وقال تعاىل ]  ٢٩: األنبياء [ } ُدونِِه فذلك َنْجزِيِه َجَهنََّم 

أي من حقِّه أن حيذر ، فإن مل حيذره بعض الناس جلهله ، فإنَّه } إِنَّ َعذَاَب َربَِّك كَانَ َمْحذُوراً { : وجلَّ  قال عزَّ
  .ال خيرج عن كونه جيب احلذر عنه 

  :هذه وجها » أيُّ « يف } أَيُُّهْم أَقَْرُب { : قوله تعاىل 
  .أهنا التفهامية : أحدمها 
« : وإمنا كثر كالم املعربني فيها من حيث التقدير ، فقال الزخمشريُّ » الَّذي «  أهنا موصولة مبعىن: والثاين 

» يبتغي من هو أقرُب منهم وأزلُف ، أو ضمِّن : موصولة ، أي « أيُّ » و « َيْبَتُغونَ » وأيُّهم بدلٌ من واو 
جعلها يف الوجه األول موصولة ف. » حيرصون أيهم يكون أقرب : معىن حيرصون ، فكأنه قيل « َيْبتُغونَ الوسيلة 

حينئٍذ أن » أيُّ « واحتملت . خٌرب » أقَْرُب « ، وصلتها مجلة من مبتدأ وخرب ، حذف املبتدأ ، وهو عائدها ، و 
إن شاء اهللا تعاىل ويف ]  ٦٩: [ تكون مبنية ، وهو األكثر فيها ، وأن تكون معربة ، وسيأيت موضعه يف مرمي 

، وهو حيرصون ، فيكون  الثاين جعلها استفهامية؛ « مبتدأ و » أيُُّهْم « بدليل أنه ضمَّن االبتغاء معىن شيء تعلق 
رُِص « خربه ، واجلملة يف حملِّ نصب على إسقاط اخلافض؛ ألنَّ » أقرُب  { : قال تعاىل » على « يتعدَّى ب » حتْ

. ٩٦: البقرة [ } َياٍة أَْحَرَص الناس على َح{ ، ]  ٣٧: النحل [ } إِن َتْحرِْص على ُهَداُهْم   [  
، وجيوز » َيْدُعونَ « خربه ، وهو استفهاُم يف موضع نصبٍ ب » أقَْرُب « مبتدأ ، و » أيُُّهْم « : وقال أبو البقاء 

  .» َيدُعونَ « مبعىن الذي ، وهو بدلٌ من الضمري يف » أيُُّهْم « أن يكون 
 قلبيا ، ويف الثاين فصل بني الصلة ومعموهلا باجلملة احلاليَّة ، وهو ليس فعالً« َيْدُعونَ » علَّق « : قال أبو حيان 

ال يعلق ، هو مذهب » َيْدُعونَ « أمَّا كون : قال شهاب الدين . » وال يضرُّ ذلك ، ألنَّها معمولة للصِّلة 
، وأمَّا قوله : اجلمهور ، وقال يونس  اً ، القلبية وغريها  يعين » جلملة احلالية فصل با« جيوز تعليق األفعال مطلق

، وهو » الَّذيَن « الذي هو صلة » َيْدُعونَ « فصل هبا بني » َيْبَتُغونَ « هبا  ألنه » أيُّهم أقَْرُب « وبني معموله 
، كما عرفته ، إال أنَّ الشيخ مل يتقدَّم يف كالمه إعراُب  حاالً ، بل مل يعرهبا إالَّ خرباً » َيْبتُغونَ « معلٌَّق عنه 



  .ل ، وهذا قريٌب للموصو
، ومل أَر أحداً وافقه على ذلك ، بل كلُّهم جيعلوهنا من » َيْدُعونَ « وجعل أبو البقاء أيا املوصولة بدالً من واو 

  .وهو الظاهر » َيْبَتُغونَ « واو 

لون به ، وجيوز ينظرون أيُّهم أقرب ، فيتوسَّ: ابتداء وخرب ، واملعىن » أيُّهم أقرُب « :  - رمحه اهللا -وقال احلويف
  .» َيْبَتُغون « بدالً من واو » أيهم أقرب « أن يكون 

وإن كان » إىل « فقد أضمر فعالً معلقاً ، وهو ينظرون فإن كان من نظر البصرِ ، تعدَّى ب : قال شهاب الدين 
اخلافض ،  اجلملة االستفهامية يف موضع نصبٍ بإسقاِط: فعلى التقديرين » يف « من نظر الفكر ، تعدَّى ب 

  .وهذا إضماُر ما ال حاجة إليه 
نظرهم ووكدهم أيهم أقرب ، ومنه قول : خربه ، والتقدير « أقَْرُب » وأيُُّهْم ابتداء ، و « : وقال ابن عطية 

قال . » يتبارون يف القرب : ، أي « فبات النَّاس يُدوكُونَ أيُّهْم ُيعطَاَها » :  -رضي اهللا عنه -عمر بن اخلطاب 
يف موضع نصب « أيُّهْم أقرُب » وهذا مبتدأ ، فإن جعلت « نظُرهْم ووكْدُهْم » فََجعلَ احملذوف « : حيان أبو 
اخلرب ، مل يصحَّ؛ « أيُّهم أقرُب » بقي املبتدأ بال خرب ، فيحتاج إىل إضمار خرب ، وإن جعلت « َنظُرُهْم » ب 

كائٌن أو حاصلٌ ، : أي « َنظرُهْم يف أيهم أقرُب » :  وإن جعلت التقدير« أيُّهم أقرُب » ألنَّ نظرهم ليس هو 
  .» مل يصحَّ ذلك؛ ألنَّ كائناً وحاصالً ليس ممَّا يعلَّق 

  :فقد حتصَّل يف اآلية الكرمية ستَّة أوجه 
  :استفهاماً » أّي « أربعة حال جعل 

، كما قرَّره الزخمشريُّ : األول    .أهنا معلِّقة للوسيلة 
ل أهنا معلّ: الثاين    .كما قاله أبو البقاء » َيدُعونَ « قة 

  .مقدراً ، كما قاله احلويفُّ » َيْنظُرونَ « أهنا معلقة ل : الثالث 
ل : الرابع    .كما قدَّره ابن عطيَّة » َنظُرهْم « أهنا معلقة 

  :واثنان حال جعلها موصولة 
  .كما قاله أبو البقاء » َيدُعونَ « البدل من واو : األول 
  .كما قاله اجلمهور » َيْبتُغونَ « أهنا بدلٌ من واو : الثاين 

  ) ٥٨(ِفي الِْكَتابِ َمْسطُوًرا َوإِنْ ِمْن قَْرَيٍة إِلَّا َنْحُن ُمْهِلكُوَها قَْبلَ َيْومِ الِْقَياَمِة أَْو ُمَعذُِّبوَها َعذَاًبا َشِديًدا كَانَ ذَِلَك 

  .اآلية } َوإِن مِّن قَْرَيٍة { : قوله تعاىل 
بيَّن أنَّ كلَّ قرية مع أهلها ، فال بدَّ وأن يرجع ]  ٥٧: اإلسراء [ } إِنَّ َعذَاَب َربَِّك كَانَ َمْحذُوراً { : ا قال فلمَّ

  .إمَّا اإلهالك ، وإمَّا التَّعذيب : حاهلا إىل أحد أمرين 
، وأما الطاحلة ، فبالعذاب : قال مقاتلٌ    .أما الصاحلة فباملوت 

ن من قريٍة من قرى الكفَّار ، فال بدَّ وأن يكون عاقبتها إمَّا باالستئصال بالكلِّيَّة ، وهو اهلالك وإ: املعىن : وقيل 
كَانَ { ، أو بعذاب شديٍد من قتل كربائهم ، وتسليط املسلمني عليهم بالسَّيب ، واغتنام األموالِ ، وأخذ اجلزية 



  .يف اللَّوح احملفوظ } ذلك ِفي الكتاب َمْسطُوراً 
القََدر ، : ما أكْتُب؟ قال : أكُتْب ، قال : أوَّل ما خلق اهللا تعاىل القلم قال « : صلوات اهللا وسالمه عليه قال 

  .» وما ُهو كَاِئٌن إىل األبِد 
هي لبيان اجلنس ، وفيه نظر : وقال ابن عطيَّة . مزيدة يف املبتدأ ، الستغراق اجلنس » ِمْن « نافية و » إنْ « و 

  :من وجهني 
، ال بدَّ أن يتقدَّمها مبهم ما ، تفسِّره؛ كقوله تعاىل « : قال أبو حيَّان : دمها أح ا َيفَْتحِ اهللا { : ألنَّ اليت للبيان  مَّ

ا مل يتقدم شيء مبهم ]  ٢: فاطر [ } ِللنَّاسِ ِمن رَّْحَمٍة  من « لبيان اجلنس » ولعلَّ قوله « مث قال » ، وهن
  .« املراد اخلصوص : وقيل » : ستغراقِ اجلنس؛ أال ترى أنه قال بعد ذلك ال: الناسخ ، ويكون هو قد قال 

ْهِلكُوَها { : وخرب املبتدأ اجلملة احملصورة من قوله    .} إِالَّ َنْحُن ُم
فاجتنبوا الرجس { : كقوله « الذي » أنَّ شرط ذلك أن يسبقها حملَّى بأل اجلنسيَّة ، وأن يقع موقعها : والثاين 
. ٣٠: احلج [ } ن ِمَن األوثا  [  

ظَلَُموا بَِها َوَما ُنْرِسلُ بِالْآَياِت إِلَّا َوَما َمَنَعَنا أَنْ ُنْرِسلَ بِالْآَياِت إِلَّا أَنْ كَذََّب بَِها الْأَوَّلُونَ َوآَتْيَنا ثَُموَد النَّاقَةَ ُمْبِصَرةً فَ
  ) ٥٩(َتْخوِيفًا 

، وأتبعه با لوعيد ، أتبعه بذكر مسألة النبوة ، واعلم أنَّ الكفَّار كانوا ملا استدلَّ على فساد قول املشركني 
{ : يقترحون على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إظهار املعجزات ، كما حكى اهللا تعاىل عنهم ذلك يف قوهلم 

. ٥: األنبياء [ } فَلَْيأِْتَنا بِآَيٍة كََمآ أُْرِسلَ األولون   [  
  .اآليات ]  ٩٠: اإلسراء [ } َك حىت َتفُْجَر لََنا ِمَن األرض َيْنُبوعاً لَن نُّْؤِمَن لَ{ : وقال آخرون 

إنَّهم قالوا إنَّك تزعُم أنَّه كان قبلك أنبياُء منهم من سخِّرت له الريُح ، ومنهم من أحيا : وقال سعيد بن جبريٍ 
  .املوتى ، فأتنا بشيٍء من هذه املعجزات ، فأجاهبم اهللا تعاىل هبذه اآلية 

  :تفسري هذا اجلواب وجوٌه  ويف
: أن املعىن أنِّي إن أظهرُت تلك املعجزاِت ، مث مل يؤمنوا هبا ، بل بقوا مصرِّين على الكفر ، فحينئذ : األول 

يصريون مستحقني لعذاب االستئصال ، لكنَّ إنزال عذاب االستئصال على هذه األمَّة غري جائزٍ؛ ألن اهللا تعاىل 
  .من أو يؤمن من أوالدهم ، فلهذا مل يظهر تلك املعجزات فيهم من سيؤ] أن [ علم 

إنَّ أهل مكَّة سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جيعل هلم الصَّفا  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عبَّاس 
 -صلوات اهللا وسالمه عليه  - ذهباً ، وأن يزيل عنهم اجلبال ، حتَّى يزرعوا تلك األرض ، فطلب الرسول 

إن شئت أن أستأين فعلت وإن شئت أن أوتيهم ما شاءوا فعلت : من اهللا تعاىل ، فقال سبحانه جلَّ ذكره ذلك 
  .ال أريد ذلك ، فنزلت هذه اآلية : لكن بشرط؛ أهنم إن مل يؤمنوا ، أهلكتهم ، قال 

هبا ، وأنتم مقتدون هبم ، أنَّا ال نظهر املعجزاِت؛ ألن آباءكم رأوها ، ومل يؤمنوا : الثاين يف تفسري هذا اجلواب 
  .فلو رأيتموها ، مل تؤمنوا هبا أيضاً 

أنَّكم لو شاهدمتوها ، لكذَّبتم هبا : أنَّ األوَّلني رأوا هذه املعجزات ، وكذَّبوا هبا ، فعلم اهللا منكم أيضاً : الثالث 
، واحلكيم ال يفعل العبث    .، فكن إظهارها عبثاً 



األوىل وما يف حيزها يف حملِّ نصبٍ أو جرٍّ » أن « : } أَن نُّْرِسلَ باآليات إِالَّ أَن كَذََّب َوَما َمَنَعَنآ { : قوله تعاىل 
من أن نرسلَ ، والثانية وما يف حيِّزها يف حملِّ رفع بالفاعليَّة : على اختالف القولني؛ ألهنا على حذف اجلارِّ ، أي 

ا من إرسال الرسل باآليات إال تكذيب : ، أي  لو أرسلنا اآليات املقترحة لقريشٍ ، : األوَّلني ، أي وما منعن
، لكن علم اهللا سبحانه أنَّه يؤمن بعضهم ، ويكذُِّب بعضهم من يؤمُن ،  ألهلكوا عند تكذيبهم؛ كعادة من قبلهم 

  .فلذلك مل يرسل اآليات هلذه املصلحة 
كأنَّه يعين أنَّ التكذيب . » إالَّ إهالُك التكذيب  :تقديره « : وقدَّر أبو البقاء رمحة اهللا مضافاً قبل الفاعل ، فقال 

نفسه مل مينع من ذلك ، وإنَّما منع منه ما يترتَّب على التَّكذيب ، وهو اإلهالك ، وال حاجة إىل ذلك؛ الستقاللِ 
  .املعىن بدونه 

  .} َوآَتْيَنا ثَُموَد الناقة ُمْبِصَرةً { : قوله تعاىل 

هي ، وهو إسناد : على احلال ، وزيُد بن عليٍّ يرفعها على إضمار مبتدأ ، أي »  ُمْبِصرةً« قرأ العامة بنصب 
جمازي ، إذ املراد إبصار أهلها ، ولكنها ملَّا كانت سبباص يف اإلبصار ، نسب إليها ، وقرأ قوٌم بفتح الصَّاد ، 

الولُد « :  -عليه السالم -، كقوله  حمل إبصارٍ: مفعولٌ على اإلسناد احلقيقيِّ ، وقتادة بفتح امليم والصَّاد ، أي 
  ]الكامل : [ ، وكقوله » َمْبَخلةٌ َمْجَبنةٌ 

  والكُفُْر َمْخَبثَةٌ لَنفْسِ املُْنعمِ. ...  -٣٤٣٣
  .أرٌض مسبعةٌ ومذأبةٌ : أجرى هذه األشياء جمرى األمكنة؛ حنو 

إمَّا من الفاعل ، : ون مصدراً يف موضع احلال جيوز أن يكون مفعوالً له ، وأن يك} إِالَّ َتْخوِيفاً { : قوله تعاىل 
اً : خموِّفني أو من املفعول ، اي : أي  .هبا [ خموَّف  [  
  فصل

واضحة بيِّنة ، مث كفروا هبا ، : املعىن أنَّ اآلية اليت التمسوها مثل آية مثود ، وقد آتينا مثود النَّاقة مبصرة ، اي 
  .نَّاها هؤالء على سبيل االقتراح والتَّحكُّم فاستحقُّوا هبا عذاب االستئصال ، فكيف يتم

  .مضيئة : مبصرة : قال الفراء 
فيها : ذات إبصار ، أي : مبصرة أي : مضيئاً ، وقيل : أي ]  ٦٧: يونس [ } والنهار ُمْبِصراً { : قال تعاىل 

  . -عليه صلوات اهللا -إبصاٌر ملن تأمَّلها ببصر هبا رشده ، ويستدلُّ هبا على صدق ذلك الرسول 
  .فعاجلناهم بالعقوبة : ظلموا أنفسهم بتكذيبها ، أي : أي } فَظَلَُمواْ بَِها { 

} َوَما ُنْرِسلُ باآليات إِالَّ َتْخوِيفاً { جحدوا بأنَّها من اهللا تعاىل ، مث قال تعاىل : ظلموا هبا ، أي : وقال ابن قتيبة 
كذيب ، إمَّا من العذاب املعجَّل ، أو من العذاب املؤجَّل عذاب ألنه ال آية إالَّ وتتضمَّن التخويف عند الت: قيل 

  .اآلخرة 
املقصود األعظم من إظهار اآلياِت أن يستدلَّ هبا على صدق املدَّعى؛ فكيف حصر املقصود من : فإن قيل 

  .إظهارها يف التَّخويف؟ 
لك ، فهم ال يعلمون أنَّ تلك اآلية معجزةٌ ، أن مدَّعي النبّوة ، إذا أظهر اآلية ، فإذا مسع اخللق منه ذ: فاجلواب 

، وبتقدير أن تكون معجزة ، فلو مل يتفكَّروا فيها ، ومل يستدلُّوا  ، إالَّ أنَّهم جيوزون كوهنا معجزة  أو غري معجزٍة 



على الصِّدق ، الستحقوا العذاب الشديد ، فهذا اخلوف هو الذي حيملهم على التفكُّر والتأمل يف تلك 
  .} َوَما ُنْرِسلُ باآليات إِالَّ َتْخوِيفاً { : ، فهذا هو املراد من قوله  املعجزات

َوالشََّجَرةَ الَْملُْعوَنةَ ِفي الْقُْرآِن  َوإِذْ قُلَْنا لََك إِنَّ َربََّك أََحاطَ بِالنَّاسِ َوَما َجَعلَْنا الرُّْؤَيا الَِّتي أََرْيَناَك إِلَّا ِفْتَنةً ِللنَّاسِ
  ) ٦٠(ُهْم فََما َيزِيُدُهْم إِلَّا طُْغَياًنا كَبًِريا َوُنَخوِّفُ

  .اآلية } َوإِذْ قُلَْنا لََك إِنَّ َربََّك أََحاطَ بالناس { : قوله تعاىل 
اعلم أنَّ القوم ، ملَّا طالبوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملعجزاِت القاهرة ، وأجاب اهللا بأنَّ إظهارها ليس 

لو كنت رُسوالً حقًّا من عند اهللا : ك سبباً جلرأة أولئك الكفار بالطَّعن فيه ، وأن يقولوا له مبصلحٍة ، صار ذل
،  - صلوات اهللا عليهم -تعاىل ، ألتيت هبذه املعجزات اليت اقترحناها ، كما أتى به موسى وغريه من األنبياء 

} َوإِذْ قُلَْنا لََك إِنَّ َربََّك أََحاطَ بالناس { : قال تعاىل فعند هذا قوَّى اهللا قلبه ، وبيَّن له أنَّه ينصرُه ، ويؤيِّده ، ف
، فال هتبهم ، وامضِ ملا أمرك به : أي  هم يف قبضته ال يقدرون على اخلروج عن مشيئته ، فهو حافظك منهم 

. ٦٧: املائدة [ } واهللا َيْعِصُمَك ِمَن الناس { : من تبليغ الرِّسالة ، كقوله تعاىل   [  
وإذ بشَّرناَك بأنَّ : ملراد بالنَّاسِ أهلُ مكَّة ، وإحاطة اهللا هبم هو أنَّه تعاىل يفتحها للمؤمنني؛ فيكون املعىن ا: وقيل 

} َسُيْهَزُم اجلمع َوُيَولُّونَ الدبر { : اهللا أَحاطَ بأهل مكَّة؛ مبعىن أنَّه ينصرك ، ويظهر دولتك عليهم؛ كقوله تعاىل 
، وملا كان كلّ ما ]  ١٢: آل عمران [ } لْ لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ َسُتْغلَُبونَ َوُتْحَشُرونَ قُ{ : وقوله ]  ٤٥: القمر [ 

} أََحاطَ بالناس { : أخرب اهللا عنه وقوعه ، فهو واجُب الوقوع ، فكان من هذا االعتبار كالواقع ، فال جرم قال 
.  

رضي اهللا  -هللا عليه وسلم يف العريشِ ، مع أيب بكرٍ وروي أنَّه ملا تزاحف الفريقاِن يوم بدرٍ ، ورسول اهللا صلى ا
اللَُّهمَّ ، إنِّي أسألك عهدك ووعدك يل ، مثَّ خرج ، وعليه الدِّْرع حيرُض النَّاس : كان يدُعو ، ويقول  -عنه 

. ٤٥: القمر [ } َسُيْهَزُم اجلمع َوُيَولُّونَ الدبر { : ويقول   [  
  .} لرؤيا اليت أََريَْناَك إِالَّ ِفْتَنةً لِّلنَّاسِ َوَما َجَعلَْنا ا{ : مث قال تعاىل 

  .واألكثرون على أنَّ املراد منه ما رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة املعراجِ من العجائب واآليات 
هي رؤيا عني أريها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو قولُ سعيد بن جبريٍ ، واحلسن ، : قال ابن عباسٍ 

، وابن جريحٍ واألكثرين ومسروقٍ    .، وقتادة ، وجماهد ، وعكرمة 
  .رأيُت بعيين رؤية وُرؤيا : وال فرق بني الرُّؤية والرُّؤيا يف اللغة ، يقال 

هذا يدلُّ على أن قصَّة اإلسراء إمنا حصلت يف املنامِ ، وتقدَّم بيان ضعف هذا يف أوَّل السورة ، : وقال بعضهم 
واهللا ، لكَأنِّي أنظر غلى مصارع : يف املنام مصارَع قريشٍ ، فحني ورد ماء بدر ، قال  إنَّه تعاىل اراه: وقيل 

، هذا مصرُع فالٍن ، فلما مسعوا قريش ذلك ، جعلوا رؤياه سخرية ، : القومِ ، مثَّ أَخذ يقول  هذا مصرُع فالٍن 
  .وكانوا يستعجلون مبا وعده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

رؤياه اليت رآها؛ أنَّه يدخل مكَّة ، وأخرب بذلك أصحابه ، وعجل السَّري قبل األجل إىل مكة فصدَّه  املراد: وقيل 
املشركون ، فرجع إىل اجملينة ، فلما منع عن البيت احلرام عام احلديبية ، ورجع ، كان ذلك فتنة لبعض القوم ، 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنَّا ندخلُ البيت أليس قد أخربنا رسول :  -رضي اهللا عنهما -وق لعمر أليب بكرٍ 



أليس قد أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنَّا ندخلُ :  -رضي اهللا عنهما  -ونطوف به؟ فقال أبو بكر 
أليس قد أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنَّا :  -رضي اهللا عنهما -البيت ونطوف به؟ فقال أبو بكرٍ 

إنَّه مل خيرب بأّنا نفعل ذلك يف هذه السَّنة ، فسنفعل :  -رضي اهللا عنه -طوف به؟ فقال أبو بكر ندخلُ البيت ون
  :ذلك يف سنٍة أخرى ، فلمَّا جاء العام املقبل ، دخلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنزل اهللا تعاىل 

ترُضوا على هذين القولني بأنَّ هذه السورة مكيَّة ، واع]  ٢٧: الفتح [ } لَّقَْد َصَدَق اهللا َرُسولَُه الرؤيا باحلق { 
وهاتان الواقعتان مدنيتان ، وهو اعتراٌض ضعيٌف؛ ألن هاتني الوقعتني ، وإن كانتا مدنيتني ، فرؤيتهما يف املنام ال 

  .تبعد أن تكون مكيَّة 
، ] َنْزَو القردة [ لى منربه ، رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين أميَّة ينزون ع: وقال سعيد بن املسيَّب 

فساءه ذلك ، وهو قول ابن عبَّاس يف رواية عطاء ، وفيه االعتراض املذكور؛ ألنَّ هذه اآلية مكيَّة ، وما كان 
نٌرب    .لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكَّة م

  .بُنو أميَّة  وميكُن أن جياب عنه بأنَّه ال يبعد أن يرى مبكة أنَّ له باملدينة منرباً يتداوله
: نعٌت ، قيل هو جماٌز؛ إذ املراد » املَلُعوَنة « و » الرُّؤيا « العامة على نصبها نسقاً على : » والشَّجرةَ « : قوله 

؛ ألن الشجرة ال ذنب هلا ، وهي شجرةُ الزقُّوم ، وقيل  إبعادها : بل على احلقيقة ، ولعنها : امللعون طاعموها
  :رج يف أصلِ اجلحيم ، وقرأ زيد بن عليٍّ برفعها على االبتداء ، ويف اخلرب احتماالن من رمحة اهللا؛ ألنَّها خت

  .فتنة : هو حمذوٌف ، أي : أحدمها 
  .وليس بذاك » يف القُرآِن « أنه قوله  -قاله أبو البقاء  -: والثاين 
  فصل

لرؤيا الَّيت أريناك والشَّجرة امللعونة يف وما جعلنا ا: هذا على التَّقدمي والتَّأخري ، والتقدير : قال املفسِّرون 
  .القرآن إال فتنة للنَّاس 

، والفتنة يف الشجرة امللعونة من وجهني : املعىن : وقيل  والشجرة امللُعونة يف القرآن كذلكن وهي شجرة الزقُّوم 
:  

َوقُوُدَها الناس { :  زعم صاحبكم أنَّ نار جهنَّم حترق احلجر ، حيث قال تعاىل: أن ابا جهلٍ ، قال : األول 
  .إنَّ يف النَّار شجراً ، والنَّار تأكلُ الشَّجر ، فكيف تولَّد فيها الشَّجر : مث يقول ]  ٢٤: البقرة [ } واحلجارة 

، فأن: قال ابُن الزبعرى : والثاين  ، وما نعلم الزقُّوم إالَّ التَّمر والزُّبد ، فتزقَّموا منه  زل إن حممداً خيوفنا بالزقُّوم 
. ٦٣: الصافات [ } إِنَّا َجَعلَْناَها ِفْتَنةً لِّلظَّاِلِمَني { اهللا تعاىل حني عجبوا أن يكون يف النار شجر   [  

  .ليس يف القرآِن لعن هذه الشجرة : فإن قيل 
  :فاجلواب من وجوٍه 

  .املراد لعن الكفَّار الذين يأكلوهنا : األول 
  .إنَّه ملعونٌ : ارٍّ أنَّ العرب تقول لكلِّ طعام ض: الثاين 

، مسِّيت ملعونة : أنَّ اللَّعن يف اللغة : الثالث    .هو اإلبعاد ، فلما ك انت هذه الشجرةُ مبعدة عن صفات اخلري 



احلكم بن أيب العاص ، قال : بنو أميَّة ، يعين : الشجرة امللعونةُ يف القرآن :  -رضي اهللا عنه -وقال ابن عبَّاس 
اهللا عليه وسلم يف املنامِ أنَّ ولد مروان يتداولون منربُه ، فقصَّ رؤياه على أيب بكرٍ وعمر  رأى رسول اهللا صلى: 
يف خلوة من جملسه ، فلمَّا تفرَّقُوا ، مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلكم خيرب برؤيا  - رضي اهللا عنهما  -

اهللا عليه وسلم واتَّهم عمر يف إفشاء سرِّه ، مث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاشتدَّ ذلك على رسول اهللا صلى 
  .ظهر لُه أنَّ احلكم كان يستمُع إليهم ، فنفاُه صلى اهللا عليه وسلم 

، فيبعد هذا التفسري ، إالَّ أن ] مكية [ هذه القصَّة كانت يف املدينة ، والسورة :  - رمحه اهللا -قال الواحديُّ 
: ملروان  -رضي اهللا تعاىل عنها  - ٌ ، ويؤكِّد هذا التَّأويل قول عائشة \أحهذه اآلية مدنية ، ومل يقل به : يقال 

  .لعن اهللا أباك ، وأنت يف صلبه ، فأنت بعض من لعنة اهللا 
. ٧٨: املائدة [ } لُِعَن الذين كَفَُرواْ { : الشجرة امللعونة يف القرآن هم اليهود؛ لقوله تعاىل : وقيل   [  
  .» الكشوث « هي الَّيت تلتوي على الشَّجر ، فتخنقه ، يعين الشَّجرة امللعونة : وقيل 

إنَّ القوم طلبوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلتيان باملعجزاِت القاهرة ، فأجاب بأنَّه ال : فإن قيل 
يُّ مصلحة يف إظهارها؛ ألنَّها لو ظهرت ، ومل يؤمنوا ، نزل عليهم عذاب االستئصال ، وذلك غري جائزٍ ، فأ

  ] .اليت صارت فتنة للنَّاس [ تعلقٍ هلذا الكالم بذكرِ الرؤيا اليت صارت فتنة للنَّاس وبذكر الشجرة 
إنَّهم ملا طلبوا هذه املعجزات ، مث إنَّك مل تظهرها ، صار عدم ظهورها شبهة : أنَّ التقدير كأنَّه قيل : فاجلواب 

، وال  هلم يف أنَّك لست بصادق يف دعوى النبوَّة ، إالَّ أنَّ وقوع هذه الشبهة ال يضيق صدرك ، وال يوهُن أمرك 
يصري سبباً لضعف حالك؛ أال ترى أنَّ تلك الرؤيا صارت سبباً لوقوع الشبهة العظيمة عندهم ، مث إنَّ قوة تلك 
الشبهات ما أوجبت ضعفاً يف أمرك ، فكذلك هذه الشبهة احلاصلة بسبب عدم ظهور هذه املعجزات ال يوجُب 

  .وراً يف حالك ، وال ضعفاً يف أمرك فت
ا َيزِيُدُهْم { : مث قال تعاىل  ، : ، أي } إِالَّ طُْغَياناً كَبِرياً { أي التخويف } َوُنَخوِّفُُهْم فََم مترُّداً وعُتواً عظيماً 

رية من الدنيا واملقصود من ذلك وجٌه آخر يف أنَّه ما أظهر املعجزات اليت اقترحوها؛ ألنَّ هؤالء خوفوا بأشياء كث
واآلخرة ، وبشجرة الزَّقوم ، فما زادهم هذا التخويُف إالَّ طغياناً كببرياً؛ وذلك يدلُّ على قسوة قلوهبم ، 

  .ومتاديهم يف الغيِّ والطُّغيان 
ياً وإذا كان كذلك فبتقدير أن يظهر اهللا هلم تلك املعجزات اليت اقترحوها ، مل ينتفعوا هبا ، ومل يزدادوا إالَّ متاد

  .ف ياجلهل والعناد ، وإذا كان كذلك ، وجب يف احلكمة أالَّ يظهر اهللا هلم ما اقترحوه من اآليات واملعجزات 
  .بنون العظمة ، واألعمش بياء الغيبة » وُنخوِّفُهم « قرأ العامة 

  ) ٦١(ْسُجُد ِلَمْن َخلَقَْت ِطيًنا َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجدُوا إِلَّا إِْبِليَس قَالَ أَأَ

  :يف النظم وجوٌه 
ذكر أنَّ الرسول : أوهلا  كان يف حمنٍة عظيمة من قومه ، بيَّن أنَّ  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -أنه تعاىل ، ملَّا 

مثَّ إنه  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -حال مجيع األنبياِء مع أهل زماهنم كذلك؛ أال ترى أنَّ األول منهم آدُم 
  .كان يف حمنة من إبليس 

أنَّ القوم ، إنَّما نازُعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعاندوه ، واقترحوا عليه االقتراحات الباطلة : وثانيها 



الكرب واحلسد ، فبيَّن سبحانه وتعاىل أنَّ هذا الكرب واحلسد مها اللذان محال إبليس على الكفر ، و : ألمرين 
  .اإلميان ، فهذه بليَّةٌ عظيمةٌ قدميةٌ اخلروج من 

ا َيزِيُدُهْم إِالَّ طُْغَياناً كَبِرياً { : أنَّهم ملا وصفهم اهللا تعاىل بقوله : وثالثها  بيَّن ما هو ]  ٦٠: اإلسراء [ } فََم
هللا تعاىل قصَّة فلهذا املقصود ذكر ا» ألحتنكنَّ ذريته إال قليالً « السبب حلُصول هذا الطُّغيان ، وهو قول إبليس 

  .آدم وإبليس 
واعلم أنَّ هذه القصَّة ذكرها اهللا تعاىل يف سبع سورٍ؛ البقرِة ، واألعراف ، واحلجر ، وهذه السورة ، والكهف 

، وقد تقدم االستقصاء عليها يف البقرة ، فليلتفت إليه  } أَأَْسُجُد ِلَمْن َخلَقَْت ِطيناً { : وقوله . ، وطه ، وص 
أنَّ أصلي أشرُف من أصله؛ فوجب أن أكون أشرف منه ، واألشرف ال خيدم : ىن اإلنكار ، معناه استفهاٌم مبع

  .األدىن 
  :فيه أوجه : » طيناً « : قوله تعاىل 

، فالعامل : أو من عائد هذا املوصول ، أي » أأسجُد « فالعامل فيها » ِلَمْن « أنه حال من : أحدها  خلقتُه طيناً 
  .متأصِّالً من طني : جاز وقوع طنيٍ حاالً ، وإن كان جامداً ، لداللته على األصالة؛ كأنه قال و» َخلقَْت « فيها 

َوَخلَقَْتُه ِمن ِطنيٍ { : من طنيٍ ، كما صرَّح به يف اآلية األخرى : أنه منصوٌب على إسقاِط اخلافض ، أي : الثاين 
. ١٢: األعراف [ }   [  

، وال يظهر ذلك؛ إذ مل يتقدَّم إهباُم ذاٍت وال أنه منتصٌب على التمييز ، : الثالث  قاله الزَّجَّاجِ ، وتبعه ابن عطيَّة 
  .نسبٍة 

  ) ٦٢(إِلَّا قَِليلًا قَالَ أََرأَْيَتَك َهذَا الَِّذي كَرَّْمَت َعلَيَّ لَِئْن أَخَّْرَتنِ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة لَأَْحَتنِكَنَّ ذُرِّيََّتُه 

.  ٤٠: اآلية [ قد تقدم مستوىف يف األنعام : } أَْيَتَك أََر{ : قوله تعاىل  الكاُف للخطاب « : وقال الزخمشريُّ ] 
، وأنا خٌري منه؟ : أخربين عن هذا الذي كرَّمته عليَّ ، أي : مفعولٌ به ، واملعىن « هذا » ، و  فضَّلته ، ِلَم كرَّمتُه 

  . - ه اهللا رمح -وهذا قريٌب من كالم احلويفِّ . » فاختصر الكالم 
« أَرأْيت » حرف خطابٍ ، ال موضع هلا من اإلعراب ، ومعىن « أَراْيَتَك » والكاف يف « : قال ابن عطيَّة 

هي مبعىن أخربين » : وقال سيبويه . أتأمَّلت وحنوه ، كأنَّ املخاطب ُينبِّه املخاطب؛ ليستجمع ملا ينصُّ عليه بعد 
وقول سيبويه صحيٌح؛ حيث يكون بعدها استفهام كمثاله ، « أبو من ُهَو؟ أَرأْيتَك زيداً ، » : ، ومثل بقوله « 

وهذا الذي ذكره ليس مبسلَّم ، بل اآلية : قلت » وأمَّا يف اآلية فهو كما قلت ، وليست اليت ذكر سيبويه 
نعقاِد الكالم من أنَّ املفعول الثاين حمذوٌف ، وهو اجلملة االستفهامية املقدَّرة؛ ال: كمثاله ، غاية ما يف الباب 

  .هذا الذي كرَّمته عليَّ ، مل كرَّمته؟ : مبتدأ وخرب ، لو قلت 
أتدبَّْرَت آِخَر أمرك ، فإين صانٌع فيه : أَرأْيَت نفسك؛ كقولك : الكاف يف حملِّ نصبٍ ، أي « : وقال الفرَّاء 

  .» هذا الذي كرَّمت عليَّ : كذا ، مث ابتدأ 
مع صلته خربه » الَّذي « مبتدأ حمذوف عنه حرُف االستفهام ، و » هذا « : قال ميكن أن ي: وقال ابن اخلطيب 

أخربين ، أهذا الذي كرَّمتُه عليَّ؛ وهذا على وجه االستصغار ، واالستحقار ، وإنَّما حذف حرف : ، تقديره 
  .فأغىن عن تكريره . » أَرأْيتَك « : االستفهام؛ ألنَّه حصل يف قوله 



وهذا ال جيوز؛ : قال شهاب الدين . » تفضيله أو تكرميه : واملفعول الثاين حمذوٌف ، تقديره «  :وقال أبو البقاء 
  .لنَّ املفعول الثاين يف هذا الباب ال يكون إال مجلة مشتملة على استفهام 

ل شهاب قا. » ولو ذهب ذاهٌب غلى أنَّ اجلملة القسميَّة هي املفعول الثاين ، لكان حسناً « : قال أبو حيَّان 
، وقد تقرَّر مجيع ذلك يف األنعام ، : الدين  يردُّ ذلك التزاُم كون املفعولِ الثاين مجلة مشتملة على استفهامٍ 

  .فعليك باعتباره ههنا 
، ونافٌع وأبو عمرو بإثباهتا وصالً ، وحذفها} لَِئْن أَخَّْرَتنِ { : قوله   قرأ ابن كثريٍ بإثبات ياِء املتكلِّم وصالً ووقفاً 

ذكر يف الياءاِت الزائدِة على الرَّسم ، والباقون حبذفها وصالً ووقفاً ، وكل هذا يف  وقفاً ، وهذه قاعدةُ من 
فأثبته الكلُّ؛ لثبوهتا يف } لوالا أخرتنيا { يف قوله ]  ١٠: اآلية [ حرف هذه السورة ، أمَّا الذي يف املنافقني 

  .الرسم الكرمي 
ألستولنيَّ عليهم استيالء من جعل يف » ألْحَتنِكَنَّ « القسم املوطَّأ له بالالم ، ومعىن جواب » ألْحَتنِكَنَّ « قوله 

فعل : َحنَك فالنٌ الدَّابة ، واحتنكها ، أي : عليه ، يقال ] تشمُس [ حنِك الدَّابة حبالً يقودها به ، فال تأىب وال 
  ]لرجز ا: [ أكل نباهتا ، قال : هبا ذلك ، واْحَتنَك اجلراُد األرض 

  َجْهداً إىل َجْهٍد بَِنا فأْضَعفْت... َنْشكُو إلْيَك َسنةً قَْد أْجَحفْت  -٣٤٣٤
  واْحَتنكَْت أَموالَنا وجلَّفَْت

.أكْالً [ أكثرمها : آكلهما ، أي : ، أي » أْحَنُك الشَّاتنيِ « :  -رمحه اهللا -وحكى سيبويه   [  
  :وذكر املفسرون يف االحتناك قولني 

إذا استقصاه ، فأخذُه الكلِّيَّة ، واحتنك : احتنك فالنٌ مال فالٍن : ه عبارةٌ عن األخِذ بالكليَّة ، يقال أن: أحدمها 
  .إذا أكلُه بالكليَّة : اجلراد الزَّرع 

  .حنَّك الدابَّة حينكها ، إذا جعل يف حنكها األسفل حبالً يقودها به : أنه من قول العرب : والثاين 
  .ألستأصلنهم باإلغواء : فعلى األوَّل معناه 

  .ألقُودنَّهم إىل املعاصي ، كما تقاُد الدَّابة حببلها : وعلى الثاين 
إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيهِْم { : وهم املعصومون الذين استثناهم اهللا تعاىل يف قوله تعاىل » إالَّ قليالً « : مث قال 
. ٤٢: احلجر [ } ُسلْطَانٌ   [  
  .؟ - صلوات اهللا عليه - ظنَّ إبليُس اللَّعني هذا الظنَّ الصَّادق بذريَّة آدم  كيف: فإن قيل 

  :فيه وجهان : قيل 
فعرف ]  ٣٠: البقرة [ } أََتْجَعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدمآء { : أنه مسع املالئكة يقولون : األول 
  .ذلك 

، فقال  -ليه صلوات اهللا ع -أنه وسوس إىل آدم : والثاين  الظاهر أنَّ أوالده يكونون مثله : فلم جيْد له عزماً 
  .يف ضعف العزم 

ة ومهيَّة شيطانية ، وقوة عقليَّة ملكيَّة ، وقوَّة سبعيَّة : وقيل  ألنه عرف أنه مركب من قوَّة هبيمية شهوانية ، وقوَّ



، مث غنَّ القوَّة العقلية إمنا تكمل يف غضبيَّة ، وعرف أنَّ بعض تلك القوى تكون هي املستولية يف أوَّل اخل لقة 
  .ىخر األمر ، ومىت كان األمر كذلك ، كان ما ذكره إبليس الزماً 

  ) ٦٣(قَالَ اذَْهْب فََمْن َتبَِعَك ِمْنُهْم فَإِنَّ َجَهنََّم َجَزاُؤكُْم َجَزاًء َمْوفُوًرا 

اء يف ألفاٍظ منها هذه ، عند أيب عمرو ، والكسائي ، تقدَّم أن الباء تدغم يف الف: } اذهب فََمن { : قوله تعاىل 
. ١١: احلجرات [ } َوَمن لَّْم َيُتْب فأولئك { : ومحزة يف رواية خالٍد عنه؛ خبالف يف قوله تعاىل   [  

امضِ لشأنك الذي اخترته ، و املقصود التخلية ، : وهذا ليس من الذَّهاب الذي هو ضدُّ اجمليء ، وإمنا معناه 
الَ ِمَساَس { :  -صلوات اهللا عليه -املر إليه ، كقول موسى وتفويض  [ } فاذهب فَإِنَّ لََك ِفي احلياة أَن َتقُولَ 

  .} فََمن َتبَِعَك ِمْنُهْم فَإِنَّ َجَهنََّم َجَزآُؤكُْم َجَزاًء مَّْوفُوراً { : مث قال عزَّ وجلَّ ]  ٩٧: طه 
ٍه } فََمن َتبَِعَك { : م؛ ليعود الضمري إىل قوله فإن جهنَّم جزاؤه: األوىل أن يقال : فإن قيل  ؟ فاجلواب من وجو

:  
فغلَّب املخاطب } فََمن َتبَِعَك ِمْنُهْم { : جزاؤهم وجزاؤكم؛ ألنه تقدَّم غائب وخماطب يف قوله : تقديره : األول 

  .جزاؤكم : على الغائب ، فقيل 
  .اصة ، ويكون ذلك على طريق االلتفات خ» َمْن « جيوز أن يكون اخلطاب مراداً به : والثاين 

ِه وِْزُرَها ووِْزُر ِمْن َعِملَ بَِها إىل « : قال  -صلوات اهللا وسالمه عليه  - أنه : والثالث  َسنَّ ُسنَّةً سيِّئةً فَعلْي َمْن 
يف كلِّ  فكل معصية توجد فيحصل إلبليس مثل وْزرِ ذلك العامل ، فلما كان إبليس هو األصل» َيْومِ الِقَياَمِة 

  .املعاصي ، صار املخاطب بالوعيد هو إبليس 
  :يف نصبه أوجٌه » َجَزاًء « : قوله تعاىل 

  .أّنه منصوٌب على املصدر ، الناصب له املصدر قبله ، وهو مصدر مبني لنوع املصدر األول : أحدها 
  .جيازون جزاء : أنه منصوب على املصدر ايضاً ، لكن مبضمرٍ ، أي : الثاين 
  .» َجاَء زيٌد رُجالً َصاحلاً « أنه حالٌ موطئة ك : لث الثا

  .أنه متييٌز ، وهو غري متعقَّل : الرابع 
  ]الطويل : [ اسم مفعولٍ ، من وفرته ، ووفر يستعمل متعدِّياً ، ومنه قول زهري » َموفُوراً « و 

ال يتَّ... وَمْن َيْجَعلِ املعُروَف من ُدوِن ِعْرضِه  -٣٤٣٥   قِ الشَّتَم ُيشتمَِيِفرُه وَمْن 
، فعلى األول : واآلية الكرمية من هذا ، ويستعمل الزماً ، يقال  يكون املعىن : وفَر املالُ َيِفُر وفُوراً ، فهو َواِفٌر 

  .وفرتُه أفرُه وفْراً : يكون املعىن جزاء وافراً مكمَّالً يقال : جزاء موفَّراً ، وعلى الثاين 

َت ِمْنُهْم بَِصْوِتَك َوأَْجِلْب َعلَْيهِْم بَِخْيِلَك َوَرجِِلَك َوَشارِكُْهْم ِفي الْأَْمَوالِ َوالْأَْولَاِد َوِعْدُهْم َواْسَتفْزِْز َمنِ اْسَتطَْع
ُسلْطَانٌ َوكَفَى بَِربَِّك َوِكيلًا ) ٦٤(َوَما َيِعُدُهُم الشَّْيطَانُ إِلَّا غُُروًرا    ) ٦٥(إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيهِْم 

جيوز فيه » من اْستطَْعَت « و . » اذَهْب « مجلة أمرية عطفت على مثلها من قوله : } واستفزز { : قوله تعاىل 
  :وجهان 



  .استفزز الذي استطعت استفزازه منهم : أهنا موصولة يف حملِّ نصب مفعوالً لالستفزاز ، أي : أحدمها 
يطلبه » اْستفْزِْز « قاله أبو البقاء ، وليس بظاهرٍ؛ ألن »  استطعت« أهنا استفهامية منصوبة احمللِّ ب : والثاين 

اً له ، وليس هو بفعلٍ قليبٍّ  .فيعلُق [ مفعوالً به ، فال يقطع عنه ، ولو جعلناه استفهاماً ، لكان معلق  [  
ا يريده : االستخفاف ، واستفزَّين فالنٌ : واالْسِتفْزاُز    ]الطويل : [ قال . استخفَّين حىت خدعين مل

  وَيْعِصي َحليماً َشيَّبتُه اهلَزاِهُز... ُيِطيُع َسفيَه القَومِ إذ َيْستِفزُُّه  -٣٤٣٦
  ]البسيط : [ قال الشاعر . » فزا « ومنه مسِّي ولد البقرة 

ا اْستَغاثَ بَسْيٍء فَزُّ غَْيطلٍة  -٣٤٣٧   َخاَف الُعيونَ وملْ ُيْنظْر بِِه احلََشُك... كََم
  .تقطَّع : تفزَّز الثَّوب ، أي : ُع ، يقال القط: وأصل الفزِّ 

  .أزعجه ، واستخفَّه : أفزَّه اخلوف ، واستفزَّه ، أي : ويقال 
ا طلب من اهللا تعاىل اإلمهال إىل يوم القيامة؛ ألجل أن حيتنك ذريَّة آدم  صلوات اهللا  -واعلم أنَّ إبليس ، ملَّ

  :ذكر اهللا تعاىل أشياء  - وسالمه عليه 
  .أمهلتك هذه املدَّة : أي } اذَْهْب { : له عزَّ وجلَّ قو: أوهلا 

  .} واستفزز َمنِ استطعت ِمْنُهْم { : قوله تعاىل : وثانيها 
  .اْسَتْنَزلَ واستجهد : االستخفاف ، وقيل : وتقدَّم أن االستفزاز 

  .» بَِصْوِتَك « : وقوله 
  .صية اهللا بدعائك غلى مع: وقتادة  -رضي اهللا عنه  -قال ابن عبَّاسٍ 
  .ادعهم دعاء تستخفُّهم به إىل إجابتك : وقال األزهريُّ 

  .بالغناِء واللَّهو : بصوتك ، أي : وقال جماهٌد 
  :اجتهد جهدك؛ فسترى ما ينزل به : وهذا أمُر هتديد ، كما يقال 

: عليه وجلب ، أي  امجع عليهم اجلموع من جندك ، يقال أجلب: أي } َوأَْجِلْب َعلَْيهِم { : قوله : وثالثها 
  .مجع عليه اجلموع 

ِة ، وهو الصِّياح : قال الفرَّاء    .هو من اجلَلب
  .من الصِّياح : أْجلُبوا وَجلُبوا : وقال أبو عبيدة 

  .أجلب على العدوِّ وجلب ، إذا مجع عليه اخليل : » فََعل ، وأفَْعلَ « وقال الزجاج يف 
  .يه؛ ملعىن أهنم يعينون عليه هم جيلبون عل: يقال : وقال ابن السِّكيت 

أجلب الرجل على الرجل ، إذا توعَّده بالشرِّ ، ومجع عليه اجلمع ، فعلى قول : وروى ثعلٌب عن ابن األعرايبِّ 
ا تقدر عليه من : صح عليهم خبيلك ورجلك ، وعلى قول الزجاج : الفرَّاء معىن اآلية  امجع عليهم كلَّ م

  .زائدة » خبيلك « : يف قوله مكائدك ، وعلى هذا تكون الباء 
أعن عليهم خبيلك ورجلك ومفعول اإلجالب على هذا القول حمذوف ، : معناه : وعلى قول ابن السِّكيت 

  .استعن على إغوائهم خبيلك ورجلك ، وهو يقرب من قول ابن األعرايبِّ : تقديره 
  .عصية اهللا ، فهو من خيل إبليس وجنوده كلُّ راكبٍ أو راجلٍ يف م: قال ابن عباس : واملراد باخليل والرجل 

  .إن إلبليس جنداً من الشياطني بعضهم راكٌب ، وبعضهم راجلٌ : وقال جماهٌد وقتادة 



جئت باخليل والرجل ، وهذا الوجه أقرب ، واخليل : املراد ضرب املثل؛ كما يقال للرجل اجملدِّ يف األمر : وقيل 
  :اهللا عليه وسلم يقع على الفرسان ، قال رسول اهللا صلى 

  .» يا َخْيلَ اهللا ، اركيب « 
  .وقد يقع على األفراس خاصة 

» َرُجل « فيها مبعىن » َرجِل « قرأ حفص بكسر اجليم والباقون بسكوهنا ، فقراءة حفص » ورجلك « : قوله 
س وَنْدس ، وهو مفرد َحِذر وَحذْر ، وَنِد: إذا صار راجالً ، مثل : َرجِل َيْرجِل : راجل ، يقال : بالضم مبعىن 

  .أريد به اجلمع 
  :فالن ميشي راجالً ، إذا كان غري راكب ، ومنه قول الشاعر : هي صفة ، يقال : وقال ابن عطية 

  رجالً إال بأصحاب. . ..  -٣٤٣٨
  ]البسيط : [ يشري إىل البيت املشهور ، وهو 

  وال كذا رجالً إال بأصحابِ... أما أقاتل عن ديين على فرس 
  .د فارساً وال راجالً ارا

، ومعناه : ، حنو » فاعل « مبعىن » فَِعالً « إن : وقال الزخمشري  مجعك الرجل ، وبضم جيمه : َتِعب وتاعب 
  .َحِذَر وَحذَُر وَنِدَس وَنُدَس ، وأخوات هلما : أيضاص فيكون مثل 

أنه اسم مجع : و ضمها ، واملشهور بكسر اجليم أ» َرُجل « وأما قراءة الباقني ، فتحتمل أن تكون ختفيفاً من 
  .لراجلٍ ، كَركْبٍ وَصْحبٍ يف راكبٍ وصاحبٍ ، واألخفش جيعل هذا النحو مجعاً صرحياً 

بضم الراء » وُرجَّاِلَك « وقرئ . مجع رجلٍ مبعىن راجل ، أو مجع راجل كقائم وقيام » ورَِجاِلَك « وقرأ عكرمة 
  .ُضرَّاب وتشديد اجليم ، وهو مجع راجل ، كضاربٍ و

راجلٌ وَرجِلٌ وَرْجلٌ وَرْجالن مبعىن : يقال : أخربنا ثعلٌب عن الفراء ، قال :  -رمحه اهللا  - وقال ابن األنباري 
  .واحد 

  :مصاحباص خبيلك ، وأن تكون مزيدة كما تقدم ، قال : جيوز أن تكون احلالية ، أي » َخبْيِلَك « والباء يف 
  ال َيقَْرأنَ بالسُّورِ.  -٣٤٣٩
واملشاركة يف األنوال ، قال جماهٌد ، واحلسن ، } َوَشارِكُْهْم ِفي األموال واألوالد { : قوله تعاىل : ورابعها 

، أو أنفق يف حرامٍ : وسعيد بن جبريٍ  ا أصيب من حرامٍ    .كل م
  .هو جعلهم البحرية والسَّائبة والَوِصيلةَ واحلَاَم : وقال قتادة 

  .ه آلهلتهم هو ما يذحبون: وقال الضحاك 
  .هو تبكيتهم آذان األنعام : وقال عكرمة 

ِه بَِزْعِمهِْم وهذا ِلُشَركَآِئَنا { : هو جعلهم من أمواهلم شيئاً لغري اهللا ، كقوهلم : وقيل   ١٣٦: األنعام [ } هذا للَّ
تسمية األوالد ب هو : وأما املشاركة يف األوالد ، فقال عطاء عن ابن عباسٍ . واألوَّل أظهر ، قاله القاضي ] 
  .» َعبِد مشسٍ ، وَعْبِد الُعزَّى ، وَعْبِد احلَارِث ، وَعْبد الدَّار وحنوها « 

  .هو أنَّهم هوَُّدوا أوالدهم ، ونصَّروهم وّجمُسوهم : وقال احلسن وقتادة 



  .هو إقدامهم على قتل األوالد : وقيل 
ٍد ، أن الشَّيطان يقعد على ذكر الرَّ بسم اهللا ، أصاب معه امرأته ، : جل فإذا مل يقل وروي عن جعفر بن حمم
ا املُغرُِبونَ؟ قال : إنَّ فيكم ُمغربَِني ، قيل « وأنزل يف فرجها كما ينزل الرَّجل وروي يف بعض األخبار  الذين : وم

: ، اقل  إنَّ امراِتي استيقظت ويف فرجها شعلةُ َنارٍ: وروي أنَّ رجالً قال البن عبَّاس . » يشارك فيهم اجلّن 
  .ذِلَك من وطِْء اِجلنِّ 

يا ربِّ ، أْخَرجَتنِي من اجلنَّة؛ ألجل آدم فسلِّطنِي عليه ، : إنَّ إبليس ، ملَّا أخرج إىل األرض ، قال : ويف اآلثار 
استفزز من استطعت منهم بصوتك : ال أستطيعه إال بكا فزدين ، قال : أنت مسلَّطٌ ، قال : وعلى ذُرِّيته ، قال 

.  
ال ُيولَُد لك ولٌد إالَّ : يا ربِّ ، اسلَّطت إبليس عليَّ ، وعلى ذُريَّيت ، وإنَّين ال أستطيعُه إالَّ بك ، قال : ل آجم قا

  .وكَّلُت بِِه َمْن َيْحفظونُه 
َداَم الرُّوُح يف التَّوبةُ معروضةٌ ما : زْدنِي ، قال : احلسنةُ بعشرِ أمثاهلا ، والسَّيئةُ مبثلها ، قال : قال ! زِْدنِي: قال 

. ٥٣: الزمر [ } قُلْ ياعبادي الَِّذيَن أَْسَرفُواْ { : زْدنِي ، فقال : اجلسِد ، قال   [  
  .} َوِعْدُهْم { قوله تعاىل : وخامسها 

، وال نار ، وال بعث : قل هلم : معناه : قيل    .ال جنَّة 
، أي باألمانِي الباطلة؛ ] خذ : [ وقيل  َما { :  -صلوات اهللا عليه -كقوله آلدم منهم اجلميل يف طاعتك 

. ٢٠: األعراف [ } َنَهاكَُما َربُّكَُما َعْن هذه الشجرة إِالَّ أَن َتكُوَنا َملَكَْينِ أَْو َتكُوَنا ِمَن اخلالدين   [  
  .عدهم بشفاعِة األصنامِ عند اهللا ، واألنساب الشريفة ، وإيثار العاجل على اآلجل : وقيل 

، والتَّنفري عن اعتقاد احلقِّ ، ومعلوٌم أنَّ واعلم أنَّ مقصو د الشيطان الترغيب يف اعتقاد الباطل ، وعمله 
الترغيب يف الشيء ال ميكن إالَّ بأن يقرر عنده أالَّ بأن يقرَّر عنده أنه ال فائدة يف فعله ، ومع ذلك يفيد املضارَّ 

أنَّه ال مضرَّة يف فعله ألبتَّة ، : ال بدَّ وأن يتقرَّر أوالً العظيمة ، وإذا ثبت هذا ، فالشيطان إذا دعا إىل معصيٍة ، ف
ال معاد ، وال جنَّة وال نار ، وال حياة غري هذه احلياة الدنيا ، فإذا فرغ من هذا : وذلك ال ميكن إال إذا قال 

يف هذه احلياة الدنيا إالَّ به ، املقام ، قرَّر عنده أنَّ هذا الفعل يفيد أنواعاً من اللَّذة والسُّرور ، وال حياة لإلنسان 
  ]الطويل : [ فتفويتها غٌنب وخسران؛ كقوله 

  فَكُلٌّ وإنْ طَالَ املََدى َيَتَصرَُّم... ُخذُوا بَِنِصيبٍ ِمْن َنعيمٍ ولَذٍَّة  -٣٤٤٠
، وأمَّا طريُق التنفري من الطاعات ، فهو أن يقرِّر عنده أوَّالً أنه ال فائدة فيها  فهذا هو طريُق الدَّعوة إىل املعصية 

  .للعباِد واملعبود ، فكانت عبثاً ، وأنَّها توجُب التَّعب واحملنة ، وذلك أعظم املضارِّ 
  .يتناول مجيع هذه األقسام } َوِعْدُهْم { : فقوله 

سننِ من باب االلتفات ، وإقامة الظاهر مقام املضمر؛ إذ لو جرى على } َوَما َيِعُدُهُم الشيطان { : قوله تعاىل 
  .وما تعدهم ، بالتاء من فوق : الكالمِ األوَّل ، لقال 

ُروراً { : قوله تعاىل    :فيه أوجٌه } إِالَّ غُ
ا يف : ، األصل ] مصدر [ أنه نعت مصدر حمذوف وهو نفسه : أحدها  رجلٌ « إال وعداً غروراً ، فيجيء فيه م



: أي [ » عدلٌ  ، أو على املبالغِة ]    .وعداً غارا ، ونسب الغرور إليه جمازاً : ، أو على إالَّ وعداً ذا غرورٍ 
  .ما يعدهم ممَّا يعدهم من األماين الكاذبة إالَّ ألجل الغرور : أنه مفعول من أجله ، أي : الثاين 

  .ما يعدهم إال الغرور نفسه : أنه مفعولٌ به على االتِّساعِ ، أي : الثالث 
  .حقٌّ  تزيُني الباطل مما يظنُّ أنه: والغروُر 

  .إنَّ اهللا ال يأمر بالفحشاء : كيف ذكر اهللا هذه األشياء ، وهو يقول : فإن قيل 
ا ِشئُْتْم { : هذا على طريق التهديد؛ كقوله : قيل  اعمل ما : وكقول القائل ]  ٤٠: فصلت [ } اعملوا َم

  .شئت؛ فسترى 
، قال سبحانه : وملا قال تعاىل له  ا تقدر عليه    .} ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ إِنَّ { : افعل م

تعاىل استثىن منه يف آياٍت ] ألن اهللا [ املراد كلُّ عباد اهللا تعاىل من املكلَّفني؛ :  -رمحه اهللا تعاىل  -قال اجلبائي 
بليس وجنوده مث استدلَّ هبذا على أنه ال سبيل إل]  ٤٢: احلجر [ } إِالَّ َمنِ اتبعك { : كثريٍة من تبعه بقوله 

َوَما كَانَ ِلَي { : على تصريع النَّاس ، وختبيط عقوهلم ، وأنه ال قدرة له إالَّ على الوسوسة ، وأكَّد ذلك بقوله 
َدَعْوُتكُْم فاستجبتم ِلي فَالَ َتلُوُمونِي َولُوُموا أَنفَُسكُْم  . ٢٢: إبراهيم [ } َعلَْيكُْم مِّن ُسلْطَاٍن إِالَّ أَن   [  

و قدر على هذه األفعال ، لكان جيب أن خيبط أهل الفضل والعلم ، دون سائر النَّاس؛ ليكون ضرره ل: وأيضاً 
  .وإنَّما يزولُ عقله؛ ألنَّ الشيطان يقدم عليه ، فيغلب اخلوف عليه ، فيحدثُ ذلك املرض : أمتَّ ، مث قال 

ملا تقدَّم من أنَّ لفظة العباد يف القرآن خمصوصةٌ  أهل الفضل واإلميان؛} إِنَّ ِعَباِدي { : املراد بقوله تعاىل : وقيل 
. ١٠٠: النحل [ } إِنََّما ُسلْطَاُنُه على الذين َيَتَولَّْوَنُه { : باملؤمنني؛ لقوله تعاىل   [  

ا وكل إبليس بأن: أي } وكفى بَِربَِّك َوِكيالً { : مث قال  ، ومن توكل األمور إليه ، وذلك أنَّه تعاىل ، ملَّ  حافظاً 
{ : يأيت بأقصى ما يقدر عليه من الوسوسِة ، وكان ذلك سبباً حلصول اخلوف الشديد يف قلب اإلنسان ، قال 

، أي أنَّ الشيطان ، وإن كان قادراً؛ فإنَّ اهللا تعاىل أقدر منه ، وأرحم بعباده ، فهو يدفع } وكفى بَِربَِّك َوِكيالً 
  .عنهم كيد الشيطان 

املعصوم من عصمه اهللا تعاىل ، وأنَّ اإلنسان ال ميكنه أن حيترز بنفسه عن مواقع  وهذه اآلية تدلُّ على أنَّ
اإلضالل ألنَّه لو كان اإلقداُم على احلقِّ ، واإلحجام عن الباطال إمنا حيصل لإلنسان من نفسه ، لوجب أن يقال 

ا أنَّ } وكفى بَِربَِّك { :  وكفى لإلنسان بنفسه يف االحتراز عن الشَّيطان ، فلمَّا مل يقل ذلك ، بل قال:  علمن
ال حول عن معصية اهللا إالَّ بعصمته ، وال قوة على طاعة اهللا إال : الكل من اهللا تعاىل ، وهلذا قال احملققون 

  .بتوفيقه 
  فصل

  :يف اآلية سؤاالن : قال ابن اخلطيب 
هو إله العامل ، } نِ استطعت ِمْنُهْم واستفزز َم{ : أن إبليس ، هل كان عاملاً بأن الذي تكلم معه بقوله : األول 

]  ٦٣: اإلسراء [ } فَإِنَّ َجَهنََّم َجَزآُؤكُْم َجَزاًء مَّْوفُوراً { : أو مل يعلم ذلك؟ فإن علم ذلك ، مث إنه تعاىل قال 
مل يعلم  فكيف مل يصر هذا الوعيد الشديد مانعاً له من املعصية ، مع أنَّه مسعه من اهللا تعاىل من غري واسطة؟ وإن



.؟» أرأيتك هذا الذي كرمت علي « : أنَّ هذا القائل هو إله العامل ، فكيف قال   !  
ا خيطر بباله على سبيل الظنِّ : واجلواب    .لعلَّه كان شاكًّا يف الكلِّ أو كان يقول يف كلِّ قسم م

ة ، واحلكيُم إذا أراد أمراً ، ما احلكمة يف كونه أنظره إىل يوم القيامة ، ومكَّنه من الوسوس: والسؤال الثاين 
  .وعلم أنَّ شيئاً من األشياء مينع من حصوله ، فإنَّه ال يسعى يف حتصيل ذلك املانع؟ 

علم اهللا أن الذين كفروا عند : أمَّا مذهبنا ، فظاهر يف هذا الباب ، وأمَّا املعتزلة ، فقال اجلبائيُّ : واجلواُب 
  .يس ، وإذا كان كذلك ، مل يكن يف وجوده مزيد مفسدة وسوسته يكفرون ، بتقدير أال يوجد إبل

ال يبعد أن حيصل من وجوده مزيد مفسدة ، إالَّ أنه تعاىل أبقاه تشديداً للتَّكليف على اخللق؛ : وقال أبو هاشم 
  .ليستحقُّوا بسبب ذلك التشديد مزيد الثَّواب ، وقد تقدَّم الكالم على ذلك يف األعراف واحلجر 

َوإِذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ ِفي ) ٦٦(لَِّذي ُيْزجِي لَكُُم الْفُلَْك ِفي الَْبْحرِ ِلَتْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه إِنَُّه كَانَ بِكُْم َرِحيًما َربُّكُُم ا
أَفَأَِمْنُتْم أَنْ َيْخِسَف ) ٦٧(فُوًرا الَْبْحرِ َضلَّ َمْن َتْدُعونَ إِلَّا إِيَّاُه فَلَمَّا َنجَّاكُْم إِلَى الَْبرِّ أَْعَرْضُتْم َوكَانَ الْإِْنَسانُ كَ

  ) ٦٨(بِكُْم َجانَِب الَْبرِّ أَْو ُيْرِسلَ َعلَْيكُْم َحاِصًبا ثُمَّ لَا َتجُِدوا لَكُْم َوِكيلًا 

  .اآلية } رَّبُّكُُم الذي يُْزجِي لَكُُم الفلك ِفي البحر { : تعاىل : قوله 
على قدرته وحكمته ورمحته ، وقد تقدم أن املقصود يف هذا الكتاب  اعلم أنه تعاىل عاد إىل ذكر الدالئل الدالة

الكرمي تقرير دالئل التوحيد ، فإذا امتدَّ الكالم يف فصل من الفصول عاد الكالم بعده إىل ذكر دالئل التوحيد ، 
قال جلَّ فذكر ها هنا وجوه اإلنعامات يف أحوال ركوب البحر ، فأوَّل كيفية حركة الفلك على وجه البحر ، ف

واإلزجاء سوق الشيء حاالً بعد حالٍ ، وقد تقدَّم يف } رَّبُّكُُم الذي يُْزجِي لَكُُم الفلك ِفي البحر { : ذكره 
ٍة مُّْزَجاٍة { : تفسري قوله تعاىل  ربكم الذي يسري لكم الفلك على وجه البحر؛ : أي ]  ٨٨: يوسف [ } بِبَِضاَع

ِه {  « ويف قوله » ربُّكُْم « : ، و اخلطاب يف قوله } إِنَُّه كَانَ بِكُْم َرِحيماً { طلب التجارة يف } ِلَتْبَتُغواْ ِمن فَْضِل
  .منافع الدنيا ومصاحلها : للكلِّ ، واملراد من الرمحة » بِكُْم 

من اآلهلة } َمن َتْدُعونَ { ، بطل » َضلَّ « خوف الغرق : أي } َوإِذَا َمسَّكُُم الضر ِفي البحر { : قوله : والثاين 
ا َنجَّاكُْم { إال اهللا ، فلم جتدوا مغيثاً سواه ، } إِالَّ إِيَّاُه {  من الغرق ، والشدة ، وأهوال البحر ، } فَلَمَّ

، } إِلَى الرب أَْعَرْضُتْم { وأخرجكم  َوكَانَ اإلنسان { عن اإلميان ، واإلخالص ، والطاعة؛ كفراً منكم لنعمه 
  .} كَفُوراً 

  :فيه وجهان : } إِالَّ إِيَّاُه { : قوله تعاىل 
، إذ املراد به آهلتهم من دون اهللا : أحدمها    .أنه استثناٌء منقطٌع؛ ألنه مل يندرج فيما ذكر 
  .متصلٌ؛ ألهنم كانوا يلَْجئُونَ إىل آهلتهم ، وإىل اهللا تعاىل : والثاين 

  .الربِّ ] جانب [ كم يغوِّر بكم ربُّ} أَن َيْخِسَف بِكُم { بعد ذلك } أَفَأَِمْنُتْم { : والثالث 
اخلسُف واخلسوف دُخولُ الشيِء يف الشَّيء ، يقال عٌني خاسفةٌ اليت غابت حدقتها :  -رمحه اهللا - قال الليث 

احتجبت ، وكأنَّها وقعت حتت : غائرة املاِء ، وخسفِت الشَّمس أي : يف الرَّأس ، وعٌني من املاس خاسفةٌ ، أي 
يغيبكم يف جانب الربِّ ، وهو األرض : أي } َيْخِسَف بِكُْم َجانَِب الرب { :  جحر ، فقوله حجابٍ ، أو دخلت يف



جانب الربِّ؛ ألنَّه ذكر البحر أوالً ، فهو جانب ، والرب جانٌب ، فأخرب اهللا سبحانه وتعاىل؛ أنه كما : ، وإمنا قال 
هم يف األرض ، فالغرق تغييٌب حتت املاء ، كما أنَّ كان قادراً على أن يغيبهم يف املاِء ، فهو قادر على أن يغيب

  .اخلسف تغييٌب حتت التُّراب 
، فقال  َهْب أنَّكم : وتقرير الكالم أنَّه تعاىل ذكر أوالً أنَّهم كانوا خائفني من هول البحر ، فلمَّا جنَّاهم منه آمنوا 

أن يسلِّط عليكم آفاِت الربِّ من جانب التَّحِت ،  جنومت من هول البحر ، فكيف أمنتم من هو الربِّ؛ فإنَّه قادٌر على
أو من جانب الفوق ، فأما من جانب التَّحت ، فاخلسف ، وأما من جانب الفوق ، فإمطاركم احلجارة ، وهو 

ليه فكما يتضرعون إىل اهللا تعاىل عند ركوب البحر فكذا يتضرَّعون إ} أَْو ُيْرِسلَ َعلَْيكُْم َحاِصباً { املراد من قوله 
الرَّمُي ومنه قوله : خصبته أحصبه ، إذا رميته واحلَْصُب : املرمى ، يقال : يف كل األحوال ، واحلََصُب يف اللغة 

  :تعاىل 

، ومعىن قوله : ، أي ]  ٩٨: األنبياء [ } َحَصُب َجَهنََّم {  : أي عذاباً حيصبهم ، أي » َحاِصباً « ُيلقَْونَ فيها 
  .يرميهم حبجارٍة 

  :الرِّيُح اليت ترمي باحلصباء ، وهي احلصى الصِّغار؛ قال الفرزدق : احلاصُب : عبيدة والقتييبُّ قال أبو 
  َحْصَباُء ِمْيلُ َنِديِف القُطْنِ َمْنثُورِ... ُمْسَتقْبِلَني َشمالَ الشَّامِ َتْضرُِبهْم  -٣٤٤١

إمَّا ألنه جمازيٌّ ، أو على : رمياً ، ومل يؤنثه  ويسمَّى السَّحاب الذي يرمي بالربد والثَّلج حاصباً ، ألنه يرمي هبما
  .ذات حصبٍ : النسب ، أي 
  .احلاصب التُّراب الذي فيه احلصباء ، فاحلاصب على هذا هو ذُو احلصباء ، مثل الالَّبن والتَّامر : وقال الزجاج 

  .َمانِعاً : قال قتادة } ثُمَّ الَ َتجِدُواْ لَكُْم َوِكيالً { 
اً عليه ، أي : } أَفَأَِمْنُتْم { : قوله تعاىل  أجنومت ، : استفهام توبيخ وتقريع ، وقدَّر الزخمشريُّ على قاعدته معطوف

  .فأمنتم 
  :فيه وجهان } َجانَِب الرب { : وقوله تعاىل جلَّ ذكره وال إله إال هو 

مصحوباً بكم ، وأن  حالية ، أي] تكون [ أن ] جيوز [ » بِكُْم « و . أنه منصوٌب على الظرف : أظهرمها 
  .تكون للسببية 

  .وال يلزم من خسفه بسببهم أن يهلكوا : قيل 
، ولوال هذا التقدير ، مل يكن يف التوعُّد به : وأجيب بأنَّ املعىن  جانب الربِّ الذي أنتم فيه ، فيلزم خبسفه هالكهم 

  .فائدة 
قرأها بنون العظمة ابن ] » فُنْغرِقكم « [ » لَ فَُنْرِس» « أو ُنِعيدكم » « أو ُنرِسلَ » « أن خنسف « : قوله 

، والباقون بالياء فيها على الغيبة ، فالقراءة األوىل على سبيل االلتفات من الغائب يف قوله  « كثري ، وأبو عمرو 
ا تقدَّم من الغيبة » ربُّكم    .إىل آخره ، والقراءة الثانية على سننِ م

لَْيَنا يِه َتاَرةً أُْخَرى فَُيْرِسلَ َعلَْيكُْم قَاِصفًا ِمَن الرِّيحِ فَُيْغرِقَكُْم بَِما كَفَْرُتْم ثُمَّ لَا َتجِدُوا لَكُْم َعأَْم أَِمْنُتْم أَنْ ُيِعيَدكُْم ِف
  ) ٦٩(بِِه َتبِيًعا 



، و أيُّ األمرين كائن؟ وجيوز أن تكون املنقطع: جيوز أن تكون املتصلة ، أي : } أَْم أَِمْنُتْم { : قوله تعاىل  أن « ة 
  .مفعول به » يعيدكم 

، فهي مصدٌر ، وجيمع على تريٍ وتاراٍت ، قال الشاعر » َتارةً « قوله  ، وكرَّة    ]الطويل : [ مبعىن مرَّة 
  وإْنَسانُ َعْينِي َيْحِسُر املَاُء َتارةً فََيْبُدو ، وَتاراٍت َيُجمُّ فَيْغَرُق -٣٤٤٢

  .» التأَم : تار اجلرُح ] ِمْن : [ وهو فيما قيل « : وقال الراغب  وألفها حتتمل أن تكون عن واوٍ أو ياٍء ،
قصفت الرِّيُح الشجر تقصفها : متعدِّياً ، يقال » قََصَف « القاِصُف حيتمل أن يكون من » قَاِصفاً « : قوله تعاىل 

  ]البسيط : [ قصفاً؛ قال أبو متَّام 
  َعْيدانَ َنْجٍد وملْ َيْعَبأنَ بالرَّمتِ... إنَّ الرِّياَح إذَا َما أْعصفَْت قَصفَْت  -٣٤٤٣
  .أناه ال تلفي شيئاً إال قصفته ، وكسرته : فاملعىن 
، ياقل : قاصراً ، أي » قَِصَف « أن يكون من : والثاين  : قَِصفِت الرِّيُح ، تقصُف ، أي : صار له قصيٌف 

  .نعٌت » ِمَن الرِّيحِ « صوَّتْت ، و 
قصفت الرِّيُح الشجر تقصفها : متعدِّياً ، ياقل » قََصَف « القاِصُف حيتمل أن يكون من » قَاِصفاً « : قوله تعاىل 

  ]البسيط : [ قصفاً؛ قال أبو متَّام 
  َعْيدانَ َنْجٍد وملْ َيْعَبأنَ بالرَّمتِ... إنَّ الرَِّياَح إذَا َما أْعصفَْت قَصفَْت  -٣٤٤٣
  .سرته أهنا ال تلفي شيئاً إال قصفته ، وك: فاملعىن 
، يقال : قاصراً ، أي » قَِصَف « أن يكون من : والثاين  : قَِصفِت الرِّيُح ، تقصُف ، أي : صار له قصيٌف 

  .نعٌت » ِمَن الرِّيحِ « صوَّتْت ، و 
ا كَفَْرُتْم { : قوله تعاىل  بسبب : والباء للسببية ، أي » الذي « جيوز أن تكون مصدرية ، وأن تكون مبعىن } بَِم
، فحذفت الباُء ، فوصل الفعل إىل الضمري ، وإنَّما احتيج إىل  كفركم ، مث اتُّسَع فيه  ، أو بسبب الذي كفرمت به 

  .ذلك؛ الختالِف املتعلق 
« : بالتاء من فوق أسند الفعل لضمري الرِّيح ، ويف كتاب أيب حيَّان » فُتْغرِقَكُم « : وقرأ أبو جعفرٍ ، وجماهٌد 

واحلسن وأبو رجاء بياء الغيبة ، وفتح الغني ، وتشديد الراء ، » الرِّيح « خلطاب مسنداً إىل بتاء ا» فُتْغرِقَكُْم 
هو إمَّا سهٌو ، وإمَّا : قال شهاب الدين . عدَّاه بالتضعيف ، واملقرئ أليب جعفر كذلك إالَّ أنه بتاء اخلطاب 

نٌد إىل ضمري الرِّيحِ ، وكأنه أراد بتاء تصحيٌف من النساخ عليه؛ كيف يستقيم أن يقول بتاِء اخلطاب ، وهو مس
  .التأنيث ، فسبقه قلمه أو صحَّف عليه غريه 

  .باجلمع » الرِّياح « : باإلفراد ، وأبو جعفرٍ » الرِّيحِ « وقرأ العامة 
مبحذوٍف؛ لنه ، وأن يتعلق » َتبِيعاً « وأن يتعلق ب » َتجُِدوا « أن يتعلَّق ب » بِِه « جيوز يف » به َتبِيعاً « : قوله 

  ]الوافر : [ املطالب حبقِّ املالزُم ، قال الشَّماخ : والتَّبِيُع » تبيًعا « حالٌ من 
ا الذَ  -٣٤٤٤   الَغرُمي ِمَن التَّبيعِ... كَم

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  َضَواِمُن ِمْن غُْرمٍ هلُنَّ َتبِيُع... غََدْوا وغَدْت ِغزالُنهْم فَكأنََّها  -٣٤٤٥
  فصل



  .} َتاَرةً أخرى فَُيْرِسلَ َعلَْيكُْم قَاِصفاً { ، يعين يف البحر } أَْم أَِمْنُتْم أَن ُيِعيَدكُْم ِفيِه { اآلية  ومعىن
هي الرِّيح اليت تقصف : أي عاصفاً ، وهي الرِّيح الشديدة وقال أبو عبيدة :  -رضي اهللا عنه -قال ابن عباس 
رِ{ تدقٌّه وحتطمه : كلَّ شيٍء ، أي  ناصراً وال ثائراً ، وتبيع } قَكُم بَِما كَفَْرُتْم ثُمَّ الَ َتجُِدواْ لَكُْم َعلَْيَنا بِِه َتبِيعاً فَُيْغ

  .مبعىن تابعٍ ، أن تابعاً مطالباً بالثَّأر 
  .من يتبعنا بإنكارِ ما نزل بكم ، وال من يتتّبعنا بأن نصرفه عنكم :  -رضي اهللا عنه  -وقال الزجاج 

ا َنا َبنِي آَدَم َوَحَملَْناُهْم ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َوَرَزقَْناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوفَضَّلَْناُهْم َعلَى كَِثريٍ ِمَولَقَْد كَرَّْم مَّْن َخلَقَْنا َتفِْضيلً
)٧٠ (  

  .على اإلنسان ، وهي تفضيل اإلنسان على غريه  -تعاىل  -وهذه نعمة أخرى عظيمة من نعم اهللا 
، قال ابن » َشُرَف « وعدَّاه بالتضعيف ، وهو من كرم بالضَّم ك . يس املراد من الكرمِ يف املالِ واعلم أنه ل

  .كلُّ شيٍء يأكل بفيه إالَّ ابن آدم يأكل بيديه :  - رضي اهللا عنهما -عباس 
  .بالعقل : وروي عنه أنه قال 

  .بالنُّطق والتَّمييز : وقال الضحاك 
  .وامتدادخا  بتعديل القامة ،: وقال عطاء 

وينبغي أن يشترط مع هذا شرطٌ ، وهو طول العمر ، مع استكمال القوَّة العقليَّة واحلسيَّة واحلركيَّة ، وإالَّ 
  .فاألشجار أطول قامة من اإلنساِن ، والدَّوابُّ منكبَّة على وجوهها 

ذكر خلقه لإلنسان ، قال ]  ٦٤: غافر [ } فَأَْحَسَن ُصَوَركُْم { : حبسنِ الصورة؛ كقوله تعاىل : وقيل  { : وملا 
[ } ِصْبَغةَ اهللا َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اهللا ِصْبَغةً { وقال جلَّ ذكره ]  ١٤: املؤمنون [ } فََتَباَرَك اهللا أَْحَسُن اخلالقني 

. ١٣٨: البقرة   [  
بذلك السَّواد بياض  وتأمَّل عضواً واحداً من أعضاء اإلنسان ، وهو العني ، فخلق احلدقة سوداء ، مث أحاط

العني ، مث أحاط بذلك البياض سواد األشفار ، مث أحاط بذلك السواد بياض األجفان ، مث خلق فوق بياض 
  .اجلفن سواد احلاجبني ، مث خلق فوق سواد احلاجببني بياض اجلبهة ، مثَّ خلق فوق بياض اجلبهة سواد الشَّعر 

  .وائب الرِّجال باللحى ، والنِّساء بالذَّ: وقيل 
  .بأن سخَّر هلم سائر األشياء : وقيل 

  .من كرامات اآلدميِّ أن آتاه اهللا اخلطَّ : وقال بعضهم 
، جاء اإلنسان : وحتقيق الكالم  أن العلم الذي يقدر اإلنسانُ على استنباطه يكون قليالً ، فإذا أودعه يف كتابٍ 

ال يزالون يتعاقبون ، ويضمُّ كلُّ متأخرٍ الثاين ، واستعان بذلك الكتاب ، ضمَّ إليه من عند نفسه  آخر ، مث 
، فكثرت العلوُم ، وانتهِت املباحثُ العقليَّة ، واملطالب الشرعيَّة إىل أقصى  مباحث كثرية إىل علم املتقدِّمني 

َربَُّك األكرم اقرأ َو{ : الغايات ، وأكمل النهايات ، وهذا ال يتأتَّى إال بواسطِة اخلطِّ ، وهلذه الفضيلة؛ قال تعاىل 
. ٥- ٣: العلق [ } الذى َعلََّم بالقلم َعلََّم اإلنسان َما لَْم َيْعلَْم   [  

  :إنَّ املخلوقاِت أربعة أقسامٍ : وقال بعضهم 
، ومل حتصل له القوَّة الشهواتيَّة ، وهم املالئكة   - صلوات اهللا عليهم  -قسم حصلت له القوَّة العقليَّة احلكميَّة 



، وهم البهائم ، وقسم خال عن القسمني ، وهم النباُت واجلمادات ، وقسم حصل النوعان فيه وقسٌم بالعكس 
، والقوى الشهوانيَّة ، والبهيميَّة  ، وهو اإلنسان ، وال شكَّ أنَّ اإلنسان؛ لكونه مستجمعاً للقوَّة العقلية 

من اخلايل عن القوتني؛ كالنبات  والنفسيَّة والسبعيَّة يكون أفضل من البهيمة والسَّبع ، وهو أيضاً أفضل
  .واجلمادات ، وإذا ثبت ذلك ، ظهر أنَّ اهللا تعاىل فضَّل اإلنسان على أكثر أقسام املخلوقات 

  .إمَّا أن يكون أزليا وأبدياً معاً ، وهو اهللا تبارك وتعاىل : املوجود : وأيضاً 
، والنبات ، واحليوان ، وهذا أخسُّ وإمَّا أالَّ يكون أزليا وال أبديا ، وهم عامل الدنيا م ع ما فيه من املعادن 

، وإمَّا  ، امتنع عدمُه  ا ثبت قدمه  األقسام ، وإمَّا أن يكون أزليا ، وال يكون أبديا ، وهو املمتنُع الوجود؛ ألنَّ م
الثاين والثالث ، وذلك  أالَّ يكون أزليا ، ولكنَّه يكون أبديا ، وهو اإلنسان ، وامللك ، وهذا القسُم أشرف من

  .يقتضي كون اإلنسان أشرف من أكثر املخلوقات 

  .} َوَحَملَْناُهْم ِفي الرب والبحر { : مثَّ قال تعاىل 
  .يف الربِّ على اخليل والبغالِ واحلمريِ واإلبلِ ، ويف البحر على السُّفُن :  -رضي اهللا عنه -قال ابن عبَّاسٍ 

  .} َوفَضَّلَْناُهْم على كَِثريٍ مِّمَّْن َخلَقَْنا َتفِْضيالً { يعين لذيذ الطَّعام واملشارب ، } بات َوَرَزقَْناُهْم مَِّن الطي{ 
  .} َولَقَْد كَرَّْمَنا َبنِي آَدَم { واعلم أنَّه قال يف أوَّل اآلية 

التَّكرار ، واألقرب أن  وال بدَّ من الفرق بني التكرمي والتفضيل ، وإال لزم} َوفَضَّلَْناُهْم { : وقال يف آخرها 
إنه تعاىل فضَّل اإلنسان على سائرِ احليوانات بأمور خلقيَّة طبعيَّة ذاتيَّة؛ كالعقل ، والنطق ، واخلطِّ ، : يقال 

والصورة احلسنة ، و القامة املديدة ، مث إنه تعاىل عرضه بواسطة العقل والفهم الكتساب العقائد احلقَّة ، 
  .هو التفضيل : هو التكرمي ، والثاين : ول واألخالق الفاضلة ، فاأل

  فصل
ال على الكلِّ ، فقال قوٌم  ، ال : ظاهُر اآلية يدلُّ على أنَّه فضَّلهم على كثريٍ من خلقه ،  فضِّلوا على مجيع اخللق 

  .» البسيط « على املالئكة ، وهذا قول ابن عباس ، واختياُر الزجاج على ما رواُه الواحديُّ يف 
جربيل ، ميكائيل ، وإسرافيل ، : فضِّلوا على مجيع اخلالئف كلِّهم ، إالَّ على طائفٍة من املالئكة : ليبُّ وقال الك

  .وأشباههم  -صلوات اهللا عليهم أمجعني  - وملك املوت 
{ فضِّلوا على مجيع اخللق ، وعلى املالئكِة كلِّهم ، وقد يوضع األكثر موضع الكلِّ؛ كقوله سبحانه : وقال قوم 

: الشعراء [ } َوأَكْثَُرُهْم كَاِذُبونَ { : إىل قوله ]  ٢٢١: الشعراء [ } َهلْ أَُنبِّئُكُْم على َمن َتَنزَّلُ الشياطني 
  .كلُّهم : أي ]  ٢٢٣

يا ربُّ ، خلقتهم َيأكلُونَ : آدم ، وذريَّته ، قالت املالئكة  -عزَّ وجلَّ  -ملَّا خلق اهللا « قال : وروى جابٌر يرفعه 
ال أجعل من خلقته بيدي ، ونفخت : وَيْشَرُبونَ ، وَينِكُحونَ ، فاجعلْ هلُم الدُّْنَيا ، ولَنا اآلخِرةَ ، فقال تعاىل ، 

  .» كن فكان : فيه من روحي ، كمن قلت له 
قال عوامُّ املالئكة أفضل من عوامِّ املؤمنني ، وخواصُّ املؤمنني أفضل من خواصِّ املالئكة ، : واألوىل أن يقال 

. ٧: البينة [ } إِنَّ الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات أولئك ُهْم َخْيُر الربية { : تعاىل   [  
رواه البغويُّ » املُؤِمُن أكَْرُم على اهللا ِمَن املَالِئكَِة الَّذيَن ِعنَدُه « : قال  - رضي اهللا عنه  -وُروَِي عن أيب هريرة 



  .» البسيط « وأورده الواحدي يف 
  .احتجَّ القائلون بتفضيل املالئكة على البشر على اإلطالق هبذه اآلية و

ختصيص الكثري بالذكر يدلُّ على : وهو يف احلقيقة متسٌُّك بدليل اخلطاب ، وتقريره أن يقال : قال ابن اخلطيب 
  .أنَّ احلال يف القليل بالضدِّ ، وذلك متسُّك بدليل اخلطاب 

  ) ٧١(بِإَِماِمهِْم فََمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه فَأُولَِئَك َيقَْرُءونَ ِكَتاَبُهْم َولَا ُيظْلَُمونَ فَِتيلًا  َيْوَم َنْدُعو كُلَّ أَُناسٍ

  .ملا ذكر كرامات اإلنسان يف الدُّنيا ، شرح درجات أحواله يف اآلخرة 
  :فيه أوجه : } َيْوَم َنْدُعواْ { : قوله تعاىل 

ْم « الظرفية ، والعامل  أنه منصوٌب على: أحدها  فضَّلناهم بالثواب يوم ندُعو ، قال ابن عطيَّة : أي » فضَّلَناُه
وذلك أنَّ فضل البشر على سائر احليوان يوم القيامة بيٌِّن ، إذ هم املكلَّفون املنعَّمون احملاسبون الذين : يف تقريره 

النبأ [ } ياليتين كُنُت ُتَراباً { : خسُر ِمْن كلِّ حيواٍن؛ لقوهلم أ] يومئٍذ [ هلم القدُر؛ إال أنَّ هذا يردُّه أنَّ الكفار 
 :٤٠ .  [  

، وهذا سهٌو؛ كيف يعمل فيه » اذكُْر « أنه منصوٌب على الظرف ، والعامل فيه : الثاين  قاله احلويفُّ وابن عطيَّة 
  .ظرفاً؟ بل هو مفعولٌ 

، واخلرب اجلملة بعده ، قال ابن أنه مرفوُع احمللِّ على االبتداء ، وإمنا ُب: الثالث  نَِي إلضافته إىل اجلملة الفعلية 
منصوباً على البناء ، ملَّا أضيف إىل غري متمكِّنٍ ، ويكون موضعه » يوم « ويصحُّ أن يكون : عطيَّة يف تقريره 

قال أبو » وَمْن كَانَ « له إىل قو» فَمْن أوِتي ِكتاَبُه « رفعاً باالبتداء ، وخربه يف التقسيم الذي أتى بعده يف قوله 
ملَّا أضيف إىل غري « مبنياً على الفتح ، وقوله : كان ينبغي أن يقول » منصوٌب على البناء « قولُه : حيان 

ليس جبيٍِّد؛ ألنَّ املتمكِّن وغري املتمكِّن ، إمنا يكون يف األمساِء ، ال يف األفعالِ ، وهذا أضيف إىل فعلٍ » متمكِّن 
إىل » يف التقسيم ] واخلرب [ « : ُب البصريني فيه أنه معرٌب ، والكوفيون جييزون بناءه ، وقوله مضارع ، ومذه

، أي : قال شهاب الدين . آخره ، التقسيم عارٍ من رابٍط يربط مجلة التقسيم باالبتداء  الرابط حمذوٌف للعلم به 
  .فمن أويت كتابه فيه : 

  .قاله الزجاج » ُدوا ثُمَّ ال ِجت« أنه منصوب بقوله : الرابع 
  .يعيدكم يوم ندعو : مضمرة ، أي » ُيِعيدكُْم « أنه منصوب ب : اخلامس 
، قاله ابن عطية وأبو : بعده ، أي » وال ُيظلَُمونَ « أنه منصوٌب مبا دلَّ عليه : السادس  ال يظلمون يوم ندعو 

  .البقاء 
  .» مىت هو « أنه منصوب مبا دلَّ عليه : السابع 
. ٥٢: اإلسراء [ } فََتْسَتجِيُبونَ بَِحْمِدِه { : أنه منصوٌب مبا تقدَّمه من قوله تعاىل : الثامن   [  
ْم « أنه بدلٌ من : التاسع    .وهذان القوالن ضعيفان جدا؛ لكثرة الفواصل . » َيْوَم َيْدُعوكُ
ممَّا تقدَّم؛ إذ ال بعد فيه وال أظهر  -وإن كان أسهل التقادير  -وهذا » اذكر « أنه مفعول به بإضمار : العاشر 

  .إضمار كثٌري 
» كُلَّ « اهللا تعاىل أو امللك ، و : بياء الغيبة ، أي » َيدُعو « بنون العظمة ، وجماهٌد » َنْدُعو « وقرأ العامة 



  .نْصٌب مفعوالً به على القراءتني 
مرفوٌع؛ لقيامه مقام الفاعل ، وفيما نقله » لُّ كُ« مبنيا للمفعول » ُيدَعى « وقرأ احلسن فميا نقله الدَّاينُّ عنه 

، بعدها واٌو ، وخرجت على وجهني » ُيْدَعْو « عنه غريه    :بضم الياء ، وفتح العني 
  : - صلوات اهللا وسالمه عليه -فحذفت نون الرفع ، كما حذفت يف قوله » ُيْدَعْونَ « : أن األصل : أحدمها 

  ]الرجز : [ وقوله » ِمُنوا ، وال ُتؤِمُنوا حتَّى َتحابُّوا ال َتْدُخلُوا اجلَنَّة حتَّى ُتؤ« 
  وْجَهِك بالَعْنَبرِ واِملْسِك الذَِّكي... أبِيُت أْسرِي وَتبِيِتي َتْدلُِكي  -٣٤٤٦

َيتعاقَُبون ِفيكُْم « مرفوع بالبدلِ من الواو اليت هي ضمٌري ، أو بالفاعلية ، والواو عالمة على لغة » كلُّ « و 
  .» كةٌ َمالِئ

اً ، وهي لغة قومٍ ، » ُيْدَعى « أنَّ األصل : والتخريج الثاين  كما نقله عنه الدَّاين ، إالَّ أنه قلب األلف واواً وقف
، يريدون : يقولون  مرفوٌع لقيامه » كُلُّ « و . أفْعى وَعَصا ، مث أجري الوصل جمرى الوقِف : هذه أفَْعْو وَعَصْو 

  .إال  مقام الفاعل على هذا ، ليس
  .بَِنبِيِّهِْم : باسم إمامهم ، قال جماهٌد : جيوز أن تكون الباء متعلقة بالدعاء ، أي } بِإَِماِمهِْم { : قوله تعاىل 

  .بِكَتاهبْم : يا أمَّة فالٍن ، وقال أبو صاحلٍ والضحاك : مرفوعاً ، فيقال  -رضي اهللا عنه  -ورواه أبو هريرة 
  .بأعَماِلهْم : وقال احلسُن وأبو العاليِة 

: يس [ } أَْحَصْيَناُه يف إَِمامٍ مُّبِنيٍ { : وقوله تعاىل . بكتاهبم الذي فيه أعماهلم؛ بدليل سياق اآلية : وقال قتادة 
١٢ .  [  

  .بإمام زماهنم الذي دعاهم يف الدنيا إىل ضاللٍ أو هًدى : وسعيد بن جبريٍ  -رضي اهللا عنه  - وعن انب عباس 
ْم أَِئمَّةً َيْهُدونَ بِأَْمرَِنا َوَج{ : قال تعاىل  ْم أَِئمَّةً َيْدُعونَ إِلَى { : وقال تعاىل ]  ٧٣: األنبياء [ } َعلَْناُه َوَجَعلَْناُه

. ٤١: القصص [ } النار   [  
  .مبعبودهم : وقيل 

قال من يقتدى به ، و: ندعوهم مصاحبني لكتاهبم ، واإلماُم : وأن تكون للحالِ ، فيتعلق مبحذوٍف ، أي 
وأنّ الناس يدعون يوم القيامة بأمهاهتم دون آبائهم ، « أمٍّ » أن اإلمام مجع : ومن بدعِ التفاسري « : الزخمشريُّ 

، وإظهار شرف احلسن واحلسني ، وأالَّ يفضح أوالُد  -صلوات اهللا عليه -وأن احلكمة فيه رعايةُ حقِّ عيسى 
  .« حَّة لفظه ، أم هباُء حكمته؟ أص: وليت شعري أيُّهما أبدُع : قال » الزِّىن 

هذا قول من ال يعرف الصناعة ، وال لغة العرب ، وأمَّا ما « إمام » ال جيمع على « أم » وهو معذوٌر ألنَّ 
، فإنَّ اهللا تعاىل نادى عيسى  بامسه مضافاً ألمِّه يف عدَّة مواضع من قوله  -صلوات اهللا عليه  -ذكروه من املعىن 

  .، وأخرب عنه علّي رضي اهللا عنه وكرَّم وجهه ]  ١١٠: املائدة [ } َيَم ياعيسى ابن َمْر{ 
، وأن تكون موصولة ، والفاء لشبهه بالشرط ، ومحل } فََمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه { : قوله تعاىل  جيوز أن تكون شرطية 

ألن من . فجمع « فأولَِئَك » : ثانياً يف قوله فأفرد ، وعلى املعىن } أُوِتَي ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه { على اللفظ أوالً يف قوله 
  .أويت كتابه يف معىن اجلمع 

  .} َوالَ ُيظْلَُمونَ فَِتيالً { : ثن قال 



القشرة اليت يف شقِّ النَّواة ، ومسِّي بذلك؛ ألنَّه إذا رام اإلنسان إخراجُه انفتل ، وهذا مثلٌ يضرب : الفَِتيلُ 
ثله   .القطمُري والنَّقري :  للشَّيء احلقري التَّافِه ، وم

وروى جماهٌد عن ]  ٦٠: مرمي [ } َوالَ ُيظْلَُمونَ َشْيئاً { ال ينقصون من الثواب مبقدار فتيلٍ ونظريه : واملعىن 
  .الفتيلُ هو الوسُخ الذي يفتلُه اإلنسانُ بني سبَّابته وإهبامه : قال  -رضي اهللا عنه  - ابن عباس 

  .وهو فعيلٌ مبعىن مفعولٍ 
الفرق بينهما أنَّ : فاجلواب ! مل خصَّ أصحاب اليمني بقراءة كتاهبم ، مع أنَّ أهل الشِّمال يقرءونه؟: قيل فإن 

، والقبائح الكاملة ، واملخازِي  أهل الشِّمال ، إذا طالعوا كتاهبم ، وجدوه مشتمالً على املهلكاِت العظيمة 
ا أصحاب الشديدة ، فيستويل اخلوف والدهشة على قلبهم ، ويثقل لس اهنم ، فيعجزوا عن القراءِة الكاملة ، وأم

اليمني ، فعلى العكس ، فال جرم أنَّهم يقرءون كتاهبم على أحسن الوجوه ، مث ال يكتفون بقراءهتم وحدهم ، 
  .فظهر الفرق ]  ١٩: احلاقة [ } َهآُؤُم اقرؤا ِكَتابَيْه { : بل يقولون ألهل احملشر 

انَ ِفي َهِذِه أَْع ي الْآِخَرِة أَْعَمى َوأََضلُّ َسبِيلًا َوَمْن كَ   ) ٧٢(َمى فَُهَو ِف

« قبلها ، وأمال األخوان وأبو بكر » َمْن « ما جاز يف » َمْن « جيوز يف : } َوَمن كَانَ ِفي هذه { : قوله تعاىل 
ا ، فاإلمالة؛ يف املوضعني من هذه السورة ، وأبو عمرو أمال األول ، دون الثاين ، والباقون فتحومه» أْعَمى 

ذوات الياء ، والتفخيُم؛ ألنه األصل ، وأمَّا أبو عمرو ، فأمال األول؛ ألنه ليس أفعل تفضيلٍ ،  لكوهنما من 
« فألفه متطرفةٌ لفظاً وتقديراً ، واألطراُف حمل التغيري غالباً ، وأمَّا الثاين ، فإنه للتفضيلِ ، ولذلك عطف عليه 

، وهي شديدة االتصال بأفعلِ » ِمن « ة؛ ألنَّ فألفه يف حكم املتوسط» وأضلُّ  اجلارَّة للمفضولِ ، كامللفوظ هبا 
  .التفضيلِ ، فكأنَّ األلف وقعت حشواً ، فتحصَّنْت عن التغيري 

مع التصريح ]  ٧: اجملادلة [ } َوالَ أدىن ِمن ذَِلَك { كذا قرَّره الفارسي والزخمشري ، وقد ردَّ هذا بأهنم أمالوا 
  .أوىل وأحرى » ِمْن « مقدراً معه » أْعَمى « فألن مييلوا »  ِمْن« ب 

فأماله األخوان ، وأبو عمرو ، ومل ميله أبو بكر ، وإن كان مييله هنا ، ]  ١٢٤: اآلية [ يف طه » أْعَمى « وأمَّا 
، وهو مقيَّد باتِّباع األثر ، وقد فرَّق بعضهم  ه من َعَمى البصر ، يف ط» أعمى « بأنَّ : وكأنه مجع بني األمرين 

 ، ويف اإلسراء من عمى البصرية؛ ولذلك فسَّروه هنا باجلهل فأميل هنا ، ومل ميلْ هناك؛ للفرق بني املعنيني 
  .فَِلَم ُخصَِّصْت هذه باإلمالِة ، ولو عكَس األمر ، لكان الفارُق قائماً : والسؤال باقٍ؛ إذ لقائلٍ أن يقول 

الوجه يف تصحيح قراءة أيب عمرو أنَّ املراد : عن أيب عليٍّ الفارسيِّ ، قال  -رمحه اهللا  - ونقل ابن اخلطيب 
، فتقبل اإلمالة ، وأما يف  باألعمى يف الكلمة األوىل كونه يف نفسه أعمى ، وهبذا التفسري تكون هذه الكلمة تامَّة 

  .تامة؛ فلم تقبل اإلمالة ال تكونُ : الكلمة الثانية ، فاملراد من األعمى أفعل التفضيل ، وهبذا التقدير 
  فصل

{ اقَْرأ ما قبلها ، فقرأ : جاء نفٌر من أهل اليمن إىل ابن عبَّاس ، فسأله رجلٌ عن هذه اآلية ، فقال : قال عكرمة 
. ٧٠: اإلسراء [ } َتفِْضيالً { إىل قوله ]  ٦٦: اإلسراء [ } رَّبُّكُُم الذي ُيْزجِي لَكُُم   [  

  .مى يف هذه النِّعمِ املذكورة يف اآليات املتقدمة من كان أع: فقال ابن عباس 
، فهو يف : روى الضحاك عن ابن عباس  من كان يف الدنيا أعمى عما يرى من قدرة اهللا تعاىل ، وعن رؤية احلقِّ 



  .إىل الدنيا » هذه « أخطأ طريقاً وعلى هذا؛ فاإلشارة ب : ، أي } َوأََضلُّ َسبِيالً { اآلخرة أعمى أشدُّ عًمى 
فاملراد من كان أعمى عن معرفة الدالئل ، والنِّعمِ ، فبأن يكون يف اآلخرة أعمى القلب : وعلى هذين القولني 

  .عن معرفة أحوال اآلخرة أوىل 
من كان يف الدنيا ضاالً كافراً ، فهو يف اآلخرة أعمى ، وأضلُّ سبيالً؛ ألنَّه يف الدنيا؛ تقبل توبته ، : وقال احلسن 
فمن كان : ال تقبل توبته ، ومحل بعضهم العمى الثاين على عمى العني والبصر ، ويكون التقدير  ويف اآلخرة ،

َوَنْحُشُرُه َيْوَم القيامة { : يف هذه الدنيا أعمى القلب حشر يوم القيامة أعمى العني و البصر ، كما قال تعاىل 
ْد كُنُت َبِصرياً قَالَ طه [ } كذلك أََتْتَك آَياُتَنا فََنِسيَتَها وكذلك اليوم تنسى  أعمى قَالَ َربِّ ِلَم حشرتين أعمى َوقَ

 :١٢٦-١٢٤ .  [  
اً { : وقال جلَّ ذكره  . ٩٧: اإلسراء [ } َوَنْحُشُرُهْم َيْوَم القيامة على ُوُجوِههِْم ُعْمياً َوُبكْماً َوُصّم  [  

  .وهذا العمى زيادة يف عقوبتهم 

َولَْولَا أَنْ ثَبَّْتَناَك لَقَْد ) ٧٣(الَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ِلَتفَْترَِي َعلَْيَنا غَْيَرُه َوإِذًا لَاتََّخذُوَك َخِليلًا َوإِنْ كَاُدوا لََيفِْتُنوَنَك َعنِ 
لََك َعلَْيَنا َنِصًريا إِذًا لَأَذَقَْناَك ِضْعَف الَْحَياِة َوِضْعَف الَْمَماِت ثُمَّ لَا َتجُِد ) ٧٤(ِكْدَت َتْركَُن إِلَْيهِْم َشْيئًا قَِليلًا 

)٧٥ (  

ملا عدد يف اآليات املتقدمة أقسام نعمه على خلقه ، وأتبعها بذكر درجاِت اخللق يف اآلخرة ، أردفه مبا جيري 
جمرى حتذير الناس عن االغترار بوساوس أرباب الضالل واالخنداع بكلماهتم املشتملة على املكرِ والتَّلبِيس ، 

  .} إِن كَاُدواْ لََيفِْتُنوَنَك َو{ : فقال عزَّ وجلَّ 
: نزلت هذه اآلية يف وفد ثقيٍف أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالوا : روى عطاٌء عن ابن عباس قال 

أالَّ َنحين يف الصَّالة أْي ال نَْنَحنِي وال نكسر : وما ُهنَّ؟ قالوا : نبايعك على أن تعطينا ثالث خصالٍ ، قال 
ال َخْيَر يف « : ، وأن ُتمتِّعنا بالالَّت سنة ، من غري أن نعبدها ، فقال النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم  أصنامنا بأيدينا

 دينِ ال ُركوَع فيه وال ُسجوَد ، وأّما أن َتكِسُروا أْصناَمكُم بأْيدِيكُْم فذلك لَكُم ، وأمَّا الطَّاغيةُ يعين الالَّت فإنَّين
ا ، وَوْحشَها ، فأىب ذلَك « :  ويف رواية» غري ممتِّعكُْم هبا  وحرِّم وادينا ، كما حرَّمت مكَّة َشجرَها ، وطَْيرَه

يا رسول اهللا إنَّا ُنِحبُّ أنْ َتْسمَع العرُب أنَّك أْعطَيَتَنا َما : َرُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولَْم ُيجْبُهم ، فقالوا 
اهللا أَمرنِي بذلَك ، فَسكَت النيبُّ : أْعطَيَتُهم ما لَْم ُتْعِطنا ، فقل : رُب لَْم ُتْعِط غَْيرَنا ، وإّني َخِشيُت أن تقُول الع

 -رضي اهللا عنهما  - صلى اهللا عليه وسلم فطمع القوُم يف ُسكوتِه أنْ ُيْعِطَيُهْم ، فَصاَح عليهم عليٌّ وعمُر 
ا َتذْكُروَنه ، فأْنزلَ اهللا تعاىل  أما َترْونَ أنَّ رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قَْد أْمسََ َعنِ: وقالوا  الكالمِ؛ كَراِهَيةً مل

  .» هذه اآلية 
ال : كان النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم يستلم احلجر األسود ، فمنعته قريٌش ، وقالوا : وقال سعيد بن جبريٍ 

علم أنِّي هلا كارٌه ، بعد أن َندُعَك ، حتَّى تلم بآهلتنا ومتسَّها ، فحدَّث نفسه؛ ما عليَّ إذا فعلُت ذلك ، واهللا ي
  .يدعوين ، حتَّى أستلَم احلجر ، فأنزل اهللا هذه 

هذا ِكَتاٌب ِمْن حممَّد رسول اهللا إىل : بسم اهللا الرمحن الرحيم : وروى الزخمشريُّ أنَّهم جاُءوا بكتاهبم ، فكتب 
، فسكت رُسول اهللا ، مث قالوا للكاتب : ثقيٍف  كُْتْب وال ُيْجَبون والكَاتُب ينظُر ا: ال يعشرون ، وال حيشرون 



اَم عمر بن اخلطَّاب  أسعرمت قَلَْب : وسلَّ سيفه ، وقال  - رضي اهللا عنه  -إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فق
، وهذه القصَّة  لَْسَنا ُنكلُِّمك ، إنَّما نكلِّم حممداً ، فنزلت اآلية: َنبيِّنا يا ثقيُف ، أْسَعر اهللا قُلوَبكُْم ناراً ، فقالوا 

  .إنَّ هذه اآليات مدنيةٌ : إمنا وقعت باملدينة؛ فلهذا قيل 
  .اْجَعلْ آية رمحٍة آية عذابٍ ، وآية عذابٍ ىية رمحة؛ حتَّى ُنؤِمَن بك ، فنزلت اآلية : وروي أنَّ قريشاً قالت 

من املعلوم أنَّ املشركني كانوا  وميكن تأويل اآلية من غري تقييد بسبب يضاف إىل نزوهلا فيه؛ ألنَّ: قال القفال 
إن : بأقصى ما يقدرون عليه ، فتارة كانوا يقولون  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -يسعون يف إبطال أمر الرسول

  :عبدت آهلتنا عبدنا إهلك ، فأنزل اهللا تعاىل 

ْو ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ َو{ ] .  ٢،  ١: الكافرون [ } قُلْ ياأيها الكافرون الَ أَْعُبُد َما َتْعُبُدونَ {   ٩: القلم [ } دُّواْ لَ
. [  

َوالَ َتُمدَّنَّ { :  -تعاىل  -وعرضوا عليه األموال الكثرية ، والنِّسوان اجلميلة؛ ليترك غدِّعاء النبوة ، فأنزل اهللا 
ِه  . ١٣١: طه [ } َعْيَنْيَك إىل َما َمتَّْعَنا بِ  [  

. ٥٢: األنعام [ } َوالَ َتطُْرِد الذين َيْدُعونَ َربَُّهْم { : زل اهللا تعاىل ودعوه إىل طرد املؤمنني عن نفسه ، فأن  [  
ودعوه إىل طرد الذين يدعون ربَّهم ، فيجوز أن تكون هذه اآليات نزلت يف هذا الباب ، وذلك أنَّهم قصدوا 

، وأن يزيلوه عن منهجه ، فبيَّن اهللا  ى الدِّين القوميِ ، واملنهج املستقيم أنَّه يثبته عل - تعاىل  - أن يفتنوه عن دينه 
  .، وعلى هذا الطريق ، فال حاجة يف تفسري هذه اآليات إىل شيٍء من تلك الرِّوايات 

أهنا خمففة ، : مذهب البصريني : هذه فيها ملذهبان املشهوران » إنْ « : } َوإِن كَاُدواْ لََيفِْتُنوَنَك { : قوله تعاىل 
ا » النافية ، وهلذا دخلت على فعلٍ ناسخٍ ، ومذهب الكوفيني أهنا مبعىن « إن والالم فارقة بينها وبني ط « م

: تقديره « َعْن » فلهذا عدِّي ب « َيْصرفُونَك » معىن « َيفِْتُنوَنَك » وضمِّن « إالَّ » النافية ، والالم مبعىن 
  .متعلق بالفتنة « ِلَتفْترِي » ليصرفونك بفتتنتهم ، و 

« التَّخذُوَك » حرف جواب وجزاء؛ وهلذا تقع أداةُ الشرط موقعها ، و « إذَنْ » } الَّتََّخذُوَك  َوإِذاً{ : قوله 
تقتضي االستقبال؛ « إذَنْ » إذن ، واهللا الختذوك ، وهو مستقبل يف املعىن؛ ألنَّ : جواب قسمٍ حمذوٍف ، تقديره 
، : أي ]  ٥١: الروم [ } حياً فََرأَْوُه ُمْصفَّراً لَّظَلُّواْ َولَِئْن أَْرَسلَْنا رِ{ : إذ معناها اجملازاة ، وهو كقوله  ليظلنَّ 

ال يريد بذلك أنَّ « ولو اتَّبعَت مرادهم ، التَّخذوَك : أي » : وقول الزخمشريِّ  » تفسري معىن ، ال إعرابٍ ، 
  .حمذوفة؛ إذ ال حاجة إليه « لو » جواٌب ل « التََّخذُوك 

  فصل يف معىن اآلية
خمففة من « إنْ » للتأكيد ، و « الالم » و « إنْ » كادوا يفتنونك ، ودخلت : معىن الكالم : جاج قال الز

  .الثقيلة ، والالم هي الفارقة بينها وبني النافية 
  .االختبار : خيدعوك فاتنني ، وأصل الفتنة : الشَّأن أنَّهم قاربوا أن يفتنوك ، أي : واملعىن 
هب ، إذا أدخلُه النَّار ، وأذابُه؛ ليميِّز جيِّده من رديِّيه ، مث استعمل يف كلِّ ما أزال الشيء فنت الصَّائغُ الذَّ: يقال 

، فقالوا  : أي . } َوإِن كَاُدواْ لََيفِْتُنوَنَك َعنِ الذي أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك { : فتنة ، فقوله تعاىل : عن حدِّه وجهته 
عن حكمه؛ وذلك ألنَّ يف إعطائهم ما : وهو القرآن ، أي يزيلونك ، ويصرفونك عن الذي أوحينا إليك ، 



  .سألوا خمالفة حلكم القرآن 
أي لو فعلت ذلك } َوإِذاً الَّتََّخذُوَك َخِليالً { : أي غري ما أوحينا إليك ، وقوله } ِلتفَْترَِي َعلَْيَنا غَْيَرُه { : وقوله 

َولَْوالَ أَن { : م على كفرهم وراضٍ بشركهم ، مث قال ما أرادوا الختذوك خليال ، وأظهروا للناس أنك موافق هل
  .أي متيل إليهم شيئاً قليالً } لَقَْد ِكدتَّ َتْركَُن إِلَْيهِْم { يعين على احلق ، بعصمتنا إياك } ثَبَّْتَناَك 

بالضم » َتْركُن « قرأ العامة بفتح كاد تركن مضارع َرِكن بالكسر ، وقتادة ، وابن مصرف ، وابن أيب إسحاق 
منصوب على » شيئاً « و » هود « بالفتح ، وهذا من التداخل ، وقد تقدم حتقيقه يف أواخر » َركَن « مضارع 

، أو ركوناً قليالً  ، أي شيئاً قليالً من الركون    .املصدر ، وصفته حمذوفة 
  .يريد حيث سكوتك عن جواهبم : قال ابن عباس 

ا نزلت هذه اآلية قال ال: قال قتادة    .» اللهم ال تكلين إىل نفسي طرفة عني « : نيب صلى اهللا عليه وسلم مل
أي ضعف عذاب احلياة وضعف عذاب } إِذاً ألذَقَْناَك ِضْعَف احلياة { : مث توعد يف ذلك أشد التوعد ، فقال 

  .املمات ، يريد عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة 
أصله ألذقناك عذاب احلياة ، وعذاب املمات ، : كيف حقيقة هذا الكالم؟ قلت : فإن قلت : قال الزخمشري 

ألن العذاب عذابان عذاب يف املمات ، وهو عذاب القرب وعذاب يف احلياة اآلخرة ، وهو عذاب النار ، 
يعين عذاباً مضاعفاً ، ]  ٣٨: األعراف [ } فَآِتهِْم َعذَاباً ِضْعفاً مَِّن النار { : والضعف يوصف به حنو قوله تعاىل 

ألذقناك عذاباً ضعفاً عذاباً ضعفاً يف احلياة ، وعذاباً ضعفاً يف املمات مث حذف املوصوف ، : صل الكالم فكان أ
ضعف احلياة ، وضعف املمات ، : فأثبت الصفة مقامه وو الضعف ، مث أضيفت الصفة إضافة املوصوف ، فقيل 

دََّم{ : ملا تقدم يف القرآن من وصف العذاب بالضعف يف قوله  ص [ } لََنا هذا فَزِْدُه َعذَاباً ِضْعفاً ِفي النار  َمن قَ
وحاصل الكالم أنك لو مكنت خواطر الشيطان من قلبك ، وعقدت على الركون إليه الستحققت ]  ٦١: 

تضعيف العذاب عليك يف الدنيا ويف اآلخرة ، وصار عذابك مثلي عذاب املشرك يف الدنيا ومثلي عذابه يف 
يف هذا العذاب أن أقسام نعم اهللا يف حق األنبياء عليهم السالم أكثر فكانت ذنوهبم اآلخرة ، والسبب يف تضع

يانسآء النيب َمن َيأِْت ِمنكُنَّ بِفَاِحَشٍة مَُّبيَِّنٍة { : أعظم ، وكانت العقوبة املستحقة عليها أكثر ، ونظريه قوله تعاىل 
. ٣٠: األحزاب [ } ُيَضاَعْف لََها العذاب ِضْعفَْينِ   [  

فموجب » من سن سنة سيئة فعلية وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة « : قال عليه السالم : فإن قيل 
، لكان وزره مثل وزر كل واحد من أولئك الكفار ، وعلى هذا  هذا احلديث أنه عليه السالم لو عمل مبا قالوه 

  .التقدير فكان عقابه زائداً على الضعف 
ال يدل على نفي الزائد عليه إال بالبناء على دليل اخلطاب ، وهو دليل ضعيف ، مث إثبات الضعف : فاجلواب 
إذا أذقناك العذاب املضاعف مل جتد أحداً خيلصك من عذابنا : يعين } ثُمَّ الَ َتجُِد لََك َعلَْيَنا َنِصرياً { : قال تعاىل 

.  
طلبوه كفر؟ كان النيب صلى اهللا عليه وسلم معصوماً ، فكيف جيوز : فإن قيل  ، وما    .أن يقرب مما طلبوه 

  .كان ذلك خاطر قلب مل يكن عزماً ، وقد عفا اهللا عز وجل عن حديث النفس : قيل 
  .} َولَْوالَ أَن ثَبَّْتَناَك لَقَْد ِكدتَّ َتْركَُن إِلَْيهِْم { : واجلواب الصحيح هو أن اهللا تعاىل قال 



[ } َولَْوالَ فَْضلُ اهللا َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه الَتََّبْعُتُم الشيطان { : ل قوله تعاىل وقد ثبته اهللا ، فلم يركن إليهم ، وهذا مث
  .وقد تفضل فلم يتبعوا ]  ٨٣: النساء 
  فصل

هذه اآلية تدل على صدور الذنب : هبذه اآلية ، فقالوا  -عليهم السالم  -احتج الطاعنون يف عصمة األنبياء 
  :العظيم منهم من وجوه 

قرب من أن يفتري على اهللا الكذب ، وذلك من أعظم  -عليه السالم  - أن اآلية دلت على أنه :  األول
  .الذنوب 

  .ثبَّته وعمه؛ لقرب من أن يركن إىل دينهم  -تعاىل  -تدلُّ على أنَّه لوال أنَّ اهللا : الثاين 
  .يد الشَّديد لوال أنَّه سبق جرمٍ وجناية ، وإالَّ فال حاجة إىل ذكر هذا الوع: الثالث 

ه املقاربة ، أي » كاد « أنَّ : واجلواب عن األوَّل  أنه قرب وقوعه يف الفتنة ، وهذا ال يدلُّ على الوقوع : معنا
  .ال يدلُّ على أنَّه ضربه » كاَد األمُري أن َيْضرَب فُالناً « : يف تلك الفتنة ، بل يدلُّ على عدم الوقوع؛ كقولك 

يٌّ ، هللك مٌرو؛ إذ وجود : تفيد انتفاء الشيء؛ لثبوت غريه؛ تقول » لَْوالَ «  أنَّ: واجلواب عن الثاين  لوال عل
، فكذلك ها هنا    .عليٍّ منع من حصول اهلالك لعمرو 

  .} َولَْوالَ أَن ثَبَّْتَناَك لَقَْد ِكدتَّ َتْركَُن إِلَْيهِْم { : فقوله 
عليه وسلم فكان حصول ذلك التَّثْبِيت معانعاً من حصول ذلك أنَّه لوال حصل تثبيُت اهللا حملمد صلى اهللا : معناه 

  .الرُّكون 
َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا {  -تعاىل  -أنَّ التهديد على املعصية ال يدلُّ على اإلقدام عليها؛ لقوله : واجلواب عن الثالث 

. ٤٦- ٤٤: احلاقة [ } ني َبْعَض األقاويل َألَخذَْنا ِمْنُه باليمني ثُمَّ لَقَطَْعَنا ِمْنُه الوت  [  
. ٦٥: الزمر [ } لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك { : وقوله تعاىل   [  

. ١: األحزاب [ } َوالَ ُتِطعِ الكافرين واملنافقني { : وقوله   [  
  فصل يف أال عصمة من املعاصي إال بتوفيق اهللا تعاىل

اآلية ، } َولَْوالَ أَن ثَبَّْتَناَك { : صي إالَّ بتوفيقِ اهللا تعاىل؛ بقوله تعاىل احتجَّ أهلُ السنة على أنه ال عصمة من املعا
 -صلوات اهللا وسالمه عليه  -فبيَّن أنَّه لوال تثبيت اهللا تعاىل له ، ملال إىل طريقِة الكفَّار ، وال شكَّ أنَّ حممَّداً 

لما بيَّن اهللا تعاىل له أنَّ بقاءُه معصوماً عن الكفر كان أقوى من غريه يف قوة الدِّين ، وصفاء القلب واليقني ، ف
، كان حصول هذا املعىن يف حقِّ غريه أوىل    .والضالل ، مل حيصل إالَّ بإعانة اهللا تعاىل وتوفيقه 

األلطاف الصَّارفة عن ذلك ، وهي ما أخطر اهللا بباله من ذكر وعده : املراد هبذا التَّثبيِت : قالت املعتزلة 
  .ومن ذكر أنَّ كونه نبيا من عند اهللا مينع من ذلك  ووعيده ،
، مينع الرسول : واجلواب  من  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -ال شكَّ أنَّ التثبيت عبارة عن فعل فعلُه اهللا تعاىل 

 - مل يوجد املقتضي لإلقدام على ذلك العمل احملذور يف حقِّ الرسول : ذلك الوقوع يف ذلك احملذور ، فنقول 
مال كان إلجياد هذا املنع حاجةٌ ، وحيث وقعت احلاجة إىل حتصيل هذا املانع علمنا  -صلوات اهللا وسالمه عليه 

وأنَّ هذا املانع الذي فعله اهللا تعاىل  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -أنَّ ذلك املقتضي قد حصل يف حقِّ الرسول 



إنَّ القدرة مع الدَّاعي توجب الفعل ، فإذا حصلت : ا قلنا ملنع ذلك املقتضي من العمل ، وهذا ال يتمُّ إالَّ إذ
  .داعية أخرى معارضةٌ للداعي األوَّل ، اختلَّ املؤثِّر ، فامتنع الفعل ، وحنن ال نريُد إالَّ إثبات هذا املعىن 

يلًا َوإِنْ كَاُدوا لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن الْأَْرضِ ِلُيخْرُِجوَك ِمْنَها َوإِذًا لَا َيلَْبثُو   ) ٧٦(نَ ِخلَافََك إِلَّا قَِل

َهمَّ املشركون يف أن خيرجوه منها ، فكفَّهم اهللا عنه؛ . أرض مكة ، واآلية مكيَّةٌ : األرض : قال جماهد ، وقتادة 
  .حتَّ أمره باهلجرة ، فخرج بنفسه ، وهذا أليق باآلية؛ ألنَّ ما قبلها خرب عن أهل مكَّة ، وهذا اختيار الزجاج 

ملَّا هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة حسدته اليهود ، :  -رضي اهللا عنه  -بن عباس وقال ا
ا هذه بدارِ األنبياِء ، وأنَّ : وكرهوا قربه منهم ، ومقامه باملدينة ، فأتوُه ، وقالوا  يا أبا القاسم ، لقد علمت م
فإن كنت نبيا  - صلوات اهللا عليهم  - ن إبراهيم واألنبياء أرض األنبياء بالشَّام ، وهي األرض املقدسة ، وهبا كا

، وإنَّ اهللا مينعك من الرُّوم ، إن كنت نبيا ،  مثلهم ، فأت الشَّام ، وإمنا مينعك من اخلروج إليها خمافتك الروم 
تمع إليه أصحابه ، بذي احلليفة؛ حتَّى جي: فعسكر النيب صلى اهللا عليه وسلم على ثالثة أميالٍ من املدينة ، وقيل 

فأنزلت هذه اآلية ، وهذا  - سبحانه وتعاىل  -ويراه النَّاس عازماً على اخلُروج إىل الشَّام ، فيدخلون يف دين اهللا 
أرض املدينة ، وكثر يف التنزيل ذكر األرض ، : قول الكليبِّ ، وعلى هذا ، فاآلية مدنية ، واملراد باألرض 

  .من مواضعهم : أي ]  ٣٣: املائدة [ } أَْو ُينفَْواْ ِمَن األرض { : وله تعاىل واملراد منها مكانٌ خمصوٌص؛ كق
. ٨٠: يوسف [ } فَلَْن أَْبَرَح األرض { : وقوله تعاىل   [  

  .اليت كان يقصدها؛ لطلب املرية : يعين 
َي أََشدُّ قُوَّةً مِّن قَْرَي{ : قال اهللا تعاىل : فإن قيل  : يعين ] .  ١٣: حممد [ } ِتَك اليت أَْخَرَجْتَك َوكَأَيِّن مِّن قَْرَيٍة ِه

.؟» مكَّة «   !  
ما خرج بسبب إخراجهم ، وإنَّما خرج  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -أنَّهم مهُّوا بإخراجه ، وهو : فاجلواب 

  .هو اإلزعاج بسرعة : بأمر اهللا تعاىل؛ فزال التَّناقُض ، واالستفزاُز 
ثابت النون ، وهي مرسومةٌ يف مصاحف » إذَنْ « قرأ العامة برفع الفعل بعد : } ِخالفََك  َوإِذاً الَّ َيلَْبثُونَ{ 

  :فيه ثالثة أوجه » إذن « العامة ، ورفعه وعدم إعمال 
، واملعطوف عليه ، قال الزخمشريُّ : أحدها  ما وجُه القراءتني؟ قلت : فإن قلت « : أهنا توسَّطت بني املعطوف 

« كاد » فقد عطف فيها الفعل على الفعل ، وهو مرفوع لوقوعه خرب  - يعين برفع الفعل  -أمَّا الشائعة : 
ٌع موقع االسم « كاد » وخرب    .» لَيْيَتِفزُّونَك « عطفاً على قوله » ال َيلَْبثُونَ « فيكون : قلت » واق
  .، إذن ال يلبثون  وواِهللا: أهنا متوسطة بني قسم حمذوف وجوابه ، فألغيت لذلك ، والتقدير : الثاين 

، فألغيت لذلك ، والتقدير : الثالث    .وهم إذن ال يلبثون : أهنا متوسطة بني مبتدأ حمذوف وخربه 
، وب » إذَنْ « وقرأ أيبٌّ حبذف النون ، فنصبه ب  ، ويف » أنْ « عند اجلمهور  مضمرة بعدها عند غريهم 

أنه مل جيعل الفعلُ معطوفاً على ما تقدَّم ، وال جواباً ،  :حبذفها ، ووجه النصب » ال َيلَبثُوا « مصحف عبد اهللا 
إذن ال يلبثوا ، عطجف على مجلة : وأمَّا قراءة أيبِّ ، ففيها اجلملة برأسها اليت هي : وال خرباً ، قال الزخمشريُّ 

  .» وإنْ كاُدوا لَيْستفزُّونَك « قوله 



، من بضمِّ الياء ، وفتح الال» ال ُيلبَّثُونَ « وقرأ عطاء  بالتشديد ، » لبَّثَُه « م والباء ، مشددة مبنيا للمفعول 
  .وقرأها يعقوب كذلك ، إال أنه كسر الباء ، جعله مبنياً للفاعل 

بكسر اخلاء ، وألف بعد الالم ، » ِخالفَك « : قرأ األخوان ، وابن عامرٍ ، وخفص » ِخالفََك « : قوله تعاىل 
  .لالم ، والقراءتان مبعىن واحٍد والباقون بفتح اخلاِء ، وسكون ا

  .خلفك : مبعىن : خالفك : قال األخفش 
، وهذا كقوله    ] . ٨١: التوبة [ } بَِمقَْعِدِهْم ِخالََف َرُسولِ اهللا { : وروى ذلك يونس عن عيسى 

  ]الكامل : [ وأنشدوا يف ذلك 
  ينُهنَّ َحِصرياَبسطَ الشَّواِطُب َب... َعفِت الدِّياُر ِخالفَُهم فكأنَّما  -٣٤٤٧
وحنومها إىل أمساء األعيان؛ على حذف مضاف ، » َبْعُد « و » قَْبل « بعد خروجك ، وكثر إضافة : واملعىن 

، أي : فيقدَُّر من قولك    .قبل جميئه : جاء زيٌد قبل عمرو 
بثاً قليالً ، أو إالَّ زماناً إال ل: جيوز أن تكون صفة ملصدر ، أو لزماٍن حمذوف ، أي } إِالَّ قَِليالً { : قوله تعاىل 
إمَّا مدَّة حياهتم ، وإما ما بني خروج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل : حتَّى يهلكوا ، فاملراد بالقليل : قليالً؛ أي 

  .املدينة إىل حني قتلهم ببدرٍ 

  ) ٧٧(وِيلًا ُسنَّةَ َمْن قَْد أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمْن ُرُسِلَنا َولَا َتجُِد ِلُسنَِّتَنا َتْح

  :فيه ثالثة أوجه : } ُسنَّةَ { : قوله تعاىل 
  .سنَّ اهللا ذلك سنة ، أو سننَّا ذلك ُسنَّة : أن ينتصب على املصدر املؤكِّد ، أي : أحدها 
كُسنَِّة اهللا تعاىل ، وعلى هذا ال يوقف على : أنه على إسقاط اخلافض ، أي  - رمحه اهللا  -قاله الفراء  -: الثاين 
  .» إالَّ قليالً « ه قول

  .اتَّبْع ُسنَّة : أن ينتصَب على املفعول به ، أي : الثالث 
  فصل يف سنة اهللا يف رسله

أال يعذِّهبم ، ما دام نبيُّهم بني أظهرهم ، فإذا خرج نبيهم من بني : سنة اهللا يف الرُّسل ، إذا كذَّبتهم األمُم 
إَّ ما أجرى اهللا به العادة ، مل يتهيَّأ ألحٍد أن يقلب تلك : أي } َتْحوِيالً  َوالَ َتجُِد ِلُسنَِّتَنا{ أظهرهم ، عذَّهبم 

العادة؛ ألنَّ اختصاص كلِّ حادٍث بوقته املعيَّن ، وصفته املعينة ليس أمراً ثابتاً له لذاته ، وإال لزم أن يدوم أبداً 
ات ، بل إنَّما حيصل ذلك التخصيص بتخصيص على تلك احلالة ، وأالَّ يتميَّز الشيء عمَّا مياثلُه يف تلك الصِّف

: املخصِّص ، وهو اهللا تعاىل يريد حتصيله يف ذلك الوقِت ، مث تتعلق قدرته بتحصيله يف ذلك الوقت ، فنقول 
هذه الصفات الثالث املؤثرة يف حصول ذلك االختصاص ، إن كانت حادثة ، افتقر حدوثها إىل خمصِّصٍ آخر ، 

، فالقدمي ميتنع تغيُّره؛ ألنَّ ما ثبت قدمه ، امتنع عدمه ، وملَّا كان التغيُّر وتسلسل؛ وهو حمالٌ ، و إن كانت قدمية 
على تلك الصِّفات املؤثِّرة يف ذلك االختصاص ممتنعاً ، كان التغيُّر يف تلك األشياء املقدرة ممتنعاً ، فثبت هبذا 

  .} َتْحوِيالً َوالَ َتجُِد ِلُسنَِّتَنا { : الربهان صحَّة قوله تعاىل 



َوِمَن اللَّْيلِ ) ٧٨(أَِقمِ الصَّلَاةَ ِلُدلُوِك الشَّْمسِ إِلَى غََسقِ اللَّْيلِ َوقُْرآنَ الْفَْجرِ إِنَّ قُْرآنَ الْفَْجرِ كَانَ َمْشُهوًدا 
  ) ٧٩(فََتَهجَّْد بِِه َناِفلَةً لََك َعَسى أَنْ َيْبَعثََك َربَُّك َمقَاًما َمْحُموًدا 

  :وجوٌه يف النظم 
، والنبوة ، أردفها بذكر اآلية بالطَّاعات ، وأشرُف الطَّاعات بعد اإلميان : أوهلا  أنه تعاىل ملَّا قرَّر اإلهليَّات واملعاد 

  .الصالة ، فلهذا أمر هبا 
. ٧٦: اإلسراء [ } َوإِن كَاُدواْ لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن األرض { : أنه تعاىل ، ملَّا قال : وثانيها   [  

ال تبالِ بسعيهم يف إخراجك من بلدك ، وال : أمره تعاىل باإلقبال على عبادته؛ لكي ينصره اهللا ، فكأنَّه قيل 
تلتفت إليهم ، واشتغل بعبادة اهللا ، والدوام على الصالة؛ فإنه تعاىل يدفع مكرهم وشرَّهم عنك ، وجيعل يدك 

  .فوق أيديهم ، ودينك عالياً على أدياهنم 
فاصرب على َما َيقُولُونَ َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشمس َوقَْبلَ غُُروبَِها َوِمْن آَنآِء الليل { : عاىل نظريه قوله ت

. ١٣٠: طه [ } فََسبِّْح َوأَطَْراَف النهار لََعلََّك ترضى   [  
فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َوكُْن مَِّن الساجدين واعبد َربََّك  َولَقَْد َنْعلَُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك بَِما َيقُولُونَ{ : وقال تعاىل 

. ٩٩-٩٧: احلجر [ } حىت َيأِْتَيَك اليقني   [  
اذهب إىل الشَّام ، فإنه مسكن األنبياء ، وعزم رسول اهللا صلى اهللا عليه : أنَّ اليهود ، ملَّا قالوا له : وثالثها 

املعبوُد واحٌد يف كلِّ البالد ، وما النصر والقوَّة والدولة إال بتأييده : له وسلم على الذَّهاب إليه ، فكأنَّه قيل 
رَّبِّ أَْدِخلْنِي ُمْدَخلَ ِصْدقٍ َوأَخْرِْجنِي { : ونصرته ، فدوام على الصَّلوات ، وارجع إىل مقرِّك ومسكنك ، فقل 

  .يف تقرير دينك ، وإظهار شريعتك ]  ٨٠: اإلسراء [ } ُمْخَرَج ِصْدقٍ 
  :يف هذه الالم وجهان : } ِلُدلُوِك { : قوله تعاىل 

بن نويرة : أي » َبْعَد « أهنا مبعىن : أحدمها  ثله قولُ متمِّم    ]الطويل : [ بعد دلوِك الشمسِ ، وم
ا... فَلمَّا َتفرَّقَْنا كأنِّي وَماِلكاً  -٣٤٤٨   لطُولِ اجِتماعٍ ملْ َنبِْت لَْيلةً َمَع

  .» ه لثالٍث َخلْونَ كَتْبُت« : ومثله قوهلم 
  .» ألنَّها إنَّما جتُب بزوالِ الشَّمسِ « : ألجل دلوك ، قال الواحديُّ : أهنا على باهبا ، أي : والثاين 

  :مصدر دلكِت الشمس ، وفيه ثالثة أقوالٍ : والدُّلُوك 
ابن عمر ، وجابر ، و -رضي اهللا عنه  -وهو قول ابن عباس . أنه الزَّوالُ ، وهو نصُف النَّهار : أشهرها 

ٍد ، واحلسنِ ، وأكثر التَّابعني  ، وجماه   . -رضي اهللا عنهم - وعطاء ، وقتادة 
َم عندي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -عن جابر » البسيط « روى الواحديُّ يف  طَِع

  .» هذا حني دلكت الشَّمُس « :  وأصحابه ، مث خرجوا حني زالِت الشمس؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
أَتانِي جِْبريلُ صلوات اهللا عليه لُدلوِك الشَّمسِ ، حَني َزالِت « : وُروَِي عن النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  .» الشَّْمُس؛ فّصلَّى بِي الظُّْهَر 
دالكة ، : ا زالت نصف النهار الزَّوال ، ولذلك قيل للشمس ، إذ: الدُّلوُك يف كالم العرب : وقال أهل اللغة 

  .دالكة؛ ألهنا يف احلالتني زائلة ، قاله األزهريُّ : وقيل هلا ، إذا أفلت 



  .مالت للُغروب : مالِت الشمس للزَّوال ، ويقال : امليل؛ يقال : أصلُ الدُّلُوك : وقال القفال 
د السماء ، ألنَّه تعاىل علَّق إقامة وإذا ثبت ذلك ، وجب أن يكون املراد من الدلوك ها هنا الزَّوال عن كب

إنه أوَّل ما حصل امليل والزَّوال ، تعلق : الصالة بالدُّلوك ، والدُّلوك عبارة عن امليل والزَّوال؛ فوجب أن يقال 
  .به هذا احلكم 

ة جامعة األوىل محل الدلوك على الزوال يف نصف النَّهار؛ ألنَّا إذا محلناه عليه كانت اآلي: وقال األزهريُّ 
وقُْرآن الفَْجرِ « : ملواقيت الصالة كلِّها؛ فدلوك الشمس يتناول صالة الظُّهر والعصر إىل غسق الليل ، مث قال 

يتناول املغرب والعشاء ، وقرآن الفجر صالة الفجر إذا محلناه على الغروب مل يدخل فيه : وعلى هذا التقدير » 
على ما يكون أكثر فائدة أوىل ،  - تعاىل  - جر ، ومحل كالم اهللا إال ثالث صلوات ، وهي املغرب والعشاء والف

  .وأيضاً ، فالقائلون به أكثر 
هو الغروب ، وهو قول ابن مسعود ، وبه قال إبراهيم النخعيُّ ، ومقاتل بن حيَّان ، : أنَّ الدُّلُوك : القول الثاين 

  ]الرجز : [  والضحاك والسديُّ ، وهو اختيار الفراء واحتج له بقول الشاعر
  ذبََّب حتَّى َدلكَْت بَِراحِ... َهذا ُمقاُم قَدَمْي َرباحِ  -٣٤٤٩

  ]الطويل : [ غربت براحِ ، وهي الشمُس ، وأنشد ابن قتيبة على ذلك قول ذي الرمَّة : أي 
  ُنجوٌم وال باآلفالِت الدَّوالِك... َمصابِيُح ليَسْت باللَّواِتي تقُودَها  -٣٤٥٠

  .الغاربات : أي 
وهذا استداللٌ ضعيٌف؛ ألنَّ الدُّلوك عبارة عن امليل والتغيُّر ، وهو حاصل يف الغروب ، فكان الغروب نوعاً من 

أنواع الدُّلوك ، فكان وقوُع لفظ الدُّلوك على الغروب ال ينايف وقوعه على الزَّوال ، كما أنَّ وقوع لفظ 
  .احليوان على اإلنسان ال ينايف وقوعه على الفرس 

ألنَّ اإلنسانَ يدلُك عينه » واشتقاقه من الدَّلِك « : أنه من الزَّوال إىل الغروب ، قال الزخمشريُّ : قول الثالث ال
وهذا يفهم أنه ليس مبصدرٍ؛ ألنه جعله مشتقًّا من املصدرِ؛ واستدلُّوا هبذا على أنَّ الدُّلُوك هو « عند النَّظر إليها 
، ففي  وهذا إمنا يصحُّ: الغروب ، قالوا  يف الوقت الذي ميكن النَّظر إليها ، أما عند كوهنا يف وسط السَّماء 

  .ذلك الوقت ال ميكن النَّظر إليها ، فثبت أن الدلوك هو الغروب 
، فالذي ذكرمت يدلُّ على أنَّ الدُّلوك : واجلواب  أنَّ احلاجة إىل ذلك التبيني عند كوهنا يف وسط السَّماِء أمتُّ 

  .وال من وسط السَّماء؛ بطريق األوىل عبارةٌ عن الزَّ
: دفعتها بالرَّاح ، ومنه : َدلكُْت الشَّمَس : ميلها للغروب ، وهو من قوهلم : ُدلوُك الشمسِ » : وقال الراغب 

 طعاٌم يتَّخذُ: ما دلكته من طيبٍ ، والدَّليُك : ماطلته ، والدَّلوُك : َدلكُت الشيء يف الرَّاحِة ، ودلكُت الرَّجلَ 
  .« من زبٍد ومترٍ 

  :يف هذا اجلاُر وجهان } إىل غََسقِ الليل { : قوله 
ب : أحدمها    .متعلقة به أيضاً « ِلُدلوِك » فهي النتهاِء غاية اإلقامة ، وكذلك الالم يف « أِقْم » أنه متعلٌق 
الليل ، قاله أبو البقاء ، أقمها ممدودة إىل غسق : أي « الصَّالة » أنه متعلق مبحذوف على أنه حال من : والثاين 



، ال اإلعراب : وفيه نظر    .من حيث إنه قدَّر املتعلق كوناً مقيداً ، إال أن يريد تفسري املعىن 
  ]الرجز : [ دخول أوَّل الليل ، قاله ابن مشيلٍ ، وأنشد : والغسُق 

  واْشتكيُت اهلَمَّ واألرقَا... إنَّ هذا اللَّيلَ قد غَسقَا  -٣٤٥١
ُه ، وأصله من السَّيالن هو : وقيل  ، أي : سواد الليل ، وظلمت ، فكأنَّ الظُّلَمة : غسقِت العُني  سال دمُعها 

  ]البسيط : [ تنصبُّ على العامل ، وتسيلُ عليهم؛ قال 
  حتَّى إذَا َهَجَم اإلظالُم والَغسُق... ظَلَّْت َتجوُد َيداَها وهي الِهَيةٌ  - ٣٤٣٥٢

، وغسق اجلرُح امتأل: غَسقِت العُني : ويقال    .امتأل دماً؛ فكأنَّ الظُّلمةَ مألِت الوجود : ْت دمعاً 
  ُبُدوُّ اللُّْيل: الَغسُق :  -رضي اهللا عنه  -وقال ابن عباس 

  .وقُت صالة املغرب : وقال قتادة 
  .غروب الشَّمس : وقال جماهٌد 

، إذا كسف ، واسودَّ : املراد به : قيل ]  ٣ :الفلق [ } َوِمن َشرِّ غَاِسقٍ إِذَا َوقََب { : والغاسُق يف قوله    .القمر 
اْستِعيِذي ِمْن شرِّ « : حني رأْت كسوف القمر  - رضي اهللا عنها  - لعائشة  -صلوات اهللا وسالمه عليه  - قال 

  .» الَغاسقِ إذَا َوقَب 
غَسَق اللَّيلُ ، : يقال ما يسيلُ من صديد أهل النار ، و: اللَّيل ، والغساُق ، بالتخفيف ، والتشديد : وقيل 

، نقله الفراُء  ، وَدَجى ، وغَبَش ، وأغْبَش    .وأغسَق ، وظَلَم ، وأظْلَم 
  فصل يف معىن الغسق

، إذا : غيبوبة الشفق عند تراكم الظلمة ، واشتدادها ، يقال : غسق الليل عندي : قال األزهريُّ  غسقِت العني 
  .دماً  إذا امتألت: امتألت دمعاً ، وغسقت اجلراحة 

، دخلت الصَّلوات األربعة فيه ، وهي الظهر ، والعصر ، واملغرب ، : قال  ألنَّا إذا محلنا الشَّفق على هذا املعىن 
، مل يدخل فيه الظهر والعصر؛ فوجب أن يكون األوىل أوىل  ا الغسق على ظهور أوَّل الظُّلمة  والعشاء ، ولو محلن

.  
 حبثٌ حسٌن؛ فإن فسَّرنا الغسق بظهور أوَّل الظلمة ، كان الغسق عبارة واعلم أنَّه يتفرَّع على هذين الوجهني

، وعلى هذا  ، : يكون املذكور يف اآلية ثالثة أوقاٍت : عن أوَّل املغرب  وقت الزَّوال ، ووقت أوَّل املغرب 
بني هاتني  وقتاً للظُّهر والعصر ، فيكون هذا الوقت مشتركاً: ووقت الفجر ، وهذا يقتضي أن يكون الزوال 

، فيكن هذا الوقت مشتركاً أيضاً بني هاتني  اً للمغرب والعشاء  الصالتني ، وأن يكون أوَّل وقت املغرب وقت
اً ، إال أنَّه دلَّ الدليل على  الصالتني ، فهذا يقتضي جواز اجلمع بني الظهر والعصر ، وبني املغرب والعشاء مطلق

  .فوجب أن يكون اجلمع جائزاً مع العذر أن اجلمع يف احلضر من غري عذرٍ ال جيوز؛ 
إىل « الظلمة املتراكمة ، إنَّما حتصل عند غيبوبة الشَّفق األبيض ، وكلمة : وإذا فسَّرنا الغسق بالتراكم ، فنقول 

النتهاِء الغاية ، واحلكم املمدود إىل غاية يكون مشروعاً قبل حصول تلك الغاية؛ فوجب إقامةُ الصلوات » 
  .إنَّها جتُب عند غيبوبة الشَّفق األمحر : يبوبة الشَّفق األبيض ، وهذا إنَّما يصحُّ إذا قلنا كلِّها قبل غ
  :فيه أوجه } َوقُْرآنَ الفجر { : قوله تعاىل 



وأقم قرآن الفجرِ ، واملراد به صالة الصبح ، عبَّر عنها ببعض : أي » الصَّالة « أنه عطف على : أحدها 
  أركاهناز
وعليك قرآن الفجرِ ، كذا قدَّره األخفش وتبعه أبو البقاء ، وأصول : منصوٌب على اإلغراء ، أي أنه : والثاين 

  .البصريِّني تأىب هذا؛ ألن أمساء األفعال ال تعمل مضمرة 
  .كثِّر قرآن ، أو الزم قرآن الفجرِ : انه منصوب بإضمار فعلٍ ، أي : الثالث 

  فصل يف داللة اآلية
  :أمور دلَّت هذه اآلية على 

  .} أَِقمِ الصالة { : أنَّ الصالة ال تكون إال بقراءة؛ لقوله تعاىل : منها 
  .وأقم الفجرِ : أنه تعاىل أضاف القرآن إىل الفجر ، و التقدير : ومنها 
أنه علَّق القراءة حبصول الفجر ، ويف أوَّل طلوعه ، إالَّ أنَّ اإلمجاع على أنَّ هذا الوجور غري حاصل؛ : ومنها 

وجب أن يبقى على النَّدب؛ ألنَّ الوجوب عبارةٌ عن رجحاٍن مانعٍ من التَّرك ، فإذا منع مانع من حتقُّق الوجوب ف
، وجب أن يرتفع املنع من التَّرك ، وأن يبقى أصل الرُّجحان؛ حتَّى تنقل خمالفة الدليل؛ فثبت أنَّ هذه اآلية 

  .ا يدلُّ على أن التغليس أفضل من التَّنوير تقتضي أنَّ إقامة الفجر يف أوَّل الوقت أفضل؛ وهذ
{ : ومنها أن القراءة تكون يف هذه الصالة أطول من القراءة يف سائر الصلوات؛ ألنَّ املقصود من قوله تعاىل 

ر احلثُّ على طول القراءة يف هذه الصالة؛ ألن التخصيص بالذِّك} َوقُْرآنَ الفجر إِنَّ قُْرآنَ الفجر كَانَ َمْشُهوداً 
  .يدلُّ على أنه أكملُ من غريه 

  .} إِنَّ قُْرآنَ الفجر كَانَ َمْشُهوداً { : قوله تعاىل : ومنها 
أنَّ مالئكة الليل ومالئكة النهار جيتمعون يف صالة الصُّبح خلف اإلمام ، تنزلُ مالئكة النَّهارعليهم ، : ومعناه 

رغ اإلمام من الصالة ، عرجت مالئكة الليل ، ومكثت وهم يف الصَّالة؛ قبل أن تعرج مالئكة اللَّيل ، وإذا ف
يا ربِّ ، إنَّا تركنا عبادك يصلُّون لك ، وتقول مالئكة : مالئكة النَّهار ، مثَّ إن مالئكة الليل إذا صعدت ، قالت 

  .م اشهدوا أنِّي قد غفرت هل: ربَّنا ، أتينا عبادك يصلُّون لك ، فيقول اهللا تعاىل ملالئكته : النَّهارِ 
الصُّبح ، ففي ذلك ] أوَّل [ وهذا يدل على أنَّ التغليس أفضل من التنوير ، ألنَّ اإلنسان ، إذا شرع فيها من 

الظلمة باقية ، فتكون مالئكة الليل حاضرين ، مثَّ إذا امتدَّت الصالة بسبب ترتيل القراءة ، وتكثريها : الوقت 
النهار ، وأمَّا إذا ابتدأ هبذه الصالة يف وقت التَّنوير ، فهناك ، زالت الظلمة ، وظهر الضوء ، وحضرت مالئكةُ 

يدلُّ على أنَّ . } كَانَ َمْشُهوداً { : مل يبق أحٌد من مالئكة الليل؛ فال حيصل املعىن املذكور ، فقوله جلَّ ذكره 
  .التغليس أفضلُ 

  :هذه وجهان » ِمْن « يف : } َوِمَن الليل { : قوله تعاىل 
  .هتجَّد بالقرآن بعض الليل : أي » َتهجَّد « هنا متعلقة ب أ: أحدمها 
واسهر من الليل ، ذكرمها احلويفُّ ، وقال : وقم قومة من الليل ، أو : أهنا متعلقة مبحذوٍف ، تقديره : والثاين 

فسري فإن كان أراد تفسري املعىن ، فقريٌب ، وإن أراد ت» وعليك بعض الليل ، فتهجَّد به « : الزخمشريُّ 
ال يقتضي امسيَّتها؛ بدليل » بعضٍ « مبعىن » ِمْن « اإلعراب ، فال يصحُّ؛ ألنَّ املغرى به ال يكون حرفاً ، وعله 



  .» َمَع « ليست امساً بإمجاع ، وإن كانت مبعىن اسمٍ صريحٍ وهو » مََ « أنَّ واو 
  :» به « والضمري يف 

  .إضافته إىل الفجر  عوده على القرآن؛ من حيث هو ، ال بقيد: الظاهر 

اً من الليل ، فتهجَّد بذلك الوقت ، فتكونُ الباء مبعىن : أهنا تعود على الوقت املقدر ، أي : والثاين  « وقُم وقت
  .» يف 

  :فيها أوجه » َناِفلةً « قوله 
  .تنفَّل نافلة لك على الصَّلوات املفروضة : أهنا مصدٌر ، أي : أحدها 
، مصدر؛ كالعاقبة : فكأنه قيل » تنفَّل « ألنه يف معىن » هتجَّد « أهنا منصوبة ب : والثاين  تنفَّل نافلة ، والنَّافلةُ 

  .، والعافية 
، قاله أبو البقاء ، وتكون حاالً من اهلاء يف : أهنا منصوبة على احلال ، أي : الثالث  إذا » به « صالة نافلٍة 

، ال على وقٍت مقدر    .جعلتها عائدة على القرآن 
، وهو ظاهر قولِ احلويفِّ ، فإنه قال : رابع ال « َنافلةً » وجيوز أن ينتصب « : أهنا منصوبة على املفعول هبا 

  .» صلِّ نافلة لك : صلِّ به نافلة ، أي : بتهجَّد ، إذا ذهبت بذلك إىل معىن 
، حنو » وتفَعَّل « ترك اهلجود ، وهو النُّوُم ، : والتَهجُُّد  كَان « : ج ، وتأثَّم ، ويف احلديث حترَّ: يأيت للسَّلب 

  ]الطويل : [ هو النَّوُم؛ قال : ويف اهلجود خالٌف بني أهل اللغة ، فقيل » يتَحنَّثُ بغارِ حراٍء 
.وَبْرك ُهجوٍد قد أثَارْت َمخافِتي  -٣٤٥٣  . ..  

  ]الطويل : [ وقال اآلخر 
  .. أال طَرقَْتَنا والرِّفاُق ُهجوُد  -٣٤٥٤

  ]الوافر : [ وقال آخر 
  ولْيَت َخياهلَا بِِمًنى َيعوُد... أال َزارْت وأْهلُ مًنى هجوُد  -٣٤٥٥
مشترٌك بني النَّائم واملصلِّي ، قال ابن : اهلجود : كساجد ، وسُجوٍد ، وقيل » هاجٍد « نياٌم ، مجع : فَهجوٌد 

  . -رمحهما اهللا تعاىل - والليث وهو قول أيب عبيدة » نام : صلَّى من الليل ، وهتجد : هتجَّد « : األعرايب 
  .النوُم ، وهو كثٌري يف الشِّعر : اهلُجوُد يف اللغة : قال الواحديُّ 

  ]الرمل [ أَنْمتُه ومنه قول لبيد : أهجدتُّه وهجدتُّه ، أي : يقال 
  .. . . .َهجِّْدَنا فَقْد طَالَ السَُّرى : قَالَ  -٣٤٥٦

ا النَّوم ، وقال األزهري نوِّمنا؛ فقد طال السُّرى؛ ح: كأنه قال  أنَّ : املعروف يف كالم العرب : ىت غلب علين
اهلاجد هو النَّائم ، مث رأينا يف الشَّرع أنَّ من قام إىل الصَّالة من النَّوم يسمَّى هاجداً أي متهجِّداً؛ فيحمل هذا 

، » تَحنِّثٌ ُم« : على أنَّه مسِّي متهّجداً؛ إللقائه اهلُُجود عن نفسه؛ كما ياقل للعابد  ؛ إللقائه احلنث عن نفسه 
أَيحسُب أحدكم ، إذا قام من اللَّيلِ ، فصلَّى حتَّى يصبح أنَّه قد هتجَّد : وروي أن احلجَّاج بن عمرو املازينَّ قال 

، إنَّما التهجُّد الصالة بعد الرقاد ، مث صالة أخرى بعد رقدة ، مث صالة أخرى بعد رقدة ، هكذا كتنت صالة 
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم دائماً عليه رسول 



ا قوالن مبنيَّان على : والنافلةُ يف اللغة  الزيادة على األصل ، وقد تقدَّم يف األنفال ، ويف تفسري كوهنا زيادة ها هن
  .أنَّ صالة الليل ، هل كانت واجبة على النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم أم ال؟ 

مث ]  ٢،  ١: املزمل [ } ياأيها املزمل قُمِ الليل إِالَّ قَِليالً { : بحانه وتعاىل إنَّها واجبة عليه؛ لقوله س: فقيل 
  .تطوُّعاً وزيادة على الفرائض : نسخت ، فصارت نافلة ، أي 

ا : وذكر جماهد والسدي يف تفسري كوهنا نافلة وجهاً حسناً ، قاال  إنَّ اهللا قد غفر للنيبِّ صلى اهللا عليه وسلم م
، وما تأخَّر ، فكلُّ طاعٍة يأيت هبا صلى اهللا عليه وسلم سوى املكتوبِة ال تؤثر يف كفَّارة الذنب ، بل تقدَّم من ذ نبه 

تؤثر يف زيادة الدَّرجاِت ، وكثرة الثَّواب؛ فكان املقصود من تلك العبادة زيادة الثواب ، فلهذا مسِّي نافلة؛ 
، فهذه الطاعة حيتاجون إليها؛ لتكفري السَّيئات عنهم؛ فثبت أنَّ  خبالف األمة؛ فإنَّ هلم ذنوباً حمتاجة إىل التكفري

، فلهذا قال  َنافلةً « : هذه الطاعات إنَّما تكون زوائد ونوافل يف حقِّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يف حقِّ غريه 
  .، فهذا معىن خيصِّصُه » لَك 

معىن كوهنا نافلة له :  صلى اهللا عليه وسلم فقالوا إنَّ صالة الليل كانت واجبة على رسول اهللا: وأمَّا من قال 
أنَّها فريضةٌ لك ، زائدة على الصَّلوات اخلمس ، خصِّصت هبا من دون أمَّتك؛ ويدلُّ : على التخصيص ، يعين 

ا قوله } فََتَهجَّْد { : على هذا القولِ قوله تعاىل  لو كان املراد  ، ألنَّه] َناِفلَةً لََّك { : واألمر للوجوب ، ويرد هن
  .» َناِفلةً عليك « : الوجوب ، القل 

وإن كان ظاهر األمر فيه } أَِقمِ الصالة ِلُدلُوِك الشمس إىل غََسقِ الليل َوقُْرآنَ الفجر { : واعلم أنَّ قوله تعاىل 
{ : عليه قوله تعاىل  إال أنَّه يف املعىن عامٌّ يف حقِّ األمَّة؛ ويدلُّ -صلوات اهللا عليه وسالمه  -خمتصا بالرسول 

واألمر  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -بيَّن أن األمر بالتهجد خيتصُّ بالرسول } َوِمَن الليل فََتَهجَّْد بِِه َناِفلَةً لََّك 
  .وإالَّ مل يكن لتقييد املر بالتهجُّد هبذا القيد فائدةٌ  -صلوات عليه  -بالصَّلوات اخلمس غري خمصوصٍ بالرسول 

اً « يف نصب } عسى أَن َيْبَعثََك َربَُّك َمقَاماً مَّْحُموداً { : اىل قوله تع   :أربعة أوجه » مقام
  .يبعثك يف مقام : أنه منصوٌب على الظرف ، أي : أحدها 
، مبعًنى ، : ؛ يقال » ُيِقيمَك « ؛ ألنه يف معىن » َيْبعثَك « أن ينتصب مبعىن : الثاين  أقيم من قربه ، وبعث منه 
  .قعد جلوساً : و فهو حن

  .يبعثك ذا مقامٍ حممود : أنه منصوٌب على احلال ، أي : الثالث 
اً : أنه مصدر مؤكد ، وناصبه مقدر ، أي : الرابع    .فيقوم مقام

ا يف » أنْ « على األوجه الثالثة دون الرابع يتعيَّن فيها أن تكون التامة؛ فتكون مسندة إىل » َعَسى « و  وم
، و » أنْ َيْبعثَك « ت ناقصة على أن يكون حيِّزها؛ إذ لو كان امساً مؤخراً؛ لزَم من ذلك » ربَُّك « خرباً مقدَّماً 

اً « وهو الفصل بأجنيب بني صلة املوصول ومعموهلا ، فإنَّ : حمذوٌر  منصوبٌ : على األوجه الثالثة األول » َمقام
، فال يفصل به ، » ربَُّك « ، فإذا جعلت » أنْ « ، وهو صلة ل » َيْبعثَك « ب  امسها ، كان أجنبيا من الصلة 

  .وإذا جعلته فاعالً ، مل يكن أجنبيا ، فال يبايل بالفصل به 

» مقاماً « فيجوز أن تكون التامة والناقصة بالتقدمي والتأخري؛ لعدم احملذور؛ ألنَّ : وأمَّا على الوجه الرابع 
  .معمولٌ لغري الصلة 



  :نتصابه وجهان يف ا» حمموداً « : وقوله 
  .يبعثك حمموداً : َيْبعثَك ، أي : أنه منصوب على احلال من قوله : أحدمها 
  .أن يكون نعتاً للمقام : والثاين 

  من اهللا» عسى « فصل يف معىن 
  .من اهللا واجٌب » عسى « اتفق املفسرون على أنَّ كلمة 

يف شيء ، مث حرمه ، كان عاراً ، واهللا تعاىل أكرم  ألنه لفظ يفيد اإلطماع ، ومن أطمع إنساناً: قال أهل املعاين 
  .من أن يطمع واحداً يف شيء ، مث ال يعطيه 

  :ويف تفسري املقام احملمود أربعة أقوالٍ 
  .أنه الشَّفاعة : األول 

و ه« : أمجع املفسرون على أنه مقام الشفاعة؛ كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذه اآلية : قال الواحدي 
  .» املقام الذي أشفُع ألمَِّتي فيه 

واللفظ مشعر به؛ ألنَّ اإلنسان إمنا يصري حمموداً إذا محده حامٌد ، واحلمد ، إمنا يكون على : قال ابن اخلطيب 
اً أنعم فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قوم ، فحمدوه  اإلنعام ، فهذا املقام احملموج جيب أن يكون مقام

نعام ، وذلك اإلنعام ال جيوز أن يكون تبليغ الدِّين ، وتعليم الشرائع؛ ألنَّ ذلك كان حاصالً يف على ذلك اإل
تطميٌع ، وتطميع اإلنسان يف الشيء الذي حصل له وعده حمالٌ؛ } عسى أَن َيْبَعثََك َربَُّك { : احلال ، وقوله 

ل منه بعد ذلك إىل النَّاس ، وما ذاك إالَّ فوجب أن يكون ذلك اإلنعام الذي ألجله يصري حمموداً إنعاماً يص
  .شفاعته عند اهللا تعاىل 

اً مَّْحُموداً { : التنكُري يف قوله : وأيضاً  يدل على أنه حيصل للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك املقامِ محٌد } َمقَام
ذاب أعظم من محده يف السَّعي يف بالغٌ عظيٌم كاملٌ ، ومن املعلوم أنَّ محد اإلنسان على سعيه يف التخليص من الع

زيادة الثَّواب؛ ألنَّه ال حاجة به إليها؛ ألنَّ حاجة اإلنسان يف رفع اآلالم العظيمة عن النَّفس فوق احتياجه إىل 
{ : حتصيل املنافع الزائدة اليت ال حاجة به إىل حتصيلها ، وإذا ثبت هذا ، وجب أن يكون املراد من قوله تعاىل 

  .هو الشَّفاعة يف إسقاط العقاب؛ على ما هو مذهب أهل السنة } َعثََك َربَُّك َمقَاماً مَّْحُموداً عسى أَن َيْب
وملَّا ثبت أن لفظ اآلية مشعٌر هبذا املعىن إشعاراً قويا ، مث وردت األخبار الصحيحة يف تقرير هذا املعىن ، وجب 

  .» وابعثه املقام احملمود الذي وعدته « : يف إجابة املؤذِّن محل اللفظ عليه ، ومما يؤكِّد ذلك الدعاء املشهور عنه 
  .واتَّفق النَّاس على أنَّ املراد منه الشَّفاعة 

صلوات اهللا  -جيمع الناس يف صعيٍد ، فال تتكلَّم نفٌس ، فأوَّل من يتكلَّم حممٌد : قال حذيفة : والقول الثاين 
، والشَّرُّ ليس إليك ، واملهديُّ من َهدْيَت ، والَعْبُد بني َيدْيَك ، وبَِك  لَبَّيَك ، وَسْعدْيَك: فيقول  - وسالمه عليه 

  .« وإلَْيَك ، ال َمْنَجى وال َملَْجأ ِمْنَك إالَّ إليَك ، َتباركَت ، وَتعالْيَت ، ُسبحاَنَك ربَّ البيِت 
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يف علوم الكتاب: كتاب    تفسري اللباب 
بلي الدمشقي النعماين: املؤلف  احلن بن عادل  سراج الدين عمر بن علي   أبو حفص 

  .} عسى أَن َيْبَعثََك َربَُّك َمقَاماً مَّْحُموداً { : فهذا هو املراد من قوله عزَّ وجلَّ : قال 
، وأمَّا ذكر هذا الدعاء  والقول األول أوىل؛ ألنَّ سعيه يف الشَّفاعة يفيد إقدام الناس على محده ، فيصري حمموداً 

  .، فال يفيد إال الثواب ، أمَّا احلمد ، فال 
  .إنَّه تعاىل حيمده على هذا القول؟ : مل ال جيوز أن يقال : فإن قالوا 
يف غري » احلمد « د لفظ خمتصٌّ بالثناِء املذكور ف ميقابلة اإلنعام بلفٍظ ، فإن ور: أنَّ احلمد يف اللغة : فاجلواب 

  .هذا املعىن ، فعلى سبيل اجملاز 
  .املراد مقاٌم حتمد عاقبته ، وهذا ضعيٌف؛ ملا ذكرنا : القول الثالث 
يقعُد اهللا حممداً : أنه قال  -رضي اهللا عنه  - روي عن ابن عبَّاس :  -رمحه اهللا  -قال الواحديُّ : القول الرابع 

  .جيلسه معه على العرشِ : ه قال على العرشِ ، وعن جماهد أنَّ
  :وهذا قولٌ رذلٌ موحٌش فظيٌع ، ونص الكتاب يفسد هذا التفسري من وجوه : قال الواحدي 

أقامه من قبله ، فتفسري البعث : بعثُت النَّاقة ، وبعث اهللا امليت ، أي : أن البعث ضدُّ اإلجالس ، يقال : األول 
  .اسٌد باإلجالس تفسري الضدِّ بالضدِّ؛ وهو ف

لكان  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -أنه تعاىل ، لو كان جالساً على العرشِ ، حبيث جيلس عنده حممد : والثاين 
  .حمدوداً متناهياً ، ومن كان كذلك ، فهو حمدثٌ 

، واملقام : ومل يقل } َمقَاماً مَّْحُموداً { : أنه تعاىل قال : الثالث    .لقعود موضع القيام ، ال موضع ا: مقعداً 
إنَّ أهل اجلنة كلهم : أن جلوسه مع اهللا على العرش ليس فيه كثري إعزازٍ؛ ألن هؤالء احلمقاء يقولون : الرابع 

جيلسون معه ويرونه ، وإنه تعاىل يسأهلم عن أحواهلم اليت كانوا عليها يف الدنيا ، وإذا كانت هذه احلالة حاصلة 
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم بذلك مزيد شرٍف ومرتبٍة عندهم لكلِّ املؤمنني ، مل يكن يف ختصيص 

السلطان بعث فالناً ، فهم منه أنَّه أرسله إلصالح مهماهتم ، وال يفهم أنه أجلسه مع : أنه إذا قيل : اخلامس 
  .نفسه؛ فثبت أن هذا القول كالم رذلٌ ، ال مييل إليه إالَّ قليل العقل ، عدمي الدِّين 

َوقُلْ َجاَء ) ٨٠(نِي ُمْدَخلَ ِصْدقٍ وَأَْخرِْجنِي ُمخَْرَج ِصْدقٍ َواجَْعلْ ِلي ِمْن لَُدْنَك ُسلْطَاًنا َنِصًريا َوقُلْ َربِّ أَْدِخلْ
َو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني َو) ٨١(الَْحقُّ َوَزَهَق الَْباِطلُ إِنَّ الَْباِطلَ كَانَ َزُهوقًا  لَا َيزِيُد َوُنَنزِّلُ ِمَن الْقُْرآِن َما ُه

قُلْ ) ٨٣(َوإِذَا أَْنَعْمَنا َعلَى الْإِْنَساِن أَْعَرَض َوَنأَى بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَُّه الشَّرُّ كَانَ َيئُوًسا ) ٨٢(الظَّاِلِمَني إِلَّا َخَساًرا 
  ) ٨٤(كُلٌّ َيْعَملُ َعلَى َشاِكلَِتِه فََربُّكُْم أَْعلَُم بَِمْن ُهَو أَْهَدى َسبِيلًا 

  .اآلية } َوقُل رَّبِّ أَْدِخلْنِي ُمْدَخلَ ِصْدقٍ { : له تعاىل قو
مصدراً ، وأن يكون ظرف مكاٍن ، وهو الظاهر ، والعامة على ضمِّ امليم فيهما؛ » مدخل « حيتمل أن يكون 

، وإبراهيم بن أيب عبلة ، ومحسٌد بفتح امليم فيهما  [ إمَّا ألهنما  :لسبقهما بفعل رباعيٍّ ، وقرأ قتادة ، وأبو حيوة 
منصوبان مبقدر ] ؛ وإمَّا ألهنما ]  ١٧: نوح [ } أَنَبَتكُْم مَِّن األرض نََباتاً { مصدران على حذف الزوائد؛ ك 



هلما ، تقديره  [ فادخل مدخل ، واخرج خمرج ، وقد تقدَّم هذا مستوفًى يف قراءِة نافع يف سورة النساء : موافق 
. ٥٩: اآلية [ يف سورة احلجِّ ، وأنه قرأ كذلك ]  ٣١: اآلية   [  

من إضافة التبيني ، وعند الكوفيني من إضافة املوصوف لصفته؛ » ُمخرَج ِصدقٍ « ، و » ُمدخلَ ِصدقٍ « و 
  .ألنه يوصف به مبالغة 

« وله هو املفعول األول للجعلِ ، والثاين أحُد اجلارَّين املتقدمني ، واآلخر متعلٌِّق باستقراره ، وق» سلطاناً « و 
  .للمبالغة ، وأن يكون مبعىن مفعول » فاعلٍ « جيوز أن يكون حموالً من » َنِصرياً 

  »ُمْخَرَج ِصْدقٍ « و » ُمدَخلَ ِصدقٍ « فصل يف معىن 
  :قوالن ]  ٧٦: اإلسراء [ } َوإِن كَاُدواْ لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن األرض { : قد تقدَّم يف قوله 

  .ه سعي كفَّار مكَّة يف إخراجه منها أن يكون املراد من: أحدمها 
واشتغل » أقم الصَّالة « : األوىل أن خترج من املدينة إىل الشَّام ، مث قال : املراد منه اليهود؛ قالوا له : والثاين 

إنَّ اهللا تعاىل يعينك ، مثَّ عاد بعد هذا الكالم إىل شرح تلك  بعبادة اهللا تعاىل ، وال تلتفت إىل هؤالء اجلهَّال ، ف
َوقُل رَّبِّ أَْدِخلْنِي { : الواقعة من أن كفَّار مكَّة أرادوا إخراجه ، فأراد اهللا تعاىل هجرته إىل املدينة ، وقال له 

، وهو مكَّة ، وهذا قول ابن عبَّاس ، واحلسن ، } َوأَْخرِْجنِي ُمْخَرَج ِصْدقٍ { ، وهو املدينة ، } ُمْدَخلَ ِصْدقٍ 
  .وقتادة 

الثاين ، وهو أنَّ املراد منها أن اليهود محلوه على اخلروج من املدينة والذَّهاب إىل الشَّام ، فخرج  وعلى التفسري
ربِّ أدخلْنِي ُمدخلَ « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مثَّ أمر بأن يرجع إليها ، فلمَّا عاد إىل املدينة ، قال 

  .افتحها : ، أي ] بالفتح [ إىل مكة؛ : يعين » وأْخرِجنِي ُمخرَج ِصدقٍ « وهي املدينة ، » صدقٍ 
من مكة ، » وأْخرِدنِي ُمخرَج ِصْدقٍ « ظاهراً على مكة بالفتح » أْدخلنِي ُمدخلَ ِصْدقٍ « : وقال الضحاك 

  .آمناً من املشركني 
من » رِْجنِي وأْخ« أدخلين يف أمرك الذي أرسلتين به من النبوة ، والقيام مبهمات أداء شريعتك ، : وقال جماهد 

  .إخراجاً ال يبقى عليَّ منها تبعةٌ : أي » ُمخرَج ِصدقٍ « الدنيا ، وقد قمت مبا وجب عليَّ من حقِّها 
إخراجاً ال يبقى عليَّ منها : أي » وأْخرِجنِي ُمخرَج ِصْدقٍ « اجلنة ، » أْدخلنِي ُمدخلَ ِصْدقٍ « : وعن احلسن 
  .تبعةٌ من مكة 

، وأخرجين من املناهي أدخلين يف طاعت: وقيل    .ك 

أدخلين حيثُ ما أدخلتين بالصِّدق ، : أدخلين القرب مدخل صدقٍ ، وأخرجين منه خمرج صدقٍ ، وقيل : وقيل 
  .ال جتعلين ممَّن يدخل بوجٍه ، وخيرج بوجٍه ، فإنَّ ذا الوجهني مل يكن عند اهللا وجيهاً : وأخرجين بالصِّدق ، أي 

صِّدقِ؛ ملا يئول غليه الدُّخولُ واخلروج من النصر ، والعزِّ ، ودولة الدِّين ، كما ووصف اإلدخال واإلخراج بال
. ٦٧: املائدة [ } أَنَّ لَُهْم قََدَم ِصْدقٍ ِعنَد َربِّهِْم { : وصف القدم بالصِّدق؛ فقال   [  

. ٢٢: اجملادلة [ } أَالَ إِنَّ ِحْزَب اهللا ُهُم املفلحون { : وقال   [  
. ٣٣: التوبة [ } ظْهَِرُه َعلَى الدين كُلِِّه ِلُي{ : وقال   [  

  .وهو دينه وشرعه . } َوقُلْ َجآَء احلق { : وملا سأل اهللا تعاىل النُّصرة ، بيَّن أنَّه أجاب دعاءه؛ فقال 



ا سواه من األديان ، والشَّرائع ، قاله السديُّ . } َوَزَهَق الباطل { : قوله    .وهو كل م
  .ذهب الشيطان ، قاله قتادة : وزهق الباطل ، أي . القرآن : أي  جاء احلقُّ ،: وقيل 
  .عبادة اهللا تعاىل ، والباطل عبادة األصنام : احلقُّ : وقيل 

أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل مكَّة يوم الفتح ، وحول البيت ثالمثائٍة وستُّون صنماً ، : وعن ابن مسعوٍد 
َهَق الباطل { : ل يقول فجعل يضرهبا بعوٍد يف يده ، وجع   }َجآَء احلق َوَز

  .كان الصَّنُم ينكبُّ على وجهه ] ذهب الشيطان : أي [ 
اً { : قوله  ، ال يبقى ، بل يزول بسرعة : أي . } إِنَّ الباطل كَانَ َزُهوق   .إنَّ الباطل ، وإن كان له دولةٌ 

  ]الكامل : [ الذِّهاب ، واالضمحالل؛ قال : والزُّهوُق 
  إقْدامُه بِمَزالٍة ملْ َيْزهقِ... ولقَْد َشفَى َنفِْسي وأْبَرأ ُسقمَها  -٣٤٥٧

اً بالضمِّ ، وأمَّا الزُّهوُق ، بالفتح ، فمثال مبالغة؛ كقوله : يقال    ]الطويل : [ زهقت نفسي تزهُق زهوق
  .. . . .َضُروٌب بِنْصلِ السَّْيِف ُسوَق ِسمانِها  -٣٤٥٨

  :هذه ثالثة أوجه » ِمْن « يف : } ِمَن القرآن َوُنَنزِّلُ { : قوله تعاىل 
بأنَّ اليت للبيان ، : أهنا لبيان اجلنس ، قاله الزخمشري ، وابن عطيَّة ، وأبو البقاء ، وردَّ عليهم أبو حيان : أحدها 

  .ال بد وأن يتقدَّمها ما تبينه ، ال أن تتقدم هي عليه ، وهنا قد وجد تقدُّمها عليه 
بأنَّ إنزاله إنَّما : وأجيب عنه » ألنه يلزم أالَّ يكون بعضه شفاء « : تبعيض ، وأنكره احلويف؛ قال أهنا لل: الثاين 

، وهذا اجلواب ليس بظاهرٍ ، وأجاب أبو البقاء بأنَّ منه ما يشفي من املرض  وهذا يؤيده الدَّليلُ . هو مبعٌض 
ا تظاهر وهذا قد وجد بدليل رقية بعض الصحابة بالنصب عطفاً ع» وَرْحمةً « : املتقدِّم ، وأجاز الكسائيُّ  لى م

  .سيِّد احليِّ الذي لدغ ، بالفاحتة؛ فشفي 
  .أهنا البتداِء الغاية ، وهو واضٌح : الثالث 

َو « خربين ل » شفاء ورمحةٌ « واجلمهور على رفع  وزيد بن عليٍّ بنصبهما ، » َما « ، واجلملة صلة ل » ُه
، واخلرب حينئذ وخرِّجت قراءته على نصبهما  وقدِّمت احلال على عاملها املعنوي ، » ِللُمؤمنَني « على احلال 

  :، وقول النابغة » َمطْويَّاٍت « يف قراءة من نصب ]  ٦٧: الزمر [ } والسماوات َمطْوِيَّاٌت { : كقوله تعاىل 
  ُحذارِ ِفيهْم وَرْهطُ َربيَعة ْبنِ... َرْهطُ ابنِ كُوزٍ ُمحِقبِي أْدَراعُهْم  -٣٤٥٩

وأجاز : منصوبان بإضمار فعلٍ ، وهذا عند من مينع تقدميها على عاملها املعنوي ، وقال أبو البقاء : وقيل 
، » ِشفاٌء « ] بقَّى [ فظاهر هذا أن الكسائيَّ » َما « بالنصب عطفاً على » ورْحَمةً « : الكسائي  على رفعه 
ا « فقط عطفاً على » َرْحمةً « ونصب  ا [ وُننزِّل : ة؛ كأه قيل املوصول» م ، وليس يف نقله م من القرآن رمحة 

اً وتشديداً ، والعامة على نون العظمة » وُننزِّلُ « ] يؤذن بأنه تالها قرآناً ، وتقدَّم اخلالف يف    .ختفيف

  .اهللا : بياء الغيبة ، أي » وُينزِلُ « وجماهد 
  يف اآلية» ِمْن « فصل يف املراد ب 

  ] . ٣٠: احلج [ } فاجتنبوا الرجس ِمَن األوثان { : هنا للجنسِ؛ كقوله تعاىل » من « إنَّ  :قال املفسِّرون 
اٌء ، فجميع القرآن شفاء للمؤمنني ، أي : أي  ا هو شف بيانٌ من : وُننزِّل من هذا اجلنس الذي هو قرآنٌ م



الشُّبهة ، ويهتدى به من احلرية ،  الضاللة واجلهالة يتبيَّن به املختلف ، ويتَّضح به املشكل ، ويستشفى به من
  .وهو شفاء للقلوب بزوال اجلهل عنها 

  .واعلم أنَّ القرآن شفاء من املراض الرُّوحانيَّة ، واألمراض اجلسمانية 
  :أما كونه شفاء من األمراض الروحانية؛ ألنَّ املرض الروحاينَّ قسمان 

تقادات الفاسدة يف اإلهليَّات ، والنبوَّات ، واملعاد ، والقضاِء االعتقادات الباطلة ، وأشدُّها فساداً االع: أحدمها 
  .، والقدر؛ والقرآن كلُّه مشتملٌ على دالئل احلقِّ يف هذه املطالب 

األخالق املذمومة؛ والقرآن مشتمل على تفاصيلها ، وتعريف ما فيها من املفاسد ، واإلرشاد إىل : والثاين 
  .شفاء من األمراض الروحانيَّة األخالق الفاضلة ، وكان القرآن 

وأما كونه شفاء من األمراض اجلسمانية؛ فألنَّ التربُّك بقراءته يدفع كثرياً من األمراض؛ ويؤيده ما روي عن 
  .» َمْن لَْم َيستْشِف بالقرآِن ، فال َشفاُه اهللا تعاىل « : النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  . وما ورد يف حديث الرقية بالفاحتة

املشركون؛ ألنَّ مساع القرآن يزيدهم غضباً ، : املراد بالظاملني ها هنا } وال َيزيُد الظَّاِلِمَني إالَّ َخَساراً { : مث قال 
  .وغيظاً ، وحقداً ، وكلَّما نزلت آيةٌ يتجدَّد تكذيٌب؛ فتزداد خسارهتم 

قضاء اهللا الذي قضاه شفاٌء ورمحةٌ : أو نقصان  مل جيالس هذا القرآن أحٌد إال قام عنه بزيادٍة: قال جماهد وقتادة 
، وال يزيد الظَّاملني إال خساراً    .للمؤمنني 

مث إنه تعاىل ذكر السَّبب األصلي يف وقوع هؤالء اجلهَّال يف أودية الضَّالل ، وهو حبُّ الدنيا ، والرغبة يف املال 
َوإِذَآ أَْنَعْمَنا َعلَى اإلنسان أَْعَرَض َوَنأَى { : ، فقال واجلاه ، واعتقادهم أن ذلك إنَّما حيصل جبدِّهم واجتهادهم 

  .} بَِجانِبِِه 
  .اإلنسان ها هنا هو الوليد بن املغرية : قال ابن عباس 

ومترَّد على طاعته؛  -تعاىل  -واألْوىل أنَّ كل إنسان من شأنه إذا فاز مبقصوده ، غترَّ وصار غافالً عن عبادة اهللا 
. ٧،  ٦: العلق [ }  إِنَّ اإلنسان ليطغى أَن رَّآُه استغىن كَالَّ{ : كما قال   [  

 - قرأ العامة بتقدمي اهلمزة على حرف العلة؛ من النَّأي ، وهو البعُد ، وابن ذكوان : } َوَنأَى { : قوله تعاىل 
لف على اهلمزة ، بتقدمي األ» َجاَء « مثل » َناَء « : ونقلها أبو حيان وابن اخلطيب عن ابن عامر وأبو جعفر 

  ]الرجز : [ َنهَض؛ قال : َناَء ، َيُنوء ، أي : أهنا من : أحدمها : وفيها خترجيان 

شقِّ الشِّمالِ كَاِهلُه... حتَّى إذا َما الَتأَمْت َمفاِصلُه  -٣٤٦٠   وَناَء يف 
إىل غري ذلك فيكونان مبعىن » َراَء « : » َرأى « كقوهلم يف » فَلَع « ، ووزنه » َنأى « أنه مقلوٌب من : والثاين 

. ٥١: فصلت [ ، ولكن مىت أمكن عدم القلب ، فهو أوىل ، وهذا اخلالُف أيضاً يف حم السجدة   [  
، السوسيُّ ، وكذلك يف  وأمال األلف إمالة حمضة األخوان ، وأبو بكرٍ ، عن عاصمٍ ، وبني بني؛ خبالف عنه 

ميله    .فصِّلت ، إال أبا بكرٍ؛ فإنه مل 
  .تحة النون يف السورتني خلٌف ، وأبو احلارث والدُّوري عن الكسائيِّ وأمال ف
ُه الشر { : مث قال    .أيساً قنوطاً } كَانَ َيئُوساً { الشِّدة ، والضر : ، أي } َوإِذَا َمسَّ



للمؤمن أن  أنَّه يتضرَّع ، ويدعو عند الضُّرِّ والشدَّة ، فإذا تأخَّرت اإلجابة ، أيس ، وال ينبغي: معناه : وقيل 
  .َيْيئََس من اإلجابة ، وإن تأخَّرت ، فيدع الدعاء 

ا قيل فيها ما قاله الزخمشريُّ : ، والشَّاكلةُ » َيْعَملُ « متعلق ب : } على َشاِكلَِتِه { : قوله تعاىل  أحسُن م
، وهي الطرُق »  طريٌق ذو َشواكلَ« : أهنا مذهبه الذي يشاكلُ حاله يف اهلدى والضاللة؛ من قوهلم : والزجاج 

: على دينه ، وقيل : ، وقيل } فََربُّكُْم أَْعلَُم بَِمْن ُهَو أهدى َسبِيالً { : اليت َتشعَّبْت منه؛ والدليل عليه قوله تعاىل 
، وقتادة » جانبه « : خلقه ، وقال ابن عباسٍ  ، « : وقال الفراء . على نيَّته : وقال احلسن  على طَريقتِه 
  .» عليه  واملذهب الذي جبل

، وأمَّا : وهو املثل؛ يقال » الشَّكلِ « من ] وهو [  بالكسر فهو » الشَّكلُ « لست على شكِْلي ، وال َشاكليت 
  ]الكامل : [ بالفتح » الشَّكل « يف ] القيس [ جاريةٌ حسنة الشِّكلِ ، وقال امرؤ : اهليئة؛ يقال 

  ُيالِئُم َشكلَُها َشكِْليإذْ ال ... َحيِّ احلُمولَ بِجانبِ الَعْزلِ  -٣٤٦١
  .ال يالئم مثلها مثلي : أي 

: أنَّ املراد من املشاكلة ما قاله الزجاج ، والزخمشريُّ؛ لقوله بعد ذلك : والذي يقوى عندي : قال ابن اخلطيب 
َو أهدى َسبِيالً {  . ٨٤: اإلسراء [ } فََربُّكُْم أَْعلَُم بَِمْن ُه  [  

أن كلَّ أحد يفعل على وفق ما يشاكله جوهر نفسه ، ومقتضى روحه ، فإن : اد وهو أنَّ املر: وفيه وجه آخر 
ظُلمانيَّة ، [ كانت مشرقة ، ظاهرة ، علوية ، صدرت منه أفعالٌ فاضلةٌ ، وإن كانت نفسه كدرة خبيثة  مضلَّةً 

  .فاسدةٌ ] صدرت عنه أفعال خسيسة 
ال؟ اختلف العقالء يف أنَّ النفوس الناطقة البشريَّ: وأقول    .ة ، هل هي خمتلفةٌ باملاهيَّة ، أم 

  .إنَّها خمتلفةٌ باملاهيَّة ، وإنَّ اختالف أحوااله وأفعاهلا الختالف امزجتها : منهم من قال 
أنَّ القرآن بالنِّسبة إىل : هو القسم األوَّل ، والقرآن يشعر به؛ ألنه تعاىل بيَّن يف اآلية املتقدمة : واملختار عندي 
قُلْ كُلٌّ َيْعَملُ { : الشِّفاء ، والرمحة ، وبالنِّسبة إىل اآلخرين يفيد اخلسار ، واخلزي ، مث أتبعه بقوله  البعض يفيد

ِه    .} على َشاِكلَِت
أن الالئق بتلك النُّفوس أن يظهر فيها القرآن اخلري وآثار الذكاء والكمال وبتلك النفوس الكدرة أن : ومعناه 

خلزي والضالل كما أن الشمس تعقد امللح وتلني الدهن وتبيض ثوب القصار ، يظهر فيها من القرآن آثار ا
وتسوِّد وجهه ، وهذا الكالم ال يتم املقصود به ، إالَّ إذا كانت األرواح والنفوس خمتلفة ماهيَّاهتان فبعضها 

هن وتبيض ثوب مشرقة صافية يظهر فيها من القرآن آثار اخلزي والضالل كما أن الشمس تعقد امللح وتلني الد
القصار ، وتسوِّد وجهه ، وهذا الكالم ال يتم املقصود به ، إالَّ إذا كانت األرواح والنفوس خمتلفة ماهيَّاهتا ، 
فبعضها مشرقة صافية يظهر فيها من القرآن نوٌر على نورٍ ، وبعضها كدرةٌ ظلمانية ، ويظهر فيها من القرآن 

؛ على حذف الزوائد » اْهتَدى « جيوز أن يكون من » أْهَدى « : له قو. ضالل عل ضاللٍ ، ونكالٌ على نكالٍ 
» َسبِيالً « وقوله . » اهتدى « القاصر ، مبعىن » َهَدى « املتعدِّي ، وأن يكون من » َهَدى « ، وأن يكون من 

  .متييٌز 
  .فربُّكم أعلم مبن هو أوضح طريقاً : ] واملعىن [ 



يلًا  َوَيْسأَلُوَنَك َعنِ الرُّوحِ قُلِ َولَِئْن ِشئَْنا لََنذَْهَبنَّ بِالَِّذي ) ٨٥(الرُّوُح ِمْن أَْمرِ َربِّي َوَما أُوِتيُتْم ِمَن الِْعلْمِ إِلَّا قَِل
ا  ْضلَُه كَانَ َعلَْيَك كَ) ٨٦(أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ثُمَّ لَا َتجُِد لََك بِِه َعلَْيَنا َوِكيلً قُلْ لَِئنِ ) ٨٧(بًِريا إِلَّا َرْحَمةً ِمْن َربَِّك إِنَّ فَ

  ) ٨٨(ْم ِلَبْعضٍ ظَهًِريا اْجَتَمَعِت الْإِْنُس َوالْجِنُّ َعلَى أَنْ َيأُْتوا بِِمثْلِ َهذَا الْقُْرآِن لَا َيأُْتونَ بِِمثِْلِه َولَْو كَانَ َبْعُضُه

  .اآلية } َوَيْسأَلُوَنَك َعنِ الروح { : قوله تعاىل 
اسألوا حممداً عن ثالثِة أشياء ، فإن أجاب عن كلِّها ، أو مل جيب عن شيٍء ، : شٍ ُروِثَ أن اليهود قالوا لقري

فليس بنيبٍّ ، وإن أجاب عن اثنني ، وأمسك عن الثَّاِلث ، فهو نيبٌّ؛ فاسألوا عن فتيٍة فقدوا يف الزَّمنِ األوَّل ، 
، ومغرهبا ، ما خربه؟ وعن  فما كان أمرهم؛ فإهنم كان هلم حديثٌ عجيٌب؟ وعن رجلٍ بلغ مشرق الشَّمسِ

إن َشاَء اهللا ، فانقطع عنه الوحي : ومل يقل » غداً أخربكم « : الرُّوحِ؛ فسأله ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
.  

اً ، وقال عكرمة : اثنيت عشرة ليلة ، وقيل : قال جماهٌد  : أربعني يوماً ، وأهل مكَّة يقولون : مخسة عشر يوم
، وقد أصبحنا ال خيربنا بشيٍء ، حتَّى حزن النيب صلى اهللا عليه وسلم من مكث الوحي ، وشقَّ  وعدنا حممد غداً

ا يقول أهل مكَّة ، مث نزل الوحي بقوله  [ } َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذلك غَداً إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا { : عليه م
. ٢٤،  ٢٣: الكهف   [  

. ٩: الكهف [ } ْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب الكهف والرقيم كَاُنواْ ِمْن آَياِتَنا َعَجباً أَ{ : ونزل يف الفتية   [  
. ٨٣: الكهف [ } َوَيْسأَلُوَنَك َعن ِذي القرنني { : ونزل فيمن بلغ املشرق واملغرب   [  

  .} آ أُوِتيُتم مِّن العلم إِالَّ قَِليالً َوَيْسأَلُوَنَك َعنِ الروح قُلِ الروح ِمْن أَْمرِ َربِّي َوَم{ : ونزل يف الرُّوح 
  :يف هذه الرواية؛ من وجوه ] طعن [ ومن النَّاس من : قال ابن اخلطيب 

ليس الروح أعظم شأناً ، وال أعلى درجة من اهللا تعاىل ، فإن كانت معرفة اهللا تعاىل حاصلة ممكنة : قالوا : أوهلا 
.، فأي مانعٍ مينع من معرفة الروح؟  !  

إن أجاب عن قصَّة أهل الكهف ، وقصَّة ذي القرنني ، ومل جيب عن الروح ، فهو : أن اليهود قالوا : نيها وثا
نيبٌّ ، وهذا كالٌم بعيد عن العقالء؛ ألن قصَّة أصحاب الكهف ، وقصَّة ذي القرنني ليست إال حكاية ، واحلكاية 

  .ال تكون دليالً على النبوة 
  .إما أن تعترب قبل العلم بنبوته ، أو بعد العلم بنبوته : ها فاحلكاية اليت يذكر: وأيضاً 

نبوَّتُه معلومة؛ فال فائدة يف : فإن كانت قبل العلم بنبوته ، كذَّبوه فيها ، وإن كانت بعد العلم بنبوته ، فحينئٍذ 
  .وة ذكر هذه احلكاية وأما عدم اجلواب عن حقيقِة الروح ، فهذا يبعد جعله دليالً على صحَّة النب

أنَّ مسألة الروح يعرفها أصاغر الفالسفة ، وأراذل املتكلِّمني ، فلو قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم : وثالثها 
ألورث ذلك ما يوجُب التَّحقَري ، والتَّنفَري؛ فإنَّ اجلهل مبثل هذه املسألة يفيد حتقري أيِّ » إنِّي ال أعرفُها « : 

.أعلم العلماِء ، وأفضل الفضالء؟ إنساٍن كان ، فكيف الرسول الذي هو  !  
َم القرآن { أنه تعاىل قال يف حقِّه : رابعها  . ٢،  ١: الرمحن [ } الرمحن َعلَّ  [  
َك َما لَْم َتكُْن َتْعلَُم { : وقال  . ١١٣: النساء [ } َوَعلََّم  [  
. ١١٤: طه [ } َوقُل رَّبِّ زِْدنِي ِعلْماً { : وقال   [  



، أي[ وقال يف  . ٥٩: األنعام [ } َوالَ َرطْبٍ َوالَ َيابِسٍ إِالَّ ِفي ِكَتابٍ مُّبِنيٍ { ] : القرآن ، وصفته  حقِّه   [  
  :وكان صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  .» أرين األشياء كما هي « 
ورة أنا ال أعرف هذه املسألة ، مع أنَّها من املسائل املشهورة املذك: فمن هذا حاله وصفته ، أيليق به أن يقول 

.عند مجهور اخللق؟  !  
أجاهبم على أحسن الوجوه ، وتقريره  -صلوات اهللا عليه  -أنَّهم سألوه عن الروح ، وأنه : بل املختار عندنا 

  .أن املذكور يف اآلية ، أهنم سألوه عن الروح ، والسؤال عن الروح يقع على وجوه كثرية 
  .حالٌّ يف املتحيِّز ماهية الروح ، هل هي متحيِّز أو : أن يقال : أوهلا 

  .الروح قدمية ، أو حادثة؟ : أن يقال : وثانيها 
  .أن يقالك الروح ، هل تبقى بعد األجسام ، أو تفىن؟ : وثالثها 
  .ما حقيقة سعادة األرواح ، وشقاوهتا؟ : أن يقال : ورابعها 
  .فاملباحثُ املتعلقة بالروح كثرية : وباجلملة 

ليس فيه ما يدلُّ على أنَّهم سألوه عن أيِّ املسائل ، إال أنه تعاىل ذكر } َنَك َعنِ الروح َوَيْسأَلُو{ : وقوله تعاىل 
وهذا اجلواب ال يليُق إال مبسألتني من هذه املسائل } قُلِ الروح ِمْن أَْمرِ َربِّي { : يف اجلواب عن هذا السؤال 

  :اليت ذكرناها 
  .السؤال عن ماهية الروح : إحدامها 

  .عن قدمها ، أو حدوثها : واألخرى 
أهو أجساٌم موجودة داخلة يف البدِن مولدةٌ من ! ما حقيقة الروح وماهيته؟: فهم قالوا : أما البحث األول 

امتزاجِ الطبائع واألخالط؟ أو هو عبارة عن نفس هذا املزاجِ والتركيب؟ أو هو عبارة عن عرض قائم هبذه 
ذه األجسام ، واألعراض؟ فأجاب اهللا عنه بأنَّه موجوٌد مغايُر هلذه األجسام؟ أو هو عبارة عن موجوٍد يغاير ه

األجسام ، وهلذه األعراض؛ وذلك ألن هلذه األجسام ، وهلذه األعراض أشياء حتدثُ عن امتزاجِ األخالط 
  .والعناصر 

، وال حيدث إال مبحدٍث يقول ل ، جمرٌد  كن فيكون « : ه وأمَّا الروح ، فإنه ليس كذلك ، بل هو جوهٌر ، بسيطٌ 
، فأجاب اهللا عنه بأنه موجود حمدث بأمر اهللا وتكوينه ، وتأثريه يف إفادة احلياة هبذا اجلسِد ، وال يلزم من عدم » 

العلم حبقيقته املخصوصة نفيه؛ فإنَّ أكثر حقائقِ األشياِء ، وماهيَّاهتا جمهولة؛ فإنَّا نعلم أنَّ السكنجبني له خاصيةٌ 
أمَّا إذا أردنا أن نعرف ماهيَّة تلك اخلاصِّيَّة ، وحقيقتها املخصوصة ، فذلك غري معلوم؛ فثبت يف قطع الصفراء؛ ف

، ومل يلزم من كوهنا جمهولة بعينها عدُم العلم خباصِّيَّتها ، فكذا ها هنا؛ وهذا املراد بقوله  أنَّ أكثر احلقائق جمهولةٌ 
  . }َوَمآ أُوِتيُتم مِّن العلم إِالَّ قَِليالً { : 

ْرَعْونَ بَِرِشيٍد { : فهو أنَّ لفظ األمرِ قد جاء مبعىن الفعل؛ قال تعاىل : وأما البحثُ الثاين  : هود [ } َوَمآ أَْمُر ِف
٩٧ .  [  

ا َجآَء أَْمُرَنا { : وقال تعاىل    .فعلنا : أي ]  ٨٢: هود [ } فَلَمَّ



  .عل ربِّي من ف: أي . } قُلِ الروح ِمْن أَْمرِ َربِّي { : فقوله تعاىل 
بل حادثة ، وإمنا حصلت بفعل اهللا : وهذا اجلواب يدلُّ على أنَّهم سألوه عن الروح ، قدمية أو حادثة ، فقال 

  .وتكوينه 
  .} َوَمآ أُوِتيُتم مِّن العلم إِالَّ قَِليالً { : مث احتجَّ على حدوِث الرُّوحِ بقوله 

  .} َوَمآ أُوِتيُتم مِّن العلم إِالَّ قَِليالً { : حالٍ ، وهو املراد بقوله مث استدلَّ حبدوِث األرواح بتغيُّرها من حال إىل 

  :وأما أقوال املفسِّرين يف الروح املذكورة ها هنا 
{ : القرآن؛ ألن اهللا تعاىل مسَّى القرآن يف هذه اآلية ، ويف كثريٍ من اآليات روًحا؛ قال تعاىل : الروح : فقيل 

  ] . ٥٢: الشورى [ } اً مِّْن أَْمرَِنا أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك ُروح
. ٢: النحل [ } ُيَنزِّلُ املالائكة بالروح ِمْن أَْمرِِه {   [  

وألنَّ القرآن حتصل به حياة األرواح والعقول؛ ألنَّ به حتصل معرفة اهللا تعاىل ، ومعرفة مالئكته ، وكتبه ، 
َو ِشفَآٌء َوَرْحَمةٌ { : تقدم قوله ورسله ، واألرواح إنَّما حيصلُ إحياؤها هبذه املعارف ، و َوُنَنزِّلُ ِمَن القرآن َما ُه

. ٨٢: اإلسراء [ } لِّلُْمْؤِمنَِني   [  
. ٨٦: اإلسراء [ } َولَِئن ِشئَْنا لََنذَْهَبنَّ بالذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك { : وقال بعده   [  

بِِمثْلِ هذا القرآن الَ َيأُْتونَ بِِمثِْلِه َولَْو كَانَ َبْعُضُهْم  قُل لَِّئنِ اجتمعت اإلنس واجلن على أَن َيأُْتواْ{ : إىل قوله 
  ] . ٨٨: اإلسراء [ } ِلَبْعضٍ ظَهِرياً 

، وما بعدها كذلك ، وجب أن يكون املراد بالروح القرآن؛ حتَّى  ا قبل هذه اآلية يف وصف القرآن  فلما كان م
هل هو من جنس الشِّعر ، أو من : وا أمر القرآن ، فسألوا تكون آيات القرآن كلها متناسبة؛ ألن القوم استعظم

جنس الكهانة؟ فأجاهبم اهللا تعاىل بأنه ليس من جنس كالم البشر ، وإمنا هو كالٌم ظهر بأمر اهللا ، ووحيه ، 
س كالمِ القرآن إمنا ظهر بأمر اهللا ربِّي ، وليس من جن: ، أي } قُلِ الروح ِمْن أَْمرِ َربِّي { : وتنزيله ، فقال 

  .البشر 
َنَزلَ بِِه الروح األمني على قَلْبَِك { : أنه جربيل ، وهو قول احلسن وقتادة؛ لقوله تعاىل : وُروَِي عن ابن عباس 

. ١٧: مرمي [ } فَأَْرَسلَْنآ إِلَْيَهآ ُروَحَنا { : ؛ وقوله ]  ١٩٤،  ١٩٣: الشعراء [ }   [  
  .} قُلِ الروح ِمْن أَْمرِ َربِّي { : ويؤكده 

  ] . ٦٤: مرمي [ } َوَما َنَتَنزَّلُ إِالَّ بِأَْمرِ َربَِّك { : وقال جربيل 
  .كيف جربيل يف نفسه؟ وكيف يأتيه؟ وكيف يبلغ الوحي إليه؟ : فسالوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

، وهلم أيٍد ، وأ: الرُّوُح : وقال جماهد    .رجلٌ ، ورءوٌس خلق ليسوا من املالئكة ، على صور بين آدم يأكلون 
  .يشبهون الناس ، وليسوا من النَّاس : وقال أبو صاحلٍ 

  فصل
  .ومل أجِْد يف القرآن ، وال يف األخبار الصحيحة شيئاً ميكُن التمسُّك به هبذا القول : قال ابن اخلطيب 
، لكلِّ : وُروَِي عن عليٍّ  لساٍن سبعون ألف لغٍة ، أنَّه ملٌك له سبعون ألف وجٍه ، لكلِّ وجٍه سبعون ألف لساٍن 

ومل خيلق اهللا : يسبِّح اهللا تعاىل بتلك اللغات ، وخيلق اهللا تعاىل من كلِّ تسبيحٍة ملكاً يطري مع املالئكة ، قالوا 



خلقاً أعظم من الروحِ غري العرشِ ، ولو شاء أن يبتلع السَّموات السَّبع ، واألرضني السبع ، وما فيها بلقمٍة 
رة خلقه على صورة املالئكة ، وصورة وجهه على صورة اآلدميني ، يقوم يوم القيامة عن واحدٍة لفعله ، صو

، وهو  ميني العرش ، وهو أقرب اخللق إىل اهللا عزَّ وجلَّ اليوم عند احلجب السَّبعني ، ويقرب إىل اهللا يوم القيامة 
  .حترق أهل السموات من نوره يشفع ألهل التوحيد ، ولوال أنَّ بينه وبني املالئكة ستراً من نورٍ ، ال

  فصل يف ضعف هذا القول
  :هذا القول ضعيٌف؛ لوجوٍه : ولقائلٍ أن يقول : قال ابن اخلطيب 

، وأيضاً : األول  فإنَّ الوحي مل يكن ينزل : أنَّ هذا التفصيل ، إذا عرفه عليٌّ ، فالنيب أوىل بأن يعرفه ، وخيرب به 
َم ذكر النيب هذا الشَّرح لعليٍّ ، ومل  على عليٍّ؛ فهذا التفصيل ما عرفه إال ؛ فَِل يه وسلم  من النيب صلى اهللا عل

  ! .يذكره لغريه؟

أنَّ ذلك امللك ، إن كان حيواناً واحداً ، وعاقالً واحداً ، فال فائدة يف تكثري تلك اللغات ، وإن كان : الثاين 
  .املتكلِّم بكلِّ لغٍة ملكاً؛ فهذا جمموُع مالئكة 

هذا شيء جمهول الوجود ، فكيف يسال عنه؟ أما الروح الذي هو سبب احلياة ، فهو شيء تتوفَّر  أنَّ: الثالث 
  .دواعي العقالء على معرفته؛ فصرف هذا السؤال إليه أوىل 

أنَّه ليس كما يقوله اليهود ، وال كما يقوله : عيسى؛ فإنَّه روح اهللا ، وكلمته ، واملعىن : الرُّوُح : وقيل 
  .النصارى 
  .هو الرُّوُح املركَّب يف اخللق الذي حييا به اإلنسان ، وهو األصحُّ : وقال قوٌم 

  .، إذا مات ال يفوُت منه إال الدُم ] أنَّ اإلنسان [ هو الدم؛ أال ترى : واختلفوا فيه؛ فقال بعضهم 
  .هو نفس احليوان؛ بدليل أنَّه ميوت باحتباس النفس : وقال قوٌم 
  .هو عرٌض : وقال قوٌم 
  .هو جسم لطيف : وقال قوٌم 

الروح معىن اجتمع فيه النُّور ، والطِّيب ، والعلوُّ ، والعلم ، والبقاء؛ أال ترى أنه إذا كان : وقال بعضهم 
  ! .، وإذا خرج ذهب الكلُّ؟] مجيعها [ موجوداً ، يكون اإلنسان موصوفاً هبذه الصفات 

  فصل
  .موجود ، روح يف داخل البدن يف شرح مذاهب القائلني بأنَّ اإلنسان جسم 

إما أن تكون أحد العناصر األربعة ، أو ما : اعلم أن األجسام املوجودة يف هذا العامل السفليِّ : قال ابن اخلطيب 
يكون متولِّداً من امتزاجها ، وميتنع أن حيصل يف البدِن اإلنساينِّ جسٌم عنصريٌّ خالٌص ، بل ال بدَّ وأن يكون 

  .ولِّداً من امتزاجات هذه األربعة احلاصل جسماً مت
فهو األعضار الصُّلبة الكثيفة؛ كالعظم ، و العروق ، : أمَّا اجلسم الذي تغلب عليه األرضية : فنقول 

والُغضروف ، والعصب ، والوتر ، والرِّباطاِت هلذا اجلسم ، واللَّحم واجللد ، ومل يقل أحد من العقالء الذين 
روح مغاير هلذا اجلسد ، بأنَّه عبارة عن عضوٍ معيَّن من هذه األعضاء؛ وذلك ألنَّ : ىن إنَّ اإلنسان مبع: قالوا 

ظلمانيَّة ، مل يقل أحد من العقالء بأنَّ اإلنسان عبارةٌ عن أحد هذه األعضاء    .هذه األعضاء ثقيلة ، كثيفة ، 



إنَّه اإلنسان إالَّ يف الدَّم؛ فإنَّ : شيٍء منها وأما اجلسم الذي تغلب عليه املائية؛ فهو األخالط األربعة ومل ُيقَلْ يف 
  .هو الرُّوح؛ بدليل أنَّه ، إذا خرج ، لزم املوت : فيهم من قال 

أجساٌم هوائية خملوطة باحلرارِة : وهي نوعان : وأمَّا اجلسم الذي تغلب عليه اهلوائية ، والنارية؛ فهو األرواح 
  .إمنا هي الروح اإلنساينُّ ، مثَّ اختلفوا : أو يف الدِّماغ ، وقالوا  إمَّا يف القلب ،: الغريزّية ، متولِّدة 
  .هو الرُّوح الذي يف القلب : فمنهم من يقول 
  .إنَّه جزٌء ال يتجزَّأ يف الدِّماغ : ومنهم من يقول 
ة ، وتلك األجزاء النارية الرُّوُح عبارة عن أجزاٍء ناريَّة خمتلطة هبذه األرواح القلبيَّة ، والدِّماغيَّ: ومنهم من يقول 

  .هي املسمَّاة باحلرارة الغريزيَّة ، وهي اإلنسان : 

الروح عبارةٌ عن أجسام نورانيٍَّة ، مساويٍة ، لطيفة اجلوهر ، على طبيعة ضوِء الشَّمس ، : ومن النَّاس من يقول 
فَإِذَا َسوَّْيُتُه َوَنفَْخُت ِفيِه ِمن { : بقوله  وهي ال تقبلُ التحلُّل ، والتبدُّل ، وال التفرُّق ، والتمزُّق؛ وهو املراد

نفذت تلك األجسام الشَّريفة السماوية اإلهليَّة يف داخل أعضاء البدِن نفاذ النَّار يف ]  ٢٩: احلجر [ } رُّوِحي 
َنفَْخُت َو{ : الفحم ، ونفاذ دهن السِّمسم يف السِّمسم ، ونفاذ دهن الورد يف جسمِ الورد؛ وهو املراد من قوله 

  ] . ٢٩: احلجر [ } ِفيِه ِمن رُّوِحي 
مث إنَّ البدن ما دام سليماً ، قابالً لنفاذ تلك األجسام الشريفة ، بقي حيا ، فإذا تولَّد يف البدن أخالطٌ غليظةٌ ، 

  .يعرض املوت : منعت من سريان تلك األجسام الشريفة فيها ، فانفصلت عن هذا البدن؛ فحينئذ 
  .ا أنَّ اإلنسان جنٌس موجوٌد خارج البدن ، فال أعرف أحداً ذهب إىل هذا القول فأمَّ: قال 

  فصل يف االحتجاج على أن الروح ليست جبسم وال عرض
  .احتجَّ ابن اخلطيب ملسمَّى الروح بأهنا ليست جبسمٍ ، وال عرضٍ ، وأهنا غري البدن؛ بوجوه كثرية عقليَّة ونقليَّة 

نَّ العلم البديهيَّ حاصل بأن أجزاء هذه اجلثَّة متبدلة بالزِّيادِة والنُّقصاِن ، واملتبدل منها أ: قال ابن اخلطيب 
  .مغاير للثَّابت 

، فإنه يف تلك احلالة يكونُ غافالً عن مجيع أجزاء : ومنها  أنَّ اإلنسان حال كونه مشتغالً بفكره يف شيٍء معيَّن 
  .سان مغايراً لبدنه بدنه ، وغري غافل عن نفسه؛ فوجب أن يكون اإلن

  رأسي ، وبدين ، وعيين ، ويضيف كل عضو إىل نفسه ، واملضاف غري املضاف إليهز: قول اإلنسان : ومنها 
يلزم أن يكون الشيء وذاته مغايرة ] نفسه [ نفسي وذايت فيضيف الذات والنفس إىل : قد يقول : فإن قيل  ؛ ف

أنا : ء وذاته احلقيقة املخصوصة اليت يشري إليها كلُّ أحٍد بقوله قد يريد بنفس الشي: لنفسه ، وهو حمالٌ ، قلنا 
نفسي ، وذايت ، كان املراد البدن ، وهو مغاير لإلنسان ، أمَّا إذا أريد بالنَّفس والذَّات : فالنٌ ، فغذا قال 

  .إنَّه يل : نفسه بقوله أنا فالنٌ ، مث إنَّ اإلنسان يكنه أن يضيف ذلك إىل : احلقيقة املخصوصة املشار إليها بقوله 
الَ َتْحَسَبنَّ الذين قُِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اهللا { : أنَّ اإلنسان قد يكون حيا ، حال موت البدن؛ لقوله تعاىل : ومنها  َو

. ١٦٩: آل عمران [ } أَْمَواتاً َبلْ أَْحَياٌء   [  
  .واِحلسُّ يرى اجلسد ميِّتاً 

. ٤٦: غافر [ } لَْيَها غُُدّواً َوَعِشّياً النار ُيْعَرُضونَ َع{ : وقال تعاىل   [  



  .» ] « أنبياء اهللا ال ميوتون » [ « :  -عليه الصالة والسالم  -وقال 
ي ، وَيا : روحه فوق النَّعشِ ، ويقول ] رفرف [ إذَا ُحِملَ امليُِّت على نعِشه ، « :  - عليه السالم -وقال  يا أْهِل
  .» ولَِدي 

. ٢٨،  ٢٧الفجر ، [ } ا النفس املطمئنة ارجعي إىل َربِِّك رَاِضَيةً مَّْرِضيَّةً ياأيته{ : وقال تعاىل   [  
، وفهمه شيء : ومنها    .أن اإلنسان ، إذا قطعت يداه ورجاله ، مل ينقص من عقله 
ذلك الذين مسخهم اهللا قردة وخنازير؛ فإن مل يكن ذلك اإلنسان حيا ، وإالَّ لكان ذلك املسُخ إماتة ل: ومنها 

  .اإلنسان ، وخلقاً لذلك اخلنزير 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يرى جربيل يف صورة دحية ، ويرى إبليس يف صورة الشَّيخِ النجديِّ : ومنها 

.  

العضو ، وهذا يدل على أن اإلنسان شيء غري اجلسد ، وأنَّ الزَّاين يزين بفرجه؛ فيضرب على ظهره؛ : ومنها 
، فيلزم أن يكون اإل نسانُ شيئاً آخر ، سوى الفرج ، وسوى الظَّهر ، وهو شيء يستعمل الظهر يف عمل 

والفرج يف عمل؛ فيكون املتلذذ املتأمل هو ذلك الشيء بواسطة ذلك العضو ، وكل هذا يدل على أن اإلنسان 
  .شيء غري اجلسد 

  :واحتج املنكر بثالثة أوجه : مث قال 
يف كونه ليس جبسم وال عرض لكانت مساوية له يف متام املاهية ، وذلك لو كانت مساوية لذات اهللا : األول 
  .حمال 
ُه فَقَدََّرُه ثُمَّ السبيل َيسََّرُه ثُمَّ أََما{ : قوله تعاىل : الثاين  ٍة َخلَقَ َخلَقَُه ِمن نُّطْفَ َتُه قُِتلَ اإلنسان َمآ أَكْفََرُه ِمْن أَيِّ َشيٍء 

. ٢٢-١٧: عبس [ } أَنَشَرُه فَأَقَْبَرُه ثُمَّ إِذَا َشآَء   [  
وهذا تصريٌح بأنَّ اإلنسان شيء خملوق من النُّطفة ، وأنه ميوت ، ويدخل القرب ، مث إنَّه تعاىل خيرجه من القرب ، 

  .ولو مل يكن اإلنسان عبارة عن هذه اجلثَّة ، وإالَّ مل تكن األحوال املذكورة يف هذه اآلية صحيحة 
آل [ } فَرِِحَني { : إىل قوله ]  ١٦٩: آل عمران [ } نَّ الذين قُِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اهللا أَْمَواتاً َوالَ َتْحَسَب{ : الثالث 
. ١٧٠: عمران   [  

  .وهذا يدلُّ على أنَّ الروح جسم؛ ألنّ االرتزاق والفرح من صفات األجسام 
 املتحيِّز مساواةٌ يف صفٍة سلبيٍة ، واملساواة يف أنَّ املساواة يف أنَّه ليس مبتحيِّز ، وال حالٍّ يف: واجلواب عن األوَّل 

  .الصِّفة السلبيَّة ال توجُب املماثلة 
أنَّ مجاعة من اجلهَّال يظنُّون أنَّه ملا كان الروح موجوداً ليس مبتحيِّز ، وال حالٍّ يف املتحيز ، وجب أن : واعلم 

  .قبيٌح  يكون مثالً لإلله ، أو جزءاً له ، وذلك جهلٌ فاحٌش ، وغلطٌ
وحتقيق القولك ما ذكرناه من أنَّ املساواة يف السُّلوب ، لو أوجبت املماثلة ، لوجب القول باستواِء كلِّ 

، فليتفكر يف هذه الدقيقة؛  ا عدامها عنهما  ، ال بدَّ وأن يشتركا يف سلب م املخالفات؛ فإنَّ كل ماهيَّتنيِ خمتلفتني 
  .فإنَّها مغلطةٌ عظيمةٌ للجهَّال 

ا كان االتِّصاُف يف العرف والظَّاهر عبارة عن هذه اجلثَّة أطلق عليه اسم اإلنسان : واُب عن الثاين واجل   .أنه ملَّ



َهْب أنَّا جنعلُ اسم اإلنسان عبارة عن هذه اجلثَّة ، إالَّ أنَّ قد دلَّلنا أنَّ حملَّ العلم : لقائل أن يقول : وأيضاً 
  .والقدرة ليس هو اجلثَّة 

، وهو معرفةُ اهللا : ن الثالث واجلواب ع ا يقوِّي حاهلم ويكمل كماهلم  أنَّ الرِّْزَق املذكور يف اآلية حممولٌ على م
  .وحمبَّته 

إنَّ « : هذا من أدلِّ الدالئلِ على صحَّة قولنا؛ ألنَّ أبداهنم قد بليت يف التُّراب ، واهللا يقول : بل نقول 
  .وهذا يدلُّ على أنَّ الروح غري البدن » أرواحهم تأوي يف قناديل معلقة حتت العرش 

  .} َوَمآ أُوِتيُتم مِّن العلم إِالَّ قَِليالً { : قوله 
  .يف جنب علم اهللا تعاىل : أي 

حنن : هذا خطاٌب لليهود ، وذلك أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ملَّا قال هلم ذلك ، قالوا : قال املفسِّرون 
  : -عليه الصالة والسالم  -ت معنا؟ فقال خمتصُّون هبذا اخلطاب ، أم أن

َوَمن ُيْؤَت { : ، فقالوا ما أعجب شأنك ، يا حممد؛ ساعة تقول » بل حنن وأنتم مل نؤت من العلم إال قليالً « 
.  ٢٦٩: البقرة [ } الِْحكَْمةَ فَقَْد أُوِتَي َخْيراً كَِثرياً  ي األرض َولَْو أَنََّما ِف{ : وساعة تقول هذا ، فنزل قوله ] 

. ٢٧: لقمان [ } ِمن َشَجَرٍة أَقْالٌَم   [  
وما ذكروه ليس بالزمٍ؛ ألنَّ الشيء قد يكون قليالً بالنِّسبة إىل علم اهللا تعاىل ، وبالنسبة غلى حقائق األشياء ، 

  .ولكنَّها كثرية بالنسبة إىل الشَّهوات اجلسمانيَّة ، واللذَّات اجلسدانية 
  .صلى اهللا عليه وسلم هذا خطاٌب للنيب : وقيل 
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعلم معىن الرُّوح ، ومل خيْرب به أحداً؛ ألنَّ ترك إخباره كان علماً لُنبوَّتِه ، : وقيل 

  .أن اهللا تعاىل استأثر بعلمه : األصحُّ : وقد تقدَّم الكالم على ذلك ، قال البغوي 
؛ ألنَّه لو » قَِليالً « ، وال جيوز تعلُّقه مبحذوٍف على أنه ح ال من » م أوتيت« متعلق ب : } مِّن العلم { : قوله 

  .ال يتقدَّم عليها » إالَّ « تأخَّر ، لكان صفة؛ ألنَّ ما يف حيِّز 
  .بضمري الغيبة » وَما أوُتوا « وقرأ عبد اهللا ، واألعمش 

  .اآلية } إِلَْيَك َولَِئن ِشئَْنا لََنذَْهَبنَّ بالذي أَْوَحْيَنا { : قوله تعاىل 
إنه لو شاء أن يأخذ منهم ذلك القليل ، لقدر عليه ، : ملا ذكر أنَّه ما آتاهم من العلم إالَّ قليالً ، قال ها هنا 

  .وذلك بأن ميحو حفظه من القلوب ، وكتابته من الكتب ، واملراد بالذي أوحينا إليك القرآن 
الذي يقدر على إزالته والذَّهاب به يستحيل أن : ن خملوٌق؛ فقال واحتج الكعيب هبذه اآلية الكرمية بأنَّ القرآ

  .يكون قدمياً ، بل جيب أن يكون حمدثاً 
وأجيب بأن يكون املراد هبذا اإلذهاب إزالة العلم به عن القلوب ، وإزالة النَّقش الدَّال عليه من املصحف؛ 

  .وذلك ال يوجُب كون ذلك املصكوِك املدلول حمدثاً 
  يفية رفع القرآن آخر الزمانفصل يف ك

ال تقوم الساعة حتَّى يرفع ، قيل : قال عبد اهللا بن مسعود  هذه املصاحف : اقرءوا القرآن قبل أن يرفع؛ فإنَّه 
يسري عليه ليالً ، فريفع ما يف صدورهم ، فيصبحون ال حيفظون شيئاً : ترفع ، فكيف مبا يف صدور النَّاس؟ قال 



  .شيئاً ، مث يفيضون يف الشِّعر ، وال جيدون ف ياملصاحف 
ال تقوم السَّاعة حتَّى يرفع القرآن من حيثُ نزل ، لُه دويٌّ حول : وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، قال 

  .يا ربِّ ، أتلى ، وال يعمل يب : ما لك؟ فيقول : العرشِ ، كدويِّ النَّحلِ؛ فيقول الربُّ 
  .ال جتُد من تتوكَّل عليه يف ردِّ شيٍء منه : أي } َعلَْيَنا َوِكيالً  ثُمَّ الَ َتجُِد لََك بِِه{ : مث قال 

إالَّ أن يرمحك : واملعىن » َوِكيالً « استثناء متصل؛ ألهنا تندرج يف قوله : قيل : } إِالَّ َرْحَمةً { : قوله تعاىل 
، فتتقدر ب : وقيل . ربُّك؛ فريدَّه عليك  عند الكوفيني » َبلْ « البصريني ، و عند » لَِكْن « إنه استثناء منقطع 

.  
لكن ال يشاء ذلك رمحة من : إال رمحة من ربِّك؛ إذ كل رمحة من ربِّك تركته غري مذهوب به ، أي : واملعىن 

  :ربِّك ، وهذا امتنانٌ من اهللا؛ وهو نوعان 
  .تسهيل ذلك العلم عليه : األول 

  .إبقاء حفظه عليه : والثاين 
  .وأن يتعلق مبحذوٍف ، صفة هلا » َرْحمةً « جيوز أن يتعلق ب » ِمْن ربَِّك « قوله 

ُه كَانَ َعلَْيَك كَبِرياً { : مث قال    .} إِنَّ فَْضلَ
ام : بسبب إبقاء العلم والقرآِن عليك ، وقيل  بسببِ أنَّه جعلك سيِّد ولد آدم ، وختم بك النَّبيِّني ، وأعطاك املقَ

  .أنعم عليك بإبقاء العلم والقرآن عليك  احملمود ، فلما كان كذلك ، ال جرم
  .اآليات ، وقد تقدَّم الكالم على مثلِ هذه اآلية } قُل لَِّئنِ اجتمعت اإلنس واجلن { : قوله 
  فصل

فلم ال جيوز أن : هب أنَّه ظهر عجز اإلنساِن عن معارضته؛ فكيف عرفُتم عجز اجلنِّ؟ وأيضاً : قال بعضهم 
اجلنِّ ، ألقوُه على حممد صلى اهللا عليه وسلم وخصُّوه به على سبيل السَّعي يف إن هذا الكالم نظم : يقال 

: إنَّما تعرفون صدق حممد صلى اهللا عليه وسلم إذا عرفتم أنَّ حممَّداً صادق يف قوله : إضالل اخللق؟ فعلى هذا 
كيف يعقل أن : يس ألحٍد أن يقول يلزم الدور ، ول: إنَّه ليس من كالم اجلنِّ ، بل من كالمِ اهللا تعاىل؛ وحينئٍذ 

، وإمنا حيسن وقوُع هذا : يكون هذا من قول اجلنِّ؛ ألنا نقول  إنَّ هذه اآلية دلَّت على وقوعِ التحدِّي من اجلنِّ 
، ومىت كان األمُر كذلك ، كان االحتمال املذكور قائماً    .التحدِّي ، لو كانوا فصحاء بلغاء 

  .ز البشر عن معارضته يكون يف إثبات كونه معجزاً بأنَّ عج: فاجلواب عن األوَّل 
أن يظهر ذلك التَّلبيُس ، وحيث مل يظهر ذلك ، دلَّ : أنَّ ذلك ، لو وقع ، لوجب يف حكمة اهللا : وعن الثاين 

{ : على عدمه ، وعلى أنَّ اهللا تعاىل أجاب عن هذه األسئلِة باألجوبة الشَّافية يف آخر سورة الشعراء؛ يف قوله 
إن  -وسيأيت بيانه ]  ٢٢٢-٢٢١: الشعراء [ } لْ أَُنبِّئُكُْم على َمن َتَنزَّلُ الشياطني َتَنزَّلُ على كُلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ َه

  . -شاء اهللا تعاىل
هذه اآلية تدلُّ على أنَّ القرآن خملوٌق؛ ألنَّ التحدِّي بالقدمي حمالٌ ، وقد تقدَّمت هذه اآلية يف : قالت املعتزلة 

  .ة البقرة سور
  :فيه وجهان : } الَ َيأُْتونَ { : قوله 



  .أنه جواٌب للقسمِ املوطَّأ له بالالم : أظهرمها 
  ]البسيط : [ أنه جواب الشرط ، واعتذروا به عن رفعه بأنَّ الشرط ماضٍ؛ فهو كقوله : والثاين 
  وال َحرِمَيقولُ ال غَائٌب َماِلي ... وإنْ أَتاُه َخِليلٌ َيْوَم َمْسألٍة  -٣٤٦٢

  ]البسيط : [ واستشهدوا عليه بقول األعشى 
اِء القَْومِ َنْنَتِفلُ... لَِئْن ُمنِيَت بَِنا َعْن ِغبِّ َمْعركٍة  -٣٤٦٣   ال ُتلِْفَنا ِمْن ِدَم

فأجاب الشرط مع تقدُّمِ الم التوطئة ، وهو دليلٌ للفراء ، ومن تبعه على ذلك ، وفيه ردٌّ على البصريِّني ، حيث 
  .مون جواب القسمِ عند عدمِ تقدم ذي خربٍ حيتَّ

وأجاب بعضهم أنَّ الالم يف البيت ليست للتوطئِة ، بل مزيدةٌ؛ وهذا ليس بشيء؛ ألنه ال دليل عليه ، وقال 
  ]البسيط : [ لوال الالم املوطِّئةُ؛ جلاز أن يكون جواباً للشرط؛ كقوله « : الزخمشريُّ 

   َيقُولُ ال غَاِئٌب. . ...  -٣٤٦٤
بأنَّ هذا ليس مذهب سيبويه ، وال الكوفيني واملربِّد؛ ألنَّ مذهب : وناقشه أبو حيَّان . « ألنَّ الشرط وقع ماضياً 

، واملربِّد : سيبويه يف مثله  ، وهذا مذهب ثالثٌ ، : أن النية به التقدمي ، ومذهب الكوفيني  أنه على حذف الفاء 
  .قال به بعُض الناس 

أعطُوا السَّائل ، ولو » :  -عليه السالم -مجلةٌ حاليةٌ ، وتقدَّم حتقيق هذا ، وأنه كقوله « انَ ولَْو كَ» : قوله 
ب « لَبْعضٍ » ، و « َجاء على فَرسٍ    .« ظَهِرياً » متعلٌق 

  فصل يف معىن اآلية
، ومظاهراً ، نزلت حني قال الكفَّار : واملعىن  ل هذا ، فكذَّهبم ولو شئنا لقلنا مث: لو كان بعضهم لبعض عوناً 

فالقرآن معجٌز يف النَّظم ، والتَّأليف ، واإلخبار عن الغيوب ، وهو كالم يف أعلى طبقات  -عز وجلَّ  -اهللا 
، ألتوا مبثله  ، ولو كان خملوقاً    .البالغة ، ال يشبه كالم اخللق؛ ألنَّه غري خملوقٍ 

َوقَالُوا لَْن ُنْؤِمَن لََك َحتَّى ) ٨٩(كُلِّ َمثَلٍ فَأََبى أَكْثَُر النَّاسِ إِلَّا كُفُوًرا  َولَقَْد َصرَّفَْنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن
أَْو ) ٩١(أَْو َتكُونَ لََك َجنَّةٌ ِمْن َنِخيلٍ َوِعَنبٍ فَُتفَجَِّر الْأَْنَهاَر ِخلَالََها تَفْجًِريا ) ٩٠(َتفُْجَر لََنا ِمَن الْأَْرضِ َيْنُبوًعا 

ا أَْو َتأِْتَي بِاللَِّه َوالَْملَاِئكَِة قَبِيلًا  ُتْسِقطَ أَْو َيكُونَ لََك َبْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف أَْو ) ٩٢(السََّماَء كََما َزَعْمَت َعلَْيَنا ِكَسفً
ِمَن ِلُرِقيَِّك َحتَّى ُتَنزِّلَ َعلَْيَنا ِكَتاًبا َنقَْرُؤُه قُلْ ُسْبَحانَ   ) ٩٣(َربِّي َهلْ كُْنُت إِلَّا َبَشًرا َرُسولًا  َتْرقَى ِفي السََّماِء َولَْن ُنْؤ

  .اآلية } َولَقَْد َصرَّفَْنا ِللنَّاسِ ِفي هذا القرآن ِمن كُلِّ َمثَلٍ { : قوله 
وهو املفعول ، قاله ابن عطية ، » ِمْن كلِّ َمثلٍ « زائدة يف » ِمْن « : مفعول حمذوف ، وقيل : } َولَقَْد َصرَّفَْنا { 

  .لكوفيني و األخفش وهو مذهب ا
  .بتخفيف الراء ، وتقدَّم نظريه » َصَرفَْنا « : وقرأ احلسن 

  فصل يف ذكر الوجوه احملتملة يف هذا الكالم
  :هذا الكالم حيتمل وجوهاً 

{ : أنه وقع التحدِّي بكلِّ القرآن؛ كما يف هذه اآلية ، ووقع التحدِّي بسورة واحدة؛ كما يف قوله : احدها 



ي هذا القرآن ِمن كُلِّ َمثَلٍ { : فقوله ]  ٣٤: الطور [ } اْ بَِحِديٍث مِّثِْلِه فَلَْيأُْتو حيتمل أن } َولَقَْد َصرَّفَْنا ِللنَّاسِ ِف
يكون املراد منه التحدِّي؛ كما شرحناه ، مث إهنم مع ظهور عجزهم عن مجيع هذه املراتب ، صاروا مصرِّين على 

  .كفرهم 
أنَّا أخربناهم بأنَّ الذين بقوا مصرِّين على الكفر؛ مثل قوم نوحٍ : » من كُلِّ مثلٍ « من  أن يكون املراد: وثانيها 

يعين أهل  -مث إنَّ هؤالء األقوام  - وشرحنا هذه الطريقة منراراً  -ابتالهم اهللا بأنواع البالء  -، وعاٍد ، ومثود 
  .مل ينتفعوا هبذا البيان ، بل اصرُّوا على الكفر  - مكَّة 
ِمْن كلِّ وجٍه من العرب ، واألحكام والوعد ، والوعيد ، وغريها : » ِمْن كلِّ مثلٍ « أن يكون املراد من : لثها وثا

.  
أن يكون املراد ذكر دالئل التوحيد ، ونفي الشركاء يف هذا لقرآن مراراً كثرية ، وذكر شبهات : ورابعها 

بذكر الدَّالئل القاطعة على صحَّة النبوة ، واملعاد ، مث إنَّ  منكري النبوَّة ، واملعاد؛ وأجاب عنها ، مثَّ أردفها
  .هؤالء الكفَّار مل ينتفعوا بسماعها ، بل بقوا مصرِّين على الشِّرك ، وإنكار النُّبوَّة 

  .مل يفعلوا إالَّ الكفور : مفعول به ، وهو استثناٌء مفرَّغ؛ ألنَّه يف قوة » إالَّ كُفوراً « : قوله 
  .جحوداً للحقِّ : أي } إِالَّ كُفُوراً { أهل مكَّة ، : يعين } فأىب أَكْثَُر الناس  {: واملعىن 

  .ضربُت إال زيداً؟ : وال جيوز أن يقال } فأىب أَكْثَُر الناس إِالَّ كُفُوراً { : كيف جاز : فإن قيل 
  .اً فلم يؤمنوا إال كفور: تفيد النَّفي؛ كأنه قيل » أَبى « : إنَّ لفظة : فاجلواب 

  .اآلية } َوقَالُواْ لَن نُّْؤِمَن لََك { : قوله 
، وضم اجليم خفيفة ، مضارع ] » َتفُْجَر « [ قرأ الكوفيُّون  واختاره أبو » فََجَر « بفتح التَّاء ، وسكون الفاء 

فجَّر « ارع ألنّ الينبوع واحٌد ، والباقون ، بضمِّ التاء ، وفتح الفاء ، وكسر اجليم شديدة ، مض: حامت؛ قالوا 
بضمِّ التاء ، » ُتفْجَِر « أنَّها بالتثقيل للتصريح مبصدرها ، وقرأ األعمش : ، للتكثري ، ومل خيتلفوا يف الثانية » 

  .فليس التضعيُف ، وال اهلمزة معدِّينيِ » فَجَر « مبعىن » أفْجَر « وسكون الفاء ، وكسر اجليم خفيفة ، مضارع 
فجار من الينبوع ، وهو وإن كان واحداً ، فلكثرة االنفجار فيه سحني أن يثقَّل؛ كما فمن ثقَّل ، أراد كثرية االن

، وإن كان الفاعل واحداً ، ومن خفَّف؛ فألن الينبوع : تقول  ضرَّب زيٌد ، إذا كثر الضَّرُب منه؛ لكثرة فعله 
  .واحٌد 

  .العني تفور من األرض : ، والَينُبوُع ؛ ألنه من النَّبعِ » َيفُعولٌ « مفعول به ، ووزنه » َيْنُبوعاً « و 
  فصل فيما يثبت صدق النبوة

اعلم أنَّه تعاىل ملَّا بيَّن بالدليل كون القرآن معجزاً ، وظهر هذا املعجز على وفق دعوى حممد صلى اهللا عليه 
ه وسلم ادَّعى النبوة ، إن حممداً صلى اهللا علي: متَّ الدليل على كونه نبيا صدقاً؛ ألنَّا نقول : وسلم ، فحينئٍذ 

دعواه ، وكلُّ من كان كذلك ، كان نبيا صادقاً؛ فهذا يدلُّ على أنَّ حممداً صلى اهللا  وأظهر املعجزة على وفق 
عليه وسلم صادٌق ، وليس من شرط كونه نبيا صادقاً َتواتُر املعجزات الكثرية ، وتواليها؛ ألنَّا لو فتحنا هذا 

مبعجز ، اقترحوا عليه معجزاً آخر  -عليه الصالة والسالم  - طع فيه ، وكلما أتى الرَُّسول الباب ، للزم أالَّ ينق
أهنم بعد أن ظهر كون : ، وال ينتهي األمر فيه إىل حدِّ ينقطع عنده عناد املعاندين؛ ألنَّه تعاىل حكى عن الكفَّار 



ة أنواعٍ من املعجزات الباهرات ، كما ستَّ -عليه الصالة والسالم  -القرآن معجزاً ، التمُسوا من الرُسول 
أنَّ رؤساء أهل مكَّة ، سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه «  - رضي اهللا عنهما  -روى عكرمة ، عن ابن عبَّاس 

، فسري جباهلا؛ لننتفع فيها ، وفجِّر لنا : وسلم وهم جلوٌس عند الكعبة ، فقالوا  يا حممد ، إنَّ أرض مكَّة ضيقةٌ 
  .« ال أقدر عليه » : هنراً ، وعيوناً نزرع فيها ، فقال : أي ينبوعاً ، 

« ال أقْدُر َعلْيِه » : أو يكون لك جّنة من خنيل وعنبٍ فتفّجر األهنار خالهلا تفجرياً ، فقال : فقال قائلٌ منهم 
، فقال : أو يكون لك بيٌت من زخرٍف ، اي : فقيل  ِه ال أقِدُر » : من ذهبٍ ، فُيْغنِيَك َعنَّا  أما : فقيل له « َعلْي

فإذا كنت ال َتْستِطيُع اخلري ، فاْستطعِ الشَّر ، : ال أْستِطيُع ، فقالوا : َتْستِطيُع أن َتأيت قْومَك بَِمأ يْسألُونَك؟ فقال 
  .» فأرسل السَّماء؛ كما َزعْمَت ، َعلْيَنا ِكَسفاً 

، وجماهد على إسناده إىل » ماء السَّ« بإسناد الفعل للمخاطب ، و » ُتْسِقطَ « قرأ العامة  السَّماء « مفعول هبا 
  .فرفعها به » 

، وعاصم  اً « وقرأ نافع ، و ابن عامرٍ   ١٨٧: اآلية [ هنا ، بفتح السِّني ، وفعل ذلك حفٌص يف الشعراء » ِكَسف
: اآلية [ يف الروم  ، والباقون يسكنوهنا يف املواضع الثالثة ، وقرأ ابن ذكوان بسكوهنا]  ٩: اآلية [ ويف سبأ ] 
  .؛ بال خالٍف ، وهشام عنه الوجهان ، والباقون بفتحها ]  ٤٨

، وِكْسرٍة وِكسرٍ ، ومن سكَّن ، جعله مجع كسفة أيضاً : فمن فتح السني ، جعله مجع كسفٍة؛ حنو  ِقطَعٍة وِقطَع 
  .ِسْدرٍة وِسْدرٍ ، وِقْمَحٍة وِقَمحٍ : على حدِّ 

  :ني آخرين وجوَّز أبو البقاء فيه وجه
بفتح العني ، وإمنا سكِّن ختفيفاً ، وهذا ال جيوز؛ ألنَّ الفتحة خفيفة حيتملها » فََعلٍ « أنه مجٌع على : أحدمها 

، فكيف باحلرف الصحيح؟    .حرف العلة ، حيث يقدر فيه غريها 

؛ فصار يف السكون ثالثة » ن َمطُْحو« مبعىن » الطْحن « ؛ ك » َمفُْعولٍ « مبعىن » فَْعلٌ « أنه : والثاين : قال 
  .أوجٍه 

: كَسفُْت الثَّوَب قطعته؛ ويف احلديث يف قصَّة سليمان مع الصَّافناِت اجلياد : القطع ، يقال : وأصل الكسِف 
  .قطعها : ، أي » كََسَف َعراِقيبَها « أنه 

  فصل يف معىن الكسف
، قال الفرَّاء : الكسف : قال اللَّيثُ  أعطين كسفةً ، وقال : أعرابيا يقول لبزَّاز  ومسعُت: قطع العرقوب 

  .وال يعرُف هذا لغريه : ، قيل » كَسَف الشيء مبعىن غَطَّاُه « : الزجاج 
، كان على حذِف مضاف ، أي  ذات كسٍف ، وإن جعلناه : وانتصابه على احلال يف القراءتني فإن جعلناه مجعاً 

: ألنَّ تأنيثه أعين : فإن قيل ِلَم ملْ ُيؤنَّث؟ فاجلواب : تقدير ، وحينئذ مل حيتج إىل » َمفُعول « مبعىن » ِفْعالً « 
  .السَّماء غري حقيقيٍّ ، أو بأهنا يف معىن السَّقف 

  .إسقاطاً مثل مزعومك؛ كذا قدَّره أبو البقاء : نعت ملصدر حمذوف ، أي : » كََما زَعْمَت « : قوله 
  فصل يف املراد باآلية

َزَعْمَت كََم{ : قال عكرمة  اً » فأْسِقط « أنَّك نيبٌّ ، : ، يا حممد } ا    .السماء علينا كسف



أَفَأَِمْنُتْم أَن َيْخِسَف بِكُْم َجانَِب الرب أَْو ُيْرِسلَ { : املراد قوله : كما زعمت أن ربَّك إن شاء فعل ، وقيل : وقيل 
  ] . ٦٨: اإلسراء [ } َعلَْيكُْم َحاِصباً 

  .قطعاً متفرقة؛ كاحلاصب ، وأسقطها علينا  اجعل السَّماء: فقيل 
  .} أَْو َتأِْتَي باهللا واملالائكة قَبِيالً { : قوله 

  .املُعاِشر : املقابل؛ كالعشري ، مبعىن : مبعىن : القَبِيلُ 
مناً كفيالً ، أي ضا: كلُّ جنٍد من اجلنِّ واإلنسِ قبيلٌ ، وقيل : وقال الليث . فوجاً بعد فوجٍ : وقال ابن عباس 

.  
، وعلى هذا : قبلُت به أقبل؛ كما يقال : يقال : قال الزجاج  فهو واحٌد أريد به اجلمُع؛ : كفلت به أكفل 

ه املعاينة؛ كقوله تعاىل : ، وقال أبو عليِّ ]  ٦٩: النساء [ } َوَحُسَن أولئك َرِفيقاً { : كقوله  لَْوالَ أُْنزِلَ { : معنا
. ٢١: الفرقان [ } َنا َعلَْيَنا املالئكة أَْو نرى َربَّ  [  

، أي » اهللا ، واملَالِئكَِة « حالٌ من [ » قَبِيالً « : قوله  باهللا قبيالً ، : أو من أحدمها ، واآلخر حمذوفة حاله 
  ]الطويل : [ كقوله ] واملالئكة قبيالً؛ 

  . . .َبرِيئاً ... كُْنُت ِمنُه وواِلدي .  -٣٤٦٥
  ]الطويل : [ وكقوله 
  إنِّي وقيَّاٌر بَِها لَغرِيُبفَ...  -٣٤٦٦

، أي » قَبِيالً « ذكره الزخمشريُّ ، هذا إذا جعلنا  كما قاله » معاينة « أو مبعىن » َضاِمناً « : مبعىن كفيالً 
  .» املَالِئكَة « كان حاالً من » َجماَعة « الفارسي ، وإن جعلناه مبعىن 

  .من املقابلة » ِقَبالً « وقرأ األعرج 
أو حتَّى تْرقَى يف : ، أي » َتفُْجَر « تقديراً؛ ألنه معطوٌف على ] منصوٌب [ فعل مضارع : } ى ترق{ قوله 

، ببالكسر ، يرقى ، بالفتح ، رقيا على فعولٍ : الصعود ، يقال : يف معارجها ، والرقيُّ : ] أي [ السَّماء ،  َرِقَي 
، ورقياً» ُرقُوي « : ، واألصل    ]الرجز : [ بزنة ضربٍ ، قال الراجز  فأدغم بعد قلب الواو ياء 
  َعلى الكَاللِ واملَِشيبِ والعَرَج... أْنَت الَّذي كَلَّفَتنِي رقَْي الدَّرْج  -٣٤٦٧

  :جيوز فيه وجهان } نَّقَْرُؤُه { : قوله تعاىل 
  .» كتاباً « أن يكون نعتاً ل : أحدمها 
؛ قاله أبو البقاء ، وهي حال مقدرة؛ ألهنم إمنا يقرؤونه بعد » َعلْيَنا « يف » َنا « أن يكون حاالً ِمْن : والثاين 

  .إنزاله ، ال يف حال إنزاله 
  فصل يف سبب نزول اآلية

اآليات ، قام رسول اهللا صلى اهللا عليه } لَن نُّْؤِمَن لََك حىت َتفُْجَر لََنا { : ملّا قال املشركون : قال املفسرون 
، فقال وسلم وقام معُه عبُد اهللا بن أميَّ يا حممد ، عرض عليك : ة ، وهو ابُن عمَّته عاتكة بنت عبد املطلب 

، مثَّ سألوَك ألنفسهم أموراً يعرفون هبا منزلتك من اهللا تعاىل ، فلم تفعل ، مثَّ  قوُمك ما عرُضوا ، فلم تقبلُه منهم 
خذ إىل السَّماء سلَّماً ترقى فيه ، وأنا سألوك أن تعجِّل ما ُتخوِّفهم به ، فلم تفعل ، فواهللا ال أومن بك حتَّى تتَّ



وأمي اهللا ، لو فعلت . أنظر حتَّى تأتيها ، وتنزل بُنسخٍة منشورٍة ، ومعك نفٌر من املالئكِة يشهدون لك مبا تقولُ 
  .ذلك ، لظننُت أنِّي ال أصدِّقك ، فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل حزيناً ملا يرى من مباعدهتم 

أنَّه لو : أمره بتنزيهه ، ومتجيده ، أي } ُسْبَحانَ َربِّي َهلْ كُنُت إَالَّ َبَشراً رَُّسوالً { : قل ، يا حممد :  مث قال تعاىل
  .أراد أن ينزل ما طلبوا ، فلعل ، ولكن ال ينزل اآليات على ما يقترحه البشر 

زات ما يغين عن هذا كلِّه مثل القرآن ، واعلم أنَّه تعاىل قد أعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم من اآلياِت واملعج
وانشقاق القمر ، وتفجري العيون من بني األصابع ، وما أشبهها ، والقوم عامَّتهم كانوا متعنِّتني ، مل يكن قصدهم 

  .طلب الدَّليل؛ ليؤمنوا ، فردَّ اهللا عليهم سؤاهلم 
، وابن عامرٍ } قُلْ ُسْبَحانَ َربِّي { : قوله  عليه الصالة  -فعالً ماضياً؛ إخباراً عن الرسول » قال « قرأ ابن كثري 

على األمر أمراً منه تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم بذلك ، وهي مرسومة » قُلْ « بذلك ، والباقون  - والسالم 
، فكل وافق مصحفه » قل « بألف ، ويف مصاحف غريهم » قال « : يف مصاحف املكيني والشاميني    .بدوهنا 

« صفته ، وجيوز أن يكون » َرُسوالً « و » كُْنُت « خرب » َبَشراً « جيوز أن يكون } إَالَّ َبَشراً رَُّسوالً { : قوله 
  .حال مقدمة عليه » َبَشراً « هو اخلرب ، و » َرُسوالً 

  فصل يف استدالهلم هبذه اآلية
ا ال ينبغي » سبحان « ة استدلُّوا هبذه اآلية على أن اجمليء على اهللا والذهاب حمالٌ؛ ألنَّ كلم   .للتنزيه عمَّ

، : } ُسْبَحانَ َربِّي { : فقوله  تنزيه هللا تعاىل عن شيٍء ال يليُق به ، وذلك تنزيُه اهللا عما نسب إليه ممَّا تقدَّم ذكره 
» حانَ ربِّي ُسب« : أو تأيت باهللا ، فدلَّ على أنَّ قوله : وليس فيما تقدَّم ذكره شيء مما ال يليُق باهللا إال قوهلم 

  .تنزيٌه هللا تعاىل أن يتحكَّم عليه املتحكِّمون يف اإلتيان ، واجمليء؛ فدلَّ ذلك على فساد قول املشبهة 

  .ِلَم ال جيوز أن يكون املراد تنزيه اهللا تعاىل أن يتحكَّم عليه املتحكِّمون يف اقتراح األشياء؟ : فإن قالوا 
إن كنت نبيا صادقاً ، فاطلب من اهللا أن : اهللا ، وإمنا قالوا للرسول  أنَّ القوم مل يتحكَّموا على: فاجلواب 

يشرِّفك هبذه املعجزات ، فالقوم إنَّما حتكَّموا على الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال على اهللا ، فال يليُق محل قوله 
  .} اهللا أَْو َتأِْتَي ب{ على هذا املعىن ، فيجب محله على قوهلم } ُسْبَحانَ َربِّي { : 

  فصل يف تقرير هذا اجلواب
إما أن يكون مرادكم من هذا االقتراح أنَّكم طلبتم اإلتيان من عند : أن يقال : اعلم أنَّ تقرير هذا اجلواب 

نفسي هبذه األشياء ، أو طلبتم منِّي أن أطلب من اهللا إظهارها على يديَّ؛ لتدلَّ لكم على كوين رسوالً حقًّا من 
  .عند اهللا 

  .ول باطلٌ؛ ألنِّي بشر ، والبشر ال قدرة له على هذه األشياء واأل
ال حاجة : والثاين أيضاً  باطل؛ ألنِّي قد أتيتكم مبعجزة واحدة ، وهي القرآن ، فطلب هذه املعجزات طلٌب ملا 

سقط هذا إليه ، وكان طلبها جيري جمرى التعنُّت والتحكُّم ، وأنا عبٌد مأموٌر ليس يل أن أحتكَّم على اهللا؛ ف
  .جواباً كافياً يف هذا الباب } ُسْبَحانَ َربِّي َهلْ كُنُت إَالَّ َبَشراً رَُّسوالً { : السؤال؛ فثبت كونُ قوله 

ِفي الْأَْرضِ قُلْ لَْو كَانَ ) ٩٤(َوَما َمَنَع النَّاَس أَنْ ُيْؤِمُنوا إِذْ َجاَءُهُم الُْهَدى إِلَّا أَنْ قَالُوا أََبَعثَ اللَُّه َبَشًرا َرُسولًا 
قُلْ كَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا َبْينِي َوَبْيَنكُْم إِنَُّه كَانَ ) ٩٥(َملَاِئكَةٌ َيْمُشونَ ُمطَْمِئنَِّني لََنزَّلَْنا َعلَْيهِْم ِمَن السََّماِء َملَكًا َرُسولًا 



َو الُْمْهَتِد َو) ٩٦(بِِعَباِدِه َخبًِريا َبِصًريا  َمْن ُيْضِللْ فَلَْن َتجَِد لَُهْم أَْوِلَياَء ِمْن ُدونِِه َوَنْحُشُرُهْم َيْوَم َوَمْن َيْهِد اللَُّه فَُه
ذَِلَك َجَزاُؤُهْم بِأَنَُّهْم ) ٩٧(الِْقَياَمِة َعلَى ُوُجوِههِْم ُعْمًيا َوُبكًْما َوُصما َمأَْواُهْم َجَهنَُّم كُلََّما َخَبْت زِْدَناُهْم َسِعًريا 

أََولَْم َيَرْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلََق ) ٩٨(َوقَالُوا أَإِذَا كُنَّا ِعظَاًما َوُرفَاًتا أَإِنَّا لََمْبُعوثُونَ َخلْقًا َجِديًدا كَفَُروا بِآَياِتَنا 
ثْلَُهْم َوَجَعلَ لَُهْم أََجلًا لَا َرْيَب ِفيِه فَأََبى الظَّ   ) ٩٩(اِلُمونَ إِلَّا كُفُوًرا السََّماَواِت َوالْأَْرَض قَاِدٌر َعلَى أَنْ َيْخلَُق ِم

ا َمَنَع الناس أَن يؤمنوا { : قوله    .االية } َوَم
ملَّا حكى اهللا تعاىل شبهة القوم يف اقتراح املعجزات الزَّائدة ، وأجاب عنها حكى شبهة أخرى وهي أهنم 

أرسل رسوالً إىل اخللق ، لكان استبعدوا أن يبعث اهللا للخقل رسوالً من البشرِ ، بل اعتقدوا أنَّ اهللا تعاىل ، لو 
  :ذلك الرسول من املالئكِة ، وأجاب اهللا تعاىل عن هذه الشبهة بوجوٍه 

ا َمَنَع الناس أَن يؤمنوا إِذْ َجآَءُهُم اهلدى { : قوله تعاىل : أحدها    .} َوَم
ؤمنون بكونه رسوالً من عند أنَّ بتقدير أن يبعث اهللا ملكاً رسوالً إىل اخللق ، فاخللق إمنا ي: وتقرير هذا اجلواب 

اهللا؛ ألجل قيام املعجزات الدالة على صدقه؛ وذلك املعجز هو الذي يهديهم إىل معرفة صدق ذلك امللك يف 
ملا كان : وإذا كان كذلك ، فنقول [ هو املعجز ، } إِذْ َجآَءُهُم اهلدى { : ادِّعاء رسالته ، فاملراد من قوله 
فقط فهذا املعجو سواٌء ظهر على امللِك ، أو على البشرِ ، وجب اإلقراُر ]  الدليل على الصِّدق هو املعجز

  .حتكم فاسد باطل : » ال ُبدَّ وأن يكون الرسول من املالئكة « : برسالته ، فقوهلم 
واجلواب الثاين عن شبهتهم ، وهي أنَّ أهل األرض لو كانوا مالئكة ، لوجب أن يكون رسوهلم من املالئكة؛ 

من البشر ، فوجب أن يكون رسوهلم من البشر؛ وهذا ] أهل األرض [ س إىل اجلنس أميل ، فلما كان ألنّ اجلن
لَْو كَانَ ِفي األرض مالائكة َيْمُشونَ ُمطَْمِئنَِّني لََنزَّلَْنا َعلَْيهِم مَِّن السمآء َملَكاً رَُّسوالً { : هو املراد من قوله تعاىل 

. ٩٥: اإلسراء [ }   [  
  .} قُلْ كفى باهللا َشهِيداً َبْينِي َوَبْيَنكُمْ { : قوله تعاىل : لث اجلواب الثا

، كان ذلك شهادة من اهللا تعاىل على كوين صادقاً ،  وتقريره أنَّ اهللا تعاىل ، ملَّا أظهر املعجزة على وفق دعواى 
، فذلك  حتكُّم فاسٌد؛ ال ومن شهد اهللا على صدقه ، فهو صادق ، فقولكم بأنَّ الرسول جيب أن يكون ملكاً 

إِنَُّه { : وملَّا ذكر اهللا تعاىل هذه األجوبة الثالثة ، أردفها مبا جيري جمرى التهديد ، والوعيد؛ فقال . يلتفت إليه 
.  ٩٦: اإلسراء [ } كَانَ بِِعَباِدِه َخبِرياً َبِصرياً  يعلم ظواهرهم وبواطنهم ، ويعلم أنَّهم ال يذكرون هذه : أي ] 

  .حملض احلسد ، وحبِّ الرياسة الشبهات إال 
» إذْ « هو الفاعل ، و » أن قالوا « ما منعهم إمياهنم؛ و : ، أي » َمَنع « مفعولٌ ثاٍن ل : } أَن يؤمنوا { : قوله 

  .أبعث اهللا : وما منع الناس من اإلميان وقت جميء اهلدى إيَّاهم إال قوهلم : ، والتقدير » َمنَع « ظرف ل 
فيَّة حيتمل أن تكون من كالم اهللا ، فتكون مستأنفة ، وأن تكون من كالم الرسول ، فتكون وهذه اجلملة املن

  منصوبة احمللِّ؛ الندراجها حتت القول يف كلتا القراءتينز
  .}  لََنزَّلَْنا َعلَْيهِم مَِّن السمآء َملَكاً رَُّسوالً{ تقدَّم يف نظريه وجهان ، وكذلك قوله } َبَشراً رَُّسوالً { : قوله 

« لو وجد ، وحصل ، و : هذه التمام ، أي » كَانَ « جيوز يف : } قُل لَْو كَانَ ِفي األرض { : قوله تعاىل 



، » يف األرض « و » َمالِئكَة « صفة ل » َيمُشونَ  ، وجيوز » َيمُشونَ « حال من فاعل » ُمطْمئنَني « متعلِّق به 
  .على ما تقدم » ُمطَمئنَِّني « و » َيمُشون « أنه اجلار ، و  :أن تكون الناقصة ، ويف خربها أوجه ، أظهرها 

  .متعلق به » يف األرض « و » ميُشون « اخلرب : وقيل 
  .صفة ، وهذان الوجهان ضعيفان؛ ألنَّ املعىن على األول » ميُشونَ « و » ُمطمئنَِّني « اخلرب : وقيل 

مالئكة ، لنزَّلنا عليهم من السَّماء ملكاً رسوالً كان كافياً يف قل لو كان يف األرض : إنَّه تعاىل لو قال : فإن قيل 
.؟} َيْمُشونَ ُمطَْمِئنَِّني { : فما احلكمة يف قوله . هذا املعىن   !  
  .مستوفني مقيمني : أي } َيْمُشونَ ُمطَْمِئنَِّني { : أن املراد بقوله : فاجلواب 

  .ية اآل} َوَمن َيْهِد اهللا فَُهَو املهتد { : قوله 
على } إِنَُّه كَانَ بِِعَباِدِه َخبِرياً َبِصرياً { : ملا أجاب عن شبهات القوم يف إنكار النبوة ، وأردفها بالوعيد بقوله 

َوَمن َيْهِد اهللا فَُهَو املهتد َوَمن ُيْضِللْ فَلَن َتجَِد لَُهْم { : اإلمجال ، ذكر بعده الوعيد الشديد على التَّفصيل ، فقال 
  .} آَء ِمن ُدونِِه أَْوِلَي

املراد تسليةُ الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو أنَّ الذين حكم هلم باإلسالم واهلداية سابقاً ، وجب أن يصريوا 
  .مؤمنني ، ومن سبق هلم حكم اهللا بالضَّالل واجلهل ، استحال أن ينقلبوا عن ذلك 

الضَّالل ، واملعتزلة محلوا هذا الضالل تارة على واحتجَّ أهل السنة هبذه اآلية على صحَّة مذهبهم يف اهلدى و
والواو مندرجة حتت . طريق اجلنَّة؛ وتارة على منع األلطاف ، وتارة على التَّخلية ، وعدم التعرُّض هلم باملنع 

؛ الستئنافها ، ويكون يف الكالم التفاٌت ؛ إذ القول ، فيكون حملُّها نصباً ، وأن يكون من كالم اهللا ، فال حملَّ هلا
  .} َوَنْحُشُرُهْم { : فيه خروٌج من غيبة إىل تكلُّم يف قوله 

َو املُهتِد « يف قوله » َمْن « ومحل على لفظ  وَمن ُيضِللْ ، « الثانية يف قوله » من « فأفرد ، ومحل على معىن » فَُه
.فجمع [ ، » فلْن َتجَد لَُهم   [  

كان اهلدي شيئاً واحداً غري متشعِّب السبل ، ناسبه التوحيد ،  أنه ملَّا:  -واهللا أعلم -ووجه املناسبة يف ذلك 
ناسب ]  ١٥٣األنعام [ } َوالَ َتتَّبُِعواْ السبل فََتفَرََّق بِكُْم َعن َسبِيِلِه { : وملَّا كان الضالل له طرٌق متشعبةٌ؛ حنو 

، وإن مل يتقدمه مح ، وهذا احلمل الثاين مما محل فيه على املعىن  « : ل على اللفظ ، قال أبو حيان اجلمع اجلمع 
، ومثله : ، يعين » وهو قليل يف القرآن  ]  ٤٢: يونس [ } َوِمْنُهْم مَّن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك { : بالنسبة إىل غريه 

، وإن كان يف مجلة أخرى غري مجلته    .وميكن أن يكون احملسِّن هلذا هنا كونه تقدَّم محل على اللفظ 
وصالً ، وحذفها وقفاً ، وكذلك يف اليت حتت هذه السورة ، » املهتدي « عمرو بإثبات ياء  وقرأ نافٌع ، وأبو

  .وحذفها الباقون يف احلالتني 

اً { : قوله  على { جيوز أن يتعلق اجلار يف قوله } َوَنْحُشُرُهْم َيْوَم القيامة على ُوُجوِههِْم ُعْمياً َوُبكْماً َوُصّم
، أي  باحلشر ، وأن} ُوُجوِههِْم    .كائنني ومسحوبني على وجوههم : يتعلق مبحذوف على أنه حال من املفعول 
  .كيف ميكنهم املشي على وجوههم؟ : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجهني 
]  ٤٨: القمر [ } َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفي النار على ُوُجوِههِْم { : أنَّهم يسحبون على وجوههم ، قال تعاىل : األول 



.  
الذي ُيمِشيهْم على « : يا رسول اهللا ، كيف ميشون على وجوههم؟ قال : قيل : قال أبو هريرة : والثاين 

  .» أقْداِمهْم قَادٌر أن ُيمِشيُهْم على ُوجوِههْم 
، وفيه نظر؛ ألنه ال يظهر فيه أنواع » ُعْمياً « : قوله  ، أو بدالً من األوىل  جيوز أن تكون حاالً ثانية من الضمري 

يف اجلارِّ [ كلٌّ من كلٍّ ، وال بعض من كلٍّ ، وال اشتمال ، وأن تكون حاالً من الضمري املرفوع : ي البدل ، وه
  .» ُوجوِههْم « لوقوعه حاالً ، وأن تكون حاالً من الضمري اجملرور يف ] 

  فصل يف توهم االضطراب بني بعض اآليات واجلواب عنه
. ٥٣: الكهف [ } َوَرأَى اجملرمون النار  {: أليس أنه تعاىل يقول : قال رجل البن عباس   [  

. ١٢: الفرقان [ } َسِمُعواْ لََها َتَغيُّظاً َوَزِفرياً { : وقال   [  
. ١٣: الفرقان [ } َدَعْواْ ُهَناِلَك ثُُبوراً { : وقال   [  
. ١١١: النحل [ } َيْوَم َتأِْتي كُلُّ َنفْسٍ ُتَجاِدلُ َعن نَّفِْسَها { : وقال   [  
  ] . ٢٣: األنعام [ } واهللا َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني { : حكاية عن الكفَّار وقال 

  .؟ » ُعمياً وُبكماً وُصماً « : وأثبت هلم الرؤية ، والكالم ، والسَّمع ، فكيف قال ههنا 
  :فأجاب ابن عباس وتالمذته من وجوه 

ا « م ، و ال يرون شيئاً يسره: » ُعْمياً « : قال ابن عباس : األول  ال يسمعون شيئاً يسرهم ، و : » ُصم »
  .ال ينطقون حبجَّة » ُبكْماً 

، » ُبكْماً « عن النَّظر إىل ما جعله اهللا إىل أوليائه ، و » ُعْمياً « : يف رواية عطاء : والثاين  عن خماطبة اهللا تعاىل 
  .وخماطبة املالئكة املقرَّبني 

يصريون صما بكماً ، ]  ١٠٨: املؤمنون [ } اخسئوا ِفيَها َوالَ ُتكَلُِّموِن { :  حني قال هلم: قال مقاتلٌ : الثالث 
، وينطقون    .أما قبل ذلك ، فهم يرون ، ويسمعون 

ا قدروا على مطالعة كتبهم ، وال : الرابع  ، ولوال ذلك ، مل أنَّهم يكونون رائني ، سامعني ، ناطقني يف املوقف 
  .عليهم ، إال أنَّهم إذا ذهبوا من املوقف إىل النَّار ، صاروا صما ، وبكماً ، وعمياً مسعوا إلزام حجة اهللا تعاىل 

  .حيشرون على هذه الصفة : وقيل 
  .جيوز يف هذه اجلملة االستئناف ، واحلالية إمَّا من الضمري املنصوب أو اجملرور } مَّأَْواُهْم َجَهنَُّم { : قوله 
  .، والعامل فيها معىن املأوى « جهنَّم » يها االستئناف ، واحلالية من جيوز ف« طكُلَّما َخبْت : قوله 

، قيل : إذا سكن هليبها؛ قال الواحدي » وَخبِت النَّار َتْخُبوا  مخدْت ، فإذا : خبت سكنت ، فإذا ضعف مجرها 
  :مهدْت؛ قال : طفئت باجلملة ، قيل 

  ْوراً َيْخُبو وطَْوراً ُينُِريَدلِ طَ... َوْسطُه كالَيراعِ أْو ُسرجِ اِملْج  -٣٤٦٨
  ]اهلزج : [ وقال آخر 
  حِ عند الَبيِت ما َتْخُبو... ملن َناٌر قَُبْيلَ الصُّْب  -٣٤٦٩

  إذا َما أمخَدْت ألِْقي َعلْيَها املَندلُ الرَّطُْب
، واألخوان ، وورش ، وأظهرها الباقون » زِْدَناُهْم « وأدغم التاء يف زاي    .أبو عمرو 



  .} زِْدَناُهْم َسِعرياً { : قوله 
  .زدناهم تلهُّباً : قال ابن قتيبة 

يدلُّ على أنَّ العذاب حمقٌق يف ذلك } كُلََّما َخَبْت { : وقوله . إنه تعاىل ال خيفف عنهم العذاب : فإن قيل 
  .الوقت 

العذاب ، فال؛ ألنَّ اهللا يقتضي سكون هلب النار ، أما أنه يدل على ختفيف » كُلَّما َخَبْت « أن قوله : فاجلواب 
. ٧٥: الزخرف [ } الَ ُيفَتَُّر َعْنُهْم { : تعاىل قال   [  

  .وقوداً : أي } زِْدَناُهْم َسِعرياً { كلما أرادت أن ختبو : ] أي [ » كلَّما خبت « : معناه : وقيل 
، واحترقت ، أعيد: أي } كُلََّما َخَبْت { : املراد من قوله : وقيل  ا كانوا عليه نضجت جلودهم    .وا إىل م

، أي » بأهنم « جيوز أن يكون مبتدأ وخرباً ، و } ذَِلَك َجَزآُؤُهم بِأَنَُّهْم { : قوله تعاىل  ذلك « : متعلق باجلزاء 
« مبتدأ ثانياً ، واجلار خربه ، واجلملة خرب » َجزاؤُهْم « وجيوز أن يكون » العذاب املتقدم جزاؤهم بسبب أنَّهم 

  .اخلرب » بِأنَُّهم « بدالً ، أو بياناً ، و » َجزاؤُهْم « ز أن يكون ، وجيو» ذلك 
  .وهذه اآلية تدلُّ على أنَّ العمل علَّة اجلزاِء 

اً َوُرفَاتاً أَإِنَّا لََمْبُعوثُونَ َخلْقاً َجِديداً { : قوله    .} َوقَالُواْ أَإِذَا كُنَّا ِعظَام
  .ىل حكاية شبهة منكري املعاد ملَّا أجاب عن شبهات منكري النبوة ، عاد إ

بأنَّ : هي أنَّ اإلنسان بعد أن يصري رفاتاً ، ورميماً ، يبعد أن يعود هو بعينه ، فأجاب اهللا عنه : وتلك الشبهة 
خلق السموات واألرض يف عظمتها وشدَّهتا قادر على أن خيلق مثلهم يف سغرهم ، وضعفهم؛  من بدر على 

. ٧٥: غافر [ } السماوات واألرض أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ الناس  لََخلُْق{ : نظريه قوله تعاىل   [  
  :قوالن } قَاِدٌر على أَن َيْخلَُق ِمثْلَُهْم { : ويف قوله 

إنَّ اإلعادة : ؛ كقوله املتكلِّمني » املثل « قادر على أن خيلقهم ثانياً ، فعبَّر عن خلقهم بلفظ ] معناه : [ األول 
  .مثل االبتداء 

قادر على أن خيلق عبيداً آخرين يوحِّدونه ، ويقرُّون بكمال حكمته وقدرته ، ويتركون هذه الشبهات :  والثاين
َوَيْسَتْبِدلْ قَْوماً { : وقوله ]  ١٩: إبراهيم [ } َوَيأِْت بَِخلْقٍ َجِديٍد { : الفاسدة؛ وعلى هذا ، فهو كقوله تعاىل 

. ٣٩: التوبة [ } غَْيَركُْم   [  
  .واألول أشبه مبا قبله :  قال الواحديُّ

أنَّ البعث ميكُن الوجود يف نفسه ، أردفه بأنَّ لوقوعه ودخوله يف الوجود : وملَّا بيَّن اهللا تعاىل بالدَّليل املذكور 
، جعل هلم وقتاً ال ريب في: أي } َوَجَعلَ لَُهْم أََجالً الَّ َرْيَب ِفيِه { : وقتاً معلوماً عند اهللا تعاىل؛ وهو قوله  { ه 

  .الظاملون إال الكفر واجلحود : أي } فأىب الظاملون إَالَّ كُفُوراً 
قد رأوا ، فليس داخالً يف حيِّز : ؛ ألنه يف قوة » أو لَْم َيرْوا « معطوف على قوله : } َوَجَعلَ لَُهْم { : قوله 

  .اإلنكار ، بل معطوفاً على مجلته برأسها 
ِه { : وقوله  أجالً غري مرتابٍ فيه ، فإن أريد به يوم القيامة ، فاإلفراُد : ، أي » أجالً « ل صفة } الَّ َرْيَب ِفي

  .واضٌح ، وإن أريد به املوت ، فهو اسم جنسٍ؛ إذ لكلِّ إنساٍن أجلٌ خيصه 
  .قد تقدَّم } إَالَّ كُفُوراً { : وقوله 



  ) ١٠٠(َسكُْتْم َخْشَيةَ الْإِْنفَاقِ َوكَانَ الْإِْنَسانُ قَُتوًرا قُلْ لَْو أَْنُتْم َتْمِلكُونَ َخَزاِئَن َرْحَمِة َربِّي إِذًا لَأَْم

لن نؤمن لك؛ حتَّى تفجر لنا من األرض ينبوعاً وطلبوا إجراء األهنارِ ، والعيون يف : اعلم أنَّ الكفار ، ملا قالوا 
حهم ، وال أقدموا على إيصال بلدهم لتكثر أمواهلم؛ بني أنَّهم لو ملكوا خزائن رمحة اهللا ، لبقوا على خبلهم وش

  .فال فائدة يف إسعافهم ملا طلبوه : النفع إىل أحٍد ، وعلى هذا التقدير 
  :فيه ثالثة أوجه : } لَّْو أَْنُتْم َتْمِلكُونَ { : قوله 

أن املسألة من باب :  -وإليه ذهب الزخمشري ، واحلويف ، وابن عطيَّة ، وأبو البقاء ، ومكيٌّ -: أحدها 
ال يليها إال الفعل ، ظاهراً أو » لَْو « مرفوع بفعلٍ مقدر يفسِّره هذا الظاهر ، ألنَّ » أْنُتْم « ال ، ف االشتغ

  :، ويف قوله ]  ٦: التوبة [ } َوإِنْ أََحٌد مَِّن املشركني { : يف قوله تعاىل » إنْ « مضمراً ، فهي ك 
َو ملْ َيْحِملْ على النَّفْسِ َضْيمَها  -٣٤٧٠   فَلْيَس إىل ُحْسنِ الثََّناِء َسبيلُ.. .وإنْ ُه

لو متلكون ، فحذف الفعل؛ لداللة ما بعده عليه ، فانفصل الضمري ، وهو الواو؛ إذ ال ميكن بقاؤه : واألصل 
وإن مل حيمل ، فلما حذف الفعل ، انفصل : األصل : » وإنْ هو مل حيمل « : متَّصالً بعد حذف رافعه ، ومثله 

يما حنُن فيه قول الشاعر ذلك الضمُري املست   :تر ، وبرز ، ومثله ف
  :وقول املتلمِّس » ذَاُت « برفع ... » لْو ذَاُت ِسوارٍ لطَمْتنِي «  -٣٤٧١
ُر أْخواِلي أراُدوا َنِقيصَِتي  -٣٤٧٢   .. ولَْو غَْي

  .مرفوعةٌ بفعل مفسَّر بالظاهر بعده » ذَاُت سوارٍ « ف 
، » كَانَ « لو كنتم متلكون ، فحذف : والتقدير » لو « كثر حذفها بعد  وقد» كَانَ « أنه مرفوع ب : الثاين 

ِة ، وهو قولُ ابن الصائغ؛ وقريٌب منه قوله » كَانَ « يف حملِّ نصبٍ ب » َتْملكُونَ « فانفصل الضمري ، و  احملذوف
  ]البسيط : [ 

  .. . . .أَبا ُخَراشةَ أمَّا أْنَت ذَا َنفرٍ  -٣٤٧٣
ا عوِّض من » كَانَ « كنت ، فحذفت  ألن: فإنَّ األصل  ا » « كَانَ « ، فانفصل الضمري ، إال أنَّ هن ، ويف » م

  .مل يعوَّض منها ] » لَْو « [ 
كَانَ « فحذفت » لَْو كُنتْم أْنُتم َتْملكُونَ « املقدر معها ، واألصل » كانَ « توكيٌد السم » أنتم « أنَّ : الثالث 

ا يف التَّوكيد ، وإن  وامسها ، وبقي املؤكُِّد ،»  وهو قول ابن فضالٍ اجملاشعيِّ ، وفيه نظٌر؛ من حيث إنَّا حنذف م
  .كان سيبويه جييزه 

أنَّه ال يليها إالَّ الفعل ظاهراً ، وال جيوز » لَْو « كون مذهب البصريِّني يف : وإمنا أحوج هذين القائلني إىل ذلك 
: ، فإن قيل » لَو ذَات سوارٍ لطَمْتنِي « : ورة ، أو ندور ، كقوله عندهم أن يليها مضمراً مفسَّراً إالَّ يف ضر

ليس هو اإلضمار املعينَّ؛ فإنَّ اإلضمار الذي أبوه هو على شريطة : هذان الوجهان أيضاً فيهما إذمار فعلٍ ، قيل 
وقد وقع االسم  يف مواضع كثرية ،] » لو « [ فقد كثر حذفها بعد » كان « ، وأمَّا » كان « التفسري يف غري 

  ]الرمل : [ غري مذكور بعده فعلٌ؛ وأنشد الفارسيُّ » لَْو « الصَّريُح بعد 

اِء اْعِتَصارِي... لَو بِغْيرِ املَاِء َحلِْقي َشرٌق  -٣٤٧٤   كُْنُت كالغصَّاِن باملَ
. » لَْو « الكالم يف ، وقد تقدَّم » َشرٌِق « إال أنه أخرجه على أنه مرفوع بفعل مقدَّر يفسِّره الوصف من قوله 



دليل على أنَّهم هم } لَّْو أَْنُتْم َتْمِلكُونَ { : إنَّ التقدمي بالذكر يدل على التَّخصيص ، فقوله : قال أهل املعاين 
  .املختصُّون هبذه احلالة اخلسيسة ، والشُّْح الكامل 

النِّعم خزائن ال هناية هلا ، لتقيمنَّ على  واعلم أنَّ خزائن رمحة اهللا غري متناهية؛ فكان املعىن أنكم لو ملكتم من
  .الشحِّ ، وهذه مبالغة عظيمة يف وصفهم هبذه الصفة 

وأن يكون متعدِّياً ، ومفعوله حمذوف ، أي » ِخبلتْم « جيوز أن يكون الزماً؛ لتضمنه معىن » ألْمَسكُْتْم « : قوله 
. ٢٥٨: البقرة [ } ُت ُيْحيِي َوُيِمي{ ألمسكتم املال ، وجيوز أن يكون كقوله :   [  

  :فيه وجهان } َخْشَيةَ اإلنفاق { : قوله 
  .أنه مفعول من أجله : أظهرمها 
خاشني اإلنفاق ، وفيه نظر؛ إذ ال يقع املصدر : أنه مصدر يف موضع احلال ، قاله أبو البقاء ، أي : والثاين 

  :، وكقوله » َك طَاقَت« و » َجْهدَك « : املعرفة موقع احلال ، إال مساعاً؛ حنو 
  . . .. وأْرسلََها الِعراَك  -٣٤٧٥

، واإلنفاُق مصدر  هو مبعىن االفتقار ، « : أخرج املال ، وقال أبو عبيدة : ، أي » أْنفَق « وال يقاس عليه 
  .» واإلقتار 

ِة َربِّي { : قوله    .نعمة ربِّي : ، أي } َخَزآِئَن َرْحَم
  .لبخلتم } إِذاً ألْمَسكُْتْم { 
  .الفاقة : } ْشَيةَ اإلنفاق َخ{ 

  .ذهب : أملق ، وذهب ماله ، ونفق الشَّرُّ ، أي : أنفق الرجل ، أي : خشية النفاق يقال : وقيل 
  .خبيالً ممسكاً : قال قتادة : » قَُتوراً « ألمسكتم عن اإلنفاق؛ خشية الفقر ، ومعىن : وقيل 
  .إذا قصَّر يف اإلنفاق : اً أقَْتَر ُيقِْتُر إقتاراً ، وقتَّر َتقِْتري: يقال 

  .قد حصل يف اإلنسان اجلواد ، والكرمي : فإن قيل 
  :فاجلواب من وجوه 

، وأن : األول  أن األصل يف اإلنسان البخلُ؛ ألنَّه خلق حمتاجاً ، واحملتاج ال بد وأن حيبَّ ما به يدفع احلاجة 
  .فثبت أنَّ األصل يف اإلنسان البخلُ  من خارج ،] ألسبابٍ [ ميسكه لنفسه ، إال أنَّه قد جيود به 

أنَّ اإلنسان إنَّما يبذلُ؛ لطلب احلمِد ، وليخرج من عهدة الواجب ، مث للتَّقرُّب إىل اهللا تعاىل ، فهو يف : الثاين 
ن لَ{ : احلقيقة إنَّما أنفق ليأخذ العوض ، فهو خبيلٌ ، واملراد هبذا اإلنسان املعهود السَّابق ، وهم الذين قالوا 

. ٩٠: اإلسراء [ } نُّْؤِمَن لََك حىت َتفُْجَر لََنا ِمَن األرض َيْنُبوعاً   [  

لَأَظُنَُّك َيا ُموَسى َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى ِتْسَع آَياٍت َبيَِّناٍت فَاْسأَلْ َبنِي إِْسرَاِئيلَ إِذْ َجاَءُهْم فَقَالَ لَُه ِفْرَعْونُ إِنِّي 
ا أَْنَزلَ َهُؤلَاِء إِلَّا َربُّ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َبصَاِئَر َوإِنِّي لَأَظُنَُّك َيا ِفْرَعْونُ  قَالَ لَقَْد) ١٠١(َمْسُحوًرا  َعِلْمَت َم

َجِميًعا ) ١٠٢(َمثُْبوًرا  ي إِْسَرائِيلَ َوقُلَْنا ِمْن َبْعِدِه ِلَبنِ) ١٠٣(فَأََراَد أَنْ َيْسَتِفزَُّهْم ِمَن الْأَْرضِ فَأَغَْرقَْناُه َوَمْن َمَعُه 
  ) ١٠٤(اْسكُُنوا الْأَْرَض فَإِذَا َجاَء َوْعُد الْآِخَرِة جِئَْنا بِكُْم لَِفيفًا 



اعلم أنَّ املقصود من هذا الكالم هو اجلواب عن . اآليات } َولَقَْد آَتْيَنا موسى ِتْسَع آَياٍت َبيَِّناٍت { : قوله تعاىل 
ولقد آتينا موسى معجزات مساويات : عجزات الباهرة؛ فقال تعاىل لن نؤمن لك؛ حىت تأتينا هبذه امل: قوهلم 

ا أنَّ جعلها يف زمانكم؛ لعلمنا بأهنا ال  هلذه األشياء اليت طلبتموها ، بل أقوى ، وأعظم ، فلو حصل يف علمن
  .مصلحة يف فعلها 

  .القعدة يف لسانه ] أزال [ أنه : واعلم 
، وبق: قال املفسرون    .ي فصيحاً أذهب األعجمية منه 

  .انقالب العصا حيَّة : ومنها 
  .تلقُّف احلية حباهلم وعصيَّهم ، مع كثرهتا : ومنها 
  .اليد البيضاء من غري سوء : ومنها 
  .الطُّوفان واجلراد ، والقمَّل ، والضَّفادع ، والدَّم : ومنها 
  .شقُّ البحر : ومنها 
  .ضربه احلجر بالعصا ، فانفجر : ومنها 
  .ل اجلبل إظال: ومنها 
  .إنزال املنِّ والسلوى عليه وعلى قومه : ومنها 
ألهل ]  ١٣٠: األعراف [ } َولَقَْد أََخذَْنآ آلَ ِفْرَعونَ بالسنني َوَنقْصٍ مِّن الثمرات { : قوله تعاىل : ومنها 

  .القرى؛ فهذه آيتان 
، والدَّراهم والدَّنانري الطَّمس على أمواهلم ، فجعلها حجارة من النَّخيلِ ، والدَّقيق : ومنها    .، واألطعمة 

، فذكر حممد بن كعب يف } ِتْسَع آَياٍت َبيَِّناٍت { : روي أن عمر بن عبد العزيز سأل حممد بن كعب ، عن قوله 
، فقال عمر بن العزيز  يا : هكذا جيُب أن يكون الفقيُه ، مث قال : مجلة التسعة؛ حلَّ عقدة اللِّسان ، والطَّمس 

أخرج ذلك اجلراب ، فأخرجه ، فإذا فيه بيٌض مكسوٌر؛ نصفني ، وجوز مكسور ، وفول ، ومحص ، غالُم ، 
  .وعدس ، كلها حجارة 

وإذا كان كذلك ، فإنه تعاىل ذكر يف القرآن أنَّ هذه املعجزات ملوسى صلى اهللا عليه وسلم وقال يف هذه اآلية 
وختصيص التسعة بالذِّكر ال يقدح فيه ثبوت الزائد عليه؛ ألنَّه ثبت يف }  َولَقَْد آَتْيَنا موسى ِتْسَع آَياٍت َبيَِّناٍت{ : 

  .أصول الفقه أنَّ ختصيص العدد بالذكر ال يدلُّ على نفي الزائد؛ وهذه اآلية دليل على هذه املسألة 
، واجلراد ،: أن هذه التسعة قد اتَّفقوا على سبعة منها؛ وهي : واعلم  والقمل ،  العصا ، واليد ، والطوفان 

ا مل تكن تلك األقوال مستندة إىل حجَّة  ، وملَّ والضفادع ، والدم ، وبقي اثنتان اختلفت أقوال املفسرين فيهما 
  .ظنيَّة؛ فضالً عن حجة يقينيَّة ، ال جرم تركت تلك الروايات 

  فصل يف أجود ما قيل يف تفسري التسع آيات
، وهو ما روي عن صفوان بن عسَّالٍ املراديِّ  }ِتْسَع آَياٍت َبيَِّناٍت { : يف تفسري قوله  : قول هو أجود ما قيل 

نيب؛ فإنه لو : ال تقل : اذهب بنا إىل هذا النيب نسأله عن تسع اآليات ، فقال اآلخر : أن يهوديا قال لصاحبه 
  .} آَياٍت َبيَِّناٍت  َولَقَْد آَتْيَنا موسى ِتْسَع{ مسع ، لصارت له أربعة أعني فأتياه ، فسأاله عن هذه اآلية 

ِهَي أالَّ تشركوا باهللا شيئاً ، وال تقتلوا النَّفس اليت حرَّم اهللا إالَّ باحلقِّ ، وال َتزُنوا ، وال َتأكلُوا الرِّبا ، وال : فقال 



زَّحف ، َتْسحُروا ، وال متُشوا بالربيِء للسلطان؛ ليقتله ، وال تسرقوا ، وال تقذفوا احملصنة ، وال َتفرُّوا من ال
نشهُد أنَّك نيبٌّ ، : أالَّ تعذوا يف السَّبت ، فقام اليهوديَّان يقبِّالن يده ، ويقولون  -خاصة اليهود  -وعليكم 

إنَّ داود دعا ربَُّه أالَّ يزال يف ذُريَّته نيبٌّ ، وإنَّا خناُف إن اتَّبعَناَك أن : فما مينعكم أن تتبعوين؟ قال اليهودي : قال 
  .وُد تقُْتلَنا يُه

  .النصب صفة للعدد ، واجلر صفة للمعدود ] » َبيِّنات « جيوز يف : [ } ِتْسَع آَياٍت َبيَِّناٍت { : قوله تعاىل 
  :فيه أوجٌه » إذْ َجاءُهْم « : قوله 

ا ولقد آتين: اعتراضاً ، وتقديره » فاْسألْ َبنِي إْسرائيلَ ÷ « ويكون قول» آتْينا « أن يكون معموالً ل : أحدها 
فليس املطلوُب من سؤال بين : موسى تسع آياٍت بيِّناٍت؛ إذ جاء بين إسرائيل ، فسأهلم ، وعلى هذا التقدير 

إسرائيل أن يستفيد هذا العلم منهم ، بل املقصود أن يظهر لعامة اليهود بقول علمائهم صدق ما ذكره الرسول 
  .صلى اهللا عليه وسلم فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد 

  .أنه منصوب بإضمار اذكر : اين والث
  .مقدراً » ُيْخُربونَك « أنه منصوٌب ب : والثالث 

سل بين إسرائيل حني جاءهم ، ذكر هذه األوجه : فقلنا له : أنه منصوب بقولٍ مضمرٍ؛ إذ التقدير : الرابع 
اسأل بين إسرائيل ، : نا له فقل: فاْسأَلْ بنِي إْسرائيلَ ، أي : ] قال [ الزخمشري مرتبة على مقدمة ذكرها قبلُ 

، وقل له : أي  أرسل معي بين إسرائيل ، أو اسأهلم عن إمياهنم ، وحال دينهم ، أو اسأهلم : اْسأهلُم عن فرعون 
  .على لفظ املاضي ، بغري مهزٍ ، وهي لغة قريشٍ » فََسألَ « ويدل عليه قراءة رسول اهللا . أن يعاضدوك 

املُؤمَن من بين إسرائيل؛ كعبد اهللا بن سالم وأصحابه عن اآليات؛ ليزدادوا يقيناً فَسلْ ، يا رسول اهللا ، : وقيل 
؟ » إذْ َجاءُهْم « فإن قيل مب تعلق : ] مث قال ] [  ٢٦٠: البقرة [ } َولَِكن لَِّيطَْمِئنَّ قَلْبِي { : وطمأنينة؛ كقوله 

  :فاجلواب 
ب  ] :أي [ فبالقول احملذوف ، : أمَّا على الوجه األول  يف القراءة » َسالَ « فقلنا له ، سلهم حني جاءهم ، أو 

« إذْ َجاءُهْم « ومعىن » ُيْخربوَنَك « أو ب » اذكر « أو بإضمار » آَتْيَنا « الثانية ، وأمَّا على اآلخر فب  إذ » 
  .، انتهى » جاء آباءهم 

  .» ؛ ألنه ظرف ماضٍ «  ُيْخُربوَنَك» وال ب « اذْكُر » ال يتأتَّى تعلقه ب « : قال أبو حيان 
، كما » ُيْخُربونَك « ، أو ل » اذْكُر « إذا جعله معموالً ل : قال شهاب الدين  اً ، بل مفعوالً به  مل جيعله ظرف

  .تقرَّر مراراً 
  .» فَسلْ « أنه مفعول به ، والعامل فيه : الوجه اخلامس 
  :فيه وجهان « : قال أبو البقاء 

: التقدير : اذكر لبين إسرائيل؛ إذ جاءهم ، وقيل : على املعىن إذ التقدير « اْسألْ » هو مفعول به ب : أحدمها 
اذكُر « املقدرة غري » اذكر « أن : ، يعين « » اْسأل » الذي قدَّرت به « اذكُر » اذكر إذا جاءهم وهي غري 

ال » إْد « جعلوا » كُر اذ« هبا؛ وهذا يؤيِّد ما تقدَّم من أهنم ، إذا قدروا » اسألْ « اليت فسَّرت »  مفعوالً به ، 
  .ظرفاً 



ا يقتضي أن يعمل فيه فعلٌ مستقبل ، فقال ] حال [ إال أنَّ أبا البقاء ذكر  اً ، م أن يكون : والثاين « : كونه ظرف
  :ظرفاً ، ويف العامل وجوه 

  .« آتْينا » : أحدها 
  .مضمرة « قلنا » : والثاين 

قل ، يا موسى ، وكان الوجه : سل؛ واملراد به فرعون ، أي : قل خلصمك : ، تقديره ] « قُل » : [ والثالث 
، إىل الغيبة : أن يقال    .» إذ جئتهم بالفتح ، فخرج من اخلطاب 

وهو ظرف ماض ، على أنَّ هذا املعىن الذي حنا إليه ليس بشيء؛ » قُلْ « أن العامل فيه : فظاهر الوجه الثالث 
يا فرعون سل بين إسرائيل ، فيعود فرعون هو السائل لبين إسرائيل ، : لفرعون يا موسى ، قل : إذ يرجع إىل 

يا موسى ، سل بين : وهو أن املعىن  -وليس املراد ذلك قطعاً ، وعلى التقدير الذي تقدم عن الزخمشري
اً ، والثاين هو  -اطلبهم من فرعون : أي [ إسرائيل ،  ، ] » رائيلَ بين إْس« يكون املفعول األول للسؤال حمذوف
فيجوز أن تكون املسألة من التنازع ، وأعمل الثاين؛ إذ : َسلْ فرعون بين إسرائيل ، وعلى هذا : والتقدير 
، فقال فرعون ، فأعمل الثاين ، فرفع به الفاعل ، وحذف املفعول من األول ، وهو : التقدير  سل فرعون 

  .املختار من املذهبني 
املأمور بالسؤال سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبنو إسرائيل كانوا والظاهر غري ذلك كلِّه ، وأن 

  .معاصريه 
، أي : » إذْ َجاَءُهْم « ] يف [ والضمري    .جاء آباءهم : إمَّا لآلباء ، وإمَّا هلم على حذف مضاٍف 

  »واسأل بين إسرائيل « فصل يف معىن 
، يا حممد ، بين إسرائيل؛ إذ جاءه: املعىن  ، وجيوز فَسلْ  م موسى ، جيوز أن يكون اخلطاب معه ، واملراد غريه 

، فقال له فرعون  -عليه الصالة والسالم  - أن يكون خاطبه  إِنِّي { : وأمره بالسؤال؛ ليتبيَّن كذهبم مع قومهم 
  .} َألظُنَُّك ياموسى َمْسُحوراً 

  :وفيه وجهان : » َمْسُحوراً « وقوله 
؛ اختل كالمك ، قال ذلك حني جاءه مبا ال هتوى : ، أي  أنه مبعناه األصلي: أظهرمها  إنك سحرت ، فمن مثَّ

  .نفسه اخلبيثة ، قاله الكليب 
، وقال : وقال ابن عباس    .مصروفاً عن احلقِّ : خمدوعاً 

: راء اإلس[ } ِحَجاباً مَّْسُتوراً { : أنت ساحٌر؛ كقوله : كميمون وَمْشئُوم ، أي » فاعل « أنه مبعىن : والثاين 
٤٥  . يعطى علم السِّحر؛ : فوضع املفعول موضع الفاعل ، قاله الفراء ، وأبو عبيدة ، وقال ابن جرير ] 

  .فلذلك تأيت باألعاجيب ، يشري النقالبِ عصاه حيَّة وحنو ذلك 
إنِّي متحقٌق : أي  - عليه السالم  -قرأ الكسائي بضمِّ التاء أسند الفعل لضمري موسى : } لَقَْد َعِلْمَت { : قوله 

أنت متحقٌِّق أنَّ : أن ما جئُت به هو منزَّلٌ من عند اهللا تعاىل ، والباقون بالفتح على إسناده لضمري فرعون ، أي 
: أنه أنكر الفتح ، وقال  - رضي اهللا عنه  -ما جئت به هو منزَّل من عند اهللا ، وإنَّما كفرك عناٌد ، وعن علّي 

َم عُدو اهللا قطُّ ، «  ؛ [ ، » وإنَّما علَم ُموَسى ما َعِل ، فاحتجَّ بقوله تعاىل ] ولَو َعِلَم ، آلمَن فبلغ ذلك ابن عباس 
:  



  .على أنَّ فرعون وقومه علموا بصحَّة أمر موسى ]  ١٤: النمل [ } َوَجَحُدواْ بَِها واستيقنتهآ أَنفُُسُهْم { 
  فصل يف اخلالف يف أجود القراءتني

اءة الفتُح؛ ألنَّ علم فرعون بأنَّها آياٌت نازلةٌ من عند اهللا أوكد يف االحتجاج ، األجوُد يف القر: قال الزجاج 
  .واحتجاج موسى على فرعون بعلم فرعون أوكد من االحتجاج عليه بعلم نفسه 

لى يدلُّ ع} َوَجَحُدواْ بَِها واستيقنتهآ أَنفُُسُهْم { : وأجاب من نصر قراءة عليٍّ عن دليل ابن عباس ، فقال قوله 
أهنم استيقنوا أشياء ، فأمَّا أهنم استيقنوا كون هذه األشياء نازلة من عند اهللا ، فليس يف اآلية ما يدل عليه؛ ويدلُّ 

. ٢٧: الشعراء [ } إِنَّ َرُسولَكُُم الذي أُْرِسلَ إِلَْيكُْم لََمْجُنونٌ { : بأنَّ فرعون قال   [  
  .» لقَْد َعلْمَت « : قال موسى 

يٍّ رفُع التاء؛ ألنه يروى عن رجلٍ من مراٍد عن عليٍّ ، » علم أنِّي لسُت مبجنوٍن ا« : واملعىن  ، ومل يثبت عن عل
  .وذلك الرجل جمهول 

أن هذه اآليات من عند اهللا ، وال تشكَّ يف ذلك بسبب سفاهتك واجلملة املنفيَّة يف حملِّ نصبٍ؛ ألهنا : واعلم 
بلها وتقدير اآلية    ]الكامل : [ ؛ ونظريه قوله » اآليات « زل هؤالء ما أن: معلقة للعلم ق

  والَعْيَش َبْعَد أولئك األيَّام...  -٣٤٧٦
  :حالٌ ، ويف عاملها قوالن » َبصاِئَر « : قوله . لألمام : أي 

وإليه ذهب احلويف ، و ابن عطيَّة ، وأبو » هؤالِء « هذا امللفوظ به ، وصاحُب احلال » أْنزلَ « أنه : أحدمها 
، وال مستثىن منه ، وال تابعاً » إالَّ « قاء ، وهؤالء جييزون أن يعمل ما قبل الب فيما بعدها ، وإن مل يكن مستثىن 
  .له 

، تقديره » إالَّ « أنَّ ما بعد :  - وهو مذهب اجلمهور -: والثاين  ا قبله ، فيقدر هلا عامل  : ال يكون معموالً مل
]  ٢٧: هود [ } إِالَّ الذين ُهْم أََراِذلَُنا َباِدَي الرأي { عند قوله » هود « أنزهلا بصائر ، وقد تقدَّم نظري هذه يف 

.  
َوإِنِّي { : اآليات التِّسع ، مث قال موسى : حججاً بيِّنة؛ كأهنا بصائر العقول ، واملراد : أي » َبصاِئَر « ومعىن 

  .} َألظُنَُّك يافرعون َمثُْبوراً 
: ثربُه اهللا ، أي : املهلك؛ يقال : ، واعترض بني املفعولني بالنِّداء ، و املَثُبوُر  مفعول ثاٍن» َمثُبوراً « : قوله 

  ]اخلفيف : [ أهلكه ، قال ابن الزبعرى 
  يِ وَمْن َمالَ َميلُه َمثُْبور... إذْ أَجارِي الشَّيطَانَ يف َسننِ الَغْي  -٣٤٧٧
. ١٤: الفرقان [ } يوم ثُُبوراً َواِحداً الَّ َتْدُعواْ ال{ : اهلالُك؛ قال تعاىل : والثُّبوُر   [  

، وقال الفراء : َمثُْبوراً ، أي : وقال ابن عباس  ما ثربك عن : مصروفاً ممنوعاً عن اخلري ، والعرب تقول : ملعوناً 
ا صرفك عنه؟ : هذا؟ أي    .ما منعك عن هذا ، وم

  .ه عنه يقال ثربت فالناً عن الشيء ، أثربُه ، أي رددتُّ: قال أبو زيٍد 

  فصل يف جواب موسى لفرعون بكونه مثبوراً
أنَّ هذه : بكونه مسحوراً ، أجابه موسى بأنَّك مثبوٌر ، أي  -عليه السالم  -واعلم أنَّ فرعون ملَّا وصف موسى 



اآليات ظاهراٌت ، ومعجزاٌت ظاهرةٌ؛ ال يرتاب العاقل يف أنَّها من عند اهللا؛ وأنه أظهرها ألجل تصديقي ، وأنت 
  .تنكرها حسداً ، وعناداً ، ومن كان كذلك ، كان عاقبته الدَّمار واهلالك 

  .} فَأََراَد أَن َيْسَتِفزَُّهم مَِّن األرض { : مث قال تعاىل 
  .أرض مصر : وبين إسرائيل من األرض أي  -عليه السالم  -أراد فرعون أن خيرج موسى : أي 

فزازهم إخراجهم منها بالقتل ، أو بالتنحية ، وتقدَّم الكالم على ال يبعد أن يكون املراد من است: قال الزجاج 
َجِميعاً { : االستفزاز ، مث قال    .} فَأَغَْرقَْناُه َوَمن مََّعُه 

ذكره اهللا يف قوله  ِه { : وهو معىن ما  إنَّ فرعون أراد : ، أي ]  ٤٣: فاطر [ } َوالَ َيِحيُق املكر السىيء إِالَّ بِأَْهِل
، وجعل تلك األرض خالصة ملوسى  إخراج موسى من أرض مصر؛ لتخلص له تلك البالد ، فأهلك اهللا فرعون 

: اسكنوا األرض خالصة لكم ، خالية من عدوِّكم ، يعين : ولقومه ، وقال من بعد هالك فرعون لبين إسرائيل 
  .من ههنا وههنا } كُْم لَِفيفاً جِئَْنا بِ{ القيامة : يعين . } فَإِذَا َجآَء َوْعُد اآلخرة { أرض مصر والشام ، 

  :وجهان : } لَِفيفاً { ويف 
جئنا بكم منضماً بعضكم إىل : النَّذير والنَّكري ، أي : أنه حال ، وأن أصله مصدر لفَّ يلفُّ لفيفاً؛ حنو : أحدمها 

  .العظيم البطن : املتداين الفخذين ، وقيل : بعض ، من لفَّ الشيء يلفُّه لفًّا ، واأللفُّ 
  .جئنا بكم مجيعاً ، فهو يف قوة التَّأكيد : أنه اسم مجع ، ال واحج له من لفظه ، واملعىن : والثاين 

اجلمع العظيم من أخالٍط شتَّى من الشريف ، والدينء ، واملطيع ، والعاصي ، والقوّي ، والضعيف ، : واللَّفيُف 
  .إذا ضرب بعضها ببعض : اجليوش  لففُت: وكل شيٍء خلطته بشيٍء آخر ، فقد لففته ، ومنه قيل 

ُه ِلَتقَْرأَُه َعلَى النَّاسِ َعلَى ُمكٍْث ) ١٠٥(َوبِالَْحقِّ أَنَْزلَْناُه َوبِالَْحقِّ َنَزلَ َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا ُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا  َوقُْرآًنا فََرقَْنا
ُتْؤِمُنوا إِنَّ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم ِمْن قَْبِلِه إِذَا ُيْتلَى َعلَْيهِْم َيِخرُّونَ ِللْأَذْقَاِن قُلْ آِمُنوا بِِه أَْو لَا ) ١٠٦(َوَنزَّلَْناُه َتنْزِيلًا 

َوَيِخرُّونَ ِللْأَذْقَاِن َيْبكُونَ َوَيزِيُدُهْم ) ١٠٨(َوَيقُولُونَ ُسْبَحانَ َربَِّنا إِنْ كَانَ َوْعُد َربَِّنا لََمفُْعولًا ) ١٠٧(ُسجًَّدا 
ُه الْأَْسَماُء الُْحْسَنى َولَا َتْجَهْر بَِصلَاِتَك َو) ١٠٩(وًعا ُخُش لَا قُلِ اْدُعوا اللََّه أَوِ اْدُعوا الرَّْحَمَن أَيا َما َتْدُعوا فَلَ

ْم َيكُْن لَُه َشرِيٌك ِفي الُْملِْك َوقُلِ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي لَْم َيتَِّخذْ َولًَدا َولَ) ١١٠(ُتَخاِفْت بَِها َواْبَتغِ َبْيَن ذَِلَك َسبِيلًا 
  ) ١١١(َولَْم َيكُْن لَُه َوِليٌّ ِمَن الذُّلِّ َوكَبِّْرُه َتكْبًِريا 

  .اآلية } وباحلق أَْنَزلَْناُه { : قوله 
: اإلسراء [ } قُل لَِّئنِ اجتمعت اإلنس واجلن { : ملا بيَّن أن القرآن معجز قاهر دالٌّ على الصدق يف قوله تعاىل 

٨٨ .  [  
مث حكى عن الكفار أنَّهم مل يكتفوا هبذا املعجز ، بل طلبوا أشياء أخر ، مث أجاب تعاىل بأنَّه ال حاجة إىل إظهار 

  :معجزاٍت أخر ، وبيَّن ذلك بوجوٍه كثريٍة 
املعجزات أنَّ : أنَّ قوم موسى آتاهم تسع آيات بيِّناٍت ، فلما جحدوا هبا أهلكهم اهللا ، فكذا ههنا ، أي : منها 

اليت اقترحها قوم حممد صلى اهللا عليه وسلم مثَّ كفروا هبا؛ فوجب إنزال عذاب االستئصال هبم ، وذلك غري 
ملَّا متَّ هذا اجلواب ، عاد إىل . جائزٍ يف احلكمة؛ لعلمه تعاىل أنَّ فيهم من يؤمن ، أو من يظهر من نسله مؤمٌن 

ا أردنا بإنزاله إالَّ إظهار احلقِّ : ، أي } َناُه وباحلق َنَزلَ وباحلق أَْنَزلْ{ : حال تعظيم القرآن؛ فقال    .م



  :يف هذا اجلار ثالثة أوجه : } وباحلق أَْنَزلَْناُه { : قوله 
  .أنزلناه بسبب احلقِّ : ، و الباء سببية ، أي » أْنَزلَْناُه « أنه متعلق ب : أحدها 
  .ومعه احلقُّ : ي ، أ» أْنَزلَناُه « أنه حال من مفعول : والثاين 

َع « فتكون الباء مبعىن    .نزل بعدَّته ، وخرج بسالحه : قاله الفارسي؛ كما تقول » َم
  .ملتبسني باحلق ، وعلى هذين الوجهني يتعلق مبحذوف : أنه حال من فاعله ، أي : والثالث 

على أَن َيأُْتواْ بِِمثْلِ هذا { ل ذلك إمَّا امللفوظ به يف قوله قب: الظاهر عوده للقرآن » أْنزلَْناُه « والضمري يف 
؛ ويكون ذلك جرياً على قاعدة أساليب كالمهم ، وهو أن يستطرد املتكلُم يف ]  ٨٨: اإلسراء [ } القرآن 

، مث يعود إىل كالمه األول  وإمَّا للقرآن غري امللفوظ أوالً؛ لداللة احلال . ذكر شيٍء مل يسبق له كالمه أوالً 
{ : يعود على موسى؛ كقوله : وقيل ]  ٣: الدخان [ } إِنَّآ أَنَزلَْناُه ِفي لَْيلٍَة مَُّباَركٍَة { : ىل عليه؛ كقوله تعا
على اآليات التِّسعِ ، وذكر الضمري ، : على الوعد ، وقيل : ، وقيل ]  ٢٥: احلديد [ } َوأَنْزلَْنا احلديد 

  .وأفرده؛ محالً على معىن الدليل والربهان 
فيه الوجهان األوالن ، دون الثالث؛ لعدم ضمريٍ آخر غري ضمري القرآن الحتمال أن » احلقِّ َنزلَ وب« : قوله 

. فاحلق حممد صلى اهللا عليه وسلم : نزلت بزيٍد ، وعلى هذا التقدير : نزل باحلقِّ؛ كما تقول : يكون التقدير 
  :ويف هذه اجلملة وجهان 

؛ دفعاً » وباحلقِّ َنزلَ « أنزلته ، فنزل ، وأنزلته فلم ينزل؛ فجيء بقوله : أهنا للتأكيد؛ وذلك أنه يقال : أحدمها 
لست للتأكيد ، واملغايرة حتصل بالتغاير بني احلقَّني ، فاحلق األول التوحيد ، والثاين الوعد : هلذا الوهم ، وقيل 

ا أنزلنا القرآن إالَّ باحلكمة « : والوعيد ، واملر والنهي ، وقال الزخمشري  املقتضية إلنزاله ، وما نزل إال وم
، أو ما أنزلناه من املسماء إال باحلقِّ حمفوظاً بالرَّصِد  ملتبساً باحلق واحلكمة؛ الشتماله على اهلداية إىل كلِّ خريٍ 

حاالن من : » مبشِّراً ونذيراً « ، و » من املالئكِة ، وما نزل على الرسول إالَّ حمفوظاً هبم من ختليط الشياطني 
، انتفعوا به ، وإال فليس عليك » أْرسلَْناَك « عول مف مبشراً للمطيعني ، ونذيراً للعاصني ، فإن قبلوا الدِّين احلقَّ 

.شيٌء [ من كفرهم   [  

َرقَْناُه { : قوله تعاىل    :أوجه » قُْرآناً « يف نصب : اآلية } َوقُْرآناً فَ
: اإلسراء [ } َولَقَْد آَتْيَنا موسى { يدل عليه قوله » رآناً وآَتْيناَك قُ« : أنه منصوب بفعل مقدر ، أي : أظهرها 
١٠١ .  [  
من حيثُ كان إرسالُ هذا ، « : ؛ قال ابن عطية » أْرَسلَْناَك « أنه منصوٌب؛ عطفاً على الكاف يف : الثاين 

  .» وإنزال هذا مبعىن واحٍد 
ما : ، أي « أْرَسلناَك » هو منصوٌب ب « : فراء قال ال» ُمبشِّراً ونذيراً « أنه منصوب؛ عطفاً على : الثالث 

، مبعىن أنه جعل نفس القرآن » ألن القرآن رمحةٌ : ورمحة يعين : أرسلناك إال مبشِّراً ونذيراً وقرآناً؛ كما تقول 
وهذان » وذا قرآٍن « : مراداً به الرمحة؛ مبالغة ، ولو ادَّعى ذلك على حذِف مضاٍف ، كان أقرب ، أي 

  .متكلَّفان  الوجهان
ا قُرآناً فرقناه ، واعتذر أبو حيان عن ذلك ، أي : أن ينتصب على االشتغال ، أي : الرابع  ال : وفرقن عن كونه 



يصحُّ االبتداء به ، لو جعلناه مبتدأ؛ لعدم مسوغٍ؛ ألنه ال جيوز االشتغال إال حيث جيوز يف ذلك االسم االبتداء 
، مبعىن عظيم ، و  :، بأنَّ مثَّ صفة حمذوفة ، تقديره  ال حمل له؛ خبالف : على هذا » فَرقَْناُه « وقرآناً أي قرآن 

رآناً « األوجه املتقدمة؛ فإن حملَّه النصب؛ ألنَّه نعٌت ل    .» قُ
يُّ بن أيب : بالتخفيف ، أي » فَرقْناُه « وقرأ العامة  بيَّنا حالله وحرامه ، أو فرقنا فيه بني احلق والباطل ، وقرأ عل

وأيبٌّ ، وعبد اهللا ، وابن عباس والشعيب ، وقتادة ، ومحيٌد يف آخرين بالتشديد ، وفيه  - كرَّم اهللا وجهه  -بٍ طال
  :وجهان 
فرَّقنا آياته بني أمرٍ وهنيٍ ، وحكمٍ وأحكامٍ ، ومواعظ وأمثال ، : أنَّ التضعيف فيه للتكثري ، أي : أحدمها 

  .وقصصٍ وأخبار ماضية ومستقبلة 
  .أنه دالٍّ على التفريق والتنجيم  :والثاين 

، وال يف ثالثة ، بل كان بني : أنه قرأ مشدداً ، وقال : وعن ابن عباس « : قال الزخمشريُّ  مل ينزل يف يومني 
، يعين أنَّ    .» بالتخفيف يدل على فصل متقاربٍ « فرَق » أوله وآخره عشرون سنة 

، وال  -ين التنجيم يع - وقال بعُض من اختار ذلك « : قال أبو حيان  ، وال يومني ، وال شهرٍ  مل ينزل يف يوم 
، كذا قال الزخمشريُّ ، : شهرين ، وال سنة ، وال سنتني؛ قال ابن عبَّاس  كان بني أوله ، وآخره عشرون سنة 

  .» عن ابن عباس 
« ا وقد فصل قوله ليس مرويا عن ابن عباس ، وال سيم: أنَّ القول بالتنجيم : ظاهر هذا : قال شهاب الدين 

، ومقصوده أنه مل يسنده البن عباس؛ ليتمَّ له الردُّ » وقال بعض من اختار ذلك « من قوله » قَالَ ابن عبَّاسٍ 
بالتشديد ال يدلُّ على التفريق ، وقد تقدم له معه هذا املبحث أوَّل هذا » فَعَّل « على الزخمشري يف أنَّ 

  .املوضوع 

رقَْناُه « : يار عند األئمة واالخت: قال ابن اخلطيب    .بيَّناه : بالتخفيف ، وفسَّره أبو عمرو » فَ
بينَّاه ، ومن قرأ بالتشديد ، مل يكن له معًنى إال أنه أنزل : التخفيف أعجُب غليَّ؛ ألنَّ معناه : قال ابو عبيدة 

، أو أفَْرقُت بني : األعرايبِّ أنه قال  يتضمَّن التَّبيني ، ويؤكِّده ما رواه ثعلٌب عن ابن] فالتفرُّق [ متفرِّقاً ،  فَرقُت 
ومل يقل » الَبيِّعاِن باِخلَيارِ ، ما ملْ يتفرَّقا « : الكالمِ ، وفرَّقُت بني األجسامِ؛ ويدلُّ عليه قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  .» َيفْترِقَا « : 
اً   فصل يف نزول القرآن مفرق

أنَّ هذا القرآن معجز ، إال أنه بتقدير أن يكون األمر كذلك ، فكان  َهْب: إنَّ القوم قالوا : قال ابن اخلطيب 
من الواجب أن ينزله اهللا عليك دفعة واحدة؛ ليظهر فيه وجه اإلعجاز؛ فجعلوا إتيان الرسول به مفرَّقاً شبهة يف 

ه أسهل؛ ولتكون أنَّه يتفكَّر يف فصل فصل ، ويقرؤه عليهم ، فأجاب اهللا عن ذلك أنه إنَّما فرَّقه ليكون حفظ
، وحقائقه ، ودقائقه أكمل    .اإلحاطة والوقوف على دالئله 

نزل القرآن كلُّه يف ليلة القدر من السَّماء العليا إىل السَّماء السفلى ، مث فصل يف السِّنني : قال سعيد بن جبري 
  .قطَّعناه آية آية ، وسورة وسورة : اليت نزل فيها ، ومعىن اآلية 

  :فيه ثالثةُ أوجه » َعلَى ُمكٍْث « ، وقوله » فَرقَْناُه « متعلق ب » َرأُه لَتقْ« : قوله 



  .متمهِّالً مترسِّالً : ، أي » لَتقَْرأُه « أنه متعلِّق مبحذوٍف ، على أنه حالٌ من الفاعل ، أو املفعول يف : األول 
من صفاِت القارئ ، أو » َعلى ُمكٍث « قوله  قاله احلويفُّ ، وهو وهٌم؛ ألنَّ» َعلَى النَّاس « أنه بدلٌ من : الثاين 

، ال من صفات الناس؛ حىت يكون بدالً منهم    .املقُروِء من وجهة املعىن 
رقَناُه « أنه متعلق ب : الثالث    .» فَ

، وال يباىل بكون الفعل يتعلق به حرفا جر « لَتقْرأُه » بقوله « َعلى ُمكٍث » والظاهر تعلق « : قال ابو حيان 
، والثاين يف موضع احلال ، أي من ج : نسٍ واحٍد؛ ألنه اختلف معىن احلرفني؛ ألن األول يف موضع املفعول به 

  .» متمهِّالً مترسالً 
ينايف قوله يف موضع احلال ، ألنه مىت كان حاالً ، : » ِلتقَْرأُه « إنه متعلق بقوله : قوله أوالً : قال شهاب الدين 

، ال الصناعي؛ ألنه قال أر: تعلق مبحذوٍف ، ال يقال  وال يباىل بكون الفعل يتعلق به حرفا : اد التعلق املعنوي 
  .جرٍّ من جنسٍ واحد ، وهذا تفسري إعراب ، ال تفسري معىن 

 -ونقل القراءة هبما احلويفُّ ، وأبو البقاء  -الضمُّ ، والفتح : التَّطاولُ يف املدة ، وفيه ثالثة لغات : واملُْثُ 
: اآلية [  يقرأ به فيما علمُت ، ويف فعله الفتح والضمُّ وسيأيت بيانه ، إن شاء اهللا تعاىل يف النَّمل والكسر ، ومل

، وترسُّل يف ثالٍث وعشرين سنة » َعلى ُمكٍْث « ومعىن ]  ٢٢ على احلدِّ } َوَنزَّلَْناُه َتْنزِيالً { أي على تؤدٍة 
  .املذكور 

خياطب الذين اقترحوا تلك املعجزات العظيمة؛ على وجه التَّهديد : } تؤمنوا  قُلْ آِمُنواْ بِِه أَْو الَ{ : قوله 
  .أنَّه تعاىل ، أوضح البينات والدالئل ، وأزاح األعذار ، فاختاروا ما تريدون : واإلنكار ، أي 

ْبِلِه {  أهل الكتاب ، كانوا  هم ناٌس من: من قبل نزول القرآن ، قال جماهد : أي } إِنَّ الذين أُوُتواْ العلم ِمن قَ
يطلبون الدِّين قبل مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم مثَّ أسلموا بعد مبعثه؛ كزيد بن عمرو بن نفيلٍ ، وسلمان 

، وغريهم    .الفارسيِّ ، وأيب ذرٍّ ، وورقة بن نوفلٍ 
  .يعين القرآن } إِذَا يتلى َعلَْيهِْم { 
  .أراد به الوجوه : يسقطون لألذقان ، قال ابن عباس :  يعين. } َيِخرُّونَ ِلَألذْقَاِن ُسجَّداً { 

  :يف الالم ثالثة أوجه : } ِلَألذْقَاِن { : قوله 
  .خرَّ علىوجهه : على األذقان؛ كقوهلم : ، أي » على « أهنا مبعىن : أحدها 
، إذا ق: فإن قيل : أهنا لالختصاص ، قال الزخمشري : والثاين  خرَّ على : لت حرف االستعالِء ظاهر املعىن 

  ]الطويل : [ ؟ قال » خرَّ لذقنه ، ولوجهه « وجهه ، وعلى ذقنه ، فما معىن الالم يف 
مِ...  -٣٤٧٨   فَخرَّ َصرِيعاً للَْيدْينِ وللْفَ

ذقنُه ، ووجهُه : معناه : قلت  جممع اللَّحيني ، وكلما يبتدئ اإلنسان : الذَّقُن : ، قال الزجاج ] للخرور [ جعل 
  .ىل السجود ، فأقرب األشياء من اجلبهة إىل األرض الذَّقُن باخلرور إ

األذقان اللِّحى؛ فإن اإلنسان ، إذا بالغ يف السجود ، واخلضوع ، ربَّما مسح ليحتُه على التُّراب؛ فإنَّ : وقيل 
  ] .للُخرور [ اللحية يبالغ يف تنظيفها ، فإذا عفَّرها بالتُّراب ، فقد أتى بغايِة التعظيم 

، والالم على باهبا « َيِخرُّون » هي متعلقة ب : والثاين « : صَّ به؛ ألنَّ الالم لالختصاص ، وقال أبو البقاء واخت



  .» مذلُّون لألذقان : ، أي 
، وهو جممُع اللَّحيني؛ قال الشاعر : واألذقانُ  ذقنٍ    ]الطويل : [ مجُع 
  من الطَّْيرِ الَعواِدي وَتنِتُف ِسباٌع... فَخرُّوا ألذقَاِن الُوجوِه َتُنوُشهْم  -٣٤٧٩

وكأنه » ساجدين لألذقان : أي « : أن يكون حاالً ، قال » لألذقاِن « حال ، وجوَّز أبو البقاء يف » ُسجَّداً « و 
يعين  -أهنا : والثالث « : ساجدين لألذقان سجداً؛ ولذلك قال : الثانية؛ ألنَّه يصري املعىن » لألذْقاِن « يعين به 

  .» حال « َيْبكُون » ، و « َيْبكُونَ » ؛ فعلى هذا يكون حاالً من « على » ] مبعىن [  -الالم 
  َيخرُّون لألذقان سجداً ، ومل يقل يسجدون؟: مل قيل : فإن قيل 

  .أن املقصود من هذا اللفظ مسارعتهم إىل ذلك؛ حتَّى أهنم يسقطون : واجلواب 
سبحان ربِّنا « : كان قوهلم يف سجودهم : ، أي } آ إِن كَانَ َوْعُد َربَِّنا لََمفُْعوالً َوَيقُولُونَ ُسْبَحانَ َربَِّن{ : مث قال 

عليه  - بإنزال القرآن ، وبعث حممد : أي } إِن كَانَ َوْعُد َربَِّنا لََمفُْعوالً { ينزِّهونه ، ويعظِّمونه : ، أي » 
،  وهذا يدلُّ على أنَّ هؤالء كانوا من أهل - الصالة والسالم  الكتاب ، ألنَّ الوعد ببعثة حممد سبق يف كتاهبم 

  .} َوَيِخرُّونَ ِلَألذْقَاِن َيْبكُونَ { : وهم كانوا ينتظرون إجناز ذلك الوعد ، مث قال 

  :والفائدة يف هذا التكرير اختالف احلالني ، ومها 
  .} َوَيزِيُدُهْم ُخُشوعاً {  :ُخرورُهْم يف حال كوهنم باكني ، يف حال استماع القرآن ، ويدلُّ عليه قوله 

  .وجاءت احلال األوىل امساً؛ لداللته على االستقرار ، والثانية فعالً؛ لداللته على التجدُّد واحلدوث 
  .وجيوز أن يكون القول داللة على تكرير الفعل منهم 

، : ، معناه » َيْبكُونَ « : وقوله    . تواضعاً: ، أي } َوَيزِيُدُهْم ُخُشوعاً { احلال 
، أو البكاُء ، أو السُّجوُد ، أو املتلوُّ ، لداللة قوله : » يزيُد « فاعل : } َوَيزِيُدُهْم { : قوله  إذَا « : إمَّا القرآن 
  .» ُيْتلَى 

  .اآلية } قُلِ ادعوا اهللا أَوِ ادعوا الرمحن { : قوله تعاىل 
يا : ( ليلة ، فجعل يبكي ، ويقول يف سجوده سجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكَّة ذات : قال ابن عباس 
: إنَّ حممداً ينهانا عن آهلتنا ، وهو يدعو إهلني ، فأنزل اهللا هذه اآلية ، ومعناه : فقال أبو جهلٍ ) . اهللا ، يا رمحن 

  .أيَّ هذين االمسني مسيتم ، فله األمساُء احلسىن : ] أي [ أنَّهما امسان لواحٍد ، 
على املفعول به ، واملضاف إليه حمذوف ، ] » َتْدُعوا « ب [ منصوب ] » أي « : [ } َتْدُعواْ  أَّياً مَّا{ : قوله 
جمزوم هبا ، فهي عاملة معمولة ، وكذلك الفعل ، واجلواب اجلملة االمسية من » َتْدُعوا « أيَّ االمسني ، و : أي 

، : جاز ، مث استأنف ، فقال : ه هو حمذوٌف ، تقدير: وقيل . » فلُه األْسماُء احلُسَنى « قوله  فله األمساء احلسىن 
  .وليس بشيٍء 
  :قوالن » ما « عوض من املضاف إليه ، ويف » أيا « والتنوين يف 

  .أهنا مزيدة للتأكيد : أحدمها 
: [ ه أهنا شرطية مجع بينهما؛ تأكيداً كما مجع بني حريف اجلر؛ للتأكيد ، وحسَّنه اختالُف اللفظ؛ كثول: والثاين 
  ]الطويل 



ِه ... فأْصَبْحَن ال َيْسألَننِي  -٣٤٨٠ .عن بَِما بِ  .  
حتتمل الزيادة على رأي الكسائيِّ؛ » َمْن « : فقيل » أيا من تدُعوا « ويؤيِّد هذا ما قرأ به طلحة بن مصرٍِّف 

  ]الكامل : [ كقوله 
َحلَّْت لُه  -٣٤٨١   .. َيا َشاةَ من قَنصٍ ملَْن 

، و  واحتمل أن تكون هنا حيتمل أن يكون من الدعاء ، وهو » َتدُعوا « شرطية ، ومجع بينهما؛ تأكيداً ملا تقدَّم 
النداُء ، فيتعدَّى لواحٍد ، وأن يكون مبعىن التسمية ، فيتعدَّى الثنني ، إىل األول بنفسه ، وإىل الثاين حبرف اجلرِّ ، 

  ]الطويل : [ مث يتسع يف اجلارِّ فيحذف؛ كثوله 
.َدعْتين أَخاَها أمُّ َعْمرٍو  -٣٤٨٢  .  .  

مسَّى « ادُعوا معبودكم باهللا ، أو بالرَّمحن ، بأيِّ االمسني مسَّيتموه ، وممَّن ذهب غلى كوهنا مبعىن : قل : والتقدير 
  الزخمشريز» 

ا » بإبدال التنوين ألفاً ، ومل يقفا على « ووقف األخوان على طأيا  ، « َما » من « ا أي» ؛ تبييناً النفصال « َم
، وبني ما أضيفت إليه يف قوله « أي » ؛ وهلذا فصل هبا بني « أّي » ؛ المتزاجها ب « َما » ووقف غريمها على 

ا » : ، وقيل ]  ٢٨: القصص [ } أَيََّما األجلني { تعاىل  ، وجعل املعىن « ايا » شرطية عند من وقف على « م
ا » ، يعين أنَّ « َما تدعوا ، فله األمساء احلسىن »  استأنف أي االمسني دعومتوه به ، جاز ، مث:  شرطٌ ثاٍن ، « م
ال تطلق على آحاد أويل العلم ، « ما » جوابه ، وجواب األول مقدر ، وهذا مردوٌد بأنَّ « فَلُه األمساُء » و 

اً    .وبأنَّ الشرط يقتضي عموماً ، وال يصحُّ هنا ، وبأن فيه حذف الشرط واجلزاء مع

  فصل
؛ ألنه إذا حسنت أمساؤه ، فقد حسن هذان االمسان؛ ألهنما منها ، ومعىن : واملعىن  أيا ما تدعوا ، فهو حسٌن

  .حسن أمساء اهللا كوهنا مفيدة ملعاين التَّمجيد والتَّقديس 
، واجلور ، لصحَّ أن يقال : واحتجَّ اجلبائي هبذه اآلية ، فقال  ، حينئٍذ  يا: لو كان تعاىل خالقاً للظُّلم  يبطل : ظاملُ 

  .ما ثبت هبذه اآلية من كون أمسائه بأسرها حسنة 
أنَّا ال نسلِّم أنه لو كان خالقاً ألفعال العباد ، لصحَّ وصفه بأنَّه ظاملٌ ، وجائٌر ، كما ال يلزم من كونه : واجلواب 

  .، ويا أبيض ، ويا أسود ما متحرك ، ويا ساكن : خالقاً للحركة والسكون ، والسواد ، والبياض أن يقال 
  .يا خالق الظُّلم واجلور : فيلزم أن يقال : فإن قيل 
  .يا خالق السَّموات واألرض ، فكذا قولنا ها هنا : ذلك حقٌّ يف نفس األمر ، وإنَّما األدب أن يقال : تقولون 

  .} َوالَ َتْجَهْر بَِصالَِتَك َوالَ ُتَخاِفْت بَِها { : مثَّ قال تعاىل 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرفُع صوته : سعيد بن جبريٍ ، عن ابن عبَّاس يف هذه اآلية ، قال وروى 

، فأنزل اهللا تعاىل  َوالَ َتْجَهْر بَِصالَِتكَ { : بالقراءة ، فإذا مسعه املشركون سبُّوا القرآن ومن أنزله ، ومن جاء به 
  .بُّوا القرآن ، ويسبُّوا اهللا عدواً بغري علم فيسمعك املشركون؛ ليس: بقراءتك ، أي : ، أي } 

  .فال يسمعك أصحابك } َوالَ ُتَخاِفْت بَِها { : قوله 
  .} وابتغ َبْيَن ذلك َسبِيالً { : قوله 



أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم طاف باللَّيل على دور أصحابه؛ فكان أبو بكرٍ خيفي صوته « روى أبو قتادة 
: رفُع صوته ، فلما جاء النَّهار ، وجاء أبو بكرٍ وعمر ، فقال النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم بالقراءة ، وكان عمر ي

فَارفَْع : إنِّي َسِمعُت من َناَجيُت ، قَالَ : ِهَي لََك ، َمرْرُت بَِك ، وأْنَت َتقْرأ ، وأْنَت ختفُض من َصوِتَك ، فقال 
ُعمَر  إنِّي أوقظُ الوْسنانَ ، وأطرُد : َتقَْرأ ، وأْنَت َتْرفَُع ِمْن َصْوِتَك ، فقال َمرْرُت بَِك ، وأْنَت : قليالً ، وقَالَ ِل

  .» اْخِفْض قليالً : الشَّيطَانَ ، فقال 
بأن جتهر بصالة الليل ) وابتغ بني ذلك سبيال ( ، وال ختافت هبا كلها ) وال جتهر بصالتك كلها ( املراد : وقيل 

  .، وختافت بصالة النَّهار 
اآلية يف الدعاء ، وهو قول أيب هريرة ، وعائشة ، والنخعيِّ ، وجماهٍد ، ومكحولٍ ، وروي مرفوعاً إىل : وقيل 

  .إنَّما ذِلَك يف الدُّعاِء واملسالة : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف هذه اآلية ، قال 
اللهم ارزقنا ماالً : اهللا عليه وسلم قالوا كان أعراٌب من بين متيم ، إذا سلَّم النيب صلى : قال عبد اهللا بن شدَّاٍد 

  .} َوالَ َتْجَهْر بَِصالَِتَك { : وولداً جيهرون ، فأنزل اهللا هذه اآلية 

  .ال ترفع صوتك بقراءتك ، ودعائك ، وال ختافت هبا : أي 
  .خفض الصَّوت والسُّكوُت : واملَُخافَتةُ 

  .خفيٌض : ٌت خفيٌت ، أي خفت صوته خيفته خفوتاً ، إذا ضعف وسكن ، وصو: يقل 
انقطع كالمه ، وخفت الزَّرُع ، إذا ذبل ، وخفت : قد خفت كالمه ، أي : ومنه يقال للرجل ، إذا مات 

، إذا تسارُّوا بينهم    .الرَّجل بقراءته ، يتخافُت هبا ، إذا مل يبيِّن قراءته برفع الصوت ، وقد ختافت القوم 
  فصل يف املستحب يف الدعاء

اجلهر بالدعاء منهيٌّ عنه ، واملبالغة يف اإلسرار غري مطلوبة ، واملستحبُّ التوسُّط ، وهو أن يسمع واعلم أن 
  .مل يتخافت من يسمع أذنيه : أنه قال : نفسه؛ كما روي عن ابن مسعود 

البقرة [ } ةً َوَسطاً َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّ{ : واعلم أن العدل هو رعاية الوسط؛ كما مدح اهللا هذه األمَّة بقوله 
 :١٤٣ .  [  

اً { : ومدح املؤمنني بقوله  . ٦٧: الفرقان [ } والذين إِذَآ أَنفَقُواْ لَْم ُيْسرِفُواْ َولَْم َيقُْترُواْ َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك قََوام  [  
الَ َتْبُسطَْها كُلَّ البسط َوالَ َتْجَعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً إىل { : وأمر اهللا تعاىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم فقال  ُعُنِقَك َو

{ : هنى عن الطَّرفني ، ومها اجلهر واملخافتة ، وأمر بالتوسُّط بينهما ، فقال : فكذا ههنا ]  ٢٩: اإلسراء [ } 
  .} وابتغ َبْيَن ذلك َسبِيالً 

  ] . ٥٥: األعراف [ }  ادعوا َربَّكُْم َتَضرُّعاً َوُخفَْيةً{ :  -تعاىل - اآلية منسوخة بقوله : وقال بعضهم 
  .وهو بعيٌد 

ا أمر بأن ال يذكر ، وال ينادى ، إال بأمسائه احلسىن ، علَّم كيفيَّة التمجيد؛ فقال    :واعلم أنه تعاىل ، ملَّ
ِه الذي لَْم َيتَِّخذْ َولَداً َولَم َيكُْن لَُّه َشرِيٌك ِفي امللك َولَْم َيكُْن لَُّه َوِليٌّ {    .} مََّن الذل َوقُلِ احلمد ِللَّ

  :فذكر ثالثة أنواع من صفات التنزيه واجلالل 
  :أنه مل يتخذ ولداً ، والسَّبُب فيه وجوٌه : األول 



أنَّ الولد هو الشيء املتولِّد من أجزاء ذلك الشيء ، فكلُّ من له ولٌد ، فهو مركٌب من األجزاء ، : أوهلا 
، واحملدث حمتاٌج؛ ال يقدر على ك   .مال اإلنعامِ؛ فال يستحقُّ كمال احلمِد واملركَّب حمدثٌ 

  .أنَّ كل من له ولٌد ، فهو ميسك مجيع النِّعم لولده ، فإذا يكن له ولٌد ، أفاض كلَّ النِّعم على عبيده : وثانيها 
أن الولد هو الذي يقوم مقام الوالد بعد انقضائه ، فلو كان له ولد ، لكان منقضياً فانياً ، ومن كان : وثالثها 

  .ذلك ، مل يقدر على كمال اإلنعام يف مجيع األوقات؛ فوجب أالَّ يستحقَّ احلمد على اإلطالق ك
املسيح { ، وردٌّ على النصارى يف قوهلم ]  ٣٠: التوبة [ } ُعَزْيٌر ابن اهللا { وهذه اآلية ردٌّ على اليهود يف قوهلم 

  .» املَالِئكةُ بَناُت اهللا « : وعلى مشركي العرب يف قوهلم ]  ٣٠: التوبة [ } ابن اهللا 
  .} َولَم َيكُْن لَُّه َشرِيٌك ِفي امللك { : والنوع الثاين من الصفات السلبية قوله 

  .أنَّه لو كان له شريٌك ، فال يعرف كونه مستحقًّا للحمد والشُّكر : والسَّبُب يف اعتبار هذه الصفة 
  .} مََّن الذل  َولَْم َيكُْن لَُّه َوِليٌّ{ : قوله : والنوع الثالث 

أنه لو جاز عليه ويلٌّ من الذلِّ ، مل جيب شكره؛ لتجويز أن يكون غريه محله على ذلك : والسبُب يف اعتباره 
  .اإلنعام 

أما إذا كان منزَّهاً عن الولد ، وعن الشَّريك ، وعن أن يكون له ويلٌّ يلي أمرُه ، كان مستوجباً ألعظم أنواع 
  .احلمد والشُّكر 

  :فيه ثالثة أوجه : } مََّن الذل { : قوله 
اليهود والنصارى؛ ألهنم أذلُّ : ويلٌّ من أهل الذلِّ ، و املراد هبم : ، والتقدير » ويلّ « أهنا صفة ل : أحدها 
  .الناس 
  .أهنا تبعيضية : والثاين 
: ويلٌّ من الذلِّ « : إنه قال من أجل الذلِّ ، وإىل هذين املعنيني حنا الزخمشريُّ ف: أهنا للتعليل ، أي : الثالث 

  .» ناصر من الذلِّ ، ومانع له منه؛ العتزازه به ، أو مل يوالِ أحداً ألجل مذلَّة به؛ ليدفعها مبواالته 
  ] . ٢٤: اآلية [ وقد تقدَّم الفرق بني الذُّلِّ والذِّلّ يف أول هذه السورة 

ُه َتكْبِرياً { : فصل يف معىن قوله    }َوكَبِّْر
عظِّمه عن أن يكون له : أنَّ التمجيد يكون مقروناً بالتكبري ، واملعىن : ، أي } َوكَبِّْرُه َتكْبِرياً { : وله معىن ق

ال إله إال اهللا ، و اهللا أكرب : أَحبُّ الكالم إىل اهللا تعاىل اربع «  - عليه الصالة والسالم  -شريٌك ، أو ويلٌّ؛ قال 
  .» ك بأيِّهنَّ بدأت ، وسبحان اهللا ، واحلمُد هللا ال يضر

  فصل
َمْن قََرأ ُسورة بين إسرائيل ، فََرقَّ قَلبُه ِعنَد « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى أيب بن كعب ، قال 

يٍَّة خٌري من الدُّْنَيا ِذكْر الوالدين أْعِطَي يف اجلنَّة ِقْنطَارْينِ ِمَن األْجرِ ، والِقنطَاُر ألُْف أوقيٍَّة ، وِمائَتا أوقيٍَّة ، كلُّ أوق
  .» وما ِفيَها 

وهذه اآلية خامتة » اهللا أكُرب خٌري من الدنيا وما ِفيَها « : قول العبد :  - رضي اهللا عنه - وقال عمر بن اخلطاب 
  .التَّوراة 



، عن عبد اهللا ْبنِ كعبٍ ، قال  تَمْت بِخامتَِة هذه افُتِتَحِت التَّوراةُ بفَاحتِة ُسورِة األنعامِ ، وُخ« : وروى مطرٌف 
  .» السُّورِة 

كان النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم إذا أفَْصَح الغالم من بين : وروى عمُرو بُن شعيب ، عن أبيه ، عن جدِّه ، قال 
، َعلَّمُه    .احلَمُد ِهللا الَّذي لَْم يتَّخذْ ولداً اآلية : َعْبِد املطَّلبِ 

} َوقُلِ احلمد ِللَِّه { : َمْن قََرأ : ن النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم أنَُّه قال َسمْعُت ع: وقال عبُد احلميِد بُن واصلٍ 
َتكَاُد { : اآلية ، كَتَب اهللا لُه من األْجرِ ِمثلَ األْرض واِجلبالِ؛ ألنَّ اهللا تعلى َيقُولُ فيَمْن َزعَم أنَّ لُه ولداً 

. ٩٠: مرمي [ } اجلبال َهّداً  السماوات َيَتفَطَّْرنَ ِمْنُه َوَتنَشقُّ األرض َوَتِخرُّ  [  

يًِّما ِلُيْنِذَر َبأًْسا َشدِيًدا ِمْن لَُدْنُه َوُيَبشَِّر ) ١(الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَْنَزلَ َعلَى َعْبِدِه الِْكَتاَب َولَْم َيجَْعلْ لَُه ِعَوًجا  قَ
  ) ٣(َماِكِثَني ِفيِه أََبًدا ) ٢(أَْجًرا َحَسًنا الُْمْؤِمنَِني الَِّذيَن َيْعَملُونَ الصَّاِلَحاِت أَنَّ لَُهْم 

إن التسبيح أينما جاء فإمنا جاء مقدماً على : تقدم الكالم يف احلمد ، والذي أقوله ها هنا : قال ابن اخلطيب 
  .» سبحان اهللا واحلمد هللا « : التحميد؛ أال ترى أنه يقال 

ذكر التسبيح عندما أخرب أنَّه أسرى مبحمد صلى اهللا عليه  -جلَّ جالله  -إنه تعاىل : وإذا عرف هذا ، فنقول 
وذكر التحميد عندما ذكر إنزال الكتاب عليه ]  ١: اإلسراء [ } ُسْبَحانَ الذي أسرى بَِعْبِدِه { : وسلم فقال 

ِه الذي أَْنَزلَ على َعْبِدِه الكتاب { : فقال    .} احلمد ِللَّ
اء يف السورة املتقدمة وبلفظ اإلنزال يف هذه السورة على أنه تعاىل خمتص واملشبهة استدلوا بلفظ اإلسر: مث قال 

  .جبهة فوق 
. ٥٤: األعراف [ } ثُمَّ استوى َعلَى العرش { واجلواب عنه مذكور يف سورة األعراف يف تفسري قوله   [  

بالذكر؛ ألنَّ إنزال  أنه تعاىل أثىن على نفسه بإنعامه على خلقه ، وخصَّ رسوله صلى اهللا عليه وسلم: واعلم 
  .الكتاب القرآن عليه كان نعمةً عليه على اخلصوصِ وعلى سائر الناسِ على العمومِ 

أما كونه نعمة عليه؛ فألنه تعاىل أطلعه بواسطة هذا الكتاب الكرمي على أسرار علم التَّوحيد والتَّنزيه وصفات 
والقدر ، وتعلُّق أحوال العامل السفليِّ بأحوال العامل  اجلالل وأحوال املالئكة وأحوال األنبياِء وأحوالِ القضاء

العلوي ، وتعلق أحوال عامل اآلخرة بعامل الدنيا ، وكيفية نزول القضاء من عامل الغيب ، وذلك من أعظم النِّعم ، 
، فكلُّ  والثوابِ والعقاب] والوعيد [ وأمَّا كونه نعمة علينا؛ فألنه مشتملٌ على التكاليِف واألحكامِ والوعد 

  .واحٍد ينتفُع به مبقدار طاقته وفهمه 
أهنا اعتراضية : والثاين . أهنا معطوفة على الصلة قبلها : يف هذه اجلملة أوجٌه ، أحدها : } َولَْم َيْجَعل { : قوله 

على ، ويترتب » الكتاب « أهنا حالٌ من : والثالث . » الكتاب « وبني صاحبها وهو » قَيِّما « بني احلال وهي 
  .» قَيِّماً « هذه األوجه القول يف 

يِّماً { : قوله  اعتراض » ومل جيعل « واجلملة من قوله . » الكتاب « أنه حال من : األول : فيه أوجه : } قَ
األحسن أن ينتصب : ؟ قلت « قَيِّماً » مب انتصب : فإن قلت « : وقد منع الزخمشري ذلك فقال . بينهما 

فهو داخلٌ يف حيِّز « أْنزلَ » معطوف على « ومل جيعل » ألن قوله « الكتاب »  من مبضمرٍ ، ومل جيعل حاالً
وجواب هذا ما . ، وكذلك قال أبو البقاء » الصلِة ، فجاعله حاالً فاصلٌ بني احلالِ وذي احلال ببعض الصلة 



  .تقدَّم من أن اجلملة اعتراٌض ال معطوفة على الصِّلة 
قال شهاب الدين . » منتقلة : وقيل . واحلالُ مؤكدة « : قال أبو البقاِء . » لُه « ِء يف أنه حالٌ من اهلا: الثاين 

  .القول باالنتقالِ ال يصحُّ : 
ومل جيعل له عوجاً ، جعله : تقديره « : قال الزخمشري . جعله قيِّماً : أنه منصوب بفعلٍ مقدرٍ ، تقديره : الثالث 

  .» فقد أثبت له االستقامة قيِّماً ، ألنه إذا نفى عنه العوج 

ا فائدة اجلمع بني نفي العوج وإثبات االستقامِة ويف أحدمها ِغًنى عن اآلخر؟ : فإن قلت « : قال  : قلت . م
  .» فائدته التأكيد فُربَّ مستقيم مشهوٌد له باالستقامِة ، وال خيلو من أدىن عوجٍ عند السَّريِ والتصفُّح 

أنزله : والتقدير . جلملة املنفيَّة قبله حال أيضاً ، وتعدد احلال لذي حال واحد جائٌز أنه حالٌ ثانية ، وا: الرابع 
يماً    .غري جاعلٍ له عوجاً ق

أنه حالٌ أيضاً ، ولكنه بدلٌ من اجلملة قبله ألهنا حال ، وإبدال املفرد من اجلملة إذا كانت بتقدير : واخلامس 
  .» َعرفُْت زيداً أبو َمْن هو « : رد يف قوله مفرد جائز ، وهذا كما أبدلت اجلملة من املف

« أنه يعود على : والثاين . أنه للكتاب ، وعليه التخاريج املتقدمة : فيه وجهان ، أحدمها » لَُه « والضمري يف 
  .، وليس بواضحٍ » عضبِده 

  .وقد تقدَّم القولُ فيها . وقرأ العامة بتشديد الياء ، وأبانُ بن تغلب بفتحها خفيفة 
قيِّماً « يبدله ألفاً ، ويسكت سكتةً لطيفة من غري قطع نفس ، إشعاراً بأنَّ » ِعَوجاً « ووقف حفص على تنوين 

وغريه مل يعَبأ هبذا الوهم فلم يسكت اتِّكاالً على . ، وإمنا هو من صفة الكتاب » عوجاً « ليس متصالً ب » 
  .فهم املعىن 

يِّماً « : بعض مصاحف الصحابة قد يتأيَّد ما فعله حفٌص مبا يف : قلت  . » ومل َيْجعلْ له عوجاً ، لكن جعله ق
يبدل التنوين ألفاً ، فيحتمل ذلك ، وهو أقرب : ، ومل يقولوا » ِعَوجاً « يقف على : وبعض القراء يطلق فيقول 

  .لغرضه فيما ذكرت 
أي يف إبدال  -ويف ذلك نظٌر « : ل مث قا. ونقل أبو شامة عن ابن غلبون وأيب علي األهوازيِّ ، يعين اإلطالق 

  .انتهى . » فإنه لو وقف على التنوين لكان أدلَّ على غرضه ، وهو أنه واقٌف بنيَّة الوصل  -التووين ألفاً 
اً خمتاراً ، ألنَّ يف الكالم تقدمياً وتأخرياً ، معناه « : وقال األهوازيُّ  أنزل على عبده الكتاب قيِّماً : ليس هو وقف

دعوى التقدمي والتأخري وإن كان قال به غريه كالبغوي والواحدي : قال شهاب الدين . » ل له عوجاً ومل جيع
  .وغريمها إالَّ أنَّها مردودةٌ ألنَّها على خالف األصل ، وقد تقدَّم حتقيقه 

« كان يقف على أنَّه : فمنها . وفعل حفٌص يف مواضع من القرآن مثل فعله هنا من سكتٍة لطيفٍة نافية لوهم خملٍّ 
« صفة ل » هذا « لئالَّ يتوهَّم أنَّ : قال ] .  ٥٢: يس [ } َهذَا َما َوَعَد الرمحن { : ، ويبتدئ » َمْرقِدنا 
املؤمنون : وقيل . هم املالئكة : قيل . فالوقف يبني أنَّ كالم الكفار انقضى ، مث ابتدئ بكالمِ غريهم » َمْرقِدنا 

  .فيفوُت ذلك » َمْرقِدنا « صفة ل » هذا « يكون  وسيأيت يف يس ما يقتضي أن. 
.  ٢٧: القيامة [ } َوِقيلَ َمْن َراقٍ { : ومنها  لئالَّ « : قال » راقٍ « ويبتدئ » َمْن « كان يقف على نون ] 

  .» يتوهَّم أهنا كلمة واحدة على فعَّال اسم فاعل للمبالغة من مرق ميُرق فهو مرَّاق 



  .ملا تقدَّم » ران « كان يقف على الم بل ، ويبتدئ ]  ١٤: املطففني [  }َبلْ َرانَ { : ومنها 
وكان يلزُم حفصاً مثل ذلك ، فيما شاكل هذه املواضع ، وهو ال يفعله ، فلم يكن لقراءته « : قال املهدويُّ 

راعاِة الوقِف عليها أوىل من هذه املواضعِ مب« : قال أبو شامة . » وجٌه من االحتجاج إال اتباُع األثر يف الرواية 
لئالَّ يتوهَّم أنَّ ما « قَوهلُم » ، ينبغي الوقف على ]  ٦٥: يونس [ } َوالَ َيْحُزنَك قَْولُُهْم إِنَّ العزة للَِّه َجِميعاً { : 

تىن ينبغي أن يع]  ٧،  ٦: غافر [ } أَنَُّهْم أَْصَحاُب النار الذين َيْحِملُونَ العرش { ، وكذا » بعده هو املقولُ 
  .لئال تتوهَّم الصفة » النَّار « بالوقف على 

ولو لزم الوقُف على الالم : وقال أبو شامة أيضاً . وتوهُُّم هذه األشياء من أبعد البعيد : قال شهاُب الدين 
  .« َمْن راقٍ » ويف « بل رانَ » يعين يف . « والنون ليظهرا للزَم ذلك يف كلِّ مدغمٍ 

  فصل
  .، أي خمتلفاً ] قيِّماً [ ه عوجاً ومل جيعل ل: املعىن 

. ٨٢: النساء [ } َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْيرِ اهللا لََوَجُدواْ ِفيِه اختالفا كَِثرياً { : قال تعاىل   [  
، فاملراد منه نفُي التَّناقضِ : قال أهل اللغة    .العوج يف املعاين كالعوج يف األعيان 

  .معناه مل جيعلُه خملوقاً : وقيل 
جٍ { : روي عن ابن عبَّاس أنَّه قال يف قوله تعاىل    .أي غري خملوقٍ ]  ٢٨: الزمر [ } قُْرآناً َعَربِّياً غَْيَر ِذي ِعَو

وهذا عندي مشكلٌ؛ : ] قال ابن اخلطيب [ يريد مستقيماً : فيما نقل عن ابن عباسٍ أنه قال « قيماً » : وقوله 
ول االستقامِة ، فتفسري القّيم باملستقيم يوجُب التكرار ، بل احلق أن يقال ألنَّه ال معىن لنفي االعوجاج إالَّ حص

املراُد من كونه قيِّماً سبباً هلداية اخللق ، وأنَّه جيري حبذوِ من يكون قّيماً لألطفال ، فاألرواح البشرية : 
  .كاألطفالِ ، والقرآن كالقيِّم املشفق القيم مبصاحلهم 

يِّماً » أهنا متعلقة ب : هذه الالم وجهان ، أظهرمها يف « لُيْنِذَر » : قوله  وهو  -: والثاين . قاله احلويفُّ « ق
وأن يكون اهللا ، وأن يكون « الكتاب » جيوز أن يكون « ِلُينِذَر » وفاعل . « أْنزلَ » أنَّها تتعلق ب  -الظاهُر 

  .الرسول 
: فصلت [ } فَقُلْ أَنذَْرُتكُْم َصاِعقَةً { ]  ٤٠: النبأ [ } َعذَاباً قَرِيباً  إِنَّآ أَنذَْرَناكُْم{ : يتعدَّى الثنني « أْنذََر » و 
١٣  . ، يقدره الزخمشري ]  ، أو « لُينِذَر العباد » : ، وغريه « لُيْنِذَر الذين كفروا » : ومفعوله األول حمذوف 
  .، وهم ضدُّهم « بشِّر املؤمنني وُي» وتقديره أحسن ألنه مقابل لقوله . ، أو لينذر العامل « لُينذَركم » 

: الكهف [ } َوُيْنِذَر الذين قَالُواْ { وكما حذف املنذر وأتى باملنذر به هنا ، حذف املنذر به وأتى باملنذرِ يف قوله 
، وهو ]  ٤ فحذف األول من األول لداللِة ما يف الثاين عليه ، وحذف الثاين من الثاين لداللة ما يف األول عليه 

َوُيَبشَِّر املؤمنني الذين َيْعَملُونَ الصاحلات أَنَّ لَُهْم { : ة البالغة ، وملَّا مل تتكرَّر البشارة ذكر مفعوليها فقال يف غاي
  .} أَْجراً َحَسناً 

قرأ أبو بكرٍ عن عاصم بسكون الدَّال مشمَّة الضمَّ وكسر النون واهلاء موصلة بياء ، فيقرأ } مِّن لَُّدْنُه { : قوله 
فابن كثريٍ : والباقون يضمون الدال ، ويسكنون النون ويضمون اهلاء ، وهم على قواعدهم فيها » ْن لَْدهِني ِم« 

  .منُهو وعنُهو ، وغريه ال يصلها بشيٍء : يصلها بواوٍ حنو 



 فالنون ساكنة ، فالتقى ساكنان فكسر النون» َعُضد « أنَّه سكن الدال ختفيفاً كتسكني عني : وجه أيب بكرٍ 
اللتقاِء الساكنني ، وكان حقُّه أن يكسر األول على القاعدة املعروفة إال أنه يلزم منه العوُد إىل ما فرَّ منه ، 

يف سورة النور ، ملَّا كسر النون ]  ٥٢: النور [ } َوَيْخَش اهللا َوَيتَّقِْه { : وسيأيت لتحقيق هذا بيانٌ يف قوله تعاىل 
  .وأشم الدال إشارة إىل أصلها يف احلركة .  إتباعاً على قاعدته ووصلها بياء

واإلمشاُم هنا عبارة عن ضمِّ الشفتني من غري نطقٍ ، وهلذا خيتصُّ به البصري دون األعمى ، هكذا قرَّرُه القراء 
وفيه نظر؛ ألنَّ اإلمشام املشار إليه إمنا يتحقق عند الوقف على آخر الكلمة فال يليق إالَّ بأن يكون إشارة إىل 

وأمَّا كونه يؤتى . ، وهكذا قدَّره النحويون » جاء الرجل « : كة احلرِف اآلخر املرفوع إذا وقف عليه حنو حر
وإذا جرَّبت . الكلمة » ياء « به يف وسط الكلمة فال يتصوَّر إال أن يقفاملتكلم على ذلك الساكن مث ينطق ب 

بالدال الساكنة مشرياً إىل ضمها إال حىت يقف نطقك يف هذا احلرف الكرمي وجدت األمر كذلك ، ال ينطُق به 
  .يف الكلمة » ياء « عليها ، مث يأيت ب 

فاتت الداللة على تعيني : قيل لك . إنَّما آيت باإلشارة إىل الضمة بعد فراغي من الكلمِة بأسرها : فإن قلت 
  .ذلك احلرف املشار إىل حركته 

أن » يوسف « وقد تقدَّم يف . يشار إىل حركته وهو الدال  فاجلواب عن هذا بأنه ليس يف الكلمة ما يصلح أن
منهم من يفعله قبل كمال اإلدغام ، : إذا فسَّرناه باإلشارة إىل الضمة ]  ١١: يوسف [ } الَ َتأَْمنَّا { اإلمشام يف 

  .قها وتقدَّم أنَّ اإلمشام يقع بإزاِء معاٍن أربعٍة تقدَّم حتقي. ومنهم من يفعله بعده ، وهذا نظريه 
، وجيوز أن يكون حاالً من » َبأساً « وجيوز تعلقه مبحذوٍف نعتاً ل . » لُيْنِذَر « متعلق ب » ِمْن لُدنه « و 

  .» شديداً « الضمري يف 
  .صادراً من عنده : أي } مِّن لَُّدْنُه { و ]  ١٦٥: األعراف [ } بَِعذَابٍ َبِئيسٍ { : والبأس مأخوذ من قوله 

  فصل
؛ » عند « لَُد ، ولُدنْ ، ولََدى مبعىن واحٍد ، وهي ال تتمكن ممكن : لغات يقال » لُدن « ويف  :قال الزجاج 

] واملال [ عندي مالٌ عظيٌم ، : صواٌب لدين ، ويقال : ألنَّك تقول هذا القول الصَّواب عندي ، وال يقال 
  .غائب عنك ، ولدين ملا يليك ال غري 

  .واملراد باألجر احلسن اجلنة . الستئناف بالرفع على ا» وُيبشُِّر « وقرئ 
، أو من » هلُم « إمَّا من الضمري اجملرور يف : حالٌ : } مَّاِكِثَني { : قوله  » أجراً « ، أو املرفوع املستتر فيه 

فإهنم ال يشترطون بروَز الضمري يف الصفة . لتخصصه بالصفة ، غالَّ أنَّ هذا ال جييُء إالَّ على رأيِ الكوفيني 
وجيوز . ماكثني هم فيه : اجلارية على غري من هي له إذا أمن اللَّبُس ، ولو كان حاالً منه عند البصريِّني لقال 

، والعائد » أْجراً « هو صفة ل : وقيل : قال أبو البقاء . » أْجراً « على رأي الكوفيني أن يكون صفة ثانية ل 
  .ال لعدمه بالنسبة إىل املذهبني ومل يتعرَّض لربوزِ الضمري و. » فيه « اهلاء يف 

  .» َماكِثَني « منصوٌب على الظرف ب » أبداً « و 
  فصل

اعلم أنَّ املقصود من إرسالِ الرسل إنذاُر املذنبني وبشارة املطيعني ، وملَّا كان دفع الضرِّ أهمَّ عند ذوي العقول 



  .من إيصال النَّفع ، ال جرم قدَّم اإلنذار يف اللفظ 
ِه أََبداً { بالتخفيف والتَّثقيل و » وُيبشُِّر « قرئ : يُّ قال الزخمشر   .مبعىن خالدين } مَّاِكِثَني ِفي

  فصل
  :دلت اآلية على صحَّة قوله يف مسائل : قال القاضي 

  :أنَّ القرىن خملوٌق وبيانه من وجوه : أحدها 
  .فإنَّ القدمي ال جيوز عليه التغيُري أنه تعاىل وصفه باإلنزال والنزولِ ، وذلك من صفاِت احملدثات ، : األول 
، ومسِّي كتاباً لكونه جمموعاً من احلروِف والكلماِت ، وما : والثاين  أنَّه وصفه بكونه كتاباً ، و الكتب هو اجلمع 

  .التركيب والتأليف فهو حمدثٌ ] من [ صحَّ فيه 
[ مد إنَّما يستحقُّ على النعمِة ، والنعمةُ حمدثة أنَّه تعاىل أثبت احلمد لنفسه ، على إنزالِ الكتاب ، واحل: الثالث 
  ] .خملوقة 
  .أنَّه وصفُه بأنه غري معوجٍّ وبأنَّه مستقيٌم ، والقدمي ال ميكن وصفه بذلك ، فثبت أنَّه حمدثٌ خملوٌق : الرابع 
  :خلق األعمال؛ فإنَّ هذه اآلية تدلُّ على قولنا يف هذه املسألة من وجوٍه : وثانيها 
نفس األمر باحلمد؛ ألنَّه لو مل يكن للعبد فعلٌ مل ينتفع بالكتاب ، إذ االنتفاع به إمنا حيصل إذا قدر أن : األول 

، ويترك ما دلَّ الكتاب على أنه جيب تركُه ، وهذا إنَّما كان يعقل لو  يفعل ما دلَّ الكتاب على أنه جيب فعله 
  .كان مستقالً بنفسه 

أمٌر » قيِّماً « ه مل يكن لعوج الكتاب أثٌر يف اعوجاج فعله ، ومل يكن لكون الكتاب أمَّا إذا مل يكن مستقالً بنفس
  .يف استقامِة فعله كان العبُد قادراً على الفعل خمتاراً فيه 

أنَّه تعاىل لو أنزل بعض الكتاب ليكون سبباً لكفر البعض ، وأنزل الباقي ليؤمن البعُض اآلخر ، فمن : والثاين 
ا زاد على ذلك أين أن ذلك ال   .كتاب قيٌم ال عوج فيه؟ ألنه لو كان فيه عوٌج مل

وفيه داللة على أنَّه تعاىل أراد منه صلى اهللا عليه وسلم إنذاَر الكلِّ وتبشري الكلِّ ، » ِلُينِذَر « : قوله : والثالث 
ة؛ ألنَّه تعاىل إذا خلق اإلميان وبتقدير أن يكون خالق الكفر واإلميان هو اهللا تعاىل مل يبق لإلنذارِ والتبشري فائد

شاء العبد أو مل يشأ ، فيصُري اإلنذار والتبشُري على ] حصل [ حصل شاء العبُد أو مل يشأ ، وإذا خلق الكفر 
  .الكفر واإلميان جارياً جمرى اإلنذارِ والتبشري على كونه طويالً وقصرياً وأبيض وأسود ممَّا ال قدرة للعبد عليه 

  .ملفسرون بأنَّ املؤمنني يعملون الصاحلاِت فإن كان خلقاً هللا تعاىل ، فال علم هلم به ألبتة وصفه ا: الرابع 
ا علموا؛ فإن اهللا تعاىل قادٌر خبلق ذلك فيهم ، فال إجياب وال استحقاق : اخلامس  إجيابه هلم األجر احلسن على م

.  
إنَّ فعلُه : غراض صحيحٍة ، وذلك يبطل قول من يقول دلَّت اآلية على أنَّه تعاىل يفعل أفعاله أل: املسألة الثالثة 

  .غُري ُمعلَّلٍ بالغرضِ 
  فصل

  .واعلم أن هذه الكلمات قد تكررت يف هذا الكتاب فال فائدة يف اإلعادة 



كَِلَمةً َتْخُرُج ِمْن أَفَْواِههِْم إِنْ  َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ َولَا ِلآَباِئهِْم كَُبَرْت) ٤(َوُيْنِذَر الَِّذيَن قَالُوا اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا 
  ) ٥(َيقُولُونَ إِلَّا كَِذًبا 

[ } لُِّيْنِذَر َبأْساً َشِديداً مِّن لَُّدْنُه { : معطوف على قوله } َوُيْنِذَر الذين قَالُواْ اختذ اهللا وَلَداً { : اعلم أنَّ قوله 
، فاألول عام يف حقِّ كلِّ من استحقَّ العذاب ، ، واملعطوف جيب كونه مغايراً للمعطوف ع]  ٢: الكهف  ليه 

إنَّ اهللا اتَّخذ ولداً ، والقرآن جارٍ بأنه إذا ذكر اهللا قضية كلية عطف عليها بعض : والثاين خاصٌّ مبن قال 
{ : ، كقوله تعاىل ] أيضاً [ جزئياهتا؛ تنبيهاً على كون ذلك البعض املعطوف أعظم جزئيات ذلك الكلي 

فكذا ها هنا يدل على أن أعظم أنواعِ الكفر واملعصيِة ]  ٩٨: البقرة [ } ه َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ ومالائكت
  .إثباُت الولد هللا تعاىل 

  فصل
  :واعلم أنَّ املثبتني هللا تعاىل الولد ثالث طوائف 

  .املالئكة بناُت اهللا : كفار العرب الذين قالوا : األوىل 
  .املسيُح ابن اهللا : قالوا  النصارى: الثانية 
  .العزير ابُن اهللا : قالوا ] حيث [ اليهود ، : الثالثة 

َوَخَرقُواْ لَُه َبنَِني { : واعلم أنَّ إثبات الولد هللا كفٌر عظيٌم ، وتقدَّم الكالم على ذلك يف سورة األنعام يف قوله 
يف سورة مرمي؛ ألنَّه تعاىل أنكر على  -إن شاء اهللا تعاىل  - وسيأيت متامه]  ١٠٠: األنعام [ } َوَبَناٍت بَِغْيرِ ِعلْمٍ 

  :القائلني بإثبات الولد من وجهني 
  .} مَّا لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ َوالَ آلَباِئهِْم { : قوله : األول 

؟ ]  ٢٠: الزخرف [ } مَّا لَُهم بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ { : اختاذ اهللا تعاىل الولد حمالٌ يف نفسه ، فكيف قيل : فإن قيل 
.  

فاجلواُب أنَّ انتفاء العلم بالشيء قد يكون للجهل بالطريق املوصل إليه؛ وقد يكون ألنَّه يف نفسه حمالٌ ، ال ميكن 
. ١١٧: املؤمنون [ } َوَمن َيْدُع َمَع اهللا إِلََها آَخَر الَ ُبْرَهانَ لَُه بِِه { : تعلق العلم به ، ونظريه قوله   [  

  فصل
دلَّت هذه اآلية على أن القول يف الدِّين بغري علمٍ باطل ، والقول : نفاة القياس هبذه اآلية ، فقالوا متسَّك 

، فيكون باطالً    .بالقياس الظينِّ قول يف الدِّين بغري علم 
ا لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم { : وجوابه تقدم عند قوله  . ٣٦: اإلسراء [ } َوالَ َتقُْف َم  [  

  .أي أحداً من أسالفهم ، وهذه مبالغة يف كون تلك املقالة فاسدة باطالة جدا } آلَباِئهِْم  َوالَ{ : وقوله 
، وباهللا » قَالُوا « وب » اتََّخذَ « بالولد ، أو باختاذه ، أو بالقول املدلول عليه ب : أي : } مَّا لَُهْم بِِه { : قوله 

.  
  :وهذه اجلملة املنفية فيها ثالثة أوجه 

  .أناه مستأنفة ، سيقت لإلخبار بذلك : أظهرها 
، وردَّه ابن عطية : والثاين  بأنه ال يصفه بذلك إالَّ القائلون ، وهم مل يقصدوا : أهنا صفة للولد ، قاله املهدويُّ 



  .وصفه بذلك 
  .قالوه جاهلني : ، أي » قالوا « أهنا حالٌ من فاعل : الثالث 

،» ِمْن ِعلم « و  ، و  جيوز أن يكون فاعالً  » ِمْن « وأن يكون مبتدأ ، واجلارُّ هو الرافع العتماده أو اخلرب 
  .مزيدة على كال القولني 

  :وجهان » كَُبرْت « يف فاعل » كَُبرْت كلمة « : قوله 
» كلمة « كرب مقاهلم ، و : أي } قَالُواْ اختذ اهللا { : أنه مضمٌر عائد على مقالتهم املفهومة من قوله : أحدمها 
ل » َتخُرج « ما أكربها كلمة ، و : لى التمييز ، ومعىن الكالم على التعجُّب ، أي نصب ع « اجلملة صفة 

  .ويؤذنُ باستعظامها ألنَّ بعض ما يهجس يف اخلاطر ال جيسر اإلنسان على إظهاره باللفظ » كَلمةٌ 

فعلى » بِئَْس رجالً « الذمُّ؛ ك أن الفاعل مضمر مفسر بالنكرة بعده املنصوبة على التمييز ، ومعناها : والثاين 
  .كربت هي الكلمة كلمة خارجة من أفواههم تلك املقالة الشنعاُء : املخصوُص بالذمِّ حمذوف ، تقديره : هذا 

  :بالنصب ، وفيها وجهان » كلمة « وقرأ العامة 
  .النصُب على التمييز تقديره كربت الكلمة 

، جاز أن يتوهم أنَّها كربت كذباً ، أو : ا قلت أنَّك إذ: ومعىن التمييز : قال الواحديُّ  كربت املقالة أو الكلمة 
، فانتصبت على التَّمييز ، والتقدير » كَِلَمة « : جهالً ، أو افتراء ، فلما قلت  كربت : فقد ميَّزهتا من حمتمالهتا 

  .الكلمة كلمة ، فحصل فيه اإلضمار 
  .فال يضمر شيئاً » كلمةٌ « وأمَّا من رفع 

  .النصب أقوى وأبلغ : ل النحويُّون قا
  .وقد تقدَّم حتقيقه يف الوجهني السابقني 

، والتقدير : النصب على احلال ، وليس بظاهر وقيل : والثاين  ٍة « : نصباً على حذف حرف اجلّر  » ِمْن كَلَم
  .فانتصب » ِمْن « فحذف 

  :يف اجلملة وجهان » َتخرُج « : قوله 
  .هي صفة لكلمة : أحدمها 
  .كربت كلمةٌ خارجةٌ كلمةً : أهنا صفة للمخصوص بالذَّم املقدر ، تقديره : والثاين 

بالرفع على الفاعلية » كَلَمةٌ «  -يف رواية القوَّاس عنه  -وقرأ احلسن ، وابن حميصنٍ ، وابن يعمر ، وابن كثري 
  .غة متيم بسكون الباء ، وهي ل» كَْبَرْت « صفة هلا أيضاً ، وقرئ » َتْخرُج « ، و 
  :فيه وجهان » كَِذباً « : قوله 

  .هو مفعولٌ به؛ ألنه يتضمَّن معىن مجلة : أحدمها 
  .قوالً كذباً : هو نعت مصدر حمذوف ، أي : والثاين 

  فصل يف املراد من الكلمة
كما » كلمة  «: ، ومسِّيت » كَُبرْت « فصارت مضمرة يف } اختذ اهللا َولَداً { : املراد من هذه الكلمة هو قوهلم 

  .يسمُّون القصيدة كلمة 



هذا الذي يقولونه ، ال حيكم به عقلهم وفكرهم البتَّة؛ لكنه يف غاية : أي } َتْخُرُج ِمْن أَفَْواِههِْم { : وقوله 
ا يقولون إالَّ كذباً : ، أي } إِن َيقُولُونَ { الفساد والبطالن ، فكأنَّه جيري على لساهنم على سبيل التقليلد    .م

  .هو اخلرب الذي ال يطابُق املخرب عنه : اختلف النَّاس يف حقيقة الكذب ، فقيل و
  .يشترط علم قائله بأنَّه غري مطابقٍ : قال بعضهم : وقيل 

وهذا القيد عندنا باطلٌ؛ ألنَّه تعاىل وصف قوهلم بإثبات الولد هللا بكونه كذباً مع أن الكثري : قال ابن اخلطيب 
، فهو كذٌب ، سواٌء منهم يقول ذلك ، وال  يعلم كونه كذباً باطالً ، فعلمنا أن كلَّ خرب ال يطابُق املخرب عنه 

  .علم القائل بكونه كذباً ، أو مل يعلم 
، ودخل املقلِّدون على سبيل  للكلم عن مواضعه  وميكن أن جياب بأنَّ اهللا تعاىل ، إمنا وصف علماءهم احملرِّفني 

  .التَّبع عليه 
  الّنظام فصل يف الرد على

ألنَّه تعاىل وصف الكلمة بأنَّها خترُج من أفواههم ، : احتجَّ النظَّام على أنَّ الكالم جسٌم هبذه اآلية ، قال 
، واحلركةُ ال تصحُّ إالَّ على األجسام ، وأجيب  بأنَّ احلروف واألصوات إنَّما : واخلروُج عبارة عن احلركِة 

كان خروج النَّفسِ سبباً حلدوِث الكلمِة ، أطلق لفظ اخلروج  حتدث بسبب خروجِ النفس من احللق ، فلما
  .على الكلمة 

  ) ٦(فَلََعلََّك َباِخٌع َنفَْسَك َعلَى آثَارِِهْم إِنْ لَْم ُيْؤِمُنوا بَِهذَا الَْحِديِث أََسفًا 

، فإنَّا بعثناك ال يعظم حزنك وأسفك؛ بسبب كفرهم : واملقصود منه أنَّه قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
منذراً ومبّشراً ، فأما حتصيلُ اإلميان يف قلوهبم ، فال قدرة لك عليه ، والغرض منه تسلية الرَُّسول صلى اهللا عليه 

  .وسلم 
  .قاتلٌ نفسك : أي » َباخٌع َنفْسَك « : ومعىن 

جواب الشرط : قيل ) فَلعلََّك : ( خبع الرَّجلُ نفيه إذا قتلها غيظاً من شدَّة وجده ، والفاء يف قوله : قال الليثُ 
، ومعناه التأخري } إِن لَّْم ُيْؤِمُنواْ { : ، وهو قوله  دم عليه    .ق

  .» فَلعلََّك « : جواب الشرط حمذوف لداللة قوله : وقال اجلمهور 
ال : هي ، أي للنَّ: وقيل . لالستفهام ، وهو رأُي الكوفيِّني : وقيل . لإلشفاق على باهبا : قيل » لَعلََّك « و 

  .َتْبَخْع 
الطويل : [ قال ذو الرمة . َبَخع الرجل نفسه َيبَخُعَها َبْخعاً وُبُخوعاً ، أهلكها وجداً : اإلهالك ، يقال : والَبْخُع 

[  
  ِلشيٍء َنَحْتُه َعن َيدْيِه املَقاِدُر... أال أيُّهذا الَباِخُع الوْجُد نفسُه  -٣٤٨٣

بالنصب على املفعول له ، وأبو » الَوْجَد « : كان ينشده : ، قال األصمعي  حنَّته بالتشديد ، فخفف: يريد 
  .» الَباِخع « عبيدة رواه بالرَّفع على الفاعلية ب 

َباخٌع « هو جهُد األرض وعلى هذا معىن : أن تضعَف األرض بالزِّراعِة ، قاله الكسائي ، وقيل : الَبْخُع : وقيل 
 -رضي اله عنها  - هو جهد األرض يف حديث عائشة : حتَّى هتلكها ، وقيل أي ناهكها وجاهدها؛ » َنفْسَك 



تعين جهدها؛ حتَّى أخذ ما فيها من أموالِ ملوكها ، وهذا استعارة ، ومل يفسِّره » َبَخَع األرض « : عن عمر 
ح البَِخاع بالباء وهو أن يبلغَ بالذَّْب: » الَبْخع « : الزخمشري هنا بغري القتل واإلهالك ، وقال يف سورة الشعراء 

: ومسعت شيخنا عالء الدين القوينَّ يقول : قال شهاب الدين . عرٌق مستبطن الفقار ، وذلك أقصى حدِّ الذابح 
  .» َتتبَّعُت كُتَب الطبِّ والتشريح ، فلم أجد هلذا اصالً « 

  فصل
  .حيتمل أنه ملا ذكروه ، مسَّوه باسم آخر؛ لكونه أشهر فميا بينهم 

إذا أقرَّ به ، : وَبخَع فالنٌ بالطاعة ، ومبا عليه من احلق « : مث قال » قتلُ النفس غما : الَبْخُع « : لرَّاغب وقال ا
  .» وأذعن مع كراهٍة شديدٍة ، جتري جمرى خبعِ نفسه يف شدَّته 

ب » َعلى آثَارِهْم « : قوله    .من بعد هالكهم : أي » َباِخٌع « متعلٌق 
لى أثر فالٍن ، أي بعده ، وأصل هذا أنَّ اإلنسان ، إذا مات ، بقيت عالماتُه ، وآثارُه بعد مات فالنٌ ع: يقال 

األول ، كان موته حاصالً حال ] موت [ موته مدَّة ، مثَّ إنَّها تنمحي وتبطل بالكليَّة ، فإذا كان موته قريباً من 
  .مات فالنٌ على أثرِ فالٍن : بقاِء آثار األول ، فصحَّ أن يقال 

  .يعين القرآن } إِن لَّْم ُيْؤِمُنواْ هبذا احلديث { : قوله 
  .إنه قدٌمي : وهذا يقتضي وصف القرآن بأنه حديثٌ ، وذلك يدلُّ على فساد قول من يقول : قال القاضي 

  .وأجيب بأنه حممول على األلفاظ ، وهي حادثة 
، واجلواب حمذوٌف عند اجلمهور؛ لداللة  »إنْ « قرأ العامة بكسر : } إِن لَّْم ُيْؤِمُنواْ { : قوله  على أهنا شرطية 
ألنْ : بالفتح؛ على حذف اجلارِّ ، أي » أنْ لَْم « : ، وعند غريهم هو جواٌب متقدِّم ، وقرئ » فَلعلََّك « : قوله 

  .مل يؤمنوا 
على األصل » َنفْسَك  وقرئ طَباخُع« باإلضافة ، واألصل النصُب ، وقال الزخمشري » َباِخُع َنفِْسَك « وقُرئ 

إنْ « ، وللمضيِّ فيمن قرأ » إنْ ملْ ُيؤِمُنوا « قاتلها ومهلكها ، وهو لالستقبال فيمن قرأ : أي . ، وعلى اإلضافة 
، وللمضيِّ يف « إنْ » يعين أنَّ باخعاً لالستقبال يف قراءة كسر « ألن مل ُتؤِمُنوا : مبعىن » مل ُتؤمنوا  فإهنا شرطية 

ا ، وذلك ال يأيت إال يف قراءة اإلضافة؛ إذ ال يتصوَّر املضيُّ مع النصب عند البصريني ، وعلى هذا قراءِة فتحه
  .، وحيتاج يف ذلك إىل نقل وتوقيف « َباِخع » يلزم أالَّ يقرأ بالفتح ، إال من قرأ بإضافة 

يكون مصدراً يف موضع احلال وأن « َباخٌع » جيوز أن يكون مفعوالً من أجله ، والعامل فيه « أسفاً » : قوله 
  .« َباخٌع » من الضمري يف 

 ١٥٠: األعراف [ } غَْضَبانَ أَِسفاً { : الغضب ، وقد تقدَّم يف األعراف عند قوله : احلزن ، وقيل : واألسف 
. ٨٤: يوسف [ } ياأسفى َعلَى ُيوُسَف وابيضت { : ويف يوسف عند قوله ]   [  

ا إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى الْأَ   ) ٨(َوإِنَّا لََجاِعلُونَ َما َعلَْيَها َصِعيًدا ُجُرًزا ) ٧(ْرضِ زِيَنةً لََها ِلَنْبلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَملً

  .اآلية } إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى األرض زِيَنةً لََّها { : قوله 
، وزينتها ، وأخرجُت منها أنواع املنافع يا حممد ، إنِّي خلقُت األرض : وجه النَّظم كأنه يقول : قال القاضي 



خلقها مبا فيها من املصاحل ابتالء اخللق هبذه التكاليف ، مث إنَّهم يكفرون  واملصاحل ، وأيضاً ، فاملقصود من 
ويتمرَّدون ، ومع ذلك ، فال أقطع عنهم موادَّ هذه النِّعم ، فأنت أيضاً يا حممد ال يهمُّك احلزن؛ بسبب كفرهم 

  .ترك االشتغال بدعوهتم إىل الدِّين إىل أن ت
« مبعىن » َجعلَْنا « جيوز أن ينتصب على املفعول له ، وأن ينتصب على احلال ، إن جعلت : } زِيَنةً { : قوله 

على العلَّة » َزينةً « متعلق ب » هلا « تصيريية ، و » َجَعلَ « وجيوز أن يكون مفعوالً ثانياً ، إن ك انت » َخلقَْنا 
  .» زينةً « وز أن تكون الالم زائدة يف املفعول ، وجيوز أن تتعلق مبحذوٍف صفة ل ، وجي

  .مبعنييه » َجعلَْنا « متعلق ب » لَنْبلُوُهْم « : وقوله 
  :وجهان » أيُُّهْم « جيوز يف » أيُّهْم أْحسُن « : قوله 

« جلملة يف حملِّ نصب متعلقة ب خربها ، وا» أحسُن « أن تكون استفهامية مرفوعة باالبتداء ، و : أحدمها 
  .ألنه سبُب العلم ، والسؤال ، والنظر » َنْبلُوُهْم 
ويكون هذا » أيُّهْم « خرب مبتدأ مضمرٍ ، واجلملة صلة ل » أْحَسُن « أنَّها موصولة مبعىن الذي و : والثاين 

« ذي هو أحسُن؛ وحينئٍذ حتتمل الضمة يف تقديره ِلَنبلُو ال» لَنْبلُوُهْم « املوصول يف حملِّ نصبٍ بدالً من مفعول 
على أحد ]  ٦٩: مرمي [ } لََننزَِعنَّ ِمن كُلِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم أََشدُّ { : أن تكون للبناء ، كهي يف قوله تعاىل » ايُّهم 

  ]املتقارب : [ األقوالِ ، ويف قوله 
  فَْضلُفَسلِّْم َعلى أيُُّهم أ... إذَا َما أَتْيَت َبنِي مالٍك  -٣٤٨٤

وشرط البناء موجوٌد ، وهو اإلضافة لفظاً ، وحذف صدر الصلة ، وهذا مذهب سيبويه ، وأن تكون لإلعراب؛ 
وسيأيت ]  ٦٩: مرمي [ } أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى الرمحن { ألنَّ البناء جائٌز ال واجٌب ، ومن اإلعراب ما قُرِئ به شاذًّا 

  .إن شاء اهللا تعاىل حتقيقه يف مرمي 
يعود على : وقيل . عائد على ما يفهم من السِّياق ، وهم سكان األرض » أيُّهم « و » ِلنبلوُهْم « لضمري يف وا

  .العلماء والصلحاء واخللفاء : وقيل . املراد بذلك الرُّعاة : ما على األرض ، إذا أريد هبا العقالء ، ويف التفسري 
  فصل يف املقصود بالزينة
  .النَّبات ، والشجر ، واألهنار : لزينة ، فقيل اختلفوا يف تفسري هذه ا

وضمَّ بعضهم إليه الذَّهب ، ]  ٢٤: يونس [ } حىت إِذَآ أََخذَِت األرض ُزْخُرفََها وازينت { : كما قال تعاىل 
، فإن قيل  [ أي زينة يف احليَّات والعقارب : والفضَّة ، واملعادن ، وضمَّ بعضهم إىل ذلك مجيع احليوان 

  ] .ني والشياط
  .فيها زينةٌ؛ مبعىن أنَّها تدلُّ على وحدانيَّة اهللا تعاىل : فاجلواب 

  .أراد الرجال خاصَّة هم زينة األرض : وقال جماهد 
  .أراد به العلماء والصلحاء : وقيل 

  .أراد به الناس : وقيل 
، فليس يف األرض إالَّ املواليد الثالثة ، وهي املعادن ، والنبات ، وا حليوان ، وأشرف أنواع احليوان وباجلملة 

  .اإلنسان 



إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى األرض زِيَنةً لََّها { : األوىل أالَّ يدخل املكلَّف يف هذه الزِّينة؛ ألنَّ اهللا تعاىل قال : قال القاضي 
  .فمن يبلوهم جيب أالَّ يدخل يف ذلك } ِلَنْبلَُوُهْم أَيُُّهم 

أي لألرض ، وال ميتنع أن يكون ما حتسن به األرض زينة هلا ، كما جعل اهللا } لََّها  زِيَنةً{ : وأجيب بأن قوله 
  .السَّماء مزينة بالكواكب 

  .أصلح عمالً : ، أي } أَيُُّهم أَْحَسُن َعَمالً { لنختربهم } ِلَنْبلَُوُهْم { : وقوله 
  .أيُّهم أترك للدُّنيا : وقيل 
  فصل

االبتالُء : اىل ال يعلم احلوادث إالَّ عند دخوهلا يف الوجود ، فعلى هذا ذهب هشام بن احلكم إىل أنَّه تع
اً باجلزئيَّات قبل وقوعها ، لكان كلُّ ماعلم وقوعه  واالمتحانُ على اهللا جائز؛ واحتجَّ بأنه تعاىل لو كان عامل

، واملفضي إىل واجب الوقوعِ ، وكل ما علم عدمه ممتنع الوقوعِ ، وإالَّ لزم انقالُب علمه جهالً ، و ذلك حمالٌ 
احملال حمالٌ ، ولو كان ذلك واجباً ، فالذي علم وقوعه جيُب كونه فاعالً له ، وال قدرة له على التَّرك ، والذي 

علم عدمه يكون ممتنع الوقوع ، وال قدرة له على الفعل ، وعلى هذا يلزم أالَّ يكون اهللا قادراً على شيٍء أصالًن 
  .ات بل يكون موجباً بالذَّ

وأيضاً ، فيلزم أال يكون للعبد قدرة على الفعل ، وال على الترِك؛ ألنَّ ماعلم اهللا وقوعه ، امتنع من العبد تركه 
اً باألشياء قبل وقوعها ، يقدح يف الربوبيَّة ، ويف  ، وما علم عدمه ، امتنع منه فعله ، فالقول بكونه تعاىل عامل

تعاىل إمنا يعلم األشياء عند وقوعها ، أي عند ذلك ، وعلى هذا التقدير ،  العبوديَّة ، وذلك باطلٌ؛ فثبت أنَّه
} ِلَنْبلَُوُهْم أَيُُّهم أَْحَسُن َعَمالً { : جيرى قوله : فاالبتالُء واالمتحانُ واخلتبار غي رجائز عليه ، وعند هذا قال 

  .على ظاهره 
إنه تعاىل من األزل إىل األبِد عاملٌ جبميع : قالوا وأمَّا مجهور علماء اإلسالم ، فقد استبعدوا هذا القول ، و

، لو  ، وأينما وردت هذه األلفاظ فاملراد أنه تعاىل يعاملهم معاملة  اجلزئيَّات ، واالبتالُء واالمتحان عليه حمال 
، لكانت على سبيل االبتالِء واالمتحاِن    .صدرت عن غريه 

  فصل يف تعليل أفعال اهللا تعاىل
هذا حمالٌ؛ : دلَّت هذه اآلية ظاهراً على أنَّ أفعال اهللا تعاىل معلَّلة باألغراض وقال أهل السنة : قالت املعتزلةُ 

ألنَّ التعليل بالغرض إنَّما يصحُّ يف حقِّ من ال يصحُّ منه حتصيل ذلك الغرض ، إالَّ بتلك الواسطة ، وهذا يقتضي 
  .العجز ، وهو على اهللا تعاىل حمالٌ 

ا َعلَْيَها َصِعيداً ُجُرزاً  َوإِنَّا{ : قوله    .} لََجاِعلُونَ َم
واملعىن أنَّه تعاىل إمنا زيَّن األرض؛ ألجل االمتحان واالبتالء ، ال ألجل أن يبقى اإلنسان فيها متنعِّماً هبا ال زاهداً 

  .} َصِعيداً ُجُرزاً { جلاعلون ما عليها من هذه الزِّينة : فيها أي 
. ٢٦: الرمحن [ } لَْيَها فَاٍن كُلُّ َمْن َع{ : ونظريه   [  
. ١٠٧،  ١٠٦: طه [ } فََيذَُرَها قَاعاً َصفَْصفاً الَّ ترى ِفيَها ِعَوجاً والا أَْمتاً { : وقوله   [  
  }َوإِذَا األرض ُمدَّْت َوأَلْقَْت َما ِفيَها َوَتَخلَّْت { : وقوله 



. ٤،  ٣: االنشقاق [   [  
ِة بعد إفناء ما على األرض ، وختصيص اإلهالك مبا على األرض يوهم بقاء األرض ، واملعىن أنَّه ال بدَّ من اجملازا

[ } َيْوَم ُتَبدَّلُ األرض غَْيَر األرض { : إال أنَّ سائر اآليات دلَّت أيضاً على أنَّ األرض ال تبقى ، وهو قوله 
. ٤٨: إبراهيم   [  

  .التراب : ري ليس إالَّ ، والصعيد مفعول ثاٍن؛ ألنَّ اجلعل هنا تصي: } َصِعيًدا { : قوله 
  .الصعيد املستوي من األرض : وقال أبو عبيدة 
الذي ال نيات : واجلُرُز . هو الطَّريق الذي ال طني له ، أو ال نبات فيهز وقد تقدَّم يف آية التيمم : وقال الزجاج 

ال نبات فيها قال الفراء : ، وأرُضونَ أْجراٌز ال مطر فيها ، وأرٌض ُجرٌز : َسنةٌ ُجُرز ، وسُنونَ أجراٌز : به ، يقال 
َجرَزِت األرض؛ فهي جمروزة إذا ذهب نباهتا بقحٍط أو جرازٍ يقال جرزها اجلراد والشياة واإلبل إذا أكل ما : 

  ]الرجز : [ قال الشاعر . إذا كانت أكولة : عليها وامرأة جمروز 
  كُلَّ لَْيلٍة قَِفيزاَتأكلُ ... إنَّ الَعُجوَز َخبَّةً َجُروزا  -٣٤٨٥

  .وسيف جراز ، إذا كان مستأصالً 

إِذْ أََوى الِْفْتَيةُ إِلَى الْكَْهِف فَقَالُوا َربََّنا آِتَنا ِمْن ) ٩(أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب الْكَْهِف َوالرَِّقيمِ كَاُنوا ِمْن آَياِتَنا َعَجًبا 
ثُمَّ َبَعثَْناُهْم ) ١١(فََضَرْبَنا َعلَى آذَانِهِْم ِفي الْكَْهِف ِسنَِني َعَدًدا ) ١٠(َنا َرَشًدا لَُدْنَك َرْحَمةً َوَهيِّئْ لََنا ِمْن أَْمرِ

  ) ١٢(ِلَنْعلََم أَيُّ الْحِْزَبْينِ أَْحَصى ِلَما لَبِثُوا أََمًدا 

  .اآلية } أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب الكهف والرقيم كَاُنواْ ِمْن آَياِتَنا َعَجباً { : قوله 
  .أظننت ، يا حممد ، أنَّ أصحاب الكهف والرَّقيم كانوا من آياتنا عجباً : معناها 
ا خلقت من السموات واألرض وما فيهن من العجائب : وقيل  معناه أنَّهم ليسوا بأعجب من آياتنا؛ فإنَّ م

  .؟ هذا وجه النظم أعجُب منهم ، فكيف يستبعُد من قدرته ورمحته حفظ طائفة مدة ثالمثائة سنٍة وأكثر
. ٨٥: اإلسراء [ } َوَيْسأَلُوَنَك َعنِ الروح { : وقد تقدَّم سبُب نزولِ قصَّة أصحاب الكهف عند قوله   [  

، : مطلق الغار ، وقيل : والكهف هو الغار يف اجلبل وقيل  ا اتسع ف ياجلبل ، فإن مل يتَِّسْع ، فهو غاٌر  هو م
ِة » أكُْهٌف « يف الكثرة ، و » كُُهوف « واجلمع    .يف الِقلَّ
  .مبعىن مرقوم : قيل : والرَّقيم 

  .الرَّقيُم الكتاب : وعلى هذا قال أهل املعاين 
  .مكتوب : أي ]  ٩: املطففني [ } ِكَتاٌب مَّْرقُوٌم { : ومنه قوله 

؛ ألنَّ أمساءهم كانت مرق: قال الفراء    .ومة فيه الرقيم لوٌح كان فيه أمساؤهم وصفاهتم ، ومسِّي رقيماً
من رصاصٍ ، كتبنا فيه أمساءهم وصفاهتم ، وشدَّ : كان لوحاً من حجارٍة ، وقيل : قال سعيد بن جبريٍ ، وجماهٌد 

  .ذلك اللَّوح على باب الكهف ، وهو أظهر األقوال 
: [ هو اسم الكلب الذي ألصحاب الكهِف ، وأنشدوا ألمية بن أيب الصَّلت : مبعىن راقم ، وقيل : وقيل 

  ]لطّويل ا
  وصِيَدُهُم ، والقَْوُم بالكْهِف ُهمَُّد... ولْيَس بَِها إالَّ الرَّقيُم ُمجاوِراً  -٣٤٨٦



، وحناناً ، واألوَّاه ، والرَّقيم : كلُّ القرآن معلوٌم إال أربعة : وروى عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّه قال    .غسلني 
زعم كعٌب أنَّها القرية اليت خرجوا منها ، وهو قول : ل وروى عكرمة عن ابن عبَّاس أنه سئل عن الرَّقيم فقا

  .السديِّ 
أنَّه اسٌم للوادي الذي فيه أصحاب الكهف ، وعلى هذا هو من رقمة الوادي ، وهو : وحكي عن ابن عباس 

  .جانبه 
  .اسم للجبلِ الذي فيه الكهف : وقيل 
، فتقدَّر ب » أم « : } أَْم َحِسْبَت { : قوله  اليت لالنتقال ، ال لإلبطال ، وهبمزة االستفهام » بل « هذه منقطعة 

  .وحدها أو باهلمزة وحدها عند غريهم ، وتقدَّم حتقيق القولِ فيها » بل « عند مجهور النحاة ، و 
، أو أحدمها ، على اخلالِف املشهور » أنَّ « و  ا يف حيِّزها سادَّةٌ مسدَّ املفعولني    .وم

» ِمْن آَياِتَنا « حالٌ منه ، وأن يكون خرباً ثانياً ، و » ِمْن آَياِتَنا « تكون خرباً ، و  جيوز أن» َعَجباً « : قوله 
لوقوعه خرباً ، ووحَّد ، وإن كان » من آَياِتَنا « حاالً من الضمري املستتر يف » عجباً « خرباً أوَّل ، وأن يكون 

ها هنا مصدر ، مسِّي املفعول » العجب « جباً ، و ع: صفة يف املعىن جلماعة؛ ألن أصله املصدر قال ابن اخلطيب 
يف األصل صفة حملذوٍف ، تقديره » َعَجباً « : وقالوا . فسمُّوا باملصدر » كانوا معجوباً منهم « : به ، والتقدير 

، أي : آية عجباً ، وقيل :    .آية ذات عجبٍ : على حذف مضاٍف 

» إذْ « ؛ ألنه ال جيوز أن يكون » اذْكُْر « وأن ينتصب ب » َجباً َع« جيوز أن ينتصب ب : } إِذْ أََوى { : قوله 
؛ ألنَّه كان بني النيب صلى اهللا عليه وسلم وبينهم مدة طويلة ، » أْم َحِسْبَت « ههنا متعلقاً مبا قبله على تقدير 

  .فلم يتعلق احلسبان بذلك الوقت الذي أووا فيه إىل الكهف ، بل يتعلق مبحذوٍف 
َربََّنآ آِتَنا ِمن { : اذكر إذ أوى الفتيةُ إىل الكهف ، واملعىن صاروا إليه ، وجعلوُه مأواهم ، فقالوا : والتقدير 

  .أي من خزائن رمحتك } لَُّدنَك َرْحَمةً 
الثانية خفيفة ، : العامة على مهزة بعد الياء املشددة ، وأبو جعفر وشيبة والزهريُّ بياءين : » وَهيِّئ « : قوله 
، فيحتمل أن » وهيِّ « ه أبدل اهلمزة ياء ، وإن كان سكوهنا عارضاً ، وُروَِي عن عاصم وكأنَّ بياٍء مشددة فقط 

يكون حذف اهلمزة من أول وهلٍة ختفيفاً ، وأن يكون أبدهلا؛ كما فعل أبو جعفرٍ ، مث أجرى الياء جمرى حرِف 
  :العلَّة األصليِّ ، فحذفه ، وإن كان الكثري خالفه ، ومنه 

  َجرِيٍء َمَتى ُيظلْم ُيَعاِقْب بظُلمِه َسرِيعاً وإالَّ ُيْبَد بالظُّلمِ َيظِلمِ -٣٤٨٧
، فتهيَّأ « أصلخ من قولك » هيِّئ لنا « معىن    .» هيَّأت األمَر 

ها هنا بضم الراء وسكون الشني ، وتقدم حتقيق ذلك يف األعراف ، وقراءة العامة » ُرشداً « وقرأ أبو رجاء 
  .لتوافق الفواصل  هنا أليق؛
  .هيِّئ لنا أمراً ذا رشٍد؛ حتَّى نكون بسببه راشدين مهتدين : والتقدير 

  .َرأيُت منه رشداً : اجعل أمرنا رشداً كلَُّه؛ كقولك : وقيل 
استعارة للزوم النوم؛ » َعلَى آذانِهم « ضربنا احلجاب املانع ، و : مفعوله حمذوف ، أي : } فََضَرْبَنا { : قوله 
  ]الكامل : [ ول األسود كق



  وقَضى َعلْيَك بشِه الِكتاُب املُنَزلُ... َضربْت َعلْيَك الَعْنكُبوَت بَِنْسجَِها  -٣٤٨٨
  .» آذاهنم « وأمال . ونصَّ على اآلذان؛ ألنَّ بالضَّرب عليها خصوصاً حيصل النُّوُم 

 الكهف ، وامسه خريم ، واسم اجلبل إنَّما هم يف: وهو ظرف املكان ، ومعىن الكالم } ِفي الكهف { : قوله 
.خملوس [ الذي هو فيه   [  

فعالً « جيوز فيه أن يكون مصدراً ، وأن يكون » َعدداً « و » َضرْبَنا « ل » زمان « ظرف » ِسنَني « : وقوله 
، أي من باب تسمية املفعول باسم املصدر ، كالقبض والنَّقض »    .مبعىن مفعول 

  :من وجهني جيوز نصبه : فعلى األول 
ذوات عدد ، أو على املبالغة على سبيل التأكيد : على حذف مضاٍف ، اي » سنني « النعت ل : احدمها 

  .تعدُّ عدداً : والنصب بفعلٍ مقدرٍ ، أي 
  .معدودة : نعٌت ليس إال ، أي : وعلى الثاين 

  فصل
فيد كثرة السِّنني ، وكذلك كل شيٍء ذكر العدد ها هنا ي: قال الزجاج ] اذكر العدد هنا على سبيل التأكيد [ 

ممَّا يعدُّ إذا ذكر فيه العدُد ، ووصف به ، اريد كثرته؛ ألنَّه إذا قلَّ ، فهم مقداره بدون التعديد ، أمَّا إذا ذكر فيه 
العدُد ، ووصف به ، أريد كثرته؛ ألنَّه إذا قلَّ ، فهم مقداره بدون التعديد ، أمَّا إذا كثر فهناك حيتاج إىل 

  .أقمُت أيَّاماً عدداً ، أردتَّ به الكثرة : التعديد ، فإذا قلت 

  .} ثُمَّ َبَعثَْناُهْم ِلَنْعلََم { : قوله 
الالم الُم الغرض؛ فيدل على أن أفعال اهللا تعاىل معلَّلة باألغراض ، وقد تقدم الكالم فيه ، ونظري هذه اآلية يف 

ا سبق يف هذه السورة ،  [ } إِالَّ ِلَنْعلََم َمن َيتَّبُِع الرسول ِممَّن َينقَِلُب { : ويف سورة البقرة القرآن كثري ، منها م
ا َيْعلَمِ اهللا الذين َجاَهُدواْ ِمنكُْم { : ويف آل عمران ]  ١٤٣: البقرة  { : وقوله ]  ١٤٢: آل عمران [ } َولَمَّ

. ٣١: حممد [ } َولََنْبلَُونَّكُْم حىت َنْعلََم اجملاهدين ِمنكُْم   [  
  فصل

  .علم املشاهدة : أي » ِلنعلَم « : وقال بعض العلماء 
بياء » لَيْعلم « متعلق بالبعث ، والعامة على نون العظمة؛ جرياً على ما تقدم وقرأ الزهريُّ : } ِلَنْعلََم { : وقوله 

إذا » أيُّ اِحلزبنيِ « عل الغيبة ، والفاعل اهللا تعاىل ، وفيه التفاٌت من التكلم إىل الغيبة ، وجيوز أن يكون الفا
  .جعلناها موصولة ، كما سيأيت 

، والقائم مقام الفاعل ، قال الزخمشريُّ » لُيعلَم « وقرئ  مضمون اجلملة ، كما أنه مفعول « : مبنيا للمفعول 
  .وردَّه أبو حيان بأنه ليس مذهب البصريني ، وتقدم حتقيق هذا أول البقرة . » العلم 

، و ال: م اجلملة مقام الفاعل أو املفعولِ الذي مل يسمَّ فاعله وللكوفيني يف قيا تفصيل بني ما تعلق اجلواز مطلقاً 
موصولة ، جاز أن » أيُّ احلزَبنيِ « به؛ كهذه اآلية فيجوز ، فالزخمشريُّ حنا حنوهم على قوليهم ، وإذا جعلنا 

  .يكون الفعل مسنداً إليه يف هذه القراءة أيضاً؛ كما جاز إسناده إليه يف القراءة قبلها 
« ليعلم اهللا الناس ، و : ، و املفعول األول حمذوف ، تقديره بضم الياء ، والفاعل اهللا تعاىل » لُيْعِلَم « وقرئ 



، إن كانت عرفانية ، ويف موضع املفعولني إن كانت يقينيَّة » أيُّ اِحلْزبْينِ    .يف موضع الثاين فقط 
  :ويف هذه القراءة فائدتان 

صود أنَّا بعثناهم؛ ليحصل هذا العلمُ ال يلزم إثبات العلم املتجدَّد هللا ، بل املق: أنَّ على هذا التقدير : إحدامها 
  .لبعض اخلالقِ 

لكن لقائلٍ أن يقول اإلشكال باقٍ؛ ألنَّ » أيُّ « جيب ظهور النَّصب يف قوله : أنَّ على هذا لتقدير : والثانية 
  .إليه » لُيْعِلَم « باالبتداء ال بإسناده » أيُّ « ارتفاع لفظة 

اجتماُع عاملني على معمولٍ واحٍد؛ ألنَّ العوامل النحوية عالماٌت ومعرفاٌت ال ميتنُع : وجمليبٍ بأن جييب؛ فيقول 
  .، وال ميتنع اجتماع معرفاٍت كثرية على شيٍء واحد 

  :جيوز فيه وجهان » أْحَصى « : قوله 
، و استفهامية ، وهذه اجلملة معلقة للعلم » أيُُّهم « و » أيُُّهم « أنه أفعلُ تفضيلٍ ، وهو خرب ل : أحدمها  قبلها 

، لكان نعتاً له ، وجيوز أن تكون الالُم على باهبا من العلَّة ، » أَمداً « حال من » ِلَما لَبثُوا «  ، ألنه لو تأخَّر عنه 
على رأي من » أْحَصى « إمَّا ب : مفعولة » ما « ألجل ، قاله أبو البقاء ، وجيوز أن تكون زائدة ، و : أي 

أو منصوٌب بفعلٍ مقدرٍ يدلُّ » لبثُوا « مفول » أمداً « ل به ، وإما بإذمار فعلٍ ، و يعمل أفعل التفضيل يف املفعو
، أو منصوب بنفس أفعل عند من يرى ذلك    .عليه أفعل عند اجلمهور 

مفعوله ، » أمداً « و ] أيهم ضبط أمداً ألوقات لبثهم : أي [ فعالً ماضياً » أْحَصى « أن يكون : والوجه الثاين 
» منصوب ب « ف طأمداً : أو الالم فيه مزيدة ، وعلى هذا » أمداً « متعلق به ، أو حال من » لبثُوا ملا « و 

الزجاج  -للتفضيل « أْحصى » أعين كون  -واختار األول « الذي » مصدريَّة ، أو مبعىن « ما » و « لبثُوا 
فما تقول فيمن : فإن قلت » : لزخمشري والتربيزيُّ ، واختار الثاين أبو عليٍّ والزخمشري وابن عطية ، قال ا

« ليس بالوجه السديد ، وذلك أن بناءه من غري الثالثيِّ ليس بقياسٍ ، وحنو : جعله من أفعل التفضيل؟ قلت 
شادٌّ ، و القياس على الشاذِّ يف غري القرآن ممتنٌع ، فكيف به؟ » أفلُس من ابنِ املُذلَّقِ « و » أْعَدى من اجلَربِ 

، وإمَّا أن ينتصب ب : » أَمداً « وألنَّ  يه املعىن ، » لَبِثُوا « إمَّا أن ينتصب بأفعل ، وأفعلُ ال يعمل  فال يسدُّ عل
، كما أضمر يف قوله    :فإن زعمت أين أنصبه بفعلٍ مضمرٍ 

  وأْضَرَب منَّا بالسُُّيوِف القَوانِسَا. ...  -٣٤٩٠
  .« فعالً ، مث رجعت مضطراً إىل تقديره » َصى أْح« فقد أبعدتَّ املتناول؛ حيث أَبْيَت أن يكون 

دعواه أنَّه شاذٌّ ، فمذهب سيبويه خالفه ، وذلك أنَّ أفعل فيه ثالثةُ مذاهب » : وناقشه أبو حيان فقال  : أمَّا 
 بني أن يكون مهزته للتعديِة: اجلواز مطلقاً ، ويعزى لسيبويه ، واملنع مطلقاً ، وهو مذهُب الفارسيِّ ، والتفصيل 

ا قوله  فليس » أفَْعلُ ال َيْعملُ « : ، فيمتنع ، وبني أالَّ تكون ، فيجوز ، وهذا ليست اهلمزة فيه للتعدية ، وأم
زيٌد أقطع النَّاس سيفاً ، وزيٌد : متييٌز ال مفعولٌ به ، كما تقول » أَمداً « بصحيح؛ ألنه يعمل يف التمييز ، و 

  .« أقطع للَْهامِ َسْيفاً 
  فصل

الذي أحوج الزخمشريَّ إىل عدمِ جعله متييزاً ، مع ظهوره يف بادئ الرأي عدم صحَّة معناه ، : الدين  قال شهاب



أن تصحَّ نسبةُ ذلك الوصِف الذي قبله إليه ، ويتَّصف به؛ أال ترى : أنَّ التمييز شرطه يف هذا الباب : وذلك 
، وسيفه قاطٌع ، : أن يسند إليه ، فيقال  كيف يصحُّ» َزْيٌد أقطُع النَّاس َسْيفاً : إىل مثاله يف قوله  زيٌد قطع سيفه 

، وهو  إىل غري ذلك ، وهنا ليس اإلحصاء من صفة األمِد ، وال تصحُّ نسبته إليه ، وإنَّما هو من صفات احلزبني 
  .دقيق 

« ل جعله وكان أبو حيان نقل عن ايب البقاء نصبه على التمييز ، وأبو البقاء مل يذكر نصبه على التمييز حا
  :يف أحصى وجهان : أفعل تفضيلٍ ، وإمنا ذكر ذلك حني ذكر أنه فعل ماضٍ ، قال أبو البقاء » أْحَصى 
  .مفعوله » أَمداً « هو فعلٌ ماضٍ ، و : أحدمها 

، أي » ملا لبثُوا « و  ، قدِّم ، فصار حاالً ، أو مفعوالً له  » ما « الالم زائدة و : ألجل لبثهم ، وقيل : نعُت له 
  .ملا لبثوُه : وهو خطأ ، وإمنا الوجه أن يكون متييزاً ، والتقدير » لَبِثُوا « مفعول » أمداً « و » الذي « مبعىن 

حال » أَمداً « منصوب بفعلٍ دلَّ عليه االسم انتهى ، فهذا تصريح بأنَّ » أمداً « هو اسم ، و : والوجه الثاين 
  .كما رأيت « فعول به بفعل مقدر ، وأنه جعله متييزاً عن طلبثُوا امساً ، ليس بتمييز بل م» أْحَصى « جعله 

، أي « لبثُوا » وإمَّا أن ينصب ب « وأمَّا قوله » : مث قال أبو حيَّان  ال يكون معناه : فال يسدُّ عليه املعىن 
انتهى ، وقد «  وهو غري متَّجٍه» : قال ابن عطيَّة « لبِثوا » سديداً ، فقد ذهب الطربيُّ إىل أنه منصوب ب 

، : يتَّجه  وذلك أنَّ األمد هو الغاية ، ويكون عبارة عن املدَّة من حيث إنَّ املدَّة غاية هي أمد املدَّة على احلقيقة 
ا لبثوا من أمٍد ، أي : منصوب على إسقاط احلرف ، وتقديره « أمداً » و « الذي » مبعىن « ما » و  من : مل

ا َننَسْخ ِمْن آَيٍة { : كقوله « ما » رياً ملا أهبم من لفظ تفس« ِمْن أمٍد » مدة ، ويصري  { ]  ١٠٦: البقرة [ } َم
  .» وملَّا سقط احلرف ، وصل إليه الفعل ]  ٢: فاطر [ } مَّا َيفَْتحِ اهللا ِللنَّاسِ ِمن رَّْحَمٍة 

فال نسلِّم أن الطربي عىن  يكفيه أنَّ مثل ابن عطيَّة جعله غري متَّجٍه ، وعلى تقدير ذلك ،: قال شهاب الدين 
  .مفعوالً به ، بل جيوز أن يكون عىن نصبه متييزاً؛ كما قاله أبو البقاء » لَبِثُوا « نصبه ب 

َزَعْمَت إىل آخره ، فنقول : وأمَّا قوله : مث قال  ال حيتاج إىل ذلك؛ ألنَّ لقائل ذلك أن يذهب مذهب : فإنْ 
« ناصب ل » أْعلَُم « ولذلك جعل بعض النحاة أنَّ » أضَْرُب « بنفس » القَوانَِس « الكوفيني يف أنَّه ينصب 

ُم َمن َيِضلُّ { : يف قوله » َمْن  « : ، وذلك ألنَّ أفعل مضمَّن ملعىن املصدر؛ إذ التقدير ]  ١١٧: األنعام [ } أَْعلَ
  .» يزيُد ضَْربَنا القَوانَِس على َضْربِ غَْيرنا 

جوٌح ، وأفعل التفضيل ضعيف ، ولذلك قصر عن الصفِة املشبهة باسم هذا مذهٌب مر: قال شهاب الدين 
  .الفاعل؛ حيث مل يؤنَّث ، ومل يثنَّ ، ومل جيمع 

خرب ملبتدأ حمذوف ، » أْحَصى « أن تكون املوصولة ، و » اي « امساً فجوَّز أبو حيان يف » أْحَصى « وإذا جعلنا 
ويه لوجود شرط البناء ، وهو إضافتها لفظاً ، وحذف صدر هو عائدها ، وأنَّ الضمة للبناء على مذهب سيب

صلتها ، وهذا إمنا يكون على جعل العلم مبعىن العرفان؛ ألنَّه ليس يف الكالم إال مفعولٌ واحٌد ، وتقدير آخر ال 
وغريها ، وإذا  مبعىن عرف إىل اهللا تعاىل إشكاالً تقدَّم حتريره يف األنفالِ» َعِلَم « حاجة إليه ، إال أنَّ يف إسناد 

  .جعلناه فعالً ، امتنع أن تكون موصولة؛ إذ ال وجه لبنائها حينئذ ، وهو حسن 



  فصل يف املراد باحلزبني
، فأصحاب الكهف  روى عطاٌء عن ابن عبَّاس أنَّ املراد باحلزبني امللوك الذين تداولوا املدينة ملكاً بعد ملك 

  .حزٌب ، وامللوك حزٌب 
قَالَ { : من قوم الفتية؛ ألنَّهم ملا انتبهوا ، اختلفوا يف أنَّهم كم ناموا؛ لقوله تعاىل » زبني احل« : وقال جماهٌد 

. ١٩: الكهف [ } قَاِئلٌ مِّْنُهْم كَم لَبِثُْتْم قَالُواْ لَبِثَْنا َيْوماً أَْو َبْعَض َيْومٍ قَالُواْ َربُّكُْم أَْعلَُم بَِما لَبِثُْتْم   [  
  .هم الذين علُموا بطول مكثهم » ربُّكُْم أعلم بَِما لَبثُْتم « : وكأنَّ الذين قالوا 

  .هم طائفتان من املسلمني يف زمان أصحاب الكهف اختلفوا يف مدَّة لبثهم : وقال الفراء 
ا مكثُوا يف كهفهم نياماً : أي } أحصى ِلَما لَبِثُواْ { : وقوهلم    .غاية : أي } أََمًدا { أ؛فظ مل

  .داً عد: وقال جماهد 

َوَرَبطَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم إِذْ قَاُموا فَقَالُوا ) ١٣(َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك َنَبأَُهْم بِالَْحقِّ إِنَُّهْم ِفْتَيةٌ آَمُنوا بَِربِّهِْم َوزِْدَناُهْم ُهًدى 
ُدونِِه إِلًَها لَقَْد قُلْ َهُؤلَاِء قَْوُمَنا اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه ) ١٤(َنا إِذًا َشطَطًا َربَُّنا َربُّ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ لَْن َنْدُعَو ِمْن 

ا َيْعُبُدونَ إِلَّا ) ١٥(آِلَهةً لَْولَا َيأُْتونَ َعلَْيهِْم بُِسلْطَاٍن َبيِّنٍ فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا  َوإِِذ اْعَتَزلُْتُموُهْم َوَم
ْرفَقًا اللََّه فَأُْووا إِلَ   ) ١٦(ى الْكَْهِف َيْنُشْر لَكُْم َربُّكُْم ِمْن َرْحَمِتِه َوُيَهيِّئْ لَكُْم ِمْن أَْمرِكُْم ِم

  .على وجه الصدق ] نقص عليك نبأهم : أي [ } َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك نَبأَُهم باحلق { : قوله 
  .إمياناً وبصرية } زِْدَناُهْم ُهًدى آَمُنواْ بَِربِّهِْم َو{ شبَّان } إِنَُّهْم ِفْتَيةٌ { : قوله 

إنَّهم فتيةٌ : فيه التفاٌت من التكلم إىل الغيبة؛ إذ لو جاء على نسقِ الكالمِ ، لقيل : } آَمُنواْ بَِربِّهِْم { : وقوله 
  .التفات من هذه الغيبة إىل التكلم أيضاً » َوزِْدَناُهم « : آمنوا بنا ، وقوله 

بالصَّْبر والتثبت ، وقوَّيناهم بنور اإلميان ، حتَّى صربوا على » َعلى قُلوبِهْم « وشددنا » ا وَرَبطَْن« : ومعىن قوله 
ا كانوا فيه من خفض العيش ، وفرُّوا بدينهم إىل الكهف ، والرَّبطُ  استعارةٌ : هجران ديار قومهم ، ومفارقة م

  .لتقوية كلمة يف ذلك املكان الدَّحض 
  :ويف هذا لقيام أقوالٌ . » َرَبطَْنا « منصوب ب :  }إِذْ قَاُمواْ { : قوله 

، فقال أكربهم : قال جماهٌد : أحدها  : كانوا عظماء مدينتهم ، فخرجوا ، فاجتمعوا وراء املدينة من غري ميعاٍد 
اً ، حنن كذلك جند يف أنفسنا ، فقاموا مج: إنِّي ألجد يف نفسي شيئاً ، إنَّ ربِّي ربُّ السموات واألرض ، فقالوا  يع

  .} َربَُّنا َربُّ السماوات واألرض { : فقالوا 
فَقَالُواْ َربَُّنا َربُّ { أنَّهم قاموا بني يدي ملكهم دقيانوس ، حني عاتبهم على ترك عبادة الصَّنم ، : والثاين 

، حتَّى عصو} السماوات واألرض لَن نَّْدُعَواْ ِمن ُدونِِه إهلا  ا ذلك اجلبَّار ، فثبت اهللا هؤالء الفتية وعصمهم 
  .وأقرُّوا بربوبيَّة اهللا تعاىل 

إهنم قالوا ذلك عند قيامهم من النَّوم ، وهذا بعيٌد؛ ألنَّ اهللا تعاىل استأنف قصَّتهم : قال عطاٌء ومقاتلٌ : الثالث 
  .} َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك نَبأَُهم { : فقال 
  .} لَّقَْد قُلَْنا إِذاً َشطَطاً { : قوله 

يف األصل مصدر » شططاً « لقد قلنا قوالً شططاً ، إن دعونا من دونه إهلاً ، و : جواب وجزاء ، أي » إذن « 



، وأشطَّ ، أي : جار وجتاوز حدَّه ، ومنه : شطَّ شططاً وُشطُوطاً ، أي : ، يقال  جاوز القدر : شطَّ يف السَّوم 
وشطَّت اجلارية ] من ذلك [ أي بعد ، :  وشطَّ املنزلُ» وال تشطط « : حكاه الزجاج وغريه ، ومن قوله 

  .طالت ، من ذلك : شطاطاً أي 
  فصل

  .فالشطُّ البعد عن احلقِّ » أشطَّ ُيشطُّ إشطاطاً « ومل أمسع إال : قال الفراء 
  .جوراً : أي » َشطَطاً « : قال ابن عباس 

  :ويف انتصابه ثالثة أوجه . كذباً : وقال قتادة 
  .» قُلَْنا « نصب على احلال ، من ضمري مصدر مذهب سيبويه ال: األول 
  .قوالً ذا شطٍط ، أو هو الشَّططُ نفسه؛ مبالغة : نعت ملصدر ، أي : الثاين 

  .لتضمُّنه معىن اجلملة » قُلنا « أنه مفعول ب : الثالث 
ْوُمَنا اختذوا { : قوله  هؤالء « هو خرب » اتَّخذُوا « أن يكون بدالً ، أو بياناً ، و » قَْومَنا « جيوز يف : } هؤالء قَ

، و » قَْوُمنا « وجيوز أن يكون »  « جيوز أن يتعدى لواحد؛ مبعىن » اتَّخذ « حاالً ، و » اتَّخذوا « هو اخلرب 
هو الثاين قدِّم » ِمن دونه « و » صيَّروا « ألهنم حنتوها بأيديهم ، وجيوز أن تكون متعدية الثنني؛ مبعىن » عملوا 

وأن يتعلق » اتَّخذُوا « أن يتعلق ب » من دونه « هو األول ، وعلى الوجه األول جيوز يف » آهلة « ، و 
  .» آهلة « إذ لو تأخَّر ، جلاز أن يكون صفة ل » ىلهة « مبحذوٍف حاالً من 

، أو على اختاذهم: أي » َعلْيهِْم « حتضيض فيه معىن اإلنكار ، و » لَْوالَ َيأُتونَ « : قوله  ، فحذف  على عبادهتم 
لفساده؛ معىن وصناعة؛ ألهنا » آهلة « املضاف للعلم به ، وال جيوز أن تكون هذه اجلملة التحضيضية صفة ل 

طلبية    .مجلة 
  ]الرجز : [ أضمر قوالً؛ كقوله : فإن قلت 
كانوا  هذا قول أِصحاب الكهف يعنون أهل بلدهم هم الذين... َجاُءوا َمبذْقٍ هل َرأْيَت الذِّئَْب قَطْ  -٣٤٩١

حبجَّة بينة » بُسلْطَاٍن « على عبادهتم » َعلْيهِْم « هال يأتون } لَّْوالَ َيأُْتونَ { يف زمن دقيانوس ، عبدوا األصنام 
واضحة ، ومعىن الكالم أن عدم البينة بعدم الدَّليل ال يدلُّ على عدم املدلول ، وهذه اآلية تدلُّ على صحَّة هذه 

فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افترى { : دلَّ على عدم الشركاء واألضداد؛ لعدمِ الدَّليل عليه ، مث قال الطريقة؛ ألنَّه تعاىل است
فزعم أ ، َّ له شريكاً ، وولداً ، يعين أنَّ احلكم بثبوت الشيء مع عدم الدليل عليه ظلٌم وافتراٌء } َعلَى اهللا كَِذباً 

  .القول بالتَّقليد على اهللا وكذٌب ، وهذا من أعظم الدالئل على فساد 
وقال بعضهم لبعض وقت اعتزاهلم ، وجوَّز : منصوب مبحذوف ، أي » إذْ « : } َوإِِذ اعتزلتموهم { : قوله 

أووا إىل الكهف؛ العتزالكم إيَّاهم ، وال يصحُّ : للتعليل ، أي » إذ « بعضهم أن تكون    .ف
ا َيعُبُدونَ « : قوله    :ثالثة أوجٍه » َما « جيوز يف » وَم

» إالَّ اهللا « و . واعتزلتم الذي يعبدونه وهذا واضح : والعائد مقدر ، أي » الذي « أن تكون مبعىن : أحدها 
؛ فقد روي  ، ومنقطعاً جيوز فيه أن يكون استثناء متصالً ، فقد روي أنَّهم كانوا يعبدون اهللا ويشركون به غريه 

  .ز أن يكون املوصول ، وأن يكون عائدُه ، واملعىن واحد أهنم كانوا يعبدون األصنام فقط ، واملستثىن منه جيو



، » إالَّ اهللا « تركتموها ، و : واعتزلتم عبادهتم ، أي : أن تكون مصدرية ، أي : والثاين  على حذف مضاٍف 
  .إالَّ عبادة اهللا ، ويف االستثناء الوجهان املتقدمان : أي 

، وعلى هذا ، فهذه اجلملة معترضة بني أثناء القصَّة ، وإليه ذهب  أهنا نافية ، وأنه من كالم اهللا تعاىل: الثالث 
« : استثناء مفرَّغٌ ، أخرب اهللا عن الفتيِة أهنم ال يعبدون غريه ، وقال ابو البقاء » إالَّ اهللا « الزخمشريُّ ، و 

  :أهنا حرف نفيٍ ، فيخرج يف االستثناء وجهان : والثالث 
  .» وإذ اعتزلتموهم إال اهللا وما يعبدون إال اهللا : هو متصل ، واملعىن : هو منقطٌع ، والثاين : أحدمها 

نافية ، وليس األمر » ما « أن االنقطاع واالتصال يف االستثناء مترتِّبان على القول يكون : فظاهر هذا الكالم 
  .كذلك 

  فصل يف كالم أهل الكهف
} َوَما َيْعُبُدونَ إِالَّ اهللا { يعين قومكم } إِِذ اعتزلتموهم َو{ : إنَّ أهل الكهف قال بعضهم لبعض : قال املفسِّرون 

اعتزلتموهم ، ومجيع ما يعبدون إال اهللا ، فإنَّكم مل تعتزلوا عبادته ، فإنَّهم كانوا يعبدون اهللا ويعبدون معه : ، أي 
  .األوثان 

  .» وَما يعبدون من دون اهللا ، فأووا إىل الكهف « : وقرأ أبو مسعود 
  .إذ فعلت كذا فافعل كذا ، واملعىن اذهبوا إليه ، واجعلوه مأواكم : كما تقولُ » إذْ « هو جواب : لفراء قال ا

ا } مِّْن أَْمرِكُْم مِّْرفَقاً { يسهِّل لكم } َوُيَهيِّىْء لَكُْم { أي يبسطها عليكم ، } َيْنُشْر لَكُْم َربُّكُم مِّن رَّْحَمِتِه {  م
  .يعود إليه رفقكم 

  .قرأ اجلمهور بكسر امليم ، وفتح الفاِء » مرفقاً « : قوله 
مها : وقرأ نافع وابن عامر وعاصم يف رواية الربمجي وأبو جعفر بالعكس ، وفيها خالف عند أهل اللغة؛ فقيل 

ا يرتفق به ، وليس مبصدر ، وقيل  هو بكسر امليم لليد ، وبفتحها لألمر ، وقد يستعمل : مبعىن واحد ، وهو م
: [ ٍد منهما موضع اآلخر ، حكاه األزهريُّ عن ثعلب ، وأنشد الفراء مجعاً بني اللغتني يف اجلارحة كل واح
  ]الرجز 
  .يستعمالن معاً يف األمرِ ، ويف اجلارحة ، حكاه الزجاج ] قد [ و ... بِتُّ أَجاِفي ِمْرفقاً عن َمْرفقِ  -٣٤٩٢

  .» األمر ، وال يف اليد ، وال يف كلِّ شيء إال كسر امليم  ال أعرُف يف« : وحكى مكيٌّ ، عن الفرَّاء أنه قال 
ال أعرُف فيه : وتواتُر قراءة نافعٍ والشاميني يردُّ عليه ، وأنكر الكسائي كسر امليم يف اجلارحة ، وقال : قلت 

د ، املوضع كاملسج: هو بفتح امليم « : إال الفتح ، وهو عكس قول تلميذه ، ولكن خالفه أبو حامت ، وقال 
ا اجلارحةُ ، : وقال بعضهم » هو بفتح امليم مصدر جاء على مفعلٍ : وقال أبو زيد  مها لغتان فيما يرتفق به ، فأمَّ

، وحكي عن الفراء أنه قال  اً » : أهل احلجاز يقولون « : فبكسر امليم فقط  يما « مرفق بفتح امليم وكسر الفاء ف
اً ارتفقت به ، ويكسرون مرفق اإلنسان ، والعرب  وأجاز معاذٌ فتح امليم والفاء » بعد يكسرون امليم منهما مجيع

  .، وهو مصدر كاملضرب واملقتل 
  .البتداء الغاية ، أو للتبعيض » ِمْن « متعلق بالفعل قبله ، و » ِمْن أْمرِكُم « و 

  ]الطويل : [ هي مبعىن بدلٍ ، قاله ابن األنباري ، وأنشد : وقيل 



  ُمربَّدةً باتْت على طَهَياِن... َماِء َزْمزَم َشْربةً  فَلْيَت لََنا ِمْن -٣٤٩٣
  .فيتعلق مبحذوٍف » ِمْرفقاً « وجيوز أن يكون حاالً من . بدالً : أي 

ُه  ُهْم ِفيَوَتَرى الشَّْمَس إِذَا طَلََعْت َتَزاَوُر َعْن كَْهِفهِْم ذَاَت الَْيِمنيِ َوإِذَا غََرَبْت َتقْرُِضُهْم ذَاَت الشَِّمالِ َو فَْجَوٍة ِمْن
َو الُْمْهَتِد َوَمْن ُيْضِللْ فَلَْن َتجَِد لَُه َوِليا ُمْرِشًدا    ) ١٧(ذَِلَك ِمْن آَياِت اللَِّه َمْن َيْهِد اللَُّه فَُه

أنت أيُّها املخاطب ، وليس املراد أنَّ من خوطب هبذا يرى هذا املعىن ، ولكنَّ : أي } َوَتَرى الشمس { : قوله 
  . املخاطبة تكون على هذا النحو العادة يف

  .} إِذَا طَلََعت تََّزاَوُر َعن كَْهِفهِْم { : قوله 
  .بسكون الزاي بزنة َتْحَمرُّ » َتْزَورُّ « قرأ ابن عامر ويعقوب 

مليل من الزَّورِ ، وهو ا» متيلُ « مبعىن » َتْزورُّ « بتخفيف الزاي ، والباقون بتثقيلها ، ف » َتزاَوُر « والكوفيون 
ميلٌ عن احلق ، ومنه األزوُر ، وهو املائلُ بعينه وبغريها ، قال : وقول الزُّور » مال إليه « مبعىن » زاره « ، و 

  ]الطويل : [ عمر بن أيب ربيعة 
  وَجْنبِي ِخيفَةَ القَْومِ أْزَوُر...  -٣٤٩٤

  ]الكامل : [ ترة انقبض ، ومنه قول عن: أي » اْزَورَّ « َتزورُّ مبعىن تنقبُض من : وقيل 
  وَشكَا إيلَّ بِعْبرٍة وَتحْمُحمِ... فَاْزَورَّ من وقْع القَنا بِلَبانِه  -٣٤٩٥

  ]الوافر : [ مال ، ومثله قول بشر بن أيب خازم : وقيل 
  وِفيَها عن أَبانْينِ اْزوَِراُر... ُيؤمُّ بَِها احلُداةُ ِمياَه َنْخلٍ  -٣٤٩٦

  .ميلٌ : أي 
بتاءين ، فالكوفيون حذفوا إحدى التاءين ، وبعضهم أدغم ، » َتتزاوُر « فأصلهما » تزَّاَوُر « و » َتزاَوُر « وأما 

وحنومها ، ]  ١: النساء [ } َتَسآَءلُونَ { و ] من البقرة  ٨٥: اآلية [ } َتظَاَهُرونَ { وقد تقدَّم نظائر هذا يف 
  .ومعىن ذلك امليل أيضاً 

وعبد اهللا ، وأبو » حتَْمارُّ « بزنة » َتزَوارُّ « بن أيب عبلة ، وأيوُب السَّختياينُّ وقرأ أبو رجاء ، واجلحدريُّ ، وا
كقراءة أيب رجاء ، ومن معه ، وإمنا » َتزَوارُّ « هبمزة مكسورة قبل راء مشددة ، وأصلها » َتزَوِئرُّ « املتوكل 

} الضآلني { و ]  ١٥: الرمحن [ } اجلآن  {كرَه اجلمع بني الساكنني ، فأبدل األلف مهزة على حدِّ إبداهلا يف 
  .وقد تقدم حتقيقه آخر الفاحتة ] .  ٧: الفاحتة [ 
ل » إذا طلعت « و  ، وهو » إذا غَرَبْت « وكذا » َتزاَوُر « أو ل » ترى « معمول  « معمولٌ لألول ، أو للثاين 

  .والظاهر متّحضُه للظرفيِة ، وجيوز أن تكون شرطية » َتقْرُِضهْم 
ال تقرهبم؛ إذ القرض القطع؛ من القطيعة والصَّرم ، قال ذو الرمَّة : » َتقْرُضهْم « ىن ومع الطويل : [ تقطعهم ، 

[  
الً ، وعْن أْيمانِهنَّ الفَوارُِس... إىل ظُعنٍ َيقْرْضن أقْواَز ُمشرٍِف  -٣٤٩٧   ِشَما

تعطيهم من ضوئها شيئاً ، مث : تقرضهم  معىن« : القطُع ، وتقدم حتقيقه يف البقرة ، وق اللفارسي : والقَْرُض 
بضمِّ التاء ، ألنه من » ُتقرُضهْم « وقد ضعِّف قوله؛ بأنه كان ينبغي أن يقرأ » تزول سريعاً ، كالقرض يستردُّ 



  .أقرَض 
اعلهما ، فاألوىل أن يعود على : بالياء من حتت ، أي » َيقْرُضهْم « وقرئ  الكهف ، وفيه خمالفةٌ بني الفعلني وف

  ]املتقارب : [ الشمس ، ويكون كقوله 
  وال أْرَض أْبقلَ إْبقَاهلَا...  -٣٤٩٨

  .وهو قول ابن كيسان 
  .ظرفا مكاٍن مبعىن جهة اليمني ، وجهة الشِّمال » ذاَت الشِّمالِ « و » ذات اليمنيِ « و 

  فصل
جهة ذات اليمني ، : ، أي }  ذَاَت اليمني{ وتعدل عن كهفهم » َتِميلُ « مبعىن » َتزاَوُر « : قال املفسرون 

لٍ ، وامرأةٌ « : يف قوهلم » ذو « وأصله أنَّ ذات اليمني صفة أقيمت مقام املوصوف؛ ألنَّها تأنيث  رجلٌ ذُو ما
، : ؛ فكأنَّه قال » ذات مالٍ    .} َوإِذَا غََرَبت تَّقْرُِضُهْم ذَاَت الشمال { َتزاوُر عن كهفهم جهة ذات اليمني 

  .عدلُت عنه : قرضت املكان ، أي : قال الكسائيُّ 
هل : القرض يف أشياء ، منها القطع ، وكذلك السَّري يف البالد ، إذا قطعتها؛ تقول لصاحبك : وقال أبو عبيدة 

  .إمنا قرضتُه : كذا؟ فيقول اجمليب ] موضع [ وردتَّ 
  .ة الشِّمال تعدل عن مست رؤوسهم إىل جه: ، أي } تَّقْرُِضُهْم ذَاَت الشمال { : فقوله 

  :مث ها هنا قوالن 
كان كهفهم مستقبل بناِت نعشٍ ، ال تقع فيه الشمس عند الطُّلوع ، وال عند : قال ابن قتيبة وغريه : األول 

الغروب ، وال فيما بني ذلك وكان اهلواء الطيِّب والنَّسيم املوافُق يصل إليهم ، فال جرم بقيْت أجسادهم مصونة 
  .عن العفونة والفساد 

أن اهللا تعاىل منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم عند طلوعها ، وكذا عند غروهبا ، وكان ذلك فعالً : والثاين 
{ : خارقاً للعادة ، وكرامة عظيمة ، خصَّ اهللا هبا أصحاب الكهف ، قاله الزجاج ، واحتجَّ على صحَّته بقوله 

لقول األول ، لكان ذلك أمراص معتاداً مألوفاً ، ومل ولو كان األمر كما ذكره أصحاب ا} ذلك ِمْن آَياِت اهللا 
  .يكن من آيات اهللا تعاىل 

ُه { : مث قال تعاىل  ي فَْجَوٍة مِّْن   .أي متَّسعٍ من الكهف ، ومجعها فجواٌت } َوُهْم ِف
  .فإذا وجد فجوة نصَّ : ومنه احلديث : قال أبو عبيدة 

رجل أفجأ ، وامرأةٌ فجواء ، : باعد ما بني الفخذين ، يقال الفجوة املتَّسع من الفجاء ، وهو ت: وقال غريه 
  .ومجع الفجوة فجاء كقصعة وقصاع 

ْم ِفي فَْجَوٍة مِّْنُه { : وقوله  نفعل هذا مع اتساع مكاهنم ، وهو أعجب حلاهلم؛ إذ كان : مجلة حالية ، أي } َوُه
  .ينبغي أن تصيبهم الشمس التساع مكاهنم 

  فصل
ار اهللا تعاىل هلم مضجعاً يف مقناة ال تدخل عليهم الشمس ، فتؤذيهم حبرِّها ، وتغيِّر ألواهنم ، اخت: قال املفسرون 

  .وهم يف متَّسع يناهلم برُد الرِّيح ، ويدفع عنهم كرب الغار 



  .مبتدأ أشأر به إىل مجيع ما تقدم من قصَّتهم » ذِلَك « : قوله 
  .اهللا تعاىل يف ذلك الغار تلك املدَّة الطويلة  إشارةٌ إىل احلفظ الذي حفظهم» ذِلَك « : وقيل 
اخلرب ، وجيوز أن } ِمْن آَياِت اهللا { العجيبة الدَّالة على قدرته ، وبدائع حكمته ، و } ِمْن آَياِت اهللا { : قوله 

أبقاهم  مث بني تعاىل أنه كما. حال } ِمْن آَياِت اهللا { األمر ذلك ، و : خرب مبتدأ حمذوف ، أي » ذلك « يكون 
، فكذلك رجوعهم أوَّالً عن الكفر ، ورغبتهم يف  هذه املدَّة الطويلة مصونينعن املوت واهلالك من لطفه وكرمه 

: ، أي » ومن ُيْضِلل « مثل أصحاب الكهف } َمن َيْهِد اهللا فَُهَو املهتد { : اإلميان كان بإعانة اهللا ولطفه؛ فقال 
  .» ُمْرِشداً « معيناً } فَلَن َتجَِد لَُه َوِلّياً { وأصحابه » س دقياُنو« يضلله اهللا ، ومل يرشده؛ ك 

بِالَْوِصيِد لَوِ اطَّلَْعَت  َوَتْحَسُبُهْم أَْيقَاظًا َوُهْم ُرقُوٌد َوُنقَلُِّبُهْم ذَاَت الَْيِمنيِ َوذَاَت الشَِّمالِ َوكَلُْبُهْم َباِسطٌ ِذَراَعْيِه
  ) ١٨(اًرا َولَُمِلئَْت ِمْنُهْم ُرْعًبا َعلَْيهِْم لََولَّْيَت ِمْنُهْم ِفَر

  .لو رأيتهم ، حلسبتهم : أي } َوَتْحَسُبُهْم أَْيقَاظاً { : قوله 
  .ال حاجة إىل هذا التقدير : وقال شهبا الدِّين 

، ويقظ ويقاظ ،» َيقٍُظ « مجع : } أَْيقَاظاً {   بضم القاف ، وجبمع على يقاٍظ ، ويقظ وأيقاظ ، كعضٍد وأعضاٍد 
كأنكاد » يقٍظ « وأيقاظٌ مجع : بالكسر؛ ألنه قال » يقظٌ « : كرجلٍ ورجالٍ ، وظاهُر كالم الزخمشريِّ أنه يقال 

  .» نكٍد « يف 
، والزجاج    .أيقاظٌ مجع يقٍظ ويقظان : وقال اخلفش ، وأبو عبيدة 

  ]الرجز ] : [ لرؤبة [ وأنشدوا 
  .. . .وَوجُدوا إْخواَنُهم أْيقَاظا  -٣٤٩٩

  .االنتباه عند النَّوم : أيقاظاً مجع يقيظ ويقظ ، واليقظة : ل البغوي وقا
  .وإمنا حيسبون أيقاظاً؛ ألنَّ أعينهم مفتحةٌ ، وهم نياٌم : قال الواحديُّ 
والرقود } َوُنقَلُِّبُهْم ذَاَت اليمني َوذَاَت الشمال { : لكثرة تقلبهم يظنُّ أهنم أيقاظٌ؛ لقوله تعاىل : وقال الزجاج 

  .مجع راقٍد ، كقاعٍد وقعود 
  فصل يف مدة تقليبهم

  :اختلفوا يف مقدار مدَّة التَّقليب 
ميكثون رقوداً على أمياهنم : وعن جماهٍد » أنَّ هلم يف كلِّ عام َتقْليَبَتْينِ « :  -رضي اهللا عنه  -فعن أيب هريرة 

  .تسع سنَني ، مث ينقلبون على مشائلهم ، فيمكثون رقوداً تسع سنني 
  .هلم تقليبة واحدة يف يوم عاشوراء : وقيل 

وهذه التقديرات ال سبيل للعقل إليها ، والقرآن ال يدل عليها ، وما جاء فيه خرب صحيح ، : وقال ابن اخلطيب 
  .فائدة تقليبهم؛ لئال تأكل األرض حلومهم وتبليهم : فكيف يعرف؟ وقال ابن عباس 

 تعاىل قدر على أن ميسك حياهتم ثالمثائة سنة وأكثر ، فلم ال يقدر عجبت من ذلك؛ ألنَّ اهللا: قال ابن اخلطيب 
.على حفظ أجسامهم من غري تقليب؟  !  

  .مضارعاً مسنداً للمعظِّم نفسه » ُنقلِّبُهم « قرأ العامة » وُنقلِّبُهم « : قوله 



قِلُبهْم « : اهللا أو امللك ، وقرأ احلسن : وقرئ أيضاً بالياء من حتت ، أي  ياء من حتت ساكن القاف ، بال» ُي
  .خمفف الالم ، وفاعله ، إمَّا اهللا أو امللُك 

[ } َوَتقَلَُّبَك ِفي الساجدين { : بفتح التاء ، وضمِّ الالم مشددة مصدر تقلَّب كقوله » وَتقَلَُّبُهم « وقرأ أيضاً 
قلُّبهم ، أو نشاهد تقلُّبهم ونرى ت: ونصب الباء ، وخرَّجه أبو الفتح على إضمار فعل ، أي ]  ٢١٩: الشعراء 

اً ، أي  . آية عظيمة : ، وروي عنه أيضاً رفع الباء على االبتداِء ، واخلرب الظرف بعده ، وجيوز أن يكون حمذوف
خمفَّفاً ، وفاعله ضمري املالئكِة املدلولِ عليهم بالسِّياق » قَلَب « بتاء التأنيث مضارع » وتقلُبهْم « وقرأ عكرمة 

.  
، ألنَّ املعىن » ذَاَت « : وقوله  كما » اليمني « وُنقلُِّبهْم من ناحية اليمني أو على ناحية : منصوب على الظَّرف 

. ١٧: الكهف [ } تََّزاَوُر َعن كَْهِفهِْم ذَاَت اليمني { : تقدَّم يف قوله   [  
  .} َوكَلُْبُهْم َباِسطٌ ِذَراَعْيِه بالوصيد { : وقوله 

صاحب كلبهم كالبنٍ وتامر ، ونقل أبو عمر : أي » كَالُبهْم « وقرأ جعفر الصادق » وكَلُْبهْم « قرأ العامة 
  .حفظ حيفظُ : هبمزة مضمومة اسم فاعل من كَأل يَُْأل أي » وكَاِلئُُهْم « الزاهُد غالُم ثعلبٍ 

  .اسم فاعل ماض ، وإمنا عمل على حكاية احلال ، الكسائي يعمله ، ويستشهد باآلية » باسطٌ « و 
  .الَعتَبةُ : وقيل . الباب؛ قاله ابن عبَّاس والسديُّ : والَوِصيُد 

، وإمنا أراد موضع الباب    .والكهُف ال يكون له باٌب ، وال عتبة 
  .الوصيد فناُء البيت ، وفناء الدَّار : وقال الزجاج 

  .الصَّعيُد والتُّراب : وقيل 
  ]الطويل : [ قال الشاعر 

  َعليَّ وَمعُروِفي هبا غَْيُر ُمْنكرِ... دُّ وصيُدها بأْرضِ فَضاٍء ال يس -٣٥٠٠
  .وصائد ووصٌد : ومجعه 
  .الصَّعيُد والتراب : الوصيُد : وقيل 

  .الوكاف واإلكاف : األصيُد والوصيُد لغتان؛ مثل : قال يونس ، واألخفش ، والفراء 
، والضحاك    .الكهف : » الَوصِيُد « : وقال جماهٌد 

  .أنَّ الكلب كان من جنس الكالب  وأكثر املفسرين على
دعا على عتبة بن أيب : وروي عن ابن جريج  أنه كان أسداً ، ومسِّي األسد كلباً ، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .فافترسه األسُد » اللَُّهم سلِّط عليه كلباً من ِكالبَِك « : هلبٍ ، فقال 
اً أغرَّ ، وامسه قطمٌري : قال ابن عباس    .» ريَّان « امسه : ، وعن عليِّ كان كلب

  .يور : يشور قال السدي : وقال األوزاعي 
  .صهباً : وقال كعٌب 
  .كان كلباً أصفر : وقال مقاتل 
  .لونه كاحلليج ، وقيل غري ذلك : وقال الكليبُّ 



  .ليس يف اجلنَّة من الدوابِّ إالَّ كلب أصحاب الكهف ، ومحار بلعام : قال خالد بن معدان 
  .هربوا من ملكهم فمرُّوا براعٍ ، معه كلٌب ، فتبعهم على دينهم ، ومعه كلبه : ابن عباس وأكثر املفسرين قال 

، ففعلوا ذلك مراراً ، فقال هلم الكلب : وقال الكليبُّ  ، فعاد  ، فطردوه  ال ختشوا : مرُّوا بكلبٍ فنبح عليهم 
  .كم جانيب؛ فإنِّي أحبُّ أحبَّاء اهللا ، فناموا؛ حتَّى أحرس

  فصل
ألقاها على األرض مبسوطتني : ، أي } َباِسطٌ ِذَراَعْيِه { كان ذلك كلب صيدهم ، ومعىن : قال عبيد بن عمريٍ 
  .، غي رمقبوضتني 

  .» اعتدلوا يف السُّجوِد ، وال َيْبُسط أحدكم ِذَراعْيِه اْنبَساطَ الكلْبِ « : ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .لكلب بسط ذراعيه ، وجعل وجهه عليهما كان ا: قال املفسرون 

على أصل التقاء الساكنني ، وقرأها مضمومة » لَو اطَّلْعَت « العامَّة على كسر الواو من } لَوِ اطلعت { : قوله 
، وابن وثَّاب ، واألعمش؛ تشبيهاً بواوِ الضمري ، وتقدَّم حتقيقه    .أبو جعفرٍ ، وشيبة ، ونافع 

ملا ألبسهم اهللا من اهليبة؛ حتَّى ال يصل إليهم أحٌد؛ حىت يبلغ الكتاب أجله ، } ْنُهْم ِفَراراً لَْولَّْيَت ِم{ : قوله 
  .فيوقظهم اهللا من رقدهتم 

جيوز أن يكون منصوباً على املصدر من معىن الفعل قبله؛ ألنَّ التولِّي والفراَر من واٍد واحٍد ، وجيوز » ِفَراراً « 
  .فارا ، ويكون حاالً مؤكدة ، وجيوز أن يكون مفعوالً له : الِ ، أي أن يكون مصدراً يف موضع احل

، ونافع } َولَُمِلئَْت ِمْنُهْم ُرْعباً { : قوله  وأبو جعفرٍ ، وشيبة . بالتشديد على التكثري » ملُلِّئَْت « قرأ ابن كثري 
إبدال قياسي والباقون بتخفيف  كذلك ، إال أنه بإبدال اهلمزة ياء ، والزهري بتخفيف الالم واإلبدال ، وهو

  .متييٌز : وقيل : مفعول ثاٍن » ُرعباً « الالم ، و 
  .اخلفيفة أجود يف كالم العربِ : قال األخفش 

  ]الوافر : [ مألتنِي رعباً ، وال يكادون يعرفون مألتنِي؛ ويدل على هذا أكثر استعماهلم؛ كقوله : يقولون 
.ْمَنا فََتْمأل َبْيتَنا أِقطاً وَس -٣٥٠١  ..  

  ]الطويل : [ وقول اآلخر 
  إذَا َراَح حنو اجلْمَرِة البِيُض كالدَُّمى... ومن ماِلٍئ َعْيَنْيِه ِمْن شيِء غَْيرِِه  -أ٣٥٠٢

  ]الرجز : [ وقال اآلخر 
  ال َتْمأل الدَّلءو وَعرِّْق فيها -ب٣٥٠٢

  ]الرجز : [ وقال االخر 
  ]الطويل : [ وقد جاء التثقيل أيضاً ، أنشدوا للمخبَّل السعديِّ  ...اْمَتأل احلَوُض وقَالَ قَطْنِي  -٣٥٠٣
  .. .وإذْ قتل النُّْعمانُ بالنَّاسِ ُمحرَِما  -٣٥٠٤

  .بضمِّ العني يف مجيع القرآن ، والباقون باإلسكان » ُرعباً « وقرأ ابن عامر والكسائي 
  فصل يف سبب الرعب

، وقال الكليب م: اختلفوا يف ذلك الرُّعب كان ملاذا؟ فقيل  ألنَّ أعينهم مفتَّحة ، كاملستيقظ : ن وحشة املكان 



  .الذي يريد أن يتكلَّم ، وهم نياٌم 
  .لكثرة شعورهم ، وطول أظفارهم ، وتقلُّبهم من غري حسٍّ ، كاملستيقظ : وقيل 
  .إنَّ اهللا تعاىل ، منعهم بالرُّعب؛ لئالَّ يراهم أحٌد : وقيل 

، فَمرْرَنا بالكَْهِف الذي ِفيِه : عن ابن عبَّاس ، قال  وُروَِي عن سعيد بن جبريٍ غزونا مع ُمعاويةَ حنو الرُّوم 
ِشَف لَنا عْن هؤالِء ، لَنظَْرَنا إلْيهِْم ، فقَال اْبُن عبَّاسٍ : أْصحاُب الكهِف ، فقال ُمعاوِيةُ  قَْد َمَنَع اهللا ذِلَك : لو كُ

اذهبوا ، فانظروا ، : ، فبعث معاوية ناساً ، فقال } لْيهِم لولَّيَت ِمنُهم فراراً لو اطَّلْعَت َع{ : َمْن ُهو َخْيٌر ِمْنَك 
، أخرجتهم  ا دخلوا الكهف ، بعث اهللا عليهم رحياً    .فلمَّ

َبْعَض َيْومٍ قَالُوا َربُّكُْم أَْعلَُم بَِما لَبِثُْتْم  َوكَذَِلَك َبَعثَْناُهْم ِلَيَتَساَءلُوا َبْيَنُهْم قَالَ قَاِئلٌ ِمْنُهْم كَْم لَبِثُْتْم قَالُوا لَبِثَْنا َيْوًما أَْو
ِمْنُه َولَْيَتلَطَّْف َولَا ُيْشِعَرنَّ بِكُْم فَاْبَعثُوا أََحَدكُْم بَِورِِقكُْم َهِذِه إِلَى الَْمِديَنِة فَلَْيْنظُْر أَيَُّها أَْزكَى طََعاًما فَلَْيأِْتكُْم بِرِْزقٍ 

فِْلُحوا إِذًا أََبًدا إِنَُّهْم إِ) ١٩(أََحًدا    ) ٢٠(نْ َيظَْهُروا َعلَْيكُْم َيْرُجُموكُْم أَْو ُيِعيُدوكُْم ِفي ِملَِّتهِْم َولَْن ُت

كما أمنناهم تلك النَّومةَ ، كذلك بعثناهم؛ : الكاف نعت ملصدر حمذوف ، أي : } وكذلك َبَعثَْناُهْم { : قوله 
مثل جعلنا إنامتهم هذه : ، أي » فَضَرْبَنا « إىل املصدر املفهوم من قوله » ذِلَك « ادِّكاراً بقدرته ، واإلشارة ب 

، قاله الزجاج والزخمشريُّ    .املدة املتطاولة آية ، جعلنا بعثهم آية 
هي للصَّريورة؛ ألن البعث مل يكن للتساؤل ، قاله ابن عطيَّة : متعلقة بالبعث ، وقيل } ِلَيَتَسآَءلُوا َبْيَنُهْم { : قوله 

  .، والصحيح أنَّها على باهبا من السببية 
كم يوماً؛ لداللِة اجلواب عليه : منصوبة على الظرف ، واملميز حمذوف ، تقديره » كم « } كَم لَبِثُْتْم { : قوله 
ْومٍ { : يف قوله » أْو « ، و  قال بعضهم كذا ، وبعضهم كذا : للتفصيل ، أي : للشكِّ منه ، وقيل } أَْو َبْعَض َي

.  
  فصل

املعىن كما أمنناهم يف الكهف ، وحفظنا أجسامهم من البلى ، طول الزمان ، فكذلك بعثناهم من النَّوم الذي 
  .ليسأل بعضهم بعضاً ، والالم الم العاقبة؛ ألنَّهم مل يبعثوا للسُّؤال } ِلَيَتَسآَءلُوا َبْيَنُهْم { يشبه املوت؛ 

  .أن يتساءلوا ويتنازعوا؟ هل جيوز أن يكون الغرض من بعثهم : فإن قيل 
  .ال يبعد ذلك؛ ألنَّهم إذا تساءلوا ، انكشف هلم من قدرة اهللا أموٌر عجيبةٌ ، وذلك أمٌر مطلوٌب : فاجلواب 

  .قاله ابن اخلطيب 
مقدار كم : يف نومكم ، أي } كَم لَبِثُْتْم { : وهو رئيسهم ، وامسه مكسلمينا } قَالَ قَاِئلٌ مِّْنُهْم { : مث قال تعاىل 

  .} قَالُواْ لَبِثَْنا َيْوماً أَْو َبْعَض َيْومٍ { لبثنا يف هذا الكهف 
يوماً ، فلما رأوا الشمس ، : إهنم دخلوا الكهف غدوة وبعثهم اهللا يف آخر النَّهار؛ فلذلك قالوا : قال املفسرون 

{ : ا أنَّهم لبثوا أكثر من يوم علمو: أي » قَالُوا « أو بعض يوم ، فلما نظروا إىل شعورهم وأظفارهم : قالوا 
  .} قَالُواْ َربُّكُْم أَْعلَُم بَِما لَبِثُْتْم 

  .دعوا اخلالف : االختالف بينهم قال ] رأى [ إنَّ رئيسهم مكسلمينا ، ملا : قيل 
  .يعين ميليخا ، قاله ابن عباس } فابعثوا أََحَدكُْم بَِورِِقكُْم هذه { : قوله 



، وأبو : ، أي » أَحدكُْم « ل من حا» بورِقكُْم « : قوله  ، ومحزة  ، وقرأ أبو عمرو  مصاحباً هلا ، وملتبساً هبا 
ختفيف [ بكر بفتح الواو وسكون الراء والفكِّ ، وباقي السبعة بكسر الراء ، والكسر هو األصل ، والتسكني 

كَبٌِد وكَْبٌد : هذا كما يقال يف َنبِق ، وحكى الزجاج كسر الواو ، وسكون الراء ، وهو نقلٌ ، و» َنْبق « ك ] 
  .وِكْبٌد 

وقرأ أبو رجاء ، وابن حميصن كذلك ، إالَّ أنه بإدغام الفاق ، واستضعفوها من حيث اجلمع بني ساكنني على 
] من البقرة  ١٣٤: يف اآلية [ } ُتْسأَلُونَ َعمَّا { غري حدَّيهما ، وقد تقدَّم ذلك يف املتواتر ما يشبُه هذه من حنو 

[ } ِفي املهد َصبِّياً { و ]  ٣٨: فصلت [ } اخلُلِْد َجَزآًء { و ]  ١٥٤: النساء [ } الَ َتْعُدواْ ِفي السبت { و 
ا أدغم كسر الراء فراراً ممَّا ذكرنا ]  ٢٩: مرمي    .وروي عن ابن حميصن؛ أنَّه ملَّ

هو اسم مجع كجاملٍ : وقيل » البنٍ « صاحب ورقٍ ، ك : اسم فاعلٍ ، أي » بوارقكم « وقرأ أمري املؤمنني 
  .وباقرٍ 

، أو غري مضروبة؛ ويدلُّ عليه ما ُروي أنَّ : الفضَّة املضروبة ، وقيل : والَورُِق  الفضَّة مطلقاً مضروبة كانت 
  .عرفجة اتَّخذَ أنفاً من ورقٍ 

  »الَورِق « فصل يف لغات 
وكسر الواو أردؤها » كَبٍِد وكَْبٍد وِكْبٍد « وِْرٌق ، ك َورٌِق ، وَوْرٌق ، و: فيه ثالثُ لغاٍت : قال الفراء والزجاج 

  .ومجعت شذوذاً مجع املذكر السامل » يف الرِّقِة ربُع الُعْشرِ « : حبذف الواو ، ويف احلديث » الرِّقةُ « : يقال هلا 
  فصل

وهي } إىل املدينة {  :كان معهم دراهم عليها صورة امللِك الذي كان يف زماهنم ، مث قال تعاىل : قال املفسرون 
، وهذه اآلية تدل على أنَّ السَّعي يف » أفسوس « ، وكان امسها يف اجلاهلية ) طرسوس ( الَّيت يقال هلا اليوم 

  .إمساك الزَّاد أمٌر مشروٌع 
ال الزجاج ق. أن تكون استفهامية ، وأن تكون موصولة » أي « جيوز يف [ } فَلَْيْنظُْر أَيَُّهآ أزكى طََعاماً { : قوله 

الكهف [ } أَيُُّهم أَْحَسُن َعَمالً { : خربها ، وتقدم الكالم على نظريه يف قوله » أزكى « إهنا رفع باالبتداء و : 
اً « أّي أهلها أزكى و : أي » أيُّ « ، وال بد ها هنا من حذف ]  ٧:  ال يكون من : متييٌز ، أي ] » طعام

  .سببٍ حرام : غصبٍ ، أي 
  .، والضمُري عائٌد على األطعمة املدلول عليها من السِّياق  ال حذف: وقيل 
أمروُه أن يطلب ذبيحة مؤمنٍ ، وال يكون من ذبيحة من يذبح لغري اهللا ، وكان فيهم مؤمنون ينكرون : قيل 

  .إمياهنم 
  »أزكى « فصل يف معىن 
  .أطيب : أزكى طعاماً ، أي : قال الضحاك 

  .أجود : وقال مقاتلٌ 
  .أكثر :  وقال عكرمة

  .وأصل الزَّكاة النُّمو والزيادة 



  .قوٍت وطعامٍ تأكلونه : أي } فَلَْيأِْتكُْم بِرِْزقٍ مِّْنُه { أرخص طعاماً : وقيل 
« ] وقتيبة امليَّال [ قرأ العامة بسكون الم األمر ، واحلسُن بكسرها على األصل ، » ولَْيتلَطَّْف « : قوله 

  .بفتح الياء وضمِّ العني » وال يشُعرنَّ « ول ، وأبو جعفر وأبو صاحلٍ ، وقتيبة مبنياً للمفع» ولُيَتلَطَّْف 
  .فاعل به » أحٌد » « بكُْم « : فإن قيل 
، وكتماٍن يف دخول املدينة ، قاله الزخمشريُّ ، وجيوز أن : أي » ولَيَتلطَّْف « معىن : فاجلواب  يكون يف سترة 

  .هم يعود على قومهم؛ لداللة السِّياق علي
  .مبنيا للمفعول » ُيظْهُروا « وقرأ زيُد بن عليٍّ 

  فصل
  .يطَّلعوا عليكم ، ويعلموا مكانكم : ، أي } َيظَْهُرواْ َعلَْيكُْم { 

ُه ، وظهرُت على : أو يشرفوا على مكانكم أو على أنفسكم من قوهلم : وقيل  ظهرُت على فالٍن ، إذا علوت
  .أي عالني ]  ١٤: الصف [ } فَأَْصَبُحواْ ظَاِهرِيَن { : ه تعاىل السَّطح ، إذا صرت فوقه ، ومنه قول

ِه { : وقوله    .ليعليه : أي ]  ٣٣: التوبة [ } ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدين كُلِّ
يقتلوكم باحلجارة ، والرجُم : َيْشتموكُْم ، وُيؤذُوكم بالقول ، وقيل : قال ابن جريج . } َيْرُجُموكُْم { : قوله 

الدخان [ } أَن َتْرُجُموِن { : وقوله ]  ٩١: هود [ } َولَْوالَ َرْهطَُك لََرَجْمَناَك { : قال تعاىل . قتل كثٌري مبعىن ال
  .والرجم أخبث القتل ، قاله الزجاج ]  ٢٠: 
  .أي يردُّوكم إىل دينهم } أَْو ُيِعيُدوكُْم ِفي ِملَِّتهِْم { 

» إذاً « ن رجعتم إىل دينهم ، مل تسعدوا يف الدنيا ، وال يف اآلخرة ، ف أي إ} َولَن تفلحوا إِذاً أََبداً { : قوله 
  .إن يظهروا ، فلن تفلحوا : جواٌب وجزاٌء ، أي 

أليس أنَّهم لو أكرهوا على الكفر ، حىت : لن ُتفِْلُحوا ، إذا رجعتم إىل ملتهم أبداً ، فإن قيل : وقال الزجاج 
،   .؟ } َولَن تفلحوا إِذاً أََبداً { : فكيف قالوا  أظهروا الكفر ، مل يكن عليهم مضرَّة 

حيتمل أن يكون املراد أنَّهم لو ردُّوا إىل الكفر ، وبقوا مظهرين له ، فقد مييل هبم ذلك غلى الكفر ، : فاجلواب 
، فكان ختوُّفهم من هذا االحتمال    .ويصريوا كافرين حقيقة 

 ا أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ لَا َرْيَب ِفيَها إِذْ َيَتَناَزُعونَ َبْيَنُهْم أَْمَرُهْم فَقَالُوا اْبُنواَوكَذَِلَك أَْعثَْرَنا َعلَْيهِْم ِلَيْعلَُمو
   )٢١( َعلَْيهِْم ُبْنَياًنا َربُُّهْم أَْعلَُم بِهِْم قَالَ الَِّذيَن غَلَُبوا َعلَى أَْمرِِهْم لََنتَِّخذَنَّ َعلَْيهِْم َمْسجًِدا

ا فيه من احلكم الظاهرة؛ أعثرنا ، أي : أي : } وكذلك أَْعثَْرَنا َعلَْيهِْم { : قوله  : وكما أمنناهم ، وبعثناهم ، مل
ة . أطلعنا    .يف املائدة » عثر « وتقدَّم الكالم على مادَّ
، وكان  علمته ، وأصله أن من كان غافالً عن شيٍء فعثر به ، نظر إليه: عثرُت على كذا ، أي : يقال  ، فعرفه 

ب » لَيْعلَُموا « العثاُر سبباً حلصول العلم ، فأطلق اسم السَّببِ على املسبَّب  قيل : والضمري » أْعثْرَنا « متعلق 
  .يعود على أهل الكهف : أعثرنا النَّاس ، وقيل : احملذوف ، تقديره » أْعثَرَنا « يعود على مفعول : 

  فصل يف سبب تعرف الناس عليهم
لطول شعورهم ، وأظفارهم؛ خبالف : وا يف السَّبب الذي عرف الناس به واقعة أصحاب الكهف ، فقيل اختلف



  .العادة ، وظهرت يف بشرة وجوههم آثار عجيبةٌ يستدلُّ هبا على أن مدَّهتم طالت طوالً خبالف العادة 
: من الطَّعام ، فقال صاحب الطعام ألن أحدهم ملا ذهب إىل املدينِة؛ ليشتري الطَّعام ، أخرج الدراهم لث: وقيل 

وجدتَّ ] فلعلك [ هذه النُّقود غري موجودة يف هذا الزَّمان ، وإهنا كانت موجودة قبل هذا الوقت مبدَّة مديدة؛ 
بعُت هبا أمس متراً ، : أين وجدتَّ تلك الدَّراهم؟ فقال : كنزاً ، فحملوه إىل ملك تلك املدينة ، فقال له امللك 

  .اً من امللك دقيانوس ، فعرف امللك أنَّه ما وجد كنزاً ، وأنَّ اهللا تعاىل بعثه بعد موته وخرجنا فرار
إمنا أطلعنا القوم على أحواهلم؛ ليعلم القوم أنَّ وعد اهللا حقٌّ : أي } ليعلموا أَنَّ َوْعَد اهللا َحقٌّ { : ومعىن قوله 

  .عث ، فجعل اهللا أمر الفتية دليالً للملِك بالبعث والنَّشر؛ فإنَّ ملَك ذلك الزَّمان كان منكر الب
  .الرُّوُح واجلسد يبعثان مجيعاً : اختلف أهلُ ذلك الزَّماِن ، فقال بعضهم : وقيل 

، فكان امللك يتضرَّع إىل اهللا تعاىل أن يظهر له آية يستدلُّ هبا على احلقِّ : وقال آخرون  إنَّما يبعثُ الرُّوح فقط 
اهللا تعاىل على أصحاب الكهف ، فاستدلَّ هبم على صحَّة بعث األجساد؛ ألنَّ انتباههم  يف هذه املسالة ، فأطلعه

  .بعد ذلك النَّوم الطويل يشبه من ميوت ، مث يبعث 
ل » حقٌّ « أو ملعىن » ِليْعلُموا « أو » أْعثَرنا « جيوز أن يعمل فيه » إذ َيتنازُعونَ « : قوله  عند من » َوْعد « أو 

  .ظرف ، وأمَّا من ال يتَّسُع ، فال جيوز عنده اإلخبار عن املوصول قبل متامِ صلته يتَّسُع يف ال
كانوا يتنازعون يف صحَّة البعث ، فاستدلَّ القائلون بصحَّة هذه الواقعِة ، : واختلف يف هذا التَّنازع ، فقيل 

يقدر على حشر األجساد بعد كما قدر اهللا على حفظ أجسادهم مدَّة ثالمثائٍة وتسع سنني ، فكذلك : وقالوا 
  .موهتا 
إنَّ امللك وقومه ، ملا رأوا أصحاب الكهف ، ووقفوا على أحواهلم ، عاد القوم إىل كهفهم ، فأماهتم اهللا : وقيل 

  .إهنم نياٌم ، كالكرَّة األوىل : إنَّ بعضهم قال : ، فعند هذا اختلف الناس ، فقال قوٌم 
  .بل اآلن ماتوا : وقال آخرون 

سّدوا عليهم باب الكهف مسجٌد ، وهذا القول يدلُّ على أنَّ هؤالء القوم كانوا : إن بعضهم ، قال :  وقيل
  .عارفني باهللا تعاىل ، ويعترفون بالعبادة و الصالة 

على ديننا ، فنتخذ ] إهنم [ إهنم على ديننا ، فنتخذ عليهم بنياناً ، وقال املسلمون : إنَّ الكفار قالوا : وقيل 
  .مسجداً  عليهم
  .تنازعوا يف مقدار مكثهم : وقيل 
  .تنازعوا يف عددهم ، وأمسائهم : وقيل 
  .جيوز أن يكون مفعوالً به ، مجع بنيانٍة ، وأن يكون مصدراً » ُبْنياناً « : قوله 
{ ني فيهم ، مث قال جيوز أن يكون من كالم اهللا تعاىل ، وأن يكون من كالمِ املتنازع} رَّبُُّهْم أَْعلَُم بِهِْم { : قوله 

  .رؤساء البلد : هو امللك املسلم ، وامسه بيدروس وقيل : قيل } قَالَ الذين غَلَُبواْ على أَْمرِِهْم 
  .قرأ عيسى الثقفيُّ ، واحلسن بضمِّ الغني ، وكسر الالم » غلبوا « قوله 
  .آثار اصحاب الكهف بسبب ذلك املسجد  يعبد اهللا فيه ، ونستبقي} لََنتَِّخذَنَّ َعلَْيهِْم مَّْسجِداً { : قوله 



ْبَعةٌ َوثَاِمُنُهْم كَلُْبُهْم قُلْ َسَيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ َرابُِعُهْم كَلُْبُهْم َوَيقُولُونَ َخْمَسةٌ َساِدُسُهْم كَلُْبُهْم َرْجًما بِالَْغْيبِ َوَيقُولُونَ َس
  ) ٢٢(يلٌ فَلَا ُتَمارِ ِفيهِْم إِلَّا ِمَراًء ظَاِهًرا َولَا َتْسَتفِْت ِفيهِْم ِمْنُهْم أََحًدا َربِّي أَْعلَُم بِِعدَِّتهِْم َما َيْعلَُمُهْم إِلَّا قَِل

فإذا أجبتهم : إنَّما أيت بالسِّني يف هذا؛ ألنَّ يف الكالم طيا وإدماجاً ، تقديره : قيل : } َسَيقُولُونَ ثَالثَةٌ { : قوله 
ومل يأت هبا يف باقية األفعال؛ ألهنا . هم عن عددهم ، فإهنم سيقولون عن سؤاهلم عن قصَّة أهل الكهف ، فسل

  .معطوفة على ما فيه السني ، فأعطيت حكمه من االستقبال 
بإدغام الثاء املثلثة يف تاء التأنيث؛ لقرب خمرجيهما ، وألهنما مهموسان ، وألهنما » ثالثٌ « وقرأ ابن حميصن 
  .بعد ساكن معتل 

  .» ثَالثَة « اجلملة يف حمل رفع صفة ل } لُْبُهْم رَّابُِعُهْم كَ{ 
َخْمَسةٌ { : قوله  ، وقرأ ابن حميصن بكسر اخلاء } َوَيقُولُونَ  قرأ ابن كثري يف رواية بفتح امليم ، وهي لغة كعشرٍة 

يلة جداً؛ لتو» سادسهم « يف سني » مخسةٌ « وامليم ، وبإدغام التاء يف السني ، يعين تاء  ايل وهي قراءة ثق
كسرتني وثالث سيناٍت ، قال شهاب الدين وال أظن مثل هذا إال غلطاً على مثله ، وروي عنه إدغام التنوين يف 

  .السني من غريغنَّة 
، وهم سبعة : إخبار املبتدأ حمذوف مضمرٍ ، أي » َسبعةٌ « و » َخمسةٌ « و » ثَالثةٌ « و  هم ثالثة ، وهم مخسة 

، وال جيوز أن تكون اجلملة حاالً ، لعدم »  مخسة« و » ثالثة « ، وما بعد  هلما ، كما تقدَّم  من اجلملة صفة 
هؤالء ثرثة ، وهؤالء مخسةٌ ، ويكون العامل اسم اإلشارة أو التنبيه ، : عامل فيها ، وال جيوز أن يكون التقدير 

  .« ألنَّها إشارةٌ إىل حاضر ، ومل يشريوا إىل حاضر : قال أبو البقاء 
  :فيه أربعة أوجٍه } ْجماً بالغيب َر{ : قوله 

  .أنه مفعولٌ من أجله؛ يقولون ذلك ألجل الرمي بالغيب : أحدها 
  .ظانِّني : أنه يف موضع احلال ، أي : والثاين 

  .ألنه مبعناه « َيقُولونَ » أنه منصوب ب : والثالث 
، أي : والرابع    .يرمجون بذلك رمجاً : أنه منصوب مبقدر من لفظه 
  ]الطويل : [ الرَّمُي بالرِّجامِ ، وهي احلجارة الصِّغاُر ، مث عبِّر به عن الظنِّ ، قال زهري : ُم يف األصل والرَّج
ا َعِلْمُتْم وذُقُْتم  -٣٥٠٥ َو َعْنَها باحلَديِث املُرجَّمِ... وَما احلَرُب إالَّ م   وَما ُه

  .املظنون : أي 
  :يف هذه الواو أوجٌه « وثامُنهم » : قوله 
: فيكونون قد أخربوا خبربين ، األول « ُهم َسْبعةٌ » أهنا عاطفة ، عطفت هذه اجلملة على مجلة قوله : ها أحد

من كالم } َوثَاِمُنُهْم كَلُْبُهْم { والثاين أنَّ ثامنهم كلبهم ، وهذا يؤذنُ بأن مجلة قوله . أهنم سبعة رجالٍ على البتِّ 
  .املتنازعني فيهم 

وجيء بالواو؛ : ستئناف ، وأنه من كالم اهللا تعاىل أخرب عنهم بذلك ، قال هذا القائل أن الواو لال: الثاين 
  .لتعطي انقطاع هذا ممَّا قبله 

أهنا الواو الداخلة على الصفة؛ تأكيداً ، وداللة على لصق الصفة باملوصوف ، وإليه ذهب الزخمشري ، : الثالث 



ْعلُوٌم  ِمن قَْرَيٍة إِالَّ َولََها{ : ونظره بقوله  . ٤: احلجر [ } ِكَتاٌب مَّ  [  
  .بأنَّ أحداً من النحاة مل يقله ، وقد تقدَّم الكالم عليه يف ذلك : وردَّ أبو حيَّان عليه 

، : أنَّ هذه تسمَّى واو الثمانية ، وأنَّ لغة قريشٍ ، إذا عدُّوا يقولون : الرابع  مخسةٌ ستَّة سبعة ، ومثانية تْسعةٌ 
وقد قال : ى عقد الثمانية خاصة ، ذكر ذلك ابن خالويه ، وأبو بكر راوي عاصم ، قلت فيدخلون الواو عل

دخلت يف أبواب اجلنة؛ : يف الزمر ، فقال ]  ٧٣: الزمر [ } َوفُِتَحْت أَْبَواُبَه { : ذلك بعضهم يف قوله تعاىل 
  .ا ، إن شاء اهللا ألهنا مثانية ، ولذلك مل جيأ هبا يف أبواب جهنَّم؛ ألهنا سبعة ، وسيأيت هذ

إِن َتْسَتْغِفْر لَُهْم َسْبِعَني { : إنَّ السبعة عند العرب أمثل يف املبالغة يف العدد؛ قال تعاىل : قال أصحاب هذا القول 
. ٨٠: التوبة [ } َمرَّةً   [  

ة ، فجاء هذا ومثاني: وملا كان كذلك ، فلما وصلوا إىل الثَّمانية ، ذكروا لفظاً يدلُّ على االستئناف فقالوا 
؛ ألن ]  ١١٢: التوبة [ } والناهون َعنِ املنكر { : ويدلُّ عليه قوله تعاىل : الكالم على هذا القانون ، قالوا 

  .هذا هو العدد الثامن من األعداد املتقدمة 
، وأبواب النَّار سبعة ، ألن أبواب اجلنة مثانيةٌ ]  ٧٣: الزمر [ } حىت إِذَا َجآُءوَها َوفُِتَحْت أَْبَواُبَها { : وقوله 

  .فلم يأِت بالواو فيها 
  .هو العدد الثامن مما تقدَّم ]  ٥: التحرمي [ } ثَيَِّباٍت َوأَْبكَاراً { : وقوله 

ُهَو اهللا الذي الَ إله إِالَّ ُهَو امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن { : وهذا ليس بشيء؛ لقوله تعاىل : قال القفال 
  .ومل يذكر الواو يف النَّعت الثامن ]  ٢٣: احلشر [ } املتكرب العزيز اجلبار 

وثامنهم صاحب : صاحب كلبهم ، وهلذه القراءِة قدَّر بعضهم يف قراءة العامة : أي » كَالُبهْم « : وقرئ 
  .كلبهم 

، فقدَّره أبو حيان : وثالثةٌ ومخسةٌ وسبعةٌ  ما قدَّرنا وإنَّ« : ثالثة اشخاص ، قال : مضافة ملعدوٍد حمذوف 
جعلهم أربعة ، وصيَّرهم إىل : أنه ربعهم ، أي : أشخاصاً؛ ألنَّ رابعهم اسم فاعل أضيف إىل الضمري ، واملعىن 

  .وهو كالٌم حسٌن » هذا العدد ، فلو قدَّرناه رجاالً ، استحال أن يصيِّر ثالثة رجالٍ أربعة؛ الختالِف اجلنسني 
  فصل

يعين أنَّ رابعهم فيما مضى ، فال يعمل : قلت » م الفاعل هنا؛ ألنه ماض وال يعمل اس« : وقال أبو البقاء 
يصري الكلب هلم أربعة ، فهو ناصٌب : النصب تقديراً ، واإلضافة حمضة ، وليس كما زعم ، فإنَّ املعىن على 

  .» َباِسطٌ « تقديراً ، وإمنا عمل ، وهو ماضٍ؛ حلكاية احلال ك 
  فصل

أصحاهبما من نصارى جنران ، كانوا عند النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم فجرى ذكر روي أن السيِّد والعاقب و
  .كانوا ثالثة رابعهم كلبهم :  -وكان يعقوبياً  -أصحاب الكهف ، فقال السيِّد 

  .كانوا مخسة سادسهم كلبهم :  -وكان ُنسطوريا -وقال العاقُب 
: ق اهللا قول املسلمني بعدما حكى قول النصارى ، فقال ك انوا سبعة ، وثامنهم كلبهم ، فحقَّ: وقال املسلمون 

َسْبعةٌ وثَامنُهْم : َسيقُولونَ ثَالثةٌ رابعُهم كَلْبُهم ، وَيقُولونَ َخمَسةٌ َسادسُهْم كَلُبهْم رمجاً بالغيب وَيقُولونَ « 



  .» كَلُبهْم 
، ومل يقل ه: أي } َرْجماً بالغيب { : قوله  َوَيقُولُونَ َسْبَعةٌ { : ذا يف السبعة ، فقال ظنا وحدساً من غري يقنيٍ 

  .} َوثَاِمُنُهْم كَلُْبُهْم 
  فصل

ُه : قال أكثر املفسرين    :هذا هو احلقُّ؛ ويدلُّ عليه وجو
هي الواو اليت تدخل على اجلملة الواقعة صفة للنَّكرة ، كما تدخل ع } َوثَاِمُنُهْم { : أنَّ الواو يف قوله : األول 

ومررت بزيٍد ، ومعه سيٌف ، ومنه » َجاءنِي رجلٌ ، وَمعُه آَخُر « : لواقعة حاالً عن املعرفة يف قولك ىل اجلملة ا
  :قوله 

ْعلُوٌم {  . ٤: احلجر [ } َوَمآ أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيٍة إِالَّ َولََها ِكَتاٌب مَّ  [  
أمٌر ثابٌت مستقرٌّ ، فكانت هذه الواو تأكيد لصوق الصفة باملوصوف ، والداللة على أنَّ اتصافه به : وفائدهتا 

  .دالة على أنَّ الذين كانوا يف الكهف كانوا سبعة وثامنهم كلبهم 
أنه تعاىل خصَّ هذا املوضع هبذا احلرف الزَّائد وهو الواو؛ فوجب أن حيصل به فائدة زائدة؛ صوناً للفظ : الثاين 

  .ثبات والتَّصحيح عن التعطيل ، وليس الفائدة إالَّ ختصيص هذا القول باإل
ومل يقله يف السَّبعة ، وختصيص الشيء بالوصف يدلُّ } َرْجماً بالغيب { : أنه تعاىل أتبع القولني بقوله : الثالث 

  .» رْجماً بالَغْيب « على أنَّ احلال يف الباقي خبالفه ، وأنه خمالف هلما يف كونه 
فدلَّ على أن هذا القول ممتاٌز عن القولني } ِتهِم مَّا َيْعلَُمُهْم إِالَّ قَِليلٌ رَّبِّي أَْعلَُم بِِعدَّ{ : أنه قال بعده : الرابع 

  .األوَّلني مبزيد القوَّة والصَّحة 
ا َيْعلَُمُهْم إِالَّ قَِليلٌ { : أنه تعاىل قال : اخلامس  فدلَّ على أنَّه حصل العلم بعدهتم لذلك القليل ، وكلُّ من } مَّ

إهنم كانوا سبعة ، وثامنهم كلبهم؛ فوجب أن يكون املراد من : يف هذا الباب ، قال  قال من املسلمني قوالً
كانوا سبعة ، وثامنهم : يقول  -رضي اهللا عنه  - ذلك القليل هؤالء الذين قالوا هذا القول ، وكان عليٌّ 

: مللك ، وعن يساره ميليخا ، مكسلمينا ، مسلثينا وهؤالء الثالثة كانوا أصحاب ميني ا: كلبهم ، وأمساؤهم 
مرنوس ، ديرنوس ، سادنوس ، وكان امللُك يستشري هؤالء الستَّة ، يتصرَّفون يف مهمَّاته ، والسَّابع هو الرَّاعي 

، : الذي وافقهم ، ملَّا هربوا من ملكهم ، واسم كلبهم قطمٌري ، وروي عن ابن عباس أنه قال  مكسلمينا 
، وذونوانس ، وكشفيطيطونونس وهو الراعي ، وكان ابن عباس  ويلميخا ، ومرطوس وبينويس ، وسارينوس

  .أنا من أولئك العدد القليل : يقول 
  .} قُل رَّبِّي أَْعلَُم بِِعدَِّتهِم مَّا َيْعلَُمُهْم إِالَّ قَِليلٌ { : قال } َسْبَعةٌ َوثَاِمُنُهْم كَلُْبُهْم { : أنه تعاىل ، ملا قال : السادس 

حكى األقوال ، فقد حكى كلَّ ما قيل من احلقِّ والباطل ، ويبعد أنَّه تعاىل ذكر األقوال الباطلة ، والظاهر أنَّه ملا 
ومل يذكر ما هو احلقُّ ، فثبت أن مجلة األقوال احلقَّة والباطلة ليست إالَّ هذه الثَّالثة ، مث خصَّ األولني بأنه رجٌم 

  .بالغيب؛ فوجب أن يكون احلق هو الثالث 
، وال َتْستفِْت ِفيهم ِمنُهْم { :  -عليه الصالة والسالم -أنه قال لرسوله : السابع  فَال ُتمارِ ِفيهْم إالَّ ِمراًء ظَاِهراً 
فمنعه من املناظرة معهم يف هذا الباب ، وهذا إمنا يكون ، لو علم حكم هذه الواقعة ، ويبعد أن حيصل } أَحداً 



فعلمنا أنَّ العلم هبذه الواقعة  -عليه السالم  - لم وال حيصل للنيبِّ العلم بذلك لغري النيبِّ صلى اهللا عليه وس
حصل للنيبِّ صلى اهللا عليه وسلم والظاهر أنه مل حيصل ذلك إالَّ هبذا الوحي؛ ألنَّ األصل فيما سواُه العدم ، 

جوه ، وإن كان فيها بعض وهذه الو} َسْبَعةٌ َوثَاِمُنُهْم كَلُْبُهْم { : فيكون األمر كذلك ، ويكون احلقُّ قوله 
  .الضعف إالَّ أنه ملا تقوَّى بعضها ببعضٍ ، حصل فيها متاٌم وكمالٌ 

  فصل
{ : هم ثالثة ، فحذف املبتدأ؛ لداللة الكالم عليه ، مث قال تعاىل : سيقولون : يف هذه اآلية حمذوٌف ، وتقديره 

، وهذا هو احلق؛ ألن العلم بتفاصيل كائنات } لَُمُهْم إِالَّ قَِليلٌ مَّا َيْع{ بعددهم : أي } قُل رَّبِّي أَْعلَُم بِِعدَِّتهِم 
ا ذكر تعاىل هذه  العامل ، وحوادثه يف املاضي واملستقبل ، ال حيصل إالَّ عند اهللا ، أو عند من أخربه اهللا تعاىل ، مث ملَّ

} فَالَ ُتَمارِ ِفيهِْم إِالَّ ِمَرآًء ظَاِهراً {  :القصَّة ، هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املراِء واالستفتاء ، فقال 
الَ { ، أي ال جتادل ، وال تقل يف عددهم وشأهنم إالَّ مراء ظاهراً إال بظاهر ما قصصنا عليك ، فقف عنده ،  َو

ه ليس عندهم ال ترجع إىل قوهلم بعد أن أخربناك؛ ألنَّ: أي من أهل الكتاب ، أي } َتْسَتفِْت ِفيهِْم مِّْنُهْم أََحداً 
  .علٌم يف هذا الباب إالَّ رمجاً بالغيب 

  فصل
كان ظنا بالغيب؛ ألنَّهم : قيل } َرْجماً بالغيب { : ألن قوله : واعلم أنَّ نفاة القياس متسَّكوا هبذه اآلية ، قالوا 

: [ رتني ، كما قال حىت مل يبق عندهم فرٌق بني العبا» ظنَّ « : أكثروا أن يقولوا رمجاً بالظنِّ ، مكان قوهلم 
  ]الطويل 
َو َعْنَها باحلَديِث املُرجَّمِ. . ...  -٣٥٠٦   وَما ُه

ذم هذه الطريقة ، رتَّب عليها املنع من استفتاء هؤالء الظانِّني ، فدلَّ على أن : أي  املظنون ، مث إنه تعاىل ، ملَّا 
  .الفتوى باملظنون غري جائزٍ عند اهللا تعاىل ، وتقدَّم جواهبم 

إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه َواذْكُْر َربََّك إِذَا َنِسيَت َوقُلْ َعَسى أَنْ َيْهِدَينِ َربِّي ) ٢٣(لَا َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذَِلَك غًَدا َو
  ) ٢٤(ِلأَقَْرَب ِمْن َهذَا َرَشًدا 

أخربكم غداً ، ومل : ، فقال  وذلك أن أهل مكَّة سألوه عن الروح ، وعن أصحاب الكهف ، وعن ذي القرنني
  .إن شاء اهللا ، فلبث الوحُي أيَّاماً ، مث نزلت هذه اآلية : يقل 
  فصل

  :اعترض القاضي على هذا الكالم من وجهني 
أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عاملاً بأنَّه إذا أخرب أنه سيفعل الفعل الفالينَّ غداً ، فربَّما جاءته : األول 
، فلو مل يقل  الوفاة إن شاء : قبل الغد ، ورمبا عاقه عائٌق عن ذلك الفعل غداً ، وإذا كانت هذه األمور حمتملة 

، وذلك يوجب التنفري عنه    .اهللا ، خرج الكالم خمالفاً ملا عليه 
البعيد أن كان حمترزاً عن هذا احملذور املذكور ، وإذا كان كذلك ، كان من » إن شاء اهللا تعاىل « : أما إذا قال 

  .إن شاء اهللا : يعد بشيٍء ، ومل يقل 



، فيبعد قصرها على هذا السبب ، إذ ميكن أن : الثاين  ، وأحكام مجَّة  أن هذه اآلية مشتملةٌ على قواعد كثريٍة 
إن « ل ، إالَّ أنه ربَّما اتَّفق له نسيان قو» إن شاء اهللا تعاىل « : جياب عن األول بأنه ال ميتنع أن األوىل أن يقول 

لسبب من األسباب ، وكان ذلك من باب ترك األوىل واألفضل ، وأنه جياب عن الثاين بأنَّ اشتماله » شاء اهللا 
  .على الفوائد الكثريِة ال ميتنع أن يكون نزوله بسببٍ واحٍد منها 

  :يف املستثىن منه ثالثة أوجٍه : قال أبو البقاء : } إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا { : قوله 
  .افعلُ غداً ، إالَّ أن يؤذن لك يف القول : ال تقولنَّ : واملعىن . هو من النَّهي : دها أح

  .» إن شاء اهللا « ال تقولنَّ إين فاعل غداً؛ حتَّى تقرن به قول : ، أي » فاعلٌ « هو من : الثاين 
  :نصب على وجهني » أن يشاء اهللا « أنه منقطٌع ، وموضع : والثالث 
يأذن ، فحذف : ال تقولنَّ ذلك يف وقٍت إالَّ وقت أن يشاء اهللا ، أي : الستثناء ، و التقدير على ا: أحدمها 

  .الوقت ، وهو املراد 
: وحذف القول كثري ، وقيل » إن شاء اهللا « : أفعل غداً إال قائالً : ال تقولنَّ : هو حالٌ ، والتقدير : الثاين 

  .» إن شاء اهللا « : ملتبساً بقول  إالَّ: التقدير إالَّ بأن يشاء اهللا ، أي 
: ألنه لو قال » إنِّي فاعلٌ « متعلٌق بالنهي ، ال بقوله » إالَّ أن يشاَء « : وقد ردَّ الزخمشريُّ الوجه الثاين ، فقال 

ي إال أن تعترض مشيئة اهللا دون فعله ، وذلك ممَّا ال مدخل فيه للنه: إين فاعل كذا إال أن يشاء اهللا ، كان معناه 
.  

  .معناه أنَّ النهي عن مثل هذا املعىن ، ال حيسن 
  :وتعلُّقُه بالنهي من وجهني « : مث قال 

  .وال تقولنَّ ذلك القول ، إال أن يشاء اهللا أن تقوله بأن يأذن لك فيه : أحدمها 
ملتبساً مبشيئة اهللا ، قائالً : إالَّ مبشيئته ، وهو يف موضع احلال ، أي : وال تقولنَّه إالَّ بأن يشاء اهللا ، أي : والثاين 

  .إن شاء اهللا 

{ : وال تقولنَّه أبداً ، وحنوه : يف معىن كلمة تأبيٍد ، كأنَّه قيل » إالَّ أن يشاء « وهو أن يكون : وفيه وجه ثالثٌ 
  .« دهم يف ملتهم ممَّا مل يشأ اهللا ألن عو]  ٨٩: األعراف [ } َوَما َيكُونُ لََنآ أَن نَُّعوَد ِفيَهآ إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا َربَُّنا 

  .وهذا الذي ذكره الزخمشري قد ردَّه ابن عطيَّة بعد أن حكاه عن الطربي وغريه ، ومل يوضِّح وجه الفساد 
وإال أن يشاء اهللا ، استثناء ال ميكن محله على ظاهره؛ ألنه يكون داخالً حتت القول ، » : وقال أبو حيان 

، وال ي إين فاعلٌ ذلك غداً إال أن يشاء اهللا؛ ألنه قول صحيٌح يف نفسه ، ال : نهاه اهللا أن يقول فيكونُ من املقول 
يف الكالم حذف يقتضيه الظاهر : ميكن أن ينهى عنه ، فاحتيج يف تأويل هذا الظاهر إىل تقديرٍ ، فقال ابن عطيَّة 

إالَّ أن : إن شاء اهللا ، واملعىن : أو إالَّ أن تقول إال أن يشاء اهللا ، : إالَّ أن يقول : ، وحيسِّنُه اإلجياز ، تقديره 
  .« من القول الذي هني عنه » إالَّ أن يشاء اهللا « تذكر مشيئة اهللا ، فليس 

  فصل
مل يقع الطَّالق؛ ألنه ملا علَّق وقوع « أْنِت طالٌق ، إن شاء اهللا » : إذا قال الرَّجل لزوجته : قال كثٌري من الفقهاء 

مشيئة اهللا ، مل يقعِ الطَّالق إال إذا علمنا حصول املشيئة ، ومشيئةُ اهللا غيٌب ال سبيل لنا إىل العلم الطَّالق على 



حبصوهلا ، إال إذا علمنا أن متعلَّق املشيئة وقع وحصل ، وهو هذا الطالق ، وعلى هذا ال يعرف حصول املشيئة 
ا عرفنا املشيئة ، فيوقف كلُّ واحٍد منهما على العلم ، إالَّ إذا وقع الطالق ، وال يعرف وقوع الطالق ، إالَّ إذ

  .باآلخرِ ، وهو دوٌر؛ فلهذا مل يقع الطَّالق 
  فصل

ألنَّ الشيء الذي سيفعله غداً مسَّاه اهللا تعاىل يف احلال شيئاً ، : احتجوا هبذه اآلية على أنَّ املعدوم شيٌء ، قالوا 
  .وهو معدوٌم يف احلال 

الستدالل ال يفيُد إالَّ أنَّ املعدوم مسمى بكونه شيئاً ، والسبب فيه أنَّ الذي يصري شيئاً بأنَّ هذا ا] وأجيب [ 
]  ١: النحل [ } أتى أَْمُر اهللا { : جيوز تسميته بكونه شيئاً يف احلال تسمية للشيء مبا يئولُ إليه؛ لقوله تعاىل 

  .واملراد سيأيت أمر اهللا 
، واحلسن } ذَا َنِسيَت واذكر رَّبََّك إِ{ : مث قال تعاىل  إذا نسيت االستثناء ، : معناه : قال ابن عباس ، وجماهد 

  .مث ذكرت ، فاستثنِ 
  .وقيَّده احلسن وطاوس باجمللس 

، أو شهرٍ ، أو أسبوعٍ ، أو يوم : وعن سعيد بن جبريٍ    .بعد سنة 
  .مبقدار حلب ناقٍة غزيرٍة : وعن عطاٍء 

ألنا لو جوَّزنا ذلك ، لزم أالَّ يستقرَّ :  األحكام ما مل يكن موصوالً ، وقالوا ال أثر له يف: وعند عامة الفقهاء 
  .شيٌء من العهود واإلميان 

أنه بلغ املنصور أنّ أبا حنيفة خالف ابن عبَّاس يف االستثناء املنفصل ، فاستحضره؛ لينكر عليه ، فقال ] حيكى [ 
ة باألميان ، أترضى أن خيرجوا من عندك ، فيستثنوا ، هذا يرجع عليك؛ فإنك تأخذ البيع: له أبو حنيفة 

، ورضي عنه    .فيخرجوا عليك ، فاستحسن املنصور كالمه 

  .واعلم أن هذا ختصيص النصِّ بالقياس ، وفيه ما فيه 
للحنث باإلمجاع ، مع أنَّ احملضور باقٍ » إنْ َشاَء اهللا « : وأيضاً فلو قال  ، خفية؛ حبيث ال يسمع ، كان دافعاً 

أن حيتجَّ يف وجوب كون االستثناء متَّصالً باآليات الكثرية الدالة على ] واألوىل [ فما عوَّلوا عليه ليس بقويٍّ ، 
 ٣٤: اإلسراء [ } َوأَْوفُواْ بِالَْعْهِد { ]  ١: املائدة [ } أَْوفُواْ بالعقود { : وجوب الوىفِء بالعقد والعهد؛ كقوله 

  .يه الوفاء مبقتضاه هبذه اآليات ، فإذا أتى بعهٍد ، وجب عل] 
خالفنا الدليل فيما إذا كان متَّصالً؛ ألن االستثناء مع املستثىن منه كالكالم الواحد؛ بدليل أنَّ االستثناء وحده ال 
يفيد شيئاً ، فهو جارٍ جمرى بعض الكلمة الواحدة ، فجملة الكالم كالكلمة الواحدة املفيدة ، وإذا كان كذلك 

  .ن منفصالً ، حصل االلتزام التَّامُّ بالكالم؛ فوجب عليه الوفاء بذلك املتلزم ، فإن مل يك
بله } واذكر رَّبََّك إِذَا َنِسيَت { : إن قوله : وقيل    .كالٌم مستأنٌف ال تعلّق له مبا ق
  فصل

  .واذكر ربَّك ، إذا غضبت : قال عكرمة 
، اذكُرنِي ح« مكتوب يف اإلجنيل : وقال وهٌب    .» ني تغضُب ، أذكرك حَني أغَْضُب ابن آدَم 



  .هذا يف الصَّالة املنسيَّة : وقال الضحاك ، و السديُّ 
وتعلق هذا الكالم مبا قبله يفيد إمتام الكالم يف هذه القضيَّة ، وجعله مستأنفاً يصري الكالم : قال ابن اخلطيب 

  .مبتدأ منقطعاً ، وذلك ال جيوز 
  :وفيه وجوٌه } َينِ َربِّي َألقَْرَب ِمْن هذا َرَشداً َوقُلْ عسى أَن َيْهِد{ : مث قال 
، وهو قوله » إنْ َشاَء اُهللا « : أن ترك قوله : األول  َألقَْرَب ِمْن هذا { : ليس حبسن ، وذكره أحسن من تركه 
  .املراد منه ذكر هذه اجلملة } َرَشداً 
عسى أن يهديين ربِّي لشيٍء أحسن : فيقول ) تعاىل  إن شاء اهللا( أنَّه ملَّا وعدهم بشيٍء ، وقال معه : الثاين 

  .وأكمل مما وعدتُّكم به 
: إشارة إىل قصَّة أصحاب الكهف ، أي } عسى أَن َيْهِدَينِ َربِّي َألقَْرَب ِمْن هذا َرَشداً { : أن قوله : الثالث 

ء النبوة ما هو أعظم يف الداللة ، وأقرب لعلَّ اهللا يؤتيين من البيِّنات والدالئل على صحَّة نبوَّيت وصدقي يف ادِّعا
رشداً من قصَّة أصحاب الكهف ، وقد فعل اهللا ذلك حني آتاُه من قصص األنبياء ، واإلخبار بالغيوب ما هو 

  .أعظم من ذلك 

بِثُوا لَُه غَْيُب السََّماَواِت َوالْأَْرضِ قُلِ اللَُّه أَْعلَُم بَِما لَ) ٢٥(َولَبِثُوا ِفي كَْهِفهِْم ثَلَاثَ ِمائٍَة ِسنَِني َواْزَداُدوا ِتْسًعا 
ِه أََحًدا  َواْتلُ َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن ِكَتابِ َربَِّك ) ٢٦(أَْبِصْر بِِه َوأَْسِمْع َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِليٍّ َولَا ُيْشرُِك ِفي ُحكِْم

َواْصبِْر َنفَْسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ ) ٢٧(َتَحًدا لَا ُمَبدِّلَ ِلكَِلَماِتِه َولَْن َتجَِد ِمْن ُدونِِه ُملْ
َوكَانَ  ُه َعْن ِذكْرَِنا َواتََّبَع َهَواُهُيرِيُدونَ َوْجَهُه َولَا َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُترِيُد زِيَنةَ الَْحَياِة الدُّْنَيا َولَا ُتِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْب

ُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَلَْيكْفُْر إِنَّا أَْعَتْدَنا ِللظَّاِلِمَني َناًرا أَ) ٢٨(أَْمُرُه فُُرطًا  َحاطَ بِهِمْ َوقُلِ الَْحقُّ ِمْن َربِّكُْم فََمْن َشاَء فَلْ
  ) ٢٩(َس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرَتفَقًا ُسَراِدقَُها َوإِنْ َيْسَتِغيثُوا ُيَغاثُوا بَِماٍء كَالُْمْهلِ َيْشوِي الُْوُجوَه بِئْ

  .} َولَبِثُواْ ِفي كَْهِفهِْم ثَالثَ ِمئٍَة ِسنَِني وازدادوا ِتْسعاً { : قوله 
إىل أن ]  ٢٢: الكهف [ } َسَيقُولُونَ ثَالثَةٌ رَّابُِعُهْم كَلُْبُهْم { : هذا من كالم القوم؛ ألنَّه تعاىل قال : قال قتادة 

لِ اهللا { إنَّ أولئك األقوام ، قالوا ذلك ، ويؤيِّده قوله تعاىل بعده : أي } بِثُواْ ِفي كَْهِفهِْم ثَالثَ ِمئٍَة َولَ{ : قال  قُ
  .وهذا يشبُه الردَّ على الكالم املذكور قبله } أَْعلَُم بَِما لَبِثُواْ 

.وقالوا ولبثوا يف كهفهم : ( ويؤيِّده أيضاً ما ورد يف مصحف عبد اهللا   (  
  .هو كالم اهللا تعاىل أخرب عن كميَّة هذه املدَّة : قال آخرون و

فهو كالٌم تقدَّم ، وقد ختلَّل بينه وبني هذه اآلية ما يوجُب انقطاع } َسَيقُولُونَ ثَالثَةٌ رَّابُِعُهْم كَلُْبُهْم { : وأما قوله 
. ٢٢: الكهف [ } ظَاِهراً فَالَ ُتَمارِ ِفيهِْم إِالَّ ِمَرآًء { : أحدمها عن اآلخر ، وهو قوله   [  

ا قبله حكاية؛ ألنَّه تعاىل أراد بل اهللا أعلم مبا لبثوا ، } قُلِ اهللا أَْعلَُم بَِما لَبِثُواْ { : وقوله تعاىل  ال يوجب أنَّ م
فارجعوا إىل خرب اهللا دون ما يقوله أهل الكتاب ، واملعىن أن األمر يف مدَّة لبثهم ، كما ذكرنا ، فإن نازعوك 

  .فهو أعلم منكم ، وقد أخرب مبدَّة لبثهم : أي } اهللا أَْعلَُم بَِما لَبِثُواْ { : فيها ، فأجبهم فقل 
إنَّ املدَّة من لدن دخلوا الكهف إىل يومنا ثالمثائة وتسع سنني ، فردَّ اهللا عليهم ، : إنَّ أهل الكتاب قالوا : وقيل 
ا لَبِثُواْ { : وقال    .يعين بعد قبض أرواحهم إىل يومنا هذا ، ال يعلمه إالَّ اهللا } قُلِ اهللا أَْعلَُم بَِم



ٍة « والباقون بتنوين » سنني « إىل » ِمئِة « قرأ األخوان بإضافة : } ثَالثَ ِمئٍَة ِسنَِني { : قوله    .» ِمئ
قاله ] .  ١٠٣: الكهف [ } باألخسرين أَْعَماالً { : فأوقع فيها اجلمع موقع املفرد؛ كقوله : فأمَّا األوىل 

وقد أحنى أبو حامتٍ على هذه القراءة وال يلتفت إليه ، ويف » عمالً « موقع » أْعَماالً « الزخمشريُّ يعين أنه أوقع 
بالواو على أهنا خرب مبتدأ مضمرٍ ، » ِسُنونَ « باإلفراد ، وهبا قرأ أّيب ، وقرأ الضحاك » سنة « مصحف عبد اهللا 

  .هي سُنونَ : أي 
، َنوَُّنوا ، وجعلوا » ِمئَة « اقون ، فلما مل يروا إضافة وأمَّا الب أو عطف » ثَالمثائٍة « بدالً من » ِسنَني « إىل مجعٍ 

  .بيان 
َولَبِثُواْ ِفي { : ومل يقل سنة؟ فاجلواب ، ملَّا نزل قوله تعاىل » ثالمثائة سنني « : فإن قيل ِلَم قال : قال البغويُّ 

  .» سنني « أيَّاماً ، أو شهوراً ، أو سنني ، فنزلت : فقالوا } كَْهِفهِْم ثَالثَ ِمئٍَة 
  .موضع سنة » سنني « من العرب من يضع : وقال الفراء 

يف هذه القراءة متييزاً؛ » ِسنَني « وال جيوز أن يكون . ألهنا يف معىن اجلمع » ِمئٍَة « ونقل أبو البقاء أهنا بدل من 
  :إفراِد التمييز؛ كقوله  ألنَّ ذلك إمنا جييء يف ضرورٍة مع

  .فَقْد ذَهَب اللَّذاذَةُ والفََتاُء ... إذَا َعاَش الفََتى ِمئَتْينِ َعاماً  -أ٣٥٠٧

  فصل
  .} وازدادوا ِتْسعاً { ولبثوا يف كهفهم سنني ثالمثائة : املعىن : قيل 

، وأما التسع: قالت نصارى جنران : قال الكليبُّ  قُلِ { : ، فال علم لنا هبا ، فنزلت  أما الثالمثائة ، فقد عرفناها 
  .} اهللا أَْعلَُم بَِما لَبِثُواْ 

يٍّ  أنَّهم لبثُوا ثَالمثائٍَة َشْمسيَّة ، واهللا تعاىل ذَكَر : عند أهل الكتاب : أنه قال  -رضي اهللا عنه  -روي عن عل
ائِة سنٍة ثالث سنني ، فيكونُ ثَالمثائٍَة ، وِتْسع ثَالمثَائِة سنٍة قمريَّة ، والتَّفاوُت بني الشَّمسية والقمريَّة يف كلِّ م

  .» واْزَداُدوا ِتْسعاً « : سنَني ، فَلذِلَك قال 
  .ثالمثائة ، وتسع سنني؟ : ِلَم ال قيل : وهذا مشكلٌ؛ ألنه ال يصحُّ باحلساب ، فإن قيل : قال ابن اخلطيب 

  .؟ » واْزَداُدوا ِتْسعاً « : وما الفائدة يف قوله 
بقاءهم [ لعلَّهم ملا استكمل هلم ثالمثائة سنة ، قرب أمرهم من االنتباه ، مثَّ اتفق ما أوجب : أن يقال : ب فاجلوا

  .تسع سنني ] يف النَّوم 
، حذف املميِّز؛ لداللِة ما تقدَّم عليه؛ إذ ال يقال : أي » ِتْسعاً « : قوله  عندي ثالمثائة درهم : تسع سنني 

مفعولٌ به ، » ِتْسعاً « تسعة دراهم ، ولو أردتَّ ثياباً وحنوها ، مل جيْز؛ ألنه إلغاٌز ، و : وتسعة ، إال وأنت تعين 
 ١٣: الكهف [ } َوزِْدَناُهْم ُهًدى { : افتعل ، أبدلت التاء داالً بعد الزاي ، وكان متعدِّياً الثنني؛ حنو : وازداد 

  .، فلما بين على االفتعال ، نقص واحداً ] 
  .بفتح التاء كعشرٍ » تسعاً « بو عمرو يف رواية وقرأ احلسن وأ

ا لَبِثُواْ { : قوله  أنه تعاىل أعلم مبقدار هذه املدَّة من الناس الذين اختلفوا فيها؛ ألنَّه إله } قُلِ اهللا أَْعلَُم بَِم
  .السموات واألرض ومدبِّر العامل له غيُب السَّموات واألرض 



اً بغيب السموات  - تعاىل  - اهللا ما يغيب عن إدراكك ، و: والَغْيُب  ال يغيُب عن إدراكه شيٌء ، ومن كان عامل
  .واألرض ، يكون عاملاً هبذه الواقعة ، ال حمالة 

ا أْبصَرُه « صيغة تعجُّب مبعىن : } أَْبِصْر بِِه { : قوله  على سبيل اجملاز ، واهلاء هللا تعاىل ، ويف مثل هذا ثالثة » َم
، والباء مزيدة يف الفاعل؛ إصالحاً للفظ أي ما أبصر اهللا بكلِّ أنه بلف: األصح : مذاهب  ظ األمر ، ومعناه اخلرب 

  .موجوٍد ، وأمسعه بكلِّ مسموعٍ 
  .أنَّ الفاعل ضمري املصدر : والثاين 

ال تعجب ، وأن اهلاء تعود : أوقع أيُّها املخاطب ، وقيل : أنه ضمري املخاطب ، أي : والثالث  هو أمر حقيقة 
  .اهلدى املفهوم من الكالم على 

أبصر : ، أي » به « فعالً ماضياً ، والفاعل اهللا تعاىل ، وكذلك اهلاء يف » أْبصَر « و » أْسمَع « : وقرأ عيسى 
  .عباده وأمسعهم 

  ] . ١٧٥: البقرة [ } فََمآ أَْصَبَرُهْم َعلَى النار { : وتقدَّم الكالم على هذه الكلمة عند قوله 
  .ما ألهلِ السموات واألرض : أي } لَُهم َما { : قوله 
  .من دون اهللا : أي » ِمْن ُدونِه « : قوله 
  .أي من ناصرٍ » ِمْن ويلٍّ « : قوله 

  .جيوز أن يكون فاعالً ، وأن يكون مبتدأ » ِمْن ويلٍّ « و 
اً على قوله [ قرأ ابن عامر بالتاء واجلزم » وال ُيْشرُِك « : قوله    :عطف

وال تشرْك : أي ] } واذكر رَّبََّك إِذَا َنِسيَت َوقُلْ عسى { : وقوله ]  ٢٣: الكهف [ } لَنَّ ِلَشْيٍء َوالَ َتقْو{ 
، ورفع الفعل ، أي  وال يشرك اهللا يف حكمه أحداً ، فهو نفٌي : أنت أيها اإلنسانُ ، والباقون بالياء من حتت 

  .حمٌض 
  فصل يف املراد باحلكم يف اآلية

  .ال يشرُك يف علم غيبه أحداً : نا علم الغيب ، أي احلكم ها ه: قيل 
  .بالياء من حتت واجلزم » وال ُيشرِْك « : وقرأ جماهد وقتادة 

  .وجهه أنَّ الفاعل ضمُري اإلنسان ، أضمر للعلم به : قال شهاب الدين . » ال أعرف وجهه « : قال يعقوب 
، قال ابن عطية يعود على معاصري رسول » َما هلُْم « والضمري يف قوله  وتكون « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أهنم ليسوا ممَّن سيق الكالم ألجلهم ، وال يريد االعتراض : كأنَّه يعين باالعتراض » اآلية اعتراضاً بتهديد 
  .الصِّناعي 

  فصل
  .} َما لَُهم مِّن ُدونِِه ِمن َوِليٍّ { : قوله 
؛: قيل    .فإنَّه هو الذي يتولَّى حفظهم يف ذلك النَّوم الطَّويل  ما ألصحاب الكهف من دون اهللا ويلٌّ

ليس هلؤالِء القوم املختلفني يف مدَّة لبث أصحاب الكهف ويلٌّ من دون اهللا ، يتولَّى أمرهم ، ويقيم هلم : وقيل 
.؟تدبري أنفسهم ، فإذا كانوا حمتاجني إىل تدبري اهللا وحفظه ، فكيف يعلمون هذه الواقعة من غري إعالمه  !  



  فصل
وأنَّ  -عليه الصالة والسالم  -كانوا قبل موسى : واختلفوا يف زمن أصحاب الكهف ويف مكاهنم ، فقيل 

موسى صلى اهللا عليه وسلم ذكرهم يف التَّوراة ، فلهذا سأل اليهوُد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قصَّتهم 
.  

هم ، مث بعثوا يف الوقت الذي بني عيسى ، وبني حممد دخلوا الكهف قبل املسيح ، وأخرب املسيُح خبرب: وقيل 
  .صلى اهللا عليه وسلم 

إنَّهم دخلوا الكهف بعد امليسح ، حكى هذا القول القفَّال عن حممد بن إسحاق ، وذكر أهنم مل ميوتوا ، : وقيل 
  .وال ميوتون إىل يوم القيامة 

أن الواثق أنفذه؛ ليعرف حال : وارزميِّ املنجم وأمَّا مكان الكهف ، فحكى القفَّال عن حممد بن موسى اخلُ
، قال    .فوجَّه ملُك الرُّوم معي أقواماً إىل املوضع الذي يقال إهنم فيه : أصحاب الكهف من ملك الرُّوم 

فدخلت فرأيت : إنَّ الرجل املوكَّل بذلك املوضع فزَّعين من الدُّخول عليهم ، قال : إنَّ الرجل قال : وقيل 
  .على صدورهم الشُّعور 

وعرفت أنَّ ذلك متويٌه واحتيالٌ ، وأنَّ الناس كانوا قد عاجلوا تلك اجلثث باألدوية اجملففة؛ لتصوهنا عن : قال 
  .البالء؛ كالتلطيخ بالصَّرب وغريه 

، وذكر : قال القفَّال  والذي عندنا أنَّ موضع أصحاب الكهف ال يعرف ، وال عربة بقول أهل الرُّوم 
لو كشف عن هؤالء ، ننظر إليهم ، فقال له : أنَّه ملا غزا الرُّوَم ، فمرَّ بالكهف ، فقال « معاوية  الزخمشري عن

، لولَّيَت ِمنُهْم { : أيُّ شيٍء لك يف ذلك؟ قد منع اهللا من هو خٌري منك ، فقال : ابن عباس  لَو اطَّلعَت َعلْيهِْم 
اً    .} ِفراراً ، وملُِلئَْت ِمنُهْم ُرْعب

، حتَّى أعلم حاهلم ، فبعث أناساً ، فقال : فقال  ، فلما دخلوا الكهف : ال أنتهي عن ذلك  اذهبوا ، فانظروا 
  .» ] فأخرجتهم [ بعث اهللا عليهم رحياً ، 

  فصل
، وإمنا يستفاد ذلك من نصٍّ ، : قال ابن اخلطيب  والعلم بذلك الزَّمان ، وذلك املكان ، ليس للعقل فيه جمالٌ 
  .ت أنَّه ال سبيل إليه وهو مفقوٌد؛ فثب

هذه السورة الثالث اشتملت كلُّ واحدة منها على حصول حالٍة غريبٍة عجيبٍة نادرٍة يف هذا : قال ابن اخلطيب 
سورة بين إسرائيل اشتملت على اإلسراء باجلسد الشريف صلى اهللا عليه وسلم من مكة إىل الشَّام ، : العامل 

لت على بقاء القوم يف النوم مدَّة ثالمثائة سنٍة ، وأزيد ، وهي أيضاً حالة وهي حالة عجيبة ، وهذه السورة اشتم
عجيبة وسورة مرمي اشتملت على حدوث الولد ال من األب ، وهي أيضاً حاله غريبة واملعتمد يف بيان هذه 

ن اجلزئيات أنَّه تعاىل قادر على كلِّ املمكنات ، عاملٌ جبميع املعلومات م: العجائب ، والغرائب املذكورة 
  .والكليَّات ، فإنَّ كلَّ ما كان ممكن احلصول يف بعض األوقات كان ممكن احلصول يف سائر األوقات 

وإذا ثبتت هذه األصول الثالثة ثبت القول بإمكان البعث ، وملا كان قادراً على الكل وثبت أن بقاء اإلنسان 
أن إله العامل : ة سنٍة ، يوجب أن يكون ممكناً ، مبعىن حياً يف النوم مدة يوم ممكن ، فكذلك بقاؤُه مدة ثالمثائ



ِة    .حيفظه عن اآلف
ال يبعد وقوع أشكالٍ فلكية غريبة توجب يف عامل الكون والفساد حصول أحوالٍ : وأما الفالسفةُ فإهنم يقولون 

بن سفيان يف  طاليس احلكيم ذكر أن أرسطا» الشِّفا « من كتاب » باب الزَّمان « غريبة نادرة ، وذكر أبو علي 
  .أنه عرض لقوم من املباطيل حالةٌ شبيهة بأصحاب الكهف 

  .ويدلُّ التاريخ على أهنم قبل أصحاب الكهف : قال ابن سينا 
  .اآلية } واتل َمآ أُْوِحَي إِلَْيَك ِمن ِكَتابِ َربَِّك { : قوله تعاىل 

إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤالء : ليه وسلم اعلم أن كفَّار قريش اجتمعوا ، وقالوا لرسول اهللا صلى اهللا ع
الذين آمنوا بك ، فنهاُه اهللا عن ذلك ، وبّين يف هذه اآليات أنَّ الذي اقترحوه والتمسوه مطلوب فاسد ، مث إنه 

تعاىل جعل األصل يف هذا الباب شيئاً واحداً ، وهو أن يواظب على تالوة الكتاب الذي أوحاه اهللا إليه ، وال 
أي التزم قراءة الكتاب الذي أوحي } واتل َمآ أُْوِحَي إِلَْيَك { :  اقتراح املقترحني وتعنتهم ، فقال يلتفت إىل

، وهذه آية تدل على أنه ال جيوز ختصيص : أي } الَ ُمَبدِّلَ ِلكَِلَماِتِه { إليك والزم العمل به  ال مغيِّر للقرآن 
قتضى هذا الكتاب ، وذلك يقتضي وجوب العمل مبقتضى الزم العمل مب: النصِّ بالقياس؛ ألن معىن الكالم 

  .ظاهره 
  .فيجب أال يتطرَّق النسخ إليه أيضاً : فإن قيل 
أن هذا مذهُب أيب مسلم األصفهاين ، وليس ببعيد ، وأيضاً فالنسخ يف احلقيقة ليس بتبديلٍ؛ ألن : فاجلواب 

ولن َتجِد { : غاير ، فكيف يكون تبديالً؟ مث قال املنسوخ ثابت يف وقته إىل وقت طريان الناسخ ، فالناسخ كامل
  إذا مال ، ومنه قوله: هو من حلد وأحلد : ملجأ ، قال أهل اللغة : أي } ِمْن ُدونِه ُملتحداً 

  .املاثل عن الدِّين : وامللحُد ]  ٤٠: فصلت [ } الذين ُيلِْحُدونَ { 
  .حرزاً : قال ابن عباس 

  .مدخالً : وقال احلسن 
  .ملجأ : اهد وقال جم
  .ولن جتد من دونه ملتحداً يف البيان واإلرشاد : وقيل 
  ]الكامل : [ احبسها وثبتها قال أبو ذؤيب : أي } واصرب َنفَْسَك { : قوله 

ُع... فََصْربُت َنفْساً ِعْنَد ذِلَك ُحرَّة  -ب٣٥٠٧   َتْرُسو إذَا َنفُْس اجلَباِن َتطلَّ
  .م عليها يف األنعام تقدَّم الكال» بالَغداِة « : وقوله 

  فصل يف نزول اآلية
نزلت يف عيينة بن حصن الفزاريِّ ، أتى النَّيب صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يسلم ، وعنده مجاعةٌ من الفقراِء 

، وعليه مشلةٌ قد عرق فيها ، وبيده خوصةٌ يشقها ، مث ينسجها؛ فقال عيينة للنيب صلى اهللا عليه  فيهم سلمان 
ا ، أسلم الناس ، وما مينعنا من اتِّباِعَك أما ي: وسلم  ؤذيَك ريُح هؤالء؟ وحنن سادات مضر وأشرافها فإن أسلمن

، فأنزل اهللا تعاىل  احبْس : ، أي } واصرب َنفَْسَك { : إالَّ هؤالء ، حىت نتبعك ، واجعل لنا جملساً ، وهلم جملساً 
يريدون اهللا : أي } ُيرِيُدونَ َوْجَهُه { طريف النَّهار ، } والعشي َمَع الذين َيْدُعونَ َربَُّهم بالغداة { يا حممد نفسك 



  .، ال يريدون به عرضاً من الدنيا 
نزلت يف أصحاب الصُّفة ، وكانوا سبعمائة رجلٍ فقراء يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال قتادة 

ون أخرى ، فلما نزلت هذه اآلية ، قال النيبُّ ال يرجعون إىل جتارة ، وال إىل زرع ، يصلُّون صالة ، وينتظر
وهذه القصة منقطعة . » احلمد هللا الذي جعل يف أمَّيت من أمرُت أن أصرب نفسي معهم « : صلى اهللا عليه وسلم 

الَ َتطُْرِد الذ{ : عما قبلها ، وكالٌم مفيٌد مستقلٌّ ، وتقدم نظري هذه اآلية يف سورة األنعام ، وهو قوله تعاىل  ين َو
،  - عليه السالم  -ففي تلك اآلية هنى الرسول ]  ٥٢: األنعام [ } َيْدُعونَ َربَُّهْم بالغداة والعشي  عن طردهم 

  .ويف هذه اآلية أمرُه مبجالستهم واملصابرة معهم 
  فصل يف قراءات اآلية

املراد كوهنم مواظبني على : يل قرأ ابن عامر بالغداة والعشّي ، بضمِّ الغني ، والباقون بالَغداة ، ومها لغتان ، فق
املراد : ليس لفالٍن عمل بالغداة والعشيِّ إالَّ شتم الناس ، وقيل : هذا العمل يف كلِّ األوقاِت كقول القائل 

  .صالة الفجر والعصر 
، ومن اليقظة إىل النَّوم : وقيل    .املراد الغداة هي الوقت الذي ينتقل اإلنسان فيه من النَّوم إىل اليقظة 
  :فيه وجهان } َوالَ َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم { : قوله 

  .وال تعد عيناك النظر : أن مفعوله حمذوف ، تقديره : أحدمها 
جاوزه فإمنا عدِّي ب : عدَّاه ، أي : يقال « : قال الزخمشريُّ » َعْن « أ ، ه ضمِّن معىن ما يتعدَّى ب : والثاين 

، إذا اقتحمته ، ومل تعلق : وعال يف قولك  معىن نبا« َعدا » لتضمني « َعْن »  َنبْت عنه عينه ، وعلْت عنه عينه 
وال تعل عيناك عنهم؟ فاجلواب : وال تعدهم عيناك ، أو : أي غرضٍ يف هذا التضمني؟ وهالَّ قيل : به ، فإن قيل 

: جع املعىن إىل قولك أال ترى كيف ر] فذٍّ [ الغرض منه إعطاُء جمموع معنيني ، وذلك أقوى من إعطاء معىن : 
  وال تقتحمهم عيناك متجاوزتني إىل غريهم ، وحنوه

  .« ال تضمُّوها إليها آكلني هلا : ، أي ]  ٢: النساء [ } َوالَ تأكلوا أَْمَوالَُهْم إىل أَْمَواِلكُْم { 
ة ، فإذا أمكن بأنَّ مذهب البصريني أن التضمني ال ينقاس ، وإمنا يصار إليه عند الضرور: وردَّه أبو حيان 

  .اخلروج عنه ، فال يصار إليه 
، واألعمش « وال ُتعِد َعيَنْيَك » وقرأ حلسن  بالتشديد ، من « وال ُتعدِّ » من أعدى رباعيا ، وقرأ هو ، وعيسى 

  ]البسيط : [ عدَّى يعدِّي مضعفاً ، عدَّاه يف األوىل باهلمزة ، ويف الثانية بالتثقيل؛ كقول النابغة 
ا َتَرى إذْ ال ارِتجاَع لُه فَ -٣٥٠٨   واْنمِ القُتوَد على َعْيرانٍة أُجِد... عدِّ َعمَّ

بأنه لو كان تعدِّيه يف هاتني القراءتني باهلمزة ، أو : كذا قال الزخمشري ، وأبو الفضل ، وردَّ عليهما أبو حيان 
: يقال » : زخمشري بذلك؛ حيث قال التضعيف ، لتعدَّى الثنني؛ ألنه قبل ذلك متعد لواحد بنفسه ، وقد أقرَّ ال

ممَّا « فعَّل » و « أفْعلَ » فحينئٍذ يكون « لتضمنه معىن عال ، ونبا » عن « عداُه إذا جاوزه ، وإنَّما عدِّي ب 
  .وافقا اجملرَّد وهو اعتراٌض حسٌن 

  فصل
ألنَّها تفيد املباعدة ، فكأنَّه تعاىل عدا طورُه ، وجاءين القوُم عدا زيداً؛ : عدَّاه ، إذا جاوزه ، ومنه قوهلم : يقال 



  .ال تزدري فقراء املؤمنني ، وال تثين عينيك عنهم؛ ألجل جمالسته األغنياء : هنى نبيَّه عن مباعدهتم ، واملعىن 
تريد أنت ، وجيوز أن يكون : املخاطب ، أي « تريُد » مجلة حالية ، وجيوز أن يكون فاعل « ُتريُد » : مث قال 

اهلزج : [ ني ، وإمنا وحِّد؛ ألهنما متالزمان جيوز أن خيَرب عنهما خرب الواحد ، ومنه قول امرئ القيس ضمري العين
[  

  بَِها الَعْيناِن َتنَهلُّ... ِلَمْن ُزحلوفَةٌ ُزلُّ  -٣٥٠٩
  ]الكامل : [ وقول االخر 

  لَِّتأو ُسْنُبالً كُحلَْ بِِه فاهنَ... وكَأنَّ يف الَعْيننيِ حبَّ قَْنفُلٍ  -٣٥١٠
: قال أبو حيان « اجلملة يف موضع احلال » : وفيه غري ذلك ، ونسبة اإلرادة إىل العينني جماٌز ، وقال الزخمشري 

غفل عن : قال شهاب الدين . « يريدان : فكان يكون التركيُب » َعْيناَك « وصاحُب احلال ، إن قدِّر » 
وإن قدَّر الكاف ، » : جيوز أن خيرب عنهما إخبار الواحد ، مث قال من أنَّ الشيئني املتالزمني : القاعدة املتقدِّمة 

فمجيُء احلال من اجملرورِ باإلضافة حنو هذا فيه إشكالٌ؛ الختالف العامل يف احلال ، وذي احلال ، وقد أجاز 
، وحسَّن ذلك أنَّ املقصود هو هنيه   - والسالم عليه الصالة  -ذلك بعضهم ، إذا كان املضاف جزءاً أو كاجلزِء 

  .« واملقصود هو؛ ألنَّهما هبما تكونُ املراعاة للشخص والتلفُُّت له » َعْيناَك « وإمنا جيء بقوله 
، مل أر غريي ذكره : قال شهاب الدين  مسنداً لضمري « َتْعُد » وهو أن يكون : وقد ظهر يل وجٌه حسٌن 

، و  بدال من الضمري« َعْيناَ » املخاطب صلى اهللا عليه وسلم ، و  على وجهيها « ُترِيُد » ، بدل بعض من كل 
« وال تعُد » إال أن يف جعلها حاالً من الضمري يف « َتْعُد » أو من الضمري يف « َعْيناَك » من كوهنا حاالً من 

» وال جيوز « اجلاريةُ حسنها فاتٌن » : ضعفاً؛ من حيث إنَّ مراعاة املبدل منه بعد ذكر البدل قليلٌ جدا ، تقول 
  :إالَّ قليالً ، كقوله « فَاِتنةٌ 

  َما َحاجَِبْيِه ُمعيٌَّن بِسَواِد... فَكَأنَُّه لَهُِق السَّراة كأنَُّه  -أ٣٥١١
يٌَّن « : فقال  مراعاة حلاجبيه الذي هو » ُمعيَّناِن « : وكان الفصيُح أن يقول » كَأنَّه « مراعاة للهاء يف » ُمع

  .البدل 
  فصل

، أي تطلب جمالسة األغنياء ، واألشراف ، وصحبة أهل الدنيا ، وملا جاء أمره } حلياة الدنيا ُترِيُد زِيَنةَ ا{ 
َوالَ ُتِطْع َمْن أَغْفَلَْنا { : مبجالسة الفقراء من املسلمني ، هناه عن االلتفات إىل قول األغنياء واملتكربين ، فقال 

، وقيل } قَلَْبُه َعن ِذكْرَِنا  بن خلف ، : يعين عيينة بن حصني  َوكَانَ { يف طلب الشَّهوات } واتبع َهَواُه { أميَّة 
  .ضياعاً : قال قتادة وجماهد } أَْمُرُه فُُرطاً 

  .سرفاً : ندماً ، وقال مقاتلٌ : وقيل 
  .متروكاً : وقال الفراء 

  .باطالً : وقيل 
  .جماوزاً للحدِّ : وقال األخفش 

  .مفعول به » قلبُه « و » ن « إسناد الفعل ل العامة على » أغْفَلَنا قَلَبُه « : قوله 



ُه « وقرأ عمرو بن عبيد ، وعمرو بن فائد ، وموسى األسواري بفتح الالم ، ورفع  أسندوا اإلغفال إىل » قَلب
ا غافلني عنه : القلب ، وفيه أوجٌه ، قال ابن جنِّي  من َحِسبَنا قلُبه غافلَني ، من « : وقال الزخمشريُّ . من ظنَّن

  :فيه وجهان : وقال أبو البقاء . » لته ، إذا وجدته غافالً أغف
  .وجدها قلبه معرضني عنه : أحدمها 
  .أمهل أمرنا عن تذكُّرنا : والثاين 

متقدٌِّم على اخليل ، : ، أي » فَرٌس فرط « : كقوهلم » فعل « حيتمل أن يكون وصفاً على » فرطاً « : قوله 
: الفرط : ، وأن يكون مصدراً مبعىن التفريط ، أو اإلفراط ، قال ابن عطيَّة  متقدِّماً للحقِّ: وكذلك هذا ، أي 

أمرُه الذي جيب أن يلزم ، وحيتمل أن يكون مبعىن اإلفراط : حيتمل أن يكون مبعىن التفريط والتَّضييع ، أي 
  .واإلسراف 
  ]اهلزج : [ ، وأنشد كلُّ أمر فالٍن فرطٌ : األمُر الذي يفرط فيه ، يقال : الفرط : قال الليث 
ا  -ب٣٥١١   وأْمراً خائباً فُُرطا... لَقْد كَلَّفْتنِي َشطَطَ
  فصل

  .دلَّت هذه اآلية على أنذَه تعاىل هو الذي خيلق اجلهل والغفلة يف قلوب اجلهَّال 
ُه َعن ِذكْرَِنا { : املراد بقوله : قالت املعتزلة  ا قَلَْب   .خلق الغفلة : س املراد منه وجدنا قلبه غافالً ، ولي: } أَغْفَلَْن

قَاَتلَناكُْم فَما أَجْبَناكُْم ، « : ويدلُّ عليه ما روي عن عمرو بن معدي كرب الزبيديِّ أنَّه قال لبين سليم 
، وال مفحمني » وَسألناكُْم فَما أْبَخلْناكُْم ، وَهجْرَناكُْم فَما أفَْحمناكُْم    .أي ما وجدناكم جبناء ، وال خبالء 

  :لفظ على هذا املعىن أوىل؛ لوجوه ومحل ال
ا استحقُّوا الذمَّ : األول    .لو كان كذلك ، مل
ْر { أنه قال بعد هذه اآلية : الثاين  ا } فََمن َشآَء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشآَء فَلَْيكْفُ ولو كان تعاىل خلق الغفلة يف قلبه ، مل

  .صحَّ ذلك 

ذكرنا ، فاتبع هواُه؛ ألن : يقال  أنه لو خلق الغفلة يف قلبه ، لوجب أن: الثالث  وال تطع من أغفلنا قلبه عن 
كسرتُه ، : يكون ذلك من أفعالش املطاوعة ، وهي إمنا تعطف بالفاِء ، ال بالواو ، يقال : على هذا التقدير 

، وال يقال    .وانكسر ، واندفع : فانكسر ، ودفعته فاندفع 
  .} واتبع َهَواُه { قلبهم يف احلقيقة ، مل جيز أن يضاف ذلك إىل فلو أغفل } واتبع َهَواُه { : قوله : الرابع 

  :واجلواب عن األول من وجهني 
أن االشتراك خالف األصل ، فوجب أن يكون حقيقة يف أحدمها جمازاً يف اآلخر ، وجعله حقيقة ف : األول 

  :يالتكوين ، جمازاً يف الوجدان أوىل من العكس؛ لوجوه 
  .األفعال مبعىن التَّكوين أكثر من جميئه مبعىن الوجدان ، والكثرة دليلٌ على الرُّجحان جميُء بناِء : أحدها 
أن مبادرة الفهم من هذا البناِء إىل التَّكوين أكثر من مبادرته إىل الوجدان ، ومبادرة الفهم دليل : وثانيها 

  .الرجحان 
له جمازاً عن الوجدان؛ ألنَّ العلم بالشيء تابٌع حلصول إنَّ َجْعلَنا إيَّاه حقيقة يف التكوين أمكن من جع: وثالثها 



املعلوم ، فجعل اللفظ حقيقة يف املتبوعِ جمازاً يف التَّبع موافٌق للمعقول ، أمَّا لو جعلناه حقيقة ف يالوجدان ، 
  .جمازاً يف اإلجياد ، لزم جعله حقيقة يف التَّبع جمازاً يف األصل ، وهو عكُس املعقول 

جيب : سلَّمنا كون اللفظ مشتركاً بالنسبة إىل اإلجياد وإىل الوجدان ، إالَّ أنَّا نقول : ين من اجلواب والوجه الثا
على إجياد الغفلة؛ ألنَّ الدليل دلَّ على أنَّه ميتنع كون العبُد موجداً للغفلة يف نفسه؛ ألنَّه » أغْفَلَْنا « : محل قوله 

ل إجياد مطلق الغفلة ، أو حياول إجياد الغفلة عن شيء معيَّن ، واألول باطلٌ إذا حاول إجياد الغفلة ، فإمَّا أن حياو
، وإالَّ مل يكن حصول الغفلة عن هذا الشيء أوىل بأن حيصل له الغفلة عن شيٍء آخر؛ ألنَّ الطبيعة املشتركة فيها 

  .على السويَّة ] األنواع [ بني األنواعِ الكثريِة تكون نسبتها إىل كلِّ تلك 
ثاين أيضاً باطلٌ؛ ألنَّ الغفلة عبارةٌ عن غفلة ال متتاز عن سائر األقسام ، إالَّ بكوهنا منتسبة غلى ذلك الشيء وال

ال ميكن أن يقصد إىل إجياد الغفلة عن كذا ، إالَّ إذا تصوَّر العلم أن كون تلك الغفلة : املعيَّن بعينه ، فعلى هذا 
الغفلة غفلة عن كذا إالَّ إذا تصوَّر كذا؛ ألنَّ العلم بنسبة أمر إىل أمر  غفلة عن كذا ، وال ميكنه أن يتصوَّر تلك

آخر مشروطٌ بتصوُّر كلِّ واحد من املنتسبني؛ فثبت أنَّه ال ميكنه القصد إىل إجياد الغفلة ، إالَّ عند الشعور بكذا 
فلة إالَّ عند اجتماع الضدين ، ، لكن الغفلة عن كذا ضدُّ الشعور بكذا؛ فثبت أن العبد ال ميكنه إجياد هذه الغ

وذلك حمالٌ ، واملوقوف على احملال حمالٌ ، فثبت أنَّ العبد غري قادرٍ على إجياد الغفلة؛ فوجب أن يكون خالُق 
  .الغفلة وموجدها يف العباد هو اهللا تعاىل ، وأما املدُح والذمُّ فمعارٌض بالعلم والدَّاعي ، وقد تقدَّم 

فسيأيت الكالم عليه ، إن شاء اهللا تعاىل ]  ٢٩: الكهف [ } آَء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشآَء فَلَْيكْفُْر فََمن َش{ : وأما قوله 
.  

، لوجب ذكر الفاء ، فهذا إنَّما يلزم لو كان خلق الغفلة يف القلب من : وأما قوهلم  لو كان املراد إجياد الغفلة 
من لوازمه حصول االنكسار ، وليس األمر كذلك؛ ألنَّه  لوازمه حصول اتِّباع الشَّهوة واهلوة ، كما أن الكسر

ال يلزم من حصول الغفلة عن اهللا حصول متابعة اهلوى؛ الحتمال أن يصري غافالً عن ذكر اهللا ، وال يتَّبع اهلوى 
  .، بل يبقى متوقِّفاً حرياناً مدهوشاً خائفاً 

  :وذكر القفَّال يف تأويل اآلية على مذهب املعتزلة وجوهاً 
إنه : أنه تعاىل ، ملا صبَّ عليهم الدنيا صبا ، وأدَّى ذلك إىل حصول الغفلة يف قلوهبم ، صحَّ أن يقال : أحدها 

. ٦: نوح [ } فَلَْم َيزِْدُهْم دعآئي إِالَّ ِفَرارا { : تعاىل حصل الغفلة يف قلوهبم ، كقوله تعاىل   [  
ُه { أن معىن : وثانيها  ا قَلَْب   .تركناه ، فلم نسمُه بسمِة أهل الطَّهارة والتقوى : أي } أَغْفَلَْن
ُه { : وثالثها  أنَّ فتح أبواب لذَّات : واجلواب عن األول . أي خالَّه مع الشيطان ، ومل مينعه منه } أَغْفَلَْنا قَلَْب

إليه سبباً حلصول الدنيا عليه ، هل يؤثِّر يف حصول الغفلة يف قلبه أو ال يؤثر؟ فإن أثر ، كان أثر إيصال اللذَّات 
فعل ما يوجب الغفلة يف قلبه ، وإن مل يؤثِّر يف حصول : الغفلة يف قلبه ، وذلك عُني القول بأنه فعل اهللا ، أي 

  .الغفلة ، فبطل إسناده غليه ، وعلى الثاين وهو أنَّه مبعىن تركناه فهو ال يفيُد إالَّ ما ذكرناه 
، فهو قولنا ، وإالَّ بطل إسناد تلك الغفلة إىل اهللا إن كانت للتَّخلية؛ مبعىن حص: وعن الثالث  ول تلك الغفلة 

  .تعاىل 
  .اآلية } َوقُلِ احلق ِمن رَّبِّكُْم { : قوله تعاىل 



  :يف تقرير النَّظم وجوٌه 
، قال : األول  قل : ة أي اآلي} َوقُلِ احلق ِمن رَّبِّكُْم { : أنه تعاىل ، ملَّا أمر رسوله أال يلتفت إىل قول األغنياء 
بلوُه ، عاد الضَّرر إليكم : هلؤالء  ، فإن قبلتموه ، عاد النَّفع عليكم ، وإن مل تق هذا الدِّين احلق من عند اهللا تعاىل 

  .، وال تعلق لذلك بالفقر والغىن 
ا جاء من عند اهللا ، واحلقَّ الذي جاءنا من عنده أن أصري نفسي مع ه: والثاين  ؤالء الفقراء أنَّ املراد أنَّ احلقَّ م

  .أهل الدنيا ] وال أنظر إىل [ ، وال أطردهم ، وال ألتفت إىل الرؤساء ، 
وأنَّ اهللا } فََمن َشآَء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشآَء فَلَْيكْفُْر { أن يكون املراد هو أنَّ احلقَّ الذي جاء من عند اهللا : والثالث 

  .ألجل أن يدخل يف اإلميان مجع من الكفار تعاىل مل يأذن يف طرد أحٍد ممَّن آمن وعمل صاحلاً؛ 
أليس أن العقل يقتضي ترجيح األهمِّ ، وطرد أولئك الفقراء ال يوجب إالَّ سقوط حرمتهم ، وهذا : فإن قيل 

  .ضرٌر قليلٌ 
، فإنَّه يوجُب بقاء الكفَّار على الكفر  ، لكن من ترك اإلميان؛ حذراً من جمالسة الفقراء ، ] وأما عدم طردهم 

  .إنَّ إميانُه ليس بإميان ، بل هو نفاٌق؛ فيجب على العاقل أالَّ يلتفت إىل من هذا حاله ف

يا أيُّها الناس ، من ربكم احلقُّ ، وإليه التوفيق واخلذالن ، : قل يا حممد للَّذين أغفلنا قلوهبم عن ذكرنا : الرابع 
فََمن َشآَء فَلُْيْؤِمن َوَمن { إىل الفقراِء واألغنياء وبيده اهلدى والضَّالل ، ليس إيلَّ من ذلك شيٌء ، وقد بعثُت 

: واملعىن ]  ٤٠: فصلت [ } اعملوا َما ِشئُْتم { وهذا على طريق التهديد والوعيد ، كقوله } َشآَء فَلَْيكْفُْر 
  .لست بطارد املؤمنني هلواكم ، فإن شئتم ، فآمنوا ، وإن شئتم ، فاكفروا 

  .من شاء اهللا له اإلميان ، آمن ، ومن شاء له الكفر ، كفر : ة معىن اآلي: قال ابن عبَّاس 
  فصل

  .هذه اآلية صرحيةٌ يف أنَّ اإلميان والكفر والطاعة واملعصية باختيار العبد : قالت املعتزلة 
حصول  وهذه اآلية من أقوى الدَّالئلِ على صحَّة مذهب أهل السُّنَّة؛ ألنَّ اآلية صرحيةٌ يف أنَّ: قال ابن اخلطيب 

اإلميان ، وحصول الكفر موقوفان على حصول مشيئة اإلميان وحصول مشيئة الكفر ، وصريح العقل يدلُّ على 
  .أنَّ الفعل االختياريَّ ميتنع حصوله بدون القصد إليه ، وبدون االختيار 

يكون كلُّ  حصول ذلك القصد واالختيار ، إن كان بقصٍد آخر يتقدَّمه ، لزم أن: وإذا عرفت هذا ، فنقول 
، وهو حمالٌ؛ فوجب انتهاء ذلك القصد  قصٍد واختيارٍ مسبوقاً بقصٍد آخر ، واختيارٍ آخر إىل غري هناية 

واالختيار إىل قصد واختيار خيلقه اهللا تعاىل يف العبد على سبيل الضرورة ، وعند حصول ذلك القصد الضروريِّ 
أو مل يشأ ، فإنه حتصل يف قلبه تلك املشيئة اجلازمة اخلالية ، واالختيار الضروريِّ ، جيب الفعل؛ فاإلنسان شاء 

عن املعاصي ، وإذا حصلت تلك املشيئةُ اجلازمةُ ، فشاء أو مل يشأ ، جيب حصول الفعل ، فاإلنسان مضطرٌّ يف 
  .صورة خمتار 

  فصل
صيغة األمر ال ملعىن الطَّلب دلَّت اآلية على أنَّ صدور الفعل عن الفاعل بدون القصد والدَّاعي حمالٌ ، وعلى أنَّ 

  .يف كتاب اهللا كثريةٌ 



  .هذه الصيغة هتديٌد ووعيٌد ، وليست ختيرياً :  - رضي اهللا عنه - قال عليٌّ 
ودلَّت أيضاً على أنَّه تعاىل ال ينتفع بإميان املؤمنني ، وال يتضرر بكفر الكافرين ، بل نفع اإلميان يعود عليهم ، 

. ٧: اإلسراء [ } إِنْ أَْحَسْنُتْم أَْحَسنُْتْم َألْنفُِسكُْم َوإِنْ أَسَأُْتْم فَلََه { : وله تعاىل وضرر الكفر يعود عليهم؛ لق  [  
لِ احلق { : قوله    :جيوز فيه ثالثة أوجه : } َوقُ

ا مسعتم احلقُّ ] أي [ هذا ، : أنه خرب ملبتدأ مضمرٍ ، أي : األول    .القرآن ، أو م
 ٨١يف اآلية [ جاء احلق ، كما صرَّح به يف موضع آخر : درٍ ، دلَّ عليه السياُق ، أي أنه فاعل بفعلٍ مق: الثاين 

أن جياب به استفهام ، أو يردَّ : ، إالَّ أنَّ الفعل ال يضمر إالَّ يف مواضع تقدَّم التنبيه عليها ، منها ] من اإلسراء 
ُيَسبُِّح لَُه ِفيَها بالغدو واآلصال { : عده؛ كقراءة به نفي ، أو يقع بعد فعلٍ مبين للمفعول ، ال يصلح إسناده ملا ب

  .كما سيأيت حتقيقه إن شاء اهللا تعاىل ]  ٣٦: النور [ } 
  .أنه مبتدأ ، وخربه اجلار بعده : الثالث 

، كأنه إتباٌع حلركة القاف ، وقرأ أيضاً بنصب » وقُلُ احلقَّ « : وقرأ أبو السمال قعنب  بضم الالم؛ حيث وقع 
هو على صفة املصدر املقدَّر؛ ألنَّ الفعل يدلُّ على مصدره ، وإن مل « : » اللَّوامح « قال صاحب »  احلقَّ« 

مبضمرٍ على ذلك ، أي « ِمْن » وقل القول احلقَّ ، وتعلق : يذكر ، فينصبه معرفة ، كما ينصبه نكرة ، وتقديره 
  .انتهى » جاء من ربكم : 

  .وهو األصل » فَلَيكْفُْر « و » فلُيؤِمْن « : مر ، يف قوله وقرأ احلسن والثقفي بكسر المي األ
أن تكون شرطية ، وهو الظاهر ، وأن تكون موصولة ، والفاء » َمْن « جيوز يف } فََمن َشآَء فَلُْيْؤِمن { : قوله 

 ، وبه ضمري يعود على اهللا: وقيل » َمْن « الظاهر أنه ضمري يعود على : » َشاَء « لشبهه بالشرط ، وفاعل 
  .فسَّر ابن عباس ، واجلمهور على خالفه 

، أي } ِللظَّاِلِمَني { أعددنا وهيَّأنا ، من العتاد ، ومن العدَّة } إِنَّا أَْعَتْدَنا ِللظَّاِلِمَني َناراً { : قوله  ملن : للكافرين 
  .ظلم نفسه ، ووضع العبادة يف غري موضعها 

ا وصف الكفر و اإلميان ، والباطل واحلق ، أتبعه بذكر الوعيد على الكفر ، وبذكر الوعد واعلم أنَّه تعاىل ، ملَّ
  .على اإلميان ، و العمل الصَّاحل 

ما أحاط بشيٍء ، : قيل : والسُّراِدُق » ناراً « يف حمل نصبٍ ، صفة ل } أََحاطَ بِهِْم ُسَراِدقَُها { : قوله 
هو احلجرة تكون حول : ُسرادق ، قاله اهلورّي ، وقيل : كاملضرب واخلباِء ، وقيل للحائط املشتمل على شيء 

: [ كل بيٍت من كرسٍف ، فهو سرادق ، قال رؤبة : هو ما ميدُّ على صحنِ الدار ، وقيل : الفسطاِط ، وقيل 
  ]السريع  -الرجز 
  ُسَراِدُق املَْجِد َعلْيَك َممُدوْد... َيا حكُم ْبَن املُنِذرِ ْبنِ اجلَاُروْد  -٣٥١٢
  ]الطويل : [ بيت مسردٌق ، قال الشاعر :  ويقال
  ُصدوُر الفُيولِ بعد بيِت ُمسْرَدقِ... هو املُدِخلُ النُّْعمانَ بْيتاً َسماؤُه  -٣٥١٣

، وقيل : وكان أبرويز ملك الفرس قد قتل النعمان بن املنذر حتت أرُجلِ الفيلِة ، والفيول  السُّرادُق : مجع فيلٍ 
  ]الطويل : [ دق الدِّهليُز ، قال الفرز: 



  َتركَْت لَُهم قَْبلَ الضِّرابِ السُّراِدقَا... َتمنَّْيتُهْم حتَّى إذا َما لَِقيَتُهم  -٣٥١٤
السُّراِدُق فارسيٌّ معرٌب ، « : سرادة ، قاله اجلواليقيُّ ، وقال الراغب : فارسي معرب ، أصله : والسُّراِدُق 

  .» بعدها حرفان  وليس يف كالمهم اسم مفرد ، ثالث حروفه ألٌف
  فصل

، وال فُرجة : أثبت تعاىل للنَّار شيئاً شبيهاً بالسرادقِ حتيط هبم من سائرِ اجلهاِت ، واملراد  أهنم ال خملص هلم فيها 
  .، بل هي حميطة هبم من كلِّ اجلوانب 

[ } ِذي ثَالَِث ُشَعب  انطلقوا إىل ِظلٍّ{ : املراد هبذا السُّرادق الدخان الذي وصفه اهللا تعاىل يف قوله : وقيل 
. ٣٠: املرسالت   [  

  .هذه اإلحاطة هبم إنَّما تكون قبل دخوهلم ، فيحيط هبم هذا الدخان كالسرادق حول الفسطاط : وقالوا 
ُسراِدُق النَّارِ أربعةُ ُجُدرٍ ، ِكثُف كلِّ جدارٍ « : وروى أبو سعيد اخلدريُّ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .» ْربِعَني سنةً َمِسريةُ أ
  .السُّراِدُق حائط : وقال ابن عبَّاس 

يستغوثوا ، فقلبت الواو ياء كما : يطلبوا الغوث ، والياء عن واوٍ؛ إذ األصل : ، أي } َوإِن َيْسَتِغيثُواْ { : قوله 
  :تقدم يف قوله 

فأيُّ إغاثٍة هلم يف ذلك؟ أو من باب  وهذا الكالم من املشاكلة والتَّجانس ، وإالَّ]  ٢: الفاحتة [ } َنْسَتِعُني { 
  ]الوافر : [ التهكُّم؛ كقوله 

  َتِحيَّةُ بينهم َضْرٌب وجيُع..  -٣٥١٥
  .وهو كثٌري 

ما أذيب من اجلواهر كالنحاس : ُدْرِديُّ الزيت ، وقيل : واملهلُ » ماء « صفة ل » كاملُْهل « : وقوله 
  .والرصاص والذهب والفضة 

، حتَّى تألألْت ، وقال  وعن ابن مسعود أنَّه : دخل بيت املال ، وأخرج ذهباً وفضة كانت فيه ، وأوقد عليها 
  .هذا هو املهل 

  .هو الصَّديد والقيح : وقيل 
. ١٧: الطارق [ } فََمهِّلِ الكافرين { : التُّؤَدةُ والَوقاُر ، قال : ضرب من القطران ، واملََهل بفتحتني : وقيل   [  
[ ألنه ختصَّص » ماء « جيوز أن تكون اجلملة صفة ثانية ، وأن تكون حاالً من » جوه َيشوي الو« : قوله 

  .، وجيوز أن تكون حاالً من اجلارِّ ، وهو الكاف ] بالوصف 
ٍة ، تكون مع ذلك الشيء املشويِّ : والشَّيُء    .اإلنضاُج بالنار من غري مرق
  فصل

كعكر الزَّيت ، فإذا قرِّب : قال » بِماِء كاملُْهلِ « : م قال روى أبو سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسل
  .إليه ، سقطت فروة وجهه فيه 

دعا بذهب وفضة ، فأوقد عليهما النَّار ، حتَّى ذابا ، مث قال  هذا أشبه شيٍء : وسئل ابن مسعود عن املهل ، ف



  .باملهل 
، فيعطون هذا املهل : قيل    .إذا طلبوا ماء للشُّرب 

ٍة { : ىل قال تعا ْينٍ آنَِي . ٥،  ٤: الغاشية [ } تصلى َناراً َحاِمَيةً تسقى ِمْن َع  [  
إنَّهم يستغيثون من حرِّ جهنَّم ، فيطلبون ما ء يصبونه على وجوههم للتربيد ، فيعطون هذا املاء؛ كما : وقيل 

. ٥٠: األعراف [ } أَِفيُضواْ َعلَْيَنا ِمَن املآء { : حكى عنهم قوهلم   [  
  .ذلك املاء املستغاث به : هو ، أي : املخصوص حمذوف ، تقديره } بِئَْس الشراب { : ه قول

هنا متصرفة على باهبا ، وفاعلها ضمري النار ، ومرتفقاً متييٌز منقولٌ من » ساءت « } َوَسآَءْت ُمْرَتفَقاً { : قوله 
املنزل : نه مسي املرفق مرفقاً؛ ألنه يتكأ عليه ، وقيل املُتَّكأ وم: واملُرَتفُق . ساء ، وقبح مرتفقها : الفاعلية ، أي 
  .قاله ابن عبَّاس 

، كما جيتمع أهل اجلنَّة رفقاء : وقال جماهد  اً للرُّفقة؛ ألنَّ أهل النَّار جيتمعون رفقاء    .جمتمع
 ٦٩: النساء [ } ك َرِفيقاً َوَحُسَن أولئ{ فأمَّا رفقاء أهل اجلنَّة ، فهم األنبياُء والصِّديقُون والشُّهداء والصاحلون 

. [  
بئَس الرفقاُء هؤالِء ، وبئس موضُع الترافق النَّار ، كما أنه نعم : وأما رفقاء النَّار ، فهم الكفَّار والشَّياطني ، أي 

هو : هو مصدر مبعىن االرتفاق ، وقيل : الرفقاُء أهل اجلنَّة ، ونعم موضع الرفقاء اجلنَّة ، قاله ابن عباس وقيل 
، وإالَّ فأيُّ ارتفاقٍ ]  ٣١: الكهف [ } َوَحُسَنْت ُمْرَتفَقاً { : ن باب املقابلة أيضاً؛ كقوله يف وصف اجلنة بعد م

  ]البسيط : [ إال أن يكون من قوله : يف النار؟ قال الزخمشري 
  وُحكَأنَّ عيينَّ فيها الصَّاُب َمذُْب... إنِّي أرِقُْت قَبِتُّ اللَّْيلَ ُمرتِفقاً  -٣٥١٦

  .فهو يعين من باب التَّهكُّم 

أُولَِئَك لَُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِي ِمْن ) ٣٠(إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت إِنَّا لَا ُنِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَملًا 
َبُسونَ ِثَياًبا ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدسٍ َوإِْسَتْبَرقٍ ُمتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى َتْحِتهُِم الْأَْنهَاُر ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ َوَيلْ

  ) ٣١(الْأََراِئِك نِْعَم الثََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرَتفَقًا 

  .اآلية } إِنَّ الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { : قوله تعاىل 
هذه اآلية تدل على أنَّ العمل الصاحل مغايٌر لإلميان؛ ألنَّ العطف ملا ذكر وعيد املبطلني ، أردفه بوعد احملقِّني ، و

  .يوجب املغايرة 
إمَّا تكرر الظاهر مبعناه ، وهو قول : والرابط » إنَّ الَّذيَن « جيوز أن يكون خرب : } إِنَّا الَ ُنِضيُع { : قوله 

، وجيوز أن يكون الرابط العموم : ي األخفش ، ومثله يف الصلة جائٌز ، وجيوز أن يكون الرابط حمذوفاً ، أ منهم 
اعتراضاً ، قال ابن عطية } إِنَّا الَ ُنِضيُع { : ويكون قوله } أولئك لَُهْم َجنَّاُت { : ، وجيوز أن يكون اخلرب قوله 

  ]البسيط : [ وحنوه يف االعتراض قوله : 
  ُتْزَجى اخلَواتِيُمِسرَبالَ ُملٍك بِه ... إنَّ اخلَِليفَةَ إنَّ اهللا ألَبسُه  -٣٥١٧

قال . » إنَّ اخلليفة « اعتراضاً؛ جلواز أن يكون خرباً عن » إنَّ اهللا ألبَسُه « وال يتعيَُّن أن يكون : قال أبو حيَّان 
، وجيوز أن تكون اجلملتان: شهاب الدين  أعين قوله  -وابن عطيَّة مل جيعل ذلك معيَّناً بل ذكر أحد اجلائزين فيه 



عند من يرى جواز تعدد اخلرب ، وإن مل » إنَّ « خربين ل  -} أولئك لَُهْم َجنَّاُت { وقوله } ُنِضيُع  إِنَّا الَ{ : 
  .يكونا يف معىن خرب واحد 

  .بالتشديد ، عدَّاه بالتشديد ، كما عدَّاه اجلمهور باهلمزة » ال ُنضيُِّع « وقرأ الثقفيُّ 
  .بياناً لألجرِ املبهمِ كالماً مستأنفاً » أولئك « ولك أن جتعل : وقيل 
  فصل

ظاهره يقتضي أنَّه استوجب املؤمن على اهللا } إِنَّا الَ ُنِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً { : قوله : قال ابن اخلطيب 
بذات الفعل ، وهو باطلٌ؛ ألنَّ نعم : وعند املعتزلة . حبسن عمله أجراً ، وعندنا االستيجاب حصل حبكم الوعد 

ةٌ ، وهي موجبةٌ للشكر والعبوديَّة ، فال يصري الشُّكر والعبودية مبوجبٍ لثوابٍ آخر؛ لنَّ أداء الواجب اهللا كثري
  .ال يوجُب شيئاً آخر 

، فقال  ا أثبت األجر املبهم ، أردفه بالتفصيل ، فبيَّن أوالً صفة مكاهنم  أولئك لَُهْم َجنَّاتُ { : واعلم أنَّه تعاىل ، ملَّ
أولئك : عدن باملكان ، إذا أقام به ، فيجوز أن يكون املعىن : يف اللغة عبارة عن اإلقامة ، يقال  والعدنُ} َعْدٍن 

  ]دار إقامة : كما يقال [ هلم جنات إقامة 
، وهو وسطها ] املوضع [ وجيوز أن يكون العدن امساً    .معيَّن يف اجلنَّة 

: الرمحن [ } َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنََّتاِن { اله تعاىل اسم مع ، فيمكن أن يكون املراد ما ق» جنَّاُت « : وقوله 
، يكون املراد نصيب كلِّ واحٍد من ]  ٦٢: الرمحن [ } َوِمن ُدونِهَِما َجنََّتاِن { : مث قال ]  ٤٦ وميكن أ 

، وذلك ألنَّ أحسن املكلَّفني جنَّة على حدٍة ، مث ذكر أنَّ من صفات تلك اجلنات أنَّ األهنار جتري من حتتها 
لباُس التستُّر ، : مساكن الدنيا البساتني اليت جتري فيها األهنار ، مثَّ ذكر ثانياً أنَّ لباسهم فيها ينقسم قسمني 

  .ولباس التحلِّي 
: سورة على كلِّ واحد منهم ثالثة أ: فقيل } ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمن ذََهبٍ { : فأمَّا لباس التحلِّي فقال 

  :سواٌر من ذهبٍ هلذه اآلية ، وسوار من فضَّة؛ لقوله 

ٍة {  [ } َولُْؤلُؤاً َوِلَباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر { ، وسوار من لؤلؤ؛ لقوله ]  ٢١: اإلنسان [ } وحلوا أََساوَِر ِمن ِفضَّ
  ] . ٢٣: احلج 

  .} مِّن ُسْنُدسٍ َوإِْسَتْبَرقٍ  َوَيلَْبُسونَ ِثَياباً ُخْضراً{ : وأمَّا لباُس التستُّر ، فلقوله 
  .هو الدِّيباُج الرَّقيق : فاألول 
  .هو الديباُج الصَّفيق : والثاين 
  .أي غليظٌ : » إستربه « أصله فارسيٌّ معرٌَّب ، وهو : وقيل 
  :هذه أربعة أوجه » ِمْن « يف : } ِمْن أََساوَِر { : قوله 

  .أهنا لالبتداِء : األّول 
  .للتبعيض  أهنا: والثاين 

  .أشياء من أساور : أهنا لبيان اجلنس ، أي : والثالث 
ذكر هذه ] . [  ٢١: اإلنسان [ } وحلوا أََساوَِر { : أهنا زائدة عند األخفش؛ ويدلُّ عليه قوله : والرابع 



  ] .الثالثة األخرية أبو البقاء 
مجع إسوارٍ ، وأنشد : وقيل . ، فهو مجع اجلمع مجع ِسوار ، كِحمار وأْحِمرة ] وأْسوَِرة [ وأساور مجع أسورٍة ، 

  ]الرجز : [ 
ُر... واِهللا لَْوالَ ِصْبَيةٌ ِصَغاُر  -٣٥١٨   كَأنََّما وُجوُههْم أقَْما

  أو الِطٌم لْيَس لُه إْسَواُر... أَخاُف أنْ ُيِصيَبُهْم إقْتَاُر 
َع النَّهاُر... ملَّا َرآنِي َمِلٌك َجبَّاُر    بَِبابِه َما طَلَ

  .على حذف الزيادة ، وأصله أساوِيُر » إسوارٍ « هو مجع : قال أبو عبيدة و
هاتان ]  ٣٠: الزخرف [ مجع سوارٍ ، وستأيت إن شاء اهللا تعاىل يف الزخرف » أْسوَِرة « وقرأ أبان ، عن عاصم 

  .القراءتان يف املتواتر ، وهناك يذكر الفرق إن شاء اهللا تعاىل 
، » ُسورٍ « وف يالكثرة على » أْسوَِرٍة « ة على والسِّواُر جيمع يف القلَّ بسكون الواو ، وأصلها كقُذلٍ وُحمرٍ 

  ]السريع : [ وإمنا سكنت؛ ألجل حرف العلَّة ، وقد يضمُّ يف الضرورة ، قال 
  ُدو يف األكُفِّ الالمعاِت ُسوْر... َعْن ُمربِقاٍت بالُبرِينِ وَتْب  -٣٥١٩

، فهو قلٌب  :السِّواُر : وقال أهل اللغة  ، أو حناسٍ ، فإن كان من عاج    .ما جعل يف الذِّراعِ من ذهبٍ ، أو فضَّة 
جيوز أن تكون للبيان ، أو للتبعيض ، وجيوز أن تتعلق مبحذوٍف؛ صفة ألساور ، فموضعه » ِمْن ذهبٍ « : قوله 

  .فموضعها نصٌب » ُيحلَّْونَ « جرٌّ ، وأن تتعلق بنفس 
وبين الفعل يف التحليِة للمفعول؛ إيذاناً بكرامتهم ، وأنَّ غريهم » ُيحلَّْون « عطف على  »وَيلَْبُسونَ « : قوله 

  ]الطويل : [ يفعل هبم ذلك ويزيِّنهم به ، كقول امرئ القيس 
ٍة  -٣٥٢٠   ُيحلَّْيَن َياقُوتاً وَشذْراً ُمفقَّرا... َعراِئُس يف ِكنٍّ وَصْوٍن وَنْعَم

  .طاه بنفسه ، وقدِّم التَّحلِّي على اللباس؛ ألنه أشهى للنَّفس اللِّبس ، فإنَّ اإلنسان يتعا
لبياِن اجلنس ، وهي نعٌت » ِمْن « } مِّن ُسْنُدسٍ َوإِْسَتْبَرقٍ { . بكسر الباء » وَيلْبُِسونَ « وقرأ أبان عن عاصم 

  .لثياب 
هو الديباُج : السُّندُس : اجلوينِّ اقل  ما غلظ منه وعن أيب عمران: ما رقَّ من الدِّيباج ، واإلستربق : والسُّندُس 

عريبُّ األصل ، مشتقٌّ » إْسَتْبرق « ليسا مجعني ، وهل : املنسوج بالذَّهب ، ومها مجُع سندسٍة وإسَتْبرقٍة ، وقيل 
: [ اإلستربق اسم للحرير وأنشد للمرقش : وقيل . من الربيق ، أو معرب أصله إستربه؟ خالف بني اللغويني 

  ]الطويل 
اِعر مرَّةً  -٣٥٢١   وإْسَتْبَرُق الدِّيباجِ طَوراً ِلباُسهَا... َتراُهنَّ َيلَبْسَن املَش

  .» ما نسج بالذَّهب : اإلستربُق « : وهو صاحلٌ ملا تقدَّم ، وقال ابن حجرٍ 

، ونونه أصليةٌ : ووزن ُسْندسٍ    .فُْعلُلٌ 
، أو « : منونة ، فقال ابن جنِّي  بوصل اهلمزة وفتح القاِف غري» واستربق « وقرأ ابن حميصن  هذا سهٌو 

: كأنه زعم أنَّه منعه الصَّرف ، وال وجه ملنعه؛ ألنَّ شرط منع االسم األعجمي : قال شهاب الدين » كالسَّهو 
» اسَتفَْعلَ « و » الربيق « أن يكون علماً ، وهذا اسم جنسٍ ، وقد وجَّهها غريه على أنه جعلها فعالً ماضياً من 



واْسَتْبَرَق بالوصل وفتح القاف « : » اإلقناعِ « وقال األهوازيُّ يف . قرَّ ، واستقرَّ : اجملرد؛ حنو » فعل «  مبعىن
وظاهر هذا أنه اسم ، وليس بفعلٍ ، وليس ملنعه وجه؛ كما تقدَّم عن ابن جنِّي ، » حيث كان ال يصرفه 

، ومل يذكر فتح ملَّا ذكر وصل اهلمزة ، مل يزد على ذ» اللوامح « وصاحب  لك ، بل نصَّ على بقائه منصرفاً 
بوصل اهلمزة يف مجيع القرآن ، فيجوز أنه حذف اهلمزة ختفيفاً؛ » واْسَتْبَرق « : القاف أيضاً ، وقال ابُن حميصنٍ 

ه معاملة الفعل على غري قياسٍ ، وجيوز أنَّه جعله عربيا من َبرِق يربُق بريقاً ، ووزنه استفعل ، فلمَّا مسِّي به ، عامل
، وليس  يف وصل اهلمزة ، ومعاملة التمكني من األمساء يف الصَّرف والتنوين ، وأكثر التفاسري على أنَّه عربية 

  .« مبستعربٍ ، دخل يف كالمهم ، فأعربوه 
مل تكن مل مجع أريكٍة ، وهي األسرَّة ، بشرط أن تكون يف احلجالِ ، فإن : حالٌ ، واألراِئُك « ُمتَّكئني » : قوله 

حجلة على سريرٍ ، : األريكةُ » : الفرُش يف احلجالِ أيضاً ، وقال الراغب : األرائُك : تسمَّ أريكة ، وقيل 
أََرَك باملكاِن : إمَّا لكوهنا يف األرض متَّخذة من أراك ، أو من كوهنا مكاناً لإلقامة؛ من قوهلم : فتسميتها بذلك 

  .« رعي األَراِك ، مث جتوز به يف غريه من اإلقامات  أروكاً ، وأصل األروِك اإلقامة على
 - « على » الم : أنه نقل حركة اهلمزة إىل الم التعريف ، فالتقى مثالن : وذلك « َعلَّراِئِك » وقرأ ابن حميصن 

اللفظ  والم التعريف ، واعتدَّ حبركة النقل ، فأدغم الالم يف الالم؛ فصار - فإنَّ ألفها حذفت؛ اللتقاء الساكنني 
  ]الطويل : [ كما ترى ، ومثله قول الشاعر 

انُ َناهلَا... فََما أْصبَحْت َعلَّْرضِ نفٌس َبريئةٌ  -٣٥٢٢   وال غَْيُرَها إالَّ ُسلْيَم
» نعم الثواب : قوله : ، أي « مبا أنزِلَّيَك » : وقد تقدَّم قراءة قريبة من هذه أوَّل البقرة « َعلَى األرض » يريد 
  .جلزاء نعم ا: أي 

، ومقّراً ، وهذا يف مقابلة قوله } َوَحُسَنْت ُمْرَتفَقاً { : قوله  . ٢٩: الكهف [ } َوَسآَءْت ُمْرَتفَقاً { : جملساً   [  

ِكلَْتا ) ٣٢(ُهَما َزْرًعا َبْيَنَواْضرِْب لَُهْم َمثَلًا َرُجلَْينِ َجَعلَْنا ِلأََحِدِهَما َجنََّتْينِ ِمْن أَْعَنابٍ َوَحفَفَْناُهَما بَِنْخلٍ َوَجَعلَْنا 
ُه َشْيئًا َوفَجَّْرَنا ِخلَالَُهَما َنَهًرا  َوكَانَ لَُه ثََمٌر فَقَالَ ِلَصاِحبِِه َوُهَو ُيَحاوُِرُه أََنا ) ٣٣(الْجَنََّتْينِ آَتْت أُكُلََها َولَْم َتظِْلْم ِمْن

ُهَو ظَاِلٌم ِلَنفِْسِه قَالَ َما أَظُنُّ أَنْ َتبِيَد َهِذِه أََبًدا َوَدَخلَ َجنََّت) ٣٤(أَكْثَُر ِمْنَك َمالًا َوأََعزُّ َنفًَرا  َوَما أَظُنُّ ) ٣٥(ُه َو
َو ُيَحاوُِرُه أَكَفَْرَت بِالَِّذي ) ٣٦(السَّاَعةَ قَاِئَمةً َولَِئْن ُرِدْدُت إِلَى َربِّي لَأَجَِدنَّ َخيًْرا ِمْنَها ُمْنقَلًَبا  قَالَ لَُه َصاِحُبُه َوُه

َولَْولَا إِذْ ) ٣٨(لَِكنَّا ُهَو اللَُّه َربِّي َولَا أُْشرُِك بَِربِّي أََحًدا ) ٣٧(قََك ِمْن ُتَرابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ َسوَّاَك َرُجلًا َخلَ
فََعَسى َربِّي أَنْ ُيْؤِتَينِ َخْيًرا ) ٣٩(لًا َوَولًَدا َدَخلَْت َجنََّتَك قُلَْت َما َشاَء اللَُّه لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه إِنْ َتَرِن أََنا أَقَلَّ ِمْنَك َما

أَْو ُيْصبَِح َماُؤَها غَْوًرا فَلَْن َتْسَتِطيَع لَُه ) ٤٠(ِمْن َجنَِّتَك َوُيْرِسلَ َعلَْيَها ُحْسَباًنا ِمَن السََّماِء فَُتْصبَِح َصِعيًدا َزلَقًا 
ِه َعلَى َما أَْنفََق ِفيَها َوِهَي َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها َوَيقُولُ َيا لَْيَتنِي لَْم َوأُِحيطَ بِثََمرِِه فَأَْصَبَح ُي) ٤١(طَلًَبا  قَلُِّب كَفَّْي

ا كَانَ ُمْنَتِصًرا ) ٤٢(أُْشرِْك بِرَبِّي أََحًدا  الَْحقِّ  ُهَناِلَك الَْولَاَيةُ ِللَِّه) ٤٣(َولَْم َتكُْن لَُه ِفئَةٌ َيْنُصُروَنُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَم
  ) ٤٤(ُهَو َخْيٌر ثََواًبا َوَخْيٌر ُعقًْبا 

  .اآلية } واضرب هلُْم مَّثَالً رَُّجلَْينِ { : قوله تعاىل 
وجه النَّظم أن الكفار ، ملَّا افتخُروا بأمواهلم وأنصارهم على فقراء املسلمني ، بيَّن اهللا تعاىل أنَّ ذلك ممَّا ال يوجب 

ا الذي جتُب املفاخرةُ به فطاعة اهللا وعبادته ، وهي  االفتخار ، الحتمال أن يصري الغينُّ فقرياً ، والفقري غنيا ، وأم



مثل حال : أي } واضرب هلُْم مَّثَالً رَُّجلَْينِ { : حاصلةٌ لفقراِء املسلمني ، وبيَّن ذلك بضرب هذا املثل؛ فقال 
، ] براطوس [ كافٌر ، وامسه : أحدمها :  الكافرين واملؤمنني كحال رجلني ، وكانا أخوين يف بين إسرائيل

، امسه يهوذا ، قاله ابن عباس : واآلخر    .مؤمٌن 
  .اسم املؤمن متليخا ، واسم الكافر قطروس : وقال مقاتل 

إِنِّي كَانَ ِلي قَرِيٌن َيقُولُ أَإِنََّك لَِمَن { : يف قوله تعاىل » الصافات « قطفر ، ومها املذكوران يف سورة : وقيل 
: على ما رواه عبد اهللا بن املبارك عن معمَّرٍ عن عطاٍء اخلراساينِّ ، قال ]  ٥٢،  ٥١: الصافات [ } ملصدقني ا

  .كانا رجلني شريكني ، هلما مثانية آالِف دينارٍ 
 كانا أخوين ، وورثا من أبيهما مثانية آالف دينارٍ ، فأخذ كلُّ واحٍد منهما أربعة آالف دينارٍ ، فاشترى: وقيل 

اللَّهم ، إنَّ أخي اشترى أرضاً بألف ، وإنِّي أشتري منك أرضاً بألف يف اجلنَّة : الكافر أرضاً بألٍف ، فقال املؤمن 
  .، فتصدَّق به 

  .اللَّهم ، إين أشتري منك داراً بألف يف اجلنَّة ، فتصدق به : أخوه داراً بألف ، فقال املؤمن ] بىن [ مث 
  .اللَّهم ، إين جعلت ألفاً صداقاً للحور العني ، وتصدَّق به : فقال املؤمن مث تزوج أخوه امرأة بألف ، 

اللهم ، إنِّي اشتريُت منك الولدان بألف ، فتصدَّق به : مث اشترى أخوه خدماً ومتاعاً بألف دينار ، فقال املؤمن 
، فقال أصابه حاجةٌ ، فجلس ألخيه على طريقه ، فمرَّ به يف خدمه وحشم: ، مث أحاجه ، أي  ، فتعرَّض له  : ه 

ا فعل مالك ، : أصابتين حاجةٌ بعدك ، فأتيتك لتصيبين خبري ، قال : ما شأنك؟ قال : نعم ، قال : قال ! فالنٌ؟ م
ُه ، قال ] سويَّة [ وقد اقتسمنا املال  ، فال : ، فأخذت شطره؟ فقصَّ عليه قصَّت إنَّك ملن املصدِّقني ، اذهب 

  .أعطيك شيئاً 
، أحدمها نزل: وقيل  مؤمٌن ، وهو أبو سلمة عبد اهللا بن عبد األسد : ْت يف أخوين من أهل مكَّة من بين خمزوم 

، وهو األسود بن عبد األسد  بن عبد ياليل ، وكان زوج أمِّ سلمة قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم واآلخر كافٌر 
  .بن عبد ياليل 

ع املثل ، جيوز أن يتعدى الثنني يف سورة البقرة ، وقال أبو البقاء م» ضرب « قد تقدم أنَّ : } رَُّجلَْينِ { : قوله 
فال موضع له ، وجيوز أن يكون موضعه نصباً » َمثَل « تفسري ل » َجعلَْنا « مثالً مثل رجلني ، و : التقدير : 

  .مررُت برجلني ، جعل ألحدمها جنَّةٌ : كقولك » َرُجلْينِ « نعتاً ل 
  ]البسيط : [ طاف به من مجيع جوانبه ، قال النابغة : حفَّ بالشيء : يقال } ا بَِنْخلٍ َوَحفَفَْناُهَم{ : قوله 

  ِمثلُ الزُّجاجِة ملْ ُتكَْحلْ من الرَّمِد... َيُحفُُّه َجانَِبا نِيقٍ وُتْتبُِعُه  -٣٥٢٣

اً به : صاروا طائفني جبوانبه وحافَّته ، وحففته به ، أي : وحفَّ به القوم    .جعلته مطيف
، واملعىن : واِحلفاف    .جعلنا حول األعناب النَّْخل : اجلانُب ، ومجعه أِحفَّةٌ 

وهذه الصفة ممَّا يؤثرها الدَّهاقني يف كرومهم ، وهو أن جيعلوها حمفوفة باألشجار املثمرة ، وهو : قال الزخمشريُّ 
.املنظر [ أيضاً حسٌن يف   [  

ا َبْيَنُهَما َزْرعاً { : قوله  مل : كان الزَّْرع بني اجلنَّتني ، أي : كان الزَّرع يف وسط األعناب ، وقيل : قيل  }َوَجَعلَْن
  .يكن بني اجلنتني موضٌع خالٍ 



  :واملقصود منه أمورق 
  .أن تكون تلك األرض جامعة لألقوات والفواكه : األول 
  .ا ما يقطع بعضها عن بعض أن تكون متَّسعة األطراف ، متباعدة األكناف ، ومع ذلك ، مل يتوسَّطه: والثاين 

  .مبنفعٍة أخرى ، ومثرة أخرى فكانت منافعها داّرة متواصفة ] يوم [ أنَّ مثل هذه األرض تأيت كلَّ : والثالث 
آتْت « وهي مبتدأ ، و » كلتا « حكم ]  ٢٣: اإلسراء [ قد تقدَّم يف السورة قبلها : } ِكلَْتا اجلنتني { : قوله 

  .مراعاةُ لفظها ، دون معناها ] وهو : الكثري [  خربها ، وجاء هنا على» 
» آتْت « بالتذكري؛ ألنَّ التأنيث جمازي ، مث قرأ » ِكال اجلنََّتْينِ «  -وكذلك يف مصحفه  - وقرأ عبد اهللا 

َع الشَّمُس ، وأْشرقَْت « فهو نظري » اجلَنَّتني « بالتأنيث؛ اعتباراً بلفظ  : ى وروى الفراء عنه قراءة أخر. » طَل
  .» أكل « أعاد الضمري على اللفظ » كُلُّ اجلنَّتنيِ أَتى أكُلَُه « 

، و » كل « واعلم أنَّ لفظ  اسٌم مفرٌد معرفة يؤكَّد به » ِكلَْتا « اسٌم مفرٌد معرفة يؤكَّد به مذكَّران معرفتان 
، وإذا أضيفا إىل املظهر كانا باأللف يف األحوال الثالثة؛ كقولك  َجاءنِي ِكالَ أَخوْيَك ، « : مؤنثان معرفتان 

ا وَرأْيُت ِكالَ أَخوْيَك ، وَمرْرُت بِكال أَخوْيَك ، وَجاءنِي ِكلَْتا أْخَتْيَك ، ورأْيُت ِكلَْتا أْخَتْيَك ، وَمَرْرُت بِكلَْت
ول مع ، وإذا أضيفا إىل املضمر ، كانا يف الرَّفع باأللف ، ويف اجلر والنَّصب بالياِء ، وبعضهم يق» أْختْيَك 

  .املضمر باأللف يف األحوال الثالثة أيضاً 
  فصل

، } َولَْم َتظِْلمِ { مثرها تاما ، } أُكُلََها { أعطت كلُّ واحدٍة من اجلنتني } آَتْت أُكُلََها { ومعىن  مِّْنُه { مل تنقص 
  .نقصنِي : ظلمنِي حقِّي ، أي : النقصان ، يقول الرَُّجل : والظُّلم } َشْيئاً 
، » وفجَّرَنا «  :قوله  ، وقرأ يعقوب  العامة على التشديد ، وإمنا كان كذلك ، وهو هنٌر واحٌد مبالغة فيه 

، والتشديد هناك أظهر ]  ١٢: القمر [ وعيسى بن عمر بالتخفيف ، وهي قراءة األعمش يف سورة القمر 
  .» ُعُيوناً « لقوله 

  .ض بسكوهنا وأبو السَّمال والفيَّا» هنر « والعامة على فتح هاء 
  .لصاحب البستان : أي } َوكَانَ لَُه { : قوله 
بالضمِّ املال » الثُُّمَر « ، وتقدَّم أنَّ ]  ٩٩: األنعام [ قد تقدَّم الكالم فيه يف األنعام : } َوكَانَ لَُه ثََمٌر { : قوله 

، وغري ذلك ، قال ال: ، فقال ابن عباس    ]البسيط : [ نابغة مجيع املال من ذهبٍ ، وفضٍة ، وحيواٍن 
لٍ وِمْن َولِد... َمْهالً ِفداًء لََك األقْواُم كُلُّهُم  -٣٥٢٤ ا أمثُِّر من ما   وَم

  .هو الذهُب والفضَّة خاصة : وقال جماهد 

  .أي املؤمن » لصاحبه « يعين صاحب البستان » فقال « 
لزم من القول احملاورةُ؛ إذ حملاورة مراجعة الكالم خياطبه وهذه مجلة حاليَّة مبيِّنةٌ؛ إذ ال ي: أي » وهو ُيَحاوِرُه « 

: [ وقال امرؤ القيس ] .  ١٤: اإلنشقاق [ } إِنَُّه ظَنَّ أَن لَّن َيُحوَر { : رجع ، قال تعاىل : من حار ، أي 
  ]الطويل 
ْرُء إالَّ كالشِّهابِ وَضْوئِه  -٣٥٢٥   َيُحوُر َرماداً َبْعَد إذْ ُهَو َساِطُع... وَما املَ



  .جيوز أن تكون حاالً من الفاعل ، أو من املفعول و
  .} أََنا أَكْثَُر ِمنَك َماالً َوأََعزُّ َنفَراً { : قوله 

، وخدماً : العشرية الذين يذبُّون عن الرجل ، وينفرون معه ، وقال قتادة : والنَّفَُر    .حشماً 
. ٣٩: الكهف [ } الً َوَولَداً أََناْ أَقَلَّ ِمنَك َما{ : ولداً تصديقه قوله : وقال مقاتلٌ   [  

كما اكتفى بالواحد : إمنا أفرد بعد ذكر التثنية؛ اكتفاء بالواحد للعلمِ باحلال ، قال أبو البقاء : } َجنََّتُه { : قوله 
  ]الكامل : [ عن اجلمع يف قول اهلذيلِّ 

أنَّ ِحداقَها  -٣٥٢٦   َتْدَمُع ُسِملْت بِشْوِك فهي ُعوٌر... فَالعْيُن َبعدُهم كَ
، فالضمري يف : ولقائلٍ أن يقول  » فهي « ويف » ُسِملَْت « إمنا جيوز ذلك؛ ألنَّ مجع التكسري جيري جمرى املؤنَّثة 

  .يعود على احلداقِ ، ال على حدقٍة واحدة ، كما يوهم 
ا له جنة غريها ودخل ما هو جنَّ: معناه : مل أفرد اجلنَّة ، بعد التثنية؟ قلت : فإن قلت « : وقال الزخمشري  تُه ، م

ال غري ، ومل يقصد : ، مبعىن  أنه ليس له نصيب يف اجلنة الَّيت وعد املتَّقون ، فما ملكه يف الدنيا ، فهو جنَّته ، 
  .» اجلنتني ، وال واحدة منهما 

  فصل
عاىل بأنَّ هذا الكافر دخل إخبار من اهللا ت} َوَدَخلَ َجنََّتُه { : وال يتصوَّر ما قال؛ ألنَّ قوله « : قال أبو حيان 

قال . » أنه دخل إحدى جنتيه؛ إذ ال ميكن أن يدخلهما معاً يف وقٍت واحٍد : جنَّته ، فال بدَّ أن قصد يف اإلخبار 
ومل يقصد « من ادَّعى دخوهلما يف وقٍت واحٍد ، حتَّى يلزمه هبذا املستحيلِ يف البداية؟ وأمَّا قوله : شهاب الدين 
  .مل يقصد تعيني مفرٍد ، وال مثىن ، ال أنه مل يقصد اإلخبار بالدخول : معناه »  واحدة اجلنَّتني ، وال

  .» إمنا أفرد؛ ألنَّهما مجيعاً ملكُه ، فصارا كالشيء الواحد « : وقال أبو البقاء 
زيدة فيه؛ لكون والالم م» ظَاِلٌم « مفعول » لَنفْسِه « ، وقوله » َدخلَ « حال من فاعل » وُهو ظَاِلٌم « : قوله 

  .العامل فرعاً 
  :فيه وجهان } َمآ أَظُنُّ { « : قوله 

  .ان يكون مستأنفاً بياناً لسبب الظلم : أحدمها 
  .وهو ظاملٌ يف حال كونه قائالً : ، أي « ظَاِلٌم » أن يكون حاالً من الضَّمري يف : والثاين 

  ]املقتضب : [ هتلك ، قال : أي « أنْ َتبِيَد » : قوله 
ُه  -٣٥٢٧ ِئْن َباَد أْهل   لبِما كَانَ ُيوَهلُ... فَل
والعمل فيها معروٌف ، وهو أنه حذفت إحدى الياءين ، « كَْيُنونة » َباَد َيبيُد ُبُيوداً وبَْيُدودة ، مثل : ويقال 

  .ووزهنا فيعلولة 
ويريه هبجتها وحسنها ، وأخربه  يعين الكافر آخذاً بيد صاحبه املسلم يطوف به فيها ،} َوَدَخلَ َجنََّتُه { : قوله 

َو ظَاِلٌم لَِّنفِْسِه { بصنوف ما ميلكه من املال  بكفره ، وهذا اعتراٌض وقع يف أثناء الكالم ، واملعىن أنه ملَّا } َوُه
اغترَّ بتلك النِّعم ، وتوسَّل هبا إىل الكفران واجلحود؛ لقدرته على البعث ، كان واضعاً لتلك النِّعم يف غري 

  .} قَالَ َمآ أَظُنُّ أَن َتبِيَد هذه أََبداً { ا ، موضعه



، : قال أهل املعاين  ، توهَّم أهنا ال تفىن أبداً مطلقاً  فجمع } َوَمآ أَظُنُّ الساعة قَاِئَمةً { ملا أذاقه حسنها وزهوهتا 
  .بني كفرين 

  .قطعه بأنَّ تلك األشياء ال تبيُد أبداً : األول 
  .إنكار البعث : والثاين 

ما أظنُّ أن تبيد هذه أبداً ، مع أنَّ احلسَّ يدلُّ على أنَّ أحوال : هب أنَّه شكَّ يف القيامة ، فكيف قال : إن قيل ف
  .الدنيا بأسرها ذاهبةٌ غري باقية؟ 

أي } ا ُمْنقَلَباً َولَِئن رُِّددتُّ إىل َربِّي َألجَِدنَّ َخْيراً مِّْنَه{ : مراده أنَّها ال تبيد مدَّة حياته ، مث قال : فاجلواب 
[ } َولَِئن رُّجِّْعُت إىل ريب إِنَّ ِلي ِعنَدُه للحسىن { : مرجعاً وعاقبة ، وانتصابه على التَّمييز ، ونظريه قوله تعاىل 

. ٥٠: فصلت   [  
. ٧٧: مرمي [ } ُألوَتَينَّ َماالً َوَولَداً { : وقوله   [  

  .نكُر البعث؟ ولَِئْن رددت إىل ريب وهو ي: كيف قال : فإن قيل 
، يعطيين هنالك خرياً منها : معناه : فاجلواب  زعمَك    .ولئْن رددتُّ إىل ربِّي على 

والسَّبب يف وقوعه يف هذه الشُّبهة أنَّه تعاىل ملَّا أعطاه املال واجلاه يف الدنيا ، ظنَّ أنه إنَّما أعطاه ذلك؛ لكونه 
حصول اإلعطاء ، واملقدِّمة األوىل كاذبةٌ؛ فإن فتح باب مستحقًّا له ، واالستحقاُق باقٍ بعد املوت؛ فوجب 

  .الدنيا على اإلنسان ، يكون يف أكثر األمر لالستدراج 
ُه « : باإلفراد؛ نظراً إىل أقرب مذكورٍ ، وهو قوله » ِمْنَها « وقرأ أبو عمرو والكوفيون  وهي يف مصاحف » جنَّت

» ِكلَتا اجلنَّتْينِ « و » َجنَّتْينِ « : ثنية؛ نظراً إىل األصل يف قوله بالت» ِمْنُهما « العراق ، دون ميم ، والباقون 
  .وُرِسَمْت يف مصاحِف احلرمنيِ والشَّام بامليم ، فكل قد وافق رسم مصحفه 

ُه َصاِحُبُه { : قوله    .أي املسلم } قَالَ لَ
َو ُيَحاوُِرُه أَكَفَْرَت بالذي َخلَقََك ِمن ُتَرابٍ { : قوله  خلق أصلك من تراب ، وهذا يدلُّ على أنَّ : ي أ} َوُه

  .الشاكَّ يف البعث كافٌر 
  .، وجب أن يقدر على اإلعادة ] االبتداء [ ووجه االستدالل أنَّه ، ملَّا قدر على 

، وإنَّما خلقك هلذا املعىن ، وجب أن حيصل للمطيع : وأيضاً  ا خلقك هكذا ، فلم خيلقك عبثاً  فإنَّه تعاىل ، ملَّ
هيَّأك هتيئة تعقل وتصلح أنت : أي } ثُمَّ َسوَّاَك َرُجالً { : ، وللمذنب عقاٌب؛ ويدلُّ على هذا قوله  ثواٌب

  ! .للتكليف ، فهل حيصل للعاقل مع هذه اآلية إمهال أمرك؟
ٍة { : قوله  ، أي : القطرة من املاء الصايف ، يقال : النُّطفة يف األصل } ِمن نُّطْفَ َيقطُر ، ويف  قطَر: َنظَف َينطُف 

تشبيهاً » ُنطفَةٌ « َيقطُر ، وهي مفسِّرةٌ ، وأطلق على املينِّ : ويف رواية » فَخرَج ، وَرأسُه َينطُف « : احلديث 
  .بذلك 

  :فيه وجهان » رُجالً « : قوله 
من اجلائز  إذ كان» سوَّاك « أنه حالٌ ، وجاز ذلك ، وإن كان غري منتقلٍ ، وال مشتقٍّ؛ ألنه جاء بعد : أحدمها 

  ]الطويل : [ وقول اآلخر » َخلَق اهللا الزَّرافةَ َيديَْها أطْولَ من رِْجلَْيَها « : أن يسوِّيُه غري رجل ، وهو كقوهلم : 



ُه بْيَن الرِّجالِ ِلَواُء... فَجاَءْت بِِه َسْبطَ الِعظامِ كأنَّما  -٣٥٢٨   ِعماَمت
  .نه معىن خلقك ، وصيَّرك وجعلك ، وهو ظاهر قول احلويفِّ لتضمُّ» َسوَّاَك « أنه مفعول ثاٍن ل : والثاين 

، ويعقوب ، ونافع يف رواية بإثبات األلف وصالً ووقفاً ، والباقون : } لَِّكنَّ ُهَو اهللا َربِّي { : قوله  قرأ ابن عامر 
  .حبذفها وصالً ، وبإثباهتا وقفاً وهي رواية عن نافعٍ ، فالوقُف وفاٌق 

، فالتقى » لِكْن « إىل نون » أَنا « فنقل حركة مهزة » لكن أّنا « : لمة واألصل يف هذه الك وحذف اهلمزة 
، وهذا أحسُن الوجهني يف ختريج هذا ، وقيل  ، فالتقى مثالن ] اعتباطاً [ » أنا « حذف مهزة : مثالن ، فأدغم 

اعدهم يف حذف ألف ، فأدغم ، وليس بشيٍء؛ جلري األول على القواعد ، فاجلماعة جروا على مقتضى ق « و
أنَّ نافعاً يثبت ألفه وصالً قبل مهزة مضمومة ، أو مكسورة ، أو : وصالً ، وإثباهتا وقفاً ، وقد تقدم لك » أّنا 

مفتوحة؛ بتفصيلٍ مذكورٍ يف البقرة ، وهنا مل يصادف مهزة ، فهو على أصله أيضاً ، ولو أثبت األلف هنا ، لكان 
  .ثبتها يف الوصلِ مجلة أقرب من إثبات غريه؛ ألنه أ

، ] ما [ وأمَّا ابن عامرٍ ، فإنه خرج عن أصله يف اجلملة؛ إذ ليس من مذهبه إثبات هذه األلف وصالً يف موضع 
  .وقد تقدَّم أهنا لغة متيمٍ أيضاً . وإمنا اتَّبع الرسم 

مبتدأ » اُهللا « شأن ، و ضمري ال» هو « مبتدأ ثاٍن ، و » هو « مبتدأ ، و » أَنا « أن يكون : وإعراب ذلك 
] بني األول [ خرب الثالث ، والثالث وخربه خرب الثاين ، و الثاين وخربه خرب األول ، والرابط » ربِّي « ثالث و 

َو « وجيوز أن تكون اجلاللة بدالً من » ربِّي « وبني خربه الياء يف  عائداً » هو « أو نعتاً ، أو بياناً ، إذا جعل » ُه
ال على أنَّه ضمري الشأن ، وإن كان أبو البقاء أطلق ذلك ، » بالذي خلقك من تراب « م من قوله على ما تقدَّ

  .وليس بالبيِّن 
لكنَّنا « : واألصل » ن « وامسها وهو » لكنَّ » « لِكنَّا « وهو أن تكون : وخرَّجه الفارسي على وجٍه غريب 

وال » « ربُّنا « وكان حق التركيب أن يكون ]  ٩: جر احل[ } إنَّا َنْحُن { : فحذف إحدى النونات؛ حنو » 
  .وهو غريٌب جدا » ولكنه اعترب املعىن ، فأفرد « : قال » ُنشرُِك بربِّنا 

  .» لكنَّ اهللا ُهَو ربِّي « : فيه تقدٌمي وتأخٌري ، تقديره : قال الكسائي 
؛ ألنَّ القصد بيا» لكنَّْه « وقرأ أبو عمرو  فتارة تبيَّن باأللف ، وتارة هباء » أَنا « ن حركة نون هباء السَّكت وقفاً

  ]الرمل اجملزوء : [ السكت ، وعن حامت الطائي 
  ...َهكذَا فَْرِدي أََنْه  -٣٥٢٩

: قال شهاب الدين » لكن « بضمري حلق » لكنَّه هو اهللا « روى عنه هارون : وقال ابن عطية عن أيب عمرو 
« وما بعدها اخلرب وجيوز أن يكون » لِكْن « ، بل تكون اهلاُء ضمرياً امساً ل فظاهر هذا أنه ليس هباء السَّكت 

، وهو وخربه خرب » هو  وجيوز أن يكون تأكيداً لالسم ، وأن يكون فصالً ، » لكنَّ « مبتدأ ، وما بعده خربه 
  .اقعة خرباً من هذه اجلملة الو» لكنَّ « وال جيوز أن يكون ضمري شأٍن؛ ألنه حينئذ ال عائد على اسم 

  .مشددة عاملة؛ لوقوع الضمري بعدها بصيغة املرفوع » لكنَّ « فال جيوز أن تكون : وأمَّا يف قراءة العامة 
» لكْن ُهو اهللا « على األصل من غري نقل ، وال إدغامٍ ، وروى عنه ابُن خالويه » لكْن أَنا ُهَو « وقرأ عبد اهللا 

  . »لكننا « وقرئ أيضاً . » أنا « بغري 



» وقوع األلف عوضاً عن حذف اهلمزة  -يعين إثبات األلف يف الوصل  -وحسَّن ذلك « : وقال الزخمشريُّ 
  :قول القائل  -بعد حذف اهلمزة » َنا « يف نون » لكن « يعين إدغام نون  -وحنوه 
  أقِْليوَتقِْليننِي لكنَّ إيَّاِك ال ... وَتْرِميَننِي بالطَّْرِف أْي أْنَت ُمذنٌِب  -٣٥٣٠
وال يتعيَّن ما قاله يف البيت؛ جلواز أن يكون « : لكن أنا ، فنقل ، وحذف ، وأدغم ، قال أبو حيان : األصل 

  :لدليلٍ كثٌري ، وعليه قوله ] وحذفه [ « لكنَّ » حذف اسم 
  ولكنَّ َزْنجِيٌّ َعِظيُم املَشافرِ... فَلْو كُْنَت َضبيا َعرفَْت قَرابِتي  -٣٥٣١

مل يدَّع الزخمشري تعني ذلك يف البيت؛ حتَّى : قال شهاب الدين » ولكنَّين إيَّاك : ك ، وكذا ها هنا ولكنَّ: أي 
  .يردَّ عليه مبا ذكره 

« ويقرب من هذا ما خرَّجه البصريُّون يف بيت استدلَّ به الكوفيون عليهم يف جواز دخولِ الم االبتداء يف خرب 
  ]الطويل : [ وهو » لكنَّ 

  ولكنَّين من ُحبَِّها لَعِميُد. ... .  -٣٥٣٣
ولكنَّين من « : يف قوله » ولكن من ُحبِّها « : وخرَّجه البصريون على أن األصل » لكنَّ « فأدخل الالم يف خرب 

، وجوَّزه البصريُّون ، وخرَّجه طائفة من البصريِّني على أنَّ » لكنَّ « ، فأدغم الالم يف خرب » ُحبِّها لعِميُد 
بعد حذف اهلمزة ، وأدغم على ما » لكن « إىل نون » إنِّي « ولكن إنِّي من ُحبِّها ، مث نقل حركة مهزة األصل 

إنَّ البيت : ، هذا على تقدير تسليم صحة الرواية ، وإال فقالوا » إنَّ « تقدَّم ، فلم تدخل الالم إال يف خرب 
  .مصنوٌع ، وال يعرف له قائلٌ 

أنت كافٌر؛ ألنَّه استفهام تقرير ، لكنَّين أنَّا مؤمٌن؛ حنو : كأنَّه قال ألخيه » ْرَت أكَف« واالستدراك من قوله 
  .ألنه قد يتوهَّم غيبةُ عمرو أيضاً » َزْيٌج غَائٌب ، لكنَّ عمراً حاضٌر « : قولك 

  فصل يف املقصود بالشرك يف اآلية
  .} َوالَ أُْشرُِك بَِربِّي أََحداً { معىن 

  :هني ذكر القفال فيه وج
، : األول  أنِّي ال أرى الفقر والغىن إالَّ منه؛ فأمحده إذا أعطى ، وأصرب ، إذا ابتلى ، وال أتكبَّر عندما ينعم عليَّ 

ا ] املال [ وال أرى كثرة  زَّ [ ، واألعوان من نفسي ، وذلك ألنَّ الكافر ، ملَّ بكثرة املال واجلاه ، فكأنه قد ] اعت
  .العزِّ والغىن أثبت هللا شريكاً يف إعطاء 

أنَّ هذا الكافر ، ملَّا أعجز اهللا عن البعث واحلشر ، فقد جعله مساوياً للخلق يف هذا العجز ، وإذا أثبت : الثاين 
  .املساواة ، فقد أثبت الشَّريك 

ا َشآَء اهللا { : قوله  إذْ َدخلَْت « و » ت قل« حتضيضيَّةٌ داخلة على » لوال « : } ولوالا إِذْ َدَخلَْت َجنََّتَك قُلَْت َم
، ومل يبال بذلك؛ ألنه ليس بأجنيبٍّ ، وقد » لْوالَ « فصل به بني » قُلَْت « منصوب ب »  ا دخلت عليه  وم

  .عرفت أنَّ حرف التحضيضِ ، إذا دخل على املاضي ، كان للتَّوبيخ 
، : اء اهللا ، وقيل األمر ما ش: ما َشاَء اهللا ، أي : هالَّ إذا دخلت جنَّتك ، قلت : ومعىن الكالم  جوابه مضمٌر 

  .ما شاء اهللا كان : أي 



  :وجهان » َما « جيوز يف } َما َشآَء اهللا { 
اً وجوباً ب : األول  أيَّ شيء شاء اهللا ، : أي » شاء « أن تكون شرطية؛ فتكون يف حملِّ نصبٍ مفعوالً مقدم

  .ما شاء اهللا ، كان ووقع كما تقدم : واجلواب حمذوف ، أي 
  :وفيها حينئذ وجهان » الذي « أهنا موصولة مبعىن : اين والث

  .الذي شاء اهللا كائٌن وواقٌع : أن تكون مبتدأة ، وخربها حمذوف ، أي : أحدمها 
  :وفيها حينئذ وجهان » الذي « أهنا موصولة مبعىن : والثاين 
يف ] فهذه اجلملة : [ تقدير الذي شاءه اهللا ، وعلى كل : أن تكون مبتدأة ، وخربها حمذوف ، أي : أحدمها 

  .حمل نصبٍ بالقول 
  .هالَّ قلت هاتني اجلملتني : التربئِة ، واجلملة أيضاً منصوبة بالقولِ ، أي » ال « خرب » إالَّ اهللا « : قوله 

  .ال أقدُر على حفظ مايل ، وال دفع شيٍء عنه إالَّ باهللا : أي } الَ قُوَّةَ إِالَّ باهللا { معىن : فإن قيل 
َما : أنَُّه كان إذَا رأى ِمْن َمالِه َشْيئاً ُيْعجبُه ، أو َدَخلَ َحاِئطاً من ِحيطانِه قال « : روى هشاُم بن عروة عن أبيه 

  .» َشاَء اهللا ال قُوَّة إالَّ باهللا 
ا أراده اهللا واقٌع ، وكلَّ} َما َشآَء اهللا { : احتجَّ أهل السنَّة بقوله : فاجلواب  ما مل يقع ، مل يرده  على أنَّ كلَّ م

  .اهللا تعاىل؛ وهذا يدلُّ على أن اهللا ما أراد اإلميان من الكافر ، وهو صريٌح يف إبطال قول املعتزلة 
  فصل يف الرد على استدالل املعتزلة باآلية

ا َشاَء اهللا « : والكعيبُّ بأنَّ تأويل قوهلم ] ذكر اجلبائيُّ [  ا هو فع» َم : ل العباد ، كما قالوا ممَّا تولَّى فعله ، ال م
ا أمر به العباد ، مث قال  ال ميتنع أن حيصل يف سلطانه ما ال يريد ، كما حيصل فيه ما : ال مردَّ ألمر اهللا ، مل يرد م

  .ينهى عنه 

واعلم أنَّ الذي ذكره الكعيبُّ ليس جواباً عن االستدالل ، بل هو التزاٌم ملخالفة ظاهر النصِّ ، وقياس اإلرادة 
األمر باطلٌ؛ ألنَّ هذا النصَّ دالٌّ على أنَّه ال يوجد إالَّ ما أراده اهللا ، وليس يف النصوص ما يدلُّ على أنَّه ال على 

، قلت ] جنَّتك [ هالَّ إذا دخلت : وأجاب القفَّال عنه بأن قال . يدخل يف الوجود إالَّ ما أمر به ، فظهر الفرق 
ما شاء اهللا؛ كقول اإلنسان ، إذا نظر غلى شيٍء : وجودةُ يف هذا البستان هذه األشياء امل: ما شاء اهللا ، أي : 

  .هذا عمل زيٍد : عمل زيٍد ، أي : عمله زيٌد 
} َوقُولُواْ ِحطَّةٌ { : ثالثةٌ ، وقوله : قالوا : ، أي ]  ٢٢: الكهف [ } َسَيقُولُونَ ثَالثَةٌ رَّابُِعُهْم كَلُْبُهْم { : ومثله 

هذا الشيء املوجود ] املراد أن [ هذه حطَّة ، وإذا كان كذلك ، كان : وقولوا : أي ]  ١٦١: األعراف [ 
وقع كلُّ ما شاء اهللا؛ ألنَّ هذا احلكم : مل يلزم أن يقال : يف البستان شيٌء شاء اهللا تكوينه ، وعلى هذا التقدير 

التأويلُ الذي ذكره القفَّال أحسن مما ذكره  غري عامٍّ يف الكلِّ ، بل خيتصُّ باألشياء املشاهدة يف البستان ، وهذا
  .اجلبائيُّ والكعيبُّ 

  فصل
إنَّه على جوابه ال يندفع اإلشكال عن املعتزلة؛ ألنَّ عمارة ذلك البستان ، ربَّما : وأقول : قال ابن اخلطيب 

ٌع مبشيئِة اهللا ، اللهم هذا واق: حصلت بالغصوب ، وبالظُّلم الشديد؛ فال يصحُّ أيضاً على قول املعتزلة أن يقال 



  .املراد أنَّ هذه الثمار حصلت مبشيئة اهللا إالَّ أنَّ هذا ختصيص لظاهر النصِّ من غري دليل : ، إالَّ أن يقال 
ال قُوَّة ألحٍد على أمر من األمور إالَّ بإعانة اهللا وإقداره : ال قُوَّة إالَّ باهللا ، أي : وأمَّا أمر املؤمن الكافر بأن يقول 

.  
إِن َتَرِن أََناْ أَقَلَّ ِمنَك َماالً { : ثُمَّ إن املؤمن ، ملا علَّم الكافر اإلميان ، أجابه عن االفتخار باملال والنَّفر ، فقال 

  .} َوَولَداً 
زُّ َنفَراً { : واعلم أن ذكر الولد ها هنا يدلُّ على أنَّ املراد بالنَّفر املذكور يف قوله    .د األعوان واألوال} َوأََع

  :وجهان » أنا « جيوز يف } إِن َتَرِن أََناْ أَقَلَّ { : وقوله 
  .أن يكون مؤكِّداً لياء املتكلم : أحدمها 
مفعول ثاٍن ، أو حال حبسب الوجهني يف الرؤية ، هل هي » أقلَّ « أنه ضمري الفصل بني املفعولني ، و : والثاين 

أن تكون توكيداً ، ال فصالً؛ ألنَّ شرطه أن يقع » أَنا « تعيَّن يف بصرية أو علمية؟ إال أنَّك إذا جعلتها بصرية ، 
  .بني مبتدأ وخرب ، أو ما أصله املبتدأ واخلرب 

، واجلملة » أقلُّ « مبتدأ ، و » أنا « بالرفع ، ويتعيَّن أن يكون » أقلُّ « وقرأ عيسى بن عمر  إمَّا يف : خربه 
  .على ما تقدَّم يف الرؤية موضع املفعول الثاين ، أو يف موضع احلال 

  .» فَعَسى ربِّي « متييٌز ، وجواب الشرط قوله » َماالً وولداً « و 
أي عذاب « : أحصاُه ، قال الزجاج : احلسبان مصدر حسب الشيء حيسبه ، أي : } ُحْسَباًنا { : قوله 

  .وهو حسن » حساب ما كسبت يداك : حسبان ، أي 

  فصل يف معىن احلسبان
ا حياسُب عليه ، فيجازى حبسبه : قيل « :  قال الراغب وهذا » معناه ناراً ، وعذاباً ، وإمنا هو يف احلقيقة م

واحلُْسبان مصدر؛ كالغفران والبطالن مبعىن « : موافق ملا قاله أبو إسحاق ، والزخمشريُّ حنا إليه أيضاً ، فقال 
مجع حسبانٍة ، : وهو قول ابن عباس وقيل . » ها مقداراً حسبه اهللا وقدَّره ، وهو احلكم بتخريب: احلساب ، أي 

  .وهي السَّهُم 
  .قطع من النَّار : مرامي من السَّماء ، وهي مثل الصَّاعقة ، أي : وقال ابن قتيبة 

» وُيْرِسلَ « : عطٌف على قوله » أْو ُيْصبَِح « و : قال أبو حيَّان » ُيْرسلَ « عطف على : } أَْو ُيْصبَِح { : قوله 
؛ فحينئذ يتسبَّب عنه ] اإلهليَّ [ غُؤوَر املاِء ال يَتسبَُّب عن اآلفِة السماوية ، إال إن عىن باحلسبان القضاء ألن 

  .إصباُح اجلنة صعيداً زلقاً ، أو إصباح مائها غوراً 
  .مصدران وصف هبما للمبالغة : والزَّلُق والَغْوُر يف األصل 

، غَاَر املَاُء  غَاَض وذهب ف ياألرض ، وقرأ الربمجيُّ بضم الغني لغة يف : َيغوُر غَوراً والعامة على فتح الغني 
، وهو مصدر أيضاً ، يقال » غُؤوراً « املصدر ، وقرأت طائفة  غار املاء : بضمِّ الغني ، واهلمزة ، وواوٍ ساكنة 

  .جلس جلوساً : غؤوراً مثل 
  }فَُتْصبَِح َصِعيداً َزلَقاً { : فصل يف معىن قوله 

  .تزلق فيها األقدام : أرضاً جرداء ملساء ال نبات فيها ، وقيل } فَُتْصبَِح َصِعيداً َزلَقاً { : قوله  معىن



  .رمالً هائالً ، والصعيد وجه األرض : وقال جماهد 
ر وقع موقع مصد: غائراً منقطعاً ذاهباً ال تناله األيدي ، وال الدِّالُء ، والغور : أي } أَْو ُيْصبَِح َمآُؤَها غَْوراً { 

  .االسم ، مثل زور وعدل 
  .فيصري حبيثُ ال تقدر على ردِّه إىل موضعه : أي } فَلَن َتْسَتِطيَع لَُه طَلَباً { : قوله 

، فقال  أحاط العذاب بثمر جنته ، وهو : اي } َوأُِحيطَ بِثََمرِِه { : مثَّ أخرب اهللا تعاىل أنَّه حقَّق ما قدره هذا املؤمن 
ه بالكليَّة ، وأصله من إحاطة العدوِّ؛ ألنَّه إذا أحاط به ، فقد استوىل عليه ، مثَّ استعمل يف كلِّ عبارة عن إهالك

. ٦٦: يوسف [ } إِالَّ أَن ُيَحاطَ بِكُْم { : إهالٍك ، ومنه قوله تعاىل   [  
ه ، و : ، أي » َتقلَُّب كفَّاُه « قُرئ : } ُيقَلُِّب كَفَّْيِه { : قوله  جيوز أن تكون على باهبا : » أْصبَح  «تتقلَّب كفَّا

  .وهذا كناية عن الندم؛ ألنَّ النادم يفعل ذلك » صار « ، وأن تكون مبعىن 
ب » ُيقلُِّب « جيوز أن يتعلق ب } َعلَى َمآ أَْنفََق { : قوله    .» َينَدُم « ألنه ضمِّن معىن » َعلَى « وإمنا عدِّي 

، و: ، أي » فيها « : وقوله  قلُِّب « جيوز أن يتعلق مبحذوف على أنَّه حال من فاعل يف عمارهتا  : أي » ُي
  .متحسِّراً ، كذا قدَّره أبو البقاس ، وهو تفسري معىن ، والتقدير الصناعي؛ إمنا هو كونٌ مطلٌق 

اً على » وَيقُولُ « : قوله    .وجيوز أن يكون حاالً » ُيقلُِّب « جيوز أن يكون معطوف

  فصل يف كيفية اإلحاطة
ُيقَلُِّب { صاحبها الكافر } فَأَْصَبَح { إنَّ اهللا تعاىل أرسل عليها ناراً ، فأهلكتها وغار ماؤها ، : ل املفسرون قا

اً : ، أي } كَفَّْيِه  َعلَى َمآ أَْنفََق { يصفِّق بيديه ، إحدامها على األخرى ، ويلقِّب كفَّيه ظهراً لبطن؛ تأسُّفاً وتلهُّف
  .سقوفها ، فتسقَّطت سقوفها ، مثَّ سقطت اجلدران عليها } على ُعُروِشَها { ساقطة }  ِفيَها َوِهَي َخاوَِيةٌ

  .وميكن أنَّ يكون املراد بالعروشِ عروش الكرم ، فتسقط العروش ، مث تسقط اجلدران عليها 
  .} َوَيقُولُ ياليتين لَْم أُْشرِْك بَِربِّي أََحداً { : قوله 

ا ق: واملعىن    .يا ليتين قلت كذلك : قال الكافر } لَِّكنَّ ُهَو اهللا َربِّي َوالَ أُْشرُِك بَِربِّي أََحداً { : ال أن املؤمن ، ملَّ
هذا الكالم يوهم أنه إمنا هلكت جنَّته؛ لشؤم شركه ، وليس األمر كذلك؛ ألنَّ أنواع البالء أكثرها : فإن قيل 

، قال تعاىل  ونَ الناس أُمَّةً َواِحَدةً لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُُر بالرمحن ِلُبُيوِتهِْم ُسقُفاً مِّن َولَْوالَ أَن َيكُ{ : إنَّما تقع للمؤمنني 
. ٣٣: الزخرف [ } ِفضٍَّة َوَمَعارَِج َعلَْيَها َيظَْهُرونَ   [  

  .» ُخصَّ الَبالُء باألْنبِياِء ، مثَّ األْولياِء ، ثُمَّ األمثلِ فاألمثَلِ « : وقال صلى اهللا عليه وسلم 
فقدم ندم على الشِّرك ، ورغب يف التوحيد؛ فوجب أن } ياليتين لَْم أُْشرِْك بَِربِّي أََحداً { : فلما قال : وأيضاً 

  .؟ } َولَْم َتكُن لَُّه ِفئَةٌ َينُصُروَنُه ِمن ُدوِن اهللا { : يصري مؤمناً ، فلم قال بعده 
أنفق عمره يف حتصيل الدنيا ، وكان معرضاً يف عمره كلِّه أنه ملَّا عظمت حسراته ألجل أنه : فاجلواب عن األوَّل 

طلب الدِّين ، فلما ضاعت الدنيا بالكليَّة ، بقي حمروماً عن الدنيا والدِّين    .عن 
، لبقيت عليه جنَّته ، : واجلواب عن الثاين  أنَّه إنَّما َنِدَم على الشِّرك؛ العتقاده أنَّه لو كان موحِّداً غري مشرٍك 

  .الدنيا؛ فلهذا مل يقبل اهللا توحيده ] طلب [ ما رغب يف التوحيد والردَّة عن الشِّرك؛ ألجل فهو إنَّ
بالياء من حتت ، والباقون من فوق ، ومها واضحتان؛ ] » َيكُْن « [ قرأ األخوان : } َولَْم َتكُن لَُّه ِفئَةٌ { : قوله 



  .إذ التأنيث جمازيٌّ ، وحسن التذكري للفصل 
جيوز أن تكون هذه اجلملة خرباً ، وهو الظاهر ، وأن تكون حالية ، واخلرب اجلار املتقدم ، » ْنُصروَنُه َي« : قوله 

  .إذا جعلنا اخلرب اجلارَّ » فئٍة « وسوَّغ جميء احلال من النَّكرة تقدم النفي ، وجيوز أن تكون صفة ل 
ٍة « محالً على معىن » َيْنُصروَنُه « : وقال  قوَّة القوم والنَّاس ، ولو محل على لفظها ، ألفرد؛ كقوله ألنَّهم يف » ِفئ
. ١٣: آل عمران [ } ِفئَةٌ ُتقَاِتلُ ِفي َسبِيلِ اهللا وأخرى كَاِفَرةٌ { : تعاىل   [  

قال . » لكان على اللفظ « َتْنصرُه » ولو كان « : على اللفظ ، قال أبو البقاء » َتْنصُرُه « : وقرأ ابن أيب عبلة 
  .قد قرئ بذلك ، كما عرفت : ن شهاب الدي

} َوَما كَانَ ُمْنَتِصًرا { يقدرون على نصرته ، ومينعونه من عذاب اهللا » َيْنُصروَنُه « ومعىن ] : قال بعضهم [ 
ا ذهب عنه : ال يقدر على االنتصار لنفسه ، وقيل : ممتنعاً متنعماً ، أي    .ال يقدر على ردِّ م

بلها ، » ُمْنَتِصراً « جيوز أن يكون الكالم متَّ على قوله : } ِه ُهَناِلَك الوالية ِللَّ{ : قوله  وهذه مجلة منقطعة عمَّا ق
  :فيجوز يف الكالم أوجه : وعلى هذا 

بلها ، أي » هنالك الواليةُ « أن يكون : األول  استقرَّت الوالية : مقدَّراً جبملة فعلية ، فالوالية فاعل بالظرف ق
باالستقرار ، أو بنفس الظرف؛ لقيامه مقام العامل ، أو بنفسِ الوالية ، أو ميحذوٍف على متعلق » هللا « اهللا ، و 

ٍد » الَوالية « أنه حال من    .وهذا إمنا يتأتَّى على رأي األخفش من حيث إنَّ الظرف يرفع الفاعل من غري اعتما

» هللا « أو مبا تعلق به » هللا « وهو » ية الوال« منصوباً على الظرف متعلقاً خبرب » ُهناِلَك « أن يكون : والثاين 
عند من جييز تقدم احلال على عاملها املعنوي ، » هللا « أو مبحذوٍف على أنه حالٌ منها ، والعامل االستقراُر يف 

  .» الواليِة « أو يتعلق بنفس 
، و » ُهناِلَك « أن جيعل : والثالث  ا تقدَّم » هللا « هو اخلرب    .يف الوجه األول فضلةٌ ، والعامل فيه م

ل » ُهناِلَك « وجيوز أن يكون  بلها ، فلم يتمَّ الكالم دونه ، وهو معمولٌ  ا : ، أي » ُمْنَتِصراً « من تتمَّة ما ق وم
وعلى هذا فيكون الوقف . إشارة غليها ، وإليه حنا أبو إسحاق » ُهناِلَك « كان منتصراً يف الدار اآلخرة ، و 

  .فتكون مجلة من مبتدأ وخرب » الَوالَيةُ هللا « واالبتداء بقوله  تاما ،» ُهناِلَك « على 
، وتقدَّم أنَّ األخوين يقرآن بالكسر ، : » ُهناِلَك « والظاهر يف  أنه على موضوعه من ظرفية املكان ، كما تقدَّم 

  .والفرق بينهما وبني قراءة الباقني بالفتح يف سورة األنفال ، فال معىن إلعادته 
إمنا جتيء فيما كان صنعة أو » فعالة « ألنَّ : أيب عمرو واألصمعي أن كسر الواو هنا حلٌن ، قاال وحكي عن 

  .ممعىن متقلَّداً ، وليس هنالك تولِّي أمورٍ 
  فصل يف لغات الوالية ومعانيها

  .السلطان وامللك : النصر ، والتولِّي ، وبالكسر : الوالية بالفتح : قال الزخمشري 
  .اإلمارة : الربوبيَّة ، وبالكسر : ح بالفت: وقيل 
، والكسائي برفع » احلَقِّ « : قوله    :والباقون جبرِّه ، فالرفع من ثالثة أوجه » احلقُّ « قرأ أبو عمرو 

  .» ُهنالك الَواليةُ احلق ِهللا « أنه صفة للوالية وتصديقه قراءة أيبٍّ : األول 
  .أوحيناه إليك هو ما : أنه خرب مبتدأ مضمر ، أي : والثاين 



، وهو ما قلناه : أنه مبتدأ ، وخربه مضمر ، أي : الثالث    .احلق ذلك 
  .» ثُمَّ ردُّوا إىل اهللا َموالُهم احلقِّ « واجلر على أنه صفة للجاللة الكرمية؛ كقوله 

، ويعقوب  بن عبيد  ، وأبو حيوة ، وعمرو  ملضمون  نصباً على املصدر املؤكِّد» احلقَّ « وقرأ زيد بن عليٍّ 
، ال الباطل » هذَا قَْولُ اهللا احلق « اجلملة؛ كقولك    .وهذا عبد اهللا احلقَّ 

، فقيل » ُعقباً « : قوله  لغتان؛ كالقُُدسِ والقُْدس ، وقيل : قرأ عاصم ومحزة بسكون القاف ، والباقون بضمِّها 
، وقيل بالعكس؛ كالُعْسر والُيْسر ، و:  هو عكس معهود اللغة ، ونصبها األصل الضمَّ ، والسكون ختفيف 

على التمييز ألفعل التفضيل قبلها ، ونقل الزخمشريُّ أنه قرئ ]  ٤٦: الكهف [ } أََمالً { و » ثَواباً « ونصب 
  .باأللف ، وهي مصدر أيضاً؛ كُبْشَرى ، وتروى عن عاصم » ُعقَْبى « 

  فصل يف نظم اآلية
ما ذكر علمنا أن النُّصرة والعاقبة احملمودة كانت للمؤمن على الكافر ، اعلم أنَّه تعاىل ملَّا ذكر من قّصة الرجلني 

يف مثل ذلك : أي } ُهناِلَك الَواليةُ ِهللا احلَقِّ { : وعرفنا أن األمر هكذا يكون يف حقِّ كل مؤمنٍ وكافرٍ ، فقال 
  .، ويفوِّض أمر الكفار إليهم  الوقت ويف مثل ذلك املقام ، تكون الوالية هللا يوايل أولياءه؛ فيعليهم على أعدائه

  .إشارةٌ إىل املوضع ، والوقت الذي يريد إظهار كرامة أوليائه ، وإذالل أعدائه » ُهناِلَك « : فقوله 
ياليتين { : املعىن يف مثل تلك احلالة الشديدة يتولَّى اهللا ، ويلتجئ إليه كلُّ حمتاجٍ مضطرٍّ ، يعين أن قوله : وقيل 

، ولوال ذلك ، مل } بِّي أََحداً لَْم أُْشرِْك بَِر فكأنه أجلَ إليها ذلك الكافر ، فقاهلا جزعاً ممَّا ساقُه إليه شؤُم كفره 
  .يقلها 
[ هنالك الوالية هللا ينصُر فيها أولياءه املؤمنني على الكفرة ، وينتقم هلم ويشفي صدورهم من : املعىن : وقيل 

، يعين أنَّه ] أعدائهم [ على الكفرة ، وينتقم هلم ويشفي صدورهم من  ، يعين أنَّه تعاىل نصر املؤمنني] أعدائهم 
فعسى َربِّي أَن ُيْؤِتَينِ َخْيراً مِّن َجنَِّتَك َوُيْرِسلَ { : بصدق قوله ] بأخيه الكافر و [ تعاىل نصر املؤمن مبا فعل 
  .} َعلَْيَها ُحْسَباناً مَِّن السمآء 

إشارةٌ إىل الدَّار اآلخرِة ، أي » ُهناِلَك « : ألوليائه ، وقيل : أي } باً َوَخْيٌر ُعقْباً ُهَو َخْيٌر ثََوا{ : ويعضده قوله 
ِه الواحد القهار { : يف تلك الدَّار اآلخرة الوالية هللا كقوله :  . ١٦: غافر [ } لَِّمنِ امللك اليوم ِللَّ  [  

َو َخْيٌر ثََواباً { : وقوله  هو خٌري عاقبة : أي } َوَخْيٌر ُعقْباً { ن به ، و التجأ إليه ، خٌري يف اآلخرة ملن آم: أي } ُه
  .ملن رجاُه ، وعمل لوجهه 

َبَح َهِشيًما َتذُْروُه الرِّيَاُح َواْضرِْب لَُهْم َمثَلَ الَْحَياِة الدُّْنَيا كََماٍء أَْنَزلَْناُه ِمَن السََّماِء فَاْخَتلَطَ بِِه َنَباُت الْأَْرضِ فَأَْص
الَْمالُ َوالَْبُنونَ زِيَنةُ الَْحيَاِة الدُّْنَيا َوالَْباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربِّكَ ) ٤٥(للَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء ُمقَْتِدًرا َوكَانَ ا

َوُعرُِضوا ) ٤٧(ْم ُنَغاِدْر ِمْنُهْم أََحًدا َوَيْوَم ُنَسيُِّر الْجَِبالَ َوَتَرى الْأَْرَض َبارَِزةً َوَحَشْرَناُهْم فَلَ) ٤٦(ثََواًبا َوَخْيٌر أََملًا 
َوُوِضَع الِْكَتاُب ) ٤٨(ا َعلَى َربَِّك َصفًّا لَقَْد جِئُْتُموَنا كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ َمرٍَّة َبلْ َزَعْمُتْم أَلَّْن َنْجَعلَ لَكُْم َمْوِعًد

نَ َيا َوْيلََتَنا َمالِ َهذَا الِْكَتابِ لَا ُيَغاِدُر َصِغَريةً َولَا كَبَِريةً إِلَّا أَْحَصاَها فََتَرى الُْمْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا ِفيِه َوَيقُولُو
  ) ٤٩(َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا َولَا َيظِْلُم َربَُّك أََحًدا 



  .اآلية } واضرب لَُهم مَّثَلَ احلياة الدنيا { : قوله تعاىل 
} مَّثَلَ احلياة الدنيا { ء الذين افتخروا بأمواهلم ، وأنصارهم على فقراء املسلمني واضرب ، يا حممد ، هلؤال: أي 

  .} كََمآٍء أَْنَزلَْناُه ِمَن السماء فاختلط بِِه َنَباُت األرض { : مث ذكر املثل فقال 
  :فيه ثالثة أوجه : } كََمآٍء { : قوله 

  .احلياة الدنيا : ة هي ، أي أن تكون خرب مبتدأ حمذوف ، فقدَّره ابن عطيَّ: أحدها 
هذه » ضرب « وهذا بناء منهما على أن . ضرباً كماء ، قاله احلويفُّ : أنه متعلق مبعىن املصدر ، أي : والثاين 

  .متعدية لواحٍد فقط 
  .وقد تقدم « ألهنا مبعىن طَصيِّْر » اْضرِْب « أنه يف موضع املفعول الثاين ل : والثالث 

« يف موضع املفعول الثاين لقوله » كماٍء « إنَّ : وأقول » : نقل قويل ابن عطيَّة واحلويفِّ  قال أبو حيان بعدما
وهذا قد سبقه إليه أبو : قال شهاب الدين . « صفتها شبه ماء : وصيِّر هلم مثل احلياة ، أي : ، أي » واْضرِْب 

  .البقاء 
  .« َماٍء » صفة ل « أْنَزلَناُه » و 

  :جيوز يف هذه الباء وجهان « به  فاْختلَطَ» : قوله 
  .أن تكون سببية : أحدمها 

جتمع : فالتفَّ بسببه ، وتكاثف حىت خالط بعضه بعضاً ، وقيل » : أن تكون متعدِّية ، قال الزخشري : الثاين 
ه فاختلط بنباِت األرض ، ووج: املاء يف النبات؛ حىت روي وَرفَّ رفيفاً ، وكان حق اللفظ على هذا التفسري 

  .« أنَّ كلَّ خمتلطني موصوف كل واحٍد منهما بصفِة اآلخر : صحته 
: جيوز أن تكون على باهبا؛ فإنَّ أكثر ما يطرُق من اآلفاِت صباحاً؛ كقوله « أْصَبَح » } فَأَْصَبَح َهِشيماً { : قوله 

: [ من غري تقييٍد بصباحٍ؛ كقوله « صار » وجيوز أن تكون مبعىن ]  ٤٢: الكهف [ } فَأَْصَبَح ُيقَلُِّب كَفَّْيِه { 
  ]املنسرح 
  أْمِلُك َرأَس البعريِ إنْ َنفَرا... أْصَبَحُت ال أْحِملُ السِّالَح والَ  -٣٥٣٣

، فَيبَِس ، ومنه : واحده هشيمة ، وهو اليابس ، وقال الزجاج وابن قتيبة : واهلشيُم  ا كان رطباً  { كل م
املتفتِّت املتكسِّر ، ومنه هشمت أنفه ، : حشمُت الفتَّ واهلشيم : نه وم]  ٣١: القمر [ } كََهِشيمِ احملتظر 
  .إذا فتَّه : وهَشَم الثَّريَد 

  ]الكامل : [ قال 
  ورَِجالُ َمكَّةَ ُمسنُتونَ ِعَجاف... َعْمُرو الَّذي َهشَم الثَّريَد لقَومِه  -٣٥٣٤

  .الرفع : ق ، وقيل التفري: والذَّْرُو « َهِشيماً » صفة ل « َتذُروُه » : قوله 
الواو والياء ، وقرأ ابن : من الذَّري ، ففي المه لغتان « َتذْريه » بالواو ، وقرأ عبد اهللا « َتذْروُه » والعامة 
بضمِّ التاء من اإلذراِء ، وهذه حتتمل أن تكون من الذَّْروِ ، وأن تكون من الذَّري ، والعامة « ُتذْريِه » عبَّاس 
، والنخعيُّ يف آخرين  «الرَّياحِ » على    .باإلفراد « الرِّيُح » مجعاً ، وزيد بن عليِّ ، و احلسُن 

  فصل يف معىن ألفاظ اآلية



خرج } فاختلط بِِه َنَباُت األرض { يعين باملاِء املطر ، نزل من السماء : معىن املثل ، قال ابن عباسٍ « َمثَل » و 
  .يابساً « يماً َهِش» عن قريب « فأْصبَح » من كل لون وزهرة ، 

  .كسرياً : وقال الضحاك 
  :» َتذْروُه الرِّياُح « 

  .تذريه : قال ابن عباس 
  .تفّرقه : وقال أبو عبيدة 

  .تنسفه : وقال القتيب 
يا قادراً بتكوينه أوالً ، وتنميته وسطاً ، وإبطاله آخراً ، فأحوال الدن} َوكَانَ اهللا على كُلِّ َشْيٍء مُّقَْتِدراً { : قوله 

كذلك تظهُر أوالً يف غاية احلسن والنَّضارة ، مث تتزايد قليالً قليالً ، مث تأخذ يف االحنطاط إىل أن تنتهي إىل الفناء 
  .والذَّهاب ، ومثل هذا الشيء ليس للعاقل أن يبتهج به 

  فصل يف حسن ترتيب اآليات
  .اآلية } املال والبنون زِيَنةُ احلياة الدنيا { : قوله تعاىل 

ا بّين تعاىل أنَّ الدنيا سريعة االنقراض واالنقضاء مشرفة على الزَّوال والبوار والفناء ، بيَّن تعاىل أنَّ املال مل
والبنني زينة احلياة الدنيا ، و املقصود منه إدخال هذا اجلزئيِّ حتت ذلك الكليِّ ، فينعقد به قياٌس بيِّن اإلنتاج ، 

الدنيا ، وكل ما كان زينة احلياة الدنيا ، فهو سريُع االنقضاِء واالنقراضِ ، ومن  وهو أنَّ املال والبنني زينة احلياة
اليقني البديهيِّ ، أن ما كان كذلك ، فإنه يقبح بالعاقل أن يفتخر به ، أو يقيم له يف نظره وزناً ، فهذا برهان 

  ] .املؤمنني [ اء باهٌر على فساد قول املشركني الذين افتخروا بكثرة األموال والوالد على فقر
« على التثنية ، وسقطت ألفها لفظاً اللتقاء الساكنني ، فيتوهم أنه قرئ بنصب } زِيَنةُ احلياة الدنيا { : قوله 

  .» زينة احلياة 
  فصل يف بيان رجحان فقراء املؤمنني على أغنياء الكفار

ولئك الفقراء على أغنياء الكفَّار ، فقال ملا أقام الربهان على فساد قول املشركني ، ذكر ما يدلُّ على رجحان أ
  .} والباقيات الصاحلات َخْيٌر ِعنَد َربِّكَ { : 

، وخربات اآلخرة باقيةٌ دائمةٌ ، والدائم الباقي خٌري من ] منقرضة [ أنَّ خريات الدنيا : وبيان هذا الدليل 
  .املنقرضِ الزائل ، وهذا معلوٌم بالضَّرورة 

املال والبنون حرث احلياة الدنيا ، واألعمال الصاحلة حرث اآلخرة :  -رضي اهللا عنه -قال علي بن أيب طالب 
  ، وقد جيمعها اهللا ألقوامٍ

سبحان اهللا ، واحلمد هللا ، وال إله إال اهللا ، : الباقيات الصاحلات هي قول : وقال ابن عبَّاس وعكرمة وجماهد 
  .واهللا أكرب 

ُسْبحانَ اهللا ، واحلَمُد هللا ، وال إله إال اهللا ، واهللا أكْرب : َضلُ الكالمِ أربٌع أفْ« :  - عليه الصالة والسالم -وقال 
 «.  

: قيل . امللة : وما ُهنَّ َيا رُسول اهللا؟ قال : أكثروا من الَباقَياِت الصَّاحلاِت قيل « : وقال صلى اهللا عليه وسلم 



التَّسبيُح ، والتَّحميُد ، وال حول وال قوَّة إالَّ باهللا العلِّ التَّكبُري ، والتَّهليلُ ، و: وما هي يا رسول اهللا؟ قال 
  .» العظيم 

  .الصلوات اخلَْمُس : الَباقَياُت الصَّاحلاُت : وقال سعيد بن جبري ومسروق وإبراهيم ويروى أيضاً عن ابن عباس 
} َوَخْيٌر أََمالً { جزاء } َربَِّك ثََواباً  َخْيٌر ِعنَد{ ويروى أيضاً عن ابن عبَّاس أنَّها األعمال الصاحلة : وقال قتادة 

  .ما يؤمِّله اإلنسان : أي 
  .اآلية } َوَيْوَم ُنَسيُِّر اجلبال { : قوله 

  .ملا بيَّن خساسة الدُّنيا ، وشرف القيامة ، أراد أن يعيِّن أحوال القيامِة 

نقول هلم يوم نسيِّر اجلبالك لقد : ، تقديره  منصوب بقولٍ مضمرٍ بعده» َيْوَم « : } َوَيْوَم ُنَسيُِّر { : قوله 
  .» َخْيٌر « فيكون معموالً لقوله » ِعْنَد ربَِّك « هو معطوف على : وقيل » اذْكُْر « بإضمار : جئتمونا ، وقيل 

امه بالرفع؛ لقي» اِجلَبالُ « وقرأ ابن كثري ، وأبو عمرو ، وابن عامر بضمِّ التاء ، وفتح الياء مبنياً للمفعول ، 
مقام الفاعل ، وحذف الفاعل؛ للعلم به ، وهو اهللا ، أو من يأمره من املالئكة ، وهذه القراءة موافقةٌ ملا اتُّفَق 

فعالً ماضياً } َوُسيَِّرِت اجلبال { ، ويؤيِّدها قراءة عبد اهللا هنا ]  ٢٠: النبأ [ } َوُسيَِّرِت اجلبال { عليه يف قوله 
  .مبنياً للمفعول 

بالنصب على املفعول به » اجلبالَ « بالتشديد؛ » َسيََّر « بنون العظمة ، والياء مكسورة من » ُنسيُِّر « والباقون 
  .} َوَحَشْرَناُهْم فَلَْم ُنَغاِدْر ِمْنُهْم أََحداً { ، وهذه القراءة مناسبة ملا بعدها من قوله 

، ومن ذكر معه إالَّ أنه بالياء من ،  وقرأ احلسن كقراءة ابن كثري  حتت؛ ألنَّ التأنيث جمازيٌّ وقرأ ابن حميصن 
اِجلَبالُ « بفتح التاء من فوق ساكن الياء ، من سارت تسري ، و ] » تسري « : [ ورواها حمبوب عن أيب عمرو 

  .بالرفع على الفاعلية » 
مبنيا } َرى األرُض وُت{ حالٌ؛ إذ الرؤية بصرية ، وقرأ عيسى » بَارَِزةً « } َوَتَرى األرض َبارَِزةً { : قوله 

  .قائمة مقام الفاعل » األرُض « للمفعول ، و 
  :فيه ثالثة أوجه } َوَحَشْرَناُهْم { : قوله 

َوُوِضَع { و ]  ٤٨: الكهف [ } َوُعرُِضوا { وحنشرهم ، وكذلك : أنه ماضٍ ، يراد به املستقبل ، أي : األول 
. ٤٩: الكهف [ } الكتاب   [  
نفعل التسيري يف حال حشرهم؛ ليشاهدوا : لواو للحالِ ، واجلملة يف حملِّ النصب ، أي أن تكون ا: والثاين 

  .تلك األهوال 
؟ قلت « ترى » و « ُنسيُِّر » ماضياً بعد « َحشْرَناُهْم » ِلَم جيء ب : فإن قلت « : قال الزخمشري : والثالث 

وَحشرَناُهم : نوا تلك األهوال العظام؛ كأنَّه قيل للداللة على أنَّ حشرهم قبل التسيري ، وقيل الربوز؛ ليعاي: 
  .» قبل ذلَك 

  فصل
  .فذكر حنواً ممَّا قدَّمته » واألوىل أن تكون الواو للحال « : قال أبو البقاء ، وأبو حيان 

، واملغادرة هنا » َحَشرَناُهْم « عطل على » فَلْم ُنغاِدْر « : قوله  وهو الترك ، » الَغْدر « مبعىن : فإنه ماضٍ معىن 



فلم نترك ، واملفاعلة هنا ليس فيها مشاركة ، ومسي الغدر غدراً؛ ألنَّ به ترك الوفاُء ، وغدير املاء من : أي 
» غُدَران « و » غدر « تركه ، فلم جيئه أو ترك فيه املاء ، وجيمع على : ذلك؛ ألنَّ السيل غادره ، أي 

. الشَّعُر الذي ترك حىت طال ، واجلمع غدائُر : ملاء ، و الغديرة صار فيه ا: كرغيف ورغفان ، واستغدر الَغديُر 
  ]الطويل : [ قال امرؤ القيس 

  .. .غَداِئُرُه ُمْستْشزَِراٌت إىل الُعال  -٣٥٣٥
« : بالتاء من فوُق ، والفاعل ضمري األرض ، أو الغدرة املفهومة من السياق ، وأبان » فَلْم ُتغاِدْر « وقرأ قتادة 

بضم النون ، وسكون العني ، وكسر الدال » ُنْغِدْر « : بالرفع ، والضحاك » أحٌد « مبنياً للمفعول ، »  ُيغاَدْر
  .» غَدَر « مبعىن » أغْدَر « ، من 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  فصل يف املراد بالتسيري
ليس يف اآلية ما يدلُّ على أنَّ األرض إىل أين تسري ، فيحتمل أن اهللا يسيِّرها إىل موضع يريده ، ومل يبيِّن ذلك 

  .املوضع خللقه 
َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ اجلبال فَقُلْ َينِسفَُها رَبِّي َنْسفاً فََيذَُرَها قَاعاً { : قُّ أنَّ املراد أنَّه يسيِّرها إىل العدم؛ لقوله تعاىل واحل

الواقعة [ } اً َوُبسَِّت اجلبال َبّساً فَكَاَنْت َهَبآًء مُّنَبثّ{ ]  ١٠٧-١٠٥: طه [ } َصفَْصفاً الَّ ترى ِفيَها ِعَوجاً والا أَْمتاً 
مل يبق عليها شيء من اجلبال ، والعمران ، والشَّجر : ، أي ]  ٤٧: الكهف [ } َوَتَرى األرض َبارَِزةً { ]  ٦،  ٥: 
: طه [ } فََيذَرَُها قَاعاً َصفَْصفاً الَّ ترى ِفيَها ِعَوجاً والا أَْمتاً { : ظاهرة ليس عليها ما يسترها؛ كما قال » َبارِزةً « 

١٠٧،  ١٠٦ .  [  
أبرزت ما يف بطنها ، وقذفت املوتى املقبورين فيها ، أي بارزة البطن واجلوف ، فحذف » َبارِزةً « : وقال عطاء 

[ } َوأَْخَرَجتِ األرض أَثْقَالََها { ]  ٤: اإلنشقاق [ } وَأَلْقَْت َما ِفيَها وََتَخلَّْت { : ذكر اجلوف ، ودليله قوله تعاىل 
  ] . ٢١: إبراهيم [ } َوَبَرزُواْ للَِّه َجِميعاً { : ل وقا]  ٢: الزلزلة 

ومجعناهم للحساب ، فلم نترك من األوَّلني واآلخرين : وحشرناهم أي : أي } َوَحَشْرَناُهْم فَلَْم ُنَغاِدْر ِمْنُهمْ أََحداً { 
  .أحداً ، إالَّ ومجعناهم لذلك اليوم 

  .} َوُعرِضُواْ على رَبَِّك َصفَّاً { : قوله 
صفَّ يصفُّ صفًّا ، مث يطلق على اجلماعة : وأصله املصدرية ، يقال منه » عرضوا « حال من مرفوع : } َصفًّا { 

هل هو مفرد وقع موقع اجلمع؛ إذ املراد صفوفاً؛ ويدل عليه احلديث : » صفًّا « املصطفِّني ، واختلف هنا يف 
اهلُ اجلنَّة مائةٌ وعشرون « : ويف حديث آخر » واحدٍ صفوفاً  جيمُع اهللا األوَّلني واآلخرينَ يف صعيٍد« : الصحيح 

  .» صفًّا ، أنتم منها مثانون 
صفًّا صفًّا ، ونظريه : ثَمَّ حذف ، أي : وقيل . أي أطفاالً ]  ٦٧: غافر [ } ُيْخرُِجكُْم طِفْالً { : ويؤيده قوله تعاىل 

َيْوَم َيقُوُم الروح واملالئكة { : وقال يف آخر ] .  ٢٢: الفجر [ } اً َوَجآَء رَبَُّك وامللك َصفّاً َصفّ{ : قوله يف موضع 
[ بل كل اخلالئق تكون صفًّا : صفًّا صفًّا؛ بدليل اآلية األخرى ، فكذلك هنا ، وقيل : يريد ]  ٣٨: النبأ [ } َصفّاً 

نه يوم طويل ، كما شهد له بقوله ، وهو أبلغ يف القدرة ، وأمَّا احلديثان فيحمالن على اختالف أحوالٍ؛ أل] واحداً 
  .فتارة يكونون فيه صفًّا واحداً ، وتارة صفوفاً ]  ٤: املعارج [ } كَانَ ِمقْدَاُرُه خَْمِسَني أَلَْف َسَنٍة { 

  .أي قياماً ]  ٣٦: احلج [ } فاذكروا اسم اهللا َعلَْيَها َصَوآفَّ { : قياماً؛ لقوله تعاىل : صفًّا أي : وقيل 
  .وقلنا هلم كيت وكيت : على إضمار قول ، أي } لَّقَدْ جِئُْتُموَنا { : قوله 

وجيوز أن يضمر هذا القول ] .  ٤٧: الكهف [ } َوَيْوَم ُنَسيُِّر اجلبال { وتقدَّم أن هذا القول هو العامل يف قوله 
  .عرضوا مقوالً هلم كذا وكذا : ، أي » عُرُِضوا « حاالً من مرفوع 

جميئاً مشبهاً خللقكم األول حفاة ، عراة غرالً ، ال مال ، وال ولد معكم ، وقال : أي : } قَْناكُْم كََما َخلَ{ : قوله 
فعلى هذين التقديرين ، يكون نعتاً للمصدر احملذوف ، وعلى » لقَْد َبعثَْناكُم كََمأ أْنشَأناكُْم أوَّل مرَّة « : الزخمشري 

  .يكون حاالً من ضمريه : رأي سيبويه 



  .} كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ َمرٍَّة {  :قوله 
ليس املراد حصول املساواة من كل الوجوه؛ ألهنم خلقوا صغاراً ، وال عقل هلم ، وال تكليف عليهم ، بل املراد أنَّه 

أي } َمرٍَّة  كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ{ : قال للمشركني املنكرين للبعث املفتخرين على فقراء املؤمنني باألموال واألنصار 
َولَقَْد جِئُْتُموَنا فرادى كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ َمرَّةٍ { : حفاة ، عراة ، بغري أموال ، وال أعواٍن ، ونظريه قوله تعاىل 

  ] . ٩٤: األنعام [ } َوَتَركُْتْم مَّا َخوَّلَْناكُْم َوَراَء ظُُهورِكُْم 
أي كنتم مع التعزُّز على املؤمنني باألموال واألنصار ، تنكرون } ْجَعلَ لَكُْم مَّْوِعداً َبلْ َزَعْمُتْم أَلَّن نَّ{ : مث قال تعاىل 

  .البعث ، فاآلن قد تركتم األموال واألنصار يف الدنيا ، وشاهدمت أنَّ البعث والقيامة حقٌّ 
ني خربها؛ لكونه مجلة فعلية متصرفة غري هي املخففة ، وفصل بينها وب» أنْ « } أَلَّن نَّجَْعلَ لَكُْم مَّْوِعداً { : قوله 

هو األول ، وجيوز » َمْوعداً « جيوز أن يكون مفعوالً ثانياً للجعل مبعىن التصيري ، و » لكم « دعاٍء حبرف النفي ، و 
  .إذا مل جيعل اجلعل تصيرياً ، بل جملرد اإلجياِد » َموِعداً « أن يكون معلَّقاً باجلعل ، أو يكون حاالً من 

  .جملرَّد االنتقالِ ، من غري إبطالٍ » َبل َزَعمُتْم « : يف قوله » َبلْ  «و 
العامة على بنائه للمفعول ، وزيد بن عليٍّ على بنائه للفاعل ، وهو اهللا ، أو امللك ، و : } َوُوِضعَ الكتاب { : قوله 

نَّ لكلِّ إنساٍن كتاباً خبصُّه ، وقد جنس للكتب؛ إذ من املعلوم أ» الكتابُ « منصوب مفعوالً به ، و » الِكتاب « 
فََما هلؤالء { وكيف فصلت الم اجلرِّ من جمرورها خطًّا يف سورة النساء عند » َما هلذا الكتابِ « تقدَّم الوقف على 

  ] . ٧٨: النساء [ } القوم الَ َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ َحِديثاً 
العامل اجلار واجملرور؛ لقيامه مقام الفعل ، أو االستقرار الذي تعلق و. » الكتاب « مجلة حالية من » ال ُيَغاِدُر « و 

  .به احلال 
« يف حمل نصب نعتاً لصغرية وكبرية ، وجيوز أن تكون اجلملة يف موضع املفعول الثاين؛ ألنَّ » إالَّ أْحَصاَها « : قوله 

  ]البسيط [ : قد يتعدَّى الثنني؛ كقوله » يترُك « و » يترك « مبعىن » ُيَغاِدرُ 
  فَقْد َتركُْتَك ذَا َمالٍ وذَا َنشبِ. ...  -٣٥٣٦

  .يف أحد الوجهني 
ُيحَشُر النَّاس على ثالِث طرائَق َراغبَني َراهبَني ، فاثْناِن على « : روى أبو هريرة عن النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم قال 
على َبعريٍ ، وَتحُشرَ بقيَّتُهم النَّاُر ، َتقيلُ َمعُهْم ، حَْيثُ قَالُوا ، َبعريٍ ، وثَالثةٌ على َبعريٍ ، وأْربعةٌ على َبعريٍ ، وَعشرةٌ 

  .» وَتبِيُت معهم؛ حيث باتوا ، وُتصْبُِح معهم ، حيث أصبُحوا ، ومتسي معهم ، حيث أمسوا 
ُحفاةً ُعراةً ،  :يا رسول اهللا كيف ُيْحَشر النَّاُس يوم الِقيامة؟ قال : قلت « : وعن عائشة رضي اهللا عنها ، قالت 

يا عائشة ، األمر اشدُّ من : يا رسول اهللا ، أستحي ، قال : قلت : والنِّساء ، قالت : والنِّساء؟ قال : قلُت : قالت 
  .» ذلك؛ أن يهمهم أن ينظر بعضهم لبعض 

يف الكتاب من األعمال } ِه ِممَّا ِفي{ خائفني } فََتَرى اجملرمني ُمْشِفِقنيَ { توضُع بني يدي اهللا عزَّ وجلَّ ، : وقيل 
: يا هالكنا ، والويلُ والويلة } ياويلتنا { : إذا رأوها } َوَيقُولُونَ { اخلبيثة ، كيف تظهر ألهل املوقف ، فيفتضحون 

  .اهللكة ، وكأنَّ كلَّ من وقع يف مهلكة ، دعا بالويل ، ومعىن النِّداء تنبيه املخاطبني 

  .من ذنوبنا } َصِغَريةً َوالَ كَبَِريةً  َمالِ هذا الكتاب الَ يَُغاِدُر{ 
  .القهقهة : التبسُّم ، والكبرية : الصَّغرية : قال ابن عباس 

  .الزِّنا : ، والكبرية ] واملسُّ ، و القبلة [ اللَّمم ، : الصغرية : قال سعيد بن جبري 



ل تاء التأنيث يف الصغرية والكبرية ، ضبطها وحصرها ، وإدخا: وهو عبارة عن اإلحاطة ، أي } إِالَّ أَْحَصاَها { 
  .على تقدير أنَّ املراد الفعلة الصغرية والكبرية 

إيَّاكُم وحمقِّرات الذنوب؛ فإنَّما مثلُ حمقِّرات الذنوب؛ فإنَّما مثلُ حمقِّراتِ « :  -عليه الصالة والسالم  -قال 
ا بعوٍد ، وجاء هذا بعوٍد ، حتَّى أنضجوا خبزهتم ، الذُّنوب مثل قوم نزلوا ببطنِ واٍد ، فجاء هذا بعوٍد ، وجاء هذ

  .» وإنَّ حمقِّراِت الذنوب ملوبقاٌت 
  .مكتوباً يف الصَّحيفة } َوَوَجدُواْ َما َعِملُواْ َحاِضراً { 
  .ال ينقص ثواب أحٍد عمل خرياً } َوالَ َيظِْلمُ رَبَُّك أََحداً { 

  .مل يؤاخذ أحداً جبرم مل يعمله : وقال الضحاك 
  فصل يف الرد على اجملربة

  :هذه اآلية تدلُّ على فساد قول اجملربة يف مسائل : قال اجلبائي 
  .أنه لو عذَّب عباده من غري ذنب صدر منهم ، لكان ظاملاً : أحدها 
  .أنه ال يعذِّب األطفال بغري ذنب : وثانيها 
؛ ألنَّ اخللق خلقه ، إذ لو كان كذلك ، ملا كان هللا أن يفعل ما شاء ، ويعذِّب من غري جرم: بطالن قوهلم : وثالثها 

  .فائدة » إنَّه ال يظلمُ « : لنفي الظلم عنه معىن؛ ألنَّ بتقدير أنه إذا فعل أي شيٍء ، مل يكن ظلماً منه؛ مل يكن لقوله 
  .أيُّ فائدة يف ذلك؟ : فإن قيل 

  .فاجلواب عن األوَّل مبعارضة العلم والدَّاعي 
ومل يدلَّ هذا على أنَّ اختاذ الولد ]  ٣٥: مرمي [ } َما كَانَ للَِّه أَن َيتَِّخذَ ِمن َولٍَد { : تعاىل ، قال  أنَّه: وعن الثاين 

  .يصحُّ عليه ، فكذلك ها هنا 

َربِِّه أَفَتَتَِّخذُوَنُه َوذُرِّيََّتُه أَْوِلَياَء ِمْن َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجدُوا إِلَّا إِْبِليَس كَانَ ِمَن الْجِنِّ فَفََسَق َعْن أَْمرِ 
َما أَْشَهْدُتُهمْ َخلَْق السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َولَا َخلَْق أَنْفُسِهِْم َوَما كُْنُت ) ٥٠(ُدونِي وَُهْم لَكُْم َعُدوٌّ بِئَْس ِللظَّاِلِمَني َبدَلًا 

َم َيقُولُ َناُدوا ُشَركَاِئَي الَِّذيَن َزَعْمُتْم فََدَعْوُهْم فَلَْم َيسَْتجِيبُوا لَُهْم َوَجَعلَْنا بَْيَنُهمْ َوَيْو) ٥١(ُمتَِّخذَ الُْمِضلَِّني َعُضًدا 
ِفي َهذَا  َولَقَدْ َصرَّفَْنا) ٥٣(َوَرأَى الُْمْجرُِمونَ النَّاَر فَظَنُّوا أَنَُّهْم ُمَواِقُعوَها وَلَْم َيجِدُوا َعْنَها َمْصرِفًا ) ٥٢(َمْوبِقًا 

  ) ٥٤(الْقُْرآِن ِللنَّاسِ ِمْن كُلِّ مَثَلٍ َوكَانَ الْإِْنَسانُ أَكْثَرَ َشْيٍء َجَدلًا 

  .اآلية } َوإِذَا قُلَْنا للمالائكة اسجدوا آلَدَم { : قوله 
ملسلمني ، وهذه اآلية اعلم أنَّ املقصود يف اآلياِت املتقدِّمة الردُّ على الذين افتخروا بأمواهلم ، وأعواهنم على فقراء ا

{ : أنَّ إبليس ، إمنا تكبَّر على آدم؛ ألنَّه افتخر بأصله ونسبه ، فقال : املقصود من ذكرها عني هذا املعىن؛ وذلك 
فأنا أشرف منه أصالً ونسباً ، فكيف أسجد له ، وكيف ]  ١٣: األعراف [ } َخلَقَْتنِي ِمن نَّارٍ َوَخلَقَْتُه ِمن ِطنيٍ 

كيف جنالُس هؤالء الفقراء ، مع أنَّا من : وهؤالء املشركون عاملوا فقراء املؤمنني هبذه املعاملة ، فقالوا أتواضع له؟ 
أنساب شريفة ، وهم من أنساب نازلة ، وحنن أغنياء ، وهم فقراء؟ فذكر اهللا هذه القصة؛ تنبيهاً على أنَّ هذه 

، } أَفَتَتَِّخذُوَنُه وَذُرِّيََّتهُ أَْولَِيآَء { : ، وعن االقتضاء هبا يف قوله  الطريقة بعينها طريقة إبليس ، مث إنه تعاىل حذَّر عنها
  .وهذا وجه النظم 

  .اذكر : أي : } َوإِذَا قُلَْنا { : قوله 



  :فيه وجهان } كَانَ ِمَن اجلن { : قوله 
  .أنه استئناف يفيد التعليل؛ جواباً لسؤال مقدَّر : أحدمها 
  .معها مرادة ، قاله أبو البقاء » قَْد « حالية ، و أن اجلملة : والثاين 

إمنا أدخل الفاء هنا؛ : السببية يف الفاء ظاهرة ، تسبَّب عن كونه من اجلنِّ الفسُق ، قال أبو البقاء » فَفَسَق « : قوله 
وضع موضع قوله » نِّ كان من اجل« إن عىن أنَّ قوله . قال شهاب الدين . » إالَّ إبليس امتنع ففسق « : ألنَّ املعىن 

  .فيحتمل مع ُبعده ، وإن عىن أنه حذف فعلٌ عطف عليه هذا ، فليس بصحيحٍ؛ لالتغناء عنه » اْمتنعَ « 
خرج جماوزاً أمر ربِّه ، وقيل : ، أي » فَسَق « على باهبا من اجملاوزة ، وهذ متعلقة ب » َعْن » « َعْن أْمر « : قوله 

  .أمره؛ فإنه فعَّالٌ ملا يريُد بسبب : هي مبعىن الباء ، أي : 
جيوز » ِمْن ُدونِي « و » مع « جيوز يف الواو أن تكون عاطفة ، وهو الظاهر ، وأن تكون مبعىن » وذُرِّيتُه « : قوله 

  .تعلقه باالتِّخاذ ، ومبحذوف على أنَّه صفة ألولياء 
فاعله ، ألن فيها مصححاً لكلٍّ من الوجهني ، وهو مجلة حالية من مفعول االختاذ أو } َوُهْم لَكُْم َعُدوٌّ { : قوله 

  .الرابط 
. بِئْسَ البدل إبليس وذرِّيتُه : فاعلها مضمٌر مفسَّر بتمييزه ، واملخصوص بالذمِّ حمذوف ، تقديره » بِئْسَ « : قوله 

  .متعلق بفعل الذمِّ : وقيل » َبدالً « متعلق مبحذوٍف حاالً من » للظَّاملَني « وقوله 
  يف اخلالف يف أصل إبليسفصل 

  :اعلم أنه تعاىل بيَّن يف هذه اآلية أنَّ إبليس كان من اجلنِّ ، وللنَّاس يف اآلية أقوالٌ 
كان من حيٍّ من املالئكِة ، يقال هلم احلنُّ ، خلقوا من نار السَّموم ، وكونه من املالئكة ال : قال ابن عبَّاس : األول 

َوَجَعلُواْ للَِّه { : وقوله ]  ١٥٨: الصافات [ } َوَجَعلُواْ َبْيَنُه َوَبْيَن اجلنة َنَسباً {  :ينايف كونه من اجلنِّ ، لقوله 
  .ومسِّي اجلن جنا؛ الستتارهم ، واملالئكة داخلون يف ذلك ]  ١٠٠: األنعام [ } ُشَركَآَء اجلن 

  .بصريٌّ كويفٌّ ، و: فإنه كان خازن اجلنة ، فنسب إىل اجلنَّة؛ كقوهلم : وأيضاً 
كان من اجلنَّانني الذين يعملون يف اجلنان ، وهم حيٌّ من املالئكة ، يصوغون حلية أهل : وعن سعيد بن جبري ، قال 

  .اجلنة منذ خلقوا 
  .رواه القاضي يف تفسريه عن هشام عن سعيد بن جبريٍ 

  .أنَّ آدم أصل اإلنس كان من اجلنِّ ، ومل يكن من املالئكِة ، فهو أصل اجلنِّ ، كما : وقال احلسن 
أَفََتتَِّخذُوَنُه وَذُرِّيََّتُه { : كان من املالئكة ، فمسخ وغيَّر ، وكما يدلُّ على أنه ليس من املالئكة قوله تعاىل : وقيل 

  .واملالئكة ليس هلم نسلٌ ، وال ذرِّيَّة } أَْولَِيآَء ِمن ُدونِي 
  .ه األمر بالسجود ، فكيف يصحُّ استثناؤه منهم؟ لو مل يكن من املالئكة ، ملا تناول: بقي أن يقال 

  .تقدَّم الكالم على ذلك يف البقرة 
  .} فَفََسَق َعْن أَْمرِ َربِِّه { : مث قال تعاىل 
فسقِت الرطبة عن قشرها ، أي : خرج من طاعته ، تقول العرب : ، أي } فَفََسَق َعْن أَْمرِ َربِِّه { : قال الفراء 

  .ة فويسقة؛ خلروجها من جحرها خرجت ، ومسيت الفأر
  ]الرجز : [ قال رؤبة 
  فَواِسقاً َعْن قَْصِدَها جَواِئرَا... َيْهوْيَن يف َنْجٍد وغَْوراً غَاِئَرا  -٣٥٣٧



أنه لوال : ملا أمر فعَصى ، كان سبب فسقه هو ذلك األمر ، واملعىن : وحكى الزجاج عن اخلليل وسيبويه ، أنه قال 
واسأل { : كقوله } فَفََسَق َعْن أَْمرِ َربِّهِ { : ملا حصل ذلك الفسق ، فلهذا حسن أن يقال  ذلك األمر السابق ،
  ] . ٨٢: يوسف [ } القرية اليت كُنَّا ِفيَها 

  .داء أع: ، أي } َوذُرِّيََّتُه أَوِْلَيآَء ِمن ُدونِي وَُهْم لَكُْم َعُدوٌّ { يا بين آدم : يعين » أفَتَتَِّخذُوَنُه « : مث قال 
إنَّه لعرٌس ما : أخربين ، هل إلبليس زوجة؟ قال : إنِّي قاعٌد يوماً؛ إذ أقبل رجل فقال : روى جماهد عن الشعيبِّ قال 

فعلمت أنَّه ال يكون ذريَّة إال من } أفَتَتَِّخذُوَنُه وَذُرِّيََّتهُ أَْولَِيآَء ِمن ُدونِي { : َشهدتُّه ، ثُم ذكرُت قول اهللا عزَّ وجلَّ 
  .وجة ، فقلت ، نعم ز

  .يتوالدون ، كما يتوالد بنو آدم : وقال قتادة 
  .إنَّه يدخل ذنبه يف دبره ، فيبيض ، فتنفلق البيضة عن مجاعة من الشَّياطني : وقيل 

  .} بِئَْس ِللظَّاِلِمَني َبَدالً { : مث قال 
  .بئس ما استبدلوا طاعة إبليس ، وذريته بعبادة ربِّهم : قال قتادة 

إبليس وذريته ، أو ما أشهدت املالئكة ، فكيف يعبدوهنم؟ أو ما : أي : } مَّآ أَْشَهدتُُّهْم َخلَْق السماوات { : ه قول
  .أشهدت الكفار ، فكيف ينسبون إيلَّ ما ال يليق جباليل؟ أو ما أشهدت مجيع اخللقِ 

  .التعظيم على » ما أشهدناهم « : والسختياين يف آخرين ] وشيبة [ وقرأ أبو جعفر ، 
وال أشهدت بعضهم خلق بعض ، : أي } َخلَْق السماوات واألرض َوالَ َخلَْق أَْنفُسِهِْم { ما أحضرناهم : واملعىن 

  .ما اشهدهتم؛ ألعتضد هبم : يعين 
هلم؛ ما كنت متَّخذهم ، فوضع الظاهر موضع املضمر؛ بياناً إلضال: أي } َوَما كُنُت ُمتَِّخذَ املضلني َعُضداً { : قوله 

ما كنت متَّخذهم ، فوضع الظاهر موضع املضمر؛ بياناً إلضالهلم؛ وذمَّا هلم : أي » َعُضًدا « : وذما هلم وقوله 
  .أعواناً : أي » َعُضداً « : وقوله 

 إن مل: واألقرب عندي أنه الضمري الرَّاجع على الكفَّار الذين قالوا للرسول صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن اخلطيب 
إنَّ هؤالء الذين أتوا باالقتراح الفاسد ، : قال  -تعاىل  -تطرد عن جملسك هؤالء الفقراء ، مل نؤمن بك ، فكأنه 

والتعنُّت الباطل ، ما كانوا شركاء يف تدبري العامل؛ ألنِّي ما أشهدهتم خلق السموات واألرض ، وال خلق أنفسهم ، 
  .هم كسائر اخللق ، فلم أقدموا على هذا االقتراح الفاسد؟  وال أعتذد هبم يف تدبري الدنيا واآلخرة ، بل

  .} بِئَْس ِللظَّاِلِمَني َبَدالً { ويؤكِّد هذا أن الضمري جيب عوده على أقرب مذكور ، وهو هنا 
عنهم من نفى » املُضلَِّني « وضع الظاهر موضع املضمر؛ إذ املراد ب } َوَما كُنُت ُمتَِّخذَ املضلني َعُضداً { : قوله 

  .إشهاد خلق السموات ، وإمنا نبَّه بذلك على وصفهم القبيح 
بضمِّ التاء؛ إخباراً عنه تعاىل وقرأ احلسن ، واجلحدري ، وأبو جعفر بفتحها؛ خطاباً لنبيِّنا » كُْنُت « وقرأ العامة 

نوَّن اسم الفاعل ، } ُمتَِّخذاً املضلني {  -رضي اهللا عنه  -حممد صلى اهللا عليه وسلم وقرأ علي بن أيب طالب 
  .ونصب به ، إذ املراد به احلال ، أو االستقبال 

سُبعٍ : سْبع ورْجل يف : بفتح العني ، وسكون الضاد ، وهو ختفيف سائغ ، كقول متيمٍ » َعْضداً « وقرأ عيسى 
عني حركتها ، بالضم والسكون؛ وذلك أنه نقل حركة الضاد إىل العني بعد سلب ال» ُعضداً « ورُجلٍ وقرأ احلسن 

بكسر العني ، وفتح الضاد ، و » عضداً « بضمتني ، والضحاك » عضداً « بفتحتني ، و » عضداً « وعنه أيضاً 
  .هذه لغات يف هذا احلرف 



َسَنُشدُّ َعُضَدَك { فالن عضدي ، ومنه : والعضُد من اإلنسان وغريه معروف ، ويعبِّر به عن العون والنصري؛ يقال 
  .سنقوِّي نصرتك ومعونتك : أي ]  ٣٥: القصص [ } بِأَخِيَك 

بنون » نقُول « ويوم نقول ، جيري كيت وكيت وقرأ محزة : أي » اذْكُْر « معمول ل : } َوَيْوَم َيقُولُ { : قوله 
يم إىل آخره ، والباقون بياء الغيبة؛ لتقدم امسه الشريف العظ» َما أشْهدهتُْم « : العظمة؛ مراعاة للتكلُّم يف قوله 

  .الظاهر 
  .يعين األوثان } َناُدواْ ُشرَكَآِئَي { : يقول اهللا يوم القيامة : أي 

: للجنِّ ، ومل يذكر تعاىل أنَّهم كيف دعوهم يف هذه اآلية الكرمية ، بيَّن ذلك يف آية أخرى ، وهو أنَّهم قالوا : وقيل 
  ] . ٢١: إبراهيم [ } ا ِمْن َعذَابِ اهللا ِمن َشْيٍء إِنَّا كُنَّا لَكُْم َتبًَعا فََهلْ أَنُتْم مُّْغُنونَ َعنَّ{ 
مل جييبوهم ، ومل : ، أي } فَلَْم َيسَْتجِيبُواْ لَُهْم { فاستغاثوا هبم ، } فََدَعوُْهْم { أهنم شركاء } الذين َزَعمُْتْم { 

  .قاله عطاء والضحاك . مهلكاً : ي أ} َوَجَعلَْنا َبْينَُهم مَّْوبِقاً { : ينصروهم ، ومل يدفعوا عنهم ضرراً ، مث قال 
  فصل يف بيان املوبق

هلك وأوبقه : َهلََك وَوَبَق َيبُِق ُوُبوقاً أيضاً : َوبَِق َيوبُِق َوَبقاً ، أي : املهلك ، يقال : واملَْوبُِق : قال الزخمشري وغريه 
لَقَد تَّقَطَّعَ { : صل ، وليس بظرٍف؛ كقوله فجعل البني مبعىن الو» جَعل اهللاُ تواُصلهْم َهالكاً « : ذنبه ، وعن الفراء 

مفعوالً أول للجعل ، والثاين » موبقاً « على قراءة من قرأ بالرفع ، فعلى األول يكون ]  ٩٤: األنعام [ } َبْيَنكُْم 
  .» قاً َمْوبِ« الظرف املتقدِّم ، وجيوز أن تكون متعدية لواحٍد ، فيتعلق الظرف باجلعلِ أو مبحذوٍف على احلال من 

جيوز أن يكون مصدراً ، : مفعوالً ثانياً ، واملَْوبُِق هنا » َموبقاً « مفعوالً أول و » بينهم « وعلى قول الفراء ليكون 
  .وهو الظاهر ، وجيوز أن يكون مكاناً 

  .وهو واٍد يف النَّار : قال ابن عباس 
  .كل حاجزٍ بني الشيئني يكون املَوبَِق : وقال ابن األعريبِّ 

  .ال يكن حُبك كلفاً : عداوة ، هي يف شدَّهتا هالك؛ كقوهلم : أي » َمْوبقاً « : قال احلسن و
  .الَبْرَزُخ البعيد : املوبُق : وقيل 

وجعلنا بني هؤالء الكفَّار وبني املالئكة وعيسى برزخاً بعيداً ، يهلك فيه النصارى؛ لفرط بعده؛ ألنَّهم يف قاع جهنَّم 
  . ، وهو يف أعلى اجلنا

  .اآلية } رَورَأَى اجملرمون النار : قوله 
  :، يف هذا الظنِّ قوالن } َورَأَى اجملرمون النار فظنوا أَنَُّهْم مَُّواِقُعوَها { 

  .أنه مبعىن العلم واليقني : األول 
نُّون أهنم أن هؤالء الكفار يرون النَّاس من مكاٍن بعيٍد ، فيظ: األقرب إىل املعىن : قال ابن اخلطيب : والثاين 

إِذَا رَأَتُْهْم مِّن مَّكَاٍن { : مواقعوها يف تلك السَّاعة ، من غري تأخري من شدَّة ما يسمعون من تغيُّظها وزفريها ، كقوله 
  ] . ١٢: الفرقان [ } َبِعيٍد َسِمعُواْ لََها َتَغيُّظاً َوَزفِرياً 

  .مواقعة : لشيء لغريه ، إذا كان تامَّة قويَّة ، يقال هلا خمالطوها؛ فإنَّ خمالطة ا: أي } مَُّواِقُعوَها { : وقوله 
  .مل جيدوا عنها معدالً : املصرف املعدل ، اي » َمْصرِفاً « : قوله 

  ]الكامل : [ قال اهلذيلُّ 
  أْم ال ُخلوَد لَباذلٍ ُمتكلِِّف... أُزَهْيُر َهلْ َعن َشْيبٍة ِمْن مْصرِف  -٣٥٣٨



أي انصرافاً ، وجيوز أن يكون مكاناً : َمْصرِفاً « : اٍن ، أو زماٍن ، وقال أبو البقاء واملصرف جيوز أن يكون اسم مك
وهذا سهٌو ، فإنه جعل املفعل بكسر العني مصدراً ملا مضارعه يفعل بالكسر من الصحيح ، : قال شهاب الدين . » 

  .املَْضَرُب واملَْضرُِب : مكسوراً ، حنو  وقد نصُّوا على أنَّ اسم مصدر هذا النوع مفتوح العني ، واسم زمانه ومكانه
بفتح الراء جعله مصدراً؛ ألنه مكسور العني يف املضارع ، فهو كاملضرب مبعىن » َمْصَرفاً « وقرأ زيد بن عليٍّ 

  .الضَّرب ، وليت أبا البقاء ذكر هذه القراءة ووجَّهه مبا ذكره قبل 
  .} ذا القرآن ِللنَّاسِ ِمن كُلِّ مَثَلٍ ِفي ه{ بينَّا } َولَقَدْ َصرَّفَْنا { : قوله 

اعلم أن الكفَّار ، ملا افتخروا على فقراء املسلمني بكثرة أمواهلم وأتباعهم ، وأبطل اهللا أقواهلم الفاسدة ، وذكر 
رة إىل ما سبق ، وهو إشا} َولَقَدْ َصرَّفَْنا ِفي هذا القرآن ِللنَّاسِ ِمن كُلِّ َمثَلٍ { : املثلني املتقدِّمني ، ذكر بعده 

والتصريف يقتضي التكرير ، واألمر كذلك؛ ألنه تعاىل أجاب عن شبهتهم اليت ذكروها من وجوٍه كثريٍة ، والكفار 
َوكَانَ اإلنسان أَكْثَرَ َشْيٍء َجَدالً { : مع تلك اجلوابات الصَّافية ، واألمثلة املطابقة ال يتركون اجملادلة الباطلة؛ فقال 

 {.  
: ، أي » صرَّفنا « صفة ملوصوف حمذوف ، وهو مفعول » ِمْن كلِّ « جيوز أن تكون : } ن كُلِّ َمثَلٍ ِم{ : قوله 

  .مزيدة على رأي األخفش والكوفيني » ِمْن « صرَّفنا مثالً من كلِّ مثلٍ ، وجيوز أن تكون 

أكثر األشياء اليت يتأتَّى منها اجلدالُ ، :  أي} أَكْثََر َشْيٍء َجَدالً { : منصوب على التمييز ، وقوله » َجَدالً « : قوله 
موضع األشياء ، » شيٍء « إن فصَّلتها واحداً واحداً ، يعين أنَّ اإلنسان أكثر جدالً من كلِّ شيء جيادلُ ، فوضع 

وكان جدلُ اإلنسان أكثر شيء؟ فيه نظر ، وكالم أيب : وهل جيوز أن يكون جدالً منقوالً عن اسم كان؛ إذ األصل 
  :فيه وجهان « : قاء يشعر جبوازه؛ فإنه قال الب

يقتضي أن « جدالً » أنًَّ شيئاً ههنا يف معىن فجادل ، ألنَّ أفعل يضاف إىل ما هو بعٌض له ، ومتييزه ب : أحدمها 
  .يكون األكثر جمادالً ، وهذا من وضع العام موضع اخلاص 

وكان : تقديره « : فقوله . » نسان أكثر شيٍء ، مث ميَّزه وكان جدل اإل: أن يف الكالم حمذوفاً ، تقديره : والثاين 
وهو أن تتجوَّز : إىل اجلدلِ جائز يف اجلملة ، إال أنه ال بدَّ من تتميم لذلك » كان « يفيد أنَّ إسناد » جدل اإلنسان 

  .جدلِ سائر األشياِء يعين أنَّ جلدل اإلنسان جدالً هو أكثر من » شِعٌر َشاعٌر « : ، فتجعل للجدلِ جدالً؛ كقوهلم 
جادلوهم يف الدِّين حتَّى صاروا جمادلني؛ ألنَّ اجملادلة ال  -عليهم الصالة والسالم  -وهذه اآلية دالَّة على أنَّ األنبياء 

  .حتصل إالَّ من الطرفني 

) ٥٥(ا أَنْ تَأِْتيَُهْم ُسنَّةُ الْأَوَِّلنيَ أَْو يَأِْتيَُهُم الَْعذَاُب قُُبلًا َوَما َمَنَع النَّاسَ أَنْ ُيْؤِمنُوا إِذْ َجاءَُهُم الُْهَدى َوَيْسَتغِْفُروا َربَُّهْم إِلَّ
الَْحقَّ وَاتََّخذُوا آَياِتي َوَما  َوَما ُنْرِسلُ الُْمْرَسِلَني إِلَّا ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن وَُيَجاِدلُ الَِّذيَن كَفَرُوا بِالَْباِطلِ لُِيْدِحُضوا بِِه

وبِهِمْ أَِكنَّةً َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن ذُكَِّر بِآيَاِت َربِِّه فَأَعَْرَض َعْنَها وََنِسَي َما قَدََّمتْ َيَداُه إِنَّا َجَعلَْنا َعلَى قُلُ) ٥٦(وا ُهُزًوا أُْنِذُر
َوَربَُّك الَْغفُوُر ذُو الرَّْحَمِة لَوْ ) ٥٧(ا أََبًدا أَنْ َيفْقَُهوُه َوِفي آذَانِهِْم َوقًْرا َوإِنْ َتْدعُُهْم إِلَى الُْهَدى فَلَْن َيْهَتُدوا إِذً

  ) ٥٨(ُيؤَاِخذُُهْم بَِما كََسبُوا لََعجَّلَ لَُهُم الَْعذَابَ َبلْ لَُهْم َمْوِعٌد لَْن َيجُِدوا ِمْن ُدونِِه َمْوِئلًا 

  .اآلية } َوَما َمَنَع الناس أَن يؤمنوا إِذْ َجآَءُهُم اهلدى { : قوله 
  .راب نظريها يف آخر السورة قبلها تقدم إع



اآلية دالةٌ على أنَّه مل يوجد ما مينع عن اإلقدام على اإلمياِن ، وذلك يدلُّ على فساد قول : قالت املعتزلةُ : فإن قلت 
  .إنه حصل املانُع : من يقول 

  .ئماً ، كان املانُع قائماً بأن العلم بأنه ال يؤمُن مضادٌّ لوجود اإلميان ، وإذا كان ذلك العلم قا] فاجلواب [ 
  .قول الداعي إىل الكفر مانٌع من حصول اإلميان : وأيضاً 

  .وإذا ثبت هذا ، ظهر أن املراد مقدار املوانع احملسوسة 
  فصل يف معىن اآلية

  .وجلَّ  القرآن واإلسالم والبيان من اهللا عزَّ: } َوَما َمَنَع الناس أَن يؤمنوا إِذْ َجآَءُهُم اهلدى { : املعىن 
  .إنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم : وقيل 
  .ويتوبوا } َوَيْسَتْغِفُرواْ َربَُّهْم { : قوله 
إال طلب أن يأتيهم سنَّة األولني من معاينة : وهو عذاب االستئصال وقيل } إِالَّ أَن َتأِْتَيُهمْ ُسنَّةُ األولني { : قوله 

  ] . ٣٢: األنفال [ } احلق ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً مَِّن السمآء  إِن كَانَ هذا ُهَو{ : العذاب ، كما قالوا 
  .} أَْو يَأِْتيَُهُم العذاب قُُبالً { : قوله 

  .أي عياناً من املقابلة : قال ابن عباس 
  .فجأة : وقال جماهد 

أي أصناف العذاب نوعاً نوعاً ، : بيل قرأ محزة ، والكسائي ، وعاصم ، وأبو جعفر بضمِّ القاف والباء ، مجع ق
  .والباقون بكسر القاف ، وفتح الباء ، أي عياناً 

أهنم ال يقدمون على اإلميان إال عند ُنزُول : ] مستقبالً ، واملعىن : [ بفتحتني ، أي » قََبالً « : وروى الزخمشري 
ن الشرطني؛ ألنَّ العاقل ال يرضى ُحبُصول واعلم أنَّهم ال يوقفون اإلقدام على اإلميان على أحد هذي. العذاب 

  .األمرين إال أنَّ حاهلم حبال من وقف العمل على أحد هذين الشَّرطني 
مث بيَّن تعاىل أنه إمنا أرسل الرُُّسل مبشِّرين ومُْنذرين بالعقاب على املعصية؛ لكي يؤمنوا طوعاً ، ومع هذه األحوال 

غرض دحض احلقِّ؛ وهذا يُدلُّ على أنَّ األنبياء ك انوا جياِدلُوهنم ، كما تقدَّم من يوجد من الكُفَّار اجملادلة بالباطل؛ ل
{ : ، وقوله ]  ٩٤: اإلسراء [ } أََبَعثَ اهللا َبشَراً رَّسُوالً { : أنَّ اجملادلة إنَّما حتُصلُ من اجلانبني ، وجمادلتُُهْم قوهلم 

  ] . ٣١: الزخرف [ } ريتني َعِظيمٍ لَْوالَ نُزِّلَ هذا القرآن على َرُجلٍ مَِّن الق
أزلقها ، وأزلَّها : أدحض قدمه ، أي : اإلزالُق ، يقال : واإلْدحاض » ُيجاِدلُ « متعلٌِّق ب : } لُيْدِحُضوا { : قوله 

الطويل [ : الطِّني؛ ألنه يُزلُق فيه ، قال : واحلجَّة الداحضة الَّيت ال ثبات هلا لزلزلة قدمها ، والدَّحُض . من موضعها 
[  

  َوِحْدَت كََما َحاَد الَبِعُري َعنِ الدَّْحضِ... أَبا ُمْنِذرٍ ُرْمتَ الَوفَاَء َوِهْبَتُه  -٣٥٣٩
  ]الطويل : [ وقال آخر 
  ]َوَحاَد كََما َحاَد الَبعُري َعنِ الدَّْحضِ ... َوَرْدُت وََنجَّى الَيْشكُرِّي ِحذَاُرُه [  -٣٥٤٠

  .ا ِمْن هذ» مكانٌ َدْحٌض « و 
والعائد حمذوف ، » الَّذي « هذه أَنْ تكون مصدريَّةً ، وأَنْ تكون مبعىن » َما « جيوُز يف » َوَما أُْنِذرُوا « : قوله 

  .» آيايت « وعلى التقديرين ، فهي عطٌف على 



وفيه إضمار أي وما } ُزواً َوَما أُْنِذرُوا ُه{ يف قوله » ُهزُواً « مفعولٌ ثاٍن أو حالٌ ، وتقدَّم اخلالفُ يف » ُهُزواً « و 
  .أي استهزاء » ُهُزواً « أنذروا به ، وهو القرآن 

  .اآلية } َوَمْن أظْلَُم { : قوله تعاىل 
تقدم إعراب نظريها يف األنعام ، واعلم أنَّه تعاىل ملَّا حكى عن الكفَّار جداهلم بالباطل ، وصفهم بالصِّفات املوجبة 

  .} ْن أَظْلَُم ِممَّن ذُكَِّر بِآيِاِت َربِّهِ َوَم{ : للخزي واخلذالن ، فقال 
ال ظلم أعظم من كفر من ترد عليه اآليات ، فيعرض عنها ، ويتركها ، ومل يرمن هبا ونسي ما قدَّمت يداه ، : أي 
] نِّسيان بال[ مع إعراضه عن التأمُّل يف الدالئلِ والبيِّنات يتناسى ما قدمت يداه من األعمال املنكرة ، واملراد : أي 

  .التَّشاغل والتغافل عن كفره املتقدِّم 
  .أغطية : أي } إِنَّا َجَعلَْنا على قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً { : قوله 
  .لئالَّ يفقهوه } أَن َيفْقَهُوُه { : قوله 
  .صمماً وثقالً } َوِفي آذَانِهِْم َوقْراً { : قوله 
وهذا يف أقوام ، علم اهللا } فَلَْن يهتدوا إِذاً أََبداً { : قوله . إىل الدين } ى إىل اهلد{ يا حممد } َوإِن َتْدُعُهْم { : قوله 

  .منهم أهنم ال يؤمنون 
  .وتقدَّم الكالم على هذه اآلية يف سورة األنعام 

  .متمسَّكُ القدريَّة } ْت َيَداهُ َوَمْن أَظْلَُم ِممَّن ذُكَِّر بِآيِاِت َربِِّه فَأَْعَرَض َعْنَها َوَنِسَي َما قَدََّم{ : والعجب أنَّ قوله 
متمسَّك اجلربية ، وقلما جتد آية يف القرآن ألحد هذين الفريقني } إِنَّا َجَعلَْنا على قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً أَن َيفْقَُهوهُ { : وقوله 

على عباده ،  إال ومعها آية للفريق اآلخر ، والتجربة تكشف عن صدق هذا ، وما ذاك إال امتحانٌ من اهللا ألقاه
  .} َوَربَُّك الغفور ذُو الرمحة { : مث قال . ليتميَّز العلماء الراسُخون عن املقلِّدين 

املوصوف بالرمحة ، وإنَّما ذكر لفظ : } ذُو الرمحة { البليغ املغفرة ، وهو إشارة غلى دفع املضارِّ : » الَغفوُر « 
  ] .اإلضراب [ ترك ] غفرة امل[ املبالغة يف املغفرة ، ال يف الرمحة؛ ألنَّ 

  .أن يكون مصدراً أو زماناً أو مكاناً » املَوِعد « جيوز يف : } َبل لَُّهم مَّْوِعدٌ { : قوله 
املنجى ، وألَْت نفسه ، : املَوِْئلُ « : رجع ، وهو من التأويل ، وقال الفراء : املرجُع ، من وأل يَِئلُ ، أي : واملَوِئلُ 

  ]البسيط : [ عشى قال األ» َنَجْت : أي 
  وقَْد ُيَحاِذُر منِّي مثَّ ما يَِئلُ... وقَْد أَخاِلُس ربَّ البيِت غَفْلتُه  -٣٥٤١

وأل فالنٌ إىل فالٍن يئلُ وأالً ، َوُوُءوالً ، إذا جلأ إليه ، : يقال . » امللجأ : املَوِْئلُ « : ما ينجو ، وقال ابن قتيبة : أي 
  .وهو هنا مصدر 

  .» َموِْئالً « متعلق بالوجدان؛ لنه متعدٍّ لواحٍد ، أو مبحذوف على أنه حال من »  ِمنء ُدونِه« و 
  .بواو مشددة فقط ، واألوىل أقيس ختفيفاً : بواو مكسورة فقط ، والزهري » َموِالً « وقرأ أبو جعفر 

َوإِذْ قَالَ مُوَسى لِفََتاُه لَا أَبَْرُح حَتَّى أَْبلُغَ َمْجَمعَ ) ٥٩(ِعًدا َوِتلَْك الْقَُرى أَْهلَكَْناُهمْ لَمَّا ظَلَُموا َوَجَعلَْنا ِلَمْهِلِكهِْم َمْو
فَلَمَّا َجاَوَزا ) ٦١(فَلَمَّا َبلََغا َمْجَمَع َبْينِهَِما َنسَِيا ُحوَتُهَما فَاتََّخذَ سَبِيلَُه ِفي الَْبْحرِ َسَرًبا ) ٦٠(الَْبحَْرْينِ أَْو أَْمِضَي ُحقًُبا 

قَالَ أَرَأَْيَت إِذْ أَوَْيَنا إِلَى الصَّخَْرِة فَإِنِّي َنِسيتُ الُْحوَت َوَما ) ٦٢(ُه آِتَنا غََداَءَنا لَقَْد لَِقيَنا ِمْن َسفَرَِنا َهذَا َنَصًبا قَالَ ِلفََتا
ذَِلَك َما كُنَّا َنْبغِ فَاْرَتدَّا َعلَى آثَارِِهَما قََصًصا قَالَ ) ٦٣(أَْنَسانِيهُ إِلَّا الشَّْيطَانُ أَنْ أَذْكَُرُه وَاتََّخذَ َسبِيلَُه ِفي الَْبْحرِ َعَجًبا 



قَالَ لَُه ُموَسى َهلْ أَتَّبُِعَك َعلَى أَنْ ) ٦٥(فََوَجَدا عَْبًدا ِمْن ِعَبادَِنا آَتْينَاُه َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّْمَناُه ِمْن لَُدنَّا ِعلًْما ) ٦٤(
) ٦٨(َوكَْيَف َتْصبُِر َعلَى َما لَْم ُتِحطْ بِِه خُْبًرا ) ٦٧(قَالَ إِنََّك لَْن َتْسَتِطيَع مَِعَي صَْبًرا ) ٦٦(ْشًدا ُتَعلَِّمنِ ِممَّا ُعلِّْمَت ُر

تَّى أُْحِدثَ لََك قَالَ فَإِِن اتََّبْعتَنِي فَلَا َتسْأَلْنِي َعْن َشْيٍء َح) ٦٩(قَالَ سََتجُِدنِي إِنْ َشاَء اللَُّه َصابًِرا َولَا أَْعِصي لََك أَْمًرا 
قَالَ ) ٧١(مًْرا فَاْنطَلَقَا َحتَّى إِذَا رَِكَبا ِفي السَِّفيَنةِ َخَرقََها قَالَ أََخَرقَْتَها ِلُتغْرَِق أَْهلََها لَقَْد جِئَْت شَْيئًا إِ) ٧٠(ِمْنُه ِذكًْرا 

فَاْنطَلَقَا ) ٧٣(اِخذْنِي بَِما َنِسيُت وَلَا ُتْرِهقْنِي ِمْن أَْمرِي ُعسًْرا قَالَ لَا تَُؤ) ٧٢(أَلَْم أَقُلْ إِنَّكَ لَْن َتْسَتطِيَع َمِعَي َصْبًرا 
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لََك إِنََّك لَنْ ) ٧٤(َحتَّى إِذَا لَِقَيا غُلَاًما فَقََتلَُه قَالَ أَقََتلَْت َنفًْسا زَِكيَّةً بَِغْيرِ نَفْسٍ لَقَْد جِئْتَ َشْيئًا ُنكًْرا 

فَاْنطَلَقَا حَتَّى ) ٧٦(قَالَ إِنْ سَأَلُْتَك َعْن َشْيٍء َبْعَدَها فَلَا ُتَصاحِْبنِي قَْد َبلَْغَت ِمْن لَُدنِّي ُعذًْرا ) ٧٥(َمِعَي َصْبًرا  َتْسَتطِيَع
رِيدُ أَنْ َينْقَضَّ فَأَقَاَمُه قَالَ لَْو ِشئْتَ لَاتََّخذْتَ إِذَا أََتَيا أَْهلَ قَْرَيةٍ اْسَتطَْعَما أَْهلََها فَأََبْوا أَنْ ُيَضيِّفُوُهَما فََوَجَدا ِفيَها جَِداًرا ُي

أَمَّا السَِّفيَنةُ فَكَاَنتْ ) ٧٨(قَالَ َهذَا ِفرَاُق َبْينِي َوَبيْنَِك سَأَُنبِّئَُك بَِتأْوِيلِ َما لَْم َتْسَتِطْع َعلَْيِه َصبًْرا ) ٧٧(َعلَْيِه أَْجًرا 
َوأَمَّا الُْغلَاُم فَكَانَ ) ٧٩(َبْحرِ فَأَرَْدُت أَنْ أَِعيبََها َوكَانَ َوَراءَُهْم َمِلٌك َيأُْخذُ كُلَّ َسِفيَنٍة غَْصًبا ِلَمَساِكَني َيْعَملُونَ ِفي الْ

) ٨١(ِمْنُه َزكَاةً َوأَقَْرَب ُرْحًما فَأَرَْدَنا أَنْ ُيْبِدلَُهَما رَبُُّهَما َخيًْرا ) ٨٠(أَبََواُه ُمْؤِمَنْينِ فََخِشيَنا أَنْ ُيْرِهقَُهَما طُْغيَاًنا َوكُفًْرا 
ِلًحا فَأَرَاَد رَبَُّك أَنْ َيْبلَُغا َوأَمَّا الْجِدَاُر فَكَانَ ِلُغلَاَمْينِ يَِتيَمْينِ ِفي الَْمِديَنِة َوكَانَ َتْحَتُه كَْنزٌ لَُهَما َوكَانَ أَُبوُهَما صَا

  ) ٨٢(رَبَِّك َوَما فََعلُْتُه َعْن أَْمرِي ذَِلَك َتأْوِيلُ َما لَْم َتْسِطْع َعلَْيِه َصبًْرا  أَُشدَُّهَما َوَيسَْتخْرَِجا كَْنَزُهَما َرْحَمةً ِمْن

  .قوم نوح وعاد وغريهم ، وتلك مبتدأ ، والقرى خربه : أي قرى األوَّلني } َوِتلَْك القرى أَهْلَكَْناُهْم { : قوله 
صفتها ألنَّ أمساء » القرى « مبتدأ ، و » ِتلَْك « حال ، وجيوز أن تكون إمَّا خرب ثاٍن ، أو : حينئذ » أْهلكَْناُهْم « و 

» ِتلَْك « اخلرب ، وجيوز أن يكون » أْهلَكَناَها « اإلشارة توصف بأمساء األجنس أو بيان هلا ، أو بدلٌ منها ، و 
  .منصوب احمللِّ بفعلٍ مقدَّر على االشتغال 

وأهل تلك القرى ، فراعى : املضاف إىل القرى ، إذ التقدير » أْهل « ى عائد عل» أْهلَكَناُهمْ « واإلضمار يف 
  ] . ٤: اآلية [ احملذوف ، فأعاد عليه الضمري ، وتقدَّم ذلك يف أول األعراف 

  .جيوز أن يكون حرفاً ، وأن يكون ظرفاً ، وقد تقدَّم » ملَّا ظلموا « و 
بفتح امليم ، والباقون بضمها ، وحفص بكسر الالم ، » لَك َمْه« قرأ عاصم » وجعلنا ملهلكهم موعداً « : قوله 

والباقون بفتحها ، فتحصَّل من ذلك ثالث قراءاٍت ، لعاصم قراءتان؛ فتح امليم مع فتح الالم ، وهي رواية أيب بكرٍ 
، وهي قراءة ضم امليم ، وفتح الالم : عنه ، والثانية فتح امليم ، مع كسر الالم ، وهي رواية حفص عنه ، والثالثة 

  .الباقني 
: فيها مصدٌر مضاف لفاعله ، وجوَّز أبو عليٍّ أن يكون مضافاً ملفعوله ، وقال » َمْهلَك « وأمَّا قراءة أيب بكرٍ ، ف 

  ]الرجز : [ يتعدَّى دون مهز ، وأنشد » َهلََك « إنَّ 
ال دليلَ يف : قد منع النَّاُس ذلك ، وقالوا و» هالٍك « معمول ل » َمْن « ف ... وَمْهَمٍه َهالِك َمْن تعرَّجا  -٢٥٤٢

  .هالك من تعرَّجا : البيت؛ جلواز أن يكون ذلك من باب الصفِة املشبهة ، واألصل 
» الوجه « نصب » من تعرَّج « ونصب » مهمه « ضمري » هَاِلك « فاعل اهلالك ، مث أضمر يف » َمْن تعرَّج « ف 

إىل معموهلا ، فاإلضافة من نصبٍ ، » َهاِلك « مث أضاف الصفة ، وهي » مررتُ برجلٍ حسنٍ الوجَه « : يف قولك 
ولوال تقدير النصبِ ، المتنعتِ » زيٌد منطلُق اللسان ، ومنبسطُ الكفِّ « : والنصب من رفعٍ ، فهو كقولك 

جمرى الصفة  ال حاجة إىل تقدير النصب؛ إذ هذا جارٍ: اإلضافة؛ إذ اسم الفاعل ال يضاف إىل مرفوعه ، وقد يقال 
هل يفع املوصول يف : املشبهة ، والصفة املشبهة تضاف إىل مرفوعها ، إال أنَّ هذا مبينٌّ على خالٍف آخر ، وهو 



  ]البسيط : [ باب الصفة أم ال؟ والصحيح جوازه ، قال الشاعر 
  ُروالطَّيبِي كُلِّ ما الَتاثَتْ به األُز... فَُعْجُتَها ِقبلَ األْخيار مَْنزلةً  -٣٥٤٣

  ]الطويل : [ وقال اهلذيلُّ 
  وِثريَاُت ما التفَّت عليها املَالِحُف... أسِيالُت أْبداٍن ِدقَاٌق ُخصوُرَها  -٣٥٤٤

ومل يذكر غريه ، وجوَّز غريه فيه الزمان و املصدر ، وهو » إنَّه زمانٌ « : وقال أبو حيَّان يف قراءة أيب بكرٍ هذه 
مضارعه ، فتحت يف املفعل مراداً به املصدر ، وكسرت فيه مراداً به الزمان  عجيٌب؛ فإنَّ الفعل مىت كسرت عُني

  .واملكان ، وكأنَّه اشتبهت عليه بقراءة حفص؛ فإنَّه بكسر الالم ، كما تقدَّم ، فاملفعل منه للزَّمان واملكان 

إنَّه مصدر : وإذا قلنا » ر كاملرجع وشذَّ فيه الكس« : وجوَّز أبو البقاء يف قراءته أن يكون املفعل فيها مصدراً ، قال 
، فهل هو مضاٌف لفاعله ، أو مفعوله؟ جييء ما تقدَّم يف قراءة رفيقه ، وختريجُ ايب عليٍّ ، واستشهاده بالبيت ، والردُّ 

  .عليه ، كل ذلك عائد هنا 
عوله أي إلهالكهم ، وأن يكون فيها جيوز أن يكون مصدراً مضافاً ملف» ُمْهلكٌ « وأمَّا قراءة الباقني ، فواضحةٌ ، و 

  .وجعلنا للشخصِ ، أو للفريقِ املهلِك منهم : زماناً ، ويبعد أن يراد به املفعول ، أي 
  .مصدر ، أو زمان : واملَْوِعُد 

جرى ما قصصنا : أو وقت قال لفتاه » اذْكُْر « منصوب ب » إذْ « : اآلية } َوإِذْ قَالَ موسى ِلفََتاهُ { : قوله تعاىل 
  .ليك من خربه ع

إنَّه موسى بن ميشا من أوالد يوسف ، واألول أصحُّ ، : وقال بعضهم . إنَّه موسى بن عمران : قال عامة أهل العلم 
إنَّ نوفاً البكايلَّ يزعم أنَّ موسى : قلت البن عبَّاسٍ : أخربين سعيد بن جبريٍ ، قال : ملا روى عمرو بن دينارٍ ، قال 
كذب عدوُّ اهللا ، حدَّثنا أّيب بن كعبٍ أنه مسع : ى بين إسرائيل ، فقال ابن عبَّاس صاحب اخلضر ليس هو موس

أنَا : أيُّ النَّاس أعلُم؟ فقال : إنَّ موسى قَاَم خطيباً يف بين إسرائيل ، فُسِئلَ « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
: إنَّ ِلي َعْبداً َمبْجَمع الَبحْرينِ ، هو أعلم منك ، فقال موسى : إليه  ، فََعتَب اهللا عليه؛ إذْ مل يردَّ الِعلْمَ إليه ، فأوَحى

تأخذُ معك حوتاً ، فتجعلهُ يف مكتلٍ ، فحيثما فقدتَّ احلوت ، فهو مثَّ؛ فأخذ حوتاً ، : يا ربِّ ، فكيف يل به؟ قال 
يا الصَّخرةَ ، ووضَعا ُرُءوَسُهَما ، فَناَما ، فجعلُه يف مكتلٍ ، مثَّ انطلق ، وانطلق معه فتاُه ُيوشُع بن نوٍن ، حتَّى أت

 واضطرب احلُوُت يف املكَْتلِ ، فخرج منُه ، فَسقطَ يف الَبْحرِ ، فاتَّخذَ َسبيلُه يف الَبْحرِ سََرباً ، وأْمَسَك اهللا عن احلُوت
بَِرهُ باحلُوِت ، فاْنطلقَا بقيَّة َيْومهَِما ولْيلِتهَما ، َجرية املاِء ، فصَاَر َعلْيِه كالطَّاقِ ، فلمَّا اْستيقظَ ، َنِسيَ َصاحبهُ أنْ ُيْخ

وملْ َيجِْد ُموسى : آِتَنا غَداَءَنا ، لقَدْ لقينا من َسفرَنا هذا نصباً ، قال : حتَّى إذا كان من الَغداِة ، قَالَ ُموَسى لفتاُه 
أَرأْيَت إذْ أَوْيَنا إىل الصَّخرِة ، فإنِّي َنسيُت احلُوتَ : النَّصب ، حتَّى َجاوَز املكان الذي أمرُه اهللا تعاىل ، فقال له فتاُه 

وكَانَ للُحوتِ سرباً وملُوَسى وفتاُه عجباً ، : وَما أْنسانيه إالَّ الشَّيطانُ أنْ أذكرُه ، واتَّخذَ سبيلُه يف البحر عجباً ، قال 
إىل الصَّخرة ، ] انتهيا [ قُصَّاِن آثارمها ، حىت ذلَك ما كُنَّا نبغي فَارتّدا على آثارمها قصصاً ، رجعا ي: قال موسى 

ُموسى : أَنا ُموَسى ، قال : وأنَّى بأرِضَك السَّالُم؟ فقال : فإذا رجلٌ ُمَسجَّى ثوباً ، فسلَّم عليه ُموسى ، فقال اخلَِضُر 
  .» القصة ] وذكر باقي [ نَعْم ، أَتيُْتك ، لُتَعلَِّمنِي ممَّا علِّمَت ُرشداً : بين إسرائيل؟ قال 

أفرائيم وميشا ، فولد أفرائيم نون وولد نون يوشع بن نون ، : ولدان  -عليه السالم  -واعلم أنَّه كان ليوسف 
إنه جاءته النُّبوَّة قبل موسى بن عمران ، وأهل : وهو فىت موسى ، وويلُّ عهده بعد وفاته ، وأما ولد ميشا ، فقيل 



ب هذا العامل ليتعلَّم منه ، وهو العاملُ الذي خرق السَّفينة ، وقتل الغالم ، وبىن التَّوراة يزعمون أنَُّه هو الذي طل
  .اجلدار ، وموسى بن ميشا معه ، هذا قول مجهور اليهود 

إنَّ اهللا تعاىل ما ذكر موسى يف كتابه إالَّ : واحتجَّ القفال على صحَّة قول اجلمهور بأنه موسى صاحب التَّوراة ، قال 
سى صاحب التوراة ، فإطالق هذا االسم يوجب االنصراف إليه ، ولو كان املراِد شحصاً آخر وأراد به مو

يسمَّىموسى غريه ، لعّرفه بصفٍة متيِّزه وتزيل الشبهة كما أنَّه ملا كان املشهور يف العرف أنَّ ابا حنيفة هو الرجل 
  .أبو حنيفة الدِّينوريُّ : ا نقول املفيت ، فلو ذكرنا هذا االسم ، وأردنا به غريه ، لقيَّدناُه ، كم

  فصل يف حجة القائلني بأنه موسى بن ميشا
واحتج القائلون بأنَّ موسى بن ميشا بأنَّ اهللا تعاىل بعد أن أنزل عليه التوراة ، وكلَّمه بال واسطة ، وخصَّه 

يبعد أن يبعثه بعد  -الة والسالم عليهم الص -باملعجزات الباهرة العظيمة اليت مل يتَّفق مثلها ألكثر أكابر األنبياء 
  .ذلك إىل التَّعليمِ واالستفادة 

بأنَّه ليس ببعيٍد أن يكون العامل العامل الكامل يف أكثر العلوم جيهل بعض األشياء؛ فيحتاج إىل : عنه ] فاجلواب [ 
  .تعلُّمها إىل من هو دونه ، وهو أمٌر متعارٌف 

  فصل يف اختالفهم يف فىت موسى
  .كان أخا يوشع :  فىت موسى ، فالصحيح أنه يوشُع بن نوٍن؛ كما روي يف احلديث املتقدِّم ، وقيل واختلفوا يف

  .وروى عمرو بن عبيٍد عن احلسن أنَّه عبٌد ملوسى 
  .حيتمل ذلك : قال القفَّال والكعيب 

  .» فََتاَي وفََتاِتي : َعْبِدي وأمَِتي ، وليقُلْ : ال يقُولنَّ أَحُدكْم « :  -عليه الصالة والسالم -قال 
  .وهذا يدلُّ على أهنم كانوا يسمُّون العبد فًتى ، واألمة فتاةً 

  :جيوز فيها وجهان » ال أْبَرُح « : قوله 
  .أن تكون ناقصة ، فتحتاج إىل خرب : أحدمها 
  :أن تكون تامة ، فال حتتاج إليه ، فإن كانت الناقصة ، ففيها خترجيان : والثاين 
ال أبرح أسُري حتَّى ابلغ ، إالَّ أن حذف اخلرب يف هذا الباب : كون اخلرب حمذوفاً؛ للداللة عليه تقديره أن ي: أحدمها 

  ]الكامل : [ نصَّ بعض النحويِّني على أنه ال جيوز ولو بدليلٍ ، إال يف ضرورة؛ كقوله 
  ُمجُِري َيبِْغي جِواَركَ ِحَني لْيَس... لَهِفي َعلْيَك للَْهفٍة ِمْن َخائٍف  -٣٥٤٥

  .حني ليس يف الدنيا جمٌري : أي 
وأقيمت الياء » مسري « ال يربُح مسريي ، حتَّى أبلغ ، مث حذف : أنَّ يف الكالم حذف مضاٍف ، تقديره : والثاين 

  .على حاله هو اخلرب » حتَّى أبلغ « مقامه ، فانقلبت مرفوعة مستترة بعد أن كانت خمفوضة احمللِّ بارزة ، وبقي 
: فإن قلت « : ط الزخمشري هذين الوجهني ، فجعلهما وجهاً واحداً ، ولكن يف عبارة حسنة جدا ، فقال وقد خل

» من برح املكان ، فقد دلَّ على اإلقامِة ، ال على السَّفر ، وإن كان مبعىن « ال أزولُ » إن كان مبعىن « ال أْبَرُح » 
وقد حذف اخلرب؛ ألنَّ احلال والكالم معاً يدالن عليه؛ أمَّا « ال أَزالُ » هي مبعىن : فال بدَّ من خرب ، قلت « ال أَزالُ 

غاية مضروبة تستدعي ما هي غاية له ، « حتَّى أبلغ » احلال ، فألهنا كانت حال سفرٍ ، وأمَّا الكالم ، فألن قوله 
ال يربُح مسريي ، حتَّى أبلغ : ملعىن وهو أن يكون ا: ال أبرُح أسري حتَّى أبلغَ ، ووجه آخُر : فال بدَّ أن يكون املعىن 



هو اخلرب ، فلمَّا حذف املضاُف ، أقيم املضاُف إليه مقامُه ، وهو ضمري املتكلِّم ، فانقلب « حتَّى أبلغَ » على أنَّ 
  .» الفعل من ضمري الغائب إىل لفظ املتكلِّم ، وهو وجهٌ لطيٌف 

يف األصل » مسريي « خلوُّ اجلملة الواقعة خرباً عن : ، وهو وهذا على حسنه فيه نظٌر ال خيفى : قال شهاب الدين 
إمنا يعود على املضاف » مسريي « ضمري يعود على » حتَّى أبلغ « من رابٍط يربطها به؛ أال ترى أنه ليس يف قوله 

  .إليه املستتر ، ومثل ذلك ال يكتفى به 
  .مبسريي : به ، أي  حىت أبلغ: بأن العائد حمذوٌف ، تقديره : وميكن أن جياب عنه 

ألزُم املسري والطَّلَب ، وال أفارقه ، وال أتركه؛ حتَّى : ال أبرح ما أنا عليه ، مبعىن : وإن كانت التامة ، كان املعىن 
حيتاُج أيضاً إىل حذف مفعول به ، كما تقدَّم تقريره فاحلذف ال بدَّ : ال أبرح املكان ، فعلى هذا : أبلغ؛ كما تقول 

  ] .يف أحد وجهي النقصان [ ديري التَّمامِ والنقصان منه على تق
مصدر ، وقرأ الضحاك وعبد اهللا بن مسلم بن : بفتح امليم ، وهو مكان االجتماع ، وقيل » جممع « وقرأ العامة 

  .يسارٍ بكسرها ، وهو شاذٌّ؛ لفتح عني مضارعة 
سنةٌ واحدةٌ بلغة قريش ، : مثانون سنة ، وقيل : ل وقي. منصوٌب على الظرف ، وهو مبعىن الدَّهر » ُحقُباً « : قوله 
بإسكان القاف ، فيجوز أن يكون ختفيفاً ، وأن يكون لغة مستقلة ، » ُحقْباً « : سبعون ، وقرأ احلسن : وقيل 

  :احلقبةُ بالكسر ، قال امرؤُ القيس : كعنقٍ وأعناقٍ ، ويف معناه » أحقابٍ « وجيمع على 
  فإنَّكَ ممَّا أْحَدثَْت باملُجرِّبِ... ا ِحقْبةً ال ُتالِقَها فَإن َتْنأ َعْنَه -٣٥٤٦

  .واحلقبة بالضمِّ أيضاً ، وجتمع األوىل على حقبٍ ، بكسر احلاء كقربٍ ، والثانية على حقبٍ ، بضمِّها؛ كقربٍ 
  :فيه وجهان » أْو أْمِضَي « : فإن قيل قوله 

  .إمَّا ببلوغه اجملمع ، أو مبضيِّه حقباً : أمرين يعين بأحد » أْبلُغَ « أنه منسوق على : أظهرمها 
أللَزمنََّك أو » إىل حنو « مبعىن » أو « بعد » أنْ « فيكون منصوباً بإضمار » ال أْبَرحُ « أنه تغييةٌ لقوله : والثاين 

  .« َتقِضيَنِي حقِّي 

أن أمضي زماناً ، أتيقَُّن معه فوات جممع  ال أبرُح حىت أبلغ جممع البحرين ، إىل: فاملعىن « : فاجلواب قال أبو حيان 
« : فيكون الفعل املنفيُّ قد غيِّي بغايتني مكاناً وزماناً؛ فال بدَّ من حصوهلما معاً ، حنو : قال شهاب الدين » البحرين 

زماناً يتيقَّن فال بدَّ من حصولِ الغايتني؛ واملعىن الذي ذكره الشيخ يقتضي أنه ميضي » ألسرينَّ إىل بيتك إىل الظَّهر 
  .فيه فوات جممع البحرين 

  :يف أحد الوجهني » إالَّ « هنا مبعىن » أو « وجعل أبو البقاء 
وهذا الذي ذكره أبو البقاء » إالَّ أن أمضي زماناً؛ أتيقَّن معه فوات جممع البحرين : أهنا مبعىن : والثاين « : قال 

املقتضيةِ للغاية ، فمن مثَّ جاء اإلشكالُ » إىل « ع القول بأنَّها مبعىن معىن صحيٌح ، فأخذ الشيخ هذا املعىن ، ركَّبُه م
.  

  فصل يف املراد مبجمع البحرين
هو ملتقى حبرين فارس والرُّوم ممَّا :  -عليه السالم  -؛ الذي وعد فيه موسى لقاء اخلضر » جممُع الَبحرْينِ « : قوله 

  .إفريقيَّة : وقال أيب بن كعبٍ ] طنجة : ب وقال حممد بن كع[ يلي املشرق ، قاله قتادة ، 
وليس يف اللفظ ما يدل على تعيني هذين البحرين؛ فإن . البحران موسى واخلضر؛ ألنَّهما كانا حبري علمٍ : وقيل 



  .صحَّ باخلرب الصحيح شيء فذاك ، وإالَّ فاألوىل السُّكوت عنه 
  . أو أسري زماناً طويالً: » أْو أمضَي ُحقباً « : مث قال 

ال أزالُ أمشي؛ حتَّى : واعلم أنَّ اهللا تعاىل كان أعلم موسى حال هذا العامل ، وما أعلمه مبوضعه بعينه ، فقال موسى 
جيتمع البحراِن ، فيصريا حبراً واحداً ، أو أمضي دهراً طويالً؛ حىت أجد هذا العامل ، وهذا إخباٌر من موسى أنَّه وطن 

ديد ، والعناء العظيم يف السَّفر؛ ألجل طلب العلم ، وذلك تنبيٌه على أنَّ املتعلِّم ، لو نفسه على حتمُّل التَّعب الشَّ
  .سار من املشرق إىل املغرب؛ ألجل مسألة واحدة ، حقَّ له ذلك 

  .} فَلَمَّا َبلََغا َمْجَمَع َبْينِهَِما { : مث قال 
  .إىل ماذا يعود؟ » بينهما  «: انطلقا إىل أن بلغا جممع بينهما ، والضمري يف قوله : أي 

  .جملمع البحرين : فقيل 
: أي  -عليه السالم  -بلغا املوضع الذي وقع فيه نسيانُ احلوت ، وهذا املوضع الذي كان يسكنه اخلضر : وقيل 

يسكن بقربه ، وألجل هذا املعىن ، ملَّا رجع موسى وفتاه بعد أن ذكر احلوت ، صار إليه ، وهو معىن حسٌن ، 
  .رون على القول األوَّل واملفسِّ
الظاهر نسبةُ النِّسياِن إىل موسى وفتاه ، يعين نسيا تفقُّد أمره ، فإنه كان عالمة هلما على : } َنِسَيا ُحوَتُهَما { : قوله 

،  النَّاِسي يوشع فقط: نسَي موسى أن يأمرهُ باإلتيان به ، ونسي يوشُع أن يفكِّره بأمره ، وقيل : ما يطلبانه ، وقيل 
  ] . ٢٢: الرمحن [ } َيخُْرُج ِمْنُهَما الُّلْؤلُُؤ َواملَْرَجانُ { : نسي أحدمها؛ كقوله : وهو على حذف مضاف ، أي 

وأن يتعلق » اتَّخذ « جيوز أن يتعلق ب » ِفي الَبْحرِ « و » اتَّخذَ « مفعول ثاٍن ل » يف الَبْحرِ سرباً « : قوله 
  .األول أو الثاين  مبحذوٍف على أنه حمالٌ من املفعول

  .» اتَّخذَ « تعود على احلوت ، وكذا املرفوع يف » سبيلُه « واهلاء يف 
  .جاوزا جممع البحرين : جاوزا املوعد ، وقيل : مفعوله حمذوف ، أي : } َجاَوَزا { : قوله 
« هو املفعول ب » َنصباً « و إشارة إىل السَّفر الذي وقع بعد جتاوزمها املوعد ، أو جممع البحرين ، » َهذَا « : قوله 
والعامة على فتح النون والصاد ، وعبد اهللا بن عبيد بن عمري بضمِّهما ، ومها لغتان من لغاٍت أربعٍ يف هذه » لَِليَنا 

  .» لَواِحمِه « اللفظة ، كذا قال أبو الفضل الرازيُّ يف 
: وقال أبو احلسن األخفش هنا فيها كالماً حسناً ، وهو  تقدم الكالم عليها مشبعاً يف األنعام ،: } أََرأَْيَت { : قوله 

وإذا « أْخبِْرنِي : أَرأْيتَك ، وأرَْيتَك حبذف اهلمزة ، إذا كانت مبعىن : أنَّ العرب أخرجتها عن معناها بالكليَّة ، فقالوا 
: عىن ، وال يقال فيها أيضاً مل حتذف مهزهتا ، وشذَّت أيضاً ، فألزمها اخلطاب على هذا امل« أْبَصْرتَ » كانت مبعىن 

وشذَّت أيضاً ، فأخرجتها عن موضعها بالكليَّة؛ بدليل « اْعلَْم » ويقال على معىن « أَرانِي زيداً عمراً ما َصنعَ » 
» : فَما دخلت الفاء إالَّ وقد أخرجت إىل معىن } أرَأْيَت إذ أوينا إىل الصَّخرِة فإين { : دخول الفاء؛ أال ترى قوله 

أخربين » أمَّا إذ أوينا إىل الصَّخرة ، فإنِّي نسيُت احلوت ، وقد أخرجتها أيضاً إىل معىن : ، واملعىن « تنبَّه » أو « ا أمَّ
اليت بعدها ] اجلملة [ فال بدَّ بعدها من االسم املستخرب عنه ، وتلزم « أخربين » كما قدَّمنا ، وإذا كانت مبعىن « 

: معناه « فإنِّي نسيتُ » ويكون أبداً بعدها الشرط ، وظروف الزمان ، فقوله « أمَّا  »االستفهام ، وقد خترج ملعىن 
ال جيوز أن جيازى هبا إالَّ « إذْ » ألنَّ « أَرأْيَت » ، أو تنبَّه إذْ أوْيَنا ، وليست الفاُء إالَّ جواباً ل ] أمَّا إذ أوينا فإنِّ 

  .» بال خالٍف « ما » مقرونة ب 
أَرأْيَت « ما وجه التئامِ هذا الكالم ، فإنَّ كلَّ واحد من : فإن قلت » أْخربنِي « مبعىن » أرأيت «  :قال الزخمشري 



  .ال متعلق له } فإنِّي نسيُت احلوت { ومن » إذْ أوْيَنا « ومن » 
فطفق  ملَّا طلب موسى احلوت ، ذكر يوشع ما رأى منه ، وما اعتراه من نسيانه إىل تلك الغاية ، ودهش ،: قلت 

أرأيت ما دهاين ، إذ أوينا إىل الصخرة ، فإّني نسيُت احلوت ، فحذف : يسأل موسى عن سبب ذلك ، كأنه قال 
  .ذلك 

يعين هبذين ما تقدَّم يف كالم » أرَأْيَت مبعىن أخربين « : وهذان مفقودان يف تقدير الزخمشريِّ : قال أبو حيَّان 
  .املستخرب عنه ، ولزومِ االستفهام اجلملة اليت بعدها  األخفش من أنَّه ال بدَّ بعدها من االسم

إذا كان متعدِّياً ، : إذا كان فعالً الزماً ، وآوى غريه باملدِّ : أوى زيٌد بالقصر : يقال » التهذيب « قال النوويُّ يف 
  :فمن األول هذه اآلية قوله 

  ] . ١٠: الكهف [ } إِذْ أََوى الفتية إِلَى الكهف { 
  ] . ٥٠: املؤمنون [ } َوآَوْيَناُهَمآ إىل َرْبَوةٍ { : دِّي قوله تعاىل ومن املتع

  ] . ٦: الضحى [ } أَلَْم َيجِْدَك َيِتيماً فآوى { : وقوله 
هذا هو الفصيح املشهور ، ويقال يف كلِّ واحٍد باملدِّ والقصر ، لكن بالقصر يف الالزمِ أفصح ، واملدُّ يف املتعدِّي 

  .أفصُح وأكثر 
: ، قيل ]  ١٠: آية [ يف سورة الفتح » َعلَْيُه اهللا « : قرأ حفص بضم اهلاء ، وكذا يف قوله » وَما أْنَسانيهُ « : له قو

ألنَّ الياء هنا أصلها الفتح ، واهلاء بعد الفتحة مضمومة ، فنظر هنا إىل األصل ، وأمَّا يف سورة الفتح؛ فألنَّ الياء 
  .بعد األلف مضمومة ، فنظر إىل األصل أيضاً  عارضة؛ إذ أصلها األلف ، واهلاء

فإنه : والباقون بالكسر نظراً إىل اللفظ ، فإنَّها بعد ياٍء ساكنة ، وقد مجع حفص يف قراءته بني اللغات يف هاء الكناية 
لى ما سيأيت ، إن ع]  ٦٩: الفرقان [ } ِفيِه ُمَهاناً { : يف غري صلة ، ووصلها بياٍء يف قوله » أنسانيه « ضمَّ اهلاء يف 

  .شاء اهللا تعاىل ، وقرأ كأكثر القراء فيما سوى ذلك 
  .باإلمالة » أنسانيه « وقرأ الكسائي 

  .أنساين ذكرُه : بدل اشتمال ، أي » أنسانيه « يف حملِّ نصبٍ على البدل من هاء » أنْ أذكرُه « : قوله 
  .» أذكرُه « عطف هذا املصدر على مفعول » خاذَ سبيلِه واتِّ« : ، وقرأ أبو حيوة » أن أذكركه « : وقرأ عبد اهللا 

  :فيه أوجٌه » َعَجباً « : قوله 
جيوز أن يتعلق باالختاِذ ، أو مبحذوٍف على أنه حالٌ من » يف البْحرِ « و » اتَّخذَ « أنه مفعول ثاٍن ل : أحدها 

  .املفعول األول أو الثاين 
  :وجهان » اتَّخذ « ويف فاعل 

  .األوىل » اتَّخذ « احلوُت ، كما تقدَّم يف هو : أحدمها 
  .هو موسى : والثاين 

عجباً يف : أو قال « : أنه مفعول به ، والعامل فيه حمذوف ، فقال الزخمشريُّ » َعَجباً « الوجه الثاين من وجهي 
. » ملعطوف عليه اعتراٌض بني املعطوف وا} وما أنسانيه إالَّ الشيطان { : آخر كالمه تعجباً من حاله ، وقوله 

قال هذا اللفظ ، والسبب يف وقوع هذا االعتراض ما جيري جمرى القدر : ، أي » قال « فظاهر هذا أنَّه مفعول ب 
  .والعلة لوقوع ذلك النسيان 

  .فتعجَّب من ذلك عجباً : أنه مصدر ، والعامل فيه مقدَّر ، تقديره : الثالث 



اختذ سبيله يف البحر اتِّخاذاً عجباً ، وعلى هذه األقوال : أي » اتَّخذَ  «أنه نعت ملصدر حمذوف ، ناصبه : الرابع 
  .إن عدَّيناها ملفعولني » اتَّخذَ « مفعوال ثانياً ل » يف الَبْحرِ « يكون : الثالثة 
  فصل

، إال أنَّه ما عيَّن دلَّت الرواياُت على أنَّه تعاىل بيَّن ملوسى صلى اهللا عليه وسلم أنَّ هذا العامل موضعه جممع البحرين 
إنَّ موضعه : موضعاً ، إال أنَّه جعل انقالب احلوت حيا عالمة على مسكنه املعيَّن ، كمن يطلب إنساناً ، فيقال له 

ة كذا من كذا ، فإذا انتهيت إىل احمللَّة ، فسل فالناً عن داره ، فأينما ذهب بك ، فاتبعه؛ فإنَّك تصل إليه ، !َحمل
إنَّ موضعه جممع البحرين ، فإذا وصلت إليه ، ورأيت انقالب احلوت حيا وطفر إىل البحر ، :  فكذا هنا قيل له

  .فاذهب على موافقة ذلك احلوت؛ غفإنَّك جتدُه : فهناك موضعه ، وحيتمل أنَّه قيل له : فيحتمل أنَّه قيل له 

ت السَّمكةُ إىل البحر ، وسارت ، ويف كيفيَّة إن موسى وفتاه ، ملَّا بلغا جممع بينهما ، طفر: وإذا عرفت هذا فنقول 
  .طفرها روايات 

  .إن الفىت غسل السَّمكة ، ألهنا كانت مملحة ، فطفرت وسارت : فقيل 
ال يصيُب ذلك املاُء شيئاً إالَّ حيي ، فانتضح » َماَء احلياِة « إنَّ يوشع توضَّأ يف ذلك املكان من عنيٍ تسمَّى : وقيل 

  .ملاحل ، فعاش ووثب يف املاء املاء على احلوت ا
انفجر هناك عٌني من اجلنَّة ، ووصلت قطراٌت من تلك العني إىل السَّمكة ، وهي يف املكتل ، فاضطربت ، : وقيل 

  .وعاشت ، فوثبت يف البحر 
ىل املطلوب ، نسيا كيفيَّة االستدالل هبذه احلالة املخصوصة على الوصول إ: أي } َنِسَيا حُوَتُهَما { : مث قال تعاىل 

جعل اهللا تعاىل حصول هذه احلالة العجيبة دليالً ] فلما [ عجيبة ] حالة [ انقالب السَّمكة املاحلة حيَّة : فإن قيل 
  .على الوصول إىل املطلوب ، فكيف يعقل حصول النِّسيان يف هذا املعىن؟ 

كثرياً ، فلم يبق هلذه  -الة والسالم عليه الص -فاجلواب أنَّ يوشع كان قد شاهد املعجزات الباهرات من موسى 
  .املعجزات عنده وقٌع عظيم ، فجاز حصول النِّسيان 

  .وهذا اجلواب فيه نظٌر 
  .أي شيٍء أعجُب من حوٍت يؤكل منه دهراً ، مث صار حيا بعدما أكلَ بعضه : قال ابن زيٍد 

  فصل يف ذكر جوابٍ آخر البن اخلطيب
ملا استعظم علم نفسه ، أزال اهللا عن  -عليه السالم  -آخر ، وهو أنَّ موسى  وعندي فيه جواٌب: قال ابن اخلطيب 

على أنَّ العلم ال حيصل ألبتَّة إال بتعليم اهللا تعاىل ،  -قلب صاحبه هذا العلم الضروريَّ؛ تنبيهاً ملوسى عليه السالم 
  .وحفظه على القلب 

منا كان احلوت مع يوشع ، وهو الذي نسيه ، وأضاف النِّسيان ، وإ» حُوَتُهَما « تركا » َنسَيا « : وقال البغويُّ 
وإمنا محلُه [ خرج القوم إىل موضع كذا ، ومحلوا من الزَّاد كذا : إليهما؛ ألهنما مجيعاً ملَّا تزوَّداه لسفرمها ، كما يقال 

» : إالَّ أنه أقيم قوله ] « اً تقديره سرب يف البحر سرب: قيل » واختذ سبيله يف البحر سرباً « : مث قال . واحد منهم 
  ] . ١٠: الرعد [ } َوَسارٌِب بالنهار { : ، والسَّرب هو الذهاب ومنه قوله تعاىل « سرباً » : مقام قوله « فاّتخذ 
إن اهللا تعاىل أمسك املاء عن اجلري ، وجعله كالطاق والكوَّة؛ حتَّى سرب احلوت فيه ، وذلك معجزةٌ ملوسى : وقيل 

  . -عليهما السالم -أو اخلضر 



اجناب املاُء عن مسلِك احلوت ، فصار كوَّة ، مل يلتئْم ، فدخل موسى » : روي عن النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .« الكوَّة على إثر احلوت ، فإذا هو باخلضر 

النِّسيان املذكور ،  موسى وفتاه املوعد املعني ، وهو الوصول إىل الصخرة بسبب: أي } فَلَمَّا َجاَوَزا { : وقوله 
  .وذهبا كثرياً ، وتعبا ، وجاعا 

لَقَدْ لَِقيَنا ِمن َسفَرَِنا { ما يعدُّ لألكل عشية : ما يعدُّ لألكل غدوة ، والعشاء : والغداُء } قَالَ ِلفَتَاُه آِتَنا غََدآءََنا { 
اوزة الصَّخرة؛ ليتذكَّر احلوت ، ويرجع إىل تعباً وشدَّة ، وذلك أنَّه ألقى على موسى اجلوع بعد جم: أي } هذا َنَصباً 

َرأْيتَ « مهزة االستفهام ، و » أرَأْيَت « اهلمزة يف } أََرأَْيَت إِذْ أََويَْنآ إِلَى الصخرة { : مطلبه ، فقال له فتاه وتذكَّر 
مٌر عجيٌب ، قال على معناه األصليِّ ، وجاء الكالم هذا على املتعارِف بني النَّاس؛ فإنه إذَا حدث ألحدهم أ» 

أرأيت ما وقع يل ، إذا أوينا إىل الصَّخرة ، فحذف مفعول : أرأيت ما حدث يل ، كذلك هنا ، كأنه قال : لصاحبه 
  .فقدته : يدل عليه ، أي  -» فإنِّي نسيُت احلوت « : أي ألنَّ قوله  -ألنَّه » أَرأْيتَ « 
  .أي أذكر لك أمر احلوت }  َوَمآ أَْنسَانِيُه إِالَّ الشيطان أَنْ أَذْكَُرُه{ 
ووجه كونه عجباً انقالبه من املكتل ، وصريورته حيا ، وإلقاء نفسه يف البحر على } واختذ َسبِيلَُه ِفي البحر َعَجباً { 

 :متّ الكالم عند قوله : غفلٍة منهما ، ويكون املراد منه ما ذكرنا أنه تعاىل جعل املاء عليه كالطَّاق والسَّرب ، وقيل 
  .أي أنَّه يعجب من رؤية تلك العجيبة ، ومن نسيانه هلا » َعَجباً « : ، مث قال } واختذ َسبِيلَُه ِفي البحر { 

  .حكايةٌ لتعجُّب موسى » َعجَباً « إنَّ قوله : وقيل 
  .ضر نطلبه؛ ألنَّه أمارة الظَّفر باملطلوب ، وهو لقاء اخل: أي } ذَِلَك َما كُنَّا َنْبغِ { : مث قال موسى 

وقفاً ، وأثبتوها وصالً ، وابن كثري أثبتها يف » َنبِْغي « حذف نافع وأبو عمرو والكسائي ياء : } َنبِْغى { : قوله 
احلالني ، والباقون حذفوها يف احلالني؛ اتِّباعاً للرسم ، وكان من حقِّها الثبوُت ، وإمنا حذفت تشبيهاً بالفواصل ، أو 

، ]  ٦٥: اآلية [ موصولة حذف عائدها ، وهذه خبالف اليت يف يوسف » ما « فإن ألنَّ احلذف يؤنس باحلذف ، 
  .فإهنا ثابتة عند اجلميع ، كما تقدَّم 

  :فيه ثالثة أوجه » قصصاً « : قوله 
  .قاصِّني : أنه مصدر يف موضع احلال ، أي : األول 
  .يقصَّان قصصاً : أنه مصدر منصوب بفعل من لفظه مقدر ، أي : الثاين 

  .» فقَصَّا « ألنه يف معىن » ارْتدَّا « أنه منصوٌب ب : الثالث 
  .اآلية } فََوَجَدا َعْبداً مِّْن ِعَباِدَنآ { { : قوله 
كان ملكاً من املالئكة ، والصحيح ما ثبت يف التَّواريخ ، وصحَّ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنَّه اخلضر ، : قيل 

  .وامسه بليا بن ملكان 
  .كان من نسل بين إسرائيل  :وقيل 
كان من أبناء امللوك الذين زهدُوا يف الدنيا ، واخلضر لقٌب له ، مسِّي بذلك؛ ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه : وقيل 

  .» إنَّما مسِّي خضراً؛ ألنَّه جلس على فَْروٍة بْيضاَء ، فإذا ِهَي هتتزُّ َتْحَتُه َخِضراً « : وسلم أنه قال 

  .إمنا مسِّي خضراً؛ ألنَّه كان إذا صلَّى ، اخضرَّ ما حوله :  وقال جماهد
وأنَّى : سلَّم عليه ، فقال اخلضر  -عليه السالم  -ملَّا رأى اخلضر  -عليه السالم  -روي يف احلديث أنَّ موسى 



  .علِّمت رشداً  نعم ، أتيتك؛ لتعلِّمنِي ممَّا: موسى بين إسرائيل؟ قال : أنا موسى ، قال : بأرضك السالم؟ قال 
  فصل يف بيان أن اخلضر كان نبياً

  :إنَّه كان نبيا ، واحتجوا بوجوٍه : قال أكثر املفسرين 
[ } أَُهْم َيقِْسُمونَ َرْحَمَت َربَِّك { هي النبوة؛ لقوله تعال : والرمحة } آَتيَْناُه َرْحَمةً مِّْن ِعنِدَنا { : قوله : األول 

  ] . ٣٢: الزخرف 
  ] . ٨٦: القصص [ } َوَما كُنَت ترجوا أَن يلقى إِلَْيكَ الكتاب إِالَّ َرْحَمةً مِّن رَّبِّكَ  {: وقوله 

  .سلَّمنا أن النبوَّة رمحة ، ولكن ال يلزُم بكلِّ رمحٍة نبوةٌ : واملراد من هذه الرمحة النبوة ، ولقائلٍ أن يقول 
وهذا يدل على أنه علمه ال بواسطة ، ومن علَّمه اهللا شيئاً ، ال } ِعلْماً َوَعلَّْمَناُه ِمن لَّدُنَّا { : قوله تعاىل : الثاين 

بواسطة البشر ، جيب أن يكون نبيا ، وهذا ضعيٌف؛ ألنَّ العلوم الضرورية حتصل ابتداء من عند اهللا ، وذلك ال يدلُّ 
  .على النبوَّة 

والنيب ال يتَّبع غري النيب » لِّمنِي ممَّا علِّمَت ُرشداً هل أتَّبُِعك على أن تع« :  -عليه السالم  -قول موسى : الثالث 
  .يف التعلُّم 

  ] .أما يف غري تلك العلوم فال [ وهذا أيضاً ضعيٌف؛ ألنَّ النيب ال يتبع غري النيب يف العلوم اليت باعتبارها صار نبيا ، 
فأما موسى ، } َتْصبُِر على َما لَْم ُتِحطْ بِِه خُْبراً  َوكَْيَف{ : أنَّ ذلك العبد أظهر الترفُّع على موسى ، فقال : الرابع 

وذلك يدلُّ على أنَّ ذلك العامل كان فوق موسى ، ومن } َوالَ أَْعِصي لََك أْمراً { : فإنه أظهر التواضع له؛ حيث قال 
فوق النيب يف علومٍ ال ال يكون نبيا ، ال يكون فوق النيبِّ ، وذلك أيضاً ضعيٌف؛ ألنه جيوز أن يكون غري النيبِّ 

  .تتوقَّف نبوته عليها 
  .إنه يوجُب تنفرياً : فإن قيل 
  .وتكليمه بغري واسطة يوجب التَّنفري : فاجلواب 
  .هذا ال يوجُب التنفري ، فكذلك فيما ذكروه : فإن قالوا 
، وذلك يدلُّ على النبوة ، فعلته بوحي اهللا تعاىل : أي » وما فعلتُه عن أْمرِي « : احتجَّ األصم بقوله : اخلامس 

  .وهذا ضعيف أيضاً 
وعليك السالم ، يا نيبَّ بين : السالم عليك ، فقال : ملَّا وصل غليه ، فقال  -عليه السالم  -روي أنَّ موسى 

الذي بعثك إيلَّ؛ وهذا يدلُّ على أنَّه إمنا عرف ذلك بالوحي ، : من عرَّفك هذا؟ قال : إسرائيل ، فقال موسى 
  .ال يكون إال إىل النيبِّ  والوحي

  .مل ال جيوز أن يكون ذلك من باب الكرامات؟ : ولقائلٍ أن يوقل 
  .ومل يكن اخلضُر نبيا عند أكثر أهل العلم : قال البغوي 

  .علم الباطن إهلاماً : أي } آَتْينَاُه َرْحَمةً مِّْن ِعنِدَنا َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعلْماً { : قوله 
ألنَّ فعله على : يعين » ولو كان مصدراً ، لكان تعليماً « : قال أبو البقاء » َعلَّْمناُه « مفعول ثان ل : » ِعلْماً « و 
  .» التَّفعيلُ « بالتشديد ، وقياس مصدره » فعَّل « 

  .» ِعلْماً « جيوز أن يتعلق بالفعل قبله ، أو مبحذوف على أنه حالٌ من » ِمْن لُدنَّا « و 
  .« باذالً يل علمَك [ أتَّبِعك : أي » أتَّبُِعَك « يف موضع احلال من الكاف يف ) : على أن تعلمين (  :قوله 
ألنَّه ال عائد إذن على » : قال أبو البقاء « ممَّا ُعلِّمَت » : ال لقوله « ُتعلَِّمنِي » مفعول ثان ل « ُرْشداً » : قوله 



ري ضمري املوصول ، مل جيز أن يتعدَّى لضمري املوصول؛ لئال يتعدَّى إىل ثالثة يعين أنه إذا تعدَّى ملفعول ثان غ« الذي 
  .، ولكن ال بدَّ من عائٍد على املوصول 

  .، وهل مها مبعىن واحد أم ال؟ ]  ١٤٦: اآلية [ يف سورة األعراف « ُرشداً » وقد تقدَّم خالف القراء يف 
  .علماً ذا رشٍد : أي » رشداً : وقوله 
  :حيتمل وجهني » ُرْشداً « قوله : ال قال القفَّ
  .ممَّا علمك اهللا ، وأرشدك به : راجعاً إىل اخلضرِ ، أي » الرُّْشُد « أن يكون : أحدمها 
  .على أن تعلِّمين ، وتُرِشدين ممَّا علِّمت : أن يرجع إىل موسى ، أي : والثاين 

  يف تعلُّمه من اخلضرِ -عليه السالم  -فصل يف أدب موسة 
راعى أنواعاً كثرية من األدب واللطف عندما أراد أن يتعلَّم من  -عليه السالم  -ت هذه اآلية على أنَّ موسى دلَّ

  .اخلضر 
  .» َهلْ أتَّبعَك « : أنه جعل لنفسه تبعاً له يف قوله : منها 

تبعاً لك ، وهذه مبالغةٌ عظيمةٌ يف  تأذنُ يل على أن أجعل نفسي: أنَّه استأذن يف إثباِت هذه التبعيَّة؛ كأنَّه قال : ومنها 
  .التواضعِ 

  .وهذا إقراٌر منه على نفسه باجلهل ، وعلى أستاذه بالعلم » على أن تعلمين « قوله : ومنها 
للتبعيض ، فطلب منه تعليم بعض ما علِّم ، وهذا أيضاً إقرارٌ » ِمْن « وصيغة » ممَّا علِّمَت « : قوله : ومنها 

ال أطلب منك أن جتعلين مساوياً لك يف العلم ، بل أطلب منك أن تعطيين جزءاً من اجلزء : ول بالتواضع ، كأنه يق
  .، ممَّا علِّمت 

  .اعترافٌ بأنَّ اهللا تعاىل علَّمُه ذلك العلم » ِممَّا علِّمَت « : أن قوله : ومنها 
  .طلب منه اإلرشاد واهلداية » ُرْشداً « قوله : ومنها 

يكون إنعامك عليَّ عند : طلب منه أن يعامله مبثل ما عامله اهللا به ، أي } ُتَعلَِّمنِ ِممَّا ُعلِّْمَت  {: ومنها أنَّ قوله 
  .تعليمك إيَّاي شبيهاً بإنعام اهللا عليك يف هذا التعليم 

  .يٍء يدل على طلب متابعته مطلقاً يف مجيع األمور غري مقيَّد بشيٍء دون ش} َهلْ أَتَّبُِعَك { : قوله : ومنها 
أنَّ اخلضر عرف أوالً أنَّه موسى صاحب التَّوراِة ، وهو الرجل الذي كلَّمه اهللا من ] يف األخبار [ أنه ثبت : ومنها 

مع هذه املناصب الرفيعة والدَّرجاتِ  -عليه السالم  -غري واسطة ، وخصَّه باملعجزات القاهرة الباهرة ، مث إنَّه 
آتياً يف طلب العلم  -عليه السالم  -اع الكثرية من التواضع؛ وذلك يدلُّ على كونه العالية الشَّريفة أتى هبذه األنو

أعظم أبواب املبالغةِ يف التواضع ، وهذا هو الالئُق به؛ ألنَّ كلَّ من كانت إحاطتُه بالعلوم اليت علم ما فيها من 
  .أكمل وأشدَّ البهجة والسعادة أكثر ، كان طلبه له أشدَّ ، وكان تعظيمه ألربابِ العلم 

فأثبت أوَّالً كونه تبعاً ، مث طلب منه ثانياً أن يعلِّمه ، وهذا منه ابتداٌء } َهلْ أَتَّبُِعَك على أَن ُتَعلَِّمنِ { : قوله : ومنها 
  .باخلدمة ، مث يف املرتبة الثانية ، طلب منه التَّعليم 

ال أطلب منك على هذه املتابعة املال : الَّ التعليم ، كأنه قال مل يطلب على املتابعة إ} َهلْ أتَّبُِعَك { : قوله : ومنها 
  .واجلاه ، وال عوض يل إالَّ طلب العلم 

  فصل
كفى بالتَّوراة علماً ، وببين إسرائيل شغالً : ، قال له اخلضُر } َهلْ أَتَّبُِعَك على أَن ُتَعلَِّمنِ { : روي أنه ملَّا قال موسى 



، وإنَّما قال ذلك؛ ألنَّه علم } إِنََّك لَن َتْسَتِطيَع مَِعَي صَْبراً { : أمرين هبذا ، فحينئذ قال له  إنَّ اهللا: ، فقال له موسى 
أنَّه يرى معه أموراً كثرية منكرة ، حبسب الظاهر ، وال جيوز لألنبياء أن يصربوا على املنكرات ، مثَّ بيَّن عذره يف 

  .علماً : ، أي } لى َما لَمْ ُتِحطْ بِِه ُخبْراً َوكَْيَف َتْصبُِر ع{ : ترك الصَّرب ، فقال 
متعلِّم ليس عنده شيٌء من املعلوم ، ومل ميارس االستدالل ، ومل يتعوَّد التقرير ، و : واعلم أنَّ املتعلِّم على قسمني 

إنساناً أكمل منه؛  االعتراض ، ومتعلِّم حصَّل العلوم الكثرية ، ومارس االستدالل واالعتراض ، مث إنَّه يريد أن خيالط
ليبلغ درجة الكمال ، فالتعلم يف حقِّ هذا القسم الثاين شاقٌّ شديٌد؛ ألنه إذا رأى شيئاً ، أو مسع كالماً ، فربَّما يكون 

ذلك منكراً حبسب الظاهر ، إالَّ أنه يف احلقيقة صواٌب حقٌّ ، فهذا املتعلم ألجل أنه ألف الكالم واجلدال ، يغترُّ 
جل عدم كماله ، ال يقف على سرِّه وحقيقته ، فيقدم على النِّزاع ، واالعتراض ، واجملادلة ، وذلك مما بظاهره ، وأل

املتبحِّر ، فإذا اتَّفق مثل هذه الواقعة مرتني أو ثالثة ، حصلت النُّفرة التامَّة والكراهة ] األستاذ [ يثقل مساعه على 
أي أنَّه ألف اإلثبات واإلبطال ، } إِنََّك لَن َتْسَتِطيَع مَِعَي صَْبراً { :  الشديدة العظيمة ، وإىل هذا ، أشر اخلضر بقوله

  .واالستدالل واالعتراض 
إشارةٌ إىل كونه غري عاملٍ باحلقائقِ ، وقد تقدم أنه مىت حصل } َوكَْيَف َتْصبُِر على َما لَْم ُتِحطْ بِهِ ُخْبراً { : وقوله 

  .التعلم ، وانتهى األمر باآلخرة إىل النُّفرة التامة ، وحصول التقاطع  السُّكوت ، وعسر] عسر [ األمران ، 
  :فيه وجهان : » ُخبْراً « : قوله 

  .مما مل حيطْ به خربك : وهو منقول من الفاعلية؛ إذ األصل » ُتِحطْ « أنه متييٌز لقوله : األول 
  .بضمتني » ُخبُراً « اً ، وقرأ احلسن مل خيربه خرب: أنه مصدر ملعىن مل حتط؛ إذ هو يف قوَّة : والثاين 

  فصل يف أن االستطاعة حتصل قبل الفعل
  .على أن االستطاعة حتصل قبل الفعل } إِنَّكَ لَن َتْستَِطيَع َمِعيَ َصْبراً { : احتجَّ أصحابنا بقوله : قال ابن اخلطيب 

نت االستطاعة على الصَّْبر حاصلة ، لكا] حصول الفعل [ لو كانت االستطاعة على الفعل حاصلة قبل : وقالوا 
كذباً ، وملَّا بطل ذلك ، علمنا } إِنََّك لَن َتْستَِطيَع َمِعيَ َصبْراً { : ملوسى قبل حصول الصَّرب ، فيلزم أن يكون قوله 

  .أنَّ االستطاعة ال توجد قبل الفعل 
إنَّ فالناً ال « :  أنه ال يستطيعه ، يقال يف العرف أنَّه يثقل عليه الصَّرب؛ ال: أجاب اجلبائيُّ بأنَّ املراد من هذا القول 
  .إذا كان يثقل عليه ذلك » يستطيع أن يرى فالناً ، وال أن جيالسه 

  .أي كان يشقُّ عليهم االستماع ]  ٢٠: هود [ } َما كَاُنواْ َيْستَِطيُعونَ السمع { : ونظريه قوله تعاىل 
{ : ليل ، وأنه ال جيوز ، ومما يؤكد استدالل األصحاب قوله تعاىل وأجيب بأنَّ هذا عدولٌ عن الظاهر من غري د

استبعد حصول الصرب على ما ال يقف اإلنسان على حقيقته ، ولو كانت } َوكَْيَف َتصْبُِر على َما لَْم ُتِحطْ بِِه خُْبراً 
ذلك ملا كان حصول االستطاعة قبل الفعل لكانت القدرة على الفعل حاصلة قبل حصول ذلك العلم ، ولو كان ك

الصرب عند عدم ذلك العلم مستبعداً؛ ألن القادر على الفعل ال يبعد منه إقدامه على ذلك الفعل وملا حكم اهللا تعاىل 
  .باستبعاده ، علمنا أن االستطاعة ، حتصل قبل الفعل 

احتج الطاعنون يف عصمِة األنبياء : طيب قال ابن اخل. } ستجدين إِن َشآَء اهللا َصابِراً َوالَ أَْعِصي لََك أمْراً { : قوله 
ستجدين إن شاء اهللا صابراً ، : إنَّك لْن تستطيَع معي صرباً ، وقال موسى : هبذه اآلية؛ فقالوا إن اخلضر قال ملوسى 

وكلُّ واحٍد من هذين القولني مكذٌب لآلخر ، فيلزُم إحلاُق الكذب بأحدمها ، وعلى التَّقديرين ، فيلزم صدور 
  . -عليهم السالم -عن األنبياء الكذب 



على األكثر واألغلب ، وعلى هذا ، فال يلزم ما ذكروه ، } إِنََّك لَن َتْسَتِطيَع مَِعَي صَْبراً { : وأجيب بأنَّه حيمل قوله 
 ستجدين إِن َشآَء اهللا صَابِراً{ : استثىن يف جوابه ، فقال  -عليه السالم  -وقد جياب جبواب آخر ، وهو أن موسى 

  .وعلى هذا ، فال يلزُم ما ذكروه } 
  :فيه أربعة أوجٍه } َوالَ أَْعِصي { : قوله 

  .أنَّها ال حملَّ هلا من اإلعراب الستئنافها ، وفيه بعٌد : أحدها 
  .أهنا يف حملِّ نصبٍ؛ عطفاً على ستجدين؛ ألهنا منصوبة احمللِّ بالقول : الثاين 

« فال يكون لُه حملٌّ من اإلعراب ، وهذا سهٌو؛ فإنَّ » ستجدين « اً على وجيوز أن يكون معطوف: وقال أبو حيَّان 
منصوب احمللِّ؛ ألنه منصوب بالقول ، فكذلك ما عطف عليه ، ولكنَّ الشيخ رأى كالم الزخمشريِّ » سَتجُِدنِي 

يف حملِّ النصب عطفاً »  وال إْعِصي« : كذلك ، ومل يتأمَّله ، فتبعه يف ذلك ، فمن مثَّ جاء السَّهُو قال الزخمشري 
  .» سَتجدُنِي « يف حمل رفع عطفاً على » ال « ستجدين صابراً ، وغري عاصٍ أو : أي » َصابِراً « على 

  .كما تقدَّم تقريره » َصابِراً « أنه يف حملِّ نصب على : الثالث 

  فصل
وأن تارك املأمور به عاصٍ ، والعاصي يستحقُّ  على أنَّ ظاهر األمر للوجوب ،} َوالَ أَْعِصي لََك أمْراً { : دلَّ قوله 

  ] . ٢٣: اجلن [ } َوَمن َيْعصِ اهللا َوَرُسولَُه فَإِنَّ لَُه َناَر َجَهنَّمَ { : العقاب؛ كقوله تعاىل 
  فصل

ستجدين إن شاء : نسبه إىل قلة العلم ، فقول موسى » وكيف تصرب على ما مل حتط به خرباً « : قوله اخلضر ملوسى 
صابراً وال أعصي لك أمراً تواضٌع شديد ، وإظهار للتَّحمل التَّام ، وذلك يدلُّ على أنَّ الواجب على املتعلِّم  اهللا

إظهار التواضع بكلِّ الغايات ، وأمَّا املعلم فإن رأى أنَّ يف التغليظ على املتعلِّم ما يفيده نفعاً وإرشاداً إىل اخلري ، 
  .كوت عنه يوقع املتعلِّم يف الغرور ، وذلك مينع من التعلُّم فالواجب عليه ذكره ، فإنَّ السُّ

اتَّبعين ، ولكن جعل االختيار إليه ، إالَّ أنَّه شرط عليه شرطاً ، فقال : أي صحبتين ، ومل يقل » فإن اتَّْبعَتنِي « : قوله 
  .» هود « تقدَّم خالف القرَّاء يف هذا احلرِف ، يف سورة » فال َتْسالنِي « : 
بفتح السِّني ، والالم ، وتشديد النون من غري مهزٍ ، وبغري ياٍء ، وروي عن ابن  -هنا  -رأ أبو جعفر وابن عامر وق

ال تستخربين حني ترى منِّي ما مل تعلْم وجهُه حتَّى أكون أنا : ال تسألين : عامرٍ ، ونافع كذلك مع الياء ، واملعىن 
أبتدئ بذكره ، فأبني : أي } حىت أُْحِدثَ لََك ِمْنُه ِذكْراً { : هذا معىن قوله املبتدئ بتعليمك إيَّاه ، وإخبارك به ، و

  .لك شأنُه 
  .اآلية } فانطلقا حىت إِذَا َركَِبا ِفي السفينة َخَرقََها { : قوله 

احتاجا  وذلك العامل ، ملَّا تشارطا على الشرط املذكور ، سار فانتهيا إىل موضع ، -عليه السالم  -اعلم أنَّ موسى 
من غري نول ، ] فحملوهم [ فيه إىل ركوب السَّفينة ، فوجدا سفينة ، فكلموهم أن حيملوهم ، فعرفوا اخلضر ، 

  .فلما جلُّوا البحر ، أقدم ذلك العامل على خرق السَّفينة 
ة العيب ، فال لعلَّه أقدم على إخراق مكانٍ يف السفينة؛ لتصري السفينة بذلك السبب معيبة ظاهر: قال ابن اخلطيب 

 -عليه السالم  -ملَّا رأى موسى [ } أَخرقْتَها لُتغْرَِق أْهلَها { : يتسارع به إىل أهلها الغرق فعند ذلك قال له موسى 
  ] .ذلك األمر املنكر حبسبِ الظَّاهر نسَي الشرط املتقدم؛ فلهذا قال ما قال 

  :ويف الالم وجهان 



  .هي الم العلة : أحدمها 
« بفتح الياء من حتت ، وسكون الغني ، وفتح الراء ، » ليَغَرَق « : الم الصَّريورة ، وقرأ األخوان  هي: والثاين 
لتغرق أنت أهلها ، بالنصب مفعوالً به ، : بالرفع فاعالً ، والباقون بضمِّ التاء من فوق ، وكسر الراء ، أي » أْهلَُها 

  . واحلسن وأبو رجاء كذلك ، غال أنَّهما شدَّدا الراء
صحيفة وصحف وصحائف ، وحتذف منها التاء مراداً هبا : والسَّفينة معروفة ، وجتمع على سفنٍ وسفائن ، حنو 

َجرَّة وجر ، وعمامة : ، إال أنه هذا يف املصن وع قليلٌ جدا ، حنو ] وقمح [ مثر : اجلمع ، فتكون اسم جنسٍ؛ حنو 
  ]الوافر : [ وعمام ، قال الشاعر 

  َتقاذُف يف غَوارِبِه السَّفُِني... أتيِه َتأِتي لُجَّ َبْحرٍ َمَتى َت -٣٥٤٧
  .تشقُّه : ألهنا متخُر املاء ، أي » بِْنَت خمرٍ « واشتقاقها من السَّفن ، وهو القشر؛ ألنَّها تقشر املاء ، كما مسيت 

  ]الرجز : [  عظم وتفاقم ، قال: أِمَر األْمُر ، أي : أي شيئاً عظيماً ، يقال » إْمراً « : قوله 
أمر : الدَّاهيةُ ، وأصله كل شيٍء شديٌد كثٌري ، يقال : واإلمرُ يف كالم العرب ... َداِهَيةً َدْهَياَء إدا إمْرا  -٣٥٤٨
  .إذا كثروا ، واشتدَّ أمرهم : القوم 

  .لقد جئت شيئاً منكراً : ومعىن اآلية 
  .أي عظيماً عجيباً منكراً » إمْراً « : وقال القتييبُّ 

  .السَّفينة مل خيلها املاِء ] خرق [ روي أنَّ اخلضر ، ملَّا 
  وروي أن موسى ملَّا رأى ذلكَ أخذ ثوبه ، وحشا به اخلرق

الَ تَُؤاِخذْنِي بَِما َنِسيتُ { قال ذلك اخلضر ، قال موسى : أي } قَالَ أَلَْم أَقُلْ إِنََّك لَن َتْسَتِطيَع َمِعيَ َصبْراً { : قوله 
 {.  

  .إنَّه مل ينس ، ولكنَه من معاريض الكالم ، فكأنَّه نسي شيئاً آخر : بن عبَّاس قال ا
  .مبا تركت من عهدك ، والنِّسيان التَّرك : معناه : وقيل 

كانت األوىل من موسى نسياناً ، والوسطى شرطاً ، والثالثة عمداً « : وروي عن النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
 «.  

  د على الطاعنني يف عصمة األنبياءفصل يف الر
  :احتجَّ الطَّاعنون يف عصمة األنبياِء هبذه اآلية من وجهني : قال ابن اخلطيب 

، فإن صدق موصى » أَخرقتَها ، لُتغْرَِق أْهلَها « : أنه ثبت بالدليل أن ذلك العامل كان نبيا ، مث قال موسى : أحدمها 
[ لذَّْنب العظيم من ذلك النيبِّ ، وإن كذب ، دلَّ ذلك على صدور الذنب يف هذا القول ، دلَّ ذلك على صدور ا

  .من موسى ] العظيم 
أنه التزم أنَّه ال يعترض على ذلك العاملِ ، وجرت العهود املذكورة بذلك ، مث إنَّه خالف تلك العهود ، : والثاين 

  .وذلك ذنٌب 
خلارج عن العادِة ، قال هذا لكالم ، ال ألجل أنه اعتقد فيه أن موسى ، ملا شاهد منه األمر ا: فاجلواب عن األول 

إنَّه : أنه فعل قبيحاً ، بل إنَّه أحبَّ أن يقف على وجهه وسببه ، وقد يقال يف الشيء العجيب الذي ال يعرف سببه 
  .إمٌر 

مل ] ملا خالف الشرط [ لعامل أنَّه أنَّه إمنا خالف الشَّرط؛ بناًء على النِّسيان ، مث إنه تعاىل حكى عن ذلك ا: وعن الثاين 



الَ ُتؤَاِخذْنِي بَِما َنسِيُت { : ، فعندها اعتذر موسى بقوله } أَلَْم أَقُلْ إِنَّكَ لَن َتْستَِطيَع َمِعَي َصْبراً { : يزد على أن قال 
ال تكلِّفين مشقَّة ، يقال : أي } اً َوالَ ُتْرِهقْنِي ِمْن أَْمرِي ُعْسر{ أراد أنه نسي وصيَّته ، وال مؤاخذة على الناسي ، } 
] ويسرها علّي [ ال تضيِّق عليَّ أمري ، ال تعسِّر متابعتك . كلَّفتُه ذلك : أرهقُه عسراً وأرهقته عسراً ، أي : 

  .باإلغضاء ، وترك املناقشة ، و عاملين باليسر ، وال تعاملين بالعسر 
» بَِمأ نسيُت « يف » ما « أرهقه كذا ، إذا محَّله إيَّاه ، وغشَّاه به ، و  من» ُترِهقْنِي « مفعول ثاٍن ل : » ُعْسراً « و 

  .والعائد حمذوف » الذي « مصدرية ، أو مبعىن 

  .بضمِّ السني ، حيث وقع » ُعسُراً « : وقرأ أبو جعفر 
  .اآلية } فانطلقا حىت إِذَا لَِقَيا غُالَماً فَقََتلَُه { : قوله 

د يتناول الشابَّ البالغ ، وأصله من االغتالمِ ، وهو شدَّة الشَّقِ ، وذلك إمنا يكون يف الشَّباب اعلم أنَّ لفظ الغالم ق
هل كان يلعُب مع الغلمان ، أو كان : ، وقد يتناولُ هذا اللفظُ الصيب الصغري ، وليس يف القرآن كيف لقياه 

أو صغرياً؟ لكن اسم الغالم بالصَّغري أليُق ، وإن منفرداً؟ أو هل كان مسلماً ، أو كان كافراً؟ أو هل كان بالغاً ، 
  ] .يقتل [ أليق بالبالغ منه بالصيبِّ؛ ألن الصيبِّ ال » بغري نفسٍ « : احتمل الكبري ، إالَّ أن قوله 

  .أقتلت نفساً زكيَّة بغري نفس إالَّ وهو صيبٌّ مل يبلغ : مل يكن نيب اهللا يقول : قال ابن عباس 
كان حبزِّ رأسه ، أو بضرب رأسه باجلدار ، أو بطريق آخر؟ فليس يف لفظ القرآن ما يدلُّ على  وكيفيَّة قتله ، هل

قال النيب صلى اهللا عليه : شيٍء من هذه األقسام ، لكنَّه روي يف احلديث عن ابن عباس عن أيبِّ بن كعب قال 
  .» والديه طغياناً وكفراً  إنَّ الغالم الذي قتله اخلضُر ، طبع كافراً ، ولو عاش ، ألرهق« : وسلم 

إنَّ موسى استبعد أن يقتل النَّفس إالَّ ألجل القصاصِ ، وليس األمر كذلك ، ألنه قد حيلُّ دمه بسبب آخر : فإن قيل 
.  

  .أنَّ السَّبب األقوى هو ذاك : فاجلواب 
أبو عمرو ، وبدون األلف وتشديد نافع ، وابن كثري ، و: بألف وختفيف الياء » َزاِكية « قرأ : } َزِكيَّةً { : قوله 
فقد أخرجه إىل فعيلة للمبالغة » َزِكيَّةً « فهو اسُم فاعلٍ على أصله ، وَمْن قرأ » زاكيةً « الباقون ، فمن قرأ : الياء 

.  
مل تذنْب اليت : الزَّاكيةُ : معنامها واحٌد؛ مثل القاسيِة والقسيَّة ، وقال أبو عمرو بن العالء : قال الكسائيُّ والفراء 

  .اليت أذنبت مث تابت : قطُّ ، والزكيَّة 
  ]الطويل : [ ومنه قول ليلى . فقيل جمازاً باعتبار ما كان . وقد يطلق على البالغ الكبري ] . من مل يبلغْ : والغالم [ 

  غُالٌم إذَا هزَّ القَناةَ شَفاهَا... َشفاَها ِمَن الدَّاِء الذي قَْد أَصاهَبا  -٣٥٤٩
  ]الطويل : [ ر وقول اآلخ
  غُالٌم إذا هو جيُت لستُ بِشاعرِ... َتلقَّ ذَُباَب السَّيِف عنِّي فإنَّين  -٣٥٥٠

بل هو حقيقة ، ألنه من االغتالم وهو الشَّبق ، وذلك إمنا يكون يف الشاب احملتلمِ ، والذي يظهُر أنه حقيقةٌ : وقيل 
وقد تقدَّم ترتيب أمساِء اآلدميِّ من لدن » لُغالَمْينِ َيتيمنيِ « : فيهما عند االطالق ، فإذا أريد أحدمها ، قيد كقوله 

  .هو جنٌني إىل أن يصري شيخاً ، وهللا احلمد ، يف آل عمران 
حتَّى إذا لقيا غالماً ، » بغري فاٍء ، و « حىت إذا ركبا يف السفينة خرقها » : مل قال : فإن قلت « : قال الزخمشري 

» من مجلة الشرط معطوفاً عليه ، واجلزاء « قتلُه » جزاء للشرط ، وجعل « َخرقَها »  جعل: بالفاء؟ قلت « فقتله 



» ألنَّ اخلرق مل يتعقَّب الركوب ، وقد تعقَّب القتل لقاء الغالم : مل خولف بينهما؟ قلت : فإن قلت « أقتلت : قال 
.  

  :فيه ثالثة أوجه « بَغْيرِ نفسٍ : قوله 
  .« تلَْت قَ» أهنا متعلقة ب : األول 
قتلته ظاملاً ، أو مظلوماً ، كذا قدَّره : أهنا متعلقة مبحذوف ، على أهنا حال من الفاعل ، أو من املفعول ، أي : الثاين 

  .أبو البقاء ، وهو بعيد جدا 
  .قتالً بغري نفسٍ : أهنا صفة ملصدر حمذوف ، أي : الثالث 

ذكوان بضمَّتني ، والباقون بضمة وسكون ، ومها لغتان ، أو أحدمها قرأ نافع ، وأبو بكر ، وابن « ُنكْراً » : قوله 
جئت أمراً منكراً ، : جميئاً نكراً ، وأن يراد به املفعول به ، أي : جيوز أن يراد به املصدر ، أي : « َشيْئاً » أصلٌ ، و 

ب اخلرقِ اعظم من قتل نفسٍ اإلمُر أبلغُ؛ ألنَّ قتل أنفسٍ بسب: وهل النكر أبلغ من اإلمر ، أو بالعكس؟ فقيل 
النُّكر أبلغ ، ألن معه القتل احلتم ، خبالف : فاإلمر هو الداهية العظيمة فهو أبلغ من النكر ، وقيل : واحدة وأيضاً 

؛ ألن هذه « إْمراً » مع « لََك » ومل يأِت ب « ألَْم أقُلْ لَكَ » : خرق السفينة ، فإنه ميكن تداركه؛ ولذلك قال 
  .د التَّوبيخ اللفظة تؤكِّ

ألَْم أقُل لَك إنََّك لْن { :  -عليهما السالم -زاد ذلك ، ألنَّه نقض العهد مرَّتني ، فقال اخلضُر ملوسى : وقيل 
  .وهذا كالم نادمٍ } إِن َسأَلُْتَك َعن َشْيٍء َبْعدََها فَالَ ُتَصاِحْبنِي { : فعند ذلك قال موسى } َتْستطيَع معي َصْبراً 

من « ] فال َتْصحنبِّ » : من املفاعلة ، وعيسى ويعقوب « ُتصاِحُبين » العامة على : « الَ ُتَصاحِْبنِي فَ» : قوله 
  .صحبه يصحبه 

: وأبو عمرو يف رواية ، وأيبٌّ بضمِّ التاِء من فوق ، وكسر احلاء ، من أصحب يصحب ، ومفعوله حمذوف ، تقديره 
  .فأظهر املفعول «  علمك فال تصحبين» فال تصحبين نفسك ، وقرأ أيبٌّ 

» العامة على ضمِّ الدال ، وتشديد النون ، وذلك أنَّهم أدخلوا نون الزيادة أعين الوقاية على « ِمْن لدُنِّي » : قوله 
فأحلقت هبما نون « َعْن » و « ِمْن » لتقيها من الكسر؛ حمافظة على سكوهنا ، حوفظ على سكون نون « لَُدن 

  .منِّي وعنِّي بالتشديد : الوقايِة ، فيقولون 
ال » : إال أن سيبويه منع من ذلك وقال « لَُدن » أنَّه مل يلحُق نون الوقاية ل : ونافع بتخفيف النون ، والوجه فيه 

إن : مل ال يقال : وهذه القراءة حجة عليه ، فإن قيل « مع ياء املتكلم ، دون نون وقاية » لَُدنْ « جيوز أن تأيت ب 
حىت يتوافق قول سيبويه ، مع هذه القراءة؟ قيل « لَُدنْ » لغة يف « لَُد » ون الوقاية ، وإنَّما اتصلت ب هذه النون ن

  :ال يصحُّ ذلك من وجهني : 
أنَّ نون الوقاية ، إمنا جيء هبا؛ لتقَي الكلمة الكسر؛ حمافظة على سكوهنا ، ودون النون ال سكون؛ ألنَّ : أحدمها 

  .ة إىل النُّون الدال مضمومة ، فال حاج

  .بالتخفيف » لَدُنِي « : أن سيبويه مينع أن يقال : الثاين 
  ]الرمل : [ يف قوله » ِمْن « و » َعْن « وقد حذفت النون من 

  لسُت من قَْيسٍ وال قَْيُس مين... أيَُّها السَّائلُ عنهم وعنِي  -٣٥٥١
  .الدال الضمة منبهة على األصل وقرأ أبو بكر بسكون الدَّال ، وختفيف النون ، لكنَّه ألزم 



الساكنة » لد « ولكن حتتمل هذه القراءة أن تكون النون فيها أصليَّة ، وأن تكون للوقاية على أهنا دخلت على 
فالتقى ساكنان ، فكسرت نون الوقاية على أصلها ، وإذا قلنا بأنَّ النون أصلية ، فالسكون » لُدنْ « الدال ، لغة يف 

هو إشارة بالعضو من غري صوٍت ، : وبابه واختلف القراء يف هذا اإلمشام ، فقائل » عضٍد « اد ختفيف؛ كتسكني ض
هو إشارة للحركة املدركة باحلسِّ ، فهو كالرَّْوم يف املعىن ، : كاإلمشام الذي يف الوقف ، وهذا هو املعروف ، وقائل 

، ويف قوله ]  ١١: يوسف [ } الَ َتأَْمنَّا { يوسف عند قوله أنه إتيان ببعض احلركة ، وقد تقدَّم هذا حمرَّراً يف : يعين 
  .يف قراءة شعبة أيضاً ، وتقدَّم حبثٌ يعود مثله هنا » من لدنه « يف هذه السورة 

  .مضافاً لياِء املتكلم » عذري « بضمتني ، وعن أيب عمرو أيضاً » ُعذُراً « وقرأ عيسى وأبو عمرو يف رواية 
  .» ُعذْراً « أو مبحذوف على أنَّه حال من » َبلْغَت « تعلق ب م» ِمْن لُدنَّي « و 

  فصل يف معىن اآلية
  .أعذرت فيما بيين وبينك : معناه : قال ابن عباس 

  .حذَّرتين أنِّي ال أستطيع معك صرباً : وقيل 
  .اتَّضح لك العذر يف مفارقيت : وقيل 

  .مرَّتني أوالً وثانياً  واملراد أنَّه مدحه هبذه الطريقة من حيث إنَّه احتمله
َرْحَمةُ اهللا علْيَنا ، وعلى ُموَسى « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى ابن عبَّاس عن أيبِّ بن كعب ، قال 

لوال أنَّه عجَّل ، لرأى العجب ، ولكنَّه « بدأ بنفسه  -عليهم الصالة والسالم  -وكان إذا ذكر أحداً من األنبياء » 
إنْ سألُتَك َعن شيٍء بعدها ، فال ُتَصاِحبنِي ، قَدْ بلْغَت من لدُنِّي ُعذْراً؛ فلو صرب » : صاحبه ذمامة ، قال أخذته من 

  .« ، لرأي العجب 
  .اآلية } فانطلقا حىت إِذَآ أَتََيآ أَْهلَ قَْرَيٍة استطعمآ أَْهلََها { : قوله 

  .هي أنطاكية : قال ابن عباس 
  .َبْرقَة : ، وهي أبعد األرض من السَّماء وقيل ] ألبلة ا[ هي : وقال ابن سريين 
  .بلدة باألندلس : وعن أيب هريرة 

حتَّى إذا أتيا أهل قريٍة : قال أيب بن كعبٍ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم } استطعمآ أَْهلََها فَأَبَْواْ أَن ُيَضيِّفُوُهَما { 
  .بوا أن يضيفومها لئاماً ، فطافَا يف اجمللسِ فاستطعما أهلها ، فأ

  .وروي أنَّهما طافا يف القرية ، فاستطعماهم ، فلم يطعمومها ، فاستضافاهم ، فلم يضيِّفومها 
  .شرُّ القرى اليت ال تضيِّف الضَّيف : قال قتادة 

م ، أطعمتهما امرأةٌ من أهل بربر بعد أن طلبا من الرِّجال ، فلم يطعمومها؛ فدعوا لنسائه» : وروي عن أيب هريرة 
  .« ولعنا رجاهلم 

  :وجهان » أهلها « سأالهم الطام ، ويف تكرير : أي » إذا « جواب : } استطعمآ أَْهلََها { : قوله 
  ]اخلفيف : [ أنه توكيد من باب إقامة الظاهر مقام املضمر؛ كقوله : أحدمها 
  َنى والفَِقريَانَغَّص املَْوُت ذَا الِغ... ال أَرى املَْوَت َيْسبُِق املوَت َشيٌء  -٣٥٥٢

  ]الكامل : [ وقول اآلخر 
  كَانَ الغُراُب ُمقطَّعَ األوَْداجِ... لَْيَت الُغراَب غَداةَ َيْنُعُب دائماً  -٣٥٥٣
أنَّه للتأسيس؛ وذلك أنَّ األهل املأتيِّني ليسوا مجيع األهل ، إمنا هم البعض؛ إذ ال ميكن أن يأتينا مجيع األهل : والثاين 



وقٍت واحٍد ، فلما ذكر االستطعام ، ذكره بالنسبة غلى مجيع األهل ، كأهنما تتبعا األهل واحداً واحداً يف العادة يف 
  .استطعماهم ، الحتمل أنَّ الضمري يعوُد على ذلك البعضِ املأيتِّ ، دون غريه ، فكرَّر األهل لذلك : ، فلو قيل 
يه موسى ، مع أنَّ موسى كان من عادته طلُب الطعام االستطعام ليس من عادة الكرام ، فكيف أقدم عل: فإن قيل 

  ] . ٢٤: القصص [ } إِنِّي لَِمآ أَنَزلْتَ إِلَيَّ ِمْن َخْيرٍ فَِقٌري { : من اهللا تعاىل ، كما حكى عنه قوله 
  .الشديد أنَّ إقدام اجلائع على االستطعام أمٌر مباحٌ يف كلِّ الشرائع ، بل ربَّما وجب عند خوف الضَّرر : فاجلواب 
عليه  -إنَّ الضيافة من املندوبات ، فتركها ترك املندوب ، وذلك أمٌر غري منكرِ ، فكيف جيوز من موسى : فإن قيل 
مع علوِّ منصبه أن يغضب عليهم الغضب الشديد الذي ألجله ترك العهد الذي التزمه مع ذلك العامل يف  -السالم 

  .} َها فَالَ ُتصَاِحبْنِي إِن سَأَلُْتَك َعن َشْيٍء بَْعَد{ : قوله 
  .وأيضاً مثل هذا الغضب ألجل ترك األكل يف ليلٍة واحدٍة ، ال يليُق بأدوِن الناس فضالً عن كليم اهللا؟ 

أنَّ الضيافة قد تكون من الواجبات ، بأن كان الضيف قد بلغ يف اجلوع إىل حيث لو مل يأكل ، هللك ، : فاجلواب 
  .، بل كان ألجل تركهم الواجب عليهم ] ليلة [ ب الشديد ألجل ترك األكل وإذا كان كذلك ، مل يكن الغض

، ولو كان بلغ يف } لَْو ِشئَْت الَتََّخذَْت َعلَْيِه أَجْراً { : إنه ما بلغ يف اجلوع إىل حدِّ اهلالك؛ بدليل أنَّه قال : فإن قيل 
  .نه طلب األجرة؟ اجلوع إىل حدِّ اهلالك ، ملا قدر على ذلك العمل ، فكيف يصحُّ م

  .لعلَّ ذلك اجلوع كان شديداً ، إالَّ أنه ما بلغ حدَّ اهلالك : فاجلواب 
واحلسن وأبو رجاء وأبو . والعامة على التشديد من ضيَّفه يضيِّفه » أَبْوا « مفعولٌ به لقوله » أنْ ُيضيِّفُومهَا « : قوله 

  .ماله ميَّله وأ: أضافه يضيفه ومها مثل : رزين بالتخفيف من 
ُروَِي أنَّ أهل تلك القرية ، ملَّا مسعوا نزول هذه اآلية ، استحيوا ، وجاءوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبمل 

فأتوا أن يضيفومها « يا رسول اهللا ، نشتري هبذا الذَّهب أن جتعل الباء تاء؛ حىت تصري القراءة : من الذَّهب ، وقالوا 
غرضنا منه أن يندفع عنَّا هذا : يضيِّفومها ، أي كان إتياهنم ألجل الضِّيافة ، وقالوا ] ألجل أن [ أتوا : ، أي » 

تغري هذه النُّقطة يوجب دخول الكذب يف كالم اهللا تعاىل ، « : اللُّؤم ، فامتنع النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم وقال 
  .وذلك يوجب القدح يف اإلهليَّة 

  .فرأيا يف القرية حائطاً مائالً : أي } اً يُرِيدُ أَن َينقَضَّ فََوَجَدا ِفيَها جَِدار{ : قوله 
من انقضاضِ الطائر ، أو من » انفعل « حيتمل أن يكون وزنه » انقضَّ « مفعول لإلرادة ، و » أنْ ينْقَضَّ « : وقوله 

، إذا كان فيه حصى صغاٌر  يريد أن يتفتَّت ، كاحلصى ، ومنه طعام قََضٌض: القضَّة ، وهي احلصى الصِّغار ، واملعىن 
نقض البناء ينقضه ، إذا هدمه ، ويؤيد هذا ما يف : من النقض ، يقال » اَمحرَّ « ك » افَْعلَّ « ، وأن يكون وزنه 

يُرِيدُ اهللا أَن ُيَخفَِّف َعْنكُمْ { مبنيا للمفعول؛ والالم كهي يف قوله » ُيرِيُد لُيْنقََض « حرف عبد اهللا وقراءة األعمش 
  .بغري المِ كْي » ُيرِيُد أن ينقض « وما قرأ به أيبٌّ ] .  ٢٨: النساء [ } ُخِلَق اإلنسان ضَِعيفاً َو

هدمته ، : أي » هو من قوهلم قضته فانقاضَ « : قال الفارسي . بألف بعد القاف » أن ينقاَض « وقرأ الزهريُّ 
فأبدلت الياء ألفاً ، وملَّا نقل أبو » اْنقيَض « : صل فعلى هذا يكون وزنه ينفعلُ ، واأل: قال شهاب الدين . فاهندم 

أنه : ونقل أبو البقاء » يفعالَّ « أن يكون وزنه : ومقتضى هذا التشبيه » َيحمارُّ : مثل « : البقاء هذه القراءة قال 
  .» انقاَض البناُء ، إذا هتدَّم : هو من قولك « : قُرئ كذلك بتخفيف الضاد ، قال 

بالصاد مهملة ، وهو من قاصه يقيصه » َينقَاُص « ، وعكرمة يف آخرين  -كرَّم اهللا وجهه -مري املؤمنني وقرأ عليٌّ أ
  :وأنشد لذي الّرّمة » إذا انشقَّت طوالً : انقاصِت السِّنُّ : وتقول العرب « : كسره ، قال ابن خالويه : ، أي 



  ُمنقاٌص وُمْنكِثُب.. . .  -٣٥٥٤
  ]الطويل : [ كيف كان وأنشد أليب ذؤيبٍ إذا تصدَّعْت ، : وقيل 
  لكلِّ أنَاسٍ َعثْرةٌ وُجبوُر... فراٌق كقَْيصِ السنِّ ، فالصَّْبَر إنَّه  -٣٥٥٥

  .ونسبة اإلرادة إىل اجلدار جماٌز ، وهو شائع جدا 
  ]الوافر : [ وقد ورد يف النَّثر والنَّظم ، قال الشاعر 

  وَيْرغَُب عْن ِدَماِء بنِي َعقيلٍ... راٍء ُيرِيدُ الرُّمح َصدَر أبِي َب -٣٥٥٦
  .واآلية من هذا القبيل 

 ١١: فصلت [ } أَتَْيَنا طَآِئِعَني { : وقوله ]  ١٥٤: األعراف [ } َولَماَّ َسكََت َعن مُّوَسى الغضب { : وكذا قوله 
ارِ حياةٌ وإرادةٌ؛ كاحليوانات ، أو مطلقاً أو يف القرآن خاصة ، تأوَّل ذلك على أنه ُخلق للجد] اجملاز [ ومن أنكر ] 

  .أنَّ اإلرادة صدرت من اخلضرِ؛ ليحصل له ، وملوسى ما ذكره من العجب 
  .وهو تعسٌف كبٌري ، وقد أحنى الزخمشري على هذا القائل إحناًء بليغاً جدا 

  .، مث بناه ، قاله ابن عبَّاس ] نقضه : [ قيل » فأقَامُه « : قوله 
  .وهو قول سعيد بن جبري . ، فقام ، واستوى ، وذلك من معجزاته ، هكذا ورد يف احلديث مسحه بيده : وقيل 

إِن { : واعلم أن ذلك العامل ، ملَّا فعل ذلك ، كانت احلالة حالة اضطرارٍ إىل الطعام ، فلذلك نسَي موسى قوله 
طلبت على : ، أي } ْو ِشئْتَ الَتََّخذَْت َعلَْيِه أَجْراً لَ{ : فال جرم قال } َسأَلُْتَك َعن َشْيٍء َبْعدََها فَالَ ُتَصاحِْبنِي 

إصالحك اجلدار جعالً ، أي لصرفه يف حتصيل املطعوم؛ فإنك قد علمت أنَّا جياٌع ، وأنَّ أهل القرية مل يطعمونا ، 
  .» هذا فراقُ َبيْنِي وبيْنَك « : فعند ذلك قال اخلضر 

بفتح التاء ، وكسر اخلاء ِمْن َتِخذَ يْتخذُ ك » لتِخذَْت « قرأ ابن كثري ، وأبو عمرو } الَتََّخذَْت َعلَْيِه أَجْراً { : قوله 
هل : هبمزة الوصل ، وتشديد التاِء ، وفتح اخلاء من االتِّخاذ ، واختلف » التَّخذتَ « والباقون . » َتِعَب َيتَْعُب « 

: [ حنو قوله » اتَّقَى « َتِخذَ ، كَتِقَي من :  فيقال مها من األخذ ، والتاء بدلٌ من اهلمزة ، مث ختذف التاء األوىل
  ]الطويل 
  َتقِ اهللا ِفيَنا والِكتابَ الَّذي َتْتلُو..  -٣٥٥٧

أم مها من ختذَ ، والتاء أصيلةٌ ، ووزهنما فعل وافتعل؟ قوالن تقدَّم حتقيقهما يف هذا املوضوع ، والفعل هنا على 
  .عىن الكسب القراءتني متعدٍّ لواحٍد؛ ألنَّه مب

  ]الطويل : [ كقوله . هو مبعىن الوصل : العامة على اإلضافة؛ اتِّساعاً يف الظرف ، وقيل : } ِفرَاُق َبيْنِي { : قوله 
  وجِلَْدةُ بني العْينِ واألْنِف َساِلُم. ...  -٣٥٥٨

، فيكون ]  ٩٤: األنعام [ } ْيَنكُْم لَقَد تَّقَطََّع َب{ وحكى القفال عن بعض أهل العربيَّة أنَّ البني هو الوصل؛ لقوله 
  .قاله الزجاج . أحدنا هكذا : أخزى اهللا الكاذب بيين وبينك ، أي : املعىن هذا فراُق اتصالنا ، كثول القائل 

» بني « بالتنوين على األصل ، وتكرير املضاف إليه عطفاً بالواو هو الذي سوَّغ إضافة » ِفراُق « وقرأ ابن أيب عبلة 
بيننا أو بيين وبني : مل يكن كالماً؛ حىت تقول » املَالُ بيين « :  متعدٍد؛ أال ترى أنَّك لو اقتصرت على قولك إىل غري
  .فالٍن 
  .هذا اإلنكار على ترك األجر هو املفرَّق بيننا : أي » هذا « : وقوله 
إن { : [ خر ، حصل الفراق بقوله ملَّا شرط أنَّه إنْ سأله بعد ذلك سؤاالً ى -عليه السالم  -إنَّ موسى : وقيل 



هذا ِفرَاُق َبيْنِي َوبَْينِكَ { ] : فلما ذكر هذا السؤال فارقه ذلك العامل ، وقال } سألتك عن شيء بعدها فال تصاحبين 
  .} سَأَُنبِّئَُك بَِتأْوِيلِ َما لَْم َتْسَتِطع عَّلَْيِه صَْبراً { : ، مث قال ] املوعود [ هذا الفراق : أي } 
  .بإخالص الياء بدل اهلمزة » َسانْبِيَك « رأ ابن وثَّاب ق

وقرأ عليٌّ . » ِمْسكني « العامة على ختفيف السني ، مجع : } أَمَّا السفينة فَكَاَنْت ِلَمَساِكَني { : قوله تعاىل 
  :وفيه قوالن » مسَّاك « بتشديدها مجع  -كرَّم اهللا وجهه  -أمرياملؤمنني 

  .سُك سكَّان السفينة ، وفيه بعض مناسبة أنه الذي مي: أحدمها 
َيْعَملُونَ ِفي البحر { : بفتح امليم ، وهي اجللود ، وهذا بعيٌد؛ لقوله » َمْسٍك « أنَّه الذي يدبغُ املُسوَك مجع : والثاين 

  .صفة ملساكني » َيْعملُونَ « قال شهاب الدين وال أظنُّها إال حتريفاً على أمري املؤمنني ، و } 
  .هنا مبعىن املكان » َوَراء « } َوَرآَءُهم مَِّلٌك { :  قوله

  :؛ كقوله » أَمامَُهْم « مبعىن » َوراءَُهْم « : وقيل 

واألول . خلفهم ، وكان رجوعهم يف طريقهم عليه » َوراَءُهْم « : وقيل ]  ١٦: إبراهيم [ } مِّن َوَرآِئِه َجهَنَُّم { 
وكان أمامهم ملٌك يأخذ كلَّ : ويؤيِّده قراءة ابن عباس ]  ١٦: إبراهيم [ } نَُّم مِّن َوَرآِئهِ َجَه{ : أصحُّ؛ لقوله 

  ]الطويل : [ سفينٍة غصباً وقال سواُر بن املضرِّب السعديُّ 
  وقَْوِمي َتميٌم والفَالةُ َوراِئيَا... أَيْرُجو بُنو َمْروانَ َسْمِعي وطَاعِتي  -٣٥٥٩

أنَّ كلَّ ما غاب عنك ، فقد توارى : وحتقيقه ]  ٢٧: اإلنسان [ } ُهْم َيْوماً ثَِقيالً وََيذَُرونَ َوَرآَء{ : وقال تعاىل 
إنَّ حتقيقه أنَّ ما غاب عنك ، فقد توارى عنك ، وأنت متوارٍ عنه ، فكلُّ ما غاب : عنك وتواريت عنه ، وقيل 

» وراء « عنك ، فلم يبعد إطالق لفظة عنك ، فهو وراءك ، وأمام الشيء وقدامه ، إذا كان غائباً عنك ، متوارياً 
  ]الطويل : [ عليه ، ويراد هبا الزَّمان؛ قال الشاعر 

  فَيأَمَن أْعداِئي وَيْسأمنِي أْهِلي... ألَْيَس َوراِئي أنْ أدبَّ على الَعَصا  -٣٥٦٠
  ]الطويل : [ وقال لبيد 
  حَْنى علْيَها األَصابُِعلُزوُم الَعَصا ُت... ألْيَس ورَاِئي إنْ َتراَخْت منيَِّتي  -٣٥٦١

  :فيه أوجه » غَْصباً « : قوله 
أنه مصدر يف موضع احلال ، أو منصوب على املصدر املبني لنوع األخذ ، أو منصوب على املفعول له ، : األول 

أردتُّ أن ف» : قوله : فإن قلت « : وهو بعيد عن املعىن ، وادَّعى الزخمشري أنَّ يف الكالم تقدمياً وتأخرياً ، فقال 
النيةُ به التأخُري؛ : مسبٌَّب عن خوفه الغصب عليها ، فكان حقه أن يتأخَّر عن السبب؛ فلَم قُدِّم عليه؟ قلُت « أعيبها 

وإمنا قدِّم للعناية به ، وألنَّ خوف الغصب ليس هو السبب وحده ، ولكن مع كوهنا للمساكني ، فكان مبنزلِة قولك 
  .» زيٌد ظنِّي مقيٌم : 

القمران : أباه وأمَّه ، فغلَّب املذكَّر ، وهو شائع ، ومثله : التثنية للتغليب ، يريد : } فَكَانَ أَبََواُه ُمْؤِمَنْينِ { :  قوله
  .أنَّ األبوين يراد هبما األب واخلالة ، فهذا أقرُب ] : يف يوسف [ والعمران ، وقد تقدَّم 

  :باأللف ، وفيه ثالثة أوجه » ُمؤمناِن « خلدريُّ ، واجلحدريُّ بالياء ، وأبو سعيٍد ا» ُمؤمنني « والعامة على 
  .أنه على لغة بين احلارث ، وغريهم : األول 
  ]الطويل : [ مبتدأ وخرب يف حمل النصب؛ كقوله » أبواُه ُمؤِمناِن « ضمري الشَّأن ، و » كان « أن يف : الثاين 
   ..إذَا ِمتُّ كان النَّاُس ِصنفَاِن َشامٌت  -٣٥٦٢



  .فهذا أيضاً حمتمل للوجهني 
  .فكان الغالُم ، واجلملة بعده اخلرب ، وهو أحسن الوجوه : ضمري الغالم ، أي » كان « أن يف : الثالث 

  .يفتنهما } أَن ُيْرهِقَُهَما { فعلمنا : أي } فََخِشيَنآ { : قوله 
  .يكلِّفهما طغياناً وكفراً : وقال الكليبُّ 

  .خشينا أن حيملهما حبُّه على أن يتابعاه على دينه ف: وقال سعيد بن جبريٍ 
إنَّ ذلك الغالم كان بالغاً ، وكان يقطع الطريق ، ويقدم على األفعال املنكرة ، وكان يصري ذلك سبباً : قيل 

  .لوقوعهما يف الفسق ، ورمبا يؤدِّي ذلك الفسق إىل الكفر 
  .لو صار بالغاً ، حلصلت منه تلك املفاسد كان صبيا إال أن اهللا تعاىل علم منه أنَّه : وقيل 
  .اخلشية مبعىن اخلوف ، وغلبة الظنِّ ، واهللا تعاىل قد أباح له قتل من غلب على ظنِّه تولُّد املفاسد منه : وقيل 

  هل جيوز اإلقدام على قتل اإلنسان ملثل هذا الظنِّ؟: فإن قيل 
  .عاىل إليه ، جاز أنَّه إذا تأكَّد ذلك الظنُّ بوحي اهللا ت: فاجلواب 

[ هنا ، ويف التحرمي » بدَّل « قرأ نافع ، وأبو عمرو بفتح الباء ، وتشديد الدال من : } فَأَرَْدَنآ أَن ُيْبِدلَُهَما { : قوله 
« والباقون بسكون الباء ، وختفيف الدال من } أَن يُْبِدلََنا { ]  ٣٢: اآلية [ ويف القلم } أَن ُيْبِدلَُه { ]  ٥: اآلية 
اإلبدال تنحيةُ جوهرٍة ، واستئناف أخرى؛ : مها لغتان مبعىن واحد ، وقال ثعلٌب : يف املواضع الثالثة ، فقيل » أْبدلَ 

  ]الرجز : [ وأنشد 
تغيري الصورة : أال تراه حنَّى جسماً ، وجعل مكانه آخر ، والتبديل : قال ... َعْزلَ األمريِ لألِمريِ املُبَدلِ  -٣٥٦٣

]  ٧٠: الفرقان [ } ُيَبدِّلُ اهللا َسيِّئَاتِهِْم َحَسَناتٍ { : ، واجلوهرة باقية بعينها؛ واحتجَّ الفراء بقوله تعاىل إىل غريها 
ومن مث ، اختلف : قال شهاب الدين » بدَّلُت « مبعىن » أبدلتُ « والذي قال ثعلٌب حسٌن ، إالَّ أنَّهم جيعلون : قال 

هل يتغري اجلسُم والصفة ، أو الصفة دون اجلسم؟ ] :  ٤٨: إبراهيم [ } ُتَبدَّلُ األرض َيْوَم { : الناس يف قوله تعاىل 
.  

ديناً ، : أي » َزكَاةً « يرزقهما اهللا ولداً خرياً من هذا الغالم : أي } يُْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخْيراً مِّْنهُ َزكَاةً { : قوله 
  .وصالحاً 

: فقال العامل » أقَتلَْت نفساً زكيَّة بغريِ نفسٍ «  -عليه السالم  -بلة قول موسى ذكر الزكاة تنبيهاً على مقا: وقيل 
أردنا أن يرزق اهللا هذين األبوين خرياً ، بدالً عن ابنهما هذا ولداً يكون خرياً منه مبا ذكره من الزَّكاة ، ويكون 

طاهرة ، ألنَّها ما وصلت إىل حدِّ : ، أي » كيَّة أقََتلَْت نَفْساً ز« : املراد من الزَّكاة الطهارة ، وكان قول موسى 
إن تلك النفس ، وإن كانت طاهرة زاكية يف احلال ، إالَّ : البلوغ ، فكانت زاكية طاهرة من املعاصي ، فقال العامل 

أعظم : أي أنه تعاىل علَم منها أنَّها إذا بلغْت ، أقدمت على الطغيان ، والكفر ، فأردنا أن حيصل هلما ولٌد عظيٌم ، 
  .زكاة وطهارة منه ، وهو الذي يعلُم اهللا منه أنَّه عند البلوغ ال يقدم على شيٍء من هذه احملظورات 

  .املراد من وصف نفسه بكوهنا زاكية أنه مل يظهر عليه ما يوجب قتله : إنَّ ذلك الغالم كان بالغاً ، قال : ومن قال 
: [ بضمتني ، والباقون بضة وسكون ، ومها مبعىن الرمحة؛ قال رؤبة » ُرُحماً « قرأ ابن عامر » ُرْحماً « : قوله 

  ]الرجز 
  ومُْنزِلَ اللَّْعنِ على إْبليسَا... َيا ُمْنزِلَ الرُّْحمِ على إْدريَسا  -٣٥٦٤

بفتح الراِء » اً َرِحم« الرُُّحم مبعىن الرَّحم ، وهو الِئٌق هنا من أجلِ القرابِة بالوالدة؛ ويؤيِّده قراءة ابن عباس : وقيل 



  .منصوبان على التمييز » َزكاةً وُرْحماً « ، وكسر احلاء ، و 
  .عطفاً ورمحة بأبويه ، وأشفق عليهما ] أقرب [ هذا البدل يكون : واملعىن 

  فصل يف املبدل به
  .ى يديه أمَّة من األمم أبدهلما اهللا جارية تزوَّجها نيبٌّ من األنبياء ، فولدت له نبيا ، فهدى اهللا عل: قال الكليبُّ 

» َصرِمي « و » أْصَرم « وكان امسهما } َوأَمَّا اجلدار فَكَانَ لُِغالََمْينِ يَِتيَمْينِ ِفي املدينة َوكَانَ َتْحَتُه كَنٌز لَُّهَما { : قوله 
.  

فدلَّ على » َيتيمْينِ يف املدينِة « : ه ومسَّى القرية هنا مدينة بقول} أَتََيآ أَْهلَ قَْرَيٍة { : واعلم أنه مسَّى القرية يف قوله 
  .» وكَان حتته كنٌز هلَُما « : إحدامها باألخرى ، مث قال ] تسمية [ جواز 

  .» كَانَ ذهباً ، وقضَّة « : روى أبو الدرداء عن النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .و املالُ كان ماالً ، ويدلُّ على ذلك أنّ املفهوم من لفظ الكنز ه: وقال عكرمة 

عجباً ملن أيقن باملوِت ، كيف يفرُح ، عجباً ملن أيقن : كَانَ لوحاً من ذهبٍ مكتوباً فيه « : وعن ابن عباس قال 
بالقدر كيف ينصُب ، عجباً ملن أيقن بالرزقِ كيف يتعب ، عجباً ملن يؤمُن باحلساب كيف يغفل ، عجباً ملن أيقن 

أنا : ف يطمئُن إليها ، ال إله إال اهللا ، حممُد رسول اهللا ، ويف اخلطاب اجلانب اآلخر بزوالِ الدُّنيا ، وتقلبها بأهلها كي
خلقته للخري ، وأجريته على يديه ، ] ملن [ اهللا ، ال إله إال أنا ، وحدي ال شريك يل ، خلقت اخلري والشرَّ فطوىب 

  .» والويل ملن خلقته للشرِّ ، وأجريته على يديه 
والكنزُ إذا أطلق إمنا ينصرُف إىل كنز املال ، وجيوز : سِّرين وروي أيضاً مرفوعاً ، قال الزجاج وهذا قول أكثر املف

  .وهذا اللوح كان جامعاً هلما . عنده كنز علم : عند التَّقييد لكنز العلم ، يقال 
حفظا بصالح أبيهما : س وكان من األنبياء ، قال ابن عبا» كَاِشٌح « ] امسه [ كان : قيل » وكان أبُومهَا صاحلاً « 

كان بينهما وبني األب الصَّاحل سبعة آباء وهذا : إنَّ الرجل الصاحل يكون كنزه العلم ال املال ، قيل : ، وهلذا قيل 
اليتيمان ، هل أحد منهما عرف حصول الكنز : يدل على أنَّ صالح اإلنسان يفيد العناية بأحوال أبنائه ، فإن قيل 

ما عرف أحد منهما ذلك؟ فإن كان األول امتنع أن يتركوا سقوط ذلك اجلدار ، وإن كان حتت ذلك اجلدار ، أو 
  .الثاين فكيف ميكنه بعد البلوغ استخراج ذلك الكنز ومعرفته واالنتفاع به؟ 

لعل اليتيمني كانا جاهلني به إالَّ أن وصيَّهما كان عاملاً به ، إما أن ذلك الوصيَّ غاب ، وأشرف ذلك : اجلواب 
يدركا : يبلغا ويعقال ، وقيل : أي » فأراَد ربُّك أن يبلغا أشدَُّهما « : جلدار يف غيبته على السُّقوِط ، مث قال ا

  .شدَّهتما وقوهتما 
  .نعمة من ربِّك : أي » رْحمةً من ربِّك « مثاين عشرة سنة ، ويستخرجا حينئذ كنزمها : وقيل 

  :ثالثة أوجه » َرْحَمةً « ويف نصب 
  .أنه مفعول له : أظهرها 

  .أراد ذلك رامحاً ، وهي حالٌ الزمة : أن يكون يف موضع احلال من الفاعل ، أي : الثاين 
وما فعلتُه عن : مث قال » فرمحهما « : معىن » فاراد ربُّك أن يبلغا « أن ينتصب انتصاب املصدر؛ لنَّ معىن : الثالث 
لتُه بأمر اهللا وإهلامه ، بأنَّ اإلقداَم على تنقيص أموالِ النَّاسِ وإراقةِ ما فعلته باختيارِي ورأيي ، بل فع: أي « أْمرِي 

  .مل تطْق عليه صرباً : أي « وذِلَك تأويلُ ما ملْ َتسِْطع عليه صرباً » دمائهم ، ال جيوز إالَّ بالوحي والنفي القاطع ، 



احملذوف الطاء األصلية ، مث أبدلت تاءُ : ل فحذفت تاء االفتعال ، وقي» اْستطاَع « قيل أصله » َتْسِطعْ « : قوله 
  .االفتعال طاء بعد السِّني ، وهذا تكلف بعيٌد 

: أطاع ، ولتحقيق القول فيه موضٌع غري هذا ، ويقال : السِّني مزيدة عوضاً من قلب الواو ألفاً ، واألصل : وقيل 
  .بن السِّكيِت بتاء واحدة ، فهذه أربع لغاٍت حكاها ا -بتاءين ، واستاع  -استتاع 
  فصل

َنْحُن حنكُم بالظَّاهرِ « :  -عليه السالم  -مبنيةٌ على الظواهر؛ كما قال  -عليهم السالم  -اعلم أنَّ أحكام األنبياء 
وهذا العامل ما كانت أحكامه مبنية على ظواهر األمور ، بل ك انت مبنية على األسباب » واهللا يتولَّى السَّرائرَ 

يف نفس األمر ، وذلك لنَّ الظاهر يف أموال النَّاس ، ويف أرواحهم يف املسالة األوىل والثانية من غري احلقيقية الواقعة 
سببٍ ظاهرٍ ال يبيح ذلك التصرف؛ ألن ختريق السفينة تنقيٌص مللك الغري من غري سبب ظاهر يبيُح ذلك التصرُّف ، 

بب ظاهر واإلقداُم على إقامِة اجلدار املائل حتملٌ للتََّعب واإلقدام على قتل الغالمِ إحلاٌق بضررِ القتل به من غري س
واملشقَّة من غري سبب ظاهر ، فهذه املسائل الثالثة ليس حكم ذلك العامل فيها مبنيا على األسباب الظاهرة ، بل كان 

قوة عقلية يقدر هبا أن مبنياً على أسباب معتربة يف نفس األمر ، وهذا يدلُّ على أنَّ ذلك العامل كان قد آتاُه اهللا 
يف معرفِة  -عليه السالم  -يشرَف على بواطن األمور ، ويطَّلع هبا على حقائق األشياء ، فكانت مرتبة موسى 

شرائع األحكام بناء على الظواهر ، وهذا العامل مرتبته الوقوف على بواطن األشياء وحقائقها ، فلهذا كانت مرتبته 
إذا : هذه املسائل الثالثة مبنيةٌ على حرف واحد ، وهو أنه : ا عرف هذا؛ فنقول إذ. يف العلم فوق مرتبة موسى 

فألنَّ : تعارض ضرران جيب حتمل األوىل ، لدفع األعرى ، فهذا هو األصل املعترب يف املسائل الثالثة ، أمَّا األوىل 
اتت منافعها بالكليَّة على مالَّكها ، فوقع ذلك العامل علم أنَّه لو مل يعب السفينة بالتخريقِ ، فغصبها ذلك امللك ، وف

التعارُض بني أن خيرقها ويعيبها ، ويبقى مع ذلك العيب على مالَّاكها وبني أالَّ خيرقها ، فيغصبها امللك ، وتفوت 
م ضرراً منافعها على مالكها بالكلِّية ، وال شكَّ أن الضرر األوَّل أقلُّ؛ فوجب حتمُّله؛ لدفع الضرر الثاين؛ لكونه أعظ

.  
وأمَّا املسألة الثانية فكذلك؛ ألنَّ بقاء ذلك الغالم كان مفسدة للوالدين يف دينهم ، ويف أبنائهم ، ولعلَّه علم بالوحي 

أن املضار الناشئة من قتل ذلك الغالم أقل من املضار الناشئة بسبب حصول تلك املفاسِد لألبوين؛ فلهذا السَّبب 
  .أقدم على قتله 

كذلك؛ ألنَّ املشقة احلاصلة بسبب اإلقدام على بناء اجلدار املائل أسهل من املضارِّ  -أيضاً  -ثالثة واملسألة ال
احلاصلة بسبب ترك إقامته ، ألنَّ ذلك اجلدار لو سقط ، لضاع مال أولئك األيتام ، وفيه ضرٌر شديٌد ، فاحلاصل أنَّ 

 -عليه السالم  -ناء األحكام على حقائقها ، وأنّ موسى ذلك العامل كان خمصوصاً بالوقوف على حقائق األشياء وبب
  .كانت أحكامه مبنية على ظواهر األمور ، فبهذا ظهر التفاوُت بينهما يف علمه 

 -فحاصل الكالم أنَّه تعاىل أطلعه على حقائق األشياء ، وهذا النَّوُع من العلم ما ميكُن تعلُّمه ، وموسى : فإن قيل 
هب إليه ليتعلم منه العلم ، فكان الواجب على ذلك العامل أن يظهر له علماً ميكُن تعلُّمه ، إمنا ذ -عليه السالم 

  وهذه املسائل علمها ال ميكن تقامسه ، فما الفائدة يف إظهارها؟
، أنَّ العلم بظواهر األشياء ميكن حتصيله بناء على معرفة الشرائع الظاهرة ، وأمَّا العلم حبقائق األشياء : فاجلواب 

فإنَّه ال ميكن حتصيله إالّ بناًء على تصفية الباطن ، وتطهري القلب ع نالعالئق اجلسمانية ، وهلذا قال تعاىل يف صفة 
ملَّا كملت مرتبته يف علم الشريعة بعثه  -عليه السالم  -مث إن موسى } وعلَّمناُه من لُدنَّا علماً { : علم ذلك العامل 



يعلِّم موسى أنَّ كمال الدرجة يف أن ينتقل اإلنسان من علوم الشريعة املبنية على الظَّواهر اهللا تعاىل إىل ذلك العامل ، ل
  .إىل علوم البواطنِ املبنية على اإلشراف على حقيقة األمور 

  فصل
  .سفينة احتجُّوا هبذه اآلية على أن الفقري أشدُّ حاجة من املسكني؛ ألنَّه تعاىل مسَّاهم مساكني مع أهنم كانوا ميلكون ال

واعلم أن العامل بيَّن مراده من ختريق السفينة ، وأنه مل يكن مقصوده تغريق أهلها؛ بل كان مقصوده تعييبها ، لئالَّ 
يأخذها ذلك امللك الظَّامل؛ ألنه كان من عادته أخذ السفن اخلالية من العيوب ، وضرر هذا التخريق أسهل من ضرر 

  .الغصب 
  .أن يتصرَّف يف ملك الغري ملثل هذا الغرض؟  هل جيوز لألجنيبِّ: فإن قيل 
هذا مما ختتلف أحواله بسبب اختالف الشرائع ، فلعلَّ هذا كان جائزاً يف تلك الشريعة ، وأما يف شريعتنا : فاجلواب 

اطع فهذا احلكم غري بعيٍد ، فإنَّا إذا علمنا أن الذين يقطعون الطريق يأخذون مجيع مال اإلنسان ، فإن دفعنا إىل ق
الطَّريق بعض ذلك املال سلم الباقي ، فحينئذ حيسُن منَّا أن ندفع بعض مال ذلك افنسان إىل قاطع الطريق؛ ليسلم 

  .الباقي ، وكان هذا إحساناً منا لذلك املالك 
جاز كذلك قيل يف السفينة املشحونة إذا خيف عليها الغرق ، وأنه إذا ألقي منها شيٌء يف البحر خفَّت وسلم ما فيها 

  .اإللقاء ، بل جيب كذلك ، وكذلك مسالة التترُّس باملسلمني 
واعلم بأنَّ هذا التخريق جيب أن يكون على وجه ال يبطل منافع تلك السفينة بالكلِّية ، إذ لو ك ان كذلك ، مل يكن 

  . الضَّررُ احلاصل من غصبها أعظم من الضَّرر احلاصل من ختريقها ، وحينئذ مل يكن ختريقها جائزاً
  فصل

فأرَاَد ربُّك أن يبلُغا { : ، وقال } فأردَْنا أن يبدهلما ربُّهما خرياً منُه { : وقال } فأردتُّ أن أعيبها { : اعلم أنَّه قال 
فاختلفت اإلضافة يف هذه اإلرادات الثالثة ، وهي كلها قضيَّة واحدة ، وفائدة ذلك أنه ملا ذكر العيب } أشدَّمها 

وملَّا ذكر القتل ، عبَّر عن نفسه بلفِظ اجلمع تنبيهاً على أنَّه } فأَرْدُت أن أعيبها { : سه ، فقال أضافه إىل إرادة نف
من العظماء يف علوم احلكمة ، فلم يقدم على هذا القتل إالَّ حلكمٍة عاليٍة ، وملَّا ذكر رعاية صاحل اليتيمني ألجل 

  .ل مبصاحل األبناء برعاية حقِّ اآلباء ليس إالَّ اهللا تعاىل صالح أبيهما اضافه إىل اهللا تعاىل ، ألنَّ املتكفِّ

  فصل
وسبب حياته أنَّ : إنَّ اخلضر وإلياس حيَّان يلتقيان كلَّ سنٍة باملوسم ، قيل : هل اخلضر حيٌّ أم ال؟ فقيل : اختلفوا 

ضر على عني احلياة ، فنزل ، ذا القَرَنْينِ دخل الظلمات ، لطلب عني احلياة ، وكان اخلضر على مقدِّمته ، فوقع اخل
  .وأخطأ ذو القرنني الطريق ، فعاد : واغتسل ، وشرب ، وقيل 

وقال عليه الصالة ]  ٣٤: األنبياء [ } َوَما َجَعلَْنا ِلَبَشرٍ مِّن قَْبِلَك اخللد { : إنه ميٌت ، لقول اهللا تعاىل : وقيل 
كُم هذه ، فإنه على رأس مائة سنٍة ال يبقى ممَّن هو اليوم على ظهر أرَأيْتكُْم لْيلَت« : والسالم بعدما صلى العشاَء ليلة 

  .ولو كان اخلضر حيا ، لكان ال يعيش بعده » األرضِ أحٌد 
  .ال تطلب العلم لتحدِّث به ، واطلبه لتعمل به : أوصين ، قال : ُروَي أنَّ موسى ملَّا اراد أن يفارقه قال 

إِنَّا َمكَّنَّا لَُه ِفي الْأَْرضِ َوآَتْينَاُه ِمْن كُلِّ َشْيٍء سََبًبا ) ٨٣(ْينِ قُلْ سَأَْتلُو َعلَْيكُْم ِمْنُه ِذكًْرا َوَيسْأَلُوَنَك َعْن ِذي الْقَْرَن
ًما قُلَْنا َيا ذَا َحتَّى إِذَا َبلَغَ َمغْرَِب الشَّْمسِ َوَجَدَها تَْغُرُب ِفي َعْينٍ َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعْنَدَها قَْو) ٨٥(فَأَْتَبَع َسَبًبا ) ٨٤(



قَالَ أَمَّا َمْن ظَلََم فََسْوَف نَُعذُِّبهُ ثُمَّ ُيَردُّ إِلَى َربِِّه فَُيَعذُِّبُه َعذَاًبا ) ٨٦(الْقَْرَنْينِ إِمَّا أَنْ ُتَعذَِّب َوإِمَّا أَنْ َتتَِّخذَ ِفيهِمْ ُحسًْنا 
) ٨٩(ثُمَّ أَْتَبَع َسَبًبا ) ٨٨(َجَزاًء الُْحسَْنى َوَسَنقُولُ لَُه ِمْن أَْمرَِنا ُيْسًرا  َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا فَلَُه) ٨٧(ُنكًْرا 

كَذَِلَك َوقَْد أََحطَْنا بَِما لََدْيهِ ) ٩٠(َحتَّى إِذَا َبلَغَ َمطِْلَع الشَّْمسِ َوَجدََها َتطْلُُع َعلَى قَْومٍ لَْم َنجَْعلْ لَُهْم ِمْن ُدونَِها ِستًْرا 
قَالُوا ) ٩٣(حَتَّى إِذَا َبلَغَ َبْيَن السَّدَّْينِ َوَجَد ِمْن ُدونِهَِما قَْوًما لَا َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ قَْولًا ) ٩٢(ثُمَّ أَتَْبَع َسَبًبا ) ٩١(ًرا ُخْب

) ٩٤(ْرًجا َعلَى أَنْ َتْجَعلَ َبْيَنَنا َوَبْينَُهْم َسدا َيا ذَا الْقَْرَنْينِ إِنَّ يَأُْجوَج َومَأُْجوَج ُمفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ فََهلْ َنجَْعلُ لََك َخ
آُتونِي ُزَبَر الَْحدِيِد حَتَّى إِذَا َساَوى َبْيَن ) ٩٥(قَالَ َما َمكَّنِّي ِفيِه َربِّي َخْيٌر فَأَِعيُنونِي بِقُوَّةٍ أَجَْعلْ َبيَْنكُْم َوَبْينَُهْم َرْدًما 

فََما اسْطَاُعوا أَنْ يَظَْهُروُه َوَما اْسَتطَاعُوا ) ٩٦(تَّى إِذَا َجَعلَُه نَاًرا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ َعلَْيِه ِقطًْرا الصََّدفَْينِ قَالَ اْنفُخُوا َح
َوَترَكَْنا بَْعَضُهمْ ) ٩٨(قَالَ َهذَا َرْحَمةٌ ِمْن َربِّي فَإِذَا َجاَء َوْعُد َربِّي َجَعلَُه َدكَّاَء َوكَانَ َوْعُد َربِّي حَقًّا ) ٩٧(لَُه َنقًْبا 

) ١٠٠(َوعََرْضَنا َجهَنََّم َيْومَِئٍذ ِللْكَافِرِيَن َعْرًضا ) ٩٩(َيْوَمِئٍذ َيمُوُج ِفي َبْعضٍ َوُنِفَخ ِفي الصُّورِ فََجَمعَْناُهْم َجْمًعا 
  ) ١٠١(ا الَِّذيَن كَاَنتْ أَْعُينُُهْم ِفي ِغطَاٍء َعْن ِذكْرِي َوكَاُنوا لَا َيْسَتِطيُعونَ َسْمًع

  .اآلية } وََيْسأَلُوَنَك َعن ِذي القرنني { : قوله تعاىل 
قد تقدَّم يف أول هذه السورة أن اليهود أمروا املشركني أن يسألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أصحاب 

هو ذلك السؤال ،  }وََيْسأَلُوَنَك َعن ِذي القرنني { : الكهف ، وعن ذي القرنني ، وعن الرُّوح ، فقوله تعاىل 
كان امسه مرزبان بن مرزبة من ولد : هو اإلسكندر بن فيلبوس اليوناينُّ ، وقيل : واختلفوا يف ذي القرنني ، فقيل 

واألوىل } إِنَّا َمكَّنَّا لَُه ِفي األرض { : كان نبيا ، لقوله تعاىل : يونان بن ثافث بن نوحٍ ، وكان اسود ، قال بعضهم 
} َوآَتْيَناُه ِمن كُلِّ َشْيٍء َسَبباً { : ني يف الدِّين ، والتَّمكني الكامل يف الدِّين هو النبوة ، ولقوله تعاىل محله على التمك

ياذا القرنني إِمَّآ أَن ُتَعذَِّب { : ومن مجلة األسباب النبوة ، فمقتضى العموم أنه آتاُه من النبوة سبباً ، ولقوله تعاىل 
: قال ابو الطفيل ، وسئل عن ذي القرنني . والذي يتكلَّم اهللا معه ال بد وأن يكون نبياً } ِفيهِمْ ُحسْناً َوإِمَّآ أَن َتتَِّخذَ 

  .مل يكن نبياً ، وال ملكاً ، ولكن كان عبداً أحبَّ اهللا ، فأحبَّه اهللا ، وناصح اهللا فناصحه : أكان نبيا أم ملكاً؟ قال 
تسمَّيتم بأمساء النبيني ، فلم : فقال » َيا ذَا القرنني « : الً يقول آلخر مسع رج -رضي اهللا عنه  -روي أنَّ عمر 

واألكثرون على أنه كان ملكاً عادالً صاحلاً ، واختلفوا يف سبب تسميته بذي . ترضوا حىت تسّميتم بأمساء املالئكة 
يأُجوجَ « الشمال ، ألنَّ بلغ ملكه أقصى : مشرقها ومغرهبا ، وأيضاً : ألنه بلغ قرين الشمس : القرنني قيل 

قوٌم من الترِك يسكنون يف أقصى الشمالِ ، فهذا املسمَّى بذي القرنني قد دلَّ القرآن على أنَّ ملكه بلغ » ومأُجوَج 
أقصى املغرب واملشرق والشمال ، وهذا هناية املعمور من األرض ، ومثل هذا امللك البسيط على خالف العادات ، 

لّداً على وجه الدهر ال خيفى ، والذي اشتهر يف كتب التواريخ أن الذي بلغ ملكه إىل هذا فيجب أن يبقى ذكره خم
احلد ليس إال اإلسكندر ، وذلك أنه ملَّا مات أبوه مجع ملك الروم بعد أن كان طوائف ، مث قصد ملوك العرب 

ية ، ومسَّاها باسم نفسه ، مث دخل وقهرهم ، وأمعن حىت انتهى إىل البحر األخضر ، مث عاد إىل مصر ، فبىن اإلسكندر
باب « و » أرمينيَّة « ، وذبح يف مذحبه ، مث انعطف إىل » بيت املقدس « الشَّام ، وقصد بين إسرائيل ، وورد 

ودان له العراقيُّون ، والقبط ، والرببر ، مث توجه حنو دارا بن دارا ، وهزمه مرات إىل أن قتله صاحب » األبواب 
خراسان « اإلسكندر على ممالك الفرس ، وقصد اهلند والصِّني ، وغزا األمم البعيدة ، ورجع إىل حرسه ، واستوىل 

ومات ، فلما ثبت بالقرآن أن ذا القرنني كان » شهرزور « وبىن املدن الكثرية ، ورجع إىل العراق ، ومرض ب » 
ماكان إالَّ اإلسكندر وجب القطُع بأنَّ  رجالً ملك األرض أو ما يقرب منها ، وثبت من التَّواريخ أن من هذا شأنه

  .املراد بذي القرنني هو اإلسكندر بن فيلبوس اليوناين 



ألنه رأى يف املنام : ألنه دخل النور والظلمة ، وقيل : ومسِّي بذي القرنني ، ألنه ملك الرُّوم وفارس ، وقيل : قيل 
  .ألنه كان له قرنان تواليهما العمامة : نتان ، وقيل ألنه كانت له ذؤابتان حس: كأنه أخذ بقرين الشَّمس ، وقيل 

وروى أبو الفضلِ عن علّي أنه أمر قومُه بتقوى اهللا ، فضربوه على قرنه األمين ، فمات ، فبعثه اهللا ، فأمرهم بتقوى 
  .اهللا ، فضربوه على قرنه األيسر ، فمات فأحياه اهللا 

ألن اهللا سخر له النُّور والظلمة ، : وقته قرنان من الناس ، وقيل  ألنه انقرض يف: كان لتاجه قرنان ، وقيل : وقيل 
  .فإذا سرى يهديه النور من أمامه ، ومتتد الظلمة من ورائه 

اهلند « ، وملا بلغ » برج احلجارة « و » محدان « و » الدبوسية « : فروي أن ذا القرنني أمر ببناء مدٍن كثريٍة منها 
إنَّك ال متوُت إال على أرض من حديٍد ، ومساه من خشب : أرباب احلساب قالوا له  وأن» سرنديب « بىن مدينة » 

، فرعف ، فسقط عن دابَّته » بابل « ، وكان يدفن كنوز كلِّ بلٍد فيها ، ويكتب ذلك معه بصفته وموضعه ، فبلغ 
من حديٍد ومساء من  هذه أرٌض: ، فبسطت له دروع فنام عليها ، فآذته الشمس ، فأظلوه بتُرسٍ ، فنظر وقال 

  .خشبٍ ، فأيقن باملوت ، فمات وهو ابُن ألف سنة وثالمثائة سنة 
إنَّ ذا القرنني هو أبو : قيل : » اآلثار الباقية عن القرون اخلالية « وقال أبو الرَّحيان البريوين يف كتابه املسمَّى ب 

مشارق األرض ومغارهبا ، وهو الذي افتخر به أحد كربٍ ُسَميُّ بن عربين بن أقريقيش احلمريّي ، وأنَّ ملكُه بلغ 
  ]الكامل : [ الشعراء من محري 

  َمِلكاً َعال ِفي األْرضِ غري ُمفَنَِّد... قَْد كَانَ ذُو القَرنْينِ قَْبلي ُمْسِلماً 
  أْسباَب ملٍك من كَرِمي سيِِّد... بلغَ املشارَِق واملغارَِب َيبتَِغي 

أن يكون هذا القول أقرب ، ألن األذواء كانوا من اليمن ، وهم الذين ال خيلون  ويشبُه: مث قال أبو الرحيان 
والقول األول أظهر ، ملا » ذي رعني « ، و » ذي النُّون « ، و » ذي نواس « املنار ، و » ذي كذا « أساميهم من 

قرَنْينِ ألنَّه طاف قرَني الدُّنيا مسِّي ذا ال« : تقدم من الدليل ، وألنه روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  .» شرقها وغرهبا 

إالَّ أنَّ فيه إشكاالً قويا ، وهو أن اإلسكندر كان تلميذ أرسطاطاليس احلكيم ، وكان على مذهبه : قال ابن اخلطيب 
  .، فتعظيم اهللا إيَّاه يُوجُِب احلكم بأنَّ مذهب أرسطاطاليس حقٌّ وصدٌق ، وذلك ممَّا ال سبيل إليه 

  .أنَّ اسم ذي القرنني عبد اهللا بن الضحاك : روي عن ابن عباسٍ : قال ابن كثري 
مصعُب بن عبد اهللا بن قينان بن منصور بن عبد اهللا بن اآلزر بن عون بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن : وقيل 

  .بن سبأ بن قحطان 

  .الفيلسوُف؛ لعقله وروي أنَّه كان من محري ، وأمُّه روميَّة ، وأنه كان يقال له 
  .كان امسه مرزيب بن مرذبة ذكره ابن هشام ، وهو أول التَّبابعة : قيل : وقال السهيلي 

إنه أفريدون بن أثفيان الذي قتل الضحاك ويروى يف خطبة قيس بن ساعدة اليت خطبها بسوق عكاظ ، أنه : وقيل 
، وأّول املسلمني ، وعمر ألفني ، مث كان ذلك كطرفة قال فيها يا معشر إياد أين الصعب ذو القرنني ملك اخلافقني 

  ]الكامل : [ عني ، وأنشد ابن هشام 
  باِحلْنوِ حيث أميم مقيم... والصَّعُب ذُو القرنْينِ أصْبَح ثَاوِياً 

أمَّا ذو القرنني الثاين فهو اإلسكندر بن فيلبس بن مصرمي بن هرمس بن هردوس ابن ميطون بن رومي بن نويط بن 
ل بن ليطى بن يونان بن يافث بن نوح بن سرحون بن رومي بن قريط بن نوفيل بن رومي بن األصفر بن اليغز نوفي



كذا نسبه ابن عساكر املقدوين اليوناين املصري باين  -عليه السالم  -بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل 
ول بدهر طويل ، وكان هذا قبل املسيح بنحوٍ من اإلسكندرية الذي يؤرِّخ بأيَّامه الروم ، وكان متأخِّراً عن األ

  .ملوِك الفرس ] ملك [ ثالمثائة سنة ، وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف ، وهو قتل دارا بن دارا 
وإمنا نبهنا على هذا؛ ألنَّ كثرياً من الناس يعتقد أهنما واحٌد ، وأن املذكور يف القرىن هو الذي كان أرسطاطاليس 

عليهما  -ع بذلك خطأ كثري؛ فإنَّ األول كان مؤمناً عبداً صاحلاً ، وملكاً عادالً ، وكان وزيره اخلضر وزيرُه ، فيق
] سنة [ وكان نبيا ، وأمَّا الثاين فكان مشركاً ، وكان وزيره فيلسوفاً ، وكان بني زمانيهما أزيد من ألفي  -السالم 

  .فأين هذا من هذا؟ 
سني ها هنا؛ ألن املعىن أين سأفعل هذا إن وفَّقين اهللا عليه ، وأنزل عليَّ وحياً ، دخلت ال: » َسأتلُو « : قوله 

  .وأخربين عن كيفية تلك احلال 
  .من أخباره وقصصه : أي » ِمْنُه ِذكْراً « قوله 
  .» إنَّا مكَّنا له « : قوله 

خَّر له السَّحاب ، فحمله عليه ، ومدَّ له يف س: متهيد األسباب قال عليٌّ : أوطأنا ، والتمكُني : » مكنَّا لُه « ومعىن 
األسباب ، وبسط له يف النُّورِ ، وكان اللَّيلُ والنهار عليه سواء ، فهذا معىن متكنيه يف األرض؛ وأنه سهَّل عليه السري 

  .فيها ، وذلل له طريقها 
ن حيث إنه ملك مشارق العامل ومغاربه وهذا التَّمكُني بسبب النبوة ، وحيتمل أن يكون املراد التمكني بسبب امللِك م

، واألول أوىل؛ ألنَّ التمكنيَ بسبب النبّوة أعلى من التمكني بسبب امللك ، ومحل كالم اهللا تعاىل على الوجه 
 السبب يف أصل اللغة عبارة عن احلبل ، مث: قالوا } وَآَتْيَناُه ِمن كُلِّ َشْيٍء َسبَباً { : األكمل األفضل أوىل ، مث قال 

» وآتيناه من كل شيء « : استعري لكل ما يتوصل به إىل املقصود ، وهو يتناول العلم والقدرة واآللة ، فلذلك قيل 
علماً يتسبب به إىل كل ما يريد ويسري به يف : أي » سبباً « ما يستعني به امللوك على فتح املدن ، وحماربة األعداء 

  .رض قرَّبنا له أقطار األ: أقطار األرض ، وقيل 

: املعىن : على أنه كان نبيا كما تقدَّم ، ومن أنكر نبوته قال } َوآَتيَْناُه ِمن كُلِّ َشْيٍء َسَبباً { : واستدلوا بعموم قوله 
  .وآتيناه من كلِّ شيٍء حيتاُج إىل إصالح ملكه إالَّ أن ختصيص العموم خالف الظاهر ، فال يصار إليه إالَّ بدليلٍ 

  .} َع َسَبباً فَأَْتَب{ : قوله 
والباقون . يف املوضعني هبمزة وصل ، وتشديد التاء » مثَّ اتَّبَع « و » فَاتَّبعَ « قرأ نافع ، وابن كثريٍ ، وأبو عمرو 

  .هبمزة القطع يف املواضع الثالثة وسكون التاء 
  .مها مبعىن واحٍد فيتعدَّيان ملفعولٍ واحٍد : فقيل 
فأْتبع سبباً سبباً آخر ، أو فأتبع أمره سبباً آخر ، ومنه : الثنني حذف أحدمها تقديره  بالقطع متعدٍّ» أْتَبَع « : وقيل 

{ : قوله تعاىل : فعدَّاه الثنني ومن حذف أحد املفعولني ]  ٤٢: القصص [ } َوأَْتَبْعَناُهم ِفي َهِذِه الدنيا لَْعَنةً { 
« : بالوصل ، قال » اتَّبَع « و اختار أبو عبيد . أتبعوهم جنودهم : ، أي ]  ٦٠: الشعراء [ } فَأَْتَبُعوُهم مُّْشرِِقَني 

فَأَْتَبَعهُ { : فأمَّا اإلتباعُ بالقطع فمعناه اللحاُق ، كقوله تعاىل . تبعُت القوم واتَّبعُتهم : تقول : قال » ألنَّه من املسريِ 
  ] . ١٠: الصافات [ } ِشَهابٌ ثَاِقٌب 

وبالوصلِ إنَّما يتضمَّن االقتفاء . بالقطع عبارة عن اجملدِّ املسرعِ احلثيِث الطلب » بَع أْت« : وقال يونس ، وأبو زيٍد 
  .دون هذه الصفات 



سار : أدرك وحلق ، ومن قرأ بالتشديد فمعناه : والصحيح الفرق بينهما ، فمن قطع األلف ، فمعناه : قال البغويُّ 
أنه تعاىل ملَّا أعطاُه من كل : زلُت أسري خلفُه حىت حلقته ، ومعىن اآلية ما : ما زلُت أتَّبعه حىت اتبعته ، أي : ، يقال 

  .} حىت إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب يف عني محئة { شيٍء سببه ، فإذا أراد سبباً أتبع سبباً يوصله إليه 
: ابت ، فقال كنت رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على مجلٍ ، فرأى الشمس حني غ: عن أيب ذرٍّ قال 

وهي قراءة » فإنَّها تغربُ يف عنيٍ حاميٍة « : اهللا ورسوله أعلم قال : أتدري يا أبا ذرٍّ ، أتدري أين تغرُب هذه؟ قلت 
  .ألنَّ عليها مجاعة من الصحابة : ابن مسعود ، وطلحة ، وابن عمر ، واختارها أبو عبيدة ، قال 

  .هي الطِّني ، وهي قراءة ابن عبَّاس وأما القراءة الثانية ، فهي من احلمأِة ، و
  فصل

ثبت بالدَّليل أنَّ األرض كرة ، وأنَّ السماء حميطة ، وأنَّ الشمس يف الفلك الرابع ، وكيف يعقل دخوهلا يف عنيٍ؟ 
ومعلوٌم أن جلوس القوم قرب الشَّمسِ غري موجوٍد ، وأيضاً فالشمس أكرب من » وجد ِعْندَها قوماً « : وأيضاً قال 

{ : تأويل قوله تعاىل : رض مبراٍت كثريٍة ، فكيف يعقل دخوهلا يف عني من عيون األرض؟ وإذا ثبت هذا فنقول األ
  :من وجوه } َتْغُرُب ِفي َعْينٍ َحِمئٍَة 

أنَّ ذا القرنني ملا بلغ موضعاً من املغرب ، مل يبق بعدُه شيٌء من العماراِت ، وجد الشَّمس كأنَّها تغربُ يف : األول 
نيٍ مظلمٍة ، وإن مل يكن كذلك يف احلقيقة كما أنَّ راكب البحر يرى الشمس كأنَّها تغيُب يف البحر إذا مل يَر الشطَّ ع

  .، وهي يف احلقيقة تغيُب وراء البحر ، ذكر هذا التأويل اجلبائيُّ يف تفسريه 

إىل الشَّْمسِ يتخيلُ كأنَّها تغيب يف تلك  أنَّ للجانب الغرّيب من األرض مساكَن حييطُ البحر هبا ، فالناظُر: الثاين 
البحار ، وال شكَّ أنَّ البحار الغربية قويةٌ السخونة ، فهي حاميةٌ ، وهي أيضاً محئة لكثرة ما فيها من املاء ومن احلمأِة 

به ، وهو موضعٌ إشارةٌ إىل أن اجلانب الغريب مناألرض قد أحاط البحر } تَْغربُ يف عنيٍ محئٍة { : السَّوداِء ، فقوله 
إنَّ الشمس تغيب يف عنيٍ كثرية املاِء واحلمأِة ، وهذا يف غاية البعد؛ وذلك ألنَّا : شديُد السخونة ، قال اهل األخبار 

حصل هذا الكسوف يف أوَّل الليل ، ورأينا : إذا رصدنا كسوفاً قمريا ، فإذا اعتربناه ، ورأينا أنَّ املغربيني قالوا 
حصل يف أوَّل النَّهار علمنا أن أول الليل عند أهل املغرب هو أول النهار الثاين عند أهل املشرق : ا املشرقني ، قالو

، بل ذلك الوقت الذي هو أول الليل عندنا هو وقت العصر يف بلد ، ووقت الظُّهر يف بلٍد آخر ، ووقت الضَّحوة 
 بلد خامسٍ ، وإذا كانت هذه األحوال معلومة يف بلد ثالٍث ، ووقت طلوع الشمس يف بلٍد رابع ، ونصف الليل يف

إنَّها تغيُب يف الطني : باالستقراء واألخبار وعلمنا أن الشمس طالعة ظاهرة يف كل هذه األوقات كان الذي يقال 
  ملذكورواحلمأة كالماً على خالف اليقني؛ وكالم اهللا تعاىل مربَّأ عن هذه التهمة ، فلم يبق إالَّ أن يصار غلى التَّأويل ا

  .إىل الشمس ] عائد [ الضمري : عند العني أمة ، وقيل : أي » ووجد عندها قوماً « : مث قال 
  .مدينة هلا اثنا عشر ألف باب ، لوال ضجيج أهلها لسمعت وجبة الشمس حني جتُب : قال ابن جريج 

: يدل على أنه كان نبيا ، فإن قيل يدل على أنه تعاىل كلمه من غري واسطة ، وذلك } قُلَْنا ياذا القرنني { : قوله 
  .خوطب على ألسنة بعض األنبياء ، فهو عدولٌ عن الظاهر 

  .املراد منه اإلهلام : وقال بعضهم 
  .} إِمَّآ أَن ُتَعذَِّب { : قوله 

 هو: إمَّا تعذيبك واقٌع ، والرفع على خرب مضمرٍ ، أي : جيوز فيه الرفع على االبتداء ، واخلرب حمذوف ، أي 
  .إمَّا أن تفعل أن تعذِّب : تعذيبك ، والنصب اي 



وهذا يدلُّ على أنَّ سكَّان آخر املغرب ، كانوا كفاراً ، فخيَّر اهللا ذا القرنني فيهم بني التعذيب ، إن أقاموا على 
 -ر نبيه الكفر ، وبني املنِّ عليهم ، والعفو عنهم ، وهذا التخيري على معىن االجتهاد يف أصلح املرين ، كما خيَّ

  .بني املنِّ على املشركني ، وبني قتلهم  -حممداً عليه الصالة و السالم 
  .هذا التعذيب هو القتل ، وأمَّا اتِّخاذ احلسىن فيهم ، فهو تركهم أحياء : وقال الكثرون 

مث } َوأَمَّا َمْن آَمَن { :  ألنَّه ذكر يف مقابلته» كفر « ظلم نفسه؛ مبعىن : أي } أَمَّا َمن ظَلََم { : مث قال ذو القرنني 
  .منكراً فظيعاً : أي } َعذَاباً نُّكْرا { يف اآلخرة } ثُمَّ ُيَردُّ إىل َربِِّه فَُيَعذُِّبُه { أي بقتله } فََسْوَف نَُعذُِّبهُ { : قال 

  .وهو النار ، والنار أنكر من القتل 
  .} لَُه َجَزآًء احلسىن َوَسَنقُولُ لَُه ِمْن أَمْرَِنا ُيْسراً َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً فَ{ : قوله تعاىل 

  .اآلية } َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً فَلَُه َجَزآًء احلسىن { 
وتنوينه ، والباقون برفعه مضافاً ، فالنصب على » جزاًء « قرأ األخوان ، وحفص بنصب } َجَزآًء احلسىن { : قوله 

جيزي جزاء ، وتكون : ملضمون اجلملة ، أو بنصب مبضمرٍ ، أو مؤكدٍ لعامل من لفظه مقدَّر ، أي  املصدر املؤكِّد
بأنَّ املصدر املؤكِّد ملضمون مجلة ال يتقدَّم : اجلملة معترضة بني املبتدأ وخربه املقدَّم عليه ، وقد يعترض على األول 

  .نع ، وهو إىل اجلواز أقرب عليها ، فكذا ال يتوسَّطُ ، وفيه نظر حيتمل اجلواز وامل
  .أنه يف موضع احلال : الثالث 
  .نصبه على التفسري ، قاله الفراء؛ يعين التمييز ، وهو بعيد : الرابع 

  :وقرأ ابن عباس ، ومسروق بالنصب واإلضافة ، وفيها خترجيان 
  .اجلزاء جزاء احلسىن فله : التقدير » جزاَء احلُْسىن « أن املبتدأ حمذوف ، وهو العامل يف : أحدمها 
  ]املتقارب : [ أنه حذف التنوين اللتقاء الساكنني؛ كقوله : والثاين 
  وال ذَاِكرَ اهللا إالَّ قَِليال. ...  -٣٥٦٥

  .ذكره املهدويُّ 
نَّة ، مضاف إليها ، واملراد باحلسىن اجل» احلُسَْنى « والقراءة الثانية رفعه فيها على االبتداء ، واخلرب اجلار قبله ، و 

  .الفعلة احلسىن : وقيل 
بدلٌ ، أو بيان ، أو منصوبة » احلُْسَنى « مرفوعاً منوناً على االبتداء ، و » جزاٌء « وقرأ عبد اهللا ، وابن أيب إسحاق 

  .أو خرب مبتدأ مضمرٍ » أعْنِي « بإضمار 
  .ني يف الُيُسر حيث ورد قوالً ذا يسرٍ ، وقرأ أبو جعفر بضم الس: نعت مصدر حمذوف ، أي » ُيسْراً « و 

  فصل يف اختالف معىن اآلية باختالف القراءة
  .لك هذا الثوب هبةً : فله احلسىن جزاء؛ كما يقال : املعىن على قراءة النصب : قال املفسرون 

  :وعلى قراءة الرفع ، فيه وجهان 
  .احل هي اإلميانُ ، والعمل الصَّ: فله اجلزاُء احلسىن ، والفعلةُ احلسىن : أحدمها 
: يوسف [ } وَلَدَاُر اآلخرة { : فلُه جزاء املثوبة احلسىن ، وإضافة املوصوف إىل الصِّفة مشهورةٌ؛ كقوله : والثاين 
  ] . ٩٥: الواقعة [ } َحقُّ اليقني { و ] .  ١٠٩
، ولكن بالسَّهل امليسَّر من الزَّكاة ،  ال نأمرُه بالصَّعب الشَّاق: اآلية ، أي } َوَسَنقُولُ لَُه ِمْن أَْمرَِنا ُيسْراً { : وقوله 

  ] . ٢٨: اإلسراء [ } قَْوالً مَّْيُسوراً { : ذا يسر؛ كقوله : واخلراج وغريمها ، وتقديره 



  .} ثُمَّ أَْتَبعَ َسَبباً حىت إِذَا َبلَغَ َمطِْلَع الشمس { : قوله 
َوَجدََها َتطْلُُع على قَْومٍ لَّْم َنجَْعل لَُّهْم مِّن { طلوعها  موضع: أي } حىت إِذَا َبلَغَ َمطِْلَع { سلك طرقاً ومنازل : أي 

  .} ُدونَِها ِسْتراً 
] طلوع [ مل يكن بينهم وبني الشمس ستراً ، وليس هناك شجٌر ، وال جبلٌ ، وال أبنيةٌ ، متنع : قال احلسُن وقتادة 

كانوا يكونون يف أسراب هلم ، حتَّى إذا زالت الشمس عليهم؛ ألنَّهم كانوا يف مكان ال يستقرُّ عليهم بناٌء ، و
  .الشمس عنهم ، خرجوا إىل معايشهم وحروثهم 

  .كانوا إذا طلعت الشمس ، يدخلون املاء ، فإذا ارتفعت عنهم ، خرجوا فرعوا؛ كأنَّهم هبائُم : وقال احلسن 
  .حتته ، ويلتحُف باألخرى  هم قوٌم عراةٌ؛ كسائر احليوان ، يفترُش أحدهم أذنيه؛ أحدمها: قال الكليبُّ 

  فصل فيما يروى عن السد
سافرت ، حتَّى جاوزت الصِّني ، فسألت عن هؤالء القوم ، : أن بعضهم ، قال : ذكروا يف بعض كتب التفسري 

بينك وبينهم مسرية يوم وليلٍة ، فبلغتهم ، فإذا أحدهم يفترش إحدى أذنبه ، ويلبس األخرى ، فلما قرب : فقيل 
س ، مسعت صوتاً كهيئة الصَّلصلة ، فُغشي عليَّ ، مث أفقُت ، فلمَّا طلعت الشمس؛ إذ هي فوق املاِء؛ طلوع الشم

  .كهيئة الزيت ، فأدخلونا سرباً هلم ، فلما ارتفع النَّهار ، جعلوا يصطادون السَّمك فيطرحونه يف الشمس؛ فينضج 
  .} َمطِْلَع الشمس { : قوله 

بالضم ، فكان القياس فتح الالم يف املفعل مطلقاً ، » َيطلُع « واملضارُع » َمطِْلع  «العامَّة على كسر الالم من 
ولكنَّها مع أخواٍت هلا مسع فيها الكسر ، وقياسها الفتح ، وقد قرأ به احلسن ، وعيسى ، وابن حميصن ، ورويت عن 

بكسر الالم من املضارع ، واملفعل ،  :أي : يعين » هذه اللغة قد ماتت « : ابن كثريٍ ، وأهل مكة ، قال الكسائي 
  .طَلَع َيطِلُع ، بالكسر يف املضارع : وهذا يشعُر أنَّ من العرب من كان يقول 

  .فعلنا مثل ذلك : األمر كذلك ، أو منصوبته ، أي : إمَّا مرفوعة احمللِّ ، أي : الكاف : } كَذَِلَك { : قوله 
ع هذه األسباب ، حىت بلغ ، وقد علمنا حني ملَّكناه ما عنده من كذلك فعل ذو القرننيِ ، أتب: ومعىن الكالم 

  .الصالحية لذلك امللك 
  .يف هذا الذِّكر  -عليه السالم  -كذلك جعل اهللا أمر هؤالء القوم على ما قد أعلم رسول اهللا : وقيل 
قضى يف أولئك؛ من  كذلك كانت حاأهل املطلع؛ كما كانت حاله مع أهل املغرب ، قضى يف هؤالء ، كما: وقيل 

  .تعذيب الظاملني ، واإلحسان إىل املؤمنني 
  .} كَذَِلَك { : متَّ الكالم عند قوله : وقيل 

َوقَْد أََحطَْنا بَِما لََدْيِه { : أمر هؤالء القوم ، كما وجدهم عليه ذو القرنني ، مث قال بعده : أنه تعاىل قال : واملعىن 
  .األمر كذلك  كنَّا عاملني بأنَّ: أي } ُخبْراً 
  .اآلية } ثُمَّ أَْتَبعَ َسَبباً حىت إِذَا َبلَغَ َبْيَن السَّدَّْينِ { : قوله 

بلغ غرضه ومقصوده ، وأن : هنا جيوز أن يكون ظرفاً ، واملفعول حمذوف ، أي » بني « } َبلَغَ َبْيَن السَّدَّْينِ { و 
  .اجز بينهما بلغ املكان احل: يكون مفعوالً به على االتِّساع ، أي 

يف هذه السورة ، وحفٌص فتح اجلميع ، أعين » َسدا « و » السَّدَّين « وقرأ ابن كثري ، وأبو عمرو ، بفتح سني 
يف سورتيه ، وبالضمِّ » سدا « ، وقرأ األخوان بالفتح يف ]  ٩: اآلية [ موضعي هذه السورة ، وموضعي سورة يس 



ما كان من فعل اهللا تعاىل ، : ملضموُم : مها مبعىن واحٍد ، وقيل : يف اجلميع ، فقيل  والباقون بالضمِّ» السُّدَّين « يف 
  .واملفتوُح ما كان من فعل النَّاس ، وهذا مرويٌّ عن عكرمة ، و الكسائي ، وأيب عبيد وابن األنباريِّ 

: مما فعله اهللا ، وخلقه ، والسَّدُّ ، بالفتح  هو: أي » مفُْعول « مبعىن » فُْعل « : ألنَّ السُّدَّ ، بالضمِّ : قال الزخمشري 
بأنَّ السدَّين يف هذه السورة جبالن ، سدَّ ذو القرنني بينهما بسدٍّ ، فهما : وهو مردوٌد . مصدر حدث حيدثه الناس 

« : وله يف يس من فعلِ اهللا تعاىل؛ لق» سدا « من فعلِ اهللا ، والسدُّ الذي فعله ذو القرنني من فعل املخلوق ، و 
ومع ذلك قرئ يف اجلميع ، بالفتح ، والضمِّ ، فعلم أنَّهما لغتان؛ كالضَّعف ، والضُّعف ، والفَقر ، والفُقر » وجعلنا 

  .املضموم اسٌم ، واملفتوح مصدر ، وهذا هو االختيار : ، وقال اخلليل 
  فصل يف مكان السد

  .جبالن بني أرمينيَّة ، وأذربيجان :  أنَّ موضع السدَّين يف ناحية الشَّمال ، وقيل: األظهُر 
  .هذا املكان يف مقطع أرض التُّرك : وقيل 

أنَّ صاحب أذربيجان أيَّام فتحها ، وجَّه إنساناً إليه من ناحية اخلزر ، : وحكى حممد بن جرير الطربيُّ يف تارخيه 
أن » املسالك واملمالك « اذبة يف كتابه فشاهده ، ووصف أنَّه بنيانٌ رفيٌع وراء خندقٍ وثيقٍ منيعٍ ، وذكر ابن خرد

الواثق باهللا رأى يف املنام كأنَّه فتح هذا الردم ، فبعث بعض اخلدم إليه ليعاينوه ، فخرجوا من باب األبواب حىت 
وصلوا إليه وشاهدوه ، فبعث بعض اخلدم إليه ليعاينوه ، فخرجوا من باب األبواب حىت وصلوا إليه وشاهدوه ، 

نيانٌ من لنبٍ من حديد مشدود بالنُّحاس املذاب ، وعليه باٌب مقفلٌ ، مث إنَّ ذلك اإلنسان ملَّا حاول فوصفوا أنه ب
  .الرُّجوع ، أخرجهم الدليل إىل البقاع احملاذية لسمرقند 

  فصل يف مقتضى هذا اخلرب
  .يبِّ من املعمورة مقتضى هذا اخلرب أنَّ موضعه يف الربع الشمايلِّ الغر: قال أبو الرَّحيان البريوينُّ 

ال يفقهون : قرأ األخوان بضمِّ الياء ، وكسر القاف ، من أفقه غريه ، فاملفعول حمذوف ، أي : } َيفْقَُهونَ { : قوله 
ليس مبتالزمٍ؛ إذ قد : ال يفهمون كالم غريهم ، وهو مبعىن األول ، وقيل : غريهم قوالً ، والباقون بفتحهما ، أي 

  .ه ، وال يفقه قوله غريه ، وبالعكس يفقه اإلنسان كالم غري
  فصل يف كيفية فهم ذي القرنني كالم أولئك القوم

أمَّة من : ، أي » قوماً « من ورائهما جماوزاً عنهما ] أي [ } َوَجَد ِمن ُدونِهَِما { ملَّا بلغ ذو القرنني ما بني السَّدين 
  .} الَّ َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ قَْوالً { الناس 
} الَّ َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ قَْوالً { : كيف فهم ذو القرنني منهم هذا الكالم ، بعد أن وصفهم اهللا تعاىل بقوله : ل فإن قي

  .؟ 
  :فاجلواب من وجوه 

ال يكادون يفقهون قوالً ، قال الذين من دوهنم : كلّم عنهم مترجٌم؛ ويدل عليه قراءة ابن مسعوٍد : قيل : أحدمها 
  .} إِنَّ َيأْجُوَج َوَمأْجُوج {  يا ذا القرنني: 

  ] .من إشارة وحنوها [ يدلُّ على أنَّهم قد يفقهون مبشقَّة وصعوبة } الَّ َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ قَْوالً { : أن قوله : وثانيها 
الَّ مبشقٍة؛ من ال يكادون يفقهون إ: معناه املقاربة؛ وعلى هذا ، فال بدَّ من غضمارٍ ، تقديره » كاد « أنَّ : وثالثها 

  .إشارة وحنوها 
مها : قرأ عاصم باهلمزة الساكنة ، والباقون بألف صرحية ، واختلف يف ذلك؛ فقيل : } َيأُْجوَج َوَمأْجُوج { : قوله 



أعجميَّان ، ال اشتقاق هلما ، ومنعا من الصرف؛ للعلميَّة والعجمة ، وحيتمل أن تكون اهلمزة أصالً ، واأللف بدالً 
  .بل مها عربيَّان ، واختلف يف اشتقاقهما : و بالعكس؛ ألنَّ العرب تتالعب باألمساء األعجمية ، وقيل منها ، أ

مأخوذٌ من تأجُّج النار ، وهلبها أو شدَّة توقُّدها؛ فلسرعتهم يف احلركة مسُّوا بذلك ، : يأجوُج : فقال الكسائي 
  .ومأجوج من موج البحر 

  .أو شدَّة احلرِّ وقيل من األجِّ ، وهو االختالط 
  .وقيل من األجِّ ، وهو االختالط أو شدَّة احلرِّ 

  ]الطويل : [ من األجِّ ، وهو سرعة العدو ، ومنه قوله : وقال القتييبُّ 
  َتؤجُّ كَما أجَّ الظَّلِيم املُنفَُّر. ...  -٣٥٦٦

  .من األجاجِ ، وهو املاُء املاحل الزُّعاُق : وقيل 
مجُّ الرِّيق ، فيحتمل أن يكونا مأخوذين منهما ، ووزهنما يفعولُ ، : حبٌّ؛ كالعدس ، واملجُّ :  األجُّ: وقال اخلليلُ 

ومفعول ، وهذا ظاهر على قراءة عاصم ، وأمَّا قراءة الباقني ، فيحتمل أن تكون األلف بدالً من اهلمزة الساكنة ، 
، وهم األكثر ، وال ضري يف ذلك ، وحيتمل أن تكون إال أنَّ فيه أنَّ من هؤالء من ليس أصله قلب اهلمزة الساكنة 

  .من يجَّ ، ومجَّ » فَاُعول « ألفهما زائدتني ، ووزهنما 
َموجُوج ، : اضطرب ، ومنه املوُج ، فوزنه مفعول ، وأصله : أي » َماَج ، َيُموُج « وحيتمل أن يكون ماجوج من 

يف النَّسب » طائي « لعلة ، وهو ساكٌن ، وشذوذه كشذوذ قاله أبو حامت ، وفيه نظر؛ من حيث ادِّعاُء قلب حرف ا
  .إىل طيِّئ 

وعلى القول بكوهنما عربيَّني مشتقَّني ، فمنع صرفهما؛ للعلميَّة والتأنيث؛ مبعىن القبيلة؛ كما تقدَّم يف سورة هود ، 
اهلمزة يف يأجوج ومأجوج و -عليهم السالم  -]  ٩٣: اآلية [ ومثل هذا اخلالف والتعليل جارٍ يف سورة األنبياء 

  .» آجُوج « لغة بين أسٍد ، وقرأ رؤبة وأبوه العجاج 
  فصل يف اصل يأجوج ومأجوج

  .هم جيلٌ من التُّرك : اختلفوا يف أنَّهم من أيِّ األقوام ، فقال الضحاك 
خارجة ، فجميع  سريَّة من يأجُوج ومأجوج ، خرجت ، فضرب ذو القرنني السدَّ ، فبقيت: التُّرك : وقال السديُّ 

  .الترك منهم 
أنَّهم اثنان وعشرون قبيلة ، بىن ذو القرنني السدَّ على إحدى وعشرين قبيلة ، وبقيت قبيلة واحدة ، : وعن قتادة 

  .خارجني ] تركوا [ وهم التُّرُك ، مسُّوا بذلك؛ ألنَّهم 
  فصل يف أجناس البشر

  .فسام أبو العرب ، والعجم ، والرُّوم . م ، ويافث سام ، وحا: أوالد نوحٍ ثالثة : قال أهل التَّاريخ 
  .أبو احلبشة ، والزَّنج ، والنُّوبة : وحام 

  .أبو التُّرك ، واخلزر ، والصقالبة ، ويأجوج ومأجوج : ويافث 
  :واختلفوا يف صفاهتم 

م بطُول القامة ، فمن النَّاس من وصفهم بقصر القامة ، وصغر اجلثَّة بكون طول أحدهم شرباً ، ومنهم من يصفه
طول أحدهم مائةُ وعشرون ذراعاً ، ومنهم من طوله وعرضه كذلك ، وأثبتوا هلم خمالب يف : وكرب اجلثَّة ، فقيل 

  .األظفار وأضراساً كأضراسِ السِّباع ، ومنهم من يفترش إحدى أذنيه ، ويلتحُف باألخرى 



  فصل يف إفسادهم
  :واختلفوا يف كيفية إفسادهم 

  .يقتلون الناس  كانوا: فقيل 
  .كانوا خيرجون أيَّام الربيع وال يتركون هلم شيئاً أخضر : كانوا يأكلوه حلوم النَّاس ، وقيل : وقيل 

  .فلفظ الفساد حيتمل هذه األقسام : وباجلملة 
  .اآلية } اً فََهلْ َنْجَعلُ لََك خَْرج{ : مثَّ إنَّه تعاىل حكى عن أهل ما بني السَّدْين أنَّهم قالوا لذي القرنني 

» خََراجاً « بسكون الراء ، واألخوان ]  ٧٢: اآلية [ هنا ويف املؤمنني » خَْرجاً « قرأ ابن عامر » َخْرجاً « : قوله 
يف السورتني باأللف ، والباقون كقراءة ابن عامر يف هذه السورة ، واألول يف املؤمنني ، ويف الثاين ، » فََخراج « 

اخلَراجُ « : مها مبعىن واحد كالقول والقوال ، والّنْول والنَّوال ، وقيل : األخوين ، فقيل كقراءة » فَخرَاج « وهو 
ُنعطيَك من أموالنا مرَّة : باأللف ما ضرب على األرض من اإلتاوِة كلَّ عامٍ ، وبغري األلف مبعىن اجلعل ، أي » 

  .ت به ، واخلراج ما لزمك أداؤُه ما تربَّع: اخلرج : واحدة ما تستعُني به على ذلك ، وقال أبو عمر 
أن يعطوه عطيَّة واحدة على بنائه ، ال أن : واختيار ترُك األلف؛ ألنَّهم إمنا عرضوا عليه :  -رمحه اهللا -قال مكيٌّ 

ما كان على األرض ، قاله : ما كان على الرءوس ، واخلراج : اخلرُج : يضرب ذلك عليهم كلَّ عامٍ ، وقيل 
اخلرُج أخصُّ ، واخلَراُج أعمُّ ، قاله : خرج رأسك ، وخراج أرضك ، قاله ابن األعرايبِّ ، وقيل  أدِّ: قطرب يقال 

اسم ملا يعطى ، مث قد يطلق على املفعول املصدر؛ كاخللقِ؛ مبعىن املخلوق : اخلرُج مصدر ، واخلراُج : ثعلٌب ، وقيل 
.  

  .حاجزاً ، فال يصلون إلينا : أي } ّداً على أَن َتجَْعلَ بَْيَنَنا وََبْينَُهْم َس{ : مث قال 
بإظهار النون ، والباقون بإدغامها يف » مكَّنين « : وقرأ ابن كثريٍ » الذي « مبعىن » ما « : } َما َمكَّنِّي { : قوله 

  .نون الوقاية؛ للتخفيف 
  .مصحفه وهي مرسومةٌ يف مصاحف غري مكَّة بنون واحدة ، ويف مصاحف مكَّة بنونني ، فكلٌّ وافق 

ما جعلين مكيناً من املال الكثري ، خٌري ممَّا تبذلُون يل من : ما قوَّاين عليه ربِّي خٌري من جعلكم ، أي : ومعىن الكالم 
  ] . ٣٦: النمل [ } فََمآ آَتانِي اهللا َخْيٌر مِّمَّآ آَتاكُْم { :  -عليه السالم-اخلراج؛ فال حاجة يب إليه ، كقول سليمان 

  .} أَجَْعلْ َبيَْنكُْم َوَبْينَُهْم َردْماً { ال أريد املال ، ولكن أعينوين بأيديكم ، وقوَّتكم : أي } ِعيُنونِي بِقُوٍَّة فَأَ{ : قوله 
رقعته؛ ألنه يسدُّ موضع اخلرق بالرَّقع : سددتُّه ، وردمتُ الثوب : ردمت الباب ، أي : هو السدُّ ، يقال : والرَّْدم 

  .وضعت عليه رقاٌع : ثوٌب مردم ، أي : سدِّ؛ من قوهلم ، والرَّدم أكثر من ال
  .فعلةٌ وصنَّاٌع حيسنون البناء والعمل ، واآللة : قال . وما تلك القوة؟ : قالوا 
  .وما تلك اآللة؟ : قالوا 
ف عنه يف هبمزة وصلٍ؛ من أتى يأيت يف املوضعني من هذه السورة؛ خبال» ايتُونِي « قرأ أبو بكرٍ : } آُتونِي { : قال 

  .الثاين ، ووافقه محزة على الثاين ، من غري خالٍف عنه ، والباقون هبمزة القطع فيهما 
جيئُوين بُزبرِ احلديد ، ويف قارءة قطعها : على قراءة مهزة الوصل منصوبة على إسقاط اخلافض ، أي » ُزبرَ « ف 

اللتقاءِ » َرْدماً « ءة أيب بكرٍ حيتاج إىل كسر التنوين من على املفعول الثاين؛ ألنه يتعدَّى باهلمزة إىل اثنني ، وعلى قرا
الساكنني؛ لنَّ مهزة الوصل ، تسقط درجاً ، فيقرأ له بكسر التنوين ، وبعده مهزة ساكنة هي فاُء الكلمة ، وإذا 



، هي بدلٌ من يف قراءته ، وقراءة محزة ، تبدأ هبمزة مكسورة للوصلِ ، مث ياٍء صرحية » ائتُونِي « ابتدأت بكلميت 
  .مهزة فاء الكلمة ، ويف الدَّرج تسقط مهزة الوصل ، فتعود اهلمزة؛ لزوالِ موجب إبداهلا 

على حاله من السكون ، » َرْدماً « والباقون يبتدئون ، ويصلون هبمزة مفتوحة؛ ألنَّها مهزة قطعٍ ، ويتركون تنوين 
  .وهذا كله ظاهر ألهل النحو ، خفيٌّ على القراء 

  .مجع ُزْبَرة ، كُغرفٍَة وغَُرٍف : َبُر والزُّ
  .قطعه » ُزَبَر احلَديِد « و 

  .القطعة الضخمة : الزُّبرة من احلديد : قال اخلليل 
  .وقرأ احلسن بضمِّ الباء 

  .مبنيا للمفعول « بالتضعيف ، وعاصم يف رواية طُسوِّيَ » سوَّى « هذه قراءة اجلمهور ، وقتادة » َساَوى « : قوله 
أي سدت ما بني اجلبلني إىل } حىت إِذَا ساوى { فأتوُه هبا ، فوضع تلك الزُّبَر بعضها على بعض : يه إضماٌر ، أي وف

  .أعالمها 
قرأ أبو بكرٍ بضم الصاد ، وسكون الدَّال ، وابن كثريٍ ، وأبو عمرو ، وابن عامر بضمهما ، « الصَّدفَْينِ » : قوله 

قرئ هبا يف السَّبع ، وأبو جعفرٍ ، وشيبة ، ومحيد بالفتح واإلسكان ، واملاجشونُ والباقون بفتحهما ، وهذه لغاٌت 
  .بالفتح والضمِّ ، وعاصم يف رواية بالعكس 

أن يتقابل جبالن ، وبينهما طريٌق ، والناحيتان صدفان؛ لتقابلهما ، وتصادفهما : ناحيتا اجلبلني ، وقيل : والصَّدفاِن 
ليس مبعروفٍ : كل بناٍء مرتفعٍ ، وقيل : الصَّدُف » : قيته وقابلته ، وقال أبو عبيد ال: ، من صادفت الرجل ، أي 

  .« ، والفتُح لغة متيمٍ ، والضمُّ لغة محريٍ 
  فصل يف بناء السد

ملا أتوُه بزبر احلديد ، وضع بعضها على بعض؛ حىت ساوْت ، وسدَّت ما بني اجلبلنيِ ، ووضع املنافخ عليها ، و 
ى إذا صارت كالنَّار ، صبَّ النُّحاس املذاب على احلديِد احملمَّى ، فالتصق بعضه ببعض ، فصار جبالً احلطب ، حتَّ

  .َصلْداً 
وهذه معجزةٌ تامَّةٌ؛ ألنَّ هذه الزَُّبر الكثرية ، إذا نفخ عليها؛ حتَّى تصري كالنَّار ، مل يقدر احليوان على القرب منها ، 

القرب منها ، فكأنَّه تعاىل صرف تأثري تلك احلرارة العظيمة عن أبدان أولئك النَّافخني والنَّفُخ عليها ال يكون إال ب
  .عليها 
إنَّه وضع احلديد على احلطب ، واحلطب على احلديد؛ فصار احلطب يف خالل احلديد ، مثَّ نفخُوا عليه؛ حتَّى : قيل 

مكان احلطب؛ ألنَّ النَّار أكلت احلطب؛ فصار صار ناراً ، أفرغ عليه النُّحاس املذاب؛ فدخل يف خالل احلديد 
  .النحاُس مكان احلطب؛ حتَّى لزم احلديُد النُّحاس 

  .صار كالُبرد احملبَّر طريقة سوداء وطريقة محراء : قال قتادة 
  فصل فيما بني السدين

  .بعد ما بني السَّدين مائة فرسخٍ : قيل : قال الزخمشريُّ 
  .، وارتفاعه مائيت ذراعٍ  عرضُه كان مخسني ذراعاً: وروي 

هو املتنازع فيه ، وهذه اآلية أشهر أمثلِة النحاةِ يف باب التنازع ، وهي من إعمال الثاين؛ للحذف « ِقطْراً » : قوله 
  .النُّحاس ، أو الرَّصاُص املذاب؛ ألنه يقطر : من األول ، والِقطُر 



: والباقون بتخفيفها ، والوجه يف اإلدغام ، كما قال أبو عليٍّ قرأ محزة بتشديد الطاء ، : } فََما اسطاعوا { : قوله 
ال تتحرَّك » اْسَتفَْعلَ « أنَّ سني : يعين  -» على السِّني؛ لئالَّ حيرَّك ما ال يتحرَّك ] التَّاء [ ملَّا مل ميكْن إلقاء حركة « 
« ن هذا النحو؛ وقد أنشد سيبويه أدغم مع السَّاكن ، وإن مل يكن حرف لني ، وقد قرأت القراء غري حرٍف م -

  ]الرجز : [ يعين يف قول الشاعر » وَمْسحي 
  وَمْسِحي مرُّ ُعقابٍ كَاسرِ... كَأنَُّه َبْعَد كَاللِ الزَّاجرِ  -٣٥٦٧

فأدغم احلاء يف اهلاء بعد أن قلب اهلاء حاء ، وهو عكس قاعدة اإلدغام يف املتقاربني ، وهذه ] » وَمْسِحه « يريد [ 
هي غُري « : وقال أبو عليٍّ » من قرأ بذلك ، فهو الِحٌن خمطئٌ « : اءة قد حلَّنها بعض النُّحاة ، قال الزجاج القر

  .» جائزٍة 
  .كالثانية » استطاعوا « بإبدال السِّني صاداً ، واألعمش » اْصطاُعوا « وقرأ األعشى ، عن أيب بكر 

  فصل
يعلونه من فوق : أي » يَظَْهُروُه « تاء قريبة املخرجِ من الطَّاء ، ومعىن للخفَّة؛ ألنَّ ال» اْستطَاُعوا « حذفت تاء 

: أي » َرْحَمةٌ « إشارةٌ غلى السدِّ » َهذَا « : ظهره؛ لطوله ، ومالسته ، وصالبته ، وثخانته ، مث قال ذو القرنني 
  .ة القيام: أي } فَإِذَا َجآَء َوْعُد َربِّي { نعمة من اهللا ، ورمحة على عباده 

  .جعل السدَّ مدكوكاً مستوياً ، مع وجه األرض : أي } َجَعلَُه َدكَّآَء { وقت خروجهم : وقيل 
مفعوالً ثانياً ، وجوَّو ابن » دكَّاء « فتكون » التَّْصيري « هنا مبعىن » اجلَْعلَ « الظاهر أنَّ : } َجَعلَُه َدكَّآَء { : قوله 
« وفيه بعٌد؛ ألنه إذ ذاك موجود ، وتقدَّم خالف القراء يف » َخلََق « مبعىن  »جََعلَ « أن يكون حاالً ، و : عطيَّة 
  .يف األعراف » دكَّاء 
  .أو على بابه » املَوُعود « الوْعُد هنا مصدر مبعىن } َوكَانَ َوْعُد رَبِّي َحقّاً { : قوله 

  فصل فيما روي عن يأجوج ومأجوج
أنَّ يأُجوج ومأُجوَج حيفرونه كلَّ يوم ، حتَّى إذا كادوا يرون : ، يرفعه روى قتادة ، عن أيب رافعٍ ، عن أيب هريرة 

ارجعوا؛ فسَتْحفُرونُه غداً ، فُيعيدُه اهللا كما كان ، حتَّى إذا َبلَغْت ُمدَّهتُْم ، : ُشعاعَ الشَّمسِ ، قال الذي عليهم 
، فسَتْحفرُوَنُه ، إن شاء اهللا تعاىل غداً ،  اْرجِعُوا: حفروا؛ حتَّى كادوا يرون شعاع الشَّمسِ ، قال الذي عليهم 

املياَه ، ] فََيْشَرُبونَ [ واستثىن ، فَيُعوُدونَ إليه ، وهو كهيئته حني تركوُه ، فيحفرونه ، فيخرجون على النَّاس 
قهرنا أْهلَ األْرضِ :  ويتَحصَُّن النَّاس يف حصوهنم ، فريمون بسهامهم إىل السَّماِء ، فَترجُِع فيها كهيئِة الدَّم ، فيقولون

، وعلونا أهل السَّماء ، فَيبَعثُ اهللا عليهم نغفاً يف أقفائهم ، فَيهلكُونَ ، وإنَّ دوابَّ األرضِ لتسمُن وتشكُر من 
  .حلومهم 

ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدَّجَّال ذات غداٍة ، فخفَّض فيه ورفَّع حتَّى : وعن النَّواس بن مسعان ، قال 
يا رسول اهللا ، ذكرتَ الدَّجالِ : ما شَأنكم؟ قلنا : ننَّاهُ يف طائفِة النَّخل ، فلمَّا رحنا إليه ، عرف ذلك فينا ، فقال ظ

أْخوفين عليكم ، إنْ خيرْج وأنا فيكم ، فأنا َحجيُجُه دونكم ، وإن خيرج ، ولسُت فيكم ، فكلُّ امرئٍ َحجِيُج نفسه 
إنَُّه شابٌّ قططٌ ، عينه طافيةٌ؛ كأنِّي أشبِّهه بعبد العُزَّى بن قطنٍ ، فمن أدركه منكم ،  ، واهللا خليفيت على كلِّ مسلم؛

فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف ، إنَّه خارٌج خلَّة بني الشَّام والعراق ، فعاث مييناً ، وعاث مشاالً؛ يا عباد اهللا فاثبتوا 
ُر ~أربعون يوماً؛ يوٌم كسنٍة ، ويوٌم كشهرٍ ، ويوٌم كجمعٍة ، وَسائ :يا رسول اهللا ، وما لبثُه يف األرض؟ قال : قلنا 

ال ، اقدُروا لُه قدرُه ، : يا رسول اهللا ، فذلك اليوُم الذي كسنٍة ، يكْفِيَنا فيه صالةُ يوم؟ قال : أيَّامه كأيَّامكُْم ، قلنا 



بََرتُه الرِّحيث ، فيأيت على القومِ ، فَيدُعوُهْم ، كالَغْيِث اْستْد: يا رسول اهللا ، وما إسراعُه يف األرض؟ قال : قلنا 
فُيؤِمُنونَ به ، ويسَْتجيُبونَ له ، فَيأُمر السَّماَء ، فُتْمِطُر ، واألرض فتُْنبُِت ، وَتروُح عليهم سارحتهم ، أطول ماكانت 

فَيْنصرُِف عنهم ، : َيردُّونَ عليه قوله ، قال ذًُرى ، وأسبغُه ُضُروعاً ، وأمدَُّه َخواِصَر ، مثَّ يأيت القوم ، فَيدُعوُهْم ، ف
أخرجي كنُوزِك ، فَتْتَبُعُه كنُوزَها؛ : فُيصْبُِحونَ ُمْمحلني ، ليس بايديهم شيٌء من أمواهلم ، وميرُّ باخلربة ، فيقول هلا 

جزلتني رمية الغرض ، مثَّ يدعوُه ، فُيقْبلُ كيَعاسيب النَّحلِ ، مثَّ يدعو رجالً ُممتِلئاً شباباً ، فَيضْرُِبُه بالسَّيِف ، فَيقْطُعه 
فينزلُ عند  -عليه السالم  -، يتهلَّلُ وجهُه؛ يضحك ، فبينما هو كذلك؛ إذْ بعثَ اهللا عيسى ابن مرمي املسيح 

فعه؛ املنارةِ البيضاِء شرقيَّ دمشق ، بني مهرُودتني واضعاً كفَّيه على أجْنَحِة ملكني ، إذا طأطأ رأسُه ، قطر ، وإذا ر
حتدَّر منه مثل مجان اللؤلؤِ ، فال حيلُّ للكافر جيُد ريَح نفسه غالَّ مات ، ونفسه ينتهي حيثُ ينتهي طرفه حتَّى يدركه 
ببابِ لدٍّ ، فيقتلُه ، مثَّ يأيت عيسى قوٌم قد عصمهُم اهللا منُه ، فَيْمسُح عن وجوههم ، وحيدِّثُهمْ بدرجاهتم يف اجلنَّة ، 

إنِّي قَْد أخرجُت عباداً يل ال يدان ألحٍد بقتاهلم ، فحرِّْز عبادي إىل : أوحى اهللا تعاىل غلى عيسى  فبينما هو كذلك إذْ
فَيشْرُبونَ » طبَريَّة « الطُّور ، ويبعثُ اهللا يأجُوج ومأجُوَج ، وُهْم من كلِّ حدبٍ ينسلون ، فيُمرُّ أوائلُهم على حبرية 

د كان هبذه مرَّة ماٌء ، وحيصر نيب اهللا وأصحابه حىت يكون رأسُ الثَّور ألحدهم لق: ما فيها ، وميرُّ آخرهم ، فيقولون 
خرياً من مائة دينارٍ ألحدكم الْيوَم ، فريغب نيبُّ اهللا عيسى وأصحابه إىل اهللا ، فُيرِسلُ اهللا تعاىل عليهم النَّغف يف 

اهللا وأصحابه إىل األرض ، فال جيُدونَ يف األرض موضع رقاهبم ، فُيصْبُِحون فَْرَسى كموِت نفسٍ واحدٍة مثَّ يهبطُ نيبُّ 
شرب إال مألُه َزمهُهْم ونتنُهْم ، فَيْرغُب نيبُّ اهللا عيسى وأصحابُه إىل اهللا ، فُيرِسلُ اهللا عليهم طرياً؛ كأعناقِ الُبْخِت ، 

ُه بيٌت َمَدٌر ، وال وبٌر ، فَيْغِسلُ األرض ، حتَّى فَتْحملُهْم ، فَتطَْرحُهْم حيثُ َشاَء اهللا ، مثَّ يرسلُ اهللا مطراً ، ال يكنُّ من
َتأكلُ الَعصابةُ الرُّماَنة ، وَيْستظلُّونَ : أنْبِتي ثَمرتك ، وُردِّي بَركَتِك ، فَيومئٍذ : َيتركَها كالزَّلقة ، مثَّ يقال لألرض 

َم من النَّاس ، وبينما هم كذلك؛ إذْ بعث اهللا بِقحِْفَها ، ويبارك يف الرِّسلِ ، حتَّى إنَّ اللقحة من اإلبل ، لتكفي الفئا
رحياً طيبة ، فَتأُخذُهْم حتت آباطهم ، فَتقْبُِض رُوح كلِّ مؤمنٍ ، وكلِّ مسلمٍ ، ويبقى ِشراُر النَّاس َيتهاَرُجونَ فيها 

  .َتهاُرَج احلُُمر ، فعليهم َتقوُم السَّاعةُ 

  .اآلية } وُج ِفي َبْعضٍ َوَتَركَْنا َبْعضَُهْم َيْومَِئٍذ َيُم{ : قوله 
يزدمحون كموج املاء ، وخيتلط : هذا عند فتح السَّد ، وتركنا يأجوج ومأجوج ميوُج بعضهم يف بعضٍ ، أي : قيل 

  .بعضهم يف بعضٍ؛ لكثرهتم 
  .هذا عند قيام السَّاعة يدخل اخللق بعضهم يف بعض ، وخيتلط إنسيُّهم بِجنِّيِّهِمْ َحيَاَرى : وقيل 
  .يوم إذ جاء وعُد ربِّي ، أو إذ حجز السدُّ بينهم : التنوين عوٌض من مجلٍة حمذوفة ، تقديرها » َيْومِئذٍ  «: قوله 
أو على » َيأجُوج ومأجُوج « يعود على » َبْعضُهْم « والضمري يف » َتركَْنا « مفعول ثاٍن ل : } َيُموُج { : قوله 

  .سائر اخللق 
ألن خروج يأجوج ومأجوج من عالمات قرب السَّاعة ، وتقدَّم الكالم يف الصور ، . } َونُِفَخ ِفي الصور { : قوله 

  .يف صعيٍد واحٍد } فََجَمْعَناُهْم َجْمعاً { 
  .أْبَرْزَنا : » وَعرْضَنا « 
  .حتَّى يشاهدوها عياناً } َجهَنََّم َيْومَِئٍذ لِّلْكَافِرِيَن َعْرضاً { 

أو بياناً ، أو نعتاً ، وأن يكون منصوباً » ِللْكاِفريَن « كون جمروراً بدالً من جيوز أن ي: } الذين كَاَنْت { : قوله 
  .وأن يكون مرفوعاً خرب ابتداٍء مضمرٍ » أذمُّ « بإضمار 



عن : } َعن ِذكْرِي { ما يغطِّي الشيء ويسترُه : غشاٍء ، والغطاء : [ أي : } كَاَنْت أَعُْيُنُهْم ِفي ِغطَآٍء { ومعىن 
{ : عن رؤية الدالئل : شدَّة انصرافهم عن قَُبول احلقِّ ، وعن اهلدى والبيان ، وقيل : القرآن ، واملراد منه اإلميان و

  .} َوكَاُنواْ الَ َيْستَِطيُعونَ َسْمعاً 
  .القبول واإلميان؛ لغلبِة الشَّقاء عليهم : مسع الصَّوت ، أي : أي 

  ] . ٧١: املائدة [ } َصمُّواْ فََعُمواْ َو{ : ال يعقلون ، وهذا قوله : وقيل 
  .} الَ َيْسَتِطيُعونَ َسْمعاً { : وأما الّصمم فقوله } كَاَنتْ أَْعُينُُهْم ِفي ِغطَآٍء َعن ِذكْرِي { : أما العمى ، فهو قوله 

  .من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما يتلوه عليهم؛ لشدَّة عداوهتم له ] أن َيْسَمُعوا [ ال يقدرون : أي 

قُلْ َهلْ ُنَنبِّئُكُمْ ) ١٠٢(زُلًا أَفََحِسَب الَِّذيَن كَفَرُوا أَنْ يَتَِّخذُوا ِعَباِدي ِمْن ُدونِي أَْوِلَياَء إِنَّا أَعَْتْدَنا َجَهنَّمَ ِللْكَافِرِيَن ُن
أُولَِئكَ ) ١٠٤(َيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُيْحِسُنونَ ُصْنًعا الَِّذينَ َضلَّ َسْعيُُهْم ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا َوُهْم ) ١٠٣(بِالْأَْخَسرِيَن أَْعَمالًا 

ذَِلَك جََزاؤُُهْم َجهَنَُّم بَِما ) ١٠٥(الَِّذيَن كَفَُروا بِآَياِت َربِّهِْم َوِلقَاِئِه فََحبِطَتْ أَْعَمالُُهْم فَلَا ُنِقيُم لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة َوْزًنا 
  ) ١٠٦(سُِلي ُهُزًوا كَفَُروا وَاتََّخذُوا آَياِتي َوُر

  .اآلية } أَفََحِسبَ الذين كفروا { : قوله تعاىل 
أَفََحِسبَ { : ملا بيَّن إعراض الكافرين عن الذِّكر ، وعن مساع ما جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتبعه بقوله 

  }الذين كفروا 
  .أفظنَّ الذين كفروا أن ينتفعوا مبا عبدوه : واملعىن 
  .عيسى ، واملالئكة : أرباباً ، يريد بالعباد : } أَن يَتَِّخذُواْ ِعَباِدي ِمن دوين أَوِْلَيآَء { : بقوله  واملراد
  .هم الشياطني يتولَّوهنم ويطيُعونَُهم : وقيل 
  .يخ وهو استفهام توب] .  ١٩٤: األعراف [ } ِعَباٌد أَمْثَالُكُْم { : هم األصنام ، مسَّاها عباداً؛ كقوله : وقيل 
سادٌّ مسدَّ املفعولني ، } أَن يَتَِّخذُواْ { العامة على كسر السني ، وفتح الباء؛ فعالً ماضياً ، و : } أَفََحِسَب { : قوله 

وقرأ أمُري املؤمنني عليُّ بُن أيب طالب ، وزيد بن عليٍّ ، وابن كثريٍ ، وحيىي بن يعمر يف آخرين ، بسكون السني ، 
  .وما يف حيِّزها » أنْ « اء ، واخلرب ورفع الباء على االبتد

  .أفكافيهم ، وحسيبهم أن يتَّخذوا كذا وكذا : واملعىن 
أو على الفعل والفاعل؛ ألن اسم الفاعل ، إذا اعتمد على اهلمزة ، ساوى الفعل يف العمل؛ « : وقال الزخمشريُّ 

  .» وهي قراءة حمكيَّةٌ جيِّدةُ « أقَائمٌ الزَّيداِن » : كقولك 
والذي يظهر أنَّ هذا اإلعراب ال جيوُز؛ ألنَّ حسباً ليس باسم فاعلٍ ، فيعمل ، وال يلزم من تفسري « : ل أبو حيَّان قا

سيبويه اشياء من الصِّفات اليت جتري جمرى األمساء ، وأنَّ الوجه أن جيرى عليه أحكامه ، وقد ذكر : شيٍء بشيء 
مَرْرُت برجلٍ خري منه أبوُه ، ومررُت برجلٍ سواٍء عليه اخلري والشر ، ومررت : وذلك حنو : فيها الرفع ، مث قال 

« : قال ابو حيان مث . » برجلٍ اب لُه صاحبه ، ومررُت برجلٍ حسبك من رجلٍ هو ، ومررُت برجلٍ أيِّما رجلٍ هو 
أبِي عشرةٍ » ب « أبوُه » أن يرتفع « مررُت برجلٍ أيب عشرةٍ أبوه » وال يبُعد أن يرفع به الظاهر ، فقد أجازوا يف 

  .» ألنه يف معىن والِد عشرٍة « 
  :فيه أوجٌه » ُنُزالً « : قوله 

  .حنو شارٍف ، وُشرٍف » َنازِلٍ « أنه منصوب على احلال ، مجع : أحدها 



  .وهو قول الزجاج » َمثَواُهْم « : قال ابن عباس . أنه اسم موضع النُّزولِ : لثاين ا
معدة هلم؛ كاملنزلِ للضَّيف ، ويكون على سبيل التهكُّم هبم ، : أنَّه اسُم ما يعدُّ للنازلني من الضُّيوف ، أي : الثالث 

  ]الوافر : [ وقوله ]  ٢١: آل عمران [ } فََبشِّْرُهم بَِعذَابٍ أَِليمٍ { : كقوله تعاىل 
  َتحيَّةُ بينهم َضْرٌب وجِيُع. . ...  -٣٥٦٨

  .صيَّرنا : ونصبه على هذين الوجهني مفعوالً به ، أي 
  .بسكون الزاي ، وهو ختفيف الشَّهرية » نُْزالً « وأبو حيوة 

  .} قُلْ َهلْ نَُنبِّئُكُم باألخسرين أَْعَماالً { : قوله 
  .ا أنفسهم يف عملٍ يرجون به فضالً ونواالً ، فنالُوا هالكاً وبواراً الَّذيَن أتعبو: يعين 

  .هم اليهود والنَّصارى : قال ابن عباس ، وسعد بن أيب وقَّاصٍ 
  .وهو قول جماهٍد 

  :هم الرهبانُ الذين حبسوا أنفسهم يف الصَّوامع؛ كقوله تعاىل : وقيل 

  ] . ٣: الغاشية [ } َعاِملَةٌ نَّاِصَبةٌ { 
  .هم أهلُ حروراء : ل عليُّ بن أيب طالبٍ وقا

  .متييٌز لألخسرين؛ ومجع الختالف األنواع : } أَْعَماالً { : قوله 
  .جيوز فيه اجلر نعتاً ، وبدالً ، وبياناً ، والنصب على الذَّم ، والرفع على خرب ابتداء مضمرٍ : } الذين َضلَّ { : قوله 

سلعة يرُجو منها رحباً ، فخسر وخاب سعيُه ، كذلك أعمالُ هؤالء الذين ومعىن ُخْسراهِنم أن مثلهم كمن يشتري 
أَنَُّهْم ُيْحِسُنونَ { يظنون } َوُهمْ َيْحَسُبونَ { أتعبُوا أنفسهم مع ضالهلم ، فبطل جدُّهم واجتهادهم يف احلياة الدنيا ، 

  .عمالً : أي } ُصْنعاً 
وجتنيس اخلطِّ ، وهذا من أحسنه ، » َتْجنيَس التَّصحيف « سمَّى يف البديع ي} َيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُيْحِسُنونَ { : قوله 

  ]الطويل : [ وقال البحتريُّ 
  ليُْعجَِز واملُْعَتزُّ باهللا طَاِلبُْه... ولَْم َيكُنِ املُغَْترُّ باهللا إذْ َشَرى  -٣٥٦٩
  ]السريع : [ يس التصحيف قوله من العزِّ ، ومن أحسن ما جاء يف جتن: من الُغرورِ ، والثاين : فاألول 
  ُبْحُت بِحُبِّي حَني بِنَّ اخلُرُذ... َسقَْيَننِي ريِّي وغَنَّْينَنِي  -٣٥٧٠

  ]السريع : [ يصحف بنحو 
  بُِحبِّ َيْحَيى َخنتِ ابنِ اجلُرُذ... َشقَْيتَنِي ربِّي وَعنَّْيتَنِي 

  :ويف بعض رسائل الفصحاء 
  .ْبٌد ِعْنَد َرَجاَك َرَجاَك ، آِملٌ أمَِّك ِقيلَ قَْبلَ َنداكَ ثَرَاَك ، َع

  .} أولئك الذين كَفَُرواْ بِآَياتِ َربِّهِْم َوِلقَاِئِه { : قوله تعاىل 
  .رأيته : لقيُت فالناً ، أي : لقاء اللع عبارة عن رؤيته؛ ألنَّه يقال 

  ] . ١٢: القمر [ } ء على أَْمرٍ قَْد قُِدَر فَالْتَقَى املآ{ : اللُّقيا عبارةٌ عن الوصول؛ قال اهللا تعاىل : فإن قيل 
  .وذلك يف حقِّ اهللا حمالٌ؛ فوجب محله على ثواب اهللا 

أن لفظ اللقاء ، وإن كان يف األصل عبارة عن الوصول إالَّ أنَّ استعماله يف الرؤية جماٌز ظاهٌر مشهوٌر ، : فاجلواب 
يتمُّ إال باإلضمار ، ومحل اللفظ على اجملاز املتعارِف املشهور أوىل  لقاء ثواب اهللا ، فذلك ال: ومن قال بأنَّ املراد منه 



  .من محله على ما حيتاج إىل اإلضمار 
على أن اإلحباط حقٌّ ، وقد تقدَّم ذلك يف البقرة وقرأ ابن } فََحبِطَْت أَْعَمالُُهْم { : واستدلَّت املعتزلة بقوله تعاىل 

  .ة بكسرها بفتح الباء والعام» فَحَبطَْت « عباس 
  .} فَالَ ُنقِيُم لَُهْم َيْوَم القيامة َوْزناً { : قوله 

« : بياِء الغيبة ، لتقدُّم قوله » فَال ُيقِيُم « : وجماهٌد وعبيد بن عمريٍ » أقَاَم « بنون العظمة ، من » ُنقِيُم « قرأ العامة 
متعدٍّ ، كذا قال أبو حيَّان ، » قَاَم « مضارع » ُم لَُهمْ فال يقُو« فالضمري يعود عليه ، وجماهٌد أيضاً » بآَياِت ربِّهِْم 

« أو » صنيُعهْم » « َيقوُم « أن جيعل فاعل : أن تعرب هذه القراءة على ما قاله أبو البقاء : واألحسن من هذا 
  .إمَّا على احلال ، وإمَّا على التَّمييز : على أحد وجهني » وْزناً « وينتصب حينئٍذ » َسْعيُهم 

  صل يف معىن اآليةف
قدٌر؛ خلسَّتِه ، : ما لفالٍن عندي وزنٌ ، أي : أنَّا نزدري هبم ، وليس هلم عندنا وزنٌ ومقداٌر ، تقول العرب : املعىن 

إنَُّه لَيأِتي َيوَم القيامِة الرَّجلُ الَعظيُم السَّمُني ، فال َيزنُ عند « : وروى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  »اهللا َجناحَ َبُعوضةٍ 

َخاِلِديَن ِفيَها لَا َيْبُغونَ َعْنَها حَِولًا ) ١٠٧(إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت كَاَنْت لَُهْم جَنَّاُت الِْفْردَْوسِ ُنُزلًا 
) ١٠٩(أَنْ َتنْفََد كَِلَماُت رَبِّي َولَْو جِئَْنا بِِمثِْلِه َمدًَدا  قُلْ لَْو كَانَ الَْبْحُر ِمدَاًدا ِلكَِلَماِت َربِّي لََنِفَد الَْبْحُر قَْبلَ) ١٠٨(

فَلَْيْعَملْ َعَملًا صَاِلًحا َولَا ُيْشرِكْ قُلْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم ُيوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد فََمْن كَانَ َيْرُجو ِلقَاَء َربِِّه 
  ) ١١٠(بِِّه أََحًدا بِِعَباَدةِ َر

  .اآلية } إِنَّ الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { : قوله تعاىل 
  .وسطُ اجلنَّة ، وأفضلها : الِفْردَوس : قال قتادة . ملا ذكر وعيد الكفَّار ، ونزهلم ، أتبعه بوعيِد املؤمنني ونزهلم 

  .ها اآلمرون باملعروف ، والنَّاهون عن املنكر ليس يف اجلناِن أعلى من جنَّة الفردوس ، وفي: وعن كعبٍ 
  .هو البستان ، بالرومية : الفردوُس : وعن جماهٍد 

  .هو اجلنَّة بلسان احلبش : وقال عكرمة 
  .هو بالروميَّة منقولٌ إىل لفظ العربيَّة : وقال الزجاج 

  .هي اجلنَّة امللتفَّة األشجارِ : وقال الضحاك 
  .باً من النَّبات هي اليت تنتبت ضرو: وقيل 
  .اجلنَّة من الكرم خاصَّة : الفردوس : وقيل 
  .ما كان عاليها كرماً : وقيل 
  .كلُّ ما ُحوِّط عليه ، فهو فردوس : وقيل 

أن يكون من العنب ، واختلفوا : الشَّجُر امللتفُّ ، واألغلب عليه : الفردوس فيما مسعُت من العرب : وقال املربِّد 
  :فيه 

ومل يسمْع يف كالم : هو روميٌّ ، أو فارسيٌّ ، أو سرياين ، قيل : هو أعجميٌّ ، وقيل : عريبٌّ ، وقيل هو : فقيل 
  ]الطويل : [ العرب إالَّ يف قوله حسَّان 

  جَِنانٌ من الِفْردوس فيَها ُيُخلَُّد... وإنَّ ثَوابَ اهللا كُلَّ ُموحٍِّد  -٣٥٧٢



  ]البسيط : [ ة بن أيب الصَّلت وهذا ليس بصحيح؛ ألنَّه مسع يف شعر أميَّ
  فيَها الفَراديُس مثَّ الثُّوُم والَبَصلُ... كَاَنْت َمنازِهلُْم إذ ذَاَك ظَاِهرةً  -٣٥٧٣
  .معرِّش ، وهلذا مسِّيت الروضة اليت دون اليمامِة فردوساً : كرٌم مفردٌس ، أي : ويقال 

يف اجلنَّة مائةُ درجةٍ « :  -عليه الصالة والسالم -ُس؛ قال وإضافة جنَّاتٍ إىل الفردوس إضافة تبينيٍ ، ومجعه فرادي
ما َبْيَن كلِّ درجٍة مسريةُ مائة عام ، والِفردوُس أعالها درجةً ، وفيها األهناُر األربعة ، والِفْردَوُس من فَْوِقَها ، فإذا 

  .» وِمنَْها تُفجَُّر أهناُر اجلنَّة َسألتُم اهللا تعاىل ، فاْسألُوهُ الفِْردوَس؛ فإنَّ فوقها َعْرُش الرَّمحنِ ، 
  :من كونه اسم مكان النزول ، أو ما يعدُّ للضَّيف ، ويف نصبه وجهان : فيه ما تقدَّم : » ُنُزالً « : قوله 

« أو على البيان ، أو ب » ُنزالً « متعلٌق مبحذوٍف على أنَّه حالق من » هلُْم « و » كَاَنتْ « أنه خرب : أحدمها 
  .عند من يرى ذلك  »كَاَنْت 
  .ذوات ُنُزلٍ ، واخلرب اجلارُّ : أي » جنَّات « أنه حالٌ من : والثاين 

كَانْت « كانت هلم مثاٌر جنَّات الفردوس ، ونعيمها نزالً ، ومعىن : وإذا قلنا بأنَّ النُّزل هو ما يهيَّأ للنَّازل ، فاملعىن 
  .يف علم اهللا قبل أن خيلقوا : أي » لَُهْم 
فتكون حاالً » َخاِلِديَن « وإمَّا من الضمري يف » خَاِلديَن « إمَّا من صاحب : اجلملة حال : } الَ َيْبُغونَ {  :قوله 

  .متداخلة 
حال عن مكانه ِحَوالً؛ فهو مصدر؛ كالِعَوج ، والِعَود ، والصِّغر؛ : يقال » التََّحوُّل « مصدر مبعىن : قيل : واِحلَولُ 

  ]الرجز : [ قال 
  مث ُيَتاُح هلَا ِحَولْ... ِلكُلِّ دَولٍة أَجلْ  -٣٥٧٤
  ال يطلبون عنها حتوُّالً إىل غريهاز: واملعىن 

: مبعىن التَّحول؛ قال جماهد : واِحلَولُ « : وقال ابن عطيَّة » هو عند قومٍ مبعىن احليلة يف التنقُّل « : وقال الزجاج 
وهذا : قال شهاب الدين » وكأنَّه اسُم مجعٍ ، وكأنَّ واحده حوالةٌ  «: وأنشد الرَّجز املتقدم ، مث قال » ُمتحوَّالً 

وإن كان مجعاً ، » اِحلَولِ « : هو الكثري ، إن كان مفرداً؛ حنو » ِفَعلٍ « غريٌب ، واملشهور األول ، والتصحيح يف 
  .» كَِبرة « و » ِثَرية « : فالعكس؛ حنو 

  .اآلية } اداً لِّكَِلمَاِت رَبِّي قُل لَّْو كَانَ البحر ِمَد{ : قوله تعاىل 
ملا ذكر يف هذه السورة أنواع الدَّالئل والبيِّنات ، وشرح فيها أقاصيص األوَّلني ، نبَّه على كمال حال القرآن ، 

  .} قُل لَّْو كَانَ البحر ِمَداداً لِّكَِلَماتِ رَبِّي { : فقال 
َوَمن ُيْؤتَ الِْحكَْمةَ فَقَْد أُوِتيَ { قد أوتينا احلكمة ، ويف كتابك  يا حممد ، تزعُم أّنك: قالت اليهود : قال ابن عباس 

  ] . ٢٦٩: البقرة [ } َخيْراً كَِثرياً 
  ] . ٨٥: اإلسراء [ } َوَمآ أُوِتيُتم مِّن العلم إِالَّ قَِليالً { : مث تقول 

  .فأنزل اهللا هذه اآلية 
أوتينا التوراة ، وفيها علُم كلِّ شيٍء ، فأنزل : قالت اليهود } م إِالَّ قَِليالً َوَمآ أُوِتيُتم مِّن العل{ : ملَّا نزلت : وقيل 

  .} قُل لَّْو كَانَ البحر ِمَداداً لِّكَِلمَاِت رَبِّي لَنَِفَد البحر قَْبلَ أَن َتنفََد كَِلَماُت َربِّي { : اهللا تعاىل 
ا ميدُّ به السِّراُج من السَّليط ، ومسي املداُد مداداً؛ إلمداده الكاتب ، اسٌم ملا متدُّ به الدَّواة من احلربِ ، ومل: واِملدَاُد 

  .وأصله من الزيادة 



  .ماؤُه : أي » لنِفد الَبْحُر « لو كان البحر مداداً للقلم والقلم يكتب : وقال جماهٌد 
الباقون بالتاء من فوق؛ لتأنيث بالياء من حتت؛ ألنَّ التأنيث جمازي ، و» َينْفَد « قرأ األخوان : » تنفد « : قوله 

» نفَّد « بتشديد الفاء ، وهو مطاوع » تنفَّد «  -ورويت عن أيب عمرو وعاصم  -اللفظ ، وقرأ السلميُّ 
  .» أْنفَدتُُّه « كسَّرته ، فتكسَّر ، وقراءة الباقني مطاوع : بالتشديد؛ حنو 

بفتح امليم ، واألعمش قرأ » َمدداً « لَنِفَد ، والعامة على : ديره جواهبا حمذوٌف لفهم املعىن ، تق» ولَْو جِئَْنا « : قوله 
  ]الطويل : [ بكسرها ، ونصبه على التمييز كقوله 

  َوى َيكْفِيكُه مثلُه َصبْرا!فإنَّ اله...  -٣٥٧٥
كأيب  -غريه  كاألول ، ونصبه على التَّمييز ايضاً عند أيب البقاء ، وقال» ِمداداً « وقرأ ابن مسعود ، وابن عبَّاس 

قال ]  ١٧: نوح [ } أَنَبَتكُْم مَِّن األرض َنَباتاً { : إنه منصوب على املصدر ، مبعىن اإلمداد؛ حنو :  -الفضل الرازيِّ
  .ولو أمددناهُ مبثله إمداداً : واملعىن : 

  فصل يف معىن اآلية
أي } َولَْو جِئَْنا بِِمثِْلِه { بحر ، ومل تنفْد كلماُت ربِّي ولو كان اخلالئُق بكتبون ، والَبْحُر ميدُّهم ، لنفد ما يف ال: املعىن 

  .مبثل ماء البحر يف كثرته 
َولَوْ أَنََّما ِفي األرض ِمن َشَجَرٍة أَقْالٌَم والبحر َيُمدُُّه ِمن َبْعِدِه َسْبَعةُ أَْبُحرٍ مَّا { : نظريه قوله تعاىل } مََدداً { : قوله 

  ] . ٢٧: لقمان [ } َنِفَدْت كَِلَماُت اهللا 
  .واستدلُّوا هبذه اآلية على أنَّها صرحيةٌ يف إثباِت كلماٍت كثرية هللا تعاىل 

  .وأصحابنا محلوا الكلماِت على متعلِّقات علم اهللا تعاىل : قال ابن اخلطيب 
هللا تعاىل ، قد تنفُد يف اجلملة ، وما يدلُّ على أنَّ كلمات ا} قَْبلَ أَن َتنفََد كَِلَماُت َربِّي { : وأيضاً قوله : قال اجلبائيُّ 

  .ثبت عدمُه ، امتنع قدمُه 

  .} َولَوْ جِئَْنا بِِمثِْلِه َمَدًدا { : وأيضاً قال 
وهذا يدلُّ على أنه تعاىل قادر على أن جييء مبثل كالمه ، والذي جييُء به يكون حمدثاً ، والذي يكون احملدثُ كالمهُ 

  .فهو أيضاً ْحمَدثٌ 
  .بأنَّ املراد به األلفاظ الدَّالَّة على تعلُّقات تلك الصِّفاِت األزليَّة  :فاجلواُب 

قُلْ إِنََّمآ أََناْ َبَشرٌ { : وملَّا بيَّن تعاىل متام كالمه أمر حممَّداً صلى اهللا عليه وسلم بأن يسلك طريقة التَّواضع ، فقال 
  .} مِّثْلُكُْم يوحى إِلَيَّ 

  .يف شيء من الصفات إالَّ يف أنَّ اهللا تعاىل ، أوحى إيلّ أنَّه ال إله غالَّ هو الواحد األحد  ال امتياز بيين وبينكم: أي 
رسوله صلى اهللا عليه وسلم التواضع ، فأمره أن ُيقرَّ  -عزَّ وجلَّ  -علَّم اهللا :  -رضي اهللا عنهما -قال ابن عبَّاسٍ 

  .وحي أنا آدميٌّ مثلكم إالَّ أنِّي ُخِصْصُت بال: ، فيقول 
  :وهو يدلُّ على مطلوبني } أَنََّمآ إهلكم إله وَاِحٌد { : قوله 

  .تفيد احلصر » أنَّما « أن كلمة : أحدمها 
  .كون اإلله واحداً : والثاين 

وهذا املصدر فائٌم مقام الفاعل؛ » ما « هذه مصدرية ، وإن كانت مكفوفة ب » أنَّ « : } أَنََّمآ إهلكم { : قوله 
  .إنَّما يوحى إيلَّ التوحيد  :كأنَّه قيل 



  .} فََمن كَانَ َيْرُجواْ لِقَآَء َربِّهِ { : قوله 
  .ظنُّ املضارِّ الواصلة إليه ، فالرَّجاُء هو األملُ : هو ظنُّ املنافع الواصلة ، واخلوُف : الرَّجاء 
: [  اخلوف ، واملل مجيعاً؛ قال الشاعر خياف املصري إليه ، فالرجاء يكون مبعىن: أي » َيْرُجو لقاَء ربِّه « معىن : وقيل 

  ]الطويل 
  وال كَلُّ َما تَْرُجو من الشَّرِ واقُِع... فَالَ كُلُّ َما َترُجو ِمَن اخلَْيرِ كَاِئٌن  -٣٥٧٦

  .واملعتزلة محلوه على لقاء ثواب اهللا . فجمع بني املعنيني ، وأهل السُّنة محلوا لقاء الربِّ على رؤيته 
  .} فَلَْيْعَملْ َعَمالً صَاِلحاً َوالَ ُيْشرِكْ بِِعَباَدةِ َربِِّه أََحَداً { : قوله تعاىل 
بالتاِء من » وال ُتْشرِْك « بالياء من حتُت ، عطف هني على أمرٍ ، وُروَي عن أيب عمرو » وال ُيْشرِْك « : قرأ العامة 

إىل األول ، ولو جيء على » بِعباَدِة ربِِّه « ه فوق؛ خطاباً على االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب ، مث التفت يف قول
  .» يف « مبعىن : وقيل . بسبب : والباء سببيةٌ ، أي » ربِّك « : االلتفات الثاين ، لقيل 

  »القرآن الكرمي « فصل يف ورود لفظ الشرك يف 
  :يف القرآن بإزاء معنيني « ورد لفظ الشِّْرك : قال أبو العبَّاس املقري 

  .ىن الشِّرك يف العمل؛ كهذه اآلية مبع: األول 
وال تعدلوا به شيئاً : أي ] .  ٣٦: النساء [ } واعبدوا اهللا َوالَ ُتْشرِكُواْ بِِه َشْيئاً { : مبعىن الَعْدل؛ قال تعاىل : الثاين 

.  
  فصل يف بيان الشرك األصغر

: وما الشِّرُك األصغر؟ قال : األصَْغُر ، قَالُوا  أْخَوُف َما أَخاُف َعلْيكُُم الشِّرُك» :  -عليه الصالة والسالم -قال 
  .« الرِّياُء 
أَنا أغَْنى الشُّركاِء َعنِ الشِّْرِك ، فَمْن َعِملَ عمالً أْشَرَك ِفيِه : إنَّ اهللا َتعالَى َيقُولُ » :  -عليه الصالة والسالم -وقال 

  .« غَْيرِي ، فَأَنا ِمْنُه َبرِيٌء ، وُهَو للَّذي َعِملُه 

َمْن َحِفظَ َعْشَر آيَاٍت ِمْن أوَّلِ سُورِة الكَْهِف ُعِصَم ِمن ِفْتَنِة « : وعن أيب الدَّرداء عن النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .» الدَّجالِ 

قَدَمْيِه إىل  َمْن قََرأ أوَّلَ ُسورةِ الكَْهِف ، كَاَنْت لَُه ُنوراً ِمْن« : وعن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .» رأسِِ ، وَمْن قََرأَها ، كَاَنْت لَهُ ُنوراً ِمَن األْرضِ إىل السَّماِء 

َمْن قََرأ َعْشَر آياٍت ِمَن الكْهِف ِحفْظاً ، « : قال النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم : وعن مسرة بن ُجْندبٍ ، عن أبيه قال 
  .» سُّورة كُلََّها ، َدخلَ اجلنَّة لَْم َيضرَُّه ِفْتَنةُ الدَّجالِ ، ومن قََرأ ال

أال أُدلُّكْم على ُسورٍة شيَّعها َسْبُعونَ « : إنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : وعن عبد اهللا بن أيب فروة ، قال 
: بَلَى يا رُسول اهللا ، قَالَ : الوا ألَف ملٍك ، ِحَني َنزلَْت ، مَأل ِعظَُمَها َما َبْيَن السَّماِء واألْرضِ ، ولتَاِليَها مِثْلُ ذِلَك؟ ق

ْبلغُ السَّماَء ، ُسوَرةُ الكَْهِف َمْن قََرأها َيْوَم اجلُمعِة ، غُِفَر لُه إىل اجلُمعِة األخرى ، وزِيَادِة ثَالثِة أيَّامٍ ، وأْعِطي ُنوراً َي
  .» َوُوِقَي ِفْتنةَ الدَّجالِ 

  ) ١(كهيعص 



أن ينطقُوا بالثنائيَّات  -عادةُ العرب-ثُنائي ، وثُالثي ، وقد جرت العادةُ :  اعلم أنَّ حروف املُْعجمِ على نوعني
َبا ، َتا ، ثَا ، وكذلك أمثاهلا ، وأن ينطقوا بالثالثيَّات اليت يف وسطها األلف مفتوحة مشبعة : املقطوعة ممالة ، فيقولوا 

  .دال ذال ، صاد ، ضاد ، وكذلك أشكاهلا : ، فيقولون 
ي وحُده من بني ُحروف املعجم ، فمعتاٌد فيه األمران ، ؛ فإنَّ من أظهر ياَءه يف النُّطْق حتَّى يصري ثالثيَّا ، مل أما الرَّاز

  .ُيملُه ، ومن مل يظهر ياءه يف النطق؛ حتَّى يشبه الثنائيَّ ، أماله 
إشباُع كُلِّ ممالٍ ، وال جيوز كُلُّ  واعلم أنَّ إشباع الفتحة يف مجيع املواضع أصلٌ ، واإلمالة فرٌع عليه؛ ولذلك جيوُز

  .ُمْشَبعٍ من املفتوحات 
والعامَّة على تسكني أواخر هذه األحرُف املقطعة ، لذلك كان بعُض القرَّاء يقُف على كُلِّ حرٍف منها وقفة يسرية 

  .كبالغة يف متييز بعضها من بعض 
عبِّر عن التفخيم بالضمِّ ، كما يعبِّر عن اإلمالِة وتفخيمهما ، وبعضهم ُي] » ها « و [ » كاُف « ] احلسن [ وقرأ 

  .بالكسر ، وإمنا ذكرته؛ ألنَّ عبارهتم يف ذلك ُمومهةٌ 
  .نافٌع ، وابن كثري ، واعاصم؛ لن األصل ، وأدغمها فيها الباقون » ذكرُ « قبل ذالِ » صاد « وأزهر دال 

ا ، ويشتركان يف الفمِ ، وبعضها يظهرها؛ ألهنا حروٌف مقطعةٌ قبل الصَّاد؛ ألهنا تقارهب» َعْين « واملشهوُر إخفاء نون 
  .يقصدون متييز بعضها من بعض 

قَالَ َربِّ إِنِّي َوَهَن الَْعظُْم مِنِّي َواْشَتَعلَ الرَّأْسُ َشْيًبا ) ٣(إِذْ َناَدى َربَّهُ نَِداًء َخِفيا ) ٢(ِذكُْر َرْحَمتِ رَبَِّك َعْبَدُه َزكَرِيَّا 
) ٥(وَإِنِّي ِخفُْت الَْمَواِلَي ِمْن َورَاِئي َوكَاَنِت امَْرأَِتي َعاِقًرا فََهْب ِلي ِمْن لَدُْنَك َولِيا ) ٤(أَكُْن بُِدَعاِئَك َربِّ َشِقيا َولَْم 

  ) ٦(َيرِثُنِي َويَرِثُ ِمْن آلِ َيْعقُوَب َواْجَعلُْه َربِّ َرِضيا 

  :فيه ثالثة أوجه : } ِذكُْر { : قوله 
  .فيما يتلى عليكم ذكر : أنه مبتدأ حمذوف اخلرب ، تقديره : األول 
  .أو هذا ذكر : أنه خرب حمذوف املبتدأ ، تقديره : الثاين 

وفيه بعٌد؛ ألنَّ اخلرب هو املبتدأ يف « أنه خرب احلروف املقطَّعة ، وهو قول حيىي بن زياد ، قال أبو البقاء : الثالث 
  .» ملقطَّعة ذكُر الرمحة ، وال يف ذكر الرمحة معناها املعىن ، وليس يف احلروف ا

» َعبَدُه « إىل مفعوله ، وهو الرمحة يف نفسها مصدٌر أيضاً مضاٌف إىل فاعله ، و : مصدٌر مضاٌف؛ قيل » ِذكُْر « و 
ر اهللا ورمحته عبدهُ أن ذك: مفعولٌ به ، والناصُب له نفُس الرمحِة ، ويكون فاعلُ الذِّكرِ غري مذكورٍ لفظاً ، والتقدير 

أن : منصوباً بنفس الذِكْر ، والتقدير » عبدُه « مضاٌف إىل فاعله على االتِّساع ، ويكون » ِذكُْر « بل : ، وقيل 
  .ذكرت الرمحة عبُده ، فجعل الرمحة ذاكرةً له جمازاً 

  .» أعْنِي « بدلٌ ، أو عطُف بياٍن ، أو منصوبٌ بإضمار » زكَرِيَّا « و 
بالنصب على أهنا » رمحة « فعالً ماضياً مشدداً ، و » ذَكََّر «  -ونقلها الزخمشرّي عن احلسن - بن يعمر وقرأ حيىي

: إما ضمري القرآن ، أو ضمري الباري تعاىل ، والتقدير : والفاعلُ » َعْبُدهُ « مفعولٌ ثاٍن ، قدمت على األول ، وهو 
« جعل العبد يذكرُ رمحته ، وجيوز على اجملازِ املتقدِّم أن : ده رمحُته ، أي عب -أو ذكَّر اهللا-أن ذكَّر القرآنُ املتلُوُّ 

ذكَّر برمحِة ، فلما : األصلُ : أنَّ اهللا جعل الرمحة ذاكرةً للعبد ، وقيل : هو املفعول األول ، واملعىن » رمحةَ ربِّك 
  .انتزع اجلارُّ نصب جمروره ، وال حاجة إليه 



بالرفع فاعالً بالفعل قبله ، » َعْبُدُه « بالنصب على املفعول به ، » َرْحَمةَ « لتخفيف ماضياً با» ذكر « وقرأ الكليبُّ 
  .بالرفع على البيان ، أو البدل ، أو على إضمار مبتدأ ، وهو نظُري إضمار الناصب يف القراءة األوىل » َزكريَّا « 

بالنصب فيهما على أهنما » عَْبدُه « و » َرْحَمةَ « عل أمرٍ ، ف» ذَكَّْر «  -فيما نقله عنه الدَّاين-وقرأ حيىي بن يعمر 
مفعوالن ، ومها على ما تقدَّم من كون كلِّ واحٍد ، جيوز أن يكون املفعول األول ، أو الثاين ، بالتأويلِ املتقّدم يف 

  .جعل الرمحة ذاكرةً جمازاً 
  فصل يف تأويل هذه احلروف املقطعة

  .اسٌم من أمساء القرآن : وف اسم من أمساء اهللا تعاىل ، وقال قتادةُ هذه احلر: قال ابُن عباسٍ 
  .اسٌم للسُّورة : وقيل 
الكاُف من : قال } كهيعص { هو قسٌم أقسم اهللا به ويروى عن سعيد بن جبريٍ ، عن ابن عباس يف قوله : وقيل 

  .، والصاد من صادق كرمي وكبري ، واملاء من هاد ، والياء من رحيم والعني من عليهم ، وعظيم 
  .وعن ابن عبَّاس أيضاً أنَّه محل الياء على الكرمي مرَّة ، وعلى احلكيم أخرى 

وهذه أقوالٌ ليست قويَِّة؛ ألنَّه ال جيوُز من اهللا : قال ابُن اخلطيب . وعن ابن عباس يف العني أنَّه من عزيز من عدل 
 باحلقيقِة ، وال باجملازِ ، ألنَّا إن جوَّزنا ذلك ، فتح علينا باُب قول من تعاىل أن يودَع كتابُه ما ال تدلُّ عليه اللغةُ ، ال

 -عليه الصالة والسالم-يزعم أنَّ لكلِّ أويل من داللته على الكرمي ، والكبري ، أو على اسم آخر من أمساء الرَُّسول 
  .َتَحكُّماً  أو املالئكة ، أو اجلنَّة ، أو النَّار ، فيكون محلها على بعضها دون البعض

  }َرْحَمِة َربِّكَ { : فصل يف املراد بقوله تعاىل 
  :أنه عىن عبدُه زكريَّا ، مث يف كونه رمحة وجهان } َرْحَمِة َربَِّك { حيتملُ أن يكون املراد من قوله 

  .على أمَّته؛ ألنَّه هداُهم إىل اإلميان والطَّاعة » رْحمة « أن يكون : أحدمها 
وعلى أمَّته؛ ألنَّ اهللا تعاىل ، ملَّا شرع حملمَّد صلى  -عليه الصالة والسالم-رمحة على نبيِّنا حممد  أن يكون: والثاين 

اهللا عليه وسلم طريقتهُ يف اإلخالص واالبتهال يف مجيع األمور إىل اهللا تعاىل ، وصار ذلك لطفاً داعياً له ، وألمَّته إىل 
  .تلك الطريقة زكريَّا رمحة 

  .املراُد أنَّ هذه السُّورة فيها ذكُر الرمحة اليت يرحُم هبا عبُده زكريَّا  وحيتمل أن يكون
  .} إِذْ نادى َربَُّه نَِدآًء َخفِّياً { : قوله 

  :يف ناصب إذ ثالثة أوجه 
  .، ومل يذكُر احلويفُّ غريه » ِذكُْر « أنَّهُ : أحدها 
  .وقد ذكر الوجهني أبو البقاء » َرْحَمة « أنَّه : والثاين 

واذكر ِفي { بدلُ  اشتمالٍ؛ ألنَّ الوقت مشتملٌ عليه ، وسيأيت مثلُ هذا عند قوله » زكريَّا « أنَّه بدلٌ من : والثالث 
  .وحنوه ]  ١٦: مرمي [ } الكتاب مَْرَيمَ 

  فصل يف أدب زكريا يف دعائه
ان اإلخفاء أوىل؛ ألنَّه أبعد عن الرِّياء ، راعى ُسنَّة اهللا يف إخفاء دعوته؛ ألنَّ اجلهر واإلخفاء عند اهللا سيَّان ، وك

  .وأدخلُ يف اإلخالص 
  .أسرَُّه من مواليه الذين خافهم : أخفاه؛ لئالَّ يالُم على طلبِ الولدِ يف زمان الشيخوخة وقيل : وقيل 
من : إن قيل ف. صوتُه خفاٌت ، ومسعُه تارات : ِخفْتُ صوتُه؛ لضعفه ، وهرمه ، كما جاء يف صفِة الشَّْيخ : وقيل 



  .شرط النِّداء اجلهر ، فكيف اجلمع بني كونه نداء وخفي؟ 
  :فاجلواُب من وجهني 

أنَّه أتى بأقصى ما قدر عليه من رفع الصوت؛ إال أنَّ صوته كان ضعيفاً؛ لنهايِة ضعفه بسببِ الكرب ، فكان : األول 
  .نداًء؛ نظراً إىل القصد ، خفيا نظراً إىل الواقع 

فََناَدْتُه املالائكة َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي ِفي { : أنَّه دعاه يف الصَّالة؛ ألنَّ اهللا تعاىل ، أجابه يف الصَّالة؛ لقوله تعاىل : الثاين 
فتكُون اإلجابةُ يف الصَّالة تدلُّ على كون الدُّعاء يف الّصالة؛ ]  ٣٩: آل عمران [ } احملراب أَنَّ اللََّه يَُبشُِّركَ 

  .ن النداُء فيها خفيا فوجب أن يكو
  .يف حمرابِِه » ربَّه « دعا : » إذْ نَاَدى « : ويف التفسري 

  .دعا سرا من قومه يف جوف الليل } نَِدآًء َخفِّياً { : قوله 
  .اآلية } قَالَ َربِّ إِنَّي َوَهَن العظم مِنِّي { : قوله 

وبيانٌ ، ولذلك ترك العاطف بينهما؛ » نَاَدى ربَُّه « تفسري لقوله ال حملَّ هلذه اجلملِة؛ ألهنا : } قَالَ َربِّ { : قوله 
  .لشدَّة الوصل 

العامَّةُ على فتحِ اهلاء ، وقرأ األعمُش بكسرها ، وقُرئ بضمِّها ، وهذه لغاٌت يف هذه اللفظة ، » وَهَن « : قوله 
ِن ، وأشدُّ ما فيه ، وأصلبه ، قد أصابه أنَّ هذا اجلنسَ الذي هو عموُد البد: ووحَّد العظم إلرادة اجلنس؛ يعين 

: وهو أنه مل يهن منه بعُض عظامه ، ولكن كلُّها ، قاله الزخمشريُّ ، وقيل : الوهُن ، ولو مجع ، لكان قصداً آخر 
  ]الطويل : [ أطلَق املفرُد ، واملراُد به اجلمُع؛ كقوله 

  وأمَّا جِلُْدها فصليُب فبِيٌض... بَِها جِيَف احلَْسَرى فأمَّا ِعظَاُمَها  -٣٥٧٧
  ]الوافر : [ جلوُدها ، ومثله : أي 

  فإنَّ زماَنكُم زمٌن َخِميُص... كُلُوا يف بعضِ بَطْنكُم َتِعفُّوا  -٣٥٧٨
  .ُبطُونكُْم : أي 
يه؛ إنَّ األلف والالم تكونُ عوضاً من الضمري املضافِ إل: وفيه ردٌّ على من يقول » العَظْم « حالٌ من » ِمنِّي « و 

أنشد شاهداً على ما « وهن عظمي ، ومثله يف الدَّاللِة على ذلك ما : ألنه قد مجع بينهما هنا ، وإن كان األصل 
  ]الطويل : [ ذكرُت 
  َجبسِّ النَّداَمى بضَّةُ املَُتَجرِِّد... َرِحيٌب ِقطَابُ اجلَْيبِ ِمنَْها رفيقةٌ  -٣٥٧٩
  .قَّ العظم من الكرب ضعف ، ور: } َوَهَن العظم مِنِّي { ومعىن 
  فصل

  .اشتكى ُسقُوط األضراس : قال قتادة 
  .ابَْيضَّ شعر الرَّأس شيباً : أي } واشتعل الرأس َشْيباً { : قوله 

  :ثالثةُ أوجٍه « شَْيباً » ويف نصب 
شبَّه » : شريُّ اشتعل شيُب الرَّأسِ ، قال الزخم: أنه متييٌز منقولٌ من الفاعلية؛ إذ األصل :  -وهو املشهور-أحدها 

الشَّيب بُشواظِ النَّار يف بياضِه ، وانتشاره يف الشَّْعر ، وفُُشوِّه فيه ، وأخذه منه كُلُّ مأخٍذ باشتعالِ النَّار ، مث أخرجه 
هلا  خمرج االستعارِة ، مث أسند االشتعال إىل مكاِن الشِّْعر ، ومنبته ، وهو الرَّأُس ، وأخرج الشَّيب ُمَميَّزاً ، ومل َيضِف

  .االنبَساطُ واالنتشَاُر : انتهى ، وهذا من استعارة حمسُوسٍ حملسُوسٍ ، ووجه اجلمع « بالبالغِة 



  .« َشاَب » معناه « اْشَتَعلَ الرَّأُس » أنه مصدٌر على غريِ الصَّْدرِ ، فإنَّ : والثاين 
  .أنه مصدٌر واقٌع موقع احلالِ ، شاَِئباً ، أو ذا شيب : الثالث 
  .لسِّني يف الشِّني أبو عمرٍ وأدغم ا
  :فيه وجهان « بُِدعاِئَك » : وقوله 

  .ُبدعائي إيَّاك : أنَّ املصدر مضاٌف ملفعوله ، أي : أحدمها 
  .عوَّدتين اإلجابة فيما مضى ، ومل ُتخَيِّْبنِي : واملعىن 
ملا دعوتين إىل اإلميان ، آمنُت ، ومل  :مل أكن بدعائك يل إىل اإلميان شقيَّا ، أي : أنه مضاٌف لفاعله ، أي : والثاين 

  .أشق 
بكسر اخلاء ، وسكون الفاء ، وهو ماضٍ مسنٌد لتاِء املتكلِّم « ِخفْتُ » العامَّةُ على : } َوإِنِّي ِخفْتُ املوايل { : قوله 
  .ين ، قاله الزخمشريٌُّ أنَّ مواليُه كانُوا شَِرارَ بين إسرائيل ، فخافهم على الدِّ: مفعولٌ به؛ مبعىن « املواِلي » ، و 

  .« عدم املوايل ، أو جَْوَر املوايل : ال ُبدَّ من حذِف مضاٍف ، أي » : قال أبو البقاء 
وقد تقّدضَم أنَّه قد ُتقدَّر الفتحةُ يف الياء ، والواو ، وعليه قراءة « املَواِلي » وقال الزهريُّ كذلك ، إال انه سكَّن ياء 

  ] . ٨٩: املائدة [ } ونَ أَهاِليكُْم ُتطِْعُم{ زيد بن عليٍّ 

  .وتقدَّم إيضاُح هذا 
وقرأ عثمانُ بُن عفَّان ، وزيُد بن ثابت ، وابن عبَّاس ، وسعيد بن جبري ، وسعيد بن العاص ، وحيىي بُن يعمر ، وعليُّ 

« ؛ اللتقاِء السَّاكنني ، و بفتحِ اخلاِء ، والفاِء مشددةً ، وتاء تأنيٍث ، كُسرْت» خَفَِّت « : بُن احلسنب يف آخرين 
  .َدَرُجوا ، وانقرُضوا باملوِت : فاعلٌ به؛ مبعىن » املَواِلي 

الذين يلون األْمَر بعدي : هذا متعلٌِّق يف قراءة اجلمهور مبا تضمََّنُه املوايل من معىن الفعلِ ، أي » ِمْن َوَراِئي « : قوله 
َخفَّتِْ « َخلِْفي ، وَبْعِدي ، وأمَّا يف قراءِة : معىن » َورَاِئي « ق ُيَراَد ب بالتشديد ، فيتعلَّ» َخفَِّت « ، وال يتعلَّق ب 

أهنم خفُّوا قدَّامُه ، ودرجُوا ، : مبعىن قُدَّامي ، واملعىن » َورَاِئي « بالتشديد ، فيتعلَّق الظَّْرُف بنفس الفعل ، ويكونُ » 
  .عنيني الزخمشريُّ ومل يبق منهم من به تقوٍّ واعتضاٌد ، ذكر هذين امل

  ]البسيط : [ بُنو العمِّ يدلُّ على ذلك تفسُري الشَّاعر هلم بذلك يف قوله : واملَواِلي 
  ال َتْنُبشُوا بَْيننا ما كان َمْدفُوناً... َمْهالً ، بَنِي عمَِّنا؛ َمْهالً مواليَنا  -٣٥٨٠

  ]الوافر : [ وقال آخر 
  وقَْد أْمَسى مبنزلِة املَِضيمِ...  وَمْوىل قد دفعُت الضَّْيَم َعْنُه -٣٥٨١

  .وهو قولُ األصمِّ 
  .الَعَصَبة : وقال جماهٌد 

  .الكاللة : وقال أبو صاحلٍ 
  .الورثة : وقال ابُن عبَّاس واحلسن والكليبُّ 

اثه مقام الولد ، املوىل يراُد به النَّاصُر ، وابن العمِّ ، واملمالك ، والصَّاحب ، وهو هنا من يقُوم مبري: وعن أيب مسلمٍ 
واملختار ، أنَّ املراد من املوايل الذين خيلفُون بعده ، إما يف السِّياسة ، أو يف املال ، أو يف القيام بأمر الدِّين؛ وهو يدلُّ 

يَك ، وجلسُت ممَّا َدَنوُت منُه ، وأولْيُتهُ إيَّاُه ، وكُل ممَّا يل: وليته اليه ولْياً ، أي : على معىن القُْربِ والدُّنوِّ ، ويقالُ 
تلي ظْهر الدَّابَّة ، وويلُّ اليتيم ، وويلُّ ] الَّيت [ الربذعةُ : يليِه ، ومنُه الَولُْي ، وهو املطُر الذي يلي الومسيَّ ، والوليَّة 



  .القتيل؛ ألنَّ من تولَّى أمراً ، فقد قُرَب منه 
واله بركنه ، أي جعله ما يليه ، : من قوهلم ]  ١٤٤: البقرة [ } فََولِّ َوجَْهَك َشطْرَ املسجد احلرام { : وقوله تعاىل 

أحق؛ أفعل : فالن أوىل من فالن ، أي : وأما ولَّى عنِّي ، إذا أدبر ، فهو من باب تثقيل احلشو للسلْب ، وقوهلم 
؛ ألنَّ من كان أحقَّ التفضيل من الوايل أو الويل ، كاألدىن ، واألقرب من الدَّاين ، والقريب ، وفيه معىن القرب أيضاً

  .اسٌم ملوضعِ الرَّمي والبناِء : اسٌم ملوضعِ الويل ، ماملرمى واملبىن : بالشيء ، كان أقرب إليه ، واملوىل 
بالقصر ، وال يبعُد ذلك عنه ، فإنه قد » َوَراَي «  -يف رواية عنه-باملدِّ ، وقرأ ابُن كثري » َوَراِئي « واجلمهوُر على 

 ٧: اآلية [ يف العلق } أَن رَّآهُ استغىن { يف النَّحل؛ كما تقدَّم ، وسيأيت أنَّه قرأ ]  ٢٧: النحل [ }  ُشرَكَاَي{ قصر 
  .؛ كأنه كان ُيْؤِثرُ القْصر على املدِّ؛ خلفَّته ، ولكنَّه عند البصريني ال جيوُز سعةً ] 

اجلُرح ، وعقرُت الفرس بالسَّيف ، ضربُت قواِئمهُ : يف البدن ال َتِلُد ، والَعقُْر : أي } َوكَاَنِت امرأيت َعاِقراً { : قوله 
.  

ألنه يف األصل » وليا « وجيوُز أن يتعلَّق مبحذوٍف على أنَّه حال من » َهب « جيوز أن يتعلق ب » ِمْن لدُْنَك « قوله 
  .صفةٌ للنِكرِة ، فقُدِّم عليها 

إن يهْب ، : جبزم الفعلني على أنَّهما جواٌب لألمر؛ إذ تقديره  قرأ أبو عمرو ، والكسائيُّ: } يَرِثُنِي َوَيرِثُ { 
  .» وليا « والباقون برفعهما؛ على انَّهما صفةٌ ل 

» يَرِثُنِي « : وابُن عبَّاسٍ ، واحلسن ، وحيىي بن يعمر ، واجلحدريُّ ، وقتادةُ يف آخرين  -رضي اهللا عنه-وقرأ عليٌّ 
  .مسنداً لضمري املتكلِّم بياء الغيبة ، والرَّفع ، وأرثُ 
  }َيرِثُنِي وََيرِثُ { : فصل فيما قرئ به من قوله 

. » يف الكالم تقدمي وتأخٌري؛ يرثُ ُنُبوَِّتي ، إنْ منُّ قبلُه وأرِثُ مالُه ، إن مات قبلي « : » اللَّوامح « قال صاحب 
  .وُنِقلَ هذا عن احلسن 

َيرثُنِي به وارثٌ ، وُيسَمَّى : جعلوه اسم فاعلٍٍ ، أي » َيرِثُين وارثٌ «  وقرأ عليٌّ أيضاً ، وابُن عبَّاس ، واجلحدريُّ
  .يف علم البيان » التجريد « هذا 

بواوين ، وجب قلُب أوالمها مهزة؛ » ُووَْيرِثٌ « : واألصل » وارٍِث « وهو تصغُري » أَوْيرِثٌ « وقرأ جماهٌد 
« و » فاعلٍ « والواُو الثانيةُ بدلٌ عن ألِف » واصلٍ « تصغري » لٍ أَوْيِص« الجتماعهما متحركني أول كلمٍة ، وحنو 

« الوصفيَّة ، ووزن الفعل ، فإنه بزنة : ينبغي أن يكون غري مصروٍف؛ ألنَّ فيه علتني : مصروٌف؛ ال يقال » أَويْرِثٌ 
اً يف التصغري ، ال يقالُ ذلك ألنه غلطٌ وهذا ممَّا يكون االسم فيه منصرفاً يف التكبري ممتنع» َبْيطَرَ « مضارع » أَبيِْطر 

  .» أحَْمَر « تصغري » أَحيِْمر « وزنه فُوْيِعلٌ ، ال أفَْيعلٌ؛ خبالف » أَويْرِثاً « بيٌِّن؛ ألنَّ 
  .بكسر الواو ، ويعنون هبا اإلمالة » وارثٌ « : وقرأ الزهريُّ 

  .ألنه من الرِّضوان » َرِضيٌو « أصله مفعولٌ ثاٍن ، وهو فعيلٌ مبعىن فاعلٍ ، و» َرِضيا « : قوله 
  فصل

  .أعطين من أبناء } فََهْب ِلي ِمن لَُّدْنَك وَِلّياً { : معىن قوله 
  :قدَّم السؤال؛ ألمور ثالثة  -عليه السالم-واعلم أنَّ زكريَّا 

  .كونه ضعيفاً : األول 
  .أن اهللا تعاىل ما ردَّ دعاءه : والثاين 



  .بباً للمنفعة يف الدِّين ، مث بعد ذلك صرَّح بالسُّؤال كونُ املطلُوب س: والثالث 
إمَّا أن يكون يف الباطن ، أو يف الظَّاهر ، والضَّْعف يف الباطن أقوى من ضعف الظَّاهر : أمَّا كونه ضعيفاً ، فالضَّعيف 

أعضاء البدن ، وجعل  وذلك ألنَّ العظم أصلُب} َوَهَن العظم مِنِّي { : ، فلهذا ابتدأ ببيان ضعف الباطن ، فقال 
  :كذلك املنتفعني 

ليكون أساساً وعمداً يعتمد عليها بقيَّة األعضاء؛ ألنَّها موضوعة على العظام ، واحلاملُ جيُب أن يكون : األوىل 
  .أقوى من احملمول عليه 

  .أنَّها يف بعض املواضع وقاية لغريها : الثاين 
أّوالً ، مث ردَّ بأهنا تكونُ كغريها من األعضاء كعظام الصَّلف وقحف  . . .واحتج أصحابُ القول األوَّل أنَّه إذا 

الرأس ، وما كان كذلك ، فيجُب أن يكون صلباً؛ ليصرب على مالقاة اآلفاِت ، ومىت كان العظم حاملٌ لسائر 
ني سائر األعضاء ، فوصولُ الضعف إىل احلامل موجٌب لوصوله إىل احملمول ، فلهذا خصَّ العظم بالوْهنِ من ب

  .األعضاء 

وأما ضعف الظاهر ، فالستيالء ضعف الباطن عليه ، وذلك ممَّا يزيُد الدُّعاء تأكيداً؛ ملا فيه من االرتكان على حول 
  .اهللا وقوته 

  :وأما كونُه غري مرُدود الدُّعاِء ، فوجه توسله به من وجهني 
  .الردُّ حمبطاً لإلنعام األول ، واملنعم ال يسعى يف إحباط إنعامه أنَّه إذا قبله أوَّالً ، فلو ردَّه ثانياً ، لكان : األول 
أنَّ خمالفة العادِة تشقُّ على النَّفس ، فإذا تعوَّد اإلنسانُ إجابة الدُّعاء ، فلو ردَّ بعد ذلك ، لكان ذلك يف : والثاين 

إنك إن ردَدتَّنِي بعدما : قال  -عليه السالم- غاية املشقَّة ، واجلفاء ممن يتوقع منه اإلنعام يكون أشقَّ ، فكأنَّ زكريَّا
وَلَْم أَكُْن بِدَُعآِئَك { : القلب ، فقال ] أمل [ عودتَّين القُبول مع هنايةِ ضعفي ، كان ذلك بالغاً إىل النِّهاية القصوى يف 

  .} َربِّ َشقِّياً 
  ] .َيْبلُْغَها [ اَب ، ومل إذا َخ: إذا ظَِفر هبا ، وشَِقي هبا : سعد فالنٌ حباجته : تقولُ العرُب 

  .} وَإِنِّي ِخفُْت املوايل ِمن َوَرآِئي { : وأمَّا كون املطلُوب منتفعاً به يف الدِّين ، فهو قوله 
  }ِخفُْت املوايل { : فصل يف اختالفهم يف املراد من قوله 

  .الورثة وقد تقدم : املوايل : قال ابن عباس واحلسن 
  .خافهم على إفساد الدِّين : ايل ، فقيل واختلفوا يف خوفه من املو

خاف أن ينتهي أمُره إليهم بعد موته يف مالٍ ، وغريه ، مع أنَّه عرف من حاهلم قصورهم يف العلم والقدرة : وقيل 
  .عن القيام ببعضه 

حٌد ، فخاف أن يكون ذلك حيتمل أن يكون اهللا قد أعلمه أنَّه مل يبَق من أنبياء إسرائيل نيبٌّ له أٌب إالَّ نيبٌّ وا: وقيل 
الواحُد من َبين عمِّه ، إذا مل يكن له ولٌد ، فسأل اهللا أن يهب له ولداً ، يكونُ هو ذلك النيبِّ ، والظاهُر يقتضي أن 
يكون خائفاً يف أمر يهتمُّ مبثله األنبياء وال ميتنع أن يكون زكريَّا كان إليه مع النبوة الربانيَّة من جهة امللك؛ فخاف 

  .م بعده على أحدمها أو عليهما منه
قد خفُت أن : خرج على لفظ أصل املاضي ، لكنه يفيد أنه يف املستقبل أيضاً؛ كقول الرجل » ِخفُْت « : وقوله 

  .ال يريُد أنه قد زال اخلوف عنه » أَنا َخاِئٌف « : يكون كذا ، أي 
، ففي اإلخبار ] أن حتبل يف العادة [ ال؛ ألنَّ العاقر ال جيوُز أنَّها عاقرٌ يف احل: أي } َوكَاَنِت امرأيت َعاِقراً { : قوله 



عنه بلفظ املاضي إعالٌم بتقاُدمِ العهد يف ذلَك ، والغرُض من هذا بيانُ استبعاد حصول الولِد ، فكان إيرادُه بلفظ 
َوإِذْ قَالَ اهللا { : اىل مكان املستقبل ، وبالعكس؛ قال اهللا تع: فقد يوضُع املاضي ، أي : املاِضي أقوى ، وأيضاً 

  ] . ١١٦: املائدة [ } ياعيسى ابن مَْرَيَم أَأَنَت قُلَت ِللنَّاسِ اختذوين َوأُمَِّي إهلني 
  .من قُدَّامي ، وبني يديَّ : قال أبو عبيدة } ِمن َوَرآِئي { : وقوله 

  .بعد مويت : وقال آخرون 
  .ْم يقون بعده ، فضالً عن أن خياف شرَّهم؟ كيف علم حاهلم من بعده ، وكيف علم أنَُّه: فإن قيل 

أنه قد يعرُف ذلك باألمارات والظّن يف حصول اخلوف ، ورمبا عرف ببعض األمارات استمرارهم على : فاجلواُب 
  .عادهتم يف الفساد 

مقامه ، ولداً كان ،  بل طلب من يقُوم: األكثر على أنه طلب الولد ، وقيل } فََهْب ِلي ِمن لَُّدْنَك َوِلّياً { : وقوله 
  .أو غريه 

: آل عمران [ } َربِّ َهْب ِلي ِمن لَّدُْنَك ذُرِّيَّةً طَيَِّبةً { واألول أقرُب؛ لقوله تعاىل يف سورة آل عمران؛ حكاية عنه 
٣٨ . [  

  .يؤيِّده » يَُرثُنِي « فقوله ها هنا : وأيضاً 
فدلَّ ]  ٨٩: األنبياء [ } َزكَرِيَّآ إِذْ نادى َربَُّه َربِّ الَ َتذَرْنِي فَْرداً َو{ : يؤيِّده قوله تعاىل يف سورة األنبياء : وأيضاً 

على أنَّه سأل الولد؛ ألنَّه أخرب ها هنا أنَّ له موايلَ ، وأنَّه غُري منفرٍد عن الورثِة ، وهذا إن أمكن محله على وارثٍ 
  .يصلح أن يقوم مقامه ، لكنَّ محله على الولد اظهُر 

أنَّى يكونُ ِلي غالٌم « بأنَّه ملا بشِّر بالولد ، استعظمه على سبيل التعجُّب؛ وقال ] الثالث [ أصحابُ القول  واحتجَّ
  .ولو كان دعاُؤه لطلب الولد ، ما استعظم ذلك » 

وَّال سأل عمَّا يوهب له ، أيوهُب له هو وامرأتُه على هيئتهما؟ أو يوهُب له بأن ُيَح -عليه السالم-وأجيَب بأنَّه 
  .وهذا ُيْحكَى عن احلسن ! شابَّْين ، يُولد ملثلهما؟

إمنا سأل ولداً من غريها أو منها؛ بأن » وكَانتِ اْمرَاِتي عاقراً « يف الدُّعاء  -عليه السالم-إنَّ قول زكريَّا : وقيل 
، فهْب يل من لدنك وليا ،  أيْسُت أن يكون يل منها ولٌد: قال  -عليه السالم-يصلحها اهللا تعاىل للولِد ، فكأنَّه 

إمَّا بأن تصلحها للوالدِة ، وإمَّا أن هتبُه يل من غريها ، فلمَّا ُبشِّر بالغالم ، سأل أن يرزق منها ، أو من : كيف شئت 
  .غريها ، فأخرب بأنه يرزقه منها 
  فصل يف املراد باملرياث يف اآلية

  .وراثةُ املالِ يف املوضعني : اس ، واحلسُن ، والضحاك واختلفُوا ما املرادُ باملرياِث ، فقال ابُن عبَّ
  .وراثةُ النبوَِّة : وقال أبو صاحل 

  .يَرِثُنِي املال ، ويرثُ من آل يعقوب النبّوة : وقال السديُّ ، وجماهٌد ، والشعيبُّ 
  .وهو مرويٌّ أيضاً عن ابن عباس ، واحلسن ، والضحاك 

أمَّا يف املال : واعلم انَّ لفظ اإلرث يستعملُ يف مجيعها . من آل يعقُوب النبوَّة  يرِثُنِي العلم ، ويرثُ: وقال جماهٌد 
  ] . ٥٣: غافر [ } َوأَْوَرثَْنا بين إِْسرَاِئيلَ الكتاب { : فلقوله تعاىل 

ِدْرَهماً ، وإنَّما ورَّثُوا  الُعلماُء ورثةُ األنبياِء ، وإنَّ األنبياَء مل ُيَورِّثُوا ديناراً وال« :  -عليه الصالة والسالم-وقال 
  .» الِعلَْم 



: وهذا حيتملُ وراثة امللك ، ووارثة النبوَّة ، وقد يقال ]  ١٦: النمل [ } َوَورِثَ ُسلَْيَمانُ َداُووَد { : وقال تعاىل 
  .أورثَنِي هذا غما وحزناً 

  فصل يف أويل ما حتمل عليه اآلية
ال -َنْحُن معاِشرَ األنبياءِ « :  -عليه الصالة والسالم-اث غري املال؛ لقوله األوىل أن حيمل على مري: قال الزَّجاج 

  .أن يرث بُنو عمِّه مالُه  -وهو نيبٌّ من األنبياء-وألنه يبعُد أن يشفق زكريَّا » ُنوَرثُ ، َما َتَركَْنا صدقةٌ 
اهُده من بين إسرائيل من تبديل الدِّين ، أنه خاف تضييع بين عمِّه دين اهللا ، وتغيري أحكامه على ما كان ش: واملعىن 

  .وقتل من قُتل من األنبياء ، فسأل ربَّه وليا صاحلاً يأمُنه على أمَّته ، ويرثُ ُنبوَّته وعلمه؛ لئالَّ يضيع الدِّين 

رهم إليه لقرابةِ خاصَّةُ الرجل الذي يئول أمرهم إليه ، مث قد يئُول أم: ؛ اآللُ } َويَرِثُ ِمْن آلِ َيْعقُوَب { : قوله 
  . -عليه الصالة والسالم-املقربني تارةً؛ وبالصحابة أخرى؛ كآل فرعون ، وللموافقة يف الدِّين؛ كآل النيبَّ 

عليه -ألنَّ زوجة زكريَّا  -عليه السالم-هو يعقوُب بُن إسحاق بن إبراهيم : وأكثر املفسِّرين على أنَّ يعقوب هنا 
عليه -من ولد سليمان بن داود من ولد يهوذا بن يعقوب ، وأمَّا زكريا هي أخُت مرمي ، وكانت  -السالم
فهو من ولد هارون أخي موسى ، وهارون وموسى من ولد الوي بن يعقوب بن إسحاق ، وكانت النبوة  -السالم

  . -عليه السالم-يف ِسْبط يعقوب؛ ألنَّه هو إسرائيلُ 
أخو عمران [ هنا ولد إسحاق بن إبراهيم ، بل يعقُوب بن ماثان ، ليس املراُد من يعقوب ها: وقال بعُض املفسِّرين 

  .، وكان آلُ يعقوب أخوال حيىي بن زكريَّا ، وهذا قولُ الكليبِّ ومقاتل ] بن ماثان 
كان بُنو ماثان ُرءوس بين إسرائيل وُملُوكُهم ، وكان زكريَّا رئيس األحبار يومئٍذ ، فأراد أن يرثه : وقال الكليبُّ 

  .رته ، ويرث بنو ماثان ملكهم ُحُبو
  »رضيا « فصل يف تفسري 

  .برا تقيا مرضيا : فقيل » َرِضيا « اختلفوا يف تفسري 
مرضيا من األنبياء ، ولذلك استجاب اهللا له؛ فوهب له حيىي سيِّداً ، وحصُوراً ، ونبيا من الصَّاحلني ، مل يعصِ : وقيل 

  .، ومل يهم مبعصية 
  .يف أمَّته ال يتلقَّى بالتَّكذيب ، وال يواجهُ بالرَّدِّ » َرِضيا « : وقيل 

  فصل يف االحتجاج على خلق األفعال
سأل اهللا تعاىل أن جيعله رضيا؛ فدلَّ على أنَّ  -عليه السالم-احتجوا هبذه اآلية على مسألة خلق األفعال؛ ألنَّ زكريَّا 

  .فعل العبد خملوٌق هللا تعاىل 
  .أن يلطف به بضُُروب األلطاف فيختار ما يصري به رضيا عنده ، فنسب ذلك إىل اهللا تعاىل : املراُد  :فإن قيل 

  :فاجلواُب من وجهني 
لو محلناه على جعل األلطاف ، وعندها يصري إليه املرء باختياره رضيا؛ لكان ذلك جمازاً ، وهو خالُف : األول 

  .األصل 
ف واجبةً على اهللا تعاىل ، ال جيوُز اإلخالل به ، وما كان واجباً ال جيوُز طلبُه بالدُّعاء أنَّ جعل تلك األلطا: الثاين 

  .والتضرُّع 



َرأَِتي قَالَ َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم َوكَاَنِت اْم) ٧(َيا َزكَرِيَّا إِنَّا نَُبشُِّرَك بُِغلَامٍ اْسُمُه َيْحَيى لَْم َنجَْعلْ لَُه ِمْن قَْبلُ َسِميا 
قَالَ ) ٩(قَالَ كَذَِلَك قَالَ رَبَُّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن َوقَْد َخلَقُْتَك ِمْن قَْبلُ َولَْم َتُك شَْيئًا ) ٨(َعاِقًرا َوقَْد َبلَْغُت ِمَن الِْكَبرِ ِعِتيا 

فَخََرَج َعلَى قَْوِمِه ِمَن الِْمْحرَابِ فَأَْوَحى إِلَْيهِمْ ) ١٠(ا َربِّ اْجَعلْ ِلي آَيةً قَالَ آَيُتَك أَلَّا ُتكَلَِّم النَّاَس ثَلَاثَ لَيَالٍ َسوِي
َوَحنَاًنا ِمْن لَدُنَّا َوَزكَاةً َوكَانَ ) ١٢(َيا َيْحَيى ُخِذ الْكَِتاَب بِقُوٍَّة َوآَتْينَاُه الُْحكْمَ َصبِيا ) ١١(أَنْ سَبُِّحوا ُبكَْرةً َوَعِشيا 

  ) ١٥(َوَسلَاٌم َعلَْيِه َيْوَم ُوِلَد َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيْبَعثُ حَيا ) ١٤(اِلَدْيِه َولَْم َيكُْن َجبَّاًرا َعصِيا وََبرا بَِو) ١٣(َتِقيا 

  .} يازكريآ إِنَّا نَُبشُِّرَك بُِغالَمٍ { : قوله 
َربِّ { : ا كان خياطُب اهللا تعاىل ، ويسأله بقوله اختلفُوا يف املنادي ، فاألكثرون على أنَّه هو اهللا تعاىل؛ ألنَّ زكريَّا إنَّم

أىن { : ، وبقوله بعده » فهب يل « : وبقوله } وَلَْم أَكُْن بِدَُعآِئَك َربِّ َشِقّياً { : ، وبقوله } إِنَّي َوَهَن العظم مِنِّي 
هذا النداُء : النَّظْم ، وقيل ] عىن و امل[ ، فوجب أن يكون هذا النداُء من اهللا تعاىل ، وإالّ لفسد } َيكُونُ ِلي غُالٌَم 

  ] . ٣٩: آل عمران [ } فََناَدْتُه املالائكة َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي ِفي احملراب أَنَّ اللََّه يَُبشُِّركَ بيحىي { : من امللِك؛ لقوله 
. ٩،  ٨: مرمي [ } قَالَ َربَُّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن َعاِقراً َوقَْد َبلَْغُت ِمَن الكرب ِعِتّياً قَالَ كذلك { : فإنه ملَّا قال : وأيضاً   [  

  .وهذا ال جيوُز أن يكونَ كالم اهللا؛ فزجب أن يكون كالم امللِك 
  .نداُء اهللا تعاىل ، ونداُء املالئكة : وميكُن أن جياب بأنه حيتملُ أنَّه حيصل النداءان 

  . -إن شاء اهللا تعاىل-كالم اهللا تعاىل ، كما سيأيت ببيانه  من} قَالَ كذلك قَالَ رَبَُّك { : وميكُن أن يكون قوله 
: بولٍد ، ويقال : } يازكريآ إِنَّا نَُبشُِّرَك بُِغالَمٍ { : استجاب اهللا دعاءُه ، فقال : الكالم اختصار ، تقديره ] يف [ 

  .زكَرى أيضاً ، نقله ابن كثريٍ : ، ويقال » باملد والقصر « زكريَّا 
  .دعاؤُه بإذٍن ، فما معىن البشارة؟ وإن كان بغري إذٍن؛ فلماذا أقدم عليه؟  كان: فإن قيل 
  .جيوز أن يسأل بغري إذن ، وحيتمل أنَّه أذن له فيه ، ومل يعلْم وقته ، فُبشِّر به : فاجلواُب 

  :فيه قوالن : » َيْحَيى « : قوله 
بل : ، ومنعُه من الصَّرف؛ للعلميَّة والعجمِة ، وقيل أنه اسمٌ أعجميٌّ ، ال اشتقاق له ، وهذا هو الظاهُر : أحدمها 

  .وهو ميوت بُن املُزرَّع » َيُموتَ « و » يعيَش « و » َيْعُمرَ « هو منقولٌ من الفعلِ املضارعِ ، كما مسَّوا ب 
« : كقوله » ا َسِمي« و » مل جنعلْ « وكذلك » غُالم « يف حملِّ جرِّ صفة ل » اْسُمُه َيْحىي « : واجلملة من قوله 

أن االسم من السموِّ ، ولو كان من الوسم : إعراباً وتصريفاً ، ألنَّه من السُُّموِّ ، وفيه داللةٌ لقول البصريني » َرضيا 
  .وسيماً : ، لقيل 
  فصل

  . إنَّه مل يسمَّ أحٌد قبله هبذا االسم: قال ابن عباسٍ ، واحلسُن ، وسعيُد بُن جبريٍ ، وعكرمةُ ، وقتادةُ 
: أي ]  ٦٥: مرمي [ } َهلْ َتْعلَمُ لَُه َسِمّياً { : مل جنعل له شبهاً ومثالً؛ لقوله تعاىل : وقال سعيدُ بُن جبريٍ ، وعطاء 

  .مثالً 
: فقيل له } واجعله َربِّ َرِضّياً { أنه مل يكن له مثلٌ؛ ألنَُّه مل يعصِ ، ومل يُهمَّ مبعصية قط؛ كأنَّه جواب لقوله : واملعىن 

  .إنَّا ُنبشُِّرَك بغالمٍ ، مل جنْعل له شبيهاً يف الدِّين ، ومْن كان كذلك ، كان يف غايةِ الرضا 
؛ وذلك ] وعيسى [ ويف هذا نظٌر؛ ألنَّه يقتضي تفضيلُه على األنبياِء قبله؛ كآَدَم ، ونوحٍ ، وإبراهيم ، وموسى ، 

  .باطلٌ 
  .كان سيِّداً وحصوراً  مل يكن له مثلٌ يف أمر النِّساء؛ ألنَّه: وقيل 



ألنَّ كُلَّ الناس ، إمنا ُيسمُّوهنم آباؤهم : وقيل . مل َتلِد العواقُر مثلُه ولداً : وقال عليٌّ بُن أيب طلحة ، عن ابن عبَّاس 
  .وأمهاهتم بعد دخوهلم يف الوجود ، وأما حيىي فإنَّ اهللا مسَّاه قبل دخوله يف الوجود ، فكان ذلك من خواصِّه 

  .ألنَّه ولُد شيخٍ ، وعجوزٍ عاقرٍ : وقيل 
  فصل يف سبب تسميته بيحىي

ألنَّ اهللا أحيا به عقر أمه ، ويرد على هذا قصَّة إبراهيم ، : واختلفُوا يف سبب تسميته بيحىي ، فعن ابن عبَّاس 
  .ينبغي أن يكون اسُم ولدهم حيىي ف]  ٧٢: هود [ } ياويلتا أَأَِلُد َوأََناْ َعُجوٌز وهذا َبعِْلي شَْيخاً { : وزوجته ، قالت 

أََو َمن { : ألنَّ اهللا تعاىل أحيا قلبُه باإلمياِن والطَّاعة ، واهللا تعاىل مسَّى املطيَع حيا ، والعاِصَي ميِّتاً؛ بقوله : وعن قتادة 
  ] . ١٢٢: األنعام [ } كَانَ َمْيتاً فَأَْحَييَْناُه 

  ] . ٢٤: األنفال [ } ْم إِذَا َدَعاكُم ِلَما ُيْحيِيكُ{ : وقال 
  .ألنَّ اهللا تعاىل أحياه بالطَّاعة؛ حىت مل يعص ، ومل يُهمَّ مبعصيٍة : وقيل 

ما ِمْن أحٍد إالَّ وقد َعَصى ، أو َهمَّ إالَّ حيىي بُن زكريَّا ، فإنَّه لَْم يُهمَّ ولَْم « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .» حيىي « ان ينبغي أن تسمى النبياء كلهم واألولياء ب ويف هذا نظر؛ ألنه ك» َيْعملَها 

آل [ } َبلْ أَْحَياٌء ِعندَ َربِّهِْم { : ألنه استشهد ، والشهداء أحياء عند رهبم ، قال تعاىل : وقال ابن القاسم بن حبيب 
  .ويف ذلك نظر؛ ألنه كان يلزم منه أن ُيسَمَّى الشهداُء كلُّهم بَيحَْيى ]  ١٦٩: عمران 

أنه قُلْ لسارَّة بأنِّي خمرٌج منها عبداً ، ال يَُهمُّ  - عليه السالم-أوحى اهللا تعاىل ، إىل إبراهيم : قال عمرو بُن املقدسيِّ و
َهبِي لُه من امسِك حرفاً ، فوهبته حرفاً من امسها ، فصار َيْحَيى ، وكان اُمسها يسارة ، : مبعصيٍة امسه حىي ، فقال 

  .فصار امسها سارة 
  .ألنَّ حيىي أوَّلُ من آمن بعيسى ، فصار قلبه حبا بذلك اإلمياِن : ل وقي

يا مرُمي ، أحاملٌ : إنَّ أمَّ حيىي كانت حامالً به ، فاستقبلتها مرمي ، وقد محلت بعيسى ، فقالت هلا أمُّ حيىي : وقيل 
  .أرى ما يف بطين يسُجد ملا يف بطنك : مل تقولني؟ فقالت : أنت؟ فقالت 

هو اإلنسانُ الذكر يف ابتداِء شهوته : ِمْن أين يكُون يل غرٌم ، والغالُم : أي } قَالَ َربِّ أىن َيكُونُ ِلي غُالَمٌ {  :قوله 
  .غالُم ثعلبٍ : يف اجلماع ، ويكونُ يف التلميذ ، يقال 

من صفة املؤنَّث ممَّا » فاعل « ى عاقرةٌ؛ ألنَّ من كان عل: وامرأيت عاقٌر ، ومل يقل : أي . } َوكَاَنتِ امرأيت َعاقِراً { 
  .مل يكن للمذكَّر ، فإنَّه ال تدخل فيه اهلاُء ، كامرأٍة عاقرٍ وحائضٍ 

رُجلٌ نكَحةٌ ، وُرَبعَةٌ : هذه صفاُت املذكَّر ، وصف هبا املؤنَّث ، كما وصف املذكَّر باملؤنَّث؛ حيث قال : قال اخلليلُ 
  .، وغالٌم ُنفََعةٌ 

  :فيه أربعةُ أوجه : » ِعتيا « : قوله 
وجيوز » َبلْغُت « جيوز أن يتعلَّق ب » ِمَن الِكربِ « بلغُت عتيا من الكربِ ، فعلى هذا : أنه مفعولٌ به ، أي : أظهرها 

  .ألنه يف األصلِ صفةٌ له؛ كما قدرته لك » ِعتيا « أن يتعلق مبحذوٍف؛ على أنه حالٌ من 

  .من معىن الفعل؛ ألنَّ بلوغَ الكرب يف معناه  أن يكون مصدراً مؤكَّداً: الثاين 
  .عاتياً ، ذا عيتٍّ : أي » َبلَْغُت « أنَّه مصدر واقٌع موقع احلالِ من فاعل : الثالث 
  .مزيدةٌ ، ذكره أبو البقاء ، واألولُ هو الوجُه » ِمْن « أنه متييٌز ، وعلى هذه األوجه الثالثة : الرابع 
وهو الُيْبُس واجلساوةُ « : َيبَِس ، وصلَُب ، قال الزخمشريُّ : أي » َعَتا ، يَْعُتو « وهو مصدر  بزنة فعولٍ ،: والُعُتوُّ 



َعَتا الُعوُد وجَسا ، أو بلغُت من مدارج الِكربِ ، ومراتبه ما يسمَّى : يف املفاصلِ ، والعظام؛ كالُعوِد القاحل؛ يقال 
  .فسد : أي » َعَتا َيْعُتو « أن يكون ِمْن  أنه جيوُز» أْو بلْغتُ « : يريد بقوله » ِعتيا 

بواوين ، فاستثقل واوان بعد ضمتني ، فكسرِت التاُء؛ ختفيفاً ، فانقلبت الواو األوىل ياًء؛ » ُعُتوٌو « : واألصلُ 
لسكوهنا وانكسار ما قبلها ، فاجتمع ياٌء وواٌو ، وسبقت إحدامها بالسكون ، فقلبت الواُو ياًء ، وأدغمت فيها 

: إال أنَّ الكثري يف املفرد التصحيح؛ كقوله » ِعِصّي « : حنو : األوىل ، وهذا اإلعاللُ جارٍ يف املفرد هكذا ، واجلمع 
« : وقد يعلُّ كهذه اآلية ، والكثريُ يف اجلمع اإلعاللُ ، وقد يصحَُّح؛ حنو ]  ٢١: الفرقان [ } َوَعَتْوا ُعُتّواً كَبِرياً { 

  .فُِتيٌّ وفُُتوٌّ : وقالوا »  حنوٍّ كثريةٍ إنَّكُْم لتنظُرونَ يف
]  ٧٢: مرمي [ } جِِثّياً { و ]  ٥٨: مرمي [ » بِِكّياً « و ]  ٧٠: مرمي [ } ِصلِّياً { و » عتيا « وقرأ األخوان 

  .بكسر الفاء لالتباع ، والباقون بالضمِّ على األصلِ 
كالعجيجِ » فعيلٍ « جعلهما مصدرين على زنة » َصليا « و »  عتيا« وقرأ عبُد اهللا بن مسعوٍد بفتح األوَّل من 

  .والرَّحيلِ 
بضم العني ، وكسر السنيِ املهملة ، وتقدم اشتقاُق هذه اللفظة يف األعراف ، » ُعِسيا « وقرأ عبد اهللا وأيب مب كعبٍ 

  .وتصريفها 
  .واحٌد : والعُِتيُّ والُعِسيُّ 

هو الذي غُريه طولُ : ، وعتيا ، فهو عاٍت ، وَعَسا يَْعُسو ُعُسوا وعسيا فهو عَاسٍ ، والعَاسي َعَتا يَْعُتو ُعُتوا : يقال 
  .شديدُ الظلمة : طويل ، وقيل : وليل عاٍت . الزمانِ إىل حال الُبؤس 

  فصل
  :يف هذه اآلية سؤاالن 

  .مع أنَّه هو الذي طلب الغالم؟ } ِلي غُالٌَم  أىن َيكُونُ{ : بقوله  -عليه الصالة والسالم-مل تعجب زكريَّا : أحدمها 
هذا التعجُّب يدل على الشك يف قدرة اهللا تعاىل على ذلك ، وذلك } أىن َيكُونُ ِلي غُالٌَم { : قوله : والسؤال الثاين 

  .؟ -عليهم الصالة والسالم-كفر ، وهو غري جائز على األنبياء 
إنَّه طلب : ما طلب الولد ، فاإلشكال زائلٌ ، وأمَّا على قول من قال : ل أمَّا على قول من قا: فاجلواُب عن األول 

هو البحث على أنه تعاىل جيعلهما شابني ، مث } أىن َيكُونُ ِلي غُالٌَم { : الولد ، فاجلواُب أن املقصود من قوله 
َوَزكَرِيَّآ إِذْ نادى َربَُّه { : اىل يرزقهما ، أو يتركهما شيخني ، ويرزقهما الولد ، مع الشيخوخة؟ ويدلُّ عليه قوله تع
  }َربِّ الَ َتذَْرنِي فَرْداً وَأَنَت خَْيُر الوارثني فاستجبنا لَُه َوَوَهْبَنا لَُه حيىي َوأَصْلَْحَنا لَهُ َزْوَجُه 

  ] . ٩٠،  ٨٩: األنبياء [ 
  .وما هذا اإلصالُح إالَّ أنَّه تعاىل أعاد قُوَّة الوالدة 

إنَّ هذا الصَّوت : إنَّه ملَّا مسع النداء بالبشارة جاءُه الشيطان ، فقال : جلواب وجهاً آخر ، فقال وذكر السديُّ يف ا
، وغرض » رّب ، أين يكُون يل غالٌم « : ليس من اهللا تعاىل ، بل من الشيطاِن يسخر منك ، فلمَّا شكَّ زكريَّا قال 

ر بذلك هو اهللا تعاىل ، ملا جاز له أن يقول ذلك ، لو علم أن املبشَّ -عليه السالم-السدي من هذا أن زكريا 
  .فارتكب هذا 

هذا باطلٌ باتِّفاق؛ إذ لو جوَّز األنبياُء يف بعض ما يرُد عن اهللا تعاىل أنَّه من الشيطان ، جلوَّزوا : وقال بعُض املتكلِّمني 
  .يف سائره ، ولزالِت الثقة عنهم يف الوحي ، وعنَّا فيما يوردُونه إلينا 



بأنَّ هذا االحتمال قائٌم يف أوَّل األمر ، وإنَّما يزولُ باملعجزِة ، فلعلَّ املعجزةَ مل تكُن حاصلةً يف : وميكُن أن جياب عنه 
  .هذه الصور ، فحصل الشَّك هنا فيه دون ما عداها 

  :واجلواُب عن السؤال الثاين من وجوه 
  .} مسه حيىي إِنَّا نَُبشُِّركَ بُِغالَمٍ ا{ : أن قوله : األول 

راعى األدب ، ومل يقل  -عيله الصالة والسالم-ليس نصا يف كون ذلك الغالم ولداً له ، بل حيتمل أن يكون زكريَّا 
هذا الغالم ، هل يكون ولداً يل ، أم ال ، بل ذكر أسباب ُحُصول الولِد يف العادة؛ حىت أنَّ تلك البشارة ، إنْ : 

يزيلُ اإلهبام ، وجيعل الكالم صرحياً ، فلمَّا ذكر ذلك ، صرَّح اهللا تعاىل بكون الولد منه كانت بالولد ، فإن اهللا تعاىل 
  .، فكان الغرُض من كالم زكريَّا هذا ، ال شك أنه شاكًّا يف قُدرة اهللا تعاىل عليه 

قد وهب  أنه ما ذكر ذلك للشك ، لكْن على وجه التعظيم لقدرته ، وهذا كالرجل الذي يََرى صاحبه: الثاين 
  .تعظيماً وتعجُّباً ! أنَّى مسحت نفسك بإخراج مثل هذا من ملكك: الكثري اخلطري ، فيقول 

أن من شأن من ُبشَِّر مبا يتمناه؛ أن يتولد له فرط السرور به عند أوَّل ما يرد عليه استثباُت ذلك الكالم؛ : الثالث 
كر ، وهذا كما أن امرأة إبراهيم عليه السالم بعد أن إما ألن شدة فرحه به توجُب ذهوله عن مقتضيات العقل والف

]  ٧٢: هود [ } قَالَْت ياويلتا أَأَِلُد َوأََناْ َعُجوٌز وهذا َبْعِلي َشْيخاً إِنَّ هذا لََشْيٌء َعجِيبٌ { بشرت بإسحاق قالت 
اللتذاذ بسماع ذلك الكالم مرة أخرى ، وإما طلباً ]  ٧٣: هود [ } أَتَْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اهللا { : فأزيل تعجبها بقوله 

  .، وإما مبالغةً يف تأكيد التفسري 
  :يف حملِّ هذه الكاف وجهان : » كَذِلَك « : قوله 

، مث يبتدأ جبملٍة » كَذَِلَك « : األمُر كذلك ، ويكون الوقُف على : أنه رفع على خرب ابتداٍء مضمرٍ ، أي : أحدمها 
  .أخرى 
مثل ما طلبَت ، وهو كنايةٌ عن مطلوبه ، فجعل ناصبه » أفَْعلُ « احمللِّ ، فقدَّرُه أبو البقاء ب أهنا منصوبةُ : والثاين 

  .مقدَّراً ، وظاهره أنه مفعولٌ به 
  :، وحنوه « ُهو عليَّ هيٌِّن » إشارةٌ إىل مُْبهم يفسره « ذَِلكَ » و « قَالَ » أو نصب ب « : وقال الزخمشريُّ 

، » وُهَو عليَّ هيٌِّن « وقرأ احلسن ] .  ٦٦: احلجر [ } ذَِلَك األمر أَنَّ دَابَِر َهُؤآلِء َمقْطُوٌع مُّصْبِِحَني  َوقََضيَْنآ إِلَْيِه{ 
  .األمُر كما قلت ، وهو على ذلك ُيهونُ عليَّ : وال خيرَّج هذا إال على الوجه األول ، أي 

حمذوٌف يف كلتا » قَالَ « وعد اهللا ، ال إىل قولِ زكريَّا ، و  إىل ما تقدَّم من» ذَِلَك « وهو أن ُيشاَر ب : وجٌه آخُر 
وُهَو عليَّ هيٌِّن ، وإن شئت ملْ تنوِه؛ : ُهَو عليَّ هيٌِّن ، قال : قال : أي -يعين قراءة العامَّة وقراءة احلسنِ . القراءتني 

  .« ألنَّ اهللا هو املخاطب ، واملعىن أنه قال ذلك ، ووعدُه وقوله احلقُّ 
  .الثانية هي الناصبةُ للكاف « قال » يف هذا الكالم قلٌق؛ وحاصله يرجع إىل أنَّ و

. « ُهَو عليَّ هيٌِّن » : ويبتدأ بقوله « قال ربُّك » يعين تفريعاً على أنَّ الكالم قد متَّ عند « وقَالَ حمذوٌف » : وقوله 
  .املقدَّر؛ ألنَّ اهللا هو املتكلِّمُ بذلك مل َتْنوِ القول : ، أي « وإنْ ِشئَْت ملْ َتنْوِه » : وقوله 

األمران اللذان ذكرت من املرأِة العاقر والكربِ هو : أي » قال كذلَك « ومعىن قوله » : وظاهُر كالم الطربيُّ 
على هذه احلال ، قال ربُّك ، هو عليَّ هيٌِّن : كذلك ، أي : قال امللُك : كذلك ، ولكن قال ربُّك ، واملعىن عندي 

  .انتهى « 
  ]الطويل [ بكسر ياء املتكلم؛ كقوله « َعلَيَّ » وقرأ احلسن البصري 



  ِلوَاِلِدِه لْيَسْت بذاِت عقَارِبِ... َعليِّ لعمرٍو نِْعَمٍة  -أ ٣٥٨٢
  ] . ٢٢: إبراهيم [ « ُمبْصرِخيِّ » وتقدم الكالم على هذه املسألة يف قراءة محزة . أنشدوه بالكسر 

أسنده إىل الواحد املعظِّمِ نفسُه ، والباقون « َخلقَْناكَ » هذه اجلملة مستأنفةٌ ، وقرأ األخوان « ُتَك وقَْد خلقْ» : قوله 
  .بتاء املتكلِّم « خلقُْتك » 

  ]البسيط : [ شيئاً يعتدُّ به؛ كقوله : مجلةٌ حاليةٌ ، ومعىن نفي كونه شيئاً ، أي « ولَْم َيُك شَْيئاً » : وقوله 
  أى غْير شيٍء ظنَُّه َرُجالإذا َر..  -ب ٣٥٨٢
  .عجبُت من ال شيٍء ، وجيوز أن يكون قال ذلَك؛ ألنَّ املعدوَم ليس بشيٍء : وقالوا 
  فصل
يف حق اهللا تعاىل جماز؛ ألن ذلك إمنا جيوزُ يف حقِّ من جيوز أن يصعب عليه شيء ، « اهلَيِّن » إطالق لفظ : قيل 

  .ولكن املراد؛ أنه إذا أراد شيئاً كان 
إنه ملا خلقه من العدم الصَِّرف والنفي : فنقول } َوقَْد َخلَقُْتَك ِمن قَْبلُ َولَْم َتُك شَْيئاً { وجه االستدالل بقوله تعاىل و

احملضِ ، كان قادراً على خلق الذوات والصفات واآلثار ، وأما اآلن ، فخلق الولد من الشيخ والشيخة ال حيتاج فيه 
ذا أوجده عن العدم ، فكذا يرزقه الولد بأن يعيد إليه وإىل صاحبته القوَّة اليت عنها يتولَّد إال إىل تبديل الصفات ، وإ

  .املاءان اللذان من اجتماعهما ُيخلُق الولد 
  فصل

يازكريآ { يقتضي أن القائلَ لذلك ملك مع االعتراف بأن قوله « كذِلَك قال ربَُّك : قال » : اجلمهوُر على أنَّ قوله 
قول اهللا تعاىل ، وهذا بعيٌد؛ ألنه إذا كان ما قبل هذا الكالم } ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن { قول اهللا تعاىل ، وقوله } شُِّرَك إِنَّا ُنَب

قائلُ هذا : وما بعده قول اهللا تعاىل ، فكيف يصحُّ إدرتُج هذه األلفاظ فيما بني هذين القولني ، واألوىل أن يقال 
من أين حيصلُ يل هذا : ا أن امللك العظيم ، إذا وعد عبده شيئاً عظيماً ، فيقول العبد القول أيضاً هو اهللا تعاىل؛ كم

إن سلطانَك ضِمَن لك ذلك؛ كأنه ينبه بذلك على أن كونه سلطاناً ممَّا يوجب عليه الوفاء بالوعد ، فكذا : ، فيقول 
  .ههنا 

  .} لِّمَ الناس ثَالَثَ لَيَالٍ سَوِّياً قَالَ َربِّ اجعل يل آَيةً قَالَ آيَُتَك أَالَّ ُتكَ{ : قوله 
  .اجعل يل عالمة وداللة على محل امرأيت : أي 
  فصل

طلب اآلية لتحقيق البشارة ، وهذا بعيٌد؛ ألن بقول اهللا تعاىل قد حتقَّقت البشارةُ ، فال يكون : قال بعُض املفسِّرين 
شارةُ بالولِد وقعت مطلقة ، فال يعرف وقتها مبجرَّد الب: إظهار اآلية أقوى يف ذلك من صريح القول ، وقال آخرون 

  .البشارة ، فطلب اآلية ليعرف هبا وقت الوقوعِ ، وهذا هو احلق 
واتفقوا على أن تلك اآلية هي تعذُر الكالم عليه ، فإن جمرَّد السكوِت مع القدرِة على الكالم ال يكونُ معجزةً ، مث 

  :اختلفوا على قولني 
  .قل لسانه أصالً أنه اعت: أحدمها 
أنه امتنع عليه الكالُم مع القوم على وجه املخاطبة ، مع أنه كان متمكناً من ذكر اهللا ، ومن قراءة التوراة : والثاين 

، وهذا القولُ عندي أصحُّ؛ ألن اعتقال اللسان مطلقاً قد يكون ملرضٍ ، وقد يكون من فعل اهللا ، فال يعرف زكريا 
عتقال معجٌز إال إذا عرف أنه ليس ملرض ، بل حملضِ فعل اهللا تعاىل مع سالمة اآلالت ، عليه السالم أن ذلك اال



وهذا مما ال يعرف إال بدليل آخر ، فتفتقر تلك الداللة إىل داللة أخرى ، أما لو اعتقل لسانه عن الكالم ، مع القوم 
ضرورة؛ أن ذلك االعتقال ليس لعلٍَّة ومرضٍ ، بل ، مع اقتداره على التكلم بذكر اهللا تعاىل وقراءِة التوراِة ، علم بال

آيَُتَك أَالَّ ُتكَلَِّم الناس ثَالَثَ لََيالٍ { : هو حملض فعل اهللا ، فيتحقق كونه آية ومعجزة ، ومما يقوي ذلك قوله تعاىل 
  .غري الناس  خص ذلك بالتكلم مع الناس؛ وهذا يدلُّ بطريق املفهوم؛ أنه كان قادراً على التكلم مع} َسوِّياً 
، » كامالت « من صفِة الليايل مبعىن » سويا « أنَّ : ، وعنابن عباس » ُتكَلَِّم « حالٌ من فاعل : » َسوِيا « : قوله 

وابن أيب عبلة بالرفع ، . جعلوها الناصبة » ُتكَلِّم « فيكونُ نصبه على النعت للظرف ، واجلمهوُر على نصب ميم 
  .فاصلةٌ ، وتقدَّم حتقيقه » ال « لة ، وامسها ضمُري شأٍن حمذوف ، و جعلها املخففة من الثقي

، وأن تكون مصدرية مفعولة باإلحياء ، و » أْوَحى « أن تكون مفسِّرة ل » أنْ « جيوز يف : » أنْ سَبَُّحوا « : وقوله 
هبا العلميَّةُ ، فلو قُِصَد هبا العلميةُ  ؛ ألنه مل يقصْد» ُبكَْرةً « ظرفا زماٍن للتسبيح ، وانصرفت » ُبكَْرةً وعِشيا « 

بكرةُ وقُت : ألسرينَّ الليلة إىل بكرة ، أم مل يقصد؛ حنو : امتنعت من الصَّرف ، وسواٌء قصد هبا وقٌت بعينه؛ حنو 
  .» غُدوة « نشاٍط؛ ألنَّ علميَّتها جنسيَّةٌ؛ كأسامة ، ومثلها يف ذلك كله 

بإسناد الفعل إىل ضمري اجلماعة مؤكِّداً بالثقيلة ، » سَبُِّحنَّ « : ناية ، وعنه أيضاً هباِء الك» َسبِّحُوه « وقرأ طلحة 
  .، وقد تقدَّم تصريفه ]  ٨: هود [ } لََّيقُولُنَّ َما َيحْبُِسُه { : وهو كقوله 
ن يفتح هلم الباب ، ، وكان الناس من وراء احملراب ينتظرونه؛ أ} فَخََرَج على قَْوِمِه ِمَن احملراب { : قوله تعاىل 

  .} فأوحى إِلَيْهِْم { ما لك يا زكريا : فيدخلون ويصلون؛ إذ خرج عليهم زكريا متغيِّراً لونه ، فانكروه ، فقالوا 
، معنا أنه كان } َوَعِشّياً { ، غدوة ، } ُبكَْرةً { ، أي صلوا هللا ، } أَن سَبِّحُواْ { كتب هلم األرض ، : قال جماهٌد 

ه بكرة وعشياً ، فيأمرهم بالصالة ، فلما كان وقُت محل امرأته ، ومنع الكالم خرج إليهم ، فأمرهم خيرج على قوم
  .بالصالة إشارة 
، يعين } ُخذِ الكتاب { يا حيىي ، : وهبنا له حيىي ، وقلنا له : فيه حذف معناه : ، قيل } ياحيىي { : قوله عز وجل 

اهللا به حيىي ، كما خص اهللا تعاىل الكثري من األنبياء بذلك ، واألوىل  التوراة ، وقيل حيتمل أن يكون كتابًت خصَّ
  .أوىل؛ ألن محل الكالم ههنا على املعهود السابق أوىل ، وال معهود إال التوراة 

يدلُّ على أن اهللا تعاىل بلغ بيحىي املبلغ الذي جيوز أن خياطبه بذلك ، فحذف ذكره؛ } ياحيىي ُخِذ الكتاب { وقوله 
  .لة الكالم عليه لدال
ملتبساً أنت ، أو ملتبساً هو بقوَّة؛ وليس املراد بالقوة القدرة : حالٌ من الفاعل أو املفعول ، أي » بقُوَّة « : قوله 

على األخذ؛ ألن ذلك معلوم لكلَّ أحد ، فيجب محله على معىن يفيد املدح ، وهو اجلد والصرب على القيام بأمر 
  .ىل حصول ملكة تقتضي سهولة اإلقدام على املأُمور به ، واإلحجام عن املنهيِّ عنه النبوة ، وحاصلها يرجع إ

  .} َوآَتْينَاُه احلكم َصبِّياً { : قوله 
احلكُم فهم الكتاب ، فقرأ التوراة وهو : ؛ وهوابن ثالث سنني وقيل » َصبِيا « النُّبوة : احلكم : قال ابن عبَّاس 

  .صغٌري 
  .وهو قولُ ُمَعمَّر هوالعَقْل ، : وقيل 

  .ما للَّعبِ ُخِلقْنا : وروي أنه قال 
عليهما الصالة -واألوَّل أوىل؛ ألنَّ اهللا تعاىل أحكم عقلُه يف صباه ، وأوحى إليه ، فإنَّ اهللا تعاىل بعث عيسى وحيىي 

  .ُشدَّ وقد بلغا األ -عليهما الصالة والسالم-ومها صبيَّاِن ، ال كما بعض موسى وحممَّداً -والسالم



  .كيف يعقلُ حصولُ العقل والفطنة والنُُّبوَّة حال الصَِّبا : فإن قيل 
هذا السَّاِئلُ إمَّا أن مينع خرق العاداِت ، أو ال مينع منه ، فإن منع منه ، فقد سدَّ باب النبوات؛ ألنَّ األمر : فاجلواُب 

نع منه ، فقد زال هذا االستبعاُد؛ فإنَّه ليس استبعاد فيها على املعجزات ، وال معىن هلا إال خرق العاداِت ، وإن مل مي
  .آتيناه » هاء « حال من : » صبيا « صريورِة الصَّيبِّ عاقالً أشدَّ من استبعاد انشقاقِ القمر ، وانفالق البحر ، و 

الرمحةُ واللُّني ، : واحلنانُ . نُّناً وآَتْيَناُه َتَح: أي » احلُكَْم « جيوز أن يكون مفعوالً به ، نسقاً على : » وَحنَاناً « قوله 
  ]املتقارب : [ وأنشد أبو عبيدة قول احلطيئِة لعمر بن اخلطَّاب 

  فإنَّ ِلكُلِّ مقامٍ مقَاال... َتَحنَّْن َعليَّ هَداَك املَِليُك  -أ ٣٥٨٣
  :حََنانَْيَك ، وقوله : وأكثر استعماله ُمثَنَّى؛ كقوهلم : قال 

  ْيكَ َبْعُض الشَّرِّ أْهَونُ من بعضَِحناَن. ...  -ب ٣٥٨٣
َسقْياً وَرْعياً ، فنصبه : فيه أبو البقاء أن يكون مصدراً ، كأنَّه يريدُ به املصدر الواقع يف الدعاء؛ حنو ] وجوَّز [ 

و ]  ١٨: يوسف [ } فََصْبرٌ َجِميلٌ { : ، وجيوز أن يرتفع على خرب ابتداٍء مضمر؛ حنو ] كأخواته [ بإضمار فعلٍ 
  ]الطويل : [ يف أحد الوجهني ، وأنشد سيبويه ]  ٤٦: األعراف [ } َسالٌَم َعلَْيكُْم { 

  اذُو نسبٍ أْم أْنَت باحلَيِّ عارُف... وقَالَْت حنانٌ َما أتى بَِك َهُهَنا  -٣٥٨٤
  .» عارِة وذلك على سبيل االست« : قال الزخمشريُّ » َرحِيٌم « حنَّّانٌ ، كما يقال له : وقيل هللا تعاىل 

  »َحنَاناً « فصل يف املراد ب 
حنُني النَّاقة ، وهو صوهتا ، إذا : أصله من احلنينن ، وهو االرتياُح ، واجلزع للفراق كما يقال : اعلم أن احلنان 

  .اشتاقت إىل ولدها ، ذكره اخلليل 
مَّا اتَّخذ املنرب ، وحتوَّل إليه ، حنَّت كان ُيصلِّي إىل جذع يف املسجد ، فل -عليه الصالة والسالم-أنَّه : ويف احلديث 

عليه ورمحُه ] تعطَّف [ َتَحنََّن فالنٌ على فالٍن ، إذا : تلك اخلشبةُ ، حتَّى ُسِمَع حنيُنها ، وهذا هو األصل ، ثُمَّ يقال 
.  

منهم من أباه؛ ملا واختلف الناس يف وصف اهللا تعاىل باحلنان ، فأجازه بعضهم ، وجعلُه مبعىن الرَُّؤوف الرَّحيم ، و
  .يرجع إليه أصلُ الكلمة 

  .ومل يصحُّ اخلرب هبذه اللفظة يف أمساء اهللا تعاىل : قالوا 
  :يف احلناِن ها هنا وجهاِن : وإذا عرف هذا ، فنقولُ 

  .أن جنعله صفةً هللا تعاىل : األول 
رمحةً : وآتيناُه احلكم حناناً ، أي : التقديُر ، فإن جعلناه صفة هللا تعاىل ، فيكونُ » حيىي « أن جنعله صفةُ ل : والثاين 

  .منَّا 
  :مث هاهنا احتماالت 

رمحة : عليه ، أي ] منَّا [ وآتيناه احلكم صبيا حناناً : ، واملعىن » حيىي « أن يكون احلنانُ من اهللا تعاىل ل : األول 
  .وتزكيةً ، وتشريفاً له : أي » وزكَاةً « عليه ، 
أنا استجبنا لزكريَّا دعوته بأن أعطيناه ولداً مث آتيناه احلكم : احلنانُ من اهللا تعاىل لزكريَّا ، واملعىن أن يكون : والثاين 

  .تزكيةُ له عن أن يصري مردود الدُّعاء : أي » وَزكَاةً « صبيا وحناناً من لدُنَّا على زكريا فعلنا ذلك 
آتيناه احلكم صبيا حناناً على أمَّته؛ لعظيم : واملعىن  -عليه السالم- أن يكُون احلنانُ من اهللا تعاىل ألمَّة حيىي: الثالث 



  .انتفاعهم هبدايته وإرشاده 
  :ففيه وجوٌه  -عليه السالم-وإن جعلناه صفةً ليحىي 

صلى اهللا  -آتيناُه احلكم واحلنان على عبادنا ، أي والتعطُّف عليهم وحسن النَّظر هلم ، كما وصف حممَّداً : األول 
  :بقوله  -عليه وسلم 

آل [ } فَبَِما َرْحَمٍة مَِّن اهللا ِلنتَ لَُهمْ { : وقوله ]  ١٢٨: التوبة [ } حَرِيٌص َعلَْيكُْم باملؤمنني َرُءوٌف رَّحِيٌم { 
شفقةً ، ليست داعيةً إىل اإلخالل بالواجب؛ ألنَّ الرأفة واللِّني ربَّما : أي » وَزكَاةً « : وقوله ]  ١٥٩: عمران 

قَاِتلُواْ { : وقال ]  ٢: النور [ } َوالَ تَأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ ِفي ِدينِ اهللا { : ورثا ترك الواجب؛ أال ترى إىل قوله أ
أَِذلٍَّة َعلَى املؤمنني أَعِزٍَّة َعلَى { : وقال ]  ١٢٣: التوبة [ } الذين َيلُوَنكُْم مَِّن الكفار َولَِيجِدُواْ ِفيكُْم ِغلْظَةً 

  ] . ٥٤: املائدة [ } الكافرين ُيَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اهللا َوالَ َيَخافُونَ لَْوَمةَ الائم 
أنَّا مجعنا له التعطُّف على عباد اهللا ، مع الطَّهارة عن اإلخالل بالواجبات ، وحيتمل أنَّا آتيناه التعطُّف على : واملعىن 

  .، ومل يَُهمَّ مبعصية  ، فلم َيْعص] عن املعاصي [ اخللق ، والطَّهارة 
  .تعظيماً من لدنا : } َوحََناناً مِّن لَُّدنَّا { : قال عطاُء بُن أيب رباحٍ : الثاين 

آتيناُه احلكم صبيا؛ تعظيماً إذ جعلناه نبيا وهو صيبٌّ ، وال تعظيم أكثر من هذا؛ ويدلُّ عليه ما ُروَِي أنَّ : واملعىن 
: أحٌد ، أحٌد ، فقال : ، وهو يعذب ، قد ألصَق ظهرهُ برمضاء البطحاء ، وهو يقول ورقة بن نوفل مرَّ على باللٍ 

  .ُمَعظَّماً : والذي نفسي بيده ، لئْن قتلُْتُموه ، التَّخذنَّهُ حناناً ، أي 
  .صفةٌ له » ِمْن لَُدنَّا « : قوله 
  .هي الطَّاعة ، واإلخالص : قال ابن عباس . » َوَزكاةً « : قوله 
  .هو العملُ الصَّاحل : تادةُ والضحاك وقال ق
  .آتيناُه رمحةً من عندنا ، وحتنُّناً على العباِد؛ ليدعوهم إىل طاعة ربِّهم ، وعمالً صاحلاً يف إخالص : واملعىن 

. ان زكَّيناه ُحبْسن الثَّناء ، أي كما يزكِّي الشهوُد اإلنس: صدقة تصدَّق اهللا هبا على أبويه ، وقيل : وقال الكليبُّ 
وهذه اآليةُ تدلُّ على أن فعل العبد خلٌق هللا تعاىل ألنه جعل طهارتُه وزكاتُه من اهللا تعاىل ، ومحلُه على األلطاف بعيٌد؛ 

  .ألنَّه عدولٌ عن الظَّاهرِ 
يتقي خمالفة أمر اهللا ، ، و] فيجتنبه [ هو الذي يتقي ما هنى اهللا عنه : ُمْخِلصاً ُمِطيعاً ، والتَّقيُّ } َوكَانَ َتِقّياً { : قوله 

 -عليه الصالة والسالم-فال يهمله ، وأوىل النَّاس هبذا الوصف من مل يْعصِ اهللا ، وال همَّ مبعصيٍة ، وكان حيىي 
  .كذلك 

  .وهذا حني ابتداء تكليفه } َوكَانَ َتِقّياً { ما معىن قوله : فإن قيل 
  .رب عن حاله حيث كان كما أخرب عن نعم اهللا تعاىل عليه إنَّما خاطب اهللا تعاىل الرسُول بذلك وأخ: فاجلواُب 

وجيوز أن يكون منصوباً بفعل مقدَّر . كان تقيا برا : أي » كان « جيوز أن يكون نسقاً على خرب : » وَبرا « : قوله 
ولكن الرب َمْن { : له بكسر الباء يف املوضعني ، وتأويله واضٌح ، كقو» بِرا « وجعلناه برا ، وقرأ احلسن : ، أي 
  .» بَرا « متعلٌق ب » بِواِلَدْيَه « وتقدَّم تأويله ، و ]  ١٧٧: البقرة [ } آَمَن 

» فَُعولٌ « ففعل فيه ما يفعل يف نظائره ، و » َعُصوٌي « : واألصل » فَُعوالً « جيوز أن يكون وزنه » َعِصيا « و 
  .فعيالً ، وهو للمبالغة أيضاً وجيوز أن يكون وزنه » َصُبور « للمبالغة ك 



  فصل يف معىن اآلية
  .» وملْ يكُن جبَّاراً عصيا « بارا لطيفاً هبما حمسناً إليهما ، : أي } َوبَّراً بِوَاِلَدْيِه { : قوله 

  .اجلبَّار املتكبِّر 
قُْتلَنِي كََما قََتلَْت َنفْساً باألمس إِن أَتُرِيُد أَن َت{ : اجلبَّار الذي يضرب ويقتل على الغضب؛ لقوله تعاىل : وقال سفيان 

[ } َوإِذَا َبطَْشُتْم بَطَشُْتْم َجبَّارِيَن { : ؛ ولقوله تعاىل ]  ١٩: القصص [ } ُترِيُد إِالَّ أَن َتكُونَ َجبَّاراً ِفي األرض 
  ] . ٢٣: احلشر [ } العزيز اجلبار { القهار ، قال تعاىل : واجلبَّاُر أيضاً ]  ١٣٠: الشعراء 
{ : وصفة بالتواضع ، ولني اجلانب ، وذلك من صفات املؤمنني؛ كقوله تعاىل : العاِصي ، واملراد : والَعِصيُّ 

} َولَْو كُْنَت فَظّاً غَِليظَ القلب الَْنفَضُّواْ ِمْن َحْوِلكَ { : وقوله تعاىل ]  ٨٨: احلجر [ } واخفض َجنَاَحَك ِللُْمْؤِمنِنيَ 
  . ] ١٥٩: آل عمران [ 

وهو أبلغُ من » عصيا « : وقوله ] ذلك [ وقيل غري . هو الذي ال يرى ألحٍد على نفسه حقًّا : اجلبَّار : وقيل 
  .العاصي ، كما أن العليمَ أبلغُ من العامل 

  .} َوَسالٌَم َعلَْيِه َيْوَم ُوِلَد َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيبَْعثُ َحياً { : قوله 
أمانٌ من اهللا يوم ولد من أن تتناوله الشياطني ، كما : أي } َوَسالٌَم َعلَْيِه َيْوَم ُوِلَد { يُّ قال حممد بن جرير الطرب

ومن عذاب يوم : ي } َوَيْوَم ُيْبَعثُ َحياً { وأمانٌ عليه من عذاب القرب ، : أي } َوَيْوَم َيُموتُ { تناولُ سائر بين آدم 
  .القيامة 

مما [ ، فريى نفسه خارجاً ] الثالثة يوم ُيولَُد [ ا يكونُ اإلنسان يف هذه األحوال أوحُش م: وقال سفيان بن عيينة 
يف حمشرٍ عظيمٍ ، مل ير مثله ، فأكرم ] كان فيه ، ويوم ميوُت ، فريى يوماً ، مل يكن عاينُه ، ويوم يبعثُ ، فريى نفسُه 

  . فخصَّه بالسالمة يف هذه املواطن الثالثة -عليه السالم-اهللا حيىي 
أول يوم يرى : أي } َوَيْوَم َيُموُت { أوَّل ما رأى الدُّنيا ، : أي } َوَسالٌَم َعلَْيِه َيْوَم ُوِلَد { : قال عبُد اهللا بن نفطويه 

  .أوَّل يومٍ يرى فيه اجلنَّة والنَّار } َوَيْوَم ُيْبَعثُ َحياً { فيه أْمًر اآلخرة 
  فصل يف مزية السالم على حيىي

أن يكون من اهللا ، وأن يكون من املالئكة ، وعلى التقديرين ، فيدلُّ على شرفه وفضله؛ ألنَّ املالئكة السالم ميكن 
  .ال يَسلَِّمون إال عن أمر اهللا 

: الصافات [ } َسالٌَم على ُنوحٍ { : ويدلُّ على أن ليحىي مزية يف هذا السالم على ما لسائر األنبياء؛ كقوله تعاىل 
. } َيْوَم وُِلَد َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيْبَعثُ َحياً { : وقال ليحىي ] .  ١٠٩: الصافات [ } إِْبَراهِيَم  َسالٌَم على{ ]  ٧٩

  .وليس لسائر األنبياء 
سالٌم عليك : أنت أفضلُ منِّي؛ ألنَّ اهللا تعاىل قال :  -عليه السالم-قال ليحىي  -عليه السالم-وُروِي أن عيسى 
  .يسى؛ ألن عيسى معصوٌم ، ال يفعل إال ما أمره اهللا به وأنا سلَّمُت على ع

أنَّ السَّالم عليه يوم ولد يكون تفضُّالً من اهللا تعاىل؛ ألنه مل يتقدَّمه عملٌ يكونُ ذلك السالم جزاًء له ، وأمَّا : واعلم 
ا السَّالم عليه يوم ميوُت ، ويوم السَّالم عليه يوم ميوُت ، ويوم يبعثُ حيَّاً ، عملٌ يكونُ ذلك السالم جزاًء له ، وأمَّ

  .يبعثُ حيا فيجوُز أن يكُون ثواباً؛ كاملَْدح والتَّْعظِيم 
  فصل يف فوائد هذه القصة



  :منها ] أموٌر [ يف فوائد هذه القصَّة 
  :يدلُّ على أفضل الدعاء خفيةً ويؤكِّدُه قوله تعاىل » نَِداًء خفيا « : تعليُم آداب الدعاء ، وهو قوله 

؛ وألنَّ رفع الصوت مشعٌر بالقوَّة واجلالدِة ، وإخفاُء الصوت ]  ٥٥: األعراف [ } ادعوا رَبَّكُْم َتَضرُّعاً َوخُفَْيةً { 
مشعٌر بالضعف واالنكسار ، وعمدة الدُّعاء االنكسار والتربِّي عن حول النَّفس وقوَّهتا ، واالعتماُد على فضل اهللا 

  .تعاىل وإحسانه 
مث } َوَهَن العظم ِمنِّي واشتعل الرأس َشيْباً { : ن يذكر يف مقدِّمة الدعاء عجز النَّفس وضعفها؛ كقوله ويستحبُّ أ

ويكون الدعاء ملا يتعلق بالدين ال حملض الدنيا ، } وَلَْم أَكُْن بُِدَعآِئَك َربِّ َشِقّياً { : يذكر نعم اهللا تعاىل؛ كقوله 
  .يا ربِّ : وأن يكون الدُّعاء بلفظ } وَإِنِّي خِفُْت املوايل { : كقوله 

أما زكريَّا؛ فلتضرُّعه وانقطاعه إىل اهللا تعاىل بالكليَّة ،  -عليهما السالم-كما ذكر فيها بيان فضل زكريَّا ، وحيىي 
  .سبيح وإجابة اهللا تعاىل دعاءه ، وأن اهللا تعاىل بشَّره ، وبشَّرته املالشكةُ ، واعتقالُ لسانه عن الكالم ُدون التَّ

، وكونه رحيماً } ياحيىي ُخذِ الكتاب بِقُوٍَّة َوآتَْيَناُه احلكم َصبِّياً { وأمَّا حيىي؛ فألنَّه مل جيعل له من قبلُ مسيا ، وقوله 
، حناناً وطاهراً ، وتقيا ، وبرا بوالديه ، ومل يكن جبَّاراً ، ومل يعص قطٌّ ، وال همَّ مبعصية ، مث سلَّم عليه يوم ولد 

  .ويوم ميوُت ، ويوم يبعثُ حيا 
  .كوُنه تعاىل قادراً على خلق الولد ، وإن كان األبوان يف هناية الشيخوخة ردا على أهل الطَّبائع : ومنها 
  .} َولَْم َتُك َشيْئاً { : أن املعدوم ليس بشيٍء؛ لقوله : ومنها 

َهلْ أتى َعلَى اإلنسان ِحٌني مَِّن الدهر لَمْ َيكُن شَْيئاً { : قوله كما يف » ومل َتُك شيئاً َمذْكُوراً « املراُد : فإن قيل 
  ] . ١: اإلنسان [ } مَّذْكُوراً 
اآليةُ تدلُّ على أن اإلنسان مل يكُن شيئاً مذكوراً ، : أنَّ اإلضمار خالفُ األصل ، وللخصم أن يقول : فاجلواُب 

ألِّفة قامت هبا أعراٌض خمصوصةٌ ، واجلواهُر املتألِّفة املوصوفة وحنُن نقولُ به؛ ألنَّ اإلنسانَ عبارة عن جواهر مت
تلك اجلواهر مفردة غري مركَّبة ، وهي ] أعيانُ [ باألغراض املخصوصة ليس ثابتة يف العدمِ ، وإنَّما الثابُت هو 
آل عمران « لقصة يف ومنها أن اهللا تعاىل ذكر هذه ا. ليست باإلنسان ، فظهر أن اآلية ال داللة فيها على املطلوب 

إن اهللا تعاىل بيَّن يف هذه السورة أنه دعا ربه ، : ، وذكرها يف هذه السورة ، فلنعترب حاهلا يف املوضعني ، فنقول » 
[ } كُلََّما َدَخلَ َعلَْيَها َزكَرِيَّا احملراب َوَجَد عِنَدَها رِْزقاً { : بقوله تعاىل » آل عمران « ومل يبني الوقت ، وبينه يف 

ربِّ هب يل من لدنك ذرية طيبة إنك مسيع الدعاء : هنالك دعا زكريا ربه قال « : إىل أن قال ]  ٧٨: آل عمران 
ملا رأى خرق العادة يف حق مرمي ، دمع يف حق نفسه ، فدعا ربه ، وصرح يف  -عليه السالم-، واملعىن أن زكريا » 
: آل عمران [ } َناَدْتُه املالائكة َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي ِفي احملراب فَ{ : بأن املنادي هواملالئكة ، بقوله » آل عمران « 
  .هو اهللا تعاىل ، وقد تقدم أنه ال منافاة بينهما » يا زكريا إمنا نبشرك « : ، واألظهر أن املنادي ههنا بقوله ]  ٣٩

فذكر أوالً كرب ]  ٤٠: آل عمران [ } َعاِقٌر  أىن َيكُونُ ِلي غُالٌَم َوقَْد َبلَغَنِي الكرب وامرأيت{ وقال يف آل عمران 
أنَّ الواو ال تقتضي : وجوابه } َوكَاَنِت امرأيت َعاِقراً َوقَْد َبلَْغُت ِمَن الكرب ِعِتّياً { : نفسه ، مث عقر املرأة وهاهنا قال 

  .الترتيب 
} َوقَدْ َبلَْغُت ِمَن الكرب ِعِتّياً { : هاهنا وقال ]  ٤٠: آل عمران [ } َوقَْد َبلََغنِي الكرب { : » آل عمران « وقال يف 
  .أن ما بلغك فقد بلغته : وجوابه 

  ] . ٤١: آل عمران [ } آَيُتَك أَالَّ ُتكَلَِّم الناس ثَالَثَةَ أَيَّامٍ إِالَّ َرمْزاً واذكر { : وقال يف آل عمران 



  .} ثَالَثَ لَيَالٍ سَوِّياً { وقال هاهنا 
  .واهللا أعلم . اآليتان على أنَّ املراد ثالثة أيَّام ولياليهنَّ  أنَّه دلَّت: وجوابه 

فَاتََّخذَْت ِمْن ُدونِهِْم ِحجَاًبا فَأَْرَسلَْنا إِلَْيَها ُروَحَنا ) ١٦(َواذْكُْر ِفي الْكَِتابِ مَْرَيَم إِِذ اْنَتَبذَْت ِمْن أَْهِلَها َمكَاًنا َشْرِقيا 
١٧(ا فََتَمثَّلَ لََها َبشًَرا َسوِي ( اقَالَْت إِنِّي أَُعوذُ بِالرَّْحَمنِ ِمْنكَ إِنْ كُْنَت َتِقي)قَالَ إِنََّما أََنا َرسُولُ رَبِِّك ِلأََهَب لَكِ ) ١٨

الَ َربُِّك ُهَو َعلَيَّ قَالَ كَذَِلِك قَ) ٢٠(قَالَْت أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم َولَْم َيْمَسْسنِي َبَشٌر َولَْم أَُك َبِغيا ) ١٩(غُلَاًما َزِكيا 
فَأََجاَءَها ) ٢٢(فََحَملَْتُه فَاْنتََبذَْت بِِه َمكَاًنا قَِصيا ) ٢١(َهيٌِّن َوِلَنْجَعلَُه آَيةً ِللنَّاسِ َوَرْحَمةً ِمنَّا َوكَانَ أَمًْرا َمقِْضيا 
فََناَداَها ِمْن َتْحِتَها أَلَّا َتحَْزنِي قَدْ ) ٢٣(ذَا َوكُْنُت َنْسًيا مَْنِسيا الَْمَخاضُ إِلَى جِذْعِ النَّْخلَِة قَالَْت َيا لَْيتَنِي ِمتُّ قَْبلَ َه

فَكُِلي َواشَْربِي َوقَرِّي َعيًْنا ) ٢٥(َوهُزِّي إِلَْيِك بِجِذْعِ النَّْخلَِة ُتَساِقطْ َعلَْيِك ُرطًَبا َجنِيا ) ٢٤(َجَعلَ َربُّكِ َتْحَتِك َسرِيا 
فَأََتتْ بِِه قَْوَمَها َتْحِملُُه قَالُوا ) ٢٦(ِمَن الَْبَشرِ أََحًدا فَقُوِلي إِنِّي َنذَْرُت ِللرَّْحَمنِ َصْوًما فَلَْن أُكَلَِّم الَْيْوَم إِْنِسيا  فَإِمَّا َتَريِنَّ

فَأََشاَرْت إِلَْيِه ) ٢٨(ٍء َوَما كَاَنْت أُمُِّك َبِغيا َيا أُْخَت َهاُرونَ َما كَانَ أَُبوِك اْمَرأَ َسْو) ٢٧(َيا َمرَْيُم لَقَدْ جِئِْت َشْيئًا فَرِيا 
َوَجَعلَنِي ُمَبارَكًا ) ٣٠(قَالَ إِنِّي َعْبدُ اللَِّه آتَانَِي الِْكَتاَب َوَجَعلَنِي نَبِيا ) ٢٩(قَالُوا كَْيَف ُنكَلُِّم َمْن كَانَ ِفي الَْمْهدِ َصبِيا 

َوالسَّلَاُم ) ٣٢(وََبرا بَِواِلدَِتي وَلَْم َيْجَعلْنِي جَبَّاًرا َشِقيا ) ٣١(لصَّلَاِة َوالزَّكَاِة َما ُدْمُت َحيا أَْيَن َما كُْنُت َوأَْوصَانِي بِا
  ) ٣٣(َعلَيَّ َيْوَم ُوِلْدُت َوَيْوَم أَمُوُت َوَيْوَم أُْبَعثُ حَيا 

  .القصة } واذكر ِفي الكتاب َمرَْيَم { : قوله تعاىل 
ألنَّ الولد  -عليه الصالة والسالم-على قصَّة عيسى  -عليه الصالة والسالم-هللا تعاىل إنَّما قدَّم قصَّة حيىي اعلم أن ا

ألن خلق الولد من شيخني فانيني أقرُب إىل مناهج العاداِت من خلق الولد من األب ألبتَّة ، وأحسُن طُُرق : أعين 
  .وإىل األصعب فاألصعب  التعليم والتفهيم الترقِّي من األقرب فاألقرب ،

  :أوجٌه » إذ « يف : } إِِذ انتبذت { : قوله 
، ] ُمِضيِّها [ على أنَّها خرجت على الظرفية؛ إن يستحيلُ أن تكون باقيةً على » اذْكُر « أنَّها منصوبةٌ ب : أحدها 

  .والعاملُ فيها ما هو نصٌّ يف االستقبال 
» إذْ « واذكر خرب مرمي ، أو نبأها؛ إذا انتبذت ، ف : مي ، تقديره أنَّه منصوٌب مبحذوٍف مضاٍف ملر: الثاين 

  .منصوٌب بذلك اخلرب ، أو النبأ 
اهللا تعاىل ، فهو كالٌم آخُر ، وهذا كما قال سيبويه يف : وبيَّن ، أي : أنه منصوٌب بفعلٍ حمذوٍف ، تقديره : والثالث 

  .وهو يف الظرف أقوى ، وإن كان مفعوالً به ]  ١٧١: النساء [ } انتهوا َخْيراً لَّكُْم { : قوله 
ألنَّ األحيان مشتملةٌ على ما فيها ، « : بدلُ اشتمال ، قال الزخمشريُّ » مرَمي « أن يكون منصوباً من : والرابع 

  .» أن املقصود بذكر مرمي ذكر وقتها هذا؛ لوقوع هذه القصَِّة العجيبِة فيه : وفيه 
وهو بعيٌد؛ ألنَّ الزمان إذا مل يكن حاالً من اجلثَّة ، « :  -عن الزخمشريِّ هذا الوجه بعد أن حكى-قال أبو البقاء 

وفيه نظٌر؛ ألنه ال يلزُم من عدم صحَِّة ما ذكر عدُم صحَّة . انتهى » وال خرباً عنها ، وال صفة هلا مل يكن بدالً منها 
وال حاالً منه ، وال وصفاً له ، ومع ذلك ، « َزْيد » ه عن ال يصحُّ جعل« ُسِلَب زيٌد ثوُبهُ « » البدلية؛ أال ترى حنو 

  .فهو بدل اشتمالٍ 
ألنَّك ال ُتكْرُِمين ، فعلى : أي « ال أكْرُِمَك إذ مل ُتكْرِمْنِي » : املصدرية؛ كقولك « أن » مبعىن « إذ » أنَّ : السادس 

  .بو البقاء واذكُْر مرمي انتباذَها ، ذكره أ: هذا حيسُن بدلُ االشتمال ، أي 



إذ أتْت : جيوزُ ان يكون ظرفاً ، وهو الظاهُر وأن يكون مفعوالً به على معىن : « مكاناً » و . وهو يف الضعف غايةٌ 
: بضمِّ النون ، وفتحها أي : افتعالٌ من النَّْبذ ، وهو الطَّْرح ، واإللقاء ، ونُْبذَة : االنتباذُ } انتبذت { : قوله . مكاناً 

َرَمْيُتُه ، ومنه النَّبِيذُ؛ ألنَّه : ذا إذا جلس قريباً منك؛ حىت لو نبذَت إليه شيئاً ، وصل إليه ، ونبذُت الشيء ناحيةٌ ، وه
  .يطرح يف اإلَناِء 

  .منبوذٌ؛ ألنه ُرِمَي به : ، ومنه قيل للَّقيِط « فعيل » ومنه املَْنُبوذ ، وهو أصله ، فصرف إىل 
{ : إذا نبذُت إيلك الثَّوب ، أو احلََصاة ، فقد وجب الَبْيُع فقوله : لبيع ، وهو أن يقول ومنه النهُي عن املَُنابذِة يف ا

تباعدْت واعتزلْت عن أهلها مكاناً يف الدار ، ممَّا يلي املشرق ، مث إنَّها مع ذلك : } انتبذت ِمْن أَْهِلَها َمكَاناً َشْرِقياً 
  .اتَّخذت من ُدون أهلها ِحجاباً 

  .وراء جبل : جلست وراء جدارِ ، وقال نقاتلٌ : ِستْراً ، وقيل : سٍ قال ابُن عبا
  فصل

إهنا ملَّا رأت احليَض ، تباعدت عن مكان عبادهتا تنتظُر الطُّْهرَ لتغتسلَ « اختلف املفسِّرون يف سبب احتجاهبا ، فقيل 
  . -عليه السالم-، وتعوَد ، فلما طهرْت ، جاءها جربيل 

  .عبادة طلبت اخللوة لل: وقيل 
  .تبادعتْ لتغتِسل من احليضِ ، ُمحْتجِبة بشيٍء يسُترها : وقيل 
كانت يف منزلِ َزْوجِ أختها زكريَّا ، وفيه حمراب تسكنه على حدٍة ، وكان زكريَّا إذا خرج يغلُق عليها ، : وقيل 

  .ملشرقة وراء اجلبل ، فأتاها امللُك فتمنَّت أن جتد خلوةً يف اجلبل؛ لُتفلِّي رأسها ، فانفرج السَّقُف هلا ، فخرجت يف ا
  .عِطَشْت؛ فخرجت إىل املفازةِ لتستسقي ، وكل هذه الوجوه حمتملة : وقيل 

  .واعلم أن املكان الشرقيَّ هو الذي يلي شرقيَّ بيت املقدس ، أو شرقيَّ دارها 
َمكَاناً { : ت النصارى املشرق قبلةٌ؛ لقوله إنِّي ألعلُم خلق اهللا ، أليِّ شيٍء اتَّخذ:  -رضياهللا عنهما-قال ابُن عبَّاسٍ 

  . -رمحه اهللا تعاىل-فاتَّخذُوا ميالد عيسى قبلةً ، وهو قول احلسنِ } َشْرِقياً 
  .} فَأَْرَسلَْنآ إِلَيَْهآ رُوَحَنا { : قوله تعاىل 

ما فيه راحةٌ : تحها ، أي وهو ما َيْحيون به ، وقرأ أة حيوة ، وسهلٌ بف« ُروِحَنا » اجلمهوُر على ضمِّ الراِء من 
بتشديد النُّون ، « ُروحنَّا » أنه قُرِئ : وحكى النقاس ]  ٨٩: الواقعة [ } فََرْوٌح َورَْيَحانٌ { : للعباِد ، كقوله تعاىل 

  .هو اسُم ملٍك من املالئكة : وقال 
ة وصفها ، فلمَّا وصفت النكرةُ وقعت وسوَّغ ُوقُوَع احلالِ جامد« متَثَّل » حالٌ من فاعل « َبشَراً سويا » : قوله 
  .حاالً 

  فصل يف املراد بالروح
[ } نََزلَ بِِه الروح األمني { : لقوله تعاىل  -صلوات اهللا عليه-اختلفوا يف هذا الرُّوح ، فاألكثرون على أنَّه جربيل 

  .وُسمِّي روحاً؛ ألنَّ الدِّين حيىي به ]  ١٩٣: الشعراء 
  .ُروِحي : ى اجملازِ؛ حملبته ، وتقريبه ، كما تقول حلبيبك ُسمِّي رُوحاً عل: وقيل 
جاء يف صورة بشرٍ ، فحملت به ، واألول أصحُّ ، وهو أنَّ  -صلوات اهللا عليه-عيسى : املراُد من الرُّوح : وقيل 

بٍ هلا ، امسه يف ُصورة تر: جربيل عرض هلا يف صُورِة شابٍّ أمرد ، حسن الوجه ، جعد الشَّْعر ، سويِّ اخللق وقيل 
  .يوسُف ، من خدم بيت املقدس 



إمنا متثَّل هلا يف صورة بشر؛ لكي ال تنفر منه ، ولو ظهر يف صورِة املالئكة ، لنفرت عنه ، ومل تقدر على : قيل 
  :استماع كالمه ، وهاهنا إشكاالت 

كُننا القطع بأنَّ هذا الشخص الذي نراه أنَّه لو جاز أن يظهر امللُك يف صورة اإلنسان املعيَّن ، فحينئذ؛ ال مي: األول 
يف احلال هو زيٌد الذي رأينا باألْمس؛ الحتمالِ أن امللك ، أو اجلنِّي متثَّل بصورته ، وفتُح هذا الباب يؤدِّي إىل 

  .البعثة ، فأما يف زماننا فال جيوز ] جواز [ هذا إنَّما جيوز يف زماِن : السَّفَْسطِة ، وال يقال 
هذا الفرُق إنَّما يعلمُ بالدليل ، فاجلاهلُ بذلك الدَّليل جيُب أال يقطع بأنَّ هذا الشخص الذي رآه اآلن : لنا أن نقول 

  .هو الذي رآه باألْمسِ 

كيف صار بدنهُ -شخصٌُ عظيٌم جدا ، فذلك الشخصُ  -صلوات اهللا عليه-أنه جاء يف األخبار أنَّ جربيل : الثاين 
  .وذلك يوجُب تداخل األجزاء ، وهو حمالٌ يف مقدارِ جثَّة اإلنسان ، 

يف صورة اآلدمي ، فلم ال جيوز متثُّله يف صورة أصغر  -صلوات اهللا عليه-أنَّا لو جوَّزنا أن يتمثَّل جربيل : الثالث 
  .من اآلدميِّ؛ كالذُّباب ، والبقِّ ، والبعُوضِ ، ومعلوٌم أن كلَّ مذهب جرَّ إىل هذا ، وهو باطلٌ 

-جتويزهُ يفضي إىل القدحِ يف خرب التَّواُتر ، فلعلَّ الشخص الذي حارب يوم بدرٍ ، مل يكُن حممَّداً  أن: الرابع 
  .بل كان شخصاً يشبهه ، وكذا القولُ يف الكُلِّ  -صلوات اهللا عليه وسالمه

الصَّانع املُختار ، فقد قطع  أن ذلك التجويز الزٌم على الكُلِّ؛ ألنَّ من اعترف بافتقار العامل إىل: واجلواُب عن األوَّل 
بكونه قادراً على أن خيلُق شخصاً آخر؛ مثل زيٍد يف خلقه وختطيطه ، وإذا جوَّزنا ذلك ، فقد لزم الشكُّ يف أنَّ زيداً 

املشاهد اآلن هو الذي شاهدناه باألْمسِ ، أم ال ، ومن أنكر الصَّانع املختار ، وأسند احلوادث إىل اتصاالت 
أن حيدث اتصالٌ غريٌب يف األفالك يقتضي حدوث شخصٍ ، مثل ] جتويُز [ كُّالت الفلك ، لزمه الكواكب ، وتش

  .زيٍد يف كُلِّ األمور ، وحينئٍذ يعود التجويُز املذكُور 
 له أجزاٌء أصليَّةٌ ، وأجزاٌء فاضلةٌ ، فاألجزاُء األصليَّة -عليه السالم-أنَّه ال ميتنعُ أن يكون جربيلُ : وعن الثاين 

يكون متمكِّناً من التشبُّه بصُورة اإلنسان ، هذا إذا جعلناه جسمانيا ، فإذا جعلناُه روحانيا ، : قليلةٌ جدا؛ فحينئذ 
  .فأيُّ استبعاٍد يف أن يتنوَّع باهلَْيكَل العظيم ، وأخرى باهليكل الصَّغري 

بدالئل السَّمع ، وهو اجلواُب عن السؤال الرابع  أنَّ أصل التجويز قائمٌ يف العقل ، وإمنا عرف فسادُه: وعن الثالث 
.  

  .} قَالَْت إين أَُعوذُ بالرمحن ِمنَك إِن كُنَت تَِقّياً { : قوله 
إن كان يرجى منك أن تتقي اهللا ، فإنِّي عائذةٌ به منك؛ ألنَّها علمْت أن االستعاذة ال تؤثِّرُ يف التُّقى ، فهو : أي 

  .ينبغي أن تكُون تقواك مانعاً لك من الفُجُور : اً ، فال تظلمين ، أي إن كنت ُمْسلم: كقول القائل 
  ] . ٢٧٨: البقرة [ } وَذَُرواْ َما بَِقَي ِمَن الربا إِن كُنُْتْم مُّْؤِمنَِني { : كقوله تعاىل 

  .أنَّ شرط اإلميان يُوجب هذا؛ ال أنَّ اهللا تعاىل ُيْخَشى يف حالٍ دون حالٍ : أي 
ذلك الزَّماِن إنسانٌ فاجٌر يتبُع النِّساء ، امسه تقيٌّ ، فظنَّت مرُمي انَّ ذلك الشخص املشاهد ُهو ذاك ، كان يف : وقيل 

  .جوابه حمذوٌف ، أو متقدِّم } إِن كُنَت َتقِّياً { : قوله . واألول أصحُّ 
الظاهرُ : باهلمزة ، فاألوىل » ألَهَب « بالياء والباقون » لَيَهَب « قرأ نافٌع ، وأبو عمرو : } الًَّهبَ { : قوله تعاىل 

ألَهَب ، باهلمز ، وإمنا قلبِت اهلمزةُ ياًء ختفيفاً؛ ألهنا : األصلُ : ليهَب الرَّبُّ ، وقيل : فيها أنَّ الضمري للرَّبِّ ، أي 
اد به امللُك ، وأسنده مفتوحةٌ بعد كسرٍة ، فتتِفُق القراءتان ، وفيه بعٌد ، وأمَّا الثانية ، فالضمُري للمتكلِّم ، واملر



؛ وجيوز أن يكون الضمري هللا تعاىل » أمرين أن أهب لك « : أن يف بعض املصاحف : لنفسه؛ ألنه سبٌب فيه ويؤيده 
  .، ويكون على احلكاية بقولٍ حمذوف 

  .} قَالَ إِنََّمآ أََناْ َرُسولُ رَبِِّك الًَّهَب لَِك غُالَماً زَِكّياً { : قوله تعاىل 
  فصل

ليزول عنها ذلك اخلوف ، ولكن } إِنََّمآ أََناْ َرسُولُ رَبِِّك { : خوفها ، قال  -صلوات اهللا عليه-علم جربيلُ ملا 
، فيحتمل أن  -صلوات اهللا عليه-اخلوف ال يزولُ مبجرَِّد هذا القول ، بل ال بدَّ من داللٍة تدلُّ على أنه كان جربيل 

، وحيتمل أنَّها عرفت صفة املالئكة من جهة زكريَّا  -صلوات اهللا عليه-يلُ يكون قد ظهر معجٌز ، عرفت به أنَِّه جرب
أظهر هلا من جسده ما عرفت به أنَّه ملٌك؛ فيكونُ } إِنََّمآ أََناْ َرسُولُ َربِِّك { : فلمَّا قال هلا  -صلوات اهللا عليه-

حني كان يأتيها بالرِّْزق يف احملراب ، وقال ذلك هو العلَم ، والذي يظهر أنَّها كانت تعرُف صفة امللك باألمارات ، 
  ] . ٣٧: آل عمران [ } يامرمي أىن لَِك هذا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد اهللا { : هلا زكريَّا 

  .ولداً صاحلاً طاهراً من الذُّنوب } غُالَماً َزكِّياً { : قوله 
إمنا تعجبت مما بشَّرها جربيلُ؛ ألنَّها قد عرفت بالعادة } ْم أَكُ َبِغّياً قَالَْت أىن َيكُونُ ِلي غُالٌَم َولَمْ َيْمَسْسنِي َبَشٌر وَلَ{ 

أنَّ الوالدة ال تكونُ إالَّ من رُجلٍ ، والعاداُت عند أهل املعرفِة معتربةٌ يف األمُور ، وإن جوَّزنا خالف ذلك يف القدرة 
على خلق الولد ابتداًء ، وكيف ، وقد عرفت أنَّه تعاىل  ، فليس يف قوهلا هذا داللةٌ على أنَّها مل تعلْم أنَّه تعاىل قادٌر

خلق أبا البشر على هذا احلدِّ؛ وألنَّها كانت منفردةً بالعبادة ، ومن يكونُ كذلك ، ال ُبدَّ أن يعرف قدرة اهللا تعاىل 
  .على ذلك 

  :فاجلواُب من وجهني } ْم أَكُ َبِغّياً وَلَ{ : كافٍ يف املعىن ، فلم قالت } َولَْم يَْمَسسْنِي َبَشٌر { قوهلا : فإن قيل 
: البقرة [ } ِمن قَْبلِ أَن تََمسُّوُهنَّ { : أهنا جعلت املسَّ عبارة عن النِّكاح احلالل؛ ألنَّه كنايةٌ عنه قال تعاىل : أحدمها 
  .فجر هبا ، أو ما أشبهه : والزَِّنا ، إمنا يقال فيه ]  ٢٣٧

]  ٢٣٨: البقرة [ } َحاِفظُواْ َعلَى الصلوات والصالة الوسطى { : ا؛ كقوله تعاىل أن إعادهتا؛ لتعظيم حاهل: والثاين 
إن من مل تعرف من النِّساء : فكذا هاهنا ] .  ٩٨: البقرة [ } ومالائكته َوُرُسِلِه َوجِبْرِيلَ َومِيكَالَ { : وقوله تعاىل 

فأفردت ذلك البْغي بعد دخوله يف الكرم؛ ألنَّه أعظُم ما أن تكُون زانيةً ، : بزوجٍ ، فأغلظ أحواهلا ، إذا أتت بولٍد 
  .يف بابه 

  :يف وزنه قوالن : » َبْغيا « : قوله تعاىل 
ففعل فيه ما هو [ فاجتمعت الياء ، والواو ، » َبغُوٌي « واألصل » فُُعولٌ « أنَّ وزنه  -وهو قولُ املربِّد-أحدمها 
ونقل الزخمشريُّ عن » تلحق تاُء التأنيث؛ كما مل تلحْق يف صبُور وشكور  ولذلك مل« : ، قال أبو البقاء ] معروٌف 

فالن هنُوٌّ عن املنكر : بُغوٌّ ، كما يقال : ولو كانت فُعوالً ، لقيل « : أهنا فعيلٌ ، قال » التمام « أيب الفتح يف كتابه 
« ؟ فإن كانت مبعىن » َمفُْعول « أو مبعىن » ل فَاِع« فهل هي مبعىن » فَِعْيلٌ « إهنا : ومل يعقبه بنكري ، ومن قال » 

بأهنا معىن النَّسب؛ : امرأةٌ قديرةٌ وبصريةٌ ، وقد أجيب عن ذلك : فينبغي أن تكون بتاء التأنيث؛ حنو » فاعل 
 ومل تلحقِ التاُء أيضاً؛ ألهنا« : » فَاِعل « كحائضٍ وطالقٍ ، أي ذات بغي ، وقال أبو البقاء ، حني جعلها مبعىن 

فعدُم الياِء » َمفُْعول « فجعل العلة يف عدم اللحاقِ كون للمبالغة؛ وليس بشيٍء ، وإن قيل بأنَّها مبعىن » للمبالغِة 
  .واضٌح 



كَذَِلَك اهللا َيْخلُُق َما { وهو كقوله يف آل عمران } قَالَ كذلك قَالَ َربَُّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن { : وتقدم الكالُم على قوله 
ال ميتنُع عليه ما يريُد خلقه ، وال حيتاُج يف ]  ٤٧: آل عمران [ } إِذَا قضى أَمْراً فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ َيَشآُء 

  .إنشائه إىل اآلالِت واملوادِّ 
ذلك ، وجيوز أن يكون  لنجعله آيةٌ للنَّاسِ فعلنا: جيوز أن يكُون علَّةً ، وُمَعلَّلُُه حمذوٌف ، تقديره » ولَنْجَعلُه « : قوله 

» كان « لُنَبيَِّن به قدرتنا ، ولنجعله آيةً ، والضمُري عائٌد على الغالم ، واسم : نسقاً على علٍة حمذوفٍة ، تقديره 
  .أي ال ُبدَّ منه : خلقه وإجياده أمراً مقضياً : وكان الغالم ، أي : مضمٌر فيها ، أي 

-مة للنَّاسِ ، وداللةً على قُْدرتنا على أنواع اخللق؛ فإنه تعاىل خلق آدم عال: العالمةُ ، أي » اآلية « واملرادُ ب 
صلوات اهللا -من غري ذكر وال أنثى ، وخلق حوَّاءمن ذكر بال أنثى ، وخلق عيسى  -صلوات اهللا عليه وسالمه

  .من أنثى بال ذكرٍ ، وخلق بقيَّة النَّاسِ من ذكرٍ وأنْثَى  -عليه
  .حمكوماً مفروغاً منه ، ال ُيَردُّ ، وال ُيَبدَّلُ } َوكَانَ أَْمراً مَّقِْضّياً { ونعمةً ملْن تبعه على دينه ، : أي  }َوَرْحَمةً مِّنَّا { 

  .} فََحَملَْتُه فانتبذت { : قوله تعاىل 
  .رفع درعها ، فنفخ يف جيبه ، فحملْت حني لبسْت  -صلوات اهللا عليه وسالمه-إنَّ جربيل : قيل 

  .جربيلُ من بعيٍد ، فوصل الرِّيح إليها ، فحملت بعيسى يف احلالِ نفخ : وقيل 
  .إنَّ النَّفْخة كانت يف فيها ، فوصلت إىل بطنها : وقيل 
  ] . ١٢: التحرمي [ } فَنَفَْخَنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا { : كان النَّافُخ هو اهللا تعاىل؛ لقوله عزَّ وجلَّ : وقيل 

 ٥٩: آل عمران [ } إِنَّ مَثَلَ عيسى عِنَد اهللا كََمثَلِ آَدَم { : هو اهللا تعاىل؛ وألنه تعاىل قال وظاهرُه؛ يفيُد أنَّ النافَخ 
. [  

{ : ومقتضى التشبيه ُحُصول املُشاهبة إالَّ فيما أخرجه الدَّليل ، ويف حقِّ آدم النَّافُخ هو اهللا تعاىل؛ لقوله عزَّ وجلَّ 
« : فكذا هاهنا ، وإذا عرفت هذا ، ظهر أن يف الكالم حذفاً ، تقديره ]  ٢٩: جر احل[ } َوَنفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي 

  .» فََنفَخ فيها ، فحملتُه 
  ] .ثالثَ عشرة سنةً [ محلْت ، وهي بنُت : قيل 

بنُت عشرين ، وقد كانت حاضْت حيضتني قبل أن حتمل ، وليس يف القرآن ما يدلُّ على شيء من هذه : وقيل 
  .األحوال 

: انتبذْت ، وهو مصاحٌب هلا؛ كقوله : اجلارُّ واجملروُر يف حملِّ نصب على احلال ، أي : } فانتبذت بِِه { : تعاىل  قوله
  ]الوافر [ 

  َتدُوُس بَِنا اجلََماجَِم والتَّرِيبا. ...  -٣٥٨٥
  .بُت ، والدُّْهُن فيها تن: أي ]  ٢٠: املؤمنون [ } َتنُبُت بالدهن { : اعتزلت ، وهو يف بطنها؛ كقوله : واملعىن 

  .بعيداً من أهلها : } َمكَاناً قَِصّياً { 
أقصى أقصى الوادي ، وهو وادي بيت حلم؛ فراراً من قومها أن ُيَعيِّروها :  -رضي اهللا عنهما-قال ابن عبَّاس 

  .بوالدهتا من غري زوج 
صلوات اهللا -إنَّ مرمي ملَّا محلْت بعيسى : وهب قال عن » الَعرَاِئسِ « واختلفوا يف علَّة االنتباِذ؛ فروى الثعليبُّ يف 

، » جََبلِ ُصْهُيون « ، وكانا منطلقني إىل املسجد الذي عند » ُيوُسفَ النَّجَّار « كان معها ابن عمٍّ هلا ُيسمَّى  -عليه
ا ، وأوَّلُ من عرف وكانت مرُمي ويوسُف خيدمان ذلك املسجَد ، وال يعلُم من أهل زماهنما أحدٌ أشدُّ اجتهاداً منهم



محل مرمي يوسُف ، فتحري يف أمرها ، فكلَّما أراد أن يتَّهمها ، ذكر صالحها ، وعبادهتا ، وأنَّها مل تغْب عنه ساعةً 
إنَّه قد وقع يف نفسي من أمرِك شيٌء ، وقد حرصُت على كتمانِِه ، فغلبين ذلك ، فرأيُت أنَّ الكالم فيه : قطُّ؛ فقال 

  .قُلْ قَْوالً َجمِيالً : الت أشفى لصْدرِي فق
ذكرٍ؟ أخربين يا مرُمي ، َهلْ يَْنُبُت َزْرعٌ بَِغْيرِ بِذْرٍ؟ وهلْ َتْنُبُت َشجَرةٌ من غَْيرِ غَْيٍث؟ وَهلْ َيكُونُ ولدق من غَْيرِ : قال 

َبذْرٍ ، وهذا الَبذُْر إنَّما حصل ِمَن الذي أْنَبَتُه من  َنَعْم ، ألَْم َتْعلَْم أنَّ اهللا تعاىل أنَْبَت الزَّْرَع يْوَم خلقُه ِمْن غَْيرِ: قالْت 
  .غَْيرِ َبذْرٍ 

 مِْنها على أمل تعلم أنَّ اهللا أْنبَت الشَّجََرةَ بغري غَْيٍث ، وبالقُْدَرِة جعل الَغْيثَ حياةُ الشَّجرِة ، بعدَما َخلََق اهللا كُلَّ واحٍد
  ! .ُيْنبِتَ الشَّجرة حتَّى استعان باملاِء ، ولْوالَ ذلَك ، لَمْ َيقِْدْر على إنباهتا؟إنَّ اهللا ال يقدُر على أنْ : حدٍة؟ أو تقُول 

: كُْن فََيكُونَ ، فقالت لُه مرُمي : إنَّ اهللا تعاىل قادٌر على َما َيَشاُء ، فيقُول : ال أقُولُ هذا ، ولكنِّي أقُولُ : قال ُيوسُف 
وَّاء من غري ذكرٍ ، وال أنثى ، فعندهُ زالِت التُّْهَمةُ عن قلبِه ، وكان يُنوُب عنها يف أو لَْم تعلْم أنَّ خلق آَدَم واْمرأتُه ح

خدمِة املسجِد؛ الستيالِء الضَّْعف عليها؛ بسبب احلَْملِ ، وضيق القَلْبِ ، فلمَّا قُرَب نفاسُها ، أوحى اهللا تعاىل إليها 
حتملها يوسُف إىل أْرضِ ِمْصر على محار لُه ، فلمَّا بلغْت تلك أن اخُْرجي من أرض قومِك؛ لئالَّ يقُتلُوا ولدِك ، فا

  .عندها ] فوضعت [ البالَد ، وأْدركَها النِّفاُس ، فأجلأها إىل أصلِ خنلٍة ، وذلك يف زماِن برٍد ، فاحتضنتها ، 
  . -ات اهللا عليهإنَّها استحيت من زكريَّا ، فذهبت إىل مكاٍن بعيٍد ، لئالَّ يعلم هبا زكريَّا ، صلو: وقيل 
ألنَّها كاَنْت مشهورةً يف بين إسرائيل بالزُّهِد؛ لنذْرِ أمَِّها ، وتشاجَّ النبياِء يف تربيتها ، وتكفُّل زكريَّا بَِها ، : وقيل 

مكانٍ  وكان الرِّْزقُ يأتيها من عند اهللا تعاىل ، فلمَّا كانت يف هنايِة الشُّهرِة اْسَتحيْت من هذه الواقعِة ، فذَهبْت إىل
  .بعيٍد 
  . -صلوات اهللا عليه -عيسى-مثانية أشهر ، وكان ذلك آية أخرى؛ ألنَّه مل يعش ولٌد لثمانية أشهر إالَّ : وقيل 
ألنَّها كاَنْت مشهورةً يف بين إسرائيل بالزُّهِد؛ لنذْرِ أمَِّها ، وتشاحَّ النبياِء يف تربيتها ، وتكفُّل زكريَّا بَِها ، : وقيل 

ْزقُ يأتيها من عند اهللا تعاىل ، فلمَّا كانت يف هنايِة الشُّهرِة اْسَتْحيْت من هذه الواقعِة ، فذَهبْت إىل مكانٍ وكان الرِّ
  .بعيٍد 

وكلُّ هذه الوُجوِه حمتملةٌ ، وليس يف القرآن ما يدلُّ . خافت على ولدها من القَْتل ، لو ولدته بني أظهرهم : وقيل 
  .على شيٍء منها 
  محل مرمي فصل يف بيان

  .أنَّها تسعة أشهر؛ كسائر النسِّاء يف الغالب  -رضي اهللا عنهما-اختلفُول يف مدَّة محلها ، فُروي عن ابن عبَّاس 
  . -صلوات اهللا عليه« مثانية أشهر ، وكان ذلك آية أخرى؛ ألنَّه مل يعش ولٌد يولدُ لثمانية أشهر إالَّ عيسى : وقيل 

  .ستَّةُ أشهر : سبعةُ أشهر وقيل : والضحاك وقال عطاٌء ، وأبو العالية ، 
ثالثُ ساعاٍت ، محلت به يف ساعٍة ، وُصوِّر يف ساعٍة ، ووضعته حني زالتِ الشَّْمسِ من : وقال مقاتلُ بُن سليمان 

  .يومها 
  :كان احلَْمل والوالدةُ يف ساعٍة واحدة ، ويدلُّ عليه وجهان : وقال ابُن عبَّاس 

للتعقيب؛ فدلَّت : ، والفاء } فََناَداَها ِمن َتْحتَِهآ } { فَأََجآَءَها املخاض } { َملَْتُه فانتبذت بِِه فََح{ : قوله : األول 
هذه الفاءاُت على أنَّ كلَّ واحٍد من هذه األحوال حصل عقيبَ اآلَخرِ من غري فْصلٍ؛ وذلك يوجُب كون مدَّة 

السُّدي فسَّر بأنَّها : ا كيف حيُصل يف ساعٍة واحدٍة؛ ألنَّا نقول انتباذها مكاناً قصي: احلَْمل ساعةً واحدة ال يقال 



  .ذهبت إىل أقصى موضع يف جانب حمراهبا 
[ } إِنَّ َمثَلَ عيسى ِعنَد اهللا كََمثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمن ُترَابٍ ِثمَّ قَالَ لَُه كُن فََيكُونُ { أنَّ اهللا تعاىل قال يف وصفه : الثاين 

فكان ، وهذا مما ال « كُْن » : كما قال اهللا تعاىل  -صلواُت اهللا عليه-، فثبت أن عيسى ]  ٥٩: آل عمران 
  .يتصوَّر فيه مدَّةُ احلمل ، إنَّما يتصوَّر ُمدَّة احلمل يف املتولِّد عن النُّطفة 

  .البعيُد : والقَصيُّ 
  .عاصٍ وَعِصيٍّ : مكانٌ قاصٍ ، وقَِصيٌّ مبعىن واحٍد؛ مثل : يقال 
أنْ يتعدَّى لواحٍد بنفسه ، فإذا دلت عليه اهلمزة ، كان القياسُ : « َجاَء » األصلُ يف : } فَأََجآَءَها { : له تعاىل قو

: إالَّ أنَّ استعماله قد تغيَّر بعد النَّقْل إىل معىن اإلجلاء ، أال تراك ال تقول » : يقتضي تعدِّه الثنني ، قال الزخمشريُّ 
حيثُ مل يستعمل إال يف اإلعطاء ، ومل » آتى « بلغتُه وأبلغنيه ، ونظريهُ : نيه زيٌد؛ كما تقولُ جئُت املكانَ ، وأجاء

  .« أتيُت املكان وآتانيه فالنٌ : تقل 
  .« ألَْجأها » مث ُعدِّي باهلمزة إىل مفعولٍ ثاٍن ، واستعمل مبعىن « َجاَءَها » األصلُ : وقال أبو البقاء 
حيتاجُ إىل نقل أئمِة اللغة املستقرئني لذلك من « ألَْجأَها » مبعىن ] استعمل [ « أَجاَءَها » إنَّ : قوله : قال أبو حيَّان 

: كما تقول « االختيار » وملا هو مبعىن « اإللَْجاِء » لساِن العرب ، واإلجاءةُ تدلُّ على املُطلقِ ، فتصلُح ملا هو مبعىن 
إىل آخره ، « أال تراَك ال تقُولُ » : متك لُه قَسْراً أو اختياراً ، وأمَّا قوله فإنه يصلُح أن تكون إقا« أقَْمُت زَْيداً » 

فيجيُز ذلك « َجاَء » فمن رأى أنَّ التعدية باهلمزة قاٌس ، أجاز ذلك ، وإن مل يسمْع ، ومن منع ، فقد مسع ذلك يف 
» بل « آتى » نَّ مهزته للتعدية ، وأنَّ أصله فليس تنظرياً صحيحاً؛ ألنَّه بناُه على أ« أتى » ، وأمَّا تنظيُه ذلك ب 

املتعدِّي لواحد ، لكان ذلك الواحُد هو املفعول الثاين ، « أتى » ولو كان منقوالً من « أفَْعل » ممَّا ُبنِي على « آتى 
فيختلُف التركيُب «  آتى عمرٌو زيداً املالَ» و « أتى املالُ زيداً » : والفاعل هو األوَّل ، إذا عدَّيته باهلمزة ، تقولُ 

هو املفعولُ الثاين ، وعلى ما ذكره الزخمشريُّ « املال » عند النحويِّني هو املفعول األول ، و « َزْيداً » بالتعدية؛ ألنَّ 
، فهو خمالٌف من « أعْطَى » مرادٌف ل « أتى » ، كان يكون العكس ، فدلَّ على أنَّه ليس ما قاله ، وأيضاً ، ف 

» أَتْيتُ املَكَانَ : : هذا غُري مسلمٍ ، بل تقول « أَتْيُت املكانَ ، وآتانيه : وملْ َتقُل » : يف املعىن ، وقوله  حيثُ الداللة
  ]الوافر : [ وقال الشاعر » جِئُْت املكانَ « : كما تقول 

  فقالُوا اِجلنُّ قُلُت َعُموا ظَالَما... أَتْوا َنارِي فَقُلُْت مُنونَ أنُتْم  -٣٥٨٦
رمحه -وهذه األحباثُ اليت ذكرها الشيُخ : قال شهاب الدين » آتانيه « : رأى التعدية باهلمزِة قياساً ، قال ومن 
  .معه ظاهرةُ األجوبة ، فال ُنطَوِّلُ بذكرها  -اهللا

  ]الوافر : [ ألَْجأَها وساقها ، ومنه قوله : أي » فأَجاَءَها « وقرأ اجلمهوُر 
  أَجاَءْتُه املَخافَةُ والرََّجاُء... اً إلْيكُْم وَجارٍ سَاَر ُمْعَتِمد -٣٥٨٧

  ]الوافر : [ ألَْجأَها وساقها ، ومنه قوله : أي » فاَجأَها « وقرأ محَّاُد بن سلمة 
  أَجأَءْتُه املَخافَةُ والرََّجاُء... وَجارٍ سَاَر ُمْعَتِمداً إلْيكُم  -٣٥٨٧

ويقرأ بألفني » قابلها « ء ، ومهزة بعد اجليم ، من املفاجأة ، بزنة بألٍف بعد الفا» فاَجأَها « وقرأ محَّاُد بن سلمة 
  .صرحيتني؛ كأهنم َخفَّفُوا اهلمزة بعد اجليمِ ، وبذلك ُرويْت َبْيَن َبْيَن 

مها مبعىن ، : وهو وجُع الوالدِة ، وُروَِي عن ابن كثري بكسر امليم ، فقيل » املَخَاض « واجلمهوُر على فتح امليم من 
قد جاء من : اسُم مصدر؛ كالعطاِء والسالمِ ، واملكسوُر مصدٌر؛ كالقتال واللِّقاء ، والفعالُ : املفتوُج : وقيل 



  .» تَمخَّضِت احلاِملُ َتتَمخَُّض « واحد؛ كالعقابِ والطِّرَاقِ ، قاله أبو البقاء ، وامليم أصليةٌ؛ ألنه من 
  .ساقها إليه : أي » َءَها أَجا« يتعلق يف قراءة العامَّة ب » إىل جذْعِ « و 

  .فاجأها مستندةً إىل جذْع النَّْخلِة : ويف قراءة محَّاد مبحذوٍف ، ألنه حالٌ من املفعول ، أي 
  فصل يف معىن اآلية

ألَْجأَها املخاض ، وهو وجُع الوالدِة إىل جذْعِ النَّْخلَة؛ لتستند إليها ، وتتمسَّك هبا عمد وجع الوالدة ، : املعىن 
إمَّا أن يكون : خنلة يابسةً يف الصحراء يف شدَّة الشِّتاء ، ومل يكُن هلا سعٌف ، وال ُخْضرة ، والتعريف فيها وكانت 

أو كانت تلك الصَّحراء كان فيها جذْع خنلة مشهوٌر عند ] والصَّعق [ من تعريف األمساء الغالبة؛ كتعريف الّنضجم 
  .النَّاس 

إىل جذْعِ هذه الشَّجرة : لك دون سائره ، وإمَّا يكون تعريف اجلْنسِ ، أي جذُع النَّْخلة فهم منه ذ: فإن قيل 
خاصَّةً؛ كأنَّ اهللا تعاىل أرشدها إىل النَّْخلة؛ لُيطعَمها منها الرُّطب الذي هو أشبه األشياء موافقة للنُّفساء ، وألنَّ 

: للِّقاح ، وإذا قُِطَع رأُسها ، مل ُتثِْمْر ، فكأنَّ اهللا تعاىل قال النخلة أشدُّ األشياء َصبْراً على الَبْرد ، وال ُتثِْمُر إالَّ عند ا
ليدلَّ كما أنَّ األنثى ال تلُد إالَّ مع الذَّكر ، فكذا النَّخلة ال ُتثِْمر إال باللِّقاح ، مث إنَّه أظهر الرُّطب من غْير اللِّقَاح؛ 

  .ذلك على جواز ظُهُور الولد من غري ذكر 

  .متنَّت املوت }  ِمتُّ قَْبلَ هذا قَالَْت ياليتين{ 
ووعدها بأنْ جيعلها  -صلوات اهللا عليه-كيف متنَّت املوت مع أهنا كانت تعلم أنَّ اهللا تعاىل بعث جربيل : فإن قيل 

  .وولدها آيةً للعاملني 
  :فاجلواُب من وجوه 

  . -صلوات اهللا عليه-ملالئكة بعيسى متنَّت املوت استحياًء من النَّاس ، فأْنَساها االستحياء بشارة ا: األول 
-أن يقُولُوا ذلك ، كما ُروَِي عن أيب بكر : إذا وقُعوا يف بالٍء  -رضي اهللا تعاىل عنهم-أنَّ عادة الصَّاحلني : الثاين 

ن الثََّمر طُوىب لََك ، يا طَاِئر؛ تقُع على الشَّجرِ ، وتأكُلُ م: على شجرة ، فقال ] نظر إىل طائرٍ [ أنه  -رضي اهللا عنه
  .، وددت أنِّي مثرةٌ َينْقُرَها الطَّاِئُر 

  .يا لَيَْتنِي هذه التَّْبَنةُ ، يا َبْيتَنِي مل أكُْن شيئاً : أنَّه أخذ تبنة من األرض ، فقال  -رضي اهللا عنه-وعن ُعمر 
  .لَْيَتنِي ِمتُّ قبل هذا اليومِ بعشرين سنة : وعن عليٍّ كُرِّم وجهه يوم اجلمل 

  .ليت بالالً مل تلدهُ أمُه :  -رضي اهللا عنه-لٍ وعن بال
  .فثبت أنَّ هذا الكالم يذكُُره الصَّاحلون عند اشتداد األْمرِ عليهم 

  .لعلَّها قالت ذلك؛ لئالَّ تقع املعصيةُ ممن يتكلَّم فيها ، وإالَّ فهي راضيةٌ مبا ُبشَِّرتْ به -: الثالث 
النون وسكون السني ، وبصريح الياء بعدها ، وقرأ محزة وحفص ومجاعة بفتح اجلمهور على » َنْسياً « : قوله تعاىل 

كالذَّبح والطَّحن ، ومعناه الشيء احلقُري الذي من شأنه أن ينسى؛ » َمفُْعولٍ « مبعىن » ِفْعل « النون ، فاملكسور 
  .به له من حقّه أن ينسى عادة متنت لو كانت شيئاً تافهاً ال يؤ. كالوتد ، واحلبلِ ، وخرقِة الطَّْمِث ، وحنوها 

مصدٌر يسدُّ : من كسر فهو اسٌم ملا ُينسى ، كالنَّقص؛ اسٌم ملا ينقُص ، واملفتوُح « :  -رمحه اهللا-قال ابن األنباري 
  .« مها لغتان؛ كالَوْتر والوِْتر ، والكسُر أَحبُّ إيلَّ : وقال يف الفرَّاء » مسدَّ الوصف 

بكسر النون ، واهلمزةُ بدل الياء ، وروي عنه أيضاً ، وعن بكر بن حبيب « نِْسئاً »  وقرأ حممُد بُن كعب القرظيُّ
وهو من نسأتُ اللَّنب ، إذا صببت فيه ماًء ، فاستهلك فيه ، فاملكسوُر أيضاً : السهميِّ فتحُ النون مع اهلمزة ، قالوا 



  .ِن كذلك الشيء املستهلك ، واملفتوُح مصدٌر؛ كما كان ذلك من النِّسيا
، كأنه جعل فعالً مبعىن « َعصاً » بفتح النون ، والسني ، والقصر؛ ك « َنساً » ونقل ابن عطيَّة عن بكر بن حبيبٍ 

  .مفعولٍ؛ كالقبضِ مبعىن املقبوض 

يم؛ بكسر امل» ِمْنسيا « فأدغم ، وقرأ أبو جعفرٍ ، واألعمشُ » مَْنُسوٌي « نعٌت على املبالغة ، وأصله » مْنِسيا « و 
، واملقربة » ِمْنِخرٌ « و » مِْنِتٌن « : لالتباع لكسرة السني ، ومل يعتدُّوا بالساكن؛ ألنه حاجٌز غري حصنيٍ؛ كقوهلم 

  .واحملربة 
على اجلار » حتتها « وجرِّ » ِمْن « قرأ األخوان ، ونافع ، وحفص بكسر ميم : } فََناَداَها ِمن َتحِْتَهآ { : قوله تعاىل 
َمكراً ، وفيه » َناَدى « فالقراءةُ األوىل تقتضي أن يكون الفاعلُ يف » حتتها « والباقون بفتحها ، ونصب واجملرور ، 

  :تأويالن 
» ِمْن حتتها ، أنه يف مكاٍن أسفل منها؛ ويدلُّ على ذلك قراءةُ ابن عبَّاس « هو جربيلُ ، ومعىن كونه : أحدمها 

  .فصرَّح به « فناداها ملٌك من حتتها 
إما أن يكونا معاً يف مكاٍن مستوٍ ، وهناك مبدأ معيٌَّن ، وهو عند النَّْخلة ، وجربيلُ بعيدٌ :  كونه أسفل منها ومعىن

إِذْ { : عنها ، فكل من كان أقرب ، كان فوق ، وكُلُّ من كان أبعد ، كان حتت ، وهبذا فَسَّر الكليبُّ قوله تعاىل 
  ] . ١٠: األحزاب [ } لَ ِمنكُْم َجآُءوكُْم مِّن فَْوِقكُْم َوِمْن أَسْفَ

  .ناداها من أقصى الوادي : وهلذا قال بعضهم 
  .كانت مرمي على أكمٍة عاليٍة ، وجربيل أسفل؛ قاله عكرمة : وقيل 

  .أنَّ جربيل ناداها من حتِت النْخلَة : وُروَِي عن عكرمة 
  :على هذا فيه وجهان « ِمْن َتْحتَها » و 

  .جاء النداء من هذه اجلهة : النداء ، أي أنه متعلِّقق ب: أحدمها 
  .فناداها ، وهو حتتها : أنه حالٌ من الفاعل ، أي : والثاين 

من كونه متعلَّقاً : أنَّ الضمري لعيسى ، أيك فناداها املولوُد من حتِت ذيلها ، واجلارُّ فيه الوجهان : وثاين التأويلني 
  . أوضُح بالنداء ، أو مبحذوٍف على انه حالٌ ، والثاين

  .إمَّا جربيلُ ، وإمَّا عيسى : موصولةً ، والظرُف صلتها ، واملرادُ باملوصول « َمْن » تكونُ فيها : والقراءة الثانية 
  .« فََناَداها » مكان « فََخاطََبَها » : وقرأ زئرٌّ ، وعلقمةُ 

  فصل يف اختالفهم يف املنادي
وقال ابُن عبَّاسٍ والسديُّ ، وقتادةُ ،  -صلوات اهللا عليه-و عيسى إنَّ املنادي ه: قال احلسُن وسعيُد بن جبريٍ 

  .وراء األكمِة حتتها ] وجربيل [ وكانت مرُمي على أكمة  -صلوات اهللا عليه-إنَّه جربيل : والضحاُك ، ومجاعةٌ 
مللُك ، واألوَّل املنادي على القراءة بالفتح وهو عيسى ، وعلى القراءة بالكسر هو ا: وقال ابن عيينة ، وعاصٌم 

  :أقرُب لوجوٍه 
بفتح امليم إنَِّما يستعملُ إذا كان قد ُعِلم قبل ذلك أنَّ حتتها أحداً ، والذي } فََناَداَها ِمن َتْحِتَهآ { : أن قوله : األول 

كون  فوجب محلُ اللفظ عليه ، وأما قراءة كسر امليم ، فال تقتضي -صلوات اهللا عليه-ُعِلَم كونه حتتها هو عيسى 
  .صلواُت اهللا عليه « جربيل » املنادي 
  .أنَّ ذلك املوضع موضعُ اللَّْوث والنَّظر إىل العورة ، وذلك ال يليُق باملالئكِة : الثاين 



فعلٌ ، وال ُبدَّ أن يكون فاعله قد تقدَّم ذكره ، والذي تقدَّم ذكره هو جربائيل ، « فََنَداَها » ان قوله : الثالث 
والضمري عائدٌ } فََحَملَْتُه فانتبذت { : ، إال أنَّ ذكر عيسى أقرُب؛ لقوله عزَّ وجلَّ  -هللا عليهماصلوات ا-وعيسى 

  .إىل املسيح ، فكان محله عيله أوىل 

لو مل يكُن كلَّمها ، ملا علمْت أنه ينطُق ، وملا كانت ُتشُري إىل عيسى بالكالم  -صلوات اهللا عليه-أنَّ عيسى : الرابع 
.  

  عىن اآلية على القولنيفصل يف م
أنَّ اهللا تعاىل أنطفه هلا حني وضعتُه تطبيباً لقلبها ، وإزالةً للوحشة عنها؛ : هو عيسى ، فاملعىن : املُناِدي : من قال 

  .من ُعلُوِّ شأن ذلك الولد  -صلوات اهللا عليه-حىت تشاهد يف أوَّل األْمر ما بَشرها به جربيل 
إنه أرسل إليها؛ ليناديها هبذه الكلمات؛ كما أرسل إليها : قال  -صلوات اهللا عليه-املنادي هو جربيلُ : ومن قال 

  .يف أوَّل األمْر؛ تذكرياً للبشارات املتقدمة 
ناهيةٌ ، : على هذا » ال « أن تكون مفسرةً؛ لتقدُّمها ما هو مبعىن القول ، و » أنْ « جيوز يف » أالَّ َتحَْزنِي « : قوله 

إمَّا نصب » أنْ « حينئٍذ نافيةٌ ، وحذفُ النُّون للنَّْصب ، وحملُّ » ال « وأن تكون الناصبة ، و  حذف النون للجزم؛
صلوات اهللا -إمَّا ملرمي : » حتتها « فََناَداَها بكذا ، والضمُري يف : ، أو جرٌّ؛ ألهنا على حذفِ حرِف اجلرِّ ، أي 

  .ريين وإمَّا للنَّخلة ، واألول أوىل؛ لتوافق الضم -عليها
وجيوز أن « مفعولٌ ثان؛ ألهنا مبعىن صيَّر » َتحْتك « جيوز أن يكون مفعوالً أوَّل ، و ] » سَرِيا « : [ قوله تعاىل 

  .لغواً « َتحَْتِك » فتكون « خلق » تكون مبعىن 
  :فيه قوالن : والسَّرِيُّ 
فهو سريٌّ ، وأصله سَرِيٌو؛ فأعلَّ « َشُرَف ، َيْشَرُف  »ك « َسُرَو َيْسُرو » إنه الرَُّجلُ املرتفع القدر ، من : أحدمها 

« سراة » على « سريٌّ » ، وجيمُع  -صلوات اهللا عيله-سيٍِّد ، فالمُه واٌو ، واملراد به يف اآلية عيسى ابُن مرمي 
السَّرِيُّ : أغنياء ، وقيل كَغنِيِّ ، و« أسْرَِياء » بفتح السني ، وُسرَواء؛ كظرفاء ، ومها مجعان شاذَّان ، بل قياُس مجعه 

نزعتُه؛ كأنَّ السريَّ سرى ثوبه؛ خبالف : نزعتُه ، وسروتُ اجلُلَّ عن الفرس ، أي : أي « َسَرْوُت الثَّوبَ » من : 
  .املُدَّثِّر ، واملُتزمِّل ، قاله الراغب 

ألن املاء َيْسري فيه ، « َرى ، َيْسرِي َس» واستقاقه من « فكُِلي واْشرَبِي » أنه النَّْهر الصغري ، ويناسبه : والثاين 
  ]الرجز : [ فالمه عهلىىهذا ياء؛ وأنشدوا للبيٍد 

  َمْسُجورةً مَُتَجاوِزاً قُالَُّمهَا... فََتوسَّطَا ُعْرَض السَّريِّ فَصدَّعا  -٣٥٨٨
  فصل

  .هو النَّبيلُ اجلليلُ : السَّريُّ هو عيسى ، والسَّريُّ : قال احلسن ، وابن زيٍد 
  .من أشرافهم ، وروي أن احلسن رجع عنه : فالنٌ من سرواِت قومه ، أي : ال يق

{ :  -رضي اهللا عنه-أن احلسن تال هذه اآلية وإىل جنبه ُحَمْيد بن عبد الرَّمحن احلَمرييُّ : وروي عن قتادة وغريه 
  .} قَْد َجَعلَ َربُّكِ َتْحَتِك سَرِّياً 

[ ِمْن مثَّ » يا أبا سعيد ، إمنا هو اجلدول ، فقال له احلسُن : مياً ، فقال له محيٌد إن كان لسربا ، وإن كان لكر: فقال 
  ] .« ُتْعجُِبنِي ُمَجالسُتَك 



 -صلوات اهللا عليه وسالمه-بأنَّ النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم سُِئلَ عن السَّريِّ ، فقال « هو النَّهر : واحتجَّ من قال 
فدلَّ على أنَّه على أنَّه النَّهر؛ حىت ينضاف املاُء إىل الرُّطب } فَكُِلي واشريب { : تعاىل وبقوله سبحانه و» هو اجلدولُ 

  .، فتأكل وتشرب 
إنَّه عيسى بأنَّ النهر ال يكون حتتها ، بل إىل جنبها ، وال جيوُز أن يكون ُيجاُب عنه بأن املراد أنَّه : واحتجَّ من قال 

]  ٥١: الزخرف [ } وهذه األهنار َتْجرِي ِمن حتتيا { : ا ، ويقف بأمرها؛ لقوله جعل النَّهر حتت أمرها جيري بأمره
  .ألنَّ هذا محل اللفظ على جمازه ، ولو محلناه على عيسى ، مل حيتج إىل هذا اجملاز 

  ] . ٥٠: املؤمنون [ } َوَجَعلَْنا ابن َمْرَيَم َوأُمَُّه آَيةً { : فإنَّه موافٌق لقوله : وأيضاً 
مبا تقدَّم أن املكان املستوي ، إذا كان فيه مبدأٌ معيٌَّن ، فكلُّ من كان أقرب منه ، كان فوق ، وكل من :  وأجيب

  .كان أبعد منه ، كان حتت 
  فصل يف التفريع على القول بأن السريّ النهر

  :هو النَّْهر ، ففيه وجهان : إنَّ السَّرِيَّ : إذا قيل 
  .ضرب برجله األرض -صلواُت اهللا عليه وسالمه -إنَّ جربائيل :  - عنهمارضي اهللا-قال ابُن عبَّاس : األول 
  .عيسى؛ فظهرت عُني ماٍء عذبٍ ، وجرى : وقيل 
يدلُّ على احلدوث يف ذلك } قَْد َجَعلَ رَبُِّك َتْحَتِك َسرِّياً { كان هناك ماٌء جارٍ؛ واألول اقرُب؛ ألن قوله : وقيل 

  .هُ تعظيماً لشأهنا ، وذلك ال يدلُّ إال على الوجه الذي قلناه الوقت؛ وألنَّ اهللا تعاىل ذكر
  .كان هناك هنٌر يابسٌ أجرى اهللا فيه املاء ، وحيث النخلة اليابسة ، فأورقْت ، وأمثرْت ، وأرطبْت : وقيل 

  .هو النَّْهُر مطلقاً : السَّريُّ : قال أبو عبيدة والفَّراء 
  .ري هو النَّْهرُ الصَّغ: وقال األخفُش 

{ : زائدة ، كهي يف قوله تعاىل » بِجِذْعٍ « جيوز أن تكون الباُء يف : } وهزى إِلَْيِك بِجِذْعِ النخلة { : قوله تعاىل 
  ] :وقوله ] [  ١٩٥: البقرة [ } َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيِديكُْم 

  ال َيقَْرأْنَ بالسَُّورِ. . .. . . .  -٣٥٨٩
  ]الطويل : [  -رمحة اهللا تعاىل-وأنشد الطربيُّ 

  وأْسفَلُُه باملَْرخِ والشََّبَهاِن... بَِواٍد ميانٍ ُيْنبِتُ السِّْدَر صْدُرُه  -٣٥٩٠
  .ُهزِّي جذَْع النَّخلِة : ينبت املرخ أي : أي 

ك فالنة هزَُّه ، وهزَّ به ، وأخذ اخلطام وأخذ باخلطام ، وزوَّجُت: العرُب تقول : قال الفرَّاء . أو حركي جذَْع النَّخلة 
وُهزِّي إليك ُرطباً كائناً جبذع : ، وبفُالنٍة وجيوز أن يكون املفعول حمذوفاً ، واجلارُّ حالٌ من ذلك احملذوف ، تقديره 

انفُِضي اِجلذْع : ُهزِّي الثمرةَ بسبب هزِّ اِجلذْع ، أي : النخلة ، وجيوز أن يكون هذا حمموالً على املعىن؛ إذ التقدير 
  ]الطويل : [ ؛ مقوله » أو افَْعِلي اهلَزَّ « : شريُّ؛ فإنه قال ، وإليه حنا الزخم

  َيْجَرْح ِفي َعراقِيبَِها َنْصِلي...  -٣٥٩١
ما يردُّ على ]  ٣٢: القصص [ } واضمم إِلَْيَك َجنَاَحكَ { : ويف هذه اآلية ، ويف قوله تعاىل : قال أبو حيَّان 

ويف » ظنَّ « ه ال يتعدَّى فعلُ املضمرِ املتَّصل إىل ضمريه املتَّصلِ ، إالَّ يف باب من أنَّ: القاعدة املقرَّرِة يف علم النَّحو 
ضَرْبَت أْنَت نَفَْسَك ، وَضرْبُت أَنا نفسي ، وإمنا : ضرْبُتَك ، وال ضََرْبُتين ، أي : ال يقالُ » فَقََد ، وعِدَم « لَفْظََتْي 



َهَزْزَت إليك ، وال زيٌد هزَّ إليه؛ ولذلك جعل : ف املنصوب؛ فال يقال يؤتى يف هذا بالنَّفْسِ ، وحكُم اجملرور باحلر
  ]الطويل : [ امسني يف قول امرئ القيس » َعلَى « و » َعْن « النحويُّون 

  ولِكْن حدياً ما َحدِيثُ الرَّواِحلِ... َدْع َعْنَك نَْهباً صيحَ يف ُحُجراِتِه  -٣٥٩٢
  ]املتقارب : [ وقول اآلخر 

  بكَفِّ اإللِه مقاديُرهَا... وِّنْ عليَم فإنَّ األُموَر َه -٣٥٩٣
  ]الطويل : [ وقد ثبت بذلك كوهنما امسني؛ لُدُخولِ حرِف اجلرِّ عليهما يف قوله 

  َتِصلُ وعن قَْيضٍ بَِبْيَداَء َمجَْهلِ... غََدْت من علْيِه بعدما متَّ ظمؤَها  -٣٥٩٤
  ]البسيط : [ وقول اآلخر 

  ِمْن َعْن مينيِ احلَُبيَّا نظرةٌ قَْبلُ... لرَّكْبِ ملَّا أن َعال بِهُِم فَقُلُْت ل -٣٥٩٥
» إليِك « بأنَّ : مث أجاب » َعلَى « و » َعْن « فحرٌف بال خالٍف ، فال ميكُن فيها أن تكون امساً؛ ك » إىل « وأمَّا 

كما تأولوا « : قال » أعين إليك « : ان ، تقديره يف اآليتني ال تتعلُق بالفعل قبله ، إمنا تتعلَُّق مبحذوٍف على جهِة البي
  .» يف أحد األوجه ]  ٢١: األعراف [ } إِنِّي لَكَُما لَِمَن الناصحني { : ذلك يف قوله 

  :وفيه ذلك جوابان آخران :  -رضي اهللا تعاىل عنه-قال شهاب الدين 
ون الفعلُ واقعاً بذلك الضمري ، والضمري حملٌّ أن الفعل املمنوع إىل الضمري املتصل ، إمنا هو من حيث يك: أحدمها 
  .وأمَّا اهلزُّ والضمُّ ، فليسا واقعني بالكاف ، فال حمذور » هوِّنْ علْيَك « و » َدْع عْنَك « : له؛ حنو 
  .هُزِّي إىل جهتك وحنوك واضمم إىل جهتك وحنوك : أنَّ الكالم على حذف مضاٍف ، تقديره : والثاين 

  ذع النخلةفصل يف املراد جب
  .هو األسفل ، وما ُدون الرَّأس الذيىعليه الثَّمرة : اِجلذُْع من النَّخلة ] : القفال [ قال 

  .كُلُّ خشبة يف أصل شجرة ، فهي جذٌع : وقال قطرٌب 
 -غري حفص-بفتح التاء ، وختفيف السني ، وفتح القاف ، والباقون » َتَساقَطْ « قرأ محزةُ » ُتَساِقطْ « : قوله 
  .لك إال أنَّهم شدَُّدوا السِّني ، وحفٌص ، بضم التاء ، وختفيف السني ، وكسر القاف كذ

تََنزَّلُ { : فحذف محزة إحدى التاءين ختفيفاً؛ حنو » َتساقَطَ « بتاءين ، مضارع » تتساقطْ « فأصلُ قراءِة غري حفص 
« أدغُموا يف السِّني ، وقراءة حفص مضارُع ، والباقون ]  ١٥٢: األنعام [ } َتذَكَُّرونَ { و ]  ٤: القدر [ } 

  .» َساقَطَ 
كاجلماعة ، إال أنه بالياء من حتُت ، أدغم التاء يف السِّني؛ إذ » َيسَّاقَطْ « ] بُن عازبٍ [ وقرأ األعمش ، والرباء 

» ادَّاَرأ « الوصل؛ ك فأدغَم ، واجتلبتْ مهزة » َيَتساقَطُ « وأصله » اسَّاقَطَ « فهو مضارُع » يتساقَط « : األصلُ 
  .» َتدَاَرأ « يف 

  :وْنقل عن أيب حيوة ثالثُ قراءاٍت 
  .» أْسقَطَ « بضم التاء ، وسكون السني ، وكسر القاف من » ُتْسِقطْ « وافقُه مسروقٌ يف األوىل ، وهي 

  .كذلك إال أنه بالياء من حتُت : والثانية 
  .بالفاعلية » ا ُرطَباً جَنِي« الثالثةُ كذلك إالّض أنه رفع 

بتاءين من فوُق ، وهو أصل قراءة اجلماعة ، وَتْسقُط وَيْسقُط ، بفتح التاء والياء ، وسكون » َتَتَساقَط « وقُرَِئ 
السني ، وضمِّ القاف ، فرفُع الرطب بالفاعلية ، وتعطي من األفعال ما يوافقه يف القراءات املتقدمة ، ومن قرأ بالتاء 



إمَّا للنَّخلة ، وإمَّا للثمرةِ املفهومة من السياق ، وإمَّا للجذْعِ ، وجاز تأنيثُ فعله؛ إلضافته : نٌد من فوق ، فالفعل مس
  ]الطويل : [ إىل مؤنَّث؛ فهو كقوله 

  كََما َشرقَْت َصْدُر القناِة ِمن الدَّمِ...  -٣٥٩٦
للثَّمر : من حتت ، فالضمُري للجذْعِ ، وقيل  ومن قرأ بالياء]  ١٠: يوسف [ } َيلَْتِقطْهُ َبْعُض السيارة { وكقراءة 

  .املدلول عليه بالسيِّاق 
فال خيرُج عن كونه متييزاً ، أو حاالً موطِّئة ، إن كان الفعل قبله الزماً ، أو مفعوالً به ، إن » رُطَباً « وأمَّا نصب 

: ن القراءات ، وجوَّز املربِّد يف نصبه وجهاً غريباً يردُّ كلَّ شيٍء إىل ما يليُق به م] والذَِّكيُّ [ كان الفعل متعدِّياً ، 
وهي أن : وعلى هذا ، فتكون املسألةُ من باب التنازع يف بعض القراءات » ُهزِّي « وهو أن يكون مفعوالً به ب 

  .يكون الفعل فيها متعدِّياً ، وتكون املسألةُ من إعمال الثاين ، للحذف من األوَّل 
  .بكسرِ اجليم إتباعاً لكسرِة النون » جنيا « وقرأ طلحة بن سليمان 

هو الرطبُ : أهنم لزُموا تذكريُه ، فقالوا : فإنَّه مجٌع لتخمة ، والفرُق » ُتَخم « اسم جنسٍ برطبة؛ خبالف : والرُّطُب 
باعتبار اجلمعيَّة ، وهو » َم التَُّخ« باعتبار اجلنس ، وأنَّثُوا » الرُّطَب « هي التَُّخُم ، فذكَُّروا : ، وتأنيث ذاك ، فقالوا 

ما قطع قبل يبسه وجفافه ، وخصَّ : شذوذاً كربع وأرباع ، والرُّطب » أرطابٍِ « فرٌق لطيٌف ، وجيمُع على 
  .أْتَمَر وأجَْنى : الرُّطب بالرُّطبِ من التَّمر ، وأرطَب النَّْخلُ؛ حنو 

: مبعىن فاعلٍ ، أي : عىن مفعول أي رُطَباً َمجنيا ، وقيل مب» فَِعيلٌ « ما طاب ، وصلح لالجتناء ، وهو : واجلَنِيُّ 
كَثَُر جناها ، : أْدَرَك مثرُه ، وأجنِت األرُض : املُْجتََنى من العسلِ ، وأْجَنى الشََّجُر : طريا ، واجلىن واجلينُّ أيضاً 

  .» اْجَتَرَم جَرَميةً « كما استعري » جىن فالنٌ جنايةً « واستعري من ذلك 
  صل يف معىن اآليةف

  .املعىن مجعنا لك بني الشُّرب واألكل 
  .ليس شيٌء خٌري من الثَّمر والرُّطب ، مث تال هذه اآلية : قال عمرُو بُن ميُمون 

  .أكْلُ الرُّطبِ والثَّمرِة للمرأِة الَّيت ضرهبا الطَّلق ُيسَهِّل عليها الوالدة : وقال بعُض العلماِء 
  .ما للنُّفساِء عندي خٌري من الرُّطب ، وال للمرضِ خٌري من العسل «  قال الرَّبيعُ بُن خيثمٍ

-هذه األفعال اخلارقةُ للعادِة كانت معجزة لزكريَّا وغريه من األنبياء؛ وهذا باطلٌ؛ ألنَّ زكريَّا : قالت املعتزلةُ 
ل احلقُّ أهنا كانت كراماتٍ ما كان له علٌم حباهلا ومكاهنا ، فكيف بتلك املعجزات؟ ب -صلوات اهللا عليه وسالمه
، ألنَّ النَّخلة مل تكُن مثمرةً ، إذا ذاك؛ ألن ميالدُه كان يف زمان  -صلوات اهللا عليهما -ملرمي ، أو إرهاصاً لعيسى

  .الشتاء ، وليس ذاك وقت ثَمر 
لتقرَّ عيُنك ، والعامَّة : صل على التمييز منقولٌ من الفاعل؛ إذ األ« ًعْيناً » نصب : } َوقَرِّي َعْيناً { : قوله تعاىل 

  .أمراً من قرَّت عينُه تَقَرَّ ، بكسر العني يف املاضي ، وفتحها يف املضارع « قَرِّي » على فتح القاف من 

قرَّت عينُه تقرُّ ، بفتح العني يف املاضي ، وكسرها يف املضارع ، : وقُرئ بكسر القاف ، وهي لغةُ جنٍد؛ يقولون 
قررُت باملكاِن اقرُّ به ، وقد : يقال » املَكَان « ، واملفتوحها يف » الَعْينِ « ور العني يف املاضي ل أن مكس: واملشهوُر 

  ] . ٣٣: األحزاب [ } َوقَْرنَ ِفي ُبُيوِتكُنَّ { قررُت باملكاِن بالكسر ، وسيأيت ذلك يف قوله تعاىل : يقال 
  «ويف وصف العني بذلك تأويالن 



وذلك أنَّ العني ، إذا فرح صاحبها ، كان دُمعها قارا ، بارداً ، وإذا : وهو الربُد « القُرّ » من أنَّه مأخوذٌ : أحدمها 
وما أحلى « أقر اُهللا عْينه » : ويف الدعاء له « أْسَخَن اُهللا عْيَنُه » : حزن ، كان حارا؛ ولذلك قالوا يف الدعاء عليه 

  ]ل الطوي: [  -رمحه اهللا تعاىل-قول أيب متَّام 
  وأمَّا ُعيونُ الشَّامتَني فقرَِّت... فأمَّا ُعُيونُ العاِشقَني فأْسِخَنْت  -٣٥٩٧
  .أعطاه اهللا ما يسكُِّن عينه فال تطمُح إىل غريه : أنه مأخوذٌ من االستقرار ، واملعىن : والثاين 
ألكل على الشرب؛ ألن حاجة وطييب نفساً ، وقدَّم ا« وقّري عيناً » فكلي من الرطب واشريب من النهر : املعىن 

بولدك « قَرِّي عْيناً » : النُّفساء ، إىل الرُّطب أشدُّ من احتياجها إىل شرب املاء؛ لكثرة ما سال منها من الدَّم ، قيل 
  .عيسى ، وتقدَّم معناه 

وع أملُ البدِن ، وأمل الرُّوح إن مضرَّة اخلوف أشدُّ من مضرَّة اجلُوع والعطشِ؛ ألنَّ اخلَْوفَ أملُ الرُّوح ، واجلُ: فإن قيل 
أقوى من أمل البدِن ، يروى أنَّه أجيعْت شاةٌ ، فقُدِّم إليها علٌف ، وعندها ذئٌب ، فبقيت الشَّاة مدَّة مديدة ال تتناول 
العلف ، مع جوعها؛ خوفاً من الذئب ، مث كسر رجلها ، وقدم العلُف إليها ، فتناولت العلف ، مع أمل البدن؛ فدلَّ 

لك على أنَّ أمل اخلوف أشدُّ من أمل البدِن ، وإذا كان كذلك ، فلم قدَّم دفع ضرر اجلُوع والعطش على دفع ضرر ذ
  .اخلوف؟ 
كانت قد تقدَّمت ، فما كانت حتتاجُ  -صلوات اهللا عليه-ألنَّ هذا اخلوف كان قليالً؛ ألنَّ بشارة جربيل : فاجلواُب 

  .إىل التَّذكرة مرَّة أخرى 
الزائدِة للتوكيد ، فأدغمْت فيها ، وكتبْت متَّصلة « ما » الشرطيةُ على « إن » دخلت } فَإِمَّا تََريِنَّ { : اىل قوله تع

  .تقدَّم تصريفه « َتَرينَّ » ، و 
  .، فدخلت عليه نونُ التَّوكيد ، فكسرِت الياُء ، اللتقاء الساكنني « أن تري » : أي 

حداً ، فسألك عن ولدِك والعامَّةُ على صريح الياء املكسورة ، وقرأ أبو عمروٍ يف رواية فإمَّا ترينَّ من البشر أ: معناه 
هذا » : بإبدالِ الواو مهزةً ، قال الزخمشري « لَترؤنَّ » هبمزة مكسورة بدل الياء ، وكذلك رُوي عنه « تَرِئنَّ » 

وجتَرَّأ » وذلك لتآخ بني اهلمز وحروف اللِّني  -اهلمزيعين ب-« لَبأُت باحلَجِّ ، وحألُت الَّسويَق : من لٌغِة من يقولُ 
  .» هو لَْحٌن عند أكْثَرِ النَّحويِّني « : ابُن خالويه على أيب عمروٍ؛ فقال 

وهي شاذَّةٌ « : بياٍء ساكنة ، ونون خفيفة ، قال أبن جين » تََرْيَن « وقرأ أبو جعفر قارُئ املدينِة ، وشيبةُ ، وطلحةُ 
 «.  

  ]السريع : [ ألنَّه كان ينبغي أن يؤثِّر اجلازُم ، فيحذف نون الرفع؛ كقُول األفوِه : لدين قال شهاب ا
  ماُس زماٍن ِذ انِتكاٍث َمئُوس... إمَّا َتَرْي َرأِسي أْزَرى بِِه  -٣٥٩٨

  ]البسيط : [ ومل يُؤثِّر هنا شذوذاً ، وهذا نظُري قول اآلخر 
  َيْوَم الصُّلْيفاِء ملْ ُيوفونَ باجلَارِ... ِتهِْم لوال فَوارُِس ِمْن ُنْعمٍ وأسْر -٣٥٩٩

ألنه لو تأخَّر ، لكان وصفاً ، وقال أبو » أَحداً « حالٌ من » من البشر « و . وأبقى نون الرَّفع » لَمْ « فلم يعمل 
  .يعين متعلِّق بنفس الفعل قبله » أو مفعول « : البقاء 

فإمَّا ترينَّ من البشر أحداً ، فسألك : ، وشرطه مجلةٌ حمذوفةٌ ، تقديره  بني هذا اجلواب» فَقُوِلي « : قوله تعاىل 
كالٌم؛ فيكون ذلك » فَلَْن أكَلَِّم اليوَم إنسيا « وهو أنَّ قوهلا : الكالم ، فقُويل ، وهبذا املقدَّر خنلُص من إشكالٍ 

  .تناقضاً؛ ألهنا قد كلَّمت إنسيا هبذا الكالمِ ، وجوابه ما تقدَّم 



إِنِّي َنذَْرُت للرمحن { : إنَّها ما نذرتْ يف احلال ، بل صربْت؛ حتَّى أتاها القَْوَم ، فذكرت هلم : ولذلك قال بعضهم 
  .} َصْوماً فَلَْن أُكَلَِّم اليوم إِنسِّياً 

وم إنسيا بعد هذا فلن أكلِّم الي: إىل آلخره ، أنه باإلشارة ، وليس بشيء؛ بل املعىن » فقٌويل « املراُد بقوله : وقيل 
  .الكالمِ 

  .ومها مصدران » صوماً « بدل » صَِياماً « وقرأ زيُد بن عليٍّ 
  فصل يف معىن صوماً

، والصَّوم يف اللُّغة ،  -رضي اهللا عنه-أي صمتاً ، وكذلك كان يقرأ ابن مسعُود : » َصْوماً « : معىن قوله تعاىل 
  .اإلْمَساك عن الطَّعام والكالم 

كان يف بين إسرائيل من إذا أراد أن جيتهد ، صام عن الكالم ، كما يصوم عن الطَّعام ، فال يتكلَّم :  قال السديُّ
  .حتَّى يُْمِسَي 

  .كانت ُتكَلُِّم املالئكة ، وال تكلِّم اإلْنَس : قيل 
  :أمرها اهللا تعاىل بنذر الصَّْمت؛ لئالَّ تشرع مه من اتََّهَمَها يف الكالم؛ ملعنيني : قيل 

[ أقوى يف إزالِة التُّهَمة من كالمهما ، وفيه داللةٌ على أنَّ تفويض  -صلوات اهللا عليه-أن كالم عيسى : أحدمها 
  .إىل األفضلِ أوىل ] األمر 
  .كراهةُ جمادلة السُّفهاء ، وفيه أنَّ السُّكُوت عن السَّفيه واجٌب ، ومن أذلِّ الناس سفيٌه مل جيد مسافهاً : الثانية 
] أَتْت : أي [ ، » أَتْت « يف حملِّ نصبٍ على احلال من فاعل » به « : } فَأََتتْ بِِه قَْوَمَها َتْحِملُُه { : عاىل قوله ت

فيجوز أن » َتْحملُه « جاء بثيابه ، أيك ملتبساً هبا ، وجيوز أن تكون الباُء متعلقة باإلتيان ، وأمَّا : مصاحبة له؛ حنو 
أنَّها حالٌ من : وظاهر كالم أيب البقاء » به « وجيوز أن يكون حاالً من اهلاء يف » أَتْت  «يكون حاالً ثانية من فاعل 

  .ضمري مرمي وعيسى معاً؛ وفيه نظٌر 
العظيُم من : نوعاً من اجمليِء غريباً ، والفَرِيُّ : فعِلت شيئاً ، أو مصدٌر ، أي : مفعولٌ به ، أي « َشيْئاً : قوله تعاىل 

-املُفَْتَعلُ ، ومن األول ، احلديثُ يف وصف عمر : العجيُب ، وقيل : الفَرِيُّ : اخلَْير والشرِّ ، وقيل األمر؛ يقال يف 
إفساده ، ويف : قطُع اجللد للخَْرزِ واإلصالح ، واإلفَْراء : والفَرُِي « فَلَْم أَر َعْبقرِيا َيفْرِي فريَُّه » :  -رضي اهللا عنه

  ]الكامل : [ يعمل العمل العظيم؛ وقال : ، أي  جاء يَفْرِي الفَرِيَّ: املثل 

  ُض القَْومِ َيْخلُق َيْخلُق ثُمَّ ال َيفْري... فألْنَت َتفْرِي ما َخلقَْت وَبْع  -٣٦٠٠
  .بسكون الراء » فَْرياً « باهلمز ، وفيما نقل ابن عطية » فَرِيئاً « وقرأ أبو حيوة فيما نقل عنه ابُن خالويه 

  ]الوافر : [ جعل النكرة االسم ، واملعرفة اخلرب؛ كقوله » ما كَانَ أباَك اْمُرؤ َسْوٍء « وقرأ عمر بن جلأ 
  َيكُونُ مِزاجََها َعَسلٌ وَماُء...  -٣٦٠١
  ]الوافر : [ وقوله 
  وال َيُك َمْوقٌف ِمْنكِ الوَداعَا...  -٣٠٦٢

  .وهنا أحسُن لوجودِ اإلضافِة يف االسم 
  الم عيسى هلا ولقومهفصل يف كيفية والدة مرمي وك

  .إنَّها ولدته مث محلته يف احلال إىل قومها : قيل 
عيسى إىل غارٍ ، ومكثَ أربعني يوماً؛ حتَّى ] وابنها [ احتمل يوسُف النَّجَّار مرمي ، : وقال ابُن عباس ، والكليبُّ 



يا أمَّاه ، أبشري؛ فإنِّي عبد اهللا ، : ل طهرْت من نفاسها ، مث محلته مرُمي إىل قومها ، فكلَّمها عيسى يف الطَّريق؛ فقا
يامرمي لَقَْد { ومسيحه ، فلما دخلت على أهلها ومعها الصَّبِيُّ ، بكَْوا ، وَحزِنُوا ، وكانُوا أهل بيت صاحلني؛ فقالوا 

  .عظيماً ُمكراً } جِئِْت شَْيئاً فَرِّياً 
رِيٌّ؛ وهذا منهم على وجه الذَّمِّ ، والتوبيخ؛ لقوهلم بعده كُلُّ أمرٍ فائق من عجب ، أو عملٍ ، فهو فَ: قال أبو عبيدة 

  .} ياأخت هَاُرونَ َما كَانَ أَبُوِك امرأ َسْوٍء َوَما كَاَنْت أُمُِّك َبِغّياً { : 
-يا شبيهة هارون ، قال قتادةُ ، وكعٌب ، وابُن زيٍد ، واملغرية بُن شعبة : يريدون } ياأخت َهاُرونَ { : قوله تعاىل 

كان هاُرون رجالً صاحلاً مقدِّماً يف بين إسرائيل ، ُروَِي أنَُّه تبَع جنازتهُ يوم مات أربُعون ألفاً ، :  -اهللا عنهم رضي
كلُّهم يسمَّى هارون من بين إسرائيل سوى سائر النّاس ، شبَُّهوها به على معىن أنَّنا ظننَّا أنَّك مثلهُ يف الصَّالح ، 

: اإلسراء [ } إِنَّ املبذرين كانوا إِخَْوانَ الشياطني { : يف النَّسب؛ كقوله سبحانه وتعاىل  وليس املراُد منه األخُوَّة
٢٧ . [  

ياأخت { : إنَّكم تقرءون : سالُوين ، فقالوا ] خراسان [ ملا قدمُت : قال  -رضي اهللا عنه-روى املغريةُ بُن شعبة 
على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سألتُه عن ذلك ، فقال وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ، فلمَّا قدمُت } َهاُرونَ 

  .إنَّهم كانُوا ُيسمَّون بأنبيائهم والصَّاحلني قبلهم : 
وأخطأ حممَّد بن كعبٍ القرظيُّ يف زعمه أنَّها أخُت موسى وهارون نسباً؛ فإنَّ بينهما من الدُُّهور : قال ابن كثريٍ 

ضربت  -أخت موسى ، وهارون-ىن علم ، وكأنَّه غرَّه أنَّ يف التَّوراة أن مرمي الطَّويلة ما ال خيفى على من عندُه أد
بالدُّفِّ يوم جنَّى اهللا موسى وقومه ، وغرَق فرعونُ وُجنوُده ، فاعتقد أنَّ هذه هي تلك ، وهذا يف غاية البُطالن 

  .وخمالفةٌ للحديث الصحيح املتقدِّم 
  .أبيها ، وكان أمثل رُجل يف بين إسرائيل  كان هارونُ أخا مرمي من: وقال الكليبُّ 

يا أخا متيمٍ ، ويا أخا : إنَّما عنوا به هاُرون أخا موسى ، ألنَّها كانت من نسله ، كم يقال للتميميِّ : وقال السُّديُّ 
  .يا واحداً منهم : مهدان ، أي 

  :وقول الكلّيب أقرُب؛ لوجهني . ها به كان هارُون فاسقاً يف بين إسرائيل ُمْعِلناً بالِفْسُق ، فشبَّهو: وقيل 
  .» هاُرونَ « أن األصل يف الكالم احلقيقةُ؛ فيحملُ الكالُم على أخيها املسمَّى ب : األول 
أهنا أضيفت إليه ، وُوصف أبواها بالصَّالح؛ وحينئذ يصريُ لتوبيخُ أشدَّ ، ألنَّ من كان حال أبويه وأخيه هذا : الثاين 

  .الذَّْنبِ منه أفحش احلال ، يكونُ صدور 
  .} َما كَانَ أَُبوِك امرأ َسْوٍء { : مث قالوا 

  .زانية ، فمن أين لك هذا الولُد : أي » بغيَّا « حنَّة » وما كاَنتْ أمُّك « زانياً ، : أي : قال ابن عبَّاس 
: ك ، وألفها عن ياٍء ، وأنشدوا لكثريٍ اإلشارةُ معروفةٌ تكون باليد والعني وغري ذل: } فَأَشَاَرتْ إِلَْيهِ { : قوله تعاىل 

  ]الطويل [ 
  أال حبَّذا يا عزُّ ذَاَك التَّشايُر... فقُلُْت ويف األحشاِء داٌء ُمخاِمٌر  -٣٦٠٣

  :هذه أقوالٌ » كَانَ « يف } َمن كَانَ ِفي املهد َصبِّياً { : قوله تعاىل 
نصٌب على احلالِ : على هذا » َصبِيَّا « كَلُِّم من يف املهد ، و كيف ُن: أهنا زائدةٌ ، وهو قولُ أيب عبيٍد ، أي : أحدها 

بأهنا لو كانت  -أعين كوهنا زائدة -من الضمري املستتر يف اجلاُر واجملرورِ الواقع صلة ، وقد ردَّ أبو بكرٍ هذا القول
  .نصبه على احلال ، ال اخلرب  وهذا الردُّ مروٌد مبا ذكرُته من» َصبيَّا « زائدة ، ملا نصبت اخلرب ، وهذه قد نصْب 



« حال من الضمري يف » صبيَّا « كيف نكلُم من وجد صبيَّا ، و : أهنا تامَّةٌ مبعىن حدوث ووجد ، والتقدير : الثاين 
  .» كان 

[  :خربها؛ فهو كقوله : على هذا » َصبِيَّا « كيف نكلِّم من صار يف املهد صبيَّا ، و : أهنا مبعىن ضار ، أي : الثالث 
  ]الطويل 
  قَطَا احلَْزِن قد كَاَنْت ِفرَاَخاً ُبيُوضُهَا..  -٣٦٠٤
أهنا النَّاقضةُ على باهبا من داللتها على اقتران مضموِن اجلملة بالزمان املاضي ، من غري تعرُّضٍ لالنقطاع؛ : الرابع 

قال » لَْم تَزلْ « ر عنها بأنَّها ترادُف ولذلك يعبَّ]  ٩٦: النساء [ } َوكَانَ اهللا غَفُوراً رَِّحيماً { : كقوله تعاىل 
إليقاع مضمون اجلملة يف زماٍن ماض مبهمٍ صاحل للقريبِ والبعيد ، وهو هنا لقريبة خاصَّة ، » كان « : الزخمشريُّ 

، أي  حكاية حالٍ ماضيٍة» ُنكَلُِّم « وهو أن يكون : والدَّالُّ عليه معىن الكالم ، وأنه مسوٌق للتعجُّب ، ووجه آخر 
  كيف ُعهَِد قبل عيسى أن يكلم النَّاس يف املهد حىت ُنكلمه حنُن؟: 

كيف نكلِّم شخصاً ، أو : فالظاهُر أنَّها موصولةٌ بعين الذي ، وضعٌف جعلها نكرة موصوفة ، أي » َمْن « وأمَّا 
إمَّا متقدٌِّم ، : وجواُب الشرِط »  َيكُْن« مبعىن » كان « مولوداً ، وجوَّز الفرَّاء والزجاج فيها أن تكون شرطيَّة ، و 

: من يكن يف املهدِ صبياً ، فكيف ُنكلُِّمُه؟ فهي على هذا : أو حمذوٌف ، لداللِة هذا عليه ، أي » كَْيَف ُنكَلُِّم « وهو 
حمَّلُ ضمرياً ، زائدةٌ؛ هل تت» كان « وإذا قيل بأنَّ » ُنكَلُِّم « منصوبته ب : مرفوعة احمللِّ باالبتداِء ، وعلى ما قبله 

  ]الوافر : [ أم ال؟ فيه خالٌف ، ومن جوَّز ، استدلَّ بقوله 

  وجريانٍ لَنا كَانُوا ِكراَم... فكَْيَف إذا مرْرت بدارِ قومٍ  -٣٦٠٥
بني قُدِّم عليها ، وفصل باجلملة » لنا « فرفع هبا الواو ، ومن منع ، تأوَّل البيت ، بأنَّها غُري زائدٍة ، وأنَّ خربها هو 

  .الصفة ، واملوصوف 
  .وأبو عمرو يدغُم الدال يف الصاد ، واألكثرون على أنه إخفاء 

  فصل يف مناظرة مرمي لقومها
  .ملَّا بالغوا يف توبيخ مرمي سكتت ، وأشارت إىل عيسى ، أن كلُِّموه 

هو الذي ُيجيُبكُم ، إذا : ، أي ملَّا مل يكُن هلا حجَّةٌ ، أشارْت إليه؛ ليكون كالمُه ُحجَّةً هلا : قال ابُن مسعود 
  .ناطَقُْتُموه 

قَالُواْ { لُسْخريُتَها بنا أشدُّ من زناها ، و : ملا أشارْت إليه؛ ليكون كالُمه حجَّة ، غضُبوا ، وقالوا : قال السديُّ 
  .هو حجرها : ، واملهُد } كَْيَف ُنكَلُِّم َمن كَانَ ِفي املهد َصبِّياً 

  . هو املهُد بعينه: وقيل 
  !كيف نكلِّم صبيِّا سبيلُه أن ينام يف املهد؟: واملعىن 

كالمهم ، وكان يرضُع ، ترك الرَّضاع ، وأقبل عليهم بوجهه  -صلوات اهللا عليه -فلما مسَع عيسى : قال السديُّ 
  .} إِنِّي عَْبُد اهللا { : ، واتَّكأ على يساره ، وأشار بسبَّابة ميينه ، فقال 

عليه الصالة  -أتاها زكريَّا: ، مث مل يتكلَّم؛ حىت بلغ مبلغاً يتكلَّم فيه الصبانُ ، وقال وهّب  كلَّمهم بذلك: وقيل 
اْنِطْق ُحبجَِّتَك ، إن كنت أمرَت هبا ، فقال عيسى عند ذلك وهو ابنُ : عند مناظرهتا اليهُود ، فقال لعيس  -والسالم

أول ما تكلَّم  -عزَّ وجلَّ -عبد اهللا ، أقرَّ على نفسه بالُعبوديَّة هللاإنَّي :  -بل هو يوم ولد: وقال مقاتلٌ  -أربعني يوماً
  :لئال يتَّخذ إهلاً ، وفيه فوائد 



أوَّل ما : كان سبباً إلزالِة الوَْهم الذي ذهب إليه النَّصارى؛ فال جرم : أن ذلك الكالم يف ذلك الوقت : األوىل 
  .} إِنِّي َعْبُد اهللا { : تكلَّم ، قال 

مل ينصَّ  -صلوات اهللا عليه-أن احلاجة يف ذلك الوقت ، إنَّما هو نفي ُتْهمة الزِّنا عن مرمي ، مث إنَّ عيسى : ية الثان
على ذلك ، وإنَّما نصَّ على إثبات عبوديَّة نفسه ، كأنَّه جعل إزالة التُّْهَمة عن اهللا تعاىل أوىل من إزالة التُّهمة عن 

  .} إِنِّي َعْبُد اهللا { : م إمنا تكلَّم بقوله أوَّلُ ما تكلَّ: األمِّ؛ فلهذا 
يفيد إزالةَ التُّهمة عن األمِّ؛ ألنَّ اهللا تعاىل ال خيص الفاجرة بولٍد يف ] اهللا تعاىل [ أنَّ التكلُّم بإزالة التُّْهَمة عن : الثالثة 

، ] اهللا تعاىل [ ن األمِّ ، فال يفيُد إزالة التُّْهَمة عن هذه الدرجة العالية ، واملرتبة العظيمة ، أمَّا التكلُّم بإزالِة التُّْهَمة ع
  .فكان االشتغالُ بذلك هاهنا أوىل 

  فصل يف إبطال قول النصارى
  :يف إبطال قول النصارى وجوه 

الكلمةُ حلَّت فيه ، : مل حتلَّ يف ناسُوت عيسى ، بل قالوا  -سبحانه وتعاىل-أنَُّهم وافقونا على أنَّ ذاته : األول 
إنَّه بقَي يف ذاتِ اهللا : إمَّا أن يقال : العلُم ، ملا حصل لعيسى ، ففي تلك احلالِة : املراُد من الكلمة العلُم ، فنقول و

  .تعاىل ، أو ما بقي 

العلُم : فإن كان األوَّل ، لزَِم ُحصُول الصِّفَة الواحدة يف َمَحلَّْينِ ، وذلك غري معقول ، وألنَّه لو جاز أن يقال 
صلُ يف ذات عيسى هو العلُم احلاصلُ يف ذاِت اهللا بعينه ، فلم ال جيوُز يف حقِّ كلِّ واحٍد ذلك حىت يكون العلُم احلا

إنَّ اهللا تعاىل ال يبقى عاملاً بعد : احلاصلُ لكُلِّ واحٍد هو العلُم احلاصلُ لذات اهللا تعاىل؟ وإن كان الثاين ، لزم أن يقال 
  .ا ال يقوله عاقلٌ حلول علمه يف عيسى ، وذلك ممَّ

  :قال ابُن اخلطيب 
هل ُتسلِّم أنَّ عدم الدَّليل ال يُدلُّ على عدم املدلول ، : مناظرة جرت بيين وبني بعض النَّصارى ، فقلُت له : وثانيها 

ليل عدُم املدلول ، أْم ال؟ فإن أنكرت ، لزمَك ال يكون اهللا قدمياً؛ ألنَّ دليل وجُوِدِه هو العاُم ، فإذا لَزَِم من عدمِ الدَّ
: لزَِم من عدم العامل يف األزل عدم الصانع يف األزل ، وإن سلَّمت أنَّه ال يلزُم من عدم الدَّليل عدُم املدلول ، فنقولُ 

إذا جوَّْزَت احتاَد كلمة اهللا بعيسى أو ُحلوهلا فيه ، فكيف عرفت أنََّ كلمة اهللا تعاىل م حلَّْت يف زْيٍد وعمرٍ؟ بل كيف 
إنَّ هذا السُّؤال ال يليُق بك؛ ألنَّا إنَّما أثبتنا ذلك : رفَت أنَّها ما حلّت يف هذه اهلرَّة ، ويف هذا الكلب؟ فقال ع

االحتاد ، أو احللول ، بناًء على ما ظهر على يد عيسى من إحياء املوتى ، وإبراِء األكمه ، واألبرصِ ، فإذا مل جندْ 
إنِّي عرفُت هبذا الكالم أنََّك ما : فكيف نثبت االحتاَد ، أو احلُلُول؟ فقلُت له شيئاً من ذلك ظهر على يد غريه ، 

عرفَت أوَّل الكالمِ؛ ألنَّك سلَّْمَت يل أنَّ عدم الدليل ال يدلُّ على عدم املدلُول ، وإذا كان هذا احلُلولُ غري ممتنعٍ يف 
حُصوله يف حّق عيسى ، ومل يوجد ذلك الدَّليلُ يف حقِّ زيدٍ اجلملة ، فأكثر ما يف هذا الباب أنَّه ُوجَِد ما يدلُّ على 

وعمرو ، ولكن عدم الدليل ال يدلُّ على عدم املدلول ال يدلُّ على عدم املدلُول؛ فال يلزُم من عدم ظهورِ هذه 
ت القول باالتِّحاد اخلوارق على يد زيٍد وعمرٍو ، وعلى السِّنَّْورِ والكلبِ عدُم ذلك احلُلُول ، فثبت أنَّك مهما جوَّْز

، واحللول ، لزمك جتويُز ُحُصول ذلك االحتاِد ، واحلُلُُول ، فثبت أنَّك مهما جوَّْزت القول باالتِّحاد ، واحللول ، 
لزمك جتويُز ُحُصولُ ذلك االحتاِد ، واحلُلُول يف حقِّ كلِّ أحد ، بل يف حق كل حيوان ونباٍت ، ولكنَّ املذهب الذي 

وكيف دلَّ إحياُء املوتى ، ] له [ الركيك ، يكُون باطالً قطعاً ، مث قلُت ] القول [ إىل مثل هذا ]  قائلُه[ يسُوُق 
وإبراُء األكمِه ، واألبرصِ على ما قلت؟ أليس انقالُب العصا ثعباناً أبعد من انقالب امليِّت حيا ، فإذا ظهر على يد 



  .ذا على إهليَّة عيسى أوىل ُموسى ، ومل يدلُّ على إهليته ، فبأن ال يدلَّ ه
أن داللة أحوال عيسى على العبوديَّة أقوى من داللتها على الربوبيَّة؛ ألنَّه كان جمتهداً يف العبادة ، والعبادةُ : وثالثها 

اليُهود قتلُوه إنَّ : ال تليُق إال بالعبد ، وأنَّه كان يف هناية البُْعد عن الدُّْنَيا ، واالحترازِ عن أهلها حىت قالت النصارى 
  .، ومن كان يف الضعف هكذا ، فكيف يليُق به الرُّبُوبيِّة؟ 

إمَّا أن يكون قدمياً ، أو حمدثاً ، والقولُ بقدمه باطلٌ؛ ألنَّا نعلُم بالضَّرورِة أنَّه ُولَد ، وكان : أن املسيح : ورابعها 
ُض لسائر البشر ، وإنْ كان ُمْحِدثاً ، كان خملوقاً ، طفالً ، مث صار شابا ، وكان يأكُل وَيْشرب ، ويعرُض له ما يعْرِ

  .وال معىن للعبوديَّة إالَّ ذلك 
هب أنَّه كان كذلك ، لكنَّ احلالَّ هو صفة اإللِه ، : ] اإلهليَّة ، قلنا [ املعينُّ باالهليَّة أنَّه حلَّت فيه صفةُ : فإن قيل 

  .سيُح عبٌد حمدثٌ ، فكيف ميكُن وصفه باإلهليَّة؟ واملسيح هو احملل ، واحمللُّ حمدثٌ خملوٌق ، فامل
أنَّ الولد ال ُبدَّ وأن يكون من جنس الوالد ، فإن كان هللا تعاىل ولٌد ، فال ُبدَّ أن يكُون من جنسه ، فإذاً : وخامسها 

، وإن حصل قد اشتركا يف بعض الوجوه ، فإن يتميَّز أحدمها عن اآلخر بأمر مَّا ، فكلُّ واحٍد منهما هو اآلخر 
[ االمتياُز ، فما به االمتياُز غُري ما به االشتراُك؛ فيلزُم وقوُع التَّركيب يف ذاِت اهللا تعاىل ، وكلُّ مركَّب ُمْمِكٌن ، 

  .ممكٌن؛ هذا خلٌف ، هذا على االتِّحاد ، واحللول ] فالواجب 
بالقُدرة على خلق األجسام ، والتصرُّف يف هذا معىن كونه إهلاً أنَّه سبحانُه خصَّ نفسه أو بدنُه : قالوا : فإن قيل 

العاملِ ، فهذا أيضاً باطلٌ؛ ألنَّ النصارى نقلُوا عنه الضَّعف والَعْجز ، وأنَّ اليهود قتلُوه ، فلو كان قادراً على َخلْق 
  .ه األجسام ، ملا قََدرُوا على قَْتله ، بل كان هو يقُْتلُهم وَيْخلَُق لنفسه َعْسكَراً يذُبُّون عن

معىن كونه إهلاً أنَّه اتَّخذه ابناً لنفسه؛ على سبيل التشريف ، وهو قد قال به قوٌم من النصارى ، : قالُوا : فإن قيل 
  .يقال هلم اآلريوسية ، وليس فيه كثري خطأ إالَّ يف اللفظ 

  .سُيؤتيين الكتاب ، وجيعلين نبيا : معناه : قيل } آتَانِيَ الكتاب { : قوله تعاىل 
أنَّ هذا إخباٌر عمَّا كتَب له يف اللَِّْوح احملفُوظ؛ كما قيل للنيبِّ «  -رضي اهللا عنهما-وى عكرمةُ عن ابن عبَّاس ر

رضي اهللا -وعن احلسن « كُْنُت نبيا ، وآدُم َبْيَن الرُّوحِ واجلسِد » : مىت كُْنَت نبيا؟ قال : صلى اهللا عليه وسلم 
  .هو يف بطن أمِّه أنَّه أهلَم التوراة ، و -عنه

  .إنه أويتَ اإلجنيل ، وهو صغٌري طفلٌ ، وكان يعقلُ عقل الرِّجال : وقال األكثرون 
: ألنَّ األلف والالَّم للعهد ، وال معهود حينئٍذ إالَّ التوراة ، ومن قال : هو التَّوراة ، قال : الكتاُب : فمن قال 

أنَّ اهللا تعاىل آتاه الكتاب ،  -صلوات اهللا عليه-ظاهُر كالم عيسى األلُف والالَّم لالستغراق ، و» اإلجنيلُ ، قال 
وجعله نبيا ، وأمره بالصَّالة والزَّكاة ، وأن يدعو إىل اهللا تعاىل ، وإىل دينه ، وشريعته من قبل أن يكلِّمهم ، وأنه 

  .، فلهذا أشارتْ إليه بالكالمِ  تكلَّم مع أمَّه وأخربها حباله ، وأخربها بأنَّه يكلِّمهم مبا يدلُّ على براءهتا
رفيعُ : أخرب أنَّه نيبٌّ ، ولكَّنه ما كان رسوالً؛ ألنَّه يف ذلك الوقت ما جاء بالشَّريعة ، ومعىن كونه نبيَّا : قال بعضهم 

صوصاً إذا القدر عايل الدرجة؛ وهذا ضعيف ألنَّ النَّيبَّ يف عرف الشَّرع هو الذي خصَّه اهللا بالنبوَّة وبالرِّسالة ، خ
  .} َوَجَعلَنِي ُمَبارَكاً أَْيَن َما كُنتُ { : مث قال } َوأَْوَصانِي بالصالة والزكاة { : قرن إليه ذكر الشَّرع ، وهو قوله 

  .معلِّماً للَخْير  -رضي اهللا عنه-وقال جماهٌد 
  .أدُعو إىل اهللا ، وإىل توحيده وعبادته : وقال عطاٌء 



  .بعين ُمباركاً على من اتَّ: وقيل 
طُوَبى لبطن محلك ، وثدي : روى قتادةُ أنَّ امرأةً رأتُه ، وهو حيىي املوتى ، وُيْبرِئ األكمه واألبرص ، فقالت 

  .طُوَبى ملن تال كتاَب اِهللا واتبَع ما ِفيِه ، وعملَ بِِه ، وملْ َيكُْن جبَّاراً َشِقيَّاً : أرضعت به ، فقال عيسى جميباً هلا 
  .إنَّه عاد إىل حالِ الصَِّغر ، وزوالِ التَّكِْليف : يدلُّ على أن حاله مل يتغيَّر كما قيل } ْيَن َما كُنُت أَ{ : قوله تعاىل 

أينما : أي : إمَّا حمذوٌف مدلولٌ عليه مبا تقدَّم : هذه شرطيةٌ ، وجواهبا : } َوأَْوَصانِي بالصالة والزكاة { : قوله 
قدٌِّم عند من يرى ذلك ، وال جائٌز أن تكون استفهاميةٌ؛ ألنَّه يلوُم أن يعمل فيها ما كُْنُت ، جعلين مباركاً ، وإمَّا مت

  .قبلها ، وأمساُء االستفهامِ هلا صدرُ الكالمِ ، فيتعيَُّن أن تكون شرطيةٌ؛ ألهنا منحصرةٌ يف هذين املعنيني 
  .أي ، أمرين هبما } َوأَْوَصانِي بالصالة والزكاة { : مث قال 

  .بالزَّكاة ، لو كان له مالٌ : معناه : مل يكُن لعيسى مالٌ ، فكيف يؤمُر بالزَّكاة؟ قيل : فإن قيل 
صلوات اهللا  -كيف ُيؤَمُر بالصَّالة والزَّكاة ، مع أنَّه كان طفالً صغرياً ، والفلُم مرفوٌع عن الصَّغري؛ لقوله: فإن قيل 

  .ديث احل» ُرِفَع القَلَُم َعْن ثَالٍث « :  -عليه وسالمه
  :فاجلواُب من وجهني 

ال يدلُّ على أنَّه تعاىل أوصاُه بأدائهما يف احلالِ ، بل بعد الُبلُوغِ ، } َوأَْوصَانِي بالصالة والزكاة { : أنَّ قوله : األول 
  .فيكونُ املعىن على أنَّه تعاىل أوَصانِي بأدائهما يف َوقْت وجوهبما عليَّ ، وهو وقُت الُبلُوغِ 

صيَّرُه بالغاً ، عاقالً ، تامَّ اخللقة؛ ويدلُّ عيه  -صلوات اهللا عليه -لَّ اهللا تعاىل ، ملَّا انفصل عيسى عن أمِّهلع: الثاين 
صلواُت اهللا  -فكما أنَّه تعاىل خلق آدم]  ٥٩: آل عمران [ } إِنَّ مَثَلَ عيسى عِنَد اهللا كََمثَلِ آَدَم { : قوله تعاىل 
{ : دفعةً ، فكذا القولُ يف عيسى صلوات اهللا عليه وهذا أقرُب إىل ظاهر اللَّفْظ ، لقوله تامَّا كامالً  -عليه وسالمه
لو كان األمرُ : فإنَّه يفيُد أنَّ هذا التَّكليف متوجِّه عليه يف مجيع زماِن حياته ، ولكن لقائل أن يقول } َما ُدْمُت َحّياً 

ل األعضاء ، تامَّ اِخللْقَة ، وصدوُر الكالم عن مثل هذا كذلك ، لكان القوُم حني رأوُه ، فقد رأوه شخصاً كام
  .الشخص ال يكونُ عجباً؛ فكان ينبغي أالَّ يَْعَجُبوا 

إنَّه تعاىل جعله مع ِصَغرِ جثَّته قويَّ التركيب ، كاِملَ الَعقْلِ ، حبيثُ كان ميكنه أداُء الصَّالة : واجلواُب أن يقال 
أنَّ تكليفه مل يتغيَّر حني كان يف األرض ، وحني ُرفع إىل السَّماء ، وحني ينزل مرَّة أخرى؛ والزَّكاة ، واآليةُ دالَّة على 

  .} َما دُْمُت َحّياً { لقوله 

: شرطٌ يف إعماهلا ، والتقدير » دام « على » ما « مصدريةٌ ظرفيةٌ ، وتقدُم » ما « } َما ُدْمُت َحّياً { : قوله تعاىل 
بضم الدَّالِ ، وعن ابن كثريٍ ، وأيب » ُدْمُن « أهنم قرُءوا : ونقل ابن عطيَّة عن عاصم ، ومجاعٍة ُمدَّة دواِمي حيَّاً ، 

بكسرها ، وهذا مل نره لغريه ، وليس هو موجوداً يف كتب القراءات املتواترة » ِدْمُت « : عمرو ، وأْهلِ املدينة 
: لغتني ، يقالُ » َداَم « يف مصنف غريبِ ، وال شكَّ أنَّ يف والشاذَّة املوجودة اآلن ، فيجوُز أن يكون اطَّلََع عليه 

  .دمت تدُوُم ، وهي اللغةُ الغاليةُ ، ودمتَ تداُم؛ كِخفَْت ختَاُف ، وتقدم نظُري هذا يف َماَت َيُموُت ومَاَت َيمَاُت 
  :العامَّةُ على فتح الباء ، وفيه تأويالن : } َوبَّراً بَِواِلدَِتي { : قوله تعاىل 

  .وجعلين برَّا : أي » مباركاً « أنه منصوٌب نسقاً على : أحدمها 
  .أنَّه منصوٌب بإضمارِ فعلٍ ، واختري هذا على األوَّلِ؛ ألنَّ فيه فصالُ كثرياً جبملِة الوصيَِّة ومتعلَّقها : والثاين 

ألنَّ أْوَصانِي » كَلَّفَنِي « وهو » ي أْوَصانِ« جعل ذاتُه برَّا؛ لفَْرط برِّه ، ونصبه بفعل يف معىن : قال الزخمشريُّ 
  .بالصَّالة ، وكلَّفَنِي هبا واحٌد 



إمَّا على حذِف مضاٍف ، وإمَّا على املبالغة يف جعله نفس املصدر ، وقد تقدَّم يف البقرة : بكسر الباء » برَّا « وقُرئ 
أنه : ء أنه قُرَِئ يكسر الباء ، والراء ، وتوجيهه أنه جيوز أن يكون وصفاً على فعلِ ، وحكى الزَّهْراوِيُّ ، وأبو البقا: 

  .وأوصاين بالصَّالة وبالزَّكَاة ، وبالربِّ ، أو الّرب : أي » الصَّالة « نسٌق على 
  »وبرَّا بوالديت « فصل فيما يشري إليه قوله 

ةٌ ، ملا كان الرُسول املعصوُم مأُموراً إشارةٌ إىل تنزيه أمِّه عن الزِّنا؛ إذ لو كانت زاني} َوبَّراً بِوَاِلَدِتي { : قوله 
  .بتعظيمها وبرِّها؛ ألنه تأكَّد حقَّها عليه؛ لتمحض إذ حقها ال والد له سواها 

يدلُّ على أنَّ فعل العبد خملوقٌ هللا تعاىل؛ ألنَّه ملا أخرب أنه تعاىل ، جعله برا } وَلَْم َيْجَعلْنِي َجبَّاراً َشِقّياً { : قوله تعاىل 
برٍّ بأمِّه؛ فإن اهللا تعاىل ، لو فعل ] غري [ ا جعله جبَّاراً ، إمنا حيسن لو أنَّ اهللا تعاىل جعل غريه جبَّاراً ، وجعله ، وم

إمنا ذكر ذلك يف  -صلواتُ اهللا عليه وسالمُه-ذلك بكلِّ أحٍد ، مل يكُن لعيسى مزيَّةً ختصيصٍ بذلك ، ومعلوٌم أنه 
أي ما جعلين جبَّاراً متكربِّاً ، بل أنا خاضٌع ألمِّي ، } وَلَْم َيْجَعلْنِي َجبَّاراً { : معرضِ التخصيصِ ، ومعىن قوله 

  .متواضٌع هلا ، ولو كنتُ جبَّاراً متكبِّراً ، بل أنا خاضٌع ألمِّي ، متواضٌع هلا ، ولو كنُت جبَّاراً ، كنُت عاصياً شقياً 
وال جتد سّيئ } َوبَّراً بِوَاِلَدِتي َولَْم َيْجَعلْنِي َجبَّاراً شَِقّياً { : ، وتال  ال جتد العاق إال جباراً شقياً: قال بعُض العلماء 

]  ٣٦: النساء [ } َوَما َملَكَتْ أَْيمَاُنكُْم إِنَّ اهللا الَ ُيِحبُّ َمن كَانَ ُمخَْتاالً فَخُوراً { : امللكة إال خمتاالً فُخوراً ، وقرأ 
.  

{ :  -عزَّ وجلَّ-للعهِد؛ ألنه قد تقدم لفظه يف قوله » السَّالم « األلف والالم يف : }  والسالم َعلَيَّ{ : قوله تعاىل 
  :فهو كقوله ]  ١٥: اآلية [ } َوَسالٌَم َعلَْيِه 

ذلك السالُم املوجَّه إىل : أي ]  ١٦،  ١٥: املزمل [ } كََمآ أَْرَسلَْنآ إىل ِفْرَعْونَ َرُسوالً فعصى ِفْرَعْونُ الرسول { 
والصحيُح أن يكون هذا التعريُف تعريضاً باللعنِة على متَّهِِمي « :  -رمحه اهللا-ىي ُموجٌَّه إيلَّ ، وقال الزخمشريُّ حي

وجنُس السَّالم عليَّ : أنَّ الالَّم الستغراق اجلنس ، فإذا قال : وأعدائها من اليهُود ، وحتقيقه  -عليها السالم-مرمي 
والسالم على َمنِ اتبع { :  -صلوات اهللا عليه وسالمه-ه عليكم ، ونظريه قول موسى خاصَّة ، فقد عرَّض بأنَّ ضدَّ

  ] . ٤٧: طه [ } اهلدى 
  .» أنَّ العذاب على من كذَّب ، وتولَّى ، وكان املقام مقام اللَّجاج والِعنَاد ، فيليق به هذا التعريُض : يعين 

  سىفصل يف الفرق بني السالم على حيىي ، والسالم على عي
. أنت خٌري منِّي؛ سلِّم اهللا عليك ، وسلَّمُت على نفسي : قال ليحىي  -صلواُت اهللا عليه وسالمه-ُروَِي أن عيسى 

  .إن تسليمُه على نفسه تسليمُ اهللا؛ ألنَّه إنَّما فعله بإذن اهللا : وأجاب احلسُن ، فقال 
لسَّالمةُ يف النِّعم ، وزوال اآلفاِت ، فكأنَّه سأل ربَّه ما السَّالم عبارةٌ عمَّا حيُصل به األمانُ ، ومنه ا: قال القاضي 

أخرب اهللا تعاىل أنه فعل بيحىي ، وأعظُم احتياجِ اإلنساِن إىل السَّالمة يف هذه األحْوالِ الثالثة ، وهي يوُم الوالدِة ، 
الشَِّرك ، ويوُم البعث من  عند املوت من: السَّالمة عند الوالدة من طَْعن الشَّيطان ، ويوُم املوت ، أي : أي 

  .األهوال 
، فلَم  -صلوات اهللا عليه وسالمه-ملَّا كلَّمهم عيسى هبذا ، علُموا براءةَ مرمي ، مث سكت عيسى : قال املفسِّرون 

  .يتكلَّم بعد ذلك حّتى بلغ املدَّة اليت يتكلَّم فيها الصِّْبَيان 
السَّالم للفَْصلِ بني « من االستقرار ، وال جيوُز نصبه ب » يَّ َعل« منصوٌب مبا تضمنَّه » يوَم ولدُت « : قوله 

« َحيَّا » جعله فعالً ماضياً مسنداً لضمري مرمي ، والتاُء للتأنيث ، و « َولََدْت » املصدرِ ومعمولِه ، وقرأ ويُد بُن عليٍّ 



  .حالٌ مؤكِّدةٌ 
  فصل يف الرد على اليهود والنصارى

تكلَّم يف زماِن الطفوليَّة؛ واحتجُّوا بأنَّ هذا من  -صلوات اهللا عليه-ى يُْنِكُرونَ أنَّ عيسى اعلم أن اليُهود والنَّصار
الوقائعِ العجيبة ، اليت تتوافُر الدَّواِعي على نقلها ، فلو وجدت ، لُنقلْت بالتَّواتر ، ولو كان كذلَك ، لعرفهُ 

اله ، وأشدُّ النَّاسِ غُلُوَّا فيه؛ حتَّى ادعوا كونهُ إهلاً ، وال شكَّ أنَّ النَّصارى ، ال سيَّما وهم أشدُّ النَّاسِ حبثاً عن أحو
الكالم يف الطفوليَّة من املناقب العظيمة ، فلمَّا مل يعرفه النصارى مع شدَّة احلبِّ ، وكمالِ الَبْحِث عنه ، علمنا أنَّه مل 

تكلَّم يف املَْهِد ،  -صلوات اهللا عليه -ة والرسالة ، فلو أنَّه ُيوَجْد؛ وألنَّ اليهود أظهرُوا عداوتُه حني ادَّعى النُُّبوَّ
  .لكانت عداوهتم معه أشدَّ ، ولكان قصدهم قتله أعظم ، فحيثُ مل حيُصل شيٌء من ذلك ، علمنا أنَّه ما تكلَّم 

ى براءة أمِّه عن الزِّنا ، ملا لوال كالمه الذي دلَّهم عل: وأمَّا املسلُمون ، فاحتجُّوا بالعَقْل على أنه تكلَّم ، فقالوا 
  .تكلَّم يف املَْهِد  -صلوات اهللا عليه -تركُوا إقامة احلدِّ عليها ، ففي َترِْكهِْم لذلك داللةٌ على أنَّه

  .وأجاُبوا عن الشُّْبهة األوىل بأنَّه ربَّما كان احلاضُرون عند كالمه قليلني؛ فلذلك مل يشتهر 
َحَضُروا هناك ، وما َسِمُعوا كالمُه ، وإنَّما َسِمَع كالمُه أقاربُه؛ إلظهارِ براَءة أّمه؛ فلذلك  لعلَّ اليُهود ما: وعن الثاين 

  .مل َيْشَتِغلُوا بقَْتِله 

إِذَا قََضى أَمًْرا فَإِنََّما  َما كَانَ ِللَِّه أَنْ يَتَِّخذَ ِمْن َولَدٍ سُْبَحاَنُه) ٣٤(ذَِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم قَْولَ الَْحقِّ الَِّذي ِفيِه َيْمَتُرونَ 
  ) ٣٦(َوإِنَّ اللََّه َربِّي َوَربُّكُْم فَاْعُبُدوُه َهذَا ِصَراطٌ ُمْسَتقِيٌم ) ٣٥(َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ 

وجيوز أن يكون بدالً ، أو » ذلك « خرباً ل » ِعيَسى « جيوز أن يكون : } ذلك ِعيَسى ابن مَْرَيَم { : قوله تعاىل 
اْبنُ « هو قولُ ، و : خرب مبتدأ مضمْر ، أي » قَْولُ احلقِّ « خربه ، وجيوز أن يكون » قَْولُ احلقِّ « بيان ، و  عطف
  .جيوز أن يكُونَ نعتاً ، أو بدالً ، أو بياناً ، أو خرباً ثابتاً » َمْرَيم 

الرفع ، فالرفع على ما تقدَّم ، قال الزخمشري بالنَّصب ، والباقون ب» قَْولَ احلقِّ « وقرأ عاصٌم ، ومحزةُ ، وابُن عامر 
وهذا الذي ذكُرُه ال يكُونُ إالَّ « : قال أبو حيَّان . » وارتفاعه على أنَّه خٌرب ، بعد خربٍ ، أو بدلٌ « :  -رمحه اهللا -

  .» وهو أن يراد به كلمةٌ اِهللا ، ألنَّ اللفظ ال يكُونُ الذَّات : على اجملازِ يف قولِ 
: أي » ُهَو َعْبُد اهللا احلقَّ ، ال الباِطلَ « : جيوُز فيه أن يكون مصدراً مؤكَّداً ملضُمون اجلملة؛ كقولك :  والنَّْصُب

َوْعَد الصدق { : القول احلقَّ؛ كقوله : أقولُ قول احلقِّ ، فاحلقُّ الصِّدُق ، وهو من إضافِة املوصوف إىل صفته ، أي 
دق ، وجيوز أن يكون منصوباً على املَْدحِ ، إن أريد باحلقِّ الباري تعاىل ، و الوعد الصِّ: أي ]  ١٦: األحقاف [ } 
  .نعٌت للقول ، إن أريد به عيسى ، وُسمِّي قوالً كما سُّمي كلمةً ، ألنه عنها نشأ » الَِّذي « 

عيسى قولُ احلقِّ : ل عيسى هو كلمة اهللا ، وبني أن نقو: وذلك أنَّ احلق هو اسمُ اهللا تعاىل ، فال فرق بني أن نقول 
.  

ويؤيِّد هذا ما نُِقلَ عن » عيَسى « هو منصوٌب على احلالِ من : وقيل » أعْنِي « هو منصوٌب بإضمار : وقيل 
  .أنه صفةٌ لعيسى : الكسائيَّ يف توجيِه الرفعِ 

بضم القاف ، ورفع الالم » قُولُ « برفع الالَّم ، وهي قراءةُ ابن مسعوٍد أيضاً ، وقرأ احلسن » قالُ « وقرأ األعمشُ 
يقالُ َيقُولُ قَْوالً وقُوالً؛ كالرَّْهبِ ، » قالَ « ، وهي مصادر لِ ]  ٧٣: األنعام [ } قَْولُُه احلق { وكذلك يف األنعام 

» ثل بضمّ القاف؛ م« قُولُ احلقِّ » القِيلِ ، وُحِكَي : اسٌم للمصدر؛ مثلُ : والقَالُ « : والرُّْهب ، وقال أبو البقاء 



الظاهُر أنَّ هذه مصادُر كلُّها ، ليس بعضها امساً للمصدر ، كما تقدَّم : قال شهاب الدين . » وهي لغةٌ فيه « الرُّوحِ 
  .تقريره يف الرَّْهبِ والرََّهبِ والرُّْهبِ 

رادُ به الباري تعاىل ، فاعلٌ ، وامل« احلَقُّ » فعالً ماضياً ، و « قَالَ « » جعل » قالَ احلقُّ « وقرأ طلحةُ واألعمُش 
  .خرباً ملبتدأ حمذوف « الَِّذي فيِه َيْمُتُرونَ » إنَّ عيسى هو كلمةُ اهللا ، ويكونُ قوله : قَالَ الُه احلَقُّ : أي 

» [ والسلميُّ ، وداودُ بُن أيب هنٍد ، ونافٌع ، والكسائيُّ يف رواية عنهما  -كرم اهللا وجهه -وقرأ عليُّ بُن أيب طالب
إمَّا من املريِة ، وهي الشَّكُّ ، وإمَّا من املراء : َتفَْتِعلُون : اخلطاب ، والباقون بياِء الغيبة ، وَتْمَتُرون ] بتاء « ُرونَ َتْمَت

  .، وهو اجلدالُ 
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يف علوم الكتاب: كتاب    تفسري اللباب 
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  .» فََيكُونَ « وتقدَّم الكالُم على نصب 
  »ذلك « فصل فيما تشري إليه 

  .إشارةٌ إىل ما تقدَّم » ذَِلَك « 
عيسى ابن مرمي إشارةٌ إىل ]  ٣٠: مرمي [ } إِنِّي َعْبُد اهللا { :  ذلك الذي قال: ، أي  -رمحه اهللا - قال الزَّجَّّاج 

  ] .كما زعمت النصارى [ أنَّه ولُد هذه املرأة ، ال أنَّه ابُن اهللا 
، فقائلٌ يقُولُ : ، أي } الذي ِفيِه َيْمُتُرونَ { : وقوله  هو ابُن اهللا ، وقائلٌ : خيتلفُون ، وأما امتراؤُهم يف عيسى 
  .هو ساحٌر كاذٌب ، وتقدَّم الكالُم على ذلك يف آل عمران : و اهللا ، وقائل يقُولُ ه: يقولُ 

ما ُتقولُ : علمائهم ، فقيل لألوَّل ] أكابر [ ملَّا رفع ، حضر أربعةٌ من  -صلوات اهللا عليه -وُروَِي أن عيسى 
، مث صعد إىل السَّما: يف عيسى؟ قال  ء ، فتبعُه على ذلك خلٌق ، وهم هو اهللا هبط إىل األرض ، خلق ، وأحىي 

ا تقُولُ؟ قال : الَيْعقُوبيَّةُ ، وقيل للثاين  وقيل [ هو ابُن اهللا ، فتابعُه على ذلك ناٌس ، وهم النسطورية ، : م
ا : ، وقيل للرابع ] هو غله ، واهللا إله ، فتابعه على ذلك أناس ، وهم االسرائيلية : ما تقول؟ قال : للثالث  م
ْسلم ، وقال :  فقال. تقولُ  ، وأنَّ : عبُد اهللا ورسولُه ، وهو املؤمُن املُ أما تعلُمونَ أنَّ عيسى كان يطعُم ، ونيام 

، فخصمهم    .اهللا تعاىل ال ُجيوُز ذلك عليه 
للَِّه أَن َيتَِّخذَ ِمن َولٍَد { : قوله تعاىل  ا كَانَ    .ما كان من نعته اختاذ الولد : نفى عن نفسه الولد ، أي } َم

ا كان ِهللا أن يكون له : كقولنا } َما كَانَ للَِّه أَن َيتَِّخذَ ِمن َولٍَد { : أن ثبوت الولد له حمالٌ ، فقوله : واملعىن  م
، وإن كان بُصورة : ثاٍن وشريٌك ، أي  ال يصحُّ ذلك ، وال ينبغي ، بل يستحيلُ؛ فال يكونُ نفياً على احلقيقِة 

  .النَِّفي 
ا كان اهللا أن يقُول ألحٍد ، إنَّه ولدي؛ ألنَّ مثل : ما كان من ولٍد ، واملراُد : ةٌ ، أي الالَّم منقول: وقيل  هذا [ م

: كقولنا } َما كَانَ للَِّه أَن َيتَِّخذَ ِمن َولٍَد { : اخلرب كذٌب ، والكذُب ال يليُق حبكمِة اهللا تعاىل وكماله ، فقوله ] 
يِليُق حبك: ما كان هللا أن يظلم ، أي    .مته ، وكمالِ إِهليَِّتِه ال 

، وهذا كاحلُجَّة على } فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُن فََيكُونُ { إذا أراد أن حيدث أْمراً ، } إِذَا قضى أَْمراً { : قوله تعاىل 
لو كان [ ؛ ألنَّه أن الَّذي جيعلُ ِهللا ولداً ، إما أن يكون الولُد قدمياً أزليَّا ، فهو حمالٌ: َتْنزيهه عن الولِد ، وبيانُه 

لذاته ، الفتقر يف وجوده إىل ] ُمْمِكناً [ ولو كان ] واجباً لذاته ، لكان واجُب الوجوِد أكثر من واحٍد ، 
الواجب لذاته؛ ألنَّ الواجب لذاته غينٌّ لذاته ، فلو كان مفتقراً يف وجوِدِه إىل الواجِبِ لذاِته ، كان ممكناً لذاته ، 

  .لذاته ، فيكُون عبداً له؛ ألنَُّه ال معىن للعُبوديَّة إالَّ ذلك  واملمكُن لذاته حمتاٌج
{ : وإن كان الولُد ُمْحَدثاً ، فيكون وجوده بعد عدمه خبلق ذلك القدمي ، وإجياده ، وهو املراُد من قوله تعاىل 

  .} إِذَا قضى أَْمراً فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُن فََيكُونُ 

  .؛ فثبت أنه يستحيلُ أن يكون هللا ولٌد فيكونُ َعْبداً ، ال ولداً
  فصل يف قدم كالم اهللا تعاىل



فلو كان بقوله } كُن فََيكُونُ { : دلَّت هذه اآلية على قدم كالم اهللا تعاىل؛ ألنَّه إذا أراد إحداث شيٍء ، قال له 
، ُمْحَدثاً ، الفتقر حدوثُه إىل قولٍ آخر ، ولزَم التََّسلُْسل؛ وهو حما» كُْن « :  ، قدٌمي  ل؛ فثبت أنَّ قول اهللا تعاىل 

  .ال ُمْحَدث 
  :واحتج املعتزلةُ باآلية على ُحُدوِث كالمِ اهللا تعاىل من وجوه 

وهي دالَّة على االستقبال؛ فوجب أالَّ حيُصلَ ذلك القولُ إالَّ يف » إذَا « أنه تعاىل أدخل كلمة : أحدها 
  .االستقبال 

يدلُّ على تأخري ذلك القول عن ذلك » فإنََّما َيقُولُ « : يف قوله » الفاُء « ب ، و للتعقي» الفاء « أنَّ : ثانيها 
  .القضاء واملتأخِّر عن غريه ُمحدثٌ 

يدلُّ على حصول ذلك الشيء عقيب ذلك القول من غري فصلٍ ، » فََيكُونُ « يف قوله » الفاُء « : وثالثها 
اً على ُحُد وث احلادث تقدمياً بال فَْصلٍ ، واملتقدم على احملدِث تقدمياً بال فصل يكونُ فيكون قولُ اِهللا تعاىل متقدِّمَّ

  .ُمْحَدثاً ، فقولُ اهللا حمدثٌ 
  .واستداللُ الفريقني ضعيٌف  -رمحه اهللا -قال ابُن اخلطيبِ 

  .قدمياً ، وذلك باطلٌ باالتِّفاق » كُْن « أمَّا األوَّل؛ فألنَّه يقتضي أن يكون قوله 
، واألصوات وأمَّا اال ستداللُ املعتزلة؛ فألنَّه يقتضي أن يكون قولُ اهللا تعاىل الذي هو مركٌَّب من احلروف 

  .املدَّعى قدُمه شيٌء آخُر ] ألن [ ُمْحَدثاً؛ وذلك ال نزاع فيه ، 
  »كُْن « فصل يف أقوال الناس يف قوله 

، إذ كُْن ، وهذا ضعيٌف؛ ألنَّه : ا أحدث شيئاً ، قال له من النَّاس من أْجَرى اآليةَ على ظاهرها ، وزعم أنَّه تعاىل 
، : إما أن يقُول له  ، وهو عبثٌ  حلب ُحُدثه ، فإن كان األوَّل ، كان خطاباً مع املعُدوم  كُْن قبل حدوثه ، أو 

اد من قوله ومن النَّاس من زعم أنَّ املر» كُْن « وإن كان حال حدوثه ، فقد ُوجَِد بالقُْدَرة ، واإلرادة ، ال بقوله 
، وتكوين الشيء غٌري فإنَّ اهللا تعاىل قادٌر يف » كُْن « :  هو التخليُق والتكويُن؛ ألنَّ القُْدَرة على الشَّيء غري 

األزل ، وغري ُمكَوِّن يف األول؛ وألنَّه اآلن قادٌر على عامل سوى هذا العامل ، وغري مكوِّن له ، فالقادريَّة غري 
ليس هو نفس املكوَّن؛ ألنَّ املكوَّن إمنا حدث؛ ألنَّ اهللا تعاىل كونه ، وأوجده ، فلو كان  املكنونيَّة ، والتكويُن

املُكَوَّنُ إنَّما وجد بَنفِْسه « : مبنزلِة قولنا » املُكَوَّن إنَّما وجد بتكوين اهللا « : التَّكوين نفس املكوَّن؛ لكان قولنا 
  .بالتكوين ] املسمَّاة [ إشارةٌ إىل الصفة » كُْن « ن ، فقوله وذلك حمالٌ؛ فثبت أنَّ التكوين غري املُكَوَّ» 

عبارةٌ عن نفاذ قُدرة اهللا تعاىل ومشيئته يف املُْمِكَنات؛ فإنَّ وقوعها » كُْن « : قوله سبحانه وتعاىل : وقال آخرون 
قَاد ألوامر اهللا تعاىل ، فعرب اهللا تعاىل بتلك القُْدرة واإلرادة من غري امتناع واندفاع جيري ُمْجَرى الَعْبد املُِطيع املُْن

  .عن ذلك املعىن هبذه العربِة على سبيلِ االستعارة 

، والكوفيُّون : } َوإِنَّ اهللا { : قوله  على االستئناف ، ويؤيِّدها قراءةُ » اهلمزة « بكسر » وإنَّ « قرأ ابن عامرٍ 
  :تحها ، وفيها أوجٌه بالكسر ، دون واو ، وقرأ الباقون بف» إن اهللا « أيبِّ 

{ : وأنَّ اهللا ربِّي وربُّكم فاعُبُدوه؛ كقوله تعاىل : أهنا على حذف حرف اجلرِّ متعلقاً مبا بعده ، والتقدير : أحدها 
ريُّ لوحدانيَّته أطيعوه ، وإليه ذهب الزخمش: واملعىن ]  ١٨: اجلن [ } َوأَنَّ املساجد ِللَِّه فَالَ َتْدُعواْ َمَع اهللا أََحداً 



  . -رمحة اهللا عليهم -تابعاً للخيل وسيبويه 
وأوصاين بالصالِة ، وبأنَّ اهللا ، وإليه ذهب الفراء ، ومل يذكر : والتقديُر » الصالِة « أهنا عطٌف على : الثاين 

ذا القولُ؛ لكثرةِ بإظهاره الباِء اجلارَّة ، وقد اسُتْبِعد ه» وبأنَّ اهللا ربِّي « مكِّي غريه؛ ويريِّده ما يف مصحف أيبِّ 
بسببِ : الفواصل بني املتعاطفني ، وأمَّا ظهوُر الباِء يف مصحِف أيبٍّ؛ فال ُيرجُِّح هذا؛ ألهنا باُء السببيِة ، واملعىن 

  .أنَّ اله ربِّي وربُّكم فاعبُدوُه ، فهي كالالَّم 
وإذا قضى أمراً ، : والتقديُر » َضى قَ« املنُصوب ب » أْمراً « وما بعدها نسقاً على » أنَّ « أن تكون : الثالث 

وقضى أنَّ اهللا ربِّي وربُّكم ، ذلك أبو عبيدة عن أيب عمرو بن العالِء ، واستبعد الناُس صحَّة هذا النقلِ عن أيب 
أن لزم » أْمراً « عمرو؛ ألنَّه من اجلاللِة يف العلم واملعرفة مبنزلٍ مينعُه من هذا القولِ؛ وذلك ألنَّه إذا عطف على 

وكونُه تبارك وتعاىل ربنا ال يتقيَّد بشرٍط ألبتَّة ، بل هو ربُّنا على » إذَا « يكون داخالً يف حيِّز الشرِط ب 
، ولعلَّ ذلك منها    .اإلطالق ، ونسبوا هذا الوهم أيب عبيدة؛ ألنَّه كان ضعيفاً يف النَّحو ، وعدُّوا له غلطاٍت 

، تقديره أن يكون يف حملِّ رفع خرب ابتد: الرابع  واألمُر أنَّ اهللا ربِّي وربُّكم ، ذكر ذلك عن : اٍء مضمرٍ 
  .الكسائيِّ ، وال حاجة إىل هذا اإلضمارِ 

على أن » قال إين عبُد اهللا آتاين الكتاَب « يف قوله » الكتاب « أن يكون يف حملِّ نصبٍ نسقاً على : اخلامس 
والقائلُ هلم ذلك عيسى ، وعن وهبٍ ، عهد  -هللاعله صلوات ا - يكونَ املخاطُب بذلك ُمعاِصري عيسى 

« على قوله » إنَّ اهللا « ومن كسر اهلمزة يكون قد عطف : أنَّ اهللا ريب وربُّكم ، قال هذا القائل : إليهم عيسى 
إىل آخرها مجل » ذلك عيسى اْبُن مرَمي « فهو داخلٌ يف حيِّز القولِ ، وتكون اجلملُ من قوله » إنِّي عبد اهللا 

  .عتراضٍ ا
إنَّي عبد اهللا ، واهللا ربِّي وربُّكم ، فاعبدوه ، وهذا قول أيب مسلمٍ ، األصفهاينِّ : وهذا من البعد مبكان كأنَّه قال 

  .، وهو بعيٌد 
  فصل يف داللة اآلية

] على [ انه وتعاىل يدلُّ على أنَّ مدبِّر العاملِ ، ومصلح أمورهم هو اهللا سبح} َوإِنَّ اهللا َربِّي َوَربُّكُْم { : قوله 
أنَّ املدبِّر للنَّاسِ ، وُمصلَح أمورهم يف السَّعادِة والشَّقاوِة هي الكواكُب ، ويدلُّ أيضاً : خالِف قول املَُنجَّمني 

كُمْ َوإِنَّ اهللا َربِّي َوَربُّ{ : اسٌم علٌم له سبحانه ، ال إله إال هو ، فلمَّا قال » اهللا « على أنَّ اإلله واحٌد؛ ألنَّ لفظ 
  .ال ربِّ للمخلوقاِت سوى اهللا؛ وذلك يدلُّ على التَّوحيد : ، أي } 

اْعُبُدوُه « وقوله  ، فها هنا وقه » ف قد ثبت يف أُصول الفقِه أنَّ ترتيب احلكم على الوصف املناسب ُمْشِعٌر بالعليَّة 
يلزمنا عبادته سبحانه؛ لكونه ربَّا لنا؛ وذلك  األمر بالعبادة ُمرتبَّا على ذكر وصف الربوبيَّة ، فدلَّ على أنَّه إنَّما

صلوات اهللا  - يدلُّ على أنه تعاىل إنَّما جتُب عيادتُه لكوُنُه منعماً على اخلالئق بأنواع النِّعم؛ ولذلك فإنَّ إبراهيم
[ } ِصُر َوالَ ُيْغنِي َعنَك َشْيئاً ِلَم َتْعُبُد َما الَ َيْسَمُع َوالَ َيْب{ : ملَّا منع أباه من عبادة األوثان ، قال  -عليه وسالمه

ا : أي ]  ٤٢: مرمي  ا أنَّه ملا ثبت أن اهللا تعاىل ملَّ إنَّها ملا مل تكن منعمة على العباِد ، مل جتزِ عيادهتا ، وبّين ها هن
{ : ، مث قال كلن ربَّا وُمربَّياً ، وجبْت عبادتُه ، فقد ثبت طرداً وعكساً تعلُّق العبادة والصاحبة صراط ُمْنِعماً 



يعين القول بالتوحيد ونفي الولد والصاحبة صراط مستقيم ، ومسي هذا القول صراطاً [ } هذا ِصَراطٌ مُّْسَتِقيٌم 
  .تشبيهاً بالطَّريق؛ ألنَّه املؤدِّي إىل اجلنة ] مستقيماً 

أَْسِمْع بِهِْم َوأَْبِصْر َيْوَم َيأُْتوَنَنا لَِكنِ ) ٣٧(ِد َيْومٍ َعِظيمٍ فَاْخَتلََف الْأَْحَزاُب ِمْن َبْينِهِْم فََوْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُروا ِمْن َمْشَه
ٍة َوُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ ) ٣٨(الظَّاِلُمونَ الَْيْوَم ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ  ) ٣٩(َوأَْنِذْرُهْم َيْوَم الَْحْسَرِة إِذْ قُِضَي الْأَْمُر َوُهْم ِفي غَفْلَ

  ) ٤٠(ْرَض َوَمْن َعلَْيَها َوإِلَْيَنا ُيْرَجُعونَ إِنَّا َنْحُن َنرِثُ الْأَ

  .} فاختلف األحزاب ِمن َبْينِهِْم { : قوله تعاىل 
[ النَّْسطُوريَّة ، وامللكانيَّة : املراُد النَّصارى ، ُسمُّوا أحزاباً؛ ألهنم حتزَُّبوا ثالث فرق يف أمر عيسى : قيل 

لكفَّار حبيثُ يدخلُ فيهم اليهوُد ، والنصارى ، والكفَّار الذين كانوا يف املراد باألحزاب ا: وقيل ] واليعقوبيَّة 
د فَْوْيلٌ { : وهذا هو الظاهُر؛ ألنَّه ختصيٌص فيه ، ويريِّدُه قوله تعاىل  -صلوات اهللا وسالمه عليه -زمان حممَّ

  .} لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ 
ا من الشَّهادة ، وإمَّا من الشُّهود ، وهو احلضوُر ، و : مفعل »  َمْشَهد« : } ِمن مَّْشهِِد َيْومٍ َعِظيمٍ { : قوله  إمَّ

، أو املصدر : هنا » َمْشَهدا «  فإذا كان من الشهادة ، واملراُد به الزمانُ ، : جيوز أن يراد به الزمانُ ، أو املكان 
، وإن أريد املصدُر ، فتقديره من مكاِن شهادِة : من وقٍت شهادة ، وإن أريد به املكانُ ، فتقديره : فتقديرُه  يومٍ 

من شهادة ذلك اليومِ ، وأن تشهد عليهم ألسنتهم ، وأيديهم ، وأرجلهم ، واملالئكةُ  ، واألنبياُء ، وإذا كان : 
، وهو املوقُف ، أو من وقت الشُّهود ، وإذا كان مصدراً حباليته املتقدمتني ، فتكونُ إضافتُه إىل  من الشهود فيه 

  ] . ٤: الفاحتة [ } مالك َيْومِ الدين { اب االتِّساع؛ كقوله الظرف من ب
  .إمَّا حقيقة ، وإمَّا جمازاً : وجيوز أن يكون املصدر مضافاً لفاعله على أن جيعل اليوم شاهداً عليهم 

  .ووصف ذلك املشهد بأنَّه عظيٌم؛ ألنَّه ال شيء أعظم ممَّا يشاهُد ذلك اليوم من أهواله 
التعجُّب ، وأصحُّ األعاريب فيه ، كما تقرَّر يف علم : هذا لفظ أمرٍ ، ومعناه : } ْع بِهِْم َوأَْبِصْر أَْسِم{ : قوله 

أمراً ال يكون » أفِْعلْ « أنَّ فاعله هو اجملرور بالباِء ، والباُء زائدة ، وزيادهتا الزمةٌ؛ إصالحاً للفظ؛ ألنَّ : النَّحو 
  ]الطويل : [ ُف الباِء إالَّ مع أنْ وأنَّ؛ كقوله إالَّ ضمرياً مستتراً ، وال جيوز حذ

اُعَها  -٣٦٠٦   فأْحِصْن وأْزيِْن المرئٍ أنْ َتَسْرَبال... َتَردََّد فيها َضْوُؤَها وُشَع
أن الفاعل مضمٌر ، واملراد به : ولنا قولٌ ثاٍن » أفِْعلْ « بأنْ تسربل ، فاجملروُر مرفوُع احمللِّ ، وال ضمري يف : أي 
  .لُِّم؛ كأنَّ املتكلم يأمر نفسه بذلك ، واجملروُر بعده يف حملِّ نصبٍ ، ويعزى هذا للزَّجَّاجِ املتك

أحسن ، يا ُحْسُن ، بزيٍد : أن الفاعل ضمري املصدرِ ، واجملرور منصوُب احمللِّ أيضاً ، والتقدير : ولنا قولٌ ثالثٌ 
وأْبِصْر : ذفه للدَّاللِة عليه كهذه اآلية ، فإنَّ تقديره ، ولشبه هذا الفاعل عند اجلمهور بالفضلة لفظاً ، جاز ح

  .هبم ، وفيه أحباثٌ موضوعها كتُب النَّْحو 
  فصل يف التعجب

، مث جيوز استعمالُ لفظ التعجُّب عند جمرَّد : قالوا  التعجُّب استعظام الشيء ، مع اجلهل؛ بسبب عظمه 
  .كون العظمةُ سبب حصوله االستعظام من غري خفاِء السَّبب ، أو من غري أن ت

إنَّ اهللا ال : فقال ]  ١٢: الصافات [ } َبلْ َعجِْبُت َوَيْسُخُرونَ { : قرأُت عن شريحٍ : قال سفيانُ : قال الفرَّاء 



إنَّ : فقال  -رضي اهللا عنه- فذكرُت ذلك إلبراهيم النخعيِّ : يعجُب من شيء ، إمنا يعجُب من ال يعلم ، قال 
  .} َبلْ َعجِْبُت َوَيْسُخُرونَ { علمهن وعبد اهللا أعلُم بذلك منه قرأها  شرحياً شاعر يعجبه

، لو صدر مثله عن اخللق ، لدلَّ على حصول التعجُّب يف قلوهبم ، وهبذا : ومعناه  أنَّه صدر من اهللا تعاىل فعلٌ 
  :تان التأويل يضاُف املكُر واالستهزاُء إىل اهللا تعاىل ، وإذا عرفت هذا ، فللتعجُّب صيغ

، والثانيةُ أفعل به : إحدامها    .ما أفعلُه 
  :والنحويُّون ذكروا له تأويالن } أَْسِمْع بِهِْم َوأَْبِصْر { : كقوله تعاىل 

صار ذا غُدَّة ، إالَّ : أي » أغَدَّ الَبِعُري « أيك صار ذا كرمٍ ، ك » أكرم زيٌد « أكْرِْم بزيٍد ، أصل : قالوا : األول 
، كما أخرج لفظ اخلرب ما أنه خرج على لف ظ األْمر ، ومعناه اخلُرب ، كما أخرج على لفظ األمر ما معناه اخلرب 

والوالدات { ، ]  ٢٢٨: البقرة [ } واملطلقات َيَتَربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ { : معناه األمر؛ كقوله سبحانه وتعاىل 
ْينِ  [ } قُلْ َمن كَانَ ِفي الضاللة فَلَْيْمُدْد لَُه الرمحن َمّداً { ، ]  ٢٣٣: رة البق[ } ُيْرِضْعَن أَْوالََدُهنَّ َحْولَْينِ كَاِملَ

  .ُميدُّ له الرمحُن ، والباء زائدةٌ : أي ]  ٧٥: مرمي 
: بأن يصفه بالكرمِ ، والباء زائدةٌ؛ كما يف قوله : إنَّه أمٌر لكُلِّ أحٍد بأن جيعل زيداً كرمياً ، أي : أن يقال : الثاين 

. ١٩٥: البقرة [ } ُتلْقُواْ بِأَْيِديكُْم إِلَى التهلكة  َوالَ{   [  
أكرم بزيٍد ، يفيُد أنَّ زيداً بلغ يف : ومسعُت لبعضِ األدباء فيه تأويالً ثالثاً؛ وهو أن قولك : قال ابن اخلطيبِ 

يلصقك مبقصودك الكرمِ إىل حيثُ كأنَّه يف ذاته صار كرماً؛ حتَّى لو أردتَّ جعل غريه كرمياً ، فهو الذي 
  .وحيصِّلُ بك غرضك 
  فصل يف معىن اآلية

والتعجُّب على اهللا تعاىل حمالٌ ، » ما أمسعُهْم ، وما أْبَصرُهم « } أَْسِمْع بِهِْم َوأَْبِصْر { : املشهوُر أنَّ معىن قوله 
  .ُصما ُعمياً يف الدُّنيا وإنَّما املراُد أنَّ أمساعهم وأبصارُهم يومئٍذ جديرةٌ بأن يتعجَّب منها بعدما كاُنوا 

  .معناه التَّهديُد مما يسمُعون وسيبصُرون ما َيُسوءُهْم ، ويصدُع قلوهبم : وقيل 
أمسع هؤالء وأبصرهم ، أيك عرِّفهم حال القوم الذين يأتوننا؛ ليعتربوا : وحيتملُ أن يكون املراُد : وقال القاضي 

  .وينزجروا 
النَّاَس هبؤالء ، ليعرفُوا أمرُهم ، وُسوء عاقبتهم ، فينزجروا عن اإلتيان مبثل فعلهم  أمسع: وجيوز : وقال اجلُبَّائيُّ 

.  
ألنه ال يفصلُ » أْسِمْع « وال جيوز أن يكون معموالً ل . [ » أْبِصْر « معمولٌ ل } َيْوَم َيأُْتوَنَنا { : قوله تعاىل 

جيوز أن تكون املسألةُ من التنازع ، وقد جوَّزه ال ] بني فعلِ التعجُّب ، ومعموله؛ ولذلك كان الصحيح أنه 
، وقيل  ، واملأموُر به رسولُ اهللا : بعضهم ملتزماً إعمال الثاين ، وهو خالُف قاعدِة اإلعمال  بل هو أمٌر حقيقة 

أمسعِ النَّاس ، وأبصرهم هبم وحبديثهم ماذا يصنُع هبم من العذاب؟ وهو منقولٌ : صلى اهللا عليه وسلم واملعىن 
  .ن أيب العالية ع

  .} لكن الظاملون اليوم { : قوله تعاىل 
لكن الظاملُون استقرُّوا يف ضاللٍ مبنيٍ اليوم : أي » يف ضاللٍ ُمبنيٍ « مبا تضمَّنه اجلار من قوله » الَيْوَم « نصب 



، واجلارُّ لغٌو؛ لئال خيرب عن اجلثة  القتالُ : قولك ] خبالف بالزَّمان؛ [ ، وال جيوز أن يكون هذا الظرُف هو اخلَرب 
  .اليوم يف دارِ زيٍد؛ فإنه جيوز االعتباران 

  فصل يف معىن اآلية
  .خطأ بيِّنٍ ، ويف اآلخرِة يعرفُون احلقَّ : أي } لكن الظاملون اليوم ِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ { : املعىن 

  . لكن الظَّاملُون اليوم يف اآلخرة يف ضالل عن اجلنَّة؛ خبالف املؤمنني: وقيل 
  .من إيقاع الظَّاهر موقع املضمر } لكن الظاملون { وقوله 
: بأن ينذر من يف زمانه ، واإلنذار  -صلوات اهللا عليه وسلم-هذا أمٌر حملمَّد } َوأَْنِذْرُهْم َيْوَم احلسرة { : قوله 

ة؛ ألنَّه يكثر التحسُّر هو يوم القيام: التخويُف من العذاب ، لكي حيذروا ترك عبادِة اهللا تعاىل ، ويوم احلسرة 
  .من أهل النَّار 

صلوات اهللا -يتحسَّر أيضاً يف اجلنَّة ، إذا مل يكن من السابقني إىل الدَّرجات العالية؛ لقول رسول اهللا : وقيل 
ا ِمْن أحٍد ُميوُت إالَّ ندَم ، قالوا « :  -عليه وسالمه صلى  فَما ندمُه يا رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: َم

واألول أصحُّ؛ » إنَّ كان ُمْحسناً ، ندم أالَّ يكون ازداد ، وإن كان مسيئاً ندم أالَّ يكون نَزَع : اهللا عليه وسلم 
يُق بأْهل اجلنَّة ] َهمٌّ [ ألن احلسرة    .، وال تل

ب : } إِذْ قُِضَي األمر { : قوله  يعملُ يف املفعولِ » ألْ « جيوز أن يكون منصوباً باحلسرِة ، واملصدُر املعرَُّف 
كذا قال » أْنِذْر « فيكون معموالً ل » َيْوم « الصَّريح عند بعضهم ، فكيف بالظَّرف؟ وجيوز أن يكون بدالً من 

أبو البقاء ، والزخمشريُّ وتبعهما أبو حيان ، ومل يذكر غري البدل ، وهذا ال جيوز إن كان الظَّرف باقياً على 
خوِّفُهم نفس اليوم : مفعوالً به ، أي » اليوم « املستقبلُ يف املاضي ، فإن جعلت حقيقته؛ إذ يستحيلُ أن يعمل 

، صحَّ ذلك خلُُروجِ الظَّرف إىل حيِّز املفاعيل الصرحية : ، أي    .إنَُّهم خيافُون اليوم نفسُه 
  }إِذْ قُِضَي األمر { فصل يف قوله تعاىل 

  :وجوه } إِذْ قُِضَي األمر { : يف قوله تعاىل 
  .قُِضَي األمُر ببيان الدَّالئل ، وشرح أمر الثَّواب والعقاب : حدها أ

َوُهْم الَ { : إذ قضي األمُر يوم احلسرة بفناء الدُّنيا ، وزوالِ التَّكليف ، واألول أقرب؛ لقوله : [ وثانيها 
  .} ُيْؤِمُنونَ 
نَّة اجلنَّة ، وأهلُ النَّار النَّار ، وذُبح املوُت؛ فُرِغَ من احلساب ، وأدخل أهل اجل» إذْ قُِضَي األْمُر « : ] وثالثها 

ِحَني َيجاُء باملوِت على « : فقال } إِذْ قُِضَي األمر { : كما روي أنَّه ُسئل النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم عن قوله 
  .» نَّار غمَّا إىل غمِّ ُصورة كبشٍ أْملََح ، فيذبُح ، والفريقان ينظران؛ فيزداد أهل اجلنة فرحاً إىل فرحٍ ، وأهلُ ال

ٍة َوُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ { : قوله تعاىل    :مجلتان حاليتان ، وفيهما قوالن } َوُهْم ِفي غَفْلَ
أنذرُهم على هذه احلالِ ، وما بعدها ، وعلى األول يكون : أي [ » أنِذْرُهم « أهنما حاالن من مفعول : أحدمها 

  .اعتراضاً ] » وأْنِذْرُهم « قوله 
  .وال يصدقون بذلك اليومِ } َوُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ { وهم يف غفلٍة عمَّا يفعلُ هبم يف اآلخرة : املعىن و

، ويبقى الرَّبُّ : أي } إِنَّا َنْحُن َنرِثُ األرض َوَمْن َعلَْيَها { : قوله تعاىل  ُنميُت ُسكَّان األرض ، وُنهِلكُهم مجيعاً 



  .، فنجزيهم بأعماهلم } ْرَجُعونَ َوإِلَْيَنا ُي{ وحده ، فريثُُهم 
، وابن أيب إسحاق ، وعيسى مبنيا للفاعل » ُيْرَجُعون « وقرأ العامَّةُ [  بالياء من حتت مبنيا للمفعول ، والسُّلمي 

.، واألعرج بالتاء من فوُق مبنيا للمفعول على اخلطاب ، وجيوز أن يكون التفاتاً ، وأال يكون   [  

إِذْ قَالَ ِلأَبِيِه َيا أََبِت ِلَم َتْعُبُد َما لَا َيْسَمُع َولَا ُيْبِصُر َولَا ) ٤١(ِكَتابِ إِبَْراِهيَم إِنَُّه كَانَ ِصدِّيقًا َنبِيا َواذْكُْر ِفي الْ
َيا أََبِت لَا ) ٤٣(َك ِصَراطًا َسوِيا َيا أََبِت إِنِّي قَْد َجاَءنِي ِمَن الِْعلْمِ َما لَْم َيأِْتَك فَاتَّبِْعنِي أَْهِد) ٤٢(ُيْغنِي َعْنَك َشْيئًا 

َيا أََبِت إِنِّي أََخاُف أَنْ َيَمسََّك َعذَاٌب ِمَن الرَّْحَمنِ فََتكُونَ ) ٤٤(َتْعُبِد الشَّْيطَانَ إِنَّ الشَّْيطَانَ كَانَ ِللرَّْحَمنِ َعِصيا 
لَ أََراِغٌب أَْنَت َعْن آِلَهِتي) ٤٥(ِللشَّْيطَاِن َوِليا  قَالَ ) ٤٦(َيا إِْبَراهِيُم لَِئْن لَْم َتْنَتِه لَأَْرُجَمنََّك َواْهجُْرنِي َمِليا  قَا

َوأَْعَتزِلُكُْم َوَما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوأَْدُعو َربِّي َعَسى أَلَّا ) ٤٧(َسلَاٌم َعلَْيَك َسأَْسَتْغِفُر لََك َربِّي إِنَُّه كَانَ بِي َحِفيا 
ا َجَعلَْنا َنبِيا ) ٤٨(ُدَعاِء َربِّي َشِقيا أَكُونَ بِ ا اْعَتَزلَُهْم َوَما َيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَهْبَنا لَُه إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َوكُلًّ فَلَمَّ

  ) ٥٠(َوَوَهْبَنا لَُهْم ِمْن َرْحَمِتَنا َوَجَعلَْنا لَُهْم ِلَسانَ ِصْدقٍ َعِليا ) ٤٩(

اعلم أنَّ منكرِي التوحيد الذين اثَْبُتوا معُبوداً سوى اهللا تعاىل فريقان } واذكر ِفي الكتاب إِْبَراهِيَم {  :قوله تعاىل 
:  

  .من أثبت معُبوداً غري اهللا تعاىل حيا ، عاقالً ، فامهاً ، وهم النصارى : منهم 
، وهم : ومنهم    .عبدةُ األوثان من أثبت معُبوداً غري اهللا ، مجاداً ليس حبّي وال عاقلٍ 

والفريقان ، وإن اشتركا يف الضَّالل ، إالَّ أنَّ ضالل عبدة األوثان أعظم ، فلّما بيَّن اهللا تعاىل ضالل الفريق 
{ : والواو يف قوله } واذكر ِفي الكتاب { : األوَّل ، تكلَّم يف ضالل الفريق الثاين ، وهم عبدةُ األوثان؛ فقال 

ُر َرْحَمِة َربَِّك َعْبَدُه َزكَرِيَّآ ِذ{ عطف على قوله } واذكر  كأنَّه ملَّا انتهت قصَّةُ زكريَّا وحيىي ، ]  ٢: مرمي [ } كْ
وإنَّما  -صلواُت اهللا عليه-قد ذكرُت حال زكريَّا ، فتذكر حال إبراهيم : قال  - صلوات اهللا عليهم- وعيسى 

، وال قو -صلوات اهللا عليه-أمره بالذِّكر ألنَّه  ، وال أهل بلده مشتغلني بالتَّعليم ، ومطالعِة ما كان ُهو  ُمه 
، كان ذلك إخباراً عن الَغْيب ،  الكتب ، فإذا أخرب عن هذه القصَّة ، كما كانت من غري زيادٍة ، وال نقصاٍن 

  :لوجوه  -صلوات اهللا وسالمه عليه-داالَّ على ُنُبوَّته ، وإنَّما ذكر االعتبار بقصَّة إبراهيم ] قاهراً [ وُمْعجِزاً 
كان أبا العرب ، وكاُنوا مقّرين بُعلُوِّ شانه ، وطهارِة دينه على  -صلوات اهللا عليه وسالمه-أنَّ إبراهيم : األول 

ِة إِْبَراِهيَم إِالَّ َمن َسِفَه{ : ، وقال تعاىل ]  ٧٨: احلج [ } مِّلَّةَ أَبِيكُْم إِْبَراِهيَم { ما قال تعاىل   َوَمن َيْرغَُب َعن مِّلَّ
إِنَّا َوَجْدَنآ آَبآءََنا { إنَّ كنتم مقلِّدين آلبائكم على قولكم : فكأنه تعاىل قال للعرب ]  ١٣٠: البقرة [ } َنفَْسُه 

فقلِّدوه يف ترك  - صلوات اهللا عليه-فأشرُف آبائكم وأعالُهم قدراً هو إبراهيم ]  ٢٣: الزخرف [ } على أُمٍَّة 
صلوات اهللا وسالمه -، فانظروا يف هذه الدَّالئل اليت ذكرها إبراهيم ] دلني مست[ عبادِة األوثان ، وإن كُنتم 

  .فاتَّبُِعوا إبراهيم ، إمَّا تقليداً ، أو استدالالً : لتعرفُوا فساد عبادِة األوثان ، وباجلملةُ  -عليه
نترُك دين آبائنا ، : ا يقولون كانو -صلوات اهللا عليه وسالمه-أنَّ كثرياً من الكُفَّار يف زمان رُسول اهللا : الثاين 

أنه ترك دين أبيه ، وأبطل قوله ] بيَّن [ و  -صلوات اهللا عليه وسالمه-وأجدادنا؟ فذكر اهللا تعاىل قصَّة إبراهيم 
  .بالدليل ، ورجَّح متابعة الدَّليل على متابعة أبيه 

{ االستدالل؛ كما حكى اهللا تعاىل عنهم ] ِكُرون وين[ أنَّ كثرياً من الكُفَّار كاُنوا يتمسَّكُون بالتقليد ، : الثالث 



فحكى اهللا عن إبراهيم التََّمسَُّك بطريقة االستدالل؛ تنبيهاً ]  ٥٣: األنبياء [ } قَالُواْ َوَجْدَنآ آَبآَءَنا لََها َعابِِديَن 
رجلٌ مخٌري ، وسكٌِّري للمولعِ  :للكُفَّار على ُسقُوط طريقتهم ، ثُمَّ قال تعاىل يف صفة الصِّدق ، القائم عليه ، يقال 

  .هبذه األفعال 
هو الذي يكون كثري التصديق باحلقِّ؛ حتَّى يصري مشُهوراً به ، واألول أوىل؛ ألنَِّ املصدِّق بالشيء ال : وقيل 

  .يوصُف بكونه صديقاً إالَّ إذا كان صادقاً يف ذلك التَّصديق ، فيعوُد األْمُر إىل األّول 
]  ١٩: احلديد [ } والذين آَمُنواْ باهللا َوُرُسِلِه أولئك ُهُم الصديقون { قال اهللا تعاىل  أليس قد: فإن قيل 
  .صادقُون يف ذلك التَّصديق ] ورسله [ املؤمنون باهللا : فاجلواُب 

ا أخرب؛ ألنَّ اهللا تعاىل صدَّقه ، وُمصدَّ ق اهللا واعلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جيب أن يكون صادقاً يف كُلِّ م
{ : صادٌق؛ فلزم من هذا كونُ الرَُّسول صادقاً فيما يقوله ، وألنَّ الرُُّسل شهداُء اهللا على النَّاسِ؛ لقوله تعاىل 

فما : إنَّما يقبلُ قوله ، إذا مل يكن كاذباً؛ فإن قيل : والشَّهيد ]  ٤١: النساء [ } َوجِئَْنا بَِك على هؤالء َشهِيداً 
. ٨٩: الصافات [ } إِنِّي َسِقيٌم { و ]  ٦٣: األنبياء [ } َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم {  قولكم يف قول إبراهيم  [  

فاجلواُب مشروٌح يف هذه اآلياِت ، وبينَّا أن شيئاً من ذلك ليس بكذبٍ ، وملَّا ثبت أنَّ كُلَّ نيبٍّ جيب أن يكون 
، فلهذا انتقل من  صديقاً ، وال جيُب يف كلِّ صدِّيقٍ أن يكون نبيا؛ ظهر هبذا قرُب مرتبة الصِّدِّيق من مرتبة النيبِّ 

  .ذكر كونه صديقاً إىل ذكر كونه نبيا 
كونُه رفيع القدر عند اهللا ، وعند النَّاس ، وأيُّ رفعٍة أعلى من رفعِة من جعله اهللا واسطةً : فمعناه : وأما النيبُّ 

كان من أوَّل : وجد صدِّيقاً نبيا ، أي : صار ، وقيل : معناه } كَانَ ِصدِّيقاً { : بينه ، وبني عباده ، وقوله 
  .وجوده إىل انتهائه موصوفاً بالصدق والصِّيانة 

} إِِذ انتبذت { بدل اشتمال؛ كما تقدَّم يف » إْبراهيَم « جيوز أن يكون بدالً من : } إِذْ قَالَ الًّبِيِه { : قوله تعاىل 
رأيُت « : حنو } إِنَُّه كَانَ ِصدِّيقاً نَّبِّياً { : صل بني البدل ، واملبدل منه؛ بقوله وعلى هذا ، فقد ف]  ١٦: اآلية [ 

، » صدِّيقاً نبيا « أو ب » كَانَ « ب » إذْ « وجيوز أن تتعلق : وقال الزخمشريُّ » ونِْعَم الرَُّجل أَخاَك -زْيداً 
أباه بتلك املخاطبات ولذلك جوَّز أُبو البقاء أن  كان جامعاً خلصائص الصديقني ، واألنبياء ، حني خاطب: أي 

  .أو معناه » صدِّيقاً نبيا « يعمل فيه 
وهي ال تتصرَُّف ، والثاين فيه إعمالُ « إذْ » يقتضي تصرُّف  -يعين البدلية-اإلعراُب األوَّلُ « : قال أبو حيان 

باً من جمموعِ لفظني ، بل يكون العملُ يف الظرف ، وفيه خالٌف ، والثالث ال يكون العامل مركَّ« كان » 
، إال عند الكوفيِّني ، ويبعُد أن « صدِّيقاً » منسوباً للفٍظ واحٍد ، وال جائز أن يكون معموالً ل  ألنَّه قد وصف 

  .» ألنه يقتضي أنَّ التَّْنبِئَة كانت يف وقِت هذه املقالة « نبيَّا » يكون معموالً ل 
أي « : يه ما خلََّصُه أبو القاسم ، ونضَّدُه حبسن صناعته من جمموع اللفظني يف قوله العاملُ ف: قال شهاب الدين 

  .» كان جامعاً خلصائص الصِّدِّيقني واألنبياء حني خاطب أباه : 
  .اليت للندبة » وا « ب » وا أبِت « ويف مصحف عبد اهللا » َيا أَبَت « وقد تقدَّمت قراءةُ ابن عامرٍ 

يا أبتا : يا أبيت ، لئالَّ جيمع بني العوض ، واملعوَّض منه ، وقد يقال : ِء اإلضافِة ، وال يقال والتاُء عوٌض من يا
  .لكون األلف بدالً من الياء 



ُع َوالَ َيْبِصُر َوالَ ُيْغنِي َعنَك َشْيئاً { : قوله تعاىل  وصف األوثان بصفاٍت ثالٍث ، كُلّ واحدٍة } ِلَم َتْعُبُد َما الَ َيْسَم
  :فادحةٌ يف اإلهليَّة وبيانُ ذلك من وجوه  منها

، وهو اإلله الذي منه أُصولُ النَِّعم ، : أحدها  أن العبادة غايةُ التَّعظيم ، فال يستحقُّها إالَّ من له غايةُ اإلنعام 
  :يف تفسري قوله تعاىل ] ما تقدم [ وفروعها على 

[ } كَْيَف َتكْفُُرونَ باهللا َوكُْنُتْم أَْمَواتاً فَأَْحَياكُْم { : ، وقوله ]  ٥١: آل عمران [ } إِنَّ اهللا َربِّي َورَبُّكُْم { 
  .، وكما أنَّه ال جيوز االشتغالُ بشكرها ، ملَّا مل يكُن ُمْنِعَمة ، وجب أالَّ جيوز االشتغالُ بعبادهتا ]  ٢٨: البقرة 
عها عمَّن يعصيها ، فأيُّ فائدٍة يف عبادهتا ، وهذا تنبيٌه أنَّها إذا مل تسمع ، ومل ُتْبصر ، ومل ُتَميِّز من يطي: وثانيها 

اً بكُلِّ املعلومات    .على أن اإلله جيُب أن يكون عامل
أنَّ الدُّعاء ُمخُّ العبادِة ، فإذا مل يسمع الوثُن دعاَء الدَّاعي ، فأيُّ منفعٍة يف عبادته؟ وإذا مل يبصْر تقرَُّب : وثالثها 

  .منفعٍة يف ذلك التَّقَرُّب؟  من يتقرَّب إليه ، فأيُّ
، واإلنسان موصوٌف هبذه : ورابعها  أنَّ السَّامع املُبصر الضَّار النَّافع أفضلُ ممن كان َعارِياً عن كُلِّ ذلك 

يُق باألفضل عبوديَّةُ األخسِّ؟    .الصِّفات؛ فيكون أفضل ، وأكمل من الوثنِ ، فكيف يل
، فال يرجى منها منفعةٌ ، وال خياُف من ضررها ، فأيُّ فائدٍة يف  إذا كانت ال تنفُع ، وال تضرُّ: وخامسها 
.عبادهتا؟  !  

 -صلوات اهللا وسالمه عليه-إذا كانت ال حتفظ نفسها من الكسر واإلفساد ، حني جعلها إبراهيم : وسادسها 
هليَّة إالَّ لربِّ يسمُع ليست اإل: قال  -صلوات اهللا وسالمه عليه-ُجذاذاً ، فأيُّ رجاٍء فيها للغريَ؟ ، فكأنَّه 

  .ويبصر ، وجييُب دعوة الدَّاعي ، إذا دعاه 
ا أن يقال : فإن قيل  كان يعتقُد يف تلك األوثان أنَّها آهلةٌ قادرةٌ ، خمتارةٌ  -صلوات اهللا عليه- إنَّ أبا إبراهيم : إمَّ
  .، خالقة 
لُ للكواكب ، والكواكُب هي اآلهلة املدبِّرة للعامل؛ إنَّه ما كان يعتقُد ذلك؛ بل كان يعتقُد أنَّها متاثي: أو يقال 

  .فتعظيم متاثيل الكواكب يوجب تعظيم الكواكب 
أو كان يعتقُد أن تلك األوثان متاثيلُ أشخاصٍ معظَّمة عند اهللا من البشر ، فتعظيُمها يقتضي كون أولئك 

  .األشخاص ُشفعاء هلم عند اهللا 
ثلها ، أو أو كان يعتقُد أن تلك األوثان طلَّْس َماٌت ركََّبْت حبسب اتِّصاالٍت خمُصوصٍة للكواكب ، قلَّما يتَِّفُق م

  .لغري ذلك 
فإن كان أبو إبراهيم من القسم األوَّل ، كان يف هناية اجلُُنوِن؛ ألنَّ العلم بأنَّ هذا اخلشب املنُحوت يف هذه 

، واجملنونُ ال يناظُر السَّاعة ليس خالقاً للسَّموات واألرض من أجلى العلوم الضروريَّ ة ، فالشَّاكُّ فيه يكونُه جمنوناً 
، وال ُيورُد عليه احلُجَّة ، وإن كان من القسم الثاين ، فهذه الدالئلُ ال تقدُح يف شيٍء من ذلك؛ ألنَّ ذلك 

هنا ال يفيُد  املذهب إمنا يبطلُ بإقامِة الدَّالئل على أنَّ الكواكَب ليست أحياء ، وال قادرة ، والدليلُ املذكور
أنَّ اخلشب املنحوت ال يصلح خللق العاملِ ، وإنَّما : ال نزاع يف أنَّه ال خيفى على العاقلِ : فاجلواُب . ذلك 

عليهم؛ ] الدالئل [ هذه  -صلوات اهللا وسالمه عليه-مذهبهم هذا على الوجه الثاين ، وإنَّما أورد إبراهيمُ 



تفيُد نفعاً؛ إما على سبيل اخلاصِّيَّة احلاصلِة من الطَّلَّمسات ، أو على سبيل أن ألنَّهم كانوا يعتقُدون أنَّ عبادهتا 
، وال مضرَّة يف  - صلواُت اهللا عليه وسالمه-الكواكب تنفع ، وتُضرُّ ، فبيَّن إبراهيم  أنه ال منفعة يف طاعتها 

  .اإلعراض عنها؛ فوجب أن جتتنب عبادهتا 

ا لَْم َيأِْتَك فاتبعين { باهللا ، واملعرفة } ي ِمَن العلم ياأبت إِنِّي قَْد َجآَءنِ{ : قوله  أَْهِدَك ِصَراطاً { على ديين } َم
ال تطعُه فيما يزيِّن لك من الكُفر والشِّرك؛ ألنَّهم ما كاُنوا : أي } ياأبت الَ َتْعُبِد الشيطان { . مستقيماً } َسوِّياً 

« عاصياً ، و : أي } شَّْيطَانَ إِنَّ الشيطان كَانَ للرمحن َعِصّياً ل{ يعبُدون الشيطان؛ فوجب محلُه على الطَّاعة 
، أي » كَانَ    .هو كذلك : مبعىن احلالِ 

  .إثباُت الصَّانع : فإن قيل 
  .إثباُت الشيطان : وثانيها 
.هللا [ أن الشيطان عاصٍ : وثالثها   [  
  .األشياء  أنَّه ملا كان عاصياً ، مل َتُجْز طاعتُه يف شيٍء من: ورابعها 

أن االعتقاد الذي كان عليه آزُر ُمستفاٌد من طاعة الشيطان ، ومن شأِن الدَّاللة اليت ُتوَرُد على : وخامسها 
أن تكون مركبة من مقدِّمات معلومٍة ، يسِلمها اخلصُم ، ولعلَّ أبا إبراهيم كان منازعاً يف كُلِّ هذه : اخلصم 

، واحملكيُّ عنه  ؛ فكيف يسلِّم وجود الرَّمحن؟: املقدِّمات ، وكيف  ا كان ُيثْبُِت إهلاً سوى ُنْمُروذَ   أنه م
وإذا مل يسلِّم وجوده ، فكيف يسلَّم أنَّ الشيطان عاص يف الرمحن؟ وبتقدير تسليم ذلك؛ فكيف يسلِّم اخلصُم 

  .مبجرَّد هذا الكالمِ أنَّ مذهبُه مقتبٌس من الشيطان ، بل لعلَّه يقلب ذلك على خصمه 
  :اُب فاجلو

ُع َوالَ َيْبِصُر َوالَ ُيْغنِي َعنَك { : هو قوله » آَزَر « أنَّ احلجَّة املعوِّل عليها يف إبطالِ مذهب  ِلَم َتْعُبُد َما الَ َيْسَم
وهذا الكالُم جيري َمْجَرى التَّخويف والتَّحذير الذي حيمله على النظر يف تلك الدَّاللة ، فسقط السُّؤال } َشْيئاً 

.  
  .} ياأبت إين أََخاُف أَن َيَمسََّك َعذَاٌب { : عاىل قوله ت

، والقول األوَّل إنَّما يصحُّ ، : أخاُف :  -رمحه اهللا -قال الفرَّاء ُم ، واألكثرون على أنَّه حممول على ظاهره  أعل
اً بأنَّ أباه سيموُت على الكفر ، وذلك مل يثبْت -صلواُت اهللا وسالمه عليه -لو كان إبراهيُم  ؛ فوجب عامل

إجراؤه على ظاهره؛ فإنَّه كان جيوُز أن يؤمَن؛ فيصري من أْهلِ الثَّواب ، وجيوز أن يُدوم على الكفر؛ فيكون من 
أعلُم : أهل العقاب ، ومن كان كذلك ، كان خائفاً ال قاطعاً ، واألوَّلُون فسَّروا اآلية ، فقالوا  أخاُف ، مبعىن 

، إن أقمت على الكفر ، يصيبك عذاٌب » أن يسمِّك عذاٌب « ب  قريناً؛ » فتكُون للشيطاِن وليَّا « من الرمحن 
  .ألنَّ الوالية سبُب املعيَّة ، فأطلق اسم السَّبب على املُسبب جمازاً 

إنَّي أخاف أن ميسِّك خذالنٌ من اهللا ، فتصري موالياً للشيطان : اِخلذْالنُ ، والتقدير : املراُد بالعذابِ هنا : وقيل 
  .أ اهللا منك ، ويترب

  فصل يف نظم اآلية
رتِّب هذا الكالم يف غاية احلسن؛ ألنَّه ذكر أوالً ما يدلُّ على  - صلوات اهللا وسالمه عليه -أعلْم أنَّ إبراهيم



املنع من عبادة األوثان ، ثُمَّ أمره باتَّباعه يف النَّظر ، واالستدالل ، وترك التقليد ، ثُمَّ ذكر أن طاعة الشَّيطان 
 - صلوات اهللا عليه - جائزة يف الُعقُول ، مث ختم الكالم بالوعيد الزَّاجر عن اإلقدام على ما ينبغي ، مث إنَّه غري 

دليلٌ على شدَّة » يا أبت « : أورد هذا الكالم احلسن مقروناً باللُّطف والرِّفق؛ فإن قوله يف مقدِّمة كل كالمه 
ياأبت إين أََخاُف أَن { : إىل الصَّواب ، وختم الكالم بقوله  احلبِّ ، والرغبة يف صونه عن العقاب ، وإرشاده

  :وذلك يدلُّ على شدَّة تعلُّق فيه مبصاِحله ، وإنَّما فعل ذلك لوجوٍه } َيَمسََّك 
ا قال سبحانه وتعاىل : األول    :لقضاِء حقِّا ألُبوَّة على م

دِّين من أعظم أنواع اإلحسان ، فإذا انضم إليه واإلرشاُد إىل ال]  ٢٣: اإلسراء [ } وبالوالدين إِْحسَاناً { 
  .رعايةُ األدب والرِّفق ، كان ُنوراً على ُنور 

يقاً لطيفاً ال ُيورُِد الكالم على سبيل الُعْنِف؛ ألنَّ إيرادُه على : والثاين  أنَّ اهلادي إىل احلقِّ ال ُبدَّ وأن يكون رف
  .ع؛ فيكون ذلك يف احلقيقِة َسْعياً يف اإلغواء سبيل الُعْنِف يصُري كالسَّبب يف أعراض املُستم

تبارك  - أْوَحى اُهللا« :  -قال صلوات اهللا عليه وسالمه: قال  - رضي اهللا عنه - ما روى أبو هريرة -: وثالثها 
 إىل إبراهيَم أنَّك خليلي فحسِّْن ُخلقَك ولو مع الكُفَّار تدُخلْ مداخلَ األْبرارِ؛ فإن كلميت سبقت ملن -وتعاىل

، وأْسِكنُه حظريةَ القُْدسِ ، وأدينه من جواري  ، أنْ أظلَُّه حتت عرشي    .» حسَّن خلقُه 
  :جيوز فيه وجهان : } أََراِغٌب أَنَت { : قوله 

  .فاعلٌ سدَّ مسدَّ اخلرب » أْنَت « مبتدأ؛ العتماده على مهزِة االستفهام ، و » راغٌب « أن يكون : أحدمها 
  :مبتدأ مؤخَّر ، وُرجِّح األول بوجهني » أْنَت « ، و  أنه خرب مقدٌم: والثاين 
  .أنه ليس فيه تقدٌمي ، وال تأخري؛ إذ رتبُه الفاعل التأخري عن رافعه : أحدمها 
ب » َعْن آهليت « أنه ال يلزُم منه الفصلُ بني العامل ومعموله مبا ليس معموالً للعامل؛ وذلك أنَّ : والثاين  متعلٌق 

فاعالً قد فُِصل مبا هو كاجلزء من العامل؛ خبالف جعله خرباً؛ فإنه أجنيبٌّ؛ إذ » أْنَت « ا جعل فإذ» َراِغٌب « 
  .» راغٌب « ليس معموالً ل 

  فصل فيما قابل به آزر دعوة إبراهيم
ا دعا أباُه إىل التوحيد ، وذكر الدَّاللة على فساد عبادة األوثان  -صلوات اهللا عليه -اعلم أنَّ إبراهيم ، ملَّ

لذلك ، فقابل ُحجَّته بالتَّقليد ] مضاد [ وأردف ذلك بالوعظ البليغِ ، مقروناً باللُّطف والرِّفْق قابله أُبوه جبواب 
فأصرَّ على ادعاء إهليتها جهالً وتقليداً ، وقابل وعظُه بالسَّفاهة؛ حيثُ } أََراِغٌب أَنَت َعْن آِلَهِتي { : بقوله 

، بل قال له : بالعنف ، فلم َيقُلْ له » يا أَبِت « وقابل رفقه يف قوله  هدَّده بالضَّْرب والشَّْتم ، يا إبراهيُم : يا بينَّ 
اً على قلبه ما كان يصلُ إليه من  -صلواُت اهللا وسالمه عليه -، وإنَّما حكى اهللا تبارك وتعاىل ذلك حملمٍَّد ختفيف

  .} لَِئن لَّْم َتنَتِه َألْرُجَمنََّك { : السِّرية املذمومة ، مث قال  أذى املشركني ، ويعلُم أنَّ اجلُهَّال منذُ كانوا على هذه
  :ومقاتلٌ ، والضحاُك ، ألشتنمَّك ، وألبعدنَّك عنِّي بالقول القبيح ، ومنه قوله سبحانه وتعاىل : قال الكليبُّ 

  .املرميُّ باللَّْعن : ، أي  الرَّجيُم: بالشَّْتم ، ومنه : ؛ أي ]  ٤: النور [ } والذين َيْرُمونَ احملصنات { 
]  ٥: امللك [ } ُرُجوماً لِّلشََّياِطنيِ { : كلُّ رجمٍ يف القرآن مبعىن الشَّتم ، وهذا ينتقُض بقوله تعاىل : قال جماهٌد 

.  



  .ألضربنَّك :  - رضي اهللا عنه - وقال ابُن عبَّاسٍ
  .صله الرمي بالرِّجام ، فحمله عليه أوىل ألرمجنَّك باحلجارة وهو قولُ أيب مسلم؛ ألنَّ أ: وقال احلسُن 
اً { : بلغة قريش ، وممَّا يدلُّ على أنه أراد الطَّْرد ، واإلْبعاد قوله » أقُْتلَنََّك « : وقال املروِّج    .} واهجرين َمِلّي

  :يف نصبه ثالثة أوجٍه » َمِليَّاً « : قوله تعاىل 
للَّيلِ والنهار ، ومالوةُ الدَّهر ، » امللواِن « زمناً طويالً ، ومنه : أنه منصوٌب على الظرِف الزماينِّ ، أي : أحدها 

  ]الطويل : [ بتثليث امليم قال 
  فَلَلَْحجَّ آَياُت الرَُّسولِ املَُحبِّبِ... فَُعْسَنا بَِها ِمَن الشَّبابِ مالوةً  -٣٦٠٧

  ]الكامل : [ وأنشد السدى على ذلك ملَهلَْهلٍ قال 
ا... ْت ُصمُّ اجلبالِ ملَْوِتِه فََتَصدََّع -٣٦٠٨ ه املُْرِمالُت َمِليَّ   وَبكَْت علْي

  .أبداً : أي 
] اعتزلين ساملاً؛ ال يصيبك مين معرة : [ ساملاً سويَّا ، قال ابن عباس : أنه منصوٌب على احلال ، معناه : والثاين 

غنيَّا عين من قوهلم : مستبدَّا ، أي : عناه م« : وكذلك فسَّره ابن عطيَّة؛ قال » اْهُجْرنِي « فهو حالٌ من فاعل 
اً : أي « : قال الزخمشريُّ » هو مليٌّ بكذا وكذا :    .» ُمِطيق

  .أن أثخنك بالضَّربِ؛ حىت ال تقدر أن تربح : مليَّا بالذَِّهابِ عنِّي ، واهلجران ، قيل : واملعىن 
، يع: أنه نعٌت ملصدرٍ حمذوٍف ، أي : والثالث    .واسعاً متطاوالً؛ كتطاول الزمان املمتدِّ : ين هجراً مليَّا 

  .اجتنبين طويالً  -رمحه اهللا - قال الكليبُّ 
باملفارقة من الدَّار والبلِد ، وهي كهجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني ، : واهجرين ، أي : واملراد بقوله 

  .تباعد عنِّي؛ لكي ال أراك : أي 
« : على معطوف عليه حمذوف عليه حمذوف يدل عليه » واهجرين « وعطف بالقول ، [ اهجرين : وقيل 

كالم  -صلوات اهللا وسالمه عليه -؛ لئال أرمجنك ، فلما مسع إبراهيُم] فاحذرين ، واهجرين : أي » ألرمجنك 
  :أبيه ، أجاب بأمرين 

  .أنه وعُده بالتَّباُعد منه؛ موافقة وانقياداً ألْمرِ أبيه : أحدمها 
ال أصيُبك مبكروٍه ، وذلك ألنَّه مل يؤمر : توديٌع ، ومتاركةٌ ، أي } َسالٌَم َعلَْيَك { : قوله :  والثاين سلمَت منِّي 

: القصص [ } لََنآ أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُْم َسالٌَم َعلَْيكُْم الَ َنْبَتِغي اجلاهلني { : بقتاله على كفره؛ كقوله تعاىل 
. ٦٣: الفرقان [ } اطََبُهُم اجلَاِهلُونَ قَالُواْ َسالَماً َوإِذَا َخ{ ، ]  ٥٥  [  

وهذا يدلُّ على جواز متاركة املنُصوح ، إذا ظهر منه اللَّجاج ، وعلى أنَّه حتُسن مقابلةُ اإلساءِة باإلحسان ، 
  .وجيوُز أن يكون دعا لُه بالسَّالمة؛ استمالة له 
  م برٍّ ولطٍف ، وهو جواُب احلليمِ للسَّفيه؟أال ترى أنَّه وعُده باالستغفار؛ فيكون سال

. ٦٣: الفرقان [ } َوإِذَا َخاطََبُهُم اجلَاِهلُونَ قَالُواْ َسالَماً { : كقوله سبحانه   [  
  .واضٌح ممَّا تقدَّم ] وتوجيهها [ بالنصب ، » سالماً « وقرأ أبو الربهسم 

، وعدُه أن يراجع اهللا فيه ، فيسألُه أن يرزقه التَّوحيد ، ملَّا أعيا: ، أي } َسأَْسَتْغِفُر لََك ريب { : قوله  ه أمُره 
  .برَّا لطيفاً } إِنَُّه كَانَ بِي َحِفّياً { : سأسأل اهللا لك توبةٌ تنالُ هبا املغفرة : ويغفر له ، واملعىن 



وات اهللا عليه صل -وذلك أنَّ إبراهيم -صلوات اهللا عليهم -واحتجَّ هبذه اآلية من طعن يف عصمة األنبياِء
 -صلوات اهللا عليه -استغفر ألبيه ، وأُبوه كافراً ، واالستغفاُر للكُفَّار غُري جائزٍ؛ فثبت أنَّ إبراهيم -وسالمه

  .فعل ما ال جيوُز 
: ء الشعرا[ } واغفر أليب إِنَُّه كَانَ ِمَن الضآلني { : وقوله } َسأَْسَتْغِفُر لََك ريب { : أما استغفارُه أبيه؛ فلقوله 

٨٦ [  
  .وأما كون أبيه كافراً؛ فباإلمجاع ، ونصِّ القرآن 

َما كَانَ ِللنَّبِيِّ والذين آمنوا أَن َيْسَتْغِفُرواْ ِللُْمْشرِِكَني { : ال جيوُز؛ فلقوله تعاىل ] للكافر [ وأمَّا أن االستغفار 
قَْد كَاَنْت لَكُْم أُْسَوةٌ { سورة املمتحنة يف  -عزَّ و جلَّ - ولقوله]  ١١٣: التوبة [ } َولَْو كانوا أُْوِلي قرىب 

. ٤: املمتحنة [ } إِالَّ قَْولَ إِْبَراِهيَم َألبِيِه َألْسَتْغِفَرنَّ لََك { : إىل قوله } َحَسَنةٌ يف إِْبَراهِيَم   [  
سِّي به يف ذلك ال يدلُّ على أن اآلية تدلُّ على أنَّه ال جيوُز لنا التأَّسِّي به يف ذلك؛ لكنَّ املنع من التَّأ: واجلواُب 

وال ُجيوُز  -صلوات اهللا عليه وسالمه - أنَّ ذلك كان معصيةٌ؛ فإن كثرياً من األشياء هي من خواصِّ رُسول اهللا
  .لنا التَّأسِّي به فيها ، مع أنَّها كانت مباحةٌ له 

، وحسناُت األْبرارِ سيِّ: وأيضاً    .ئاُت املقرَّبَني لعلَّ هذا االستغفار كان من باب ترك األوىل 
  .} اعتزهلم َوَما َيْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا { : قوله 

، فهاجر منها إىل األرض املقدسة ، » كوثى « كان اعتزالُه إيَّاُهْم أنَّه فارقُهم من :  -رمحه اهللا -قال مقاتلٌ
 ، ، وأنعم أعبد ريب الذي َيُض» وأدُعو ربِّي « واالعتزالُ عن الشيء هو التَّباعُد عنه  رُّ وينفُع ، والذي خلقين 

عسى أالَّ أْشقَى بُدعائه وعبادته؛ كما تشقون أنتُم بعبادِة : ، أي } َربِّي عسى أَالَّ أَكُونَ بُِدَعآِء َربِّي َشِقّيا { عليَّ 
[ } َيْوَم الدين والذي أَطَْمُع أَن َيْغِفَر ِلي َخِطيئَِتي { : األصنام ، ذكر ذلك على سبيل التواُضع؛ كقوله تعاىل 

. ٨٢: الشعراء   [  
  .فيه تعريٌض لشقاوهتم يف دعاء آِهلْتهْم » َشِقيَّا « : وقوله 
  .عسى أن جييبين ، إن دعوُته : وقيل 

ُدوِن اهللا { : قوله تعاىل  ا اعتزهلم َوَما َيْعُبُدونَ ِمن    .} فَلَمَّ
، وال حالة يف الدِّين والدُّنيا للبشر أرفُع من أن جيعله ذهب مهاجراً إىل ربِّه ، فعوَّضه أوالداً أنبياء بعد هجرته 

، واالنقياد لُه مع ما حيصلُ له من عظيم املنزلِة يف اآلخرِة    .اهللا رسوالً إىل خلقه ، وُيلزم اخللق طاعتُه 
  .هو الثاين » نبيَّا « مفعولٌ مقدَّم هو األول ، و » كُالَّ « : } َوكُالًّ َجَعلَْنا َنبِّياً { : قوله تعاىل 

هو ما بسط هلم : املال والولد ، وهو قول األكثرين ، قالوا : مث إنَّه مع ذلك وهب هلم من رمحته ، قال الكليبُّ 
  .يف الدَّنيا من سعة الرِّزق 

  :} َوَجَعلَْنا لَُهْم ِلَسانَ ِصْدقٍ َعِلّياً { . الكتاب والنبوَّة : وقيل 
ا ُعبِّر باليد عمَّا يوجُد باليِد  ثناٌء حسناً رفيعاً يف كُلِّ: يعين  أهل األديان ، وعبَّر باللسان عما ُيوجد باللِّسان ، من

، فاستجاب اهللا دعوته يف قوله  ، ]  ٨٤: الشعراء [ } واجعل لِّي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي اآلخرين { : ، وهو العطيَّة 
  ] . ٧٨: احلج [ } مِّلَّةَ أَبِيكُْم إِبَْراِهيَم { : وتعاىل فقال سبحانه . فصيَّره قُدوةً ، حىت ادَّعاه أعلُ األديان كلهم 



َوَناَدْيَناُه ِمْن َجانِبِ الطُّورِ الْأَْيَمنِ َوقَرَّْبَناُه ) ٥١(َواذْكُْر ِفي الِْكَتابِ ُموَسى إِنَُّه كَانَ ُمْخلًَصا َوكَانَ َرُسولًا َنبِيا 
َواذْكُْر ِفي الِْكَتابِ إِْسَماِعيلَ إِنَُّه كَانَ َصاِدَق الَْوْعدِ ) ٥٣(َنا أََخاُه َهاُرونَ َنبِيا َوَوَهْبَنا لَُه ِمْن َرْحَمِت) ٥٢(َنجِيا 

َواذْكُْر ِفي الِْكَتابِ ) ٥٥(َوكَانَ َيأُْمُر أَْهلَُه بِالصَّلَاِة َوالزَّكَاِة َوكَانَ ِعْنَد َربِِّه َمْرِضيا ) ٥٤(َوكَانَ َرُسولًا َنبِيا 
  ) ٥٧(َوَرفَْعَناُه َمكَاًنا َعِليا ) ٥٦(رِيَس إِنَُّه كَانَ ِصدِّيقًا َنبِيا إِْد

، بفتح الالم ، أي } واذكر ِفي الكتاب موسى { : قوله تعاىل  خمتاراً اختاره اهللا تعاىل ، : قرأ أهلُ الكوفة خملصاً 
  .واصطفاه 

  .أخلصه اهللا من الدَّنس : وقيل 
، فكلٌّ منهما ثابٌت : ه والباقون بالكسر ، ومعنا أخلص التَّوحيد هللا والعبادة ، ومىت ورد القرآنُ بقراءتني 

  .كال األمرين  - صلوات اهللا عليه - مقطوٌع به ، فجعل اهللا تعاىل من صفة موسى 
انَ َرُسوالً نَّبِّياً { : مث قال عزَّ وجلَّ  ، لكنَّ املعتزلة زعُموا كوهنما م} َوكَ تالزمني؛ فكلُّ وهذان وصفان خمتلفان 

يف سورة  -إن شاء اهللا تعاىل -رسول نيبٌّ ، وكلُّ نيبٍّ رسولٌ ، ومن الناس من أمرك ذلك ، ويأيت الكالُم عليه 
ْبِلَك ِمن رَُّسولٍ َوالَ َنبِيٍّ { احلج عند قوله تعاىل  آ أَْرَسلَْنا ِمن قَ َوَناَدْيَناُه ِمن { : مث قال ]  ٥٢: احلج [ } َوَم

{ : ميني موسى ، والظاهر أنَّ األمين صفة للجانب؛ بدليل أنه تبعه يف قوله تعاىل : يعين } طور َجانِبِ ال
إنه صفة للطُّور ، إذا اشتقاقُه من الُيْمن والربكة ، : وقيل ]  ٨٠: طه [ } َوَواَعْدَناكُْم َجانَِب الطور األمين 

{ بري ، وذلك حني أبل من مدين ، ورأى النَّار ، فنودي إنَّ امسه الزُّ: جبلٌ بني مصر ومدين ، ويقالُ : والطُّور 
  ] ٣٠: القصص [ } ياموسى إين أََنا اهللا َربُّ العاملني 

حالٌ » جنيَّا « جليٌس وندٌمي ، و : املناجي؛ كما يقالُ : مناجياً ، والنجيُّ : ، أي } َوقَرَّْبَناُه َنجِّياً { : قوله تعاىل 
  ألنه من جنل َيْنُجو» جنيوا « له وأص» قرَّبناُه « من مفعول 

  .قرَّبه وكلَّمه : معناُه  -رضي اهللا عنه -قال ابُن عبَّاس 
  .إمساعه كالمُه : أجنيناه من أعدائه ، ومعىن التقريب : وقيل 
  .رفعه على احلُُجب؛ حتَّى مسع صرير القلم؛ حيث تكتُب التوراةُ يف األلواح ، وهو قولُ أيب العالية : وقيل 
أنَّه رفع قدره ، وشرَّفه باملَُناجاة؛ ألنَّ استعمال القُْرب يف اهللا ، قد صار يف : املراُد بالقرب : القاضي قال 

  .إنَّهم مقرَُّبون :  -عليهم السالم -تقرُّب ، ويف املالئكة : التعارف ال يراُد به إال املنزلةُ؛ كما يقالُ يف العبادة 
  :هذه وجهان » ِمْن « يف : } ن رَّْحَمِتَنآ َوَوَهْبَنا لَُه ِم{ : قوله تعاىل 

بدلٌ ، أو عطف » هاُرون « على هذا مفعولٌ به ، و » أَخاُه « من أجل رمحتنا ، و : أهنا تعليليةٌ ، أي : أحدمها 
  .حالٌ » نبيا « بياٍن ، أو منصوٌب بإضمار أعين ، و 

عطف » َهاُرون « على هذا بدلٌ ، و » وأخاه « : يُّ بعض رمحتنا ، قال الزخمشر: أهنا تبعيضيةٌ ، أي : والثاين 
  .» منها « أخاه » فتبدل « ِمْن » وال ترادُف « َوَهْبَنا » مفعولُ « أَخاُه » الظاهُر أنَّ « : قال أبو حيان . بيان 

  فصل يف نبوة هارون
، وإمن -صلوات اهللا عليه-كان هارونُ أكرب من موسى : قال ابن عبَّاس رضي اهللا عنه  ا وهب اهللا تعاىل له ُنُبوَّته 

  }واجعل لِّي َوزِيراً مِّْن أَْهِلي َهاُرونَ أَِخي اشدد بِِه أَْزرِي { : ال شخصه وأُخّوته ، وذلك إجابة لدعائه يف قوله 



 َسَنُشدُّ{ : وقوله ]  ٣٦: طه [ } قَْد أُوِتيَت ُسْؤلََك ياموسى { : فاجابه اهللا تعاىل بقوله ]  ٣١ -٢٩: طه [ 
. ٣٥: القصص [ } َعُضَدَك   [  

  .} واذكر ِفي الكتاب إِْسَماِعيلَ { : قوله تعاىل 
  .} إِنَُّه كَانَ َصاِدَق الوعد { وهو إمساعيلُ بن إبراهيم جدِّ النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم 

  .قال جماهٌد مل يعد شيئاً إالَّ وفَّى به 
وعد من نفسه : وأيضاً . أن ينتظره يف مكاٍن ، فانتظره سنة صاحباً له ] واعد [ وُروَِي عن ابن عبَّاسٍ أنه 

وُيروى أنَّ ]  ١٠٢: الصافات [ } ستجدين إِن َشآَء اهللا ِمَن الصابرين { : الصَّْبَر على الذَّْبح ، فوفَّى حيث قال 
، وانطلق الرجلُ: انتظرين؛ حىت آتيك ، فقال عيسى : قال له رجلٌ  -صلوات اهللا عليه-عيسى  ، وَنِسَي  نعم 

، وعيسى    .هناك للميعاد  -صلوات اهللا عليه-امليعاد ، فجاء إىل حاجته إىل ذلك املكان 
، فانتزهٌر من الضُّحى إىل ] وَنِسَي ذلك الرَّجلُ [ وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنَُّه واعد رُجالً ، و 

إن واعدُه : إىل أيِّ وقٍت ينتظر؟ قال : ميعاداً  غروب الشمس ، وُسِئلَ الشعيبُّ عن الرجل يعُد] ِمْن [ قريبٍ 
  .هناراً ، فكُلَّ النَّهارِ ، وإن واعدُه ليالً ، فكُلَّ اللَّْيلِ 

إذا وعدتُه يف وقِت الصَّالِة ، فانتنظرُه إىل وقت صالِة أخرى ، مث قال : وُسِئلَ إبراهيُم بُن زيٍد عن ذلك ، فقال 
ُه بالصالة والزكاة { وقد مرَّ تفسريُه ، }  َوكَانَ َرُسوالً نَّبِّياً{ :    .قومُه : ، واملراُد باألهل } َوكَانَ َيأُْمُر أَْهلَ

  .أهله مجيع أمَِّتِه : وقيل 
  .» ُجْرُهم « إنه كان رسوالً إىل : قال املفسِّرون 

عليهم ، وهي احلنيفية يريد اليت افترضها اهللا :  - رضي اهللا عنهما-ابن عبَّاس ] قال [ واملراد بالصالة هناك 
  .اليت افترضها علينا 

َوأَنِذْر َعِشَريَتَك األقربني { : كان يبدأ بأهله يف األمر للعبادة ، ليجعلهم قٌدوة ملن سواُهم؛ كما قال تعاىل : قيل 
َك بالصالة { ]  ٢١٤: الشعراء [ }  ]  ٦: التحرمي [ } قوا أَنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم { ]  ١٣٢: طه [ } َوأُْمْر أَْهلَ

أنَّها طاعةُ اهللا ، واإلخالُص؛ فكأنَّه تأوَّله على ما يزكُو به الفاعلُ  - رضي اهللا عنه-، أمَّا الزكاةُ ، فعن ابن عبَّاس 
  .الواجبةُ ] الصدقات [ أن ُيَراد هبا : أنَّه إذا قُرنِت الصَّالة بالزَّكاة : عند ربِّه ، والظاهُر 

  .قائماً بطاعته } نَد َربِِّه َمْرِضّياً َوكَانَ ِع{ : قوله تعاىل 
  .رضيه لنبوته ورسالته : وقيل 

الم : والثانية : األوىل زائدةٌ؛ كهي يف مضروبٍ : والعامَّةُ على قراءته كذلك معتالًّ وأصله َمْرُضوٌو ، بواوين 
، وأدغمت [ الكلمة؛ ألنه من الرِّضوان ، فأعلَّ بقلب الواو  ، واجتمعت الياُء والواُو ياًء ، األخريةُ ياًء ] ياًء 

  .وأدغمت ، وجيوز النطُق باإلصلِ ، وقد تقدَّم حتريُر هذا 
  ]الطويل : [ وقرأ ابن أيب عبلة هبذا األصل ، وهواألكثُر؛ ومن اإلعاللِ قوله 

  أَنا املرُء َمْعِديا علْيِه وَعادَيا... لقَْد َعِلَمْت عرِسي ُملَْيكَةُ أنَّنِي  -٣٦٠٩
  .مسقاة بالسَّانيِة : أرٌض مسنيَّةٌ ، ومسُنوَّةٌ ، أي : ا وقالو

وهو  -صلوات اهللا عيله وسالمه-اآلية إدريُس هو جدُّ أيب نوحٍ } واذكر ِفي الكتاب إِْدرِيسَ { : قوله تعاىل 
  . - عليه السالم-نوُح بُن ملك بن متوشلخ بن أخنوخ ، وهو إدريس 



الكُُتب ، وكان خيَّاطاً ، وهو أوَّلُ من خطَّ بالقلم ، وخاط الثِّياب ،  لكثرة دراسة» إدريَس « ُسمِّي : قيل 
بلُه يلبُسون اجلُلُود ، وأوَّل من اتَّخذ السِّالح ، وقاتل الكُفَّار ، وأوَّلُ من نظر يف علم  ولبس املخيطَ ، وكان ق

  .} إِنَُّه كَانَ ِصدِّيقاً نَّبِيَّاً { احلساب 

  .} َعِلّياً  َوَرفَْعَناُه َمكَاناً{ 
، وقيل : قيل   ٤: الشرح [ } َوَرفَْعَنا لََك ِذكَْرَك { هي الرِّفعة بُعلُوِّ الرُّْتَبة يف الدُّنيا؛ كقوبه تعاىل : يعين يف اجلنَِّة 

عن مالك بن صعصعة ، عن النيب صلى  - رضي اهللا عنه-إنَّه رفع إىل السماِء؛ روى أنُس بن مالٍك : وقيل ] 
يف السماِء الرَّابعِة ، ليلة املعراج وكان سبُب رفع إدريس  - صلوات اهللا عليه-أنَّه رأى إدريَس  اهللا عليه وسلم

يا ربِّ ، أنا : ذات يومٍ يف حاجٍة ، فأصابه وهج الشمس؛ فقال ] َساَر [ أنَُّه -وغريه » كَْعٌب « على ما قاله 
فكيف حيملُها - وأضرَّين حرُّها ضرراً بليغاً مشيُت يوماً فيها؛ فأصابين املشقةُ الشديدة من وهج الشمس ، 

، وحرِّها ، فلمَّا أصبح امللُك ، وجد من خفَّة ! مسرية مخسمائِة عامٍ يف يومٍ واحٍد؟ اللَُّهمَّ ، خفِّف عنه من ثقلها 
فق إنَّ عبدي إدريس سألين أنَّ أخفِّ: يا ربِّ ، ما الذي قضيت فيه؟ قال : الشَّمس ، وحرها ما ال يعرف؛ فقال 
، فقال  ، وحرِّها؛ فأجبته  ، اجعل بيين وبينه ُخلَّة ، فأذن له؛ حىت أتى إدريَس ، فكان يسألُه : عنك محلها  ربِّ 

إنِّي أخربُت أنَّك أكرُم املالئكِة ، وأمكُنهم عن ملِك املوِت؛ فاسشفْع يل إليه؛ لُيؤخِّر أجِلي؛ : إدريُس ، فقال له 
، ووضعُه : لُك فأزداد شكراً وعبادة ، فقال امل ، فرقعُه إىل السَّماِء  يؤخُِّر اهللا نفساً ، إذا جاء أجلهان وأنا ُمكَلُِّمُه 

، تشفَّع يب إليك؛ : عند مطلع الشَّمس ، ثُمَّ أتى ملك املوِت ، فقال  حاجةٌ يل إليك؛ صديٌق يل ِمْن بين آدم 
َنَعم ، فنظر يف : له؛ فيتقدَُّم يف نفسه ، قال ليس ذلك إيلّ ، ولكت إن أحببت ، أعلمته أج: ُتؤخِّر أجله ، قال 

ال أجده ميوُت إال عند : وكيف؟ قال : إنَّك كلَّمتين يف إنساٍن ، ما أراه أن ميوت أبداً ، قال : ديوانه ، فقال 
ا بقي انطللْق ، فال أَراَك جتده إالَّ وقد مات؛ فواِهللا: قال : فإين أَتْيُتَك ، وتركته هناك : مطلع الشَّمس ، قال   ، م

  .من أجلِ إدريَس شيٌء؛ فرجع امللُك ، فوجده ميتاً 
أربعةٌ من األنبياء أحياٌء ، : حيٌّ ، وقيل : هو ميٌت ، وقيل : واحتلفُوا يف أنَّه حيٌّ يف السماء ، أم ميٌِّت؛ فقيل 

  .ُت اهللا عليهم صلوا» إدريُس ، وعيَسى « واثنان يف السماِء » اخلَِضُر ، وإلياُس « اثنان يف األرض؛ 

 ذُرِّيَِّة إِْبَراِهيَم َوإِسَْرائِيلَ َوِممَّْن أُولَِئَك الَِّذيَن أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني ِمْن ذُرِّيَِّة آَدَم َوِممَّْن َحَملَْنا َمَع ُنوحٍ َوِمْن
  ) ٥٨(َمنِ َخرُّوا ُسجًَّدا َوُبكِيا َهَدْيَنا َواْجَتَبْيَنا إِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آَياُت الرَّْح

  .اآلية } أولئك الذين أَْنَعَم اهللا َعلَْيهِم مَِّن النبيني { : قوله تعاىل 
األوىل؛ للبيان؛ ألنَّ كلَّ األنبياء مَنعٌَّم عليهم ، فالتبعيُض حمالٌ؛ والثانيةُ للتبعيض؛ فمجرورها بدلٌ مما » ِمْن « 

  .بعضٍ من كلٍّ  قبله بإعادة العاملِ ، بدلُ
  .» إْبراهيَم « [ عطٌف على » وإسرائيلَ « : وقوله 
اً على » وممَّْن هدْيَنا « : قوله  اً على » ِمَن النبييَِّني « حيتملُ أن يكون عطف   .» ِمْن ذرَّية آدَم « ] وأنْ يكون عطف
  فصل

ُه  مبا خيُصُّه من الثناء ، مثَّ مجعهم آخراً؛ فقال  ،] من األنبياء [ اعلم أنَّه تعاىل أثىن على كل واحٍد ممَّن تقدم ذكر



، و : أي } أولئك الذين أَنَْعَم اهللا َعلَْيهِم { : تعاىل  إشارةٌ إىل املذكورين يف هذه » أولِئَك « بالنبوَِّة ، وغريها 
  .مثَّ مجعُهم يف كوهنم من ذرية آدم  -صلوات اهللا عليهم-» إدريس « إىل » زكريَّا « السورة من 

، ومنهم من هو من ذرية آدم ، دثون من محله مع نوحٍ؛ ثُ مَّ خصَّ بعضهم بأهنم من ذريَِّة آدَم ، ممَّن محله مع ُنوحِ 
  .فقد كان سابقاً على ُنوحٍ  - عليه السالم-وهو إدريُس 

، وهو  لُ ، وإسحاُق ، سام بن ُنوح ، وإمساعي] ولُد [ ؛ ألنَّه » إبراهيُم « والذين هم من ذُريَّة من محل مع نوحٍ 
  .ويعقوُب من ذريِة إبراهيم 

، وزكريَّا ، وحيىي ، وعيسى؛ : يعقوب ، وهم : مث خصَّ بعضهم أنه من ولد إسرائيل ، أي  ُموَسى ، وهارونُ 
  .من قبل األمِّ 

بأعماهلم ، فرتَّب اهللا تعاىل أحوال األنبياء الذين ذكرهم على هذا الترتيب؛ منبهاً بذلك على أنَّهم كما فُضِّلُوا 
  .فلهم منزلةٌ يف الفضل بوالدهتم من هؤالء األنبياء 

م ثُمَّ بيَّن أنَّهم ممَّن هدينا ، واجتبينا؛ منبِّهاً بذلك على أنَُّهم ُخصُّوا هبذه املنازِلِ؛ هلداية اهللا تعاىل هلُم ، وألنَّه
  .اختارهم للرسالِة 

  :مجلةٌ شرطيةٌ فيها قوالن » إذا ُتْتلى « : قوله 
  .أهنا ال حملَّ هلا؛ الستئنافها : ظهرمها أ

  .واملوصولُ قبلها صفةٌ السم اإلشارة ، وعلى األول؛ يكونُ املوصول نفس اخلرب » أولئَك « أهنا خُرب : والثاين 
، وابن عامرٍ ، وو» ُتْتلَى « وقرأ العامَّةُ  ، وابُن كثري  رٌش بتاءين من فوق ، وقرأ عبُد اهللا ، وشيبةُ ، وأبو جعفرٍ 

  .بالياء أوَّالً من حتت ، والتأنيثُ جمازيٌّ؛ فلذلك جاز يف الفعل الوجهان : عن نافعٍ يف رواياٍت شاذٍة 
  .» ألهنم وقت اخلُُرورِ ليُسوا ُسجَّداً « : حالٌ مقدرةٌ؛ قال الزجاج » ُسجَّداً « : قوله تعاىل 

  «فيها وجهان » ُبِكيا « و 
بقياس ، بل قياُس مجعه على فعلة؛ كقاضٍ وقُضاة ، ومل يسمع فيه هذا األصلُ ،  أنه مجُع باٍك ، وليس: أظهرمها 

  .وقد تقدَّم أنَّ األخوين يكسران فاءُه على اإلتباع 
« بكُوٌي » جلس ُجلُوساً ، وقََعد قُُعوداً؛ والصلُ فيه على كال القولني : أنه مصدٌر على فعولٍ؛ حنو : والثاين 

وبكيا بكسر الباء ، وهون مصدٌر ال حيتمل » : ل املشهور يف مثله ، وقال ابن عطيَّة بواو وياء ، فأعلَّ اإلعال
؛ كقوهلم « وليس بسديٍد ، بل اإلتباُع جائٌز فيه » : قال أبو حيَّان « غري ذلك  ُعِصيٌّ وُدِليٌّ ، مجع : وهو مجٌع

، أي إمَّا مصدراً مؤكِّداً لفع: « بكيا » عصا ودلو ، وعلى هذا؛ فيكون  بكاء ، : وبكَوا ُبِكيا ، أي : ل حمذوٍف 
  .وإمَّا مصدراً واقعاً موقع احلال ، أي باكَني ، أو ذوي بكاء ، أو جعلُوا نفس البكاِء مبالغةً 

، مثَّ قال » ُبِكيا « : قال الزجاج  اإلنسانُ يف حال ُخُروره ال : مجع باٍك؛ مثل شاهٍد وُشهوجٍ ، وقاعٍد وقُُعوٍد 
إنَّه مصدٌر ، فقد أخطأ؛ ألنَّ ُسجَّداً : » ُبِكيا « خرُّوا مقدِّمني للسُُّجوِد ، ومن قال يف : جداً ، واملراُد يكن سا

  .مجع ساجٍد ، وبكياً معطوف عليه 
  فصل

وعد اآلياُت اليت تتضمُن ال: كاُنوا إذا مسُعوا آيات اهللا؛ واملراُد  -عليهم السالم-إنَّ األنبياء : قال املفسِّرون 



مجع باٍك خُشوعاً وُخُضوعاً ، وحذراً وخوفاً : والوعيد ، والتَّرغيَب والتَّرهيب خروا ُسجداً مجع ساجٍد ، وبكيا 
.  

  .الصَّالة : املراد بالسُّجود : قال بعضهم 
  .سجوُد التِّالوة : املراد : وقال بعضهم 

  .اخلضوُع واخلُشوع عند التِّالوة : املراُد بالسُّجود : وقل 
  .» اتلُوا القُرآنَ ، واْبكُوا ، فإنْ لَْم َتْبكُوا ، فََتَباكَْوا « :  -صلوات اهللا وسالمه عليه- قال 

إِلَّا َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ ) ٥٩(فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخلٌْف أََضاُعوا الصَّلَاةَ َواتََّبُعوا الشََّهَواِت فََسْوَف َيلْقَْونَ غَيا 
َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعَد الرَّْحَمُن ِعَباَدُه بِالَْغْيبِ إِنَُّه كَانَ ) ٦٠(فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َولَا ُيظْلَُمونَ َشْيئًا َصاِلًحا 

ِتلَْك الَْجنَّةُ الَِّتي ُنورِثُ ) ٦٢(ِشيا لَا َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغًوا إِلَّا َسلَاًما َولَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً َوَع) ٦١(َوْعُدُه َمأِْتيا 
  ) ٦٣(ِمْن ِعَباِدَنا َمْن كَانَ َتِقيا 

  .اآلية } فََخلََف ِمن َبْعِدِهْم َخلٌْف { : قوله تعاىل 
} فََخلََف ِمن َبْعِدِهْم { : ملا وصف األنبياء باملدح ترغيباً لنا يف التأسي هبم ذرك بعدهم من بالضد منهم ، فقال 

 - بإسكان الالم- خلفه إذا عقبه خلف سوء : من أوالدهم ، يقال » َخلٌْف « أي من بعد هؤالء األنبياء 
، ووعيد يف ضمان الشر ، ويف احلديث : الصاحل ، كما قالوا -بفتح الالم  -واخلَلَف « : وعد يف ضمان اخلري 

  :ويف الشعر » يف اهللا خلٌف من كل هالك 
  وَبقيُت يف َخلٍْف كَجِلِْد األْجَربِ... ُش يف أكَْناِفهِْم ذََهَب الِذيَن ُيَعا -٣٦١٠

» أضاُعوا الصَّالة « . هم يف هذه األمة : وقال جماهد وقتادة . أراد هبم اليهود ومن حلق هبم : قال السديُّ 
ال هو : وقال سعيد بن املسيب . أخروها عن وقتها : وقال ابن مسعود وإبراهيم . تركوا الصالة املفروضة  أن 

: قال ابن عباس » واتَّبُعوا الشَّهواِت « . يصلي الظهر حىت يأيت العصر ، وال يصلي العصر حىت تغرب الشمس 
هؤالء قوم : وقال جماهد . هم اليهود تركوا الصالة وشربوا اخلمور ، واستحلوا نكاح األخت من األب 

قال وهب وابن » فََسْوَف يقَْونَ غيا « . ة يظهرون يف آخر الزمان ينزو بعضهم على بعض يف األسواق واألزق
  .هو واٍد يف جهنم بعيد قعره : عباس وعطاء وكعب 

عذاباً ، ونقل : هالكاً وقيل : وقيل . خسراناً : » غَيا « : وقال الضحاك . جمازاة اآلثام : وقال أبو أمامة 
اً بضم الياء وفتح الالم وتشديد ال» ُيلَقَّْونَ « األخفش أنه قرئ  ليس » َيلْقَْونَ « : وقوله . قاف من لقَّاه مضاعف

  :فيه وجهان » إالَّ من َتاَب « : قوله . فقط بل معناه االجتماع واملالبسة مع الرؤية » يرون « معناه 
  .وهذا بناء منه على أن املضيع للصالة من الكفار . هو منقطع : وقال الزجاج . أنه استثناء متصل : أظهرمها 
اً » الصلوات « د اهللا واحلسن والضحاك ومجاعة وقرأ عب   .مجع

ا يف القرآن    .مبنيا للمفعول » ُيْدَخلُونَ « وقرأ احلسن هنا ومجيع م
  فصل

على أن اإلميان غري العمل ، ألنه عطف العمل على } إِالَّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً { : بقوله » احتجوا « 
  .املعطوف عليه اإلميان ، واملعطوف غري 



بأنه تعاىل فرق بني التوبة واإلميان ، والتوبة من اإلميان فكذلك العمل الصاحل يكون من اإلميان : أجاب الكعيب 
  .وإن فرق بينهما 

وهذا اجلواب ضعيف ، ألن عطف اإلميان على التوبة يقتضي املغايرة بينهما ، ألن التوبة عزم على الترك ، 
  .ومها متغايران ، فكذلك يف هذه الصورة  واإلميان إقرار باهللا ،

  .وملا بيَّن وعيد من مل يتب بيَّن أن من تاب وآمن وعمل صاحلاً فلهم اجلنة وال يلحقهم ظلم 
  :وهنا سؤاالن 

االستثناء دل على أنه ال ُبدَّ من التوبة واإلميان والعمل الصاحل ، وليس األمر كذلك ، ألن من : السؤال األول 
ر ومل يدخل وقت الصالة أو كانت املرأة حائضاً فإن الصالة ال جتب عليه ، وكذلك الصوم تاب عن الكف

والزكاة فلو مات يف ذلك الوقت كان من أهل النجاة مع أنه مل يصدر عنه عمل ، فلم جيز توقف األجر على 
  .العمل الصاحل 

  .ان هذه الصورة نادرة ، واألحكام إمنا تناط باألعم األغلب : واجلواب 
يدل على أن الثواب مستحق بالعمل ال بالتفّضل ، ألنه لو كان } َوالَ ُيظْلَُمونَ َشْيئاً { : قوله : السؤال الثاين 

  .بالتفضل ، الستحال حصول الظلم ، لكن من مذهبكم أنه ال استحقاق للعبد بعمله إال بالوعد 
  .وأجيب بأنه ملا أشبهه أجري على حكمه 

وعلى هذه القراءة يكون . » اجلنة « العامة على كسر التاء نصباً على أهنا بدل من } ٍن َجنَّاِت َعْد{ : قوله 
  :فيه وجهان } َوالَ ُيظْلَُمونَ َشْيئاً { : قوله 

  .أنه اعتراض بني البدل واملبدل منه : أحدمها 
  .كذا قال أبو حيان . أنه حال : والثاين 

  .كاملثبت يف أنه ال تباشره واو احلال » ال « وفيه نظٌر من حيث إن املضارع املنفي ب 
  :بالرفع وفيه وجهان » جنَّات « : وقرأ أبو حيوة ، وعيسى بن عمر ، واحلسن ، واألعمش 

  .تلك أو هي جنات عدن : أنه خرب مبتدأ مضمر ، تقديره : أحدمها 
  .» الَّيت َوعَد « أهنا مبتدأ ، يعين ويكون خربها : وبه قال الزخمشري : والثاين 

، وعلي بن صاحل ، واألعمش يف رواية  واليماين ، واحلسن ، . نصباً مفرداً » جنَّة عدٍن « وقرأ احلسن بن حّي 
اً » َجنَّةُ « واألزرق عن محزة ،    .وخترجيها واضح مما تقدم . » مفرداً « رفع

« عة والعاليل ، و ملا كانت مشتملة على جنات عدن أبدلت منها ، كقولك أبصرت دارك القا: قال الزخمشري 
معرفة مبعىن العدن ، وهو اإلقامة كما جعلوا فينة ، وسحر ، وأمس فيمن مل يصرفه أعالماً ملعاين الفينة » َعْدن 

والسحر واألمس ، فجرى جمرى العجن لذلك ، أو هو أعلم ألرض اجلنة ، لكوهنا دار إقامة ، ولوال ذلك ملا 
  .» اليت « املعرفة إال موصوفة ، وملا ساغ وصفها ب  ساغ اإلبدال ، ألنَّ النكرة ال تبدل من

، أما دعواه : قال أبو حيان  فيحتاج إىل توقيف ومساع من . إن عدناً علم ملعىن العدن : وما ذكره متعقب 
موصوفة؛ فليس مذهب : ولوال ذلك ، إىل قوله : العرب ، وكذا دعواه العلمية الشخصية فيه ، وأما قوله 

مذهبهم جواز إبدال النكرة من املعرفة إن مل تكن موصوفة ، وإمنا ذلك شيء قاله البغداديون ، البصريني ، ألن 



ا بيناه ، ومالزمته فاسدة  ، فال » اليت « وملا ساغ وصفها ب : وأما قوله . وهم حمجوجون بالسماع على م
  .صفة ، وقد ذكرنا أنه جيوز إعرابه بدالً » اليت « يتعني كون 

فإن املوصول يف قوة املشتقات ، : صفة ، والتمسك هبذا الظاهر كاٍف وأيضاً » اليت « إن :  قال شهاب الدين
، فكذلك ما يف معناه    .وقد نصوا على أن البدل باملشتق ، ضعيف 

  :فيه وجهان » بالَغْيبِ « : قوله 
  :ان الباء حالية ، ويف صاحب احلال احتماالن : أحدمها 
  .وعدها وهي غائبة عنهم ال يشاهدوهنا : ائد املوصول ، أي ضمري اجلنة ، وهو ع: أحدمها 

، إمنا آمنوا هبا مبجرد اإلخبار عنه : ، أي » ِعَباَدُه « أن يكون هو : والثاين    .وهم غائبون عنها ال يروهنا 
  .» به « بسبب تصديقه الغيب ، وبسبب اإلميان : أن الباء سببية ، أي : والوجه الثاين 

  :جيوز يف هذا الضمري وجهان . » كَانَ  إنَُّه« : قوله 
  .إن الرمحن كان وعده مأتياً : أي » الرمحن « أنه ضمري الباري تعاىل يعود على : أحدمها 
  .أنه ضمري األمر والشأن ، ألن مقام تعظيم وتفخيم : والثاين 

بدل من ذلك » ْعُدُه َو« و  -تعاىل-ضمري هو امسها يعود على اهللا » كان « وعلى األول جيوز أن يكون يف 
  .خربها » َمأِتيا « الضمري بدل اشتمال ، و 

  .اخلرب أيضاً » مأتياً « و » وعده « وجيوز أن ال يكون فيها ضمري ، بل هي رافعة ل 
  .إن زيداً كان أبوه منطلقاً : وهو نظري 

  :فيه وجهان » مأتيا « و 
موعود ، حنو درهم ضرب : اجلنة ، أطلق عليها املصدر ، أي : أنه مفعول على بابه ، واملراد بالوعد : أحدمها 
  .األمري 
« قيل يف : ومل يرتضه الزخمشري فإنه قال . مفعول مبعىن فاعل » مأتيا « الوعد مصدر على بابه ، و : وقيل 
، وهم يأتوهنا ، أوهو من قولك » مأتيا  ساناً ، أي أتى إليه إح: مفعول مبعىن فاعل ، والوجه أن الوعد هو اجلنة 

  .كان وعده مفعوالً منجزاً : 
  .كل ما وصل إليك فقد وصلت إليه ، وما أتاك فقد أتيته : وقال الزجاج 

فهو كأنه مشاهد  -وإن كان بأمر غائب-بيان أن وعده تعاىل } إِنَُّه كَانَ َوْعُدُه َمأِْتّياً { : واملقصود من قوله 
  .حاصل ، واملراد تقرير ذلك يف القلوب 

، وهو املنكر من القول كقوله : اللغو من الكالم . } الَّ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغواً { : ه قول الَّ { : ما يلقى ويطرح 
هي اليمني الكاذبة وفيه داللة على وجوب اجتناب : وقال مقاتل ] .  ١١: الغاشية [ } َتْسَمُع ِفيَها الَِغَيةً 
[ } َوإِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ َمرُّوا ِكراماً { : ليت ال تكليف فيها ، ولقوله نزه عنه الدار ا -تعاىل-اللغو ، ألن اهللا 

  .اآلية ]  ٥٥: القصص [ } َوإِذَا َسِمُعواْ اللغو أَْعَرُضواْ َعْنُه { : ، وقوله ]  ٧٢: الفرقان 
  :أبدى الزخمشري فيه ثالثة أوجه 

، أو تسليم املالئكة عليهم لغواً ، فال يسمعون  إن كان تسليم بعضهم على بعض: أن يكون معناه : أحدها 



  :لغواً إال ذلك ، فهو من وادي قوله 
  بِهِنَّ فلولٌ ِمْن ِقراعِ الكَتاِئبِ... َوال َعْيَب ِفيهِْم غَْيَر أنَّ ُسُيوفَُهْم  -٣٦١١

  .نقطع أهنم ال يسمعون فيها إال قوالً يسلمون فيه من العيب والنقصان على االستثناء امل: الثاين 
أن معىن السالم هو الدعاء بالسالمة ، ودار السالمة هي دار السالمة ، وأهلها أغنياء عن الدعاء : الثالث 

  .بالسالمة ، فكان ظاهره من باب اللغو وفضول احلديث ، لوال ما فيه من فائدة اإلكرام 
الثاين وأما اتصال الثالث فواضح ،  وظاهر هذا أن االستثناء على األول واألخري متصل ، فإنه صرح باملنقطع يف

  .ألنه أطلق اللغو على السالم باالعتبار الذي ذكره 

-وأما االتصال يف األول فعسر ، إذ ال يعدُّ ذلك عيباً ، فليس من جنس األول وسيأيت حتقيق هذا إن شاء اهللا 
. ٥٦: الدخان  [} الَ َيذُوقُونَ ِفيَها املوت إِالَّ املوتة األوىل { : عند قوله  -تعاىل  [  
  :فيه سؤاالن } َولَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً َوَعِشّياً { : قوله 

أن املقصود من هذه اآليات وصف اجلنة بآيات مستعظمة ووصول الرزق إليهم بكرة وعشياً : السؤال األول 
  .ليس من األمور املستعظمة 

  :واجلواب من وجهني 
 أن يرغب كل قوم مبا أحبوه يف الدنيا ، فلذلك ذكر أساور الذهب والفضة ، أراد تعاىل: قال احلسن : األول 

ولبس احلرير اليت كانت عادة العجم ، واألرائك اليت هي احلجال املضروبة على األسرَّة ، وكانت عادة أشراف 
  .اليمن ، وال شيء كان أحب إىل العرب من الغداء والعشاء فوعدهم بذلك 

  .أنا عند فالن صباحاً ومساء ، تريد الدوام ، وال تقصد الوقتني املعلومني : الرزق ، تقول  املراد دوام: الثاين 
ال صباح عند ربك « : وقال عليه السالم } الَ َيَرْونَ ِفيَها َشْمساً َوالَ َزْمَهرِيراً { : قال تعاىل : السؤال الثاين 

  .» وال مساء بل هم يف نور أبداً 
  .جدان إال عند وجود الصباح واملساء والبكرة والعشّي ال يو

، إذ ال ليل فيها : واجلواب    .أهنم يأكلون على مقدار الغداة والعشي ، ال أن يف اجلنة غدوة وال عشياً 
  .إهنم يغرقون النهار برفع احلجب ، ووقت الليل بإرخاء احلجب : وقيل 
  . شاءوا هلم رزقهم مىت: املراد رفاهية العيش ، وسعة الرزق ، أي : وقيل 
  .ألهنا غائبة » اجلَنَّة « إىل » ِتلَْك « صحت اإلشارة ب } ِتلَْك اجلنة اليت ُنورِثُ { : قوله 

  .بإبراز عائد املوصول » نورثها « : وقرأ األعمش 
، وقتادة  اً ، وقوله » ُنَورِّثُ « : وقرأ احلسن ، واألعرج  » ُنورث « : بفتح الواو وتشديد الراء من ورَّث مضعف

ننقل تلك املنازل ممن لو : معناه : نبقي عيله اجلنة كما نبقي على الوارث مال املوروث ، وقيل : استعارة ، أي 
  .أطاع لكانت له إىل عبادنا الذين اتقوا رهبم ، فجعل هذا النقل إرثاً ، قاله احلسن 

  .هو من اتقى املعاصي؛ واتقى ترك الواجبات : املتقي 
  .دالة على أن اجلنة يدخلها من كان تقياً ، والفاسق املرتكب للكبائر مل يوصف بذلك  هذه اآلية: قال القاضي 

: وأجيب بأن هذه اآلية تدل على أن املتقي يدخلها ، وليس فيها داللة على أن غري املتقي ال يدخلها؛ وأيضاً 



، ألن ) يه أنه متق عن الكفر ، فقد صدق عل( فصاحب الكبرية متقٍ عن الكفر ، ومن صدق عليه أنه متقٍ 
) يصدق عليه أنه متقٍ ، وجب أنه ( املتقي عن الكفر ، وإذا كان صاحب الكبرية : املتقي جزء مفهوم قولنا 

  .أوىل من أن تدل على أنه ال يدخلها ) فاآلية بأن تدل على أن صاحب الكبرية يدخل اجلنة ( يدخل اجلنة ، 

انَ َربَُّك َنِسيا  َوَما َنَتَنزَّلُ إِلَّا بِأَْمرِ َربَِّك َربُّ السََّماَواِت ) ٦٤(لَُه َما َبْيَن أَْيِديَنا َوَما َخلْفََنا َوَما َبْيَن ذَِلَك َوَما كَ
تُّ لََسْوَف أُْخَرُج َوَيقُولُ الْإِْنَسانُ أَإِذَا َما ِم) ٦٥(َوالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما فَاْعُبْدُه َواْصطَبِْر ِلِعَباَدِتِه َهلْ َتْعلَُم لَُه َسِميا 

فََوَربَِّك لََنْحُشَرنَُّهْم وَالشََّياِطَني ثُمَّ ) ٦٧(أََولَا َيذْكُُر الْإِْنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه ِمْن قَْبلُ َولَْم َيُك َشْيئًا ) ٦٦(َحيا 
ُم ) ٦٩(ٍة أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى الرَّْحَمنِ ِعِتيا ثُمَّ لََنْنزَِعنَّ ِمْن كُلِّ ِشيَع) ٦٨(لَُنْحضَِرنَُّهْم َحْولَ َجَهنََّم جِِثيا  ثُمَّ لََنْحُن أَْعلَ

ثُمَّ ُنَنجِّي الَِّذيَن اتَّقَْوا ) ٧١(َوإِنْ ِمْنكُْم إِلَّا َوارُِدَها كَانَ َعلَى َربَِّك َحْتًما َمقِْضيا ) ٧٠(بِالَِّذيَن ُهْم أَْولَى بَِها ِصِليا 
  ) ٧٢( ِفيَها جِِثيا َوَنذَُر الظَّاِلِمَني

الواو عاطفة مجلة كالم على أخرى ، واصلة : قال ابن عطية . اآلية } َوَما َنَتَنزَّلُ إِالَّ بِأَْمرِ َربَِّك { : قوله تعاىل 
  .بني القولني ، وإن مل يكن معنامها واحداً 

قَالَ إِنََّمآ أََناْ َرُسولُ َربِِّك { : ل بقوله متص» وما َنَتَنزَّلُ « : وهو أن قوله : وقد أغرب النقاش يف حكاية قول 
. ١٩: مرمي [ } الًَّهَب لَِك   [  

  .فجعله معموالً لقول مضمر . وتقول املالئكة : أي » وما َنَتَنزَّلُ « : وقال أبو البقاء 
ويقتضي العمل  - دبالتشدي- مطاوع نزَّل » َنَتَنزَّلُ « و . وهو أقرب مما قبله . هو من كالم أهل اجلنة : وقيل 

معىن النزول على مهل ، ومعىن النزول على : التنزل على معنيني : قال الزخمشري . يف مهلة وقد ال يقتضيها 
  :اإلطالق ، كقوله 

  َتَنزَّلَ من َجوِّ السََّماِء يُصوُب... فَلَْسُت إلْنِسّي ولكن ملألٍك  -٣٦١٢
، ألنه مطاوع نزل ، ونزل يكون مبعىن أنزل ، ويكون  مبعىن التدرج ، والالئق هبذا املوضع هو النزول على مهل 

  .أن نزولنا يف األحايني وقتاً بعد وقت : واملراد 
  .وقد تقدم أنه يفرق بني نزَّل وأنزل يف أول هذا املوضوع : ثال شهاب الدين 

  :يف الفاعل حينئذ قوالن بياء الغيبة ، و» يتنزَّلُ « وقرأ األعرج . بنون اجلمع » َنَتَنزَّلُ « وقرأ العامة 
  . - عليه السالم-أنه ضمري جربيل : أحدمها 

، ألنه ال يطرد معه ، وإمنا يتجه أن يكون خرباً عن } لَُه َما َبْيَن أَْيِديَنا َوَما َخلْفََنا { : ويرده قوله : قال ابن عطية 
د جياب ابن عطية بأنه على إضمار القول وق. القرآن ال يتنزل إال بأمر اهللا يف األوقات اليت يقدرها : جربيل أي 

  .قائالً ما بني أيدينا : ، أي 
وال بد من . أنه يعود على الوحي ، وكذا قال الزخمشري على احلكاية عن جربيل ، والضمري للوحي : والثاين 

  .إضمار هذا القول أيضاً 
ا َبْيَن أَْيِديَنا { : قوله  ماض ، وحاضر ، ومستقبل هبذه اآلية : زمنة ثالثة استدل بعض النحاة على أن األ. } لَُه َم

  :وهو كقول زهري 
ُه  -٣٦١٣ مِ... واْعلَُم ِعلَْم الَيْومِ واألْمسِ قَْبلَ ا ِفي غٍد َع   ولِكنَّنِي عن ِعلْمِ م



  فصل
لُ إِالَّ َوَما َنَتَنزَّ{ فنزلت » يا جربيل ما منعك أن تزورنا « : روى ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

عن  - عليه السالم-احتبس جربيل « : وقال عكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل ، والكليب . اآلية } بِأَْمرِ َربَِّك 
أخربكم » : النيب صلى اهللا عليه وسلم حني سأل قومه عن أصحاب الكهف ، وذي القرنني ، والروح فقال 

ى اهللا عليه وسلم فقال املشركون ودَّعُه ربه وقاله ، مث إن شاء اهللا حىت شق على النيب صل: ، ومل يقل « غداً 
، واشتقت إليك » نزل بعد أيام ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فقال « أبطأت علي حىت ساء ظين 

إين كنت إليك أشوق ، ولكنين عبد مأمور ، إذا بعثت نزلت ، وإذا حبست  -عليه السالم-له جربيل 
  »احتبست 

[ } َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذلك غَداً إِالَّ أَن َيَشآَء { : ، وقوله } َوَما َنَتَنزَّلُ إِالَّ بِأَْمرِ َربَِّك { : ه فنزل قول
ِتلَْك اجلنة اليت ُنورِثُ ِمْن { : وهو أن قوله : وسورة الضحى ويف هذه اآلية سؤال ]  ٢٤،  ٢٣: الكهف 

كالم غري اهللا ، فكيف جاز هذا على } َوَما َنَتَنزَّلُ { : كالم اهللا ، وقوله ]  ٦٣: مرمي [ } ِقّياً ِعَباِدَنا َمن كَانَ َت
  .ما قبله من غري فصل؟ 

: مرمي [ } إِذَا قضى أَْمراً فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُن فََيكُونُ { :  -تعاىل-بأنه إذا كانت القرينة مل يقبح كقوله : وأجيب 
واعلم ] .  ٣٦: مرمي [ } َوإِنَّ اهللا َربِّي َوَربُّكُْم فاعبدوه { ) ا كالم اهللا تعاىل ، مث عطف عليه وهذ( ، ]  ٣٥

خطاب مجاعة لواحد ، وذلك ال يليق بالذين ينزلون على الرسول } َوَما َنَتَنزَّلُ إِالَّ بِأَْمرِ َربَِّك { : أنَّ ظاهر قوله 
علم ما بني أيدينا قال : أي } لَُه َما َبْيَن أَْيِديَنا َوَما َخلْفََنا { : مث قال . ، فلذلك ذكروا يف سبب النزول ما تقدم 

من « وَما َخلْفََنا » من أمر اآلخرة ، والثواب والعقاب ، « أيِديَنا » ما َبْيَن « : سعيد بن جبري وقتادة ، ومقاتل 
ا يكون يف هذا الوقت إىل« وَما َبْيَن ذِلَك » أمر الدنيا ،  من أمر « َما َبْيَن أْيِديَنا » : وقيل . قيام الساعة  م

  .بني النفختني ، وبينهما أربعون سنة : أي « وَما َبْيَن ذِلَك » من أمر الدنيا ، « وَما َخلْفََنا » اآلخرة ، 
. هذه حياتنا « َن ذَِلَك وَما َبْي» ما مضى منها ، « وَما َخلْفََنا » ما بقي من أمر الدنيا ، « َما َبْيَن أديَنا » : وقيل 
ا َبْيَن أْيِديَنا : : وقيل  األرض إذا » َما َبْيَن أيِديَنا « : وقيل . مدة احلياة » وَما َبْين ذلَك « بعد أن منوت ، » َم

ا َبْيَن ذِلَك « السماء وما أنزل منها ، » وَما َخلْفََنا « أردنا النزول إليها ،  -هللا اهلواء ، يريد أن ذلك كله » وَم
ما نسيك ربك : ناسياً ، أي : أي } َوَما كَانَ َربَُّك َنِسّياً { : مث قال . فال يقدر على شيء إالَّ بأمره  - عز وجل

ا َودََّعَك َربَُّك َوَما قلى { : مبعىن تركك ، والناسي التارك ، كقوله  ما كان امتناع : أي ]  ٣: الضحى [ } َم
  . النزول لترك اهللا لك وتوديعه إياك

  :فيه ثالثة أوجه } رَّبُّ السماوات { : قوله 
  .» ربَُّك « أنه بدل من : أحدها 
  .ُهو ربُّ : أنه خرب مبتدأ مضمر ، أي : الثاين 

وهذا ماشٍ رأي األخفش ، إذ جيوِّز زيادة الفاء يف خرب املبتدأ . كونه مبتدأ واخلرب اجلملة األمرية بعده : الثالث 
  .مطلقاً 
ب » اَدِتِه ِلعب« : قوله  واصطرب على عبادته ، ألهنا صلته ، فكان حقه : ِلَم لَْم يقُلْ : فإن قيل » اْصطََبْر « متعلق 



  .؟ » على « تعديه ب 
، فكأنَّه قيل : فاجلواب  واثبت هلا مصطربا : أنَّه ضمن معىن الثبات ، ألنَّ العبادة ذات تكاليف قل من يصرب هلا 

، ألنَّ فعل العبِد حاصل بني السموات واألرض ،  -تعاىل-نَّ فعل العبد خلق هللا واستدلوا هبذه اآلية على أ. 
  .وهو رب لكل شيء حاصل بينهما 

ُه َسِمّياً { : قوله    .» التاء « يف » َهلْ « أدغم األخوان ، وهشام ، ومجاع الم } َهلْ َتْعلَُم لَ
  :وأنشدوا على ذلك بيت ُمَزاِحم الُعقيلّي 

  َعلى َضْوِء بْرقِ آِخرِ اللَّْيلِ َناِصبِ... ا ولِكن َهتُِّعُني ُمَتيَّماً فَذَْر ذَ -٣٦١٤
  فصل

رتب األمر بالعبادة واألمر باملصابرة عليها أنه ال مسّي له ، واألقرب أنه ذكر  -تعاىل -دلَّ ظاهر اآلية على أنَّه
، وهي ( منعماً بأصول  االسم وأراد هل تعلم له نظرياً فيما يقتضي العبادة واليت يقتضيها كونه النعم وفروعها 

، فإنه ال يقدر على ذلك  وإذا كان قد  - سبحانه وتعاىل-أحد سواه ) خلق األجسام ، واحلياة والعقل ، وغريها 
  .أنعم عليك بغاية اإلنعام ، وجب أن تعظمه بغاية التعظيم ، وهي العبادة 

  .هل تعلم له مثالً : قال ابن عباس 
وذلك ألهنم وإن كانوا يطلقون لفظ اإلله على الوثن فما أطلقوا لفظ . له شريك يف امسه  ليس: وقال الكليب 

هل تعلم من مسي بامسه على احلق : وأيضاً . ال يسمة بالرمحن غريه : قال ابن عباس . على شيء  -تعاىل-اهللا 
  .قول األول أقرب دون الباطل ، ألنَّ التسمية على الباطل كال تسمية ، ألهنا غري معتد هبا ، وال

{ : منصوب بفعل مقدر مدلول عليه بقوله تعاىل » إذَا « . اآلية } َوَيقُولُ اإلنسان أَإِذَا َما ِمتُّ { : قوله تعاىل 
النَّ ما بعد الم » أْخَرُج « إذا مت أبعث أو أحياً ، وال جيوز أن يكون العامل فيه : ، تقديره } لََسْوَف أُْخَرُج 
قال شعاب » إنَّ « ألن ما بعد الالم وسوف ال يعمل فيما قبلها ك : ل ما قبلها قال أبو البقاء االبتداء ال يعم

قد جعل املانع جمموع احلرفني ، أما الالم فمسلم وأما حرف التنفيس فال مدخل له يف املنع ، ألن حرف : الدين 
، َزْيداً سأضَرُِب وسوف أضر: التنفيس يعمل كا بعده فيما قبله ، تقول  ب ، ولكن فيه خالف ضعيف 

  :والصحيح اجلواز ، وأنشدوا عليه 
انَ وْجُدَها  -٣٦١٥   وقَالَْت أُبوَنا َسْوَف َيفَْعلُ... فَلَمَّا َرأْتُه آَمناً َه

: وقال ابن عطية ( ، ) حرف التنفيس ( بعد » َيفَْعلُ « منصوب ب » َهكَذَا « ف  لََسْوَف « : والالم يف قوله ) 
( احلكاية لكالم تقدم هبذا املعىن ، كأن قائالً قال للكافر  جملوبة على»  يا فالن لسوف خترج حيا ، ) إذا متُّ : 

وال حيتاج إىل : قال أبو حيان . فقرر الكالم على الكالم على جهة االستبعاد ، وكرر الالم حكاية للقول األول 
وال حيتاج إىل هذا التقدير ، وال أن هذا حكاية : ن قال أبو حيا. هذا التقدير ، وال أن هذا حكاية للقول األول 

: فإن قيل : وقال الزخمشري . لكالم تقدم بل هو من كالم الكافر ، وهو استفهام فيه معىن اجلحد واالستبعاد 
مل جتامعها إالَّ : الم االبتداء الداخلة على املضارع تعطي معىن احلال ، فكيف جامعت حرف االستقبال؟ قلُت 

  .للتوكيد كما أخلصت اهلمزة يف يا اهللا للتعويض ، واْضَمَحلَّ عنها معىن التعريف خملصة 



، فعلى مذهب من ال يرى ذلك يسقط » معىن « وما ذكر من أن الالم تعطي : قال أبو حيان  احلال خمالف فيه 
  .كما أخلصت اهلمزة : السؤال ، وأما قوله 

فال تكون اهلمزة فيه . اله : إله ، وأما من يزعم أن أصله : فليس ذلك إالَّ على مذهب من يزعم أن أصله 
، ولو قلنا « للتعويض  اء الكلمة مل يتعني أن اهلمزة فيه يف : إذْ مل حيذف منه شيء  إنَّ أصله إله ، وحذفت ف

داء ، ، إذ لو كانت عوضاً من احملذوف لثبتت دائماً يف النداء وغريه ، وملا جاز حذفها يف الن» النداء للتعويض 
  .مهزة الوصل يف النداء شاذ » قطع « يا اهللا حبذفها ، وقد نصوا على أن : قالوا 

» إذَا « وقرأ أبو ذكوان خبالف عنه ، ومجاعة . باالستفهام ، وهو استبعاد كما تقدم » أِءذَا « : وقرأ اجلمهور 
  .راءة األخرى عليها هبمزة واحدة على اخلرب أو االستفهام وحذف أداته للعلم هبا ، ولداللة الق

» َسأْخَرُج « وغريه نقل . هذا نقل الزخمشري عنه . بالسني دون سوف » لَسأخرُج « وقرأ طلحة بن مصرِّف 
، وال مينع حرف التنفيس على » أْخَرُج « دون الم االبتداء ، وعلى هذه القراءة يكون العامل يف الظرف نفس 

  .الصحيح 
، وأبو حيوة . للمفعول  مبنياً» أْخَرُج « وقرأ العامة  حال » حيا « و . مبنياً للفاعل » أْخُرُج « واحلسن 

. ٣٣: مرمي [ } أُْبَعثُ َحّياً { : مؤكدة ، ألنَّ من الزم خروجه أن يكون حيا ، وهو كقوله   [  
  فصل

يف الدنيا ، وأمَّا يف  هذه العبادات ال منفعة فيها: ملا أمر بالعبادة واملصابرة عليها ، فكأنَّ سائالً سأل وقال 
االخرة فقد أنكرها قوم ، فال ُبدَّ من ذكر الداللة على القول باحلشر حىت تظهر فائدة االشتغال بالعيادة ، فلهذا 

قالوا ذلك على سبيل افنكار : اآلية } َوَيقُولُ اإلنسان { : قول منكري احلشر ، فقال  - تعاىل-حكى اهللا 
  :وجهني  واالستبعاد وذكروا يف اإلنسان

. ١: اإلنسان [ } َهلْ أتى َعلَى اإلنسان { : أن يكون املراد اجلنس كقوله : أحدها   [  
  .كلهم غري قائلني بذلك ، فكيف يصح هذا القول؟ : فإن قيل 

أنَّ هذه املقولة ملَّا كانت موجودة يف جنسهم صحَّ اسنادها إىل مجيعهم ، كما : األول : فاجلواب من وجهني 
  .و فالن قتلوا فالناًَ ، وإمنا القاتل رجل منهم بن: يقال 
أنَّ هذا االستبعاد موجود ابتداء يف طبع كل أحد إالَّ أنَّ بعضهم تركه للداللة القاطعة على صحة القول : الثاين 

  .به 
  .أيبُّ بن خلف اجلمحي : أنَّ املراد باإلنسان شخص معني ، فقيل : القول الثاين 

  .املراد جنس الكفار القائلني بعدم البعث :  وقيل. أبو جهل : وقيل 
اآلية قرأ نافع ، وابن عامر ، } أََوالَ َيذْكُُر إِإلْنَسانُ { : أقام للداللة على صحة البعث فقال  -تعاىل- مث إن اهللا 

  .مضارع ذكر » َيذْكُُر « : وعاصم ، ومجاعة 
« وقد قرأ هبذا األصل وهو . التاء يف الذال  يتذكر ، فأدغمت: واألصل . والباقون بالتشديد مضارع تذكَّر 

  .أيبٌّ » يتذكَّر 
أو ال يذكُُر مؤخرة على حرف العطف تقديراً كما هو قول اجلمهور وقد رجع الزخمشري « : واهلمزة يف قوله 



»  ووسطت مهزة اإلنكار بني املعطوف« َيقُولُ » على « ال يذكُُر » الواو عطفت : إىل قول اجلمهور هنا فقال 
  .وحرف العطف « عليه 

  .أن يقدر بني حرف العطف ومهزة االستفهام مجلة يعطف عليها ما بعدها : ومذهبه 
يه يف موضعه    .وقد فعل هذا أعين الرجوع إىل قول اجلمهور يف سورة األعراف كما نبَّه عل

، وقدره الزخمشري : أي » ِمْن قَْبلُ « : قوله  ،  من قبل احلالة اليت: من قبل بعضه  بقائه » وهي حالة « هو فيها 
.  

  فصل
لو اجتمع كل اخلالئق على إيراد حجة يف البعث على هذا االختصار ما قدروا عليه ، إذ ال : قال بعض العلماء 

: يس [ } قُلْ ُيْحيِيَها الذي أَنَشأََهآ أَوَّلَ َمرٍَّة { شك أنَّ اعادة ثانياً أهون من اإلجياد أوالً ، ونظريه قوله تعاىل 
ِه { : ، وقوله ]  ٧٩ َو الذي َيْبَدأُ اخللق ثُمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو أَْهَونُ َعلَْي واحتجوا هبذه اآلية على ]  ٢٧: الروم [ } َوُه

أنَّ املعدوم ليس بشيء ، وهو ضعيف؛ ألن اإلنسان عبارة عن جمموع جواهر متألفة قامت هبا أعراض ، وهذا 
إن كل واحد من تلك األجزاء ما كان شيئاً قبل كونه موجوداً فإن قيل : ت اجملموع ما كان شيئاً ، ولكن مل قل

  .اإلنسان بالتذكر مع أنَّ التذكر هو العلم مبا علمه من قبل مث ختللهما سهو؟  -تعاىل-كيف أمر اهللا : 
» أو ال يذكُُر « مشدداً ، أما إذا قرئ » أو ال يذَّكَُّر « املراد أو ال يتفكر فيعلم خصوصاً إذا قرئ : فاجلواب 

  .خمففاً ، فاملراد أو ال يعلم ذلك من حال نفسه ألنَّ كل أحد يعلم أنه مل يكن حيا يف الدنيا مث صار حيا 
لنجمعنهم يف : أي } فََوَربَِّك لََنْحشَُرنَُّهْم والشياطني { مث إنه تعاىل ملا قرر املطلوب بالدليل أردفه بالتشديد فقال 

  .شركني املنكرين للبعث مع الشياطني ، وذلك أنه حيشر كل كافر مع شيطان يف سلسلة املعاد ، يعين امل
  .أنَّ العادة جارية بتأكيد اخلرب باليمني : أحدمها : وفائدة القسم أمران 

 بامسه مضافاً إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رفعاً منه لشأنه كما رفع من -تعاىل-أنَّ يف قسام اهللا : والثاين 
« والواو يف ] .  ٢٣: الذاريات [ } فََوَربِّ السمآء واألرض إِنَُّه لََحقٌّ { : شأن السماء واألرض يف قوله 

واملعىن ، أهنم حيشرون مع . أوقع » مع « وهي مبعىن » مع « جيوز أن تكون للعطف ، ومبعىن » والشَّياطني 
: حنضرهم على أذل صورة لقوله : أي } نَُّهْم َحْولَ َجَهنََّم ثُمَّ لَُنْحِضَر{ . قرنائهم من الشياطني الذين أغروهم 

  .ألنَّ البارك على ركبتيه صورته الذليل ، أو صورة العاجز » جِِثيا « 
، وألنَّ العادة جارية بأنَّ ]  ٢٨: اجلاثية [ } وترى كُلَّ أُمٍَّة َجاِثَيةً { : هذا املعىن حاصل للكل لقوله : فإن قيل 

ا يدمههم من شدة األمر اليت الناس يف م واقف مطالبات امللوك يتجاثون على ركبهم ملا يف ذلك من القلق ، أة مل
  .ال يطيقون معه القيام على أرجلهم وإذا كان حاصالً للكل ، فكيف يدل على مزيد ذل الكفار 

احلال ، وذلك لعل املراد أهنم يكونون من وقت احلشر إىل وقت احلضور يف املوقف على هذه : فاجلواب 
  .يوجب مزيد ذهلم 

اعد » جِِثيا « و . » لُنْحضرنَُّهْم « حال مقدرة من مفعول » جِِثيا « : قوله  مجع جاٍث مجع على فعول ، حنو قَ
، وَجالس وُجلوس ، ويف المه لغتان    :وقُُعود 

  .الواو : أحدمها 



  .الياء : واألخرى 
  .َيجِْثي جِِثيا َجثَا َيْجثُو ُجثُوا ، وَجثَا : يقال 

بواوين األوىل زائدة عالمة للجمع والثانية الم الكلمة ، مث أعلت . يكون أصله ُجثُوو : فعلى التقدير األول 
  .» ِعتيا « إعالل ِعِصّي وديلّ ، وتقدم حتقيقه يف 

  .ُجثُوياً ، فأعل إعالل هيِّن وميِّت : وعلى الثاين يكون األصل 
ىن مجاعات مجاعات ، مجع جثْوة ، وهواجملموع من التراب واحلجارة ، ويف صحته عنه أنه مبع: وعن ابن عباس 

، وأصله كما تقدم » جِِثيا « وجيوز يف . نظر من حيث إنَّ فعلُه ال جيمع على فعول  أن يكون مصدراً على فعول 
  .يف حال كونه مجعاً ، إمَّا ُجثُوو ، وإمَّا ُجثُوي 

  .ران فاءه ، والباقون يضموهنا وقد تقدم أنَّ األخوين يكس
  .القعود على الركب : واجلثّو 

لِّ ِشيَعٍة { : قوله  : ليخرجن من كل أمة وأهل دين من الكفار والشيعة فعلة كفرقة : أي } ثُمَّ لََننزَِعنَّ ِمن كُ
  .تبعت غاوياً من الغواة : ومنه الطائفة اليت شاعت ، أي 

.  ١٥٩: األنعام [ } واْ ِديَنُهْم َوكَاُنواْ ِشَيعاً إِنَّ الذين فَرَّقُ{ : قال تعاىل  حيضرهم أوالً  -تعاىل-أنه : واملعىن ] 
حول جهنم ، مث مييز البعض من البعض ، فمن كان منهم أشد مترداً يف كفره خص بعذاب عظيم ، ألنَّ عذاب 

، الضال املضل جيب أن يكون فوق عذاب من يضل تبعاً لغريه ، وليس عذاب من يتمر د ويتجرب كعذاب املقلد 
أنه ينزع من كل فرقة من كان أشد عتياًّ ومترداً ليعلم أنَّ عذابه أشد وفائدة هذا التمييز : ومعىن اآلية 
ثُمَّ لََنْحُن أَْعلَُم بالذين { : بأصل العذاب ، فلذلك قال يف مجيعهم » بشدة العذاب ال التخصيص « التخصيص 

  .إال مع اشتراكهم يف العذاب » أْولَى « : ال يقال و} ُهْم أوىل بَِها ِصِلّياً 
» أيُُّهْم « أنَّ : فيه أقوال كثرية ، أظهرها عند مجهور املعربني ، وهو مذهب سيبويه } أَيُُّهْم أََشدُّ { : قوله 

  .، وأنَّ حركتها حركة بناء ، بنيت عند سيبويه خلروجها عن النظائر » الذي « موصولة مبعىن 
وصلتها يف حمل نصب مفعوالً هبا بقوله » أيُُّّهْم « ، و » أيُُّهْم « خرب مبتدأ مضمر ، واجلملة صلة ل »  أَشدُّ« و 
  .» لَنْنزَِعنَّ « : 

إحداها تبين فيها ، وهي كما يف هذه اآلية أن تضاف وحيذف صدر صلتها ، : أحوال األربعة » أّي « و ل 
  :ومثله قول اآلخر 

  فََسلِّْم َعلَى أيُّهثْم أفَْضلُ... َبنِي َماِلٍك إذَا ما أَتْيَت  -٣٦١٦
  .وتفاصيلها مقررة يف كتب النحو . » أيُُّهْم « بضم 

خربه ، وهس استفهامية ، واجلملة حمكية بالقول » أشدُّ « هنا مبتدأ ، و » أيُُّهْم « أنَّ  - رمحه اهللا-وزعم اخلليل 
  .املقول فيهم أيُُّهم  لَنْنزَِعنَّ من كُل شيعٍة: مقدراً ، والتقدير 

  :وقوى اخلليل خترجيه بقول الشاعر 
  فأبِيُت ال َحرٌِج وال َمْحُروم... ولقَْد أبِيُت ِمَن الفتاِة بَِمْنزِلٍ  -٣٦١٧

  .ال حرٌج وال ْحمُروم : فأبيُت يقالُ يفَّ : قال 



، » َنْنزَِعنَّ « أنَّه زعم أهنا متعلقة ل وذهب يونس إىل أنَّها استفهامية مبتدأ ، وما بعدها خربها كقول اخلليل إالَّ 
  .هبا اجلمهور » بأفعال القلوب كما خيصه « فهي يف حمل نصب ، ألنَّه جيوز التعليق يف سائر الفعال ، وال خيصه 

ٍة { وجيوز أن يكون النزع واقعاً على : وقال الزخمشري  [ } ِتَنا َوَوَهْبَنا لَْهْم مِّن رَّْحَم{ : كقوله } ِمن كُلِّ ِشيَع
، فكأنَّ قائالً قال : ، أي ]  ٥٠: مرمي    .أيهم أشّد ِعِتيا : َمْن ُهْم؟ فقيل : لننزعنَّ بعض كل شيعة 

قال أبو حيان . هم الذين هم أشد : موصولة أيضاً ، ولكن هي يف قوله خرب مبتدأ حمذوف أي » أيُُّهْم « فجعل 
ا ظاهره أنه مجلة واحدة مجلتني وهذا تكلف ما ال حاجة إليه ، وادعاء إضمار غ:  . ري حمتاج إليه ، وجعل م

: مزيدة ، قال » ِمْن « و » ِمْن كُلِّ شيعٍة « : » َنْنزعنَّ « وحكى أبو البقاء عن األخفش والكسائي أن مفعول 
  .لَنْنزَِعنَّ كُلَّ شيعٍة : استفهام أي » أيُُّهم « ، و » يف الواجب » « ِمْن « ومها جييزان زيادة 

، إالَّ أن جيعل  وهذا خمالف يف املعىن ختريج اجلمهور ، فإنَّ خترجيهم يؤدي إىل التبعيض ، وهذا يؤدي إىل العموم 
لُنَناِدينَّ ، فعومل » لَنْنزَِعنَّ « البتداء الغاية ال للتبعيض فيتفق التخرجيان ، وذهب الكسائي إىل أنَّ معىن » ِمْن « 

، فلم يعمل يف  يعلق إذا كان بعده مجلة نصب ، فيعمل يف املعىن » ونادى « : قال املهدوي . » أّي « معاملته 
ب » أيُُّهْم « : وقال املربد . وال يعمل يف اللفظ  فلذلك ارتفع ، واملعىن من الذين تسايعوا » شيعٍة « متعلق 

حمذوفاً وقدر بعضهم »  ننزعنَّ« أن يقدر مفعوالً ل » ويلزمه على هذا « . أيهم أشد ، كأهنم يتبادرون إىل هذا 
  .من الذين تعاونوا فنظروا أيهم : يف قول املربد 

ويف هذه العبارة : وقد حكى الكسائي تشايعوا مبعىن تعاونوا قال شهاب الدين . قال النحاس وهذا قول حسن 
، وبيَّنه أبو البقاء ،  » أيهم « لكن جعل املنسوبة للمربد قلق ، وال بيَّن الناقل عنه وجه الرفع عن ماذا يكون 

وهي على . فريق يشيع أيهم » لننزعن من كل : التقدير : من معىن الفعل ، قال » « ِشيَعٍة « فاعالً ملا تضمنه 
إن اشتدَّ عتوهم أو مل : يف اآلية مبعىن الشرط ، والتقدير » أيُُّهم « ونقل الكوفيون أنَّ » الذي « هذا مبعىن 

  .هم غضب ضرب القوم أي: يشتد ، كما تقول 

عن » ومعاذ بن مسلم اهلراء أستاذ الفراء ، وزائدة « وقرأ طلحة بن مصرِّف . إن غضبوا أو مل يغضبوا : املعىن 
  .نصباً » أيُُّهْم « األعمش 

بلها ينبغي أن يكون مذهب سيبويه جواز إعراهبا وبنائها ، وهو املشهور عند النقلة عنه  فعلى هذه القراءة واليت ق
  .أنَّه حيتم بناءها » عنه  وقد نقل« ، 

: ومسعت أبا إسحاق الزجاج يقول : قال « ما علمُت أحداً من النحويني إالَّ وقد خطَّأ سيبويه ، : قال النحاس 
وهي » أيا « وقد أعرب سيبويه : قال . غلط يف كتابه إالَّ يف موضعني هذا أحدمها » ما يبني يل أنَّ سيبويه 

خرجت من البصرة فلم أمسع منذ فارقت اخلندق : وقال اجلرمّي . يف يبينها مضافة مفردة ، ألنَّها تضاف فك
  .ألضربن أيهم قائم ، بالضم بل ينصب : إىل مكة أحداً يقول 

إذ « منصوب على التمييز وهو حمول عن املبتدأ ، » ِعِتيا « ، و » أَشدُّ « متعلق ب » على الرَّمحنِ « : قوله 
فيلقيه يف العذاب ، أو فنبدأ : وال بدَّ من حمذوف يتم به الكالم ، التقدير . هو عتوه أشد أيُُّهم : » التقدير 
  .، فإن تعلقهما باملصدرين ال سبيل إليه » الَباء « ، و » َعلَى « مب يتعلق : فإن قلت : قال الزخمشري . بعذابه 

على الرمحن ، وصليهم أوىل بالنار ، كقوهلم عتوهم أشد : مها للبيان ال للصلة ، أو يتعلقان بأفعل ، أي : قلُت 



  .هو أشد على خصمه ، وهو أوىل بكذا : 
يعين . باملصدرين : وقوله « بالَِّذيَن ُهْم » : قوله « الباء » ، وب « على الرَّمحنِ : : قوله » َعلَى « يعين ب 

ا » هبما  ا » و « عِتيِصِلي ».  
وجوَّز بعضهم » صدر يف نية املوصول ، وال يتقدم معمول املوصول عليه ، فألن امل« وأما كونه ال سبيل إليه » 
يف هذه اآلية مصدرين كما تقدم وجوَّز أن يكون مجع عاٍت وصالٍ « صليا » ، و « ِعِتيا » أن يكون « 

  .ذكور هبما لزوال احملذوف امل« الباء » و « َعلَى » وعلى هذا جيوز أن يتعلق . فانتصاهبما على هذا احلال 
َصِليَ : يقال . أي أحق بدخول النار } ثُمَّ لََنْحُن أَْعلَُم بالذين ُهْم أوىل بَِها ِصِلّياً { : معىن قوله : قال املفسرون 

  .ا هَيْصلَى ُصليا مثل لَِقَي َيلْقَى لُقْيا ، وَصلَى َيْصِلي ُصليا مثل َمَضى َيْمِضي ُمضيا ، إذا دخل النار ، وقَاَسى حرَّ
  :فيها وجهان « وإنْ » الواو يف . اآلية } َوإِن مِّنكُْم إِالَّ َوارُِدَها { : قوله تعاىل 

بلها : أحدمها  قسم ، والواو } َوإِن مِّنكُْم إِالَّ َوارُِدَها { : وقال ابن عطية . أهنا عاطفة هلذه اجلملة على ما ق
« مات له ثالث من الولد مل متسه النار إال حتله القسم من » تقتضيه ، ويفسره قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إنه ال : قول النحويني « وذهل عن » : قال أبو حيان . } َوإِن مِّنكُْم إِالَّ َوارُِدَها { : وأراد بالقسم قوله تعاىل 
ب ، واجلواب هن« إنَّ » يستغىن عن القسم باجلواب لداللة املعىن إال إذا كان اجلواب بالالم أو ب  ا على زعمه 

  .النافية ، فال جيوز حذف القسم على ما نصوا « إنْ » 

يدلُّ على أهنا عنده واو القسم ، وال يذهب َنْحوِي إىل أنَّ مثل هذه الواو واو القسم ، . والواو تقتضيه : وقوله 
در كالم بشرط أن ألنَُّه يلزم عن ذلك حذف اجملرور وإبقاء اجلاء ، وال جيوز بذلك إال أن وقع يف شعر أو نا

على عري بئس العري ، وقول : أي . نِْعَم السْيُر على بِئَْس العُري : تقوم صفة احملذوف مقامه ، كما أولوا يف قوهلم 
  :الشاعر 
بِلَْيل نام صاحبه ، وهذه اآلية ليست من هذا الضرب ، إذ مل : أي ... واِهللا َما لَْيِلي بَِناَم َصاِحُبْه  -٣٦١٨
، » إنْ « و . وقامت صفته مقامه » به « سم حيذف املق وإن : صفة حملذوف تقديره « ِمْنكُم » و « حرف نفي 

واخلطاب يف قوله . وإن منكم إالَّ من هو واردها وقد تقدم لذلك نظائر : وجيوز أن يكون التقدير » أحد منكم 
  .حيتمل االلتفات وعدمه « ِمْنكُْم : : 

أو خطاب للناس « وإنْ ِمْنُهْم » نسان ، ويعضده قراءة ابن مسعود وعكرمة ، التفات إىل اإل: قال الزخمشري 
  .من غري التفات إىل املذكور 

{ : أوجبه حتماص ، مث يطلق احلتم على األمر احملتوم كقوله تعاىل : القضاُء ، والوجوب َحْتم ، أي : واحلَْتُم 
ب « على ربِّك » و . ألمري ، وهذا درهٌم ضرب ا]  ١١: لقمان [ } هذا َخلُْق اهللا  ، ألنَّه يف « َحْتم » متعلق 

  .« َمقِْضيا » معىن اسم املفعول ولذلك وصفه ب 
  فصل
ا منكم إال واردها ، والورود هو موافاة املكان : املعىن  واهللا ما منكم من : وقيل القسم فيه مضمر ، أي . وم

الورود ههنا هو الدخول ، : ابن عباس واألكثرون  واختلفوا يف معىن الورود هنا فقال. أحد إال واردها 
يدخلها الرب والفاجر ، مث ينجي اهللا املتقني فيخرجهم منها ، ويدلُّ على أنَّ : والكناية راجعة إىل النار ، وقالوا 



َمُه َيْوَم القيامة فَأَْوَرَدُهُم النار { : الورود هو الدخول قوله تعاىل    . ] ٩٨: هود [ } َيقُْدُم قَْو
هو : روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنَّ نافع بن األزرق مارى ابن عباس يف الورود فقال ابن عباس 

إِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َحَصُب َجَهنََّم { ليس الورود الدخول ، فتلى ابن عباس : وقال نافع . الدخول 
يا نافع أما واهللا أنا وأنت سنردها ، وأنا أرجو أن خيرجين اهللا ، : ال؟ مث قال  أدخلها هؤالء أم} أَنُتْم لََها وَارُِدونَ 

  .وما أرى أن خيرجك منها بتكذيبك 
ننجي من الواردين من اتقى ، وال جيوز أن يقول : ، أي « ثُمَّ ُنَنجِّي الذيَن اتَّقَْوا » ويدلُّ عليه أيضاً قوله تعاىل 

واألخبار املروية دل على هذا القول ، . إالَّ والكل واردون « الظاملني فيها جثياً ثُمَّ ُننجي الذين اتقول ونذر » 
  وهو ما

أخرب اهللا تعاىل عن الورود ومل خيرب بالصد ، فقال النيب صلى اهللا عليه : روي عن عبد اهللا بن رواحة قال « 
لَّ على أنَّ ابن رواحة فهم من الورود فد« ثُمَّ ُنَنجِّي الذين اتقوا » اقرأ ما بعدها « يا ابن رواحة » وسلم 

مسعت : الدخول ، ومل ينكر عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك وعن جابر أنَّه ُسِئلَ عن هذه اآلية ، فقال 
الوروُد الدخولُ ، وال يبقى بردٌّ وال فاجٌر إال دخلها ، فتكون على » : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  .« وسالماً ، حىت إن للنار ضجيجاً من بردها املؤمنني برداً 
وال : قالوا . املراد من تقدم ذكره من الكفار ، فكىن عنهم أوالً كناية الغيبة مث خاطب خطاب املشافهة : وقيل 

ُدونَ الَ إِنَّ الذين َسَبقَْت لَُهْم مِّنَّا احلسىن أولئك َعْنَها ُمْبَع{ : جيوز أن يدخل الناء مؤمن أبداً لقوله تعاىل 
  .واملبعد عنها ال يوصف بأنه واردها ، ولو وردوا جهنم لسمعوا حسيسها } َيْسَمُعونَ َحِسَيَسَها 

ْم مِّن فََزعٍ َيْوَمِئٍذ آِمُنونَ { : وقوله  } َوإِن مِّنكُْم إِالَّ َوارُِدَها { : واملراد يف قوله ] .  ٨٩: النمل [ } َوُه
وقال . أراد به احلضور ]  ٢٣: القصص [ } َولَمَّا َوَرَد َمآَء َمْدَيَن { : ه احلضور والرؤية ال الدخول ، كقول

  .اآلية يف الكفار يدخلوهنا وال خيرجون منها : عكرمة 
  .يعين القيامة والكناية راجعة إليها } َوإِن مِّنكُْم إِالَّ َوارُِدَها { : وقال ابن مسعود 

سنة أهنم مجيعاً يدخلون النار ، مث خيرج اهللا منها أهل اإلميان ، لقوله واألول أصح ، وعليه أهل ال: وقال البغوي 
  .الشرك ، وهم املؤمنون ، والنجاة إمنا تكون مما دخلت فيه : أي } ثُمَّ ُنَنجِّي الذين اتقوا { : تعاىل 
  .اً قضاه اهللا عليكم كان ورودكم جهنم حتماً الزماً مقضي: أي } كَانَ على َربَِّك َحْتماً مَّقِْضّياً { : قوله 
  .على أنَّها العاطفة » ثُمَّ « بضم » ثُمَّ ُنَنجِّي : قرأ العامة . « ثُمَّ ُنَنجِّي » : قوله 

بن أيب طالب  ، وابن عباس ، وأيب ، واجلحدري ويعقوب  -رضي اهللا عنه-وقرأ علي  » ثَمَّ « وابن مسعود 
  .ُهناك ُنَنجِّي الذين اتََّقَوا : ده ، أي بفتحها على أنَّها الظرفية ، ويكون منصوباً مبا بع

وقرأ الكسائي . بضم النون األوىل وفتح الثانية وتشديد اجليم من جنَّى مضعفاً » ُنَنجِّي « وقرأ اجلمهور 
  .من أْنَجى » ُنَنجِي « واألعمش وابن حميصن 

  .والفعل على هاتني القراءتني مضارع 
مومة وجيم مشددة ، وهو على هذه القراءة ماض مبين للمفعول ، بنون واحدة مض» ُنجِّي « وقرأت فرقة 

  .وكان من حق قارئها أن يفتح الياء ، ولكنه سكنه ختفيفاً 



  .وحتتمل هذه القراءة توجيهاً آخر سيأيت يف قراءة متواترة يف آخر سورة األنبياء 
بن أيب طالب    .حباء مهملة من التنحية » ُنَنحِّي «  - أيضاً-وقرأ علي 

، أي » اتَّقَْوا « مفعول و   .اتقوا الشرك والظلم : حمذوف مراد للعلم به 
  .» نترك ونصري « يتعدى الثنني مبعىن أن » َنذَُر « إمَّا مفعول ثان إن كان » جِِثيا « : قوله 

  .على ما تقدم » َجِثيا « و . مبعىن خنليهم » َنذَُر « وإمَّا حال إن جعلت 
ب » َنذَُر « علق ب جيوز أن يت» فيها « و  إن كان حاالً وال جيوز ذلك فيه إن كان » جِِثيا « ، وأن يتعلق 

، ألنه يف األصل صفة لنكرة قدم عليها فنصب » جِِثيا « مصدراً ، وجيوز أن يتعلق مبحذوف على أنه حال من 
  .حاالً 
  فصل

البقعة جبهنم ال « : فقيل . القول هو الدخول  اختلفوا يف أنَّه كيف يندفع عن املتقني ضرر النار إذا ورودها بأنَّ
أن يدخل الكل يف جهنم ، ويكون املؤمنون » ميتنع أن يكون يف خالهلا ما ال نار فيه ، وإذا كان كذلك ال ميتنع 

« يف تلك املواضع اخلالية عن النار والكفار يف وسط النار ، وعن جابر أنَِّ رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم قال 
قد دخلتموها وهي خامدة : أليس ربنا أن نرد النار؟ فيقال هلم : دخل أهل اجلنة اجلنة يقول بعضهم لبعض  إذا
 «.  

. يردوهنا كأنَّها إهالة : قال ابن عباس . خيمد النار فيعربها املؤمنون ، وتنهار بالكافرين  -تعاىل-إنَّ اهللا : وقيل 
، وكما يف جيعل النار املالص -تعاىل-إنَّ اهللا : وقيل  قة ألبدان املؤمنني برداً وسالماً كما جاء يف احلديث املتقدم 

، ويشربه  -عليه السالم- حق إبراهيم  ، وكما يف حق الكوز الواحد من املاء يشربه القبطي فيكون دماً 
ْز يا مؤمن فقد أطفأ نورك هليب « : اإلسرائيلي فيكون ماء عذباً ، ويف احلديث  وعن » تقول النار للمؤمن ُج

احلمى » ويف اخلرب . من ُحمَّ من املسلمني فقد وردها : قال } َوإِن مِّنكُْم إِالَّ َوارُِدَها { « جماهد يف قوله تعاىل 
واعلم أنه ال ُبدَّ من أحد هذه الوجوه يف املالئكة املوكلني بالعذاب « كنز من جهنم ، وهي حظ املؤمن من النار 

إذا مل يكن على املؤمنني عذاب يف دخوهلم فما الفائدة يف ذلك : فإن قيل . بني حىت يكونوا يف النار مع املعاق
فيه مزيد غم على أهل النار : وأيضاً . أنَّ ذلك مما يزيدهم سروراً إذا علموا اخلالص منه : الدخول؟ فاجلواب 

املؤمنني إذا كانوا معهم إن : حيث تظهر فضيحتهم عند من كان خيوفهم من النار فما كانوا يلتفتون إيله وأيضاً 
فإن املؤمنني كانوا خيوفوهنم باحلشر والنشر ، : وأيضاً . يف النار يبكتوهنم فيزداد غم الكفار وسرور املؤمنني 

ويستدلون على ذلك ، فما كانوا يقبلون تلك الدالئل ، فإذا دخلوا جهنم معهم أظهروا هلم أهنم كانوا صادقني 
، وأنَّ املكذِّب إهنم إذا شاهدوا ذلك العذاب صار سبباً ملزيد : وأيضاً . ني باحلشر والنشر كانوا كاذبني فيما قالوه 

  .وبضدها تتبني األشياء : التذاذهم بنعيم اجلنة على ما قيل 

ا َوأَْحَسُن َنِديا َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آَياُتَنا َبيَِّناٍت قَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا أَيُّ الْفَرِيقَْينِ َخ َوكَْم ) ٧٣(ْيٌر َمقَاًم
َيْمُدْد لَُه الرَّْحَمُن َمدا َحتَّى إِذَا َرأَْوا ) ٧٤(أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أَْحَسُن أَثَاثًا َورِئًْيا  قُلْ َمْن كَانَ ِفي الضَّلَالَِة فَلْ

َو َشرٌّ َمكَاًنا َوأَْضَعُف ُجْنًدا َما ُيوَعُدونَ إِمَّا الَْعذَاَب َوإِمَّا السَّ َوَيزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اْهَتَدْوا ) ٧٥(اَعةَ فََسَيْعلَُمونَ َمْن ُه
  ) ٧٦(ُهًدى َوالَْباِقَياُت الصَّاِلَحاُت خَْيٌر ِعْنَد َربَِّك ثََواًبا َوَخْيٌر َمَردا 



  .اآلية } َناٍت َوإِذَا تتلى َعلَْيهِْم آَياُتَنا بِيِّ{ : قوله تعاىل 
، وأتبعه بالوعيد حكى عنهم أهنم عارضوا حجة اهللا بكالم  ، على مشركي قريش املنكرين للبعض  ملا أقام احلجة 

ا على الباطل لكان حالكم يف الدنيا أحسن من حالنا ، ألنَّ احلكيَم ال : ، فقالوا  لو كنتم انتم على احلق وكن
لذل وأعداءه املعرضني عن خدمته يف العز والراحة ، وإمنا كان األمر يليق به أن يوقع أولياءه املخلصني يف ا

، فدل  بالعكس ، فإنَّ الكفار يف النعمة والراحة واالستعالء ، واملؤمنني كانوا يف ذلك الوقت يف اخلوف والقلة 
  .على أنَّ احلق ليس من املؤمنني ، هذا حاصل شبهتهم 

  .ظاهرات اإلعجاز : مرتالت ، وقيل : واضحات ، وقيل : أي } آَياُتَنا بِيَِّناٍت { : وقوله 
يعين فقراء أصحاب النيب صلى } ِللَِّذيَن آمنوا { يعين النضر بن احلارث وذويه من قريش } قَالَ الذين كَفَُرواْ { 

، ويف عيشهم خشونةٌ ، ويف ثياهبم رثاثةٌ ، وكان املشركون يرجلون  ، وكانت فيهم قشافة  اهللا عليه وسلم 
منزالً ومسكناً ، وهو موضع } أَيُّ الفريقني َخْيٌر مَّقَاماً { ورهم ، ويلبسون خري ثياهبم ، فقالوا للمؤمنني شع

ثله النادي : أي » وأْحَسُن نديا « اإلقامة ،    .جملساً ، وم
اً « : قوله    .بالضم » ُمقَاماً « قرأ ابن كثري . » َمقَام

  .بن حميصن وهو موضع اإلقامة واملنزل وُروَِيْت عن أيب عمرو ، وهي قراءة ا
اَم أي « والباقون بالفتح ويف كلتا القراءتني حيتمل أن يكون اسم مكان  اَم ثالثياً ، أو من أقَ أو اسم مصدر من قَ

اً أو إقاََمة » خري مكان :    .قيام
  فصل
، وشرٌّ من بكر ، ومل يقولوا : قالوا  ، وال أشّر: زْيٌد خٌري من عمروٍ  ، ألنَّ هاتني اللفظتني كثر  أخري منه  منه 

أخري بزيٍد وأشرر بعمرو ، وما أْخَير : فقالوا « استعماهلما فحذفت مهزتامها ، ومل يثبتا إال يف فعل التعجب ، 
  .زْيداً وَما أشرَّ َعْمراً 

، فحذفت اهلمزةُ استعمال هاتني اللفظتني امساً أكثُر من استعماهلما ف» والعلة يف إثباهتا يف فعلي التعجب أنَّ  عالً 
َنِديو ، ألنَّ المه واو : والنَّدّي فعيل ، أصله . القلة ثابتة » الكثرة ، وبقيْت على أصلها يف موضع « يف موضع 

. أهل ناديه : أي } فَلَْيْدُع َناِدَيُه { : أَتْيُت َنادَيُهْم والنَّاِدي ، مثله ، ومنه : ندوُتُهْم أندوهم ، أي : ، يقال 
  .ِديِّ والنَّادي جملس القوم وحمدثهم والنَّ

« واْنَتدْيُت املكان واملنتدى كذلك ، . هو مشتق من النَّدى ، وهو الكرم ، ألنَّ الكرماء جيتمعون فيه : وقيل 
  :» وقال حامت 
  ْعُينٍ ُخْرزِ» إيلّ بأ « ُيْنظَر ... وُدِعيُت يف أولَى النَّديِّ ولَْم  -٣٦١٩

اً « و . واملصدر النَّدو    .منصوبان على التمييز من أفعل » َنِديا « و » َمقَام
، والباقون بالتاء من فوق » ُيْتلَى « وقرأ أبو حيوة واألعرج وابن حميصن  » اللَّذيَن « والالم يف . بالياء من حتت 

، وهو الظاهر ، وأن تكون للتعليل    .حيتمل أن تكون للتبليغ 
مفعول مقدم ، واجب التقدمي ، ألنَّ له مصدر الكالم ، ألهنا إمَّا استفهامية » كَم « . } َوكَْم أَْهلَكَْنا { : قوله 

  .أو خربية ، وهي حممولة على االستفهامية 



  .كثري من القرون أهلكنا : ، أي » كَْم « متسلط على » أْهلَكَْنا « و 
  .مبني هلا » كَْم « متييز ل » ِمْن قَْرٍن « و 

  :يف هذه اجلملة وجهان » ُهْم أْحَسُن « : قوله 
أال ترى أنك : قال الزخمشري » كَْم « أنَّه يف حمل نصب صفة ل : وإليه ذهب الزخمشري وأبو البقاء : أحدمها 

  .على الوصفية » أْحَسُن « مل يكن ُبّد من نصب » ُهْم « لو أسقطت 
  .ية ال ُتوصف وال ُيوصف هبا االستفهامية واخلرب» كَْم « ويف هذا نظٌر ، ألنَّ النحويني نصوا على أنَّ 

ْرن « أهنا يف حمل جّر صفة ل : الثاين  وإنْ » قَْرٍن « ، ألنَّ » ُهْم « : وإمنا مجع يف قوله . ، وال حمذور يف هذا » قَ
ه مجع ، ف « كَانَ لَفظُه  ْرن » مفرداً فمعنا ة لفظه تارة فيفرد « َجِميع » ، و « َجِميع » كلفظ « قَ جيوز مراعا

ة معناه أخرى فيجمع كقوله ]  ٤٤: القمر [ } َنْحُن َجِميٌع مُّنَتِصٌر { تعاىل كقوله  َجِميٌع لََّدْيَنا { : ، ومراعا لَّمَّا 
. ٣٢: يس [ } ُمْحَضُرونَ   [  

  فصل
ْم مِّن قَْرٍن ُهْم أَْحَسُن أَثَاثاً { : ملَّا ذكروا شبهتهم أجاب اهللا عنها بقوله  متاعاً : أي } َورِْءياً َوكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُه

  .وأمواالً 
ومحزة إذا وقف يبدل . هبمزة ساكنة بعدها ياء صرحية وصالً ووقفاً « رِئْياً » اجلمهور على « ورئيا » : قوله 

اإلظهار اعتباراً باألصل ، واإلدغام اعتباراً : هذه اهلمزة ياء على أصله يف ختفيف اهلمز ، مث له بعد ذلك وجهان 
  .باللفظ 
 اإلظهار صعوبة ال َتخْفَى ، ويف اإلدغام إيهام أنَّها مادة أخرى ، وهو الريُّ الذي هو مبعىن االمتالء ويف

  .والنضارة ، ولذلك ترك أبو عمرو وأصله يف ختفيف اهلمزة 
  .بياء مشددة بعد الراء « ورِيا » وقرأ قالون عن نافع ، وابن ذكوان عن ابن عامر 

من رؤية العني ، وفعلٌ فيه : والرِّئُْي باهلمز وقيل . ، مث أبدلِت اهلمزةُ ياء ، وأدغمْت هي مهموزة األصل : فقيل 
بل هو من الرّي ضد العطش ، وليس : وقيل . من الرواء وحسن املنظر : وقيل . َمْرِئيٌّ : معىن مفعول أي 

، ألنَّ الرّي واالمتالء أحسن من ضديه: مهموز األصل ، واملعىن  ، أحسن منظراً  ما ، ومعناه االرتواء من النعمة 
وقرأ محيد وأبو بكر عن عاصم يف رواية . فإنَّ املُْنعم يظهر فيه ارتواء النعمة ، والفقري يظهر عليه ذبول الفقر 

، وهو » ِفلْع « يف قراءة العامة ، ووزنه » رِئْياً « بياء ساكنة بعدها مهزة وهو مقلوب من » َورِْيئَا : األعمش 
  :يراؤه كقول الشاعر  من وراءه
ِد... وكُلُّ خليلٍ َراَءنِي فَُهَو قَاِئلٌ  -٣٦٢٠   من أْجِلِك هذا هامةُ الَيْومِ أْو غَ

يه  ، وهي املراءاة » بعدها مهزة « بياء بعدها ألف » وَرَياء « وروى اليزيدي قراءة . ويف القلب من القلب ما ف
  .ىل بقلبها ياء ، وهو ختفيف قياسي يرى بعضهم حسن بعض ، مث خفف اهلمزة األو: ، أي 

  :بياء فقط خمففة ، وهلا وجهان « َورِياً » وقرأ ابُن عباس أيضاً يف رواية طلحة « 
أصلها كقراءة قالون ، مث خففت الكلمة حبذف إحدى الياءين ، وهي الثانية ، ألنَّ هبا » أن يكون : أحدمها 

، واألواخر أحر   .ى بالتغيري حصل الثقل ، وألهنا الم الكلمة 



، وحذف اهلمزة » َوَرْيئاً « أن يكون أصلها كقراءة محيد : والثاين  بالقلب ، مث نقل حركة اهلمزة إىل الياء قبلها 
وجتاسر بعضهم فجعل هذه القراءة حلناً ، وليس . كما ترى » َورِياً « على قاعدة ختفيف اهلمزة بالنقل ، فصار 

  .بزاي وياء مشددة » َوزِياً « وابن جبري ومجاعة  -أيضاً- وقرأ ابن عباس . الالحن غريه ، خلفاء توجيهها عليه 
، واملتزين جيمع األشياء اليت : البِزَّةُ احلسنة واآلالت اجملتمعة ، ألنه من َزَوى كذا َيْزوِيِه ، أي : والزِّّي  جيمعه 

  .تزينه وتظهر زيَّه 
،  جيوز» َمْن « . } َمن كَانَ ِفي الضاللة { : قوله  ، وأن تكون موصولة  ، وهو الظاهر  أن تكون شرطية 

  .ودخلت الفاء يف اخلرب ، ملا تضمنه املوصول من معىن الشرط 
  :فيه وجهان » فَلَْيْمُدْد : « وقوله 

  .أنه طلب على بابه ، ومعناه الدعاء : أحدمها 
ُه مدَّ له ال: أي : قال الزخمشري . لفظه لفظ األمر ومعناه اخلرب : والثاين  » وأْملَى له يف العمر « رمحن مبعىن أمهل

أو فيمد له يف معىن الدعاء بأن ميهله اهللا وينفس يف مدة حياته . . . فأخرج على لفظ األمر إيذاناً بوجوب ذلك 
.  

هذه ما تقدم يف نظائرها من كوهنا حرف جر أو حرف ابتداء ، وإنَّما الشأن » حتَّى « يف » حتَّى إذَا « : قوله 
  .هي غاية له يف كال القولني  فيما

  :ويف هذه اآلية وجهان : فقال الزخمشري 
أي الفَريِقْينِ خٌري « : قالوا : أن تكون متصلة باآلية اليت هي رابعتها ، واآليتان اعتراض بينهما ، أي : األول 

قولون هذا القول ، ويتولعون به ال ال يربحون ي: ، أي » حتَّى إذَا َرأْوا ما ُيوَعُدون « ، » مقَاماً وأْحَسُن نديا 
  .يتكافون عنه إىل أن يشاهدوا املوعد رأي العني 

َو َشرٌّ مَّكَاناً { : فقوله  ْعلَُمونَ َمْن ُه اماً « مذكور يف مقابلة قوله } فََسَي يف مقابلة « ، وأْضَعُف ُجْنداً » َخْيٌر َمقَ
ن ظنوا يف احلال أنَّ َمنزلتهم أفضل من حيث فضلهم اهللا باملقام فبني تعاىل أنَّهم ع. « وأْحَسُن َنِديا » : قوهلم 

والندي ، فسيعلمون من بعد أنَّ املر بالضد من ذلك وأنَّهم شر مكاناً ، فإنَّه ال مكان شر من النار واملناقشة يف 
أوا أن ال ناصر هلم يف فقد كانوا يظنون وهم يف الدنيا أنَّ اجتماعهم ينفع ، فإذا ر« وأْضَعُف ُجْنداً » احلساب ، 

يما ادعوه    .اآلخرة عرفوا عند ذلك أهنم كانوا يف الدنيا مبطلني ف
، مث : والثاين « : مث قال »  أن تتصل مبا يليها ، واملعىن أنَّ الذين يف الضاللة ممدود هلم ، مث ذكر كالماً كثرياً 

هذه ما هي؟ « حتَّى » : مقدماهتا ، فإن قلت إىل أن يعاينوا نصرة اهللا املؤمنني ، أو يشاهدوا الساعة و: قال 
إذَا َرأْوا ما ُيوَعُدون » هي اليت ُتْحكى بعدها اجلمل ، أال ترى أنَّ اجلملة الشرطية واقعة بعدها ، وهي : قلُت 

: مستبعداً الوجه األول ، وهو يف غاية البعد ، لطول الفصل بني قوله : قال أبو حيان « فََسَيْعلُمونَ  أيُّ : 
  .وبني الغاية ، وفيه الفصل جبمليت اعتراض ، وال جييزه أبو علي » لفَرِيقَْينِ ا

  .وهذا االستبعاد قريب 
  .َتحكي ما بعدها ههنا ، وليست متعلقة بفعل » حتَّى « : وقال أبو البقاء 

، وال خالف أنَّ أحد  من كوهنا حرف عطف أو ال» إمَّا « تقدم الكالم يف } إِمَّا العذاب َوإِمَّا الساعة { : قوله 



  .معانيها التفصيل كما يف اآلية الكرمية 
ْعلَُموِن « ، و » َرأوا « املنصوبة ب » َما ُيوَعُدون « : بدالً من قوله » السَّاَعةَ « و » الَعذَاَب « و  » فََسي

« ويكون مفعوالً ل  ،» الَّذي « موصولة مبعىن » َمْن « جيوز أن تكون » َمْن ُهو شرٌّ مكاناً « . جواب الشرط 
َو « وجيوز أن تكون استفهامية يف حمل رفع باالبتداء ، و » َيْعلَُمونَ  خربه ، واملبتدأ » شرٌّ « مبتدأ ثان ، و » ُه

  .واخلرب خرب األول ، وجيوز أن تكون اجلملة معلقة لفعل الرؤية ، فاجلملة يف حمل نصب على التعليق 
  فصل

دَّ له الرمح: قال املفسرون  ، وأملى له يف األمر ، فأخرج على لفظ األمر ومعناه اخلرب ، أي : ن ، أي َم : أمهله 
« وهو األسر ، والقتل يف الدنيا ، و } حىت إِذَا َرأَْواْ َما ُيوَعُدونَ إِمَّا العذاب { يدعه يف طغيانه ، وميهله يف كفره 

  .يعين القيامة ، فيدخلون النار » إمَّا السَّاعةَ 
ا السَّاعة و« : وقوله  يدلُّ على أنَّ املراد بالعذاب عذاب حيصل قبل يوم القيامة ، فيحتمل أن يكون املراد » إمَّ

به األسر والقتل كما تقدم ، وحيتمل أن يكون عذاب القرب ، وميكن أن يكون تغري أحواهلم من العز إىل الذُّل ، 
َمْن ُهو « عند ذلك » فََسَيْعلُمونَ « .  اخلوف ومن الغىن إىل الفقر ، ومن الصحة إىل املرض ، ومن األمن إىل

أقل ناصراً ، ألنَّهم يف النار واملؤمنون يف اجلنة ، وهذا ردٌّ عليهم يف » وأْضَعُف ُجْنداً « منزالً ، » شرٌّ مكاناً 
اً وأْحَسُن َنِديا « : قوهلم    .» أيُّ الفريقَْين خٌري َمقَام

ا ) ٧٨(أَطَّلََع الَْغْيَب أَمِ اتََّخذَ ِعْنَد الرَّْحَمنِ َعْهًدا ) ٧٧(اِتَنا َوقَالَ لَأُوَتَينَّ َمالًا َوَولًَدا أَفََرأَْيَت الَِّذي كَفََر بِآَي كَلَّ
ُدوِن اللَِّه آِلَهةً  َواتََّخذُوا ِمْن) ٨٠(َوَنرِثُُه َما َيقُولُ َوَيأِْتيَنا فَْرًدا ) ٧٩(َسَنكُْتُب َما َيقُولُ َوَنُمدُّ لَُه ِمَن الَْعذَابِ َمدا 

ا َسَيكْفُُرونَ بِِعَباَدِتهِْم َوَيكُوُنونَ َعلَْيهِْم ِضدا ) ٨١(ِلَيكُوُنوا لَُهْم ِعزا    ) ٨٢(كَلَّ

  .اآلية } أَفََرأَْيَت الذي كَفََر بِآَياِتَنا { : قوله تعاىل 
. أيضاً بقصة هذا الكافر عقيب أولئك  أخرب: عطف بالفاء إيذاناً بإفادة التعقيب ، كأنه قيل » أفََرأْيَت « 

، واملوصول هو املفعول األول ، والثاين هو اجلملة االستفهامية من قوله : وأرأيت مبعىن  « : أخربين كما تقدم 
  .» أطَّلع الَغْيَب 

  .جواب قسمٍ مضمر ، واجلملة القسمية كلها يف حمل نصب بالقول » ألوَتنيَّ « و 
موضعان ويف الزخرف ]  ٨٨: مرمي [ } َوقَالُواْ اختذ الرمحن َولَداً { : ويف آخر السورة ، » وولداً « وقوله هنا 

. ٢١: اآلية [ } َمالُُه َوَولَُدُه { ، ويف نوح ]  ٨١: اآلية [ } إِن كَانَ للرمحن َولٌَد {   [  
ذي يف نوح دون وقرأ األخوان األربعة بضم الواو وسكون الالم ، ووافقهما ابن كثري وأبو عمرو على ال

فأمَّا القراءةُ بفتحتني . السورتني ، والباقون وهم نافع وابن عامر وعاصم قرأوا ذلك كلَّه بفتح الالم والواو 
  .فواضحة ، وهو اسم مفرد قائم مقام اجلمع 

ٌب ، َعر: َولٌَد وُولٌْد كما يقال : هي كاليت قبلها يف املعىن ، يقال : وأما قراءة الضم واإلسكان ، فقيل  ٌب وُعْر
  .وعدٌم وُعْدَم 

  :وأنشدوا على ذلك « حنو أَسٌد وأْسٌد ، » ولد « بل هي مجع ل : وقيل 
  »قَْد ثَمَُّروا ماالً وُولدا ... ولقَد َرأْيُت َمَعاِشراً  -٣٦٢١



  :وأنشدوا شاهداً على أن الَولَد والُولَْد مترادفان قول اآلخر 
رِ... أمِِّه  فَلَْيَت فُالناً كان يف َبطْنِ -٣٦٢٢   ولْيَت فُالناً كانَ ُولَْد محا

بن يعمر  بكسر الواو ، وهي لغة الولد ، وال يبعد أن يكون هذا من باب الذبح » ووِلْدا « وقرأ عبد اهللا وحيىي 
هذه » اطَّلََع « : قوله . والرئي ، فيكون ولد مبعىن مولود ، وكذلك يف الذي بفتحتني حنو القبض مبعىن املقبوض 

زة استفهام سقط من أجلها مهزة وصل ، وقد قُرئ بسقوطها درجاً ، وكسرها ابتداء على أن مهزة االستفهام مه
  :عليها ، كقوله » أْم « قد حذفت لداللة 

ا أْدرِي وإنْ كُْنَت َدارياً  -٣٦٢٣   »بِثََماِن « بَسْبعٍ رَمْيَن اجلَْمَر أْم ... لَعمرَك َم
  .ارتقى أعاله : فالن اجلبل ، أي  اطلع: من قوهلم » أطَّلَع « و 

، ال على إسقاط حرف اجلر ، أي » الَغْيَب « و ... » وُعوراً « القَْيَت ُمطَِّلَع اِجلَبالِ  -٣٦٢٤ : مفعول به 
  .على الغيب ، كما زعم بعضهم 

  فصل
ء طعناً بالقول يف ملَّا استدل على صحة البعث ، وأورد شبهة املنكرين ، وأجاب عنها ذكر عنهم ما قالوه استهزا

نزلت يف الوليد بن املغرية واملشهور أهنا نزلت يف : قال احلسن . } أَفََرأَْيَت الذي كَفََر بِآَياتَِنا { : احلشر فقال 
ال واهللا ال أقضيك حىت : كان يل عليه دين ، فأتيت أتقاضاه ، فقال : العاص بن وائل ، قال خباب بن األرت 

وإّني : فقال . حىت متوت مث تبعث : ويف رواية . واهللا ال أكفر مبحمٍد حيا وال ميتاً ال : فقلت . تكفر مبحمد 
اً وفضة وحريراً فأنا أقضيك : قال . نعم : مليٌت مث مبعوثٌ؟ قلت  إنكم تزعمون أنكم تبعثون ، وأن يف اجلنة ذهب

  .مثَّ ، فإنه سيكون يل مالٌ وولد 

  .» أنظر يف اللوح احملفوظ : قال ابن عباس «  .} أَطَّلََع الغيب { : مث قال تعاىل 
  .أعلَم علن الغيب حىت يعلم ايف اجلنة هو أم ال؟ : وقال جماهد 

إمَّا علم الغيب ، وإمَّا عهٌد من عامل : أنَّ الذي ادعى حصوله ال يتوصل إالَّ بأحد هذين الطريقني : واملعىن 
  .الغيب ، فبأيهما توصل إليه 

عهد : وقال الكليب . عمالً صاحلاً قدَّمه ، فهو يرجو بذلك ما يقول : وقال قتادة . شهادة العهد كلمة ال: قيل 
  .إليه أن يدخله اجلنة 

  :للنحويني يف هذه اللفظة ستة مذاهب » كَالَّ « 
وهو مذهب مجهور البصريني كاخلليل وسيبويه وأيب احلسن األخفش وأيب العباس أهنا حرف ردع : أحدها 
  .وزجر 
ا جاءت يف هذه اآلية حيث زجرت وردعت ذلك وهذا  معىن الئق هبا حيث وقعت يف القرآن ، وما أحسن م
  .القائل 
وهو مذهب النضر بن مشيل أهنا حرف تصديق مبعىن نعم ، فيكون جواباً ، وال بد حينئذ من أن : والثاين 

  .يتقدمها شيء لفظاً أو تقديراً ، وقد تستعمل يف القسم 
  .وابن واصل أهنا مبعىن حقًّا » ونصر بن يوسف « هب الكسائي ، وأيب بكر بن األنباري ، وهو مذ: والثالث 



ا قبلها : والرابع    .وهذا قريب من معىن الردع . وهو مذهب أيب عبد اهللا حممد بن الباهلي أهنا رد مل
ب ، ولكنه خمتص حرف جوا» إي « وفيه نظر ، فإن . كذا قيل » إي « أهنا صلة يف الكالم مبعىن : اخلامس 
  .بالقسم 

  .أيب حامت ولتقرير هذه املذاهب موضع يليق به « أهنا حرف استفتاح ، وهو قول : السادس 
هذه ، وتروى عن ابن هنيك وحكى الزخمشري هذه القراءة ، وعزاها » وقد قرئ هنا بالفتح والتنوين يف كَالَّ 

أيت وحيكى أيضاً قراءةٌ بضم الكاف والتنوين ، ويعزيها البن كما سي} كَالَّ َسَيكْفُُرونَ { : البن هنيك يف قوله 
  .« هنيك أيضاً 
  .ابن هنيك ، فليس هلم ابن هنيك ، إمنا هلم أبو هنبك بالكنية : فأما قوهلم 

  :والتنوين أربعة أوجه » ويف قراءة الفتح 
أعُيوا عن احلقِّ إعياء ، أو : الًّ ، أي كَلُّوا كَ: « أنَّه منصوٌب على املصدر بفعل مقدر من لفظها تقديره : أحدها 

. كَلَّ السَّْيُف ، إذا نبا عن الضرب ، وكلَّ زيٌد ، أي تِعَب : كلُّوا عن عبادة اهللا ، لتهاوهنم هبا من قول العرب 
  .كلُّوا يف دعواهم وانقطعوا : املعىن : وقيل 

فالن : تقول : الثقل : والكلُّ أيضاً . ُحمِّلُوا كالًّ : أنه مفعولٌ به بفعل مقدر من معىن الكالم ، تقديره : والثاين 
. ٧٦: النحل [ } َوُهَو كَلٌّ على َمْوالُه { : كلٌّ على الناس ، ومنه قوله تعاىل   [  

  .، وهي اليت يراد هبا الردع والزجر ، فتكون حرفاً أيضاً « كالَّ « » التنوين بدل من ألف » أن : والثالث 
قلب الواقف عليها » اليت للردع « كالَّ » غن صحت هذه الرواية ، فهي : ئل أن يقول ولقا: قال الزخمشري 

  .» قوارِيرا « : ألفها نوناً كما يف قوله 

حرف ، وجه لقلب ألفها نوناً ، » واليت للردع « اليت للردع ، : وهذا ليس جبيد ، ألنه قال : قال أبو حيان 
اسم يرجع به إىل أصله ، فالنون ليس بدالً من ألف بل هو » قََوارِيَر « لنَّ ليس جبيد ، » قََوارِيراً « وتشبيهه ب 

  .تنوين الصرف ، وهذا امجع خمتلف فيه أيتحتَُّم منع صرفه أم جيوز؟ قوالن 
أن بعض لغة العرب يصرفون ما ال ينصرف ، فهذا القول ، إما على قول من ال يرى بالتحتم ، : ومنقول أيضاً 

  .ة أو على تلك اللغ
« وفيه نظر ، إذ ليس املعىن على ذلك ، وقد يظهر له وجه ، . ، قاله ابن عطية » آهلة « أنه نعٌت ل : والرابع 

عاجزين : آهلةٌ كالِّني ، أي : اآلهلة بالكلِّ الذي هو املصدر مبعىن اإلعياء والعجز ، كأنه قيل » أن يكون وصف 
» كُالًّ « وروى ابن عطية والداين وغريه عن أيب هنيك أنه قرأ  .وملَّا وصفهم وصفهم باملصدر وحده . منقطعني 

  :بضم الكاف والتنوين ، وفيها تأويالن 
  .سيكفرون مجيعاً؛ كذا قدره أبو البقاء ، واستبعده : أن ينتصب على احلال ، أي : أحدمها 
وحكى ابن . قاله ابن عطية جيحدون ، أو يتركون كالًّ ، : أنه منصوٌب بفعلٍ مقدر ، يرفضون ، أي : والثاين 

  .بضم الكاف ورفع الالم منونة على أنه مبتدأ واجلملة الفعلية بعده خربه » كُلُّ « جرير أن أبنا هنيك قرأ 
من أمدَّ ، وقد » وُنِمدُّ « وقرأ عليُّ بُن أيب طالب . الثانية » كالًّ « وظاهر عبارة هؤالء أنه مل يقرأ بذلك إال يف 

  .ُه وأمدَُّه تقدم القول يف مدَّ



ا يقُولُ : : قوله    :وجهان « َما » جيوز يف . « وَنرثُه م
ما » ونرثُ منه : منصوب على إسقاط اخلافض تقديره « َنرِثُُه » أن يكون مفعوالً هبا ، والضمري يف : أحدمها 

  .« يقوله 
نرثه : هم مضافاً قبل املوصول ، أي وقدَّر بعض. بدل اشتمال « َنرِثُُه » أن يكون بدالً من الضمري يف : والثاين 

حال إمَّا » فَْرداً « و » . أو مسمَّى ما يقول ، وهو املال والولد ، ألن نفس القول ال يورث : معىن ما يقول 
  .« ، أو مقارنة ، وذلك مبينٌّ على اختالف معىن اآلية ]  ٧٣: الزمر [ } فادخلوها َخاِلِديَن { مقدرة حنو 
  .فُنجازيه يف اآلخرة « ما يقُولُ » سنحفظ « َنكْتُب َس» : قوله تعاىل 

نزيده عذاباً فوق العذاب ، : أي } َوَنُمدُّ لَُه ِمَن العذاب َمّداً { . نأمر املالئكة حىت يكتبوا ما يقول : وقيل 
ا يقُولُ » و . نطيل عذابه : وقيل  ا عنده من املال والولد بإهالكنا إياه وإبطا: أي « » َنرِثُه م ل قوله ، وقوله م

ال نعطيه ونعطي غريه ، فيكون اإلرث راجعاً إىل ما حتت : ، ألنه زعم أنَّ له ماالً وولداً ، أي » َما َيقُولُ « 
وَيأِتيَنا « حنفظ ما يقول حىت جنازيه به : أي » وَنرِثُه ما يقُولُ « معىن قوله : وقيل . القول ال إىل نفس القول 

  .«  مالٍ وال ولد يوم القيامة بال» فَْرداً 

ملَّا تكلَّم يف مسألة احلشر والنشر تكلَّم اآلن يف الرد على ُعبَّاد . اآلية } واختذوا ِمن ُدوِن اهللا { : قوله تعاىل 
ليكُوُنوا لَُهْم ِعزا « يعين كفار قريش اختذوا األصنام آهلة يعبدوهنا } واختذوا ِمن ُدوِن اهللا آِلَهةً { : األصنام فقال 

ليس » كَالَّ « : بقوله  -تعاىل-مث أجاب اهللا . أي منعة حبيث يكونون هلم شفعاء وأنصاراً ينقذوهنم من اهلالك » 
  .هذه األوثان » كُلُّهم سيكفُُرون بعباِدة « : أي } َسَيكْفُُرونَ بِِعَباَدِتهِْم { األمر كما زعموا 

» َيكوُنونَ « ة ، ألنه أقرب مذكور ، وألن الضمري يف جيوز أن يعود الضمري على االهل» َسَيكْفُرونَ « : قوله 
، ومثله  فَألْقَْوا إِلَْيهِمُ { مث قال ]  ٨٦: النحل [ } َوإِذَا َرأى الذين أَْشَركُواْ ُشَركَآَءُهْم { أيضاً عائد عليهم فقط 

. ٨٦: النحل [ } القول إِنَّكُْم لَكَاِذُبونَ   [  
{ : وخياصموهنم وهو املراد بقوله » ويتربءون منهم « يكفرون بعبادهتم أراد بذلك املالئكة ، ألهنم : قيل 

. ٤٠: سبأ [ } أهؤالء إِيَّاكُْم كَاُنواْ َيْعُبُدونَ   [  
حييي األصنام يوم القيامة حىت يوبِّخوا عبَّادها ويتربءوا منهم فيكون ذلك أعظم حلسرهتم  -تعاىل-إن اهللا : وقيل 

.  
إال أنَّ فيه عدم توافق } واهللا َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني { : شركني ، ومثله قوله الضمري يعود على امل: وقيل 

  .عائد إىل اآلهلة » َيكُوُنونَ « الضمائر ، إذ الضمري يف 
اعله ، إن عاد الضمري يف عبادهتم على املشركني العابدين ، وإىل املفعول إن » بِعَبادهِتْم « و  مصدر مضاف إىل ف

  .االهلة  عاد على
واملصادر « إما ألنه مصدر يف األصل ، : إمنا وحَّده وإن كان خرباً عن مجع ألحد وجهني » ِضدا « : قوله 

  .موحَّدة مذكَّرة ، وإمَّا ألنه مفرد يف معىن اجلمع 
التفاق » اُهم وُهم َيٌد على ِمْن ِسَو« : الَعْون ، وحِّد توحيد قوله عليه السالم : والضِّدُّ : » قال الزخمشري 

من أضدادكم ، : العونُ واملعاونة ، ويقال : والضَّدُّ . كلمتهم ، وأنَّهم كشيء واحد لفرط تضامنهم وتوافقهم 



  .أعوانكم : أي 
  .مسي العونُ ضدا ، ألنه يضاد من يعاديك وينافيه بإعانته لك عليه : قيل 

  .وهذه تناسب معىن اآلية . البالء : وقيل .  القرن: وقل . إنَّ الضِّدَّ هنا األعداء : ويف التفسري 
يكونون عليهم ِضدا : ، واملراد ضد الِعّز ، وهو الذُّلُّ واهلوان ، أي » ِعزا « ذكر ذلك يف مقابلة قوهلم : قيل 

  .ويكون عليهم ذالًّ هلُم : كأنه قيل . ملا قصدوا وأرادوه 

ْوَم َنْحُشُر ) ٨٤(فَلَا َتْعَجلْ َعلَْيهِْم إِنََّما َنُعدُّ لَُهْم َعدا ) ٨٣(لَى الْكَاِفرِيَن َتُؤزُُّهْم أَزا أَلَْم َتَر أَنَّا أَْرَسلَْنا الشََّياِطَني َع َي
َمنِ اتََّخذَ ِعْنَد لَا َيْمِلكُونَ الشَّفَاَعةَ إِلَّا ) ٨٦(َوَنُسوُق الُْمْجرِِمَني إِلَى َجَهنََّم وِْرًدا ) ٨٥(الُْمتَِّقَني إِلَى الرَّْحَمنِ َوفًْدا 

َتكَاُد السََّماَواُت َيَتفَطَّْرنَ ِمْنُه ) ٨٩(لَقَْد جِئُْتْم َشْيئًا إِدا ) ٨٨(َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّْحَمُن َولًَدا ) ٨٧(الرَّْحَمنِ َعْهًدا 
ا َيْنَبِغي ِللرَّْحَمنِ أَنْ َيتَِّخذَ َولًَدا ) ٩١(ا أَنْ َدَعْوا ِللرَّْحَمنِ َولًَد) ٩٠(َوَتْنَشقُّ الْأَْرُض وََتِخرُّ الْجَِبالُ َهدا  ) ٩٢(َوَم

َوكُلُُّهْم آِتيِه ) ٩٤(لَقَْد أَْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم َعدا ) ٩٣(إِنْ كُلُّ َمْن ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ إِلَّا آِتي الرَّْحَمنِ َعْبًدا 
ا َيسَّْرَناُه ) ٩٦(آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت سََيْجَعلُ لَُهُم الرَّْحَمُن ُودا  إِنَّ الَِّذيَن) ٩٥(َيْوَم الِْقَياَمِة فَْرًدا  فَإِنََّم

ْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن َهلْ ُتِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن أََحٍد ) ٩٧(بِِلَسانَِك ِلُتَبشَِّر بِِه الُْمتَِّقَني َوُتْنِذَر بِِه قَْوًما لُدا  أَْو َوكَ
  ) ٩٨(َتْسَمُع لَُهْم رِكًْزا 

  .اآلية } أَلَْم َتَر أَنَّآ أَْرَسلَْنا { : قوله تعاىل 
ملَّا ذكر حال هؤالء الكفار مع األصنام يف اآلخرة ذكر بعده حاهلم مع الشياطني يف الدنيا ، وأهنم يتولوهنم 

- احتج أهل السنة هبذه اآلية على أنَّ اهللا } َعلَى الكافرين  أَلَْم َتَر أَنَّآ أَْرَسلَْنا الشياطني{ : وينقادون هلم ، فقال 
فإن معناه لتؤزُُّهم أزاً ، » تؤزُُّهم أزا « سلَّطهم عليهم إلرادة أن يستولوا عليهم ، ويتأكد هذا بقوله  -تعاىل

. ٦٤: اإلسراء [ } واستفزز َمنِ استطعت ِمْنُهْم بَِصْوِتَك { : ويتأكد بقوله   [  
حقيقة اللفظ توجب أنه تعاىل أرسل الشياطني إىل الكفار كما أرسل األنبياء ، بأن محلهم رسالة : ي قال القاض

يؤدوهنا إليهم ، وال جيوز يف تلك الرسالة إال ما أرسل عيله الشياطني من اإلغواء ، فكان جيب يف الكفار أن 
، وألن من العجب تعلق اجملربة بذلك ، ألن عندهم  يكونوا بقبوهلم من الشياطني مطيعني ، وذلك كفر من قائله 

وإذا بطل . خلق فيهم الكفر وقدر الكفر ، فال تأثري ملا ال يكون من الشياطني  -تعالى-أن ضالهلم من قبله 
خلَّى بني الشياطني وبني الكفار ، وما  -تعاىل-محل اللفظ على ظاهره فال بد من التأويل ، فنحمله على أنه 

هذه التخلية تسمى إرساالً يف سعة اللغة ، كما إذا مل مينع الرجل كلبه من دخول بيت منعهم من إغوائهم ، و
  .أرسل كلبه علينا ، وإن مل يرد أذى الناس : جريانه يقال 

وهذه التخلية وإن مل يكن فيها تشديد للمحنة عليهم فهم متمكنون بأن ال يقبوا منهم ، ويكون ثواهبم على ترك 
َوَما كَانَ ِلَي َعلَْيكُْم مِّن ُسلْطَاٍن إِالَّ أَن َدَعْوُتكُْم فاستجبتم ِلي فَالَ { : عليه قوله تعاىل  القبول أعظم ، والدليل

الشياطني لو : وهذا ال ميكن محله على ظاهره ، فإنَّ قوله : قال ابن اخلطيب } َتلُوُمونِي ولوموا أَنفَُسكُْم 
  .مطيعني له بقبول قول الشياطني  لكان الكفار« إىل الكفار  -تعاىل-أرسلهم اهللا 

بل أرسلهم عليهم ، واإلرسال عليهم هو التسليط إلرادة » ما أرسل الشياطني إىل الكفار  -تعاىل-اهللا : قلنا 
، فأين هذا من اإلرسال إليهم    .أن يصري مستولياً عليه 



  .، فأي تأثري للشياطني فيه  -تعاىل-ضالل الكافر من قبل اهللا : وقوله 
ِلَم ال جيوز أن مساع الشياطني إياه تلك الوسوسة بوجب يف قلبه الضالل بشرط سالمة فهم السامع ، ألن :  قلنا

فيكون ذلك الضالل احلاصل يف قلب الكافر منتسباً إىل الشيطان ،  -تعاىل-من خلق اهللا « كالم الشياطني 
  .ن اإلرسال التخلية ِلَم ال جيوز أن يك: وقوله . من هذين الوجهني  -تعاىل-وإىل اهللا 

خص الكافر بأنه أرسل  -تعاىل-فقد خلَّى بينهم وبني األنبياء ، مث إنه » كما خلَّى بني الشياطني والكفرة : قلنا 
  .الشياطني عليه ، فال بد من فائدة زائدة ههنا 

ب أن يكون ذلك األزُّ حتركهم حتريكاً شديداً ، فالغرض من ذلك اإلرسال موج: أي » تؤزُُّهْم أزا « وألن قوله 
  .إذ حيصل املقصود منه  -تعاىل-مراداً هللا 

أخوات وهو التهيج وشدة : قال الزخمشري . واألزُّ ، واألزيُز ، واالستفزاز . مصدر مؤكد » أزا « : قوله 
  .تغريهم على املعاصي ، وهتيجهم هلا بالوساوس : اإلزعاج ، أي 
  .تزعجهم يف املعاصي إزعاجاً من الطاعة إىل املعصية : أي  »َتؤزُُّهْم أزا « : قال ابن عباس 

غال واشتد غليانه حىت مسع له صوت ، ويف : أزَّ اِملْرَجلُ أزا وأزيزاً ، أي : شدة الصوت ، ومنه : واألزُّ أيضاً 
  .أي للجذع حني فارقه النيب صلى اهللا عليه وسلم » فكَان له أزيٌز « احلديث 

إنَّا « عجلت عيله بكذا إذا استعجلت منه : ال تعجل بطلب عقوبتهم ، يقال : أي } َجلْ َعلَْيهِْم فَالَ َتْع{ : قوله 
  .» نعدُّ هلُْم عدا 
  .يعين الليايل واأليام والشهور واألعوام : قال الكليب 

  .األنفاس اليت يتنفّسون هبا يف الدنيا إىل األجل الذي أجِّل لعذاهبم : وقيل 
  .أنفاسهم وأعماهلم فنجازيهم على قليلها وكثريها  َنُعدُّ: وقيل 
  .الذي ال يتطرق إليه الزيادة والنقصان » لكل أحد « الوقت األجل املعني : َنُعدُّ األوقات ، أي : وقيل 
ب » َسَيكْفُرون « منصوب ب » َيْوَم َنحُشُر « : قوله  » ألن « َنُعد » أو ب « علْيهِْم ضدا » َيكوُنونَ « ، أو 
ْر » الذي بعده ، أو مبضمر وهو « ال َيْمِلكُونَ » : تضمن معىن اجملازاة ، أو بقوله « َنُعدُّ    .« اْحذَْر » أو « اذكُ

  .يكون يوم حنشر : « مىت يكون ذلك؟ فقيل » : هو معمول جلواب سؤال مقدر كأنه قيل : وقيل 
  .به الوصف  نفعل بالفريقني ما ال حييط: يوم حنشر ونسوق : تقديره : وقيل 
، وكذا « وفداً » : قوله    .« وْرداً » نصب على احلال 

، يقال : والَوفُْد  قدم على سبيل التكرمة ، فهو يف : َوفََد َيِفُد َوفْداً ووفوداً وفَاَدةً ، أي : اجلماعة الوافدون 
  .األصل مصدر مث أطلق على األشخاص كالضيف 

  .وَركْب ، وصاحب وَصْحب  وفد مجع وافد مثل راكب: وقال أبو البقاء 
  .وأجازه األخفش . وهذا الذي قاله ليس مذهب سيبويه ، ألن فاعالً ال جيمع على فعل عند سيبويه 

  :فأمَّا َركْب وَصْحب فامسا مجع ال مجع بدليل تصغريها على ألفاظها ، قال 
  .أراد اجلمع اللغوي  لعل أبا البقاء: فإن قيل ... أخَْْشى رَجْيالً َوُركَْيباً َعادَيا  -٣٦٢٥

فدل على أنه قصد اجلمع صناعة املقابل السم . والوِْرد اسم جلمع وارد : أنه قال بعد قوله هذا : فاجلواب 



، وهو أيضاً يف األصل مصدر أطلق على األشخاص ، . اجلمع  والوِْرد اسم للجماعة العطاش الواردين للماء 
  :، قال الشاعر  َوَرد املاء يرُده وِْرداً ووُروداً: يقال 

ٍة َصما  -٣٦٢٦   كَدريٍَّة أْعَجْبَها َبْرَد الَْما... رِِدي رِِدي وِْرَد قَطَا
. هو حمذوف من وراد ، وهو بعيد : وقيل « هو مبعىن وارد : وقيل » هو اسم جلمع وارد ، : وقال أبو البقاء 

على « وُيَساقُُ املُْجرُِمون « » ْحَشُر املتَّقُونَ ُي» وقرأ احلسن واجلحدري . يعين أنه جيوز أن يكون صفة على فَْعل 
  .ما مل يسم فاعله 

  فصل
اذكر هلم يا حممد اليوم الذي جيمع فيه من اتقى اهللا يف الدنيا بطاعته إىل الرمحن إىل جنته وفْداً ، : قال املفسرون 

: وقال أبو هريرة : كَْباناً ُر: وقال ابن عباس . أي مجاعات ، مجع وافد مثل راكب وَركْب وصاحب وَصْحب 
  .على اإلبل 

ما ُيْحَشرون واهللا على أرجلهم ، ولكن على نوق رجاهلا :  - » رضي اهللا عنه «  -وقال علي بن أيب طالب
} َوَنُسوُق اجملرمني إىل َجَهنََّم وِْرداً { . الذهب ، وجنائب سروجها ياقوت إن مهوا هبا سارت وإنْ مهُّوا طارت 

  .عطاشاً قد تقطعت أعناقهم من العطش : وقيل  ُمشاة ،: أي 
يدل على أهنم يساقون إىل النار بإهانة واستخفاف كأهنم عطاش تساق إىل املاء ، » وَنُسوق اجملرمَني « وقوله 

  .» الواردون « والوِْرُد للعطاش وحقيقة الوِْرد امليسُر إىل املاء ، فسمي به 
  فصل

هذا إمنا يستقيم أن لو كان احلشر عند غري : فقالوا } َنْحُشُر املتقني إِلَى الرمحن َيْوَم { : طعن املالحدة يف قوله 
يوم حنشُر : بأنَّ التقدير : وأجاب املسلمون . الرمحن ، أما إذا كان احلشر عند الرمحن ، فهذا الكالم ال ينتظم 

  .املتقِّني إىل حملِّ كرامِة الرمحن 
  :جلملة وجهان يف هذه ا» ال َيْمِلكُون « : قوله 

  .أهنا مستأنفة سيقت لإلخبار بذلك : أحدمها 
  .أنَّها يف حمل نصب على احلال مما تقدم : والثاين 

  :ويف هذه الواو قوالن 
من « أهنا عالمة للجمع ليست ضمرياً ألبتة ، وإمنا هي عالمة ، كهي يف لغة أكلُوين الرباغيثُ والفاعل : أحدمها 

  .ال ميلكُون الشفاعةَ إالَّ املتَِّخذُون َعْهداً : اجلمع قاله الزخمشري وفيه بعٌد ، وكأنه قيل ألنه يف معىن » اتََّخذَ 
يلة ، مع وضوح جعل الواو ضمرياً : قال أبو حيَّان  وقد قال . وال ينبغي محلُ القرآن على هذه اللغة القل

  .إنَّها لغةٌ ضعيفة : األستاذ أبو احلسن بن عصفور 
َوأََسرُّواْ النجوى { ]  ٧١: املائدة [ } َعُمواْ َوَصمُّواْ كَِثٌري مِّْنُهْم { : قد قالوا ذلك يف قوله : قال شهاُب الدين 

وأيضاً فاأللف ، والواو ، والنون : مث قال أبو حيان . فلهذا املوضع هبما أسوة ]  ٣: األنبياء [ } الذين ظَلَُمواْ 
أو العطف « بعدها فاعالً إال بصريح اجلمع ، وصريح التثنية ،  اليت تكون عالمات ال ضمائر ال حيفظ ما جييء

، أما أن يأيت بلفظ مفرد ويطلق على مجع أو مثىن ، فيحتاج يف إثبات مثل ذلك إىل نقل ، وأما عوُد الضمائر » 



ميكن مثناة أو جمموعة على مفرد يف اللفظ يراد به املثىن واجملموع فمسموع معروف يف لسان العرب ، على أنه 
  .قياس هذه العالمات على تلك الضمائر ولكن األحوط أن ال يقال إال بسماع 

يما يعود عليه حينئذ أربعة أوجه : والثاين    :أن الواو ضمٌري ، وف
  .أهنا تعود على اخللق مجيعهم ، لداللة ذكر الفريقني املتقني واجملرمني عليهم ، إذ مها قسماه : أحدها 
  .ألن هذين القسمني اخللُق كلُّه . املتقني واجملرمني ، وهذا ال يظهر خمالفته لألول أصالً  أنه يعود على: والثاين 

، أو اجملرمني فقط ، وهو حتكُّم : والثالث    .أنَّه يعوج على املتقني فقط 

لق ، أو هذا االستثناء يترتب على عود الواو على ماذا؟ فإن قيل بأهنا تعود على اخل» إالَّ من اتََّخذَ « : قوله 
  .» أو على املتقني فقط « على الفريقني املذكورين 

فاالستثناء حينئذ متصل ، ويف حمل املستثىن الوجهان املشهوران إما الرفع على البدا ، وإما النصب على أصل 
، وفيه حينئذ اللغتان املشهورتان: وإن قيل . االستثناء  لغةُ :  إنه يعود على اجملرمني فقط كان استثناء منقطعاً 

وجعل الزخمشري هذا االستثناء من . » كاملتصل « احلجاز التزام النصب ، ولغةُ متيم جوازه مع جواز البدل 
  .ما رأيت أحداً إال زَْيداً : الشفاعة على وجهي البدل وأصل االستثناء حنو 

، والتقدير : وقال بعضهم  اتَّخذ عن الرمحن عهداً ، ال ميلكون الشفاعة ألحٍد إالَّ : إن املستثىن منه حمذوف 
  :به ، فهو كقول األخرِ » منه للعلم « فحذف املستثىن 

  ولَْم َيْنُج إالَّ َجفَْن َسْيِف وِمئَزرا... َنَجا َساِلٌم والنَّفُْس ِمْنُه بِشدقِه  -٣٦٢٧
  .ولَْم َيْنُج بشيٍء : أي 

على اجملرمني فقط على أن يراد » كُون ال َيْمِل« وجعل ابُن عطية االستثناء متصالً ، وإن عاد الضمري يف 
قال شهاب . ومحل اجملرمني على الكفار والعصاة بعيد : قال أبو حيان . باجملرمني الكفرة والعصاة من املسلمني 

وال بعد فيه ، وكما استبعد إطالق اجملرمني على العصاة كذلك يستبعد غريه إطالق املتقني على العصاة : الدين 
  .رم على العاصي أشهر من إطالق املتقي عليه ، بل إطالق اجمل

  فصل
  .ال ميلكون أن يشفعوا لغريهم كما ميلك املؤمنون : قال بعضهم 

وإذا ثبت . وهذا أوىل ، أن األول جيري جمرى إيضاح الواضح . ال ميلك غريهم أن يشفع هلم : وقال آخرون 
، » إالَّ من اتَّخذَ عنَد الرَّمحن َعْهداً « عقيبه ألنه قال . ذلك دلت اآلية على حصول الشفاعة أهل الكبائر 

َوالَ َيْشفَُعونَ إِالَّ { : ، كقوله « ال يشفع الشافعون إال ملن اتَّخذَ عند الرَّمحن عهداً ، يعين للمؤمنني : والتقدير 
، وصاحب الك]  ٢٨: األنبياء [ } ِلَمنِ ارتضى  برية اختذ فكل من اختذ عند الرمحن عهداً وجب دخوله فيه 

ا روى ابن مسعود أنه  »  -عليه السالم -عند الرمحن عهداً ، وهو التوحيد ، فوجب دخوله حتته ، ويؤكده م
وكيف : قالوا « عند الرَّمحن عهداً » أَيْعَجُز أحدكُْم أن يتَّخذ عنَد كُلِّ صباح ومساء « : قال ألأصحابه يوماً 

اللَُّهمَّ فاطَر السَّمواِت واألرضِ عاملِ الَغْيبِ والشَّهادة إنِّي أْعَهُد : « ساء يقُولُ ِعْنَد كُلِّ صباحٍ وم» : ذلك؟ قال 
إليَك بأنِّي أشَْهُد أنَّ ال إله إالَّ أنَت وْحَدَك ال شرِيَك لََك ، وأنَّ ُمَحدَّداً عبُدَك ورُسولَك ، فإنَّك إنْ تكلين إىل 

ْوَم القيامة إنَّك نفسي ُتقرَّبِْني من الشَّر ، وُتباعدين من اخلَْي رِ ، وإنَّي ال أثُق إالَّ برمحتَك ، فاْجَعل يل عهداً ُتوفنيه َي



أْيَن : فإذا قال ذِلَك طُبَِع عليه بطابع َوُوضع حتت العرش ، فإذا كان يوُم القيامِة ناَدى ُمَناٍد . ال ُتْخِلُف امليَعاد 
  .» الذين هلُم ِعنَد الرَّمحن عهد؟ فَيْدُخلونَ اجلنَّة 

  .فظهر أن املراد من العد كلمة الشهادة ، وظهر وجه الداللة على ثبوت الشفاعة أهل الكبائر 
بفتح الالم وسكوهنا ، وأهنما » ولداً « تقدم خالُف القراء يف قوله } َوقَالُواْ اختذ الرمحن َولَداً { : قوله تعاىل 

  .لغتان مثل الَعَربِ والُعْربِ والَعَجم والُعْجم 
  .نَّه ملَّا ردَّ على عبدة األوثان عاد إىل الرَّد على من أثبت له ولداً واعلم أ

وههنا . املالئكة بناُت اهللا : املسيُح ابن اهللا ، وقالت العرب : عزيٌز ابُن اهللا ، وقالت النصارى : فقالت اليهود 
، ألن الرد على النصارى تقدم املالئكة بنات اهللا ، وهم العرب الذين يعبدون األوثان : الرد على الذين قالوا 

  .أول السورة 
. ، وهو األمر العظيم املنكر املتعجب منه » إدَّا « العامة على كسر اهلمزة من . } لَقَْد جِئُْتْم َشْيئاً إِّداً { : قوله 

ف ، وخرَّجوه على حذف مضا. وقرأ أمري املؤمنني والسلمي بفتحها » عظيماً : وقال جماهد « . قاله ابن عباس 
  .أثقلين : أي . أدَّ األمر وأدَّين يؤدِّنِي أدَّا : يقال  -بالفتح -ألنَّ األدَّ « أي شيئاً أدَّ 

هو العظيم املنكر ، » : هو العجب ، وقيل  - بفتح اهلمزة وكسرها -أنَّ األدَّ واإلد: وكان أبو حيان ذكر 
إال أن يريد أنَّه « احد ينبغي أن ال حيتاج إىل حذف مضاف إنَّ األّد واإلّد مبعىن و: وعلى قوله . الشدَّة : واإلدَّة 

  .أراد بكوهنما مبعىن العجب يف املعىن ال يف املصدرية وعدمها ، واإلَدد يف كالم العرب الدواهي 
والباقون بالتاء من فوق ومها واضحتان ، إذ التأنيث . قرأ نافع والكسائي بالياء من حتت . « َتكَاُد » : قوله 

  .وكذا يف سورة الشورى . جمازي 
إِذَا { : مضارع انفطَر ، لقوله تعاىل « َيْنفَطْرن » وابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم ، ومحزة : وقرأ أبو عمرو 

بالتشديد يف هذه السورة ، وأما اليت يف الشورى « مضارع تفطَّر « » يتفَطّْرن » : والباقون } السمآء انفطرت 
فتلخص من ذلك . والباقون على أصوهلم يف هذه السورة . لياء والتاء وتشديد الطاء فقرأها محزة وابن عامر با

وأن نافعاً وابن كثري والكسائي وحفصاً عن عاصم . أن أبا بكر وأبا عمرو يقرآن بالياء والنون يف السورتني 
ء والنون ، ويف الشورى يقرءون بالياء والتاء وتشديد الطاء فيهما ، وأن محزة وابن عامر يف هذه السورة باليا

ُه إذا شقه ، » بالياء وتشديد الطاء    .، وكرر فيه الفعل » والتفطُّر إذا شقَّقُه « فاالنفطار من فطر
  .التشديد : وهو هنا أشبه باملعىن ، أي : قال أبو البقاء 

  :دة ، وأنشد وزعم األخفش أهنا هنا مبعىن اإلرا« كَانَ » خرباً ل « يف حمل نصب » َيَتفَطَّْرنَ « و 
  لَْو َعاَد ِمْن زمنٍ الصِّبابِة َما َمَضى... كَاَدْت وِكْدُت وِتلَْك َخْيُر إَرادٍة  -٣٦٢٨
  فصل
  .« يتَصدَّْعَن » وقرأ ابن مسعود . انفطر الشيء وتفطَّر أي تشقَّق : يقال 

  . تسقط عليهم: أي ختسُف هبم ، واالنفطار يف السماء ، أي « َتْنَشقُّ األْرُض » و 
  .تنطبق عليهم » ُتَهدُّ َهداً ، مبعىن : أي « وختُرُّ اِجلَبالُ هدَّاً » 



فإن قيل من أين يؤثر القول بإثبات الولد هللا يف انفطار السموات وانشقاق األرض وخرور اجلبال؟ فاجلواُب من 
  :وجوه 

هذه الكلمة » عند وجود كدت أفعل هذا بالسموات واألرض واجلبال : يقول  - تعاىل -أنَّ اهللا : األول « 
، وإين ال أعجِّل بالعقوبة ، كقوله ، لوال حلمي  إِنَّ اهللا ُيْمِسُك { :  -تعاىل -غضباً منِّي على من تفوَّه هبا 

 ٤١: فاطر  [} السماوات واألرض أَن َتُزوالَ َولَِئن َزالََتآ إِنْ أَْمَسكَُهَما ِمْن أََحٍد مِّن َبْعِدِه إِنَُّه كَانَ َحِليماً غَفُوراً 
. [  

، وهتويالً من فظاعتها ، وهدمها ألركان الدين وقواعده : الثاين    .أن يكون استعظاماً للكلمة 
أنَّ السمواِت واألرضِ واجلبال تكاد أن تفعل ذلك لو كانت تعقل من غلظ هذا القول ، وهذا تأويل : الثالث 

  .أيب مسلم 
ليمة من كل العيوب ، فلما تكلم بنو آدم هبذا القول ظهرت أنَّ السموات واألرض واجلبال كانت س: الرابع 

  .العيوب فيها 
يه ثالثة أوجه » هدَّا « : قوله    :ف

مهدودة ، وذلك على أن يكون هذا املصدر من هدَّ زيٌد احلائط : أنَّه مصدر ويف مضع احلال ، أيب : أحدها 
  .» هدمُه « : يهدُّه هدَّا ، أي 

، ألن اخلرور : فر وهو قول أيب جع: والثاين  ، : أنه مصدر على غري املصدر ملا كان يف معناه  السقوطُ واهلدُم 
  .اهندم ، فيكون الزماً  -بالكسر - وهذا على أن يكون من هدَّ احلائطُ َيهِدُّ 

  .ألهنا هتد : أي : أن يكون مفعوالً من أجله ، قال الزخمشري : الثالث 
َدَعواْ « : قوله    :أوجه يف حمله مهسة » أنْ 

، وجيوز أن : أحدها  أنه يف حمل نصب على املفعول من أجله ، قاله أبو البقاء ، واحلويف ، ومل ُيبيَِّنا ما العامل فيه 
، ولكن شرطُ النصب هنا مفقود ، : ، أي » َهدَّا « ، أو » َتُخرُّ « ، أو » َتكَاُد « يكون العامل  َتُهدُّ ألن دعوا 

ا على أنه على إسقاط الالم مطرد يف الفاعل يف املف« وهو احتاد  » فقريب « أنْ » عول له والعامل فيه ، فإن عني
، علل » وإفضاء الفعل ، أي هدَّا أن دعوا « وأن يكون منصوباً بتقدير سقوط الالم : وقال الزخمشري . 

  .اخلرور باهلدِّ ، واهلدُّ بدعاء الولد للرمحن 
  .» وليس مفعوالً له صرحياً « . فهذا تصريح منه على أنه بإسقاط اخلافض 

  .كما هو مذهب اخلليل والكسائي « أن يكون جمروراً بعد إسقاط اخلافض : الوجه الثاين 
  :كقوله « ِمْنُه » أنه بدل من الضمري يف : والثالث 
  َعلى ُجودِه لضن باملَاِء حامتِ... َعلَى َحالٍة لْو أنَّ يف القَْومِ َحاِتماً  -٣٦٢٩

  .» جوده « األخري بدالً من اهلاء يف »  حامت« جبر » 
  .وهو بعيد لكثرة الفصل بني البدل واملبدل منه جبملتني : قال أبو حيان 
ب : الوجه الرابع  : قال أبو حيان . أي هدََّها دعاُء الولِد للرمحن : قال الزخمشري . » َهدَّا « أن يكون مرفوعاً 

يكون مصدراً توكيدياً ، واملصدر التوكيدي ال يعمل ، ولو فرضناه غري  أن» َهدَّا « وفيه بعٌد ، ألن الظاهر يف 



توكيدي مل يعمل بقياس إال إذا كان أمراً ، أو مستفهماً عنه حنو ضرباً زيداً ، وأضربا زيداً؟ على خالف فيه ، 
  .هدَّها دعاء الولد للرمحن : وأما إن كان خرباً كما قدَّره الزخمشري ، أي 

  :ما جاء من ذلك هو نادر كقول امرئ القيس  فال ينقاس ، بل
لِ... وقُوفاً بَِها َصْحبِي َعليَّ َمِطيُُّهْم  -٣٦٣٠   يقُولونَ ال َتْهلَْك أّسى وجتمَّ

  .وقََف َصْحبِي : أي 
ا « و . كذا قدره أبو البقاء . املوجب لذلك دعاؤهم : أنَّه خرب مبتدأ حمذوٍف ، تقديره : اخلامس  جيوز أن » َدَع

  :ون مبعىن مسَّى ، فيتعدى الثنني ، وجيوز جر ثانيهما بالباء ، قال الشاعر يك
  أَخاَها ولَْم أْرَضْع هلَا بِلَباِن... َدَعْتنِي أَخاَها أمُّ َعْمرٍو وملْ أكُْن  -٣٦٣١

ال يفعلُ األخواِن ... َبْعَدَما كَانَ َبْيَنَنا « َدَعْتنِي أَخاَها    »ِمَن الِفْعلِ ما 
  :ر وقول اآلخ
  َتجِْدُه بَِغْيبٍِ ِمْنَك غَْيَر َنِصيحِ... أال ُربَّ َمْن ُيْدَعى َنِصيحاً وإن َتِغْب  -٣٦٣٢

طلباً للعموم واإلحاطة بكل ما يدعى له ولد ، وجيوز أن يكون من : وأوهلما يف اآلية حمذوف ، قال الزخمشري 
ا يف قوله» َدَعا «  رِ مواِليِه «  : -عليه السالم -مبعىن نسب الذي مطاوعه م ، وقول الشاعر » َمنِ ادَّعى إىل غَْي
:  

  َعْنُه وال ُهَو باألْبَناِء َيْشرِينَا... إنَّا َبنِي َنْهَشلٍ ال َندَِّعي ألب  -٣٦٣٣
  .ال ننَتِسُب إليه : ألي 

« وقد عد ابن مالك  .فاعله » أنْ يتَِّخذَ « طلب ، و : مضارع اْنَبَغى ، واْنَبَغى مطاوٌع لبغى ، أي » َيْنَبِغي « 
  .يف األفعال اليت ال تتصرف » َيْنَبِغي 

ُسِمَع فيه املاضي قالوا   -تعاىل -تنبيهاً على أنه » الرَّْحَمنِ « وكرَّر لفظ . اْنَبَغى : وهو مردوٌد عليه ، ألنه قد 
  .هو الرمحُن وحدُه ، ألن أصول النعم وفروعها ليست إال منه 

  فصل
زَِعت السَّمواُت واألرُض واجلبالُ ومجيُع اخلالئق إال الثقلني ، وكادت أن تزول ، فَ: قال ابن عباس وكعب 

ا َيْنَبِغي « : عن نفسه فقال  -تعاىل - هللا ولٌد ، مث نفى اهللا: وغضبت املالئكةُ ، واستعرت جهنم حني قالوا  وم
لك حمال؛ أما الوالدة املعروفة فال مقالة يف ، ألنة ذ» اتِّخاذُ الولد « ما يليق به : أي » للرَّمحنِ أن يتَّخذَ ولداً 

، وألن اختاذ الولد  -تعاىل - امتناعها ، وأما التبين ، فألن الولد ال بد وأن يكون شبيهاً بالوالد ، وال شبيه هللا 
  . - تعاىل -إنَّما يكون ألغراض إما لسرور ، أو استعانٍة ، أو ذكرٍ مجيلٍ ، وكلُّ ذلك ال يصح يف اهللا 

، وصفتها اجلار » َمْن « جيوز يف . } إِن كُلُّ َمن ِفي السماوات واألرض { : قوله  أن تكون نكرة موصوفة 
بعدها ، ومل يذكر أبو البقاء غري ذلك ، وكذا الزخمشري إال أن ظاهر عبارته تقتضي أنه ال جيوز غري ذلك ، فإنه 

  :يف قوله « ُربَّ » وعها بعد نكرة أشبهت وق» « كُل « موصوفة فإهنا وقعت بعد » َمْن « : قال 

  .« انتهى ... ربَّ َمْن أْنِضَجْت غَْيظاً َصْدَرُه  -٣٦٣٤
ا كُل الذي يف السموات ، و : قال أبو حيان . وجيوز أن تكون موصولة  تدخل على الذي ، ألهنا « كلُّ » م



  :وحنوه ]  ٣٣ :الزمر [ } والذي َجآَء بالصدق َوَصدََّق بِِه { :  -تعاىل -تأيت للجنس كقوله
املوصول بالعموم حىت تصح إضافة « من تأويل » يعين أنه ال بد ... َحمَّلَْتنِي أحتَمَّلُ « وكُلُّ الذي »  -٣٦٣٥

  .إليه « كُلّ » إليه ، ومىت أريد به معهود بعينه لشخص استحال إضافة « كُل » 
، وقد تقدم أول الكتاب  جعل مفرداً محالً على لفظها ،« كل » خرب « آِت الرَّْحَمنِ » و  أهنا : ولو مجع جلاز 

إذا ابتدئت وكانت مضافة لفظاً « كُلُّ » : وقد تكلم السهيلي يف ذلك فقال . مىت أضيفت ملعرفة جاز الوجهان 
، أي : يعين ملعرفة فال حيسن إال أفراد اخلرب محالً على املعىن ، تقول  منكم ذاهب ، » كل واحد : كُلكم ذاهب 

إمنا هو محل : } َوكُلُُّهْم آِتيِه { : فإن قلت يف قوله . املسألة يف القرآن واحلديث والكالم الفصيح هكذا هذه 
، ألنه اسم مفرد  القوم : بل هو اسم للجمع ، واسم اجلمع ال خيرب عنه بإفراد ، تقول : قلنا . على اللفظ 

ألهنم » كُلكُم ذاِهٌب « رد ، وإمنا حسن لفظ املف» القَْوم « ذاهب ، وإن كان لفظ : ذاهُبون ، وال تقول 
  .كل واحد منكم ذاهب ، فكان اإلفراد مراعاة هلذا املعىن : يقولون 

  .وحنوه إىل مساع ونقل عن العرب » كُلكُم ذاِهُبون « وحيتاج : قال أبو حيان 
ظ واجلمع هو احلمل وتسمية اإلفراد محالً على املعىن غري االصطالح بل ذلك محل على اللف: قال شهاب الدين 

  .على املعىن 
  .، وقد مجع يف موضع آخر محالً على معناها » كُل « محالً على لفظ » آِتي « ووحد : وقال أبو البقاء 

مقطوعة عن » كُل « إن عين يف القرآن فلم يأت اجلمع إال و . يف موضع آخر : قوله : قال شهاب الدين 
، وإن عين ]  ٨٧: النمل [ } َوكُلٌّ أََتْوُه َداِخرِيَن { ]  ٣٣: األنبياء [ } ُحونَ كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيْسَب{ اإلضافة حنو 

  .يف فيحتاج إىل مساع عن العرب كما تقدم 
  .» الرََّمحن « إىل » آيت « واجلمهور على إضافة 

» فَْرداً « و » داً َعْب« وانتصب » الرَّْحَمن « وقرأ عبد اهللا بن الزبري وأبو حيوة وطلحة ومجاعة بتنويه ونصب 
  .على احلال 

  فصل
أن كل معبود من املالئكة يف السموات ويف األرض من الناس إال يايت الرمحن يلتجئ إىل ربوبيته عبداً : املعىن 

  .ومنهم من محله على يوم القيامة خاصة . منقاداً مطيعاً ذليالً خاضعاً كما يفعل العبيد 
  .واألول أوىل ، ألنه ال ختصيص فيه 

عدَّ أنفاسهم وأيامهم وآثارهم ، فكلهم حتت تدبريه وقهره حميط هبم ال : أي } لَّقَْد أَْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم َعّداً { 
وحيداً ليس } َيْوَم القيامة فَْرداً { كل واحد منهم يأتيه : أي } َوكُلُُّهْم آِتيِه { خيفى عليه شيء من أمورهم ، 

  .» ركون منهم ويربأ املش« معه من الدنيا شيء 

  .إىل آخر السورة } إِنَّ الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { : قوله تعاىل 
» ُودَّا « : قوله . ملَّا ردَّ على الكفرة ، وشرح أقواهلم يف الدنيا واآلخرة ختم السورة بذكر أحوال املؤمنني 

فيحتمل أن يكون . بن حبيش بكسرها وقرأ أبو احلارث احلنفي بفتحها ، وجناح . العامة على ضم الواو 
  .املفتوح مصدراً ، واملكسور واملضموم امسني 



قال رسول اهللا . حيبهم اهللا وحيببهم إىل عباده املؤمنني : َسَيْجَعلُ هلُم الرَّمحُن حمبةً ، قال جماهد : قال املفسرون 
قَْد أحبَّ فالناً فأحبُّوه ، فيحبه » :  - سالمعليه ال - إذَا أحبَّ اُهللا العبد قال جلربيل « : صلى اهللا عليه وسلم 

ال أحسبه إال قال يف البغض : قال مالك « أهلُ السَّماء ، ثُمَّ يوضُع لُه القُبولُ يف األرضِ ، وإذا أبغَض العبد 
عدهم إما ألن السورة مكية ، وكان املؤمنون حينئذ ممقوتني بني الكفرة ، فو« َسَيجَِعلُ » والسِّني يف . مثل ذلك 

  .اهللا ذلك إذا جاء اإلسالم 
وإمَّا أن يكون ذلك يوم القيامة حيببهم إىل خلقه مبا يظهر من حسناهتم . َسُيْحِدثُ هلم يف القلوب مودة : واملعىن 

ينزهلا على  -تعاىل - مكتوب يف التوراة ال حمبَّة يف األرض حىت يكون ابتداؤها من اهللا : روي عن كعب قال . 
وقال أبو . } َسَيْجَعلُ لَُهُم الرمحن ُوّداً { : وتصديق ذلك يف القرآن قوله .  على أهل األرض أهل السماء ، مث

ا حيبون : مسلم  ، وجعلت له ودَّه ، ومن : والُودُّ واحملبَّةُ سواء ، يقال . معناه يهُب هلم م آتيُت فالناً حمبته 
، أي : ، فاملعىن « أحببُت  وودُت أن لو كان كذا أي» َيَودُّ لو كان كذا ، : كالمهم  : سيعطيهم الرمحن ودَّهم 

  .حمبوهبم يف اجلنة 
وألن رسول اهللا » ، وألن محل احملبة على احملبوب جماز ،  -عليه السالم - والقول األول أوىل ، لتفسري الرسول 

  .« قرأ هذه اآلية وفسَّرها بذلك فكانت أوىل 
  :القول الثاين أوىل لوجوه : قال أبو مسلم 

  .كيف يصح القول األول مع علمنا بأن املسلم التقي يبغضه الكفار ، وقد يبغضه كثري من املسلمني : أحدها 
  أنَّ مثل هذه احملبة قد حتصل للكفار والفساق أكثر ، فكيف ميكن جعله إنعاماً يف حق املؤمنني؟: وثانيها 
فعله ، فكان محل اآلية على إعطاء املنافع األخروية  -تعاىل -أن حمبتهم يف قلوهبم من فعلهم ال أنَّ اهللا : وثالثها 

  .أوىل 
  .بأن املراد جيعل له حمبة عند املالئكة واألنبياء : وأجيب عن األول 

وإذا ذكرين » : أنه قال  - سبحانه وتعاىل - أنه حكى عن ربه:  - عليه السالم -ما روي عنه: وعن الثاين 
والكافر » يف مأل ذكرتُه يف مأل أطيب منهم وأفضل ) وإنْ ذَكَرنِي  يف َنفِْسي ،« َعْبدي يف نفسه ذكرُتُه 
  .والفاسق ليسا كذلك 

  .أنه حممول على فعل األلطاف ، وخلق داعية إكرامه يف قلوهبم : وعن الثالث 
اً مبحذوف على أنه حال ، واللسان هنا اللغة ، أي » بِِلَسانَِك « : قوله  ناً أنزلناه كائ: جيوز أن يكون متعلق

  .بلسانَِك 

، وهو الشديد » ألَدَّ « مجع » و لُدَّا « ، وهذا ال حاجة إليه ، بل ال يظهر له معىن ، » على « هي مبعىن : وقيل 
  .اخلصومة كاحلُْمر مجع أْحَمرٍ 

إنَّ أبغَض  «اللُّدُّ مجع األلَّد ، وهو املعوج يف املناظرة الرواغ من احلق امليال عنه ، ويف احلديث : قال أهل اللغة 
» يا حممد « بِِلَسانَِك » سهلناُه يعين القرآن « َيَسْرَناُه » : قوله « أي املعوج » الرِّجال إىل اهللا اخلَْصُم األلَدُّ 

موقع هذه السورة ملا فيها من ذكر « بيَّن به عظيم » يعين املؤمنني ، وهذا كالم مستأنف « ِلُنَبشِّر به املتَِّقني 
أنَّه يسَّر ذلك بلسانه ، ليبشر وينذر ،  -تعاىل -واحلشر ، والرد على فرق املبطلني ، فبني  التوحيد والنبوة



ذكر أنه يبشر به املتقني . نقل قصصهم إىل اللغة العربية ملا تيسَّر لك على الرسول  - تعاىل -ولوال أنه  وكما 
، وهو األلد الذي يتمسك وُيْنِذَر بِِه » : بالباطل وجيادل فيه فقال  ذكر يف مقابلته من هو يف خمالفة التقوى أبلغ 

وقال أبو . هو الظامل الذي ال يستقيم : وقال جماهد . وهو الشديد اخلصومة » ، وهو مجع األلد ، « قَْوماً لُدَّا 
  .األلد األصم عن احلق : وق احلسن . الذي ال يقبل احلقَّ ويدَّعي الباطل « عبيدة األلد 

ألهنم إذا تأملوا وعلموا أنه ال بد من زوال « وكْم أْهلٍَكَنا قبلُهْم ِمْن قرٍن » : بليغة فقال  مث ختم السورة مبوعظٍة
الدنيا ، وأنه ال بد فيها من املوت خافوا سوء العاقبة يف اآلخرة فكانوا إىل احلذر من املعاصي أقرب ، مث أكد 

  .قرأ الناس بضم التاء وكسر احلاء من أحسَّ . } َهلْ ُتِحسُّ ِمْنُهْم مِّْن أََحٍد { : تعاىل ذلك فقال 
« َتِحس » : وقرأ بعضهم « بفتح التاء وضم احلاء « » َنُحسُّ » وقرأ أبو حيوة ، وأبو جعفر ، وابن أيب عبلة 

، ومنه احلواس اخلمس : بالفتح والكسر ، من حسَّه  ، إذ هو يف « أَحد » حال من « ِمْنُهم » و . أي شعر به 
بضم التاء وفتح امليم مبنياً » ُتْسَمُع « وقرأ حنظلة . ِمْن » مفعول زيدت فيه « ِمْن أَحد » و .  األصل صفة له

ا القارءتني ، إال أنه مفعول ثان يف القراءة » رِكْزاً « و . للمفعول  : والرَِّكُْز . » الشاذة « مفعول على كلت
غيب طرفه يف األرض وأخفاه ، ومنه الرِّكاز  ومنه ركز الرمح أي« الصوت اخلفي دون نطق حبروف وال فم ، 

  :، وهو املال املدفون خلفائه واستتاره ، وأنشدوا 
، واألنيُس َسقاُمَها... فََتوجََّسْت َركَْز األنيسِ فَراَعها  -٣٦٣٦ رِ غَْيبٍ    َعْن ظَْه
  فصل

  .هل جتد : ، وقيل « ّهلْ ُتِحسُّ » : قال املفسرون 
إذا مل حيّس منهم أحداً برؤية وإدراك ووجدان ، وال يسمع  - عليه السالم -ألنَّ الرسول ، « ِمْنُهم ِمْن أَحٍد » 

  .صوتاً خفياً دلَّ ذلك على انقراضهم وفنائهم بالكلية : هلم ركزاً ، أي 
، يبق عني وال أثر : قال احلسن    .بادوا مجيعاً 

من قرأ سورة مرمي أعطي من األجر » وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى الثعليب عن أيب بن كعب قال 
، وإبراهيم ، وإسحاق ، ويعقوب ، وإمساعيل  ، وهارون  بعدد من صدق بزكريا ، وحيىي ، وعيسى ، وموسى 

دعا هللا ولداً ، وبعدد من مل يدع له ولداً    .« عشر حسنات ، وبعدد من 

َتْنزِيلًا ِممَّْن َخلََق الْأَْرَض َوالسََّماَواِت ) ٣(ا َتذِْكَرةً ِلَمْن َيْخَشى إِلَّ) ٢(َما أَْنَزلَْنا َعلَْيَك الْقُْرآنَ ِلَتْشقَى ) ١(طه 
ي الْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما َوَما َتْحَت الثََّرى ) ٥(الرَّْحَمُن َعلَى الَْعْرشِ اْسَتَوى ) ٤(الُْعلَى  ا ِفي السََّماَواِت َوَما ِف لَُه َم

  ) ٨(اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو لَُه الْأَْسَماُء الُْحسَْنى ) ٧(لِ فَإِنَُّه َيْعلَُم السِّرَّ َوأَْخفَى َوإِنْ َتْجَهْر بِالْقَْو) ٦(

َه « : قوله تعاىل ) . بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمِت الرَِّحيمِ (  قرأ أبو عرمو بفتح الطاء وكسر اهلاء ، وكسرمها مجيعاً » طَ
بفتح الطاء وسكون اهلاء ، وكلها » طَْه « وتقرأ : قال الزجاج . ن بفتحهما محزة والكسائي وأبو بكر والباقو

ومن كسر الطاء واهلاء أمال إىل . من فتح الطاء واهلاء ، فأن ما قبل األلف مفتوح : قال الزجاج . لغات 
  .الكسر ، ألن احلرف مقصور ، واملقصور يغلب عليه اإلمالة إىل الكسر 

  فصل
، الصحيح أهنا من ذلك قد تقدم الكالم يف ا ا قوالن    .حلروف املقطعة أول الكتاب ، ويف هذه ، ويف هن



ا « : فقال الثعليب . إنه مفيد : قيل و وقال . فكأنه أقسم باجلنة والنار . اهلاوية » واهلاء « شجرة طوىب » طَ
يا مطمع الشفاعة لألمة ، ويا هادي اخللق إىل : وقيل . هو افتتاح امسه الطيب الطاهر اهلادي : سعيد بن جبري 

  .امللة 
مخسة يكون أربعة عشر ، ومعناه يا أيها البدر ، وقيل غري ذلك )  اهلاء( تسعة يف احلساب ، و ) الطاء : ( وقيل 

.  
  فصل
، وعكرمة ، ) طََه ( كعىن : قيل  ، وقتادة  يا َرُجل ، وهو مروّي عن ابن عباس واحلسن وجماهد وسعيد ابن جبري 

، وقال ب) : وقال عكرمة ( بالسريانية ، : بالنبطية ، وقال قتادة : والكليب ، مث قال سعيد بن جبري  احلبشية 
  .ُعكْلٌ ، وهي لغة ميانية : بلغة عك ، وقيل : الكليب 

، يا َرُجل مل جتب حىت تقول : وقال الكليب    .طََه : إنك لو قلت يف َعك 
  :طََه يف عك مبعىن يا رجل ، وأنشد قولَ شاعرهم : وقال الطََّبري 

َه يف الِقَتالِ فَلَْم ُيجِْب  -٣٦٣٧   ُت َعلَْيِه أَنْ َيكُونَ َمَواِئالَفَِخفْ... َدَعْوُت بِطَ
  :وقول اآلخر 

  الَ قَدََّس اُهللا أرَْواَح املَالَِعنيِ... إنَّ السَّفَاَهةَ طََه ِفي َخالِئِقكُْم  -٣٦٣٨
  .وأثر الصنعة ظاهر يف البيت املستشهد به : قال الزخمشري 
كأهنم يف لغتهم قالبون » َيا َهذَا « كَّا تصرفوا يف ولعل ع: وقال الزخمشري أيضاً . معناه يا فالن : وقال السُّدِّي 

: َيا َهذَا ( الياء طاء ، فقالوا يف  .فاقَْتَصُروا َعلَى َها ) ( هذا ( طَا َهذَا ، واختصروا )   (  
لو كان كذلك لوجب أن : واعترض عليه بعضهم فقال . َيا َهذَا ، وفيه ُبْعٌد كبري : فكأنَّه قيل يف اآلية الكرمية 

  .تب أربعة أحرف طَاَها يك
، ) طاء ( اليت للنداء » ياء « مث خترص وحرز على َعكَّ ما مل يقله حنوي ، وهو أهنم يقلبون : قال أُبو حيَّان 

( اليت للتنبيه وقيل ) ها ( وحيذفون اسم اإلشارة ويقتصرون منه على  ، ) طَأْ ( طأها هبمزة ، : أصله ) طََه :  أمر 
، و  ضمري مفعول يعوج على الرض ، مث أبدل اهلمزة لسكوهنا ألفاً ومل حيذفها يف األمر نظراً ) ها ( من وطئ يطأ 
اَم َحتَّى َتَورََّمْت قََدَماه « : طأ األرض بقدمْيَك ، وقد جاء يف احلديث : إىل أصلها ، أي  ، » أنَُّه قَ وقرأ احلسن 

، وورش يف اختياره    :ساكنة وفيها وجهان ) هاء ( بعد الطاء ، و  بإسقاط األلف» طه « وعكرمة ، وأبو حنيفة 
، : باهلمزة ، أمراً أيضاً من َوِطئ َيطَأ ، مث أبدلت اهلمزة هاء كإبداهلم هلا يف ) طأ ( أن األصل : أحدمها  هرقت 

، واألصل    .أرقت ، وأرحت ، وأنرت : وهرحت ، وهنرت 

  :البدل كقوله أنه أبدل اهلمزة ألفاً ، كأنه أخذه من وطئ يطأ ب: والثاين 
  الَ َهَناِك املَْرَتُع. . .. . . .  -٣٦٣٩

، وتناسباً ألصل اهلمز مث أحلق هاء السكت ، وأجرى الوصل جمرى  مث حذف األلف محالً لألمر على اجملزوم 
  .هذه قراءة العامة » أْنَزلَْنا « : قوله . » ها « و » طا « الوقف وقد تقدم يف أول يونس الكالم على إمالة 

ا ُنزِّلَ « : قرأ طلحة و   .رفع لقيامه مقام فاعله » القُْرآن « مبنياً للمفعول » َم



طََه ( وجيوز أن تكون خرباً ل . تعديداً ألمساء احلروف » طََه « وهذه اجلملة جيوز أن تكون مستأنفة إن جعلت 
اً موقع املضمر؛ ألنَّ )  قرآن أيضاً ، وجيوز أن تكون ) طه  (إن جعلتها امساً للسورة ، ويكون القرآن ظاهراً واقع
  .وقد تقدَّم تفصيل ذلك . مقسماً به ) طََه ( إنْ جعلت ) جواب قسم ( 

  فصل
ملَّا أنزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم الوحي مبكة اجتهد يف العبادة حىت كان بني قدميه يف : قال الكليب 

َمآ { :  هذه اآلية ، وأمره أن خيفف على نفسه فقال الصالة لطول قيامه ، وكان يصلي الليل كله ، فأنزل اهللا
. ٢: طه [ } أََنَزلَْنا َعلَْيَك القرآن لتشقى   [  

لتتعنَّى وَتْتَعب : إنَّك لتشقى حني تركت دين آبائك أي : ملا رأى املشركون اجتهاده يف العبادة قالوا : وقيل 
ا « : وما أنزل عليك القرآن يا حممد لشقائك ، فنزلت  وأصلُ الشقاء يف اللغة . » أْنَزلَْنا َعلَْيَك القُْرآنَ ِلَتْشقَى َم

  .العناء 
َوَمآ أَنَت َعلَْيهِم بَِوِكيلٍ { وقوله » لَْسَت َعلَْيهِْم بُِمَسْيِطرٍ « : إنَّك الَ ترم على كفر قومك كقوله : وقيل املعىن 

  .إنك ال تؤاخذ بذنبهم : ، أي ]  ١٠٦: األنعام [ } 
نَّ هذه السورة من أوائل ما نزل مبكة ، وكان عليه السالم يف ذلك الوقت مقهوراً حتت ذل األعداء ، إ: وقيل 

ال تظن أنَّك تبقى أبداً على هذه احلالة ، بل يعلو أمرك ويظهر قدرك فإنا ما أنزلنا عليك مثل : فكأنه تعاىل قال 
  . هذا القرآن لتبقى شقيا فيما بينهم بل لتصري معظماً مكرماً

  :يف نصبه أوجه » إِالَّ َتذِْكَرةً « : قوله 
، والعامل فيه فعل اإلنزال ، وكذلك : أحدها  علة له أيضاً ، ووجب » ِلَتْشقَى « أن يكون مفعوالً من أجله 

  .جميئ األول مع الالم ، ألنه ليس لفاعل الفعل املعلل ففاته شريطة االنتصاب على الفمعولية 
هل : فإن قلت : م عنه ونصبه ، الستجماعه الشرائط هذا كالم الزخمشري ، مث قال جاز قطع الال: والثاين 

ا أْنَزلَْنا أنْ َتْشقَى « : جيوز أن تقول  بلى ولكنها نصبة طارئة : قلت » أنْ َتْحَبطَ أْعَمالُكُم « : ، كقوله » َم
فهي كاليت يف ضربت زيداً ، ألنه أحد » ةً َتذِْكَر« ، وأما النصبةُ يف » َواْخَتاَر ُموَسى قَْوَمه « كالنصبة يف 

  .املفاعيل اخلمسة اليت هي أصول وقوانني لغريها 

املذكورة ألهنا قد تعدت » أْنَزلَْنا « ، مفعوالً له ل » َتذِْكَرةً « قد منع أبو البقاء أن يكون : قال شهاب الدين 
  .فال تتعدى إىل آخر من جنسه » ِلَتْشقَى « إىل مفعول له وهو 

وهذا املنع ليس بشيء ، ألنه جيوز أن يعلل الفعل بعلتني فأكثر ، وإمنا هذا بناًء منه على أنه ال يقتضي العامل من 
  .هذه الفضالت إال شيئاً واحداً إال بالبدلية أو العطف 

، و» ِلَتْشقَى « بدالً من حمل » َتذِْكَرةٌ « أن تكون : الثاين  استبعده أبو وهو رأي الزجاج ، وتبعه ابن عطية 
فإن : وقد أوضح الزخمشري هذا فقال . جعفر ، ورده الفارسي ، بأن التذكرة ليست بشقاء وهو رد واضح 

ال الختالف اجلنسني ولكنها نصب على : ؟ قلت » ِلَتْشقَى « بدالً من حمل » َتذِْكَرةً « قلت هل جيوز أن تكون 
. لكن( إال مبعىن ) إالَّ ( االستثناء املنقطع الذي   (  

نصبة صحيحة ليست بعارضة ، والنصبة اليت » َتذِْكَرةُ « يعين باختالف اجلنسني أن نصبه : قال أبو حيان 



  .بعد نزع اخلافض نصبة عارضة ، والذي نقول إنه ليس له حمل ألبتة فيتوهم البدل منه » ِلَتْشقَى « تكون يف 
 ما نقل عن الفارسي رداً على الزجاج ، وأي ليس مراد الزخمشري باختالف اجلنسني إال: قال شهاب الدين 

  .أثر الختالف النصبتني يف ذلك 
  .لَِكْن أَْنَزلَْنا َتذِْكَرةً : أن يكون نصباً على االستثناء املنقطع أي : الثالث 
  .لكن ذكرنا ، أو تذكرَته أنت تذكرةً : أنه مصدر مؤكد لفاعل مقدر ، أي : الرابع 

ا َشافَْهَناَك بَِهذَا : ( َنا َعلَيَك القرآن لتحملَ متاعب التبليغ إال ليكون تذكرة ، كما يقال َما أْنَزلْ: وقيل التقدير  َم
  ) .الكالَم ِلَتَتأَذَّى إِالَّ لَيْعَتبِر بَك غَْيرَك 

  .أنه مصدر يف موضع احلال ، أي إال ُمذَكِّراً : اخلامس 
  .قاله احلويف . رة أنه بدل من القرآن ، ويكون القرآن هو التذك: السادس 
إنَّا أْنَزلَْنا : ، ويكون املعىن كما قال الزخمشري » ِلَتْشقَى « أنه مفعول له أيضاً ، ولكن العامل فيه : السابع 

َعلَْيَك القرآنَ ِلتتحمَّلَ متاعب التبليغ ، ومقاومة العتاة من أعداء اإلسالم ومقابلتهم ، وغري ذلك من أنواع 
وعلى هذا الوجه جيوز أن تكون . بوة وما أنزلنا هذا الُْمْتِعب الشاق إالَّ ليكون َتذِْكَرةً املشاق ، وتكاليف الن

  .انتهى . َتذِْكَرةً حاالً ومفعوالً له 
، وما املانع أن يريد بالعامل » ِلَتْشقَى « من أين أخذت أنه ملَّا جعله حاالً ومفعوالً له أن العامل فيه : فإن قيل 

  فيه فعل اإلنزال؟
علة للفعل ، وأيضاً » َتذِْكَرةً « ، و » ِلَتْشقَى « وكل واحد من : أن هذا الوجه قد تقدَّم له يف قوله : فاجلواب 

إال أنَّ أبا البقاء ملا مل يظهر له هذا » َتذِْكَرةً « على » ِلَتْشقَى « فإن تفسريه للمعىن املذكور منَصبٌّ على تسلط 
« وال يصح أن يعمل فيها : ، فقال » َتذِْكَرةً « يف » ِلَتْشقَى « ن عمل املعىن الذي ظهر للزخمشري منع م

  .ما تقدَّم : لفساد املعىن وجوابه » ِلَتْشقَى 

أْتَعُب ِمْن : والشقاء جييء يف معىن التعب ، ومنه املثل : ، قال الزخمشري ) وال غرو يف تسمية التعب شقاًء ( 
  .ْهرٍ َراِئضِ ُمْهرٍ ، وأْشقَى من رائضِ ُم

وجيوز أن يكون . وزيدت الالم يف املفعول ، تقوية للعامل لكونه فعالً » َتذِْكَرةًُ « متصل ب » ِلَمْن َيْخَشى « و 
« : وخصَّ َمْن َيْخَشى بالتذكر ، ألهنم املنتفعون هبا ، كقوله . » َتذِْكرة « متعلقاً مبحذوف على أنه صفة ل 

  .» ُهًدى ِللُْمتَّقني 
  :يف نصبه أوجه » ْنزِيالً َت« : قوله 

إذا جعل حاالً ال إذا كان مفعوالً ، ألن الشيء ال يعلِّلُ بنفسه ، ألنه » َتذِْكَرةً « أن يكون بدالً من : أحدها 
  .َما أْنَزلَْنا القرآنَ إِالَّ ِللتَّْنزِيل : يصري التقدير 

  .مضمراً » نزل « أن ينتصب ب : الثاين 
ا أْنَزلَْنا إالَّ تذكرة » نَْزلَْنا أ« أن ينتصب ب : الثالث    .أنَْزلَْناُه َتذِْكَرةً : ، ألن معىن م
  .أن ينتصب على املدح واالختصاص : الرابع 

مفعوالً به ، أي أنزلناه للتذكرة ِلَمْن َيْخَشى تنزيلَ اهللا ، وهو معىن حسن » َيْخَشى « أن ينتصب ب : اخلامس 



ا قدَّمناه أوالً من أنَّه منصوب ب واأل: قال أبو حيان . وإعراب بيِّن  ا ذكره » َنَزل « حسن م مضمرةً ، وم
حالني ومها مصدران ، » َتْنزِيالً « و » َتذِْكَرةً « أما األول ففيه جعل : الزخمشري من نصبه على غريه فمتكلف 

« بعض » َتْنزِيالً « ، وال »  َتْنزِيالً« ليس مدلوالً » َتذِْكَرةً « وأيضاً فمدلول . وجعل املصدر حاالً ال ينقاس 
فإن كان بدالً فيكون بدلَ اشتمال على مذهب من يرى أن الثاين مشتمل على األول؛ ألن التنزيل » ّتذِْكَرةً 

ا قوله . مشتمل على التذكرة ، وغريها  ألن معىن ما أنزلناه إال تذكرةً أنَْزلناُه َتذِْكَرةً ، فليس كذلك ، ألن : وأم
  .وأما نصبه على املدح فبعيد . أنزلناه تذكرةً « : ت يف قوله معىن احلصر يفو
َتْنزِيالً » رأس آية وفاصلة فال يناسب أن يكون « َيْخَشى » ففي غاية الُبعد ، ألن « َيخَشى » وأمَّا نصبه على 

قال . وهو معىن حسن وإعراب بيِّن عجمة وُبْعٌد عن إدراك الفصاحة : ، وقوله « َيْخَشى » منصوباً ب « 
  .ويكفيه رد الشيء الواضح من غري دليل ونسبة هذا الرجل إىل عدم الفصاحة ووجود العجمة : شهاب الدين 

» ، وأن يتعلق مبحذوف على أنه صفة ل « َتْنزِيالً » أن يتعلق ب ) ِمْن ( جيوز يف . « ِممَّْن َخلََق » : قوله 
  .« َتْنزِيالً 

ا أْنَزلَْنا » : م يف قوله من تكلُّ) التفات ( « َخلََق » ويف  « َما أْنَزلَْنا » إىل الغيبة وجوز الزخمشري أن يكون « َم
  .حكاية لكالم جربيل عليه السالم وبعض املالئكة فال التفات على هذا 

قال مساء مجع ُعلَْيا ، حنو ُدْنَيا وُدًنى ، ونظريه يف الصحيح كُْبَرى َوكَُبر ، وفُْضلَى وفَُضل ، ي« الُعلَى » : قوله 
  .ُعلَْيا ومسوات ُعلَى 

َخلََق « : ومعىن اآلية    .يعين العالية الرفيعة ) ِمَن اهللا الذي خلق األرَض والسََّمواِت الُعلَى : ( أي » َتْنزِيالً َممَّْن 
.وبعد مرتقاها ( الداللة على عظم قدرة من خيلق مثلها يف علوها : وفائدة وصف السَّوات بالُعلَى   (  

  :العامة على رفعه ، وفيه أوجه » الرَّْحمُن « : قوله 
ذكره ابن عطية ، ورده أبو حيان بأن البدل حيل حمل املبدل » َخلََق « أنه بدل من الضمري املستكن يف : أحدها 

  .منه ، ولو حل حمله مل جيز خللو اجلملة املوصولة هبا من رابط يربطها 
الرَّْحمنِ « : وقرأ جناح بن ُحَبيش . واجلملة بعده خرب » َمْن َخلََق «  أن يرتفع على االبتداء مشاراً إىل: الثاين 

  :جمروراً ، وفيه وجهان » 
جيري جمرى ) الرمحن ( إنه يؤدي إىل البدل باملشتق وهو قليل ، ألن : ال يقال . أنه بدل من املوصول : أحدمها 

  .اجلوامد لكثرة إيالئه العوامل 
  .صول أيضاً أن يكون صفة للمو: والثاين 

ال يوصف منها إالَّ الذي وحده ، » َما « و » َمْن « ومذهب الكوفيني أن األمساء النواقص ك : قال أبو حيان 
  .قال ذلك كالراد على الزخمشري . فعلى مذهبهم ال جيوز أن يكون صفة 

بأنه مبتدأ ، أو خرب مبتدأ : قول على ال» الرَّْحمُن « َخَبر لقوله » َعلَى الَعْرشِ اْسَتَوى « : واجلملة يف قوله 
ضمري » اْسَتَوى « وفاعل . إنه مرفوع على خرب مبتدأ مضمر ، وكذلك يف قراءة َمْن جرَّه : مضمر ، إن قيل 

  .» الرَّْحمُن « يعود على 
ا « بل فاعله : وقيل   وقال بعُض: استوى الذي له ما يف السموات قال أبو البقاء : املوصولة بعده ، أي » َم



الرَّْحمُن َعلَى « : ، وهذا بعيد ، مث هو غري نافع له يف التأويل ، إذ يبقى قوله » اْسَتَوى « فاعل » َما « : الغالِة 
  .كالماً تاّماً ومنه هرب » الَعرشِ اْسَتَوى 

َتَوى لَُه اْس« مث يبتدئ ب » الَعْرشِ « هذا ُيروى عن ابن عبَّاس ، وأنَّه كان يقُف على لفظ : قال شهاُب الدين 
  .، وهذا ال يصح عنه » َما ِفي السََّمواِت 

والثََّرى . ثَرَِيْت الرُض َتثَْرى ثًَرى : هو التراب النَِّدي ، والمه ياء بدليل تثنيته على ثََرَيْين وقوهلم : الثََّرى : قوله 
  :يف انقطاع املودة ، قال جرير 

  فَإنَّ الَِّذي َبْينِي َوَبْيَنكُُم ُمثْرِي... ثََّرى فَالَ َتْنبُِشوا َبْينِي َوَبْيَنكُُم ال -٣٦٤٠
  :كثرة املال ، قال : والثَّراء بِاملَد 

  إذَا َحْشرَجْت َيْوماً وَضاَق بَِها الصَّْدُر... أََماوِيَّ َما ُيْغنِي الثَّراُء َعنِ الفََتى  -٣٦٤١
بن املمدو   .د واملقصور باختالف معىن َوما أَحسن قولَ ابن ُدَريد يف قصيدته اليت مجع فيها 

  فصل
ي السَّمواِت َوَما ِفي األْرضِ « معىن : قال املفسرون  ُه َما ِف الرَّْحمُن َعلَى الَعْرشِ « : ملا شرح ملكه بقوله » لَ

  .، وامللك ال ينتظم إال بالقدوة والعلم ال جرم عقبه بالقدرة مث بالعلم » اْسَتَوى 

ا يف السموات من َملٍَك : عىن أما القدرة فهي هذه اآلية ، وامل أنه تعاىل مالك هلذه األقسام األربعة فهو مالك مل
ا حتت الثرى  ، ومالك مل وَنْجم وغريمها ، ومالك ملا يف األرض من املعادن والفلزات ، ومالك ملا بينهما من اهلواء 

  .يعين ما روى الثرى من شيء : قال الضحاك . 
ى ظهر النون ، والنون على حبر ورأسه وذنبه يلتقيان حتت العرش ، والبحر إن اَألرضَني عل: وقال ابن عباس 

فََتطُْن ِفي « وهي الصخرة اليت ذكر اهللا تعاىل يف قصة لقمان . على صخرة خضراء اخضرت السموات منها 
، والثور على الثرى ، و » َصْخَرٍة  . اهللا تعاىل ال يعلمه إال » َما َتْحَت الثََّرى « ، والصخرة على قرن ثور 

  .وذلك الثور فاتح فاه ، فإذا جعل اهللا البحار حبراً واحداً سالت يف جوف الثور فإذا وقعت يف جوفه يبست 
ما أسر الرجل إىل غريه ، : قال احلسن السر » َوإنْ َتْجَهْر بِالقَْولِ فَإنَُّه َيْعلَُم الشِّرَّ َوأَْخفَى « : وأما العلم فقوله 

السر ما تسر يف نفسك ، وأخفى من : وعن ابن عباس وسعيد بن جبري . سر يف نفسه وأخفى من ذلك ما أ
ما يلقيه اهللا يف قلبك من بعد ، وال تعلم أنك ستحدث به نفَسك ألنك تعلم ما تسر اليوم وال تعلم : السر 

  .اليوم وال تعلم ما تسر إذا ، واهللا يعلم ما أسررت اليوم وما تسر غدا 
ّي بن أيب  ، وأخفى : طلحة عن ابن عباس وقال عل اعله قبل : السِّرُّ ما ٍأر ابن آدم يف نفسه  ما خفي عليه مما هو ف

  .أن يعلمه 
ما خيطر : وأخفى ( السِّرُّ هو العزمية : الوسوسة وقيل : السِّرُّ العمل الذي ُيِسرُّ من الناس وأخفى : وقل جماهد 

يعلم أسرار العباد ، وأخفى : أي « وأْخفَى » َيْعلَُم السِّرَّ « : وقال زيد بن أسلم . على القلب ومل يعزم عليه 
  .سره من عباده فال يعلمه أحد 

  :جوزوا فيه وجهني « َوأْخفَى » : قوله 
  .وأخفى من السر : أنه أفعل تفضيل ، أي : أحدمها 



  .« ِعلْماً  َوالَ ُيحيطُونَ بِِه» : وأخفى عن عباده غيبه كقوله : أنه فعل ماض ، أي : والثاين 
. اجلاللة إما مبتدأ واجلملة املنفية خربها ، وإما خرب ملبتدأ حمذوف ، أي هو اهللا « اُهللا الَ إلَه إِالَّ ُهَو » : قوله 

  .واحلسىن تأنيثُ احلسنِ ، وقد تقدم أن مجع التكسري يف غري العقالء يعامل معاملة املؤنثة الواحدة 
  .« اُهللا الَ إلَه إالَّ هَو لَُه األْسَماُء احلُْسَنى » : ال وملا ذكر صفاته وحََّد َنفَْسه فق

  فصل
» وإمنا . ههنا دخلت على املاهية ، فانتفت املاهية ، وإذا انتفت املاهية تنتفي كل أفرادها « ال » كلمة : قالوا 
تكن هذه الكلمة مفيدة  اسم علم للذات املعينة ، إذ لو كان كان اسم معىن لكان كلها حمتمالً للكثرة فلم« اُهللا 

  .للتوحيد 
  :ملشاهبتها هلا من وجهني « إِنَّ » استحقت عمل « الَ » : وقالوا 
  .مالزمة األمساء : األول 

فإن أحدمها لتأكيد الثبوت ، واآلخر لتأكيد النفي ، ومن عادهتم تشبيه أحد الضدين . تناقضهما : واآلخر 
ال رجالً : ( إنَّ زيداً ذاهٌب كان جيب أن يقولوا : ملَّا قالوا :  باآلخر يف احلكم ، وإذا كان كذلك ، فنقول

مع ما دخل عليه من االسم مفرداً واحداً فألهنم قصدوا البناء على احلركة » ال « إالَّ أهنم بنوا ) ذاهب 
إِله يف  الَ: وخربه حمذوف تقديره . املستحقة توقيفاً بني الدليل املوجب لإلعراب ، والدليل املوجب للبناء 

، وهذا يدل على أن الوجود زائدة على املاهية  تصور الثبوت مقدم : فإن قيل . الوجود ، وال حول وال قوةَ لنا 
على تصور السلب ، فإنَّ السلب ما مل يضف إىل الثبوت ال ميكن تصوره ، فكيف قدم هنا السلب على 

  الثبوت؟
ا كان هذا السلب من مؤكدات الثبوت ال: فاجلواب    .جرم قدم عليه  مل

  فصل
التصديق ، والتعظيم : ينبغي ألهل الَ إله إالَّ اهللا أنْ حيصلوا أربعة أشياء حىت يكونوا من أهل ال إلَه إال اهللا 

واحلالوة واحلرية ، فمن ليس له التصديق فهو منافق ، وَمن ليس له التعظيم فهو مبتدع ، وَمن ليس له احلالوة 
  .احلرية فهو فاجر فهو من مراء وَمْن ليس له 

  فصل
« . أنَّه ال إله إالَّ اهللا » ألَْم َتَر كَْيَف َضَرَب اُهللا َمثَالً كَِلَمةً طَيَِّبةً كََشَجَرٍة طَيَِّبٍة « : قوله تعاىل ) قال بعضهم ( 

بال إله » قُلْ إنََّما أِعظُكُْم بَِواِحَدٍة « . اهللا ال إله إالَّ » َوَتواصُّْوا باحلَقِّ « ال إله إالَّ اهللا » إلَْيِه َيْصَعُد الكَِلُم الطَّيُِّب 
هو ال إله إالَّ » َبلْ َجاَء باحلَقِّ َوَصدََّق املُْرَسِلني « . عن قول ال إله إالَّ اهللا » َوِقفُوُهْم إنَُّهْم َمْسئولُون « . إالَّ اهللا 

» َوُيِضلُّ اُهللا الظَّاِلمَني « . هو الَ إله إالَّ اهللا » فشي احلََياِة الدُّْنَيا  ُيثَبُِّت اُهللا الَِّذيَن آَمُنوا بالقَْولِ الثَّابِِت« . اهللا 
  .ال إله إالَّ اهللا : عن قول 
  فصل

، مثّ تال رسول اهللا صلى اهللا » أفضل الذكر الَ إله إالَّ اهللا ، وأفضل الدعاء أستغفر اهللا « : قال عليه السالم 
إنَّ اهللا « : وقال عليه السالم » إلُه إالَّ اُهللا َواْسَتْغِفْر ِلذَْنبَِك َوِللُْمؤِمنَني واملُْؤِمَناِت  فاْعلَم أنَّه ال« : عليه وسلم 



أشهد أن ال إله إالَّ اهللا مادا هبا صوته : َتَعالَى َخلََق َملَكاً من املالئكة قبل أن خلق السموات واألرض وهو يقول 
، وال ي تمها ، فإذَا أمتَّها أمر إسرافيل بالنفخ يف الصور وقامت القيامة تعظيماً هللا ال يقطعها ، وال يتنفس فيها 

  .» تعاىل 
يا رب : ما زلت أشفع إىل ريب ويشفعين ، وأشفع إليه ويشفعين ، حىت قلت « : وعن أنس قال عليه السالم 

، ال أدع أحداً يف النار قال  يا حممد هذه ليست لك وال ألحد وعزيت وجاليل: قال . ال إله إال اهللا : فيمن قال 
  »ال إله إال اهللا 

، وامليم ملكه ، والعني : فقال » حم عسق « سألت جعفر بن حممد عن : وقال سفيان الثوري  احلاء ُحكمه 
، والسني سناُؤه والقاف قدرُته ، يقول اهللا عز وجل  حبكمي وملكي وعظميت وسنائي وال قدريت ال : عظمته 

  .الَ إله إالَّ اهللا حممد رسول اهللا : أعذب بالنار من قال 
ال إله إال اهللا وحَدُه ال شَريَك لَُه لُه املُلُْك ولَُه احلَْمُد : من قال يف الشوق « : وعن ابن عرم قال عليه السالم 

َو َعلَى كُلِّ شيٍء قِدير ، كََتَب اهللا لُه  ُه ألَف ُيْحيي وُيميُت َوُهَو حيٌّ ال َيُموُت بيِدِه اخلَْيُر َوُه أَلَف َحَسنٍة وَمَحا َعْن
  »سيئٍة وَبَنى لَُه َبْيتاً يف اجلَنَِّة 

: ال إله إالَّ اهللا ، قال : قل : يا رب علمين شيئاً أذكرك به قال : وروي عن موسى بن عمران عليه السالم قال 
: قال يا موسى . أردت شيئاً ختصين به  إمنا: قال . ال إله إالَّ اهللا : قل : فقال . ال إله إالَّ اهللا : كل عبادك يقول 

  .لو أن السموات السبع ومن فوقهن يف كفة وال إله إالَّ اهللا يف كفة ملاْت هِبنَّ الَ إله إالَّ اهللا 
  فصل
ثلثمائة : قيل  إنَّ اهللا تعاىل أربعة آالف اسم ال يعلمها إال اهللا واألنبياء أما األلف الرابعة فإن املؤمنني يعلموهنا ، ف
 التوراة ، وثلثمائة يف اإلجنيل ، وثلثمائة يف الزبور ومائة يف القرآنه تسعة وتسعون ظاهرة وواحد مكنون فمن يف

  .أحصاها دخل اجلنة 
، وفالق ، وصانع : واعلم أن األمساء الواردة يف القرآن منها ما ليس بانفراده ثناًء ومدحاً ، كقوله  فإذا . جاعل 

ا إذا قُرِنَ بغريه » َوَجاِعلُ اللَّْيلِ َسكَناً  فَاِلُق اإلْصَباحِ« : قيل  صار مدحاً وأما االسم الذي يكون مدحاً فمنه م
، فإذا قيل : أبلغ حنو قولنا  فإذن قلت . وأيضاً بديع . كان أبلغ . احلَيُّ القَيُّوُم ، أو احلَيُّ الَِّذي ال َيُموُت : حّي 

  .َبديُع السَّمواِت واألرضِ ، ازداد املدح : 
يا دليلَ : َدِليلٌ ، وكَاِشٌف ، فإذا قيل : ومن هذا الباب ما كان اسم مدح ولكن ال جيوز إفراده ، كقولنا 

  .املتحريين ، يا كاشَف الُضرِّ والبلوى جاز 
ومن األمساء ما يكون تقارُنها أحسَن كقولك ( الرَّحيم الكرُمي : ومنه ما يكون اسم مدح مفرداً ومقروناً كقولنا 

  ) .ول اآلخر ، املبدئ املعيد ، الظاهر الباطن ، العزيز احلكيم األ: 

إِذْ َرأَى َناًرا فَقَالَ ِلأَْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّي آَنْسُت َناًرا لََعلِّي آِتيكُْم ِمْنَها بِقََبسٍ أَْو أَجُِد ) ٩(َوَهلْ أََتاَك َحِديثُ ُموَسى 
ا أََتاَها ) ١٠(َعلَى النَّارِ ُهًدى    ) ١١(ُنوِدَي َيا ُموَسى فَلَمَّ



ملا عظم حال القرآن ، وحال الرسول : اآلية . . . } إذْ َرأَى َناراً : َوَهلْ أَتاَك َحديثُ ُموَسى { : قوله تعاىل 
ذكر أحوال األنبياء تقوية لقلبه يف اإلبالغ ، كقوله  عليه السالم مبا كلَّفه أتبع ذلك مبا يقوي قلَب رسوله من 

وبدأ مبوسى ألن فتنته ] .  ١٢٠: هود [ }  نَّقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِء الرسل َما ُنثَبُِّت بِِه فَُؤاَدَك َوكُالًّ{ : تعاىل 
« َوَهلْ أَتاَك » : قوله . ليتسلَّى قلُب الرسول عليه السالم بذلك ، ويصرب على حتمل املكاره « كانت أعظم 

وقد أتاك اآلن ) أي مل يأتك إىل اآلن « َوَهلْ أَتاَك » : ى فقال حيتمل أن يكون هذا أول ما أخرب به من أمر موس
أليس قد أتاك ، : وحيتمل أن يكون قد أتاه ذلك يف الزمان املتقدم فكأنه قال . فتنبه له ، وهذا قول الكليب 

ى وهذا قول مقاتل والضحاك عن ابن عباس ، وهذا وإن كان على لفظ االستفهام الذي ال جيوز على اهللا عل
، وهذه الصورة أبلغ يف ذلك كقولك لصاحبك  َهلْ بلغَك عين كذا؟ : لكن املقصود منه تقرير اخلرب يف قلبه 

فيتطلع السامع إىل معرفة ما يرمي إليه ، ولو كان املقصود هو االستفهام لكان اجلواب يصدر من ِقَبل موسى ال 
.تعاىل ( من ِقَبل اهللا   (  

مقدراً قاله أبو ) اذكر ( يكون منصوباً باحلديث وهو الظاهر وجيوز أن ينتصب ب جيوز أن « إذْ َرأَى » : قوله 
على باهبا من « َهلْ » و . أو مبحذوف بعده ، أي إذا رأى ناراً كان كيت وكيت كما قاله الزخمشري . البقاء 

بضم اهلاء محزة ، وقد « ثُوا ِإلْهِلُه اْمكُ» وقرأ . مبعىن النفي : وقيل . مبعىن قد : وقيل . كوهنا استفهام تقرير 
  .تقدم أنه األصل وهو لغة احلجاز 

  ) .لإلتباع ( إن الضم : وقاله أبو البقاء 
اإلبصار والتبيُّن ومنه إنسان العني ، ألنه يبصر به األشياء ، : أي أبصرت ، واإليناس « آَنْسُت » : قوله 

هو اإلحساس فهو أعم من : وقيل . لوجدان هو ا: وقيل . اجلن الستتارهم : واإلنس لظهورهم كما قيل 
  :وأنشدوا للحارث بن حلزة . اإلبصار 
  َناُص َعْصراً َوقَْد َدَنا اإلْمَساُء... آَنْسُت َنْبأَةً َوأَفَْزَعَها القُن  -٣٦٤٢
ض اجلَذَْوةُ من النار ، وهي الشعلة يف رأس عود أو قصبة و حنوها وهو فعلٌ مبعىن مفعول كالقََب: والقََبس 

قََبْسُته ناراً وِعلماً وأَقَْبسُتُه : إن فعل وأَفَْعل يقاالن يف املعنيني فيقال : ويقال . والنَّفَض مبعىن املقبوض واملنفوض 
قََبس » مبحذوف على أنه حال من ) أو « آِتيكُْم » ب ( جيوز أن يتعلق « ِمْنَها » : وقوله ) ناراً وعلماً ( أيضاً 

، واجليد أن ال ُتمال ، ألن األشهر أهنا بدل من التنوين « ًدى ُه» وأما بعضهم ألف «    .وقفاً 
  فصل

، فخرج : قال املفسرون  استأذن موسى شعيباً يف الرجوع من َمْدَيَن إىل مصر لزيارة والدته وأخته ، فأذن له 
  .بأهله ، وأخذ على غري الطريق خمافة ملوك الشام 

يلة اجلمعة فأجلأه السري إىل جانب الطور الغريب األمين ، فقدح زنده فلم فولدت امرأته يف ليلة شاتية ، وكانت ل
  .يورِِه ، فبينما هو يف مزاولة ذلك إذ أبصر ناراً من بعيد على يسار الطريق من جانب الطور 

  .فظن أهنا ناٌر من نريان الرعاة : قال السُّدي 
الذي رآه : وقال بعضهم . آن ما يدل على ذلك إنه عليه السالم رآها يف شجرة وليس يف القر: وقال آخرون 

. والصحيح أنه رأى ناراً ليكون صادقاً يف خربه ، إذا الكذب ال جيوز على األنبياء ) بل ختيله ناراً ( مل يكن ناراً 



  :النار أربعة أقسام : قيل 
َجَعلَ لَكُم مَِّن { : تعاىل وناٌر تشرب وال تأكل وهي نار الشجر لقوله . ناٌر تأكل وال تشرب ، وهي نار الدنيا 

. ٨٠: يس [ } الشجر األخضر َناراً   [  
  .وناٌر ال تأكل وال تشرب ، وهي نار موسى عليه السالم . ونار تأكل وتشرب وهي نار املعدة 

  .ناٌر هلا نور بال حرقة ، وهي نار موسى عليه السالم : أحدها : النار أربعة : وقيل أيضاً 
ونار ال حرقة هلا وال نور وهي . وناٌر هلا حرقة ونور ، وهي نار الدنيا . ور ، وهي نار جهنم وناٌر هلا حرقة بال ن

  .جيوز أن يكون هذا اخلطاب للمرأة وولدها واخلادم » قَالَ ألْهِلِه اْمكُثُوا « فلما أبصر النار . نار األشجار 
قع على اجلمع وأيضاً فقد خياطب وجيوز أن يكون للمرأة وحدها خرج على ظاهر لفظ األهل فإن األهل ي

: أي أبصرُت ناراً ، واإليناس . » إنِّي آَنْسُت َناراً « . أقيموا يف مكانكم : الواحد بلفظ اجلمع تفخيماً ، أي 
اً-إبصار ما ُيؤَنُس بِِه وملا وجد اإليناس : اإلبصار وقيل  ليوطن » إنِّي « حقيقة هلم أتى بكلمة  -وكان منتفي

: كان اإلتيان بالقََبس ووجود اهلدى مترقبني متوقعني بىن األمر فيهما على الرجاء والطمع ، فقال  وملا. أنفسهم 
كَذََب : إنِّي آتيكُْم ، لئال يعد ما مل يتيقن الوفاء به ، والنكتة فيه أن قوماً قالوا : ومل يقطع فيقول » لََعلِّي « 

لََعلِّي « إِنِّي آِتيكُْم ، بل قال : قبل نبوته احترز فلم يقل  إبراهيُم للمصلحة وهو حمال ، ألن موسى عليه السالم
ْو أَجُِد َعلَى النَّارِ ُهًدى « . الناُر املقتبسةُ يف رأس عوٍد أو فتيلٍة أو غريمها : والقََبُس . » آِتيكُْم  أي ما يهتدي » أَ

  .عالمة  أجُِد على النار ما أهتدي به من دليل أو: به وهو اسم مصدر ، فكأنه قال 
يستعلون املكان القريب منها ، وألن املصطلني هبا إذا أحاطوا ) أنَّ أهلَ النارِ ( « ومعىن االستعالء على النار 
رأى شجرة : أي النار ، قال ابن عباس « فَلَمَّا أَتاَها » . أُجُِد على النارِ َمْن َيُدلُّنِي : مشرفني عليها ، فكأنه قال 
عالها أطافت هبا نار بيضاء تّتقد كأضوأ ما يكون فوقف متعجباً من شدة ضوء تلك خضراء من أسفلها إىل أ

  .النار وشدة خضرة تلك الشجرة ، فال النار تغري خضرهتا ، وال كثرة ماء الشجرة تغري ضوء النار 

  .كانت الشجرة مسرة خضراء : قال ابن مسعود 
  .كانت من الَعْوَسج : وقال قتادة ومقاتل والكليب 

  .كانت من الِعنَّاب : وقيل . كانت من الُعلِّْيق : ل وهب وقا
ذُِكَر بلفظ النار ، ألن ) تبارك َوَتعاىل ( إنَّ الذي رآه موسى مل يكن ناراً بل كان نوَر الربِّ : قال أكثر املفسرين 

ا مسع تسبيح املالئكة ورأى نوراً عظيماً    .موسى عليه السالم حسبه ناراً فلما َدَنا ِمْنَه
ظن موسى أهنا نار أوقدت ، فأخذ من دقاق احلطب وهو احلشيش اليابس ليقتبس من هلبها فمالت : قال وهب 

، مث مل يكن بأسرع من مخودها كأهنا مل  إليه كأهنا تريده ، فتأخر عنها وهاَبها ، مث مل تزل تطعمه ، ويطمع فيها 
السماء ، وإذا نور بني السماء واألرض له تكن مث رمى موسى ببصره إىل فروعها ، فإذا خضرهتا ساطعة يف 

، فنودي يا موسى    .شعاع تكل عنه األبصار ، فلما رأى موسى ذلك وضع يديه على عينيه 
الذي يروى من أن الزند ما كان يروى فجائز ، وما ُروِي من أن النار كانت تتأخر عنه ، فإن : قال القاضي 

َوأَنا « : ممنوع إالَّ أن يكون معجزة لغريه من األنبياء ، ألن قوله كانت النبوة قد تقدمت له جاز ذلك وإال فهو 
وعلى هذا يبعُد ما . دليل على أنه إمنا أوحي إليه يف هذه احلالة ، وجعله نبيا » اْخَتْرُتَك فَاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى 



ولو كانت تتأخر عنه حاالً بعد » ا ُنوِدَي فَلَمَّا أَتاَه« : ذكروه من تأخر النار عنه وبيََّن فساَد ذلك ، قوله تعاىل 
  .حالٍ لََما صحَّ ذلك ، ولََما بقي لفاء التعقيب 

  .القائم مقام الفاعل ضمري موسى : نودي « : قوله 
« يا ُموَسى » ومنُعوا أنْ يكون القائم مقامه اجلملة من . ضمُري املصدر ، أي ُنوِدي النداء ، وهو ضعيف : وقيل 

  .ال تكونُ فاعالً  ، ألن اجلملَةَ

  ) ١٢(إِنِّي أََنا َربَُّك فَاْخلَْع َنْعلَْيَك إِنََّك بِالَْواِد الُْمقَدَّسِ طًُوى 

: تقول . بِأنِّي ، ألن النداء يوصل هبا : قرأ ابن كثري وأبو عمرو بالفتح على تقدير الباء أي » إِنِّي « : قوله 
  :ناديُته بكذا ، وأنشد الفارسيُّ قول الشاعر 

ُق... َناَدْيُت باْسمِ َربيَعةَ بنِ ُمكْدَّمٍ  -٣٦٤٣   إنَّ املَُنوَّه باْسِمِه املَْوثُو
والباقون بالكسر إمَّا على إضمار القول عند الكوفيني . ألجل ، وليس بظاهر : وجوز ابن عطية أن تكون مبعىن 

وجيوز أن يكون توكيداً للضمري ) إنَّ ( جيوز أن يكون مبتدأ وما بعده خرب واجلملة خرب » أَنَّا « : وقوله . 
.فصالً ( وجيوز أن يكون . املنصوب   (  

  فصل
دعاه ، فقال : قال املفسرون  إنِّي أمسع صوتك وال أَرى مكاَنك : ملَّا ُنوِدي َيا ُموَسى أجاب سريعاً ما يدري من 

، وأقرُب إل: ، فأين أنت؟ فقال  ، وخلفََك  َك ، َوَعَك ، وأَماَمَك  فعلم أن ذلك ال ينبغي . يَك مْن نفِسك أنا فوقَ
َك « . إال اهللا عّز وجلّ فأيقن به  كاَنَتا : قيل » اْخلَْع َنْعلَْيَك « : روى ابن مسعود مرفوعاً يف قوله » فَاْخلَْع َنْعلَْي

  .ويروى غري مدبوغ . من جلد محار ميت 
يناله بركتها ، ألنه قُدَِّسْت مرتني ، فخلعهما ليباشر بقََدَمْيه تراب األرض املقدسة ، ف: وقال عكرمة وجماهد 

  .وأَلقاُهما من وراء الوادي 
إنه عرف أن املنادي هو اهللا تعاىل ، ألنه رأى النار يف الشجرة اخلضراء حبيث أن اخلُْضرة ما كانت تطفئ : قيل 

  .اهللا تعاىل تلك النار ، وتلك النار ما كانت تنضر بتلك اخلُْضرة ، وهذا ال يقدر عليه أحد إال 
  .بضم الطاء والتنوين » طًُوى « قرأ الكوفيون وابُن عامر » طَُوى « : قوله 

  .بضمها من غري تنوين : وقرأ الباقون 
  .وقرأ األعمش واحلسن وأبو حيوة وابن حميصن بكسر الطاء منوناً ، وأبو زيد عن أيب عمرو بكسرها غري منون 

  :ومن منعه فيحتمل أوجهاً . وَّله باملكان ألنَّه أ: فمن ضمَّ ونوَّنَ فإنه صرف 
  .أنه منعه للتأنيث باعتبار والعلمية : أحدها 
، وإن مل يعرف اللفظ املعدول عنه وجعله كَُعمر وُزفَر : الثاين    .أنَّه منعه للعدل إىل فَُعل 

فإن كان امساً فهو . ر البقعة أيضاً ومن كََسر ومل ُينّون فباعتبا. أنه اسم أعجميٌّ فَمْنُعُه للعلمية والعجمة : الثالث 
  .ومن َنوَّنه فباعتبار املكان . نظري ِعَنب ، وإن كان صفة فهو نظري ِعَدى وِسَوى 

أنه : أنه مبعىن الثناء بالكسر والقصر ، والثناء املتكرر مرتني فيكون معىن هذه القراءة : وعن احلسن البصري 
  .املقدس مرتني من التقديس : ، ألنه مبعناه ، كأنه قيل ) املقدس ( طهر مرتني ، فيكن مصدراً منصوباً بلفظ 



أو مرفوع . إما بدل من الوادي أو عطف بيان له : وطَُوى . » طَاوِْي اذِْهب « وقرأ عيسى بن عمر والضَّحَّاك 
  .على إضمار مبتدأ ، أو منصوب على إضمار أْعنِي 

  فصل
على أن كالم اهللا تعاىل ليس بقدمي ، إذ لو كان قدمياً لكان اهللا قائالً » َك اْخلَْع َنْعلَْي« : استدلت املعتزلة بقوله 

، فإن الرجل يف الدار اخلالية إذا قال يا يزيد : قبل وجود موسى  َك َيا ُموَسى ، ومعلوم أن ذلك سفه  اْخلَْع َنْعلَْي
  .وناً وسفهاُ افعل ، ويا عمرو ال تفعل مع أن زيداً وعمراً ال يكونان حاضرين يعد ذلك جن

  :فكيف يليق ذلك باإلله سبحانه وتعاىل؟ وأجيب عن ذلك بوجهني 
  .أن كالمه تعاىل وإن كان قدمياً إال أنه يف األزل مل يكن أمراً وال هنياً : األول 
 أنه كان أمراً مبعىن أنه وجد يف األزل شيء ملا استمر إىل ما يزال صار الشخص به مأموراً من غري وقوع: الثاين 

التغري يف ذلك الشيء ، كما أن القدرة تقتضي صحة الفعل ، مث إهنا كانت موجودة يف األزل من غري هذه 
دقيق  ال يزال حصلت الصحة ، فكذا ههنا ، وهذا كالم فيه غموض وحبث    .الصحة ، فلما استمرت إىل ما 

  فصل
صحيح عدم الكراهة ، ألنا عللنا األمر يف اآلية داللة على كراهة الصالة والطواف يف النعل ، وال: قال بعضهم 

  .خبلع النعلني لتعظيم الوادي ، وتعظيم كالم اهللا تعاىل كان األمر مقصوراً على تلك الصورة 
، فجائز أن يكون حمظوراً لبس جلد احلمار امليت ، وإن كان  وإن عللناه بأن النعلْين كانتا من جلد محار ميِّت 

صلى  -وقد صلى النيب » « أَيَُّما إَِهابٍ ُدبغَ طَُهَر « : وخ بقوله عليه السالم مدبوغاً ، فإنْ كان ذلك فهو منس
ما لكم خلعتم نعالكم؟ : يف نعلْيه مث خلعهما يف الصالة ، فخلع الناس نعاهلم فلما سلم قال  -اهللا عليه وسلم 

فلم يكره النيب صلى اهللا عليه « هَِما قذراً فإنَّ جِربيلَ عليه السَّالُم أخَربنِي أنَّ في» : خلعَت فخلعنا قال : قالوا 
  .وسلم الصالة يف النعل ، وأنكر على اخلالعني خلعها ، وأخربهم أنه إمنا خلعهما ملا فيهما من القذر 

  فصل
  .اسم للوادي : طَُوى : قال عكرمة وابن زيد 

  .واد مستدير عميق الطوّي يف استدارته : طَُوى : قال الضَّحاك 
ناديته طًُوى أي : ُنوِدَي موَسى نَِداَءْين يقال : قدِّس الوادي مرتني أي : أي . معناه مرتني حنو ثىن  طَُوى: وقيل 

إنه مرَّ بذلك الوادي ليالً فطواه ، فكان املعىن بالوادي الذي : قال ابن عباس . طُوى أي؛ طيا : وقيل . مثىن : 
طًُوى مصدر أخرج عن لفظه كأنه : ن ذهب إىل هذا قال قطعته حىت ارتفعت إىل أعاله ، وم: طويته طيا أي 

  .هدى يهدي ُهًدى : طويُته أطوِي طًُوى كما يقال : قال 

  ) ١٤(إِنَّنِي أََنا اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا أََنا فَاْعُبْدنِي َوأَِقمِ الصَّلَاةَ ِلِذكْرِي ) ١٣(َوأََنا اْختَْرُتَك فَاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى 

  .أي للرسالة والكالم » َوأَنا اْخَتْرُتَك « : ىل قوله تعا
  .بفتح اهلمزة فضمري املتكلم املعظم نفسه « أنَّا اْخَتْرَناَك » َو « قرأ محزة 

  .وقرأ السلمي واألعمش وابن هرمز كذلك إال أهنم كسروا اهلمزة 



  .بفتح اهلمزة « َتْرُتَك أَنِّي اْخ» وقرئ . بضمري املتكلم وحده « َوأَنا اْخَتْرُتَك » : والباقون 
وذلك أنه يفتح اهلمزة هناك ففعل ذلك ملا عطف غريها « أنِّي َربَُّك أََنا َربَُّك » فأما قراءة محزة فعطف على قوله 

  .واألول أوىل . َوألّنا اْخَتْرَناَك فَاْسَتِمْع ، فعلقه باْسَتِمْع : وجوز أبو البقاء أن يكون الفتح على تقدير . عليها 
» ومفعول . وقراءة أُيب كقراءة محزة بالنسبة للعطف . بالكسر « إنِّي أَنا رَبَُّك » من كسرها فألنه يقرأ و

  .الثاين حمذوف ، أي اخترتك من قومك « اْخَتْرُتَك 
 وجيوز أن تكونَ الالم مزيدة يف املفعول على حد قوله تعاىل« اْسَتِمع » الظاهر تعلقه ب « ِلَما ُيوَحى » : قوله 

« اْسَتِمْع » وبني « اْختَْرُتَك » وجوَّز الزخمشري وغريه أن تكون املسألة من باب التنازع بني « َرِدَف لَكُْم » 
فعلق الالم باْسَتِمْع أو باْخَتْرُتَك وقد : قال الزخمشري . « اْخَتْرُتَك ِلَما ُيوَحى فَاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى » : كأنه قيل 

وال جيوز التعليق باْخَتْرُتَك ألنه من باب اإلعمال فكان جيب أو خيتار إعادة الضمري : قال رد أبو حيان هذا بأن 
ا ُيوَحى ، فدل على أنه من باب إعمال الثاين : مع الثاين ، فكان يكون    .فاْسَتِمْع لَُه ِلَم

  .ة فلم َيْعنِِه والزخمشري عىن التعليق املعنوي من حيث الصالحية وأما تقدير الصناع: قال شهاب الدين 
  ) .جيوز أن تكون مصدرية ومبعىن الذي ، أي فاْسَتِمْع للوحي أو للذي يوحى ) « ما » و ( 

  فصل
يدل على أن ذلك املنصب « َوأََنا اْخَتْرُتَك » : هذهاآلية تدل على النبوة ال حتصل باالستحقاق ، ألن قوله 

  .أنه يستحقه على اهللا تعاىل العايل إمنا َحَصل ألنه تعاىل اختاره له ابتداء ال 
لَقَْد َجاَءك أْمٌر فتأهَّْب له ، : إليك فيه هناية اهليبة واجلاللة كأنه قال : أي « فَاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى » : وقوله 

  .واجَعلْ كلَّ عقلك وخاطرِك مصروفاً إليه 
غريي ، وهذا يدل على أن علم األصول مقدم على علم وال تعبد « إنَّنِي أََنا الَ إلَه إالَ أََنأ فَأْعُبْدنِي » : مث قال 

  .ألن التوحيد من علم األصول والعبادة من علم الفروع : الفروع 
  .تدل على أن عبادته إمنا لزمت إلِهليَِّتِه « فَاْعُبْدنِي » : وأيضاً فالفاء يف قوله 

  فصل
  :ن وجهني احتجُّوا هبذه اآلية على أنه جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة م

األولك أنه تعاىل بعد أن أمره بالتوحيد أمره بالعبادة ، ومل يذكر كيفية العبادة فثبت أنه جيوز ورود اجململ منفكاً 
  .عن البيان 

  .ومل يبني كيفية الصالة « أَِقم الصَّالَةَ ِلِذكْرِي » : أنه قال : الثاين 

 -عليه السالم -هبا ُشَعْيباً-الصالة إىل تعبَُّد اهللا تعاىل قد عرف -ال ميتنع أن موسى عليه السالم : قال القاضي 
وغريه من األنبياء ، فتوجه اخلطاب إىل ذلك ، وحيتمل أنه تعاىل بيَّن له يف احلال ، وإن كان املنقول يف القرآن مل 

  .يذكر فه إال هذا القول 
وأيضاً فَحْملُ مثل هذا اخلطاب العظيم على » فَاْعُبْدنِي « : بأنه ال يتوجه يف قوله تعاىل : وأجيب عن األول 

، ألن موسى  ما كان يشك يف وجوب الصالة اليت  -عليه السالم- فائدة جديدة أوىل من محله على أمر معلوم 
على ذلك مل حيصل من هذا » َوأَِقْم الصَّالَةَ ِلِذكْرِي « : ، فلو محلنا قوله  -عليه السالم-جاء هبا شعيب 



لعلَّ اَهللا بيَّنه يف : وقوله . دة زائدة ، أما لو محلناه على صالة أخرى حلصلت فائدة زائدة اخلطاب العظيم فائ
من اجململ ، فلو كان مذكوراً ) أكثر فائدة ( ال شك أن البيان : ذلك املوضع ، وإن مل حيكه يف القرآن قلنا 

  .لكان أوىل باحلكاية 
. ( ألنِّي ذكرُتها يف الكتب ، أو ألين أذكرك : فاً لفاعله ، أي جيوز أن يكون املصدُر مضا» ِلِذكْرِي « : قوله 

، أي  عليه - معناه ذكر الصَّالة بعد نسياهنا ، لقوله : وقل ) ألنْ َتذْكُْرنِي : وجيوز أن يكون مضافاً ملفعوله 
  .» َمْن أقَاَم َعْن َصالٍَة أْو َنِسَيَها فَلُْيصلَِّها إذَا ذَكََرَها « :  -السالم

حق العبارة ِلِذكْرَِها مث قال : الزخمشري قال  وَمْن َيتمّحل له أن يقول إذا ذكر الصالة فقد ذكر اهللا أو : وكان 
على حذف مضاف أي ِلِذِكر صاليت ، أو ألن الذكر والنسيان من اهللا تعاىل يف احلقيقة وقرأ أبو رجاء والسلمي 

بالتعريف » ِللْذِّكْرِ « : منكَّرة وبعضهم » ِلِذكْرِي « : وبعضهم . بالم التعريف وألف التأنيث » ِللِْذكَْرى « 
  .والتذكري 

  فصل
  :وجوهاً » ِلِذكْرِي « : ذكُروا يف قوله تعاىل 

  .ِلِذكْرِي مبعىن ِلَتذْكَُرنِي ، فإنَّ ِذكْرِي أنْ أُْعَبَد وُيَصلَّى ِلي : أحدها 
  .وعن جماهد لَتذْكُرين منها الشتمال الصالة على األذكار؛ : والثاين 
  .ألين ذكرهتا يف الكتب وأمرت هبا : وثالثها 
  .ألن أَذْكَُرك باملدح والثناء : ورابعها 

  .ِلِذكْرِي خاصة ال يشوبه ذكُر غريي : وخامسها 
ِذكْرِ اهللا{ : لتكون يل ذاكراً غري ناس فعل املخلصني ، كقوله : وسادسها  [ }  الَّ ُتلْهِيهِْم ِتَجاَرةٌ َوالَ َبْيٌع َعن 

. ٣٧: النور   [  
[ } إِنَّ الصالة كَاَنْت َعلَى املؤمنني ِكَتاباً مَّْوقُوتاً { : ألوقات ِذكْرِي ، وهي مواقيت الصالة ، لقوله : وسابعها 
. ١٠٣: النساء   [  
َمْن « :  إنََّك إذَا نسيَت صالةً فاقْضها إذا ذكرَتها ، قال عليه السالم: أِقم الصَّالة حني تذكرها أي : وثامنها 

م الصَّالَةَ « مث قرأ » َنِسَي َصالَةَ فَلُْيَصلَِّها إذَا ذَكََرَها والَ كَفَّاَرةَ هلَا إالَّ ذِلك  قال اخلطَّايب هذا ) . ِلِذكْرِي ( أِق
  :احلديث حيتمل وجهني 

  .ال يكفرها غري قضائها : أحدمها 
، ك: واآلخر  ، وال كفارة  ما تلزم الكفارة يف ترك صوم رمضان من غري عذر ، أنه ال يلزمه فغي نسياهنا غرامة 

دم أو طعام إمنا يصلّي ما ترك فقط    .وكما يلزم احملرم إذا ترك شيئاً فدية من 

  »إذَا ذَكََرَها « : َصلِّ الصَّالةَ لذكرِها ، كما قال عليه السالم : حق العبادة أن يقول : فإن قيل 
  .لذكر صاليت : أو بتقدير حذف مضاف أي . للذِّكْر احلاصل بَِخلِْقي  :معناه » ِلِذكْرِي « : قوله : فاجلواب 

  )فصل ( 
رمحه -لو فاتته صالة يستحب أن يقضيها على ترتيب األداء ، فلو ترك الترتيب يف قضائها جاز عند الشافعي 



ئتة ، ولو بدأ ، ولو دخل عليه وقت فريضة وتذكر فائتة ، فإن كان يف الوقت سعة استحب أن يبدأ بالفا -اهللا
بصالة الوقت جاز ، وأن ضاق الوقت حبيث لو بدأ بالفائتة فاتت صالة الوقت فيجب البداءة بصالة الوقت 

ويستحّب أن يعيد . ولو تذكر الفائتة بعد ما شرع يف صالة الوقت أمتّها مث قضى الفائتة . لئال تفوت األخرى 
جيب الترتيب يف قضاء الفوائت ما مل تزد على : ه اهللا وقال أبو حنيفة رمح. صالة الوقت بعدها ، وال جيب 

، فيقضي الفائىت ، : صالة يوم اجلمعة حىت قال  ولو تذكر يف صالة الوقت فائتة تركها اليوم يبطل فرض الوقت 
أما اآلية . مث يعيد صالة الوقت إال أن يكون الوقت ضيِّقاً فال يبطل ، واستدل باآلية واخلرب والقياس واألثر 

مِ الصالة ِلُدلُوِك الشمس { : قوله تعاىل ف أَِقم الصَّالَةَ : أي عند دلوك الشمس ، فاملعىن ]  ٧٨: اإلسراء [ } أَِق
َمْن َنِسَي َصالَةً فَلُْيَصلَِّها إذَا « : وأما اخلرب فقوله عليه السالم . ِعْنَد َتذْكرها ، وذلك يقتضي وجوب الترتيب 

صلى اهللا عليه وسلم  - أنَّ ُعَمَر بن اخلطاب جاء إىل النَّيبِّ « وروي يف الصحيحني . والفاء للتعقيب » ذَكََرها 
واهللا يا رسول اهللا ما صلَّْيُت العصَر حتَّى كادت الشَّْمسُ : يوَم اخلندق فجَعلَ َيُسبُّ كفاَر قريش ويقول  -

( فنزل إىل ُبطَْحان فَصلى العصَر : قال « بعد  َوأَنا واهللا ما صلَّْيُتَها» : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . تغرَب 
  :واالستدالل به من وجهني » مث صلى بعدها املغرب ) َبْعَد ما غََرَبت الشمُس 

  .وقد صلى الفوائت على الوالء فيجب علينا اتباعه » َصلُّوا كََما َرأْيُتُمونِي أَُصلِّي « : أنه قال : أحدمها 
إذا خرج خمرج البيان للمجمل كان حجة ، وهذا الفعل خرج  -اهللا عليه وسلم  صلى -أن فعلَ النيب : والثاين 

إن الفوائت إذا كانت قليلة جيب مراعاة الترتيب فيها ، فإذا : وهلذا قالوا » أَِقيُموا الصَّالةَ « : بياناً جململ قوله 
ْم َيذْكُْرَها إال يف َم« : فُروِي عن ابن عمر أنه قال : وأما األثر . كثرت سقط الترتيب للمشقة  ْن فاَتُه صالةٌ فَلَ

» َصالِة اإلمام فليمض يف صالته ، فإذَا قََضى صالَته مع اإلَمام ُيَصلِّي ما فاته ، مث ليُعد اليت صالها مع اإلمام 
  .وروي ذلك مرفوعاً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ٍة واملزدلفة ، فلما مل فإهنما صالتا فرض مجعهما وقت واحد يف اليو: وأما القياس  ، فأشبهتا صاليت عرف م والليلة 
  .جيب إسقاط الترتيب فيهما ، وجي أن يكون حكم الفوائت فيما دون اليوم والليلة كذلك 

الشَّْمسِ  أنَُّهْم لَمَّا َناُموا َعْن َصالَِة الفَْجرِ ثُمَّ اْنتََبُهوا َبْعَد طُلُوعِ« : واحتج الشافعي رمحه اهللا مبا روى أبو قتادة 
ولو كان وقت التذكري معيناً للصالة ملا جاز » أََمَرُهْم النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ يقُوُدوا َرَواِحلَُهم ثُمَّ َصالََّها 

، لكن ال على سبيل التضييق بل على سبيل التوسع ،  ا أن ذلك الوقت وقت لتقرر الوجوب عليه  ذلك ، فعلمن
جياب قضاء الفوائت ، وإجياب أداء فرض الوقت احلاضر جيري جمرى التخيري بني إ: وإذا ثبت هذا فنقول 

، وألنه لو كان الترتيب واجباً يف الفوائت ملا  الواجبني ، فوجب أن يكون املكلف خمرياً يف تقدمي أيهما شاء 
( الظهر قبل الزوال  سقط بالنسيان ، أال ترى أنه إذا صلى الظهر والعصر بعرفة يف يوم غْيم ، مث تبني أنه صلى

فإنه يعيدمها مجيعاً ، ومل يسقط الترتيب بالنسيان ملا كان شرطاً فيهما ، فها هنا أيضاً لو ) والعصر بعد الزوال 
  .كلن الترتيب شرطاً فيهما ملا كان يسقط بالنسيان 

فَلَا َيُصدَّنََّك َعْنَها َمْن لَا ُيْؤِمُن بَِها َواتََّبَع َهَواُه ) ١٥(إِنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ أَكَاُد أُْخِفيَها ِلُتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما َتْسَعى 
  ) ١٦(فََتْرَدى 



  .} إِنَّ الساعة آِتَيةٌ أَكَاُد أُْخِفيَها { : قوله تعاىل 
السَّاَعة آِتَيةٌ أَكَاُد إنَّ « : أتبُعه بقوله » فَاْعُبْدنِي َوأَِقم الصَّالَةَ ِلِذكْرِي « : ملَّا خاطب موسى عليه السالم بقوله ( 

« أي ألذكرك باإلثابة والكرامة فقال عقيب ذلك » ِلِذكْرِي « : ، وما أليق هذا بتأويل من تأّول قوله » أُْخِفَيها 
ُد أُْخِفَيَها « : ألهنا وقت اإلثابة ووقت اجملازاة ، مث قال » إنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ  « العامة على ضم اهلمزة من . » أَكَا

  .» أَْخِفَيها 
  :وفيها تأويالت 

أزلت : أَْعَجْمُت الكتاَب أي : أزيل خفاءها حنو : للسلب واإلزالة ، أي » أُْخِفيَها « أن اهلمزة يف : أحدها 
  :عجمَته ، وأشكيُته أي أزلت شكواه ، مث يف ذلك معينان 

أهنا لتحقّق وقوعها وقرهبا أكاد : واملعىن ، ومىت أزال سترها فقد أظهرها ، ) الستر ( أن اخلفاَء مبعىن : أحدمها 
  .أظهرها لوال ما تقتضيه احلكمة من التأخري 

، واملعىن : والثاين  أزيل ظهورها ، وإذا أزال ظهورها فقد استترت ، واملعىن : أن اخلفاَء هو الظهور كما سيأيت 
ظهارها ، ولذلك يوجد يف بعض املصاحف أن لشّدة إهبامها أكاُد أخفيَها فال أظهرها ألبتة وإن كان ال بد من إ: 

وهو على عادة العرب يف املبالغة يف اإلخفاء » أَكَاُد أُْخِفَيَها من نفسي فكيف أظهركم عليها « : كمصحف أَُبّي 
  :، قال الشاعر 

رِ... أَيَّاَم َتْصَحُبنِي ِهْنٌد َوأُْخبُِرَها  -٣٦٤٤   َما ِكْدُت أَكُْتُمُه َعنِّي ِمَن اخلََب
هذا بعيد ، ألن اإلخفاء إمنا يصح ممن يصح له اإلظهار ، وذلك : يتصّور كتمانه من نفسه؟ قال القاضي  وكيف

وميكن أن ُيجاب بأن ذلك واقع . مستحيل عليه تعاىل ، ألن كلَّ معلومٍ له ، فاإلظهار واإلسرار فيه مستحيل 
خفاء وإن كان حماالً يف نفسه إال أنه ميتنع على التقدير ، مبعىن لو صح مين إخفاؤه عن نفس أخفيته عين ، واإل

  .أن يذكر على هذا التقدير ، مبالغة يف عدم إطالع الغري عليه 
يه قول زيد اخليل ) كَاَد ( أن : والتأويل الثاين    :زائدة قاله ابن جبري ، وأنشد غريه شاهداً عل

ُسفََما إنْ َيكَ... َسريٌع إلَى اهلَْيَجاِء َشاٍك ِسالََحُه  -٣٦٤٥   اُد ِقْرُنُه َيَتَنفَّ
  :وقول اآلخر 

ا أََصاَبنِي  -٣٦٤٦   َوأَنْ الَ أَكَاُد بالَِّذي نِلُْت أْنَجُح... َوأَنْ ال أَلُوُم النَّفَْس ِممَّ
  .وال حجة يف شيء منه 

، وهو قول إبِي مسلم ، فهو كق: والتأويل الثالث  « : وله أنَّ الكيَد ورد مبعىن اإلرادة ، قاله األخفش ومجاعة 
  .ال أفَْعلُ ذَِلَك َوال أَكَاُد « ومن أمثاهلم املتداولة » كَذَِلَك ِكْدَنا ِلُيوُسَف 

  .ال ينفع فيما قصدوه ) ال أُريد أَنْ أفعله ، وهذا : أي 
  :أكاُد آِتي هبا لقُْربِها ، وأنشدوا قول ضابئ الربمجي : أنَّ خربها حمذوف ، تقديره : التأويل الرابع 

ثَْمانَ َتْبِكي َحالَِئلُُه... مْسُت َولَْم أفَْعلْ وِكْدُت َولَْيَتنِي َه -٣٦٤٧   َتَركُْت َعلى ُع
  .، واستحسنه أبو جعفر « أُْخِفَيها » واالبتداء ب « أَكَاُد » فالوقف على . وكدت أفعل : أي 

ا سؤاالً  « َوَما كَاُدوا َيفَْعلُون » : تعاىل  نفيه إثبات وإثباته نفي ، قال) كاَد ( إنَّ : فقال : وذكر ابن اخلطيب هن
  .يقتضي أنه ما أخفاها « أكَاَد أُْخِفَيها » : ففعلوا ذلك ، فقوله : ، أي 



  :وذلك باطل لوجهني 
  ] ٣٤: لقمان [ } إِنَّ اهللا ِعنَدُه ِعلُْم الساعة { : لقوله تعاىل : أحدمها 

: األول : مث أجاب بوجوه . إمنا يليق باإلخفاء ال باإلظهار }  لتجزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما تسعى{ : إنَّ قوله : الثاين 
ه » أَكَاُد أُْخِفيها « : موضوع للمقاربة فقط من غري بيان النفي واإلثبات ، فقوله » كَاَد « أنَّ  قرب األمر : معنا

لتجزى { : قوله وأمَّا أنَّه هل حصل ذلك أو ما حصل فهو غري مستفاد من اللفظ بل بقرينة . فيه من اإلخفاء 
  .فإن ذلك إمنا يليق باإلخفاء ال باإلظهار } كُلُّ َنفْسٍ بَِما تسعى 

{ : أنا أُْخِفيها عن اخللق ، كقوله : أي « أَكَاُد أُْخِفَيها : وجب ، فمعىن قوله : من اهللا » كَاَد « أنَّ : الثاين 
  .وذكر باقي التأويالت املتقدمة . احلسن  أي هو قريٌب قاله]  ٥١: اإلسراء [ } عسى أَن َيكُونَ قَرِيباً 

أظهرها بالتأويل املتقدم : بفتح اهلمزة واملعىن « أَْخِفَيها » : وقرأ أُبو الدرداء وابن جبري واحلسن وجماهد ومحيد 
فَْيُت أظهرُته وأخفيُته سترُته هذا هو املشهور وقد نقل عن أيب اخلطاب أنَّ َخفَْيُت وأَْخ: َخفَْيُت الشيء : ، يقال 

القراءتان ( وعلى هذا تتخذ . وحكى عن أيب عبيد أَنَّ أْخفَى من األضداد يكون مبعىن أظَْهَر ومبعىن َسَتَر . مبعىن 
  :ومن ِجمئ َخفَْيُت مبعىن أظهرت قول امرئ القيس ) . 

  لِّبَِخفَاُهنَّ َوْدٌق ِمْن ِعِشيٍّ ُمْج... َخفَاُهنَّ ِمْن أَْنفَاِقهِنَّ كَأَنََّما  -٣٦٤٨
  :وقول اآلخر ( 

  )َوإنْ ُتوِقُدوا احلَْرَب ال َنقُْعِد ... فَإنْ َتْدِفُنوا الدَّاَء الَ ُنْخِفِه  -٣٦٤٩
واحلكمة يف إخفاء ) . فيفيد أنه قد أخفاها ( أكاُد أَظْهُِرها : وهذه القراءة أْبَيُن ، ألن معناها : قال الزجاج 

اىل وعد قبلها التوبة عند قرهبما ، فلو عرف وقت املوت الشتغل أنَّ اهللا تع: الساعة وإخفاء وقت املوت 
باملعصية إىل وقت قرب ذلك الوقت مث يتوب فيتخلص من عقاب املعصية ، فتعريف وقت املوت كاإلغراء بفعل 

ال جيوز  البقاء  ِلُتْجَزيَّن كما نقله أبو: هذه الم كي ، وليست مبعىن القسم أي « ِلُتْجَزى » : قوله . معصية وهو 
ب . عن بعضهم ، وتتعلق هذه الالمِ بأُْخِفيها  » ، وهذا ال يتم إال إذا قدرت أن ) آِتَيةٌ ( وجعلها بعضهم متعلقة 

ا إذا جعلتها صفة « أكَاُد أُْخِفيَِها  فال يتم على مذهب البصريني ، ) آِتَيةٌ ( معترضة بني املتعلق واملتعلق به ، أم
  .عمل فإن عمل مث وصف جاز ألن اسم الفاعل مىت وصف مل ي

( ، ولذلك وقف بعضهم على ذلك وقفة يسرية إيذاناً بانفصاهلا عن ) آِتَيةٌ ( ب : وقيل : وقال أبو البقاء 
  ) .أخفيها 

جيوز أن تكون مصدرية أو موصولة امسية ، وال بد من « َما » و . « ِلُتْجَزى » متعلق ب « بَِما َتْسَعى » : قوله 
ا سعته : ُتْجَزى بعقاب سعيها ، أو ِل: مضاف ، أي    .بعقاب م

  فصل
  :ملَّا حكم مبجيء الساعة ذكَر الدليلَ عليه ، وهو أنه لوال القيامة ملا متيز املطيع من العاصي ، وهو املعينُّ بقوله 

. ٢٨: ص [ } لفجار أَْم َنْجَعلُ الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات كاملفسدين ِفي األرض أَْم َنْجَعلُ املتقني كا{   [  
ا َتْسَعى « : لإللصاق ، فقوله ) الباَء ( واحتجت املعتزلة هبذه اآلية على أن الثواب مستحق على العمل ، ألن  بَِم

يدل على أن املؤثر يف ذلك اجلزاء هو ذلك السعي واحتجوا هبا أيضاً على أن فعل العبد غري خملوق هللا تعاىل ، » 



للعبد سعي ألبتة ألن اآلية صرحية يف إثبا   .« ت سعي العبد ، ولو كان الفعل خملوقاً هللا تعاىل مل يكن 
، فهو من باب « فَالَ َيُصدَّنََّك َعْنَها َمن الَّ ُيْؤِمُن بَِها » : قوله  ال : من ال يؤمن هو املنهي صورة ، واملراد غريه 

. للتكذيب ، فذكر السبب ليدل على املسبب  إن صدَّ الكافرِين عن التصديق هبا سبب: وقيل . أرَينَّك َهُهَنا 
وذلك أنه جيب عود الضمري إىل أقرب مذكور : للسَّاعة قاله ابن عباس « بَِها » و « َعْنَها » والضمريان يف 

  .للصالة : وقيل . وهو هنا الساعة 
، قال ) بَِها ( للصَّالة ، ويف ) َعْنَها ( الضمري يف : وقال أبو مسلم  ذا جائز يف اللغة ، فالعرب تلف وه: للسَّاعة 

  .اخلربين مث ترمي جبواهبما مجلة لريد السامع إىل كل خرب حقه 
.ههنا ( وأجيب بأنَّ هذا إمنا يصار إليه عند الضرورة وال ضرورة   (  

وأن يرتفع على خرب ابتداء مضمر ) أَنْ » جيوز فيه أن ينتصب يف جواب النهي بإضمار « فََتْرَدى » : قوله 
  .فَأَْنَت َتْرَدى : ره تقدي

( َرِدَي َيْرَدى َرّدى ، قال ُدَرْيد : بكسر التاء ، وقد تقدم أهنا لغة والرََّدى اهلالك يقال » َتْرَدى « : وقرأ حيىي 
:بن الصمة   (  
  فَقُلُْت أَْعُبَد اِهللا ذَِلكُُم الرَِّدي... َتَناَدْوا فَقَالُوا أَْرَدِت اخلَْيلُ فَارَِساً  -٣٦٥٠

  لفص
، وأن يكون مع حممد » فَالَ َيُصدَّنََّك « : اخلطاُب يف قوله  .  - عليهما السالم -حيتمل أن يكون مع موسى 

وعلى كال الوجهني فال معىن لقول . ، ألنَّ مجيع الكالم خطاب له  - عليه السالم - واألقرب أنه مع موسى 
ملا مل جيز عليه مع النَُّبوَّة  -عليه السالم -ن أن النيبَّ إنَّه ليس مبراد وإمنا أريد به غريه ، وذلك ألنه ظ: الزجاج 

أن يصده أحد عن اإلميان بالساعة مل جيز أن يكون خماطباً بذلك ، وليس األمر كما ظن ، ألنه إذا كانَ مكلَّفاً 
. وغريه هو ) ويكون املراد ( بأنْ ال يقبلَ الكفر بالساعة من أحد وكان قادراً على ذلك جاز أن خياطب به ، 

  .النهي عن امليل إليهم ومقاربتهم » فَال َيُصدنََّك َعْنَها « : وحيتمل أيضاً أن يكون املراد بقوله 
  فصل

عن التكذيب بالبعث ، ولكن الظاهر اللفظ يقتضي هنَي مْن مل يؤمن عن  -عليه السالم - املقصوُد َنْهُي موسى 
  :وفيه وجهان  - عليه السالم - صدِّ موَسى

ذلك أن صد . ( أن صدَّ الكافر عن التصديق هبا سبٌب للتكذيب ، فذكر السبب ليدل على املسبب : أحدمها 
الَ أضَرَينََّك َهُهَنا : كقوهلم ) الكافر مسبب عن رخاوة الرَُّجل يف الدِّين ، فذكر املسبب ليدل محله على السبب 

.  

  .ال تكن رخواً بل كن يف الدين شهيداً :  املراد هنيه عن مشاهدته والكون حبضرته فهكذا ههنا ، كأنه قيل
  فصل

يرجع معناه إىل صالبته يف الدين ، » فَالَ َيُصدَّنََّك « : دلَّت اآلية على وجوب تعلم علم األصول ، ألن قوله 
، فال بد وأن يكون املراد هبذه الصالبة  وتلك الصالبة إن كان املراد هبا التقليد مل يتميز املبطل فيه عن احملق 

كونه قوياً يف تقرير الدالئل ، وإزالة الشبهات حىت ال يتمكن اخلصم من إزالته عن الدين بل يكون هو متمكناً 



  .من إزالة املبطل عن بطالنِِه 
  )فصل ( 

يدل على أن العباَد ُهُم الذين يصدون ، ولو كان تعاىل هو اخلالق ألفعاهلم لكان هو » فَالَ َيُصدَّنََّك « : قوله 
مث قال تعاىل ) . والداعي ( وأجيب باملعارضة مبسألة العلم . دوهنم ، فدل ذلك على بطالن القول باجلرب  الصَّاد

واملعىن أن منكر البعث إنَّما أنكره اتباعاً للهوى ال للدليل ، وهذا من أعظم الدالئل على » واتََّبَع َهَواُه « : 
ٌع للهوى    .فتهلك : أي » فََتْرَدى « : مث قال ) ة ال للحج( فساد التقليد ، ألن املقلّد متب

قَالَ ِهَي َعَصاَي أََتَوكَّأُ َعلَْيَها َوأَُهشُّ بَِها َعلَى غََنِمي َوِلَي ِفيَها َمآرُِب أُْخَرى ) ١٧(َوَما ِتلَْك بَِيِمينَِك َيا ُموَسى 
قَالَ ُخذَْها َولَا َتَخْف َسُنِعيُدَها ِسَريَتَها الْأُولَى ) ٢٠(َعى فَأَلْقَاَها فَإِذَا ِهَي َحيَّةٌ َتْس) ١٩(قَالَ أَلِْقَها َيا ُموَسى ) ١٨(
)٢١ (  

متعلق « بَِيِمينَِك » خربه ، و ) ِتلَْك « مبتدأة استفهامية و ) َما . ( اآلية } واذكر ِفي الكتاب { : قوله تعاىل 
احلال املقدرة معىن اإلشارةَ وجوَّز الزخمشري ، والعامل يف « َوَهذَا َبْعِلي َشْيَخاً » : مبحذوف ، ألنه حال كقوله 

وهذا ليس مذهب . ومل يذكر ابُن عطية غريه . صلتها ) بَِيِمينَِك ( و ) اليت ( موصولة مبعىن ) ِتلَْك ( أن تكون 
وأما الكوفيون فيجيزون ذلك . بشروط تقدمت ) إذَا ( اإلشارة موصوالً ) من أمساء ( البصريني أهنم مل جيعلوا 

ا اليت بيمينك وأنشدوا : عها ، ومنه هذه اآلية عندهم أي مجي   :َوَم
يُق  -٣٦٥١   .أي والذي حتملني ... َنَجْوَت َوَهذَا َتْحِمِلَني طَِل

ا هِذِه اليت ِفي ميينَِك : وقال الفراء معناه    .َوَم
  فصل

ا ِتلَْك بَِيِمينَِك َو» : فما فائدة قوله . السؤال إمنا يكون لطلب العلم ، وهو على اهللا تعاىل حمال    ؟« َم
حكمةُ هذا السؤال تنبيُهُه وَتْوقيفُه على أهنا عصا ، حىت إذا قلبها حية َعِلَم أهنا : واجلواب فيه فوائد ، األولَى 

َهلْ َتْعرِف َهذَا؟ وهو ال يشك أنه يعرفه ، ويريد : معجزةٌ عظيمةٌ ، وهذا على عادة العرب يقول الرجل لغريه 
  .ره بلسانه إىل معرفته بقلبه أن ينضم إقرا

  .أن يقرُِّر عنده أهنا خشبة حىت إذا قلبها ثعباناً ال خيافُها : الثانية 
أنه تعاىل ملَّا أراه األنوار املتصاعدة من الشجرة إىل السماء ، وأْسَمَعُه كالم نفسه ، مث أورد عليه : الثالثة 

،  -عليه السالم - يد العظيم ، فتحيَّر موسى التكليف الشاق ، وذكر له املعاد ، وختم ذلك بالتهد ( وُدِهَش 
ا ِتلَْك بَِيِمينَك » : فقيل له    ) .، وتكلم معه بكالم البشر إزالةٌ لتلك الدهشة واحلرية « َوَم

فصل هذا خطاب من اهللا مع موسى بال واسطة ، ومل حيصل ذلك حملمد عليه السالم فيلزم أن يكون موسى 
  .السالم  أفَضل من حممد عليهما

إال أن « فَأَْوَحى إلَى ِعْبِدِه َما أَ ْوَحى » : أنَّه تعاىل كما خاطَب موَسى فقد خاطب حممداً يف قوله : فاجلواُب 
وأيضاً إن كان موسى تكلم معه فأمةُ . الفرق أنَّ الذي ذكره مع حممد كان سراً مل يستأهل له أحداً من اخللق 

ا قاله عليه السالم حممد خياطبون اهللا تعاىل يف كل ي والرَُّب يتكلم مع « املَُصلَّى ُيَناَجي َربَُّه » : وم مرات على م
ِهَي « ِهَي َعَصاَي » : قوله } َسالٌَم قَْوالً مِّن رَّبٍّ رَِّحيمٍ { : آحاد أمة حممد يوم القيامة بالتسليم والتكرمي لقوله 



  .يعوُد على املستفهم عنه 
وقد تقدَّم توجيه . بالقلب واإلدغام « َعِصيَّ » واجلَْعفَرِّي وابُن أيب إسحاق . فتح الياء ب« َعَصاَي » وقرأ العامة 

  .ذلك أّول البقرة ، وِلَمْن تنسب هذه اللغة والشعر املروي يف ذلك 
بكسر الياء اللتقاء الساكنني ، وعن أيب « ِعَصاي » واحلسن ( وروي عن أيب عمرو ابن أيب إسحاق أيضاً 

فجمع بني ساكنني وصالً ، « َمْحَياَي » بسكوهنا وصالً وقد فعل ذلك نافع مثل ذلك يف « ِعَصاْي » ) إسحاق 
  .وقد تقدم الكالم هناك 

الياء « وإمَّا ِمْن » َعَصاَي « وجيوز أنْ يكونَ حاالً إمَّا ِمْن » ِهَي « جيوز أن يكون خرباً ثانياً ل » أََتَوكَّأُ « : قوله 
ا وفيه ُبعٌد ، أل»    .ن جميء احلال من املضاف إليه قليل ، وله مع ذلك شروط ليس فيه شيء منها هن

« منصوبة بفعل مقدر ، و » َعَصاَي « أن يكون : وجوَّز أبو البقاء نقالً عن غريه . وجيوز أن تكون مستأنفة 
  .وال ينبغي أن يقال ذلك . هو اخلرب » أََتَوكَّأُ 

يء ، وهو مبعىن االتِّكاء ، وقد تقدم تفسريه يف يوسف فهما من مادة واحدة ، التحاُملُ على الش: والتَّوكُّؤ 
  .وذكر هنا ، الختالف وزنيها 

أَْخبِطُ بَِها َواَْضرُِب : خبطته ليسقط ، واملعىن : َهَشْشُت الَوَرَق أَُهشُُّه أي : اخلَْبطُ ، يقال : واهلَشُّ باملعجمية 
بكسر العني يف املضارع ، فبمعىن البشاشة  -ي لتأكله وأما َهشَّ َيهِشُّأغصانَ الشجر ليسقط ورقَُها على غنم

أُهشُّ الورَق أو : واملفعول حمذوف يف القراءتني أي  - بالضم -أَُهشُّ: هو مبعىن : وقد قرأ النخعي بذلك ، فقيل 
بضم » وأَُهسُّ «  :وقرأ وقرأ احلسن وعكرمة . هو يف هذه القراءة من َهشَّ هشاشةً إذا مال : الشجَر وقيل 

وعلى هذا فكان ينبغي أن يتعدى بنفسه ، ولكنه ) واهلَسَّاُس ( اهلاء والسني املهملة وهو السُّْوُق ، ومنه اهلَسُّ 
  ) .َوأَْهَونُ ( ضمَّن معىن ما يتعدى بعلى وهو أقوم 
ونقلها . رباعياً باملهملة ) سَّ أََه( بضم اهلمزة وكسر اهلاء من » وأُِهسُّ « ونقل ابن خالوية عن النخعي أنه قرأ 

بضم اهلاء » وأُهُش « عنه الزخمشري باملعجمة ، فيكون عنه قراءتان ونقل صاحب اللوائحِ عن جماهد وعكرمة 
وختفيف الشني ، قال وال أعرف هلا وجهاً إال أن يكون قد استثقل التضعيف مع تفشي الشني فخفف ، وهي 

  .مبعىن قراءة العامة 
مجع َمأُْرَبة ، وهي : بتشديد الياء واملْآرُِب » َعلَيَّ « ، وقرئ ) بسكون النون ( » غََنِمي «  :وقرأ بعضهم 

  .املَأُرَبة احلركات الثالث ) راء ( ويف . احلاجة وكذلك اإلْرَبة أيضاً 
، فكأنه قال مجاعة من احلاجات أخرى ، ومل يقل أخر لرؤوس ا» َمآرِب « : وإمنا قال  « و ( آلي يف معىن مجاعة 

  .وقد تقدَّم قريباً » األْسَماُء احلُْسَنى « : كقوله ) » أُْخَرى 
بضم اهلمزة وفتح » فَِعدَّةٌ ِمْن أيَّامٍ أَُخر « : يعين أَُخر كقوله . أخر لكان على اللفظ : ولو قال : قال أبو البقاء 

بغري مهز كذا أطلق واملراد بغري : قال «  َمارُِب: ونقل األهوازّي عن شيبة والزهري . اخلاء واللفظ لفظ اجلمع 
  .مهز حمقق بل مسهل َبْيَن َبْين وإال فاحلذف بالكلية شاذ 

  فصل
فقد مت اجلواب إال أنه عليه السالم ذكر الوجوه اآلخر ، ألنه كان جيب « ِهَي َعَصاَي » : كما قال : قيل 



  .رض املكاملة مع ربه تعاىل ، فجعل ذلك كوسيلة إىل حتصيل هذا الغ
، أو وقفت على رأس « أَتوكَّأُ َعلَْيَها »  التَوكُّْؤ واالتِّكَاُء واحد كالتوقي واالتقاء ، أي أعتمد عليها إذا عييت 

َنِمي » القطيع  .فتأكله ( أضرب أغصان الشجر ليسقط ورقها على الغنم : أي « وأُهشُّ بَِها َعلَى غَ  (  

ومنافع ، وإمنا أمجل يف املآرب رجاء أن يسأله ربه عن تلك املآرب ،  أي حوائج» َوِلَي ِفيها َمآرُِب أُْخَرى « 
.ذلك ( فيسمع كالم اهللا مرة أخرى ، ويطول أمر املكاملة بسبب   (  

، فإذا طلَب مثَر الشجرة جناه باحملجن ، فإذا حاول كسره لواه ( كانت ذا شعبتني : قال وهب  وحمجن 
قه يعلق عليها أداته من القوس والكنانة والثياب ، وإذا كان يف الربية فإذا ساَر وضعَها على عات) . بالشعبتني 

  .ركزها وألقى عليها كساء فكان ظالً 
كانَ فيها من املعجزات أنه كان يستقي هبا فتطولُ طولَ البئر ، وتصري شعبتاها دلواً ، ويصريان مشعتني : وقيل 

ركزها فأورقت وأمثرت ، وكان حيمل عليها زاده وماءه يف الليل وإذا ظهر عدو حاربت عنه ، وإذا اشتهى مثرة 
  .كان امسها نبعة : وكانت يابسة ويركزها فينبع املاء ، وإذا رفعها نضب ، وكان تقيه اهلوام قال مقاتل 

  .أهنا كانت متاشيه وحتدثه : وروي عن ابن عبَّاس 
  .أي انبذها » ألِْقَها َيا ُموَسى « : قال اهللا تعاىل 
ظن » فَإِذَا ِهَي َحيَّةٌ َتْسَعى « على وجه األرض مث ينظر إليها » فَألْقَاَها « موسى أنه يقول أرفُْضَها  قال وهب 

صفراء أعظم ما تكون من احليات متشي بسرعة هلا عرف كعرف الفَرس ، وكان بني حلييها أربعون ذراعاً ، 
ومتر بالصخرة العظيمة مثل اخللفة من اإلبل  صارت شدقني هلا واِملحجن عنقاً يهتز ، وعيناها متقدان كالنار ،
، وتقصف الشجرة العظيمة بأنياهبا ، ويسمع ألسناهنا  .صريف عظيم ( فتلتقمها   (  

  .وهذا خارق عظيم وبرهان قاطع على أن الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء كُْن فيكون 
  فصل

  :واحلكمة يف قلب العصا حيَّةً يف ذلك الوقت من وجوه 
إىل هذا الوقت ما مسع -يعرف هبا نبوة نفسه ، ألنه عليه السالم  -عليه السالم- لتكون معجزةً ملوسى : أحدها 

والنداء وإن كان خمالفاً للعادات إال انه مل يكن معجزاً ، الحتمال أن يكون ذلك من عادات املالئكة . إال النداء 
  .معجزة أو اجلن ، فقلب العصا حيَّةً ليكون دليالً قاِهراً على امل

ال خيافها : الثاين    .أنه تعاىل عرَضها عليه ليشاهدوها أوالً ، فإذا شاهدها عند فرعون 
أنه كان راعياً فقرياً مث ُنصِّب للِمْنصبِ العظيمِ فلعله بقي يتعجب من ذلك ، فقلب العصا حيَّةً تنبيا : وثالثها 

  . إظهار الدين على أين ملا قدرت على ذلك ، فكيف يستبعد مين نصرة مثلك يف
« وهو احلية اخلفية الصغرية ، وقال يف موضع » َجان « ويف موضع آخر » َحيَّة « كيف قال ههنا : فإنْ قيل 

  وهو أكرب ما يكون من احليات؟» ثُْعَبانٌ 
اء عبارة عن ابتد: أن احليَّة اسم جنس يقع على الذكر واألنثى والصغري والكبري وأما اجلَانَّ فقيل : فاجلواب 

  .حاهلا فإهنا كانت حيَّةً على قدر العصا مث تورمت وتزايدت وانتفخت حىت صارت ثعباناً 



ا َرآَها َتْهَتزُّ كَأَنََّها َجآنٌّ { : كانت يف عظم الثعبان وسرعة اجلانِّ لقوله تعاىل : وقيل  ،  ١٠: النمل [ } فَلَمَّ
. ٣١: القصص   [  

فلما عاين » َحيَّةً « اً عند من جيوز ذلك وجيوز أن تكون صفة ل جيوز أن تكون خرباً ثاني) » تسعى « و ( 
ُخذَْها فَالَ َتَخْف ُسُنِعيُدَها ِسَريَتَها « : ، وهرب مث ذكر ربه فوقف استحياًء فنودي » َولَّى ُمْدبِراً « موسى ذلك 

  :بها أوجه يف نص» ِسَريَتَها « : قوله . أي نردها عصا كما كانت » اُألولَى « ) وهيبتها ( » 
  .طريقتها : أن تكون منصوبةً على الظرف ، أي يف سريهتا أي : أحدها 
بدل اشتمال ألن السرية الصفة ، أي سنعيدها » َسُنِعيُدَها » « ها « أن تكونَ منصوبة على البدل من : الثاين 

  .صفتها وشكلها 
  .إىل سريهتا : أهنا منصوبةٌ على إسقاط اخلافض أي : الثالث 
َد إليه ، فيتعدى ملفعولني ، ومنه بيت زهري : زخمشري قال ال   :وجيوز أن يكون مفعوالً من َعاَد أي عا
َك أَنْ ُتالَِقيَها َعَداُء  -٣٦٥٢ كان قد ) و ) إىل ( إنه على إسقاط : معىن قول من قال ( وهذا هو ... َوَعاَد

) يف ( ه ظرف خمتص فال يصل إليه الفعل إال بواسطة جوَّز أن يكون ظرفاً كما تقدَّم ، إال أن أبا حيَّان ردَّه بأّن
ِفْعلَة تدل على اهليئة من السَّْير كالركبة من الرُّكُوب ، مث اتسع فعرب هبا عن املذهب ) والسَريةُ . شذ ( إال فيما 

  :والطريقة ، قال خالد اهلذيل 
ةٍِ أَْنَت ِسْرَتَها  -٣٦٥٣ افَأوَّلَ ... فَالَ تْغَضَبْن ِمْن ِسَري   َراضٍ ِسَريةً َمْن َيِسُريَه

يسري سريهتا األوىل ، وتكون هذه اجلملة املقدرة يف حمل نصب على : وجوَّز أيضاً أن ينتصب بفعل مضمر ، أي 
  .َسُنعيُدهات سائرةً سريَتَها : احلال؛ أي 

هللا تعاىل فلماذا ملَّا نودَي يا موَسى ، وخصَّ بتلك الكرامات العظيمة وعلم أنه مبعوث من عند ا: فإن قيل 
  :خاف؟ فاجلواب من وجوه 

ما شاهد مثل ذلك قط ، وهذا معلوم  -عليه السالم-أن ذلك اخلوف كان من نفرة الطبع ألنه : أحدها 
وذلك اخلوف من أقوى الدالئل على صدقه يف النبوة ، ألن : قال أبو القاسم األنصاري . بدالئل العقول 

  .فال خيافه البتة  الساحر يعلم أن الذي أتى به متويه
ا لقي آدم منها : وثانيها    .خاف ألنه عليه السالم عرف م
األحزاب [ } َوالَ ُتِطعِ الكافرين { : ال يدل على حصول اخلوف كقوله » َوالَ َتَخْف « أن جمرد قوله : وثالثها 

، لكن قوله ]  ٤٨،  ١:  ا َتْهَتزُّ{ : ال يدل على وجود تلك الطاعة  النمل [ } كَأَنََّها َجآنٌّ وىل ُمْدبِراً  فَلَمَّا َرآَه
  .يدل عليه ]  ٣١: ، القصص  ١٠: 

  فصل
خللها بعيدان : قال املفسرون  لف طرف » ُخذَْها « : فلما قال له . كانَ علَى موسى َمْدَرعة من صوف قد 

أيت لو أذن اهللا مبا حتاذره أر: إن َملَكاً قال : وقيل . املَْدَرَعِة على يده ، فأمره اهللا أن يكشف يده ، فكشف 
ال ولكين ضعيف ، وِمْن َضْعٍف ُخِلقَُت ، فكشف يده ، مث وضعَها يف فم : أكانت املْدرعة تغين عنك شيئاً؟ فقال 

، ويده يف شعبتيها يف املوضع الذي يضعها إذا َتَوكَّأَ  واعلم أن إدخاله يده يف . احلية فإذا هي عصا كما كانت 



معجزة وانقالهبا خشباً معجز آخر ، وانقالب العصا حيَّة معجز آخر ، ففيها توايل  فم احلية من غري ضرر
  .معجزات املآرب اليت تقدمت 

  ) ٢٣(ِلُنرَِيَك ِمْن آَياِتَنا الْكُْبَرى ) ٢٢(َواْضُمْم َيَدَك إِلَى َجَناِحَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء آَيةً أُْخَرى 

واضمم َيَدك تنضم : ال بد هنا من حذف والتقدير } إىل جناحكواضمم َيَدَك إىل َجَناِحَك  واضمم َيَدَك{ : قوله 
وأخرجها خترج ، فحذف من األول والثاين وأبقى مقابلهما ليدالن على ذلك إجيازاً واختصاراً وإمنا احتيج إىل 

  .ن فاعل خترج حال م» َبْيَضاَء « : وقوله . هذا ، ألنه ال يترتب على جمرد الضم اخلروج 
ب » ِمْن غَْيرِ ُسوٍء « : قوله  اً ب » َتْخُرج « جيوز أن يكون متعلقاً  ملا فيها من معىن » َبْيَضاَء « وأن يكون متعلق

( الفعل حو ابيضت من غري سوء  » َبْيَضاء « أن يكون متعلقاً مبحذوف على أنه حال من الضمري يف ) وجيوز . 
.  

يسمى عند أهل البيان االحتراس ، وهو أن يؤتى بشيء يرفع توهم َمْن يتوهم غري «  ِمْن غَْيرِ ُسوٍء: : وقوله 
  .نفياً لذلك « ِمْن غَْيرِ ُسوٍء » : املراد ، وذلك أن البياض قد يراد به الَبَرص والَبَهق فأتى بقوله 

ةً » : قوله    :فيها أوجه « آَي
  .الواقعة حاالً « اَء َبْيَض» أن يكون حاالً ، أعين أهنا بدل من ب : أحدها 
  .« َبْيَضاء » أهنا حالٌ من الضمري يف : الثاين 

  .اجلار واجملرور ) الضمري يف ( أهنا حالٌ من : الثالث 
ةً ، : أهنا منصوبة بفعل حمذوف ، فقدره أبو البقاء : والرابع  : وقدره الزخمشري . آيةً ) أو آتيناك ( جعلَناَها آَي

ورد أبو حيان هذا ، ألن ذلك من باب اإلغراء ، وال جيوز إضمار الظروف . دونك آية : ُخذْ آَيةً ، وقدر أيضاً 
ألن العامل ُحِذف وناب هذا مكانه ، فال جيوز أن حيذف النائب أيضاً ، وأيضاً فإن أحكامها : قال . يف اإلغراء 

  .عال ختالف العامل الصريح ، فال جيوز إضمارها وإن جاز إضمارها وإن جاز إضمار األف
  فصل

يقال لكل ناحيتني ، َجَناحان كجناحي العسكر لطرفيه ، وجناحا اإلنسان جانباه والصل املستعار منه جناحا 
  .الطائر ، ألنه جينحها عند الطريان 

» : اضمم يّدك إىل إْبِطَك خترج بيضاء نرية مشرقة من غري سوء وعن ابن عباس : وجناحا اإلنسان َعُضَداه أي 
  .أي إىل صدرك «  إىل َجَناِحَك

ولو كان املراد باجلناح « َتْخُرج َبْيَضاَء » : واألول أوىل ، ألن يدي اإلنسان يشبهان جناحي الطائر ، وألنه قال 
َوأْدِخلْ َيَدَك ِفي » ومعىن ضم اليد إىل اجلناح ما قاله يف آية أخرى . معىن « َتْخُرج » الصدر مل يكن لقوله 

  .دخل يده يف جيبه كان كأنه قد ضم يده إىل حناحه ، ألنه إذا أ« َجْيبَِك 
ى عن العورة بالسَّْوأَة ، والَربَرص أبغضُ : والسوُء  الرداءة والقبح يف كل شيء ، وكّنى عن الَبَرص كما كّن

شيء إىل العرب ، فكان جديراً بأن ُيكَْنى عنه بالسُّوء ، وكان عليه السالم شديد األدمة فكان إذا أدخل يده 
مثل الشمس ، من غري : ىن يف جيبه ، وأدخلها حتت إبطه األيسر وأخرجها فكانت تربق مثل الربق ، وقيل اليم

  .برص ، مث إذا ردَّها عادت إىل لوهنا األول 



  .داللة على صدقك سوى العصا » آَيةً أُْخَرى « 
ا ( َيَك ، أو ب دللنا هبا لُنِرِ: أي » آَيةً « متعلق مبا دلَّت عليه » ِلُنريَََك « : قوله  ب ) َجَعلَْناَه ) أَتْيَناَك ( ، أو 

( وجوَّز غُريه أن يتعلق . » اْضُمْم « ِلُنرَِيَك ِفْعلَنا ذلك ، وجوَّز احلويف أن يتعلق ب : وقدره الزخمشري . املقدر 
َك ُخذْ هذه اآليةَ ِلُنرَِي: وقدره الزخمشري أيضاًت . وال جيوز أن يتعلق بلفظ آية ، ألهنا قد وصفت ) . بَتْخُرج 

  .أيضاً 
  .» ِمْن آَياِتَنا الكُْبَرى « : قوله 

حال كوهنا من آياتنا ، على هاذ مفعوالً » الكُْبَرى « مبحذوف على أنه حال من » ِمْن آَياِتَنا « جيوز أن يتعلق 
عض آياتنا وجيوز أن يكون املفعول ب: حال كوهنا من آياتنا ، أي » لُنِرَيَك املُْبَرى « : والتقدير » لُنِرَيَك « ثانياً 

ل » الكُْبَرى « فيتعلق مبحذوف أيضاً ، و » ِمْن آَياِتَنا « الثاين نفس  ووصف اجلمع » آَياِتَنا « على هذه صفة 
  .» اَألْسَماُء احلُْسَنى « و » َمآرَب أُْخَرى « املؤنث غري العاقل وصف الواحد على حد 

ألنه يلزم من ذلك : واختار أبو حيَّان الثاين قال ) وأبو البقاء ( واحلويف  وهذان الوجهان قد نقلهما الزخمشري
أن تكون آياته كلها هي الكربى ، ألن ما كان بعض اآليات الكَُبر صدق عليه آية الكربى ، ألهنا هي املتصفة 

اليد معاً ، إذ كان يلزم مفعوالً فال ميكن أن يكون صفة للعصا و» الكربى « بأفَْعل التفضيل ، وأيضاً إذا ُجِعلت 
  .التثنية ، وال جائز أن خيصَّ أحدمها بالوصف جون األخرى ، ألن التفضيل يف كل منهما 

  فصل
: فيه إضمار معناه : وقيل . الكَُبر لرؤوس اآلي : ومل يقل » ِلُنرَِيَك ِمْن آَياِتَنا الكُْبَرى « : قال : قال املفسرون 

: كانت يد موسى أكرب آياته وهو قول احلسن قال : ربى ويدل عليه قول ابن عباس لُنِرَِيَك من آياتنا اآلية الك
راجعاً لآلية القريبة ( مفعوالً ثانياً لنريك وجعل ذلك » الكُْبَرى « اليد أعظم يف اإلعجاز من العصا ، فإنه جعل 

وخلق الزيادة يف اجلسم ) ري اللون وأما العصا ففيها تغ( ُضعَِّف ذلك بأنه ليس يف اليد إال تغري اللون ، ) ، وقد 
، وابتالع الشجر واحلجر ، مث عاجت عصا بعد ذلك ، فقد وقع التغري  وخلق احلياة والقدرة واإلعضاء املختلفة 

  .مرة أخرى يف كل هذه األمور فكانت العصا أعظم 
  .م ، وأنه غري خمتص باليد فقد ثبت أنه عائد إىل الكال» ِلُنرَِيَك ِمْن آَياِتَنا الكُْبَرى « : وأما قوله 

َواْحلُلْ ُعقَْدةً ِمْن ) ٢٦(َوَيسِّْر ِلي أَْمرِي ) ٢٥(قَالَ َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدرِي ) ٢٤(اذَْهْب إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى 
) ٣١(اْشُدْد بِِه أَْزرِي  )٣٠(َهاُرونَ أَِخي ) ٢٩(َواْجَعلْ ِلي َوزِيًرا ِمْن أَْهِلي ) ٢٨(َيفْقَُهوا قَْوِلي ) ٢٧(ِلَسانِي 

  ) ٣٥(إِنََّك كُْنَت بَِنا َبِصًريا ) ٣٤(َوَنذْكَُرَك كَِثًريا ) ٣٣(كَْي ُنَسبَِّحَك كَِثًريا ) ٣٢(َوأَْشرِكُْه ِفي أَْمرِي 

بيَّن العلة ملا أظهر له اآليات عقبها بأنْ أرمه بالذهاب إىل فرعون ، و} اذهب إىل ِفْرَعْونَ إِنَُّه طغى { : قوله تعاىل 
يف ذلك ، وهو أنه طغى ، وإمنا خص فرعون بالذكر مع أنه ُبِعثَ موسى إىل الكل ألنه ادعى اإلهلية وتكبر ، 

ْغُه رساليت واْدُعُه إىل » طََغى « ومعىن . وكان متبوعاً فكان ذكره أوىل  جاوز احلد يف العصيان والتمرد ، فبلِّ
  .عباديت وحذِّْرُه نِقْميت 

  .وّسعه للحق » َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدرِي « : قال موسى 
: قال ابن عباس (  والسبب يف هذا السؤال ما حكى اهللا تعاىل عنه يف موضع آخر . يريد حىت ال أخاف غريك ) 



وذلك أن موسى كان خياف فرعون خوفاً شديداً ، ]  ١٣: الشعراء [ } َوَيِضيُق َصْدرِي َوالَ َينطَِلُق ِلَسانِي { 
من مقاومة فرعون فسأل اهللا تعاىل أن يوسع قلبه ) مبا كُلَِّف ( وكته وكثرة جنوده ، وكان يضيق صدراً لشدة ش

حىت يعلم أن أحداً ال يقدر على مضرته إال بإذن اهللا تعاىل ، وإذا علم ذلك مل َيَخْف فرعون وشدة شوكته 
  .وكثرة جنوده 

ب » َصْدرِي ) يل « : قوله (  اْشَرْح ِلي « : يف قوله ) يل : ( فإن قلت : قال الزخمشري ، » اْشَرْح « متعلق 
» اْشَرْح ِلي « : قد أهبم الكالم أوالً فقال : قلت . ما جدواه واألمر مستتب بدونه » َصْدرِي َوَيسِّْر ِلي أَْمرِي 

لطلب الشرح لصده ،  فعلم أن ثَمَّ مشروحاً وميسراً ، مث بني ورفه اإلهبام بذكرمها ، فكان ىكد» َوَيسِّْر ِلي « 
  .والتيسري ألمره 

  .ويسرت له كذا ، ومنه هذه اآلية » فََسُنَيسُِّرُه ِللُْيْسَرى « َيسَّْرُتُه لكذا ، ومنه : ويقال 
وذلك ألن كل ما يصدر . أي َسهِّل عليَّ ما أمرتين به من تبليغ الرسالة إىل فرعون » َوَيسِّْر ِلي أْمرِي « : قوله 

، واألقوال واحلركات ، والسكنات فما مل يصر العبد مريداً له استحال أن يصري فاعالً له من العبد من األ فعال 
اعلها إن كان هو العبد افتقر يف حتصيل تلك اإلرادة إىل  ، وف ، فهذه اإلرادة صفة حمدثة ، وال بد هلا من فاعل 

  .بر العامل ففي احلقيقة هو امليسر لألمور إرادة أخرى ولزم التسلسل بل ال بد من االنتهاء إىل إرادة خيلقها مد
، وذلك أن موسى كان يف حجر فرعون ذات يوم يف صغره ، فلطم فرعون » واْحلُلْ ُعقَْدةً ِمْن ِلَسانِي « : قوله 

إنه صيب ال : إن هذا عدوِّي وأراد أن يقتلهن فقالت آسية : لطمةً ، وأخذ بلحيته ، فقال فرعون آلسية امرأته 
ال مييز َجرِّْبه إن شئت ، فجاء بطشتني يف أحدمها مجر ، واآلخر جوهر ، فوضعهما بني يدي موسى ، َيْعِقل و

فأراد أن يأخذ اجلوهر ، فأخذ جربيل عيله السالم يد موسى فوضعها على النار ، فأخذ مجرة فوضعها يف فيه ، 
.وصارت عليه عقدة ( فاحترق لسانه ،   (  

  .ة ، فأخذ اجلمرة فوضعها يف فيه فاحترق لسانه قرَّبا إليه مثرةً ومجر: وقيل 

  .ومل حتترق اليد ، ألهنا آلة أخذ العصا ] : قالوا [ 
لئال يقع يف : واختلفوا يف أنه ِلَم طلب حل العقدة؟ فقيل . كان ذلك التعقد خلقة فسأل اهللا تعاىل إزالته : وقيل 

إلظهار املعجزة كما : وقيل . عنه وال يلتفتوا إليه لئال يستخف بكالمه فينفروا : وقيل . خلل يف أداء الوحي 
معجز يف  -عليه السالم- أن حبس لسان زكريا عن الكالم كان معجزاً يف حقه ، فكذا إطالق لسان موسى 

  .حقه 
  فصل

هذا : ، وقيل » قَْد أُوِتيَت ُسْؤلََك َيا ُموَسى « : إن تلك العقدة زالت بالكلية ، لقوله تعاىل : قال احلسن 
ةً ِمْن ِلَسانِي « : واْحلُلْ العقدة من لساين بل قال : ضعيف ، ألنه عليه السالم مل يقل  ، فإذا حل » واْحلُلْ ُعقَْد

أَْم أََنا « عقدة واحدة فقد آتاه اهللا سؤله ، واحلق أنه احنل أكثر العقد وبقي منها شيء لقوله حكاية عن فرعون 
  :مع بقاء قدر من االنعقاد يف لسانه وأجيب عنه بوجهني » َوالَ َيكَاُد ُيبِني  َخْيٌر ِمْن َهذَا الَِّذي ُهَو َمهٌِني

  .أي ال يأيت ببيان وحجة » َوالَ َيكَاُد ُيبُِني « : أن املراد بقوله : أحدمها 
لبيان ، فكان أنه ال يقارب ا: فلو كَانَ املراد هو البيان اللساين ، لكان معناه . مبعىن قَُرَب ) كَاَد ( أن : والثاين 



فيه نفي البيان بالكلية ، وذلك باطل ، ألنه خاطب فرعون وقومه ، وكانوا يفهموزن ، فكيف ميكن نفي البيان 
  :واعلم أن النطق فضيلة عظيمة ، ويدل عليه وجوه . ، بل إمنا قالوا ذلك متويهاً ليصرفوا الوجوه عنه 

هو احليوان : ، وهلذا قيل لإلنسان ]  ٤،  ٣: الرمحن [ } لبيان َخلََق اإلنسان َعلََّمُه ا{ : قوله تعاىل : األول 
  .الناطق 
  :اتفاق العقالء على تعظيم أمر اللسان قال زهري : الثاين 
  فَلَْم َيْبَق إالَّ ُصوَرةُ اللَّّْحمِ َوالدَّمِ... ِلَسانُ الفََتى نِْصَف َونْصٌف فؤاده  -٣٦٥٤
أي لو ذهب النطق اللساين مل يبق من اإلنسان إال القدر . هبيمة مرسلة ما اإلنسان لوال اللسان إال : وقالوا 

  .احلاصل يف البهائم 
  .املَْرُء بأصغريه أي قلبِه ولسانِه : وقالوا 
  .» املَْرُء َمْخُبوٌء َتْحَت ِلَسانِِه « : وقالوا 
َيآَءاَدُم { : لنطق حيث قال مع املالئكة ما ظهرت الفضيلة إال با -عليه السالم-أن يف مناظرة آدم : الثالث 

]  ٣٣: البقرة [ } ألرض أَنبِئُْهْم بِأَْسَمآئِهِْم فَلَمَّآ أَْنَبأَُهْم بِأَْسَمآِئهِْم قَالَ أَلَْم أَقُلْ لَّكُْم إين أَْعلَُم غَْيَب السماوات وا
.  

ل » ِمْن ِلَسانِي « : قوله  ، ومل يذكر م: أي » ُعقَْدة « جيوز أن يتعلق مبحذوف على أنه صفة  ن عقد لساين 
جيوز أن » واْجَعلْ ِلي َوزِيراً « : قوله . ، واألول أوىل » احلُلْ « وجيوز أن يتعلق بنفس . الزخمشري غريه 

اً باجلعل ، و » َوزِيراً « يكون مفعوالً ثانياً مقدِّماً و  وجوَّز » َوزِيراً « بدل من » َهارونَ « وجيوز أن يكون متعلق
ا حكى أبو حيان هذا . ومل يذكر الزخمشري غريه . » َوزيراَ « عطف بيان ل » َهاُرونَ « يكون  أبو البقاء أن ومل

إنَّ عطَف البيان ُيشترط فيه التوافق تعريفاً وتنكرياً ، وقد عرفت أن وزيراً  مل يعقبه بتنكري ، وهو عجب منه ف
  .نكرة ، وهارون معرفة 

ِه آَياٌت َبيَِّناٌت مَّقَاُم إِْبَراِهيَم { : تعاىل  والزخمشري قد تقدَّم له مثل ذلك يف قوله ، ]  ٩٧: آل عمران [ } ِفي
  .وتقدم الكالم معه هناك ، وهو عائد هنا 

أخصُّ من بينهم هارون من بني أهلي وجيوز أن « : منصوباً بفعل حمذوف كأنه قال » هارون « وجيوز أن يكون 
وعلى هذا فقوله . هو األول ، وقدم الثاين عليه اعتناء بأمر الوزارة « ونَ هاُر» مفعوالً ثانياً و « َوزيراً » يكون 

ِمْن » مفعوالً أول ، و « َوزِيراً » جيوز أن يتعلق بنفس اجلعل ، وأن يتعلق مبحذوف على أنه حال من « ِلي » : 
ُه كُفُواً أَ{ : مثل قوله « ِلي » : وقوله . هو الثاين « أْهِلي  يعنون أنه به يتم ]  ٤: اإلخالص [ } َحٌد َولَْم َيكُْن لَّ
  .ذكر ذلك أبو البقاء . املعىن 

وملا حكاه أبو حيان مل يعقبه بنكري ، وهو عجب ، ألن شرط املفعولني يف باب النواسخ صحة انعقاد اجلملة 
« أَخشي » و . داء به مل جيز ، إذ ال مسوِّغ لالبت) ِمْن أَْهِلي ( االمسية ، وأنت لو ابتدأت بوزيرٍ وأخربت عنه ب 

  .« َهاُرونَ » بدل أو عطف بيان ل 
  .وإن جعل عطف بيان آخر جازِ وَحُسن : وقال الزخمشري 

ويبُعُد فيه عطُف البيان ، ألن عطف البياِن األكثر فيه أن يكون األول دونه يف الشهرة ، وهذا : قال أبو حيَّان 



  .بالعكس 
إن األول وهو : حىت يقول الشيخ » َهاُرونَ « أَِخيط عطُف بيان ل » نَّ مل ُيرِد الزخمشري أ: قال شهاب الدين 

، ولذلك » وزيراً « ، إمنا عىن الزخمشري أنه عطٌف بيان أيضاً ل » أِخي « أشهر من الثاين وهو » َهارُونَ « 
  .آخر ، وال بد من اإلتيان بلفظه ليعرف أنه مل يرد إال ما ذكرته : قال 
: مفعوالً قوله « و َهاُرونَ » َوزيراً « : قال  عطُف بيان « َهارونَ » معفواله ، و : يل َوزِيراً « ، أْو » اْجَعلْ : 

آخر : ( ، وإن جعل عطف بيان آخر جاَز وَحُسَن فقوله « َهارُونَ » يف الوجهني بدل من « أِخي » للوزير ، و 
  .ُيَعُني أن يكون عطَف بيان ملا ُجِعل عنه عطف بيان قبل ذلك ) 

، وذلك « اْشُدْد بِِه » : أن يرتفع باالبتداء ، ويكون خربه اجلملة من قوله ) « أَِخي » يف ( وجوَّز الزخمشري 
« أَْشُدد » وقرأ ابن عامر . « َهاُرونَ » على قراءة اجلمهور له بصيغة الدعاء ، وعلى هذا فالوقف على 

بضم اهلمزة للمضارعة ، وجزم الفعل نسقاً على ما قبله «  َوأُْشرِكُْه» للمضارعة ، وجزم الفعل جواباً لألمر ، 
وقرأ الباقون حبذف مهزة الوصل من األول ، وفتح مهزة القطع يف الثاين . أنا أفعل ذلك : حكاية عن موسى 

ا تقدمها من مجل  دعاء من موسى لربه بذلك ، وعلى هذه اجلملة قد ترك فيها العطف خاصة دون م على أهنما 
  .مضارع شدد بالتشديد « أَْشُدْد » أ احلسن الدعاء وقر

  :قال » كَالَّ الَ وِْزَراً « : مشتق من الوِْزر ، وهو احلبل الذي حيتضن به وهو امللجأ لقوله تعاىل : قيل : والوزير 
  َوالنَّاُس َشرُُّهُم َما ُدوَنُه َوَزُر... ِمَن السَِّباعِ الضََّوارِي ُدوَنَها َوَزٌر  -٣٦٥٥
ا لَْم ُيؤِذِهْم َسْبٌع كَْم َم   َوالَ َتَرى َبَشراً لَْم ُيْؤِذِهم َبشَُر... ْعَشرٍ َسِلُمو
، نقله الزخمشري عن األصمعي قال : وقيل  وكان القياس أَزيراً يعين باهلمزة ، ألن : من املَُؤاَزَرِة ، وهي املعاونة 

وجع قبلها إليها أنَّ فَِعيالً جاء مبعىن ُمفَاِعل اهلمزة إىل الواو ، و) : فقلبت : ( املادة كذلك ، قال الزخمشري 
َخِليل ، وَنِدمي فلما قلبت يف أخيه وإىل املؤازرة : جميئا صاحلاً كقوهلم  ، وَجِليسِ ، وَخِليط وَصِديق ، و . َعِشريِ 

بعد ضمة فهو نظري يعين أن وزيراً مبعىن ُمَؤازر ، وُمؤازر تقلب فيه اهلمزة واواً قليلة قياساً ، ألهنا مهزة مفتوحة 
واملُؤازرة مأخوذةٌ من . ُمَؤجَّل وُيؤاخذكم وشبهه ، فَُحِملَ أَزير عليه يف القلب ، وإنْ مل يكن فيه سبب القلب 

  .إزار الرجل ، وهو املوضع الذي يشده الرجل إذا استعد لعمل متعب 
  فصل

، أو آلنه رأى أنَّ اعلم أن طلَب الوزير إما أنه خاف على نفسه العجَز عن القيام بذلك األ مر فطلب املُعني 
التعاونَ على الدين والتظاهَر عليه مع خمالصة الود وزوال التهمة قربةٌ عظيمة يف الدعاء إىل اهللا تعاىل ، ولذلك 

، وقال ]  ٥٢: آل عمران [ } َمْن أنصاري إِلَى اهللا قَالَ احلواريون َنْحُن أَْنَصاُر اهللا { : قال عيسى ابن مرمي 
« : وقال عليه السالم ]  ٦٤: األنفال [ } ياأيها النيب َحْسُبَك اهللا َوَمنِ اتبعك ِمَن املؤمنني { مد عليه السالم حمل

) عليهما السالم ( إنَّ ِلي يف السََّماِء َوزِيَرْينِ ، َوِفي اَألْرضِ َوزِيَرْين فاللَّذانَ ِفي السَّماِء جِْبريلُ وميكائيلُ 
  .« ) » رضي اهللا عنهما ( أبو بكرٍ َوعَمُر  ّواللَّذاِن يف األرض
إذَا أََراَد اُهللا بَِمِلٍك خرياً قَيََّض اُهللا لَُ َوزِيراً َصاِلحاً إنْ َنِسَي ذكَّره ، وإنْ َنَوى َخْيراً أعاَنه » : وقال عليه السالم 

ف عن الصقي ، وال أكرُم الدوابَّ عن السَّْوط الَ َيْسَتْغنِي أجوُد السيو: وقال أنوشروان « ، وإنْ أََراَد َشرَّاً كَفَُّه 



أن يكون ذلك الوزير من أهله أي من أقاربه ،  - عليه السالم -وأراد موسى ) . وال أعلُم امللوك عن الوزير ( 
وأن يكون أخاه هارون ، والسبُب فيه إما ألن التعاونَ على الدين منفعة عظيمة فأراد أن ال حتصل هذه الدرجة 

  .، أو ألن كل واحد منهما كان يف غاية احملبة لصاحبه إال بأهله 
وكان هارونُ أكَرب سناً من موسى بأربع سنني ، وكان أفصَح منه لساناً ، وأمجلَ وأوسَم أبيض اللون ، وكان 

  .موسى آدم اللون أقَْنى َجْعداً 
وقال . قَوَّاه : واَألْزُر القوة ، َوآَزَرُه .  النبوة يف» َوأَْشرِكُْه ِفي أَْمرِي « ظَْهري ، ) قَوِّ ) أزري ( اْشُدْد بِِه » و 

  .اَألْزُر الظَّهُر : ويف كتاب اخلليل . ظَْهرِي : أَْزرِي : أبو عبيدة 

ا ألجله دعا هبذا الدعاء فقال  ُنَصلِّي لَك كثرياً ، : كَْي ُنَسبَِّحَك كَثرياًط قال الكليب « : مث إنه تعاىل حكى عنه م
  . عليك وحنمدُك ، ونثين

نصفُك بصفاِت اجلَاللِ : أي « َوَنذْكَُرَك كَِثرياً » . تنزيُه اِهللا تعاىل يف ذاته وصفاته عمَّا ال يليق به : والتَّسبيُح 
  .والِكبْرَِياء 

، أو حال من ضمري املصدر كما هو رأي سيبويه « كَِثرياً » : قوله    .نعت ملصدر حمذوف 
، أي أن يكون نعت: وجوَّز أبو البقاء    .زماناً كثرياً : اً لزمان حمذوف 

أي عاِلماً بأنَّا ال نريد هبذه الطاعات إال وجَهك ورضاك ، أو بصرياً بأنَّ « إنَّك كُْنَت بَِنا َبصرياً » : قوله 
  .االستعانةَ هبذه األشياء ألجل حاجيت يف النبوة إليه ، أو بصرياً بوجوه مصاحلنا فأَْعِطَنا ما هو أصلح لنا 

) ٣٨(إِذْ أَْوَحْيَنا إِلَى أُمَِّك َما ُيوَحى ) ٣٧(َولَقَْد َمَننَّا َعلَْيَك َمرَّةً أُْخَرى ) ٣٦(لَ قَْد أُوِتيَت ُسْؤلََك َيا ُموَسى قَا
ِه الَْيمُّ بِالسَّاِحلِ َيأُْخذُْه َعُدوٌّ ِلي َوَع ُدوٌّ لَُه َوأَلْقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً ِمنِّي أَِن اقِْذِفيِه ِفي التَّاُبوِت فَاقِْذِفيِه ِفي الَْيمِّ فَلُْيلِْق

  ) ٣٩(َوِلُتْصَنَع َعلَى َعْينِي 

َك َمرَّةً أخرى { : قوله تعاىل  ُخْبٌز : فُْعل مبعىن َمفُْعول كقولك } قَالَ قَْد أُوِتيَت ُسْؤلََك ياموسى َولَقَْد َمَننَّا َعلَْي
، وال ةً « ينقاس و  مبعىن َمْخُبوز وأُكْلٌ مبعىن َمأْكُول  غري ، وزعم : تأنيث آخر مبعىن » أُْخَرى « مصدر ، و » َمرَّ

بعضهم أهنا مبعىن آخرة فتكون مقابلة لألوىل ، وختيَّلَ لذلك بأن قال مسَّها أخَرى وهي أولَى ، ألهنا أخرى يف 
  .الذكر 
  فصل

ال يتم إال بإجابته ( م أن قيامه مبا كلفه إن موسى عليه السالم ملا سأل ربه تلك األمور الثمانية ، وكان يف املعلو
قَالَ قَْد أُوِتيَت ُسْؤلََك { : فقال ) إليها ، ال جرم أجابه اهللا تعاىل إليها ليكون أقدر على إبالغ ما كلف به 

  :فنبه بذلك على أمور } ياموسى َولَقَْد َمَننَّا َعلَْيَك َمرَّةً أخرى 
  .ُت َمْصلََحَتَك قبل سؤالك فكيف ال أُعطيك مرادك بعد السؤال إين َراَعْي: كأنه تعاىل قال : أحدها 
إين كنت ربيُتك فلو منعتك اآلن كان ذلك رداً بعد القبول وإساءة بعد اإلحسان ، فكيف يليق : وثانيها 
  .بكرمي 
لية ، وهي درجة النبوة ، إنا أعطيناك يف األزمنِة السالفِة كلَّ ما احتجَت إليه ، ورقَّْيَناَك إىل الدرجة العا: وثالثها 



: فإن قيل » َمرَّةً أُْخَرى « أَْنَعْمَنا َعلَْيَك » َمَننَّا َعلَْيَك « ومعىن . فكيف يليق مبثل هذه الرتبة املنع عن املطلوب 
  ِلَم ذكر تلك النَِّعم بلفظ املّنة مع أن هذه اللفظة مؤذية واملقاُم مقاُم التلطف؟

موسى عليه السالم أن هذه النعم اليت وصل إليها ما كان مستحقاً لشيء منها  إمنا ذكر ذلك ليعرف: فاجلواب 
  .، بل إمنا خصَّه اهللا هبا حملض التفضل واإلحسان 

  كثرية؟» ِمَنَناً « مع أنه تعاىل ذكر » َمرَّةٌ أُْخَرى « : مل ثال : فإن قيل 
، ألن ذلك قد يقال يف القليل والكثري مرة واحدة من املن» َمرَّةٌ أُْخَرى « لَْم ُيْعنِ ب : فاجلواب    .ن 

َما « : أي مننا عليك يف وقت إحيائنا إىل أمك ، وأهَبَم يف قوله » إِذ َمَننا « العامل يف » إذْ أَْوَحْيَنا « : قوله 
،]  ٧٨: طه [ } فََغِشَيُهْم مَِّن اليم َما غَِشَيُهْم { : للتعظيم كقوله تعاىل » ُيوَحى  ألن األكثرين  وهذا وحي إهلام 

ما كانت من األنبياء ، وذلك ألن املرأة ال تصلح للقضاء واإلمامة ، وال  -عليه السالم -على أن أم موسى 
َوَمآ أَْرَسلَْنا قَْبلََك إِالَّ رَِجاالً نوحي { : متكن عند أكثر العلماء من تزويج نفسها ، ويدل على ذلك قوله تعاىل 

  . ] ٧: األنبياء [ } إِلَْيهِْم 
َوإِذْ { ]  ٦٨: النحل [ } وأوحى َربَُّك إىل النحل { : والوحي قد جاء يف القرآن ال مبعىن النبوة قال تعاىل 

  :مث اختلفوا يف املراد هبذا الوحي على وجوه ]  ١١: املائدة [ } أَْوَحْيُت إِلَى احلواريني 
السالم يف التابوت ، وقذفه يف البحر ، وأن أنه رؤيا رأهتا أم موسى ، وكان تأويلها وضع موسى عليه : األول 

  .اهللا تعاىل يرده إليها 
دفعة واحدة : الثاين    .أنه عزمية جازمة وقعت يف قلبها 

  .املراد منه خطور البال وغلبته على القلب : الثالث 
، اإللقاء يف البحر قريب من اإلهالك ، وهو مساوٍ للخوف احلاصل من القتل املعتاد من ف: فإن قيل  رعونَ 

فكيف جيوز اإلقدام على أحدمها ألجل الصياَنة عن الثاين؟ فاجلواب لعلَّها عرفت باالستقراء صدَق رؤياها ، 
فكان اإللقاء يف البحر إىل السالمة أغلب على ظنها من وقع الولد يف يد فرعون ، أو لعله أْوَحى إىل بعض 

، مث أن ذل   .ك النيب عرفها إّما مشافهة ، أو مراسلة األنبياء يف ذلك الزمان كُشَعْيب أو غريه 
ا حلجقها اخلوف  ذلك اخلوف كان من لوازم البشرية ، : وأجيب . واعترض عليه بأن األمر لو كان كذلك مل

  .كان أمره بالذهاب إليه مروراً  -تعاىل -كان خياف من فرعون مع أن اهللا  -عليه السالم - كما أن موسى 
أخربوا بذلك  -عليهم السالم -األنبياء املتقدمني كإبراهيم وإسحاق ويعقوب  لعل بعض: الرابع من األوجه 

: أو لعل اهللا َبَعثَ إليها َملَكَاً ال على وجه النبوة كما بعث إىل مرمي يف قوله . اخلرب ، وانتهى ذلك اخلرب إىل أمه 
. ١٧: مرمي [ } فََتَمثَّلَ لََها َبَشراً َسوِّياً {   [  

ا جيب أن ُيوحى ، وإمنا وجب ذلك الوحي ، ألن الواقعة : معناه » ا ُيوحى َم« : وأما قوله  أوحينا إىل أمَِّك م
، وال سبيل إىل معرفة املصلحة فيها إال بالوحي ، فكان الوحي فيها واجباً    .عظيمة 

ِه « : قوله  ، ألن الوحي مبعىن القول ، ومل يذكر» أَنْ « جيوز أن تكون » أَن اقِْذِفي . الزخمشري غريه  مفسِّرة 
) أن « : قوله ( والضمائر يف » َما ُيوَحى « وجوز غريه أن تكون مصدرية ، وحملها حينئذ النصب بدالً من 

  .ألنه احملدِّث عنه  -عليه السالم -اقِْذِفيه إىل آِخرَِها عائدة على موسى 



اقذفيه ِفي اليم { : وجوَّز بعضهم أن يعود الضمري يف قوله  بله ملوسى  للتابوت ،} ف عليه  -وما بعده وما ق
والضمائر كلها راجعة إىل : وَعاَبه الزخمشري وجعله تنافراً وُمْخرَِجاً للقرآن عن إعجازه فإنه قال  -السالم

املقذُوُف : موسى ، ورجوع بعضها إليه وبعضها إىل التابوت فيه هجنة ملا يؤدي إليه من تنافر النظم ، فإن قلت 
ما ضرك لو جعلت املقذوف وامللقى إىل الساحل : ُت ، وكذلك امللقى إىل الساحل قلت يف البحر هو التابو

ما ضرك لو جعلت املقذوف وامللقى إىل الساحل هو موسى يف جوف التابوت حىت ال تفرق الضمائر ، : قلت 
أهم ما جيب فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن ، والقانون الذي وقع عليه التحدي ، ومراعاته 

  .على املفسِّر 
إن الضمري إذا كانَ صاحلاً ألن يعود على األقرب وعلى األبعد ، كان عوده : ولقائلٍ أن يقول : قال أبو حيَّان 

فاقذفيه ِفي اليم فَلُْيلِْقِه { : على األقرب راجحاً ، وقد نص النحويون على هذا ، فعوده على التابوت يف قوله 
أن أحدمها إذا كان حمدِّثاً عنه واآلخر فضلة كان عوده على احملدِّث عنه أرجح ، وال : ب راجح ، واجلوا} اليم 

عائد « فَإنَّه رِْجٌس » : يلتفت إىل القرب وهلذا رددنا على أيب حممد بن جزم يف دعواه أن الضمري يف قوله تعاىل 
،  ، لكونه أقرب مذكور ، فيحرم بذلك) لَْحم ( ال على ) ِخْنزِير ( على  شحمه ، وغضروفه وعظمه وجلده 

  .فإن احملدِّث عنه هو حلم خنزير ال خنزير 

  .وقد تقدمت هذه املسألة يف األنعام 
ِه الَيمُّ « : قوله  ، وإمنا خرج » َيأُْخذُه « هذا أمر معناه اخلرب ، ولكونه أمراً لفظاً ُجزم جواُبه يف قوله » فَلُْيلِْق

ملا كانت مشيئةُ اهللا وإرادته أن جيري ماُء : ُع األفعال وآلكدها ، قال الزخمشري بصيغة األمر مبالغة إذ األمر أقط
الَيمِّ ، ويلقى بذلك التابوت إىل الساحل سلك يف ذلك سبيل اجملاز ، وجعل الَيمَّ كأنَّه ذو متييزٍ أمر بلك ليطيع 

ُيلِْقِه اليم بالساحل { : األمر ، ويتمثل رمسه فقيل  حيتمل أن يتعلق مبحذوف على أن الباء » اِحلِ بالسَّ« و . } فَلْ
والقذُف يستعمل ) يف ( وأن يتعلق ينفس الفعل على أن الباء ظرفية مبعىن . ملتبساً بالسَّاحل : أي . للحال 

والَيمُّ البحر ، واملراد ]  ٢٦: األحزاب [ } َوقَذََف ِفي قُلُوبِهُِم الرعب { : مبعىن اإللقاء والوضع ، ومنه قوله 
  .اسم يقع على النهر والبحر العظيم : والَيمُّ ) يف قول اجلميع ( به ههنا نيلُ مصَر 

  .« يغمره إىل أعره : والسَّاِحلُ فاعل مبعىن َمفُْعول ، مسي بذلك ألن املاَء يسحله أي : قال الكسائي 
  فصل

  .روي أهنا اختذت تابوتاً 
آل فرعون وَجَعلت يف التابوت قطناً ملحوجاً ، ووضعت فيه إن الذي صنع التابوت ُحَزْيِقيل مؤمن : قال مقاتل 

موسى ، وقريت رأسه وشقوقه بالقري ، مث ألقته يف النيل ، وكان يشرع منه هنر كبري يف دار فرعون ، فبينما 
فرعون جالس على رأس الربكة مع امرأته آسيةَ إذا بتابوت جييء به املاء ، فأمر الغلمان واجلواري بإخراجه ، 

خرجوه ، وفتحوا رأَسه ، فإذا صيبٌّ من أصبح الناس وجهاً ، فلما رآه فرعون أحبه حبيث مل يتمالك ، فذلك فأ
  .أَّحبَّه وحبََّبُه إىل َخلِْقه : قال ابن عباس } َوأَلْقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً مِّنِّي { : قوله 

  .ما رآه أحد إال أحبه : وقال عكرمة 
  .ومل يكن موسى يف ذلك الوقت معادياً له } ذُْه َعُدوٌّ لِّي َوَعُدوٌّ لَُّه َيأُْخ{ : قوله : فإن قيل 



  :من وجهني : فاجلواب 
  .، فإنه حبيث أو ظهر له على حاله لقتله  -عليه السالم -كوُنه كافراً عدواً هللا ، وكونه عدواً ملوسى : األول 
  .عدواً حبيث يؤول أمره إىل عداوته : والثاين 

ب « ِمنِّي » : قال الزخمشري : فيه وجهان « نِّي ِم» : قوله  : فيكون املعىن « أَلْقَْيُت » ال خيلو إما أن يتعلق 
  .على أين أحببتك ، ومن أحبه اهللا أحبته القلوب 

حمبة حاصلة وواقعة ِمين قد ركزهتا أنا يف القلوب ، : أي « َمَحبَّةٌ » وإما أن يتعلق مبحذوف هو صفة ل 
ُه { : ، فلذلك أحبتك امرأة فرعون حىت قالت وزرعتها فيها  .  ٩: القصص [ } قُرَّةُ َعْينٍ لِّي َولََك الَ َتقُْتلُو  [

، وهو كقوله  ، ويف عينيه مالحة ، ال يكاد يصرب عنه من رآه    : -تعاىل - روي أنه كان على وجهه مسحة مجال 

هذا الوجه أقرب ، ألنه حال صغره ال يكاد : ضي قال القا]  ٩٦: مرمي [ } َسَيْجَعلُ لَُهُم الرمحن ُوّداً { 
يوصف مبحبة اهللا تعاىل اليت ظاهرها من جهة الدين؛ ألن ذلك إمنا حال صغره ال يكاد يوصف مبحبة اهللا تعاىل 

  .اليت ظاهرها من جهة الدين؛ ألن ذلك إمنا يستعمل يف املكلف من حيث استحقاق الثواب 
وميكن . ( اخللقة يستحلى ويغتبط به ، وكذلك كانت حاله مع فرعون وامرأته فاملراد أول ما ذكر يف كيفيته يف 

َوأَلْقَْيُت َعلَْيَك : بل االحتمال األول أرجح ألن االحتمال الثاين حيوج إىل اإلضمار ، وهو أن يقال ) أن يقال 
  .َمَحبَّةٌ حاصلةٌ ِمنِّي وواقعة بتخليقي ، وعلى األول ال حاجة إىل اإلضمار 

فممنوع ، ألن معىن اهللا هو اتصال النفع إىل عباده ، وهذا . إنه حال صباه ال حيصل له حمبة اهللا : قوله وأما 
املعىن كان حاصالً ي حقه يف زمان صباه ، وعلم اهللا أن ذلك يستمر إىل آخر عمره ، فال جرم أطلق عليه لفظ 

لتاء وفتح النون على البناء للمفعول ، ونصب الفعل قرأ العامة بكسر الالم وضم ا» َوِلُتْصَنع « : قوله . احملبة 
  :، وفيه وجهان ) كي ( بعد الم ) أنْ ( بإضمار 
  .أن هذه العلة معطوفة على علة مقدرة قبلها : أحدمها 

. أو ليعطف عليك ( ليتلطف بك ولتصنع ، : والتقدير  « : وترأم ولتصنع ، وتلك العلة املقدرة متعلقة بقوله ) 
بله من إلقاء املََحبَِّة ( ألقيت عليك احملبة : أي »  َوأَلِْقْيُت   ) .ليعطف عليك ولتصنع ، ففي احلقيقة هو متعلق مبا ق
ألقيت عليَك حمبةً : ولتصنع على عيين فعلت ذلك ، أي : أن هذه الالم تتعلق مبضمر بعدها ، تقديره : والثاين 

  .ِمنِّي ، أو كان كيت وكيت 
أي ِلُتَربِّى وُيْحِسن إلَْيَك ، وأنا مراعيك ، ومراقبك كما يراعى اإلنسان الشيء بعينه إذا » َوِلُتْصَنَع « ومعىن 

  .قال الزخمشري . اعتىن به 
وجماز هذا أنَّ َمْن صنَع لإلنساِن شيئاً وهو حاضر ينظر إليه صنعه كما ُيِحبُّ ، وال ميكنه أن خيالف غرضه فكذا 

  :ويف كيفية اجملاز قوالن . هنا 
ا كان العامل بالشيء حيرسه عن اآلفات أطلق لفظ : ول األ ، ومل املراد من الَعْينِ العلم ، أي ُتَربَّى على علم ِمنِّي 

  .من هذا الوجه ) الشتباههما ( الَعْين على العلم 
راسة ، املراد من الَعْينِ احلراسة ، ألن الناظر إىل الشيء حيرسه عما ال يريده ، فالعني كأهنا سبب احل: الثاين 

ويقال ] .  ٤٦: طه [ } إِنَّنِي َمَعكَُمآ أَْسَمُع وأرى { : فأطلق اسم السبب على املسبب جمازاً وهو كقوله تعاىل 



.واحلياطة ( َعْيُن اهللا عليك ، إذا دعا له باحلفظ :   (  
  .بفتح التاء » َوِلتْصَنَع « : وقرأ احلسن وأبو هنيك 

  .وتصرفك على عنيٍ مين معناه لتكون حركتك ) : قال ثعلب ( 
  .وقال قريباً منه الزخمشري 

بسكون الالم والعني » َولُْتْصَنْع « وقرأ أبو جعفر وشيبة . لتفعل ما آمرك مبرأى مين : أي : وقال أبو البقاء 
  . وروي عن أيب جعفر يف هذه القراءة كسر الم األمر) . لُتربِّ ولُيْحَسن إليك : وهو أمر معناه ( وضم التاء ، 

، وإمنا سكنت تشبيهاً بكَْتف وكَبد ،  وحيتمل مع كسر الالم أو سكوهنا حال تسكني العني أن تكون الم كي 
  .والفعل منصوب ، والتسكني يف العني ألجل اإلدغام ألنه ال يقرأ يف الوصل إال بإدغام فقط 

ُه  َتلَْت َنفًْسا إِذْ َتْمِشي أُْخُتَك فََتقُولُ َهلْ أَُدلُّكُْم َعلَى َمْن َيكْفُلُ فََرَجْعَناَك إِلَى أُمَِّك كَْي َتقَرَّ َعْيُنَها َولَا َتْحَزنَ َوقَ
  ) ٤٠(ى فََنجَّْيَناَك ِمَن الَْغمِّ َوفََتنَّاَك فُُتوًنا فَلَبِثَْت ِسنَِني ِفي أَْهلِ َمْدَيَن ثُمَّ جِئَْت َعلَى قََدرٍ َيا ُموَس

  :ظرف أوجه يف عامل هذا ال( » إذ َتْمِشي « : قوله 
  .ألقيُت عليَك حمبَّةٌ منِّي وقت مشي أخِتك : ، أي » أَلِْقَيُت « أنَّ العامل فيه : أحدها 
: قال الزخمشري : لتربَّى وُيحسَن إليك يف هذا الوقت : ، أي » َوِلُتْصَنع « : أنه منصوب بقوله : الثاين 

جيوز أن يتعلق بأحد » إذْ َتْمِشي « : وقال أبو البقاء »  ِلُتْصَنَع« أو » أَلْقَْيُت » « إذ َتْمِشي « والعامل يف 
وعلى هذا فيجوز أن تكون املسألة من باب ) . » ِلُتْصَنَع « أو » أَلِْقْيُت « يعين بالفعلني ما تقدم من . الفعلني 

لحذف من التنازع ألن كالًّ من هذين العاملني يطلب هذا الظرف من حيث املعىن ، ويكون من إعمال الثاين ل
اً على علة حمذوفة متعلقة ب » َوِلُتْصَنَع « األول ، وهذا إمنا يتجه كل االجتاه إذا جعلت    .» أُلِْقْيُت « معطوف

  .أما إذا جعلته متعلقاً بفعلٍ مضمرٍ بعده فيبعد ذلك ، أو ميتنع لكون الثاين صار من مجلة أخرى 
  .» أَْوَحْيَنا إذْ « بدالً من » إذْ َتْمِشي « أن يكون : الثالث 

كما يصح وإن اتسع الوقت : كيف يصح البدل والوقتان خمتلفان متباعدان؟ قلت : فإن قلت : قال الزخمشري 
َوأََنا لَقيتُه إذْ ذاك ، ورمبا لقيه هو يف أوهلا : لَقيُت فَالناً َسَنةَ كذا ، فتقول : وتباعد طرفاه أن يقول لك الرجل 

، ألن السنة تقبل االتساع ، فإذا وقع لقيهما فيها خبالف :  قال أبو حيان. وأنت يف آخرها  وليس كما ذكره 
هذين الطرفني ، فإن كل واحد منهما ضيق ليس مبتسع لتخصيصهما مبا أضيفا إليه ، فال ميكن أن يقع الثاين يف 

وقت وقوع الطرف الذي وقع فيه األول ، إذ األول ليس متسعاً لوقوع الوحي فيه ووقع مشي األخت ، فليس 
  .الوحي مشتمالً على أجزاء وقع يف بعضها املشي خبالف السنة 

، وإمنا ذلك مبين على : قال شهاب الدين  وهذا حتامل منه عليه ، فإن زمن اللقاء أيضاً ضيق ال يسع فعليهما 
  .التساهل ، إذ املراد أن الزمان مشتملٌ على فعليهما 

  .ألنَّ مشْي أخِته كان ِمنَّةً عليه : األوىل ) إذ ( ن وجيوز أن يكون بدالً م: وقال أبو البقاء 
بدالً منه كان أيضاً ممتناً به » إذْ َتْمِشي « فإذا ُجِعلَ ) » َمَننَّ « : ( منصوب بقوله » إذْ أَْوَحْيَنا « : يعين أن قوله 

  .عليه 
لفساد املعىن على ( ا مفعول به اذكر إذ َتْمِشي ، وهو على هذ: أن يكون العامل فيه مضمراً تقديره : الرابع 



  ) .الظرفية 
  ) .امسها مرمي ( } إِذْ متشي أُْخُتَك { : قوله 

يروي أنه فشا اخلرب مبصر أن آل فرعون أخذوا غالماً يف النيل ، وكان ال يرتضع من ثدي كل امرأة يؤتى هبا ، 
اء فخرجت أخته متعرفة خربه ، فجاءت حرَّم عليه املراضع غري أمه واضطروا إىل تتبع النس - تعاىل -ألن اهللا 

فجاءت األم ، فَقَِبِلَ : أي على امرأة ترضعه؟ قالوا نعم } َهلْ أَُدلُّكُْم على َمن َيكْفُلُُه { : إليهم متنكرة فقالت 
  .بلقائك } فََرَجْعَناَك إىل أُمَِّك كَْي َتقَرَّ َعْيُنها { : ثديها ، فذلك قوله 

رَّ « قرأ العامة . } ُنها كَْي َتقَرَّ َعْي{ : قوله  بكسر القاف ، وقد » َتِقرَّ « : بفتح التاء والقاف وقرأت فرقة » َتقَ
  .تقدم يف سورة مرمي أهنما لغتان 

اً ملا مل يسم فاعله » َعْيُنها « بضم التاء وفتح القاف على البناء للمفعول » ُتقَرَّ « وقرأ جناح بن حبيش    .رفع
( فإن قيل  ال حتزن وتقرَّ عيُنها كان الكالم مفيداً ألنه ال يلزم من عدم حصول احلزن حصول ) : لو قال :  كي 

فضالً ، ألنه مىت حصل السرور وجب » َوالَ َتحَزن « كان قوله } كَْي َتقَرَّ َعْيُنها { السرور هلا ، فلما قال أوالً 
  .زوالُ الغمِّ ال حمالة 

إليها ، ويزول عنها احلزن بسبب عدم وصول لنب غريها إىل باطنك املراد تقرَّ عيُنها بسبب وصولك : فاجلواب 
ة اخلامسة } َوقََتلَْت َنفْساً فََنجَّْيَناَك ِمَن الغم { : قوله .  هو الرجل القبطي الذي : قال ابن عباس . ، وهذه املّن

  :حيث استغاثه اإلسرائيلي إليه ، فحصل له الغم من وجهني ) وكزه ( قتله خطأ بأن 
فَأَْصَبَح ِفي املدينة َخآِئفاً { من عقاب الدنيا ، وهو اقتصاص فرعون منه على ما حكى اهللا تعاىل عنه : ل األو

. ١٨: القصص [ } َيَتَرقَُّب   [  
من الغمني ، أما من فرعون فوفق له املهاجرة  - تعاىل -فنجاه اهللا. من عقاب اهللا حيث قتله ال بأمر اهللا : والثاين 

( فألن اهللا تعاىل غفر له ذلك ( من عقاب اآلخرة  إىل مدين ، وأما كان عمره إذ ذاك : قال كعب األحبار ) . 
.ابن اثنيت عشرة سنة   (  

ُتوناً « : قوله    :فيه وجهان » فُ
أنه مصدر على فُُعول كالقُُعود واجلُلُوس ، إال أنَّ فُُعوالً قليل يف املتعدي ومنه الشُّكُور والكُفُور : أحدمها 

وهذا على مذهبهم يف ]  ٦٢: الفرقان [ } لَِّمْن أََراَد أَن َيذَّكََّر أَْو أََراَد ُشكُوراً { : ُبور واللُُّزوم قال تعاىل والثُّ
. ١٦٤: النساء [ } َوكَلََّم اهللا موسى َتكِْليماً { : تأكيد األخبار باملصادر ، كقوله تعاىل   [  

فَتناَك : االعتداء بتاء التأنيث كُحُجوزٍ وُبُدورٍ يف ُحْجَرٍة وَبْدَرة ، أي  أنه مجع ِفْتن أو ِفْتَنة على ترك: والثاين 
عن ابن عباس أنه ولَُِد يف عام ُيقَْتل فيه الولدان ، وألقته أنه يف البحر ، وقََتل البطيَّ ، وأجََّر . ضروباً من الفنت 

ا سأل سعيد بن جبري عن ذلك أجاب ومل. نفسه عشر سنني ، وضلَّ عن الطريق وتفرقت غنمه يف ليلة مظلمة 
  .فهذه فتنة يا ابن جبري ، قال معناه الزخمشري : مبا تقدم ، وصار يقول عند كل واحدة 

  .بفُُتوٍن من الِفَتن أي اِملَحن خمترب هبا : وقال غريه 
لت يف السنة اليت وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس أن الفتون وقوعه يف حمنة خلصه اهللا منها ، أوهلا أنَّ أمه مح



كان فرعون يذبح فيها األطفال ، مث إلقاؤه يف البحر يف التابوت ، مث َمْنُعه من الرضاع إال من ثدي أمه ، مث 
، مثو تناولت اجلملة بدل اجلوهرة مث قَْتلُه القبطيَّ ، وخروجه إىل مدين خائفاً    .أََخذُه حبليٍة فرعونَ حىت همَّ بقتلِه 

  .اك أخلصناك من تلك اِملَحن كما ُيفَْتن الذهب بالنار فيتخلص من كل خبث فيه فتن: فعلى هذا معىن 
  ؟» َوفََتنَّاَك فُُتوناً « : إنه تعاىل عدَّد أنواع ِمَننِِه على موسى يف هذا املقام ، فكيف يليق هبذا قوله : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجهني 
  .صناك ختليصاً مبعىن خل» فََتنَّاَك « ما تقدم من أنَّ : األول 
قال تعاىل . فُِتن فالنٌ عن دينه إذا اشتدت عليه احملنة حىت رجع عن دينه : أن الفتنة تشديد احملنة يقال : والثاين 

أََحِسَب الناس أَن { : ، وقال ]  ١٠: العنكبوت [ } فَإِذَآ أُوِذَي ِفي اهللا َجَعلَ ِفْتَنةَ الناس كََعذَابِ اهللا { : 
ْبِلهِْم فَلََيْعلََمنَّ اهللا { : وقال ]  ٢: العنكبوت [ } وا آَمنَّا َوُهْم الَ ُيفَْتُنونَ يتركوا أَن يقول َولَقَْد فََتنَّا الذين ِمن قَ

، وملا كان التشديد يف احملنة مما يوجب كثرة الثواب عدَّه ]  ٣: العنكبوت [ } الذين َصَدقُواْ َولََيْعلََمنَّ الكاذبني 
  .َعم اهللا من مجلة النِّ

  ؟» وفََتنَّاَك فُُتوناً « : هل َيصلح إطالق الفَتَّان عليه سبحانه اشتقاقاً من قوله : فإن قيل 
  .ال ألنه صفة ذمٍّ يف العرب ، وأمساء اهللا تعاىل توقيفية ال سيما فيما يوهم ما ال ينبغي : فاجلواب 

فخرجت خائفاً إىل أهل مدين فلبثت سنني » َوفََتنَّاَك فُُتوناً  «: والتقدير } فَلَبِثَْت ِسنَِني يف أَْهلِ َمْدَيَن { : قوله 
[ } على أَن َتأُْجَرنِي ثََمانَِي ِحَججٍ فَإِنْ أَْتَمْمَت َعْشراً فَِمْن ِعنِدَك { : فيهم وهي إمَّا عشراً َوثَمان لقوله تعاىل 

وعشرين سنة منها عشر سنني مهر  لَبِثَ ُموَسى عند شعيب عليهما السالم مثانياً: وقال وهب ]  ٢٧: القصص 
  .امرأته 

ا قضى ُموَسى األجل { : ويرده قوله تعاىل  األجل املشروط عيله يف ]  ٢٩: القصص [ } َوَساَر بِأَْهِلِه ( فَلَمَّ
  .تزوجيه 
  .َبلَْدةُ ُشَعْيبٍ على ثََمان مراحل من مصر : وَمْدَين 

أي جئت » جِئَْت « اجلار متعلق مبحذوف على أنه حال من فاعل  هذا} ثُمَّ جِئَْت على قََدرٍ ياموسى { : قوله 
مث جئت مستقراً أو كائناً : موافقاً ملا قُدِّر لك ، كذا قدره أبو البقاء ، وهو تفسري معىن ، والتفسري الصناعي 

  :على مقدار معني ، كقول اآلخر 
  َتى َربَُّه ُموَسى َعلَى قََدرٍكََما أَ... َنالَ اِخلالَفَةَ أَْو َجاَءْت َعلَى قََدرٍ  -٣٦٥٦

  .على قدر أمر من األمور : وال بد من حذف يف الكالم ، أي 
  .يف تقدير اهللا ( كان موعداً : جئَت على القدر الذي قدرت أنك جتيء فيه وقال مقاتل : وقال حممد بن كعب 

وهذا . يوحي فيه إىل األنبياء ) كان على رأس أربعني سنة ، وهو القدر الذي : وقال عبد الرمحن بن كيسان 
  .قول أكثر املفسرين ، أي على الوعد الذي وعده اهللا وقدَّر أنه يوحي إليه بالرسالة ، وهو أربعون سنة 

  ) ٤٢(اذَْهْب أَْنَت َوأَُخوَك بِآيَاِتي َولَا َتنَِيا ِفي ِذكْرِي ) ٤١(َواْصطََنْعُتَك ِلَنفِْسي 



وأبدلت التاء . أي اخترُتك واصطفيُتك افتعال من الصنع لوحيي ورساليت ( } واصطنعتك ِلَنفِْسي { : قوله 
  .، ألجل حرف االستعالء ) طاء 

  .وهذا جماٌز عن قرب منزلته ، ودنوه من ربه ، ألن أحداً ال يصطنع إال من خيتاره 
هذا : يه فيقال اصطنع فالنٌ فالناً إذا أحسن إليه حىت يضاف إل: واصطنعُتَك أصله من قوهلم : قال القفال 

ألصرفك يف أوامري لئال تشتغل إال مبا أمرتك به ، وهو : أي » ِلَنفِْسي « : وقوله . صنيُع فالٍن وجريُح فالٍن 
  .إقامة حجيت وتبليغ رساليت ، وأن تكون يف حركاتك وسكناتك يل ال لنفسك وال لغريك 

كأين الذي أقمت عليهم : طب بيين وبني خلقي اختُرَك ألمري ، وجعلتك القائم حبجيت ، واملخا: وقال الزجاج 
  .احلجة وخاطبتهم 

عقبه بذكر ما له اصطنعته ، } واصطنعتك ِلَنفِْسي { : ملا قال } اذهب أَنَت َوأَُخوَك بِآَياِتي َوالَ َتنَِيا { : قوله 
ا إل) مع ( مبعىن » بِآَياِتي « يف » الياء « وهو اإلبالغ واألداء ، و  يه بدون آيٍة معهما مل يلزمه ، ألهنما لو ذهب

  .اإلميان ، وذلك من أقوى الدالئل على فساد التقليد 
إهنا العصا واليد ، ألهنما اللذان جرى : وقيل . يعين اآليات التسع اليت بعث اهللا هبا موسى : قال ابن عباس 

ال بعد جميئه حىت لقي فرعون  أويت قبل جميئه إىل فرعون ، -عليه السالم-دكرمها يف هذا املوضع ، ومل يذكر أنه 
إِن كُنَت جِئَْت بِآَيٍة فَأِْت بَِهآ إِن كُنَت ِمَن { فالتمس منه آية غري هاتني اآليتني ، قال تعاىل حكاية عن فرعون 

]  ١٠٨ -١٠٦: األعراف [ } الصادقني فألقى َعَصاُه فَإِذَا ِهَي ثُْعَبانٌ مُّبٌِني َوَنَزَع َيَدُه فَإِذَا ِهَي َبْيَضآُء ِللنَّاِظرِيَن 
ِه { : ، وقال    ] . ٣٢: القصص [ } فَذَانَِك ُبْرَهاَناِن ِمن رَّبَِّك إىل ِفْرَعْونَ َوَملَِئ
  كيف يطلق لفظ اجلمع على االثنني؟: فإن قيل 

  :فاجلواب من وجوه 
َتْهَتزُّ { : لقوله تعاىل أن العصا كانت آيات ، انقالُبها حيواناً ، مث إهنا كانت يف أول األمر صغرية ، : أحدها 

مث كانت تعظم وهذه آية أخرى ، مث إنه كان عليه السالم ]  ٣١: ، القصص  ١٠: النمل [ } كَأَنََّها َجآنٌّ 
يدخل يف يده يف فمها قلم تضره وهذه آية أخرى ، مث كانت تنقلب عصا وهذه آية أخرى ، وكذلك اليد فإن 

  . زواهلما بعد ذلك آية أخرى ، فدل ذلك على أهنما كانتا آيات كثرية بياضها آية ، وُشَعاَعها آية أخرى ، مث
َهْب أن العصا أمٌر واحٌد ولكن فيها آيات ، ألن انقالهبا حيةً يدل على وجود إله قادر على الكل عامل : وثانيها 

ه آيات بالكل حكيم ، ويدل على نبوة موسى ، ويدل على جواز احلشر حيث انقلب اجلماد حيواناً ، فهذ
. . .  ٩٦: آل عمران [ } إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ لَلَِّذي بَِبكَّةَ { : كثرية ، ولذلك قال  { . . . إىل قوله ] 

ا أوىل ]  ٩٧: آل عمران [ } ِفيِه آَياٌت َبيَِّناٌت مَّقَاُم إِْبَراِهيَم َوَمن َدَخلَُه كَانَ آِمناً    .فهاهن
  .أقل اجلمع اثنان :  قال بعضهم: وثالثها 

أُمدكُّما بآيايت ، وأظهر على أيديكما من اآليات ما تزاح به العلل من فرعون » بِآَياِتي « : معىن قوله : وقيل 
، واملعىن    .إنِّي أمدك هبم من احتجت : اذهب فإن جندي معك أي : فإن آيايت معكما كما يقال : وقومه 

  .العقدة من لسانه ، وذلك أيضاً معجزة  العصا ، واليد ، وحل: اآليات : وقيل 
  .َوَنى َينَِي َوْنَياً كََوَعد َيِعُد َوْعداً ، إذا فََتَر « : يقال » َوالَ َتنَِيا « : قوله 



  :قال زهري . امَرأةٌ أََناةٌ ، وصفوها بفتور القيام كناية عن ضخامتها : والَوْنُي الفُُتور ، ومنه 
  أَنَّا بِطَاٌء ويف إْبطَاِئَنا سِْرُع... ُض القَْومِ َيْحَسُبَنا َمنَّا اَألَناةُ َوَبْع -٣٦٥٧

  .بفتح السني وضم الراء ) َسُرع ( بكسر السني وفتح الراء مصدر 
  .َسُرَع ِسَرعاً كَصُغَر ِصَغراً : تقول 

لََخْصلََتْينِ ُيِحبُُّهَما إنَّ ِفيَك » : وَناةٌ ، فأبدلوا اهلمزة من الواو كأَحد وليس بالقياس ، ويف احلديث : واألصل 
  .« اُهللا اِحللُْم واَألَناةُ 

  :املقصِّر يف أمره ، قال الشاعر : والَوانِي 
( وَوَنى فعلٌ الزم يَتَعدى وزعم بعضهم أنه يكون من أخوات ... فََما اََنا بالَوانِي َوالَ الضَّْرع الُغْمرِ  -٣٦٥٨

ا َونَِي زيٌد قائماً ، وأنشد ابن مالك » : ، فيقال ) كان  (فيعمل بشرط النفي أو شبهه عمل ) زال وانفك  َم
  :شاهداً على ذلك قوله 

  َم فَالَ َيْحَسَبنَُّه ذَا اْرِعَواِء... الَ َينشي احلُبُّ ِشيَمةَ احلُبِّ َما َدا  -٣٦٥٩
ل البيت على حذف ومن منع ذلك يتأو. بكسرها وهو احملب : ال يزال احلُبُّ بضم احلاء شيمةَ اِحلبِّ أي : أي 

يف : ما وَنْيُت عن حاجتك ، أو : يقال ) يف ( وتارة ب ) َعْن ( حرف اجلر ، ألنَّ هذا الفعل يتعدى تارة ب 
  ) .يف ( ال يفتر احلب يف شيمة احملب ، وفيه جماز بليغ وقد عدي يف اآلية الكرمية ب : حاجتك فالتقدير 
  .» ِذكْرِي « التاء إتباعاً حلركة النون ، وسكن الياء يف بكسر » َوالَ ِتنَِيا « قرأ حيىي بن وثَّاب 

} ِمن َبْعِدَي امسه { و } إِنَّ قَْوِمَي اختذوا { و « ِذكْرِي اذَْهَبا » ِلَنفِْسَي اذَْهْب « وقرأ أهل احلجاز وأبو عمرو 
  .} ِمن َبْعِدَي امسه { بفتح الياء فيهن وافقهم أبو بكر يف 

  .وقرأ اآلخرون بإسكاهنا 
ذكر اهللا : وقيل . واملراد بالذكر تبليغ الرسالة  أنَّ َمْن ذكر جاللَ اهللا استخف ) واحلكمة فيه . ( ال تفترا عن 

غريه ، فال خياف أحداً ، ويقوى روحه بذلك الذكر فال يضعف يف مقصوده ، ومن ذكر اهللا فال بد وأن يكون 
  .امره ال يفتر يف أداء أو) وذاكُر إحسانه ( ذاكراً إحسانه 

الَ َتنَِيا يف ِذكْرِي عند فرعون ، وكيفية الذكر أن يذكرا لفرعون وقومه أنَّ اهللا تعاىل ال يرضى منهم : وقيل 
  .الكفر ، ويذكرا هلم أمر الثواب والعقاب ، والترغيب والترهيب 

  ) ٤٤(ُه َيَتذَكَُّر أَْو َيْخَشى فَقُولَا لَُه قَْولًا لَيًِّنا لََعلَّ) ٤٣(اذَْهَبا إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى 

ْرَعْونَ إِنَُّه طغى { : قوله  وحذفه يف األول يف } اذهبآ إىل ِفْرَعْونَ { : ذكر املذهوب إليه يف قوله } اذهبآ إىل ِف
  .اختصاراً يف الكالم ]  ٤٢: طه [ } اذهب أَنَت َوأَُخوَك { : قوله 

  :فيه وجهان : وقال القفال 
حيتمل أن يكون كل واحد منهما مأموراً بالذهاب ]  ٤٢: طه [ } اذهب أَنَت َوأَُخوَك { : أن قوله : أحدمها 

ليعرفا أن املراد منه أن يشتغال بذلك مجيعاً ال أن ينفرد به أحدمها » اذَْهَبا « : على االنفراد ، فقيل مرة أخرى 
  .دون اآلخر 

أمر بالذهاب إىل كل الناس من بين إسرائيل ]  ٤٢: طه [ }  اذهب أَنَت َوأَُخوَك بِآَياِتي{ : أن قوله : والثاين 



  .أمر بالذهاب إىل فرعون وحده } اذهبآ إىل ِفْرَعْونَ { : وقوم فرعون ، مث قوله 
، بل الذهابان متوجهان لشيء واحد وهو فرعون ، وقد حذف من كل الذهابني ما أثبته يف : قيل  وهذا فيه ُبْعٌد 

من » بِآَياِتي « ذهوب إليه من األول وأثبته يف الثاين ، وحذف املذهوب به ، وهو اآلخر ، وذلك أنه حذف امل
  .الثاين وأثبته يف األول 

مل يكن حاضراً ) وهارون عليه السالم ( خطاب من موسى وهارون ، } اذهبآ إىل ِفْرَعْونَ { : قوله : فإن قيل 
وأجاب القفال ]  ٤٥: طه [ } ا َنَخاُف أَن َيفُْرطَ َعلَْيَنآ أَْو أَن يطغى قَاالَ َربََّنآ إِنََّن{ : هناك ، وكذا يف قوله تعاىل 

  :بوجوه 
وكالم ( أن الكالم كام مع موسى إال انه كان متبوع هارون ، فجعل اخلطاب معه خطاباً مع هارون ، : أحدها 
وحده ، إال أنه تعاىل  -معليه السال-على سبيل التقدير باخلطاب يف تلك احلالة ، وإن كان مع موسى ) هارون 

َتلُْتْم َنفْساً فادارأمت ِفيَها { : أضافه إليهما كما يف قوله تعاىل  لَِئن رََّجْعَنآ إِلَى { : وقوله ]  ٧٢: البقرة [ } َوإِذْ قَ
  .ه روي أن القائل هو عبد اهللا ابن أَُبيِّ وحد]  ٨: املنافقون [ } املدينة لَُيخْرَِجنَّ األعز ِمْنَها األذل 

سكت حىت لقي أخاه ، مث ]  ٣٦: طه [ } قَْد أُوِتيَت ُسْؤلََك ياموسى { : حيتمل أن اهللا تعاىل ملَّا قال : وثانيها 
ْرَعْونَ { : خاطبهما بقوله  -تعاىل-إن اهللا    .} اذهبآ إىل ِف
  .أي أَنا وأخي » قال َربََّنا إنََّنا َنَخافُُ « حكي يف مصحف ابن مسعود : وثالثها 

الً لَّيِّناً { : له قو الً لَْيناً « قرأ أبو معاذ } فَقُوالَ لَُه قَْو   .وهو ختفيف من لَيِّن كََمْيت يف ميِّت » قَْو
يه أوجه » لََعلَُّه « : وقوله    :ف

على باهبا للترجي ، وذلك بالنسبة إىل املرسل وهو موسى وهارون ، أي اذهبا على » لََعلَّ « أن : أحدها 
ا يف إميانه أي اذهبا مترَجْين طامَعْين ، وهذا معىن قول الزخمشري وال يستفقيم أن يرد ذلك يف رجائكماوطمعكم

فهو من ) لََعلَّ ، َوَعَسى ( كل ما ورد يف القرآن من : وعن سيبويه . حق اهللا تعاىل ، إذ هو عامل بعواقب األمور 
  . يعين أنه يستحيل بقاء معناه يف حق اهللا تعاىل. عند اهللا واجب 

ْي ( مبعىن » لََعلَّ « أنَّ : والثاين  ، وهذا قول الفراء قال ) كَ اْعَملْ لََعلََّك تأخذُ أجَرَك : كما تقول : فتفيد العلية 
  .كي تأخذَ : ، أي 

  هل يتذكر أو خيشى؟: أهنا استفهامية ، أي : والثالث 
، وذلك أنه يستحيل االستفهام يف حق اهللا تعاىل كما  يستحيل الترجي ، فإذا كان ال بد من وهذا قول ساقط 

  .التأويل فَجْعلُ اللفظ على مدلوله باقياً أوىل من إخراجه عنه 
  :ِلَم أمر اهللا تعاىل باللني مع الكافر اجلاحد؟ فاجلواب من وجهني : فإن قيل 
ذ تنبيه على هناية فأمره أن خياطبه بالرفق رعاية لتلك احلقوق ، وها - عليه السالم-أنه قد ربَّى موسى : أحدمها 

  .تعظيم حق األبوين 
  .أنَّ من عادة اجلبابرة إذا غُلِّظ هلم يف الوعظ أن يزدادوا عتواً وتكبُّراً : والثاين 

  .واملقصود من البعثة حصول النفع ال حصول زيادة الضرر ، فلهذا أمر اهللا تعاىل بالرفق 
ُه َيَتذَكَُّر أَْو خيشى { : قوله    .وخياف أي يتعظ } لََّعلَّ



  فصل
  .ال تعنِّفا يف قولكما : اختلفوا يف ذلك القول اللني ، فقال ابن عباس 

  .يا أبا الوليد : وقيل . يا أبا العباس : كَنَّياه ، فقوال : وقال السُّدِّي وعكرمة 
، ]  ١٩ -١٨: عات الناز[ } َهل لََّك إىل أَن تزكى َوأَْهِدَيَك إىل َربَِّك فتخشى { : القول الليِّن : وقال مقاتل 

]  ٤٧: طه [ } والسالم على َمنِ اتبع اهلدى { : إىل قوله ]  ٤٧: طه [ } فقوالا إِنَّا َرُسوالَ َربَِّك { : وقوهلما 
.  

ال ينزُع منه إال : وقال السدي  القول اللِّني ان موسى اتاه ووعده على قبول اإلميان شباباً ال يهرم ، وُملْكاً 
، وإذا مات دخل اجلنة  باملوت ، وتبقى عليه ، واملنكح إىل حني موته  فأعجبه ذلك ، . لذة املطعم ، واملشرب 

أردُت أنْ أقبل : وكان ال يقطع أمراً دون هامان ، وكان غائباً ، فلما قَِدم أخربه بالذي دعاه إليه موسى ، قال 
مربوباً ، وأنت ُتْعَبُد تريُد أن َتْعُبَد ، كنت أرى عقالً ورأياً ، أنت ربٌّ تريد أن تكون : فقال له هامان . ِمْنه 

  .فقلبه عن رأيه 
  فصل

ا علم أنه ال يؤمن قط كان إميانه ضداً لذلك العلم : قال ابن اخلطيب  هذا التكليف ال يعلم سره إال اهللا تعاىل مل
يف أمر موسى بذلك الذي ميتنع زواله ، فيكون سبحانه عاملاً بامتناع ذلك اإلميان ، وإذا كان عاملاً بذلك ، فك

مع علمه باستحالة حصول ذلك منه؟ مث َهْب أن  - تعاىل-الرفق ، وكيف بالغ يف األمر بتلطف دعوته إىل اهللا 
اً  املعتزلة ينازعون يف هذا االنتناع من غري أن يذكروا شبهة قادحة يف هذا السؤال ، ولكنهم سلموا أنه كان عامل

إال استحقاق العذاب ،  -عليه السالم- فرعون ال يستفيد ببعثة موسى بأن ال حيصل ذلك اإلميان ، وسلموا أن 
، مث يقول  إين ما أردت : والرحيم الكرمي كيف يليق به أن يدفع سكيناً من َعِلَم قَطعاً أنه ميزق به بطن نفسه 

فيها إال  العقولُ قاصرةٌ عن معرفة هذه األسرار ، وال سبيل: بدفع السكني إليه إال اإلحسان إليه؟ يا أخي 
والذي حيلف به كعب إنه : التسليم ، وترك االعتراض والسكوت بالقلب واللسان ، ويروى عن كعب أنه قال 

ه فال يؤمن « ملكتوب يف التوراة    .» فَقُوالَ لَُه قََْوالً لَيِّناً وَسأقْسي قلَب

  ) ٤٦(قَالَ لَا َتَخافَا إِنَّنِي َمَعكَُما أَْسَمُع َوأََرى ) ٤٥(ى قَالَا َربََّنا إِنََّنا َنَخاُف أَنْ َيفُْرطَ َعلَْيَنا أَْو أَنْ َيطَْغ

قد تقدم أن هارون مل يكن حاضراً هناك ، فكيف } قَاالَ َربََّنآ إِنََّنا َنَخاُف أَن َيفُْرطَ َعلَْيَنآ أَْو أَن يطغى { : قوله 
  .وتقدم جوابه } قَاالَ َربََّنآ { : قال 

) اهللا تعاىل ( وأجابه ]  ٢٥: طه [ } قَالَ َربِّ اشرح ِلي َصْدرِي { : قال  - السالم عليه-إن موسى : فإن قيل 
وهذا يدل أنه شرح صدره ، ويسر ، وعّين له ذلك األمر ]  ٣٦: طه [ } قَْد أُوِتيَت ُسْؤلََك ياموسى { : بقوله 

أن شرح : ح الصدر ، فاجلواب ، فإن حصول اخلوف مينع من حصول شر» إنََّنا َنَخاُف « : ، فكيف قال بعده 
الصدر عبارة عن قوته على ضبط تلك األوامر والنواهي وحفظ تلك الشرائع على وجه ال يتطرق إليها السَّهو 

 - عليهما السالم-أما علم موسى وهارون : فإن قيل . تلك والتحريف ، وذلك شيء آخر غري زوال اخلوف 
  .يؤمنهما من القتل  وقد محَّلهما اهللا تعاىل الرسالة أنه تعاىل

فاجلواب قد أِمنا ذلك وإن جوزا أن يناهلما من قبل األداء أو بعده ، وأيضاً فإهنما استظهرا بأن سأال رهبما ما 



، وذلك بأن ينضاف الدليل النقلي إىل العقلي زيادة يف الطمأنينة كما يف قوله  يزيد يف ثبات قلبهما على دعائه 
  ] . ٢٦٠: البقرة [ } نَّ قَلْبِي َولَِكن لَِّيطَْمِئ{ : تعاىل 

  بالذهاب ، فعدم الذهاب والتعلل باخلوف هل يدل على املعصية؟ -تعاىل-ملَّا تكرر األمر من اهللا : فإن قيل 
 -تعاىل-إن اقتضى األمر الفور كان كذلك من أقوى الدالئل على املعصية ، ال سيما وقد أكثر اهللا : فاجلواب 

وية القلب ، وإزالة الغم ، ولكن األمر ليس على الفور ، فزال السؤال ، وهذا من من أنواع التشريف ، وتق
  .أقوى الدالئل على أن األمر ال يقتضي الفور إذا ضممت إليه ما يدل على أن املعصية غري جائزة على الرسل 

تقدم ، ومنه الفارط وهو الذي فََرطَ َيفُْرط سبق و: ، ويقال » َيَخاُف « مفعول » أَن َيفُْرطَ َعلَْيَنآ « : قوله 
قاله . َنَخاف أن يعجل علينا بالعقوبة ويبادرنا هبا : يتقدم الواردة إىل املاء ، وفرس فرط تسبق اخليل ، أي 

  :ومن ورود الفارط مبعىن املتقدم على الواردة قول الشاعر . الزخمشري 
  ا َتقَدَّم فُرَّاطٌ ِلُورَّاِدكَم... َواْسَتْعَجلُوَنا َوكَاُنوا ِمْن َصَحاَبِتَنا  -٣٦٦٠

  .أي سابقكم ومتقدمكم » أَنا فََرطُكُْم َعلَى احلَْوضِ « : ويف احلديث 
بضم حرف املضارعة وفتح الراء على البناء للمفعول ، » ُيفَْرط « وقرأ حيىي بن وثاب وابن حميصن وأبو نوفل 

ا أن يسبق يف العقوبة أي حيمله حامل عليها و: واملعىن  ا قومه وإما الشيطان وإما حبه خافَ على املعاجلة هبا إم
  .الرياسة ، وإما ادعاؤه اإلهلية 

  .بضم املضارعة وكسر الراء من أفرط » أن ُيفْرِط « : وقرأ ابن حميصن يف رواية الزعفراين 
ُه غريه ، إذا محله على العجلة َخافَا ان حيمله حامل على املعاجلة بال: قال الزخمشري    .عقاب من افَرطَ

بن زهري    :وقال كعب 
  ِمْن َصْوبِ َسارَِيٍة بِيٌض َيَعاِليلُ... َتْنِفي الرَِّياُح القَذَى عضْنُه َوأفَْرطَُه  -٣٦٦١

  .أي سبقت هذه البيض لتماله 
وفاعل يفرط ضمري فرعون ، وهذا هو الظاهر الذي ينبغي أن ال يعدل عنه ، وجعله أبو البقاء مضمراً لداللة 

أن َيفُْرط علينا منه قولٌ فأضمر القول لداللة احلال عليه كما : فيجوز أن يكون التقدير : هن فقال الكالم علي
  .» َيطَْغى « فََرط منِّي قول ، وأن يكون الفاعل ضمري فرعون كما كان يف : تقول 
  فصل

َعلَْيَنا فالن إذا عجل مبكروه ، فََرطَ : يقال . يعجل علينا بالقتل والعقوبة » َيفُْرطَ َعلَْيَنآ « : قال ابن عباس 
ا ال ينبغي جلرأته عليك } أَْو أَن يطغى { وفََرط منه أي بدر وسبق  . جياوز احلد بالتخطي إىل أن يقول فيك م

، كما أن اهلُْدُهَد  واعلم أن من أمر بشيء فحاول دفعه ألعذار يذكرها فال بد أن خيتم كالمه مبا هو األقوى 
، فكذا هاهنا بدأ ]  ٢٤: النمل [ } َجدتَُّها َوقَْوَمَها َيْسُجُدونَ ِللشَّْمسِ ِمن ُدوِن اهللا َو{ : ختم عذره بقوله 

أعظم من  - تعاىل- ملا كان طغيانه يف حق اهللا } أَْو أَن يطغى { ، وختم بقوله } أَن َيفُْرطَ َعلَْيَنآ { موسى بقوله 
  .إفراطه يف حق موسى وهارون 

الَ َتَخا{ : قوله  ال ختافا مما عرض يف قلبكما من اإلفراط والطغيان ، ألن ذلك } فَآ إِنَّنِي َمَعكَُمآ أَْسَمُع وأرى قَالَ 
مل يؤمنهما من الرد ، وال من التكذيب باآليات ومعارضة السحرة وقوله  - تعاىل- هو املفهوم من الكالم ، ألنه 



امسع دعاءكما فأجيبه ، : قال ابن عباس » َمُع وأرى أَْس« : باحلراسة واحلفظ وقوله : أي » إِنَّنِي َمَعكَُمآ « : 
  .وأرى ما يراد بكما فأمنع لست بغافل عنكما فال هتتما 

، وأرى ما يراد بكما فأمنع لست : قال ابن عباس ) أَْسَمُع َوأََرى : قوله : ( وقال القفال  امسع دعاءكما فأجيبه 
  .بغافل عنكما فال هتتما 

أَْو أَن } { َيفُْرطَ َعلَْيَنآ أَْو أَن يطغى { حيتمل أن يكون مقابالً لقوله » أْسَمُع َوأَرى « : قوله : ( وقال القفال 
كالمكما } إِنَّنِي َمَعكَُمآ أَْسَمُع { : بأن يقتلنا ، فقال اهللا تعاىل » َيفُْرطَ َعلَْيَنآ « بأن ال يسمع مّنا } يطغى 

( فال أتركه حىت يفعل بكما ما تكرهانه واعلم أن مفعول  أفعاله» َوأََرى « فأسّخره لالستماع منكما ،  أْسَمُع ) 
  .أمسع أقوالكما وأرى أفعالكما : تقديره : حمذوف ، فقيل ) َوأََرى 

.َوأََرى َما ُيفَْعل بِكَُما ( أمسع جوابه لكما : وعن ابن عباس   (  
  .» حييي وُيميت « أو يكون من حذف االقتصار ، حنو 

السَّلَاُم َعلَى َمنِ اتََّبَع ولَا إِنَّا َرُسولَا َربَِّك فَأَْرِسلْ َمَعَنا َبنِي إِْسرَاِئيلَ َولَا ُتَعذِّْبُهْم قَْد جِئَْناَك بِآَيٍة ِمْن َربَِّك َوفَأِْتَياُه فَقُ
  ) ٤٨(إِنَّا قَْد أُوِحَي إِلَيَْنا أَنَّ الَْعذَاَب َعلَى َمْن كَذََّب َوَتَولَّى ) ٤٧(الُْهَدى 

ُه { : أعاد التكليف املتقدم فقال » فَأِتَياُه « : ه قول اذهب إىل ِفْرَعْونَ { وذلك أنه تعاىل قال أوالًَ } فأِتَياُه فَقُوالَ لَ
: طه [ } اذهبآ إىل ِفْرَعْونَ { : وقال ثالثاً ]  ٤٢: طه [ } اذهب أَنَت َوأَُخوَك { : وثانياً قال ]  ٢٤: طه [ } 
٤٣  .   ) .» فَأِتَياُه « اهنا قال ه( ورابعاً ] 

فَأَْرِسلْ َمَعَنا بين إِْسَراِئيلَ َوالَ { ، وهاهنا أمرمها بأن يقوال » قَْوالً لَيِّناً « إنه تعاىل أمرمها بأن يقوال له : فإن قيل 
  :ويف هذا تغليظ من وجوه } ُتَعذِّْبُهْم 
  .والتزامه لطاعتهما ، وذلك يعظم على امللك املتبوع  وهذا يقتضي انقياده هلما) » إِنَّا َرُسوالَ رَبَِّك « : األول 
، ألنه كان حمتاجاً إليهم فيما يريده } فَأَْرِسلْ َمَعَنا بين إِْسَرائِيلَ { : قوله : والثاين  فيه إدخال النقص على ملكه 

  .أمرهم باإلرسال يقتضي وجوب الطاعة واالنقياد فيصري حتت أمرهم : من األعمال وأيضا 
  .» َوالَ ُتَعذِّهُبْم « : هنيهم له بقوهلم :  والثالث
ْد جِئَْناَك بِآَيٍة مِّن رَّبَِّك { : قوله : والرابع    .} قَ

  فما الفائدة يف القول اللني أوالً والتغليظ ثانياً؟
  .أن اإلنسان إذا أظهر اللجاجة فال بد له من التغليظ : فاجلواب 
ُسوالَ َربَِّك قَْد جئَناَك بآيٍة فأْرِسلْ َمَعَنا َبنِي إسرائيلَ َوالَ ُتَعذِّْبُهم ، فإن أليس أن األوىل أن يقوال إنا َر: فإن قيل 

  ذكر املعجز مقروناً بادعاء الرسالة أوىل من تأخريه عنه؟
  .بل هذا أوىل ، ألهنم ذكروا جمموع الدعاوى مث استدلوا على ذلك اجملموع باملعجز : فاجلواب 

إِنَّا َرُسوالَ { هذه اجلملة جارية من اجلملة األوىل وهي : قال الزخمشري } بِآَيٍة مِّن رَّبَِّك  قَْد جِئَْناَك{ : قوله 
  .جمرى البيان والتفسري ، ألن دعوى الرسالة ال تثبت إال بينتهما اليت هي جميء اآلية } َربَِّك 

، ومها العصا واليد مث قال : فإن قيل  ، ]  ٤٢: طه [ } ب أَنَت َوأَُخوَك بِآَياِتي اذه{ : إن اهللا تعاىل أعطاه آيتني 
فكيف ( ، وذلك يدل على أهنا كانت واحدة } قَْد جِئَْناَك بِآَيٍة { وذلك يدل على ثالث آيات وقال هاهنا 



  ؟) اجلمع 
ز أن مث جيو. جئَْناك ببيان من عند اهللا : بأن معىن اآلية هاهنا اإلشارة إىل جنس اآليات كأنه قال : أجال القفال 

  .يكون ذلك حجة واحدة أو حججاً كثرية 
  :املراد يف هذا املوضوع تثبيت الدعوى بربهاهنا فكأنه قال : وقال غريه 

ا ادعينا من الرسالة كقوله  األعراف [ } قَْد جِئُْتكُْم بَِبيَِّنٍة مِّن رَّبِّكُْم { : قد جئناك مبعجزة وبرهان وحجة على م
أََولَْو جِئُْتَك بَِشيٍء { : وقوله ]  ١٠٦: األعراف [ } َهآ إِن كُنَت ِمَن الصادقني فَأِْت بِ{ : ، وقوله ]  ١٠٥: 

. ٣٠: الشعراء [ } مُّبِنيٍ   [  
  .وتقدم اجلواب عن التثنية واجلمع ، وأن يف العصا واليد آيات 

، } والسالم على َمنِ اتبع اهلدى { : قوله  فتكون اجلملة مستأنفة ال حيتمل أن يكون تسليماً منهما ومل يؤمرا به 
لَُهُم { : أي والسالم ملن اتبع اهلدى كقوله تعاىل ) الالم ( مبعىن ) َعلَى ( إنَّ : حمل هلا من اإلعراب قال بعضهم 

مَّْن َعِملَ َصاِلحاً فَِلَنفِْسِه َوَمْن { : عليهم اللعنة ، وقال تعاىل : أي ]  ٢٥: الرعد [ } اللعنة َولَُهْم سواء الدار 
  :وقال ]  ٤٦: فصلت [ } أََسآَء فََعلَْيَها 

. ٧: اإلسراء [ } إِنْ أَْحَسْنُتْم أَْحَسْنُتْم َألْنفُِسكُْم َوإِنْ أَسَأُْتْم فَلََها {   [  
وهذا وعد منهما ملن آمن وصدق بالسالمة له من عقوبات الدنيا واآلخرة والسالم والسالم مبعىن السالمة ، 

  .رضاع ورضاعة : كما يقال 
، » فَقُوالَ إنَّا َرُسوالَ َربَِّك َوقُوالَ لَُه والسَّالَُم َعلَى َمنِ اتََّبَع اهلَُدى « : هذا من كالم اهللا تعاىل كأنه قال : وقيل 

  .وليس املراد منه التحية إمنا معناه َسِلم من عذاب اهللا من أسلم 
ال تتعبهم يف العمل ، » َوالَ ُتَعذِّهُبم « هم عن أعمالك خلِّ عنهم وأطلق» أرِسلْ َمَعَنا َبنِي إْسَرائيلَ « : قوله 

  .وكان فرعون يستعملهم يف األعمال الشاقة 
، ألن } لَْعذَاَب على َمن كَذََّب وتوىل { : قوله تعاىل  هذه اآلية من أقوى الدالئل على أن عقاب املؤمن ال يدوم 

من كذب « التقديرين يقتضي احنصار هذا اجلنس يف )  املاهية ، وعلى( األلف والالم لالستغراق ، أو اإلفادة 
  .فوجب أن ال حتصل لغري املكذب املتويل ) وتوىل 

وظاهر هذه اآلية يقتضي بأنه ال يعاقب أحداً من املؤمنني بترك العمل به يف بعض األوقات ، فجب أن يبقى على 
مدة غري متناهية صار ذلك العقاب كأنه ال  أصله يف نفي الدوام ، وألن العقاب املتناهي إذا حصل بعد السالمة

  .إنه ال عقاب : عقاب فلذلك جيسن مع حصول ذلك القجر أن يقال 
يقتضي حصول السالمة لكل من اتبع اهلدى ، إذا فسَّرنا } والسالم على َمنِ اتبع اهلدى { : وأيضاً فقوله 

إمنا يعذب : ومعىن اآلية . صاحب السالمة  والعارف باهللا قد اتبع اهلدى ، فوجب أن يكون. السالم بالسالمة 
  .اهللا من كذب مبا جئنا به وأعرض عنه 

بنائه « أُْوِحَي إِلَْيَنا » وما يف خربها يف حمل رفع لقيامه الفاعل الذي حذف يف « أنَّ « » أنَّ الَعذَاَب » : قوله 
  ) .ه تعظيماً له واستهانة باملخاطب خوفاً أن يبدر من فرعون بادرة ملن أوحي لو مسياه فطويا ذكر( للمفعول 

ُه ثُمَّ َهَدى ) ٤٩(قَالَ فََمْن َربُّكَُما َيا ُموَسى    ) ٥٠(قَالَ َربَُّنا الَِّذي أَْعطَى كُلَّ َشْيٍء َخلْقَ



ون وحده بعد خماطبته هلما معاً إمَّا ألنَّ موسى هو األصل يف الرسالة وهار} قَالَ فََمن رَّبُّكَُما ياموسى { : قوله 
تبع وردء ووزير وإما ألن فرعون كان خلبثه يعلم الرُّتَّة اليت يف لسان موسى ، ويعلم فصاحة هارون بدليل قوله 

]  ٥٢: الزخرف [ } َوالَ َيكَاُد ُيبُِني { : وقوله ]  ٣٤: القصص [ } َوأَِخي َهاُرونُ ُهَو أَفَْصُح ِمنِّي ِلَساناً { : 
  .فأراد استنطاقه دون أخيه 

َحسََّن احلذف : وقد يقال . يا موسى وهارون وقاله أبو البقاء وبدأ به : ألنه حذف املعطوف للعلم به أي وإما 
يا هارون وموسى : كان يغين يف ذلك أن يقدم هارون ويؤخر موسى فيقال : كون موسى فاصلة ، ال يقال 

واعلم أن يف الكالم حذف ، . فتحصل جمانسة الفواصل من غري حذف ، ألن نداء موسى أهم فهو املبدوء به 
أَنَّ العذاب { : إىل قوله ]  ٤٧: طه [ } فَأِْتَياُه فقوالا إِنَّا َرُسوالَ َربَِّك فَأَْرِسلْ َمَعَنا بين إِْسَرائِيلَ { ألنه ملا قال 

:  أمر من اهللا تعاىل ملوسى بأن يقول لفرعون ذلك الكالم والتقدير]  ٤٨: طه [ } على َمن كَذََّب وتوىل 
  فَذَهبا إىل فرعون فقاال له ذلك فقال جميباً هلما من َربُّكما؟

ُه { : قوله    :يف هذه اآلية وجهان } أعطى كُلَّ َشيٍء َخلْقَ
مفعوالً ثانياً على معىن أعطى كل شيء شكله » َخلْقَُه « مفعول أول و » كُلُّ َشْيٍء « أن يكون : أحدمها 

به كما أعطى العني اهليئة اليت تطابق اإلبصار ، واألذن اهليئة اليت تطابق  وصورَته اليت تطابق املنفعو املنوطة
أو أعطى كل حيوان نظريه يف اخللق . قاله جماهد . االستماع وتوافقه ، وكذلك اليد والرجل واللسان 

نها غري والصورة حيث جعل احلصان واحلَْجر زوجني ، والناقة والبعري ، والرجل واملرأة ، ومل يزاوج شيئاً م
  .جنسه ، وال ما هو خمالف خللقه 

  ) .املعىن أَْعطَى كلَّ شيٍء خملوقٍ خلقُه ، أي هو الذي ابتدعه : وقيل ( 
خلقته وصورته على ما يناسبه من اإلتقان ، مل جيعل خلق اإلنسان يف خلق : وقيل  خلق  املعىن أعطى كُلَّ شيٍء مما 

  .قدَّره تقديراً البهائم ، وال بالعكس ، بل خلق كلَّ شيٍء ف
ه : هو األول فقدَّم الثاين عليه ، واملعىن » َخلْقَه « مفعوالً ثانياً و » كُلَّ َشْيٍء « أن يكون : الثاين  أعطى خليقََت

  .كلَّ شيء حيتاُجون إليه ويرتفقون به 
ن أصحاب رسول وقرأ عبد اهللا واحلسن واألعمش وأبو ُنَهْيك وابن أيب إسحاق ونصٌر عن الكسائيِّ ومجاعةٌ م

بفتح الالم فعالً ماضياً ، وهذه اجلملة يف هذه القراءة حتتمل أن تكون منصوبة احمللِّ لكلِّ أو يف » َخلَقَُه « اهللا 
َشْيء « أو للمضاف إليه يعين ( » كُلّ « صفة املضاف يعين : وهذا معىن قول الزخمشري . حمل جّر صفة لشيء 

: أي . قراءة حمذوف ، فيحتمل أن يكون حذفه حذف اختصار للداللة عليه ، واملفعول الثاين على هذه ال) » 
، واملعىن أنَّ ) أعطى كل شيء خلقه ما حيتاج إليه ويصلحه أو كماله ، وحيتمل أن يكون حذفه حذف اقتصار 

  .كلَّ شيٍء خلقه اهللا تعاىل مل ُيْخِلِه من إنعامه وعطائه 

  فصل
ا دعاه إىل ربه مل يبطش به ، ومل  اعلم أن فرعون كان شديد القوة عظيم الغلبة كثري العسكر ، مث إن موسى مل

يؤذه ، فاستنكف من ذلك وشرع يف املناظرة ، وذلك يدل على السفاهة من غري حجة شيء مل يرضه فرعون 
عليه -مع كمال جهله وكفره فكيف يليق ذلك مبن يدعي اإلسالم والعلم؟ مث إن فرعون ملا سأل موسى 



ن ذلك قبل موسى ذلك السؤال ، واشتغل بإقامة الداللة على وجود الصانع ، وذلك يدل على ع -السالم
نستفيد معرفة اإلله من قول الرسول ، ألن : فساد التقليد ، ويدل أيضاً على قول التعليمية الذين يقولون 

ودلت اآلية . سول اعترف هاهنا بأن معرفة اهللا جتب أن تكون مقدمة على معرفة الر -عليه السالم-موسى 
أيضاً على أنه جيوز حكاية كالم املبِطل ، ألنه تعاىل حكى كالم فرعون يف إنكاره اإلله ، وحكى شبهات منكري 

كما فعل اهللا تعاىل يف هذه ( النبوة ، وشبهات منكري احلشر إال أنه جيب أن يذكر اجلواب مقروناً بالسؤال 
  ) .املواضع لئال يبقى الشك 

لى ان احملق جيب عليه استماع كالم املبِطل عنه من غري إيذاء وال إحياش ، كما فعل موسى عليه ودلت اآلية ع
ا ، ولقوله تعاىل  ، ]  ١٢٥: النحل [ } ادع إىل َسبِيلِ َربَِّك باحلكمة واملوعظة احلسنة { : السالم بفرعون هاهن

. ٦: التوبة [ } َيْسَمَع كَالََم اهللا َوإِنْ أََحٌد مَِّن املشركني استجارك فَأَجِْرُه حىت { : وقال   [  
  فصل

لَقَْد { : إنَّ فرعون كان عارفاً باهللا تعاىل إال أنه كانَ ُيظْهُِر اإلنكار تكرباً وجترباً ، لقوله تعاىل : قال بعضهم 
» َعِلْمَت  «فيمن نصب التاء يف ]  ١٠٢: اإلسراء [ } َعِلْمَت َمآ أَنَزلَ هؤالء إِالَّ َربُّ السماوات واألرض 

{ : مع فرعون ، وذلك يدل على أن فرعون كان عاملاً بذلك ، وقوله  -عليه السالم-كان ذلك خطاباً ملوسى 
.  ١٤: النمل [ } َوَجَحُدواْ بَِها واستيقنتهآ أَنفُُسُهْم ظُلْماً َوُعلُّواً   [ ، وألنه لو مل يكن عاقالً مل جيز تكليفه 

بعد العدم ، ويعلم أن من كان كذلك افتقر إىل مدبَِّر ، وهذان العلمان والعاقل بعلم بالضرورة أنه وجد 
َربَُّنا الذي أعطى كُلَّ َشيٍء {  -عليه السالم- الضروريان يستلزمان العلم بوجود املدبِّر ، وألن قول موسى 

ٍة معلومٍة» الَِّذي « يقتضي ذلك ، ألن كلمة } َخلْقَُه ثُمَّ هدى  . عند املخاطب  تقتضي وصف املعرفة جبمل
الَ { : وأيضاً فإن ُملْك فرعون مل يتجاوز القبطَ ، ومل يبلغ الشام ، وملا هرب موسى إىل َمْدَيَن قال له شعيٌب 

  ، فمع هذا يعتقد أنَّه إله العامل؟]  ٣١: القصص [ } َتَخْف إِنََّك ِمَن اآلمنني 
  .إنَّه كانَ جاهالً بربِّه : وقال آخرون 
العاقل ال َيُجوُز أن يعتقد يف نفسه أنه خالق هذه السموات واألرض والشمس والقمر ، وأنه  واتفقوا على أنَّ

خالُق نفسه ، ألنه يعلم بالضرورة عجزه عنها ، ويعلم بالضرورة أهنا كانت موجودة قبله ، فََحَصلَ له العلم 
  .الضروري بأنه ليس موجداً هلا وال خالقاً هلا 

ه باهللا تعاىل ، فيحتمل أنه كان دهرياً نافياً للمدبِّر ، وحيتمل أنه كان فلسفياً قائالً بالعلة واختلفوا يف كيفية َجْهِل
املوجبة ، وحبتمل أنه كان من عبدة الكواكب ، وحيتمل أنه كان من احللوليَّة ، وأما ادعاؤه الربوبية لنفسه 

  .فبمعىن أنه جيب عليهم طاعته واالنقياد له 
  فصل

، وهو سؤال ]  ٢٣[ } َوَما َربُّ العاملني { : ، وقال يف سورة الشعراء } َمن رَّبُّكَُما ياموسى فَ{ : قال هاهنا 
، والواقعة واحدة ، واألقرب أن يقال  كان مقدماً على » َمْن « سؤال : عن املاهية ، فهما سؤاالن خمتلفان 

، فلما أقام موسى الداللة على » َمْن َربُّكُما فَ« : أنا اُهللا والرَّبُّ ، فقال : ، ألنه كان يقول » َما « سؤال 
اهية ، وهذا ينبه  الوجود ، وعرف أنه ال ميكنه أن يقاومه يف هذا املقام ، لظهوره وجالئه ، عدل إىل طلب امل



م على أنه كان عاملاً باهللا ، ألنه ترك املنازعة يف هذا املقام لعلمه بغاية ظهوره؛ وشرع يف املقام الصعب ، ألن العل
  .مباهية اهللا تعاىل غري حاصل للبشر 

لَ فََمن رَّبُّكَُما « : قوله  } أَلَْم ُنَربَِّك ِفيَنا َوِليداً { : ألنه أثبت نفسه رباً يف قوله » فََمن إلَُهكَُما « : ومل يقل » قَا
آخر ، وهذا يشبه  أَنا َربَُّك فَِلَم تدعي َربا: ، فذكر ذلك على سبيل التعجب كأنه قال ]  ١٨: الشعراء [ 

أََنا أُْحيِي { : قال منروذ ]  ٢٥٨: البقرة [ } رَبَِّي الذي ُيْحيِي َوُيِميُت { كالم منروذ حني قال له إبراهيم 
ومل يكن اإلحياء واإلماتة اليت ذكرها إبراهيم هي اليت عارضه منروذ هبا إال يف ]  ٢٥٨: البقرة [ } َوأُِميُت 

ا اد أنا الرَّبُّ : ربوبية اهللا تعاىل ذكر فرعون هذا الكالم ، أي  - عليه السالم-عى موسى اللفظ ، فكذا هاهنا مل
الذي ربيتك ، ومعلوم أن الربوبية اليت ادعاها موسى هللا تعاىل غري هذه الربوبية يف املعىن وأنه ال مشاركة بينهما 

  .إال يف اللفظ 
  فصل

َربَُّنا الذي أعطى كُلَّ َشيٍء { : املخلوقات ، وهو قوله على إثبات الصانع بأحوال  - استدل موسى عليه السالم
َسبِّحِ اسم َربَِّك { : يف قوله  -عليه السالم-، وهذه الداللة هي اليت ذكرها اهللا تعاىل حملمد } َخلْقَُه ثُمَّ هدى 

{ :  -السالمعليه -وقال إبراهيم ]  ٣،  ٢،  ١: األعلى [ } األعلى الذي َخلََق فسوى والذي قَدََّر فهدى 
َو َيْهِدينِ  . ٧٨،  ٧٧: الشعراء [ } فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ يل إِالَّ َربَّ العاملني الذي َخلَقَنِي فَُه  [  

واعلم أن اخللق عبارة عن تركيب القوالب واألبدان ، واهلدايةُ عبارة عن إيداع القَُوى املدركة واحلركة يف 
[ } َولَقَْد َخلَقَْنا اإلنسان ِمن ُسالَلٍَة مِّن ِطنيٍ { : ا قال تعاىل تلك األجسام ، فاخللق مقدم على اهلداية كم

. ١٤: املؤمنون [ } ثُمَّ أَنَشأَْناُه َخلْقاً آَخَر { : إىل أن قال ]  ١٢: املؤمنون   [  
  :واعلم أن عجائب حكمة اهللا تعاىل يف اخللق واهلداية حبر ال ساحل له ولنذكر منه أمثلة 

الثقيل هابط ، واخلفيف صاعد ، وأثقل األشياء األرض مث املاء ، وأخفها النار مث : طبيعي يقول أنَّ ال: أحدها 
اهلواء ، فلذلك وجب أن تكون النار أعلى العنصريات واألرض أسفلها ، مث إنه تعاىل قلب هذا يف خلقة 

مها مبنزلة األرض ، مث جعل حتته اإلنسان؛ فجعل أعلى األشياء منه العظم والشعر ، ومها أيَْبُس ما يف البدن ، و
الدماغ الذي هو مبنزلة املاء ، وجعل حتته النفس اليت هو مبنزلة اهلواء ، وجعل حتته احلرارة الغريزية اليت يف 

القلب ، وهي مبنزلة النار ، فجعل مكان األرض من البدن األعلى ، وجعل مكان النار من البدن األسفل ليعلم 
  .احلكيم ال باقتضاء العلة والطبيعة أن ذلك بتدبري القادر 

أنَّك إذا نظرت إىل عجائب النحل يف تركيب البيوت املسدسة وقسمتها ، وعجائب أحوال البق : وثانيها 
  .والبعوض والنمل يف اهتدائها إىل مصاحل أنفسها لعرفت أن ذلك ال ميكن إال بإهلام مدبر عامل جبميع املعلومات 

، واملنكوح ، مث أنه تعاىل هو ا: وثالثها  ، وامللبوس  لذي أنعم على اخلالئق مبا به قوامهم من املطعوم ، واملشروب 
هداهم إىل كيفية االنتفاع هبا فيستخرجون املعادن من اجلبال ، والآللئ من البحار ، ويركبون األدوية 

، ويستخرجون لذائذ األطعمة ، فدل ذلك على أنه تعاىل هو  والدرياقات النافعة ، وجيمعون بني األشياء املختلفة 
الذي خلق األشياء مث أعطاهم العقول اليت هبا يتوصلون إىل كيفية االنتفاع هبا ، وليس هذا خمتص باإلنسان بل 
عام يف مجيع احليوان ، فأعطى اإلنسان إنسانةً ، واحلمار محارةً ، والبعري ناقةً هداه هلا ليدوم التناسل ، وهدى 



، بل هذا غيب خمتص باحليوانات ، بل هو حاصل يف أعضائها ، فخلق اليد على تركيب األوالد لثدي األمهات 
خاص ، وأودع فيها قوة األخذ ، وخلق الرِّجل على تركيب خاص ، فخلق اليد على تركيب خاص ، وأودع 

ومجيع  فيه قوة األخذ ، وخلق الرَّجل على تركيب خاص ، وأودع فيها قوَّة املشي ، وكذا العني ، واألذن ،
  .األعضاء ، مث ربط البعض بالبعض على وجه حيصل من ارتباطها جمموع واحد هو اإلنسان 

وإمنا دلت هذه األشياء على وجود الصانع ، ألن اتصاف كلِّ جسمٍ من هذه األجسام بتلك الصفة أعين 
ك األجسام بعد املوت منفكة التركيب والقوة اهلادية إما أن يكون واجباً أو جائزاً ، واألول باطل ألنا نشاهد تل

عن ذلك التركيب والقوى ، فدل على أن ذلك جائز ، واجلائز ال بد له من مرجِّح ، وليس ذلك املرجِّح هو 
اإلنسان ، وال قواه ، ألنَّ فعل ذلك يستدعي قدرةً عليه ، وعلماً مبا فيه من املصاحل واملفاسد ، واألمران نائيان 

عقله يعجز عن تغيري شعرة واحدة ، وبعد البحث الشديد عن كتب التشريح ال  عن اإلنسان ، ألنه بعد كمال
افع األعضاء ومصاحلها إال القدر القليل؛ فال بد وأن يكون املتويل لتدبريها وترتيبها موجوداً آخر ،  يعرف من من

، ألن األجسام متساوية يف اجلسمية ، واختصاص ذلك  اجلسم بتلك وذلك املوجود ال جيوز أن يكون جسماً 
املؤثرية ال بد وأن يكون جائزاً فيفتقر إىل سبب آخر ، والدور والتسلسل حماالن ، فال بد من االنتهاء يف 
سلسلة احلاجة إىل مدبر ليس جبسم وال جسماين ، مث تأثري ذلك املؤثر إما أن يكون بالذات أو باالختيار ، 

، وه ذه األجسام متساوية يف اجلسمية فَِلَم اختص بعضها واألول حمال ألن املوجب ال مييز مثالً عن مثل 
  بالصورة الفلكية وبعضها بالصورة العنصرية وبعضها بالنباتية ، وبعضها باحليوانية؟

فثبت أن املؤثر واملدبر قادر ، والقادر ال ميكنه مثل هذه األفعال العجيبة إال إذا كان عاملاً ، مث إن هذا املدبر 
اين وال بد وأن يكون واجب الوجود يف ذاته وصفاته ، وإال الفتقر إىل مدبر آخر ، الذي ليس جبسم وال جسم

، وإن كان واجب الوجود يف قادريته وعامليتهن والواجب لذاته ال يتخصص ببعض  ولزم التسلسل ، وهو حمال 
اً ، وقادراً على كل م اً بكل ما صح أن يكون معلوم ا صح أن املمكنات دون البعض ، فوجب أن يكون عامل

يكون مقدوراً ، فظهر هبذه الداللة اليت متسك هبا موسى وقررها احتياج العامل إىل مدبر ليس جبسم وال جسماين 
، وهو واجب الوجود يف ذاته وصفاته عامل بكل املعلومات ، قادر على كل املقدورات ، وذلك هو اهللا سبحانه 

  .وتعاىل 

ا َبالُ الْقُُروِن الْأُولَى  الَِّذي َجَعلَ لَكُمُ ) ٥٢(قَالَ ِعلُْمَها ِعْنَد َربِّي ِفي ِكَتابٍ لَا َيِضلُّ َربِّي َولَا َيْنَسى ) ٥١(قَالَ فََم
كُلُوا ) ٥٣(َشتَّى الْأَْرَض َمْهًدا َوَسلََك لَكُْم ِفيَها ُسُبلًا َوأَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجَنا بِِه أَْزَواًجا ِمْن َنَباٍت 

ِمْنَها َخلَقَْناكُْم َوِفيَها ُنِعيُدكُْم َوِمْنَها ُنْخرُِجكُْم َتاَرةً أُْخَرى ) ٥٤(َعْوا أَْنَعاَمكُْم إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلأُوِلي النَُّهى َواْر
)٥٥ (  

ن وشذ مجعه خطر بباله كذا ، وال يثىن وال جيمع: الفكر ، يقال : البال } قَالَ فََما َبالُ القرون األوىل { : قوله 
ما َبالَيُت بالة ، واألصل بالية كعافية فحذفت المه : على باالت ، ويقال للحال املكترث هبا ، وكذلك يقال 

  .ختفيفاً 
  فصل

  .الَبالُ ، احلالُ ، أي ما حال القرون املاضية واألمم اخلالية كقوم نوح وعاد ومثود : قال املفسرون 



  :ه ويف ارتباط هذا الكالم مبا قبله وجو
{ إن كان إثبات املبدأ ظاهراً إىل هذا احلد : ملَّا قرر أمر املبدأ قال فرعون  -عليه السالم- أنَّ موسى : األول 

ا َبالُ القرون األوىل  ملا استدل على إثبات الصانع  -عليه السالم-ما أثبتوه بل تركوه ، فكأن موسى } قَالَ فََم
إنْ كانَ األمُر على ما ذكرت من قوة الداللة وجب على : داللة بقوله بالداللة القاطعة قََدح فرعونُ يف تلك ال
  .فعارض احلجة بالتقليد . أهل القرون املاضية أن ال يغفلوا عنها 

: طه [ } أَنَّ العذاب على َمن كَذََّب وتوىل { : ملا هدده بالعذاب يف قوله  -عليه السالم- أنَّ موسى : الثاين 
  فإهنا كذبت ومل يعذبوا؟} فََما َبالُ القرون األوىل  قَالَ{ : قال فرعون ]  ٤٨

ا قال : الثالث  عليه -فذكر موسى ]  ٤٩: طه [ } فََمن رَّبُّكَُما ياموسى { : وهو األظهر ، وأن فرعون مل
]  ٥٠: طه [ } َربَُّنا الذي أعطى كُلَّ َشيٍء َخلْقَُه ثُمَّ هدى { : دليالً ظاهراً على صحة دعواه فقال  -السالم

خاف فرعون أن يزيد يف تلك احلجة ، فيظهر للناس صدقه ، وفساد طريق فرعون ، فأراد أن يصرفه عن ذلك 
إىل ذلك  -عليه السالم-فلم يلتفت موسى } فََما َبالُ القرون األوىل { : الكالم ، ويشغله باحلكايات فقال 

علق غرضي بأحواهلم ، وال أشتغل هبا ، مث عاد إىل تتميم وال يت« ِعلُْمَها ِعْنَد َربِّي ِفي ِكَتابٍ : احلديث وقال 
الذي َجَعلَ لَكُُم األرض َمْهداً َوَسلََك لَكُْم ِفيَها { كالمه األول ، وإبراز الدالئل الظاهرة على الوحدانية فقال 

  .، وهذا الوجه هو املعتمد يف صحة النظم } ُسُبالً 
ن يف الكتاب؟ وذلك أن علم اهللا صفة قائمة به ، فكون صفة العلُم الذي عند الرب ، كيف يكو: فإن قيل 

  :الشيء حاصلة يف كتاب غري معقول ، فذكروا يف اجلواب وجهني 
أنه تعاىل أثبت تلك األحكام يف كتاب عنده ليكون ما كتبه فيه ظاهراً للمالئكة ، فيكون ذلك : معناه : األول 

» : قوله : كل املعلومات ينزه عن السهو والغفلة ، ولقائل أن يقول زيادة هلم يف االستدالل على أنه تعاىل عامل ب
يوهم احتياجه سبحانه يف العلم إىل ذلك الكتاب ، وهذا وإن كان غري واجب ال حمالة ولكنه ال « ِفي ِكَتابٍ 

ذكره مع معانٍد مثل فرعون يف وقت الدعوة   ؟أقل من أن يومهه يف أوالألمر ال سيما للكافر ، فكيف حيسن 
أن يفسِّر ذلك بأن بقاء تلك املعلومات يف علمه سبحانه كبقاء املكتوب يف الكتاب ، فيكون : الوجه الثاين 

ال يزول منها شيء عن علمه ، ويؤكد  الغرض من هذا الكالم تأكيد القول بأن أسرارها مغلومة هللا تعاىل حبيث 
  .} نَسى الَّ َيِضلُّ َربِّي َوالَ َي{ : هذا التفسري قوله بعد ذلك 

إمنا ردَّ موسى علم ذلك إىل اهللا ، ألنه مل يعلم ذلك فإن التوراة أنزلت بعد هالك فرعون واملراد بالكتاب : وقيل 
  .اللوُح احملفوظ : 

  :يف خرب هذا املبتدأ وجوه } ِعلُْمَها ِعنَد َربِّي { : قوله 
متعلق مبا تعلق به الظرف من االستقرار ، أو »  ِفي ِكَتابٍ« : وعلى هذا فقوله » ِعنَد َربِّي « أنَّه : أحدها 

  .متعلق مبحذوف على أنه حال من الضمري املستتر يف الظرف ، أو خرب ثان 
يف « معمول لالستقرار الذي تعلق به } ِفي ِكَتابٍ { : ، فََعلى هذا قوله } ِعنَد َربِّي { : أن اخلرب قوله : الثاين 
ون حاالً من الضمري املستتر يف اجلار الواقع خرباً ، وفيه خالف أعين تقدمي كما تقدم يف عكسه ، أو يك» كتاب 

 ٦٧: الزمر [ } والسماوات َمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِِه { : احلال على عاملها املعنوي ، واألخفش جييزه ويستدل بقراءة 



  :وقوله ] 
  ْهطُ َربِيَعةَ بن ُحذَارِِفيِهِْم َوَر... َرْهطُ اْبنِ كُوزٍ ُمْحِقيب أَْدَراِعهِْم  -٣٦٦٢

، : وقال بعض النحويني  إنه إذا كان العامل معنوياً واحلال ظرف أو عديله َحُسَن التقدمي عنداألخفش وغريه 
اً للعلم نفسه ، أو يكون حاالً من املضاف إليه ، وهو الضمري يف  ا « وهذا منه ، أو يكون ظرف وال جيوز » ِعلُْمَه

ب » ِفي ِكَتابٍ « أن يكون  بِِه » ِعْنَد « اخلرب ، كما جاز تعلق » ِعْنَد َربِّي « إنَّ : على قولنا » ِعلُْمَها « متعلقاً 
  .، لئال يلزم الفصل بني املصدر ومعموله بأجنيب وقد تقدم أنه ال خيرب عن املوصول إال بعد متام صلته 

هذا حلٌو حامٌض ، قاله أبو : ون مبنزلة أن يكون الظرف وحرف اجلر معاً خرباً واحداً يف املعىن فيك: الثالث 
فيه » ِعلُْمَها « والضمري يف . وفيه نظر إذ كل منهما يستقل بفائدة اخلربية خبالف هذا ُحلٌْو حاِمٌض . البقاء 

على ذلك ألنه » القُُروِن « عوده على القيام لداللة ذكر : والثاين » القُُروِن « عوده على : أظهرمها : وجهان 
  .بعث األمم ، والبعث يدل على يوم القيامة  سأله عن

  :يف هذه اجلملة وجهان } الَّ َيِضلُّ َربِّي { : قوله 
ِفي ِكَتابٍ ال َيِضلُّه َربِّي ، أو ال يضل : ، والعائد حمذوف تقديره » ِكَتاب « أنَّها يف حمل جر صفة ل : أحدمها 

  .هذا التقدير  على» َيِضلُّ « ، فاعل » َربِّي « حفظَه َربِّي ، ف 
منصوب » َربِّي « ضمري يعود على الكتاب ، و » َيِضلُّ « ال َيِضلُّ الكتاُب َربِّي ، فيكون يف : تقديره : وقيل 

  .على التعظيم ، وكان األصل عن ريب ، فحذف الرحف اتساعاً 
ه بفتح الالم وكسرها لغتان مشهورتان وأشهرمها الفتح : يقال    .َضِللُْت كذا وَضِللُْت

  .جملرد اإلخبار بذلك حكاية عن موسى  -تعاىل - ساقها اهللا-أهنا مستأنفة ال حمل هلا من اإلعراب : والثاين 
بضم الياء ، أي ال » ال َيِضلُّ « وقرأ احلسن وقتادة واجلحدري وعيسى الثقفي وابن حميصن ومحاد بن سلمة 

  .فاعل على هذا التقدير » َربِّي « لُْت الشيء أي أضعته و أْضلَ: ال يضيُعه ، يقال : ُيِضلُّ رَبِّي الكَِتاَب ، أي 

. ال ُيِضلُّ أحٌد رَبِّي عن علمه ، أي من علم الكتاب ، فيكون الربُّ منصوباً على التعظيم : تقديره : وقيل 
احليوان  َضلَلُْت منزيل بغري ألف ، وأْضلَلُْت بعريي وحنوه من: وفرِّق بعضهم بني َضلَلْت وأَْضلَلُْت ، فقال 

  .باأللف ، نقل ذلك الرماين عن العرب 
ضلَلُْت : َضلَلُْت الشْيَء إذا أخطأت يف مكانه ، َوَضِللُْت لغتان ، فلم هتتد له كقوله : يقال : وقال الفراء 

  .أَْضلَلُْته إال إذا ضاع منك كالدابة انفلتت وشبهها : الطريَق واملنزلَ ، وال يقال 
  :قوالن » َيْنَسى « يف فاعل » َوالَ َيْنَسى « : قوله 

  .وال َيْنَسى َربِّي ما أثبته يف الكتاب : أي » َربِّي « أنه عائد على : أحدمها 
إال « : على سبيل اجملاز كما أسند إليه اإلحصاء جمازاً يف قوله » الِكَتابِ « أن الفاعل ضمري عائد على : والثاين 

  .ملا كان حمالً لإلحصاء » أْحَصاَها 
  فصل

ال يذهب عليه شيء وال خيفى : إن معىن اللفظني واحد أي : } الَّ َيِضلُّ َربِّي َوالَ َينَسى { : قال جماهد يف قوله 
ا ُعِلم من ذلك مل ينسه ، : وفرق األكثرون بينهما ، فقال القفال . عنه  ال َيِضلُّ عن األشياء ومعرفتها ، وم



اً بكل امل دليلٌ على بقاء ذلك العلم أبد » َوالَ َيْنَسى « : علومات ، وقوله فاللفظ األول إشارة إىل كونه عامل
  .اآلباد ، وهو إشارة إىل نفي التغري 

  .ال خيطئ ذلك الكتاب َربِّي ، وال َيْنَسى ما فيه : وقال مقاتل 
ال  :وأصل الضالل الغيبوبة ، واملعىن : وقال أبو عمرو . ال خيطئ وقت البعث وال ينساه : وقال احلسن ( 

  .يغيب عن شيء وال يغيب عنه شيء 
وكلها ) . ال ُيخطئ يف التدبري ، فيعتقد فيما ليس بصواب كونه صواباً ، وإذا عرفه ال ينساه : وقال ابن جرير 

ا سال موسى عن اإلله فقال . متقاربة ، والتحقيق هو األول  وكان ذلك » فََمْن َربُّكَُما « : واعلم أن فرعون ملَّ
، وكان ذلك ّمما سبيله  االستدالل ، أجاب بالصواب بأوجز عبارة ، وأحسن معىن ، وملا سأله عن القُرون األوىل 

  .مما سبيله اإلخبار مل يأته خربمن ذلك ، وكلها إىل عامل الُغيوب 
  :يف هذا املوصول وجهان } الذي َجَعلَ لَكُُم { : قوله 

ح ، وهو على هذين التقديرين من كالم اهللا تعاىل ال أنه خرب مبتدأ مضمر ، أو منصوب بإضمار أمد: أحدمها 
وقوله } كُلُواْ وارعوا أَْنَعاَمكُْم { : وقوله » فَأَْخَرْجَنا بِِه « : من كالم موسى ، وإمنا احتجنا إىل ذلك ، ألن قوله 

أنه وصف ربَّه تعاىل : موسى يعين  ال يتأتى أن يكون من كالم} َولَقَْد أََرْيَناُه { : إىل قوله » ِمْنَها َخلَقَْناكُْم « : 
  بلفظ التكلم؟ -تعاىل-بذلك ، مث التفت إىل اإلخبار عن اهللا 

إمنا جعلناه التفاتاً يف الوجه األول ، ألت املتكلم واحد خبالف هذا فإنه ال يتأتى فيه االلفتات املذكور : قيل 
  .وأخواته من كالم اهللا 

َربِّي « ، فيكون يف حمل رفع أو نصب على حسب ما تقدم من إعراب » ي َربِّ« صفة ل » الَِّذي « أن : والثاين 
وأخواته من عدم جواز االلتفات ، وإن » فَأْخَرْجَنا « : وفيه ما تقدم من اإلشكال يف نظم الكالم من قوله . » 

لَ ِمَن السمآء َوأَنَز{ : إن كالم موسى مت عند قوله : وقال ابن عطية . كان قد قال بذلك الزخمشريي واحلويف 
بفتح امليم » َمْهداً « وفيه وقرأ الكوفيون . إىل آخره من كالم اهللا تعاىل » فَأْخَرْجَنا « : وأن قوله } َمآًء 

  :وفيه وجهان . بكسر امليم وفتح احلاء وألف بعدها » َمَهاداً « : والباقون . وسكون اهلاء من غري ألف 
  .َمهَّْدُتُه َمْهًدا وِمَهاداً : ن مبعىن واحد يقال إنَّهما مصدرا: ثال املفضل : أحدمها 
، فاِملَهاُد هو االسم ، واملَْهد هو الفعل كالفرش والفراش ، فالفَْرش املصدر ، والفراش اسم : والثاين  أهنما خملفان 

إما مبالغة ، وإما على  ووصف األرض باملَْهد. أو أن ِمَهاداً مجع َمْهد حنو فَْرخ وفَراخ وكَْعب وِكَعاب . ملا ُيفَْرش 
  .حذف مضاف أي ذات َمْهِد 

  .الذي اختاره ِمَهاداً وهو اسم واملَْهد الفعل : قال أبو عبيد 
  .املَْهد االسم واِملَهاُد اجلمع كالفَْرش والِفَراشِ : وقال غريه 

  .بأن الفَْرَش والفَِراَش فعل : أجاب أبو عبيد 
، وَجْرَحى يف مجع َجرِيح فَْعلَى ، وألفه لل» َشتَّى « : قوله  تأنيث ، وهو مجع الشَّتيت حنو َمْرَضى يف مجيع َمرِيض 

  .، وقتلى يف مجع قتيل 
افَْتَرَق ، ولذلك ال : َشتَّ األمُر َيِشتُّ َشتا َوَشَتاتاً فهو َشتٌّ أي تفرق ، وَشتَّان اسم فعل ماض مبعىن : يقال 



  :أوجه » َشتَّى « ويف . يكتفي بواحد 
.والطعوم ( أنَّها منصوبةٌ نعتاً ألزواج ، أي أزواجاً متفرقة ، مبعىن خمتلفة األلوان :  أحدها  (  
ِمْن « أنَّها منصوبةٌ على احلال من أزواج ، وجاز جميء احلال من النكرة لتخصصها بالصفة ، وهي : والثاين 
  .» َنَباٍت 

  .ا وقع وصفاً وقع ضمرياً فاعالً أن تنتصب على احلال أيضاً من فاعل اجلار ، ألنه مل: الثالث 
جيوز أن يكون صفة لنبات ، ونبات مصدر مسي به النبات : أنه يف حمل جر نعتاً لنبات ، قال الزخمشري : الرابع 

أهنا َشتَّى خمتلفة النفع والطعم واللون والرائحة والشكل : كما مسي بالنبت ، واستوى فيه الواحد واجلمع ، يعين 
  .ناس وبعضها للبهائم ووافقه أبو البقاء أيضاً ، والظاهر األول ، بعضها يصلح لل

: تقديره » أْخَرْجَنا « منصوب بقول حمذوف ، وذلك القول منصوب على احلال من فاعل » كُلُوا « : قوله 
  .فأخَرْجَنا كَذَا قائلَني كُلُوا 

يكون الزماً ) رعى ( » واْرُعوا » « ا َوكُلُوا واْشَرُبو« : وترك مفعول األكل على حد تركه يف قوله تعاىل 
« َرَعى دابَّته رعياً فهو راع ، ورعى الدابة َتْرَعى رعياً فهي راعية ، َوَجاء يف اآلية متعدياً ، و : ومتعدياً ، يقال 

  .أحدمها أنه مجع ُنْهَية كُغَرف مجع غرفة : فيه قوالن » النَُّهى 
اهلَُدى والسُّرى ، قاله أبو علّي وقد تقدم أول الكتاب أهنم قالوا مل يأت أنَّها اسٌم مفرد ، وهو مصدر ك: والثاين 

  .من املعتل الالم إال ُسَرى وُهَدى وُبكَى ، وأن بعضهم زاد لُقَى ، وأنشد عليه بيتاً » فَُعلٍ « مصدر على 

  .قبائح العقل ُسمِّي لعقل به ، ألنه صاحبه عن ارتكاب ال: والنَُّهى . وهذا لفظ فيكون خامساً 
  فصل

تتناول مجيع املخلوقات من احليوان « ِدالَلَةٌ عامَّة ( الداللة األوىل ، وهي  -عليه السالم- ملا ذكر موسى 
أي جعلها حبيث يتصرف « الَِّذي َجَعلَ لَكُْم األرَض ِمَهاداً » : والنبات واجلماد ذكر بعده دالئل خاصة فقال 

افع املذكورة يف تفسري قوله تعاىل العباد ، وغريهم عليها من النوم ، والقُ ، والِقَيام ، والزراعة ، ومجيع املن : ُعود 
. ٢٢: البقرة [ } الذي َجَعلَ لَكُُم األرض ِفَراشاً {   [  
أْدَخلَ ِفي األْرضِ ألجلكم طُُرقاً : إدخال الشيء يف الشيء ، أي : السَّلُْك } َوَسلََك لَكُْم ِفيَها ُسُبالً { 

  .تسلكوهنا 
فَأْخَرْجَنا بِِه » تقدم الكالم فيه يف البقرة } َوأَنَزلَ ِمَن السمآء َمآًء { . َسهَّل لكم فيها طرقاً : ابن عباس  قال

حنن معاشر « فأْخَرْجَنا » يقول ربِّي الذي دعل كذا وكذا : تقدَّم أنّ هذا من كالم موسى تقديره « أْزَواَجاً 
  .« ِمْن َنَباٍت  أْزَواجاً» عباده بذلك املاء باحلراسة 

، وألن أكثر ما يف  -عليه السالم-وتقدم أنَّ الصحيح أنه من كالم اهللا تعاىل ، ألنَّ ما بعده ال يليق مبوسى 
قدرته صرف املياه إال َسقْي األراضي واحلراسة ، فأما إخراج لنبات على أصناف طبائعه وألوانه وأشكاله فليس 

  .م اهللا تعاىل من موسى عليه السالم ، فثبت أنه كال
خمتلفة األلوان « َشتَّى » . أي أصنافاً مسيت بذلك ، ألهنا مزدوجة مقترنة بعضها ببعض « أْزَواجاً » : وقوله 

  .والطعوم واملنافع بعضها يصلح للناس وبعضها للبهائم 



» . ت أي أِسيموا أْنَعاَمكُْم َتْرَعى َرَعْيُت الغنمِ فََرَع: تقول العرب « َواْرَعْوا أْنَعاَمكُْم » . أمر إباحة « كُلُوا » 
لذوي العقول « ُألوِلي النَُّهى » . لعربة ودالالت « آلَياٍت » أي فيما أنزلت لكم من هذه النعم « إنَّ يف ذَِلَك 

.  
  .الذي ينتهون عما حرم اهللا عليهم « ُألوِلي النَُّهى » ) قال الضحَّاك ( 

  .لذَوِي الورع : وقال قتادة 
ا ذكر منافع األرض السماء بيَّن أنَّها غري خملوقة لذواهتا ، بل بكوهنا « ِمْنَها َخلَقَْناكُْم » : ىل قوله تعا اآلية ، مل

  .أي من األرض « ِمْنَها َخلَقَْناكُْم » : وسائل إىل منافع اآلخرة ، فقال 
َخلَقََنا من النُّطْفَِة على ما َبيََّن يف سائر اآليات : فإن قيل    .إنَّما 

  :فاجلواب من وجوه 
َدَم َخلَقَُه ِمن ُتَرابٍ { : من ُترابٍ كما قال تعاىل  - عليه السالم-أنَّه ملَّا َخلَق أصلنا وهو آدم : األول  } كََمثَلِ آ

  .حسن إطالق ذلك علينا ]  ٥٩: آل عمران [ 
من األغذية ، والغذاء إما حيواين أو  أنَّ َتَولَُّد اإلنسان إنَّما هو من النطفة ودم الطمث ، ومها يتولدَّان: الثاين 

نبايت ، واحليواين ينتهي إىل النبايت ، والنبات إمنا حيدث من املتزاج املاء والتراب ، فصح أنه سبحانه َخلَقَنا ِمْنَها ، 
  .وذلك ال ينايف كوننا خملوقني من النطفة 

يكتب أجل املولود ورزقَه ، واألرض اليت روى ابن مسعود أن َملََك األرحام يأيت إىل الرَّحيم حني : الثالث 
َوِفيَها { : مث قال . ُيْدفَن فيها ، وأنه يأخذ من تراب تلك البقعة وينثره على النطفة ، مث يدخلها يف الرحم 

  .عند البعث } َوِمْنَها ُنْخرُِجكُْم َتاَرةً أخرى { أي عند املوت ، } ُنِعيُدكُْم 
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يف علوم الكتاب: كتاب    تفسري اللباب 
بلي الدمشقي النعماين: املؤلف  احلن بن عادل  سراج الدين عمر بن علي   أبو حفص 

نََّك فَلََنأِْتَي) ٥٧(قَالَ أَجِئَْتَنا ِلُتْخرَِجَنا ِمْن أَْرِضَنا بِِسْحرَِك َيا ُموَسى ) ٥٦(َولَقَْد أََرْيَناُه آيَاِتَنا كُلََّها فَكَذََّب َوأََبى 
قَالَ َمْوِعُدكُْم َيْوُم الزِّيَنِة َوأَنْ ) ٥٨(بِِسْحرٍ ِمثِْلِه فَاْجَعلْ َبْيَنَنا َوَبْيَنَك َمْوِعًدا لَا ُنْخِلفُُه َنْحُن َولَا أَْنَت َمكَاًنا ُسًوى 

  ) ٥٩(ُيْحَشَر النَّاُس ُضًحى 

رؤية بصرية فلما دخلت مهزة النقل تعدت هبا إىل اثنني أوهلما هذه ال. اآلية } َولَقَْد أََرْيَناُه آَياِتَنا { : قوله تعاىل 
اآليات املعروفة : أْبَصْرَناه ، واإلضافة هنا قائمة مقام التعريف العهدي ، أي : واملعىن . » آَياِتَنا « اهلاء والثاين 

  .وإال فَلَم ُيرِ اهللا تعاىل فرعون مجيع آياته . كالعصا واليد وحنومها 
أراه اآلية اليت بعث هبا  - عليه السالم-ري أن يراد هبا اآليات على العموم ، مبعىن أن موسى وجوَّز الزخمش

وعدد عليه اآليات اليت جاءت هبا الرسل قبله عليهم السالم وهو نيبٌّ صادق ال فرق بني ما خيرب عنه وبني ما 
  .يشاهد به 

بل الرؤية هنا قلبية ، : ؤية له إال مبجاز بعيد وقيل وفيه ُبعد ، ألن اإلخبار بالشيء ال يسمَّى ر: قال أبو حيان 
  .أْعلَْمَناُه ، وأيَّد ذلك أنه مل ُيرِه إال العصا واليد فقط : فاملعىن 

اً  ، أو إعمال املشترك يف معنييه جييز أن يراد املعنيان مجيع   .ومن جوَّز استعمال اللفظ يف حقيقته وجمازه 
فائدة التوكيد بكلٍّ واخواهتا رفع توهم : لى إرادة العموم ، ألهنم قالوا يدل ع» كُلَّها « وتأكيد اآليات ب 

  .وضع األخص موضع األعم فال ُيدَّعى أنه أراد باآليات آيات خمصوصة ، وهذا يتمشى على أن الرؤية قلبية 
ا اآليات الدالة على الوحدا الذي { : نية فقوله ويراد باآليات ما يدل على وحدانية اهللا تعاىل وصدق املبلِّغ ، فأم

ُه ثُمَّ هدى  ]  ٥٣: طه [ } الذي َجَعلَ لَكُُم األرض َمْهداً { : ، وقوله ]  ٥٠: طه [ } أعطى كُلَّ َشيٍء َخلْقَ
ذكره يف سورة الشعراء . إىل آخره  لَ َربُّ السماوات واألرض َوَما { : وما  قَالَ ِفْرَعْونُ َوَما َربُّ العاملني قَا

وأما اآليات الدالة على صدق املبلِّغ فهي اآليات التسع املختصة . اآليات ]  ٢٤ - ٢٣: الشعراء [ } َبْيَنُهَمآ 
، وهي الَعَصا ، والَيد ، وفلُق الربح ، واحلجُر ، واجلَراُد ، والقملُ ، والضَّفَاِدع ، والدَّم  -عليه السالم-مبوسى 

وإنا أضاف نفَخ الروح إىل . تها ، وأوضحنا له وجه الداللة فيها عرَّفنا صح» أََرْيَناُه « ومعىن . ، وَنْتُق اجلََبلِ 
ا ِمن رُّوِحَنا { : نفسه فقال  ومل - ) عليه السالم ( مع أن النفَخ كان من جربيل ]  ٩١: األنبياء [ } فََنفَْخَنا ِفيَه

  .يذكر مفعول التكذيب واإلباء تعظيماً له ، وهو معلوم 
  .أن يسلم » َوأَبى « هبا وزعم أهنا ِسْحٌر » فَكَذَّب « يعين اآليات التسع } آَياِتَنا  َولَقَْد أََرْيَناُه{ : قوله 

ما أراه مجيع اآليات ، ألن من مجلة اآليات ما أظهرها  - تعاىل-يفيد العموم ، واهللا » كُلََّها « : قوله : فإن قيل 
  .عليه السالم وبعده -على أيدي األنبياء قبل موسى 

َدَخلُْت السوق : الكُلِّ وإنْ كانَ للعموم لكن قج يستعمل يف اخلصوص مع القرينة ، كما يقال  لفظ: فاجلواب 
أراه آياته ، وعدد عليه آيات غريه من األنبياء ،  -عليه السالم-فاشتريت كلَّ شيء ، أو يقال إن موسى 

ذلك  -تعاىل-، فحكى اهللا  تكذيب بعض املعجزات يقتضي تكذيب الكل: فكذَّب فرعونُ بالكُلِّ ، أو يقاأل 
  .على الوجه الذي يلزم 



اإلباء االمتناع ، وإنه ال يوصف به إال من كَذََّب بتمكنٍ من الفعل والترك ، وألنه تعاىل ذمَّه بأنه : قال القاضي 
وبأنه وهذا السؤال وجوابه تقدم ذمَّه بأنه كذَّب ، . كذَّب ، وبأنه أَبى ، وإن مل يقدر على ما هو فيه مل يصح 

ا هو فيه مل يصح  إِْبِليَس أىب واستكرب { وهذا السؤال وجوابه تقدم يف سورة البقرة يف . أَبى ، وإن مل يقدر على م
 { ]٣٤ .  [  

وتركيب هذه الشبهة عجيب ، وذلك } بِِسحْرَِك ياموسى { يعين مصر } أَجِئَْتَنا ِلُتْخرَِجَنا ِمْن أَْرِضَنا { : قوله 
، ألن هذا مما يشق } أَجِئَْتَنا ِلُتْخرَِجَنا ِمْن أَْرِضَنا { : هم ما يصريون مبغضني له جداً بقوله ألنه ألقى يف مسامع

اقتلوا أَْنفَُسكُْم أَوِ اخرجوا ِمن ِدَيارِكُْم { على اإلنسان يف النهاية ، ولذلك جعله اهللا تعاىل مساوياً للقتل يف قوله 
ا  -عليه السالم-اية البغض له أورد الشبهة الطاعنة يف نبوته ، مث ملا صاروا يف هن]  ٦٦: النساء [ }  وهي أنَّ م

{ : جئتنا به ِسْحٌر ال معجز ، وملَّا علم أنَّ املعجز إمنا يتميز عن السحر ، لكون املعجز مما يتعذر مبعارضته قال 
  .} فَلََنأِْتَينََّك بِِسْحرٍ مِّثِْلِه 

جيوز أن يتعلق باإلتيان » بِِسْحرٍ « وقوله . واهللا لنأتينََّك : حمذوف تقديره  جواب قسم» فَلََنأِتَينَََّك « : قوله 
  .وجيوز أن يتعلق مبحذوف على أنَّه حال من فاعل اإلتيان أي ملتبسني بسحرٍ . وهذا هو الظاهر 

ْوِعداً « : قوله  { : ويرجحه قوله ]  ٨١: هود [ } إِنَّ َمْوِعَدُهُم الصبح { : جيوز أن يكون زماناً كقوله » َم
، ولذبك أجاهبم بقوله : واملعىن ( ، } َمْوِعُدكُْم َيْوُم الزينة  } َمْوِعُدكُْم َيْوُم الزينة { : َعيَّن لنا َوقَْت اجتماعنا 

  .} َمْوِعُدكُْم َيْوُم الزينة { : وضعَّفوا هذا بأنه ينبو عنه قوله 
وجيوز . ال خنلف الوقت يف اإلمجاع فيه : بأن املعىن » ُنْخِلفُُه  الَ« : وأجاب عن قوله . » الَ ُنْخِلفُه « : وبقوله 

اً نعرفه حنن وأنت فنأتيه ، ويؤيد بقوله : واملعىن . أن يكون مكاناً  قال . » َمكَاناً ُسًوى « : َبيِّْن لنا مكاناً معلوم
ْوُم الزي{ : فهذا يدل على أنه مكان ، وهذا َيْنُبو عنه قوله  ، وجيوز أن يكون مصدراً أي اجعل } نة َمْوِعُدكُْم َي

الَ أَنَت { : بيننا وبينك وعداً ال خنِلفه ، ويؤيد هذا قوله  ، ألن املوعد هو الذي يصح وصفه } الَّ ُنْخِلفُُه َنْحُن َو
ْوِعُدكُْم َيْوُم الزينة { : باخللف وعدمه ، وإىل هذا حنا مجاعة خمتارين له وُيَردُّ عليهم بقوله  ) ه ال يطابقه فإن( } َم

.  
ْوِعُدكُْم َيْوُم الزينة { : إن جعلته زماناً نظراً يف أن قوله : وقال الزخمشري  ، لزمك شيئان } َم أن : مطابق له 

اً ، وأن يعضل عليك ناصب مكاناً ،  لزمك أيضاً » َمكَاناً ُسوى « : لقوله ) وإن جعلته مكاناً ( جتعل الزمان خملف
ْوِعُدكُْم َيْوُم الزينة { : ان ، وأن ال يطابق قوله أن توقع اإلخالف على املك ، وقراءة احلسن غري مطابقة له } َم

بالنصب ، فقي أن ُيْجَعل مصدراً يعين الوعد ، ويقدِّر مضاف » َيْوَم الزِّيَنِة « زماناً ومكاناً مجيعاً ، ألنه قرأ 
  .بدل من املكان احملذوف » مكاناً « د ، و للموع» ُتْخِلفُه « مكان الوعد ، وجيعل الضمري يف : حمذوف أي 

وال بد من أن جتعله زماناً والسؤال واقع عن املكان ال } َمْوِعُدكُْم َيْوُم الزينة { : فكيف طابقه قوله : فإن قلت 
ال بدَّ هلم أن جيتمعوا يوم الزينة يف مكان بعي: عن الزمان؟ قلت  نه هو مطابق معىن وإن مل يطابقه لفظاً ، ألهنم 

مشتهر باجتماعهم فيه يف ذلك الزمان ، فبذكر الزمان علم املكان وأما قراءة احلسن فاملوعد فيها مصدر ال غري 
إجناز َوْعِدكم يوم الزينة ، وطابق هذا أيضاً من طريق املعىن ، وجيوز أن ال يقدر مضاف حمذوف : ، واملعىن 

  .ْخِلفُه اْجَعلْ بيَنَنا وبيَنك َوْعداً ال ُن: ويكون املعىن 



ا مبعىن التصري و } الَّ ُنْخِلفُُه َنْحُن َوالَ أَنَت { : هو هنا مصدر لقوله : وقال أبو البقاء  » َمْوِعداً « واجلعل هن
ُه « : مفعول أول ، والظرف هو الثاين ، واجلملة من قوله  توكيٌد مصحٌِّح » َنْحُن « صفة ملوعد ، و » الَ ُنْخِلفُ

بدل من املكان احملذوف كما قدره الزخمشري » مكاناً « و » ُنْخِلفُه « رفوع املستتر يف للعطف على الضمري امل
ْوِعداً « و : قال » اْجَعلْ « على املفعول الثاين ل » َمكَاناً « وجوز أبو علي الفارسي وأبو البقاء أن ينتصب .  َم
  .على هذا مكان أيضاً ، وال ينتصب مبوعد ألنه مصدر قد وصف » 

يف األصل ) نصبه مفعوالً ثانياً ، ولكن بشرط أن يكون املوعد مبعىن املكان ليطابق املبتدأ اخلرب « أنه يصح يعين 
مبوعد ، واملراد باملوعد املصدر ، « َمكَاناً » وال ينتصب باملصدر يعين أنه ال جيوز أن يدعي انتصاب : وقوله . 

، ألن الصناعة تأباه عدم وصفه : واملصدر شرط إعماله . وهو وصف املصدر (  وإن كان جائزاً من جهة املعىن 
.قبل العمل عند اجلمهور   (  

؟ « مكاناً » فيم ينتصب : فإن قلت : وهذا الذي منعه الفارسي وأبو البقاء جوزه الزخمشري وبدأ به فقال 
ا على قراءة أم: فقلت ) : فاجلواب ( كيف يطابقه : فإن قلت . باملصدر أو مبا يدل عليه املصدر » قلت 

  .َوْعَدكم َوْعَد يوم زينة : ( احلسن فظاهر ، وأما على قراءة العامة فعلى تقدير 
الَ « : ليس جبائز ، ألنه قد وصف قبل العمل بقوله ) ينتصب باملصدر » مكاناً « إنَّ : وقوله : قال أبو حيان 

: قال شهاب الدين . عمل عندهم ، وهو موصول ، واملصدر إذا وصف قبل العمل مل جيز أن ي» ُنْخِلفُه 
، ويف املسألة خالف مشهور  وأبو القاسم حنا إىل جواز . الظروف واجملرورات يتسع فيها ما ال يتسع يف غريها 

  .ذلك 
مخسة أوجه » مكاناً « فتحصل يف نصب » اْجَعل « على الظرف زانتصابه ب » مكاناً « وجعل احلويفُّ انتصاب 

:  
  .احملذوف ) مكاناً  (أنه بدلٌ من : أحدها 
  .أنَّه مفعول ثاٍن للَجْعل : الثاين 

  .أّنضُه ُنصَب بإضمار فعل : الثالث 
  .أنَّه منصوٌب بنفس املصدر : الرابع 

  .» اْجِعلْ « أنَّه منصوٌب على الظرف بنفس : اخلامس 
ى الصفة ملوعدكم كما تقدم باجلزم على جواب األمر والعامى بالرفع عل» ال ُنْخِلفْه « : وقرأ أبو جعفر وشيبة 

.  

  .بضم السني منوناً وصالً » ُسًوى « : وقرأ ابن عامر ومحزة وعاصم واحلسن 
ِعًدى وُعًدى وِطًوى وطًُوى ، فالكسر والضم على أهنا صفة مبعىن مكان : ومها لغتان مثل . بكسرها : والباقون 

  .وقليلة على ِفَعل  (عدلٍ إالَّ أنَّ الصفة على فَُعل كثرية حنو لَُبد وُحطَم 
أجرى الوصل جمرى الوقف وال جائز أن يكون منع صرفه للعدل وعلى فَُعل كُعَمر » ُسَوى « ومل ينوِّن احلسن 

ل يف الصفات فمصروفة حنو ُحطَم ، ولُبد    ) .، ألن ذلك يف األعالم ، وأما فَُع
عدالً : وسوى معناه . ( يف التأويل  بالكسر من غري تنوين وهي كقراءة احلسن» ِسَوى « وقرأ عيسى بن عمر 



ةً منَّا : قال الفارسي . ونصفة    .كأنه قال قربُه منكُم ِقْرَب
مقصور إن كسرت سينه أو ضممت ، وممدود إن فتحتها ، ثالث لغات ، ويكون » سوى « ) : قال األخفش 

، ومبعىن عدل ووسط بني الفريقني ، قال الشاعر    :فيها مجيعاً مبعىن غَْير 
  ِسًوى َبْيَن قَْيسٍ قَْيسِ َعْيالَنَ والِفَزْر... َوإنَّ أَباَنا كَانَ َحلَّ بَِبلَْدٍة  -٣٦٦٣

. مررُت برجل ِسواك وُسواك وَسواِئك أي غريك ، ويكون للجميع وأعلى هذه اللغات الكسر : وتقول : قال 
  .قاله النحاس 

  .مستوٍ من األرض وال وعر فيه وال جبل » ى َمكَاناً سًو« : وزعم بعض أهل اللغة والتفسري أنَّ معىن 
  فصل

وقال . يستوى مسافة الفريقني إليه : وعن ابن عباس نصفاً أي . مكاناً وعدالً بيننا وبينك : قال مقاتل وقتادة 
  .مكاناً سوى هذا املكان الذي حنن فيه : قال الكليب . منصفاً بيننا : جماهد 

ا فيه من االرتفاع واالخنفاض حىت يشاهد كل احلاضرين كل ما جيري  مستوٍ ال حيجب العني: وقال ابن زيد    .م
  .أي يستوي حالنا يف الرضا به » ِسَوى « : وقيل 
ْوِعُدكُْم َيْوُم الزينة { : قوله  ْوِعِدكُْم « خرباً ل » َيْوُم الزينة « العامة على رفع } َم ْوِعُدكُم « ، فإن جعلت » َم َم

وإنْ جعلَته مصدراً احتجت إىل . ( زمانُ الوعِد َيْوَم الزينة : مضاف ، إذى التقدير  زماناً مل حيتج إىل حذف» 
  ) .َوْعُدكُْم َوْعَد يومِ الزينة : حذف مضاف تقديره 

« ) وهبرية ( وقرأ احلسن والعمش وعيسى وعاصم يف بعض طرقه وأبو حيوة وابن أيب عبلة وقتادة واجلحدري 
  : بالنصب ، وفيه أوجه» َيْوَم 

القتال : أن يكون خرباً ملَْوِعُدكم أن املراد باملوعد املصدر ، أي َوْعُدكُم كائٌن يف يوم الزِّيَنِة كقولك : أحدها 
  .يوم كذا والسفر غداً 

خربه على نية التعريف فيه ، ألنه » ُضحى « مبتدأ ، واملراد به الزمان ، و » َمْوِعُدكم « أن يكون : الثاين 
« وال جيوز أن يكون منصوباً ب » َيْوَم الزِّيَِنِة « قاله الزخمشري ومل يبني ما الناصب ل . عينه ضحى ذلك اليوم ب

، فيكون الناصب » َمْوِعُدكم  على هذا التقدير ، ألن َمفِْعالً مراداً به الزمان أو املكان ال يعمل وإن كان مشتقاً 
  .له فعالً مقدراً 

ألنه وإن كان ُضَحى ذلك اليوم بعينه فليس على نية : قال . التعريف على نية : وواخذه أبو حسان يف قوله 
التعريف بل هو نكرة ، وإن كان من يوم بعينه ، ألنه ليس معدوالً عن األلف والالم كَسَحر ، وال هو معف 

  .ه جئت يوم اجلمعة َبكراً ، مل ندع أن بكراً كعرفة وإن كنت تعلم أنه من يوم بعين: باإلضافة ، ولو قلت 
» ُضَحى « ظرف له ، و ( » َيْوَم الزِّيَنِة « مبتدأ ، واملراد به املصدر ، و » َمْوِعُدكُم « أن يكون : الثالث 

  .القتال يوم كذا : حنو ) » َيْوَم الزِّيَنِة « منصوب على الظرف خرباً للموعد كما أخرب عنه يف الوجه األول ب 
  :حمله وجهان يف » َوأنْ ُيْحَشَر النَّاُس « : قوله 

  ) .َمْوِعُدكُم يوَم الّزينِة ويوم أن ُيْحَشَر ويوَم َحْشر النَّاس : على الزينة أي ( البحر نسقاً : أحدمها 
  .موعدكم يوم كذا وموعدكم أن ُيْحَشَر الناس أي حشرهم : التقدير . » يوم « الرفع نسقاً على : والثاين 



» َتْحشَر « بتاء اخلطاب يف » َوأنْ َتْحش الناس « بن فائد وقرأ ابن مسعود واجلحدري وأو هنيك وعمرو 
والضمري يف ) على املفعولية ( نصب يف كلتا القراءتني « الناَس » َيحشر بياء الغيبة ، و « وروي عنهم 

ْو وأنْ َيْحُشَر فرعون ( القراءتني لفرعون أي وأن َتْحشَر أنَت يا فرعونُ  .أ  (  
ضمري اليوم يف قراءة الغيبة ، وذلك جماز ملا كان احلشر واقعاً فيه نشب إليه حنو وجوز بعضهم أن يكون الفاعل 

  .هناره صائم ، وليله قائم : 
باملد وفتح الضاد فوق « والضَّحاء » ويذكر ويؤنث « ُيْحَشر » نصب على الظرف العامل فيه « ُضَحى » و 

  .وهو مذكر ال غري الضحى ، ألن الضُّحى ارتفاع النهار والضَّحاُء بعد ذلك ، 
  فصل

، وجيتمعون يف كل سنة « َيْوُم الزِّيَنِة » : قال جماهد وقتادة والسدي  هو : وقيل . كان يوم عيد هلم يتزيَُّنون فيه 
  .يوم النريوز ، قاله مقاتل 

  .يوم عاشوراء : وقال ابن عباس وسعيد بن جبري 
ألن املطالب : القاضي : قال . هو فرعون بيِّن الوقت : قيل ف} َمْوِعُدكُْم َيْوُم الزينة { واختلفوا يف القائل 

  .باالجتماع هو فرعون 
إن تعيني يوم : وأيضاً } فاجعل َبْيَنَنا َوَبْيَنَك َمْوِعداً { والظاهر أنه من كالم موسى ألن جواب لقول فرعون 

يعرف أن اليد له ال باملبطل الذي  الزينة يقتضي اطالع الكل على ما سيقع فيه ، فتعيينه إمنا يليق باحملق الذي
  .يعرف أنه لس معه إال التلبيس 

ْوِعُدكُْم » : فقوله : وأيضاً  ، فلو جعلناه من فرعون ملوسى وهارون لزم إما محله على « َم خطاب للجميع 
من التعظيم وذلك ال يليق حبال فرعون معهما ، أو على أن أقل اجلمع اثنان وهو غري جائز ، أما لو جعلناه 

  .موسى إىل فرعون وقومه استقام الكالم 
وإمنا أوعدهم ذلك اليوم ، ليكون علو كلمة اهللا ، وظهور دينه وكبت الكافرين ، وزهوق الباطل على رؤوس 

األشهاد يف اجملمع العام ليكثر احملدث بذلك األمر العجيب يف كل بدو وحضر ، ويشيع يف مجيع أهل الوبر 
اً معيناً بقوله « َيْوَم الزِّيَنِة » ه عني اليوم بقوله إن: قال القاضي . واملدر  َوأَن ُيْحَشَر { : ، مث عني من اليوم وقت

  .وقت الضحوة هناراً جهاراً : أي } الناس ُضًحى 

ِه كَِذًبا فَُيْسِحَتكُْم بَِعذَابٍ َوقَْد قَالَ لَُهْم ُموَسى َوْيلَكُْم لَا َتفَْتُروا َعلَى اللَّ) ٦٠(فََتَولَّى ِفْرَعْونُ فََجَمَع كَْيَدُه ثُمَّ أََتى 
  ) ٦٢(فََتَناَزُعوا أَْمَرُهْم َبْيَنُهْم َوأََسرُّوا النَّْجَوى ) ٦١(َخاَب َمنِ افَْتَرى 

ْرَعْونُ فََجَمَع كَْيَدُه ثُمَّ أتى { : قوله  قد يكون إعراضاً وقد يكون انصرافاً ، والظاهر أنه هنا : التَّولِّي } فتوىل ِف
، وسحرهتن وآالته » فََجَمَع كَْيَدُه « عىن االنصراف ، وهو مفارقة موسى عن احلق مب ، وحيله  « مكره ، وقومه 

  .املوضع مبا مجعه » ثُمَّ أَتى 
  .كانوا اثنني وسبعني ساحراً مع كل واحد منهم حبل وعصا : قال ابن عباس 

مث ضربت لفرعون قبة فجلس . أكثر من ذلك :  وقيل. اثين عشر ألفاً : وقال كعب . كانوا أربعمائة : وقيل 
فقال هلم موسى عند ذلك يعين للسحرة الذين مجعهم فرعون . فيها ينظر إليها ، وكان طول القبة سبعون ذراعاً 



، و: أي } َوْيلَكُْم الَ َتفَْتُرواْ َعلَى اهللا كَِذباً فَُيْسِحَتكُم بَِعذَابٍ {  أنه سحر ال تزعموا أن الذي جئت به ليس حبق 
  .فيهلككم ، قاله مقاتل والكليب : ، وأنكم متمكنون من معارضيت ، فَُيْسِحَتكم اهللا بعذاب أي 

  .} َوقَْد َخاَب َمنِ افترى { فيستأصلكم : وقال قتادة 
  .احلرمان واخلسران : اخليبة 
 ألزمهم اهللا َوْيالً إن افتروا على أن يكون املعىن» َوْيلَكُْم « جيوز يف انتصاب : قال الزجاج » َوْيلَكُْم « : قوله 

قَالُواْ ياويلنا َمن َبَعثََنا ِمن مَّْرقَِدَنا { ]  ٧٢: هود [ } ياويلتا أَأَِلُد َوأََناْ َعُجوٌز { : اهللا ، وجيوز على النداء كقوله 
. ٥٢: يس [ }   [  

والباقون . بضم الياء وكسر احلاء » فَُيْسِحَتكُم « عاصم ( قرأ األخوان وحفص عن » فَُيْسِحَتكُْم « : قوله 
  .بفتحهما 

  .فقراءة األخوين من أْسَحَت رباعياً وهي لغة جند ومتيم 
  :الفرزدق التميمي ) قال 

  َمَن املَالِ إالَّ ُمْسَحتاً أْو ُمَجلُِّف... وَعضَّ َزَماٍن َيا اْبَن َمْرَوانَ لَْم َيَدْع  -٣٦٦٤
غة احلجاز ، وأصل هذه املادة لداللة على االستقصاء والنفاد ، ومنه وقراءة الباقني من سحته ثالثياً وهي ل

سحت احلالق الشعر الذي استقصاه ، فلم يترك منه شيئاً ، ويستعمل يف اإلهالك واإلذهاب ، ونصبه بإضمار 
  .أن يف جواب النهي 

  :وملَّا أنشد الزخمخشري قول الفرزدق 
  )إالَّ ُمْسَحتاً أْو ُمَجلَُّف .. . . . ( 

  .يف بيت مل تزل الرُّكَُب تصطك يف تسوية إعرابه : قال بعد ذلك 
أن هذا البيَت صعُب اإلعراب ، وإذ قد ذكر ذلك فلنذكر ما ورد يف هذا البيت من : يعين : قال شهاب الدين 

بيت روي هذا ال: الروايات ، وما قاله الناس يف ذلك على حسب ما يليق هبذا املوضوع ، فأقول وباهللا احلول 
بفتح الياء والدال ، ونصب ُمْسَحت ويف ) لَْم َيَدع : ( األوىل . بثالث روايات كل واحدة ال ختلو من ضرورة 

  :هذه مخسة أوجه 
مل يبق إال ُمْسَحٌت ، فلما كان هذا يف قوة الفاعل عطف عليه ) لَْم َيْدُع ِمَن املَالِ ُمْسَحتاً ( أن معىن : األول 

فََشرُِبواْ ِمْنُه إِالَّ { ، وهبذا البيت استشهد الزخمشري على قراءة أَبّي واألعمش ) بالرفع ) (  أو ُمَجلَُّف: ( قوله 
  .وقد تقدم ) برفع قليل ] (  ٢٤٩: البقرة [ } قَِليلٌ 
  .أو بقي ُمَجلَّف : والتقدير ) لَْم َيَدع ( أنه مرفوع بفعل مقدر دل عليه : الثاين 

  .أو ُمَجلٌَّف كذلك وهو ختريج الفراء : تدأ وخربه مضمر ، تقديره مب) ُمَجلَّف ( أن : الثالث 

حق هذا أن يفصل بينهما بتأكيد ما إال أنَّ » ُمْسَحتاً « أنه معطوف على الضمري املستتر يف : الرابع  وكان من 
  .عند الكل ) يف الضرورة ( فهو جائز « القائل بذلك وهو الكسائي ال يشترط ، وأيضاً 

أي ]  ٧: سبأ [ } كُلَّ ُمَمزَّقٍ { : مصدراً بزنة اسم املفعول ، كقوله تعاىل ) ُمَجلَُّف ( ن يكون أ: اخلامس 
، وعلى هذا فهو نسق على  َرَمْت بَِنا ُهُموُم املَُنى وَعضَّ َزَماٍن أو : إذ التقدير « َعضُّ َزَماٍن » جتليف ومتزيق 



  .ارسي ، وهو أحسنها جتليٍف فهو فاعل لعطفه على الفاعل ، وهو قول الف
فتح الياء وكسر الدال ورفع ُمْسَحت ، وخترجيها واضح ، وهو أن يكون من ودع يف بيته يدع : الرواية الثانية 

ُمْسَحت ، وخترجيها واضح ، وهو أن يكون من ودع يف بيته » فهو وادع مبعىن بقي يبقى فهو باق ، فريتفع 
بالعطف عليه وال ) ُمَجلٌَّف ( بالفاعلية ، ويرفع » ُمْسَحٌت « ريتفع يدع فهو وادع مبعىن بقي يبقى فهو باق ، ف

  .من أجله أو بسببه لريتبط الكالم : بد حينئذ من ضمري حمذوف تقديره 
بالرفع لقيامه مقام الفاعل ) ُمْسحضٌت ( بضم الياء وفتح الدال على ما يسمَّ فاعله و ) ُيَدع : ( الرواية الثالثة 

عطف عليه ، وكان من حق الواو أن ال حتذف بل تثبت ، ألهنا مل تقع بني ياء وكسرة ، وإمنا ) ُمَجلَّف ( و 
للمفعول على املبين للفاعل    .حذفت محالً للمبين 

ويف البيت كالم أطول من هذا تركته اختصاراً ، وهذا لبُّه ، وقد ذكرته يف البقرة ، وفسرت معناه ولغته ، 
  .فات إليه وصلته مبا قبله فعليك بااللت

  .تفاَوُضوا وتشاَوُروا واستقروا على شيء واحد : أي } فتنازعوا أَْمَرُهْم َبْيَنُهْم { : قوله 
  .اختلفوا فيما بينهم : وقال مقاتل 

ا قال هلم موسى : قال حممد بن إسحاق ووهب  ما هذا بقول : قال بعضهم لبعض } الَ َتفَْتُرواْ َعلَى اهللا كَِذباً { مل
  .ساحر 

ل بعض املفسرين إن فرعون وقومه دخلوا مع السحرة وحدهم ، أي تناظروا وتشاوروا يف أمر موسى سرا قا
  .من فرعون 
  .وهو قول ابن عباس . قالوا سرا إن غَلََبَنا موسى اتبعناه : قال الكليب 

  .من فرعون  أسروا النحوى: أي املناجاة يكون مصدراً وامساً ، أي } َوأََسرُّواْ النجوى { : قوله 
  .إنَّ جنواُهم إن غلبنا موسى اتبعناه : قال ابن عباس 

  .إنْ كانَ ساحراً فسنغلبه وإن كان من السماء وإن كان من السماء فله أمر : وقال قتادة 
 ٦٣: طه [  }قالوا إِنْ هذان لََساِحَراِن ُيرِيَداِن أَن ُيخْرَِجاكُْم مِّْن أَْرِضكُْم { : جنواهم هو قوهلم : وقال السدي 

. [  

  ) ٦٣(ُمثْلَى قَالُوا إِنْ َهذَاِن لََساِحَراِن ُيرِيَداِن أَنْ ُيخْرَِجاكُْم ِمْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِهَما َوَيذَْهَبا بِطَرِيقَِتكُُم الْ

أللف وا» إنْ « بتخفيف » إنْ َهذَاِن « : اختلف القراء يف هذه اآلية فقرأ بن كثري وحده » إنْ َهذَاِن « : قوله 
بالياء » َهذَْينِ « بالتشديد » إنَّ « وقرأ أبو عمر » هذاِن « وحفص كذلك إال أنه خفف نون . وتشديد النون 
  .باأللف » هذاِن « والباقون كذلك إال أهنم قرءوا . وختفيف النون 

( أهنما جعال  فأما القراءة األوىل ، وهي قراءة ابن كثري وحفص فأوضح القراءات معًنى ولفظاً وخطاً ، وذلك
املخففة من الثقيلة فأمهلت ، وملا أمهلت كما هو األفصح من وجهها خيف التباسها بالنافية فجيء بالالم ) إن 

، ف  » َهذَاِن « خربه ، ووافقت خط املصحف ، فإن الرسم » لََساِحَراِن « مبتدأ ، و » َهذَاِن « فارقةً يف اخلرب 
وسيأيت ( دون ألف وال ياء » َهذَاِن « ووافقت خط املصحف ، فإن الرسم خربه ، » لََساِحَراِن « مبتدأ ، و 
  ) .بيان ذلك 



( نافية » أنْ « فعلى ما تقدم يف سورة النساء متقناً ، وأما الكوفيون فيزعمون أنَّ » َهذَانِّ « وأما تشديد نون 
َما َهذَاِن إالَّ ساَِحَراِن { راءة بعضهم وهو خالف مشهور ، وقد وافق خترجيهم هنا ق) إآل ( والالم ) ) ما ( مبعىن 

 {.  
وعالمة » إنَّ « اسم » َهذَْينِ « وأما قراءة أيب عمرو فواضحة من حيث اإلعراب واملعىن ، أما اإلعراب ف 

خربها ، ودخلت الالم توكيداً ، وأما من حيث املعىن فإهنم أثبتوا هلما السحر » لََساِحَراِن « نصبه الياء ، و 
بدون » َهذَاِن « تأكيدي من طرفيه ، ولكنهم استشكلوها من حيث خط املصحف ، وذلك أنه رسم بطريق 

  .ألف وال ياء ، فَأتيانه بالياء زيادة على خط املصحف 
  .ال أجيز قراءة أيب عمرو ألهنا خالف املصحف : قال أبو إسحاق 
يها ألف وهكذا رأيت رفع االثنني يف ذلك ليس ف» َهذَاِن « رأيتها يف اإلمام مصحف عثمان : وقال أبو عبيد 

  .املصحف بإسقاط األلف ، وإذا كتبوا النصب واخلفض كتبوه بالياء وال يسقطوهنا 
وهذا ال ينبغي أن يرد به على أيب عمرو ، وكم جاء يف الرسم أشياء خارجة عن القياس ، : قال شهاب الدين 

ا نقلته عن أيب : هذا منها أعني  وقد َنصُّوا على أنه ال جيوز القراءة هبا ، فليكن مما خرج عن القياس ، فإن قلت م
عبيد مشترك اإللزام بني أيب عمرو وغريه ، فإهنم كما اعترضوا عليه بزيادة الياء يعترض عليهم بزيادة األلف ، 

  .فإن األلف ثابتة يف قراءهتم ساقطة من خط املصحف 
طون األلف من رفع االثنني فإذا كتبوا النصب واخلفض كتبوه فاجلواب ما تقدم من قول أيب عبيد أنه رآهم يسق

وأبو عمرو إىل هذا مما لََحن فيه الكاتب وأفهم بالصواب  - رضي اهللا عنها- بالياء ، وذهب مجاعة منهم عائشة 
  .يعنون أنه كان من حقه أن يكتبه بالياء فلم يفعل ، فلم يقرأه الناس إال بالياء على الصواب 

  :باقني ففيها أوجه وأما قراءة ال
مبعىن َنَعم » إنَّ « خربه ، وكن ورود » لََساِحَراِن « مبتدأ ، و » َهذَاِن « مبعىن َنَعْم ، و » إنَّ « أنَّ : أحدها 

  :قوله 
  بِ َيلُْمَننِي َوألُوُمُهنَّْه... َبكََر الَعَواِذلُ يف املَشي  -٣٦٦٥

  بِْرَت فَقُلُْت إنَّْهَك َوقَْد كَ... َوَيقُلَْن َشْيٌب قَْد َعالَ 
، وقال رجل البن الزبري : أي فقلت  أي َنَعم . إنَّ صاِحَبها . لعن اهللا ناقةً َحَملَْتنِي إليك : نعم ، واهلاء للسكت 

  .ولَعَن صاحَبها 
  .وهذا رأي املربد وعلي بن سليمان 

  :وهو مردود من وجهني 
ا أ» َنَعْم « مبعىن » إنَّ « عدم ثبوت : أحدمها  وردوه يؤول ، أما البيت فإن اهلاء امسها ، واخلرب حمذوف لفهم وم

إنَّه كذلك ، وأما قول ابن الزبري فذاك من حذف املعطوف عليه وإبقاء املعطوف ، وحذف خرب : املعىن تقديره 
  .إهنا وصاحبها ملعونان وفيه تكلف ال خيفى : للداللة عليه تقديره » إنَّ « 

  :خرب املبتدأ دون املؤكد بأنَّ املكسورة ، ألن مثله ال يقع إال ضرورة ، كقوله دخول الالم على : والثاين 
  َتْرَضى ِمَن اللَّْحمِ بَِعظْمِ الرَّقََبْه... أُمُّ احلُلَْيسِ لََعُجوٌز َشْهَرَبْه  -٣٦٦٦



يره لَُهَما ساحران جيوز أن يكون خرب مبتدأ حمذوف دخلت عليه هذه الالم تقد» لََساِحَراِن « وقد جياب عنه بأنَّ 
  .، وقد فعل ذلك الزجاج كما سيأيت حكايته عنه 

اليت للتنبيه الداخلة على » ها « ، وليست ب » ِ ذَان « اليت قبل » ها « أنَّ امسها ضمري القصة وهو : الثاين 
  .إهنا القصة ذَاِن لسَاِحَراِن : أمساء اإلشارة ، والتقدير 
  :وقد ردوا هذا من وجهني 

لو كان كذلك لكان ينبغي أن يكتب إهنا ، فيصلوا الضمري باحلرف قبله ) وهو أنه ( من جهة اخلط : أحدمها 
متصلة باسم » إنَّ « فكتبهم إياها مفصولة من ]  ٤٦: احلج [ } فَإِنََّها الَ َتْعَمى األبصار { : كقوله تعاىل 

  .اإلشارة مينع كوهنا ضمرياً وهو أوضح 
  .خول الم االبتداء يف اخلرب غري املنسوخ وقد جياب عنه مبا تقدم أنه يؤدي إىل د: الثاين 

: إنه أي : أن امسها ضمري الشأن حمذوف واجلملة من املبتدأ واخلرب بعده يف حمل رفع خرب ألن التقدير : الثالث 
  :وقد ضعف هذا بوجهني . األمر والشأن 

  :فعالً ، كقوله » إنَّ « ط أن ال تباشر وهو غري جائز إال يف شعرٍ بشر» إنَّ « حذف اسم : أحدمها 
  َيلَْق ِفيَها َجآِذراً َوِظَباءا... إنَّ َمْن َيْدُخل الكَنِيَسةَ َيْوماً  -٣٦٦٧
لَُهَما َساِحَراِن ، : دخول الالم يف اخلرب ، وقد أجاب الزجاج بأهنا داخلة على مبتدأ حمذوف تقديره : والثاين 

  .ين جوابه بذلك وهذا قد استحسنه شيخه املربد أع
  .خربها » لََساِحَراِن « امسها و » َهذَاِن « أنَّ : الرابع 

، وقد أجيب عن ذلك بأنه على لغة » َهذَْينِ « وقد رد هذا بأنه كان ينبغي أن يكون  بالياء كقراءة أيب عمرو 
اللغة األئمة الكبار كأيب بين احلرث وبين الصَّخم وبين العنرب وزبيد وعذرة وسراة وخثعم وِكَناَنة ، وحكى هذه 

  ) .والكسائي ( اخلطاب وأيب زيد األنصاري 

، فيثبتون ألفاً : قال أبو زيد  مسعت من العرب من ينقلب كل ياء ينفتح ما قبلها ألفاً ، جيعلون املثىن كاملقصور 
  :يف مجيع أحواله ، ويقدرون إعرابه باحلركات ، وأنشدوا قوله 

  َمَساغاً ِلَناَباُه الشُّجَاُع لََصمََّما... لشَُّجاعِ َولَْو َيَرى فَأَطَْرَق إطَْراَق ا -٣٦٦٨
  .أي لنابْيه 

  :وقوله 
  قَْد َبلََغا يف املَْجِد غَاَيَتاَها... إنَّ أََباَها َوأََبا أََباَها  -٣٦٦٩

  .أي غايتيها 
رأيُت : هؤالء يقولون : هذا خطُّ يَدا خطُّ أخي أعرفه وقال قطرب : وحكى بعض بين أسد قال : قال الفراء 

  :وقال رجل من بين ضبة جاهلّي : رجالَِن ، واشتريت ثوَباِن قال 
  )َوَمْنِخَرْينِ أَْشَبَها ظَْبيَاَنا ... أْعرُِف ِمْنَها األْنَف َوالَعْيَناَنا (  -٣٦٧١

  :وقال آخر 
  اِنأََمرَُّهَما قَِدَمي اخلَطَْب... كَأنَّ َصرِيَف َناَباُه إذَا َما  -٣٦٧١



  ) .ذكر الصِّْرَدان : اخلطبان ( 
  :وروى ابن جين عن قطرب 

  َخبِّ الفَُؤاِد َماِئلِ الَيَداِن... ِهيَّاَك أنْ َتْبِكي بَِشْعَشَعاِن  -٣٦٧٢
الً- وذلك : قال الفراء  ا قبل حرف التثنية مفتوح فينبغي أن يكون ما بعده ألفاً . أقيس  -وإن كان قلي ألن م

كسرُت : ذكر قطرب أهنم يفعلون ذلك فراراً إىل األلف اليت هي أخف حروف املد ويقولون النفتاح ما قبلها و
  :يداه ، وركبُت عاله ، يعين يديه وعليه ، وقال شاعرهم 

  َدَعْتُه إىل َهابِي التَُّرابِ َعِقيم... َتَزوََّد ِمنَّا َبْيَن أذَْناُه َضْرَبةً  -٣٦٧٣
  .إىل غري ذلك من الشواهد 

بن عروة عن أبيه واستدل ل ، روى هشام  قراءة أيب عمرو بأهنا قراءة عثمان وعائشة وابن الزبري وسعيد بن جبري 
والصابئون { : وعن قوله } إِنْ هذان لََساِحَراِن { : أهنا سئلت عن قوله تعاىل  -رضي اهللا عنها-عن عائشة 
إىل ]  ١٦٢: النساء [ } العلم ِمْنُهْم  لكن الراسخون ِفي{ : ، وعن قوله )  ٦٩: يف املائدة ( } والنصارى 

. يا ابن أخي هذا خطأ من الكاتب : ، فقالت ]  ١٦٢: النساء [ } واملقيمني الصالة واملؤتون الزكاة { : قوله 
  .أرى فيه حلناً وستقيمه العرب بألسنتها : وروي عن عثمان أنه نظر يف املصحف ، فقال 

  .} أنْ هذان لََساِحَراِن { حي أن أقرأ إنِّي َألْسَت: وعن ابن عمرو أنه قال 
وإسقاط الالم على أهنا وما يف خربها » أن « بفتح » َوأَسرُّوا النَّْجَوى أنْ َهذَاِن لََساحَِراِن « : وقرأ ابن مسعود 

، ألن االعتراض باجلملة » النَّْجَوى « بدل من  كذا قاله الزخمشري ، وتبعه أبو حيان ومل ينكره ، وفيه نظر 
أنْ هذان لََساِحَراِن { وكذا قاله الزخمشري أوالً فكيف يصح أن جيعل . القولية مفسرة للنجوى يف قراءة العامة 

  بدالً من النجوى؟} 
  .وقرأ حفص عن عاصم بتخخفيف النونني 

فرقوا خفيفة مبعىن ثقيلة وهي لغة لقوم يرفعون هبا ويدخلون الالم لي} إنْ هذان لََساِحَراِن { : وعن األخفش 
ا ( بينها وبني التين تكون يف معىن  .م  (  

، وعن } إنْ هذان إالَّ لََساِحَراِن { ، وروي عنه أيضاً } ما هذان إالَّ لََساِحَراِن { وروي عن ابن أيب كعب 
  .اخلليل مبثل ذلك 

  .} إنْ ذَاِن لََساِحَراِن { : وعنة أَُبيِّ أيضاً 
  فصل

وز صحيحها ، ألهنا منقولة بطريق اآلحاد ، والقرآن جيب أن يكون منقوالً هذه القراءات ال جي: قال احملققون 
بالتواتر ، ولو جوزنا إثبات زيادة يف القرآن بطريق اآلحاد ملا أمكننا القطع بأن هذا الذي هو عندنا كل القرآن 

إثبات زيادة يف القرآن  ، ألنه ملا جاز يف هذه القراءات أهنا من القرآن مع كوهنا ما نقلت بالتواتر ، ولو جوزنا
بطريق اآلحاد ملا أمكننا القطع بأن هذا الذي هو عندا كل القرآن ، ألنه ملا اجاز يف هذه القراءات أهنا من 

  .القرآن مع كوهنا ما نقلت بالتواتر جاز يف غريها ذلك 



القرآن ، وذلك فثبت أن جتويز كون هذه القراءات من القرآت يطرق جواز الزيادة والنقصان والتغيري يف 
  .ُيخرج القرآن عن كونه حجة ، وملا كان ذلك باطالً فكذلك ما قرئ 

، وذلك ُيفِضي إىل القدح يف  واما الطعن يف القراءة املشهورة فلو حكمنا ببطالهنا جاز مثله يف مجيع القرآن 
اً خبرب الواحد املنقول التواتر ، وإىل القدح يف كل القرآن ، وهو باطل ، وإذا ثبت ذلك امتنع صريورته معارض

  .عن بعض الصحابة 
ا بني الدفتني كرُم اهللا ، وكالم اهللا ال جيوز أن يكون حلناً وغلطاً ولذلك : وأيضاً  فإن املسلمني أمجعوا على أنَّ م

  .ذكر النحويون وجه تصحيح القراءة املشهورة كما تقدم 
  فصل

،  اعلم أنه تعاىل ملا ذكر ما أسروه من النجوى حكى عنهم ما أظهروه مبا يدل على التنفري عن متابعة موسى 
  :وهو أمور 

وهذا طعن منهم يف معجزات موسى ومبالغة يف التنفري عنه ، ألن كل » إنَّ َهذَْينِ لََساِحَراِن « قوهلم : أحدها 
قدوا فيه طبع سليم ينفر عن السحر وعن رؤية الساحر ألنَّ اإلنسان يعلم أن السِّْحر ال بقاء له ، فإذا اعت

  كيف نتبعه ، وهو ال بقاء له وال لدينه؟: السحر قالوا 
وهذا هناية التنفري ، ألن مفارقة الوطن واملنشأ شديدة } ُيرِيَداِن أَن ُيْخرَِجاكُْم مِّْن أَْرِضكُْم { : قوله : وثانيها 

ى ، فكأنَّ السحرة تلقفوا هذه الشبهة ُترِيُد أنْ ُتْخرَِجَنا ِمْن أْرِضَنا يا ُموَس: وهذا كقول فرعون . على القلب 
  .من فرعون مث أعادوها 

، وهذا أيضاً له تأثري شديد يف القلب ، فإن العدو إذا استوىل على } َوَيذَْهَبا بِطَرِيقَِتكُُم املثلى { : قوله : وثالثها 
َيْعين براءة : ابن عباس قال . مجيع املناصب واألشياء اليت يرغب فيها كذلك يكون يف هناية املشقة على القلب 

  .أْشَرافُُهْم : هؤالء طريقة قومهم أي : قوِمكم وأْشَراِفهم يقال 
: اَألْمثَلُ : ، ألن األمثل هو األشبه باحلق وقيل ) ومسي باألفضل باألمثل . وهو األفضل ( واملُثْلَى تأنيثُ األْمثَلِ 

  .الناس إليهما يصرفان وجوه : األوضح األظهر وحدث الشعيب عن عليٍّ قال 
، فقال عدو اهللا يريد ) وأمواالً ( يومئذ بنو إسرائيل ، كانوا أكثر القوم عدداً » طَرِيقَُتكُْم املثْلَى « : وقال قتادة 

  .أن يذهبا هبم ألنفسهم 
فالن على : نعت الطريقة ، تقول العرب : واملُثْلَى . بطريقتكم أي بسنتكم ودينكم الذي أنتم عليه : وقيل 

  .طريقة املُثْلَى يعين على اهلدى املستقيم ال
  .الطريقة املُثْلى اجلاه واملنصب والرياسة : وقيل 
هذا من باب حذف املضاف : قال الزجاج . الياء ُمَعدِّية كاهلمزة ، واملعىن بأهل طريقتكم » بِطَرِيقَِتكُْم « : قوله 

  .وإذا كانت الطريقة عبارة عن العادة فال حذف . 

  ) ٦٤(ُعوا كَْيَدكُْم ثُمَّ ائُْتوا َصفًّا َوقَْد أَفْلََح الَْيْوَم َمنِ اْسَتْعلَى فَأَْجِم

ْجِمُعوا « : قوله  بقطعها مفتوحة وكسر : والباقون . بوصف األلف وفتح امليم » فاْجَمعوا « قرأ أبو عمرو » فَأ
  .امليم ، وقد تقدم حتقيق ذلك يف سورة يونس 



فأما قراءة أيب . على كَْيِدكم وليس بشيء : هو على إسقاط اخلافض أي : ، وقيل مفعول به » كَْيَدكُم « و 
  .» فََجَمَع كَْيَدُه « : عمرو يف من اجلمع أي ال تدعوا شيئاً من كَْيِدكُْم إال جئتم به بدليل قوله 

  .واحد أمجعت الشيء ومجعته مبعىن : معناه اجلمع أيضاً تقول العرب : ومعىن القراءة الباقني قيل 
أي أمجُعوا كُلكم على . اإلمجاع اإلحكام والعزمية على الشيء : والصحيح أن معناه العزم واإلحكام قال الفراء 

  .كيده جمتمعني له وال ختتلفوا فيختل أمركم 
  .مجيعاً ، قاله مقاتل والكليب : أي } ثُمَّ ائتوا َصفّاً { 

  .مركم وأشد هليبتكم ُمْصطَفِّني جمتمعني ، ليكون أنظم أل: أي : وقيل 
ائتوا املكانَ املوعوَد الذي : الصَّف موضع اجلمع ، ويسمى املصلى صفاً ، أي : وقال أبو عبيدة ، والزجاج 

  .جتتمعون فيه ليعيدكم 
أي ائُْتوا مصطفني أي ذوي َصفٍّ فهو مصدر يف » ائُْتوا « جيوز أن يكون حاالً من فاعل » َصفًّا « : قوله 

  .األصل 
أو هو على حذف مضاف أي ذوي صف . ائُْتوا قوماً صفًّا ، وفيه التسمية باملصدر : هو مفعول به أي : وقيل 

.  
  .وقد فاز من غلب : اعتراض مبعىن : قال الزخمشري » َوقَْد أفْلََح « : قوله 

  :أجنبية من كالمهم ومقولتهم ، ألن من مجلة قوهلم ( أنه جيء هبذه اجلملة : يعين باالعتراض 
من كالم اهللا تعاىل » َوقَدْْ أَفْلََح « : قوله : أعين ) ، وهذه اجلملة ]  ٦٥: طه [ } قَالُواْ ياموسى إِمَّآ أَن ُتلِْقَي  {

مقوالهتم قالوا هذا حتريضاً لقومهم على القتال ( ألن الظاهر أهنا من . وفيه نظر . ، فهي اعتراض هبذا االعتبار 
  .وحينئذ فال اعتراض 

قَالَ َبلْ أَلْقُوا فَإِذَا ِحَبالُُهْم َوِعِصيُُّهْم ُيخَيَّلُ إِلَْيِه ِمْن ) ٦٥(ا ُموَسى إِمَّا أَنْ ُتلِْقَي َوإِمَّا أَنْ َنكُونَ أَوَّلَ َمْن أَلْقَى قَالُوا َي
َوأَلْقِ َما ) ٦٨(َك أَْنَت الْأَْعلَى قُلَْنا لَا َتَخْف إِنَّ) ٦٧(فَأَْوَجَس ِفي َنفِْسِه ِخيفَةً ُموَسى ) ٦٦(ِسْحرِِهْم أَنََّها َتْسَعى 

فَأُلِْقَي السََّحَرةُ ُسجًَّدا ) ٦٩(ِفي َيِمينَِك َتلْقَْف َما َصَنُعوا إِنََّما َصَنُعوا كَْيُد َساِحرٍ َولَا ُيفِْلُح السَّاِحُر َحْيثُ أََتى 
  ) ٧٠(قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ َهاُرونَ َوُموَسى 

  .فحضروا املوضع قالوا السحرة يا موسى : وهنا حذف والتقدير : اآلية } سى إِمَّآ أَن ُتلِْقَي قَالُواْ يامو{ : قوله 
  :فيه أوجه } إِمَّآ أَن ُتلِْقَي { : قوله 

  .كذا قدره الزخمشري . اختر أحد األمرين : أحدها أنه منصوب بإضمار فعل تقديره 
  .فسري اإلعراب إما أن ختتار اإللقاء هذا تفسري معىن ال تفسري إعراب ، وت: قال أبو حيان 

  .كذا قدره الزخمشري . األمر إما إلقاؤك أو إلقاؤنا : أنه مرفوع على خرب ميتدأ حمذوف تقديره : والثاين 
َوإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ َمْن { : إلقاؤك أول ، ويدل عليه قوله : أن يكون مبتدأ وخربه حمذوف ، تقديره : الثالث 

فتحسن املقابلة من حيث املعىن ، وإن مل حتسن املقابلة من حيث التركيب : واختار أبو حيان ، وقال  ،} ألقى 
  .وتقدم نظري هذا يف األعراف . ويف تقدير الزخمشري األمر إلقاؤك فيه : قال . اللفظي 
  فصل



ا معك قَْبلنا : معىن الكالم  ا معنا قبلك ( إما أن تلقي م ا أنْ نلقي م لتخيري مع تقدميه يف الذكر حسن وهذا ا) وإم
قابل أدهبم بأدب فقال  -عليه السالم-أدب منهم وتواضع ، فال جرم رزقهم اهللا اإلميان بربكته ، مث إن موسى 

  .» َبلْ أَلْقُوا « : 
فيأمرهم مبا هو سحر وكفر ألهنم إذا قصدوا بذلك تكذيب » َبلْ أَلْقُوا « كيف جيوز أن يقول موسى : فإن قيل 

  كان كفراً؟ -عليه السالم-ى موس
  :فاجلواب من وجوه 

ال نسلم أن نفس اإللقاء كفر ، ألهنم إذا ألقوا وكان غرضهم أن يظهروا ، الفرق بني ذلك اإللقاء وبني : األول 
 -عليه السالم- كان ذلك اإللقاء إمياناً إمنا الكفر هو القصد إىل تكذيب موىي (  -عليه السالم-معجزة موسى 

  .إمنا أمر باإللقاء ال بالقصد إىل التكذيب فزال السؤال ) يه السالم ، وهو عل
فَأُْتواْ { : ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم حمقني ، كقوله تعاىل : ذلك األمر كان مشروطاً ، والتقدير : والثاين 

ِه  (  ٢٣: البقرة [ } بُِسوَرٍة مِّن مِّثِْل .إن كنتم قادرين : أي ]   (  
ا تعيَّن ذلك طريقاً إىل كشف الشبهة صار ذلك جائزاً ، وهذا كاحملقق إذا علم يف أن قلب واحد أنه مل: الثالث 

شبهو ، وأنه لو مل يطالبه وتقريرها بأقصى ما يقدر عليه لبقيت تلك الشبهة يف قلبه وخيرج بسببها عن الدين ، 
، ويزيل أثرها عن فإن للمحق أن يطالبه بتقريرها على أقصى الوجوهن ويكون غرضه من ذلك أ ن جييب عنها 

، فمطالبته بذكر الشبهة هلذا الغرض جائز فكذا ههنا    .قلبه 
  .إنكم إن أردمت فعله فال مانع منه حسا لكي ينكشف احلق : أن ال يكون ذلك أمراً بل معناه : الرابع 

{ : ن ذلك بقوله ال شك أنه كان كارهاً لذلك وال شك أنه هناكم ع - عليه السالم-أن موسى : اخلامس 
وإن كان كذلك استحال أن يأمرهم بذلك ، ]  ٦١: طه [ } َوْيلَكُْم الَ َتفَْتُرواْ َعلَى اهللا كَِذباً فَُيْسِحَتكُم بَِعذَابٍ 

، وحينئذ يزول  ا أن أمره غري حممول على ظاهره  ألن اجلمع بني كونه ناهياً آمراً بالفعل الواحد حمال ، فعلمن
  .اإلشكال 

مل قدمهم يف األلقاء على نفسه مع أن تقدمي إمساع الشبهة على إمساع احلجة غري جائز ، فكذا تقدمي :  فإن قيل
إرائة الشبهة على إرائة احلجة جيب أن ال جيوز ، الحتمال أنه رمبا أدرك الشبهة مث ال يتفرغ إلدراك احلجة بعده 

ذلك كان بسبب أهنم ملا قدموه على أنفسهم إن : ، فيبقى حينئذ يف الكفر والضالل ، وليس ألحد أن يقول 
ا يرجع  - عليه السالم-فهو  قابل ذلك بأن قدمهم ، ألن أمثال ذلك إمنا حيسن فيما يرجع إىل حظ النفس فأما م

  .إىل الدليل والشبهة فغري جائز 
رة أخرى ، كان قد أظهر املعجزة مرةً واحدةً فما كان به حاجة إىل إظهارها م -عليه السالم- فاجلواب أنه 

لو أظهرت املعجزة أوالًلكنت كالسبب يف إقدامهم على  -عليه السالم-والقوم إمنا جاءوا ملعارضته ، فقال 
إظهار السحر وقصد إبطال املعجزة وهوال جيوز ، ولكنين أفوض املر إليهم باختيارهم على إظهار السحر وقصد 

ارهم يظهرون ذلك السحر ، مث أظهر أنا ذلك املعجز إبطال املعجزة وهو ال جيوز ، ولكنين أفوض األمر باختي
  .الذي يبطل سحرهم ، فيكون هذا التقدمي سبباً لدفع الشبهة فكان أوىل 

فَألْقُوا فَإذَا ، وإذا : مجلة حمذوفة دل عليها السياق ، والتقدير ( هذه الفاء عاطفة على » فَإِذَا ِحَبالُُهْم « : قوله 



  :ثة أقوال تقدمت هي اليت للمفاجأة وفيها ثال
  .أهنا باقية على ظرفية الزمان : أحدها 
  .أهنا ظرف مكان : الثاين 

  .أهنا حرف : الثالث 
والتحقيق فيها أهنا الكائنة مبعىن الوقت الطالبة ناصباً هلا ، ومجلة تضاف إليها ، خصت يف بعض : قال الزخمشري 

{ : ل املفاجأة ، واجلملة ابتدائية ال غري ، فتقدير قوله املواضع بأن يكون الناصب هلا فعالً خمصوصاً ، وهو فع
على مفاجأته : ففَجأ موسى وقَت ختييل َسْعي ِحَباهلم وعصّيهم ، وهذا متثيل ، واملعىن } فَإِذَا ِحَبالُُهْم َوِعِصيُُّهْم 

  .حباهلم وعصّيهم خميِّلةً إليه السعي 
، : قوله : قال أبو حيان    .وهو مذهب الرياشي إهنا زمانية قول مرجوح 

ومجلة تضاف إليها ليس صحيحاً عند بعض أصحابنا ، ألهنا إما أن : وقوله . الطالبة ناصباً هلا صحيح : وقوله 
تكون معمولة خلرب املبتدأ ، وإذا كان كذلك استحال أن تضاف إىل اجلملة ، ألهنا إما أن تكون بعض اجلملة أو 

  .معمولة لبعضها ، فال ميكن اإلضافة 
واجلملة بعدها ابتدائية ال غري هذا : وقوله . قد بيَّنا الناصَب هلا . خصت يف بعض املواضع إىل آخره : وقوله 

احلصر ليس بصحيح ، بل جوَّز األخفش على أن اجلملة الفعلية املقترنة بقد تقع بعدها حنو خرجت فإذا قد 
ذا زيٌد قد ضربه عمرو ، برفع زيد ونصبه خرجُت فإ: ضرب زيد عمراً وبىن على ذلك مسألة االشتغال حنو 

  .على االشتغال 
واملعىن على مفاجأته حباهلم وعصيهم خميَّلةً إليه السعي ، فهذا عكس ما قدر بل املعىن على مفاجأة : وقوله 

  .أنه فاجأين وهجم ظهوره : خرجت فإذا السبع ، فاملعىن : فإذا قلت . حباهلم وعصيِّهم إياه 

  .انتهى 
وما ردَّ به غري الزم له ، ألنه ردَّ عليه بقول بعض النحاة ، وهو يلزم ذلك القول حىت يرد : الدين  قال شهاب

ال سيما إذا كان املشهور غريه ومقصوده تفسري املعىن  ا حذف : وقال أبو البقاء . به عليه  الفاء جواب م
» أَلْقُوا « ، ألن . ويف هذا نظر . » قُوا ألْ« يف هذا ظرف مكان العامل فيه » إذا « فألقوا فإذا ، ف : وتقديره 

الفاء عاطفة هذه اجلملة الفجائية : الفاء جوابه ، بل كان ينبغي أن يقول : هذا املقدر ال يطلب جواباً حىت يقول 
، وظاهر قول سيبويه أيضاً وإن كان املشهور : على مجبة أخرى مقدرة ، وقوله  ظرف مكان هذا مذهب املربد 

مث . هذا كالم أيب حيان . ال جيوز ألن الفاء متنع من ذلك » فَألْقُوا « إن العامل فيها : الزمان وقوله بقاؤها على 
هذه إمنا هي معمولة خلرب املبتدأ الذي هو حباهلم وعصيهم إن مل جيعلها هي يف موضع » إذا « وألن : قال بعده 

: رفعت رابضاً كانت إذا معمولة له والتقدير  خرجت فإن األسد رابٌض ورابضاً ، وإذا: احلال ، وهذا نظري 
خرباً ، ولذلك يكتفى هبا وباملرفوع بعدها » إذا « فباحلضرة األسد رابض ، أو يف املكان ، وإذا نصبت كات 

  .كالماً حنو خرجت فإذا األسد 
» أنََّها َتْسَعى « يا للمفعول ، و بضم الياء األوىل وفتح الثانية مبن» ُيَخيَّل « قرأ العامة » ُيَخيَّل إلَْيِه « : قوله 

  .ُيَخيَّل إليه سعُيَها : مرفىع بالفعل قبله لقيامه مقام الفاعل تقديره 



  :وجوز أبو البقاء فيه وجهني 
بالتاء من فوق ، » ُتَخيَّلُ « أن يكون القائم مقام الفاعل ضمري اِجلبضِا والِعِصّي وإمنا ذكَّر ومل يقل : ( أحدمها 

  .احلبال غري حقيقي  ألن تأنيث
، فلذلك ذكر : الثاين  أنََّها « : ففي قوله : وعلى الوجهني . أن القائم مقام الفاعل ضمري يعود على امللقي 
ُيَخيَّل إليه هي أهنا ذات : أنه بدل اشتمال من ذلك الضمري املستتر أيضاً ، واملعىن ) : وجهان أحدمها » َتْسَعى 
جاء زيد : أيضاً فقد نصوا على أن املصدر املؤول ال يقع موقع احلال ، لو قلت وال حاجة إىل هذا ، و. سعي 

  .أن َركَض ، تريد ركضاً مبعىن ذا ركض مل جيز 
  :بالتاء من فوق ، وفيه ثالثة أوجه » ُتَخيَّلُ « : وقرأ ابن ذكوان 

بدل » أنََّها َتْسَعى « ) لعصي ، و وا( ُتخَيَّل احلبال : أن الفعل مسند لضمري اِجلَبال والِعِصّي ، أي : أحدها 
  .اشتمال من ذلك الضمري 

  .ذات َسْعي كما تقدم تقريره قبل ذلك : حال ، أي » أنََّها َتْسَعى « كذلك إال : الثاين 
كقراءة العامة يف أحد األوجه وإمنا أنَّثَ الفعل الكتساب » أنََّها َتْسَعى « : أن الفعل مسند لقوله : الثالث 
  :ُتَخيَّلُ إلَْيِه َسْعُيَها ، فهو كقوله : التأنيث باإلضافة ، إذ التقدير  املرفوع
ُه َعْشُر أَْمثَاِلَها « ... ( َشرِقَْت َصْدُر القََناِة ِمَن الدَّمِ  -٣٦٧٤   ) .» فَلَ

« حدى التاءين حنو َتَتخَيَّلُ ، فحذف إ: بفتح التاء والياء مبنياً للفاعل ، واألصل » َتَخيَّلُ « : وقرأ أبو السمال 
  .بدل اشتمال أيضاً من ذلك الضمري » أَنََّها َتْسَعى « ، و » َتَنزَّلُ املَالِئكَةُ 

بضم التاء » ُتَخيِّل « : قراءة أيب السمال : ونقل ابن جبارة اهلذيل . وجوَّز ابن عطية أيضاً أنه مفعول من أجله 
، أي » أنََّها َتْسَعى « و من فوق وكسر الياء ، فالفعل مسند لضمري احلبال ،    .ُتَخيَّل احلبال سعيها : مفعول 

  .ونسب ابن عطية هذه القراءة للحسن وعيسى الثقفي 
  .مفعول به أيضاً على هذه القراءة » أنََّها َتْسَعى « بنون العظمة ، و » ُنَخيِّل « : وقرأ أبو حيوة 

للصاد ، ( وهو األصل ، وإمنا كسرت العني إتباعاً بضم العني حيث وقع ، » ُعصيِّهم « وقرأ احلسن والثقفي 
، واألصل ) وكسرت الصاد إتباعاً  ُعُصوو ، بواوين فأًُِعلَّ كما ترى : للياء حنو َدلْو وِدِلّي ، وقوس وِقّسيِ 

  .بقلب الواوين ياءين استثقاالً هلما ، فكسرت الصاد لتصح الياء ، وكسرت العني إتباعاً 
بضم العني وسكون الصاد وختفيف الياء مع الرفع ، وهو » ُعِصُيُهْم « أنَّ قراءة احلسن : ونقل صاحب اللوامح 

، واألول على فُُعول كفُلُوس    .أيضاً مجع كالعامة إال أنه على فُْعل 
وأن تكون يف . الفجائية فضلة » إذا « حيتمل أن تكون يف حمل رفع خرباً هلي على أن » َتَخيَّل « واجلملة من 

. الظاهر عوده على موسى » إِلَْيِه « الفجائية هي اخلرب والضمري يف » إذا « ب على احلال على أن حمل نص
ْرَعون ( وقيل يعود على  ي َنفِْسِه ِخيفَةً موسى { } : قوله تعاىل ) ويدل لألول ) ( ِف   .فَأَْوَجَس ِف
  .فألقوا فإذا حبالُُهم وِعِصيُّهم ، مجع حبل وعصا : وفيه إضمار أي 

  صلف
أَلْقَوا ِحَبالَُهْم َوِعصيَُّهم وأخذوا أعني الناس فرأى موسى والقوم كأن األرض امتألت حيَّات : قال ابن عباس 



أضمر يف : وأوَجَس } فَأَْوَجَس ِفي َنفِْسِه ِخيفَةً { وكانت أخذت َمْيالً من كل جانب ، وأهنا تسعى فخاف ، و 
  . )وجد يف نفسه خيفة : وقيل . ( نفسه خوفاً 

، : فإن قيل  كيف استشعر اخلوف وقد عرض عليه املعجزات الباهرة كالعصا واليد ، فجعل العصا حيَّة عظيمة 
ه قبل ذلك من املنن وقال له بعد  ا كانت ، مث أعطاه االقتراحات الثمانية ، وذكر ما أعطا مث إنه تعاىل أعادها مل

، فمع هذه املقدمات الكثرية كيف وقع اخلوف يف ]  ٤٦:  طه[ } إِنَّنِي َمَعكَُمآ أَْسَمُع وأرى { : ذلك كله 
  قلبه؟

إن ذلك اخلوف إمنا كان لطبع البشرية من ضعف القلب وإن « : قال احلسن : أحدها : فاجلواب من وجوه 
  .كان قد علم موسى أهنم ال يصلون إليه وأن اهللا ناصره 

مر فيشكوا يف أمره ، فيظنون أهنم قد ساووا موسى خاف على القوم أن يلتبس عليهم األ: قال مقاتل : والثاين 
  .} الَ َتَخْف إِنََّك أَنَت األعلى { : ويؤكده قوله تعاىل  -عليه السالم -

خاف حيث بدأوا وتأخر إلقاؤه أن ينصرف بعض القوم قبل مشاهدة ما يلقيه ، فيدوموا على اعتقاد : الثالث 
  .باطل 

مأموراً بأن ال يفعل شيئاً إال بالوحي ، فلما تأخر نزول الوحي يف ذلك  كان -عليه السالم -لعلَّه : الرابع 
  .اجلمع بقي يف اخلجل 

خاف من أنه لو أبطل سحرهم ، فلعلَّ فرعون قد أعد أقواماً آخرين فيحتاج  -عليه السالم -لعل : اخلامس 
  .مر وال حيصل املقصود مرة أخرى إىل إبطال سحرهم وهلم جرَّا ، فال يظهر له مقطع وحينئذ ال يتم األ

  فصل
كانوا اثنني وسبعني ساحراً ، اثنان من القبط ، وسبعون من بين : اختلفوا يف عدد السحرة ، فقال الكليب 

  .إسرائيل ، أكرههم فرعون على ذلك مع كل واحد منهم عصا وحبل 
: وقال وهب . ئة من اإلسكندرية تسعمائة ، ثالمثائة من الفرس ، وثالمثائة من الروم ، وثالمثا: وقال ابن جريج 
  .بضعة وثالثون ألفاً : وقال السدي . مخسة عشر ألفاً 

مث إنه تعاىل أزال . وظاهر القرآن ال يدل على شيء من هذه األقوال . سبعون ألفاً : وقال القاسم بن سالم 
الغلبة والظفر ، وذلك يدل على لك : يعين : أي الغالب } الَ َتَخْف إِنََّك أَنَت األعلى { : ذلك اخلوف بقوله 

، فآمنه اهللا بقوله  ، وفيه أنوع من } إِنََّك أَنَت األعلى { : أن خوفه كان ألمر يرجع إىل أنَّ أمره ال يظهر للقوم 
: ورابعها . الم التعريف : وثالثها . وثانيها تكرير الضمري ) . إنَّ ( ذكر كلمة التأكيد وهي : أحدها : املبالغة 
  .و ، وهو الغلبة الظاهرة لفظ العل

ا ِفي َيِمينَِك { : قوله    وها هنا سؤال ، وهو أنه مل مل يقل وألق عصاك؟} َوأَلْقِ َم
ال تبالِ بكثرة ِحباِلهِْم وِعِصيهم ، وألق الُعَويد الفرد الصغري اجلرم : جاز أن يكون تصغرياً هلما ، أي : واجلواب 

  .ها على وحدته وكثرهتا ، وصغره وعظمها الذي بيمينك ، فإنَّه بقدرة اهللا يتلقف
وجاز أن يكون تعظيماً هلا أي ال ُتخيفك هذه األجرام الكثرية فإن يف ميينك شيئاً أعظم منها كلها ، وهذه على 

، فألقه يتلقفها بإذن اهللا وميحقها  » َما َصَنُعوا « َتلْقَْم وتبتلع : أي » َتلْقَْف « : قوله . كثرهتا أقل شيء عندها 



  .بسرعة 
» َتلْقَْف « قرأ العامة بفتح الالم وتشديد القاف وجزم الفاء على جواب األمر ، وقد تقدم أن حفصاً يقرأ 

بالرفع إما على احلال ، وإما على االستئناف ، » َتلَقَُّف « بسكون الالم وختفيف القاف ، وقرأ ابن ذكوان هنا 
ذكَّر ذهاباً إىل لفظها جلاز ومل يقرأ به » ما « محالً على معىن » َتلْقَْف « وأّنث الفعل يف  ألن معناها العصا ، ولو 

.  
يف قراء » َتلْقَْف « ضمري موسى فعلى هذا جيوز أن يكون » َتلْقَْف « إنه جيوز أن يكون فاعل : وقال أبو البقاء 

هو : العرب تقول يف الكذب و) اختلفوا وّزَوُروا : ههنا » َصَنُعوا « ( و . الرفع حاالً من موسى ، وفيه ُبْعد 
ا « و » إنَّ « على أنه خرب » كَْيد « العامة على رفع } إِنََّما َصَنُعواْ كَْيُد َساِحرٍ { : قوله . كالم مصنوع  » َم
إنَّ الذي صنعوه كَْيَد : صلتها ، والعائد حمذوف ، واملوصول هو االسم ، والتقدير » َصَنُعوا « موصولة ، و 

  .َساِحرٍ 

ا « أن تكون  وجيوز   .كيُد ساحر ) إنَّ ُصْنَعُهْم : ( مصدرية فال حاجة إىل العائد ، واإلعراب حباله والتقدير » َم
وقرأ األخوان . مزيدة مهيئة » َما « بالنصب على أنه مفعول به و » كَْيَد « وقرأ جماهد ومحيد وزيد بن علّي ( 
أو جعلوا نفس السحر مبالغةً وتبييناً للكيد ، أي حيلةَ ( ي ِسْحرٍ ، كَْيُد ذُوِ: املعىن ) على أن » كَْيَد ِسْحرٍ « : 

كما متيز سائر األعداد مبا يفسره حنو مائة درهم ، وألف دينار ، ومثله ) سحر ، ألنه يكون سحراً وغري سحر 
إضافة » كَْيُد ِسْحرٍ « إضافة املصدر إىل الفاعل ، و » كَْيُد َساِحرٍ « : وقال أبو البقاء . علم فقٍه وعلُم حنوٍ 
  ) .» َساِحرٍ « : ( والباقون . اجلنس من النوع 

ألن القصد يف هذا الكالم إىل معىن اجلنسية ال إىل : وأفرد ساِحراً وإن كان املراد به مجاعة ، قال الزخمشري 
ا « ى أن بالنصب عل» َساِحَراً « وقرئ ) . فلو مجع لَُخيِّلَ أنَّ املقصود هو العدد ( معىن العدد  مث . كافة » َم

حيث : وقيل معناه . ال يسعد حيث كان : قال ابن عباس . من األرض } َوالَ ُيفِْلُح الساحر َحْيثُ أتى { : قال 
  .احتال 

ملا ألْقَى ما يف ميينه ، وصار حيَّةً ، وتلقف ما صنعوا ، وظهر األمر ، خروا عند } فَأُلِْقَي السحرة ُسجَّداً { : قوله 
خارجاً عن  -عليه السالم -جداً ، ألهنم كانوا يف أعلى طبقات السحر ، فلما رأوا ما فعل موسى ذلك س

( كُنَّا نغِلُب الناَس بالسحر ، وكانت : صناعتهم عرفوا أنه ليس من السحر ألبّتة ، روي أن رئيسهم قال 
 أحوال األجسام على الصانع القادر تبقى علينا ، فلو كان هذا سحراً فأْيَن ما ألقيناه؟ فاستدل بتغري) اآلالت 

على كونه رسوالً صادقاً من عند اهللا فال جرم تابوا وآمنوا  -عليه السالم - العامل ، وبظهوره على يد موسى 
قال . إهنم يف سرعة ما سجدوا كأهنم خروا : قال األخفش . وأتوا مبا هو النهاية يف اخلضوع وهو السجود 

د ألقوا حباهلم للكفر واحلجود ، مث ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود ما أعجب أمرهم ق: الزخمشري 
روي أهنم مل يرفعوا رؤوسهم حىت رأوا اجلنة ، والنار ، ورأوا ثواب أهلها ، . ، فما أعظم الفرق بني اإللقاءين 

  .نة ملا خروا ُسجَّداً أراهم اهللا يف سجودهم منازهلم اليت يصريون إليها يف اجل: وعن عكرمة 
إِنَّآ آَمنَّا بَِربَِّنا ِلَيْغِفَر { : هذا بعيد ، ألهنم لو أراهم عياناً لصاروا ملجئني ، وذلك ال يليق به قوهلم : قال القاضي 

  ] . ٧٣: طه [ } لََنا 



[ } ئَِتي والذي أَطَْمُع أَن َيْغِفَر ِلي َخِطي{ : أنه ملا جاز إلبراهيم مع قطعه بكونه مغفوراً له أن يقول : وأجيب 
  فلم ال جيوز يف حق السحرة؟]  ٨٢: الشعراء 

ا بَِربِّ َهاُرونَ وموسى { : قوله  إنَّهم آَمُنوا باهللا الذي عرفوه من ِقَبل : احتج التعليمية هبذه اآلية وقالوا } آَمنَّ
  :هارون وموسى ، ويف اآلية فائدتان 

َما َعِلْمُت لَكُْم مِّْن إله { : واإلهلية يف قوله . » أََنا َربُّكُْم «  :أنَّ فرعون ادَّعى الربوبية يف قوله : الفائدة األوىل 
ا بربِّ العاملني ، لكان فرعون يقول : فلو قالوا ]  ٣٨: القصص [ } غَْيرِي  ، : آَمنَّ إهنم آمنوا يب ال بغريي 

، ألن فرعون كان يدعي فلقطع هذه التهمة اختاروا هذه العبارة ، ويدل عليه تقدميهم ذكر هارون على ُموسى 
ا احترزوا ]  ١٨: الشعراء [ } أَلَْم ُنَربَِّك ِفيَنا َوِليداً { : ، وقال ) بناء على أنه ربَّاه ( ربوبية موسى  فالقوم مل
اً هلذا اخليال ( على إيهامات  ا ذكر هارون على موسى قطع   .فرعون قدمو
: تعاىل به من املعجزات العظيمة والدرجات الشريفة قالوا  ما خصهما اهللا) هي أهنم ملا شاهدوا : الفائدة الثالثة 

  .} َربِّ َهاُرونَ وموسى { 

ْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخلَاٍف قَالَ آَمْنُتْم لَُه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم إِنَُّه لَكَبُِريكُُم الَِّذي َعلََّمكُُم السِّْحَر فَلَأُقَطَِّعنَّ أَْيِدَيكُ
  ) ٧١(ْم ِفي ُجذُوعِ النَّْخلِ َولََتْعلَُمنَّ أَيَُّنا أََشدُّ َعذَاًبا َوأَْبقَى َولَأَُصلَِّبنَّكُ

  )فصل ( 
اعلم أن فرعون ملا شاهد منهم } آَمنُتْم لَُه قَْبلَ أَنْ َءاذَنَ لَكُْم إِنَُّه لَكَبُِريكُُم الذي َعلََّمكُُم السحر { : قوله 

قتداء سائر الناس هبم يف اإلميان باهللا وبرسوله ففي احلال ألقى السجود واإلقرار خاف أنْ يصري ذلك سبباً ال
  :هذه الشبهة يف النيب ، وهي مشتملة على التنفري من وجهني 

أن االعتماد على أول خاطر ال جيوز بل ال بد فيه من البحث ، واملناظرة ، واالستعانة خبواطر الغري ، : األول 
ا مل تفعلوا شيئاً من ذلك بل يف َدلَّ ذلك على أن إميانكم ليس عن بصرية بل لسبب آخر » آَمْنُتْم لَُه « احلال  فلمَّ

.  
أنكم تالمذته يف السحر ، فاصطلحتم على أن : يعين } إِنَُّه لَكَبُِريكُُم الذي َعلََّمكُُم السحر { : قوله : والثاين 

د هذه الشبهة اشتغل بالتهديد تنفرياً هلم مث بعد إيرا. تظهروا العجز من أنفسكم تروجياً ألمره وتفخيماً لشأنه 
  .} فَُألقَطَِّعنَّ أَْيِدَيكُْم َوأَْرُجلَكُْم مِّْن ِخالٍَف { : عن اإلميان ، وتنفرياً لغريهم عن االقتداء هبم ، فقال 

وتقدم حترير هذا ، البتداء الغاية ، » ِمْن « حال أي خمتلفة و » ِمْن ِخالٍَف « تقدم حنوه ، و » ُألقَطَِّعنَّ « : قوله 
حيتمل أن يكون حقيقة ، ففي التفسري أنه َنقَّر جذوع النخل حىت » ِفي ُجذُوعِ النَّْخلِ « : وما قرئ به وقوله 

  :جوَّفَها ووضَعُهم فيها فماتوا جوعاً وعطشاً وأن يكون جمازاً ، وله وجهان 
  :لنخل ، كقول اآلخر على جذوع ا: ، واألصل ) َعلَى ( مكان ) يف ( أنه وضع : أحدمها 
  )بَتْوأَمِ ( ُيْحذَى نَِعالَ السَّْبِت لَْيَس ... َبطَلٌ كَأَنَّ ِثَياَبُه ِفي َسْرَحٍة  -٣٦٧٥
أنه شبه متكنهم بتمكن َمْن حواء اجلذع واشتمل عليه ، شبه متكن املصلوب يف اِجلذْعِ بتمكُّن الشيء : والثاين 

، فلذلك قيل    :قوله ) ِفي ( ب ) َصلََب ( وِمْن َتعدِّي . » ذُوعِ النَّْخلِ ِفي ُج« املوَعى يف وعائه 
  فَالَ َعطََسْت َشْيَبانُ إالَّ بِأَْجَدَعا... َوقَْد َصلَُبوا الَعْبِديَّ ِفي جِذْعِ َنْخلٍَة  -٣٦٧٦



اهبا ، ومسد واحد على ب) علم ( مبتدأ وخرب ، وهذه اجلملة سادة مسد املفعولني إنْ كانت » أيَُّنا أََشدُّ « : قوله 
وينبت ألهنا قد ) الذي ( موصولة مبعىن » أْيَنا « وجبوز على جعلها ِعْرفَانِية أن تكون . إنْ كانت ِعرفَانِيَّة 

أَّي « خرب مبتدأ حمذوف ، واجلملة من ذلك املبتدأ وهذا اخلرب صلة ل » أََشدُّ « أضيفت وحذف صدر صلتها و 
ٍة أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى { : حمل نصب مفعوالً به كقوله تعاىل  وما يف خربها يف» أَيُّ « ، و »  ثُمَّ لََننزَِعنَّ ِمن كُلِّ ِشيَع

أَنَّا َعلى إمياُنكم بِه أو َرّب موسى : أي » أََشدُّ عذاباً « و . يف أحد وجهيه كما تقدم ]  ٦٩: مرمي [ } الرمحن 
  . أَْدَوْم: أي » َوأَْبقَى « على تالك اإلميان به ، 

، وذكر أهنا قصدت ابتالع قصر : فإن قيل  إنَّ فرعون مع قرب عهده مبشاهدة انقالب العصا حيَّة عظيمة 
، وآلَ األمُر إىل أنْ استغاثَ مبوسى من شر ذلك الثعبان ، فمع قرب عهده بذلك ، وعجزه عن دفعه  فرعون 

أّينا أََشدُّ عذاباً « : هزئ مبوسى ، ويقول كيف يعقل أن يهدد السحرة ، ويبالغ يف وعيدهم إىل هذا احلد ، ويست
  ؟» 

إنَّه كان يف أشد اخلوف يف قلبه إال أنَّه كان يظهر اجلالدة والوقاحة متشيةٌ ِلَناُموِسِه ، : جيوز أن يقال : فاجلواب 
  .وتروجياً ألمره 

لى صحة ذلك أن كل ومن استقرى أحوال أهل العامل علم أنَّ العاجز قد يفعل أمثال هذه األشياء ، ويدل ع
  .عاقل يعلم بالضرورة أن عذاَب اهللا أشدُّ من عذاب البشر ، مث إنه أنكر ذلك 

ا خالطهم } إِنَُّه لَكَبُِريكُُم الذي َعلََّمكُُم السحر { : فقد كان عاملاً بكذبه يف قوله : وأيضاً  ألنه علم أنْ موسى م
، وكيف حصَّلَ ذلك العلم ، مث البتة ، وما لقيهم ، وكان يعرف من سحرته ويعرف أستا ذ كل واحد من هو 

، وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما  كانوا يف : إنه مع ذلك قال هذا الكالم ، فثبت أن سبيله يف ذلك ما ذكرناه 
  .النهار سحرة ، ويف آخره شهداء 

ا َجاَءَنا ِمَن الَْبيَِّناِت َوالَِّذي فَطََرَن ) ٧٢(ا فَاقْضِ َما أَْنَت قَاضٍ إِنََّما َتقِْضي َهِذِه الَْحَياةَ الدُّْنَيا قَالُوا لَْن ُنْؤِثَرَك َعلَى َم
  ) ٧٣( إِنَّا آَمنَّا بَِربَِّنا ِلَيْغِفَر لََنا َخطَايَاَنا َوَما أَكَْرْهَتَنا َعلَْيِه ِمَن السِّْحرِ َواللَُّه َخْيٌر َوأَْبقَى

ا َجآ{ : قوله  ملَّا هددهم . أي لن خنتارك على ما جاءنا من الدالالت } َءَنا ِمَن البينات قَالُواْ لَن نُّْؤِثَرَك على َم
، » لَْن ُنْؤِثَرَك « : فرعون أجابوه مبا يدل على حصول اليقني التام والبصرية الكاملة يف أصول الدين ، فقالوا 

طلب منهم الرجوع عن اإلميان وإالَّ فََعل هبم وما وعدهم  « ) : فأجابوه بقوهلم ( ، وهذا يدل على أن فرعون 
  .، وبيَّنوا العلة ، وهي أنَّ الذي جاءهم ببينِّات وأدلة ، والذي يذكره فرعون حمض الدنيا » لَْن ُنْؤِثَرَك 

  .لو كان هذا سحراً فأين حبالُنا وعصيُّنا : كان استدالهلم أهنم قالوا : وقيل 
يه وجهان » والَِّذي فَطََرَنا « : قوله    :ف

لن نؤثرك على الذي جاَءنا َوالَ : أي » َما َجاَءَنا « على ) هذا املوصول ( أن الواَو عاطفة عطفت : أحدمها 
َعلَى الذي فَطََرَنا ، أي على طاعة الذي فطرنا وعلى عبادته ، وإمنا أخروا ذكر الباري تعاىل ألنَّه من باب الترقي 

  .من األْدَنى إىل األعلى 
، وجواب القسم حمذوف ، أي وحق الذي فطرنا لن نؤثرك على أنَّه واو قسم ، و: والثاين  املوصول مقسم به 



، ألنه ال جياب القسم ب » لَْن ُنَؤِثًرَك « احلق ، وال جيوز أن يكونَ اجلواب  » لَْن « عند من جيوز تقدمي اجلواب 
  .إال يف شذوذ من الكالم 

  :وجهان » ا َم« جيوز يف } فَطََرَنا فاقض َمآ أَنَت قَاضٍ { : قوله 
صلتها والعائد حمذوف ، أي قاضية ، وجاز حذفه وإن » أَْنَت قَاضٍ « أهنا موصولة مبعىن الذي ، و : أظهرمها 

  .كان خمفوضاً ، ألنه منصوب احملل ، أي فاقضِ الذي أنت قاضيه 
ا أنَت قاضٍ : أهنا مصدرية ظرفية ، والتقدير : والثاين    .فاقْضِ أمَرك مدة م

. املصدرية ال توصل باجلمل االمسية » َما « ألنَّ : ومنع بعضهم جعلّها مصدرية ، قال . البقاء  ذكر ذلك أبو
على الظرفية ) ما ( وهذا املنع ليس جممعاً عليه بل جوَّز ذلك مجاعة كثرية ، ونقل ابن مالك أن ذلك إذا دلَّت 

  :وأنشد 
َو َعْن قَِليلٍ ذَاِهُب ...َواِصلْ َخِليلََك َما التََّواُصلُ ُمْمِكٌن  -٣٦٧٧   فَالَْنَت أَْو ُه

ية وأنشد    :ويقل إن كانت غريه ظرف
ُم َتْشِفي َمَن الكَلَبِ... أَْحالَُمكُْم ِلَسقَامِ اجلَْهلِ َشاِفَيةٌ  -٣٦٧٨   كََما ِدَماُؤكُ

  :هذه وجهان » ما « جيوز يف } إِنََّما َتقِْضي هذه احلياة الدنيآ { : قوله 
، ومفعوله » َتقِْضي « ظرف ل » احلََياِة الدُّْنَيا « على الفعل ، و » إنْ « املهيئة لدخول  أن تكون: أحدمها 

وجيوز أن تكون احلياة مفعوالً به على االتساع يف الظرف بإجرائه . يقضي غرضك وأمرك : حمذوف ، أي 
ببناء الفعل » ُتقَْضى َهِذِه احلََياة  «: جمرى املفعول به كقولك ُصْمُت يوَم اجلمعة ، ويدل لذلك قراءة أيب َحْيَوة 

  .لقيامها مقام الفاعل ، وذلك أنه اتسع فيه فقام مقام الفاعل فرفع » احلََياةُ « للمفعول ، ورفع 
إنَّ قََضاَءك يف هذه احلياة الدنيا : ، واخلرب الظرف والتقدير » إنَّ « مصدرية هي اسم » َما « أنْ تكون : والثاين 
  .َك الدنيا فقط ، ولنا اآلخرة إن لَ: ، يعين 

» إنَّ « لكان خرباً ل » احلََياةُ « يعين لو قرئ برفع » إن « فإنْ كانَ قد قُرَِئ بالرفع فهو خرب : وقال أبو البقاء 
إن الذي تقضيه هذه احلياة : وهي موصولة مبعىن الذي ، وعائُدها حمذوف تقديره » َما « ، ويكون امسها حينئذ 

  .ريها الدنيا ال غ
ا أَكَْرْهَتَنا « : قوله  ا « جيوز يف » َوَم   :هذه وجهان » َم

  :، ويف حملها احتماالن » الَِّذي « أهنا موصولة مبعىن : أحدمها 
أنَّها : واالحتمال الثاين . أي ليغفَر لنا أيضاً الذي أكرهتنا » َخطَاَياَنا « أنَّها منصوبة احملل نسقاً على : أحدمها 

ا ، أو ال يؤاخذ : على االبتداء ، واخلرب حمذوف تقديره  مرفوعة احملل والذي أكرهَتنا عليه من السحر حمطوط عن
  )وحنوه ( به 

ليغفر لنا َخطَاَياَنا من السحر ومل تكرهنا : ويف الكالم تقدمي تقديره : أنَّها نافية ، قال أبو البقاء : والوجه الثاين 
، والظاهر. عليه  » َعلَْيه « جيوز أن يكون حاالً من اهلاء يف » ِمَن السِّْحرِ « و . هو األول  وهذا بعيد عن املعىن 

  .وجيوز ان تكون لبيان اجلنس . أو من املوصول 
  فصل



ا أوعدهم به فقالوا : قال املفسِّرون  ا علم السحرة أهنم مىت أصرُّوا على اإلميان أوقع هبم فرعون م اقْضِ « : لَمَّ
لى وجه األمر ، لكن أظهروا أنَّ ذلك الوعيد ال يزيلهم عن إمياهنم البتة ، مث بيَُّنوا ما ألجله ال ع» َما أْْنَت قَاضٍ 

أي قضاؤك وحكمك أن يكون يف هذه } إِنََّما َتقِْضي هذه احلياة الدنيآ { : يسهل عليهم احتمال ذلك ، فقالوا 
والعقل يقتضي حتمل . خرة ، وهي باقية وهي نافية تزول عن قريب ، ومطلوبنا سعادة اآل) . الدنيا ( احلياة 

، وملَّا كان أقرب } إِنَّآ آَمنَّا بَِربَِّنا ِلَيْغِفَر لََنا َخطَاَياَنا { : مث قالوا . الضََّرر الفاين للتوصل إىل السعادة الباقية 
ِه ِمَن السحر { : خطاياهم عهداً ما أظهروه من السحر قالوا    :ويف ذلك اإلكراه وجوه  ،} َوَمآ أَكَْرْهَتَنا َعلَْي

إنَّ ملوك ذلك الزمان كانوا يأخذون بعض رعيتهم ويكلفوهنم :  -رضي اهللا عنهما -قال ابن عباس : األول 
: تعلم السحر ، فإذا شاخ أحدهم بعثوا إليه أحداثاً ليعلمهم ليكون يف كل وقٍت َمْن ُيحسنه ، فقالوا ذلك أي 

كانت السََّحرةُ اثنني وسبعني اثنان : وقال مقاتل . نياً تكرُهَنا ، وهو قول احلسن كُنَّا يف التعلم األول والتعليم ثا
قالت : وقال عبد العزيز بن أبان . من القبط وسبعون من بين إسرائيل كان فرعون أكرههم على تعليم السحر 

إن هذا ليس : وا لفرعون السحرة لفرعون أَرَِنا ُموَسى إذا نام ، فأراهم نائماً ، فوجدوه حترسه عصان ، فقال
  .بسحر ، إن الساحر إذا نام بطل سحره فأىب عليهم إال أن يعارضوه 

إن السحرةَ َجُروا من املدائن ليعارضوا موسى فأْحَضُروا باحلشر وكانوا مكرهني يف احلضور : وقال احلسن 
  ] ٣٧،  ٣٦: الشعراء [ }  وابعث ِفي املدآئن َحاِشرِيَن َيأُْتوَك بِكُلِّ َسحَّارٍ َعِليمٍ{ : لقوله 

، ألن دعوة السلطان إذا مل يكن معها خوف مل . دعوة السلطان إكراه : وقال عمرو بن عبيد  وهذا ضعيف 
  .َخْيٌر منَك ثواباً ، وأبقَى عقاباً ملن عصاه : قال حممد بن إسحاق } واهللا َخْيٌر وأبقى { : مث قالوا . تكن إكراهاً 

  .منَك إن أطيع وأْبقَى عذاباً منك إن ُعِصي خٌري : وقال حممد بن كعب 
  ) .} َولََتْعلَُمنَّ أَيَُّنآ أََشدُّ َعذَاباً وأبقى { : وهذا جواب لقوله ( 

َمْن َيأِْتِه ُمْؤِمًنا قَْد َعِملَ ) ٧٤(إِنَُّه َمْن َيأِْت َربَُّه ُمْجرًِما فَإِنَّ لَُه َجَهنََّم لَا َيُموُت ِفيَها َولَا َيْحَيى  الصَّاِلحَاِت فَأُولَِئَك َو
  ) ٧٦(َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوذَِلَك َجَزاُء َمْن َتَزكَّى ) ٧٥(لَُهُم الدََّرَجاُت الُْعلَى 

من متام قول السحرة ختموا : هذا ابتداء كالم من اهللا تعاىل وقيل : قيل } إِنَُّه َمن َيأِْت َربَُّه ُمْجرِماً { : قوله 
ضمري الشأن ، واجلملة » إنَّه « واهلاء يف . كالمهم بشرح أحوال اجملرمني وأحوال املؤمنني يف عرصة القيامة 

جيوز أن يكون حاالً من اهلاء » الَ َيُموُت « : وقوله . » يأت « حال من فاعل » ُمْجرِماً « الشرطية خربها ، و 
واملراد باجملرم املشرك الذي مات على . حاالً من جهنم ، ألنَّ يف اجلملة ضمري كل منهما وأن يكون » لَُه « يف 

اجلسم احليُّ ال بد : فَإنْ قيلَ . حياة ينتفع هبا » َوالَ َيْحَيى « فيستريح } فَإِنَّ لَُه َجَهنََّم الَ َيُموُت ِفيَها { الشرك 
أنَّ املعىن يكون يف جهنم بأسوأ حال ال ميوت موتة : فاجلواب . ل وأن يبقى حيَّاً أو ميتاً فخلوه عن الوصفني حما

.ممتعة ( مرحية وال َيْحَيى حياة   (  
إن لنا حاالً ثالثة ، وهي كحالة املذبوح قبل أنْ يهدى فال هو َحيٌّ ، أنه قد ذبح ذحباً ال يبقى : وقال بعضهم 

  .حالة ثانية احلياة معه ، وال هو ميت ، ألن الروح مل تفارقه بعد فهي 
  فصل

صاحب الكبرية جمرم ، وكل جمرم : قالوا : استدلت املعتزلة هبذه اآلية يف القطع على وعيد أصحاب الكبائر 



يف معرض الشرط تفيد العموم بدليل أنه جيوز ) َمْن ( وكلمةُ } َمن َيأِْت َربَُّه ُمْجرِماً { : فإنَّ له َجَهنَّم لقوله 
  .الستثناء خيرج من الكالم ما لواله لدخل استثناء كل واحد منها ، وا

َوَمن َيأِْتِه { : وأجيبت بأنه ال َنَسلَّم أن صاحب الكبرية جمرم ، ألنه تعاىل جعل اجملرم يف مقابلة املؤمن لقوله 
فإنه ال : ، وأيضاً ]  ٢٩: املطففني [ } إِنَّ الذين أَْجَرُمواْ كَاُنواْ ِمَن الذين آَمُنواْ َيْضَحكُونَ { : ، وقال } ُمْؤِمناً 

َيْخُرُج من « يليق بصاحب الكبرية أن يقال يف حقّه ، فَإنَّ لَُه َجَهنََّم الَ َيكُونُ هبذا الوصف ، ويف اخلرب الصحيح 
  :وهذه اعتراضات ضعيفة أما قوله : قال ابُن اخلطيب . » النَّار َمْن كانَ يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان 

، ومذهب  إنَّ اهللا تعاىل جعل اجملرم يف مقابلة املؤمن فمسلم لكن هذا إمنا ينفع لو ثبت أن صاحب الكبرية مؤمن 
: وقوله ثانياً . املعتزلة أنه ليس مبؤمن ، فهذا املعترض كأنه بىن هذا االعتراض على مذهب نفسه وذلك ساقط 

ا . َيُموُت ِفيَها َوالَ َيْحَيى  إِنَّ لَُه َجَهنََّم الَ) : أن يقال يف حقه ( إنه ال يليق بصاحب الكبرية  ال نسلم فإنَّ : قلن
وأما ]  ١٩٢: آل عمران [ } َربََّنآ إِنََّك َمن ُتْدِخلِ النار فَقَْد أَْخَزْيَتُه { : عذاب جهنَّم يف غاية الشدة قال تعاىل 

ختصيص القرآن خبرب ثبت يف أصول الفقه أنه جيوز : القرآن خبرب الواحد ، وميكن أن يقال : احلديث فقالوا 
الواحد ، وللخصم أن جييب بأن ذلك يفيد الظن فيجوز الرجوع إليه يف العمليات ، وهذه املسألة ليست من 

  .العمليات بل من االعتقادات ، فال جيوز الرجوع إليها ههنا 

اً بثواب طاعته أمجعنا على أن هذه املسألة مشروطة بنفي التوبة وبأن ال يكون عقابه حمبط: واعترض آخر فقال 
 ، ، والقدر املشترك بني الصورتني هو أن ال يوجد ما حيبط ذلك العقاب ، لكن عندنا العفو ُمْحبِطٌ للعقاب 

  .وعندنا أنَّ اجملرم الذي ال يوجد يف حقه العفو ال بد وأن يدخل جهنم 
َمن َيأِْت { : ة إليه ، ألنه قال أمَّا َشْرطُ نفي التوبة فال حاج. وهذا االعتراض أيضاً ضعيف : قال ابن اخلطيب 

: ، ألن اجملرم اسم ذم ، فال جيوز إطالقه على صاحب الصغرية ، بل االعتراض الصحيح أن يقول } َربَُّه ُمْجرِماً 
، وهو قوله تعاىل  َوَمن َيأِْتِه ُمْؤِمناً قَْد َعِملَ { : عموم هذا الوعيد معارض مبا جاء بعده من عموم الوعد 

مث أتى بعد ذلك ) واألعمال الصاحلة ( ، وكالمنا فيمن أتى باإلميان } أولئك لَُهُم الدرجات العلى الصاحلات ف
  .ببعض الكبائر 

ا . عقاب املعصية حيبط ثواب الطاعة : فإن قيل  ثواب اإلميان يدفع عقاَب املعصية؟ : ِلَم ال جيوز أنْ يقال : قلن
أما اللعن فغري جائز عندنا ، وأما إقامة : قلنا . قامة احلد عليه فلو كان كذلك لوجب أن ال جيوز إ: فإن قالوا 

قوله : قالت املعتزلة . احلد فقد يكون على سبيل احملنة كما يف حق التائب ، وقد يكون على سبيل التنكيل 
فاهللا تعاىل نصَّ ]  ٣٨: املائدة [ } والسارق والسارقة فاقطعوا أَْيِدَيُهَما َجَزآًء بَِما كََسَبا َنكَاالً مَِّن اهللا { : تعاىل 

على أنَّه جيب عليه إقامة احلد على سبيل التنكيل ، وكل من كان كذلك استحال أن يكون مستحقاً للمدح 
إن عذاب الكبرية أوىل بإزالة ثواب الطاعة املتقدمة من : والتعظيم ، وإذَا مل يبق ذلك مل يبق الثواب على قولنا 

  .فقد انتهى كالمهم يف مسألة الوعيد . ة الطارئة الطاعات بدفع عقاب الكبري
حاصل الكالم يرجع إىل أنَّ هذا النص الدال على إقامة احلد عليه على سبيل التنكيل معارضاً للنصوص : قلنا 

الدالة على كونه مستحقاً للثواب ، فلم كان ترجيح أحدمها على اآلخر أوىل من العكس ، وذلك أن املؤمن 
السَّارق وإىل غري السَّارق ، فالسَّارق ينقسم إىل املؤمن وغري املؤمن ، فلم يكن ألحدمها مزية كما ينقسم إىل 



يف إفادة العموم » َمْن « ال ُنَسلُم أنَّ كلمة : مث نقول . على اآلخر يف العموم واخلصوص ، وإذا تعارضا تساقطا 
ا) ومسألتنا قطعيَّة ( قطيعة بل ظنية    .ذكرمتوه  فال جيوز التعويل على م

  فصل
  .اجلسم إمنا يأيت ربع لو كان الرّب يف املكان : فقالوا » َمْن َيأِْت َربَُّه « : متسك اجملَسَّمة بقوله 

َوقَالَ إِنِّي { : وجوابه أنَّ اهللا تعاىل جعل إتياهنم موضع الوعد إْتَياناً إىل اهللا جمازاً كقول إبراهيم عليه السالم 
. ٩٩: الصافات [ } ْهِدينِ ذَاِهٌب إىل َربِّي َسَي  [  

  .} َوَمن َيأِْتِه ُمْؤِمناً { : قوله 
مات على » ُمْؤِمناً « . قرأ أبو عمرو ساكنة اهلاء ، وخيتلسها أبو جعفر وقالون ويعقوب واآلخرون باإلشباع 

تضي أن يكون آتياً يق} قَْد َعِملَ الصاحلات { : أي وقد عمل الصاحلات ، واعلم أن قوله » قََد َعِمل « اإلميان 
بكل الصاحلات وذلك باالتفاق غري معترب وال ممكن ، فينبغي أن حيمل ذلك على أداء الواجبات مث ذكر أنَّ َمْن 

َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِي { : أتى باإلميان واألعمال الصاحلة كانت هلم الدرجات العال ، مث فسر الدرجات العال فقال 
اآلية تنبيه على حصول العفو ألصحاب الكبائر ، ألنه تعاىل جعل الدرجات العال من  ويف} ِمن َتْحِتَها األهنار 

اجلنة ملن أتى باإلميان واألعمال الصاحلة فسائر الدرجات اليت هي غري عالية وال بد وأن تكون لغريهم ، وما هم 
  .إال العصاة من أهل اإلميان 

  .مجيع العليا ، والعليا تأنيث األعلى : والعال 
ِهي َجنَّاُت ، : وال جيوز أن يكون التقدير : أو بيان ، قال أبو البقاء « بدل من الدََّرَجاُت » َجنَّاُت « : وله ق

على هذا التقدير ال يكون يف الكالم ما يعمل يف الثاين ، وعلى األول يكون يف احلال « َخاِلِديَن » ألن 
  .االستقرار ، أو معىن اإلشارة 

تطهَّر من « َتَزكَّى » ال إله إال اهللا ومعىن : يريد من قال : قال ابن عباس } آُء َمن تزكى وذلك َجَز{ : قوله 
إنَّ أْهلَ الدََّرجَاِت الُعلَى لََتَرْونَُهْم ِمْن َتْحِتهِْم كََما َتَرْونَ الكَْوكََب الدُّرِّي ِفي أُفقِ » الذنوب ، قال عليه السالم 

واعلم أنَّه ليس يف القرآن أنَّ فرعون فعل بأولئك القوم املؤمنني ما أوعدهم « ُعَمر َمْنُهم السَِّماء ، وإنَّ أَبا َبكْر َو
  .، ومل يثبت يف األخبار 

 )٧٧(َولَا َتْخَشى َولَقَْد أَْوَحْيَنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَْسرِ بِِعَباِدي فَاْضرِْب لَُهْم طَرِيقًا ِفي الَْبْحرِ َيَبًسا لَا َتَخاُف َدَركًا 
ُه َوَما َهَدى ) ٧٨(فَأَْتَبَعُهْم ِفْرَعْونُ بُِجُنوِدِه فََغِشَيُهْم ِمَن الَْيمِّ َما غَِشَيُهْم    ) ٧٩(َوأََضلَّ ِفْرَعْونُ قَْوَم

عليه - ويف هذه اآلية داللة على أنَّ موسى . اآلية } َولَقَْد أَْوَحْيَنآ إىل موسى أَنْ أَْسرِ بِِعَباِدي { : قوله تعاىل 
فأراد اهللا تعاىل متييزهم من طائفة فرعون ، فأوحى إليه أن يسري ) احلال كثرة مستجيبوه ( يف تلك  -مالسال

لئال يشاهدهم العدو فيمنعهم عن : هبم ليالً ، والسَُّرى َسْيُر الليل ، واإلسراء مثله واحلكمة يف السَُّرى هبم 
طلبه ومتبعيه أو  ليكون إذا تقارب العسكران ال يرى عسكُر موسى مرادهم أو ليكون ذلك عائقاً لفرعون عن 

  .عسكَر فرعون فال يهابوهنم 
  :وجهان » طريقاً « يف نصب } فاضرب لَُهْم طَرِيقاً { : قوله 



اضرب : أنَّه مفعولٌ به ، وذلك يف سبيل اجملاز ، وهو أنَّ الطريَق متسبٌِّب عن ضرب البحر ، إذ املعىن : أحدمها 
: ضرب هنا مبعىن جعل ، أي : وقيل . صري طريقاً فبهذا يصح نسبة الضرب إىل الطريق البحَر لينفلق هلم في

  .اجَعلْ هلم طريقاً وأشرعه فيه 
التقدير موضع طريق فهو مفعول به على الظاهر ، ونظريه : أنه منصوب على الظرف ، قال أبو البقاء : والثاين 

: ضرب هنا مبعىن َجَعل وَشَرع مثل قوهلم : وقيل . ُت زيداً أن اْضرِب بَِعَصاَك الَبْحَر وهو مثل َضرْب: قوله 
« صفة ل » َيَبساً « : قوله . فقوله على الظَّاهر ، يعين أنه لوال التأويل لكان ظرفاً . انتهى . َضَرْبُت له بسهم 

. كما روي يف التفسري وصف به ِلما يؤول إليه ، ألنه مل يكن َيَبساً بعد إنَّما مرَّت عليه الصبا فجففته » طريقاً 
أو على حذف مضاف أو مجع يابس كخادم وَخَدم ، وصف به ( يف األصل مصدر وصف به مبالغة ، : وقيل 

  :كقوله ) الواحد مبالغة 
ا. . .. .  -٣٦٧٩   َوِمًعى جَِياَع

  .كجماعة جِياع ، وصف به لفرط جوعه : أي 
  .بالسكون ، وهو مصدر أيضاً » َيْبساً « : وقرأ احلسن 

. والساكن مصدر ( املفتوح اسم ، : وقيل  ومن . اسم فاعل جعله مبعىن الطريق » َيابِساً « : وقرأ أبو َحْيوة ) 
ومن قرأ بتسكني الباء فهو خمفف عن اليبس فاملعىن ما . طريقاً ذا يبس : بتحريك الباء ، فاملعىن » َيَبساً « قرأ 

، وذلك    .أْيَبَس هلم الطريق يف البحر  - تعاىل-أن اهللا كان فيه وحل وال نداوة فضالً عن املاء 
  :مرفوعاً ، وفيه أوجه » الَ َتَخاُف « العامة على » الَ َتَخاُف « : قوله 

  .أنه مستأنف فال حمل له من اإلعراب : أحدها 
  .غري خائف » اْضرِب « أنه يف حمل نصب على احلال من فاعل : الثاين 

الَ َتَخْف « : الَ َتَخاُف فيه ومحزة وحده من السبعة : ، والعائد حمذوف ، أي » طريقاً « أنه صفة ل : والثالث 
  :باجلزم ، وفيه أوجه » 

  .أن يكون هنياً مستأنفاً : أحدها 
كما تقدم يف قراءة » طَريقاً « ، أو صفة ل » اْضرِب « أنَّه هنٌي أيضاً يف حمل نصب على احلال من فاعل : الثاين 

  :الَ َتَخْف كقوله : حيتاج إىل إضمار قول ، أي مقوالً لك ، أو طريقاً مقوالً فيه العامة إال أن ذلك 

إن َتْضرِْب طريقاً : جمزوم على جواب األمر ، أي : الثالث ... َجاُءوا بَِمذْق َهلْ َرأْيَت الذِّئَْب قَطّ  -٣٦٨٠
  .يبساً الَ َتَخْف 

ال ُيْدرك : والدَّرُك والدَّْرُك امسان من اإلدراك ، أي . كون الراء بس» َدْركاً « قرأ أبو َحْيوة » َدَركاً « : قوله 
ا    .فرعونُ وجنوُده وتقدم الكالم عليهما يف سورة النساء ، وأن الكوفيني قرءوه بالسُّكون كأيب حيوة هن

» الَ َتْخَش « رأ جزماً أن يق» الَ َتَخْف « مل يقرأ بإثبات األلف ، وكان من حق من قرأ » َوالَ َتْخَشى « : قوله 
  :حبذفها كذا قال بعضهم وليس بشيء ، ألن القراءة سنة ، وفيها أوجه 

أن تكون حاالً ، وفيه إشكال ، وهو أنَّ املضارع املنفي بال كاملثبت يف عدم مباشرة الواو له ، وتأويله : أحدها 
  :على حذف مبتدأ ، أي وأنت ال ختشى ، كقوله 



  .أنه مستأنف أخربه تعاىل أنه ال حيصل له خوف : والثاين ... ْم َماِلكَا َنَجْوَت َوأَْرَهُنُه -٣٦٨١
  :أنه جمزوم حبذف احلركة تقديراً ، كقوله : والثالث 
  َوالَ َترضَّاَها َوالَ َتَملُّقِ... إذَا الَعُجوُز غَِضَبْت فَطَلِّقِ  -٣٦٨٢
  :وقوله 
ْبِلي أِسرياً َيَمانَِيا -٣٦٨٣ يف أحد القولني إجراًء حلرف العلة جمرى » فَالَ َتْنَسى « ومنه ...  كَأَنْ لَْم َتَرى قَ

  .» َمْن َيتَِّقي « احلرف الصحيح ، وقد تقدم ذلك يف سورة يوسف عند قوله تعاىل 
، وهذه األلف ليست تلك ، أعين الم الكلمة ، إمنا هي ألف إشباع : الرابع  أنه جمزوم أيضاً حبذف حرف العلة 

  .» الظُُّنوَنا « ، و » السَّبِيال « و » الرَُّسوال « : فقة للفواصل ورؤوس اآلي ، فهي كاأللف يف قوله أُِتَي هبا موا
ال » الَ َتَخْف « وهذه األوجه إمنا حيتاج إليها من قراءة جزم  ، وأما من قرأه مرفوعاً فهذا معطوف عليه ، أي 

  .َتَخاُف إْدَراَك فرعون وال ختشى الغرَق 
ْرَعْونُ بُِجُنوِدِه فَ{ : قوله  واحد ، وذلك » أْتَبَعُهْم وَتبَعُهْم « يزعم رواة اللغة أنَّ : قال أُبو مسلم } أَْتَبَعُهْم ِف

  ) .أْسَرى بَِعْبِدِه ( » الَ َتأُْخذْ بِِلْحَيِتي « : جائز وحيتمل أن تكون الباء زائدة ، أي أتَبعَُهم فرعونُ جنوده كقوله 
  :أوجه » جبنوده  «يف َباء : وقال غريه 

فَأْتَبَعُهْم : متعد الثنني حذف ثانيهما ، والتقدير » أَْتَبَع « أن تكون الباء للحال ، وذلك على أن : أحدمها 
ُه : فرعونُ عقاَبه ، وقدَّره أبو حيَّان    .ُرَؤَساَءه وحَشَم

  .واألول أحسن : قال شهاب الدين 
َوالَ ُتلْقُواْ { : فَأْتَبَعُهْم ِفرعون جنوده ، كقوله تعاىل : والتقدير .  أن الباَء زائدة يف املفعول الثاين: والثاين 

. ١٩٥: البقرة [ } بِأَْيِديكُْم   [  
  )الَ َيقَْرأْنَ بالسَُّورِ ( . ..  -٣٦٨٤

  .َوأَْتَبْعَناُهْم ذُرَِّياِتهِْم : وأتبع قد جئتها متعدياً الثنني مصرح هبما قال تعاىل 
، قد يتعدى لواحد مبعىن َتبع وجيوز على هذا الوجه أن تكون الباء » أْتَبَع « دية على أن أهنا مع: والثالث 

بالتشديد ، وكذلك قراءة احلسن » فأْتَبَعُهْم « وقرأ أبو عمرو يف رواية واحلسن . للحال أيضاً ، بل هو األظهر 
  :يف مجيع القرآن إال يف قوله 

وهذا من باب االختصار » غَِشَيُهْم « فاعل » َما غَِشَيُهْم « : قوله ]  ١٠: صافات ال[ } فَأَْتَبَعُه ِشَهاٌب ثَاِقٌب { 
« ما يقل لفظها ويكثر معناها ، أي فََغِشَيُهْم َما ال يعلم كنهه إال اهللا تعاىل وقراءة األعمش : وجوامع الكلم أي 

  :مضعَّفاً ، ويف الفاعل حينئذ ثالثة أوجه » فََغشَّاُهْم 
اُهم » َما غََشاُهْم « ه أن: أحدها    .كالقراءة قبله ، أي غطَّاهم من الَيمِّ ما غطَّ
  .فََغشَّاُهم اهللا : أي . هو ضمري الباري تعاىل : والثاين 

، ألنه السبب يف إهالكهم : والثالث    .هو ضمري فرعون 
ا غَشَّاُهْم « ف : وعلى هذين الوجهني    .يف حمل نصب مفعوالً ثانياً » َم

  فصل



» ِمَن الَيمِّ َما غَِشَيُهْم « أصاهبم » فََغِشَيُهْم « أمَر فرعونُ جنوده أن َيْتَبُعوا موسى وقومه ، وكان هو فيهم : قيل 
  .، وهو الغرق 

  .يريد بعض ماء اليم ال كلّه } مَِّن اليم َما غَِشَيُهْم { ، عالهم وسترهم » غَِشَيُهْم « : وقيل 
  .غشي قوم موسى فغرقوا هم وَنَجا موسى وقومه غَِشَيُهم من الَيمِّ ما : وقيل 
ا هدى { : قوله  َمُه َوَم َوَمآ { : أي مبا أرشدهم ، وهذا تكذيب لفرعون ، وهتكم به يف قوله } َوأََضلَّ ِفْرَعْونُ قَْو

َم{ : احتج القاضي بقوله ]  ٢٩: غافر [ } أَْهِديكُْم إِالَّ َسبِيلَ الرشاد  ا هدى َوأََضلَّ ِفْرَعْونُ قَْو : وقال } ُه َوَم
، ألن » اُهللا أََضلَُّهْم « : بل وجب أن يقال » َوأََضلَّ ِفْرَعْونُ « : لو كان الضالل من خلق اهللا ملا جاز أن يقال 

اهللا ذمَّه بذلك ، فكيف يكون خالقاً للكفر ، ألنَّ َمْن ذمَّ غريه بشيء ال بد وأنْ يكون املذموم هو الذي فعله 
  .م وإال استحق الذ

  فصل
ا أمر تعاىل موسى أن يقطَع بقومه البحر ، وكان بنو إسرائيل استعاروا من قوم فرعون احلُِلّي : قال ابن عبَّاس  ملَّ

وكان يوسف عليه السالم عهد إليهم عند موته أن خيرجوا . والدواب لعيد خيرجون إليه ، فخرج هبم ليالً 
، فلم يعرفوا مكاهنا حىت د لتهم عجوز على موضع العظم فأخذوه ، وقال موسى عليه بعظامه معهم من مصر 

فلما خرجوا َتبَِعُهم فرعون ، فلما انتهى موسى إىل . أكون معك يف اجلنة : فقالت . احتكمي : السالم للعجوز 
ا أُِمْرُت ، فَأْوَحى اهللا إليه أن اْضرِْب بَِعَصاِك الَبْحَر : قال ( البحر ،  : م موسى ، فضربه فانفلق ، فقال هل) هن

خناف الغرق يف بعضنا ، : فقالوا . كيف وهي رطبة؟ فدعا رّبه فهبت عليهم الصبا فجفت : ادخلوا فيه قالوا 
فجعل بيَنُهم كًوى حىت يرى بعُضهم بعضاً ، مث دخلوا حىت جازوا ، وأقبل فرعون إىل تلك الطرق ، فقال له 

على فرس ( على فرس حصان فأقبل جربيل عليه السالم إنَّ موسى قد َسَحر الَبْحَر كما ترى ، وكان : قومه 
فأبصر احلصانُ الفرَس فاقتحم ) . أْنثَى يف ثَالثٍَة وثالثني من املالئكة ، فصار جربيل عليه السالم بني يدي فرعون 

بفرعون على أثرها ، وصاحت املالئكة يف الناس احلقُوا حىت إذا دخل آخرهم ، وكان أوهلم أن خيرج التقى 
( يا موسى اْدُع اَهللا أنْ خيرجهم لنا : حر عليهم ، فغرقوا ، فرجع بنو إسرائيل حىت ينظروا إليهم ، وقالوا الب

  .، فلفظهم البحر إىل الساحل وأصابوا من ِسالِحهم ) حىت ننظر إليهم 

اء و: إنَّ جربيل عليه السالم قال : قال ابن عبَّاس  الطني خمافة أن يتوب يا حممد لو رأتين وأنا أدّس فرعون يف امل
  :ويف القصة أحباث : قال ابن اخلطيب } فََغِشَيُهْم مَِّن اليم َما غَِشَيُهْم { فهذا معىن . 

إن موسى ملا ضرَب البحَر انفرق اثنا عشر طريقاً يابساً ، وبقي املاء قائماً بني : قال بعض املفسرين : األول 
{ : سبط من بين إسرائيل يف طريق ، وهو معىن قوله تعاىل  الطريقني طالطود العظيم وهو اجلبل ، فأخذ كلُّ

{ : إنَّما حصل طريق واحد لقوله : ومنهم من قال ]  ٦٣: الشعراء [ } فَكَانَ كُلُّ ِفْرقٍ كالطود العظيم 
  .وميكن محله على اجلنس } فاضرب لَُهْم طَرِيقاً ِفي البحر َيَبساً 

أظهر هلم الطرق وبينها تعنتوا وقالوا نريُد أنْ يرى بعُضنا بعضاً فهذا أن قول بين إسرائيل بعد أن : الثاين 
كالبعيد ، ألن القوَم ملا أْبَصروا جميء فرعون صاروا يف هناية الدهاء فكيف اختار إلقاء نفسه يف التهلكة ، فإنه 

  :كان يعلم من نفسه أن انفالق الَبْحر ليس بأمره ، وذكروا عند هذا وجهني 



هذا بعيد ، ألنه : ولقائلٍ أن يقول . كان على الرَّْمكَة فتبعه فرس فرعون  - عليه السالم-جربيل  أنَّ: أحدمها 
وأيضاً فلو كان األمر على . يبعد أن يكون خوُض امللك يف أمثال هذه املواضع مقدماً على خوض مجيع العسكر 

. اً ، وحيمله عن اإلمساك على الدخول ما قالوا لكان فرعون يف ذلك الدخول كاجملبور ، وذلك مما يزيده خوف
فأيُّ حاجٍة جلربيل عليه السالم إىل هذه احليلة ، وقد كان ميكنه أن يأخذه مع فرسه ويرميه يف املاء : وأيضاً 

إنه أمر مقدمة العسكر بالدخول فدخلوا وما غرقوا فغلب على ظنه السالمة ، فلما : ابتداء؟ بل األوىل أن يقال 
  . دخل أغرقهم اهللا

أن قوهلم عن جربيل إنه كان يدسه يف املاء والطني خوفاً من أن يؤمن فبعيد ، ألن املنع من اإلميان ال : الرابع 
  .يليق باملالئكة واألنبياء 

ال َيُمرُّ عليَّ رجل عاص : روي أن موسى عليه السالم كَلََّم البحَر فقال انفلق يل ألعرب ، فقال البحر : اخلامس 
تنع على أصول أهل السنة ، ألن عندهم البنية ليست شرطاً للحياة ، وعند املعتزلة أن ذلك على وهذا غري مم. 

  .لسان احلال ال على املقال 

) ٨٠(السَّلَْوى كُُم الَْمنَّ َوَيا َبنِي إِسَْرائِيلَ قَْد أَْنَجْيَناكُْم ِمْن َعُدوِّكُْم َوَواَعْدَناكُْم َجانَِب الطُّورِ الْأَْيَمَن َوَنزَّلَْنا َعلَْي
ِه غََضبِي  َوإِنِّي ) ٨١(فَقَْد َهَوى كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َولَا َتطَْغْوا ِفيِه فََيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضبِي َوَمْن َيْحِللْ َعلَْي

  ) ٨٢(لََغفَّاٌر ِلَمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا ثُمَّ اْهَتَدى 

  .اآلية } ابين إِْسَراِئيلَ قَْد أَجنَْيَناكُْم مِّْن َعُدوِّكُْم ي{ : قوله تعاىل 
« و » أْنَجْيَناكُْم « : والباقون . بتاء املتكلم » َرَزقُْتكُْم « و » َواَعدُتكُْم « و » قَْد أَْنَجيُْتكُْم « قرأ األخوان 

يف » َوَعْدَنا « وتقدم خالف أيب عمرو يف » لَْنا وَنزَّ« بنون العظمة واتفقوا على » َرَزقَْناكُْم « و » َواَعْدَناكُْم 
  .البقرة 

: خفض على اجلوار كقوهلم : قال الزخمشري . باجلر » األْيَمنِ « وقرئ . بالتشديد » َنجَِّْيَناكُم « وقرأ محيد 
  .ُجْحُر َضبٍّ َخرِبٍ 

  .» الطُّورِ « شاذاً ضعيفاً ، وخرَّجه على أنَّه نعت : وجعله أبو حيان 
، أو لكونه على َيِمنيِ من يستقبل اجلبل و : قال  مفعول ثان على حذف » َجانَِب « وصف به ملا فيه من الُيْمنِ 

اًً ، وَجانَِب . مضاف ، أي إتيان جانب  : ظرف للوعد ، والتقدير « وال جيوز أن يكون املفعول الثاين حمذوف
إنه : ال يصل إليه الفعل بنفسه ، وكما لو قيل  وواعدناكم التوراة يف هذا املكان ، ألنه ظرف مكان خمتص

» : قوله . سري عليه فرسَخان وبريدان : أي جعل نفس املوعود حنو : ُتُوسِّع يف هذا الظرف فجعل مفعوالً به 
  .والكسائي بضمهما . « َيْحلُلْ » قرأ العامة فََيِحل بكسر احلاء والالم من « فََيِحلُّ 

، والكسائي يف الالم  وابن عيينة وافق العامة يف َوَجَب ، من َحلَّ الدَّْيُن : فالعامة من َحلَّ عليه كذا ، أي . احلاء 
ُه { : وجب قضاؤه ، ومنه قوله : َيِحلُّ ، أي  َوَيِحلُّ َعلَْيِه َعذَاٌب مُِّقيٌم { : ، ومنه أيضاً } حىت َيْبلُغَ اهلدي َمِحلَّ

 {.  
يف « َيِحلُّ » واملشهور أن فاعل } أَْو َتُحلُّ قَرِيباً مِّن َدارِِهْم { ل ، ومنه وقرأ الكسائي من َحلَّ َيُحلُّ ، أي نز

فيحل : إنه مفعول به وأن الفاعل ترك لشهرته والتقدير : وقال صاحب اللوامح « غََضبِي » القراءتني هو 



فيصري يف موضع « غَِضبِي » إىل  وال جيوز أن يسند« َوالَ َتطَْغْوا » عليكم طُْغَيانِكُْم غََضبِي ، ودل على ذلك 
فعنَده أنَّ َحلَّ : وقد جيذف املفعول للدليل عليه وهو العذاب وحنوه قال شهاب الدين : مث قال . رفع بفعله 

متعد بنفسه ، ألنه من اإلحالل كما صرح هو به ، وإذا كان من اإلحالل تعدَّى لواحِد ، وذلك املتعدي إليه إما 
، ويف « غََضبِي » ضمري عائد على الطغيان كما قدَّره ، وإما حمذوٌف والفاعل ) الفاعل  على أن( « غََضبِي » 

، وهو من باب ال أََرينََّك « الَ َيِحلَّنَّ َعلَْيكُْم » وقرأ طلحة . عبارته قلق  بال الناهية للطغيان فيحق عليكم غضيب 
  .هاهنا 

  .طغى يطغو كَغَزا َيْغُزو بضم الغني من « َوالَ َتطُْغْوا » وقرأ زيد بن علي 
وفيه نظر ، إذ املعىن . كذا قل أبو البقاء « الَ َتطَْغْوا » جيوز أن يكون جمزوماً عطفاً على « فََيِحلُّ » : وقوله 

  .ليس على هني الغضب أن َيِحلَّ هبم 

  .يف جواب النهي ، وهو واضح ) أَنْ ( أنه منصوب بإضمار : والثاين 
  فصل

بأنواع النعم ذكرهم ، وال شك أنَّ إزالة الضرر جيب  -عليه السالم- ىل ملَّا أنعم على قوم موسى اعلم أن اهللا تعا
تقدميه على إيصال املنفعة ، وإيصال املنفعة الدينية أعظم من إيصال املنفعة الدنيوية ، فلهذا بدأ تعاىل بإزالة 

ون كان ُيْنزِل هبم أنواع الظلم ، واإلذالل ، واألعمال ، فإن فرع} أَجنَْيَناكُْم مِّْن َعُدوِّكُْم { : الضرر بقوله 
وذلك أنه أنزل عليهم يف ذلك } َوَواَعْدَناكُْم َجانَِب الطور األمين { : مث ذكر املنفعة الدينية وهي قوله . الشاقة 

  .الوقت كتاباً فيه بيان دينهم وشريعتهم ، أو ألهنم حصل هلم شرف بسبب ذلك 
مث . للجبل ميٌني وال يسار بل املراد أنَّ طور سيناء عن ميني السالك من مصر إىل الشام وليس : قال املفسرون 

ا َرَزقَْناكُْم } { َوَنزَّلَْنا َعلَْيكُُم املن والسلوى { : ثلَّث بذكر املنفعة الدنيوية فقال  أمر إباحة } كُلُواْ ِمن طَيَِّباِت َم
.  

. ال يظلم بعُضكُم بعضاً فيأخذه ِمْن َصاِحبه : قال ابن عباس } ْواْ ِفيِه َوالَ َتطَْغ{ : مث زجرهم عن العصيان فقال 
ال تكفروا النعمة أي ال : ال تظلموا فيه أنفَسكُم بأن ُتَجاوُِزوا حّد اإلباَحة وقال الكليب : وقال مقاتل والضحاك 

ل إىل احلرام واملراد بالطَّيِّبات هاهنا تستعينوا بنعميت على خمالفيت وال ُتْعرِضوا عن الشكر ، وال تعِدلوا عن احلال
الطَّيِّبات احلاللً ، وذلك ألن اهللا تعاىل : وقال الكَلْيب ومقاتل . اللذائذ ، ألن املن والسَّلوى من لذائذ األطعمة 

 روي أهنم كانوا ُيصبِحون فيجدونه بني بيوهتم فيأخذون منه قدر حاجتهم. أنزله إليهم ، ومل ميسه يدي اآلدميني 
 ، ، أو كثرياً مل يفضل عنه  يف ذلك اليوم إىل الغد ، ومن ادخر ألكثر من ذلك فسد ، ومن أخذ منه قليالً كفاه 

فيصنعون منه مثل اخلبز وهو يف غاية البياض واحلالوة ، فإن كان آخر النهار غشيهم طْيُر السَّلوى فينقصون 
ا يكفيهم لعشائهم ، وإذات كان الصيف ظلَّ { : مث قال . ل عليهم الغمام يقيهم حر الشمس منها بال كلفة م

ْد هوى { أي جيب عليكم غضيب } فََيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضبِي  ِه غََضبِي فَقَ . َشِقي : أي َهلك وقيل } َوَمن َيْحِللْ َعلَْي
  .هوى يهوي هوياً إذا سقط من علو إىل ُسفْلٍ : وقع يف اهلاوية : وقيل 

  .} اٌر لَِّمن َتاَب َوآَمَن َوإِنِّي لََغفَّ{ : مث قال 
واعلم أنه تعاىل وصف نفسه بكونه غافراً وغفَّاراً ، وبأن له غفراناً ومغفرةَ ، وعرب عنه بلفظ املاضي واملستقبل 



(  ٥٨: الكهف [ } َوَربَُّك ا { : وأما كونه غَفُوراً فقوله : أما كون وصفه غافراً فقوله . واألمر  وأما كونه ] 
البقرة [ } غُفَْراَنَك َربََّنا { : وأما الغفران فقوله ]  ٨٢: طه [ } لَِّمن َتاَب َوآَمَن ) َوإِنِّي لََغفَّاٌر { : له غفَّاراً فقو

 :٢٨٥ .  [  
. ٦: الرعد [ } َوإِنَّ َربََّك لَذُو َمْغِفَرٍة لِّلنَّاسِ { : وأما املغفرة فقوله   [  

. ٢٥: ص [ } فَْرَنا لَُه فََغ{ : وأما صيغة املاضي فقوله يف حق داود   [  
ُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشآُء { : وأما صيغة املستقبل فقوله  إِنَّ اهللا { : وقوله ]  ١١٦،  ٤٨: [ النساء } َوَيْغِف

: له وأما لفظ االستغفار فقو]  ٢: الفتح [ } لَِّيْغِفَر لََك اهللا { : وقوله ]  ١٣: الزمر [ } َيْغِفُر الذنوب َجِميعاً 
  ] ١٠: ، نوح  ٩٠،  ٥٢،  ٣: هود [ } استغفروا َربَّكُْم { 

ا نكتة وهي أنَّ العبد له أمساء ثالثة } َوَيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن آَمُنواْ {  ، والظَّالَّم إذا كثر منه : وهاهن الظامل ، والظَّلوم 
اً فأنا غافٌر ، وإن كنت : قال الظلم ، وهللا يف مقابلة كل واحد من هذه األمساء امساً فكأنه تعاىل  إن كنَت ظامل

، وإن كنت ظالَّماً فاَنا غَفَّاٌر    .ظلوماً فأنا غَفٌو 
ثُمَّ « أدَّى الفرائض » َوَعِملَ َصاِلحاً « َوحََّد اهللا وصّدقه » َوآَمَن « عن الشرك » َمْن َتاَب « : قال ابن عباس 

. لزم اإلسالم حىت مات عليه : وقال قتادة وسفيان الثوري . علم أنَّ ذلك توفيق من اهللا عز وجل » اْعَتَدى 
. تعلَّم العلم لتهتدي كيف يعمل : وقال زيد بن أسلم . علم أنَّ لذلك ثواباً : وقال الشعيب ومقاتل والكليب 

ام على السنة واجلماعة : وقال سعيد بن جبري    .أق
  فصل

  .ان ثانياً ، هلذه اآلية ، فإنه قدم التوبة على اإلميان جتُب التوبةُ عن الكفر أوالً مث اإلتي: قال بعضهم 
ودلَّت هذه اآلية أيضاً على أن العمل الصاحل غُري داخلٍ يف اإلميان ، ألنه تعاىل عطف العمل الصاحل على اإلميان 

  .، واملعطوف عليه 

قَالَ فَإِنَّا قَْد ) ٨٤(رِي َوَعجِلُْت إِلَْيَك َربِّ ِلَتْرَضى قَالَ ُهْم أُولَاِء َعلَى أَثَ) ٨٣(َوَما أَْعَجلََك َعْن قَْوِمَك َيا ُموَسى 
  ) ٨٥(فََتنَّا قَْوَمَك ِمْن َبْعِدَك َوأََضلَُّهُم السَّاِمرِيُّ 

ا أْعَجلََك « : قوله  ا « و . مبتدأ وخرب » َوَم   .استفهامية عن سبب التقدم على قومه » َم
ا أْعَجلَ« : فإن قلَت : قال الزخمشري  سؤال عن سبب العجلة ، فكان الذي ينطبق عليه من اجلواب أن » َك َم

كََما } ُهْم أوالاء على أَثَرِي { : وقوله . طلُب زيادة رَضاَك ، أو الشوق إىل كالمك وتنجز موعدك : يقال 
  .َتَرى غري منطبق عليه 

  :قد تضمَّن ما واجهه به رب العزة شيئني : قلت 
  .فسها إنكار العجلة يف ن: أحدمها 
السؤال عن سبب التقدم واحلامل عليه ، فكان أهم األمرين إىل موسى بسط العذر ، ومتهيد العلة يف : والثاين 

اعتلَّ بأنَّه مل يوجد منِّي إال تقدٌم يسري مثله ال يعتد به يف العادة وال حيتفل به ، وليس بيين  نفس ما أنكر عليه ف
ثلها الوفد رأسهم ومقدمتهم ، مث عقبه جبواب السؤال عن السبب فقال وبني من سبقته إال مسافة قريبة يتقدم مب



  .} َوَعجِلُْت إِلَْيَك َربِّ لترضى { : 
ورد عليه من هيبة عتاب اهللا ما أذهله عن اجلواب املنطبق  -عليه السالم- وأجاب غريه عن هذا السؤال بأنه 

  .املرتب على حدود الكالم 
  فصل

  :يف اآلية سؤاالت 
ا أْعَجلََك « : قوله  :األول    .استفهام ، وهو على اهللا تعاىل حمال » َوَم

  .أنه إنكار يف صيغة االستفهام وال امتناع فيه : واجلواب 
، فإن : إما أن يقال  -عليه السالم- أنَّ موسى : الثاين  إنَّه كان ممنوعاً عن ذلك التقدم ، أو مل يكن ممنوعاً عنه 

يلزم وقوع املعصية من األنبياء ، وإن مل َيكُْن ممنوعاً كان ذلك اإلنكار غري كان ممنوعاً كان ذلك التقدم م عصية ف
  .جائز 

ما وجد نصا يف ذلك إال أنَّه باجتهاده تقدم فأخطأ يف ذلك االجتهاد فاستوجب  - عليه السالم-لعله : واجلواب 
  .العتاب 
  .والعجلة مذمومة » َوَعجِلُْت « : قوله : الثالث 

 ١٣٣: آل عمران [ } وسارعوا إىل َمْغِفَرٍة مِّن رَّبِّكُْم َوَجنٍَّة { : أهنا ممدوحة يف الدين قال اهللا تعاىل  :واجلواب 
. [  

إنَّما فعل ذلك ليحصل الرِّضا هللا تعاىل ، وذلك باطل  -عليه السالم- يدل على أنَّه » ِلَتْرَضى « : قوله : الرابع 
  :من وجهني 

  .اهللا يلزم جتدد صفة : أحدمها 
كان راضياً عن موسى ، ألنَّ حتصيل ) إنَّه ما : ( قبل حصول ذلك الرضا جيب أن يقال  -تعاىل-أنه : واآلخر 

  .احلاصل حمال ، وملا لَْم يكن راضياً عنه وجب أن يكون ساخطاً عليه ، وذلك ال يليق حبال األنبياء 
  .املراد دوام االهتداء » ى ثُمَّ اْهَتَد« : واجلواب املراد حتصيل دوام الرضا كقوله 

يدل على أنه ذهب إىل امليعاد قبل الوقت الذي عيَّنه اهللا له وإال } َوَعجِلُْت إِلَْيَك َربِّ لترضى { قوله : اخلامس 
مل يكن تعجيالً ، مث ظن أنَّ خمالفة أمر اهللا سبب لتحصيل رضاه ، وذلك ال يليق بأجهل الناس فضالً عن كليم 

  .اهللا 
  .أن ذلك كان باجتهاٍد وأخطأ فيه : واجلواب 
  .النتهاء الغاية » إىل « يقتضي كون اهللا يف اجلهة ، ألن » إلَْيَك « : قوله : السادس 

  .مل يكن يف اجلبل ، فاملراد إىل مكان وعدك  -تعاىل-اتفقنا على أنَّ اهللا : واجلواب 
  فصل

هم السَّبُعون الذين اختارهم : صوصني فقال املفسرون دلت اآلية على أنَّه تعاىل أمره حبضور امليقات مع قوم خم
اهللا من مجلة بين إسرائيل ، يذهبون معه إىل الطور ليأخذوا التوراة ، فسلر هبم موسى ، مث عجَّل موسى من بينهم 

، فقال اهللا له  َك َعن قَوِم{ : شوقاً إىل ربه ، وخلق السبعني وأمرهم ان يتبعوه إىل اجلبل  } َك ياموسى َوَمآ أَْعَجلَ



} َوَعجِلُْت إِلَْيَك َربِّ لترضى { بالقرب منِّي يأتون من بعدي : أي } ُهْم أوالاء على أَثَرِي { قال جميباً لربه 
  .لتزداد رًِضى 

أَثَرِي على { و ]  ٨٥: البقرة [ } ثُمَّ أَْنُتْم هؤالء َتقُْتلُونَ أَْنفَُسكُْم { : كقوله } ُهْم أوالاء على أَثَرِي { : قوله 
  .هبمزة مكسورة » أوالَِء « : جيوز أن يكون خرباً ثانياً ، وأن يكون حاالً وقرأ اجلمهور } 

.ختفيفاً ( واحلسن وابُن معاذ بياء مكسورة ، وإبدال اهلمزة ياًء   (  
  .بالقصر دون مهزة » أُوىل « وابن وثاب 

، وهي قريبة من الغلط و» أوالََي « وقرأت طائفة    .بفتح اهلمزة والثاء » َعلَى أثَرِي « اجلمهور بياء مفتوحة 
بكسر اهلمزة وسكون الثاء وعيسى بضمها » إثْرِي « وأبو عمرة يف رواية عبد الوارث ، وزيد بن علي 

.لغة ( وسكون الثاء ، وحكاها الكسائي   (  
أُفِْتُنوا ابتلينا الذين َخلَّ: أي } فَإِنَّا قَْد فََتنَّا قَْوَمَك ِمن َبْعِدَك { : قوله  ، وكانوا ستمائة ألف ، فَ فََتُهم مع هارون 

  .بالعجل غري اثين عشر ألفاً من بعدك انطالقك إىل اجلبل 
  فصل

  :خلَق فيهم الكفر لوجهني  - تعاىل-ال جيوز أن يكون املراُد أنَّ اهللا : قالت املعتزلة 
  .أن يفعل ذلك  -ىلتعا-أنه ال جيوز من اهللا ) الدالة على ( الدالئل العقلية : األول 
  .» َوأََضلَُّهُم السَّاِمرّي « : أنَّه قال : والثاين 
أَفَطَالَ َعلَْيكُُم العهد أَْم أََردتُّْم أَن َيِحلَّ َعلَْيكُْم { : فألن موسى ملَّا طالَبُهم بذكر سبب الفتنة ، فقال : وأيضاً 

 لكان هلم أن يقولوا السبب فيه أن اهللا خلقه ِفيَنا ال فلو حصل ذلك خبلق اهللا]  ٨٦: طه [ } غََضٌب مِّن رَّبِّكُْم 
أَْم أََردتُّْم أَن َيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضٌب مِّن { : وأيضاً فقوله .  -عليه السالم-ما ذكرت ، فكان يبطل كالم موسى 

يما هو اخلالق له ، ومل]  ٨٦: طه [ } رَّبِّكُْم  ا بطل ذلك ولو كان ذلك خبلقه الستحال أن يغضَب عليهم ف
، وذلك ألن الفتنة قد تكون مبعىن االمتحان ، يقال » فََتنَّا « : وجب أن يكون لقوله  فََتْنُت الذََّهَب : معًنى آخر 

بالنار إذا امتحنته بالنار فتميز اجليد من الرديء ، فهاهنا شدَّد اهللا التكليف عليهم ، ألن السَّاِمرِيَّ ، ملا أخرج 
ني بأن يستدلوا حبدوث مجلة العامل واألجسام على أنَّ له إهلاً جبسم وحينئذ يعرفون أن هلم العجل صاروا مكلف

  .موجود ) والتشديد يف التكليف ( العجل ال يصلح لإلهلية فكان هذا التعبد تشديداً يف التكليف ، 
  }أََحِسَب الناس أَن يتركوا أَن يقولوا آَمنَّا َوُهْم الَ ُيفَْتُنونَ { : قال تعاىل 

. ٢: العنكبوت [   [  
ليس يف ظهور صوت من عجلٍ متخٍذ من الذهب شبهة أعظم مما يف الشمس والقمر ، والدليل الذي : واجلواب 

ينفي كون الشمس والقمر إهلاً أوىل بأن ينفي كون العجل إهلاً ، فحينئذ ال يكون حدوث العجل تشديداً يف 
  .ى خلق الضالل فيهم التكليف وال يصح محل اآلية عليه ، فوجب محله عل

أليس أن مجيع املسببات العادية تضاف إىل أسباب من الظاهر : قلنا . أضاف اإلضالل إىل السَّامري : وقوله 
وأشد ضالهلم : أي » َوأََضلَُّهم السَّاِمرِّي « وأيضاً قرئ . فكذا هاهنا  -تعاىل- وإن كان املوجد هو اهللا 

« : وقوله . استدالل ، مث الذي حيسم مادة الشغب مسألة الداعي  السامري ، وعلى هذا ال يبقى للمعتزلة



لٌ ماض مسند إىل السامري » َوأََضلَُّهم السَّاِمرِي    .العامة على أنه فع
  .خربه » السَّاِمرِيُّ « مرفوعاً باالبتداء ، وهو أفعل تفضيل ، و » َوأََضلَُّهم « وقرأ أبو معاذ 

اهم وَصرفَُهم إىل عبادة الِعْجلِ ، وأضاف اإلضالل إىل السَّاِمرِيُّ ، ألهنم ضلوا َدَع: أي » أََضلَُّهْم « ومعىن 
كان السامري ِعلْجاً من أهل ِكْرمان وقع إىل مصر ، وكان من : قال ابن عباس يف رواية سعيد بن جبري . بسببه 

قاله الزجاج . السَّامرة : ل هلا قوم يعبدون البقر ، واألكثرون على أنه كان من عظماء بين إسرائيل من قبيلة يقا
.  

وقال عطاء عن ابن عباس كان الرجلُ من القبِط جاراً ملوسى وقد آمن ُروَِي أهنم أقاموا بعد مفارقة موسى 
  .عشرين ليلة وحسبوها أربعني مع أيَّاِمها ، وقالوا قد أكملنا العدة ، مث كان أمر العجل بعد ذلك 

َك ِمن َبْعِدَك { بني قوله ملوسى عند مقدمه كيف التوفيق بني هذا و: فإن قيل    .} فَإِنَّا قَْد فََتنَّا قَْوَم
  :فاجلواب من وجهني 

[ } اقتربت الساعة { : أنه تعاىل أخرب عن الفتنة املترقبة بلفظ املوجودة الكائنة على عادته كقوله : األول 
  .غري ذلك إىل ]  ٤٤: األعراف [ } ونادى أَْصَحاُب اجلنة { ]  ١: القمر 
مث رجع موسى إىل قومه بعد ما استوىف  -عليه السالم-أنَّ السامري شرع يف تدبري األمر ملا غاب موسى : الثاين 

  .األربعني ذا القعدة وعشر ذي احلجة 

ا أَفَطَالَ َعلَْيكُُم الَْعْهُد أَْم أََردُْتْم أَنْ فََرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَِسفًا قَالَ َيا قَْومِ أَلَْم َيِعْدكُْم َربُّكُْم َوْعًدا َحَسًن
ْوِعِدي  قَالُوا َما أَْخلَفَْنا َمْوِعَدَك بَِملِْكَنا َولَِكنَّا ُحمِّلَْنا أَْوَزاًرا ِمْن ) ٨٦(َيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضٌب ِمْن َربِّكُْم فَأَْخلَفُْتْم َم

  ) ٨٧(لْقَى السَّاِمرِيُّ زِيَنِة الْقَْومِ فَقَذَفَْناَها فَكَذَِلَك أَ

األسف شدة الغضب ، فال يلزم التكرار ، : حاالن ، وقد تقدم يف سورة األعراف قيل » غَْضَبانَ أَِسفاً « : قوله 
أسف : ُحْزناً وَجَزعاً ، يقال : وقال األكثرون . يفيد كماله » أَِسفاً « يفيد أصل الغضب ، و » غَْضَبانَ « ألنَّ 

، وفرق بني االغتياط والغضب ، ألنَّ اهللا تعاىل ال : األسف : وقيل . و أِسٌف ، إذا حزن يأَسف أَسفاً فه املغتاط 
يوصف بالغيظ وُيوَصف من حيث أن الغضب إرادة اإلضرار باملغضوب عليه ، والغيط تغيٌُّر يلحُق املُغتاط 

: عاتبهم بعد رجوعه فقال  -عليه السالم- وذلك ال يصح إىل على األجسام كالضحك والبكاء ، مث إن موسى 
الثواب على : وقيل . املراد بالوعد احلسن إنزال التوراة : قيل } ياقوم أَلَْم َيِعْدكُْم َربُّكُْم َوْعداً َحَسناً { 

  .الطاعات 
َغْواْ ِفيِه { : وهو قوله . العهد : وقال جماهد  ] (  ٨٢: طه [ } ثُمَّ اهتدى { : إىل قوله ]  ٨١: طه [ } َوالَ َتطْ

فكأنه قال } أَفَطَالَ َعلَْيكُُم العهد أَْم أََردتُّْم أَن َيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضٌب مِّن رَّبِّكُْم { ) ويدل عليه قوله بعد ذلك 
ا حيتمل أن يكون وعداً حسناً يف : وقيل » َوالَ َتطْغوا « : أفنسيتم ذلك الذي قال اهللا لكم  الوعد احلسن هاهن

فهو الوعد بإنزال الكتاب اهلادي إىل الشرائع ، : أما منافع الدين . ون يف منافع الدنيا منافع الدين وأن يك
وأما منافع الدنيا فإن اهللا تعاىل قد وعدهم قبل إهالك فرعون أن . والوعد حبصول الثواب العظيم يف اآلخرة 

  ) .وِدياَرُهم ( يورثهم أرضَُهم 
هذا الكالم إمنا يتوجه عليهم لو كانوا معترفني بإلٍه آخر سوى العجل ، } كُْم أَلَْم َيِعْدكُْم َربُّ{ : قوله : فإن قيل 



ا أخرب اهللا عنهم أهنم قالوا  ]  ٨٨: طه [ } هاذآ إهلكم وإله موسى { : وأمَّا ملَّا اعتقدوا أنه ال إله سواه على م
  كيف يتوجه عليهم هذا الكالم؟

  .بدوا العجل على التأويل الذي يذكره عبَّاد األصنام أهنم كانوا معترفني باإلله لكنهم ع: فاجلواب 
وعدكم بالكتاب واهلداية ، : جيوز أن يكون مصدراً مؤكداً ، واملفعول حمذوف تقديره » َوْعداً َحَسناً « : قوله 

  .وجيوز أن يكون الوعد مبعىن املوعود فيكون هو املفعول الثاين . أو يترك املفعول الثاين ليعم 
وطول . أفَطَالَ عليكم مدة مفارقيت إياكم : وقيل . أْي أقصْيُتم ذلك العهد } فَطَالَ َعلَْيكُُم العهد أَ{ : قوله 

  :العهد حيتمل أموراً 
أفطال عليكم العهد بنعم اهللا من إْنجَائكُم من فرعون ، وغري ذلك من النعم املذكورة يف أول سورة : أحدها 

ٌري مِّْنُهْم فَاِسقُونَ فَطَالَ َعلَ{ : البقرة كقوله تعاىل  . ١٦: احلديد [ } ْيهُِم األمد فَقََسْت قُلُوُبُهْم َوكَِث  [  
: قال القاضي . روي أنَّهم عرفوا أنَّ األجل أربعون ليلةً فجعلوا كلَّ يوم بإزاء ليلة وردُّوه إىل عشرين : وثانيها 

  .هذا ركيك ألن ذلك ال يكاد يشتبهه على أحد 
  .وعدُهم ثالثني ليلةً فلما زاده اهللا فيها عشرة أخرى طال العهد  -عليه السالم-ى أنَّ موس: وثالثها 

هذا ال ميكن إجراؤه على ظاهره ألنَّ احداً ال يريد ذلك } أَْم أََردتُّْم أَن َيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضٌب مِّن رَّبِّكُْم { : قوله 
ريد للمسبب ، أي أَرْدتُّْم أن تفعلوا فعالً يوجب توجب ذلك ، ومريد السبب م) ملا كانت ( ، ولكن املعضية 

  .عليكم الغضب من ربكم 

، فقيل  -عليه السالم-، وهذا يدل على موعد كان فيه } فَأَْخلَفُْتْم مَّْوِعِدي {  املراد ما وعدوه من : مع القوم 
» َمْوعدي « هم من الطور و ما وعدوه من اإلقامة على دينه إىل أن يرجع إلي: وقيل . اللحاق واجمليء على أثره 

: وأن يكون مضافاً ملفعوله مبعىن . مصدر جيوز أن يكون مضافاً لفاعله مبعىن أَوجْدُتُمونِي أَْخلَفُْتكُم ما وْعدتُّكُمْْ 
  .أهنم وعدوه أن يتمسكوا بدينه وسنته 

لغات مبعىن واحد : فقيل . سرها قرأ األخوان بضم امليم ، ونافع وعاصم بفتحها والباقون بك» بَِملِْكَنا « : قوله 
: وفرق الفارسي وغريه بينهما ، فقال . كالنَّقْضِ والنُّقضِ والنِّقْضِ ، فهي مصادر ، ومعناها القدرة والتسلط 

ه  ٌك فُتْخِلُف موعدك بسلطانه ، وإمنا فعلناه بنظر واجتهاد ، فاملعىن على أن ليس له : املضموم معنا مل يكن ُملْ
  :رُّمة ملك كقول ذي ال

ْد َرقََصْت  -٣٦٨٥   بَِها املَفَاوُِز َحتَّى ظَْهُرَها َحِدُب... الَ ُيْشَتكَى َسقْطَةٌ ِمْنَها َوقَ
  .أي ال يقع منها َسقْطَة فََتْشَتِكي 

وكسر امليم كَثُر . ما فعلناه بأنَّا ملكنا الصواب ، بل غلبتنا أنفسنا : وفتح امليم مصدر من َملََك أمره ، واملعىن 
بلها ف   .يما حتوزه اليد وحتويهن ولكنه يستعمل يف األمور اليت يرمها اإلنسان ، ومعناها كمعىن اليت ق

قرأ » ُحمِّلَْنا « : قوله . بَِملِْكَنا الصواَب : واملصدر يف هذين الوجهني مضاف لفاعله ، واملفعول حمذوف أي 
والباقون . ( فر كذلك إال أنه خفف امليم نافع وابن كثري وحفص بضم احلاء وكسر امليم املشددة وأبو جع

  .فالقراءة األوىل والثانية نسبوا فيهما الفعل إىل غريهم ) . بفتحها خفيفة امليم 
جيوز أن يكون » ِمْن زِيَنِة « و . مفعول ثان غري القراءة الثالثة » أَْوَزاراً « ويف الثالثة نسبوه إىل أنفسهم و 



  .» أَْوَزاراً « ن يكون متعلقاً مبحذوف على أنه صفة ل ، وأ» ُحمِّلَْنا « متعلقاً ب 
اً مبحذوف على أنه : نعت ملصدر أو حال من ضمريه عند سيبويه أي » فَكَذَِلَك « : وقوله  وأن يكون متعلق

  .» أْوَزاراً « صفة ل 
  .ا إلقاء مثل إلقَاِئَن: نعت ملصدر أو حال من ضمريه عند سيبويه أي » فَكَذَِلَك « : وقوله 
  فصل

  :على وجهني } َمآ أَْخلَفَْنا َمْوِعَدَك بَِملِْكَنا { اختلفوا يف القائل 
، وقد يضيف الرجل : القائل هم الذين مل يعبُدوا العجلَ كأهنم قالوا : فقيل  ما أخلَفَْنا موعَدك بأمرٍ كُنَّا منلكه 

، كقوله تعاىل  َرقَْنا بِكُُم الب{ : فعل قرينه إىل نفسه  َتلُْتْم َنفْساً { ]  ٥٠: البقرة [ } حر َوإِذْ فَ : البقرة [ } َوإِذْ قَ
الشبهة قويت على عبدة العجل ، فلم نقدر على منعهم : وإن كان القائل بذلك آباءهم ، فكأهنم قالوا ]  ٧٢

  .عنه ومل نقدر أيضاً على مفارقتهم ، ألنَّا خفنا أن نصري سبباً لوقوع الفرقة ، وزيادة الفتنة 
،  :وقيل  هذا قول عبدة الِعجل ، واملعىن أن غرينا أوقع الشبهة يف قلوبنا ، وفاعل السبب فاعل املسبب 

  .فمخلف الوعد هو الذي أوقع الشبهة ، فإنه كان ملالكنا لنا 

كيف ُيْعقَل رجوع قريب من ستمائة ألف إنسان من العقالء املكلفني عن الدين احلق دفعة واحدة إىل : فإن قيل 
لٍ ُيْعَرف فساُدها بالضرورة ، مث إن مثل هذا اجلمع ملا فارقوا الدين وأظهروا الكفر فكيف يعقل عبادة عج

  وحده إليهم؟ -عليه السالم- رجوعهم دفعة واحدة عن ذلك الدين بسبب رجوع موسى 
  .هذا غري ممتنع يف حق الُبلِْه من الناس : فاجلواب 

فمن قرأ } ولكنا ُحمِّلَْنآ أَْوَزاراً مِّن زِيَنِة القوم { ذلك الفعل فقالوا مث إنَّ القوم فروا من العذر احلامل هلم على 
ا يف أنفسنا ما كنا استعرضناه من القوم  عليه -إن موسى : ومن قرأ بالتشديد فقيل . بالتخفيف فاملعىن محلَْن

  .ُحلّي قوم فرعون  واملراد باألوزار. أمرهم باستعاره احلُِلّي واخلروج هبا فكأنه ألزمهم ذلك  -السالم
  .جعلنا كالضامن هلا أن نؤديها إىل حيث يأمرنا اهللا : وقيل 
، أي : وقيل    .ألزمهم حكم املغنم : إنَّ اهللا تعاىل َحمَّلَُهم ذلك 
  .أخذوها على وجه العارية ومل يردوها حني خرجوا من مصر استعاروها لعيدهم : قيل 

ا أغرق فرعون نبذَ: وقيل  ، ومل تكن الغنيمة حالالً هلم يف  إن اهللا تعاىل مل البحر ُحليَّهم فأخذوها وكانت غنيمة 
  .ذلك الزمان ، فسماها اهللا أْوَزاراً لذلك ، ألنه جيب عليهم حفظها من غري فائدة فكانت أوزاراً 

،  وقيل املراد باألوزار اآلثام ، واملعىن. األثقال : مسيت أوزاراً لكثرهتا وثقلها ، واألوزار : وقيل  ُحمِّلَْنا آثاماً 
. قال إهنا جنسة فتطهروا منها ، وقال السَّاِمرّي إنَّ موسى احتبس عقوبة باحلُِلّي  -عليه -روي أن هارون 

  .فيجوز أن يكونوا أرادوا هذا القول ، وقد يقول اإلنسان للشيء الذي يلزمه رده هذا كله إمثٌ وذنٌب 
ن به يف جمامع هلم جيري فيها الكفر ، فلذلك وصف بكوهنا أوزاراً كما إنَّ ذلك اِحللّي كان للقبط يتزينو: وقيل 

  .يقال مثله يف آالت املعاصي 
إنَّ تلَك غنيمةٌ ال َتِحلٌُّ فاحفروا ، : أي فَطََرْحَناَها يف احلفرية ، وذلك أن هارون قال هلم » فَقَذَفَْناَها « : وقوله 

  .فريى فيها رأيه ، ففعلوا  فحفروا حفرية ، مث ألقوه فيها حىت يرجع موسى



  .قَذَفُوها يف موضعٍ أمرهم السامريُّ بذلك : وقيل 
  .وكذلك ألقى السامري ما معه من احلُِلّي فيها : يف موضعٍ مجع فيه النار ، مث قالوا : وقيل 

أَفَلَا َيَرْونَ أَلَّا َيْرجُِع إِلَْيهِْم قَْولًا َولَا ) ٨٨(َنِسَي فَأَْخَرَج لَُهْم ِعْجلًا َجَسًدا لَُه ُخَواٌر فَقَالُوا َهذَا إِلَُهكُْم َوإِلَُه ُموَسى فَ
  ) ٨٩(َيْمِلُك لَُهْم َضرا َولَا َنفًْعا 

  .} فَأَْخَرَج لَُهْم ِعْجالً َجَسداً لَُّه ُخَواٌر { : قوله 
لسامريُّ ما كان معه من اقذفوا ما معكم فيها فألقوا فيها ، مث ألقى ا: أوقد هارون ناراً وقال : قال ابن عباس 

  . -عليه السالم-تربة حافر فرس جربيل 
  كان ذلك اجلسد حيا أم ال؟: قال قتادة 

ال ألنه ال جيوز إظهار خرق العادة على يد الضال بل السامري صور صورة على شكل العجل ، وجعل : فقيل 
  .الِعْجل فيها منافذ وختاريق حبيث تدخل فيها الرياح ، فيخرج صوت يشبه صوت 

، ]  ٩٦: طه [ } فَقََبْضُت قَْبَضةً مِّْن أَثَرِ الرسول { : إنَّه صار حياً ، وخار كما خيور الِعْجل ، لقوله : وقيل 
ولو مل يصر حيا ملا بقي هلذا الكالم فائدة ، وألنه تعاىل مساه عجالً ، والِعْجل حقيقة هو احليوان ، ومساه جَسداً 

  .وهو إمنا يتناول احلي 
  .وأثبت له اخلوار 

  .وأما ظهور خارق العادة على يد الضال فجائز ، ألنه ال حيصل االلتباس وهاهنا كذلك فوجب أن ال ميتنع 
مرَّ بالسَّامريَّ وهو يصنع العجل ، فقال ما تصنع؟  -عليه السالم-وروى عكرمة عن ابن عباس أن هارون 

، قال السامريُّ اللهم إين الله: فقال أصنع ما ينفع وال يضر فادع يل فقال  م أعطه ما سأل ، فلما مضى هارون 
  .اسألك أن جتعل له خواراً 

كُْن ِعْجالً خيور ، فكان كذلك يدعوه هارون وعلى هذا : فألقى التراب يف فم العجل ، وقال : ويف رواية 
  .التقدير يكون ذلك معجزاً للنيب 

هاهنا إشكال وهو أن القوم إن كانوا يف اجلهالة حبيث اعتقدوا أن و} فَقَالُواْ هاذآ إهلكم وإله موسى { : قوله 
ذلك العجل املعمول يف تلك الساعة هو اخلالق للسموات واألرض فهم جمانني ، وليسوا مكلفني ، وألن هذا 

  ؟} هاذآ إهلكم وإله موسى { : حمال على مثل ذلك اجلمع العظيم ، وإن مل يعتقدوا ذلك ، فكيف قالوا 
فجوزوا حلول اإلله وحلول صفة من صفاته يف ذلك اجلسم ، وإن كان : لعلهم كانوا من احللولية وجوابه 

  .ذلك أيضاً يف غاية البعد ، ألن ظهور اخلوارق ال يناسب اإلهلية ، ولكن لعل القوم يف هناية البالدة 
« لغة فصيحة والضمري يف وقرأ األعمش بسكون السني ، وهي . قرأ العامة بكسر السني » فََنِسَي « : قوله 
إنه من كالم اهللا تعاىل ، كأنه أخرب عن السامري أنه : ، وعلى هذا قيل « جيوز أن يعود على السَّاِمرّي » َنِسَي 

َنِسَي االستدالل على حدوث األجسام ، وإنَّ اإللَه ال حيل يف شيء وال حيل فيه شيء ، مث إنه تعاىل بيَّن املعىن 
ال يتكلم : أي } أَفَالَ َيَرْونَ أَالَّ َيْرجُِع إِلَْيهِْم قَْوالً { : به وهو قوله الذي جيب االستدالل  مل خيطر بباهلم أن من 

.واحمللية ( وال ينفع وال يضر ال يكون إهلاً ، وال يكون لإلله تعلق باحلالية   (  



ذا إهلكم وإله موسى ، هذا قول السامري ، والكعىن أن ه: وعلى هذا قيل « ُموَسى » وجيوز أن يعود على 
  .فنسي موسى أن هذا هو اإلله فذهب يطلبه يف موضع آخر وهو قول األكثرين 

  .فنسي وقت املوعد يف الرجوع : وقيل 
 َوالَ َيْمِلُك لَُهْم{ أن العجل ال يكلمهم ، ال جييبهم إذا دعوه ، : أي } أَفَالَ َيَرْونَ أَالَّ َيْرجُِع إِلَْيهِْم قَْوالً { : قوله 

وهذا يدل على أن اإلله ال . وهذا استدالل على عدم أنه إله بأنه ال يتكلم وال ينفع وال يضر . } َضّراً َوالَ َنفْعاً 
ِلَم َتْعُبُد َما الَ َيْسَمُع {  -عليه السالم-بد وأن يكون موصوفاً هبذه الصفات ، وهو كقوله تعاىل يف قصة إبراهيم 

عليه ( يف األكثر ال يعول إىل على دالئل إبراهيم  -عليه السالم- وأن موسى  ] ٤٢: مرمي [ } َوالَ َيْبِصُر 
.السالم   (  

، ويدل على ذلك وقوع أصلها » َيْرجُِع « العامة على رفع } أَالَّ َيْرجُِع إِلَْيهِْم { : قوله  ألهنا املخففة من الثقيلة 
. ١٤٨: األعراف [ } ُمُهْم أَلَْم َيَرْواْ أَنَُّه الَ ُيكَلِّ{ : وهو املشددة يف قوله   [  

: مبعىن ]  ٧١: املائدة [ } وحسبوا أَالَّ َتكُونَ ِفْتَنةٌ { : أنه ال يرجع كقوله : االختيار الرفع مبعىن : قال الزجاج 
  .أنه ال تكون 

  .وأبان بنصبه ، جعلوها الناصبة ) رضي اهللا عنه ( وقرأ أبو حيوة والشافعي 
.يف املائدة ( ة ، وعلى الثانية بصرية ، وقد تقدم حتقيق هذين القولني والرؤية على األوىل يقيني  (  

  .منسوب لقبيلة يقال هلا سامرة : والسَّامريُّ 
  فصل

، وقال يف آية أخرى  أَلَْم َيَرْواْ أَنَُّه الَ ُيكَلُِّمُهْم َوالَ َيْهِديهِمْ { دلَّت اآلية على وجوب النظر يف معرفة اهللا تعاىل 
[ } فَاْسأَلُوُهْم إِن كَاُنواْ يِْنِطقُونَ { ، وهو قريب من قوله يف ذم عبدة األصنام ]  ١٤٨: األعراف [ } َسبِيالً 

، أي لو كان يكلمهم لكان إهلاً ، والشيء جيوز أن يكون مشروطاً بشروط كثرية ، وفوات ]  ٦٣: األنبياء 
  .ل املشروط منها يقتضي فوات املشروط ، وحصول الواحد منها ال يقتضي حصو

  .ما َدفَْنُتْم َنبيَّكُْم حتَّى اختلفتم  -رضي اهللا عنه- قال بعض اليهود لعليٍّ 
اختلفنا عنه وما اختلفنا فيه ، وأنتم ما جفَّت أقدامكم من ماء البحر حىت قلتم لنبيكم اجَعلْ لََنا إلَهاً كََما : فقال 

  .لَُهْم آِلَهة 

قَالُوا لَْن ) ٩٠(قَْبلُ َيا قَْومِ إِنََّما فُِتْنُتْم بِِه َوإِنَّ َربَّكُُم الرَّْحَمُن فَاتَّبُِعونِي َوأَِطيُعوا أَْمرِي  َولَقَْد قَالَ لَُهْم َهاُرونُ ِمْن
أَلَّا َتتَّبَِعنِ  )٩٢(قَالَ َيا َهاُرونُ َما َمَنَعَك إِذْ َرأَْيَتُهْم َضلُّوا ) ٩١(َنْبَرَح َعلَْيِه َعاِكِفَني َحتَّى َيْرجَِع إِلَْيَنا ُموَسى 

  ) ٩٣(أَفََعَصْيَت أَْمرِي 

ا شفقته على } َولَقَْد قَالَ لَُهْم َهاُرونُ ِمن قَْبلُ { : قوله  إمنا قال ذلك شفقة منه على نفسه وعلى اخللق ، أم
-وسى نفسه ، فألنه كان مأموراً من عند اهللا باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وكان مأموراً من عند أخيه م

، فلو كان يشتغل ]  ١٤٢: األعراف [ } اخلفين ِفي قَْوِمي َوأَْصِلْح َوالَ َتتَّبِْع َسبِيلَ املفسدين {  -عليه السالم
وأما الشفقة . باألمر باملعروف والنهي عن املنكر عىن املنكر كان خمالفاً ألمر اهللا وألمر موسى وذلك ال جيوز 



خلق اهللا خصوصاً على أبناء جنسه ، وأي شفقة أعظم من على اخللق فألن اإلنسان جيب أن يكو ن مشفقاً على 
وملَّا ثبت أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر والشفقة على . أن يرى َجمعاً يتهافتون على النار فيمنعهم منها 

، مث إن هارون  ملَّا ثبت أن و. رأى القوم متهافتني على النار فيمنعهم منها  - عليه السالم-املسلمني واجب 
رأى القوم  - عليه السالم-األمر باملعروف والنهي عن املنكر والشفقة على املسلمني واجب ، مث إن هارون 

  .} ياقوم إِنََّما فُِتنُتْم بِِه { : متهافتني على النار فلم يبال بكثرهتم بل صرح باحلق فقال 
{ : لوجوه ، ألنه زجرهم عن الباطل أوالً بقوله واعلم أن هارون عليه السالم َسلََك يف هذا الوعط أحسن ا( 

: مث دعا إىل ثالثاً إىل النبوة بقوله ) } َوإِنَّ َربَّكُُم الرمحن { : ، مث دعاهم إىل معرفة اهللا ثانياً بقوله } إِنََّما فُِتنُتْم بِِه 
  .» َوأَِطيُعوا أَْمرِي « مث دعاهم رابعاً بقوله » فَاتَّبُِعونِي « 

لترتيب اجليد ، ألنه ال بد قبل كل شيء من إماطة األذى عن الطريق ، وهو إزالة الشبهات ، مث وهذا هو ا
: وإمنا قال . معرفة اهللا تعاىل ، فإهنا هي األصل ، مث النبوة ، مث الشريعة ، فثبت أن هذا الترتيب أحسن الوجوه 

هاً على أهنم مىت تابوا قَبِلَ اهللا توبتهم ، ألنه هو فخص هذا املوضع باسم الرمحن ، تنبي} َوإِنَّ َربَّكُُم الرمحن { 
الرمحن ، ومن رمحته أن خلصهم من آفات فرعون ، مث إهنم جلهلهم قابلوا هذا الترتيب احلسن يف االستدالل 

جتك ولكن نقبل ال نقبل ح: كأهنم قالوا } لَن نَّْبَرَح َعلَْيِه َعاِكِفَني حىت َيْرجَِع إِلَْيَنا موسى { : بالتقليد فقالوا 
  .قول موسى ، وهذه عادة املقَلِِّد 

  .} إِنََّما فُِتنُتْم { : قوله 
بالكسر فيهما ، ألهنا بعد القول ال مبعىن الظن وقرأت فرقة بفتحهما ، وُخرِّجت } إِنََّما فُِتنُتْم { : قرأ العامة 

، وهي أهنم يفتحون    .بعد القول مطلقاً » أنَّ « على لغة ُسلَْيم 
  :فقط ، وخرجت على وجهني » أنَّ ربَّكُْم « أ أبو عمرو يف رواية احلسن وعيسى بن عمر بفتح وقر

والألمر أنَّ َربَّكُم الرَّْحمُن ، : أهنا وما بعدها يف تأويل مصدر يف حمل رفع خرباً ملبتدأ حمذوف تقديره : أحدمها 
  .فهو من عطف اجلمل ال من عطف املفردات 

  .ألنَّ َربَّكُم الرَّْحمُن : ة مقدر ، أي أهنا جمرور: والثاين 
  .وقد تقدم القول يف نظري ذلك بالنسبة إىل هذه الفاء » فَاتَّبُِعونِي « 

  فصل
اعتزهلم } حىت َيْرجَِع إِلَيَْنا موسى { مقيمني على عبادة العجل : أي } لَن نَّْبَرَح َعلَْيِه َعاِكِفَني { ملَّا قالوا هلارون 
شر ألفاً الذين مل يعبدوا العجل ، فلما رجع موسى ومسع الصياح واجللبة ، وكانوا يؤقصون هارون يف اثين ع

هذا صوت الفتنة ، فلما رأى هارون أخذ شعر رأسه بيمينه وحليته : حول الِعْجل قال للسبعني الذين معه 
ا َمَنَعَك إِذْ َرأَْيَتُهْم ضلوا { : وقال له . بشماله    .أشركوا } َم

ب » ذْ إ« : قوله    .أي شيء منعك وقت ضالهلم : ، أي » َمَنَعَك « منصوب 
  :فيها قوالن » الَ « و 

  .أنَّها مزيدة ، أي ما منعك من أن تتبعين : أحدمها 
ا محلك على أن ال تتبعين ، وما َدَعاك إىل أن ال تتبعين ، ذكره : والثاين  أنَّها دخلت محالً على املعىن ، إذ املعىن م



  .يَسى َعِليُّ بن ِع
  .» َيْبَنُؤمَّ « ، ) سورة األعراف ، والقراءة يف ( وقد تقدم حتقيق هذين القولني يف 

  فصل
ومعىن َتتَّبِعين تتَّبع أمري ووصيٍَّتي ، يعين هالَّ قاتلتهم ، وقد علمت أنِّي لو كنت فيهم لقاتلتهم على كفرهم ، 

ا منعك من اللحوق: أي } أَالَّ َتتَّبَِعنِ { : وقيل  يب وإخباري بضالهلم فتكون مفارقتك إياُهم َزْجراً هلم عما  م
  .} أَفََعَصْيَت أَْمرِي { أتوا 
  فصل

  :متسك الطاعنون يف عصمة األنبياء عليهم السالم هبذه اآلية من وجوه 
ن إما أن يكون قد أمر هارون باتباعه أو موسى هلارون معصيةً وذنباً ، أل -عليه السالم-أنَّ موسى : أحدها 

  .مالمة غري اجملرم معصية 
، وإن قلنا  إن موسى ما أمره باتباعه كانت : وإن مل يتبعه كان هارون تاركاً للواجب فكان فاعالً للمعصية 

  .مالمته إيَّاه بترك االتباع معصية ، وعلى مجيع التقديرات يلزم إسناد املعصية إما إىل موسى أو إىل هارون 
استفهام على سبيل اإلنكار ، فوجب أن يكون هارون قد عصاه ، } ْيَت أَْمرِي أَفََعَص{ قول موسى : وثانيها 

، وإذا فعل هارون لك فقد فعل املعصية  وأن يكون ذلك العصيان منكراً ، وإال كان موسى كاذباً ، وهو معصية 
.  

، ألن هارون وه]  ٩٤: طه [ } ياابنأم الَ َتأُْخذْ بِِلْحيَِتي َوالَ بَِرأِْسي { : قوله : ثالثها  عليه - ذا معصية 
، فكان األخذ بلحيته وبرأسه معصية ، وإن فعل ذلك قبل تعرف احلال كان ذلك  -السالم قد فعل ما قدر عليه 
  .معصية 

، فإن كان األخذ بلحيته ورأسه ]  ٩٤: طه [ } الَ َتأُْخذْ بِِلْحَيِتي َوالَ بَِرأِْسي { : أن هارون قال : ورابعها 
وإن مل يكن ذلك األخذ . منعاً له أن يفعله ، فيكون ذلك القول معصية » الَ َتأُْخذْ « ل هارون جائزاً كان قو

  .فاعالً للمعصية  -عليه السالم-جائزاً كان موسى 
أنَّ حاَص هذه الوجوه متسٌك بظواهر قابلة للتأويل ، ومعارضة ما يبعد عن التأويل مبا : واجلواب عن الكل 

  :وإذا ثبتت هذه املقدمة ففي اجلواب وجوه . غري جائز يتسارع إليه التأويل 
وإذا كان كذلك . أنَّا وإن اختلفنا يف جواز عصمة األنبياء لكن اتفقنا على جواز ترك األوىل عليهم : أحدمها 

لعله كان أحدمها أوىل ،  -عليهما السالم-موسى وهارون : فالفعل الذي يفعله أحدمها ومينع منه اآلخر ، أعين 
  .آلخر كان ترك األوىل ، فلذلك فعله أحدمها وتركه اآلخر وا

هذا التأويل غري جائز ، ألن كل واحد منهما كان جازماً فيما يأيت به فعالً كان أو تركاً ، وفعل : فإن قيل 
ملراد تقييد املطلق بالدليل غري ممتنع ، فيحمل اجلزم يف الفعل والترك على أن ا: املندوب وتركه ال جيزمونه قلنا 

افعل ذلك أو اتركه إن كنت تريد األصلح ، وقد يترك ذلك الشرط إذا كان تواطؤمها على رعايته معلوماً 
  .متقرراً 

أقبل وهو غضبان على قومه فأخذ برأس أخيه وجّره إليه كما يفعل  -عليه السالم-أن موسى : وثانيهما 



عض على شفتيه وأصابعه ويفتل حليته ، فأجرى اإلنسان بنفسه مثل ذلك الغضب ، فإن الغضبان املتفكر قد ي
ا يصنع الرجل بنفسه يف حال الفكر  موسى أخاه هارون جمرى نفسه ، ألنه كان أخاه وشريكه ، فصنع به م

، مث أخذ يف شرح ]  ٩٤: طه [ } الَ َتأُْخذْ بِِلْحَيِتي َوالَ بَِرأِْسي { : والغضب ، وأما قوله  فال ميتنع أنه معاون له 
. ٩٤: طه [ } إِنِّي َخِشيُت أَن َتقُولَ فَرَّقَْت َبْيَن بين إِْسَرآِئيلَ { : فقال القصة   [  
: أنَّ نيب إسرائيل كانوا على هناية سوء الظن مبوسى ، حىت إن هارون غاب عنهم غيبة فقالوا ملوسى : وثالثها 

جع فرأى من قومه ما رأى ، أخذ أنت قتلته ، فلما وعد اهللا موسى ، وكتب له يف األلواح من كل شيء ، مث ر
برأس أخيه ليدنيه فيتفحص عن كيفية الواقعة فخاف هارون أن َيْسبِق إىل قلوهبم ما ال أصل له ، فقال إشفاقاً 

ا ال يليق بك ]  ٩٤: طه [ } الَ َتأُْخذْ بِِلْحَيِتي َوالَ بِرَأِْسي { : على موسى    .، لئال يظن القوم م
، والتصلب  -عليه السالم-كان موسى  :قال الزخمشري : ورابعها  رجالً حديداً جمبوالً على احلدة ، واخلشونة 

يف كل شيء ، شديد الغضب هللا ولدينه فلم يتمالك حني رأى قومه يعبدون عجالً من دون اهللا بعد ما رأوا من 
، وعنَّف بأخيه وخليفته اآليات العظام أن ألقى الواح التوراة ملا غلب عليه من الدهشة العظيمة غضباً هللا ومحّي ة 

، فأقبل عليه إقبال العدو    .على قومه 
َهْب أنه كان شديد الغضب ، ولكن مع ذلك الغضب : وهذا اجلواب ساقط ، ألنه يقال : قال ابن اخلطيب 

  الشديد هل كان يبقى عاقالً مكلفاً أم ال؟
، أكثر ما يف الباب أنك ذك رت أنه يغضب شديداً وذلك من مجلة املعاصي فإن بقي عاقالً فاألسئلة باقية بتمامها 

إنه يف ذلك الغضب مل يبق عاقالً وال مكلفاً فهذا مما ال يرتضيه مسلم البتة ، فهذه أجوبة من مل : فإن قلتم . 
  .جيوِّز الصغائر ، وأما من جوزها فالسؤال ساقط 

كان عاملاً باهنم قد فُِتُنوا ، وأن ملَّا رجع إىل بين إسرائيل  - عليه السالم-وهو أنَّ موسى : وجواب آخر 
وإذا كان كذلك » قَْوَمَك ِمن َبْعِدَك ) إِنَّا قَْد فََتنَّا « ( السامري قد أضلهم ، والدليل عليه قوله تعاىل ملوسى 

 إمنا جاء وهو عامل حباهلم ، فإنكاره على هارون لعلمه حباهلم قبل جميئه إليهم ال ملا أثبتوه - عليه السالم-فموسى 
  .يف سؤاهلم 

َمْن « : يدل على أن تارك املأمور به عاص ، والعاصي مستحق للعقاب ، لقوله } أَفََعَصْيَت أَْمرِي { : وقوله  َو
  .فمجموع اآليتني يدل على أن األمر للوجوب ) » َوَرُسولَه فَإنَّ لَُه َناَر َجَهنَّم ( َيْعص اَهللا 

  ) ٩٤(ي َولَا بِرَأِْسي إِنِّي َخِشيُت أَنْ َتقُولَ فَرَّقَْت َبْيَن َبنِي إِْسَراِئيلَ َولَْم َتْرقُْب قَْوِلي قَالَ َيْبَنُؤمَّ لَا َتأُْخذْ بِِلْحَيِت

  .إمنا خاطبه بذلك ليدفعه عنه ، ويتركه : قيل » يا ْبَن أُمِّ « : قوله 
  .كان أخاه ألمه : وقيل 

، فإن النهي عن الشيء ال يدل على كون املنهي فاعالً واعلم أنه ليس يف القرآن داللة على أنَّه فََعلَ ذلك 
وإمنا يف القرآن أنه أخذ ]  ٤٨،  ١: األحزاب [ } َوالَ ُتِطعِ الكافرين واملنافقني { : للمنهي عنه لقوله تعاىل 

  .، وهذا القدر ال يدل على االستحقاق بل قد يفعل لسائر األغراض على ما بيناه . برأس أخيه جيره إليه 
وفيها الفتح وبه . اجلمهور على كسر الالم من اللحية ، وهي الفصحى } الَ َتأُْخذْ بِِلْحَيِتي َوالَ بَِرأِْسي { : ه قول

: ونقل فيها الضم كما قالوا . قرأ عيسى بن سليمان احلجازي ، والفتح لغة احلجاز وجيمع على ِلّحى كِقَرب 



  .ِصَوَر بالكسر وحقها بالضم 
ال تأُخذْنِي » َيِتي بِِلْح« والباء يف  . ليست زائدة إما ألنَّ املعىن ال يكن منك أخذ وإما ألن املفعول حمذوف أي 

  .فقد تعسف ]  ١٩٥: البقرة [ } َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيِديكُْم إِلَى التهلكة { ومن زعم زيادهتا كهي يف 
  فصل

لو أنكرت عليهم لصاروا » إنِّي َخِشيُت « بته أي بَِشْعر رأسي ، وكان قد أخذ بذوا» بَِرأِْسي « : معىن قوله 
ومل حتفظ وصييت حني } فَرَّقَْت َبْيَن بين إِْسَرآِئيلَ َولَْم َتْرقُْب قَْوِلي { حريني بقتل بعضهم بعضاً ، فتقول أنت 

ي قَْوِمي َوأَْصِلْح { : قلت لك    .ألي ارفق هبم ]  ١٤٢: األعراف [ } اخلفين ِف
: أي أن تقول } فَرَّقَْت َبْيَن بين إِْسَرآِئيلَ { هذه اجلملة حملها النصب نسقاً على } قُْب قَْوِلي َولَْم َتْر{ : قوله 

  .} َولَْم َتْرقُْب قَْوِلي { : فرقت بينهم وأن تقول 
وما «  -عليه السالم -إن قوله موسى : فإن قيل . بضم حرف املضارعة من أرقب » ُترقب « وقرأ أبو جعفر 
إمنا مل أمتثل : يدل على أنه أمره بشيء ، فكيف حيسن يف جوابه أن يقال » تتبع أفَعَصْيَت أْمرِي  منعك أن ال

  ، وهل جيوز مثل هذا الكالم على العاقل؟» َولَْم َتْرقُْب قَْوِلي « قولك خوفاً من أن تقول 
ذلك إىل فساد القوم ، فلما  إمنا أمره بالذهاب إليه بشرط أن ال يؤدي -عليه السالم  -لعلَّ موسى : فاجلواب 

َك أَْنْ الَ َتتَّبِعنِي « قال موسى  قال ألنك إمنا أمرتين باتباعك إذا مل حيصل الفساد ، فلو جئتك مع » َما َمَنَع
  .حصول الفساد ما كنت مراقباً لك 

ا َخطُْبَك َيا َساِمرِيُّ  َبْضُت قَْبَضةً ِمْن أَثَرِ الرَُّسولِ فََنَبذُْتَها َوكَذَِلكَ قَالَ َبُصْرُت بَِما لَْم َيْبُصُروا بِِه فَقَ) ٩٥(قَالَ فََم
  ) ٩٦(َسوَّلَْت ِلي َنفِْسي 

َك ياسامري { : قوله  ، وتقدم الكالم على اخلَطب يف يوسف ، » َما َخطُْبَك « . } قَالَ فََما َخطُْب مبتدأ وخرب 
ا صنعت : ومعناه هنا  ا أمرك وشأُنك ، أي ما محلك على م   .م

  .ما َنْحُسَك وما ُشْؤُمك : إنه يقتضي إشهاراً ، كأنه قال : ل ابن عطيَّة هنا وقا
  ] . ٣١: ، الذاريات  ٥٧: احلجر [ } قَالَ فََما َخطُْبكُْم أَيَُّها املرسلون { : ورد عليه أبو حيَّان بقوله 

  .كذا قال الزجاج نظر إليه : علمه ، وأبصره أي : َبُصر الشيء ، أي : يقال » َبُصْرُت « : قوله 
والعامة علم ضم الصاد يف املاضي ومضارعه وقرأ األعمش . علمه : بصر بالشيء وأبصره مبعىن : وقال غريه 

  .بالفتح وهي لغة » يَْبَصُروا « بالكسر » َبِصرُت « وأبو السمال 
، أي أُْعِلْمُت مبا مل يعلموا به ، وقرأ خطاباً » َتْبَصُروا « األخوان  وعمرو بن عبيد بالبناء للمفعول يف الفعلني 

  }إِذَا طَلَّقُْتُم النسآء { : ملوسى وقومه أو تعظيماً له كقوله 
وهي » قَْبَضة « والباقون بالغيبة من قومه والعامة على فتح القاف من ... َحرَّْمُت النَِّساَء ِسَواكُُم  -٣٦٨٦

  .املرة من القبض 
  .لقبض ، وإطالقها على املقبوض من تسمية املفعول باملصدر وأما القبضة فاملرة من ا: قال الزخمشري 

هذه حلةٌ نسُج اليمن ، : إن املصدر الواقع كذلك ال يؤنث بالتاء تقول : والنحاة يقولون : قال شهاب الدين 
د ال نسجة اليمن ، ويعترضوون هبذه اآلية ، مث جييبون بأن املمنوع إمنا هو التاء الدالّة على التحدي: وال تقول 



: الزمر [ } واألرض َجِميعاً قَْبَضُتُه { : على جمرد التأنيث ، وهذه التاء دالة على جمرد التأنيث ، وكذلك قوله 
٦٧ .  [  

» قُْبَصة « وروي عنه . بضم القاف وهي كالُغْرفَة واملُْضَغة يف معىن املغروف واملقبوض » قُْبَضةٌ « وقرأ احلسن 
ملعجمة جبمع الكف ، وباملهملة بأطراف األصابع ، وله نظائر كاخلضم وهو الكل والقَْبض با. بالصاد املهملة 

جبميع الفم والقضم مبقدمه ، والقضم قطع بانفصال والفصم بالفاء باتصال ، وقد تقدَّم شيء من ذلك يف البقرة 
بو عمرو الذال يف التاء وأدغم األخوان وأ. وأدغم ابن حميصن الضاد املعجمة يف تاء املتكلم مع إبقائه اإلطباق . 

  .» فََنَبذُْتَها « من 
  فصل

ا َخطُْبَك « : ملا أجاب هارون أخاه موسى باجلواب املتقدم أقبل موسى على السامرّي وقال له  ا : أي » َم م
ما مل  رأيت ما مل يروا بنو إسرائيل وعرفت: أي } َبُصْرُت بَِما لَْم َيْبُصُرواْ بِِه { : محلََك على ما فعلَت؟ فقال 

  .يعرفوا 
عامل قاله أبو عبيدة وأراد أنه رأى جربيل : رجل بصٌري ، أي : علمُت ما مل يعلموا ، ومنه قوهلم : قال ابن عباس 

  .} فَقََبْضُت قَْبَضةً مِّْن أَثَرِ الرسول { : عليه السالم فأخذ من موضع حافر دابته قبضةٌ من تراب ، فقال 
، (  - عليه السالم  -واملراد بالرسول جربيل » فََرسِ الرَُّسولِ  ِمْن أَثَرِ« : وقرأ ابن مسعود  عند عامَّة املفسرين 

  .أخذه من موضع حافر دابته ملا رآه يوم فلق البحر ) وأراد بأثره التراب الذي 

ّي من ملَّا نزل ليذهب موسى إىل الطور أبصره السَّامر -عليه السالم  -أنَّ جربيل  - رضي اهللا عنه - وعن عليٍّ 
  .بني الناس 

  واختلفُوا يف أنه كيف اختص السامريُّ برؤية جربيل ومعرفته بني الناس؟
إنَّما عرفه ، ألنه رآه يف صغره ، وحفظه من القتل حني أمر فرعون بذبح : فقال ابن عبَّاس يف رواية الكليب 

، فيأخذ املالئكة  أوالد بين إسرائيل ، فكانت املرأة إذا وجلْت طرحْت ولَدها حيث ال يشعر به آل فرعون 
، وجعل  -عليه السالم - الولدان ويربوَنهم حىت يترعرعوا وخيتلطوا بالناس ، فكان السامريُّ ممن أخذه جربيل 

فلما قضي على يديه من الفتنة فلم يزل خيتلف إليه حىت  -كفَّ نفسه يف فيه وارتضع منه اللنب والعسل لريبيه
  .عرفه 

وَمْن فّسر اإلبصار . يعين رأيت ما مل يروه } َبُصْرُت بَِما لَْم َيْبُصُرواْ بِِه { : ا قوله فعل هذ: قال ابن جريج 
له خاصة اإلحياء ، وذلك أنه  -عليه السالم -بالعلم فهو صحيح ، ويكون املعىن علمُت أن تراب فرس جربيل 

  .النبات يف احلال  كان كلما رفع الفرس يديه أو رجليه يف مشيه على الطريق اليبس خيرج حتته
ليس يف القرآن تصريح مبا ذكره املفسرون فهنا وجه آخر ، وهو أن يكون املراُد بالرسول : وقال أُبو مسلم 

إنَّ فالناً يقفُوا أثَر فالن يقتص : ، وبأثره سنته ورمسه الذي أمر به فقد يقول الرجل  -عليه السالم -موسى 
ملَّا أقبل على السامريِّ باللوم واملسألة عن األمر  - عليه السالم -أنَّ موسى أثَره إذا كان ميتثل رمسه ، والتقدير 

( أي عرفت أن الذي أنتم عليه } َبُصْرُت بَِما لَْم َيْبُصرُواْ بِِه { : الذي دعاه إىل إضالل القوم يف الَعْجل فقال 
، فعند : دينك ، فنبذته أي  شيئاً من: ، وقد كنت قبضُت قبضةٌ من أثرك أيُّها الرسولُ أي ) ليس حبق  طرحته 



مبا له من العذاب يف الدُّنيا واآلخرة ، وإمنا أورد بلفظ اإلخبار عن غائب  -عليه السالم  - ذلك أعلمه موسى 
، أو مباذا يأمُر األمري : كما يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له  وأما ادِّعاُؤه أنَّ موسى . ما يقولُ األمُري يف كذا 

ياأيها الذي ُنزِّلَ َعلَْيِه { : رسول مع جحده وكفره فعلى مذهب من حكى اهللا عنه قوله  -سالمعليه ال -
  .وإن مل يؤمنوا باإلنزال } الذكر إِنََّك لََمْجُنونٌ 

ليس فيه إالَّ أنَّه خمالف للمفسرين ، ولكنه أقرب إىل التحقيق ( وهذا الذي ذكره أبو مسلم : قال ابن اخلطيب 
  :لوجوه 
يما تقدم ذكر حىت جتعل الم  -عليه السالم  -أن جربيل : ها أحد ليس معهوداً باسم الرسول ، ومل جيز له ف

  .التعريف إشارة إليه ، فإطالق لفظ الرسول إلرادة جربيل كأنه تكليف بعلم الغيب 
  .ل أنه ال بد فيه من اإلضمار وهو قبضة من أثر حافر دابة الرسول واإلضمار خالف األص: وثانيها 
أنه ال بد من التعسف يف بيان أنَّ السامرّي كيف اختصَّ من بني مجيع الناس برؤية جربيل ومعرفته ، مث : وثالثها 

هو الذي ربَّاه  -عليه السالم -كيف عرف أن تراب حافر دابته يؤثر هذا األثر ، والذي ذكروه من أن جربيل 
نيبٌّ صادٌق ،  -عليه السالم -عقله عرف قطعاً أنَّ موسى فبعيد ، ألن االمسريِّ إن عرف أنه جربيل حال كمال 

ا عرفه حال البلوغ فأنَّى ينفعه كون جربيل  ) مربّياً له (  - عليه السالم  -فكيف حياول اإلضالل ، وإن كان م
  .حال الطفولية يف حصول تلك املعرفة 

فلعل أطلع أيضاً على : ئل أن يقول أنه لو جاز إطالع بعض الكفرة على ترابٍ هذا شأنه لكان لقا: ورابعها 
ِلَم ال : شيء آخر يشبه ذلك ، فألجله أتى باملعجزات ، فرجع حاصله إىل سؤال من يطعن يف املعجزات ويقول 

إنَّهم أتوا هبذه املعجزات الختصاصهم مبعرفة بعض األدوية اليت هلا خاصية أن يفيد حصول تلك : جيوز أن يقال 
  .اب املعجزات بالكلية املعجزة ، وحينئذ يسند ب

ا دعتين إليه نفسي ، وسولت مأخوذة من : أي زينت ، واملعىن } وكذلك َسوَّلَْت ِلي َنفِْسي { : مث قال  فعلُت م
  .السؤال 

ي الَْحَياِة أَنْ َتقُولَ لَا ِمَساَس َوإِنَّ لََك َمْوِعًدا لَْن ُتْخلَفَُه َواْنظُْر إِلَ ِه قَالَ فَاذَْهْب فَإِنَّ لََك ِف ى إِلَهَِك الَِّذي ظَلَْت َعلَْي
  ) ٩٨(إِنََّما إِلَُهكُُم اللَُّه الَِّذي لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َوِسَع كُلَّ َشْيٍء ِعلًْما ) ٩٧(َعاِكفًا لَُنَحرِّقَنَُّه ثُمَّ لََنْنِسفَنَُّه ِفي الَْيمِّ َنْسفًا 

قرأ العامة بكسر امليم وفتح السني ، وهو مصدر } ِمَساَس  فاذهب فَإِنَّ لََك ِفي احلياة أَن َتقُولَ الَ{ : قوله 
ال َتمسَّنِي وال أمسك وإن َمْن َمسَّه أصابته : لفاعل كالِقَتال من قَاَتلَ ، فهو يقتضي املشاركة ، ويف التفسري 

، وتبع بفتح امليم وكسر السني ، هكذا عّبر أ) وقعنب ( وقرأ احلسن وأُبو حيوة وابن أيب عبلة . احلمَّى  ُبو حيَّان 
، » َمِسيس « ومىت أخذنا بظاهر هذه العبارة لزم أن يقرأ . فيه أبا البقاء  بقلب األلف ياء النكسار ما قبلها 

الَ « وقُرئ : ولكن مل ُيْرَو ذلك فينبغي أن يكونوا أرادوا بالكسر اإلمالة ، ويدل على ذلك ما قاله الزخمشري 
فهي أعالم ( إنْ َوَرَدِت املَاَء فَالَ َعَبابِ وإنْ فَقََدْتُه فَالَ أََبابِ : ه قوهلم يف الظباء وحنو) . فََجارِ ( بوزن » َمساس 

هو على : ويدل عليه أيضاً قولُ صاحب اللوامح . الطلب ) للمسَِّة والعبَّة واألبَِّة وهي املرة من األّب وهو 
فهذا أيضاً تصريح بإقرار األلف على حاهلا ) . زل ، وانظر ان( من أمساء األفعال مبعىن ) َنَزالِ ، وَنظَارِ ( صورة 



النافية اليت تنصب ) ال ( فهذه األمساء اليت هبذه الصيغة معارف ، وال تدخل عليها : مث قال صاحب اللوامح . 
ال : أي ال يكون منك َمَساٌس ، ومعناه النهي ، : لكنه فيه نفي الفعل ، فتقديره . الَ َمالَ لََك : النكرات حنو 

وهو معدول عن املصدر كفَجارِ وحنوه ، وشبهه أبو عبيدة وغريه بنَزالِ » ال َمَساسِ « : متسَّين وقال ابن عطيَّة 
« وَدَراِك وحنوه ، والشبه صحيح من حيث هي معدوالت ، وفارقه من حيث أن هذه عدلت عن األمر و 

  :ر وفََجارِ عدلت عن املصدر ، ومن هذا قول الشاع» َمَساسِ 
  أَالَ الَ ُيرِيُد السَّامرِيُّ َمَساسِ... َتِميٌم كََرْهِط السَّاِمرِيِّ َوقَْوِلِه  -٣٦٨٧

. على هذه القراءة معدول عن املصدر كفجار عن الفََجرة » َمَساسِ « فكالم الزخمشري وابن عطية يعطي أن 
أهنا معدولة كما أنَّ اسم ) ن مراده أن يكو( وكالم صاحب اللوامح يقتضي أنَّها معدولة عن فعل األمر إال 

  .الفعل معدول كما تقدم توجيه ابن عطيَّة لكالم أيب عبيدة 
  فصل

  .أي ال ختالط أحداً وال خيالط أحد » الَ َمَساَس « : معىن الكالم أنَّك ما ُدمَت حيَّا أن تقول 
واملََساس من . َمَساَس لََك وِلَولَِدَك  أو أمرِ موسى بين إسرائيل أن ال خيالطوه وال يقاربوه ، قال ابن عباس ال

وال . املماّسة معناه ال َيَمسُّ بعُضنا بعضاً ، فصار السامري يهيم يف األرض مع الوحوش والسباع ال ميس أحداً 
م اليوم كان إذا َمسَّ أحداً أو مسَّه أحٌد ُحمَّا مجيعاً ، حىت إنَّ بقاياه: وقيل . ميسه أحد ، ال تقربين وال َتَمسَّنِي 

وقال أبو مسلم جيوز أن يريد مسَّ . وإذَا مسَّ أحٌد من غريهم أحداً منهم ُحمَّا مجيعاً يف الوقت . يقولون ذلك 
، فيخليه اهللا من زينة الدنيا  اليت ( النساء ، فيكون من تعذيب اهللا إياه انقطاع نسله فال يكون له من يؤنسه 

  يف قوله تعاىل) ذكرها 

. ٤٦: الكهف [ } يَنةُ احلياة الدنيا املال والبنون زِ{   [  
بكسر الالم على البناء للفاعل ، » ُتْخِلفَُه « وقرأ ابُن كثري وأبو عمرو . } َوإِنَّ لََك َمْوِعداً لَّن ُتْخلَفَُه { : قوله 

ابن خالويه ( ه والباقون بفتحها على البناء للمفعول وقرأ أُبو ُنَهْيك فيما حكاه عن. أي جتيء إليه ولن تغيب عنه 
، وابن مسعود )  بفتح التاء من فوق وضم الالم ، وحكى عنه صاحب اللوامح كذلك إال أنه بالياء من حتت 

أْحَمدته وأحببته : لن َتجَِدُه خملفاً كقولك : واحلسن بضم نون العظمة وكسر الالم فأما القراءة األوىل فمعناها 
، قال الزخمشري :  وقيل املعىن. أي وجدته حمموداً وحبَّاباً  : سيصل إليك ولن تستطيع الروغان وال احليدة عنه 

اً    :قال األعشى . وهذا من أخلفت املوعد إذا وجدته خملف
ُه ِلُيَزوََّدا  -٣٦٨٨ ا... أثَْوى َوقصَّر لَْيلَ   فََمَضى َوأَْخلََف ِمْن قَُتْيلَةَ َمْوِعَد

وفتُح الالم اختيار أيب عبيد ، كأنَّه قال موعداً حقاً ال ُخلَْف . َوَعَدك ومعىن الثانية لَْن َيْخِلَف اهللا موعده الَِّذي 
وأما قراءتا أيب ُنَهْيك فهما من خلفُه . فيه ، ولن ُيخِلَف اهللا ، واملعىن أن اهللا يكافئك على فعلك وال تفر منه 

، قال أبو حامت خيلفُُه إذا جاء بعده أي املوعد الذي لك ال يدفع قولَك الذي تقوله ، وهي مشكل ال نعرف : ة 
وأما قراءة ابن مسعود فأسند الفعل فيها إىل اهللا تعاىل ، واملفعول األول حمذوف ، أي . لقراءة أيب ُنَهْيك مذهباً 

.خيلفكه ( لن   (  
وابن مسعود وقتادة واألعشى خبالف عنه وأبو . العامَّة على فتح الظاء وبعدها الم ساكنة » ظَلَْت « : قوله 



، وروي عن ابن َيْعَمر ضمها أيضاً َحْي وأّيب واألعمش يف الرواية . َوة وابن أيب عبلة وحيىي بن يعمر كسر الظَّاء 
أمَّا قراءة العامة ففيها حذف أحد اِملثلني وإبقاء الظاء على حاهلا من » ظَِللَْت « األخرى  بالمني أوهلما مكسورة ف

يف الشاذ ، يعين شذوذ قياس ال شذوذ استعمال ، وعدَّ معه ألفاظاً حركتها ، وإمنا حذف ختفيفاً ، وعده سيبويه 
  :كقوله . أَُخر حنو َمْسُت َوأََحْسُت 

َهْمُت يف َهَمْمُت ، وال يكون هذا احلذف ) ابن األنباري ( وعد ) ... فَُهنَّ إِلَْيَك ُشوُس ( أََحْسَن بِِه  -٣٦٨٩
  .يف لغة سليم  منقاس يف كل مضاعف العني والالم سكنت مله وذلك

والذي أقوله إنه مىت التقى التضعيف املذكور والكسرة حنو ظَِللُْت وَمِسْسُت انقاس احلذف : قال شهاب الدين 
وهل جيري الضم جمرى الكسر يف ذلك؟ فالظاهر أنه جيري بل بطريق األوىل ، ألن الضم أثقل من الكسر حنو . 

  .بن مالك غُْصَن يا نسوة أي اغُضْضَن أبصاركّن ذكره ا
ْرن يف املنزل ، ومنه أحد توجيهي قراءة  كما سيأليت » َوقَْرنَ ِفي ُبُيوِتكُنَّ « وأما الفتح فاحلذف فيه ضعيف حنو قَ

  .وأما الكسر فوجهه أنه نقل كسرة الالم إىل الفاء بعد سلبها حركتها ليدل عليها . إن شاء اهللا تعاىل 
على فََعل َيفَْعلُ بقتح العني يف املاضي وضمها يف املضارع مث نقلت كما وأما الضمُّ فيحتمل أن يكون جاء يف لغة 

  .تقدم ذلك يف الكسر 

  .ظَلَّ؟ « خرب » َعاِكفاً « و . بالمني فهذه هي األصل ، وهي منبهة على غريها » ظَِللُْت « وأما 
عامة على ضم النون وكسر الراء مشددو واهللا لنحُرقَنَُّه ، وال: جواب قسم حمذوف ، أي « لَُنَحرِّقَنَُّه » : قوله 

ُه حيرَّقه بالتشديد    :وفيها تأويالن . من حرَّقَ
  .أهنا من حرقه بالنار : أحدمها 
، والصوت املسموع منه يقال له الصَّريف ، : والثاين  أنه من حرق ناب البعري إذا وقع عضُّ أنيابه على بعض 

وقرأ احلسُن وقتادة وأبو جعفر . سحقه به كما يفعل البعري بأنيابه بعضها على بعض واملعىن لََنْبُرُدنَّه باِملْبَرِد َبرداً ي
وقرأ ابن عباس ومحيد وعيسى وأبو . بضم النون وسكون احلاء وكسر الراء من أحرق رباعياً « لََنْحُرقَنَُّه » 

وأما . َرَق مبعىن كأنزل ونزَّل كذلك إال أنه بضم الراء ، فيجوز أن يكون من حرََّق وأْح« لَُنْحرِقَنَُّه » جعفر 
  .القراءة األخرية فبمعىن لََنُربَدنَُّه باِملْبَرِد 

( وقرأ عيسى بضم . العامة على فتح النون األوىل وسكون الثانية وكسر السني خفيفة « لََنْنِسفَنَُّه » : قوله 
والنَّسف التفرقة والتذرية ، . دة وقرأ ابن مقّسم بضم النون الوىل وفتح الثانية وكسر السني مشّد) . السني 
َنَسفَُه ينِسفُه بكسر السني وضمها يف املضارع ، وعليه القراءتان : قَلْع الشيء من أصله ، يقال : وقيل 

  .والتشديد للتكثري 
  فصل

َف أمر موسى بذبح العجل فذبح وسال منه الدم ، مث أُحرق وُنِس: معىن إحراقه على قراءة التشديد قال السُّدِّي 
اً ، ألن الذهب ال ميكن إحراقه بالنار . رماده  » : ويف حرف ابن مسعود . وهذا يدل على أنه صار حلماً ودم

وعلى قراءة التخفيف أي لََنْبُرَدنَّه باِملْبَرد ، وهذه القراءة تدل على أنه مل ينقلب حلماً . « لََنذَْبَحنَُّه ولََنْحرِقنَُّه 
  .احملرق : باِملْبَرِد ، ومنه قيل للمربد  ودماً ، فإن ذلك ال ُيْبَرُد



، مث ُبرِدت عظامه باِملربد ، مث ذرَّاُه يف الَيمِّ : وقال السَّدي  مث ملا فرغ من . أخذ موسى العجل ، مث ذحبه مث حرقه 
اهللا الذي  {أي املستحق للعبادة « إنَّما إهلُكُْم » : إبطال ما ذهب إليه السامريُّ عاد إىل بيان الدين احلق فقال 

َوِسَع كُلَّ َشْيٍء { : قوله ) ومن ال يعبده ( يعلم من يعبده : قال مقاتل } الا إله إِالَّ ُهَو َوِسَع كُلَّ َشْيٍء ِعلْماً 
على هذه القراءة متييز منقول من الفاعل ، إذ األصل وسع « ِعلْماً » العامة على كسر السني خفيفة و } ِعلْماً 

  :أوجه « ِعلماً » ويف انتصاب . وقرأ جماهد وقتادة بفتح السني مشددة  .كُلَّ شيٍء علُمُه 
وأما ) وهو كُلُّ شيٍء ( متعد إىل مفعول واحد « َوسع » ووجهه أن : أنه مفعول به ، قال الزخمشري : أحدها 

، فلما ثقل نقل إىل التعدية إىل مفعولني ف« ِعلماً »  نصبهما معاً على فانتصابه على التمييز فاعالً يف املعىن 
فتُردُّ بالنقل ما كان : َخوَّفُْت زيداً عمراً . املفعولية ، ألن املميز فاعل يف املعىن كما تقول يف خاف زيٌد عمراً 

وما قاله الزخمشري ) . أَْعطَى ( أَْعطَى كُلَّ َشيٍء علماً فضمنه معىن : واملعىن : وقال أبو البقاء . فاعالً مفعوالً 
  .أوىل 

، وهو ان يكون مبعىن : الثاين  والوجه أنه متيز أيضاً كما هو يف قراءة التخفيف ، قال أبو البقاء وفيه وجه آخر 
وسع َخلَْق : متييزاً وقال ابن عطية « ِعلْماً » عظَّم خلَق كُلِّ شيٍء كاألرض والسماء ، وهو مبعىن بسط فيكون 

  .األشياِء وكثرها باالختراع 

ْد َسَبَق َوقَْد آَتْيَناَك ِمْن لَُدنَّا ِذكًْرا كَذَِلَك َنقُصُّ َعلَْي ُه فَإِنَُّه َيْحِملُ َيْوَم الِْقَياَمِة ) ٩٩(َك ِمْن أَْنَباِء َما قَ َمْن أَْعَرَض َعْن
ُر الُْمْجرِِمَني َيْوَمِئٍذ َيْوَم ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ َوَنْحُش) ١٠١(َخاِلِديَن ِفيِه َوَساَء لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِحْملًا ) ١٠٠(وِْزًرا 
َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولُونَ إِذْ َيقُولُ أَْمثَلُُهْم طَرِيقَةً إِنْ لَبِثُْتْم ) ١٠٣(َيَتَخافَُتونَ َبْيَنُهْم إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا َعْشًرا ) ١٠٢(ُزْرقًا 

  ) ١٠٤(إِلَّا َيْوًما 

نعت ملصدر حمذوف ، أو حال من ضمري ذلك املصدر املقدر ،  الكاف إما» كَذَِلَك َنقُصُّ « : قوله تعاىل 
نقص نبأ : أي » َنقُصُّ « صفة حملذوف هو مفعول » ِمن أْنَباِء « كقّصنا هذا النبأ الغريب نقص ، و : والتقدير 
  .من أنباء 
  فصل

من أخبار } ْيَك كذلك َنقُصُّ َعلَ{ : مع فرعون مث مع السامري قال  - عليه السالم  -ملَّا ذكر قصة موسى 
لقوله ( يعين القرآن } َوقَْد آَتْيَناَك ِمن لَُّدنَّا ِذكْراً { سائر األمم وأحواهلم تكثرياً لشأنك وزيادةً يف معجزاتك 

والقرآن ِذي { ]  ٤٤: الزخرف [ } َوإِنَُّه لَِذكٌْر { ]  ٥٠: األنبياء [ } وهذا ِذكٌْر مَُّباَرٌك أَنَزلَْناُه { ) : تعاىل 
  :ويف تسمية القرآن بالذكر وجوه ] .  ٤: احلجر [ } ياأيها الذي ُنزِّلَ َعلَْيِه الذكر { ]  ١: ص [ } لذكر ا

ا حيتاج إليه الناس من أمور دينهم ودنياهم : أحدها    .أنه كتاب فيه ذكُر م
  .أنه يذكر أنواع آالء اهللا ونعمائه ، وفيه التذكري واملوعظة : وثانيها 
ومسى ]  ٤٤: الزخرف [ } َوإِنَُّه لَِذكٌْر لََّك َوِلقَْوِمَك { : الذكر والشرف لك ولقومك كما قال فيه : وثالثها 

وكما بيَّن ]  ٧: ، األنبياء  ٤٣: النحل [ } فاسألوا أَْهلَ الذكر { : اهللا تعاىل كل كتاب أنزله ذكراً فقال تعاىل 
من أعرض : أي } أَْعَرَض َعْنُه فَإِنَُّه َيْحِملُ َيْوَم القيامة وِْزراً  مَّْن{ : نعمته بذلك بيََّن وعيده ملن أعرض عنه فقال 

عن القرآن ومل يؤمن به ومل يعمل مبا فيه فإنه حيمل يوم القيامة وزراً ، والوزُر هو العقوبة الثقيلة ، مساها وزراً 



جيوز أن تكون » َمْن أََعَرَض « : قوله . مث ِحْمالً ثقيالً من اإل: وقيل . لثقلها على املعاقب تشبيهاً باحلمل الثقيل 
: قوله . » ِذكْراً « شرطية أو موصولة ، واجلملة الشرطية أو اخلربية الشبيهة هبا يف حمل نصب صفة ل » َمْن « 
  كيف يكون اجلمع حاالً من مفرد؟: فإن قيل . » َيْحِملُ « حال من فاعل » َخاِلديَن ِفيِه « 

، وعلى » َيْحِملُ « و » فَإِنَُّه « و » أَْعَرَض « : فأفرد الضمري يف قوله » َمْن « لفظ أنه محل على : فاجلواب 
ل » ِفيِه « والضمري يف . ، واملعىن مقيمني يف عذاب الوزر » لَُهْم « و » َخاِلِديَن « معناها فجمع يف  « يعود 

بن ( وقرأ داود . فأقيم السبب مقام املسبب  ، واملراد فيه العقاب املتسبب عن الوزر ، وهو الذَّنب ،» وِْزراً 
، والقائم مقام فاعله ضمري » وُيَحمَّل « ) رفيع  : قوله . مفعول ثان » وِْزراً « و » َمْن « مضعفاً مبنيَّا للمفعول 

هذا  املنصوب على التمييز ، ألن» ِحْمالً « هذه ساء اليت مبعىن بِئْس وفاعلها مستتر فيها يعود إىل » َوَساَء « 
، : الباب يفسر الضمري فيه مبا بعده ، والتقدير  َوَساء : واملخصوص بالذم حمذوف تقديره ( َوَساَء اِحلْملُ ِحْمالً 

وال جيوز أن يكون الفاعل لبئس ضمري الوِْزر ، ألن شرط الضمري يف هذا الباب أن ) . اِحلْملُ ِحْمالً وِْزَرُهْم 
  .يعود على نفس التمييز 

وحكمه » َساَء « ال يصح أن يكون يف : قلت . ضمري الوزر » َساَء « ما أنكرت أن يكون يف : فإن قلَت 
ا مبعىن » َساَء « وال جائز أن يكون . حكم بئس ضمري شيٍء بعينه غري مبهم  فتكون متصرفة ) أََهمَّ وأحَزنَ « هن

  .كسائر األفعال 
تعاىل إىل قولك وأْحَزنَ الوِْزَر لَُهْم يوَم القيامة ِحْمالً ، كفاك صادَّا عنه أن َيُؤول كالُم اهللا : قال الزخمشري 

متعلقة مبحذوف « لَُهْم » والالم يف . انتهى . وذلك بعد أن خترج عن ُعْهِدة هذه الالم وعهدة هذا املنصوب 
» : قوله .  واملعىن بئس ما محلوا على أنفسهم من اإلمث كفراً بالقرآن« َهْيَت لَك » على سبيل البيان كهي يف 

، « َيْوَم الِقَياَمِة » بدل من « َيْوَم « » َيْوَم ُيْنفَُخ  ، أو خرب مبتدأ مضمر  ، أو بيان له أو منصوب بإضمار فعل 
مبنّياً « َنْنفُُخ » وقرأ أبو عمرو . وقد تقدَّم « َهذَا َيْوُم َيْنفَع » وُبنَِي على الفتح على رأي الكوفيني كقراءة 

، وهو إسرافيل « َوَنْحُشر » : ظمة كقوله للفاعل بنون الع والباقُونَ . أسند الفعل إىل األمر به تعظيماً للمأمور 
، والقائم مقام الفاعل اجلار واجملرور بعده  والعامة على إسكان . مضمومة مفتوح الفاء على البناء للمفعول 

  .« يف الصورِ » الواو 
، وقد تقدم القول يف الصُّور يف األنعام وقرأ احلسن وابن عامر بفتحها مجع صورة كُغ : وقرئ ( َرف مجع غُْرفَة 

، وهو اهللا تعاىل أو املَلَك « َيْنفَُخ ، َوَيْحُشُر »  « ُيْنفَُخ » وقرأ احلسن ومحيد ) . بالياء مفتوحة مبنياً للفاعل 
.  الباري أو ضمري امللك بالياء مفتوحة مبنياً للفاعل ، والفاعل كما تقدم ضمري« وَيْحُشُر » كاجلمهور ، 

حال من اجملرمني ، « ُزْرقاً » رفع به و « املُْجرُِمونَ » مبنينَّا للمفعول « وُيْحَشُر » وروي عن احلسن أيضاً 
واملراد زرقةُ الُعيون ، وجاءت احلال هنا بصفة تشبه الالزمة ، ألن أصلها على عدم اللزوم ، ولو قلَت يف 

  .رق العينني مل جيز إال بتأويل جاَءنِي زيٌد أز: الكالم 
  فصل
إنه مجع صورة ، والنَّفُخ نفخ الرُّوح فيه ، ويدل عليه : وقيل . الصور قرن ينفخ فيه بدعائه الناس للحشر : قيل 

  .بفتح الواو « الصٌَّور » قراءة من قرأ 



 تعاىل يعرف الناس أمور اآلخرة بأمثال واهللا]  ٨: املدثر [ } فَإِذَا ُنِقَر ِفي الناقور { : واألول أوىل لقوله تعاىل 
واملراد من هذا النفخ هو . ما ُشوِهَد يف الدنيا ، ومن عادة الناس النفُخ يف البوق عند األسفار ويف العساكر 

فالنفخ يف الصور كالسبب حلشرهم ، فهو } َوَنْحُشُر اجملرمني َيْوِمِئٍذ ُزْرقاً { : النفخة الثانية لقوله بعد ذلك 
والزرقة هي احلضرة يف سواد العني ، ] .  ١٨: النبأ [ } َيْوَم ُينفَُخ ِفي الصور فََتأُْتونَ أَفَْواجاً { : ه كقول

أليس أنَّ اهللا تعاىل أخرب ُيْحَشُرونَ ُعْمياً فكيف يكون أعمى : فإن قيل . فُيْحَشُرون زرق العيون سود الوجوه 
  وأزرق؟

  .رق يف حال وأز: فاجلواب لعله يكون أعمى يف حال 

  .خيرجون ُزْرقاً يف أول األمر وُيْعَمون يف احملشر : أي ُعْمياً ، قال الزجاج » ُزْرقاً « : وقيل 
ِلَيْومٍ َتْشَخُص ِفيِه األبصار { : كيف يكون أعمى ، وقد قال اهللا تعاىل : فإن قيل . وسواُد العني إذا ذهب تزرق 

واَألْعَمى } اقرأ كََتاَبَك { : حمال ، وأيضاً قد قال يف حقهم  وشخوص البصر من األعمى]  ٤٢: إبراهيم [ } 
  كيف يقرأ؟

وقيل . أي زرق العيون ، والعرب تتشاَءُم هبا » ُزْرقاً « : املراد بقوله : وقيل . فاجلواب أن أحواهلم قد ختتلف 
  .جيتمع مع الزرقة سواد الوجه 

زرق شاخص فإنه لضعف بصره يكون حمدِّقاً حنو الشيء املراد بالزرقة شخوص أبصارهم ، واأل: قال أبو مسلم 
وروى ثعلب } إِنََّما ُيَؤخُِّرُهْم ِلَيْومٍ َتْشَخُص ِفيِه األبصار { : ، وهذه حال اخلائف املتوقع ملا يكره ، وهي كقوله 

، قال ألهنم من شدة العطش يتغري سواُد أعينهم حىت تز» ُزْرقاً « : عن ابن األعرايب  { : َرقُّ لقوله تعاىل ِعطَاشاً 
يما ال ( طامعني » ُزْرقاً « : وحكى ثعلب عن ابن األعرايب ]  ٨٦: مرمي [ } َوَنُسوُق اجملرمني إىل َجَهنََّم وِْرداً  ف

  ) .َيَنالُوَنه 
  فصل

يريُد : وقال ابن عباس . لفظُ اجملرمني يتناول الكفار والُعصاة فيدل على عدم العفو عن العصاة : قالت املعتزلة 
  .باجملرمني الذين اختذوا مع اهللا إهلاً آخر وتقدم هذا البحث 

، وأن يكونَ حاالً من » املُْجرِمَني « جيوُز أن يكون مستأنفاً ، وأن يكونَ حاالً ثانية من » َيَتَخافَُتونَ « : قوله 
. من حال ( فتكون حاالً متداخلة ، إذ هي حال » زرقاً « الضمري املستتر يف  : أي » َيَتَخافَُتونَ «  ومعىن) 

ة ، والتَّخافُت السرار نظريه : يتشاَوُرونَ فيما بينهم ، ويتكلمون خفية ، يقال  َخفََت َيْخِفُت ، وَخافََت ُمَخافََت
، وإمنا يتخافتون ، ألنه إمتألت صدوُرُهْم من الرعب ]  ١٠٨: طه [ } فَالَ َتْسَمُع إِالَّ َهْمساً { : قوله تعاىل 

هو مفعول » إن لَبِثُْتْم « : وقوله . ، أو ألهنم بسبب اخلوِف صاُروا يف هناية الضعف فال يطيقون اجلهر واهلول 
وأن يراد األيام ، فُيْسأَل . جيوز أن يراد الليايل ، وحذف التاء من العدد قياسي » إالَّ َعْشراً « : املارة ، وقوله 

ُصْمَنا : يز يف عدد املذكر جازت التاء وعدمها ، مسع من كالمهم إنه إذا مل يذكر املم: ِلَم حذفت التاء؟ فقيل 
َمْن َصاَم َرَمَضانَ وأْتَبَعُه بسّت ِمْن « ويف احلديث . من الشهر َخْمساً ، والصَّْوُم إمنا هو األيام ، دون اللَّيايل 

  .، وحسن احلذف هنا لكونه رأس آية وفاصلة » َشوَّال 
  فصل



أرادوا به اللبث يف الدنيا ، أي فما مكثتم يف الدُّْنَيا إال عشر ليال ، واحتجُّوا : اك قال احلسن وقتادةَ والضحَّ
 ١١٣،  ١١٢: املؤمنون [ } قَالَ كَْم لَبِثُْتْم ِفي األرض َعَدَد ِسنَِني قَالُواْ لَبِثَْنا َيْوماً أَْو َبْعَض َيْومٍ { : بقوله تعاىل 

. [  
ا : فإن قيل  : أن يقال ( إم م قد نَسوا قدَر لبثهم يف الدنيا أو ما َنسوا ذلك واألول غري جائز ، إذ لو جاز إهن) 

  .ذلك جلاز أن يبقى اإلنسان مخسني سنة يف بلدة مث َيْنَسى 
  .والثاين غري جائز ، ألنه كذب ، وأهل اآلخرة ال يكذبون ال سيَّما وهذا الكذب ال فائدة فيه 

  :فاجلواب من وجوه 
ا ُحِشُروا يف أول األمر وعاينوا ِتلَْك األهوال وشدة وقعها ذهلوا عن مقدار عمرهم يف الدُّنيا ، لعلَّهم إذ: األول 

ليَتنا ما ِعْشَنا إال تلك األيام القليلة يف الدنيا حىت ال َنقَع يف هذه األهوال ، : ومل يذكروا إال القليل فقالوا 
ثُمَّ لَْم َتكُْن { : كورة يف سورة األنعام يف قوله تعاىل واإلنسان قد يذهل عند اهلول الشديد ، ومتام تقريره مذ

أهنم عاِلمون مبقدار عمرهم يف الدنيا إال : وثانيها ] .  ٢٣[ } ِفْتَنُتُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ واهللا َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني 
ا لبثَْنا يف الدنيا إال : َها يف هناية القلة ، فقال بعضهم أنَُّهم ملّا قَاَبلُوا أَْعَماَرُهْم يف الدنيا بأعمارِ اآلخرة وجُدو م

ا لبثنا إال يوماً واحداً ، أي : عشرة أيام ، وقال أْعقَلُُهْم  قدر لبثنا يف الدنيا بالقياس إىل قدر لبثنا يف اآلخرة : م
قليل يف أمثال هذه كعشرة أيام بل كاليوم الواحد بل كالعدم ، وإمنا خصَّ العشرة والواحد بالذكر ، ألن ال

  .املواضع ال يعرب عنه إال بالعشرة والواحد 
أهنم ملا عاَيُنوا الشدائد تذكَّروا أيام النعمة والسرور ، وتأسفوا عليها ، وصفوها بالقصر ، ألن أيام : وثالثها 

  .السرور قصار 
مدته قليل بالقياس إىل اآليت  أن أياَم الدنيا قد انقضت وأيام اآلخرة مستقبلة ، والذاهب وإن طالت: ورابعها 

إِذْ { : وهلذه الوجوه رجَّح اهللا تعاىل قول َمْن بالغ يف التقليل فقال . وإن قصرت مدته ، فكيف واألمر بالعكس 
ْوَم َتقُوُم { : املراد منه اللبث يف القرب ، ويؤيده قوله تعاىل : وقيل . } َيقُولُ أَْمثَلُُهْم طَرِيقَةً إِن لَّبِثُْتْم إِالَّ َيْوماً  َوَي

ْد لَبِثُْتْم ِفي الساعة ُيقِْسُم اجملرمون َما لَبِثُواْ غَْيَر َساَعٍة كَذَِلَك كَاُنواْ ُيْؤفَكُونَ َوقَالَ الذين أُوُتواْ العلم واإلميان لَقَ
. ٥٦،  ٥٥: الروم [ } ِكَتابِ اهللا إىل َيْومِ البعث   [  

إن اهللا تعاىل ملا أْحَياهم : ، أما من مل جيوزه قال ) ال إشكال له يف اآلية فأما من جوَّز الكذب على أهل القيامة ف( 
يف الفترة وعذَّهبم ، مث أماهتم مث بعثهم يوم القيامة مل يعرفوا مقدار لبثهم يف القرب كم كان؟ فخطر ببال بعضهم 

  .أنه يف التقدير عشرة أيام 
لعذاب مرة أخرى استثقلوا زمانَ املوت الذي هو زمان اخلالص إنه يوم واحد ، فلمَّا َوقَُعوا يف ا: وقال آخرون 

  .ِلَما ناهلم من هول العذاب 
، ألن العذاب يرفع عنهم بني النفختني ، استقصروا مدة : وقيل  املراد باللبث بني النفختني ، وهو أربعون سنة 

أي عشرة أيام ، فيكون قولُ َمْن قال }  َعْشراً إِن لَّبِثُْتْم إِالَّ{ : واألكثرون على أنَّ قوله . لبثهم هلول ما عاينوا 
َيْوَم ) كَأَنَُّهْم { : تعاىل ( أي ساعات ، لقوله } إِن لَّبِثُْتْم إِالَّ َعْشراً { : أقل ، وقال مقاتل } إِن لَّبِثُْتْم إِالَّ َيْوماً { 

  .وعلى هذا يكون اليوم أكثر ]  ٤٦: النازعات [ } َيَرْوَنَها لَْم يلبثوا إِالَّ َعِشيَّةً أَْو ُضَحاَها 



ا َيقُولُونَ { : مث قال تعاىل  أوفاهم عقالً : أي } إِذْ َيقُولُ أَْمثَلُُهْم طَرِيقَةً { َيَتَشاَوُرون : أي } نَّْحُن أَْعلَُم بَِم
: قيل . ألهوال يوم القيامة قصر ذلك يف أعينهم يف جنب ما استقبلهم من ا} إِن لَّبِثُْتْم إِالَّ َيْوماً { وأعَدلُهم قوالً 

منصوب على » طريقةً « و » أَْعلَُم « منصوب ب » إذْ َيقُولُ « : قوله . َنُسوا مقداَر لبثهم لشدة ما دمههم 
  .التمييز 

ا َصفَْصفًا ) ١٠٥(َوَيْسأَلُوَنَك َعنِ الْجَِبالِ فَقُلْ َيْنِسفَُها َربِّي َنْسفًا  ِفيَها ِعَوًجا َولَا أَْمًتا  لَا َتَرى) ١٠٦(فََيذَُرَها قَاًع
َيْوَمِئٍذ لَا ) ١٠٨(َيْوَمِئٍذ َيتَّبُِعونَ الدَّاِعَي لَا ِعَوَج لَُه َوَخَشَعِت الْأَْصَواُت ِللرَّْحَمنِ فَلَا َتْسَمُع إِلَّا َهْمًسا ) ١٠٧(

َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َولَا ُيِحيطُونَ بِِه ) ١٠٩(َتْنفَُع الشَّفَاَعةُ إِلَّا َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن َوَرِضَي لَُه قَْولًا 
ا  َمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُهَو ) ١١١(َوَعَنِت الُْوُجوُه ِللَْحيِّ الْقَيُّومِ َوقَْد َخاَب َمْن َحَملَ ظُلًْما ) ١١٠(ِعلًْم َو

ْضًم   ) ١١٢(ا ُمْؤِمٌن فَلَا َيَخاُف ظُلًْما َولَا َه

. حكى سؤال من ال يؤمن باحلشر ) ملا َوَصَف هلم يوَم القيامة ( اآلية ، } َوَيْسأَلُوَنَك َعنِ اجلبال { : قوله تعاىل 
كيَف تكون اجلبالُ يوم : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -سأل رجلٌ من ثقيف رسولَ اهللا : قال ابن عباس 

نزلت يف مشركي مكة ، قالوا يا حممد كيف تكون اجلبالُ يوم : لضحاك وقال ا. القيامة؟ فأنزل اهللا هذه اآلية 
  .القيامة؟ على سبيل االستهزاء 

وأجاب بفاء التعقيب ، ألن مقصوَدهم من هذا السؤال الطعُن يف احلشر والنشر ، } فَقُلْ َينِسفَُها َربِّي َنْسفاً { 
البيان يف مثل هذه املسألة األصولية غري جائز ، وأما  فال جرم أمره باجلواب مقروناً حبرف التعقيب ، ألن تأخري

عائد إىل اجلبال ، » َيْنِسفَُها « والضمري يف . املسائل الفروعية فجائز فلذلك ذكر هناك بغري حرف التعقيب 
  .القَلْع الذي يقلعها من أصلها وجيعلها هباًء منثوراً : وقيل . والنسف التذرَية 

  .ُيذِْهُبَها ويطيُُّرَها » ا َيْنِسفَُه« : قال اخلليل 
  :يف هذا الضمري وجهان » فََيذَُرها « : قوله 

ا ِمن َدآبٍَّة { : أنه ضمري األرض ، أضمرت للداللة عليها كقوله : أحدمها  ]  ٤٥: فاطر [ } َما َتَرَك على ظَْهرَِه
.  

جيوز أن يكون مبعىن » َيذَُر  «ضمري اجلبال ، وذلك على حذف مضاف أي فيذر مراكزها ومقارها و : والثاين 
اَعاً « ُيْخِلها ، فيكون  اعاً « حاالً ، وأن يكون مبعىن يترك التصيريية فيتعدى الثنني ف » قَ   .ثانيهما » قَ

ه هنا : فقيل : ويف القاع أقوال  اء وال يليق معنا   .هو مقتنع امل
  .قاله مكي  إنه املنكشف من األرض: وقيل 
  :إنه املكان املستوي ، ومنه قوله ضرار بن اخلطاب : وقيل 

  ُبقَْعة القَاعِ ِفي أَكُفِّ اإلَماِء... لََتكُوَننَّ َبالبِطَاحِ قَُرْيٌش  -٣٦٩٠
  .إنه األرض اليت ال نبات فيها وال بناء : وقيل 

  .ن املترادف ومجع القاع أقُْوٌع وأقَْواٌع وِقيَعانٌ املستوية ، فهما قريبان م: األرض امللساء ، وقيل : والصَّفَْصُف 
ا ِعَوجاً { : قوله  ، وأن تكون حاالً من اجلبال ، وجيوز أن } الَّ ترى ِفيَه جيوز يف هذه اجلملة أن تكون مستأنفة 

اعاً « تكون صفة للحال املتقدمة وهي    .خر على أحد التأويلني ، أو صفة للمفعول الثاين على التأويل اآل» قَ



العوج : قد فرَّقوا بني الَعَوج والِعَوج ، قالوا : فإن قلت : وقال الزخمشري هنا . وتقدم الكالم على الِعَوج 
اختيار هذا : قلت . بالكسر يف املعاين ، وبالفتح يف األعيان ، واألرض َعْين ، فكيف صح فيها كسر العني 

ملالسة ، ونفي االعوجاج عنها على أبلغ ما يكون اللفظ له موقع حسن بديع يف وصف األرض باالستواء وا
وذلك أنه لو َعَمدت إىل قطعِة أرض فسويتها وبالغت يف التسوية على عينيك وعيون البصراء ، واتفقتم على 

أنَّه مل يبقى فيها اعوجاج قط ، مث استطلعت رأي املهندس فيها وأمرته أن يعرض استواءها على املقاييس اهلندسية 
على عوج يف غري موضع ال يدرك ذلك حباسة البصر ولكن بالقياس اهلندسي ، فنفى اهللا تعاىل ذلك  لعثر فيها

العوج الذي دقَّ َولطَُف عن اإلدراك اللهم إال بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير اهلندسي ، وذلك االعوجاجُ 
  .َوٌج بالكسر ملَّا مل يدرك إال بالقياس دون اإلحساس أُحلق باملعاين ، فقيل فيه ِع

  .األمت التل ، وهو قريب من األول : وقيل . َمدَّ َحْبلَُه حىت ما فيه أْمٌت : واَألْمُت النتوُّ اليسري يقال 
  .اإلكام : وقيل . الشُّقُوُق يف األرض : وقيل 

ا اخنفض من األرض ، واألْمُت ما نشز من الرَّوايب : وقال احلسن  ض هبذه واملقصود من وصف األر. العَوج م
: قوله . األوَصاف أهنا تكون يف ذلك اليوم ملساَء خالية عن االرتفاع واالخنفاض وأنواع االحنراف واالعوجاج 

ْوَم الِقَياَمِة « بدل من : وقيل » َيتَّبُِعونَ « منصوب ب » َيْوَمِئٍذ «  وفيه نظر ، للفصل . قاله الزخمشري » َي
، وبه يفوت املعىن والتقدير غ» َيتَّبُِعونَ « الكثري وأيضاً يبقى    .يوم إذا ُنِسفَت اِجلَبالُ : ري مرتبط مبا قبله 

  فصل
إسرافيل ، والدَُّعاُء هو النفخ يف الصور ، أي يتبعون صوَت الداعي الذي يدعوهم إىل موقف » الدَّاِعي « 

ُه « : وقوله . القيامة  ال عوج لدعائه ، وهو : وقيل .  أي ال يعدل عن أحد بدعائه بل حيشر الكُلُّ» الَ ِعَوَج لَ
دعاء الدَّاِعي ال يعوجونَ عنه مييناً وال َشماالً    .من املقلوب ، أي ال عوج هلم من 

أيَُّتَها الِعظَام النخرة ، واألوصال املتفرقة ، : إنه َملٌَك قاِئٌم على صخرة بيت املقدس ينادي ويقول : وقيل 
  .محن واللحوم املتمزقة قُومي إىل َعْرض الرَّ

وصف األصوات باخلشوع واملرادُ . َسكََنْت وذلَّت وخَضَعْت : أي } َوَخَشَعِت األصوات للرمحن { : قوله 
  .أهلَُها 
: الصوت اخلفي ، قيل : واهلَْمُس . االستثناء مفعول به ، وهو استثناء مفرغ } فَالَ َتْسَمُع إِالَّ َهْمساً { : قوله 

  .وهو الذكر ، اخلفي ، ومنه احلروف املهموَسة : طق قال الزخمشري هو َتْحرِيُك الشفتْين دون الن
ال تسمع إال َخفَْق األرض بأقدامهم ، ومنه : َوطُْء األقدام أي : اهلَْمُس : وقال ابن عباس واحلسن وعكرمة 

  :أخافها على األرض ، قال ) إذا مسع ذلك من وقع ( َهَمست اإلبل 
عند من » الَ « بدلٌ مما تقدم ، أو منصوٌب مبا بعده » َيْوَمِئٍذ « : قوله ... ِميَسا َوُهنَّ َيْمِشَني بَِنا َه -٣٦٩١

  .يوَم إذ َيتَّبُِعونَ ال تنفَُع الشَّفَاَعةُ : جييز ذلك والتقدير 
  :فيه أوجه } إِالَّ َمْن أَِذنَ { : قوله 

  .حينئذ واقعة على املَْشفُوعِ له » ْن َم« و » َتْنفَُع « أنه منصوب على املفعول به ، والناصب له : أحدها 
  .إال َشفََعةُ َمْن أِذنَ لَه : ، وال بدَّ من حذف مضاف تقديره » الشَّفاعة « أنَّه يف حمل رفع بدالً من : الثاين 



بتقدير املضاف احملذوف وهو استثناء متصل على هذا ، » الشفاعة « أنه منصوب على االستثناء من : الثالث 
كون استثناء منقطعاً إذا مل نقدر شيئاً وحينئذ جيوز أن يكون منصوباً وهي لغة احلجاز ، أو مرفوعاً وجيوز أن ي

  .وهي لغة متيم ، وكل هذه األوجه واضحة 
أي ألجله ]  ٧٣: مرمي [ } قَالَ الذين كَفَُرواْ ِللَِّذيَن آمنوا { : يف املوضعني للتعليل كقوله ) » لَُه « و ( 

  .وألجلهم 

  فصل
{ إال من أذن له اهللا أن يشفع له : أي } إِالَّ َمْن أَِذنَ لَُه الرمحن { أحداً من الناس } الَّ َتنفَُع الشفاعة { : ملعىن ا

  .أي رضي قوله } َوَرِضَي لَُه قَْوالً 
الفاسق : املعتزلة وقالت . وهذا يدل على أنه ال يشفع لغري املؤمنني . الَ إلََه إالَّ اهللا : يعين قَالَ : قال ابن عباس 

وهذه اآلية من أقوى الدالئل على ثبوت الشفاعة . غري مرضيٍّ عند اهللا ، فوجب أن ال يشفع الرسول يف حقه 
يكفي صدقه أن يكون اهللا تعاىل قد َرِضَي له قوالً واحداً من } َوَرِضَي لَُه قَْوالً { : ألن قوله ( يف حق الفساق ، 

، ألن . اهللا من قوله شهادة أنْ الَ إلَه إالَّ اهللا ، والفاسق قد ارتضى ) أقواله  فوجب أن تكون الشفاعة نافعة له 
: والثاين . أحدمها حصول اإلذن : إنَّه تعاىل استثىن من ذلك النفي بشرطني : االستثناء من النفي إثبات فإن قيل 

و أنه تعاىل رِضَي له قوالً ، فلم قلتم فهب أنَّ الفاسق قد حصل فيه أحد الشرطني ، وه. أن يكون َرِضَي له قوالً 
  إنه أذن فيه؟: 

 ٢٨: األنبياء [ } الَ َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ ارتضى { : فاجلواب أنَّ هذا القيد كاٍف يف حصول االستثناء لقوله تعاىل 
نه إذا رضي له ودلَّت هذه اآلية على أنه ال بد من اإلذن ، فظهر من جمموعهما أ. فاكتفى هناك هبذا القيد ] 

  .قوالً حيصل اإلذن يف الشفاعة ، وإذا حصل القيدان حصل االستثناء ومت املقصود 
ا َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم { : قوله    .عائد إىل الذين يتبعون الداعي » َبْيَن أْيِديهِْم « : الضمري يف قوله } َيْعلَُم َم

ال َتْنفع : ، واملعىن ) الضمري عائد إليه : قال ( املراد به الشافع } الرمحن  َمْن أَِذنَ لَُه{ : إن قوله : ومن قال 
َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما { مث قال . شفاعة املالِئكة واألنبياء إال ِلَمن أِذنَ له الرمحن يف أن يشفع من املالئكة 

  .رسي ، قاله الكليب ومقاتل يعين ما بني أيدي املالئكة كقوله يف آية الك} َخلْفَُهْم 
ا كان بعد خلقهم : قال مقاتل . وفيه تقريع ملن يعبد املالئكة ليشفَُعوا له  يعلم ما كان قبل أن خيلق املالئكة ، وم

»  َوَما َخلْفَُهْم« أي ما قدموا } َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم { : الضمري عائد إىل الذين يتبعون الداعي قال : ومن قال . 
ا َبْيَن أْيِديهِْم « : وقال جماهد . من أمر الدنيا قاله الكليب  من أمر » َوَما َخلْفَُهْم « من أمر الدنيا واألعمال » َم

الكناية : قيل } َوالَ ُيِحيطُونَ بِِه ِعلْماً { . يعلم ما مضى وما بقي ومىت تكون القيامة : وقال الضحاك . اآلخرة 
ا بْيَن أيديهم وما خلفهم ، ه: أي » َما « راجعة إىل  وال يعلمونه أي العباد ال يعلمون مبا بني أيديهم ( و يعلُم م

.وما خلفهم   (  
  .الكناية راجعة إىل اهللا ، أي عباده ال حييطُون به علماً : وقيل 
لُعَناة مجع عاٍن وهو أذلَّهن ومنه ا: َعَنا َيْعُنو إذا ذلَّ وخضع وأعناه غريه أي : يقال « َوَعَنِت الُوُجوُه : قوله 

  :األسري ، قال 



ُه فَقَْد أََبى... فََيا ُربَّ َمكُْروبٍ كََرْرُت َوَراَءُه  -٣٦٩٢   َوَعاٍن فَكَكُْت الُغلَّ عظَْن
  :وقال أمية بن أيب الصلت 

  ِلِعزَِّتِه َتْعُنو الُوُجوُه َوَتْسُجُد... َمليٍك َعلَى َعْرشِ السََّماِء ُمَهْيِمٌن  -٣٦٩٣
» الوجوه « املكلِّفني أنفسهم ، ذكَر : أنَّ ذلك اليوم ُتذَلُّ الوجوه أي : واملعىن . » فَإنَُّهنَّ َعَوان « حلديث ويف ا

ُوُجوٌه { : من صفات املكلفني ال من صفات الوجوه كقوله » َوَعَنْت « وأراد أصحاب الوجوه ، ألن قوله 
، وفيها يظهر ]  ٩،  ٨: الغاشية  [} َيْوَمِئٍذ نَّاِعَمةٌ لَِّسْعيَِها َراِضَيةٌ  وخص الوجوه بالذكر ، ألن اخلضوع هبا يبني 

« : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وروى أبو أمامة الباهلّي عن النيب » احلَيُّ القَيُّوُم « وتقدم تفسري . 
فوجدنا املشترك يف : راوي قال ال» اطلبوا اسَم اهللا األعظم يف هذه السُّور الثالث الَبقَرة وآل عمران ، وطه 

. ٢: ، آل عمران  ٢٥٥: البقرة [ } اهللا الَ إله إِالَّ ُهَو احلي القيوم { السور الثالث   [  
قال . جيوز أن تكون هذه اجلملة مستأنفة ، وأن تكون حاالً ، وجيوز أن يكون اعتراضاً » َوقَْد َخاَب « : قوله 

  .تراض كقولك َخاُبوا وَخِسُروا ، وكل من ظلم فهو خاِئٌب َخاِسر وما بعده اع» َوقَْد َخاَب « : الزخمشري 
َوَمن { ومراده باالعتراض هنا أنَّه خصَّ الوجوه بوجوه العصاة حىت تكون اجلملة قد دخلت بني الُعَصاة وبني 

« بن عطية فجعل وأما ا. فلهذا كان اعتراضاً » َوَعَنْت الُوُجوُه « فَهذَا عنده قسيم } َيْعَملْ ِمَن الصاحلات 
إىل } َوَمن َيْعَملْ ِمَن الصاحلات { معادالً بقوله } َوقَْد َخاَب َمْن َحَملَ ظُلْماً { عامة ، فلذلك جعل » الُوُجوُه 

  .آخره 
  فصل

[ } ٌم إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعِظي{ الشِّرك قال اهللا تعاىل : والظُّلُم . َخِسر من أْشَرَك باهللا » َخاَب « : قال ابن عباس 
، أي : واملراد باخليبة ]  ١٣: لقمان  ظلم ومل يتب : اِحلرمان  { : مث قال . ُحرِم الثواب َمْن َحَمل ظُلْماً ، أي 

ِمٌن ( َوَمن َيْعَملْ ِمَن الصاحلات  ُهَو ُمْؤ وَمْن َيعمل شيئاً ِمَن الصَّاِلَحاِت ، واملراد به الفرائض وكان : أي ) } َو
اً قَْد َعِملَ الصاحلات { : ، نظريه قوله  عمله مقروناً باإلميان َوُهَو « : قوله ] .  ٧٥: طه [ } َوَمن َيأِْتِه ُمْؤِمن

  .مجلة حالية » ُمْؤِمٌن 
، والنهي عن اخلوف أمر باألمن : على النهي ، واملعىن ) جبزمه ( قرأ بن كثري » فَالَ َيَخاُف «    .أَِمَن 

  .فهو ال خياف : ف ، أي برفعه على النفي واالستئنا: والباقون 
، ومنه : َهَضَمْت لزيٍد ِمْن َحقِّي أي : النقُص تقول العرب : واهلضم  : َهِضيُم الكَْشَحْين أي : نقصُت منه 

  .دقيق متراكب كأنَّ بعضه يظلم بعضاً فينتقصه حقه : أي » طَلُْعَها َهِضيٌم « ضاُمُرها ، ومن ذلك أيضاً ، 
  .وَرجلٌ هضيٌم أي مظلوم 

  :ضمته واهتضمته وَتهَّضمُته عليه مبعىن ، قال املتوكل الليثي وه
  َمْوالَُهم املَُتَهضَّم املَظْلُوُم... إنَّ األذلَّةَ واللِّئَاَم ِملْعَشرٍ  -٣٦٩٤

، واهلضم منع بعضه : والظلم واهلضم متقاربتان وفرَّق القاضي املاوردي بينهما فقال : قيل  الظلم من مجيع احلق 
  .واهلضم هو أن ينقص من ثوابه . هنا هو أن يعاقب ال على جرميٍة أو مينع من الثواب على الطاعة  والظلُم. 

  .الظلم أن ينقص من الثواب ، واهلضم أن ال يويف حقه : وقال أبو مسلم 



فََتَعالَى اللَُّه ) ١١٣(ونَ أَْو ُيْحِدثُ لَُهْم ِذكًْرا َوكَذَِلَك أَْنزَلَْناُه قُْرآًنا َعَربِيا َوَصرَّفَْنا ِفيِه ِمَن الَْوِعيِد لََعلَُّهْم َيتَّقُ
ا    ) ١١٤(الَْمِلُك الَْحقُّ َولَا َتْعَجلْ بِالْقُْرآِن ِمْن قَْبلِ أَنْ ُيقَْضى إِلَْيَك َوْحُيُه َوقُلْ َربِّ زِْدنِي ِعلًْم

ومثل ذلك اإلنزال وكما أَْنَزلَْنا « خمشري قال الز» كَذَِلَك َنقُصُّ « نسق على » َوكَذَِلَك أَْنَزلَْناُه « : قوله 
  .عليك هؤالء اآليات أنزلنا القرآن كلَّه على هذه الوترية 

{ واملَْعَنى كما قدَّرنا هذه األمور وجعلناها حقيقة باملرصاد للعباد كذلك حذَّْرَنا هؤالء أمرها ، : وقال غريه 
، وخروفه عن الكالم البشري لتفهمه العرب في} أَنَزلَْناُه قُْرآناً َعَربِّياً    .قفوا على إعجازه ونظمه 

  .كرَّْرَناُه وفصَّلَْناُه : أي } َوَصرَّفَْنا ِفيِه ِمَن الوعيد { 
  .صرَّفنا يف القرآن وعيداً من الوعيد ، واملراد به اجلنس : صفة ملَفُْعولٍ حمذوف ، أي « ِمَن الَوِعيِد » : قوله 

لََعلَُّهْم » وصرَّفنا فيه الوعيد : على رأي األخفش يف املفعول به ، والتقدير مزيدة « ِمَن » وجيوز أن تكون 
  .جيدد هلم القرآن عربة وعظة : أي } أَْو ُيْحِدثُ لَُهْم ِذكْراً { . أي جيتنبون الشرك « َيتَّقُون 

ْو ُيْحِدثْ » : وقرأ احلسن  ضاً يف رواية وجماهد وأبو كاجلماعة إال أنه سكَّن الم الفعل وعبد اهللا واحلسن أي« أَ
  .بالنون ، وتسكني الالم أيضاً « ُنْحِدثْ » حيوة 

  :إجراء الوصل جمرى الوقف ، أو على تسكني الفعل استثقاالً للحركة ، كقول امرئ القيس ) وُخرَِّج علَى ( 
َر ُمْسَتْحِقبٍ  -٣٦٩٥   :وقول جرير ... فَالَيْوَم أَْشَرُب غَْي
  .« َيْنُصُركُم » وقد فعله كما تقدم أبو عمر يف الراء خاصة حنو ... ى فَالَ َتْعرِفُكُُم الَعرُب أَْو َنْهُر ِتَري -٣٦٩٦
  .ُتحدث أنَت : أي ) اخلطاب ( بتاء « ُتحدث » : وقرئ 

ْو ُيْحِدثُ » : قوله (    :فيه سؤاالت ) « أَ
ا حصل الذكر عند قراءته : كيف يكون حمدثاً للذكر؟ واجلواب : األول    .أضيَف إليه ملّ
  ِلَم أضيَف الذكر إىل القرآن ، وما أضيفت التقوى إليه؟: الثاين 

أنَّ التقوى عبارة عن أن ال يفعل القبيح ، وذلك استمرار على العدم األصلي ، فلم جيز إسناده إىل : واجلواب 
، فجازت إضافته إىل القرآن    .القرآن ، وأمَّا حدوث الذكر فأمر حدث بعد أن مل يكن 

  للمنافاة بني التقوى وحدوث الذكر ، وال يصح االتقاء إال مع الذكر ، فما معناه؟« أو » كلمة : لثالث ا
( َجاِلس احلسن أو ابَن ِسريين ، أي » هذا كقول : واجلواب    .، فكذا ههنا ) ال تكن خالياً منهما : 

 أقل من أن حيدث القرآن هلم ذكراً وشرفاً معىن الكالم أنا أنزلنا القرآن ليتَّقوا ، فإن مل حيصل ذلك فال: وقيل 
  .وصيتاً حسناً ، وعلى التقديرين يكون إنزاله تقوى 

ا عظم أمر القرآن أردفه بأن عظم نفسه وذلك تنبيه على أنَّه جيب على } فتعاىل اهللا امللك احلق { : قوله تعاىل  مل
وال يتغري ، وليس مبستفاد من قبل الغري وال غريه خلقه تعظيمه ، وإمنا وصف ُملكَه باحلَقِّ ، ألن ملكه ال يزول 

ال تكّيفه األوهام وال » َتَعالَى « و . أوىل به ، وهلذا وصف بذلك  ، وقد ثبت أن علوه وعظمته  تفاعل من الُعلُّو 
  .تقدره العقول 

الَ َتْعَجلْ بالقرآن ِمن قَْبلِ إَن يقضى إِلَْيَك َوْحُيُه { : مث قال    .} َو



إىل هنا يتم الكالم وينقطع ، مث قوله ]  ١٠٥: طه [ } َوَيْسأَلُوَنَك َعنِ اجلبال { : إن من قوله : م قال أبو مسل
 -١٠٥: طه [ } َوالَ َتْعَجلْ بالقرآن ... َوَيْسأَلُوَنَك { : خطاب مستأنف كأنه قال ( } َوالَ َتْعَجلْ بالقرآن { : 

١١٤ [  
بالقرآن يبادر فيقرأ  -عليه السالم-كان إذا أنزل عليه جربيل  -لم صلى اهللا عليه وس -إن النيب : وقال غريه 

معه قبل أن يفرغ جربيل من التالوة خمافة االنفالت والنسيان فنهاه اهللا عن ذلك ، وأمره أن يسكت حال قراءة 
، وتبني أنه) . القراءة ( املَلَك ، يقرأ بعد فراغه من  سبحانه متعال  فكأنه تعاىل ما شرح نفع القرآن للمكلفني 

يف أمر الوحي ، فإذا ( عن كل ما ال ينبغي ، ومن كان كذلك جيب أن يصون رسوله عن السهو والنسيان 
حيتمل أن يكون املراد ال } َوالَ َتْعَجلْ بالقرآن { : فال تعجل بالقرآن فقوله ) حصل األمان عن السهو والنسيان 

وحيتمل . أن يكون أخذُك القرآن على تثبيت وسكون : باس ملا روى عطاء عن ابن ع. تعجل بقراءته يف نفسك 
. ال تقرأ به أصحابك وال ُتْمله عليهم حىت يتبني لك معانيه : ال تعجل يف تأديته إىل غريك ، قال جماهد وقتادة 

بيانه حىت يتبني لك بالوحي متامه أبو : وحيتمل يف اعتقاد ظاهرهن وحيتمل يف تعريفه الغري ما يقتضيه ظاهرهن أي 
، أو غريمها  أو مها مجيعاً ، ألنه جيب التوقف يف معىن الكالم إىل أن يفرغ جلواز أن حيصل عقبيه استثناء أو شرط 

  .من املخصصات 
  االستعجال لذي ُنهِي عنه إن كان فعلُه فكيف هني عنه؟: فإن قيل 

  .فاجلواب لعله فعل باجتهاد ، وكان األوىل تركه فلهذا هِني عنه 
لقيامه مقام الفاعل » َوْحُيه « للمفعول ورفع » ُيقَْضى « العامة على بناء } قَْبلِ إَن يقضى إِلَْيَك َوْحُيُه  {: قوله 

.  
مفعول » َوْحَيه « بنون العظمة مبنيا للفاعل ، » َتقِْضي « واجلحدري وأبو حيوة واحلسن ، وهي قراءة عبد اهللا 

  .به 
، استثقل احلركة وإن كانت خفيفة على حرف العلة ، وقد ) الم الفعل  (وقرا األعمش كذلك إالَّ أنَّه سكن 

ا ُتطِْعُمونَ أَهاِليكُْم { تقدم شواهد عند قراءة    .} ِمْن أَْوَسِط َم
وكان ابن مسعود . أي ما علمت » ِعلماً « : بالقرآن ومعانيه ، وقيل : أي } َوقُل رَّبِّ زِْدنِي ِعلْماً { : قوله 

  .اللهم زْدنِي إمياناً ويقيناً : ل إذا قرأ هذه قا

َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجُدوا إِلَّا ) ١١٥(َولَقَْد َعهِْدَنا إِلَى آَدَم ِمْن قَْبلُ فََنِسَي َولَْم َنجِْد لَُه َعْزًما 
َدُم إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ لََك َو) ١١٦(إِْبِليَس أََبى  ا ُيْخرَِجنَّكَُما ِمَن الَْجنَِّة فََتْشقَى فَقُلَْنا َيا آ إِنَّ لََك أَلَّا ) ١١٧(ِلَزْوجَِك فَلَ

  ) ١١٩(َوأَنََّك لَا َتظَْمأُ ِفيَها َولَا َتْضَحى ) ١١٨(َتُجوَع ِفيَها َولَا َتْعَرى 

  :ذه اآلية مبا قبلها وجوه يف تعليق ه. اآلية } َولَقَْد َعهِْدَنآ إىل َءاَدَم ِمن قَْبلُ فََنِسَي { : قوله تعاىل 
مث إنه عظَّم أمر القرآن ]  ٩٩: طه [ } كذلك َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَبآِء َما قَْد َسَبَق { أنه تعاىل ملا قال : األول 

. ٩٩: طه [ } كذلك َنقُصُّ َعلَْيَك { : ذكر القصة إجنازاً للوعد يف قوله   [  
ْو ُيْحِدثُ لَُهْم ِذكْراً  َوَصرَّفَْنا{ : أنه ملا قال : الثاين  أردفه بقصة ]  ١١٣: طه [ } ِفيِه ِمَن الوعيد لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ أَ

إنَّ طاعة بين آدم للشياطني ، وتركهم التحفظ من الوساوِسِ أمر قدمي ، فإنَّا عهدنا : آدم عليه السالم كأنَّه قال 



إِنَّ هذا { : ، فقلنا له ) وبالغنا يف تنبيهه ( م الوعيد ، من قبل هؤالء الذين صرَّفنا هل: إىل آدم من قبل ، أي 
  .، مث إنه مع ذلك نسي وترك ذلك العهد ، فأمر البشر يف ترك التحفظ أمر قدمي } َعُدوٌّ لََّك َوِلَزْوجَِك 

، فإنه عهد إليه  ذكر بعده قصة آدم]  ١١٤: طه [ } َوقُل رَّبِّ زِْدنِي ِعلْماً { أنه ملَّا قال ِلُمحمَّد : الثالث 
وبالغ يف حتذيره من العود ، فدل ذلك على ضعف البشرية عن التحفظ فيحتاج حينئذ إىل االستعانة بربه يف أن 

  .يوقفه لتحصيل العلم وجينبه عن السهو والنسيان 
ا قيل له  -عليه السالم-أن حممداً : الرابع  يث زاد على دل على أنه كان يف أمر الدين حب» َوالَ َتْعَجلْ « : مل

قدر الواجب فلما وصفه باإلفراط ، وصف آدم بالتفريط يف ذلك ، فإنه تساَهلَ ومل يتحفظ حىت نسي ، فوصف 
  .األول بالتفريط واآلخر باإلفراط ، ليعلمه أن البشر ال ينفك عن نوع زلة 

ا قيل به   أين أقدمت على ما ال ينبغي ، لوال: ضاق قلبه ، وقال يف نفسه » َوالَ َتْعَجلْ « : اخلامس أن حممداً مل
يا حممد إن كنت فعلَت ما ُنهِيَت عنه فإمنا فعلته حرصاً منك على العبادة ، وحفظاً : وإال ملا هنيت عنه ، فقيل له 

واملراد . ألداء الوحي وإن أباك أقدم على ما ال ينبغي لتساهله ، وترك التحفظ فكان أمرك أحسن من أمره 
أمرنا وأوصينا إليه أن ال يأكل من الشجرة من قبل هؤالء الذين صرفنا هلم الوعيد يف : ، أي بالعهد هنا أمر اهللا 

  .القرآن فتركوا اإلميان 
من قل حممد : وقال احلسن . من قبل أن يأكل من الشجرة َعهِْدَنا إليه أن ال يأكل منها : وقال ابن عباس 

  .والقرآن 
وعلى هذه القراءة حيتمل أن . نون وتشديد السني مبعىن َنسَّاه الشيطان قرأ اليماين بضم ال» فََنِسَي « : قوله 
  .أقدم عليها مع التأويل : أقدم على املعصية من غري تأويل ، وأن يقال : يقال 

وعلى القراءة املشهورة حيتمل أن يكون املراد بالنسيان نقيض الذكر ، وإمنا عوقب على ترك التحفظ ، واملبالغة 
تولد منه النسيان ، وحيتمل أن يكون املراد بالنسيان الترك ، وأنه ترك ما عهد إليه من ترك أكل  يف الضبط حىت

  .مثرهتا 
  }َولَْم َنجِْد لَُه َعْزماً { : قوله 

  .» لَُه َعْزًما « علمية ، فتتعدى الثنني ، ومها ) وجد ( جيوز أن تكون 

متعلق بالوجدان ، أو مبحذوف على أنه ) » لَُه « و ( » ا َعْزًم« وأن تكون مبعىن اإلصابة فتتعدى لواحد ، وهو 
ا « حال من    .إذ هم يف األصل صفة له قدمت عليه » َعْزًم
، فقوله : والعازم  ومل جند له عزماً على ترك املعصية ، أو على : حيتمل } َولَْم َنجِْد لَُه َعْزماً { : هو املصمم 

إمنا أخطأ  -عليه السالم-إنه : الحتياط يف كيفية االجتهاد إذا قلنا التحفظ واالحتراز عن الغفلة ، أو على ا
  .باالجتهاد 

  .ومل جنْد له صرباً عما ُنهي عنه : وقال احلسن 
  .رأياً معزوماً : وقال ابن قتيبة . حفظاً ملا أمر به : وقال عطية 

  .وطني النفس على الفعل هو ت: حيث أطاع عدوه إبليس الذي حسده وأىب أن يسجد هلز والعزم يف اللغة 
فإن . } َولَْم َنجِْد لَُه َعْزماً { لو ُوزِنَ حلُم آدم حبلم ولده لرجح عليه وقد قال اهللا تعاىل : قال أبو أمامة الباهلّي 



جيوز أن يكون َنِسي أمره ، ومل يكن : قيل . أتقولون إن آدم كان ناسياً ألمر اهللا حني أكل من الشجرة : قيل 
  .ذلك الوقت مرفوعاً عن اإلنسان بل كان مؤاخذاً به ، وإمنا رفع عنا النسيان يف 

ا ِللَْمالَِئكَِة اسجدوا آلَدَم { : قوله تعاىل . َنِسَي عقوبة اهللا ، وظن أنَّه َنهي تنزيه : وقيل  تقدَّم الكالم } َوإِذْ قُلَْن
  .على ذلك مفصَّالً يف سورة البقرة 

ما منعه من السجود؟ فأجيب بأنه أَبى : ، ألهنا جواب سؤال مقدر ، أي مجلة مستأنفة » أََبى « : وقوله 
  .واستكرب 

َع الساجدين { : ومفعول اإلباء جيوز أن يكون مراداً ، وقد صرَّح به يف اآلية األخرى يف قوله  } أىب أَن َيكُونَ َم
أنه من أهل : تة ، وأن املعىن وجيوز أن ال يراد ألب. وحسن حذفه هنا كون العامل رأس فاصلة ]  ٣١: احلجر [ 

  .اإلباء والعصيان من غري نظر إىل متعلق اإلباء ما هو 
  :وسبب تلك العداوة من وجوه } فَقُلَْنا ياآدم إِنَّ هذا َعُدوٌّ لََّك َوِلَزْوجَِك { : قوله 

أن : الثاين . دواً له أن إبليس كان حسوداً ، فلمَّا رأة آثار نَِعم اهللا تعاىل يف حق آدم حسده فصار ع: األول 
، وإبليس كان ]  ٣١: البقرة [ } َوَعلََّم آَدَم األمسآء كُلََّها { كان شاباً عاملاً لقوله تعاىل  - عليه السالم-آدم 

، وذلك جهل والشيخ أبداً يكون عدواً للشَّاب العامل    .شيخاً جاهالً ، ألنه أثبت فضيلته بفضيلة أصله 
  .ن النار وآدم من املاء والتراب ، فبني أصليهما عداوة ، فبقيت تلك العداوة أن إبليس خملوق م: الثالث 
  مع أن املخرج هلم من اجلنة هو اهللا تعاىل؟} فَالَ ُيْخرَِجنَّكَُما ِمَن اجلنة { : مل قال : فإن قيل 

ا ترتب عليه اخلروج صح ذلك  منصوب » فََتْشقَى « : قوله . فاجلواب ملا كان بوسوسته هوة الذي فعل م
( يف جواب النهي ، والنهي يف الصورة إلبليس واملراد به مها ، أي ال َتَتَعاطََيا أسباب اخلروج ) أنْ ( بإضمار 

  .، وهو الكد والتعب الدنيوي خاصة ) فيحصل لكما الشقاء 

  .وجيوز أن يكون مرفوعاً على االستئناف ، أيك فأنت تشقى ، كذا قدره أبو حيان 
. نع ، إذ ليس املقصود اإلخبار بأنه يشقى بل إن وقع اإلخراج هلما من إبليس حصل ما ذكر وهو بعيد أو ممت

وأسند الشقاء إليه دوهنا ، ألن األمور معدوقة برؤوس الرجال ، وحسن ذلك كونه رأس فاصلة ، وألنَّه إن أريد 
  .بالشقاء التعب يف طلب القوت فذلك على الرجل دون املرأة 

إنَّ لََك عدم : والتقدير ( يف حمل نصب امساً هلا ، » أالَّ َتُجوَع « ، و » إنَّ « خرب } َك أَالَّ َتُجوَع إِنَّ لَ{ : قوله 
، ( » َتُجوع « منصوب تقديراً نسقاً على » َتْعَرى « و ) اجلوع والُعْري  والُعْرُي جترد اجللد عن شيء يقيه 

  :قل الشاعر ) َعرَِي َيْعَرى َعْرياً : يقال منه 
  فَتْنُبو العُني َعْن كََرم ِعَجاِف... فَإنْ َيْعَرْيَن إنْ كُِسَي اجلََوارِي  -٣٦٩٧

  .والباقون بفتحها . وإنَّك بكسر اهلمزة « قرأ نافع وأبو بكر » وأنََّك الَ َتظَْمأ « 
طف مصدراً ومن فتح فألنه ع. األوىل « إنَّ » فمن كسر جيوز أن يكون ذلك استئنافاً ، وأن يكون نسقاُ على 

إنَّ لََك عدم اجلوع ، وعدم العري ، : والتقدير . املتقدم « لََك » األوىل ، واخلرب « إنَّ » مؤوالً على اسم 
بالكسر للفصل بينهما ، ولوال ذلك مل « إنَّ » بالفتح امساً ل « أنَّ » وجاز أن يكون . وعدم الظمأ والضحى 

  .، فلما وصل بينهما جاز  إنَّ أنَّ زيداَ حق مل جيز: لو قلت . جيز 



، واآلية من : وتقول  إنَّ عنِدي أنَّ زيداً قائٌم ، فعندي هو اخلرب على االسم وهو أنَّ َوَما يف تأويلها لكونه ظرفاً 
، « أنَّ » ال تدخل على « إنَّ » : فإن قلت : فإن لك أنَّك ال َتظَْمأ وقال الزخمشري : هذا القبيل إذ التقدير 

، والواو نائبة عن إ: فال يقال  ، فلم دخلت عليها؟ قلت « إنَّ » نَّ أنَّ زيداً منطلٌق  الواو مل : وقائمة مقامها 
اً موضوعاً للتحقيق خاصة كإن « إنَّ » توضع لتكون أبداً نائبة عن  ا ، فلمَّا مل تكن حرف إمنا هي نائبة عن كل عام

  :برز للشمس ، قال عمر بن أيب ربيعة : َي َيْضَحى أي وَضِح« أنَّ » و « إنَّ » مل ميتنع اجتماعهما كما اجتمع 
  فََيْضَحى َوأَمَّا بالَعِشيَّ فََيْخصَُر... َرأَْت َرُجالً أمَّا إذَا الشَّْمَس َعاَرَضْت  -٣٦٩٨

وذكر الزخمشري هنا معىن حَسناً يف كونه تعاىل ذكر هذه األشياء بلفظ النفي دون أن يذكر أضدادها بلفظ 
وذكرها بلفظ النفي لنقائضها : إنَّ لََك الشبع والكسوة والري واالكتنان يف الظل ، فقال : يقول اإلثبات ، ف

اليت هي اجلوع والُعرِي ، والظمأ ، والّصحو ليطرق مسعه بأسامي أصناف الشقوة اليت حذره منها حىت يتحامى 
  .السبب املوقع فيها كراهة هلا 

ا فََبَدْت لَُهَما ) ١٢٠(لَ َيا آَدُم َهلْ أَُدلَُّك َعلَى َشَجَرِة الُْخلِْد َوُملٍْك لَا َيْبلَى فََوْسَوَس إِلَْيِه الشَّْيطَانُ قَا أَكَلَا ِمْنَه فَ
ِه ثُمَّ اْجَتَباُه َربُُّه فََتاَب َع) ١٢١(َسْوآُتُهَما َوطَِفقَا َيْخِصفَاِن َعلَْيهَِما ِمْن َوَرقِ الَْجنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَُّه فََغَوى  لَْي

  ) ١٢٢(َوَهَدى 

: فإن قلت : ألجله قال الزخمشري : أهنى إليه الوسوسة ، وأمَّا َوسَوَس له فمعناه : أي » فََوْسَوَس إِلَْيِه « : قوله 
: وأخرى بإىل؟ قلت ]  ٢٠: األعراف [ } فََوْسَوَس لَُهَما الشيطان { : كيف عّدى َوْسَوَس بالالم يف قوله 

كََولَْولَِة الثكلى وَوقَْوقَة الدجاجة يف أهنا حكايات األصوات ، فحكُمها حكُم صوت أو جرس َوْسَوَسةُ الشيطان 
  :وسوسة املُْبرَسم وهو ُمَوْسوس بالكسر ، والفتح حلسن ، وأنشد ابن األعرايب : ، ومنه 
  :ه وسوس له فمعناه ألجله كقول: فإذا قلت ... َوْسَوَس يدُعو ُمْخلصاً َربَّ الفَلَْق  -٣٦٩٩
  .حدث إليه : ومعىن وسوس إليه أهنى الوسوسة كقوله ... أْجرِْس لََها َيا اْبَن أبِي ِكَباشِ  -٣٧٠٠

ألنه مبعىن أسرَّ ، وعداه يف موضع آخر بالالم ، لكونه مبعىن » إىل « ب » َوْسَوَس « ُعّدي : وقال أبو البقاء 
  .ذَكََر له ، أو تكون مبعىن ألجله 

الَّ يبلى { يعين على شجرة إن أكلَت منها َبقيَت خملداً ، } لَُّك على َشَجَرِة اخللد َهلْ أَُد{ : قوله  أي } َوُملٍْك 
واقعة آدم عجيبة ، وذلك ألن اهللا تعاىل رغَّبه يف دوام : قال ابن اخلطيب . َمْن أكل هذه الشجرة دام ملكه 

َن اجلنة فتشقى إِنَّ لََك أَالَّ َتُجوَع ِفيَها َوالَ تعرى َوأَنََّك الَ فَالَ ُيْخرَِجنَّكَُما ِم{ : الراحة وانتظام املعيشة بقوله 
َهلْ أَُدلَُّك على { : ورغَّبه إبليس أيضاً يف دوام الراحة بقوله ]  ١١٩- ١١٧: طه [ } َتظَْمأُ ِفيَها َوالَ تضحى 

ٍك الَّ يبلى { : ويف انتظام املعيشة بقوله } َشَجَرِة اخللد  فيه ) اهللا تعاىل آدم ( لشيء الذي رغَّب فكان ا} َوُملْ
هو الذي رغبه إبليس فيه إال أن اهللا تعاىل وقف ذلك على االحتراس عن تلك الشجرة ، وإبليس وقعه على 

بان اهللا تعاىل مواله وناصره ومريبه ، ( مع كمال عقله وعلمه  - عليه السالم-اإلقدام عليها ، مث إن آدم 
نع من السجود له ، وعرض نفسه للعنة بسبب عداوته ، كيف قبل يف الواقعة بأن عدوه حيث امت) وأعلمه 

الواحدة واملقصود الواحد قول إبليس مع علمه بعداوته له ، وأعرض عن قول اهللا تعاىل مع علمه بأنه هو 
ال دافع ومن تأمل هذا الباب طال تعجبه ، وعرف آخر األمر أنّ هذه القصة كالتنبيه على أنه . الناصر واملوىل 



لقضاء اهللا ، وال مانع منه ، وأن الدليل وإن كان يف غاية الظهور وهناية القوة فإنه ال حيصل النفع به إال إذا 
  .قضى اهللا ذلك وقدره 

، فَحجَّ آدُم « : قال  - صلى اهللا عليه وسلم  - روى البخاريُّ ومسلم أن النيب  احتجَّ آدُم وموسى عند رهبما 
ت آدم الذي خلقك اهللا بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأسجد لك مالئكتك وأسكنك أن: موسى ، قال موسى 

أنت موسى الذي اصطفاك اهللا برسالته وبكالمه ، : يف جنته ، مث أهبطت الناس خبطيئتك إىل األرض ، فقال آدم 
بأربعني : وسى وأعطاك األلواح فيها تبيان كل شيء وقربك جنيا وجدت اهللا كتب التوراة قبل أن أخلق ، قال م

تلومين على أن عملت عمالً } وعصى َءاَدُم َربَُّه فغوى { فهل وجدت فيها : عاماً ، قال آدم  ؟ قال نعم ، قال أف
فَحجَّ آدُم  - صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا . كتب اهللا علّي أن أعمله قبل أن خيلقين بأربعني سنة 

  .» ُموَسى 

كََتَب اهللا « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : مرو بن العاص قال وروى مسلم عن عبد اهللا بن ع
اء  كل « : وقال » َمقَاِدير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة ، قال وَعْرُشُه على امل

  .} فََبَدْت لَُهَما َسْوَءاُتُهَما  {. يعين آدم وحواء » فَأكَالَ ِمْنَها « : قوله » شيء خلقه بقدر حىت الَعْجز والكَْيُس 
ا « وإمنا مجع . عريا من النور الذي كان اهللا ألبسهما حىت بدت فروجهما : قال ابن عباس  كما قال » َسْوآِتهَِم

  .« َصَغْت قُلُوُبكَُما « » 
ا ِمن َوَرقِ اجلنة {  ِفَق بفعل كذا م: قال الزخمشري } َوطَِفقَا َيْخِصفَاِن َعلَْيهَِم ثل جعل يفَعلُ وأَخذَ وأْنَشأ ، طَ

للتكثري « ُيَخصِّفان » وقرئ . وحكمها حكم كاد يف وقوع اخلرب فعالً مضارعاً وبينها وبينه مسافة قصرية 
يلزقان الورق بسوآهتما للتستر ، وهو ورق : والتكرير من خصف النعل ، وهو أن خيرز عليها اخلصاف ، أي 

. ما مل يكن له فعله ( فعل » أي « فََغوى » بأكل الشجرة } بَُّه وعصى َءاَدُم َر{ : قوله . التني  أخطأ : وقيل ) 
  .طريق اجلنة وضلَّ حيث طلب اخللد بأكل ما هني عن أكله فخاف ومل ينل مراده 

: قال ابن قتيبة . فسد عليه عيشه وصار من العز إىل الذل ، ومن الراحة إىل التعب : أي : وقال ابن األعرايب 
.حىت يعاوده ويعتاده ( هو خياط : آدم عاصٍ وال يقال : َعَصى آدُم ، وال جيوز أن يقال : ن يقال جيوز أ  (  
  .اجلمهور على فتح الواو بعدها ألف وتقدم تفسريها » فََغَوى « : قوله 
اءة وحكى أبو البقاء هذه قر. غوي البعري بكسر الواو والياء إذا أصابه ذلك : معناه بشم من قوهلم : وقيل 

  .وفسروها هبذا املعىن 
فََبَشم من كثرة األكل ، وهذا وإن صح على لغة من يقلب الياء » فََغوى « زعم بعضهم : قال الزخمشري 

ا ، وهم بنو طيئ تفسري خبيث : املكسور ما قبلها ألفاً ، فيقول يف فَنَِي ، وَبِقَي    .فََنا َوَبقَ
بكسر الواو ، ولو اطلع عليها لردها ، وقد فرَّ القائل هبذه املقالة كأنه مل يطلع على أنه قرئ : قال شهاب الدين 

  .إىل الغي  - عليه السالم-من نسبة آدم 
  فصل

  :يف صدور الكبرية عنه من وجهني } وعصى َءاَدُم َربَُّه فغوى { : متسك بعضهم بقوله 
َوَمن َيْعصِ اهللا َوَرُسولَُه { : عاىل أن العاصي اسم للذمِّ فال يطلق إال على صاحب الكبرية ، ولقوله ت: أحدمها 



  .وال معىن لصاحب الكبرية إال من فََعل ِفْعالً ُيَعاقَُب عليه ]  ٢٣: اجلن [ } فَإِنَّ لَُه َناَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَهآ 
املنهمك يف أن الغواية والضاللة امسان مترادفان ، والغي ضد الرشد ، ومثل هذا ال يتناول إال الفاسق : الثاين 
  .فسقه 

أمرته : بأن املعصية خمالفة األمر ، واألمر قد يكون بالواجب وبالندب ، فإنك تقول : وأجيب عن األول 
فَعَصاين ، وأمرته بشرب الدواء فََعَصاين وإذا كان كذلك مل ميتنع إطالق اسم العصيان على آدم بكونه تاركاً 

اهر القرآن يدل على أنَّ العاصي يستحق العقاب ، والعرف يدل للمندوب فأجاب املستدل بأنا قد بّيّنا أن ظ
على أنه اسم ذم ، فوجب ختصيص اسم العاصي بتارك الواجب ، وألنه لو كان تارك املندوب عاصياً لوجب 

  .وصف األنبياء بأسرهم بأهنم عصاة ، ألهنم ال ينفكون من ترك املندوب 

  .واجملاز ال يطرد وصف تارك املندوب بأنه عاص جماز : فإن قيل 
ال ُنَسلِّم أن : يقال أمرته بشرب الدواء فََعَصاين ، قلنا : ملا سلمت كونه جمازاً فاألصل عدمه ، وأما قوله : قلنا 

ا ذلك لكنهم إمنا يطلقون ذلك إذا أجزموا عليه بالفعل  وحينئذ . هذا االستعمال مروي عن العرب ، ولئن سلَّمن
وإن مل يكن الوجوب حاصالً ، وذلك يدل على أنَّ لفظ العصيان ال جيوز إطالقه  يكون معىن اإلجياب حاصالً ،

إال عند حتقق اإلجياب ، لكنا أمجعنا على أن اإلجياب من اهللا تعاىل يقتضي الوجوب ، فيلزم أن يكون إطالق لفظ 
سلَّم أن -عليه السالم- العصيان على آدم  اآلية تدل على صدور  إمنا كان لكونه تاركاً للواجب ومن الناس من 

وهذا أيضاً . املعصية منه ، لكنه زعم أن املعصية كانت من الصغائر ال من الكبائر ، وهذا قول عامة املعتزلة 
ضعيف ، ألنا بينا أن اسم العاصي اسم للذم ، وأن ظاهره يدل على أنه يستحق العقاب ، وذلك ال يليق 

» غََوى « مصاحل الدنيا ال فيما يتصل بالتكاليف ، وكذا القول يف بأنه َعَصى يف : بالصغرية ، وأجاب أبو مسلم 
.  

{ : وهذا أيضاً بعيد ، ألن مصاحل الدنيا مباحة ، من تركها ال يوصف بالعصيان الذي هو اسم ذم ، وال يقال 
. ٢٢: األعراف [ } فََدالَُّهَما بُِغُرورٍ   [  

  :جوه فأجابوا عنه من و» فََغَوى « : وأما التمسك بقوله 
أنه خاَب من نعيم اجلنة ، ألنه إمنا أكل من الشجرة ليدوَم ُملْكه ، فلما أكل زال ، فلما خاب َسْعيه : أحدها 

  .إنَّه غََوى : قيل 
، ومن توصل بشيء  وحتقيقه أن الَغيَّ ضدُّ الرشد ، والرشد هو أن يتوصل بشيء إىل شيء فيصل إىل املقصود 

اً إىل شيء فحصل ضد مقصوده كان ذل   .ك غي
  .َبَشم من كثرة األكل : قال بعضهم غََوى أي : وثانيها 

هذه الواقعة كانت قبل النبوة ، وقد تقدم شرح ذلك : واألوىل عندي يف هذا الباب أن يقال : قال ابن اخلطيب 
، وهو أن ظاهر القرآن وإن دلَّ على أن آدم عصى وغوى ، ولكن ليس . يف البقرة  وهاهنا حبث ال بد منه 

  :ويدل على صحة هذا القول أمور . إن آدم كان عاصياً غاوياً : ألحد أن يقول 
هو خياط حىت يعاوده ويعتاده ، ويصري : يقال للرجل خييط ثوبه خاط ثوبه ، وال يقال : قال الُعتيب : أحدها 

  .معروفاً باخلياطة 



ة ، مل جيز بعد أن قبل اهللا توبته وشرَّفه وهذه الزلة مل تصدر عن آدم أن تكون هذه الواقعة إمنا وقعت قبل النبو
بالرسالة والنبوة إطالق هذا االسم عليه كما ال يقال ملن أسلم بعد الكفر أو شرب أو زنا مث تاب وحسنت 

  .توبته ال يقال له بعد ذلك كافر أو شارب أو زاٍن فكذا هنا 

ومل ترد ) وغاوياً عن معرفة اهللا تعاىل ( شياء ، عاصٍ وغاوٍ ُيوِهُم كونه عاصياً يف أكثر األ: أن قولنا : وثالثها 
عصى يف كيت وكيت ، : هاتان اللفظتان يف القرأن مطلقتني بل مقرونتني بالقصة اليت َعَصى فيها ، فكأنه قال 

  .وذلك ال يوهم ما ذكرنا 
، كما جيوز للسيد من ولده وعبده عند معص: ورابعها  يته من إطالق القول أنه جيوز من اهللا ما ال جيوز من غريه 

  .ما ال جيوز لغريه 
َربََّنا { : بالعفو وهداه إىل التوبة حني قال » فََتاَب َعلَْيه « اختاره واصطفاه ، : أي } ثُمَّ اجتباه َربُُّه { : قوله 

. ٢٣: األعراف [ } ظَلَْمَنآ أَنفَُسَنا   [  
لكان بكاؤه أكثر ولو مجع ذلك إىل نوح لكان بكاؤه لو ُجِمع بكاء أهل الدنيا إىل بكاء داود : قال عليه السالم 

  .ولو مجع ذلك كله إىل بكاء آدم على خطيئته كان بكاؤه أكثر . أكثر ، وإمنا مسي نوحاً لنوحه على نفسه 
ْمُت الَ إلَه إالَّ أْنَت ُسْبَحاَنَك وحبمِدك َعملُت سوءاً وظَلَ« : ملّا كثر بكاؤه أمره اهللا تعاىل أن يقول : قال وهب 

، مث قال » نفسي فاغفر يل فإنََّك َخْيُر الَغاِفرِيَن  ُسْبَحاَنَك الَ إلََه إالَّ أْنَت ِعِملُْت سوءاً وظلَْمُت « قل : فقاهلا آدم 
  .» نلَفِْسي فُتْب عليَّ إنََّك أْنَت الَتوَّاُب 

  .هذه الكلمات اليت تلقاها آدم من ربه : قال ابن عباس 

) ١٢٣(قَى ا َجِميًعا َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُْم ِمنِّي ُهًدى فََمنِ اتََّبَع ُهَداَي فَلَا َيِضلُّ َولَا َيْشقَالَ اْهبِطَا ِمْنَه
َم َحَشْرَتنِي أَْعَمى قَالَ َربِّ ِل) ١٢٤(َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذكْرِي فَإِنَّ لَُه َمِعيَشةً َضْنكًا َوَنْحُشُرُه َيْوَم الِْقَياَمِة أَْعَمى 

َوكَذَِلَك َنْجزِي َمْن ) ١٢٦(قَالَ كَذَِلَك أََتْتَك آَياُتَنا فََنِسيَتَها َوكَذَِلَك الَْيْوَم ُتْنَسى ) ١٢٥(َوقَْد كُْنُت َبِصًريا 
  ) ١٢٧(أَْسَرَف َولَْم ُيْؤِمْن بِآَياِت َربِِّه َولََعذَاُب الْآِخَرِة أََشدُّ َوأَْبقَى 

ا سؤال وهو أن قوله } قَالَ اهبطا ِمْنَها َجِميعاً  {: قوله  إما أن يكون خطاباً مع شخصني أو » اْهبِطَا « : هن
إِمَّا َيأِْتَينَّكُم { : أكثر ، فإن كان خطاباً مع شخصني فكيف قال بعده  وهو خطاب اجلمع؟ وإن كان خطاباً } فَ

بأن اخلطاب آلدم ومعه ذريته ، وإلبليس ومعه  :؟ وأجاب أبو مسلك » اْهبِطَا « : مع شخصني فكيف قال 
{ : وألجل اشتكال كل من اجلنسني على الكثرة صح قوله » اْهبِطَا « : ذريته ، ولكوهنما جنسني صح قوله 

  .} َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ 
ما ، فخوِطَبا ملا كان آدم وحواء عليهما السالم أصل البشر اللذين منهما تفرعوا أنفُسُه: وقال الزخمشري 
  .على لفظ اجلماعة } فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُم { : خماطبتهم ، فقيل 

[ } فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما { : بأنَّ أقَلَّ اجلمع اثنان ، أو بأنه يعرب عن االثنني بلفظ اجلمع ، كقوله : ومن قال 
  .فال حيتاج إلىلتأويل ]  ٤: التحرمي 

  .تقدم تفسريه } َعُدوٌّ  َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ{ : قوله 



: وهذا يدل على أن املراد الذرية واملراد باهلدى الرسل ، وقيل } فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُم مِّنِّي ُهًدى فََمنِ اتبع ُهَداَي { 
  .القرآن : اآليات واألدلة ، وقيل 

  .إىل اجلنة  يف اآلخرة ، ألنه تعاىل يهديه» َوالَ يشقى « يف الدُّنيا ، » فَالَ َيِضلُّ « 
  .املتبع هلدى اهللا قَْد َيْشقَى يف الدنيا : فإن قيل . ال َيِضلُّ وال َيْشقَى يف الدُّْنَيا : وقيل 

وملا وعد . أن املراد ال يضل يف الدين ، وال يشقى بسبب الدين ، فإن حصل بسبب آخر فال بأس : فاجلواب 
َمْن أَْعَرَض َعن ِذكْرِي { : رض فقال اهللا تعاىل من يتبع اهلَُدى أْتَبعه بالوعيد ملن أع والذكر يقع على القرآن } َو

  .وعلى سائر كتبق اهللا تعاىل على ما تقدم 
معيشة ذات ضنك ، فلذلك مل يؤنث ويقع : صفة ملعيشة ، وأصله املصدر ، فكأنه قال » َضْنكاً « : قوله 

بالتنوين وصالً وإبداله ألفاًَ وقفاً كسائر »  َضْنكاً« وقرأ اجلمهور . للمفرد واملثىن واجملموع بلفظ واحد 
  .املعربات 

  :ويف هذه األلف احتماالن . بالف كسكرى » ضنكى « وقرأت فرقة 
أهنا بدل من التنوين ، وإمنا أجري الوصل جمرى الوقف كما تقدم يف نظائره ، وسيايت منها بقية إن شاء : أحدمها 

  .اهللا تعاىل 
َدْعَوى ) فََعلَى ( أنيث ، ُبنِي املصدر على أن تكون ألف الت: والثاين  : والضنك الضيق والشدة ، يقال منه . حنو 

  .َضُنَك عيُشه َيْضَنُك َضَناكَةً َوَضْنكاً ، وامرأة ضَناٌك كثري حلم البدن ، كأهنم ختيلوا ضيق جلدها به 
  فصل

للزيادة فعيشه َضْنٌك ، وأيضاً فمن الظلمة  الكافر باهللا يكون حريصاً على الدنيا طالباً: قال مجاعة من املفسرين 
]  ٦١: البقرة [ } َوُضرَِبْت َعلَْيهُِم الذلة واملسكنة { : َمْن ضرب اهللا عليهم الذلة واملسكنة بكفره قال تعاىل 

ْم َوِمن َتْحِت أَْرُجِلهِم  َولَْو أَنَُّهْم أَقَاُمواْ التوراة واإلجنيل َوَمآ أُنزِلَ إِلَيهِْم مِّن رَّبِّهِْم َألكَلُواْ{ : وقال  [ } ِمن فَْوِقهِ
[ } َولَْو أَنَّ أَْهلَ القرى آَمُنواْ واتقوا لَفََتْحَنا َعلَْيهِْم َبَركَاٍت مَِّن السمآء واألرض { : ، وقال ]  ٦٦: املائدة 

اد بالعيشة املر:  -) رضي اهللا عنهم (  -وقال ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد اخلدري ]  ٩٦: األعراف 
  .الضنكى عذاب القرب 

هو الضيق يف اآلخرة يف جهنم ، فإن طعامهم الضريع والزقوم ، وشراُبُهم احلميم : وقال احلسن وقتادة والكليب 
املعيشة الضنك هو ان يضيق عليه أبواب اخلري فال : وقال ابن عباس . والِغْسِلني ، فال ميوتون فيها وال َيْحُيون 

  .املعيشةُ الضَّنك هي معيشة الكافر ، ألنه غري موِقنٍ بالثواب والعقاب : وعن عطاء . يهتدي لشيء منها 
عقوبة املعصيِة ثالثة ضيُق النعيشة والُعْسُر يف اللذة ، وأن ال يتوصل إىل : أنَّه قال  -عليه السالم- وروي عنه 

.تعاىل ( قوته إال مبعصية اهللا   (  
  }مة أعمى َوَنْحُشُرُه َيْوَم القيا{ : قوله 

  .بالنون ورفع الفعل على االستئناف » َوَنْحُشُرُه « قرأ العامة 
  :وقرأ أبان بن تغلب يف آخرين بتسكني الراء ، وهي حمتملة لوجهني 

ٌه َمِعيَشةً « : أن يكون الفعل جمزوماً نسقاً على حمل جزاء الشرط ، وهو اجلملة من قوله : أحدمها  فإنَّ » فَإنَّ لَ



  .بتسكني الراء » َمْن ُيْضِلل اُهللا فَالَ َهاِدي لَُه َوَيذَْرُهم « : ، فهي كقراءة  حملها اجلزم
  ) .وبابه » َيأُْمْركُم « حنو ( أنْ يكون السكون سكون ختفيف : والثاين 

وصالً ، بسكون اهلاء » َوَنْحُشُرْه « وأبان بن تغلب يف رواية . وقرأت فرقة بياء الغيبة ، وهو اهللا تعاىل أو امللك 
نصب على » أْعَمى « و . وخترجيها إما على لغة بين عقيل وبين كالب وإمَّا على إجراء الوصل جمرى الوقف 

  .احلال 
  فصل

، وهو رواية سعيد بن جبري : وقال جماهد والضحاك ومقاتل . أعمى البصر : قال ابن عباس  أعمى عن احلجة 
  .عن ابن عباس 
 القيامة ال بد أن ُيْعِلمهم اله بطالن ما كانوا عليه حىت يتميز هلم احلق من وهذا ضعيف ، ألن يف: قال القاضي 

، ومل يكن » َوقَْد كُنُت َبِصرياً « : الباطل ، ومن هذا حاله ال يوصف بذلك إال جمازاً ، وال يليق هبذا قوله 
ي الدالئل فلو كان العمى ومما يؤيد ذلك أنه تعاىل علَّل ذلك العمى بأن املكلف َنِس. كذلك يف حال الدنيا 

  .احلاصل يف اآلخرة عني ذلك النِّسيان مل يكن للمكلف بسبب ذلك ضرر 
جعل هذا العمى جزاًء على تركه اتباع  -تعاىل-اعلم أنَّ اهللا } ِلَم حشرتين أعمى َوقَْد كُنُت َبِصرياً { : قوله 

  .اهلدى 
قبل اهلمزة » َحَشْرَتنِي « وفتح الياَء من . » َحَشْرَتنِي « ل مجلة حالية من مفعو» َوقَْد كُنُت َبِصرياً « : وقوله 

  .نافع وابن كثري 
ا مثل : يف موضع نصب أي » كَذَِلَك « : قال أبو البقاء » كذلك أََتْتَك « : قوله  َحَشْرَنا مثل ذلك أو فََعلَْن

 ذكرها تكون الكاف يف بعضها ذلك أو إتياناً مثل ذلك أو جزاًء مثل إعراِضك أو نسياناً وهذه األوجه اليت
  .على املفعول به ) على املصدر ، ويف بعضها نصباً ( نصباً 

مثل ذلك فعلَت أْنَت ، مث فُسِّر بأنَّ آياتَنا أتتك واضحة : أي : ومل يذكر الزخمشري يف غري املفعول به فقال 
، فتركَتها وأعرضَت عنها    .ُتْتَرك يف النار } لك اليوم تنسى وكذ{ . مستنرية فلم تنظر إليها بعني املعترب 

َولَْم ُيْؤِمن { أشرك ، : أي » َمْن أْسَرَف « أي ومثل ذلك اجلزاء جنزي } وكذلك َنْجزِي َمْن أَْسَرَف { : قوله 
.وأْدَوُم » َوأْبقَى « والقرب ، ( مما يعذهبم يف الدنيا } بِآَياِت َربِِّه َولََعذَاُب اآلخرة أََشدُّ وأبقى   (  

َولَْولَا ) ١٢٨(ي النَُّهى فَلَْم َيْهِد لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمَن الْقُُروِن َيْمُشونَ ِفي َمَساِكنِهِْم إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلأُوِلأَ
َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبلَ طُلُوعِ فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ ) ١٢٩(كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن َربَِّك لَكَانَ ِلَزاًما َوأََجلٌ ُمَسمى 

  ) ١٣٠(الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها َوِمْن آَناِء اللَّْيلِ فََسبِّْح َوأَطَْراَف النََّهارِ لََعلََّك َتْرَضى 

  :أوجه ) َيْهِد ( يف فاعل } أَفَلَْم َيْهِد لَُهْم { : قوله 
، ومفعول ) ْهِدي َي( أنه ضمري الباري تعاىل ، ومعىن : أحدها  أفلم ُيَبيِّن اُهللا هلم : حمذوف تقدره ) َيْهِدي ( ُيَبيِن 

  .العَرب وفعله باألمم املكذبة 
  :ويف فاعله وجهان : قال أبو البقاء 

، إذا كانت مبعىن أعلم كما علقه يف قوله تعاىل ) َبيَّن ( ضمري اسم اهللا تعاىل وعلَّق : أحدمها   َوَتَبيََّن لَكُْم{ هنا 



َعلَْنا بِهِْم  . ٤٥: إبراهيم [ } كَْيَف فَ  [  
  ) .عنها ( هنا خربية ، واخلربية ال تعلِّق العامل » كَْم « و : قال أبو حيَّان 

  .وجيوز أن يكون فيه ضمري اهللا ، أو الرسول ، ويدل عليه القرءان بالنون : وقال الزخمشري 
قد َدلَِّ على » كَْم أْهلَكَْنا « : يه من الكالم بعده ، قال احلويف أنَّ الفاعل مضمر يفسره ما دلَّ عل: الوجه الثاين 

  .أَفَلَْم ُنَبيِّن لَُهْم َهالََك من أهلكنا من القرون وَمْحونا آثاَرهم فيتِعظُوا بذَِلك : هالك القرون التقدير 
  .ة له أي إْهالَكنا واجلملة مفسر» اْهلَكْنا « الفاعل ما َدلَّ عليه : وقال أبو البقاء 
  .أنَّ الفاعل نفس اجلملة بعده : الوجه الثالث 

{ : أَلَْم َيْهِد لَُهم هذا مبعناه ومضمونه ، ونظريه قوله : اجلملة بعد يريد » لَْم َيْهِد « فاعل : قال الزخمشري 
تركنا عليه هذا الكالم : أي ]  ٧٩،  ٧٨: الصافات [ } َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي اآلخرين َسالٌَم على ُنوحٍ ِفي العاملني 

.  
، وأما تشبيهه وتنظريه بقوله » َيْهِد « وكونُ اجلملة فاعل : قال أبو حيَّان  َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي { : هو مذهب كويفّ 

معناه هذا القول فحكيْت به » َتَركَْنا « فإن ]  ٧٩،  ٧٨: الصافات [ } اآلخرين َسالٌَم على ُنوحٍ ِفي العاملني 
، ا عليه هذا اللفظ ، : فكأنه قيل  اجلملة  ) واجلملة ُتحكَى مبعىن القول كما ُتْحكَى بالقول ( وقُلَْنا عليه ، وأطلقن

.  
ّين هلم مبا يوحى إليه من أخبار األمم  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه ضمري الرسول : الوجه الرابع  ألنه هو املب

  .عن الزخمشري  السالفة والقرون املاضية ، وهذا الوجه تقدم نقلُه
اهلَُدى أو األمُر أو : أنَّ الفاعل مقدر تقديره : أنَّ الفاعلَ حمذوف ، نقل ابن عطية عن بعضهم : الوجه اخلامس 

  .النَّظَُر واالعتباُر 
  .وهذا عندي أحسن التقادير : قال ابن عطيَّة 
ال جيوز عند البصريني ، وحتسينه أن وهو قول املربِّد ، وليس جبيد إذ فيه حذف الفاعل ، وهو : قال أبو حيان 

ليَس يف هذا القول أن الفاعل حمذوف : اهلَُدى قال شهاب الدين : َيْهِد ُهَو أي : الفاعل مضمٌر تقديره : يقال 
  :ففيه وجهان » َيْهِد « وأما مفعول . بل فيه أنه مقدر ، ولفظ مقدَّر كثرياً ما يستعمل يف املضمر 

  .أنه حمذوف : أحدمها 
، فهي سادة مسد مفعوله » كَْم « أن يكون اجلملة من : لثاين وا ، ألهنا معلقة له    .وما يف خربها 

ا » كَْم « قاله احلويف ، وأنكره على قائله ألن -» كَْم « أن الفاعل : الوجه السادس  استفهام ال يعمل فيها م
  .قبلها 

  .ة هنا استفهامية بل هي خربي» كَْم « وليست : قال أبو حيَّان 

وأحَسُن التخاريج أن يكون الفاعلُ ضمرياً عائداً على اهللا : واختار أن يكونَ الفاعل ضمري اهللا تعاىل ، فقال 
كَْم « : تعاىل ، كأنَّه قال أَفَلَْم يبيَّن اهللا ، ومفعول يبني حمذوف ، أي العَرب بإهالك القرون السابقة ، مث قال 

» َيْهِد « واجلملة كأهنا للمفعول احملذوف ل » أْهلَكَْنا « مفعولة ب » كَْم «  كثرياً أهلكَنا ، ف: أي » اْهلَكَْنا 
.  



وقرأ ابُن عباس . جعل كثرة ما أهلك من القرون مبيِّناً هلم كما جعل مثل ذلك واعظاً هلم وزاجراً : قال القفَّال 
يعين أفَلَْم نبيَِّن هلم بياناً يهتدون : ال الزجاج ق. بالنون املؤذنة بالتعظيم » أَفَلَْم َنْهِد « وأبو عبد الرمحن السلمي 

  .به لو تدبروا وتفكروا 
ْم أَْهلَكَْنا « : وقوله  ِمَن القُروِن « : قوله . فاملراد به املبالغة يف كثرة َمْن أهلكه اهللا تعاىل من القرون املاضية » كَ

الً من النكرة ، وال جيوز أن يكون متييزاً ألنَّها نكرة ويضعف جعلُه حا) » كَْم « نعت ل ( يف جمحل نصب » 
  .داخلة عليه على حد دخوهلا على غريه من التمييزات لتعريفه » ِمن « على قواعد البصريني و 

والضمري على هذين عائد على القرون » أَْهلَكَْنا « ، أو من مفعول » القُروِن « حال من » َيْمُشونَ « : قوله 
[ } أََخذَْناُهْم َبْغَتةً { : أَْهلَكَْناُهْم َوُهْم يف حال أمنٍ َوَمْشيٍ وتقلُّب يف حاجاهتم كقوله إنَّا : املهلكة ، ومعناه 

على هذا عائد على » َيْمُشونَ « ، والضمري يف » لَُهْم « وجيوز أن يكون حاالً من الضمري يف ]  ٤٤: األنعام 
َد عليه الضمري يف  والعامل فيها  - صلى اهللا عيله وسلم-اصرون لرسول اهللا وهم املشركون املع» لَُهْم « َمْن عا

إنَّكم َتْمُشون يف مساكن األمم السالفة وتتصرفون يف بالدهم فينبغي أن تعتربوا لئال حيلّ : واملعىن . » َيْهِد « 
  .بكُم ما حلَّ هبم 

ا تعدَّى بال» ُيَمشَّْونَ « وقرأ ابن السميفع    .تضعيف جاز بناؤه للمفعول مبنيا للمفعول مضعفاً ، ألنه مل
  فصل
كَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم مَِّن القرون َيْمُشونَ ِفي { أَو لَْم نبيِّن القرآن أو َما تقدم من املقادير لكفَّار مكة : املعىن 

ن واخلطاب لقريش كانوا يسافرون إىل الشام ، فريْونَ ديار املهلكني م. ديارهم إذا سافَُروا } َمَساِكنِهِْم 
ي ذَِلَك آلَياٍت ُألْوِلي النهى { أصحاب اِحلْجر ، وثَُمود ، وقرى لوط  مث بيَّن تعاىل الوجه . لذوي العقول } إِنَّ ِف

َولَْوالَ كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمن { : فقال  -عليه السالم- الذي ألجله ال ينزل العذاب معجالً على من كفر مبحمد 
ولوال كلمةٌ سبقت من ربك وأجل مسمى : ، والتقدير ) وفيه تقدمي وتأخري ( } مَُّسمى رَّبَِّك لَكَانَ لَِزاماً َوأََجلٌ 

  .لكانَ لزاماً 
هو » َوأََجلٌ ًمَسمى « َولَْوالَ حكٌم سبقت بتأخري العذاب عنهم : والكلمة يف احلكم بتأخري العذاب عنهم أي 

  :يف رفعه وجهان » َسمى َوأََجلٌ ُم« : قوله ) . َيْوَم َبْدر : وقيل ( القيامة ، 
  .ولْوالَ أجلٌ ُمَسمى لكان العذاب لزاماً هلم : ، أي » كَِلَمةٌ « عطفه على : أظهرمها 

اً على الضمري املستتر ، والضمري عائد على األخذ : والثاين  جوَّزه الزخمشري ، وهو أن يكون مرفوعاً عطف
ولْوالَ كلمة سبقت من ربك لكان :  مقام التأكيد ، والتقدير العاجل املدلول عليه بالسياق ، وقام الفصل باخلرب

األخذ العاجل وأجل مسمى الزمني هلم كما كانا الزمني لعاٍد ومثود ، ومل ينفرد اجلل املسمى دون األخذ العاجل 
( د جوَّز يف عائداً على ما دلَّ عليه السياق ، إال أنَّه قد يشكل عليه مسألة وهي أنه ق» كَانَ « ، فقد جعل اسم 

  :وجهني ) لزاماً 
  .كاخلصام ، وال إشكال على هذا ) الزم ( أن يكونَ مصدَر : أحدمها 
، كما قالوا : مبعىن ُمفِْعل أي ) ِفَعال ( أن يكون وصفاً على : والثاين  ، كأنه ىلة اللزوم ، لفرط لزومه  : ملزم 

لزامني خبالف كونه مصدراً فإنه يفرد : التثنية ، فيقال  كان ينبغي أن يطابق يف: ِلَزاٌز َخِصٌم ، وعلى هذا فيقال 



  .كقيام مجع قاِئم » الَزِم « مجع » ِلَزاماً « وجوَّز أبو البقاء أن يكون . على كل حال 
  فصل

وإن كذَُّبوا فسيؤخرون وال يفعل هبم ما فعل بغريهم من االستئصال ،  -عليه السالم-واملراد انَّ أمة حممد 
. علم أنَّ يف نسِلهِم من يؤمن ، ولو نزل هبم العذاب لعمهم اهلالك : وقيل . ِلم أن فيهم من يؤمن وذلك ألنَّه َع

  .املصلحة فيه خفية ال يعلمها إال اهللا تعاىل : وقيل 
له حبكم املالكية أن خيص َمْن يشاء بفضله وَمن شاء بعذابه من غري علة ، إذ لو كان فعله : وقال أهل السنة 

تلك العلة إن كانت قدمية لزم قدوم الفعل ، وإن كانت حادثة افتقرت إىل علة أخرى ولزم  لعلة لكانت
  .التسلسل 

ا َيقُولُونَ { : مث إنَّه تعاىل ملا أخرب نبيَّه بأنه ال ُيْهِلُك أحداً قبل استيفاء أجله أمره بالصرب فقال  أي } فاصرب على َم
  .تركهم القبول : من تكذيبهم النبوة ، وقيل 

. َصلِّ بأمر ربك : أي } َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك { : مث قال . هذه اآلية منسوخة بآية القتال : قال الكليب ومقاتل 
]  ٤٥: البقرة [ } واستعينوا بالصرب والصالة { : َصلِّ هللا باحلْمِد له ، والثناء عليه ، ونظريه قوله تعاىل : وقيل 

.  
واختلفوا يف . وأنَت حامٌد لربِّك على أنه وفقك للتسبيح وأعانك عليه : أي  حال» بَِحْمِد َربِّك « : قوله 

، فاألكثرون على أن املراد منه الصالة وهؤالء اختلفوا على ثالثة أوجه    :التسبيح على قولْين 
، ف : أنَّ املراد الصلوات اخلمس ، قال ابن عباس : األول  لشمس قَْبلَ طُلُوعِ ا{ دخلت الصلوات اخلمس فيه 

اً قبل الغروب » غروهبا « هو الفجر ، وقيل؛ }  يعين } َوِمْن آَنآِء الليل فََسبِّْح { الظهر والعصر ، ألهنما مجيع
كالتوكيد للصَّالة بني الوقتني يف طريف النهار ، ومها صالة » َوأطَْراَف النََّهار « : املغرب والعتمة ، ويكون قوله 

  .الوسطى بالتوكيد  الفجر وصالة املغرب ، كما اختصت
أنَّ املراَد الصلوات اخلمس والنوافل ، ألن الزمان إما أن يكون قبل طلوع الشمس أو قبل غروهبا ، : الثاين 

ِمْن آَنآِء الليل { : فالليل والنهار داخلْين يف هاتْين العبادتني وأوقات الصالة الواجبة دخلت فيها ، ففي قوله  َو
  .للنوافل } ار فََسبِّْح َوأَطَْراَف النه

طُلُوعِ الشمس { : أن املراد أربع صلوات ، فقوله : الثالث  ِمْن { للعصر ، » َوقَْبلَ غُُروبَِها « للفجر } قَْبلَ  َو
  .املغرب والعتمة ، بقي الظهر خارجاً } آَنآِء الليل 

{ : ة الظهر ، ألن قوله وعلى هذا التأويل ميكن أن يستدل هبذه اآلية على أن املراد بالصَّالة الُوْسطى صال
املراد به هذه األربع ، مث أفرد الوسطى بالذكر ، والتأسيس أْولَى ]  ٢٣٨: البقرة [ } َحاِفظُواْ َعلَى الصلوات 

  .هذا إذا َحَملَْنا التسبيح على الصالة . من التأكيد ، واألول أوىل 
فإن قيل . اشتغل بتنزيه اهللا تعاىل يف هذه األوقات ال يبعد محله على التنزيه واإلجالل ، واملعىن : وقال أبو مسلم 

َوأَِقمِ الصالة طََرفَيِ { : ؟ بل األوىل أن يقول كما قال » َوأَطَْراَف النهار « : النهار له طرفان ، فكيف قال : 
. ١١٤: هود [ } النهار   [  

ا مجع ألنه يكرر يف كل هنار إمن: من الناس من قال أقل اجلمع اثنان فسقط السؤال ومنهم من قال : فاجلواب 



العامة على نصبه ، وفيه » َوأَطَْراَف « : قوله . الثانية » َسبِّْح « متعلق ب } ِمْن آَنآِء الليل { : وقوله . ويعود 
  :وجهان 
ِمْن آَنآِء الليل { أنه عطف على حمل : أحدمها    .} َو
  .» قَْبل « انه عطف على : والثاين 

ا » آناِء اللَّيل « باجلر عطفاً على » وأطراِف « مر وقرأ السحن وعيسى بن ع « ويف هود » أطَْراَف « وقوله هن
  :هو من وضع اجلمع موضع التثنية كقوله : ، فقيل » طََرفَْي النََّهارِ 

  .هو على حقيقته ، واملراد باألطراف الساعات : وقيل ... ظَْهَراُهَما ِمثْلُ ظُُهورِ التُّْرَسْين  -٣٧٠١
  .مبنيا للمفعول » ُتْرَضى « قرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم » َتْرَضى « : قوله 

ترضى ما تنال من : واملعىن ]  ٥: الضحى [ } َولََسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك فترضى { والباقون مبنيا للفاعل ، وعليه 
  ] . ٥٥: مرمي [ } َربِِّه َمْرِضّياً  َوكَانَ ِعنَد{ : الشفاعة ، أو ترضى مبا تنال من الثواب على ضم التاء كقوله 

) ١٣١(َورِْزُق رَبَِّك َخْيٌر َوأَْبقَى  َولَا َتُمدَّنَّ َعْيَنْيَك إِلَى َما َمتَّْعَنا بِِه أَْزَواًجا ِمْنُهْم َزْهَرةَ الَْحَياِة الدُّْنَيا ِلَنفِْتَنُهْم ِفيِه
َوقَالُوا لَْولَا َيأِْتيَنا بِآَيٍة ) ١٣٢(ا لَا َنْسأَلَُك رِْزقًا َنْحُن َنْرُزقَُك َوالَْعاِقَبةُ ِللتَّقَْوى َوأُْمْر أَْهلََك بِالصَّلَاِة َواْصطَبِْر َعلَْيَه

ِه لَقَالُوا َر) ١٣٣(ِمْن َربِِّه أََولَْم َتأِْتهِْم َبيَِّنةُ َما ِفي الصُُّحِف الْأُولَى  بََّنا لَْولَا أَْرَسلَْت َولَْو أَنَّا أَْهلَكَْناُهْم بَِعذَابٍ ِمْن قَْبِل
قُلْ كُلٌّ ُمَتَربٌِّص فََتَربَُّصوا فََسَتْعلَُمونَ َمْن أَْصَحاُب ) ١٣٤(إِلَْيَنا َرسُولًا فََنتَّبَِع آَياِتَك ِمْن قَْبلِ أَنْ َنِذلَّ َوَنْخَزى 

  ) ١٣٥(الصَِّراِط السَّوِيِّ َوَمنِ اْهَتَدى 

ا َمتَّْعَنا بِِه أَْزَواجاً مِّْنُهْم  َوالَ َتُمدَّنَّ َعْيَنْيَك{ : قوله  ، وهؤالء قالوا : قيل } إىل َم َمدَّ النظر : املراد منه نظر العني 
ياليت لََنا { : تطويله ، وأن ال يكاد يرده استحساناً للمنظور وإعجاباً به ، كما فعل نظارة قارون حيث قالوا 

{ : حىت واجههم أولو الِعلْم واإلميان فقالوا ]  ٧٩: القصص [ } َعِظيمٍ ِمثْلَ َمآ أُوِتَي قَاُرونُ إِنَُّه لَذُو َحظٍّ 
وفيه أن النظر غري املمدود يعفى عنه كنظر ]  ٨٠: القصص [ } َوْيلَكُْم ثََواُب اهللا َخْيٌر لَِّمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً 

َوالَ َتُمدَّنَّ َعْيَنْيَك { : يف الطبائع قيل  وملا كان النظر إىل الزخارف كاملركوز. اإلنسان إىل الشيء مرةً مث يغض 
ولقد شدد املتقون يف وجوب غضِّ البصر عن ابنية الظلمة ، ولباس الفسقة . ال تفعل ما أنت معتاد له : أي } 

، ومراكبهم وغري ذلك ، ألهنم اتَّخذوا هذه األشياء لعيون النظارة ، فالناظر إليها حمصل لغرضهم ، وكاملغرى 
ا فاتك مما : قال أبو مسلم . ى اختاذها هلم عل ليس املنهي عنه هنا هو النظر بل هو األسف ، أي ال تأسف على م

  .نالوه من حظ الدنيا 
: إن رسول اهللا يقول : فبعثين إىل يهوديٍّ ، فقال قل له  -عليه السالم- نزل ضيٌف بالرسول : قال أبو رافع 

، وأسلفين إىل ه واهللا ال ابيعه وال أسلفه : الل رجب ، فأتيته ، فقلت له ذلك ، فقال يعين كذا وكذا من الدقيق 
واهللا لَِئْن باَعنِي و أْسلَفَنِي « : فأخربته بقوله فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -إال هبن ، فأتيت رسول اهللا 

وقال عليه . فنزلت هذه اآلية » ديد إليه لقضيُتُه ، َوإنِّي َألمشٌني ِفي السََّماِء َوآِمٌني ِفي اَألْرضِ اذَْهْب بِِدْرِعي احل
  .» إنَّ اَهللا الَ َيْنظُُر إلَى ُصَورِكُْم َوالَ إلَى أَْموَاِلكُْم ولِكْن َيْنظُُر إىل قُلُوبِكُْم َوأْعَماِلكُْم « : السالم 

ال مالَ له ، وهلا جيمع من ال : وقال أبو الدرداء  : وعن احلسن . عقلَ له الدنيا داُر َمْن ال داَر له ، ومالُ َمْن 
  .لَْوالَ محُق الناس خلربت الدُّنيا 



وعن عروة بن الزبري كان إذَا َرأى . ال َتتَِّخذُوا داراً فتتخذكم هلا عبيداً  -عليه السالم- وعن عيسى ابن مرمي 
أنَّه : أحدمها : ان يف نصبه وجه» أزواجاً « : الصالة يرمحكم اهللا قوله : ما ِعْنَد السلطان يتلو هذه اآلية ، وقال 

  .» بِِه « أنَّه منصوب على احلال من اهلاء يف : والثاين . منصوٌب على املفعول به 
  .مرده فأفرد ، ومعناها أخرى فلذلك مجع » َما « راعى لفظ 

ل ابن قا. إىل الذين متَّْعنا به وهو أصناف منهم : كأنه قال » ِمْنُهم « ويكون الفعل واقعاً على : قال الزخمشري 
  :يف نصبه تسعة أوجه » َزْهَرة « : قوله . رجاالً منهم : قال الكليب والزجاج . أناساً منهم : عباس 
، ف » َمتَّْعَنا « أنَّه مفعول ثاٍن ، ألنه َضمَّن : أحدها  هو » َزْهَرةَ « مفعول أول ، و » أْزَواجاً « معىن أعطينا 
  .الثاين 

، وإمَّا على املبالغة جعلوا » جاً أزوا« أن يكون بدالً من : الثاين  ، وذلك إما على حذف مضاف أي ذوي زهرة 
  .نفس الزهرة 

  َجَعلَنا هلم زهرة: تقديره » َمتَّْعَنا « أن يكون منصوباً بفعل مضمرٍ دلَّ عليه : الثالث 
  .وهو النصب على االختصاص : نصبه على الذم ، قال الزخمشري : الرابع 

، : واختاره بعضهم ، وقال آخرون :  من موضع املوصول ، قال أبو البقاء أن يكون بدالً: اخلامس  ال جيوز 
يلزم الفصل بني الصلة واملوصول باألجنيب « َمتَّْعَنا » من صلة « ِلَنفِْتَنُهْم : ألن قوله    .وهو اعتراض حسن . ف
  .« بِِه » أن ينتصب على البدل من حمل : السادس 
ا » ال من أن ينتصب على احل: السابع    .املوصولة « َم
  .، وهو ضمري املوصول ، فهو كالذي قبله يف املعىن « بِِه » أنه حالٌ من اهلاء يف : الثامن 

  كيف يقع احلال معرفة؟: فإن قيل 
  :منونة نكرة ، وإمنا حذف التنوين لاللتقاء الساكنني حنو « َزْهَرة » أن جتعل : فاجلواب 
« َما » على البدل من : ؟ فقيل « احلََياِة » ُجرَّت ( فبم : وعلى هذا ... الَّ قَِليال َوالَ ذَاِكَر اَهللا إ -٣٧٠٢

  ) .املوصولة 
، وهذا غري « بِِه » أو اهلاء يف « َما » أنه متييز ل : التاسع  وقد ردوه عليه بأنه معرفة واملميز ال يكون معرفة 

  .الزم ، ألنه جيوز تعريف التمييز على أصول الكوفيني 
بالتأويلني املذكورين يف نصبه حاالً وقد منعه أبو البقاء يكون املوصوف نكرة « أْزَواجاً » أنه صفة ل : والعاشر 

. والوصف معرفة ، وهذا جياب عنه مبا أجيب يف تسويغ نصبه حاالً أعين حذف التنوين لاللتقاء الساكنني 
. مبعىن كََجْهَرة وَجْهَرة : و َحْيوة بفتحها ، فقيل والعامة على تسكني اهلاء ، وقرأ احلسن وأبو الربهسم وأب

بضم « ِلُنفِْتنُهْم » وأجاز الزخمشري أن يكونَ مجع زاهر كفَاجِر وفََجرة وَباّر وَبَرَرة وروى األصمعي عن نافع 
ا يروق من النور و سراج زاهر النون من أقتنه إذا اوقعه يف الفتنة والزَّْهرة بفتح احلاء وسكوهنا كََنهر وهنْر م

  .لربيقه ورجل أزهر وامرأة زهراء من ذلك واألجنم الزهُر هي املضيئة 
  فصل
اإللذاذ مبا يدرك من املناظر احلسنة ويسمع من األصوات املطربة ، ويشم : ألذَذََْنا به ، واإلمتاع « َمتَّْعَنا » معىن 



، والتفعيل يقتضي التكثري أَْمَت: من الروائح الطيبة ، وغري ذلك من املالبس واملناكح ، يقال  . َعه ومتَّعه متتيعاً 
مجع زاهر : وقيل . } أَرَِنا اهللا َجْهَرةً » ومعىن الزهرة فيمن حرَّك الزينة والبهجة ، كما جاء يف اجلهرة قرئ 

ُحوب وصفاً هلم بأهنم َزْهَرة هذه احلياة الدنيا لصفاء ألواهنم وهتلُّلِ وجوههم خبالف ما عليه الصُّلحاء من ُش
فَالَ ُتْعجِْبَك أَْمَوالُُهْم َوالَ أَْوالَُدُهْم إِنََّما يُرِيدُ { : ُنَعذَِّبُهم كقوله » َنفِْتَنُهْم « ومعىن . األلوان والتقشف يف الثياب 

. ٥٥: التوبة [ } اهللا ِلُيَعذَِّبُهْم بَِها ِفي احلياة الدنيا   [  
» َورِْزُق َربِّك « : مث قال . هلم يف النعمة فيزيدوا كفراً وطغياناً  لنجعل ذلك فتنةً هلم بأن أزيد: وقال ابن عباس 

خري من مطلبوهبم وأبقى ، ألنه يدوم وال ينقطع ، وليس كذلك : أي » َخْيٌر َوأَْبقَى « يف املعاد يعين يف اجلنة 
  .حال ما أتوه يف الدنيا 

. ضيت به ، وصربت عليه كانت عاقبته خرياً لك وحيتمل أن ما أوتيته من يسري الدنيا إذا قرنته بالطاعة ، ور
َك بالصالة { : قوله . وحيتمل أن يكون املراد ما أعطي من النبوة والدرجات الرفيعة    .قَْومك : أي } َوأُْمْر أَْهلَ

ْهلَُه بالصالة { : َمْن كان على دينك كقوله تعاىل : وقيل  على ومحله بعضهم ]  ٥٥: مرمي [ } َوكَانَ َيأُْمُر أَ
  .أقاربه 

وكان رسولُ اهللا . اصبِْر على الصالة وحافظ عليها فإهنا َتْنهى عن الفحشاء واملنكر : أي » واْصطَبِْر عليها « 
ّي  -صلى اهللا عليه وسلم  - يف كلِّ صباحٍ ويقول  -عليهما السالم-بعَد نزول هذه اآلية يذهب إىل فاطمة وعل
: أي } الَ َنْسأَلَُك رِْزقاً { : ا أمرهم بذلك لنفعهم وأنه متعال عن املنافع ، فقال مث بيَّن تعاىل أنَّم. » الصَّالة « : 

ال نكلفك أن ترزق أحداً من خلقنا ، وال أن ترزق نفَسك ، وإمنا نكلفَُك َعَمالً فَفَرِّغْ بالَك ألمر اآلخرة ، كما 
معناه إمنا ُيريُد منه أن يرزقه كما يريد : لم وقال أبو مس. َمْن كان يف عمل اهللا كان اهللا يف عمله : قال بعضهم 

َوَما َخلَقُْت اجلن واإلنس إِالَّ ِلَيْعُبُدوِن َمآ أُرِيُد ِمْنُهم مِّن رِّْزقٍ َوَمآ أُرِيُد أَن { السادة من العبيد اخلراج ، ونظريه 
َنْحُن « . ألنا ننتفع بصالتك  املعىن إمنا أمرناك بالصَّالة ال: وقيل ] .  ٥٧،  ٥٦: الذاريات [ } ُيطِْعُموِن 
صلى اهللا عليه  -كان النيبُّ : يف الدنيا بوجود النعم ، ويف اآلخرة بالثواب قال عبد اهللا بن سالم » َنْرُزقُكُْم 

  .إذا نزل بأهِلِه ِضيٌق أو ِشدَّةٌ أمرهم بالصالة ، وتال هذه اآلية  - وسلم 
الذين : (  - رضي اهللا عنهما-قال ابن عباس . ألهل التقوى : أي » َوى ِللتَّقْ« اجلميلة احملموجة » َوالَعاِقَبةُ « 

،  ١٢٨: األعراف [ } والعاقبة ِللُْمتَِّقَني { ، ويؤيده قوله يف موضع آخر ، ) صدَّقوك واتَّبعوك واتقون 
.  ٨٣: القصص  يدغم إال إذا  بإدغام القاف يف الكاف ، واملشهور عنه أنه ال» َنْرُزقَك « : وقرأ ابُن وثاب ] 

  .َخلَقَكُْم ، كما تقدم : كانت الكاف متصلة مبيم مجع حنو 

َما َيأِْتيهِْم ِمْن ِذكْرٍ ِمْن َربِّهِْم ُمْحَدٍث إِلَّا اْسَتَمُعوُه َوُهْم ) ١(اقَْتَرَب ِللنَّاسِ ِحَسابُُهْم َوُهْم ِفي غَفْلٍَة ُمْعرُِضونَ 
أََسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن ظَلَُموا َهلْ َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم أَفََتأُْتونَ السِّْحَر َوأَْنُتْم ُتْبِصُرونَ لَاِهَيةً قُلُوُبُهْم َو) ٢(َيلَْعُبونَ 

)٣ (  

  .اآلية } اقترب ِللنَّاسِ ِحَساُبُهْم { : قوله تعاىل 
، قال » اقَْتَرَب « تكن صلة ل هذه الالم ال ختلو إمَّا ان : ، قال الزخمشري » اقَْتَرَب « الالم متعلّقة ب 



: ، أو تأكيداً إلضافة احلساب إليهم كقولك » اقَْتَرَب « هذه الالم ال ختلو إّما أن تكون صلة ل : الزخمشري 
ا : أَزَِف للحّي َرِحيلُُهْم ، األصل  أَزِف رحيلُ احلّي ، مث أزف للحّي الرحيلُ ، مث أزف للحي َرِحيلُُهْم ، وحنوه م

يه يف باب ما يثىن فيه املستقر توكيداً ، حنو َعلَْيَك َزْيٌد َحرِيٌص عضلَيَك ، وِفيَك زيٌد َراِغٌب ِفيَك ، أورده سيبو
  .الَ أََبا لَك ، ألنّ الالم مؤكدة ملعىن اإلضافة ، وهذا الوجه أغرب من األول : ومنه قوهلم 

ا جعله الالم توكيداً إلضافة احلساب  متعلقة« أي » اقَْتَرَب « صلة ل : يعين بقوله : قال أبو حيَّان  به ، وأم
 ، إليهم مع تقدم الالم ودخوهلا على االسم الظاهر فال نعلم أحدا يقول ذلك ، وأيضاً فيحتاج إىل ما يتعلق به 

ألنَّه مصدر موصول ، وألنه قدم معموله عليه ، وأيضاً فإنّ التوكيد يكون « ِحَساُبُهْم » وال ميكن تعلقها ب 
، وأيضاً فلو أخر يف هذا التركيب مل يصح  متأخراً   .عن املؤكد 

املتأخرة تاكيد ) َعلَْيك ( و ) حريص ( معمول ل ) َعلَْيَك ( وأما تشبيهه مبا أورده سيبويه فالفرق واضح ، فإن 
َما غره يف ذلك الثانية توكيد ، وإنَّ) ِفيَك ( و ) َراِغب ( ب ) ِفيَك ( يتعلق ) ِفيَك َزْيٌد َراِغبٌٌ ِفيَك ( وكذلك 

صحة تركيب اقترب حساب الناس ، وكذلك أزَِف رحيلُ احلّي ، فاعتقد إذا تقدم الظاهر جمروراً بالالم 
ثله : وأضيف املصدر لضمريه أنه من باب    .ِفيَك َزْيٌد َراِغٌب ِفيَك ، فليس م

ها ذلك ، ألنَّ الالم فيها جاورت ، فهي مسألة مشكلة ، وفيها خالف ، ويكن أن يقال في) الَ أََبا لََك ( وأما 
مسألة الزخمشري أشبه شيء : قال شهاب الدين . اإلضافة ، وال يقاس عليها لشذوذها وخروجها عن األقيسة 

، ) الَ أََبا لََك ( مبسألة  ، واملعىن الذي أورده صحيح ، وأما كوهنا مشكلة فهو إمنا بناها على قول اجلمهور 
ٍة مُّْعرُِضونَ { : قوله .  يضرنا القياس عليه لتقريره يف مكانه واملشكل مقدر يف بابه ، فال ْم ِفي غَفْلَ جيوز أنْ } َوُه

وأن يكون خرباً من الضمري ، « ُمْعرُِضونَ » يكونَ اجلار متعلقاً مبحذوف على أنه حال من الضمري يف 
وقد . لعدد وإال فهو أول يف احلقيقة يعين يف ا. إنه خرب ثان : ومعرضون خب ثان وقول أيب البقاء يف هذا اجلار 

  .ملّا كان يف تأويل املفرد جعل املفرد الصيح مقدماً يف الرتبة ، فهو ثان هبذا االختيار : يقال 
  .« للنَّاسِ » وهذه اجلملة يف حمل نصب على احلال من 

  فصل
 مها ممتنع فتعني القرب نزلت يف منكري البعث ، والقرب ال يعقل إال يف املكان والزمان ، والقرب املكاين

  كيف وصف باالقتراب وقد عرب هذا القول اكثر من ستمائة عام؟: فإن قيل . الزماين 
  :واجلواب من وجوه 

  :أنه مقترب عند اهللا ، لقوله تعاىل : األول 

. ٤٧: احلج [ } ِف َسَنٍة مِّمَّا َتُعدُّونَ َوَيْسَتْعجِلُوَنَك بالعذاب َولَن ُيْخِلَف اهللا َوْعَدُه َوإِنَّ َيْوماً ِعنَد َربَِّك كَأَلْ{   [  
  :أنَّ كُلَّ آٍت وإن طالت أوقات ترقبه ، وإمنا البعيد هو الذي انقرض قال الشاعر : الثاين 
  َوالَ َزالَ ما َتْخَشاُه أبعُد ِمْن أمسِ... فََما َزالَ َما َتْهَواُه أَقَْرَب ِمْن غٍَد  -٣٧٠٣
اقترب األجل ، أمَّا إذا كان : كانت مؤجلة إىل سنة مث انقضى منها شهر ، فإنه ال يقال  أنَّ املقابلة إذا: الثالث 

إن فيه داللة على قرب : فعلى هذا الوجه قال العلماء . اقترب األجل : املاضي أكثر من الباقي فإنه يقال 
كل » ختمت النبوة « : وقال عليه السالم »  ُبِعثُْت أََنا َوالسَّاَعةُ كََهاَتْينِ« : القيامة ، وهلذا قال عليه السالم 



ذلك ألجل أنَّ الباقي من مدة التكليف أقل من املاضي واعلم أنه إمنا ذكر تعاىل هذا االقتراب ملا فيه من مصلحة 
، ألنَّ كتمان وقت املوت أصلح هلم واملراد بالناس من له . املكلفني ليكثر حترزهم خوفاً منها  ومل يعني الوقت 

  . احلساب وهم املكلفون دون من ال مدخل فيه مدخل يف
وهذا من إطالق اسم اجلنس على بعضه للدليل القائم ، وهو ما يتلوه . املراد بالناس املشركون : قال ابن عبس 

  .من صفات املشركني 
ٍة مُّْعرُِضونَ { : وقوله  ْم ِفي غَفْلَ املعىن } َوُه هنم غافلون عن حساهبم أ: وصفهم بالغفلة واإلعراض ، واما الغفلة ف

ساهون ال يتفكرون يف عاقبتهم مع اقتضاء عقوهلم أنه ال ُبدَّ من جزاء احملسن واملسيء ، مث إذا انتبهوا من ِسَنة 
  .الغفلة ، ورقدة اجلهالة مما يتلى عليهم من اآليات أعرضوا وسدوا أمساعهم 

ِذكْرٍ مِّن رَّبِّهِْم مُّْح{ : قوله  ذلك بياناً لكوهنم معرضني ، وذلك ألنَّ اهللا  -تعاىل-ذكر اهللا } َدٍث َما َيأِْتيهِْم مِّن 
، ويظهر هلم اآلية بعد اآلية ، والسورة بعد السورة ليكرر على أمساعهم املوعظة - جيدد هلم الذكر كل وقت 

  .لعلهم يتعظون ، فما يزيدهم ذلك إال استسخاراً 
  .على اللفظ » ِذكْرٍ « نعتاً ل »  ُمْحِدٍث« العامة على جر » ُمْحِدٍث « : قوله 

  :فيه أوجه » ِمْن َربِّهِْم « : وقوله 
ب : أجودها    .البتداء الغاية جمازاً » ِمْن « ، وتكون » َيأِتيهِْم « انْ يتعلق 
  .» ُمْحِدٍث « أنْ يتعلق مبحذوف على أنه حال من الضمري املستتر يف : والثاين 
، » ُمْحَدٍث « ، وإنْ كان نكرة ، ألنه قد ختّصص بالوصف ب » ِذكْرٍ « أنْ يكونَ حاالً من نفس : الثالث 

، ففصل باحلال بني الصفة واملوصوف : وهو نظري  وأيضاً فإنّ الكالم نفي وهو . ما جاءين رجلٌ قائماً منطلٌق 
  .مسوغ جمليء احلال من النكرة 

جلر باعتبار اللفظ والرفع باعتبار احملل ، ألنه ا: فيجوز يف حمله وجهان » ِذكْرٍ « أن يكون نعتاً ل : الرابع 
  .مزيده فيه ، وسيأيت » َمن « مرفوع احملل إذ 

رٍ « ويف جعله نعتاً ل    .إشكال من حيث إنه تقدم غري الصريح ، وتقدم حتريره يف املائدة » ِذكْ
على احملل ، » ِذكرٍ « ل  رفعاً نعتاً» حمدثٌ « وقرأ ابن عبلة . أن يتعلق مبحذوف على سبيل البيان : اخلامس 

  .مزيدة فيه الستكمال الشرطني » ِمْن « ألن 
» ُمْحَدثاً « كأنه مل يطلع عليه قراءة وزيد بن علّي . جاز » من ذكر « ولو رفع على موضع : وقال أبو البقاء 

  .إن جعلناه صفة » ِمْن َربِّهِْم « ، وسوغ ذلك وصفه ب » ِذكْرٍ « نصباً على احلال من 
، و » يأتيهم « هذه اجلملة حال من مفعول » إالَّ اْسَتَمُعوُه « : له قو معه مضمرة » قد « وهو استثناء مفرغ 

  .عند قوم 
  .أي استمعوه العبني » اْسَتَمُعوُه « حال من فاعل » وهم يلعبون « 

  فصل
صلى اهللا عليه  -ما قاله النيب  الذكر احملدث: وقيل . حيدث اهللا األمر بعد األمر » ُمْحَدٍث « معىن : قال مقاتل 

» اْسَتَمُعوُه « وسلم وبينه من السنن واملواعظ سوى ما يف القرآن ، وأضافه إىل الرب ، ألنه أمره بقوله إِالَّ 



  .العبني ال يعتربون وال يتعظون 
  فصل

قرآن حمدث ، القرآن ذكر ، والذكر حمدث ، فال: استدلت املعتزلة هبذه اآلية على حدوث القرآن ، فقالوا 
َو إِالَّ ِذكٌْر لِّلَْعالَِمَني { : وبيان أن القرآن ذكر قوله تعاىل يف صفة القرآن   ٨٧: ، ص  ١٠٤: يوسف [ } إِنْ ُه

]  ٩: احلجر [ } إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذكر { ]  ٤٤: الزخرف [ } َوإِنَُّه لَِذكٌْر لََّك َوِلقَْوِمَك { ]  ٢٧: ، التكوير 
وبيان أن ] .  ٥٠: األنبياء [ } وهذا ِذكٌْر مَُّباَرٌك أَنَزلَْناُه { و ]  ٦٩: يس [ } ُهَو إِالَّ ِذكٌْر َوقُْرآنٌ مُّبٌِني إِنْ { 

رٍ مِّن رَّبِّهِْم مُّْحَدٍث { : الذكر حمدث قوله  رٍ مَِّن الرمحن ُمْحَدٍث{ : وقوله } َما َيأِْتيهِْم مِّن ِذكْ  َما َيأِْتيهِم مِّن ِذكْ
  :فاجلواب من وجهني ]  ٥: الشعراء [ } 

ٌر لِّلَْعالَِمَني { : أن قوله تعاىل : األول  وقوله ]  ٢٧: ، التكوير  ٨٧: ، ص  ١٠٤: يوسف [ } إِنْ ُهَو إِالَّ ِذكْ
ال نزاع  إشارة إىل املركب من احلروف واألصوات ، وذلك مما]  ٥٠: األنبياء [ } وهذا ِذكٌْر مَُّباَرٌك أَنَزلَْناُه { 

  .فيه بل حدوثه معلوم بالضرورة ، وإمنا النزاع يف قدر كالم اهللا تعاىل مبعىن آخر 
ا َيأِْتيهِْم مِّن ِذكْرٍ مِّن رَّبِّهِْم مُّْحَدٍث { : أن قوله : الثاين  ال يدل على حدوث كل ما كان ذكراً ، كما أن } َم

بغضونه فإنه ال يدل على أن كل رجل جيب أن يكون فاضالً الَ َيْدخل هذه البلدة رجلٌ فاضلٌ إال ي: قول القائل 
بل على أن من الرجال من هو فاضل ، وإذا كان كذلك فاآلية ال تدل إال على أن بعض الذكر حمدث ، فيصري 

اً ال يفيد ظناً : نظم الكالم  القرآن ذكر ، وبعض الذكر حمدث ، وهذا ال ينتج شيئاً ، فظهر أن الذي طنوه قاطع
  .فضالً عن القطع  ضعيفاً
عند من جييز تعدد احلال ، فيكون احلاالن » اْسَتَمُعوُه « جيوز أن تكون حاالً من فاعل » الهيةً « : قوله 

  .مترادفني 
َوُهْم { : فيكون احلاالن متداخلني وعرب الزخمشري عن ذلك فقال » يلعبون « وأن يكون حاالً من فاعل 

حاالن مترادفان أو متداخلتان وإذا جعلنامها حالني مترادفني ففيه تقدمي احلال غري }  َيلَْعُبونَ الَِهَيةً قُلُوُبُهْم
  .الصرحية وفيه من البحث ما يف باب النعت 

ةً « مرفوع ب » قلوهبم « و (    ) .» الَِهَي
حق النعت أن يتبع االسم يف اإلعراب ، فإذا تقدم» الَِهَية « : وقال البغوي  النعت  نعت تقدم االسم ، ومن 

وهذه قراءة أيب } خاِشعاً أَْبَصاُرُهْم { االسم فله حالتان فصل ووصل ، فحالته يف الفصل النصب كقوله تعاىل 
، ويف الوصل } الَِهَيةً قُلُوُبُهْم { و ]  ١٤: اإلنسان [ } َوَدانَِيةً َعلَْيهِْم ِظالَلَُها { عمرو ومحزة والكسائي و 

« والعامة على ]  ٧٥: النساء [ } أَْخرِْجَنا ِمْن هذه القرية الظامل أَْهلَُها { :  حالة ما قبله من اإلعراب كقوله
عند من ُيجوِّز ذلك ، أو خرب مبتدأ » وُهْم « ، وابن أيب عبلة على الرفع على أهنا خرب ثان لقوله » الَِهَية 

  .حمذوف عند من ال جيّوزه 
  :ثالثة أوجه » الذين « جيوز يف حمل } َوأََسرُّواْ النجوى الذين ظَلَُمواْ { : قوله 

تنبيهاً على اتصافهم بالظلم الفاحش وعزاه ابن عطية لسيبويه ، وغريه » أَسرُّوا « ) واو ( أنه بدل من : أحدها 
  .للمربد 



أنه فاعل ، والواو عالمة مجع دلت على مجع الفاعل كما تدل التاء على تأنيثه ، وكذلك يفعلون يف : الثاين 
  :قاما أخواك وأنشدوا : ة فيقولون التثني

  َوكُلُُّهُم أَلَُوُم] ِخيلِ أَْهلِ ... َيلُوُموَننِي ِفي اْشِتَراِء النَّخي  -٣٧٠٤
  .وإليه ذهب األخفش وأبو عبيدة ، وضعف بعضهم هذه اللغة وبعضهم حسنها فنسبها َألْزِد َشُنوَءة 

. ٧١: املائدة [ } مَّ َعُمواْ َوَصمُّواْ كَِثٌري مِّْنُهْم ثُ{ : وتقدمت هذه املسألة يف املائدة عند قوله تعاىل   [  
  .مجلة خربية قدمت على املبتدأ ويعزى للكسائي » وأَسرُّوا « مبتدأ » الذين « أن يكون : الثالث 
والقول : يقول الذين ، واختاره النحاس ، قال : مرفوعاً بفعل مقدر فقيل تقديره » الذين « أن يكون : الرابع 

أسرها الذين : تقديره : وقيل . } َهلْ هاذآ إِالَّ َبَشٌر مِّثْلُكُْم { : كثرياً ما يضمر ، ويدل عليه قوله بعد ذلك 
  .ظلموا 

  .هم الذين ظلموا : أنه خرب مبتدأ مضمر تقديره : اخلامس 
إضمار القول على هذا القول وال بد من ( } َهلْ هاذآ إِالَّ َبَشٌر { : أنه مبتدأ وخربه اجلملة من قوله : السادس 
  :والنصب من وجهني . والقول يضمر كثرياً ) الذين ظلموا يقولون هل هذا إال بشر : تقديره 
  .الذم : أحدمها 
  .» أعين « إضمار : والثاين 

  :واجلّر من وجهني أيضاً 
  .النعت : أحدمها 
  .، ويعزى هذا للفراء ، وفيه بعد » للناس « البدل من : والثاين 

جيوز يف هاتني اجلملتني االستفهاميتني أن تكونا يف حمل نصب بدالً » ُتْبِصرونَ « : إىل قوله » َهلْ هذَا « : وله ق
  .قاهلما الزخمشري . وأن تكونا يف حمل نصب بإضمار القول » النَّْجَوى « من 

مجلة » َوأَْنُتْم ُتْبِصُرونَ « قول ، َألهنا يف معىن ال» النَّْجَوى « وأن تكونا يف حمل نصب على أهنما حمكيتان ب 
  .» َتأُْتونَ « حالية من فاعل 

  فصل
، ألهنم إذا استمعوا وهم يلعبون مل حيصلوا  - تعاىل- اعلم أن اهللا  ذم الكفار هبذا الكالم ، وزجر غريهم عن مثله 

والالهية » ِهَيةً قُلُوُبُهْم الَ« : إىل على جمرد االستماع الذي قد تشارك فيه البهيمة اإلنسان ، مث أكد ذمهم بقوله 
} إِنََّما احلياة الدنيا لَِعٌب َولَْهٌو { : وقدم ذكر اللعب على اللهو كما يف قوله تعاىل . من هلي عنه إذا ذهل وغفل 

تنبيهاً على أن اشتغاهلم باللعب الذي معناه الذهول والغفلة والسخرية واالستهزاء ُمَعلَّل باللهو ]  ٣٦: حممد [ 
  .ي معناه الذهول ، فإهنم إمنا أقدموا على اللعب لذهوهلم عن احلق الذ

فيه سؤال ، وهو أن النجوى اسم من التناجي ، وهو ال يكون إال خفية ، فما » َوأَسرُّوا النَّْجَوى « : وقوله 
  ؟» َوأََسرُّوا « : معىن قوله 
  .لتناجيهم أهنم بالغوا يف إخفائها ، وجعلوها حبيث ال يفطن أحد : فاجلواب 
  ؟} َوأََسرُّواْ النجوى الذين ظَلَُمواْ { : ِلَم قال : فإن قيل 



أو . إشعار بأهنم املسومون بالظلم الفاحش فيما أسروا به » أَسرُّوا « من » الَِّذيَن ظَلَُموا « أن إبدال : فاجلواب 
هذا الكالم : قال الزخمشري } مِّثْلُكُْم  َهلْ هاذآ إِالَّ َبَشٌر{ : أكلوين الرباغيث وقوله : جاء على لغة من قال 

َهلْ هاذآ إِالَّ َبَشٌر مِّثْلُكُْم { : َوأسروا هذا احلديث ، وهو قوهلم : أي » النَّْجَوى « كله يف حمل النصب بدالً من 
  :َوأَسروا النجوى وقالوا هذا الكالم وإِمنا أسروا هذا احلديث لوجهني : وحيتمل أن يكون التقدير . } 
إمنا كان ذلك شبه التشاور فيما بينهم ، والتحاور يف طلب الطريق إىل هدم أمره ، وعادة املتشاورين : دمها أح

  .أن جيتهدوا يف كتمان سرهم عن أعدائهم 
فَأْخبُِرونا مبا ( إن كان ما تدعونه حقاً : جيوز أن يسروا جنواهم بذاك ، مث يقولوا لرسول اهللا واملؤمنني : الثاين 
  ) . أسررناه

  :بأمرين  -عليه السالم- واعلم أهنم طعنوا يف نبوته 
  .أنه بشر مثلهم : أحدمها 
  .أن الذي أتى به سحر : والثاين 

وكال الطعنني فاسد ، أما األول ، فألن النبوة تقف صحتها على املعجزات والدالئل ال على الصور ، إذ لو 
ا كان يعلم بالعلم ، فإذا أظهر ذلك على من هو بشر فيجب أرسل امللك إليهم ملا علم كونه نبياً بصورته ، وإمن

أن يكون نبياً ، بل األوىل أن يكون املبعوث إىل البشر بشراً ، ألن املرء إىل القبول من أشكاله أقرب ، وهو به 
عليه وأما الثاين وهو أن ما أتى به الرسول من القرآن ظاهره الوعيد ال مرية فيه ، وال لبس ، وقد كان . أقيس 

السالم يتحداهم بالقرآن مدة من الزمان حاالً بعد حال ، وهم أرباب الفصاحة والبالغة ، وكانوا يف هناية 
احلرص على إبطال أمره ، وأقوى األمور يف إبطال أمره معارضة القرآن ، فلو قدروا على املعارضة المتنع أن ال 

رف واجب الوقوع ، فلما مل يأتوا هبا ، ألن الفعل عند يأتوا هبا ، ألن الفعل عند توفر الدواعي وارتفاع الصا
، وأهنم  توفر الدواعي وارتفاع الصارف واجب الوقوع ، فلما مل يأتوا هبا دلَّنا ذلك على أنه يف نفسه معجز 

إنه سحر واحلال ما ذكرناه وكل ذلك يدل على اهنم كانوا عاملني بصدقه إال : عرفوا حاله فكيف جيوز أن يقال 
« حتضرون » أفََتأُْتونَ « : واملعىن . كانوا يومهون على ضعفائهم مبثل هذا القول ، وإن كانوا فيه مكابرين أهنم 

  .تعلمون أنه سحر » السِّْحَر َوأَْنُتم 

أَْحلَامٍ َبلِ افَْتَراُه َبلْ ُهَو َبلْ قَالُوا أَْضَغاثُ ) ٤(قَالَ َربِّي َيْعلَُم الْقَْولَ ِفي السََّماِء َوالْأَْرضِ َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم 
  ) ٦(َما آَمَنْت قَْبلَُهْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها أَفَُهْم ُيْؤِمُنونَ ) ٥(َشاِعٌر فَلَْيأِْتَنا بِآَيٍة كََما أُْرِسلَ الْأَوَّلُونَ 

صلى اهللا  -رب والضمري للرسول على لفظ اخل» قَالَ « قرأ األخوان وحفص . } قَالَ َربِّي َيْعلَُم القول { : قوله 
  .عليه وسلم 

  .على األمر له » قُلْ « : والباقون 
ي السََّماِء « : قوله    :فيه أوجه » ِف

  .أن يتعلق مبحذوف على أنه حال من القول : أحدها 
  .وضعفه أبو البقاء ، وينبغي أن ميتنع » َيْعلَُم « أنه حال من فاعل : والثاين 

: واملعىن . للعلم به » السَّْميُِع الَعِليُم « وحذف متعلق . ، وهو قريب مما قبله » َيْعلَُم « ب أنه متعلق : والثالث 



يه شيء  يعلم : هال قيل : فإن قلت : قال الزخمشري . بأفعاهلم » العليم « ألقواهلم » وهو السميع « ال خيفى عل
السر واجلهر ، فكان يف العلم به العلم بالسر وزيادة  القول عام يشمل: قلت » َوأََسرُّوا النَّْجَوى « السر لقوله 

آكد من » َيْعلَُم السَّرَّ « : يعلم السر ، كما أن قوله : ، فكان آكد يف بيان االطالع على جنواهم من أن يقول 
  .يعلم سرهم : أن يقول 
[ } ُم السر ِفي السماوات واألرض قُلْ أَنَزلَُه الذي َيْعلَ{ : مل ترك اآلكد يف سورة الفرقان يف قوله : فإن قلت 
ليس بواجب أن جييء باآلكد يف كل موضع ولكن جييء بالتوكيد تارة وباآلكد أخرى : ؟ قلت ]  ٦: الفرقان 

إن ريب يعلم ما أسروه ، فوضع القول موضع ذلك : مث الفرق أنه قدم هنا أهنم أسروا النجوى ، فكأنه قال . 
ب  » السميع « وإمنا قدم ]  ٣: سبأ [ } ِلمِ الغيب الَ َيْعُزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة َعا{ للمبالغة ، ومث قصد وصفه 

خرب » أَْضَغاثُ أًْحالَم « : قوله . ألنه ال بد من مساع الكالم أوالً مث من حصول العلم مبعناه » العليم « على 
َهلْ هاذآ إِالَّ { : د إىل حكاية قوهلم واعلم أنه تعاىل عا. مبتدأ حمذوف ، أي هو أضغاث واجلملة نصب بالقول 

فحكى عنهم هذه } َبلْ قالوا أَْضَغاثُ أَْحالَمٍ َبلِ افتراه َبلْ ُهَو َشاِعٌر { مث قال } َبَشٌر مِّثْلُكُْم أَفََتأُْتونَ السحر 
، ولكن ال سلمنا أنه غري مانع . األقوال اخلمسة ، وترتيب كالمهم أن كونه بشراً مانع من كونه رسوالً هللا 

ا  مل ال : نسلم أن هذا القرآن معجز ، مث إما أن يساعد على أن فصاحة القرآن خارجة عن مقدور البشر ، قلن
. إنه أضغاث أحرم : جيوز أن يكون ذلك سحراً ، وإن مل يساعد عليه فإن اّدعينا كونه يف هناية الركاكة ، قلنا 

إنه من : إنه افتراه ، وإن اّدعينا أنه كالم فصيح ، قلنا : قلنا وإن اّدعينا أنه متوسط بني الركاكة والفصاحة ، 
ا فرغوا من تقدير هذه . وعلى مجيع هذه التقديرات فإنه ال يثبت كونه معجزاً . جنس فصاحة سار الشعر  ومل

 يتطرق إليها شيء من واملراد أهنم طلبوا منه حالة ال} فَلَْيأِْتَنا بِآَيٍة كََمآ أُْرِسلَ األولون { : االحتماالت قالوا 
  .هذه االحتماالت 

يما يقوله : وقال املفسرون  أباطيلها : أي » أضغاث أحرم « فقال بعضهم : إن املشركني اقتسموا القول فيه وف
  .وأهاويلها رآها يف النوم 

، وما جاءكم به شعر : وقال بعضهم . اختلقه : أي » َبلْ افَْتَراُه « : وقال بعضهم  » فَلَْيأِْتَنا « بل حممد شاعر 
  من الرسل باآليات؟} كََمآ أُْرِسلَ األولون { إن كان صادقاً » بِآَيٍة « حممد 
  :جيوز يف هذه الكاف وجهان » كََما أُْرِسلَ « : قوله 

  .مصدرية ) ما ( بآية مثل آية إرسال األولني : ، أي » آية « أن يكون يف حمل نعتاً ل : أحدمها 
َمآ آَمَنْت { : فأجاهبم اهللا تعاىل بقوله . اً ملصدر حمذوف ، أي إتياناً مثل إرسال األولني أن يكون نعت: الثاين 

« أهلكناهم بالتكذيب : أي » أَْهلَكَْناَها « أتتهم اآليات » ِمْن قَْرَيٍة « قبل مشركي مكة : أي } قَْبلَُهْم مِّن قَْرَيٍة 
أهنم يف العتو أشد من الذين اقترحوا على أنبيائهم اآليات ، وعاهدوا :  واملعىن. » أَفَُهْم ُيْؤِمُنونَ إِن جاءهتم آية 

  .أهنم يؤمنون عندها ، فلما جاءهتم نكثوا وخالفوا ، فأهلكهم اهللا ، فلو أعطيناهم ما يقترحون لكانوا أشد نكثاً 
، فال بّد من أن ينزل به  إمنا مل جيابوا ألن حكم اهللا تعاىل أن من كذب بعد اإلجابة إىل ما اقترحه: قال احلسن 

. خاصة خبالفه فلذلك مل جيبهم  - صلى اهللا عليه وسلم  - عذاب االستئصال ، وقد مضى حكمه يف أمة حممد 
  .} أَْهلَكَْناَهآ أَفَُهْم ُيْؤِمُنونَ { : وتقدم الكالم يف إعراب نظري قوله 



بنياً للفاعل ، أي نوحي حنن والباقون بالياء بنون العظمة « نوحي « » قرأ حفص . » ُنوِحي إِلَْيَهم « : قوله 
« إِلَْيهِْم » و « رَِجاالً » وهذه اجلملة يف حمل نصب نعتاً ل . وفتح احلاء مبنياً للمفعول ، وقد تقدم يف يوسف 

ومرفوع احمللّ يف . نوحي إليهم القرآن أو الذكر : يف القراءة األوىل منصوب احملل ، واملفعول حمذوف ، أي 
  .ؤة الثانية لقيامه مقام الفاعل القرا

ْم َجَسًدا لَا ) ٧(َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك إِلَّا رَِجالًا ُنوِحي إِلَْيهِْم فَاْسأَلُوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُْنُتْم لَا َتْعلَُمونَ  َوَما َجَعلَْناُه
ا كَاُنوا َخاِلِديَن  لَقَْد ) ٩(ُم الَْوْعَد فَأَْنَجْيَناُهْم َوَمْن َنَشاُء َوأَْهلَكَْنا الُْمْسرِِفَني ثُمَّ َصَدقَْناُه) ٨(َيأْكُلُونَ الطََّعاَم َوَم

ا َتْعِقلُونَ    ) ١٠(أَْنَزلَْنا إِلَْيكُْم ِكَتاًبا ِفيِه ِذكُْركُْم أَفَلَ

  :بقوله } َهلْ هاذآ إِالَّ َبَشٌر مِّثْلُكُْم { : اعلم أنه تعاىل أجاب عن سؤاهلم األول وهو قوهلم 
ومل  -عليه السالم -فبني أن هذه عادة اهللا يف الرسل من قبل حممد } َوَمآ أَْرَسلَْنا قَْبلََك إِالَّ رَِجاالً نوحي إِلَيْهِْم { 

  .مينع ذلك من كوهنم رسالً ، وإذا صح ذلك فيهم فقد ظهر على حممد مثل آياهتم 
هم أن رسل اهللا املوحى إليهم كانوا بشراً ، ومل يعين علماء أهل الكتاب حىت يعلمو» فاسئلوا أَْهلَ الذكر « 

يكونوا مالئكة ، وإنام أحلهم على أولئك ، ألهنم كانوا يتابعون املشركني يف معاداة الرسول ، وأمر املشركني 
أقرب منهم إىل تصديق  -صلى اهللا عليه وسلم  -ُمبساءلة أهل الكتاب ، ألهنم إىل تصديق من مل يؤمن بالنيب 

آل [ } َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الذين أُوُتواْ الكتاب ِمن قَْبِلكُْم َوِمَن الذين أشركوا أَذًى كَِثرياً { : ل تعاىل من آمن قا
  إذا مل يوثق باليهود والنصارى فكيف جيوز أن يأمرهم بأن يسألوهم عن الرسل؟: فإن قيل ]  ١٨٦: عمران 

ك ، ألنَّا نعلم خبري الكفار إذا تواتر كما نعلم خبرب إذا تواتر خربهم وبلغ حّد الضرورة جاز ذل: فاجلواب 
  .أراد بأهل الذمر املؤمنني ، وهو بعيد ، ألهنم كانوا طاعنني يف القرآن ويف الرسول : وقال ابن زيد . املؤمنني 

بقول فأما تعلق كثري من الفقهاء هبذه اآلية يف أن للقاضي أن يرجع إىل فتيا العلماء ويف أن للمجتهد أن يأخذ 
، ألن هذه اآلية خطاب مشافهة ، وهي واردة يف هذه الواقعة املخصوصة ، ومتعلقة باليهود  جمتهد آخر ، فبعيد 

  .والنصارى على التعيني 
ْعلَُمونَ { : قوله  ، ومفعوال » فَاْسأَلُُوَهم « : جواب الشرط حمذوف لداللة ما تقدم عليه ، أي } إِن كُنُتْم الَ َت

  .إن كنتم من غري ذوي العلم : ال تعلمون أن ذلك كذلك وجيوز أن ال يراد ، أي : اد ، أي العلم جيوز أن ير
ا َجَعلَْناُهْم َجَسداً { : قوله  الَّ { . أجساداً ، ألنه اسم جنس : أي ما جعلنا الرسل جسداً ، ومل يقل } َوَم

مل جنعل الرسل : واملعىن ]  ٧: الفرقان [ } لطعام َمالِ هذا الرسول َيأْكُلُ ا{ : هذا رد لقوهلم } َيأْكُلُونَ الطعام 
ا كَاُنواْ َخاِلِديَن { مالئكة بل جعلناهم بشراً يأكلون الطعام  يف } الَّ َيأْكُلُونَ الطعام { : قوله : يف الدنيا } َوَم

  :هذه اجلملة وجهان 
مع ، وهو على حذف مضاف مفرد يراد به اجل» جسداً « و » جسداً « أهنا يف حمل نصب نعتاً ل : أظهرمها 

« فتتعدى الثنني ثانيهما ) صري ( جيوز أن تكون مبعىن » جعل « ذوي أجساد غري آكلني الطعام ، و : أي 
حاالً بتأويله مبشتق ، أي » جسداً « فتتعدى لواحد فيكون ) أنشأ ( و ) خلق ( وجيوز أن تكون مبعىن » جسداً 

  .اء متغذين ، ألن اجلسد ال بد له من الغذ: 
  ) .جعل تتعدى لواحد ( إذا قلنا إن » جسداً « حال أخرى ، بعد » ال يأكلون « و : وقال أبو البقاء 



  .باالعتبارين ، ال يليق املعىن إال به » جسداً « بل هو صفة ل . وفيه نظر 
َصَدقُْتَك احلديث :  وقد حيذف تقول. صدق يتعدى الثنني إىل ثانيهما حبرف اجلر » َصَدقَْناُهْم الَوعَد « : قوله 

واختار { : هو مثل قوله : قال الزخمشري . » آل عمران « ، ويف احلديث حنو أمر واستغفر وقد تقدم يف 
صدقناهم الوعد « واملعىن . واألصل يف الوعد ، ومن قومه ]  ١٥٥: األعراف [ } موسى قَْوَمُه َسْبِعَني َرُجالً 

« أجنينا املؤمنني الذين صدقوا الرسل : أي } أَجنَْيَناُهْم َوَمن نََّشآُء فَ{ الذي وعدناهم بإهالك أعدائهم ، » 
  .املشركني املكذبني ، وكل مشرك مسرف على نفسه : أي » َوأَْهلَكَْنا املُْسَرِفني 

َوإِنَُّه لَِذكٌْر لََّك {  :أي شرفكم ، كما قال » ِفيِِه ِذكْرِكُْم « يا معشر قريش } لَقَْد أَنَزلَْنآ إِلَْيكُْم ِكَتاباً { : قوله 
ِه « : وقال احلسن . فيه حديثكم : وقال جماهد . وإنَُّه َشَرٌف ملن آمن به ]  ٤٤: الزخرف [ } َوِلقَْوِمَك  ِفي
وهذا كاحلث على التدبر للقول ألهنم » أَفَالَ َتْعِقلُونَ « أي ذكر ما حتتاجون إليه من أمور دينكم » ِذكُْركُْم 

  .ألن التدبري من لوازم العقل ، فمن مل يتدبر فكأنه خرج عن العقل كانوا عقالء ، 

فَلَمَّا أََحسُّوا َبأَْسَنا إِذَا ُهْم ِمْنَها َيْركُُضونَ ) ١١(َوكَْم قََصْمَنا ِمْن قَْرَيٍة كَاَنْت ظَاِلَمةً َوأَْنَشأَْنا َبْعَدَها قَْوًما آَخرِيَن 
قَالُوا َيا َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني ) ١٣(َما أُْترِفُْتْم ِفيِه َوَمَساِكنِكُْم لََعلَّكُْم ُتْسأَلُونَ لَا َتْركُُضوا َواْرجُِعوا إِلَى ) ١٢(
  ) ١٥(فََما َزالَْت ِتلَْك َدْعَواُهْم َحتَّى َجَعلَْناُهْم َحِصيًدا َخاِمِديَن ) ١٤(

ْم قََصْمَنا « : قوله  « َوكَ اً ب يف حمل نصب مفعوالً » كَْم »  َصْمَنا « مقدم متييز ، والظاهر أن » ِمْن قَْرَيٍة « و » قَ
  .القطع وهو الكسر الذي يبني تالزم األجزاء خبالف الفصم : والقصم . هنا خربية ، ألهنا تفيد التكثري » كَْم « 

وكم : أي » ْرَيٍة قَ« ، وال بد من مضاف حمذوف قبل » قَْرَيٍة « يف حمل جر صفة ل » كَاَنْت ظَاِلَمةٌ « : قوله 
اً « وال جيوز أن يعود على قوله » فَلَمَّا أََحسُّوا « : قصمنا من أهل قرية بدليل عود الضمري يف قوله  ألنه مل » قوم

  .يذكر هلم ما يقتضي ذلك 
  فصل

ملا حكى عنهم تلك االعتراضات الساقطة ، لكوهنا يف مقابلة ما ثبت إعجازه ، وهو القرآن ظهر لكل عاقل أن 
  .اعتراضهم كان ألجل حب الرياسة والدنيا 

حضور : املراد منه القتل بالسيوف ، واملراد بالقرية : قال ابن عباس . أهلكنا » قصمنا « : واملراد بقوله 
يف ثوبني  -صلى اهللا عليه وسلم  -كفن رسول اهللا « : وسحول باليمن ينسب إليهما الثياب ، ويف احلديث 

بعث اهللا إليهما نبياً فقتلوه فسلط اهللا عليهم خبتنصر كما سلطه على أهل » ين حضور« ، وروي » سحولني 
  .بيت املقدس فاستأصلهم 

قَالُواْ { فندموا واعترفوا باخلطأ ، و » أنه ملا أخذهتم السيوف ناداه مناد من السماء يا لثارات األنبياء « وروي 
  .} ياويلنآ إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني 

وهذا أقرب ، أن إضافة ذلك إىل اهللا أقرب من إضافته إىل القائل ، مث . املراد عذب االستئصال : وقال احلسن 
  .بتقدير أن حيمل ذلك على عذاب القتل فما الدليل على احلصر يف القريتني اللتني ذكرمها ابن عباس 

قَْوَماً « أحدثنا بعد عالك أهلها : أي » ا َوأَْنَشأَْنا َبْعَدَه« أي كافرة ، يعين أهلها » كَاَنْت ظَاِلَمةٌ « : وقوله 
يسرعون هاربني : أي } إِذَا ُهْم مِّْنَها َيْركُُضونَ { عذابنا حباسة البصر : أي } فَلَمَّآ أََحسُّواْ َبأَْسَنآ { . » آَخرِيَن 



.  
» بِرِْجِلَك  اْركُْض« : ركض الدابة يركضها ركضاً ، ومنه قوله تعاىل : والركض ضرب الدابة بالرجل ، يقال 

وجيوز أن . فيجوز أن يركبوا دواّبهم فريكضوها هاربني منهزمني من قريتهم ملا أدركتهم مقدمة العذاب . 
  .يشبهوا يف سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبني الراكضني 

  .هذه فجائية ، وتقدم اخلالف فيها » إذَا « : » إِذَا ًهْم « : قوله 
ليست » ملَّا « وتقدم أول الكتاب أن أمثال هذه اآلية دالة على أن . خربه » كُُضونَ َيْر« مبتدأ ، و » ُهْم « و 

، ألن ما بعد  ال » إذا « ظرفية بل حرف وجوب لوجوب ، ألن الظرف ال بد له من عامل ، وال عامل هنا 
ب . يعمل فيما قبلها    .» إِذَا « واجلواب أنه عمل فيها معىن املفاَجأة املدلول عليه 

ألنه يف معىن النقمة والبأساء ، فأنث » بََْسَنا « ، وجيوز أن يعود على » قَْرَيٍة « يعود على » ِمْنَها « لضمري يف وا
  .على األول البتداء الغاية ، وللتعليل على الثاين » ِمْن « و . الضمري محالً على املعىن 

، فإن قلت : قال الزخمشري . هتربوا ال تركضوا ، أي ال : قيل هلم : أي » ال َتْركُُضوا « : قوله  القول حمذوف 
حيتمل أن يكون بعض املالئكة ، أو من مث من املؤمنني ، أو يكون خلقاء بأن يقال هلم ذلك : من القائل؟ قلت : 

  .أو يلهمهم ذلك فيحدثوا به نفوسهم . وإن مل يقل ، أو بقوله رب العزة ويسمعه مالئكته لينفهم يف دينهم 
. واإلتراف انتظار النعمة ، وهي الترفه . من العيش الرافه واحلال الناعمة } وارجعوا إىل َمآ أُْترِفُْتْم { : وقوله 
  .هتكم هبم وتوبيخ » لََعلَّكُْم ُتْسأَلُونََ « : وقوله 

  :هذا التهكم حيتمل وجوهاً : وقال غريه . تسألون عن قتل نبيكم : قال ابن عباس 
م ومساكنكم لعلكم تسألون عما جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم ، فتجيبوا ارجعوا إىل نعمتك: األول 

  .السائل عن علم ومشاهدة 
ارجعوا واجلسوا كما كنتم يف جمالسكم حىت تسألكم عبيدكم ومن ينفذ فيه أمركم وهنيكم ، ويقولوا : الثاين 
  .مب تأمرون ، وماذا ترمسون كعادة املخدومني : لكم 

  .م الناس ما يف أيديكم ويستشريونكم يف املهمات تسألك: الثالث 
وقد قال . اخلرب هذا هو الصواب » دعواهم « و » تلك » « زالت « اسم } فََما َزالَت ِتلَْك َدْعَواُهْم { : قوله 

جيوز العكس ، وهو مردود بأنه إذا أخفي اإلعراب مع استوائهما يف املسوغ : احلويف والزخمشري وأبو البقاء 
كل منهما امساً أو خرباً ، وجب جعل املتقدم امساً واملتأخر خرباً ، وهو من باب ضرب موسى عيسى  لكون

قال الزخمشري . إشارة إىل اجلملة املقولة » تلك « و . وتقدم إيضاح هذا يف أول سورة األعراف فليلتفت إليه 
ا زالت تلك الدعوى دعواهم ، والدعوى مبعىن فم: إلهنا دعوى ، كأنه قيل » َيا َوْيلََنا « إشارة إىل » تلك « : 

. ١٠: يونس [ } َوآِخُر َدْعَواُهْم أَِن احلمد للَِّه َربِّ العاملني { : الدعوة ، قال تعاىل   [  
مل يزالون يكررون هذه الكلمة : قال املفسرون . » يا ويلنا « : ومسيت دعوى ، ألهنم كانوا دعوا بالويل فقالوا 

.  ٨٥: غافر [ } فَلَْم َيُك َينفَُعُهْم إَِمياُنُهْم لَمَّا َرأَْواْ َبأَْسَنا { : وله فلم ينفعهم ذلك كق حىت جعلناهم حصيدا « ] 
جعلناهم رماداً : الزرع احملصود ، أي جعلناهم مثل احلصيد ، شبههم يف استئصاهلم به ، كما تقول : احلصيد » 

» جعل « كيف ينصب : فإن قيل . ، ألن اجلعل هنا تصيري مفعول ثان » َحِصيداً « : مثل الرماد قوله : أي 



، كأنه قيل » خامدين « و » حصيداً « ثالثة مفاعيل؟ فاجلواب أن  : جيوز أن يكون من باب حلو حامض 
اً  ، أو من » َجَعلَْناُهْم « حاالً من الضمري يف » خامدين « وجيوز أن يكون . جعلناهم جامعني بني الوصفني مجيع

زيد « : وجيوز أن يكون يف باب ما تعدد فيه اخلرب حنو . فإنه يف معىن حمصود » َحِصيداً « ملستكن يف الضمري ا
، وحصيد مبعىن حمصود كما تقدم » حصيدا « وجوَّز أبو البقاء فيه أيضاً أن يكون صفة ل . » كاتب شاعر 

  .املقدر انتهى » مثل « ع كما مل جيمع مثل حصيد فلذلك مل جيم: والتقدير : وقال أبو البقاء . فلذلك مل جيمع 
، وجفوا : وإذا كان مبعىن حمصودين فال حاجة ، واملعىن  أهنم هلكوا بذلك العذاب حىت مل يبق حس وال حركة 

  .كما جيف احلصيد ومخدوا كما ختمد النار 

ْدَنا أَنْ َنتَِّخذَ لَْهًوا لَاتََّخذَْناُه ِمْن لَُدنَّا إِنْ كُنَّا فَاِعِلَني لَْو أََر) ١٦(َوَما َخلَقَْنا السََّماَء َوالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما لَاِعبَِني 
َو َزاِهٌق َولَكُُم الَْوْيلُ ِممَّا َتِصفُونَ ) ١٧(   ) ١٨(َبلْ َنقِْذُف بِالَْحقِّ َعلَى الَْباِطلِ فََيْدَمُغُه فَإِذَا ُه

اعلم أنه ملا بني إهالك القرية ألجل تكذيبهم أتبعه مبا يدل . ة اآلي} َوَما َخلَقَْنا السمآء واألرض { : قوله تعاىل 
ا فعلوا فقال  َخلَقَْنا السمآء واألرض َوَما َبْيَنُهَما الَِعبَِني { : على أنه فعل ذلك عدالً منه ، وجمازاة على م } َوَما 

ا بينهما من العجائب: أي  والغرائب كما سوى  وما سوينا هذا السقف املرفوع ، وهذا املهاد املوضوع وم
أما الدينية فليتفكر املكلفون . اجلبابرة سقوفهم وفرشهم للعب واللهو ، وإمنا سويناهم لفوائد دينية ودنيوية 

وأما الدنيوية فلما ] .  ١٩١: آل عمران [ } َوَيَتفَكَُّرونَ ِفي َخلْقِ السماوات واألرض { : فيها على ما قال 
افع اليت ال  ، وهو كقوله يتعلق هبا من املن ا السمآء واألرض َوَما َبْيَنُهَما َباِطالً { : تعد وال حتصى  [ } َوَما َخلَقَْن

وجه النظم أن الغر منه تقرير نبوة : وقيل ] .  ٣٩: الدخان [ } َما َخلَقَْناُهَمآ إِالَّ باحلق { : وقوله ]  ٢٧: ص 
عليه ، فإن كان حممد كاذباً كان إظهار املعجز والرد على منكريه ، ألنه أظهر املعجز  - عليه السالم-حممد 

، وذلك منفي عنه ، وإن كان صادقاً فهو املطلوب وحينئذ يفسد كل ما ذكروه من  عليه من باب اللعب 
  .» خلقنا « حال من فاعل » العبني « املطاعن و 

  فصل
إذ لو كان كذلك لكان العباً ، دلَّت هذه اآلية على أن اللعب ليس من قبله تعاىل ، : قال القاضي عبد اجلبار 

واجلواب يبطل ذلك . فإن الالعب يف اللغة اسم لفاعل اللعب ، فنفي االسم املوضوع لفعل يقتضي نفي الفعل 
  .} لَْو أََرْدَنآ أَن نَّتَِّخذَ لَْهواً { : قوله . مبسألة الداعي ، وقد تقدم 

الولد : اللهو : قول احلسن وقتادة وقال يف رواية الكليب املرأة ، وهو : اللهو : يف رواية عطاء : قال ابن عباس 
  .وهو يف املرأة أظهر ، ألن الوطأ يسمى هلواً يف اللغة ، واملرأة حمل الوطأ . بلغة اليمن ، وهو قول السدي 

ناه لو كان مع: وقيل . من عندنا من احلور العني ال من عندكم من أهل األرض : أي » الَّتََّخذَْناُه ِمن لَُّدنَّآ « 
أن النصارى ملا : وتأويل اآلية . ذلك جائزاً يف صفته مل يتخذه حبدث يظهر هلم ويستر ذلك حىت ال يطلع عليه 

، ألنكم تعلمون أن ولد الرجل » الَّتََّخذَْناُه ِمن لَُّدنَّآ « : قالوا يف املسيح وأمه ما قالوا رد اهللا عليهم هبذا ، وقال 
  .ند غريه وزوجته يكونان عنده ال ع

ا فَاِعِلَني { : قوله    :هذه وجهان » إِنْ « يف } إِن كُنَّ
ا كنا فاعلني ، قاله قتادة ومقاتل وابن جريج : أهنا نافية ، أي : أحدمها    .م



إن كنا فاعلني اختذناه : عليه والتقدير » لو « أهنا شرطية ، وجواب الشرط حمذوف لداللة جواب : والثاين 
، أل حرف إضراب عن » َبل « . } َبلْ َنقِْذُف باحلق َعلَى الباطل { : قوله . نه ال يليق بالربوبية ولكنا مل نفعله 

سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب بل من موجب حكمتنا أن نغلب : اختاذ اللهو واللعب وتنزيه لذاته كأنه قال 
  .اللعب باجلد وندحض الباطل باحلق 

َوُيقْذَفُونَ ِمن كُلِّ َجانِبٍ { : نرمي ونسلط قال تعاىل » نقذف « و . طل واملعىن دع الذي قالوا فإنه كذب وبا
على الكفر وقيل » على الباطل « باإلميان ، » باحلق « . أي يرمون بالشهب ]  ٩،  ٨: الصافات [ } ُدُحوراً 

العامة على رفع الغني نسقاً » ُغه فََيْدَم« : قوله . اختذ اهللا ولداً : إنه ال ولد له ، والبطل قوهلم : احلق قول اهللا : 
  :وهو يف ضعف قوله : وقرأ عيسى بن عمر بنصبها قال الزخمشري . على ما قبله 

  وأَلَْحُق باحلجاز فَأَْسَترِحيَا... َسأَْتُرُك َمْنزِِلي ِلَبنِي َتِميم  -٣٧٠٥
ن لغتان يف املضارع لغتان َيفَْعل بضم امليم ، وهي حمتملة ألن يكون يف املضارع ألن يكو» فيدمغه « وقرئ شاذاً 

  .وَيفُْعل ، وأن يكون األصل والضمة لإلتباع يف حرف احللق 
رأسه وكبده ورجله : دمغت الرجل ، أي ضربته يف دماغه كقوهلم : أي يصيب دماغه من قوهلم » يدَمُغه « و 

عار القذف والدمغ تصويراً واست. وأصل الدمغ شج الرأس حىت يبلغ الدماغ . ، إذا أصاب منه هذه األعضاء 
{ أهلكه وأذهبه : إلبطاله به ، فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة مثالً قذف به على جرم رخو أجوف فدمغه 

، } فَإِذَا ُهَو َزاِهٌق  يعين من كذب الرسول ونسب القرآن إىل أنه سحر وأضغاث أحالم } َولَكُُم الويل { ذاهب 
  .، وغري ذلك من األباطيل 

  :فيه أوجه } ِممَّا َتِصفُونَ  {: قوله 
» ِمْن « و . استقر لكم الويل من أجل ما تصفون : أنه متعلق باالستقرار الذي تعلق به اخلرب ، أي : أحدمها 
  .وهذا وجه وجيه . تعليلية 
  .أنه متعلق مبحذوف : والثاين 

ا « بو البقاء و الويل واقعاً مما تصفون ، كذا قدره أ: أنه حال من الويل ، أي : والثالث  » ممَّا َتِصفُونَ « يف » َم
، وأن تكون مبعىن الذي ، أو نكرة موصوفة ، وال بد من العائد  جيوز أن تكون مصدرية فال عائد عند اجلمهور 

وقال . ّمما تصفون اهللا مبا ال يليق به من الصاحبة والولد : واملعىن . عند اجلميع ، حذف الستكماله الشروط 
  .تكذبون مما : جماهد 

ُيَسبُِّحونَ اللَّْيلَ ) ١٩(َولَُه َمْن ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَمْن ِعْنَدُه لَا َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه َولَا َيْسَتْحِسُرونَ 
  ) ٢١(أَمِ اتََّخذُوا آِلَهةً ِمَن الْأَْرضِ ُهْم ُيْنِشُرونَ ) ٢٠(َوالنََّهاَر لَا َيفُْتُرونَ 

، ونفي اللعب ال يصح إال بنفي . اآلية } َولَُه َمن ِفي السماوات واألرض {  :قوله  ملا نفى اللعب عن نفسه 
َولَُه َمن ِفي السماوات واألرض { : ال يصح إال بالقدرة التامة عقب تلك اآلية بقوله ) ونفي احلاجة ( احلاجة ، 

م الطاعنني يف النبوات ، وأجاب عنها ، وبني أن ملا حكى كال: وقيل . لداللة ذلك على كمال امللك والقدرة } 
غرضهم من تلك املطاعن التمرد ، وعدم االنقياد ، بني ههنا أنه تعاىل منزه عن طاعتهم ألنه هو املالك جبميع 



املخلوقات ، وألجل أن املالئكة مع جاللتهم مطيعون له خائفون منه فالبشر مع كوهنم يف هناية الضعف أوىل أن 
  .يطيعوه 

َمْن ِعْنَدُه « : قوله    :جيوز فيه وجهان » َو
األوىل أخرب تعاىل عن من يف السموات واألرض وعن من عنده بأن الكل له » َمْن « أنه معطوف على : أحدمها 
  .يف ملكه 

« مشل } َمن ِفي السماوات { : وعلى هذا فيكون من باب ذكر اخلاص بعد العام تنبيهاً على شرفه ، ألن قوله 
  :على هذا فيه أوجه » الَ َيْسَتكْبُِرونَ « : وقوله » َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ « : وقد مرَّ نظريه يف قوله » ِعْنَدُه  َمْن

األوىل على » َمْن « وقال أبو البقاء حال إما من . األوىل أو الثانية أو منهما معاً » َمْن « أنه حال من : أحدها 
  .قول من رفع بالظرف 

ي السماوات { : يف قوله » َمْن « ذا جعلنا أنه إ: يعين  مرفوعاً بالفاعلية والرافع الظرف وذلك على } َولَُه َمن ِف
، وإما من » َمْن « حاالً من » ال َيْسَتكْبُِرونَ « رأي األخفش جاز أن يكون  » َيْسَتكْبُِرون » « من « األوىل 

حاالً من » الَ َيْسَتكْبُِرونَ « وجيوز أن يكون . ي لبعضهم حاالً وكأنه يرى أن احلال ال جييء من املبتدأ ، وهو رأ
  .الواقع خرباً » له « الواقع صلة وأن يكون حاالً من الضمري املستكن يف ) عنده ( الضمري املستكن يف 

ة خربه ، وهذه مجلة معطوفة على مجل» الَ َيْسَتكْبُِرونَ « أن تكون مبتدأ و » َمْن « والوجه الثاين من وجهي 
أي » َولَكُُم الويل « : استئنافية أو معادلة جلملة قوله } َولَُه َمن ِفي السماوات { : قبلها ، وهل اجلملة من قوله 

ال يكلون وال يتعبون ، يقال : أي } َوالَ َيْسَتْحِسُرونَ { لكم الويل وهللا مجيع العامل علويه وسفليه واألول أظهر 
  :قال علقمة بن عبدة  كلَّ وَتِعب: استحسر البعري أي : 

ا  -٣٧٠٦ ا ِعظَاُمَه ا فََصِليُب... بَِها جَِيُف احلَْسَرى فَأَمَّ   فَبِيٌض َوأَمَّا جِلُْدَه
َحِسُر البعر وحسرته أنا ، فيكون الزماً ومتعدياً ، وأحسرته أيضاً ، فيكون فعل وأفعل مبعىن يف أحد : ويقال 

  .وجهي فعل 
سار مبالغة يف احلسور ، فكان األبلغ يف وصفهم أن ينفي عنهم أدىن االستح: فإن قلت : قال الزخمشري 

، وأهنم أحقاء لتلك العبادات : قلت . احلسور  يف االستحسار بيان أن ما هم فيه يوجب غاية احلسور وأقصاه 
  .الشاقة بأن يستحسروا فبما يفعلون 

مستأنفاً ، وأن يكون حاالً من الفاعل  جيوز أن يكون» ُيَسبُِّحون « : قوله . وهو سؤال حسن وجواب مطابق 
  .» ُيَسبُِّحون « جيوز يف االستئناف ، واحلال من فاعل » الَ َيفَْتُرون « و . يف اجلملة قبله 

  فصل
َوَمْن ِعْنَدُه « : واملراد بقوله . دلَّت هذه اآلية على أن امللك أفضل من البشر من ثالثة أوجه تقدمت يف البقرة 

وهذا ال يليق بالبشر ، } ُيسَبُِّحونَ الليل والنهار الَ َيفُْتُرونَ { اإلمجاع وصفهم اهللا تعاىل بأهنم هم املالئكة ب» 
: قلت لكعب : روى عبد اهللا بن احلارث بن نوفل قال . وهذه العندية عندية الشرف ال عندية املكان واجلهة 

]  ١: فاطر [ } َجاِعلِ املالئكة ُرُسالً { : مث قال } فُْتُرونَ ُيَسبُِّحونَ الليل والنهار الَ َي{ : أرأيت قول اهللا تعاىل 
: البقرة [ } أُولَِئَك َعلَْيهِْم لَْعَنةُ اهللا واملالائكة { : أفال تكون الرسالة مانعة هلم عن هذا التسبيح ، وأيضاً قال 



لتسبيح هلم كالتنفس لنا ا: فكيف يشتغلون باللعن حال اشتغاهلم بالتسبيح؟ أجاب كعب األحبار وقال ]  ١٦١
  .، فكما أن اشتغالنا بالتنفس ال مينعنا الكالم فكذلك اشتغاهلم بالتسبيح ال مينعهم من سائر األعمال 

هذا القياس غري صحيح ، ألن االشتغال بالتنفس إمنا مل مينع من الكالم؛ ألن آلة التنفس غري آلة : فإن قيل 
أي استبعاد يف أن خيلق اهللا : فاجلواب . جنس الكالم فاجتماعهما حمال الكالم ، وأما التسبيح واللعن فهما من 

أهنم ال » الَ َيفَْتُرونَ « : معىن قوله : أو يقال . هلم ألسنة كثرية ببعضها يسبح اهللا وببعضها يلعنون أعداء اهللا 
، ال إن فالناً مواظب على ا: يفترون عن العزم على أدائه يف أوقاته الالئقة به كما يقال  جلماعة ال يفتر عنها 

  .يراد به أنه أبداً مشتغل هبا ، بل يراد به أنه مواظب على العزم على أدائها يف أوقاهتا 
، فتقدر ب » أَْم « هذه » أمِ اتََّخذُوا « : قوله تعاىل  اليت إلضراب االنتقال وباهلمزة اليت معناها ) بل ( املنقطعة 

) َصيَّر ( به وجوَّز أبو حيَّان أن يكون مبعىن » ِمْن « فيتعلق ) صنع ( مبعىن  جيوز أن يكون» اختذ « و . اإلنكار 
« و . وفيه معىن االصطفاء واالختيار : ، فقال ]  ١٢٥: النساء [ } واختذ اهللا إِْبَراِهيَم َخلِيالً { اليت يف قوله 
أي من جنس » أِلَهة « ى أهنا نعت ل جيوز أن يتعلق باالختاذ كما تقدم ، وأن يتعلق مبحذوف عل» ِمَن األْرضِ 

  .األرض 
أنشر اهللا : وقرأ احلسن بفتحها وضم الشني يقال . بضم حرف املضارعة من أنشر » ُهْم َيْنِشُزون « : قوله 

استفهام مبعىن اجلحد أي مل يتخذوا } أَمِ اختذوا آِلَهةً { : قوله . ونشر ال يكون لزماً ومتعدياً . املوتى فنشروا 
األصنام من األرض واحلجارة ، ومها من األرض ، واملنكر بعد اختاذهم آهلة من األرض : رض يعين من األ

ا كانوا يدعون ذلك آلهلتهم بل كانوا يف : فإن قيل . ينشرون املوتى  كيف أنكر عليهم اختاذ آهلة تنشر ، وم
لسموات واألرض منكرين للبعث ، هناية البعد عن هذه الدعوى ، فإهنم كانوا مع إقرارهم باهللا وأنه خالق ا

  :ويقولون 

فكيف يدعون ذلك للجماد الذي ال يوصف بالقدرة البتة؟ ]  ٧٨: يس [ } َمن ُيحيِي العظام َوِهَي َرِميٌم { 
، وال بد للعبادة من فائدة ، وهي الثواب ، فإقدامهم على عبادهتم يوجب : فاجلواب  أهنم ملا اشتغلوا بعبادهتا 

: قادرين على احلشر والنشر والثواب والعقاب ، فذكر ذلك على سبيل التهكم هبم ، واملعىن إقرارهم بكوهنم 
  .إذا مل يكونوا قادرين على أن ُيْحيوا أو مييتوا ويضروا وينفعوا فأي عقل جيوز اختاذهم آهلة 

 اخلصوصية كأنه يفيد معىن» هم « : وقوله . فالن من مكة أو من املدينة : كقولك » ِمَن األْرضِ « : وقوله 
  .أن اختذوا آهلة ال يقدرون على اإلنشار إال هم وحدهم : قيل 

ا آِلَهةٌ إِلَّا اللَُّه لَفََسَدَتا فَُسْبَحانَ اللَِّه َربِّ الَْعْرشِ َعمَّا َيِصفُونَ  لَا ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهْم ُيْسأَلُونَ ) ٢٢(لَْو كَانَ ِفيهَِم
ْبِلي َبلْ أَكْثَُرُهْم لَا َيْعلَُمأَمِ اتََّخذُوا ) ٢٣( ونَ ِمْن ُدونِِه آِلَهةً قُلْ َهاُتوا ُبْرَهاَنكُْم َهذَا ِذكُْر َمْن َمِعَي َوِذكُْر َمْن قَ

  ) ٢٥(أََنا فَاْعُبُدوِن َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ إِلَّا ُنوِحي إِلَْيِه أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا ) ٢٤(الَْحقَّ فَُهْم ُمْعرُِضونَ 

، واإلعراب فيها متعذر » غري « وإال هنا صفة للنكرة قبلها مبعىن } لَْو كَانَ ِفيهَِمآ آِلَهةٌ إِالَّ اهللا لَفََسَدَتا { : قوله 
ا بعدها  ( تنكري املوصوف ، أو قربه من النكرة بأن يكون معرفاً ب : وللوصف هبا شروط منها . فجعل على م

  .سية اجلن) أل 



  :ومنها أن يكون مجعاً صرحياً كاآلية أو ما يف قوة اجلمع كقوله 
ْيَمى الدَّْهر غَيََّرُه  -٣٧٠٧ ُع احلََواِدِث إِال الصَّارُِم الذَّكَُر... لَْو كَانَ غَْيرِي ُسلَ   َوقْ

، ) غري ( أن ال حيذف موصوفها عكس : ومنها . ، ألنه يف معىن اجلمع » غريي « صفة ل ) إال الصارم ( ف 
  :وأنشد سيبويه على ذلك قوله 

ُه أَُخوُه  -٣٧٠٨   لََعْمُر أَبِيَك إِالَّ الفَْرقََداِن... َوكلُّ أَخٍ َمفارِقُ
  .وكل أخ لك غري الفرقدين مفارقه أخوه : أي 

» غري « االستثناء ويف » إال « ، واألصل يف » غري « كما وقع االستثناء ب » إال « وقد وقع الوصف ب 
وال جيوز أن يرتفع اجلاللة على . يتقارضان ) غري ( و ) إال ( والعم أن : ومن ُملَح الكالم الزخمشري . فة الص

يف أن الكالم معها موجب ، والبدل ال يسوغ إال يف الكالم غري » إن « مبنزلة » لو « قلت ألن . البدل 
الَ َيلَْتِفْت ِمنكُْم أََحٌد إِالَّ { املوجب كقوله تعاىل  وذلك ألن أعم العام يصح نفيه ، ]  ٨١: هود [ } امرأتك َو

  .وال يصح إجيابه 
وأحسن من هذا ما ذكره أبو البقاء . فجعل املانع صناعياً مستنداً إىل ما ذكر من عدم صّحة إجياب أعم العام 

هَِما اهللا لفسدتا أال ترى لَْو كَانَ ِفي: وال جيوز أن يكون بدالً ، ألن املعىن يصري إىل قولك : من جهة املعىن قال 
ا جاءين قومك إال زيد على البدل لكان املعىن : أنك لو قلت    .جاءين زيد وحده : م

ومنع أبو البقاء النصب على . وقيل ميتنع البدل ، ألن قبلها إجياباً : مث ذكر الوجه الذي رد به الزخمشري فقال 
  :االستثناء لوجهني 

لو جاءين القوم إال زيداً لقتلهم ، كان معناه أن القتل امتنع : وذلك أنك إذا قلت أنه فاسد يف املعىن ، : أحدمها 
أن فساد السموات واألرض امتنع لوجود اهللا تعاىل مع : لكون زيد مع القوم ، ولو نصبت يف اآلية لكان املعىن 

ن املعىن لو كان فيهما غري وإذا رفعت على الوصف ال يلزم مذل ذلك ، أل. اآلهلة ، ويف ذلك إثبات إله مع اهللا 
  .اهللا لفسدتا 

ال » آهلة « أن : والوجه االثين  هنا نكرة ، واجلمع إذا كان نكرة مل يستثن منه عند مجاعة من احملققني ، إذ 
وهذا الوجه الذي معناه ، أعين الزخمشري وأبا البقاء ، قد . عموم له حبيث يدخل فيه املستثىن لوال االستثناء 

غري موجب يف املعىن والبدل يف غري » لو « جاز البدل ، ألن ما بعد : وغريه أما املربد فإنه قال  أجاز املربد
  .املوجب أحسن من الوصف 

  :ويف هذا نظر من جهة ما ذكره أبو البقاء من فساد املعىن 
اليت يراد هبا البدل ،  )غري ( يف معىن » إال « ال يصح املعىن عندي إال أن تكون : وقال ابن الضائع تابعاً للمربد 

بدل الواحد الذي هو اهللا لفسدتا ، وهذا املعىن أراد سيبويه يف : لو كان فيهما آهلة عوض واحد ، أي : أي 
: إن املعىن » لو كان معنا َرُجلٌ إالَّ َزْيٌد لَُغِلْبَنا « : وقال الشلوبني يف مسألة سيبويه . املسألة اليت جاء هبا توطئة 

وهذا أيضاً جنوح من أيب علي . اليت مبعىن مكان ) غري ( مبعىن ) إال « َعَنا َرُجلٌ مكان زيد لغلبنا ، ف لَْو كَانَ َم
وما ذكره ابن الضائع من املعىن املتقدم مسوغ للبدل ، وهو جواب عنا أفسد به أبو البقاء وجه . إىل البدل 

  .سري اإلعراب البدل إذ معناه واضح ، ولكنه قريب من تفسري املعىن ال من تف



  فصل
مبعىن « إال » املعىن لو كان يتوالمها ، ويدبر أمرمها شيء غري الواحد الذي فطرمها لفسدتا وال جيوز أن تكون 

لو كان فيهما آهلة ليس معهم اهللا لفسدتا ، وهذا يوجب بطريق : االستثناء ، ألهنا لو كانت استثناء لكان املعىن 
معهم اهللا أن ال حيصل الفساد ، وذلك باطل ، ألنه لو كان فيهما آهلة فسواء كان املفهوم أنه لو كان فيهما آهلة 

ا بطل محله على االستثناء ثبت ما ذكرنا . اهللا معهم ، أو مل يكن اهللا معهم فالفساد الزم  لو : وهو أن املعىن . ومل
جود التمانع من اآلهلة ، ألن كل كان يف السماء واألرض آهلة غري اهللا لفسدتا ، أي خلربتا ، وهلك من فيهما بو

  :ويدل العقل على ذلك من وجوه . أمر صدر عن اثنني فأكثر مل جير على النظام 
أنا لو قدرنا إهلني لكان أحدمها إذا انفرد صح منه حتريك اجلسم وإذا انفرد الثاين صح منه تسكينه ، : األول 

اد ، فعند االجتماع يصح أن حياول أحدمها التحريك فإذا اجتمعا وجب أن يبقيا على ما كان عليه حال االنفر
، وإما أن ميتنعا وهو أيضاً حمال ، ألنه يكون كل واحد  واآلخر التسكني فإما أن حيصل املرادان ، وهو حمال 

، فلو  ال حيصل إال مع علته  منهما عاجزاً ، وأيضاً املانع من حتصيل مراد كل واحد منهما مراد اآلخر ، واملعلول 
ع املرادان حلصال ، وذلك حمال وإما أن ميتنع أحدمها دون الثاين ، وذلك أيضاً حمال ، ألن املمنوع يكون امتن

عاجزاً ، والعاجز ال يكون إهلاً ، وألنه ملا كان كل واحد منهما مستقالً باإلجياد مل يكن عجز أحدمها أوىل من 
  .الفاسدة فكان القول به باطالً  عجز اآلخر ، فثبت أن القول بوجود إهلني يوجب هذه األقسام

أن اإلله جيب أن يكون قادراً على مجيع املمكنات ، فلو فرضنا اإلهلني لكان كل واحد منهما : الوجه الثاين 
اً وال تقع  قادراً على مجيع املمكنات ، فإذا أراد كل واحد منهما حتريك جسم فتلك احلركة إما أن تقع هبما مع

حد منهما أو تقع بأحدمها دون الثاين ، واألول حمال ، ألن األثر مع املؤثر املستقل بواحد منهما أو تقع بوا
واجب احلصول ، ووجوب حصوله به مينع من استناده إىل االثين ، فلو اجتمع على األثر الواحد مؤثران 

ا عنهما وهو مستقالن يلزم أن يستغين بكل واحد منهما عن كل واحد منهما ، فيكون حمتاجاً إليهما ، وغنيَّ
حمال ، وإما أن ال يقع بواحد منهما ألبتة ، فهذا يقتضي كوهنما عاجزين ، وأيضاً فامتناع وقوه هبذا إمنا يكون 

ألجل وقوعه بذاك وبالضد ، فلو امتنع وقوعه هبما معاً وهو حمال ، وإما أن يقع بأحدمها دون الثاين فهو باطل ، 
، وإما أن يقع بأحدمها دون الثاين فهو باطل ، ألن وقوعه هبذا يلزم فيه ألن وقوعه هبما لوقع هبما معاً وهو حم ال 

  .رجحان أحد اإلهلني على اآلخر من غري مرجح ، وهو حمال 

، فإن اتفقا على الشيء الواحد فذلك الواحد مقدور هلما : الوجه الثالث  لو قدرنا إهلني فإما أن يتفقا أو خيتلفا 
، أو يقع ومراد هلما فيلزم وقوعه هب ا أن يقع املرادان أو ال يقع واحد منهما  ، وإن اختلفا فإم ما وهو حمال 

  .أحدمها دون اآلخر والكل حمال ، فثبت أن الفساد الزم على كل التقديرات 
  .وذكروا وجوهاً أخر عقلية ويف هذا كفاية 

عما يصفه به املشركون من : أي } فُونَ فَُسْبَحانَ اهللا َربِّ العرش َعمَّا َيِص{ : مث إنه تعاىل نزه نفسه فقال 
  .الشرك والولد 

  .} َربِّ العرش َعمَّا َيِصفُونَ { : أي فائدة لقوله تعاىل : فإن قيل 
أن هذه املناظرة وقعت مع عبدة األصنام ، وهي أنه كيف جيوز للعاقل أن جيعل اجلماد الذي ال يعقل : فاجلواب 



  .رش العظيم وموجد السموات واألرضني وال حيس شريكاً يف اإلهلية خلالق الع
ا َيفَْعلُ { : قوله    :اعلم أن أهل السنة استدلوا على أنه تعاىل ال يسأل عما يفعل بأمور } الَ ُيْسأَلُ َعمَّ

أنه لو كان كل شيء معلالً بعلة كانت تلك العلة معللة بعلة أخرى ولزم التسلسل ، فال بد يف قطع : أحدها 
ء إىل ما يكون غنياً عن العلة ، وأوىل األشياء بذلك ذات اهللا تعاىل ، وصفاته مربأة من التسلسل من االنتها

  .االفتقار إىل املبدع املخصص ، فكذا فاعليته جيب أن جيب أن تكون مقدسة عن االستناد إىل املوجب واملؤثر 
ممكنة ، فإن كانت واجبة لزم  أن فاعليته لو كانت معللة بعلة لكانت تلك العلة إما أن تكون واجبة: وثانيها 

، وحينئذ يكون موجباً بالذات ال فاعالً باختيار  وإن كانت ممكنة كانت تلك . من وجوهبا وجوب كوهنا فاعالً 
  .العلة فعالً هللا تعاىل فيفتقر فاعليته لتلك العلة إىل علة أخرى ولزم التسلسل وهو حمال 

يلزم قدم العامل وإن أن علة فاعلية اهللا تعاىل للعامل إ: وثالثها  اعليته للعامل قدمية ، ف ن كانت قدمية لزم أن تكون ف
  .كانت حمدثة افتقرت إىل علة أخرى ولزم التسلسل 

أنه إن فعل فعالً لغرض فإما أن يكون متمكناً من حتصيل ذلك الغرض بدون تلك الواسطة ، أو ال : ورابعها 
  .يكون متمكناً منه 

وإن مل يكن متمكناً منه كان عاجزاً ، والعجز على اهللا . وسط تلك الواسطة عبثاً فإن كان متمكناً منه كان ت
  .تعاىل حمال ، وأما العجز علينا فغري ممتنع ، فلذلك كانت أفعالنا معللة باألغراض وذلك يف حق اهللا تعاىل حمال 

هللا تعاىل أو إىل العباد ، لو كان فعالً معلالً بغرض لكان ذلك الغرض إما أن يكون عائداً إىل ا: وخامسها 
واألول حمال ، ألنه منزه عن النفع والضر ، وإذا بطل ذلك تعني أن الغرض ال بد وان يكون عائداً إىل العباد ، 
وال غرض للعباد إال حصول اللذة وعدم حصول اآلالم ، واهللا تعاىل قادر على حتصيلها ابتداء من غري واسطة ، 

  .ل شيئاً ألجل شيء وإذا كان كذلك استحال أن يفع
  مل فعلت ذلك؟: أن املوجودات ملكه ، ومن تصرف يف ملك نفسه ال يقال له : وسادسها 
مل فعلت ذلك؟ فهذا السؤال إمنا حيسن حيث يكون للسائل على املسؤول حكم : أن من قال لغريه : وسابعها 

، وذلك يف حق اهللا تعاىل حمال ، فإنه لو فعل أي فعل شاء فا لعبد كيف مينعه عن ذلك بأن يهدده على فعله 
ا  بالعقاب؟ فذلك على اهللا حمال ، وإن هذه باستحقاق الذم واخلروج عن احلكمة واالتصاف بالسفاهة على م

فثبت هبذه الوجوه . يقوله املعتزلة فذلك أيضاً حمال ، ألنه مستحق للمدح واالتصاف بصفات احلكمة واجلالل 
ال علة لصنعه : اله أنه ال جيوز أن يقال هللا يف أفع وأما املعتزلة فإهنم سلموا أنه . مل فعلت؟ وإنّ كل شيء صنعه 

مل : اهللا عامل بقبح القبيح ، وعالم بكونه غنياً عنها ، ومن كان كذلك مل جيز للعبد أن يقول هللا : جيوز أن يقال 
واعلم أن . مسؤولني عن أفعاهلم  وهذا يدل على كون املكلفني» وُهْم ُيْسأَلُونَ « : فعلت هذا؟ مث قال تعاىل 

  :منكري التكليف احتجوا على قوهلم بوجوه 
التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء داعيته إىل الفعل والترك ، أو حال رجحان : قالوا : أحدها 

تكليفاً أحدمها على اآلخر ، واألول حمال ، ألن حال االستواء مينع الترجيح ، وحال امتنع الترجيح يكون 
والثاين حمال ، ألن حال الرجحان يكون الراجح واجب الوقوع ، وإيقاع ما هو ممتنع الوقوع تكليف . باحملال 

  .ما ال يطاق 



ا علم اهللا عدمه كان : قالوا : وثانيها  ، وكل م كل ما علم اهللا وقوعه فهو واجب ، فيكون التكليف به عبثاً 
  .فاً ال يطاق ممتنع الوقوع ، فيكوت التكليف به تكلي

سؤال العبد إما أن يكون لفائدة أو ال لفائدة ، فإن كان لفائدة فإن عادت إىل العبد فهو حمال ، : قالوا : وثالثها 
وإن مل يكن يف سؤاله فائدة كان . ألن سؤاله ملا كان سبباً للعقاب مل يكن نفعاً عائداً إىل العبد بل ضرر عائد إليه 

  .احلكيم ، بل كان إضراراً وهو غري جائز على الرحيم  عبثاً ، وهو غري جائز على

  :واجلواب من وجهني 
أن غرضكم من إيراد هذه الشبه النافية للتكليف أن تلزمونا نفي التكليف فكأنكم كلفتمونا بنفي : األول 

  .التكليف ، وهذا متناقض 
) مبا ال يطاق ( اليف كلها تكليف أن مدار كالمكم يف هذه الشبهات على حرف واحد ، وهو أن التك: والثاين 

ِلَم كلفت : فال جيوز من احلكيم أن يوجهها على العباد ، فريجح حاصل هذه الشبهات إىل أنه يقال هللا تعاىل 
ا َيفَْعلُ{ : ، فظهر هبذا أن قوله } الَ ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ { عبادك ، إال أنَّا قد بيَّنا أنه سبحانه  أصل }  الَ ُيْسأَلُ َعمَّ

{ : فإن قيل . فتأمل هذه الدقائق العجيبة لتقف على طرف من أسرار علم القرآن } َوُهْم ُيْسأَلُونَ { : لقوله 
ْم إِنَُّهْم { : وبقوله ]  ٩٢: احلجر [ } فََوَربَِّك لََنْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني { : متأكد بقوله } َوُهْم ُيْسأَلُونَ  َوِقفُوُه

: الرمحن [ } فََيْوَمِئٍذ الَّ ُيْسأَلُ َعن ذَنبِِه إِنٌس َوالَ َجآنٌّ { : إال أَنَُّه يناقضه قوله ]  ٢٤: الصافات [ } مَّْسئُولُونَ 
٣٩ .  [  

دفعاً للتناقض : فاجلواب  أن يوم القيامة طويل وفيه مقامات ، فيصرف كل واحد من السلب واإلجياب إىل مقام 
.  

  فصل
  :فيه وجوه : ( قالت املعتزلة 

، بل كان يذم مبا من حقه ) : أحدها  أنه تعاىل لو كان هو اخلالق للحسن والقبيح لوجب أن يسأل عما يفعل 
  .الذم ، كما حيمد مبا من حقه احلمد 

  .أنه جيب أن يسأل عن املأمور به إذ ال فاعل سواء : وثانيها 
  .أنه ال جيوز أن يسألوا عن علمهم إذ ال عمل هلم : وثالثها 
  .أن علمهم ال ميكنهم أن يعدلوا عنه من حيث إنه خلقه وأوجده فيهم : ورابعها 

رُُّسالً مَُّبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن ِلئَالَّ { : أنه تعاىل صرح يف كثري من املواضع أنه يقبل حجة العباد لقوله : وخامسها 
. ١٦٥: النساء [ } َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اهللا ُحجَّةٌ َبْعَد الرسل   [  

ِه لَقَالُواْ َربََّنا لوالا { : ذا يقضي أن هلم عليه حجة قبل بعثة الرسل ، وقال وه َولَْو أَنَّآ أَْهلَكَْناُهْم بَِعذَابٍ مِّن قَْبِل
ونظائر هذه اآليات كثرية ، وكلها تدل على ان حجة العبد متوجهة ]  ١٣٤: طه [ } أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرسُوالً 

  .على اهللا تعاىل 
واب هو املعارضة مبسألة الداعي ومسألة العلم مث بالوجوه املتقدمة اليت بينا فيها أنه يستحيل طلب ِعلِّيَّة واجل

  .أفعال اهللا تعاىل 



  فصل
يف تعلق هذه اآلية مبا قبلها ، وهو أن كل من أثبت اهللا تعاىل شريكاً ليس عمدته إال طلب اللمية يف أفعال اهللا 

رأينا يف العامل خرياً وشراً ، ولذة : واجملوس وهم الذين أثبتوا الشريك هللا تعاىل ، قالوا تعاىل ، وذلك ألن الثنوية 
، وفاعل خري وفاعل شر ، ويستحيل أن يكون الفاعل  وأملاً ، وحياة وموتاً ، وصحة وسقماً ، وغىن وفقراً 

، فرجع حاصل هذه ) واآلخر للشر  للخري( الواحد خرياً وشّريراً معاً ، فال بد من فاعلني ليكون أحدمها فاعالً 
القسمة إىل أن مدبر العامل لو كان واحداً فلم خصَّ هذا باحلياة والصحة والغىن ، وخصَّ هذا باملوت واألمل 

طلب اللمية . والفقر  ال جرم أنه تعاىل بعد أن ذكر الدليل على التوحيد ذكر ما هو النكتة . فريجع حاصلة إىل 
بهة القائلني بالشريك ، ألن الترتيب اجليد يف املناظرة أن يبتدأ بذكر الدليل املثبت األصلية يف اجلواب عن ش

، مث يذكر بعده اجلواب عن شبهة اخلصم    .للمطلوب 

ُدونِِه آِلَهةً { : قوله تعاىل  قُلْ َهاُتواْ ُبْرَهاَنكُْم { . استعظام لكفرهم ، وهو استفهام إنكار وتوبيخ } أَمِ اختذوا ِمن 
من جهة العقل وإما من جهة النقل ، واعلم أنه تعاىل ملا ذكر دليل التوحيد أوالً ، وقرر األصل ، الذي إما } 

العامة على } هذا ِذكُْر َمن مَِّعَي { : قوله . عليه خترج شبهات القائلني بالتثنية أخذ يطالبهم بدليل شبهتهم 
» ِذكٌْر « وقرئ . » بُِسَؤالِ َنْعَجِتك « قوله تعاىل أضاف املصدر إىل مفعوله ك» َمْن « إىل » ِذكُْر « إضافة 

ي َيْومٍ ِذي { ) كقوله تعاىل ( نّون املصدر ونصب به املفعول . مفتوحة امليم » َمْن « بالتنوين فيهما و  ْو إِطَْعاٌم ِف أَ
بكسر امليم ، وفيه » ِمْن  «بتنوينهما و » ِذكٌْر « وقرأ حيىي بن يعمر ] .  ١٥،  ١٤: البلد [ } َمْسَغَبٍة َيِتيماً 

  :تأويالن 
اً قامت صفته وهي الظرف مقامه ، والتقدير : أحدمها  اً حمذوف هذا ذكر من كتاب معي ومن : أن مث موصوف

  .كتاب قبلي 
  .يف اجلملة نادر ، ألهنا ظرف ال يتصرف » مع « على » من « ودخول . مبعىن عندي » َمِعَي « أن : والثاين 

  .وجهاً » مع « على » من «  هذه القراءة ، ومل ير لدخول وقد ضعف أبو حامت
. على أخواته كذلك تدخل عليه ) من ( فكما تدخل ) قبل وبعد ( ووجهه بعضهم بأنه اسم هو ظرف حنو 

ْبِلي « : وقرأ طلحة  ٌر َمِعي وِذكٌْر قَ «  باإلضافة ل» ِذكُْر َمْن « وقرأ طائفة . فيهما ) من ( بتنوينهما دون » ِذكْ
  .ووجهها واضح مما تقدم » من « بتنوينه وكسر ميم } َوِذكُْر َمن قَْبِلي { كالعامة » من 
  فصل

ْبِلي « هو الكتاب املنزل على من معي ، : أي » هذا ذكر من معي « قال ابن عباس  : أي » وهذا ِذكُْر َمْن قَ
وليس يف شيء منها . والزبور والصحف  الكتاب الذي نزل على من تقدمين من األنبياء وهذه التوراة واإلجنيل

َوَمآ أَْرَسلَْنا { : أين أذنت بأن تتخذوا إهلاً من دوين بل ليس فيها إال أنين أنا اهللا ال إله إال أنا كما قال بعد هذا 
ْبِلَك ِمن رَُّسولٍ إِالَّ نوحي إِلَْيِه أَنَُّه الا إله إِالَّ أََناْ فاعبدون    .فال والزجاجا وهذا اختيار الق. } ِمن قَ

القرآن ذكر من معي فيه خرب من معي على ديين ، ومن : معناه : وقال سعيد بن جبري وقتادة ومقاتل والسدي 
، وذكر خرب من قبلي من األمم  يتبعين إىل يوم القيامة مبا هلم من الثواب على الطاعة والعقاب على املعصية 

هذا الكتاب الذي : قل هلم : املعىن : وقال القفال . اآلخرة  السالفة ما فعل هبم يف الدنيا وما يفعل هبم يف



، فاختاروا ألنفسكم ، فكأن الغرض منه  جئتكم به قد اشتمل على أحوال ملن معي من املخالفني واملوافقني 
  .التهديد 

ا طالبهم بالداللة على ما ادعوه ، وبني } َبلْ أَكْثَُرُهْم الَ َيْعلَُمونَ احلق { : مث قال  أنه ال دليل هلم البتة ال من مل
ذكر بعده أن وقوعهم يف هذا املذهب الباطل ليس ألجل دليل ساقهم إليه بل  جهة العقل وال من جهة السمع ، 

  .ألن عندهم أصل الشر والفساد وهو عدم العلم واإلعراض عن استماع احلق 
  :وفيه وجهان » احلَقَّ « العامة على نصب 

  .الفعل قبله أنه مفعول به ب: أظهرمها 
وجيوز أن يكون املنصوب أيضاً على التوكيد ملضمون اجلملة : قال الزخمشري . أنه مصدر مؤكد : والثاين 

ال الباطل فأكد انتقاء العلم : لسابقة كما تقول  وقرأ احلسن وابن حميصن ومحيد برفع ومحيد . هذا عبد اهللا احلق 
  :وفيه وجهان » احلَقُّ « برفع 

  .خرب ملبتدأ مضمر أنه : أحدمها 
بالرفع على توسط التوكيد بني السبب واملسبب واملعىن أن إعراضهم بسبب « احلَقُّ » وقرئ « قال لزخمشري 

  .اجلهل هو احلق ال الباطل 
. حيد اعلم أن هذه اآلية مقررة ملا سبقها من آيات التو. اآلية } َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رَُّسولٍ { : قوله تعاىل 

وقرأ » أَْرَسلَْنا » « بالنون وكسر احلاء على التعظيم لقوله « ُنوِحي » وقرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم 
  .اآلخرون بالياء وفتح احلاء على الفعل اجملهول 

َيْعلَُم َما ) ٢٧(لْقَْولِ َوُهْم بِأَْمرِِه َيْعَملُونَ لَا َيْسبِقُوَنُه بِا) ٢٦(َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّْحَمُن َولًَدا ُسْبحَاَنُه َبلْ ِعَباٌد ُمكَْرُمونَ 
َوَمْن َيقُلْ ِمْنُهْم إِنِّي إِلٌَه ِمْن ) ٢٨(َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َولَا َيْشفَُعونَ إِلَّا ِلَمنِ اْرَتَضى َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفقُونَ 

  ) ٢٩(ِلَك َنْجزِي الظَّاِلِمَني ُدونِِه فَذَِلَك َنْجزِيِه َجَهنََّم كَذَ

  .اآلية } َوقَالُواْ اختذ الرمحن َولَداً { : قوله 
  .ملا بيَّن بالدالئل القاهرة كونه منزهاً عن الشريك والضد والند أردف ذلك برباءته عن اختاذ الولد 

اىل صاهر اجلن على ما حكى إنه تع: املالئكة بنات اهللا ، وقالوا : نزلت يف خزاعة حيث قالوا : قال املفسرون 
مث إنه تعاىل نزه نفسه عن ذلك ] .  ١٥٨: الصافات [ } َوَجَعلُواْ َبْيَنُه َوَبْيَن اجلنة َنَسباً { : اهللا تعاىل عنهم فقال 

، ألن الولد ال بد وأن يكون شبيهاً بالوالد ، فلو كان هللا ما يشبهه من بعض الوجوه فال بد » سبحانه « : بقوله 
ا به املشاركة غري ما به املمايزة فيقع التركيب يف ذات اهللا تعاىل ، وكل مركب وأن خي الفه من وجه آخر ، وم

ممكن ، فاختذاه للولد يدل على كونه ممكناً غري واجب ، وذلك خيرجه عن حد اإلهلية ويدخله يف حد العبودية ، 
، أي هم عباد ، و خرب مبتد» ِعَباد » « َبلْ ِعَباٌد « : قوله . فلذلك نزه نفسه  يف قراءة » ُمكَْرُمونَ « أ مضمر 

، وقراءة عكرمة مشدد و  والعامة على كسر » عباد « مجلة يف حمل رفع صفة ل » ال َيْسبِقُوَنُه « العامة خمفف 
سابقه : غلبه يف السبق ، يقال : وقرئ بضمها وخرجت على أنه مضارع َسَبقَُه ، أي » َيْسبِقُوَنُه « الباء يف 

غلبه يف السبق ، ومضارع فعل يف املغالبة مضموم العني مطلقاً إال يف يائّي العني أو المه : َسَبقَه َيْسُبقُه أي فَ



واملراد ال يسبقونه بقوله ، فعوض األلف والالم عن الضمري عند الكوفيني ، والضمري حمذوف عند البصريني أي 
  .بالقول منه : 

  فصل
، والعبودية تنايف الوالدة إال أهنم مكرمون مفضلون على سائر العباد ال ملا نزه تعاىل نفسه أخرب عنهم  بأهنم عباد 

، وإن كان قوهلم تابع لقوله فعملهم أيضاً مبين على أمره ال يعلمون عمالً ما مل يؤمروا به مث إنه  يسبق قوهلم قوله 
واملعىن أهنم ملا علموا } أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم  َيْعلَُم َما َبْيَن{ : تعاىل ذكر ما جيري جمرى السبب هلذه الطاعة فقال 

اً بظواهرهم وبواطنهم ، فكان ذلك داعياً هلم إىل هناية  كونه سبحانه عاملاً جبميع املعلومات علموا كونه عامل
ا كان: وقال مقاتل . يعلم ما قدموا وأخروا من أعماهلم : قال ابن عباس . اخلضوع وكما اللعبودية  قبل  بعلم م

  .ان خيلقهم ، وما يكون بعد خلقهم 
َوالَ َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ { : وقيل بالعكس مث قال . الدنيا » َوَما َخلْفَُهْم « اآلخرة ، } َما َبْيَن أَْيِديهِْم { : وقيل 

َوُهْم مِّْن َخْشَيِتِه  {. ملن قال ال إله إال اهللا : قاله جماهد ، وقال ابن عباس . أي ملن هو عند اهللا مرضي } ارتضى 
، فأضيف املصدر إىل مفعوله : أي }  خائفون ال يأمنون من مكره ، ونظريه » ُمْشفقُونَ « . من خشيتهم منه 

. ٣٨: النبأ [ } الَّ َيَتكَلَُّمونَ إِالَّ َمْن أَِذنَ لَُه الرمحن { قوله تعاىل   [  

ليلة املعراج ساقطاً  -عليه السالم -أى جربيل أنه ر»  -صلى اهللا عليه وسلم  -وروي عن رسول اهللا « 
  .« كاحللس من خشية اهللا 

  .} َوَمن َيقُلْ ِمْنُهْم إين إله مِّن ُدونِِه { : قوله 
عىن إبليس حيث دعا إىل عبادة نفسه وأمر بطاعة نفسه فإن أحداً من املالئكة مل يقل إين إلٌه من : قال قتادة 
  .دون اهللا 

[ } لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك { : هنم قالوا ذلك أو ما قالوه ، وهذا قريب من قوله واآلية ال تدل على أ
  :وجهان « ذلك » جيوز يف « فذلك جنزيه » : قوله ]  ٦٥: الزمر 

  .أنه مرفوع باالبتداء ، وهذا وجه حسن : أحدمها 
ة من باب االشتغال ، ويف هذا الوجه إضمار أنه منصوب بفعل مقدر يفسره هذا الظاهر ، واملسأل: والثاين 

  .عامل مع االستغناء عنه ، فهو مرجوح 
  .والفاء وما يف حيزها يف موضع جزم جواباً للشرط 

نعت ملصدر حمذوف ، أو حال من ضمري املصدر أي جزاء مثل ذلك اجلزاء ، أو جنزي اجلزاء « كذلك » و 
  .حال كونه مثل ذلك 

بفتح النون ، وأبو عبد الرمحن املقرئ بضمها ، ووجهها أنه من أجزأ باهلمز من أجزائي « َنْجزِيه » وقرأ العامة 
  .كفاين ، مث خففت اهلمزة فانقلبت إىل الياء : كذا ، أي 

  فصل
على أن الشفاعة يف اآلخرة ال تكون ألهل الكبائر ، } َوالَ َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ ارتضى { : احتجت املعتزلة بقوله 

  .إن اهللا يرتضيهم : ه ال يقال يف أهل الكبائر ألن



وهذه اآلية . ال إله إال اله : أي ملن قال } إِالَّ ِلَمنِ ارتضى { أن معىن : قول ابن عباس والضحاك : واجلواب 
ال إله إال اله فقد ارتضاه اهللا يف ذلك ،  من أقوى الدالئل يف إثبات الشفاعة ألهل الكبائر ، وهو أن من قال 

وإذا ثبت اهللا سبحانه قد ارتضاه ) فقد صدق عليه أنه ارتضاه اهللا (  صدق عليه أنه ارتضاه اهللا يف ذلك ومىت
  .وجب اندراجه حتت هذه اآلية ، فثبت مبا ذكرنا أن هذه اآلية من أقوى الدالئل لنا على ما قرره ابن عباس 

  فصل
{ : قوله . ، وعلى أن املالئكة معصومون } ْمرِِه َيْعَملُونَ َوُهْم بِأَ{ : دلَّت اآلية على أن املالئكة مكلفون لقوله 

هذا يدل على أن كل ظامل جيزيه اهللا جهنم ، كما توعد : قال القاضي عبد اجلبار } كَذَِلَك َنْجزِي الظاملني 
هذا وأجيب بأن أقصى ما فيه أن . املالئكة به ، وذلك يوجب القطع بأنه تعاىل ال يغفر الكبائر يف اآلخرة 

  .العموم مشعر بالوعيد ، وهو معارض بعمومات الوعد 
  .الواضعني اإلهلية والعبادة يف غري موضعها « الظَّاِلمَني » واملراد ب 

ا ُيْؤِمُنونَ كُلَّ َشْيأََولَْم َيَر الَِّذيَن كَفَُروا أَنَّ السََّماَواِت َوالْأَْرَض كَاَنَتا َرْتقًا فَفََتقَْناُهَما َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماِء  ٍء َحيٍّ أَفَلَ
ا السََّماَء ) ٣١(َوَجَعلَْنا ِفي الْأَْرضِ َرَواِسَي أَنْ َتِميَد بِهِْم َوَجَعلَْنا ِفيَها ِفَجاًجا ُسُبلًا لََعلَُّهْم َيْهَتُدونَ ) ٣٠( َوَجَعلَْن

اللَّْيلَ َوالنََّهاَر وَالشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ ِفي فَلٍَك  َوُهَو الَِّذي َخلََق) ٣٢(َسقْفًا َمْحفُوظًا َوُهْم َعْن آَياِتَها ُمْعرُِضونَ 
  ) ٣٣(َيْسَبُحونَ 

اعلم أنه تعاىل شرع اآلن يف الدالئل الدالة على وجود الصانع . اآليات } أََولَْم َيَر الذين كفروا { : قوله تعاىل 
ا تقدم ، ألهنا دالة على حصول الترتيب ، وعلى كونه منزهاً عن الشريك ، وعلى التوحيد ، فتكون كالتوكيد مل

وفيه َردٌّ على عبدة األوثان من حيث أن اإلله القادر . العجيب يف العامل ، ووجود إهلني يقتضي وقوع الفساد 
، كيف جيوز يف العقل أن يعدل عن عبادته إىل عبادة حجر ال يضر وال ينفع؟  على مثل هذه املخلوقات العظيمة 

ونظري حذف الواو وإثباهتا هنا ما . من غري واو ، والباقون بالواو » أَلَْم َيَر « قرأ ابن كثري . فهذا وجه النظم 
ْغِفَرٍة { ]  ١١٦: البقرة [ } قَالُواْ اختذ اهللا َولَداً { : تقدم يف البقرة وآل عمران يف قوله  آل [ } سارعوا إىل َم

والرؤية هنا جيوز أن . لى العطف على آخر تقدمه ، وقد تقدم حكمه ، وإدخال الواو يدل ع]  ١٣٣: عمران 
، وأن تكون بصرية  وخربها سادة مسد مفعولني عند اجلمهور على األول ، ومسد » أَنَّ « ف . تكون قلبية 

إن كان املراد بالرؤية : فإن قيل . وسادة مسد واحد قط على الثاين . واحد والثاين حمذوف عند األخفش 
ا رأوهم كذلك ألبتة ، ولقوله تعاىل البصرية فمشكل ، ألن ا مَّآ أَْشَهدتُُّهْم َخلَْق السماوات واألرض { : لقوم م

وإن كان املراد بالرؤية العلم فمشكل ، ألن األجسام قابلة للفتق والرتق يف أنفسها ] .  ٥١: الكهف [ } 
رة مع الكفار املنكرين للرسالة ، فكيف فاحلكم عليها بالرتق أوالً وبالفتق ثانياً ال سبيل إليه إال بالسمع واملناظ

  .جيوز مثل هذا االستدالل 
  :املراد من الرؤية العلم ، وما ذكروه من السؤال فدفعه من وجوه : فاجلواب 

بسائر املعجزات ، قم نستدل بقوله ، مث جنعله دليالً على حصول  -عليه السالم -أنا نثبت نبوة حممد : أحدها 
  .تفاء الفساد عنه ، وذلك يؤكد الداللة املذكورة يف التوحيد النظام يف العامل ، وان

، والعقل يدل عليه ألن األجسام يصح عليها : وثانيها  أن حيمل الرتق والفتق على إمكان الرتق والفتق 



  .االجتماع واالفتراق فاختصاصها باالجتماع دون االفتراق أو بالعكس يستدعي خمصصاً 
رى كانوا عاملني بذلك ، فإنه جاء يف التوراة أن اهللا تعاىل خلق جوهرة ، مث نظر إيها أن اليهود والنصا: وثالثها 

خلق السموات واألرض منها ، وفتق بينهما ، وكان بني اليهود وعبدة األوثان  بعني إهلية ، فصارت ماء ، مث 
هم هبذه احلجة على ، فاحتج اهللا علي -صلى اهللا عليه وسلم  -نوع صداقة بسبب االشتراك يف عداوة حممد 

  .أهنم يقبلون قول اليهود يف ذلك 
  :بلفظ التثنية واملتقدم مجع ويف ذلك أوجه » السَّمواِت واَألرَض « الضمري يعود على » كَاَنَتا « : قوله 

، ألن املراد مجاعة السموات ومجاعة األرضني» كَاَنَتا « وإمنا قال : ما ذكره الزخمشري فقال : أحدها   دون كُنَّ 
، فعل يف املضمر ما فعل يف املظهر : لقاحان سوداوان ، أي : ، ومنه قوهلم    .مجاعتان 

  .الضمري يعود على اجلنسني : قال أبو البقاء : الثاين 
  :قال األسود بن يعفر . مجع ، ألنه أراد الصنفني » السَّمواِت « ، و » كَاَنَتا َرْتقَاً « : قال احلويف : الثالث 
ا إِنَّ  -٣٧٠٩   ُيوِفي املَخارَِم َيْرقَُبان َسَواِدي... املَنِيَّةَ َواخلَْوَف ِكالَُهَم

من حيث مها نوعان وحنوه قول عمرو بن » كَاَنَتا « : وقال : وتبعه ابن عطية يف هذا فقال . ألنه أراد الوعني 
  :ُشَيْيم 
  َنَتا اْنِقطَاعَاًوَتْغِلَب قَْد َتَباَي... أَلَْم َيْحزُْنَك أن ِحَبالَ قَْيسٍ  -٣٧١٠

} إِنَّ اهللا ُيْمِسُك السماوات واألرض أَن َتُزوالَ { : نوع ، واألرض نوع ، ومثله » السَّموات « : قال األخفش 
، ومرت بنا غنمان أسودان ، ألن هذا القطيع غنم ، و : ومن ذلك ] .  ٤١: فاطر [  « أصلحنا بني القومني 

األصل مصدر ، مث لك أن جتعله قائماً مقام املفعول ، كاخللق مبعىن املخلوق أو خرب ، ومل يثن ألنه يف » َرْتقَاً 
وقرأ احلسن وزيد بن علي وأبو حيوة . وهذه قراءة اجلمهور . ذوايت رتق : جتعله على حذف مضاف أي 

  :بفتح التاء وفيه وجهان » َرَتقاً « وعيسى 
  . الساكن التاء أنه مصدر أيضاً ، ففيه الوجاهن املتقدمان يف: أحدمها 
أنه فعل مبعىن مفعول كالقَبض والنَّفَض مبعىن املقبوض واملنقوض ، وعلى هذا فكان ينبغي أن يطابق : والثاين 

، أي : وأجاب الزخمشري عن ذلك فقال . خمربه يف التثنية    .كانتا شيئاً رتقاً : هو تقدير موصوف 
وحّد ]  ٨: األنبياء [ } َما َجَعلَْناُهْم َجَسداً الَّ َيأْكُلُونَ الطعام َو{ : كانتا رتقني كقوله : مل يقل : وقال املفضل 

  .كذلك ما حنن فيه كل واحد رتق » جسداً « 
األصل عدم حذف املوصوف : ورجح بعضهم املصدرية بعدم املطابقة يف التثنية ، وقد عرف جوابه وله أن يقول 

منسدة الفرج : انضم ، وامرأة رتقاء أي : ارتتق حلفه أي  االنضمام ،: ، فال يصار إليه دون ضرورة والرتق 
  .وهو من أحسن البديع هنا حيث قابل الرتق بالفتق . فصل ذلك املرتتق : والفتق . فلم ميكن مجاعها من ذلك 

  فصل
نهما كانتا شيءاً واحداً ملتزمني ففصل اهللا بي: قال ابن عبَّاس يف رواية عكرمة واحلسن وقتادة وسعيد بن جبري 

، ألنه . ، ورفع السماء إىل حيث هي وأقر األرض  وهذا القول يوجب أن خلق األرض مقدم على خلق السماء 
خلق اهللا السموات : قال كعب . تعاىل ملا فصل بينهما جعل األرض حيث هي ، وأصعد األجزاء السماوية 



كانت السموات مرتتقة طبقة : سدي وقال جماهد وال. واألرض ملتصقتني ، مث خلق رحياً توسطتهما ففتقتهما 
وقال ابن . واحدة ففتقها فجعلها سبه مسوات ، وكذلك األرض مرتتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع أرضني 

، واألرض رتقاً ال تنبت : عباس يف رواية عطاء وأكثر املفسرين  إن السموات كانت رتقاً مستوية صلبة ال متطر 
} والسمآء ذَاِت الرجع واألرض ذَاِت الصدع { : بالنبات ، ونظريه قوله تعاىل  ، ففتق السماء باملطر واألرض

، وذلك } َوَجَعلَْنا ِمَن املآء كُلَّ َشْيٍء َحيٍّ { : ورجحوا ذلك الوجه بقوله بعد ذلك ]  ١٢،  ١١: الطارق [ 
، وهو ما ذكرنا فإن قيل  ألن املطر ال ينزل من  هذا الوجه مرجوح ،: ال يليق إال وللماء تعلق مبا تقدم 

  .السموات بل من مساء واحدة ، وهي مساء الدنيا 

، كما يقال : فاجلواب  . ثوب أخالق ، وُبْرَمة أَْعَشار : إمنا أطلق عليه لفظ اجلمع ، ألن كل قطعة منها مساء 
اد واإلظهار كقوله جيوز أن يراد بالفتق اإلجي: وقال أبو مسلم . وعلى هذا التأويل فتحمل الرؤية على اإلبصار 

: األنبياء [ } َبل رَّبُّكُْم َربُّ السماوات واألرض الذي فطََرُهنَّ { : ، وكقوله } فَاِطرِ السماوات واألرض { : 
  .فأخرب عن اإلجياد بلفظ الفتق ، وعن احلال قبل اإلجياد بلفظ الرتق ]  ٥٦

ل كأنه أمر واحد متصل متشابه ، فإذا وجدت وحتقيقه أن العدم نفي حمض ، فليس فيه ذوات وأعيان متباينة ب
  .احلقائق فعند الوجود والتكوين يتميز بعضها من بعض ، وينفصل بعضها عن بعض 

، والفتق عن الوجود    .فبهذا الطريق حيسن جعل الرتق جمازاً عن العدم 
فكانت السموات ]  ٣٧: يس [ } هار َوآَيةٌ لَُّهُم الليل َنْسلَُخ ِمْنُه الن{ : إن الليل سابق النهار لقوله : وقيل 

واعلم أن داللة هذه الوجوه على إثبات الصانع . واألرض مظلمة أوالً ففتقها اهللا بإظهار النهار املبصر 
َجَعلَ « جيوز يف } َوَجَعلَْنا ِمَن املآء كُلَّ َشْيٍء َحيٍّ { : قوله . ووحدانيته ظاهرة ألن أحداً ال يقدر على مثل ذلك 

اء « و } كُلَّ َشْيٍء َحيٍّ { فيتعدى لواحد ، وهو » َخلََق « يكون مبعىن هذه أن »  ، » من امل متعلق بالفعل قبله 
ألنه يف األصل جيوز أن يكون وصفاً له فلما قدم عليه » كُلَّ َشْيٍء « وجيوز أن يتعلق مبحذوف على أنه من 

احتياج كل حيوان للماء فال يعيش بدونه ،  إما شدة: أحد شيئني : ومعىن خلقه من املاء . نصب على احلال 
فيتعدى رثنني ثانيهما اجلار ) َصيََّر ( مبعىن ) َجَعلَ ( وجيوز أن يكون . وإما ألنه خملوق من النطفة اليت تسمى ماء 

ال بد له منه  وقرأ . صفة لشيء » َحيٍّ « والعامة على خفض . مبعىن أنا صرينا كل شيء حي بسبب من املاء 
مبعىن » َجَعلَ « والظرف لغو ، ويبعد على هذه القراءة أن يكون » جعلنا « صبه على أنه مفعول ثان ل محيد بن

  .على احلال » حياً « ، وأن ينتصب ) خلق ( 
  »ما أنا ِمْن َدٍد َوالَ الدَُّد ِمنَّي « يف قوله عليه السالم » ِمْن « يف هذا حنو » ِمْن « و : قال الزخمشري 

ا من املاء كل حيوان ، وقد قال : قال  كيف: فإن قيل  َخلَقَْناُه ِمن قَْبلُ ِمن نَّارِ السموم { : خلقن [ } واجلآن 
َوإِذْ َتْخلُُق { : ، وقال يف عيسى » إن اهللا تعاىل خلق املالئكة من النور « : ، وقال عليه السالم ]  ٢٧: احلجر 

ِة الطري بِإِذْنِي فََتنفُُخ ِف يَها فََتكُونُ طَْيراً بِإِذْنِي َوُتْبرِىُء األكمه واألبرص بِإِذْنِي َوإِذْ ُتْخرُِج املوتى ِمَن الطني كََهْيئَ
ُه ِمن ُتَرابٍ { : ، وقال يف حق آدم ]  ١١٠: املائدة [ } بِإِذْنِيِ  اللفظ : فاجلواب ]  ٥٩: آل عمران [ } َخلَقَ

ل ال بد وأن يكون مشاهداً حمسوساً ليكون أقرب إىل وإن كان عاماً إال أن القرينة املخصصة قائمة ، فإن اجللي
  .املقصود ، وهبذا الطريق خترج عنه املالئكة واجلن وآدم وقصة عيسى ألن الكفار مل يروا شيئاً من ذلك 



  فصل
بل يدخل فيه النبات ، : وقال آخرون . احليوان فقط } كُلَّ َشْيٍء َحيٍّ { : املراد بقوله : قال بعض املفسرين 

وهذا القول أليق باملقصود ، ألن املعىن . ه من املاء صار نامياً ، وصار فيه الرطوبة واخلضرة والنور والثمر ألن
: فإن قيل . ففتقنا السماء إلنزال املطر وجعلنا منه كل شيء يف األرض من النبات وغريه حياً : كأنه قال 

الروم [ } كَْيَف ُيْحيِيِ األرض َبْعَد َمْوِتَهآ { ه تعاىل ال نسلم ، ويدل عليه قول: فاجلواب . النبات ال يسمى حياً 
واملعىن أفال يؤمنون بأن يتدبروا هذه األدلة فيعملوا هبا ويتركوا طريقة } أَفَالَ ُيْؤِمُنونَ { مث قال ] .  ٥٠: 

  .الشرك 
ا ِفي األرض َرَواِسَي { : قوله  أنْ َتِميَد « : قوله . يف األرض هو الداخل : الرواسي اجلبال ، والراسي } َوَجَعلَْن

، أي »  [ } لِّئَالَّ َيْعلََم أَْهلُ الكتاب { لفهم املعىن كما زيدت يف » ال « أن ال متيد ، فحذفت : مفعول من أجله 
ا املخافة : ، أو كراهة أن متيد وقدره أبو البقاء فقال ]  ٢٩: احلديد  خمافة أن متيد وفيه نظر ، ألنا إن جعلن

وإن جعلناها مسندة لفاعل .  املخاطبني اختل شرط من شروط النصب يف املفعول وهو احتاد الفاعل مسندة إىل
وقد يقال خيتار أن يسند املخافة إىل املخاطبني ، وقولكم . اجلعل استحال ذلك ، ألنه تعاىل ال يسند إليه اخلوف 

ر املقدر ، وحذف حرف اجلر أنه ليس مبنصوب بل جمرور حبرف اجل: خيتل شرط من شروط النصب جوابه 
  .مطرد مع أنَّ وأَنْ بشرطه 

  فصل
اء فكانت تكفأ بأهلها السفينة فأرساها اهللا باجلبال الثقال : قال ابن عباس  { : قوله . إن األرض بسطت على امل

  :وجهان } َوَجَعلَْنا ِفيَها ِفَجاجاً ُسُبالً 
  .بدل منه » ُسُبالً « و ) مفعول به ( أنه : أحدمها 
  :، ألنه يف األصل صفة له فلما قدم انتصب كقوله » ُسُبالً « أنه منصوب على احلال من : والثاين 
طَلَلُ  -٣٧١١ ِخلَلُ... ِلَميَّةَ ُموِحشاً    َيلُوُح كَأَنَُّه 

. ٢٠: نوح [ } لَِّتْسلُكُواْ ِمْنَها ُسُبالً ِفَجاجاً { ويدل على ذلك جميئه صفة يف قوله تعاىل   [  
{ : يف الفجاج معىن الوصف فما هلا قدمت على السبل ومل تؤخر كقوله تعاىل : فإن قلت : زخمشري وقال ال

  :مل تقدم وهي صفة ، ولكن جعلت حاالً كقوله : ، قلت ]  ٢٠: نوح [ } لَِّتْسلُكُواْ ِمْنَها ُسُبالً ِفَجاجاً 
إعالم بأنه : أحدمها : نهما من جهة املعىن؟ قُلُْت ما الفرق بي: فإن قلت ... لعزَّةَ ُموِحشاً طَلَلُ قَِدُمي  -٣٧١٢

ا أهبم مثة : جعل فيها طرقاً واسعة ، والثاين  يعين : قال أبو حيان . أنه حني خلقها على تلك الصفة فهو بيان مل
باإلهبام أن الوصف ال يلزم أن يكون املوصوف متصفاً به حالة اإلخبار عنه ، وإن كان األكثر قيامه به حالة 

والفَجُّ . مررت بوحشّي القاتل محزة ، وحالة املرور مل مين قائماً به قتل محزة : خبار عنه ، أال ترى أنه يقال اإل
  جيوز أن يعود على األرض وهو الظاهر كقوله» فيها « والضمري يف . الطَّرِيُق الوَاِسُع ، واجلمع الِفَجاج 

.  ٢٠،  ١٩: نوح [ } واْ ِمْنَها ُسُبالً ِفجَاجاً واهللا َجَعلَ لَكُُم األرض بَِساطاً لَِّتْسلُكُ{  وأن يعود على الرواسي ] 
، يعين أنه جعل يف اجلبال طرقاً واسعة وهو قول مقاتل والضحاك ورواية عطاء عن ابن عباس وعن ابن عمر 

اً : قال  } َعلَُّهْم َيْهَتُدونَ لَّ{ وقوله . كانت اجلبال منضمة فلما أغرق اهللا قوم نوح فّرقها فجاجاً وجعل فيها طرق



ليهتدوا إىل وحدانية اهللا : وقيل . ليهتدوا إىل البالد : واملعىن . أي لكي يهتدوا إذ الشك ال جيوز على اهللا 
  .وهذا يدل على أنه تعاىل أراد من مجيع املكلفني االهتداء وقد تقدم : باالستدالل قالت املعتزلة 

ء إىل وحدانية اهللا تعاىل يشتركان يف أصل االهتداء ، فيحمل اللفظ على االهتداء إىل البالد واالهتدا: وقيل 
اً  اً مَّْحفُوظاً { : قوله . ذلك املشترك مستعمالً يف مفهوميه مع مسيت سقفاً ، ألهنا } َوَجَعلَْنا السمآء َسقْف

آء أَن َتقََع َعلَى األرض َوُيْمِسُك السم{ : حمفوظاً من الوقوع كقوله : أي » حمفوظاً « كالسقف للبيت ، ومعىن 
  .حمفوظاً من الشياطني : وقيل ] .  ٦٥: احلج [ } 

» َعْن آَيِتَها « وقرأ جماهد ومحيد . مجلة استئنافية ، ويضعف جعلها حاالً مقدرة } َوُهْم َعْن آَياِتَها { : قوله 
  .بلفظ اإلفراد 

أن الكفار معرضون عما : به اجلنس واملعىن دعا اخللق آية وهي مشتملة على آيات ، أو أطلق الواحد وأراد 
خلق يف السماء من الشمس والقمر واالستيضاء بنوريهما ، والنجوم واالهتداء هبا ، وحياة األرض بأمطارها ، 

َوُهَو الذي َخلََق { : قوله . وعن كوهنا آية بينة على وجود الصانع ووحدانيته ال يتفكرون فيها وال يعتربون هبا 
كل منهما من الشمس والقمر أو منها أي من : أي } هار والشمس والقمر كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيْسَبُحونَ الليل والن

، و » كُلٌّ « جيوز أن يكون خرب » َيْسَبُحون « و . اليل والنهار والشمس والقمر  » يف فَلٍَك « على املعىن 
ضاف إليه جيوز أن يقدر باألربعة األشياء وكون امل. » يف فَلٍَك « وجيوز أن يكون حاالً واخلرب . متعلق به 

وهو الظاهر ، ألن السباحة ) الشَّْمس والقََمر ( املذكورة ذكره أبو البقاء ومل يذكر غريه ، إال أن املضاف إليه 
، وعن كونه مجع من يعقل ، ) اللَّيلِ والنََّهارِ ( من صفتهما دون  ، وعلى هذا فيتعذر عن اإلتيان بضمري اجلمع 

والنجوم كما دلت عليه آيات أخر ، فصارت : إمنا مجع ، ألن مث معطوفاً حمذوفاً تقديره : األول فقيل أما 
  .النجوم وإن مل تكن مذكورة يعود هذا الضمري إليها 

، واملراد هبما جنس الطوالع مل يوم وليلة جعلوها متكاثرة لتكاثر : وقال الزخمشري  الضمري للشمس والقمر 
وقال أبو . والذي حسن ذلك كوته رأس آية . انتهى . لسبب يف مجعها بالشموس واألقمار مطالعها ، وهو ا

، واخلرب : التقدير : وقيل . » يف فَلٍَك « على هذا الوجه حال ، واخلرب » يسبحون « و : البقاء  « وكلها 
  .» كل « وأتى بضمري اجلمع على معىن » َيْسَبُحونَ 

حاالً » َيْسَبُحونَ « ملا جوز أن يكون املضاف إليه شيئني جعل اخلرب اجلار و  ويف هذا الكالم نظر من حيث أنه
للمبتدأ ، فوقع يف ختالف احلال وصاحبها    .فراراً من عدم مطابقة اخلرب 

َرأَْيُتُهْم ِلي { : وأما الثاين فألنه ملَّا أسند إليها السباحة اليت هي من أفعال العقالء مجعها مجع العقالء كقوله 
. ١١: فصلت [ } أََتْيَنا طَآِئِعَني { و ]  ٤: يوسف [ } اجِِديَن َس  [  

وهذه } ِفي فَلٍَك َيْسَبُحونَ { . كلهم : عوض عن املضاف إليه أي » كل « والتنوين يف : قال الزخمشري 
إىل إن السباحة تنسب : فإن قلنا . » الشمس والقمر « اجلملة جيوز أن يكون حملها النصب على احلال من 

، وإن كان ال يصح نسبتها إليهما  الليل والنهار كما نقل عن أيب البقاء يف أحد الوجهني يكون حاالً من اجلميع 
« أو حملها النصب على احلال من : قال أبو حيان . وتأويل اجلمع قد تقدم » الشمس والقمر « كانت حاالً من 
متربجة ( رأيت هنداً وزيداً : ريان يف فَلٍَك فهو كقولك ألن الليل والنهار ال يصفان بأهنما جي» الشمس والقمر 



، . انتهى ) .  وسبقه إىل هذا الزخمشري ، يعين أنه قد دل على أن احلال من بعض ما تقدم كما يف املثال املذكور 
. }  ِفي فَلٍَك َيْسَبُحونَ{ : لكل واحد من القمرين فَلٌَك على حدة فكيف قال : فإن قُلَْت : قال الزخمشري 

والسباحة العوم يف املاء ، وثد . كل واحد منهم : كساهم األمري حلة وقلدهم سيفاً أي : هذا كقوهلم : قُلْت 
  .» ُسْبَحاَنَك « يعرب عن مطلق الذهاب وقد تقدم اشتقاقه يف 

  .يسريون بسرعة كالسابح يف املاء » ُيَسبُِّحونَ « ومعىن 
  فصل

قالت : واحلركة الثانية . جممع عليها وهي حركتها من املشرق إىل املغرب : اعلم أن للكواكب حركتني األوىل 
وهي ظاهرة يف السبعة : إن للكواكب حركة أخرى من املشرق إىل املغرب ، قالوا : الفالسفة وأصحاب اهليئة 

قارن ما هو السيارة خفية يف الثابتة ، واستدلوا بأنا وجدنا الكواكب السيارة كل ما كان منها أسرع حركة إذا 
وهذا يف القمر ظاهر جداً ، فإنه يظهر بعد االجتماع بيوم أو يومني من . أبطأ حركة منه تقدمه حنو املشرق 

ناحية املغرب على بعد من الشمس ، مث يزداد كل ليلة بعداً منها إىل أن يقابلها وكل كوكب كان شرقياً منه 
ه ، مث إذا أدركه ستره بطرفه الشرقي ، وينكشف ذلك على طريقه على ممر الربوج يزداد كل ليلة قرباً من

بأن ذلك : وأجيبوا . فعلمنا أن هلذه الكواكب السيارة حركة من املغرب إىل املشرق . الكوكب بطرفه الغريب 
حمال ، ألن الشمس مثالً إذا كانت متحركة بذاهتا من املغرب إىل املشرق حركة بطيئة ، وهي متحركة بسبب 

ة من املشرق إىل املغرب لزم كون اجلرم الواحد متحركاً حركتني إىل جهتني خمتلفتني دفعة واحدة احلركة اليومي
، وذلك حمال ، ألن التحرك إىل جهة يقتضي حصول املتحرك يف اجلهة املنتقل إليها ، فلو حترك اجلسم الواحد 

  .دفعة واحدة إىل جهتني لزم حصوله دفعة واحدة يف مكانني ، وهو حمال 

ما ذكرمتوه ينتقض مبا إذا دارت الرحى إىل جانب والنملة اليت تكون عليها متحركة على خالف ذلك : وا قال
  .وللكالم يف هذه املسألة مكان غري هذا . اجلانب 
  فصل

: قال الضحاك . والفَلَُك مدار النجوم ، والفَلَُك يف كالم العرب كل مستدير ومجعه أَفْالَك ، ومنه فلك املغزل 
الفلك : وقال بعضهم . الفلك استدارة السماء : وقال الكليب . ليس جبسم ، وإمنا هو مدار هذه النجوم  الفلك

واحتجوا بأن . ماء جمموع جتري فيه الكواكب : وقيل . موج مكفوف جتري الشمس والقمر والنجوم فيه 
  .سابح « ميّد يديه يف اجلري  وأجيبوا باملنع ، فإنه يقال يف الفرس الذي. السباحة ال تكون إال يف املاء 

  .الفلك طاحونة كهيئة فلكة املغزل : وقال احلسن 
األفالك أجرام صلبة ال ثقيلة وال خفيفة غري قابلة للخرق وااللتئام : وقال مجهور الفالسفة وأصحاب اهليئة 

تتحرك فيه  الفلك ساكن والكواكب: واختلف الناس يف حركات الكواكب ، فقال بعضهم . والنمو والذبول 
الفلك متحرك ، والكواكب تتحرك فيه أيضاً إما خمالفاً جلهة حركته : كحركة السمكة يف املاء ، وقال آخرون 

  .، أو موافقاً جلهته إما حبركة مساوية حلركة الفلك يف السرعة والبطء أو خمالفة 
وجب اخلرق ، وإن كانت أما األول فقالت فذلك أيضاً ي. الفلك متحرك والكواكب مغزورة فيه : وقيل 

حركتها إىل جهة حركة الفلك فإن كانت خمالفة هلا يف السرعة والبطء لزم االخنراق ، وإن استويا يف اجلهة 



والسرعة والبطء فاخلرق أيضاً الزم ، ألن الكوكب يتحرك بالعرض بسبب حركة الفلك فتبقى حركته الذاتية 
لث ، وهو أن يكون الكوكب مغزوراً يف الفلك ، والفلك يتحرك ، فلم يبق إال القسم الثا. زائدة فيلزم اخلرق 

واعلم أن مدار هذا الكالم على أن امتناع اخلرق على األفالك باطلن . فيتحرك الكوكب بسبب حركة الفلك 
 بل احلق أن األقسام الثالثة ممكنة ، واهللا تعاىل قادر على كل املمكنات والذي دل عليه لفظ القرآن أن األفالك

  .ثابتة و الكواكب جارية كما تسبح السمكة يف املاء 
  فصل

واجلمع بالواو والنون ال يكون : قال « َيْسَبُحونَ » احتج ابن سينا على كون الكواكب أحياء ناطقة بقوله 
. ٤: يوسف [ } والشمس والقمر َرأَْيُتُهْم ِلي َساجِِديَن { : للعقالء ، وبقوله تعاىل   [  

  .بضمري العقالء للوصف بفعلهم وهو السباحة واجلواب إمنا أتى 

َك الُْخلَْد أَفَإِنْ ِمتَّ فَُهُم الَْخاِلُدونَ  كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت َوَنْبلُوكُْم بِالشَّرِّ َوالَْخْيرِ ) ٣٤(َوَما َجَعلَْنا ِلَبَشرٍ ِمْن قَْبِل
ِذيَن كَفَُروا إِنْ َيتَِّخذُوَنَك إِلَّا ُهُزًوا أََهذَا الَِّذي َيذْكُُر آِلهََتكُْم َوُهْم بِِذكْرِ َوإِذَا َرآَك الَّ) ٣٥(ِفْتَنةً َوإِلَْيَنا ُتْرَجُعونَ 

  ) ٣٦(الرَّْحَمنِ ُهْم كَاِفُرونَ 

ْبِلَك اخللد { : قوله تعاىل  ا استدل باألشياء املذكورة ، وهي من أصول النعم . اآلية } َوَما َجَعلَْنا ِلَبَشرٍ مِّن قَ مل
الدنيوية أتبعه مبا يدل على أن هذه الدنيا أمرها كذلك يبقى وال يدوم ، وإمنا خلقها سبحانه وتعاىل لالبتالء 

َك اخللد { : واالمتحان ، وليتوصل هبا إىل دار اخللود فقال  ا َجَعلَْنا ِلَبَشرٍ مِّن قَْبِل   .} َوَم
  .زلت هذه اآلية إن حممداً ال يكون فن: إن ناساً كانوا يقولون : قال مقاتل 

نتربص مبحمد ريب املنون ، فنفى اهللا عنه الشماتة : كانوا يقدرون أنه سيموت فيشمتون به يف قوهلم : وقيل 
قضى اهللا تعاىل أن ال خيلد يف الدنيا بشراً ال أنت وال هم ، ويف } أَفَإِنْ مِّتَّ فَُهُم اخلالدون { : هبذه اآلية فقال 

  :هذا املعىن قول القائل 
ا لَِقيَنا... فَقُلْ للشَّاِمِتَني بَِنا أَِفيقُوا  -٣٧١٣   سيلقى الشَّاِمُتونَ كََم

ا أظهر أنه عليه السالم خامت األنبياء ، وجاز أن يقدم مقدر أنه ال ميوت إذ لو مات لتغري : وقيل  حيتمل أنه مل
} أَفَإِنْ مِّتَّ { : قوله . يف املوت شرعه ، فنبه اهللا تعاىل على أنه حاله كحال غريه من األنبياء عليهم السالم 

ويف هذه اآلية دليل ملذهب ]  ١٤٤: آل عمران [ } أَفإِنْ مَّاَت أَْو قُِتلَ { : تقدم نظريه يف آل عمران عند قوله 
سيبويه ، وهو أنه إذا اجتمع شرط واستفهام أجيب الشرط ، فتكون اآلية قد دخلت فيها مهزة االستفهام على 

، وأن  مجلة الشرط ، وليست مصبا لالستفهام ، وزعم يونس أن االستفهام منصب على اجلملة املقترنة بالفاء 
: وليس بشيء إذ لو كان كما قال لكان التركيب . الشرط معترض بني االستفهام وبينها ، وجوابه حمذوف 

استفهام داخلة يف املعىن وألف : وكان ابن عطية ينحى منحى يونس فإنه قال . أفإن مت هم اخلالدون بغري فاء 
  .على جواب الشرط 

َتْعلَُم َما ِفي َنفِْسي َوالَ { : هذا العموم خمصوص فإن له تعاىل نفساً لقوله تعاىل } كُلُّ َنفْسٍ ذَآِئقَةُ املوت { : قوله 
ي َنفِْسَك    .مع املوت ال جيوز عليه ]  ١١٦: املائدة [ } أَْعلَُم َما ِف

، والعام املخصوص حجة فيبقى معموالً به فيما وكذا : قال ابن اخلطيب  اجلمادات هلا نفوس ، وهي ال متوت 



. عدا هذه األشياء ، وذلك يبطل قول الفالسفة يف أن األرواح البشرية والعقول والنفوس الفلكية ال متوت 
اق ، بل واعلم أن الذوق ها هنا ال ميكن إجراؤه على ظاهره ، ألن املوت ليس من جنس املطعوم حىت يذ

  .الذوق إذ ذاك خاص ، فيجوز جعله جمازاً عن اصل اإلدراك 
وأما املوت فاملراد منه هنا مقدماته من اآلالم العظيمة ، ألن املوت قبل دخوله يف الوجود ميتنع إدراكه ، وحال 

نفصال ، ألنه ملا يف تقدير اال} ذَآِئقَةُ املوت { وجوده يصري الشخص ميتاً ، وامليت ال يدرك شيئاً واإلضافة يف 
. ٩٥: املائدة [ } َهْدياً َباِلغَ الكعبة { و ]  ١: املائدة [ } غَْيَر ُمِحلِّي الصيد { : يستقبل ، كقوله   [  

م بالشر واخلري { : قوله  بالشدة والرخاء ، والصحة والسقم » بالشَّر واخلَْيرِ « خنتربكم » َنْبلُوكُْم « } َوَنْبلُوكُ
  .والغىن والفقر 

، فيعظم ثوابه إذا قام مبا يلزم : قيل و وإمنا مسي . مبا حتبون وما تكرهون لكي يشكر على املنح ويصرب على احملن 
يف » ِفْتَنةً « : قوله . ذلك ابتالء وهو عامل مبا يكون من أعمال العاملني قبل وجودهم ألنه يف صورة االختبار 

  :نصبه ثالثة أوجه 
  .أنه مفعول من أجله : أحدها 
  .أنه مصدر يف موضع احلال ، أي فاتنني : الثاين 

« : مث قال . نفتنكم فتنة : أنه مصدر من معىن العامل ال من لفظه ، ألن االبتالء فتنة ، فكأنه قيل : الثالث 
العامة  وقرأ. إىل حكمه وحماسبته وجمازاته بّين بذلك بطالن قوهلم يف نفي البعث واملعاد : أي » َوإِلَْيَنا ُتْرَجُعونَ 

  .وغريهم بياء الغيبة على االلتفات . بتاء اخلطاب مبنياً للمفعول » ترجعون « 
ما يتخذونك إال هزواً ، وهذا رجوع إىل : املعىن } َوإِذَا َرآَك الذين كفروا إِن َيتَِّخذُوَنَك إِالَّ ُهُزواً { : قوله 

وكان أبو  -صلى اهللا عليه وسلم  -لنيب نزلت يف أيب جهل قرية ا« : قال السدي ومقاتل . هتجني كفرهم 
وما تنكر أن يكون نبياً يف بين عبد : هذا نّيب عبد مناف ، فقال أبو سفيان : سفيان مع أيب جهل ، أليب سفيان 

ما أراك تنتهي حىت ينزل بك ما » قوهلما فقال أليب جهل  -صلى اهللا عليه وسلم  -فسمع رسول اهللا . مناف 
إنْ » : فوله . فنزلت هذه اآلية « املغرية ، وأما أنت يا أبا سفيان فإمنا قلت ما قلته رمحة نزل بعمك الوليد بن 

خمالفة ألدوات الشرط يف « إذا » و . هنا نافية ، وهي وما يف حيزها جواب الشرط بإذا « إنْ « » َيتَِّخذوَنك 
ب ) إن ( ذلك ، فإن أدوات الشرط مىت أجيبت ب  إن : فية وجب اإلتيان بالفاء تقول النا) ما ( النافية أو 
َوإِذَا تتلى { : إذا أتيتين ما أهنتك بغري فاء يدل له قوله تعاىل : أتيتين فإن أهنتك ، أو فما أهنتك ، وتقول 

« ُهُزواً » نني و هنا متعد الث« اختذ » و ]  ٢٥: اجلاثية [ } َعلَْيهِْم آَياُتَنا َبيَِّناٍت مَّا كَانَ ُحجََّتُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ 
  .هو الثاين إما على حذف مضاف ، وإما على الوصف باملصدر مبالغة ، وإما على وقوعه موقع اسم املفعول 

  :قوالن « إذَا » ويف جواب 
  .النافية وقد تقدم « إِنْ » أنه : أحدمها 
} أهذا الذي َيذْكُُر آِلهََتكُْم { أنه حمذوف ، وهو القول الذي قد حكي به اجلملة االستفهامية يف قوله : والثاين 

وإذا رآك الذين كفروا يقولون أهذا الذي ، وتكون اجلملة املنفية معترضة بني الشرط وبني جوابه : إذ التقدير 
  .املقدر 



متعلق «  بِِذكْرِ» ، و « كَاِفُرونَ » األوىل مبتدأ خمرب عنه ب « ُهْم » } َوُهْم بِِذكْرِ الرمحن ُهْم كَاِفُرونَ { : قوله 
الثانية تأكيد لألول تأكيداً لفظياً ، فوقع الفصل بني العامل « ُهْم » وهم كافرون بذكر ، و : باخلرب ، والتقدير 

  .ومعموله باملؤكد ، وبني املؤكد واملؤكد باملعمول 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  :ويف هذه اجلملة قوالن 
  .يقولون ذلك وهم على هذه احلالة : أهنا يف حمل نصب على احلال من فاعل القول املقدر ، أي : أحدمها 
واجلملة يف موضع احلال ، أي : ، وإليه حنا الزخمشري فإنه قال » خذونك يت« أهنا حال من فاعل : والثاين 

  .يتخذونك هزواً وهم على حال هي أصل اهلزء والسخرية وهي الكفر باهللا 
  فصل

أهنم يعيبون عليه كونه يذكر آهلتهم اليت ال تضر وال تنفع بالسوء مع أهنم بذكر الرمحن املنعم عليهم اخلالق : واملعىن 
وحيتمل أن . املميت كافرون ، وال فعل أقبح من ذلك فيكون اهلزؤ واللعن والذم عليهم من حيث ال يشعرون احمليي 
أن األوىل إشارة إىل القوم الذين كانوا يفعلون ذلك الفعل ، » وهم « ومعىن إعادة . القرآن » بذكر الرمحن « يراد 

  .أكيداً وتعظيماً لفعلهم والثانية إبانة الختصاصهم به ، وأيضاً فإن يف إعادهتا ت

لَوْ ) ٣٨(َوَيقُولُونَ َمَتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني ) ٣٧(ُخِلَق الْإِْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ َسأُرِيكُْم آيَاِتي فَلَا َتْستَْعجِلُوِن 
َبلْ تَأِْتيهِْم َبْغَتةً فََتبَْهُتُهمْ ) ٣٩(ْن ظُُهورِِهْم َولَا ُهْم ُيْنَصُرونَ َيْعلَُم الَِّذيَن كَفَرُوا ِحَني لَا َيكُفُّونَ َعْن ُوُجوِههِمُ النَّاَر َولَا َع

َولَقَِد اْسُتهْزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك فَحَاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمنُْهْم َما كَانُوا بِهِ ) ٤٠(فَلَا َيْسَتِطيُعونَ َردََّها َولَا ُهْم ُيْنظَُرونَ 
  ) ٤١( َيْستَْهزِئُونَ

  :يف املراد باإلنسان قوالن . اآلية } ُخِلَق اإلنسان ِمْن َعَجلٍ { : قوله تعاىل 
واملعىن أن ينبته من . ( } َوَيقُولُونَ مىت هذا الوعد { أنه النوع ، وذلك أهنم كانوا يستعجلون العذاب : أحدمها 

مقدمة الكالم ال بد وأن : فإن قيل ] .  ١١: سراء اإل[ } َوكَانَ اإلنسان َعجُوالً { : العجلة وعليها طبع كما قال 
{ : تكون مناسبة للكالم وكون اإلنسان خملوقاً من العجل يناسب كونه معذوراً فيه فلم رتب على هذه املقدمة قوله 

  ؟} فَالَ َتْستَْعجِلُوِن 
  .فاجلواب أنه تعاىل نبه هبذا على أن ترك االستعجال حالة مرغوب فيها 

نزلت هذه اآلية يف النضر بن : أن املراد باإلنسان شخص معني ، فقال ابن عباس يف رواية عطاء :  القول الثاين
  .احلرث 

وروى ابن . املراد آدم عليه السالم : وقال جماهد وسعيد بن جبري وعكرمة والسدي والكليب ومقاتل والضحاك 
يوم اجلمعة ، فلما دخل الروح رأسه ومل يبلغ خلق آدم بعد كل شيء من آخر هنار : جريج وليث بن أيب سليم قال 

والقول األول أوىل ، ألن الغرض } ُخِلَق اإلنسان ِمْن َعَجلٍ { : الروح إىل رجليه عجالن إىل مثار اجلنة فوقع فقيل 
  :فيه قوالن » من عجل « : قوله . ذم القوم ، وذلك ال حيصل إال إذا محلنا لفظ اإلنسان على النوع 

ُخِلَق الَعَجلُ ِمَن اإلْنَسانِ لشدة صدوره منه ومالزمته له وإىل هذا ذهب : من باب القلب ، واألصل  أنه: أحدمها 
  :والقلب موجود يف كالمهم قال الشاعر . » َوُخِلَق الَعَجلُ ِمَن اإلْنَساِن « : أبو عمرو ، ويؤيده قراءة عبد اهللا 

  .حسرت السربال عن كفي : يريد .. .َحَسْرُت كَفِّي َعنِ السِّْربَالِ آخذُُه  -٣٧١٤
عرضت الناقة على احلوض ، وتقدم منه : إذا طلعت الشِّعرى استوى العود على احلِْرَباء وقالوا : ومثله يف الكالم 



  .أمثلة إال أن بعضهم خيصه بالضرورة وتقدم فيه ثالثة مذاهب 
ى املبالغة جعل ذات اإلنسان كأهنا خلقت من أنه ال قلب فيه ، وفيه ثالث تأويالت أحسنها أن ذلك عل: والثاين 

نار : نفس العجلة داللة على شدة اتصاف اإلنسان هبا ، وأهنا مادته اليت أخذ منها كما قيل للرجل الذي هو حاد 
ما أنت إال أكل ونوم ، وما هو إال إقبال وإدبار ، قال الشاعر : تشعل العرب قد تسمى املرء مبا يكثر منه ، فتقول 

:  
  فَإِنََّما ِهيَ إِقَْبالٌ وَإِْدبَاٌر... َتْرَتُع َما َرَتَعْت حىت إذَا ادَّكََرْت  -٣٧١٥

  ] . ١١: اإلسراء [ } َوكَانَ اإلنسان َعجُوالً { : ويتأكد هذا بقوله 
: أي ]  ٥٤:  الروم[ } َخلَقَكُْم مِّن َضْعٍف { أي من شأنه العجلة كقوله } ُخِلَق اإلنسان ِمْن َعَجلٍ { : قال املربد 

اللعب ، : ، والدُُّد » لست من الدَِّد َوالَ الدُِّد ِمنِّي « : ومثله يف املبالغة من جانب النفي قوله عليه السالم . ُضَعفَاء 
وألفه يف إحدى لغاته جمهولة األصل ال يدري . َدٌد حمذوف الالم وَدَدا مقصوراً كعصا ، وَدَدنٌ بالنون : وفيه لغات 

أي بسرعة ، وتعجيل من غري ترتيب خلق سائر اآلدميني } ُخِلَق اإلنسان ِمْن َعَجلٍ { : وقيل . أو واو أهي عن ياء 
  .من النطفة مث العلقة مث املضغة مث العظام مث أنشأناه خلقاً آخر 

  :الَعَجل الطني بلغة محري قال شاعرهم : وقال أبو عبيدة 
  والنَّْخلُ َيْنبِتُ َبْيَن املَاِء َوالَعَجلِ... َمْنبُِتُه  والنَّْبعُ يف الصَّْخَرةِ الصَّمَّاِء -٣٧١٦

  .واهللا أعلم بصحته : قال الزخمشري بعد إنشاده عجز هذا البيت 
وأن يتعلق . على اجملاز أو احلقيقة املتقدمتني » ُخِلَق « وهذا اجلار حيتمل تعلقه ب . وهو معذور : قال شهاب الدين 

« مبينياً للمفعول » ُخِلَق « وقرأ العامة . قاله أبو البقاء . خلق اإلنسان عجالً : ال مبحذوف على أنه حال كأنه ق
نصباً » اإلنسان « مبنياً للفاعل » َخلََق « وقرأ جماهد ومحيد وابن مقسم . مرفوعاً لقيامه مقام الفاعل » اإلنسان 

ومن هذا حاله ال يكون مستعجالً على احلقيقة القوم استعجلوا الوعيد على وجه التكذيب ، : فإن قيل . مفعوالً به 
.  

أن استعجاهلم مبا توعدهم من عقاب اآلخرة أو هالك الدنيا يتضمن استعجال املوت ، وهم عاملون بذلك : فاجلواب 
  .فكانوا مستعجلني حقيقة 

} فَالَ َتْستَْعجِلُوِن { لذلك قال هي اهلالك املعجل يف الدنيا واآلخرة ، و: مواعيدي؛ قيل } َسأُْورِيكُْم آيَاِتي { : قوله 
. كانوا يستعجلون القيامة : وقيل . أي أنه سيأيت ال حمالة يف وقته ، فال تطلبوا العذاب قبل وقته ، فأراهم يوم بدر 

أدلة التوحيد : اآليات : وقيل . كانوا يستعجلون القيامة : وقيل . أدلة التوحيد وصدق الرسول : اآليات : وقيل 
َوَيقُولُونَ مىت هذا الوعد إِن كُنُتمْ { : قوله . اآليات آثار القرون املاضية بالشام واليمن : وقيل . رسول وصدق ال
َوَيْستَْعجِلُوَنَك بالعذاب َولَْوالَ أََجلٌ { : هذا هو االستعجال املذموم على سبيل االستهزاء ، وهو كقوله } َصاِدِقَني 

  .فبني تعاىل أهنم يقولون ذلك جلهلهم وغفلتهم ]  ٥٣: العنكبوت  [} مَُّسمى لََّجآءَُهُم العذاب 
وزعم بعض الكوفيني أهنا يف حمل نصب على الظرف . خرب مقدم ، فهي يف حمل رفع » َمَتى » « َمَتى َهذَا « : قوله 

  .ل أشهر مىت جييء هذا الوعد ، أو مىت يأيت وحنوه واألو: التقدير » َهذَا « ، والعامل فيها فعل مقدر ل 
ملا كانوا بتلك الصفة من الكفر : جواهبا مقدر ، ألنه أبلغ يف الوعيد فقدره الزخمشري » لو يعلم « : قوله 

: وقدره احلويف . ملا استعجلوا : واالستهزاء واالستعجال ولكن جهلهم هو الذي هونه عندهم وقدره ابن عطية 
مىت { ملا أقاموا على كفرهم ، وملا استعجلوا بقوهلم : لبغوي وقال ا. لعلموا صحة البعث : وقدره غريه . لسارعوا 



  .} هذا الوعد 
وقال . لو يعلمون وقت عدم كف النار : مفعول به لعلموا ، و ليس منصوباً على الظرف ، أي » حني « و 

ني ملا كانوا لو كان معهم علم ومل يكونوا جاهل: متروكاً بال تعدية مبعىن » يعلم « وجيوز أن يكون : الزخمشري 
يعلمون أهنم كانوا على الباطل } الَ َيكُفُّونَ َعن ُوُجوهِهُِم النار { منصوب مبضمر أي حني » حني « مستعجلني ، و 

  .منصوب على الظرف ، ألنه جعل مفعول العلم أهنم كانوا » حني « وعلى هذا ف . 

لو يعلم الذين كفروا جميء املوعد : ا قبله ، أي حمذوف لداللة م) َيْعلَُم « والظاهر أن مفعول : وقال أبو حيان 
منصوب باملفعول الذي هوة جميء ، وجيوز أن يكون من باب اإلعمال « ِحَني » الذي سألوا عنه واستبطأوه ، و 

  .لو يعلمون مباشرة النار حيت ال يكفوهنا عن وجوههم : على حذف مضاف ، وأعمل الثاين ، واملعىن 
  فصل

أنه بيَّن ما : األول : وجهني  -صلى اهللا عليه وسلم  -يف رفع هذا احلزن عن قلب رسول اهللا مث إنه تعاىل ذكر 
لَوْ َيْعلَُم الذين كَفَرُواْ ِحَني الَ َيكُفُّونَ َعن ُوُجوِههُِم النار َوالَ َعن { لصاحب هذا االستهزاء من العقاب الشديد فقال 

وهو وقت « َمَتى َهذَا الوَْعُد » يعلمون الوقت الذي يسألون عنه بقوهلم  لو: أي } ظُُهورِِهْم َوالَ ُهْم يُنَصُرونَ 
صعب شديد حتيط هبم فيه النار من قّدام ومن خلف ، فال يقدرون على دفعها عن أنفسهم ، وال جيدون ناصراً 

الوجوه والظهور ، ألن مس  وإمنا خص] .  ٢٩: غافر [ } فََمن َينُصُرَنا ِمن بَأْسِ اهللا إِن َجآءََنا { : ينصرهم كقوله 
  .العذاب هلا أعظم موقعاً 

» والضمري يف . مباغتة : نصب على احلال ، أي « َبْغَتةٌ » قوله . السياط } َوالَ َعن ظُُهورِِهْم { : قال بعضهم 
يها إىل على الساعة اليت تضطرهم ف: وقيل . على احلني ، ألنه يف معىن الساعة : يعود على النار ، وقيل « تأتيهم 

» : وقرأ األعمش . وفيه تكلّف . على الوعد ، ألنه يف معىن النار اليت وعدوها قاله الزخمشري : وقيل . العذاب 
فأما الياء فأعاج الضمري على احلني أو على . بالياء أيضاً « فََيْبَهتَُهْم » بفتح الغني « َبْغَتةٌ » بياء الغيبة « َبلْ َياِْتيهِْم 

: فأنث يف قوله « النَّارِ » وإنام ذكر ضمريها ، ألهنا يف معىن العذاب ، مث راعى لفظ « النَّار » على  :الوعد ، وقيل 
  .إضراب انتقال « َبلْ ِتأْتِيهِْم » وقوله . « َردََّها » 

وفيه نظر ، . إنَّ اآليات ال تأيت على حسب اقتراحهم : استدراك ُمقَدٌَّر قبله نفيٌّ تقديره « َبلْ » : وقال ابن عطية 
ال تأتيهم اآليات على حسب اقتراحهم بل تأتيهم بغتة ، فيكون الظاهر أن اآليات تأيت بغتة ، : ألنه يصري التقدير 

  .بل تأتيهم الساعة أو النار ، فليس مطابقاًُ لقاعدة اإلضراب : وإن أراد أن يكون التقدير . وليس ذلك مراداً قطعاً 
  فصل

» وهم غري حمتسبني وال مستعدين } َبلْ تَأِْتيهِم َبْغَتةً { بني أن وقت جميئه غري معلوم هلم ملا بني شدة هذا العقاب 
} َوالَ ُهْم ُينظَُرونَ { يف ردها ، ]  ٩٨: النساء [ } الَ َيْسَتِطيُعونَ ِحيلَةً { تدعهم حيارى واقفني : أي « فََتْبَهتُهمْ 

فيه من املصلحة ، ألن املرء مع ) والقيامة ملا ( املكلفني وقت املوت  وإنام مل يعلم. أي ال ميهلون لتوبة أو معذرة 
  .كتمان ذلك أشد حذراً وأقرب إىل التاليف 

َولَقَِد استهزىء بُِرُسلٍ مِّن قَْبِلَك { : فقال  -عليه السالم -مث ذكر الوجه الثاين يف دفع احلزن عن قلب الرسول 
وَحّق مبعىن كَزالَ وَزلَّ ، « حَاَق » و . عقوبة استهزائهم : أي } كَاُنواْ بِِه َيْسَتهْزِئُونَ  فََحاقَ بالذين َسِخرُواْ ِمنُْهْم مَّا

  .فكذلك حييق هبؤالء وبال استهزائهم : واملعىن 



ْم لَُهْم آِلَهةٌ َتْمَنعُُهْم ِمْن ُدونَِنا لَا أَ) ٤٢(قُلْ َمْن َيكْلَُؤكُْم بِاللَّْيلِ وَالنََّهارِ ِمَن الرَّْحَمنِ َبلْ ُهْم َعْن ِذكْرِ َربِّهِْم ُمْعرُِضونَ 
َبلْ َمتَّْعَنا هَُؤلَاِء َوآَباَءُهْم َحتَّى طَالَ َعلَْيهُِم الُْعُمُر أَفَلَا َيَرْونَ أَنَّا ) ٤٣(َيْسَتِطيُعونَ َنْصرَ أَنْفُِسهِْم َولَا ُهْم ِمنَّا ُيْصَحُبونَ 

  ) ٤٤(َراِفَها أَفَُهُم الَْغاِلُبونَ َنأِْتي الْأَْرَض َننْقُُصَها ِمْن أَطْ

بسائر ما } الَ َيكُفُّونَ َعن ُوُجوِههُِم النار { اآلية ملا بني أن الكفار يف اآلخرة } قُلْ َمن َيكْلَُؤكُم { : قوله تعاىل 
« طقُلْ : ل لرسوله وصفهم به أتبعه بأهنم يف الدنيا أيضاً لوال أن اهللا تعاىل حيرسهم وحيفظهم ملا بقوا يف السالكة ، فقا

وهذا كقول الرجل ملن حصل } َمن َيكْلَُؤكُم بالليل والنهار { هلؤالء الكفار الذين يستهزئون ويغترون مبا هم عليه 
  من ينصرك مين؟ وهل لك خملص؟: يف قبضته وال خملص له منه 

كََألُه اهللا َيكْلَُؤُه ِكالََءةٌ : يقال . ه إن نزل بكم عذاب} ِمَن الرمحن { احلفظ ، أي حيفظكم بالليل والنهار : والكالءة 
  .بالكسر كذا ضبطه اجلوهري فهو كالئ ومكلوء 

  :قال ابن هرمة 
  ضَنَّْت بَِشيٍء َما كَانَ َيْزَرؤُهَا... إنَّ ُسلَْيَمى وَاُهللا َيكْلَُؤَها  -٣٧١٧

بلغ اهللا بك أكأل : ويقال . البهائم وحترس  احترست ، ومنه ُسمِّيَ النبات كأل ، ألنَّ به تقوم بنية: واكَْتْألُت منه 
بيع الدين بالدين : أي « َنَهى َعْن َبْيعِ الكَاِلئ بَالكَاِلئ » : ويف احلديث . واملُكَُأل موضع حيفظ فيه السفن . العمر 

  .يراقبه : كأنَّ كُالًّ من رب الدينني بكأل اآلخر أي 
  .اب الرمحن َمْن مينعكم من عذ: املعىن : وقال ابن عباس ( 

  .بضمة خفية دون مهز « َيكْلُوكُمْ » وقرأ الزهري وابن القعقاع 
  .بفتح الالم وسكون الواو « َيكْلَْوكُْم » وحكى الكسائي والفراء 

وهو قريب من لغة من خيفف أكلت الكأل على الكلو وقفاً إال أنه أجرى . ومل أعرفها قراءة : قال شهاب الدين 
  ) .الوصل جمرى الوقف 

َيْحفَظُوَنهُ { : على حذف مضاف أي من أمر الرمحن أو بأسه كقوله « َيكْلَؤُكُْم » متعلق ب « ِمَن الرَّمحنِ » : قوله 
مبعىن يف الليل ، وإمنا ذكر الليل والنهار ، ألن كل واحد من الوقتني « وبِالَّْيلِ » ] .  ١١: الرعد [ } ِمْن أَْمرِ اهللا 

  .من حبفظكم بالليل إذا منتم وبالنهار إذا تصرفتم يف معاشكم  :آفات ختتص به ، واملعىن 
وخص ها هنا اسم الرمحن بالذكر تلقيناً للجواب حىت يقول العاقل أنت لكالئ يا إهلنا لكل اخلالئق برمحتك كما يف 

إضراب عما « َبلْ ُهْم  »: قوله . فخص اسم الكرمي تلقيناً ] .  ٦: االنفطار [ } َما غَرََّك بِرَبَِّك الكرمي { : قوله 
« ذِكْرِ رَبِّهِْم » واملراد ب . ليس هلم كالئ وال مانع غري الرمحن : تضمنه الكالم األول من النفي ، إذ التقدير 

ال يتأملون يف شيء منها ليعرفوا أنه ال كالئ هلم سواه ، ويتركوا عبادة األصنام « ُمعْرُِضونَ » القرآن ومواعظ اهللا 
  .م وال تنعم عليهم اليت ال حتفظه

  .أهلم آهلة متنعهم ، وقد تقدم ما فيها : منقطعة ، أي بل أهلم؟ فامليم صلة واملعىن « أَْم » } أَْم لَُهْم آِلَهةٌ { : قوله 
  :فيه وجهان « من ُدونَِنا » : وقوله 

  .ز ، وإىل هذا ذهب احلويف أهلم آهلة جتعلهم يف منعة وع: قبل ، واملعىن « َتْمَنعُُهْم » أنه متعلق ب : أحدمها 

، أي آهلة من دوننا متنعهم ، ولذلك قال ابن عباس إن يف » آهلة « أنه متعلق مبحذوف ، ألنه صفة ل : والثاين 
  .الكالم تقدمياً وتأخرياً 



ن يكون صفة ل وهذا مستأنف ال حمل له ، وجيوز أ} الَ َيْسَتِطيُعونَ َنْصَر أَْنفُسِهِْم { : مث وصف اآلهلة بالضعف فقال 
  .، وفيه بعد من حيث املعىن » آهلة « 

خرب مبتدأ حمذوف ، أي فهذه اآلهلة ال تستطيع محاية أنفسها عن اآلفات ، » ال يسطيعون « : قال ابن اخلطيب 
  .ومحاية النفس أوىل من محاية الغري ، فإذا مل تقدر على محية نفسها فكيف تقدر على محاية غريها 

أنا لك جار وصاحب من فالن ، أي : جياورون ، تقول العرب : قال ابن عباس . } ْم مِّنَّا ُيْصَحُبونَ َوالَ ُه{ : قوله 
َوآَباَءُهمْ « الكفار } َبلْ َمتَّْعَنا هؤالء { . ال يصحبون من اهللا خبري : وقال قتادة . ُيْنَصُرونَ : وقال جماهد . جمري عنه 

{ . أي امتد هبم الزمان فاغتروا } حىت طَالَ َعلَْيهُِم العمر { . عطيناهم النعمة أ: وقيل . يف الدنيا ، أي أمهلناهم » 
أفال يرى هؤالء املشركون باهللا املستعجلون بالعذاب آثار : أي } أَفَالَ َيرَْونَ أَنَّا َنأِْتي األرض َننقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَهآ 

عد الواحد من املشركني ونفتح البالد والقرى من حول مكة قدرتنا يف أنا ننقص األرض من جوانبها نأخذ الواحد ب
أَفَُهمُ { .  -صلى اهللا عليه وسلم  -، ونزيدها يف ملك حممد ، أما كان هلم عربة يف ذلك فيؤمنوا برسول اهللا 

  .أم حنن وهو استفهام تقريع } الغالبون 
املراد نقصان : روي عن ابن عباس رواية أخرى و. بفتح البلدان » َننْقُُصَها « : قال ابن عباس ومقاتل والكليب 

  .ختريب القرى وموت أهلها : وقال عكرمة . أهلها 
فال يعدل عنها وإال  -صلى اهللا عليه وسلم  -موت العلماء ، وهذه الرواية إن صحت عن رسول اهللا : وقيل 

نزلت هذه اآلية يف كفار مكة ، : القفال  قال. } أَفَُهُم الغالبون { : فاألظهر هاهنا ما يتعلق بالغلبة ، ولذلك قال 
  .فكيف يدخل فيها العلماء والفقهاء 

َولَِئْن َمسَّتُْهْم نَفَْحةٌ ِمْن َعذَابِ رَبَِّك لََيقُولُنَّ َيا ) ٤٥(قُلْ إِنََّما أُْنِذُركُْم بِالَْوْحيِ وَلَا َيْسَمعُ الصُّمُّ الدَُّعاَء إِذَا َما يُْنذَُرونَ 
َدلٍ َوَنَضعُ الَْموَازِيَن الِْقْسطَ ِلَيْومِ الْقَِياَمِة فَلَا ُتظْلَُم َنفٌْس َشْيئًا َوإِنْ كَانَ ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن خَْر) ٤٦(ا كُنَّا ظَاِلِمَني َوْيلََنا إِنَّ

  ) ٤٧(أََتيَْنا بَِها َوكَفَى بَِنا َحاِسبَِني 

َوالَ ُتْسِمعُ « قرأ ابن عامر هنا » َوال َيْسَمعُ « : م بالقرآن وقوله أخوفك: أي } قُلْ إِنََّمآ أُنِذرُكُم بالوحي { : قوله 
وقرأ باقي . وقرأ ابن كثري يف النمل والروم . منصوبني » الصُّمَّ الدَُّعاَء « بضم التاء للخطاب وكسر امليم ، » 

  .بالنصب يف مجيع القرآن »  الدَُّعاَء« بالرفع » الصُّمُّ « السبعة بفتح ياء الغيبة بفتح ياء الغيبة وامليم 
« بياء الغيبة مبنياً للمفعول » َوالَ ُيْسَمُع « وروى عنه ابن خالويه . وقرأ احلسن كقراءة ابن عامر إال أنه بياء الغيبة 

  .نصباً » الدَُّعاَء « رفعاً » الصُّمُّ 
  .رفعاً » الدَُّعاُء « نصباً » الصُّمَّ « م بضم الياء من حتت وكسر املي» َوالَ ُيْسِمُع « وروي عن أيب عمرو بن العالء 

» الصُّمَّ « فانتصب .  -عليه السالم-فأما قراءة ابن عامر وابن كثري فالفاعل فيها ضمري املخاطب ، وهو الرسول 
 «وأما قراءة اجلماعة فالفعل مسند للّصّم فانتصب . على املفعولني ، وأوهلما هو الفاعل املعنوي » الدَُّعاَء « و 

وهي  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما قراءة احلسن األوىل فأسند الفعل فيها إىل ضمري الرسول . مفعوالً به » الدَُّعاَء 
قائماً مقام الفاعل ، فانتصب الثاين » الصُّمم « وأما قراءته الثانية فأسند الفعل فيها إىل . كقراءة ابن عامر يف املعىن 

أي عمرو فإنه أسند الفعل فيها إىل الدعاء على سبيل االتساع وحذف املفعول الثاين  وأما قراءة» الدَُّعاَء « وهو 
فيه » َوالَ َيْسَمعُ « : وال يسمع الدعاء الصم شيئاً البتة وملا وصل أبو البقاء إىل هنا قال : للعلم به ، والتقدير 

  :يف ناصبه وجهان » إذَا « و . قراءات وجوهها ظاهرة ومل يذكرها 



  .» َيْسَمُع « أنه : ا أحدمه
  .وإذا أعملوه يف املفعول الصريح ففي الظرف أوىل ) أل ( فأعمل املصدر املعرف ب » لّدعاء « أنه : والثاين 

إِذَا َما { : الصم ال يسمعون دعاء املبّشر كما ال يسمعون دعاء املنذر ، فكيف قيل : فإن قلت : قال الزخمشري 
وال يسمعون : عائدة إىل هؤالء املنذرين كائنة للعهد ال للجنس ، واألصل » الصُّم « يف الالّم : ؟ قلت } ُينذَُرونَ 

إذا ما ينذرون ، فوضع الظاهر موضع املضمر للداللة على تصاّمهم وسدهم أمساعهم إذا انذروا ، أي أنتم على هذه 
عاىل أن حاهلم سيتغري إىل أن يصريوا مث بيَّن ت. الصفة من اجلراءة واجلسارة على التصاّم عن اإلنذارات واآليات 

: حبيث إذا شاهدوا اليسري مما أنذروا به ، فعنده يسمعون ويعتذرون ويعترفون حيث ال ينتفعون ، وهذا املراد بقوله 
قال . اللني : ن الريح وأصل النفح م} َولَِئن مَّسَّْتُهْم نَفَْحةٌ مِّْن َعذَابِ رَبَِّك لََيقُولُنَّ ياويلنآ إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني { 

نفحته الدابة : يف املس والنفحة ثالث مبالغات ، لفظ املس ، وما يف النفح من معىن القلّة والنزار يقال : الزخمشري 
  .رحمته رحماً يسرياً : 

نفح : نصيب من قوهلم : وقال ابن جريج : قليل : وقيل . طرف » نَفَْخةٌ « : قال ابن عباس . اخلطرة : والنفح 
  :أعطاه حظاً منه ، قال : فالن لفالن من ماله أي 

  أََتاُه بَريَّاَها َخليلٌ يَُواِصلُْه... إِذَا َرْيَدةٌ ِمْن َما نَفََحْت لَُه  -٣٧١٨
  .ضربت : نفحت الدابة برجلها ، أي : ضربة ، من قوهلم : وقيل 

  .» نَفَْحةٌ « صفة ل » ِمْن َعذَابِ « و 
: أي } لََيقُولُنَّ ياويلنآ إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني { : ينزل هبم يف اآلخرة ال يكون إالّ عدالً فيهم بقوهلم مث بّين تعاىل أن مجيع ما 

  .مشركني دعوا على أنفسهم بالويل بعد ما أقروا بالشرك 
» وَازِيَن املَ« وإمنا مجع . ( ذوات القسط ، وَوضُْعها إحضارها : قال الزجاج } َوَنَضُع املوازين القسط { : قوله 

  :وجهان » الِقْسطَ « ويف نصب ) . وجيوز أن يرجع إىل املوزونات . لكثرة من توزن أعماهلم ، وهو مجع تفخيم 
  :أنه نعت للموازين ، وعلى هذا فلم أُفرَد؟ وعنه جوابان : أحدمها 
  .أنه يف األصل مصدر ، واملصدر يوّحد مطلقاً : أحدمها 
  .أنه على حذف مضاف : واثاين 

ألجل القسط ، إال أن يف هذا نظراً ، من حيث إن املفعول له إذا كان معّرفاً : أنه مقعول من أجله أي : الوجه الثاين 
  :جئت اإلكرام ، كقوله : جئت لإلكرام ، ويقل : يقل جتّرده من حرف العلة تقول ) أل ( ب 

  ْت ُزَمُر اَألْعَداِءَولَْو تََوالَ... الَ أَقُْعُد اجلُْبَن َعنِ اهلَْيَجاِء  -٣٧١٩
  .وقد تقّدم . الِقْصطَ بالصاد ، ألجل الطاء : وقرئ 
  :يف هذه الالم أوجه » ِلَيْومِ الِقَياَمة « : قوله 

  :جئت خلمس خلون من الشهر ومنه بيت النابغة : مثلها يف قولك : قال الزخمشري : أحدها 
  أَْعَوامٍ َوذَا الَعامِ سَابُِع ِلِستَِّة... َتَوهَّْمُت آَياٍت فََعَرفُْتَها  -٣٧٢٠
» الَ ُيَجلِّيَها ِلَوقِْتَها « : وإليه ذهب بن قتيبة وابن مالك وهو رأي الكوفيني ومنه عندهم ) يف ( أهنا مبعىن : والثاين 

  :وكقول مسكني الدارمي 
  اٌد َوُتبَُّعكََما قَْد َمَضى ِمْن قَْبل َع... أُْولَِئَك قَْوِمي قَْد َمَضوا لسبيلِهِْم  -٣٧٢١

  :وكقول اآلخر 



  مقيمني مفقود لوقت وفاقد... َوكُلَّ أب وابن وإن عمرا معاً  -٣٧٢٢
جيوز أن يكون » َشْيئاً « حلساب يوم القيامة و : أهنا على باهبا من التعليل ولكن على حذف مضاف أي : والثالث 

  .شيئاً من الظلم : مفعوالً ثانياً ، وأن يكون مصدراً ، ألي 
  صلف

  :يف وضع املوازين قوالن 
: هذا مثل ، واملراد باملوازين العدل ، ويورى مثله عن قتادة والضحاك ، واملراد بالوزن : قال جماهد : أحدمها 

ذهبت سيئاته وحسناته حكاه ابن : القسط بينهم يف األعمال ، فمن أحاطت حسناته بسيئاته ثقلت موازينه أي 
  .جرير عن ابن عباس 

روي عن احلسن أنه ميزان له كفتان ولسان وهو بيد « أنَّ املوازين توضع حقيقة ويوزن هبا األعمال ،  :والثاين 
سأل ربه أنْ يُرَِيُه امليزان ، فأراه كل كفة ما بني  -عليه السالم -أنَّ داود » يروى  -عليه السالم  -جربيل 

يا داود إّني إذا : يقدر أن ميأل كفته حسنات ، فقال إهلي من الذي : املشرق واملغرب فغشي عليه ، مث أفاق ، فقال 
  .« رضيت عن عد مألهتا بتمرة 

  :وعلى هذا القول يف كيفية وزن األعمال طريقان 
  .أن توزن صحائف األعمال : أحدمها 
أهل : أن جيعل يف كفة احلسنات جواهر بيض مشرقة ، ويف كفة السيئات جواهر سود مظلمة فإن قيل : والثاين 

فإن علموا كان جمرد حكمه كافياً . عادالً غري ظامل أو ال يعلمون ذلك  -تعاىل -يامة إّما أن يكونوا عاملني بكونه الق
وإن مل يعلموا ذلك مل حتصل الفائدة يف . يف معرفة أنَّ الغالب هو احلسنات أو السيئات فال قائدة يف وضع امليزان 

تني أثقل أو أخف ظلماً ، فال فائدة يف وضع امليزان على كال وزن الصحائف ، الحتمال أنه جعل إحدى الصحيف
  .التقديرين 
وأيضاً ففيه ظهور حال ]  ٢٣: األنبياء [ } الَ ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ { أما على قولنا : قال ابن اخلطيب : واجلواب 

ألخرى أعظم الغم ، ويكون ذلك الويل من العدو يف جممع اخلالئق ، فيكون ألحد القبيلني يف ذلك أعظم السرور وا
وإذا ثبت ذلك فالدليل على وجود املوازين احلقيقة أن محل لفظ امليزان على جمرد . مبنزلة نشر الصحف وغريه 

العدل جماز وصرف اللفظ عن احلقيقة إىل اجملاز من غري دليل غري جائز ال سيما وقد جاءت األحاديث الكثرية 
  .باألسانيد الصحيحة يف ذلك 

وإنْ وجد مثقال : تامة ، أي » كَانَ « على أن » ِمثْقَال « قرأ نافع هنا ويف لقمان برفع } َوإِن كَانَ ِمثْقَالَ { : له قو
. » َحبَّةٍ « صفة ل » ِمْن َخرَْدلٍ « و . وإنْ كان العمل : والباقون بالنصب على أهنا ناقصة وامسها مضمر ، أي . 

  :تيان بقصر اهلمزة ، وفيه أوجه من اإل» أََتْيَنا « وقرأ العامة 
  .جازينا هبا ، ولذلك تعدى بالباء : من املواتاة وهي اجملازاة واملكافأة ، واملعىن ) فَاَعلَْنا ( أنَّه : أصحها 

  . من اإلتيان مبعىن اجملازاة واملكافأة ، ألهنم أتوه باألعمال وأتاهم باجلزاء ، قاله الزخمشري) مفاعلة ( أنَّها : الثاين 
أعطينا ملا تََعدَّْت حبرف جر ، : ولو كان آتينا : قال ابن عطية . أنه أفعل من اإليتاء ، كذا توهم وهو غلط : الثالث 

: َوُيوِهُن هذه لقراءة أنَّ إبدال الواو املفتوحة مهزة ليس مبعروف ، وإمنا ُيْعَرُف ذلك يف املضمومة واملكسورة يعين 
مثل وأعطينا ، ألهنا من املواتاة على الصحيح ، فأبدل هذا القارئ » وَأََتيْنا « يقرأ أنه كان من حق هذا القارئ أن 

  .الواو املفتوحة مهزة وهو قليل ومنه أحد وأناة 



 ويُقَْرأُ باملد مبعىن جَازَْيَنا هبا ، فهو َيقُْرُب من معىن أعطينا ، ألنَّ اجلزاء إعطاء ، وليس منقوالً من أتينا: قال أبو البقاء 
  .، ألن ذلك مل ُينْقَلْ عنهم 

عائد على املثقال وأّنث ضمريه إلضافته ملؤنث ، فهو كقوله » بَِها « من الثواب ، والضمري يف » أثَْبَنا « وقرأ ُحَمْيُد 
:  

  .يف اكتسابه التأنيث باإلضافة ... كََما َشرِقَْت َصْدُر القََناِة ِمَن الدَّمِ  -٣٧٢٣
  فصل

استحق مائة جزء من العقاب فأتى بطاعة يستحق هبا مخسني جزءاً من الثواب فهذا األقل ينحبط زعم اجلبائي أنَّ من 
  .باألكثر ، فيبقى األكثر كما كان 

وهذه اآلية تبطل قوله ، ألن اهللا تعاىل متدح بأنَّ اليسري من الطاعة ال يسقط ولو كان األمر كما قال اجلبائي 
؟ فالوجه فيه » َحبٍَّة مِّْن خَْرَدلٍ « : احلبة أعظم من اخلردلة فكيف قال : ل فإن قي. لسقطت الطاعة من غري فائدة 

والغرض املبالغة يف أنَّ شيئاً من األعمال صغرياً كان أو . أن تفرض اخلردلة كالدينار مث تعترب احلبة من ذلك الدينار 
  .} وكفى بَِنا َحاِسبِنيَ { : مث قال . كبرياً غري ضائع عند اهللا 

عاملني حافظني ، ألنَّ من حسب شيئاً علمه : قال ابن عباس . معناه العد : واحلَسُب . ُمْحِصَني : الّسدّي  قال
  .وحفظه 

والغرض منه التحذير فإنَّ احملاسب إذا كان عاملاً حبيث ال ميكن أن يفوته شيء ، وكان يف القدرة حبيث ال يعجز عن 
  .ه شيء فحقيق بالعاقل أن يكون شديد اخلوف من

الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم بِالَْغْيبِ وَُهْم ِمَن السَّاَعةِ ) ٤٨(َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى َوَهاُرونَ الْفُْرقَانَ َوِضَياًء َوِذكًْرا ِللُْمتَِّقَني 
  ) ٥٠(َوَهذَا ذِكٌْر ُمَباَرٌك أَْنَزلْنَاُه أَفَأَْنُتْم لَُه مُْنِكُرونَ ) ٤٩(ُمْشِفقُونَ 

[ } إِنََّمآ أُنِذُركُم بالوحي { ملا أمر رسوله أن يقول . اآلية } َولَقَْد آَتْيَنا موسى َوهَاُرونَ الفرقان { : تعاىل قوله 
الكتاب املفرق : يعين } َولَقَْد آَتيَْنا موسى َوهَاُرونَ الفرقان { . أتبعه بأنه عادة اهللا يف األنبياء قبله ]  ٤٥: األنبياء 

لغاية وضوحه يتوصل به إىل طرق اهلدى يف معرفة الشرائع ، » ِضَياٌء « ، وهو التوراة ، وكان  بني احلق والباطل
  .أي موعظة أو ذكر ما حيتاجون إليه يف دينهم ومصاحلهم » ذكرى « وكان 

]  ٤١: األنفال [ }  َوَمآ أَنزَلَْنا على َعْبِدَنا َيْوَم الفرقان{ : الفرقان النصر على األعداء كقوله تعاىل : وقال ابن زيد 
أي » َوِضَياٌء « وهو مروي عن ابن عباس ، وألنه أدخل الواو يف قوله . يوم بدر حني فرق بني احلق والباطل : يعين 

الربهان الذي : املراد بالفرقان : وقيل . آتينا موسى النصر والضياء ، وهو التوراة ، ألنَّ العطف يقتضي املغايرة : 
  .الفرقان هو فلق البحر : وقال الضحاك . باطل فرق به بني احلق وال

« : الواو يف قوله : التوراة قال : ومن قال املراد بالفرقان . الفرقان اخلروج عن الشبهات : وقال حممد بن كعب 
الواو : وقيل . آتيناه اجلامع بني هذه األشياء : تكون من عطف الصفات ، واملراد به شيء واحد ، أي » َوِضَياٌء 

  .» ُهدًى للمّتقني « وإمنا خصص الذكر باملتقني كما يف قوله . حال على هذا » ِضَياٌء « قال أبو البقاء ف . ئدة زا
البحر على النعت أو البدل أو البيان ، والنصب والرفع على : ( يف حمله ثالثة أوجه » الذين َيْخَشْونَ « : قوله 

  :وجوه » الَغْيب « ويف معىن ) . القطع 



  .خيافون رهبم ومل يروه فيأمترون بأوامره ، وينتهون عن نواهيه : أي » َيْخَشْونَ « :  األول
  .خيشون رهبم وهم غائبون عن اآلخرة وأحكامها : وثانيها 
وملا أنزلت : مث قال . خائفون } وَُهْم مَِّن الساعة ُمْشِفقُونَ { خيشون رهبم يف اخللوات إذا غابوا عن الناس : وثالثها 
» ُمَباَرٌك « ملن تذكر به » ِذكٌْر « القرآن : يعين } وهذا ِذكٌْر مُّبَاَرٌك { : القرآن املنزل عليك وهو معىن قوله  عليه

: جاحدون ، استفهام إنكار وتوبيخ ، واملعىن » لَُه مُْنِكُرونَ « يا أهل مكة » أَفَأْنُتْم « يتربك به ، ويطلب منه اخلري ، 
  .عجائب ما فيه ال إنكار يف إنزاله ويف 

إِذْ قَالَ ِلأَبِيِه َوقَْوِمِه َما َهِذِه التَّمَاثِيلُ الَِّتي أَنُْتْم لََها َعاِكفُونَ ) ٥١(َولَقَْد آتَْيَنا إِْبَراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن قَْبلُ َوكُنَّا بِِه َعاِلِمَني 
قَالُوا أَجِئَْتَنا بِالَْحقِّ أَْم ) ٥٤(كُنُْتْم أَْنُتْم َوآبَاُؤكُْم ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ قَالَ لَقَْد ) ٥٣(قَالُوا َوَجدَْنا آَباَءَنا لََها َعابِِديَن ) ٥٢(

  ) ٥٦(قَالَ َبلْ رَبُّكُْم َربُّ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ الَِّذي فَطََرُهنَّ َوأََنا َعلَى ذَِلكُْم ِمَن الشَّاِهِديَن ) ٥٥(أَْنَت ِمَن اللَّاِعبَِني 

  .مفعول ثان » ُرْشَدهُ « . اآلية } َولَقَْد آَتيَْنآ إِْبَراِهيَم ُرْشَدُه ِمن قَْبلُ {  :قوله تعاىل 
والرُّْشُد والرََّشُد كالُعْدم والَعَدم ، وقد . بضم الراء وسكون الشني ، وعيسى الثقفي بفتحها » ُرْشَدُه « وقرأ العامة 

، ألنه تعاىل إنََّما خيص بالنوبة من يعلم من } َوكُنَّا بِِه َعاِلِمَني { قوله النبوة ل: واملراد بالرُّْشُد . تقدم الكالم عليهما 
  .حاله أنه يف املستقبل يقوم حبثها وجيتنب ما ال يليق هبا وحيترز عما ينفر قومه من القبول 

 ٦: النساء [ } مِّْنُهمْ ُرْشداً فَإِنْ آَنسُْتْم { : االهتداء لوجوه الصالح يف الدين والدنيا لقوله تعاىل : الرُّْشد : وقيلب 
  .يدخل حتت الرشد النبوة واالهتداء : وقيل ] 

من : من قبل موسى وهارون ، قاله ابن عباس ، وهاذ أحسن ما قدر به املضاف إليه وقيل : أي » ِمْن قَْبلُ « : قوله 
على قول من محل الرشد على قبل بلوغه أو نبوته حني كان يف السرب فظهرت له الكواكب ، فاستدل هبا ، وهذا 

  .قاله مقاتل . قبل البلوغ  -عليه السالم-االهتداء وإال لزمه أن حيكم بنبوته 
  .حني كان يف صلب آدم ملا أخذ اهللا ميثاق النبيني : أي » ِمْن قَْبلُ « وروى الضحاك عن ابن عباس معىن 

  .» ُرْشَدُه  «على : وقيل . » إْبَراِهيَم « يعود على » بِهِ « والضمري يف 
أنه تعاىل علم منه أشياء بديعة وأسراراً عجيبة حىت أّهله ألن يكون خليالً له ، وهذا كقولك يف رجل كبري : واملعىن 

  .أنا عامل بفالن ، فإنَّ هذا الكالم يف الداللة على تعظيمه أدل مما إذا شرحت حال كماله : 
  فصل

اىل ، ألنَُّه لو كان الرشد هو التوفيق والبيان ، وقد فعل اهللا تعاىل ذلك َدلَّت اآلية على أنَّ اإلميان خملوق هللا تع
  .بالكفار فيجب أن يكون قد آتاهم رشدهم 

بأنَّ هذا يقال فيمن قَبِلَ ال فيمن ردَّ ، وذلك كمن أعطى املال لولدين فقبله أحدمها ومثره ، وردَّه : وأجاب الكعيب 
وهذا اجلواب ال يتم إال إذا . فالن ابنه فيمن مثر املال ، وال يقال فيمن ضيع  أغىن: اآلخر أو أخذه مث ضيعه ، يقال 

جعلنا قبوله جزءاً من مسمى الّرشد وذلك باطل ، ألنَّ املسمى إذا كان متركباً من جزأين وال يكون أحدمها مقدر 
إىل اهللا تعاىل باملفعولية لكن النص الفاعل مل جيز إضافة ذلك املسمى إىل الفاعل ، فكان يلزم أن ال جيوز إضافة الرشد 

  .صريح يف أنَّ ذلك الرشد إمنا حصل من اهللا تعاىل فبطل قوله } َولَقَْد آتَْيَنآ إِبَْراِهيمَ ُرْشَدُه { وهو قوله 
 :أو مبضمر أي » َعاِلِمَني « أو ب » ُرْشَدُه « أو ب ، » آتَْيَنا « جيوز أن يكون منصوباً ب » إذْ قَالَ « : قوله 

  .» قَْبلُ « وَجوَّز أبو البقاء فيه أن يكون بدالً من موضع . اذكر وقت قوله 



  .وهو بعيٌد من املعىن هبذا التقدير . ولقد آتيناه رشداً إذْ قال : أنه حيب حمله فيصح املعىن إذْ يصري التقدير : أي 
اسم للشيء املصنوع مشبهاً خبلق من خلق : والتمثال . األصنام : الصور ، يعين : أي } َما هذه التماثيل { : قوله 
مجع ِتْمثَال ، وهو : والتَّمَاثِيلُ . إذا شبهته به ، فاسم ذلك املُمَثَّل ِتْمثَال : وأصله من مثَّلُْت الشيء بالشيء . اهللا 

مرؤ الصورة املصنوعة من رخام ، أو حناس ، أو خشب ، أو حديد؛ يشبه خبلق اآلدمي وغريه من احليوانات ، فال ا
  :القيس 
  بِآنَِسٍة كَأَنََّها َخطُّ ِتْمثَالِ... فََيا ُربَّ َيْومٍ قَْد لَهَْوُت َولَْيلٍَة  -٣٧٢٤

: وقيل . عاكفون عليها : ، أي ) على ( مبعىن : وقيل . عاكفون ألجلها : الالم للعلة ، أي : قيل » لََها « : قوله 
  .أفادت معىن االختصاص : وقيل : الم وقال أبو البقاء معىن عابدين فلذلك أتى بال» َعاِكفُونَ « ضّمن 

فاعلون العكوف هلا ، أو واقفون هلا : مل ينو للعاكفني مفعوالً ، وأجراه جمرى ما ال يتعدى كقوله : وقال الزخمشري 
لو : قلت ]  ١٣٨: األعراف [ } َيْعكُفُونَ على أَْصَنامٍ لَُّهْم { : عليها عاكفون كقوله : هالَّ قيل : فإن قلت . 

  .» على « قصد التعدية لعداه بصلته اليت هي 
ألجلها : عاكفون عليها ، أي : حمذوفة أي » َعاِكفُونَ « األوىل أن تكون الالم للتعليل وصلة : قال شهاب الدين 

  .ال لشيء آخر 
ال تعلق له ، ألنَّ الالم » لََها « و » َوَجْدَنا « ل مفعول ثان » َعابِِديَن « } قَالُواْ َوَجدَْنآ آَبآَءَنا لََها َعابِِديَن { : قوله 

  .زائدة يف املفعول به لتقدمه 
  فصل

اعلم أنَّ القوم مل جيدوا يف جوابه إالَّ طريقة التقليد فأجابوه بأنَّ آباءهم سلكوا هذا الطريق ، فاقتدوا هبم ، فال جرم 
فبني أنَّ الباطل ال يصري حقاً } أَنُتْم َوآَبآُؤكُْم ِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ لَقَْد كُنُتمْ { : بقوله  -عليه السالم-أجاهبم إبراهيم 

  .تأكيد للضمري املتصل » أَْنُتمْ « : قوله . بكثرة املتمسكني به 
من التأكيد الذي ال يصح الكالم مع اإلخالل به ، ألن العطف على ضمري هو يف » أَنُْتْم « و : قال الزخمشري 

قال أبو حيان ] .  ١٩: ، األعراف  ٣٥: البقرة [ } اسكن أَنَت َوزَْوُجَك اجلنة { ع ، وحنوه حكم بعض الفعل ممتن
وليس هذا حكماً جممعاً عليه فال يصح الكالم مع اإلخالل به ، ألنَّ الكوفيني جييزون العطف على الضمري املتصل : 

: البقرة [ } اسكن أَنَت َوَزْوُجَك اجلنة { املرفوع من غري تأكيد بالضمري املنفصل ، وال فصل ، وتنظري ذلك ب 
ألنه يزعم ]  ١٩: ، األعراف  ٣٥: البقرة [ } اسكن أَنَت َوزَْوُجكَ { خمالف ملذهبه يف ]  ١٩: ، األعراف  ٣٥
وليسكن ، فهو : بل مرفوع بفعل مضمر أي » اْسكُْن « ليس معطوفاً على الضمري املستكن يف » َوَزْوَجَك « أَنَّ 

  .ن قبيل عطف اجلمل ، وقوله هذا خمالف ملذهب سيبويه عنده م
هو ( ال يلزم من ذلك أنه خالف مذهبه إذ جيوز أن ينظر بذلك عند من يعتقد ذلك وإن مل يعتقد : قال شهاب الدين 

. (  
  .مة إن كانت تا» كُنُْتْم « ناقصة ، أو متعلقاً ب ) كَانَ ( جيوز أن يكون خرباً إن كانت » ِفي َضالَلٍ « و 

ملا حقق عليه السالم ذلك عليهم ، ومل جيدوا من كالمه خملصاً ورأوه } أَجِئَْتَنا باحلق أَْم أَنَت ِمَن الالعبني { : قوله 
فأومهوه هبذا الكالم أنه يبعد أن يقدم على } قالوا أَجِئْتََنا باحلق أَْم أَنَت ِمَن الالعبني { منكراً عليهم من كثرهتم 

َبل رَّبُّكُمْ {  -عليه السالم-أجاد أنت فيما تقول أم العب ، فأجاهبم بقوله : داً يف ذلك ، وقالوا اإلنكار عليهم جا
، وليس املراد به حقيقة اجمليء إذ مل يكن » جئت « متعلق ب » باحلَقِّ « قوله . اآلية } َربُّ السماوات واألرض 



أي األمرين واقع : ا مجلة ، ألهنا يف حكم املفرد إذ التقدير متصلة وإن كان بعده» أَْم » « أَْم أَْنَت « و . غائباً 
  :جميئك باحلق أم لعلك كقوله 

  أَْم لَحَانِي بِظَْهرٍ غَْيبٍ لَئِيُم... ما أَُباِلي أََنبَّ بِاحلَْزنِ َتْيٌس  -٣٧٢٥
  :وقوله 
  أَْم ُشَعْيثُ ْبُن ِمْنقَرِ شَُعْيُب بُن سَْهمٍ... لََعْمُرَك َما أَْدرِي ، َوإِنْ كُْنَت َدارِياً  -٣٧٢٦

الذي فَطََرُهنَّ « : قوله . واهلمزة وليس ذلك مراداً ) بل ( أي األمرين واقع ، ولو كانت منقطعة لَقُدَِّرْت ب : يريد 
. للسموات واألرض » فَطََرُهنَّ « والضمري املنصوب يف . جيوز أن يكون مرفوع املوضع أو منصوبه على القطع » 

قال شهاب الدين . وملا مل تكن السموت واألرض تبلغ يف العدد الكثري منه جاء الضمري ضمري القلة : ان قال أبو حي
إن عىن مل تبلغ كل واحد من السموات واألرض فمسلم ولكنه غري مراد ، بل املراد اجملموع ، وإن عىن مل تبلغ : 

إنَّ األرض : مجع الكثرة ، اللهم إالَّ أنْ نقول اجملموع منهما فغري مسلم ، ألنه يبلغ أربع عشرة ، وهو فوق حد 
على : وقيل . شخص واحد وليست بسبع كالسماء على ما رآه بعضهمن فيصح له ذلك ، ولكنه غري معول عليه 

  .التماثيل 
  .وكونه للتماثيل أثبت لتضليلهم وأدخل يف االحتجاج عليهم : قال الزخمشري 
رة عنها كأهنا تعقل ، وهذا من حيث هلا طاعة وانقياد ، وقد وصفت يف مواضع عبا» فَطََرُهنَّ « : وقال ابن عطية 

أعاد ضمري من يعقل ملا صدر منهن من األحوال اليت تدل على أهنما » فَطََرُهنَّ « : وقال غريه . بوصف من يعقل 
أطَتِ «  -عليه السالم-وقوله ]  ١١: فصلت [ } أَتَْيَنا طَآِئِعَني { : من قبيل َمْن يعقل ، فإنَّ اهللا تعاىل أخرب بقوله 

من الضمائر املختصة ) ُهنَّ ( كأنَّ ابن عطية وذا القائل تومها أنَّ : قال شهاب الدين » السماُء وحقَّ هلا أن َتِئطّ 
[  }ِمْنَهآ أَْرَبَعةٌ ُحُرٌم { : باملؤنثات العاقالت ، وليس كذلك بل هو لفظ مشترك بني العاقالت وغريها قال تعاىل 

  ] . ٣٦: التوبة [ } فَالَ َتظِْلُمواْ ِفيهِنَّ أَْنفَُسكُْم { : مث قال تعاىل ]  ٣٦: التوبة 
{ اتساعاً ، أو على البيان ، وقد تقدم نظريه حنو » الشَّاهشِديَن « متعلق مبحذوف أو ب » َعلَى ذَِلكُْم « : قوله 

  ] . ٢١: األعراف [ } لَكَُما لَِمَن الناصحني 
  فصل
  .أنَّ القوم ملَّا أومهوه أنه كاملازح يف ما خاطبهم به أمر أصنامهم أظهر ذلك بالقول أوالً مث بالفعل ثانياً  اعلم

وهذا يدل على أنَّ اخلالق الذي خلقها ملنافع } قَالَ َبل رَّبُّكُْم َربُّ السماوات واألرض { : أمَّا القول فهو قوله 
ر على ذلك هو الذي يقدر على الضرر والنفع ، وهذه الطريقة هي نظري العباد هو الذي حيسن أن يعبد ألن القاد

َوأََناْ على ذلكم مَِّن { : ، مث قال ]  ٤٢: مرمي [ } ِلَم تَْعُبُد َما الَ َيْسَمُع َوالَ َيْبِصُر َوالَ ُيغْنِي َعنَك شَْيئاً { : قوله 
على أنه خالق } مَِّن الشاهدين { : وقيل . هو  على أنه ال إله إال الذي يستحق العبادة إال: أي } الشاهدين 

  .السموات واألرض 
إنِّي قادر علىإثبات ما ذكرته باحلجة ، وإين لست مثلكم أقول ما ال أقدر على إثباته باحلجة ، ومل تزيدوا : وقيل 

ل إذا بالغ يف مدح املراد منه املبالغة يف التأكيد والتحقيق ، كقول الرج: وقيل . على أنكم وجدمت عليه آباءكم 
  .أشهد أنه كرمي أو ذميم : آخر أو ذمه 



قَالُوا ) ٥٨(فََجَعلَُهْم ُجذَاذًا إِلَّا كَبًِريا لَُهْم لََعلَُّهْم إِلَْيِه يَْرجُِعونَ ) ٥٧(َوَتاللَِّه لَأَِكيَدنَّ أَْصَناَمكُْم َبْعَد أَنْ ُتَولُّوا ُمدْبِرِيَن 
  ) ٦٠(قَالُوا َسِمعَْنا فًَتى َيذْكُُرُهمْ ُيقَالُ لَهُ إِبَْراهِيُم ) ٥٩(نَّهُ لَِمَن الظَّاِلِمَني َمْن فََعلَ َهذَا بِآِلَهتَِنا إِ

وقرأ معاذ بن . بالتاء املثناة فوق » تَاِهللا « قرأ العامة . ألمكرن هبا } وتاهللا َألِكيَدنَّ أَْصَناَمكُْم { : وأما الفعل فقوله 
ما الفرق بني التاء فيها زيادة معىن وهو « فإن قُلَْت : قال الزخمشري . ملوحدة جبل ، وأمحد بن حنبل بالباء ا

إنَّ الباء يف األصل فيدل على ذلك تصرفها يف : أما قوله . التعجب كأنه تعجب من تسهل الكيد على يده وتأتيه 
  .الباب خبالف الواو والتاء ، وإن كان السُّهيلي قد ردَّ كون الواو بدالً منها 

التعجب فنصوص النحويني أنه جيوز فيها التعجب : وأما قوله . النظر يقتضي أن كالً منهما أصل : ال أبو حيان وق
  :وعدمه ، وإمنا يلزم ذلك مع الالم كقوله 

  بُِمشَْمِخرٍّ بِِه الظَّيانُ واآلُس... ِهللا َيْبقَى َعلَى األَيَّامِ ذُو ِحَيٍد  -٣٧٢٧
» وقرأ العامة . يفهم معناها « تَُولُّوا » حال مؤكدة ، ألن « ُمدْبِرِيَن » ، و « َدنَّ ألكِي» منصوب ب « َبْعُد » و 

  .مشدداً ) َولَّى ( بضم التاء مضارع « ُتَولُّوا 
تتولوا فحذف إحدى التاءين إمَّا األوىل على : ، واألصل ) َتوَلَّى ( بفتحهما مضارع « تََولَّوا » وقرأ عيسى بن عمر 

تَُولُّوا » ، ومل يقرأ أحد } فََتَولَّْواْ َعْنُه ُمْدبِرِيَن { وإمَّا الثانية على رأي البصريني وينصرها قراءة اجلميع رأي هشام ، 
، ومتعلق « َولَّى » وهي قياس قراءة الناس هنا ، وعلى كلتا القراءتني فالم الكلمة حمذوفة ، وهو الياء ، ألنه من « 

الكيد ضرر الغري حبيث ال يشعر به وال يتأتى ذلك : فإن قيل . ا إىل عيدكم وحنوه تولو: هذا الفعل حمذوف تقديره 
  ؟} ألَِكيَدنَّ أَصَْناَمكُْم { : يف األصنام فكيف قال 

املراد ألكيدنكم يف أصنامكم ألنه بذلك الفعل : توسعاً ملا كان عندهم أنَّ الضرر جيوز عليها ، وقيل : فاجلواب 
  .أنزل هبم الغم 

بضم اجليم ، والكسائي بكسرها وابن عباس وأبو هنيك وأبو « ُجذَاذاً » قرأ العامة . « فََجَعلَُهْم ُجذَاذاً » : قوله 
هي لغاهتا كلها مصدر ، فال يثىن وال جيمع وال يؤنث والظاهر أنَّ املضموم اسم : قال قطرب . السمال بفتحها 

املضموم مجع ُجذَاذَة : وقال اليزيدي . احملطم واملفتت  للشيء املكسر كاحلطام والرفات والفتات مبعىن الشيء
املفتوح مصدر مبعىن املفعول : وقال بعضهم . بالضم حنو زجاج يف زجاجة ، واملكسور مجع َجِذيذ حنو كَِرام يف كَرِمي 

  .ذوات جذاذ : وجيوز أن يكون على حذف مضاف أي . َمْجذُوِذيَن : أي 
« ُجذُذاً » الضم ، واملكسور مجع جِذَاذَة بالكسر ، واملفتوح مصدر وقرأ ابن وثاب املضموم مجع ُجذَاذَة ب: وقيل 

  :وقرئ بضم اجليم وفتح الذال ، وفيها وجهان . بضمتني دون ألف بني الذالني ، وهو مجع َجذِيذ كقَِليب وقُلُبٍ 
ل يف مجع سرير وذليل ، وهي لغة أن يكون أصلها ضمتني ، وإمنا خففت بإبدال الضمة فتحة حنو سَُرر وذُلَ: أحدمها 

  .لبين كلب 
  .أنه مجع جذَّة حنو قبب يف قبة ودرر يف درة : والثاين 

  :واجلذ القطع والتكسري ، وعليه قوله 
  أَْمسَوا َرَماداً فَالَ أْصلٌ َوالَ طََرُف... َبُنو املَُهلَّبِ َجذَّ اُهللا َدابَِرُهْم  -٣٧٢٨

  وهذا مجع ال يليق إال بالعقالء؟» َجَعلَُهْم « ِلَم قال : قيل فإن . وتقدم هذا مستوىف يف هود 
  .فاجلواب َعاَملَ األصنام ُمَعاملة العقالء حيث اعتقدوا فيها ذلك 



صفة له ، وهذا » لَُهمْ « مل يكسره بل تركه و : أي » فََجَعلَُهمْ « استثناء من املنصوب يف » إالَّ كَبِرياً « : قوله 
. وجيوز أن يعود على عابديها . ود على األصنام ، وتأويل عود ضمري العقالء عليها تقدم الضمري جيوز أن يع

  إلَيِْه« والضمري يف 
يرجعون إىل مقالته حني يظهر هلم احلق ، أو غلب على ظنه أهنم ال يرجعون : ، أي « إبراهيم » جيوز أن يعود إىل 

َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم هذا { : ، فيبكتهم مبا أهاهنم به من قوله  إال إليه ملا شاهدوه من إنكاره لدينهم ، وسب آهلتهم
  ] . ٦٣: األنبياء [ } فَاْسأَلُوُهْم 

  :وجيوز أن يعود إىل الكبري ، وفيه وجهان 
ما هلؤالء مكسورة ومالك : لعلهم يرجعون إليه كما يرجعون إىل العامل يف حل املشكالت ، فيقولون : أحدمها 

وإمنا قال ذلك بناء على كثرة جهاالهتم ، فلعلهم كانوا يعتقدون . على عاتقك؟ وهذا قول الكليب  صحيحاً والفأس
  .فيها أهنا جتيب وتتكلم 

  ) .استهزاء هبم ( قال ذلك مع علمه أهنم ال يرجعون إليه  -عليه السالم-أنه : والثاين 
  فصل

ا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على األصنام فسجدوا كان هلم يف كل سنة عيد جيتمعون فيه ، فكانو: قال الّسّدّي 
لو خرجت معنا ، فخرج معهم ، فلما كان : هلا ، مث عادوا إىل منازهلم ، فلما كان هذا الوقت قال آزر إلبراهيم 

تاهللا { : إنِّي َسقِيم أشتكي رِجْلي ، ، فلمَّا َمَضْوا وبقي ضعفاء الناس ، نادى وقال : ببعض الطريق ألقى نفسه وقال 
{ : واحتج هذا القائل بقوله تعاىل . فسمعوها منه . إىل عيدكم : أي } َألِكيَدنَّ أَصَْناَمكُْم َبْعدَ أَن ُتَولُّواْ ُمْدبِرِيَن 

  .} قَالُواْ َسِمْعَنا فًَتى َيذْكُُرُهْم ُيقَالُ لَُه إِبَْراِهيمُ 
ون يف النجوم وكانوا إذا خرجوا إىل عيدهم مل من أهل بيت ينظر -عليه السالم-كان إبراهيم : وقال الكلّيب 

أراين : يتركوا إالَّ مريضاً ، فلما َهمَّ إبراهيم بكسر األصنام ، نظر قبل يوم العيد إىل السماء ، وقال ألصحابه 
أصبح يف الغد و] .  ٨٩،  ٨٨: الصافات [ } فََنظََر َنظَْرةً ِفي النجوم فَقَالَ إِنِّي سَِقيمٌ { : أشتكي غداً ، وهو قوله 

فسمع رجل } وتاهللا َألكِيَدنَّ أَْصَناَمكُْم { : معصوباً رأسه ، فخرج القوم ليعيدهم ومل يتخلف أحد غريه ، فقال 
قَالُواْ َسِمْعَنا فًَتى { : منهم هذا القول ، فحفظه عيله ، مث أخرب به غريه ، وانتشر ذلك يف مجاعة ، فلذلك قال تعاىل 

دخل بيت األصنام فوجد سبعني صنماً مصطفة ، وعند الباب صنم  -عليه السالم-إن إبراهيم ، مث } َيذْكُرُُهْم 
عظيم من ذهب مستقبل الباب ويف عينه جوهرتان تضيئان بالليل ، فكسرها كلها بفاس يف يده حىت مل يبق إالَّ 

  .الكبري علق الفأس يف عنقه 
مل يكونوا عقالء ، فإن كانوا عقالء وجب أن يكونوا عاملني  أولئك األقوام إمَّا أنْ يكونوا عقالء أو: فإن قيل 

بالضرورة أنَّ تلك األصنام ال تسمع وال تبصر وال تنفع وال تضّر ، فأي حاجة يف إثبات ذلك إىل كسرها؟ أقصى ما 
دح يف القوم كانوا يعظموهنا كما يعظم الواحد منا املصحف واملسجد واحملراب وكسرها ال يق: يف الباب أن يقال 

  .تعظيمها من هذا الوجه 

  .وإن مل يكونوا عقالء مل حيسن مناظرهتم وال بعثة الرسل إليهم 
أهنم كانوا عقالء وكانول عاملني بالضرورة أهنا مجادات ، ولكن لعلهم كانوا يعتقدون فيها أهنا متاثيل : فاجلواب 

وكل من استخف هبا ناله منها ضرر شديد  للكواكب ، وأهنا طلمسات موضوعة ، حبيث إنَّ كل من عبدها انتفع ،
َمن { قوله . كسرها ومل ينله منها ضرر ألبتة ، فكان فعله داالً على فساد مذهبهم  -عليه السالم-، مث إنَّ إبراهيم 



لظاملني إِنَُّه لَِمَن ا{ : أن تكون استفهامية وهو الظاهر ، فعلى هذا تكون اجلملة من قوله » َمْن « جيوز يف } فََعلَ هذا 
يف » إنَُّه « ، وعلى هذا فاجلملة من ) الَِّذي ( وجيوز أن تكون موصولة مبعىن . استئنافاً ال حمل هلا من اإلعراب } 

الذي فعل يف الظلمة إما جلرأته على اآلهلة احلقيقة بالتوقري واإلعظام ، وإما : حمل رفع خرباً للموصول ، والتقدير 
  .، ومتادياً يف االستهانة هبا ألهنم رأوا إفراطاً يف كسرها 

  :يف هذه اجلملة أوجه . » َيذْكُرُُهْم « : قوله 
هذه » َيذْكُرُُهْم « مفعوالً أوالً و » فًَتى « هنا يتعدى الثنني ، ألهنا متعلقة بعني ، فيكون » مسع « أن : أحدها 

مسعت : اً ، وَسكََّت مل يكن كالماً خبالف َسِمْعُت زَْيد: اجلملة يف حمل نصب مفعول ثانياً ، أال ترى أنك لو قلت 
  .قراءته وحديثه 

  .» إبراهيم « أهنا يف حمل نصب أيضاً صفة ل : والثاين 
إالَّ » فًَتى « مها صفنان ل : ، وما الفرق بينهما؟ قلت » َسِمْعَنا « ما حكم الفعلني بعد : فإن قُلَْت : قال الزخمشري 
َسِمْعُت زَْيداً وتسكت حىت تذكر شيئاً مما : ألنك ال تقول » َسِمع « ال بدَّ منه ل » َيذْكُُرُهْم « أنَّ األول وهو 

وهذا الذي قاله ال يتعني ملا عرفت أن مسع إن تعلقت مبا مسع حنو مسعت مقالة بكر . يسمعن وأما الثاين فليس كذلك 
بال خالف بل ال بّد من ذكر شيء وإن تعلقت مبا ال يسمع فال يكتفى به أيضاً . فال خالف أهنا تتعدى لواحد 

مسعته يقرأ صح ، وجرى : َسِمْعُت َزْيداً ، وسكت ، أم َسِمْعُت زَْيداً يركب ، مل جيز ، فإن قلت : يسمع ، فلو قلت 
وغريه جيعلها متعدية . يف ذلك خرف بني النحاة فأبو علي جيعلها متعدية الثنني ، وال يتمشى عليه قول الزخمشري 

  .ل اجلملة بعد املعرفة حاالً وبعد النكرة صفة ، وهذا أراد الزخمشري لواحد ، وجيع
  :أوجه » إِْبَراهِيُم « يف رفع . » إِبَْراهِيُم « : قوله 

فاملراد االسم ال : يقال له هذا اللفظ ، وكذلك قال أبو البقاء : أنه مرفوع على ما مل يسم فاعله ، أي : أحدها 
  .املسمى 

ف بني النحويني أعين تسلط القول على املفرد الذي يؤدي معىن مجلة وال هو مقتطع من مجلة ، ويف هذه املسألة خال
قلت هذا اللفظ ، فأجازه مجاعة : قلت َزْيداً ، أي : ، وال هو صفة ملصدره حنو » قال « وال هو مصدر ل 

على ما ذكرت » َراهِيُم إِْب« وممن اختار رفع . كالزجاجي والزخمشري وابن خروف وابن مالك ، ومنعه آخرون 
قلت خطبة وشعراً وقصيدة أو اقتطع من مجلة : أمَّا إذا كان املفرد مؤدياً معىن مجلة كقوهلم . الزخمشري وابن عطية 

  :كقوله 
  ُمَعتَّقٍَة ِممَّا َيجِيُء بِِه التُّجُْر... إذَا ذُقَْت فَاَها قُلَْت طَْعُم ُمَدامٍة  -٣٧٢٩

: ويف قوهلم . قُلُْت حقاً أو باِطالً ، فإنه يتسلط عليه كذا قالوا : ُت قَْوالً ، أو صفة له حنو أو كان مصدراً حنو قُلْ
  .املفرد املقتطع من اجلملة نظر ، ألنَّ هذا مل يتسلط عيله القول إمنا تسلط على اجلملة املشتملة عليه 

  .هيم هذا إبراهيم ، أو هو إبرا: أنه خرب مبتدأ مضمر ، يقال له : الثاين 
  .يقال له إبراهيم فاعل ذلك : أنه مبتدأ حمذوف اخلرب ، أي : الثالث 
  .يا إبراهيم : أنه منادى وحرف النداء حمذوف أي : الرابع 

{ وتقدم حتقيق هذا يف البقرة عند قوله » ُيقَالُ « وعلى األوجه الثالثة فهو مقتطع من مجلة ، وتلك اجلملة حمكية ب 
. رفعاً ونصباً ]  ١٦٤: األعراف [ } قَالُواْ َمْعِذَرةً { رفعاً ونصباً ويف األعراف عند قوله  ٥٨] [ } َوقُولُواْ ِحطَّةٌ 



وأن تكون على رأي . حيتمل أن تكون مفعوالً آخر حنو ظننت زيداً كاتباً شاعراً « ُيقَالُ لَُه « » واجلملة من 
  .ك لتخصصها بالوصف وجاز ذل« فًَتى » الزخمشري ومن تابعه وأن تكون حاالً من 

قَالَ َبلْ فََعلَُه ) ٦٢(قَالُوا أَأَْنَت فََعلَْت َهذَا بِآِلَهِتَنا َيا إِْبَراهِيُم ) ٦١(قَالُوا فَأْتُوا بِِه َعلَى أَْعُينِ النَّاسِ لََعلَُّهْم َيشَْهُدونَ 
ثُمَّ ُنِكُسوا ) ٦٤(لَى أَْنفُسِهِْم فَقَالُوا إِنَّكُْم أَنُْتُم الظَّاِلُمونَ فََرَجعُوا إِ) ٦٣(كَبُِريُهْم َهذَا فَاْسأَلُوُهْم إِنْ كَاُنوا َيْنِطقُونَ 

) ٦٦(قَالَ أَفَتَْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَُعكُْم َشيْئًا َولَا َيُضرُّكُْم ) ٦٥(َعلَى ُرُءوِسهِْم لَقَْد َعِلْمَت َما َهُؤلَاِء َيْنِطقُونَ 
  ) ٦٧(َما تَْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَفَلَا َتْعِقلُونَ أُفٍّ لَكُْم َوِل

  فصل
ومسعوا سّبه آلهلتهم غلب على ظنهم } تاهللا َألكِيَدنَّ أَْصَناَمكُْم {  -عليه السالم-ملا مسع بعض القوم قول إبراهيم 
، فهو الذي } ُيقَالُ لَُه إِبَْراِهيمُ { يسبهم يعيبهم و: أي } َسِمْعَنا فًَتى َيذْكُرُُهْم { : أنه الفاعل لذلك ، فلذلك قالوا 

  .يظن أنه الذي صنع هذا 
جيئوا : قال منروذ ، أي } فَأْتُواْ بِِه على أَْعُينِ الناس { فبلغ ذلك منروذ اجلبار ، وأشراف قومه ، فقالوا فيما بينهم 

كرهوا أن : قال احلسن وقتادة والسدي . ذي فعله عليه أنه ال} لََعلَُّهمْ َيشَْهُدونَ { به ظاهراً ، أي مبرأى من الناس 
حيضرون عقابه فينزجروا عن اإلقدام على : أي } لََعلَُّهْم َيشَْهُدونَ { : وقال حممد بن إسحاق . يأخذوه بغري بينٍة 

  .يشهدون عليه عقابه : املراد جمموع األمرين أي : وقال الكليب ومقاتل . مثله 
ائتوا به ظاهراً مكشوفاً مبرأى منهم ومنظر : أي » بِهِ « حمل نصب على احلال من اهلاء يف  يف} على أَْعُينِ { : قوله 

هو وارد على طريق املثل ، أي يثبت : ؟ قُلُْت « َعلَى » : ما معىن االستعالء يف « فإنْ قُلَْت : قال الزخمشري . 
  .ه إتيانه على األعني ، ويتمكن ثبات الراكب على املركوب ، ومتكنه من

  :وجهان « ءَأَْنَت » يف . } أَأَْنَت فََعلَْت { : قوله 
أفعلت هذا بآهلتنا فلّما حذف الفعل انفصل الضمري : أنه فاعل بفعل مقدر يفسره الظاهر بعده ، والتقدير : أحدمها 

.  
  .أنه مبتدأ واخلرب بعد اجلملة : والثاين 

امللفوظ هبا على األول ال حمل هلا ، « فََعلَْت » لة من قوله والفرق بني الوجهني من حيث اللفظ واضح ، فإنَّ اجلم
ألهنا مفسرة وحملها الرفع على الثاين ، ومن حيث املعىن أنّ االستفهام إذا دخل على الفعل أشعر بأنَّ الشك إمنا تعلق 

أم غريه؟  هل هو الفاعل) وإذا دخل على االسم وقع الشك فيه . هل وقع أم ال؟ من غري شك يف فاعله ( به 
  .والفعل غري مشكوك يف وقوعه ، بل هو واقع فقط 

أَزَْيٌد قَاَم؟ وجعلته مبتدأ كان شكك يف صدور الفعل منه : وإذا قلت . أَقَاَم َزْيٌد؟ كان شكك يف قيامه : فإذا قلت 
  .أم من عمرو 

  .الستفهام والوجه األوىل هو املختار عند النحاة ، ألنَّ الفعل تقدم ما يطلبه ، وهو أداة ا
مل أفعله إمنا الفاعل حقيقة اهللا تعاىل ، وإسناد الفعل إىل : هذا اإلضراب عن مجلة حمذوفة تقديره } َبلْ فََعلَُه { : قوله 

  .من أبلغ التعاريض « كَبُِريُهْم » 
  :فيه ستة أوجه « َهذَا » : قوله 

  .« كَبُِريُهمْ » أن يكونَ نعتاً ل : أحدها 



  .« كَبُِريُهْم » بدالً من أن يكون : الثاين 
كذا نقله . وفاعل الفعل حمذوف « َبلْ فََعلَُه » على أنَّ الكالم يتم عند قوله « كَبِريُُهْم » أن يكون خرباً ل : الثالث 

وهذا القول يعزى للكسائي ، : قال شهاب الدين . وهذا بعيد ، ألنَّ حذف الفاعل ال يسوغ : أبو البقاء ، وقال 
بل فعله من فعله وجيوز أن : حيسن الرد عيله حبذف الفاعل فإنه جييز ذلك ، ويلزمه ، وجيعل التقدير وحينئذ ال 

  .يكون أراد باحلذف اإلضمار ، ألنه ملّا مل يذكر الفاعل لفظاً مسى ذلك حذفاً 

  .» فًَتى « أن يكونَ الفاعل ضمري : الرابع 
  .» إبَْراِهيم « أين كون الفاعل ضمري : اخلامس 

  .هذان الوجهان يؤيدان أنَّ املراد حبذف الفاعل إنََّما هو اإلضمار و
حرف ترج » لََعلَّ « اليت أصلها » َعلَّ « ليس فعالً ، بل الفاء حرف عطف دخلت على » فََعلَُه « أن : السادس 

وهذا يعزى . ففت الثانية فَلعلّه ، مث حذف الالم األوىل وخ: أي » فََعلَُّه « وحذف الالم األوىل ثابت ، فصار اللفظ 
بتشديد الالم ، وهي قراءة شاذة » فََعلَُّه « وقد استدل على مذهبه بقراءة ابن السميفع . للفراء وهو مرغوب عنه 

عليه -ال يرجع بالقراءة املشهورة إليها ، وكأن الذي محلهم على هذا خفاء وجه صدور هذا الكالم من النيب 
  . -السالم
  فصل

طلبوا منه االعتراف بذلك ، ليقدموا على إيذائه ، } أَأَْنَت فََعلَْت هذا بِآِلهَِتَنا ياإبراهيم { ملّا قالوا له اعلم أن القوم 
، وكان قد علق الفأس يف رقبته ، وأراد بذلك إقامة احلجة } َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم هذا { : فقلب األمر عليهم وقال 

  :واعلم أنّ للناس هاهنا قوالن } فَاْسأَلُوُهْم إِن كَاُنواْ يِْنِطقُونَ { : ن ، وقال عليهم وإظهار جهلهم يف عبادة األوثا
من قبيل التعريض ، } َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم هذا {  -عليه السالم-قول كافة احملققني ، وهو أنّ قول إبراهيم : األول 

  :وهو من وجوه 
ر الفعل لنفسه على أسلوب تعريضّي ، وليس قصده نسبة الفعل إىل تقري -عليه السالم-أنًّ قصد إبراهيم : أحدها 

الصنم ، وهذا كما لو قال صاحبك وقد كتبت كتاباً خبط رشيق ، وأنت شهري حبسن اخلط ، وال يقدر هو إال على 
يه بل كتبته أنت ، وكأن قصدك هبذا تقريره لك كع االستهزاء ال نف: أأنت كتبت هذا ، فقلت له : خرمشة فاسدة 

  .عنك وإثباته لألمي أو املخرمش ، ألن إثباته واألمر دائر بينهما للعاجز منهما استهزاء وإثبات للقادر 
غاظته تلك األصنام حني أبصرها مصطفة ، وكان غيظه من كبريها أشد ملا  -عليه السالم-أنَّ إبراهيم : وثانيها 

سبب يف استهانته هلا وحطمه هلا ، والفعل كما يسند إىل رأى من زيادة تعظيمهم له ، فأسند الفعل إليه ألنه هو ال
  .مباشره يسند إىل احلال عليه 

ما تنكرون أن يفعله كبريهم ، فإنَّ حق من ُيْعَبد ، : أن يكون حكاية ملا يلزم عن مذهبهم كأنه قال هلم : وثالثها 
  .زخمشري وُيْدَعى إهلاً أن يقدر على هذا أو أشد منه ذكر هذه األوجه الثالثة ال

واملعىن . } هذا فَاسْأَلُوُهمْ { : مث يبتدئ فيقول » كَبُِريُهمْ « ما تقدم عن الكسائي أنه اكن يقف عند قوله : ورابعها 
فعله من : بل فعله كبريهم ، وعىن نفسه ، ألنّ اإلنسان أكرب من كل صنم ، وأنه كناية عن غري مذكور ، أي : 

  .م ابتداء كال» كَبِريُهْم « فعله و 



قال الطِّييب معناه على التقدمي والتأخري ، أي بل فعله كبريهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم ، فجعل النطق : وخامسها 
  .شرطاً للفعل إن قدروا على النطق قدروا على الفعل فأراهم عجزهم ، ويف ضمنه أنا فعلت ذلك 

  .قراءة ابن السميفع املتقدمة : وسادسها 
أراد بذلك الفعل إقامة احلجة عليهم فذلك قوله  -عليه السالم-واألصح أن إبراهيم : ل البغوي قا: والقول الثاين 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -روي أبو هريرة عن رسول اهللا « حىت خيربوا من فعل ذلك هبم ، ملا } هذا فَاْسأَلُوُهْم { : 
َبلْ فََعلَُه » : ، وقوله « إنِّي َسقِيٌم » : ن يف ذات اهللا ، قوله لَْم َيكِْذْب إْبَراهِيُم إال ثالث كذبات ثنتان منه: أنه قال 

إنِّي كَذَْبتُ »  -عليه السالم-ويف حديث الشفاعة قول إبراهيم « هذه أخيت » : ، وقوله لسارة « كَبُِريُهْم َهذَا 
بيحاً لذاته فإنَّ النيب إذا هرب الكذب ليس ق: والقائلون هبذا القول قدروه من جهة العقل وقالوا « ثَالَثَ كَذَِباٍت 

من ظامل واختفى يف دار إنسان فجاء الظامل وسأل عنه ، فإنه جيب الكذب فيه ، وإذا كان كذلك ، فأي ُبْعد يف ان 
أَيَُّتَها العري { : حني أمر مناديه إلخوته  -عليه السالم-يأذن اهللا يف ذلك ملصلحة ال يعلمها إال هو كما أذن ليوسف 

  .ومل يكونوا سرقوا ]  ٧٠: يوسف [ } لََسارِقُونَ  إِنَّكُْم
وهذا القول مرغوب عنه أما اخلرب فألن يضاف الكذب إىل رواته أوىل من أن يضاف إىل األنبياء : قال ابن اخلطيب 

وا عنه ، والدليل القاطع عليه أنه لو جاز أن يكذبوا ملصلحة ويأذن اهللا تعاىل فيه فلنجر هذا االحتمال يف كل ما أخرب
، ويف كل ما أخرب اهللا عنه ، وذلك يبطل الوثوق بالشرائع ، وتطرق املهمة إىل كلها ، مث لو صح ذلك اخلب فهو 

  .« إنَّ يف املَعَارِيضِ ملندوحةً عن الكَِذبِ » حممول على املعاريض على ما قاله عليه السالم 
  . موضعه فلعله سقيم القلب كما جييء يف« إين َسِقيمٌ » : فأّما قوله 
وأما قصة . يف الدين : هذه أخيت ، أي : وأما قوله لسارة . فقد ظهر اجلواب عنه « َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم » : وأّما قوله 

  .فتقدم الكالم عليها  -عليه السالم-يوسف 
  .هو اجلواب « فَاسْألُوُهْم  »جوابه حمذوف لداللة ما قبله ، ومن جوَّز التقدمي جعل } إِن كَانُواْ يِْنِطقُونَ { : قوله 
  :فيه وجوه } فرجعوا إىل أَنفُِسهِْم فقالوا إِنَّكُْم أَنُتمُ الظاملون { : قوله 

ملا نبههم على قبح طريقتهم مبا أورده عليهم علموا أنَّ عبادة األصنام باطلة ،  -عليه السالم-أنَّ إْبراهيم : األول 
  .وأهنم على غرور وجهل يف ذلك 

إلبراهيم حيث تزعمون أنه } إِنَّكُْم أَنُتُم الظاملون { : فالموها وقالوا } فرجعوا إىل أَنفُسِهِْم { : قال مقاتل  :الثاين 
  .كسرها مع أن الفأس بني يدي الصنم الكبري 

  .أنتم الظاملون ألنفسكم حيث سألتموه خىت إنه يستهزئ بكم يف اجلواب : الثالث 
نكسهم اهللا أو : مبنياً للمفعول خمفف الكاف أي « ُنِكُسوا » : قرأ العامة } ُرُءوسِهِْم ثُمَّ ُنِكُسواْ على { : قوله 

  .خجلهم 

: والنَّكُْس والتَّْنكِيُس . وجيوز أن يتعلق بنفس الفعل . كائنني على رؤوسهم : حال ، أي » َعلَى ُرُؤوِسهِم « و 
  .طأطأه حىت صار أعاله أسفله : اي . اً َنكََس َرأَْسُه وَنكََّسُه خمففاً ومشدد: القلب ، يقال 

بالتشديد وقد تقدم أنه لغة يف املخفف ، فليس » ُنكِّسُوا « : وقرأ أبو حيوة وابن أيب عبلة وابن اجلارود وابن مقسم 
  .التشديد لتعدية وال لتكثري 

نكسوا : ل حمذوف تقديره خمففاً مبنياً للفاعل ، وعلى هذا فاملفعو» َنكَسُوا « : وقرأ رضوان بن عبد املعبود 
  .أنفسهم على رؤوسهم 



  فصل
ثُمَّ ُنِكسُواْ { : أجرى اله احلق على ألسنتهم يف القول األول مث أدركتهم الشقاوة فهو معىن قوله : قال املفسرون 
بفرط  قلبوا على رؤوسهم حقيقة: وقيل . ردوا إىل الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم : أي } على ُرُءوِسهِمْ 

 -عليه السالم-إطراقهم خجالً وانكساراً واخنزاالً مما هبتهم إبراهيم ، فلما أحاروا جواباً إال ما هو حجة إلبراهيم 
  .فأقروا هبذه احلجة اليت حلقتهم } لَقَْد َعِلْمَت َما هؤالء َينِطقُونَ { : فقالوا  -حني جادهلم

قسم حمذوف ، والقسم وجوابه معموالن لقول مضمر ، وذلك  هذه اجلملة جاب} َما هؤالء َينِطقُونَ { : قوله 
  .واهللا لقد علمت : نكسوا قائلني : أي » ُنِكسُوا « القول املضمر حال من مرفوع 

« و » َهُؤالَِء « حجازية فيكون » َما « جيوز أن تكون } قَالَ أَفََتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َما الَ َينفَُعكُْم َشيْئاً { : قوله 
  .يف حمل نصب خربها » َيْنِطقُونَ 

على باهبا ، ومسد واحد » َعِلْمت « واجلملة املنفية بأسرها سادة مسد املفعولني إن كانت . أو متيمية فال عمل هلا 
  .إن كانت عرفانية 

أفٍّ « . إن تركتم عبادته } َيُضرُّكُمْ َوالَ { إن عبدمتوه ، } قَالَ أَفََتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َما الَ َينفَُعكُْم َشيْئاً { : قوله 
قال . يف سورة سبحان » أُفٍّ « تقدم الكالم على } َوِلَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا { نتناً وقذراً لكم : أي » لَكُْم 

أضجره ما  -عليه السالم-صوت إذا صوت به دل على أنّ صاحبه متضجر ، وأن إبراهيم » أُفٍّ « : الزخمشري 
  .ن ثباهتم على عبادهتا بعد وضوح احلق وانقطاع عذرهم وزهوق الباطل فتأفف رأى م

مث . » َهْيَت لََك « : لتأفيف لَكُمْ ال لغريكم ، وهي نظري قوله : الم التبيني ، أي » ِلَما « ويف » لَكُم « والالم يف 
  أليس لكم عقل تعقلون هذا وتعرفونه؟: أي » أَفَالَ َتْعِقلُونَ « : قال 

َوأََرادُوا بِهِ ) ٦٩(قُلَْنا َيا َناُر كُونِي بَْرًدا َوَسلَاًما َعلَى إِبَْراِهيَم ) ٦٨(الُوا َحرِّقُوُه َواْنُصُروا آِلهََتكُْم إِنْ كُْنُتْم فَاِعِلَني قَ
  ) ٧١(َنا ِفيَها ِللَْعالَِمَني وََنجَّْينَاُه َولُوطًا إِلَى الْأَْرضِ الَِّتي َباَركْ) ٧٠(كَْيًدا فََجَعلَْناُهُم الْأَْخسَرِيَن 

ليس يف القرآن من القائل ذلك ، } قَالُواْ َحرِّقُوُه وانصروا آلَِهَتكُْم { فلما ألزمهم احلجة وعجزوا احلجة عن اجلواب 
مسعت ابن عمر : وقال جماهد . واملشهور انه منروذ بن كنعان بن سنجاريب بن منروذ بن مكوش بن حام بن نوح 

  .أشار بتحريق إبراهيم رجل من األكراد من فارس  إمنا: يقول 
إن الذي قال حرقوه امسه هرين فخسف اهللا به فهو يتجلجل فيها إىل : ورى ابن جريج عن وهب عن شعيب قال 

  .يوم القيامة 
  فصل

قَالُواْ { : له ملا اجتمع منروذ وقومه إلحراق إبراهيم حبسوه يف بيت وبنوا له بنياناً كاحلظرية ، وذلك قو: قال مقاتل 
مث مجعوا له احلطب الكثري ، حىت إنَّ الرجل أو املرأة لو ] .  ٩٧: الصافات [ } ابنوا لَُه بُْنَياناً فَأَلْقُوُه ِفي اجلحيم 

  .بنوا آتوناً بقرية يقال هلا كوثى : وقيل . إن عافاين اهللا ألمجعن حطباً إلبراهيم : مرضت قالت 
أصناف اخلشب مدة أربعني يوماً ، وكانت املرأة تغزل وتشتري احلطب بغزهلا ، مث مجعوا له أصالب احلطب من 

فتلقيه فيه احتساباً يف دينها ، فلما اشتعلت النار ، واشتدت حىت إن كانت الطري لتمر به وهي يف أقصى اجلو 
. نجنيق فعملوه روي أنَّهم مل يعلموا كيف يلقوه فيها؟ فجاء إبليس وعلمهم عمل امل. فيحترق من شدة وهجها 

هيزن ، وكان أول من صنع املنجنيق ، فخسف اهللا به األرض فهو : صنعه هلم رجل من األكراد يقال له : وقيل 



فوضعوه فيه مقيداً مغلوالً ، فصاحت السماء  -عليه السالم-مث عمدوا إىل إبراهيم . يتجلجل فيها إىل يوم القيامة 
أي ربنا ما يف أرضك أحد يعبدك غري إبراهيم ، وإنه حيرق فيك : ة واألرض ومن فيها من املالئكة صيحة واحد

إن استغاث به وأما َوليُُّه فهلوا بيين وبينه ، فإنه خليل ليس يل خليل غريه وأنا « : فأذن لنا يف نصرته ، فقال سبحانه 
  .» إهله ليس له إله غريي 

إن شئت : وأتاه خازن الرياح فقال . ردت أمخدت النار إن أ: فلما أرادوا إلقاءه يف النار أتاه خازن املياه فقال 
  .طريت النار يف اهلواء 

اللهم أنت الواحد يف السماء وأنا الواحد يف : ال حاجة يل إليكم ، مث رفع رأسه إىل السماء وقال : فقال إبراهيم 
  .األرض من يعبدك غريي حسيب اهللا ونعم الوكيل 

قاهلا إبراهيم حني القي يف النار ، وقاهلا حممد ]  ١٧٣: آل عمران [ } نِْعَم الوكيل َحْسُبَنا اهللا َو{ : قال ابن عباس 
مَِّن  إِنَّ الناس قَدْ َجَمُعواْ لَكُْم فاخشوهم فََزاَدُهمْ إِميَاناً َوقَالُواْ َحْسُبَنا اهللا َونِْعَم الوكيل فانقلبوا بِنِْعَمٍة{ : حني قيل له 

ال إله إال أنت « : فحني ألقي يف النار قال ]  ١٧٤،  ١٧٣: آل عمران [ } ُهمْ سواء اهللا َوفَْضلٍ لَّْم َيْمَسْس
: مث رموه يف املنجنيق إىل النار ، فأتاه جربيل ، فقال . » سبحانك رب العاملني لك احلمد ولك امللك ال شريك لك 

  .ن سؤايل علمه حبايل حسبه م: فاسأل ربك قال : أما إليك فال ، قال : يا إبراهيم الك حاجة؟ قال 

قال كعب األحبار جعل كل شيء يطفئ عنه النار إال . } يانار كُونِي َبرْداً َوَسالََما على إِْبَراهِيَم { : فقال اهللا تعاىل 
: أمر بقتل الوزغ وقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وروت أم شريك أنَّ رسول اهللا « . الوزغ فإنه كان ينفخ النار 

وقال ابن عباس يف رواية . هو جربيل } كُونِي َبرْداً َوَسالََما { القائل : وقال السُّدِّّي « ىإبراهيم كان ينفخ عل» 
َعلَى » ومل يبق يومئذ نار إال طفئت ، ولو مل يقل : لو مل يتبع بردها سالماً ملات إبراهيم من بردها ، قال : جماهد 

فأخذت املالئكة بضبعي إبراهيم وأقعدوه على األرض فإذا عني ماء  :قال السدي . بقيت ذات برد أبداً « إِبَْراهِيم 
عليه -أخربت أنّ إبراهيم : وقال املنهال بن عمرو . عذب وورد أمحر ونرجس ، ومل حترق النار منه ال وثاقه 

 إذا كنت فيها ما كنت أطيب عيشاً مين: ملا ألقي يف النار كان فيها إما أربعني يوماً أو مخسني يوماً ، وقال  -السالم
وبعث اهللا عز وجل ملك الظل يف صورة إبراهيم فقعد إىل جنب إبراهيم يؤنسه ، وأتى جربيل : قال ابن يسار . 

يا إبراهيم إنَّ ربك : بقميص من حرير اجلنة َوِطنْفَسة فألبسه القميص وأجلسه على الطنفسة وقعد معه حيدثه وقال 
  .يب أما علمت أن النار ال تضر أحبا: يقول 

مث نظر منروذ من صرح له وأشرف على إبراهيم فرآه جالساً يف روضة ورأى امللك قاعداً إىل جنبه وما حوله نار 
  يا إبراهيم هل تستطيع أن خترج منها؟: حترق ، فناداه منروذ 

  .نعم ، قم فاخرج ، فقام ميشي حىت خرج منها : قال 
ذاك ملك الظل أرسله ريب ليؤنسين : تك قاعداً إىل جنبك؟ قال من الرجل الذي رأيته معك يف صور: قال له منروذ 

إين مقرِّب إىل إهلك قرباناً ملا رأيت من قدرته وعزته فيما صنع بك ، وإنِّي ذابح له أربعة آالف : ، فقال له منروذ 
أستطيع ترك ملكي ال : ال يقبل اهللا مننك ما دمت على دينك هذا ، قال منروذ  -عليه السالم-بقرة ، فقال إبراهيم 

  .ولكن سوف أذحبها له فذحبها مث كف عن إبراهيم 
وإمنا اختاروا املعاقبة بالنار ، ألهنا أقوى . ألقي يف النار وهو ابن ست عشرة سنة  -عليه السالم-روي أن إبراهيم 

روي أن : وقيل . إن النار ال حترقه ، ألنه سحر العقوبات : روي أن هاران أبا لوط قال هلم : وقيل . العقوبات 
إن النار ال حنرقه ، ألنه سحر النار ، وبكن اجعلوه على شيء وأوقدوا حتته ، ففعلوا ، : هاران أبا لوط قال هلم 



  .فطارت شرارة يف حلية أيب لوط فأحرقته 
. « كوين  »فيكن خرباً عن « َبْرداً » أنه نسق على « َسالَماً » والظاهر يف . ذات برد : أي « َبرْداً » : قوله 

وجوَّز بعضهم أن ينتصب على املصدر املقصود به التحية يف العرف وقد ُردَّ هذا بأنه لو قصد ذلك لكان الرفع فيه 
، وهذا غري الزم ، ألنه ال جيوز أن يأيت القرآن على الفصيح واألفصح ، ويدل « َسالٌَم » : أوىل ، حنو قول إبراهيم 

  .« قَالُوا َسالَماً » : ود به التحية حنو قول املالئكة على ذلك أنه جاء مقصوداً ، واملقص

وجيوز أن يكون صفة فيتعلق مبحذوف ، وعلى هذا . متعلق بنفس إن قصد به النحية » َعلَى إبَْراِهيمَ « وقوله 
  .كوين برداً عيله وسالماً عليه : فيحتمل أن يكون قد حذف صفة األول لداللة صفة الثاين عليه تقديره 

  فصل
أنه سبحانه وتعاىل جعل النار برداً وسالماً ال أنَّ : املعىن » قُلَْنا َيا َنارُ « ال أبو مسلم األصفهاين يف تفسري قولنا ق

واحتج عليه بأن النار مجاد فال جيوز . يكونه : أي ]  ٨٢: يس [ } أَن َيقُولَ لَُه كُن فََيكُونُ { : هناك كالماً كقوله 
  .خطابه 

  :نه وجد ذلك القول ، مث هؤالء قوالن واألكثرون على ا
  .القائل هو جربيل : قال السُّديِّ : أحدمها 
النار مجاد فال يكون يف : وقوله . قول األكثرين إنَّ القائل هو اهللا تعاىل ، وهو األقرب األليق بالظاهر : والثاين 

  .خطاهبا فائدة 
  .مصلحة عائدة إىل املالئكة ِلَم ال جيوز أن يكون املقصود من ذلك األمر : فاجلواب 

  فصل
إن اهللا تعاىل أزال ما فيها من احلرارة واإلحراق ، وأبقى ما فيها من اإلضاءة : فقيل . اختلفوا يف كيفية برد النار 

  .واإلشراق ، واهللا على كل شيء قدير 
ة جهنم يف اآلخرة ، وكما إنه تعاىل خلق يف جسم إبراهيم كيفية مانعة من وصول النار إليه كما يفعل خبزن: وقيل 

وقيل . أنه ركب بنية النعامة حبيث ال يضرها ابتالع احلديدة احملماة ، وبدن السمندل حبيث ال يضره املكث يف النار 
  .إنه خلق بينه وبني النار حائالً مينع من وصول أثر النار إليه : 

أي نفس النار صارت باردة حىت سلم إبراهيم } بَْرداً  يانار كُونِي{ : واألول أوىل ، ألنَّ ظاهر قوله : قال احملققون 
الناؤ إن بقيت كما كانت ، واحلرارة جزء من مسمى النار ، وامتنع كون النار باردة ، فإذن : فإن قيل . من تاثرها 

. املراد من النار اجلسم الذي هو أحد أجاء مسمى النار ، وذلك جماز فلم كان جمازكم أوىل : جيب أن يقال 
  .أن اجملاز الذي ذكرناهخ يبقى معه حصول الربد ويف الذيب ذكرمت ال يبقى ذلك ، فكان جمازنا أوىل : اجلواب ف

  فصل
األول : أنَّ الربد إذا أفرط أهلك كاحلر فال ُبّد من االعتدال ، وهو من وجوه : معىن كون النار سالماً على إبراهيم 

  .ر أن يقدر اهللا بردها باملقدار الذي ال يؤث: 
  .أنَّ بعض النار صار برداً وبقي بعضها على حرارته فتعادل احلر والربد : والثاين 

  .أنه تعاىل جعل يف جسمه مزيَد حرٍّ فانتفع بذلك الربد وَالَتذَّ بِه : والثالث 
  فصل

وأنْ حيصل  روي أنّ كلّ النريان يف ذلك الوقت زالت وصارت برداً ، ويؤيد ذلك أنَّ النار اسم للماهية ، فر ُبّد



بل اختصت بتلك النار ، ألنّ الغرض إمنا تعلق : هذا الربد يف املاهية ويلزم منه عمومه يف كل أفراد املاهية وقيل 
بربد تلك النار ، ويف النار منافع للخلق فال جيوز تعطيلها ، واملراد خالص إبراهيم ال إيصال الضرر إىل سائر اخللق 

.  

ذلك بعيد ، ألنَّ برد : قال ابن اخلطيب . ألتى الرد عليه » َوَسالَماً « أنه لو مل يقل أفيجو ما روي من : فإن قيل 
كان الربد يعظم : النار مل حيصل منها وإمنا حصل من جهة اهللا تعاىل فهو القادر على احلر والربد ، فال جيوز أن يقال 

  .» َسالَماً « : لوال قوله 
  .} فََجَعلَْناُهُم األخسرين { أَرادُوا ان يكيدوه : أي } َوأََرادُواْ بِِه كَْيداً { : قوله 
  .معناه أهنم خسروا السعي والنفقة ومل حيصل هلم مرادهم : قيل 

أرسل اهللا على منروذ وقومه البعوض فأكلت حلومهم : فجعلناهم مغلوبني غالبوه فلقنه اهللا احلجة وقيل : وقيل 
  .لكته وشربت دماءهم ، ودخلت واحدة يف دماغه فأه

ملا نصره اهللا تعاىل أمت النعمة عليه بأن جناه } وََنجَّيَْناُه َولُوطاً إِلَى األرض اليت َبارَكَْنا ِفيَها ِللْعَالَِمَني { : قوله تعاىل 
وجنَّى لوطاً وهو ابن أخيه ، وهو لوط بن هاران جنامها من منروذ وقومه من أرض العراق إىل األرض اليت باركنا فيها 

أرض الشام بارك اهللا فيها باخلصب وكثرة األشجار والثمار واألهنار ، ومنها بعث أكثر : ني يعين مكة ، وقيل للعامل
  .األنبياء 

مساها مباركة ، ألنّ : قال أُيب بن كعب ]  ١: اإلسراء [ } إىل املسجد األقصى الذي َباَركَْنا َحْولَهُ { : وقال تعاىل 
: منتحت الصخرة اليت ببيت املقدس وروى قتادة أنّ عمر بن اخلطاب قال لكعب  ما من ماء عذب وإال وينبع أصله

وقربه ، فقال إين وجدت يف كتاب اهللا املنزل  -صلى اهللا عليه وسلم  -أال تتحول إىل املدينة فيها مهاجر رسول اهللا 
  .يا أمري املؤمنني أن الشام كنز اهللا من أرضه وهبا كنزه من عباده 

إهنا ستكون » : يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -مسعت رسول اهللا :  بن عمرو بن العاص قال وروى عبد اهللا« 
  :جيوز فيه وجهان « َولُوطاً » : قوله « هجرة بعد هجرة فخيار الناس إىل مهاجر إبراهيم 

  .أَنْ يكونَ معطوفاً على املفعول قبله : أحدمها 
  .أوىل واألول . أَنْ يكونَ مفعوالً معه : والثاين 
  :جيوز فيه وجهان « إِلَى اَألْرضِ » : وقوله 

  .علىأن يتضمن معىن أخرجناه بالنجاة فلما ضمن معىن أخرج تعدى تعديته « َنجَّيَْناُه » أن يتعلق ب ، : أحدمها 
جنيناه : أي « َنجَّْيَناُه » أنه ال تضمني فيه وأنَّ حرف اجلر يتعلق مبحذوف على أنه حال من الضمري يف : والثاين 

منتهياً إىل األرض كذا قدره أبو حيان وفيه نظر من حيث إنه قدر كوناً مقيداً وهو كثرياً ما َيُردُّ على الزخمشري 
  .وغريه ذلك 

  فصل
وكان ابن أخيه ، وهو لوط بن ]  ٢٦: العنكبوت [ } فَآَمَن لَُه لُوطٌ { اعلم أنَّ لوطاً آمن بإبراهيم كما قال تعاىل 

خ ، وهاران هو أخو إبراهيم ، وكان هلما أخ ثالث يقال له ناخور بن تارخ ، وآمنت به أيضاً سارة ، هاران بن تار
وهي بنت عمه ، وهي سارة بنت هاران األكرب عن إبراهيم فخرج من كوشى من أرض حدود بابل بالعراق مهاجراً 

ربه حىت نزل َحرَّان فمكث هبا ما شاء إىل ربه ومعه لوط وسارة ، فخرج يلتمس الفرار بدينه واألمان على عبادة 
اهللا ، مث ارحتل منها ونزل أرض السبع من فلسطني وهي برية الشام ، مث خرج منها مهاجراً حىت قدم مصر ، مث 



خرج من مصر إىل الشام ، ونزل لزط باملؤتفكة ، وهي من السبع على مسرية يوم وليلة وأقرب ، وبعثه اهللا نبياً ، 
  .} َنجَّْيَناُه َولُوطاً إِلَى األرض اليت بَاَركَْنا ِفيَها ِللْعَالَِمَني َو{ : فلذلك قوله 

َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً َيْهُدونَ بِأَمْرَِنا َوأَْوَحْيَنا إِلَيْهِْم ِفْعلَ ) ٧٢(َوَوَهْبَنا لَُه إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َناِفلَةً َوكُلًّا َجَعلَْنا َصاِلِحَني 
  ) ٧٣(إِقَاَم الصَّلَاِة َوإِيَتاَء الزَّكَاِة َوكَانُوا لََنا عَابِِديَن الَْخيَْراِت َو

النافلة العطية وكذل النفل ، ويسمى الرجل : قال جماهد وعطاء . } َوَوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوبَ َناِفلَةً { : قوله 
  .الكثري العطاء نوفالً 

  .ولد الوالد : وقيل . الزيادة : وقيل 
ال من لفظه ألنّ اهلبة والعطاء متقاربان فهي » َوَهْبَنا « لى األول ينتصب انتصاب املصدر من معىن العامل وهو فع

والنافلة خمتصة بيعقوب على كل تقدير . وعلى اآلخرين ينتصب على احلال ، واملراد هبا يعقوب . كالعاقبة والعافية 
  .أُّيب بن كعب وابن زيد وقتادة ، ألنّ إسحاق ولده لصلبه ، وهذا قول ابن عباس و

وجعلنا أي : هو الثاين توسط العامل بينهما ، واألصل » َصاِلِحَني « و » َجَعلَْنا « مفعول أول ل » َوكُالًّ « : قوله 
  .عامل كما تقدم إال أنه مل يتوسط ال} َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً { : وقوله . صرينا كالًّ من إبراهيم ومن ذكر معه صاحلني : 

أَِئمَّة « وقد تقدم التصريف املتعلق بلفظ » يَْهُدونَ « متعلق ب » بأَْمرَِنا « و » أئمةً « صفة ل » َيْهُدونَ « : وقوله 
  .وقراءة القراء فيها » 

  فصل
  .» َجَعلَْنا صَاِلِحنيَ « من إبراهيم وإسحاق ويعقوب » َوكُالً « : املعىن 

« يقتدى هبم يف اخلرب » َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً « . عاملني بطاعة اهللا : آخرون  مرسلني ، وقال: أي : قال الضحاك 
: وقال أبو مسلم . العمل بالشرائع : أي } بِأَمْرَِنا َوأَْوَحيَْنآ إِلَْيهِْم ِفْعلَ اخلريات { يدعون الناس إىل ديننا » َيْهُدونَ 

موحدين } وَإِيَتآَء الزكاة َوكَانُواْ لََنا َعابِِدينَ { امة الصالة ، يعين احملافظة؟ وإق: أي » َوإِقَام الصَّالَِة « . املراد النبوة 
يدل على أنّ } وَكُالًّ َجَعلَْنا َصاِلِحَني { : دلَّت هذه اآلية على أنَّ أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل ، ألنَّ قوله تعاىل . 

  .الصالح من قبله 
، » َعابَِدْيَن « وبكوهنم » أَِئمَّةٌ « ويكوهنم » َصاِلِحْيَن « لك ملا وصفهم بكوهنم بأنه لو كان كذ: وأجاب اجلبائي 

  :وملا مدحهم بذلك ، وإذا كان كذلك فال ُبدَّ من التأويل وهو من وجهني 
  .أنْ يكونَ املراد أنه تعاىل أتاهم من لطفه وتوفيقه ما صلحوا به : األول 
زيد فسق فالناً وكفره ، إذا وصفه بذلك وكان مصدقاً عند الناس ، : ك كما يقال أنَّ املراد تسميتهم بذل: والثاين 

املعارضة مبسألة العلم والداعي : واجلواب . وكما يقال يف احلاكم زكى فالناً ، وعدله ، وجرحه ، إذا حكم بذلك 
 هذا التخصيص من مزيد فائدة ، ، وأما احلمل على اللطف فباطل ، ألنَّ فعل اإللطاف عام يف املكلفني ، فال ُبدَّ يف

وأما . جعلته متحركاً ، فحمله على حتصيل شيء سوى الصالح ترك للظاهر : جعلته صاحلاً كقولك : وألنّ قوله 
احلمل على التسمية فمحال ، ألنّ ذلك إمنا يصار إليه إال عند الضرورة يف بعض املواضع ، وال ضرورة ههنا إال أن 

  .ل املدح والذم وحينئذ نرجع إىل مسأليت الداعي والعلم يرجعوا مرة أخرى إىل فص
وكذلك ) مث فعل اخلريات ( أصله انْ تفعل اخلريات ، مث فعال اخلريات ، : قال الزخمشري » ِفْعلَ اخلَيَْراِت « : قوله 

  .} إِقَاَم الصالة وَإِيَتآَء الزكاة { 



ريات وإقام الصالة وإيتاء الزكاة ليس من األحكام املختصة كأنَّ الزخمشري ملا رأى أنَّ فعل اخل: قال أبو حيَّان 
باملوحي إليهم ، بل هم وغريهم يف ذلك مشتركون بىن الفعل للمفعول حىت ال يكون املصدر مضافاً من حيث املعىن 

فاعلمع إىل ضمري املوحى إليهم ، فال يكون فعلهم اخلريات وإقامتهم الصالة وإيتاؤهم الزكاة ، وال يلزم ذلك إذ ال
وجيوز أنْ يكونَ من حيث املعىن مضافاً إىل ظاهر حمذوف يشمل املوحى إليهم وغريهم ، والتقدير . املصدر حمذوف 

أن يفعلوا اخلريات ويقيموا الصالة : وجيوز أن يكون مضافاً إىل ضمري املوحى إليهم أي . فعل املكلفني اخلريات : 
. يهم ذلك فأتباعهم جارون جمراهم يف ذلك ، وال يلزم اختصاصهم به ويؤتوا الزكاة ، وإذا كانوا هم قد أوحى إل

مث اعتقاد بناء املصدر للمفعول خمتلف فيه أجاز ذلك األخفش ، والصحيح منعه ، فليس ما اختاره الزخمشري مبختار 
قاله بل إمنا  الذي يظهر أنّ الزخمشري مل يقدر هذا التقدير الذي ذكره الشيخ حىت يلزمه ما: قال شهاب الدين . 

: قّدر ذلك ، ألن نفس الفعل الذي هو معىن صادر من فاعله ال يوحى إمنا يوحى ألفاط تدل عليه فكأنه قيل 
وأوحينا هذا اللفظ وهو أن نفعل اخلريات ، مث صاغ ذلك احلرف املصدري مع ما بعده منوناً ناصباً ملا بعده ، مث 

  .جعله مصدراً مضافاً ملفعوله 
، ) اإلفعال ( على ) أفعل ( واإلقام مصدر ويف هذا نظر انتهى ، يعين ابن عطية بالنظر أن مصدر : ة وقال ابن عطي

فإنْ كان صحيح العني جاء تاماً كاإلكرام ، وإنْ كان معتلها حذف منه إحدى األلفني ، وعوض منه تاء التأنيث 
{ وهو بغري تاء فتقع املوازنة بني قوله » اَء الزَّكاة وَإِيَت« : إقامة ، إذا اعتلت عينه ، وحسن ذلك أنه قابل : فيقال 

وهذا قول الفراء . حذف التاء من إقامة ، ألنَّ اإلضافة عوض عنها : وقال الزجاج . } َوإِقَاَم الصالة َوإِيَتآَء الزكاة 
  .زعم أنَّ التاء حتذف لإلضافة كالتنوين 

) ٧٤(اُه ِمَن الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَنْت َتْعَملُ الَْخبَاِئثَ إِنَُّهْم كَاُنوا قَْوَم َسْوٍء فَاِسِقَني َولُوطًا آتَْيَناُه ُحكًْما َوِعلًْما َوَنجَّيَْن
  ) ٧٥(َوأَْدَخلْنَاُه ِفي َرْحمَِتَنا إِنَُّه ِمَن الصَّاِلِحَني 

  .اآلية } َولُوطاً آَتْينَاُه ُحكْماً َوِعلْماً { : قوله تعاىل 
  :قوالن » َولُوطاً « : يف الواو يف قوله 

  .» َوأَْوَحْيَنا إِلَيْهِْم « إنَّه عطف على قوله : قال الزجاج : أحدمها 
وال ُبدَّ من ضمري ]  ٥١: األنبياء [ } آَتيَْنآ إِْبَراِهيَم ُرْشَدُه ِمن قَْبلُ { إنه عطف على قوله : قال أبو مسلم : والثاين 
وآتينا لوطاً : لوطاً ، فهو منصوب بفعل مقدر يفسره الظاهر بعده تقديره وآتينا : كأنه قال » َولُوطاً « : يف قوله 

آتيناه ، فهي من االشتغال والنصب يف مثله هو الراجح ، ولذلك مل يقرأ به لعطف مجلته على مجلة فعلية وهو أحد 
  .املرجحات 

  .لوطاً ) اذكر ( منصوب ب » لُوطاً « إنَّ : وقيل 
أدخل التنوين على : قيل » َوِعلْماً « النبوة : احلكمة ، أو الفصل بني اخلصوم باحلق ، وقيل : أي » آَتْينَاُه ُحكْماً « 

  .احلكم والعلم داللة على علو شأن ذلك احلكم وذلك العلم 
وكذلك } َني إِنَُّهْم كَانُواْ قَْوَم َسْوٍء فَاِسِق{ : من أهل ، يدل على ذلك قوله : أي } وََنجَّْيَناُه ِمَن القرية { : قوله 

  .أسند عمل اخلبائث إليها ، واملراد أهلها يريد سدوساً 
يعمل األعمال خلبائث ، كانوا يأتون الذكران يف أدبارهم ، ويتضارطون يف : واخلبائث صفة ملوصوف حمذوف أي 



قال } َوأَْدَخلَْناُه ِفي َرْحَمتَِنآ } {  إِنَُّهْم كَانُواْ قَْوَم َسْوٍء فَاِسِقَني{ أنديتهم مع أشياء أَُخر كانوا يعلمون من املنكرات 
  .} إِنَُّه ِمَن الصاحلني { . إنَّها الثواب : الرمحة النبوة وقال ابن عباس والضحاك : مقاتل 

ُه ِمَن الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِتَنا وََنَصرَْنا) ٧٦(َوُنوًحا إِذْ َناَدى ِمْن قَْبلُ فَاسَْتَجْبَنا لَُه فََنجَّيَْناُه َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الَْعظِيمِ 
  ) ٧٧(إِنَُّهْم كَانُوا قَْوَم َسْوٍء فَأَغَْرقَْناُهْم أَْجَمِعَني 

  :وجهان » نوحاً « يف نصب . اآلية } َونُوحاً إِذْ نادى ِمن قَْبلُ { : قوله تعاىل 
» آتَْيَناُه « املفسر ب » آَتْينَاُه «  عامله الذي هو فيكون مشتركاً معه يف» لوطاً « أنه منصوب عطفاً على : أحدمها 

َوُنوحاً آتيناه ُحكْماً وداود وسليمان آتينامها حكماً ، وعلى هذا : والتقدير } وََداُووَد َوُسلَْيَمانَ { الظاهر ، وكذلك 
  .يف طه بدل اشتمال ، وتقدم حتقيق مثل هذا » داود وسليمان « ومن » نُوحاً « بدل من » إذْ « ف 

اذكر خربها وقصتهم ، وعلى هذا : اذكر نوحاً وداود وسليمان أي : ، أي ) اذكر ( أنه منصوب بإضمار : الثاين 
  .خربهم الواقع يف وقت كان كيت وكيت : منصوبة بنفس املضاف املقدر ، أي » إذْ « فيكون 
  .من قبل هؤالء املذكورين : أي » َمْن قَْبلُ « : وقوله 
  فصل

]  ١٠: القمر [ } أَنِّي َمْغلُوٌب فانتصر { : دعاؤه على قومه بالعذاب ، ويدل على لك قوله : من هذا النداء املراد 
« } فاستجبنا لَهُ { ويؤكده قوله تعاىل ]  ٢٦: نوح [ } رَّبِّ الَ َتذَْر َعلَى األرض ِمَن الكافرين َديَّاراً { : ، وقوله 
نداءه ودعاءه كان بأن ينجيه مما يلحقه من جهتهم من األذى بسبب تكذيبهم  ، يدل على ذلك أنَّ» فََنجَّْينَاُه 

وردهم عليه واتفق احملققون على أنَّ ذلك النداء كان بأمر اهللا ، ألنَّه لو مل يكن بإذنه مل يؤمن أن يكون املصلحة أن 
: قال أبو أمامة . أذوناً له يف ذلك مل يكن م: وقال آخرون . ال جياب إليه ، فيصري ذلك سبباً لنقصان حال األنبياء 

فحسرة آدم على قبول وسوسة إبليس ، وحسرة  -عليهما السالم-مل يتحسر أحد من خلق اهللا كحسرة آدم ونوح 
} فََنجَّْيَناُه وَأَْهلَُه ِمَن الكرب العظيم { : نوح على دعائه على قومه فأوحى اهللا إليه أن دعوتك وافقت قدريت قوله 

ألنه كان : من الغرق وتكذيبه قومه وقيل } ِمَن الكرب العظيم { املراد : هل هنا اهل دينه قال ابن عباس املراد باأل
  .أطول األنبياء ُعمراً وأشدَُّهْم بالًء ، والكرب أشد الغم 

  :فيه أوجه } َوَنَصْرنَاُه ِمَن القوم { : قوله 
فلما ]  ٢٩: غافر [ } فََمن َينصُُرَنا ِمن بَأْسِ اهللا { ، ومثله معىن منعناه وعصمناه » َنصَْرَناهُ « أن ُيضمن : أحدها 

  .تضمن معناه تعدى تعديته 
فتعدى تعدية ما طاوعه ، قال الزخمشري هو نصر الذي نطاوعه انتصر ، ) انتصر ( مطاوعه ) نصر ( والثاين أن 

ومل يظهر فرق بالنسبة إىل التضمني . اجعلهم منتصرين منه : ومسعت هذيالً يدعو على سارق اللهم انصرهم منه أي 
  .ممتنعني أو معصومني منه : منتصرين منه أي : املذكور فإن معىن قوله 

: قال املربد ) . » وَنَصْرنَاُه َعلَى القَْومِ « وقرأ أيب ( على القوم ، : أي » َعلَى « مبعىن » ِمْن « أن : الثالث 
  .ونصرناه من مكروه القوم 

واملعىن منعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا أن يصلوا ] .  ٢٩: غافر [ } َمن َينصُُرَنا ِمن بَأْسِ اهللا فَ{ : قال تعاىل 
  .فخلصه منهم بذلك } فَأَغَْرقَْناُهمْ أَْجَمِعَني { لتكذيبهم له وردهم عليه } إِنَُّهْم كَاُنواْ قَْوَم َسْوٍء { إليه بسوء 



فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ ) ٧٨(ْحكَُماِن ِفي الَْحْرثِ إِذْ َنفََشْت ِفيِه غََنُم الْقَْومِ َوكُنَّا ِلُحكِْمهِمْ َشاِهِديَن َوَداُووَد َوُسلَْيَمانَ إِذْ َي
ْمَناُه َصْنَعةَ لَُبوسٍ لَكُْم َوَعلَّ) ٧٩(َوكُلًّا آَتْيَنا ُحكًْما َوِعلًْما َوَسخَّرَْنا َمَع َداُووَد الْجِبَالَ ُيَسبِّْحَن وَالطَّْيَر َوكُنَّا فَاِعِلَني 

َوِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح عَاِصفَةً َتْجرِي بِأَْمرِِه إِلَى الْأَْرضِ الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها ) ٨٠(ِلُتْحصَِنكُْم ِمْن بَأِْسكُْم فََهلْ أَْنُتمْ َشاِكُرونَ 
  ) ٨٢(َيُغوُصونَ لَُه َوَيْعَملُونَ َعَملًا ُدونَ ذَِلَك َوكُنَّا لَُهمْ َحاِفِظَني  َوِمَن الشََّياِطنيِ َمْن) ٨١(َوكُنَّا بِكُلِّ َشْيٍء َعاِلِمَني 

  .تقدم الكالم على اإلعراب . اآلية } َوَداوُوَد َوُسلَْيَمانَ { : قوله تعاىل 
ا خيّص كل واحد واعلم أَنَّ املقصود ذكر نعم اهللا على داود وسليمان ، فذكر أوالً النعمة املشتركة بينهما مث ذكر م

َوكُالًّ آَتْيَنا { : أما النعمة املشتركة فهي قصة احلكومة ، وهو أن اهللا زينهما بالعلم والفهم يف قوله . منهما من النعم 
كان احلرث كرماً قد : وقال ابن مسعود وابن عباس . املراد باحلرث الزرع : قال أكثر املفسرين } ُحكْماً َوِعلْماً 

قاله ابن السكيت ، . الرعي بالليل : أي رعته ليالً فأفسدته؛ والنَّقُْش } إِذْ نَفََشْت ِفيِه غََنُم القوم { . تدلت عناقيده 
: ونفشت املاشية أي ]  ٥: القارعة [ } كالعهن املنفوش { االنتشار ، ومنه : والنَّفُْش . وهو قول مجهور املفسرين 

أنَّ النفش هو الرعي بال راع كان أو : وعن احلسن . هناراً بال راع  رعت ليالً بغري راع ، عكس اهلََمل وهو رعيها
  .هناراً 
  :أوجه » ُحكْم « يف الضمري املضاف إليه } َوكُنَّا ِلُحكْمِهِْم َشاِهِديَن { : قوله 

اجلمع اثنان ، أنه ضمري مجع يراد به املثىن ، وإمنا وقع اجلمع موقع التثنية جمازاً ، أو لن التثنية مجع وأقل : أحدها 
  .بصيغة التثنية » ِلُحكِْمهما « ويدل علىأنَّ املراد التثنية قراءة ابن عباس 

  .أنَّ املصدر مضاف للحاكمني واحملكوم عليه ، فهؤالء مجاعة : الثاين 
قيقة وفيه اجلمع بني احل. وهذا يلزم منه إضافة املصدر لفاعله ومفعوله دفعو واحدة ، وهو إمنا يضاف ألحدمها فقط 

  .واجملاز ، فإن احلقيقة إضافة املصدر لفاعله ، واجملاز إضافته ملفعوله 
أنَّ هذا مصدر ال يراد به الداللة على عالج ، بل جيء به للداللة على أنَّ هذا احلدث وقع وصدر كقوهلم : الثالث 

لك فهو مضاف يف املعىن له ذكاء احلكماء ، وفهم فهم األذكياء فال ينحل حبرف مصدري وفعل ، وإذا كان كذ: 
  .للحاكم واحملكوم له واحملكوم عيله ، ويندفع احملذوران املذكوران 

  .بالتضعيف الذي للتعدية ، والضمري للمسألة أو للفتيا » فَفَهَّْمَناَها « قرأ العامة . » فَفَهَّْمَناَها « : قوله 
  .عّداه العامة بالتضعيف  باهلمزة عداه باهلمزة كما» فَأَفَْهْمَناَها « : وقرأ عكرمة 

  فصل
صاحب حرث واآلخر صاحب غنم ، فقال : أحدمها  -عليه السالم-دخل رجالن على داود : قال أكثر املفسرين 

اذهب فإن الغنم لك : إن غنم هذا دخلت يف حرثي ليالً فأفسدته ، فال يبق منه شيئاً ، فقال داود : صاحب احلرث 
. لو وليت أمرمها لقضيت بغري هذا : كيف قضى بينكما؟ فأخرباه ، فقال :  فخرجا فمرا على سليمان ، فقال. 

حبق : كيف تقضي ، وروي أنه قال له : غري هذا أرفق بالفريقني فأخرب بذلك داود ، فدعاه ، فقال : وروي أنه قال 
رث ينتفع بدرها ونسلها ادفع الغنم إىل صاحب احل: النبوة واألبوة إالّ أخربتين بالذي هو أرفق بالفريقني ، فقال 

وصوفها ومنافعها ، ويبذر صاحب الغنم لصاحب احلرث مثل حرثه ، فإذا صار احلرث كهيئته يوم أكل دفع إىل 
  .القضاء ما قضيت : أهله ، وأخذ صاحب الغنم غنمه ، فقال داود 



هو ال يشعر فأكلت إن راعياً نزل ذات ليلة جبنب كرم ، فدخلت األغنام الكرم و: وقال ابن مسعود ومقاتل 
القضبان ، وأفسدت الكرم ، فذهب صاحب الكرم من الغد إىل داود ، فقضى له بالغنم ، ألن مل يكن بني مثن الكرم 

حكم سليمان ذلك وهو ابن إحدى عشرة سنة وأما حكم : قال ابن عباس . ومثن األغنام تفاوت وذكر باقي القصة 
بالنهار من مال الغري فال ضمان على رهبا ، وما أفسدت بالليل ضمنه رهبا ، أنّ ما أفسدت املاشية املرسلة : اإلسالم 

  .ألنَّ يف عرف الناس أنَّ أصحاب الزروع حيفظوهنا بالنهار ، واملواشي تسرح بالنهار ، وترد بالليل إىل املراح 
أَنَّ »  -صلى اهللا عليه وسلم  - روى ابن حميصة أنّ ناقة ِللْبََراء بن عازِب حائطاً فَأَفَْسَدْت ، فقضى رسول اهللا« 

  .« على أَْهل احلََواِئط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت املواشي بالليل َضاِمٌن على أْهِلَها 
  .وذهب أصحاب الرأي إىل أن املالك إذا مل يكن معها فال ضمان عليه فيما اتلفت املاشية ليالً كان أو هناراً 

  فصل
والصواب أهنما . تلفا يف احلكم ألبتة ، وأنه تعاىل بني هلما احلكم على لسان سليمان إهنما مل خي: قال أبو بكر األصم 

: ، مث قال } َوكُنَّا ِلُحكِْمهِْم َشاِهِديَن { : وأيضاً قوله تعاىل  -رضي اهللا عنهم-اختلفا ، ويدل على إمجاع الصحابة 
ون ذلك احلكم سابقاً على هذا الفهم ، وذلك احلكم السابق والفاء للتعقيب ، فوجب أن يك} فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ { 

  .وإن اختلفا فيه فهو املطلوب . فائدة } فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ { إن اتفقا فيه مل يبق لقوله 
  فصل

  :احتج اجلبائي على أنّ االجتهاد غري جائز من األنبياء بوجوه 
وقوله ]  ١٥: يونس [ } نْ أَُبدِّلَُه ِمن ِتلْقَآِء نفسي إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما يوحى إِلَيَّ قُلْ َما َيكُونُ يل أَ{ : قوله تعاىل : األول 

  ] . ٣: النجم [ } َوَما َينِطُق َعنِ اهلوى { : 
  .أنّ االجتهاد طريقه الظن وهو قادر على اليقني ، فال جيوز املصري إىل الظن كاملعاين للقبلة ال جيوز االجتهاد : الثاين 

لو جاز له االجتهاد يف األحكام لكان ال يقف يف شيء منها ، فلما وقف يف مسألة الظهار واللعان إىل : الثالث 
  .ورود الوحي دلّ على أنّ االجتهاد غري جائز عليه 

أنّ االجتهاد إمنا يصار إليه عند فقد النص ، وفقد النص يف حق الرسول كاملمتنع فوجب أن ال جيوز : الرابع 
  .تهاد االج

لو جاز االجتهاد من الرسول أيضاً من جربيل ، وحينئذ ال حيصل األمان بأن هذه الشرائع اليت جاء هبا : اخلامس 
  أهي من نصوص اهللا أم من اجتهاد جربيل؟

ائت بِقُْرآنٍ قَالَ الذين الَ َيْرُجونَ ِلقَآءََنا { : أنّ اآلية واردة يف إبدال آية بآية ، ألنه عقيب قوله : وأجيب عن األول 
  .وال مدخل لالجتهاد يف ذلك ]  ١٥: يونس [ } غَْيرِ هاذآ أَْو َبدِّلُْه 

فمن جوَّز له باالجتهاد يقول إنّ الذي اجتهد فيه هو عن وحي ]  ٣: النجم [ } َوَما َينِطُق َعنِ اهلوى { : وأما قوله 
ة يف األداء عن اهللا ال يف حكمه الذي يكون على اجلملة ، وإن مل يكن ذلك على التفصيل ، وأيضاً فاآلية وارد

  .بالعقل 

أنَّ اهللا تعاىل إذا قال له إذا غلب على ظنك كون احلكم معلالً يف األصل بكذا ، مث غلب على ظنك : وعن الثاين 
قيام ذلك املعىن يف صورة أخرى فاحكم مبثل ذلك احلكم ، فههنا احلكم مقطوع به ، والظن غري واقع فيه بل يف 

  .يقه طر
كان ممنوعاً عن االجتهاد يف بعض األنواع ، أو كان مأذوناً له مطلقاً ، لكنه مل  -عليه السالم-لعله : وعن الثالث 



  .يظهر له يف تلك الصورة وجه االجتهاد فتوقف 
  .ِلمَ ال جيوز أن حيبس النص عنه يف بعض الصور فحينئذ حيصل شرط جواز االجتهاد : وعن الرابع 

  :مث الذي يدل على جواز االجتهاد هلم وجوه . أن هذا االحتمال مدفوع بإمجاع األمة على خالفه : وعن اخلامس 
إذا غلب على ظنه أنَّ احلكم يف األصل معلّل مبعىن مث علم أو ظن قيام ذلك املعىن يف  -عليه السالم-أنه : األول 

  . -عليه السالم-الصورة مثل ما يف األصل كقوله صورة أخرى ، فال ُبدَّ وأن يغلب على ظنه أنَّ حكم اهللا يف هذه 
  .» أََرأَْيتَ لَْو كَانَ َعلَى أُمِِّك َدْيٌن فَقََضْيِتِه « 

أمر الكل باالعتبار ، فوجب أن يكون للرسول فيه مدخل ، وإال لكان كل واحد » فَاْعَتبِرُوا « : قوله تعاىل : الثاين 
إمنا يلزم لو مل يكن درجته أعلى من االعتبار ، وليي األمر كذلك : ن قيل فإ. من اجملتهدين أفضل منه يف هذا الباب 

  .قصاراه الظن ( ألنه كان يستدرك األحكام وحياً على سبيل اليقني ، فكان أرفع درجة من االجتهاد 
اجملتهد  لكان أقل درجة من) ال ميتنع أن ال جيد النص يف بعض املواضع ، فلو مل يكن من أجل االجتهاد : فاجلواب 

  .الذي ميكنه تعرف ذلك احلكم من االجتهاد ، وأيضاً فقد تقدم أن اهللا ملا أمره باالجتهاد كان ذلك مفيداً للقطع 
فوجب أن يثبت لألنبياء درجة االجتهاد لريث العلماء عنهم » الُعلََماُء َوَرثَةُ اَألْنبَِياِء «  -عليه السالم-قوله : الرابع 
  .ذلك 

 -تعاىل-فذاك اإلذْنُ إن كان بإذن اهللا ]  ٤٣: التوبة [ } َعفَا اهللا َعنَك ِلمَ أَذِنَت لَُهْم { : تعاىل قوله : اخلامس 
  .وإن كان باالجتهاد فهو املطلوب . وإن كان هبوى النفس فهو جائز » ِلَم أَِذْنَت « استحال له 

  فصل
  :ال جنوزه لوجوه  لو جوزنا االجتهاد من األنبياء ففي هذه املسألة: قال اجلبائي 

أن الذي وصل إىل صاحب الزرع من ّدر صواباً لزم أن ال ينقض ألنَّ االجتهاد ال ينقض باالجتهاد ، وإن : أحدها 
َوكُالًّ { : ، فلما مدحهما بقوله  -عليهم السالم-كان خطأ وجب أن يبني اهللا توبته كسائر ما حكاه عن األنبياء 

  .لَّ على أنه مل يقع اخلطأ من داود عليه السالم َد} آَتْيَنا ُحكْماً َوِعلْماً 
  .} َوكُالًّ آَتْيَنا ُحكْماً َوِعلْماً { : لو حكم باالجتهاد لكان احلاصل هناك ظناً ال علماً لكن اهللا تعاىل قال : وثالثها 

  .} فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ { : كيف جيوز أن يكون عن اجتهاد مع قوله : ورابعها 
  .بأنَّ اجلهالة يف القدر ال متنع من االجتهاد كاِجلعَاالَت ، وحكم املصّراة : عن األول وأجيب 

  .لعلَّ خطأه كان من باب الصغائر : وعن الثاين 
  .إنّ املتمسك بالقياس فإن الظن واقع يف طريق احلكم ، فأمَّا احلكم فمقطوع به : وعن الثالث 
فهمه من حيث بني له طريق  -تعاىل-تهد وأداه اجتهاده إىل حكم كأن اهللا أنَّ اجملتهد إذا تأمل واج: وعن الرابع 

  .ذلك 
. فهذا مجلة الكرم يف بيان أنه ال ميتنع أن يكون اختالف داود وسليمان يف ذلك احلكم إمنا كان بسبب االجتهاد 

كان  -عليه السالم-إنَّ داود  :وأما بيان أنه ال ميتنع أيضاً أنْ يكون اختالفهما فيه بسبب النص ، فوجهه أنْ يقال 
مث إنه تعاىل نسخ ذلك بالوحي إىل سليمان خاصة ، وأمره أن يعرف داود ذلك  -تعاىل-مأموراً باحلكم من قبل اهللا 

  .فصار ذلك احلكم حكمهما مجيعاً 
  :هذا باطل لوجهني : فإن قيل . أوحينا إليه : اي } فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ { : وقوله 
  .ملا أنزل اهللا احلكم األول على داود وجب أن ينزل نسخه أيضاً على داود ال على سليمان :  األول



أن اهللا تعاىل مدح كل واحد منهما على الفهم ، ولو كان ذلك على سبيل النص مل يكن يف فهمه كثري مدح : الثاين 
.  

مل يكن بت احلكم يف ذلك حىت مسع من  واعلم أنَّ القول األول أوىل ، ألنه روي يف األخبار الكثرية أن داود
سليمان أنَّ غري ذلك أوىل ، ويف بعضها أنّ داود ناشده لكي يورده ما عنده ، ولو كان نصاً لكان يظهره وال يكتمه 

قّوم قدر الضرر يف الكرم فكان مساوياً لقيمة  -عليه السالم-أن داود : ووجه االجتهاد فيه ما ذكره ابن عباس . 
عنده أنّ الواجب يف ذلك الضرر أن يزال مبثله من النفع ، فال جرم سلم الغنم إىل اجملين عليه كما قال الغنم وكان 

  .أبو حنيفة يف العبد إذا جىن على النفس يدفعه املوىل بذلك أو يفديه 
زوائد فغري جائز ، وأما سليمان فأداه اجتهاده إىل أنه جيب مقابلة األصول باألصول والزوائد بالزوائد وأما مقابلته بال
فيمن غصب : ألنه يقتضي احليف ، ولعل منافع الغنم يف تلك السنة كانت موازنة فحكم به ، كما قال الشافعي 

  .عبداً فأبق من يده أنه يضمن القيمة فينتفع هبا املغصوب منه بإيزاء ما فوته الغاصب من منافع العبد فإذا ظهر تراّدا 
  فصل

كانت مبنية على االجتهاد ، فهل تدل هذه القصة على أَنَّ املصيب واحد ، أو الكل  إذا ثبت أنّ تلك املخالفة
ولو كان الكل مصيبون مل : قال } فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ { إنَّ املصيب واحد استدل بقوله تعاىل : مصيبني؟ فمن قال 

َوكُالًّ { صيبون فمنهم من استدل بقوله تعاىل وأما القائلون بأنَّ الكل م. يكن لتخصيص سليمان هبذا التفهيم فائدة 
قال } َوكُالًّ آتَْيَنا ُحكْماً َوِعلْماً { : ، ولو كان املصيب واحداً وخمالفه خمطئاً ملا صح أن يقال } آَتْيَنا ُحكْماً َوِعلْماً 

صواب ، فيحتمل أنه مل يقل إنه فهم ال -تعاىل-فألنّ اهللا : وكال االستداللني ضعيف أما األول : ابن اخلطيب 
فهممه الناسخ ، ومل يفهم ذلك داود ، فكان كل واحد منهما مصيب فيما حكم به على أن أكثر ما يف اآلية أنَّها 

  .دالة على أنَّ داود وسليمان ما كانا مصيبني ، وذلك ال يوجب أن يكون األمر كذلك يف شرعنا 

يما حكم به هنا ، بل جيوز أنْ يكون إيتاؤه حكماً يف شرعهم أنْ يكون كالًّ آتيناه ف: فألنه تعاىل مل يقل : واما الثاين 
  .األمر كذلك يف شرعنا 

يف » ُيسَبِّْحَن « : هذه من النعم اليت خصَّ هبا داود فقوله } َوَسخَّْرَنا َمَع َداوُوَد اجلبال ُيَسبِّْحنَ { : قوله تعاىل 
  .موضع نصب على احلال 

مستأنف » يسبِّْحَن « : ، وأن ينتصب على املفعول معه وقيل » اِجلبَالَ « صب نسقاً على جيوز ان ينت» والطَّْيَر « 
  :رفعاً وفيه وجهان » َوالطَّْيُر « وقرئ . وهو بعيد . فال حمل له 

  .والطري مسخرات أيضاً : أنه مبتدأ واخلرب حمذوف ، أي : أحدمها 
  .، ومل يؤكد ومل يفصل ، وهو موافق ملذهب الكوفيني » ُيسَبِّْحَن « أنه نسق على الضمري يف : والثاين 
  فصل

  .تسبيح احلجر والشجر ) كان يفهم : ( قال ابن عباس 
  .كانت اجلبال جتاوبه بالتسبيح ، وكذلك الطري : وقال وهب 
والطري  كان داود إذا فتر مسعه اهللا تسبيح اجلبال: وقيل . يصلني مع إذا صلى : أي » ُيسَبِّْحَن « : وقال قتادة 

  .لينشط يف التسبيح ويشتاق إليه 
[ } َوإِن مِّن َشْيٍء إِالَّ ُيسَبُِّح بَِحْمَدِه { : إنه حيتمل أن يكون تسبيح اجلبال والطري مبثابة قوله : وقال بعض املفسرين 

ناً بذلك إمنا كان بسبب أنه كان يعرف ذلك ضرورة فيزداد يقي -عليه السالم-وختصيص داود ]  ٤٤: اإلسراء 



  .وتعظيماً 
لو حصل الكرم يف اجلبل حلصل إما بفعله أو بفعل اهللا فيه ، واألول حمال ، ألن بنية اجلبل ال حتتمل : وقالت املعتزلة 

  .احلياة والعلم والقدرة ، وما ال يكون حياً قادراً عاقالً يستحيل مه الفعل 
من كان حمالً للكالم فلو كان فاعل ذلك الكالم هو اهللا والثاين حمال ، ألن املتكلم عندهم من كان فاعالً للكالم ال 

َوَسخَّْرَنا { : معىن قوله : فثبت أنَّه ال ميكن إجراؤه على ظاهره ، فعند هذا قالوا . لكان املتكلم هو اهللا ال اجلبال 
ُيسَبِّْحَن « ومعىن . ي بأمره تصريف معه وسري: أي ]  ١٠: سبأ [ } ياجبال أَوِّبِي َمَعُه { : قوله } َمَع َداُووَد اجلبال 

اسبحي ، فلما كثر قيل سبحي معه ، : من السبح الذي هو السباحة خرج اللفظ فيه على التكثري ولو أفرد لقيل » 
تصرفاً ومذهباً ، إذا ثبت هذا : أي ]  ٧: املزمل [ } إِنَّ لََك ِفي النهار سَْبَحاً طَوِيالً { : سريي وهو كقوله : أي 

واعلم أنّ مدار هذا القول على أن بنية اجلبال ال تقبل احلياة . سريها هو التسبيح لداللته على قدرة اهللا  إن: فنقول 
فال امتناع أن يصدر عنها الكالم ، ولكن أمجعت » الطّْير « ، وأن املتكلم من فعل الكالم ، وكالمها ممنوع ، وأما 

كة فيمتنع فيها أن تبلغ يف العقل إىل درجة التكليف بل يكن حاله األمة على أنّ املكلفني إمَّا اجلن واإلنس واملالئ
  .كحال الطفل يف ان ُيْؤمر ويُْنَهى 

وأيضاً فيه داللة على قدرة اهللا . وإن مل يكن مكلفاً فصار ذلك معجزة من حيث جعلها يف الفهم مبنزلة املراهق 
وقدم اجلبال على الطري ، ألن تسخريها وتسبيحها .  وعلى تنزيهه عّما ال جيوز فيكون القول فيه كالقول يف اجلبال

  .أعجب وأدل على القدرة وأدخل يف اإلعجاز ، ألهنا مجاد والطري حيوان 
عليهم -نفعل ذلك باألنبياء : قادرين على أنْ نفعل وإنْ كان عجباً عندكم وقيل : أي » َوكُنَّا فَاِعِلَني « : مث قال 
  . -السالم

وهو الشيء املعد للبس قال » لَبُوسٍ « اجلمهور على فتح الالمت من } َوَعلَّْمَناُه َصْنَعةَ لَُبوسٍ { : اإلنعام الثاين قوله 
  :الشاعر 
  إِمَّا َنِعْيمََها َوإمَّا بُؤَسهَا... أَلَْبُس لكُلِّ حَالٍَة لَبُْؤَسَها  -٣٧٣٠

ويستعمل يف األسلحة كلها ، وهو . ا يلبس واملراد باللبوس هنا الدرع ألهنا ال تلبس ، وهي يف اللغة اسم لكل م
  .مبعىن امللبوس كاحللوب والركوب 

بضم الالم ، وحينئذ إما أنْ يكون مجع لُْبس املصدر الواقع موقع املفعول ، وإما أنْ ال يكون واقعاً » لُبُوس « وقرئ 
قاله أبو البقاء ، وفيه » َصْنَعةَ « علق ب ، وأن يت» َعلَّْمَناه « جيز أن يتعلق ب » لَكُْم « و . موقعه ، واألول أقرب 

أول من صنع الدروع وسردها وحلقها داود : قال قتادة . » لَُبوس « وأن يتعلق مبحذوف على أنه صفة ل . ُبْعد 
  .وإمنا كانت صفائح 

  :هذه الم كي ، ويف متعلقها أوجه . » لُِتْحصَِنكُم « : قوله 
، وهذا ظاهر على القولني اآلخرين وأما على القول الثالث فيشكل ، وذلك أنه  »َعلَّْمَناُه « أن تتعلق ب : أحدها 

{ : بإعادة العامل كقوله تعاىل » لَكُْم « وجياب عنه بأن جيعل بدالً من . يلزم تعلق جر يف جر متحدين لفظاً ومعىن 
ك أنَّ أنْ الناصبة للفعل املقدرة مؤولة وهو بدل اشتمال ، وذل]  ٣٣: الزخرف [ } ِلَمن َيكْفُُر بالرمحن لُِبُيوتِهِْم 

وعلمناه : بدل اشتمال ، والتقدير » لَكُْم « وهي منصوهبا مبصدر ، وذلك املصدر بدل من ضمري املخاطب يف 
  .صنعة لبوس لتحصنكم 

بقاء ، فإنه كما تقدم تقريره وذلك على رأي أيب ال» لَكُم « على معىن أنه بدل من » َصْنَعةَ « أن تتعلق ب : والثاين 



  .» َصْنَعةَ « ب » لَكُْم « علَّق 
وقرأ احلرميان واألخوان وأبو . إذا جعلناه صفة ملا قبله » لَكُْم « أهنا تتعلق باالستقرار الذي تعلق به : والثالث 

ضمري املتكلم بالياء من حتت ، والفاعل اهللا تعاىل ، وفيه التفات على هذا الوجه ، إذ تقدمه » ِلُيْحِصَنكُْم « : عمرو 
وقرأ حفص وابن عامر بالتاء من فوق ، والفاعل الصنعة . أو داود ، أو التعليم ، أو اللبوس . » َوَعلَّْمَناُه « يف قوله 

  .أو الدرع ، وهي مؤنثة ، أو اللبوس ، ألهنا يراد هبا ما ليس ، وهو الدرع ، والدرع مؤنثة كما تقدم 

وعلى هذه القراءات الثالث احلاء ساكنة والصاد . » َعلَّْمَناُه « لنون جرياً على با» لُِنْحصَِنكُمْ « وقرأ أبو بكر 
وكذا النعيمي عن أيب عمرو بفتح احلاء وتشديد الصاد على التكثري إالَّ أن » لِيَحصِّنكم « وقرأ األعمش . خمففة 

  .األعمش بالتاء من فوق وأبو عمرو بالياء من حتت وقُدَِّم ما هو الفاعل 
  فصل
  .حرب عدوكم : لنحرزكم ومننعكم من بأسكم أي : أي » ِلُنْحصَِنكُم « معىن 

حضر داود وهو يعمل  -صلوات اهللا عليه-ذكر احلسن أن لقمان احلكيم . من وقع السالح فيكم : وقال السُّدّي 
: عند ذلك الدرع ، فأراد أن يسأله عمَّا يفعل مث كف عن السؤال حىت فرغ منها ولبسها على نفسه ، فقال 

يقول ألهل مكة : يقول لداود وأهل بيته وقيل } فََهلْ أَنُتْم َشاِكُرونَ { : مث قال تعاىل . الصمت حكمة وقليل فاعله 
  .، فهل أنتم شاكرون نعمي بالطاعة الرسول 

وقرأ . مل مقدر وسخرنا لسليمان ، فهي منصوبة بعا: العامة على النصب ، أي } وَِلُسلَْيَمانَ الريح { : قوله تعاىل 
وقرأ احلسن وأبو رجاء باجلمع . ابن هرمز وأبو بكر عن عاصم يف رواية بالرفع عى االبتداء ، واخلرب اجلار قبله 

وتقدم الكرم على اجلمع واإلفراد يف البقرة ، وبعض هؤالء قرأ يف سبأ . وأبو حيوة باجلمع والرفع . والنصب 
  .ىل وكذلك كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعا

املقدر ، ويف قراءة من رفع االستقرار » َسخَّْرَنا « حال ، والعامل فيها على قراءة من نصب » َعاِصفَةً « : قوله 
: وأسد تقول . َعَصفِت الرِّْيُح تَْعِصُف َعْصفاً وُعُصوفاً ، فهي عَاِصٌف وَعاِصفَةٌ : يقال . الذي تعلق به اخلرب 

: فإن قيل . الشديدة اهلبوب : والعاصفة . والريح تذكر وتؤنث . ِصٌف وَمْعِصفَةٌ أَعَصفَِت باأللف تعصف ، فهي مُْع
كانت الريح حتت أمره ، إن : اللني قيل : والرخاء ]  ٣٦: ص [ } َتْجرِي بِأَْمرِِه ُرَخآًء { قد قال يف موضع آخر 

  .أراد أن تشتد اشتدت ، وإن أراد أن تلني النت 
فذكر يف حق } وَِلُسلَْيَمانَ الريح { ، وقال يف حق سليمان } َوَسخَّْرَنا َمَع َداوُوَد اجلبال  {: قال يف داود : فإن قيل 

]  ١٠: سبأ [ } ياجبال أَوِّبِي َمَعهُ { داود بكلمة مع ويف حق سليمان بالالم وراعى هذا الترتيب أيضاً يف قوله 
  فما الفائدة يف ختصيص داود بلفظ مع ، وسليمان بالالم؟]  ٣٦: ص  [} فََسخَّْرَنا لَُه الريح َتْجرِي بِأَْمرِهِ { : وقال 

حيتمل أنّ اجلبل ملا اشتغل بالتسبيح حصل له نوع شرف فما أضيف بالم التمليك ، وأما الريح فلم : فاجلواب 
  .يصدر منه إال ما جيري جمرى اخلدمة فال جرم أضيف إىل سليمان بالم التمليك وهذا جواب إقناعي 

. فتكون حالني متداخلني » عَاِصفَة « جيوز أن تكن حاالً ثانية ، وأن تكون حاالً من الضمري يف » َتْجرِي «  :قوله 
الريح اليت باركنا فيها : صفة للريح ، ويف اآلية تقدمي وتأخري ، والتقدير » ِفيَها ( الَِّتي َباَركَْتا « أَنَّ : وزعم بعضهم 

  .إىل األرض ) 



عليه -كان سليمان : قال الكليب . بيت املقدس } إِلَى األرض اليت بَاَركَْنا ِفيَها { : د بقوله واملرا. وهو تعسف 
  .وقومه يركبون عليها من إصطخر إىل الشام ، وإىل حيث شاء ، مث يعود إىل منزله  -السالم
لتدبري فيه ، علمنا أمنا نعطي سليمان من وكنا بكل شيء عملناه عاملني بصحة ا} َوكُنَّا بِكُلِّ َشْيٍء َعاِلِمَني { : مث قال 

جيوز أن تكون موصولة أو موصوفة وعلى } َمن َيُغوُصونَ { : قوله . تسخري الريح وغريه يدعوه إىل اخلضوع لربه 
وسخرنا له من يغوصون ، أو رفع على االبتداء واخلرب : كال التقديرين فموضعهما إمَّا نصب نسقاً على الريح ، أي 

فلما ترشح » الشَّيَاِطَني « ، وحسن ذلك تقدم اجلمع يف قوله » َمْن « قبله ومجع الضمري محالً على معىن يف اجلار 
  :جانب املعىن روعي ، ونظريه قوله 

  هتيج الرياض قبلها وتصوح... َوإنَّ من النِّسَْواِن َمْن ِهي روضة  -٣٧٣١
  .» َعَمالً « صفة ل » ذَِلَك  ُدونَ« و . وإنَّ من النسوان : راعى التأنيث لتقدم قوله 

  فصل
حيتمل أن يكون من يغوصون منهم هو الذي يعمل سائر األعمال ، وحيتمل أهنم فرقة أخرى ، ويكون الكل داخلينت 

وظاهر اآلية أنه سخرهم لكنه قد روي أنه تعاىل سخر كفارهم دون املؤمنني وهو . واألول أقرب » َمْن « يف لفظة 
  :األقرب من وجهني 

  .إطالق لفظ الشياطني : أحدمها 
فإنَّ املؤمن إذا سخر يف أمر ال جيب أن حيفظ لئال يفسد ، وإمنا جيب ذلك يف } َوكُنَّا لَُهْم َحاِفِظَني { : قوله : والثاين 
الً ُدونَ َوَيْعَملُونَ َعَم{ يدخلون حتت املاء ، فيخرجون له من قعر البحر اجلواهر : أي » َيغُوُصونَ « ومعىن . الكافر 
: سبأ [ } َيْعَملُونَ لَُه َما َيَشآُء ِمن مََّحارِيَب َوَتمَاثِيلَ { : دون الغوص ، وهو ما ذكره تعاىل يف قوله : أي } ذلك 
  .حىت ال خيرجوا من أمره } َوكُنَّا لَُهمْ َحاِفِظَني { . اآلية ]  ١٣

. إنَّ سلطانه مقيم يفعل هبم ما يشاء : وقال ابن عباس . وكل هبم مجعاً من املالئكة ومجعاً من املؤمنني اجلن : وقيل 
  :ويف كوهنم حمفوظني ثالثة أوجه 

  .أنه تعاىل كان حيفظهم لئال يذهبوا : أحدها 
  .كان حيفظهم من أن يهيجوا أحداً يف زمانه : قال الكليب : وثانيها 
  .أهبم أن يعملوا بالنهار مث يفسدونه بالليل كان حيفظهم من أن يفسدوا ما عملوا ، وكان د: قال الزجاج : وثالثها 

إذا فرغ من عمله قبل الليل اشغله بعمل : روي أن سليمان كان إذا بعث شيطاناً مع إنسان ليعمل له عمالً قال له 
آخر لئال يفسد ما عمل وكان من عادة الشياطني أهنم إذا فرغوا من العمل ومل يشتغلوا بعمل آخر خربوا ما عملوه 

  .ه وأفسدو
  فصل

كيف يتهيأ هلم هذه األعمال وأجسامهم دقيقة ال يقدرون على عمل الثقيل ، وإمنا : سأل اجلبائي نفسه ، وقال 
كثف أجسامهم خاصة وقواهم وزاد يف عظمهم ليكون ذلك معجزة  -سبحانه-ميكنهم الوسوسة؟ وأجاب بأنه 
وىل ، ألنه لو بقاهم على اخللقة الثانية لصار شبهة ردهم إىل اخللقة األ -عليه السالم-لسليمان ، فلما مات سليمان 

  .على الناس ولو ادعى مثبت النبوة وجعله داللة ، لكان كمعجزات الرسل ، فلذلك ردهم إىل خلقهم األول 

  :وهذا الكالم ساقط من وجوه : قال ابن اخلطيب 
وال قائم باملتحيز ، ويكون اجلن منهم؟  مل قلتم إنّ اجلن من األجسام ، ومل جيوز وجود حمدث ليس مبتحيز: أحدها 



هذا ضعيف ألنَّ االشتراك يف اللوازم الثبوتية ال : قلت . لو كان األمر كذلك لكان مثالً للباري تعاىل : فإن قلت 
  .يدل على االشتراك يف اللزومات ، فكيف اللوازم السلبية 

اقة يف اجلسم اللطيف ، وكالمه بناء على البنية سلمنا أنه جسم لكن مل جيوز حصول القدرة على هذه األعمال الش
بأنه ال بثّد من : شرط وليس يف يده إال االستقراء الضعيف سلمنا أنه ال ُبّد من تكثيف أجسامهم ، لكن مل قلتم 

  .ردها إىل اخللقة األوىل بعد موت سليمان 
إذا جعل ذلك معجزة لنفسه فللمدعّو أن  التلبيس غري الزم ، ألن النيب: بأنه يفضي إىل التلبيس ، قلنا : وقوله 
ومع قيام هذا االحتمال ال يتمكن املتنيب . إن قوة أجسامهم كانت معجزة لنيب ىخر : مل ال جيوز أن يقال : يقول 

أما الكثيف فأكثف األجسام احلجارة واحلديد . واعلم أن أجسام هذا العامل إما كثيفة أو لطيفة . من االستدالل به 
قوة النار مع كون اإلصبع يف هناية اللطافة ، فأي بعد أنْ  -عليه السالم-هما اهللا تعاىل معجزة لداود ، وقد جعل

معجزة  -تعاىل-وألطف األشياء يف هذا العامل اهلواء والنار ، وقد جعلها اهللا . جيعل التراب اليابس جسماً حيوانياً 
وأما النار فألنَّ الشياطني ] .  ٣٦: ص [ } ْرَنا لَُه الريح فََسخَّ{ : عليه السالم ، أما اهلواء فقوله  -لسليمان

له ، مث كان يأمرهم بالغوص يف املياه ، والنار تطفأ باملاء ، ومل تكن  -تعاىل-خملوقني من النار ، وقد سخرهم اهللا 
  .تضرهم وذلك يدل على قدرته على إظهار الضد من الضد 

فَاسَْتجَْبَنا لَُه فَكَشَفَْنا َما بِِه ِمْن ُضرٍّ َوآَتْيَناُه أَْهلَهُ ) ٨٣(َمسَّنَِي الضُّرُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّاِحِمَني َوأَيُّوَب إِذْ نَاَدى َربَُّه أَنِّي 
  ) ٨٤(َوِمثْلَُهْم َمَعُهْم َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدَنا َوِذكَْرى ِللَْعابِِديَن 

  .ية اآل} وَأَيُّوَب إِذْ نادى َربَّهُ { : قوله تعاىل 
بالفتح لتسلط النداء عليها بإضمار حرف « أَنِّي » وقرأ العامة . وما بعده « َونُوحاً » : كقوله « َوأَيُّوبَ : قوله 

إين ومذهب الكوفيني : نادى فقال : زعيسى بن عمر بالكسر فمذهب البصريني إضمار القول أي . اجلر بأين 
  .ض يف البدن وبالفتح الضرر يف كل شيء فهو أعم من األول والضُّّر بالضم املر. أجرى النداء جمرى القول 

  فصل
رجالً من الروم ، وهو أيوب بن أنوص بن زارح بن روم بن عيص  -عليه السالم-كان أيوب : قال وهب بن منبه 

بن إسحاق بن إبراهيم ، وكانت أمه من ولد لوط بن هاران ، وكان اهللا قداصطفاها ونبأه وبسط عليه الدنيا ، 
انت له البَثَنِيَّة من أرض الشام كلها سهلها وجبلها ، وكان له فيها من أصناف املال كله من اإلبل والبقر والغنم وك

واخليل واحلمر والبساتني ما ال يكون لرجل أفضل منه يف العدة والكثرة واألهل والولد من الرجال والنساء ، وكان 
وكان معه ثالثة نفر قد آمنوا به ، . م الضيف ويبلغ ابن السبيل رحيماً باملساكني يكفل األيتام واألرامل ويكر

يلدد ، : اليقن ، ورجالن من أهل بلدة يقال ألحدمها : كان أحدهم من أهل اليمن يقال له : وعرفوا فضله؛ قال 
  .واآلخر ضافر ، وكانوا كهؤالء 

 رفع اهللا عيسى ، فحجب من وكان إبليس ال حيجب عن شيء من السموات وكان يقف فيهن حيث ما أراد حىت
حجب من الثالث الباقية ، فسمع إبليس جتاوب املالئكة بالصالة  -صلى اهللا عليه وسلم  -أربع ، فما بعث حممد 

على أيوب ، وذلك حني ذكره اهللا وأثىن عليه فأدركه البغي واحلسد ، فصعد سريعاً حىت وقف من السماء موقفاص 
 عبدك أيوب فوجدته عبداً أنعمت عليه فشكرك وعافيته فحمدك ولو ابتليته بنزع إهلي نظرت يف: كان يقفه ، فقال 

انطلق فقد سلطتك :  -تعاىل-فقال اهللا . ما أعطيته حلال عما هو عليه من شكرك وعبادتك وخلرج من طاعتك 



ماذا : م على ماله فانقض عدو إبليس حىت وقع إىل األرض ، مث مجع عفاريت اجلن ومردة الشياطني ، وقال هل
أعطيت من القوة ما إذا شئت حتولت : عندكم من القوة فين سلطت على مال أيوب؟ فقال عفريت من الشياطني 

مث جاء إبليس يف . فأت اإلبل ورعاهتا حىت أتى على آخرها : إعصاراً من نار فأحرق كل شيء ، فقال له إبليس 
يا أيوب أقبلت نار حىت غشيت إبلك فأحرقتها ومن فيها  :وي بعض الرعاة إىل أيوب ، فوجده قائماً يصلي ، فقال 

احلمد هللا الذي هو أعطاها وهو أخذها ، وقدمياً وطّْنتُ نفسي ومايل على الفناء ، فبقي الناس : غريي فقال أيوب 
و كان ل: ومنهم َمْن يقول . ما كان أيوب يعبد شيئاً ، وما كان إال يف غرور : مبهوتني متعجبني ، فمن قائل يقول 

  .إله أيوب يقدر على أن يصنع شيئاً ملنع وليه 

احلمد هللا حني أعطاين : هو الذي فعل ما فعل ليشمت به عدوه ، ويفجع به صديقه فقال أيوب : ومنهم َمْن يقول 
فيك وحني نزع مين ، عرياناً خرجت من بطن أمي ، وعرياناً أعود يف التراب ، وعرياناً أحشر إىل اهللا ، ولو علم اهللا 

فرجع إبليس إىل . خرياً أيها العبد لنقل روحك مع تلك األرواح ، وصرت شهيداً ولكنه علم منك شراً فأخرك 
عندي من القوة ما إذا شئت صحة : ماذا عندكم من القوة ، فقال عفريت آخر : أصحابه خاسئاً ذليالً ، فقال هلم 

فأت الغنم ورعاهتا ، فانطلق فصاح هبا فماتت :  فقال له إبليس. صحيحة ال يسمعها ذو روح إال خرجت روحه 
ومات رعاهتا ، مث جاء إبليس متمثالً بقهرمان الرعاة إىل أيوب وهو يصلي ، فقال له مثل القول األول ، فرد عيله 

ما عندكم من القوة فإين مل أكلم قلب أيوب؟ : فرجع إبليس صاغراً إىل أصحابه ، فقال هلم . أيوب الرد األول 
  .عندي من القوة ما إذا شئت حتولت رحياً عاصفاً أقلع كل شيء أتيت عليه : عفريت آخر فقال 
فرد : مث أتى إبليس متمثالً إىل أيوب ، فقال مثل قوله . اذهب إىل احلرث والفدادين ، فأتاهم ، فأهلكهم : فقال 

سن الثناء عليه ورضي عنه بالقضاء ، وكلما انتهى إليه هالك مال من أمواله محد اهللا وأح. عيله أيوب الرد األول 
فلما رأى إبليس صربه على ذلك وقف املوقف الذي كان يقفه . ووطن نفسه بالصرب على البالء حىت مل يبق له مال 

إهلي إن أيوب يرى أنك ما متعته بولده ، فأنت معطيه املال فهل أنت مسلطي على ولده فإهنا : فقال . عند اهللا 
فأتى أوالد أيوب يف قصرهم . انطلق فقد سلطتك على ولده : م هلا قلوب الرجال؟ قال اهللا تعاىل املعصية اليت ال تقو

مث جاء أيوب متمثالً باملعلم الذي يعلمهم احلكمة وهو . فلم يزل يزلزله هبم من قواعده حىت قلب القصر عليهم 
وبكى  -عيله السالم-َرقَّ ايوب لو رأيت بنيك حىت : جريح مشدوخ الوجه والرأس يسيل دمه ودماغه ، فقال 

ليت أمي مل تلدين ، فاغتنم إبليس ذلك وصعد سريعاً ، : وقبض قبضة من التراب ووضعها على رأسه ، وقال 
مث مل يلبث أيوب أن فاء وأبصر واستغفر ، وصعد قرناؤه من املالئكة بتوبته ، فسبقت توبته إىل اهللا . ووقف موقفه 

يا إهلي إمنا هّون على أيوب املال والولد لعلمه أنه يرى أنك متعته : بليس ذليالً فقال فوقف إ. وهو أعلم  -تعاىل-
انطلق فقد سلطتك على  -عزَّ وجلَّ-بنفسه فأنت تعيد له املال والولد ، فهل أنت مسلطي على جسده؟ فقال اهللا 

فاْنقَّض عدو اهللا سريعاً ، . واب جسده ، وذكرى للعابدين ، وكل بالء نزل هبم ليتأسوا به يف الصرب ، ورجاء للث
فوجد أيوب ساجداً ، فعجل قبل أن يرفع رأسه فأتاه من قبل وجهه ، فنفخ يف منخره نفخة اشتعل فيها جسده 

فخرج من قرنه إىل قدمه ثآليل مثل أليات الغنم ، ووقعت فيه حكّة ال ميلكها ، فكان حيك بأظفاره حىت سقطت 
ة حىت قطعها ، مث حكها بالفخار واحلجارة اخلشنة حىت تقطع حلمه وتغري وأننت ، كلها ، مث حكها باملسوح اخلشن

فأخرجوه أهل القرية وجعلوه على كناسة ، وجعلوا له شرعاً ، ورفضه الناس كلهم إال امرأته رمحة بن افرامي بن 
  .يوسف ، فكانت تصلح أموره وخيتلف إليه مما يصلحه 



رب : متضرعاً إليه فقال  -تعاىل-أقبل على اهللا  -عليه السالم-إنَّ أيوب : أن قال مث إنَّ َوْهباً طول احلكاية إىل 
ألي شيء خلقتين يا ليتين عرفت الذنب الذي أذنبت والعمل الذي عملت فصرفت وجهك عين أمل أكن للغريب 

فَاملَنُّ لك وإن أسأت فبيدك داراً ، وللمسكني قراراً ، ولليتيم ولياً ، وللمرأة قيماً ، إهلي أنا عبد ذليل إن أحسنت 
عقوبيت جعلتين للبالء غرضاً ، وللفتنة نصباً ، وسلطت علّي ما لو سلطته على جبل لضعف عن محله ، إهلي تقطعت 
أصابعي ، وتساقطت هلوايت ، وتناثر شعري ، وذهب املال فصرت أسأل اللقمة فيطعمين من مين هبا علي ، ويعريين 

ويف مجلة هذا الكالم ليتك إذا كرهتين مل :  -رمحه اهللا-اإلمام أبو القاسم األنصاري قال . بفقري وهالك أوالدي 
ولو كان ذلك صحيحاً الغتنم إبليس بان حيمله على الشكوى ، وأن خيرجه عن حلية الصابرين ، : ختلقين ، مث قال 

إِنَّا َوَجْدنَاُه صَابِراً نِّْعَم العبد إِنَّهُ أَوَّاٌب { : وقال } ني أَنِّي َمسَّنِيَ الضر وَأَنَت أَْرَحُم الرامح{ واهللا مل خيرب عنه إال قوله 
فروى ابن شهاب عن أنس « } أَنِّي َمسَّنَِي الضر { واختلف العلماء يف السبب الذي قاله ألجله ] .  ٤٤: ص [ } 

عشر سنة ، فرفضه  بقي يف البالء مثاين -عليه السالم-إن أيوب »  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن رسول اهللا 
واهللا إن أيوب أذنب ذنباً ما : القريب والبعيد إالَّ رجلني كانا يغدوان ويروحان ، فقال أحدمها لآلخر ذات يوم 

فلما . منذ مثاين عشرة سنة مل يرمحه اهللا ، ومل يكشف ما به : فقال . وما ذاك : فقال صاحبه . أذنبه أحد من العاملني 
يعلم أين كنت  -تعاىل-ما أدري ما يقوالن غري أن اهللا : فقال أيوب . ىت ذكر ذلك له راحا إىل أيوب مل يصرب ح

وروي أنّ . أمر على الرجلني يتنازعان فيذكران اهللا فأرجع إىل بييت فأكفر عنها كراهية أن يذكر اهللا إال يف حق 
فما شق على أيوب شيء مما بلي به . حلالة لو كان ليوب عند اهللا منزلةً ما بلغ يف هذه ا: الرجلني ملا دخال عليه قاال 
مث قال . اللهم إن كنت تعلم أين مل أبت شبعاناً وانا أعلم مكان جائع فصدقين ، فصدق : أشد مما مسع منهما ، وقال 

ومها يسمعان ، مث خرَّ أيوب . اللهم إن كنت تعلم أين مل ألبس قميصي وأنا أعلم مكان عار فصدقين ، فصدق : 
  .« فكشف اهللا ما به : اللهم ال أرفع رأسي حىت تكشف ما يب قال :  قال ساجداً ، مث

مكث أيوب بعد ما ألقي على الكناسة سبع سنني وأشهراً ، ومل يبق له مال وال ولد وال صديق : وروى احلسن قال 
ما خربك؟ قال : ه فاجتمع جنوده من أقطار األرض ، وقالوا ل. غري امرأته رمحة ، صربت معه ، وكانت تأتيه بطعام 

أعياين هذا العبد الذي سألت اهللا أن يسلطين عليه وعلى ماله وولده فلم أدع له ماالً وال ولداً ، ومل يزدد بذلك : 
إال صرباً ومحداً ، مث سلطت على جسده فتركته ملقى يف كناسة ما يقربه إال امرأته ، وهو مع ذلك ال يفتر عن 

أرأيت آدم حني أخرجته من اجلنة من أين أتيته؟ قال : قالوا . ينوين ، فأشريوا علي الذمر واحلمد ، فاستغثت بكم لتع
: قال . فشأنك من قبل امرأته فإنه ال يستطيع أن يعصيها ، ألنه ال يقربه أحد غريها : قالوا . من قبل امرأته : 

هو ذَا َيُحكُّ : ا أمة اهللا؟ فقالت أين بعلك ي: فانطلق حىت أتى امرأته ، فتمثل هلا يف صورة رجل ، فقال . أصبتم 
فلما مسعها طمع أن يكون ذلك جزعاً فوسوس إليها وذكرها ما كان هلا من . قُُروَحُه وتتردد الدواب يف جسده 

  .النعم واملال ، وذكرها مجال أيوب وشبابه 
يوب لغري اهللا فيربأ ، ليذبح هذا أ: فصرخت ، فلما صرخت علم أهنا قد جزعت ، فاتاها بسخلة فقال : قال احلسن 

حىت مىت يعذبك ربك ، أال يرمحك ، أين املال ، أين الولد ، أين املاشية ، : فجاءت تصرخ إىل أيوب تقول : قال 
أين الصديق ، أين احلسن ، أين جسمك الذي قد بلي وصار مثل الرماد وتردد فيك الدواب ، اذبح هذه السخلة 

تاك عدو اهللا ونفخ فيك فأجتبيه ، أما تذكرين ما كنا فيه من املال والولد أ:  -عليه السالم-واسترح؟ قال أيوب 
فمنذ كم ابتالنا هبذا : قال . مثانني سنة : فكم متعنا به؟ قالت : قال . اهللا : والصحة ، من أعطانا ذلك؟ قالت 

يف الرخاء مثانني سنة ، لئن ما أنصفت ربك أالَّ صربت يف البالء مثانني سنة كما كنا : البالء؟ قالت سبع سنني قال 



شفاين اهللا ألجلدنك مائة جلدة أمرتيين أن أذبح لغري اهللا ، وحرام علّي ان أذوق بعد هذا شيئاً من طعامك وشرابك 
الذي تأتيين به ، فطردها ، فذهبت ، فلما نظر أيوب يف شأنه ، وليس عنده طعام ، وال شراب ، وال صديق ، وقد 

ارفع رأسك فقد استجبت : فقال } أَنِّي َمسَّنَِي الضر َوأَنَت أَْرَحمُ الرامحني { : جداً ، وقال ذهبت امرأته ، َخرَّ سا
فركض برجله فنبعت عني ماء فاغتسل منها ، فلم يبق يف ظاهر بدنه دابة ]  ٤٢: ص [ } اركض بِرِْجِلَك { لك 

فلم يبق يف جوفه داء إالَّ خرج ،  إال سقطت ، مث ضرب برجله مرة أخرى ، فنبعت عني أخرى ، فشرب منها ،
وقام صحيحاً ، وعاد إليه شبابه ومجاله حىت صار أحسن ما كان ، مث كسي حبة فلما قام جعل يلتفت فال يرى شيئاً 

مما كان له من األهل واملال إال وقد ضاعفه اهللا ، حىت ذكر أن املاء الذي اغتسل منه تطاير على صدره جراداً من 
: بلى ، ولكن من يشبع من نعمك ، قال : يا أيوب أمل أغنك؟ قال : بيده ، فأوحى اهللا إليه  ذهب ، فجعل يضمه

هب أنه طردين أفأتركه حىت ميوت جوعاً وتأكله السباع ، : فخرج حىت جلس مكان مشرف ، مث إن امرأته قالت 
تغريت ، فجعلت تطوف حيث ألرجعن غليه فلما رجعت ما رأت تلك الكناسة ، وال تلك احلال ، وإذا األمور قد 

ما : كانت الكناسة وتبكي ، وهابت صاحب احللة أن تأتيه ، وتسأل عنه ، فأرسل إيلها أيوب ، ودعاها ، فقال 
أنا هو : وهل خيفى علي فتبسم وقال : بعليط ، قال أتعرفينه إذا رأتيه ، قالت : تريدين يا أمة اهللا؟ فبكت ، وقالت 

.  

إنك أمرتيين أن أذبح إلبليس سخلة ، وإين أطعت اهللا ، وعصيت إبليس ، : مث قال فعرفته بضحكه فاعتنقته ، 
  .ودعوت اهللا ، فرد عليَّ ما ترين 

: وقال وهب . أنّ أيوب بقي يف البالء سبع سنني وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات : وروى الضحاك ومقاتل 
إىل امرأته على هيئة  -لعنه اهللا-إبليس ذهب إبليس  -معليه السال-بقي يف البالء ثالث سنني ، فلما غلب أيوب 

أنت صاحبة : ليست كهيئة بين آدم يف العطم واحلسن واجلمال ، وعلى مركب ليس من مراكب الناس ، فقال هلا 
فأنا إله األرض ، صنعت بأيوب ما صنعت ، وذلك : قال . ال : فهل تعرفيين؟ قالت : قال . نعم : أيوب ، قاقلت 

د إله السماء وتركين فأغضبين ، ولو سجد يل سجدة واحدة رددت عليه وعليك مجيع ما لكما من مال ألن عب
لو أن صاحبك أكل طعاماً ومل يسم اهللا لعويف مما يف البالء ، : ومسعت أنه قال : قال وهب . وولد فإن ذلك عندي 

فرجعت إىل . والولد وأعايف زوجك  لو شئت فاسجدي يل سجدة واحدة لرجعت املال: ويف رواية أخرى قال هلا 
أتاك عدو اهللا ليفتنك ، مث أقسم إن عافاه اهللا ليضربنها  -عليه السالم-فقال هلا أيوب . أيوب فأخربته مبا قال هلا 

يعين من طمع إبليس يف سجودي له وسجود زوجيت له ، ودعائه } َمسَّنَِي الضر { : فقال عند ذلك . مائة سوط 
  .إىل الكفر  إيَّاها وإيَّاَي

كانت امرأة أيوب تعمل للناس وتأتيه بقوته ، فلما طال عليه البالء ، وسئمها الناس ، فلم : ويف رواية قال وهب 
يستعملوها ، فالتمست ذات يوم شيئاً من الطعام ، فلم جتد شيئاً ، فجزت قرهنا من رأسها فباعته برغيف ، فأتته ، 

مل يقل : ويف رواية قال إمساعيل الّسّدّي . } َمسَّنَِي الضر { : فحينئذ قال . أين قرنك؟ فأخربته بذلك : فقال هلا 
  :إال ألشياء ثالثة } َمسَّنَِي الضر { أيوب 
  .لو كان عملك خالصاً ملا أصابك ما أصابك : قول الرجل له : أحدها 
بذلك خبزاً وحلماً ، وجاءت  كانت المرأته ثالث ذوائب فعمدت إىل إحداهن فقطعتها وباعتها فأعطوها: والثاين 

فلما كان من الغ مل جتد شيئاً فباعت الثانية ، وكذلك . كُلْ فإنَُّه حالل : من أين هذا؟ قالت : إىل أيوب ، فقال 



كُلْ فإنَّه حالل ، فقال ال آكل ما مل ختربيين ، فأخربته ، فبلغ ذلك من أيوب ما اهللا : فعلت يف اليوم الثالث ، وقالت 
  .أعلم به 

لئن تركتم أيوب يف قريتكم فإين أخاف أن يعدي : إمنا باعت ، ألن إبليس متثل لقومه يف صورة بشر ، وقال : وقيل 
إنَّ امرأته تدخل يف بيوتكم وتعمل ومتس زوجها ، : إليكم ما به من العلة فخرجوه إىل باب البلد ، مث قال هلم 

  .ملها أحد فباعت ضفريهتا إنَّه يتعدى إليكم علته ، فحينئذ مل يستع: فأقول 
: سقطت دودة من فخذه فردها إىل موضعها ، وقال : قيل : ويف رواية . حني قالت له امرأته ما قالت : والثالث 

لوال أين جعلت حتت : وأوحى اهللا إليه . } َمسَّنَِي الضر { : فقال . قد جعلين اهللا طعمة لك ، فعضته عضة شديدة 
  .كل شعرة صرباً ملا صربت 

  فصل
  :طعنت املعتزلة يف هذه القصة من وجوه 

ذهب بعض اجلهال إىل أن ما كان به من املرض كان فعالً للشيطان سلطه عليه لقوله تعاىل : قال اجلبائي : األول 
فإنه لو قدر على إحداث األمراض : وهذا جهل أما أوالً ] .  ٤١: ص [ } َمسَّنِيَ الشيطان بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ { عنه 
فألن اهللا تعاىل أخرب عنه : وأما ثانياً . ألسقام وضدها من العافية لتهيأ له فعل األجسام ، ومن هذا حاله يكون إهلاً وا

]  ٢٢: إبراهيم [ } َوَما كَانَ ِلَي َعلَْيكُْم مِّن ُسلْطَاٍن إِالَّ أَن َدَعوُْتكُْم فاستجبتم ِلي { : وعن جنوده بأن قال 
وهذا اعتراض ضعيف ، ألن املذكور يف . دون الرجوع إىل وهب بن منبه  -تعاىل-فالواجب تصديق خرب اهللا 

إنَّ القادر على النفخة اليت تولد منها هذه احلكة : فلم قلتم . احلكاية أنَّ الشيطان نفخ يف منخره فوقعت احلكة فيه 
ك بالنّص فضعيف ، ألنه إنَّما وأما التمس. ال بدَّ وأن يكون قادراً على خلق األجسام ، وهذا إال حمض التحكم 

عليه -وهذه احلالة مل حتصل إال يف حق أيوب . يقدم على الفعل مع علمه أهنل و أقدم عليه ملا منعه اهللا تعاىل 
  .من أنه استأذن اهللا فأذن له ، وإن كان كذلك مل يكن بني ذلك النص وبني هذه احلكاية مناقضة  -السالم
فبعيد ، ألنّ الثابت يف العقل أنه . مل يسأل إال عند أمور خمصوصة  -عليه السالم- ما روي أنه: قالوا : وثانيها 

حيسن من املرء أن يسأل ذلك ربه ويفزع إليه كما حيسن منه املداواة ، وإذا جاز أن يسأل ربه عند الغم مبا يراه من 
 تعبده بأن ال يسأل الكشف إال يف أفال جيوزون أنه تعاىل: فإن قيل . أهله جاز أيضاً أن يسأل ربه من قبل نفسه 

جيوز ذلك بأن يعلمه أن إنزال ذلك بعد مدة خمصوصة من مصاحله ومصاحل غريه ال حمالة ، فعلم : قلنا . آخر أمره 
عليه السالم أنه ال وجه للمسألة يف هذا األمر اخلاص ، فإذا قرب الوقت جاز أن يسأل ذلك من حيث جيوز أن 

  .يدومم وجيوز أن ينقطع 

  .انتهاء ذلك املرض إىل حد التنفري غري جائز على األنبياء : قالوا : وثالثها 
  فصل

ألطف يف السؤال حيث ذكر نفسه مبا يوجب الرمحة وذكر ربه بغاية الرمحة ومل يصرح  -عليه السالم-اعلم أنه 
  .أليس أن الشكوى تقدح يف كونه صابراً : فإن قيل . باملطلوب 
ولو شكى إىل اهللا فإنه ال يعد ذلك جزعاً إذا كان يف شكواه راضياً بقضاء اهللا إذ : ن عيينة قال سفيان ب: فاجلواب 

  ] . ٨٦: يوسف [ } إِنََّمآ أَْشكُو َبثِّي َوُحزْنِي إِلَى اهللا { : ليس من شرطه استحالء البالء ، أمل تسمع قول يعقوب 
يرحم غريه فإمَّا أن يرمحه طلباً للثناء يف الدنيا أو الثواب يف  وذلك أنَّ كلَّ من} َوأَنَت أَْرَحمُ الرامحني { : قوله 



وأيضاً . اآلخرة أو للرقة اجلنسية يف الطبع ، فيكون مطلوب ذلك الثناء ، ومن صفات الكمال فهو أرحم الرامحني 
-الء فلوال اهللا فكل من رحم غريه فإمنا ذلك مبعونة رمحة اهللا ، ألن من أعطى غريه طعاماً أو ثوباً أو دفع عنه ب

خلق املطعوم وامللبوس واألدوية وإال ملا قدر أحد على إعطاء ذلك الشيء ولوال فضل اهللا ملا حصل النفع  -سبحانه
النفع بذلك ، فإذن رمحة العباد مسبوقة برمحة اهللا ، وملحوقة برمحته ، فما بني الطرفني كالقطرة يف البحر ، فوجب 

خلق يف قلب العبد تلك الدواعي واإلرادات الستحال  -تعاىل-فلوال أن اهللا  وأيضاً. أن يكون أرحم الرامحني 
صدور تلك الرمحة عنه ، فكامن الراحم يف احلقيقة هو احلق سبحانه ألنه هو الذي أنشأ تلك الداعية فكان تعاىل 

ام واألمراض واآلالم ، كيف يكون أرحم الرامحني مع أنه مأل الدنيا من اآلفات واألسق: فإن قيل . أرحم الرامحني 
  وسلط البعض على البعض باإليذاء ، وكان قادراً على أن يغين كل واحد عن إيالم اآلخر وايذائه؟

ضاراً ال ينايف كونه رامحاً بل هو الضار النافع فإضراره ليس لدفع مشقة ، ونفعه يل  -سبحانه-أن كونه : فاجلواب 
  .جللب منفعة ، بل ال يسأل عما يفعل 

يدل على أنه َدَعا ربَّه لكن هذا الدعاء جيوز أن يكون وقع منه على سبيل التعريض ، كما » فاستجبنا لَهُ « : قوله 
وبّين . إن رأيت لو أردت أو أجبت فافعل كذا ، وجيوز أن يكون على سبيل التصريح إلزالة ما به من ضر : يقال 

وولد وغريمها قال ابن مسعود وابن عباس وقتادة ومقاتل  تعاىل أنه آتاه أهله ، ويدخل فيه من ينسب إليه من زوجة
إن اهللا تعاىل أحيا له أهله ، يعين أوالده بأعياهنم ، وأعطاه مثلهم معهم وهو ظاهر القرآن : واحلسن والكليب وكعب 

.  
أن : باس آتاه اهللا املثل من نسل ماله الذي رده إليه وأهله ، ويدل عليه ما روى الضحاك عن ابن ع: قال احلسن 

  .كان له سبع بنات وثالثة بنني : قال وهب . اهللا رد إىل املرأة شباهبا فولدت له ستة وعشرين ذكراً 
  .كان له سبعة بنني وسبع بنات : وقال ابن يسار 

أنه كان له أندران أندر للقمح وأنذر للشعري ، فبعث اهللا سحابتني فأفرغت إحدامها على : وروي عن أنس يرفعه 
  .قمح الذهب ، وأفرغت األخرى على أندر الشعري الورق حىت فاض أندر ال

َبْيَنَما أَيُّوُب َيغَْتِسلُ عُْرَياناً َخرَّ َعلَْيِه َجرَاٌد ِمْن :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : وروى أبو هريرة قال « 
بلى يا رب ، ولكن ال : أَغَْنيُْتَك َعمَّا ترى؟ قال  يا أيوب أمل أكن: ذََهبٍ ، فجعل أيّوب َيْحثى يف ثوبه ، فناداه ربُّه 

قيل أليوب إن أهلك لك يف : أرسل جماهد إىل عكرمة وسأله عن اآلية فقال : وروى الليث قال » غىن عن بركتك 
يكونون : اآلخرة فإن شئت عجلناهم لك يف الدنيا وإن شئت كانوا لك يف اآلخرة وآتيناك مثلهم يف الدنيا ، فقال 

يف » َوِمثْلَُهْم مَّعَُهْم « يف اآلخرة » وَآَتْيَناهُ أَْهلَُه « يف اآلخرة وأويت مثلهم يف الدنيا فعلى هذا يكن معىن اآلية  يل
  .فأما الذين أهلكوا فإنَّهم مل يردوا عليه يف الدنيا . وأراد باألهل األوالد . الدنيا 
  :فيها وجهان » َرْحَمةً « : قوله 

  .فعول من أجله أهنا م: أظهرمها 
  .رمحناه رمحةً : أهنا مصدر لفعل مقدر ، أي : والثاين 

  .» َرْحَمةً « ِصفَة ل » ِمْن ِعْنِدَنا « و 
فعل به تلك الرمحة ، وهي النعمة لكي يتفكروا فيه بالذكر ، ويتعظون فيعتربون : أي » وذكرى ِللْعَابِِديَن « : قوله 

  .لك وخص العابدين ، ألهنم املنتفعون بذ. 



  ) ٨٦(َوأَْدَخلَْناُهْم ِفي َرْحَمِتَنا إِنَُّهْم ِمَن الصَّاِلِحَني ) ٨٥(َوإِْسَماعِيلَ َوإِْدرِيَس َوذَا الْكِفْلِ كُلٌّ ِمَن الصَّابِرِيَن 

ملا . } ين وَذَا الكفل كُلٌّ مَِّن الصابر{ وهو اختوخ » َوإِْدرِيسَ « يعين ابن إبراهيم ، » وَإِْسَماِعيلَ « : قوله تعاىل 
أما إمساعيل . ذكر صرب أيوب أتبعه بذكر هؤالء ، فإهنم أيضاَ كانوا من الصابرين على الشدائد واحملن والعبادة 

فصرب على االنقياد للذبح ، وصرب على املقام ببلد ال زرع فيه وال ضرع وال بناء ، وصرب يف بناء البيت فأكرمه اهللا 
بعث إىل قومه داعياً إىل « : إدريس فتقدمت قصته يف سورة مرمي قال ابن عمر  وأما. وأخرج من صلبه خامت النبيني 

الكفلُ يف اللغة الكساء الذي : وأما ذو الكفل قال الزجاج » اهللا فأبوا فأهلكهم اهللا ، ورفع إدريس السماء السابعة 
. نصيب : أي ]  ٨٥: النساء [ } مَّْنَها  َيكُْن لَُّه ِكفْلٌ{ : النصيب قال تعاىل : جيعل على عجز البعري والكفل أيضاً 

وقال ابن . كان له ضعف عمل األنبياء يف زمانه ، وضعف ثواهبم : واختلفوا يف تسميته هبذا االسم ، فقال احلسن 
إن نبياً من أنبياء يب إسرائيل آتاه اهللا امللك والنبوة مث أوحى اهللا إليه أين أريد قبض روحك ، فاعرض امللك : عباس 

ى بين إسرائيل ، فمن تكفل لك أن يصلي بالليل ال يفتر ويصوم بالنهار وال يفطر ، ويقضي بني الناس وال عل
َوَوفَى به ، فشكر اهللا له ونبأه . أنا أتكفل لك هبذا : يغضب ، فادفع ملكك إليه ، ففعل ذلك فقام شاب فقال 

  .تكفل بأمور فوىف هبا  وعلى هذا فاملراد بالكفل هنا الكفالة ، ألنه. فسمي ذا الكفل 
لو أين استخلفت رجالً على الناس يف حيايت حىت أنظر كيف : قال  -عليه السالم -ما كرب اليسع: وقال جماهد 

يصوم النهار ، ويقوم الليل ، ويقضي فال يغضب ، فقام : يعمل فجمع الناس ، فقال من يتقبل مين ثالثاً أستخلفه 
رده ذلك اليوم ، وقال مثلها يف اليوم اآلخر ، فسكت الناس وقام ذلك الرجل ، ف. أنا : رجل تزدريه العني فقال 

فأتاه إبليس يف صورة شيخ حني أخذ مضجعه للقائلة ، وكان ال ينام بالليل والنهار إال تلك . فاستخلفه . أنا : فقال 
إنّ بيين وبني قومي : فقال . افتح الباب : شيخ كبري مظلوم ، فقال : من هذا؟ فقال : فذق الباب فقال . النومة 

إذا رحت فأتين : فقال . خصومة ، وإهنم ظلموين وفعلوا وفعلوا وجعل يطول حىت حضر الرواح ، وذهبت القائلة 
آخذ حقك ، فانطلق وراح ، فكان يف جملسه ينظر هل يرى الشيخ ، فلم يره ، فلما كان الغد يقضي بني الناس 

الشيخ املظلوم ، ففتح : قائلة أخذ مضجعه أتاه ، فدق الباب ، فقال من هذا؟ فقال ينظره فال يراه ، فلما رجع إىل ال
حنن نعطيك حقك ، : إهنم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد ، قالوا : أقيل ، فإذا قعدت فأتين ، فقال : له ، فقال 

نظر وال يراه ، وشق عليه فإذا رحت فأتين ، فأتته القائلة ، فراح فجعل ي: فانطلق : قال . وإذا قمت جحدوين 
  .النعاس 

قد غلب علّي النعاس فال تدع أحداً يقرب من هذا الباب حىت أنام ، فجاء إبليس يف : فقال للبواب يف اليوم الثالث 
تلك الساعة ، فلم يأذن له الرجل فدخل يف كُوَّة يف البيت ، فتسور منها ودق الباب من داخل ، فاستيقط وعاتب 

أما من قبلي فلم يأت ، فانظر من أين أتيت ، فقام إىل الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه ، وإذا  :البواب ، فقال 
نعم أعييتين يف كل شيء ففعلت : قال . أنت إبليس : فقال . أتنام واخلصوم ببابك : الرجل معه يف اليت ، فقال له 

  .ر فوقى به ، وقيل غري ذلك هذه األفعال بك ، فعصمك اهللا مين ، فسمي ذا الكفل ، ألنه تكفل بأم
  فصل

وقال احلسن واألكثرون كان نبياً ، . ذو الكفل مل يكن نبياً بل كان عبداً صاحلاً : قال أبو موسى األشعري وجماهد 
وهو األظهر ، ألنه تعاىل قرن ذكره بإمساعيل وإدريس ، والغرض ذكر الفضالء من عباده ، فدلّ ذلك على نبوته ، 

حيتمل أن يكون لقباً ، وأن يكون امساً ، واألوىل » ُدو الِكفْلِ « : ة بسورة األنبياء ، وألنَّ قوله وألن السورة ملقب



َيكُْن لَُه كِفْلٌ ِمْنَه « أن يكون امساً ، ألنه أكثر فائدة من اللقب ، وإذا ثبت ذلك ، فالكِفْلُ هو النصيب ، لقوله تعاىل 
ظيماً له ، فوجب أن يكون الكفل هو كفل الثواب ، فسمي بذلك ، ألن والظاهر أنّ اهللا تعاىل مساه بذلك تع. » 

  .عمله وثواب عمله كان ضعف عمل غريه وضعف ثواب غريه ، وقد كان يف زمنه أنبياء على ما روي 
  فصل
اهللا مساهم  -عليهم السالم -مخسة من األنبياء: مث قالوا . إلياس : وقيل . يوشع : وقيل . إن ذا الكفل زكريا : قيل 

  .بامسني إسرائيل ويعقوب وإلياس وذا الكفل ، وعيسى واملسيح ، ويونس وذا النون ، وحممداً وأمحد 
َوأَْدَخلَْناُهْم ِفي َرْحَمِتَنا { . على القيام بأمر اهللا ، واحتمال األذى يف نصرة دينه : أي » كُلّ ِمَن الصَّبِرِْيَن « : قوله 

  .يتناول مجيع أعمال الرب : وقال آخرون . ريهم إىل اجلنة والثواب الرمحة النبوة ، وص: قال مقاتل } 

ْنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمَن َوذَا النُّوِن إِذْ ذََهَب ُمغَاضًِبا فَظَنَّ أَنْ لَْن َنقِْدَر َعلَْيِه فََناَدى ِفي الظُّلَُماِت أَنْ لَا إِلََه إِلَّا أَ
  ) ٨٨(ا لَُه وََنجَّْينَاُه ِمَن الَْغمِّ وَكَذَِلَك نُْنجِي الُْمْؤِمنَِني فَاسَْتَجبَْن) ٨٧(الظَّاِلِمَني 

وجيمع على نِيَنان . احلوت » النون « مبعىن صاحب و » ذَا « . اآلية } َوذَا النون إِذ ذََّهَب ُمَغاِضباً { : قوله 
وقد تقدم أن االسم . لنون ابتلعه ومسي بذلك ، ألنَّ ا -عليه السالم -كحوت وحيتان واملراد بذي النون يونس 

  .إذا دار بني أن يكون مفيداً ولقباً فحمله على املفيد أوىل خصوصاً إذا علمت الفائدة اليت لذلك الوصف 
غاضب : واملفاعلة هنا حتتمل أن تكون على باهبا من املشاركة ، أي » ذََهَب « حال من فاعل » ُمَغاصِباً « : قوله 

مغاضباً لربه فإن صح ذلك عمن يعترب قوله ، : يؤمنوا يف أول األمر ، ويف بعض التفاسري  قومه وغاضبوه حني مل
  .ألجل ربه ولدينه : فينبغي أن تكون الالم للتعليل ال التعدية للمفعول ، أي 

لو وقرأ أ. اسم فاعل » ُمغَاِضباً « والعامة على . وحيتمل أن يكون مبعىن غضبان ، فال مشاركة كعاقبت وسافرت 
ُمْغضباً « ونقله الزخمشري عن أيب شرف . بفتح الضاد على ما مل يسم فاعله كذا نقله أبو حيان » ُمغَاِضباً « شرف 

  .دون ألف من أغضبته فهو مغضب » 
هو اخلرب ، والفاصل حرف » لَْن نَقِْدَر « هذه املخففة ، وامسها ضمري الشأن حمذوف ، و » أنْ » « أن لَّن « : قوله 
الطالق [ } َوَمن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه { ]  ١٦: الفجر [ } فَقََدَر َعلَْيِه رِْزقَُه { : أن نضيق عليه كقوله : واملعىن .  النفي

  .اجلهات واألماكن : بنون العظمة مفتوحة وختفيف الدال ، واملفعول حمذوف أي » َنقِْدَر « والعامة على ] .  ٧: 
» يُقَْدر « وقرأ ابن أيب ليلى وأبو شرف والكليب ومحيد بن قيس ويعقوب . دال وقرأ الزهري بضمها وتشديد ال

وقرأ احلسن وعيسى بن عمر بفتح الياء وكسر الدال . بضم الياء من حتت ، وفتح الدال خفيفة مبنياً للمفعول 
  .خفيفة وعلي بن أيب طالب واليماين بضم الياء وكسر الدال مشددة 

  . ضمري يعود على اهللا تعاىل والفاعل على هذين الوجهني
  :وجهان » أَنْ « جيوز يف } الَّ إله إِالَّ أَنتَ { : قوله 

  .أهنا املخففة من الثقيلة فامسها كما تقدم حمذوف ، واجلملة املنفية بعدها اخلرب : أحدمها 
  .أهنا تفسريية ، ألنَّها بعد ما هو مبعىن القول دون حروفه : والثاين 
  فصل

كان يونس وقومه : قال ابن عباس » إذْ ذََهَب ُمَغاِضباً « واذكر صاحب احلوت ، وهو يونس بن مىت : معىن اآلية 
يسكنون فلسطني ، فغزاهم ملك وسىب منهم تسعة أسباط ونصفاً ، وبقي سبطان ونصف ، فأوحى اهللا إىل شعيا 



فإين ألقي يف قلوب أولئك حىت يرسلوا معه بين  النيب أن اذهب إىل حزقيل امللك ، وقل له حىت يوجه نبياً قوياً أميناً ،
يونس بن مىت فإنه قوي أمني ، فدعا : ومن ترى؟ وكان يف مملكته مخسة من األنبياء ، فقال : فقال امللك . إسرائيل 

  .ال : هل أمرك اهللا بإخراجي؟ قال : امللك يونس وأمره أن خيرج ، فقال يونس 

  .فها هنا هي املفاعلة اليت تكون من واحد كاملسافرة واملعاقبة : قال . ال : هل مساين لك؟ قال : قال 
انطلق إىل أهل نينوى : أتى جربيل يونس فقال : وعن ابن عباس قال . غضبان : أي » ُمَغاِضباً « : فمعىن قوله 

إن يونس : وقال وهب . األمر أعجل من ذلك ، فغضب ، فانطلق إىل السفينة : ألتمس دابة قال : فأنذرهم ، قال 
بن مىت كان عبداً صاحلاً ، وكان يف خلقه ضيق ، فلما محل عليه أثقال النبوة تَفسَّخَ َتْحَتَها الرَّبع حتت احلمل الثقيل 

{ :  -عليه السالم -فقذفها من يده ، وخرج هارباً منها ، فلذلك أخرجه اهللا من أول العزم ، فقال لنبيه حممد . 
فاصرب ِلُحكْمِ َربَِّك َوالَ َتكُن كََصاِحبِ { : ، قال ]  ٣٥: األحقاف [ } العزم ِمَن الرسل  فاصرب كََما َصَبرَ أُْولُواْ

  ] . ٤٨: القلم [ } احلوت 
قال جماهد وقتادة والضحاك والكليب وهو رواية . أن نقضي عليه بالعقوبة : أي } فَظَنَّ أَن لَّن نَّقِْدَر َعلَْيِه { : قوله 

َنْحُن قَدَّْرَنا بَْيَنكُُم { : ومنه قوله . قّدر اهللا شيئاً تقديراً ، وقدر يقدر قدرً مبعىن واحد : يقال  :العويف عن ابن عباس 
فَظَنَّ أَن لَّن « يف قراءة من خفّفها دليل هذا التأويل قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري ]  ٦٠: الواقعة [ } املوت 

اهللا { : معنا فظن أن لن نضيق عليه احلبس من قوله تعاىل : عطاء وكثري من العلماء وقال . بالتشديد » نُّقَْدَِّر َعلَْيِه 
هو استفهام معناه أفظن أنه يعجز : وقال ابن زيد . يضيق : أي ]  ٢٦: الرعد [ } َيْبُسطُ الرزق ِلَمْن َيَشآُء َويَقَِدرُ 

ب الذنب انطلق مغاضباً لربه ، واستزله الشيطان بلغين أنَّ يونس ملا أصا: وعن احلسن قال ) عليه؟ ( ربه فال يقدر 
حىت ظن أن لن نقدر عليه ، وكان له سلف وعبادة ، فأىب اهللا أن جيعله للشيطان ، فقذفه يف بطن احلوت ، فمكث 

إن احلوت ذهب به مسرية ستة : وقيل . ثالثة أيام : سبعة أيام ، وقيل : وقال عطاء . فيه أربعني من بني يوم وليلة 
الَّ إله { : بلغ به ختوم األرض السابعة ، فتاب إىل ربه يف بطن احلوت ، وراجع نفسه ، فقال : وقيل . ف سنة آال

حني عصيتك ، وما صنعت من شيء ، فلم أعبد غريك ، فأخرجه اهللا من } إِالَّ أَنَت سُْبحَاَنكَ إِنِّي كُنُت ِمَن الظاملني 
  .بطن احلوت برمحته 

  فصل
  :واز الذنب على األنبياء هبذه اآلية من وجوه احتج القائلون جب

هذا قول ابن مسعود وابن عباس واحلسن : أن أكثر املفسرين على أنه ذهب يونس مغاضباً لربه ، قيل : أحدها 
والشعيب وسعيد بن جبري ووهب ، واختيار ابن قتيبة وحممد بن جرير ، وإذا كان كذلك فمغاضبة اهللا من أعظم 

تقدير أن هذه املغاضبة مل تكن مع اهللا بل كان مع ذلك امللك ، أو مع القوم ، فهو أيضاً حمظور الذنوب ، مث على 
وذلك يقتضي أن ذلك الفعل ]  ٤٨: القلم [ } فاصرب ِلُحكْمِ َربَِّك َوالَ َتكُن كََصاِحبِ احلوت { : لقول اهللا تعاىل 

  .من يونس حمظور 
  .وذلك يقتضي كونه شاكاً يف قدرة اهللا } قِْدَر َعلَْيِه فَظَنَّ أَن لَّن نَّ{ : قوله : وثانيها 

]  ١٨: هود [ } أَالَ لَْعَنةُ اهللا َعلَى الظاملني { : والظلم مذموم قال تعاىل } إِنِّي كُنُت ِمَن الظاملني { : قوله : وثالثها 
.  

  .بطن احلوت أنه لو مل يصدر منه الذنب ، فلم عاقبه اهللا بان ألقاه يف البحر يف : ورابعها 



واملليم هو ذو املالمة ومن كان كذلك فهو ]  ١٤٢: الصافات [ } فالتقمه احلوت َوُهَو ُمِليٌم { : قوله : وخامسها 
  .مذنب 

فإن مل يكن صاحب ذنب ومل جيز النهي عن ]  ٤٨: القلم [ } َوالَ َتكُن كَصَاِحبِ احلوت { : قوله : وسادسها 
  .املطلوب  التشّبه به وإن كان مذنباً فهو

فاصرب كََما َصَبرَ { : وقاتل ]  ٤٨: القلم [ } فاصرب ِلُحكْمِ رَبَِّك َوالَ َتكُن كََصاِحبِ احلوت { : قوله : وسابعها 
  .وهذا يقتضي أنّ ذلك الفعل خمرج أن يكون يونس من أويل العزم ]  ٣٥: األحقاف [ } أُْولُواْ العزم 

، فال نقطع على نيب اهللا بأنه غاضب ربه ، ألنّ ذلك صفة من جيهل كون اهللا  أنه ليس يف اآلية من غاضبة: واجلواب 
  .مالكاً لألمر والنهي ، واجلاهل باهللا ال يكون مؤمناً فضالً عن أن يكون نبياً 

م وأما ما روى من أنه خرج مغاضباً ألمر يرجع إىل االستعداد فمما يرتفع حال األنبياء عنه ، ألنّ اهللا تعاىل إذا أمره
َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ َوالَ ُمْؤِمَنٍة إِذَا قََضى اهللا َوَرُسولُهُ أَْمراً أَن َيكُونَ لَُهمُ { : بشيء فال جيوز أن خيالفوه ، لقوله تعاىل 

َبْينَُهْم ثُمَّ الَ فَالَ َوَربَِّك الَ ُيْؤِمُنونَ حىت ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجرَ { : وقوله ]  ٣٦: األحزاب [ } اخلرية ِمْن أَْمرِِهمْ 
. فإذا كان يف االستعداد خمالفة مل جيز أن يقع ذلك منهم ] .  ٦٥: النساء [ } َيجُِدواْ يف أَنْفُسِهِْم حََرجاً مِّمَّا قََضْيَت 

 وإذا ثبت أنه ال جيوز صرف هذه املغاضبة إىل اهللا وجب أن يكون املراد أنه خرج مغاضباً لغري اهللا ، والغالب أنه إمنا
يغاضب من يعصه فيما يامره به ، فيحمل على مغاضبة قومه ، أو امللك ، أو مها مجيعاً ومعىن مغاضبته لقومه أنه 

مغاضبة القوم أيضاً حمظورة : كما تقدن وأما قوهلم » مغضباً « غاضبهم ملفارقته خلوف حلول العذاب هبم ، وقرئ 
  ] . ٤٨ :القلم [ } َوالَ َتكُن كَصَاِحبِ احلوت { : لقوله 

فاجلواب ال نسلم أهنا كانت حمرمة ، أما الذهاب ، فألن اهللا أمره بتبليغ الرسالة إليهم ، وما أمره بأن يبقى معهم 
وأما الغضب ملا مل يكن منهياً عنه قبل . أبداً ، فظاهر األمر ال يقتضي التكرار ، فلم يكن خروجه من بينهم معصية 

يفعله إال غضباً هللا وأنفة لدينه ، بل كان األوىل أن يصابر وينتظر من اهللا ذلك ظن أن ذلك جائز من حيث أنه مل 
كأن اهللا تعاىل أراد حملمد ]  ٤٨: القلم [ } َوالَ َتكُن كَصَاِحبِ احلوت { : األمر باملهاجرة عنهم ، وهلذا قال تعاىل 

  .أفضل املنازل وأعالها  -صلى اهللا عليه وسلم  -
فنقول من ظن عجز اهللا فهو كافر ، وال خالف أنه ال جيوز نسبة } فَظَنَّ أَن لَّن نَّقِْدَر َعلَْيِه { : وأما اجلواب عن قوله 

  :ذلك إىل آحاد املؤمنني فكيف إىل األنبياء ، فإن ال بدَّ فيه من التأويل ، وفيه وجوه 
  :نضيق عليه كقوله } فَظَنَّ أَن لَّن نَّقِْدَر َعلَْيِه { : األول 

ضيق ، : أي ]  ٧: الطالق [ } َوَمن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه { ]  ٢٦: الرعد [ } ُسطُ الرزق ِلَمْن َيَشآُء َوَيقَِدُر اهللا يَْب{ 
أن لن نضيق عليه ، : ضيق ، فمعناه : أي ]  ١٦: الفجر [ } َوأَمَّآ إِذَا َما ابتاله فَقََدَر َعلَْيِه رِْزقَهُ { : وكذا قوله 

لنا ، ألن يونس ظن أنه خمري إن شاء أقام وإن شاء خرج وأنه تعاىل ال يضيق عليه يف اختياره  وهلى هذا فاآلية حجة
، وكان يف املعلوم أنَّ الصالح يف تأخري خروجه ، وهذا من اهللا بيان ملا جيري جمرى العذر له من حيث خرج ال على 

  .، وكان الصالح خالف ذلك  تعمد املعصية لكن ظن أنَّ األمر يف خروجه موسع جيوز أن يقدم ويؤخر
فكانت حاله مماثلة حلال من ظن أن لن نقدر عليه يف خروجه عن : أن يكون هذا من باب التمثيل ، أي : والثاين 

  .قومه من غري انتظار ألمر اهللا 
  .أن يفسر القدر بالقضاء ، واملعىن فظن أن لن نقدر عليه بشدة : الثالث 

قََدَر اهللا : يقال : يب ، ورواية العويف عن ابن عباس واختيار الفراء والزجاج قال جماهد وقتادة والضحاك والكل



الشيء قَْدراً وقَدََّرهُ َتقِْديراً فالقدر مبعىن التقدير ، وتقدم قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري بضم النون والتشديد 
  .من التقدير 

لقد ضربتين أمواج القرآن البارحة ، فغرقت فيها ، فلم : وروي أنه دخل عن ابن عباس على معاوية ، فقال معاوية 
هذا من : فقال ابن عباس . ظن نيب اهللا أن لن يقدر اهللا عليه : وما هي؟ قال : فقال . أجد لنفسي خالصاً إال بك 

  .القدر ال من القدرة 
، فال يبعد جعل أحدمها جمازاً بني القدرة والفعل مناسبة ) فظن أن لن نفعل ألن : نقدر ، أي ( فظن أن لن : الرابع 

  .عن اآلخر 
  .أنه استفهام مبعىن التوبيخ كما تقدم عن ابن زيد : اخلامس 
قول من قال إن هذه الواقعة كانت قبل رسالة يونس ، فيكون هذا الظن حاصالً قبل الرسالة ، وإذا كان : السادس 

  .وسة الشيطان ، مث إنه يرده باحلجة والربهان كذلك فال يبعد يف حق غري األنبياء أن يسبق ذلك إىل ومهه بوس
إن محلناه على ما قبل النبوة فال كالم ، وإن محلناه على : فنقول } إِنِّي كُنُت ِمَن الظاملني { وأما اجلواب عن قوله 

أويل ما بعدها فيجب تأويله ، ألنا لو أجريناه على ظاهره ، الستحق اللعن ، وهذا ال يقوله مسلم ، وإذا وجب الت
  .ال شك أنه كان تاركاً للفضيلة مع القدرة على حتصيل األفضل ، فكان ذلك ظلماً : فنقول 

وأما اجلواب عن إلقائه يف البحر يف بطن احلوت ، وأن ذلك عقوبة ، فال نسلم أنَّ ذلك عقوبة ، إذ األنبياء ال جيوز 
  .أن يعاقبوا بل املراد احملنة 

  .ان بسبب ترك األفضل وأما اجلواب عن املالمة فإمنا ك
  فصل
ذََهَب { : يف الظلمة الشديدة املتكاثفة يف بطن احلوت كقوله : أي : قال الزخمشري } فنادى ِفي الظلمات { قوله 

 ٢٥٧: البقرة [ } ُيْخرِجُُهْم مَِّن الظلمات إِلَى النور { : وقوله ]  ١٧: البقرة [ } اهللا بُِنورِِهْم َوَتَركَُهْم ِفي ظُلَُماٍت 
  .أراد ظلمة الليل والبحر وبطن احلوت : وقيل ] . 

نزه ربه عن كل النقائض ، ومنها العجز ، وهذا يدلّ على أنه ما كان مراده من } أَن الَّ إله إِالَّ أَنتَ سُْبَحاَنَك { 
نّ معناه سبحاتنك أن تفعل جوراً ، أل» سُْبَحاَنَك « : أنه ظن العجز ، وإمنا قال } فَظَنَّ أَن لَّن نَّقِْدَر َعلَْيِه { : قوله 

إِنِّي كُنُت ِمنَ { أو شهوة االنتقام أو عجزاً عن ختليصي عن هذا احلبس ، بل فعلته حبق اإلهلية ومبقتضى احلكمة 
كنت من الظاملني ، وأنا االن من التائبني : ظلمت نفسي بفراري من قومي بغري إذنك كأنه قال : أي } الظاملني 

  .عين احملنة النادمني فاكشف 
  .» َما من مكروب يدعو هبذا الدعاء إال استجيب له «  -صلى اهللا عليه وسلم  -روى أنس عن النيب 

  .من غمه بسبب كونه يف بطن احلوت وبسبب خطيئته : أي } فاستجبنا لَُه وََنجَّْيَناُه ِمَن الغم { : قوله 
كما أجنينا يونس من كرب : حال من ضمري املصدر أي  الكاف نعت ملصدر أو: } وكذلك نُنجِي املؤمنني { : قوله 

بضم » نُْنجِي « وقرأ العامة . احلوت إذ دعانا ، أو كإجنائنا يونس كذلك ننجي املؤمنني من كرهبم إذا استغاثوا بنا 
كون بتشديد اجليم وس» ُنجِّي « وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم . النون األوىل وسكون الثانية من أجني ينجي 

  :الياء وفيها أوجه 
بضم األوىل وفتح الثانية وتشديد اجليم فاستثقل توايل مثلني ، فحذفت الثانية » نًْنجِي « أن يكون األصل : أحسنها 

« : يف قراءة من قرأه كما تقدم ، وكما حذفت التاء الثانية يف قوله » َما ُنَنزِّلُ املَالَِئكَةَ « كما حذفت يف قوله 



  :ولكن أبو البقاء استضعف هذا التوجيه بوجهني فقال . وبابه » َتظَاَهُرونَ « و »  َتذَكََّرونَ
  .أنَّ النون الثانية أصل ، وهي فاء الكلمة ، فحذفها يبعد جداً : أحدمها 
أال ترى أنك لو قلت » تظاهرون « أنَّ حركتها غري حركة النون األوىل ، وال يستثقل اجلمع بينهما خبالف : والثاين 

  .تتحامى املظامل مل َيُسغْ حذف الثانية : 
أما كون الثانية أصالً فال أثر له يف منع احلذف ، أال ترى أن النحويني اختلفوا يف إقامة واستقامة ، أي األلفني 
اد احملذوفة من أنَّ األوىل هي األصل ، ألهنا عني الكلمة وأما اختالف احلركة فال أثر له أيضاً ، ألن االستثقال باحت

  .لفظ احلرفني على أي حركة كانا 
َما َبِقيَ « : فعل ماض مبين للمفعول ، وإمنا سكنت المه ختفيفاً ، كما سكنت يف قوله » ُنجِّي « أنّ : الوجه الثاين 

  :وإذا كان املاضي الصحيح قد سكن خنفيفاً فاملعتل أوىل ، ومنه : يف قراءة شاذّة تقدمت ، قالوا » ِمَن الرَِّبا 
  قَْد ُخِلطَ بُِجلُْجالَِن... إنََّما ِشْعرِي قَْنٌد  -٣٧٣٢

لُِيجَْزى قَْوماً « وتقدم منذ لك مجلة وأسند هذا الفعل إىل ضمري املصدر مع وجود املفعول الصريح كقراءة أيب جعفر 
النجاة ، قال أبو  ُنجِّي: وهذا رأي الكوفيني واألخفش ، وتقدمت شواهد ذلك ، والتقدير » بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ 

  :وهو ضعيف من وجهني : البقاء 
  .تسكني آخر الفعل املاضي : أحدمها 

  .إقامة املصدر مع وجود املفعول الصريح : واآلخر 
  .وقد عرف جواهبما مما تقدم 

وهذا . ها كقراءة العامة إال أن النون الثانية قلبت جيماً وأدغمت يف اجليم بعد» نُْنجِي « أن األصل : الوجه الثالث 
  .ضعيف جداً ، ألن النون ال تقارب اجليم فتدغم فيها 

» املُْؤِمنَِني « ُنجِّي النجاُء كما تقدم يف الوجه الثاين ، إال أنَّ : أنه ماض مسند بضمري املصدر أي : الوجه الرابع 
فعول به من وجوده فجعله وكأن صاحب هذا الوجه فرَّ من إقامة غري امل. بل بفعل مقدر » ُنجِّي « ليس منصوباً ب 
هي حلن : وهذه القراءة متواترة ، وال التفات على من طعن على قارئها ، وإن كان أبو علي قال . من مجلة أخرى 

  .وهذه جرأة منه ، وقد سبقه إىل ذلك أبو إسحاق الزجاج . 
ُنجِّي النجاء : فُعِّل ، وقال  ومن متحل لصحته فجعله: وأما الزخمشري فإمنا طعن على بعض األوجه املتقدمة ، فقال 

فلم يرتض هذا التخريج بل . املؤمنني ، وأرسل الياء وأسنده إىل مصدره ، ونصب املؤمنني فمتعسف بارد التعسف 
  .للقراءة عنده ختريج آخر ، وقد ميكن أن يكون هو املبتدأ به لسالمته مما تقدم من الضعف 

فَاسَْتَجْبَنا لَُه َوَوَهْبَنا لَُه َيحَْيى وَأَْصلَْحَنا لَُه زَْوَجُه ) ٨٩(ا َتذَرْنِي فَْرًدا َوأَْنتَ َخْيُر الْوَارِِثَني َوَزكَرِيَّا إِذْ نَاَدى َربَُّه َربِّ لَ
  ) ٩٠(إِنَُّهْم كَانُوا ُيَسارُِعونَ ِفي الَْخْيرَاِت وََيْدُعوَنَنا َرغًَبا َوَرَهًبا َوكَاُنوا لََنا خَاِشِعَني 

اعلم أنه تعاىل بني هاهنا انقطاع زكريا إىل ربه ملا . اآلية } َوَزكَرِيَّآ إِذْ نادى َربَُّه َربِّ الَ َتذَرْنِي فَْرداً { : قوله تعاىل 
مسه الضر بتفرده ، وأحب من يؤنسه ويقويه على أمر دينه ودنياه ، ويقوم مقامه بعد موته ، فدعا اهللا تعاىل دعاء 

: وانتهت به احلال وبزوجه من الكرب وغريه ما مينع من ذلك حبكم العادة فقال خملص عارف بقدرة ربه على ذلك ، 
ثناء على اهللا بأنه الباقي بعد } َوأَنتَ َخْيُر الوارثني { وحيداً ال ولد يل ، وارزقين وارثاً ، } َربِّ الَ َتذَرْنِي فَْرداً { 



  .فناء اخللق ، وأنه أفضل من بقي حياً 
  .إن مل ترزقين من يرثين فال أبايل فإنك خري الوارثني :  وحيتمل أن يكون املعىن

{ فعلنا ما أراده بسؤاله ، : أي } فاستجبنا لَُه { كان سنه مائة سنة ، وسن زوجته تسعاً وتسعني ، : قال ابن عباس 
قاله أكثر املفسرين . ما كانت عقيماً جعلناها ولوداً بعد : أي } َوأَصْلَْحَنا لَُه َزْوَجهُ { ولداً صاحلاً } َوَوَهْبَنا لَُه حيىي 

جعلها مصلحة يف الدين ، فإن صالحها يف : وقيل . كانت سيئة اخللق سلطة اللسان فأصلح اهللا خلقها : وقيل 
يدل }  َوَوَهْبَنا لَُه حيىي وَأَْصلَْحَنا لَُه زَْوَجُه{ الدين من أكرب أعوانه ، ألنه يكون إعانة يف الدين والدنيا واعلم أنَّ قوله 

« : مث قال . على أن الواو ال تفيد الترتيب ، ألنَّ إصالح الزوج مقدم على هبة الولد مع أنه تعاىل أخره يف اللفظ 
  .يعين األنبياء الذين مساهم يف هذه السورة » إنَُّهْم 
من أكرب ما ميدح املرء به ،  ، واملسارعة يف طاعة اهللا} كَانُواْ ُيَسارُِعونَ ِفي اخلريات { زكريا وولده وأهله : وقيل 

  .ألنه يدل على حرص عظيم على الطاعة 
. حبذف نون الرفع { } مفكوكة منها وقرأت فرقة ) ن ( العامة على ثبوت نون الرفع قبل } َوَيْدعُوَنَنا { : قوله 

  .وطلحة بإدغامها فيها 
جيوز أن ينتصبا على } َرغَباً َورََهباً { : قوله . وقد تقدم . جمرى نون الوقاية ) ن ( وهذا الوجهان فيهما إجراء نون 

راغبني راهبني ، وأن ينتصبا على : املفعول من أجله ، وأن ينتصبا على أهنما مصدران واقعان موقع احلال ، أي 
وابن وثاب . والعامة على فتح الغني واهلاء . املصدر املالقي لعامله يف املعىن دون اللفظ ، ألن ذلك نوع منه 

. عمش ورويت عن أيب عمرو بسكون الغني واهلاء ، ونقل عن األعمش وهو األشهر عنه بضم اراء وما بعدها واأل
  .وقرأت فرقة بضمة وسكون فيهما 

  فصل
َوكَانُواْ لََنا خاِشِعنيَ { . رغباً يف رمحة اهللا ، ورهباً من عذاب اهللا : خوفاً ، أي : » َوَرهَباً « طمعاً : » َرغَباً « ومعىن 

  .اخلشوع هو اخلوف الالزم يف القلب : وقال جماهد . ذلك ألمر اهللا : متواضعني ، قال قتادة : أي } 

  ) ٩١(َوالَِّتي أَْحصََنْت فَْرَجَها فَنَفَْخَنا ِفيَها ِمْن ُروِحَنا َوَجَعلَْناَها َوابَْنَها آَيةً ِللْعَالَِمَني 

نسقاً على ما قبلها ، وأن ينتصب » َوالَِّتي « : جيوز أن ينتصب قوله . ية اآل} واليت أَْحَصَنْت فَْرَجَها { : قوله تعاىل 
وجيوز أن يكون . وفيما يتلى عليكم اليت أحصنت : بإضمار اذكر ، وأن يرتفع باالبتداء ، واخلرب حمذوف ، أي 

نفخنا الروح يف عيسى  :ويف كالم الزخمشري . وزيدت الفاء على رأي األخفش حنو زيد فقائم » فََنفَْخَنا « اخلرب 
متعدياً واحملفوظ أنه ال يتعدى فيحتاج يف تعديه إىل مساع ، » نفخ « فاستعمل : قال أبو حيان مؤاخذاً له . فيها 

  .انتهى ما آخذه به . نفخت يف املزمار : وغري متعد استعمله هو يف قوله؛ أي 
، وقد » فانفخها فََيكُونُ طَاِئراً « ا قرئ يف الشاذ متعدياً ، ويدل على ذلك م» نفخ « وقد مسع : قال شهاب الدين 

جعلنا النفخ يف مرمي من جهة : وقال ابن اخلطيب . فعليك بااللتفات إىل ذلك . حكاها هو قراءة ، فكيف ينكرها 
أمرنا جربيل فنفخ يف : ألنه نفخ يف جيب درعها ، فوصل النفخ إىل جوفها أي  -عليه السالم  -روحنا وهو جربيل 

  ) . -عليه السالم -( جيب درعها ، وأحدثنا بذلك النفخ املسيح يف بطنها وأضاف الروح إليه تشريفاً لعيسى 
َولَْم يَْمَسسْنِي َبَشٌر وَلَْم أَكُ { : إحصاناً كلياً من احلالل واحلرام مجيعاً كما قالت : أي » أَْحَصَنْت فَْرجََها « ومعىن 

  .منعت جربيل جيب درعها قبل أن تعرفه :  وقيل] .  ٢٠: مرمي [ } َبِغّياً 



  .واألول أوىل ألنه الظاهر من اللفظ 
  :أما مرمي فآياهتا كثرية } َوَجَعلَْناَها وابنهآ آَيةً لِّلْعَالَِمَني { : قوله 

  .ظهور احلبل فيها ال من ذكر ، وذلك معجزة خارجة عن العادة : إحداها 
آل [ } أىن لَِك هذا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد اهللا { : ملالئكة من اجلنة لقول زكريا أنَّ رزقها كان يأتيها به ا: وثانيها 
  ] . ٣٧: عمران 
وأما آيات . أهنا مل تلتقم ثدياً قط ، وتكلمت هي أيضاً يف صباها كما تكلم عيسى : قال احلسن : ورابعها : وثالثها 
[ } َوَجَعلَْنا الليل والنهار آَيَتْينِ { : يل آيتني كما قال هال ق: فقد تقدم بياهنا فإن قيل  -عليه السالم  -عيسى 

  ليطابق املفعول؟]  ١٢: اإلسراء 
أنَّ كالًّ منهما آية باآلخر فصارا آية واحدة ، ألنّ حاهلما مبجموعهما آية واحدة ، وهي والدهتا إياه من : فاجلواب 
وجعلنا ابن مرمي آية وأمه كذلك ، وهو : لعكس أي حذف من األول لداللة الثاين ، أو با: أو تقول . غري فحل 

جعلنا : أو أنّ معىن الكالم . وقد تقدم ]  ٦٢: التوبة [ } واهللا َوَرسُولُُه أََحقُّ أَن يُْرُضوُه { : نظري احلذف يف قوله 
  .شأهنما وأمرمها آية 

  ) ٩٣(َوَتقَطَّعُوا أَْمرَُهْم بَْيَنُهْم كُلٌّ إِلَْيَنا َراجُِعونَ ) ٩٢(إِنَّ َهِذِه أُمَُّتكُمْ أُمَّةً َواِحَدةً وَأََنا َربُّكُْم فَاْعُبُدوِن 

« ، ونصب » إنَّ « ل خرباً » أُمَُّتكُمْ « قرأ العامة على رفع . اآلية } ق إِنَّ هذه أُمَُّتكُْم أُمَّةً وَاِحَدةً { : قوله تعاىل 
إنَّ : فيكون قد فصل باخلرب بني البدل واملبدل فيه حنو » َهِذِه « على البدل من : على احلال ، وقيل » أُمَّةً واِحَدةً 

وقرأ أيضاً هو وابن . ، أو عطف البيان » َهِذِه « بالنصب على البدل من » أمََّتكُْم « وقرأ احلسن . زيداً قائٌم أخاك 
« بالرفع على خرب » أُمَّةٌ َواِحَدةٌ « ق واألشهب العقليل وأبو حيوة وابن أيب عبلة وهارون عن أيب عمرو أيب إسحا

» أُمَّةٌ َواِحَدةٌ « كما تقدم و » إنَّ « خرب » أُمَُّتكُْم « برفع الثالث على أن يكون » أُمَُّتكُْم أُمَّةٌ َواِحَدةٌ « و » إنَّ 
: قال الزخمشري » أُمَُّتكُْم « خرب مبتدأ حمذوف ومعىن » أُمَّةٌ وَاِحَدةٌ « ، أو يكون بدل منها بدل نكرة من معرفة 

ديناً واحداً وهو اإلسالم غري خمتلف ، فأبطل ما سوى : أي » أمَّةً وَاِحَدةً « . األمة امللة ، وأشار إىل ملة اإلسالم 
واحد ، فجعلت الشريعة أمة الجتماع أهلها على وأصل األمة اجلماعة اليت هي على مقصد . اإلسالم من األديان 

  .إهلكم فَاْعبُدوِن : أي » وَأََنا َربُّكُْم « : مث قال . مقصد واحد 
وتقطعتم إال أن الكالم صرف إىل الغيبة على طريق االلتفاف ، : اختلفوا ، واألصل : أي » َوَتقَطُّعوا « : قوله 

أال ترون إىل عظيم ما ارتكب هؤالء ، : عندهم فعلهم ، ويقول هلم  وكأنه ينفي عهم ما أفسدوه إىل آخرين ويقبح
  .اختلفوا يف الدين فصاروا فرقاً وأحزاباً : واملعىن 

  .التقطيع : والتقطع هاهنا مبعىن . وفرقوا دينهم بينهم يلعن بعضهم بعضاً ويتربأ بعضهم من بعض : قال الكليب 
  :فيه ثالثة أوجه » أََمَرُهمْ « : قوله 

  .تفرقوا يف أمرهم : أنه منصوب على إسقاط اخلافض ، أي : حدها أ
  .قطعوا : ألنه مبعىن » َتقَطعُوا « أنه مفعول به ، وعدى : الثاين 

وقيل : قال أبو البقاء . أنه متييز ، وليس بواضح معىن ، وهو معرفة ، فال يصح من جهة صناعة البصريني : الثالث 
( جيوز أن يكون مفعوالً ثانياً على أن تضمن » ُزبُراً « و . فجعله منقوالً من الفاعلية  .تقطع أمرهم : هو متييز أي : 

كتب ، فإنّ : مثل زبر ، أي : وإمَّا أن ينصب على احلال من املفعول ، أي . بالتقطيع ) صريوا ( معىن ) تقطعوا 



  .الزبر مجع َزُبور كُرُسل مجع َرسُول 
وفيه نظر إذ ال معىن له ، وإمنا يظهر كونه حاالً من . أبو البقاء يف سورة املؤمنني  أو يكون حاالً من الفاعل ، نقله

صريوا أمرهم زبراً أي تقطعوه يف هذه احلال ، والوجهان : واملعىن . بفتح الباء أي فرقاً » ُزبَراً « الفاعل يف قراءة 
عىن جعلوا أَْمَر ِدينهم فيما بينهم قطعاً كما وامل: مأخوذان من تفسري الزخمشري ، ملعىن اآلية الكرمية ، فإن قال 

يتوزع اجلماعة ، ويقتسمونه ، فيصري هلذا نصيب ، ولذلك نصيب متثيالً الختالفهم فيه وصريورهتم فرقاً وأحزاباً 
  .إىل الغيبة تشنيعاً عليهم بسوء صنيعهم » أُمَُّتكُْم « : ويف الكالم التفاف من اخلطاب وهو قوله 

« بفتح الباء مجع ُزْبَرة ، وهي قطعة احلديد يف األصل ونصبه على احلال من ضمري الفاعل » زَُبراً « : وقرأ األعمش 
ومل يتعرض له أبو البقاء يف هذه السورة ، وتعرض له يف املؤمنني ، فذكر فيه األوجه املتقدمة ، . كما تقدم » َتقَطَُّعوا 

  .ىن املضمومة بسكون الباء وهو مبع» ُزبْراً « وزاد أنه قرئ 
توعدهم بأن هذه الفرق املختلفة إليه يرجعون فيحاسبهم وجيازيهم بأعماهلم ، قال } كُلٌّ إِلَْيَنا رَاجُِعونَ { : قوله 

تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعني فرقة ، فهلك سبعون وخلصت فرقة ، وإن أميت ستفترق « : عليه السالم 
: قال . يا رسول اهللا من تلك الفرقة : دى وسبعون فرقة وختلص فرقة ، وقالوا على اثنتني وسبعني فرقة ، هتلك إح

اجلماعة املتمسكة مبا بينه اهللا } إِنَّ هذه أُمَُّتكُمْ { : وهبذا اخلرب بّين أن املراد بقوله « اجلماعة اجلماعة اجلماعة » 
جية إّنها اجلماعة ليس تعريفاً للفرقة الناجية ، تعاىل يف هذه السورة من التوحيد والنبوات ، وأن قول الرسول يف النا

إنْ : إذ ال فرقة متسكت بباطل أو حبق إال وهي مجاعة من حيث العدد ، وهلذا طعن بعضهم يف صحة اخلرب ، فقال 
أراد باالثنني وسبعني فوقة أصول األديان فلن يبلغ هذا القدر ، وإن أراد الفروع فإنَّها تتجاوز هذا القدر إىل 

  .وقيل أيضاً ضد ذلك ، وهو أهنا كلها ناجية إال فرقة واحدة . اف ذلك أضع
املراد ستفترق أُميت يف حال وليس فيه داللة على افتراقها يف سائر األحوال ، وألنه ال : قال ابن اخلطيب : واجلواب 

  .جيوز أن يزيد وينقص 

َوحََراٌم َعلَى قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها أَنَُّهْم لَا ) ٩٤(َرانَ ِلَسْعيِِه َوإِنَّا لَُه كَاِتُبونَ فََمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَا كُفْ
َواقْتََرَب الْوَْعُد الَْحقُّ فَإِذَا ِهيَ ) ٩٦(َحتَّى إِذَا فُِتَحْت َيأْجُوُج َوَمأْجُوُج َوُهْم ِمْن كُلِّ َحَدبٍ يَْنِسلُونَ ) ٩٥(َيْرجُِعونَ 
  ) ٩٧(ةٌ أَْبصَاُر الَِّذيَن كَفَرُوا َيا َوْيلََنا قَْد كُنَّا ِفي غَفْلٍَة ِمْن َهذَا َبلْ كُنَّا ظَاِلِمَني َشاِخَص

ملَّا ذَكََر أَْمَر اُألمَِّة وتفرقهم ، وأهنم راجعون إىل حيث . اآلية } فََمن َيْعَملْ ِمَن الصاحلات َوُهَو ُمْؤِمٌن { : قوله تعاىل 
ال جنحد وال نبطل سعيه } فََمن َيْعَملْ ِمَن الصاحلات َوُهَو ُمْؤِمٌن فَالَ كُفَْرانَ ِلَسْعيِِه { : أتبع ذلك بقوله ال أمر إال له 

.  
  :والكفران مصدر مبعىن الكفر ، قال 

  َوَخدِّي َوالَ كُفَْرانَ ِللَِّه َناِئُم... َرأَْيتُ أُنَاَساً الَ َتَناُم ُخدُوُدُهْم  -٣٧٣٣
ألنه يصري مطوالً ، واملطول ينصب » كُفَْرانَ « نكفر لسعيه ، وال يتعلق ب : متعلق مبحذوف ، أي » ِه ِلَسْعيِ« و 

َوَمْن أََراَد { : ال بطالن لثواب عمله ، وهو كقوله : واملعىن . يعود على السعي » لَُه « والضمري يف . وهذا مبين 
  ] . ١٩: اإلسراء [ } لَِئَك كَانَ َسْعيُُهم مَّْشكُوراً اآلخرة وسعى لََها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُو

  .فالكفران مثل يف حرمان الثواب ، والشكر مثل يف إعطائه 



وَإِنَّا لَهُ { : مث قال . املراد نفي اجلنس للمبالغة ، أنَّ نفي املاهية يستلزم نفي مجيع أفرادها » فَالَ كُفَْرانَ « : فقوله 
ه كاتبون إمَّا يف أم الكتاب ، أو يف الصحف اليت تعرض يوم القيامة ، واملراد من ذلك ترغيب لسعي: أي } كَاِتُبونَ 

  .العباد يف الطاعات 
بكسر احلاء وسكون » َوِحْزُم « قرأ األخوان وأبو بكر ورويت عن أيب عمرو } َوحََراٌم على قَْرَيٍة { : قوله تعاىل 

  .الراء ومها لغتان كاِحللّ واحلَالَل 
بكسر احلاء وسكون الراء وفتح امليم على أنه فعل ماض وروي عنهما أيضاً » وَحرَِم « أ ابن عباس وعكرمة وقر

وروي عن ابن عباس أيضاً فتح . ( وعن أيب العالية بفتح احلاء وامليم وضم الراء بزنة كَُرم ، وهو فعل ماض أيضاً 
. مشددة وفتح امليم ماضياً مبنياً للمفعول ( سر الراء وعن اليماين بضم احلاء وك) . اجلميع وهو فعل ماض أيضاً 

  .وتنوين امليم ) وروى عكرمة بفتح احلاء وكسر الراء 
  :فمن جعله امساً ففي رفعه وجهان 

  :أنه مبتدأ ، ويف اخلرب حينئذ ثالثة أوجه : أحدمها 
  :ويف ذلك حينئذ أربعة تأويالت » ال يَْرجُِعونَ « : قوله : أحدها 
وممتنع على قرية قدرنا إهالكها لكفرهم رجوعهم إىل اإلميان إىل ان : زائدة ، واملعىن » ال « أن : األول التأويل 

: األعراف [ } َما َمنََعَك أَالَّ َتْسُجدَ { : وممن ذهب إىل زيادهتا أبو عمرو مستشهداً عليه بقوله تعاىل . تقوم الساعة 
  .يعين أحد القولني ]  ١٢

  .أهنم غري راجعني عن معصيتهم وكفرهم : أهنا غري زائدة ، وأن املعىن  :التأويل الثاين 
قُلْ َتعَالَْواْ أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُْم َعلَْيكُْم أَالَّ { : أنَّ احلرام قد يراد به الواجب ، ويدل عليه قوله تعاىل : التأويل الثالث 

  :ه قول اخلنساء وترك الشرك ويدل علي]  ١٥١: األنعام [ } ُتْشرِكُواْ 
  َعلَى َشْجَوةِ إالَّ َبكَْيُت َعلَى َصخْر... َوإِنَّ َحَراماً ال أََرى الدَّْهَر بَاِكَياً  -٣٧٤٣

َوَجَزآُء { : وأيضاً فمن االستعمال إطالق أحد الضدين على اآلخر ، وهو جماز مشهور قال تعاىل . واجباً : أي 
  .ال يرجعون عن الشرك : ومن مث قال احلسن والسدي ]  ٤٠: رى الشو[ } َسيِّئٍَة سَيِّئَةٌ مِّثْلَُها 

  .ال يرجعون إىل الدنيا : وقال قتادة 
حرام ممتنع ، وأهنم ال يرجعون ، فيكون عدم رجوعهم واجباً ، وإذا امتنع : قال مسلم بن حبر : التأويل الرابع 

الدار اآلخرة واجب ، ويكون الغرض منه إبطال  إن رجوعهم إىل احلياة يف: االنتفاء وجب الرجوع ، فيكون املعىن 
  .جمازيه يوم القيامة  -تعاىل -قول من ينكر البعث ، وحتقيقه ما تقدم أنه ال كفران لسعي أحد وأنه 

إىل ) بل هم راجعون ( َوُمْمتَنٌِع على الكفرة املهلكني أهنم ال يرجعون : وقول ابن عطية قريب من هذا فإنه قال 
  .على باهبا واحلرام على بابه » الَ « م عقابه ، فتكون عذاب اهللا وألي

علة ملا } أَنَُّهمْ الَ يَْرجُِعونَ { وحرام توبتهم أو رجاء بعضهم ، ويكون : أن اخلرب حمذوف ، تقديره : الوجه الثاين 
  :احتماالن » الَ « فيكون حينئذ يف . تقدم من معىن اجلملة 

) ال ( إذ جعلت : ولذلك قال أبو البقاء يف هذا الوجه بعد تقديره اخلرب املتقدم أن تكون زائدة ، : االحتمال األول 
  .زائدة 
  .واملعىن عنده ألهنم يرجعون إىل األخرة وجزائها : قلت 

أن تكون غري زائدة مبعىن ممتنع توبتهم ، أو رجاء بعثهم ألهنم ال يرجعون إىل الدنيا فيستدركوا : االحتمال الثاين 



  .م من ذلك فيها ما فاهت
أن يكون هذا املبتدأ ال خرب له لفظاً وال تقديراً ، وإمنا وقع شيئاً يقوم مقام خربه من باب أقائم : الوجه الثالث 

ويف هذا نظر ، ألنَّ ذلك يشترك فيه أن . فاعالً سد مسد اخلرب ) أهنم ( واجليد أن يكون : أخواك ، قال أبو البقاء 
هام وهنا مل يعتمد املبتدأ على شيء من ذلك اللهم إال أن ينحو حنو األخفش فإنه ال يعتمد الوصف على نفي أو استف

الوجهان املتقدمان من الزيادة وعدمها باختالف معنيني ، أي ) ال ( يشترط ذلك ، وهو الظاهر ، وحينئذ يكون يف 
عهم إىل عقاب اهللا يف اآلخرة ، امتنع رجوعهم إىل الدنيا أو عن شركهم ، إذا قدرهتا زائدة ، أو امتنع عدم رجو: 

  .إذا قدرهتا غري زائدة 
اإلقالة والتوبة حرام ، وقدره : أنه حرب مبتدأ حمذوف ، فقدره بعضهم : » َحَراٌم « من وجهي رفع : الوجه الثاين 

وهو  وحرام على قرية أهلكناها ذاك ،: ذلك الذي ذكر من العمل الصاحل حرام وقال الزخمشري : أي : أبو البقاء 
إنَّهم ال يرجعون عن : املذكور يف اآلية املتقدمة من العمل الصاحل ، والسعي املشكور غري املكفور ، مث علل فقيل 

  .بنون العظمة » أَْهلَكَْناَها « وقرأ العامة . الكفر ، فيكف ال ميتنع ذلك 
بفتح احلاء وكسر الراء وتنوين امليم فهو » رٌِم َح« ومن قرأ . بتاء املتكلم » أَْهلَكُْتَها « وقرأ أبو عبد الرمحن وقتادة 

  :يف قراءة صفة على فَِعل حنو َحِذر ، وقال 
  َيقُولُ الَ غَاِئٌب َماِلي والَ َحرُِم... َوإِنْ أََتاهُ َخِليلٌ َيْوَم ِمْسأَلٍَة  -٣٧٣٥

بالنسبة إىل الزيادة ) ال ( الم يف وما يف حيزها ، وال خيفى الك» أن « ومن قرأه فعالً ماضياً فهو يف قراءته مسند ل 
  .وعدمها ، فإن املعىن واضح مما تقدم 

ذلك العمل : بالكسر على االستئناف ، وحينئذ فال ُبدَّ من تقدير مبتدأ يتم به الكالم تقديره » إِنَُّهْم « وقرئ 
  .الصاحل حرام ، وتقدم حترير ذلك 

وقال الزخمشري . مشبعاً ) إذا ( الداخلة على ) َحتَّى ( م الكالم على تقد. اآلية } حىت إِذَا فُِتَحْت { : قوله تعاىل 
وهي غاية له » َحَرام « هي متعلقة ب : واقعة غاية له وأية الثالث هي؟ قلت ) َحتَّى ( مب تعلقت : فإن قُلْت : هنا 

: قاء حنا هذا النحو ، فقال وأبو الب. إذا وما يف حيزها : ، ألن امتناع رجوعهم ال يزول حىت الشرط واجلزاء أعين 
قال . » إذَا « يستمر االمتناع إىل هذا الوقت ، وال عمل هلا يف : أي . » حََرام « متعلقة يف املعىن ب » َحتَّى « و 

. هي غاية ، والعامل فيها ما دل عليه املعىن من تأسفهم على ما فرطوا فيه من الطاعة حني فاهتم االستدراك : احلويف 
« ، وحيتمل على بعض التأويالت املتقدمة أن تتعلق ب » َوَتقَطَُّعوا « : متعلقة بقوله » حَتَّى « : عطية وقال ابن 
  .ألهنا تقتضي جواباً للمقصود ذكره ) إذا ( ، وحيتمل أن تكون حرف ابتداء ، وهو األظهر بسبب » َيْرجُِعونَ 

فيه من بعد حيث كثرة الفصل لكنه من حيث املعىن َجيِّد ، » َتقَطَُّعوا « متعلقة ب ) َحتَّى ( وكون : قال أبو حيان 
وتلخص . وهو أهنم ال يزالون خمتلفني على دين احلق إىل قرب جميء الساعة ، فإذا جاءت الساعة انقطع ذلك كله 

  :أوجه ) َحتَّى ( يف تعلق 
  .» َحَرام « أهنا متعلقة ب : أحدها 
  .املعىن ، وهو قول احلويف  أهنا متعلقة مبحذوف دلَّ عليه: والثاين 
  .» َتقَطَُّعوا « أهنا متعلقة ب : الثالث 
  .» يَْرجُِعونَ « أهنا متعلقة ب : الرابع 

  :وجهان ) حىت ( وتلخص يف 



  .أنَّها حرف ابتداء ، وهو قول الزخمشري وابن عطية فيما اختاره : أحدها 
  ) .إىل ( إهنا حرف جر مبعىن : والثاين 

  :أوجه » إذَا « وتقدم ذلك أول األنعام ويف جواب . بالتشديد ابن عامر ، والباقون بالتخفيف »  فُتَِّحْت« وقرأ 
فَإِذَا ِهيَ { : قالوا يا ويلنا ، وقدره غريه ، فحينئذ يبعثون ، وقوله : أنه حمذوف ، فقدره أبو إسحاق : أحدها 

  .عطف على هذا املقدر } َشاِخَصةٌ 
» إذا « و : قاله احلويف والزخمشري وابن عطية ، فقال الزخمشري » فَإِذَا ِهيَ « : اء يف قوله أنَّ جواهبا الف: والثاين 

، فَإِذَا ]  ٣٦: الروم [ } إِذَا ُهْم َيقْنَطُونَ { : هي للمفاجأة ، وهي تقع يف اجملازاة سادة مسد الفاء كقوله تعاىل 
  .كان سديداً ) إذَا ِهَي شَاِخَصةٌ : ( د ، ولو قيل جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل اجلزاء بالشرط فيتأك

وهذا هو املعىن الذي قصد ذكره ، ألنه } فَإِذَا ِهيَ َشاِخَصةٌ { : إنَّ اجلواب يف قوله : والذي أقول : وقال ابن عطية 
  .رجوعهم الذي كانوا يكذبون به وحرم عليهم امتناعه 

سدّ يأجوج ومأجوج ، وتقدم الكالم فيهما ومها قبيلتان من هو على حذف مضاف ، أي » َيأْجُوج « : وقوله 
  .الناس عشرة أجزاء تسعة أجزاء منها يأجوج ومأجوج خيرجون حيت يفتح السد : جنس اإلنس ، يقال 

بل إذا جعل اهللا األرض دكاً زالت تلك الصالبة من أجزاء األرض فحينئذ : وقيل . السد يفتحه اهللا ابتداء : قيل 
  . ينفتح السد

  .» َيأْجُوُج َوَمأْجُوُج « كناية عن » ُهم « : قال أكثر املفسرين » َوُهْم « : قوله 
خيرجون من قبورهم ، ومن كل موضع ، فيحشرون إىل موقف : كناية عن مجيع العامل بأسرهم أي : وقال جماهد 

  .احلساب 
ال بدَّ وأن يسريوا يف األرض ، ويقبلوا  واألول أظهر وإال لتكلف النظم ، وألنه روي يف اخلرب أن يأجوج ومأجوج

. وأبو السمال وابن أيب إسحاق بضمها . بكسر السني » َيْنِسلُونَ « وقرأ العامة . على الناس من كل موضع مرتفع 
املرتفع ، ومنه احلدب يف الظهر ، وكل كُْدَية أو أَكَْمٍة فهي حدبة ، وهبا مسي : أي . النشز من األرض : واحلََدب 

َنَسلَ يَْنِسلُ َوَيْنُسلُ بالفتح يف : مقاربة اخلطا مع اإلسراع كالرملِ يقال : رب لظهوره على وجه األرض والنََّسالَنُ الق
  :املاضي والكسر والضمّ يف املضارع ، وَنَسلَ وَعَسلَ واحد قال الشاعر 

  َنَسلَْبَرَد اللَّْيلُ َعلَْيِه فَ... َعَسالَنَ الذئبِ أَْمَسى قَارِباً  -٣٧٣٦
وقدم اجلار على . والنَّْسلُ من ذلك ، وهو الذُّّريةُ ، أطلق املصدر على املفعول ، وَنَسلُْت ريَش الطاِئر من ذلك 

  .متعلقة لتراخي رؤوس اآلي 
  :بالثاء املثلثة واجليم اعتباراً بقوله » َجَدث « : وقرأ عبد اهللا وابن عباس 

الثاء : وقرئ بالفاء ، وهي بدل منها قال الزخمشري ] .  ٥١: يس [ } ْم َينِسلُونَ فَإِذَا ُهم مَِّن األجداث إىل رَبِّهِ{ 
وينبغي أن يكونا أصلني ، ألنَّ كالّ منهما لغة مستقلة ، ولكن كثر إبدال الثاء من الفاء ، . للحجاز ، والفاء لتميم 

  .ارة ، وهذه من هذه أخرى قالوا مغثور يف مغفور ، وقالوا فُمَّّ يف ثُمَّ ، فأبدلت هذه من هذه ت
َما » : علينا وحنن نتذاكر ، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -اطلع النيب : روى حذيفة بن أسد الغفاري قال ( « 

إهنا لن تقوم َحىت َترَْوا قَْبلََها َعْشَر آيات فذكر الدجال ، والدابة ، وطلوع : نذكر الساعة قال : قالوا « َتذْكُُرونَ؟ 
غرهبا ، ونزول عيسى ابن مرمي ، ويأجوج ومأجوج ، وثالثة خسوف ، خسف باملشرق ، وخسف الشمس من م

  ») . باملغرب ، وخسف جبزيرة العرب ، وآخر ذلك نار خترج من اليمن تطرد الناس إىل حمشرهم 



  .املراد بالوعد وهو يوم القيامة . } واقترب الوعد احلق { : قوله 
حىت إذا فتحت : مقحمة معناه » َواقَْتَرَب « : الواو يف قوله : قال الفراء ومجاعة  .ومسي املوعود وعداً جتّوزا ( 

]  ١٠٤،  ١٠٣: الصافات [ } فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ َوَناَدْيَناهُ { : يأجوج ومأجوج اقترب الوعد احلق ، كقوله 
رجالً اقتىن فُلُّوا بعد خروج يأجوج ومأجوج مل يركبه حىت لو أنَّ : ويدل عليه ما روى حذيفة قال . ناديناه : أي 

  .تقوم الساعة 
يكون جمازاً ألنّ » َيا َوْيلََنا « : يف قوله } حىت إِذَا فُِتَحْت { ال جيوز طرح الواو ، وجعلوا جواب : وقال قوم 

  ) .يف غفلة حىت إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد احلق قالوا يا ويلنا قد كنا : التقدير 

  :فيها أوجه » ِهيَ « هنا للمفاجأة ، و » إذَا « } فَإِذَا ِهَي َشاِخَصةٌ أَْبصَاُر { : قوله 
ِهيَ « مبتدأ مؤخر ، واجلملة خرب ل » أَْبصَاُر « خرب مقدم ، و » شَاِخَصةٌ « أن يكون ضمري القصة ، و : أجودها 

  .مذهب البصريني ، ألهنا ال تفسر إى جبملة مصرح خبربها ، وهذا » 
فاعل سد مسد اخلرب ، وهذا يتمشى على رأي الكوفيني ، ألن » أَْبَصاُر « مبتدأ ، و » َشاِخَصةٌ « أن تكون : الثاين 

  .ضمري القصة يفسر عندهم باملفرد العامل عمل الفعل فإنه يف قوة اجلملة 
. » وَأََسرُّوا » « الَِّذيَن ظَلَُموا « كما فسر  ضمري مبهم يوضحه األبصار ويفسره» ِهيَ « : قال الزخمشري : الثالث 

تقدمت لداللة الكالم وحميء : وهذا قول الفراء ، فإنه قال يف ضمري األبصار : قال شهاب الدين . ومل يذكر غريه 
  :ما يفسرها ، وأنشد شاهداً على ذلك 

  مَاِلُك ْبُن أَبِي كَْعبِ أَالَ فَرَّ َعنِّي... فَالَ َوأَبِيَها ال َتقُولُ َخِليلَِتي  -٣٧٣٧
إِنَُّه أََنا { : ألنه يصلح موضعها هو ، فتكون كقوله : عماداً ، وهو قول الفراء أيضاً قال » ِهَي « أن تكون : الرابع 

  :وأنشد ]  ٤٦: احلج [ } فَإِنََّها الَ َتْعَمى األبصار { : ومثله ]  ٩: النمل [ } اهللا 
  فََهلْ ُهَو َمْرفُوع بَِما َهاهَُنا رَاس... هم بِثَوب ودينارٍ وشاة ودر -٣٧٣٨

. هو خري منك زيد : وهذا ال يتمشى إال على أحد قويل الكسائي ، وهو أنه جييز تقدم الفصل مع اخلرب املتقدم حنو 
وهو أجاز هو القائم زيد ، على أنَّ زيداً هو املبتدأ ، والقائم خربه ، : وقال أبو حيان . األصل زيد هو خري منك 

  .زيد هو القائم : عماد ، وأصل املسألة 
. ويف التمثيل نظر ، ألنّ تقدمي اخلرب هنا ممتنع الستهوائهما يف التعريف خبالف املثال املتقدم : قال شهاب الدين 

، قدم معها » َشاِخَصة « فإذا أبصار الذين كفروا هي شاخصة ، فلما قدم اخلرب ، : فيكون أصل اآلية الكرمية 
  .د العما

  .وهذا أيضاً إمنا جييء على مذهب من يرى وقوع العماد قبل النكرة غري املقارنة للمعرفة 
َشاِخَصةٌ أَْبصَاُر « : ويبتدأ بقوله » ِهَي « مبتدأ وخربه مضمر ، فيتم الكالم حينئذ على » ِهَي « أن تكون : اخلامس 

مبتدأ » أَْبصَاُر « خرب مقدم ، و » شَاِخَصةٌ « ة و الساعة بارزة أو حاضر: فإذا هي بارزة ، أي : ، والتقدير » 
  .ذكره الثعليب . مؤخر 

  .وهو بعيد جداً لتنافر التركيب ، وهو التعقيد عند علماء البيان 
أنه : أحدمها : ويف هذا القول احملذوف وجهان . يقولون َيا َوْيلََنا : معمول لقول حمذوف ، أي » َيا َوْيلََنا « : قوله 

  .كما تقدم » حىت إذا  «جواب 
  .قاله الزخمشري } الذين كَفَُرواْ { يف حمل تصب على احلال من : والثاين 



إنه غري كائن ، بل كنا ظاملني أنفسنا بتلك : يعين يف الدنيا حيث كذبناه وقلنا } قَْد كُنَّا ِفي غَفْلٍَة مِّْن هذا { : قوله 
  .الغفلة وتكذيب حممد ، وعبادة األوثان 

لَْو كَانَ َهُؤلَاِء آِلَهةً َما َوَرُدوَها َوكُلٌّ ِفيَها ) ٩٨(كُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجهَنََّم أَْنُتمْ لََها وَارُِدونَ إِنَّ
  ) ١٠٠(لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوُهْم ِفيَها لَا َيْسَمُعونَ ) ٩٩(َخاِلُدونَ 

( وهي لغري العقالء ، ألنه مىت اختلط العاقل بغريه ُيخَّير الناطق بني » َما « أتى هنا ب } ونَ إِنَّكُْم َوَما تَْعُبُد{ : قوله 
.َمْن « ، و ) َما   (  

يرمى يف النار وال يقال له حصب إال : باملهملتني والصاد مفتوحة ، وهو ما حيصب أي « َحَصُب » : وقرأ العامة 
  .ر وغري ذلك وهو يف النار ، فأما قبل ذلك فهو حطب وشج

  .هو احلطب بلغة أهل اليمن : قيل . يقال له حصب قبل اإللقاء يف الناء : وقيل 
وقرأ ابن السميفع وابن أيب عبلة ورويت عن ابن كثري بسكون الصاد ، وهو . هو احلطب باحلبشية : وقال عكرمة 

وقرأ ابن عباس بالضاد . ذف مضاف مصدر ، فيجوز أن يكون واقعاً موقع املفعول ، أو على املبالغة ، أو على ح
  :معجمة مفتوحة أو ساكنة وهو أيضاً ما يرمى به يف النار ، ومنه اِملْخَضبِ ُعوٌد ُيَحرَّك به النار لتوقد ، وأنشد 

  فََتجَْعلَ قَْوَمَك شَتَّى ُشُعوبَا... فَالَ َتُك يف َحرْبَِنا ِمْحَضباً  -٣٧٣٩
  .بالطاء ، وال أظنها إال تفسرياً ال قراءة « حَطَُب » ن الزبري وقرأ أمري املؤمنني وأّيب وعائشة واب

  فصل
وقودها ، وهذا : أي « َحَصبُ َجهَنَّم » يعين األصنام } َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا { أيَُّها املشركون « إِنَّكُْم » املعىن 
رحياً ترميهم باحلجارة : أي ]  ٣٤: القمر [ } حَاِصباً  أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم{ : وأصل احلصب الرمي ، قال تعاىل . تشبيه 

.  
  :جوز أبو البقاء يف هذه اجلملة ثالثة أوجه . } أَنُتْم لََها َوارُِدونَ { : قوله 

  .« َحَصُب َجَهنَّم » أن تكون بدالً من : أحداه 
كان أحدمها مبعىن اآلخر ، جائز ، إذ  أن اجلملة بدل من املفرد الواقع خرباً ، وإبدال اجلملة من املفرد إذا: يعين 

  .إنكم أنتم هلا واردون : التقدير 
  .أن تكون اجلملة مستأنفة : والثاين 

وفيه نظر من حيث جميء احلال من املضاف إليه يف غري « جََهنََّم » أن تكون يف حمل نصب على احلال من : والثالث 
: لتقدمها تقول « لََها » وإمنا جاءت الالم يف . فيها داخلون : أي } ونَ أَنُتْم لََها وَارُِد{ ومعىن . مواضع املستثناة 

]  ٣٢: ، املعارج  ٨: املؤمنون [ } والذين ُهْم َألمَانَاِتهِْم َوعَْهِدِهْم َراُعونَ { : كقوله تعاىل . أنت لزيد ضارب 
  .أنه ال ُبدَّ وأن تردوها ، وال معدل لكم من دخوهلا : واملعىن 
  فصل

وحول الكعبة ثالمثائة وستون . دخل املسجد وَصنَادِيد قريش يف احلَطِيم  -عليه السالم -ابن عباس أنه  روى» 
حىت أفحمه ، مث تال  -صنماً ، فجلس إليهم ، فعرض له النضر بن احلرث فكلمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فيم : فأقبل عبد اهللا بن الزََّبعَْرى فرآهم يتهامسون ، فقال . اآلية } إِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا { عليهم 
  .انت قلت ذلك؟ قال نعم : فقال ابن الزبعرى . خوضكم؟ فأخربه الوليد بن املغرية بقول رسول اهللا 



فسكت . خصمتك ورب الكعبة ، أليس اليهود ُعَزيْراً ، والنصارى عبدوا املسيح ، وين مليح عبدو املالئكة : قال 
  «ومل جيب ، فضحك القوم  -صلى اهللا عليه وسلم  -سول اهللا ر

إِالَّ  َولَمَّا ُضرِبَ ابن َمرَْيَم َمثَالً إِذَا قَْوُمَك ِمْنهُ َيِصدُّونَ وقالوا أَآِلهَُتَنا خَْيٌر أَْم ُهَو َما َضَربُوُه لََك{ : ، ونزل قوله تعاىل 
  ] . ٥٨،  ٥٧: الزخرف [ } َجَدالَ َبلْ ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ 
عليه  -ويف رواية أخرى أنه ] .  ١٠١: األنبياء [ } إِنَّ الذين َسَبقَْت لَُهْم مِّنَّا احلسىن { ونزل يف عيسى واملالئكة 

إِنَّ الذين َسَبقَتْ لَُهْم مِّنَّا احلسىن {  -تعاىل -فأنزل » بل هم عبدوا الشياطني اليت أمرهتم بذلك « : قال  -السالم
واعم أنَّ سؤال ابن الزبعرى غري متوجه : قال ابن اخلطيب . يعين عزيراً واملسيح واملالئكة ]  ١٠١: ياء األنب[ } 

  :من وجوه 
  .أنَّ ذلك اخلطاب كان مع مشركي مكة ، وهم كانوا يعبدون األصنام فقط : أحدها 
{ : ال تتناول العقالء ، وأما قوله تعاىل » َما « كلمة . » َوَما تَْعُبُدونَ « : ومن تعبدون بل قال : أنه مل يقل : وثانيها 

فحمول على الشيء ، ونظريه ]  ٢: الكافرون [ } الَ أَْعُبُد َما َتْعُبُدونَ { : وقوله ]  ٥: الشمس [ } َوَما َبَناَها 
ل ابن إنكم والشيء الذي تعبدون من دون اهللا ، لكن لفظ الشيء ال يفيد العموم فال يتوجه سؤا: هاهنا أن يقال 

  .الزبعرى 
  .} لَْو كَانَ هؤالء آِلَهةً مَّا َوَرُدوَها { أنَّ َمْن َعَبَد املالئكة ال َيدَِّعي أهنم آهلة وقال سبحانه : وثالثها 
أنه ثبت العموم لكنه خمصوص بالدالئل العقلية والسمعية يف حق املالئكة واملسيح وعزير لرباءهتم من : ورابعها 

[ } إِنَّ الذين َسَبقَْت لَُهْم مِّنَّا احلسىن { عد اهللا إياهم بكل مكرمة ، وهو املراد بقوله سبحانه الذنوب واملعاصي ، وو
  ] . ١٠١: األنبياء 

فإن قيل . وهو أهنم كانوا يعبدون الشياطني  -صلى اهللا عليه وسلم  -اجلواب الذي ذكره رسول اهللا : وخامسها 
لو ثبت لكم أنه : قال  -عليه السالم -كأنه : وهلم ، فكيف قال ذلك؟ قلنا ال يتنا» َما « الشياطني عقالء ولفظ : 

  .يتناول العقالء فسؤالكم أيضاً غري الزم من هذا الوجه 
 -سكت عن إيراد ابن الزبعرى هذا السؤال ، فهو خطأ ، ألنه ال أقل من أنه  -عليه السالم -إنه : فإما ما قيل 
جوبة اليت ذكرها املفسرون ، ألنه أعلم منهم باللغة وبتفسري القرآن ، فكيف جيوز كان يتنّبه هلذه األ -عليه السالم

  .أن تظهر هذه األجوبة لغريه ، ومل يظهر له منها شيء 
كان البيان حاضراً معه ، فلم جيز عليه السكوت ، : قلنا . جيوز أن يسكت عليه السالم انتظاراً للبيان : فإن قيل 

  .طاع من سؤاهلم لكي ال يتوهم عليه االنق
ُيَصوِّر هلم يف النار ملكاً على صورة َمْن  -تعاىل -إن اهللا : ومن الناس من أجاب عن سؤال ابن الزبعرى ، فقال 

  :عبدوه وحينئذ تبقى اآلية على ظاهرها وهذا ضعيف من وجهني 
  .النار أنَّ القوم مل يعبدوا تلك الصورة وإمنا عبدوا شيئاً آخر مل حيصل معهم يف : األول 
أنَّ امللك ال يصري حصب جهنم يف احلقيقة ، وإن صح أن يدخلها ، فإنَّ خزنة النار يدخلوهنا مع أهنم ليسوا : الثاين 

  .حصب جهنم 

  فصل
  :احلكمة يف أهنم بآهلتهم أمور 



والنظر إىل  أنَّهم ال يزالون مبقارنتهم يف زيادة غم وحسرة ألهنم ما وقعوا يف ذلك العذاب إال بسببهم ،: أحدها 
  .وجه العدّو باب من العذاب 

أّنهم قَدَُّروا أن يشفعوا هلم يف اآلخرة ، فإذا وجدوا األمر على عكس ما قَدَُّروا مل يكن شيء أبغض إليهم : وثانيها 
  .منهم 

  .أنَّ إلقاءها يف النار جيري جمرى االستهزاء هبا : وثالثها 
  .حيمى فيعذب بعبادها ، وما كان خشباً جيعل مجرة يعذب هبا صاحبها  قيل ما كان منها حجراً أو حديداً: ورابعها 

َما « باألصنام أليق ، لدخول لفظ } َوَما تَْعُبُدونَ { : اعلم أنّ قوله } لَْو كَانَ هؤالء آِلَهةً مَّا َوَرُدوَها { : قوله تعاىل 
 -يريد الشياطني واألصنام وغلب العقالء ونبه اهللا وحيتمل أن » َهُؤالَِء « : وهذا الكالم بالشياطني أليق ، لقوله » 

على أنه َمْن يرمي يف النار ال ميكن أن يكون ذكرها لنفسه أو لغريه ، فإن ذكرها لنفسه فال فائدة فيه ، ألنه  -تعاىل 
) كَذّب بنبوته أو ذكرها ملن ُي( كرها ملن ُيَصدق بنبوته ، ١كان عاملاً بأهنا ليست آهلة ، وإن ذكرها لغريه فإما أن ي

فإن ذكرها ِلَمْن ُيَصّدق بنبوته فال حاجة إىل هذه احلجة ، ألنّ كل َمْن صدق بنبوته مل يقل باإلهية هذه األصنام ، 
وإن ذكرها ملن كذب بنبوته فذلك املكذب ال يسلم أنّ تلك اآلهلة يردون النار ، فكان ذكر هذه احلجة ال فائدة 

  .فيه كيف كان 
. ن بإالهيتها مل يعتقدوا إال كوهنا متاثيل الكواكب أو صورة الشفعاء ، وذلك ال مينع من دخوهلا النار وأيضاً فالقائلو

: آهلة على احلقيقة ما وردوها ، أي  -يعين األصنام -املعىن لو كان هؤالء : وأجيب عن ذلك بأن املفسرين قالوا 
  .ما دخل عابدوها النار 

  :وقرأ طلحة بالرفع وخترجيها كتخريج قوله . » كَانَ « نصب خرباً ل العامة على ال» آِلَهةٌ « : قوله 
  .ففيها ضمري الشأن ... إذَا ُمتَّ كَانَ النَّاُس ِصنْفَاِن  -٣٧٤٠

}  إِنَّكُْم َوَما تَْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا{ : العابدين واملعبودين ، وهو تفسري لقوله : يعين } َوكُلٌّ ِفيَها خَاِلُدونَ { : قوله 
.  

يرتفعون بسبب هلب النار حىت إذا ارتفعوا : الزفري هو اللهيب ، أي : قال احلسن } لَُهْم ِفيَها َزِفٌري { : وقوله 
الزفري أن ميأل الرجل صدره : قال اخلليل . وأرادوا اخلروج ضربوا مبقامع احلديد ، فهوَوا إىل أسفلها سبعني خريفاً 

  .غماً مث يتنفس 
وَُهْم « : هلم زفري من شدة ما يناهلم والضمري يف قوله : عام لكل ُمَعذب ، فيقول » لَُهْم « : وله ق: قال أبو مسلم 

مسع اهللا ملن : ( ال يسمعون صراخهم وشكواهم ، ومعناه أهنم ال يغيثوهنم ، وشبهه : يرجع إىل املعبودين أي » ِفيَها 
  .أجاب اهللا دعاه : محده ، أي 

  .على قول أيب مسلم حممول على األنام } الَ َيْسَمُعونَ  َوُهْم ِفيَها{ : وقوله 
  :ومن محله على الكفار فيحتمل ثالثة أوجه 

  .أنَّ الكفار حيشرون صماً كما حيشرون عمياً زيداة يف عذاهبم : أحدها 
  .من املالئكة ال يسمعون ما ينفعهم ، ألهنم إمنا يسمعون أصوات املعذبني ، أو كالم َمْن يتوىل تعذيبهم : والثاين 

من نار ، مث جيعل تلك التوابيت يف ( إنَّ الكفار جيعلون يف توابيت :  -رضي اهللا عنه -قال ابن مسعود : والثالث 
أخر من نار عليها مسامري من نار ، فلذلك ال يسمعون شيئاً ، وال يرى ) توابيت أخر ، مث تلك التوابيت يف توابيت 



واألول ضعيف ، ألنَّ أهل النار مسعون كالم أهل اجلنة ، فلذلك يستغيثون هبم . أحد منهم أنَّ أحداً يعذب غريه 
  .على ما ذكره اهللا تعاىل يف سورة األعراف 

فُُسُهمْ لَا َيْسَمُعونَ َحِسيسََها َوُهْم ِفي َما اْشَتَهْت أَْن) ١٠١(إِنَّ الَِّذيَن َسبَقَْت لَُهْم ِمنَّا الُْحْسَنى أُولَِئَك َعْنَها ُمبَْعُدونَ 
  ) ١٠٣(لَا َيْحُزنُُهُم الْفََزُع الْأَكَْبُر َوَتَتلَقَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ َهذَا َيوُْمكُُم الَِّذي كُْنُتمْ ُتوَعُدونَ ) ١٠٢(َخاِلُدونَ 

إال الذين : أي ) إال ( ههنا مبعىن » إنَّ « قال بعض أهل العلم . اآلية } إِنَّ الذين َسَبقَْت لَُهْم مِّنَّا احلسىن { : قوله 
  .سبقت هلم منا احلسىن 

قد بينا فساد هذا القول ، وذكرنا أنَّ سؤال ابن الزبعرى مل يكن وارداً ، فلم يبق إال أحد أمرين : قال ابن اخلطيب 
:  

ية إنَّ عادة اهللا تعاىل أنه مىت شرح عقاب الكفار أردفه بشرح ثواب األبرار ، فلهذا ذكر هذه اآل: أن يقال : األول 
  .عقيب تلك اآلية فهي عامة يف حق كل املؤمنني 

العربة بعموم اللفظ : أن هذه اآلية نزلت يف تلك الواقعة لتكون كالتأكيد يف دفع سؤال ابن الزبعرى مث قال : الثاين 
 -عليهم السالم -ال خبصوص السبب ، وهذا هو احلق ، أجراها على عمومها ، فتكون املالئكة واملسيح وعزير 

  .هبؤالء فقط » إنَّ الَِّذيَن « : وَمْن قال العربة خبصوص السبب خصص قوله . لني فيها ، ال أنّ اآلية خمتصة هبم داخ
قال » احلُسَْنى « ، وجيوز أن يتعلق مبحذوف على أنه حال من » َسَبقَْت « جيوز أن يتعلق ب » ِمنَّا « : قوله 

حلسن تأنيث األحسن وهي إما السعادة ، وإما البشرى بالثواب ، اخلصلة املفضلة يف ا» احلُسَْنى « : الزخمشري 
أولئك عنها : قال أهل العفو معناه . } أولئك َعْنَها ُمبَْعُدونَ { : وإما التوفيق للطاعة مث شرح أحوال ثواهبم فقال 

  :خمرجون ، واحتجوا بوجهني 
أثبت الورود ، والورود الدخول ، فدل على أن هذا ]  ٧١: مرمي [ } َوإِن مِّنكُْم إِالَّ َوارُِدَها { قوله : األول 

  .اإلبعاد هو اإلخراج 
أن إبعاد الشيء ال يصح إال إذا كانا متقاربني ألهنما لو كانا متباعدين استحال إبعاد أحدمها عن اآلخر ، : والثاين 

  .ألنّ حتصيل احلاصل حمال 
واحتج القاضي عبد اجلبار على فساد . خلون النار وال يقربوهنا ألبتة ال يد} أولئك َعْنَها ُمبَْعُدونَ { : وقال املعتزلة 
  :األول بأمور 

يقتضي أنّ الوعد بثواهبم قد تقدم يف الدنيا ، وليس } إِنَّ الذين َسَبقَْت لَُهْم مِّنَّا احلسىن { : أنَّ قوله تعاىل : أحدها 
  .هذا حال من خيرج من النار 

  .فكيف يدخل يف لك من وقع فيها } أولئك َعْنَها ُمبَْعُدونَ { : أنه تعاىل قال : وثانيها 
واجلواب عن . مينع من ذلك } الَ َيْحزُُنُهُم الفزع األكرب { : وقوله } الَ َيْسَمُعونَ َحِسَيَسَها { : قوله : وثالثها 

أن الوعد بثواهبم قد تقدم ، ومل مل جيوز  هو} إِنَّ الذين َسَبقَْت لَُهْم مِّنَّا احلسىن { األول ال نسلم أنّ املراد من قوله 
يليق حبال من خيرج من ) لكن مل قلتم إن الوعد بالثواب ال ( تقدم الوعد بالثواب ، » احلُْسَنى « أن يكون املراد من 

{  :أنا بينا أنّ قوله : وعن الثاين . النار فإن عنده احملابطة باطلة ، وجيوز اجلميع بني استحقاق الثواب والعقاب 
الَ { : أن قوله : وعن الثالث . ال ميكن إجراؤه على ظاهره إال يف حق من كان يف النار } أولئك َعْنَها ُمْبَعُدونَ 
  .خمصوص مبا بعد اخلروج } َيْسَمُعونَ َحِسَيسََها 



أهنم ال يدخلون } ا ُمبَْعُدونَ إِنَّ الذين َسَبقَْت لَُهْم مِّنَّا احلسىن أولئك َعْنَه{ : وعلى قول املعتزلة بأن املراد بقوله 
: النار وال يقربوهنا ، يبطل القول بأن مجيع الناس يردون النار ، مث خيرجون إىل اجلنة ، فيجب التوفيق بينه وبني قوله 

  .وقد تقدم ]  ٧١: مرمي [ } َوإِن مِّنكُْم إِالَّ َوارُِدَها { 
كل مجلة من هذه اجلمل جيتمل أن تكون حاالً مما قبلها ، « قاُهك َوَيَتلَ: إىل قوله } َوُهْم ِفي َما اشتهت { : قوله 

: إذ التقدير « هذا َيوُْمكُُم » : وأن تكون مستأنفة ، وكذلك اجلملة املضمرة من القول العامل يف مجلة قوله 
  .وتتلقاهم املالئكة يقولون هذا يومكم 

  فصل
: واحلس واحلسيس . ركة تلهبها إذا نزلوا منازل هلم يف اجلنة صوهتا وح: أي } الَ َيْسَمُعونَ َحِسَيَسَها { معىن 

[ } َوِفيَها َما َتْشَتهِيِه األنفس { : مقيمون كقوله } َوُهْم ِفي َما اشتهت أَنفُسُُهْم خَاِلُدونَ { . الصوت اخلفي 
ْوَم ُينفَُخ ِفي الصور فَفَزَِع َمن ِفي َوَي{ : النفخة األخرية لقوله تعاىل } الَ َيْحُزنُُهُم الفزع األكرب { ]  ٧١: الزخرف 

حني : وقال ابن جريج . حني يؤمر بالعبد إىل النار : وقال احلسن ] .  ٨٧: النمل [ } السماوات َوَمن ِفي األرض 
هو أن تطبق جهنم ، وذلك : وقال سعيد بن جبري والضحاك . يذبح املوت وينادي يا أهل اجلنة خلود فال موت 

  . منها من يريد أن خيرجه بعد أن خيرج اهللا
. } هذا َيوُْمكُُم الذي كُنُتمْ ُتوَعُدونَ { تستقبلهم املالئكة على أبواب اجلنة يقولون : أي . } َوَتَتلَقَّاُهُم املالئكة { 

  بشارة يف أهنم ال يسمعون حسيسها؟: أي : فإن قيل 
أليس أهل اجلنة يرون : يسمع حسيسها فإن قيل املراد منه تأكيد بعدهم عنها ، ألن من قرب منها قد : فاجلواب 

  .إذا محلناه على التأكيد زال هذا السؤال : أهل النار ، فكيف ال يسمعون حسيس النار؟ فاجلواب 

َولَقَْد كََتبَْنا ) ١٠٤(ا فَاِعِلَني َيْوَم َنطْوِي السََّماَء كَطَيِّ السِّجِلِّ ِللْكُُتبِ كََما َبدَأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ ُنِعيُدُه َوْعًدا َعلَْيَنا إِنَّا كُنَّ
َوَما ) ١٠٦(إِنَّ ِفي َهذَا لََبلَاغًا ِلقَْومٍ َعابِِديَن ) ١٠٥(ِفي الزَُّبورِ ِمْن َبْعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَْرضَ َيرِثَُها ِعَباِدَي الصَّاِلُحونَ 

  ) ١٠٧(أَْرَسلَْناَك إِلَّا َرْحَمةً ِللَْعالَِمَني 

  :أوجه » َيْوَم َنطْوِي « يف . اآلية } َم َنطْوِي السمآء َيْو{ : قوله 
  .» الَ َيْحزُْنُهْم « أنه منصوب ب : أحدمها 

  .» َتَتلَقاُهم « أنه منصوب ب : الثاين 
  ) .أعين ( أو ) اذكر ( أنه منصوب بإضمار : الثالث 
بدل من اهلاء ، ذكره أبو البقاء وفيه » َيْوَم « توعدونه يوم نطوي ، ف : أنه بدل من العائد املقدر تقديره : الرابع 

نظر ، إذ يلزم من ذلك خلو اجلملة املوصول هبا من عائد على املوصول ، ولذلك منعوا جاء الذي مررت به أيب 
  .بدالً من اهلاء ملا ذكر ، وإن كان يف املسألة خالف ) أيب عبد اهللا ( عبد اهللا ، على أن يكون 

. ، قاله الزخمشري ، وفيه نظر من حيث إنه أعمل املصدر املوصوف قبل أخذه معموله  منصوب بالفزع: اخلامس 
بضم الياء إال هنا ، » ُيْحزنُ « بضم ايالء إال هنا ، وأن شيخه ابن القعقاع يقرأ » ُيْحزنُ « وقد تقدم أن نافعاً يقرأ 

  .بالفتح إال هنا » َيْحُزنُ « وأن شيخه ابن القعقاع يقرأ 
. بياء الغيبة ، والفاعل هو اهللا تعاىل » َيطوي « وشيبة بن نصاح يف آخرين . بنون العظمة » َنطْوِي « مة وقرأ العا

» السِّجِلِّ « وقرأ العامة . بضم التاء املثناة من فوق وفتح الواو مبنياً للمفعول » ُتطَْوى « وقرأ أبو جعفر يف آخرين 



وقرأ أبو هريرة وصاحبه أبو ُزْرَعة بن عمرو بن جرير بضمهما والالم . بكسر السني واجليم وتشديد الالم كالطَّمّر 
وأبو السمال وطلحة . ونقل أبو البقاء ختفيفها يف هذه القراءة أيضاً فتكون بزنة ُعْنقٍ . » ُعُتلٍّ « مشددة أيضاً بزنة 

  .ساكنة والالم خمففة واجليم يف هاتني القراءتني . واحلسن وعيسى بن عمر بكسرها . واألعمش بفتح السني 
خمصوص بصحيفة العهد ، : والسِّجل الصحيفة مطلقاً وقيل . قراءة أهل مكة مثل قراءة احلسن : قال أبو عمرو 

  .وهي من املساجلة وهي املكاتبة 
مصدر مضاف للمفعول ، » طَّي « هو فارسّي معرب فال اشتقاق له و : وقال بعضهم . الدلو املَألى : والسَّْجلُ 

كما يطوي الرجل الصحيفة ليكتب فيها ، أو ملا يكتبه فيها من املعاين ، والفاعل حيذف : فاعل حمذوف ، تقديره وال
» طَّي « وأصل . كوهنا نعتاً ملصدر مقدر أو حاالً من ضمريه : مع املصدر باطراد والكالم يف الكاف معروف أعين 

وروى . السجل اسم ملك يطوي كتب أعمال بين آدم  أنّ: وروي عن علي وابن عباس . طَْوي ، فأعلّ كنظائره 
وعلى هذين .  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنّ السجل اسم رجل كان يكتب لرسول اهللا : ابن اجلوزاء عن ابن عباس 

وهذا القول بعيد ، ألنّ : قال بعضهم . القولني يكون املصدر مضافاً لفاعله ، والكتاب اسم الصحيفة املكتوبة 
  .كانوا معروفني وليس فيهم من ُسمَِّي هبذا  -صلى اهللا عليه وسلم  -سول اهللا كُتَّاب ر

  .السجل بلغة احلبشة : قال أبو إسحاق الزجاج 
ليكتب فيه ، أو ملا يكتب فيه ، ألنَّ الكتاب أصله املصدر : كما يطوى الطُّومَار للكتابة ، أي : وقال الزخمشري 

قدره الزخمشري من الفعل املبين للمفعول ، وقد عرف ما فيه من اخلالف والالم ف. كالبناء ، مث يوقع على املكتوب 
كطي : إنَّ املصدر مضاف إىل املفعول ، والفاعل حمذوف ، والتقدير : إما مزيدة يف املفعول إنْ قلنا » الكتاب « يف 

ال جيوز لبعد معناه على كل  ، وهاذ ينبغي أن) على ( الالم مبعىن : وقيأل . الطاوي السجل وهذا قول األكثرين 
  .قول 

  .والقراءات املذكورة يف السجل كلها لغات فيه 
والرسم حيتملهما فاإلفراد يراد به اجلنس . مفرداً » ِللِْكتَابِ « والباقون . مجعاً » لِلْكُُتبِ « وقرأ األخوان وحفص 

فيكون معىن طي . يه من املعاين الكثرية ملا يكتب ف: واجلمع للداللة على االختالف ، واملعىن املكتوبات ، أي 
. السجل للكتابة ، كون السجل ساتراً لتلك الكتابة وخمفياً هلا ، ألنّ الطي هو الدرج ضد النشر الذي يكشف 

  :يف متعلق هذه الكاف وجهان » كََما َبدَأَْنا « : قوله 
صلتها ، فهي وما يف حيزها يف حمل جر بالكاف » أَْنا َبَد« مصدرية ، و » َما « و » ُنعِيُدُه « أهنا متعلقة ب : أحدمها 

كما أبرزناه من العدم إىل : نعيد أّول خلق إعادة مثل بدأتنا له ، أي : ، واملعىن » َبدَأَْنا « مفعول » أَوَّلَ َخلْقٍ « و . 
نعيده عوداً : ذوف أي الكاف نعت ملصدر حم: الوجود نعيده من العدم إىل الوجود وإىل هذا حنا أبو البقاء فإنه قال 

  .كمثل بدئه 
  .إعادة : عوداً نظر إذ األحسن أن يقول : ويف قوله 

« ووجه آخر ، وهو أنْ ينتصب الكاف بفعل مضمر يفسره : قال الزخمشري . أنّها تتعلق بفعل مضمر : والثاين 
أول ما : أي » َبَدأَْنا « ظرف ل » لْقٍ أَوَّلَ َخ« نعيد مثل الذي بدأنا نعيده و : موصولة ، أي » ما « و » ُنِعيُدهُ 

» َبَدأَْنا « ويف تقديره هتيئة : قال أبو حيَّان . خلق ، أو حال من ضمري املوصول الساقط من اللفظ الثابت يف املعىن 
) نعيد ( على املفعولية وقطعه عنه من غري ضرورة تدعو إىل ذلك ، وارتكاب إضمار » أَوَّلَ َخلْقٍ « ألنْ ينصب 

ووجه آخر وهو أن ينتصب الكاف بفعل مضمر : وهذه عجمة يف كتاب اهللا ، وأما قوله » ُنعِيُدُه « فسراً ب م



فهو ضعيف جداً ، ألنه مبين على أن الكاف اسم ال حرف ، وليس مذهب اجلمهور ، وإمنا ذهب » ُنعِيُدُه « يفسره 
اجلمهور ، وإمنا ذهب إىل ذلك األخفش ، إىل ذلك األخفش ، وكوهنا امساً عند اسم ال حرف ، وليس مذهب 

كل ما قدره فهو جار على القواعد املنضبطة : قال شهاب الدين . وكوهنا امساً عند البصريني خمصوص بالشعر 
  :ففيها ثالثة أوجه » ما « وقاده إىل ذلك املعىن الصحيح فال مؤاخذة عليه ، ويظهر ذلك بالتأمل لغري الفطن وأما 

  .درية أهنا مص: أحدها 

  .وقد تقدم تقرير هذين . أهنا مبعىن الذي : والثاين 
  :أهنا كافة للكاف عن العمل كما يف قوله : والثالث 
مفعول نعيد » أوَّلَ َخلْق « : قال الزخمشري ) النَّاس ( فيمن رفع ... كََما النَّاُس َمْجروٌم َعلَْيِه وَجارِم  -٣٧٤١

نعيد أول اخللق كا بدأناه تشبيهاً لإلعادة باالبتداء يف : واملعىن » ما « وفة ب والكاف مكف» نُِعيُدهُ « الذي يفسره 
أوله إجياده من العدم ، فكما : ما أول اخللق حىت يعيده كما بدأه قُلُْت : تناول القدرة هلا على السواء ، فإنْ قُلَْت 
  .أوجده أوالً من يعدم يعيده ثانياً من عدم 

  .» َبدَأَْنا « أنه مفعول : أحدها : حصل فيه أربعة أوجه في» أَوَّلَ َخلق « وأما 
  .» َبدَأَْنا « أنه ظرف ل : والثاين 

  .أنه منصوب على احلال من ضمري املوصول كما تقدم تقريره : زالثالث 
فداللته على » َخلقٍ « مثل أول خلقه وأما تنكري : قاله أبو البقاء ، واملعىن » ُنعِيُدُه « أنه حال من مفعول : والرابع 

أول رجل جاءين ، تريد أول : هو كقولك : قُلُْت . منكراً » َخلْق « ما بال : فإن قُلَْت : التفصيل ، قال الزخمشري 
الرجال ، ولكنك وحدته ونكرته إرادة تفصيلهم رجالً رجالً ، فكذلك معىن أول خلق مبعىن أول اخلالئق ، ألنّ 

  .اخللق مصدر ال جيمع 
  .وعدنا ذلك وعداً : منصوب على املصدر املؤكد ملضمون اجلملة املتقدمة ، فناصبه مضمر ، أي » داً َوْع« : قوله 
  فصل

  .إن اهللا يفرق أجزاء األجسام وال يعدمها مث إنه بعيد تركيبها فذلك هو اإلعادة : اختلفوا يف كيفية اإلعادة فقيل 
نها مرة أخرى ، وهذه اآلية دالة على هذا الوجه؛ ألنه تعاىل شبه إنه تعاىل يعدمها بالكلية ، مث إنه يوجدها بعي: وقيل 

اإلعادة باالبتداء ، واالبتداء ليس عبارة عن تركيب األجزاء املتفرقة بل عن الوجود بعد العدم ، فوجب أنْ تكون 
  .اإلعادة كذلك 

فدلّ هذا على أنّ السموات حال ]  ٦٧: الزمر [ } والسماوات َمطْوِيَّاٌت بَِيمِينِِه { : واحتج األولون بقوله تعاىل 
وهذا يدلّ ]  ٤٨: إبراهيم [ } َيْوَم تَُبدَّلُ األرض غَْيَر األرض { : وبقوله تعاىل . كوهنا مطويات تكون موجودة 

  .على أنَّ األرض باقية لكنها جعلت غري األرض 
  فصل

َولَقَْد جِئُْتمُوَنا فرادى كََما { هم يوم القيامة كما بدأناهم يف بطون أمهاهتم عراة غرالً كذلك نعيد: قال املفسرون 
إِنَّكُْم » : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -روى ابن عباس عن النيب « ] .  ٩٤: األنعام [ } َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ َمرٍَّة 

يعين اإلعادة والبعث . } ْعداً َعلَْيَنا إِنَّا كُنَّا فَاِعِلَني كََما َبَدأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ ُنعِيُدُه َو{ مث قرأ « ُتْحَشُرونَ ُحفَاةً ُعَراةً غُْرالً 
  .املراد حقاً علينا بسبب اإلخبار عن ذلك وتعلق العلم بوقوعه وأن وقوع ما علم اهللا وقوعه واجب : وقيل . 

عىن املزبور كاحمللوب قرأ محزة بضم الزاي ، والباقون بفتحها مب} َولَقَْد كََتْبَنا ِفي الزبور { مث حقق ذلك بقوله 



ومعىن القراءتني . والزُّبور بضم الزاي مجع زِْبَرة كِقشرة وقُشُور . كتبته : زبرت الكتاب أي : واملركوب ، يقال 
  .واحد ، ألنّ الزبور هو الكتاب 

كتاب الذي عنده أم ال» الذِّكْر « مجيع الكتب املنزلة ، و » الزَُّبور « : قال سعيد بن جبري وجماهد والكليب ومقاتل 
: التوراة ، واذلكر : الزبور : وقال ابن عباس والضحاك . ، واملعىن من بعد ما كتب ذكره يف اللوح احملفوظ 

زبور داود ، : الزبور : وقيل . التوراة : الزبور والذكر : وقال قتادة والشعيب . الكتب املنزلة من بعد التوراة 
. أمامهم : أي ]  ٧٩: الكهف [ } َوكَانَ َوَرآَءُهم مَِّلٌك يَأُْخذُ { :  قبل كقوله مبعىن» َبْعِد « القرآن ، و : والذكر 

زبور داود ، والذكر هو ما روي : الزبور : وقيل . قبله : اي ]  ٣٠: النازعات [ } واألرض َبْعَد ذَِلَك َدَحاَها { 
جيوز أن يتعلق } ِمن َبْعِد الذكر { : قوله » كان اهللا ومل يكن معه شيء مث خلق الذكر « : قال  -عليه السالم-أنه 

وما يف » أنَّ » « كََتْبَنا « ومفعول . املزبور من بعد : املكتوب ، أي : ألنه مبعىن املزبور ، أي » الزَّبُور « بنفس 
يَرِثَُها { يعين أرض اجلنة » أنَّ اَألْرَض « : حكمنا به قوله : كتبنا وراثة الصاحلني لألرض ، اي : حيزها ، أي 

َوقَالُواْ احلمد { : ويدل عليه قوله تعاىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -يعين أمة حممد : قال جماهد } ِعَباِدَي الصاحلون 
أراد أراضي الكفار يفتحها املسلمون ، : وقال ابن عباس ]  ٧٤: الزمر [ } للَِّه الذي َصَدقََنا َوْعَدُه َوأَْورَثََنا األرض 

  . تعاىل بإظهار الدين وإعزاز املسلمني وهذا حكم من اهللا
َوأَْوَرثَْنا القوم الذين كَانُواْ ُيْسَتْضَعفُونَ َمَشارَِق األرض { : أراد األرض املقدسة يرثها الصاحلون لقوله تعاىل : وقيل 

  ] . ١٣٧: األعراف [ } َوَمَغارِبََها اليت َبارَكَْنا ِفيَها 
وصوالً إىل » لََبالَغَاً « قرآن يعين ما فيه من األخبار والوعد والوعيد واملواعظ البالغة يف هذا ال: أي } إِنَّ ِفي هذا { 

والقرآن زاد : كفاية : أي » لََبالَغَاً « : وقيل . البغية ، فمن اتبع القرآن وعمل به وصل إىل ما يرجو من الثواب 
هم أمة : وقال كعب األحبار . عاملني : وقال ابن عباس  .مؤمنني : أي } لِّقَْومٍ َعابِِديَن { . اجلنة كبالغ املسافر 

  .أهل الصلوات اخلمس وشهر رمضان  -صلى اهللا عليه وسلم  -حممد 
ألجل الرمحة ، وجيوز أن ينتصب : مفعوالً له ، أي » َرْحَمةً « جيوز أن ينتصب } َوَمآ أَْرَسلَْناكَ إِالَّ َرْحَمةً { : وقوله 

: ويف احلديث . ذا رمحة ، أو مبعىن راحم : جعله نفس الرمحة ، وإما على حذف مضاف أي على احلال مبالغة يف أن 
  .» يا أيها الناس إمنا أنا رمحة مهداة « 

« وجيوز أن يتعلق ب . كائنة للعاملني : أي » َرْحَمةً « جيوز أن يتعلق مبحذوف على أنه صفة ل » ِللَْعالَِمَني « : قوله 
هذا إذا مل يفرغ الفعل ملا . ْن يرى تعلق ما بعد قبلها جائز ، أو مبحذوف عند َمْن ال يرى ذلك عند َم» أَْرَسلَْناَك 

وفيه نظر من حيث إن هذا أيضاً . ما مررت إال بزيد ، كذا قاله أبو حيان هنا : بعدها أما إذا فرغ فيجوز حنو 
  .املعمولية له  مفرغ ، ألنّ املفرغ عبارة عما افتقر ما بعد إال ملا قبلها على جهة

  فصل
كان رمحة  -عليه لسالم-اعلم أنه . عام يف حق من آمن ومن مل يؤمن » َرْحَمةً لِّلْعَالَِمَني « : قوله : قال ابن عباس 

بعث والناس يف جاهلية وضالل ، وأهل الكتابني كانوا يف  -عليه السالم-يف الدين والدنيا ، أما يف الدين فألنه 
طول مدهتم وانقطاع تواترهم ووقوع االختالف يف كتبهم ، فبعث اهللا حممداً حني مل يكن حرية يف أمر دينهم ل

لطالب احلق سبيل إىل الفوز والثواب ، فدعاهم إىل احلق وبني هلم سبيل الصواب وشرع هلم األحكام ، وميز احلالل 
قُلْ ُهَو { : الستكبار ، قال اهللا تعاىل واحلرام ، فمن كانت مهته طلب احلق فال يركن إىل التقليد وال إىل العناد وا



وأما يف الدنيا ]  ٤٤: فصلت [ } َوُهَو َعلَْيهِْم َعًمى { : إىل قوله ]  ٤٤: فصلت [ } ِللَِّذيَن آَمُنواْ ُهًدى َوشِفَآٌء 
اب من كيف كان رمحة وقد جاء بالسيف واستباحة املال؟ فاجلو: فإن قيل . فألهنم ختلصوا بسببه من الذل والقتل 

  :وجوه 
إمنا جاء بالسيف ملن أنكر وعاند ومل يتفكر ومل يتدبر ، ومن أوصاف اهللا الرمحن الرحيم ، وهو منتقم من : األول 

  .مث قد يكون سبباً للفساد ]  ٩: ق [ } َوَنزَّلَْنا ِمَن السمآء َمآًء مَُّباَركاً { : وقال . العصاة 
ا كذبه قومه أهلك اهللا املكذبني باخلسف واملسخ والغرق ، وأنه تعاىل أخر أنّ كل نيب من األنبياء قبله إذ: الثاين 

: األنفال [ } َوَما كَانَ اهللا ِلُيَعذَِّبُهْم وَأَنَت ِفيهِْم { : عذاب من كذب رسولنا إىل املوت أو إىل القيامة قال اهللا تعاىل 
لُِّيَعذَِّب اهللا { : وقال ] .  ١٤: التوبة [ } هللا بِأَْيِديكُْم قَاِتلُوُهْم يَُعذِّبُْهُم ا{ : أليس أنه قال : وال يقال ]  ٣٣

  .ألنا نقول ختصيص العام ال يقدح فيه ]  ٧٣: األحزاب [ } املنافقني 
« ]  ٤: القلم [ } وَإِنََّك لعلى ُخلُقٍ َعِظيمٍ { : كان يف هناية حسن اخللق قال تعاىل  -عليه السالم-أنه : الثالث 
وقال يف رواية حذيفة « » إمنا بعثت رمحة ومل أبعث عذاباً » : فقال . ادع على املشركني :  -السالمعليه -وقيل له 

» إِنََّما أََنا َبَشٌر أغضب كما يغضب البشر ، فأميا رجل سببته أو لعنته فاجعلها اللهم عليه صالة إىل يوم القيامة « : 
.  

  .يعين املؤمنني خاصة } َمةً لِّلَْعالَِمَني إِالَّ َرْح{ : قال عبد الرمحن بن يزيد : الرابع 
  فصل

لو كان تعاىل أراد من الكافر الكفر ومل يرد منه القبول من الرسول ، بل ما أراد منهم إال الرد عليه : قالت املعتزلة 
ال رمحة ، وخلق ذلك فيهم ، ومل خيلقهم إال لذلك كما يقول أهل السنة لوجب أن يكون إرساله نقمة وعذاباً عليهم 

إن رسالته رمحة للكفار من حيث مل جيعل عذاهبم يف الدنيا كما عجل عذاب : ، وهو خالف هذا النص ، وال يقال 
إنّ كونه رمحة للجميع على حد واحد ، وما ذكرمتوه يف الكفار فهو حاصل للمؤمنني ، : سائر األمم ، ألنا نقول 

حلصوهلا بعده ، بل كانت  -عليه السالم-للكفار قبل بعثته  وأيضاً فإن الذي ذكروه من نعم الدنيا كانت حاصلة
نعمهم يف الدنيا قب بعثته كحصوهلا بعده وأعظم ، ألن يف بعثته نزل هبم الغم واخلوف ، مث أمر اجلهاد الذي فيه 

  .أكرب هّم ، فال جيوز أن يكون هذا هو املراد 

ة ، وأخرب عنه أنه ال يؤمن كان أمره باإلميان أمراً يقلب علمه واجلواب أنْ نقول ملا علم اهللا أن أبا هلب مل يؤمن البت
جهالً وخربه الصدق كذباً ، وذلك حمال ، فكان قد أمره باحملال ، وإن كانت البعثة مع هذا القول رمحة ، فلم ال 

فقط فالسؤال جيوز ان يقال البعثة رمحة مع أنه خلق الكفر يف الكافر؟ وألنّ قدرة الكافر إن مل تصلح إال للكفر 
وحينئذ . عليهم الزمن وإن كانت صاحلة للضدين توقف الترجيح على مرجح من قبل اهللا تعاىل قطعاً للتسلسل 

ملا كان : مل ال جيوز أن يكون رمحة للكفار تأخري عذاب االستئصال عنهم؟ وقوهلم أوالً : يعود اإللزام ، مث نقول 
  .للكفار من الوجه الذي كان رمحة للمؤمنني رمحة للجميع على حد واحد وجب أن يكون رمحة 

رمحة للكل باعتبار واحد أو باعتبارين خمتلفني ، فدعواكم بكون الوجه  -عليه السالم-ليس يف اآلية أنه : فاجلواب 
لكونه  -عليه السالم-نعم ، ولكنه : فاجلواب . وقوهلم نعم الدنيا كانت حاصلة للكفار من قبل . واحداً حتكم 

ؤمنني ملا ُبِعثَ حصل اخلوف للكفار من نزول العذاب ، فلما اندفع ذلك عنهم بسبب حضوره كان ذلك رمحة للم
  .رمحة يف حق الكفار 

  فصل



وأجيب بأنه . متسكوا هبذه اآلية يف أنه أفضل من املالئكة ، ألنّ املالئكة من العاملني ، فوجب أن يكون أفضل منهم 
وذلك رمحة منهم يف حق املؤمنني ، ]  ٧: غافر [ } وََيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن آَمُنواْ  {معارض بقوله تعاىل يف حق املالئكة 

[ } إِنَّ اهللا وََمالَِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النيب { : داخل يف املؤمنني ، وكذا قوله تعاىل  -عليه السالم-والرسول 
  ] . ٥٦: األحزاب 

فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُلْ آذَنُْتكُْم َعلَى سََواٍء َوإِنْ أَْدرِي ) ١٠٨(إِلَُهكُْم إِلٌَه وَاِحٌد فََهلْ أَنُْتْم ُمْسِلُمونَ قُلْ إِنََّما يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما 
رِي لََعلَُّه ِفْتَنةٌ لَكُمْ َوإِنْ أَْد) ١١٠(إِنَُّه َيْعلَُم الَْجْهَر ِمَن الْقَْولِ َوَيْعلَُم َما َتكُْتُمونَ ) ١٠٩(أَقَرِيٌب أَْم بَِعيٌد َما ُتوَعُدونَ 

  ) ١١٢(قَالَ َربِّ اْحكُمْ بِالَْحقِّ َوَربَُّنا الرَّْحَمُن الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ ) ١١١(َوَمَتاٌع إِلَى ِحنيٍ 

  .اآلية } قُلْ إِنََّمآ يوحى إِلَيَّ أَنََّمآ إهلكم إله َواِحٌد { : قوله 
أن ال إله إال سواه ، وبني أنه أرسل رسوله رمحة للعاملني أتبع ذلك مبا يكون إنذاراً يف ملا أورد على الكافر احلجج يف 
وما يف حيزها يف حمل رفع لقيامه ) أنَّ ( » أَنََّمآ إهلكم « : قوله » إِنََّمآ يوحى إِلَيَّ « : جماهدهتم واإلقدام عليهم فقال 

لقصر احلكم على شيء ، أو » إّنما « : وقال الزخمشري . هلكم إمنا يوحي إيلّ وحدانية إ: مقام الفاعل إذ التقدير 
مبنزلة إنَّما زيد } أَنََّمآ إهلكم إله َواِحٌد { إنَّما زيد قائمم ، وإِنَّما يقوم زيد ، و : لقصر الشيء على حكم كقولك 

قصور على استئثار اهللا م -صلى اهللا عليه وسلم  -قائم ، وفائدة اجتماعهما اجلاللة على أنَّ الوحي لرسول اهللا 
  .بالوحدانية 

للحصر ، وقد قررنا أهنا ال » إّنما « أهنا لقصر ما ذكر فهو مبين على أن » إنَّما « أما ما ذكره يف : قال أبو حيَّان 
فكما أهنا ال تفيد احلصر يف التشبيه ، وال » لََعلّ « ومع » كأن « كهي مع » إنَّ « مع » َما « تكون للحصر ، وأنّ 

املفتوحة اهلمزة مثل املكسورهتا يدل على » أنَّما « ، وأما جعله » إنَّ « احلصر يف الترجي ، فكذلك ال تفيده مع 
بالفتح فحرف مصدري ينسبك منه مع ما بعده » أنَّما « بالكسر ، وأما » إنَّما « القصر فال نعلم اخلالف إال يف 

أنه مل يوح إيلَّ : داىل على احلصر لزم أن يقال » أنََّما « انت مصدر ، فاجلملة بعدخا ليست مجلة مستقلة ، ولو ك
احلصر : قال شهاب الدين . شيء إال التوحيد ، وذلك ال يصح احلصر فيه ، إذ قد أوحي إليه أشياء غري التوحيد 

نكار حبسب كل مقام على ما يناسبه ، فقد يكون هذا املقام بقتضي احلصر يف إحياء الوحدانية لشيء جرى من إ
الكفار وحدانيته تعاىل ، وأنَّ اهللا مل يوح إليه شيئاً ، وهذا كما أجاب الناس عن هذا اإلشكال الذي ذكره الشيخ يف 

أَنََّما احلياة الدنيا لَِعبٌ { ]  ١١٠: الكهف [ } إِنََّمآ أََناْ َبَشرٌ { ]  ٤٥: النازعات [ } إِنََّمآ أَنَت ُمنِذُر { : قوله 
  :جيوز فيها وجهان } إِنََّمآ يوحى { : من قوله » َما « إىل غري ذلك ، و ]  ٢٠: احلديد [ } ةٌ َولَْهٌو َوزِيَن

  .وقد تقدم . أنْ تكون كافة : أحدمها 
{ ، ويكون اخلرب هو اجلملة من قوله ]  ٦٩: طه [ } إِنََّما َصَنعُواْ { : أنْ تكون موصولة كهي يف قوله : والثاين 

استفهام معناه } فََهلْ أَنُتْم مُّْسِلُمونَ { : قوله . أنّ الذي يوحى إيلّ هو هذا احلكم : تقديره } َواِحٌد أَنََّمآ إهلكم إله 
فَإِن تََولَّْواْ فَقُلْ { : قوله . انتهوا : أي ]  ٩١: املائدة [ } فََهلْ أَْنُتْم مُّنَتُهونَ { : أسلموا ، كقوله : األمر مبعىن 

إذا علم ، : آذن منقول من أذن : آذَنُْتكُمْ أعلمتكم ، فاهلمزة فيه للنقل ، قال الزخمشري }  آذَنُتكُْم على َسَوآٍء
  :لكنه كثر استعماله يف اجلري جمرى اإلنذار ، ومنه قوله 



  :وقول ابن حلزة ]  ٢٧٩: البقرة [ } فَأْذَنُواْ بَِحْربٍ { 
  .ق هذا يف البقرة وقد تقدم حتقي... آذَْنَتَنا بَِبْينَها أَْسَماُء  -٣٧٤٢

مستوين مبا أعلمتكم به مل نطوه : يف حمل نصب على احلال من الفاعل واملفعول معاً ، أي » على َسَوآٍء « : قوله 
  .على أحد منهم 

  فصل
: األنفال [ } فانبذ إِلَْيهِْم على َسَوآٍء { : اإلنذار على السواء الدعاء على احلرب جماهرة كقوله : قال أبو مسلم 

وفائدة ذلك أنه كان جيوز أن يقدر من أشرك أنّ ةحاهلم خمالف لسائر حال الكفار يف اجملاهرة ، فعرفهم ]  ٥٨
فقد أعلمتكم ما هو الواجب عليكم من التوحيد وغريه على سواء يف : املعىن : وقيل . بذلك أهنم كالكفار يف ذلك 

طه [ } َربََّنا لوالا أَْرَسلَْت إِلَيَْنا َرسُوالً { عذر لئال يقولوا اإلبالغ والبيان ، ألين بعثت معلماً ، والغرض منه إزاحة ال
ال أعاجل باحلرب : على مهل أي : أي } آذَنُتكُْم على َسَوآٍء { : وقيل ) . ليستوي يف اإلميان : ( وقيل ]  ١٣٤: 

  .الذي آذنتكم ، بل أمهل وأؤخر رجاء إسالمكم 
« وروي عن ابن عباس أنه قرأ . سال الياء ساكنة ، إذ ال موجب لغري ذلك العامة على إر} َوإِنْ أدري { : قوله 

بفتح الياءين ، وخرجت على التشبيه بياء اإلضافة على أن ابن جماهد » َوإنْ أَْدرَِي لََعلَُّه فْتَنةُ » « َوإِنْ أَْدرِي أَقَرِيٌب 
ونقل أبو البقاء عن غريه أنه . افية ال عمل هلا ن» أن « هو غلط ، ألن : وقال ابن جّين . أنكر هذه القراءة البتة 

أنه ألقي حركة اهلمزة على الياء فتحركت ، وبقيت اهلمزة ساكنة ، فأبدلت ألفاً النفتاح ما قبلها ، : قال يف خترجيها 
إليه ، وهذا ختريج متكلف ال حاجة . مث أبدلت مهزة متحركة ، ألهنا يف حكم املبتدأ هبا ، واالبتداء بالساكن حمال 

ونسبة راويها عن ابن عباس إىل الغلط أوىل من هذا التكلف فإهنا قراءة شاذة ، وهذا التخريج وإن وقع يف األوىل 
إن -» ِمْنسَأََتُه « : وسيأيت قريب من ادعاء قلب اهلمزة ألفاً مث قلب األلف مهزة يف قوله . فال جيري يف الثانية شيئاً 

، ألهنا » أّْدرِي «  التخريج املذكور واجلملة االستفهامية يف حمل نصب ب ، وبذلك يسهل اخلطب يف -شاء اهللا
أقريب ما توعدون أم بعيد ، : معلقة هلا عن العمأل ، وأخر املستفهم عنه لكونه فاصلة ، ولو وسط لكان التركيب 

عنه ومعطوف عليه ، وجّوز  جيوز أن يكون مبتدأ وما قبله خرب» َما ُتوَعُدونَ « و . ولكنه أخر مراعاة لرؤوس اآلي 
وخيرج على قول البصريني أن : قال . ألنه اعتمد على اهلمزة : قال » قَرِيٌب « أبو البقاء فيه أن يرتفع فاعالً ب 

يعين أنه جيوز أن تكون املسألة من التنازع فإِن كُالًّ من الوصفني يصح تسلطه . ألنه أقرب إليه » َبعِيٌد « يرتفع ب 
  .من حيث املعىن » َعُدونَ َما ُتو« على 
  فصل
  .القيامة أو من عذاب الدنيا : وما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون ، يعين : املعىن 

الذي آذهنم به من احلرب ال يعلم هو قريب أم بعيد لئال يقدر أن يتأخر ، وذلك أنَّ السورة مكية ، وكان : وقيل 
  .من غلبة املسلمني عليهم  ما يوعدون: وقيل . األمر باجلهاد بعد اهلجرة 

من القول « و . واملقصود منه األمر باإلخالص وترك النفاق } إِنَُّه َيعْلَُم اجلهر ِمَن القول َوَيعْلَُم َما َتكُْتُمونَ { : قوله 
الترجي  والكوفيون جيرون» أْدرِي « الظاهر أن هذه اجلملة متعلقة ب » لََعلَُّه ِفْتَنةٌ « : قوله . حال من اجلهر » 

وهي ظاهرة يف ذلك كهذه اآلية ، وكقوله ) لََعلّ ( جمرى االستفهام يف ذلك ، إال أنّ النحويني مل يعدوا من املعلقات 
  ] . ١٧: الشورى [ } َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ الساعة قَرِيبٌ { ]  ٣: عبس [ } َوَما ُيْدرِيَك لََعلَُّه يزكى { : 

  فصل



بلية : خري العذاب عنكم ، أو لعل إهبام الوقت الذي ينزل عليكم العذاب فتنة لكم أي وما أدري لعل تأ: املعىن 
لعل ما أنتم فيه من الدنيا بلية لكم ، والفتنة : واختبار لكم لريى صنيعكم ، وهل يتوبوا عن الكفر أم ال وقيل 

  .البلوى واالختبار 
عليه -خرباً عن الرسول » قَالَ َربِّ « : وقيل . كم لعل تأخري اجلهاد فتنة لكم إذا أنتم دمتم على كفر: وقيل 
. وقرأ العامة بكسر الباء اجتزاًء بالكسرة عن ياء اإلضافة وهي الفصحى . على األمر » قُلْ « : والباقون  -السالم

ال وقرأ بضم الباء ، فق. وقرأ أبو جعفر بضم الباء ، فقال صاحب اجتزاًء بالكسرة عن ياء اإلضافة وهي الفصحى 
بعيد بابه ) أّي ( وحذف حرف النداء فيما فيما يكون وصفاً ل : إنه منادى مفرد ، مث قال : صاحب اللوامح 

وليس هذا من املنادى املفرد ، بل نّص بعضهم على أن بعض اللغات اجلائزة يف : قال شهاب الدين . الشعر 
  «وقرأ العامة . املضاف إىل ياء املتكلم حال ندائه 

  .على صورة األمر » اْحكُْم 
بفتح امليم كأكرم على أنه فعل ماض يف حمل » أَْحكَمَ « بسكون الياء » َربِّي « وقرأ ابن عباس وعكرمة وابن يعمر 

  .باخلطاب » َتِصفُونَ « وقرأ العامة » رَبِّي « خرب أيضاً ل 
ياء من حتت وهي مروية أيضاً عن بال» َيصفُون «  -رضي اهللا عنه-وقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أيبّ 
  عاصم وابن عامر ، والغيبة واخلطاب واضحان

  فصل
َربََّنا افتح َبْينََنا َوَبْيَن قَْوِمَنا { : بالعذاب ، واحلق ههنا العذاب ، نظريه : رب اقض بيين وبني قومي باحلق أي : املعىن 
رب احكم : وقال أهل املعاين . قتل يوم بدر فال جرم حكم اهللا تعاىل عليهم بال]  ٨٩: األعراف [ } باحلق 

ظهور الرغبة : واهللا حيكم باحلق طلب أو مل يطلب ، ومعىن الطلب . حبكمك احلق فحذف احلكم وأمي احلق مقامه 
َورَبَُّنا { . افصل بيين وبينهم مبا يظهر احلق للجميع ، وهو أن تنصرين عليهم : املعىن : وقيل . من الطالب للحق 

كانوا يطمعون أن يكون هلم الشوكة والغلبة ، : وقيل . من الكذب والباطل } املستعان على َما َتِصفُونَ الرمحن 
  .فكذب اهللا ظنوهنم ، وخيب آماهلم ، ونصر رسوله واملؤمنني 

  فصل
َساُبُهمْ اقترب ِللنَّاسِ ِح{ من قرأ سورة « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : روي عن أُّيب بن كعب قال 

  .» حاسبه اهللا حساباً يسرياً وصافحه وسلم عليه كل نيب ذكر امسه يف القرآن } 

َيْوَم َتَروَْنَها َتذَْهلُ كُلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا أَْرَضَعْت َوَتَضُع كُلُّ ) ١(َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُْم إِنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم 
  ) ٢(حَْملٍ َحْملََها َوتََرى النَّاَس ُسكَاَرى َوَما ُهْم بُِسكَاَرى َولَِكنَّ َعذَاَب اللَِّه َشِديٌد ذَاِت 

واألمرُ بالتقوى يتناولُ اجتناَب احملرمات ، واجتناَب تركِ . احذروا عقابه : أي } ياأيها الناس اتقوا رَبَّكُمْ { : قوله 
  .الواجبات 

  :شدة حركة الشيء ، وجيوز يف هذا املصدر وجهان : الزلزلة } الساعة  إِنَّ َزلَْزلَةَ{ : قوله 
  :أن يكون مضافاً لفاعله ، وذلك على تقديرين : أحدمها 
  .أن تزلزل السَّاعة : ُيَزلْزِل ، فالتقدير : الالزم مبعىن ) َزلَْزلَ ( أن يكون من : أحدمها 
إن زلزال الساعِة الناَس ، كذا قدره أبو : ون املفعول حمذوفاً تقديره املتعدي ، ويك) زَلَْزلَ ( أن يكون من : والثاين 



، ]  ١: الزلزلة [ } إِذَا ُزلْزِلَِت األرض { إن زلزال الساعة األرض ، يدل عليه : واألحسن أن يقدر . البقاء 
  .ونسبة التزلزل أو الزلزال إىل الساعة على سبيل اجملاز 

  :مضافاً إىل املفعول به على طريقة االتساع يف الظرف كقوله أن يكون املصدر : الوجه الثاين 
من أن » السَّاَعةُ « وال ختلو : وقد أوضح الزخمشري ذلك بقوله ... طَبَّاخِ َساعَاِت الكََرى زَاَد الكَِسل  -٣٧٤٣

مصدراً مضافاً إىل  تكون على تقدير الفاعل هلا ، كأهنا هي اليت تزلزل األشياء على اجملاز احلكمي ، فتكون الزلزلة
َمكْرُ { : فاعله ، وعلى تقدير املفعول فيها على طريقة االتساع يف الظرف ، وإجرائه جمرى املفعول به كقوله تعاىل 

  ] . ٣٣: سبأ [ } الليل والنهار 
  فصل

عدها هي من أشراط الساعة قبل قيام الساعة ، ويكون ب: اختلفوا يف وقت هذه الزلزلة ، فقال علقمة والشعيب 
صلى اهللا  -زلزلة الساعة قيامها ، فتكون فعلها روي عن رسول اهللا : وقال ابن عباس . طلوع الشمس من مغرهبا 

نفخة الفََزع ، ونفخة الصَّْعقِ ، ونفخة : إِنَُّه قَْرنٌ عظيمٌ ينفخ فيه ثالث نفخات « : يف حديث الصور  -عليه وسلم 
اجلبال ، وَتْرُجف الراجفة ، تتبعها الّراِدفَة ، قلوب يومئٍذ واجِفَة وتكون  القيامة ، وإن عند نفخة الفزع يسري اهللا

هذا يف أول يوم من : قال مقاتل وابن زيد » األرض كالسفينة حصرهتا األمواج أو كالقِْنديل املعلق متوجها الرياح 
: إن كانت فيها ومعها كقولنا و] تصح [ أيام اآلخرة وليس يف اآلية داللة على هذه األقوال ، ألن هذه اإلضافة 

  .آيات الساعة وأمارات الساعة 
  :، فيه أوجه » َيْوم « : قوله 

  .، ومل يذكر الزخمشري غريه » َتذَْهلُ « أن ينتصب ب : أحدها 
  .» َعِظيم « أنه منصوب ب : الثاين 

  .» اذْكُر « أنه منصوب بإضمار : الثالث 
منا فُِتح ألنه مبين ، إلضافته إىل الفعل وهذا إمنا يتمشى على قول الكوفيني ، ، وإ» السَّاعة « أنه بدل من : الرابع 

  .وتقدم حتقيقها آخر املائدة 
وال . بدل اشتمال ، ألن كالًّ من احلدث والزمان يصدق أنه مشتمل على اآلخر » َزلَْزلة « أنه بدل من : اخلامس 

  . املصدر ومعموله باخلرب ملا يلزم من الفصل بني» زَلَْزلة « جيوز أن ينتصب ب 
  :يف هذا الضمري قوالن » َتَروَْنها « : قوله 

  .} َتذَْهلُ كُلُّ مُْرِضَعٍة { أنه ضمري الزلزلة؛ ألهنا احملدث عنها ، ويؤيده أيضاً قوله : أظهرمها 

  .أنه ضمري الساعة : والثاين 
  .يكون الذهول والوضع حقيقة؛ ألنه يف الدنيا : فعلى األول 

{ : يكون على سبيل التعظيم والتهويل ، وأهنا هبذه احليثية ، إذ املراد بالساعة القيامة ، وهو كقوله : الثاين  وعلى
  ] . ١٧: املزمل [ } َيْوماً َيْجَعلُ الولدان ِشيباً 

ذا إمنا جييء على ، فإن الرؤية هنا َبَصريَّة ، وه» َترَْوَنها « يف حمل نصب على احلال من اهلاء يف » َتذَْهل « : قوله 
فال حمل للجملة من اإلعراب؛ » َيْوَم َترَْوَنها « ناصب ل » َتذَْهلُ « غري الوجه األول ، وأما الوجه األول وهو أنّ 

وإن كان مذكراً ، ألنه » َعِظْيم « ألهنا مستأنفة ، أو يكون حملها النصب على احلال من الزلزلة ، أو من الضمري يف 
وإذا . وإن كانت مضافاً إليها ، ألنه إما فاعل أو مفعول كما تقدم » الساعة « ىن ، أو من هو الزلزلة يف املع



ذهل : بفتح التاء واهلاء من » َتذَْهل « : وقرأ العامة . تذهل فيها : جعلناها حاالً فال بد من ضمري حمذوف تقديره 
على املفعول به من أذهله » كل « ء ، ونصب بضم التاء وكسر اهلا: وقرأ ابن أيب عبلة واليماين . عن كذا يذهل 

إذا كان : إذا كان مع دهشته وقيل : االشتغال عن الشيء ، وقيل : والذهول . عن كذا ُيذْهله ، عّداه باهلمزة 
من تلبست بالفعل ، : واملرضعة . ذلك لطرآن شاغل من َهّم أو مرض وحنومها ، وذهل بن شيبان أصله من هذا 

« مل قيل : فإن قلت : قال الزخمشري . حائضة : أن تُْرضع كحائض فإذا أراد التلبس قيل واملرضع من شأهنا 
املرضعة هي اليت يف حال اإلرضاع ملقمة ثديها الصيب ، واملرضع اليت من شأهنا أن : دون مُْرِضع؟ قلت » ُمْرِضَعة 

اهلول تذهل هذه عن ولدها فكيف أن من شدة : واملعىن ) . به ( ترضع وإن مل تباشر اإلرضاع يف حال وصفها 
املرضعة يقال لألم ، واملُْرِضع يقال للمستأجرة غري األم ، وهذا مردود بقول : وقال بعض الكوفيني . بغريها 

  :الشاعر 
  َبنِي بَطْنَِها َهذَا الضَّالَلُ َعنِ القَْصِد... كَُمْرِضَعٍة أَْوالََد أُخَْرى َوَضيََّعْت  -٣٧٤٤

إن الصفات املختصة باملؤنث : وقول العرب مرضعة يرد أيضاً قول الكوفيني . لتاء على غري األم فأطلق املرضعة با
إن قصد النسب فاألمر على ما ذكروا ، وإن قصد : فالذي يقال . حائض وطالق : ال يلحقها تاء التأنيث حنو 

  .حائضة وطَاِلقَة وطامثة : الداللة على التلبس بالفعل وجبت التاء ، فيقال 
عن إرضاعها ، وال حاجة إىل تقدير حذف على : أن تكون مصدرية ، أي » ما « جيوز يف » َعمَّا أَْرضَعْت « : قوله 
إىل مفعول » تضع « أرضعته ، ويقويه تعدي : ، فال بد من حذف عائد ، أي ) الذي ( وجيوز أن تكون مبعىن . هذا 

  .ى رأس شجر ، وبالكسر ما كان على ظهر ما كان يف بطن أو عل -بالفتح  -واحلمل . دون مصدر 
  .على خطاب الواحد » تََرى « العامة على فتح التاء من . } َوَتَرى الناس سكارى { : قوله 

وقرأ زيد بن علّي بضم التاء وكسر الراء على أن الفاعل ضمري الزلزلة ، أو الساعة وعلى هذه القراءة فال بد من 
ويؤيد هذا قراءة أيب . وُترِي الزلزلة أو الساعة اخللق الناس سكارى : ه ، أي مفعول أول حمذوف ليتّم املعىن ب

» النَّاَس « بضم التاء وفتح الراء على ما مل يسم فاعله ونصب » تَُرى النَّاَس ُسكَاَرى « هريرة وأيب زرعة وأيب هنيك 
  .مها الثاين والثالث » النَّاسَ ُسكَاَرى « ، و  ، َبَنْوه من املتعدي لثالثة ، فاألول قام مقام الفاعل وهو ضمري املخاطب

هو » النَّاس « وجيوز أن يكون متعدياً الثنني فقط على معىن وتري الزلزلة أو الساعة الناس قوماً سكارى ، ف 
 «كقراءة أيب هريرة إال أهنما رفعاً » وترى « هو الثاين وقرأ الزعفراين وعباس يف اختياره » ُسكَاَرى « األول و 

َسكَْرى َوَما ُهمْ « وقرأ األخوان . على أنه مفعول مل يسم فاعله ، والتأنيث يف الفعل على تأويلهم باجلماعة » النَّاَس 
على وزن وصفه املؤنثة بذلك واختلف يف ذلك هل هذه صيغة مجع على فعلى كمرضى وقتلى ، أو صفة » بَِسكَْرى 

وظاهر كالم سيبويه أنه مجع تكسري . » أَْسَرى « تقدم يف قوله  مفردة استغين هبا يف وصف اجلماعة خالف مشهور
ألهنما شيئان يدخالن على اإلنسان مث جعلوا روىب مثل . جعلوه مثل مَْرَضى » َسكَْرى « : وقوم يقولون : فإنه قال 

  .سكرى ، وهم املستثقلون نوماً ال من شرب الرائب 
رجل سكر مبعىن سكران ، فيجيء سكرى : ِمن وَزمَْنى ، وقد حكي وجيوز أن يكون مجع َسِكر كَز: وقال الفارسي 

  :ومن ورود سكر مبعىن سكران قوله : قال شهاب الدين . حينئذ لتأنيث اجلمع 
  ثَْوبِي فَأَْنَهضُ َنْهَض الشَّارِبِ السَّكِْر... َوقَْد َجَعلُْت إِذَا َما قُْمت ُيثِْقلُين  -٣٧٤٥

  فَصِْرُت أَْمِشي َعلَى أُْخَرى ِمَن الشَّجَْر... ْينِ ُمْعَتِدالً وكُْنُت أَْمِشي َعلَى رِْجلَ
  .وبالراء أصح لداللة البيت الثاين عليه . الشارب الثمل : ويروى البيت األول 



. بضم السني ، وقد تقدم يف البقرة خالف ، هل هذه الصيغة مجع تكسري أو اسم مجع » ُسكَاَرى « وقرأ الباقون 
وهي لغة : قال أبو حامت . وأبو هنيك وعيسى بفتح السني فيهما ، وهو مجع تكسري واحده سكران  وقرأ أبو هريرة

فقال ابن . بضم السني فيهما » َوَما ُهْم بُِسكَْرى » « ُسكَْرى « وقرأ احلسن واألعرج وأبو زرعة واألعمش . متيم 
فُعلى بضم الفاء صفة الواحد من اإلناث ، : ل وقال أبو الفض. هي اسم مفرد كالبشرى هبذا أفتاين أبو علي : جين 

  .لكنها ملا جعلت من صفات الناس وهم مجاعة أجريت اجلماعة مبنزلة املؤنث املوحد 
وال غرابة فإن فعلى بضم الفاء كثري جميئها يف أوصاف املؤنثة : قال شهاب الدين . وهو غريب : وقال الزخمشري 

بو البقاء فيه أن يكون حمذوفاً من سكارى وكان من حق هذا القارئ أن حيرك الكاف وجوَّز أ. حنو الرُّبَّى واحلُبْلَى 
  .بالفتح إبقاء هلا على ما كانت عليه وقد رواها بعضهم كذلك عن احلسن 

  .» النَّاُس « بالياء من حتت ، ورفع » وَيَرى الناُس « وقرئ 
وعن ابن جبري كذلك إال أنه حذف . بالضم » ُسكَْرى وَما ُهمْ بِ« بالفتح » َسكَْرى « وقرأ أبو زرعة يف رواية 

على } َوتََرى الناس سكارى { : وإثبات السكر وعدمه مبعىن احلقيقة واجملاز ، أي . األلف من األول دون الثاين 
لى ترى ع: ترون ، مث قيل : مل قيل أوالً : فإن قلت : قال الزخمشري . على التحقيق } َوَما ُهم بسكارى { التشبيه 

ألن الرؤية أوالً علقت بالزلزلة ، فجعل الناس مجيعاً رائني هلا ، وهي معلقة أخرياً بكون الناس على : اإلفراد؟ قلت 
  .حال السكر ، فال بد أن جيعل كل واحد منهم رائياً لسائرهم 

  فصل
صلى اهللا عليه  -ول اهللا روي أن هاتني اآليتني نزلتا بالليل يف غزوة بين املصطلق ، والناس يسريون ، فنادى رس« 

فاجتمعوا حوله ، فقرأمها عليهم ، فلم ُيَر أكثر باكياً من تلك الليلة ، فلما أصبحوا مل حيطوا السروج على  -وسلم 
» : فقال عليه السالم . الدواب ومل يضربوا اخليام ومل يطبخوا القدور ، والناس بني باك وجالس حزين متفكر 

قُْم فَابَعثْ َبْعثَ : ذَِلَك َيْوم َيقُولُ اللَُّه َتَعاىل آلدم » : قال . اللَُّه َوَرُسولُه أَْعلَم : ؟ قالوا « الَيْوم  أََتْدُرونَ أَيَّ ذَِلَك
رِ َوَما بعث النَّارِ؟ فيقُولُ اللَُّه تعاىل ِمْن كُلِّ ألْفٍ ِتْسعمائٍة وتسعة وتسعون إىل النَّا: النَّار ِمْن َولَِدك ، فََيقُول آَدُم 

ا ُهم َوَواِحٌد إىل اجلَنَّة ، فَِعْنَد ذَِلك َيشْيبُ الصَِّغْير ، وَتَضُع كُلُّ ذات َحْملٍ َحْملََها ، وَترى النَّاَس ُسكَاَرى َوم
 -صلى اهللا عليه وسلم  -وأَيُّنا ذِلَك الواِحُد فقال َرُسولُ اللَّهِ : فيقولون : قال « بُِسكارى َولَِكن َعذاب اللَِّه َشَديد 

  .« ِتْسعمائٍة وِتْسَعةٌ وِتْسُعونَ ِمْن َيأْجُوَج َوَمأْجُوَج ومنكُْم وَاِحد » : 
َيسِّرُوا وَسدُِّدوا وقَارِبُوا فَإنَّ َمَعكُْم َخِليقََتْين َما كَاَنَتا يف » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويف رواية فقال رسول اهللا 

فكبَّرُوا وَحَمدُوا اللََّه ، مث قال « إِنِّي َألْرُجو أَنْ َتكُْوُنوا ُرْبَع أَْهلِ اجلَنَّة » : مث قال «  قَْوم إِالَ كَثُروا يَأُْجْوَج َومَأُْجْوَج
إِنِّي َألْرُجو أَنْ ُتكُوُنوا ثُلُثَي أهلِ » : فَكبَّرُوا وَحَمدُوا اهللا ، مث قال « إِنِّي ألْرُجوا أَنْ َتكُونوا نِْصَف أَْهلِ اجلَنَّة » : 
ب البعري ، ة ، إِنَّ أَْهلَ اجلَنَِّة مائَة وعشُرونَ صَفّاً ، ثََماُنونَ ِمْن أُمتَّي وما املُسلُمونَ يف الكُفَّار إال كالشَّاَمِة يف جناجلَنَّ

: ل عمر فقا« وَيْدُخلُ ِمْن أُمَّيت َسْبُعونَ ألْفاً اجلَنَّة بَِغْير ِحسَاب » : مث قال « أو كالشَّعرة البيضاء يف الثور األسود 
يار سول اللَِّه ادُع اللََّه أن : فقام عكاشة بن حمصن وقال « نََعْم َوَمَع كُلِّ وَاِحٍد َسْبُعونَ أَلْفاً » : فقال . سبُعونَ ألفاً 
. « سبقك هبا عكاشة » : فقام رجل من األنصار وقال مثل قوله ، فقال « أَْنَت ِمْنُهم » : قال . جيعلين منهم 

هم » : مبا قالوا ، فقال عليه السالم  -صلى اهللا عليه وسلم  -السبعني ألفاً ، فأخربوا رسول اهللا فخاض الناس يف 
  .« الذين ال يكذبون وال يزنون وال يسرقون وال ينظرون وعلى رهبم يتوكلون 



  فصل
ذلك اهلول وقد ألقمت  إذا شاهدت» كُلُّ مُْرِضَعٍة « تتنسى : تشغل ، وقيل » َتذَْهلُ « : معىن اآلية قال ابن عباس 

أي عن إرضاعها أو عن الذي أرضعته ، وهو » َعمَّا أَْرَضَعْت « املرضع ثديها نزعته من فيه ملا يلحقها من الدهشة 
وهذا يدل على أن : قال احلسن . أي تسقط ولدها التمام وغري التمام } وََتَضُع كُلُّ ذَاِت حَْملٍ َحْملََها { الطفل ، 

إن من ماتت حامالً أو : وحيتمل أن يقال : قال القفال . الدنيا؛ ألن بعد البعث ال يكون حبل  الزلزلة تكون يف
مرضعة بعثت حامالً ومرضعة تضع محلها من الفزع ، وحيتمل أن يكون املراد من ذهول املرضعة ووضع احلامل على 

  ] . ١٧: زمل امل[ } َيْوماً َيجَْعلُ الولدان ِشيباً { : جهة املثل كما تأولوا قوله 
معناه كأهنم سكارى ، ولكن : وقيل . من الشراب } َوَما ُهم بسكارى { من اخلوف } َوَتَرى الناس سكارى { و 

  .ما أرهقهم من خوف عذاب اهللا هو الذي أذهب عقوهلم 
  هل حيصل ذلك اخلوف لكل أحد أو ألهل النار خاصة؟: فإن قيل 
الَ { : ه خيتص بأهل النار ، وإن أهل اجلنة حيشرون وهم آمنون ، لقوله قال قوم إن الفزع األكرب وغري: فاجلواب 

بل حيصل للكل؛ ألنه سبحانه ال اعتراض عليه يف شيء من : وقيل ]  ١٠٣: األنبياء [ } َيْحُزنُُهُم الفزع األكرب 
  .أفعاله 
  فصل

إِنَّ اهللا { : وبقوله تعاىل . بأهنا شيء مع أهنا معدومة وصفها } إِنَّ َزلَْزلَةَ الساعة َشْيٌء َعِظيٌم { احتجت املعتزلة بقوله 
فالشيء الذي قدر اهللا عليه إما أن يكون موجوداً أو معدوماً ، واألول ]  ٢٠: البقرة [ } على كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 

عليه معدوم ، حمال وإال لزم كون القادر قادراً على إجياد املوجود ، وإذا بطل هذا ثبت أن الشيء الذي قدر اهللا 
: الكهف [ } َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذلك غَداً إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا { : واحتجوا أيضاً بقوله تعاىل ( فاملعدوم شيء 

وأجيب عن األول أن الزلزلة عبارة عن ) . أطلق اسم الشيء على املعدوم يف احلال ، فاملعدوم شيء ]  ٢٤ - ٢٣
وهي جواهر قامت هبا أعراض ، وحتقق ذلك يف العدم حمال ، فالزلزلة يستحيل أن تكون شيئاً . تحركة األجسام امل

  .حال عدمها ، فال بد من التأويل ، ويكون املعىن أهنا إذا وجدت صارت شيئاً وهذا هو اجلواب عن الباقي 

كُِتَب َعلَْيِه أَنَُّه َمْن َتوَلَّاُه فَأَنَُّه ُيِضلُُّه َوَيْهِديِه إِلَى ) ٣(ُع كُلَّ َشْيطَاٍن َمرِيٍد َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيجَاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َويَتَّبِ
  ) ٤(َعذَابِ السَِّعريِ 

  :يف النظم وجهان . اآلية } َوِمَن الناس َمن ُيَجاِدلُ ِفي اهللا { : قوله 
ودعا الناس إىل تقوى اهللا ، مث ميز يف هذه اآلية قوماً من الناس أنه أخرب فيما تقدم عن أهل القيامة وشدهتا ، : األول 

  .الذين ذكروا يف األوىل وأخرب عن جمادلتهم 
َوِمَن الناس َمن ُيَجاِدلُ { : أنه تعاىل بيَّن أنه مع هذا التحذير الشديد بذكر زلزلة الساعة وشدائدها ، قال : الثاين 

  .} ِفي اهللا بَِغْيرِ ِعلْمٍ 
يف صفاته : أي » ِفي اللَِّه « نكرة موصوفة ، وأن تكون موصولة ، و » َمْن « جيوز أن تكون » َمْن ُيَجاِدلُ  «: قوله 
  .خمففاً » َوَيْتَبع « وقرأ زيد بن علّي » ُيَجاِدلُ « مفعول أو حال من فاعل » بَِغْيرِ ِعلْمٍ « ، و 
  فصل

املالئكة بنات اهللا والقرآن أساطري : اجلدل ، وكان يقول  نزلت يف النضر بن احلارث ، كان كثري: قال املفسرون 



: واملَرِيد . األولني ، وكان ينكر البعث ، وإحياء من صار تراباً ، ويتبع يف جداله يف اهللا بغري علم كل شيطان مريد 
  .كفر يريد شياطني اإلنس ، وهم رؤساء الكفار الذين يدعون من دوهنم إىل ال. املتمرد املستمر يف الشر 

. ملساء : صخرة مرداء ، أي : يقال . املرتفع األملس : أراد إبليس وجنوده ، قال الزجاج املريد واملارد : وقيل 
  .مثله ] حد [ وجيوز أن يستعمل يف غري الشيطان إذا جاوز 

  :ويف ذلك وجهان . املوضعني يف » أَنّ « مبنياً للمفعول ، وفتح » كُِتَب « قرأ العامة } كُِتَب َعلَْيِه أَنَُّه { : قوله 
تعودان على » أَنَّه « ، ويف » َعلَْيه « وما يف حيزه يف حمل نصب لقيامه مقام الفاعل ، فاهلاء يف » أَنَّه « أن : أحدمها 

الثانية جيوز أن تكون شرطية ، والفاء جواهبا ، وأن تكون موصولة والفاء زائدة يف » َمْن « و . املتقدمة » من « 
: الثانية ، ألهنا وما يف حيزها يف حمل رفع خرب ملبتدأ حمذوف تقديره » أن « لشبه املبتدأ بالشرط ، وفتحت اخلرب 

  .فله أنه يضله : مبتدأ واخلرب حمذوف أي » فَأَنَّه « فشأنه وحاله أنه يضله ، أو يقدر 
  .ومن فتح فألن األول فاعل كتب ، والثاي عطف عليه : قال الزخمشري : الثاين 

« بال استيفاء خرب ، ألن » أنه « بقيت » أنه « عطفاً على » فَأَنَّه « وهذا ال جيوز؛ ألنك إذا جعلت : قال أبو حيان 
، وإن جعلتها شرطية » أَنَّه « فيه مبتدأة فإن قدرهتا موصولة فال خرب هلا حىت تستقل خرباً ل » من » « من تواله 

وقد ذهب ابن عطية إىل مثل قول : قال شهاب الدين . » أنه « على عطفاً » فأنه « فال جواب هلا ، إذ جعلت 
  .على املفعول الذي مل يسم فاعله ( يف موضع رفع » أنه « و : الزخمشري فإنه قال 

( كتب اهللا ، ف : مبنياً للفاعل ، أي » كُِتَب « وقرئ . الثانية عطف على األوىل مؤكد وهذا رد واضح » أنه « و 
  .على املفعول به ، وباقي اآلية على ما تقدم ) ها يف حمل نصب وما يف حيز) أن 

  .بكسر اهلمزتني » إنه ، فإنه « وقرأ األعمش واجلعفي عن أيب عمرو 
ويف . بالكسر فيهما وهذا يوهم أنه مشهور عنه ، وليس كذلك » إنه ، فإنه « وقرأ أبو عمرو : وقال ابن عطية 

  :ها الزخمشري ختريج هذه القراءة ثالثة أوجه ، ذكر
كتب عليه إن : كتب عليه هذا اللفظ ، كما تقول : أن يكون على حكاية املكتوب كما هو ، كأنه قيل : األول 

  .اهللا هو الغين احلميد 
  .أن يكون على إضمار قيل : الثاين 

  .فيه معىن قيل » كتب « أن : الثالث 
» أَنَُّه َمْن َتَوالَّه « موضع مفعول ما مل يسم فاعله ، و  يف» عليه « أّما تقديره قيل يعين فيكون : قال أبو حيان 

اجلملة مفعول مل يسم لقيل املضمر ، وهذا ليس مذهب البصريني فإن اجلملة عندهم ال تكون فاعالً فال تكون 
أسند الفعل  وكان أبو حيان قد اختار ما بدأ به الزخمشري أوالً ، وفيه ما فَرَّ منه وهو أنه. مفعول ما مل يسم فاعله 

» كُِتَب « وأما الثاين يعين أنه ضمن : مث قال . إىل اجلملة فالالزم مشترك ، وقد تقدم تقرير مثل هذا يف أول البقرة 
. عندهم إال بعد القول الصريح ، ال ما هو مبعناه » أن « ، فليس مذهب البصريني ، ألنه ال تكسر  -معىن القول

فَأَنَّه « و » َتَوالَّه « األوىل كما تقدم ، وكذلك الضمائر يف » َمْن « عائدان على » ه أَنَّ« و » َعلَيه « والضمريان يف 
« واملنصوب يف » تواله « ألن من األوىل هو احملدث عنه والضمري املرفوع يف » يضله ويهديه « واملرفوع يف » 

  .الثانية » من « عائد على » يضله ويهديه 
  .للشأن » فَأَنَّه « ، والضمري يف » كُلَّ َشْيطَانٍ «  ل» عليه « الضمري يف : وقيل 

« يعود على » فأنه « ويف » كُلَّ َشْيطَاٍن « يعود على » أنه « الذي يظهر يل أن الضمري األول يف : وقال ابن عطية 



  .الذي هو املتوىل » من 
  فصل
كتب : وقيل . ه عليه لظهور ذلك يف حاله كأمنا كتب إضالل من يتوال: مثل ، أي » كُِتَب َعلَْيه « معىن : قيل 

. ، وأن يرجع إىل الشياطني » َمْن ُيَجاِدلُ « واعلم أن هذا الكالم حيتمل أن يكون راجعاً إىل . عليه يف أم الكتاب 
من يتبع الشيطان أضله عن : كتب : فإنه يرجع إىل لفظه الذي هو موحد فكأنه قال » َمْن ُيَجاِدلُ « فإن رجع إىل 

وإن رجع . كتب على من هذا حاله أن يصري أهالً هلذا الوعد : نة وهداه إىل النار ، وذلك زجر منه ، فكأنه قال اجل
وعلى هذا الوجه أيضاً . إىل الشيطان كان املعىن ويتبع كل شيطان مريد قد كتب عليه أنه من يتواله فهو ضال 

  .يكون زجراً عن اتباعه 

 ُمَخلَّقٍَة ُتْم ِفي رَْيبٍ ِمَن الَْبْعِث فَإِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن ُتَرابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمْن ُمْضَغٍةَيا أَيَُّها النَّاُس إِنْ كُْن
ْم ِطفْلًا ثُمَّ ِلَتْبلُُغوا أَُشدَّكُْم َوِمْنكُْم َمْن َوغَْيرِ ُمَخلَّقٍَة ِلُنَبيَِّن لَكُْم َوُنِقرُّ ِفي الْأَْرَحامِ َما َنَشاُء إِلَى أََجلٍ ُمَسمى ثُمَّ ُنخْرُِجكُ

اِمَدةً فَإِذَا أَْنَزلَْنا َعلَْيَها الَْماَء ُيَتَوفَّى َوِمْنكُْم َمْن ُيَردُّ إِلَى أَرْذَلِ الُْعُمرِ ِلكَْيلَا َيْعلََم ِمْن َبْعِد ِعلْمٍ َشيْئًا َوَتَرى الْأَْرَض َه
ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ وَأَنَُّه ُيْحيِي الَْموَْتى وَأَنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ) ٥(نَْبَتْت ِمْن كُلِّ زَْوجٍ َبهِيجٍ اْهتَزَّْت َورََبْت َوأَ

  ) ٧(َوأَنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ لَا رَْيَب ِفيَها َوأَنَّ اللََّه َيْبَعثُ َمْن ِفي الْقُُبورِ ) ٦(

ملا حكى عنهم اجلدال بغري علم يف إثبات احلشر . اآلية } ياأيها الناس إِن كُنُتْم ِفي رَْيبٍ مَِّن البعث { : قوله تعاىل 
  :والنشر ، وذمَّهم عليه ، ألزمهم احلجة ، وأورد الداللة على صحة ذلك من وجهني 

قُلْ ُيْحيِيَها الذي { : ا أمجله يف قوله االستدالل خبلقة احليوان أوالً ، مث خبلقة النبات ثانياً ، وهذا موافق مل: أحدمها 
[ } فََسَيقُولُونَ َمن ُيِعيُدَنا قُلِ الذي فَطَرَكُْم أَوَّلَ مَرٍَّة { : فكأنه تعاىل قال ] .  ٧٩: يس [ } أَنَشأََهآ أَوَّلَ َمرَّةٍ 

م أوالً قادر على أي شك من البعث ففكروا يف خلقتكم األوىل لتعلموا أن القادر على خلقك]  ٥١: اإلسراء 
  .خلقكم ثانياً 

وقرأ . » ريب « وجيوز أن يتعلق مبحذوف على أنه صفة ل » َرْيبٍ « جيوز أن يتعلق ب . » ِمَن الَبْعِث « : قوله 
والكوفيون : قال أبو حيان . بفتح العني ، وهي لغة كالطََّرِد واحلَلَبِ يف الطَّْرد واحلَلْب بالسكون » الَبَعِث « احلسن 

كان العني عندهم ختفيف فيما وسطه حرف حلق كالنَّْهر والنََّهر ، والشَّْعر والشََّعر ، والبصريون ال يقيمونه ، وما إس
وإمنا خفف ، وليس  -بالفتح  -البعث : وهذا يوهم ظاهره أن األصل . ورد من ذلك هو عندهم مما جاء فيه لغتان 

فتوح العني هل جيوز تسكينه أم ال؟ ال أنه كلما جاء ساكن العني من األمر كذلك وإمنا حمل النزاع إذا مسع احللقي م
  .أحلقها يدعي أن أصلها بالفتح كما هو ظاهر عبارته 

كََمثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمن { : خلقنا أصلكم وهو آدم من تراب نظريه قوله : أي } فَإِنَّا َخلَقَْناكُْم مِّن ُترَابٍ { : قوله 
وحيتمل أن خلقة اإلنسان من املين ودم الطمث ومها . » ِمْنَها َخلَقَْناكُم « : وقوله ]  ٥٩: آل عمران [ } ُترَابٍ 

إمنا يتولدان من األغذية ، واألغذية إما حيوان أو نبات وغذاء احليوان ينتهي إىل النبات قطعاً للتسلسل والنبات إمنا 
  .} مِّن ُترَابٍ  إِنَّا َخلَقَْناكُْم{ : يتولد من األرض واملاء فصّح قوله 

  فصل
التراب معروف؛ واملشهور الصحيح الذي قاله الفراء واحملققون أنه جنس ال يثىن وال : قال النووي يف التهذيب 

هو مجع واحدته ترابة ، والنسبة إىل التراب ترايب : ونقل أبو عمر الزاهد يف شرح الفصيح عن املربد أنه قال . جيمع 



تراب وتَْورب على وزن جعفر ، : يف التراب مخس عشرة لغة فقال يقال : اعة الكتاب وذكر النحاس يف كتابه صن. 
واِإلثلب واَألثلَب األول بكسر اهلمزة والالم ، والثاين بفتحهما ، والثاء مثلثة  -بفتح أوهلما  -وَتْوَراب ، وتَْيرب 
بكسر الكافني  -اء املثلثة املكررة ، والكثكث بفتح الكافني وبالث -بفيه األثلب ، وهو الكَثْكَث : فيهما ومنه قوهلم 

: ومنه  -بفتح الراء والغني املعجمة  -والدَّقعاء بفتح الدال واملد ، والرَّغام  -بكسر الدال والعني  -والدِّقِعم  -
اف ألصقه بالرغام وهو الربا مقصور مفتوح الباء املوحدة كالعصا ، والكِلِْخم بكسر الك: أرغم اهللا أنفه ، أي 

واخلاء املعجمة وإسكان الالم بينهما ، والِكلْخ بكسر الكاف والالم وإسكان امليم بينهما واخلاء أيضاً معجمة ، 
  .والِعثْري بكسر العني املهملة وإسكان الثاء املثلثة وبعدها مثناة من حتت مفتوحة 

، وهو هنا ماء الفحل ، ومجعها نطاف ، فكأنه والنطفة اسم للماء القليل ، أي ماء كان } ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة { : قوله 
واملراد من اخللق من النطفة . أنا الذي قلبت ذاك التراب اليابس ماء لطيفاً مع أنه ال مناسبة بينهما : سبحانه يقول 

  .الذرية 
 الدم اجلامد مباينة والعلقة قطعة الدم اجلامدة ، ومجعها َعلَق وال شك أن بني املاء وبني} ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة { : قوله 

على دم القتلى يف املعركة : وقع الزلق على العلق ، أي : وعن بعضهم وقد سئل عن أصعب األشياء فقال . شديدة 
.  

  .القطعة من اللحم قدر ما ميضغ حنو الُغْرفَة ، واألكْلَة مبعىن املغروفة واملأكولة : املُْضَغة } ثُمَّ ِمن مُّْضَغٍة { : قوله 
وقرأ ابن أيب عبلة . على النعت » غَْير « ويف » ُمَخلَّقٍة « العامة على اجلر يف } مَُّخلَّقٍَة َوغَْيرِ ُمَخلَّقٍَة  {: قوله 

  .بنصبهما على احلال من النكرة ، وهو قليل جداً ، وإن كان سيبويه قاسه 
. سوَّْيُته وَملَّْسُته : اء وَخلَّقُْت السواك ملس: صخرة خلقاء ، أي : امللساء اليت ال عيب فيها من قوهلم : واملَُخلَّقَة 

قاله . داللة على تكثري اخللق؛ ألن اإلنسان ذو أعضاء متباينة وخلق متفاوتة » ُمَخلَّقَةَ « التضعيف يف : وقيل 
. خللق أي ناقصة ا» غري خملقة « تامة اخللق ، و » ُمَخلَّقة « : الشعيب وقتادة وأبو العالية وقال ابن عباس وقتادة 

املَُخلَّقَة من متت فيه أحوال اخللق ، وغري املخلقة من مل : وقيل . مصورة وغري مصورة ، وهو السقط : وأبو جماهد 
. املَُخلَّقة الولد الذي تأيت به املرأة لوقته ، وغري املخلقة السقط : وقيل . يتم فيه أحوال اخللق قاله قتادة والضحاك 

أي رب خملقة : إن النطفة إذا استقرت يف الرحم أخذها ملك بكفه ، وقال « : ل وروى علقمة عن ابن مسعود قا
أي رب : خملقة ، قال امللك : غري خملقة قذفها يف الرحم دماً ومل يكن نسمة ، وإن قال : أو غري خملقة ، فإن قال 

اذهب إىل أم الكتاب :  أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد ، ما األجل ما العمل ما الرزق وبأي أرض متوت؟ فيقال له
قوله . » فإنك جتد فيها كل ذلك ، فيذهب فيجدها يف أم الكتاب فينسخها فال يزال معه حىت يأيت على آخر صفته 

لنبني لكم كمال قدرتنا وحكمتنا يف تصريف أطوار خلقكم لتسدلّوا بقدرته يف ابتداء اخللق : أي » ِلُنَبيَِّن لَكُم « : 
لنبني لكم أن تغيري الصفة واخللقة هو اختيار من الفاعل املختار ، ولواله ملا صار : وقيل  على قدرته على اإلعادة

  .لنبني لكم ما تأتون وما تذرون وما حتتاجون إليه يف العبادة : بعضه خملقاً وبعضه غري خملق وقيل 
أنف ، وليس علة ملا قبله فينصب نسقاً على ما ، ألنه مست» َونُِقرُّ « على رفع } َوُنِقرُّ ِفي األرحام َما َنَشآُء { : قوله 
  .تقدم 

  .وقرأ يعقوب ، وعاصم يف رواية بنصبه 
« للتعليل والالم املقدرة مع » ِلنَُبيَِّن « على أن يكون معطوفاً يف اللفظ واملعىن خمتلف ، ألن الالم يف : قال أبو البقاء 



فإن تقدير الالم يقتضي . والالم املقدرة : يدفعه قوله . يف اللفظ معطوفاً : وفيه نظر ، ألن قوله . للصريورة » ُنِقرُّ 
وقرأ . بنصب اجليم » ثُمَّ ُنْخرَِجكُْم « : وعن عاصم أيضاً . بعدها ال بالعطف على ما قبله ) إن ( النصب بإضمار 

  .كما يف قراءة النون  بالياء من حتت فيهما ، والفاعل هو اهللا تعاىل» ُيِقرُّ « و » ِلُيَبيِّن « ابن أيب عبلة 
وقرأ أبو زيد . صبَّه : بفتح النون وضم القاف ورفع الراء من قرَّ املاء يقرُّه أي » ونَقُرُّ « وقرأ يعقوب يف رواية 

ويف . ويقر اهللا وهو من قَرَّ املاء إذا صبه : بفتح الياء من حتت وكسر القاف ونصب الراء أي » وَيقر « النحوي 
بالنصب فيهن يعين بالنون يف اجلميع ، املفضل بالياء فيهما مع » لنبني ، ونقر ، مث خنرجكم «  الكامل البن جبارة

  .انتهى . النصب أبو حامت ، وبالياء والرفع عن عمر بن شبة 
والقراءة بالنصب : مث قال . يقر يف األرحام ما يشاء أن يقره : والقراءة بالرفع إخبار بأنه تعاىل : وقال الزخمشري 

  :جعلناكم مدرجني هذا التدريج لغرضني : ليل معطوف على تعليل ومعناه تع
  .أن نبني قدرتنا : أحدمها 
أن نقر يف األرحام من نقر حىت يولدوا وينشئوا ويبغلوا حد التكليف فأكلفهم ، ويعضد هذه القراءة قوله : والثاين 

وقرأ . ثل هذه األفعال املسندة إىل اهللا تعاىل غرضاً ال جيوز تسميته م: قال شهاب الدين . } ثُمَّ لتبلغوا أَُشدَّكُْم { : 
  .» نْسَتِعُني « : بكسر النون وهو كسر حرف املضارعة كما تقدم يف قوله » نَِشاء « ابن وثاب 

واملراد باألجل املسمى يعين نقر يف األرحام ما نشاء فال منحه وال نسقطه إىل أجل مسمى وهو حد الوالدة ، وهو 
  .ة أشهر أو تسعة أشهر أو أربع سنني كما شاء وقدر تام اخللق واملدة آخر ست

، وإمنا » ُنخْرُِجكُم « حال من مفعول » طِفْالً « خترجون من بطون أمهاتكم ، : أي } ثُمَّ ُنْخرُِجكُْم طِفْالً { : قوله 
املربد ، وإما ألنه مراد به اجلنس ، وحَِّد ، ألنه يف األصل مصدر كالرضا والعدل ، فيلزم اإلفراد والتذكري ، قاله 

وإما ألن املعىن ]  ٤: التحرمي [ } وَالَْمالَِئكَةُ َبْعَد ذَِلَك ظَهٌِري { : وألنه العرب تذكر اجلمع باسم الواحد قال تعاىل 
: وقد يطابق به ما يراد به فيقال . كل واحد منهم : القوم يشبعهم رغيف ، أي : خنرج كل واحد منكم ، حنو 

والطفل يطلق على الولد من حني االنفصال إىل . » ُسِئلَ َعْن أَطْفَالِ املُْشرِِكنيَ « : فالن وأطفال ، ويف احلديث ط
  :فهو الناعم ، واملرأة طفلة ، قال  -بالفتح  -وأما الطفل . البلوغ 
  َرارِهَاَبلَْهاَء ُتطِْلُعنِي َعلَى أَْس... َولَقَْد لَهَْوُت بِطَفْلٍَة ميَّالٍة  -٣٧٤٦

  :وقال 
  الَ كَثِرياً ُيْشبِه احلوال... أَْحَبْبُت ِفي الطَّفْلَِة القَُبالَ  -٣٧٤٧

إذا مالت للغروب ، : طفلت الشمس : ما بعد العصر ، من قوهلم ( فوقت  -بفتح الفاء والطاء : أما الطَّفَل 
  ) .وأطفلت املرأة أي صارت ذات طفل 

كمال القوة والعقل ، وهو من ألفاظ اجلموع اليت ال واحد هلا ، فبنيت : اَألُشدُّ } ْم ثُمَّ لتبلغوا أَُشدَّكُ{ : قوله 
أنه سهل يف تربيتكم وأغذيتكم أموراً كثرياً إىل بلوغ أشدكم ، فنبه بذلك على : لذلك على لفظ اجلمع ، واملعىن 

  .تني وسائط األحوال اليت بني خروج الطفل من بطن أمه وبني بلوغ األشد ، ألن بني احلال
بفتح الياء ، وفيه خترجيان » َيَتوفَّى « وقرأت فرقة » ُيَتَوفَّى « العامة على ضم الياء من } َوِمنكُْم مَّن يتوىف { : قوله 

:  
  .كذا قدره الزخمشري . يتوفاه اهللا تعاىل : أن الفاعل ضمري الباري تعاىل ، أي : أحدمها 

البقرة [ } والذين ُيَتَوفَّْونَ ِمنكُمْ { توىف أجله وهذه القراءة كاليت يف البقرة ي: أي » من « أن الفاعل ضمري : الثاين 



َومِنكُْم مَّن ُيَردُّ إىل أَْرذَلِ العمر { على قوته وكماله ، } َومِنكُْم مَّن يتوىف { : ومعىن اآلية . مدهتم : أي ]  ٢٣٤: 
وروي عن أيب . ف البنية سخيف العقل قليل الفهم وهو اهلرم واخلوف فيصري كما كان يف أوان الطفولية ضعي} 

  .بسكون امليم وهو ختفيف قياسي حنو ُعْنق يف ُعُنق » الُعْمر « عمرو ونافع أهنما قرآ 
وتقدم نظريه يف النحل واملعىن يبلغ من السن ما يغري عقله فال » يرد « هذا اجلار يتعلق ب » ِلكَْيالَ َيعْلَم « : قوله 

. املراد أنه يزول عقله فيصري كأنه ال يعلم شيئاً : إنه يعلم بعض األشياء كالطفل فاجلواب : ن قيل فإ. يعقل شيئاً 
ثُمَّ { : ومن الناس من قال هذه احلال ال حتصل للمؤمنني لقوله تعاىل . ألن مثل ذلك قد يذكر يف النفي مبالغة 

داللة على » ثُمَّ رََدْدنَاُه « وهو ضعيف ، ألن معىن قوله ]  ٦ - ٥: التني [ } َردَْدَناُه أَْسفَلَ َساِفِلَني إِالَّ الذين آَمُنواْ 
[ } إِالَّ الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات فَلَُهمْ أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن { الذم ، فاملراد ما جيري جمرى العقوبة ، ولذلك قال 

وََتَرى األرض { : االستدالل خبلقة النبات فهو قوله تعاىل  وأما. وهذا متامِ االستدالل خبلقة احليوان ]  ٦: التني 
: اخلشوع والسكون ، ومهدت األرض : واهلمود . على احلال ، ألن الرؤية بصرية » َهاِمَدةً « فنصب } َهاِمَدةً 

  :بلي ، قال األعشى : يبست ودرست ، ومهد الثوب 
  وَأََرى ِثَياَبَك بَاليَاٍت ُهمَّدَا... فَالَْت قَُتْيلَة َما ِجلْسِمَك َشاِحباً  -٣٧٤٨

زادت من ربا يربو : أي » َرَبْت « واجلمهور على . واالهتزاز التحرك ، وجتوز به هنا عن إنبات األرض نباهتا باملاء 
ربأ بنفسه عن : يقال . باهلمز أي ارتفعت » وربأت « وقرأ أبو جعفر وعبد اهللا بن جعفر وأبو عمرو يف رواية . 

ارتفع عنه ، ومنه الربيئة ، وهو من يطلع على موضع عال لينظر للقوم ما يأتيهم ، وهو عني القوم ، :  كذا ، أي
  :ريبء أيضاً قال الشاعر : ويقال له 
  كَِذئْبِ الَغَضا َيْمِشي الّضراَء وََيتَِّقي... َبَعثَْنا َربْيئاً قَْبلَ ذَِلَك ُمخْمال  -٣٧٤٩

  :فيه وجهان . } ِمن كُلِّ َزْوجٍ { : قوله 
  .وأنبتت ألواناً أو أزواجاً من كل زوج : أنه صفة للمفعول احملذوف ، تقديره : أحدمها 
احلسن الذي يسر : زائدة ، أي أنبتت كل زوج ، وهذا ماش عند الكوفيني واألخفش والبهيج ) من ( أن : والثاين 

  .سرين حبسنه :  ناظره ، وقد بَُهج بالضم هباجة وبَْهَجةً أي حسن وأهبجين كذا أي
  فصل
حتركت بالنبات » اْهَتزَّت « املطر } فَإِذَآ أَنَزلَْنا َعلَْيَها املآء { يابسة ال نبات فيها ، } َوَتَرى األرض َهاِمَدةً { : املعىن 

. ارتفعت وزادت ، وذلك أن األرض ترتفع وتنتفخ ، فذلك حتركها : ، واالهتزاز احلركة على سرور ، ورََبْت أي 
واالهتزاز يف . أراد اهتزت وربا نباهتا فحذف املضاف : قال املربد . ربت واهتزت : فيه تقدمي وتأخري معناه :  وقيل

  .طال ، وإمنا أنث لذكر األرض : اهتز النبات ، أي : النبات أظهر يقال 
اهللا تعاىل ، لكنه يضاف إليها توسعاً وهذا جماز ألن األرض ال تنبت وإمنا املنبت هو } َوأَنَبَتْت ِمن كُلِّ زَْوجٍ َبهِيجٍ { 
حسن الشيء ونضارته ، مث إنه تعاىل ملا قرر هذين الدليلني رتب : ومعىن من كل نوع من أنواع النبات والبهجة . 

  .اآلية } ذلك بِأَنَّ اهللا ُهَو احلق { عليهما ما هو املطلوب وذلك قوله تعاىل 
  :فيه ثالثة أوجه » ذلك « 

ذلك الذي : أ واخلرب اجلار بعده ، واملشار إليه ما تقدم من خلق بين آدم وتطويرهم ، والتقدير أنه مبتد: أحدها 
  .ذكرنا من خلق بين آدم وتطويرهم حاصل بأن اهللا هو احلق وأنه إىل آخره 

  .األمر ذلك : خرب مبتدأ مضمر أي » ذلك « أن : الثاين 



ا ذلك بسبب أن اهللا تعاىل هو احلق فالباء على األول فعلن: منصوب بفعل مقدر ، أي » ذلك « أن : الثالث 
  .مرفوعة احملل ، وعلى الثاين والثالث منصوبة 

  :فيه وجهان } وأن الساعة آتية { : قوله 
  .ذلك بأن الساعة : أنه عطف على اجملرور بالباء ، أي : أحدمها 
: منا هو خرب واملبتدأ حمذوف لفهم املعىن ، والتقدير أنه ليس معطوفاً عليه ، وال داخالً يف حيز السببية ، وإ: والثاين 

  .حيتمل أن تكون هذه اجلملة خرباً ثانياً ، وأن تكون حاالً } الَّ َرْيَب ِفيَها { واألمر أن الساعة آتية و 
  فصل
ملتنافية وتواردها ذلك لتعلموا أن اهللا هو احلق ، واحلق هو املوجود الثابت فكأنه تعاىل َبيَّن أن هذه الوجوه ا: املعىن 

وهذا تنبيه على أنه ملا مل يستبعد من اإلله إجياد هذه } َوأَنَّهُ ُيْحيِي املوتى { . على األجسام يدل على وجود الصانع 
وأن الذي يصح منه إجياد هذه : أي } وَأَنَُّه على كُلِّ َشْيٍء قَِديرٌ { . األشياء ، فكيف يستبعد منه إعادة األموات 

وأن الساعة آتية { . بد وأن جيب اتصافه هبذه القدرة لذاته ، ومن كان كذلك كان قادراً على اإلعادة  األشياء ال
أنه تعاىل ملا أقام الدالئل على أن اإلعادة يف نفسها ممكنة ، وأنه : واملعىن } ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور 

دراً على اإلعادة وإذا ثبت اإلمكان والصادق أخرب عن سبحانه قادر على كل املمكنات وجب القطع بكونه قا
  .وقوعه ، فال بد من القطع بوقوعه 

ثَانَِي ِعطِْفِه لُِيِضلَّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه لَُه ِفي الدُّْنَيا ) ٨(َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيجَاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َولَا ُهًدى َولَا ِكتَابٍ ُمنِريٍ 
  ) ١٠(ذَِلَك بَِما قَدََّمْت َيَداَك َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد ) ٩(ُنِذيقُُه َيْوَم الِْقَياَمِة َعذَابَ الْحَرِيقِ ِخْزٌي َو

 وكأنه: اآلية ، جعل ابن عطية هذه الواو للحال ، فقال } وِمَن الناس َمن ُيَجاِدلُ ِفي اهللا بَِغْيرِ ِعلْمٍ { : قوله تعاىل 
فكان الواو واو احلال واآلية املتقدمة الواو ( يقول هذه األمثال يف غاية الوضوح ، ومن الناس مع ذلك من جيادل 

  .فيها واو عطف 
واو حال ، وعلى تقدير اجلملة اليت قدرها قبله ) } وِمَن الناس َمن ُيجَاِدلُ { وال يتخيل أن الواو يف : قال أبو حيان 

ومنعه من : قال شهاب الدين . ، فال تكون للحال ، وإمنا هي للعطف ) إذ ( تتقدر ب لو كان مصرحاً هبا فال 
  .فيه نظر ، إذ لو قدر مل يلزم منه حمذور ) إذ ( تقديرها ب 

: أي » ُيَجاِدلُ « ، وأن يتعلق مبحذوف على أنه حال من فاعل » ُيَجاِدل « جيوز أن يتعلق ب » بَِغْيرِ ِعلْم « : قوله 
  .جاهالً : بساً بغري علم ، أي جيادل ملت

والعامة . » ُمْمِطرَُنا « ُمْعرِضاً ، وهي إضافة لفظية حنو : أي » ُيجَاِدل « حال من فاعل : » ثَانَِي ِعطِْفه « : قوله 
  .على كسر العني ، وهو اجلانب كين به عن التكرب 

  .واحلسن بفتح العني ، وهو مصدر مبعىن التعطف ، وصفه بالقسوة 
واملفعول » ُيِضلّ « وقرأ العامة بضم الياء يف » ثاين ِعطِْفه « ، وإما ب » ُيَجاِدلُ « متعلق إما ب » ِلُيضلَّ « :  قوله

  .ليضل هو يف نفسه : وقرأ جماهد وأبو عمرو يف رواية بفتحها ، أي . ليضل غريه : حمذوف أي 
مستحقاً ذلك ، وأن تكون حاالً مقدرة : حاالً مقارنة أي هذه اجلملة جيوز أن تكون } لَُه ِفي الدنيا خِْزٌي { : قوله 

جيوز أن يكون من باب » َعذَاَب احلَرِْيق « هبمزة املتكلم ، و » وأُِذْيقُه « وقرأ زيد بن علي . ، وأن تكون مستأنفة 
  .احملرق كالسميع مبنع املسمع : إضافة املوصوف لصفته إذ األصل العذاب احلريق أي 



  فصل
اآلية األوىل واردة يف األتباع املقلدين ، وهذه اآلية ورادة يف املتبعة عن املقلدين ، فإن كال اجملادلني : لم قال أبو مس

فإن مثل } َوالَ ُهًدى َوالَ ِكتَابٍ مُّنِريٍ { : جادل بغري علم وإن كان أحدمها تبعاً واآلخر متبوع ، وبني ذلك قوله 
كيف يصح ما قلتم واملقلد ال يكون : فإن قيل . خياصم بناء على شبهة  ذلك ال يقال يف املقلد وإمنا يقال فيمن

جيادل تصويباً لتقليده ، وقد يورد الشبهة الظاهرة إذا متكن منها وإن كان معتمده األصلي هو التقليد : جمادالً؟ قلنا 
: ير املبالغة يف الذم ، وأيضاً إن اآلية األوىل نزلت يف النضر بن احلارث ، وهو قول ابن عباس وفائدة التكر: وقيل . 

  ) .ويف الثانية جمادلته يف الدين ، وإضالله غريه بغري حجة ( قد ذكر يف اآلية األوىل اتباعه تقليداً بغري حجة ، 
  .ودلت اآلية على أن اجلدال مع العلم واهلدى والكتاب حق حسن . واألول أقرب ملا تقدم 

. دى االستدالل والنظر؛ ألنه يهدي إىل املعرفة ، وبالكتاب املنري الوحي واملراد بالعلم العلم الضروري ، وباهل
َوَيعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َما لَْم ُينَزِّلْ { : واملعىن جيادل من غري مقدمة ضرورية ، وال نظريَّة وال مسعيَّة فهو كقوله تعاىل 

ثين العطف عبارة عن } ثَانَِي ِعطِْفِه لُِيِضلَّ َعن َسبِيلِ اهللا { مث قال ]  ٧١: احلج [ } بِِه ُسلْطَاناً َوَما لَْيَس لَُهْم بِِه ِعلٌْم 
والعطف . معرضاً عما يدعى إليه تكرباً : وقال عطية وابن زيد . الوي عنقه : التكرب واخليالء قال جماهد وقتادة 

يلويه وميليه عند اإلعراض : ن أي جانباه عن ميني ومشال ، وهو املوضع الذي يعطفه اإلنسا: اجلانب وعطفا الرجل 
َوإِذَا قِيلَ لَُهمْ { وقوله ]  ٧: لقمان [ } وَإِذَا تتلى َعلَْيِه آَياتَُنا وىل ُمْسَتكْبِراً { : عن الشيء ، ونظريه قوله تعاىل 

: فمن ضم الياء فمعناه } لَّ َعن َسبِيلِ اهللا ِلُيِض{ ] .  ٥: املنافقون [ } َتَعالَْواْ َيْسَتْغِفْر لَكُْم َرُسولُ اهللا لَوَّْواْ ُرءُوَسُهمْ 
ليضل هو عن دين : ومن فتح الياء فاملعىن . ليضل غريه عن طريق احلق ، فجمع بني الضالل والكفر وإضالل الغري 

{ . عذاب وهون ، وهو القتل ببدر ، فقتل النضر ، وعقبة بن أيب معيط يوم بدر صرباً } لَُه ِفي الدنيا خِْزٌي { . اهللا 
والكالم يف } ذلك بَِما قَدََّمْت َيَداَك َوأَنَّ اهللا لَْيَس بِظَالَّمٍ لِّلَعبِيِد { : ويقال له } َوُنِذيقُُه َيْوَم القيامة َعذَاَب احلريق 

جيوز » وأنَّ اللََّه « وكذا قوله } ذلك بَِما قَدََّمْت { : كالكالم يف قوله ]  ٦: احلج [ } ذلك بِأَنَّ اهللا { : قوله 
  .عطفه على السبب ، وجيوز أن يكون التقدير واألمر أن اهللا ، فيكون منقطعاً عما قبله 

إن زيداً ليس بظالم ال يلزم منه نفي أصل الظلم ، فإن نفي : إذا قلت : فإن قيل . مثال مبالغة » ظَالَّم « : قوله 
  .األخص ال يستلزم نفي األعم 

بذي ظلم ال : لتكثري حملها فإن العبيد مجع ، وأحسن هذا أن فَعَّاالً هنا للنسب أي  أن املبالغة إمنا جيء هبا: فاجلواب 
  .للمبالغة 
  فصل

  :هذه اآلية تدل على مطالب : قالت املعتزلة 
دلت على أن العبد إمنا وقع يف ذلك العذاب بسبب عمله فلو كان فعله خلقاً هللا تعاىل لكان حني خلقه : األول 

تصف به فال يكون ذلك العقاب بسبب فعله ، فإذا عاقبه عليه كان ذلك حمض الظلم وذلك استحال منه أن ال ي
  .خالف النص 

يدل على أنه سبحانه إمنا مل يكن ظاملاً بفعل ذلك العذاب ، وهذا } َوأَنَّ اهللا لَْيَس بِظَالَّمٍ لِّلَعبِيِد { : أن قوله : الثاين 
ن جهته لكان ظاملاً ، وهذا يدل على أنه ال جيوز تعذيب األطفال لكفر يدل على أنه لو عاقبه ال بسبب فعل يصدر م

  .آبائهم 
أنه سبحانه متدح بأنه ال يفعل الظلم فوجب أن يكون قادراً عليه خالف ما يقوله النَّظَّام ، وأن يصح ذلك : الثالث 



  .منه خالف ما يقوله أهل السنة 
 -عليه السالم  -ى أنه تعاىل ال يظلم ، ألن عندهم صحة نبوة النيب أنه ال جيوز االستدالل هبذه اآلية عل: الرابع 

وأجاب ابن اخلطيب عن الكلّ باملعارضة . موقوفة على نفي الظلم ، فلو أثبتنا ذلك بالدليل السمعي لزم الدور 
  .بالعلم والداعي 

اطَْمأَنَّ بِِه َوإِنْ أَصَاَبْتُه ِفْتَنةٌ اْنقَلََب َعلَى َوْجهِِه َخِسَر الدُّنَْيا َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْعُبُد اللََّه َعلَى َحْرٍف فَإِنْ أََصاَبُه َخْيٌر 
) ١٢(َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيُضرُُّه َوَما لَا َيْنفَُعُه ذَِلَك ُهَو الضَّلَالُ الَْبعِيُد ) ١١(َوالْآخَِرةَ ذَِلَك ُهَو الُْخسَْرانُ الُْمبُِني 

  ) ١٣(َمْن ضَرُُّه أَقَْرُب ِمْن َنفِْعِه لَبِئَْس الَْموْلَى َولَبِئَْس الَْعِشُري َيْدُعو لَ

  .اآلية } َوِمَن الناس َمن َيعُْبُد اهللا على َحْرفٍ { : قوله تعاىل 
نزلت يف قوم من األعراب كانوا يقدمون املدينة مهاجرين : قال ابن عباس وسعيد بن جبري واحلسن وجماهد وقتادة 

باديتهم ، فكان أحدهم إذا قدم املدينة فصحَّ هبا جسمه ، ونتجت فرسه مهراً حسناً ، وولدت امرأته غالماً ، من 
هذا دين حسن ، وقد أصبت فيه خرياً واطمأن إليه ، وإن أصابه مرض وولدت امرأته جارية : وكثر ماله قال 

إال شراً فينقلب عن دينه ، وذلك الفتنة ، فأنزل وأجهضت رماكه ، وقَلَّ مالُه قال ما أصبت منذ دخلت هذا الدين 
على شك ، وأصله من حرف : أي : قال أكثر املفسرين . } َوِمَن الناس َمن َيعُْبُد اهللا على َحْرفٍ { : اهللا تعاىل 

على احنراف ، أو على طرف الدين ال يف وسطه كالذي يكون يف طرف العسكر إن : وقيل . الشيء ، وهو طرفه 
  .متزلزالً : أي » َيْعُبد « حال من فاعل » َعلَى َحْرف « و . اً ثبت وإال فرَّ رأى خري

  .أي على شك أو على احنراف أو على طرف الدين ال يف وسطه » َعلَى َحْرٍف « ومعىن 
  فصل

، } هللا على َحْرفٍ َوِمَن الناس َمن َيعُْبُد ا{ : ملا بني حال املظهرين للشرك اجملادلني فيه أعقبه بذكر املنافقني فقال 
وهذا مثل لكوهنم على قلق واضطراب يف دينهم ال على سكون وطمأنينة ، كالذي يكون على طرف العسكر ، فإن 

  .} فَإن أَصاَبُه خري اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه { أحس بغنيمة قّر وإال فَّر ، وهذا هو املراد بقوله 
اطمأن « صحة يف جسمه وَسَعة يف معيشته } فإن أصابه خري {  بلسانه دون قلبه ، هو املنافق يعبد اهللا: قال احلسن 

ارتد ورجع إىل ما } انقلب على وجهه { بالء يف جسده وضيق يف معيشته } وإن أصابته فتنة { وسكن إليه ، » به 
  .كان عليه من الكفر 

  فصل
  :ذكروا يف السبب وجوهاً 

  .ما تقدم : األول 
نزلت يف املؤلفة قلوهبم منهم عيينة بن بدر واألقرع بن حابس والعباس بن مرداس ، قال : الضحاك  قال: والثاين 

  .بعضهم لبعض ندخل يف دين حممد فإن أصابنا خري عرفنا أنه حق ، وإن كان غري ذلك عرفنا أنه باطل 
يا رسول اهللا أقلين : ، فقال  أسلم رجل من اليهود ، فذهب بصره وماله وولده« : قال أبو سعيد اخلدري : الثالث 

إنَّ اإلْسالََم الَ ُيقَالُ ، إنَّ » : فقال عليه السالم . فإين ما أصبت من ديين هذا خرياً ذهب بصري ومايل وولدي 
وهو أن وهاهنا إشكال ، . ونزلت هذه اآلية « اإلْسالََم َيْسبُِك كََما َتسْبُِك النَّاُر َخَبثَ احلَدِيد والذََّهَب والِفضَّةَ 

 ١٩: احلج [ } هذان َخْصَماِن اختصموا { املفسرين أمجعوا على أن هذه السور مكيَّة إال ست آيات ذكروها أوهلا 



اليت ذكروها يف سبب نزول هذه اآلية مع ( ومل يعدوا هذه الوقائع ]  ٢٤: احلج [ } صَِراِط احلميد { إىل قوله ] 
  .املدينة كما تقدم النقل عنهم إمنا كانت ب) أهنم يقولون إن هذه الوقائع 

َوَنْبلُوكُم بالشر { : قال تعاىل . واخلري أيضاً ِفْتَنةٌ ، ألنه امتحان } َوإِنْ أَصَاَبْتُه ِفْتَنةٌ انقلب { : كيف قال : فإن قيل 
  ] . ٣٥: األنبياء [ } واخلري ِفْتَنةً 

فَأَمَّا اإلنسان إِذَا َما ابتاله َربُُّه فَأَكَْرَمُه َوَنعََّمُه { قال تعاىل مثل هذا كثريٌ يف اللغة ، ألن النعمة بالء وابتالء : فاجلواب 
ولكن إمنا يطابق اسم البالء على ما يثقل على الطبع ، واملنافق ليس عنده اخلري إال اخلري ]  ١٥: الفجر [ } 

إذا : فإن قيل . ة على ما يعتقده الدنيوي ، وليس عنده الشر إال الشر الدنيوي ، ألنه ال دين له؛ فلذلك وردت اآلي
  .وهو يف احلقيقة مل يسلم حىت ينقلب } انقلب على َوْجهِِه { كانت اآلية يف املنافق فما معىن قوله 

فاجلواب أنه أظهر بلسانه خالف ما كان أظهره ، فصار يذم الدين عند الشدة وكان من قبل ميدحه وذلك انقالب 
َوإِنْ : كان جيب أن يقول } فَإِنْ أَصَاَبُه خَْيٌر اطمأن بِهِ { خلري هو الشر فلما قال مقابل ا: فإن قيل . على احلقيقة 

  .أَصَاَبُه َشرٌّ اْنقَلََب َعلَى َوْجهِِه 
  .وإن أصابه شرٌّ بل وصفه مبا ال يفيد فيه القبح : ملا كانت الشدة ليست بقبيحة مل يقل تعاىل : فاجلواب 

  :فعالً ماضياً ، وهو حيتمل ثالثة أوجه » خسر « قرأ العامة } رة َخِسَر الدنيا واآلخ{ : قوله 
  .على الصحيح ) قد ( ، وال حاجة إىل إضمار » اْنقَلََب « االستئناف ، واحلالية من فاعل 

]  ٦٩ - ٦٨: الفرقان [ } َيلَْق أَثَاماً ُيَضاَعْف { كما أبدل املضارع من مثله يف قوله » انقلب « والبدلية من قوله 
.  

بصيغة اسم الفاعل منصوب على احلال ، وهو » خَاِسر « وقرأ جماهد واألعرج وابن حميصن واجلحدري يف آخرين 
  :توكيد كون املاضي يف قراءة العامة حاالً وقرئ برفعه ، وفيه وجهان 

لدنيا انقلب خاسر ا: ، ويكون من وضع الظاهر موضع املضمر ، أي » انقلب « أن يكون فاعالً ب : أحدمها 
  .انقلب هو : واآلخرة ، واألصل 

  .أنه خرب مبتدأ حمذوف ، أي هو خاسر : الثاين 
« رفعاً ونصباً أن جير » خاسر « وحق من قرأ . وهذه القراءة تؤيد االستئناف يف قراءة املضي على التخريج الثاين 

فيها ، إذ جيوز أن تكون الدنيا منصوبة  وجيوز أن يبقى النصب. اجملرورة باإلضافة » الدنيا « لعطفها على » اآلخرة 
  :اللتقاء الساكنني حنو قوله » خاسر « ، وإمنا حذف التنوين من 

  فصل... َوالَ ذَاِكَر اللََّه إِالَّ قَِليال  -٣٧٥٠
معىن خسرانه الدنيا هو أن خيسر العز والكرامة وإصابة الغنيمة وأهلية الشهادة واإلمامة والقضاء ، وال يبقى ماله 

ذلك ُهَو اخلسران املبني { ودمه مصوناً ، وأما خسران اآلخرة فيفوته الثواب الدائم ، وحيصل له العقاب الدائم ، و 
 {.  

ذلك ُهَو { إن أطاعه وعبده ، و } َوَما الَ َينفَُعهُ { إن عصاه ومل يعبده ، } َيْدُعو ِمن ُدوِن اهللا َما الَ َيُضرُُّه { : قوله 
احلق والرشد وهذه اآلية تدل على أن اآلية األوىل مل ترد يف اليهود؛ ألهنم ليس ممن يدعو من  عن} الضالل البعيد 

  .دون اهللا األصنام 



  .واألقرب أهنا واردة يف املشركني الذين انقطعوا إىل الرسول على وجه النفاق 
متسلطاً على » َيْدُعو « ذلك أنه إما أن جيعل فيه عشرة أوجه ، و. } َيْدُعو لََمْن َضرُُّه أَقَْرُب ِمن نَّفِْعِه { : قوله 

  :أو ال ، فإن جعلناه متسلطاً عليها كان فيه سبعة أوجه } لََمْن َضرُُّه أَقَْرُب ِمن نَّفِْعِه { : اجلملة من قوله 
مبتدأ » ه َضرُّ« موصولة يف حمل رفع باالبتداء ، و » من « مبعىن يقول ، والالم لالبتداء و » َيْدُعو « أنّ : األول 

يقول للذي ضره أقرب : خربه ، وهذه اجلملة صلة للموصول ، وخرب املوصول حمذوف تقديره » أَقَْرب « ثان ، و 
. ألنه مبعىن يقول ، فهي حمكية به » َيْدُعو « إله ، أو إهلي ، وحنو ذلك ، واجلملة كلها يف حمل نصب ب : من نفعه 

مستأنفاً ليس داخالً يف احملكي قبله ، ألن الكفار » لَبِئَْس املَوْلَى « : وله هذا فيكون ق( وهذا قول أيب احلسن وعلى 
إذ الكافر ال يعتقد يف األصنام أنَّ ) ورد بعضهم هذا الوجه بأنه فاسد املعىن ) . ( ال يقولون يف أصنامهم ذلك 
  .ضّرها أقرب من نفعها البتة 

َيْدُعو « ألن الدعاء ال يصدر إال عن اعتقاده وأفعال القلوب تعلق ف  مشبه بأفعال القلوب ،» َيْدُعو « أنَّ : الثاين 
مبتدأ موصول ، واجلملة بعدة صلة ، وخربه حمذوف على ما مر يف الوجه قبله ، » لََمْن « معلق أيضاً بالالم ، و » 

  .واجلملة يف حمل نصب كما يكون كذلك بعد أفعال القلوب 
  .والكالم فيه كالكالم يف الوجه الذي قبله .  يزعم ، فتعلق كما تعلق ، واملعىن معىن» َيْدُعو « أن يضمن : الثالث 
وهو مذهب يونس ، » َيْدُعو « أنَّ األفعال كلها جيوز أن تعلق قلبية كانت أو غريها ، فالالم معلقة ل : الرابع 

  .فاجلملة بعده والكالم فيها كما تقدم 
فتكون الالم مزيدة يف املفعول األول ، وهو املوصول وصلته ، ويكون مبعىن يسمي ، » َيْدُعو « أن : اخلامس 

  .يسمي الذي ضره أقرب من نفعه إهلاً ومعبوداً وحنو ذلك : املفعول الثاين حمذوفاً تقديره 
. وهذا قول الفراء . يدعو من لضره أقرب ، فقدمت من تأخر : أن الالم مزالة من موضعها ، واألصل : السادس 
  .أن ما يف صلة املوصول ال يتقدم على املوصول ورد هذا ب

موصولة واجلملة » من « يدعو من ضره أقرب ، ف : التقدير » من « أن الالزم زائدة يف املفعول به وهو : السابع 
يف أحد » َرِدَف لَكُْم « : زيدت فيه الالم كزيادهتا يف قوله » يدعو « بعدها صلتها ، واملوصول هو املفعول ب 

» َيْدُعو َمْن َضرُُّه « وقرأ عبد اهللا . ني ورد هذا بأن زيادة الالم إمنا تكون إذا كان العامل فرعاً أو تقدم املفعول القول
  :وإن مل جنعله متسلطاً على اجلملة بعده كان فيه ثالثة أوجه . بغري الم االبتداء ، وهي مؤيدة هلذا الوجه 

من دون اهللا ) يدعو يدعو : ( األول فال معمول له ، كأنه قيل » يدعو  «الثاين توكيد ل » َيْدُعو « أن : أظهرها 
معترضة بني املؤكد واملؤكد ، ألن } ذلك هو الضالل { الذي ال يضره وال ينفعه ، فعلى هذا تكون اجلملة من قوله 

موصولة ، » َمْن « لالبتداء ، و كالماً مستأنفاً ، فتكون الالم » لََمْن َضرُّهُ « : فيها تشديداً وتأكيداً ، ويكون قوله 
جواب قسم مقدر ، وهذا القسم املقدر » لَبِئَْس « خربه ، واجلملة صلة ، و » أقرب « مبتدأ ، و » َضرُُّه « و 

  .وجوابه خرب للمبتدأ الذي هو املوصول 

جلملة صلة له ، وهذا خربه ، وا» الضالل « مبتدأ ، و » هو « موصوالً مبعىن الذي ، و » ذلك « أن جيعل : الثاين 
َيْدُعو الذي هو الضالل وهذا منقول عن أيب علي : ، أي » َيْدُعو « املوصول مع صلته يف حمل نصب مفعوالً ب 

  .الفارسي 
بشروط تقدم ذكرها » ذا « وليس هذا ماش على رأي البصريني إذ ال يكون عندهم من أمساء اإلشارة موصول إال 

} لََمْن ضَرُُّه أَقَْربُ { أن تكون موصولة ، وعلى هذا فيكون )  أمساء اإلشارة مطلقاً وأما الكوفيون فيجيزون يف. ( 



  .مستأنفاً على ما تقدم 
« خرب » الضالل « جوزوا فيه أن يكون بدالً أو فصالً أو مبتدأ ، و » ُهَو « مبتدأ و » ذَِلَك « أن جيعل : الثالث 
يدعوه : حال ، والعائد منه حمذوف تقديره » َيْدُعو « و » ُهَو « يف على حسب اخلالف » ُهَو « أو خرب » ذَِلَك 

  ) .مدعوا « وقدروا هذا الفعل الواقع موقع احلال ب 
  .وهو ضعيف ، ومل يبني وجه ضعفه : قال أبو البقاء 

أن يقدر  مبين للفاعل فال يناسب أن يقدر احلال الواقعة موقعه اسم مفعول بل املناسب« يدعو » وكأن وجهه أن 
مدعو ، أال : اسم فاعل ، فكان ينبغي أن يقدروه داعياً ، ولو كان التركيب يدعى مبنياً للمفعول حلسن تقديرهم 

  .جاء زيد يضرب ، كيف يقدرونه بضارب ال مبضروب : ترى أنك إذا قلت 
  فصل

املراد رؤساؤهم الذين كانوا يفزعون إليهم ، : قيل  .} َيْدُعو لََمْن َضرُُّه أَقَْرُب ِمن نَّفِْعِه { : اختلفوا يف املراد بقوله 
ألنه يصح منهم أن يضروا ، ويؤيد هذا أن اهللا تعاىل بني يف اآلية األوىل أن األوثان ال تضرهم وال تنفعهم ، وهذ 

  .اآلية تقتضي كون املذكور فيها ضاراً نافعاً ، فلو كان املذكور يف هذه اآلية هو األوثان لزم التناقض 
  :ل املراد األوثان ، مث أجابوا عن التناقض بوجوه وقي

أهنا ال تضر وال تنفع بأنفسها ، ولكن عبادهتا سبب الضرر ، وذلك يكفي يف إضافة الضرر إليها كقوله : أحدها 
نوا سبباً فأضاف اإلضالل إليهم من حيث كا]  ٣٦: إبراهيم [ } َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثرياً مَِّن الناس { : تعاىل 

للضالل ، فكذلك هنا نفى الضرر عنهم يف اآلية األوىل ، مبعىن كوهنا فاعلة ، وأضاف الضرر إليهم يف هذه اآلية 
  .مبعىن أن عبادهتا سبب الضرر 

هنا ولو سلمنا كو: كأنه سبحانه بيَّن يف اآلية األوىل أهنا يف احلقيقة ال تضر وال تنفع مث قال يف اآلية الثانية : وثانيها 
  .ضارة نافعة لكان ضرها أكثر من نفعها 

أن الكفار إذا أنصفوا علموا أنه ال حيصل منها ال نفع وال ضرر يف الدنيا ، مث إهنم يف اآلخرة يشاهدون : وثالثها 
  .العذاب العظيم بسبب عبادهتا ، فكأهنم يقولون هلا يف اآلخرة إن ضركم أعظم من نفعكم 

  .املوىل هو الناصر ، والعشري الصاحب واملعاشر } لَبِئَْس العشري لَبِئَْس املوىل َو{ : قوله 
واعلم أن هذا الوصف بالرؤساء أليق . لبئس املوىل ولبئس العشري ذلك املدعو : واملخصوص بالذم حمذوف تقديره 

اآلخرة إىل عبادة ، ألنه ال يكاد يستعمل يف األوثان ، فبني تعاىل أهنم يعدلون عن عبادة اهللا الذي هو خري الدنيا و
  .واملراد ذم ما انتصروا هبم } لَبِئَْس املوىل { : األصنام وإىل طاعة الرؤساء بقوله تعاىل 

َمْن كَانَ ) ١٤(َيفَْعلُ َما يُرِيُد إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر إِنَّ اللََّه 
َيْنظُْر َهلْ ُيذِْهَبنَّ كَْيُدُه َما َيِغيظُ َيظُنُّ أَنْ لَْن َيْنُصَرُه اللَُّه ِفي الدُّْنَيا َوالْآخَِرِة فَلَْيْمُدْد بَِسَببٍ إِلَى السََّماِء ثُمَّ لَْيقْطَْع فَلْ

  ) ١٦(ْن ُيرِيُد َوكَذَِلَك أَْنَزلَْناُه آيَاٍت َبيَِّناٍت َوأَنَّ اللََّه يَْهِدي َم) ١٥(

ملا بني يف اآلية السالفة حال عباده املنافقني وحال معبودهم ، وأن . اآلية } إِنَّ اهللا ُيْدِخلُ الذين آَمُنواْ { : قوله تعاىل 
معبودهم ال ينفع وال يضر بني هاهنا صفة عباده املؤمنني وصفة معبودهم ، وأن عبادهتم حقيقة ، ومعبودهم يعطهم 

ع وهو اجلنة ، اليت من كماهلا مجعها بني الزرع والشجر وأن جتري من حتتها األهنار ، وبني أنه يفعل ما أعظم املناف



} فَُيَوفِّيهِْم أُُجورَُهْم َويَزيدُُهْم مِّن فَْضِلِه { يريد هبم من أنواع الفضل واإلحسان زيادة على أجورهم كما قال تعاىل 
أمجعنا على أنه : قالوا } إِنَّ اهللا َيفَْعلُ َما يُرِيُد { : خلق األفعال بقوله  واحتج أهل السنة يف] .  ١٧٣: النساء [ 

  .} إِنَّ اهللا َيفَْعلُ َما يُرِيُد { : للعموم فوجب أن يكون فاعالً لإلميان لقوله » ما « تعاىل يريد اإلميان ، ولفظة 
  .غريه ) يريد أن يفعله  ال ما( وأجاب عنه الكعيب بأن اهللا تعاىل يفعل ما يريد أن يفعله 

  .بأن هذا تقييد للعموم وهو خالف النص : وأجيب 
« جيوز أن تكون شرطية وهو الظاهر ، وأن تكون موصولة ، والضمري يف » َمْن « . } َمن كَانَ َيظُنُّ { : قوله 

  .سالم فالنصر على بابه ، وفسر النصر بالرزق ، وقيل يعود على الدين واإل» َمْن « الظاهر عوده على » َيْنُصَرُه 
« أن الضمري يف : قال ابن عباس والكليب ومقاتل والضحاك وقتادة وابن زيد والسدي واختيار الفراء والزجاج 

يريد أن من ظن أن لن ينصر اهللا حممداً يف الدنيا بإعالء كلمته وإظهار  -عليه السالم  -يرجع إىل حممد » َيْنُصَرُه 
وإن مل جير له ذكر يف هذه اآلية  -عليه السالم  -درجته ، واالنتقام ممن كذبه ، والرسول  دينه ، ويف اآلخرة بإعالء

، واإلميان ال يتم إال } إِنَّ اهللا ُيْدِخلُ الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { : ففيها ما يدل عليه وهو ذكر اإلميان يف قوله 
  .باهللا ورسوله 

واجلمهور على كسر الالم من . ء للشرط ، أو خرب للموصول ، والفاء للتشبيه بالشرط إما جزا» فَلَْيْمُدد « : قوله 
جمرامها يف » مث « ، وسكنها بعضهم كما يسكنها بعد الفاء والواو لكوهنن عواطف ، ولذلك أجروا » لَيقْطَْع « 

  .بعدها ، وهي قراءة الكسائي ونفاع يف رواية قالون عنه ) هي ( و ) هو ( تسكني هاء 
اجلملة االستفهامية يف حمل نصب على إسقاط اخلافض ، ألن النظر تعلق باالستفهام ، وإذا } َهلْ ُيذِْهَبنَّ { : قوله 

  .» يف « كان مبعىن الفكر تعدى ب 
: وصلتها مفعول بقوله » ما « موصولة مبعىن الذي ، والعائد هو الضمري املستتر ، و » ما « } َما َيِغيظُ { : وقوله 

{ عائد على الذي واملنصوب على » يغيظه « هل يذهنب كيده الشيء الذي يغيظه ، فاملرفوع يف : أي » ذِْهَبنَّ ُي« 
  .مبعىن الذي والعائد حمذوف أو مصدرية » َما يَِغيظُ « يف » ما « و : وقال أبو حيان . } َمن كَانَ َيظُنُّ 

العائد حمذوف فليس كذلك بل هو مضمر مستتر يف :  كال هذين القولني ال يصح ، أما قوله: قال شهاب الدين 
أو : حمذوف فيما كان منصوب احملل أو جمروره ، وأما قوله : حكم املوجود كما تقدم تقريره قبل ذلك ، وإمنا يقال 

مصدرية فليس كذلك أيضاً ، إذ لو كانت مصدرية لكانت حرفاً على الصحيح ، وإذا كانت حرفاً مل يعد عليها 
َمن { ضمرياً فاعالً يعود على » َيِغْيظ « أضمر يف : ا مل يعد عليها ضمري بقي الفعل بال فاعل ، فإن قلت ضمري وإذ
  .} كَانَ َيظُنُّ 
  .وهذا حبث حسن . أن من كان يظن يف املعىن مغيظ ال غائظ : فاجلواب 

  فصل
نيا واآلخرة فليمدد بسبب إىل السماء ، يف الد -صلى اهللا عليه وسلم  -من كان يظن أن لن ينصر اهللا نبيه : املعىن 

ليشدد حبالً يف سقف بيته فليختنق به حىت ميوت : والسبب احلبل ، والسماء سقف البيت هذا قول األكثرين ، أي 
  .، مث ليقطع احلبل بعد االختناق 

لَْيْنظُْر َهلْ ُيذِْهَبنَّ كَْيُدهُ فَ{ ليمد احلبل حىت ينقطع فيموت خمتنقاً : ليقطع ، أي : وقيل . مسي االختناق قطعاً : وقيل 
فليختنق غيظاً حىت ميوت ، وليس هذا : واملعىن . هل يذهنب كيده وحيلته غيظه : صنيعه وحيلته ، أي } َما َيِغيظُ 

على سبيل احلتم أن يفعل ألنه ال ميكنه القطع والنظر بعد االختناق واملوت ، ولكنه كما يقال للحاسد إذا مل ترض 



من كان يظن أن ال : ومعىن اآلية . السماء املعروفة : املراد من السماء : وق ابن زيد . ختنق ومت غيظاً هبذا فا
ينصر اهللا نبيه ، ويكيد يف أمره ليقطعه عنه ، فليقطعه من أصله ، فإن أصله من السماء ، فليمدد بسبب إىل السماء 

  .يأتيه فلينظر هل يقدر على إذهاب غيظه هبذا الفعل الوحي الذي  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث ليقطع عن النيب 
  فصل

إىل اإلسالم ، وكان  -صلى اهللا عليه وسلم  -روي أن هذه اآلية نزلت يف قوم من أسد وغطفان دعاهم النيب 
ال ميكننا أن نسلم ألنا خناف أن ال ُينصر حممد وال يظهر أمره فينقطع احللف : بينهم وبني اليهود حلف ، وقالوا 

َمْن « النصر يعين الرزق ، واهلاء راجعة إىل : يننا وبني اليهود فال ميريوننا وال يؤوونا فنزلت هذه اآلية وقال جماهد ب
وخاف أن ال  -عز وجل  -نزلت فيمن أساء الظن باهللا : ومعناه من كان يظن أن لن يرزقه اهللا يف الدنيا واآلخرة » 

فعله ذلك ما يغيظ وهو ِخيفَة أن ال } فَلَْيْنظُْر َهلْ ُيذِْهَبنَّ { مساء البيت ، : أي } سمآء فَلَْيْمُددْ بَِسَببٍ إِلَى ال{ يرزقه 
قال أبو . من ينصرين نصره اهللا ، أي من يعطيين أعطاه اهللا : وقد يأيت النصر مبعىن الرزق تقول العرب . ُيرزق 
فإنه زجر للكفار عن الغيظ فيما ال فائدة فيه أرض منصورة ، أي ممطورة وعلى كل الوجوه : تقول العرب : عبيدة 

.  

الكاف إما حال من ضمري املصدر املقدر ، وإما نعت ملصدر حمذوف على حسب ما } وكذلك أَنزَلَْناُه { : قوله 
  .حال » آيات « ف » آَياٍت َبيَِّنات « ومثل ذلك اإلنزال أنزلنا القرآن كله : تقدم من اخلالف ، أي 

  :ثالثة أوجه » أن « جيوز يف } اهللا يَْهِدي  َوأَنَّ{ : قوله 
أنزلنا هداية : وأنزلنا أن اهللا يهدي من يريد ، أي : ، أي » أنزلناه « أهنا منصوبة احملل ، عطفاً على مفعول : أحدها 

  .اهللا ملن يريد هدايته 
يهدي من يريد أنزلناه ،  وألن اهللا: أهنا على حذف حرف اجلر ، وذلك احلرف متعلق مبحذوف والتقدير : الثاين 

: فيجيئ يف موضعها القوالن املشهوران أيف حمل نصب هي أم جر؟ وإىل هذا ذهب الزخمشري ، وقال يف تقديره 
  .وألن اهللا يهدي به الذين يعلم أهنم يؤمنون أنزله كذلك مبيناً 

  .يريد  واألمر أن اهللا يهدي من: أهنا يف حمل رفع خرباً ملبتدأ مضمر تقديره : الثالث 
  فصل

املراد من اهلداية إما وضع األدلة أو خلق املعرفة ، أما األول فغري جائز؛ ألنه تعاىل فعل ذلك يف : قال أهل السنة 
دليل على أن اهلداية غري واجبة عليه بل هي متعلقة مبشيئته } َيْهِدي َمن يُرِيدُ { : حق كل املكلفني ، وألن قوله 
قال القاضي عبد اجلبار يف االعتذار . خلصم واجب ، فيبقى أن املراد منه خلق املعرفة سبحانه ، ووضع األدلة عند ا

  :هذا حيتمل وجوهاً : 
  .يكلف من يريد ألن من كلف أحداً شيئاً فقد وصفه له وبينه : أحدها 
  .أن يكون املراد يهدي إىل اجلنة واإلنابة من يريد ممن آمن وعمل صاحلاً : وثانيها 
والذين { : يكون املراد أن اهللا يلطف مبن يريد ممن علم أنه إذا هدي ثبت على إميانه كقوله تعاىل  أن: وثالثها 

إن اهللا يهدي من قَبِلَ ال : وهذا الوجه هو الذي أشار احلسن إليه بقوله ] .  ١٧: حممد [ } اهتدوا زَاَدُهْم ُهًدى 
  .من مل يقبل ، والوجهان األوالن ذكرمها أبو علي 

عن األول بأن اهللا تعاىل ذكر ذلك بعد بيان األدلة ، وعن الثاين ، من الشبهات فال جيوز محله على حمض وأجيب 



} يَْهِدي َمن يُرِيُد { : التكليف ، وأما الوجهان األخريان فمدفوعان ألهنما عند اخلَْصم واجبان على اهللا ، وقوله 
  .يقتضي عدم الوجوب 

اَمِة إِنَّ يَن َهادُوا َوالصَّابِِئَني َوالنَّصَاَرى وَالَْمجُوَس وَالَِّذيَن أَْشَركُوا إِنَّ اللََّه يَفِْصلُ َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَيإِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذ
أَْرضِ َوالشَّْمُس وَالْقََمُر أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َيْسُجُد لَُه َمْن ِفي السََّماوَاِت َوَمْن ِفي الْ) ١٧(اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد 

اللَُّه فََما لَُه ِمْن ُمكْرِمٍ إِنَّ  َوالنُُّجوُم وَالْجَِبالُ وَالشََّجُر َوالدَّوَابُّ َوكَِثٌري ِمَن النَّاسِ َوكَِثٌري َحقَّ َعلَْيِه الَْعذَاُب َوَمْن ُيهِنِ
  ) ١٨(اللََّه َيفَْعلُ َما َيَشاُء 

أتبعه ببيان من يهديه ]  ١٦: احلج [ } َوأَنَّ اهللا يَْهِدي َمن يُرِيُد { : ملا قال . اآلية } ن آَمُنواْ إِنَّ الذي{ : قوله تعاىل 
: األوىل قال الزخمشري » أن « الثانية وامسها وخربها يف حمل رفع خرباً ل ) إن ( واعلم أن . ومن ال يهديه 

  :تأكيد وحنوه قول جرير على كل واحد من جزأي اجلملة لزيادة ال» إنَّ « وأدخلت 
  ِسْربَالَ ُملٍْك بِِه تُْرَجى اخلَوَاِتيم... إنَّ اخلَِليفَة إنَّ اللََّه سَْرَبلَُه  -٣٧٥١

وظاهر هذا أنه شبه البيت باآلية ، وكذلك قرنه الزجاج باآلية ، وال يتعني أن يكون البيت كاآلية ، : قال أبو حيان 
مجلة اعتراض بني ) إنَّ اللََّه سَْرَبلَُه ( ويكون ) به ترجى اخلواتيم ( خربه ) يفة إن اخلل( ألن البيت حيتمل أن يكون 

على اجلملة الواقعة » إن « وحسن دخول } إِنَّ اهللا يَفِْصلُ { : وخربها خبالف اآلية فإنه يتعني قوله ) إنَّ ( اسم 
يعين أن يكون } إِنَّ اهللا يَفِْصلُ { : يتعني قوله  فإنه: قوله : قال شهاب الدين . خرباً لطول الفصل بينهما باملعاطيف 

  :ليس كذلك ، ألن اآلية حمتملة لوجهني آخرين ذكرمها الناس . خرباً 
  .يفترقون يوم القيامة وحنوه ، واملذكور تفسري له كذا ذكره أبو البقاء : أن يكون اخلرب حمذوفاً تقديره : األول 
لألوىل على سبيل التوكيد ، وهذا ماش على القاعدة وهو أن احلرف إذا كرر الثانية تكرير » إن « أن : والثاين 

توكيداً أعيد معه ما اتصل به أو ضمري ما اتصل به ، وهذا قد أعيد معه ما اتصل به أوالً ، وهي اجلاللة املعظمة فلم 
قوم : ختلف العلماء يف اجملوس ، فقيل وا. األوىل كما ذكر » إنَّ « خرباً ل } إِنَّ اهللا يَفِْصلُ { يتعني أن يكون قوله 
أخذوا من دين النصارى : اعتزلوا النصارى ولبسوا املسوح ، وقيل : الشمس والقمر وقيل : يعبدون النار ، وقيل 

شيئاً ومن دين اليهود شيئاً ، وهم القائلون بأن للعامل أصالن ، نور وظلمة ، وقيل هم قوم يستعملون النجاسات ، 
  .فأبدلت ميماً  -بالنون  - جنوس: واألصل 

عامل مبا يستحقه كل : أي } إِنَّ اهللا على كُلِّ َشْيٍء َشهِيدٌ { حيكم بينهم ، : أي } َيفِْصلُ َبيَْنُهْم َيْوَم القيامة { ومعىن 
  .منهم ، فال جيري يف ذلك الفصل ظلم وال حيف 

. أمل تر بقلبك : أمل تعلم ، وقيل : قيل املراد هبذه الرؤية العلم ، أي .  اآلية} أَلَْم َتَر أَنَّ اهللا َيْسُجُد لَُه { : قوله تعاىل 
ائتيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً قَالََتآ أََتْيَنا { أهنا مطيعة هللا تعاىل كقوله تعاىل للسماء واالرض : قال الزجاج : واملراد بالسجود 

[ } َوإِنَّ ِمْنَها لََما َيْهبِطُ ِمْن َخْشَيِة اهللا { ]  ٨٢: يس [ } ونُ أَن َيقُولَ لَُه كُن فََيكُ{ ، ]  ١١: فصلت [ } طَآِئِعنيَ 
} َوَسخَّْرَنا َمَع دَاُووَد اجلبال ُيسَبِّْحَن { ، ]  ٤٤: اإلسراء [ } َوإِن مِّن َشْيٍء إِالَّ ُيسَبُِّح بَِحْمَدِه { ، ]  ٧٤: البقرة 

كانت قابلة جلميع ما حيدثه اهللا تعاىل فيها من غري امتناع أشبهت واملعىن أن هذه األجسام ملا ] .  ٧٩: األنبياء [ 
  .الطاعة واالنقياد وهو السجود 

، فإن السجود باملعىن املذكور عام يف كل الناس ، } َوكَِثٌري مَِّن الناس { هذا التأويل يبطله قوله تعاىل : فإن قيل 
  .فإسناده إىل كثري منهم يكون ختصيصاً من غري فائدة 



  :جلواب من وجوه فا
أن السجود باملعىن املذكور وإن كان عاماً يف حق الكل إال أن بعضهم تكرب وترك السجود يف الظاهر ، : األول 

فهذا الشخص ، وإن كان ساجداً بذاته ال يكون ساجداً بظاهره ، وأما املؤمن فإن ساجد بذاته وبظاهره ، فألجل 
  .هذا الفرق حصل التخصيص بالذكر 

  :عما قبله ، مث فيه ثالثة أوجه } َوكَِثٌري مَِّن الناس { : أن نقطع قوله :  وثانيها
وهللا يسجد من يف السموات ومن يف األرض ويسجد له كثري من الناس فيكون السجود : أن تقدير اآلية : األول 

ه ال جيوز استعمال اللفظ املشترك األول مبعىن االنقياد ، والثاين مبعىن العبادة ، وإمنا فعلنا ذلك لقيام الداللة على أن
  .يف معنييه مجيعاً 

مبتدأ وخربه حمذوف وهو مثاب ، ألن خرب مقابله يدل عليه وهو قوله } َوكَِثٌري مَِّن الناس { : أن يكون قوله : الثاين 
  .} َحقَّ َعلَْيِه العذاب { : 

  .كثري مث خيرب عنهم حبق عليهم العذاب  على» كثري « أن يبالغ يف تكثري احلقوق بالعذاب ، فيعطف : والثالث 
املراد بالسجود يف حق األحياء العقالء : أن من جيوز استعمال اللفظ املشترك يف مفهومية مجيعاً يقول : وثالثها 

إن اهللا تكلم هبذه اللفظة مرتني ، فعىن هبا يف حق : ومن ينكر ذلك فيقول ( العبادة ، ويف حق اجلمادات االنقياء 
[ } َوللَِّه َيْسُجُد َمن ِفي السماوات واألرض { : قوله : فإن قيل ) الطاعة ، ويف حق اجلمادات االنقياد  العقالء
  مرة أخرى؟} َوكَِثٌري مَِّن الناس { عام فيدخل فيه الناس ، فلم قال ]  ١٥: الرعد 

يسجدون فبني أن كثرياً لو اقتصر على ما تقدم ألوهم أن كل الناس يسجدون كما أن كل املالئكة : فاجلواب 
السجود : منهم يسجد طوعاً دون كثري منهم فإنه ميتنع من ذلك ، وهم الذين حق عليهم العذاب وقال القفال 

{ : هاهنا هو اخلضوع والتذلل ، مبعىن كوهنا معترفة بالفاقة إليه واحلاجة إىل ختليقه وتكوينه ، وعلى هذا تأولوا قوله 
  ] . ٤٤: اإلسراء [ } ُيسَبُِّح بَِحْمَدهِ َوإِن مِّن َشْيٍء إِالَّ 

[ } َيَتفَيَّأُ ِظالَلُُه َعنِ اليمني والشمآئل ُسجَّداً ِللَِّه { : إنَّ سجود هذه األشياء سجود ظلها لقوله تعاىل : وقال جماهد 
ب ، مث ال ينصرف ما يف السماء جنم وال مشس وال قمر إال يقع ساجداً حني يغي: وقال أبو العالية ] .  ٤٨: النحل 

  .حىت يؤذن له ، فيأخذ ذات اليمني حني يرجع إىل مطلعه 
  :فيه أوجه . } َوكَِثٌري مَِّن الناس { : قوله 

ويسجد له كثري من الناس ، وهذا عند من مينع استعمال املشترك يف : أنه مرفوع بفعل مضمر تقديره : أحدها 
واحدة ، وذلك أن السجود املسند لغري العقالء غري السجود املسند معنييه ، واجلمع بني احلقيقة واجملاز يف كلمة 

على ما قبله الختالف الفعل املسند إليهما يف املعىن ، أال ترى أن سجود } َوكَِثٌري مَِّن الناس { للعقالء فال يعطف 
  .غري العقالء هو الطواعية واإلذعان ألمره ، وسجود العقالء هو هذه الكيفية املخصوصة 

  :ويف ذلك ثالث تأويالت ) ما تقدمه ( أنه معطوف على : اين الث
أن املراد بالسجود القدر املشترك بني الكل العقالء وغريهم ، وهو اخلضوع والطواعية ، وهو من باب : أحدها 

  .االشتراك املعنوي 
  .أنه مشترك اشتراكاً لفظياً ، وجيوز استعمال املشترك يف معنييه : والتأويل الثاين 

أن السجود املسند للعقالء حقيقة ولغريهم جماز ، وجيوز اجلمع بني احلقيقة واجملاز على خالف يف : التأويل الثالث و
  .هذه األشياء مذكور يف كتب األصول 



مرفوعاً باالبتداء ، وخربه حمذوف وهو مثاب لداللة خرب مقابله » كَِثٌري « أن يكون : الثالث من األوجه املتقدمة 
كذا قدره الزخمشري ، وقدره أبو البقاء مطيعون أو مثابون أو حنو } َوكَِثٌري َحقَّ َعلَْيِه العذاب { : قوله  عليه وهو

  .ذلك 
أي من الناس الذين هم الناس على » ِمَن النَّاسِ « على االبتداء أيضاً ويكون خربه » كثري « أن يرتفع : الرابع 

  .احلقيقة ، وهم الصاحلون واملتقون 
مث خيرب عنهم » كثري « على » كَِثريٌ « أن يرتفع باالبتداء أيضاً ويبالغ يف تكثري احملقوقني بالعذاب فيعطف : س اخلام
  .، ذكر ذلك الزخمشري كما تقدم } َحقَّ َعلَْيِه العذاب { ب 

بني وجه ومل ي. ( وهذان التخرجيان ضعيفان : قال أبو حيان بعد أن حكى عن الزخمشري الوجهني األخريين قال 
أما أوهلما فال شك يف ضعفه إذ ال فائدة طائلة يف اإلخبار بذلك ، وأما الثاين فقد : قال شهاب الدين ) . ضعفهما 

  :عندي ألف وألف ، وقوله : يظهر ، وذلك أن التكرير يفيد التكثري وهو قريب من قوهلم 
ووجهها أنَّه : خمفف الباء ، قال أبو البقاء » وَالدَّواب « الزُّهري وقرأ ... لَْو ُعدَّ قَْبٌر َوقَْبٌر كُْنَت أَكَْرمَُهْم  -٣٧٥٢

  .بالباء املوحدة » وكَبِريٌ « : وقرأ جناح بن حبيش . حذف الباء األوىل كراهية التَّضعيف واجلمع بني ساكنني 
» الَعذَاُب « اب حقاً ، و وكثري حق عليه العذ: بالنصب ، وناصبه حمذوف وهو اخلرب تقديره » َوكَِثٌري َحقًّا « وقرئ 

حيتمل أن يكون } َوكَِثٌري َحقَّ َعلَْيِه العذاب { : وقال ابن عطية . مبنياً للمفعول » ُحقَّ « وقرئ . مرفوع بالفاعلية 
وكثري حق عليه العذاب يسجد أي كراهية وعلى رغمه إما بظله وإما خبضوعه عند : معطوفاً على ما تقدم أي 

معطوف على ما تقدم يعين عطف اجلمل ال أنه هو وحده عطف على ما قبله بدليل أنه قدره املبتدأ : فقوله . املكاره 
  .يسجد : وخربه قوله 

  فصل
ممن ال يوحده ، وروي } َوكَِثٌري َحقَّ َعلَْيِه العذاب { يوحده ، } َوكَِثٌري مَِّن الناس { : قال ابن عباس يف رواية عطاء 

مبتدأ وخربه } َوكَِثٌري مَِّن الناس { وهذه الرواية تؤكد أن قوله . يف اجلنة } مَِّن الناس َوكَِثٌري { : عنه أنه قال 
َوكَِثٌري َحقَّ { : مث استأنف بواو االستئناف فقال } َوكَِثٌري مَِّن الناس { وقال آخرون الوقف على قوله . حمذوف 

  .} َعلَْيِه العذاب 
ليس هلم أحد يقدر على ) فاملعىن أن الذين حق عليهم العذاب } فََما لَُه ِمن مُّكْرِمٍ  َوَمن ُيهِنِ اهللا{ وأما قوله تعاىل ( 

أنه الذي يصح منه اإلكرام واهلوان يوم } إِنَّ اهللا َيفَْعلُ َما َيَشآُء { مث بني بقوله . إزالة ذلك اهلوان عنهم مكرماً هلم 
  .القيامة بالثواب والعقاب 

) ١٩(مُوا ِفي َربِّهِْم فَالَِّذيَن كَفَُروا قُطَِّعْت لَُهْم ِثَياٌب ِمْن نَارٍ ُيَصبُّ ِمْن فَْوقِ ُرُءوسِهُِم الَْحمِيُم َهذَاِن َخْصَماِن اْخَتَص
ِمْن غَمٍّ أُِعيُدوا كُلََّما أََرادُوا أَنْ َيخُْرُجوا ِمنَْها ) ٢١(َولَُهْم َمقَاِمُع ِمْن َحِديٍد ) ٢٠(ُيصَْهُر بِِه َما ِفي ُبطُونِهِْم وَالُْجلُوُد 

إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْهارُ ) ٢٢(ِفيَها َوذُوقُوا َعذَاَب الْحَرِيقِ 
وَُهُدوا إِلَى الطَّيِّبِ ِمَن الْقَْولِ وَُهُدوا إِلَى صَِراطِ ) ٢٣(يٌر ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ َولُؤْلًُؤا َولَِباسُُهْم ِفيَها َحرِ

  ) ٢٤(الَْحِميِد 

ملا بني أن الناس قسمان منهم من يسجد هللا ، ومنهم من . اآلية } هذان َخْصَمانِ اختصموا ِفي َربِّهِْم { : قوله تعاىل 
األصل مصدر ولذلك يوحد ويذكر غالباً ، وعليه  يف: واخلصم . حق عليه العذاب ذكر هاهنا كيفية اختصامهم 



  ] . ٢١: ص [ } نََبأُ اخلصم إِذْ َتسَوَُّرواْ { قوله تعاىل 
اختصموا بصيغة « وملا كان كل خصم فريقاً جيمع طائفة قال . وجيوز أن يثىن وجيمع ويؤنث ، وعليه هذه اآلية 

» فاجلمع مراعاة للمعىن وقرأ ابن أيب عبلة ]  ٩: احلجرات [ } لوا َوإِن طَآئِفََتاِن ِمَن املؤمنني اقتت{ : اجلمع كقوله 
وأكثر االستعمال توحيده فيمن ثناه ومجعه محله على : وقال أبو البقاء . مراعاة للفظ وهي خمالفة للسواد « اختصما 

  .إمنا مجع محالً على املعىن ألن كل خصم حتته أشخاص « اْخَتَصُموا » و . الصفات واألمساء 
هذان فوجان أو فريقان خيتصمان ، وقوله : اخلَْصم صفة وصف هبا الفوج أو الفريق ، فكأنه قيل : وقال الزخمشري 

 ١٦: حممد [ } َومِْنُهْم مَّن َيْسَتِمعُ إِلَْيَك حىت إِذَا َخَرجُواْ { : للمعىن ، كقوله « اخَتَصُموا » للفظ ، و « َهذَاِن » : 
: إن عىن بقوله : قال شهاب الدين . أو اختصما جاز أن يراد املؤمنون والكافرون هؤالء خصمان : ، ولو قيل ] 

أن خصماً صفة بطريق االستعمال اجملازي فمسلم ، ألن املصدر يكثر الوصف به ، وإن أراد أنه صفة حقيقية فخطأه 
ا أشري إليهم إشارة املثىن إمن: أي . للفظ « هذان » : ظاهر لتصرحيهم بأن حنو رجل َخْصم مثل رجل َعْدل ، وقوله 

َوِمنُْهْم مَّن َيْسَتِمعُ { : كقوله : وقوله . ، وإن كان يف احلقيقة املراد اجلمع باعتبار لفظ الفوجني والفريقني وحنومها 
، وهنا مل يتقدم « من » إىل آخره فيه نظر ، ألن يف تيك اآلية تقدم شيء له لفظ ومعىن وهو ]  ١٦: حممد [ } 

  .ظ ومعىن شيء له لف
وقرأ . يف دين رهبم ، ، فال بد من حذف مضاف أي جادلوا يف دينه وأمره : أي } ِفي َربِّهِمْ { : وقوله تعاىل 

هذان َخْصَمانِ { : واحتج من قال أقل اجلمع اثنان بقوله . بكسر اخلاء « خصمان » الكسائي يف رواية عنه 
  .وأجيب بأن املعىن مجع كما تقدم . } اختصموا 

  صلف
املراد طائفة املؤمنني ومجاعتهم ، وطائفة الكفار ومجاعتهم ، وأن كل الكفار : اختلفوا يف تفسري اخلَْصَمْين ، فقيل 

إنّ أهل : وقيل . أي يف ذاته وصفاته « يف َربِّهِم » رجع أهل األديان الستة : يدخلون يف ذلك ، قال ابن عاس 
حنن أحق باهللا آمنا مبحمد : وقال املؤمنون . م كتاباً ، ونبينا قبل نبيكم حنن أحق باهللا ، وأقدم منك: الكتاب قالوا 

وآمنا بنبيكم وما أنزل اهللا من كتاب ، وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا مث تكتمونه ، وكفرمت به حسداً ، فهذه خصومتهم 
ن هذه اآلية نزلت يف ستة نفر هو ما روى قيس بن عباد عن أيب ذر الغفاري أنه كان حيلف باهللا أ: وقيل . يف رهبم 

  .محزة وعلي وعبيدة بن احلارث ، وعتبة وشيبة ابين ربيعة والوليد بن املغرية : من قريش تبارزوا يوم بدر 

قالت . مها اجلنة والنار : وقال عكرمة . أنا أول من جيثو للخصومة بني يدي اهللا  -رضي اهللا عنه  -وقال علي 
واألقرب هو األول؛ . خلقين اهللا لرمحته ، فقص اهللا على حممد خربمها : ، وقالت اجلنة خلقين اهللا لعقوبته : النار 

  .ألن السبب وإن كان خاصاً فالواجب محل الكالم على ظاهره 
إِنَّ الذين آَمُنواْ والذين { : كاإلشارة إىل ما تقدم ذكره ، وهم األديان الستة املذكورون يف قوله » َهذَاِن « : وقوله 
  ] . ١٧: احلج [ } واْ والصابئني والنصارى واجملوس والذين أشركوا إِنَّ اهللا َيفِْصلُ َبيَْنُهْم َيْوَم القيامة َهاُد

وأيضاً ذكر صنفني أهل طاعته وأهل معصيته ممن حق عليه العذاب ، فوجب رجوع ذلك إليهما ، فمن خص به 
: حكينا فقد أخطأ ، وهذا هو الذي يدل على أن قوله مشركي العرب واليهود من حيث قالوا يف نبيهم وكتاهبم ما 

فبني . أراد به احلكم ، ألن ذلك التخاصم يقتضي أن الواقع بعده حكماً ]  ١٧: احلج [ } إِنَّ اهللا يَفِْصلُ َبْينَُهْم { 
  :تعاىل حكمه يف الكفار ، وذكر من أحواهلم ثالثة أمور 

، وهذه اجلملة تفصيل وبيان لفصل اخلصومة املعين } ْت لَُهْم ِثَياٌب مِّن نَّارِ فالذين كَفَُرواْ قُطَِّع{ : قوله : أحدها 



  .قاله الزخمشري ]  ١٧: احلج [ } إِنَّ اهللا يَفِْصلُ َبْينَُهْم { : بقوله تعاىل 
خص من حالية وليست مؤكدة ألهنا أ» اخَْتَصُموا « معترضاً ، واجلملة من » َهذَاِن َخْصَماِن « وعلى هذا فيكون 

خمفف الطاء ، والقراءة املشهورة » قُِطَعْت « وقرأ الزعفراين يف اختياره » َخْصَمان « مطلق اخلصومة املفهومة من 
[ } لَُهْم مِّن َجَهنََّم ِمهَاٌد َوِمن فَْوِقهِْم غََواشٍ { واملراد بالثياب إحاطة النار هبم كقوله . تفيد التكثري وهذه حتتمله 

يلبس أهل النار مقطعات من : وقال بعضهم . ثياب من حناس مذاب : وقال سعيد بن جبري  ،]  ٤١: األعراف 
  .النار 
، » لَُهمْ « هذه اجلملة حتتمل أن تكون خرباً ثانياً للموصول ، وأن تكون حاالً من الضمري يف » ُيَصبُّ « : قوله 

لو قطرت منه قطرة على جبال : ل ابن عباس واحلميم املاء احلار الذي انتهت حرارته ، قا. وأن تكون مستأنفة 
  .الدنيا ألذابتها 

أذبته ، والصهارة األلية : َصهَْرُت الشحم ، أي : مجلة حالية من احلميم ، والصهر اإلذابة ، يقال » ُيصَْهر « : قوله 
  :أذابته حبرارهتا ، قال : املذابة ، وصهرته الشمس 

وقرأ احلسن . ومسي الصِّْهُر ِصْهراً المتزاجه بأصهاره ختيالً لشدة املخالطة ... هِر َتْصَهُره الشَّْمُس َوالَ َيْنَص -٣٧٥٣
أن احلميم الذي يصب من فوق : بفتح الصاد وتشديد اهلاء مبالغة وتكثرياً لذلك ، واملعىن » ُيَصهِّر « يف آخرين 

  .رؤوسهم يذيب ما يف بطوهنم من الشحوم واألحشاء 
  :ه وجهان في» واجلُلُود « : قوله 

يذيب الذي يف بطوهنم من األمعاء ، ويذاب أيضاً اجللود ، أي يذاب : املوصولة ، أي » ما « عطفه على : أظهرمها 
  .ظاهرهم وباطنهم 

  .حيرق اجللود : أنه مرفوع بفعل مقدر أي : والثاين 
  :كقوله ألن اجللد ال يذاب إمنا ينقبض وينكمش إذا صلي بالنار ، وهو يف التقدير : قالوا 

والذين َتَبوَّءُوا الدار واإلميان { ... َوَزجَّْجَن احلَوَاجَِب والُعُيوَنا  -٣٧٥٥) ... َوَماًء َبارِداً ( َعلَفُْتَها ِتْبناً  -٣٧٥٤
» َولَُهْم َمقَاِمُع « : قوله . وسقيتها ماء ، وكحلن العيون ، واعتقدوا اإلميان : فإنه على تقدير ]  ٩: احلشر [ } 
  :يف هذا الضمري وجهان  جيوز

  :، ويف الالم حينئذ قوالن » الذين كفروا « أنه يعود على : أظهرمها 
  .وليس بشيء » َولَُهُم اللَّْعَنة « : كقوله ) على ( أهنا مبعىن : والثاين . أهنا لالستحقاق : أحدمها 

» ِمْن َحدِيد « . اق الكالم ، وفيه بعد أن الضمري يعود على الزبانية أعوان جهنم ، ودل عليهم سي: والوجه الثاين 
إذا ضربه بشيء يزجره به ، : قمعه يقمعه : ، وهي ِمقَْمَعة بكسر امليم ، ألهنا آلة القمع ، يقال » َمقَاِمعُ « صفة ل 

َها يف لَْو ُوِضَعْت ِمقَْمَعةٌ ِمْن« سياط من حديد ، ويف احلديث : السوط ، أي : املطرقة ، وقيل : ويذله ، واملقمعة 
  .» ) َما أَقَلّوَها ( اَألْرضِ فَاْجَتَمَع َعلَْيَها الثَّقَالَِن 

نصب على الظرف ، وتقدم الكالم يف حتقيقها يف البقرة ، والعامل فيها هنا قوله » كُلّ « . » كُلََّما أََرادُوا « : قوله 
  :فيه وجهان » ِمْن غَمٍّ « و . » أُِعيدُوا « : 

[ } ِلَمن َيكْفُُر بالرمحن ِلُبيُوتِهِْم { : بإعادة العمل بدل اشتمال كقوله » منها « ن الضمري يف أنه بدل م: أظهرمها 
  .من غمها : هو مقدر تقديره : ، ولكن ال بد يف بدل االشتمال من رابط ، فقالوا ]  ٣٣: الزخرف 

ك الشرط هو عدم احتاد وذل. أنه مفعول له ، وملا نقص شرط من شروط النصب جر حبرف السبب : والثاين 



واعلم أن اإلعادة ال تكون . الفاعل ، فإن فاعل اخلروج غري فاعل الغم ، فإن الغم من النار واخلروج من الكفار 
ومعىن اخلروج ما يروى عن . كلما أرادوا أن خيرجوا منها من غم فخرجوا أعيدوا فيها : إال بعد اخلروج ، واملعىن 

  .هبها فترفعهم حىت إذا كانوا يف أعالها ُضرِبُوا باملقامع فهووا فيها سبعني خريفاً أن النار تضرهبم بل: احلسن 
، أي } ذُوقُواْ َعذَابَ احلريق { : وقيل هلم : أي » أُعِيُدوا « منصوب بقول مقدر معطوف على » َوذُوقُوا « : قوله 

إِنَّ اهللا { : قال يف اخلصم اآلخر وهم املؤمنون هو ألحد اخلصمني ، و: قال الزجاج . املُحْرِق مثل األليم والوجيع : 
  .} ُيْدِخلُ الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األهنار 

وقرئ بسكون احلاء . العامة على ضم الياء وفتح الالم مشددة من حاله ُيَحلِّيه إذا ألبسه احللّي » ُيَحلَّْونَ « : قوله 
أُْحلي : من قولك : قال أبو البقاء . الم خمففة ، وهو مبعىن األول كأهنم عدوه تارة بالتضعيف وتارة باهلمزة وفتح ال

  .أُلبس احللي هو مبعىن املشدد : أي 
  :وقرأ ابن عباس بفتح الياء وسكون احلاء وفتح الالم خمففة ، وفيها ثالثة أوجه 

أو صارا ذوي ( ال ، وكذلك َحِلَي الرجل فهو حال ، إذا لبسا احللي أنه من َحِلَيت املرأة َتْحلَى فهي ح: أحدها 
  ) .حلّي 
: فيكون املعىن : قال » من أساور « مزيدة يف قوله » من « أنه من َحِلَي بعيين كذا حيلى إذا استحسنه ، و : الثاين 

وهذا ليس جبيد ، ألنه : ازي قال يستحسنون فيها األساور امللبوسة وملا نقل أبو حيان هذا الوجه عن أيب الفضل الر
يف الواجب ، وليس مذهب البصريني ، وينبغي على هذا ) من ( جعل حلي فعالً متعدياً ، ولذلك حكم بزيادة 

للسبب ، أي بلباس » من « التقدير أن ال جيوز ، ألنه ال حيفظ هبذا املعىن إال الزماً ، فإن كان هبذا املعىن كانت 
  .بعني من رآهم أي حيلى بعضهم بعني بعض أساور الذهب ُيَحلّون 

وجيوز أن يكون من حلي : وهذا الذي نقله عن أيب الفضل قاله أبو البقاء ، وجوز يف مفعول الفعل وجهاً آخر فقال 
فقد حكم عليه . نعت له » ِمْن أََساوَِر « مزيدة ، أو يكون املفعول حمذوفاً و » من « بعيين كذا إذا حسن ، وتكون 

  .ي ليس إال ، وجوز يف املفعول الوجهني املذكورين بالتعد
مبعىن الباء ، ومن جميء حلي » من « ُيَحلَّْونَ بأساور ، و : أنه من حلي بكذا إذا ظفر به ، فيكون التقدير : والثالث 

  .مل يظفر به : مل َيْحلَ فالن بطائل أي : مبعىن ظفر قوهلم 
فر من مادة الياء ألهنا من احللية وأما حلي بعيين كذا ، فإنه من مادة واعلم أن حلي مبعىن لبس احللي أو مبعىن ظ

  .الواو؛ ألنه من احلالوة ، وإمنا قلبت الواو ياء النكسار ما قبلها 
  :يف من األوىل ثالثة أوجه . } ِمْن أََساوَِر ِمن ذََهبٍ { : قوله 

  .وإن مل يكن من أصول البصريني أهنا زائدة كما تقدم تقريره عن الرازي وأيب البقاء ، : أحدها 
  .بعض أساور : أهنا للتبعيض أي : الثاين 

البتداء » ِمْن ذََهبٍ « أهنا لبيان اجلنس قاله ابن عطية ، وبه بدأ وفيه نظر ، إذ مل يتقدم شيء مبهم ويف : الثالث 
  .كما تقدم . الغاية ، وهي نعت ألساور 

جندل واألصل جنادل : كما قالوا » أساور « هاء ، وهو حمذوف من دون ألف وال » ِمْن أسور « وقرأ ابن عباس 
. وكان قياسه صرفه ، ألنه نقص بناؤه فصار كجندل لكنه قدر احملذوف موجوداً فمنعه الصرف : قال أبو حيان . 

 فقد جعل التنوين يف جندل املقصور من جنادل تنوين صرف ، وقد نصَّ بعض النحاة على أنه: قال شهاب الدين 
  .تنوين عوض ، كهو يف جوارٍ وغواشٍ وباهبما واألساور مجع سوار 



  :فأما النصب ففيه أربعة أوجه . قرأ نافع وعاصم بالنصب ، والباقون باخلفض » ولُْؤلُؤاً « : قوله 
 ويؤتون لؤلؤاً ، ومل يذكر الزخمشري غريه ، وكذا أبو الفتح محله على: أنه منصوب بإضمار فعل تقديره : أحدها 

  .إضمار فعل 
« بالنصب عطفاً على حمل » َوأَْرُجلَكُم « وهذا كتخرجيهم » ِمْن أََساوَِر « أنه منصوب نسقاً على موضع : الثاين 

  .يلبسون أساور ، فحمل هذا عليه : يف قوة } ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر { ، وألن » برؤوسكم 
  .مزيدة فيها كما تقدم » من «  ، ألن» أََساوَِر « أنه عطف على : الثالث 

» لُؤلُؤاً « أنه معطوف على ذلك املفعول احملذوف ، التقدير حيلون فيها امللبوس من أساور ولؤلؤاً ف : الرابع 
  .عطف على امللبوس 

  :وأما اجلر فعلى وجهني 
  .» أََساوِر « عطفه على : أحدمها 
فقد منع أبو البقاء . ار يتخذ من اللؤلؤ أيضاً بنظم بعضه إىل بعض ألنَّ السو( ، » ِمْن ذََهب « عطفه على : والثاين 

بل قد يتخذ : قال شهاب الدين . ألنَّ السوار ال يكون من اللؤلؤ يف العادة : قال ) . » ذََهب « أن يعطف على 
  .منه يف العادة السوار 

ونقل . بغري ألف بعد الواو » لؤلؤ « م واختلف الناس يف رسم هذه اللفظة يف اإلمام فنقل األصمعي أهنا يف اإلما
وقرأ أبو بكر . اجلحدري أهنا ثابتة يف اإلمام بعد الواو وهذا اخلالف بعينه قراءة وتوجيهاً جارٍ يف حرف فاطر أيضاً 

يف أبدل اهلمزتني واوين ، فبقي » لؤلؤاً « بواو أوالً وياء آخراً ، واألصل » لؤلؤاً « يف رواية املعلى بن منصور عنه 
  .آخر االسم واو بعد ضمة ، ففعل فيها ما فعل بأدل مجع دلو بأن قلبت الواو ياء والضمة كسرة 

» َولُولٍ « بياءين فعل ما فعل الفياض مث أتبع الواو األوىل للثانية يف القلب وقرأ طلحة » َوليلياً « وقرأ ابن عباس 
كبار اجلوهر ، : واللؤلؤ قيل . ولُو بواوين مث أعل إعالل أَْدلٍ باجلرِ عطفاً على اجملرور قبله ، وقد تقدم ، واألصل َولُ

  .صغاره : وقيل 
أي أهنم يلبسون يف اجلنة ثياب اإلبريسم واملعىن أنه تعاىل يوصلهم يف اآلخرة إىل ما } َوِلبَاسُُهْم ِفيَها حَرِيٌر { : قوله 

يَر يف الدُّْنَيا لَْم َيلَْبْسُه يف اآلخرة ، فإن دخل اجلنة لبسه َمْن لَبِسَ احلَرِ« قال عليه السالم . حرمه عليهم يف الدنيا 
  .» أهل اجلنة ومل يلبسه 

، وأن يكون حاالً » الطيب « حاالً من » من القول « جيوز أن يكون . } وهدوا إِلَى الطيب ِمَن القول { : قوله 
  .للتبعيض أو للبيان » من « و . من الضمري املستكن فيه 

: إبراهيم [ } َمثَالً كَِلَمةً طَيَِّبةً { : شهادة أن ال إله إال اهللا ، ويؤيد هذا قوله : الطيب من القول : اس قال ابن عب
َوإِنََّك لتهدي إىل { : وهو صراط احلميد ، لقوله ] .  ١٠: فاطر [ } إِلَْيِه َيْصَعُد الكلم الطيب { : وقوله ]  ٢٤

وقال . ال إله إال اهللا واهللا أكرب واحلمد هللا وسبحان اهللا : وقال ابن زيد ]  ٥٢: الشورى [ } صَِراٍط مُّْسَتقِيمٍ 
[ } احلمد للَِّه الذي َصَدقََنا َوْعَدُه { : هو قول أهل اجلنة : وقال ابن عباس يف رواية عطاء . هو القرآن : السدي 

  .هو اهللا احملمود يف أفعاله » احلميد « ، و إىل دين اهللا وهو اإلسالم } وهدوا إىل ِصرَاِط احلميد { ] .  ٧٤: الزمر 

َعاِكُف ِفيِه َوالْبَاِد َوَمْن ُيرِدْ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوالَْمْسجِِد الَْحَرامِ الَِّذي َجَعلَْناُه ِللنَّاسِ سََواًء الْ
  ) ٢٥(أَلِيمٍ ِفيِه بِإِلَْحاٍد بِظُلْمٍ ُنِذقُْه ِمْن َعذَابٍ 



ملا فصل بني الكفار واملؤمنني ذكر عظم حرمة . اآلية } إِنَّ الذين كَفَُرواْ وََيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اهللا { : قوله تعاىل 
وذلك باملنع من } إِنَّ الذين كَفَُرواْ َوَيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اهللا واملسجد احلرام { البيت ، وعظم كفر هؤالء فقال 

  .جلهاد اهلجرة وا
عام  -صلى اهللا عليه وسلم  -نزلت اآلية يف أيب سفيان بن حرب وأصحابه حني صدوا رسول اهللا : قال ابن عباس 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -احلديبية عن املسجد احلرام وعن أن حيجوا ويعتمروا وينحروا اهلَْدي ، فكره رسول اهللا 
  .لعام القابل قتاهلم وهو حمرم ، مث صاحلوه على أن يعود يف ا

  :فيه ثالثة أوجه » َوَيصدُّونَ « : قوله 
  :أنه معطوف على ما قبله ، وحينئذ ففي عطفه على املاضي ثالثة تأويالت : أحدها 
أنّ املضارع قد ال يقصد به الداللة على زمن معني من حال أو استقبال وإمنا ُيراد به جمرد االستمرار ، : أحدها 

[ } الذين آَمُنواْ َوَتطَْمِئنُّ قُلُوُبُهْم بِِذكْرِ اهللا { : فروا ومن شأهنم الصّد عن سبيل اهللا ، ومثله إن الذين ك: فكأنه قيل 
  ] . ٢٨: الرعد 
  .أنه مؤول باملاضي لعطفه على املاضي : الثاين 

  .أنه على بابه فإن املاضي قبله مؤول باملستقبل : الثالث 
وهو فاسد ظاهراً ، ألنه مضارع مثبت وما كان . ، وبه بدأ أبو البقاء » ُروا كَفَ« أنه حال من فاعل : الوجه الثاين 

وعلى هذين القولني فاخلرب . كذلك ال تدخل عليه الواو وما ورد منه على قلته مؤول ، فال حيمل عليه القرآن 
لذين كفروا خسروا أو إن ا: أي » َوالبَاِد « : حمذوف ، واختلفوا يف موضع تقديره ، فقدره ابن عطية بعد قوله 

  .أهلكوا ، وحنو ذلك 
أي إن الذين كفروا نذيقهم من عذاب أليم ، وإمنا قدره كذلك؛ » َواملَْسجِدِ احلََرامِ « : وقدره الزخمشري بعد قوله 

ال : » احلََرامِ  املَْسجِِد« إال أن أبا حيان يف تقدير الزخمشري بعد . يدل عليه } نُِّذقُْه ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ { : ألن قوله 
يعين أنه يلزم من تقديره . » َوالَْباِد « صفة للمسجد احلرام ، فموضع التقدير هو بعد » الَِّذي « ألن : يصح ، قال 

إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اهللا : فيصري التركيب » إنَّ « الفصل بني الصفة واملوصوف بأجنيب وهو خرب 
  .اب أليم الذي جعلناه للناس واملسجد احلرام نذيقهم من عذ

ال نسلم أنه نعت للمسجد حىت يلزم ما ذكر بل » الَِّذي َجَعلَْناه « وللزخمشري أن ينفصل عن هذا االعتراض بأن 
لكن مقدر الزخمشري أحسن من مقدر ابن عطية ، ألنه يدل : مث قال أبو حيان . جنعله مقطوعاً عنه نصباً أو رفعاً 

  .بعد من جهة اللفظ وابن عطية حلظ من جهة املعىن ألن من أذيق العذاب خسر وهلك عليه اجلملة الشرطية 
  ) .يصدون ( إن الذين كفروا : تقديره » إنَّ « مزيدة يف خرب » َوَيُصدُّونَ « أن الواو يف : الوجه الثالث 

وال : قال شهاب الدين  .وهذا مفسد للمعىن املقصود : وقال ابن عطية . وزيادة الواو مذهب كويف تقدم بطالنه 
مل يكن فيه فساد معىن ، ) إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َيُصدُّونَ : ( أدري فساد املعىن من أي جهة أال ترى لو صرح بقولنا 

فاملانع إمنا هو أمر صناعي عند أهل البصرة ال معنوي ، اللهم إال أن يريد معىن خاصاً يفسد هبذا التقدير فيحتاج إىل 
  .بيانه 
واجلعل . جيوز جره على النعت والبيان ، والنصب بإضمار فعل ، والرفع بإضمار مبتدأ » الَِّذي َجَعلَْناهُ « : له قو

وقرأ حفص عن عاصم . » سواء « والعامة على رفع . جيوز أن يتعدى الثنني مبعىن صّير ، وأن يتعدى لواحد 
فأما على قراءة . ه على الذي يف اجلاثية األخوان وسيأيت توجيهه وافق» سََواٌء َمحَْياُهْم « بالنصب هنا ، ويف اجلاثية 



  :كان يف املفعول الثاين ثالثة أوجه ) صري ( مبعىن » جََعلَ « إنَّ : الرفع ، فإِن قلنا 
 أن يكون» سََواٌء « هي املفعول الثاين ، مث األحسن يف رفع } َسَوآًء العاكف ِفيِه { : أن اجلملة من قوله : أظهرها 

يف » َسواٌء « ، والبادي مبتدأ مؤخر ، وإمنا َوحَّد اخلرب وإن كان املبتدأ اثنني ، ألنَّ » العاكف « خرباً مقدماً ، و 
مبتدأ ، وما بعده اخلرب ، وفيه » سََواٌء « وأجاز بعضهم أن يكون . األصل مصدر وصف به ، وقد تقدم أول البقرة 

. غري مسّوغ ، وألنه مىت اجتمع معرفة ونكرة جعلت املعرفة املبتدأ  ضعف أو منع من حيث االبتداء بالنكرة من
  :جيوز فيه وجهان » للنَّاس « : وعلى هذا الوجه أعين كون اجلملة مفعوالً ثانياً فقوله 

  .جعلناه ألجل الناس كذا : أن يتعلق باجلعل ، أي : أحدمها 
، ومل يذكر أبو البقاء فيه على هذا الوجه غري » لَْناُه َجَع« أن يتعلق مبحذوف على أنه حالٌ من مفعول : والثاين 

  .ذلك ، وليس معناه متضحاً 
يف حمل نصب على احلال ، » َسَواٌء الَعاِكفُ « : هو املفعول الثاين ، واجلملة من قوله » ِللنَّاسِ « أنَّ : الوجه الثاين 

وفيه نظر؛ ألنه جعل هذه اجلملة اليت هي حمطّ الفائدة إما من املوصول وإما من عائده وهبذا الوجه بدأ أبو البقاء ، 
  .فضلة 

فتقدير ابن . املعىن الذي جعلناه للناس قبلة ومتعبداً : قال ابن عطية . أن املفعول الثاين حمذوف : الوجه الثالث 
تفسري املعىن ال  وال حيتاج إىل هذا التقدير إال إن كان أراد: إال أن أبا حيان قال . عطية هذا مرشد هلذا الوجه 

اإلعراب فيسوغ؛ ألن اجلملة يف موضع املفعول الثاين ، فال حيتاج إىل هذا التقدير وإن جعلناها متعدية لواحد كان 
  :متعلقاً باجلعل على الغلبة وجوَّز فيه أبو البقاء وجهني آخرين » ِللنَّاسِ « : قوله 

  .» َجَعلْنَاُه « أنه حال من مفعول : أحدمها 
  .أنه مفعول تعدى إليه حبرف اجلر :  والثاين

مفعوالً عدي إليه الفعل باحلرف هذا ما ال يعقل ، فإن أراد أنه مفعول » ِللنَّاسِ « وهذا الثاين ال يتعقل كيف يكون 
سواء « يتعدى الثنني كان » َجَعلَ « : وأما على قراءة حفص فإن قلنا . من أجله فهي عبارة بعيدة من عبارة النحاة 

مرفوع به » الَعاِكُف « وعلى التقديرين ف » َجَعلَْناُه « يتعدى لواحد كان حاالً من هاء : وإن قلنا . فعوالً ثانياً م» 
جعلناه مستوياً فيه العاكف ، : على الفاعلية؛ ألنه مصدر وصف به ، فهو يف قوة اسم الفاعل املشتق ، تقديره 

ُهَو وَالَعَدُم ، فهو تأكيد للضمري املستتر فيه ، والعدم نسق على الضمري  َمَرْرُت بَِرُجلٍ َسَواٍء: ويدل عليه قوهلم 
« نصباً » َسَواء « َسَواٍء وَالَعَدُم؛ بدون تأكيد وهو شاذ وقرأ األعمش ومجاعة : املستتر؛ ولذلك ارتفع ، ويروى 

  :جرا ، وفيه وجهان » الَعاِكف 
  .أنه بدل من الناس بدل تفصيل : أحدمها 
  .عطفاً على الناس : أنه عطف بيان ، فهذا أراد ابن عطية بقوله :  والثاين

على هذا نصب » سََواء « و : لفساده صناعة ومعىن ، ولذلك قال أبو البقاء » سََواٌء « وميتنع يف هذه القراءة رفع 
وحذفها . وحذفاها وقفاً  وأثبتها أبو عمرو وورش وصالً. وقفاً ووصالً » وَالبَاِدي « وأثبت ابن كثري ياء . ال غري 

  .الباقون وصالً ووقفاً ، وهي حمذوفة يف اإلمام 
  فصل

ُوِضعَ « : ويصدون عن املسجد احلرام الذي جعلناه للناس قبلة لصالهتم ومنسكاً ومتعبداً كما قال : معىن الكالم 
  .باختالف القراءة » َسَواء « وتقدم الكالم على معىن » ِللنَّاسِ 



: وقال بعضهم . الطارئ من البدو ، وهو النازع إليه من غربته » الَباِدي « املقيم فيه ، و » اِكف الَع« وأراد ب 
فقال » َسَواء « واختلفوا يف معىن . الغريب إذا جاور ولزمه كالبعيد وإن مل يكن من أهله » الَعاِكف « يدخل يف 

ول هبا ، فليس أحدمها أحق بالنزول الذي يكون إهنما يستويان يف سكىن مكة والنز: ابن عباس يف بعض الروايات 
فيه من اآلخر إال أن يكون أحدمها سبق إىل املنزل ، وهو قول قتادة وسعيد بن جبري ، ومن مذهب هؤالء حترمي 

إن أرض مكة ال متلك ، فإهنا لو ملكت مل : كراء دور مكة وبيعها ، واستدلوا باآلية واخلرب أما اآلية فهذه ، قالوا 
مكة مناخ « : وأما اخلرب فقوله عليه السالم . العاكف فيها والباد ، فلما استويا ثبت أن سبيلها سبيل املساجد يستو 

  .وهذا مذهب ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وأيب حنفية وإسحاق احلنظلي » ملن سبق إليه 
وكان عمر . أحق مبنزله منهم  كان احلجاج إذا قدموا مكة مل يكن أحد من أهل مكة: وقال عبد الرمحن بن سابط 

» املَْسجِِد احلََرامِ « ينهى الناس أن يغلقوا أبواهبم يف املوسم وعلى هذا فاملراد ب  -رضي اهللا عنه  -بن اخلطاب 
  احلرم كله؛ ألن إطالق لفظ املسجد احلرام وإرادة البلد احلرام جائز لقوله تعاىل
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

املراد منه » الَعاِكُف « : وأيضاً فقوله ] .  ١: اإلسراء [ } سُْبَحانَ الذي أسرى بِعَْبِدِه لَْيالً مَِّن املسجد احلرام { 
يف تعظيم حرمته وقضاء } َسَوآًء العاكف ِفيِه والباد { : وقيل . املسجد بل يف املنازل املقيم ، وإقامته ال تكون يف 

يا « : النسك به وإليه ذهب جماهد واحلسن ومجاعة ، أي ليس للمقيم أن مينع البادي وبالعكس ، قال عليه السالم 
داً طاف هبذا البيت أو َصلّى أية ساعة من ليل أو َبنِي َعْبدِ املُطَّلب من ُولِّي منكم من أمور الناس شيئاً فال مينعن أح

  .وهذا قول من أجاز بيع دور مكة » هنار 
وقد جرت مناظرة بني الشافعي وإسحاق احلنظلي مبكة وكان إسحاق ال يرخِّص يف كراء بيوت مكة ، فاحتج 

اف الديار إىل مالكيها أو إىل غري فأض] .  ٤٠: احلج [ } الذين أُْخرِجُواْ ِمن ِدَيارِِهم { : الشافعي بقوله تعاىل 
هل ترك لنا عقيل « : ، وقوله عليه السالم » من أغلق بابه فهو آمن « : وقال عليه السالم يوم فتح مكة . مالكيها 

  .وقد اشترى عمر بن اخلطاب دار السجن ، أترى أنه اشتراها من مالكيها أو من غري مالكيها » من رباع 
والقول جبواز بيع دور مكة وإجارهتا قول طاوس وعمرو . ن احلجة لزمتين تركت قويل فلما علمت أ: قال إسحاق 

  .بن دينار وبه قال الشافعي 
  :فيه أربعة أوجه } َوَمن ُيرِْد ِفيِه بِإِلْحَاٍد { : قوله 

ن يرد فيه مراداً ما وم: حاالن مترادفان ، والتقدير » بإحلَادٍ بظُلمٍ « : حمذوف ، وقوله » ُيرِْد « أن مفعول : أحدها 
  .وإمنا حذف ليتناول كل متناول ، قال معناه الزخمشري . عادالً عن القصد ظاملاً نذقه من عذاب إليم 

« ملتبساً بإحلاد ، و : حال ، أي » بإحلاد « ومن يرد فيه َتَعدِّيا ، و : أنّ املفعول أيضاً حمذوف تقديره : والثاين 
  .بدل بإعادة اجلار » بِظُلْمٍ 

مفعول به ، » بإحلَادٍ « بسبب الظلم و : والباء للسببية ، أي » ُيرِْد « متعلقاً ب » بظلم « أن يكون : الثالث 
  ] . ١٩٥: البقرة [ } َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيدِيكُمْ { : والباء مزيدة فيه كقوله 

  :وإليه ذهب أبو عبيدة ، وأنشد لألعشى ... الَ َيقَْرأْنَ بِالسَُّورِ  -٣٧٥٦
  .} َوَمْن ُيرِْد إحلَاَدُه بِظُلْمٍ { : ويؤيده قراءة احلسن . ضمنت رزق : أي ... َضِمَنْت بِرِْزقِ ِعيالَنا أَْرمَاُحَنا  -٣٧٥٧

ومن يرد أن يلحد : ومعناه » َمكُْر اللَّْيلِ « أراد إحلاده فيه ، فأضافه على االتساع يف الظرف ك : قال الزخمشري 
  .فيه ظاملاً 
يُرِد « والعامة على . ومن يلتبس بإحلاد مريداً له : معىن يلتبس فذلك تعدى بالباء ، أي » ُيرِْد « أن تضمن :  الرابع

من الورود : بفتح الياء ، قال الزخمشري » َيرد « وحكى الكسائي والفراء أنه قرئ . بضم الياء من اإلرادة » 
  .من أتى فيه بإحلاد ظاملاً : ومعناه 
  فصل

إنه الشرك ، أي َمن جلأ إىل : واختلف املفسرون فيه ، فقيل . العدول عن القصد ، وأصله إحلاد احلافر  :اإلحلاد 
  .احلرم ليشرك به َعذّبه اهللا ، وهو إحدى الروايات عن ابن عباس ، وهو قول جماهد وقتادة 



ن عباس أهنا نزلت يف عبد وروي عن اب. وروي عن ابن عباس هو أن تقتل فيه من ال يقتلك أو تظلم من ال يظلمك 
: وقال مقاتل ) . ضبابة ( فارتد مشركاً ، ويف قيس بن  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا بن سعد حيث استسلمه النيب 

بقتله  -صلى اهللا عليه وسلم  -نزلت يف عبد اهللا بن خطل حيث قتل األنصارّي وهرب إىل مكة كافراً ، فأمر النيب 
  .تضاَعُف السيئات مبكة كما تضاعف احلسنات  :وقال جماهد . يوم الفتح 

ال واهللا : وعن عطاء هو قول الرجل يف املبايعة . هو احتكار الطعام مبكة : وعن سعيد بن جبري وحبيب بن أيب ثابت 
أنه كان له فسطاطان أحدمها يف احلل واآلخر يف احلرم ، فإذا أراد أن يعاتب : وعن عبد اهللا بن عمر . وبلى واهللا 

كنا ُنحدث أن من اإلحلاد فيه أن يقول الرجل كال واهللا ، وبلى واهللا : له عاتبهم يف احلل ، فقيل له يف ذلك فقال أه
.  

وملا . هو دخول احلرم غري حمرم وارتكاب شيء من حمظورات اإلحرام من قتل صيد أو قطع شجر : وعن عطاء 
املراد هبذا اإلحلاد ما يكون ميالً إىل الظلم فلهذا قرن الظلم  كان اإلحلاد مبعىن امليل من أمر إىل أمر بيَّن تعاىل أن

: لقمان [ } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعظِيٌم { باإلحلاد؛ ألنه ال معصية كربت أم صغرت إال وهو ظلم ، ولذلك قال تعاىل 
١٣ . [  

  .بيان للوعيد } نُِّذقُْه ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ { : وقوله 

وَأَذِّنْ ) ٢٦(ُجوِد بَْراهِيَم َمكَانَ الَْبْيتِ أَنْ لَا ُتْشرِكْ بِي شَْيئًا َوطَهِّرْ َبيِْتَي ِللطَّاِئِفَني وَالْقَاِئِمَني َوالرُّكَّعِ السَُّوإِذْ َبوَّأَْنا ِلإِ
َيْشَهدُوا َمَناِفَع لَُهْم وََيذْكُرُوا اْسَم اللَّهِ ِل) ٢٧(ِفي النَّاسِ بِالَْحجِّ يَأُْتوَك رَِجالًا َوَعلَى كُلِّ َضاِمرٍ َيأِْتَني ِمْن كُلِّ فَجٍّ َعِميقٍ 

ثُمَّ لَْيقْضُوا َتفَثَُهمْ ) ٢٨( ِفي أَيَّامٍ َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن َبهِيَمِة الْأَْنَعامِ فَكُلُوا مِْنَها َوأَطِْعمُوا الَْباِئَس الْفَِقَري
  ) ٢٩(بِالَْبْيِت الَْعِتيقِ َولُْيوفُوا ُنذُورَُهْم َولَْيطَّوَّفُوا 

  :ثالثة أوجه » إلبراهيم « أي؛ اذكر حني ، والالم يف . اآلية } َوإِذْ َبوَّأَْنا ِإلْبَراِهيَم َمكَانَ البيت { : قوله تعاىل 
» وَّأَ َب« بوأنا الناس ألجل إبراهيم مكان البيت ، و : حمذوفاً ، أي » بَوَّأْنا « أهنا للعلة ، ويكون مفعول : أحدها 

[ } لَنَُبوِّئَنَُّهْم مَِّن اجلنة غَُرفَاً { ]  ٩٣: يونس [ } َولَقَْد بَوَّأَْنا بين إِْسرَائِيلَ { : جاء متعدياً صرحياً قال تعاىل 
  :، وقال الشاعر ]  ٥٨: العنكبوت 
  َبوَّأُْته بَِيَديَّ لَْحدا... كَْم َصاِحبٍ ِلي صَاِلحٍ  -٣٧٥٨
  .يف املفعول به ، وهو ضعيف ملا تقرر أهنا ال تزاد إال بعد تقدم معمول أو كان العامل فرعاً  أهنا مزيدة: والثاين 
هيأت : أن تكون معدية للفعل على أنه مضمن معىن فعل يتعدى هبا ، أي؛ هيأنا له مكان البيت ، كقولك : الثالث 

  .له بيتاً ، فتكون الالم معدية قال معناه أبو البقاء 
، ) جعلنا ( معىن » بَوأْنا « واذكر حني جعلنا إلبراهيم مكان البيت مباءة ففسر املعىن بأنه ضمن :  وقال الزخمشري

  :وجهان » مكان البيت « ويف . وال يريد تفسري اإلعراب 
  .أنه مفعول به : أظهرمها 
  ) .يف ( دى إليه ب وهو ممتنع من حيث إنه ظرف خمتص فحقه أن يتع. أن يكون ظرفاً : قال أبو البقاء : والثاين 
  فصل

  :روي أن الكعبة الكرمية بنيت مخس مرات 
  .بناء املالئكة قبل آدم ، وكانت من ياقوتة محراء ، مث رفعت إىل السماء أيام الطوفان : أحدها 



  . -عليه السالم  -بناء إبراهيم : والثانية 
  .هذا البناء  -عليه وسلم  صلى اهللا -بناء قريش يف اجلاهلية ، وقد حضر رسول اهللا : والثالثة 
  .بناء ابن الزبري : والرابعة 

  .بناء احلجاج وهو البناء املوجود اليوم : واخلامسة 
  .« املسجد احلرام » : يا رسول اهللا أي مسجد وضع أول؟ قال : قلت : وروى أبو ذر قال « 

واملسجد األقصى « أربعون سنة  »: كم بينهما؟ قال : قلت . « املسجد األقصى » : أي؟ قال : مث قلت : قال 
» :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وروى عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال رسول اهللا  -عليه السالم  -أسسه يعقوب 

ابنيا يلَ بيتاً ، فخطّ هلما جربيل فجعل آدُم حيفر وحواء : بعثَ اللَُّه جربيلَ عليه السالم إىل آدم وحواء فقال هلما 
فلما بنياه أوحى اهللا تعاىل إليه أن يطوف به ، وقيل له أنت . حسبك يا آدم : املاء نودي من حتته تنقل حىت أجابه 

أول الناس وهذا أول بيت ، مث تناسخت القرون حىت حجه نوح ، مث تناسخت القرون حىت رفع إبراهيم القواعد 
أن ابنِ يل بيتاً يف األرض  -عليه السالم  -أن اهللا تعاىل أوحى إىل إبراهيم  -رضي اهللا عنه  -روي عن علّي « منه 

، فضاق به زرعاً ، فأرسل اهللا السكينة وهي ريح خجوج هلا رأس ، فاتبع أحدمها صاحبه حىت انتهت ، مث تطوقت 
ابغين حجراً ، فالتمس حجراً : يف موضع البيت تطوُّق احلية ، فبىن إبراهيم حىت إذا بلغ مكان احلجر ، قال البنه 

جاء به من ال يتكل على بنائك : من أين لك هذا؟ قال : به ، فوجد احلجر األسود قد ركب ، فقال ألبيه حىت أتاه 
فمّر عليه الدهر فاهندم ، فبنته العمالقة ، مث اهندم فبنته جرهم ، مث اهندم : ، جاء به جربيل من السماء فأمته ، قال 

رجل شاب فلما أرادوا أن يرفعوا احلجر األسود  يومئذ -صلى اهللا عليه وسلم  -فبنته قريش ورسول اهللا 
أول  -صلى اهللا عليه وسلم  -حنكم بيننا أول رجل خيرج من هذه السكة ، فكان رسول اهللا : اختصموا فيه فقالوا 

من خرج ، فقضى بينهم أن جيعلوه يف مربط مث ترفعه مجيع القبائل كلهم ، فرفعوه ، مث ارتقى هو فرفعوا إليه الركن 
  .ضعه ، وكانوا يدعونه األمني ، فو

كانت الكعبة على عهد : قال ابن إسحاق . كان بناء الكعبة قبل املبعث خبمس عشرة سنة : قال موسى بن عقبة 
مثاين عشرة ذراعاً ، وكانت تكسى القباطي مث كسيت الربود ، وأول من كساها  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 

  .الديباج احلجاج بن يوسف 
املسجد احلرام فأول من أخر بنيان البيوت من حول الكعبة عمر بن اخلطاب اشتراها من أهلها وهدمها ، فلما وأما 

كان عثمان اشترى دوراً وزادها فيه ، فلما ُولّي ابن الزبري أحكم بنيانه وأكثر أبوابه وحسن جدرانه ، ومل يوسعه 
زاد يف ارتفاع جدرانه وأمر بالكعبة فكسيت الديباج ، شيئاً آخر ، فلما استوى األمر إىل عبد امللك بن مروان 

  .وتوىل ذلك بأمره احلجاج 
ببناء البيت مل يدر أين يبين فبعث اهللا تعاىل رحياً خجوجاً  -عليه السالم  -وروي أن اهللا تعاىل ملا أمر إبراهيم 

فقامت حبيال البيت فيها رأس بعث اهللا سحابة بقدر البيت ، : وقال الكليب . فكشفت ما حول البيت عن األساس 
  .يتكلم وله لسان وعينان يا إبراهيم ابن على قدري وحيايل ، فبىن عليه 

  :هذه ثالثة أوجه » أَنْ « يف } أَن الَّ ُتْشرِكْ { : قوله 
كيف يكون النهي عن الشرك ، : فإن قلت : قال الزخمشري بعد أن ذكر هذا الوجه . أهنا هي املفسرة : أحدها 
كانت التبوئة مقصودة من أجل العبادة ، وكأنه قيل تعبدنا إبراهيم قلنا : قلت . بتطهري البيت تفسرياً للتبوِئة  واألمر

املفسرة البد أن يتقدمها ما هو مبعىن القول ال حروفه ومل يتقدم إال لتبوئة » أن « يعين الزخمشري أن . ال تشرك 



تفسري اإلعراب بل تفسري املعىن ، . ال تشرك : قلنا : يد بقوله وليست مبعىن القول فضمنها معىن القول ، وال ير
  .ألن املفسرة ال تفسر القول الصريح 

املخففة ال بد أن يتقدمها فعل حتقيق ) أن ( وفيه نظر من حيث إن . قاله ابن عطية . أهنا املخففة من الثقيلة : الثاين 
  .أو ترجيح كحاهلا إذا كانت مشددة 

صدرية اليت تنصب املضارع ، وهي توصل باملاضي واملضارع واألمر ، والنهي كاألمر ، وعلى هذا أهنا امل: الثالث 
أن « بوأناه لئال تشرك ، وكان من حق اللفظ على هذا الوجه أن يكون : جمرورة بالم العلة مقدرة أي » أن « ف 

  .اءة من قرأة بالياء وقوى ذلك قر: بياء الغيبة ، وقد قرئ بذلك ، قاله أبو البقاء » ال يشرك 

  .ووجه قراءة العامة على هذا التخريج أن يكون من االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب . يعين من حتت 
فعلنا ذلك لئال تشرك ، فجعل النهي : أهنا الناصبة وجمرورة بالم أيضاً ، إال أن الالم متعلقة مبحذوف ، أي : الرابع 

وقرأ عكرمة وأبو . واألصل عدم التقدير مع عدم االحتياج إليه . قاله أبو البقاء صلة هلا ، وقَوَّى ذلك قراءة الياء 
  .بالياء } أن ال يشرك { هنيك 

وال بد من نصب الكاف على هذه : وقال أبو حامت . على معىن أن يقول معىن القول الذي قيل له : قال أبو حيان 
) الَ ( املصدرية جبملة النهي؛ فجعل ) أَنْ ( أنه مل يظهر له صلة ك: قال شهاب الدين . لئال ُيْشرَِك : القراءة مبعىن 

على املضارع بعدها حىت صار علة للفعل قبله ، وهذا غري الزم ملا تقدم من وضوح املعىن مع ) أَنْ ( نافية ، وسلّط 
  .جعلها ناهية 

  فصل
  :وههنا سؤاالت 

  ن النهي عن الشرك واألمر بتطهري البيت تفسرياً للتبوئة؟فكيف يكو: هي املفسرة ) أَنْ ( أنّ : إذا قلنا : األول 
ما معىن كون البيت مرجعاً له ، فأجيب : جعلنا البيت مرجعاً إلبراهيم ، فكأنه قيل : أنه سبحانه ملا قال : واجلواب 

ن واألصنام عنه بأن معناه أن يكون بقلبه موحداً لرب البيت عن الشريك والنظري مشتغالً بتنظيف البيت عن األوثا
.  

  ؟} الَّ ُتْشرِكْ بِي { : ملا مل يشرك باهللا فيكف قيل  -عليه السالم  -أن إبراهيم : السؤال الثاين 
  .ال جتعل يف العبادة يل شريكاً ، وال تشرك يب غرضاً آخر يف بناء البيت : املعىن : واجلواب 

  .» َوطَهِّْر َبيِتي « : أنَّ البيت ما كان معموراً قبل ذلك فكيف قال : السؤال الثالث 
لعل ذلك املكان كان صحراء فكانوا يرمون إليها األقذار ، فأمر إبراهيم ببناء ذلك البيت يف ذلك : واجلواب 

املكان وتطهريه عن األقذار ، أو كانت معمورة وكانوا وضعوا فيها أصناماً ، فأمره اهللا تعاىل بتخريب ذلك البناء 
التطهري عن األوثان ، أو يكون املراد أنك بعد أن تبنيه فطهره عما ال ينبغي من ووضع بناء جديد ، فذلك هو 

  .الشرك 
« املقيمني فيها ، : أي » والقائمني « للطائفني بالبيت من غري أهل مكة : قال ابن عباس » ِللطَّاِئفَني « : وقوله 

  .املصلون  القائمون هم: املصلني من الكل ، وقيل : أي » والرُّكَّع السُُّجود 
  ) .ناد ( قرأ العامة بتشديد الذال مبعىن . } َوأَذِّن ِفي الناس باحلج { : قوله 

إذ كان ينبغي أن » ِفي النّاس « : ويبعده قوله . باملد والتخفيف مبعىن أعلم » آذن « وقرأ احلسن وابن حميصن 



ل ، وخرجها أبو الفتح وصاحب اللوامح على ونقل أبو الفتح عنهما أهنما قرءا بالقصر وختفيف الذا. يتعدى بنفسه 
  .واذكر إذ بوأنا وإذ أُذن يف الناس ، وهي ختريج وضاح : أي » َبوَّأَْنا « أهنا عطف على 

َوطهِّر « جزماً على جواب األمر يف » يأتوك « فيصري يف الكالم تقدمي وتأخري ويصري : وزاد صاحب اللوامح فقال 
على أنه فعل ماض » وأَِذنَ « وتصحف هذا على ابن جّين فإنه حكى عنهما : د بامل» وآذن « وابن حمصني . » 

ومل يتصحف عليه بل حكى هذه القراءة أبو : قال شهاب الدين . » َبوَّأَْنا « وأعرب على ذلك بأن جعله عطفاً على 
، فنسب من اطّلع عليها الفضل الرازي يف اللوامح له عنهما ، وذكرها أيضاً ابن خالويه ، ولكنه مل يطلع عليها 

  .للتصحيف ، ولو تأّنى أصاب أو كاد 
  .بكسر احلاء حيث وقع كما تقدم » باحلجِّ « وقرأ ابن ايب إسحاق 

  فصل
يا رب وما يبلغ : ، قال } أذن يف الناس باحلج { : ملا فرغ إبراهيم من بناء البيت قال اهللا له : قال أكثر املفسرين 

. عليَّ البالغ فصعد إبراهيم الصفا ، ويف رواية أبا قبيس ، ويف رواية على املقام عليك األذان و: صويت؟ قال 
يا : فارتفع املقام حىت صار كأطول اجلبال فأدخل أصبعيه يف أذنيه ، وأقبل بوجهه مييناً ومشاالً وشرقاً وغرباً وقال 

لعتيق فأجيبوا ربكم ، فأجابه كل من حيج أيها الناس أال إن ربكم قد بىن بيتاً ، وقد كتب عليكم احلج إىل البيت ا
فأول من أجابه أهلُ الَيَمن فهم أكثر الناس : قال ابن عباس . من أصالب اآلباء وأرحام األمّهات لبيك اللهم لبيك 

قال . من أجاب مّرة حّج مّرة ومن أجاب مرتني أو أكثر فيحج مرتني أو أكثر بذلك املقدار : وقال جماهد . حجاً 
وقال احلسن وأكثر . ملا أمر اهللا إبراهيم باألذان تواضعت له اجلبال وخفضت وارتفعت له القرى :  ابن عباس

واحتجوا بأن ما جاء يف القرآن وأمكن َحْمله على أن حممداً  -عليه السالم  -إنّ املأمور باألذان هو حممد : املعتزلة 
واذكر يا حممد إذ بوأنا ، فهو يف حكم املذكور ، : ، أي » َنا َوإِذْ بَوَّأ« : هو املخاطب فهو أوىل وقد بينا أن قوله 

أن يفعل ذلك يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -أمر حممداً : قال اجلبائي . فإليه يرجع اخلطاب » َوأَذِّنْ « : فلما قال 
داللة على أن املراد أن » َيأْتُوَك « : إنه ابتداء فرض احلج من اهللا تعاىل للرسول ، ويف قوله : قالوا . حجة الوداع 

  .حيج فيقتدى به 
  .» إِنَّ اللََّه قَْد فََرَض َعلَْيكُم احلجَّ فُحجُّوا «  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : وروى أبو هريرة قال 

أ وقر. صاحب وِصَحاب ، وتاجر وجتار ، وقائم وقيام : نصب على احلال ، وهو مجع راجل حنو » رِجَاالً « : قوله 
  .بضم الراء وتشديد اجليم » ُرجَّاالً « عكرمة واحلسن وأبو جملز 

وروي عنهم ختفيفها ، وافقهم ابن أيب إسحاق على التخفيف ، وجعفر بن حممد وجماهد على التشديد ، ورويت عن 
« وروي عن عكرمة أيضاً . فاملخفف اسم مجع كظؤار ، واملشدد مجع تكسري كصائم وصوام . ابن عباس أيضاً 

} وعلى كُلِّ َضاِمرٍ { : قوله . وكذلك عن ابن عباس وعطاء إال أهنما شددا اجليم . كنَُعامى بألف التأنيث » ُرجَالَى 
اهلزال ، َضَمر يْضُمر ُضُموراً ، واملعىن أن : والضمور . مشاة وركباناً : ، فيكون حاالً أي » رجاالً « نسق على 

  .الناقة صارت ضامرة لطول سفرها 
« صفة ل » يَأِْتَني « على ضوامر ، ف : محالً على املعىن ، إذ املعىن » كُلِّ َضاِمر « النون ضمري . » يأتني « : ه قول

كل إذا أضيفت « ، وأتى بضمري اجلمع َحمالً على املعىن ، أي مجاعة اإلبل ، وقد تقدم يف أول الكتاب أن » ضامر 
  :له إىل نكرة مل يراع معناها إال يف قليل ، كقو



  فََتَركُْت كُلَّ َحديقَة كَالدِّْرَهمِ... َجاَدْت َعلَْيِه كُلُّ َعْينٍ ثَرٍَّة  -٣٧٥٩
فيها مضافة لنكرة وقد روعي معناها ، وكان بعضهم أجاب عن بيت زهري بأنه إمنا « كلّ » وهذه اآلية ترده ، فإن 

وجوَّز أبو حيان . « َضاِمر » صفة ل « يأتني » ن فهذه اآلية مجلة واحدة ، أل: جاز ذلك؛ ألنه يف مجلتني ، قيل له 
: قال شهاب الدين . على معىن اجلماعات والرفاق : قال « كل ضامر » و « رجاالً » أن يكون الضمري يشمل 

، فيقال جاز « كل ضامر » الرجال يأتني ، وال ينفعه كونه اجتمع مع الرجال هنا : فعلى هذا جيوز أن يقال عنده 
وإمنا : وقال البغوي . تمع معه ما جيوز فيه ذلك إذ يلزم منه تغليب غري العاقل على العاقل وهو ممنوع ذلك ملا اج

تغليباً للعقالء « يَأْتون » وقرأ ابن مسعود والضحاك وابن أيب عبلة . وأراد النوق « كُلّ » ملكان « َيأِْتني » مجع 
مستأنفاً متعلق به « يأتون » حاالً أيضاً ، ويكون } ضامر على كل { : وعلى هذا فيحتمل أن يكون قوله . الذكور 

أي يأتون على « يأتون » وأن يتعلق بقوله } يأتون من كل فج { : من كل فج أي يأتونك رجاالً وركباناً مث قال 
« ضامر » ول « رجاالً » مستأنف أيضاً ، فال جيوز أن يكون صفة ل « يأتون » كل ضامر من كل فّج ، و 

رأيت زيداً ومررت بعمرو : ف املوصوف يف اإلعراب؛ ألن أحدمها منصوب واآلخر جمرور ، ولو قلت الختال
صفة للرجال « َيأُْتون » وقرئ : وقد جوَّز ذلك الزخمشري فقال . على النعت مل جيز بل على القطع . العاقلني 

: والعميق . مل يف سائر الطرق اتساعاً الطريق بني اجلبلني ، مث يستع: والفج . والركبان وهو مردود مبا ذكرنا 
  :بئر عميقة معيقة ، فيجوز أن يكون مقلوباً إال أنه أقل من األول ، قال : البعيد سفالً ، يقال 

  َيُمدُّ بَِها ِفي السَّْيرِ أَشَْعثُ شَاِحُب... إِذَا اخلَْيلُ َجاَءْت ِمْن ِفَجاجٍ َعِميقٍَة  -٣٧٦٠
( عميق : عمق وعمق بكسر العني وضمها عمقاً بفتح الفاء قال الليث : ويقال » َمِعيٌق « : وقرأ ابن مسعود 

ومعيق لغة متيم وأعمقت البئر وأمعقتها ) عميق لغة احلجاز : وقال الفراء . ومعيق ، والعميق يف الطريق أكثر 
  :وَعُمقَت وَمُعقَت عماقة ومعاقة وإعماقاً وإمعاقاً قال رؤبة 

األعماق هنا بفتح اهلمزة مجع ُعْمق وعلى هذا فال قلب يف معيق ، ... مَاقِ َخاوِي املُْختَرْق َوقَاِتمِ اَألْع -٣٧٦١
غميق بالغني : ألهنا لغة مستقلة ، وهو ظاهر قول الليث أيضاً ، ويؤيده قراءة ابن مسعود بتقدمي امليم ، ويقال 

  .املعجمة أيضاً 
  فصل

إن « : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -يد بن جبري بإسناده عن النيب بدأ اهللا بذكر املشاة تشريفاً هلم ، وروى سع
يا : احلاج الراكب له بكل خطوة ختطوها راحلته سبعون حسنة وللماشي سبعمائة حسنة من حسنات احلرم ، قيل 

  .» احلسنة مبائة ألف حسنة : رسول اهللا وما حسنات احلرم؟ قال 
، ألنه  -عليه السالم  -؛ ألنه هو املنادي فمن أتى مكة حاّجاً فكأنه أتى إبراهيم » االً يَأُْتوَك رَِج« : وإمنا قال تعاىل 

  .جييب نداءه 
  :جيوز يف هذه الالم وجهان » ِلَيْشَهدُوا « : قوله 

  .أذن ليشهدوا : ، أي » أَذِّنْ « أن تتعلق ب : أحدمها 
  .وهو األظهر . » يَأُْتوَك « أهنا متعلقة ب : والثاين 

ألنه أراد منافع خمتصة هبذه العبادة دينية ودنيوية ال توجد يف غريها من العبادات » َمَناِفعَ « ونكر : ل الزخمشري قا
  :قل سعيد بن املسيب وحممد بن علي الباقر . 

  .التجارة ، وهي رواية ابن زيد : هي العفو واملغفرة وقال سعيد بن جبري : املنافع 



وََيذْكُرُواْ اسم { . التجارة وما يرضى اهللا به من أمر الدنيا واآلخرة : وقال جماهد .  األسواق: وعن ابن عباس قال 
للحرص على علمها حبساهبا من » َمْعلُوَمات « هي عشر ذي احلجة قيل هلا : قال األكثرون } اهللا يف أَيَّامٍ مَّْعلُوَماٍت 

  .أجل وقت احلج يف آخرها 
ألن الذكر . أهنا يوم النحر وثالثة أيام بعده ، وهو اختيار الزجاج : عن علي  وروي. أيام التشريق : واملعدودات 

وروى عطاء عن . والنحر للهدايا إمنا يكون يف هذه األيام . يدل على التسمية على حنرها » َبهِيَمِة اَألْنَعامِ « على 
ح والنحر بذكر اسم اهللا؛ ألن املسلمني عرب عن الذب: وقيل . أهنا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق : ابن عباس 

يعين اهلدايا والضحايا تكون } على َما َرَزقَُهْم مِّن َبهِيَمِة األنعام { : مث قال . ال ينفكون عن ذكر اسم اهللا إذا حنروا 
، فبينت البهيمة املبهمة يف كل ذات أربع يف الرب والبحر : قال الزخمشري . من النعم ، وهي اإلبل والبقرة والغنم 

  .اإلبل والبقر والغنم : باألنعام وهي 
هذا أمر وجوب ، ألن أهل اجلاهلية كانوا ال يأكلون من حلوم هداياهم شيئاً َتَرفُّقاً : قيل . » فَكُلُوا ِمْنَها « : قوله 

  .على الفقراء 

ن يأكل منه ، وكذلك أضحية واتفق العلماء على أن اهلدي إذا كان تطوعاً كان للُمْهِدي أ. هذا أمر إباحة : وقيل 
أمر أن يؤخذ من كل جزور بضعه ، فطبخت ، وأكل حلمها ، وحسي  -صلى اهللا عليه وسلم  -التطوع؛ ألن النيب 

واختلفوا يف اهلدي الواجب يف النذور والكفارات واجلربانات للنقصان مثل دم . من مرقها ، وكان هذا تطوعاً 
فقال الشافعي . التقليم واحللق ، والواجب بإفساد احلج وفواته وجزاء الصيد القران ودم التمتع ودم اإلساءة ودم 

يأكل : وقال مالك . ال يأكل من جزاء الصيد والنذور ، ويأكل مما سوامها : وقال ابن عمر . ال يأكل منه : وأمحد 
: د أصحاب الرأي وعن. من هدي التمتع ، ومن كل هدي وجب عليه إال من فدية األذى وجزاء الصيد واملنذور 

  .يأكل من دم التمتع والقران وال يأكل من واجب سوامها 
  .يعين الزمن الفقري الذي ال شيء له . } َوأَطِْعُمواْ البآئس الفقري { : قوله 

البائس الذي ظهر بؤسه يف ثيابه ويف وجهه ، والفقري الذي ال يكون كذلك فتكون ثيابه نقية : قال ابن عباس 
  .والبؤس شدة الفقر .  ووجهه وجه غين

وقرأ نافع والكوفيون والبزي بسكوهنا ، . العامة على كسر الالم ، وهي الم األمر . } ثُمَّ لَْيقْضُواْ َتفَثَُهْم { : قوله 
يف قراءة الكسائي وقالون حيث ) ثُمَّ ( بعد ) هو ( إجراء للمنفصل جمرى املتصل حنو كتف ، وهو نظري تسكني هاء 

وهو وسخ األظفار قلبت الفاء ثاء كمعثور يف . قيل أصله من التف : جمرى الواو والفاء والتَّفَث )  ثُمَّ( أجريت 
. كثر وسخه يف سفره : تفث الرجل ، أي : وحكى قطرب . ما تفثك : هو الوسخ والقذر يقال : وقيل . معفور 

أصل التفث يف كالم العرب كل : املربد وقال . إن أهل اللغة ال يعرفون التّفَث إال من التفسري : قال الزجاج 
ثُمَّ { : سألت أعرابياً فصيحاً ما معىن قوله : قال نفطويه : وقال القفال . قاذورة تلحق اإلنسان فيجب عليه نقضها 

مث قال . أوسخك وما أدرنك : ما أتفثك ، أي : ما أفسر القرآن ، ولكنا نقول للرجل : ، فقال } لَْيقْضُواْ َتفَثَُهْم 
الوسخ والقذارة : واملراد بالتفث هنا . وهذا أوىل من قول الزجاج ألن القول قول املثبت ال قول النايف : القفال 

. من طول الشعر واألظفار والشعث واحلاج أشعث أغرب ، واملراد قص الشارب واألظفار ونتف اإلبط وحلق العانة 
وقال . إلحرام باحللق وقص الشارب والتنظيف ولبس الثياب واملراد بالقضاء إزالة ذلك ، واملراد به اخلروج من ا

هو مناسك احلج وأخذ الشارب ونتف : وقال جماهد . قضاء التفث مناسك احلج كلها : ابن عمر وابن عباس 
 ليصنعوا ما» ِلَيقْضُوا َتفَثَُهم « معىن : وقيل . التفث هنا رمي اجلمار : وقيل . اإلبط وحلق العانة وقلم األظفار 



يصنعه احملرم من إزالة شعر وشعث وحنومها عند حله ، ويف ضمن هذا قضاء مجيع املناسك إذ ال يفعل هذا إال بعد 
  .فعل املناسك كلها 

  .بالتشديد ، والباقون بالتخفيف » َولُيوفُّوا « قرأ أبو بكر . » َولُيوفُوا « : قوله 

بكسر الالم ، والباقون » وِليوفوا « : وقرأ ابن ذكوان . وأَْوفَى وتقّدم يف البقرة أن فيه ثالث لغات َوفّى ، َووفَى ، 
ما أوجبه الدخول يف : واملراد بالوفاء ما أوجبه بالنذر ، وقيل . » وَِلَيطَّوَّفُوا « وهذا اخلالف جار يف قوله . بسكوهنا 

املراد : وقيل . ء يكون يف احلج أراد نذر احلج واهلدي ، وما ينذره اإلنسان من شي: قال جماهد . احلج من املناسك 
املراد الطواف الواجب ، وهو طواف اإلفاضة يوم النحر بعد الرمي » َوِلَيطَّوَّفُوا « : الوفاء بالنذر مطلقاً وقوله 

ألنه : وقال ابن عباس وابن الزبري . القدمي ألنه أول بيت وضع للناس : واحللق ومسي البيت العتيق قال احلسن 
قد : فإن قيل . جلبابرة ، فكم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه اهللا ، وملا قصده أبرهة فُِعل به ما فعل أُْعِتَق من ا

  تسلَّط احلجاج عليه؟
أنه ما قصد التسلط على البيت وإمنا حتّصن به عبد اهللا بن الزبري فاحتال إلخراجه مث بناه وقال ابن عيينة : فاجلواب 

  .أعتق من الغرق : وقال جماهد . مل ُيْملك قط : 
  .ِعتاق اخليل والطري : ألنه بيت كرٌمي من قوهلم : وقيل 
  فصل

  :والطواف ثالثة أطواف 
طواف القدوم وهو أن من قدم مكة يطوف بالبيت سبعاً ، يرمل ثالثاً من احلجر األسود إىل أن ينتهي إليه ، : األول 

  .وميشي أربعاً وهذا الطواف سنة ال شيء على تاركه 
طواف اإلفاضة يوم النحر بعد الرمي واحللق ، ويسمى أيضاً طواف الزيارة وطواف الصدر ، وهو واجب : اين والث

  .ال حيصل التحلل من اإلحرام ما مل يأت به 
طواف الوداع ال رخصة ملن أراد مفارقة مكة إىل مسافة القصر يف أن يفارقها حىت يطوف بالبيت سبعاً ، : والثالث 

أمر الناس أن يكون آخر : دم إال احلائض والنفساء ، فال وداع عليهما ملا روى ابن عباس قال فمن تركه فعليه 
والرمل خيتص بطواف القدوم ، وال رمل يف طواف اإلفاضة والوداع . عهدهم بالبيت إال أنه أرخص للمرأة احلائض 

.  

َربِِّه َوأُِحلَّتْ لَكُُم الْأَْنَعاُم إِلَّا َما ُيْتلَى َعلَْيكُْم فَاْجتَنُِبوا الرِّْجَس ِمَن  ذَِلَك َوَمْن ُيَعظِّمْ ُحُرمَاِت اللَِّه فَُهَو َخْيرٌ لَُه ِعْنَد
طَفُُه الطَّيْرُ ُحَنفَاَء ِللَِّه غَْيَر ُمْشرِِكَني بِِه َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَكَأَنََّما َخرَّ ِمَن السََّماِء فََتْخ) ٣٠(الْأَْوثَاِن وَاْجَتنِبُوا قَْولَ الزُّورِ 

  ) ٣٢(ذَِلَك َوَمْن ُيَعظِّمْ َشَعاِئَر اللَِّه فَإِنََّها ِمْن َتقَْوى الْقُلُوبِ ) ٣١(أَْو َتْهوِي بِهِ الرِّيُح ِفي َمكَاٍن َسِحيقٍ 

أن ذلك ، قال األمر والش: خرب مبتدأ مضمر ، أي » ذَِلَك « . اآلية } ذلك َوَمن ُيَعظِّْم ُحُرَماتِ اهللا { : قوله تعاىل 
كما يقدم الكاتب مجلة من كالمه يف بعض املعاين ، فإذا أراد اخلوض يف معىن آخر قال هذا ، وقد كان : الزخمشري 

هو مبتدأ خربه حمذوف ، أي ذلك األمر الذي : وقيل . فرضكم ذلك أو الواجب ذلك : وقدره ابن عطية . كذا 
ونظري هذه اإلشارة قول زهري بعد تقدم مجل يف وصف هرم بن . امتثلوا ذلك : يف حمل نصب أي : وقيل . ذكرته 
  :سنان 



  َوْسطَ النَِّدّي إِذَا َناِطٌق َنطَقَا... هذَا َولَْيَس كَمْن َيْعَيا َبُخطَِّتِه  -٣٧٦٢
يف مجيع واحلرمة ما ال حيلّ هَْتكُه ، ومجييع ما كلفه اهللا هبذه الصفة من مناسك احلج وغريها ، فيحتمل أن يكون عاماً 

  .تكاليفه ، وحيتمل أن يكون خاصاً فيما يتعلق باحلج 
الكعبة احلرام ، واملسجد احلرام ، والبلد احلرام ، والشهر احلرام ، واملشعر : احلرمات مخس : وعن زيد بن أسلم 

( احلرام ،  البيت احلرام ، والبلد احلرام ، والشهر احلرام ، واملسجد: احلرمات ههنا : وقال ابن زيد . احلرام 
  ) .واإلحرام 

  .حرمات اهللا ما ال حيل انتهاكها : وقال الليث 
  .احلرمة ما وجب القيام به ، وحرم التفريط فيه : وقال الزجاج 

، أي؛ فتعظيم حرمات اهللا خري له ، كقوله » َوَمْن ُيَعظّم « : ضمري املصدر املفهوم من قوله » ُهو » « فهو « : قوله 
هنا ظاهرها التفضيل بالتأويل املعروف ومعىن » خري « و ]  ٨: املائدة [ } ُهَو أَقَْرُب للتقوى  اعدلوا{ : تعاىل 

  .العلم بوجوب القيام هبا وحفظها : التعظيم 
  .فهو خري له من التهاون : وقال األصم . عند اهللا يف اآلخرة : أي » ِعْنَد َربِّهِ « : وقوله 
ووجه النظم أنه كان جيوز أن يظن أن اإلحرام إذا حرم الصيد } عام إِالَّ َما يتلى َعلَْيكُمْ َوأُِحلَّْت لَكُُم األن{ : قوله 

وغريه فاألنعام أيضاً َتْحُرم ، فبيَّن تعاىل أن اإلحرام ال يؤثر فيها ، مث استثىن منه ما يتلى يف كتاب اهللا من احملرمات 
َوالَ َتأْكُلُواْ ِممَّا { : ، وقوله ]  ١: املائدة [ } ي الصيد َوأَنُْتْم ُحُرٌم غَْيَر ُمِحلِّ{ : من النعم يف سورة املائدة يف قوله 

  ] . ١٢١: األنعام [ } لَْم ُيذْكَرِ اسم اهللا َعلَْيِه 
جيوز أن يكون استثناء متصالً ، ويصرف إىل ما حيرم من هبيمة األنعام لسبب عارض } إِالَّ َما يتلى َعلَْيكُمْ { : قوله 

  .وأن يكون استثناًء منقطعاً؛ إذ ليس فيها حمرم وقد تقدم تقرير هذا أول املائدة . وحنوه كاملوت 
  :ثالثة أوجه » ِمْن « يف . » ِمَن اَألْوثَانِ « : قوله 

وقد تقدم أن . أهنا لبيان اجلنس ، وهو مشهور قول املعربني ، ويقدر بقولك الرجس الذي هو األوثان : أحدها 
  .ذلك وجييء مواضع كثرية ال يتأتى فيها ذلك وال بعضه  شرط كوهنا بيانية

  .أهنا البتداء الغاية : والثاين 
: لبيان اجلنس ، أي » ِمْن « و : فقال . وقد خلط أبو البقاء القولني فجعلهما قوالً واحداً : قال شهاب الدين 

  .املعىن يؤول إىل ذلك وال يؤول إليه البتة اجتنبوا الرجس من هذا القبيل وهو معىن ابتداء الغاية ههنا يعين أنه يف 

للتبعيض قلب معىن » من « ومن قال إن : وقد غلّط ابن عطية القائل بكوهنا للتبعيض فقال . أهنا للتبعيض : الثالث 
وقد ميكن التبعيض فيها بأن معىن الرجس عبادة األوثان ، وبه قال ابن عباس وابن جريج فكأنه قال . اآلية فأفسده 

اجتنبوا من األوثان الرجس وهو العبادة ألن احملرم من األوثان إمنا هو العبادة ، أال ترى أنه قد يتصور استعمال ف: 
. قاله أبو حيان . الوثن يف بناء وغريه مما مل حيرم الشرع استعماله ، فللوثن جهات منها عبادهتا وهي بعض جهاهتا 

ر من حناس وحديد وخشب ويطلق أيضاً على الصليب ، قال عليه واألوثان مجع وثن ، والوثن يطلق على ما ُصوِّ
  :وقال األعشى » أَلْقِ هذَا الَوثََن َعْنَك « : السالم لعدي بن حامت وقد رأى يف عنقه صليباً 

  كَطَْوِف النََّصاَرى بَبْيتِ الَوثَْن... َيطُوُف الُعفَاةُ بِأَْبوَابِِه  -٣٧٦٣
  :ام مبكانه وثبت فهو واثن ، وأنشد لرؤبة واشتقاقه من َوثن الشيء ، أي أق

  .املقيمني على العهد ، وقد تقدم الفرق بني الوثن والصَّنم : أي ... َعلَى أَِخالَِّء الصَّفَاِء الُوثَّنِ  -٣٧٦٤



  فصل
 أي؛ عبادهتا ، أي كونوا على جانب منها فإهنا رجس ، أي سبب} فاجتنبوا الرجس ِمَن األوثان { : قال املفسرون 

  .رجس وهو العذاب ، والرجس مبعىن الرجز 
واعلم أنه . } واجتنبوا قَْولَ الزور { ههنا للتجنيس ، أي اجتنبوا األوثان اليت هي الرجس » ِمن « : وقال الزجاج 

تعاىل ملا َحثّ على تعظيم حرماته أتبعه باألمر باجتناب األوثان وقول الزور ، ألن توحيد اهللا وصدق القول أعظم 
مات ، وإمنا مجع الشرك وقول الزور يف سلك واحد ، ألن الشرك من باب الزور ، ألن املشرك زاعم أن الوثن احلر

فاجتنبوا عبادة األوثان اليت هي رأس الزور واجتنبوا قول الزور كله ، وال تقربوا شيئاً : حيق له العبادة فكأنه قال 
األوثان رجساً ال للنجاسة لكن ألن وجوب جتنبها أوكد من ومسى . منه ، وما ظنك بشيء من قبيلة عبادة األوثان 

إمنا وصفها بذلك ألن عادهتم : قال األَصّم . وجوب جتنب الرجس ، وألن عبادهتا أعظم من التلوث بالنجاسات 
  .وهذا بعيد ، وإمنا وصفها بذلك استحقاراً واستخفافاً . يف القربان أن يتعمدوا سقوط الدماء عليها 

  :وذكر املفسرون يف قول الزور وجوهاً ) من أَِفكه إذا صرفه ( االزورار وهو االحنراف كما أن اإلفك والزور من 
  .هذا حالل وهذا حرام ، وما أشبه ذلك : قوهلم : األول 
صلى الصبح فلما سلم قام قائماً ، واستقبل الناس  -صلى اهللا عليه وسلم  -شهادة الزور؛ ألن النيب : والثاين 

  .وتال هذه اآلية » عدلت شهادة الزور اإلشراك باهللا « : وقال بوجهه ، 
  .الكذب والبهتان : الثالث 
  .قول أهل اجلاهلية يف تلبيتهم لبيك ال شريك لك إال شريك هو لك متلكه وما ملك : الرابع 
هي حال مؤكدة إذ يلزم من كوهنم و» غَْيَر ُمْشرِِكني « ، وكذلك » اْجَتنِبوا « حال من فاعل » ُحَنفَاَء ِللَِّه « : قوله 

عدم اإلشراك أي خملصني له ، أي متسكوا باألوامر والنواهي على وجه العبادة هللا وحده ال على وجه » حنفاء « 
  .} غَْيَر ُمْشرِِكنيَ بِِه { إشراك غري اهللا به ، فلذلك قال 

  .سقط من السماء إىل األرض : أي } َوَمن ُيْشرِْك باهللا فَكَأَنََّما َخرَّ ِمَن السمآء { : مث قال 
» فَتْخطَفُه « وباقي السبعة . قرأ نافع بفتح اخلاء والطاء مشددة ، وأصلها ختتطفه فأدغم . » فََتْخطَفُُه « : قوله 

وروي . وقرأ احلسن واألعمش وأبو رجاء بكسر التاء واخلاء والطاء مع التشديد . بسكون اخلاء وختفيف الطاء 
« وروي عن األعمش كقراءة العامة إال أنه بغري فاء . بفتح الطاء مشددة مع كسر التاء واخلاء عن احلسن أيضاً 

] .  ٢٠: البقرة [ } َيكَاُد الربق َيْخطَفُ { : وتوجيه هذه القراءات قد تقدم يف أوائل البقرة عند قوله » ختطفه 
  .مجعاً » الرياح « وقرأ أبو جعفر 

  .» فَتْخطَفُه « ، ولذلك عطف عليه املستقبل وهو ) ر خت( يف معىن » َخّر « : وقوله 
قال . فهو ختطفه : عطفاً عليه بل هو خرب مبتدأ مضمر أي » فََتْخطَفُُه « وجيوز أن يكون على بابه وال يكون 

باهللا من أشرك : جيوز يف هذا التشبيه أن يكون من املركب واملفرق فإن كان تشبيهاً مركباً ، فكأنه قال : الزخمشري 
فقد أهلك نفسه إهالكاً ليس وراءه إهالك بأن صور حاله بصورة حال َمْن َخّر من السماء فاختطفته الطري فتفرق 

  .ُمَزعاً يف حواصلها ، أو عصفت به الرياح حىت هوت به يف بعض املطاوح البعيدة 
باهللا بالساقط من السماء واألهواء  وإن كان مفرقاً فقد شبه اإلميان يف علّوه بالسماء ، والذي ترك اإلميان وأشرك

اليت تتوزع أفكاره بالطري املختطفة ، والشيطان الذي يطوح به يف وادي الضالل بالريح اليت هتوي مبا عصفت به يف 
ُسْحقاً ُسْحقاً « : أبعده ، ومنه قول عليه السالم : َسَحقَُه اهللا ، أي : والسحيق البعيد ، ومنه . بعض املهاوي املتلفة 



  .والنخلة السحوق املمتدة يف السماء من ذلك . أي بُْعداً بُْعداً  »
املتقدم وتقدم تفسري » ذَِلَك « كإعراب » ذَِلك « إعراب . اآلية } ذلك َوَمن ُيَعظِّْم شََعاِئرَ اهللا { : قوله تعاىل 

الزور ، وتعظيم شعائر اهللا ذلك الذي ذكرت من اجتناب الرجس ، وقول : واملعىن . الشعرية واشتقاقها يف املائدة 
  .من تقوى القلوب 

وأصلها من اإلشعار وهو إعالمها لتعرف أهنا َهْدي ، وتعظيمها . شعائر اهللا الُبْدن واهلدايا : قال ابن عباس 
  .شعائر اهللا أعالم دينه : وقيل . استحساهنا واستسماهنا 

  .مناسك احلج : وقيل 
فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب ، فحذفت هذه املضافات ، : أي . } وب فَإِنََّها ِمن َتقَْوى القل{ : قوله 

لريتبط به ، وإمنا ذكرت القلوب ، ألن ) من ( وال يستقيم املعىن إال بتقديرها ، ألنه ال بد من راجع من اجلزاء إىل 
اعات ، وأما املخلص الذي متكنت املنافق قد يظهر التقوى من نفسه وقلبه خال عنها ، فلهذا ال يكون جمّداً يف الط

  .التقوى من قلبه فإنه يبالغ يف أداء الطاعات على سبيل اإلخالص 

  :فيه وجهان } فَإِنََّها ِمن َتقَْوى القلوب { : واعلم أن الضمري يف قوله 
  .فإن تعظيمها من تقوى القلوب : أنه ضمري الشعائر على حذف مضافه ، أي : أحدمها 
فإن التعظيم من تقوى القلوب والعائد على اسم الشرط :  املصدر املفهوم من الفعل قبله ، أي أنه ضمري: والثاين 

وهم  -مقام الضمري ) أل ( ومن جوَّز إقامة . فإهنا من تقوى القلوب منهم : من هذه اجلملة اجلزائية مقدر تقديره 
]  ٤١: النازعات [ } فَإِنَّ اجلنة ِهيَ املأوى  {: من تقوى قلوهبم كقوله : ، أجاز ذلك هنا ، والتقدير  -الكوفيون 

  .» تقوى « ، وقرئ برفعها ، فاعلة للمصدر قبلها وهو » القلوب « والعامة على خفض . 

ا لَِيذْكُرُوا اْسَم اللَِّه َعلَى وَِلكُلِّ أُمَّةٍ َجَعلَْنا َمْنَسكً) ٣٣(لَكُْم ِفيَها َمَناِفُع إِلَى أََجلٍ ُمَسمى ثُمَّ َمِحلَُّها إِلَى الَْبْيِت الَْعِتيقِ 
الَِّذيَن إِذَا ذُِكرَ اللَُّه َوجِلَْت قُلُوبُُهْم ) ٣٤(َما َرَزقَُهْم ِمْن بَهِيَمِة الْأَْنَعامِ فَإِلَُهكُْم إِلٌَه وَاِحٌد فَلَُه أَْسِلُموا وََبشِّرِ الُْمخْبِِتَني 

  ) ٣٥(ي الصَّلَاِة َوِممَّا َرَزقَْناُهمْ ُيْنِفقُونَ َوالصَّابِرِيَن َعلَى َما أََصابَُهْم وَالُْمِقيِم

يف هبيمة األنعام ، : وقيل . لكم يف التمسك هبا : يف الشعائر مبعىن الشرائع ، أي : أي } لَكُْم ِفيَها َمَناِفُع { : قوله 
لها وأصوافها وعلى هذا فاملنافع درها ونس. ورواه مقسٌم عن ابن عباس . وهو قول جماهد وقتادة والضحاك 

وأوبارها وركوب ظهرها إىل أجل مسمى ، وهو أن يسميها ويوجبها هدياً؛ فإذا فعل ذلك مل يكن له شيء من 
  .منافعها 

وروي عن ابن عباس أن يف البدن منافع مع تسميتها هدياً بأن تركبوها إن احتجتم إليها ، وتشربوا لبنها إن احتجتم 
 -وهذا اختيار الشافعي ومالك وأمحد وإسحاق ، وهو أَْوىل؛ ألن النيب . وها إليه ، إىل أجل مسّمى إىل أن تنحر

فقال يا رسول . « اْركَْبَها » : َمرَّ برجلٍ َيسُوُق َبَدَنةً وهو يف جهد ، فقال عليه السالم «  -صلى اهللا عليه وسلم 
واحتج « هلدي باملعروف حىت جتدوا ظهراً اركبوا ا» : قال عليه السالم « اْركَْبَها ويلك » : فقال . اهللا إهنا هدي 

أبو حنيفة على أنه ال ميلك من منافعها بأنه ال جيوز له أن يؤجرها للركوب فلو كان مالكاً ملنافعها مللك عقد اإلجارة 
وأجيب بأن هذا قياس يف معارضة النص فال عربة به ، وأيضاً فإن أم الولد ال ميلك . عليها كمنافع سائر اململوكات 

يف التمسك : أي « لَكُْم ِفيَها » : ومن محل املنافع على سائر الواجبات يقول . يعها وميكنه االنتفاع هبا فكذا ههنا ب



  .هبا منافع إىل أجل ينقطع التكليف عنده 
دنياكم  لكم يف اهلدايا منافع كثرية يف: أي } ثُمَّ َمِحلَُّهآ إىل البيت العتيق { : واألول قول مجهور املفسرين لقوله 

َهْدياً َباِلغَ { وقت وجوب حنرها منتهية إىل البيت كقوله : ودينكم وأعظم هذه املنافعِ حملها إىل البيت العتيق ، أي 
  ] . ٩٥: املائدة [ } الكعبة 
بُواْ املسجد فَالَ َيقَْر{ : فاملراد به احلرم كله لقوله « البيت العتيق » يعين حيث حيل حنرها ، وأما « َمِحلَُّها » : وقوله 

احلرم كله ، فاملنحر على هذا القول مكة ، ولكنها نزهت عن : أي ]  ٢٨: التوبة [ } احلرام بَْعَد َعاِمهِْم هذا 
قال « ) وكل فجاج مىن منحر ( كل فجاج مكة منحر ، » : الدماء إىل مىن ، ومىن من مكة قال عليه السالم 

  .غ مىن ، فأما اهلدي املتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فإن حملها موضعه هذا إمنا خيتص باهلدايا اليت تبل: القفال 
حمل الناس من إحرامهم إىل : أي } ثُمَّ َمِحلَُّهآ إىل البيت العتيق { : الشعائر املناسك فإن معىن قوله : ومن قال 

  ) .يوم النحر ( البيت العتيق أن يطوفوا به طواف الزيارة 
  .والباقون بالفتح . بالكسر « منِسكاً » قرأ األخوان هذا وما بعده . اآلية } أُمٍَّة َجَعلَْنا َمنَسكاً  وَِلكُلِّ{ : قوله تعاىل 

  .املكسور مكان ، واملفتوح مصدر : وقيل . مها مبعىن واحد ، واملراد باملنسك مكان النسك أو املصدر : فقيل 
  .القياس ، ويشبه أن يكون الكسائي مسعه من العرب والكسر يف هذا من الشاذ وال يسوغ فيه : قال ابن عطية 

والكسائي يقول . ويشبه أن يكون الكسائي مسعه : وهذا الكالم منه غري مرضي ، كيف يقول : قال شهاب الدين 
من : وقوله . فكيف حيتاج إىل مساع مع متسكه بأقوى السماعات ، وهو روايته لذلك قرأنا متواتراً . قرأت به : 

عين قياساً ال استعماالً فإنه فصيح يف االستعمال ، وذلك أن فعل يفُعل بضم العني يف املضارع قياس الفعل ي: الشاذ 
سواء أريد به الزمان أم املكان أم املصدر ، وقد شذت ألفاظ ضبطها النحاة يف : منه أن يفتح عينه مطلقاً ، أي 

  .كتبهم مذكورة يف هذا الكتاب 
  فصل

أي ضرباً من ) » َجَعلَْنا مَْنَسكاً « مجاعة مؤمنة سلفت قبلكم من عهد إبراهيم عليه السالم : أي (  »َوِلكُلِّ أُمٍَّة « 
لَِّيذْكُرُواْ اسم اهللا على َما َرَزقَُهْم مِّن َبهِيَمِة { : القربان ، وجعل العلة يف ذلك أن يذكر امسه عند ذحبها وحنرها فقال 

قيد بالنعم ، ألن من البهائم ما ليس » بَهِيمة اَألْنَعام « : وقال . ا ال تتكلم عند الذبح والنحر ألهن: أي } األنعام 
من األنعام كاخليل والبغال واحلمري ال جيوز ذحبها يف القرابني ، وكانت العرب تسمي ما تذحبه للصََّنم العتر والعترية 

  .كالذبح والذبيحة 
  :هان يف كيفية النظم وج} فإهلكم إله وَاِحدٌ { : قوله 

  .أن اإلله واحد ، وإمنا اختلفت التكاليف باختالف األزمنة واألشخاص الختالف املصاحل : األول 
انقادوا وأطيعوا ، فمن انقاد هللا » فَلَُه أَْسِلُموا « . ال تذكروا على ذبائحكم غري امسه } فإهلكم إله َواِحٌد { : والثاين 

  .» خْبِِتَني َوَبشِّر املُ« كان خمبتاً فلذلك قال بعده 
واخلبت املكان املطمئن من . املطمئن إىل اهللا : املخبت املتواضع اخلاشع وقال ُمجاهد : قال ابن عباس وقتادة 

أخبت الرجل إذا صار يف اخلبت : حقيقة املخبت من صار يف خبت من األرض تقول : قال أبو مسلم . األرض 
  .أجند وأَْتَهَم وأَشأم : كما يقال 
  .هم الذين ال يظلمون وإذا ظُِلموا مل ينتصروا : وقال عمرو بن أوس . هم الرقيقة قلوهبم :  وقال الكليب

جيوز أن يكون هذا املوصول يف موضع جر أو نصب أو رفع ، فاجلر . } الذين إِذَا ذُِكَر اهللا َوجِلَْت قُلُوبُُهْم { : قوله 



والرفع على إضمارهم . والنصب على املدح . البيان هلم النعت للمخبتني ، أو البدل منهم ، أو : من ثالثة أوجه 
  .وهو مدح أيضاً ، ويسميه النحويون قطعاً 

إذا ذكر اهللا ظهر عليهم اخلوف من عقاب اهللا واخلشوع والتواضع هللا ، والصابرين على ما أصاهبم من : واملعىن 
ض واحملن ، فأما ما يصيبهم من قبل الظَّلَمة الباليا واملصائب من قبل اهللا ، ألنه الذي جيب الصرب عليه كاألمرا

  .فالصرب عليه غري واجب بل لو أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو باملقاتلة 
  .بإضافة املقيمني إليها » الصَّالَة « والعامة على خفض . يف أوقاهتا » واملُِقْيمي الصَّالَِة « : قوله 

وقرأ ابن . النون ختفيفاً كما حتذف النون اللتقاء الساكنني  وقرأ احلسن وأبو عمرو يف رواية بنصبها على حذف
واملُقِْيم « : وقرأ الضحاك . بإثبات النون ونصب الصالة » واملُِقْيِمَني الصَّالة « مسعود واألعمش هبذا األصل 

{ : مث قال . قفاً وخطاً وهذه ال ختالف قراءة العامة لفظاً وإمنا يظهر خمالفتها هلا و. مبيم ليس بعدها شيء » الصَّالَة 
يتصدقون فهم خائفون خاشعون متواضعون هللا مشتغلون خبدمة رهبم بالبدن والنفس : أي } َوِممَّا َرَزقَْناُهمْ ُينِفقُونَ 

  .واملال 

ا صََوافَّ فَإِذَا َوَجَبتْ ُجُنوُبَها فَكُلُوا ِمْنَها َوالُْبْدنَ َجَعلَْناَها لَكُْم ِمْن َشَعاِئرِ اللَِّه لَكُْم ِفيَها خَْيٌر فَاذْكُُروا اْسَم اللَِّه َعلَْيَه
لَْن يََنالَ اللََّه لُُحوُمَها َولَا ِدَماؤَُها َولَِكْن َيَنالُهُ ) ٣٦(َوأَطِْعُموا الْقَانَِع َوالُْمعَْترَّ كَذَِلَك َسخَّْرَناَها لَكُمْ لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

  ) ٣٧(َرَها لَكُمْ ِلُتكَبُِّروا اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم َوَبشِّرِ الُْمْحِسنَِني التَّقَْوى ِمْنكُْم كَذَِلَك َسخَّ

على االشتغال ، ورجح » الُبْدنَ « العامة على نصب . اآلية } والبدن َجَعلَْناَها لَكُْم مِّن َشعَاِئرِ اهللا { : قوله تعاىل 
ج إليه ، لتقدم مجلة فعلية على مجلة االشتغال وقرئ برفعها النصب وإن كان حموجاً لإلضمار على الرفع الذي مل حيو

وقرأ احلسن ويروى عن نافع وشيخه أيب جعفر . على االبتداء واجلملة بعدها اخلرب والعامة أيضاً على تسكني الدال 
أن يكون أصالً بضمها ، ومها مجعان لبدنة حنو ثََمرة وثُُمر وثُْمر ، فالتسكني حيتمل أن يكون ختفيفاً من املضموم و

: وقيل . الُبُدن والُبْدِن مجع َبَدن ، والَبَدن مجع َبَدَنة حنو خشبة وخشب مث جيمع خشباً على ُخْشب وُخُشب : وقيل 
بضم الباء والدال وتشديد النون » الُبُدنّ « : وقرأ ابن أيب إسحاق . الُبْدن اسم مفرد ال مجع يعنون اسم اجلنس 

  :وهي حتتمل وجهني 
هذا فرج مث أجري الوصل جمرى الوقف يف : أنه قرأ كاحلسن فوقف على الكلمة وضعف المها ، كقوهلم :  أحدمها

  .ذلك وحيتمل أن يكون امساً على فُُعلّ كُعُتلّ 
والبدن مجع : وهل ختتص باإلبل؟ اجلمهور على ذلك ، قال الزخمشري . ومسيت البدنة بدنة ، ألهنا تبدن أي تسمن 

« : أحلق البقر باإلبل حني قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -دهنا وهي اإلبل خاصة ألن رسول اهللا بدنة مسيت لعظم ب
فجعل البقر يف حكم اإلبل ، فصارت البدنة متناولة يف الشريعة للجنسني عند » الَبَدَنةُ َعْن َسْبَعٍة ، والَبقََرةُ َعْن َسْبَعٍة 

  .عليه تدل اآلية أيب حنيفة وأصحابه ، وإال فالبدن هي اإلبل ، و
البدنة باهلاء تقع على الناقة والبقرة والبعري ، وما جيوز يف اهلدي واألضاحي : ال ختتص باإلبل ، فقال الليث : وقيل 

حني  -صلى اهللا عليه وسلم  -ما أشعر من ناقة أو بقرة ، لقول النيب : وقال عطاء وغريه . ، وال تقع على الشاة 
  ) .البدن يراد به العظيم السن من اإلبل والبقر : وقيل ( » لْ ِهَي إِالَ ِمَن الُبْدن وَه« : سئل عن البقر فقال 

ويقال للسمني من . البدنة تكون من اإلبل والبقر والغنم : ونقل النووي يف حترير ألفاظ التنبيه عن األزهري أنه قال 
  .الرجال ، وهو اسم جنس مفرد 



  .املفعول الثاين للجعل مبعىن التصيري هو } مِّن َشَعاِئرِ اهللا { : قوله 
وهذان مبنيان على أن » َشعَاِئرِ اللَِّه « ، وإما من » َجَعلَْناَها « اجلملة حال من هاء } لَكُْم ِفيَها خَْيٌر { : وقوله 

  .، واألول قول اجلمهور » شعائر اهللا « أو على » الُبْدن « هل هو عائد على » ِفْيَها « الضمري يف 
. على احلال ، أي مصطفة جنب بعضها إىل بعض » صََوافَّ « نصب . } فاذكروا اسم اهللا َعلَْيَها َصَوآفَّ { : قوله 

. خالصة لوجه اهللا تعاىل : مجع صافية ، أي » صََواِفي « وقرأ أبو موسى األشعري واحلسن وجماهد وزيد بن أسلم 
  .» اِفياً صََو« وقرأ عمرو بن عبيد كذلك إال أنه نون الياء فقرأ 

  :واستشكلت من حيث إنه مجع متناه ، وخرجت على وجهني 
« وهو أن يكون التنوين عوضاً من حرف اإلطالق عند الوقف ، يعين أنه وقف على : ذكره الزخمشري : أحدمها 
 بإشباع فتحة الياء فتولد منها ألف ، يسمى حرف اإلطالق ، مث عوض عنه هذا التنوين ، وهو الذي» َصواِفي 

  .يسميه النحويون تنوين الترمن 
بالكسر والتنوين ، وجهها أنه » َصوَاٍف « وقرأ احلسن . أنه جاء على لغة من يصرف ما ال ينصرف : والثاين 

نصبها بفتحة مقدرة فصار حكم هذه الكلمة كحكمها حالة الرفع واجلر يف حذف الياء وتعويض التنوين حنو هؤالء 
  :الفتحة يف الياء كثري كقوهلم جوار ، ومررت جبوار وتقدير 

  :وقوله ... أَْعِط القَْوسَ َبارِْيَها  -٣٧٦٥
  أَْيِدي جََوارٍ َيَتَعاطَْيَن الَورِْق... كَأَنَّ أَْيِدْيهِنَّ بِالقَاعِ القَرِْق  -٣٧٦٦

  :وقول اآلخر 
ساكنة من غري تنوين حنو رأيت  بياء» َصَواِفْي « ويدل على هذه قراءة بعضهم ... َوكََسْوُت َعارٍ لَْحَمه  -٣٧٦٧

  .وجيوز أن يكون سكن الياء يف هذه القراءة للوقف مث أجرى الوصل جمراه . بسكون الياء . القاضي يا فىت 
على : بالنون مجع صافنة ، وهي اليت تقوم على ثالثة وطرف الرابعة أي » صََواِفَن « وقرأ العبادلة وجماهد واألعمش 

« : تعلق إحدى يديها ، فتقوم على ثالثة إال أن الصوافن إمنا يستعمل يف اخليل كقوله  طرف سنبكه ، ألن البدنة
  .كما سيأيت ، فيكون استعماله يف اإلبل استعارة » الصَّاِفَناتُ اِجلَياد 

  فصل
إذا َضُخم ، فأما : َبَدنَ الرجل ُبْدناً وَبدَاَنةً : مسيت البدنة بدنة لعظمها يريد اإلبل العظام الصحاح األجسام ، يقال 

  .َبدَّنَ تَْبِدْيناً : إذا أسن واسترخى يقال 
من أعالم دينه ، مسيت شعائر ، ألهنا تشعر ، وهو أن تطعن حبديدة يف سنامها : أي } َجَعلَْناَها لَكُْم مِّن َشعَاِئرِ اهللا { 

« عند حنرها } فاذكروا اسم اهللا َعلَْيَها { . ىب النفع يف الدنيا واألجر يف العق} لَكُْم ِفيَها َخْيرٌ { . فيعلم أهنا َهْدي 
أي قياماً على ثالث قوائم قد صفت رجليها وإحدى يديها ويدها اليسرى معقولة فينحرها كذلك ملا » َصوَافَّ 

 -ابعثها قياماً مقيدة سنة حممد : رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحرها فقال : روى زياد بن جبري قال 
: قال املفسرون . الصواف إذا علقت رجلها اليسرى وقامت على ثالث : وقال جماهد .  -اهللا عليه وسلم  صلى
باسم اهللا : فيه حذف أي اذكروا اسم اهللا على حنرها ، وهو أن يقال عند النحر } فاذكروا اسم اهللا َعلَْيَها { : قوله 

واحلكمة يف اصطفافها ظهور كثرهتا للناظر فتقوى نفوس . ليك واهللا أكرب وال إله إال اهللا واهللا أكرب اللهم منك وإ
  .احملتاجني ، ويكون التقرب بنحرها عند ذلك أعظم أجراً ، وإعالء اسم اهللا وشعائر دينه 

  فصل



ال جيوز إال مبكة : هللا عليَّ بدنة ، هل جيوز حنرها يف غري مكة؟ قال أبو حنيفة وحممد جيوز وقال أبو يوسف : إذا قال 
  .واتفقوا يف من نذر هدياً أن عليه ذحبه مبكة . 

البدنة مبنزلة اجلزور ، فوحب أن جيوز له حنرها : وقال أبو حنيفة . هللا عليَّ جزور أنه يذحبه حيث شاء : ومن قال 
. دي فجعل بلوغ الكعبة من صفة اهل]  ٩٥: املائدة [ } َهْدياً َباِلغَ الكعبة { : حيث يشاء ، خبالف اهلدي فإنه قال 

فكان اسم البدنة يفيد كوهنا قربة فكان كاسم } والبدن َجَعلَْناَها لَكُْم مِّن َشَعاِئرِ اهللا { : واحتج أبو يوسف بقوله 
  .اهلدي 

  .وأجاب أبو حنيفة بأنه ليس كل ما كان ذحبه قربة اختص باحلرم ، فإن األضحية قربة وهي جائزة يف سائر األماكن 
وأصل الوجوب السقوط ، . أي سقطت بعد النحر فوقعت جنوهبا على األرض } ْت ُجنُوُبَها فَإِذَا َوجََب{ : قوله 
أي سقط ، ومنه الواجب الشرعي كأنه وقع علينا : وجبت الشمس إذا سقطت للمغيب ، ووجب اجلدار : يقال 

  :قال أوس بن حجر . ولزمنا 
  َبْدُر ِللْجََبلِ الوَاجِبِر وال... أَلَْم ُتكَْسفِ الشَّْمسِ شَْمُس النََّها  -٣٧٦٨

اختلفوا يف معنامها ، فقال } َوأَطِْعُمواْ القانع واملعتر { أمر إباحة } فَكُلُواْ ِمْنَها وَأَطِْعُمواْ القانع واملعتر { : قوله 
ل قا. واملعتر الذي يسأل . القانع اجلالس يف بيته املتعفف يقنع مبا يعطى وال يسأل : عكرمة وإبراهيم وقتادة 

  .إذا أتيته تطلب معروفه وحنوه : َعَرْوُت فالناً وأْعتََرْيُته وَعَرْرَته واْعتََرْرته : يقال : قال ابن األعرايب : األزهري 
القانع الذي ال يتعرض وال يسأل ، واملعتر الذي يريك نفسه ويتعرض : روى العويف عن ابن عباس : قال أبو عبيدة 

وقال سعيد . إذا رضي مبا قسم له : قَنَِع قََناَعةً :  يكون القانع من القناعة ، يقال فعلى هذين التأويلني. وال يسأل 
القانع الراضي بالشيء : وقيل . القانع الذي يسأل ، واملعتر الذي يتعرض وال يسأل : بن جبري واحلسن والكليب 

وقال الزخمشري القانع . ذكره أبو البقاء . ئل والقنع بغري ألف هو السا. اليسري من قَنَِع َيقَْنُع قََناَعةً فهو قانع 
املتعرض بغري سؤال أو القانع الراضي مبا عنده : السائل من قََنْعُت وكََنْعُت إذا خضعت له وسألته قنوعاً ، واملُعَتّر 

  .انتهى . ومبا يعطى من غري سؤال من قَنِْعُت قََنعاً وقََناَعةً ، واملعتر املتعرض للسؤال 
تعفف ببلغته واستغىن به ، : سأل ، وقناعةً أي : أي » قََنَع َيقَْنع قُُنوعاً « : بني املعنيني باملصدر فقال  وفرق بعضهم

  :وأنشد للشماخ 
  َمفَاِقرُه أََعفُّ ِمَن القُنُْوعِ... لََمالُ املَْرِء ُيصِْلحه فُيْغنِي  -٣٧٦٩

  :أتاه طالباً معروفه ، قال : ّرُه واْعتَّرُه َوَعَراُه واْعتََراُه أي َع: املعتر املتعرض من غري سؤال ، يقال : وقال ابن قتيبة 
  ِلَنْمَنَعِه بِالضَّاِئعِ املَُتَهضِّمِ... لََعْمُرَك َما املُْعَترُّ يَْغَشى بِالََدَنا  -٣٧٧٠

  .وقول اآلخر 
  َبْيَن ِقْدرِي َوَمجَزرِيإِذَا ما اْعتََرانِي ... َسِلي الطَّارَِق املُْعَترَّ يا أُمَّ َماِلٍك  -٣٧٧١

  :دون ألف ، وفيها وجهان » القَنَِع « : وقرأ أبو رجاء 
ِمقَْول ، وِمْخَيط وجََنِدل وُعلَبِط يف ِمقْوَال ، وِمْخَياط ، : أن أصلها القانع فحذف األلف كما قالوا : أحدمها 

  .وَجَناِدل ، وُعالَبِط 
والقنع الراضي ال غري : قال الزخمشري . لقَنِع السائل كما تقدم تقريره أن القانع هو الراضي باليسري ، وا: والثاين 

« اسم فاعل من اْعَتَرى َيْعَترِي وقرأ إمساعيل ويروى عن أيب رجاء واحلسن أيضاً » واملُعَْترِي « : وقرأ احلسن . 
  .بكسر الراء اجتزاء بالكسر عن الم الكلمة » واملُْعَترِ 



قال بعضهم . يف قراءة العامة » املُْعَتر « يف معىن : وهو يف معناه أي : ح التاء ، قال أبو البقاء بفت» املُْعَترِي « وقرئ 
هو الذي يعترض ويطالب ويعتريهم : واألقرب أن القانع هو الراضي مبا يدفع إليه من غري سؤال وإحلاح ، واملعتر : 

  .أبداً  حاالً بعد حال فيفعل ما يدل على أنه ال يقنع مبا يدفع إليه
القانع املسكني ، واملعتر الذي ليس مبسكني ، وال يكون له ذبيحة ، وجييء إىل القوم فيتعرض هلم : وقال ابن زيد 
  .ألجل حلمهم 

الكاف نعت مصدر أو حال من ذلك املصدر ، أي مثل وصفنا ما وصفنا من حنرها . » كَذَِلَك َسخَّرَْناَها « : قوله 
  .لكي تشكروا إنعام اهللا عليكم » لََعلَّكُْم َتْشكُُرون « . منا لتتمكنوا من حنرها قياماً سخرناها لكم نعمة 

العامة على القراءة بياء الغيبة يف الفعلني ، ألن التأنيث جمازي ، وقد وجد الفصل } لَن َينَالَ اهللا لُُحوُمَها { : قوله 
  .وقرأ يعقوب بالتاء فيهما اعتباراً باللفظ . بينهما 
بضم الياء على أن القائم مقام » َولِكْن ُيَنالُُه « بالنصب واجلاللة بالرفع ، } لُُحوَمَها َوالَ دَِماَءها { د بن علّي وقرأ زي
  .» يناله « حال من التقوى ، وجيوز أن يتعلق بنفس » مِْنكُم « و . » التَّقَْوى « الفاعل 
  فصل

لَن َينَالَ { بة بدمائها قربة إىل اهللا عزَّ وجلَّ فأنزل اهللا هذه اآلية ملا كانت عادة اجلاهلية إذا حنروا البدن لطخوا الكع
أي } ولكن َيَنالُهُ التقوى ِمنكُْم { . لن يرفع إىل اهللا حلومها وال دماؤها : قال مقاتل . } اهللا لُُحومَُها َوالَ ِدَمآؤَُها 

  .أريد به وجه اهللا ولكن يرفع إليه منكم األعمال الصاحلة ، وهي التقوى واإلخالص وما 
  فصل

  :دلَّت هذه اآلية على أمور : قالت املعتزلة 
  .أن الذي ينتفع به فعله دون اجلسم الذي ينحره : أحدها 
  .أنه سبحانه غين عن كل ذلك وإمنا املراد أن جيتهد العبد يف امتثال أمره : وثانيها 
ء وانتفع بتقواه ، وجب أن يكون تقواه فعالً له ، وإال كان أنه ملا مل ينتفع باألجسام اليت هي اللحوم والدما: وثالثها 

  .تقواه مبنزلة اللحوم 
أنه ملا شرط القبول بالتقوى ، وصاحب الكبرية غري ُمتَّقٍ ، فوجب أن ال يكون عمله مقبوالً وأنه ال ثواب : ورابعها 

  .له 
  .أما األوالن فحقان ، وأما الثالث فمعارض بالداعي والعلم : واجلواب 

فصاحب الكبرية وإن مل يكن متقياً مطلقاً ، ولكنه ُمتَّقٍ فيما أتى به من الطاعة على سبيل اإلخالص ، : وأما الرابع 
  .فوجب أن تكون طاعته مقبولة ، وعند هذا تنقلب اآلية حجة عليهم 

متعلق به أي إمنا سخرها »  َولُِتكَبِّرُوا« الكاف نعت مصدر أو حال من ذلك املصدر » كَذَِلَك َسخَّرَها « : قوله 
متعلق بالتكبري ، ُعدِّي } على َما َهَداكُمْ { و . كذلك لتكربوا اهللا ، وهو التعظيم مبا يفعله عند النحر وقبله وبعده 

اهللا أكرب ما هدانا : بعلى لتضمنه معىن الشكر على ما هداكم أرشدكم ملعامل دينه ومناسك حجه ، وهو أن يقول 
كما قال من » َوَبشِّر املُْحِسنِْين « ما أبالنا وأوالنا ، مث قال بعده على سبيل الوعد ملن امتثل أمره واحلمد هللا على 

واحملسن الذي يفعل احلسن من األعمال فيصري حمسناً . احملسنني املوحدين : قال ابن عباس » وََبشِّر املُْخبِِتْين « قبل 
  .إىل نفسه بتوفري الثواب عليه 



أُِذنَ ِللَِّذيَن يُقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُموا َوإِنَّ اللَّهَ ) ٣٨(ُيَداِفُع َعنِ الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ خَوَّاٍن كَفُورٍ  إِنَّ اللََّه
قُولُوا َربَُّنا اللَُّه َولَْولَا َدفُْع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهمْ الَِّذيَن أُْخرِجُوا ِمْن ِدَيارِِهْم بَِغْيرِ َحقٍّ إِلَّا أَنْ َي) ٣٩(َعلَى َنْصرِِهمْ لَقَِديٌر 

 َمْن َيْنُصُرُه إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ بَِبْعضٍ لَُهدَِّمتْ َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصلَوَاٌت َوَمسَاجُِد ُيذْكَُر ِفيَها اْسمُ اللَِّه كَِثًريا َولَيَْنُصَرنَّ اللَُّه
كَرِ َوِللَّهِ يَن إِنْ َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ َوآتَُوا الزَّكَاةَ َوأََمُروا بِالَْمْعُروِف َوَنَهْوا َعنِ الْمُْنالَِّذ) ٤٠(َعزِيٌز 

  ) ٤١(َعاِقَبةُ الْأُُمورِ 

وفيه . » ُيَداِفع « ، والباقون »  َيْدفَُع« قرأ ابن كثري وأبو عمرو } إِنَّ اهللا ُيَداِفُع َعنِ الذين آمنوا { : قوله تعاىل 
  :وجهان 
  .اجملرد حنو جاوزته وجزته وسافرت وطارقت ) فََعل ( مبعىن ) فَاِعل ( أن : أحدمها 
  .أنه أُخرج على زنة املفاعلة مبالغة فيه ألن فعل املبالغة أبلغ من غريه : والثاين 

. ن يدفعهم ويؤذيهم فتجيء مقاومته ودفعه عنهم مدافعة ألنه قد عن للمؤمنني م» ُيَداِفع « حيسن : وقال ابن عطية 
  .يعين فتختلط فيها املفاعلة 

  فصل
ملا بيَّن احلج ومناسكه ، وما فيه من منافع الدنيا واآلخرة ، وذكر قبل ذلك صد الكفار عن املسجد احلرام ، أتبع 

إن اهللا : قال مقاتل } ُيَداِفُع َعنِ الذين آمنوا  إِنَّ اهللا{ : ذلك ببيان ما يزيل الصد ويؤمن معه التمكن من احلج فقال 
يدفع كفار مكة عن الذين آمنوا مبكة ، وهذا حني أمر املؤمنني بالكف عن كفار مكة قبل اهلجرة حني آذوهم ، 

  .يف قتلهم سراً فنهاهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -فاستأذنوا النيب 
منني ومينعهم من املؤمنني ومل يذكر ما يدفعه حىت يكون أفخم وأعظم أن اهللا يدفع غائلة املشركني عن املؤ: واملعىن 

فنبه } إِنَّ اهللا الَ ُيِحبُّ كُلَّ َخوَّاٍن كَفُورٍ { وأعم ، وإن كان يف احلقيقة أنه يدافع بأس املشركني ، فلذلك قال بعده 
لَن { هم على الكفار ، وهو كقوله بذلك على أنه يدفع عن املؤمنني كيد من هذا صفته وهذه بشارة للمؤمنني بإعالئ

{ : وقوله ]  ٥١: غافر [ } إِنَّا لََننُصُر ُرُسلََنا والذين آَمُنواْ { وقوله ]  ١١١: آل عمران [ } َيُضرُّوكُْم إِالَّ أَذًى 
  ] . ٧٢: الصافات [ } إِنَُّهْم لَُهُم املنصورون 

خافوا اهللا فجعلوا معه شركاء : قال ابن عباس . لنعمته » كَفُْورٍ « هللا يف أمانة ا} إِنَّ اهللا الَ ُيِحبُّ كُلَّ َخوَّانٍ { 
قال . من تقرب إىل األصنام بِذَبِيَحِتِه وذكر عليها اسم غري اهللا فهو خوان كفور : قال الزجاج . وكفروا نعمه 

  .أقروا بالصانع وعبدوا غريه فأي خيانة أعظم من هذه : مقاتل 
مبنياً للمفعول نافع وأبو عمرو وعاصم ، والباقون قرأوه مبنياً للفاعل » أُِذنَ « قرأ . } َن ُيقَاَتلُونَ أُِذنَ ِللَِّذي{ : قوله 

فقرأه » يقاتلون « وأما . يعين أذن اهللا للذين حيرصون على قتال املشركني يف املستقبل : قال الفراء والزجاج . 
وحصل من جمموع الفعلني أن نافعاً وحفصاً بنيامها . ياً للفاعل مبنياً للمفعول نافع وابن عامر وحفص ، والباقون مبن

وأبا بكر بنيا األول للمفعول والثاين ) وأن أبا عمرو ( وأن ابن كثري ومحزة والكسائي بنومها للفاعل ، . للمفعول 
و . ن يف القتال فهذه أربع رتب واملأذون فيه حمذوف للعلم به أي للذين يقاتلو. للفاعل ، وأن ابن عامر عكس هذا 

  .، والباء سببية ، أي بسبب أهنم مظلومون » أُِذنَ « متعلق ب » بأَنَُّهم ظُِلُموا « 
  فصل

فال يزالون جييئون بني  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان مشركو مكة يؤذون أصحاب رسول اهللا « : قال املفسرون 



اصْبُِروا فَإِنِّي لَْم أُْوَمرْ » : فيقول هلم  -م صلى اهللا عليه وسل -مضروب ومشجوج يشكون ذلك إىل رسول اهللا 
  «بِالقَِتال 

فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ، وهي أول آية أذن اهللا فيها بالقتال ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -حىت هاجر رسول اهللا 
من مكة إىل املدينة ، نزلت هذه اآلية يف قوم بأعياهنم خرجوا مهاجرين : وقال مقاتل . ونزلت هذه اآلية باملدينة 

أي بسبب ما ظلموا » بأنَُّهم ظُِلُموا « فكانوا مينعون ، فأذن اهللا هلم يف قتال الكفار الذي مينعوهنم من اهلجرة 
: وهذا وعد منه تعاىل بنصرهم ، كما يقول املرء لغريه } َوإِنَّ اهللا على َنْصرِِهْم لَقَِديٌر { . واعتدوا عليهم باإليذاء 

  .فأنا قادر على جمازاتك ، ال يعين بذلك القدرة بل يريد أنه سيفعل ذلك  إن أطعتين
يف حمل جر نعتاً للموصول األول ، أو بياناً » الذين « جيوز أن يكون } الذين أُخْرُِجواْ ِمن ِديَارِِهم بَِغْيرِ َحقٍّ { : قوله 

  .ل رفع على إضمار مبتدأ له ، أو بدالً منه وأن يكون يف حمل نصب على املدح ، وأن يكون يف حم
  فصل

الذين أُخْرُِجواْ ِمن ِديَارِِهم بَِغْيرِ َحقٍّ إِالَّ { ملا بني أهنم إمنا أذنوا يف القتال ألجل أهنم ظُلموا ، فسر ذلك الظلم بقوله 
  :، فبني تعاىل ظلمهم هلم هبذين الوجهني } أَن َيقُولُواْ رَبَُّنا اهللا 

  .رهم أهنم أُخرجوا من ديا: األول 
  .وكل واحد من الوجهني عظيم يف الظلم . » َربَُّنا اللَّه « : أخرجوهم بسبب قوهلم : والثاين 

  :فيه وجهان . } إِالَّ أَن َيقُولُواْ { : قوله 
أنه منصوب على االستثناء املنقطع ، وهذا مما ُيجمع العرب على نصبه ، ألنه منقطع ال ميكن توجه العامل : أحدمها 
فلو توجه العامل جاز فيه . ما زاد إال ما نقص ، وما نفع إال ما ضر : ما كان كذا أمجعوا على نصبه حنو إليه ، و
وإمنا كانت . النصب وهو لغة احلجاز ، وأن يكون كاملتصل يف النصب والبدل حنو ما فيها أحد إال محار : لغتان 

الذين أخرجوا من ديارهم إال أن يقولوا ربنا اهللا مل : اآلية الكرمية من الذي ال يتوجه عليه العامل ، ألنك لو قلت 
  .يصح 
  .» َحّق « أنه يف حمل جر بدالً من : الثاين 

أي بغري موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب اإلقرار والتمكني ال موجب اإلخراج : قال الزخمشري 
  .انتهى ]  ٥٩: املائدة [ } ا باهللا َهلْ َتنِقُمونَ ِمنَّآ إِالَّ أَنْ آَمنَّ{ والتسيري ، ومثله 

ما أجازاه من البدل ال جيوز ، ألن : إال أن أبا حيان رد ذلك فقال . وممن جعله يف موضع جر بدالً مما قبله الزجاج 
ما قام أحد إال زيد ، وال يضرب أحد : حنو ( البدل ال جيوز إال حيث سبقه نفي أو هني أو استفهام يف معىن النفي 

قام القوم إال : ال يقال ( وأما إذا كان الكالم موجباً أو أمراً فال جيوز البدل ) د ، وهل يضرب أحد إال زيد إال زي
ألن البدل ال يكون إال حيث يكون العامل يتسلط ) زيد ، على البدل ، وال يضرب القوم إال زيد ، على البدل 

  . قام إال زيد ، وليضرب إال عمرو مل جيز: عليه ، ولو قلت 

أخرجِ الناس من ديارهم إال أن يقولوا ال إله إال اهللا مل يكن كالماً ، هذا إذا ختيل أن : ولو قلت يف غري القرآن 
» حق « ، وأما إذا كان بدالً من » َحّق « املضاف إىل » غَْير « يف موضع جر بدالً من } إِالَّ أَن َيقُولُواْ { يكون 

بغري إال أن : الفساد ، ألنه يلزم منه أن يكون البدل يلي غرياً فيصري التركيب كما نص عليه الزخمشري فهو يف غاية 
بغري كما نقدر يف النفي ما مررت بأحد إال زيد ، فنجعله بدالً مل يصح ، ) إال ( يقولوا؛ وهذا ال يصح ، ولو قدرنا 



ي هي ، فيصري بغري غري ، ويصح يف بغري قوهلم ربنا اهللا ، فيكون قد أضيف غري إىل غري ، وه: ألنه يصري التركيب 
ما مررت بغري زيد ، مث إن الزخمشري حني مثل البدل وقدره بغري موجب سوى : ما مررت بأحد إال زيد ، أن تقول 
مبعىن سوى ، ويصح على الصفة ، فالتبس عليه باب الصفة بباب البدل ، ) إال ( التوحيد ، وهذا متثيل للصفة جعل 

  .ررت بالقوم إال زيد على الصفة ال على البدل ما م: وجيوز أن تقول 
  .تقدم اخلالف فيه يف البقرة وتوجيه القراءتني } َولَْوالَ َدفْعُ اهللا { : قوله 

بالتخفيف ، والباقون بتثقيل الدال على التكثري ، ألن املواضع كثرية متعددة ، » لَُهِدَمْت « وقرأ نافع وابن كثري 
  .ا املعىن أيضاً والقراءة األوىل صاحلة هلذ

بفتح الصاد والالم مجع صالة وقرأ جعفر بن » َصلَوات « العامة على } صََواِمُع َوبَِيٌع َوَصلَوَاٌت َوَمسَاجِدُ { : قوله 
وقرأ اجلحدري بضم الصاد وفتح . وروي عنه أيضاً بكسر الصاد وسكون الالم . بضّمهما » وُصلَُوات « حممد 
بضمهما وسكون الواو بعدمها تاء » وُصلُوت « الصاد وسكون الالم ، واجلحدري أيضاً  وأبو العالية بفتح. الالم 

واجلحدري . مثناة من فوق مثل َصلْب وُصلُوب والكليب والضحاك كذلك إال أهنما أعجما التاء بثالث من فوقها 
، وروي عن » ُصلُوثا « فقرءوا  أيضاً وأبو العالية وأبو رجاء وجماهد كذلك إال أهنم جعلوا بعد الثاء املثلثة ألفاً

بضم الصاد وسكون الالم وألف » ُصلَْواث « جماهد يف هذه التاء املثناة من فوق أيضاً ، وروي عن اجلحدري أيضاً 
بكسر الصاد وسكون الالم وبعدها واو مكسورة بعدها ياء مثناة » ِصلْوِيثا « وقرأ عكرمة . بعد الواو والثاء مثلثة 

بكسر الصاد وسكون الالم بعدها واو » ِصلَْواث « اء مثلثة بعدها ألف وحكى ابن جماهد أنه قرئ من حتت بعدها ث
مثل كعوب بالباء املوحدة ومجع صليب وفُُعول مجع » وُصلُْوب « وقرأ اجلحدري . بعدها ألف بعدها ثاء مثلثة 

  .فَِعيل شاذ حنو ظَرِيف وظُُروف وأَسيَنة وأُُسون 

كالعامة إال أنه مل ينون ، منعه الصرف للعلمية والعجمة ، كأنه جعله اسم موضع » َصلََواُت « وروي عن أيب عمرو 
وال بد من حذف مضاف ليصح تسلط . فهذه أربع عشرة قراءة املشهور منها واحدة وهي هذه الصلوات املعهودة 

اً بني املواضع واألفعال فإن معىن عطلت ، فيكون قدراً مشترك» ُهدَِّمْت « اهلدم أي مواضع صلوات ، أو تضمن 
والصلوات يف األمم امللتني . تعطيل كل شيء حبسبه ، وأخر املساجد حلدوثها يف الوجود أو االنتقال إىل األشرف 

ومسيت الكنيسة صالة ألهنا يصلى : وظاهر كالم الزخمشري أهنا بنفسها اسم مكان فإنه قال . صالة كل ملة حبسبها 
  .معربة أصلها بالعربانية صلوتا انتهى هي كلمة : فيها ، وقيل 

هي سريانية أو عربانية دخلت يف لسان العرب ولذلك كثر فيها اللغات : وأما غريها من القراءات ، فقيل 
مجع صومعة ، وهي البناء املرتفع احلديد األعلى من قوهلم رجل أصمع ، وهو احلديد القول ، ووزهنا : والصوامع 

والبيع مجع بيعة وهي متعبد . للصابئني : وقال قتادة . هي متعبد الرهبان ألهنم ينفردون فَْوَعلة كَدْوَخلة ، و
  .النصارى قاله قتادة والزجاج 

الصوامع للنصارى ، وهي اليت بنوها يف الصحارى ، والبيع : وقال الزجاج . وقال أبو العالية هي كنائس اليهود 
  .ات لليهود هلم أيضاً وهي اليت بنوها يف البلد ، والصلو

  .وهذا هو األشهر . واملساجد للمسلمني . وهي بالعربانية َصلُْوثا : وقال الزجاج 
إهنا بأسرها أمساء املساجد ، أما الصوامع فألن املسلمني قد : وقال احلسن . الصلوات للصابئني : وقال أبو العالية 

سبيل التشبيه ، وأما الصلوات فاملعىن أنه لوال  يتخذون الصوامع ، وأما البيع فأطلق هذا االسم على املساجد على
  .ذلك الدفع النقطعت الصلوات وخلربت املساجد 



  فصل
ولوال دفع اهللا أهل الشرك : أي باجلهاد وإقامة احلدود كأنه قال } َولَْوالَ َدفُْع اهللا الناس بَْعَضُهمْ بَِبْعضٍ { معىن 

لى أعدائهم الستوىل أهل الشرك على أهل اإلميان وعطلوا ما باملؤمنني من حيث يأذن هلم يف جهادهم وينصرهم ع
  .يبنونه من مواضع العبادة 

  .يدفع بالنبيني عن املؤمنني وباجملاهدين عن القاعدين عن اجلهاد : وقال الكليب 
يدفع اهللا باحملسن عن املسيء ، وبالذي يصلي عن الذي ال يصلي ، وبالذي : وروى أبو اجلوزاء عن ابن عباس 

  .تصدق عن الذي ال يتصدق ، وبالذي حيج عن الذي ال حيج ي
إِنَّ اللََّه َيْدفَُع بِاملُْسِلمِ الصَّاِلحِ َعْن ِمائٍَة ِمْن أَْهلِ بْيِتِه َوِمْن « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وعن ابن عمر عن النيب 

يدفع عن : وقال جماهد . له عن أهل الذمة يدفع بدين اإلسالم وبأه: وقال الضحاك . مث تال هذه اآلية » جِيَْرانِِه 
ملاذا مجع اهللا بني مواضع عبادات اليهود والنصارى وبني : فإن قيل . احلقوق بالشهود ، وعن النفوس بالقصاص 

فاملراد هبذه املواضع أمجع مواضع املؤمنني وإن اختلفت : مواضع عبادة املسلمني؟ فاجلواب أما على قول احلسن 
املعىن ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدم يف شرع كل نيب : وأما على قول غريه فقال الزجاج . العبارات عنها 

املكان الذي يتعبد فيه ، فلوال الدفع هلدم يف زمن موسى الكنائس اليت كانوا يصلون فيها يف شرعه ، ويف زمن 
  .عيسى الصوامع والبيع ويف زمن نبينا املساجد 

كيف هتدم الصلوات على : فإن قيل . نهم حني كانوا على احلق قبل التحريف وقبل النسخ فعلى هذا إمنا دفع ع
  :تأويل من تأوله على صالة املسلمني؟ فاجلواب من وجوه 

املراد من هدم الصالة إبطاهلا وإهالك من يفعلها كقوهلم هدم فالن إحسان فالن ، إذا قابله بالكفر دون : األول 
  .الشكر 
  .أي أهلها ، فاملراد مكان الصالة » واسْأَلِ القَْرَية « : قدم من باب حذف املضاف كقوله ما ت: الثاين 

متقلداً سيفاً ورحماً : ملا كان األغلب فيما ذكر ما يصح أن يهدم جاز ضم ما ال يصح أن يهدم إليه كقوهلم : الثالث 
  الذكر على املساجد؟مل قدم الصوامع والبيع يف : فإن قيل . وإن كان الرمح ال يتقلد . 

: فاطر [ } َوِمنُْهْم سَابٌِق باخلريات { : وقيل أخر املساجد يف الذكر كما يف قوله . فاجلواب ألهنا أقدم يف الوجود 
  .» َنْحُن اآلِخُرونَ السَّابِقُون « : قال عليه السالم ] .  ٣٢

. عليها » ِفيَها « تقدمة كلها إن أعدنا الضمري من جيوز أن يكون صفة للمواضع امل} ُيذْكَُر ِفيَها اسم اهللا { : قوله 
وجيوز أن يكون صفة للمساجد . يعود إىل الكل ألن اهللا تعاىل يذكر يف هذه املواضع كلها : قال الكليب ومقاتل 

  .صر دينه ونبيه ين: أي } َولَيَنُصَرنَّ اهللا َمن يَنُصُرُه { مث قال . هبا تشريفاً هلا » ِفيَها « فقط إن خصصنا الضمري يف 
« . على هذه النصرة اليت وعدها املؤمنني : أي } إِنَّ اهللا لَقَوِيٌّ { . يتلقى اجلهاد بالقبول نصرة لدين اهللا : وقيل 
  .وهو الذي ال يضام وال مينع مما يريده » َعزِْيٌز 
له ويزيد هذا عليه بأنه جيوز أن يكون جيوز يف هذا املوصول ما جاز يف املوصول قب} الذين إِنْ مَّكَّنَّاُهمْ { : قوله 

أقاموا « شرط و » إنْ َمكَّنَّاهم « ولينصرن اهللا الذين إن مكناهم ، و : ذكره الزجاج أي » َمْن َيْنُصُره « بدالً من 
  .جوابه ، واجلملة الشرطية بأسرها صلة املوصول » 

  فصل
واملراد من هذا } الذين إِنْ مَّكَّنَّاُهْم ِفي األرض { : ملا ذكر الذين أذن هلم يف القتال وصفهم يف هذه اآلية فقال 



هم : قال قتادة . نصرناهم على عدوهم حىت متكنوا من البالد : التمكن السلطنة ونفاذ القول على اخللق أي 
ة املهاجرون ألن األنصار مل خيرجوا من ديارهم فوصفهم بأهنم أقاموا الصال -صلى اهللا عليه وسلم  -أصحاب حممد 

آخر أمور اخللق ومصريهم أي : أي } َوِللَِّه َعاِقَبةُ األمور { وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر ، مث قال 
  .يبطل كل ملك سوى ملكه ، فتصري األمور له بال منازع : 

َوأَْصحَاُب َمْدَيَن ) ٤٣(قَْوُم إِبَْراِهيَم َوقَْوُم لُوٍط َو) ٤٢(َوإِنْ ُيكَذِّبُوَك فَقَْد كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوَعاٌد َوثَُموُد 
فَكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها َوِهَي ظَاِلَمةٌ فَهِيَ ) ٤٤(َوكُذَِّب ُموَسى فَأَْملَْيُت ِللْكَافِرِيَن ثُمَّ أََخذْتُُهْم فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ 

أَفَلَمْ َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََتكُونَ لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُونَ بَِها أَْو آذَانٌ ) ٤٥(َعطَّلٍَة َوقَْصرٍ َمشِيٍد َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروشَِها َوبِئْرٍ ُم
  ) ٤٦(َيْسَمُعونَ بَِها فَإِنََّها لَا َتْعَمى الْأَْبصَاُر َولَِكْن َتعَْمى الْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُُّدورِ 

ملا بيَّن إخراج الكفار املؤمنني من ديارهم بغري حق . اآلية } ذُِّبوَك فَقَْد كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوإِن ُيكَ{ : قوله تعاىل 
، وأذن يف مقاتلتهم ، وضمن للرسول النصرة ، وبني أن هللا عاقبة األمور ، أردفه مبا جيري جمرى التسلية للرسول 

وإن يكذبوك قومك فقد كذبت قبلهم سائر األمم أنبياءهم ، وذكر اهللا : بالصرب على أذيته بالتكذيب وغريه ، فقال 
  :وقوم موسى؟ فاجلواب من وجهني : ومل يقل . وكذب موسى : فلم قال : فإن قيل . تعاىل سبعة منهم 

  .أن موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل ، وإمنا كذبه غري قومه وهم القبط : األول 
تكذيب كل قوم رسوهلم ، وكُذِّب موسى أيضاً مع وضوح آياته وعظم معجزاته فما كأنه قيل بعدما ذكر : الثاين 

فَكَْيَف كَانَ { عاقبتهم » ثُمَّ أََخذْتُُهْم « أمهلتهم إىل الوقت املعلوم عندي : أي » فَأَْملَْيُت ِللْكَافِرِْيَن « . ظنك بغريه 
ام تقرير ، أي؛ أليس كان واقعاً قطعاً ، أبدلتهم أي فكيف كان إنكاري عليهم بالعذاب ، وهذا استفه} َنِكريِ 

بالنعمة نقمة ، وبالكثرة قلة ، وباحلياة موتاً ، وبالعمارة خراباً؟ وأعطيت األنبياء مجيع ما وعدهتم من النصر على 
حة ، فال أعدائهم والتمكني هلم يف األرض ، فينبغي أن تكون عادتك يا حممد الصرب عليهم ، فإنه تعاىل إمنا ميهل ملصل

  .بد من الرضا والتسليم ، وإن شق ذلك على القلب 
وأثبت يا نكريي حيث وقعت ورش يف الوصل وحذفها يف . مصدر مبعىن اإلنكار كالنذير مبعىن اإلنذار : والنكري 

  .الوقف ، والباقون حبذفها وصالً ووقفاً 
) أَْهلَكُْتَها ( بة احملل على االشتغال بفعل مقدر يفسره منصو» كأين « جيوز أن تكون } فَكَأَيِّن مِّن قَْرَيٍة { : قوله 

{ : املراد من قوله : قال بعضهم . وتقدم حتقيق القول فيها ) . أَْهلَكُْتَها ( وأن تكون يف حمل رفع باالبتداء ، واخلرب 
  .وكم ، على وجه التكثري } فَكَأَيِّن مِّن قَْرَيٍة 

  .وىل ، ألنه أوكد يف الزجر واألول أ. ورب قرية : معناه : وقيل 
فَأْملَْيُت ِللْكَافِرِيَن { : بالتاء ، وهو اختيار أيب عبيد لقوله » أَهْلَكُْتها « قرأ أبو عمرو ويعقوب » أَْهلَكْتَُها « : وقوله 

  .» أَْهلَكَْناَها « وقرأ ابن كثري وأهل الكوفة واملدينة } ثُمَّ أََخذُْتُهمْ 
  .» أَْهلَكَْناَها « مجلة حالية من هاء } ةٌ َوِهَي ظَاِلَم{ : قوله 

، فيجوز أن تكون يف حمل رفع لعطفها على اخلرب على القول » أَْهلَكْتُها « عطف على } فَهَِي َخاوَِيةٌ { : وقوله 
نية والثا: وهذا عىن الزخمشري بقوله . الثاين ، وأن ال تكون هلا حمل لعطفها على اجلملة املفسرة على القول األول 

تفريعاً . وهذا الفعل ليس له حمل » أَْهلَكْنَاَها « ال حمل هلا ، ألهنا معطوفة على  -» فَهَِي َخاوَِيةٌ « : يعين قوله  -
  .على القول باالشتغال ، وإال إذا قلنا إنه خرب لكان له حمل ضرورة 



  فصل
» فَهَِي َخاوَِيةٌ « وأهلها ظاملون ، : ، أي » ةٌ َوِهَي ظَاِلَم« : لقوله ) أي أهلها ( وكم من قرية أهلكتها : املعىن 

  .على سقوفها » َعلَى ُعُروِشَها « ساقطة 

الساقط من خوى النجم : كل مرتفع أظلك من سقف بيت أو خيمة أو ظلة فهو عرش ، واخلاوي : قال الزخمشري 
قط كان املعىن أهنا ساقطة على فإذا فسرنا اخلاوي بالسا. إذا خال من أهله : إذا سقط ، أو من خوى املنزل : 

وإن فسرناه باخلايل . خرت سقوفها على األرض ، مث هتدمت حيطاهنا ، فسقطت فوق السقوف : سقوفها ، أي 
هي خالية وهي : كان املعىن أهنا خلت من الناس مع بقاء عروشها وسالمتها وميكن أن يكون خرباً بعد خرب ، أي 

على األرض فصارت يف قرار احليطان ، وبقيت احليطان قائمة ، فهي  على عروشها ، يعين أن السقوف سقطت
وكأيٍّ من : أي » قَْصرٍ « ، وكذلك » قَْرَيٍة « عطف على » َوبِئْرٍ ُمَعطَّلٍَة « : قوله . مشرفة على السقوف الساقطة 

خاوية على بئر وقصر  :أي » ُعُروشِها « حيتمل أن تكون معطوفة وما بعدها على : وقيل . بئر وقصر أهلكنامها 
فعل : حفرهتا ومنه التأبري ، وهو شق كيزان الطلع ، والبئر : من بأرت األرض ، أي : والبئر . أيضاً ، وليس بشيء 

  :وقوله . مبعىن مفعول كالذِّبح مبعىن املَذْبُوح ، وهي مؤنثة وقد تذكر على معىن القليب 
  .اإلمهال : املهملة ، والتعطيل : واملَُعطَّلَةُ . حيتمل التذكري والتأنيث .. .َوبِئْرِي ذُو َحفَْرُت َوذُو طَوَْيُت  -٣٧٧٢

أَْعطَلَِت البئُر وَعطَلُْتَها فَعطَلَْت بفتح الطاء ، وأما َعِطلَِت املرأة من : بالتخفيف ، يقال » ُمْعطَلٍَة « : وقرأ احلسن 
املرتفع ، قال قتادة : واملَشيُد . خمالة عن أهلها  وكم من بئر معطلة متروكة: واملعىن . احلُِلّي فبكسر الطاء 
وإمنا بين . املُجصص من الشِّيد وهو اجلص : وقال سعيد بن ُجبري وعطاء وجماهد . رفيع طويل : والضحاك ومقاتل 

وألنه  هنا من شاده ، ويف النساء من َشيََّدُه ، ألنه هناك بعد مجع فناسب التكثري ، وهنا بعد مفرد فناسب التخفيف ،
  .رأس آية وفاصلة 

  فصل
املعىن أنه تعاىل بيَّن أن القرية مع تكليف بنياهنم هلا واغتباطهم هبا جعلت ألجل كفرهم هبذا الوصف وكذلك البئر 
اليت تكلفوها وصارت شرهبم صارت معطلةً بال شارب ، وال وارد ، والقصر الذي أحكموه باجلصِّ وطولوه صار 

: أوىل ، ألن التقدير » مع « ب » على « لك عربة ملن اعترب ، وهذا يدل على أن تفسري خالياً بال ساكن ، وجعل ذ
إنَّ البئر املعطلة والقصر املشيد باليمن ، أما القصر على قُلَّة جبل والبئر يف سفحه : قيل . وهي خاوية مع عروشها 

وروى أبو روق عن الضحاك . قصر خاليني ، ولكل واحد منهما قوم يف نعمة فكفروا فأهلكهم اهللا ، وبقي البئر وال
أن هذه البئر حبضرموت يف بلدة يقال هلا حاضوراء وذلك أن صاحلاً مع أربعة آالف نفر ممن آمن به أتوا : 

حضرموت ، فلما نزلوها مات صاحل فسميت بذلك ألن صاحلاً حني حضرها مات ، فبنوا قوم صاحل حاضوراء ، 
عليهم جلهس بن جالس ، وجعلوا وزيره سنحاريب ، فأقاموا هبا زماناً مث كفروا وقعدوا على هذه البئر ، وأمروا 

وعبدوا صنماً ، فأرسل اهللا إليهم حنظلة بن صفوان ، وكان ّمحاالً فيهم ، فقتلوه يف السوق ، فأهلكهم اهللا وعطّل 
  .بئرهم وخرب قصورهم 

عكا ، فكيف يقال : صاحل بالشام يف بلدة يقال هلا وهذا عجيب ، ألين زرت قرب : قال اإلمام أبو القاسم األنصاري 
  .إنه حبضرموت : 

يعين كفار مكة أفلم يسريوا يف األرض فينظروا إىل مصارع . اآلية } أَفَلَْم َيِسُريواْ ِفي األرض { : قوله تعاىل 



العتبار ، وكذلك مساع املكذبني من األمم اخلالية ، فذكر ما يتكامل به االعتبار ، ألن الرؤية هلا حظّ عظيم يف ا
األخبار ولكن ال يكمل هذان األمران إال بتدبري القلب ، ألن من عاين ومسع ومل يتدبر ومل يعترب مل ينتفع ، فلهذا قال 

  .} فَإِنََّها الَ َتْعَمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت ِفي الصدور { : 
على جواب النفي : وقيل . رة احلويف على جواب التقرير منصوب على جواب االستفهام ، وعبا» فََتكُونَ « : قوله 

ما حل باألمم : ومتعلق العقل حمذوف أي . بالياء من حتت ألن التأنيث جمازي » فََيكُونَ « : وقرأ مبشر بن عبيد 
ى أن حمل العلم يعلمون هبا ، وهذا يدل على أن العقل العلم ، وعل: أي } قُلُوٌب َيْعِقلُونَ بَِهآ { : مث قال . السالفة 

هو القلب ، ألنه جعل القلب آلة هلذا العقل ، فيكون القلب حمالً للعقل ، وهلذا مسي اجلهل بالعمى ، ألن اجلاهل 
ما يذكر هلم من أخبار القرون املاضية : أي } أَْو آذَانٌ َيْسَمُعونَ بَِها { : مث قال . لكونه متحرياً يشبه األعمى 

  .يعتربون هبا 
مفسرة له ، وحسن التأنيث يف الضمري كونه } الَ َتعَْمى األبصار { الضمري للقصة ، و } إِنََّها الَ َتْعَمى فَ{ : قوله 

جلاز ، وهي قراءة مروية عن عبد اهللا بن مسعود ، » فإنه « : وليه فعل بعالمة تأنيث ، ولو ذكر يف الكالم فقيل 
تعمى « ويف » األبصار « وجيوز أن يكون ضمرياً مبهماً يفسره : وقال الزخمشري . والتذكري باعتبار األمر والشأن 

  .ضمري راجع إليه » 
، ) ُربَّ ( وما ذكره ال جيوز ، ألن الذي يفسره ما بعده حمصور وليس هذا واحداً منه وهو يف باب : قال أبو حيان 

اخلرب على خالف يف بعضها ، ويف ، ويف باب املبتدأ و) ويف باب البدل ( ويف باب نعم وبئس ، ويف باب اإلعمال ، 
  .باب ضمري الشأن ، واخلمسة األُول تفسر مبفرد إال ضمري الشأن فإنه يفسر جبملة ، وهذا ليس واحداً من الستة 

إنَّ « بل هذا من املواضع املذكورة ، وهو باب املبتدأ غاية ما يف ذلك أنه دخل عليه ناسخ وهو : قال شهاب الدين 
  :هي العرب تقول ما شاءت ، و : فهو نظري قوهلم » 

وقد جعل ]  ٢٩: األنعام [ } إِنْ ِهَي إِالَّ َحَياُتَنا الدنيا { : وقوله تعاىل ... ِهَي النَّفَْس َتْحِملُ َما ُحمِّلَت  -٣٧٧٣
 أثر له الزخمشري مجيع ذلك مما يفسر مبا بعده ، وال فرق بني اآلية الكرمية وبني هذه األمثلة إال دخول الناسخ ، وال

  .، وعجيب من غفلة الشيخ عن ذلك 
ألن القلوب ال » َيِطريُ بَِجَناَحْيِه « : صفة أو بدل أو بيان ، وهل هو توكيد كقوله } اليت ِفي الصدور { : قوله 

الذي قد تعورف واعتقد أنَّ العمى يف احلقيقة مكانه : تكون يف غري الصدور ، أو هلا معىن زائد كما قال الزخمشري 
لبصر ، وهو أن تصاب احلدقة مبا يطمس نورها ، واستعماله يف القلب استعارة َومَثلٌ ، فلما أريد إثبات ما هو ا

خالف املعتقد من نسبة العمى إىل القلوب حقيقة ونفيه عن األبصار ، احتاج هذا التصوير إىل زيادة تعيني وفضل 
ليس املضاء للسيف ولكنه للسانك الذي بني : قول تعريف لتقرر أن مكان العمى هو القلوب ال األبصار كما ت

  .فكيك 

ما : تقرير ملا ادعيته للسان وتثبيت ألن حمل املضاء هو هو ال غري ، وكأنك قلت ) الذي بني فكيك : فقولك ( 
ان وقد رد أبو حي. نفيت املضاء عن السيف وأثبته للسانك فلتة مين وال سهواً ، ولكن تعمدت به إياه بعينه تعمداً 

تعمدت به إياه ، وجعل هذه العبارة عجمة من حيث إنه فصل الضمري ، وليس من مواضع : على الزخمشري قوله 
  .السيف ضربتك به ، ال ضربت به إياك : كما تقول . فصله ، وكان صوابه أن يقول تعمدته به 

]  ١: املمتحنة [ } الرسول َوإِيَّاكُْم  ُيْخرُِجونَ{ : وقد تقدم نظري هذا الرد واجلواب عنه مبا أجيب عن قوله تعاىل 
وهو أنه مع قصد تقدمي غري الضمري ]  ١٣١: النساء [ } َولَقَْد َوصَّيَْنا الذين أُوُتواْ الكتاب ِمن قَْبِلكُْم َوإِيَّاكُْم { 



ذلك وأي خطأ يف مثل هذا حىت يدعي العجمة على فصيح شهد له ب: قال شهاب الدين . عليه لغرض مينع اتصاله 
  .أعداؤه وإن كان خمطئاً يف بعض االعتقادات مما ال تعلق له مبا حنن بصدده 

إِنَّ { : وعندي فيه وجه آخر ، وهو أن القلب قد جيعل كناية عن اخلاطر والتدبر كقوله تعاىل : وقال ابن اخلطيب 
ر هو الدماغ ، فاهللا تعاىل بني أن حمل ، وعند قوم أن حمل الفك]  ٣٧: ق [ } ِفي ذَِلَك لذكرى ِلَمن كَانَ لَُه قَلٌْب 

نظرت : هو مبالغة كما تقول : ويف حمل العقل خالف مشهور ، وإىل األول مال ابن عطية قال . ذلك هو الصدر 
فائدة » بِأَفَْواهِهِْم « : وقد تقدم أن يف قوله ] .  ١٦٧: آل عمران [ } َيقُولُونَ بِأَفَْواِههِم { : إليه بعيين ، وكقوله 
  .زيادة على التأكيد 

َوكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيةٍ ) ٤٧(ونَ َوَيْستَْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َولَْن ُيْخِلَف اللَُّه َوْعَدُه َوإِنَّ َيْوًما ِعْندَ رَبَِّك كَأَلِْف َسَنٍة ِممَّا تَُعدُّ
فَالَِّذيَن آَمُنوا ) ٤٩(قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنََّما أََنا لَكُْم َنِذيٌر ُمبٌِني ) ٤٨(أَْملَْيُت لََها وَِهَي ظَاِلَمةٌ ثُمَّ أََخذُْتَها وَإِلَيَّ الَْمِصُري 

  ) ٥١(وَالَِّذيَن َسَعْوا ِفي آَياِتَنا ُمعَاجِزِيَن أُولَِئَك أَْصَحابُ الَْجِحيمِ ) ٥٠(َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي 

إنْ « : نزلت يف النضر بن احلارث حيث قال . اآلية } وََيْستَْعجِلُوَنكَ بالعذاب َولَن ُيْخِلَف اهللا َوْعَدُه { : قوله تعاىل 
  .» كَان َهذَا ُهَو احلَّق ِمْن ِعْنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً ِمَن السََّماء 

َولَن ُيْخِلَف { : وا على كفرهم ، وهلذا قال كان خيوفهم بالعذاب إن استمر -عليه السالم  -وهذا يدل على أنه 
َوإِنَّ َيْوماً ِعندَ { : مث بني أن العاقل ال ينبغي له أن يستعجل عذاب اآلخرة فقال . ، فأجنز ذلك يوم بدر } اهللا َوْعَدهُ 

عذاب اآلخرة وأنه هبذا ، فبني تعاىل أهنم لو عرفوا حال } كَأَلِْف َسَنٍة { أي فيما يناهلم من العذاب وشدته } رَبَِّك 
إن اليوم الواحد وألف : وقيل . املراد طول أيام اآلخرة يف احملاسبة : قاله أبو مسلم وقيل . الوصف ملا استعجلوه 

سنة بالنسبة إليه على السواء ، ألنه القادر الذي ال يعجزه شيء ، فإذا مل يستبعدوا إمهال يوم فال يستبعدوا إمهال 
وقرأ } وََيْستَْعجِلُوَنكَ { : بياء الغيبة ، لقوله » َيُعدُّون « قرأ ابن كثري ومحزة والكسائي » ُعدُّون ِممَّا َت« ألف سنة 

يعين : قال ابن عباس . السجدة بالتاء » تنزيل « واتفقوا يف . الباقون بالتاء ، ألنه أعّم ، وألنه خطاب للمسلمني 
يوماً من أيام اآلخرة ، ملا روى : وات واألرض وقال جماهد وعكرمة يوماً من األيام الستة اليت خلق اهللا فيها السم

أَْبشُِروا َيا مَْعَشَر صََعالِيِك املُهاجِرِيَن بالفَْوزِ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : أبو سعيد اخلدري قال 
  .» بِنِْصِف َيْوم ، وذَِلَك قَدر َخْمسمائِة َسَنة  التَّام َيْوَم الِقَياَمة َتْدخلونَ اجلَنَّة قَْبلَ أَغْنَِياِء النَّاسِ

أمهلتها مع استمرارهم على ظلمهم ، فاغتروا بذلك : أي } َوكَأَيِّن مِّن قَْرَيٍة أَْملَْيُت لََها َوِهَي ظَاِلَمةٌ { : قوله 
فإن . » َوإيلَّ املَِصري «  قوله بأن أنزلت العذاب هبم ومع ذلك فعذاهبم مدخر ، وهو معىن» ثُمَّ أََخذُْتُهم « التأخري ، 

  بالواو؟» وكأين « بالفاء ، وهاهنا قال » فكأين « ما الفائدة يف قوله أوالً : قيل 
، وأما هذه فحكمها ما تقدمها من ]  ٤٤: احلج [ } فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ { أن األوىل وقعت بدالً من قوله : فاجلواب 

  .} َولَن ُيْخِلَف اهللا َوْعَدُه َوإِنَّ َيْوماً عِنَد رَبَِّك كَأَلْفِ َسَنٍة { :  قوله اجلملتني املعطوفتني بالواو ، أعين
أمر رسوله بأن يدمي هلم التخويف واإلنذار ، وأن ال يصده } قُلْ ياأيها الناس إِنََّمآ أََناْ لَكُْم َنِذيٌر مُّبٌِني { : قوله 

إمنا بعثت لإلنذار فاستهزاؤكم : تخويف واإلنذار ، وأن يقول هلم استعجاهلم للعذاب على سبيل اهلزء عن إدامة ال
  .بذلك ال مينعين منه 

إين نذير مبني : ملا أمر الرسول بأن يقول هلم . } فالذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات لَُهْم مَّْغفَِرةٌ َورِْزٌق كَرِميٌ { : قوله 
} فالذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { : فة املنذر ، فقال أردف ذلك بأن أمره بوعدهم ووعيدهم ، ألن هذه ص



فجمع بني الوصفني ، وهذا يدل على أن العمل خارج عن مسمى اإلميان ، وبه يبطل قول املعتزلة ويدخل يف اإلميان 
مث بني كل ما جيب من االعتقاد بالقلب واإلقرار باللسان ، ويدخل يف العمل الصاحل كل واجب وترك احملظور ، 

تعاىل أن من مجع بينهما فاهللا تعاىل جيمع له بني املغفرة والرزق الكرمي ، فاملغفرة عبارة عن غفران الصغائر ، أو عن 
غفران الكبائر بعد التوبة ، أو عن غفراهنا قبل التوبة ، واألوالن واجبان عند اخلصم ، وأداء الواجب ال يسمى 

  .حاب الكبائر من أهل القبلة غفراناً فبقي الثالث وهو العفو عن أص

  .هو اجلنة : هو الذي ال ينقطع أبداً وقيل : وأما الرزق الكرمي فهو إشارة إىل الثواب ، والكرمي 
اجتهدوا يف ردها والتكذيب هبا ومسوها سحراً وشعراً وأساطري : أي } والذين َسعَْواْ يف آَياتَِنا ُمَعاجِزِيَن { : قوله 

إنه سعى ، : إنه سعى فيه توسعاً ، كما إذا بلغ املاشي هناية طاقته فيقال : ل جهده يف أمر األولني ، يقال ملن بذ
  .سعيت يف أمر فالن إذا أصلحه أو أفسده بسعيه : يقال : وذكر اآليات وأراد التكذيب هبا جمازاً ، قال الزخمشري 

  .يف حريف سبأ قرأ أبو عمرو وابن كثري بتشديد اجليم هنا و» ُمَعجِّزِيَن « : قوله 
وابن الزبري . واجلحدري كقراءة ابن كثري وأيب عمرو يف مجيع القرآن . يف األماكن الثالثة » ُمعَاجِزِين « : والباقون 

  :بسكون العني فأما األوىل ففيها وجهان » ُمْعجِزِين « 
: فسقته ، أي : عجز حنو إىل ال -صلى اهللا عليه وسلم  -معناه ناسبني أصحاب النيب : قال الفارسي : أحدمها 

  .نسبته إىل الفسق 
  .أهنا للتكثري ومعناها مثبطني الناس عن اإلميان : والثاين 

  .معاندين : وأما الثانية فمعناها ظانني أهنم يعجزوننا ، وقيل 
: قيل  سَاَبقَه ، ألن كل واحد منهما يف طلب إعجاز اآلخر عن اللحاق به ، فإذا سبقه: عاَجَزه : وقال الزخمشري 
: سَابِِقني أو ُمسَابقني يف زعمهم وتقديرهم طامعني أن كيدهم لإلسالم يتم هلم واملعىن : فاملعىن . أَْعجََزه وَعجََّزه 

عاَجزَ : َعهَّد ، وقيل : َعاَهد : يف معىن املَُشدَّد مثل » ُمَعاجِزِين « إن : وقال أبو البقاء . سعوا يف معناها بالفساد 
  .َسَبق : ز َساَبق ، وَعجَّ

  فصل
اختلفوا يف املراد هل معاجزين هللا أو الرسول واملؤمنني ، واألقرب هو الثاين ألهنم إن أنكروا اهللا استحال منهم أن 
يطمعوا يف إعجازه ، وإن أثبتوه فيبعد أن يعتقدوا أهنم ُيْعجُِزونه ويغلبونه ، ويصح منهم أن يظنوا ذلك يف الرسول 

  .باحليل واملكايد 
ظانني ومقدرين أهنم يعجزوننا بزعمهم وأن ال بعث وال نشور وال جنة وال نار ، : القائلون باألول فقال قتادة فأما 

العنكبوت [ } أَْم َحِسَب الذين َيْعَملُونَ السيئات أَن َيْسبِقُوَنا { يفوتوننا فال نقدر عليهم كقوله تعاىل : أو يعجزوننا 
  .َبهِ يف قلوب الناس ، أو يعجزون اهللا بإدخال الشُّ]  ٤: 

  .وأما معاجزين فاملغالبة يف احلقيقة ترجع إىل الرسول واألمة ال إىل اهللا تعاىل 
  .أهنم يدومون فيها : أي } أولئك أَْصَحابُ اجلحيم { : مث قال 

انُ ِفي أُْمنِيَِّتِه فَيَْنَسُخ اللَُّه َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ ثُمَّ ُيْحِكُم َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َولَا َنبِيٍّ إِلَّا إِذَا َتمَنَّى أَلْقَى الشَّْيطَ
لَِيْجَعلَ َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ ِفْتَنةً لِلَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض وَالْقَاِسَيِة قُلُوُبُهْم َوإِنَّ ) ٥٢(اللَُّه آيَاِتِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

اللََّه َوِلَيْعلََم الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَُيْؤِمنُوا بِِه فَُتْخبَِت لَُه قُلُوبُُهْم َوإِنَّ ) ٥٣(لَِفي شِقَاقٍ َبِعيٍد  الظَّاِلِمَني



ِمْرَيٍة ِمْنهُ َحتَّى َتأْتَِيُهُم السَّاَعةُ َبْغَتةً أَْو يَأِْتيَُهمْ وَلَا َيزَالُ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي ) ٥٤(لََهاِد الَِّذيَن آَمُنوا إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ 
) ٥٦(الُْملْكُ َيْوَمِئذٍ ِللَِّه َيْحكُُم َبْينَُهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ِفي َجنَّاِت النَّعِيمِ ) ٥٥(َعذَاُب َيْومٍ َعِقيمٍ 

  ) ٥٧(ا بِآَياِتَنا فَأُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني َوالَِّذيَن كَفَُروا وَكَذَّبُو

قال ابن عباس وحممد بن كعب القرظي ، وغريمها . اآلية } َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِمن رَُّسولٍ َوالَ نَبِيٍّ { : قوله تعاىل 
ليه ما رأى من مباعدهتم عما إعراض قومه عنه وشق ع -صلى اهللا عليه وسلم  -ملا رأى رسول اهللا : من املفسرين 

جاءهم به متىن يف نفسه أن يأتيه من اهللا ما يقارب بينه وبني قومه حلرصه على إمياهنم ، فجلس ذات يوم يف ناد من 
[ } والنجم إِذَا هوى { أندية قريش ، وأحب يومئذ أن ال يأتيه من اهللا شيء ُيَنفِّر عنه ، ومتىن ذلك فأنزل اهللا سورة 

أَفََرأَْيُتُم الالت والعزى َومََناةَ الثالثة األخرى { حىت بلغ  -صلى اهللا عليه وسلم  -، فقرأها رسول اهللا  ] ١: النجم 
تلك الَغرَانِيق الُعلَى منها : ، ألقى الشيطان على لسانه ملا كانت حتدثه به نفسه ويتمّناه ]  ٢٠ - ١٩: النجم [ } 

يف قراءته ، وقرأ  -صلى اهللا عليه وسلم  -به ، ومضى رسول اهللا  فلما مسعت قريش ذلك فرحوا. الشفاعة ترجتى 
السورة كلها وسجد يف آخر السورة ، فسجد املسلمون لسجوده ، وسجد مجيع من يف املسجد من املشركني ، فلم 

فَْنةً من يبق يف املسجد مؤمن وال كافر إال سجد إال الوليد بن املغرية وأبا أحيحة سعيد بن العاص ، فإهنما أخذا ِح
البطحاء ورفعاها إىل جبهتهما ألهنما كانا شيخني كبريين ، فلم يستطعا السجود ، وتفرقت قريش ، وقد سرهم ما 

مسعوا وقالوا قد ذكر حممد آهلتنا بأحسن الذِّكر ، وقالوا قد عرفنا أن اهللا حييي ومييت وخيلق ويرزق ولكن آهلتنا هذه 
أتاه جربيل ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -نصيباً فنحن معه فلما أمسى رسول اهللا تشفع لنا عنده ، فإن جعل هلا حممد 

يا حممد َماذَا َصَنْعَت َتلَْوَت َعلَى النَّاسِ ما مل أنزل به عن اهللا عز وجل ، وقُلَْت َما لَْم أَقُلْ لََك؟ فحزن رسول : فقال 
فاً عظيًم فأنزل اهللا هذه اآلية يعزيه ، وكان به حزناً شديداً ، وخاف من اهللا خو -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

  .رحيماً 
أما : هذه الرواية باطلة موضوعة لوجوه من القرآن والسنة واملعقول : وأما أهل التحقيق فقالوا : قال ابن اخلطيب 

 - ٤٤: احلاقة [ } مَّ لَقَطَْعَنا ِمْنُه الوتني َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا َبْعضَ األقاويل َألَخذَْنا ِمْنُه باليمني ثُ{ : القرآن فقوله تعاىل 
: ، وقوله ]  ١٥: يونس [ } قُلْ َما َيكُونُ يل أَنْ أَُبدِّلَُه ِمن ِتلْقَآِء نفسي إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما يوحى إِلَيَّ { : ، وقوله ]  ٤٦
تلك : فلو أنه قرأ عقيب هذه اآلية قوله ] .  ٤ - ٣: النجم [ } َوَما َينِطُق َعنِ اهلوى إِنْ ُهَو إِالَّ َوْحٌي يوحى { 

َوإِن كَاُدواْ لَيَفِْتُنوَنَك َعنِ { : وقوله . الغرانيق العلى لكان قد ظهر كذب اهللا يف احلال ، وذلك ال يقوله مسلم 
عند بعضهم » كاد « وكلمة ]  ٧٣: سراء اإل[ } الذي أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك ِلتفَْترَِي َعلَْيَنا غَْيَرُه وَإِذاً الَّتََّخذُوكَ َخِليالً 

  :قريب أن يكون األمر كذلك مع أنه مل حيصل ، وقوله 

النتفاء الشيء النتفاء غريه ، » لَْوالَ « وكلمة ]  ٧٤: اإلسراء [ } َولَْوالَ أَن ثَبَّْتَناَك لَقَْد ِكدتَّ َتْركَُن إِلَْيهِمْ { 
َسُنقْرِئُكَ { : ، وقوله ]  ٣٢: الفرقان [ } ِلُنثَبَِّت بِِه فَُؤاَدكَ { : له فذلك دل على أن الركون القليل مل حيصل ، وقو

هذا من : فروي عن حممد بن إسحاق أنه سئل عن هذه القصة فقال : وأما السنة ]  ٦: األعلى [ } فَالَ تنسى 
  .وضع الزنادقة وصنف فيه كتاباً 

رواة هذه القصة : قصة غري ثابتة من جهة النقل مث قال وقال اإلمام أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي هذه ال
قرأ سورة النجم وسجد فيها املسلمون واملشركون  -عليه السالم  -وروى البخاري يف صحيحه أنه . مطعونون 

  .واجلن واإلنس وليس فيه ذكر الغرانيق 



  :ول فمن وجوه وأما املعق. وروي هذا احلديث من طرق كثرية ، وليس فيها البتة ذكر الغرانيق 
أن من جوَّز على الرسول تعظيم األوثان فقد كفر ، ألن من املعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان يف نفي : أحدها 
  .األوثان 
ما كان عليه يف أول األمر أن يصلي ويقرأ القرآن عند الكعبة أمناً ألذى املشركني له  -عليه السالم  -أنه : وثانيها 

  .أيديهم إليه ، وإمنا كان يصلي ، إذا مل حيضروا ليالً أو يف أوقات خلوة ، وذلك يبطل قوهلم  حىت كانوا رمبا مدوا
أن معاداهتم للرسول كانت أعظم من أن يقروا هبذا القدر من غري أن يقفوا على حقيقة األمر ، فكيف : وثالثها 

  .وافقته هلم أمجعوا على أنه عظم آهلتهم حىت خروا ُسجَّداً مع أنه مل يظهر عندهم م
وذلك ألن إحكام اآليات بإزالة ما يلقيه } فَيَنَسخُ اهللا َما ُيلِْقي الشيطان ثُمَّ ُيْحِكُم اهللا آيَاِتِه { : قوله : ورابعها 

الشيطان عن الرسول أقوى من نسخه هبذه اآليات اليت تبقى الشبهة معها ، فإذا أراد اهللا تعاىل إحكام اآليات لئال 
  .غريه ، فبأن ُيْمنع الشيطان من ذلك أصالً أوىل يلتبس القرآن ب

أنا لو جوزنا ذلك ارتفع األمان عن شرعه ، وجوزنا يف كل الشرائع أن يكون كذلك ، ويبطل قوله : وخامسها 
]  ٦٧: املائدة [ } ُمَك ِمَن الناس َبلِّغْ َمآ أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك َوإِن لَّْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رِسَالََتُه واهللا يَْعِص{ : تعاىل 

  .فإنه ال فرق يف العقل بني النقصان عن الوحي وبني الزيادة فيه 
فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل اإلمجال أن هذه القصة موضوعة ، أكثر ما يف الباب أن مجعاً من املفسرين ذكروها 

وأما من جهة التفصيل . العقلية والنقلية املتواترة  لكنهم ما بلغوا حد التواتر ، وخرب الواحد ال يعارض الدالئل
  :فالتمين جاء يف اللغة ألمرين 

  .متين القلب : أحدمها 
إال قراءة ، : أي ]  ٧٨: البقرة [ } َوِمْنُهمْ أُمِّيُّونَ الَ َيْعلَُمونَ الكتاب إِالَّ أَمَانِيَّ { : القراءة ، قال اهللا تعاىل : والثاين 

  .م القرآن من املصحف ، وإمنا يعلمه من القراءة ألن األمي ال يعل
  :وقال حسان 

  وآخَِرها القَى َحَمام املَقَاِدرِ... َتَمنَّى ِكَتابَ اللَِّه أَوَّلَ لَْيلٍَة  -٣٧٧٤
إمنا مسيت القراءة أمنية ألن القارئ إذا انتهى إىل آية رمحة متىن حصوهلا وإذا انتهى إىل آية عذاب متىن أن ال : وقيل 

  .ُيْبتلى هبا 

التَّمَنِّي هو التقدير ، وَتمَنَّى هو َتفَعَّل من َمَنْيُت ، واملَنِيَّة وفاة اإلنسان للوقت الذي قدره اهللا ، : وقال أبو مسلم 
فاحلاصل أن األمنية . قدَّر لك ، وإذا تقرر ذلك فإن التايل مقدر للحروف يذكرها شيئاً فشيئاً : وَمنَّى اهللا لك أي 

  :راءة وإما اخلاطر ، فإن فسرناها بالقراءة ففيه قوالن إما الق
تلك الغرانيق : أنه تعاىل أراد بذلك ما جيوز أن يسهو الرسول فيه ويشتبه على القارئ ما رووه من قوله : األول 
  .الُعلَى 

  :املراد منه وقوع هذه الكلمة يف قراءته ، مث اختلف القائلون هبذا على وجوه : والثاين 
تلك الغرانيق العلى ، وال الشيطان تكلم به ، وال أحد : مل يتكلم بقوله  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : األول 

ملا قرأ سورة النجم اشتبه األمر على الكفار فحسبوا بعض ألفاظه ما رووه من قوهلم  -عليه السالم  -تكلم به لكنه 
العادة به من توهم بعض الكلمات على غري ما يقال ، قاله  وذلك على حسب ما جرت. تلك الَغرَانِيُق العُلَى : 

  :مجاعة وهو ضعيف لوجوه 



  .أن التوهم يف مثل ذلك إمنا يصح فيما جرت العادة بسماعه ، فأما غري املسموع فال يقع ذلك فيه : أحدها 
فإن العادة مانعة من  أنه لو كان كذلك لوقع هذا التوهم يف بعض هذا لتوهم بعض السامعني دون البعض: وثانيها 

  .اتفاق اجلمع العظيم يف الساعة الواحدة على خيال واحد فاسد يف احملسوسات 
  .لو كان كذلك مل يكن مضافاً إىل الشيطان : وثالثها 

إن ذلك الكالم كالم الشيطان وذلك بأن يلفظ بكالم من تلقاء نفسه يوقعه يف درج تلك : قالوا : الوجه الثاين 
ويؤيد ذلك أنه ال خالف أن اجلن : ض وقفاته ليظن أنه من جنس الكالم املسموع من الرسول ، قالوا التالوة يف بع

والشياطني متكلمون فال ميتنع أن يأيت الشيطان بصوت مثل صوت الرسول ، فيتكلم هبذه الكلمات يف أثناء كالم 
رسول ، وما رأوا شخصاً آخر ظن الرسول ، وعند سكوته ، فإذا مسع احلاضرون تلك الكلمة بصوت مثل صوت ال

وهذا أيضاً ضعيف فإنك إذا . احلاضرون أنه كالم الرسول مث هذا ال يكون قادحاً يف النبوة ملا مل يكن فعالً له 
جوزت أن يتكلم الشيطان يف أثناء كالم الرسول مبا يشتبه على كل السامعني كونه كالماً للرسول بقي هذا 

هذا االحتمال قائم يف : فإن قيل . الرسول فيفضي إىل ارتفاع الوثوق عن كل الشرع االحتمال يف كل ما يتكلم به 
  .الكل ، ولكنه لو وقع لوجب يف حكمة اهللا أن يبني احلال فيه كما يف هذه الواقعة إزالة للتلبيس 
لك أمكن االحتمال يف فاجلواب ال جيب على اهللا تعاىل إزالة االحتماالت كما يف املتشاهبات ، وإذا مل جيب على اهللا ذ

  .الكل 
املتكلم بذلك بعض شياطني اإلنس ، وهم الكفرة فإنه عليه السالم ملا انتهى يف قراءة هذه : أن يقال : الوجه الثالث 

تلك الغرانيق الُعالَ ، : السورة إىل هذا املوضع ذكر أمساء آهلتهم وقد علموا من عادته أنه يعيبها ، فقال بعضهم 
لى القوم لكثرة لغط القوم وكثرة مباحثهم ، وطلبهم تغليطه ، وإخفاء قراءته ، ولعل ذلك يف صالته فاشتبه األمر ع

  .ألهنم كانوا يقربون منه يف حال صالته ، ويسمعون قراءته ، وَيلَْغْونَ فيها 

ذلك  إنه عليه السالم كان إذا تال القرآن على قريش توقف يف فصول اآليات ، فألقى بعض احلاضرين: وقيل 
الكالم يف تلك الوقفات ، فتوهم القوم أنه من قراءة الرسول ، مث أضاف اهللا ذلك إىل الشيطان ، ألنه بوسوسته 

  .حيصل أوالً ، أو ألنه سبحانه جعل ذلك املتكلم نفسه شيطاناً 
  :وهذا أيضاً ضعيف لوجهني 

احلق ، وتبكيت ذلك القائل ، وإظهار أنه لو كان كذلك لكان جيب على الرسول إزالة الشبهة وتصريح : أحدمها 
إمنا مل يفعل الرسول ذلك ، ألنه كان قد أدى السورة : أن هذه الكلمة صدرت منه ، ولو فعل ذلك لنقل ، فإن قيل 

بكماهلا إىل األمة دون هذه الزيادة ، فلم يكن ذلك مؤدياً إىل اللبس كما مل يؤد سهوه يف الصالة بعد أن وصفها إىل 
  .اللبس 

ألن القرآن مل يكن مستقراً على حالة واحدة يف زمان حياته ، ألنه كان تأتيه اآليات فيلحقها بالسور ، فلم : ا قلن
  .تكن تأدية تلك السورة بدون الزيادة سبباً لزوال اللبس 

  .لو كان كذلك الستحق العتاب على فعل الغري ، وذلك ال يليق باحلكيم : وثانيهما 
  :مث هذا حيتمل ثالثة أوجه  -عليه السالم  -كلم هبذا هو الرسول أن املت: الوجه الرابع 

: فإن قاهلا سهواً كما يروى عن قتادة ومقاتل أهنما قاال . إما أن يكون قال هذه الكلمة سهواً أو قسراً أو اختياراً 
السورة سجد إنه عليه السالم كان يصلي عند املقام فنعس وجرى على لسانه هاتان الكلمتان ، فلما فرغ من 

مل : وسجد كل من يف املسجد ، وفرح املشركون مبا مسعوا ، وأتاه جربيل واستقرأه فلما انتهى إىل الغرانيق قال 



  :وهذا ضعيف لوجوه . إىل أن أنزلت هذه اآلية  -صلى اهللا عليه وسلم  -آِتَك هبذا ، فحزن رسول اهللا 
  .ع ، وحينئذ تزول الثقة عن الشرع أنه لو جاز هذا السهو جلاز يف سائر املواض: أحدها 
أن الساهي ال جيوز أن يقع منه مثل هذه األلفاظ املطابقة لوزن السورة ، وطريقتها ومعناها ، فإنا نعلم : وثانيها 

  .بالضرورة أن واحداً لو أنشد قصيدة ملا جاز أن يسهو حىت يتفق منه بيت شعر يف وزهنا ومعناها وطريقتها 
وأما إن تكلم بذلك . كلم بذلك سهواً فكيف ال يتنبه لذلك حني قرأها على جربيل وذلك ظاهر هب أنه ت: وثالثها 

  :قَْسراً ، كما قال قوم إن الشيطان أجرب النيب على التكلم به وهذا أيضاً فاسد لوجوه 
ان الناس عن أن الشيطان لو قدر على ذلك يف حق النيب لكان اقتداره علينا أكثر ، فوجب أن يزيل الشيط: أحدها 

  .الدين ، وجلاز يف أكثر ما يتكلم به أحدنا أن يكون ذلك بإجبار الشيطان 

  .أن الشيطان لو قدر على هذا اإلجبار الرتفع األمان عن الوحي لقيام هذا االحتمال : وثانيها 
} طَاٍن إِالَّ أَن َدَعْوُتكُْم فاستجبتم ِلي َوَما كَانَ ِلَي َعلَْيكُْم مِّن ُسلْ{ أنه باطل لقوله تعاىل حاكياً عن الشيطان : وثالثها 

إِالَّ ِعَباَدكَ { : وقال ]  ٩٩: النحل [ } إِنَُّه لَْيَس لَهُ ُسلْطَانٌ على الذين آَمُنواْ { : ، وقوله تعاىل ]  ٢٢: إبراهيم [ 
  .كان سيد املرسلني  -عليه السالم  -وال شك أنه ]  ٤٠: احلجر [ } ِمْنُهُم املخلصني 

  :ما إن كان تكلمه بذلك اختياراً وهاهنا وجهان وأ
  .أن يقول إن هذه الكلمة باطلة : أحدمها 
  .أن يقول إهنا ليست كلمة باطلة : والثاين 

  :أما على األول فذكروا فيه طريقتني 
ه الكلمة إن شيطاناً يقال له األبيض أتاه على صورة جربيل وألقى عليه هذ: قال ابن عباس يف رواية عطاء : األول 

. فقرأها فلما مسع املشركون ذلك أعجبهم ، فجاءه جربيل فاستعرضه ، فقرأ السورة ، فلما بلغ إىل تلك الكلمة 
أََتانِي آٍت َعلَى صُورَِتَك فَأَلْقَاُه َعلَى «  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنا ما جئتك هبذا ، فقال رسول اهللا : قال جربيل 

  »ِلسَانِي 
لشدة حرصه على إميان القوم أدخل هذه الكلمة من  -عليه السالم  -إنه : قال بعض اجلهال  :الطريق الثاين . 

 -عليه السالم  -وهذان القوالن ال يرغب فيهما مسلم ألبتة ، ألن األول يقتضي أنه . عند نفسه ، مث رجع عنها 
ائناً يف الوحي ، وكل واحد منهما والثاين يقتضي أنه كان خ. ما كان مييز بني امللك املعصوم والشيطان اخلبيث 

  .خروج عن الدين 
  :وأما الوجه الثاين وهو أن هذه الكلمة ليست باطلة فهاهنا أيضاً طرق 

الغرانيق هم املالئكة ، وقد كان ذلك قرآناً منزالً يف وصف املالئكة ، فلما توهم املشركون أنه : أن يقال : األول 
  .يريد آهلتهم نسخ اهللا ذلك 

  أشفاعتهن ترجتى؟: املراد منه االستفهام على سبيل اإلنكار ، فكأنه قال : أن يقال : الثاين 
ال : أي ]  ١٧٦: النساء [ } ُيَبيُِّن اهللا لَكُْم أَن َتِضلُّواْ { ذكر تعاىل اإلثبات وأراد النفي كقوله : أن يقال : الثالث 

} لْ َتعَالَْواْ أَْتلُ َما َحرََّم رَبُّكُْم َعلَْيكُْم أَالَّ ُتْشرِكُواْ بِِه َشْيئاً قُ{ : تضلوا ، كما قد يذكر النفي ويريد به اإلثبات كقوله 
وهذان الوجهان األخريان يعترض عليهما بأنه لو جاز ذلك بناء على هذا . واملعىن أن تشركوا ]  ١٥١: األنعام [ 

الصالة بناء على هذا التأويل ، ولكن األصل يف التأويل فلم ال جيوز أن يظهروا كلمة الكفر يف مجلة القرآن ، أو يف 
الدين أن ال جيوز عليهم شيئاً من ذلك ، ألن اهللا تعاىل قد نصبهم حجة واصطفاهم للرسالة فال جيوز عليهم ما يطعن 



 يف ذلك أو ينفر ، ومثل ذلك يف التنفري أعظم من األمور اليت حثه اهللا تعاىل على تركها حنو الفظاظة وقول الشعر ،
  .الغرانيق العال هذا إذا فسرنا التمين بالتالوة : فقد ظهر القطع بكذب هذه الوجوه املذكورة يف قوله 

إذا متىن بعض ما يتمناه من األمور وسوس  -عليه السالم  -فأما إن فسرنا التمين باخلاطر ومتين القلب ، فاملعىن أنه 
ن اهللا تعاىل ينسخ ذلك ويبطله ويهديه إىل ترك االلتفات إىل إليه الشيطان بالباطل ويدعوه إىل ما ال ينبغي ، مث إ

  :مث اختلفوا يف كيفية تلك الوسوسة على وجوه . وسوسته 
كان حيب أن  -عليه السالم  -إنه : أنه متىن ما يتقرب به إىل املشركني من ذكر آهلتهم بالثناء قالوا : أحدها 

قه النعاس زاد تلك الزيادة من حيث كانت يف نفسه ، وهذا أيضاً يتألفهم ، فكان يتردد ذلك يف نفسه ، فعندما حل
  .خروج عن الدين ملا تقدم 

كان يتمىن إنزال الوحي عليه على سرعة دون تأخري ، فنسخ اهللا ذلك  -عليه السالم  -قال جماهد إنه : وثانيها 
  .بأن عرفه أن إنزال ذلك حبسب املصاحل يف احلوادث والنوازل وغريها 

عند نزول الوحي كان يتفكر يف تأويله إذا كان جممالً ، فيلقي الشيطان يف  -عليه السالم  -حيتمل أنه : ا وثالثه
  .مجلته ما مل ينزل ، فبني تعاىل أنه ينسخ ذلك باإلبطال وحيكم ما أراده بأدلته وآياته 

ان يف فكره ما خيالفه ، فرجع إىل اهللا يف ذلك ، إذا أراد فعالً مقرباً إىل اهللا ألقى الشيط» إذَا َتمَنَّى « معىن : ورابعها 
، ]  ٢٠١: األعراف [ } إِنَّ الذين اتقوا إِذَا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَِّن الشيطان َتذَكَّرُواْ فَإِذَا ُهم مُّْبِصُرونَ { : وهو كقوله 

ومن الناس من قال ال جيوز محل ] .  ٢٠٠: األعراف [ } َوإِماَّ َينَزغَنََّك ِمَن الشيطان نَْزغٌ فاستعذ باهللا { : وكقوله 
فتنة للكفار ،  -األمنية على متين القلب ، ألنه لو كان كذلك مل يكن ما خيطر ببال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .} ُهمْ لَِّيجَْعلَ َما ُيلِْقي الشيطان ِفْتَنةً لِّلَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض والقاسية قُلُوُب{ : وذلك يبطله قوله 
ال يبعد أنه إذا قوي التمين اشتغل اخلاطر فحصل السهو يف األفعال الظاهرة بسببه فيصري ذلك فتنة : واجلواب 

  .للكفار 
  فصل

يرجع حاصل البحث إىل أن الغرض من هذه اآلية بيان أن الرسل الذين أرسلهم اهللا وإن عصمهم عن اخلطأ مع 
الشيطان بل حاهلم يف جواز ذلك كحال سائر البشر ، فالواجب أن  العلم فلم يعصمهم عن جواز السهو ووسوسة

معىن اآلية أنه مل يرسل نبياً إال إذا متىن : وقال أبو مسلم . ال يتبعوا إال فيما يفعلونه عن علم ، وذلك هو احملكم 
من نيب خال عند تالوته من  ، وما أرسلنا) وما أرسلنا إليهم نبياً إال منهم ( وما أرسلنا إىل البشر ملكاً : كأنه قيل 

وسوسة الشيطان ، وأن يلقي يف خاطره ما يضاد الوحي ويشغله عن حفظه فيثبت اهللا النيب على الوحي وعلى 
قُلْ ياأيها الناس إِنََّمآ { : وفيما تقدم من قوله : حفظه ويعلمه صواب ذلك ، وبطالن ما يكون من الشيطان ، قال 

أنا نذير لكم لكين : تقوية هلذا التأويل ، كأنه تعاىل أمره أن يقول للكافرين ]  ٤٩: احلج [ }  أََناْ لَكُمْ َنِذيٌر مُّبٌِني
  .من البشر ال من املالئكة ، ومل يرسل اهللا قبلي ملكاً ، وإمنا أرسل رجاالً فقد يوسوس الشيطان إليهم 

إذا كانت املالئكة أعظم درجة من األنبياء مل : قلنا . هذا إمنا يصح لو كان السهو ال جيوز على املالئكة : فإن قيل 
واعلم أنه ملا شرح حال هذه . يلزم من استيالئهم بالوسوسة على األنبياء استيالئهم بالوسوسة على املالئكة 

  :الوسوسة أردف ذلك ببحثني 
واملراد إزالته وإزالة تأثريه } اهللا آيَاِتِه فََينَسُخ اهللا َما ُيلِْقي الشيطان ثُمَّ ُيْحِكُم { : كيفية إزالتها ، وهو قوله : األول 



  .، وهو النسخ اللغوي ، ال النسخ الشرعي املستعمل يف األحكام 
فإذا محل التمين على القراءة فاملراد به آيات القرآن ، وإال فُيحمل على أحكام } ثُمَّ ُيْحِكُم اهللا آَياِتهِ { : وأما قوله 

  .األدلة اليت ال جتوز فيها الغلط 
أنه تعاىل بني أثر تلك الوسوسة شرح أثرها يف حق الكفار أوالً مث يف حق املؤمنني ثانياً ، أما يف حق : البحث الثاين 

، وذلك أهنم افتتنوا ملا مسعوا ذلك ، واملراد به تشديد التبعد ، } لَِّيجَْعلَ َما ُيلِْقي الشيطان ِفْتَنةً { : الكفار فهو قوله 
من االشتباه يف القراءة سهواً يلزمهم البحث عن ذلك ليميزوا السهو  -عليه السالم  -ول ألن ما يظهر من الرس

  .من العمد ، وليعلموا أن العمد صواب والسهو قد ال يكون صواباً 
ا وأم. ( شك ونفاق ، وخصهم بذلك ، ألهنم مع كفرهم حمتاجون إىل التدبر } لِّلَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِم مََّرضٌ { : مث قال 

وأما القاسية قلوهبم فهم املشركون املصرون على جهلهم ) املؤمنون فقد تقدم علمهم بذلك فال حيتاجون إىل التدبر 
. وإهنم : واملعىن . يريد أن هؤالء املنافقني واملشركني } َوإِنَّ الظاملني لَِفي شِقَاقٍ َبِعيدٍ { : مث قال . باطناً وظاهراً 

. قضى عليهم بالظلم وأبرزهم ظاهرين للشهادة عليهم هبذه الصفة الذميمة فوضع الظاهر موضع املضمر ، 
َوِلَيعْلََم الذين أُوُتواْ العلم أَنَّهُ { : وأما يف حق املؤمنني فهو قوله . والشقاق اخلالف الشديد واملعاداة واملباعدة سواء 

  :ولنرجع إىل اإلعراب فنقول } احلق ِمن رَّبَِّك 
  :ثالثة أوجه » إالّ « يف هذه اجلملة بعد } ذَا متىن أَلْقَى الشيطان إِالَّ إِ{ : قوله 

وما أرسلنا من رسول إال حاله هذه ، واحلال : واملعىن » َرُسول « أهنا يف حمل نصب على احلال من : أحدها 
  .حمصورة 
وصوف ، وبالنصب باعتبار أهنا يف حمل الصفة لرسول ، فيجوز أن حيكم على موضعها باجلر باعتبار لفظ امل: والثاين 

  .مزيدة فيه » ِمْن « حمله ، فإن 
هذه جيوز أن » إذا « أنه استثناء منقطع و : قاله أبو البقاء ، يعين . أهنا يف موضع استثناء من غري اجلنس : الثالث 

على أنه يليها  ونصوا: قال أبو حيان . تكون شرطية ، وهو الظاهر ، وإليه ذهب احلويف ، وأن تكون جملرد الظرفية 
يف النفي املضارع بال شرط حنو ما زيد إال يفعل ، وما رأيت زيداً إال يفعل ، واملاضي بشرط  -» إال « يعين  -

  تقدم فعل حنو

( ما زيد إال قد فعل ، وما جاء بعد : حنو ) قد ( ، أو مصاحبة ]  ١١: احلجر [ } َما َيأِْتيهِم مِّن رَُّسولٍ إِالَّ كَانُواْ { 
، وال عار منها ، فإن صح ما نصوا عليه يؤول على ) قد ( يف اآلية مجلة شرطية ومل يلها ماض مصحوب ب )  إال
، وهو فصل جائز » أَلْقَى « والفعل الذي هو ) إال ( جردت للظرفية ، وال شرط فيها ، وفصل هبا بني » إذا « أن 

قال . » َوَما أَْرَسلَْنا « وهو ) إال ( و تقدم فعل قبل قد وليها ماض يف التقدير ، ووجد شرطه وه» إال « ، فتكون 
وال حاجة إىل هذا التكليف املخرج لآلية عن معناها بل هي مجلة شرطية إما حال أو صفة أو استثناء : شهاب الدين 

إال « فعل بعدها بني وكيف يدعي الفصل هبا وبال]  ٢٤ - ٢٣: الغاشية [ } إِالَّ َمن توىل َوكَفََر فَْيَعذُِّبُه { : كقوله 
  .من غري ضرورة تدعو إليه ، ومع عدم صحة املعىن » ألقى « وبني » 

إمنا أفرد الضمري ، وإن تقدمه سببان معطوف أحدمها على اآلخر بالواو ، ألن يف الكالم } إِذَا متىن { : وقوله تعاىل 
واهللا َوَرسُولُُه أََحقُّ أَن { : إال إذا متىن كقوله  وما أرسلنا من قبلك من رسول إال إذا متىن ، وال نيب: حذفاً تقديره 

أظهرمها أنه : فيه قوالن » أُمْنِيَِّته « والضمري يف . ، واحلذف إما من األول أو الثاين ]  ٦٢: التوبة [ } يُْرُضوُه 
  .أنه ضمري الرسول : ضمري الشيطان والثاين 



  :أوجه يف متعلق هذه الالم ثالثة » لَِيْجَعلَ « : قوله 
مجلة اعتراض } واهللا َعِليٌم َحِكيمٌ { : مث ُيْحِكُم اهللا آياته ليجعل ، وقوله : ، أي » ُيْحِكُم « أهنا متعلقة ب : أظهرها 

  .، وإليه حنا احلويف 
  .وإليه حنا ابن عطية ، وهو ظاهر أيضاً » يَْنَسُخ « أهنا متعلقة ب : والثاين 
  :ويف الالم قوالن . ، وليس بظاهر » أَلْقَى « أهنا متعلقة ب : الثالث 
الظاهر أهنا مبعىن الذي ، وجيوز أن » ما ُيلِْقي « : يف قوله » ما « و . أهنا للعاقبة : والثاين . أهنا للعلة : أحدمها 

  .تكون مصدرية 
، والضمري املضاف إليه فاعل هبا » قُلُوُبهم « موصولة ، والصفة صلتها ، و » القَاِسَية « أل يف » والقاِسَية « : قوله 

» القَاِسَية « و . هو عائد املوصول ، وأُنِّثت الصلة ألن مرفوعها مؤنث جمازي ، ولو وضع فعل موضعها جلاز تأنيثه 
  .فتنة للذين يف قلوهبم مرض وفتنة للقاسية قلوهبم : ، أي » الذين « عطف على 

إنه : قال الزخمشري » أنَّه « عطف علة على مثلها والضمري يف »  ِلَيجَْعلَ« عطف على » َولَيْعلََم الَِّذيَن « : قوله 
أما على قول أهل . ليعلم املؤمنون أن متكني الشيطان من ذلك اإللقاء هو احلق : يعود على متكني الشيطان ، أي 

حكيم فتكون كل السنة فألنه تعاىل يتصرف كيف شاء يف ُملكه وِملكه فكان حقاً وأما على قول املعتزلة فألنه تعاىل 
إنه يعود على القرآن ، وهو وإن مل جير له ذكر فهو يف قوة املنطوق ، وهو : أفعاله صواباً فيؤمنوا به وقال ابن عطية 

  .قول مقاتل 

  .إنه يعود إىل نسخ اهللا ما ألقاه الشيطان : وقال الكليب 
ومعىن . عطف عليه وما أحسن ما وقعت هذه الفاءان » فَُتْخبَِت « ، و » َولَيْعلََم « عطف على » فَُيْؤِمُنوا « : قوله 

  .أي ختضع وتسكن له قلوهبم لعلمهم بأن املقضي كائن وكلٌّ ُمَيسَّر ِلَما ُخِلَق لَه » فَُتْخبِتَ « 
  فصل

ا أنه من اهللا يعتقدو: أي » فَُيْؤِمُنوا به « . التصديق : وقال السُّدِّي . التوحيد والقرآن : أي » أُوُتوا الِعلْمَ « ومعىن 
.  

وابن أيب عبلة وأبو حيوة بتنوين الصفة وإعماهلا . باإلضافة ختفيفاً » هلَاِد الَِّذيَن « قرأ العامة } َوإِنَّ اهللا لَهَاِد { : قوله 
  .أن اهللا يهدي الذين آمنوا إىل طريق قومي وهو اإلسالم : واملعىن . يف املوصول 

ملا بني حال الكافرين أوالً مث حال املؤمنني ثانياً عاد إىل . اآلية } كَفَرُواْ ِفي ِمْرَيٍة َوالَ َيزَالُ الذين { : قوله تعاىل 
من القرآن : أي » ِمْنه « شك ونفاق } َوالَ يََزالُ الذين كَفَُرواْ ِفي مِْرَيٍة { : شرح حال الكافرين مرة أخرى ، فقال 
  .، أو من الرسول ، أو مم ألقاه الشيطان 

  .املُرية بالكسر والضم لغتان مشهورتان ، وظاهر كالم أيب البقاء أهنما قراءتان واِملرية و
: أي » بْغَتة « . وهذا يدل على أن األْعصَار إىل قيام الساعة ال ختلو ممن هذا وصفه } حىت تَأِْتيَُهُم الساعة { : قوله 

: وقيل . أشراط الساعة على وجه اإلجلاء  فجأة من دون أن يشعروا ، مث جعل الساعة لكفرهمِ ، وأهنم يؤمنون عند
هو : وقال عكرمة والضحاك . هو يوم بدر : قال األكثرون . } أَْو َيأْتَِيُهْم َعذَاُب َيْومٍ َعِقيمٍ { . أراد بالساعة املوت 

  :والعقيم من الُعقْم ، وفيه قوالن . يوم القيامة 
  .وهو قول أيب عبيد . م أو مسدودته عن الوالدة امرأة َمْعقُومة الرَّح: أنه السد ، يقال : أحدمها 
ألنه يقطع صلة الرحم بالتراحم عليه ، ومنه العقيم النقطاع : أي ) املُلْك َعقِيم ( أن أصله القطع ، ومنه : والثاين 



: ه ، وقيل ألنه ال ليلة بعده ، وال يوم فشبه مبن انقطع نسل: والعقم انقطاع اخلرب ، ومنه يوم عقيم ، قيل . والدهتا 
هذا إن . ألن كل ذات محل تضع محلها يف ذلك اليوم ، فكيف حيصل احلمل فيه : وقيل . ألهنم ال يرون فيه خرياً 

  .أريد به يوم القيامة 
رجل َعِقيم : ألن أبناء احلرب تقتل فيه ، فكأن النساء مل يلدهنم فيكّن ُعقماً ، يقال : وإن أريد به يوم بدر فقيل 

  .واجلمع عقم . ال يولد هلما : ، أي  وامرأة َعقيم
  .ريح عقيم إذا مل تنشئ مطراً ، ومل تلقح شجراً : ألنه الذي ال خري فيه ، يقال : وقيل 
  .إنه ال مثل له يف عظم أمره ، وذلك لقتال املالئكة فيه : وقيل 

يكون املراد إىل يوم بدر ، ألن من املعلوم و} َوالَ يََزالُ الذين كَفَُرواْ { : والقول األول أوىل ألنه ال جيوز أن يقال 
  .أهنم يف مرية بعد يوم بدر 

ليس كذلك ألن الساعة : قلنا . ملّا ذكر الساعة ، فلو محلتم اليوم العقيم على يوم القيامة لزم التكرار : فإن قيل 
مل يكن تكراراً ، ألن يف مقدمات القيامة ، واليوم العقيم كما مر نفس ذلك اليوم على أن األمر لو كان كما قال 

  .األول ذكر الساعة ، ويف الثاين ذكر عذاب ذلك اليوم 
  .وإن أريد بالساعة وقت املوت ، وبعذاب يوم عقيم القيامة فالسؤال زائل 

، وهذا من أقوى ما يدل على أن اليوم العقيم هو هذا اليوم ، وأراد أنه ال مالك يف } امللك َيْومَِئٍذ للَِّه { : قوله 
جيوز أن » َيْحكُم « و . من االستقرار ، لوقوعه خرباً » ِللَِّه « منصوب مبا تضمنه » َيْومَِئٍذ « و . ذلك اليوم سواه 

يوم : عوض من مجلة ، فقدرها الزخمشري » َيْومَِئٍذ « يكون حاالً من اسم اهللا ، وأن يكون مستأنفاً ، والتنوين يف 
  .يوم نزول مِْرَيتِهِم : ، وقدره أيضاً وهو الزم لزوال اِملْرَية . يؤمنون 

  .مث بيَّن تعاىل كيف حيكم بينهم وأنه يصري املؤمنني إىل جنات النعيم والكافرين إىل عذاب مهني 
وما بعده خربه ودخلت الفاء لتضمن املبتدأ معىن الشرط » فأولَِئَك « : مبتدأ ، وقوله » والَِّذْيَن كَفَُروا « : قوله 

فاعل به العتماده على املخرب » َعذَاب « و » أولَِئكَ « حيتمل أن يكون خرباً عن » لَُهم « ر ، و بالشرط املذكو
  .» أولئك « وأن يكون خرباً مقدماً وما بعده مبتدأ ، واجلملة خرب . عنه 

) ٥٨(رِْزقًا َحسًَنا َوإِنَّ اللََّه لَُهَو َخْيرُ الرَّازِِقَني  َوالَِّذيَن َهاَجرُوا ِفي سَبِيلِ اللَِّه ثُمَّ قُِتلُوا أَْو َماُتوا لَيَْرُزقَنَُّهمُ اللَُّه
ذَِلَك َوَمْن َعاقََب بِِمثْلِ َما ُعوِقَب بِِه ثُمَّ بُِغَي َعلَْيِه لَيَْنُصَرنَّهُ اللَُّه ) ٥٩(لَُيْدِخلَنَُّهْم ُمْدَخلًا َيْرضَْوَنُه َوإِنَّ اللََّه لََعِليٌم َحلِيٌم 

) ٦١(ذَِلكَ بِأَنَّ اللََّه يُوِلُج اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َوُيوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ َوأَنَّ اللََّه َسِميعٌ َبِصٌري ) ٦٠(َعفُوٌّ غَفُوٌر إِنَّ اللََّه لَ
  ) ٦٢(َو الْعَِليُّ الْكَبُِري ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ُهَو الَْباِطلُ َوأَنَّ اللََّه ُه

: جواب قسم مقدر ، واجلملة القسمية وجواهبا خرب قوله » لَيَْرُزقَنَُّهم « : مبتدأ ، وقوله » والَِّذيَن َهاَجُروا « : قوله 
حيكي به  ومن مينع يضمر قوالً هو اخلرب. وفيه دليل على وقوع اجلملة القسمية خرباً للمبتدأ . » والَِّذيَن َهاَجُروا « 

  .وهو قول مرجوح . هذه اجلملة القسمية 
وأن يكون . مرزوقاً حسناً : جيوز أن تكون مفعوالً ثانياً على أنه من باب الرعي والذبح أي » رِْزقاً « : قوله 

  .مصدراً مؤكداً 
  .ويف النساء تقدم اخلالف يف القراءة هبما يف آل عمران » ُمْدَخالً « : وقوله » ثُمَّ قُِتلُوا « : وقوله 



  فصل
ملا ذكر أن املُلَْك له يوم القيامة ، وأنه َيحكم بينهم ، وُيدخل املؤمنني اجلنات أتبعه بذكر الوعد الكرمي للمهاجرين ، 

فارقوا أوطاهنم وعشائرهم يف طاعة اهللا ، وطلب رضاه » وَالَِّذيَن َهاَجرُوا « : وأفردهم بالذكر تفخيماً لشأهنم فقال 
نزلت يف طوائف خرجوا من مكة إىل املدينة للهجرة فتبعهم : وهم كذلك قال جماهد } ا أَْو مَاُتواْ ثُمَّ قتلو{ 

والرزق احلسن هو الذي ال ينقطع } لَيَْرُزقَنَُّهمُ اهللا رِْزقاً َحَسناً { : مث قال . املشركون فقاتلوهم وظاهر اآلية العموم 
[ } َوَرَزقَنِي ِمْنُه رِْزقاً َحسَناً {  -عليه السالم  -لم والفهم لقول شعيب إنه الع: وقال األصم . أبداً وهو نعيم اجلنة 

  .أي حالالً وهو الغنيمة ) » رِْزقاً َحسَناً « : وقال الكليب ] . (  ٨٨: هود 
 وهذان الوجهان ضعيفان ألنه تعاىل جعله جزاء على هجرهتم يف سبيل اهللا بعد القتل واملوت ، وبعدمها ال يكون إال

إن التفاوت إمنا كان : فقيل . معلوم بأن كل الرزق من عنده } َوإِنَّ اهللا لَُهَو َخْيرُ الرازقني { : مث قال . نعيم اآلخرة 
املراد أنه األصل يف الرزق ، وغريه إمنا يرزق مبا : وقيل . بسبب أنه تعاىل خمتص بأن يرزق مبا ال يقدر عليه غريه 

  .إن غريه ينقل من يده إىل يد غريه ال أنه يفعل نفس الرزق : وقيل . تقدم من الرزق من جهة اهللا 
إن غريه إذا رزق فإمنا يرزق النتفاعه به ، إما ألجل خروجه عن الواجب أو ألجل أن يستحق به محداً أو : وقيل 

االً زائداً ، فالرزق ثناء ، أو ألجل الرقّة اجلنسية ، أما احلق سبحانه فإن كماله صفة ذاتية له فال يستفيد من شيء كم
إن غريه إمنا يرزق إذا حصل يف قلبه إرادة ذلك الفعل ، وتلك اإلرادة من اهللا : وقيل . الصادر منه حملض اإلحسان 
  .، فالرازق يف احلقيقة هو اهللا 

  فصل
  :اآلية تدل على أمور ثالثة : قالت املعتزلة 

  .أن غري اهللا قادر : األول 
  .أن يرزق وميلك ، ولوال كونه قادراً فاعالً ملا صح ذلك  أن غري اهللا يصح: الثاين 

  .يدل على كوهنم ممدوحني » َخْيُر الرَّازِِقْين « : أن الرزق ال يكون إال حالالً ، ألن قوله : الثالث 
  .ال نزاع يف كون العبد قادراً ، فإن القدرة مع الداعي مؤثرة يف الفعل مبعىن االستلزام : واجلواب 

  .حبث لفظي تقدم الكالم فيه والثالث 
  فصل

على أن حال املقتول يف اجلهاد وامليت على فراشه سواء ، ألنه تعاىل مجع بينهما يف } ثُمَّ قتلوا أَْو َماتُواْ { : دل قوله 
فَّى ِفي َسبِيلِ املَقُْتولُ ِفي َسبِْيلِ اللَِّه واملَُتَو« : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -الوعد ، ويؤيده ما روى أنس أن النيب 
  .ولفظ الشركة مشعر بالتسوية وإال فال يبقى لتخصيصها بالذكر فائدة » اللَِّه بَِغْيرِ قَْتلٍ ُهَما ِفي اَألْجرِ شَريكَان 

 ُمْدَخالً« : وقوله . وأن تكون مستأنفة » لََيْرُزقَنَُّهم « هذه اجلملة جيوز أن تكون بدالً من » لَُيْدِخلَنَُّهْم « : قوله 
ألهنم يرون يف اجلنة ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر » يَْرضَْوَنه « : إمنا قال : قال ابن عباس » يَْرَضْوَنه 

ارجعي إىل َربِّكِ { : وقوله ]  ٢١: احلاقة [ } ِفي ِعيَشةٍ رَّاِضَيةٍ { : وقوله » يَْرَضْونَ « ف . على قلب بشر 
  ] . ٧٢: التوبة [ } َورِْضَوانٌ مَِّن اهللا أَكَْبرُ { ]  ٢٨: الفجر [ } رَاِضَيةً مَّْرِضيَّةً 

عليم مبا يستحقونه فيفعله هبم ويزيدهم ، أو عليم مبا يرضونه فيعطيهم ذلك يف } َوإِنَّ اهللا لََعِليمٌ َحِليٌم { : مث قال 
  .نه التوبة فيستحق اجلنة اجلنة ، وأما احلليم فال يعجل بالعقوبة على من يقدم على املعصية ، بل ميهل لتقع م

والباء يف قوله . األمر ذلك وما بعده مستأنف : خرب مبتدأ مضمر أي » ذَِلَك « } ذلك َوَمْن َعاقََب { : قوله تعاىل 



َوَمْن « . للسببية يف املوضعني قاله أبو البقاء والذي يظهر أن األوىل يشبه أن تكون لآللة } بِِمثْلِ َما ُعوِقَب بِِه { : 
  .» لََيْنُصَرنَّه اللَُّه « مبتدأ خربه » اقََب َع

  فصل
أي قاتل من كان يقاتله ، مث كان } َوَمْن َعاقََب بِِمثْلِ َما ُعوِقَب بِِه { األمر ذلك الذي قصصناه عليك : املعىن 

  .املقاتل مبغياً عليه بأن اضطر إىل اهلجرة ومفارقة الوطن وابُتِدئ بالقتال 
قوم من قريش أتوا قوماً من املسلمني لليلتني بقيتا من احملرم ، وكره املسلمون قتاهلم ،  نزلت يف: قال مقاتل 

وسألوهم أن يكفوا عن القتال من أجل الشهر احلرام ، فأبوا وقاتلوهم فذلك بغيهم عليهم ، وثبت املسلمون هلم 
  . هذه اآلية ، وعفا عنهم وغفر هلم فأنزل اهللا. فُنِصروا ، فوقع يف أنفس املسلمني من القتال يف الشهر احلرام 

َوَجَزآُء { : والعقاب األول مبعىن اجلزاء ، وأطلق اسم العقوبة على األول للتعلق الذي بينه وبني الثاين كقوله تعاىل 
  ] . ١٤٢: النساء [ } ُيَخاِدُعونَ اهللا َوُهَو َخاِدعُُهْم { ]  ٤٠: الشورى [ } َسيِّئٍَة سَيِّئَةٌ مِّثْلَُها 

. وهذه النُّْصرة تقوي تأويل من تأول اآلية على جماهدة الكفار ال على القصاص ألن ظاهر النص ال يليق إال بذلك 
  .هذه اآلية يف القصاص واجلراحات ألهنا مدنية : وقال الضحاك 

اآلية ، فإن اهللا تعاىل جوَّز  من َحرَّق َحرَّقَْناه ، ومن غَرَّق غَرَّقَْناه هلذا: قال الشافعي وأمحد يف إحدى الروايتني عنه 
بل يقتل بالسيف : وقال أبو حنيفة وأمحد يف الرواية األخرى . للمظلوم أن يعاقب مبثل ما عوقب به ووعده النصر 

.  

  كيف تعلق اآلية مبا قبلها؟: فإن قيل 
  .على من بغى عليهم  مع إكرامي هلم يف اآلخرة هبذا الوعد ال أدع نصرهتم يف الدنيا: كأنه تعاىل قال : فاجلواب 

فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَجُْرُه َعلَى { : أي إن اهللا ندب املعاقبني إىل العفو عن اجلاين بقوله } إِنَّ اهللا لََعفُوٌّ غَفُوٌر { : مث قال 
إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ َولََمن َصَبَر َوغَفََر { ]  ٢٣٧: البقرة [ } َوأَن تعفوا أَقَْرُب للتقوى { ]  ٤٠: الشورى [ } اهللا 

إين عفوت عن هذه : فلما مل يأت هبذا املندوب فهو نوع إساءة فكأنه تعاىل قال ]  ٤٣: الشورى [ } األمور 
إنه تعاىل وإن ضمن له النصر على الباغي لكنه عرض مع ذلك مبا هو أوىل وهو العفو : وقيل . اإلساءة وغفرهتا 

  .لصفتني واملغفرة ، فلوَّح بذكر هاتني ا
وفيه وجه آخر وهو أنه تعاىل دل بذكر العفو واملغفرة على أنه قادر على العقوبة ألنه ال يوصف بالعفو إال القادر 

  .على ضده 
  :وفيه وجهان } ذلك بِأَنَّ اهللا يُوِلجُ الليل ِفي النهار { : قوله 

والنهار ومتصرفاً فيهما ، فوجب أن يكون  ذلك النصر بسبب أنه قادر ، ومن قدرته كونه خالقاً لليل: أي : األول 
  .قادراً عاملاً مبا جيري فيهما ، وإذا كان كذلك كان قادراً على النصر 

ومعىن . املراد أنه مع ذلك النصر ينعم يف الدنيا مبا يفعله من تعاقب الليل والنهار وولوج أحدمها يف اآلخر : الثاين 
ا يف ضياء ذلك بغيبوبة الشمس وضياء ذلك يف ظلمة هذا بطلوعها كما إيالج أحدمها يف اآلخر أنه حيصل ظلمة هذ

  .يضيء البيت بالسراج ويظلم بفقده 
: خربه ، مث قال » بأَنَّ اللََّه « مبتدأ و » ذَلََك « و . وقيل هو أن يزيد يف أحدمها ما ينقص من اآلخر من الساعات 

ر على ما ال يقدر عليه غريه ، فكذلك يدرك املسموع واملبصر ، وال أنه كما يقد: أي } َوأَنَّ اهللا َسِميعٌ َبِصريٌ { 
  .جيوز املنع عليه ، وذلك كالتحذير من اإلقدام على ما ال جيوز يف املسموع واملبصر 



. واحلسن بكسرها استئنافاً . عطفاً على األول » وأن ما « قرأ العامة . اآلية } ذلك بِأَنَّ اهللا ُهَو احلق { : قوله 
  .جيوز أن يكون فصالً ومبتدأ » ُهَو احلَّق « : له وقو

وهو غلط ألن املضمر ال يؤكد املظهر ، ولكان صيغة النصب أوىل به من الرفع . وجوَّز أبو البقاء أن يكون توكيداً 
. حتت بالياء من » َيْدُعونَ « وقرأ األخوان وحفص وأبو عمرو هنا ويف لقمان . إياه ، ألن املتبوع منصوب : فيقال 

والواو اليت هي . والباقون بالتاء من فوق ، والفعل مبين للفاعل وقرأ جماهد واليماين بالياء من حتت مبنياً للمفعول 
أن ذلك الوصف الذي تقدم من : واملراد هبا األصنام أو الشياطني ، ومعىن اآلية » ما « ضمري تعود على معىن 

هو املوجود الواجب لذاته الذي ميتنع عليه التغيري والزوال : ق ، أي القدرة على هذه األمور ألجل أن اهللا هو احل
لَْيَس لَُه َدْعَوةٌ ِفي الدنيا َوالَ ِفي { : وأن ما يفعل من عبادته هو احلق وما يفعل من عبادة غريه فهو الباطل كقوله 

  ] . ٤٣: غافر [ } اآلخرة 
ملقتدر نبه بذلك على أنه القادر على الضر والنفع دون سائر من يعبد العلي القاهر ا} َوأَنَّ اهللا ُهَو العلي الكبري { 

مرغباً بذلك يف عبادته زاجراً عن عبادة غريه ، وأما الكبري فهو العظيم يف قدرته وسلطانه ، وذلك يفيد كمال 
  .القدرة 

لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي ) ٦٣(َضرَّةً إِنَّ اللََّه لَِطيٌف َخبٌِري أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَُتْصبِحُ الْأَْرُض ُمْخ
أَلَمْ َتَر أَنَّ اللََّه َسخََّر لَكُْم َما ِفي الْأَْرضِ وَالْفُلَْك َتْجرِي ِفي الَْبْحرِ بِأَْمرِهِ ) ٦٤(الْأَْرضِ َوإِنَّ اللََّه لَُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميُد 

َوُهَو الَِّذي أَْحَياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ) ٦٥(السََّماَء أَنْ َتقََع َعلَى الْأَْرضِ إِلَّا بِإِذْنِِه إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُءوٌف َرحِيٌم َوُيْمِسُك 
  ) ٦٦(ُيحْيِيكُْم إِنَّ الْإِْنَسانَ لَكَفُوٌر 

اآلية ملا دل على قدرته مبا تقدم أتبعه بأنواع أَُخر من الدالئل } سمآء َمآًء أَلَْم َتَر أَنَّ اهللا أَنَزلَ ِمَن ال{ : قوله تعاىل 
  :وفيه ثالثة أوجه } أَلَْم َترَ أَنَّ اهللا أَنَزلَ { : على قدرته ونعمته فقال 

ي ، أن املراد الرؤية احلقيقية ، ألن املاء النازل من السماء يرى بالعني ، واخضرار النبات على األرض مرئ: أحدها 
  .فحمل الكالم على حقيقته أوىل 

  .املراد أمل خترب على سبيل االستفهام : والثاين 
  .املراد أمل تعلم : الثالث 

واألول ضعيف ، ألن املاء وإن كان مرئياً إال أن كون اهللا منزالً له من السماء غري مرئي ، وإذا : قال ابن اخلطيب 
من تلك الرؤية هو العلم ، ألن الرؤية إذا مل يقترن هبا العلم كانت  ثبت هذا وجب محله على العلم ، ألن املقصود

  .كأهنا مل حتصل 
  :فيه قوالن » فتصبح « : قوله 

: » أَْنَزل « فأصبحت ، قاله أبو البقاء ، مث قال بعد أن عطفه على : أنه مضارع لفظاً ماض معىن تقديره : أحدمها 
يقتضي أن يكون له حمل من اإلعراب وهو الرفع » أنزل « عطفه على وهو كالم ضعيف ، ألن . فال موضع له إذاً 

  .لكنه ال جيوز لعدم الربط . » أن « خرباً ل 
قال . اخلرب » ُتصْبِح « القصة ، و : فهي ، أي : قال أبو البقاء . أنه على بابه ، ورفعه على االستئناف : الثاين 

ه مجلة فعلية مستأنفة ال سيما وقَدَّر املبتدأ ضمري القصة مث حذفه ، وال حاجة إىل تقدير مبتدأ ، بل هذ: شهاب الدين 
هال : فإن قلت : قال الزخمشري . وهو ال جيوز ، ألنه ال يؤتى بضمري القصة إال للتأكيد والتعظيم واحلذف ينافيه 



ماناً بعد زمان كما لنكتة فيه ، وهي إفادة بقاء أثر املطر ز: قلت . فأصبحت ، ومل صرف إىل لفظ املضارع : قيل 
فإن . فَرِْحُت وغََدْوُت مل يقع ذلك املوقع : أنَعَم عليَّ فالن عام كذا ، فأروح وأغدو شاكراً له ، ولو قلت : تقول 
لو نصب ألعطى عكس الغرض ، ألن معناه إثبات : قلت . فما له رفع ومل ينصب جواباً باالستفهام : قلت 

إن . أمل تر أين أنعمت عليك فتشكر : االخضرار ، مثاله أن تقول لصاحبك  االخضرار ، فينقلب بالنصب إىل نفي
نصبته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه ، وإن رفعته فأنت مثبت للشكر ، وهذا وأمثاله مما جيب أن يرغب له من 

فتضحى أو تصري ، :  مبنزلة قوله» فَُتصْبُِِح « : قوله : وقال ابن عطية . اتسم بالعلم يف علم اإلعراب وتوقري أهله 
من حيث اآلية خرب ، » فُتصْبُح « : عبارة عن استعجاهلا أثر نزول املاء واستمرارها كذلك عادة ، ووقع قوله 

ومل يبني هو وال : قال أبو حيان . فاسد املعىن » أَلَْم َتر « : والفاء عاطفة وليست جبواب ، ألن كوهنا جواباً لقوله 
  .لنصب نافياً لالخضرار ، وال كون املعىن فاسداً الزخمشري قبله كيف يكون ا

: فقال } أَلَْم َترَ أَنَّ اهللا أَنَزلَ ِمَن السمآء َمآًء فَُتصْبُِح األرض ُمْخَضرَّةً { عن  -يعين اخلليل  -وسألته : قال سيبويه 
  .أتسمع أنزل اهللا من السماء ماء فكان كذا وكذا : هذا واجب وتنبيه ، كأنك قلت 

. ( » أتسمع « يريد أهنما ماضيان وفسر الكالم ب . فكان كذا : وقوله . هذا واجب : وقوله : ن خروف قال اب
  .لضعف حكم االستفهام فيه ) لرييك أنه ال يتصل باالستفهام 

ال ميكن نصبه ، ألن الكالم واجب ، أال ترى أن املعىن أن اهللا أنزل » فُتصْبُِح « : وقال بعض شراح الكتاب 
. اعلم أن اهللا يفعل كذا فيكون كذا : خرب ، كما تقول يف الكالم » ألَْم َتر « : وقال الفراء . هذه حاهلا  فاألرض
إمنا امتنع النصب جواباً لالستفهام هنا ، ألن النفي إذا دخل عليه االستفهام ، وإن كان يقتضي تقريراً يف : ويقول 

[ } أَلَْسَت بَِربِّكُْم قَالُواْ بلى { : واب ، أال ترى إىل قوله تعاىل بعض الكالم ، هو معامل معاملة النفي احملض يف اجل
فإذا . وكذلك اجلواب بالفاء إذا أجبت النفي كان على معنيني يف كل منهما ينتفي اجلواب ]  ١٧٢: األعراف 

ث ، وجيوز أن يكون املعىن أنك ال بالنصب ، فاملعىن ما تأتينا حمدثاً ، وإمنا تأتينا وال ُتَحدَِّ. ما تأتينا فتحدثنا : قلت 
تأيت فكيف حتدث ، فاحلديث منتف يف احلالتني ، والتقرير بأداة االستفهام كالنفي احملض يف اجلواب يثبت ما دخلته 

  .اهلمزة وينفي اجلواب ، فيلزم من هذا التقدير إثبات الرؤية وانتفاء االخضرار ، وهو خالف املقصود 
  :ام ينعقد منه مع االستفهام السابق شرط وجزاء كقوله وأيضاً فإن جواب االستفه

إن تر إنزال املطر تصبح : إن تسأل ختربك الرسوم ، وهنا ال يتقدر : يتقدر ... أَلَْم َتسْأَلْ فَُتخْبِرَك الرُُّسوُم  -٣٧٧٥
  .األرض خمضرة ، ألن اخضرارِها ليس مترتباً على علمك أو رؤيتك إمنا هو مترتب على اإلنزال 

وإمنا عرب باملضارع ، ألن فيه تصوير اهليئة اليت األرض عليها واحلالة اليت البست األرض ، واملاضي يفيد انقطاع 
الشيء ، وهذا كقول جحدر بن معاوية يصف حاله مع أسد نازله يف قصة جرت له مع احلجاج بن يوسف الثقفي ، 

  :وهي أبيات فمنها 
  لَما أَجَالَُهَما ُشعَاَع ِسرَاجِ... ُب ِفْيهَما َيْسُمو بَِناِظَرَتْينِ َتْحَس -٣٧٧٦

  ِللِْقْرِن أَْروَاح الِعَدا َمحَّاجِ... لَما َنزَلَْت بِحْصنٍ أَْزَبَر مِْهَصرٍ 
  فَإِذَا َيُعْوُد فَرَاجٌِع أَْدَراجِ... فَأَِكرُّ أَْحِملُ َوهو ُيقِْعي باْسِته 
  أَنِّْي ِمَن احلَجَّاجِ لَْستُ َبنَاجِ. ..َوَعِلْمُت أَنِّي إِنْ أََبْيُت نِزَالَُه 

وأيضاً فإن جواب االستفهام ينعقد مع : أما قوله : قال شهاب الدين . فأَِكرُّ تصوير للحالة اليت البسها : فقوله 
ل هنا إمنا رفع الفع: قال أبو البقاء . منتزع من كالم أيب البقاء . إمنا هو مترتب على اإلنزال : إىل قوله . االستفهام 



  :وإن كان قبله استفهام ألمرين 
  .أنه استفهام مبعىن اخلرب ، أي قدر رأيت فال يكون له جواب : أحدمها 
أن ما بعد الفاء ينصب إذا كان املستفهم عنه سبباً له ، ورؤيته إلنزال املاء ال يوجب اخضرار األرض ، : والثاين 

  .وإمنا جيب على املاء 

  .فهو معىن كالم الزخمشري بعينه ، وإمنا غري عبارته وأوسعها . ضارع وإمنا عرب بامل: وأما قوله 
ألن اخضرارها متراخ عن إنزال : استدل به بعضهم على أن الفاء ال تقتضي التعقيب ، قال » فَُتصْبح « : وقوله 

  .املاء ، هذا باملشاهدة 
ا متطر الليلة فتصبح األرض غدوة وأجيب عن ذلك مبا نقله عكرمة من أن أرض مكة وهتامة على ما ذكروا أهن

شاهدت هذا يف السوس األقصى نزل املطر ليالً بعد قحط فأصبحت : قال ابن عطية . خضرة ، فالفاء على باهبا 
مث : تراها كل شيء حبسبه ، وقيل : وقيل . تلك األرض الرملة اليت نسفتها الرياح قد اخضرت بنبات ضعيف 

فَإِذَآ أَنَزلَْنا َعلَْيَها املآء اهتزت َوَرَبتْ { : فتهتز وتربو وتنبت ، بّين ذلك قوله تعاىل : ُجَملٌ حمذوفة قبل الفاء تقديره 
فَأَْرِسلُوِن يُوُسُف أَيَُّها { : وهذا من احلذف الذي يدل عليه فحوى الكالم كقوله تعاىل ]  ٥: احلج [ } َوأَنبََتْت 

جيوز أن تكون الناقصة وأن تكون التامة » ُتصْبُِح « و . القصة إىل آخر ]  ٤٦ - ٤٥: يوسف [ } الصديق أَفِْتَنا 
وفيه بعد عن املعىن إذ يصري التقدير فتدخل األرض يف وقت الصباح على هذه . حال قاله أبو البقاء » ُمَخَضرَّة « 

خلاص ، وإمنا خص وجيوز فيها أيضاً أن تكون على باهبا من الداللة على اقتران مضمون اجلملة هبذا الزمن ا. احلال 
بضم » ُمخَضرَّة « وقرأ العامة . هذا الوقت ألن اخلضرة والبساتني أهبج ما ترى فيه وجيوز أن تكون مبعىن تصري 

امليم وتشديد الراء اسم فاعل من اْخَضرَّت فهي ُمْخَضرَّة ، واألصل ُمْخضَرَرة بكسر الراء األوىل فأدغمت يف مثلها 
  .بفتح امليم وختفيف الراء بزنة َمْبقَلة وَمْسبعة  »َمْخضََرة « وقرأ بعضهم . 

  .ذات خضروات وذات ِسبَاع وذات َبقْل : واملعىن 
أنه رحيم بعباده ولرمحته فعل ذلك حىت عظم انتفاعهم به ، ألن األرض إذا : أي } إِنَّ اهللا لَِطيٌف َخبٌِري { : مث قال 

أي؛ عامل مبقادير » خَبِري « ومعىن . عيش احليوان أمجع أصبحت خمضرة ، والسماء إذا أمطرت كان ذلك سبباً ل
» خبري « بأرزاق عباده » لطيفٌ « : وقال ابن عباس . مصاحلهم فيفعل على قدر ذلك من غري زيادة وال نقصان 

  .بأعمال خلقه » خبري « يف أفعاله » لطيف « : وقال الكليب . مبا يف قلوهبم من القنوط 
  .بكيفية خلقه » خبري « باستخراج النبت » لطيف « : وقال مقاتل 

عبيداً وملكاً ، وهو غين عن كل شيء ألنه كامل لذاته ، ولكنه ملا خلق } لَُّه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { 
احليوان فال بد يف احلكمة من مطر ونبات فخلق هذه األشياء رمحة للحيوانات وإنعاماً عليهم ال حلاجة به إىل ذلك ، 

إنه لكونه غنياً مل : ذا كان كذلك كان إنعامه خالياً عن غرض عائد إليه ، فكان مستحقاً للحمد ، فكأنه قال وإ
َوإِنَّ اهللا { : يفعل ما فعله إال لإلحسان ، ومن كان كذلك كان مستحقاً للحمد فوجب أن يكون محيداً ، فلهذا قال 

  .} لَُهَو الغين احلميد 

أي ذلل لكم ما فيها فال أصلب من احلجر ، وال أشد من } َر أَنَّ اهللا َسخََّر لَكُم مَّا ِفي األرض أَلَْم َت{ : قوله تعاىل 
احلديد ، وال أكثر هيبة من النار ، وقد سخرها لكم ، وسخر احليوانات أيضاً حىت ينتفع هبا لألكل والركوب 

  .واحلمل 



  :وجهان  وفيه» الفُلْكَ « العامة على نصب » والفُلْكَ « : قوله 
أي سخر لكم ما يف األرض وسخر لكم الفلك ، وأفردها بالذكر وإن } مَّا ِفي األرض { أهنا عطف على : أحدمها 

لظهور االمتنان هبا ، ولعجيب تسخريها دون سائر } مَّا ِفي األرض { يف قوله » ما « اندرجت بطريق العموم حتت 
  .على هذا حال » َتْجرِي « املسخرات ، و 

. خرب على هذا » جتري « أَلَمْ َتَر أَنَّ الفُلَْك َتْجرِي ِفي الَبْحر ، ف : أهنا عطف على اجلاللة ، وتقديره : ين والثا
هنا الكسائي فيما رواه عن احلسن ، وهي قراءة ابن مقسم ، وقرأ أبو عبد الرمحن وطلحة » الفُلْك « وضم الم 

وجيوز أن يكون . بعده اخلرب » َتجْرِي « على االبتداء ، و »  والفُلْك« واألعرج وأبو حيوة والزعفراين برفع 
حال » جتري « عند من جييز ذلك حنو إن زيداً وعمرو قائمان ، وعلى هذا ف » إن « ارتفاعه عطفاً على حمل اسم 

  .للسببية » بأمره « أيضاً والباء يف 
  فصل

، فلوال صفتها على ما مها عليه ملا جرت بل كانت وكيفية تسخريه الفلك هو من حيث سخر املاء والرياُح جتريها 
« : تغوص أو تقف فنبه تعاىل على نعمته بذلك ، وبأن خلق ما ُتْعَمل منه السفن ، وبأن بني كيف تعمل ، وقال 

لو )  تعظيمه بأكثر مما يفيد( ملا كان تعاىل هو اجملري هلا بالرياح نسب ذلك إىل أمره توسعاً ، ألن ذلك يفيد » بأَْمرِه 
  .أضافه إىل فعله على عادة امللوك يف مثل هذه اللفظة 

  :ثالثة أوجه ) » أَنْ َتقََع « يف ( } َوُيْمِسُك السمآء أَن تَقََع { : قوله 
  .أهنا يف حمل نصب أو جر ألهنا على حذف حرف اجلر تقديره من أن تقع : أحدها 
  .بدل اشتمال أي وميسك وقوعها مبنعه » السماء « أهنا يف حمل نصب فقط ألهنا بدل من : الثاين 

  .أهنا يف حمل نصب على املفعول من أجله ، فالبصريون يقدرون كراهة أن تقع ، والكوفيون لئال تقع : الثالث 
  :يف هذا اجلار وجهان » إِالَّ بإِذْنِه « : قوله 

  .إال بإذنه فتقع : أي » َتقَع « أنه متعلق ب : أحدمها 
  .» ميسك « ق ب أنه متعل: والثاين 

على اإلمساك ، ألن الكالم يقتضي بغري عمد وحنوه ، كأنه » إال بإذنه « : وحيتمل أن يعود قوله : قال ابن عطية 
ولو كان على ما قال لكان التركيب بإذنه دون أداة االستثناء ويكون : قال أبو حيان . أراد إال بإذنه فيه منسكها 

  .وميسك السماء بإذنه : التقدير 

فهذا االستثناء مفرغ ، وال يقع يف موجب ، لكنه ملا كان الكالم قبله يف قوة النفي ساغ ذلك : قال شهاب الدين 
إِنَّ اهللا { : مث قال . إال ملتبسة بأمره : ال يتركها تقع إال بإذنه ، والذي يظهر أن هذه الباء حالية ، أي : إذ التقدير 

نعم هبذه النعم اجلامعة ملنافع الدنيا والدين قد بلغ الغاية يف اإلحسان واإلنعام ، فهو أي أن امل} بالناس لََرُءوٌف رَِّحيمٌ 
ثُمَّ « عند انقضاء آجالكم » ثُمَّ ُيميُتكُْم « أنشأكم ومل تكونوا شيئاً } َوُهَو الذي أَْحَياكُمْ { : إذاً رؤوف رحيم قوله 

لنعم اهللا عزَّ وجلَّ ، وهذا كما يعدد املرء نعمه على } إلنسان لَكَفُورٌ إِنَّ ا{ يوم القيامة للثواب والعقاب » ُيحْيْيكُْم 
إن الولد لكفور لنعم الوالد زجراً له عن الكفران ، وبعثاً له على الشكر ، فلذلك أورد تعاىل ذلك : ولده مث يقول 

َوقَِليلٌ مِّْن { : نظريه قوله يف الكفار ، فبني أهنم دفعوا هذه النعم وكفروا هبا وجهلوا خالقها مع وضوح أمرها و
  ] . ١٣: سبأ [ } ِعَباِدَي الشكور 



هو األسود بن عبد األسد وأبو جهل والعاص وأيب بن : اإلنسان هنا هو الكافر ، وقال يف رواية : قال ابن عباس 
  .واألوىل أنه يف كل املنكرين . خلف 

َوإِنْ ) ٦٧(لَا ُينَازُِعنََّك ِفي الْأَْمرِ َواْدُع إِلَى َربَِّك إِنََّك لَعَلَى ُهًدى ُمْسَتِقيمٍ ِلكُلِّ أُمٍَّة َجَعلَْنا مَْنَسكًا ُهْم َناِسكُوُه فَ
  ) ٦٩(اللَُّه َيْحكُُم بَْيَنكُْم َيْوَم الْقَِياَمِة ِفيَما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ ) ٦٨(َجاَدلُوَك فَقُلِ اللَُّه أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ 

ملا عدد نعمه وأنه لرؤوف رحيم بعباده ، وإن كان منهم من } لِّكُلِّ أُمٍَّة َجَعلَْنا َمنَسكاً ُهْم َناِسكُوُه { : اىل قوله تع
ِلكُلِّ « : وحذف الواو من قوله . } لِّكُلِّ أُمٍَّة َجَعلَْنا َمنَسكاً { : يكفر وال يشكر ، أتبعه بذكر نعمه مبا كلَّف ، فقال 

  . تعلق هلذا الكالم مبا قبله فحذف العاطف ألنه ال» أُمٍَّة 
ألن تلك وقعت مع ما يدانيها ويناسبها من اآلي الواردة يف أمر النسائك فعطفت على أخواهتا ، : قال الزخمشري 

  .وأما هذه فواقعة مع أباعد عن معناها فلم جتد معطفاً 
دم أنه يقرأ بالفتح والكسر ، وتقدم اخلالف فيه وقد تق. » َمْنَسكاً « هذه اجلملة صفة ل » هم ناسكوه « : قوله 

ناسكون : يعطي أن املنسك املصدر ، ولو كان مكاناً لقال » نَاِسكُوه « : وقال ابن عطية . هل هو مصدر أو مكان 
وما قاله غري الزم ، ألنه قد يتسع يف الظرف ) . يف ( يعين أن الفعل ال يتعدى إىل ضمري الظرف إال بواسطة . فيه 
  .يجري جمرى املفعول فيصل الفعل إىل ضمريه بنفسه ، وكذا ما عمل عمل الفعل ف

  :ومن االتساع يف ظرف الزمان قوله 
  قَِلْيلٍ ِسَوى الطَّْعنِ النِّهَالِ نََواِفلُه... َوَيْومٍ َشهِدَْناُه ُسلَْيماً َوَعاِمراً  -٣٧٧٧

  :ومن االتساع يف ظرف املكان قوله 
  الَ آجُِن املَاِء َوالَ َوبِْيلُ... َرُبه وشيلٍ َوَمْشَربٍَ ْش -٣٧٧٨

  .يريد أشرب فْيه 
  فصل

[ } ِلكُلٍّ َجَعلَْنا مِنكُمْ ِشْرَعةً َوِمْنهَاجاً { : املَْنَسك شريعة عاملون هبا ، ويؤيده قوله تعاىل : روي عن ابن عباس 
موضع عبادة : وقيل . قربان يذحبون : وقتادة  وقال جماهد. عيداً يذحبون فيه : وروي عنه أنه قال ] .  ٤٨: املائدة 

مألفاً يألفونه واألول أوىل ألن املنسك مأخوذ من النسك وهو العبادة ، وإذا وقع االسم على عبادة فال : وقيل . 
  .وجه للتخصيص 

وضع العبادة هال محلتموه على الذبح ، ألن املنسك يف العرف ال يفهم منه إال الذبح وهال محلتموه على م: فإن قيل 
  وعلى وقتها؟

ال نسلم أن املنسك يف العرف خمصوص بالذبح ، ألن سائر أفعال احلج تسمى مناسك قال : فاجلواب عن األول 
  .» ُخذُوا َعنِّي َمنَاِسكَكُم « : عليه السالم 
قرأ اجلمهور بتشديد » ازُِعنََّك فَالَ ُيَن« . أليق بالعبادة منه بالوقت واملكان » ُهْم َناِسكُوه « : أن قوله : وعن الثاين 

هو : وقال الزجاج . من َنَزعتُه من كذا أي قلعته منه » فَالَ َيْنزِعُنََّك « النون ، وقرئ بالنون اخلفيفة وقرأ أبو جملز 
 ١٦: طه [ } َك َعنَْها فَالَ َيُصدَّنَّ{ : وجميء هذه اآلية كقوله تعاىل . غلبته يف املنازعة : من َنازعُته فََنَزْعُته أَْنزُِعه أي 

  .ال أََريََّنَك ههنا : وقوهلم ] 
  فصل



« : أي اثبت يف دينك ثباتاً ال يطمعون أن خيدعوك ليزيلوك عنه وعلى قراءة : معىن الكالم على قراءة أيب جملز 
  :فيه قوالن » ُيَنازِعُنََّك 

  .ال تضاربه : فالن أي  ال يضاربك: إنه هني له عن منازعتهم كما تقول : قال الزجاج : األول 

يف أمر الذبائح ، نزلت يف ُبَدْيل بن ورقاء وبشر بن سفيان ويزيد } فَالَ ُينَازُِعنََّك ِفي األمر { : قال بعض املفسرين 
  .َما قََتلَ اللَّه  َما لَكُْم َتأْكُلُونَ َما َتقُْتلون بأَْيدِْيكُْم َوالَ َتأْكُلُونَ: بن ُحبَيش قالوا ألصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أن املراد أن عليهم اتباعك وترك خمالفتك ، وقد استقر اآلن األمر على شرعك ، وعلى أنه ناسخ لكل ما : والثاين 
{ : فلذلك قال  -عليه السالم  -كل أمة بقيت منها بقية يلزمها أن تتحول إىل اتباع الرسول : عداه ، فكأنه قال 

ختص بالدعاء أمة دون أمة ، فكلهم أمتك فادعهم إىل شريعتك ، فإنك على هدى  ال: أي } وادع إىل رَبَِّك 
ادعهم إىل هذا الدين : كأنه قال . مستقيم واهلدى حيتمل أن يكون نفس الدين ، وأن يكون أدلة الدين ، وهو أوىل 

لوا عن هذه األدلة إىل املراء أي فإن عد» َوإِنْ جَاَدلُْوك « : فإنك من حيث الداللة على طريقة واضحة ، وهلذا قال 
أي أنه ليس بعد إيضاح األدلة إال هذا اجلنس الذي جيري جمرى } فَقُلِ اهللا أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ { والتمسك بعادهتم 

 اهللا{ : فقال . الوعيد والتحذير من يوم القيامة الذي يتردد بني جنة وثواب ملن قَبِل وبني نار وعقاب ملن َرّد وأنكر 
  .فتعرفون حينئذ احلق من الباطل } َيْحكُُم َبْيَنكُْم َيْوَم القيامة ِفيَما كُنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ 

ُدوِن  َويَْعُبُدونَ ِمْن) ٧٠(ٌري أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماِء َوالْأَْرضِ إِنَّ ذَِلَك ِفي ِكتَابٍ إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِس
وَإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت َتْعرِفُ ) ٧١(اللَِّه َما لَمْ ُينَزِّلْ بِِه ُسلْطَاًنا َوَما لَْيَس لَُهمْ بِِه ِعلٌْم َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َنِصريٍ 

ْتلُونَ َعلَْيهِْم آيَاِتَنا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُْم بَِشرٍّ ِمْن ذَِلكُمُ النَّاُر َوَعَدَها ِفي ُوُجوِه الَِّذيَن كَفَرُوا الْمُْنكََر َيكَاُدونَ َيْسطُونَ بِالَِّذيَن َي
  ) ٧٢(اللَُّه الَِّذيَن كَفَرُوا َوبِئَْس الَْمِصُري 

 ٦٩: احلج [ } بَْيَنكُْم اهللا َيْحكُُم { : ملا قال . اآلية } أَلَْم َتعْلَْم أَنَّ اهللا َيْعلَُم َما ِفي السمآء واألرض { : قوله تعاىل 
أَلَْم { : أتبعه مبا به يعلم أنه تعاىل عامل مبا يستحقه كل أحد ، ويقع احلكم بينهم بالعدل ال باجلور فقال لرسوله ] 

والوعد له  -عليه السالم  -، وهذا استفهام معناه تقوية قلب الرسول } َتْعلَْم أَنَّ اهللا َيْعلَُم َما ِفي السمآء واألرض 
واخلطاب مع الرسول واملراد سائر العباد . يعاد الكافرين بأن أفعاهلم كلها حمفوظة عند اهللا ال يضل عنه وال ينسى وإ

ألن الرسالة ال تثبت إال بعد العلم بكونه تعاىل عاملاً بكل املعلومات ، إذ لو مل يثبت ذلك جلاز أن يشتبه عليه 
زة دليالً على الصدق ، وإذا كان كذلك استحال أن ال يكون الكاذب بالصادق ، فحينئذ ال يكون إظهار املعج

كله يف كتاب : أي } إِنَّ ذلك ِفي ِكتَابٍ { : الرسول عاملاً بذلك ، فثبت أن املراد أن يكون خطاباً مع الغري مث قال 
  .يعين اللوح احملفوظ 

ُت املزادة أكُْتُبها إذا َخرزهتا ، فحفظت بذلك كََتْب: معىن الكتاب اِحلفْظ والضَّْبط والشَّد ، يقال : وقال أبو مسلم 
وأيضاً فالقول األول يوهم . ما فيها ، ومعىن الكتاب بني الناس حفظ ما يتعاملون به ، فاملراد باآلية أنه حمفوظ عنده 

  .أن علمه مستفاد من الكتاب 
املتعارف أوىل ، ومعلوم أن  وأجيب بأن هذا القول وإن كان صحيحاً نظراً إىل االشتقاق لكن محل اللفظ على

  .الكتاب هو ما كتب فيه األمور 
  أي فائدة يف ذلك الكتاب إذا كان حمفوظاً؟: فإن قيل 



فاجلواب أن كتبه تلك األشياء يف ذلك الكتاب مع كوهنا مطابقة للموجودات دليل على أنه تعاىل غين يف علمه عن 
يرون احلوادث داخلة يف الوجود على وفقه فيصري ذلك دليالً  وفائدة أن املالئكة ينظرون فيه ، مث. ذلك الكتاب 

أي العلم جبميع ذلك على اهللا } إِنَّ ذلك َعلَى اهللا َيِسٌري { : هلم زائداً على كونه تعاىل عاملاً بكل املعلومات وقوله 
ذلك بأنه يسري ، وإن كان إن ذلك مما يتعذر على اخللق لكنه مىت أراده اهللا تعاىل كان ، فعرب عن : واملعىن . يسري 

مث إنه تعاىل بني ما . هذا الوصف ال يستعمل إال فينا من حيث تسهل وتصعب علينا األمور ، وتعاىل اهللا عن ذلك 
  :يقدم الكفار عليه مع عظم نعمه ووضوح دالئله فقال 

عن جهل ، وليس هلم به : أي } لَْيَس لَُهمْ بِِه ِعلٌْم َوَما { حجة } َوَيعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َما لَْم ُينَزِّلْ بِِه ُسلْطَاناً { 
  .دليل عقلي فهو تقليد وجهل ، والقول الذي هذا شأنه يكون باطالً 

  .أي وما للمشركني من نصري مانع مينعهم من عذاب اهللا } َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمن نَِّصريٍ { 
  .ألنه متضمن للدالئل العقلية وبيان األحكام » َبيِّنَاٍت « لقرآن يعين ا} َوإِذَا تتلى َعلَْيهِْم آَياتَُنا { : قوله 

ُيْعَرف « وعيسى بن عمر . مفعول به » املُْنكَر « خطاباً مبنياً للفاعل ، » تعرف « العامة على » َتْعرُِف « : وقوله 
  .م مصدر مبعىن اإلنكار مرفوع قائم مقامل الفاعل ، واملنكر اس» املنكر « بالياء من حتت مبنياً للمفعول ، » 

َتعْرِف يف وجوههم : من إقامة الظاهر مقام املضمر للشهادة عليهم بذلك ، قال الكليب » الَِّذيَن كَفَُروا « : وقوله 
  .أنكروا أن يكون من اهللا : وقال مقاتل . التجرب والترفع : وقال ابن عباس . الكراهية للقرآن 

ذه حال إما من املوصول ، وإن كان مضافاً إليه ألن املضاف جزؤه وإما من الوجوه ه» َيكَاُدونَ َيْسطُونَ « : قوله 
« و . » أُولَِئَك ُهم « : مث قال ]  ٤٠: عبس [ } ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ { : ألهنا ُيَعبَُّر هبا عن أصحاهبا كقوله 

سطا عليه ، وأصله القهر : يقال ) . على ( تعّد ب ُضمن معىن يبطشون فتعدى تعديته ، وإال فهو م» َيْسطُونَ 
السطو : وقال اخلليل والفراء والزجاج . إظهار ما يهول لإلخافة ، ولفالن سطوة أي تسلط وقهر : والغلبة ، وقيل 

 بالذين َيْتلُونَ{ يكادون يبطشون : أي . شدة البطش واملعىن يهمون بالبطش والوثوب تعظيماً إلنكار ما خوطبوا به 
سطا عليه وسطا به إذا : وأصحابه من شدة الغيظ ، يقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أي مبحمد } َعلَْيهِْم آَياُتَنا 

أي بشر لكم } قُلْ أَفَأَُنبِّئُكُم بَِشرٍّ مِّن ذلكم { : تناوله بالبطش والعنف مث أمر رسوله بأن يقابلهم بالوعيد فقال 
أو من غيظكم على التالني وسطوكم عليهم أو مما أصابكم من . سمعون وأكره إليكم من هذا القرآن الذي ت

  :تقرأ باحلركات الثالث ، فالرفع من وجهني » النار « : قوله . الكراهة والضجر بسبب ما تلي عليكم 
شر املتقدم كأنه ، واجلملة ال حمل هلا فإهنا مفسرة لل» وَعَدَها اللَُّه « الرفع على االبتداء واخلرب اجلملة من : أحدمها 

  .النار وعدها اهللا : فقيل ( ما شر من ذلك؟ : قيل 
َوَعَدَها « هو النار وحينئذ جيوز يف : النار أي : فقيل ) ما شر من ذلك : أهنا خرب مبتدأ مضمر كأنه قيل : والثاين 

من حيث إن املبدل منه مفرد ، وفيه نظر . الرفع على كوهنا خرباً بعد خرب ، وأجيز أن يكون بدالً من النار » اللَُّه 
  .النار وعدها اهللا الكفار : وقد جياب عنه بأن اجلملة يف تأويل مفرد ، ويكون بدل اشتمال ، كأنه قيل 

وال جيوز أن تكون حاالً ، قال أبو البقاء ألنه ليس يف اجلملة ما يصلح أن . وأجيز أن تكون مستأنفة ال حمل هلا 
  .يعمل يف احلال 
« مبتدأ و » النَّاُر « وأجاز الزخمشري أن تكون : يب حيان عن الزخمشري أنه جييز كوهنا حاالً فقال وظاهر نقل أ

  .خرب ، وأن تكون حاالً على اإلعراب األول انتهى » َوَعَدها 



أو » النار « والزخمشري مل جيعلها حاالً إال إذا نصبت . خرب مبتدأ مضمر » النار « واإلعراب األول هو كون 
  .هتا بإضمار قد جرر

وأما النصب فهو قراءة زيد بن علي وابن . هذا نصه وإمنا منع ذلك ملا تقدم من قول أيب البقاء ، وهو عدم العامل 
  :وفيه ثالثة أوجه . أيب عبلة 
  .أهنا منصوبة بفعل مقدر يفسره الفعل الظاهر ، واملسألة من االشتغال : أحدها 
  .وبة على االختصاص إهنا منص: قال الزخمشري : الثاين 

وأما اجلر فهو قراءة ابن إيب إسحاق وإبراهيم . أن ينتصب بإضمار أعين ، وهو قريب مما قبله أو هو هو : الثالث 
الظاهر أنه هو املفعول األول ، على أنه : قال أبو حيان » َوَعَدَها « والضمري يف » َشّر « بن نوح ، على البدل من 
، وجيوز ]  ٣٠: ق [ } َوَتقُولُ َهلْ ِمن مَّزِيدٍ { : أن يطعمها إياهم ، أال ترى إىل قوله تعاىل تعاىل وعد النار بالكفار 

َوَعدَ اهللا الُْمَناِفِقنيَ { : هو املفعول األول ، كما قال » الَِّذيَن كَفَرُوا « أن يكون الضمري هو املفعول الثاين و 
وينبغي أن يتعني هذا الثاين ، ألنه مىت اجتمع : قال شهاب الدين ] .  ٦٨:  التوبة[ } واملنافقات والكفار َناَر َجَهنَّمَ 

بعد ما يتعدى إىل اثنني شيئان ليس ثانيهما عبارة عن األول ، فالفاعل املعنوي رتبته التقدمي وهو املفعول األول ، 
ينار هو املفعول ، ألنه ال يتأتى منه فالد. وعدت زيداً ديناراً : ونعين بالفاعل املعنوي من يتأتى منه فعل ، فإذا قلت 

  .فزيد هو الفاعل ، ألنه آخذ للدرهم . فعل ، وهو نظري أعطيت زيداً درمهاً 
  .وبئس املصري هي النار : املخصوص بالذم حمذوف تقديره » َوبِئْسَ املَِصري « : وقوله 
  فصل

اآليات من الغضب والغم ، وهي النار وعدها اهللا  أن الذي ينالكم من النار أعظم مما ينالكم عند تالوة هذه: واملعىن 
  .الذين كفروا إذا ماتوا على كفرهم وبئس املصري هي 

ْبُهمُ َولَوِ اْجَتَمعُوا لَُه َوإِنْ َيْسلَُيا أَيَُّها النَّاُس ُضرَِب مَثَلٌ فَاْسَتِمُعوا لَهُ إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَْن َيْخلُقُوا ذُبَاًبا 
  ) ٧٤(َما قََدرُوا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ َعزِيٌز ) ٧٣(الذُّبَاُب َشيْئًا لَا َيْسَتنِْقذُوُه ِمْنُه َضُعفَ الطَّاِلُب وَالَْمطْلُوُب 

اهللا ما ال حجة هلم به وال  اآلية ملا بني أهنم يعبدون من دون} ياأيها الناس ضُرَِب مَثَلٌ فاستمعوا لَهُ { : قوله تعاىل 
  .علم ذكر هاهنا ما يدل على إبطال قوهلم 

: فإن قلت : قال الزخمشري . ليس هذا مثل وإمنا املعىن جعل الكفارُ هللا مثالً : قال األخفش » ضُرَِب َمثَلٌ « : قوله 
لقاة باالمتحان واالستغراب الذي جاء به ليس مثالً ، فكيف مساه مثالً؟ قلت قد مسيت الصفة والقصة الرائعة املت

َضَربَ : جعل ، كقوهلم » ضََرَب « معىن : وقيل . مثالً تشبيهاً هلا ببعض األمثال املسرية لكوهنا مستغربة مستحسنة 
جعل : فجعل يل َشَبٌه وُشبِّه يب األوثان ، أي : ومعىن اآلية . السلطان البَْعثَ ، وضرب اجلِْزَية على أهل الذمة 

هو مثل من حيث املعىن ، ألنه ضرب مثل من يعبد األصنام مبن يعبد : وقيل . صنام شركائي فعبدوها املشركون األ
  .فتدبروه حق تدبره ألن نفس السماع ال ينفع ، وإمنا ينفع بالتدبر : أي » فَاْسَتِمُعوا لَه « . ما ال خيلق ذباباً 

بتاء اخلطاب واحلسن ويعقوب وهارون وحمبوب عن أيب عمرو » َتْدُعونَ « قرأ العامة } إِنَّ الذين َتْدُعونَ { : قوله 
  .بالياء من حتت وهو يف كلتيهما مبين للفاعل 

ُضرِبَ « قول : فإن قيل . واملراد األصنام . بالياء من أسفل مبنياً للمفعول » ُيْدَعْونَ « وموسى األسواري واليماين 



إذا كان ما يورد من الوصف معلوماً من : لكالم ابتداء فاجلواب يفيد فيما مضى ، واهللا تعاىل هو املتكلم هبذا ا» 
  .قبل جاز ذلك فيه ، ويكون ذكره مبنزلة إعادة أمر تقدم 

والذباب معروف ، وهو . للتأبيد وتقدم البحث معه يف ذلك » لَْن « جعل الزخمشري نفي . » لَْن َيْخلُقُوا « : قوله 
واِملذَبَّة ما . الكسرة ، وجيمع على ِذبَّان وذُبَّان بكسر الذال وضمها وعلى ذُّب  أِذبَّة ، وفيه: واحد ، ومجعه القليل 

  .وهو اسم جنس واحدته ذبابة تقع للمذكر واملؤنث فتفرد بالوصف . يطرد هبا الذباب 
عهم نصب على احلال كأنه قال يستحيل خلقهم الذباب حال اجتما: قال الزخمشري } َولَوِ اجتمعوا لَهُ { : قوله 

وقد تقدم أن هذه الواو عاطفة هذه اجلملة احلالية على حال حمذوفة ، . خللقه وتعاوهنم عليه فكيف حال انفرادهم 
إن هذه األصنام لو : انتفى خلقهم الذباب على كل حال ولو يف هذه احلالة املقتضية خللقهم ، فكأنه تعاىل قال : أي 

  .يف يليق بالعاقل جعلها معبوداً اجتمعت ال تقدر على خلق ذبابة على ضعفها فك
  .سلبه نعمته : السلب اختطاف الشيء بسرعة ، يقال } َوإِن َيْسلُْبُهُم الذباب َشيْئاً { : قوله 

  .» َمْن قََتل قَِتيالً فَلَُه َسلَبه « : ما على القتيل ، ويف احلديث : والسلب 
أجناه منه وخلصه : أنقذه من كربته ، أي : فعال مبعىن اإلفعال ، يقال است: االستنقاذ } الَّ َيْسَتنِقذُوُه ِمْنُه { : وقوله 

  .أََبلَّ املريض واسَْتَبلّ : ، ومثله 
  فصل

أتُركُ أمر اخللق واإلجياد وأتكلُم فيما هو أسهل منه ، فإن الذباب إذا َسلََب منها شيئاً فهي ال تقدر : كأنه تعاىل قال 
  .على استنقاذ ذلك الشيء من الذباب 

  .واعلم أن الداللة األوىل صاحلة ألن يتمسك هبا يف نفي كون املسيح واملالئكة آهلة ، وأما الثانية فال 
هذا االستدالل إما أن يكون لنفي كون األوثان خالقة عاملة حية مدبرة ، وإما لنفي كوهنا مستحقة : فإن قيل 

وأما الثاين . ، فال فائدة يف إقامة الداللة عليه  للتعظيم ، واألول فاسد ، ألن نفي كوهنا كذلك معلوم بالضرورة
فهذه الداللة ال تفيده ، ألنه ال يلزم من نفي كوهنا حّية أن ال تكون معظمة ، فإن جهات التعظيم خمتلفة ، فالقوم 

  .كانوا يعتقدون فيها أهنا طلسمات موضوعة على صور الكواكب ، أو أهنا متاثيل املالئكة واألنبياء املتقدمني 
أما كوهنا طلسمات موضوعة على الكواكب حبيث حيصل منها الضر والنفع ، فهو يبطل هبذه الداللة ، : فاجلواب 

وأما أهنا متاثيل املالئكة . فإهنا مل تنفع نفسها يف هذا القدر وهو ختليص النفس عن الذبابة فألن ال تنفع غريها أوىل 
تعظيَم غري اهللا ينبغي أن يكون أقل من تعظيم اهللا ، والقوم كانوا يعظموهنا  واألنبياء املتقدمني ، فقد تقرر يف العقل أنَّ

  .هناية التعظيم ، وحينئذ كان يلزم التسوية بينها وبني اخلالق سبحانه يف التعظيم ، فمن هاهنا استوجبوا الذم 
  فصل

كانوا يضعون : بته وقال السدي كانوا يطلون األصنام بالزعفران ، فإذا جفَّ جاءت الذباب فاستل: قال ابن عباس 
  .الطعام بني يدي األصنام فيقع الذباب عليه فيأكلن منه 

، فرمبا يسقط كانوا حيلون األصنام باليواقيت والآللئ وأنواع اجلواهر ، ويطيبوهنا بأنواع الطيب : وقال ابن زيد 
. هو إخبار : قيل } َضُعَف الطالب واملطلوب { منها واحدة فأخذها طائر وذباب فال تقدر اآلهلة على استردادها 

  .واألول أظهر . تعجب : وقيل 
الطالب الذباب يطلب ما يسلب من الطيب عن الصنم ، واملطلوب الصنم يطلب الذباب منه : قال ابن عباس 

س الطالب الصنم واملطلوب الذباب ، فالصنم كالطالب ألنه لو طلب أن خيلقه ويستنقذ منه العك: وقيل . السلب 



الطالب العابد واملطلوب املعبود ، ألن كون : وقال الضحاك . ما استلبه لعجز عنه ، والذباب مبنزلة املطلوب 
هذا املذهب كما يقال عند املعىن ضعف أي ظهر قبح : وقيل . الصنم طالباً ليس حقيقة بل على سبيل التقدير 

  .ما أضعف هذا املذهب ، وما أضعف هذا الوجه : املناظرة 
ما عظموه حق تعظيمه ، حيث جعلوا هذه األصنام على هناية خساستها : أي } ما قدروا اهللا حق قدره { : قوله 

ال يقدر أحد على » عزيز « ه فعل شيء ال يتعذر علي» قوّي « : } إِنَّ اهللا لَقَوِيٌّ عَزِيٌز { . شركاء له يف املعبودية 
  .مغالبته ، فأي حاجة إىل القول بالشريك 

أهنا نزلت يف مالك ابن الصيف وكعب بن األشرف ، : يف هذه اآلية ويف نظريها يف سورة األنعام : قال الكليب 
واألرض أعيا من إن اهللا تعاىل ملا فرغ من خلق السموات : وكعب بن أسد ، وغريهم من اليهود ، حيث قالوا 

{ : خلقها ، فاستلقى واستراح ، ووضع إحدى رجليه على األخرى ، فنزلت هذه اآلية تكذيباً هلم ، ونزل قوله 
  ] . ٣٨: ق [ } َوَما َمسََّنا ِمن لُُّغوبٍ 

ْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوإِلَى اللَِّه َي) ٧٥(اللَُّه َيْصطَِفي ِمَن الَْملَاِئكَِة ُرُسلًا َوِمَن النَّاسِ إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري 
  ) ٧٦(ُتْرَجُع الْأُمُوُر 

قال . اآلية ملا ذكر ما يتعلق باإلهليات ذكر هاهنا ما يتعلق بالنبوات } اهللا يصطفي من املالئكة رسالً { : قوله تعاىل 
: مقدَّر التقدمي ، أي » ومن الناس « لك ، بل قوله وال حاجة لذ. ومن الناس رسالً : تقدير الكالم : [ بعضهم 

ص [ ؟ } أَأُنزِلَ َعلَْيِه الذكر ِمن َبْينَِنا { قال الوليد بن املغرية : قال مقاتل ] . يصطفي من املالئكة ومن الناس رسالً 
أن يكون الرسل  يقتضي» من املالئكة « للتبعيض ، فقوله » من « كلمة : فأنزل اهللا هذه اآلية فإن قيل ]  ٨: 

  يقتضي كون كلهم رسالً ، فكيف اجلمع؟]  ١: فاطر [ } َجاِعلِ املالئكة ُرُسالً { : بعضهم ال كلهم ، وقوله 
جيوز أن يكون املذكور ههنا من كان رسالً إىل بين آدم ، وهم أكابر املالئكة كجربيل وميكائيل : فاجلواب 

قوله يف سورة : فإن قيل . كل املالئكة فبعضهم رسل إىل البعض  وإسرافيل ، واحلفظة صلوات اهللا عليهم ، وأما
فدل على أن ولده جيب أن يكون ]  ٤: الزمر [ } لَّْو أَرَاَد اهللا أَن يَتَِّخذَ َولَداً الصطفى ِممَّا َيْخلُُق َما َيَشآءُ { الزمر 

  .لزم مبجموع اآليتني إثبات الولد مصطفى ، وهذه اآلية تدل على أن بعض املالئكة وبعض الناس من املصطفني ، ف
يدل على أن كل ولد مصطفى وال ]  ٤: الزمر [ } لَّْو أََراَد اهللا أَن يَتَِّخذَ وَلَداً الصطفى { : أن قوله : فاجلواب 

وأيضاً فاملراد من . يدل على أن كل مصطفى ولد ، فال يلزم من داللة هذه اآلية على وجود مصطفى كونه ولداً 
تبكيت من عبد غري اهللا من املالئكة ، كأنه سبحانه أبطل يف اآلية األوىل قول عبدة األوثان ، ويف هذه  هذه اآلية

اآلية أبطل قول عبدة املالئكة ، فبني أن علو درجة املالئكة ليس لكوهنم آهلة ألن اهللا اصطفاهم ملكان عبادهتم ، 
  .إذ جعلوا املالئكة معبودة مع اهللا ]  ٧٤: احلج [ } رِهِ َما قََدرُواْ اهللا َحقَّ قَْد{ فكأنه تعاىل بيَّن أهنم 

{ : أنه يسمع ما يقولون ، ويرى ما يفعلون ولذلك أتبعه بقوله تعاىل } إِنَّ اهللا َسِميٌع َبِصٌري { : بقوله : مث بني تعاىل 
ما } َما َبْيَن أَْيِديهِْم { : خلفوا وقال احلسن ما قدموا وما : قال ابن عباس . } َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم 

إشارة إىل القدرة التامة ، } َوإِلَى اهللا تُْرَجُع األمور { : مث قال . ما هم عاملون من بعد » َوَما َخلْفَُهم « عملوا ، 
  .والتفرد باإلهلية واحلكم ، وجمموعهما يتضمن هناية الزجر عن اإلقدام على املعصية 



َوَجاِهدُوا ِفي اللَِّه َحقَّ ) ٧٧(ا الَِّذيَن آَمُنوا اْركَعُوا وَاْسُجُدوا َواْعُبدُوا رَبَّكُْم َوافَْعلُوا الْخَْيَر لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ َيا أَيَُّه
َو َسمَّاكُُم الُْمْسِلِمَني ِمْن قَْبلُ َوِفي َهذَا جَِهاِدِه ُهَو اْجتََباكُْم َوَما جََعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ ِملَّةَ أَبِيكُْم إِبَْراهِيَم ُه

َتِصُموا بِاللَِّه ُهَو َمْولَاكُْم ِلَيكُونَ الرَُّسولُ َشهِيًدا َعلَْيكُْم َوَتكُوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاسِ فَأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ َواْع
  ) ٧٨(فَنِْعَم الَْموْلَى َونِْعَم النَِّصُري 

ملا ذكر اإلهليات مث النبوات أتبعه بالكالم . إىل آخر السورة } ياأيها الذين آَمُنواْ اركعوا واسجدوا { : قوله تعاىل 
  :يف الشرائع ، وهو من أربعة أوجه 

  .تعيني املأمور : األول 
  .أقسام املأمور به : والثاين 

  .ذكر ما يوجب تلك األوامر : والثالث 
  .لك التكليف تأكيد ذ: والرابع 

ُهَو « : وهذ خطاب للمؤمنني؛ ألنه صرح هبم ، ولقوله } ياأيها الذين آَمُنواْ { : فأما تعيني املأمور به فهو قوله 
خطاب لكل : وقيل . } َوَتكُوُنواْ ُشَهَدآَء َعلَى الناس { ، وقوله } ُهَو َسمَّاكُُم املسلمني { : ، ولقوله » اْجتََباكُْم 

. كان أو كافراً؛ ألن التكليف هبذه اإلشارة عاّم يف كل املكلفني فال معىن لتخصيص املؤمن بذلك  املكلفني مؤمناً
وأما فائدة التخصيص ، فألنه ملا مل يقبله إال املؤمنون خصهم بالذكر ليحرضهم على املواظبة على ما قبلوه ، 

  :وأما املأمور فأربعة أمور . وكالتشريف هلم يف ذلك اإلفراد 
وذلك ألن أشرف أركان الصالة هو الركوع والسجود » اْركَعُوا َواْسُجُدوا « : الصالة وهو املراد بقوله :  األول

أن الناس كانوا يف : ، والصالة هي املختصة هبذين الركنني ، فجرى ذكرمها جمرى ذكر الصالة ، وذكر ابن عباس 
  .أول إسالمهم يركعون وال يسجدون حىت نزلت هذه اآلية 

: وقيل . اعبدوا ربكم يف سائر املأمورات واملنهيات : وقيل . وحدوه : قيل » َواْعُبدُوا رَبَّكُْم « : قوله : اين والث
  .افعلوا الركوع والسجود وسائر الطاعات بنية العبادة 

لكي » ُتفِْلُحونَ  لَعَلَّكُْم« هو صلة الرحم ومكارم األخالق : قال ابن عباس » َوافَْعلُوا اخلَْيَر « : قوله : الثالث 
للترجي ، فإن اإلنسان قلما خيلو يف أداء الفريضة من تقصري ، فليس هو على » لََعلَّ « كلمة : وقيل . تفوزوا باجلنة 

  »وكلٌّ ميسٌَّر ملا ُخِلَق له « يقني من أن الذي أتى به هل هو مقبول عند اهللا والعواقب مستورة 
  فصل

إىل أنه : اءة هذه اآلية ، فذهب عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس اختلفوا يف سجود التالوة عند قر
يا رسول اهللا فضلت : قلت « : يسجد ، وبه قال ابن املبارك والشافعي وأمحد وإسحاق ملا روى عقبة بن عامر قال 

: ي وأصحاب الرأي وقال سفيان الثور« نعم ، من مل يسجدمها فال يقرأمها » : سورة احلج بأن فيها سجدتني قال 
وعدد سجود القرآن أربع عشرة سجدة عند أكثر أهل العلم منها ثالث يف املفصل ، وروي عن . ال يسجد هاهنا 

  .ليس يف املفصل سجود ، وبه قال مالك : أّيب بن كعب وابن عباس 
إِذَا السمآء { و « اقَْرأ » يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -سجدنا مع رسول اهللا : وقد صح عن أيب هريرة قال 

واختلفوا يف سجدة ص فروي عن ابن عباس أهنا . وأبو هريرة متأخر اإلسالم ] .  ١: االنشقاق [ } انشقت 
سجدة شكر وهو مذهب الشافعي وعن عمر أنه يسجد فيها ، وهو قول الثوري وابن املبارك وأصحاب الرأي 

  .وأمحد وإسحاق 



منصوباً على املصدر ، وهو واضح » َحقَّ جَِهاِدِه « جيوز أن يكون } َحقَّ جَِهاِدهِ  َوَجاِهُدوا ِفي اهللا{ : قوله : الرابع 
وفيه نظر من حيث إن هذا معرفة . وجيوز أن يكون نعتاً ملصدر حمذوف ، أي جهاداً حق جهاده : وقال أبو البقاء . 

  .فكيف جيعل صفة لنكرة 
{ حّق اجلهاد فيه أو حق جهادكم فيه كما قال : ان القياس ما وجه هذه اإلضافة ، وك: فإن قلت : قال الزخمشري 

اإلضافة تكون بأدىن مالبسة واختصاص فلما كان اجلهاد خمتصاً باهللا من حيث إنه : قلت . } َوَجاِهدُوا ِفي اهللا 
  :مفعول من أجله ولوجهه صحت إضافته إليه ، وجيوز أن يتسع يف الظرف كقوله 

فحذف . حق جهاد فيه : يعين بالظرف اجلار واجملرور كأنه كان األصل ... ُسلَْيماً َوَعاِمرا َوَيْومٍ َشهِدَْناُه  -٣٧٧٩
  .عامل حقاً وعامل جداً : حرف اجلر وأضيف املصدر للضمري ، وهو من باب هو حّق عامل وجد ، أي 

  فصل
ال : قاله ابن عباس ، وعنه قال . قة فيه هو استفراغ الطا» أعداء اللَّه َحقَّ جِهَاِدِه « جاهدوا يف سبيل اهللا : املعىن 

: وقال مقاتل بن سليمان . اعملوا هللا حق عمله واعبدوه حق عبادته : وقال الضحاك ومقاتل . ختافون لومة الئم 
{ : وهذا بعيد ألن التكليف شرطه القدرة لقوله تعاىل ]  ١٦: التغابن [ } فاتقوا اهللا َما استطعتم { : نسخها قوله 

و ]  ٧٨: البقرة [ } َوَما َجَعلَ َعلَْيكْم ِفي الدين ِمْن حََرجٍ { ]  ٢٨٦: البقرة [ } لُِّف اهللا نَفْساً إِالَّ ُوْسَعَها الَ ُيكَ
على وجه } َوَجاِهُدوا ِفي اهللا { : فكيف يقول ] .  ١٨٥: البقرة [ } يُرِيُد اهللا بِكُمُ اليسر َوالَ ُيرِيُد بِكُُم العسر { 

يفعله عبادة ال رغبة يف الدنيا من : وقيل . حق اجلهاد أن يكون بنية صادقة : يه؟ وقال أكثر املفسرين ال يقدرون عل
جياهدوا آخراً كما جاهدوا أوالً ، فقد كان جهادهم يف األول أقوى ، وكانوا فيه : وقيل . حيث االسم والغنيمة 

َوَجاِهدُوا يف « أما علمت أنا كنا نقرأ : ن عوف أثبت حنو صنعهم يوم بدر ، روي عن عمر أنه قال لعبد الرمحن ب
إذا : ومىت ذلك يا أمري املؤمنني؟ قال : ؟ قال عبد الرمحن » اللَِّه َحقَّ جِهَاِدِه يف آخر الزمان كما جاهدمت يف أوله 

وإال لنقل كنقل واعلم أنه يبعد أن تكون هذه الزيادة من القرآن ، . كانت بنو أمية األمراء ، وبنو املغرية الوزراء 
  .نظائره ، ولعله إن صح ذلك عن الرسول فإمنا قاله كالتفسري لآلية 

رضي اهللا عنه  -فقال عمر » َوَجاِهدُوا يف اللَِّه َحقَّ َجهَاِدِه كما جاهدمت أول مرة « : وروي عن ابن عباس أنه قرأ 
: معىن اآلية : وقيل . صدقت : فقال  قبيلتان من قريش خمزوم وعبد مشس ،: من الذي أمرنا جبهاده؟ فقال :  -

استفرغوا وسعكم يف إحياء دين اهللا ، وإقامة حقوقه باحلرب واليد واللسان ، ومجيع ما ميكن ، وردوا أنفسكم عن 
وهو حق اجلهاد وقد روي أن [ هو جماهدة النفس واهلوى ، وهو اجلهاد األكرب : اهلوى وامليل وقال ابن املبارك 

  :ملا رجع من غزوة تبوك قال  -اهللا عليه وسلم صلى  -رسول اهللا 

وأراد باجلهاد األصغر اجلهاد مع الكفار ، وباجلهاد األكرب ] » رجعنا من اجلهاد واألصغر إىل اجلهاد األكرب « 
  :وأما بيان ما يوجب قبول هذه األوامر ، فهو ثالثة . اجلهاد مع النفس 

ركم لدينه ، وهذه من أعظم التشريفات ، فأي رتبة أعلى من هذه ، وأي اختا» ُهَو اجَْتَباكُْم « : قوله : األول 
وهو كاجلواب عن سؤال ، وهو أن التكليف } َوَما جََعلَ َعلَْيكْم ِفي الدين ِمْن َحَرجٍ { : مث قال . سعادة فوق هذا 

روي [ ، } الدين ِمْن َحَرجٍ  َما جََعلَ َعلَْيكْم ِفي{ : وإن كان تشريفاً لكنه شاق على النفس؟ أجاب بعضهم بقوله 
مع أنه منعنا عن الزنا؟ ] } ما جعل عليكم يف الدين من حرج { كيف قال اهللا : رضي اهللا عنه قال  -أن أبا هريرة 

  .بلى ، ولكن اإلصر الذي كان على بين إسرائيل وضع عّنا : فقال ابن عباس 
من الذنوب إال جعل اهللا له منها خمرجاً بعضها بالتوبة ، معناه ال يبتلى بشيء : وهذا قول الكليب ، قال املفسرون 



وبعضها برد املظامل والقصاص ، وبعضها بالكفارات وليس يف دين اهللا ذنب إال جيد العبد سبيالً إىل اخلالص من 
من هو اإلتيان بالرخص ، فمن مل يستطع أن يصلي قائماً فليصل جالساً ، و: وقال ابن عباس ومقاتل . العذاب منه 

  .مل يستطع ذلك فَلُْيوم ، وإباحة الفطر يف السفر للصائم ، والقصر فيه والتيمم وأكل امليتة عند الضرورة 
  فصل

ملا خلق اهللا الكفر واملعصية يف الكافر : استدلت املعتزلة هبذه اآلية على املنع من تكليف ما ال يطاق ، وقالوا 
  .، وذلك منفي بصريح هذا النص  والعاصي ، مث هناه عنه كان ذلك من أعظم احلرج

واجلواب أنه ملا أمره بترك الكفر ، وترك الكفر يقتضي انقالب علمه جهالً ، فقد أمر املكلف بقلب علم اهللا جهالً 
  .، وذلك من أعظم احلرج ، وملا استوعى العدمان زال السؤال 

  :فيه أوجه » ِملَّةَ أَبِيكُْم « : قوله : املوجب الثاين 
  .قاله احلويف وتبعه أبو البقاء . أهنا منصوبة باتبعوا مضمراً : أحدها 
  .أعين بالدين ملة أبيكم : أهنا منصوبة على االختصاص ، أي : الثاين 

وسع دينكم توسعة ملة أبيكم ، مث حذف املضاف وأقيم : أهنا منصوبة مبضمون ما تقدمها ، كأنه قال : الثالث 
  .وهذا أظهرها . ي قاله الزخمشر. املضاف إليه مقامه 

  .قاله ابن عطية . أهنا منصوبة جبعلها مقدراً : الرابع 
قاله الفراء ، وقال أبو البقاء قريباً منه ، فإنه قال . كملة أبيكم : أهنا منصوبة على حذف كاف اجلر ، أي : اخلامس 

ملضاف وأقيم املضاف إليه مقامه مثل ملة ، ألن املعىن سهل عليكم الدين مثل ملة أبيكم ، فحذف ا: وقيل تقديره : 
.  

  .بدل أو بيان أو منصوب بأعين » إبراهيم « : وقوله 
  فصل

التنبيه على أن هذه التكاليف والشرائع هي شريعة إبراهيم والعرب كانوا حمبني » إِْبَراِهيم « واملقصود من ذكر 
  .دهم لقبول هذا الدين ألهنم من أوالده ، فكان ذكره كالسبب النقيا -عليه السالم  -إلبراهيم 

أن هذا خطاب مع العرب ، وهم كانوا من نسل : فاجلواب . ليس كل املسلمني يرجع نسبه إىل إبراهيم : فإن قيل 
خاطب به مجيع املسلمني ، وإبراهيم أب هلم على معىن وجوب إكرامه وحفظ حقه كما جيب : وقيل . إبراهيم 

إمنا أنا لكم مثل «  -صلى اهللا عليه وسلم  -، وقال النيب » َواُجُه أُمََّهاُتُهْم َوأَْز« : احترام األب ، فهو كقوله تعاىل 
هذا يقتضي أن تكون ملة حممد كملة إبراهيم سواء ، فيكون الرسول ليس له شرع خمصوص ، : فإن قيل » الوالد 

  ] . ١٢٣: النحل [ } اتبع ِملَّةَ إِبَْراِهيمَ { : ويؤكده قوله 
عبادة اهللا وترك األوثان هي ملة إبراهيم ، وأما : وقع هذا الكالم مع عبدة األوثان ، فكأنه قال إمنا : فاجلواب 

  .تفاصيل الشرائع فال تعلّق هلا هبذا املوضع 
  :يف هذا الضمري قوالن » ُهو َسمَّاكُْم « : قوله 

َوِفي « : ويف هذه اللفظة يعين قوله : ل ، ألنه أقرب مذكور إال أن ابن عطية قا» إبَْراهِيَم « أنه يعود على : أحدمها 
  .انتهى . وال يتوجه إال بتقدير حمذوف من الكالم مستأنف » إبراهيم « الضمري ل : ضعف قول من قال » َهذَا 

إشارة إىل القرآن ، فيلزم » َهذَا « و » ِمْن قَْبلُ « عطف على » َوِفي َهذَا « : ومعىن ضعف من قال بذلك أن قوله 
ّمساهم املسلمني يف القرآن ، وهو غري واضح؛ ألن القرآن املشار إليه إمنا أنزل بعد إبراهيم مبدد » َراهِيَم إْب« أن 



  .طوال ، فلذلك ضعف قوله 
الضمري ل : قيل : ومسيتهم يف هذا القرآن املسلمني وقال أبو البقاء : إال بتقدير حمذوف الذي ينبغي أن يقدر : قوله 

{ : ويف هذا القرآن سبب تسميتهم وهو قول إبراهيم : أي » َوِفي َهذَا « هذا الوجه يكون قوله  فعلى» إبَْراهِيَم « 
، فاستجاب اهللا له ، وجعلها أمة حممد ]  ١٢٨: البقرة [ } َربََّنا واجعلنا ُمْسِلَمْينِ لََك َوِمن ذُرِّيَِّتَنآ أُمَّةً مُّْسِلَمةً لََّك 

  . -صلى اهللا عليه وسلم  -
بصريح اجلاللة ، أي مساكم يف » اللَُّه َسمَّاكُمْ « أن الضمري يعود على اهللا تعاىل ، ويدلّ له قراءة أُّيب :  والثاين

لَِيكُونَ الرسول شَهِيداً { : وهو مروّي عن ابن عباس ويؤيده قوله . الكتب السالفة ويف هذا القرآن الكرمي أيضاً 
  .فبّين أنه ّمساهم بذلك هلذا الغرض ، وهذا ال يليق إال باهللا . } الناس َعلَْيكُْم َوَتكُوُنواْ ُشَهَدآَء َعلَى 

فبّين فضلكم على سائر األمم ، ومساكم هبذا االسم ألجل » َسمَّاكُْم « متعلق ب » ِلَيكُونَ الرَُّسولُ « : فقوله 
املوجب الثالث لقبول وهذا هو . الشهادة املذكورة ، فلما خصكم هبذه الكرامة فاعبدوه وال تردوا تكاليفه 

التكليف ، وتقدم الكالم يف أنه كيف يكون الرسول شهيداً علينا وكيف تكون أمته شهداء على الناس يف سورة 
فهي املفروضات ، ألهنا } فَأَِقيُمواْ الصالة َوآتُواْ الزكاة { : وأما ما جيري جمرى املؤكد ملا مضى فهو قوله . البقرة 

  .ل اهللا أي بدالئله العقلية والسمعية واعتصموا حبب. املعهودة 

متسكوا بدين : وقال احلسن . ثقوا باهللا وتوكلوا عليه : وقيل . سلو اهللا الِعصمة عن كل احملرمات : قال ابن عباس 
: قال فكأنه تعاىل } فَنِْعَم املوىل َونِْعَم النصري { . سيدكم واملتصرف فيكم وناصركم وحافظكم » ُهَو َمْوالَكُْم « اهللا 

  .وحسن حذف املخصوص باملدح وقوع الثاين رأس آية وفاصلة . أنا موالكم بل أنا ناصركم 
  فصل

  :احتجت املعتزلة هبذه اآلية من وجوه 
يدلّ على أنه تعاىل أراد اإلميان من الكل؛ ألنه تعاىل ال جيعل » لَِتكُوُنوا شَُهَداَء َعلَى النَّاسِ « : أن قوله : أحدها 

عباده إال من كان عدالً مرضياً ، فإذا أراد أن يكونوا شهداء على الناس فقد أراد أن يكونوا مجيعاً الشهيد على 
  .أراد من الفاسق كونه عدالً  -تعاىل  -صاحلني عدوالً ، وقد علمنا أن منهم فّساقاً ، فدل ذلك على أن اهللا 

  .صام به مع أن الشر ال يوجد إال منه وكيف ميكن االعت» َواعَْتِصُموا بِاللَِّه « : قوله : وثانيها 
فإنه لو كان كما يقوله أهل السنة من أنه خلق أكثر عباده ليخلق فيهم الكفر » فَنِْعَم املَْولَى « : قوله : وثالثها 

والفساد مث يعذهبم ملا كان نعم املوىل ، بل كان ال يوجد من شر املوىل أحد إال وهو شرٌّ منه ، فكان جيب أن يوصف 
مل ال جيوز أن : فإن قيل . ما أراد من مجيعهم إال الصالح  -سبحانه  -وذلك باطل فدل على أنه . نه بئْس املوىل بأ

موىل الكافرين واملؤمنني مجيعاً  -تعاىل  -إنه : يكون نعم املوىل للمؤمنني خاصة كما أنه نعم النصري هلم خاصة؟ قلنا 
س املوىل للكافرين ، فإن ارتكبوا ذلك فقد ردوا القرآن واإلمجاع نعم املوىل للمؤمنني وبئ: ، فيجب أن يقال 

  .تعاىل اهللا عند ذلك  -تعاىل  -وصرحوا بشتم اهللا 
 -تعاىل  -يدل على إثبات األمساء الشرعية وأهنا من قبل اهللا } َسمَّاكُُم املسلمني ِمن قَْبلُ { : أن قوله : ورابعها 

  . تعاىل على وجه اخلصوص ألهنا لو كانت لغة ملا أضيفت إىل اهللا
فنقول . مريداً لكونه شاهداً يستلزم كونه مريداً لكون عدالً  -تعاىل  -وهو قوهلم إن كونه : واجلواب عن األول 

إن كانت إرادة الشيء مستلزمة إلرادة لوازمه فإرادة اإلميان من الكافر يوجب أن تكون مستلزمة إلرادة جهل : 
  .مريداً جلهل نفسه ، وإن مل يكن ذلك واجباً فقد سقط الكالم  - تعاىل -اهللا ، ويلزم كونه 



خلق الشهوة يف قلب الفاسق  -سبحانه  -هذا أيضاً وارد عليكم ، فإنه : فيقال » واعَْتِصُموا بِاللَِّه « : وأما قوله 
حمالة أنه يقع يف الفجور وأكدها وخلق املشتهى وقربه منه ورفع املانع مث سلط عليه شياطني اإلنس واجلن ، وعلم ال 

فإن صح قياس الغائب على الشاهد فهذا الزمٌ . والضالل ، ويف الشاهد كل من فعل ذلك فإنه يكون بئس املوىل 
  .عليكم وإن بطل سقط كالمكم بالكلية واهللا أعلم 

قرأ سورة احلج  من« :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال : روى الثعليب بإسناده عن أُّيب بن كعب 
  .» أعطي من األجر كحجة حجها وعمرة اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفيما بقي 

َوالَِّذيَن ُهْم ِللزَّكَاِة ) ٣(وَالَِّذيَن ُهْم َعنِ اللَّْغوِ ُمْعرُِضونَ ) ٢(الَِّذيَن ُهْم ِفي َصلَاتِهِْم خَاِشُعونَ ) ١(قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ 
فََمنِ ) ٦(إِلَّا َعلَى أَْزوَاجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَمانُُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني ) ٥(َوالَِّذيَن ُهمْ ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ ) ٤(ونَ فَاِعلُ

َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلََواتِهِمْ ) ٨(ْم َراُعونَ َوالَِّذيَن ُهمْ ِلأَمَاَناِتهِْم َوَعْهدِِه) ٧(اْبتََغى َوَراَء ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الْعَاُدونَ 
  ) ١١(الَِّذيَن َيرِثُونَ الِْفْردَْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ) ١٠(أُولَِئَك ُهُم الْوَارِثُونَ ) ٩(ُيَحاِفظُونَ 

عبد الرمحن بن عبد اآليات العشر ، روى ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن } قَْد أَفْلَحَ املؤمنون { : قوله تعاىل 
صلى اهللا عليه وسلم  -كان إذا نزل على رسول اهللا « : مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول : القاري قال 

فنزل عليه يوماً فمكثنا ساعة ، فَاْستَقَْبلَ : الوحي يسمع عند وجهه كَدَوِّي النحل فََمكَثَْنا ساعة ، ويف رواية  -
لَْيَنا اللَُّهمَّ زِدَْنا َوالَ َتنِْقْصَنا ، وأكْرِْمَنا َوالَ ُتهِنَّا ، وأْعطَِنا َوالَ َتْحرِْمَنا ، وآِثْرَنا َوالَ ُتؤِْثْر َع»  :القبلة فرفع يديه ، وقال 

عشر } ون قَْد أَفْلََح املؤمن{ : مث قرأ « لَقَْد أُْنزِلَ علينا عشر آيات َمْن أَقَاَمُهنَّ دخل اجلنة » : مث قال « َواْرَض َعنَّا 
» َوأْعِطَنا َوالَ َتْحرِْمَنا واْرَض َعنَّا « : ورواه اإلمام أمحد ، وعلي بن املديين ، ومجاعة عن عبد الرزاق وقالوا » آيات 

.  
قد تثبت املتوقع وملا تنفيه ، وال شك أنّ » لَمَّا « نقيضة » قد « : هنا للتوقع ، قال الزخمشري » قَْد « : قوله 

. متوقعني هلذه البشارة ، وهي اإلخبار بثبات الفالح هلم ، فخوطبوا مبا دلّ على ثبات ما توقعوه املؤمنني كانوا 
قد يقرب املاضي من احلال يدل على أن الفالح قد حصل هلم : وقال احملققون . قد حرف تأكيد : وقال البغوي 

  .وهو أبلغ من جتريد ذلك الفعل . وأهنم عليه يف احلال 
مفتوح اهلمزة واحلاء فعالً ماضياً مبنياً للفاعل ، وورش على قاعدته من نقل حركة اهلمزة إىل » فْلََح أَ« والعامة على 

من أَلْقَى : وقال أبو البقاء . وعن محزة يف الوقف خالف ، فروي عنه كورش وكاجلماعة . الساكن قبلها وحذفها 
وسكون ( حركتها صُيِّرت ألفاً ، مث حذفت لسكوهنا حركة اهلمزة على الدال وحذفها فعلّته أنَّ اهلمزة بعد حذف 

  :ويف كالمه نظر من وجهني . الدال قبلها يف األصل وال يُْعَتدُّ حبركة الدال ألهنا عارضة 
املََرة والكََمة يف املَرْأة والكَْمأَة ، واللغة : أنَّ اللغة الفصيحة يف النقل حذف اهلمزة من األصل فيقولون : أحدمها 
فيمن ) رَاس وفَاس ( املََراة والكََماة مبدة بدل اهلمزة ك : فيه إبقاؤها وتدبريها حبركة ما قبلها ، فيقولون  الضعيفة

  .ارتكاب ألضعف اللغتني . ُصّيرت ألفاً : خففها ، فقوله 
حذفها لساكن  لسكوهنا وسكون الدال يف األصل بعد) أنه وإن ُسلم أهنا ُصيّرت ألفاً فال ُنسلّم أنَّ حذفها : الثاين 

وقرأ . ، ومىت وجد سبب ظاهر أُحيل احلكم عليه دون السبب املقدر » أَفْلََح « حمقق يف اللفظ ، وهو الفاء من 
دخلوا يف الفالح فيحتمل أن يكون من أَفْلَح : مبنياً للمفعول ، أي » أُفلح « طلحة بن ُمصّرف وعمرو بن عبيد 

  .مستعمالً الزماً ومتعدياً » أَفْلََح « ىل الفالح ، فيكون أصاره إ: أفلحه ، أي : متعدياً ، يقال 



بفتح اهلمزة والالم وضم احلاء ، وخترجيها على أنّ األصل أفلحوا املؤمنون ، بإحلاق » أَفْلَُح « : وقرأ طلحة أيضاً 
  :أكلوين الرباغيثُ ، فيجيء فيها ما تقدم يف قوله : عالمة مجع قبل الفاعل كلغة 

  ] . ٣: األنبياء [ } وَأََسرُّواْ النجوى الذين ظَلَُمواْ { ]  ٧١: املائدة [ } واْ َوَصمُّواْ كَِثٌري مِّنُْهْم ثُمَّ َعُم{ 
نعم كما حلن أصحايب ، يعين أين اّتبعتهم فيما قَرَأُْت به : أتلحن؟ قال : مسعُت طلحة يقرؤها فقلُت له : قال عيسى 

وهذا يدل على شدة اعتناء القدماء بالنقل وضبطه خالفاً . ، فأنا الَِحٌن تبعاً هلم  ، فإن لَِحنُوا على سبيل فَْرض احملالِ
  .ملن ُيغلّط الرواة 
وال أدري كيف يُردُّوهنا مع ثبوت مثلها يف القرآن : قال شهاب الدين . وهي قراءة مردودة : وقال ابن عطية 

بضمة بغري واو اجتزاء هبا » أَفْلَُح «  -عن طلحة : أي  وعنه: وقال الزخمشري . بإمجاع ، ومها اآليتان املتقدمتان 
  :عنها كقوله 

وفيه نظر من حيث إن الواو ال تثبت يف مثل هذا درجاً ، لئال يلتقي ... فَلَْو أَنَّ اَألطِّبَّا كَانُ َحوِْلي  -٣٧٨٠
فليس مبطابق ، ألنّ حذفها من وأما تنظريه بالبيت . ساكنان فاحلذف هنا ال بّد منه ، فكيف يقول اجتزأ هبا عنها 

  .اآلية ضروري ومن البيت ضرورة ، وهذه الواو ال يظهر لفظها يف الدرج بل يظهر يف الوقف ويف اخلط 
وقد اختلف النقلة لقراءة طلحة هل يثبت للواو صورة؟ ففي كتاب ابن خالويه مكتوباً بواو بعد احلاء ، ويف اللوامح 

[ } َويَْمُح اهللا الباطل { ئهما يف الدرج ، وكانت الكتابة عليها حممولة على الوصل وحذفت الواو بعد احلاء اللتقا: 
: والفالح : قال املفسرون . » لََصالُ اجلَحِيم » « َسنْدُع الزََّبانَِيةَ « ومثله : قال شهاب الدين ] .  ٢٤: الشورى 

. وتقدم الكالم يف اإلميان يف البقرة . يف اجلنة  قد سعد املصدقون بالتوحيد وبقوا: قال ابن عباس . النجاة والبقاء 
اجلار متعلق مبا بعده ، وقُّدم لالهتمام به ، وحسنه كون متعلقه فاصلة ، } الذين ُهْم ِفي َصالَتِهِْم خَاِشُعونَ { : قوله 

عنها ، فلذلك  وكذا فيما بعده من أخواته ، وأضيف الصالة إليهم ، ألهنم هم املنتفعون هبا ، واملُصلى له غَنِيٌّ
  .أضيفت إليهم دونه 

  فصل
اختلفوا يف اخلشوع فمنهم من جعله من أفعال القلوب كاخلوف والرهبة ، ومنهم من جعله من أفعال اجلوارح 

  .كالسكون وترك االلتفات ومنهم من مجع بني األمرين ، وهو األوىل 
هو غض : وقال جماهد . متواضعون : وقال مقاتل . خائفون : وقال احلسن وقتادة . خمبتون أذالء : قال ابن عباس 

البصر وخفض الصوت ، واخلشوع قريب من اخلضوع إال أنّ اخلضوع يف البدن ، واخلشوع يف القلب والبصر 
هو أن ال يلتفت مييناً وال : وعن علّي ] .  ١٠٨: طه [ } َوَخَشَعِت األصوات للرمحن { : والصوت قال تعاىل 

هو أن تعبث بشيء : وقال عطاء . هو أن ال يعرف من على ميينه وال من على يساره : ن جبري وقال سعيد ب. مشاالً 
لو خشع قلب « : أبصر رجالً يعبث بلحيته يف الصالة ، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -من جسدك ، ألن النيب 
  :وهو عندنا واجب ، ويدل عليه أمور : وقال ابن اخلطيب » هذا خلشعت جوارحه 

والتدبري ال يتصور بدون ] .  ٢٤: حممد [ } أَفَالَ َيَتَدبَُّرونَ القرآن أَْم على قُلُوبٍ أَقْفَالَُهآ { : قوله تعاىل : ا أحده
قفوا على عجائبه : أي ]  ٤: املزمل [ } أَْو زِْد َعلَْيِه َورَتِّلِ القرآن تَْرتِيالً { : الوقوف على املعىن ، وقوله تعاىل 

  .ومعانيه 
وظاهر األمر للوجوب ، والغفلة تضاد الذكر ، فمن ]  ١٤: طه [ } أَِقمِ الصالة لذكريا { : قوله تعاىل : ها وثاني



  .غفل يف مجيع صالته كيف يكون مقيماً للصالة لذكره 
ْعلَُمواْ َما حىت َت{ : وظاهره للتحرمي ، وقوله ]  ٢٠٥: األعراف [ } َوالَ َتكُْن مَِّن الغافلني { : قوله تعاىل : وثالثها 
  .تعليل لنهي السكران ، وهو مطرد يف الغافل املستغرق يف الدنيا ]  ٤٣: النساء [ } َتقُولُونَ 
وصالة الغافل » من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر مل يزدد من اهللا إال بعداً «  -عليه الصالة  -قوله : ورابعها 

وما أراد به أال الغافل ، » م من قائم حظّه من قيامه التعب والنصب ك« : ال متنع من الفحشاء ، قال عليه السالم 
صلى  -سألت رسول اهللا  -رضي اهللا عنها  -، وقالت عائشة » ليس للعبد من صالته إال ما عقل « : وقال أيضاً 

وعن أيب ذر » ة العبد هو اختالسٌ َيْخَتِلُسُه الشَّْيطَانُ من صال« : عن االلتفات يف الصالة ، فقال  -اهللا عليه وسلم 
ُمقْبِالً على العبد ما كان يف صالته ما مل  -عزَّ وجلَّ  -ال يزال اهللا « : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب 

وذهب بعضهم إىل أنه ليس بواجب ألنّ اشتراط اخلضوع واخلشوع خالف إلمجاع » يلتفت فإذا التفت أعرض عنه 
  .الفقهاء فال يلتفت إليه 

جيب بأن هذا اإلمجاع ممنوع ، ألن املتكلمني اتفقوا على أنه ال ُبّد من اخلضوع واخلشوع ، واحتجوا بأن وأُ
السجود هللا تعاىل طاعة ، وللصنم كفر ، وكل واحد منهما مياثل اآلخر يف ذاته ولوازمه ، فال ُبّد من أمر ألجله 

وما ذاك إال القصد واإلرادة ، واملراد من : قالوا يصري السجود يف إحدى الصورتني طاعة ، ويف األخرى معصية ، 
  .إيقاع تلك األفعال لداعية االمتثال ، وهذه الداعية ال ميكن حصوهلا إال عند احلضور : القصد 

  .عن الشرك : قال عطاء عن ابن عباس } والذين ُهْم َعنِ اللغو مُّعْرُِضونَ { : قوله 
هو معارضة : وقيل . كل باطل ، وهلو وما ال جيمل من القول والفعل : وقال الزجاج . عن املعاصي : وقال احلسن 

إذا مسعوا : أي ]  ٧٢: الفرقان [ } َوإِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ َمرُّوا كِراماً { : الكفار بالشتم والسب ، قال اهللا تعاىل 
  .الكالم القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه 

، وقد ]  ٢٦: فصلت [ } الَ َتْسَمُعواْ هلذا القرآن والغوا ِفيِه { : كقوله تعاىل  واعلم أن اللغو قد يكون كفراً
الَ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغْواً َوالَ تَأِْثيماً { : ، وقوله ]  ١١: الغاشية [ } الَّ َتْسَمُع ِفيَها الَِغَيةً { : يكون كذباً لقوله تعاىل 

يف الصالة أتبعه بوصفهم باإلعراض عن اللغو ليجمع هلم الفعل  وملا وصفهم باخلشوع] .  ٢٥: الواقعة [ } 
  .والترك 

مزيدة يف املفعول لتقدمه على عامله ، ولكونه » ِللزَّكَاِة « : الالم يف قوله } والذين ُهْم ِللزَّكَاِة فَاِعلُونَ { : قوله 
اسم مشترك بني عني : ، وقال الزخمشري  والزكاة يف األصل مصدر ، ويطلق على القدر املُخَْرج من األعيان. فرعاً 

ومعًنى ، فالعني القدر الذي خيرجه املزكي من النصاب ، واملعىن فعل املزكي ، وهو الذي أراده اهللا فجعل املزكني 
: فاعلني له ، وال يسوغ فيه غريه ، ألنه ما من مصدر إال يعرب عنه بالفعل ، ويقال حملدثه فاعل ، تقول للضارب 

فاعل التزكية ، وعلى هذا الكالم كله ، والتحقيق يف هذا أنك : فاعل القتل ، وللمزكي : ب ، وللقاتل فاعل الضر
فاعله اهللا أو بعض اخللق ، ومل ميتنع الزكاة الدالة على العني : فيقال لك ) من فعل هذا : ( تقول يف مجيع احلوادث 

فاعل ، ولكن ألنّ اخللق ليسوا بفاعليها ، وقد أنشدوا خلروجها من صحة أن يتناوهلا ال) فاعلون ( أن يتعلق هبا 
  :ألمية بن أيب الصلت 

  أَْزمة والفاعلون للزكوات... املطعُمون الطَّعام يف السنة ال  -٣٧٨١
وجيوز أن يراد بالزكاة العني ، ويقدر مضاف حمذوف ، وهو األداء ، ومحل البيت على هذا أصح ، ألهنا فيه جمموعة 

إمنا أحوج أبا القاسم إىل هذا أن بعضهم زعم أنه يتعني أنْ يكون الزكاة هنا املصدر؛ ألنه لو : ين قال شهاب الد. 



مل ميتنع ذلك لعدم صحة تناول فاعلون هلا بل ألنّ : فاعلون ، فقال الزخمشري : مؤدون ومل يقل : أراد العني لقال 
ناً جلمعها ، ألنّ املصدر ال جيمع ، وناقشه أبو حيان اخللق ليسوا بفاعليها ، وإمنا جعل الزكوات يف بيت أمية أعيا

إنّ فعل الزكاة يقع على كل فعل : وقال أبو مسلم . جيوز أن يكون مصدراً وإمنا مجع الختالف أنواعه : وقال 
: لنجم ا[ } فَالَ تزكوا أَنفَُسكُمْ { : ، وقوله ]  ١٤: األعلى [ } قَْد أَفْلََح َمن تزكى { : حممود مرضي ، كقوله 

تُطَهُِّرُهمْ { : ومن مجلتهم ما خيرج من حق املال ، وإمنا مسي بذلك؛ ألهنا تطهر من الذنوب ، لقوله تعاىل ]  ٣٢
احلق الواجب يف األموال خاصة؛ ألنّ هذه : املراد هبا هنا : وقال األكثرون ] .  ١٠٣: التوبة [ } َوُتَزكِّيهِْم بَِها 

إن اهللا تعاىل مل يفصل بني الصالة والزكاة فَِلَم فصل هنا بينهما : فإنْ قيل . املعىن  اللفظة قد اختصت يف الشرع هبذا
والذين ُهمْ { : قوله . ألنّ ترك اللغو من متمات الصالة : ؟ فاجلواب } والذين ُهْم َعنِ اللغو مُّْعرُِضونَ { : بقوله 

إِالَّ على { : قوله . أة ، وحفظ الفرج التعفف عن احلرام الفرج اسم جيمع سوأة الرجل واملر} ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ 
  :فيه أوجه } أَزَْواجِهِْم 

{ : على التضمني معىن ممسكني أو قاصرين وكالمها يتعدى بعلى قال تعاىل » َحاِفظُونَ « أنه متعلق ب : أحدها 
  ] . ٣٧: األحزاب [ } أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك 

وََنصَْرَناهُ { : يف قوله » َعلَى « مبعىن » ِمْن « إال من أزواجهم كما جاءت : أي » ِمْن « عىن مب» َعلَى « أنّ : الثاين 
  .وإليه ذهب الفراء ]  ٧٧: األنبياء [ } ِمَن القوم 

إالَّ َواِلَني على أزواجهم أو قّوامني عليهّن من : أنْ يكون يف موضع نصب على احلال ، قال الزخمشري : الثالث 
والياً عليها ، : كان زياد على البصرة أي : كان فالن على فالنة فمات عنها فخلف عليها فالن ، ونظريه : قولك 

  .فالنة حتت فالن ، ومن مثّ مسيت املرأة فراشاً : ومنه قوهلم 

اجهم ، أي يالمون إال على أزو: كأنه قيل : قال الزخمشري » غَْيُر َملُوِمَني « أنْ يتعلق مبحذوف يدل عليه : الرابع 
وإمنا مل جيعله متعلقاً ب : قال شهاب الدين . يالمون على كل مباشرة إال على ما أطلق هلم فإهنم غري ملومني عليه : 
  :لوجهني » َملُوِمَني « 

  .ال يعمل فيما قبلها » إِنَّ « أن ما بعد : أحدمها 
  .أن املضاف إليه ال يعمل فيما قبل املضاف : الثاين 

احفظ علّي عنان فرسي ، على تضمينه معىن النفي : من قولك : عل صلة حلافظني ، قال الزخمشري أن جي: اخلامس 
قال . ما طلبت منك إال فعلك يعين أنّ صورته إثبات ومعناه نفي : نشدتك باهللا إال فعلت معىن : كما ضمن قوهلم 

وأي : قال شهاب الدين . عجمة وهذه وجوه متكلفة ظاهر فيها ال: أبو حيان بعدما ذكر ذلك عن الزخمشري 
على ما ذكره من التضمني ، وهذا ال يصح له إال بأن » َحاِفظُونَ « عجمٍة يف ذلك على أنّ الشيخ جعلها متعلقة ب 

  .يرتكب وجهاً منها وهو التأويل بالنفي كنشدتك اهللا ، ألنه استثناء مفرغ وال يكون إال بعد نفي أو ما يف معناه 
على املعىن؛ ألنّ املعىن صانوها عن كل فرج إال عن » َحاِفظُونَ « يف موضع نصب ب : البقاء قال أبو : السادس 

  :وفيه سببان : قال شهاب الدين . فروج أزواجهم 
  .» َعْن « معىن » على « معىن صانوا ، وتضمني » َحاِفظُونَ « أحدمها تضمني 

ويف . أو على ما ملكت أمياهنم : يف حمل اخلفض يعين » َما « و  الاليت ،: مبعىن » َما « } أَْو َما َملَكَْت { : قوله 
  :وقوعها على العقالء وجهان 

  .أنواع : أي ]  ٣: النساء [ } فانكحوا َما طَاَب { : أهنا واقعة على األنواع كقوله : أحدمها 



  .ث أريد من جنس العقالء ما جيري جمرى غري العقالء وهم اإلنا: قال الزخمشري : والثاين 
على لفظ » َوُهَو « : ليس جبيد ، ألنّ لفظ ُهْم خمتص بالذكور فكان ينبغي أن يقول . وهم : وقوله : قال أبو حيان 

  ) .ما ( على معىن » ُهنَّ « أو » َما « 
َمْن : وقال ابن اخلطيب هال قيل . العقالء اإلناث : أي » َوُهْم « : وأجيب بأن الضمري عائد على العقالء فقوله 

  :ألنه اجتمع يف السُّرِّيَِّة وصفان : ملكت؟ فاجلواب 
  .األنوثة وهي مظنة نقصان العقل : أحدمها 
  .كوهنا حبيث تباع وتشترى كسائر السلع : واآلخر 

  .فلهذين الوصفني فيها جعلت كأهنا ليست من العقالء 
  فصل

  .لوكها هذه اآلية يف الرجال خاصة ألن املرأة ال جيوز هلا أن تستمتع بفرج مم
أليست الزوجة واململوكة ال حتل له االستمتاع هبا يف أحوال كحال احليض ، وحال العدة ، والصيام ، : فإن قيل 

أَْو َما َملَكَتْ { : واإلحرام ، ويف األمة حال تزوجيها من الغري وحال عدهتا ، وكذا الغالم داخل يف ظاهر قوله 
  :؟ فاجلواب من وجهني } أَْيَماُنُهمْ 

  :أنّ مذهب أيب حنيفة أنّ االستثناء من النفي ال يكون إثباتاً ، لقوله عليه السالم : ول األ

فإن ذلك ال يقتضي حصول الصالة مبجرد حصول الطهور ، وحصول » ال صالة إال بطهور ، وال نِكَاَح إِالَّ بَِويلّ « 
والذين ُهمْ ِلفُُروجِهِمْ { : كوم به فقوله وفائدة االستثناء صرف احلكم ال صرف احمل. النكاح مبجرد حصول الويل 
معناه أنه جيب حفظ الفرج عن الكل إال يف هاتني الصورتني فإين ما ذكرت حكمهما } َحاِفظُونَ إِالَّ على أَْزوَاجِهِمْ 

  .ال بالنفي وال باإلثبات 
له التخصيص بالدليل فيبقى حجة فيما عداه سلمنا أنّ االستثناء من النفي إثبات فغايته أنه عام دخ) أَنَّا إنْ : ( الثاين 

.  
حيفظ فرجه إال من امرأته وأمته فإنه ال يالم على ذلك إذا كان على وجه أذن : يعين } فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني { : وقوله 

  .الشرع فيه دون اإلتيان يف غري املأتى ، ويف حال احليض والنفاس فإنه حمظور ويالم على فعله 
} فأولئك ُهمُ العادون { التمس وطلب سوى األزواج واململوكات : أي } فََمنِ ابتغى َوَرآَء ذلك { : قوله 

سألت عطاء عنه : الظاملون املتجاوزون من احلالل إىل احلرام ، وفيه دليل أنَّ االستمناء باليد حرام قال ابن جريج 
َعذَّب اهللا أمة : وعن سعيد بن جبري قال . أهنم هؤالء  مكروه ، مسعت أنّ قوماً حيشرون وأيديهم ُحباىل فأظن: فقال 

بالتوحيد ، » َألمَاَنتِهِم « قرأ ابن كثري هنا ويف سأل } والذين ُهْم َألمَاَناِتهِْم { : قوله . كانوا يعبثون مبذاكريهم 
  .ومها يف املعىن واحد إذ املراد العموم واجلمع أوفق . والباقون باجلمع 
: النساء [ } أَن تُؤدُّواْ األمانات إىل أَْهِلَها { : ل مصدر ، ويطلق على الشيء املؤمتن عليه لقوله واألمانة يف األص

٥٨ . [  
  .، وإمنا يُؤدَّى وُيخان األعيان ال املعاين ، كذا قال الزخمشري » وَتخُونُوا أََماَناِتكُْم « 

ر وحيتمل العني ، والعهد ما عقده على نفسه فيما أما ما ذكره من اآليتني فمسلم ، وأما هذه اآلية فيحتمل املصد
، ]  ١٨٣: آل عمران [ } الذين قالوا إِنَّ اهللا عَهَِد إِلَْيَنا { : يقربه إىل اهللا ، ويقع أيضاً على ما أمر اهللا به كقوله 
لصالة ، والصيام ، فاألمانات تكون بني اهللا وبني العبد كا. والعقود اليت عاقدوا الناس عليها يقومون بالوفاء هبا 



  .والعبادات الواجبة وتكون بني العبيد كالودائع والبضائع ، فعلى العبد الوفاء جبميعها 
َمْن راعي هذا الشيء؟ : الراعي القائم على الشيء حيفظه ويصلحه كراعي الغنم ، ومنه يقال » َراُعونَ « : وقوله 

  .أي متوليه 
» َصلَوَاِتهِمْ « بالتوحيد ، والباقون » َعلَى َصالَتِهِْم « قرأ األخوان } ُيَحاِفظُونَ  والذين ُهْم على َصلََواتِهِْم{ : وقوله 

: قال الزخمشري ) . أَمَاَناتِهِْم ( و ) أََمانَِتهم « واإلفراد واجلمع كما تقدم يف . باجلمع ، وليس يف املعارج خالف 
مها ذكران خمتلفان وليس بتكرير ، وصفوا أوالً باخلشوع : كيف كرر ذكر الصالة أوالً وآخراً؟ قلت : فإنْ قُلَْت 

وأيضاً فقد وحدت أوالً ليفاد اخلشوع يف جنس الصالة ، أي صالة : مث قال . يف صالهتم ، وآخراً باحملافظة عليها 
تجه يف كانت ، ومجعت آخراً لتفاد احملافظة على أعدادها وهي الصلوات اخلمس والوتر والسنن الراتبة ، وهذا إمنا ي

قراءة غري األخوين وأما األخوان فإهنما أفردا أوالً وآخراً على أنَّ الزخمشري قد حكى اخلالف يف مجع الصالة الثانية 
  .وإفرادها بالنسبة إىل القراءة 

  .كرر ذكر الصالة ليبني أنّ احملافظة عليها واجبة كما أن اخلشوع فيها واجب : وقيل 
كيف مسى ما : فإن قيل » ُهُم الوارِثُونَ « أهل هذه الصفة : أي » أُولَِئكَ « } ون أولئك ُهُم الوارث{ : مث قال 

إِنَّ اهللا اشترى ِمَن املؤمنني { : جيدونه من الثواب واجلنة باملرياث؟ مع أنه سبحانه حكم بأنَّ اجلنة حقهم يف قوله 
  :فاجلواب من وجوه ] .  ١١١: التوبة [ } أَنفَُسُهْم َوأَمَْوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم اجلنة 

ما منكم من أحد إالَّ وله منزالن منزل «  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : روى أبو هريرة قال : األول 
. } أولئك ُهُم الوارثون { : ، وذلك قوله » يف اجلّنة ومنزلٌ يف النار ، فإنْ مات ودخل النار َورِثَ أهلُ اجلنة َمْنزله 

قال الفقهاء إنه ال فرق بني ما ملكه امليت وبني ما يقدر فيه امللك يف أنه يورث عنه ، كذلك قالوا يف  فقد: وأيضاً 
إنه تعاىل وصف كل : الدية اليت إمنا جتب بالقتل إهنا تورث مع أنه مالكها على التحقيق وهذا يؤيد ما ذكر فإن قيل 

  .ث ما كان يستحقه غريهم لو أطاع الذي يستحقونه إرثاً ، وعلى ما قلتم فإنه يدخل يف اإلر
هلذا املؤمن بعينه منزلة لذلك الكافر لو أطاع ألنه عند ذلك كان ) منزلة ( ال ميتنع أنه تعاىل جعل ما هو : فاجلواب 

  .يزيد يف املنازل فإذا أمن هذا عدل بذلك إليه 
  .نتقال املال إىل الوارث أنَّ انتقال اجلنة إليهم من دون حماسبة ومعرفة مبقاديره يشبه ا: الثاين 

فإن . فإذا انتقلت إىل أوالده كان ذلك شبيهاً باملرياث  -عليه السالم  -أنَّ اجلنة كانت مسكن أبينا آدم : الثالث 
كيف حكم على املوصوفني بالصفات السبعة بالفالح مع أنه تعاىل ما متم ذكر العبادات الواجبة كالصوم : قيل 

  واحلج؟
يأيت على مجيع الواجبات من األفعال والتروك كما تقدم } َألَماَناتِهِْم َوَعْهدِِهْم َراُعونَ { : وله أنَّ ق: فاجلواب 

يفيد » ُهُم الَوارِثُونَ « : واعلم أنَّ قوله . والطهارات دخلت يف مجلة احملافظة على الصلوات لكوهنا من شرائطها 
ة يدخلها األطفال واجملانني والولدان واحلور ، ويدخلها الفساق احلصر لكنه جيب ترك العمل به ، ألنه ثبت أنَّ اجلن

، وتقدم الكالم يف ]  ٤٨: النساء [ } َوَيغِْفُر َما ُدونَ ذَِلكَ ِلَمن َيَشآُء { : من أهل القبلة بعد العفو لقوله تعاىل 
ن تكون مستأنفة ، وأن تكون حاالً جيوز يف هذه اجلملة أ} ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ { : قوله . الفردوس يف سورة الكهف 

وإما من مفعوله إذ فيها ذكر كل منهما ومعىن الكالم ال ميوتون وال خيرجون ، » يَرِثُونَ « مقدرة إما من الفاعل ب 
خلق آدم بيده ، وكتب التوراة بيده ، وغرس الفردوس : أن اهللا خلق ثالثة أشياء بيده « : وقد جاء يف احلديث 

  .» وعزيت ال يدخلها مدمن مخر وال ديوث  :بيده ، مث قال 



ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ َعلَقَةً فََخلَقَْنا ) ١٣(ثُمَّ َجَعلَْناهُ ُنطْفَةً ِفي قََرارٍ َمِكنيٍ ) ١٢(َولَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمْن ُسلَالٍَة ِمْن ِطنيٍ 
) ١٤(فَكََسْوَنا الِْعظَاَم لَْحًما ثُمَّ أَْنشَأَْناُه َخلْقًا آَخَر فََتَباَركَ اللَُّه أَْحَسُن الْخَاِلِقَني  الَْعلَقَةَ ُمْضَغةً فََخلَقَْنا الُْمْضَغةَ ِعظَاًما

  ) ١٦(ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الْقَِياَمِة ُتْبَعثُونَ ) ١٥(ثُمَّ إِنَّكُْم َبْعَد ذَِلكَ لََميُِّتونَ 

اآليات ملا أمر بالعبادات يف اآليات املتقدمة بطريق احلث } ن ِمن ُسالَلٍَة مِّن ِطنيٍ َولَقَْد َخلَقَْنا اإلنسا{ : قوله تعاىل 
عليها واالشتغال بعبادة اهللا ال يصح إال بعد معرفة اهللا ، ال جرم عقّبها بذكر ما يدل على وجوده ، واتصافه بصفات 

  :يف أدوار خلقته وهي تسعة منها تقلب اإلنسان : اجلالل والوحدانية ، فذكر أنواعاً من الدالئل 
عليه السالم  -املراد باإلنسان آدم : قال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومقاتل } َولَقَْد َخلَقَْنا اإلنسان { : قوله : أوهلا 

  .ُسلَّ ِمْن كُلِّ تُْرَبٍة ، وُخلقْت ذريته من ماء مهني  -
هي األجزاء الطينية املبثوثة يف أعضائه اليت ملا  اإلنسان اسم جنس يقع على الواحد واجلميع ، والساللة: وقيل 

ثُمَّ جََعلَ . وََبَدأَ َخلَْق اإلنسان ِمن ِطنيٍ { : اجتمعت وحصلت يف أوعية املين صارت منياً ، وهذا مطابق لقوله تعاىل 
  ] . ٨ - ٧: السجدة [ } َنْسلَُه ِمن ُسالَلٍَة مِّن مَّآٍء مَّهِنيٍ 

وهو أنّ اإلنسان إمنا يتولد من النطفة ، وهي إمنا تتولد من فضل اهلضم الرابع : ه آخر وفيه وج: قال ابن اخلطيب 
وذلك إمنا يتولد من األغذية ، وهي إما حيوانية أو نباتية ، واحليوانية تنتهي إىل النباتية ، والنبات إمنا يتولد من صفو 

طني ، مث إن تلك الساللة بعد أن تواردت عليها  األرض واملاء ، فاإلنسان يف احلقيقة يكون متولداً من ساللة من
  .أطوار اخللقة وأدوار الفطرة صارت منياً 

  :فيه وجهان » ِمْن ُسالَلٍَة « ) : قوله ( 
  .البتداء الغاية » ِمْن « ، و » َخلَقَْنا « أن يتعلق ب : أظهرمها 
  .» اإلنسان « أن يتعلق مبحذوف على أنه حال من : والثاين 
، وهو بناء يدل على القلة كالقُالَمة ، وهي من َسلَلُْت الشيَء من الشيِء أي استخرْجتُه منه ، ) فَُعالَة ( ة والسُّالل

  :هو ُسالَلَةُ أَبيِه كأنه انسلّ من ظهره ، وأنشد : ومنه قوهلم 
  نيٍُسالَلَةَ فَْرجٍ كَانَ غَْيَر َحِص... فََجاَءْت بِِه َعْضَب اَألِدميِ غََضنْفَراً  -٣٧٨٢

  :وقال أمية بن أيب الصلت 
  وإىل الساللة كلها ستعود... خلق الربية من ساللة مننت  ٣٧٨٣-

والعرب يسمون النطفة ُسالَلَة ، والولد َسلِيالً وُسالَلة ، ألهنما َمْسلُوالَِن . هو املاء يسيل من الظهر : وقال عكرمة 
: وهذه اجلملة جواب قسم حمذوف ، أي . ن بني الكََدر الساللة اخلُالصة ، ألهنا تسل م: وقال الزخمشري . منه 

واهللا لقد خلقنا ، وعطفت على اجلملة قبلها ملا بينهما من املناسبة ، وهو أنه ملا ذكر أنّ املتصفني بتلك األوصاف 
العادة يرثون الفردوس فتضمن ذلك املعاد األخروي ذكر النشأة األوىل ليستدل هبا على املعاد ، فإنّ االبتداء يف 

  ] . ٢٧: الروم [ } َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه { : أصعب من اإلعادة ، لقوله 
هذا ابتداء كالم ، والواو يف أوله عاطفة مجلة كالم على مجلة كالم ، وإن تباينتا : وهذا أحسن من قول ابن عطية 

  .وقد تقدم بيان وجه املناسبة . يف املعىن 
  :وجهان » ِمْن « يف » ِمْن ِطني « : قوله 

  .أهنا البتداء الغاية : أحدمها 



  .أهنا لبيان اجلنس : والثاين 
« : األوىل لالبتداء ، والثانية للبيان كقوله : ؟ قلت » ِمْن « و » ِمْن « ما الفرق بني : فإن قلت : قال الزخمشري 

إنه من انسل من : ة هي الطني أما إذا قلنا إن السالل: وال تكون للبيان إال إذا قلنا : قال أبو حيان . » ِمَن اَألْوثَاِن 
  :هذه ثالثة أوجه » ِمْن « البتداء الغاية وفيما تتعلق به » ِمْن « الطني ف 

  .» ُسالَلَة « أهنا تتعلق مبحذوف إذ هي صفة ل : أحدها 
  .ألهنا مبعىن مسلولة » ُسالَلَة « أهنا تتعلق بنفس : الثاين 

ثُمَّ َجَعلْنَاُه { : قوله . إنّ الساللة هي نفس الطني : ، ألهنا بدل من األوىل إذا قلنا » َنا َخلَقْ« أهنا تتعلق ب : الثالث 
  :يف هذا الضمري قوالن } ُنطْفَةً 

( أنه يعود لإلنسان ، فإن أريد غري آدم فواضح ، ويكون خلقه من ساللة الطني خلق أصله ، وهو آدم : أحدمها 
، فهو ) جعلنا نسله : راد به آدم ، فيكون الضمري عائداً على نسله ، أي فيكون على حذف مضاف وإن كان امل

} ثُمَّ جََعلَ َنْسلَُه ِمن ُسالَلٍَة مِّن مَّآٍء مَّهِنيٍ . وََبَدأَ َخلَْق اإلنسان ِمن ِطنيٍ { : على حذف مضاف أيضاً ، ويؤيده قوله 
  ] . ٨ - ٧: السجدة [ 

ذلك ، وهو نسل آدم ، فلفظ اإلنسان من حيث هو صاحل لألصل والفرع ،  أو عاد الضمري على اإلنسان الالئق به
  .ويعود كل شيء ملا يليق به وإليه حنا الزخمشري 

  .» ُنطْفَة « جيوز أنْ يتعلق باجلعل ، وأن يتعلق مبحذوف على أنه صفة ل » ِفي قََرارٍ « : قوله 
لرحم ، وصفت باملكانة اليت هي صفة املستقر فيها ألحد املستقر ، وهو موضع االستقرار ، واملراد هبا ا: والقرار 
إمَّا على اجملاز كطريق سائر ، وإمنا السائر من فيه ، وإِّما ملكانتها يف نفسها ألهنا متكنت حبيث هي وأحرزت : معنيني 

ب اآلباء ومعىن جعل اإلنسان نطفة أنه خلق جوهر اإلنسان أوالً طيناً ، مث جعل جوهره بعد ذلك نطفة يف أصال. 
: قوله . فقذفه الصلب باجلماع إىل رحم املرأة ، فصار الرحم قراراً مكيناً هلذه النطفة تتخلق فيه إىل أن تصري إنساناً 

َجَعل « التصيريية فتعدت الثنني كما يضمن » َجَعل « معىن » َخلَق « وما بعدها ضمن } ثُمَّ َخلَقَْنا النطفة َعلَقَةً { 
حولنا النطفة عن : واملعىن ] .  ١: األنعام [ } َوجََعلَ الظلمات والنور { يتعدى لواحد حنو ف» َخلَق « معىن » 

: جعلنا ذلك الدم اجلامد مضغة ، أي : أي } فََخلَقَْنا العلقة ُمْضَغةً { صفاهتا إىل صفات العلقة ، وهي الدم اجلامد 
  .قطعة حلم ، كأهنا مقدار ما ميضع كالغرفة ، وهو ما يغترف 

ومسى التحويل خلقاً ، ألنه تعاىل يفين بعض أعراضها ، وخيلق أعراضاً غريها ، فسمى خلق األعراض خلقاً هلا ، كأنه 
  .سبحانه خيلق فيها أجزاء زائدة 

باجلمع فيهما ، » الِعظَام « و » ِعظاماً « : وقرأ العامة . صريناها كذلك : أي } فََخلَقَْنا املضغة ِعظَاماً { : قوله 
باإلفراد فيهما ، والسلمي واألعرج ، واألعمش بإفراد » العَظَم « و » َعظْماً « : ن عامر ، وأبو بكر عن عاصم واب

  .األول ومجع الثاين ، وأبو رجاء ، وجماهد ، وإبراهيم بن أيب بكر جبمع األول وإفراد الثاين عكس ما قبله 

َوَهَن العظم { : ، وكقوله » َواملَلَكُ َصفًّا « : للجنس كقوله  فاجلمع على األصل ، ألنه مطابق ملا يراد به ، واإلفراد
  ] . ٤: مرمي [ } ِمنِّي 

وهذا : قال أبو حيان . وضع الواحد موضع اجلمع لزوال اللبس ، ألنَّ اإلنسان ذو عظام كثرية : وقال الزخمشري 
  :وأنشدوا ) لضرورة ( عند سيبويه وأصحابه ال جيوز إال 

  :ومثله : قال شهاب الدين . وإن كان معلوماً أن كل واحد له بطن ... ي َبْعضِ َبطْنِكُم َتِعفُّوا كُلُوا ِف -٣٧٨٤



  ِفي َحلِْقكُْم َعظٌْم َوقَْد َشَجيْنَا... ال ُتْنِكرُوا القَْتلَ وقَدْ َسَبيَْنا  -٣٧٨٥
  :يريد يف حلوقكم ومثله قوله اآلخر 

  فَبِيٌض وأَّما جِلُْدَها فََصِليُب... اُمَها بَِها جَِيُف احلْسَرى فأَمَّا ِعظَ -٣٧٨٦
  .» وَعلَى َسْمعِهِْم « يريد جلودها ، ومنه 

بني كل : قيل ) هلا ( ألبسنا ، ألنّ اللحم يستر العظم فجعله كالكسوة : أي } فَكَسَْوَنا العظام لَْحماً { : قوله 
خلقاً مبايناً للخلق األول مباينة ما أبعدها حيث جعله حيواناً ، : أي } ثُمَّ أَنشَأَْناُه َخلْقاً آَخَر { . خلقني أربعون يوماً 

وكان مجاداً ، وناطقاً وكان أبكم ومسيعاً وكان أصم وبصرياً وكان أكمه ، وأودع باطنه وظاهره بل كل جزء من 
عكرمة قال ابن عباس وجماهد والشعيب و. أجزائه عجائب فطرة ، وغرائب حكمة ال حييط هبا وصف الواصفني 

نبات األسنان والشعر ، وروى ابن : وقال قتادة . املراد باخللق اآلخر هو نفخ الروح فيه : والضحاك وأبو العالية 
  .ذكر أو أنثى : وعن احلسن قال . أنه استواء الشباب : جريج عن جماهد 

رتفاع إىل القعود إىل القيام أنّ ذلك تصريف أحواله بعد الوالدة من االستهالل إىل اال: وروى العويف عن ابن عباس 
إىل املشي إىل أن يأكل ويشرب إىل أن يبلغ احللم ، وخلق الفهم والعقل ويتقلب يف البالد إىل ما بعدها إىل أنْ ميوت 

.  
ويف هذه اآلية داللة على بطالن قول النظام أن اإلنسان هو الروح ال البدن ، فإنه سبحانه َبيَّن أنَّ اإلنسان : قالوا 
اإلنسان شيء ال ينقسم : وفيها داللة أيضاً على بطالن قول الفالسفة الذين يقولون . ملركب من هذه األشياء هو ا

  .وإنه ليس جبسم 
فتعاىل اهللا ، ألنَّ الربكة يرجع معناها إىل االمتداد والزيادة وكل ما زاد على الشيء : أي » فََتَباَرك اللَُّه « : وقال 

  .ن املعىن الربكات واخلريات كلها من اهللا وجيوز أن يكو. فقد عاله 
البقاء والدوام والربكات كلها منه ، فهو املستحق للتعظيم : أصله من الربوك وهو الثبات ، فكأنه قال : وقيل 

  :التقدير ، قال زهري : واخللق يف اللغة . املصورين واملقدرين » أَحَسُن اخلَاِلِقَني « والثناء بأنه مل يزل وال يزال 
  ُض القَْومِ َيْخلُُق ثُمَّ الَ َيفْرِي... وَألْنَت َتفْري َما َخلقَْت َوَبْع  -٣٧٨٧

  :فيه ثالثة أوجه » أَْحَسُن اخلَاِلِقنيَ « : قوله 
  .أنه بدل من اجلاللة : أحدها 
  .أنه نعت للجاللة ، وهو أوىل مما قبله ، ألنّ البدل باملشتق يقل : الثاين 

  .هو أحسن ، واألصل عدم اإلضمار :  مبتدأ مضمر أي أنْ يكون خرب: الثالث 
، » من « ألنه نكرة وإن أضيف ملعرفة ألنّ املضاف إليه عوض عن : وقد منع أبو البقاء أن يكون وصفاً ، قال 

  .وهكذا مجيع أفعل منك 
ة أم ال ، وهذا بناء منه على أحد القولني يف أفعل التفضيل إذا أضيف هل إضافته حمض: قال شهاب الدين 
أحسن اخلالقني خلقاً املقدرين تقديراً : واملميز ألفعل حمذوف لداللة املضاف إليه عليه ، أي . والصحيح األول 

  .يف القتال حذف املأذون فيه لداللة الصلة عليه : أي ]  ٣٩: احلج [ } أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ { : كقوله 
  فصل

ري اهللا قد يكون خالقاً ملا جاز القول بأنه أحسن اخلالقني ، كما لو مل يكن يف عباده لوال أن يكون غ: قالت املعتزلة 
هو كل فعل : واخللق يف اللغة . » أَْرَحُم الرَّاِحِمَني « و » أَْحكَُم احلَاِكِمَني « : من حيكم ويرحم مل جيز أن يقال فيه 



هذه اآلية وإن : قال الكعيب . لون ذلك على هذا الوجه ُوجد من فاعله مقّدراً ال على سهو وغفلة ، والعباد قد يفع
َربُّ الدار ، : دلت على أن العبد خالق إال أن اسم اخلالق ال يطلق على العبد إال مع القيد ، كما أنه جيوز أن يقال 

نه َوصَف إمنا قال اهللا سبحانه ذلك أل: هذا رّبي ، وال يقال : رب ، وال يقول العبد لسيده : وال جيوز أن يقول 
  :ألنا جنيب من وجهني . بأنه َيْخلُق ِمَن الطِّنيِ كََهْيئَةِ الطَّْيرِ  -عليه السالم  -عيسى 

  .الذين هم مجع فحمله على عيسى خاصة ال يصح » أَحَسُن اخلَاِلِقنيَ « أن ظاهر اآلية يقتضي أنه سبحانه : أحدمها 
غريه سبحانه خيلق وصّح أيضاً وصف غريه من املصورين بأنه  أنه إذا صّح وصف عيسى بأنه خيلق صّح أنّ: الثاين 
  .خيلق 

« فوجب محل هذه اآلية على أنه ]  ٦٢: الزمر [ } اهللا خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء { : وأجيب بأن هذه اآلية معارضة بقوله 
  ] . ٢٧: الروم [ } َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه { : يف اعتقادكم وظنكم كقوله » أَحَسُن اخلَاِلقَني 

وجواب ثان ، وهو أنّ اخلالق هو املقدر ، ألن اخللق هو التقدير ، فاآلية تدل على أنه تعاىل أحسن املقدرين ، 
  .والتقدير يرجع معناه إىل الظن واحلسبان ، وذلك يف حق اهللا تعاىل حمال ، فتكون اآلية من املتشابه 

  .ىن كونه مقدراً لكن مل قلت إنه خالق مبعىن كونه موحداً أنّ اآلية تقتضي كون العبد خالقاً مبع: وجواب ثالث 
  فصل

اآلية تدل على أنّ كل ما خلقه اهللا حسن وحكمة وصواب وإال ملا جاز وصفه بأنه أحسن اخلالقني ، : قالت املعتزلة 
  .وإذا كان كذلك وجب أن ال يكون خالقاً للكفر واملعصية ، فوجب أن يكون العبد هو املوجد هلما 

يب بأنّ من الناس من محل احلسن على األحكام واإلتقان يف التركيب والتأليف ، مث لو محلناه على ما قالوه وأج
  .فعندنا أنه حيسن من اهللا كل األشياء ، ألنه ليس فوقه أمر وهني حىت يكون ذلك مانعاً له عن فعل شيء 

  فصل
يكتب هذه اآليات لرسول اهللا صلى اهللا عليه  روى الكليب عن ابن عباس أنّ عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح كان

فََتَباَرَك اللَُّه أََحَسُن اخلَاِلِقَني ، فقال رسول اهللا : عجب من ذلك فقال » َخلْقاً آَخرَ « : وسلم فلما انتهى إىل قوله 
ل ، فإنه ُيوَحى إن كان حممد صادقاً فيما يقو: فشك عبد اهللا وقال » اكتْب فَهكَذَا نزلت « : صلى اهللا عليه وسلم 

إنه : إنه مات على الكفر ، وقيل : إيلّ كما ُيوَحى إليه ، وإن كان كاذباً فال خري يف دينه ، فهرب إىل مكة ، فقيل 
فتبارك اللَّهُ : ملا نزلت هذه اآلية قال عمر بن اخلطاب : أسلم يوم الفتح وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال 

  .» هكذا أُنزلَ يا عمر « : اهللا فقال رسول . أحسن اخلالقني 
أو : الصالة خلف املقام ، وضرب احلجاب على النسوة ، وقويل هلّن : وافقين ريب يف أربع : وكان عمر يقول 

كَ اهللا فَتََباَر{ : ، والرابع قوله ]  ٥: التحرمي [ } عسى َربُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ { : لُيْبِدلَُه اللَُّه خرياً مِْنكُّن ، فنزل قوله 
هذه الواقعة كانت من أسباب السعادة لعمر ، وسبب الشقاوة لعبد اهللا ، كما : قال العارفون } أَْحَسُن اخلالقني 

  ] . ٢٦: البقرة [ } ُيِضلُّ بِِه كَِثرياً َوَيْهِدي بِِه كَِثرياً { : قال تعاىل 
ن ، وذلك يقدح يف كونه معجزاً كما ظّنه عبد فعلى كل الروايات فقد تكلم البشر ابتداء مبثل نظم القرآ: فإن قيل 

  .اهللا 
  .هذا غري مستبعد إذا كان قدره القدر الذي ال يظهر فيه اإلعجاز ، فسقطت شبهة عبد اهللا : فاجلواب 

، » ُتونَ لََميِّ« بعدما ذكر ، ولذلك أفرد اسم اإلشارة ، وقرأ العامة : أي } ثُمَّ إِنَّكُْم بَْعَد ذلك لََميُِّتونَ { : قوله 
أن املّيت يدل على الثبوت واالستقرار ، : والفرق بينهما » لَمَاِئُتونَ « وزيد بن علي وابن أيب عبلة وابن حميصن 



مّيت فقط : مّيت ومائت ، وملن مات : واملائت على احلدوث كضيق وضائق وفرح وفارح ، فيقال ملن سيموت 
املوت مل خيتلف فيه اثنان : فإن قيل . ثله يف الزمر إن شاء اهللا تعاىل دون مائت ، الستقرار الصفة وثبوهتا ، وسيأيت م

وكم من خمالف يف البعث ، فَِلم أَكّد اجملمع عليه أبلغ تأكيد وترك املختلف فيه من تلك املبالغة يف التأكيد؟ فاجلواب 
ذلك ، وأّنهم لَمَّا مل يعملُوا للموت أنّ البعث ملا تظاهرت أدلته وتظافرت ، أبرز يف صورة اجملمع عليه املستغين عن : 

وكان أبو . ، ومل يهتموا بأموره ، نُزِّلوا منزلة من ُينكره ، فأبرز هلم يف صورة املنكر الذي استبعدوه كل استبعاد 
، ألنه خملص » ُتْبَعثُونَ « حيان سئل عن ذلك ، فأجاب أنّ الالم غالباً ختلص املضارع للحال ، وال ميكن دخوهلا يف 

[ } َوإِنَّ رَبََّك لََيْحكُُم َبْينَُهْم َيْوَم القيامة { : لالستقبال لعمله يف الظرف املستقبل ، واعترَض على نفسه بقوله 
فأجاب بأنه خرج » َيْومِ الِقَياَمة « فإن الالم دخلت على املضارع العامل يف ظرف مستقبل وهو ]  ١٢٤: النحل 

  .مقدر ، وفيه نظر إذ فيه هتيئة العامل للعمل وقطعه عنه » يوم القيامة « يف غالباً ، وبأن العامل : هذا بقوله 

  .، وال متنع الم االبتداء من ذلك » َميُِّتونَ « متعلق ب » َبْعَد ذَِلك « و 
ما يفنيه ويعدمه جعل اإلماتة اليت هي إعدام احلياة والبعث الذي هو إعادة } ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم القيامة ُتْبَعثُونَ { : قوله 

  .دليلني على اقتدار عظيم بعد اإلنشاء واالختراع 
  ما احلكمة يف املوت ، وهال َوَصل نعيم اآلخرة وثواهبا بنعيم الدنيا فيكون ذلك يف اإلنعام أبلغ؟: فإن قيل 

عات صار إتيانه فاجلواب هذا كاملفسدة يف حق املكلفني ألنه مىت عجل للمرء الثواب فيما يتحمله من املشقة يف الطا
إذا فعلت ذلك أدخلناك اجلنة يف احلال : بالطاعات ألجل تلك املنافع ال ألجل طاعة اهللا بدليل أنه لو قيل ملن يصوم 

فإنه ال يأيت بذلك الفعل إال لطلب اجلنة ، فال جرم أخره وبعده باإلماتة ، وهو اإلعادة ، ليكون العبد عابداً لطاعته 
  .ال لطلب االنتفاع 

ثُمَّ إِنَّكُْم بَْعَد ذلك لََميُِّتونَ ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم القيامة { : هذه اآلية تدل على نفي عذاب القرب ، ألنه قال : قيل  فإن
  .ومل يذكر بني األمرين اإلحياء يف القرب واإلماتة } ُتْبَعثُونَ 

  :فاجلواب من وجهني 
  .أنه ليس يف ذكر احلياتني نفي الثالثة : األول 

أنّ الغرض من ذكر هذه األجناس الثالثة اإلحياء واإلماتة واإلعادة والذي ُترك ذكره فهو من جنس : لثاين وا
  .اإلعادة 

  ) ١٧(َولَقَْد َخلَقَْنا فَْوقَكُْم َسْبَع طَرَاِئَق َوَما كُنَّا َعنِ الَْخلْقِ غَاِفِلَني 

سبع مسوات ُسميت طرائق لتطارقها ، وهو أن بعضها : اآلية ، أي } آِئَق َولَقَْد َخلَقَْنا فَْوقَكُمْ َسْبَع طََر{ : قوله تعاىل 
إذا لَبس ثوباً على ثوب قاله : إذا أطبق نعالً على نعل ، وطارق بني الثوبني : طارقُت النعلَ : فوق بعض ، يقال 

: وقال علّي بن عيسى ]  ٣: لك امل[ } َسْبَع َسَماوَاٍت ِطَباقاً { : هو كقوله : اخلليل والزجاج والفراء قال الزجاج 
  .ألهنا طرائق الكواكب يف مسريها : مسيت بذلك ، ألهنا طرائق املالئكة يف العروج واهلبوط ، وقيل 

والوجه يف إنعامه علينا بذلك أنه جعلها موضعاً ألرزاِقَنا بإنزال املاء منها ، وجعلها مقراً للمالئكة ، وألهنا موضع 
  .نبياء ونزول الوحي الثواب ، ومكان إرسال األ

بل كنا هلم حافظني من أن تسقط عليهم الطرائق السبع فتهلكهم ، : أي } َوَما كُنَّا َعنِ اخللق غَاِفِلَني { : قوله 



]  ٤١: فاطر [ } إِنَّ اهللا ُيْمِسُك السماوات واألرض أَن َتُزوالَ { : وهذا قول سفيان بن عيينة ، وهو كقوله تعاىل 
إنا خلقناهم فوقهم ليدل : ، وقال احلسن ]  ٦٥: احلج [ } ُيْمِسُك السمآء أَن َتقََع َعلَى األرض َو{ : ، وقوله 

  .عليهم باَألرزاق والربكات منها 
يعين } َوَما كُنَّا َعنِ اخللق غَاِفِلَني { : خلقنا هذه األشياء داللة على كمال قدرتنا ، مث َبيَّن كمال العلم بقوله : وقيل 

  .هلم وأقواهلم وضمائرهم وذلك يفيد هناية الزجر عن أعما: 
وما كنا عن خلق السموات غافلني بل حنن هلا حافظني لئال خترج عن التقدير الذي أردناها عليه كقوله تعاىل : وقيل 

  ] . ٣: امللك [ } مَّا ترى ِفي َخلْقِ الرمحن ِمن َتفَاُوِت { : 
  :واعلم أن هذه اآليات دالة على مسائل 

أهنا تدل على وجود الصانع ، فإن انقالب هذه األجسام من صفة إىل صفة أخرى تضاد األوىل مع إمكان :  منها
  .بقائها على الصفة األوىل يدل على أنه ال بد من مغري 

أهنا تدل على فساد القول بالطبيعة ، فإن شيئاً من تلك الصفات لو حصلت بالطبيعة لوجب بقاؤها ، وعدم : ومنها 
  .إمنا تغريت تلك الصفات لتغري تلك الطبيعة افتقرت تلك الطبيعة إىل خالق وموجد : ، ولو قيل تغريها 
  .أهنا تدل على أنّ املدبر قادر عامل ، ألنَّ اجلاهل ال يصدر عنه هذه األفعال العجيبة : ومنها 
  .أهنا تدل على أنه عامل بكل املعلومات قادر على كل املمكنات : ومنها 
ا تدل على جواز احلشر والنشر بصريح اآلية ، وألنّ الفاعل ملا كان قادراً على كل املمكنات وعاملاً بكل أهن: ومنها 

  .املعلومات وجب أن يكون قادراً على إعادة التركيب إىل تلك األجزاء كما كانت 
  .ئل عبثاً أنّ معرفة اهللا جيب أنْ تكون استداللية ال تقليدية ، وإالَّ لكان ذكر هذه الدال: ومنها 

فَأَْنَشأَْنا لَكُْم بِِه َجنَّاٍت ِمْن َنِخيلٍ ) ١٨(َوأَنَْزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء بِقََدرٍ فَأَْسكَنَّاُه ِفي الْأَْرضِ وَإِنَّا َعلَى ذََهابٍ بِهِ لَقَاِدُرونَ 
َجَرةً َتخُْرُج ِمْن طُورِ َسيَْناَء َتْنُبتُ بِالدُّْهنِ َوصِْبغٍ ِللْآِكِلَني َوَش) ١٩(َوأَْعَنابٍ لَكُْم ِفيَها فََواِكُه كَِثَريةٌ َوِمْنَها َتأْكُلُونَ 

)٢٠ (  

اآلية ، ملا استدل أوالً على كمال القدرة خبلق اإلنسان ، مث استدل } وَأَنزَلَْنا ِمَن السمآء َمآًء بِقََدرٍ { : قوله تعاىل 
واعلم أنّ املاء يف نفسه نعمة ، وهو . ر ، وكيفية تأثريها يف النبات ثانياً خبلق السموات ، استّدل ثالثاً بنزول األمطا

  .مع ذلك سبب حلصول النعم ، فال َجرم ذكره اهللا أوالً مث ذكر ما حيصل به من النعم ثانياً 
قُكُْم َوَما َوِفي السمآء رِْز{ : إنه تعاىل ُينزل املاء يف احلقيقة من السماء لظاهر اآلية ، ولقوله : قال أكثر املفسرين 

أنّ اهللا : املراد بالسماء السحاب ، ومساه مساء لعلوه ، واملعىن : وقال بعضهم ] .  ٢٢: الذاريات [ } ُتوَعُدونَ 
صعد األجزاء املائية من قعر األرض ، ومن البحار إىل السماء حىت صارت عذبة صافية بسبب ذلك التصعيد ، مث إن 

ه اهللا على قدر احلاجة إليه ، ولوال ذلك مل ينتفع بتلك املياه لتفرقها يف قعر تلك الذّرات تأتلف وتتكون مث ينزل
األرض ، وال مباء البحر مللوحته ، وألنه ال حيلة يف إجراء مياه البحار على وجه األرض ، ألنّ البحار هي الغاية يف 

  .به فال حاجة به إىل شيء منها  العمق ، وهذه الوجوه اليت يتحملها من ينكر الفاعل املختار ، فأّما من أَقرَّ
  .بقدر ما يكفيهم للمعيشة من الزرع والغرس والشرب ، وَيْسلَُمون معه من املضرة : قال مقاتل » بِقََدرٍ « : وقوله 
ار أنزل اهللا تعاىل من اجلنة مخسة أهن: جعلناه ثابتاً يف األرض ، قال ابن عباس : قيل } فَأَْسكَنَّاُه ِفي األرض { : وقوله 

سَْيُحونَ وجَْيُحونَ ودجلة والفرات والنيل أنزهلا من عني واحدة من عيون اجلنة من أسفل درجة من درجاهتا على 



: ، مث استودعها اجلبال وأجراها يف األرض وجعل فيها منافع للناس ، فذلك قوله  -عليه السالم  -جناحي جربيل 
، مث يرفعها عند خروج يأجوج ومأجوج ، ويرفع أيضاً القرآن } ْسكَنَّاُه ِفي األرض َوأَنَزلَْنا ِمَن السمآء َمآًء بِقََدرٍ فَأَ{ 

والعلم كله واحلجر األسود من ركن البيت ، ومقام إبراهيم وتابوت موسى مبا فيه ، فريفع كل ذلك إىل السماء 
. من األرض فَقََد أَْهلُها خري الدنيا والدين  ، فإذا رفعت هذه األشياء} َوإِنَّا على ذَهَابٍ بِِه لَقَاِدُرونَ { : فذلك قوله 

ما تبقّى يف الغدران واملستنقعات ينتفع به الناس يف الصيف عند انقطاع : } فَأَْسكَنَّاُه ِفي األرض { : معىن : وقيل 
  .املطر 
  .فأسكناُه يف األرض مث أخرجنا منها ينابيع ، فماء األرض كله من السماء : وقيل 
والالم كما تقدم غري مانعة من » لقَاِدُرونَ « متعلق ب » َعلَى ذََهابٍ « } ا على ذََهابٍ بِِه لَقَاِدُرونَ َوإِنَّ{ : قوله 

على إذهابه : أي » لَذََهَب بَِسْمعِهِْم « ، وهي مرادفة للهمزة كهي يف » ذََهابٍ « متعلق ب » بِهِ « ذلك ، و 
  .ِدر على رفعه وإزالته فتهلكوا عطشاً ، وهتلك مواشيكم وخترب أرضكم كما قََدْرنا على إنزاله كذلك نَقْ: واملعىن 

على وجه من وجوه : من أوقع النكرات وأحزها للمفصل ، واملعىن } على ذَهَابٍ بِِه { : قوله : قال الزخمشري 
بلغ يف اإليعاد من الذهاب به ، وطريق من طرقه ، وفيه إيذان بكمال اقتدار املذهب وأنه ال يتعايا عليه شيء ، وهو أ

  :قوله 

واعلم أنه تعاىل ملّا نّبه على عظيم ]  ٣٠: امللك [ } قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ أَْصَبَح َمآُؤكُْم غَْوراً فََمن َيأِْتيكُْم بَِمآٍء مَِّعنيٍ { 
َجنَّاٍت مِّن نَّخِيلٍ َوأَْعنَابٍ { ملاء با: ، أي } فَأَنَشأَْنا لَكُْم بِِه { نعمته خبلق املاء ذكر بعده النعم احلاصلة من املاء فقال 

: ، وإمنا ذكر النخيل واألعناب لكثرة منافعهما فإهنما يقومان مقام الطعام واإلدام والفاكهة رطباً ويابساً ، وقوله } 
َومِْنَها َتأْكُلُونَ « ة ، يف اجلنات فكما أن فيها النخيل واألعناب فيها الفواكه الكثري: أي } لَّكُْم ِفيَها فََواِكُه كَِثَريةٌ { 
  .شتاًء وصيفاً » 

فالن يأكل من حرفة حيترفها ، ومن صنعة يعملها ، يعنون أهنا : جيوز أن يكون هذا من قوهلم : قال الزخمشري 
  .وهذه اجلنات وجوه أرزاقكم ومعايشكم : طعمته وجهته اليت منها حيصل رزقه ، كأنه قال 

وقرأ . ومما أنشأنا لكم شجرة ، وقرئت مرفوعة على االبتداء : ، أي » َجنَّات  «عطف على » وَشَجَرةً « : قوله 
فأّما . بكسر السني ، والباقون بفتحها واألعمش كذلك إال أنه قصرها » ِسيَناء « نافع وابن كثري وأبو عمرو 

ومهزته للتأنيث بل لإلحلاق  بكسر األول) ِفْعالَء ( القراءة األوىل فاهلمزة فيها ليست للتأنيث إذ ليس يف الكالم 
بِسرْدَاح وقرطاس ، فهي كِعلَْباء ، فتكون اهلمزة منقلبة عن ياء أو واو ، ألن اإلحلاق يكون هبما فلما وقع حرف 

وهي الياء اليت ظهرت يف دْرحَاية ، والدرحاية : العلة متطرفاً بعد ألف زائدة قُلب مهزة كَرَِداء وِكَساء قال الفارسي 
: حِْمالَق ، إذ ليس يف الكالم مثل : وجعل أبو البقاء هذه اهلمزة على هذا أصالً مثل . ري السمني الرجل القص

وهذا خمالف ملا تقدم من كوهنا بدالً من زائد ملحق باألصل على أن ) . سني ونون ومهزة ( مادة : يعين . سيناء 
: ف والتأنيث ، ألهنا اسم بقعة بعينها ، وقيل كالمه حمتمل للتأويل إىل ما تقدم ، وعلى هذا فمنع الصرف للتعري

: والصحيح أن سيناء اسم أعجمي نطقت به العرب فاختلفت فيه لغاهتا ، فقالوا : قال بعضهم . للتعريف والعجمة 
واخلصي  كِعلَْباء وِحرَْباء وسينني كِخْنِذيِد ، وزْحِليل ، واِخلْنِذيد الفحل) ِسيَناء ( كحمراء وصفراء ، و ) َسْيَناء ( 

: املتنحي من زحل إذ انتحى وقال الزخمشري : والزْحِليل . أيضاً ، فهو من األضداد ، وهو أيضاً رأس اجلبل املرتفع 
وطُورِ ِسينِنيٍ ال خيلو إّما أَنْ يضاف فيه الطور إىل بقعة امسها سيناء وسينون ، وإّما أن يكون امساً » طُورِ سَْيَناء « 

فقد » سْيَناء « مضاف إليه كامرئ القيس وكبعلبك ، فيمن أضاف ، فََمن كََسر ِسني للجبل مركباً من مضاف و



  .منع الصرف للتعريف والُعجمة أو التأنيث ، ألهنا بقعة ، وفِْعالء ال يكون ألفه للتأنيث كَِعلَْباء وحِْرَباء 
رة ، وأَمَّا الكوفيون فعندهم أَنّ بالكسر ليست للتأنيث هو قول أهل البص) ِفْعالء ( وكون ألف : قال شهاب الدين 

  .ألفها يكون للتأنيث ، فهي عندهم ممنوعة للتأنيث الالزم كَحمْراء وباهبا 

: قال أبو البقاء . فألفها للتأنيث ، فمنع الصرف واضح : لغة كنانة وأمَّا القراءة الثانية ) َسْيَناء ( وكسر السني من 
بالفتح ، وما حكى الفراء من قوهلم ناقة فيها َخْزَعالٌ ال يثبت ، وإن ) ْعالَل فَ( ومهزته للتأنيث ، إذ ليس يف الكالم 

وهو الضْوء ، وال يصح ذلك ) السنا ( مشتقة من ) َسْيَناء ( وقد وهم بعضهم فجعل . ثبت فهو شاذ ال حيمل عليه 
  :لوجهني 
  .أنه ليس عرّيب الوضع نصوا على ذلك كما تقدم : أحدمها 

كذا قال . ياء ) َسيْناء ( نون وعني ) السَنا ( وإنْ سلمنا أنه عريب الوضع لكن املادتان خمتلفتان فإن عني  أَّنا: الثاين 
، وياؤها مزيدة ، ) نون ( بل عينها ) ياء ) ( سيناء ( ال ُنسلّم أن عني : وفيه نظر؛ إذْ لقائل أن يقول . بعضهم 

موجود يف كالمهم ، ِكميالَع ) ِفيَعال ( و ) ِفيعَال ( وزهنا حينئذ ، و) السنا ( ومهزهتا منقلبة عن واو ، كما قلبت 
  .وقيَتال مصدر قاتل 

فأّما . بضم التاء وكسر الباء والباقون بفتح التاء وضم الباء » ُتنْبِت « قرأ ابن كثري وأبو عمرو » َتْنُبتُ « : قوله 
  :األوىل ففيها ثالثة أوجه 

  :وأنشدوا لزهري ) أَفَْعل ( و ) فََعل ( فهو مما اتفق فيه  )َنَبت ( أن أنبت مبعىن : أحدها 
  قَِطيناً بَِها َحتَّى إِذَا أَنَْبَت الَبقْلُ... َرأَْيُت ذَوِي احلَاَجاِت عِْنَد ُبيُوِتهِم  -٣٧٨٨

  .َنَبت : وأنكره األصمعي ، أي 
: حال ، أي » بالدُّْهنِ « رها ، أو جناها ، و تنبت مث: أنّ اهلمزة للتعدية ، واملفعول حمذوف لفهم املعىن أي : الثاين 

  .ملتبساً بالدهن 
، وقول ]  ١٩٥: البقرة [ } َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيِديكُْم { : أن الباء مزيدة يف املفعول به كهي يف قوله تعاىل : الثالث 
  :اآلخر 
  :وقول اآلخر ... ُسوُد املَحَاجِرِ ال َيقَْرأْنَ بالسَُّورِ  -٣٧٨٩
وأّما القراءة األخرى فواضحة ، والباء للحال من الفاعل ، أي ... َنضْرُِب بالسَّْيِف وَنْرجُوا بِالفََرج  -٣٧٩٠

» تنبت « وقرأ احلسن والزهري وابن هرمز . ركب األمري جبنده : ملتبسة بالدْهنِ يعين وفيها الدهن ، كما يقال 
وقرأ زِّر بن . ملتبسة بالدُّهن : حال من املفعول القائم مقام الفاعل أي » بالدُّْهنِ « مبنيا للمفعول من أنبتها اهللا و 

واألشهب وسليمان بن . من أنبت ، وسقوط الباء هنا يدل على زيادهتا يف قراءة من أثبتها » ُتنْبُِت الدُّْهَن « حبيش 
فتفسري » ُتخْرِج « : ، وعبد اهللا » ْتِمر ُت« : وهو مجع ُدْهن كُرْمح ورماح وأّما قراءة أُّبي » بالدَِّهان « عبد امللك 

املسح بالدُّهن مصدر َدَهن َيْدُهُن ،  -بالفتح  -عصارة ما فيه دسم ، والدَّهن : ال قراءة ملخالفة السواد ، والّدهن 
  .واملَُداَهَنة من ذلك كأنه ميسح على صاحبه ليقر خاطره 

  فصل
: وقال قتادة . من جبل مبارك : معناه الربكة أي : فقال جماهد . » نِنيَ طُورِ ِسي« ويف » طُورِ َسيَْناء « اختلفوا يف 

  .احلسن : معناه بالنبطية : وقال الضحاك . اجلبل احلسن : معناه احلسن أي 



امللتف : هو بالسريانية : وقيل . جبل وشجر : املشجر أي : معناه : وقال الكليب . باحلبشية : وقال عكرمة 
  .كل جبل فيه أشجار مثمرة ، فهو َسْيناء ، وسِينِني بلغة النبط : اتل وقال مق. باألشجار 

  .هو اجلبل الذي نودي منه موسى بني مصر وأيلة : وقال ابن زيد 
: واملراد بالشجرة اليت ُتْنَبُت بالدُّْهنِ أي . َسْيناء اسم حجارة بعينها أضيف اجلبل إليها لوجودها عنده : وقال جماهد 

وإمنا أضافه اهللا إىل هذا اجلبل ، ألن منها تشعبت يف البالد وانتشرت ، : قال املفسرون . الزيتون  تثمر الدهن وهو
  .العامة على اجلر عطفاً على الدُّهنِ » َوِصْبغٍ « : قوله . وألن معظمها هناك 

وعامر . يف أحد حمتمالته  »وأَْرُجلَكُْم « ، كقراءة » بالدُّهنِ « بالنصب نسقاً على موضع » َوِصْبغاً « : واألعمش 
والصِْبغ والِصبَاغ . » بالدَِّهان « باأللف ، وكانت هذه القراءة مناسبة لقراءة من قرأ » وصِباغ « : بن عبد اهللا 

  .ما يصبغ به اخلبز : هو ما يصطبغ به أي : قال الزخمشري . كالِدْبغ والِدبَاغ ، وهو اسم ما يفعل به 
فنّبه تعاىل على إحسانه هبذه الشجرة ، ألهنا خترج الثمرة اليت يكثر . إدام لآلكلني : عىن صفة ، وامل» لآلِكِلَني « و 

  .االنتفاع هبا ، وهي طرية ومدخرة ، وبأن تعصر فيظهر الزيت منها ، ويعظم وجوه االنتفاع به 

َوَعلَْيَها َوَعلَى الْفُلْكِ ) ٢١(ْم ِفيَها َمَناِفُع كَثَِريةٌ َوِمْنَها َتأْكُلُونَ َوإِنَّ لَكُْم ِفي الْأَْنَعامِ لَِعْبَرةً ُنْسِقيكُْم ِممَّا ِفي ُبطُونَِها وَلَكُ
فَقَالَ ) ٢٣(قُونَ َولَقَْد أَْرَسلَْنا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه فَقَالَ َيا قَْومِ اْعُبدُوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَيُْرُه أَفَلَا َتتَّ) ٢٢(ُتْحَملُونَ 

ُه لَأَنَْزلَ َملَاِئكَةً َما َسِمْعَنا بَِهذَا أُ الَِّذيَن كَفَرُوا ِمْن قَْوِمِه َما َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم يُرِيُد أَنْ َيَتفَضَّلَ َعلَْيكُْم َولَْو َشاَء اللَّالَْملَ
  ) ٢٥(بِِه حَتَّى ِحنيٍ  إِنْ ُهَو إِلَّا َرُجلٌ بِِه جِنَّةٌ فََترَبَُّصوا) ٢٤(ِفي آَبائَِنا الْأَوَِّلَني 

اآلية ، ملا ذكر النعم احلاصلة من املاء والنبات ، ذكر بعده النعم } َوإِنَّ لَكُْم ِفي األنعام لَِعبَْرةً { : قوله تعاىل 
  :احلاصلة من احليوان ، فذكر أنَّ فيها عربة جممالً مث فصله من أربعة أوجه 

املراد منه مجيع وجوه االنتفاع ، ووجه االعتبار فيه أهنا جتتمع يف } ي ُبطُونَِها نُّْسِقيكُْم مِّمَّا ِف{ : قوله : أحدها 
فتستحيل إىل طهارة ولون وطعم موافق للشهوة ،  -تعاىل  -الضروع ، وختلص من بني الفرث والدم بإذن اهللا 

انتفع به فهو من النعم وتصري غذاء ، فََمن استدل بذلك على قدرة اهللا وحكمته ، فهو من النعم الدينية ، ومن 
. فهذه األلبان اليت خترج من بطوهنا إذا ذحبت مل جتد هلا أثراً ، وذلك دليل على عظم قدرة اهللا : وأيضاً . الدنيوية 

  .َتسِقيكُم األنعام : بالتاء من فوق مفتوحة ، أي » َتْسقيكُم « يف النحل وقُرئ » ُنْسقِيكُْم « وتقدم الكالم يف 
  .بالبيع ، واالنتفاع بأمثاهنا : أي } وَلَكُْم فيَِها َمَناِفُع { :  قوله: وثانيها 
  .كما تنتفعون هبا وهي حّية تنتفعون هبا بعد الذبح باألكل : أي » وِمْنَها َتأْكُلُونَ « :  -تعاىل  -قوله : وثالثها 
 الرب وعلى الفلك يف البحر ، وملّا بيَّن دالئل على اإلبل يف: أي } َوَعلَْيَها َوَعلَى الفلك ُتْحَملُونَ { : قوله : ورابعها 

كان : قيل . } َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوحاً إىل قَْوِمِه { : التوحيد أردفها بالقصص كما هو العادة يف سائر السور قوله تعاىل 
بالطوفان فَندم على نوح امسه يشكر مث مسي نوحاً لكثرة ما َناَح على نفسه حني دعا على قومه باهلالك فأهلكهم اهللا 

  .ذلك 
اخسأ يا قبيح ، فعوتب على ذلك ، : ألنه مر بكلب جمذوم ، فقال له : وقيل . ملراجعة ربه يف شأن ابنه : وقيل 

  .أِعْبتين إذ خلقته ، أم ِعْبَت الكلب ، وهذه وجوه متكلفة ، ألن األعالم ال تفيد صفة يف املسمى : وقال اهللا تعاىل 
. أنَّ عبادة غري اهللا ال جتوز إذ ال إله سواه : أي } َما لَكُْم مِّْن إله غَْيُرُه { َوحُِّدوه : } دوا اهللا ياقوم اعب{ : قوله 



  .بالرفع على احملل ، وباجلر على اللفظ » غَْيُرُه « وقُرئ 
زجرهم وتوعدهم باتقاء » ونَ أَفَالَ َتتَّقُ« : مث إنه ملّا لَْم ينفع فيهم الدعاء واستمروا على عبادة غري اهللا حذرهم بقوله 

: وهي قوهلم :  -عليه السالم  -العقوبة لينصرفوا عما هم عليه مث إنه تعاىل حكى عنهم شبههم يف إنكار نبوة نوح 
  :وهذه الشبهة حتتمل وجهني } َما هذا إِالَّ َبَشٌر مِّثْلُكُْم { 

والعلم والغىن والفقر والصحة واملرض سواء امتنع كونه إنه ملّا كان سائر الناس يف القوة والفهم : أن يقال : أحدمها 
رسوالً هللا ، ألنّ الرسول ال ُبّد وأن يكون معظماً عند اهللا وحبيباً له ، واحلبيب ال بد وأن خيتص عن غري احلبيب 

  .مبزيد الدرجة والعزة ، فلما اْنتَفَْت هذه األشياء علمنا انتفاء الرسالة 
ه اإلنسان مشارك لكم يف مجيع األمور ، ولكنه أحب الرياسة واملتبوعية فلم جيد إليهما إن هذ: أن يقال : والثاين 

يُرِيُد أَن َيَتفَضَّلَ { : سبيالً إال بادعاء النبوة ، فصار ذلك شُبهة هلم يف القدح يف نبوته ، ويؤكد هذا االحتمال قوهلم 
  .يطلب الفضل عليكم ويرأسكم : أي } َعلَْيكُْم 

ولو شاء اهللا أن ال يتعبد سواه ألنزل مالئكة بإبالغ : أي } َولَْو َشآَء اهللا َألنَزلَ َمالَِئكَةً { : قوهلم : نية الشبهة الثا
الوحي ، ألنّ بعثة املالئكة أشد إفضاء إىل املقصود من بعثة البشر ، ألن املالئكة لعلو شأهنم وشدة سطوهتم ، وكثرة 

  .ن يف رسالتهم فلّما مل يفعل ذلك َعِلمنا أنه ما أرسل رسوالً علومهم ينقاد اخللق إليهم ، وال يشكو
أي  -عليه السالم  -إشارة إىل نوح » بَِهذا « : فقوهلم } مَّا َسِمعَْنا هبذا يف آبَآِئَنا األولني { : قوهلم : الشبهة الثالثة 

نّ آباءهم كانوا يعبدون األوثان ، بإرسال بشر رسوالً ، أو هبذا الذي يدعو إليه نوح وهو عبادة اهللا وحده ، أل: 
وذلك أهنم كانوا ال ُيعّولون يف شيء من مذاهبهم إال على التقليد والرجوع إىل قول اآلباء ، فلّما مل جيدوا يف نبوة 

  .هذه الطريقة حكموا بفسادها  -عليه السالم  -نوح 
جنون ، وهذه الشبهة من باب الترويج على العوام ، : أي  }إِنْ ُهَو إِالَّ َرُجلٌ بِِه جِنَّةٌ { : قوهلم : الشبهة الرابعة 

كان يفعل أفعاالً على خالف عاداهتم ، فكان الرؤساء يقولون للعوام إنه جمنون ، فكيف جيوز  -عليه السالم  -ألنه 
  أن يكون رسوالً؟
أنه جمنون : تعلقاً مبا قبله ، أي ، وهذا حيتمل أن يكون م} فَتََربَّصُواْ بِِه حىت ِحنيٍ { : قوهلم : الشبهة اخلامسة 

  .فاصربوا إىل زمان يظهر عاقبة أمره فإن أفاق وإال فاقتلوه 
اصربوا فإنه إنه كان نبياً حقاً فاهللا ينصره ويقوي أمره : وحيتمل أن يكون كالماً مستأنفاً ، وهو أن يقولوا لقومهم 
واعلم أنه تعاىل مل يذكر اجلواب على . نئذ نستريح منه فنتبعه حينئذ ، وإن كان كاذباً فاهللا خيذله ويبطل أمره فحي

هذه الشبه لركاكتها ووضح فسادها ألنَّ كل عاقل يعلم أنَّ الرسول ال يصري رسوالً لكونه من جنس امللك وإمنا 
يصري رسوالً بتميزه عن غريه باملعجزات ، فسواء كان من جنس امللك أو من جنس البشر فعند ظهور املعجز عليه 

وأما قوهلم . ب أن يكون رسوالً ، بل جعل الرسول من البشر أوىل ملا تقدم من أن اجلنسية مظنة األلفة واملؤانسة جي
فإن ارادوا إرادته إلظهار فضله حىت يلزمهم االنقياد لطاعته فهذا واجب يف الرسول } يُرِيُد أَن َيَتفَضَّلَ َعلَْيكُمْ { : 

فهو } مَّا َسِمْعَنا هبذا { : وأما قوهلم . سبيل التكرب فاألنبياء منزهون عن ذلك ، وإن أرادوا أنه يترفع عليهم على 
ال يدل على وجود ) على عدم وجود الشيء ، وهو يف غاية السقوط ، ألنّ وجود التقليد ( استدالل بعدم التقليد 

م كانوا يعلمون بالضرورة كمال فكذبوا ألهن» بِهِ جِنَّة « : وأما قوهلم . الشيء ، فعدمه من أين يدل على عدمه 
فضعيف ، ألنه إن ظهرت الداللة على نبوته ، وهي املعجزة ، وجب عليهم قبول » فََتَربَّصُوا « : وأما قوهلم . عقله 



قوله يف احلال ، وال جيوز توقيف ذلك إىل ظهور دولته ، ألنَّ الدولة ال تدل على احلقيقة ، وإن مل يظهر املعجز مل جيز 
  .له سواء ظهرت الدولة أو مل تظهر قبول قو

 فَأَْوَحيَْنا إِلَْيِه أَِن اْصَنعِ الْفُلَْك بِأَْعُينَِنا وََوْحيَِنا فَإِذَا َجاَء أَمُْرَنا َوفَاَر التَّنُّوُر فَاْسلُْك) ٢٦(قَالَ َربِّ اْنُصرْنِي بَِما كَذَُّبوِن 
) ٢٧(لَّا َمْن َسَبَق َعلَْيِه الْقَْولُ ِمْنُهْم وَلَا ُتَخاطِْبنِي ِفي الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ ِفيَها ِمْن كُلٍّ َزْوَجْينِ اثَْنْينِ َوأَْهلَكَ إِ

بِّ أَْنزِلْنِي َوقُلْ َر) ٢٨(َني فَإِذَا اْسَتَوْيتَ أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعلَى الْفُلِْك فَقُلِ الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َنجَّاَنا ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِم
  ) ٣٠(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت َوإِنْ كُنَّا لَُمْبَتِلَني ) ٢٩(ُمْنَزلًا ُمبَاَركًا وَأَْنَت خَْيُر الْمُْنزِِلَني 

أهلكهم بسبب : كأنه قال ( أعِّني على هالكهم بتكذيبهم إياي : أي } قَالَ َربِّ انصرين بَِما كَذَُّبونِ { : قوله تعاىل 
انصرين بإجناز : وقيل . هذا بذاك ، أي بدل ذاك ومكانه : انصرين بدل ما كذبون كما تقول : وقيل ) .  تكذيبهم

: األعراف [ } إين أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ { : ما وعدهتم من العذاب ، وهو ما كذبوه فيه حني قال هلم 
٥٩ . [  

حبفظنا وكالئنا ، كان معه من اهللا ُحفّاظاً : أي } يَْنآ إِلَْيِه أَِن اصنع الفلك بِأَْعُينَِنا فَأَْوَح{ : وملَّا أجاب اهللا دعاءه قال 
  .يكألونه بعيوهنم لئال يتعرض له وال يفسد عليه عمله 

  .كان نوح جناراً ، وكان عاملاً بكيفية اختاذ الفلك : قيل 
فَإِذَا َجآَء { . » بأَعُْينَِنا َوَوحْيَنا « : األقرب لقوله  وهذا هو. علّمه السفينة  -عليه السالم  -إن جربيل : وقيل 
واعلم أن لفظ األمر كما هو حقيقة يف طلب الفعل بالقول على سبيل االستعالء ، فكذا هو حقيقة يف . } أَْمُرَنا 

إمنا مساه : وقيل . هذا أمر تردد الذهن بني املفهومني فدل ذلك على كونه حقيقة فيهما : الشأن العظيم ، ألن قولك 
  ] . ١١: فصلت [ } قَالَ لََها وَِلَألْرضِ ائتيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً { : أمراً تعظيماً وتفخيماً كقوله 

سَلَك فيه : يقال . ادخل فيها : أي » فَاْسلُْك ِفيَها « . تقدم الكالم يف التنور يف سورة هود » َوفَاَر التَّنُّور « : قوله 
الذي حيضره يف الوقت ( من كل زوجني من احليوان : أي } ِمن كُلٍّ زَْوَجْينِ اثنني { َك غريه وأَسْلَكَُه َدَخلَُه ، وَسلَ

إنَّ الزوَج هو : وكل واحد منهما زَْوج ، ال كما تقوله العامة ) اثنني الذكر واألنثى لكيال ينقطع نسل ذلك احليوان 
« تأكيد وزيادة بيان » اثَْنْين « بالتنوين و » ِمْن كُلٍّ « : وقرئ . يُض روي أنه مل حيمل إالّ ما يَِلُد وَيب. االثنان 
لََها { : إمنا يستعمل يف املضاّر قال تعاىل ) على ( ولفظ } إِالَّ َمن َسَبَق َعلَْيِه القول { وأْدخل أَْهلَك : أي » َوأْهلََك 

  :ذه اآلية تدل على أمرين وه] .  ٢٨٦: البقرة [ } َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكتسبت 
املراد بأهله من آَمَن دون من : وقيل . أنه تعاىل أمره بإدخال سائر َمْن آَمَن به ، وإن مل يكن من أهله : أحدمها 

  .} إِالَّ َمن َسَبَق َعلَْيِه القول { : وهذا ضعيف ، وإالّ ملا جاز االستثناء بقوله . يتعمل به نسباً أو حسباً 
لَمَّا أخرب بإهالكهم ، وجب أن  -سبحانه  -كنعان ، فإنه : يعين } َوالَ ُتخَاِطبْنِي ِفي الذين ظلموا { :  قال: والثاين 

ألنه إن أجابه إليه ، فقد صّير خربه الصادق كذباً ، وإن مل جيبه إليه ، كان ذلك . ينهاه عن أن يسأله يف بعضهم 
فَإِذَا { : قوله . الغرق نازل هبم ال حمالة : أي » إِنَُّهم ُمْغَرقُونَ « : ، فلذلك قال  -عليه السالم  -حتقرياً لشأن نوح 

كان يف السفينة : اعتدلت أنت ومن معك على الفلك ، قال ابن عباس } استويت أَنَت َوَمن مََّعَك َعلَى الفلك 
وثالثة نسوة هلم ، واثنان  مثانون إنساناً ، نوح وامرأته ِسَوى اليت غرقت ، وثالثة بنني ، سام ، وحام ، ويافث ،

  .وسبعون إنساناً ، فكل اخلالئق نسل من كان يف السفينة 



ُوِلد لنوح ثالثة أوالد َسام ، « : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -روى سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن النيب 
ومأجوج والرببر ، وأما حام فأبو وَحام ، وَياِفث ، فأّما سام فأبو العرب وفارس والروم ، وأما يافث فأبو يأجوج 

  .» هذه اجللدة السوداء ويأجوج ومأجوج بنو عم الترك 
وُِلد حلام كوش ، ونربش ، وموغع ، وبوان ، ووُِلد لكوش منرود ، وهو أول النماردة ، َمِلك : قال ابن اجلوزي 

األلسن ، ومنرود إبراهيم اخلليل ،  بعد الطوفان ثالمثائة سنة ، وعلى عهده قّسمت األرض ، وتفرَّق الناس واختلفت
ومن َولد نربش احلرير ، ومن َولد ُموغع يأجوج ومأجوج ، ومن َولد بوان الصقالبة ، والنوبة ، واحلبشة ، واهلند ، 

  .والسند 
م وملا اقتسم أوالد نوح األرض ، نزل بنو حام جمرى اجلنوب والدبور ، فجعل اهللا فيهم األدمة ، وبياضاً قليالً ، وهل

أكثر األرض ، وروي أن فالغ أبو غابر قسم األرض بني أوالد نوح بعد موت نوح ، فنزل سام سرة األرض فكانت 
فيهم األدمة والبياض ، ونزل بنو يافث جمرى الشمال والصبا فكانت فيهم احلمرة والشقرة ، ونزل بنو حام جمرى 

  .اجلنوب والدبور فتغريت ألواهنم 
فأروه ، . أروين قربه : فقال  -أَْحيِ حام بن نوح  -عليه السالم  -لعيسى ابن مرمي  قيل: روى ابن شهاب قال 

فَلَْم َيْخُرج ، مث قاهلا الثانية ، فخرج ، وإذا ِشّق رأسه  -عّز وجلّ  -يا حام بن نوح اْحَي بإذن اهللا : فقام ، فقال 
فشاب له شقي ، مث مسعت  -تعاىل  -أنه من اهللا  مسعتُ الدعاء األول فظننُت: ما هذا ، قال : وحليته أبيض ، فقال 

منذ أربعة آالف سنة ، ما ذهبت عّني : مذ كم ِمتَّ؟ قال : الدعاء الثاين فعلمت أنه من الدنيا فخرجُت ، قال 
وروي عن النمر بن . وروي أن الذي أحياه عيسى ابن مرمي سام بن نوح ، واهللا أعلم . سكرة املوت حىت اآلن 

األرض أربعة وعشرون ألف فرسخ فاثنا عشر ألف للسودان ، ومثانية للروم ، وثالثة للفرس وألف : هالل قال 
  .ربع من ال يلبس الثياب من السودان مثل مجيع الناس : للعرب قال جماهد 

فقولوا ، ألنّ : يقل  ومل» فَقُل « : الكافرين ، وإمنا قال } فَقُلِ احلمد للَِّه الذي َنجَّاَنا ِمَن القوم الظاملني { : قوله 
نوحاً كان نبياً هلم وإمامهم ، فكان قوالً هلم مع ما فيه من اإلشعار بفضل النبوة وإظهار كربياء الربوبية ، وأن رتبة 

  .ذلك املخاطب ال يترقى إليها إال ملك أو نيب 
، وعند ]  ٤١: هود [ } ُمْرَساَها بِْسمِ اهللا َمْجرَاَها َو{ : علمكم اهللا أن تقولوا عند ركوب السفينة : قال قتادة 

َوقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي ُمنَزالً { : ، وعند النزول ]  ١٣: الزخرف [ } سُْبَحانَ الذي َسخََّر لََنا هذا { : ركوب الدابة 
  }َرَج ِصْدقٍ َوقُل رَّبِّ أَْدِخلْنِي ُمْدَخلَ ِصْدقٍ َوأَخْرِجْنِي ُمْخ{ : وقال لنبينا : قال األنصاري . } مَُّباَركاً 

أمرهم أن ال  -تعاىل  -فكأنه ]  ٩٨: النحل [ } فَإِذَا قَرَأَْت القرآن فاستعذ باهللا { : ، وقال ]  ٨٠: اإلسراء [ 
  .يغفلوا عن ذكره يف مجيع أحواهلم 

زاي ، والباقون بضم امليم وفتح وكسر ال) َمنْزِالً ( قرأ أبو بكر بفتح ميم } َوقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي ُمنَزالً مُّبَاَركاً { : قوله 
كل منهما حيتمل أن يكون اسم مصدر ، وهو اإلنزال أو النزول ، وأن يكون اسم ) املُْنَزل ( و ) املَنْزل ( الزاي و 

وأما الفتح والكسر فعلى . » أَْنزِلْنِي « : بالضم والفتح لقوله » ُمنَْزالً « مكان النزول أو اإلنزال ، إال أنّ القياس 
« ، وتقدم نظريه يف ]  ١٧: نوح [ } أَنَبَتكُْم مَِّن األرض َنبَاتاً { : ابة مصدر الثالثي مناب مصدر الرباعي كقوله ني

بعد خروجه من : نفس السفينة ، وقيل : يف سورة النساء واختلفوا يف املنزل ، فقيل » َمْدَخل « و » ُمْدَخل 
رب ، ألنه أُِمَر هبذا الدعاء حال استقراره ، فيكون هو املنزل دون واألول أق. السفينة منزالً من األرض مباركاً 

  .غريه 



، وذلك أن اإلنزال يف األمكنة قد يقع من غري اهللا كما يقع من اهللا ، ألنه حيفظ من } َوأَنتَ َخْيُر املنزلني { : مث قال 
دالالت وعرب يف الدعاء إىل اإلميان » آيات  «مث بني تعاىل أنّ فيما ذُِكر من قصة نوح وقومه . أنزله يف سائر أحواله 

، والزجر عن الكفر ، فإنّ إظهار تلك املياه العظيمة ، مث إذهاهبا ال يقدر عليه إال القادر على كل املقدورات ، 
يدل على املعجز العظيم ، وإفناء الكفار ، وبقاء األرض  -عليه السالم  -وظهور تلك الواقعة على وفق قول نوح 

إِنْ « : وقيل . فارقة » الالم « خمففة ، و » إِنْ « } َوإِن كُنَّا لَمُْبَتِلَني { : قوله . لطاعة من أعظم أنواع العرب ألهل ا
ما كنا إال مبتلني : وقد كنا ، وعلى الثاين : وتقدم ذلك مراراً فعلى األول معناه » إِالَّ « مبعىن » الالم « نافية و » 

املراد ملعاقبني من كذب األنبياء ، وسلك مثل طريقة : وقيل . يعترب هبذا الذي ذكرناه ، فيجب على كل مكلَّف أن 
املراد كما عاقب بالغرق من كذب فقد منتحن من مل يكذب على وجه املصلحة ال على وجه : وقيل . قوم نوح 

  .التعذيب ، لكيال يقدر أن كل الغرق جيري على وجه واحد 

فَأَْرَسلَْنا ِفيهِمْ َرسُولًا ِمْنُهمْ أَِن اْعُبدُوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه أَفَلَا َتتَّقُونَ ) ٣١(دِِهْم قَْرًنا آَخرِيَن ثُمَّ أَْنشَأَْنا ِمْن َبْع
َحَياِة الدُّْنَيا َما َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُمْ َوقَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْوِمِه الَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِِلقَاِء الْآِخَرِة َوأَْتَرفَْناُهْم ِفي الْ) ٣٢(

أََيِعدُكُمْ ) ٣٤(َولَِئْن أَطَْعُتمْ َبشًَرا ِمثْلَكُمْ إِنَّكُْم إِذًا لَخَاِسُرونَ ) ٣٣(َيأْكُلُ ِممَّا َتأْكُلُونَ ِمْنُه وََيشَْرُب ِممَّا َتشَْرُبونَ 
إِنْ ِهَي إِلَّا حََياتَُنا الدُّنَْيا ) ٣٦(َهْيهَاَت َهْيهَاَت ِلَما ُتوَعُدونَ ) ٣٥(ِعظَاًما أَنَّكُْم ُمخَْرُجونَ أَنَّكُْم إِذَا ِمتُّْم َوكُْنُتْم ُترَاًبا َو

قَالَ َربِّ ) ٣٨(إِنْ ُهَو إِلَّا َرُجلٌ افْتََرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا َوَما َنْحُن لَُه بُِمْؤِمنَِني ) ٣٧(َنُموُت وََنْحَيا َوَما َنْحُن بَِمْبعُوِثَني 
فَأََخذَْتُهُم الصَّْيَحةُ بِالَْحقِّ فََجَعلَْناُهْم غُثَاًء فَُبْعًدا ) ٤٠(قَالَ َعمَّا قَِليلٍ لَُيْصبُِحنَّ َناِدِمَني ) ٣٩(اْنُصرْنِي بَِما كَذَُّبوِن 

  ) ٤١(ِللْقَْومِ الظَّاِلِمَني 

هذه قصة هود لقوله : قال ابن عباس وأكثر املفسرين . اآليات } اً آخَرِيَن ثُمَّ أَنشَأَْنا ِمن َبْعِدِهْم قَْرن{ : قوله تعاىل 
، وجميء قصة هود ]  ٦٩: األعراف [ } واذكروا إِذْ َجَعلَكُمْ ُخلَفَآَء ِمن َبْعِد قَْومِ ُنوحٍ { تعاىل حكاية عن هود 

  .عقيب قصة نوح يف سورة األعراف ، وهود ، والشعراء 
حل ألنَّ قومه الذين كذبوه هم الذين هلكوا بالصيحة وتقدم كيفية الدعوى يف قصة نوح هي قصة صا: وقال بعضهم 

.  
: كأخواته اليت هي » إىل « أن يتعدى ب » أَْرَسلَ « حق : فإنْ قُلَْت : قال الزخمشري » فَأَْرَسلَْنا ِفيهِْم « : قوله 

كَذَِلكَ أَْرَسلَْناكَ يف أُمٍَّة { : أخرى كقوله ) يف ( تارة وب  )إىل ( َوجََّه ، وأَنْفَذَ وَبَعثَ ، فما له عدي يف القرآن ب 
( كما ُعّدي ب ) يف ( مل يعد ب : قُلُْت ] .  ٣٤: سبأ [ } ) َوَمآ أَْرَسلَْنا ِفي قَْرَيٍة مِّن نَِّذيرٍ ( { ]  ٣٠: الرعد [ } 

  :ل ، كقول رؤبة ، ومل جيعل صلة مثله ، ولكن األمة أو القرية جعلت موضعاً لإلرسا) إىل 
َولَْو شِئَْنا لََبعَثَْنا ِفي كُلِّ { على ذلك ، كقوله تعاىل ) َبَعثَ ( وقد جاء ... أرسلت فيها مصعباً ذا أقحام  -٣٨٩١

  ] . ٥١: الفرقان [ } قَْرَيٍة نَِّذيراً 
بقوله اعبدوا ، وأن تكون :  أي. أرسلناه بأن اعبدوا اهللا : جيوز أن تكون املصدرية أي } أَِن اعبدوا اهللا { : قوله 

هذا الكالم غري موصول باألول ، وإمنا قاله هلم بعد أن كذبوه ، ورّدوا عليه : قال بعضهم » أَفَالَ َتتَّقُونَ « . مفسرة 
. هذه الطريقة خمالفة العذاب الذي أنذركم به » أَفَالَ َتتَّقُون « : بعد إقامة احلجة عليهم فعند ذلك خوفهم بقوله 

ز أن يكون موصوالً بالكالم األول بأن رآهم معرضني عن عبادة اهللا مشتغلني بعبادة األوثان ، فدعاهم إىل وجيو
  .عبادة اهللا ، وحذّرهم من العقاب بسبب إقباهلم على عبادة األوثان 



اف ، وسورة هود ذكر مقالة قوم هود يف جوابه يف سورة األعر: فإنْ قُلَْت : قال الزخمشري » وقَالَ املألُ « : قوله 
ياهود َما جِئَْتَنا ( قَالُواْ { ]  ٦٦: األعراف [ } قَالَ املأل الذين كَفَُرواْ ِمن قَْوِمِه إِنَّا لََنَراَك ِفي َسفَاَهٍة { بغري واو ، 

: ائل قال الذي بغري واو على تقدير سؤال س: وههنا مع الواو ، فأّي فرق بينهما؟ قُلُْت ] .  ٥٣: هود [ } ) بَِبيَِّنٍة 
كيت وكيت ، وأّما الذي مع الواو فعطف ملا قالوه على ما قاله ، ومعناه أنه اجتمع : قالوا : فماذا قيل له؟ فقيل له 

الباطل وشتان ما بينهما قال شهاب الدين ) الكالم ( هذا الكالم احلق وهذا ) أي يف هذه الواقعة يف ( يف احلصول ، 
ِلمَ ال جعل هنا قوهلم أيضاً : فس الواقع ، والسؤال باق ، إذ حيسن أن يقال هذا جواب بن: ولقائل أن يقول : 

  .جواباً لسؤال سائل كما يف نظريهتا أو عكس األمر 
ِفي احلياة الدنيا َما { نعمناهم ووسعنا عليهم » وأَْتَرفَْناُهم « باملصري إىل اآلخرة : أي } َوكَذَّبُواْ بِِلقَآِء اآلخرة { قوله 

وََيْشَرُب ِممَّا َتْشَرُبونَ { وقد تقدم شرح هذه الشبهة يف القصة األوىل } َبَشٌر مِّثْلُكُمْ َيأْكُلُ ِممَّا َتأْكُلُونَ ِمْنُه  هذا إِالَّ
منه ، فحذف العائد الستكمال شروطه ، وهو احتاد احلرف ، واملتعلق ، وعدم قيامه مقام مرفوع ، وعدم : أي } 

ا مبعىن الّذي ، فإن جعلتها مصدراً مل حيتج إىل عائد ، فيكون املصدر واقعاً موقع ضمري آخر ، هذا إذا جعلناه
  .املفعول 

  .من مشروبكم : أي 
وهذا ال جيوز عند . تشربون منه : على حذف أي » ِممَّا َتشَْرُبونَ « وزعم الفراء أن معىن : وقال يف التحرير 

إذا كانت مصدراً مل حتتج إىل عائد ، فإن جعلتها مبعىن الذي ) ما ( البصريني ، وال حيتاج إىل حذف ألبتة ، ألن 
أنه يقدر تشربونه من غري حرف جر ، وحينئذ تكون شروط : يعين ) من ( حذفت العائد ، ومل حتتج إىل إضمار 

ونه من غري فيه تبعيض ، فلو قدرت هنا تشرب» َتأْكُلُونَ ِمْنُه « : احلذف أيضاً موجودة ولكن تفوت املقابلة إذ قوله 
  .وهو ال جيوز عند البصريني ممنوع ، بل هو جائز لوجود شرط احلذف : مث إن قوله . فاتت املقابلة ) من ( 

ملغبونون ، جعلوا اتباع الرسول خسراناً ومل جيعلوا عبادة } لَِئْن أَطَعُْتْم َبَشراً مِّثْلَكُْم إِنَّكُْم إِذاً لََّخاِسُرونَ { : قوله 
: وقع يف جزاء الشرط وجواب للذين قاولوهم من قوهلم قال أبو حيان » إذا « ، قال الزخمشري و  الصنم خسراناً

ليس جزاء للشرط بل ) اخلرب ( و » إنكم « ، و ) اخلرب ( و » إنكم « وليس واقعاً يف جزاء الشرط ، بل واقعاً بني 
) الفاء ( لزمت ) واخلرب جواباً للشرط » إنكم « ولو كانت ( الشرطية » إن « ذلك جواب للقسم احملذوف قبل 

بل لو كان بالفاء يف تركيب غري القرآن مل يكن ذلك التركيب جائزاً إال عند الفراء ، والبصريون ال ) إنكم ( يف 
يعين أنه إذ تواىل شرط وقسم أجيب سابقهما ، والقسم هنا متقدم : جييزونه وهو عندهم خطأ قال شهاب الدين 

ال جياب الشرط ، ولو أجيب الشرط الختلت القاعدة إال عند بعض الكوفيني ، فإنه جييب الشرط فينبغي أن جياب و
  .وإن تأخر ، وهو موجود يف الشعر 

  :يف إعراهبا ستة أوجه . اآلية « أََيِعدُكُْم أَنَّكُْم : قوله 
، « إِذَا متُّم » : واخلرب قوله أنّ اسم أنّ األوىل مضاف لضمري اخلطاب ، حذف وأقيم املضاف إليه مقامه ، : أحدها 

  .أنَّ إخراجكم إذا متم وكنتم : تكرير ، ألنَّ األوىل للتأكيد ، والداللة على احملذوف واملعىن « أَنَّكُْم ُمْخَرُجونَ » و 
ا طال الفصل وكررت الثانية توكيداً ملَّ« إِذَا » ، وهو العامل يف « ُمخَْرُجونَ » األوىل هو ) أنَّ ( أنَّ خرب : الثاين 

أَيَِعُدكُمْ إِذَا متُّْم وكُنُْتْم تُراباً { : وإليه ذهب اجلرمي واملربد والفراء ، ويدل على كون الثانية توكيداً قراءة عبد اهللا 
  .} وِعظَاماً أَنَّكُم ُمْخَرُجونَ 

الشرطية ، ) إذا ( وف جواب مؤول مبصدر مرفوع بفعل حمذوف ذلك الفعل احملذ« أَنَّكُْم ُمخَْرُجونَ » أنّ : الثالث 



  .حيدث أنكم خمرجون : األوىل تقديره ) أنَّكُم ( الشرطية وجواهبا املقدر خرب ل ) إذا ( و 
  ) .إذا ( األوىل وهو العامل يف ) أَنَّ ( كالثالث يف كونه مرفوعاً بفعل مقدر إال أنَّ هذا الفعل املقدر خرب ل : الرابع 

أنَّ ( أنكم تبعثون ، وهو العامل يف الظرف ، و : ف لداللة خرب الثانية عليه ، فتقديره أنّ خرب األوىل حمذو: اخلامس 
  .الثانية وما يف حيزها بدل من األوىل ، وهذا مذهب سيبويه ) 

األوىل ، ) أَنَّكُْم ( مبتدأ وخربه الظرف مقدماً عليه ، واجلملة خرب عن » أَنَّكُْم ُمخَْرُجونَ « أن يكون : السادس 
» « إذَا « وال جيوز أن يكون العامل يف . أيعدكم أنكم إخراجكم كائن أو مستقر وقت موتكم : لتقدير وا

، ألنه مضاف إليه ، و » متم « ال يعمل فيما قبلها وال يعمل فيها ) أنَّ ( على كل قول ألن ما يف حيز » ُمخَْرُجونَ 
أيعدكم بأنكم وجيوز أن ال يقدر حرف : رف إذ األصل وما يف حيزه يف حمل نصب أو جر بعد حذف احل» أَنَّكُْم « 

  .وعدت زيداً خرياً : جر ، فيكون يف حمل نصب فقط حنو 
َبُعَد ، وكُرر للتوكيد وليست املسألة من التنازع ، قال : اسم فعل معناه » َهْيهَاَت « . » َهْيَهاَت هَْيَهاَت « : قوله 

  :جرير 
  وَهْيهَاَت ِخلٌّ بالعقيقِ ُنوَاِصلُه... ُق وأهلُه فََهْيَهات َهْيهَاَت العقي -٣٧٩٢

البُْعُد ِلَما ُتوَعُدونَ ، أو ُبْعٌد ِلَما ُتوَعُدون فظاهرها أنه مصدر بدليل : وفسره الزجاج يف عبارته باملصدر ، فقال 
  .عطف الفعل عليه ، وميكن أن يكون فّسر املعىن فقط 

ل ، وهنا قد جاء ما ظاهره الفاعل جمروراً بالالم فمنهم من جعله على اسم لفعل قاصر برفع الفاع» َهْيَهات « و 
إذ مل : بَُعَد َبُعَد ما ُتوعُدون ، ، وهو ضعيف : فاعل به ، وزيدت فيه الالم التقدير » َما ُتوعُدون « ظاهره وقال 

هيهات التصديق ، : بو البقاء ومنهم من جعل الفاعل مضمراً لداللة الكالم عليه ، فقدره أ. يعهد زيادهتا يف الفاعل 
لبيان : للبيان ، قال الزخمشري ) ِلَما ُتوَعُدونَ ( و . بَُعَد إْخرَاُجكُم : وقّدره غريه . الصحة ملا توعدون : أو 

: وقال الزجاج . لبيان املهيت به » َهْيَت لََك « املستبعد ما هو بعد التصويت بكلمة االستبعاد كما جاءت الالم يف 
هو املستبعد ، ) َما ُتوَعُدونَ : ( فإن قُلَْت : قال الزخمشري . فجعله مبتدأ واجلار بعد اخلرب » ُد ِلَما ُتوَعُدونَ البُْع« 

  :كما ارتفع بقوله » هَْيَهاَت « فمن حقه أن يرتفع ب 
البْعدُ ِلَما ُتوعُدونَ أو : ه قال الزجاج يف تفسري: فما هذه الالم؟ قُلُت ... َهْيَهاَت َهْيهَاَت الَعِقيُق وأَْهلُه  -٣٧٩٣

) فمن َنّونه نّزله منزلة املصدر ( وقول الزخمشري : قال أبو حيان . ُبْعٌد ِلَما ُتوَعُدونَ فيمن َنّون ، فنّزله منزلة املصدر 
: الدين قال شهاب . إهنا إذا نُّونت تنزلت منزلة املصادر : ليس بواضح ، ألهنم قد نَّوُنوا أمساء األفعال وال نقول 

أو بُْعد ، فالتنوين علة لتقديره إياه : فيمن َنوَّن نزله منزلة املصدر ألجل قوله : الزخمشري مل يقل كذا ، إمنا قال 
َصْه وَصهٍ يقدر : نكرة ال لكونه منزالً منزلة املصدر ، فإنّ أمساء األفعال ما ُنّون منها نكرة ، وما مل ُينّون معرفة حنو 

  .لثاين بسكوت ما األول بالسكوت ، وا

بَُعَد ، وأحياناً يكون الفاعل حمذوفاً : هيهات جميء زيد أي : طوراً تلي الفاعل دون الم ، تقول : وقال ابن عطية 
حذف : ومل يستجيده أبو حيان من حيث قوله . َبُعدَ الوجوُد ملَا ُتوَعُدونَ : عند الالم ، كهذه اآلية ، والتقدير 

ِلَما ُتوَعُدون « ف ، ومن حيث إنّ فيه حذف املصدر ، وهو املوجود ، وإبقاء معموله وهو الفاعل ، والفاعل ال حيذ
  :الثاين تأكيد لألول تأكيداً لفظياً ، وقد جاء غري مؤكد كقوله » َهْيَهاتَ « و » 

  كانت ُمبَاَركَةً على اَأليَّامِ... َهْيَهاَت َمنْزِلَُنا بَِنْعفِ ُسَوْيقٍَة  -٣٧٩٤



  :وقال آخر 
  ُدقَاق ودَاُر اآلخِرِيَن األََوائُِن... َهْيَهاَت نَاٌس ِمْن أُنَاس ِدَيارُُهْم  -٣٧٩٥

  :وقال رؤبة 
» َبُعدَ ُبْعَدهُ « : وهذا مثل قولك : قال القيسي شارح أبيات اإليضاح ... َهْيَهاَت ِمن ُمْنخَرِقٍ َهْيَهاُؤه  -٣٧٩٦

( غري األلف يف » َهْيهَاَت « واأللف يف . فجاء به جميء القَلْقَال والزلزَال )  فَْعالَالً( وذلك أَنَّه بََنى من هذه اللفظة 
ألف الفعالل الزائدة ) َهْيَهاُؤه ( الم الفعل الثانية كقاف احلَقَْحقَة الثانية ، وهي يف » َهْيهَاَت « ، وهي يف ) َهْيَهاُؤه 

، ) َهْيهَاَت : ( نها الصَّاغَانِي ستة وثالثني لغة ، وهي ويف هذه اللفظة لغات كثرية تزيد على األربعني ، ذكر م. 
وأَْيهَاَت ، وَهْيَهانَ ، وأَْيهَانَ وَهْيَهاه ، وأَْيهَاه كل واحد من هذه الستة مضمومة اآلخرة ومفتوحته ، ومكسورته ، 

،  -بكاف اخلطاب  -أَْيَهاكَ َهْيَهاك ، و: وحكى غريه . وكل واحدٍة منها منّونة وغري منّونة ، فتكون ستا وثالثني 
بفتح التاء من غري تنوين ُبين لوقوعه » هَْيَهات « فاملشهور . وأَْيهاء ، وأَْيَها ، وهَْيَهاء ، فأّما املشهور ما قرئ به 

بالفتح » َهْيَهاتاً « و . موقع املبين ، أو لشبهه باحلرف ، وتقدم حتقيق ذلك وهبا قرأ العامة وهي لغة أهل احلجاز 
  .التنوين ، وهبا قرأ أبو عمرو يف رواية هارون عنه ونسبها ابن عطية خلالد بن إلياس و
وبالضم من غري تنوين ، ويروى عن أيب حيوة أيضاً ، . بالضم والتنوين وهبا قرأ األمحر وأبو حيوة » َهْيَهاٌت « و 

  .فعنه فيها وجهان وافقه أبو السمال يف األوىل دون الثانية 
وبالكسر من غري تنوين ، وهي قراءة أيب جعفر . بالكسر والتنوين ، وهبا قرأ عيسى وخالد بن إلياس »  َهْيَهاٍت« و 

  .وشيبة ، وُتروى عن عيسى أيضاً وهي لغة متيم وأسد 
» َهْيَهاه « بإسكان التاء ، وهبا قرأ عيسى بن عمر اهلمداين أيضاً وخارجة عن أيب عمرو واألعرج و » َهْيَهاْت « و 
بإبدال اهلاء مهزة مع فتح التاء ، وهباتني قرأ بعض القراء فيما نقل أبو البقاء » أْيَهاَت « و . اء آخراً وصالً ووقفاً باهل
وجيوز إبدال اهلمزة من اهلاء األوىل يف مجيع ما تقدم . فهذه تسع لغات قد قرئ هبّن مل يتواتر منها غري األوىل . 

  .بألف آخراً » أَْيَها « و . بالنون آخراً » َهان أَْي« و . فيكمل بذلك ست عشرة لغة 
  .فهي عنده اسم مفرد ، ومن كسرها فهي عنده مجع تأنيث كَزْينََبات وهِْندَات : فمن فتح التاء قالوا 

: هي مثل بَْيضَات ، فنسب إليه أنه مجع من ذلك ، حىت قال بعض النحويني : وُيْعَزى هذا لسيبويه ، ألنه قال 
  .مثل َبْيَضة ) ْيَهة َه( مفردها 

  ) .َهْيَهاَت ( وليس بشيء بل مفردها 
: ياء ، لزيادهتا على األربعة حنو ) هَْيَهاَت ( بقلب ألف ) هَْيَهيَات : ( وكان يبغي على أصله أن يقال فيها : قالوا 

ب حَاَحْيَت وصِْيِصية ، وأصلها َملَْهَيات ، وَمْغزَيات ، وَمْرَميات ، ألهنا من بنات األربعة املضّعفة من الياء من با
وإن . َهْيَهاة كالسلْقَاة واجلَْعَباة : بوزن القَلْقلة واحلَقَْحقَة فانقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصارت 

: قوهلم كانت الياء اليت انقلبت عنها ألف سلْقَاة وَجْعبَاة زائدة ، وياء َهْيهية أصالً ، فلما مجعت كان قياسها على 
، إالّ أهنم حذفوا األلف اللتقاء الساكنني ملّا كانت يف آخر اسم ) َهْيَهياٍت : ( أَرْطََياٍت وَعلْقََياتٍ أن يقولوا فيها 

ليفصلوا بني األلفات يف أواخر املبنية ، واأللفات يف أواخر ) : تان ( و ) اللَّتان ( ، و ) ذان ( مبين كما حذفُوها يف 
) َهْيهَاَت ( من فتح تاء : وقالوا . هذا حذفوها يف أوالت وذَوَات ، لتخالف ياء َحَصيات وَنَويات  املتمكنة ، وعلى

فحقه أن يكتبها هاء ، ألهنا يف مفرد كَتْمرة وَنواة ، ومن كسرها فحقه أن يكتبها تاء ، ألهنا يف مجع كهِْنَدات ، 
ْه واألخواْه ، وال هذه مثرت ، لقلتها ، وقد رمست كيف اإلخو: وكذلك حكم الوقف سواء ، وال التفات إىل لغة 



  .يف املصحف باهلاء 
ومنهم . واختلف القراء يف الوقف عليها ، فمنهم من اتبع الرسم فوقف باهلاء ومها الكسائي والبزّي عن ابن كثري 

  :وكان ينبغي أن يكون األكثر على الوقف باهلاء لوجهني . من وقف بالتاء وهم الباقون 
  .موافقة الرسم : ا أحدمه

املفتوح اسم مفرد أصله َهْيَهَية كََولولة وقَلْقَلة يف مضاعف الرباعي ، وقد تقدم أن املفرد يوقف : أهنم قالوا : والثاين 
وأّما التنوين فهو على قاعدة تنوين أمساء األفعال دخوله دال على التنكري ، وخروجه دال . على تاء تأنيثه باهلاء 

  .على التعريف 
ومن مل ُينّون اعتقد . بُْعداً بُْعداً : من َنّون اعتقد تنكريها ، وتصوََّر معىن املصدر النكرة ، كأنه قال : قال القيسي 

الُبْعُد الُبْعُد فجعل التنوين دليل التنكري وعدمه دليل التعريف : تعريفها ، وتصوَّر معىن املصدر املعرفة ، كأنه قال 
  .انتهى 

حنو َصْه وَصٍه ، وَبْخ وَبخٍ ، والعلم املختوم ( أمساء األفعال وأمساء األصوات : لتنكري إال يف نوعني وال يوجد تنوين ا
أنه ليس لك أن تنّون منها ما شئت بل ما مسع تنوينه اعتقد : حنو سيبويِه وسيبويٍه ، وليس بقياس مبعىن ) ) ويه ( ب 

ومن مل ينّون جعل عدم التنوين . ن نّون جعله للتنكري كما تقدم إنّ م: والذي يقال يف القراءات املتقدمة . تنكريه 
. ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنني ، ومن ضم فتشبيهاً بقَْبل وَبْعد . ومن فتح فللخفِة ولالتباع . للتعريف 

ل سواء ومن وقف باهلاء فاتباعاً للرسم ، ومن وقف بالتاء فعلى األص. ومن َسكّن فألنّ أصل البناء السكون 
كُسرت التاء أو فتحت ، ألنّ الظاهر أهنما سواء ، وإمنا ذلك من تغيري اللغات وإن كان املنقول عن مذهب سيبويه 

  .ما تقدم 

إنه اسم معرب مستقل مرفوع باالبتداء : وقال ابن عطية فيمن ضم ونّون . هكذا ينبغي أن تعلل القراءات املتقدمة 
  .النجح لسعيك : البُْعد لوعدكم ، كما تقول : أي » ِلَما ُتوعُدونَ « ، وخربه 

فأمَّا َمْن َرفََع َوَنوَّنَ احتمل أن يكونا امسني متمكنني مرفوعني ، خربمها من حروف اجلر : وقال الرازي يف اللوامح 
ُحوبُ يف زجر : ل البُْعُد ِلَما ُتوَعُدونَ ، والتكرار للتأكيد ، وجيوز أن يكونا امساً للفعل ، والضم للبناء مث: مبعىن 

  .نكرة ) لكونه ( اإلبل لكنه نَّونه 
وكان ينبغي البن عطية وأيب الفضل أن جيعاله امساً أيضاً يف حالة النصب مع التنوين على أنه : قال شهاب الدين 

واضحة ، وهي . من غري الم جر } َهْيَهاَت هَْيَهاَت َما ُتوَعُدونَ { : مصدر واقع موقع الفعل وقرأ ابن أيب عبلة 
لوعدكم ، وأن تكون : حتتمل املصدرية ، أي » ِلَما ُتوَعُدونَ « يف » ما « و . مؤيدة ملدعي زيادهتا يف قراءة العامة 
  .توعدونه : مبعىن الذي ، والعائد حمذوف ، أي 

  .إن احلياة إال حياتنا : ضمري يفسره سياق الكالم ، أي » هي » « إنْ ِهَي « : قوله 
، } إِالَّ َحَياتَُنا الدنيا { إن احلياة : هذا ضمري ال يعلم ما يُراد به إالَّ مبا يتلوه من بيانه ، وأصله :  وقال الزخمشري

هي النَّفْس تتحمل َما ُحمِّلَْت ، وهي الَعَربُ : ألنّ اخلرب يدل عليها ويبينها ، ومنه » احلياة « موضع » هي « فوضع 
القسم مما يفسر مبا بعده لفظاً ورتبةً ، ونسبه إىل الزخمشري متعلقاً مبا نقلناه  وقد جعل بعضهم هذا. تقول ما َشاَءْت 

  .وال تعلق له يف ذلك : قال شهاب الدين . عنه 
وزعم بعضهم أنَّ فيها دليالً على . مجلة مفسرة ملا اّدعوه من أنَّ حياهتم ما هي إال كذا » َنُموُت وَنْحَيا « : قوله 

  .حنيا ومنوت إذ هو الواقع : ، إذ املعىن عدم الترتيب يف الواو 



وال دليل فيها ألنّ الظاهر من معناها ميوت البعض منا وحييا آخرون وهلم جرا يسري إىل انقراض العصر وخيلف غريه 
  .منوت حنن وحييا أبناؤنا : وقل . مكانه 
  .منوت مث حنيا بعد ذلك املوت : القوم كانوا يعتقدون الرجعة أي : وقيل 
  لفص

إنكم إن أعطيتموه : أي : اعلم أنَّ القوم طعنوا يف نبّوته بكونه بشراً يأكل ويشرب ، مث جعلوا طاعته خسراناً 
{ : الطاعة من غري أن يكون لكم بإزائها نفع ، فذلك هو اخلسران ، مث طعنوا يف صحة احلشر والنشر ، فقالوا 

معادون أحياء للمجازاة ، مث مل يقتصروا على هذا القدر } اباً َوِعظاماً أَنَّكُْم مُّْخَرُجونَ أَيَِعُدكُْم أَنَّكُْم إِذَا ِمتٌّْم َوكُنُتْم تَُر
إِنْ ِهَي إِالَّ { : مث أكدوا ذلك بقوهلم } َهْيهَاَت َهْيهَاَت ِلَما ُتوَعُدونَ { : حىت قرنوا به االستبعاد العظيم ، فقالوا 

الشخص الواحد ، بل أرادوا أن البعض ميوت » َنُموُت وَنْحَيا « :  يريدوا بقوهلم ومل} َحَياُتَنا الدنيا َنمُوُت وََنْحَيا 
مث بنوا على هذا فطعنوا يف نبّوته } َوَما َنْحُن بَِمْبعُوِثَني { : والبعض حييا ، وأنه ال إعادة وال حشر فلذلك قالوا 

  .} َوَما َنْحُن لَُه بُِمْؤِمنِنيَ  افترى على اهللا كَِذباً{ وقالوا ملا أتى يف دينه هبذا الباطل فقد 

وأّما . فتقدم اجلواب عنها : ما أجاب عن هاتني الشبهتني لظهور فسادمها أّما األوىل  -تعاىل  -واعلم أنَّ اهللا 
إنكارهم احلشر والنشر فجوابه ، أّنه ملّا كان قادراً على كل املمكنات عاملاً بكل املعلومات وجب أن يكون قادراً 

فلوال اإلعادة لكان تسليط القويِّ على الضعيف يف الدنيا ظلماً ، وهو غري الئق : شر والنشر ، وأيضاً على احل
  ] . ١٥: طه [ } إِنَّ الساعة آِتَيةٌ أَكَاُد أُْخِفيَها لتجزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما تسعى { : باحلكيم على ما تقرر يف قوله تعاىل 

. وقد تقّدم تفسريه } َربِّ انصرين بَِما كَذَُّبونِ { : دعوته فزع إىل رّبه وقال واعلم أنَّ الرسول ملّا يئس من قبول 
  .} َعمَّا قَِليلٍ لَُّيْصبُِحنَّ نَاِدِمَني { : فأجاب اهللا سؤاله وقال 

  :هذه وجهان ) ما ( يف » َعمَّا قَِليلٍ « : قوله 
ِممَّا « ، ويف من حنو » فَبَِما َرْحَمٍة « : لباء حنو أنّها مزيدة بني اجلار واجملرور للتوكيد كما زيدت ا: أحدمها 

  .» َخطَاَياُهْم 
  .عن زمن قليل : صفة لزمن حمذوف ، أي » قَِليلٍ « و 

صفتها ، أو بدل منها ، وهذا اجلار فيه » قَِليلٍ « أنّها غري زائدة ، بل هي نكرة مبعىن شيء أو زمن ، و : والثاين 
  :ثالثة أوجه 

  .ليصبحن عن زمن قليل نادمني : ، أي » لَُيصْبُِحنَّ « : متعلق بقوله أّنه : أحدها 
  :، وهذا على أحد األقوال يف الم القسم ، وذلك أنّ فيها ثالثة أقوال » نَاِدِمني « أنه متعلق ب : الثاين 

  .جواز تقدمي معمول ما بعدها عليها مطلقاً ، وهو قول الفراء وأيب عبيدة 
  .قاً ، وهو قول مجهور البصريني املنع مطل: والثاين 

واهللا ألضربن : التفصيل بني الظرف وعديله وبني غريمها ، فيجوز لالتساع وميتنع يف غريمها فال جيوز يف : والثالث 
  .زيداً ، زيداً ألضربن ألنه غري ظرف وال عديله 

: صر حذف لداللة ما قبله عليه ، وهو قوله َعّما قَِليلٍ تن: أّنه متعلق مبحذوف تقديره : والثالث من األوجه املتقدمة 
بتاء اخلطاب على االلتفات ، أو على أنَّ القول صدر من الرسول لقومه » لَُتصْبُِحنَّ « : وقرئ . » َرّب اْنُصرْنِي « 

  .بذلك 
ة على ترك اآلية معناه أنه يظهر هلم عالمات اهلالل فعند ذلك حيصل هلم احلسرة والندام» َعمَّا قَِليلٍ « : قوله 



عليه السالم  -إن جربيل : قيل } فَأََخذَتُْهُم الصيحة باحلق { : مث بّين تعاىل اهلالك الذي أنزل عليهم بقوله . القبول 
الصيحة نفس العذاب : وعن احلسن . الصيحة الرجفة : وقال ابن عباس . صاح هبم صيحةً عظيمةً فهلكوا  -

  .اب دعي فأج: كما يقال فيمن ميوت . واملوت 
  :هي العذاب املصطلم ، قال الشاعر : وقيل 
  خروا لشدهتا على األذقان... صاح الزمان بآل برمك صيحة  -٣٧٩٧

  .واألول أوىل ألنه احلقيقة 
  .فالنٌ يقضي باحلق إذا كان عادالً يف قضائه : دمرناهم بالعدل ، من قولك : أي » باحلقِّ « : قوله 

  ] . ١٩: ق [ } َوَجاَءتْ َسكَْرةُ الْمَْوِت بِالَْحقِّ { : ال مدفع له كقوله مبا » باحلقِّ « : وقال املُفضل 
هو اجلفاء ، وتقدم يف : قيل : مفعول ثان ، والُغثَاء » غُثَاًء « التصيري ، و : اجلعل مبعىن » فََجَعلَْناُهْم غُثَاًء « : قوله 

والعيدان إذا جرى السيل خالط زبده واسود ،  هو البايل من ورق الشجر: الرعد ، قاله األخفش وقال الزجاج 
كل ما يلقيه السيل والقدر مما ال ينتفع به ، وبه ُيْضرُب املثل يف ذلك والمه : وقيل » غُثَاًء أَْحَوى « : ومنه قوله 

فهو . َخبُثَْت : ثََياناً ، أي واو ، ألنه من غَثَا الوادي َيْغثُوا غَثْواً ، وكذلك غَثَِت الِقدر ، وأّما غَِثَيْت نَفُْسُه َتغِْثي غَ
  .قريب من معناه ، ولكنه من مادة الياء 

الُغثَاء ، وُتخفَّف ، وقد مجع على أَغْثَاء ، وهو شاذ ، بل كان قياسه أن جيمع على أغِْثية ، كَأغْرَِية ، ) ثاء ( وتشدد 
  :وعلى ِغيثَان ، كِغْرَبان ، وِغلَْمان وأنشدوا المرئ القيس 

  .واَألغْثَاء : بتشديد الثاء ، وختفيفها ، واجلمع ، أي ... السَّْيلِ والغُثَّاُء فَلْكَةُ ِمْغَزلِ  ِمَن -٣٧٩٨
مصدر يذكر بدالً من اللفظ بفعله فناصبه واجب اإلضمار ألنه مبعىن » بُْعداً « } فَُبْعداً لِّلْقَْومِ الظاملني { : قوله 

  :َعداً حنو َرُشَد ُرْشداً وَرَشداً ويف هذه الالم قوالن َبُعَد بُْعداً وَب: الدعاء عليهم ، واألصل 
  .قاله الزخمشري . أهنا متعلقة مبحذوف للبيان ، كهي يف َسقْياً له ، وَجْدعاً له : أظهرمها 
وهذا مردود ، ألنه ال ُيحفظ حذف هذه الالم ، ووصول املصدر . قاله احلويف » ُبْعداً « أنَّها متعلقة ب : والثاين 

ألن الالم ال ]  ٨: حممد [ } والذين كَفَُرواْ فََتْعساً لَُّهمْ { : جمرورها ألبتة ، ولذلك منعوا االشتغال يف قوله  إىل
  .بل مبحذوف ، وإن كان الزخمشري جَوَّز ذلك ، وسيأيت يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل » َتْعساً « تتعلق ب 

  فصل
مبنزلة اللعن الذي هو التبعيد » فَُبْعداً « فََيبُِسوا َيْبسَ الغثاء من نبات األرض ، صريناهم هلكى » فََجَعلَْناُهْم غُثَاًء « 

  .الكافرين ، ذكر هذا على وجه االستخفاف واإلهانة هلم » ِللقَْومِ الظَاِلِمَني « من اخلري 

ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا َتْتَرى كُلَّ ) ٤٣(َجلََها َوَما َيْستَأِْخُرونَ َما َتْسبُِق ِمْن أُمٍَّة أَ) ٤٢(ثُمَّ أَْنشَأَْنا ِمْن َبْعدِِهْم قُُروًنا آَخرِيَن 
  ) ٤٤(ْؤِمُنونَ َما َجاَء أُمَّةً َرسُولَُها كَذَُّبوُه فَأَْتَبْعَنا بَْعضَُهْم َبْعًضا َوَجَعلَْناُهمْ أَحَاِديثَ فَبُْعًدا ِلقَْومٍ لَا ُي

املراد قصة لُوط ، وشعيب ، وأيوب : قيل . أقواماً آخرين : أي } ْعِدِهْم قُرُوناً آخَرِيَن ثُمَّ أَنشَأَْنا ِمن َب{ : قوله تعاىل 
} َما َتْسبُِق ِمْن أُمٍَّة أََجلََها { . أنه ما أخلى الديار من املكلفني : ، واملعىن  -صلوات اهللا عليهم أمجعني  -، ويوسف 

هذه اآلية : قال أهل السنة . آجال حياهتا وتكليفها : وقيل . هالكها ما َتْسبُِق أمة أجلها وقت : صلة كأّي ) ِمْن ( 
  .تدل على أن املقتول مّيت بأجله ، إذ لو قتل قبل أجله لكان قد تقّدم األجل أو تأخر ، وذلك ينافيه هذا النص 



  :وجهان » َتْتَرى « يف } ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا َتْتَرى { : قوله 
واحداً بعد واحد ، أو متتابعني على : متواترين أي : ، يعين » ُرُسلَنا « وب على احلال من أنه منص: أظهرمها 

  .أنه مصدر واقع موقع احلال : وحقيقته . حسب اخلالف يف معناه 
 متتابعاً أو إرساالً إثر إرسال وقرأ ابن كثري وأبو: إرساالً َتتَْرى ، أي : أنه نعت مصدر حمذوف ، تقديره : والثاين 

بألف » تَْتَرى « بالتنوين ، ويقفون باأللف ، وباقي السبعة » َتْتًرى « عمرو وأبو جعفر ، وهي قراءة الشافعي 
صرحية دون تنوين ، والوقف عندهم يكون بالياء ، ومييله محزة والكسائي ، وهو مثل غَْضَبى وَسكَْرى ، وال مييله 

  :من َنّون فله وجهان ف. أبو عمرو يف الوقف ، وهذه هي اللغة املشهورة 
وقد . » فَْعالً « نصرته َنصْراً؛ ووزنه يف قراءهتم : كقولك » َتتًْرى « : أنَّ وزن الكلمة فَْعلٌ كفَلْس فقوله : أحدمها 

هذا تَْتٌر ، ورأيُت تَْتراً ، ومررت بتترٍ ، : ُردَّ هذا الوجه ، بأنه مل حيفظ جريان حركات اإلعراب على رائه ، فيقال 
  ) .فَْعالً ( هذا نصٌر ، ورأيت نصراً ، ومررت بنصرٍ ، فلّما مل حيفظ ذلك َبطَلَ أن يكون وزنه : حنو 

أنّ ألفه لإلحلاق بَِجْعفَر ، كهي يف أَرْطَى َوَعلْقَى ، فلما ُنّون ذهبت اللتقاء الساكنني وهذا أقرب مما قبله ، : الثاين 
  :ومن مل ُينّون ، فله فيه ثالثة أوجه ( وهو نادر  ولكنه يلزم منه وجود ألف اإلحلاق يف املصادر ،

  .أن األلف بدل من التنوين يف حالة الوقف : أحدها 
  ) .أهنا لإلحلاق كأَرْطَى وَعلْقَى : والثاين 
  .أهنا للتأنيث كَدْعَوى ، وهي واضحة : الثالث 

  :فتحّصل يف ألفه ثالثة أوجه 
  .أهنا بدل من التنوين يف الوقف : أحدها 

  .أهنا لإلحلاق : ثاين ال
  .أهنا للتأنيث : الثالث 

؟ كذا قاله أبو حيان » َشتَّى « و » أَْسَرى « ، أو اسم مجع ك » ِذكَْرى « واختلفوا فيها هل هي مصدر كََدْعَوى و 
ا من وتاؤها يف األصل واو ألهن. مجعا تكسري ال امسا مجع » شَتَّى « و » أَسَْرى « إذ املشهور أن : وفيه نظر . 

، وَتوْلَج ، وَتْيقُور ، وختمة وتراث ، وجتاه فإنه من الَوْري » تَْورَِية « املواترة ، والوتر ، فقلبت تاء كما قلبت تاء يف 
واحداً بعد واحد : واختلفوا يف مدلوهلا ، فعن األصمعي . والولُوج ، والَوقَار ، والَوَخاَمة ، والورَاثة ، والَوجه 

  .هو من املَُواَتَرة ، وهي التتابع بغري ُمْهلَة : قال غريه وبينهما ُهنَْيَهة و

السَّجية : والَوِترية . } ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا َتْتَرى { : والتوَاُتر َتَتاُبع الشيء وِْتراً وفَُراَدى ، قال تعاىل : وقال الراغب 
  .احلاجز بن املنخرين : ْحلَ والوَِترية الذَّ: والتَِّرةُ . هم على َوِتريٍة واحدٍة : والطريقة ، يقال 

أهنم سلكوا يف تكذيب أنبيائهم مسلك من تقّدم ذكره ممن أهلكه : أي } كُلَّ َما َجآَء أُمَّةً رَّسُولَُها كَذَُّبوهُ { : قوله 
  .باإلهالك } فَأَْتَبْعَنا َبْعضَُهْم بَْعضاً { : اهللا بالغرق والصيحة ، ولذلك قال 

َسَمراً وقصصاً حيدث من بعدهم : واملعىن . هو مجع حديث ، ولكنه شاذ : قيل } لَْناُهمْ أَحَاِديثَ َوَجَع{ : قوله 
  .بأمرهم ، ومل يبق منهم عني وال أثر إال احلديث الذي يعترب به 

  .بل هو مجع أُْحدُوثة ، كأُْضُحوكة وأُْعُجوَبة ، وهو ما حيدث به الناس َتلهياً وتََعجُّباً : وقيل 
( ال يقال ذلك إال يف الشر وال يقال يف اخلري وقد شذت العرب يف ألفاظ ، فجمعوها على صيغة : ل األخفش وقا

األحاديث يكون اسم مجع للحديث ، ومنه أحاديث رسول اهللا : وقال الزخمشري . كأباطيل وأقاطيع ) أفَاعيل 



  .صلى اهللا عليه وسلم 
اسم اجلمع ، فإمنا ذكره النحاة فيما شذ من اجلموع كقَِطيع وأقَاِطيع ،  ليس من أبنية) أفاعيل ( و : وقال أبو حيان 

وإذا كان َعَباِديد قد حكموا عليه بأنه مجع تكسري مع أهنم مل يلفظوا له بواحد ، فأحرى أحاديث وقد لفظ له بواحد 
وهذا دعاء ، } قَْومٍ الَّ ُيْؤِمُنونَ فَُبْعداً لِّ{ : مث قال تعاىل . وهو حديث فاتضح أنه مجع تكسري ال اسم مجع ملا ذكرنا 

  .وذم ، وتوبيخ ، وذلك وعيد شديد 

) ٤٦(إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَاْسَتكَْبرُوا َوكَانُوا قَْوًما َعاِلَني ) ٤٥(ثُمَّ أَْرَسلَْنا مُوَسى وَأََخاُه هَاُرونَ بِآيَاِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 
َولَقَْد آَتْيَنا مُوَسى ) ٤٨(فَكَذَُّبوُهَما فَكَاُنوا ِمَن الُْمْهلَِكَني ) ٤٧(َرْينِ ِمثِْلَنا َوقَْوُمُهَما لََنا َعابُِدونَ فَقَالُوا أَُنْؤِمُن ِلَبَش

  ) ٤٩(الِْكَتابَ لََعلَُّهْم َيْهَتُدونَ 

بدالً ، وأن يكون بياناً ، وأن » ونَ هَاُر« جيوز أن يكون . اآلية } ثُمَّ أَْرَسلَْنا موسى وَأََخاُه َهاُرونَ { : قوله تعاىل 
هي اآليات التسع وهي العصا ، واليد ، : واختلفوا يف اآليات ، فقال ابن عباس . يكون منصوباً بإضمار أعين 

: أي » بآيَاِتَنا « : وقال احلسن . واجلراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم ، والبحر ، والسنني ، ونقص الثمرات 
هو أيضاً املعجز ، لزم منه عطف : بأن املراد لو كان اآليات وهي املعجزات ، والسلطان املبني  واحتج. بديننا 

  .الشيء على نفسه 
  .واألول أقرب ، ألنّ لفظ اآليات إذا ذكر مع الرسول فاملراد به املعجزات 

  :وأما احتجاجه فاجلواب عنه من وجوه 
يكون أشرف معجزاته ، وهي العصا ، ألن فيها معجزات شّتى من جيوز أن : أنّ املراد بالسلطان املبني : األول 

انقالهبا حّية وتلقّفها ما صنع السحرة ، وانفالق البحر ، وانفجار العيون من احلجر بضرهبما هبا ، وكوهنا حارساً ، 
وجِْبرِيلَ وِميكَالَ « : ومشعةً ، وشجرة مثمرة ، وَدلْواً ، ورَشاًء ، فالجتماع هذه الفضائل فيها أفردت بالذكر كقوله 

 «.  
جيوز أن يكون املراد باآليات نفس تلك املعجزات ، وبالسلطان املبني كيفّية داللتها على الصدق ، فألهنا : والثاين 

عليه السالم  -وإن شاركت آيات سائر األنبياء يف كوهنا آيات فقد فارقتها يف قوة داللتها على قبول قول موسى 
- .  

عليهم يف االستدالل على وجود الصانع  -عليه السالم  -ن املراد بالسلطان املبني استيالء موسى أن يكو: الثالث 
  .، وإثبات النبّوة ، وأنه ما كان يقيم هلم قدراً وال وزناً 

واعلم أنَّ اآلية تدل على أنّ معجزات موسى كانت معجزات هارون أيضاً وأنّ النبوة مشتركة بينهما ، فكذلك 
متكربين قاهرين } َوكَاُنواْ قَْوماً َعاِلَني { وتعظموا عن اإلميان } إىل ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فاستكربوا { : مث قال  .املعجزات 

  .غريهم بالظلم 
يس [ } َمآ أَنُتمْ إِالَّ َبَشٌر { : شر يقع على الواحد واملثىن واجملموع ، واملذكر واملؤنث قال تعاىل » ِلَبَشَرْينِ « : قوله 

، فألنه جيري جمرى املصادر يف اإلفراد والتذكري ، وال » ِمثِْلَنا « ، وقد يطابق ، ومنه هذه اآلية وأما إفراد ]  ١٥ :
ثُمَّ الَ { : ومجعاً كقوله ]  ١٣: آل عمران [ } مِّثْلَْيهِْم َرأَْي العني { : يؤنث أصالً ، وقد يطابق ما هو له تثنية لقوله 

. ٣٨: حممد [ } يكونوا أَمْثَالَكُم   [  
مجلة } َوقَْوُمُهَما لََنا عَابُِدونَ { . اكتفى بالواحد عن االثنني : وقيل . أريد املماثلة يف البشرّية ال الكمية : وقيل 



  .حالية 
  فصل

مطيعون } عَابُِدونَ  َوقَْوُمُهَما لََنا{ يعنون موسى وهارون } أَُنْؤِمُن ِلَبشََرْينِ ِمثِْلَنا { يعين لفرعون وقومه » فَقَالُوا « 
إنه كان يدعي اإلهلية ، : والعرب تسمي كل من دان ِلملك عابداً له وحيتمل أن يقال : قال أبو عبيدة . متذللون 

وإن طاعة الناس له عبادة ، وملّا خطر بباهلم هذه الشبهة صرحوا بالتكذيب ، وملّا كان التكذيب كالعلّة هلالكهم ال 
فيمن حكم عليهم : أي ( بالغرق : أي } فَكَذَُّبوُهَما فَكَاُنواْ ِمَن املهلكني { : لتعقيب ، فقال َجَرم رّتبه عليه بفاء ا

عليهم بالغرق  -تعاىل  -حكم اهللا ) إمنا حصل عقيب التكذيب ( فإن الغرق مل حيصل عقيب التكذيب ، ) بالغرق 
  .يف الوقت الالئق به 

أراد قوم موسى ، فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه ، ولذلك : قيل  }َولَقَْد آَتْيَنا موسى الكتاب { : قوله 
  .عليهم » لََعلَُّهم « : أعاد الضمري من قوله 

وفيه َنظَر ، إذ جيوز عود الضمري على القوم من غري تقدير إضافتهم إىل موسى ، ويكون هدايتهم مترتبة على إيتاء 
إىل فرعون وملئه ألن التوراة إمنا أوتيت » لََعلَُّهم « أن يرجع الضمري يف ال جيوز : قال الزخمشري . التوراة ملوسى 

[ } َولَقَْد آَتيَْنا ُموَسى الكتاب ِمن بَْعِد َمآ أَْهلَكَْنا القرون األوىل { بنو إسرائيل بعد إغراق فرعون ، بدليل قوله تعاىل 
  ] . ٤٣: القصص 

هم يعملون بشرائعها ، ومواعظها ، فذكر موسى واملراد آل موسى بل املعىن الصحيح ولقد آتينا موسى الكتاب لعل
  .واملراد قومهم . هاشم وثقيف : كما يقال 

  ) ٥٠(َوَجَعلَْنا اْبَن مَْرَيَم َوأُمَُّه آَيةً َوآَوْيَناُهَما إِلَى َرْبَوٍة ذَاِت قَرَارٍ َوَمِعنيٍ 

ومل . داللة على قدرتنا » آَيةً « وأمه  -عليه السالم  -واملراد عيسى }  َوَجَعلَْنا ابن َمرَْيَم َوأُمَُّه آَيةً{ : قوله تعاىل 
الكهف [ } ِكلَْتا اجلنتني آَتتْ أُكُلََها { : وقيل املعىن كل واحٍد آية كقوله . معناه جعلنا شأهنما آية : يقل آيتني قيل 

ر ، وأنطقه يف املهد يف الصغر ، وأجرى معىن كون عيسى وأمه آية أنه ُخِلَق من غري ذك: قال املفسرون ] .  ٣٣: 
تكلّمت مرمي : وقال احلسن . على يده إبراء اَألكَْمه واألبرص ، وإحياء املوَتى وأّما مرمي فألهنا محلت من غري ذَكَر 

: آل عمران [ } ُهَو ِمْن ِعنِد اهللا إنًّ اهللا يَْرُزُق َمن َيَشآُء بَِغْيرِ ِحسَابٍ { : يف صغرها كما تكلّم عيسى وهو قوهلا 
واألقرب أن جعلهما آيةً هو نفس الوالدة ، ألنه ولد من غري ذكر : قال ابن اخلطيب . ، ومل تلقم ثدياً قط ]  ٣٧

  :وولدته من دون ذكر فاشتركا مجيعاً يف هذا األمر العجيب اخلارق للعادة ، ويدل على هذا وجهان 
ألن نفس املعجز ظهر منهما ، ال أنَّه ظهر على يديهما ، ألنَّ الوالدة } ُه آَيةً َوَجَعلَْنا ابن َمرَْيَم َوأُمَّ{ : قوله : األول 

  .فيه وفيها خبالف اآليات اليت ظهرت على يده 
ومل يقل آيتني ، ومحل هذا اللفظ على األمر الذي ال يتمّ إال مبجموعهما أوىل ، وذلك هو } آَيةً { : قوله : الثاين 

  .كانت لعيسى  الوالدة ال املعجزات اليت
  .يف رَائهما احلركات الثالثة ، وهي األرض املرتفعة » الرَُّباوة « و » الرُّْبَوة « } َوآَوْيَناُهَمآ إىل َربَْوٍة { : قوله 

هي أقرب األرض إىل : هي بيت املقدس ، وهو قول قتادة وأيب العالية وكعب قال كعب : قال عطاء عن ابن عباس 
  .الً السماء بثمانية عشر مي



هي دمشق ، وهو قول : وقال عبد اهللا بن سالم . أرض فلسطني : وقال السدي . إهنا الرَّْملَة : وقال أبو هريرة 
املستقر من أرض مستوية : والقَرار . هي مصر : وقال الكليب وابن زيد . سعيد بن املسيب ومقاتل والضحاك 

صفة ملوصوف » َوَمِعنيٍ « : قوله . لثمار يستقر فيها ساكنوها ألجل ا: ذات مثارٍ وماء ، أي : وقال قتادة . منبسطة 
  :وفيه قوالن . وماء معني : حمذوف ، أي 

كَْبدُته ، أي : مبصر بالعني فَأُعلّ إعالل َمبِيع وبابه وهو مثل قوهلم : أي . أن ميمه زائدة ، وأصله َمْعُيون : أحدمها 
  .أدركته بعيين ولذلك أدخله اخلليل يف مادة ع ي ن : ه أي أصبت رأسه ، وعْنُت: ضربت كَبده ، ورأسته أي 

  .مشتق من املَْعن ) فَِعيل ( أن امليم أصلية ، ووزنه : والثاين 
كثر ، قال : هو من َمعَن الشيء معانة أي : وقيل . املَاُعون : هو الشيء القليل ، ومنه : واختلف يف املعني ، فقيل 

  :جرير 
  َوَشالً بَِعْينِكَ ال يزالُ َمِعينَا... َدْوا بِلُبَِّك غَاَدرُوا إنَّ الَِّذيَن غَ -٣٧٩٩

هو من َمَعن املاء جرى ، وُسمي َمجَارِي املاء ُمْعنان ، وأْمَعن الفرس تباعد يف َعْدوه ، وأْمَعن بِحَقِّي : وقال الراغب 
  .والسرعة سريعاً فكلّه راجع إىل معىن اجلري : ذهب به ، وفالنٌ معن يف حاجته يعين : 

  :ويف املعني قوالن 
  .إذا أدركه بعينه : أّنه مفعول ، ألنه لظهوره مدرك بالعني من عانه : أحدمها 

قال . من املَاعون ، ويكون أصله من املَْعن واملَاعون فاُعول منه ) فَِعيالً ( إن ِشئَْت جعلته : وقال الفراء والزجاج 
وسبب اإليواء أهنا : قالوا .  يتعاصى ، واملاعون ما سهل على معطيه السهل الذي ينقاد وال: واملعني : أبو علي 

فّرت بابنها عيسى إىل الربوة وبقيت هبا اثنيت عشرة سنة ، وإمنا ذهب هبا ابن عمها يوسف ، مث رجعت إىل أهلها 
  .بعدما مات ملكهم 

َوإِنَّ َهِذِه أُمَُّتكُْم أُمَّةً وَاِحَدةً َوأََنا رَبُّكُمْ ) ٥١(إِنِّي بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم َيا أَيَُّها الرُُّسلُ كُلُوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَملُوا َصاِلًحا 
) ٥٤(فَذَرُْهْم ِفي غَْمَرِتهِمْ َحتَّى ِحنيٍ ) ٥٣(فََتقَطَُّعوا أَْمرَُهْم بَْيَنُهمْ ُزبًُرا كُلُّ ِحْزبٍ بَِما لَدَْيهِْم فَرُِحونَ ) ٥٢(فَاتَّقُوِن 

  ) ٥٦(ُنَسارُِع لَُهْم ِفي الَْخْيرَاِت َبلْ لَا َيْشُعُرونَ ) ٥٥(ْحَسبُونَ أَنََّما نُِمدُُّهْم بِِه ِمْن َمالٍ وََبنَِني أََي

  .اآلية } ياأيها الرسل كُلُواْ ِمَن الطيبات { : قوله تعاىل 
متفرقني يف أزمنة خمتلفة ، فلهذا  اعلم أنَّ هذا خطاب مع كل الرسل ، وذلك غري ممكن ، ألنّ الّرسل إّنما أرسلوا

  :تأّولوه على وجوه 
معناه اإلعالم بأن كلّ رسول ُنودي يف زمانه هبذا املعىن ، ووصي به ، ليعتقد السامع أن أمراً نودي له مجيع : فقيل 

  .الرسل ، ووصوا به ، حقيق أن يؤخذ ويعمل عليه 
وّحده على مذهب العرب  -عليه السالم  -راد به حممداً أ: وقال احلسن وجماهد وقتادة والسدي والكليب ومجاعة 

أيُّها القوم كُفُّوا عّنا أذاكم وألنه ذكر ذلك بعد انقضاء أخبار : يف خماطبة الواحد بلفظ اجلماعة كقولك للواحد 
لشراب ، ألنه إمنا ذكر بعد ذكره مكانه اجلامع للطعام وا -عليه السالم  -املراد عيسى : وقال ابن جرير . الرسل 

  .» أنّ عيسى عليه الصالة والسالم كان يأكل من غزل أمه « وألنه روي 
روي عن أم عبد اهللا أخت شّداد بن أوس أهنا بعثت إىل رسول اهللا صلى « واألول أقرب ، ألنه أوفق للفظ ، وألنه 

، « من أين لَِك هذا؟ »  :اهللا عليه وسلم بقدح لنب يف شّدة احلر عند فطره وهو صائم فرّده الرسول إليها وقال 



يا : اشتريُتها بَِمايل ، فأخذه ، مث إهنا جاءته فقالت : ، فقالت « من أين هذه الشاة؟ » : من شاٍة يل ، فقال : فقالت 
  .« بذلك أمرت الرسل أن ال تأكل إالّ طيباً وال تعمل إالّ صاحلاً » :  -عليه السالم  -رسول اهللا ِلَم َرَددته؟ فقال 

  .هو املستطاب املستلذ من املأكل : وقيل . هو احلالل : ا يف الطّيب ، فقيل واختلفو
واعملوا عمالً صاحلاً من غري نظر : نعتاً ملصدر حمذوف أي « صاحلاً » جيوز أن يكون } واعملوا صَاِلحاً { : قوله 

إِنِّي بَِما { . لى نفس املعمول وجيوز أن يكون مفعوالً به ، وهو واقع ع. ُيعطي ومينع : إىل ما يعملونه ، كقوهلم 
وهذا حتذير من خمالفة ما أمرهم به ، وإذا كان حتذيراً للرسل مع علو شأهنم ، فبأن يكون حتذيراً } َتْعَملُونَ َعِليٌم 
  .لغريهم أوىل 

والكوفيون . فيف النون بفتح اهلمزة وخت« وأن هذه » قرأ ابن عامر وحده } َوإِنَّ هذه أُمَُّتكُْم أُمَّةً وَاِحَدةً { : قوله 
فأّما قراءة ابن عامر فهي املخففة من الثقيلة ، وسيأيت توجيه الفتح . والباقون بفتحها والتثقيل . بكسرها والتثقيل 

  .يف الثقيلة ، فيتضح معىن قراءته 
  .وأّما قراءة الكوفيني فعلى االستئناف 

  :وأّما قراءة الباقني ففيها ثالثة أوجه 
وألنّ هذه ، فلّما حذف حرف اجلَّر َجَرى اخلالف املشهور ، وهذه الالم تتعلق : على حذف الالم أي  أّنها: أحدها 

  .« َوإِيَّاَي فَاْرَهُبون » : والكالم يف الفاء كالكالم يف قوله . « اّتقون » ب 
  .فهذه داخلة يف حيز املعلوم  إنِّي عليم مبا تعملون وبأنّ هذه ،: أي « بَِما َتْعَملُون » أهنا منسوقة على : الثاين 

  .واعلموا أن هذه أمتكم : أنّ يف الكالم حذفاً تقديره : الثالث 
  .وما قيل فيها } فتقطعوا أَْمَرُهمْ َبْينَُهْم زُُبراً { وتقّدم 
  فصل
ملّا :  فإن قيل. ملة واحدة وهي اإلسالم : وأن هذه ملتكم وشريعتكم اليت أنتم عليها أمةً واحدةً ، أي : املعىن 

  كانت شرائعهم خمتلفة فكيف يكون دينهم واحداً؟
أنّ املراد من الدين ما ال خيتلفون من أصول الدين من معرفة ذات اهللا وصفاته ، وأما الشرائع فإن : فاجلواب 

افترق إن دينهن واحد وإن : االختالف فيها ال ُيسّمى اختالفاً يف الدين ، فكما يقال يف احلائض والطاهر من النساء 
  .تكليفهما فكذا هنا 

  .أمرتكم مبا أمرت به املرسلني من قبلكم ، وأمركم واحد : املعىن : وقيل 
تفرقوا فصاروا فرقاً يهوداً ، ونصارى ، وجموساً : أي } فتقطعوا أَْمرَُهْم َبيَْنُهْم { فاحذرون ، } َوأََناْ رَبُّكُْم فاتقون { 
» ُزَبر « ومجعها » الزُّْبَرة « ، وهو الفرقة والطائفة ، ومثلها ) َزبُور ( فة ، واحدها فرقاً وقطعاً خمتل: أي » ُزبُراً « . 

  .» ُزَبرَ احلَِديِد « ومنه 
دان كلّ فريق بكتاب : كتباً ، أي : أي » ُزبراً « وقال جماهد وقتادة . بفتح الباء » ُزبَراً « : وقرأ بعض أهل الشام 

  .غري الكتاب الذي دان به اآلخر 
مبا } كُلُّ حِْزبٍ بَِما لََديْهِْم فَرُِحونَ { جعلوا كتبهم قطعاً آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض وحّرفوا البعض : وقيل 

  .عندهم من الدين معجبون مسرورون 
، أي  -عليه السالم  -وهذا خطاب لنبينا } فَذَرُْهْم ِفي غَْمَرتِهِْم { : وملا ذكر تفرقهم يف دينهم أتبعه بالوعيد وقال 

  .دع هؤالء الكفار يف جهلهم : 



وجيوز أن يكون ظرفاً » يف غَْمَرتِهِْم « اتركهم مستقرين : أي » ذَرُْهْم « مفعول ثان ل » يف غَْمرتِهِْم « : قوله 
 والغمرة يف األصل املاء الذي يغمر القامة ، واملغمر املاء الذي َيْغُمر األرض مث. للترك ، واملفعول الثاين حمذوف 

ملن مل جيرب  -بالضم  -فالنٌ يف غمرة واملادة تدل على الغطاء واالستتار ومنه الُغمر : استعري ذلك للجهالة ، فقيل 
احلقد ، ألنه يغطي القلب ، فالغمرات الشدائد ،  -بالكسر  -األمور ، وغَُمار الناس ومخارهم زحامهم ، والِغْمر 

الغمرة املاء الذي يغمر القامة ، فضربت هلم مثالً ملا هم : ل الزخمشري وقا. الذي يلقي نفسه يف املهالك : والغامر 
  :فيه من جهلهم وَعَماَيِتهم ، او شبهوا بالالعبني يف غمرة املاء ِلَما ُهْم عليه من الباطل كقوله 

غمراهتم باجلمع ، ألنَّ  «وقرأ أمري املؤمنني وأبو حيوة وأبو عبد الرمحن ... كَأَنَّنِي َضارٌِب يف غَْمَرٍة لَِعب  -٣٨٠٠
  .وقراءة العامة ال تأىب هذا املعىن ، فإنه اسم جنس مضاف . لكل منهم غمرة ختصه 

وملّا كان القوم يف نعم . إىل حني العذاب : وقيل . إىل حني املعاينة : وقيل . أي إىل أن ميوتوا « َحتَّى ِحني » : قوله 
م كالثواب املعجل هلم إىل أدياهنم ، فبّين سبحانه أنّ األمر خبالف ذلك عظيمة يف الدنيا جاز أن يظنوا أنّ تلك النع

أن ما نعطيهم وجنعله مدداً هلم من املال والبنني يف الدنيا ل : أي } أََيْحَسُبونَ أَنََّما ُنِمدُُّهْم بِِه ِمن مَّالٍ َوَبنِنيَ { : فقال 
َبل الَّ َيشُْعُرونَ { ريات ، ونقدّمها ثواباً بأعماهلم ملرضاتنا عنهم نعجل هلم يف اخل: أي } ُنَسارُِع لَُهْم ِفي اخلريات { 
  .أنّ ذلك استدراج هلم } 

  :ثالثة أوجه » َما « يف » أَنَّما نُِمدُُّهْم « : قوله 
ل من حا) ِمْن َمالٍ ( صلتها وعائدها حمذوف ، و ) ُنِمدُُّهْم بِِه ( و ) أنَّ ( أهنا مبعىن الذي ، وهي اسم : أحدها 

حمذوف ) أنَّ ( والعائد من هذه اجلملة إىل اسم ) أنَّ ( خرب ) ُنسَارُع ( املوصول أو بيان له ، فيتعلق مبحذوف ، و 
هو الظاهر » أنَّ « الرابط بني هذه اجلملة باسم : وقيل . نسارع هلم به أو فيه إال أنّ حذف مثله قليل : تقديره 

، إذ األصل ُنَسارع هلم فيه ، فأوقع اخلريات موقعه تعظيماً وتنبيهاً » اخلَيَْراِت  يف« : الذي قام مقام املضمر من قوله 
على كونه من اخلريات ، وهذا يتمّشى على مذهب األخفش ، إذ يرى الربط باألمساء الظاهرة وإن مل يكن بلفظ 

: قال أبو البقاء . تقدّمت منه أمثلة األوَّل ، فيجيز زيد الذي قام أبو عبد اهللا ، إذا كان أبو عبد اهللا كنية زيد ، و
ُيعاب عليهم ) يعاب عليهم ذلك ، وإّنما ( كان من مال فال ) إذا ( ، ألنه ) ِمْن َمالٍ ( وال جيوز أن يكون اخلرب 

  .اعتقادهم أن تلك األموال خٌري هلم 
هو اخلرب ، » ُنَسارع « ، و )  أنّ( مصدرية فََيْنَسبِك منها ومما بعدها مصدر ، هو اسم ) ما ( أن تكون : الثاين 

فلّما حذفت . أن ُنَسارَع : ، ليصح اإلخبار ، تقديره » ُنَسارُع « املصدرية قبل ) أنْ ( وعلى هذا فال بّد من حذف 
  .أحيسبون أن إمدادنا هلم من كذا مسارعةً ِمنَّا هلم يف اخلريات : ارتفع املضارع بعدها ، والتقدير ) أنْ ( 

، ألّنه قد حصل بعد فعل ) َوَبنَِني ( مهيئة كافة ، وبه قال الكسائي يف هذه اآلية ، وحينئذ يوقف على  أهنا: الثالث 
إِنََّما « : وقرأ حيىي بن وثاب . حسبتُ إّنما ينطلق عمرو وإّنما تقوم أنت : احلسبان نسبة من مسند ومسند إليه حنو 

َيمدُُّهمْ « وابن كثري يف رواية . سبان اقتصاراً واختصاراً بكسر اهلمزة على االستئناف ، ويكون حذف مفعول احل» 
بالياء » ُيَسارع « وقرأ السلمي وابن أيب بكرة . أيضاً » ُيسَارع « بالياء ، وهو اهللا تعاىل ، وقياسه أن يقرأ » 

  :وكسر الراء ، ويف فاعله وجهان 
  .الباري تعاىل : أحدمها 
« ، أو على املصدر إن جعلناها مصدرية ، وحينئذ يكون ) الذي ( جعلناها مبعىن املوصولة إن ) ما ( ضمري : والثاين 

ُيسَارعُ اهللا هلم به أو فيه وعلى الثاين ال حيتاج إذ : فعلى األّول حيتاج إىل تقدير عائد أي . اخلرب » ُيسَارعُ لَُهمْ 



  .املوصولة ) ما ( الفاعل ضمري 
هو القائم مقام الفاعل ، » يف اخلَْيرَاِت « بالياء مبنياً للمفعول و » ُيسَارع « أيب بكرة املتقدم أيضاً ) ابن ( وعن 

  .والعائد حمذوف على ما تقّدم ) أنّ ( واجلملة خرب 
إضراب عن } َبل الَّ َيْشُعُرونَ { و . فيما تقدم » ُنَسارع « بالنون من أْسَرَع ، وهي ك » ُنسْرُِع « : وقرأ احلسن 

أهنم أشباه البهائم ال شعور هلم حىت يتفكروا : نه استفهام تقريع ، وهو إضراب انتقال ، واملعىن احلسبان املستفهم ع
إىل نّيب من  -تعاىل  -أوحى اهللا : يف ذلك اإلمداد ، أهو استدراج أم مسارعة يف اخلري روى يزيد بن ميسرة قال 

» ، وجيزع أن أقبض عنه الدنيا وهي أقرب له مّني  أيفرح عبدي أن أبسط له يف الدنيا وهو أبعد له مّني« : األنبياء 
  .} أََيْحَسُبونَ أَنََّما نُِمدُُّهمْ { مث تال 

َوالَِّذيَن ُهْم بَِربِّهِْم لَا ُيْشرِكُونَ ) ٥٨(َوالَِّذيَن ُهْم بِآَياِت َربِّهِْم ُيْؤِمُنونَ ) ٥٧(إِنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة رَبِّهِْم ُمْشِفقُونَ 
أُولَِئَك ُيَسارُِعونَ ِفي الَْخْيرَاِت َوُهْم لََها ) ٦٠(َوالَِّذيَن يُْؤُتونَ َما آَتْوا َوقُلُوبُُهْم َوجِلَةٌ أَنَُّهْم إِلَى َربِّهِْم َراجُِعونَ ) ٥٩(

  ) ٦١(َسابِقُونَ 

[ } أََيْحَسُبونَ أَنََّما نُِمدُُّهْم { : تقّدم بقوله  اآليات ملَّا ذمَّ من} إِنَّ الذين ُهم مِّْن َخْشيِة َربِّهِْم مُّْشِفقُونَ { : قوله 
، بّين بعده صفات من ُيسارع يف اخلريات ، ]  ٥٦: املؤمنون [ } َبل الَّ َيْشُعُرونَ { : مث قال ]  ٥٥: املؤمنون 

مجع : وقيل . يادة رقة وضعف ، واإلشفاق يتضمن اخلشية مع ز} إِنَّ الذين ُهم مِّْن َخْشيِة َربِّهِْم مُّْشِفقُونَ { : فقال 
: إن الذي هم من عذاب رهبم مشفقون أي : ومنهم من محل اخلشية على العذاب ، واملعىن . بينهما للتأكيد 

  .خائفون من عقابه 
  :فيه وجهان » ِمْن َخْشَيِة « : قوله 

  .هي لبيان جنس اإلشفاق : قال ابن عطية . أهنا لبيان اجلنس : أحدمها 
  .وهي عبارة قَِلقَة : ين قال شهاب الد

  .قاله احلويف ، وهو واضح . » ُمْشِفقُونَ « أهنا متعلقة ب : والثاين 
والذين { . يصّدقون ، وآيات اهللا هي املخلوقات الدالة على وجوده } والذين ُهم بِآَياِت َربَّهِْم ُيْؤِمُنونَ { : قوله 

: ، ألن ذلك داخل يف قوله  -تعاىل  -اإلميان بالتوحيد ونفي الشريك هللا  وليس املراد منه} ُهم بِرَبِّهِْم الَ ُيْشرِكُونَ 
بل املراد منه نفي الشرك اخلفّي ، وهو أن يكون خملصاً يف العبادة ال يقدم } والذين ُهم بِآَياتِ َربَّهِْم ُيْؤِمُنونَ { 

  .عليها إال لوجه اهللا وطلب رضوانه 
  .يعطون ما أعطوا : العامة على أنه من اإليتاء ، أي }  والذين يُْؤُتونَ َمآ آتَواْ{ : قوله 

يفعلون ما فعلوا من الطاعات : من اإلتيان ، أي » َيأَُتونَ َما أََتْوا « : وقرأت عائشة وابن عباس واحلسن واألعمش 
« بالقصر قرأ » تَْوا أَ« فقط ، وليس جبّيد ، ألّنه يوهم أن من قرأ » أَتَْوا « واقتصر أبو البقاء يف ذكر اخلالف على . 

  .من الرباعي وليس كذلك » ُيْؤُتونَ 
يعطون ما أعطوه ، : ، فالواو للحال ، واملعىن » يُْؤُتونَ « هذه اجلملة حال من فاعل } وَّقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ { : قوله 

من حقوق اآلدميني أو . ويدخل فيه كل حق يلزم إيتاؤه سواء كان من حقوق اهللا كالزكوات ، والكفارات وغريها 
: ، أي » وقُلُوبُُهْم َوجِلَةٌ « وبّين أن ذلك إمنا ينفع إذا فعلوه . ، كالودائع ، والديون وأصناف اإلنصاف والعدل 

  .إهنم يقدمون على العبادة على وجل من تقصري وإخالل بنقصان 



أهو } ونَ َمآ آتَواْ وَّقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ والذين يُْؤُت{ : روي أن عائشة سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت « 
ال يا بنت الصديق ، ولكن » : الذي يزين ، ويشرب اخلمر ، ويسرق وهو على ذلك خياف اهللا؟ فقال عليه السالم 

وجلة : جيوز أن يكون التقدير « أنَُّهْم » : قوله « هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ، وهو على ذلك خياف اهللا 
  .سبب الوجل الرجوع إىل رهبم : ألهنم أي : وجيوز أن يكون . خائفة من رجوعهم إىل ربّهم : ُهْم أي ِمْن أنَّ
بالكسر ، على االستئناف « إنَُّهْم » : ، وقرأ األعمش « إنَّ الَِّذيَن » هذه اجلملة خرب } أولئك ُيَسارُِعونَ { : قوله 

  .تام أو كاف « َوجِلَةٌ » ، فالوقف على 

من حيث إن املفاعلة تدل على قوة : يعين . ُيسَارُِعونَ أبلغ : قال الزجاج . من أْسَرَع » ُيْسرُعونَ « : سن وقرأ احل
  .الفعل ألجل املبالغة 

  :أوجه » لََها « يف الضمري يف } َوُهْم لََها َسابِقُونَ { : قوله 
  .أنه يعود على اخلريات لتقدمها يف اللفظ : أظهرها 

« والظاهر أن . سبقوا األمم إىل اخلريات : وقال الكليب . إىل السعادة : وقال ابن عباس . اجلنة يعود على : وقيل 
سبقت : ، يقال ) إىل ( مبعىن : والالم ، قيل . متعلق به قُّدم للفاصلة ولالختصاص » لََها « هو اخلرب ، و » َسابِقُونَ 

: الالم للتعليل ، أي : وقيل . سابقون الناس إليها : يره حمذوف ، تقد» سَابِقُون « له ، وإليه ، مبعىن ومفعول 
، وألهنا تفيد } ُيَسارُِعونَ ِفي اخلريات { وتكون هذه اجلملة مؤكدة للجملة قبلها ، وهي . سابقون الناس ألجلها 

  .معىن آخر وهو الثبوت واالستقرار بعدما دلَّت األوىل على التجدد 
بق ألجلها ، أو سابقون الناس ألجلها قال أبو حيان وهذان القوالن عندي فاعلون السَّ: أي : وقال الزخمشري 

أن ال يقدر السبق مفعول ألبتة ، وإّنما الغرض : ليسا بواحد إذ مراده بالتقدير األول : قال شهاب الدين . واحد 
« ، و » كُلُوا واشَْرُبوا « ، و » ُيحْيِي َوُيِميتُ « : اإلعالم بوقوع السبق منهم من غري نظرٍ إىل َمْن سبقوه كقوله 

: أو : وغرضه يف الثاين تقدير مفعول حذف لداللة ، والالم للعلة يف التقديرين وقال الزخمشري أيضاً » يعطي ومينع 
هو » لََها « يعين أن : قال شهاب الدين . ينالوهنا قبل اآلخرة حيث عجلت هلم يف الدنيا : أي . إّياها سابقون 

، وتكون الالم قد زيدت يف املفعول ، وحسن زيادهتا شيئان كل منهما لو انفرد القتضى » ابِقُونَ َس« املفعول ب 
على هذا » لََها َسابِقُون « وال يدل لفظ : قال أبو حيان . اجلواز ، كَْون العامل فرعاً ، وكونه مقّدماً عليه معموله 

وهم يسبقون اخلريات ، : على املسبوق ، فكيف يقول التفسري ، ألنّ سبق الشيء الشيء يدل على تقدمي السابق 
وال أدري عدم الصحة من أي جهٍة ، وكأّنه ختّيل أنّ السابق يتقدم على املسبوق : قال شهاب الدين . هذا ال يصح 

وهم ينالون اخلريات ، وهم ال جيامعوهنا ، لتقدمهم : فكيف يقول : فكيف يتالقيان؟ لكّنه كان ينبغي أن يقول 
وعلى كل تقدير فأين عدم الصحة؟ ) وهم يسبقون ) ( وهم ينالون ( ا إالّ أن يكون قد سبقه القلم فكتب بدل عليه

  :كمعىن قوله » َوُهمْ لََها « خرباً بعد خربٍ ومعىن } َوُهمْ لََها َسابِقُونَ { وجيوز أن يكون : وقال الزخمشري أيضاً 
أن هذا الوصف الذي وصف به الصاحلني غري خارج من حد : يعين ... َشر أَْنَت لََها أَحَْمد ِمَن َبْينِ الَب -٣٨٠١

  .الوسع والطاقة 
  :فتحصل يف الالم ثالثة أقوال 

  ) .إىل ( أهنا مبعىن : أحدها 
  .أهنا للتعليل على باهبا : الثاين 

  :ويف خرب املبتدأ قوالن . أهنا مزيدة : والثالث 



  .ر وهو الظاه» َسابِقُونَ « أنه : أحدمها 
  .أنه اجلار كقوله : والثاين 
  .وهذا قد رّجحه الطربي ، وهو مروي عن ابن عباس ... أَْنَت لََها أَحَْمد ِمْن َبْينِ الَبَشر  -٣٨٠٢

ي غَْمَرٍة ِمْن َهذَا َولَُهمْ َبلْ قُلُوُبُهْم ِف) ٦٢(َولَا ُنكَلُِّف نَفًْسا إِلَّا ُوْسعََها َولََدْيَنا ِكتَاٌب َيْنِطُق بِالَْحقِّ َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ 
لَا َتْجأَرُوا الَْيوْمَ ) ٦٤(حَتَّى إِذَا أََخذَْنا ُمْتَرِفيهِمْ بِالَْعذَابِ إِذَا ُهْم َيجْأَُرونَ ) ٦٣(أَْعَمالٌ ِمْن ُدوِن ذَِلَك ُهمْ لََها َعاِملُونَ 

  ) ٦٥(إِنَّكُْم ِمنَّا لَا تُْنَصُرونَ 

اآلية ، ملّا ذكر كيفّية أعمال املؤمنني املخلصني ذكر حكمني من أحكام } فْساً إِالَّ ُوْسعََها َوالَ ُنكَلُِّف َن{ : قوله 
  :أعمال العبادة 

  .الوسع الطاقة : قال املفّضل } َوالَ ُنكَلُِّف َنفْساً إِالَّ ُوسَْعَها { : قوله : األّول 
ة ، ألن الوسع إمنا ُسمي ُوسعاً ، ألنه يتسع عليه فعله هو دون الطاق: وقال مقاتل ، والضّحاك ، والكليب ، واملعتزلة 

من مل يستطع القيام : قال مقاتل . ، وال يصعب وال يضيق ، فبّين أن أولئك املخلصني مل يكلفوا أكثر مما عملوا 
  .فليصلّ قاعداً ، ومن مل يستطع اجللوس فَلْيومئ إمياء ، ومن مل يستطع الصوم فليفطر 

، وأن » َيْنِطق « جيوز أن يتعلق ب » بِاحلَقِّ « و » ِكتَاٌب « صفة ل » َيْنِطُق « } ا ِكتَاٌب َينِطُق باحلق َولََدْيَن{ : قوله 
: اجلاثية [ } هذا كَِتاُبَنا َينِطُق َعلَْيكُم باحلق { ينطق ملتبساً باحلق ، ونطريه : أي . يتعلق مبحذوف حاالً من فاعله 

نه البيان ، فإن الكتاب ال ينطق لكنه يعرب مبا فيه كما يعرب وينطق الناطق إذا فشّبه الكتاب مبن يصدر ع] .  ٢٩
هؤالء الذين يعرض عليهم ذلك الكتاب ، إما ان يكونوا حميلني الكذب على اهللا ، أو : فإن قيل . كان ُمِحقًّا 

أو مل يوجد ، وإن جوزوه  جموزين ذلك عليه ، فإن أحالوه عليه ، فإهنم يصدقونه يف كل ما يقول سواء وجد الكتاب
كتب فيه خالف ما حصل ، وعلى التقديرين ال  -سبحانه  -عليه مل حيصل هلم بذلك الكتاب يقني ، لتجويزهم أنه 

يفعل اهللا ما يشاء ، وعلى أنه ال َيْبُعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفني من : فاجلواب . فائدة يف ذلك الكتاب 
  .املالئكة 

َوَوَجُدواْ َما َعِملُواْ حَاِضراً { : ال ينقص من حسناهتم ، وال يُزاد على سيئاهتم ونظريه } ُيظْلَُمونَ  َوُهْم الَ{ : قوله 
  ] . ٤٩: الكهف [ } َوالَ َيظِْلُم َربَُّك أََحداً 

مل أو الظلم إّما أن يكون بالزيادة يف العقاب أو بالنقصان من الثواب ، أو بأن يعذب على ما مل يع: قالت املعتزلة 
فتكون اآلية دالة على كون العبد ُموجداً لفعله ، وإال لكان تعذيبه عليه ظلماً ، ويدلُّ ) ما الَ َيِطيقُونَ ( بأن يكلفهم 

  .ال يكلف ما ال يطاق  -سبحانه  -على أنه 
أنّ أبا هلب ال واإلميان يقتضي تصديق اهللا يف كل ما أخرب به ، ومما أخرب ( وأجيب بأنه ملّا كلف أبا هلب أن يؤمن 

  ) .كل ما ذكرمتوه ( بأن ال يؤمن فيلزمكم ) بأن يؤمن ( فقد كلّفه ) يؤمن 
القرآن ، أي من : أي » ِمْن َهذَا « . يف غفلة وجهالٍة ، يعين الكفار يف غفلة : أي } َبلْ قُلُوبُُهْم ِفي غَْمَرٍة { : قوله 

أي » َولَُهمْ « . باحلق أو من هذا الذي هو وصف املشفقني  هذا الذي بّيناه يف القرآن ، أو من الكتاب الذي ينطق
سوى جهلهم : أي » ُدون ذَِلك « أعمال خبيثة من املعاصي : أي } أَْعَمالٌ مِّن ُدوِن ذلك { وهلؤالء الكفار : 

  .وكفرهم 



أراد أعماهلم يف :  قال بعضهم -عز وجل  -من دون أعمال املؤمنني اليت ذكرها اهللا : يعين » ُدون ذَِلك « : وقيل 
  .} ُهمْ لََها َعاِملُونَ { : بل أراد املستقبل لقوله : وقيل . احلال 

ويف اللوح احملفوظ ، فوجب أن يعملوها ليدخلوا  -تعاىل  -، ألهنا مثبتة يف علم اهللا } ُهْم لََها َعاِملُونَ { : وإمنا قال 
َوالَ { : هذه اآليات من صفات املشفقني كأنه قال بعد وصفهم : وقال أبو مسلم . هبا النار ملا سبق هلم من الشقاوة 

فَالَ » « َيْنِطُق باحلَقِّ « حيفظ أعماهلم » وَلَدَْيَنا ِكَتابٌ « وهنايته ما أتى به هؤالء املشفقون } ُنكَلُِّف َنفْساً إِالَّ ُوْسَعَها 
وهم مع ذلك الوجل واخلوف : وصٌف هلم باحلرية كأنه قال  هو أيضاً» ُيظْلَُمونَ َبلْ قُلُوُبُهمْ يف غَْمَرٍة ِمْن َهذَا 

هلم أيضاً من النوافل ووجوه الربِّ : أي } َولَُهمْ أَْعَمالٌ مِّن ُدوِن ذلك { كاملتحريين يف أن أعماهلم مقبولة أو مردودة 
حىت إِذَآ { : ه تعاىل رجع بقوله ِسَوى ما هم عليه إمَّا أعماالً قد عملوها يف املاضي ، أو سيعملوها يف املستقبل ، مث إن

  .إىل وصف الكفار وهذا قول قتادة } أََخذَْنا ُمْتَرفِيهِمْ 
وقول أيب مسلم أوىل ، ألنه إذا أمكن رد الكالم إىل ما يتصل به كان أوىل من رّده إىل ما بعد : قال ابن اخلطيب 

وظة ، كما حيذر بذلك من الشر ، وقد يُوصف خصوصاً ، وقد يرغب املرء يف فعل اخلري بأن يذكر أنّ أعماهلم حمف
املرء لشدة فكره يف أمر آخرته بأن قلبه يف غمرة ، ويراد أّنه قد استوىل عليه الفكر يف قبوله أو ردِّه ، ويف أنه هل 

  أدَّى عمله كما جيب أو قّصر؟
  وهو إشارة إىل ماذا؟» ِمْن َهذَا « : فما املراد بقوله : فإن قيل 

  .إىل إشفاقهم ووجهلم بيَّن أهنما مستوليان على قلوهبم إشارة : قلنا 
  ] . ٦١: املؤمنون [ } ُهْم لََها سَابِقُونَ { : كقوله } ُهْم لََها َعاِملُونَ { : قوله 
هذه إّما حرف ابتداء واجلملة الشرطية بعدها غاية ملا قبلها ، وإذا الثانية فجائية ، » حَتَّى « } حىت إِذَآ { : قوله 
غاية ، وهي عاطفة ، » َحتَّى « : وقال احلويف . جواب الشرط ، وإّما حرف جر عند بعضهم ، وتقّدم حتقيقه  وهي

الثانية يف موضع جواب األوىل ، ومعىن الكالم عامل » إذَا « ظرف مضاف ملا بعده فيه معىن الشرط ، و » إذَا « و 
  .وهو كالم ال يظهر . » أََخذَْنا  «جأروا ، والعامل يف الثانية : ، واملعىن » إذَا « يف 

متنعان من أن تكون  -) اليت هي جواب (  -الثانية » إذا « حرف ابتداء ال غري ، و » حَتَّى « و : وقال ابن عطية 
« يعين أنّ اجلملة الشرطية وجواهبا ال يظهر ان تكون غاية ل : قال شهاب الدين . » َعاِملُونَ « غاية ل » َحتَّى « 
  .» ونَ َعاِملُ

{ لكفار قريش أعمال من الشر دون أعمال أهل الّرب : أي : ، فإنه قال » َعاِملُونَ « وظاهر كالم مكّي أهنا غاية ل 
الصراخ مطلقاً ، وأنشد : إىل أن يأخذ اهللا أهل النعمة والبطر منهم إذا هم يضجون واجلُؤار } ُهْم لََها َعاِملُونَ 

  :اجلوهري 

  ك طَْوراً ُسُجوداً وطَْوراً ُجؤَارَا... َصلََواِت املَِلي  ُيَراوُِح ِمْن -٣٨٠٣
  .وتقّدم مستوىف يف النحل 

  فصل
  .هذه هي اليت يبتدأ بعدها الكالم ، والكالم اجلملة الشرطية » حَتَّى « : قال املزخمشري 

واملراد . ال يليق إال هبم راجع إىل من تقّدم ذكره من الكفار ، ألنّ العذاب » ُمْترِفيهِم « واعلم أن الضمري يف 
  .هو السيف يوم بدر : قال ابن عباس . رؤساؤهم : باملُترفني 

اللهُّم اْشُدْد َوطْأََتك على « : يعين اجلوع حني دعا عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : وقال الضحاك 



أراد عذاب : وقيل . حط حىت أكلوا الكالب واِجليَف فابتالهم اهللا بالق» ُمَضر واْجَعلَْها عليهم ِسنَِني كَِسين ُيوُسف 
  .ترتفع أصواهتم باالستغاثة والضجيج لشدة َما َنالَُهم : أي » َيجْأَُرونَ « مث بّين تعاىل أنّهم إذا نزل هبم هذا . اآلخرة 

  .} الَ َتجْأَرُواْ اليوم إِنَّكُْم مِّنَّا الَ ُتنَصُرونَ { : ويقال هلم على وجه التبكيت 
  .ال ُتمنعون منا وال ينفعكم تضرعكم 

أَفَلَمْ َيدَّبَُّروا ) ٦٧(ُمْسَتكْبِرِيَن بِِه َساِمًرا تَْهُجُرونَ ) ٦٦(قَْد كَاَنْت آيَاِتي ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَكُْنُتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم تَْنِكُصونَ 
أَْم َيقُولُونَ بِِه جِنَّةٌ ) ٦٩(أَْم لَْم َيْعرِفُوا َرسُولَُهْم فَُهْم لَُه ُمْنِكُرونَ ) ٦٨( الْقَْولَ أَْم َجاَءُهْم َما لَْم يَأِْت آَباَءُهمُ الْأَوَِّلَني
 َولَوِ اتََّبَع الَْحقُّ أَهَْواَءُهْم لَفََسَدِت السََّماَواُت وَالْأَْرُض َوَمْن ِفيهِنَّ) ٧٠(َبلْ َجاَءُهْم بِالَْحقِّ َوأَكْثَُرُهمْ ِللَْحقِّ كَارُِهونَ 

  ) ٧٢(أَْم َتسْأَلُُهْم خَْرًجا فَخََراجُ رَبَِّك َخْيٌر َوُهَو َخْيُر الرَّازِِقَني ) ٧١(َبلْ أََتْيَناُهْم بِِذكْرِِهْم فَُهْم َعْن ِذكْرِِهْم ُمْعرُِضونَ 

وهذا مثل ُيضرب ملن } نِكُصونَ فَكُنُتْم على أَْعقَابِكُْم َت{ يعين القرآن } قَْد كَاَنْت آَياِتي تتلى َعلَْيكُْم { : قوله تعاىل 
ترجعون قهقرى وتتأخرون عن : أي } فَكُنُتْم على أَْعقَابِكُْم تَنِكُصونَ { : يتباعد عن احلق كل التباعد فهو قوله 

  .اإلميان ، وينفرون عن تلك اآليات ، وعن من يتلوها كما يذهب الناكص على عقبيه بالرجوع إىل ورائه 
  :فيه وجهان » بِكُْم َعلَى أَْعقَا« : قوله 

  .كقولك نكص على عقبيه » تَْنِكُصونَ « أنه متعلق ب : أحدمها 
بضم » َتْنكُُصونَ « قاله أبو البقاء وقرأ أمري املؤمنني ) تْنِكُصونَ ( أنه متعلق مبحذوف ، ألنه حال من فاعل : والثاين 

  .العني ، وهي لغة 
  :فيه قوالن » بِِه « ، و » ْنِكُصونَ َت« حال من فاعل » ُمْسَتكْبِرِيَن « : قوله 

  .» ُمسَْتكْبِرِيَن « أنه متعلق ب : أحدمها 
  .» َساِمراً « أنه متعلق ب : والثاين 

وعلى األوَّل فالضمري للقرآن ، ألهنم كانوا جيتمعون حول البيت باللّيل يسمرون ، وكان عامة مسرهم ذكر القرآن 
ال يظهر علينا أحد ألّنا أهل احلرم ، كانوا : كانوا يقولون  -تعاىل  -شّرفه اهللا أو للبيت . ، وتسميته سحراً وشعراً 

عليه  -للرسول » بِهِ « وقيل الضمري يف . قاله ابن عباس وجماهد . يفتخرون به ، ألهنم والته ، والقائمون به 
] .  ٨: املائدة [ } قَْرُب للتقوى اعدلوا ُهَو أَ{ : كقوله » تَْنِكُصونَ « أو للنكوص املدلول عليه ب .  -السالم 

والباء يف هذا كله للسببية ، ألهنم استكربوا بسبب القرآن ملا تلي عليهم وبسبب البيت ألهنم كانوا يقولون حنن 
ُضّمن االستكبار : وقيل . والته ، وبالرسول ألهنم كانوا يقولون هو منا دون غرينا وبالنكوص ألنه سبب االستكبار 

  .ب فلذلك عدي بالباء ، وهذا يتأتى على أن يكون الضمري للقرآن وللرسول معىن التكذي
فيجوز أن يكون الضمري عائداً على ما عاد عليه فيما تقّدم إال النكوص ، » َسامِراً « وأّما على الثاين وهو تعلقه ب 

ر باألحاديث وكانوا ألهنم كانوا يسمرون بالقرآن وبالرسول جيعلوهنما حديثاً هلم خيوضون يف ذلك كما يسم
وإّما من » تَْنِكُصونَ « نصب على احلال إّما من فاعل » َساِمراً « يسمرون يف البيت فالباء ظرفية على هذا و 

  ) .ُمسَْتكْبِرِيَن ( الضمري يف 
كذلك إال أنه بزيادة ألف بني امليم » ُسّمراً « : وقرأ ابن مسعود وابن عباس وأبو حيوة ويروى عن أيب عمرو 

والراء ، وِكالَُهَما مجع ِلَساِمر ، ومها مجعان مقيسان لفاعل الصفة حنو ُضرَّب وُضرَّاب يف ضَارِب ، واألفصح اإلفراد 
  .» ُنْخرُِجكُْم طِفْالً « : قَْوٌم َساِمر ونظريه : ، ألنه يقع على ما فوق الواحد بلفظ اإلفراد يقال 



وهو ما يقع على الشجر من ضوء القمر ، : أو مأخوذ من السََّمر  والساِمر مأخوذ من السَّمر ، وهو سََهر الليل
  :فيجلسون إليه يتحدثون مستأنسني به قال 

  أَنِيٌس ولَْم َيْسُمرْ بَِمكةَ َسامُِر... كَأَنْ لَْم َيكُْن َبْيَن احلَُجونِ إلَى الصَّفَا  -٣٨٠٤

: وقال الراغب . ما َسَمَر اْبَنا َسِمريٍ يعنون الليل والنهار  َوالَ آتِيَك: الليل املظلم يقال : السَّاِمر : وقال الراغب 
: ُمْهَملَةٌ ، والسَّاِمرُي : وَسَمْرتُ الشيَء ، وإبل ُمْسمََرةٌ ، أي . َساِمٌر ، وُسمَّاٌر ، وَسَمَرةٌ ، وَساِمُرونَ : ويقال 

  .منسوب إىل رجل انتهى 
  .ا عن اِحلْنطَة والسُّْمَرةُ أحج األلوان ، والسَّمَْراء يكىن هب

  :قرأ العامة بفتح التاء وضم اجليم ، وهي حتتمل وجهني » تَْهُجُرونَ « : قوله 
أي هتجرون آيات اهللا ورسوله ، وتزهدون فيهما فال . أهنا من اهلَْجر بسكون اجليم ، وهو القطع والصّد : أحدمها 

  .تصلوهنما 
ونافع . هذى فال مفعول له : َهَجر املريض َهَجراً أي : ن ، يقال وهو اهلذيا -بفتحها  -أهنا من اهلََجر : والثاين 

يعين كانوا يسبون : أفحش يف منطقه قال ابن عباس : وابن حميصن بضم التاء وكسر اجليم من أَْهَجر إْهجاراً ، أي 
اهلاء وكسر النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وقرأ زيد بن علي ، وابن حميصن ، وأبو هنيك بضم التاء وفتح 

وقرأ ابن أيب ) أو للُهْجر ( اجليم مشددة مضارع َهّجر بالتشديد ، وهو حمتمل ألن يكون تضعيفاً للَهَجر أو للَهْجر 
  .عاصم كالعامة إال أنه بالياء من حتت ، وهو التفات 

و القرآن من حيث إنه كان مبايناً يتدبروا القول ، يعين ما جاءهم من القول وه: أي } أَفَلَْم َيدَّبَّرُواْ القول { : قوله 
لكالم العرب يف الفصاحة ، ومربأ من التناقض مع طوله ، فيعرفوا ما فيه من الدالالت على صدق حممد صلى اهللا 

أَْم َجآءَُهْم مَّا لَْم َيأِْت آَبآَءُهمُ { عليه وسلم ، ومعرفة الصانع ، والوحدانية ، فيتركوا الباطل ، ويرجعوا إىل احلق 
  :واعلم أنّ إقدامهم على كفرهم وجهلهم ال ُبّد وأن يكون ألحد أمور أربعة } ولني األ

أنه كان معروفاً : وهو القرآن يعين } أَفَلَْم َيدَّبَّرُواْ القول { : أن ال يتأملوا دليل ثبوته ، وهو املراد من قوله : األول 
  .هلم 

} أَْم َجآءَُهْم مَّا لَمْ َيأِْت آَبآَءُهمُ { : ة ، وهو املراد من قوله أن يعتقدوا أن جميء الرسول على خالف العاد: والثاين 
وذلك أهنم عرفوا بالتواتر جميء الرسول إىل األمم السالفة ، وكانت األمم بني ُمصّدقٍ ناجٍ وبني مكذّبٍ هالك ، 

  .أفََما دعاهم ذلك إىل تصديق الرسل 
  .املعىن بل جاءهم ما مل يأت آباءهم و» َبلْ « هاهنا مبعىن » أَْم « : وقال بعضهم 

أَْم لَْم َيْعرِفُواْ { : أن ال يكونوا عاملني بديانته ، وحسن خصاله قبله ادعائه النبوة ، وهو املراد من قوله : والثالث 
ألمانة والصدق أهنم كانوا يعرفونه قبل أن يدعي الرسالة ، وكونه يف هناية ا: واملعىن } َرسُولَُهْم فَُهْم لَُه ُمنِكُرونَ 

وغاية الفرار عن الكذب واألخالق الذميمة ، وكانوا يسمونه األمني ، فكيف كذبوه بعد أن اتفقْت كلمتهم على 
  .تسميته باألمني 

أَْم َيقُولُونَ بِِه { أن يعتقدوا فيه اجلنون ، فيقولوا إّنما محله على ادعاء الرسالة جنونه ، وهو املراد بقوله : والرابع 
وهذا أيضاً ظاهر الفساد ، ألنّهم كانوا يعلمون بالضرورة أنه أعقل الناس ، فاجملنون كيف ميكنه أن يأيت . }  جِنَّةٌ

  .مبثل ما أتى به من الدالئل القاطعة ، والشرائع الكاملة 



  :ويف كوهنم ّمسوه بذلك وجهان 
ك من أبعد األمور عندهم ، فنسبوه أهنم نسبوه إىل ذلك من حيث كان يطمع يف انقيادهم له ، وكان ذل: أحدمها 

  .إىل اجلنون لذلك 
  .أهنم قالوا ذلك إيهاماً لعوامهم لئالّ ينقادوا له ، فذكروا ذلك استحقاراً له : والثاين 
بالصدق والقول : أي } َبلْ َجآَءُهمْ باحلق { : بعد أن عّد هذه الوجوه ، ونّبه على فسادها قال  -تعاىل  -مث إنه 

ألهنم متسكوا بالتقليد ، وعلموا أّنهم لو أقرُّوا مبحمدٍ } َوأَكْثَُرُهْم لِلَْحقِّ كَارُِهونَ { صحته على عاقل  الذي ال خيفى
  .لزالت رياستهم ومناصبهم ، فلذلك كرهوه 

  .يدلُّ على أنّ أقلّهم ال يكرهون احلق } َوأَكْثَرُُهْم ِللَْحقِّ كَارُِهونَ { : فإن قيل قوله 
  .كان منهم من ترك اإلميان أنفَةً من توبيخ قومه ، وأن يقولوا ترك دين آبائه ال كراهة للحق أنه : فاجلواب 

اجلمهور على كسر الواو اللتقاء الساكنني وابن وثّاب بضمها تشبيهاً بواو } َولَوِ اتبع احلق أَْهَوآَءُهمْ { : قوله 
  .الضمري كما كُسرْت واو الضمري تشبيهاً هبا 

  فصل
لو اتبع مرادهم : لو اتبع اهللا مرادهم فيما يفعل وقيل : أي . احلق هو اهللا : يج ومقاتل والّسّدّي ومجاعة قال ابن جر

  .} لَفََسَدِت السماوات واألرض { ، فيسّمي لنفسه شريكاً وولداً كما يقولون 
ريك والولد على ما نزل القرآن مبا حيبون من جعل الش: أي . القرآن : املراد باحلق : وقال الفراء والزجاج 

[ } لَْو كَانَ ِفيهَِمآ آِلَهةٌ إِالَّ اهللا لَفََسَدَتا { : وهو كقوله } لَفََسَدتِ السماوات واألرض َوَمن ِفيهِنَّ { يعتقدون 
  ] . ٢٢: األنبياء 

وقرأ . واملراد أتتهم رسلنا  العامة على إسناد الفعل إىل ضمري املتكلم املعظم نفسه ،} َبلْ أَتَْيَناُهْم بِِذكْرِِهْم { : قوله 
باملد أي أعطيناهم ، فيحتمل أن يكون املفعول الثاين غري مذكور ، وحيتمل أن » آَتْيَناُهْم « أبو عمرو يف رواية 

بتاء املتكلم » أََتْيتهْم « والباء مزيدة فيه وابن أيب إسحاق وعيسى بن عمر وأبو عمرو أيضاً » بِِذكْرِِهْم « يكون 
  . -عليه السالم  -بتاء اخلطاب ، وهو الرسول » أََتْيتَُهْم « و الربهثم وأبو حيوة واجلحدري وأبو رجاء وأب. وحده 

( بنون املتكلم املعظم نفسه مكان باء اجلر مضارع » ُنذَكِّرُهْم « وقتادة . بألف التأنيث » بِِذكَْراُهم « : وعيسى 
  .لية مجلة حا) ُنذكرُُهْم ( املشدد ، ويكون ) ذَكَّر 

  .الكهف : يف » َخرَاجاً « و » َخْرجاً « وتقدم الكالم يف 
  فصل

لَقَدْ أَنَزلَْنآ { : القرآن ، فهو كقوله : يعين . مبا فيه فخرهم وشرفهم } َبلْ أََتْيَناُهْم بِذِكْرِِهْم { : قال ابن عباس 
أي ]  ٤٤: الزخرف [ } َوإِنَّهُ لَِذكْرٌ لََّك َوِلقَوِْمَك { ، شرفكم : أي ]  ١٠: األنبياء [ } إِلَْيكُْم ِكتَاباً ِفيِه ِذكْرُكُْم 

  .» معرِضون « شرفهم } فَُهْم َعن ِذكْرِِهْم { شرف لك ولقومك : 
فَخََراجُ { أجراً وجعالً » َخْرجاً « على ما جئتم به » أَْم َتْسأَلُُهْم « . الذكر هو الوعظ والتذكري التحذير : وقيل 

  .وتقدم الكالم على نظريه } َوُهَو َخْيُر الرازقني { أي ما يعطيك اهللا من رزقه وثوابه خري  }رَبَِّك َخْيرٌ 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  



لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

َناُهمْ َولَْو َرِحْم) ٧٤(َوإِنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة َعنِ الصَِّراطِ لََناِكُبونَ ) ٧٣(َوإِنََّك لََتْدُعوُهْم إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ 
  ) ٧٥(َوكََشفَْنا َما بِهِْم ِمْن ُضرٍّ لَلَجُّوا ِفي طُغَْيانِهِْم َيْعَمُهونَ 

عن } َوإِنَّ الذين الَ ُيْؤِمُنونَ باآلخرة َعنِ الصراط { . وهو اإلسالم } َوإِنََّك لََتْدُعوُهْم إىل صَِراٍط مُّْسَتقِيمٍ { : قوله 
  .ذا الطريق ، ألنَّ طريق االستقامة واحد وما خيالفه فكثري لعادون عن ه» لََناِكُبونَ « دين احلق 

والنُّكُوب . وال متنع الم االبتداء من ذلك على رأي تقّدم حتقيقه » َناِكُبونَ « متعلق ب » َعنِ الصَِّراِط « : قوله 
ن املهاب ، َوَنكََبْت حوادثُ النَّكَْباء للريح بني رحيني ، ُسميت بذلك لعدوهلا ع: العدول وامليل ، ومنه : والنَّكُْب 

  .َهّبت هبوب النَّكَْباء : الدهرِ ، أي 
نقابة فتشبه أن : املائل املَْنِكب ، ولفالن نِكَاَبة يف قومه أي : جمتمع ما بني الَعُضِد والكتف ، واألَْنكَُب : واملَْنِكُب 

  . َنكََب وَنكََّب خمففاً ومثقالً: تكون الكاف بدالً من القاف ، ويقال 
مضار : وقيل . ضرر القتال والسيب : قحط وجدب وقيل } َولَْو َرِحْمَناُهْم َوكَشَفَْنا َما بِهِْم مِّن ُضرٍّ { : قوله 

  .اآلخرة وعذاهبا 
) مل ( جواهبا إذا نفي ب : ، وقد تواىل فيه الََمان ، وفيه تضعيف لقول من قال » لَوْ « جواب » للجُّوا « : قوله 

: لو قام لَلَْم يقم عمرو ، لَْم جيز ، قال : فيه حرف النفي بالم أنه ال جيوز دخول الالم ولو قلت  وحنوها مما صدر
لئّال يتواىل المان ، وهذا موجود يف اإلجياب كهذه اآلية ، ومل ميتنع ، وإال فما الفَْرق بني النفي واإلثبات يف ذلك 

  :لتردد الصوت ، كقوله : بالفتح : جور عنه ، ومنه اللَّجَّة التمادي يف العناد يف تعاطي الفعل املز: واللَّجاُج 
واللَّْجلََجةُ ترّدد . وجلَّة البحر لتردد أمواجه ، ولَجَّةُ الليل لترّدد ظالمه ... يف لَجَّةٍ أَْمِسْك فُالَناً عن فُلِ  -٣٨٠٥

ا يف طغياهنم وضالهلم وهم متحريون مل ينزعوا لتمادو: ومعىن اآلية . لَجَّ والَتجَّ : الكالم ، وهو تكرير لَجَّ ، ويقال 
  .عنه 

حَتَّى إِذَا فََتحَْنا َعلَْيهِْم بَاًبا ذَا َعذَابٍ َشِديٍد إِذَا ُهمْ ) ٧٦(َولَقَْد أََخذَْناُهمْ بِالَْعذَابِ فََما اسَْتكَانُوا لَِربِّهِْم َوَما يََتَضرَُّعونَ 
َوُهَو الَِّذي ذََرأَكُْم ِفي ) ٧٨(َشأَ لَكُُم السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر وَالْأَفِْئَدةَ قَِليلًا َما َتْشكُُرونَ َوُهَو الَِّذي أَْن) ٧٧(ِفيِه ُمْبِلُسونَ 

  ) ٨٠(َوُهَو الَِّذي ُيْحيِي َوُيِميُت َولَُه اْخِتلَاُف اللَّْيلِ َوالنََّهارِ أَفَلَا َتْعِقلُونَ ) ٧٩(الْأَْرضِ َوإِلَْيهِ ُتْحَشُرونَ 

ملا أسلم ثُمامة بن أثال احلنفي ، وحلق باليمامة ، ومنع اِملَرية عن : قال املفسرون } َولَقَدْ أََخذَْناُهْم بالعذاب { : قوله 
أهل مكة ، وَدَعا النيب صلى اهللا عليه وسلم على قريش أن جيعل عليهم سنني كسين يوسف ، فأصاهبم القحط حىت 

أنشدك اهللا والرحم ، ألَْسَت تزعم أنك بعثت : نيب صلى اهللا عليه وسلم وقال أكلوا الِعلْهِز ، جاء أبو سفيان إىل ال
قد قتلت اآلباء بالسيف واألبناء باجلوع ، فادُع اهللا يكشف عنا هذا القحط : فقال . » َبلَى « : رمحة للعاملني؟ فقال 

العذاب هو ما : وقال األصم . وا واملعىن أخذناهم باجلوع فما أطاع. ، فدعا فكشف عنهم ، فأنزل اهللا هذه اآلية 
  .ناهلم يوم بدر من القتل واألسر يعين أن ذلك مع شدة ما دعاهم إىل اإلميان 

  .مشركو العرب : أي » فََما اْسَتكَانُوا « . املراد من ُعذَِّب من األمم اخلالية : وقيل 



  .يف آل عمران ) استكان ( تقدم وزن » فََما اْسَتكَانُوا « : قوله 
ء األول ماضياً والثاين مضارعاً ، ومل جييئا ماضيني ، وال مضارعني وال جاء األول مضارعاً والثاين ماضياً ، إلفادة وجا

املاضي وجود الفعل وحتققه ، وهو باالستكانة أليق ، خبالف التضرع فإنه أخرب عنهم بنفي ذلك يف االستقبال وأما 
  .االستكانة فقد توجد منهم 

  .فما يستكينون ) أو ( وما َتضّرعوا : َهالَّ قيل : فإن قلت : وقال الزخمشري 
ألنّ املعىن حمّناهم فما وجدت منهم عقيب احملنة استكانة ، وما ِمْن عادة هؤالء أن يستكينوا ويتضرعوا حىت : قلت 

  .يفتح عليهم باب العذاب الشديد 
ما خضعوا وما : ىن االستكانة طلب السكون ، أي ومع. غاية لنفي االستكانة والتضّرع ) َحتَّى ( فظاهر هذا أنَّ 

  .ذلوا إىل رهبم ، وما تضرعوا بل مضوا على متّردهم 
  .بالتشديد » فَتَّحَنا « قرئ . } حىت إِذَا فََتحَْنا َعلَْيهِْم بَاباً ذَا َعذَابٍ َشِديٍد { : قوله 

إِذَا ُهْم ِفيهِ { . اجلوع : وقيل . قيام الساعة : املوت وقيل : وقيل . يعين القتل يوم بدر : قال ابن عباس وجماهد 
أدخله يف اإلبالس : من أبلسه ، أي  -بفتح الالم  -» ُمْبلَُسون « : وقرأ السلمي . آيسون من كل خري } ُمْبِلُسونَ 

.  
  .اآلية } َوُهَو الذي أَْنَشأَ لَكُُم السمع واألبصار { : قوله تعاىل 

  وبني ما قبله؟} َوُهَو الذي أَْنَشأَ لَكُُم السمع واألبصار { : ة ، فأي مناسبة بني قوله العطف ال حيسن إالّ مع اجملانس
: كأّنه تعاىل ملّا بّين مبالغة الكفار يف اإلعراض عن مساع األدلة واالعتبار ، وتأّمل احلقائق قال للمؤمنني : واجلواب 

من مل ُيعمل هذه األعضاء فيما خلقت له فهو مبنزلة  هو الذي أعطاكم هذه األشياء ووفّقكم هلا تنبيهاً على أنَّ
وأفرد ]  ٢٦: األحقاف [ } فََمآ أغىن َعْنُهْم َسْمعُُهْم َوالَ أَْبصَاُرُهْم َوالَ أَفِْئَدُتُهْم مِّن َشْيٍء { : عادمها ، لقوله 

  .} قَِليالً مَّا َتْشكُُرونَ { : السمع واملراد األمساع مث قال 
  .ما أقلّ شكر فالن : ليس املراد أنَّ هلم شكراً وإن قَلّ ، لكنه كما يقال للكفور واجلاحد للنعمة و: قال أبو مسلم 

وحيتمل بسطكم فيها ذرية بعضكم من : خلقكم ، قال أبو مسلم : أي } َوُهَو الذي ذََرأَكُْم ِفي األرض { : مث قال 
هو الذي جعلكم يف األرض : أي ]  ٣: اإلسراء [ } وحٍ ذُرِّيَّةَ َمْن َحَملَْنا َمَع ُن{ : بعض حىت كثرمت كقوله 

متناسلني ، وحيشركم يوم القيامة إىل دار ال حاكم فيها سواه ، فجعل حشرهم إىل ذلك املوضع حشراً إليه ال مبعىن 
عة وأّنه نعمة احلياة وإن كانت من أعظم النعم فهي منقط: أي } َوُهَو الذي ُيْحيِي َوُيمِيُت { : مث قال . املكان 

: أي } َولَهُ اختالف الليل والنهار { : مث قال . وإن أنعم هبا ، فاملقصود منها االنتقال إىل دار الثواب  -سبحانه 
جعلهما خمتلفني يتعاقبان : قال الفراء . تدبري الليل والنهار يف الزيادة والنقصان ، ووجه النعمة بذلك معلوم 

بياء الغيبة على االلتفات : قرأ أبو عمرو يف رواية يعقوب » أَفَالَ َتْعِقلُونَ « : ال مث ق. وخيتلفان يف السواد والبياض 
  .أفال تعقلون ما ترون ُصْنَعُه فَتْعتربونَ : واملعىن 

لَقَْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوآَباُؤَنا ) ٨٢(وثُونَ قَالُوا أَإِذَا ِمتَْنا َوكُنَّا تَُراًبا َوِعظَاًما أَإِنَّا لََمْبُع) ٨١(َبلْ قَالُوا ِمثْلَ َما قَالَ الْأَوَّلُونَ 
  ) ٨٣(َهذَا ِمْن قَْبلُ إِنْ َهذَا إِلَّا أََساِطُري الْأَوَِّلَني 



قالوا أَإِذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاباً َوِعظَاماً { كذبوا كما كذب األولون : أي } َبلْ قَالُواْ مِثْلَ َما قَالَ األولون { : قوله تعاىل 
  .حملشورون ، قالوا ذلك منكرين متعجبني } ا لََمْبُعوثُونَ أَإِنَّ

ملا أوضح دالئل التوحيد عقّبه بذكر املعاد ، فذكر إنكارهم البعث مع وضوح أدلته ، وذكر  -سبحانه  -واعلم أنه 
َنا َنْحُن َوآَبآُؤَنا لَقَْد ُوِعْد{ : أن إنكارهم ذلك تقليد لألولني ، وذلك يدل على فساد القول بالتقليد مث حكى قوهلم 

فقد وقع قدمياً من سائر األنبياء مث مل يوجد  -عليه السالم  -كأهنم قالوا إنّ هذا الوعد كما وقع منه } هذا ِمن قَْبلُ 
واألساطري . ملّا مل يكن ذلك فهو من أساطري األولني : مع طول العهد ، وظنُّوا أنّ اإلعادة تكون يف الدنيا ، مث قالوا 

  .ما كتبه األولون مما ال حقيقة له ، أو مجع أُْسطُوَرة : ْسطار ، وهي مجع َسطْر ، أي مجع أ

قُلْ َمْن َربُّ السََّماَواتِ ) ٨٥(َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَلَا َتذَكَُّرونَ ) ٨٤(قُلْ ِلَمنِ الْأَْرُض َوَمْن ِفيَها إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ 
قُلْ َمْن بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء َوُهَو ُيجُِري َولَا ) ٨٧(َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَلَا َتتَّقُونَ ) ٨٦(شِ الَْعظِيمِ السَّْبعِ َوَربُّ الَْعْر

  ) ٩٠(َحقِّ وَإِنَُّهمْ لَكَاِذُبونَ َبلْ أََتْيَناُهمْ بِالْ) ٨٩(َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ فَأَنَّى ُتْسَحُرونَ ) ٨٨(ُيجَاُر َعلَْيِه إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 

اعلم أنه ميكن أن يكون املقصود من هذه اآليات الرد على . اآلية } قُل لَِّمنِ األرض َوَمن ِفيَهآ { : قوله تعاىل 
م نعبد األصنا: منكري اإلعادة ، وأن يكون املقصود الرد على عبدة األوثان ، ألنّ القوم كانوا ُمقرين باهللا ، وقالوا 

{ من اخللق } لَِّمنِ األرض َوَمن ِفيَهآ { قل يا حممد ُمجيباً لَُهم يعين يا أهل مكة : لتقربنا إىل اهللا زلفى ، فقال تعاىل 
فَال ُبّد هلم من ذلك ، ألهنم يقرون أهنا خملوقة ، فقل هلم إذا » َسَيقُولُونَ ِللَِّه « خالقها ومالكها } إِن كُنُتْم َتْعلَُمونَ 

فتعلمون أنّ من قدر على خلق األرض ومن فيها ابتداء يقدر على إحيائهم بعد » أَفَالَ َتذَكَُّرونَ « : ا بذلك أقَرُّو
} َوُهَو ُيْجيُِر َوالَ ُيجَاُر َعلَْيِه إِن كُنُتْم َتْعلَُمونَ { : سؤال يأيت يف قوله } إِن كُنُتمْ َتْعلَُمونَ { : ويف قوله . املوت 

على نفي عبادة األوثان من حيث أن عبادة من خلقهم ، وخلق األرض وكل من فيها هي ووجه االستدالل به 
  .الواجبة دون عبادة ما ال يضر وال ينفع 

  .معناه الترغيب يف التدّبر ليعلموا بطالن ما هم عليه } أَفَالَ َتذَكَُّرونَ { : وقوله 
ووجه االستدالل هبا على األمرين كما } ظيم َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ َمن رَّبُّ السماوات السبع َوَربُّ العرش الع{ : قوله 
حتذرون ، تنبيهاً على أنَّ اتقاء عذاب اهللا ال حيصل إالَّ بترك عبادة األوثان ، : أي » أَفَالَ َتَتقُّونَ « : وإمنا قال . تقّدم 

  .واالعتراف جبواز اإلعادة 
يف األخريتني من غري الم جر ، ورفع اجلاللة جواباً على » َسُيقُولونَ اللَُّه « و قرأ أبو عمر} َسَيقُولُونَ ِللَِّه { : قوله 

، ألنّ املسؤول به } َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ فأىن ُتْسَحُرونَ . َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَالَ َتتَّقُونَ { : قوله » َمْن « اللفظ لقوله 
رفوعاً مطابقاً له لفظاً ، وكذلك ُرِسم املوضعان يف مصاحف البصرة باأللف فجاء جوابه م» َمْن « مرفوع احملل وهو 

.  
وبني } َمن رَّبُّ السماوات { : يف املوضعني بالالم وهو جواب على املعىن؛ ألنه ال فرق بني قوله » ِللَِّه « : والباقون 

َمْن َرّب هذه الدار؟ : اإلحسان ، وهذا كقولك  وال ملن له» َمْن بَِيِدِه « : ِلَمن السََّموات ، وال بني قوله : قوله 
من ربُّه؟ وملن هو؟ يف معىن واحد ، ألنّ السؤال ال فرق فيه بني أن : زيٌد ، وإن شئت لزيٍد ، ألنّ قولك : فيقال 
  .ملن هذه الدار؟ ومن ربُّها؟ والالم مرسومة يف مصاحفهم فوافق كل مصحفه : يقال 

، ألنه مرسوم بالالم وجاء اجلواب بالالم كما يف السؤال ولو حذفت من اجلواب » ِه ِللَّ« ومل خيتلف يف األول أنه 
  .وَمْن َرّب األرض ، إال أنه مل يقرأ به أحد » ِلَمنِ اَألْرُض « : جلاز ، ألنه ال فرق بني 



قُلْ { : ، عمَّم احلكم هاهنا بقوله  ملّا ذكر األرض أوالً والسماء ثانياً( } قُلْ َمن بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء { : قوله 
  .ويدخل يف امللكوت اِمللْك واملُلْك والتاء فيه على سبيل املبالغة ) } َمن بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيءٍ 

على أجرت فالناً : ال يؤمن من أخافه اهللا ، يقال : أي } َوالَ ُيَجاُر َعلَْيِه { يؤمن من يشاء ، : أي » َوُهَو ُيجِريُ « 
  .فالن إذا منعته منه 

» َسَيقُولُونَ اللَُّه « مث حكى عنهم } إِن كُنُتْم َتْعلَُمونَ { : وهو كيف قال : فيه سؤال } إِن كُنُتمْ َتْعلَُمونَ { : قوله 
ذلك يف ال ينفي علمهم بذلك وقد ُيقال مثل } إِن كُنُتمْ َتْعلَُمونَ { : ال تناقض ، ألنّ قوله : وفيه تناقض؟ واجلواب 

  .اِحلجَاج على وجه التأكيد لعلمهم والبعث على اعترافهم مبا يورد من ذلك 
َبلْ { . تصرفون عن توحيده وطاعته ، واملعىن كيف حيتمل لكم احلق باطالً : أي } فأىن ُتْسَحُرونَ { : وقوله 

ك والولد ، وقرئ هنا ببعض ما قرئ به يف فيما يدعون من الشر» وإنَُّهْم لَكَاِذُبونَ « بالصدق ، } أََتيَْناُهْم باحلق 
  .بتاء اخلطاب ، وغريه بتاء املتكلم » أََتيُْتُهْم « : فقرأ ابن إسحاق . نظريه 

ْبَحانَ اللَِّه َعمَّا َعلَى َبْعضٍ ُس َما اتََّخذَ اللَُّه ِمْن َولٍَد َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إِلٍَه إِذًا لَذََهَب كُلُّ إِلَهٍ بَِما َخلََق َولََعلَا َبْعضُُهْم
َربِّ فَلَا ) ٩٣(قُلْ َربِّ إِمَّا تُرِيَنِّي َما ُيوَعُدونَ ) ٩٢(َعاِلمِ الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة فََتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ ) ٩١(َيِصفُونَ 

اْدفَْع بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن السَّيِّئَةَ َنْحنُ ) ٩٥(لَقَاِدُرونَ َوإِنَّا َعلَى أَنْ ُنرَِيَك َما َنِعدُُهْم ) ٩٤(َتْجَعلْنِي ِفي الْقَْومِ الظَّاِلِمَني 
  ) ٩٦(أَْعلَُم بَِما َيِصفُونَ 

وهذه اآلية كالتنبيه على الرّد على الكفار الذين . اآلية } َما اختذ اهللا ِمن َولٍَد َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إِلٍَه { : قوله تعاىل 
رّد على اختاذهم األصنام آهلة ، وحيتمل أن يريد به } َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إِلٍَه { : وقوله .  املالئكة بنات اهللا: يقولون 

  .إبطال قول النصارى والثنوية 
النفرد كل واحد : أي } إِذاً لَّذََهَب كُلُّ إله بَِما َخلََق َولََعالَ َبْعُضُهْم على بَْعضٍ { : مث إنه تعاىل ذكر الدليل بقوله 

َولََعالَ { هلة مبا خلقه ، ومل يرض أن يضاف خلقه إىل غريه ، ومنع اإلله اآلخر عن االستيالء على ما خلق من اآل
طلب بعضهم مغالبة بعض كفعل ملوك الدنيا فيما بينهم ، وحني مل تروا ذلك فاعلموا أنه : أي } َبْعضُُهْم على َبْعضٍ 

  .إله واحد 
ال تدخل إالَّ على كالم هو جواب وجزاء ، » إذاً « : فإن قلت : زخمشري جواب وجزاء ، قال ال» إذاً « : قوله 

لَوَ : الشرط حمذوف تقديره : جواباً وجزاًء ومل يتقّدم شرط وال سؤال سائل قُلُْت » لَذََهبَ « : فكيف وقع قوله 
  .} َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إِلٍَه { كَانَ َمَعُه آِلَهةٌ ، حذف لداللة 

مث إنه تعاىل نَّزه ]  ٧٣: اإلسراء [ } َوإِذاً الَّتََّخذُوَك َخلِيالً { : فراء ، وقد تقّدم يف اإلسراء يف قوله وهذا رأي ال
  .من إثبات الولد والشريك } سُْبَحانَ اهللا َعمَّا َيِصفُونَ { : نفسه فقال 

  .بتاء اخلطاب وهو التفات » َتِصفُونَ « : قرئ 
. باجلر على البدل من اجلاللة : قرأ ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم » َعاِلُم الَغْيبِ « : قوله 

  .كأنه حمض اإلضافة فتعرف املضاف . صفة هللا : وقال الزخمشري 
  .بالرفع على القطع خرب مبتدأ حمذوف : والباقون 

علم الغيب ، ألن الشهادة ال أنه خمتص بعلم الغيب والشهادة ، فغريه وإن علم الشهادة لكن مل ي: ومعىن اآلية 



  .» َعمَّا ُيْشرِكُونَ ) فََتَعالَى اللَُّه « : ( يتكامل هبا النفع إال مع العلم بالغيب وذلك كالوعيد هلم فلذلك قال 
زيد شجاع فعظمت منزلته أي : عطف على معىن ما تقدم ، كأّنه قال علم الغيب فَتعَالَى كقولك » فََتَعالَى « : قوله 

} قُل رَّبِّ إِمَّا ُترَِينِّي َما ُيوَعُدونَ { : قوله . أقول فتعاىل اهللا : أو يكون على إضمار القول ، أي . عظمت شجع ف: 
باهلمز عوض الياء ، وهذا » ُترِئَنِّي « : والضحاك . بصريح الياء » تُرَِينِّي « ما أوعدهتم من العذاب قرأ العامة : أي 

  .باهلمز ، وهو بدل شاذ » لَترُؤنَّ » «  فَإِمَّا تَرِئَنَّ« : كقراءة 
نداء معترض بني الشرط وجزائه ، وذكر الرّب مرتني مرة » َربِّ « جواب الشرط ، و } َربِّ فَالَ َتْجَعلْنِي { : قوله 

  .قبل الشرط ومرة قبل اجلزاء مبالغة يف التضرع 
  ال جيعله معهم؟ كيف جيوز أن جيعل اهللا نبيه مع الظاملني حىت يطلب أن: فإن قيل 
جيوز أن يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعله ، وأن يستعيذ به مما علم أنه ال يفعله إظهاراً للعبودية وتواضعاً : فاجلواب 

  .لربه 

أو مبحذوف على خالف سبق يف أن هذه الالم » لَقَاِدُرونَ « هذا اجلار متعلق ب } َوإِنَّا على أَن نُّرَِيَك { : قوله 
إن اهللا قادر على إجناز : أهنم كانوا ينكرون الوعد بالعذاب ، فقيل هلم : واملعىن . بعدها أن يعمل فيما قبلها متنع ما 

  .املراد عذاب اآلخرة : وقيل . ما وعد يف الدنيا 
  .وهو الصفح واإلعراض والصرب على أذاهم } ادفع باليت ِهَي أَْحَسُن السيئة { : قوله 

( باحلسنة السيئة ملا فيه من التفضيل ، : أبلغ من أن يقال } ادفع باليت ِهَي أَْحَسُن السيئة  {: قوله : قال الزخمشري 
واملعىن الصفح عن إساءهتم ، ومقابلتها مبا أمكن من اإلحسان ، حىت إذا اجتمع ) كأنه قال ادفع باحلُسىن السيئة 

  . . .يئة الصفح واإلحسان ، وبذل االستطاعة فيه كانت حسنة مضاعفة بإزاء س
حمكمة ، ألن املداراة حمثوث عليها ما مل تؤد إىل نقصان دينٍ أو مروءة : قيلك هذه اآلية ُنسخت بآية السيف ، وقيل 

  .يقولون من الشرك : أي } َنْحُن أَْعلَمُ بَِما َيِصفُونَ { : مث قال . 

َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدُهُم الَْمْوتُ ) ٩٨(بِكَ َربِّ أَنْ َيْحُضُروِن  َوأَُعوذُ) ٩٧(َوقُلْ َربِّ أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاتِ الشََّياِطنيِ 
ُيْبَعثُونَ لََعلِّي أَْعَملُ صَاِلًحا ِفيَما َتَركُْت كَلَّا إِنََّها كَِلَمةٌ ُهَو قَاِئلَُها َوِمْن َوَراِئهِمْ َبْرَزٌخ إِلَى َيْومِ ) ٩٩(قَالَ َربِّ اْرجُِعوِن 

)١٠٠ (  

} ادفع باليت ِهَي أَْحَسُن { : اآلية ملا أدَّب رسوله بقوله } َوقُلْ رَّبِّ أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الشياطني { :  قوله تعاىل
  :أتبعه مبا يقوي على ذلك وهو االستعاذة باهللا من أمرين ]  ٩٦: املؤمنون [ 

الدفع بيٍد وغريها ، وهي كاهلزِّ واألّز ، ومنه واهلََمزَاُت مجع مهَزة ، وهي النخسة و. من مهزات الشياطني : أحدمها 
ِمْهَماُز الرائض ، واِملْهمَاز مفَْعالٌ من ذلك كاِملحَْراث من احلَْرث واهلَمَّاُز الذي يصيب الناس ، كأنه يدفع بلسانه 

  .وينخس به 
  فصل
وقال جماهد . وساوسهم : احلسن نزعاهتم وقال } ِمْن َهَمَزاِت الشياطني { أمتنع وأعتصم بك » أُعوذُ بَِك « معىن 

كان عليه السالم يقول بعد : قال احلسن . دفعهم باإلغواء إىل املعاصي : وقال أهل املعاين . نفخهم ونفثهم : 
ال إله إالّ اهللا ثالثاً ، اهللا أكرب ثالثاً ، اللهم إين أعوذ بك من َهَمَزاِت الشياطني َهْمزِِه ونَفِْثه « : استفتاح الصالة 



  .» فِْخه وَن
» الشْعر « : فََما َنفْثه؟ قال : قيل . اجلنون : أي » املوتة اليت تأخذ ابن آدم « : يا رسول اهللا ما مهزه؟ قال : فقيل 
  .» الِكْبر « : فما نفُخه؟ قيل : قيل 

ضور ، ألن الشيطان إذا يف شيء من أموري ، وإمنا ذكر احل: أي } َوأَُعوذُ بَِك َربِّ أَن َيْحُضُرونِ { : قوله : والثاين 
  .َحَضر وسوس 

  :هذه أوجه ) حَتَّى ( اآلية يف } حىت إِذَا َجآَء أََحَدُهمُ املوت { : قوله تعاىل 
  .» بَِما َيِصفُونَ « : أهنا غاية لقوله : أحدها 
  .» ِلكَاِذُبونَ « أهنا غاية : والثاين 

ال يزالون على سوء الذكر إىل هذا : أي » َيِصفُونَ « يتعلق ب » حَتَّى « : ويبني هذين الوجهني قول الزخمشري 
قال . » وإنَُّهْم لَكَاِذُبونَ « : أو على قوله : مث قال . الوقت ، واآلية فاصلة بينهما على وجه االعتراض والتأكيد 

َيِصفُونَ « على  معلقة» حَتَّى « : كالم حممول على املعىن ، إذ التقدير ) أو على قوله كذا : ( قوله : شهاب الدين 
  .ويف اجلملة فعبارته مشكلة » لَكَاِذُبونَ « : أو على قوله » 

يف هذا املوضع حرف ابتداء ، وحيتمل أن تكون غاية جمردة بتقدير كالم حمذوف » حَتَّى « : قال ابن عطية : الثالث 
  ) .ذكره ( ، واألوَّل أْبَين ، ألنّ ما بعدها هو املعّين به املقصود 

إذا كانت حرف ابتداء ال تكون غاية ، وهي وإن كانت حرف ابتداء » حَتَّى « فتوهم ابن عطية أن : و حيان قال أب
  .فالغاية معىن ال يفارقها ، ومل يبّين الكالم احملذوف املقدر 

« ة تكون والذي يظهر يل أن قبلها مجلة حمذوف: قال أبو حيّان . غاية يف معىن العطف ) حَتَّى : ( وقال أبو البقاء 
فال أكون كالكفار الذين هتزمهم الشياطني وحيضروهنم حىت إذا َجاَء : غاية هلا يدل عليها ما قبلها ، التقدير » َحتَّى 

  :، ونظري حذفها قول الشاعر 
ا عليها يسبين الناس كُلهم حىت كليب إالَّ أن يف البيت دلّ ما بعده: أي ... فََيا َعَجبا حَتَّى كُلْيٌب تُسبُّين  -٣٨٠٦

  .خبالف اآلية الكرمية 

  :خبطاب اجلمع ثالثة أوجه » اْرجُِعوِن « : يف قوله . } َربِّ ارجعون { : قوله 
  :أنه على سبيل التعظيم كقوله : أجودها 
  َوإِنْ ِشئُْت لَْم أَطَْعْم ُنقَاخاً َوالَ َبْردَا... فَإِنْ ِشئُْت َحرَّْمُت النَِّساَء ِسَواكُُم  -٣٨٠٧
  :آلخر وقال ا
إنه مل نعلم : وقد يؤخذ من هذا البيت ما يّرد على ابن مالك حيث قال ... أَالَ فَاْرَحمُونِي َيا إلَه ُمَحمٍَّد  -٣٨٠٨

لئّال ُيوهم خالف التوحيد ، وقد أخرب تعاىل عن نفسه هبذه الصفة : َيا َرْحَيُمون قال : أحداً أجاز للداعي أن يقول 
  ] . ٩: احلجر [ } إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذكر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ { : ن كتابه الكرمي كقوله وشبهها للتعظيم يف مواضع م

وجيوز على هذا الوجه أن يكون على حذف . » اْرجُِعوِن « : أنه نادى ربه مث خاطب مالئكة ربه بقوله : الثاين 
[ } وَكَم مِّن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها { : عود الضمري كقوله مالئكة ريب ، فحذف املضاف مث التف إليه يف : مضاف ، أي 

  .احملذوف » أهل « التفاتاً ل ]  ٤: األعراف [ } أَْو ُهْم قَآِئلُونَ { : مث قال ] .  ٤: األعراف 
{ : قوله  اْرجعنِي ارجعنِي نقله أبو البقاء وهو يشبه ما قالوه يف: أنّ ذلك يدل على تكرير الفعل كأنه قال : الثالث 

  :أَلْقِ أَلْقِ ثّنى الفعل للداللة على ذلك ، وأنشدوا : أنه مبعىن ]  ٢٤: ق [ } أَلِْقَيا ِفي َجهَنََّم 



  .قف قف : أي ... ِقفَا َنْبِك ِمْن ِذكَْرى َحبِيبٍ َوَمْنزِل  -٣٨٠٩
  فصل

{ : ىل الدنيا عند معاينة املوت فقال اعلم أّنه تعاىل أخرب أنَّ هؤالء الكفار الذين ينكرون البعث يسألون الرجعة إ
ارجعين ، وهو يسأل اهللا وحده الرجعة ملا تقّدم يف : ومل يقل ) } قَالَ َربِّ ارجعون ( حىت إِذَا َجآَء أََحدَُهُم املوت 

،  َمْن لَْم ُيَزكِّ ومل َيُحج سأل الرجعة عند املوت: كنت جالساً عند ابن عباس فقال : وقال الضحّاك . اإلعراب 
َوأَنِفقُواْ ِمن مَّا َرَزقَْناكُْم مِّن قَْبلِ أَن { أنا أقرأ عليك به قرآناً : فقال ابن عباس . إمنا يسأل ذلك الكفار : فقال رجل 

  ] . ١٠: املنافقون [ } َيأِْتَي أََحَدكُمُ املوت فََيقُولُ َربِّ لوالا أخرتين إىل أََجلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ 
َربِّ { : إذا حضر اإلنسان املوت مجع كل شيء كان مينعه من حقه بني يديه فعنده يقول « : م وقال عليه السال

  .» } ارجعون لعلي أَْعَملُ صَاِلحاً ِفيَما َتَركُْت 
بل عند معاينة النار يف اآلخرة ، : واختلفوا يف وقت مسألة الرجعة ، فاألكثرون على أنه يسأل حال املعاينة وقيل 

  .عن أهل النار يف اآلخرة أهنم يسألون الرجعة  -تعاىل  -إنَّما ترك ظاهر هذه اآلية ملَّا أخرب اهللا وهذا القائل 
  .أقول ال إله إالَّ اهللا : أي . ضيّعُت : أي } لعلي أَْعَملُ صَاِلحاً ِفيَما َتَركُْت { : قوله 
دخل فيه العبادات البدنية واملالية ، وهذا أعمل صاحلاً فيما قّصرُت ، في: وقيل . أعمل بطاعة اهللا تعاىل : وقيل 

كيف جيوز أن } لعلي أَعَْملُ صَاِلحاً { : قوله تعاىل : فإن قيل . أقرب ، ألهنم متنوا الرجعة ليصلحوا ما أفسدوه 
  .يسأل الرجعة مع الشك 

الطاعة إن أعطي ما سأل ، الشك فإِنَّه يف هذا الوقت باذل للجهد يف العزم على » لَعَّلَ « ليس املراد ب : فاجلواب 
مكنُونِي من التدارك لعلى أتدارك : فهو ِمثْل من قَّصر يف حق نفسه ، وعرف سوء عاقبة ذلك التقصري ، فيقول 

  .فيقول هذه الكلمة مع كونه جازماً بأنه سيتدارك 

{ : ون اليقني فقد قال تعاىل وحيتمل أيضاً أنَّ األمر املستقبل إذا مل يعرفوه أورُدوا الكالم املوضوع للترجي والظن د
  ] . ٢٨: األنعام [ } َولَْو ُردُّواْ لََعادُواْ ِلَما ُنهُواْ َعْنُه 

. َهْيهَات : معناه املنع طلبوا ، كما يقال لطالب األمر املُْستبعد . ال ترجع : كلمة ردع وزجر أي » كَالَّ « : قوله 
حقاً إّنها كلمة هو قائلها : أنّ هذا اخلرب حق ، فكأّنه تعاىل قال وحيتمل أن يكون ذلك إخباراً بأهنم يقولون ذلك ، و

  .واألول أقرب . 
يعين » أصدق كلمة قاهلا الشاعر كلمة لبيد « : من باب إطالق اجلزء وإرادة الكل كقوله » إِنََّها كَِلمةٌ « : قوله 
  :قوله 

« صفة ل » ُهَو قَاِئلَُها « و . م طرف من هذا يف آل عمران وقد تقد... أَالَ كُلُّ َشيٍء َما َخالَ اللََّه َباِطل  -٣٨١٠
  .» كَِلَمة 

معناه ال خيليها وال يسكت عنها الستيالء : كلمة هو قائلها وال يناهلا ، وقيل : سؤاله الرجعة : واملراد بالكلمة 
  .احلسرة عليه 

احلجاب بني : احلاجز بني املسافتني وقيل : الربزخ »  بَْرَزٌخ« . أمامهم وبني أيديهم : أي » َوِمْن َوَرائِهِْم « : قوله 
  .الشيئني أن يصل أحدمها إىل اآلخر ، وهو مبعىن األّول 

أصلة بْرَزة باهلاء فُعّرب ، وهو يف القيامة احلائل بني اإلنسان وبني املنازل الرفيعة والربزخ قبل : وقال الراغب 
  .مناها البعث املنع بني اإلنسان وبني الرجعة اليت يت



  ) .بقّية الدنيا : وقال قتادة . ( حجاب بينهم وبني الرجوع إىل الدنيا : قال جماهد 
  .القرب وهم فيه إىل يوم يبعثون : وقيل . الربزخ ما بني املوت إىل البعث : قال الضحاك 

فََمْن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ ) ١٠١( فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصُّورِ فَلَا أَْنسَاَب َبيَْنُهْم َيوَْمِئٍذ َولَا َيَتَساَءلُونَ
َتلْفَُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهمْ ) ١٠٣(َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك الَِّذيَن َخِسرُوا أَنْفُسَُهْم ِفي َجهَنََّم خَاِلُدونَ ) ١٠٢(

  ) ١٠٥(اِتي ُتتْلَى َعلَْيكُْم فَكُنُْتْم بَِها ُتكَذُِّبونَ أَلَْم َتكُْن آَي) ١٠٤(ِفيَها كَاِلُحونَ 

ذكر ]  ١٠٠: املؤمنون [ } َوِمن َورَآِئهِْم َبْرَزٌخ إىل َيْومِ ُيبَْعثُونَ { : اآلية ملَّا قال } فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصور { : قوله 
بضم الصاد وسكون الواو ، وهو آلة إذا ُنِفخ فيها وقرأ العامة } فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصور { : أحوال ذلك اليوم فقال 

وقرأ » إِنَّه قَْرنٌ ُينفُخ ِفيه « : ظهر صوت عظيم جعله اهللا عالمة خلراب الدنيا وإلعادة األموات ، قال عليه السالم 
بكسر الصاد  :فإذا نُفخ يف الصور أَْروَاحها وقرأ أبو رزين : واملعىن . بفتح الواو مجع ُصورة : ابن عباس واحلسن 

إنّ النفخ يف الصور : وقيل . بكسرها ) ِلْحية ( بضم الالم مجع ) لَُحى ( هذا عكس . وفتح الواو ، وهو شاذ 
  .استعارة ، واملراد منه البعث واحلشر 

األنساب مجع َنَسب ، وهو القرابة من جهة الوالدة ، وُيعّبر به عن التواصل ، وهو يف » فَال أَْنسَاَب « : قوله 
  :األصل مصدر قال 

  اتسَع اخلَْرُق َعلَى الرَّاقِعِ... الَ َنَسَب الَيْوَم َوالَ ُخلَّةً  -٣٨١١
وجيوز . فال قربة بينهم يف ذلك اليوم : ، أي » َيْومَِئٍذ « ، وكذلك » أَْنَسابَ « جيوز تعلقه بنفس » َبْينَُهم « : قوله 

يومئذ نفخ يف : عوض عن مجلة تقديره » َيْومَِئٍذ « والتنوين يف  ،» أَْنَسابَ « أن يتعلق مبحذوف على أّنه صفة ل 
  .الصور 
  فصل

من املعلوم أنَّه تعاىل إذا أَعادهم فاألنساب ثابتة ، ألنّ املعاد هو الولد والوالد ، فال جيوز أن يكونَ املراد نفي النسب 
  :حقيقة بل املراد نفي حكمه وذلك من وجوه 

أسألك باللَّه والرحم أن تفعل كذا ، : أنْ يقع به التعاطف والتراحم كما ُيقال يف الدنيا أنّ من حق النسب : أحدها 
فنفى سبحانه ذلك من حيث أنَّ كل أحد من أهل النار يكون مشغوالً بنفسه ، وذلك مينعه من االلتفات إىل النسب 

  .كما أنَّ اإلنسان يف الدنيا إذا كان يف آالم عظيمة ينسى ولده ووالده 
أنَّ من حق النسب أنْ حيصل به التفاخر يف الدنيا ، وأنْ يسأل البعض عن أحوال البعض ، ويف اآلخرة ال : ثانيها و

  .َيَتفَرغونَ لذلك 
قال . أنّ ذلك عبارة عن اخلوف الشديد ، فكل امرئٍ مشغول بنفسه عن نسبه وأخيه وفصيلته اليت تؤويه : وثالثها 

يوم القيامة على رؤوس اخلالئق ينادي مناٍد أال إنّ هذا فالن فمن له عليه حق  يؤخذ العبد واألمة: ابن مسعود 
فَالَ أَنَساَب بَْيَنُهمْ { فليأت إىل حقه ، فيفرح املرء يومئذ أن يثبت له احلق على أمه أو أخيه أو أبيه مث قرأ ابن مسعود 

  .النفخة الثانية  أّنها: وروى عطاء عن ابن عباس } َيْوَمِئٍذ َوالَ َيَتَسآَءلُونَ 
ال يتفاخرون يف الدنيا وال يتساءلون سؤال تواصل كما كانوا يتساءلون يف الدنيا َمْن : أي } فَالَ أَنسَاَب َبيَْنُهمْ { 

  .أنت؟ ومن أي قبيلة أنت؟ ومل يرد أنّ األنساب تنقطع 
  :أليس قد جاء يف احلديث : فإن قيل 



ال ينفع يوم القيامة سبب وال نسب إالّ سببه ونسبه ، : قيل معناه » سَبِي كل سََببٍ ونسب ينقطع إال سََببِي وَن« 
  .وهو اإلميان والقرآن 

َوأَقَْبلَ { وقال ] .  ١٠: املعارج [ } َوالَ َيسْأَلُ َحمِيٌم َحِميماً { : وقال » َوالَ َيَتَساَءلُونَ « قد قال ههنا : فإن قيل 
  ] . ٢٧: الصافات [ } َبْعضُُهْم على َبْعضٍ َيَتَسآَءلُونَ 

ُروي عن ابن عباس أنّ للقيامة أحواالً ومواطن ، ففي موطن يشتد عليهم اخلوف فيشغلهم ِعظَم األمر : فاجلواب 
إذا نفخ يف الصور نفخة واحدة ُشغلوا : وقيل . عن التساؤل فال يتساءلون ، ويف موطن يفيقون إفاقة يتساءلون 

يس [ } ياويلنا َمن َبَعثََنا ِمن مَّْرقَدَِنا { : ه أخرى أقبل بعضهم على بعض وقالوا بأنفسهم عن التساؤل ، فإذا نفخ في
صفة للكفار لشدة خوفهم ، وأّما » الَ َيَتَساَءلُونَ « : وقيل . املراد ال يتساءلون حبقوق النسب : وقيل ] .  ٥٢: 

وعن الشعيب . فهو صفة أهل اجلنة إذا دخلوها ]  ٢٧: افات الص[ } َوأَقَْبلَ َبْعضُُهْم على َبْعضٍ َيَتَسآَءلُونَ { : قوله 
} فَالَ أَنَسابَ َبْينَُهْم َيْومَِئٍذ َوالَ يََتَسآَءلُونَ { : يا رسول اهللا أما نتعارف يوم القيامة أمسع اهللا يقول « : قالت عائشة 

القيامة وعند املوازين وعلى جسر  ثالثة مواطن تذهل فيها كُلُّ مرضعٍة عما أرضعت عند رؤية» فقال عليه السالم 
  .« جهنم 
قيل املراد . ملَّا ذكر القيامة شرح أحوال السعداء واألشقياء } فََمن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فأولئك ُهمُ املفلحون { : قوله 

وقال .  قدر فهو اخلاسر باملوازين األعمال فمن أُِتَي بَِما لَُه قدر وخطر فهو الفائز املفلح ، ومن أيت بَِما الَ وزن له وال
فَالَ { : املوازين مجع موزون وهي املوزونات من األعمال الصاحلة اليت هلا وزن وقدر عند اهللا من قوله : ابن عباس 

ميزان له لسان وكفتان يوزن به احلسنات يف : قدراً وقيل : أي ]  ١٠٥: الكهف [ } ُنِقيُم لَُهْم َيْوَم القيامة َوْزناً 
  .وتقّدم ذلك يف سورة األنبياء . ، والسّيئات يف أقبح صورة أحسن صورة 

غبنوها بأن صارت منازهلم للمؤمنني : قال ابن عباس } َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فأولئك الذين خسروا أَنفُسَُهْم { : قوله 
  .امتنع انتفاعهم بأنفسهم لكوهنم يف العذاب : وقيل . 

، وأن يكون خرب مبتدأ مضمر ، ) أُولَِئَك ( خرباً ثانياً ل « خَاِلُدونَ » جيوز أن يكون } ونَ ِفي َجهَنََّم خَاِلُد{ : قوله 
، وال حمل للبدل « َخِسرُوا أَْنفُسَُهْم » بدل من } ِفي َجهَنََّم خَاِلُدونَ { : وقال الزخمشري . هم خالدون : أي 

  .واملبدل منه ، ألنّ الصلة ال حمل هلا 
، وهذا بدل غريب ، وحقيقته أن يكون البدل الفعل ) َخِسُروا ( بدالً من « ِفي جََهنََّم » عل ج: قال أبو حيان 
. استقروا يف جهنم وهو بدل شيء من شيء ألنّ من خسر نفسه استقر يف جهنم : أي « ِفي جََهنََّم » الذي تعلق به 

، والزخمشري جعل مجيع ذلك بدالً ،  «خالدون » فجعل الشيخ اجلار واجملرور البدل دون : قال شهاب الدين 
َخاِلُدونَ » وهذان إّنما يليقان ب . أو خرب مبتدأ حمذوف « أُولَِئَك » أو خرباً بعد خرب ، ل : بدليل قوله بعد ذلك 

  .معلقاً « َخاِلُدونَ » فمتعلق به ، فيحتاج كالم الزخمشري إىل جواب ، وأيضاً فيصري « ِفي جهنَّم » ، وأما « 

  .أبو البقاء أن يكون املوصول نعتاً السم اإلشارة ، وفيه نظر ، إذ الظاهر كونه خرباً له  وجوَّز
واللَّفُْح إصابة النار الشيء . » أُولَِئك « جيوز استئنافه ، وجيوز َحالِيته ، وجيوز كونه خرباً ل » َتلْفَُح « : قوله 

الكُلُوح } َوُهْم ِفيَها كَاِلُحونَ { : قوله . النفح يف األنبياء بَِوهجها وإحراقها له ، وهو أشدُّ من النفح ، وقد تقّدم 
  .تشمري الشفة العليا ، واسترخاء السفلى 

َتشْويه النَّاُر فََتقِْلصُ َشفَُته الُعلَْيا حَّتى َتْبلغ َوَسطَ رَأِْسه ، « : قال } وَُهْم ِفيَها كَاِلُحونَ { : قال عليه السالم يف قوله 
يعظم الكافر يف النار مسرية سبع ليال ضرسه مثل : وقال أبو هريرة » فَُتُه الُسفْلَى َحّتى َتْبلغَ سُرََّتُه وَتْسترِخي َش



تكشريه عن أنيابه ، ودهٌر كاحل : ومنه كُلُوح األسد أي . أحد ، وشفاههم عند سررهم سود زرق خنق مقبوحون 
  ) .وكُالَحاً ( وتسوره ، وكَلََح الرجلُ َيكْلَُح كُلُوحاً تقطيب الوجه : شديد وقيل الكُلُوح : أي ) وبرد كاحل ( 

قالت املعتزلة دلّت اآلية على } فكنتم هبا تكذبون { يعين القرآن ختوفون هبا } أَلَْم َتكُْن آَياِتي تتلى َعلَْيكُْم { : قوله 
  .أهنم إّنما ُعذِّبُوا بسوء أفعاهلم ، ولو كان فعل العبد خبلق اهللا ملا صّح ذلك 

أن القادر على الطاعة واملعصية إنْ صدرت املعصية عنه ال ِلُمرجح ألبّتة كان صدورها عنه اتفاقّياً ال : واجلواب 
اختيارياً فوجب أن ال يستحق العقاب ، وإن كان ملرجح فذلك املرجح ليس من فعله وإالّ لزم التسلسل فحينئذ 

  .فوجب أن ال يستحق الثواب يكون صدور تلك الطاعة عنه اضطرارياً ال اختيارياً 

قَالَ ) ١٠٧(َربََّنا أَخْرِْجَنا ِمْنَها فَإِنْ ُعْدَنا فَإِنَّا ظَاِلُمونَ ) ١٠٦(قَالُوا َربََّنا غَلََبْت َعلَْيَنا ِشقْوَُتَنا َوكُنَّا قَْوًما ضَالَِّني 
اِدي َيقُولُونَ َربََّنا آَمنَّا فَاغِْفْر لََنا وَاْرَحْمَنا َوأَْنتَ َخْيُر الرَّاِحمِنيَ إِنَُّه كَانَ فَرِيٌق ِمْن ِعَب) ١٠٨(اْخَسئُوا ِفيَها َولَا ُتكَلُِّموِن 

إِنِّي جََزْيتُُهُم الَْيْوَم بَِما َصَبرُوا ) ١١٠(فَاتََّخذُْتُموُهْم ِسْخرِيا حَتَّى أَْنَسْوكُْم ذِكْرِي َوكُنُْتْم ِمْنُهْم َتْضَحكُونَ ) ١٠٩(
  ) ١١١(لْفَاِئُزونَ أَنَُّهْم ُهُم ا

أَلَمْ َتكُْن آيَاِتي تتلى َعلَْيكُْم فَكُْنُتْم بَِها { ملّا قال سبحانه . اآلية } قَالُواْ رَبََّنا غَلََبْت َعلَْيَنا ِشقَْوُتَنا { : قوله تعاىل 
رَبََّنا غَلََبْت { : ذكر ما جيري جمرى اجلواب عنه وهو من وجهني األول قوهلم ]  ١٠٥: املؤمنون [ } ُتكَذُِّبونَ 

. والباقون بكسر الشني وسكون القاف . بفتح الشني وألف بعد القاف » شقاوتنا « : قرأ األخوان } َعلَْيَنا ِشقَْوُتَنا 
  :ومها مصدران مبعىن واحد فالشقاوة كالقساوة ، وهي لغة فاشية ، والشقوة كالفطنة والنعمة ، وأنشد الفراء 

  بِْنَت ثَمَانِي َعْشَرٍة ِمْن ِحجَّتِْه... ِئِه وِشقَْوِتْه كُلَِّف ِمْن َعَنا -٣٨١٢
  .وهي لغة احلجاز 

الشقَْوة من الشقَاء كجِْرَية املاء ، واملصدر اجلَْري ، وقد جييء لفظ ِفْعلَة ، واملراد به اهليئة واحلال « : قال أبو مسلم 
عاش فالن ِعيَشةً طيبة ، ومات ِميَتةً كرمية ، وهذا : وتقول  جِلَْسة َحسنة ورِكَْبة وِقْعَدة ، وذلك من اهليئة ،: فيقول 

وقرأ قتادة واحلسن يف رواية كاألخوين إالّ أهنما كسرا . هو احلال واهليئة ، فََعلَى هذا املراد من الشقَْوة حال الشقاء 
  .الشني ، وشبل يف اختياره كالباقني إالّ أّنه فتح الشني 

والشَّقاوة ) وامتلكه ( ملكتنا من قولك غَلََبنِي فالن على كذا إذا أخذه منك « لَْيَنا غَلََبْت َع» : قال الزخمشري 
  .سوء العاقبة 

  فصل
املراد أن طلبنا اللذّات احملّرمة ، وخروجنا عن العمل احلسن ساقنا إىل هذه الشقاوة ، فأطلق اسم : قال اجلبائي 

علمهم بأن ال ُعذر هلم فيه ثابت عندهم ، ولكنه اعتراف بقيام املُسبب على السبب ، وليس هذا باعتذار فيه ، ألن 
  .احلجة عليهم يف سوء صنيعهم 

بأنك محلت الشقاوة على طلب تلك اللذّات احملّرمة ، وطلب تلك اللذّات حاصل باختيارهم أو ال : وأجيب 
م ال جيوز يف كل احلوادث ذلك؟ باختيارهم ، فإن حصل باختيارهم فذلك االختيار حمدث فإن استغىن عن املؤثر ، فَِل

وحينئذ يَْنسد عليك باب إثبات الصانع ، وإن افتقر إىل ُمحدث فمحدثه إمَّا العبد أو اهللا ، فإن كان هو العبد فذلك 
  :باطل لوجوه 

يه أنَّ قدرة العبد صاحلة للفعل والترك ، فإن توقَّف صدور تلك اإلرادة عنه إىل مرجح آخر ، عاد الكالم ف: أحدها 



، ولزم التسلسل ، وإن مل يتوقف على املرّجح ، فقد جوزَت رجحان أحد طريف املمكن على اآلخر ال ملرّجح ، 
  .وذلك يسد باب إثبات الصانع 

أنَّ العبد ال يعلم كمية تلك األفعال ، وال كيفّيتها ، واجلاهل بالشيء ال يكون حمدثاً له ، وإالّ لبطلت داللة : وثانيها 
  .ال يقال علم العلم األحكام ، و

حتصيل ) ما قصد إيقاعه لكنه مل يقصد إالّ ( أَنَّ أحداً يف الدنيا ال يرضى بأن خيتار اجلهل ، بل ال يقصد إال : وثالثها 
العلم فكيف حصل اجلهل فثبت أن املوجد للداعي والبواعث هو اهللا ، مث إنَّ الداعية إِذا كانت سائقة إىل اخلري 

  .كانت سائقة إىل الشّر كانت شقاوة كانت سعادة ، وإن 
دليل على أنه ال عذر هلم العترافهم ، فلو كان كفرهم من خلقه } َربََّنا غَلََبْت َعلَْيَنا ِشقَْوُتَنا { وقال القاضي ، قوهلم 

  .وإرادته ، وَعِلُموا ذلك ، لكان ذكرهم ذلك أوىل وأقرب إىل العذر 

» اْخَسئُوا ِفيَها « : س إالّ ذلك ، ولكنهم ُمقّرون أن ال عذر هلم فال جرم قيل قد بّينا أنّ الذي ذكروه لي: واجلواب 
.  

عن اهلدى ، وهذا الضالل الذي جعلوه كالِعلّة : أي } َوكُنَّا قَْوماً ضَآلَِّني { : قوهلم : والوجه الثاين هلم يف اجلواب 
بنفسه ، وهو باطل ، فلم يبق إالّ أن يكون  يف إقدامهم على التكذيب إن كان هو نفس التكذيب لزم تعليل الشيء

مث إنّ القوم ملا ) . عبارة عن شيء آخر ترتب عليه فعلهم ، وما ذلك إالّ خلق الداعي إىل الضالل ( ذلك الضالل 
» فَإِنَّا ظَاِلُمونَ « ملا أنكرنا » فَإِنْ ُعدَْنا « من النار : أي } َربََّنآ أَْخرِْجَنا ِمْنَها { : اعتذُروا هبذين الُعذرين ، قالوا 

  .} اخسئوا ِفيَها َوالَ ُتكَلُِّموِن { : فعند ذلك أجاهبم اهللا تعاىل فقال 
جيوز أن يلحقهم السهو عن ذلك يف : كيف جيوز أن يطلبوا اخلروج وقد علموا أنَّ عقاهبم دائم؟ قلنا : فإن قيل 

  .بذلك يسألون على وجه الغوث واالسترواح  وحيتمل أن يكون مع علمهم. أحوال شدة العذاب فيسألون الرجعة 
انزجر كما تنزجر الكالب إذا : أقيموا فيها ، كما يقال للكلب إذا طُرد اخسأ؛ أي » اْخَسئُوا ِفيَها « : قوله 

يف رفع العذاب فإِّني ال أرفعه عنكم ، وليس هذا » َوالَ ُتكَلمون « . خسأ الكلب وَخَسأَ بِنَفِْسه : ُزجرت ، يقال 
  .ياً ، ألّنه ال تكليف يف اآلخرة هن

ويصري هلم عواء كعواء . هو آخر كالم يتكلم به أهل النار ، مث ال يتكلّمون بعده إال الشهيق والزفري : قال احلسن 
  .الكلب ال َيفَْهُمون وال يُفْهُمون 

بفتحها : وأُّبي والعتكي . استئنافاً ) إِنَُّه ( ة العامة على كسر مهز. اآلية } إِنَُّه كَانَ فَرِيٌق مِّْن ِعَباِدي { : قوله تعاىل 
  .اهلاء يف إنه عماد ، وتسمى اجملهولة أيضاً : قال البغوي . ألنه واهلاء ضمري الشأن : أي 

  .بضمها يف املَْوضعني : والباقون . قرأ األخوان ونافع هنا ويف ص بكسر السني » فَاتََّخذُْتُموُهْم ِسْخرياً « : قوله 
مها مبعىن واحد : واختلف يف معناها فقال اخلليل وسيبويه والكسائي وأبو زيد . مفعول ثان لالختاذ ) خْريا ِس( و 

إن أريد اخلدمة والسخرة فالضم ال غري ، : وقال يونس . حنو ُدرّي وِدرّي ، وَبْحر لُجِّي وِلجِّي بضم الالم وكسرها 
{ : ألنّ ما بعدها أَلَْيق هلا لقوله : وَتبعه مكي قراءة الكسر ، قاال وإن أريد اهلزء فالضم والكسر وَرّجح أبو علّي 

. وال حجة فيه ، ألّنهم مجعوا بني األمرين َسخروهم يف العمل ، وَسِخُروا منهم استهزاًء . } َوكُْنُتْم مِّنُْهْم َتْضَحكُونَ 
  :هنا اهلُزء واملكسور منه ، قال األعشى والسُّْخَرة بالتاء االستخدام وُسخْرِيا بالضم منها ، والسُّْخر بدو

  ِمْن علْو الَ كذٌب ِفيِه والَ َسخَُر... إِنِّي أَتَانِي َحدِيثٌ الَ أَُسرُّ بِِه  -٣٨١٣
ومل خيتلف السبعة يف ضم ما يف الزخرف ، ألنّ املراد االستخدام ، وهو ُيقوِّي قول من فّرق بينهما ، إالَّ أنَّ ابن 



حاب عبد اهللا كََسرُوه أيضاً ، وهي ُمقَوية لقول من جعلهما مبعىن والياء يف ُسْخريا وِسخْريا حميصن وابن مسلم وأص
للنسب زيدت للداللة على قوة الفعل ، فالسُّْخرّي أقوى من السُّْخر ، كما قيل يف اخلصوص ُخصُوصّية داللة على 

  .قوة ذلك 

  .قال معناه الزخمشري 
  فصل

إن رؤوس قريش مثل أيب جهل ، وعقبة وأيبّ بن خلف ، : أمر يتصل باملؤمنني قال مقاتل اعلم أّنه تعاىل قرعهم ب
: كانوا يستهزؤون بأصحاب حممٍد ، ويضحكون بالفقراء منهم ، كبالل ، وخباب ، وعّمار ، وصهيب ، واملَْعىن 

{ : ونظريه } كُْنُتْم مِّْنُهْم َتْضَحكُونَ ِذكْرِي َو{ بتشاغلكم هبم على تلك الصفة » حَتَّى أَْنَسْوكُمْ « اختذمتوهم هزواً 
مث إّنه تعاىل ذكر ما يوجب أسفهم ]  ٢٩: املطففني [ } إِنَّ الذين أَْجَرُمواْ كَاُنواْ ِمَن الذين آَمُنواْ َيْضَحكُونَ 

  .م اجلزاء الوافر جزيتهم اليو: أي } َجزَْيُتُهمُ اليوم بَِما صربوا { : وخسراهنم بأَنْ وصف ما جازى به أولئك فقال 
  .قرأ األخوان بكسر اهلمزة ، استئنافاً } أَنَُّهْم ُهُم الفآئزون { : قوله 

  :والباقون بالفتح ، وفيه وجهان 
ألهنم هم الفائزون ، وهي موافقة لُألوىل فإنّ االستئناف : أنَّه تعليل فيكون نصباً بإضمار اخلافض أي : أظهرمها 

  .يعلل به أيضاً 
فوزهم وعلى األَّول : بأهنم أي : أي » َجَزيُْتُهْم « اله الزخمشري ، ومل يذكر غريه ، أنه مفعول ثان ل ق: والثاين 

  .يكون املفعول الثاين حمذوفاً 

قَالَ إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا ) ١١٣(قَالُوا لَبِثَْنا َيْوًما أَْو َبْعَض َيْومٍ فَاْسأَلِ الَْعادِّيَن ) ١١٢(قَالَ كَْم لَبِثُْتْم ِفي الْأَْرضِ َعَددَ ِسنَِني 
فََتَعالَى اللَُّه الَْمِلُك ) ١١٥(أَفََحِسْبُتمْ أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَبثًا وَأَنَّكُْم إِلَْيَنا لَا ُتْرَجُعونَ ) ١١٤(قَِليلًا لَْو أَنَّكُْم كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 

َوَمْن َيْدُع َمعَ اللَِّه إِلًَها آَخَر لَا ُبْرَهانَ لَُه بِِه فَإِنََّما ِحَساُبُه عِْنَد َربِِّه إِنَّهُ ) ١١٦(رِميِ الَْحقُّ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َربُّ الْعَْرشِ الْكَ
  ) ١١٨(َوقُلْ َربِّ اغِْفْر وَاْرَحْم وَأَْنَت خَْيُر الرَّاِحِمَني ) ١١٧(لَا ُيفِْلحُ الْكَاِفُرونَ 

باألمر يف املوضعني وابن كثري } قُلْ إِنْ لَبِثُْتْم } { قُلْ كَْم لَبِثُْتْم { : قرأ األخوان } ْم قَالَ كَمْ لَبِثُْت{ : قوله تعاىل 
والفعالن مرسومان . يف املوضَعني على اإلخبار عن اهللا أو امللك » قَالَ « : والباقون . كاألخوين يف األوَّل فقط 

فحمزة والكسائي َوافَقَا . دينة والشام والبصرة بغري ألف يف مصاحف الكوفة ، وبألف يف مصاحف مكة وامل
وابن كثري وافق يف . مصاحف الكوفة ، وخالفها عاصم أو وافقها على تقدير حذف األلف من الرسم وإرادهتا 

وأّما الباقون فوافقُوا . الثاين مصاحف مكة ، ويف اَألّول غريها ، أو إّياها على تقدير حذف األلف وإرادهتا 
قُولُوا أَيُّها الكَاِفُرونَ ، فأخرج الكالم خمرج الواحد ، واملراد : فََعلَى األمر معىن اآلية . األّول والثاين مصاحفهم يف 

وأّما على . قل أيها الكافرون : وجيوز أن يكون اخلطاب لكل واحد منهم ، أي . منه اجلماعة إذ كان معناه مفهوماً 
كَمْ ( و . يف الدنيا أو يف القبور : أي } كَْم لَبِثُْتْم ِفي األرض { يوم البعث للكفار  -عزَّ وجلَّ  -اخلرب أي قال اهللا 

: قاله أبو البقاء ، وقال غريه » كَْم « بدل من » َعَدد « كم سنة ، و : يف موضع نصب على ظرف الزمان ، أي ) 
منوناً ، وفيه » َعدَداً « : عن عاصم وقرأ األعمش واملفّضل . وهذا هو الصحيح » كَْم « متييز ل » َعَدَد َسنَِني « 

  :أوجه 



أنَّ : يعين . أن يكون عدداً مصدراً أقيم مقام االسم فهو نعت مقّدم على املنعوت قاله صاحب اللوامح : أحدها 
معدودة ، لكّنه يلزم تقدمي النعت على املنعوت ، فصواُبه أن يقول فانُتصب حاالً هذا : أي . األصل سنني عدداً 

  .لبصريني مذهب ا
قاله صاحب . بدل منه » َسنَِني « على املصدر و » َعدَداً « عددمت ، فيكون نصب : مبعىن » لَبِثُْتم « أن : والثاين 

  .وفيه بُْعد لعدم داللة اللبث على العدد . اللوامح أيضاً 
  .بدل منه » ِسنَِني « و » كَْم « متييز ل » َعَدداً « أنَّ : والثالث 
  فصل

هذا السؤال التبكيت والتوبيخ ، ألنّهم كاُنوا ينكرون لبثاً يف اآلخرة أصالً ، وال ُيعدون اللبث إالّ يف  الغرض من
فلّما حصلوا يف النار ، وأيقنوا دوامها ، وخلودهم فيها . دار الدنيا ، ويظنون أنَّ بعد املوت يدوم الفناء وال إعادة 

اً هلم على ما ظَنُّوه دائماً طويالً ، وهو يسري باإلضافة إىل ما أنكروه ، فحينئذٍ ُمنبِّه} كَْم لَبِثُْتْم ِفي األرض { سأهلم 
: حتصل هلم احلسرة على ما كانوا يعتقدونه يف الدنيا ، حيث تيقّنوا خالفه ، وهذا هو الغرض من السؤال فإنْ قيل 

لعلّهم : وال يقع الكذب من أهل النار؟ فاجلواب  }لَبِثَْنا َيْوماً أَْو بَْعَض َيْومٍ { : فكيف يصح أن يقولوا يف جواهبم 
: قال ابن عباس . » فَاسْأَلِ الَعادِّيَن « : نسوا لكثرة ما هم فيه من األهوال ، وقد اعترفوا هبذا النسيان وقالوا 

  .أنساهم ما كاُنوا فيه من العذاب بني النفختني 

. تصغري لبثهم وحتقريه باإلضافة إىل ما وقعوا فيه من العذاب } َيْومٍ  لَبِثَْنا َيوْماً أَْو بَْعَض{ : مرادهم بقوهلم : وقيل 
  .أرادوا أن لبثهم يف الدنيا يوماً أو بعض يوم من أيام اآلخرة ، ألن يوم القيامة مقداره مخسني ألف سنة : وقيل 
  فصل

نّ قدر لبثهم كان يسرياً بناء على أنّ اختلفوا يف أنّ السؤال عن أّي لبث؟ فقيل عن لبثهم أحياء يف الدنيا ، فأجابوا بأَ
  .اهللا أعلمهم أنَّ الدنيا متاع قليل وأن اآلخرة هي دار القرار 

يف القرب ، واحلّي إِّنما : يفيد الكَْون يف اَألرض أي » ِفي اَألْرضِ « : املراد اللبث يف حال املوت ، ألنَّ قوله : وقيل 
، واستدلوا أيضاً ]  ٥٦: األعراف [ } َوالَ تُفِْسدُواْ ِفي األرض { : ه وهذا ضعيف لقول. يقال فيه أّنه على األرض 

أي » فَاسْأَلِ الَعادِّيَن « : مث قالوا ]  ٥٥: الروم [ } َوَيْوَم َتقُوُم الساعة ُيقِْسُم اجملرمون َما لَبِثُواْ غَْيَر َساَعٍة { : بقوله 
وقيل املالئكة الذين يعّدون أيام . ا عليهم ، وهذا قول عكرمة املالئكة الذين حيفظون أعمال بين آدم وُيْحُصوهن: 

بالتخفيف ، وهي قراءة احلسن » الَعاِديَن « وقُرئ . املعىن َسلْ من يعرف عدد ذلك فإّنا نسيناه : وقيل . الدنيا 
  .نا الظلمة فإنّهم يقولون مثل ما قل: أي ) َعَدا ( اسم فاعل من ) َعاِدي ( والكسائي يف رواية مجع 

هذا بئر َعادَية ، أي؛ سل من : كقولك : قال أبو البقاء . القدماء املعمرين ، فإّنهم سيقصروهنا : العَادين : وقيل 
قال شهاب . األشعرون ، وُحذفت األخرى اللتقاء الساكنني : تقّدمنا ، وحذف إحدى ياءي النسب كما قَالُوا 

ويؤيد ما ذكره أبو البقاء ما نقله . ا املتحركة وحبذفها يلتقي ساكنان احملذوف أَّوالً الياء الثانية؛ ألّنه: الدين 
القدماء املعمرين ، فإهنم يستقصرُوَنها ، فكيف بَِمن ُدوهنم؟ قال ابن خالويه : الَعاِديني أي ( وقُرئ : الزخمشري قال 

  ) .بياء مشددة مجع َعاِدّية مبعىن القدماء : ولغة أخرى الَعاِدّيني يعين : 
  فصل

يتناول زمان كوهنم أحياء فوق } كَْم لَبِثُْتْم ِفي األرض { : قوله : احتّج من أنكر عذاب القرب هبذه اآلية فقال 
األرض ، وزمان كوهنم أمواتاً يف بطن األرض ، فلو كاُنوا معذبني يف القرب لعلموا أنَّ مدة مكثهم يف األرض طويلة ، 



  .} بَْعَض َيْومٍ لَبِثَْنا َيْوماً أَْو { : فلم يقولوا 
  :واجلواب من وجهني 

أنّ اجلواب ال ُبّد وأن يكون حبسب السؤال ، وإّنما سألوا عن موٍت ال حياةَ بعده إالّ يف اآلخرة ، وذلك ال : األول 
  .يكون إالّ بعد عذاب القرب 

موت بعضهم على بعض  حيتمل أن يكونُوا سألوا عن قدر اللبث الذي اجتمعوا فيه ، فال مدخل يف تقّدم: والثاين 
  .عند أنفسنا } لَبِثَْنا َيْوماً أَْو َبْعضَ َيْومٍ { فيصح أن يكون جواهبم 

صدقتم ما لبثتم فيها إِالّ قليالً ، ألهنا يف مقابلة : ، وكأنه قيل هلم » إِالَّ قَِليالً « ما لبثتم : أي » إِنْ لَبِثُْتم « : قوله 
  .أيام اآلخرة 

  .لو كنتم تعلمون مقدار لبثكم من الطول ملَا أجبتم هبذه املدة : جواهبا حمذوف تقديره » مْ لَْو أَنَّكُ« : قوله 

  .إالّ زمناً قليالً ، أو إِالّ لُْبثاً قليالً : أي ) أو ملصدر حمذوف ( لزمن حمذوف ) على النعت ( » قليالً « وانتصب 
  :وجهان ) َعَبثاً ( اآلية يف نصب } َبثاً أَفََحسِْبُتْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َع{ : قوله تعاىل 

  .عابثني : أّنه مصدر واقع موقع احلال أي : أحدمها 
لتعبثوا وتلعبوا ، كما : اللعب ، وما ال فائدة فيه ، أي : والَعَبث . ألجل العبث : أنه مفعول من أجله أي : والثاين 

َعَبثَ َيعْبِثُ َعبثاً إذا خلط عليه : يقال . حيح خلقت البهائم ال ثواب هلا وال عقاب ، وكل ما ليس له غرض ص
طعام خملوط بشيء ، ومنه العَْوَبثَانِي لتمر وسَُوْيق : خلطته ، والَعبِيث : بلعب ، وأصله من قوهلم عبثت اَألِقط ، أي 

احلسبان منسحباً عليه وأن لكون ) أَنََّما َخلَقَْناكُْم ( جيوز أن يكون معطوفاً على » َوأَنَّكُْم « : قوله . ومسن خمتلط 
  .إذا كان مفعوالً من أجله ) َعَبثاً ( يكون معطوفاً على 

( على » إِلَيَْنا « للعبث ولترككم غري مرجوعني وقُّدم : أي ) َعَبثاً ( وجيوز أن يكون معطوفاً على : قال الزخمشري 
  .ألجل الفواصل ) ُتْرَجُعونَ 

. مبنياً للفاعل ، والباقون مبنياً للمفعول » َتْرجُِعونَ « ، وقرأ األخوان » أَنَّكُْم « هو خرب » الَ تُْرَجُعونَ « : قوله 
  .ال يكون إال متعّدياً ، واملفعول حمذوف : وقيل . يكون الزماً ومتعدياً ) رجع ( وقد تقّدم أن 

  فصل
ن العاصي ، والصديق عن الزنديق ، ملا شرح صفات القيامة استدل على وجودها بأّنه لوال القيامة ملا متّيز املُطيع ع

: واملعىن ] .  ٣٦: القيامة [ } أََيْحَسبُ اإلنسان أَن ُيتَْرَك ُسًدى { : وحينئذ يكون هذا العامل َعَبثاً ، وهو كقوله 
  .أَنَّما خلقتم للعبادة وإقامة أوامر اهللا عزَّ وجلَّ 

أَفََحِسبُْتْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَبثاً َوأَنَّكُْم إِلَيَْنا الَ تُْرَجُعونَ { يف أذنيه  ُروي أن رجالً ُمصاباً ُمرَّ به على ابن مسعود فََرقَاُه« 
فقال رسول اهللا صلى اهللا ) فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مباذا رقيته يف أذنه فأخربه ( حىت ختمها ، فََبرأ ، } 

مث َنّزه نفسه عما يصفه به املشركون « اً قرأها على جبل لَزَال والذي نفسي بيده لو أنّ رجالً موقن» : عليه وسلم 
هو الذي : هو املالك لألشياء الذي ال يزول ملكه وقدرته ، واحلَّق : ، واملَِلُك } فََتَعالَى اهللا امللك احلق { : فقال 

  .حيق له امللك ، ألنّ كل شيء منه وإليه ، والثابت الذي ال يزول ملكه 
جمروراً نعتاً للعرش ، ُوصف بذلك لتنزُّل اخلريات منه « الكرمي » قرأ العامة }  ُهَو َربُّ العرش الكرمي الَ إله إِالَّ{ 

وقرأ أبو جعفر . َبْيٌت كَرمي إذا كان ساكنوه كراماً : أو لِنْسبته إىل أكرم األكرمني ، كما ُيقال . والربكات والرمحة 
  :بن تغلب بالرفع وفيه وجهان وابن حميصن وإمساعيل عن ابن كثري وأبان 



وهذا جّيد لتوافق . أّنه نعت للعرش أيضاً ، ولكنه قطع عن إعرابه ألجل املدح على خرب مبتدأ مضمر : أحدمها 
  .القراءتني يف املعىن 

  ) .َرّب ( أنه نعت ل : والثاين 
  فصل

لعرش هنا السموات مبا فيها من العرش ا: وقال أبو مسلم . املرتفع : وقيل . العرش السرير احلسن : قال املفسرون 
  .الذي تطوف به املالئكة ، وجيوز أن يُراد به امللك العظيم 

  .على أّنه العرش حقيقة : واألكثرون 
  :شرط ، ويف جوابه وجهان » َوَمْن َيْدعُ « : قوله 

  :وجهان } الَ ُبْرَهانَ لَُه بِهِ { :  وعلى هذا ففي اجلملة املنفية وهي قوله» فَإِنَّما ِحسَاُبُه « : أنه قوله : أحدمها 
ال يكون اإلله املَْدعو من دون اهللا إالّ كذا ، فليس هلا : وهي صفة الزمة ، أي » إِهلاً « أهنا صفة ، ل : أحدمها 

آخر َمْدُعوا من دون ال يفهم أنّ مثَّ إِهلاً ]  ٣٨: األنعام [ } َوالَ طَاِئرٍ يَِطُري بَِجَناَحْيِه { ومثله . مفهوم لفساد املعىن 
  .اهللا له برهان ، وأن مثَّ طَاِئراً يطُري بغري جناحيه 

« : أهنا مجلة اعتراض بني الشرط وجوابه ، وإىل الوجهني أشار الزخمشري بقوله وهي صفة الزمة كقوله : والثاين 
م عليه برهان ، وجيوز أن يكون اعتراضاً بني جِيَء هبا للتوكيد ال أن يكون يف اآلهلة ما جيوز أن يقو» َيِطُري بَِجنَاَحْيِه 

  .َمْن أَْحَسن إىل زيدٍ ال أحد أَحقُّ باإلحسان منه فاللَُّه مثيبه : الشرط واجلزاء كقولك 
كأنه فرَّ من مفهوم الصفة ِلَما يلزم من } الَ ُبْرَهانَ لَُه بِهِ { : أن جواب الشرط قوله : والثاين من الوجهني األَولني 

  :فوقع يف شيء ال جيوز إِالّ يف ضرورة شعر ، وهو حذف فاء اجلزاء من اجلملة االمسية كقوله فساده ، 
  والشَّرُّ بِالشَّر ِعْنَد اللَِّه ِسيَّاِن... َمْن َيفَْعلِ احلََسنَاِت اللَُّه َيْشكُرَها  -٣٨١٤

  .صفة الزمة ، أو على أهنا مجلة اعتراض  على الصفة ، وال إشكال ، ألهنا} الَ ُبْرَهانَ لَهُ { وقد تقّدم ختريج كون 
  فصل

} الَ ُبْرَهانَ لَُه بِِه { أتبعُه بأن من اّدعى إهلاً آخر فقد اّدعى باطالً ، ألنه } امللك احلق الَ إله إِالَّ ُهَو َربُّ { ملّا بيَّن أنَّه 
فَإِنَّما « : مث قال . فساد التقليد ال حّجة وال بّينة ، ألنه ال حّجة يف دعوى الشرك ، وهذا يدل على صحة النظر و

إن : كأّنه قال ]  ٢٦: الغاشية [ } ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا ِحَساَبُهمْ { : جزاؤه عند ربه جيازيه بعمله كما قال : أي » ِحسَاُبُه 
  .عقابه بلغ إىل حيث ال يقدر أحد على حسابه إالّ اهللا 

على ) إّنه ( قرأ اجلمهور بكسر مهزة . ان ما بني فاحتة السورة وخامتتها فشّت} إِنَّهُ الَ ُيفِْلُح الكافرون { : قوله 
» ِحَساُبه « بالفتح ، وخّرجه الزخمشري على أن يكون خرب » أَنَّه « وقرأ احلسن وقتادة . االستئناف املفيد للعلة 

« موضع الضمري ، ألن  ومعناه حسابه عدم الفالح ، واألصل حساب أّنه ال يفلح هو ، فوضع الكافرون يف: قال 
  .انتهى . يف موضع اجلمع ، وكذلك حسابه أّنه ال يفلح يف معىن حساهبم أهنم ال يفلحون » َمْن َيْدُع 

) فَلح ( مضارع » الَ َيفْلُح « : وقرأ احلسن . ألّنه ال يفلح : وجيوز أن يكون ذلك على حذف حرف العلة أي 
  .فيه مبعىن ، واهللا أعلم )  أَفَْعل( و ) فََعل ) ( أَفْلَح ( مبعىن 
  فصل

خَْيُر الرَّاِحِمَني « ويثين عليه بأن } رَّبِّ اغفر وارحم { : املعىن ال يسعد من جَحد وكذّب ، وأمر الرسول بأن يقول 
  .» أَْرَحُم الرَّاِحِمَني « ، وقد تقّدم بيان كون » 



  كيف اتصال هذه اخلامتة مبا قبلها؟: فإن قيل 
سبحانه ملا شرح أحوال الكفار يف جهلهم يف الدنيا وعذاهبم يف اآلخرة أمر باالنقطاع إىل اهللا أّنه : فاجلواب 

  .وااللتجاء إىل غفرانه ورمحته ، فإهنما العاصمان عن كل اآلفات واملخافات 
بع من آخرها وآخرها من كنوز العرش من َعِمل بثالِث آياٍت من أوهلا ، واتعظ بأر) قد أفلح ( ُروي أنَّ أَوَّل سورة 

« :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : ورَوى الثعليب يف تفسريه عن أُيب بن كعب قال . فقد َنَجا وأفلح 
  .» من قرأ سورة املؤمنون بشرته املالئكة بالرَّْوحِ والرَّْيَحاِن ، وما تقّر بِِه َعْيُنه عند نزول ملك املوت 

الزَّانَِيةُ وَالزَّانِي فَاْجِلدُوا كُلَّ وَاِحٍد ِمْنُهَما ) ١(اَها َوأَْنَزلَْنا ِفيَها آَياتٍ َبيِّنَاٍت لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ ُسوَرةٌ أَنَْزلَْناَها َوفََرْضَن
آِخرِ َولَْيشَْهْد َعذَاَبُهَما طَاِئفَةٌ ِمَن ِمائَةَ َجلَْدٍة َولَا تَأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ ِفي ِدينِ اللَِّه إِنْ كُْنُتْم ُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْ

  ) ٢(الُْمْؤِمنَِني 

  .اآلية } سُوَرةٌ أَنزَلَْناَها َوفََرْضَناَها { ) : قوله تعاىل ( 
  :بالرفع ، وفيه وجهان » ُسوَرةٌ « قرأ العامة 

  :بالنكرة ، ويف اخلرب وجهان أن تكون مبتدأ ، واجلملة بعدها صفة هلا ، وذلك هو املُسَوِّغ لالبتداء : أحدمها 
  .» الزَّانَِيةُ َوالزَّانِي « : أنه اجلملة من قوله : أحدمها 

: واملعىن . وما بعد ذلك ) » الزَّانَِيةُ والزّانِي « وجيوز أن تكون مبتدأ ، واخلرب : وإىل هذا حنا ابن عطية فإنه قال ( 
  .ة عبارة عن آيات َمْسُروَدة هلا بْدٌء وَخْتٌم السورةُ املَُنزَّلةُ واملفروضة كذا وكذا ، إذ السور

  .فيما ُيْتلَى عليكم سورةٌ ، أو فيما أنزلنا سورة : أن اخلرب حمذوف ، أي : والثاين 
  ) .سورة ( هذه : أن تكون خرباً ملبتدأ مضمر ، أي : والوجه الثاين من الوجهني األولني 

مبتدأ ) سورة ( هذه سورةٌ ، أو فيما يتلى عليك سورة ، فال تكون  :بالرفع على تقدير ) سورة : ( وقال أبو البقاء 
  .، ألهنا نكرة 

فيما ُيتلى عليك سورةُ؟ وكيف : مع تقديره » ال تكون مبتدأ « : وهذه عبارة مشكلةٌ على ظاهرها ، كيف يقول 
تداء بالنكرة؟ وقرأ عمر بن عبد العزيز ُيَعلِّلُ املنَع بأهنا نكرة مع تقديره خلربها جاراً مقدماً عليها ، وهو مسوغ لالب

  :بالنصب ، وفيها أوجه » سُوَرةً « وعيسى الثقفي وعيسى الكويف وجماهد وأبو حيوة وطلحة بن مصرف 
  .» اقرأ سورة « أو » اْتلُ سُوَرةً « : أهنا منصوبة بفعل ُمقَدَّر غري ُمفَسَّرٍ مبا بعده ، تقديره : أحدها 
  ) .» أنزلناها ( أنزلنا سورةً « : فعل مضمر يفسره ما بعده ، واملسألة من االشتغال ، تقديره أهنا منصوبة ب: والثاين 

  .يف حمل نصب على األول ، وال حمل هلا على الثاين » ُسوَرةً « أنَّ اجلملة بعد : والفرق بني الوجهني 
رده أبو حيان بأنه ال جيوز حذف أداة و. دونك سورةً ، قاله الزخمشري : أهنا منصوبة على اإلغراء ، أي : الثالث 
واستشكل أبو حيان أيضاً على وجه االشتغال جواز االبتداء بالنكرة من غري مسوغ ، ومعىن ذلك أنه ما . اإلغراء 

باالبتداء » ُسوَرةً « النصب على االشتغال إالَّ وجيوز أن ُيْرفََع على االبتداء ، وهنا لو رفعت ) فيه ( ِمْن موضع جيوز 
، مث أجاب بأنه إن اْعتُِقَد حذف » رجل ضربُته « المتناع » رجالً ضربُته « : َيُجْز ، إذ ال مسوغ ، فال يقال  مل

  .فيجوز ذلك » ُسورة ُمَعظَّمةً أو مَُوّضَحةً أنزلناها « : وصٍف جاز ، أي 
  .كّين جيوز أن يتقدم عليه ، قاله الفراء ، واحلال من امل» أَْنزَلَْناَها « يف » ها « أهنا منصوبة على احلال من : الرابع 



أنزلنا األحكام سورةً : بل على األحكام ، كأنه قيل » ُسوَرةً « ليس عائداً على » أَْنزَلَْناَها « وعلى هذا فالضمري يف 
  .من ُسَور القرآن ، فهذه األحكام ثابتةٌ بالقرآن خبالف غريها فإنه قد ثبت بالسُّّنة ، وتقدم معىن اإلنزال 

  .والباقون بالتخفيف . قرأ ابن كثري وأبو عمرو بالتشديد » وفرضناها « : قوله 
: والتخفيف مبعىن . فالتشديد إمَّا للمبالغة يف اإلجياب وتوكيد ، وإمَّا املَفْرُوض عليهم ، وإمَّا لتكثري الشيء املفروض 

  .قدرنا ما فيها من احلدود : وقيل  ألزمناكم العمل هبا: وقيل . أَْوَجبَْناَها وجعلناها مقطوعاً هبا 
إِنَّ الذي فََرَض { قدرمت ، : أي ]  ٢٣٧: البقرة [ } فَنِْصُف َما فََرْضُتمْ { ) : تعاىل ( التقدير ، قال اهللا : والفرض 

مث إنَّ السورة ال ميكن فرضها ألهنا قد دخلت يف الوجود ، وحتصيل احلاصل ] .  ٨٥: القصص [ } َعلَْيَك القرآن 
واضحات } وَأَنَزلَْنا ِفيَهآ آَياٍت َبيِّنَاٍت { : فرضنا ما بيِّن فيها من األحكام ، مث قال : حمال ، فوجب أن يكون املراد 

  .ما ذكر يف السورة من األحكام واحلدود ودالئل التوحيد » اآليَات « تتعظون ، وأراد ب » لََعلَّكُمْ َتذَكَُّرونَ « . 
  .يف سورة البقرة » لََعلَّ « وتقدم معىن . تشديد الذال وختفيفها ب» َتذَكَّرُونَ « وقرئ 

  .» كَيْ « مبعىن » لََعلّ « : قال القاضي 
  اإلنزال يكون من صعود إىل نزول ، وهذا يدل على أنه تعاىل يف جهة؟: فإن قيل 
» أْنزَلَْناَها « : فقيل  - صلى اهللا عليه وسلم -أن جربيل كان حيفظها من اللوح مث ينزهلا على النيب : فاجلواب 

  .توسعاً 
 -إن اهللا تعاىل أنزهلا من أم الكتاب إىل السماء الدنيا دفعة واحدة ، مث أنزهلا بعد ذلك على لسان جربيل : وقيل 

  . -عليه السالم 
لك يكون رفعت إليه حاجيت ، كذ: أعطيناها الرسول ، كما يقول العبد إذا كلم سّيده : » أنزلناها « معىن : وقيل 

  ] . ١٠: فاطر [ } إِلَْيِه َيصَْعُد الكلم الطيب { : من السيد إىل العبد اإلنزال ، قال اهللا تعاىل 
  :يف رفعهما وجهان } الزانية والزاين { : قوله تعاىل 

فَاْجِلدُوا « : ذلك بقوله فيما ُيْتلَى َعلَْيكُْم ُحكْم الزَّانَِيِة ، مث َبيََّن : أنه مبتدأ ، وخربه حمذوف ، أي : مذهب سيبويه 
  .إىل آخره . . . » 

أنه مبتدأ ، واخلرب مجلة األمر ، وَدَخلَِت الفاُء لشبه املبتدأ بالشرط ، ولكون : والثاين وهو مذهب األخفش وغريه 
ى هذه َمْن زنا فاجلده ، أو اليت زنت والذي زنا فاجلدومها ، وتقدم الكالم عل: األلف والالم مبعىن الذي ، تقديره 

فأغَْنى » والسَّارُِق والسَّارِقَةُ « : وعند قوله ]  ١٦: النساء [ } واللذان يَأِْتَيانَِها ِمنكُْم فَآذُوُهَما { : املسألة يف قوله 
  .عن إعادته 

  .وقرأ عيسى الثقفي وحيىي بن يعمر وعمرو بن فائد وأبو جعفر وأبو شيبة وُروَْيس بالنصب على االشتغال 
  .» ألجل األمر ) سورةً أنزلناها ( وهو أحسن من « : ي قال الزخمشر

  .بال ياء » والزَّان « : وقرئ 
: إذا ضرب جِلَْدُه ، كما يقال : َجلََده : ، يقال } كُلَّ َواِحٍد مِّْنُهَما ِمئَةَ َجلَْدٍة { فاضربوا : » فاجلدوا « ومعىن 

  .لئال يربح ، وال يضرب حبيث يبلغ اللحم إذا ضرب رأسه وبطْنه ، وذكر بلفظ اجللد : رأَسه وبطنه 
  .رمحة ورقة : } َوالَ َتأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ { ) : تعاىل ( قوله 

  .وابن كثري بفتحها . » َرأْفَة « قرأ العامة هنا ويف احلديد بسكون مهزة 
  .» َسَحاَبٍة « ِة بألف بعد اهلمزة بِزَِن» َرآفَة « وقرأ ابن جريج وتروى أيضاً عن ابن كثري وعاصم 



، وتقدم معناه ، وأشهر املصادر األول ، ونقل أبو البقاء فيها لغة رابعة ، وهي » َرأََف بِِه َيرُْؤف « وكلها مصادر ل 
  .إبدال اهلمزة ألفاً ، وهذا ظاهر 

  .بتاء التأنيث مَُراعاةً للفظ » َتأُْخذْكُمْ « وقرأ العام 
  .جماهد بالياء من حتت ، ألنَّ التأنيث جمازّي ، وللفصل باملفعول واجلار وعليُّ بن أيب طالب والسُّلميُّ و

ألن املصدر ال يتقدم » َرأْفَة « ، أو مبحذوف على سبيل البيان ، وال يتعلق ب » َتأُْخذْكُْم « يتعلق ب » بِهَِما « و 
  .ُمتعلٌِّق بالفعل قبله أيضاً » ِدينِ اللَِّه « عليه معموالً ، و 

  .ملة دالة على جواب الشرط بعدها ، أو هي اجلواب عند بعضهم وهذه اجل
  فصل

َوالَ { ، وقال » َوالَ يَْزُنونَ « : الزنا حرام ، وهو من الكبائر ، ألن اهللا تعاىل قرنه بالشرك وقتل النفس يف قوله 
ثالث : وا الزَِّنا فإنَّ فيه ست خصال َيا َمْعَشَر الناس اتق« : ، وقال عليه السالم ]  ٣٢: اإلسراء [ } َتقَْربُواْ الزىن 

وأما الاليت يف . فُيذِْهُب البهاء ، ويورث الفقر ، وينقص العمر : يف الدنيا وثالث يف اآلخرة ، أما اليت يف الدنيا 
  .» ) النار ( فُسْخطُ اهللا ، وسوء احلساب ، وعذاب : اآلخرة 

  .فرج يف فرج مشتهى طبعاً حمرم قطعاً إنه عبارة عن إيالج : قال بعض العلماء يف حّد الزنا 
  واختلف العلماء يف اللواط ، هل يسمى زنا أم ال؟

وقيل . ، ولدخوله يف حدّ الزنا املتقدم » إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان « :  -عليه السالم  -نعم لقوله : فقيل 
فالط مل حينث ، وألن الصحابة اختلفوا يف حكم ال يسمى زنا ، ألنه يف العرف ال يسمى زانياً ، ولو حلف ال يزين : 

  .اللواط وكانوا عاملني باللغة 
، وقوله » إذَا أََتتِ املَْرأةُ املرأةَ فَُهَما َزانِيَتان « ) :  -عليه السالم  -بدليل قوله ( وأما احلديث فمحمول على اإلمث 

وأما دخوله يف مسمى الفرج ملا فيه من االنفراج فبعيد ، ألن »  الَيَدان َتزْنَِيان ، والَعْيَنان َتْزنَِيان« : عليه السالم 
العني والفم منفرجان وال يسميان فرجاً ، ومسي النجم جنماً لظهوره ، وما مسوا كل ظاهر جنماً ، ومسوا اجلنني جنيناً 

  .الستتاره ، وما ّمسوا كل مستتر جنيناً 
  :واختلفوا يف حّد اللوطي 

  .كان حمصناً رجم ، وإن كان غري حمصن جلد وغرب حّد الزنا ، إن : فقيل 
  .يقتل الفاعل واملفعول مطلقاً : وقيل 

  :واختلفوا يف كيفية قتله 
  .» َمْن َعِملَ َعَملَ قَْومِ لُوٍط فَاقُْتلُوه « : تضرب رقبُته كاملرتد لقوله عليه السالم : فقيل 
  .يرجم باحلجارة : وقيل 
  .يهدم عليه جدار : وقيل 
  .يرمي من شاهق ، ألن اهللا تعاىل عذب قوم لوط بكل ذلك : وقيل 
يعّزر الفاعل ، وأما املفعول فعليه القتل إن قلنا يقتل الفاعل ، وإن قلنا على الفاعل حّد الزنا فعلى املفعول : وقيل 

  .جلد مائة وتغريب عام حمصناً كان أو غري حمصن 
  .إن كانت امرة حمصنة فعليها الرجم : وقيل 



  فصل
  :وأمجعت األمة على حرمة إتيان البهيمة ، واختلفوا يف حّده 

  .حّد الزنا : فقيل 
  .» َمْن أََتى بَهِيمةً فَاقُْتلوُه واقُْتلُوَها َمَعُه « : يقتل مطلقاً لقوله عليه السالم : وقيل 
  .التعزير ، وهو الصحيح : وقيل 

  .ه إال التعزير وأما السحق وإتيان امليتة واالستمناء باليد فال يشرع في
  فصل

أما اإلقرار ، فقال الشافعي . تقدم الكالم يف حّد الزنا يف سورة النساء ، وأما إثباته فال حيصل إال باإلقرار أو بالبينة 
  .يثبت باإلقرار مرة واحدة لقصة العسيف : 

إنََّك شَهدَت على « :  ال بد من اإلقرار أربع مرات لقصة ماعز ، ولقوله عليه السالم: وقال أبو حنيفة وأمحد 
 -ولو كانت املرة الواحدة مثل األربع يف إجياب احلّد لكان هذا الكالم لغواً ، ولقول أيب بكر » نفِسَك أربَع مرات 

  . -صلى اهللا عليه وسلم  -لو أقررت الرابعة لرمجك رسول اهللا : ملاعز بعد إقراره الثالثة  -رضي اهللا عنه 
  .ما رمجه رسول اهللا ) أربع مرات ( لو مل يقر ماعز : معشر أصحاب حممد نقول  كنا: وقال بريدة األسلمي 

وكما أن الزنا ال ينتفي إالّ بأربع . وأيضاً فكما ال يقبل يف الشهادة على الزنا إالّ أربع شهادات ، فكذا يف اإلقرار 
  .شهادات يف اللعان ، فال يثبت إال باإلقرار أربع مرات 

: النساء [ } فاستشهدوا َعلَْيهِنَّ أَْرَبعةً مِّْنكُْم { : ا على أنه ال ُبّد من أربع شهادات لقوله تعاىل وأما البينة فأمجعو
١٥ . [  
  فصل

ال خالف أنه جيب على القاضي أن ميتنع عن القضاء بعلم نفسه ، كما إذا ادعى رجل على آخر : قال بعض العلماء 
قد أبرأه ، أو ادعى أنه قتل أباه وقت كذا وقد رآه القاضي حيا بعد ذلك ، حقاً وأقام عليه بينة ، والقاضي يعلم أنه 

أو ادعى نكاح امرأة وقد مسعه القاضي طلقها ، ال جيوز أن يقضي به ولو أقام عليه شهوداً وهل جيوز له أن يقضي 
  ؟بعلم نفسه مثل إن ادعى عليه ألفاً وقد رآه القاضي أقرضه ، أو مسع املدعى عليه يقّر به

جيوز له أن يقضي بعلمه ، ألنه ملا جاز له أن حيكم بشهادة الشهود ، وهي إمنا تفيد : فقال أبو يوسف وحممد واملزين 
  .مبا هو منه على علم أوىل ) له ( الظن ، فألن جيوز 

( أقِْضي بعلمي ، وهو أقوى من شاهدين ، أو شاهد وامرأتني ، وهو أقوى من شاهد وميني ، : قال الشافعي 
ال حيكم بعلمه ألن انتفاء التهمة شرط يف القضاء ، : وقيل « ورّد اليمني ) النكول ( وهو أقوى من ) وبشاهد وميني 

ومل يوجد هذا يف األموال فأما العقوبات ، فإن كانت العقوبة من حقوق العباد كالقصاص وحّد القذف فهو مثل 
  .املال ، إن قلنا ال يقضي فهاهنا أوىل ، وإال فقوالن 

والفرق بينهما أن حقوق اهللا تعاىل مبنية على املساهلة واملساحمة ، وال فرق على القولني أن حيصل العلم للقاضي يف 
له ) ويف زمان واليته ( إن حصل له العلم يف بلد واليته : وقال أبو حنيفة . أو يف غريه ) وزمان واليته ( بلد واليته 

  .أن يقضي بعلمه وإال فال 

  فصل
إذَا زََنْت أََمةُ أََحدكم « : م احلد إال اإلمام أو نائبه وللسيد أن يقيم احلد على رقيقه لقوله عليه السالم ال يقي



  .بل يرفعه إىل اإلمام : وقيل » فَلَْيجِلْدها 
ها ، وُيجلد احملصن مع ثيابه وال جيرد ، ولكن ينبغي أن تكون حبيث يصل أمل الضرب إليه ، وأما املرأة فال جيوز جتريد

ويضرب بسوط ال جديد جيرح وال خلق ال يؤمل ، . بل تربط عليها ثياهبا حىت ال تنكشف ، ويلي ذلك منها امرأة 
وال ميد ، وال يربط ، بل يترك حىت يتقي بيديه ويضرب الرجل قائماً واملرأة جالسة ، وتفرق السياط على أعضائه 

  .بطن والفرج وال جيمعها يف موضع واحد ويتقى املهالك كالوجه وال
  .يضرب على الرأس : قال الشافعي 

  .ال يضرب على الرأس : وقال أبو حنيفة 
  فصل

وال يقام احلّد على احلامل حىت تضع ولدها ، ويستغىن عنها حلديث اجلهنية ، وأما املريض فإن كان يرجى زوال 
، وإن كان مرضه ال ) ، ألن املقصود قتله  إن كان احلد جلداً ، وإن كان رمجاً أقيم عليه احلدُّ( مرضه أّخر حىت يربأ 

 -عليه السالم  -( يرجى زواله مل يضرب بالسياط ، بل يضرب بضغث فيه عيدان بعدد ما جيب عليه لقصة أيوب 
  .وأدلة مجيع ما تقدم مذكورة يف كتب الفقه ) 

  فصل
ني مل حيسب ، وإن ضرب كل يوم لو فرق السياط تفريقاً ال حيصل به التنكيل مثل أن ضرب كل يوم سوطاً أو سوط

  .عشرين وأكثر حسب 
  فصل

إن كان احلّد رمجاً أقيم عليه كما : ويقام احلد يف وقت اعتدال اهلواء ، فإن كان يف وقت شدة حّر أو برد نظرنا 
  .يقام يف املرض ، ألن املقصود قتله 

إنْ كان يرجى زوال ، ألنه رمبا رجع عن (  إن كان الرجم ثبت بإقراره أّخر إىل اعتدال اهلواء وزوال املرض: وقيل 
  .وقد أثر الرجم يف جسمه فيعني شدة احلر والربد واملرض على إهالكه ) إقراره يف خالل الرجم 

  .وإن ثبت بالبينة ال يؤخر ، ألنه ال يسقط 
  .وإن كان احلد جلداً مل جيز إقامته يف شدة احلر والربد كما ال يقام يف املرض 

  فصل
  .} َوالَ َتأُْخذْكُمْ بِهَِما َرأْفَةٌ { :  معىن قوله

  .ال تأخذكم هبما رأفة فتعطلوا احلدود وال تقيموها : قال جماهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبري والنخعي والشعيب 
  .وهو قول سعيد بن املسيب واحلسن . وال تأخذكم رأفة فتخففوا ، ولكن أوجعومها ضرباً : وقيل 

  . حّد الزنا والغربة ، وخيفف يف حّد الشرب جيتهد يف: قال الزهري 
  .خيفف يف الشرب والغربة ، وجيتهد يف الزنا : وقال قتادة 

« : يف حكم اهللا ، روي أن عبد اهللا بن عمر جلد جارية له زنت فقال للجالد : أي : } ِفي ِدينِ اهللا { ومعىن 
يا بّين إن اهللا مل يأمرين « : فقال » أُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةً يف ِدينِ اللَِّه وال َت« : فقال له ابنه » اْضُرْب ظَْهَرَها ورِْجلَْيَها 

  .» بقتلها ، وقد ضربت فأوجعت 

  فصل
، ألنّ ماعزاً ملا مسته احلجارة هرب ، ) به ( إذا ثبت الزنا بإقراره فمىت رجع ترك ، وقع به بعض احلد أو مل يقع 



  .» ه َهالَّ تركتمو« : فقال عليه السالم 
  .ال يقبل رجوعه : وقيل 

  .وحيفر للمرأة إىل صدرها ، وال حيفر للرجل ، وإذا مات يف احلّد غُسِّل وكُفِّن وصُلَِّي عليه ودِفن يف مقابر املسلمني 
  .أن املؤمن ال تأخذه الرأفة إذا جاء أمر اهللا : معناه } إِن كُنُتمْ ُتْؤِمُنونَ باهللا واليوم اآلخر { : قوله 
. نفر من املؤمنني » طَاِئفَةٌ « حدمها إذا أقيم عليهما : » َعذَاَبُهَما « وليحضر : أي } َولَْيْشَهْد َعذَاَبُهَما { : قوله 

] .  ٩: احلجرات [ } َوإِن طَآِئفََتاِن ِمَن املؤمنني اقتتلوا { : أقله رجل واحد ، لقوله تعاىل : قال النخعي وجماهد 
وكل ثالثة ]  ١٢٢: التوبة [ } فَلَْوالَ َنفََر ِمن كُلِّ ِفْرقٍَة مِّْنُهْم طَآِئفَةٌ { : لقوله تعاىل  اثنان ،: وقال عطاء وعكرمة 

ثالثة : وقال الزهري وقتادة . فرقة ، واخلارج عن الثالثة واحد أو اثنان ، واالحتياط يوجب األخذ باألكثر 
  .يء ، وهذه الصورة أقل ما ال بد يف حصوهلا الثالثة فصاعداً ، ألن الطائفة هي الفرقة اليت تكون حافة حول الش

  .، وهو قول مالك وابن زيد » إنَّها أربعة ، عدد شهود الزنا « : وقال ابن عباس 
  .عشرة ، ألهنا العدد الكامل : وقال احلسن البصري 

ور اجلمع ، واملقصود يستحب حض: أمر ، وظاهره للوجوب ، لكن الفقهاء قالوا » َولَْيشَْهد « : واعلم أن قوله 
  .إعالن إقامة احلد ملا فيه من الردع ودفع التهمة : منه 

وقال أبو . جيوز لإلمام أن حيضر رمجه وأن ال حيضر ، وكذا الشهود ال يلزمهم احلضور : وقال الشافعي ومالك 
وإن ثبت باإلقرار بدأ إن ثبت بالبينة وجب على الشهود أن يبدؤوا بالرمي ، مث اإلمام ، مث الناس ، « : حنيفة 

  .» اإلمام مث الناس 
رجم ماعزاً والغامدية ومل حيضر رمجهما وأما تسميته عذاباً فإنه  -صلى اهللا عليه وسلم  -واحتج الشافعي بأن النيب 

  .يدل على أنه عقوبة ، وجيوز أن يسمى عذاباً ألنه مينع املعاودة ، كما يسمى نكاالً لذلك 

  ) ٣(َني إِلَّا َزانَِيةً أَْو ُمْشرِكَةً وَالزَّانَِيةُ لَا َيْنِكحَُها إِلَّا َزانٍ أَْو ُمْشرٌِك َوُحرَِّم ذَِلَك َعلَى الُْمْؤِمنِ الزَّانِي لَا َيْنِكُح

واختلفوا يف معىن اآلية . بزنة كَرم » َحُرم « وزيد بن علي . مبنياً للفاعل مشدداً » َوَحرَّم « قرأ أبو الربهسيم 
  :وحكمها 

قَِدَم املهاجرون املدينة « : ال جماهد وعطاء بن أيب رباح وقتادة والزهري والشعيب ، ورواية العويف عن ابن عباس فق
وفيهم فقراء ال مال هلم وال عشائر ، وباملدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن ، وُهنَّ يومئذ أخصب أهل املدينة ، فرغب 

فنزلت هذه  -صلى اهللا عليه وسلم  -يهم ، فاستأذنوا رسول اهللا ناس من فقراء املسلمني يف نكاحهن لينفقن عل
  .وحرم على املؤمنني أن يتزوجوا تلك البغايا ، ألهننَّ كنَّ مشركات » اآلية 

أم مهزول جارية : نزلت يف نساء مبكة واملدينة ، منهن تسع هلن رايات البيطار يعرفن هبا منزهلن : وقال عكرمة 
املخزومي ، وكان الرجل ينكح الزانية يف اجلاهلية يتخذها مأكلة ، فأراد ناس من املسلمني السائب بن أيب السائب 

» أمِّ مهزول « يف نكاح  -صلى اهللا عليه وسلم  -نكاحهن على تلك اجلهة ، فاستأذن رجل من املسلمني نيب اهللا 
  .واشترطت له أن تنفق عليه ، فأنزل اهللا هذه اآلية 

ظاهره خرب } الزاين الَ يَنِكُح إِالَّ َزانَِيةً أَْو ُمْشرِكَةً والزانية الَ يَنِكُحَهآ إِالَّ زَاٍن أَْو ُمْشرِكٌ { : قوله تعاىل : فإن قيل 
{ : وليس األمر كذلك ، ألن الزاين قد ينكح املؤمنة العفيفة ، والزانية قد ينكحها املؤمن العفيف ، وأيضاً فقوله 

  .ليس كذلك ، فإن املؤمن حيل له التزويج باملرأة الزانية  }َوُحرَِّم ذلك َعلَى املؤمنني 



  :فاجلواب من وجوه 
إن اللفظ وإن كان عاماً لكن املراد منه األعم األغلب ، ألن الفاسق : ما قاله القفال :  -وهو أحسنها  -أحدها 

مثله أو يف مشركة ، والفاسقة  اخلبيث الذي من شأنه الزنا ال يرغب يف نكاح املرأة الصاحلة ، وإمنا يرغب يف فاسقة
ال ترغب يف نكاح الرجل الصاحل ، بل تنفر عنه ، وإمنا ترغب فيمن هو من جنسها من الفسقة واملشركني ، فهذا 

  .وقد يفعل اخلَري من ليس بتقي ، فكذا هاهنا » ال يفَعل اخلَري إالّ الرجلُ التقيُّ « على األعم األغلب ، كما يقال 
  :فاجلواب من وجهني } ُحرَِّم ذلك َعلَى املؤمنني َو{ : وأما قوله 

أن نكاح املؤمن املمدوح عند اهللا الزانية ورغبته فيها فحرم عليه ملا فيه من التشبه بالفساق ، وحضور موقع : األول 
زاوجة التهمة ، والتسبب لسوء املقالة فيه ، والغيبة ، وجمالسة اخلطائني فيها التعرض القتراف اآلثام ، فكيف مب

  .الزواين والفجار 
الزاين الَ { : أن صرف الرغبة بالكلية إىل الزواين وترك الرغبة يف الصاحلات حمرم على املؤمنني ، ألن قوله : وثانيها 

ر أنَّ الزاين ال يرغب إال يف زانية ، فهذا حمرم على املؤمنني ، وال يلزم من حرمة هذا احلص: معناه } َينِكُح إِالَّ زَانَِيةً 
  .حرمة التزويج بالزانية ، فهذا هو املعتمد يف تفسري اآلية 

وإن كان للعموم ظاهراً لكنه خمصوص » املُْؤِمننيَ « : ويف قوله » الزَّاين « : أن األلف والالم يف قوله : الوجه الثاين 
  .باألقوام الذين نزلت فيهم كما قدمناه آنفاً 

: وإن كان خرباً يف الظاهر لكن املراد منه النهي ، واملعىن } يَنِكُح إِالَّ َزانَِيةً الزاين الَ { : أن قوله : الوجه الثالث 
هكذا كان احلكم يف ابتداء اإلسالم } َوُحرَِّم ذلك َعلَى املؤمنني { كل من كان زانياً فال ينبغي أن ينكح إال زانية ، 

.  
  :وعلى هذا الوجه ذكروا قولني 

 اآلن حىت حيرم على الزاين والزانية التزويج بالعفيفة والعفيف وبالعكس ، وهذا أن ذلك احلكم باق إىل: أحدمها 
  .مذهب أيب بكر وعمر وعلّي وابن مسعود 

كما ال حيل للمؤمن أن يتزوج بالزانية فكذلك ال حيل له إذا : مث يف هؤالء من يسّوي بني االبتداء والدوام فيقول 
  .زنت حتته أن يقيم عليها 

  .ل ألن يف مجلة ما مينع من التزويج ما ال مينع من دوام النكاح كاإلحرام والعدة ومنهم من يفص
إن ناسخه هو اإلمجاع وعن : فقال اجلبائي : واختلفوا يف ناسخه . أن هذا احلكم صار منسوخاً : والقول الثاين 

{ ، ]  ٣: النساء [ } النسآء فانكحوا َما طَاَب لَكُْم مَِّن { : سعيد بن املسيب أنه منسوخ بعموم قوله تعاىل 
  ] . ٣٢: النور [ } َوأَْنِكحُواْ األيامى ِمْنكُْم 

هذان الوجهان ضعيفان ، أما قول اجلبائي فألنه ثبت يف أصول الفقه أن اإلمجاع ال ينسخ وال ينسخ : قال احملققون 
سألة مسبوق مبخالفة أيب بكر به ، وأيضاً فاإلمجاع احلاصل عقيب اخلالف ال يكون حجة ، واإلمجاع يف هذه امل

  وعمر وعلي ، فكيف يصح؟
فال يصلح أن يكون ناسخاً ، ألنه ال بد من أن ]  ٣: النساء [ } فانكحوا َما طَاَب لَكُْم مَِّن النسآء { : وأما قوله 

  .يشترط فيه أال يكون هناك مانع من النكاح من سبب أو نسب أو غريمها 
زويج الزانية من املؤمنني ، كما ال يدخل فيه تزوجيها من األخ وابن األخ ، وأن ال يدخل فيه ت: ولقائل أن يقول 

للزنا تأثرياً يف الفرقة ما ليس لغريه ، أال ترى أنه إذا قذفها يتبعها بالفرقة على بعض الوجوه؟ وال جيب مثل ذلك يف 



  .ه سائر ما يوجب احلد ، وألن الزنا يورث العار ، ويؤثر يف الفراش ، ففارق غري
يا رسول اهللا إن امرأيت ال ترّد يد « : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -واحتج من ادعى النسخ بأن رجالً سأل النيب 

فأمسكها « : ويف رواية » استمتع هبا « : ، قال » إين أحبها ، وهي مجيلة « : قال . » طَلِّقَْها « : ، قال » المس 
  .» إذن 

وبأن ابن عباس سُِئل . الً وامرأة يف زنا وحرص أن جيمع بينهما ، فأىب الغالم وروي أن عمر بن اخلطاب ضرب رج
  .عن رجل زنا بامرأة فهل له أن يتزوجها؟ فأجازه ابن عباس ، وشبهه مبن سرق مثر شجرة مث اشتراه 

، واحلراُم ال ُيَحرُِّم أَوَّلُهُ ِسفَاٌح وآِخُرُه نِكاح « : أنه ُسِئل عن ذلك فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وعن النيب 
  .» احلالل 

أن الزاين ال يطأ حني يزين إال زانية أو مشركة ، وكذا : أن حيمل النكاح على الوطء ، واملعىن : الوجه الرابع 
وحرم الزنا على املؤمنني ، وهذا تأويل أيب مسلم ، وهو قول سعيد بن : أي } َوُحرَِّم ذلك َعلَى املؤمنني { الزانية 
  .لضحاك بن مزاحم ، ورواية الواليب عن ابن عباس جبري وا

  :وهذا التأويل فاسد من وجهني « : قال الزجاج 
  .أنه ما ورد النكاح يف كتاب اهللا إال مبعىن التزوج ، ومل يرد البتة مبعىن الوطء : األول 
إال الزانية فاإلشكال عائد ، ألنا املراد أن الزاين ال يطأ : أن ذلك خيرج الكالم عن الفائدة ، ألنا لو قلنا : الثاين 

املراد أن الزاين ال يطأ إال الزانية حني يكون وطؤه زنا ، فهذا : نرى الزاين قد يطأ العفيفة حني يتزوج هبا ، ولو قلنا 
  .» كالم ال فائدة فيه 

  ؟} ية الَ َينِكحَُهآ إِالَّ َزانٍ الزان{ : وبني قوله } الزاين الَ َينِكُح إِالَّ زَانَِيةً { : أي فرق بني قوله : فإن قيل 
فاجلواب أن الكالم األول يدل على أن الزاين ال يرغب إال يف نكاح الزانية ، خبالف الزانية فقد ترغب يف نكاح 

  .غري الزاين ، فال جرم بيَّن ذلك بالكالم الثاين 
  مل قدم الزانية على الزاين يف أول السورة وهاهنا بالعكس؟: فإن قيل 
سبقت تلك اآلية على عقوبتها خليانتها ، فاملرأة هي املادة يف الزنا ، وأما هاهنا فمسوقة لذكر النكاح ، : اب فاجلو

  .والرجال أصل فيه ، ألنه هو الراغب الطالب 

َدةً َولَا تَقَْبلُوا لَُهْم َشهَاَدةً أََبًدا َوأُولَِئَك ُهمُ َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت ثُمَّ لَمْ َيأْتُوا بِأَْرَبَعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهمْ ثََمانَِني َجلْ
  ) ٥(إِلَّا الَِّذيَن َتابُوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك وَأَْصلَحُوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم ) ٤(الْفَاِسقُونَ 

فيعود ]  ٢: النور [ }  فاجلدوا الزانية والزاين{ : اآلية هي كقوله } . . والذين َيْرُمونَ احملصنات { : قوله تعاىل 
  :فيه وجهان » املُْحصََنات « : فيه ما تقدم حباله ، وقوله 

  .أن املراد به النساء فقط ، وإمنا َخصَُّهنَّ بالذكر ألن قَذْفَُهنَّ أْشَنُع : أحدمها 
  ذكر؟كيف غلَّب املؤنث على امل: أن املراد هبن النساء والرجال ، وعلى هذا فيقال : والثاين 

مثَّ معطوف : األْنفُسَ احملصنات ، وهو بعيد أو تقول : واجلواب أنه صفةٌ لشيء حمذوف يَعمُّ الرجال والنساء ، أي 
  .واملُْحَصنني : حمذوف لفهم املعىن ، ولإلمجاع على أن ُحكْمَُهْم ُحكْمُهنَّ أي 

دود ، وقرأ أبو زرعة وعبد اهللا بن مسلم بالتنوين يف العامة على إضافة اسم العدد للمع} بِأَْرَبَعِة شَُهَدآَء { : قوله 



ألنَّ : العدد ، واسَتفَْصَح الناس هذه القراءة حىت جتاوز بعضهم احلد كابن جين ففّضلها على قراءة العامة ، قال 
ضاربني  ثالثةُ« ، وَيضعف » عندي ثالثةٌ ضاربون « : املعدوَد مىت كان صفةً فاألجود اإلتباع دون اإلضافة ، تقول 

من ذلك » شَُهَداء « وهذا غلط ، ألن الصفة اليت جََرْت ُمجَْرى األمساء ُتعْطَى ُحكْمََها ، فَُيَضاُف إليها العدُد ، و » 
، » اسَْتْشهِدُوا شَهِيَدينِ « و ] .  ٤١: النساء [ } ِمن كُلِّ أمٍَّة بَِشهِيدٍ { : ، فإنه كَثَُر حذف موصوفه ، قال تعاىل 

  .ندي ثالثةُ أعبد ، وكل ذلك صفةٌ يف األصل ع: وتقول 
  .ونقل ابن عطية عن سيبويه أنه ال ُيجيُز تنوين العدد إالّ يف شعر 

  .وأما الصفات ففيها التفصيل املتقدم » ثالثةُ رجالٍ « وليس كما نقله عنه ، إمنا قال سيبويه ذلك يف األمساء حنو 
  :جه على هذه القراءة ثالثة أو» شَُهَداَء « ويف 

  .أنه متييٌز ، وهذا فاسد ، ألنَّ من ثالثة إىل عشرة يضاف ملَُميِّزه ليس إال ، وغري ذلك ضرورة : أحدها 
  .أنه حالٌ ، وهو ضعيف أيضاً جمليئها من النكرة من غري خمصِّصٍ : الثاين 

  .، ومل تنصرف أللف التأنيث » أربعة « أهنا جمرورة نعتاً ل : الثالث 
  فصل

ال يدل على الشيء الذي رموا به احملصنات ، وذكر الرمي ال يدل على الزنا ، إذ قد يرميها بسرقة أو ظاهر اآلية 
  .شرب مخر ، بل ال بد من قرينة دالة على التعيني 

  :واتفق العلماء على أن املراد الرمي بالزنا ، ويف داللة اآلية عليه وجوه 
  .تقدم ذكر الزنا : األول 
  .كر احملصنات وهن العفائف ، فدل ذلك على أن املراد رميها بعدم العفاف أنه تعاىل ذ: الثاين 

على صحة ما رموا به ، وكون الشهود أربعة من شروط الزنا : يعين } ثُمَّ لَْم يَأُْتواْ بِأَْرَبَعِة شَُهَدآَء { : قوله : الثالث 
.  

  .أن يكون املراد هو الرمي بالزنا اإلمجاع على أنه ال جيب احلد بالرمي بغري الزنا ، فوجب : الرابع 
  فصل

  :شروط اإلحصان مخسة 
اإلسالم ، والعقل ، والبلوغ ، واحلرية ، والعفة من الزنا ، حىت أن من زنا مرة أول بلوغه مث تاب وحسنت حالته 

لشهود على منذ عمره ، فقذفه قاذف ال حّد عليه ، فإن أقر املقذوف على نفسه بالزنا ، أو أقام القاذف أربعة من ا
  .زناه سقط احلد عن القاذف ، ألن احلد وجب للفرية ، وقد ثبت صدقه 

  فصل
  .صريح ، وكناية ، وتعريض : وألفاظ القذف 

كناية ، ألن حقيقة : زنا يدك ، فقيل : يا زانية ، أو زنيت ، أو زنا قُُبلُِك أو دُُبُرِك ، فإن قال : أن يقول : فالصريح 
  .ح أنه صريح ، ألن الفعل يصدر بكل البدن ، والفرج آلة الزنا من الفرج ، والصحي

يا فاسقة ، يا فاجرة ، يا خبيثة ، يا مؤاجرة ، يا ابنة احلرام ، أو ال ترد يد المس ، فال يكون : أن يقول : والكناية 
  .قول له ، وإال فال يا نبطي ، أو بالعكس ، فإن أراد القذف فهو قذف ألم امل: قذفاً إال بالنية ، وكذا لو قال لعريب 

والتعريض ليس . عنيت نبطي الدار أو اللسان ، وادعت أم املقول له إرادة القذف فالقول قوله مع ميينه : فإن قال 
يا ابن احلالل أما أنا فما زنيت وليست أمي بزانية ، ألن األصل براءة الذمة ، فال جيب : بقذف وإن نواه ، كقوله 



  .شبهات بالشك ، واحلد ُيْدَرأ بال
  .جيب فيه احلد : وقال مالك 

  .هو قذف يف حال الغضب دون الرضا : وقال أمحد وإسحاق 
  فصل

فإن قال الثاين بعدما حد لألول ( إذا قذف شخصاً واحداً مراراً ، فإن أراد بالكل زنية واحدة وجب حّد واحد ، 
  .عزر للثاين 

يتعدد اعتباراً باللفظ ، وألنه حّق : زنيِت بعمرو ، فقيل : ل زنيت بزيد ، مث قا: وإن قذفه بزناءين خمتلفني كقوله 
  .آدمي فال يتداخل كالديون 

  .والصحيح أنه يتداخل ألهنما حدان من جنس واحد ، فتداخل كحدود الزنا 
  .ولو قذف زوجته مراراً فالصحيح أنه يكفي بلعان واحد سواء قلنا بتعدد احلد أو ال 

، ألن هالل بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء ، فقال ) حّد واحد : فقيل  وإن قذف مجاعة بكلمة واحدة ،
  .، فلم يوجب على هالل إال حداً واحداً مع أنه قذف زوجته بشريك » البينةُ أو َحدٌّ يف ظهرك « : عليه السالم 

  .لكل واحد حدٌّ : وقيل 
  .وإن كان بكلمات فلكل واحد حّد 

  فصل
« : ن أو أجنبية فال حد عليه وال لعان ، ال يف احلال وال بعد البلوغ ، لقول عليه السالم إذا قذف الصيب أو اجملنو

  .ولكن يعّزران للتأديب إن كان هلما متييز » ُرِفَع القَلَُم َعْن ثَالث 
ابة واألخرس إن فهمت إشارته أو كتابته وقذف باإلشارة أو بالكتابة لزمه احلد ، ولذلك يصح لعانه باإلشارة والكت

.  
  .احلد كله : وقيل . يلزمه نصُف احلد : وأما العبد إذا قذف احلر ، فقيل 

  .وأما الكافر إذا قذف املسلم فعليه احلد لدخوله يف عموم اآلية 
وإن كان املقذوف غري حمَصن مل جيب احلد ، بل يوجب التعزير إال أن يكون املقذوف معروفاً مبا قذف به فال حّد 

  .هناك وال تعزير 
فاجلدوهم ثََمانَِني َجلَْدةً َوالَ َتقَْبلُواْ لَُهْم َشهَاَدةً { يشهدون على زناهن : أي } ثُمَّ لَْم يَأُْتواْ بِأَْرَبَعِة شَُهَدآَء { : قوله 

جيوز أن تكون هذه اجلملة مستأنفة ، وهو األظهر ، } وأولئك ُهُم الفاسقون { : قوله } أََبداً وأولئك ُهُم الفاسقون 
  .ز أبو البقاء فيها أن تكون حاالً وجوَّ

اعلم أن يف هذا االستثناء خالفاً ، هل يعود } إِالَّ الذين تَاُبواْ ِمن َبْعِد ذلك َوأَصْلَُحواْ فَإِنَّ اهللا غَفُوٌر رَِّحيمٌ { وقوله 
  ملا تقدَّمه من اجلمل أم إىل اجلملة األخرية فقط؟

  .َباِذيُّ ، فاختار ابن مالٍك عوده إىل اجلمل املتقدمة واملَهَاَباِذي إىل األخرية وتكلم عليها من النحاة ابن مالك واملََها
باستيفاء احلدِّ ، فإذا شهد قبل احلدِّ أو قبل  -رمحه اهللا  -رد َشهَاَدِة القاذِف مَعلٌَّق عند أيب حنيفة : وقال الزخمشري 

  .شهادته أبداً وإن تاَب وكان من األبرار األتقياء  متام استيفاِئِه قُبِلَْت شهادته ، فإذا استويف مل ُتقَْبلْ
يتعلَُّق ردُّ شهاِدِته بنفس القَذِْف ، فإذا تاب عن القذف بأن رجع عنه عاد مقبول  -رمحه اهللا  -وعند الشافعي 

لَد وردَّ اجل: جعل جزاء الشرط الذي هو الرمُي  -رمحه اهللا  -الشهادة ، وكالمها ُمَتَمسٌِّك باآلية ، فأبو حنيفة 



{ : الشهادة ُعقَْيبَ اجللد على التأبيد ، وكانوا َمْرُدوِدي الشهادة عنده يف أبدهم ، وهو مدَّة حياهتم ، وجعل قوله 
كالماً مستأنفاً غري داخلٍ يف حيز جزاء الشرط ، كأنه حكاية حال الرامني عند اهللا بعد } وأولئك ُهُم الفاسقون 

فَإِنَّ اهللا غَفُورٌ { : ، ويدلُّ عليه قوله » الفَاِسِقَني « استثناء من } الَّ الذين َتابُواْ إِ{ انقضاء اجلملة الشرطية ، و 
جعل جزاء الشرط اجلملتني أيضاً غري أنه َصَرَف األبد إىل مدة كونه قاذفاً ،  -رمحه اهللا  -والشافعيُّ . } رَّحِيٌم 

  .انتهى . تثناء متعلِّقاً باجلملة الثانية عن القذف ، وجعل االس) والرجوع ( وهي تنتهي بالتوبة 
  :واعلم أن اإلعراب متوقٌف على ذكر احلكم ، وحملُّ املستثىن فيه ثالثة أوجه 

  .أنه منصوب على أصل االستثناء : أحدها 
  .» لَُهْم « أنه جمرور بدالً من الضمري يف : والثاين 

يف » ُهْم « أن يكون جمروراً َبَدالً من  -الشافعي : ي أ -وحق املستثىن عنده : وقد أوضح الزخمشري ذلك بقوله 
، وحقه عند أيب حنيفة أن يكون منصوباً ، ألنه عن موجب والذي يقتضيه ظاهر اآلية ونظمها أن تكون » لَُهمْ « 

َشَهاَدتَُهْم ، َوَمْن قَذََف املُْحَصنَاِت فَاْجِلُدوُهْم ، َوُرّدوا : اجلمل الثالثة مبجموعهن جزاء الشرط ، كأنه قيل 
فامجعوا هلم اجللد والردَّ والتفسيق ، إال الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم ، : وفسِّقوهم ، أي 

  .يغفر هلم فينقلبون غري جملودين وال مردودين وال مفسَّقني 
ظاهر هو ما يعضده كالم العرب ، وليس ظاهر اآلية يقتضي عود االستثناء إىل اجلمل الثالث ، بل ال: قال أبو حيان 

  .وهو الرجوع إىل اجلملة اليت تليها 
  .} فَإِنَّ اهللا غَفُوٌر رَِّحيٌم { : أنه مرفوع باالبتداء ، وخربه اجلملة من قوله : والوجه الثالث 

  .واعترض خبلّوها من رابٍط 
  .غفور هلم : وأُجيَب بأنه حمذوف ، أي 

  .، هل هو ُمتَِّصلٌ أم ُمْنقَِطٌع؟ والثاين َضعيٌف جداً  واختلفوا أيضاً يف هذا االستثناء
  فصل

ال يثبت إال بأربعة : اإلقرار بالزنا يثبت بشهادة رجلني خبالف فعل الزنا ، ألن الفعل يعسر االطالع عليه وقيل 
  .كفعل الزنا 

  فصل
  .جارية ابنه فيظن أنه زنا  إذا شهدوا على فعل الزنا جيب أن يذكروا الزاين واملزين به ، ألنه قد يراه على

وجيب أن يشهدوا أنا رأينا ذكره يدخل يف فرجها دخول امليل يف املُكُْحلة ، فلو شهدوا مطلقاً أنه زنا مل يثبت ، 
جيب أن : جيب احلد وال يستفسر ، ولو أقر على نفسه بالزنا ، فقيل » زنيَت « : خبالف ما لو قذف إنساناً وقال 

  .ال جيب كما يف القذف : ل يستفسر كالشهود ، وقي
  فصل

  .ال فرق بني أن جييء الشهود جمتمعني أو متفرقني 
  .إذا شهدوا متفرقني ال يثبت ، وعليهم حد القذف : وقال أبو حنيفة 

وأيضاً فكل حكم ثبت . أن اإلتيان بأربعة شهداء قدر مشترك بني اإلتيان هبم جمتمعني ومتفرقني : وحجة األول 
ذا جاءوا جمتمعني ثبت إذا جاءوا متفرقني كسائر األحكام ، بل هذا أوىل ، ألن جميئهم متفرقني بشهادة الشهود إ

أبعد من التهمة وعن تلقن بعضهم من بعض ، ولذلك إذا وقعت ريبة للقاضي يف شهادة الشهود فرقهم ، وأيضاً 



قدَّم واحداً بعد واحد ويشهد ، وكذا فإنه ال يشترط أن يشهدوا معاً يف حالة واحدة ، بل إذا اجتمعوا عند القاضي 
  .إذا اجتمعوا على بابه يدخل واحد بعد واحد 

واحتج أبو حنيفة بأن الشاهد الواحد ملا شهد فقد قذفه ومل يأت بأربعة من الشهداء فيجب عليه احلد لآلية ، أقصى 
إىل إسقاط حّد القذف رأساً ،  ما يف الباب أهنم عربوا عن القذف بلفظ الشهادة ، وذلك ال عربة به ، ألنه يؤدي

  .ألن كل قاذف ميكن أن يقذف بلفظ الشهادة ويتوسل بذلك إىل إسقاط احلد عن نفسه وحيصل مقصوده 
أبو بكرة ، وشبل بن معبد ، ونافع ، : وأيضاً فإن املغرية بن شعبة شهد عليه بالزنا أربعة عند عمر بن اخلطاب 

ت استاً تنبو ، ونفساً يعلو ، ورجالها على عاتقه كأذين محار ، وال أدري ما رأي: وقال رابعهم : ونفيع ، قال زياد 
هل معهم شاهد آخر؟ فلو قبل بعد ذلك شهادة غريهم لتوقف أداء : وراء ذلك ، فجلد عمر الثالثة ، ومل يسأل 

  .احلد عليه 
  فصل

جيب عليهم حد القذف ملا : قيل لو شهد على الزنا أقل من أربعة مل يثبت ، وهل جيب حد القذف على الشهود؟ ف
  .تقدم آنفاً 

ال جيب ألهنم جاءوا جميء الشهود ، وألنا لو َحَدْدَنا النسد باب الشهادة على الزنا ، ألن كل واحد ال يأمن : وقيل 
  .أن يوافقه صاحبه فيلزمه احلد 

  فصل
  :لو أتى القاذف بأربعة فساق فشهدوا على املقذوف بالزنا 

  .سقط احلد عن القاذف ، وجيب احلد على الشهود ي: قال أبو حنيفة 
  .ُيَحدُّون : وقال الشافعي يف أحد قوليه 

واحتج أبو حنيفة بأنه أتى بأربعة شهداء ، فال يلزمه احلد ، والفاسق من أهل الشهادة ، فقد وجدت شرائط 
  .الشهادة إال أنه مل يقبل شهادهتم للتهمة 

  .لشهادة واحتج الشافعي بأهنم ليسوا من أهل ا
وخيص من . وهذا خطاب لإلمام ، أو للمالك ، أو لرجل صاحل إذا فُِقد اإلمام } فاجلدوهم ثََمانَِني جَلَْدةً { : قوله 

  :هذا العموم صور 
  .وإن سفل ال جيب عليه احلد ، كما ال جيب عليه القصاص بقتله ) أو ولد ولده ( الوالد إذا قذف ولده : األوىل 
: إذا كان عبداً فالواجب جلده أربعني ، وكذا املكاتب ، وأم الولد ، ومن بعضه حر ، فقيل  القاذف: الثانية 

  .باحلساب : وقيل . كالرقيق 
  .من قذف رقيقه ، أو من زنت قدمياً مث تابت فهي حمصنة وال جيب احلد بقذفها : الثالثة 
  فصل
ر ، مث ضرب القاذف ، ألن سبب عقوبته أشد الضرب يف احلدود ضرب حد الزنا ، مث ضرب حّد اخلم: قالوا 

  .حمتمل للصدق والكذب ، إال أنه عوقب صيانة لألعراض 
  فصل

  .حّد القذف يورث ، وكذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزير يورث عنه : قال مالك والشافعي 
: وعند أيب حنيفة . ال يورث إال أن يطالب املقذوف قبل موته ، فإن قذف بعد موته ثبت لوارثه طلب احلد : وقيل 



  .احلد ال يورث ، ويسقط باملوت 
أنه حق آدمي يسقط بعفوه ، وال يستوىف إال بطلبه ، وحيلف فيه املدعى عليه إذا أنكر ، وإذا كان : حجة الشافعي 

  .» َمْن َماَت َعْن َحقٍّ فَلورثَِتِه « : حق آدمي وجب أن يورث لقوله عليه السالم 
وألنه حق ليس فيه معىن املال فال يورث كالوكالة : موروثاً لورثة الزوج والزوجة  لو كان: وحجة أيب حنيفة 

  .واملضاربة 
وأجيب بأنا ال نسلم أن الزوج والزوجة ال يرثان ، وإن سلم فالفرق بينهما أن الزوجية تنقطع باملوت ، وألن 

  .املقصود من احلّد دفع العار عن النسب ، وذلك ال يلحق الزوج والزوجة 
  فصل

إذا قذف إنساناً بني يدي احلاكم ، أو قذف امرأته برجل بعينه ، والرجل غائب فعلى احلاكم أن يبعث إىل املقذوف 
وخيربه بأن فالناً قذفك ، وثبت لك حّد القذف عليه ، كما لو ثبت له مال على آخر وهو ال يعلم ، جيب عليه 

نيساً ليخربها أن فالناً قذفها بابنه ، ومل يبعثه ليتفحص عن أ -صلى اهللا عليه وسلم  -إعالمه ، وهلذا بعث النيب 
  .زناها وليس لإلمام إذا رمي رجل بزنا أن يبعث إليه يسأله عن ذلك 

  .} وال تقبلوا هلم شهادةً أبداً { : قوله 
  .إذا تاب قُبِلَْت شهادته وهو قول الشافعي : قال أكثر الصحابة والتابعني 

وأدلة املذهبني . ال تقبل شهادة احملدود يف القذف إذا تاب : والثوري واحلسن بن صاحل وقال أبو حنيفة وأصحابه 
مذكورة يف كتب الفقه ، وهاهنا مبنية على أن االستثناء هل يرجع إىل اجلملة األخرية أو إىل اجلمل املتقدمة؟ فلذلك 

وحسنت حالته قبلت شهادته ، سواء اختلف العلماء يف قبول شهادته بنفس القذف ، وإذا تاب وندم على ما قال 
  .} إِالَّ الذين تَاُبواْ { : تاب بعد إقامة احلد أو قبله لقوله تعاىل 

االستثناء راجع إىل الشهادة وإىل الفسق ، فبعد التوبة تقبل شهادته ويزول عنه اسم الفسق ، يروى ذلك : وقالوا 
وطاوس وسعيد بن املسيب وسليمان بن يسار  عن عمر وابن عباس ، وهو قول سعيد بن جبري وجماهد وعطاء

  .والشعيب وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري ، وبه قال مالك والشافعي 

وأولئك { : االستثناء يرجع إىل قوله : وذهب قوم إىل أن شهادة احملدود يف القذف ال تقبل أبداً وإن تاب ، وقالوا 
  .ب الرأي وهو قول النخعي وشريح وأصحا} ُهُم الفاسقون 

  .بنفس القذف ترد شهادته ما مل حيد : وقالوا 
هو قبل أن حيد شر منه حني حيد ألن احلدود كفارات ، فكيف تردون شهادته يف أحسن حالته : قال الشافعي 

  .وتقبلوهنا يف شر حالته 
  .وذهب الشعيب إىل أن حد القذف يسقط بالتوبة 

  .االستثناء يرجع إىل الكل : وقالوا 
العلماء على أنه ال يسقط بالتوبة إال أن يعفو عنه املقذوف فيسقط كالقصاص يسقط بالعفو وال يسقط وعامة 
  .بالتوبة 

  ؟» أَبداً « : إذا قبلتم شهادته بعد التوبة فما معىن قوله : فإن قيل 
ال : حباله ، كما يقال  ال تقبل شهادته أبداً ما دام مصرا على قذفه ، ألن أبد كل إنسان على ما يليق: معناه : قيل 

  .ما دام كافراً : تقبل شهادة الكافر أبداً ، يراد 



  فصل
  .اختلفوا يف كيفية التوبة بعد القذف 

  .كذبت فال أعود إىل مثله : التوبة منه إكذابه نفسه بأن يقول : فقيل 
لكذب معصية ، وإتيان كذباً ، وا» كذبت « : ال يقول كذبت ، ألنه رمبا يكون صادقاً ، فيكون قوله : وقيل 

القذف باطل ، ندمت على ما قلت ورجعت عنه وال أعود : املعصية ال يكون توبة عن معصية أخرى ، بل يقول 
وال بد من مضي مدة عليه بعد التوبة حيسن حاله فيها حىت تقبل شهادته ، وقدر تلك املدة سنة حىت مير عليه . إليه 

وال والطباع كأجل العنِّني ، وقد علق الشرع أحكاماً بالنسبة من الزكاة الفصول األربعة اليت تتغري فيها األح
  .أي يقبل التوبة } فَإِنَّ اهللا غَفُورٌ رَّحِيٌم { : ، مث قال » َوأَصْلَُحوا « : واجلزية وغريمها ، وهذا معىن قوله 

  .ملا ذكر أحكام قذف األجنبيات عقبه بأحكام قذف الزوجات 

) ٦(لَِمَن الصَّاِدِقَني  أَزَْواجَُهْم وَلَْم َيكُْن لَُهْم شَُهَداُء إِلَّا أَْنفُُسُهْم فََشهَاَدةُ أََحدِِهْم أَْرَبُع َشَهاَداٍت بِاللَِّه إِنَُّه َوالَِّذيَن َيْرُمونَ
َعذَابَ أَنْ َتشَْهَد أَْرَبعَ َشَهاَداتٍ بِاللَِّه إِنَُّه لَِمَن وََيْدَرأُ َعْنَها الْ) ٧(َوالَْخاِمَسةُ أَنَّ لَْعَنتَ اللَِّه َعلَْيِه إِنْ كَانَ ِمَن الْكَاِذبَِني 

َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اللََّه ) ٩(َوالَْخاِمَسةَ أَنَّ غََضبَ اللَِّه َعلَْيَها إِنْ كَانَ ِمَن الصَّاِدِقَني ) ٨(الْكَاِذبَِني 
  ) ١٠(َتوَّاٌب َحكِيٌم 

قال عاصم ]  ٤: النور [ } والذين َيْرُمونَ احملصنات ثُمَّ لَْم يَأُْتواْ بِأَْرَبَعِة شَُهَدآَء { : ملا نزل قوله : ابن عباس  قال
إنْ دخل رجلٌ منا بيته فرأى رجالً على بطن امرأته فإن جاء بأربعة رجال يشهدون بذلك « : بن عدي األنصاري 

وجدت فالناً مع تلك املرأة ضرب ، وإن سكت : تله قتل به ، وإن قال فقد قضى الرجل حاجته وخرج ، وإن ق
خولة بنت قيس ، : ُعَوْيِمر ، وله امرأة يقال هلا : وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له . سكت عن غيظ ، اللهم افتح 

ى رسول اهللا لقد رأيت شريك بن َسحماء على بطن امرأيت خولة ، فاسترجع عاصم وأت: فأتى عومير عاصماً فقال 
صلى  -يا رسول اهللا ، ما أسرع ما ابتليت هبذا يف أهل بييت ، فقال رسول اهللا : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -

أخربين عومير ابن عمي أنه رأى شريك بن سحماء على بطن امرأته : ؟ فقال « وما ذاك » :  -اهللا عليه وسلم 
اتقِ اللََّه يف زوجتِك وابنة عمك ، » : هلم مجيعاً ، فقال لعومير  -صلى اهللا عليه وسلم  -خوله ، فدعا رسول اهللا 

يا رسول اهللا ، تاهللا لقد رأيت شريكاً على بطنها ، وإين ما قربتها منذ أربعة أشهر ، وإهنا حبلى : فقال « وال تقذفها 
يا : فقالت « ي إال مبا صنعتِ اّتقي اللََّه وال ختربِ»  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال هلا رسول اهللا . من غَريي 

رسول اهللا ، إن عومير رجلٌ غيور ، وإنه رأى شريكاً يطيل النظر ويتحدث ، فحملته الغرية على ما قال ، فأنزل اهللا 
قم : الصالة جامعة ، فصلى العصر مث قال لُعَوْيِمر : بأن يؤذَّن ) صلى اهللا عليه وسلم ( هذه اآلية ، فأمر رسولُ اهللا 

أشهد أين رأيت شريكاً على بطنها وإين ملن : شهد باهللا إنّ خولة لزانية وإين ملن الصادقني ، مث قال يف الثانية أ: وقل 
أشهد باهللا أهنا حبلى من غريي وإين ملَن الصادقني ، مث قال يف الرابعة قل أشهد باهللا : الصادقني ، مث قال يف الثالثة 

نفسه : يعين ( لعنة اهللا على ُعَوْيِمر : شهر وإين ملن الصادقني ، مث قال يف اخلامسة أهنا زانية وأين ما قربتها منذ أربعة أ
أشهد باهللا ما أنا بزانية وإن زوجي : قومي ، فقامت وقالت : اقعد ، وقال خلولة : مث قال . إن كان من الكاذبني ) 

أشهد : وإنه ملن الكاذبني ، وقالت يف الثالثة  أشهد باهللا ما رأى شريكاً على بطين: ملن الكاذبني ، وقالت يف الثانية 
اشهد باهللا أنه ما رآين على فاحشة قط وإنه من الكاذبني : باهللا ما أنا ُحْبلى منه وإنه ملن الكاذبني ، وقالت يف الرابعة 



هللا عليه صلى ا -غضب اهللا على خولة إن كان ُعَوْيمر من الصادقني يف قوله ، ففرق النيب : ، وقالت يف اخلامسة 
  .» بينهما  -وسلم 

بشريك بن  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن هالل بن أمية قذف امرأته عند النيب « ويف رواية عكرمة عن ابن عباس 
يا رسول اهللا ، إذا رأى : فقال . « البينة وإال حدٌّ يف ظهرك » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -سحماء ، فقال النيب 

البيَنةُ وإالَّ َحدٌّ يف » : يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -طلق يلتمس البينة ، فجعل النيب أحدنا على امرأته رجالً ين
 -والذي بعثك باحلق إين لصادق ، ولينزلن اهللا ما يربئ ظهري من احلد ، فنزيل جربيل : فقال هالل . « ظْهرِك 

فانصرف رسول } إِن كَانَ ِمَن الصادقني { حىت بلغ فقرأ } والذين َيْرُمونَ أَزَْواجَُهْم { : وأنزل عليه  -عليه السالم 
إِنَّ » : يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأرسل إليهما ، فجاء هالل فشهد ، والنيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

ند اخلامسة وقفوها وقالوا مث قامت فشهدت ، فلما كانت ع. ؟ « اللََّه َيْعلَُم أَنَّ أََحَدكَُما كَاِذٌب ، فََهلْ مِْنكَُما تَاِئٌب 
  .إهنا موجبة : 

ال أفضح قومي سائر اليوم ، فمضت ، وقال : فتلكأت ونكصت حىت ظننا أهنا ترجع ، مث قالت : قال ابن عباس 
أبصروها ، فإن جاءت به أكحل العينني ، سابغ األليتني ، حدجل الساقني فهو :  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 

 -لَْوالَ َما َمَضى من كتابِ اهللا » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -جاءت به كذلك ، فقال النيب ف. لشريك بن سحماء 
  .« لكانَ ِلي ولََها َشأْن  -عزَّ وجلَّ 

اآلية قال سعد ]  ٤: النور [ } . . . والذين َيْرُمونَ احملصنات { ملا نزلت » : ويف رواية عكرمة عن ابن عباس قال 
كَاع وقد تفخذها رجل مل يكن يل أن أهيجه حىت آيت بأربعة شهداء ، فواهللا ما كنت آليت لو أتيت لَ: بن عبادة 

 -فقال رسول اهللا  -بأربعة شهداء حىت يفرغ من حاجته ويذهب ، وإن قلت ما رأيت إن يف ظهري لثمانني جلدة 
  .» قُولُ سَيُِّدكُْم َيا َمْعَشَر اَألْنصَارِ ، أَالَ َتْسَمُعونَ َما َي« :  -صلى اهللا عليه وسلم 

قال . ال تلمه فإنه رجل غيور ، ما تزوج امرأة قط إال بكراً ، وال طلق امرأة له واجترأ رجل منا أن يتزوجها : قالوا 
يا رسول اهللا ، بأيب أنت وأمي ، واهللا إين ألعرف أهنا من اهللا وأهنا حق ، ولكن عجبت من ذلك ، فقال عليه : سعد 

فلم يلبثوا إال يسرياً حىت جاء ابن عم له : صدق اهللا ورسوله ، قال : فقال . » اللََّه َيأَْبى إِالَّ ذلك  فَإِنَّ« : السالم 
، وهو أحد الثالثة الذين تاب اهللا عليهم ، فرأى رجالً مع امرأته يزين هبا ، ) من حديقة له ( هالل بن أمية : يقال له 

: وهو جالس مع أصحابه ، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -هللا فأمسك حىت أصبح ، فلما أصبح غدا على رسول ا
 -يا رسول اهللا ، إين جئت أهلي عشاًء فوجدُت رجالً مع امرأيت ، رأيت بعيين ومسعت بأذين ، فكره رسول اهللا 

رى واهللا يا رسول اهللا إين أل: ما جاء به وثقل عليه حىت عرف ذلك يف وجهه ، فقال هالل  -صلى اهللا عليه وسلم 
الكراهة يف وجهك مما أتيتك به ، واهللا يعلم إين لصادق ، وما قلت إال حقاً ، وإين ألرجو أن جيعل اهللا يل فرجاً ، 

ابتلينا مبا قال سعد ، ُيْجلَد : واجتمعت األنصار فقالوا : بضربه ، قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -فهم رسول اهللا 
يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل عليه  -صلى اهللا عليه وسلم  -هللا هالل وتبطل شهادته ، فإهنم لكذلك ورسول ا

والذين َيْرُمونَ { : الوحي ، فأمسك أصحابه عن كالمه حني عرفوا أن الوحي قد نزل حىت فرغ ، فأنزل اهللا 
نَّ اللََّه قَْد أبشر يا هالل ، فَإِ« :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا . } إىل آخر اآليات . . . أَزَْواجَُهْم 

« :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا  -عزَّ وجلَّ  -كنت أرجو ذلك من اهللا : فقال . » َجَعلَ لََك فَرجاً 
؟ » اللَّه َيْعلَمُ أَنَّ أََحَدكُما كَاِذٌب ، فََهلْ ِمْنكَُما َتاِئبٌ « : فقال عليه السالم . فجاءت فكذبت هالل » أرسلوا إلَْيها 

اتَّقِ اللَّهَ « : أمر باملالعنة ، وشهد هالل أربع شهادات باهللا إنه ملن الصادقني ، فقال عليه السالم له عند اخلامسة و



واهللا ال يعذبين اهللا عليها كما مل جيلدين عليها : فقال . » َيا هاللُ ، فإنَّ عذابَ الدنيا أهونُ من عذاب اآلخرة 
اتقي اهللا فإهنا « : لعنةَ اهللا إِنْ كَانَ ِمَن الكاِذبني ، مث قال هلا عند اخلامسة ووقفها أنَّ : رسول اهللا ، وشهد اخلامسة 

واهللا ال : فتلكأت ساعة ومهت باالعتراف مث قالت . » اخلامسة املوجبة ، وإن عذاب اهللا أشد من عذاب الناس 
صلى اهللا عليه  -ففرق رسول اهللا  .أفضح قومي ، فشهدت اخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كانَ من الصَّادقني 

صلى اهللا عليه  -بينهما ، وقضى أن الولد هلا ، وال يدعى ألب ، وال يرمى ولدها ، مث قال رسول اهللا  -وسلم 
فجاءت به . » ِه إِنْ َجاَءتْ بِِه كَذَا وَكَذَا فَُهَو ِلزَْوجَِها ، َوإِنْ َجاَءْت بِِه كَذَا َوكَذَا فَُهَو ِللَِّذي قِيلَ ِفي« :  -وسلم 

  .« غالماً كأنه مجل أورق ، على التشبيه املكروه ، وكان بعد أمرياً مبصر وال يدرى من أبوه 

  فصل
إذا رمى الرجل امرأته بالزنا جيب عليه احلد إن كانت حمصنة ، والتعزير إن مل تكن حمصنة ، كما يف رمي األجنيب ، 

  .ال بإقرار املقذوف ، أو ببينة أربعة شهداء على الزنا إال أن قذف األجنيب ال يسقط احلد عن القاذف إ
  .ويف قذف الزوجة يسقط احلد عنه بأحد هذين األمرين وباللعان 

  .وإمنا اعترب الشارع اللعان يف الزوجات دون األجنبيات ، ألنه ال معرية عليه يف زنا األجنبية ، واألوىل له سترة 

  .فاسد ، فال ميكنه الصرب عليه وأما يف الزوجة فيلحقه العار والنسب ال
  فصل

وقال أبو . إذا قذف زوجته ونكل عن اللعان لزمه حد القذف ، فإذا الََعن ونكلت عن اللعان لزمها حد الزنا 
  .جيلس الناكل منهما حىت يالعن : حنيفة 

[ } َبَعِة شَُهَدآَء فاجلدوهم ثََمانَِني َجلَْدةً والذين َيْرُمونَ احملصنات ثُمَّ لَْم يَأُْتواْ بِأَْر{ : قوله تعاىل : حجة القول األول 
. . . والذين َيْرُمونَ أَْزوَاَجُهْم َولَْم َيكُْن لَُّهمْ ُشَهَدآُء إِالَّ أَنفُسُُهْم { : مث عطف عليه حكم األزواج فقال ]  ٤: النور 

ب قذف الزوجات اإلتيان باللعان اآلية؛ فكما أن مقتضى قذف األجنبيات اإلتيان بالشهود أو اجللد ، فكذا موج} 
  .أو احلد 

للمعهود السابق » الَعذَاب « واأللف والالم يف } وََيْدرَُؤاْ َعْنَها العذاب أَن َتشَْهَد أَْرَبعَ َشَهاَداتٍ { : وأيضاً قوله 
حق املرأة أن ومما يدل على بطالن احلبس يف . وهو احلّد ، وليس للعموم ، ألنه مل جيب عليها مجيع أنواع العذاب 

وليس حبس يف كتاب اهللا وسنة رسوله وال . إن كان الرجل صادقاً فحدُّوين ، وإن كان كاذباً فخلوين : تقول 
واحتج أبو حنيفة بأن املرأة ما فعلت سوى أهنا تركت اللعان وهذا الترك ليس بينة على الزنا . اإلمجاع وال القياس 

وإذا مل جيب . احلديث » ال َيحلُّ َدُم امرئٍ ُمْسِلمٍ « : مجها لقوله عليه السالم وال إقراراً منها به ، فوجب أال جيوز ر
وأيضاً فالنكول بصريح اإلقرار ، فلم . الرجم إذا كانت حمصنة مل جيب اجللد يف غري احملصن ، ألن ال قائل بالفرق 

  .جيز إثبات احلد به كاللفظ احملتمل للزنا وغريه 
  فصل

ه ، فيجري اللعان بني الرقيقني والذميني واحملدودين ، وكذا إذا كان أحدمها رقيقاً ، أو كان من صح ميينه صح لعان
  .الزوج مسلماً واملرأة ذمية 

وَلَمْ { : اللعان شهادة ، لقوله تعاىل : وإمنا قلنا . اللعان شهادة ، فوجب أال يصح إال من أهل الشهادة : فإن قيل 
واْسَتْشهِدُوا َشهِيَديْنِ « : فسمى اللعان شهادة كقوله } أَنفُُسُهْم فََشهَاَدةُ أََحدِِهْم أَْرَبُع َشَهاَداٍت  َيكُْن لَُّهْم شَُهَدآُء إِالَّ



أمرمها باللعان بلفظ الشهادة ومل يقتصر على لفظ اليمني ، وإذا ثبت أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -، وألن النيب » 
، وإذا ]  ٤: النور [ } َوالَ َتقَْبلُواْ لَُهمْ َشَهاَدةً أََبداً { : ن يف القذف لقوله اللعان شهادة وجب أال تقبل من احملدودي

ثبت ذلك يف احملدود ثبت يف العبد والكافر ، إما لإلمجاع على أهنما ليسا من أهل الشهادة ، أو ألنه ال قائل بالفرق 
.  

صة ، ألنه ال جيوز أن يشهد اإلنسان لنفسه وألنه لو أن اللعان ليس شهادة يف احلقيقة ، بل هو ميني خمصو: فاجلواب 
كان شهادة لكانت املرأة تأيت بثمان شهادات ألهنا على النصف من الرجل ، وألنه يصح من األعمى والفاسق وال 

  .وكذلك العبد قد يعتق فتجوز شهادته : قلنا . الفاسق والفاسقة قد يتوبان : جتوز شهادهتما فإن قيل 
  فصل

إذا َتالََعَن الزوجان مل تقع الفرقة ، ألن اللعان ليس بصريح وال كناية عن الفرقة ، فال يفيد : البيت  قال عثمان
الفرقة كسائر األقوال اليت ال إشعار هلا بالفرقة ، وألن أكثر ما فيه أن يكون الزوج صادقاً يف قوله ، وهذا ال يوجب 

، فإذا كان كاذباً واملرأة صادقة فأوىل أال يوجب ) يوجب ذلك حترمياً  أال ترى أنه لو قامت البينة عليها مل( حترمياً ، 
  .حترمياً 

فكذا اللعان ال تأثري ( وأيضاً فاللعان إسقاط احلد . وأيضاً لو تالعنا فيما بينهما مل يوجب الفرقة ، فكذا عند احلاكم 
  ) .له إال إسقاط احلد 

ُحدَّ مل يوجب ذلك الفرقة ، فكذا إذا الََعن ، ألن اللعان قائم مقام وأيضاً فلو أكذب الزوج نفسه يف قذفة إياها مث 
  .درء احلد 

يف قصة العجالين ، وكان قد طلقها ثالثاً بعد اللعان فلذلك فرق بينهما  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما تفريق النيب 
.  

نهما ، ملا روى سهل بن سعد يف قصة ال تقع الفرقة بفراغهما من اللعان حىت يفرق احلاكم بي: وقال أصحاب الرأي 
كذبُت علْيَها يا : العجالين مضت السنة يف املتالعنني أن يفرق بينهما ، وألن يف قصة عومير أهنما ملا فرغا قال 

: قبل أن يأمرمها ، ولو وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله ) فطلقها ثالثاً ( رسول اهللا إن أمسكتها ، هي طالق ثالثاً ، 
ليها إن أمسكُتها ، ألن إمساكها غري ممكن ، وألن اللعان شهادة ال يثبت حكمه إال عند احلاكم ، فوجب كذبت ع

إذا : ( أال يوجب الفرقة إال حبكم احلاكم ، كما ال يثبت املشهود به إال حبكم احلاكم وقال مالك والليث وزفر 
نه لو تراضيا على البقاء على النكاح مل خيليا ، بل من اللعان وقعت الفرقة وإن مل يفرق احلاكم بينهما ، أل) فرغا 

  .فرق بينهما ، فدل على أن اللعان قد أوجب الفرقة 
وََيْدرَُؤاْ َعْنَها { : إذا أكمل الزوج الشهادة فقد زال فراش امرأته ، وال حيل له أبداً لقوله تعاىل : وقال الشافعي 

ثري للعان املرأة إال يف دفع العذاب عن نفسها ، وأن كل ما جيب ، فدل هذا على أنه ال تأ} اآلية . . . العذاب 
باللعان من األحكام فقد وقع بلعان الزوج ، وألن لعان الزوج مستقلّ بنفي الولد ، فوجب أن يكون االعتبار بقوله 

  .يف اإلحلاق ال بقوهلا 
  فصل

  يف كيفية اللعان
لرجل حىت يشهد واملرأة قاعدة ، وتقام املرأة حىت تشهد والرجل يقام ا: قال العلماء . وهو مذكور يف اآلية صرحياً 

إين أخاف إن مل تكن صادقاً : قاعد ، ويأمر اإلمام من يضع يده على فيه عند االنتهاء إىل اللعنة والغضب ويقول له 



رب ، وبيت املقدس يف ويكون اللعان عند احلاكم ، فإن كان مبكة كان بني املقام والركن ، وإن كان باملدينة عند املن. 
ولعان املشرك يف الكنيسة وأما يف الزمان فيوم اجلمعة بعد العصر ، وال بد من . مسجده ، ويف املواضع املعظمة 

  .مستحب : وقيل . واجب : وهذا التغليظ قيل . حضور مجاعة ، وأقلهم أربعة 
  فصل

يشهدون على صحة ما } وَلَْم َيكُْن لَُّهْم شَُهَدآُء { نساءهم يقذفون : أي } والذين َيْرمُونَ أَزَْواَجُهْم { : معىن اآلية 
  .} فََشَهاَدةُ أََحِدِهْم أَْرَبعُ َشَهاَداتٍ باهللا إِنَّهُ لَِمَن الصادقني { غري أنفسهم : أي » إالَّ أَْنفُسُُهْم « قالوا 

  :وجهان » أنفسهم « يف رفع . } َولَمْ َيكُْن لَُّهْم شَُهَدآُء إِالَّ أَنفُُسُهْم { : قوله 
  ) .غريه ( ، ومل يذكر الزخمشري يف غضون كالمه » شَُهَداُء « أنه بدل من : أحدمها 
  .غري : مبعىن » إال « أنه نعت له على أن : والثاين 

، أو منصوباً على االستثناء ، وإمنا كان الرفع » كانَ « ولو قرئ بالنصب جلاز على أن يكون خرب : قال أبو البقاء 
  .هنا صفة للنكرة كما ذكرنا يف سورة األنبياء » إال « نا أقوى ألن ه

ومل : ناقصة ، وخربها اجلار ، وأن تكون تامة ، أي » كان « وعلى قراءة الرفع حيتمل أن تكون : قال شهاب الدين 
  .يوجد هلم شهداء 

على سبيل التفريغ وجب » إال « ملا بعد  بالياء من حتت ، وهو الفصيح ، ألنه إذا أسند الفعل» َيكُْن « وقرأ العامة 
  :إال يف ضرورة كقوله » ما قامت « وال جيوز » ما قام إال هند « عند بعضهم التذكري يف الفعل حنو 

  .} الَ ُتَرى إِالَّ َمَساكُِنُهْم { : أو يف شذوذ ، كقراءة احلسن ... َوَما َبِقَيْت إِالَّ الضُّلُوُع اجلَرَاِشُع  -٣٨١٥
  .بالتاء من فوق ، وقد عرف ما فيه » َولَْم َتكُْن «  :وقرئ 
  :يف رفعها ثالثة أوجه » فََشَهادةُ أََحِدِهْم « : قوله 

فشهادة أحدهم كافية أو : فعليهم َشَهادة ، أو مؤخر أي : أن يكون مبتدأ ، وخربه مقدر التقدمي ، أي : أحدها 
  .واجبة 
  .فالواجب شهادة أحدهم : أن يكون خرب مبتدأ مضمر ، أي : الثاين 

  .فيكفي ، واملصدر هنا مضاف للفاعل : أن يكون فاعالً بفعل مقدر ، أي : الثالث 
فالناصب للمصدر مصدر مثله . » َشهَادة « بالنصب على املصدر ، والعامل فيه » أَْرَبَع َشَهادَاٍت « : وقرأ العامة 

« وقرأ األخوان وحفص برفع ] .  ٦٣: اإلسراء [ } جََزاًء مَّْوفُوراً  فَإِنَّ جََهنََّم َجَزآُؤكُْم{ : كما تقدم يف قوله 
  .» بِاللَِّه « : ويتخرج على القراءتني تعلق اجلار يف قوله . » فََشهادةُ « : على أهنا خرب املبتدأ ، وهو قوله » أَْرَبُع 

  :فعلى قراءة النصب جيوز فيه ثالثة أوجه 
  .ألنه أقرب إليه »  َشَهاَداٍت« أن يتعلق ب : أحدها 
ألهنا معمولة » أَرَْبُع « فشهادة أحدهم باهللا ، وال يضر الفصل ب : أي » فََشَهاَدةُ « : أنه متعلق بقوله : والثاين 

  .للمصدر فليست أجنبية 
، وتكون يطلبه من حيث املعىن » َشَهاَداٍت « أو » َشَهاَدةُ « أن املسألة من باب التنازع ، فإن كالًّ من : الثالث 

إذ » َشهَادَاٍت « املسألة من إعمال الثاين للحذف من األول ، وهو خمتار البصريني وعلى قراءة الرفع يتعني تعلقه ب 
  .لزم الفصل بني املصدر ومعموله باخلرب ، وال جيوز أنه أجنيب » َشَهادةُ « لو علقت ب 



أهنا منصوبة ، للتصريح بالعامل فيها وهو } َهَد أَْرَبعَ َشَهاَداتٍ أَن َتْش{ : الثانية ، وهي قوله » أَرَْبَع « ومل خيتلف يف 
  .الفعل 

ونصبهما . فنصبها حفص : األوىل ، واختلفوا يف الثانية » اخلَاِمَسةُ « اتفق السبعة على رفع » واخلَاِمَسةُ « : قوله 
  .معاً احلسن والسلمي وطلحة واألعمش 

  .وما يف حيزها اخلرب » أَنَّ  «فالرفع على االبتداء ، وما بعده من 
وعلى . يكون النصب للعطف على املنصوب قبلها » أَْرَبعَ َشَهاَداتٍ « وأما نصب األوىل فعلى قراءة من نصب 

  .وتشهد اخلامسة : قراءة من رفع يكون النصب بفعل مقدر ، أي 
، والنصب هنا أقوى منه يف األوىل » ٍت أَرَْبَع َشهَادَا« وأما نصب الثانية فعطف على ما قبلها من املنصوب وهو 

  .لقوة النصب فيما قبلها كما تقدم تقريره ، ولذلك مل خيتلف فيه 
وما يف حيزها فعلى قراءة الرفع يكون يف حمل رفع خرباً للمبتدأ كما تقدم ، وعلى قراءة النصب يكون » أَنَّ « وأما 

ويشهد اخلامسة بأنَّ لعنة اهللا ، وبأن : أي » امسة اخل« على إسقاط اخلافض ويتعلق اخلافض بذلك الناصب ل 
  .» اخلَاِمَسة « غضب اهللا وجوَّز أبو البقاء أن يكون بدالً من 

  .} أَنَّ لَْعَنةَ اهللا َعلَْيِه { : قوله 
  .يف املوضعني » أنَّ « قرأ العامة بتشديد 

فعالً ماضياً ، واجلاللة فاعله ، كذا » غَِضَب « جيعل » غَِضَب اللَُّه « وقرأ نافع بتخفيفها يف املوضعني ، إال أنه يقرأ 
ضمري الشأن يف » أَن « فعلى قراءته يكون اسم . نقل أبو حيان عنه التخفيف يف األوىل أيضاً ، ومل ينقله غريه 

» غَِضبَ اللَُّه « ن ، ويف الثانية يكو» أَنْ « خربها ، واجلملة خرب » َعلَْيِه « مبتدأ و » لَعنةُ اللَِّه « املوضعني ، و 
وهو إمَّا عدم الفصل بني املخففة والفعل : يلزمكم أحد أمرين : ولكنه يقال . أيضاً » أَنْ « مجلة فعلية يف حمل خرب 

  .الواقع خرباً ، وإما وقوع الطلب خرباً يف هذا الباب ، وهو ممتنع 
وجب الفصل بينهما مبا تقدم يف » قَدْ «  مقرون ب املخففة مىت كان ِفْعالً متصرفاً غري) أنْ ( أن خرب : تقرير ذلك 

  .سورة املائدة 
، حىت » أَنَّ « فإن أجيب بأنه دعاء ، اعترض بأن الدعاء طلب ، وقد نصوا على أن اجلمل الطلبية ال تقع خرباً ل 

  :تأولوا قوله 
  :وقوله ... إِنَّ الرِّياَضةَ ال تُْنصِْبَك للشِّْيبِ  -٣٨١٦
  الَ َتْحَسبُوا لَْيلَُهْم َعْن لَْيِلكُْم َنامَا... ِذيَن قََتلُْتْم أَْمسِ سَيَِّدُهْم إِنَّ الَّ -٣٨١٧

  .على إضمار القول 
  ] . ٨: النمل [ } أَن ُبورَِك َمن ِفي النار { : ومثله 

داء ، واجلار بالرفع على االبت» غََضُب اهللا « و » أن « وقرأ احلسن وأبو رجاء وقتادة والسُّلَمي وعيسى بتخفيف 
  .» أَنْ « بعده خربه ، واجلملة خرب 

: قال أبو علي . قد وليها الفعل ) أَنْ غَِضب : ( يف قوله ) نافع ( اخلفيفة على قراءة ) أَنْ ( و : وقال ابن عطية 
  :وأهل العربية يستقبحون أن َيِليَها الفعل ، إِالَّ أن يُفْصل بينها وبينه بشيء ، حنو قوله 



َوأَن لَّْيَس ِلِإلنَسانِ { : ، فأما قوله ]  ٨٩: طه [ } أَفَالَ َيَرْونَ أَالَّ َيْرجِعُ { ، ]  ٢٠: املزمل [ } أَن سََيكُونُ َعِلَم { 
و ]  ٨: النمل [ } أَن بُورَِك َمن ِفي النار { : يف األفعال ، وأما قوله ) ليس ( فذلك لقلة متكن ]  ٣٩: النجم [ } 
ليس دعاء ، بل هو ) غَِضب ( الدعاء ، فلم جيئ دخول الفاعل لئال يفسد املعىن ، فظاهر هذا أن يف معىن ) ُبورَِك ( 

كذلك ، وليس املعىن على اإلخبار فيهما ) ُبورَِك ( والظاهر أنه دعاء كما أن . } غَِضَب اللَُّه َعلَْيها { خرب عن 
  .فاعتراض أيب علي وأيب حممد ليس مبرضي 

  .} ْضلُ اهللا َولَْوالَ فَ{ : قوله 
{ هللكتم أو لعاجلكم بالعقوبة ، ولكنه ستر عليكم ورفع عنكم احلد باللعان ، : حمذوف أي » لَْوالَ « : جواب 

  .فيما فرض من احلدود » َحِكيمٌ « يعود على من يرجع عن املعاصي بالرمحة } َوأَنَّ اهللا َتوَّاٌب 

ْنكُْم لَا َتْحَسبُوُه شَرا لَكُْم َبلْ ُهَو َخْيٌر لَكُْم ِلكُلِّ اْمرِئٍ ِمنُْهْم َما اكَْتَسَب ِمَن الْإِثْمِ إِنَّ الَِّذيَن َجاءُوا بِالْإِفِْك ُعْصَبةٌ ِم
  ) ١١(َوالَِّذي تََولَّى ِكْبَرُه مِْنُهْم لَُه َعذَاٌب َعظِيٌم 

  .اآلية } إِنَّ الذين َجآءُوا باإلفك ُعْصَبةٌ مِّْنكُْم { : قوله تعاىل 
  :وجهان » إِنَّ «  يف خرب

  .» وبه أفاد اخلرب « : قال أبو البقاء . صفته » مِْنكُْم « أنه عصبةٌ و : أحدمها 
قال ابن . » َجاءوا « ، بدالً من فاعل » ُعْصَبةٌ « ، ويكون » الَ َتْحَسُبوهُ « : أن اخلرب اجلملة من قوله : والثاين 
كذا ) . إِنَّ ( خرب » ُعْصَبةٌ « يف املعىن وأكثر فائدة من أن يكون  إنَّ فعل الذين ، وهذا أنسق: التقدير : عطية 

مجلة طلبية ، وقد » إِنَّ « أورده عنه أبو حيان غري معترض عليه؛ واالعتراض عليه واضح من حيث أنه أوقع خرب 
ذلك املضاف قبل املوصول وتقدير ابن عطية . تقدم أنه ال جيوز وإن ورد منه شيء يف الشعر أُوِّلَ كالبيتني املتقدمني 

  .» الَ َتْحَسبُوُهْم « ليصّح به التركيب الكالمي ، إذ لو مل يقدر لكان التركيب 
  .على قول ابن عطية على اإلفك لئال ختلو اجلملة من رابط يربطها باملبتدأ » ال َتْحَسُبوُه « وال يعود الضمري يف 

، أو على ما نال » َجاُءوا « قذف ، أو على املصدر املفهوم من ويف قول غريه جيوز أن يعود على اإلفك ، أو على ال
  .املسلمني من الغم 

  فصل
سبب نزول هذه اآلية ما روى الزهري عن سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري وعلقمة بن أيب وقاص وعبيد اهللا بن 

إذا أراد سفراً  - عليه وسلم صلى اهللا -كان رسول اهللا : عبد اهللا بن عتبة بن مسعود كلهم رووا عن عائشة قالت 
فأقرع بيننا يف غزوة غزاها قبل بين املصطلق فخرج : أقرع بني نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه ، قالت 

بعد نزول آية احلجاب ، فحملت يف هودج فِسرَْنا  -صلى اهللا عليه وسلم  -هبا سهمي ، فخرجت مع رسول اهللا 
من غزوته تلك وقفل دنونا من املدينة قافلني نزل منزالً مث آذَنَ  -ى اهللا عليه وسلم صل -حىت إذا فرغ رسول اهللا 

بالرحيل ، فقمت حني آذنوا ومشيت حىت جاوزت اجليش ، فلما قضيت شأين أقبلت إىل رحلي فلمست صدري 
الذين كانوا  فإذا عقدي من جزع ظَفَار وقد انقطع ، فرجعت والتمست عقدي ، فحبسين ابتغاؤه ، وأقبل الرهط

يرحلون يب فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعريي وهم حيسبون أين فيه خلفيت ، وكان النساء إذ ذاك خفافاً مل ُيْهبَّلَْن 
ومل يغشهن اللحم ، إمنا يأكلن الُعلْقَة من الطعام ، فلم يستنكر القوم خفة اهلودج حني رفعوه ومحلوه ، وكنت جارية 

اهلودج ، وذهبوا بالبعري ، ووجدت عقدي بعدما اْسَتمَرَّت اجليش ، فجئت منازهلم وليس حديثة السن فظنوا أين يف 



هبا منهم داع وال جميب فتيممت منزيل الذي كنت فيه ، وظننت أهنم سيفقدوين ويعودون يف طليب ، فبينما أنا 
راء اجليش يتبع أمتعة الناس جالسة يف منزيل غلبتين عيين فنمت وكان صفوان بن املعطل السلمي مث الذكواين من و

حيمله إىل املنزل اآلخر لئال يذهب شيء ، فلما رآين عرفين ، وكان يراين قبل احلجاب ، فاستيقظت باسترجاعه حني 
عرفين ، فخمرت وجهي جبلبايب وواهللا ما تكلمنا بكلمة ، وال مسعت منه كلمة غري استرجاعه ، وهوى حىت أناخ 

مت إليها فركبتها ، وانطلق يقود يب حىت أتينا اجليش موغرين يف حنر الظهرية وهم راحتله فوطئ على يديها ، فق
نزول ، وافتقدين الناس حني نزلوا ، وماج الناس يف ذكري ، فبينا الناس كذلك إذ هجمت عليهم ، فتكلم القوم 

  .وخاضوا يف حديثي 

مل يسلم من اإلفك : قال عروة . أُّيب ابن َسلولٍ  فََهلَك َمْن هلك ، وكان الذي توىل كرب اإلفك عبد اهللا بن: قالت 
يف أناس آخرين ال علم هبم غري أهنم عصبة كما قال . إال حسان بن ثابت ، ومسطح بن أُثاثة ، ومحنة بنت جحش 

  :إنه هو الذي قال : وكانت عائشة تكره أن ُيَسب عندها حسان وتقول : قال عروة . عزَّ وجلَّ 
  وَاِلَدُه َوعِْرضي ِلعِْرضِ ُمَحمٍَّد مِْنكُْم وِقَاُءفَإِنَّ أَبِي َو -٣٨١٨

ما عهدته من اللطف  -عليه السالم  -املدينة ، ومل أر فيه ) صلى اهللا عليه وسلم ( وقدم رسول اهللا : قالت عائشة 
الذي كنت أعرف منه ، والناس يفيضون يف قول أصحاب اإلفك وال أشعر بشيء من ذلك ، فاشتكيت حىت 

اللطف الذي كنت أرى  -صلى اهللا عليه وسلم  -هراً ، وهو يريبين يف وجعي أنَّي ال أرى من رسول اهللا قدمت ش
؟ مث » كيف تيكُمْ « : فيسلم مث يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -منه حني أشتكي إمنا يدخل علّي رسول اهللا 

جت مع أم ِمسْطَح ِقَبلَ املناصع وكان ينصرف ، فذلك يَريُبين ، وال أشعر بالشر ، حىت خرجت حني نقهت ، فخر
فانطلقت أنا وأم : متربَّزنا ، وكنا ال خنرج إال ليالً إىل الليل ، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا قالت 

رضي  -وأمها ابنة صخر بن عامر ، خالة أيب بكر الصديق . ِمْسطَح ، وهي بنت أيب رهم بن املطلب بن عبد مناف 
وابُنها ِمسْطَح بن أُثَاثة بن عباد بن املطلب ، فأقبلت أنا وأم ِمسْطح قبل بييت حني فرغنا من شأننا ،  - اهللا عنه

: بئس ما قلت ، أََتُسبِّني رجالً شهد بدراً؟ فقالت : فقلت هلا . تعس ِمسْطَح : فعثرت أم ِمسْطَح يف مرطها ، فقالت 
أشهد باهللا إنك من : ال؟ فأخربتين بقول أهل اإلفك ، وقالت وما ق: أي هنتاه ، أو مل تسمعي ما قال؟ فقلت 

صلى اهللا عليه  -فازددُت مرضاً على مرضي ، فلما رجعت إىل بييت دخل عليَّ رسول اهللا . املؤمنات الغافالت 
قبلهما ، وأريد أن أستيقن اخلرب من : ؟ فقلت له أتأذن يل أن آيت أََبَوّي؟ قالت » كيف ِتيكُْم « : مث قال  -وسلم 
يا بنية ، : يا أماه ، ماذا يتحدث الناس؟ قالت : فقلت ألمي  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأذن يل رسول اهللا : قالت 

  .َهوِّين عليك ، فواهللا لقلَّما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل حيبها وهلا ضراء إال كَثَّرنَ عليها 

ت تلك الليلة حىت أصبحت ال َيْرقَأُ يل دمع ، وال أكتحل بنوم ، سبحان اهللا ، أو لقد حتدث الناس هبا؟ فبكي: فقلت 
ودعا : قالت . مل تكن علمت ما قيل فيها ، فأقبل يبكي : ما يبكيها؟ قالت : فدخل عليَّ أيب وأنا أبكي ، فقال ألمي 

ا ويستشريمها علّي بن أيب طالب وأسامة بن زيد حني استلبث الوحي يسأهلم -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
مل يضيِّق اهللا عليك ، : وأما علّي فقال . يا رسول اهللا ، هم أهلك ، وال نعلم إال خرياً : يف فراق أهله ، فقال أسامة 

َهلْ رأيتِ « : صلى اهللا عليه وسلم بَرِيَرة ، فقال  -والنساء سواها كثري ، وسل اجلارية َتْصُدقَك ، فدعا رسول اهللا 
والذي بعثك باحلق نبياً ما رأيت عليها أمراً قط أغضه أكثر من أهنا جارية : قالت له بريرة  ؟» من شيء ُيريُبك 

يا معشر : فقام نيب اهللا خطيباً على املنرب فقال : قالت . حديثة السن تنام عن عجني أهلها فتأيت الداجن فتأكله 



فواهللا ما علمت على أهلي إال خرياً ،  - بن أُيبّ عبد اهللا: يعين  -املسلمني من يعذُرين من رجل قد بلغ أذاه يف أهلي 
ولقد ذكروا رجالً ما علمت عليه إال خرياً ، وما كان يدخل على أهلي إال معي فقام سعد بن معاذ أخو بين األشهل 

أنا يا رسول اهللا أْعِذُرك فإن كان من األوس ضربت عنقه ، وإن كان من إخواننا من اخلزرج فما أمرتنا : فقال 
علناه فقام سعد بن عبادة وهو سيد اخلزرج ، وكان رجالً صاحلاً ، ولكن أخذته احلمية ، وكانت أم حسان بنت ف

فقام أسيد بن ُحَضري ، وهو ابن عم . كذبت ، لعمر اهللا ال تقدر على قتله : عمه من فخذه ، فقال لسعد بن معاذ 
له ، وإنك ملنافق جتادل عن املنافقني ، فثار احليان األوس كذبت ، لعمر اهللا لنقت: سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة 

. على املنرب ، فلم يزل خيفضهم حىت سكتوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -واخلزرج حىت مهوا أن يقتتلوا ، ورسول اهللا 
يت ليلتني فبكيتُ َيْوِمي ذلك كله وليليت ال َيْرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم ، فأصبح أبواي عندي ، وقد بك: قالت 

ويوماً حىت أين ألظّن أن البكاء فالق كبدي ، فبينما أبواي جالسان عندي وأنا أبكي ، فاستأذنت علّي امرأة من 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -األنصار ، فأذنت هلا ، فجلست تبكي معي ، فبينما حنن على ذلك إذ دخل رسول اهللا 

قيل ِفيَّ ما قيل ، وقد لبث شهراً ال يوحى إليه يف شأين بشيء ، ومل جيلس عندي منذ : علينا فسلم مث جلس ، قالت 
أمَّا بعد يا عائشة ، فإنه بلغين عنك كذا وكذا ، : حني جلس مث قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -فتشهد رسول اهللا 

ترف مث تاب تاب فإن كنت بريئة فسيربئك اهللا ، وإن كنت أملمت بذنبٍ فاستغفري اهللا وتويب إليه ، فإن العبد إذا اع
( مقالته قلص دمعي حىت ما أحسُّ منه قطرة ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -فلمَّا قضى رسول اهللا : اهللا عليه قالت 

  .فيما قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أجب عين رسول اهللا : أليب ) فقلت 

: فقالت أمي  -صلى اهللا عليه وسلم  -أجييب رسول اهللا : فقلت ألمي . واهللا ما أردي ما أقول لرسول اهللا : فقال 
فقلت وأنا جارية حديثة السِّن ال أقرأ من القرآن كثرياً  -صلى اهللا عليه وسلم  -واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا 

إين بريئة : إين واهللا لقد علمت أنكم قد مسعتم هذا احلديث حىت استقر يف أنفسكم وصدقتم به ، فلئن قلت لكم : 
، ولئن اعترفت لكم بأمر واهللا يعلم أين منه بريئة لتصدقونين ، فواهللا ال أجد يل ولكم مثالً إال أبا  ال تصدقوين

مث حتولت واضطجعت على ]  ١٨: يوسف [ } فََصْبٌر َجمِيلٌ واهللا املستعان على َما َتِصفُونَ { : يوسف حني قال 
ربئي برباءيت ، ولكن واهللا ما كنت أظن أن اهللا منزل يف شأين فراشي واهللا يعلم وأنا أعلم أين حينئذ بريئة ، وأن اهللا م

صلى  -وحياً ُيتلى ، ولََشأين يف نفسي كان أحقر من أن يتكلم اهللا يفّ بأَْمرٍ ، ولكين كنت أرجو أن يرى رسول اهللا 
جملسه وال خرج من  من -صلى اهللا عليه وسلم  -رؤيا يربئين اهللا هبا ، فواهللا ما قام رسول اهللا  -اهللا عليه وسلم 

أهل البيت أحد حىت أنزل اهللا على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من الربحاء عند الوحي حىت إنه ليتحدر فيه العرق مثل 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -فسري عن رسول اهللا : قالت . اجلمان يف اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه 

قومي : فقالت يل أمي : قالت » يا عائشة ، أما اهللا قد برأك « : ا أن قال وهو يضحك ، وكان أول كلمة تكلم هب
. إِنَّ الذين َجآُءوا باإلفك ُعْصَبةٌ مِّْنكُْم { وأنزل اهللا : قالت . فواهللا ال أقوم إليه ، فإين ال أمحد إال اهللا : فقلت . إليه 

بعدها ، وكان ينفق عليه لقرابته منه وفقره ، فأنزل اهللا واهللا ال أنفق على ِمْسطَح : فقال أبو بكر . العشر آيات } . 
فلما مسع أبو بكر . » غَفُوٌر َرِحيمٌ « : إىل قوله ]  ٢٢: النور [ } . . َوالَ يَأَْتلِ أُْولُواْ الفضل مِنكُْم والسعة { : 

فرجع . واهللا إين ألحب أن يغفر اهللا يل : بكر  قال أبو]  ٢٢: النور [ } أَالَ ُتِحبُّونَ أَن َيغِْفَر اهللا لَكُْم { : قوله تعاىل 
  .واهللا ال أنزعها منه أبداً : إىل النفقة على ِمسْطح وقال 



فذكر ذلك وتال القرآن ، فلما نزل ضرب عبد  -صلى اهللا عليه وسلم  -فلما نزل ُعذْري قام رسول اهللا : قال 
  .اهللا بن أُيبِّ وِمْسطَح وحسَّان وَحمَنة احلد 

  فصل
: ومسي إفكاً لكونه مصروفاً عن احلق من قوهلم . أبلغ ما يكون من الكذب واالفتراء ، وهو أسوأ الكذب : ك اإلف

  .ما أفك به على عائشة : هو البهتان وأمجع املسلمون على أن املراد : قيل . إذا قلبه عن وجهه : أفك الشيء 
  :عائشة خالفه ، وذلك من وجوه  وإمنا وصف اهللا ذلك الكذب بكونه إفكاً لكون املعروف من حال

أن كوهنا زوجة املعصوم مينع من ذلك ، ألن األنبياء مبعوثون إىل الكفار ليدعوهنم ويستعطفوهنم ، فيجب : األول 
  .أال يكون معهم ما ينفر عنهم ، وكون زوجة اإلنسان مسافحة من أعظم املنفرات 

أة نوح ولوط ، ومل جيز أن تكون فاجرة؟ وأيضاً فلو مل جيز كيف جاز أن تكون امرأة الرسول كافرة كامر: فإن قيل 
  لكان الرسول أعرف الناس بامتناعه ولو عرف ذلك ملا خاف وملا سأل عائشة عن كيفية الواقعة؟

  .أن الكفر ليس من املنفرات خبالف الفجوز فإنه من املنفرات : فاجلواب عن األول 
اً ما يكون يضيق قلبه من أقوال الكفار مع علمه بفساد ذلك ، كما قال أنه عليه السالم كثري: واجلواب عن الثاين 

  .فهذا من ذاك الباب ]  ٩٧: احلجر [ } َولَقَْد َنْعلَُم أَنَّكَ َيِضيقُ َصْدُرَك بَِما َيقُولُونَ { : تعاىل 
ومن كان كذلك كان  أن املعروف من عائشة قبل تلك الواقعة إمنا هو الصون والبعد عن مقدمات الفجور ،: الثاين 

  .الالئق إحسان الظن به 
فلمجموع هذه كان ذلك . أن القاذفني كانوا من املنافقني وأتباعهم ، وكالم املفتري ضرب من اهلذيان : الثالث 

  .القول معلوم الفساد قبل نزول الوحي 
  فصل

م عبد اهللا بن أُّيب رأس املنافقني ، وزيد بن اجلماعة من العشرة إىل األربعني ، وكذلك الِعَصاَبة ، وه: قيل : الُعْصَبةُ 
  .رفاعة ، وحسان بن ثابت ، ومسطح بن أثاثة ، ومحنة بنت جحش ومن ساعدهم 

  .العامة على كسر الكاف » ِكْبَرُه « : قوله 
. وضّمها يف قراءته احلسن والزهري وأبو رجاء وأبو الربهسم وابن أيب عبلة وجماهد وَعْمرة بنت عبد الرمحن 

  .رويت أيضاً عن أيب عمرو والكسائي و
عظم ، لكن غلب يف االستعمال أن املضموم يف السن واملكانة ، : كرب الشيء ، أي : مها لغتان يف مصدر : فقيل 
» الكُْبرَ الكُْبَر « : أكربهم سناً أو مكانة ، ويف احلديث قصة ُمَحْيَصة وحويصة : هو كُرب القوم بالضم ، أي : يقال 

.  
  .اإلمث : بالكسر : وقيل . البداءة : وبالكسر . معظم اإلفك : بالضم  :وقيل 
إن الذين أتوا بالكذب يف أمر عائشة مجاعة منكم أيها املؤمنون ، ألن عبد اهللا كان من : معناه » ِمْنكُم « : قوله 

  .مجلة من حكم له باإلميان ظاهراً 
  .هذا شرح حال املقذوف وليس خطاب مع القاذفني } َخْيٌر لَّكُمْ  الَ َتْحَسبُوُه شَّراً لَّكُْم َبلْ ُهَو{ : قوله 

  :هذا مشكل من وجهني : فإن قيل 
  .أنه مل يتقدم ذكرهم : أحدمها 



  ؟} الَ َتْحَسبُوُه شَّراً لَّكُْم { : أن املقذوفني هم عائشة وصفوان ، فكيف حيمل عليهما صيغة اجلمع يف قوله : والثاين 
  .» ِمْنكُْم « : أنه تقدم ذكرهم يف قوله  :فاجلواب عن األول 

تأذّى  -صلى اهللا عليه وسلم  -كل من تأذّى بذلك الكذب ، ومعلوم أنه : أن املراد من لفظ اجلمع : وعن الثاين 
  .بذلك وكذلك أبو بكر ومن يتصل به 

  فمن أي جهة يصري خرياً هلم مع أنه َمضَّرة؟: فإن قيل 
  :لوجوه : فاجلواب 

  .هنم صربوا على ذلك الغم طلباً ملرضاة اهللا فاستوجبوا به الثواب وهذه طريقة املؤمنني أ: أحدها 
  .لوال إظهار اإلفك كان جيوز أن يبقى اهلَمُّ كاِمٌن يف صدور البعض ، وعند اإلظهار انكشف كذب القوم : وثانيها 
اين عشرة آية ، كل واحدة منها مستقلة صار خرياً هلم ملا فيه من شرفهم وبيان فضلهم من حيث نزلت مث: وثالثها 

برباءة عائشة ، وشهد اهللا بكذب القاذفني ، ونسبهم إىل اإلفك ، وأوجب عليهم اللعن والذم ، وهذا غاية الشرف 
  .والفضل 
صريورهتا حبال تعلق الكفر بقذفها ، فإن اهللا ملا نص على كون تلك الواقعة إفكاً وبالغ يف شرحه ، فكل : ورابعها 

  .شك فيه كان كافراً قطعاً ، وهذه درجة عالية من 
خطاب مع القاذفني وجعل اهللا خرياً هلم من حيث كان هذا } الَ َتْحَسُبوُه شَّراً لَّكُْم { : قوله تعاىل : وقال بعضهم 

وهذا القول ضعيف ، ألنه تعاىل خاطبهم بالكاف ، . الذكر عقوبة معجلة كالكفارة ، ومن حيث تاب بعضهم عنده 
، ومعلوم أن نفس ما } ِلكُلِّ امرىء مِّْنُهْم مَّا اكتسب ِمَن اإلمث { : وملا وصف أهل اإلفك خاطبهم باهلاء بقوله 

أن قدر : هلم جزاء ما اكتسبوه من العقاب يف اآلخرة واملذمة يف الدنيا ، واملعىن : اكتسبوه ال يكون عقوبة ، فاملراد 
  .العقاب يكون مثل قدر اخلوض 

والعذاب . سلول ) أّيب ابن ( الذي قام بإشاعة هذا احلديث وهو عبد اهللا بن : أي . } والذي توىل ِكبَْرُه { : قوله 
  .العظيم هو النار يف اآلخرة 

مث ركبت وأخذ صفوان بالزمام فمررنا مبأل من املنافقني ، وكان عادهتم : روي عن عائشة يف حديث اإلفك قالت 
واهللا ما جنت منه وال : قال . عائشة : من هذه؟ قالوا : ، فقال عبد اهللا بن أيب رئيسهم  أن ينزلوا منتبذين من الناس

وشرع يف ذلك أيضاً حسان بن ثابت . امرأة نبيكم باتت مع رجل حىت أصبحت ، مث جاء يقودها : جنا منها ، وقال 
واألقرب أنه عبد اهللا بن أُّيب ، . َره ، وِمْسطَح ، ومحنة بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد اهللا ، فهم الذين تولوا ِكْب

  ) .الرسول ( فإنه كان منافقاً يطلب ما يقدح يف 
  :دخلُت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشد شعراً يشبب بأبيات له وقال : قال مسروق 

  ) الَغَواِفلِ( وَُتصْبُح غَرْثَى ِمْن حلُومِ ... َحَصانٌ َرَزانٌ ما ُتَزنُّ بِرِيَبٍة  -٣٨١٩
  .» لكنك لست كذلك « : فقالت له عائشة 

والذي توىل كِْبَرُه ِمْنُهمْ لَُه َعذَاٌب َعِظيمٌ { « : مل تأذنني له أن يدخل عليك وقد قال اهللا : فقلت هلا : قال مسروق 
  .« وأيُّ عذابٍ أشد من العمى » : ؟ قالت } 

إذا « : أليس هو الذي توىل كربه؟ فقالت : فقيل . » أَْرُجو لَهُ اجلنةَ « : وروي أن عائشة ذكرت حسان وقالت 
إِنَّ اهللا يؤيد حسان بروح القدس يف شعره « : وقال عليه السالم » َسِمْعُت ِشْعَرهُ يف مدحِ الرسولِ َرجَْوُت لَُه اجلَنَّةَ 

 «.  



  .وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بالذين رموا عائشة فجلدوا احلد مجيعاً 
  فصل
اد من إضافة الكرب إليه أنه كان مبتدئاَ بذلك القول ، فال جرم حصل له من العقاب ما حصل لكل من قال ذلك املر

  .» من سنَّ ُسّنة سيئةً فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة « : ، لقوله عليه السالم 
  .»  سبب تلك اإلضافة شدة الرغبة يف إشاعة تلك الفاحشة« : وقال أبو مسلم 

  ) ١٢(لَْولَا إِذْ َسِمْعُتُموُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤِمنَاُت بِأَْنفُِسهِْم خَْيًرا َوقَالُوا َهذَا إِفٌْك ُمبٌِني 

َهالَّ ، وذلك كثري يف اللغة إذا كانت تلي الفعل : هذه حتضيضية ، أي » لَْوالَ « } لوالا إِذْ َسِمْعُتُموُه { : قوله تعاىل 
  .» فَلَْوالَ كَاَنتْ « : وقوله » لَْوالَ أَخَّْرتَنِي « : كقوله 

َولَْوالَ فَْضلُ اهللا َعلَْيكُمْ { ، ]  ٣١: سبأ [ } لَْوالَ أَنُتْم لَكُنَّا ُمْؤِمنَِني { : فأما إذا ويل االسم فليس كذلك كقوله 
. لوال ظَنَّ املؤمنون بأنفسهم إذ َسِمْعُتُموه : والتقدير » ظَنَّ « منصوب ب » إذْ « و ] .  ٢١: النور [ } َوَرْحَمُتُه 

لوال إذ مسعتموه ، ظننتم بأنفسكم خرياً وقلتم ، : هال قيل : فإن قلت : قال الزخمشري . ويف هذا الكالم التفات 
ح ليبالغ يف التوبيخ بطريقة االلتفات ، وليصر: وِلَم َعَدل عن اخلطاب إىل الغيبة وعن الضمري إىل الظاهر؟ قلت 

  ) .أحد قالةً يف أخيه ، وأال يظن باملسلمني إال خرياً ( بلفظ اإلميان داللة على أن االشتراك فيه مقتض أال يصدق 
، فعدل عن هذا » وقلتم « : فإنه كان األصل » َوقَالُوا « : ؟ يعين يف قوله » َوِلَم عدل عن اخلطاب « : وقوله 

  .» َوقَالُوا « اخلطاب إىل الغيبة يف 
  .فعدل عن ضمري اخلطاب إىل لفظ املؤمنني » ظََننُْتْم « يعين أن األصل كان » وعن الضمري « : ه وقول
  فصل
  .» َخيْراً « بإخواهنم } إِذْ َسِمْعُتُموُه ظَنَّ املؤمنون واملؤمنات بِأَْنفُسِهِْم { هالَّ : املعىن 

{ ]  ٢٩: النساء [ } َوالَ تقتلوا أَْنفَُسكُمْ { : بأهل دينهم ، ألن املؤمنني كنفس واحدة ، كقوله : وقال احلسن 
  .بأمثالكم من املؤمنني : املعىن ]  ٦١: النور [ } فََسلُِّمواْ على أَنفُِسكُْم 

جعل املؤمنني كالنفس الواحدة فيما جيري عليها من األمور ، فإذا جرى على أحدهم مكروه فكأنه جرى : وقيل 
َمثَلُ املُْسِلمَني يف َتوَاُصلِهِْم وتراُحمِهِْم كمثل اجلََسد إذا وجع بعضه وجع كله «  على مجيعهم ، كما قال عليه السالم

  .» املؤمُنون كالبُْنَياِن يشدُّ بَْعُضُه بَْعضاً « : ، وقال عليه السالم » بالسَّهر واحلُمَّى 
  .كذب بني : أي } هاذآ إِفٌْك مُّبٌِني { : وقوله 

َولَوْلَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُمْ ) ١٣(أَْرَبَعِة شَُهَداَء فَإِذْ لَْم َيأُْتوا بِالشَُّهَداِء فَأُولَِئَك عِْنَد اللَِّه ُهُم الْكَاِذُبونَ لَْولَا َجاُءوا َعلَْيِه بِ
  ) ١٤(َوَرْحَمُتُه ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرةِ لََمسَّكُْم ِفي َما أَفَْضُتْم ِفيِه َعذَاٌب َعِظيٌم 

على ما زعموا يشهدون على معاينتهم ما َرَمْوها : أي } َعلَْيِه بِأَْرَبَعةِ ُشَهَدآَء { َهالَّ جاءوا : » الَ َجاُءوا لَْو« : قوله 
  .» ُهُم الكَاِذُبون « يف حكمه : أي } فأولئك ِعندَ اهللا { ومل يقيموا بينةً على ما قالوه } فَإِذْ لَمْ َيأْتُواْ بِالشَُّهَدآِء { به 

كيف يصريون عند اهللا كاذبني إذا مل يأتوا بالشهداء ومن كذب فهو عند اهللا كاذب سواء أتى بالشهداء : فإن قيل 
  أو مل يأت؟
  .كذبوهم بأمر اهللا : معناه : فاجلواب 



  .هذا يف حق عائشة خاصة ، فإهنم كانوا عند اهللا كاذبني : وقيل 
عن الكذب ، والقاذف إذا مل يأت بالشهود فإنه جيب  يف حكم الكاذبني ، فإن الكاذب جيب زجره: املعىن : وقيل 

  .الكاذب يف الزجر أطلق عليه أنه كاذب جمازاً ) شأن ( شأنه ) كان ( زجره ، فلما 
فأولئك ِعندَ اهللا ُهُم الكاذبون { : يف قوله » الكَاِذُبونَ « منصوب ب » إذْ « . } فَإِذْ لَْم َيأْتُواْ بِالشَُّهَدآِء { : قوله 

  .وهذا كالم يف قوة شرط وجزاء ، } 
َعذَاٌب َعِظيمٌ { من اإلفك } َولَْوالَ فَْضلُ اهللا َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه ِفي الدنيا واآلخرة لََمسَّكُْم ِفي َمآ أَفَضُْتْم ِفيِه { : قوله 

. اندفع وخاض : أفاض يف احلديث : هاهنا المتناع الشيء لوجود غريه ويقال » لَْوالَ « و ) وهذا زجر . ( } 
ولو أين قضيت أن أتفضل عليكم يف الدنيا بالنعم اليت من مجلتها اإلمهال ، وأَتَرحَّم عليكم يف اآلخرة : واملعىن 

  .بالعفو ، لعاجلُتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث اإلفك 
وهذا . دُّْنَيا واآلخرة معاً ، فيكون فيه تقدمي وتأخري َولَْوالَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم ملَسَّكُم الَعذَاُب يف ال: املعىن : وقيل 

  .الفضل هو حكم اهللا ملن تاب 
يف اآلخرة ألنه ذكر عذاب الدنيا من قبل : أي . عذاب ال انقطاع له : املراد بالعذاب العظيم أي : وقال ابن عباس 

  .وقد أصابه ، فإنه جلد وحّد ]  ١١:  النور[ } والذي توىل كِْبَرُه ِمنُْهْم لَُه َعذَاٌب َعِظيٌم { : فقال 

  ) ١٥( ِعْنَد اللَِّه َعِظيٌم إِذْ َتلَقَّْوَنُه بِأَلِْسنَِتكُْم َوَتقُولُونَ بِأَفَْواِهكُْم َما لَْيسَ لَكُْم بِِه ِعلٌْم وََتْحَسبُوَنُه َهيًِّنا َوُهَو

  .» أَفَْضُتْم « ب أو » َمسَّكُْم « منصوب ب » إذْ « . » إذْ َتلَقَّْوَنهُ « : قوله 
َيَتلَقَّاُه بعضكُْم : وحنوه ، ومعناه » َتنَزَّل « َتَتلَقَّْوَنُه ، فُحِذَف إحدى التاءين ك : واألصل » َتلَقَّْوَنُه « : وقرأ العامة 

  .من بعضٍ 
  .بلغين كذا وكذا ، يتلقونه تلقياً : وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول : قال الكليب 
  .يلقيه بعضهم إىل بعض : ج قال الزجا

وهو هناك سهل ، ألن ما » وال َتَيمَُّموا « والَبزِّي على أصله يف أنه ُيَشدُِّد التَّاَء َوْصالً ، وتقدم حتقيقه يف البقرة حنو 
  .قبله حرف لني خبالفه هنا 

  .وأبو عمرو والكسائي ومحزة على أصوهلم يف إدغام الذال يف التاء 
بضم التاء » ُتلْقُونه « : وقرأ ابن السميفع يف رواية عنه . بتاءين ، وتقدم أهنا األصل » لَقَّْوَنُه َتَت« : وقرأ أُّيب 

  .ألقى إلقاء : وسكون الالم وضم القاف مضارع 
وقرأ ابن عباس . لقي : بفتح التاء وسكون الالم وفتح القاف مضارع » َتلْقَونه « : وقرأ هو يف رواية أخرى 

قال . إذا كذب : ابن يعمر وزيد بن علي بفتح التاء وكسر الالم وضم القاف من ولق الرجل وعائشة وعيسى و
تلقون فيه ، فحذف احلرف ، ووصل : جاءوا باملتعدي شاهداً على غري املتعدي ، وعندي أنه أراد : ابن سيدة 

وهو غري متعد ، مث محله على » بون تكذ« وهو متعد مفسراً ب » َتلَقَّْوَنهُ « أهنم جاءوا ب : الفعل للضمري ، يعين 
إن هذه اللفظة مأخوذة من الَولَق وهو اإلسراع بالشيء بعد الشيء ، كَعْدوٍ يف إثْر : وقال الطربي وغريه . ما ذكر 

  :أسرع ، وأنشد : ولق يف سريه أي : عدو ، وكالمٍ يف إثر كالمٍ ، يقال 
وهو » الولق « ُيْسرُِعون فيه ، وأصله من : أي : وقال أبو البقاء . ..َجاَءْت بِِه ِعيٌس ِمَن الشَّامِ َتِلْق  -٣٨٢٠
  .اجلنون 



» اَأللَق « بفتح التاء ومهزة ساكنة والم مكسورة وقاف مضمومة من » تَأِْلقُوَنهُ « : وقرأ زيد بن أسلم وأبو جعفر 
ساكنة والم مفتوحة وقاف مضمومة ، بكسر التاء من فوق ، بعدها ياء » ِتيلَقُونه « : وقرأ يعقوب . وهو الكَِذُب 
: كقوله » بِأَفَْواِهكْم « : وقوله . » َوجِل « مضارع » تيجل « : بكسر الالم ، كما قالوا » َوِلق « وهو مضارع 

  .وقد تقدم » َيقُولُونَ بِأَفَْواهِهِْم « 
  فصل

  . اعلم أن اهللا تعاىل وصفهم بارتكاب ثالثة آثام ، وعلق مس العذاب العظيم هبا
ما وراءك؟ فيحدثه حبديث اإلفك : تلقي اإلفك بألسنتهم ، وذلك أن الرجل كان يلقى الرجل يقول له : أحدها 

  .فكأهنم سعوا يف إشاعة الفاحشة ، وذلك من العظائم . حىت شاع واشتهر ، ومل يبق بيت وال ناد إال طار فيه 
  :دل على أنه ال جيوز اإلخبار إال مع العلم ، ونظريه أهنم كانوا يتكلمون مبا ال علم هلم به ، وذلك ي: وثانيها 

  ] . ٣٦: اإلسراء [ } َوالَ َتقُْف َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم { 
  .أهنم كانوا يستصغرون ذلك ، وهو عظيمة من العظائم : وثالثها 

ى أن الواجب على املكلف يف ، وتدل عل} َوُهَو ِعنَد اهللا َعِظيمٌ { : وتدل اآلية على أن القذف من الكبائر لقوله 
  .كل حمرم أن يستعظم اإلقدام عليه 

على أن عمل املعصية ال خيتلف بظن فاعله وحسبانه ، بل رمبا كان ذلك مؤكداً » وََتْحَسبُوَنُه َهيِّناً « : ونبه بقوله 
  .لعظمه 

  والقول ال يكون إالّ بالفم؟» بِأَفَواِهكُْم « : ما معىن قوله : فإن قيل 
أن الشيء املعلوم يكون علمه يف القلب ، فيترجم عنه باللسان ، وهذا اإلفك ليس إال قوالً جيري : معناه : اب فاجلو

: آل عمران [ } َيقُولُونَ بِأَفَْواهِهِم مَّا لَْيَس ِفي قُلُوبِهِْم { : على ألسنتكم من غري أن حيصل يف القلب علم به كقوله 
١٦٧ . [  

  ) ١٦(وُه قُلُْتْم َما َيكُونُ لََنا أَنْ َنَتكَلََّم بَِهذَا سُْبحَاَنَك َهذَا ُبْهَتانٌ َعِظيٌم َولَْولَا إِذْ َسِمْعُتُم

ولكن االلتفات فيه قال ]  ١٢: النور [ } لوالا إِذْ َسِمْعُتُموُه ظَنَّ { : كقوله } ولوالا إِذْ َسِمْعُتُموُه قُلُْتْم { : قوله 
للظروف شأن ليس لغريها ، : بالظرف؟ قلت ) قلتم ( و ) لوال ( فصل بني كيف جاز ال: فإن قلت : الزخمشري 

  .ألهنا ال ينفك عنها ما يقع فيها ، فلذلك اتسع فيها 
لوال زيداً ضربُت ، : وهذا يوهم اختصاص ذلك بالظروف ، وهو جائز يف املفعول به ، تقول « : قال أبو حيان 

  .» ولوال َعْمراً قتلُت 
بيان أنه كان : الفائدة فيه : أي فائدة يف تقدمي الظرف حىت أوِقَع فاصالً؟ قلت : فإن قلت : ضاً وقال الزخمشري أي

فإن . الواجب عليهم أن حيترزوا أول ما مسعوا باإلفك عن التكلم به ، فلما كان ذكر الوقت أهم وجب تقدميه 
: ينبغي ويصح ، أي : معناه : نتكلم هبذا؟ قلت ما لنا أن : والكالم بدون ُمْتلَِئب لو قيل » يكون « ما معىن : قلت 

  ] . ١١٦: املائدة [ } َما َيكُونُ يل أَنْ أَقُولَ { : ما ينبغي وما يصح كقوله 
  فصل
ُبهَْتانٌ  هذا{ هذا اللفظ هنا معناه التعجب } ولوالا إِذْ َسِمْعُتُموُه قُلُْتْم مَّا َيكُونُ لََنآ أَن نََّتكَلََّم هبذا ُسْبَحاَنَك { : قوله 



  .كذب عظيم يبهت ويتحري من عظمته : أي } َعِظيٌم 
سُْبَحاَنَك « : أما بلغك ما يقول الناس يف عائشة؟ فقال أبو أيوب : روي أن أم أيوب قالت أليب أيوب األنصاري 

  .فنزلت اآلية على وفق قوله » َهذَا بُْهَتانٌ َعِظيٌم 

  ) ١٨(َويَُبيُِّن اللَُّه لَكُُم الْآَياِت َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم ) ١٧(ِه أََبًدا إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني َيِعظُكُُم اللَُّه أَنْ َتعُوُدوا ِلِمثِْل

يعظكم اهللا هبذه املواعظ : اآلية وهذا من باب الزواجر ، أي } . . . َيعِظُكُُم اهللا أَن َتُعوُدواْ ِلِمثِْلِه { : قوله تعاىل 
ا الذنب ، وألن فيه احلد والنكال يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة ، لكي ال تعودوا إىل مثل اليت هبا تعرفون عظم هذ

  .هذا الفعل أبداً 
  :فيه ثالثة أوجه » أَنْ َتُعودُوا « : قوله 

  .يعظكم كراهة أن تعودوا : أنه مفعول من أجله ، أي : أحدها 
  .وعطف فالناً يف كذا ، فتركه : يف أن تعودوا ، حنو : أي » يف « أنه على حذف : الثاين 

  .يَْزُجُركُمْ بالوعظ عن العود : مث حذفت ، أي » َعْن « أنه ضمن معىن فعل يتعدى ب : الثالث 
  .بعد نزع اخلافض » أنْ « وعلى هذين القولني جييء القوالن يف حمل 

  .» حيرم اهللا عليكم « : قال ابن عباس 
وَاللَُّه « يف األمر والنهي » ُعودُوا ِلِمثِْلِه أبداً إنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنِني َوُيَبيُِّن اللَُّه لَكُم اآلَيات يَْنَهاكم اللََّه أنْ َت« : وقال جماهد 

  .برباءهتما » َحِكيمٌ « بأمر عائشة وصفوان » َعِليٌم 
اتني الصفتني واعلم أن العليم احلكيم هو الذي ال يأمر إال مبا ينبغي ، وال يهمل جزاء املستحقني فلهذا ذكر ه

  .وخصهما بالذكر 
  فصل

على أن ترك القذف من اإلميان ، ألن املعلق على الشرط يعدم عند } إِن كُنُتْم مُّْؤِمنِنيَ { : استدلت املعتزلة بقوله 
  .عدم الشرط 

منكم أيها : أي ]  ١١: النور [ } إِنَّ الذين َجآُءوا باإلفك ُعْصَبةٌ مِّْنكُمْ { : وأجيبوا بأن هذا معارض بقوله 
املؤمنون ، فدل ذلك على أن القذف ال يوجب اخلروج عن اإلميان ، وإذا ثبت التعارض محلنا هذه اآلية على 

  .التهيج يف االتعاظ واالنزجار 
  فصل

دلت هذه اآلية على أنه تعاىل أراد َمْن مجيع من وعظه جمانبة ذلك يف املستقبل وإن كان فيهم من ال : قالت املعتزلة 
} َيعِظُكُُم اهللا أَن َتعُوُدواْ { : ، فمن هذا الوجه يدل على أنه يريد منهم كلهم الطاعة وإن عصوا ، وألن قوله  يطيع
  .لكي ال تعودوا ملثله ، وذلك يدل على اإلرادة ، وتقدم اجلواب عنه مراراً : ، أي 

فاألظهر أنه ال جيوز ، كما ال جيوز أن يسمى اهللا  ؟» َيعِظُكُم اللَُّه « : هل جيوز أن يسمى اهللا واعظاً لقوله : فإن قيل 
  ] . ٢ - ١: الرمحن [ } الرمحن َعلََّم القرآن { : معلماً لقوله 

أَْنُتمْ لَا َتْعلَُمونَ وَاللَُّه َيْعلَُم َو إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَنْ َتشِيَع الْفَاِحَشةُ ِفي الَِّذيَن آَمُنوا لَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة
)١٩ (  



  .اآلية } إِنَّ الذين ُيِحبُّونَ أَن َتِشيعَ الفاحشة { : قوله تعاىل 
إِنَّ الذين { : ملَّا بني ما على اإلفك وعلى َمْن ُسِمع ِمْنُه وما ينبغي أن يتمسكوا به من آداب الدين أتبعه بقوله 

  .أحب ذلك فقد شارك يف هذا كما شارك فيه من فعله  ليعلم أن من} ُيحِبُّونَ أَن َتِشيَع الفاحشة 
إذا : وشاع احلديث . إذا كان يف اجلميع ومل يكن منفصالً : يف هذا العقار سهم شائع : االنتشار ، يقال : واإلشاعة 

أن يظهر }  إِنَّ الذين ُيِحبُّونَ{ : واملعىن . إذا ظهر يف العامة : وشاع احلديث . ظهر يف اجلميع ومل يكن منفصالً 
عبد اهللا بن أيب وأصحابه املنافقني : يعين } ِفي الذين آَمنُواْ لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ِفي الدنيا واآلخرة { ويذيع الزنا 

  .النار : ويف اآلخرة . احلد : والعذاب يف الدنيا 
  .وظاهر اآلية يتناول كل من كان هبذه الصفة 

واهللا َيْعلَُم َوأَنُْتْم الَ { :  أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب مث قال واآلية إمنا نزلت يف قَذَفَِة عائشة إال
 -وهذا حسن املوقع يف هذا املوضع ، ألن حمبة القلب كافية وحنن ال نعلمها إال باإلبانة ، وأما اهللا } َتْعلَُمونَ 
ة الفاحشة وإن بالغ يف إخفاء تلك احملبة فإنه ال خيفى عليه ، وهذا هناية يف الزجر ، ألن من أحّب إشاع -سبحانه 

  .فهو يعلم أن اهللا يعلم ذلك منه ، ويعلم قدر اجلزاء عليه 
وهذه اآلية تدل على أن العزم على الذنب العظيم ذنب ، وأن إرادة الفسق فسق ، ألنه تعاىل علق الوعيد مبحّبة 

  .إشاعة الفاحشة 
  فصل

حب إشاعة الفاحشة ، فلو كان تعاىل هو اخلالق ألفعال العباد ملا كان مشيع إن اهللا بالغ يف ذم من أ: قالت املعتزلة 
الفاحشة إال هو ، فكان جيب أال يستحق الذم على إشاعة الفاحشة إال هو ، ألنه هو الذي فعل تلك اإلشاعة ، 

  ) .نظريه ( وغريه مل يفعل شيئاً ، وتقدم الكالم على 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَّبِعُوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن َوَمْن ) ٢٠(َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اللََّه َرُءوفٌ َرحِيٌم َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم 
َما َزكَى مِْنكُْم ِمْن أََحٍد أََبًدا  ُتُهَيتَّبِْع ُخطَُواتِ الشَّْيطَاِن فَإِنَّهُ َيأُْمُر بِالْفَْحَشاِء وَالُْمْنكَرِ َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَم

  ) ٢١(َولَِكنَّ اللََّه ُيَزكِّي َمْن َيَشاُء َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم 

لعاجلكم : حمذوف ، أي » لوال « جواب } َولَْوالَ فَْضلُ اهللا َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اهللا َرُءوٌف رَِّحيمٌ { : قوله تعاىل 
  .بالعقوبة 
  .وجيوز أن يكون اخلطاب عاماً . يريد مسطحاً وحسان وَحْمنة : بن عباس قال ا
  .} َما َزكَا ِمنكُْم مِّْن أََحدٍ { : جوابه يف قوله : وقيل 
واألقرب أن جوابه حمذوف ، ألن . لكانت الفاحشة تشيع فتعظم املضرة ، وهو قول أيب مسلم : جوابه : وقيل 

كاملنفصل من األول ، فال يكون جواباً لألول } اهللا َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َما زَكَا ِمنكُْم  َولَْوالَ فَْضلُ{ : قوله من بعد 
  .وقع بني الكالمني كالم آخر ) وقد ( خصوصاً 
. بضم الطاء وسكوهنا » ُخطَُواِت « اآلية قرئ } ياأيها الذين آَمُنواْ الَ تَتَّبُِعواْ ُخطَُواتِ الشيطان { : قوله تعاىل 

َخطَْوة مفتوحة األول ، : مجع ُخطْوة وهو من َخطَا الرجلُ َيْخطُوا َخطْواً فإذا أردت الواحدة قلت : طُوات واخلُ
  .السرية : واملراد بذلك 

ال تتبعوا آثار الشيطان وال تسلكوا مسالكه يف إشاعة الفاحشة ، واهللا تعاىل وإن خص بذلك املؤمنني ، فهو : واملعىن 



منع لكل املكلفني من ذلك } َوَمن َيتَّبِْع ُخطَُواِت الشيطان فَإِنَُّه َيأُْمُر بالفحشآء { : ألن قوله  هني لكل املكلفني ،
  .ما تنكره النفوس ، فتنفر عنه وال ترتضيه : واملُْنكَر . ما أفَْرط قُْبُحُه : والفحشاء 

  :يف هذه اهلاء ثالثة أوجه » فإنه يأمر « : قوله 
  .أن ، وبه بدأ أبو البقاء أهنا ضمري الش: أحدها 
  .أهنا ضمري الشيطان : والثاين 

  .وهذان الوجهان إمنا جيوزان على رأي من ال يشترط عود الضمري على اسم الشرط من مجلة اجلزاء 
  .الشرطية » َمْن « أنه عائد على : والثالث 

وقرأ األعمش . ويف ألفه اإلمالة وعدمها  َزكَا َيْزكُو ،: العامة على ختفيف الكاف ، يقال . » َما َزكَى « : قوله 
وكتبت ألفه ياء ، وهو شاذ ، ألنه من ذوات الواو كغزا ، وإمنا محل على لغة . وابن حميصن وأبو جعفر بتشديدها 

  .من أمال ، أو على كتابة املشدد 
مزيدة على كال » ِمْن « و وعلى قراءة التشديد يكون مفعوالً ، . فاعالً » ِمْن أَحٍد « فعلى قراءة التخفيف يكون 

  .التقديرين ، والفاعل هو اهللا تعاىل 
  فصل

  .ما صلح : ما َزكَا : قال مقاتل 
  ) .ظهر ( ما : وقال ابن قتيبة 

( ، فإذا بلغ املؤمن يف الصالح يف الدين ما يرضاه ) زكا الزرع : يقال ( من بلغ يف الطاعة هللا مبلغ الرضا ، : وقيل 
: هداه اهللا مطلقاً ، بل يقال : زكى إال إذا وجد زاكياً ، كما ال يقال ملن ترك اهلدى : فال يقال  مسي زكياً ،) تعاىل 

ودلت اآلية على أن اهللا تعاىل هو اخلالق ألفعال العباد ، ألن التزكية كالتسويد والتحمري ، . هداه اهللا فلم يهتد 
  .يف احملل  فكما أن التسويد حيصل السواد ، فكذا التزكية حتصل الزكاء

واملعتزلة محلوها هنا على فعل اإللطاف ، أو على احلكم بكون العبد زكياً ، وهو خالف الظاهر ، وألن اهللا تعاىل 
علق التزكية على الفضل والرمحة ، وخلق اإللطاف واجباً فال يكون معلقاً } ولكن اهللا ُيَزكِّي َمن َيَشآُء { : قال 

الكذب على اهللا ) و ( ونه زكياً فذلك واجب ، ألنه لوال احلكم له لكان كذباً بالفضل والرمحة ، وأما احلكم بك
  .حمال ، فكيف جيوز تعليقه باملشيئة؟ 

  فصل
ما ظهر من هذا الذنب وال صلح : هذا خطاب للذين خاضوا يف اإلفك ، ومعناه : قال ابن عباس يف رواية عطاء 

من » َمْن َيَشاُء « يطهر } ولكن اهللا ُيَزكِّي َمن َيَشآُء { أبداً ،  ما قبل منكم توبة أحد: أمره بعد الذي فعل ، أي 
مبا » َعِليٌم « يسمع أقوالكم يف القذف ، وأقوالكم يف الرباءة و : أي } واهللا َسمِيٌع َعِليٌم { الذنب بالرمحة واملغفرة 

  .راز عن معصيته يف قلوهبم من حمبة إشاعة الفاحشة أو من كراهتها ، وإذا كان كذلك وجب االحت

بِيلِ اللَِّه َولَْيْعفُوا َولَْيصْفَحُوا َولَا يَأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم َوالسََّعِة أَنْ يُْؤُتوا أُوِلي الْقُرَْبى َوالَْمَساِكَني وَالُْمَهاجِرِيَن ِفي َس
  ) ٢٢(أَلَا ُتِحبُّونَ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم 



  .اآلية } َوالَ َيأَْتلِ أُْولُواْ الفضل ِمنكُْم { : قوله تعاىل 
  :، من األلية ، وهي احللف ، كقوله » يفتعل « : » يَأَْتلِ « جيوز أن يكون 

َمْن « : من األليَّة ، كقوله » وال يََتأَلَّ « ونصر الزخمشري هذا بقراءة احلسن ... َوآلَْت َحلْفَةً لَْم َتَحلَّلِ  -٣٨٢١
  .» َيَتأَلَّ َعلَى اللَِّه ُيكَذْبُه 

 ١١٨: آل عمران [ } الَ يَأْلُوَنكُمْ َخبَاالً { : قَصَّْرُت ، كقوله تعاىل : من أَلَْوت ، أي » يفتعل « وجيوز أن يكون 
  :قال ] 

  آلِ ُمبْدرِِك أَطَْراِف اخلُطُوبِ َوالَ... َوَما املَْرُء َما َداَمْت ُحشَاَشة نَفِْسِه  -٣٨٢٢
  :وهو من األلية أيضاً ، ومنه » َيتفعل « على » َوالَ َيتَأَلَّ « : وقرئ : وقال أبو البقاء 

  إىل نِْسَوٍة كَأَنَُّهنَّ َمفَاِئُد... َتألَّى ابُن أَْوسٍ َحلْفَةً لَيَُردُّنِي  -٣٨٢٣
. ال يأتل أولو الفضل على أن ال حيسنوا و: هو على إسقاط اجلار ، وتقديره على القول األول » أَنْ ُيْؤتُوا « : قوله 

  .وال يقصر أولو الفضل يف أن حيسنوا : وعلى الثاين 
. » أَالَ ُتِحبُّون « : بتاء اخلطاب ، وهو التفات موافق لقوله » تؤتوا « : وقرأ أبو حيوة وأبو الربهسيم وابن قطيب 

  .هو موافق ملا بعده باخلطاب و» ولتعفوا ولتصفحوا « وقرأ احلسن وسفيان بن احلسني 
  فصل

  .من األلية » افتعال « ال حيلف أولو الفضل ، فيكون : املشهور أن معىن اآلية 
  :وهذا ضعيف لوجهني : قال أبو مسلم 

أن ظاهر اآلية على هذا التأويل يقتضي املنع عن احللف على اإلعطاء ، وهم أرادوا املنع على ترك اإلعطاء : أحدمها 
  .أقام النفي مكان اإلجياب ، وجعل املنهي عنه مأموراً به  ، فهذا املتأول قد

وهنا آلْيُت من ) » فعلت « وإمنا وجد مكان ( » أفعلت « مكان » أَفتَعلت « أنه قلما يوجد يف الكالم : الثاين 
« قال يف  مث. أفعلت ، كما ال يقال من ألزمت التزمت ، ومن أعطيت اعتطيت : فال يقال » افَْتَعلُْت « : األلّية 
َما ألوُت فالناً نصحاً ، ومل آل يف أمري : ذهبت الباء للجزم ألنه هني ، وهو من قولك » يأتلي « إن أصله : » يأتل 

« ال تقصروا يف أن حتسنوا إليهم ، ويوجد كثرياً : وال يأل وال يأتل ومل يأل واملراد . ما قصرت : ُجْهداً ، أي 
كسبُت واكتسبت ، وصنعُت واصطنعُت ، وهذا التأويل مروي عن أيب : ، تقول » فََعلْت « مكان » افَْتَعلُْت 
  .» وهذا هو الصحيح دون األول « : قال ابن اخلطيب . عبيدة 

َوالَ َتْجَعلُواْ اهللا ُعْرَضةً َألْيمَانِكُْم { : حتذف يف اليمني كثرياً ، قال اهللا تعاىل » ال « وأجاب الزجاج عن األول بأن 
  :أن ال تربوا ، وقال امرؤ القيس : يعين ]  ٢٢٤: البقرة [ } واْ أَن َتَبرُّ
  .ال أبرح : أي ... فَقُلُْت َيِمني اللَِّه أَْبَرُح قَاِعداً  -٣٨٢٤

وأجابوا عن السؤال الثاين أن مجيع املفسرين الذين كانوا قبل أيب مسلم فسروا اللفظ باليمني ، وقول واحد منهم 
  .» وال َيتَأَلَّ « : لكل؟ ويعضده قراءة احلسن حجة يف اللغة ، فكيف ا

  فصل
أَن { أبا بكر الصديق : أولوا الغىن ، يعين : أي } أُْولُواْ الفضل ِمنكُْم والسعة { وال حيلف : قال املفسرون معناه 

هاجراً بدرياً ابن خالة أيب ِمسْطَحاً ، وكان مسكيناً م: يعين } يؤتوا أُوِْلي القرىب واملساكني واملهاجرين ِفي سَبِيلِ اهللا 
خياطب أبا » أَالَ ُتِحبُّونَ « عنهم خوضهم يف أمر عائشة » َولَْيْعفُوا وليصْفَُحوا « بكر حلف أبو بكر ال ينفق عليه 



على أيب  -لم صلى اهللا عليه وس -فلما قرأها رسول اهللا } واهللا غَفُورٌ رَّحِيٌم ) لَكُْم ( أَالَ ُتِحبُّونَ أَن َيْغِفَر اهللا { بكر 
واهللا ال أنزعها « : ورجع إىل مسطح نفقته اليت كان ينفق عليه ، وقال » بلى إمنا أحب أن يغفر اهللا يل « : بكر قال 
  .» منه أبداً 

وقال ابن عباس والصحابة أقسم ناس من الصحابة فيهم أبو بكر أال يتصدقوا على رجل تكلم بشيء من اإلفك وال 
  .ه اآلية ينفعوهم فأنزل اهللا هذ

  فصل
أبو بكر ، وهذا يدل على أنه كان أفضل الناس بعد » أولُوا الفَْضل « : أمجع املفسرون على أن املراد من قوله 

الرسول ، ألن الفضل املذكور يف اآلية إما يف الدنيا وإما يف الدين ، واألول باطل ، ألنه تعاىل ذكره يف معرض املدح 
تكريراً ، فتعني أن يكون املراد » والسََّعة « : ري جائز ، وألنه لو جاز ذلك لكان قوله له ، واملدح من اهللا بالدنيا غ

منه الفضل يف الدين ، فلو كان غريه مساوياً له يف الدرجة يف الدين مل يكن هو صاحب الفضل ، ألن املساوي ال 
ن أفضل اخللق ُترك العمل به يكون فاضالً ، فلما أثبت اهللا له الفضل غري مقيد بشخص دون شخص وجب أن يكو

  .فيبقى معموالً به يف حق الغري  -عليه السالم  -يف حق الرسول 
  .وأمجعت األمة على أن األفضل إما أبو بكر أو علّي ، فإذا تبني أنه ليس املراد عليا تعينت اآلية يف أيب بكر 

لق بابنة أيب بكر ، وألنه تعاىل وصفه بأنه من أويل السعة ليس املراد عليا ، ألن ما قبل اآلية وما بعدها يتع: وإمنا قلنا 
  .لدنيا يف ذلك الوقت ، فثبت أن املراد منه أبو بكر قطعاً مل يكن من أويل السَّعة يف ا -رضي اهللا عنه  -، وأن عليا 

  فصل
: لََعلَّ اهللا نظَر إىل أهل بدر فقال « : أمجعوا على أن ِمسْطَحاً كان من البدريني ، وصح عنه عليه السالم أنه قال 

  فكيف صدرت الكبرية منه بعد أن كان بدريا؟» اعَملُوا ما ِشئُْتم ، فقد غفرت لكم 
افعلوا ما شئتم من املعاصي ، فيأمر هبا ، ألنا نعلم بالضرورة أن : أنه ال جيوز أن يكون املراد منه : ب واجلوا

التكليف كان باقياً عليهم ، ولو محلناه على ذلك ألفضى إىل زوال التكليف عنهم ، ولو كان كذلك ملا جاز أن حيدّ 
  :ِمْسطح على ما فعل ، فوجب محله على أحد أمرين 

افعلوا ما شئتم من النوافل من قليل أو كثري ، فقد غفرت لكم : أنه تعاىل علم توبة أهل بدر فقال : األول 
  .وأعطيتكم الدرجات العالية يف اجلنة 

قد غفرُت لكم لعلمي بأنَّكم متوتون على التوبة : أن يكون املراد أهنم يوافون بالطاعة ، فكأنه تعاىل قال : والثاين 
  .اهلم يف الوقت وأراد العاقبة واإلنابة ، فذكر ح

  فصل
  .االمتناع من اخلري غري جائز ، وإمنا جيوز إذا حصلت داعية صارفة عنه ) األميان على ( دلت اآلية على أن 

  فصل
مذهب اجلمهور أنَّ من حلف على ميني فرأى غريها خرياً منها ، أنه ينبغي له أن يأيت الذي هو خري مث يكفر عن ميينه 

.  
إنه يأيت بالذي هو خري ، وذلك هو كفارته ، ألن اهللا تعاىل أمر أبا بكر باحلنث ومل يوجب عليه : هم وقال بعض

َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ فرأى غريها خرياً ِمنَْها فليأِت الذي هو خري ، وذلك كفارته « : ولقوله عليه السالم . كفارة 
 «.  



ذلك { : ، وقوله ]  ٨٩: املائدة [ } كُم بَِما َعقَّدتُُّم األميان فَكَفَّاَرُتُه ولكن ُيؤَاِخذُ{ : واحتج اجلمهور بقوله تعاىل 
َوُخذْ بَِيِدَك ِضغْثاً فاضرب بِّهِ { :  -عليه السالم  -، وقوله أليوب ]  ٨٩: املائدة [ } كَفَّاَرةُ أَْيَمانِكُْم إِذَا َحلَفُْتْم 

نث كان خرياً من تركه ، ولو كان احلنث فيها كفارهتا ملا أمر بضرهبا وقد علمنا أن احل]  ٤٤: ص [ } َوالَ َتْحَنثْ 
َمْن َحلََف َعلَى َيمنيٍ فَرأَى غَريها خرياً مْنَها فليأِت الَِّذي هو خٌري « : ، بل كان حينث بال كفارة ، وقال عليه السالم 

  .» وليكفِّْر عن ميينه 
وأما قوله عليه .  قصة أيب بكر ، فإن حكمها كان معلوماً عندهم إنَّ اهللا تعاىل مل يذكر الكفارة يف: وأما قوهلم 

  .تكفري الذنب ال أنه الكفارة املذكورة يف الكتاب : فمعناه » وليأت الذي هو خري ، وذلك كفارته « : السالم 
  فصل

  :فَِضلُْت على أزواج النيب بعشر خصال « : روي عن عائشة أهنا قالت 
ون غريي ، وأبواي مهاجران ، وجاء جربيل بصوريت وأمره أن يتزوج يب ، وكنت تزوج رسول اهللا يب بكراً د

أغتسل معه يف إنائه ، وجربيل ينزل عليه وأنا معه يف حلاف ، وتزوج يف شوال ، وبىن يب يف ذلك الشهر وقبض بني 
  .» سحري وحنري ، وأنزل اهللا عذري من السماء ، ودفن يف بييت ، وكل ذلك مل يساوين فيه غريي 

، وبرأ موسى ]  ٢٦: يوسف [ } َوَشهِدَ َشاِهٌد مِّْن أَْهلَِهآ { َبرأ يوسف : لقد برَّأ اهللا أربعة بأربعة « : وقال بعضهم 
من قول اليهود باحلجر الذي ذهب بثوبه ، وبرأ مرمي بإنطاق ولدها ، وبرأ عائشة هبذه اآليات يف كتابه املتلو على 

  .» وجه الدهر 

َيْوَم َتشَْهدُ ) ٢٣(َيْرُمونَ الُْمْحصََناِت الَْغاِفلَاِت الُْمْؤِمنَاِت لُِعنُوا ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة وَلَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم  إِنَّ الَِّذيَن
ِدينَُهُم الَْحقَّ َوَيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه ُهَو  َيوَْمِئٍذ ُيَوفِّيهُِم اللَُّه) ٢٤(َعلَْيهِْم أَلِْسَنتُُهْم وَأَْيِديهِْم َوأَْرُجلُُهْم بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

  ) ٢٥(الَْحقُّ الُْمبُِني 

والغافلة عن الفاحشة أي » املُْؤِمنَاِت « عن الفواحش » الَغاِفالَت « العفائف } إِنَّ الذين َيْرُمونَ احملصنات { : قوله 
  .عامة ، فيدخل فيه قَذَفَةُ عائشة وغريها الصيغة : ال تقع يف مثلها ، وكانت عائشة كذلك ، فقال بعضهم : 

  .املراد قذفة عائشة : وقيل 
» أبشري « : رميت وأنا غافلة ، وإمنا بلغين بعد ذلك ، فبينا رسول اهللا عندي إذ أوحى إليه ، قال : قالت عائشة 

  .} إِنَّ الذين َيْرُمونَ احملصنات { : وقرأ 
واحتج . أهنن لشرفهن خصصن بأن من قذفهن فهذا الوعيد الحٌق به املراد ُجملة أزواج رسول اهللا ، و: وقيل 

  :هؤالء بأمور 
]  ٤: النور [ } والذين َيْرُمونَ احملصنات { : أن قاذف سائر احملصنات تقبل توبته لقوله يف أول السورة : األول 

  ] . ٥: النور [ } . . . إِالَّ الذين تَاُبواْ { : إىل قوله 
  .ومل يذكر استثناء } لُِعُنواْ ِفي الدنيا واآلخرة { : ه اآلية فإنه ال تقبل توبته لقوله تعاىل وأما القاذف يف هذ

  ] . ٦١: األحزاب [ } مَّلُْعونَِني أَْيَنَما ثقفوا { : وأيضاً فهذه صفة املنافقني يف قوله 
َيْوَم َتْشَهُد َعلَْيهِمْ أَلِْسَنتُُهْم { :  أن قاذف سائر احملصنات ال يكفر ، والقاذف يف هذه اآلية كافر ، لقوله: الثاين 

 ١٩: فصلت [ } . . . َوَيْوَم ُيْحَشُر أَْعَدآُء اهللا إِلَى النار { : وذلك صفة الكفار واملنافقني لقوله } . . . َوأَْيِديهِْم 
  .اآليات ] 



فدلّ على أن عذاب هذا القاذف ( فر ، والعذاب العظيم هو عذاب الك} َولَُهْم َعذَاٌب َعظِيٌم { : أنه قال : الثالث 
  .وعقاب قذف سائر احملصنات ال يكون عقاب الكفر ) . عقاب الكفر 

من أذنب مث تاب قبلت « : وروي أن ابن عياش كان بالبصرة يوم عرفة ، وكان يسأل عن تفسري هذه اآلية ، فقال 
  .» توبته إال من خاض يف أمر عائشة 
ذكور يف هذه اآلية ال بد وأن يكون مشروطاً بعدم التوبة ، ألن الذنب سواء كان وأجاب األولون بأن الوعيد امل

  .كفراً أو فسقاً ، فإذا تاب عنه صار مغفوراً 
هذه اآلية نزلت يف مشركي مكة حني كان بينهم وبني رسول اهللا عهد ، فكانت املرأة إذا خرجت إىل املدينة : وقيل 

  .فنزلت فيهم » إهنا خرجت لتفجر « : وقالوا مهاجرة قذفها املشركون من أهل مكة 
  .» لَُهْم « ، ناصبه االستقرار الذي تعلق به » َيْوَم َتشَْهُد « : قوله 
  .ورد بأنه مصدر موصوف . » َعذَاٌب « بل ناصبه : وقيل 

  .وأجيب بأن الظرف ُيتََّسُع فيه ما ال ُيتََّسع يف غريه 
  .بالتاء مراعاة للفظ : ن حتت ، ألن التأنيث جمازي ، وقد وقع الفصل والباقون بالياء م» َيشَْهُد « : وقرأ األخوان 

  .َيْومئذ َتشَْهُد ، وقد تقدم خالف األخفش فيه : عَِوٌض من اجلملة تقديره » إذْ « التنوين يف : » َيْوَمِئذٍ « : قوله 
  .» أَْوفَى « خمففاً من » ُيوِفيهِْم « وقرأ زيد بن علي 

  .» ِدينَُهْم « نعتاً ل » احلَقِّ « بنصب وقرأ العامة 
  .برفعه نعتاً هللا تعاىل  -وهي قراءة ابن مسعود  -وأبو حَْيَوة وأبو َرْوق وجماهد 

  فصل
  .} َيْوَم َتْشَهُد َعلَْيهِْم أَلِْسَنتُُهْم { قوله 

  .هذا قبل أن خيتم على أفواههم وأيديهم وأرجلهم : قال املفسرون 
  .األفواه فتتكلم األيدي واألرجل مبا عملت يف الدنيا يروى أنه خيتم على 

} َوَيْعلَُمونَ أَنَّ اهللا ُهَو احلق املبني { حساهبم العدل ، : وقيل . جزاءهم الواجب } َيْومَِئٍذ ُيَوفِّيهُِم اهللا ِدينَُهُم احلق { 
  .يبني هلم حقيقة ما كان يعدهم يف الدنيا 

  .عبادته هي احلق دون عبادة غريه  ألن» احلق « وإمنا سُمَِّي اهللا ب 
  .املظهر : » املُبني « املوجود ، ألن نقيضه الباطل وهو املعدوم ، ومعىن : ومعناه » احلق « ُسمَِّي ب : وقيل 

اتِ أُولَِئَك ُمَبرَُّءونَ ِممَّا َيقُولُونَ لَُهمْ الَْخبِيثَاُت لِلَْخبِيِثَني َوالَْخبِيثُونَ ِللَْخبِيثَاِت وَالطَّيِّبَاُت ِللطَّيِّبَِني وَالطَّيُِّبونَ ِللطَّيَِّب
  ) ٢٦(َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي 

  .اآلية » اخلَبِيثَاتُ ِللْخَبِيِثَني « : قوله تعاىل 
« من الناس » واخلَبِيثُونَ « من الناس ، » ِللَْخبِيِثَني « من القول والكالم » اخلَبِيثَاُت « : قال أكثر املفسرين 

» ِللطَّيِّبَاِت « من الناس » والطَّيُِّبونَ « من الناس ، » للطَّيِّبَِني « من القول » والطيبات « من القول ، » َخبِيثَات ِللْ
  .من القول 

رضي اهللا عنها  -أنَّ اخلبيث من القول ال يليق إال باخلبيث من الناس ، والطيِّب ال يليق إال بالطيِّب فعائشة : واملعىن 
  .هبا اخلبيثات من القول ، ألهنا طيبة ، فيضاف إليها طيبات الكالم من الثناء احلسن وما يليق هبا  ال يليق -



ال يتكلم باخلبيثات إال اخلبيث من الرجال والنساء ، وال يتكلم بالطيبات إال الطيب من : معناه : وقال الزجاج 
  .وها بالطهار الرجال والنساء وهذا ذم للذين قذفوا عائشة ، ومدح للذين بّرأ

اخلبيثات من النساء للخبيثني من الرجال ، واخلبيثون من الرجال للخبيثات من النساء ، : معناه : قال ابن زيد 
أمثال عبد اهللا بن أّيب والشاكني يف الدين ، والطيبات من النساء للطيبني من الرجال ، والطيبون من الرجال 

عائشة : يعين » ُمَبرُءونَ «  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا لرسوله الطيب  عائشة طيبها: للطيبات من النساء ، يريد 
  .أخوان : أي ]  ١١: النساء [ } فَإِن كَانَ لَُه إِْخَوةٌ { : وصفوان ، ذكرمها بلفظ اجلمع كقوله 

  .الطيبني والطيبات منزهون مما يقولون : يعين » أولئك ُمَبرَُّؤونَ « : وقيل 
  .وبعائشة وصفوان ، فربأ اهللا كل واحد منهم  -عليه الصالة والسالم  -علق بالنيب الرَّْمُي ت: وقيل 
. براءة من اهللا : يعين » لَُهْم َمْغِفَرةٌ « : املراد كل أزواج الرسول برأهن اهللا تعاىل من هذا اإلفك ، مث قال : وقيل 
  .اجلنة : والرزق الكرمي . العفو عن الذنوب : وقيل 
  .جيوز أن تكون مجلة مستأنفة ، وأن تكون يف حمل رفع خرباً ثانياً » َمْغفَِرةٌ  لَُهْم« : قوله 

  .فاعله » َمْغِفَرةٌ « ) و ( » أولئك « خرب » لَُهْم « وجيوز أن يكون 

َعلَى أَْهِلَها ذَِلكُمْ َخْيٌر لَكُمْ لََعلَّكُمْ َتذَكَُّرونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْدُخلُوا ُبُيوًتا غَْيَر ُبيُوِتكُْم حَتَّى َتْسَتأْنُِسوا وَُتَسلُِّموا 
أَزْكَى لَكُْم وَاللَُّه بَِما فَإِنْ لَْم َتجِدُوا ِفيَها أََحًدا فَلَا َتْدُخلُوَها َحتَّى يُْؤذَنَ لَكُْم َوإِنْ ِقيلَ لَكُُم اْرجُِعوا فَاْرجِعُوا ُهَو ) ٢٧(

َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ َتْدُخلُوا ُبُيوًتا غَْيَر َمْسكُوَنٍة ِفيَها َمتَاٌع لَكُْم وَاللَُّه َيْعلَُم َما تُْبُدونَ َوَما  لَْيَس) ٢٨(َتْعَملُونَ َعِليٌم 
  ) ٢٩(َتكُْتُمونَ 

  .اآلية } ياأيها الذين آَمُنواْ الَ َتْدُخلُواْ ُبُيوتاً غَْيرَ ُبُيوِتكُمْ { : قوله تعاىل 
إىل هبتاهنم لوجود اخللوة ، فصارت ) إمنا توصلوا ( ذف ذكر ما يليق به ، ألن أهل اإلفك ملا ذكر حكم الرمي والق

كأهنا طريق التهمة ، فأوجب اهللا تعاىل أال يدخل املرء بيت غريه إال بعد االستئذان والسالم ، ألن الدخول على غري 
  .هذا الوجه يوقع التهمة ، ويف ذلك من املضرة ما ال خفاء به 

جيوز أن يكون من االستئناس ، ألنَّ الطارق يستوحش من أنه هل يؤذن له أو ال؟ فزال » َتسَْتأنُِسوا « : قوله 
  .استيحاشه ، وهو رديف االستئذان فوضع موضعه 

  .حىت تستكشفوا احلال : من اإليناس ، وهو اإلبصار ، أي : وقيل 
خطأ من الكاتب ، » َتْسَتأنُِسوا « : وما ينقل عنه أنه قال  وليست قراءة ،» َحتَّى َتْسَتأِْذُنوا « : وفسره ابُن عباس 

  .فشيء مفترى عليه ) َتْسَتأِْذُنوا ( إمنا هو 
وضعفه بعضهم بأن هذا يقتضي الطعن يف القرآن الذي نقل بالتواتر ، ويقتضي صحة القرآن الذي مل ينقل بالتواتر ، 

  .طل وفتح هذين البابني يطرق الشك إىل كل القرآن وإنه با
حىت تسلموا على أهلها وتستأنسوا : إن يف الكالم تقدمياً وتاخرياً ، فاملعىن « : وروي عن احلسن البصري أنه قال 

  .وهذا أيضاً خالف الظاهر . » 
  .وهو أيضاً خالف الظاهر } َحتَّى ُتَسلُِّموا وََتْستَأِْذنُوا { : ويف قراءة عبد اهللا 

. وتقدم القول فيه ]  ٣١: الرعد [ } أَفَلَْم َييْأَسِ الذين آمنوا { ) يف : ( رعد واعلم أن هذا نظري ما تقدم يف ال
 ١٠: طه [ } إين آَنْستُ َناراً { : إذا أبصره ، كقوله : واالستكشاف ، من أنس الشيء ( االستعالم : واالستئناس 



  :قال ) حىت تستعلموا احلال ، هل يراد دخولكم؟ : ، واملعىن ] 
  َيْوَم اجلَلِيلِ على ُمْستَأْنِسٍ َوَحِد... َرْحِلَي َوقَْد َزالَ النَّهَاُر بَِنا  كَأَنَّ -٣٨٢٥

  َيَتعرَّف هل فيها إْنٌس أم ال؟: بكسر اهلمزة ، أي » اإلْنس « هو من : وقيل 
  .» َوُتؤْنُِسوا أَنْفَُسكُْم « : وحكى الطربي أنه مبعىن 

  .» أََنس « يكونَ ِمْن وتصريف الفعل َيأَْبى أن : قال ابن عطية 
  فصل

  .أبصرت : أي » آنْسُت نَاراً « : كقوله ) أنس الشيء إذا أبصره ( االستبصار من : االستئناس : قال اخلليل 
ومجلة حكم اآلية أنه ال يدخل بيت الغري إال . هو أن يتكلم بتسبيحة أو تكبرية أو بتنحنح يؤذن أهل البيت : وقيل 

  .بعد السالم واالستئذان 
  هل يقدم االستئذان أو السالم؟: واختلفوا 

َوُتَسلُِّمواْ { تستأذنوا : أي » حَتَّى َتْسَتأْنُِسوا « : أأدخل؟ سالم عليكم ، لقوله : يقدم االستئذان ، فيقول : فقيل 
دخل على ملا روي أن رجالً « ( سالم عليكم ، أأدخل؟ : واألكثرون على أنه يقدم السالم فيقول . } على أَْهِلَها 

: ارجع فقُل » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومل يسلم ومل يستأذن ، فقال النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 
ال ، فأمر : أأدخل؟ فقال ابن عمر : وروى ابن عمر أن رجالً استأذن عليه فقال ) « السالم عليكم ، أأدخل 

  .بعضهم الرجل أن يسلم ، فسلَّم ، فأِذنَ له 

واحلكمة يف إجياب تقدمي االستئذان أالَّ . ن وقع بصره على إنسان قدم السالم ، وإالّ قدم االستئذان مث يسلم وقيل إ
  .يهجم على ما ال حيل له أن ينظر إليه من عورة ، أو على ما ال حيب القوم أن يعرفه من األحوال 

  فصل
االستئذان ثالثٌ ، األوىل «  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : عدد االستئذان ثالثاً ملا روى أبو هريرة قال 

كُنت جالساً يف « : وعن أيب سعيد اخلدري قال » يستضيئون ، والثانية يستصلحون ، والثالثة يأذنون أو يردون 
ثاً ، أخربين عمر أن آتيه فأتيته ، فاستأذنت ثال: ما أفزعك؟ فقال : جملس األنصار ، فجاء أبو موسى فزعاً ، فقلنا له 

قد جئت فاستأذنت ثالثاً فلم يؤذن يل ، وقد قال عليه : ما منعك أن تأتيين؟ فقلت : فلم يؤذن يل ، فرجعت ، فقال 
بالبينة ، أو ألعاقبنك ) على هذا ( لتأتيين : فقال . « إذا استأذنَ أحدكم ثالثاً فلم يؤذن له فلريجع » :  -السالم 

  .» فقام أبو سعيد ، فشهد له : غري القوم ، قال ال يقوم معك إال ص: ، فقال أبو سعيد 
  .مل أهتمك ، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول اهللا : ويف بعض الروايات أن عمر قال أليب موسى 

  .» األول ليسمع احلي ، والثاين ليتهيأ ، والثالث إن شاء أذن وإن شاء رّد : االستئذانُ ثالثةٌ « : وعن قتادة 
اآلداب ، ألنه يف أول كرَّة رمبا منعهم بعض األشغال من اإلذن ، ويف الثانية رمبا كان هناك ما مينع  وهذا من حماسن

  .وجيب أن يكون بني كل واحدة واألخرى وقت ما . ، فإذا مل جيب يف الثالثة يستدل بعدم اإلذن على مانع 
، وكذا قصة بين أسد وما نزل فيها من  فأما قرع الباب بعنف ، والصياح بصاحب الدار فذاك حرام ، ألنه إيذاء

  ] . ٤: احلجرات [ } إَنَّ الذين ُيَنادُوَنَك ِمن َوَرآِء احلجرات أَكْثَرُُهْم الَ َيْعِقلُونَ { : قوله 
  فصل

  يف كيفية الوقوف على الباب
فقال عليه وهو مستقبل الباب ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -استأذن رجلٌ على رسول اهللا : روى أبو سعيد قال 



  .» ال تستأِذنْ وأنت مستقبلُ البابِ « : السالم 
وروي أنه عليه السالم كان إذا أتى باب قوم مل يستقبل الباب من تلقاء وجهه ، ولكن من ركنه األمين أو األيسر « 

  .وذلك أن الدور مل يكن عليها يومئذ ستور « السالُم عليكُْم » : ، فيقول 
  فصل
الَ َتْدُخلُواْ ُبيُوتاً غَْيَر ُبيُوِتكُْم حىت { : ية ، واحلكم بعد الغاية يكون خبالف ما قبلها ، فقوله للغا« َحتَّى » كلمة 

  .يقتضي جواز الدخول بعد االستئذان وإن مل يكن من صاحب البيت إذن } َتْستَأْنِسُواْ 
  .واجلواب أن اهللا تعاىل جعل الغاية االستئناس ، وال حيصل إال بعد اإلذن 

يضاً فإّنا علمنا بالنص أن احلكمة يف االستئذان أال يدخل اإلنسان على غريه بغري إذنه ، فإنّ ذلك مما يسوؤه ، وأ
  .وهذا املقصود ال حيصل إال بعد اإلذن 

مع اإلذن ، فدل فمنع الدخول إال ) } حىت يُْؤذَنَ لَكُُم ( فَإِن لَّمْ َتجُِدواْ ِفيَهآ أََحداً فَالَ َتْدُخلُوَها { : وأيضاً قوله 
  .على أن اإلذن شرط يف إباحة الدخول يف اآلية األوىل 

إذا ُدِعيَ أحُدكُم فجاء مع الرسول « ال بد من اإلذن أو ما يقوم مقامه ، لقوله عليه السالم : وإذا ثبت هذا فنقول 
  .» فإنَّ ذلك له إذن 

واعلم أن ظاهر اآلية يقتضي .  االستئذان إن من جرت العادة بإباحة الدخول فهو غري حمتاج إىل: وقال بعضهم 
قبول اإلذن مطلقاً سواء كان اآلذن صبياً أو امرأة أو عبداً أو ذمياً ، فإنه ال يعترب يف هذا اإلذن صفات الشهادة ، 

  .وكذلك قبول إحضار هؤالء يف اهلدايا وحنوها 
  فصل

« أأستأذن على أخيت؟ » : فقال  -اهللا عليه وسلم صلى  -ملا روي أن رجالً سأل النيبَّ « ويستأذن على احملارم ، 
إن » : فقال « أأستأذن على أخيت؟ » : وسأل رجل حذيفة « َنَعْم ، أحتب أن تراها عريانة؟ » : فقال عليه السالم 

 ٥٩: النور [ }  َوإِذَا َبلَغَ األطفال مِنكُمُ احللم فَلَْيْسَتأِْذُنواْ{ : ولعموم قوله . « مل تستأذن عليها رأيت ما يسوؤك 
  .إال أنَّ ترك االستئذان على احملارم وإن كان غري جائز أيسر جلواز النظر إىل شعرها وصدرها وساقها وحنوه ] 

  فصل
َمن اطَّلع يف دار قوم بغري إذهنم » : إذا اطلع إنسان يف دار إنسان بغري إذنه ففقأ عينه فهي هدر ، لقوله عليه السالم 

  .« ت عينه ففقأوا عينه فقد هدر
هذا اخلرب ورد على خالف قياس األصول ، فإنه ال خالف أنه لو دخل داره بغري إذنه ففقأ : وقال أبو بكر الرازي 

عينه كان ضامناً ، وكان عليه القصاص إن كان عامداً ، واألرش إن كان خمطئاً ، والداخل قد اطَّلع وزاد على 
من اطلع يف دار قوم ونظر إىل حرمهم : االتفاق ، فإن صحَّ فمعناه  االطالع ، فظاهر احلديث خمالف ملا حصل عليه

فمنع فلم ميتنع فذهب عينه يف حال املمانعة فهي هدر ، فأما إذا مل يكن إال النظر ومل يقع فيه ممانعة وال هني مث جاء 
« واجلُرُوَح ِقَصاٌص » : إىل قوله « الَعْين بِالَعْينِ » : إنسان ففقأ عينه فهذا جان يلزمه حكم جنايته لظاهر قوله تعاىل 

.  
ضعيف ، ألنا أمجعنا على أن هذا النص مشروط مبا إذا مل تكن العني « الَعْيُن بِالَعْينِ » : وأجيب بأن التمسك بقوله 

  إن من اطَّلع يف دار إنسان مل تكن عينه مستحقة؟: مستحقة ، فإنه لو كانت مستحقة القصاص ، فلم قلت 
  .نه لو دخل مل جيز فقء عينه ، فكذا إذا نظر إ: وأما قوله 



والفرق بينهما أنه إذا دخل ، علم القوم بدخوله عليهم ، فاحترزوا عنه وتستروا ، فأما إذا نظر فقد ال يكونون 
عاملني بذلك فيطلع منهم على ما ال جيوز االطالع عليه ، فال يبعد يف ُحكْم الشرع أن يبالغ هنا يف الزجر حسماً 

  .املفسدة هلذه 

  .هبذا القدر من الكالم ليس جائزاً  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأيضاً فرّد حديث رسول اهللا 
  فصل

كل ذلك مستثىن : إذا عرض أمر يف دار من حريق أو هجوم سارق ، أو ظهور منكر فهل جيب االستئذان؟ فقيل 
  .بالدليل 

  .حتية أهل اجلنة ، وجملبة للمودة ، وناٍف للحقد والضغائن فأما السالم فهو من سنة املسلمني اليت أمروا هبا ، وهو 
: احلمد هللا ، فحمد اهللا بإذن اهللا ، فقال له اهللا : ملَّا خلق اهللا آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال « : قال عليه السالم 

فلما فعل ذلك السالم عليكم ، : مأل منهم جلوس فقل ) وهم ( يرمحك ربك يا آدم ، اذهب إىل هؤالء املالئكة 
صلى اهللا عليه  -قال رسول اهللا : وعن علّي بن أيب طالب قال » هذه حتيتك وحتية ذريتك : رجع إىل ربه فقال 

يسلِّم عليه إذا لقيه ، وجييبه إذا دعاه ، وينصح له بالغيب ، ويشمِّته إذا : حق املسلم على املسلم ست «  -وسلم 
  .» إذا مات عطس ، ويعوده إذا مرض ، ويشهد جنازته 

إن سرَّكم أن يسل الغل من صدروكم فأفشوا «  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : وعن ابن عمر قال 
  .» السالم بينكم 

  .} ذلكم َخْيٌر لَّكُْم { : قوله 
التأديب  لتذكروا هذا: أي » لََعلَّكُمْ َتذَكَُّرونَ « إن فعل ذلك خري لكم وأوىل بكم من اهلجوم بغري إذن : أي 

فَالَ َتْدُخلُوَها { يأذن لكم يف دخوهلا » أََحداً « فإن مل جتدوا يف البيوت : أي } فَإِن لَّمْ َتجُِدواْ ِفيَهآ { فتتمسكوا به 
وذلك أنه كما يكون } َوإِن قِيلَ لَكُْم ارجعوا فارجعوا { جلواز أن يكون هناك أحوال مكتومة ، } حىت ُيْؤذَنَ لَكُمُ 

ُهَو { يكرهه صاحب الدار ، فكذلك الوقوف على الباب قد يكرهه ، فال جرم كان األوىل له أن يرجع الدخول قد 
  .الرجوع هو أطهر وأصلح لكم : أي } أزكى لَكُْم 
إذا مل يؤذن له فال يقعد على الباب ، فإنَّ للناس حاجات ، وإذا حضر فلم يستأذن وقعد على الباب : قال قتادة 

  .منتظراً جاز 
: وال يستأذن ، فيخرج الرجل ويقول ) حىت خيرج ( ابن عباس يأيت األنصار لطلب احلديث فيقعد على الباب  كان
وإذا وقف فال ينظر من شق الباب إذا . هكذا أمرنا أن نطلب العلم : فيقول » يا ابَن عم رسول اهللا لو أخربتين « 

من ستر احلجرة ، ويف يد النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -ملا روي أن رجالً اطلع على النيب « كان الباب مردوداً 
لو علمُت أن هذا ينظرين حىت آتيه لَطَْعنُت باملدراء يف عينه ، وهل » : مدراء ، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -

  «جعل االستئذان إال من أجل البصر 
  . اإلذن من الدخول باإلذن وغري: أي } واهللا بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم { : قوله 

لَّْيَس َعلَْيكُْم جَُناحٌ { : وملا ذكر اهللا تعاىل حكم الدور املسكونة ذكر بعده حكم الدور اليت هي غري مسكونة فقال 
  .} أَن َتْدُخلُواْ ُبيُوتاً غَْيَر َمْسكُوَنةٍ 

م وعلى ظهر الطريق ليس كيف بالبيوت اليت بني مكة واملدينة والشا: ملا نزلت آية االستئذان قالوا : قال املفسرون 



ِفيَها { بغري استئذان : أي . } لَّْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن َتْدُخلُواْ ُبُيوتاً غَْيَر َمْسكُوَنٍة { فيها ساكن؟ فأنزل اهللا عزَّ وجلَّ 
  .منفعة لكم : أي } َمَتاٌع لَّكُمْ 

  . إهنا اخلانات والرباطات وحوانيت البياعني: قال حممد ابن احلنفية 
هي بيوت التجار وحوانيتهم اليت باألسواق يدخلها للبيع والشراء ، وهو املنفعة قال إبراهيم النخعي : وقال ابن زيد 

  .ليس على حوانيت السوق إذن : 
  .السالم عليكم ، أأدخل؟ مث يلج : وكان ابن سريين إذا جاء إىل حانوت السوق يقول 

هي مجيع البيوت : وقيل . هو قضاء احلاجة فيها من البول والغائط » تَاُع املَ« هي البيوت اخلربة ، و : وقال عطاء 
  .اليت ال ساكن هلا 

  .هي احلمامات : وقيل 
يا رسولَ اهللا ، إن اهللا قد أنزلَ عليَك آيةً يف االستئذان ، وإنا خنتلف يف جتارتنا فننزل هذه : وروي أن أبا بكر قال 

  .زلت هذه اآلية اخلانات ، أفال ندخلها إال بإذن؟ فن
واألصح أنه ال ميتنع دخول اجلميع حتت اآلية ، ألن االستئذان إمنا جاء لئال يطلع على عورة ، فإن مل خيف ذلك فله 

  .الدخول ، ألنه مأذون فيها عرفاً 
  .أهل الريبة وهذا وعيد للذين يدخلون اخلربات والدور اخلالية من } واهللا َيْعلَُم َما تُْبُدونَ َوَما َتكُْتُمونَ { 

َوقُلْ ) ٣٠(َيْصَنُعونَ قُلْ ِللُْمْؤِمنَِني َيُغضُّوا ِمْن أَْبصَارِِهْم َوَيْحفَظُوا فُُروجَُهْم ذَِلَك أَْزكَى لَُهْم إِنَّ اللََّه َخبِريٌ بَِما 
َتُهنَّ إِلَّا َما ظََهَر ِمنَْها َولَْيْضرِْبَن بُِخُمرِِهنَّ َعلَى ِللُْمْؤِمَناِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ وََيْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ وَلَا يُْبِديَن زِيَن

نِي نَّ أَْو أَْبَناِء ُبُعولَِتهِنَّ أَْو إِخَْوانِهِنَّ أَْو َبُجُيوبِهِنَّ َولَا يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا ِلُبعُولَِتهِنَّ أَْو آَباِئهِنَّ أَْو آَباِء ُبُعولَِتهِنَّ أَْو أَْبَناِئهِ
الْإِْرَبِة ِمَن الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَِّذيَن إِخَْوانِهِنَّ أَْو َبنِي أََخوَاِتهِنَّ أَْو نِسَاِئهِنَّ أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهنَّ أَوِ التَّابِِعَني غَْيرِ أُوِلي 

ِلُيْعلََم َما ُيْخِفَني ِمْن زِينَِتهِنَّ َوُتوبُوا إِلَى اللَِّه َجِميًعا أَيُّهَ الُْمْؤِمُنونَ  لَْم َيظَْهُروا َعلَى َعْورَاِت النَِّساِء َولَا َيْضرِْبَن بِأَْرُجِلهِنَّ
  ) ٣١(لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 

  :قال . إطباق اجلفن حبيث مينع الرؤية : الغض . اآلية } قُلْ لِّلُْمْؤِمنَِني يَُغضُّواْ ِمْن أَْبصَارِِهمْ { : قوله تعاىل 
  فَالَ كَْعباً َبلَْغَت َوالَ ِكالَبا... فَُغضَّ الطَّْرَف إِنََّك ِمْن ُنَمْيرٍ  -٣٨٢٦

  :أربعة أوجه » ِمْن « ويف 
  .أهنا للتبعيض ، ألنه ُيعْفَى عن الناظر أول نظرة تقع من غري قصد : أحدها 
  .» ِمْن « م ُمبهٌم يكونُ ُمفَسَّراً ب وفيه نظر من حيث إنَّه مل َيَتقَدَّ. لبيان اجلنس ، قاله أبو البقاء : والثاين 
  .أهنا البتداء الغاية ، قاله ابن عطية : الثالث 
  .إهنا مزيدة : قال األخفش : الرابع 
  فصل

  .املراد غض البص عما حيرم واالقتصار به على ما حيل : قال األكثرون 
  يف غض البصر دون حفظ الفرج؟» ِمْن « كيف دخلت : فإن قيل 
أن ذلك دليل على أن أمر النظر أوسع ، أال ترى أن احملارم ال بأس بالنظر إىل شعورهن وصدورهن ، : فاجلواب 

  .وكذا اجلواري املستعرضات ، وأما أمر الفروج فمضيق 



  .ينقصوا من نظرهم بالبصر إذا مل يكن من عمله فهو مغضوض : أي } َيُغضُّواْ ِمْن أَْبَصارِِهْم { معىن : وقيل 
إذا نقصت : غضضت من فالن : ليست زائدة ، وال هي للتبعيض ، بل هي صلة للغض ، يقال » ِمْن « وعلى هذا 

  .منه 
  فصل

  :العورات تنقسم أربعة أقسام 
  .عورة الرجل مع الرجل 
  .وعورة املرأة مع املرأة 

  .وعورة املرأة مع الرجل 
  .وعورة الرجل مع املرأة 

إىل مجيع بدنه إال العورة ، وهي ما بني السرة والركبة ، والسرة والركبة أما الرجل مع الرجل ، فيجوز له أن ينظر 
  .ليسا بعورة 

  .الركبة عورة : وعند أيب حنيفة 
  .» الفخذ ليس بعورة « : وقال مالك 

  .» غَطِّ فََخذََك فإنََّها ِمَن الَعْوَرِة « : وهو مردود بقوله عليه السالم 
  .» ، َوالَ َتْنظُر إىل فَِخِذ َحيٍّ َوالَ َميٍِّت  ال ُتْبرِْز فَخذََك« : وقوله لعلي 

فإن كان أمر ومل حيل النظر إىل وجهه ، وال إىل شيء من سائر بدنه بشهوة ، وال جيوز للرجل مضاجعة الرجل وإن 
 ال ُيفضي الرجل إىل الرجل يف فراش واحد ، وال« : كان كل واحد منهما يف جانب من الفراش لقوله عليه السالم 

: وتكره معانقة الرجل للرجل وتقبيله إال لولده شفقة ملا روي عن أنس قال » تفضي املرأة إىل املرأة يف ثوب واحد 
. ال : أيلزمه ويقبله؟ قال : قال . ال : يا رسول اهللا ، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحين له؟ قال : قال رجل « 

  .» نعم : أفيأخذ يده فيصافحه؟ قال : قال 
  .معانقة الرجل للرجل وتقبيله : عن املكاعمة واملكامعة ، وهي  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهنى رسول اهللا 

  .وأما عورة املرأة مع املرأة ، فهي كالرجل مع الرجل فيما ذكرنا سواء 
  .هي كاملسلمة مع املسلمني : والذمية هل جيوز هلا النظر إىل بدن املسلمة؟ فقيل 

  .وليست الذمية من نسائنا » أَْو نَِساِئهِنَّ « : ألهنا أجنبية يف الدين لقوله تعاىل ) النظر ( جيوز هلا والصحيح أنه ال 

فإن كانت أجنبية فإما أن تكون . أجنبية ، أو ذات حمرم ، أو مستمتعة ( وأما عورة املرأة مع الرجل ، فإما أن تكون 
ال الوجه والكفني ، ألهنا حتتاج إىل إبراز الوجه للبيع والشراء حرة فجميع بدهنا عورة إ) فإن كانت . حرة أو أمة 

  :واعلم أن النظر إىل وجهها ينقسم ثالثة أقسام . الكف إىل الكوع : وإىل إخراج الكف لألخذ والعطاء ، واملراد 
ان لغري غرض فإن ك. إما أالّ يكون فيه غرض وال فتنة ، وإما أن يكون فيه غرض وال فتنة ، وإما أن يكون لشهوة 

قُلْ لِّلُْمْؤِمنَِني َيُغضُّواْ ِمْن أَْبَصارِِهمْ { : فال جيوز النظر إىل وجهها ، فإن وقع بصره عليها بغتة غض بصره لقوله تعاىل 
ال « : وال جيوز تكرار النظر لقوله عليه السالم . جيوز مرة واحدة إذا مل تكن فتنة ، وبه قال أبو حنيفة : وقيل . } 

  .» النظرة النظرة فإن لك األوىل وليست لك اآلخرة ُتْتبع 
فإن كان . عن نظر الفجاءة ، فأمرين أن أصرف بصري  -صلى اهللا عليه وسلم  -سألت رسول اهللا : وقال جابر 

  :فيه غرض وال فتنة ، وهو أمور 



للرجل الذي  -وسلم  صلى اهللا عليه -أن يريد نكاح امرأة فينظر إىل وجهها وكفْيها لقول رسول اهللا : أحدها 
إذا خطب « : وقال عليه السالم » انظُْر إلْيَها ، فإنَّ يف أعني األنصار شيئاً « : سأله أنْ يتزوج امرأة من األنصار 

  .» أحُدكُم املرأة فال جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان ينظر إليها للخطبة 
فانظر فإنه أْحرى أن : قال . ال : نظرت إليها؟ فقلت : م خطبت امرأة ، فقال عليه السال« : وقال املغرية بن شعبة 

  .» ) بينكما ( يؤدم 
الَّ َيِحلُّ لََك النسآء { : وذلك يدل على جواز النظر بشهوة إىل الوجه والكفني إذا أراد أن يتزوجها ولقوله تعاىل 

وال يعجبه حسنهن إال بعد رؤية ]  ٥٢: األحزاب [ } ُحسُْنُهنَّ  ِمن َبْعُد َوالَ أَن تََبدَّلَ بِهِنَّ ِمْن أَْزوَاجٍ َولَْو أَْعجََبَك
  .وجوههن 

  .أنه إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر منها إىل ما ليس بعورة : وثانيها 
  .عند املبايعة ينظر إىل وجهها متأمالً حىت يعرفها عند احلاجة : وثالثها 
فإن كان النظر لشهوة فهو حمرم لقوله عليه . ظر إىل غري الوجه ينظر إليها عند حتمل الشهادة ، وال ين: ورابعها 
  .» العينان تزنيان « : السالم 

  :وأما النظر إىل بدن األجنبية فال جيوز إال يف صور 
  .جيوز للطبيب األمني أن ينظر للمعاجلة واخلتان ، ينظر إىل فرج املختون للضرورة : أحدها 
الزانيني ليشهد على الزنا ، وكذلك ينظر إىل فرجها ليشهد على الوالدة ، وإىل  أن يتعمد النظر إىل فرج: وثانيها 

  .ثدي املرضعة ليشهد على الرضاع 
وقال بعض العلماء ال جيوز للرجل أن يقصد النظر يف هذه املواضع ، ألن الزنا مندوب إىل ستره ، ويف الوالدة 

  .ل والرضاع تقبل شهادة النساء ، فال حاجة إىل نظر الرجا

عورهتا ما بني : فإن كانت األجنبية أمة قيل . لو وقعت يف غرق أو حرق له أن ينظر إىل بدهنا لتخليصها : وثالثها 
  .السرة والركبة 

عورهتا ما ال يبني يف املهنة ، فخرج منه عنقها وساعدها وحنرها وال جيوز ملسها وال هلا ملسه حبال إال حلاجة ، : وقيل 
  .النظر ، ألن اإلنزال باللمس يفطر الصائم وبالنظر ال يفطره ألن اللمس أقوى من 

  فصل
عورهتا ما : وقيل . فإن كانت املرأة ذات حمرم بنسب أو رضاع فعورهتا مع الرجل احملرم كعورة الرجل مع الرجل 

  .اآلية  يف تفسري -إن شاء اهللا تعاىل  -وستأيت بقية التفاصيل . ال يبدو عند املهنة ، وهو قول أيب حنيفة 
  فصل

فإن كانت املرأة مستمتعة كالزوجة واألمة اليت حيل وطؤها فيجوز للزوج والسيد أن ينظر إىل مجيع بدهنا حىت الفرج 
  .، إال أنه يكره النظر إىل الفرج وكذا إىل فرج نفسه ، ألنه يروى أنه يورث الطمس 

  .ن األمة ِقّن أو مدبرة أو أم ولد أو مرهونة إىل فرجها ، وال فرق فيه بني أن تكو) النظر ( ال جيوز : وقيل 
فإن كانت جموسية ، أو مرتدة ، أو وثنية ، أو مشتركة بينه وبني غريه ، أو مزوجة ، أو مكاتبة فهي كاألجنبية لقول 

  .» ة إذا زوَّج أحدُكُم جاريَته عبَده أو أجريه فعورته معها ما بني السرة والركب« :  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 
  فصل

ملا روت أم « فأما عورة الرجل مع املرأة فال جيوز هلا قصد النظر عند خوف الفتنة ، وال تكرير النظر إىل وجهه 



احتجَبا » : وميمونة ، إذ أقبل ابن أم مكتوم ، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -سلمة أنَّها كانت عند رسول اهللا 
« أَفعمياوان أْنُتَما؟ ألستما تبصرانه » : عمى ال يبصُرنا؟ فقال عليه السالم يا رسول اهللا ، أليس هو أ: فقالت « عنه 

  .وإن كان حمرماً هلا فعورته ما بني السرة والركبة . ؟ 
  .وإن كان زوجها أو سيدها الذي له وطؤها فلها أن تنظر إىل مجيع بدنه ، غري أنه يكره النظر إىل الفرج كهو معها 

  فصل
اهللا أحق أن » : جيلس عارياً يف بيت خالٍ وله ما يستر عورته ، ألنه عليه السالم سئل عنه فقال وال جيوز للرجل أن 

إيَّاكُْم والتََّعرِّي ، فإن معكم من ال يفارقكم إال عند الغائط وحني يفضي » : وقال عليه السالم « ُيسَْتحَيى منه 
  .« الرجل إىل أهله 

  .عما ال حيل : أي « َوَيْحفَظُوا فُُروجَُهْم » : قوله 
كلُّ ما يف القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا واحلرام إال يف هذا املوضع فإنه أراد به االستتار : وقال أبو العالية 

  .حىت ال يقع بصر الغري عليه 
وهذا ضعيف ، ألنه ختصيص من غري دليل ، والذي يقتضيه الظاهر حفظ الفروج عن سائر ما حرم عليهما من الزنا 

  .واللمس والنظر 

  .} ذلك أزكى لَُهْم { : قوله 
  .عليٌم مبا يفعلون } إِنَّ اهللا َخبٌِري بَِما َيْصَنُعونَ { خري هلم وأطهر : غض البصر وحفظ الفرج أزكى هلم ، أي : أي 

م فيه كما تقدم وقدم غض البصر على الكال} َوقُل لِّلُْمْؤِمَناتِ َيْغُضْضَن ِمْن أَْبصَارِِهنَّ َوَيْحفَظَْن فُرُوَجُهنَّ { : قوله 
  .حفظ الفرج ألن النظر بريد الزنا ، والبلوى فيه أشد وأكثر ، وال يكاد يقدر على االحتراز منه 

خفية : اخلفية ، ومها زينتان : ال يظهرن زينتهن لغري حمرم ، واملراد بالزينة : أي } َوالَ يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ { : قوله 
مثل اخللخال واخلضاب يف الرِّْجل ، والسوار يف املعصم ، والقرط والقالئد ، فال جيوز هلا : ية فاخلف. وظاهرة 

  .موضع الزينة : واملراد بالزينة . إظهارها ، وال لألجنيب النظر إليها 
اً من النساء حماسن اخلَلْق اليت خلقها اهللا ، وما تزين به اإلنسان من فضل لباس ، ألن كثري: املراد بالزينة : وقيل 

ينفردن َخبلِْقهِنَّ من سائر ما يَُعدُّ زينة ، فإذا محلناه على اِخللْقَة وفينا العموم حقه ، وال مينع دخول ما عدا اِخللْقة فيه 
فكأهنا  يدل على أن املراد من الزينة ما يعم اِخللْقة وغريها ،} َولَْيضْرِْبَن بُِخُمرِِهنَّ على ُجيُوبِهِنَّ { : ، وألنَّ قوله 

  .تعاىل منعهن من إظهار حماسن خلقهن ، موجباً سترها باخلمار 
إال ما يظهره اإلنسان يف : معىن اآلية : أما الذين محلوا الزينة على اخللقة فقال القفال . } إِالَّ َما ظََهَر ِمْنَها { : قوله 

ان والرجالن ، فرخص هلم يف كشف ما الوجه واليد: الوجه والكفان ، ومن الرجال : العادة ، وذلك من النساء 
وملا كان ظهور الوجه والكفني . اعتيد كشفه ، وأدت الضرورة إىل إظهاره ، وأمرهم بستر ما ال ضرورة يف كشفه 

  .ضرورة ال جرم اتفقوا على أهنما ليسا بعورة 
ويف صوهتا . ح أنه عورة وأما القدم فليس ظهوره ضرورياً فال جرم اختلفوا فيه هل هو من العورة أم ال؟ والصحي

  :وجهان 
  .كن يروين األخبار للرجال  -عليه السالم  -أصحهما ليس بعورة ، ألن نساء النيب 

إنه تعاىل إمنا ذكر الزينة ألنه ال خالف يف أنه حيل النظر إليها : وأما الذين محلوا الزينة على ما عد اخللقة ، قالوا 
اتصاهلا ببدن املرأة كان ذلك مبالغة يف حرمة ) ا حرم اهللا النظر إليها حال انفصاهلا عن أعضاء املرأة ، فلم( حال 



وعلى هذا القول حيل النظر إىل زينة وجهها من الَومشَة والُغْمَرة ، وزينة بدهنا من اخلضاب . النظر إىل أعضاء املرأة 
ألشياء بيديها ، واحلاجة إىل كشف واخلواتيم والثياب ، ألن سترها فيه حرج ، ألن املرأة ال بد هلا من مزاولة ا

  .وجهها للشهادة واحملاكمة والنكاح 
  .» الزينة الظاهرة اليت استثىن اهللا الوجُه والكفان « : قال سعيد بن جبري والضحاك واألوزاعي 

  ] . ٣١: األعراف [ } ُخذُواْ زِينََتكُْم ِعنَد كُلِّ َمْسجِدٍ { : هي الثياب ، لقوله تعاىل : وقال ابن مسعود 
  .الوجه والثياب : وقال احلسن 

فما كان من الزينة الظاهرة جيوز للرجل األجنيب النظر إليها . الكْحل واخلامت واخلضاب يف الكف : وقال ابن عباس 
  .إذا مل خيف فتنة وشهوة ، فإن خاف شيئاً منها غض البصر 

  فصل
باحلرائر دون اإلماء واملعىن فيه ظاهر ، ألن } إِالَّ َما ظََهَر ِمنَْها َوالَ يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ { : واتفقوا على ختصيص قوله 

  .األمة مالٌ ، فال بد من االحتياط يف بيعها وشرائها ، وذلك ال ميكن إال بالنظر إليها على االستقصاء 
وقرأ أبو عمرو يف رواية . » على « فلذلك عداه ب » ُيلِْقَني « معىن » يضْرِْبَن « ضمن . » َولَْيْضرِْبَن « : قوله 

  .بكسر الم األمر 
« وكسر اجليم من . يف اجلمع أوىل من تسكني املفرد » فَْعل « وتسكني . بسكون امليم » بُِخْمرهنَّ « : وقرأ طلحة 

  .ابن كثري واألخوان وابن ذكوان » جُِيوبِهِنَّ 
  :يس قال امرؤ الق. مجع مخار ، ويف القلة جيمع على أْخِمرة : واخلُُمر 
  كَُرؤُوسٍ قُِطَعْت ِفيَها اخلُمُْر... َوَتَرى الشَّْجراَء ِفي رِيِِّقِه  -٣٨٢٧
  .ما يف طوق القميص يبدو منه بعض اجلسد : واجليب 
  فصل

إنَّ نساء اجلاهلية كنَّ ُيْسِدلَْن ُخُمرهن من خلفهن ، وإن جيوهبن كانت من قدام ، وكانت تنكشف : قال املفسرون 
  .ن ، فأمرن أن يضربن مقانعهن على اجليوب لتغطي بذلك أعناقهن وحنورهن حنورهن وقالئده

شققن } َولَْيضْرِْبَن بُِخُمرِِهنَّ على ُجيُوبِهِنَّ { : رحم اهللا نساَء املهاجرات األَُول ، ملا أنزل اهللا : قالت عائشة 
  .مروطهن فاختمرن هبا 

نة اخلفية اليت مل يبح هلنَّ كشفها يف الصالة وال لألجانب ، وهو ما عد الوجه يعين الزي} َوالَ يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ { : قوله 
أَْو آبَآِئهِنَّ أَوْ { يعين ال يضعن اجللباب واخلمار إال ألزواجهن : قال ابن عباس ومقاتل » إِالَّ ِلُبعولَتهنَّ « والكفني 

فيجوز هلؤالء أن ينظروا } ولَِتهِنَّ أَْو إِخَْوانِهِنَّ أَوْ بين إِخَْوانِهِنَّ أَْو بَنِي أَخََواِتهِنَّ آَبآِء ُبُعولَِتهِنَّ أَْو أَْبنَآِئهِنَّ أَْو أَبَْنآِء ُبُع
إىل الزينة الباطنة ، وال ينظروا إىل ما بني السرة والركبة إال الزوج فإنه جيوز له أن ينظر على ما تقدم ، وهؤالء 

  .حمارم 
  لوكة والكافرة ما ال حيل يف املؤمنة؟أحيل لذي احملرم يف املم: فإن قيل 
فما القول : إذا ملك املرأة من حمارمه فله أن ينظر منها إىل بطنها وظهرها ال على وجه الشهوة فإن قيل : فاجلواب 

  يف العم واخلال؟
ذكر فيها ألن اآلية مل ي: أن الظاهر أهنما كسائر احملارم يف جواز النظر ، وهو قول احلسن البصري قال : فاجلواب 

ومل ]  ٥٥: األحزاب [ اآلية } الَّ ُجنَاَح َعلَْيهِنَّ يف آبَآِئهِنَّ { الرضاع ، وهو كالنسب ، وقال يف سورة األحزاب 



  .يذكر فيها البعولة ، وقد ذكره هنا 
  .إمنا مل يذكرمها اهللا لئال يصفها العم عند ابنه ، واخلال كذلك : وقال الشعيب 

ابات تشترك مع األب واالبن يف احملرمية إال العم واخلال وابنامها ، وإذا رآها األب وصفها أن سائر القر: واملعىن 
  .البنه وليس مبحرم ، وهذا من الدالالت البليغة يف وجوب االحتياط عليهن يف النسب 

  فصل
ة إىل صحبتهم يف والسبب يف إباحة نظر هؤالء إىل زينة املرأة هو احلاجة إىل مداخلتهن وخمالطتهن واحتياج املرأ

  .األسفار يف النزول والركوب 
  .» أَْو نَِساِئهِنَّ « : قوله 

  .املراد الالَِّئي على دينهن : قال أكثر املفسرين 
ليس للمسلمة أن تتجرد بني نساء أهل الذمة ، وال تبدي للكافرة إال ما تبدي لألجانب إال أن : قال ابن عباس 
  .تكون أمة هلا 

» نِسَاِئهِنَّ « املراد ب : وقيل . يب عبيدة أن متنع نساء أهل الكتاب من دخول احلمام مع املؤمنات وكتب ُعَمر إىل أ
  .مجيع النساء 

  .وهذا هو األوىل ، وقول السلف حممول على االستحباب 
عبد املرأة َمْحَرم هلا : وم فقال ق: وهذا يشمل العبيد واإلماء ، واختلفوا يف ذلك . } أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهنَّ { : قوله 

جيوز له الدخول عليها إذا كان عفيفاً ، وأن ينظر إىل بدن موالته إال ما بني السرة والركبة كاحملارم ، وهو ظاهر 
أتى فاطمة بعبد قد وهبه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وروي أن النيب « . القرآن ، وهو مروي عن عائشة وأم سلمة 

إذا قَنْعت به رأسها مل يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها مل يبلغ رأسها ، فلما رأى رسول هلا ، وعلى فاطمة ثوب 
كنَّ » : وعن جماهد « إنه ليس عليك بأس ، إمنا هو أبوك وغُالمك » : ما تلقى قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

  .ئشة متتشط والعبد ينظر إليها وكانت عا. « أمهات املؤمنني ال حيتجنب عن مكاتبهن ما بقي عليه درهم 
  .وهو قول أيب حنيفة . ال ينظر العبد إىل شعر موالته : وقال ابن مسعود واحلسن وابن سريين وسعيد بن املسيب 

ال حيل أنه } أَْو نِسَآِئهِنَّ أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهنَّ { : اإلماء دون العبيد ، وأن قوله : املراد من اآلية : وقال ابن جريج 
  .المرأٍة مسلمة أن تتجرد بني امرأة مشركة إال أن تكون تلك املشركة أمةً هلا 

  .} أَوِ التابعني غَْيرِ أُوِْلي اإلربة ِمَن الرجال { : قوله 
  :نصباً ، وفيها وجهان « غَْيَر » : قرأ ابن عامر وأبو بكر 

  .أنه استثناء : أحدمها 
  .نكرة « غَْير » معرفة و « َني التَّابِِع» على القطع ، ألن : وقيل 

  .باجلر نعتاً ، أو بدالً ، أو بياناً « غريِ » : والباقون . أنه حال : والثاين 
  .« طه » وتقدم اشتقاقها يف . احلاجةُ : واِإلْرَبةُ 

  ) .« أُوِلي » حال من « ِمَن الرَِّجالِ » : قوله ( 
  فصل

  .}  التابعني غَْيرِ أُوِْلي اإلربة{ املراد ب 
هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم ، ال مهة هلم إال ذلك ، وال حاجة : قال جماهد وعكرمة والشعيب 



  .هلم يف النساء 
  .أنه األمحق العنني : وعن ابن عباس 

  .« هو الذي ال ينتشر وال يستطيع غشيان النساء وال يشتهيهن » : وقال احلسن 
هو الشيخ اهلم والعنِّني : وقال مقاتل . هو املخّنث : وقيل . اجملبوب : وقال عكرمة . وه املعت: وقال سعيد بن جبري 

  .واخلَِصّي واجملبوب وحنوه 
واعلم أن اخلَِصّي واجملبوب ومن يشاكلهما قد ال يكون له إربة يف نفس اجلماع ، ويكون له إربة فيما عداه من 

فيجب أن حيمل املراد على من ال إربة له يف سائر وجوه التمتع ملا التمتع ، وذلك مينع من أن يكون هو املراد ، 
  :روت عائشة قالت 

فكانوا يَعدُّونه من غري أويل اإلربة ، فدخل  -النيب صلى اهللا عليه وسلم  -كانَ رجلٌ خمنَّثٌ يدخل على أزواج « 
إهنا إذا أقبلت أقبلت بأربع ، : فقال يوماً وهو عند بعض نسائه ، وهو ينعت امرأة  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 

« أَالَ أرى هذا يعلم ما َهُهنا ، ال َيْدُخلَنَّ َهذا » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال النيب . وإذا أدبرت أدبرت بثماٍن 
  .» فحجبوه 

أقبل على دخلَ عليها وعندها خمنَّث ، ف -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب « ويف رواية عن زينب بنت أم سلمة 
يا عبد اهللا ، إن فتح اهللا غداً لكم الطائف دللتك على بنت غيالن ، فإهنا تقبل بأربع » : أخي أم سلمة ، فقال 

دخول  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأباح رسول اهللا « ال يدُخلَنَّ عليكم هذا » : فقال عليه السالم . « وتدبر بثمان 
  .ل النساء وأوصافهنَّ علم أنه من أويل اإلربة ، فحجبه املخنث عليهن ، فلما علم أنه يعرف أحوا

  :ويف اخلَِصّي واجملبوب ثالثة أوجه 
  .استباحة الزينة الباطنة : أحدها 
  .حترميها : والثاين 

  .على املَْخِصّي دون اجملبوب ) حترميها : والثالث ( 
  .} أَوِ الطفل الذين لَمْ َيظَْهرُواْ على َعْوَراِت النسآء { : قوله 

  .تقدم يف احلج أن الطفل يطلق على املثىن واجملموع ، فلذلك وصف باجلمع 
َعوَراتِ » و . « أَْهلَكَ النَّاسَ الدِّيَنار احلْمر والدِّرَْهُم البِيُض » : ملا قصد به اجلنس روعي فيه اجلمع كقوهلم : وقيل 

بسكون الواو « عْورات » والعامة على . السَّوأََتْين مجع َعْوَرٍة ، وهو ما يريد اإلنسان ستره من بدنه ، وغلب يف « 
  .بفتح الواو « َعَوَراِت » وقرأ ابن عامر يف رواية . ، وهي لغة عامة العرب ، سكنوها ختفيفاً حلرف العلة 

وأنشد يف بعضهم : قال الفراء . ونقل ابن خالويه أهنا قراءة ابن أيب إسحاق واألعمش ، وهي لغة هذيل بن مدركة 
:  

  َرِفيٌق َمبْسحِ املَْنكَبْينِ َسبوح... أَُخو بََيَضاتٍ راِئٌح مَُتأوٌِّب  -٣٨٢٨
  .من طريق الرواة ، وإال فهي لغة ثانية : وجعلها ابُن جماهد حلناً وخطأ ، يعين 

  )فصل ( 
: أي ]  ٢٠: الكهف [ }  إِنَُّهمْ إِن َيظَْهرُواْ َعلَْيكُْم{ : الظهور على الشيء يكون مبعىن العلم به ، كقوله تعاىل 

  .« فَأَصَْبُحوا ظَاِهريَن » : ويكون مبعىن الغلبة عليه ، كقوله . يشعروا بكم 
  .مل يطلعوا على عورات النساء ، ومل يعرفوا العورة من غريها من الصغر : معناه : فلهذا قال جماهد وابن قتيبة 



  .ء مل يبلغوا أن يطيقوا إتيان النسا: وقال الفراء والزجاج 
  .مل يبلغوا حدّ الشهوة : وقيل 
  فصل

  :فأما املراهق فيلزم املرأة أن تسُتر منه ما بني سرهتا وركبتها ، ويف لزوم ستر ما عداه وجهان 
  .ال يلزم ، ألن القلم غري جار عليه : األول 
تلم وأما الشيخ فإن يلزم كالرجل ، ألنه مشتهى ، واملرأة قد تشتهيه ، واسم الطفل شامل له إىل أن حي: والثاين 

  :بقيت له شهوة فهو كالشاب ، وإن مل تبق له شهوة ففيه وجهان 
  .أن الزينة الباطنة معه مباحة ، والعورة معه ما بني السرة والركبة : أحدمها 

  .أن مجيع البدن معه عورة إال الزينة الظاهرة : والثاين 
  ) .اع كالنسب والرض( وههنا آخر الصور اليت استثناها اهللا تعاىل ، 

  .} َوالَ َيْضرِْبَن بِأَْرُجِلهِنَّ ِلُيْعلََم َما ُيْخِفَني ِمن زِينَِتهِنَّ { : قوله 
كانت املرأة متر بالناس وتضرب برجليها ليسمع قعقعة خلخاهلا ، فُنهَِني عن ذلك؛ ألن الذي : قال ابن عباس وقتادة 

ذلك داعية له زائدة إىل مشاهدهتن ، وعلل تعاىل ذلك بقوله تغلب عليه شهوة النساء إذا مسع صوت اخللخال يصري 
  :ويف اآلية فوائد } ِلُيْعلََم َما ُيْخِفَني ِمن زِيَنِتهِنَّ { : 

  .ملا هني عن استماع الصوت الدال على وجود الزينة ، فألن يدل على املنع من إظهار الزينة أوىل : األوىل 
من ( ا بالكالم حبيث يسمع ذلك األجانب ، إذ كان صوهتا أقرب إىل الفتنة أن املرأة منهية عن رفع صوهت: الثانية 

  .صوت خلخاهلا ، ولذلك كرهوا أذان النساء ألنه حيتاج فيه إىل رفع الصوت ، واملرأة منهية عنه 
  ) .تدل على حترمي النظر إىل وجهها بشهوة ، ألن ذلك أقرب إىل الفتنة : الثالثة 

توبوا مما كنتم تفعلونه يف اجلاهلية لعلكم : قال ابن عابس . } إِلَى اهللا َجِميعاً أَيَُّها املؤمنون وتوبوا { : قوله تعاىل 
راجعوا طاعة اهللا فيما : وقيل . تُوُبوا من التقصري الواقع منكم يف أمره وهنيه : وقيل . تسعدون يف الدنيا واآلخرة 

  .أمركم وهناكم من اآلداب املذكورة يف هذه السورة 
وقرأ ابن عامر . اليت للتنبيه » ها « العامة على فتح اهلاء وإثبات ألف بعد اهلاء ، وهي . » أَيَُّها املُْؤِمُنونَ « : قوله 

  .بضم اهلاء وصالً ، فإذا وقف سكن » أَيُُّه الثقالن « ويف الرمحن » يأَيُُّه السَّاِحر « هنا ويف الزخرف 
وقد . ء الساكنني استحقت الفتحة على حرف خفي ، فضمت اهلاء إتباعاً أنه ملا حذفت األلف اللتقا: ووجهها 

ُرِسَمْت هذه املواضع الثالثة دون ألف ، فوقف أبو عمرو والكسائي بألف والباقون بدوهنا اتباعاً للرسمِ ، وملوافقة 
» َيأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا « ، » اُس يَأَيَُّها النَّ« : وثبتت يف غري هذه املواضع َحْمالً هلا على األصل حنو . اخلط للفظ 

  .وباجلملة فالرسم سنة متبعة 

ِمْن فَْضِلِه َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم َوأَْنِكحُوا الْأََياَمى ِمْنكُْم وَالصَّاِلِحَني ِمْن ِعَباِدكُْم َوإِمَاِئكُْم إِنْ َيكُونُوا فُقََراَء ُيْغنِهُِم اللَُّه 
)٣٢ (  

  .} أَْنِكُحواْ األيامى مِْنكُمْ َو{ : قوله تعاىل 
ملا أمر تعاىل بغض األبصار وحفظ الفروج بيَّن بعده أن الذي أمر به إمنا هو فيما ال حيل ، مث ذكر بعد ذلك طريق 



كباع آم َيئيم : ، يقال منه » فَْيعل « : » زنة « مجع أيِّم ب : األيامى . } َوأَْنِكُحواْ األيامى ِمْنكُْم { : اِحللّ فقال 
  :يبيع ، قال الشاعر 

  هُ العِْرُس أَْو ِمنَْها َيئِيُم... كُلُّ اْمرِئٍ سََتئيم ِمن  -٣٨٢٩
  :فيه وجهان » أَيامى « و . أَياِئم ، كسيِّد وَسيَاِئد : وقياس مجعه 

  .» َيَتاَمى « غري مقلوب ، وكذلك » فََعالَى « أظهرمها من كالم سيبويه أنه مجع على 
  ) .فقلبا ( » يَِتيم « و » َيَتامي « و » أََيامي « ل إن األص: وقيل 

كل ذكر ال أنثى معه : األَيُِّم يف كالم العرب : قال النضر بن مشيل . ذكراً كان أو أنثى ) من ال زوج له : ( واَأليِّم 
. بعض  زوجوا أياماكم بعضكم من: وهو قول ابن عباس يف رواية الضحاك ، يقول . ، وكل أنثى ال ذكر معها 

تأيَّما إذا مل يتزوجا « : وقال الزخمشري . وخصَّه أبو بكر اخلفَّاف مبن فقدت زوجها ، فإطالقه على البِكْر جماز 
  :، وأنشد » بِكرين كانا أو ثّيبني 

  َوإِنْ كُْنتُ أَفَْتى مِْنكُم أََتأَيَُّم... فَإِنْ َتْنِكحي أَْنِكح وإِنْ َتَتأَيَِّمي  -٣٨٣٠
» اللَّهم إين أعوذ بك من الَعْيَمة والَغْيَمة واَألْيَمة والكَرم والقََرم « :  -صلى اهللا عليه وسلم  - وعن رسول اهللا

شدة شهوة : والكََرم . طول العزبة : واَألْيَمة . شدة العطش : وباملعجمة . شدة شهوة اللنب : باملهملة  -الَعْيمة 
  .» ِمْن ِعبادكُْم « وكذا . ال ح» منكم « شدة شهوة اللحم و : األكل والقََرم 

  فصل
وإذا ثبت هذا ( أمر ، وظاهر األمر للوجوب ، فدلّ على أن الويل جيب عليه تزويج موليته ، » َوأَنكحوا « : قوله 

، وألن املولية لو ) وجب أال يكون النكاح إال بويل ، ألن كل ما وجب على الويل حكم بأنه ال يصح من املولية 
إِذَا « : تْت على الويل متكنه من أداء هذا الواجب ، وأنه غري جائز ، ومل تطابق قوله عليه السالم فعلت ذلك لفوَّ

هذه اآلية وإن : قال أبو بكر الرازي » َجاَءكُْم َمْن تَْرضْونَ ِديَنُه وُخلُقَُه فَزوُِّجوُه ، إالَّ َتفَْعلُوا َتكُْن ِفْتَنة ِفي اَألْرضِ 
  :أمجع السلف على أنه ال يراد اإلجياب ، ويدل عليه أمور  اقتضت اإلجياب ، إال أنه

وعن السلف مستفيضاً ، لعموم احلاجة  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه لو كان ذلك واجباً لنقل عن النيب : أحدها 
اإلجياب إليه ، فلما علمنا أن سائر األعصار كانت فيهم أيامى من الرجال والنساء ومل ينكروا ذلك ، ثبت أنه مل يرد 

.  
  .أمجعنا على أن اَأليِّم الثّيب لو أبت التزويج مل يكن للويل إجبارها عليه : وثانيها 
اتفاق الكل على أنه ال جيب على السيد تزويج أمته وعبده ، وهو معطوف على األيامى ، فدل على أنه : وثالثها 

  .غري واجب يف اجلميع ، بل ندب يف اجلميع 

اَمى يشمل الرجال والنساء ، وهو يف الرجال ما أريد به األولياء دون غريهم ، كذلك يف أن اسم اَألَي: ورابعها 
  .النساء 

أن مجيع ما ذكرته ختصيصات تطرقت إىل اآلية ، والعام بعد التخصيص حجة ، فوجب إذا التمست : واجلواب 
  .املرأة األمي من الويل التزويج وجب ، وحينئذ ينتظم الكالم 

  فصل
  :النكاح قسمان الناس يف 

من تتوُق نفُسه للنكاح ، فيستحب له أن ينكح إن وجد أهبته سواء كان مقبالً على العبادة أو مل يكن ، : األول 



َيا َمْعَشَر الشَّبابِ ، َمن اْسَتطَاَع مِْنكُم « : ولكن ال جيب ، وإن مل جيد أهبته يكسر شهوته بالصوم لقوله عليه السالم 
  .» وَّْج ، فَإِنَُّه أَغَضُّ ِللَْبَصرِ َوأْحَصُن للفَْرجِ ، َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع فَلَْيُصْم فَإِنَُّه لَُه وَِجاٌء الَباَءةَ فَلَْيَتَز

من ال تتوق نفسه للنكاح ، فإن كان لعلة من ِكَبر أو مرض أو عجز فيكره له ، ألنه يلتزم ما ال ميكنه القيام : الثاين 
  .ر على النفقة به ، وكذلك إذا كان ال يقد

وإن مل يكن به عجز وكان قادراً على القيام حبقه مل يكره له النكاح ، لكن األفضل أن يتخلّى للعبادة ، ألن اهللا تعاىل 
هو الذي ال يأيت : الذي ال يأيت النساء مع القدرة عليهّن ، وال يقال : ، واحلَُصور » َحُصوراً « مدح َيحَْيى بكونه 
ن مدح اإلنسان مبا يكون عيباً غري جائز ، وإذا كان مدحاً يف حق حيىي وجب أن يشرع يف النساء مع العجز؛ أل
، وال حيمل اهلدى على األصول ، ألن التقليد فيها غري جائز ، فوجب » فَبُِهَداُهْم اقَْتِدْه « : حقنا ، لقوله تعاىل 
أَفَْضلُ أَْعمَالِ « : وقال عليه السالم » أَْعَماِلكُُم الصَّالَةَ اْعلُموا أَن خَْيَر « : وقال عليه السالم . َحْملُه على الفروع 
ألن » أحبُّ املباحات إىل اهللا النكاح « : النكاح أفضل لقوله عليه السالم : وقال أبو حنيفة » أُمَِّتي قَراَءةُ القُْرآنِ 

ودفع الضرر أوىل . جلب نفع :  والنافلة. النكاح يتضمن صون النفس عن الزنا ، فيكون دفعاً للضرر عن النفس 
وأجيب بأن حيمل األحب على األصلح يف الدنيا ، لئال يقع التناقض بني كونه أحّب وبني كونه . من جلب النفع 

  .ما يستوي طرفاه يف الثواب والعقاب : واملباح . مباحاً 
  .ذكورة يف كتب الفقه وبقية املباحث م. ما ترّجح وجوده على عدمه ، فتكون العبادة أفضل : واملندوب 

  .زوجوا أيها املؤمنون من ال زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم : أي » ِمْنكُم « : قوله 
  .أراد احلرية واإلسالم : وقيل 
وخصَّ . ظاهره يقتضي األمر بتزويج هذين الفريقني إذا كانوا صاحلني } والصاحلني ِمْن ِعَباِدكُْم َوإِماِئكُْم { : وقوله 
ني بالذكر ليحصن دينهم وحيفظ عليهم صالحهم ، وألن الصاحلني منهم هم الذين مواليهم يشفقون عليهم الصاحل

ومن ليس بصاحل فحاله على العكس من . وينزلوهنم منزلة األوالد يف املودَّة ، فكانوا مظنة للتوصية واالهتمام هبم 
  .ذلك 

أراد بالصالح : وقيل . لزم هلا ، وتقوم األمة مبا يلزم للزوج أراد الصالح ألمر النكاح حىت يقوم العبد مبا ي: وقيل 
  .أال تكون صغرية ال حتتاج إىل النكاح 

  فصل
ظاهر اآلية يدل على أنّ العبد ال يتزوج نفسه ، وإمنا يتوىل تزوجيه مواله ، لكن ثبت بالدليل أنه إذا أمره بأن يتزوج 

فأما اإلماء فإنَّ املوىل يتوىل تزوجيهنَّ خصوصاً . نزلة تويل السيد جاز أن يتوىل تزويج نفسه ، فيكون توليه بإذنه مب
  .على قول من ال جيوِّز النكاح إال بويلّ 

  فصل
  .» الَ نِكَاَح إالَّ بَِويلّ « : الويل شرط يف صحة النكاح لقوله عليه السالم 

، فإن أصاهبا فلها املهر مبا استحلَّ من » باطلٌ أيَُّما امرأةٌ نكَحتْ بغري إذن وليِّها فنكاُحها « : وقال عليه السالم 
األصح } إِن َيكُوُنواْ فُقََرآَء ُيْغنِهُِم اهللا ِمن فَْضِلِه { : قوله ) . من ال ويلّ له ( فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ويلُّ 

فقر من تريدون تزوجيها ،  ال تنظروا إىل فقر من خيطب إليكم ، أو: أن هذا ليس وعداً بإغناء من يتزوج ، بل املعىن 
ففي فضل اهللا ما يغنيهم ، واملال غاٍد ورائح ، وليس يف الفقر ما مينع من الرغبة يف النكاح ، فهذا معىن صحيح ، 

وروي عن قدماء الصحابة ما يدلّ على أن . وليس فيه أن الكالم قصد به وعد الغىن حىت ال جيوز أن يقع فيه خلف 



. » أطيُعوا اللََّه فيما أمركُم به من النكاح ينجز لكم ما َوَعدكُم من الِغَنى « : كر قال ذلك وعد ، فروي عن أيب ب
عليك « : احلاجة ، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وشكى رجل إىل رسول اهللا . وعن عمر وابن عباس مثله 

  :فيصري فقرياً؟ فاجلواب من وجوه فنحن نرى من كان غنياً فتزوج : فإن قيل . ، ويزيد اهللا يف مروءتكم » بالباءة 
[ } َوإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةً فََسْوَف ُيغْنِيكُُم اهللا ِمن فَْضِلِه إِن َشآَء { : أن هذا الوعد مشروط باملشيئة يف قوله : أحدها 
  .واملطلق حيمل على املقيد ]  ٢٨: التوبة 

ين دون البعض ، وهو يف األيامى األحرار الذين ميلكون أن اللفظ وإن كان عاّماً إال أنه خيّص بعض املذكور: وثانيها 
  .فيستغنون مبا ميلكون 

  .االستغناء بالنكاح عن الوقوع يف الزنا : العفاف ، فيكون الغىن هنا معناه : املراد بالغىن : وثالثها 
  فصل

فاقتضى أن العبد قد  استدل بعضهم هبذه اآلية على أن العبد واألمة ميلكان ، ألن ذلك راجع إىل كل من تقدم ،
: واملفسرون تأولوه على األحرار خاصة ، فقالوا . يكون فقرياً وغنياً ، وذلك دل على امللك ، فثبت أهنما ميلكان 

  .هو راجع إىل األيامى ، وإن فسرنا الغىن بالعفاف سقط استدالهلم 
  .مبقادير ما يصلحهم من اإلفضال والرزق »  َعِليٌم« أي يوسع عليهم من أفضاله ، } واهللا َواِسٌع َعِليٌم { : وقوله 

 ِممَّا َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم فَكَاِتُبوُهمْ َولَْيْسَتْعِففِ الَِّذيَن لَا َيجُِدونَ نِكَاًحا َحتَّى ُيْغنِيَُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوالَِّذيَن يَْبَتُغونَ الِْكتَاَب
ِمْن َمالِ اللَِّه الَِّذي آَتاكُْم وَلَا ُتكْرُِهوا فََتيَاِتكُْم َعلَى الْبَِغاِء إِنْ أََرْدنَ َتَحصًُّنا ِلَتْبَتغُوا  إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِْم َخيًْرا َوآُتوُهْم

  ) ٣٣(َعَرَض الْحََياِة الدُّْنَيا َوَمْن ُيكْرِْهُهنَّ فَإِنَّ اللََّه ِمْن َبْعِد إِكَْراِههِنَّ غَفُوٌر َرِحيٌم 

  .اآلية } ْعِفِف الذين الَ َيجُِدونَ نِكَاحاً َولَْيْسَت{ : قوله 
وليجتهد يف العفة ، كأن : أي » َولَْيْسَتْعِفِف « : ملا ذكر تزويج احلرائر واإلماء ذكر حال من يعجز عن ذلك فقال 

  .املستعفف طالب من نفسه العفاف 
ال جيد املرء الشيء إذا مل يتمكن منه ، : قال ال يتمكنون من الوصول إليه ، ي: أي } الَ َيجُِدونَ نِكَاحاً { : وقوله 

هو غري واجد للماء ، وإن كان موجوداً ، : ويقال ]  ٩٢: النساء [ } فََمن لَّْم َيجِْد فَِصَياُم َشهَْرْينِ { : قال تعاىل 
كن من ذلك ما ينكح به من املال ، فبني تعاىل أن من ال يتم: وجيوز أن يراد بالنكاح . إذا مل ميكنه أن يشتريه 

أفليس ملك اليمني يقوم : فإن قيل . فليطلب التعفف ولينتظر أن يغنيه اهللا من فضله مث يصل إىل بغيته من النكاح 
  مقام نفس النكاح؟

  .لكن من مل جيد املهر والنفقة فبأن ال جيد مثن اجلارية أوىل : قلنا 
ملا بعث السيد على تزويج الصاحلني من العبيد واإلماء مع الرق  اآلية} . . . والذين َيْبَتُغونَ الِْكَتاَب { : قوله تعاىل 

والذين َيْبَتُغونَ { : رغبهم يف أن يكاتبوهم إذا طلبوا ذلك ليصريوا أحراراً فيتصرفون يف أنفسهم كاألحرار ، فقال 
  .نه املبتدأ من معىن الشرط جيوز يف الذين الرفع على االبتداء ، واخلرب اجلملة املقترنة بالفاء ملا تضم. } الِْكَتابَ 

والكتاب والكتابة . وهو أرجح ملكان األمر » زيداً فاضربه « : وجيوز نصبه بفعل مقدر على االشتغال ، كقولك 
  :كالعتاب والعتابة ، ويف اشتقاق لفظ الكتابة وجوه 

النجوم بعضها إىل بعض ، أن أصل الكلمة من الكتب ، وهو الضم واجلمع ، ومنه مسيت الكتابة ألهنا تضم : أحدها 
  .وتضم ماله إىل ماله 



أن ) أن تعتق إذا وفيت مبايل وكتبت يل على نفسي ( كتبت لك على نفسي : مأخوذ من الكتاب ، ومعناه : وثانيها 
  .تفي يل بذلك ، أو كتبت عليك الوفاء باملال ، وكتبت عليَّ العتق ، قاله األزهري 

ن التأجيل باملال املعقود عليه ، ألنه ال جيوز أن يقع على مال هو يف يد العبد حني مسي بذلك ملا يقع فيه م: وثالثها 
يكاتب ، ألن ذلك مال لسيده اكتسبه يف حال ما كانت يد السيد غري مقبوضة عن كسبه ، فال جيوز هلذا املعىن أن 

ب الشريعة أن يكتب على من مث من آدا. يقع هذا العقد حاالً ، بل يقع مؤجالً ، ليكون متمكناً من االكتساب 
[ } ِلكُلِّ أََجلٍ كَِتاٌب { : عليه املال املؤجل كتاب ، فلهذا املعىن مسي هذا العقد كتاباً ملا فيه من األجل ، قال تعاىل 

  ] . ٢٨: الرعد 
  فصل

مني أو أكثر ، كاتبتك على كذا ، ويسمي ماالً معلوماً ، يؤديه يف جن: الكتابة أن يقول ململوكه : قال بعض العلماء 
إذا أديت ذلك املال فأنت حر ، أو ينوي ذلك بقلبه ، ويقول : ويبني عدد النجوم ، وما يؤدي يف كل جنم ، ويقول 

  .قبلت : العبد 
  .إذا أديت ذلك فأنت حر ، مل يعتق : فإذا مل يقل بلسانه ، أو مل ينو بقلبه 

ليس فيه شرط ، فتصح » فَكَاِتُبوُهْم « : ن قوله تعاىل ال حاجة إىل ذلك ، أل: وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه 
واحتج األولون بأن الكتابة ليست . الكتابة بدون هذا الشرط ، وإذا صحت الكتابة وجب أن يعتق باألداء لإلمجاع 

كناية  »كاتبتك « : عقد معاوضة حمضة ، ألن ما يف يد العبد ملك للسّيد ، واإلنسان ال يبيع ملكه مبلكه ، بل قوله 
  .يف العتق ، فال بد من لفظ التعليق أو نيته 

  فصل
ال جتوز الكتابة احلالّة ، ألن العبد ليس له ملك يؤديه يف احلال ، وإذا عقدت حالّة توجهت املطالبة عليه يف احلال ، 

و أسلم إىل فإذا عجز عن األداء مل حيصل العقد ، كما لو أسلم يف شيء ال يوجد عند احملل ال يصح ، خبالف ما ل
« جتوز لقوله تعاىل : وقال أبو حنيفة . معسر فإنه جيوز ألنه يتصور أن يكون له ملك يف الباطن ، فالعجز ال يتحقق 

وأيضاً فمال الكتابة بدل عن الرقبة ، فهو مبنزلة أمثان . ، وهو مطلق يتناول الكتابة احلالة واملؤجلة » فكاتبوهم 
أيضاً فأمجعوا على جواز العتق مطلقاً على مال حال ، فالكتابة مثله ألنه بدل عن و. السلع املبيعة ، فتجوز حالة 

العتق يف احلالني ، إال أن يف أحدمها العتق معلق على شرط العبادة ويف اآلخر معجل ، فوجب أن ال خيتلف حكمهما 
.  

  فصل
روي أن عثمان غضب على عبده  ال جتوز الكتابة على أقل من جنمني ، ألنه يروى عن علّي وعثمان وابن عمر ،

ولو جاز على أقل من ذلك لكاتبه على األقل ، ألن التضييق » ألضيقن عليك ، وألكاتبنك على جنمني « : فقال 
  .التنجيم ليتيسر عليهم األداء : فيه أشد ، وإمنا شرطنا التنجيم ، ألنه عقد إرفاق ، ومن شرط اإلرفاق 

  .ليس فيه تقييد » كاتبوهم « : جنم واحد ، ألن ظاهر قوله  جتوز الكتابة على: وقال أبو حنيفة 
  فصل

والذين َيْبَتُغونَ { : فإن كان صبياً أو جمنوناً مل تصح كتابته لقوله تعاىل . يشترط أن يكون املكاتب بالغاً عاقالً 
  .واالبتغاء ال يتصور من الصيب واجملنون } الِْكَتابَ 

  ) .املوىل (  ، ويقبل عنه جتوز كتابة الصيب: وقال أبو حنيفة 



  فصل
فإن كان صبياً أو حمجوراً عليه لسفه مل تصح كتابته ، كما ال يصح بيعه ، . ويشترط أن يكون السيد مكلفاً مطلقاً 

  .خطاب ، فال يتناول غري املكلف » فَكَاِتُبوُهْم « : ألن قوله 
  .تصّح كتابة الصّيب بإذن الويلّ : وقال أبو حنيفة 

  فصل
أمر إجياب ، فيجب على السيد أن : هل هو أمر إجياب أو ندب؟ فقيل » فكاتبوهم « : وا يف قوله تعاىل اختلف

يكاتب مملوكه إذا سأله ذلك بقيمته أو أكثر إذا علم فيه خرياً ، فإن سأله بدون قيمته مل يلزمه ، وهذا قول ابن 
آلية ، وأيضاً فألن سبب نزوهلا إمنا نزلت يف غالم دينار وعطاء ، وإليه ذهب داود بن علّي وحممد بن جرير لظاهر ا

سأل مواله أن يكاتبه ، فأىب عليه ، فنزلت اآلية ، فكاتبه على مائة » صبيح « : حلويطب بن عبد العزى يقال له 
فأىب ، فرفع ) أبا حممد بن سريين ( دينار ووهب له منها عشرين ديناراً وروي أن عمر أمر أنساً بأن يكاتب سريين 

وحلف عليه ليكاتبنه ، ولو مل يكن واجباً لكان » فَكَاِتُبوُهْم إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهْم خَْيراً « : عليه الدِّرَّة وضربه ، وقال 
  .ضربه بالدرة ظلماً ، ومل ينكر عليه أحد من الصحابة ، فجرى ذلك جمرى اإلمجاع 

اس واحلسن والشعيب ، وإليه ذهب مالك وأبو إنه أمر استحباب ، وهو ظاهر قول ابن عب: وقال أكثر الفقهاء 
وألنه ال » ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه « : حنيفة والشافعي والثوري وأمحد لقوله عليه السالم 

كيف : فرق بني أن يطلب الكتابة أو يطلب بيعه ممن يعتقه يف الكفارة ، فكما ال جيب ذلك فكذا الكتابة فإن قيل 
  ماله مباله؟ يصح أن يبيع

  .إذا ورد الشرع به جاز ، كما إذا علق عتقه على مال يكسبه فيؤديه أو يؤدى عنه صار سبباً لعتقه : فاجلواب 
  هل يستفيد العبد بعقد الكتابة ما ال ميلكه لوال الكتابة؟: فإن قيل 
ر مكاتباً حل له أخذها سواء أدى نعم ، ألنه لو دفع إليه الزكاة قبل الكتابة مل حيل له أخذها ، وإذا صا: فاجلواب 

واستفاد أيضاً أن الكتابة تبعثه على االجتهاد يف الكسب ، ولوالها مل يكن ليفعل . فعتق ، أو عجز فعاد إىل الرق 
ويستفيد املوىل الثواب ، ألنه إذا باعه فال ثواب ، وإذا كاتبه فالوالء له ، فورد الشرع جبواز الكتابة هلذه . ذلك 

  .الفوائد 
وقال » إن علمتم هلم حرفة ، وال تدعوهم كالًّ على الناس « : قال عليه السالم } إِنْ َعِلُمُتْم ِفيهِْم خَْيراً { : قوله 

  .قوة على الكسب ، وهو قول مالك والثوري : ابن عمر 
ماالً : أي ]  ١٨٠: بقرة ال[ } إِن َتَرَك َخْيراً { : املال ، لقوله تعاىل : اخلري : قال عطاء واحلسن وجماهد والضحاك 

لك مال؟ قال : قال . كاتبين : ويروى أن عبداً لسلمان الفارسي قال له . بلغين ذلك عن ابن عباس : قال عطاء . 
  .إنْ َعِلْمُتم هلم خرياً : لو أراد به املال لقال : قال الزجاج . تريد أن تطعمين أوساخ الناس ومل يكاتبه : قال . ال : 

وقال طاوس . صدقاً وأمانة : وقال إبراهيم النخعي وبن زيد وعبيدة . لعبد ال مال له ، بل املال لسيده وأيضاً فألن ا
  .ماالً وأمانة : وعمرو بن دينار 

االكتساب مع األمانة ، وأجاب أال : وأظهر معاين اخلري يف العبيد : قال الشافعي . صالحاً يف الدين : وقال احلسن 
كان هكذا ، ألن مقصود الكتابة قلما حيصل إال هبما ، فإنه ينبغي أن يكون كسوباً حيصل املال ميتنع من الكتابة إذا 

  .، ويكون أميناً يصرفه يف جنومه وال يضيعه 
هذا خطاب للموايل ، جيب على املوىل أن حيط عن مكاتبه من : قيل . } َوآُتوُهْم مِّن مَّالِ اهللا الذي آَتاكُمْ { : قوله 



: فقيل : شيئاً ، وهو قول عثمان وعلّي والزبري ومجاعة ، وبه قال الشافعي وهؤالء اختلفوا يف قدره مال الكتابة 
  .حيط عنه ربع مال الكتابة ، وهو قول علّي ، ورواه بعضهم عن علّي مرفوعاً 

ألن ابن  ليس له حد ، بل خيتلف بكثرة املال وقلته ، وهو قول الشافعي ،: وقيل . حيط الثلث : وعن ابن عباس 
  .عمر كاتب غالماً له على مخسة وثالثني ألف درهم ، فوضع من آخر كتابته مخسة آالف درهم 

كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه مل يضع عنه شيئاً : قال سعيد بن جبري . حيط عنه قدراً حيصل االستغناء به : وقيل 
وكاتب عمر عبداً ، فجاءه . كتابته ما أحب  من أول جنومه ، خمافة أن يعجز فريجع إليه صدقته ، ووضع من آخر

إين أخاف أال : لو تركته إىل آخر جنم فقال : اذهب فاستغن على أداء مال الكتابة ، فقال املكاتب : بنجمه ، فقال 
  .أدرك ذلك 

أميا  «: وقوله عليه السالم » املكاتب عبد ما بقي عليه درهم « : هو أمر استحباب ، لقوله عليه السالم : وقيل 
ولو كان احلط واجباً سقط عنه بقدره ، وأيضاً فلو كان اإليتاء » عبد كاتب على مائة فأداها إال عشرة فهو عبد 

  .واجباً لكان وجوبه معلقاً بالعقد ، فيكون العقد موجباً له ومسقطاً له ، وذلك حمال لتنايف اإلسقاط واإلجياب 
ع عنه ، بل كان يسقط القدر املستحق ، كمن له على إنسان دين ، مث وأيضاً فلو كان احلط واجباً ملا احتاج أن يض

وأيضاً فلو كان واجباً لكان قدر اإليتاء إما أن يكون معلوماً أو . لذلك اآلخر على األول مثله فإنه يصري قابضاً له 
لربع ، فيعتق إذا أدى ثالثة جمهوالً ، فإن كان معلوماً وجب أال تكون الكتابة بثالثة أرباع املال على قول من جيعله ا

آالف إذا كان العقد على أربعة آالف ، وذلك باطل ، ألن أداء مجيعها شرط ، فال يعتق بأداء البعض لقوله عليه 
وإن كان جمهوالً صارت الكتابة جمهولة ، ألن الباقي بعد احلط جمهول » املكاتب عبد ما بقي عليه درهم « : السالم 

  .تب عبده على ألف درهم إال شيء ، فال يصح ، كما لو كا
َوِفي « : أي سهمهم الذي جعله اهللا هلم من الصدقات املفروضات بقوله » وآُتوُهم « : املراد بقوله : وقال قوم 

وعلى هذا اخلطاب لغري السادة ، ألهنم . وهو قول احلسن وزيد بن أسلم ، ورواية عطاء عن ابن عباس » الّرقَابِ 
هو خطاب جلميع الناس : وقال الكليب وعكرمة وإبراهيم . جيوز للسيد أن يدفع زكاته إىل مكاتبه أمجعوا على أنه ال 

  .» من أعان مكاتباً يف فك رقبته أطلقه اهللا يف ظل عرشه « : ، وحث على معونة املكاتب ، لقوله عليه السالم 
  فصل

الكتابة سواء ترك ماالً أو مل يترك ، كما لو تلف ميوت رقيقاً ، وترتفع : فقيل . إذا مات املكاتب قبل أداء النجوم 
وهو قول عمر وابن عمر وزيد بن ثابت ، وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري . املبيع قبل القبض يرتفع البيع 

  .وقتادة ، وإليه ذهب الشافعي وأمحد 

زيادة ألوالده األحرار ، وهو قول إن ترك وفاء ملا بقي عليه من الكتابة كان حراً ، وإن كان فيه فضل فال: وقيل 
  .عطاء وطاوس والنخعي واحلسن ، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي 

  فصل
ولو كاتب عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء املال ، ألن عتقه معلق باألداء ، وقد وجد ، ويتبعه األوالد واألكساب كما 

ي أن الكتابة الصحيحة ال ميلك املوىل فسخها ما مل يعجز ويفترقان يف بعض األحكام ، وه. يف الكتابة الصحيحة 
والكتابة الفاسدة ميلك املوىل فسخها . املكاتب عن أداء النجوم ، وال تبطل مبوت املوىل ، ويعتق باإلبراء من النجوم 

وإذا . ن النجوم قبل أداء املال ، حىت لو أدى املال بعد الفسخ ال يعتق ، وتبطل مبوت املوىل ، وال يعتق باإلبراء م



عتق املكاتب بأداء املال ال يثبت التراجع يف الكتابة الصحيحة ويثبت يف الكتابة الفاسدة ، فريجع املوىل عليه بقيمة 
  .رقبته ، وهو يرجع على املوىل مبا دفع إليه إن كان ماالً 

ملا بني ما يلزم من تزويج العبيد واإلماء وكتابتهم أتبع اآلية } . . . َوالَ ُتكْرِهُواْ فََتَياِتكُْم َعلَى البغآء { : قوله تعاىل 
  .ذلك باملنع من إكراه اإلماء على الفجور 

: الكهف [ } فَلَمَّا َجاَوَزا قَالَ ِلفََتاهُ { : فتاة ، قال تعاىل : فىت ، وللمملوكة : واعلم أن العرب تقول للمملوك 
  ] . ٢٥: النساء [ } ْن مَّا َملَكَْت أَْيَماُنكُم مِّن فََتيَاِتكُُم فَِم{ : وقال » ُتَراوُِد فََتاَها « : وقال ]  ٦٢

  .» َعْبِدي وأَمَِتي : فََتاي وفََتايت ، وال يقل : ليقل أحدكم « : وقال عليه السالم 
  .َزَنْت ، وهو خمتص بزنا النساء : َبَغتِ املَْرأَة َتْبغي بَِغاًء ، أي : الزنا ، مصدر : والبَِغاء 
  فصل

نزلت يف عبد اهللا بن أّيب املنافق ، كان له ست جوار ُمَعاذة ، وُمَسْيكة ، وأَُمْيمة ، وَعْمَرة ، وأَْرَوى : ال املفسرون ق
، وقتيلة ، يكرههن على البغاء ، وضرب عليهن ضرائب يأخذها ، وكذلك كانوا يفعلون يف اجلاهلية يؤاجرون 

فإن يكن خرياً : إن هذا األمر الذي حنن فيه ال خيلو من وجهني : ة إماءهم ، فلما جاء اإلسالم قالت معاذة ملسيك
فنزلت اآلية  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقد استكثرنا منه ، وإن كان شراً فقد آن لنا أن ندعه فشكيا إىل رسول اهللا 

« : فقالتا » ازنيا ارجعا ف« : وروي أنه جاءت إحدى اجلاريتني يوماً بربد ، وجاءت األخرى بدينار ، فقال هلما . 
 -وشكيا إليه ، فأنزل اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأتيا رسول اهللا » واهللا ال نفعل وقد جاء اإلسالم وحرم الزنا 

وروي أن عبد اهللا بن أّيب أسر رجالً ، فأراد األسري جارية عبد اهللا ، وكانت اجلارية مسلمة . هذه اآلية  -عزَّ وجلَّ 
إلسالمها ، فأكرهها سيدها على ذلك رجاء أن حتمل من األسري فيطلب فداء ولده ، فنزلت اآلية  ، فامتنعت اجلارية

ومعه جارية  -صلى اهللا عليه وسلم  -جاء عبد اهللا بن أّيب إىل رسول اهللا « : وروى أبو صاحل عن ابن عباس قال . 
. الن ، أفال نأمرها بالزنا فيصيبون من منافعها يا رسول اهللا ، هذه أليتام ف: معاذة ، وقال : من أمجل النساء تسمى 

  .» فأعاد الكالم ، فنزلت اآلية . ال : فقال عليه السالم 

  فصل
  .اإلكراه إمنا حيصل بالتخويف مبا يقتضي تلف النفس 

لى الزنا إن مل إذا أَرْدنَ ، وليس معناه الشرط ، ألنه ال جيوز إكراههن ع: أي } إِنْ أَرَْدنَ َتَحصُّناً { : ومعىن قوله 
إذ كنتم مؤمنني : أي ]  ١٣٩: آل عمران [ } َوأَْنُتُم اَألْعلَْونَ إِنْ كُْنُتْم مُّْؤِمنِنيَ { : يرْدن حتصناً ، كقوله عزَّ وجلَّ 

إمنا شرط إرادة التحصن ، ألن اإلكراه إمنا يكون عند إرادة التحصن ، فإن مل ُترِد التحصن بغت طوعاً ، : وقيل . 
 مل توجد إرادة التحصن مل تكن كارهة للزنا ، وكوهنا غري كارهة للزنا مينع إكراهها ، فامتنع اإلكراه ألنه مىت

هذا الشرط ال مفهوم له ، ألنه خرج خمرج الغالب ، ألن الغالب أن اإلكراه ال حيصل : وقيل . المتناعه يف نفسه 
قاق ، ولكن ملا كان الغالب وقوع اخللع يف حالة إال عند إرادة التحصن ، كما أن اخللع جيوز يف غري حالة الش

: البقرة [ } فَإِنْ ِخفُْتمْ أَالَّ يُِقيَما ُحدُوَد اهللا فَالَ ُجنَاَح َعلَْيهَِما ِفيَما افتدت بِِه { : الشقاق ال جرم مل يكن لقوله 
ْيكُمْ ُجنَاٌح أَن َتقُْصُرواْ ِمَن الصالة إِنْ َوإِذَا َضَربُْتْم ِفي األرض فَلَْيَس َعلَ{ : ومنه قوله تعاىل ) مفهوم ] (  ٢٢٩

والقصر ال خيتص حبال اخلوف ، ولكنه أخرجه على الغالب ، ]  ١٠١: النساء [ } ِخفُْتْم أَن َيفْتَِنكُُم الذين كفروا 
وال  وأنكحوا األيامى منكم إن أردن حتصناً: يف اآلية تقدمي وتأخري ، تقديره : وقال بعض العلماء . فكذا ههنا 

من كسبهن وبيع : لتطلبوا من أموال الدنيا ، يريد : ُتكْرِهُوا فََتياِتكُم على البَِغاِء لتبتغوا عرض احلياِة الدُّنيا ، أي 



  .التعفف : والتحصن . أوالدهن 
م للمكرهات ، والوزر على غفور رحي: أي . } َوَمن ُيكْرِهُهنَّ ِفإِنَّ اهللا ِمن َبْعِد إِكَْراِههِنَّ غَفُوٌر رَِّحيمٌ { : قوله 

  ) .هلنَّ واهللا : ( املُكْرِه ، وكان احلسن إذا قرأ هذه اآلية قال 
  :فيه وجهان : وقال ابن اخلطيب 

  .والعقوبة عن املكره فيما فعل ) يُزِيلُ اإلمث ( غَفُوراً لَُهنَّ ، ألنّ اإلكراه : أحدمها 
وهذا ضعيف ألنه حيتاج إىل اإلضمار ، واألول ال حيتاج . ره بشرط التوبة باملك) فإنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيم : ( والثاين 

  ) .يف البقرة ( ويف هذا نظر ، ألنه ال بد من ضمري يعود على اسم الشرط عند اجلمهور كما تقدم حتقيقه . إليه 
وقدره . فُور هلم غَ: مجلة وقعت جواباً للشرط ، والعائد على اسم الشرط حمذوف ، تقديره » فإن اهللا « : قوله 

ِللُْمكرهات ، فعرَِيْت مجلة اجلزاء عن : فإن اهللا غفور لَُهنَّ ، أي : الزخمشري يف أحد تقديراته وابن عطية وأبو البقاء 
من بعد : إن الرابط هو الضمري املقدر الذي هو فاعل املصدر؛ إذ التقدير : رابط يربطها باسم الشرط ، وال يقال 

هند عجبت من ضرهبا زيداً : لُْيكَْتَف هبذا الرابط املقدر ، ألهنم مل يعدوا ذلك من الروابط ، تقول إكراههم هلُّن ، فَ
من ضرهبا ، لَمْ َيُجز ، خللوها من الرابط وإن كان : أي : هند عجبت من ضربِ زيٍد : فهذا جائز ، ولو قُلَْت 

ال حاجة إىل تعليق املغفرة هبن ، ألن املُكرهة : قلت فإن : أورد سؤاالً فقال » هلن « وملا قدر الزخمشري . مقدراً 
لََعلَّ اإلكراه غري ما اعتربته الشريعة من إكراه بقتل ، أو مبا ُيَخاف منه : قلت . على الزنا خبالف املُكره غري آمثة 

  .التلف ، أو فوات عضو حىت يسلم من اإلمث ، ورمبا قصرت عن احلد الذي تُعذَُر فيه فتكون آمثة 

  ) ٣٤( لَقَْد أَْنزَلَْنا إِلَْيكُْم آيَاٍت ُمَبيِّنَاٍت َوَمثَلًا ِمَن الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم َوَمْوِعظَةً ِللُْمتَِّقَنيَو

  .اآلية } َولَقَْد أَْنَزلَْنآ إِلَْيكُْم آيَاٍت مَُّبيِّنَاٍت { : قوله تعاىل 
  :ملا ذكر األحكام وصف القرآن بصفات ثالث 

مبيِّنات « : وقرأ محزة والكسائي وابن عامر . مفصالت : أي } َولَقَْد أَْنَزلَْنآ إِلَْيكُْم آيَاٍت مَُّبيِّنَاٍت { : قوله :  أحدها
]  ١٩٥: الشعراء [ } بِِلَساٍن َعرَبِيٍّ مُّبِنيٍ { : أهنا تبني للناس احلالل واحلرام ، كقوله تعاىل : بكسر الياء ، أي » 

  .كسراً وفتحاً » ُمبَّيَناٍت «  وتقدم الكالم يف
يريد باملثل ما يف التوراة واإلجنيل من إقامة « : قال الضحاك . } َومَثَالً مَِّن الذين َخلَْواْ ِمن قَْبِلكُْم { : قوله : وثانيها 

 تكذيب الرسل شبهاً من حاهلم حبالكم يف: أي « َومَثَالً » : قوله « : وقال مقاتل » احلدود ، فأنزل يف القرآن مثله 
: بينا لكم ما أحللنا هبم من العقاب لتمردهم على اهللا ، فجعلنا ذلك مثالً لكم ، وهذا ختويف هلم ، فقوله : يعين » 
  .وأنزلنا مثالً من أمثال الذين من قبلكم : أي » آيات « عطف على » ومثالً « 

تحذير ، وال شك أنه موعظة للكل ، وخصَّ املتقني بالذكر ملا الوعيد وال: أي » َوَمْوِعظَة ِللُْمتقَني « : قوله : وثالثها 
  .» ُهًدى ِللْمتقَني « : تقدم يف قوله 

أَنََّها كَْوكٌَب ُدرِّيٌّ اللَُّه ُنورُ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َمثَلُ ُنورِِه كَِمْشكَاٍة ِفيَها ِمْصبَاٌح الِْمْصبَاُح ِفي ُزجَاَجٍة الزَُّجاَجةُ كَ
 نُوٌر َعلَى ُنورٍ َيْهِدي اللَُّه ِمْن َشجََرٍة ُمَباَركَةٍ َزْيتُوَنٍة لَا َشْرِقيٍَّة َولَا غَرْبِيٍَّة َيكَاُد زَْيُتَها ُيِضيُء َولَوْ لَْم تَْمَسْسُه نَاٌرُيوقَُد 

  ) ٣٥(ٌم ِلُنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضرُِب اللَُّه الْأَْمثَالَ ِللنَّاسِ َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِلي



ذو : هذه مجلة من مبتدأ وخرب ، إما على حذف مضاف ، أي . اآلية } اهللا نُوُر السماوات واألرض { : قوله تعاىل 
وأضاف النور هلذين الظرفني إما داللة على » مَثَلُ ُنورِِه « : َعْدلُُه ، ويؤيد هذا قوله : نور السموات واملراد بالنور 

إضاءته حىت تضيء له السمواُت واألرُض ، وإمَّا إلرادة أهل السموات واألرض ، وأهنم  َسَعِة إِشَْراِقِه ، َوفُشّو
  :فالن شَْمُس البالِد وقمُرها قال النابغة : وجيوز أن يَُبالَغَ يف العبادة على سبيل املدح كقوهلم . َيسَْتِضيئُونَ به 

  مل َيْبُد ِمْنُهنَّ كَْوكَُب إذَا ظَهَرْت... فإِنَّك َشْمٌسٌس واملُلُوُك كََواِكٌب  -٣٨٣١
  ) :آخر ( وقال 
ويؤيد . ُمَنوُِّر السَّمواِت : وجيوز أن يكون املصدر واقعاً اسم الفاعل ، أي ... قََمُر القََباِئلِ خَاِلُد بن يزيد  -٣٨٣٢

ماضياً ، وفاعله ضمري فعالً » َنوَّر « : هذا الوجَه قراءة أمري املؤمنني وزيد بن علي وأيب جعفر وعبد العزيز املكي 
: وفَسََّرُه احلسُن فقال . بالنصب َنَسٌق عليه » اَألْرُض « مفعوله ، وكَْسُرُه َنْصٌب ، و » السموات « الباري تعاىل ، 

  .» اللَُّه ُمنوِّرُ السَّمواتِ « 
  فصل

. ة الضاللة ينجون هادي أهل السموات واألرض ، فهم بنوره إىل احلق يهتدون ، وهبداه من حري: قال ابن عباس 
: وقال جماهد . نّور اهللا السماء باملالئكة ونّور األرض باألنبياء : منوِّر السموات واألرض ، يقال : وقال الضحاك 

  .مدبر األمور يف السموات واألرض 
وزين  مَزّين السموات واألرض ، زين السماء بالشمس والقمر والنجوم ،: وقال أيب بن كعب واحلسن وأبو العالية 

: األنوار كلها منه ، كما يقال : معناه : وقيل . بالنبات واألشجار : وقيل . األرض باألنبياء والعلماء واملؤمنني 
  :وقد يذكر هذا اللفظ على طريق املدح ، كقول القائل . منه الرمحة : فالن رمحة ، أي 

  ها نوُرها ومجالُهافقد ساَر من... إذا ساَر عبُد اللَِّه من َمْرَو لَْيلَةً  -٣٨٣٣
مبتدأ وخرب ، وهذه اجلملة إيضاٌح وتفسٌري ِلَما قبلها ، فال حملَّ هلا ، ومثَّ ُمضَاف } َمثَلُ نُورِِه كَِمْشكَاٍة { : قوله 

: أي » كَِمْشكَاٍة « صفةُ نُورِِه العجيبةُ الشأنِ يف اإلضاءة : أي : قال الزخمشري . كََمثَلِ ِمْشكَاٍة : حمذوف ، أي 
يف  -عزَّ وجلَّ  -مثل نور اهللا : هو اهللا تعاىل ، أي : فقيل : » نُورِِه « واختلفوا يف الضمري يف ) . مشكاة ( صفة ك

وكان ابن ] .  ٢٢: الزمر [ } فَُهَو على ُنورٍ مِّن رَّبِّهِ { : قلب املؤمن ، وهو النور الذي يهتدى به ، كما قال 
» مثل نوره الذي أعطى املؤمن « : وقال سعيد بن جبري عن ابن عباس » بِ املُْؤِمن َمثَلُ ُنورِِه ِفي قَلْ« مسعود يقرأ 

  .اإلميان ، واآليات البّينات : وعلى هذا املراد بالنور 
وكان أّيب يقرأ هبذه األلفاظ كلها ، . يعود على املؤمنني أو املؤمن ، أو من آمن به ، أي مثل نور قلب املؤمن : وقيل 

قَْد َجآَءكُْم مَِّن اهللا ُنوٌر َوكَِتاٌب مُّبِنيٌ { : اإلميان والقرآن لقوله تعاىل : واملراد بالنور . على ما قرأ به وأعاد الضمري 
  .القرآن : يعين ]  ١٥: املائدة [ } 

  .ومل يتقدم هلذه األشياء ِذكْر  -صلى اهللا عليه وسلم  -الضمري يعود على حممد : وقال سعيد بن جبري والضحاك 

ُيوقَف على األرض يف هذه : قال مكّيٌّ . ما عوده على املؤمنني يف قراءة أّيب ، ففيه إشكال من حيث اإلفراد وأ
  .األقوال الثالثة 

  .الطاعة ، مسى طاعة اهللا نوراً ، وأضاف هذه األنوار إىل نفسه تفضيالً » النور « أراد ب : وقيل 
  فصل

  :واختلفوا يف هذا التشبيه 



أنه قصد تشبيه مجلة جبملة من غري نظر إىل مقابلة جزء جبزء ، بل قصد تشبيه ُهَداهُ : ه مركب ، أي تشبي) هل هو ( 
وإْتقَانُه ُصنَْعَتُه يف كل خملوق على اجلملة هبذه اجلملة من النور الذي يتخذونه ، وهو أبلغ صفات النور عندكم أو 

و . » نورِِه « كالم فيه حبسب األقوال يف الضمري يف ويترتب ال. قصد مقابلة جزء جبزء : تشبيه غري مركب ، أي 
  .وهل هي عربية أم حبشّية ُمَعرََّبةٌ؟ خالف . الكُوَّةُ غري النَّاِفذة : » اِملْشكَاةُ « 

هي احلديدةُ أو الرَّصاصةُ اليت يُوضع فيها الذُّبالُ ، وهو الفتيل ، ويكون يف : وقيل . » هي القنديل « : قال جماهد 
  .زجاجة جوف ال

» اِملْشكَاة « وأمال . ما يعلق منه القنديل من احلديدة : وقيل . هي العمود الذي يوضع على رأسه املصباح : وقيل 
: واملصباح . » الصلواة « و » الزكوة « الدُّوري عن الكسائي ِلتقدُّم الكسر وإن ُوجَِد فاصل وُرِسَمْت بالواو ك 

واحدة الّزجاج ، وهو جوَهر معروف ، وفيه ثالث : والّزجاجة . ومنه الصبح  السِّراج الضَّخم ، وأصله من الضوء
وبالفتح قرأ ابن أيب عبلة ونصر بن . لغة قيس : والكسر والفتح . لغة احلجاز ، وهبا قرأ العامة : فالضم : لغات 

« : ك اخلالف يف قوله وكذل. وبالكسر قرأ نصر بن عاصم يف رواية عنه ، وأبو رجاء . عاصم يف رواية ابن جماهد 
، وجيوز أن يكون اجلار وحده هو الوصف ، » مشكاة « صفة ل » ِفيَها ِمْصَباح « : واجلملة من قوله . » الزَُّجاَجةُ 

  .مرتفع به فاعالً » ِمْصَباح « و 
ن عاصم بضم وقرأ محزة وأبو بكر ع. قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر الدال ، وياء بعدها مهزة . » ُدرِّي « : قوله 

وقرأ زيد بن . وهذه الثالثة يف السبع . والباقون بضم الدال وتشديد الياء من غري مهز . الدال وياء بعدها مهزة 
  .وقرأ الزهري بكسرها وتشديد الياء . علّي والضحاك وقتادة بفتح الدال وتشديد الياء 

فتح الدال وياء بعدها مهزة فأما األوىل فقراءة » يٌء َدرِّ« وقرأ أبان بن عثمان وابن املسيب وأبو رجاء وقتادة أيضاً 
وأما القراءة الثانية فهي . » ِسكِّري « ويف الصفات حنو » ِسكِّني « : واضحة ، ألنه بَِناًء كثٌري ، يوجد يف األمساء حنو 

  .يدفع بعضها بعضاً ، أو يدفع ضوؤها خفاءها : الدفع ، أي : مبعىن » الدرء « من 
إهنا من الّسرور ، وأنه أبدل : على قولنا » سُرِّّية « للُعصْفر ، و » مُرِّيقاً « إال » فُعِّيل « وجد شيء وزنه ومل ي: قيل 

للذي يف داخل القرن اليابس ، ويقال بكسر » ُمرِّخياً « ، و » فُعِّيل « من إحدى املَُضعَّفَات ياء ، وأُْدِغمت فيها ياء 
دريء « وزن : أيضاً يف قولٍ ، وقال بعضهم » ُدرِّيَّة « يف هذه القراءة ، و » ُدرِّيٌء  «و » ُعلِّية « امليم أيضاً ، و 

ُسرِّّية « كُسبُّوح قُدُّوس فاستثقل توايل الضم فُنِقل إىل الكسر ، وهذا منقول أيضاً يف » فُعُّول « يف هذه القراءة » 
  .» ُدرِّّية « و » 

  :وأما القراءة الثالثة فتحتمل وجهني 
وحيتمل . أن يكون أصلها اهلمز كقراءة محزة إال أنه أُبدل من اهلمز ياًء ، وأُدِغم ، فيتحد معىن القراءتني : حدمها أ

  ) .إشراقها ( أن تكون نسبة إىل الدُّرِّ لصفائها ، وظهور 
كسر يف الدال من والفتح وال. وأما قراءة تشديد الياء مع فتح الدال وكسرها ، فالذي يظهر أنه منسوب إىل الدُّّر 

  .وأما فتح الدال مع املد واهلمز ففيها إشكال . باب تغيريات النسب 
  .وهو بناٌء عزيز مل ُيْحفَظ منه إالّ السَّكِّينة بفتح الفاء وتشديد العني : قال أبو الفتح 

» ُتوقَُد « : قوله ) . َدَرأُْته ( وقد حكى األخفش فعلية السَّكِّيَنة والَوقَار ، وكَْوكٌَب َدرِّيٌء من : قال شهاب الدين 
، وال يعود » اِملْصبَاح « فعالً ماضياً فيه ضمري فاعله يعود على » َتفَعَّلَ « بزنة » َتَوقََّد « قرأ ابن كثري وأبو عمرو 

َد أَوقَ« بضم التاء من فوق وفتح القاف مضارع » ُتوقَُد « : واألخوان وأبو بكر . لفساد املعىن » كَْوكَبٍ « على 



وباقي السبعة كذلك . فاستتر يف الفعل » ُزَجاَجة « ، وهو مبين للمفعول ، والقائم مقام الفاعل ضمري يعود على » 
وقرأ احلسن والسُّلمي وابن ُمحيصن ورُوَيْت عن . » اِملْصبَاح « إال أنه بالياء من حتت ، والضمري املستتر يعود 
بتاءين فحذف » َتَتوَقَّد « ، واألصل » َتَوقَّدَ « الدَّال ، جعله مضارع  عاصم من طريق املُفضَّل كذلك إال أنه ضمَّ

  .، والضمري أيضاً للزجاجة » َتَتذَكّر « إحدامها ك 
» َيَوقَّدُ « وقرأ احلسن وسالم أيضاً » املْصبَاُح « : مشدداً ، أي » قُتِّلَ « فعالً ماضياً بزنة » ُوقَِّد « وقرأ عبد اهللا 
بياء من حتت وتاء من فوق ، فحذف التاء من » يتوقد « ، واألصل » توقد « ت وضم الدال مضارع بالياء من حت

» َتذَكَُّر « و » َتنَزَّلُ « هذا شاذٌ ، إذ مل َيَتوال مِثالن ، ومل َيْبَق يف اللفظ ما يدل على احملذوف ، خبالف ) و ( فوق 
أَِعدُ « وقد ُيَتَمحَّلُ لصحته وجه من القياس ، وهو أهنم قد محلوا .  وبابه ، فإن فيه تاءين ، والباقي يدل على ما فُِقَد

بالياء » َيَتَوقُّد « يف حذف الواو لوقوعها بني ياء وكسرة ، فكذلك محلوا » يَِعُد « على » نَِعُد « و » َتِعُد « و » 
  .التاء بتاءين وإن مل يكن االستثقال موجوداً يف الياء و» َتَتَوقَُّد « والتاء على 

فيها » َزْيُتوَنٍة « و ) . َشَجَرٍة ( من زيت : ِمْن البتداء الغاية ، ومثَّ مضاٌف حمذوٌف ، أي » ِمْن َشَجَرةٍ « : قوله 
  .» َشَجَرٍة « أهنا بدل من : أشهرمها : قوالن 
[ } ِمن مَّآٍء َصِديدٍ  {: وتقدم هذا يف قوله . أهنا عطف بياٍن ، وهذا مذهب الكوفيني ، وتبعهم أبو علي : الثاين 

  ] . ١٦: إبراهيم 
وقرأ الضَّحَّاُك بالرفع على إضمار مبتدأ ، . لتفيد النفي » الَ « ودخلت » شجرٍة « صفة ل » الَ َشْرِقيٍَّة « : قوله 
« لة أيضاً نعت ل هذه اجلم» َيكَاُد « : قوله . ( » َشَجَرٍة « الَ ِهَي َشْرِقيةٌ ، واجلملة أيضاً يف حمل جر نعتاً ل : أي 

  ) .» َشَجَرٍة 
وتقدم . ألضاءت ، لداللة ما تقدم عليه ، واجلملة حالية : جواهبا حمذوف ، أي } َولَْو لَْم َتْمَسْسهُ َنارٌ { : قوله 

وقرأ ابن . وأهنا الستقصاء األحوال حىت يف هذه احلالة . أعطوا السائل َولَْو جاء على فََرسٍ : حترير هذا يف قوهلم 
  .بالياء ، ألن التأنيث جمازي ، وألنه قد فصل باملفعول أيضاً » َيْمَسْسُه « : باس واحلسن ع

  فصل يف كيفية هذا التمثيل
أن هداية اهللا قد بلغت يف الظهور واجلالء إىل أقصى الغايات ، وصار ذلك مبنزلة : معناه : قال مجهور املتكلمني 

مل : فإن قيل . بلغ النهاية يف الصفاء ) يّتقد بزيت (  الزجاجة مصباح املشكاة اليت يكون فيها زجاجة صافية ، ويف
  شبهه بذلك مع أن ضوء الشمس أعظم منه؟

أنه تعاىل أراد أن يصف الضوء الكامل الذي يلوح وسط الظلمة ، ألن الغالب على أوهام اخللق : فاجلواب 
تعاىل فيما بينها كالضوء الكامل الذي يظهر فيما بني وهداية اهللا ( وخياالهتم إمنا هو الشبهات اليت هي كالظلمات 

وهذا املقصود ال حيصل من ضوء الشمس ، ألن ضوءها إذا ظهر امتأل العامل من النور اخلالص ، وإذا ) الظلمات 
  .غاب امتأل العامل من الظلمة اخلالصة ، فال جرم كان هذا املثل أليق وأوفق 

  فصل
  . تعاىل يف هذه املثل توجب كمال الضوء اعلم أن األمور اليت اعتربها اهللا

أن املصباح إذا مل يكن يف املشكاة تفرقت أشعته ، أما إذا وضع يف املشكاة اجتمعت أشعته فكانت أشد إنارة : فأوهلا 
، وحيقق ذلك أن املصباح ينعكس شعاعه من بعض جوانب الزجاجة إىل البعض ، ملا يف الزجاجة من الصفاء 

اد بسبب ذلك الضوء والنور ، والذي حيقق ذلك أن شعاع الشمس إذا وقع على الزجاجة الصافية والشفافة ، فيزد



تضاعف النور الظاهر ، حىت إنه يظهر فيما يقابله مثل ذلك الضوء ، فإذا انعكست تلك األشعة من كل جانب من 
  .جوانب الزجاجة إىل اجلانب اآلخر كثرت األنوار واألضواء وبلغت النهاية 

أن ضوء املصباح خيتلف حبسب اختالف ما يتقد فيه ، فإذا كان الدهن صافياً خالصاً كانت حاله خبالف : يها وثان
حاله إذا كان كدراً ، وليس يف األدهان اليت توقد ما يظهر فيه من الصفاء مثل الذي يظهر يف الزيت ، فرمبا بلغ يف 

  .ردد يف أجزائه الصفاء والرقة مبلغ املاء مع زيادة بياض فيه وشعاع يت

يف ( أن الزيت خيتلف باختالف شجرته ، فإذا كانت ال شرقية وال غربية مبعىن أهنا كانت بارزة للشمس : وثالثها 
تؤثر يف ذلك ، فإذا ) كل حاالهتا يكون زيتوهنا أشد نضجاً ، فكان زيته أكثر صفاًء ، ألن زيادة تأثري الشمس 

  .لضوء خالصاً كامالً ، فيصلح أن جيعل مثالً هلداية اهللا تعاىل اجتمعت هذه األمور وتعاونت صار ذلك ا
  فصل

مثل نوره كمصباح يف مشكاة ، ألن املشبه به هو الذي يكون : هذه اآلية من املقلوب والتقدير « : قال بعضهم 
  .» معدناً للنور ومنبعاً له ، وذلك هو املصباح ال املشكاة 

  فصل
قال » القنديل « : املصباح يف زجاجة ، يعين . كمصباح يف مشكاة : لقنديل ، واملعىن ا: » اِملْشكَاة « : قال جماهد 

مث وصف . إمنا ذكر الزجاجة ألن النور وضوء النار فيها أبني يف كل شيء ، وضوؤه يزيد يف الزجاج : الزجاج 
وشبيه حالة . اكب تدفُع الشياطَني من السماء الدفع ، ألن الكو: والدَّرُّ . } كَأَنََّها كَْوكٌَب ُدرِّيٌّ { : الزجاجة فقال 

إذا طلع : درى النجم : طالع ، يقال : أي » دري « : وقيل . الدفع ، ألنه يكون يف تلك احلالة أضوأ وأنور 
درأ علينا : ويقال ) ( إذا اندفع منْقضاً فيضاعف ضوؤه يف ذلك الوقت : هو من درأ الكوكب : وارتفع ، ويقال 

الكوكب الدري : وقيل . عظامها : الدري أي ضخم مضى ، ودراري النجوم : وقيل . لع وظهر ط: فالن ، أي 
الكواكب : وقيل . زحل ، واملريخ واملشتري ، والزهرة وعطارد : واحد من الكواكب اخلمسة العظام ، وهي 

كب ومل يشبهه بالشمس مل شبهه بالكو: فإن قيل . املضيئة كالزهرة واملشتري والثوابت اليت يف املعظم األول 
  .والقمر؟ 

املصباح ، أي : يعين » توقّد « . فاجلواب ألن الشمس والقمر يلحقها اخلسوف ، والكواكب ال يلحقها اخلسوف 
هذا على قراءة من . نار الزجاجة ، ألن الزجاجة ال توقد : اتقدت ، يعين : توقدت النار ، أي : ويقال . اتَّقََد : 

  . ضم التاء وفتح القاف
من زيت شجرة مباركة ، فحذف : أي } ِمن َشَجَرٍة مُّبَاَركٍَة { يعين املصباح » توقد « وأما على قراءة اآلخرين ف 

ألن : الزيتون وهي كثرية الربكة والنفع : وأراد بالشجرة املباركة . } َيكَاُد زَْيُتَها يضياء { : املضاف بدليل قوله 
دهان ، وهو إدام وفاكهة ، وال حيتاج يف استخراجه إىل عصار ، بل كل أحد الزيت يسرج به وهو أضوأ وأصفى األ

وجاء يف احلديث أنه . أول شجرة نبتت بعد الطوفان ، وبارك فيها سبعون نبياً منهم اخلليل : وقيل . يستخرجه 
ْيَت وادهنُوا بِِه فإِنَّهُ كُلُوا الزَّ« : وقال عليه السالم . مصحة من الباسور ، وهي شجرة تورق من أعالها إىل أسفلها 

  .» من َشَجرة ُمبَاَركٍة 
} ال شرقية وال غربية { املراد زيتون الشام ، ألنه يف األرض املباركة فلهذا جعل اهللا هذه الشجرة بأهنا : وقيل 

  :واستدلوا على ذلك بوجوه 
  .أن الشام وسط الدنيا ، فال توصف شجرهتا بأهنا شرقية أو غربية : أحدها 



مل يثبت للمشرق واملغرب موضعني معينني ، بل لكل بلد مشرق » األرض كرة « : ذا ضعيف ، ألن من قال وه
  .يوجد يف غري الشام كوجوده فيه ) وقد ) يعرف ، الزيت ( ومغرب على حدة ، ألن املثل مضروب لكل من 

وهذا . » كانت إما شرقية وإما غربية ألهنا من شجر اجلنة ، إذ لو كانت من شجر الدنيا ل« : قال احلسن : وثانيها 
  .أيضاً ضعيف ، ألنه تعاىل إمنا ضرب املثل مبا شاهدوه ، وهم ما شاهدوا شجر اجلنة 

أهنا شجرة يلتف هبا ورقها التفافاً شديداً ، وال تصل الشمس إليها سواء كانت الشمس شرقية أو غربية ، : وثالثها 
وهذا أيضاً ضعيف ، ألن الغرض صفاء .  آخره مثل الزيتون والرمان وليس يف الشجر ما يورق غصنه من أوله إىل

الزيت ، وذلك ال حيصل إال بكمال نضج الزيتون ، وذلك إمنا حيصل يف العادة بوصول أثر الشمس إليه ال بعدم 
  .وصوله 
الشمس عليها  املراد الشجرة اليت تربز على جبل عال ، أو صحراء واسعة ، فتطلع« : قال ابن عباس : ورابعها 

  .وهذا قول سعيد بن جبري وقتادة . » حاليت الطلوع والغروب 
فالن ال مسافر : ال شرقية وحدها وال غربية وحدها ، ولكنها شرقية غربية ، كما يقال « : وقال الفراء والزجاج 

قية غربية تأخذ تصيبها الشمس عند طلوعها وعند غروهبا ، فتكون شر: وال مقيم ، إذا كان يسافر ويقيم ، أي 
ليس بأسود خالص وال : فالن ليس بأسود وال أبيض ، يريد : حظها من األمرين ، فيكون زيتها أضوأ ، كما يقال 

» اجتمع فيه احلالوة واحلموضة : بأبيض خالص ، بل اجتمع فيه األمران ، وهذا الرمان ليس حبلو وال حامض ، أي 
.  

. كذلك كان زيتها يف هناية الصفاء ، وحينئذ يكون مقصود التمثيل أمت  وهذا هو املختار ، ألن الشجرة إذا كانت
ما يف قلب حممد من » املصباح « و ) قلب حممد » الزجاجة « و ( صدر حممد ، » اِملْشكَاة « املراد ب : وقيل 

إبراهيم ، مث وصف : رة والشج]  ١٢٥: النساء [ } واتََّبَع ِملَّةَ إِْبَراِهيمَ { : يعين } يوقد من شجرة { الدين ، 
ال يصلي قبل املشرق وال قبل املغرب كاليهود والنصارى ، بل كان : أي } الَّ َشْرِقيٍَّة َوالَ غَْربِيٍَّة { : إبراهيم بقوله 

خالصاً مث ألن الزيت إذا كان } َيكَادُ َزيُْتَها يضياء َولَْو لَْم َتْمَسْسُه َنارٌ { : عليه السالم يصلي إىل الكعبة ، مث قال 
  .رئي من بعيد يرى كأن له شعاعاً ، فإذا مسته النار اْزَداد َضوءاً على ضوئه كذلك 

يكاد قلب املؤمن يعمل باهلدى قبل أن يأتيه العلم ، فإذا جاءه العلم ازداد نوراً على نور ، « : قال ابن عباس 
  :قال عبد اهللا بن رواحة . » وحي يكاد حممد يتكلم باحلكمة قبل ال« : وقال الضحاك . » وهدى على هدى 

  كانتْ بديهُته ُتْنبِيَك باخلَرب... لَْو لَْم َتكُْن فيه آياٌت مبينةٌ  -٣٨٣٤

 -صلى اهللا عليه وسلم  -إمساعيل واملصباح حممد : إبراهيم ، والزجاجة : املشكاة : وقال حممد بن كعب القرظي 
وهي إبراهيم عليه الصالة } ُيوقَُد ِمْن َشَجَرٍة مَُباَركٍَة { » اً منرياً وسراج« مساه اهللا مصباحاً كما مساه سراجاً فقال 

أي مل يكن إبراهيم يهودياً وال } الَّ َشْرِقيٍَّة َوالَ غَْربِيٍَّة { والسالم ، ومساه مباركاً ، ألن أكثر األنبياء من صلبه 
َيكَادُ َزيُْتَها يضياء َولَْو لَْم { ارى قبل املشرق نصرانياً ، ولكن كان حنيفاً ، ألن اليهود تصلي قبل املغرب والنص

} نُّوٌر على نُورٍ { تظهر للناس من قبل أن يوحى إليه ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -يكاد حماسن حممد } َتْمَسْسُه َنارٌ 
  ) .نور حممد على نور إبراهيم ( نيب من نسل نيب 

أن القرآن : واملعىن . » ُنوٌر « صفة ل » َعلَى ُنورٍ « ذلك نور ، و :  خرب مبتدأ مضمر أي} نُّوٌر على نُورٍ { : قوله 
خللقه مع ما أقام هلم من الدالئل واألعالم قبل نزول القرآن ، فازدادوا بذلك نوراً على  -عزَّ وجلَّ  -نور من اهللا 

  .} َيْهِدي اهللا ِلُنورِِه َمن َيَشآءُ { . نور 



: قال إن املؤمن يتقلب يف مخسة أنوار . ( القرآن : وقيل . » ، وهو نور البصرية لدين اإلسالم « : قال ابن عباس 
واستدل أهل السنة هبذه اآلية على صحة ) . قوله نور ، وعمله نور ، ومدخله نور ، وخمرجه نور ، ومصري إىل نور 

وضوح إىل هذا احلد الذي ال ميكن إنه تعاىل بعد أن بني أن هذه الدالئل اليت بلغت يف الظهور وال« : مذهبهم فقالوا 
وضوح هذه الدالئل ال يكفي : أي } ِلُنورِِه َمن َيَشآُء { بإيضاح هذه األدلة « َيْهِدي اللَُّه » : الزيادة عليه ، قال 

  .» وال ينفع ما مل خيلق اهللا اإلميان 
للمكلفني ، تقريباً ألفهامهم ، وتسهيالً لنيل :  يبني اهللا األشباه للناس ، أي} َوَيْضرُِب اهللا األمثال ِللنَّاسِ { : قوله 

  .اإلدراك 
وهذا كالوعيد ملن ال يعترب وال يتفكر يف أمثاله ، وال ينظر يف أدلته فيعرف وضوحها } واهللا بِكُلِّ َشْيٍء َعلَيٌِم { 

كره يف معرض النعمة ، وإمنا ذ} وََيْضرِبُ اهللا األمثال ِللنَّاسِ { قوله تعاىل : قالت املعتزلة . وبعدها عن الشبهات 
  .يكون نعمة عظيمة لو أمكنكم االنتفاع به وتقدم جوابه 

رَِجالٌ لَا ُتلْهِيهِْم ِتَجاَرةٌ َولَا َبْيعٌ ) ٣٦(ِفي ُبُيوٍت أَِذنَ اللَُّه أَنْ ُتْرفََع وَُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه ُيسَبُِّح لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ وَالْآصَالِ 
ِلَيْجزِيَُهُم اللَُّه أَْحَسَن َما ) ٣٧(اللَِّه َوإِقَامِ الصَّلَاِة َوإِيَتاِء الزَّكَاِة َيَخافُونَ َيْوًما َتَتقَلَُّب ِفيِه الْقُلُوُب وَالْأَْبصَاُر  َعْن ِذكْرِ

  ) ٣٨(َعِملُوا َوَيزِيدَُهْم ِمْن فَْضِلِه َواللَُّه َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغْيرِ ِحَسابٍ 

  .اآلية } ِفي ُبيُوٍت أَِذنَ اهللا أَن ُتْرفََع { : ىل قوله تعا
  :يقتضي حمذوفاً يكون فيها ، وذكروا فيه سّتة أوجه » ِفي ُبيُوٍت « : واعلم أن قوله 

  .يف بيٍت من ُبيُوت اهللا : أي كَِمْشكَاةَ يف ُبيُوٍت ، أي » ِمْشكَاٍة « صفة ل » يف ُبُيوتٍ « : أن قوله : أحدها 
  .وهذا اختيار أكثر احملققني ) » مصباح « أنه صفة ل  :الثاين ( 

  :واعترض عليه أبو مسلم بن حبر األصفهاين من وجهني 
املثل ، وكون املصباح يف بيت أذن اهللا ال يزيد يف هذا املقصود ، ألن » املصباح « أن املقصود من ذكر : األول 

  .ذلك ال يزيد املصباح إنارة وإضاءة 
» فيَها ِمْصَباحٌ « : وقوله » كَمْشكَاٍة « : تقدم ذكره يف وجوه يقتضي كونه واحداً ، كقوله  أن الذي: والثاين 
مجع ، وال يصح » الُبُيوت « ، ولفظ ]  ٣٥: النور [ } كَأَنََّها كَْوكٌَب ُدرِّيٌّ { : وقوله » ِفي ُزجَاَجٍة « : وقوله 

  .كون هذا الواحد يف كل البيوت 
املصباح املوضوع يف الزجاجة الصافية إذا كان يف املساجد كان أعظم وأضخم ، فكان أن : وأجيب عن األول 

  .أضوأ ، فكان التمثيل به أمت وأكمل 
أنه ملا كان القصد باملثل هذا الذي له هذا الوصف فيدخل حتته كل مشكاة فيها مصباح يف زجاجة : وعن الثاين 

يظهر يف هذه البيوت بالليايل عند احلاجة إىل عبادة اهللا تعاىل ،  يتوقد من الزيت ، فتكون الفائدة يف ذلك أن ضوءه
لكان وإن ذكر بلفظ الواحد ، فاملراد النوع » الذي يصلح خلدميت رجل يرجع إىل علم وقناعة يلزم بيته « : كقوله 

  .، فكذا ههنا 
  . .» زجاجة « أنه صفة ل : الثالث 
د يف بيوت ، والبيوت هي املساجد قال سعيد بن جبري عن ابن عباس قال ُيوقَ: أي » ُيوقَُد « أنه يتعلق ب : الرابع 

وعلى هذه األقوال . املساجد بيوت اهللا يف األرض ، وهي تضيء ألهل السماء كما تضيء النجوم ألهل األرض : 



  .» َعِليٌم « األربعة ال يوقف على 
  .سبحوه يف بيوت : أي ]  ١٢: النمل [ }  ِفي ِتْسعِ آيَاٍت{ : أنه متعلق مبحذوف كقوله : الوجه اخلامس 

فَِفي اجلنة { : تكرير للتوكيد كقوله » فيَها « يسبح رجال يف بيوت ، و : أي » ُيسَبُِّح « أنه متعلق ب : السادس 
  .» َعِليٌم « وعلى هذين القولني فيوقف على ]  ١٠٨: هود [ } َخاِلِديَن ِفيَها 

وال . يف أن ترفع : على حذف اجلار ، أي » أَنْ ُتْرفَع « ، و » ُبُيوت « جر صفة ل يف حمل » أَِذنَ اللَُّه « : قوله 
  .ال يتقدم عليها » أن « وما بعد » أَنْ « ألنه ُعِطَف على ما يف حيز » َوُيذْكرَ « : بقوله » ِفي ُبُيوتٍ « جيوز تعلق 

  فصل
  .املساجد : ههنا » البيوت « املراد ب : قال أكثر املفسرين 

واألول أوىل ، ألن يف البيوت ما ال يوصف بأن اهللا أذن أن ترفع ، وأيضاً فإن اهللا . هي البيوت كلها : قال عكرمة و
بأهنا : مث القائلون بأهنا املساجد قال بعضهم . تعاىل وصفها بالذكر والتسبيح والصالة ، وذلك ال يليق إال باملساجد 

 -وبيت املقدس بناه داود وسليمان . ناها إبراهيم وإمساعيل فجعالها قبلة الكعبة ب: أربعة مساجد مل يبنها إال نيب 
 -ومسجد قباء أسس على التقوى بناه رسول اهللا  -عليه السالم  -ومسجد املدينة بناه النيب  -عليهما السالم 

وهذا . ديل وعن احلسن أن ذلك بيت املقدس يسرج فيه عشرة آالف قن. قاله ابن بريدة  -صلى اهللا عليه وسلم 
  .ختصيص بغري دليل 

  .املراد مجيع املساجد كما تقدم : وقال ابن عباس 
، ]  ١٢٧: البقرة [ } َوإِذْ َيرْفَُع إِبَْراهِيُم القواعد ِمَن البيت { : تبىن كقوله : قال جماهد . » أَنْ ُترفََع « : قوله 

جمموع : وقيل . هَّر عن األجناس ولغو األفعال ُتَعظَّم وتُطَ: وقال احلسن والزجاج . وهو مروّي عن ابن عباس 
  .} وَُيذْكََر ِفيَها امسه { األمرين 

  .} ُيسَبُِّح لَُه ِفيَها { عام يف كل ذكر : وقيل . يتلى فيها كتابه : قال ابن عباس 
، واَألوْلَى منها بذلك  قرأ ابن عامر وأبو بكر بفتح الباء مبنياً للمفعول ، والقائم مقام الفاعل أحد اجملرورات الثَّالث

: على هذه القراءة مرفوع على أحد وجهني » رَِجالٌ « األَوَّل ، الحتياج العامل إىل مرفوعه ، فالذي يليه أوىل ، و 
ُحُه ُيسَبِّ« : ؟ فقيل » َمْن ُيسَبُِّحُه « : إمَّا بفعل ُمقدَّر لتعذّر إسناد الفعل إليه ، وكأنَّه جواُب سؤالٍ مقدَّرٍ ، كأنه قيل 

  :، وعليه يف أحد الوجهني قول الشاعر » رجالٌ 
  وَُمْخَتبِطٌ ِممَّا ُتطيح الطَّوَاِئح... لُيْبَك َيزِيُد ضَارٌع خلُُصومٍة  -٣٨٣٥

« : عليه ) َجوَّزُه وقاس ( منهم من : يَْبكيه ضارٌع ، إالَّ أَنَّ يف اقتباس هذا خالفاً : من َيْبكيه؟ فقيل : كأنه قيل 
  .ومنهم من َمَنعُه . َضرََبَها زيٌد : أي » هنٌد زيدٌ  ضُرَِبْت

  .ما يزيد وهو ضعيٌف جداً : منادى حذف منه حرُف النِّداء ، أي » يَزِيدُ « والوجه الثاين يف البيت أن 
  .املُسَبِّحةٌ رجالٌ : خرب مبتدأ حمذوف ، أي » رَِجالٌ « أن : الثاين 

فال » رِجَالٌ « وباقي السبعة بكسر الباء مبنياً للفاعل ، والفاعلُ . » اآلصالِ « وعلى هذه القراءة يوقف على 
بالتاء من فوق ، وكسر الباء ، ألن مجع التكسري » ُتسَبُِّح « وقرأ ابن وثَّاب وأبو َحيَْوة . » اآلَصالِ « يوقف على 

وخرََّجها ) . الباء ( أنه فتح  وقرأ أبو جعفر كذلك إالَّ. ُيَعاَمل معاملة املؤنث يف بعض األحكام ، وهذا منها 
: واملراد ( » صيد عليه يومان « : على زيادة الباء ، كقوهلم » الُغُدّو واآلَصالِ « الزخمشري على إسناد الفعل إىل 

غ ُتسَبِّح التَّسبيَحةُ على اجملاز املُسَّو: وخرَّجها غريه على أن القائم مقام الفاعل ضمري التَّسبيحة ، أي ) . وحشهما 



، بل هذا » لُِيْجَزى اجلََزاء قَْوماً « : أي » لُِيْجَزى قَْوماً « : إلسناده إىل الوقتني ، كما خرجوا قراءة أيب جعفر أيضاً 
  .أوىل من آية اجلاثية ، إذ ليس هنا مفعول صريح 

  فصل
ه على صالة الصبح فاألكثرون محلوه على الصالة املفروضة ، وهؤالء منهم من محل. اختلفوا يف هذا التسبيح 

من صلى صالة الربدين دخل « : كانتا واجبتني يف بدء احلال مث زيد فيهما ، وقال عليه السالم : والعصر ، فقال 
أراد الصلوات املفروضة ، فاليت تؤدى بالغداة صالة الفجر ، واليت تؤدى باآلصال صالة الظهر : وقيل » اجلنة 

  .مجع أَصيل ، وهو العشي » اآلصال « عهما ، و والعصر والعشائني ألن اسم األصيل جيم
  .اسم فجمع » اَألصيل « ألنه مصدر يف األصل ال جيمع ، و » الغدو « وإمنا وحد 

  .» بالغدو ، أي بأوقات الغد ، أي بالغدوات « : قال الزخمشري 
جره كأجر احلاجِّ املُْحرم ، من مشى إىل صالة مكتوبة وهو متطهِّر ، فأ« : صالة الضحى ، قال عليه السالم : وقيل 

ومن مشى إىل تسبيح الضحى ال ينصبه إال إياه فأجره كأجر املُْعَتِمر ، وصالةٌ على إثر صالة ال لَْغَو بينهما كتاب يف 
املراد منه : وقيل . اآلية ) وتال هذه ) ( مذكورة ( إنّ صالة الضحى لفي كتاب اهللا « : وقال ابن عباس » ِعلِّيِّني 
َعن ِذكْرِ اهللا َوإِقَامِ { : اهللا تعاىل عما ال يليق به يف ذاته وفعله؛ ألنه قد عطف على ذلك الصالة والزكاة فقال تنزيه 

  .وهذا الوجه أظهر . } الصالة َوإِيَتآِء الزكاة 
  .وهو الدخول يف األصل « بالغدو واإليَصالِ » : وقرئ 
خص الرجال بالذكر يف هذه املساجد ، ألنه ليس ) و . ( « َجالٌ رِ» يف حمل رفع صفة ل « ال ُتلْهِيهِْم » : قوله 

خص التجارة بالذكر ، ألهنا : قيل « ِتجَاَرةٌ » تشغلهم ، : « الَ ُتلْهِيهِْم » . على النساء مجعة وال مجاعة يف املسجد 
  .أعظم ما يشتغل به اإلنسان عن الصالة والطاعات 

رون ، ولكن إذا جاءهتم فرائض اهللا مل يلههم عنها شيء ، فقاموا بالصالة أما واهللا إهنم كانوا يتج: قال احلسن 
  :البيع داخل يف التجارة ، فلم أعاد البيع؟ فاجلواب من وجوه : فإن قيل . والزكاة 

أن التجارة جنس يدخل حتته أنواع الشراء والبيع ، وإمنا خص البيع بالذكر ألن االلتهاء به أعظم ، لكون : األول 
  .احلاصل من البيع معني ناجز ، والربح احلاصل من الشراء مشكوك مستقبل  الربح
  .أن البيع تبديل العرض بالنقدين ، والشراء بالعكس ، والرغبة يف تبديل النقد أكثر من العكس : الثاين 

والبيع ما باعه  إذا جلب من غري بلده ،: جتر فالن يف كذا : التجارة ألهل اجلَلْب ، يقال : قال الفراء : الثالث 
  .على يديه 

أراد بالتجارة الشراء وإن كان اسم التجارة يقع على البيع والشراء مجيعاً ، ألنه ذكر البيع بعده كقوله : الرابع 
  .الشراء : يعين ]  ١١: اجلمعة [ } َوإِذَا َرأَْواْ ِتجَاَرةً أَوْ لَْهواً { : تعاىل 
« َوإقَامِ الصَّالَِة؟ » : فما معىن قوله : فإن قيل . ساجد إلقامة الصالة عن حضور امل} َعن ِذكْرِ اهللا { : قوله 

إقامتها ملواقيتها ، ألن من أخر الصالة عن وقتها ال يكون من : املراد بإقامة الصالة : فاجلواب قال ابن عباس 
  .مقيمي الصالة 

  .قبل الصالة  تفسرياً لذكر اهللا ، فهم يذكرون» الصَّالَة « : وجيوز أن يكون قوله 
إقواماً ، ولكن قُِلَبت الواو ألفاً : أقمت الصالة إقامة ، وكان األصل : وإمنا حذفت اهلاء ، ألنه يقال : قال الزجاج 



أقَْمُت الصالة إقاماً ، فأدخلت اهلاء عوضاً عن : ، فاجتمعت ألفان ، فحذفت إحدامها اللتقاء الساكنني فبقي 
  .ا يف التعويض مقام اهلاء احملذوفة وهذا إمجاع من النحويني احملذوف ، وقامت اإلضافة هاهن

  فصل
ابن عمر أنه كان يف السوق فأقيمت الصالة ، فقام الناس وأغلقوا ) عن ( الصلوات املفروضة ملا روى سامل : املراد 

ْم ِتَجاَرةٌ َوالَ َبْيٌع َعن ِذكْرِ رَِجالٌ الَّ ُتلْهِيهِ{ : فيهم نزلت هذه اآلية : حوانيتهم ، فدخلوا املسجد ، فقال ابن عمر 
  .} اهللا َوإِقَامِ الصالة 

وروي عن . إذا حضر وقت أداء الزكاة مل حيبسوها : قال ابن عباس . املفروضة : يريد » وإِيَتاِء الزَّكَاِة « : وقوله 
الزكاة باإليتاء ، وهذا ال وهذا ضعيف ألنه تعاىل علق . طاعة اهللا واإلخالص : املراد من الزكاة : ابن عباس أيضاً 

، وأن يكون » رِجَالٌ « جيوز أن يكون نعتاً ثانياً ل » خيَافُونَ َيْوماً « : قوله . حيتمل إال ما يعطى من حقوق املال 
  .» َيْوماً « صفة ل » َتَتقَلَُّب « مفعول به ال ظرف على األظهر ، و » َيْوماً « و » ُتلْهِيهِْم « حاالً من مفعول 

تتقلب القلوب عما كانت عليه يف الدنيا من الشرك والكفر وتنفتح : } َتَتقَلَُّب ِفيِه القلوب واألبصار { :  قوله
َوَبَدا { : األبصار من األغطية بعد أن كانت مطبوعة عليها ال تبصر ، وكلهم انقلبوا من الشك إىل اليقني ، كقوله 

لَّقَْد كُنَت ِفي غَفْلٍَة مِّْن هذا فَكََشفَْنا َعنَك ِغطَآَءكَ { : وقوله ]  ٤٧: الزمر [ } ُبونَ لَُهْم مَِّن اهللا َما لَْم َيكُوُنواْ َيحَْتِس
تتقلب القلوب تطمع يف النجاة وختشى اهلالك ، وتتقلب األبصار من : وقيل ] .  ٢٢: ق [ } فََبَصُرَك اليوم َحِديدٌ 

ومن أي ناحية يعطون كتاهبم ، أمن قبل اليمني أم من قبل  أي ناحية يؤخذ أمن ناحية اليمني أم من ناحية الشمال؟
  الشمال؟

إن أهل الثواب ال خوف عليهم البتة ، وأهل العقاب ال يرجون : واملعتزلة ال يرضون هبذا التأويل ، ألهنم قالوا 
شخوصه : البصر  تقلب: وقيل . إن القلوب تزول من أماكنها فتبلغ احلناجر ، واألبصار تصري زرقاً : وقيل . العفو 

  .من هول األمر وشدته 
وجيوز أن يريد به : قال . تغري هيئاهتا بسبب ما يناهلا من العذاب ) : تقلب القلوب واألبصار : وقال اجلبائي ( 

  ] . ١١٠: األنعام [ } ٍة َوُنقَلُِّب أَفِْئَدتَُهْم َوأَْبصَاَرُهْم كََما لَْم ُيْؤِمنُواْ بِِه أَوَّلَ مَرَّ{ : تقليبها على مجر جهنم كقوله 
  .ُيسَبِّحون ألجل اجلزاء : أي » ُيسَبُِّح « جيوز تعلقه ب . » لَِيْجزَِيُهْم « : قوله 

: وظاهر كالم الزخمشري أنه من باب اإلعمال ، فإنه قال . فعلوا ذلك ليجزيهم : وجيوز تعلقه مبحذوف ، أي 
  .ويكون على إعمال الثاين للحذف من األول ) . « لَِيجْزيهْم ( ُيسبِّحونَ وََيَخافُونَ : واملعىن 

مصدرية ، أو مبعىن الذي » ما « ثواب أحسن ، أو أحسن جزاء ما عملوا ، و : أي } أَْحَسَن َما َعِملُواْ { : وقوله 
  .، أو نكرة 

  فصل
ألنه ال جيازيهم  إمنا ذكر األحسن: قال مقاتل . احلسنات أمجع ، وهي الطاعات فرضها ونفلها : املراد باألحسن 

  .على مساوئ أعماهلم ، بل يغفرها هلم 
ما مل : أي } وََيزِيَدُهْم مِّن فَْضِلِه { : مث قال . جيزيهم جزاء أحسن ما عملوا على الواحد عشر إىل سبعمائة : وقيل 

 ميز اجلزاء عن هذا يدل على أن لفعل الطاعة أثر يف استحقاق الثواب ، ألنه تعاىل: فإن قيل . يستحقوه بأعماهلم 
حنن نثبت االستحقاق بالوعد ، : الفضل ، وأنتم ال تقولون بذلك ، فإن عندكم العبد ال يستحق على ربه شيئاً؟ قلنا 

وذلك } واهللا َيْرُزُق َمن َيَشآُء بَِغْيرِ ِحَسابٍ { : مث قال . فذلك القدر هو الذي يستحق ، والزائد عليه هو الفضل 



، وكمال جوده ، وسعة إحسانه ، فكأنه تعاىل ملا وصفهم باجلد واالجتهاد يف الطاعة ، وهم تنبيه على كمال قدرته 
مع ذلك يف هناية اخلوف ، فاحلق سبحانه يعطيهم الثواب العظيم على طاعاهتم ويزيدهم الفضل الذي ال حد له يف 

  .مقابلة خوفهم 

ْحَسُبُه الظَّْمآنُ َماًء حَتَّى إِذَا َجاَءُه لَْم َيجِْدُه َشْيئًا وََوَجَد اللََّه ِعْنَدُه فََوفَّاُه َوالَِّذيَن كَفَُروا أَْعمَالُُهْم كََسرَابٍ بِِقيَعةٍ َي
 أَْو كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ لُجِّيٍّ يَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فَْوِقِه َسَحاٌب ظُلَُماٌت) ٣٩(ِحسَاَبُه َواللَُّه َسرِيعُ الِْحَسابِ 

  ) ٤٠(ورٍ َبْعُضَها فَْوَق َبْعضٍ إِذَا أَخَْرَج َيَدُه لَْم َيكَْد يََراَها َوَمْن لَْم َيجَْعلِ اللَُّه لَهُ ُنوًرا فََما لَُه ِمْن ُن

  .اآلية } والذين كفروا أَْعَمالُُهْم كََسرَابٍ بِِقيَعٍة { : قوله تعاىل 
ر ، وبسببه يكون متمسكاً بالعمل الصاحل مث بني أنه يكون يف اآلخرة ملا بيَّن حال املؤمن أنه يف الدنيا يكون يف النو

فائزاً بالنعيم املقيم والثواب العظيم ، أتبع ذلك ببيان أن الكافر يكون يف اآلخرة يف أشد اخلسران ، ويف الدنيا يف 
والذين { : رة فقوله أعظم أنواع الظلمات ، وضرب لكل واحد منهما مثالً ، أما املثل الدال على حسرته يف اآلخ

  .} كفروا أَْعَمالُُهْم كَسََرابٍ بِِقيَعٍة 
ما يتراءى للعني وقت الضحى يف الفلوات شبيهاً باملاء اجلاري وليس مباء ، ولكن : السَّرَاُب « : قال األزهري 

: وقيل . » رى ، فهو َسارٌِب إذَا ج: َسَربَ املاُء َيسُْرُب ُسرُوباً : الذي ينظر إليه من بعيد يظنه ماء جارياً ، يقال 
قال . َما يََتكَاثَُف ِمْن قُُعورِ القيَعاِن : وقيل . َما َيتََراَءى لإلْنَساِن يف القَفْرِ يف ِشدَِّة احلَرِّ ِممَّا ُيْشبُه املَاَء : السَّرَاُب 
  :الشاعر 
  الفَالَ ُمَتألِّقِ كَلَْمع َسرَابٍ يف... فَلَمَّا كَفَفْت احلَْرَب كَاَنْت ُعُهوُدهم  -٣٨٣٦

هو الشَُّعاُع الذي ُيَرى نِْصَف النََّهارِ يف شدة احلَرِّ يف : وقيل . يضرب به املَثَلُ ملن َيظُنُّ بشيٍء خرياً فَُيْخلَُف ظَنُُّه 
ع من األرض ما ارتف: واآلل . اجلاري ، فإذا قرب منه مل ير شيئاً : الرباري ، ُيَخيَّلُ للناظر أنه املاء السَّارُِب ، أي 

وهو شعاع يرى بني السماء واألرض بالغدوات شبه املَالَة يرفع الشخوص ، يرى فيها الصغري كبرياً ، والقصري 
  .طويالً 

  .جاء وذهب : وهو ما ترقرق من السراب ، أي . يكون بالعشايا : والرَّقْرَاُق 
  :فيه وجهان » بِِقيَعٍة « : قوله 

  .» سََرابٍ « ى أنه صفة ل أنه متعلِّق مبحذوف عل: أحدمها 
  .أنه ظرف ، والعامل فيه االستقرار العامل يف كاف التشبيه : والثاين 
  .» طه « مبعىن القاع ، قاله الزخمشري ، وهو املُنَْبِسطُ من األرض ، وتقدم يف : والقيعة 

، وروي عنه بتاء َشكل ) ممطوطة  (وقرأ مسلمة بن حمارب بتاء . قاله الفراء » َجارٍ َوجَرية « بل هي مجعه ك : وقيل 
  :اهلاء ، ويقف عليها باهلاء ، وفيها أوجه 

قاله . ُمخرنبٌق لينباع : كالعامة ، وإنَّما أشبع الفتحة فتولَّد منها ألف كقوله » قيعة « أن يكون مبعىن : أحدها 
  .صاحب اللوامح 

« و » اإلخَْوه واألَخوَاه « : به مذهب لغة طيئ يف قوهلم  وإنَّما وقف عليها باهلاء ذهاباً» قيعة « : أنه مجع : والثاين 
  .مجع قاع » قيعة « وهذه القراءة تؤيد أن . واألخوات ، والبنات ، واملكرمات : أي » َدفُْن الَبَناه من املَكُْرماه 

  .» رجل ِعْزَهاٍة « بتاء مدوَّرة ك » بِِقيعَاة « وقد جعل بعضهم : قال الزخمشري 



  .نه جعل هذا بناء مستقالً ليس مجعاً وال إشباعاً فظاهر هذا أ
أيضاً ، وَحُسَن ذلك لتقدم اجلار على اجلملة ، هذا » سََرابٍ « مجلة يف حمل اجلر صفة ل » َيْحَسُبُه الظَّْمآنُ « : قوله 

» ِعْنَدُه « ، والضمائر يف »  َوَجَد« ويف » لَْم َيجِْدهُ « ، ويف » َجاَءُه « إن جعلنا اجلارَّ صفةً والضمائر املرفوعة يف 
ألن املراد به الكافر املذكور أوالً ، وهذا قول الزخمشري » الظَّْمآن « كلها ترجع إىل » ِحَساَبُه « ويف » َوفَّاُه « ويف 

  .وهو حسن 

وإمنا أفرد . ر ، والباقية عائدة على الكاف» الظَّْمآن « عائدان على » َوَجَد « و » َجاَءُه « بل الضمريان يف : وقيل 
كلُّ واحٍد من : حَْمالً على املعىن؛ إذ املعىن » َوالَِّذيَن كَفَرُوا « : الضمري على هذا وإن تقدمه مجع ، وهو قوله 

  .الكفار 
  .بإلقاء حركة اهلمزة على امليم » الظََّمانُ « : وقرأ أبو جعفر ، ورُوَيْت عن نافع . واألول أوىل التِّساق الضمائر 

  فصل
قد ختفف مهزته ، وهو الشديد العطش ، مث وجه التشبيه أن الذي يأيت به الكافر إن ) الظَّْمآن ( « : الزجاج  قال

كان من أفعال الرب فهو ال يستحق عليه ثواباً مع أنه يعتقد أن له ثواباً عليه ، وإن كان من أفعال اإلمث فهو يستحق 
ن فهو يعتقد أن له ثواباً عند اهللا تعاىل ، فإذا واىف عرصة القيامة ومل عليه العقاب مع أنه يعتقد أنه ثواباً ، فكيف كا

جيد الثواب ، بل وجد العقاب العظيم عظمت حسرته وتناهى غمه ، فيشبه حاله حال الظمآن الذي تشتد حاجته 
: قال جماهد  .» إىل الشراب ويتعلق قلبه به ، ويرجو به النجاة ، فإذا جاءه وأيس مما كان يرجوه عظم ذلك عليه 

  .» عمل الكافر وإتيانه إياه موته ومفارقة الدنيا : السراب « 
  مناقض له؟} لَْم َيجِْدهُ َشْيئاً { : يدل على كونه شيئاً ، وقوله } حىت إِذَا َجآَءهُ { : قوله : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجوه 
  .يئاً ، وإن كان قد اجتهد فالن ما عمل ش: مل جيد شيئاً نافعاً ، كما يقال : معناه : األول 
جاء موضع السراب مل جيد السراب ، ألن السراب يرى من بعيد بسبب الكثافة كأنه : أي » إذا َجاَءُه « : الثاين 

  .ضباب وهباء ، فإذا قرب منه رق وانتشر وصار كاهلواء 
  . وجد عقاب اهللا عنده الذي توعد به الكافر: أي } َوَوَجدَ اهللا عِنَدُه { : قوله 
  .عند عمله ، أي وجد اهللا باملرصاد : وجد اهللا عنده ، أي : وقيل 
نزلت يف عتبة بن ربيعة بن أمية كان قد تعبد : قيل . جزاء عمله : أي » فََوفَّاُه ِحَسابه « قدم على اهللا : وقيل 

  .ولبس املسوح والتمس الدين يف اجلاهلية مث كفر يف اإلسالم 
  .ألنه تعاىل عامل جبميع املعلومات ، فال يشق عليه احلساب } ساب واهللا سَرِيُع احل{ : قوله 

ال تشغله حماسبة أحد عن آخر كنحن ، ولو كان يتكلم بآلة كما تقول مشبهة ملا : معناه « : وقال بعض املتكلمني 
  .» صح ذلك 
  : هذا العطف أوجه هذا مثل آخر ضربة اهللا تعاىل ألعمال الكفار ، ويف} أَْو كَظُلَُماٍت { : قوله تعاىل 

أو كَِذي ظُلُمَاٍت ، ودل على هذا : على حذف مضاف واحد ، تقديره » كَسََرابٍ « أنه نسٌق على : أحدها 
  .فالكناية تعود إىل املضاف احملذوف } إِذَآ أَْخَرجَ َيَدهُ لَْم َيكَْد َيَراَها { : املضاف قوله 



  .وهو قول أيب علي 
ليصح عود الضمري إليه يف قوله » ذي « أو كَأَْعَمالٍ ِذي ظُلَُماٍت فَيُقَدَّر :  ، تقديره أنه على حذف مضافني: الثاين 

ليصح تشبيه أعمال الكفار بأعمال صاحب الظلمة ، إذ ال معىن لتشبيه » أَْعمَال « ويقدر } إِذَآ أَْخَرجَ َيَدهُ { : 
  .العمل بصاحب الظلمة 

أنه َشبَّهَ أعمالَ الكُفَّارِ يف َحْيلُولَتَِها بني القلب وما يهتدي به : ، واملعىن  أنه ال حاجة إىل حذف البتَّة: الثالث 
  .بالظلمة 

هنا » أَْو « إذا أخرج يده من فيها و : فيعودان على حمذوف دلَّ عليه املعىن ، أي » أَخَْرَج َيَدهُ « وأما الضمريان يف 
أوَ » : وقرأ سفيان بن حسني . َشبهُوا أعماهلم هبذا أو هبذا  «: بل هي للتخيري ، أي : وقيل . للتنويع ال للشك 

: بفتح الواو ، جعلها عاطفة دخلت عليها مهزة االستفهام اليت معناها التقرير ، وقد تقدم ذلك يف قوله « كَظُلَُماٍت 
فيتعلق « ظُلَُماتٍ » صفة ل « َبْحر يف » : } ِفي َبْحرٍ لُّجِّيٍّ { : قوله ] .  ٩٨: األعراف [ } أََو أَِمَن أَْهلُ القرى { 

  .وهو ُمْعظَمُ البحر قاله الزخمشري « اللُّجِّ » منسوٌب إىل : واللُّجِيُّ . مبحذوف 
كسر : هو العميق الكثري املاء ، وفيه لغتان : فاللُّّجّي . منسوب إىل اللُّجَِّة بالتاء ، وهي أيضاً معظمه : وقال غريه 

  .الالم ، وضمها 
. وهو الظاهر « َبْحرٍ » على « يَْغَشاهُ » هذا إذا أعدنا الضمري يف « َبْحرٍ » صفة أخرى ل « َيْغشَاه موٌج  »: قوله 

عائداً عليه ، « َيْغَشاُه » كما فعل بعضهم كان الضمري يف « أَو كَِذي ظُلَُماتٍ » : وإن قدَّرنا مضافاً حمذوفاً ، أي 
جيوز أن تكون هذه مجلة من } مِّن فَْوِقِه َمْوٌج { : قوله . فة ، أو صفة له وكانت اجلملة حاالً منه لتخصيصه باإلضا

فاعل به ، العتماده « َمْوٌج » األول وجيوز أن جيعل الوصف اجلار واجملرور فقط ، و « َمْوجٍ » مبتدأ وخرب صفة ل 
الثاين « َمْوجٍ » ن كون اجلملة صفة ل فيه الوجهان املذكوران قبله م} مِّن فَْوِقِه َسحَاٌب { : على املوصوف ، قوله 

  .، أو اجلار فقط 
  :قرأ العامة بالرفع ، وفيه وجهان . « ظُلَُماٌت » : قوله 

  .هذه أو تلك ظلمات : أن يكون خرب مبتدأ مضمر تقديره : أجودمها 
خربه ، ذكره احلويف وفيه نظر ، } َبْعضَُها فَْوَق بَْعضٍ { : مبتدأ ، واجلملة من قوله « ظُلَُماٌت » أن يكون : الثاين 

ظلمات كثرية متكاثفة ، : إهنا موصوفة تقديراً ، أي : ألنه ال مسوغ لالبتداء هبذه النكرة ، اللهم إال أن يقال 
  .« السمن منوان بِِدرْهم » : كقوهلم 

: فقرأ الَبزِّيُّ عنه « َسحَاُب  »باجلر ، إال أنَّ البزِّي روى عنه حينئذ حذف التنوين من « ظُلَُماتٍ » : وقرأ ابن كثري 
  .« ظُلَُماتٍ » ل « َسحَاُب » بإضافة « َسَحاُب ظُلَُماتٍ » 

جََعلَ : فأما رواية البزِّي فقال أبو البقاء . » ظُلَُماتٍ « كاجلماعة مع جره ل » َسَحابٌ « وقرأ قُْنُبل عه التنوين يف 
  .األوىل » ظُلَُماٍت « بدالً من » ظُلُمَاٍت « قنبل فإنه جعل  وأما رواية. املَْوَج املُتََراكم مبنزلة السحاب 

قبلها » ظُلَُماٍت « مجلة من مبتدأ وخرب يف موضع رفع أو جر على حسب القراءتني يف } َبْعُضَها فَْوَق بَْعضٍ { : قوله 
ورد عليه » ظُلَُماٌت « بدالً من أن تكون » َبْعضُها « يف » ظُلُمَاٍت « وجوَّز احلويف على قراءة رفع . ألهنا صفة هلا 

على اإلخبار بأهنا ظلمات ، وأن بعض تلك الظلمات فوق بعض وصفاً هلا بالتَّراكم ، ) إذ املعىن ( من حيث املعىن ، 
  .ال أنَّ املعىن أنَّ بعض تلك الظلمات فوق بعض من غري إخبار بأن تلك الظلمات السابقة ظلماٌت متراكمة 

الظلماتُ بعضَُها فوق بعض ، وإن : بعض الظلمات فوق بعضٍ ، وبني قولك : رق بني قولك وفيه نظٌر ، إذ ال ف



  .ُتخُيِّل ذلك يف بادئ الرأي 
وأنَّ بعضهم زعم أنَّ َنفَْيَها إثباٌت وإثباهتا نفٌي ، » كاد « تقدم الكالم يف . } إِذَآ أَْخَرجَ َيَدهُ لَْم َيكَدْ َيَراَها { : قوله 

  ] . ٧١: البقرة [ } َوَما كَاُدواْ َيفَْعلُونَ { : ك يف البقرة عند قوله وتقدمت أدلة ذل
أن يراها ، ) عن ( مل َيقُْرب أن يََراَها فَضالً : أي ) لَْم َيرََها ( مبالغة يف } لَمْ َيكَْد يََراَها { : وقال الزخمشري هنا 
  :ومنه قوله ذي الرمة 

  َرِسيُس اهلََوى ِمَن ُحبِّ َميَّة يَْبَرُح... َني لَْم َيكَْد إذَا غَيََّر النَّأْيُ املُِحبِّ -٣٨٣٧
اختلف الناس يف تأويل هذا الكالم ، ومنشأ االختالف : وقال أبو البقاء . مل َيقُْرْب ِمَن البِرَاحِ فََما َبالُُه َيْبرُح : أي 

أنه ال يرى َيَدُه ، فعلى هذا يف : ملعىن إذا نفيت وقوع الفعل ، وأكثر املفسرين على أن ا» كَاَد « فيه أنَّ موضوع 
  :التقدير ثالثة أوجه 

َجْزٌم بنفي » لَمْ َيَرَها « : لَْم َيَرَها َولَْم َيكَْد ، ذكره مجاعةٌ من النحويني ، وهذا خطأ ألن قوله : أن التقدير : أحدها 
َولَْم َيكَْد َيَراَها ، كما هو ُمصَرٌَّح به يف : ر إذا أخرجها على مقتضى الباب كان التقدي» لَْم َيكَْد « : الرؤية ، وقوله 

  .اآلية ، فإن أراد هذا القائل أنه مل يكد يراها وأنه يراها بعد َجْهٍد ، تناقض ، ألنه نفى الرؤية مث أثبتها 
عليه من غري أن  مل َيَرها البتَّة على خالف األكثر يف هذا الباب فينبغي أن حيمل} لَْم َيكَدْ َيَراَها { وإن كان معىن 

  .» لَمْ َيَرَها « يقدِّر 
  .وهو بعيد . زائدة ) كَاَد ( إن : قال الفراء : الوجه الثاين 

مل ُيقَارِب رؤيتها ، وإذا مل ُيقَارِهبا َباَعَدها ، وعليه : واملعىن » قَاَرَب « خرِّجت هاهنا على معىن » كَاَد « أن : الثالث 
مل يقارب الرباح ، ومن هنا حكي عن ذي الرُّمة أنه ملا روجع يف هذا : قدم ، أي جاء قول ذي الرمة يف البيت املت

  ) .لَمْ َيكَْد ( بدل ) مل أجِد : ( البيت قال 

أنه رآها بعد َجهد ، والتشبيه على هذا صحيح ، ألنه مع شدة الظلمة إذا أحدَّ نظره إىل يده وقرَّهبا : واملعىن الثاين 
  .من عينه رآها انتهى 

إنه يكون َنفُْيها إثباتاً ، فقد تقدم أنه غري صحيح ، وليس هو قول ( ا الوجه األول وهو ما ذكره أن قول األكثرين أم
  :وإمنا غرّهم يف ذلك آية البقرة ، وما أنشد بعضهم ) األكثر 
  .البيتني ... أََنحْوِيَّ َهذَا الَعْصرِ َما ِهَي لَفْظَةٌ  -٣٨٣٨

  .فهو قول أيب بكر وغريه ، ولكنه مردود عندهم » اد ك« وأما ما ذكره من زيادة 
والعجب كيف يعدل عن . وأما ما ذكره من املعىن الثاين ، وهو أنه رآها بعد جهد ، فهو مذهب الفراء واملربد 

  .املعىن الذي أشار إليه الزخمشري ، وهو املبالغة يف نفي الرؤية 
، أو مثبتاً » كاد زيد ال يقوم « : منفيا دلَّ على ثبوته ، حنو » كاد « إذا كان الفعل بعد : وقال ابن عطية ما معناه 

: فهذا يقتضي نفي الطريان عنه ، فإذا قلت » كَادَ النَّعام َيِطري « : وتقول » كاد زيد يقوم « : دلَّ على نفيه ، حنو 
أن يكون موجباً وأن يكون منفياً  احتمل» كاد « وجب الطريان له ، وإذا تقدم النفي على » كاد النعام أال يطري « 

» رجل ُمْنصَرٌِف ال يكاد َيْسكُُن « : فهذا يتضمَّن نفي السكون ، وتقول » املفْلُوجُ ال يكاد َيْسكُُن « : ، تقول 
  .فهذا تضمن إجياب السكون بعد جَْهٍد 

  فصل
ن كانت قبيحةً فهي الظلمات ، وفيه اعلم أن اهللا تعاىل بني أنَّ أعمال الكفار إن كانت حسنةً فمثلها السراب ، وإ



: وقيل . وجه آخر ، وهو أن أعماهلم إما كسراب بقيعة وذلك يف اآلخرة ، وإما كظلمات يف حبر وذلك يف الدنيا 
إن اآلية األوىل يف ذكر أعماهلم ، وأهنم ال َيْحصلون منها على شيء ، واآلية الثانية يف ذكر عقائدهم ، فإهنا تشبه 

من الكفر إىل اإلميان ، : أي ]  ٢٥٧: البقرة ) [ } ُيخْرِجُُهْم مَِّن الظلمات إِلَى النور { : ( قال  الظلمات ، كما
  .} َوَمن لَّْم َيْجَعلِ اهللا لَُه ُنوراً فََما لَُه ِمن ُنورٍ { : يدل عليه قوله تعاىل 

  فصل
املاء ، فإذا ترادفت عليه األمواج ازدادت  وأما تقرير املثل فهو أن البحر اللجي يكون قعره مظلماً جداً بسبب غور

الظلمة ، فإذا كانت فوق األمواج سحاب بلغت الظلمة النهاية القصوى ، فالواقع يف قعر هذا البحر اللُّجِّيّ يف هناية 
إِذَآ { : وملا كانت العادة يف اليد أهنا من أقرب ما يراها ، وأبعد ما يظن أنه ال يراها ، فقال تعاىل . شدة الظلمة 

فبني سبحانه هبذا بلوغ تلك الظلمة اليت هي أقصى النهايات ، مث شبه الكافر يف اعتقاده } أَخَْرَج َيَدُه لَمْ َيكَْد يََراَها 
يسعى نُوُرُهم َبْيَن أَْيِديهِمْ { : ويف قوله ]  ٣٥: النور [ } نُّوٌر على ُنورٍ { : ، وهو ضد املؤمن يف قوله تعاىل 

  }م َوبِأَْيمَانِهِ

كالمه ظلمة ، وعمله ظلمة ، : الكافر يتقلب يف مخس من الظلم : وهلذا قال أيب بن كعب ] .  ١٢: احلديد [ 
  .ومدخله ظلمة ، وخمرجه ظلمة ، ومصريه إىل الظلمات إىل النار 

  :ويف كيفية هذا التشبيه وجوه 
ة البحر ، وظلمة األمواج ، وظلمة إن اهللا تعاىل ذكر ثالثة أنواع من الظلمات ظلم« : قال احلسن : األول 

  .» ظلمة االعتقاد ، وظلمة القول ، وظلمة العمل : السحاب ، كذا الكافر له ظلمات ثالث 
  .» شبه قلبه ومسعه وبصره هبذه الظلمات الثالث « : قال ابن عباس : الثاين 

هذه املراتب الثالثة تشبه تلك أن الكافر ال يدري ، وال يدري أنه ال يدري ، ويعتقد أنه يدري ، ف: الثالث 
  .الظلمات الثالث 

  .قلب مظلم يف صدر مظلم يف جسد مظلم : الرابع 
أن هذه الظلمات متراكمة ، فكذا الكافر لشدة إصراره على كفره قد تراكمت عليه الضالالت حىت لو : اخلامس 

  .ذكر عنده أظهر الدالئل مل يفهمه 
  .} لَهُ ُنوراً فََما لَُه ِمن ُنورٍ َوَمن لَّْم َيْجَعلِ اهللا { : قوله 

. وال يهديه أحد ) فال إميان له ( من مل يهده اهللا : وقيل . من مل جيعل اهللا له ديناً وإمياناً فال دين له : قال ابن عباس 
ي اهللا ِلنُورِهِ يَْهِد{ : إنه تعاىل ملا وصف هداية املؤمن بأهنا يف هناية اجلالء والظهور عقبها بأن قال : قال أهل السنة 

َوَمن لَّْم َيْجَعلِ اهللا لَهُ { : ، وملا وصف ضاللة الكافر بأهنا يف هناية الظلمة عقبه بقوله ]  ٣٥: النور [ } َمن َيَشآُء 
واملراد من ذلك أن يعرف اإلنسان أن ظهور الدالئل ال يفيد اإلميان ، وظلمة الطريق ال متنع . } ُنوراً فََما لَُه ِمن ُنورٍ 

  .منه ، فإن الكل مربوط خبلق اهللا وهدايته وتكوينه 
ال يهتدي : أي } فََما لَُه ِمن ُنورٍ { يعين يف الدنيا باإللطاف } َوَمن لَّْم َيجَْعلِ اهللا لَُه نُوراً { : قوله : قال القاضي 

  .فيتحري ، وتقدم الكالم عليه 

َماَواِت وَالْأَْرضِ َوالطَّْيُر َصافَّاٍت كُلٌّ قَْد َعِلَم َصلَاَتُه َوَتسْبِيَحُه َواللَُّه َعِليٌم بَِما أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه ُيَسبُِّح لَُه َمْن ِفي السَّ
  ) ٤٢(َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوإِلَى اللَِّه الَْمِصُري ) ٤١(َيفَْعلُونَ 



  .اآلية } َمن ِفي السماوات واألرض  أَلَْم َتَر أَنَّ اهللا ُيسَبُِّح لَُه{ : قوله تعاىل 
  .ملا وصف أنوار قلوب املؤمنني وظلمات قلوب اجلاهلني أتبع ذلك بدالئل التوحيد 

قال . التقرير والبيان : أمل تعلم ، ألن التسبيح ال يرى بالبصر بل يعلم بالقلب ، وهذا استفهام واملراد به : واملعىن 
من هذا التسبيح داللته خبلق هذه األشياء على كونه تعاىل منزهاً عن النقائص ، إما أن يكون املراد « : ابن اخلطيب 

  .موصوفاً بنعوت اجلالل ، أو يكون املراد منه يف حق البعض الداللة على التنزيه ويف حق الباقني النطق باللسان 
هبذا املعىن واملكلفون منهم  واألول أقرب ، ألن القسم الثاين متعذر ، ألن يف األرض من ال يكون مكلفاً ال يسبح

  .فمن ال يسبح أيضاً هبذا املعىن كالكفار 
إن من يف السموات وهم املالئكة يسبحون باللسان وأما الذين يف األرض فمنهم : وأما القسم الثاين وهو أن يقال 

وهو غري جائز ، فلم يبق من يسبح على سبيل الداللة ، فهذا يقتضي استعمال اللفظ الواحد يف احلقيقة واجملاز معاً ، 
إال القسم األول ، وهو أن هذه األشياء مشتركة يف أن أجسامها وصفاهتا دالة على تنزيه اهللا تعاىل وقدرته وإالهيته 

فإن قيل فالتسبيح هبذا املعىن حاصل جبميع املخلوقات فما وجه . وتوحيده وعدله ، فسمى ذلك تنزيهاً توسعاً 
ألن خلقة العقالء أشد داللة على وجود الصانع سبحانه ، ألن العجائب والغرائب : نا ختصيصه هاهنا بالعقالء؟ قل

  .» يف خلقهم أكثر ، وهي العقل والنطق والفهم 
والنصب على » َمْن « فالرفع عطف على . نصباً » َصافَّاٍت « رفعاً ، » والطّْير « : قرأ العامة . » والطَُّري « : قوله 

حمذوف ، » َصافَّات « نصباً على املفعول معه على االبتداء واخلرب ، ومفعول » والطَّْيَر « : وقرأ األعرج . احلال 
  .أجنحتها : أي 

  :يف هذه الضمائر أقوال } كُلٌّ قَْد َعِلَم َصالََتهُ { : قوله 
ْسبِيحََها ، وهذا أوىل لتوافق الضمائر كلٌّ قد َعِلَم ُهَو َصالَةَ َنفِْسِه وَت: ، أي » كُلٌّ « أنَّها كلَّها عائدةٌ على : أحدها 

.  
، ويدل عليه قوله » كُلٌّ « عائد على » َصالََتُه وَتْسبِيَحُه « عائد إىل اهللا تعاىل ، ويف » َعِلَم « أن الضمري يف : الثاين 
  .} واهللا َعِليٌم بَِما َيفَْعلُونَ { : تعاىل 

اللذين أَمَر هبما وبأن ُيفَْعالَ ، كإضافة اخللق إىل : وَتسْبِيَحه ، أي َعِلَم كلٌّ صالةَ اللَّه : بالعكس ، أي : الثالث 
  .استئناف » واللَّه عِليٌم « : اخلالق ، وعلى هذا فقوله 

على االبتداء فريجع ضمري « كُلٌّ » ألنَّ القراءة برفع « : قال » كُلٌّ « وَرجََّح أبو البقاء أالَّ يكون الفاعل ضمري 
ألن الفعل الذي بعدها قد نصب ما هو من سببها ) كُلّ ( و كان فيه ضمري اهللا لكان األوىل نصب الفاعل إليه ، ول
بفعل دلَّ عليه ما بعده ، وهو أقوى من الرفع ، ) زيداً ( فتنصب ) َزْيداً َضَرَب َعْمٌرو وغُالَمه : ( فيصري كقولك 

  .» واآلخر جائز 

نصب على الرفع يف هذه الصُّورة وال يف هذه السورة ، بل نصَّ وليس كما ذكر من ترجيح ال: قال شهاب الدين 
النحويون على أنَّ مثل هذه الصورة يرجَّح رفعها باالبتداء على نصبها على االشتغال ، ألنه مل يكن مثَّ قرينة من 

وقرأت .  القرائن اليت جعلوها مرجحةً للنصب ، والنصب حيوُج إىل إضمار ، والرفع ال حيوج إليه ، فكان أرجح
  .ذكرها أبو حامت . بالرفع وبناء الفعل للمفعول الذي مل يسم فاعله } ُعِلَم َصالَُتُه وَتسْبِيُحهُ { : فرقة 
  فصل

وجه اتصال هذا مبا قبله أنه تعاىل ملا ذكر أن أهل السموات واألرض يسبحون ، ذكر املستقرين يف اهلواء الذي هو 



ون ، وذلك أن إعطاء اجلرم الثقيل القوة اليت هبا يقوى على الوقوف يف جو بني السماء واألرض ، وهم الطري يسبح
السماء صافة باسطة أجنحتها مبا فيها من القبض والبسط من أعظم الدالئل على قدرة الصانع املدبر سبحانه ، 

ال النطق ( التنزيه  وجعل طرياهنا سجوداً منها له سبحانه ، وذلك يؤيد أن املراد من التسبيح داللة هذه األمور على
أتدري ما تقول هذه العصافري عند : كنت جالساً عند أيب جعفر الباقر فقال يل « : وقال أبو ثابت . اللساين ) 

واستبعد املتكلمون . » فإهنن يقدسن رهبن ويسألنه قوت يومهن : قال ) ال : قال ( طلوع الشمس وبعد طلوعها؟ 
اهللا لكانت كالعقالء الذين يفهمون كالمنا وإشارتنا ، لكنها ليست كذلك ، الطري لو كانت عارفة ب: ذلك فقالوا 

فإنا نعلم بالضرورة بأهنا أشد نقصاناً من الصيب الذي ال يعرف هذه األمور ، فبأن ميتنع ذلك فيها أوىل ، وإذا ثبت 
قال بعض . ان احلال كما تقدم أهنا ال تعرف اهللا استحال كوهنا مسبحة له بالنطق ، فثبت أهنا ال تسبح اهللا إال بلس

فِلَم ال ( إنا نشاهد من الطيور وسائر احليوانات أعماالً لطيفة يعجز عنها أكثر العقالء ، وإذا كان كذلك : العلماء 
  :جيوز أن يلهمها معرفته ودعاءه وتسبيحه؟ وبيان أنه سبحانه أهلمها األعمال اللطيفة من وجوه ) 

ة ويأخذ العصا ويرمي اإلنسان حىت يتوهم أنه مات فيتركه ، ورمبا عاود يشمه أن الدب يرمي باحلجار: أحدها 
ويتحسس نفسه ويصعد الشجر أخف صعود ويهشم اجلوز بني كفيه تعريضاً بالواحد وصدمة باألخرى ، مث ينفخ 

  .فيه فيدرأ قشره ويتغذى به ، وحيكى عن الفأر يف سرقته أمور عجيبة 
  .من الرياسة والبيوت املسدسة اليت ال يتمكن من بنائها أفاضل املهندسني  أمر النحل وما هلا: وثانيها 
من : انتقال الكََراِكّي من طرف من أطراف العامل إىل الطرف اآلخر طلباً ملا يوافقها من األهوية ، ويقال : وثالثها 

شرب من الدواء  خواص اخليل أن كل واحد يعرف صوت الفرس الذي قابله وقتاً ما ، والفهد إذا سقي أو
القطقاط : املعروف خبانق الفهد عمد إىل زبل اإلنسان ليأكله ، والتماسيح تفتح أفواهها لطائر يقع عليها يقال له 

وينظف ما بني أسناهنا ، وعلى رأس ذلك الطائر كالشوكة ، فإذا هم التمساح بالتقام ذلك الطري تأذى من تلك 
  .ر ، والسلحفاة تتناول بعد أكل احلية صعتراً جبلياً مث تعود من ذلك الشوكة ، فيفتح فاه ، فيخرج ذلك الطائ

وحكى بعض الثقاة اجملربني للصيد أنه شاهد احلبارى تقاتل األفعى وتنهزم عنه إىل بقلة تتناول منها مث تعود ، وال 
احلبارى قلع تزال كذلك ، وكان ذلك الشخص قاعداً يف كن ، وكانت البقلة قريبة من مسكنه ، فلما اشتغل 

البقلة ، فعاد احلبارى إىل منبتها فلم جيدها ، وأخذ يدور حول منبتها دوراناً متتابعاً حىت َخرَّ ميتاً ، فعلم الشخص أنه 
  .يعاجل بأكلها من اللسعة ، وتلك البقلة هي اجلرجري الربي 

  .األفعى  وابُن ِعْرس يستظهر يف احلية أكل الّسذَاب ، فإن النكهة السذابية تنفر عنها
وإذا جرحت اللقالق بعضها بعضاً داوت اجلراحة بالصعتر اجلبلي . والكالب إذا دودت بطوهنا أكلت سنبل القمح 

والقنافذ حتس بالشمال واجلنوب قبل اهلبوب فتغري املدخل إىل جحرها ، وكان رجل بالقسطنطينية قد أثرى . 
إنذاره ، وكان السبب فيه قنفذ يف داره يفعل الصنيع املذكور ، بسبب أنه ينذر بالرياح قبل هبوهبا ، وينتفع الناس ب

  .فيستدل به 
واخلُطَّاف صانع يف اختاذ العش من الطني وقطع اخلشب فإن أعوزه الطني ابتل ومترغ يف التراب لتحمل جناحاه قدراً 

ش ، وإذا دنا الصائد من مكان من الطني ، وإذا فرَّخ بالغ يف تعهد الفراخ ، وتأخذ ذرقها مبنقارها وترميها عن الع
وناقر . فراخ القبجة ظهرت له القبحة وقربت مطمعة له ليتبعها مث تذهب إىل جانب آخر سوى جانب الفراخ 

والغرانيق تصعد يف اجلو عند . اخلشب قلما يقع على األرض ، بل على الشجر ينقر املوضع يعلم أن فيه دوداً 
ب أو ضباب أحدثت عن أجنحتها حفيفاً مسموعاً يتبع به بعضهم بعضاً الطريان ، فإن حجب بعضها عن بعض سحا



، فإذا باتت على جبل فإهنا تضع رؤوسها حتت أجنحتها إالّ القائد فإنه ينام مكشوف الرأس فيسرع انتباهه ، وإذا 
وإذا  وحال النمل يف الذهاب إىل مواضعها على خط مستقيم حيفظ بعضها بعضاً أمر عجيب ،. مسع جرساً صاح 

كشف عن بيوهتم الساتر الذي كان يستره وكان حتته بيض هلم ، فإن كلّ منلة تأخذ بيضة يف فمها وتذهب يف 
  .أسرع وقت 

واملقصود من ذلك أن الفضالء من العقالء . » طبائع احليوان « واالستقصاء يف هذا الباب مذكور يف كتاب 
إهنا تسبح اهللا وتثين عليه وإن كانت غري :  جيوز أن يقال يعجزون عن أمثال هذه احليل ، وإذا كان كذلك فلم ال

]  ٤٤: اإلسراء [ } ولكن الَّ َتفْقَُهونَ َتْسبِيحَُهْم { : عارفة بسائر األمور اليت يعرفها الناس ، ويؤيد هذا قوله تعاىل 
  .} واهللا َعِليمٌ بَِما َيفَْعلُونَ { : مث قال . 

  .بالغة يف وصف قدرة اهللا تعاىل وعلمه خبلقه قرأ اجلمهور بالياء من حتت على امل
وقرأ عيسى واحلسن بالتاء من فوق ، ففيه املعىن املذكور وزيادة الوعيد والتخويف من اهللا تعاىل ويف مصحف أّيب 

  .» واهللا بصري مبا تفعلون « : وابن مسعود 
منه ، ألن كل ما سواه ممكن وحمدث ، واملمكن تنبيه على أن الكل } َوللَِّه ُملُْك السماوات واألرض { : قوله تعاىل 

واحملدث ال يوجد إال عند االنتهاء إىل القدمي الواجب ، ويدخل يف هذا مجيع األجرام واألعراض ، وأفعال العباد 
  .وأحواهلم وخواطرهم 

  .وهذا دليل على املعاد ، وأنه ال ُبدَّ من مصري الكل إليه } وإىل اهللا املصري { : وقوله 

اِلِه َويَُنزِّلُ ِمَن السََّماِء ِمْن ْم َتَر أَنَّ اللََّه يُْزجِي َسحَاًبا ثُمَّ ُيَؤلِّفُ َبْيَنُه ثُمَّ َيْجَعلُُه ُركَاًما فََتَرى الْوَْدَق َيخُْرُج ِمْن ِخلَأَلَ
ُيقَلُِّب اللَُّه اللَّْيلَ ) ٤٣(ُد َسَنا َبْرِقِه َيذَْهُب بِالْأَْبصَارِ جَِبالٍ ِفيَها ِمْن َبَرٍد فَُيِصيبُ بِِه َمْن َيَشاُء وََيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء َيكَا

  ) ٤٤(َوالنََّهاَر إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَِعْبَرةً ِلأُوِلي الْأَْبَصارِ 

السوق قليالً قليالً ، ومنه البضاعة املزجاة اليت يزجيها كل أحد ، وإزجاء السري : واإلْزَجاُء . وهذه الرؤية بصرية 
  .الرفق هبا حىت تسري شيئاً شيئاً :  اإلبل يف

: على مفرد ، وهي إنَّما تدخل على مثىن فما فوقه ، ألنَّه إما أن ُيرَاد بالسحاب » َبْيَن « إمنا دخلت » َبْيَنُه « : قوله 
قال . ابة َبْيَن قطِعِه ، فإن كل قطعة سح: اجلنس ، فعاد الضمري عليه على حكمه ، وإما أن يراد حذف مضافه أي 

يَُؤلِّفُ « وورش عن نافع ال يهمز . بني ُمفترق السحاب ، ألن مفهوم السحاب يقتضي أن بينه فروجاً : ابن عطية 
  .» يَُؤلُِّف « وقالون عن نافع والباقون يهمزون . » 

إن اهللا تعاىل إذا : ول متراكماً يركب بعضها على البعض ويتكاثف ، والعرب تق: أي } ثُمَّ َيْجَعلُُه ُركَاماً { : قوله 
َوأَنَزلَْنا ِمَن املعصرات { : جعل السحاب ركاماً بالريح عصر بعضه بعضاً فخرج الودق منه ، ومن ذلك قوله تعاىل 

  :، ومن ذلك قول حسان بن ثابت ]  ١٤: النبأ [ } َمآًء ثَجَّاجاً 
  َخاُهَما ِللَمفَْصلِ بُِزَجاَجة أْر... ِكلَْتاُهَما َحلَُب الَعِصريِ فََعاِطنِي  -٣٨٣٩
. وروي بالقاف . اللسان : واِملفَْصل . واحد املفاصل : فاملَفَْصلُ . بكسر امليم وفتح الصاد » ِللِْمفَْصلِ « : وروي 

وقال . من عصري العنب ، وهذه من عصري السحاب ، نقله ابن عطية : أراد حسان اخلمر واملاء الذي مزجت ، أي 
ن السحاب واملطر والثلج والربد والطل والصقيع يف أكثر األمر يكون من تكاثف البخار ، إن تكوي: أهل الطبائع 

  .ويف األقل من تكاثف اهلواء 



أما األول فالبخار الصاعد إن كان قليالً وكان يف اهلواء من احلرارة ما حيلل ذلك البخار فحينئذ ينحل وينقلب هواء 
اء من احلرارة ما حيلله فتلك األخبرة املتصاعدة إّما أن تبلغ يف صعودها إىل ، وإن كان البخار كثرياً ومل يكن يف اهلو

  .الطبقة الباردة من اهلواء أو ال تبلغ 
فإن مل يكن الربد هنا قوياً تكاثف ذلك البخار بذلك القدر من . فإن بلغت فإما أن يكون الربد قوياً أو ال يكون 

السحاب ، واملتقاطر هو املطر ، والدمية والوابل إمنا يكون من أمثال هذه  الربد واجتمع وتقاطر ، فالبخار اجملتمع هو
وإن كان الربد شديداً فال خيلو إما أن يصل الربد إىل اإلجزاء البخارية قبل اجتماعها واحنالهلا حبات كبار . الغيوم 

الثاين نزل برداً فإن مل تبلغ  وإن كان على الوجه. فإن كان على الوجه األول نزل ثلجاً . أو بعد صريورهتا كذلك 
. فإن كانت كثرية فقد تنعقد سحاباً ماطراً ، وقد ال تنعقد . األخبرة إىل الطبقة الباردة فإما أن تكون كثرية أو قليلة 

  :أما األول فألسباب مخسة 
  .إذا منع هبوب الرياح عن تصاعد تلك األخبرة : أحدها 
  .اها إىل االجتماع بسبب وقوف جبال قدام الريح إي) ضاغطة ( أن تكون الرياح : وثانيها 
  .أن تكون هناك رياح متقابلة متصادمة فتعود األخبرة حينئذ : وثالثها 

  .أن يعرض للبخار املتقدم وقوف لثقله وبطء حركته يلتص به سائر األجزاء الكثرية املدد : ورابعها 
البخار يصعد يف بعض اجلبال صعوداً يسرياً حىت كأنه  لشدة برد اهلواء القريب من األرض ، وقد نشاهد: وخامسها 

مكبة موضوعة على َوْهَدة ، ويكون الناظر إليها فوق تلك الغمامة ، والذين يكونون حتت الغمامة ميطرون ، والذين 
  .يكونون فوقها يكونون يف الشمس 

وكثفها ، فإهنا تصري ماًء حمبوساً ينزل أوالً فإن كانت األخبرة القليلة االرتفاع قليلة لطيفة ، فإذا مر هبا برد الليل 
متفرقاً ال حيس به إال عند اجتماع شيء يعتد به ، فإن مل جيمد كان طالًّ ، وإن مجد كان صقيعاً ، ونسبة الصقيع إىل 

  .الطل نسبة الثلج إىل املطر 
اً ميكنه إجياد األجسام ، فال نقطع مبا حدوث األجسام وتوسلنا بذلك إىل كونه قادراً خمتار) أنَّا دللنا على ( واجلواب 
وأيضاً فهب أن األمر كما ) الحتمال أنه سبحانه خلق أجزاء السحاب دفعة ال بالطريق الذي ذكرمتوه ( ذكرمتوه 

ذكرمت ، ولكن األجسام باالتفاق ممكنة يف ذواهتا فال بد هلا من مؤثر ، مث إهنا متماثلة ، فاختصاص كل واحد منها 
نة من الصعود واهلبوط واللطافة والكثافة واحلرارة والربودة ال بد له من خمصص ، فإذا كان هو سبحانه بصفته املعي

خالقاً لتلك الطبائع ، فتلك الطبائع يف هذه األحوال ال بد هلا من سبب ، وخالق السبب خالق املسبب ، فكان 
حملركة لتلك األخبرة من باطن األرض إىل جو سبحانه هو الذي ُيْزجي سحاباً ، ألنه هو الذي خلق تلك الطبائع ا

اهلواء ، مث تلك األخبرة ترادفت يف صعودها والتصق بعضها بالبعض ، فهو سبحانه هو الذي جعلها ركاماً ، فعلى 
  .مجيع التقديرات توجه االستدالل هبذه األشياء على القدرة واحلكمة 

هل هو مفرد كحجاب أم مجع كجَِبال مجع » ِخالَلِ « تقدم اخلالف يف . } فََتَرى الودق َيْخُرُج ِمْن ِخالَِلهِ { : قوله 
باإلفراد وقرأ » ِمْن َخلَِلِه «  -وُتْرَوى عن أيب عمرو أيضاً  -؟ ويؤيد األول قراءة ابن مسعود والضحاك » جبل « 

  .على املبالغة » ُينَزِّل « : عاصم واألعرج 
  :هو املطر ضعيفاً كان أو شديداً ، قال  :قيل : والَوْدق . واجلمهور على التخفيف 

  َوالَ أَْرَض أَْبقَلَ إْبقَالَهَا... فَالَ ُمْزَنةٌ َوَدقَْت َوْدقََها  -٣٨٤٠
  :هو الربق ، وأنشد : وقيل 



  ُخُروجَ الوَْدقِ ِمْن َخلَلِ السَّحَابِ... أَثَْرنَ َعجَاَجةً َوخََرْجَن ِمْنَها  -٣٨٤١
  .حال ، ألن الرؤية بصرية » خيُرج « و » وََدَق السحاب َيِدُق َوْدقاً « : يقال  والوَْدقُ يف األصل مصدر ،

األوىل البتداء الغاية اتفاقاً ، ألن ابتداء اإلنزال من السماء » ِمْن « . } ِمَن السمآء ِمن جَِبالٍ ِفيَها ِمن َبَردٍ { : قوله 
  :وأما الثانية ففيها ثالثة أوجه . 

وُيَنزِّلُ من جبال السماء ، : ء الغاية أيضاً فهي وجمرورها بدلٌ من األوىل بإعادة العامل ، والتقدير أهنا البتدا: أحدها 
  .من جبال فيها ، فهو بدل اشتمال : أي 

أهنا للتبعيض ، قاله الزخمشري وابن عطية ، ألن جنس تلك اجلبال من جنس الربد ، فعلى هذا هي وجمرورها : الثاين 
  .وينزل بعض جبال : نزال ، كأنه قال يف موضع مفعول اإل

  .ينزل من السماء جباالً : أهنا زائدة ، أي : الثالث 
  .» وهي للتبعيض « : بدل من األوىل ، مث قال ) من جبال : ( وقال احلويف 

األوىل  خرجت من بغداد من الكَْرخ ، مل تكن: ورده أبو حيان بأنه ال تستقيم البدلية إال بتوافقهما معىن ، لو قلت 
  .والثانية إال البتداء الغاية 

  :وأما الثالثة ففيها أربعة أوجه 
فيكون التقدير على قوهلما وُيَنزِّل من . أهنا لبيان اجلنس ، قاله احلويف والزخمشري : الثالثة املتقدمة ، والرابع 

هو ِمْن جِبَالٍ كما : » يَُنزِّلُ « َرٌد ، ومفعول السماء بعض جبال اليت هي البََرُد ، فاملَُنزَّلُ بَرٌد ، ألنَّ بعض الَبَرِد َب
  .تقدم تقريره 

أنَّ الثانية بدلٌ من األوىل كما تقدم تقريره ، : يعين » أَو األولََيان لالبتداء ، والثالثة للتبعيض « : وقال الزخمشري 
وإذا . بعض برٍد من السماء من جَِبالِها  وُينَزِّلُ: هو الثالثة مع جمرورها ، التقدير » يَُنزِّلُ « وحينئذ يكون مفعول 

وُينَزِّلُ ِمَن السَّماءِ : قيل بأن الثانية والثالثة زائدتان ، فهل جمرورمها يف حمل نصب والثاين بدلٌ من األول ، والتقدير 
والثالث يف  ،» ُينَزِّل « جِباالً برداً ، فيكون بدل كل من كل أو بعض من كل ، أو الثاين يف حمل نصب مفعوالً ل 

حمل رفع على االبتداء وخربه اجلار قبله؟ خالٌف ، األول قول األخفش ، والثاين قول الفراء ، وتكون اجلملة على 
وجيوز أن . ، فيحكم على موضعها باجلر اعتباراً باللفظ ، أو بالنصب اعتباراً باحملل » جِبَال « قول الفراء صفة ل 

: وقال الزجاج . فاعالً به العتماده ، أي استقر فيها برٌد » ِمْن َبَرٍد « ، ويكون  وحده هو الَوْصُف» ِفيَها « يكون 
خامت حديد يف : هذا خامت يف يدي من حديد ، أي : ويَُنزِّلُ من السماِء من جبالٍ َبَرٍد فيها ، كما تقول : معناه « 

هذا خامتٌ من حديٍد ، وخامت حديٍد ، : نك إذا قلت ملا فَرَّقَْت ، وأل« ِمْن » يدي ، وإمنا جِئَْت يف هذا ويف اآلية ب 
  .انتهى » كان املعىن واحداً 

: ، ويكون مفعول » َخامت « صفة ل » ِمْن َحِديٍد « كما كان » جِبَالٍ « يف موضع جرٍّ صفة ل » ِمْن َبَرِد « فيكون 
  .ن املَُنزَّلُ َبرَداً ، ويلزم من كون اجلبال َبَرداً أن يكو» ِمْن جِبَالٍ « : » ُينَزِّلُ « 

وهذا الوجه هو . شيئاً من جبال ، فحذف املوصوف واكتفى بالصفة : أن التقدير : والوجه الثاين : وقال أبو البقاء 
وُيَنزِّلُ ِمْن جَِبال : ُيحوجك إىل مفعول يعود الضمري إليه ، فيكون تقديره } ِفيَها ِمن َبَرٍد { : الصحيح ، ألن قوله 

ويف كالمه نَظٌَر ، ألن الضمري له شيٌء يعود . الً فيها َبَرٌد ، ويف ذلك زيادة َحذٍْف وتقدير مستغًنى عنه السماء جبا
« ، فال حاجة إىل تقدير شيء آخر ، ألنه مستغىن عنه ، وليس ثَمَّ مانٌع مينع من عوده على » السََّماء « عليه وهو 

  .» السََّماء 



جيوز أن يعود على » به « والضمري يف . وهذا الوجه هو الصحيح : ينايف قوله  وتقدير يستغىن عنه: وقوله آخراً 
فيصيب : البََرِد وهو الظاهر ، وجيوز أن يعود على الوَْدق والَبَرد معاً جرياً بالضمري ُمْجَرى اسم اإلشارة ، كأنه قيل 

  .بذلك ، وقد تقدم نظريه 
  فصل

: وقيل . الً من برد ، مث ينزل منها ما شاء وهو قول أكثر املفسرين أخرب اهللا أن يف السماء جبا: قال ابن عباس 
. املراد بالسماء هو الغيم املرتفع ، مسي بذلك لسموه وارتفاعه ، وأنه تعاىل أنزل من الغيم الذي هو مساء الربد 

فالن ميلك جباالً من : السحاب العظام ، ألهنا إذا عظمت شبهت باجلبال كما يقال : » ِمْن جَِبالٍ « : وأراد بقوله 
  .مال ، ووصف بذلك توسعاً 

إمنا مسي ذلك الغيم : وقال بعضهم . وذهبوا إىل أن الربد ماء جامد خلقه اهللا يف السحاب ، مث أنزل إىل األرض 
َخلَقَكُْم واجلبلة { : جباالً ألنه سبحانه خلقها من الربد ، وكل جسم متحجر فهو من اجلبال ، ومنه قوله تعاىل 

واألول أوىل ، ألنَّ السماء اسم هلذا اجلسم املخصوص ، فتسمية : قال املفسرون ] .  ١٨٤: الشعراء [ } ألولني ا
السحاب مساء باالشتقاق جماز ، وكما يصح أن جيعل املاء يف السحاب مث ينزله برداً ، فقد يصح يف القدرة جعل 

  .هذين األمرين يف السماء ، فال وجه لترك الظاهر 
يصرف : أي } َوَيْصرِفُُه َعن مَّن َيَشآُء { بالربد من يشاء فيهلك زرعه وأمواله : أي } فَُيِصيبُ بِِه َمن َيَشآُء { : قوله 

  .ضرره عمن يشاء بأن ال يسقطه عليه 
َيْسُنو َسناً ، َسَنا : وهو الضوء ، وهو من ذوات الواو ، يقال » سََنا « العامة على قصر . } َيكَاُد َسَنا َبْرِقِه { : قوله 

  :أي أضاء ُيِضيء ، قال امرؤ القيس 
  :الرفعة ، قال :  -باملد  -والسناءُ ... ُيِضيُء سََناُه أَْو َمَصابِيُح َراِهبِ  -٣٨٤٢
وفتح  »َبْرِقِه « باملد ، وبضم الباء من » َسَناُء ُبَرِقِه « : وقرأ ابن وثاب ) ... وِسنٍّ كُسنَّْيقٍ َسَناًء وُسنَّما (  -٣٨٤٣

فأما قراءة املد فإنه شبه احملسوس من الربق الرتفاعه يف اهلواء بغري احملسوس من . الراء وروي عنه ضم الراء أيضاً 
وأما . » لُقَْمة ولُقَم « ، و » غُْرفَة وغَُرف « ، وهي املقدار من الربق ، ك » ُبْرقٍَة « فجمع » ُبَرِقِه « فأما . اإلنسان 

« وقرأ العامة أيضاً . بضم الالم إتباعاً لضم الظاء ، وإن كان أصلها السكون » ظُلَُمات «  ضم الراء فإتباع ، ك
  .بفتح الياء واهلاء » َيذَْهُب 

  .» أَذَْهَب « وأبو جعفر بضم الياء وكسر اهلاء من 
  .» ألنَّ الباَء ُتَعاِقبُ اهلمزة « : وقد َخطَّأ هذه القراءة األخفش وأبو حامت ، قاال 

من أنَّ الباء مزيدةٌ ، أو » ُتْنبِتُ بالدُّْهنِ « : ردُّمها بصوابٍ ، ألنَّها تََتخّرُج على ما ُخرَِّج ما قُرَِئ به يف املتواتر  وليس
  :َيذهب النور من األبصار ، كقوله : تقديره » ِمْن « أنَّ املفعول حمذوف والباء مبعىن 

  فصل... َرجِ ُشْرَب النَّزِيِف بِبَْرِد َماِء احلَْش -٣٨٤٤
واعلم أنّ الربق الذي صفته كذلك ال بد وأن . يكاد ضوء برق السحاب يذهب باألبصار من شدة ضوئه : املعىن 

يكون ناراً عظيمة خالصة ، والنار ضد املاء والربد ، فظهوره يقتضي ظهور الضد من الضد ، وذلك ال ميكن إال 
يأيت بالليل ويذهب : يصرفهما يف اختالفهما ، ويعاقبهما } لليل والنهار ُيقَلُِّب اهللا ا{ : بقدرة قادر حكيم ، مث قال 

يُْؤذيين ابن آدم ، َيُسبُّ الدهر وأنا الدهر : قال اهللا تعاىل « : بالنهار ، ويأيت بالنهار ويذهب بالليل قال عليه السالم 
  . اآلخر املراد ولوج أحدمها يف: وقيل » ، بيدي األمر ، أُقَلُِّب الليلَ والنهارَ 



إن يف الذي : أي } إِنَّ ِفي ذلك لَِعْبَرةً ُألوِْلي األبصار { . املراد تغري أحواهلما يف احلر والربد وغريمها : وقيل 
  .داللة ألهل العقول على قدرة اهللا وتوحيده : البصائر ، أي } لَِعبَْرةً ُألوِْلي األبصار { ذكرت من هذه األشياء 

لَى أَْرَبعٍ دَابٍَّة ِمْن َماٍء فَِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى َبطْنِِه َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى رِْجلَْينِ َوِمنُْهْم َمْن َيْمِشي َع َواللَُّه َخلََق كُلَّ
اللَُّه يَْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصرَاٍط لَقَدْ أَنَْزلَْنا آَياٍت ُمبَيَِّناٍت َو) ٤٥(َيْخلُُق اللَُّه َما َيَشاُء إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 

  ) ٤٦(ُمْسَتِقيمٍ 

  .اآلية } واهللا َخلََق كُلَّ َدآبٍَّة مِّن مَّآٍء { : قوله تعاىل 
قرأ : قال ابن عطية . ملا استدل أوالً بأحوال السماء واألرض ، وثانياً باآلثار العلوية استدل ثالثاً بأحوال احليوانات 

مع } واهللا َخلََق كُلَّ َدآبٍَّة مِّن مَّآٍء { : مل قال : على اإلضافة ، فإن قيل } واللَُّه َخاِلُق كُلِّ َدابٍَّة { : محزة والكسائي 
أن كثرياً من احليوانات مل ُيْخلَْق من املاء ، كاملالئكة خلقوا من النور ، وهم أعظم احليوانات عدداً ، وكذلك اجلن 

وخلق عيسى ]  ٥٩: آل عمران [ } َخلَقَُه ِمن ُتَرابٍ { : دم من التراب لقوله وهم خملوقون من النار ، وخلق آ
ونرى كثرياً من احليوانات يتولد ال عن نطفة؟ ]  ١٢: التحرمي [ } فََنفَْخَنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا { : من الريح لقوله 

  :فاجلواب من وجوه 
أنَّ كلَّ دَابٍَّة : واملعىن » َخلَق « وليس هو من صلة » دَابٍَّة  كُلَّ« صلة » َماٍء « إنَّ : ما قال القفال : أحسنها 

  .متولدة من املاء فهي خملوقة هللا تعاىل 
أول ما خلق اهللا جوهرة فنظر إليها بعني اهليبة فصارت ماء « : أنَّ أصل مجيع املخلوقات املاء على ما روي : وثانيها 

بيان أصل اخللقة ، وكان أصل اخللقة املاء : واملقصود من هذه اآلية . » ر ، مث من ذلك املاء خلق النار واهلواء والنو
  .، فلهذا ذكره اهللا تعاىل 

اليت تدب على وجه األرض ، ومسكنهم هنالك ، فيخرج املالئكة واجلن ، وملا كان : » الدَّابَّة « املراد من : وثالثها 
ما ألهنا متولدة من النطفة ، وإما ألهنا ال تعيش إال باملاء ، ال الغالب من هذه احليوانات كوهنم خملوقني من املاء ، إ
  .جرم أطلق عليه لفظ الكل تنزيالً للغالب منزلة الكل 

. البتداء الغاية » ِمْن « َخلََق ِمْن ماٍء كُلَّ َدابٍَّة ، و : أي » َخلََق « متعلق ب » ِمْن َماء « : اجلار يف قوله : وقيل 
  .املتقدم  ويرد على هذا السؤال

  ؟]  ٣٠: األنبياء [ } ِمَن املآء كُلَّ َشْيٍء َحيٍّ { : وعرفه يف قوله » ِمْن َماٍء « : مل نكر املاء يف قوله : فإن قيل 
ِمَن { : خلق كلّ دابة من نوع من املاء خمتصاً بتلك الدابة ، وعرفه يف قوله : جاء هاهنا منكراً ألنّ املعىن : فاجلواب 
كوهنم خملوقني من هذا اجلنس ، وهاهنا بيان أنّ ذلك : ألنّ املقصود هناك ]  ٣٠: األنبياء [ } ْيٍء َحيٍّ املآء كُلَّ َش

  .اجلنس ينقسم إىل أنواع كثرية 
« وهو » ِمن « على غري العاقل الختالطه بالعاقل يف املُفَضَّل ب » َمْن « إمنا أطلق . } فَِمْنُهْم مَّن َيْمِشي { : قوله 
  .أوىل ليوافق اللفظ » َمْن « وكان التعبري ب . » ابٍَّة كُلَّ َد
وفيه نظٌر ، ألن هذه الصفة ليست » مْن « لَمَّا َوَصفَُهْم بِما يُوصف به العقالء وهو املشيُ أطلق عليها : وقيل 

  :، وقوله ]  ١٧: النحل [ } أَفََمن َيْخلُُق كََمن الَّ َيْخلُُق { : خاصةً بالعقالء ، خبالف قوله تعاىل 
  .. أَِسْربَ القَطَا َهلْ َمْن ُيِعُري َجنَاَحُه  -٣٨٤٥



  .البيت 
  .» إبراهيم « يف سورة } َخلََق كُلَّ َدآبَّةٍ { وقد تقدَّم خالف القرَّاء يف 

قد مشى : واستعري املشي للزَّحف على البطن ، كما استعري املشفر للشفة وبالعكس ، كما قالوا يف األمر املستمر 
مل حصر القسمة يف هذه الثالثة أنواع من املشي ، وقد جتد : فإن قيل . فالن ما ميشي له أمر : األمر ، ويقال  هذا

  من ميشي على أكثر من أربع كالعناكب والعقارب والرتيالت واحليوان الذي أربعة وأربعون رجالً؟
إنه اكتفى بذكر ما ميشي : أيضاً قال النقاش و. هذا القسم الذي مل يذكر كالنادر ، فكان ملحقاً بالعدم : فاجلواب 

على أربع عن ذكر ما ميشي على أكثر ، ألنّ مجيع احليوان إمنا اعتماده على أربع ، وهي قوام مشيه ، وكثرة 
والظاهر أن : قال ابن عطية . األرجل لبعض احليوان زيادة يف اِخللْقَة ، ال حيتاج ذلك احليوان يف مشيه إىل مجيعها 

  .رجل الكثرية ليست باطالً ، بل هي حمتاج إليها يف نقل احليوان ، وهي كلها تتحرك يف تصرفه تلك األ
  .كالتنبيه على سائر األقسام } َيْخلُُق اهللا َما َيَشآُء { : وجواب آخر وهو أن قوله تعاىل 

ة مجيع احليوان ، ولكنه قرآن مل يثبت فعم هبذه الزياد» َوِمنُْهْم َمْن َيْمِشي َعلَى أَكْثَر « : ويف مصحف أّيب بن كعب 
  .باإلمجاع 

ألنه هو القادر على الكل ، والعامل بالكل ، فهو املطلع } َيْخلُُق اهللا َما َيَشآُء إِنَّ اهللا على كُلِّ َشْيٍء قَِديرٌ { : قوله 
هو الذي خيلق ما  على أحوال هذه احليوانات ، فأي عقل يقف عليها؟ وأي خاطر يصل إىل ذَرَّة من أسرارها؟ بل

  .يشاء كما يشاء ، وال مينعه منه مانع 
املراد القرآن ، ألن كاملشتمل على كل : وقيل . األوىل محله على كل األدلة . } لَّقَْد أَنَزلَْنآ آَياٍت مُّبَيَِّناتٍ { : قوله 

لكالم يف نظائر هذه اآلية بني أهل السنة وتقدم ا} واهللا يَْهِدي َمن َيَشآُء إىل صَِراٍط مُّْسَتِقيمٍ { . األدلة والعرب 
  .واملعتزلة 

َوإِذَا ُدعُوا إِلَى ) ٤٧( بِالُْمْؤِمنَِني َوَيقُولُونَ آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالرَّسُولِ َوأَطَْعَنا ثُمَّ َيتََولَّى فَرِيٌق ِمنُْهْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك َوَما أُولَِئَك
أَِفي قُلُوبِهِْم ) ٤٩(َوإِنْ َيكُْن لَُهُم الَْحقُّ يَأُْتوا إِلَْيِه ُمذِْعنَِني ) ٤٨(نَُهْم إِذَا فَرِيٌق ِمْنُهْم ُمعْرُِضونَ اللَِّه َوَرسُوِلِه لَِيْحكَُم َبْي

  ) ٥٠(َمَرٌض أَمِ اْرتَاُبوا أَْم َيَخافُونَ أَنْ َيِحيَف اللَُّه َعلَْيهِْم َوَرسُولُُه َبلْ أُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

  .اآلية } َويِقُولُونَ آَمنَّا باهللا وبالرسول وَأَطَْعَنا { : ه تعاىل قول
  .ملا ذكر دالئل التوحيد أتبعه بذم قوم اعترفوا بالذنب بألسنتهم ولكنهم مل يقبلوه بقلوهبم 

 -مد نتحاكم إىل حم: نزلت هذه اآلية يف بشر املنافق وكان قد خاصم يهودياً يف أرض ، فقال اليهودي : قال مقاتل 
نتحاكم إىل كعب بن األشرف ، فإن حممداً حييف علينا ، فأنزل اهللا هذه اآلية : وقال املنافق  -صلى اهللا عليه وسلم 

  .» النساء « وقد مضت قصتها يف سورة . 
نزلت يف املغرية بن وائل ، كان بينه وبني علي بن أيب طالب أرض تقامساها ، فوقع إىل علّي ما ال : وقال الضحاك 

أخذت سبخة ال يناهلا : فقيل للمغرية . فباعها إياه ، وتقابضا . بعين أرضك : يصيبه املاء إال مبشقة ، فقال املغرية 
بل اشتريتها ورضيتها : فقال علي . اقبض أرضك ، فإمنا اشتريتها إن رضيتها ، ومل أرضها : املاء فقال لعلي 

فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  - أن خياصمه إىل رسول اهللا وقبضتها وعرفت حاهلا ، ال أقبلها منك ، ودعاه إىل
  .أما حممد فال آتيه وال أحاكم إليه ، فإنه يبغضين ، وأنا خاف أن حييف علي ، فنزلت اآلية : املغرية 

  .نزلت هذه يف املنافقني الذين كانوا يظهرون اإلميان ويسرون الكفر : وقال احلسن 



  فصل
يعرض عن طاعة اهللا » ثُمَّ َيَتوَلَّى « املنافقني يقولونه ، : يعين } َمنَّا باهللا وبالرسول َوأَطَعَْنا َويِقُولُونَ آ{ : املعىن 

َوَمآ أولئك { : آَمنَّا ، ويدعو إىل غري حكم اهللا ، مث قال : أي من بعد قوهلم } فَرِيٌق مِّنُْهْم مِّن َبْعِد ذلك { ورسوله 
  .} باملؤمنني 
مث حكى عن فريق منهم التويل ، فكيف يصح أن يقول » آَمنَّا « : حكى عن كلهم أهنم يقولون  إنه تعاىل: فإن قيل 

  مع أن املتويل فريق منهم؟} َوَمآ أولئك باملؤمنني { : يف مجيعهم 
 راجع إىل الذين تولوا ال إىل اجلملة األوىل ، وأيضاً فلو رجع إىل} وََمآ أولئك باملؤمنني { : أن قوله : فاجلواب 

يرجع هذا الفريق إىل الباقني فيظهر بضهم لبعض : أي } ثُمَّ يتوىل فَرِيٌق مِّْنُهْم { : األوىل لصح ، ويكون معىن قوله 
ونَ ، وهذا الرجوع ، كما أظهروه ، مث بني تعاىل أهنم إذا ُدعُوا إىل اللَِّه َوَرسُوِلِه لَِيْحكُم َبيَْنُهْم إذَا فَرِيٌق ِمنُْهْم ُمْعرُض

إذا كان : منقادين حلكمه ، أي } َوإِن َيكُْن لَُّهُم احلق يأتوا إِلَْيِه ُمذِْعنَِني { : لرضا حبكم الرسول لقوله تعاىل ترك ل
احلق هلم على غريهم أسرعوا إىل حكمه لتيقنهم أنه كما حيكم عليهم باحلق حيكم هلم أيضاً باحلق ، وهذا يدل على 

فأما إذا عرفوه ألنفسهم عدلوا عن اإلعراض وسارعوا إىل . هم أو شكوا أهنم إمنا يعرضون مىت عرفوا احلق لغري
  ) .ببذل الرضا ( احلكم وأذعنوا 

واهللا َوَرسُولُُه أََحقُّ أَن { : فهو كقوله » اللَُّه وَرسُولُُه « : أفرد الضمري وقد تقدَّمه امسان ومها » لَيْحكُم « : قوله 
  .كم َرسُوِلِه هو ُحكُْمُه ألنَّ ح]  ٦٢: التوبة [ } يُْرُضوُه 

  :كََرُم َزْيٍد ، ومنه : أَْعَجبَنِي زَْيٌد َوكََرُمُه ، أي : كقولك : قال الزخمشري 
  غَلَّْسُتُه قَْبلَ القَطَا وفََرطُْه... َوَمْنَهلٍ ِمَن الفََياِفي أَْوَسطُْه  -٣٨٤٦

لُيْحكَمَ « : عفر واجلحدري وخالد بن إلياس واحلسن وقرأ أبو ج. قبل تقدَّم القطا : يعين ) القطا ( قبل فَرِط : أي 
  .هنا ، واليت بعدها مبنياً للمفعول ، والظرف قائم مقام الفاعل » َبْينَُهْم 
الشرطية أوالً وهذا أحد األدلة على منع أن يعمل » إذَا « هي الفجائية ، وهي جواب » إذَا » « إذا فَرِيٌق « : قوله 

ا ، فإن ما بعد الفجائية ال يعمل فيما قبلها ، كذا ذكره أبو حيان ، وتقدم حترير هذا الشرطية جواهب» إذا « يف 
  .وجواب اجلمهور عنه 

، وجيوز أن يتعلق » إىل « قد جاءا ُمَعدََّيْين ب » َجاَء « و » أََتى « ، ألنَّ » َيأْتوا « جيوز تعلقه ب » إلَْيهِ « : قوله 
لتقدُّم صلته ، ولداللته على : وصححه الزخمشري ، قال . سرعني يف الطاعة م: ألنه مبعىن » ُمذِْعنَِني « ب 

« : وقال الزجاج . أَذَْعَن فالنٌ لفالن ، انقَاَد لَُه : االنقياد ، يقال : حال واإلذعان » ُمذِْعنَِني « االختصاص ، و 
  .» اإلسراع مع الطاعة : اإلذَْعانُ 

فيهما منقطعة ، فتقدر عند اجلمهور حبرف اإلضراب ومهزة االستفهام ، » أَْم « . }  أَمِ ارتابوا أَْم َيَخافُونَ{ : قوله 
  :التقرير والتوقيف ، ويبالغ فيه تارة يف الذم كقوله : بل أَْرتَاُبوا بل أََيَخافُونَ ، ومعىن االستفهام هنا : تقديره 
  لُّؤمِ َوالفَْحَشاِء يف سَاِلِف الدَّهْرَِعلَى ال... أَلَْسَت ِمَن القَْوم الَِّذيَن َتَعاَهُدوا  -٣٨٤٧

  :وتارة يف املدح كقوله جرير 
  وَأَْنَدى العَالَِمَني ُبطُونَ َراحِ... أَلَسُْتْم خَْيَر َمْن َرِكَب املَطَايا  -٣٨٤٨

  . )مال : ( حاف يف قضائه ، أي : امليل واجلور يف القضاء ، يقال : مفعول اخلوف واحلوف » أَنْ َيِحيَف « و 
  فصل



أَْم َيَخافُونَ { شكوا ، وهو استفهام ذم وتوبيخ ، أي هم كذلك ، » أَم اْرتَاُبوا « نفاق } أَِفي قُلُوبِهِْم مََّرضٌ { قوله 
  .، ألنفسهم بإعراضهم عن احلق } َبلْ أولئك ُهُم الظاملون { يظلم : أي } أَن َيِحيَف اهللا َعلَْيهِْم َوَرُسولُُه 

إذا خافوا : من دعا خصمه إىل حكم من أحكام املسلمني فلم جيب ، فهو ظامل فإن قيل : حلسن قال احلسن بن أيب ا
أن حييف اهللا عليهم ورسوله فقد ارتابوا يف الدين ، وإذا ارتابوا ففي قلوهبم مرض ، فالكل واحد ، فأي فائدة يف 

  التعديد؟
إشارة إىل أهنم بلغوا يف حب » أَم اْرتَاُبوا « : لنفاق ، وقوله إشارة إىل ا} أَِفي قُلُوبِهِْم مََّرٌض { : قوله : فاجلواب 

« هذه الثالثة متغايرة ولكنها متالزمة ، فكيف أدخل عليها كلمة : فإن قيل . الدنيا إىل حيث يتركون الدين بسببه 
  ؟» أم 

وهو النفاق ، وكان فاجلواب األقرب أنه تعاىل أنبههم على كل واحدة من هذه األوصاف ، فكان يف قلوهبم مرض 
{ : فيها شك وارتياب ، وكانوا خيافون احليف من الرسول ، وكل واحد من ذلك كفر ونفاق ، مث بني تعاىل بقوله 

إِنَّ الشرك لَظُلٌْم { : بطالن ما هم عليه ، ألن الظلم يتناول كل معصية ، كما قال تعاىل } َبلْ أولئك ُهُم الظاملون 
  . ] ١٣: لقمان [ } َعِظيٌم 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

ُم الُْمفِْلُحونَ أَطَْعَنا َوأُولَِئَك ُهإِنََّما كَانَ قَْولَ الُْمْؤِمنَِني إِذَا ُدُعوا إِلَى اللَِّه َوَرسُوِلِه لَِيْحكَُم بَْيَنُهمْ أَنْ َيقُولُوا َسِمْعَنا َو
َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيَمانِهِْم لَِئْن أَمَْرتَُهْم ) ٥٢(َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَُه وََيْخَش اللََّه وََيتَّقِْه فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِئُزونَ ) ٥١(

قُلْ أَِطيعُوا اللََّه وَأَِطيُعوا الرَُّسولَ فَإِنْ تََولَّْوا ) ٥٣(بِريٌ بَِما َتْعَملُونَ لََيْخُرُجنَّ قُلْ لَا ُتقِْسُموا طَاَعةٌ َمْعُروفَةٌ إِنَّ اللََّه َخ
  ) ٥٤(لَاغُ الُْمبُِني فَإِنََّما َعلَْيِه َما ُحمِّلَ َوَعلَْيكُْم َما ُحمِّلُْتْم َوإِنْ ُتِطيُعوُه َتْهَتدُوا َوَما َعلَى الرَُّسولِ إِلَّا الَْب

املصدرية » أنْ « ، واالسم » كَانَ « خرباً ل » قَْولَ « العامة على نصب . } إِنََّما كَانَ قَْولَ املؤمنني { : قوله تعاىل 
وما يف َحيِّزها اخلرب ، » أَنْ « وقرأ أمري املؤمنني واحلسن وابن أيب إسحاق برفعه على أنه االسم ، و . وما بعدها 

رِفََتان فاألوىل جعل األعرف االسم ، وإن كان سيبويه خيَّر يف ذلك بني وهي عندهم مرُجوَحةٌ ، ألنه مىت اجتمع َمْع
  .» آل عمران « كل معرفتني ، ومل يفرِّق هذه التفرقة ، وتقدم حتقيق هذا يف 

  فصل
وهذا ليس على } نَُهْم َوَرُسوِلِه لَِيْحكَُم َبْي{ إىل كتاب اهللا : أي } إِنََّما كَانَ قَْولَ املؤمنني إِذَا دعوا إِلَى اهللا { : قوله 

أي } أَن َيقُولُواْ َسِمْعَنا وَأَطَْعَنا { طريق اخلرب ، ولكنه تعليم أدب الشرع ، مبعىن أن املؤمنني ينبغي أن يكونوا هكذا ، 
وسره  فيما ساءه: قال ابن عباس } وأولئك ُهُم املفلحون َوَمن ُيِطعِ اهللا َوَرسُولَُه { مسعنا الدعاء وأطعنا باإلجابة ، : 
} فأولئك ُهُم الفآئزون { فيما بقي من عمره » َوَيتَِّقه « فيما صدر عنه من الذنوب يف املاضي » َوخيَْشى اللََّه « 

  .الناجون 
  :القراء فيه بالنسبة إىل القاف على مرتبتني . » َوَيتَِّقِه « : قوله 

  .ها والباقون بكسر. تسكُني القاف ، ومل يقرأ هبا إالّ حفص : األوىل 
  :وأما بالنسبة إىل هاء الكناية فإهنم فيها على مخس مراتب 

  .حتريكَُها مَفُْصولةً قوالً واحداً ، وهبا قرأ ورٌش وابن ذَكَْوانَ وَخلٌَف وابن كثري والكسائّي : األوىل 
  .تسكينها قوالً واحداً ، وهبا قرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم : الثانية 
  .أو وصلها بياء ، وهبا قرأ خالَّد  إسكان اهلاء: الثالثة 
  .حتريكها من غري صلة ، وهبا قرأ قالون وحفص : الرابعة 

  .حتريكها موصولة أو مقصورة ، وهبا قرأ هشام : اخلامسة 
وأما تسكني القاف فإهنم محلوا املنفصل على املتَّصل ، . فأمَّا إسكان اهلاء وقصرها وإشباعها فقد مرَّ حتقيقه مستوفًى 

كَْبد ، وكتف ، وصرب يف كَبِد وكَِتف وصبِر ، ألهنا كلمة واحدة ، مث : فيقولون » فَعل « لك أهنم ُيَسكُِّنون عني وذ
فسكن كما » كَِتف « مبنزلة » َتِقه « صار منه » َيتَِّقه « أجري ما أشبه ذلك من املنفصل ُمْجَرى املتصل ، فإن 

  :يسكن ، ومنه 
  :بسكون الراء كما سكن اآلخر ... َتْر لََنا َسوِيقَا قَالَْت ُسلَْيَمى اْش -٣٨٤٩
  :وقول اآلخر ... فََباَت ُمْنَتصباً َوَما َتكَْرَدَسا  -٣٨٥٠
  وَِذي َولَدٍ لَْم َيلَْدُه أَبََواِن... َعجِْبُت ملَْولُوٍد َولَْيَس لَُه أٌَب  -٣٨٥١



  .» لَْم َيِلْدهُ « ، و » ُمنَْتِصباً « : يريد 
  :وحنوها » هو « و » هي « و » فهي كاحلجارة « : ل البقرة حترير هذا الضابط يف قوله وتقدم يف أو
كان جيب على من َسكََّن القاف أن يُضمَّ اهلاء ، ألنَّ هاء الكناية إذا ُسكِّن ما قبلها ومل يكن الساكن : وقال مكيٌّ 

قاف عارضاً مل يعتدَّ به ، وأبقى اهلاء على كسرهتا اليت ، ولكن ملا كان سكون ال» َعْنُه « و » ِمْنُه « ياًء ُضمَّْت حنو 
فبقي احلذف الذي يف ( كانت عليها مع كسر القاف ، ومل يصلها بياء ، ألنَّ الياء احملذوفة قبل اهلاء ُمقَدََّرةٌ َمْنويَّةٌ ، 

  ) .الياء قبل اهلاء على أصله 

ليست الكسرة اليت قبل الصلة ، وذلك أنَّ هاء الكناية ساكنةٌ الكسرة يف اهلاء اللتقاء الساكنني ، و: وقال الفارسيُّ 
جمرى كَِتٍف ، وسكَّن القاف التقى ساكنان ، وملَّا التقيا اضطر إىل حتريك أحدمها ، » َتِقِه « يف قراءته ، وملا أَْجَرى 

» فَِعل « ا فرَّ منه ، وهو ثقل ال سبيل إىل حتريك األول ، ألنه يعود إىل م) و ( فإمَّا أن حيرِّك األول أو الثاين ، 
  :أصل التقاء الساكنني ، فلذلك كسر اهلاء ، ويؤيده قوله ) على غري ( فحرَّك ثانيهما 

  لَْم َيلَْده أبََواِن.. . . .  -٣٨٥٢
بكسر الالم وسكون الدال للجزم ، مث ملا سكن الالم التقى ساكنان ، فلو حرك » َيِلْده « مل : وذلك أن أصله 

لعاد إىل ما فرَّ منه ، فحرك ثانيهما وهو الدال ، وحركها بالفتح وإن كان على خالف أصل التقاء الساكنني األول 
إنه كسر اهلاء اللتقاء : ال يصحُّ قوله : وقد ردَّ أبو القاسم بن فريه قول الفارسي وقال . مراعاة لفتحة الياء 

وعجبت : وقد رد أبو عبد اهللا شارح قصيدته هذا الردَّ ، وقال  الساكنني ، ألن حفصاً مل يسكِّن اهلاء يف قراءته قطُّ
احتمل أن » فَأَلِْقهْ « و » أَْرجِْه « ، وإذا قََرأَهُ يف » فَأَلِْقْه « و » أَْرجِهْ « من نفْيِِه اإلسكان َعْنُه مع ثُبُوِتِه َعْنُه يف 

ذلك مبا ثبت عن عاصم من قراءته إيَّاه بسكون اهلاء عنده قبل سكون القاف كذلك ، ورمبا يرجََّح » َيتَِّقْه « يكون 
َعَنى ( مل َيْعنِ الشاطيبُّ بأنَّه مل يسكن اهلاء قطّ ، اهلاء من حيث هي هي ، وإمنا : قال شهاب الدين . مع كسر القاف 

يله حذف الصلة تعل: خاصة ، وكان الشاطّيب أيضاً يعترض التوجيه الذي تقدم عن مكّي ، ويقول » َيتَِّقْه « ) َهاء 
« بأن الياء احملذوفة قبل اهلاء مقدَّرةٌ منويَّةٌ ، فبقي يف حذف الصلة بعد اهلاء على أصله غري مستقيم من قبل أنَّه قرأ 

  .وشبَّهه بالصلة ، ولو كان يعترب ما قاله من تقدير الياء قبل اهلاء مل يصلها » ُيَؤدِِّهي 
» َيتَِّقه « بغري صلٍة ، فَأحلق مكّي » يَْرَضُه « : وشبََّههُ بالصلة فإنه قرأ » ِهي  ُيَؤدِّ« هو وإن قرأ : قال أبو عبد اهللا 

، وجعله مما خرج فيه عن نظائره الّتباع األثر ، واجلمع بني اللغتني ، ويرجح ذلك عنده ألنّ اللفظ » يَْرَضْه « ب 
بكسر القاف واهلاء من غري » َيتَِّقِه « ار كأنه عليه ، وملا كانت القاف يف حكم املكسورة بدليل كسر اهلاء بعدها ص

صلٍة ، كقراءة قالون وهشام يف أحد وجهيه ، فعلَّله مبا ُيَعلَّل به قراءهتما ، والشاطيبُّ يرجح عنده محله على األكثر 
  .مما قرأ به ، ال على ما قلَّ وندر ، فاقتضى تعليله مبا ذكر 

  :وجهان » جَْهَد أَْيمَانِهِْم « يف . } ْهَد أَْيَمانِهِْم َوأَقَْسمُواْ باهللا َج{ : قوله تعاىل 
أقسم جبهد اليمني : أقسم باهللا جهد اليمني : أنه منصوب على املصدر بدالً من اللفظ بفعله ، إذ أصل : أحدمها 

  .قاله الزخمشري ، » ضَْرَب الرِّقَابِ « جهداً ، فحذف الفعل وقدَّم املصدر موضوعاً موضعه ، مضافاً إىل املفعول ك 
وقد خلط الزخمشرّي . افعل ذلك جهدك وطاقتك : ُمجتهدين يف أمياهنم ، كقوهلم : أنه حال ، تقديره : والثاين 

جاهدين : وحكم هذا املنصوب حكم احلال ، كأنه قيل : الوجهني فجعلهما وجهاً واحداً فقال بعد ما تقدَّم عنه 
  .يف املائدة » انِهِم جَْهد أْيَم« أمياهنم وتقدم الكالم على 



  فصل
صلى اهللا عليه  -من حلف باهللا فقد أجهد يف اليمني ، وذلك أن املنافقني كانوا يقولون لرسول اهللا : قال مقاتل 

فقال » أينما كنت نكن معك ، لئن خرجت خرجنا ، وإن أقمت أقمنا ، وإن أمرتنا باجلهاد جاهدنا « :  -وسلم 
  .ال حتلفوا ، وهاهنا مت الكالم » الَ تُقَْسُموا « هلم » قُلْ « : اهللا تعاىل 

ولو كان قسمهم ملا جيب مل جيز النهي عنه ، ألنّ من حلف على القيام بالرب والواجب ال جيوز أن ينهى عنه ، فثبت 
  .أنّ قسمهم كان لنفاقهم ، وكان باطنهم خبالف ظاهرهم ، ومن نوى الغدر ال الوفاء فقسمه قبيح 

  :يف رفعها ثالثة أوجه . » َمْعُروفَةٌ  طَاَعةٌ« : قوله 
  .» املطلوب طَاَعةٌ « ، أو » أَمُْرَنا طَاَعةٌ « : أنه خرب مبتدأ مضمر تقديره : أحدها 
  ) .أَمْثَل أَْو أَْولَى : ( أهنا مبتدأ واخلرب حمذوٌف ، أي : والثاين 

» َصْبرٌ َجِميلٌ « : بفعل وجب حذف مبتدأه ، كقوله وقد تقدَّم أَنَّ اخلرب مىت كان يف األصل مصدراً بدالً من اللفظ 
  :، وال يربز إالّ اضطراراً ، كقوله 

  وإنْ كُْنُت قَْد كُلِّفُْت َما لَْم أَُعوَِّد... فَقَالَْت َعلَى اْسمِ اللَِّه أَمُرَك طَاَعةٌ  -٣٨٥٣
  .على خالف يف ذلك 

  .، ولتوجد طاعة  ولتكن طاعة: أن يكون فاعله بفعل حمذوف ، أي : والثالث 
[ } ُيسَبُِّح لَُه ِفيَها بالغدو واآلصال { : تقدَّم مشعر به ، كقوله ) إذا ( واستضعف ذلك بأنَّ الفعل ال حيذف إالَّ 

« : بلى زيٌد ملن قال : أو جياب به نفٌي ، كقولك . ُيَسبُِّحهُ رِجَالٌ : يف قراءة من بناه للمفعول ، أي ]  ٣٦: النور 
  :أو استفهام كقوله . »  مل يقم أحٌد
  بَلَى خَاِلٌد إنْ لَْم َتُعقْه الَعوَائِق... أَالَ َهلْ أََتى أُمَّ احلَُويْرِِث ُمْرَسل  -٣٨٥٤

  :قال أبو البقاء . بنصبها بفعل مضمر ، وهو األصل » طاعةً « : وقرأ زيد بن علي واليزيدّي 
أطيعوا طاعةً وقولوا قوالً ، وقد دلَّ عليه : ملصدر ، أي ولو قرئ بالنصب لكان جائزاً يف العربية ، وذلك على ا

قد تقدم النقل ) ولو قرئ بالنصب لكان جائزاً : ( قوله : ( قال شهاب الدين } قُلْ أَِطيعُواْ اهللا { : قوله بعدها 
  ) .لقراءته 

: حممد [ } ْم طَاَعةٌ َوقَْولٌ مَّْعُروٌف فأوىل لَُه{ : فكأنه سبق لسانه إىل آية القتال ، وهي ) وقولوا قوالً : ( وأما قوله 
  .ولكن النصب هناك ممتنع أو بعيد ]  ٢١ - ٢٠
  فصل
أمر عرف منكم أنكم تكذبون وتقولون ما : هذه طاعة بالقول باللسان دون االعتقاد ، وهي معروفة ، أي : املعىن 

وقال . من ميني باللسان ال يوافقها الفعل طاعة معروفة بنية خالصة أفضل وأمثل : وقيل . ال تفعلون ، قاله جماهد 
أطيعوا اهللا : وأما على قراءة النصب فاملعىن . هذا على قراءة الرفع . لتكن منكم طاعة معروفة : مقاتل بن سليمان 

على  ال خيفى عليه شيء من سرائركم ، فإنه فاضحكم ال حمالة ، وجمازيكم: أي } اهللا َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ { طاعةً و 
أي » فَإِنََّما َعلَْيه « عن طاعة اهللا ورسوله : أي } الرسول فَإِن َتَولَّْواْ ) َوأَِطيُعواْ ( قُلْ أَِطيعُواْ اهللا { : نفاقكم ، مث قال 

وقرأ . من اإلجابة والطاعة } َوَعلَْيكُْم مَّا ُحمِّلُْتمْ { كلِّف وأمر به من تبليغ الرسالة » َما حُمِّلَ « على الرسول : 
  .فعليه إمث ما محل من املعصية : بفتح احلاء والتخفيف أي } فَإنََّما َعلَْيِه َما َحمل { : نافع يف رواية 

« ، و } َما َعلَى الرسول إِالَّ البالغ املبني { تصيبوا احلق ، وإن عصيتموه ، ف : أي } َوإِن ُتِطيعُوُه َتهَْتُدواْ { 



  .الواضح : » املُبُِني « و . التبليغ : مبعىن » الَبالَغُ 
جيوز أن يكون ماضياً ، وتكون الواو ضمري الغائبني ويكون يف الكالم التفات من اخلطاب إىل » فَإِنْ َتَولَّوا « : قوله 

الغيبة ، وحسَّن االلتفات هنا كونه مل يواجههم بالتولِّي واإلعراض ، وأن يكون مضارعاً حذفت إحدى تاءيه ، 
وإن كان بعضهم يستضعفها . » تَّولَّوا ) فَإنْ « التاء ( بتشديد : ، وُيَرّجح هذا قراءة البزِّيِّ » لَّوا َتتََو« : واألصل 

  .للجمع بني ساكنني على غري حدِّمها 
بة إىل ، ودعوى االلتفات من الغي} َوَعلَْيكُْم مَّا ُحمِّلُْتْم َوإِن تُِطيُعوُه تَْهَتدُواْ { : ويرّجحه أيضاً اخلطاب يف قوله 

  .اخلطاب ثانياً بعيد 

ِذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َولَُيَمكَِّننَّ َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ لََيْسَتْخِلفَنَُّهْم ِفي الْأَْرضِ كََما اسَْتْخلََف الَّ
ْن َبْعِد َخْوفِهِْم أَمًْنا َيعُْبُدونَنِي لَا ُيْشرِكُونَ بِي شَْيئًا َوَمْن كَفََر َبْعَد ذَِلكَ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي ارَْتَضى لَُهْم َولَيَُبدِّلَنَُّهْم ِم

  ) ٥٥(فَأُولَِئَك ُهمُ الْفَاِسقُونَ 

  .اآلية } َوَعَد اهللا الذين آَمُنواْ ِمْنكُْم َوَعِملُواْ الصاحلات { : قوله تعاىل 
الذين مجعوا بني : أي } َوَعدَ اهللا الذين آَمُنواْ مِْنكُمْ { وا أيها املؤمنون فقد بلِّغ أيها الرسول وأطيع: تقدير النظم 

اإلميان والعمل الصاحل أن يستخلفهم يف األرض فيجعلهم اخللفاء والغالبني واملالكني ، كما استخلف عليها من 
ومتكينه ذلك بأن يؤيدهم بالنصر  وغريمها ، وأنه ميكن هلم دينهم ، -قبلهم يف زمن داود وسليمان عليهما السالم 

  .واإلعزاز ، ويبدهلم من بعد خوفهم من العدوّ أمناً ، بأن ينصرهم عليهم فيقتلوهم ، ويأمنوا بذلك شرهم 
بعد الوحي مبكة عشر سنني مع أصحابه ، وأمروا بالصرب  -صلى اهللا عليه وسلم  -مكث النيب : قال أبو العالية 

بحون وميسون خائفني ، مث أمروا باهلجرة إىل املدينة ، وأمروا بالقتال ، وهم على على أذى الكفار ، فكانوا يص
ما يأيت علينا يوم نأمن فيه ، ونضع السالح فأنزل اهللا هذه : خوفهم ال يفارق أحد منهم سالحه ، فقال رجل منهم 

: أدخل الالم جلواب اليمني املضمرة ، يعين } ْخِلفَنَُّهْم َوَعَد اهللا الذين آَمنُواْ ِمْنكُْم َوَعِملُواْ الصاحلات لََيسَْت{ : اآلية 
كََما استخلف { واهللا ليستخلفنهم يف األرض ليورثنهم أرض الكفار من العرب والعجم فيجعلهم ملوكها وسكاهنا 

  .} الذين ِمن قَْبِلهِْم 
  .داود وسليمان وغريمها من األنبياء : قال قتادة ( 

بين إسرائيل ، حيث أهلك اجلبابرة مبصر والشام ، وأورثهم : يعين } لذين ِمن قَْبِلهِْم كََما استخلف ا{ ) : وقيل 
إذ أتى إليه رجل فشكى  -صلى اهللا عليه وسلم  -أتينا عند النيب « : روى عدي بن حامت قال . أرضهم وديارهم 

مل أرها وقد أتيت : قلت « حلرية؟ يا عدي هل رأيت ا» : إليه الفاقة ، مث أتاه آخر فشكى إليه قطع النسل ، فقال 
« فإن طالت بك حياة فلترين الظعينة ترحتل من احلرية حىت تطوف بالكعبة ال ختاف أحداً إال اهللا » : قال : فيها 

: قلت . « وإن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى » فأين قد سعوا البالد ، : قلت فيما بيين وبني نفسي 
ت بك حياة لترين الرجل من مكة خيرج مأل كفه من ذهب ، أو ذهب يطلب من ولئن طال» كسرى بن هرمز ، 

أمل « : يقبله منه فال جيد أحداً يقبله ، وليلقني اهللا أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه ترمجان يترجم له ، وليقولن 
بلى ، فينظر عن ميينه : يقول ف» أمل أعطك ماالً وأتفضل عليك : بلى ، فيقول : أبعث إليك رسوالً فيبلغك؟ فيقول 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قال عدي « فال يرى إال اجلنة ، وينظر عن يساره فال يرى إال جهنم 
قال عدي فرأيت الظعينة ترحتل من احلرية حىت  -« اتقوا النار ولو بشّق مترة ، فمن مل جيد متراً فبكلمة طيبة » : 



اف إال اهللا تعاىل وكنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز ، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال تطوف بالكعبة ال خت
  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 

  .» ) الرجل مأل كفه ( خيرج « 
  :فيه وجهان » لََيْسَتْخِلفَنَُّهْم « : قوله 

َوَعَدُهم : ِد حمذوفاً تقديره أقسم ليستخلفنهم ، ويكون مفعول الَوْع: هو جواب قسم مضمر ، أي : أحدمها 
  .عليه » لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم « : االسِْتْخالَف ، لداللة قوله 

  .جمرى القسم لتحقُّقه ، فلذلك أجيب مبا جياب به القسم » َوَعدَ « أن ُيْجَرى : والثاين 
  .لى بناء اسَْتْخلََف للفاعل والعامة ع. اسِْتْخالَفاً كَاسِْتْخالَِفهِْم : أي » كََما اسَْتْخلََف « : قوله 

  .فاملوصول منصوب على األول ومرفوع على الثاين . وأبو بكر بناه للمفعول 
بسكون الباء وختفيف الدال من أبدل وتقدم » َولُيْبدلَنَُّهْم « : قرأ ابن كثري وأبو بكر . » ولَيَُبدِّلَنَُّهْم « : قوله 

  ] . ٨١: الكهف [ } ُهَما رَبُُّهَما أَن يُْبدِلَ{ : توجيهها يف الكهف يف قوله 
  :فيه سبعة أوجه » َيْعُبدُونَنِي « : قوله 

  ما باهلم ُيسَْتْخلَفُونَ ويؤمنون؟: جواب لسؤالٍ مقدر ، كأنه قيل : أنه مستأنف ، أي : أحدها 
  .» َيعُْبُدونَنِي « : فقيل 

  .ملة أيضاً استئنافية تقتضي املدح هم َيْعُبدُونَنِي ، واجل: أنه خرب مبتدأ مضمر ، أي : والثاين 
  .» َوَعَد اللَُّه « أنه حال من مفعول : الثالث 
  .» لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم « أنه حال من مفعول : الرابع 

  .أن يكون حاالً من فاعله : اخلامس 
  .» لَيَُبدِّلَنَُّهْم « أن يكون حاالً من مفعول : السادس 
  .له أن يكون حاالً من فاع: السابع 

يعبدونين موحدين : أي » َيعُْبُدوَننِي « جيوز أن يكون مستأنفاً ، وأن يكون حاالً من فاعل . » الَ ُيْشرِكُونَ « : قوله 
  .، وأن يكون بدالً من اجلملة اليت قبله الواقعة حاالً ، وتقدم ما فيها 

  فصل
أنواع الكالم ، واملوصوف بالنوع موصوف باجلنس  على أنه متكلم ، ألن الوعد نوع من» َوَعَد اللَُّه « : دلّ قوله 

، وألنه تعاىل ملك مطاع ، وامللك املطاع ال ُبّد وأن يكون حبيث ميكنه وعد أوليائه ووعيد أعدائه ، فثبت أنه 
  .سبحانه متكلم 

  فصل
. علمها قبل وقوعها ال ي: ودلت اآلية على أنه سبحانه يعلم األشياء قبل وقوعها خالفاً هلشام بن احلكم ، فإنه قال 

وقد وقع املخرب مطابقاً للخرب ، . ووجه االستدالل أنه تعاىل أخرب عن وقوع شيء يف املستقبل إخباراً على التفصيل 
  .ومثل هذا اخلرب ال يصح إال مع العلم 

  فصل
ْرضِ ولَُيَمكَِّننَّ لَُهْم دِيَنُهمْ لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم يف اَأل« : ودلت اآلية على أنه تعاىل حي قادر على مجيع املمكنات لقوله 

وقد فعل كل ذلك ، وصدور هذه األشياء ال يصح إال من » الَِّذي ارَْتَضى لَُهْم َولَُيَبدِّلَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِهِْم أَْمناً 



  .القادر على كل املمكنات املقدورات 
  فصل

  .» َيعُْبُدوَننِي « : قال ودلت اآلية على أنه سبحانه هو املستحق للعبادة ، ألن 
اآلية : وقالوا أيضاً . لكي يعبدونين : اآلية تدل على أن فعل اهللا تعاىل معلل بالغرض ، ألنَّ املعىن : وقالت املعتزلة 

  .تدل على أنه سبحانه يريد العبادة من الكل ، ألنّ من فعل فعالً لغرض ، فال بدَّ وأن يكون مريداً لذلك الغرض 

  فصل
وذلك يدل على نفي اإلله الثاين } الَ ُيْشرِكُونَ بِي َشْيئاً { : آلية على أنه سبحانه منزه عن الشريك ، لقوله ودلت ا

  .، وعلى أنه ال جيوز عبادة غري اهللا سبحانه 
  فصل

} { األرض  لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم ِفي{ : ألنه أخرب عن الغيب بقوله  -صلى اهللا عليه وسلم  -ودلت اآلية على نبوة حممد 
وقد وجد هذا املخرب موافقاً للخرب ، ومثل } َولَُيَمكَِّننَّ لَُهْم دِيَنُهمُ الذي ارتضى لَُهْم وَلَُيَبدِّلَنَُّهْم مِّن َبْعِد َخْوفِهِْم أَْمناً 

  .هذا اخلرب معجز ، واملعجز دليل الصدق ، فدل على صدق حممد عليه السالم 
  فصل

صاحل خارج عن مسمى اإلميان ، خالفاً للمعتزلة ، ألنه عطف العمل الصاحل على اإلميان دلت اآلية على أنّ العمل ال
  .، واملعطوف خارج عن املعطوف عليه 

  فصل
 -دلت اآلية على إمامة األئمة األربعة ، ألنه تعاىل وعد الذين آمنوا وعملوا الصاحلات من احلاضرين يف زمان حممد 

بأنه يستخلفهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وأن ميكن هلم دينهم »  ِمْنكُْم« : بقوله  -عليه السالم 
املرضي ، وأن يبدهلم بعد اخلوف أمناً ، ومعلوم أن املراد هبذا الوعد بعد الرسول هؤالء ، ألن استخالف غريه ال 

االستخالف طريقة اإلمامة ، ومعلوم أن يكون إال بعده ، ومعلوم أال نّيب بعده ، ألنه خامت األنبياء ، فإذن املراد هبذا 
بعد الرسول ال حيصل هذا االستخالف إالّ يف أيام أيب بكر وعمر وعثمان ، ألنّ يف أيامهم كان الفتوح العظيم ، 

ألنه مل يتفرغ جلهاد  -كرم اهللا وجهه  -وحصل التمكن ، وظهر الدين واألمن ، ومل حيصل ذلك يف أيام علّي 
: فإن قيل . حاربة من خالفه من أهل الصالة ، فثبت هبذا داللة اآلية على صحة خالفة هؤالء الكفار ، الشتغاله مب

اآلية متروكة الظاهر ، ألهنا تقتضي حصول اخلالفة لكل من آمن وعمل صاحلاً ، ومل يكن األمر كذلك ، نزلنا عنه ، 
هو أنه تعاىل أسكنهم يف األرض ، ومكنهم من » لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم « : ولكن مل ال جيوز أن يكون املراد من قوله 

واستخالف من كان قبلهم } كََما استخلف الذين ِمن قَْبِلهِْم { : التصرف ، ألنّ املراد خالفة اهللا ، ويدل عليه قوله 
 مل يكن بطريق األمانة ، فوجب أن يكون األمن يف حقهم أيضاً ، كذلك نزلنا عنه ، لكن هاهنا ما يدل على أنه ال

مل يستخلف  -عليه السالم  -ألن من مذهبكم أنه  -صلى اهللا عليه وسلم  -جيوز محله على خالفة رسول اهللا 
فعرب عنه بلفظ اجلمع على » أنزلتكم كما نزلت نيب اهللا « : أنه قال  -رضي اهللا عنه  -أحداً ، وروي عن علي 

:  -رضي اهللا عنه  -، وقال يف حق علي ]  ١: القدر [ } لَِة القدر إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفي لَْي{ : سبيل التعظيم كقوله تعاىل 
، نزلنا عنه ، ولكن حممله على األئمة ]  ٥٥: املائدة [ } الذين يُِقيُمونَ الصالة َوُيْؤُتونَ الزكاة َوُهْم َراِكُعونَ { 

  االثين عشر؟



يدل على أنَّ املراد من هذا اخلطاب بعضهم »  مِْنكُْم« : للتبعيض ، فقوله » ِمْن « أن كلمة : واجلواب عن األول 
.  

أن االستخالف باملعىن الذي ذكرمتوه حاصل جلميع اخللق ، واملذكور هاهنا يف معرض البشارة ، فال : وعن الثاين 
  .بدَّ وأن يكون مغايراً له 

نوا خلفاء تارة بسبب النبوة وتارة فالذين كانوا قبلهم قد كا} كََما استخلف الذين ِمن قَْبِلهِْم { : وأما قوله تعاىل 
  .بسبب امللك ، فاخلالفة حاصلة يف الصورتني 

أنه وإن كان مذهبنا أنه عليه السالم مل يستخلف أحداً بالتعيني ، ولكن قد استخلف بذكر الوصف : وعن الثالث 
وعلى هذا الوجه قالوا يف أيب واألمر واإلخبار ، فال ميتنع يف هؤالء أنه تعاىل استخلفهم ، وأن الرسول استخلفهم ، 

إنه عليه السالم مل يستخلف أريد به على وجه التعيني ، : خليفة رسول اهللا ، والذي قيل  -رضي اهللا عنه  -بكر 
  .استخلف فاملراد على طريق الوصف واألمر : وإذا قيل 

  .أن محل لفظ اجلمع على الواحد جماز ، وهو خالف األصل : وعن الرابع 
  :أنه باطل لوجهني :  وعن اخلامس

  .يدل على أنّ اخلطاب كان مع احلاضرين ، وهؤالء األئمة ما كانوا حاضرين » ِمْنكُْم « : قوله تعاىل : أحدمها 
فثبت هبذا صحة إمامة األئمة . أنه تعاىل وعدهم القوة والشوكة والبقاء يف العامل ، ومل يوجد ذلك فيهم : الثاين 

ة الطاعنني على أيب بكر وعمر وعثمان ، وعلى بطالن قول اخلوارج ، الطاعنني على األربعة ، وبطل قول الرافض
  .عثمان وعلي 

العاصون هللا } فأولئك ُهُم الفاسقون { أراد كفر النعمة ، ومل يرد الكفر باهللا تعاىل ، } َوَمن كَفََر َبْعَد ذلك { : قوله 
د حقها الذين قتلوا عثمان ، فلما قتلوه غري اهللا ما هبم أول من كفر هبذه النعمة وجح: قال املفسرون . عز وجل 

قال عبد اهللا بن سالم : روى محيد بن هالل قال . وأدخل عليهم اخلوف حىت صاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخواناً 
وم ، حىت الي -صلى اهللا عليه وسلم  -إن املالئكة مل تزل حميطة مبدينتكم هذه منذ قدمها رسول اهللا : يف عثمان 

فواهللا لئن قتلتموه لتذهبون مث ال تعودون أبداً ، فواهللا ال يقتله رجل منكم إال لقي اهللا أجذم ال يد له ، وإن سيف اهللا 
مث ال يغمده عنكم إما قال أبداً ، وإما قال إىل  -عز وجل  -مل يزل مغموداً عنكم ، واهللا لئن قتلتموه ليسللنه اهللا 

  .قط إال قتل به سبعون ألفاً ، وال خليفة إال قتل به مخسة وثالثون ألفاً يوم القيامة ، فما قتل نيب 
: عن ابن دينار عن سعيد بن جهمان عن َسِفيَنة قال  -وهو ابن سلمة  -أخربين محاد : وروى علي بن اجلعد قال 

أمسك خالفة :  قال اخلالفة ثالثون سنة ، مث تكون ملكاً ، مث« : يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -مسعت رسول اهللا 
سفينة القائل : قلت حلماد « : قال علي » أيب بكر سنتني ، وخالفة عمر عشر ، وعثمان اثين عشر ، وعلي ست 

  .» نعم : أمسك؟ قال : لسعيد 

لَِّذيَن كَفَُروا مُْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ لَا َتْحَسَبنَّ ا) ٥٦(َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ وَأَِطيُعوا الرَُّسولَ لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ 
  ) ٥٧(َوَمأَْواُهُم النَّاُر َولَبِئَْس الَْمِصُري 

  :فيه وجهان } َوأَِقيُمواْ الصالة { : قوله تعاىل 
 وليس ببعيٍد أن يقع بني املعطوف]  ٥٤: النور [ } الرسول ) َوأَِطيعُواْ ( أَِطيُعواْ اهللا { أنه معطوف على : أحدمها 



قال شهاب . واملعطوف عليه فاصل ، وإن طال ، ألنّ حق املعطوف أن يكون غري املعطوف عليه ، قاله الزخمشري 
  .ال يظهر ِعلَّةً للحكم الذي ادَّعاه ) إىل آخره . . . ألن حقَّ املعطوف : ( وقوله : الدين 

« :  اخلطاب ، وحسنه اخلطاب يف قوله قبل ذلك من باب االلتفات من الغيبة إىل» َوأَِقيُموا « : أَنَّ قوله : والثاين 
  .افعلوها على رجاء الرمحة : أي } َوأَِطيعُواْ الرسول لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ { : مث قال » ِمْنكُْم 
يُّها ال حتسنب أَ: بتاء اخلطاب ، والفاعل ضمري املخاطب ، أي » الَ َتْحَسبََّن « : قرأ العامة . » الَ َتْحَسبَّن « : قوله 

. ألنَّ مثل هذا احلُسبان ال ُيتصوَُّر منه حىت يُْنهى عنُه  -عليه السالم  -املخاطب ، وميتنع أو يبعد جعله للرسول 
بياء الغيبة ، وهي قراءة حسنةٌ واضحةٌ ، فإنَّ الفاعل فيها مضمٌر ، يعوُد على » الَ َيْحَسبَّن « : وقرأ محزة وابن عامر 
وإما على الرسول لتقدُّمِ ذكره ، ولكنه ضعيف للمعىن . » الَ َيْحَسبَّن حاِسٌب واحٌد « : أي ما دلَّ السياق عليه ، 

ما َعِلْمت أحداً من أهل : قال النحاس . املتقدم ، خالفاً ملن لَحََّن قارئ هذه القراءة كأيب حامت وأيب جعفر والفراء 
« هي حلٌن ، ألنه مل يأت إال مفعولُ واحدٌ ل : ، فمنهم من يقول  العربية بصرياً وال كوفياً إال وهو ُيلَحُِّن قراءة محزة

الَ َيْحَسنب الذين كفروا « : هو ضعيٌف ، وأجازه على حذف املفعول الثاين والتقدير : وقال الفراء . » َيْحَسنب 
فاعل ، ومل يكن »  الَِّذيَن« أهنم اعتقدوا أنَّ : وسبب تلحينهم هذه القراءة : قال شهاب الدين » أنفسهم معجزين 

  .فلذلك قالوا ما قالوا » مُْعجِزِيَن « يف اللفظ إال مفعولٌ واحٌد ، وهو 
  :واجلواب عن ذلك من وجوٍه 

  .أنَّ الفاعل مضمر يعود على ما تقدم ، أو على ما يفهم من السياق ، كما سبق حتريره : أحدها 
َسنب الَِّذين كفروا أنفسهم معجزين ، إالّ أن حذف أحد املفعولني والَ َيْح: أنَّ املفعول األول حمذوف تقديره : الثاين 

  :ضعيف عند البصريني ، ومنه قول عنترة 
  ِمنِّي بِمَْنزِلَِة املَُحبِّ املُكْرَمِ... َولَقَْد نََزلِْت فَالَ تَظُنِّي غَْيَرُه  -٣٨٥٥

ال حيسبنهم الذين كفروا : وأن يكون األصل : وملا حنا الزخمشريُّ إىل هذا الوجه قال . تظين غريه واقعاً : أي 
مث حذف الضمري الذي هو املفعول األول ، وكان الذي سّوغ ذلك أن الفاعل واملفعولني ملا كانت لشيء . معجزين 

وقد َرَددَْنا هذا : قال أبو حيان . فقّدر املفعول األول ضمرياً متصالً . واحد اقتنع بذكر اثنني عن ذكر الثالث 
يف ]  ١٨٨: آل عمران [ } الَ َتْحَسَبنَّ الذين َيفَْرُحونَ بَِمآ أَتَْواْ { : يف قوله » آل عمران « يف أواخر التخريج 

أنَّ هذا ليس من الضمائر اليت يُفَسِّرها ما : ، وملخصه » الَِّذين يَفَْرُحونَ « : قراءة من قرأ بالغيبة ، وجعل الفاعل 
  ) .ظنه ( ب ) زيٌد ( إذ ال جيوز ظنَُّه زيٌد قائماً ، على رفع » نَُّهْم الَ َيْحَسَب« بعدها ، فال يتقدَّر 

  .وقد تقدم هذا الرد يف املوضع املذكور 
ال : واملعىن : وملا حنا إليه الزخمشري قال . قاله الكوفيون } ُمْعجِزِيَن ِفي األرض { : أن املفعولني مها قوله : الثالث 

: قال شهاب الدين . زُ اهللا يف األرض يطمعوهم يف مثل ذلك ، وهذا معىن قويٌّ َجيٌِّد حيسنب الذين كفروا أحداً يُْعجِ
فجعلُه مفعوالً ثانياً كالتهيئة للعمل والقطع عنه » ُمْعجِزيَن « ب » ِفي اَألْرض « هو خطأ ، ألنَّ الظاهر تعلق : قيل 

  .» ظََنْنُت قَاِئماً ِفي الدَّارِ « : ، وهو نظري 
  :فيه ثالثة أوجه » َمأَْواُهمُ النَّاُر َو« : قوله 

: أن هذه اجلملة عطٌف على اجلملة اليت قبلها من غري تأويل وال إضمار ، وهو مذهب سيبويه ، أعين : أحدها 
  .وقد تقدم حتقيقه يف أول الكتاب . عطف اجلمل بعضها على بعض وإن اختلفت أنواعها خرباً وطلباً وإنشاًء 

الذين كفروا ال َيفُوُتونَ اللََّه ومأواهم : عليها ، ولكن بتأويل مجلة النهي جبملة خربية ، والتقدير  الثاين أهنا معطوفة



  .العطف ، هذا ظاهر حاله ) صحة ( قاله الزخمشري ، كأنه يرى تناسب اجلمل شرطاً يف . الناُر 
  .أهنا معطوفة على مجلة مقدرة : الثالث 

ذلك هنٌي وهذا إجياٌب ، فهو إذن » الَ َيْحَسنب « : متصالً بقوله » َوَمأَْواُهم « ال حيتمل أن يكون : قال اجلرحاين 
الَ َيْحَسنب الَّذين كفروا ُمْعجزين يف األرض بل هم َمقُْهورُونَ وَمأَْواُهمُ « : معطوف بالواو على مضمر قبله ، تقديره 

  .» النَّاُر 

جْرِ ُم الَِّذيَن َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم َوالَِّذيَن لَْم َيْبلُغُوا الُْحلَُم مِْنكُْم ثَلَاثَ َمرَّاٍت ِمْن قَْبلِ َصلَاِة الْفََيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتأِْذْنكُ
لَا َعلَْيهِْم ُجَناٌح بَْعَدُهنَّ َوِحَني َتَضُعونَ ِثَياَبكُْم ِمَن الظَّهَِريِة َوِمْن َبْعدِ َصلَاِة الِْعَشاِء ثَلَاثُ َعْورَاٍت لَكُْم لَْيَس َعلَْيكُْم َو

َوإِذَا َبلَغَ الْأَطْفَالُ ِمْنكُمُ ) ٥٨(طَوَّافُونَ َعلَْيكُْم بَْعُضكُْم َعلَى َبْعضٍ كَذَِلكَ ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُمُ الْآيَاِت وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم 
وَالْقََواِعُد ِمنَ ) ٥٩(قَْبِلهِْم كَذَِلَك يَُبيُِّن اللَُّه لَكُْم آيَاِتِه وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم  الُْحلَُم فَلَْيْستَأِْذنُوا كََما اْستَأْذَنَ الَِّذيَن ِمْن

َن َخْيٌر لَُهنَّ يَنٍة َوأَنْ َيْسَتْعِففْالنَِّساِء اللَّاِتي لَا يَْرُجونَ نِكَاًحا فَلَْيَس َعلَْيهِنَّ ُجنَاٌح أَنْ َيَضْعَن ِثيَاَبُهنَّ غَْيَر ُمَتبَرَِّجاتٍ بِزِ
  ) ٦٠(َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم 

  .اآلية } ياأيها الذين َءاَمُنواْ لَِيْستَأْذِنكُُم الذين َملَكَْت أميانكم { : قوله تعاىل 
إىل » ُمْدجل بن عمرو « : غالماً من األنصار يقال له  -صلى اهللا عليه وسلم  -وجَّه رسول اللَِّه : قال ابن عباس 

. اخلطاب وقت الظهرية ليدعوه ، فدخل ، فرأى عمر حبالة كره عمر رؤيته ذلك ، فأنزل اهللا هذه اآلية عمر بن 
 -نزلت يف أمساء بنت َمرْثَد ، كان هلا غالم كبري ، فدخل عليها يف وقت كرهته ، فأتت رسول اهللا : وقال مقاتل 

ياأيها الذين { ا يف حال نكرهها ، فأنزل اهللا إنّ خدمنا وغلماننا يدخلون علين: فقالت  -صلى اهللا عليه وسلم 
  .العبيد واإلماء : يعين » َملَكَتْ أَْيَماُنكُْم « الالم لألمر } َءاَمُنواْ لَِيْستَأْذِنكُُم 

هذا اخلطاب وإن كان ظاهره للرجال ، فاملراد به الرجال والنساء ، ألنّ التذكري يغلب على التأنيث : قال القاضي 
العورة ) حفظ ( واألوىل عندي أنّ احلكم ثابت يف النساء بقياس جلّي ، ألنّ النساء يف باب : طيب قال ابن اخل. 

هي يف الرجال : وقال ابن عباس . أشد حاالً من الرجال ، فهو كتحرمي الضرب بالقياس على حرمة التأفيف 
: وقيل . فقيل لألمر : لندب واختلف العلماء يف هذا ا. والنساء يستأذنون على كل حال يف الليل والنهار 

األطفال : من األحرار ، وليس املراد : أي } والذين لَْم َيْبلُغُواْ احللم ِمنكُْم { : قوله . للوجوب ، وهو األظهر 
  .الذين مل يظهروا على عورات النساء ، بل الذين عرفوا أمر النساء ، ولكن مل يبلغوا 

ال : قال أبو حنيفة : واختلفوا يف بلوغ مخس عشرة سنة إذا مل يوجد احتالم . واتفق الفقهاء على أنّ االحتالم بلوغ 
وقال الشافعي وأبو . يكون بالغاً حىت يبلغ مثاين عشرة سنة ، ويستكملها الغالم واجلارية تستكمل سبع عشرة 

ى النيب يوم أحد ، يف الغالم واجلارية مخس عشرة سنة إذا مل حيتلم ، ملا روى ابن عمر أنه عرض عل: يوسف وحممد 
قال أبو بكر . وهو ابن أربع عشرة سنة ، فلم جيزه ، وعرض عليه يوم اخلندق وله مخس عشرة سنة ، فأجازه 

هذا اخلرب مضطرب ، ألنّ أُُحداً كان يف سنة ثالث ، واخلندق كان يف سنة مخس ، فكيف يكون بينهما : الرازي 
لق هلا بالبلوغ ، فقد ال يؤذن للبالغ لضعفه ، ويؤذن لغري البالغ لقوته سنة؟ مث مع ذلك فإن اإلجازة يف القتال ال تع

هل : واختلفوا يف اإلنبات . عن االحتالم والسن  -عليه السالم  -ولطاقته حلمل السالح ، ولذلك مل يسأله النيب 
وقال » حيتلم  وعن الصيب حىت« :  -عليه السالم  -يكون بلوغاً؟ فأصحاب الرأي مل جيعلوه بلوغاً ، لقوله 

اإلنبات يدل : قال الرازي . أمر بقتل من أنبت من بين قريظة :  -عليه السالم  -هو بلوغ ، ألنّ النيب : الشافعي 



  .على القوة البدنية ، فاألمر بالقتل لذلك ال للبلوغ 
  فصل

، وينهى عن ارتكاب دلَّت هذه اآلية على أن من مل يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع : قال أبو بكر الرازي 
  .القبائح ، فإن اهللا تعاىل أمرهم باالستئذان يف هذه األوقات 

  .» مروهم بالصالة وهم أبناء سبع ، واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر « : وقال عليه السالم 
ر سنني كتبت إذا بلغ الصيب عش: وقال ابن مسعود . يعلم الصيب الصالة إذا عرف ميينه من مشاله : وقال ابن عمر 

  .واعلم أنه إمنا يؤمر بذلك متريناً ليعتاده ويسهل عليه بعد البلوغ . له حسناته ، وال تكتب عليه سيئاته حىت حيتلم 
  فصل

  .حلم بضم الالم حيلم بكسر الالم : من حلم الرجل بفتح الالم ، ومن احللم : احللم : قال األخفش 
  :فيه وجهان » ثَالَثَ َمرَّاٍت « : قوله 

مِّن قَْبلِ صالة { : ثالثة أوقات ، مث فسَّر تلك األوقات بقوله : أنَّه منصوب على الظرف الزماين ، أي : أحدمها 
  .} َوِمن َبْعدِ صالة العشآء ) ثيابكم مَِّن الظهرية ( الفجر َوِحَني َتَضُعونَ 

  .أنه منصوب على املصدرية ، أي ثالثة استئذانات : والثاين 
ضربُت ثَالثَ : ثالثة استئذاناٍت ، ألنك إذا قلت : ثَالثَ مرَّاٍت : والظاهر من قوله : هذا فقال  ورجح أبو حيان

: قال شهاب الدين » االستئذانُ ثَالَثٌ « : مراٍت ، ال يفهم منه إالّ ثالث ضرباٍت ، ويؤيده قوله عليه السالم 
  .ذكورة ، وهي التفسري بثالثة األوقات املذكورة مسلَّم أنّ الظاهر كذا ، ولكن الظاهر هنا متروك للقرينة امل

  .بسكون العني ، وهي متيمية » احلُلْم « : وقرأ احلسن وأبو عمرو يف رواية 
  :فيه ثالثة أوجه } مِّن قَْبلِ صالة الفجر { : قوله 

  .فيكون يف حمل نصب » ثَالَثَ « : أنه بدلٌ من قوله : أحدها 
  .فيكون يف حمل جّر »  َمرَّاٍت« أنه بدلٌ من : الثاين 

  .تلَك املرات ، فيكون يف حمل رفع : هي من قَْبلُ ، أي : أنه خُرب مبتدأ مضمر ، أي : الثالث 
  .} مِّن قَْبلِ صالة الفجر { عطف على حمل » َوِحَني َتَضُعونَ « : وقوله 
  :فيه ثالثة أوجه » من الظَّهِريِة « : قوله 

  .حني ذلك الذي هو الظهرية : نس ، أي لبيان اجل» ِمْن « أنَّ : أحدها 
  .تضعوهنا يف الظهرية : أي » يف « أهنا مبعىن : الثاين 

  .من أجل حّر الظهرية ) : أي ( أهنا مبعىن الالم ، : الثالث 
  .والظَّهريةُ ِشّدةُ احلرِّ ، وهو انتصاف النهار . عطف على ما قبله : } َوِمن َبْعِد صالة العشآء { : وقوله 
  :فاألوىل حتتمل ثالثة أوجه . والباقون رفعاً . نصباً » ثَالَثَ « : قرأ األخوان وأبو بكر . » ثالث عورات « : ه قول

  .» ثَالَثَ مَرَّاٍت « : أهنا بدلٌ من قوله : أظهرها 
وكذا .  أوقاتُ ثالث عوراٍت ، فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه: إمنا يصح البدلُ بتقدير : قال ابن عطية 

قدره احلويف والزخمشري وأبو البقاء ، وحيتمل أنه جعل نفس ثالث املرات نفس ثالث العورات مبالغة فال حيتاج إىل 
ألنه بدل » ثَالَثَ َعْورَاٍت « ال جيوز الوقف على ما قبل  -وجه البدل : أعين  -حذف مضاف ، وعلى هذا الوجه 

  .تابعه منه وتابع له ، وال يوقف على املتبوع دون 



} مِّن قَْبلِ صالة الفجر { : يعين قوله . بدل من األوقات املذكورة ، قاله أبو البقاء » ثَالَثَ َعْوراتٍ « أنَّ : الثاين 
  .وما ُعِطَف عليه ، ويكون بدالً على احملل ، فلذلك نصب 

  .أن ينْتصب بإضمار فعل : الثالث 
  .اتقوا ، أو احذروا ثالث : قدير وأحسن من هذا الت» أعين « : فقدره أبو البقاء 

  .» ُهنَّ ثَالَثُ َعْوَراتٍ « : خرب مبتدأ حمذوف تقديره » ثَالَثُ « ف : فأّما الثانية 
قال شهاب . هي أوقات ثالث عورات ، فحذف املبتدأ واملضاف : أي : وقدره أبو البقاء مع حذف مضاف ، فقال 

رات نَفَْس األوقاِت مبالغةً ، وهو املفهوم من كالم الزخمشري ، وإن كان وقد ال حيتاُج إليه على جعلِ الَعْو: الدين 
  .قد قدَّر مضافاً ، كما تقدم عنه 

: والَعْورةُ . ويسمى كل واحد من هذه األحوال َعْورةً ، ألنَّ الناس خيتل تسترهم وحتفظُهم فيها : قال الزخمشري 
» أوقاٍت « فهذا منه يؤذن بعدم تقدير . املختل العني : ألعور وا. اخلللُ ، ومنه أعور الفارُس ، وأعور املكانُ 

  .خبالف كالمه أوالً فيؤخذ من جمموع كالميه وجهان » عوراتٍ « مضاف ل 
ألهنا ليست » ثَالَثَ عوراٍت « وعلى قراءة الرفع وعلى الوجهني قبلها يف ختريج قراءة النصب يوقف على ما قبل 

واواً » فَْعالء « بفتح الواو ، وهي لغة هذيل وبين متيم ، يفتحون عني » َعورَاٍت « : ش وقرأ األعم. تابعة ملا قبلها 
  :أو ياًء ، وأنشد 

  َرِفيٌق بَِمْسحِ اِملْنكََبْينِ َسبُوُح... أَُخو بََيَضاتٍ رَاِئٌح مَُتأَوٌِّب  -٣٨٥٦
  فصل
وخصَّ هذه . لولة ، ومن بعد صالة العشاء من قبل صالة الفجر ، ووقت القي: يستأذنوا يف ثالثة أوقات : املعىن 

األوقات ألهنا ساعات اخللوة ووضع الثياب ، فرمبا يبدو من اإلنسان ما ال حيب أن يراه أحد من العبيد والصبيان ، 
ومسيت هذه األوقات عورات ألن . فأمرهم باالستئذان يف هذه األوقات ، فأما غريهم فيستأذنون يف مجيع األوقات 

  .ضع فيها ثيابه فتبدو عورته اإلنسان ي
  فصل

ياأيها الذين آَمنُواْ الَ َتْدُخلُواْ ُبُيوتاً غَْيَر ُبُيوِتكُْم حىت َتسَْتأْنُِسواْ وَُتَسلُِّمواْ على أَْهِلَها { : إن قوله تعاىل : قال بعضهم 
. هذه األحوال الثالثة يدل على أنّ االستئذان واجب يف كل حال ، فنسخ هبذه اآلية يف غري ]  ٢٧: النور [ } 

مل يكن للقوم ستور وال حجاب ، وكان اخلدم والوالئد يدخلون ، فرمبا يرون منهم ما ال حيبون ، : قال ابن عباس 
  .فأمروا باالستئذان ، وقد بسط اهللا الرزق ، واختذ الناس الستور ، فرأى أن ذلك أغىن عن االستئذان 

كلف ، ألنه خطاب ملن آمن ، واملراد هبذه اآلية غري املكلف ، ال يدخل يف اآلية األوىل أريد هبا امل: وقال آخرون 
} الذين َملَكَْت أميانكم { : قوله : فإن قيل . بعض األحوال إالّ بإذن ، ويف بعضها بغري إذن ، وال وجه للنسخ 

  يدخل فيه من بلغ ، فالنسخ الزم؟
ال ]  ٢٧: النور [ } َتْدُخلُواْ ُبُيوتاً غَْيرَ ُبُيوِتكُمْ حىت َتسَْتأْنُِسواْ  ياأيها الذين آَمنُواْ الَ{ : فاجلواب أن قوله تعاىل 

  .يدخل حتته العبيد واإلماء ، فال جيب النسخ 

: وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال . مل يصر أحد من العلماء إىل أن األمر باالستئذان منسوخ : قال أبو عبيد 
حفظت آيتني ونسيت واحدة ، وقرأ : لناس ال أرى أحداً يعمل هبن ، قال عطاء ثالث آيات من كتاب اهللا تركهن ا

ذكر سعيد بن جبري أن اآلية ]  ١٣: احلجرات [ } ياأيها الناس إِنَّا َخلَقَْناكُم مِّن ذَكَرٍ وأنثى { هذه اآلية ، وقوله 



  .اآلية ]  ٨: النساء [ } . . . َوإِذَا َحَضرَ القسمة أُْولُواْ القرىب { : الثالثة 
يف » ثَالَثُ َعْوَرات « هذه اجلملة جيوز أن يكون هلا حمل من اإلعراب ، وهو الرفع نعتاً ل » لَْيَس َعلَْيكُْم « : قوله 

ُهنَّ ثَالَثُ َعْوراٍت خمصوصةٌ باالستئذان ، وأَالَّ يكون هلا حمل ، بل هي كالم مقرر : قراءة من رفعها ، كأنه قيل 
  .» ثَالَثَ َعْورَاٍت « يف تلك األحوال خاصة ، وذلك يف قراءة من نصب لألمر باالستئذان 

بعد « بعد استئذاهنم فيهن ، مث حذف حرف اجلر والفاعل فبقي : التقدير : قال أبو البقاء . » بعدهن « : قوله 
  .مث حذف املصدر » استئذاهنم 

وي باملصدر ، وهذا غري ظاهر ، بل الذي يظهر أن الضمري املضاف إليه االستئذان ، فإنه فاعل معن: يعين بالفاعل 
يف عدم االستئذان بعد هذه األوقات » ُجَناحٌ « العبيُد واإلماُء والصبيانُ : ليس عليكم جناح وال عليهم أي : املعىن 

  .املذكورة ، وال حاجة إىل التقدير الذي ذكره 
  .متعلق به » َعلَْيكُم « ، و » وَّافُونَ ُهْم طَ« : خرب مبتدأ مضمر تقديره » طَوَّافُونَ « : قوله 
  :ثالثة أوجه » َبْعُضكُم « يف . } َبْعُضكُْم على بَْعضٍ { : قوله 

وتكون هذه اجلملة بدالً مما » َيطُوُف على بعض « : اخلرب ، فقدره أبو البقاء » َعلَى َبْعضٍ « أنه مبتدأ ، و : أحدها 
ورّد أبو . أهنا أفادت إفادة اجلملة اليت قبلها ، فكانت بدالً أو مؤكدة : عين قبلها ، وجيوز أن تكون مؤكدة مبينة ، ي

  .حيان هذا بأنه كونٌ خمصوص ، فال جيوز حذفه 
وهنا عليه دليل ومل . أن املمتنع احلذف إذا مل يدل عليه دليل ، وقُِصَد إقامةُ اجلار واجملرور مقامه : واجلواب عنه 

طائف على بعض ، وحذف : على معىن » َعلَى َبْعضٍ « خربه : ولذلك قال الزخمشري  .ُيقَْصد إقامة اجلار مقامه 
  .عليه » طوافون « لداللة 
وال يصحُّ إن قدَّر الضمَري ضمري غيبٍة لتقدير : قاله ابن عطية قال أبو حيان » طَوَّافُونَ « أن يرتفع بدالً من : الثاين 
أنتم يطوف : يطوُف بعضكُم على بعضٍ وهو ال يصح ، فإن جعلت التقدير  ُهْم: ألنه يصري التقدير » هم « املبتدأ 

يدل » أنُتْم طَوَّافُونَ « يدل على أهنم هم املطوُف عليهم ، و » َعلْيكُم « : بعضكم على بعض ، فََيْدفَعُه أنَّ قوله 
فيدفعه : ال يلزُم حمذور ، وقوله أنتم ، و: الذي خنتار أن التقدير : قال شهاب الدين . على أهنم طائفون ، فتعارضا 

كل منكم ومن عبيدكم طائف على صاحبه ، وإن كان طواُف أحد النوعني : إىل آخره ، ال تعارض فيه ، ألن املعىن 
على « و » طَوَّافُونَ « بدالً من » بعضكم « غري طواف اآلخر ، ألنَّ املراد الظهور على أحوال الشخص ، ويكون 

  :م بإعادة العامل ، فأبدلت مرفوعاً من مرفوع وجمروراً من جمرور ، ونظريه قوله بدالً من عليك» بعض 

  بَِبْعضٍ أََبْت عيَداُنه أَنْ َتكَسَّرَا... فَلَمَّا قََرْعَنا النَّْبَع بالنَّْبعِ بَْعَضُه  -٣٨٥٧
  .بدل من اجملرور بالياء » ببعض « املنصوب ، و » النَّبع « بدل من » بعضه « ف 
. عليه ، قاله الزخمشري » طَوَّافُونَ « يطوُف بعُضكُم على بعض ، لداللة : أنه مرفوعٌ بفعل مقدر ، أي : ث الثال

  .» َعلَْيهِْم « بالنصب على احلال من ضمري » طَوَّافَني « : وقرأ ابن أيب عبلة 
  فصل
« يف الدخول عليكم بغري استئذان » ُجَناحٌ  «العبيد واإلماء والصبيان : يعين » ليس َعلَْيكُْم َوالَ َعلَْيهم « املعىن 

يترددون : العبيد واخلدم يطوفون عليكم : أي » طَوَّافُونَ علَْيكُْم « بعد هذه األوقات الثالثة ، : أي » َبْعَدُهنَّ 
رة هل يقتضي ذلك إباحة كشف العو: فإن قيل . } بَْعُضكُْم على َبْعضٍ { ويدخلون وخيرجون يف أشغاهلم بغري إذن 

يف غري تلك األوقات ، فمىت ) هلم؟ فاجلواب ، ال ، وإمنا أباح تعاىل ذلك من حيث كانت العادة ال تكشف العورة ( 



فإن كان اخلادم مكلفاً حرم عليه الدخول إن ظن أن . كشفت املرأة عورهتا مع ظن دخول اخلدم فذلك حيرم عليها 
  .هناك كشف عورة 

  ز للبالغ من املماليك أن ينظر إىل شعر موالته؟أليس يف الناس من جوَّ: فإن قيل 
من جوَّز ذلك فالشعر عنده ليس بعورة يف حق املماليك كما هو يف حق الرحم ، إذ العورة تنقسم : فاجلواب 

  .أقساماً وختتلف باإلضافات 
  فصل

  .هذه اإلباحة مقصورة على اخلدم دون غريهم 
َوإِذَا َبلَغَ { : هذا احلكم خمتص بالصغار دون البالغني ، لقوله بعد ذلك } مْ ُجنَاٌح لَْيَس َعلَْيكُْم َوالَ َعلَْيهِ{ : وقوله 

  .} األطفال ِمنكُُم احللم فَلَْيسَْتأِْذنُواْ كََما استأذن الذين ِمن قَْبِلهِْم 
: أي » فَلَْيْسَتأِْذُنوا  «األحرار الذين بلغوا : االحتالم ، يريد : أي } َوإِذَا َبلَغَ األطفال مِنكُمُ احللم { : قوله 

وقيل ) . الكبار ( من األحرار } كََما استأذن الذين ِمن قَْبِلهِْم { يستأذنون يف مجيع األوقات يف الدخول عليكم 
: وقيل . دالالته } كذلك يَُبيُِّن اهللا لَكُْم آَياِتهِ { ) عليهم السالم ( يعين الذين كانوا مع إبراهيم وموسى وعيسى 

يستأذن الرجل على أمه ، فإمنا : قال سعيد بن املسيب . مبا دبر هلم » َحكِيٌم « بأمور خلقه » واللَُّه َعِليٌم « أحكامه 
  .» نعم وإن مل تفعل رأيت منها ما تكره « : أيستأذن الرجل على والدته؟ قال : أنزلت اآلية يف ذلك وسئل حذيفة 

القواعُد عن النكاح ، أو عن احليض ، أو : من غري تاء تأنيث ، ومعناه  :القواعُد . } والقواعد ِمَن النسآء { : قوله 
عن االستمتاع ، أو عن احلبل ، أو عن اجلميع ولوال ختصيصُهنَّ بذلك لوجبت التاء حنو ضاربة وقاعدة من القعود 

  .املعروف 

صفة » الالَِّتي « حال ، و » ِمَن النَِّساِء « مبتدأ ، و » القََواِعُد « و . وما بعده بيان هلن » ِمَن النَِّساِء « : وقوله 
، اجلملة خرب املبتدأ ، وإمنا دخلت الفاء ألن املبتدأ موصوف » فَلَْيَس َعلَْيهِنَّ « : القواعد ال للنساء ، وقوله 

إذ صفة للنساء ، » الاليت « مبوصول ، لو كان ذلك املوصول مبتدأ جلاز دخوهلا يف خربه ، ولذلك منعت أن تكون 
  .ال يبقى مسوغ لدخول الفاء يف خرب املبتدأ 

ودخلت الفاُء ملا يف املبتدأ من معىن الشرط ، ألن األلف والالم مبعىن الذي وهذا مذهب األخفش : وقال أبو البقاء 
َبرَِّجاتٍ غَْيَر ُمَت« ، وتقدم حتقيقه يف املائدة ، ولكن هنا ما ُيغين عن ذلك ، وهو وصف املبتدأ باملوصول املذكور ، و 

سعة العني يرى بياضها حميطاً : وهو البناء الظاهر ، والتربج ) والتَّربُُّج الظهور من البُْرج . ( » عليهن « حال من » 
زينتها ) بإبداء ( إظهار ما جيب إخفاؤه بأن تكشف املرأة للرجال : بسوادها كله ، ال يغيب منه شيء والتربج 

» َخْيرٌ « ، و » اْسِتْعفَافُُهنَّ « : مبتدأ بتأويل » َوأَنْ َيْسَتْعِففَْن « : قوله . متعلق به » بزينة « و . وإظهار حماسنها 
  .خربه 
  فصل

  .هن اللوايت قعدن عن احليض والولد من الكرب ، وال مطمع هلن يف األزواج : القواعد : قال املفسرون 
قعودهن عن األزواج ، وال : رغبة فيهن باقية ، واملراد واألوىل أال يعترب قعودهن عن احليض ، ألن ذلك ينقطع ، وال

مسيت املرأة قاعداً إذا كربت : يكون ذلك إال عند بلوغهن إىل حيث ال يرغب فيهن الرجال لكربهن قال ابن قتيبة 
ة من مجال هنَّ العجز اللوايت إذا رآهنَّ الرجل استقذرهن ، فأما من كانت فيها بقي: ، ألهنا تكثر القعود وقال ربيعة 

: عند الرجال ، يعين } فَلَْيَس َعلَْيهِنَّ ُجَناٌح أَن َيَضْعَن ثَِياَبُهنَّ { . ، وهي حمل الشهوة ، فال تدخل يف هذه اآلية 



يضعن بعض ثياهبن ، وهي اجللباب ، والرداء الذي فوق الثياب ، والقناع الذي فوق اخلمار ، فأما اخلمار فال جيوز 
  .العورة  وضعه ملا فيه من كشف

أن يضعن { : وروي عن ابن عباس أنه قرأ . } أن يضعن من ثياهبن { : وقرأ عبد اهللا بن مسعود وأيب بن كعب 
أن يضعن مخرهن عن رؤوسهن وإمنا خصهن اهللا بذلك ألن التهم مرتفعة : وعن السدي عن شيوخه . } جالبيبهن 

َوأَن { : لك مل حيل هلّن وضع الثياب ، ولذلك قال عنهن ، وقد بلغن هذا املبلغ ، فلو غلب على ظنهن خالف ذ
وإمنا جعل ذلك أفضل ألنه أبعد عن الظنة ، فعند الظنة يلزمهن أال يضعن ذلك كما يلزم } َيْسَتْعِففَْن خَْيٌر لَُّهنَّ 

  .الشابة ، واهللا مسيع عليم 

َعلَى الْمَرِيضِ َحَرٌج َولَا َعلَى أَنْفُِسكُْم أَنْ َتأْكُلُوا ِمْن ُبُيوِتكُْم أَوْ لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى حََرٌج َولَا َعلَى الْأَعَْرجِ حََرٌج َولَا 
ْم أَْو ُبيُوِت َعمَّاِتكُْم أَوْ ُبُيوِت آَباِئكُْم أَوْ ُبُيوِت أُمََّهاِتكُمْ أَْو ُبيُوِت إِخَْوانِكُمْ أَْو ُبيُوِت أَخََواِتكُمْ أَْو ُبيُوِت أَْعَماِمكُ

وا َجِميًعا أَْو أَْشَتاًتا خَْواِلكُْم أَْو ُبُيوِت َخالَاِتكُْم أَْو َما َملَكُْتْم َمفَاِتَحُه أَْو َصِديِقكُمْ لَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح أَنْ َتأْكُلُُبُيوِت أَ
يَِّبةً كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم الْآيَاِت لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ فَإِذَا َدَخلُْتْم ُبيُوًتا فََسلُِّموا َعلَى أَنْفُِسكُْم َتِحيَّةً ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمبَاَركَةً طَ

)٦١ (  

  .اآلية } لَّْيَس َعلَى األعمى َحَرجٌ { : قوله تعاىل 
: النساء [ } َيا أَيَُّها الذين آَمُنواْ الَ تأكلوا أَمَْوالَكُمْ َبيَْنكُْم بالباطل {  -عزَّ وجلَّ  -ملا أنزل اهللا : قال ابن عباس 

 -الطعام أفضل األموال ، وقد هنانا اهللا : حترج املسلمون عن مؤاكلة املرضى والزمىن والُعْمي والعرج وقالوا ]  ٢٩
عن أكل املال بالباطل ، واألعمى ال يبصر موضع الطعام الطيب ، واألعرج ال يتمكن من اجللوس ،  -عزَّ وجلَّ 

وعلى . ريض يضعف عن التناول ، فال يستويف الطعام ، فأنزل اهللا هذه اآلية وال يستطيع املزامحة على الطعام ، وامل
ليس عليكم يف مؤاكلة األعمى واألعرج : ليس يف األعمى ، أي : أي » يف « مبعىن » على « هذا التأويل تكون 

ون عن مؤاكلة كان العرجان والعميان واملرضى يتنزه« : وقال سعيد بن جبري والضحاك وغريمها . واملريض حرج 
رمبا : رمبا أكل أكثر ، ويقول األعرج : األصحاء ، ألن الناس يتقذرون منهم ويكرهون مؤاكلتهم ، ويقول األعمى 

  .» أخذ مكان اثنني ، فنزلت هذه اآلية 
ألن هؤالء كانوا ) ترخيصاً هلؤالء يف األكل من بيوت من مسى اهللا هبذه اآلية ( نزلت هذه اآلية : وقال جماهد 

يدخلون على الرجل لطلب العلم ، فإذا مل يكن عنده ما يطعمهم ذهب هبم إىل بيوت آبائهم وأمهاهتم ، أو بعض من 
ذهب بنا إىل بيت : يف هذه اآلية ، فكان أهل الزمانة يتحرجون من ذلك الطعام ويقولون  -عزَّ وجلَّ  -مسى اهللا 

كان املسلمون إذا غزوا اختلفوا منازهلم ويدفعون إليهم مفاتيح : غريه ، فأنزل اهللا هذه اآلية وقال سعيد بن املسيب 
ال ندخلها وهم : قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما يف بيوتنا ، فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون : أبواهبم ، ويقولون 

: اد ، وقال نزلت اآلية رخصة هلؤالء يف التخلف عن اجله: وقال احلسن . غيب ، فأنزل اهللا هذه اآلية رخصة هلم 
  .كالم منقطع عما قبله » َوَعلى أَْنفسكُْم « : وقوله تعاىل } َوالَ َعلَى املريض َحَرجٌ { : مت الكالم عند قوله 

ال حيل ألحد منا أن يأكل : قالوا ]  ١٨٨: البقرة [ } َوالَ تأكلوا أَْموَالَكُْم َبيَْنكُْم بالباطل { : ملا نزل قوله : وقيل 
ال حرج عليكم أن : ، أي } َوالَ على أَنفُِسكُْم أَن َتأْكُلُواْ ِمن ُبُيوِتكُمْ { :  -عزَّ وجلَّ  -ل اهللا عند أحد ، فأنز

  .» أنت ومالك ألبيك « : تأكلوا من بيوتكم ، نسب بيوت األوالد إىل اآلباء كقوله عليه السالم 
  فصل



 استئذان ، وهو منقول عن قتادة ، وأنكره اجلمهور دلَّت هذه اآلية بظاهرها على إباحة األكل من هذه املواضع بغري
ال حيل مال امرئ مسلم إال عن « : كان ذلك يف صدر اإلسالم ، فنسخ بقوله عليه السالم : فقيل : ، مث اختلفوا 

ن ُيْؤذَنَ لَكُْم إىل ياأيها الذين آَمُنواْ الَ َتْدُخلُواْ ُبيُوَت النيب إِالَّ أَ{ ويدل على هذا النسخ قوله تعاىل » طيب نفس منه 
  }طََعامٍ غَْيَر َناظِرِيَن إَِناهُ 

وكان يف أزواج الرسول من هلنَّ اآلباء واألخوات ، فعم بالنهي عن دخول بيوهتن إال باإلذن ]  ٥٣: األحزاب [ 
هؤالء من أن يأكلوا إمنا أذن اهللا تعاىل يف هذه اآلية ، ألن املسلمني مل يكونوا مينعون قراباهتم : فإن قيل . يف األكل 

  يف بيوهتم ، حضروا أو غابوا ، فجاز أن يرخص يف ذلك؟
وقال . لو كان األمر كذلك مل يكن لتخصيص هؤالء األقارب بالذكر معىن ، ألن غريهم كهم يف ذلك : فاجلواب 

الَّ َتجِدُ { : هم بقوله املراد من هؤالء األقارب إذا مل يكونوا مؤمنني ، ألنه تعاىل هنى من قبل عن خمالطت: أبو مسلم 
مث إنه تعاىل أباح يف هذه اآلية ما ]  ٢٢: اجملادلة [ } قَْوماً ُيْؤِمُنونَ باهللا واليوم اآلخر ُيَوآدُّونَ َمْن حَآدَّ اهللا َوَرسُولَُه 

ُسواْ حىت َتْسَتأْنِ{ : أمر بالتسليم على أهل البيوت فقال ( ويدل عليه أن يف هذه السورة : حظره هناك ، قال 
أمر أن يسلموا على ) ويف بيوت هؤالء املذكورين مل يأمر بذلك ، بل ]  ٢٧: النور [ } َوُتَسلُِّمواْ على أَْهِلَها 

  .أنفسهم ، فاملقصود من هذه اآلية إثبات اإلباحة يف اجلملة ال إثبات اإلباحة يف مجيع األوقات 
: بأكل من يدخل عليهم ، والعادة كاإلذن ، فيجوز أن يقال ملا علم بالعادة أن هؤالء القوم تطيب نفوسهم : وقيل 

خصهم اهللا بالذكر ألن هذه العادة يف األصل توجد منهم ، ولذلك ضم إليهم الصديق ، وملا علمنا أن هذه اإلباحة 
  .إمنا حصلت ألجل حصول الرضا فيها ، فال حاجة إىل النسخ 

أُمََّهاِتكُْم أَْو ُبُيوتِ إِخَْوانِكُْم أَوْ ُبُيوتِ أَخََواِتكُْم أَوْ ُبُيوتِ أَْعَماِمكُمْ أَْو ُبيُوِت  أَْو ُبيُوِت آبَآِئكُْم أَْو ُبُيوِت{ : قوله 
  .} َعمَّاِتكُْم أَوْ ُبُيوتِ أَخَْواِلكُْم أَوْ ُبُيوتِ َخاالَِتكُْم أَْو َما َملَكُْتْم مَّفَاِتحُه 

ضيعته وماشيته ، ال بأس عليه أن يأكل من مثر ضيعته ويشرب عىن بذلك وكيل الرجل وقيمه يف : قال ابن عباس 
« واحدها » املفاتح « : كونه يف يده وحفظه قال املفضل : من لنب ماشيته ، وال حيمل وال يدخر ، وملك املفتاح 

م ومماليككم من بيوت عبيدك: يعين : وقال الضحاك ) . بكسر امليم ( ِمفْتح : بفتح امليم ، وواحد املفاتيح » َمفَْتح 
، وجيوز أن ]  ٥٩: األنعام [ } َوِعنَدُه َمفَاِتحُ الغيب { : اخلزائن ، لقوله : ، ألن السيد ميلك منزل عبده واملفاتيح 

  .» إذا ملك الرجل املفتاح فهو خازن ، فال بأس أن يطعم الشيء اليسري « : وقال عكرمة . يكون الذي يفتح به 
ما : } أو ما ملكتم مفاحته { : وقيل . عامه غريه يقوم عليه ، فال بأس أن يأكل منه الرجل يويل ط: وقال السُّدّي 

  .من بيوت أنفسكم مما أحرزمت وملكتم : قال جماهد وقتادة . خزنتموه عندكم 
، بضم امليم وكسر » ُملِّكُْتم « : وابن ُجبري . العامة على فتح امليم والالم خمففة } أَْو َما َملَكُْتْم مَّفَاِتحُه { : قوله 

« وابن ُجَبري . » َمفَْتح « دون ياء ، مجع » َمفَاِتَحه « والعامة على . » َملَّكَكُْم غَْيُركُْم « : الالم مشدّدة؛ أي 
  .» ِمفَْتاح « بالياء بعد التاء ، مجع » َمفَاتِيَحُه 

بالفتح ، وهو املصدر » َمفتح « ون مجع بالكسر ، وهو اآللة ، وأن يك» ِمفَْتح « وجوَّز أبو البقاء أن يكون مجع 
  .باإلفراد ، وهي قراءة قتادة » ِمفَْتاَحُه « : وقرأ أبو عمرو يف رواية هارون عنه . واألول أقيس . مبعىن الفتح 

: وُحمَيد اجلزَّاُر روى كسرها إتباعاً لكسرة الّدال والصديق . العامة على فتح الصاد . » أَْو َصِديقكُْم « : قوله 
  .يقع للواحد واجلمع كاخلليط والفطني وشبههما 



  فصل
صلى  -نزلت يف احلارث بن عمرو خرج غازياً مع رسول اهللا : قال ابن عباس . الذي صدقك يف املودة : الصديق 

حترجت من : وخلف مالك بن زيد على أهله ، فلما رجع وجده جمهوداً ، فسأله عن حاله فقال  -اهللا عليه وسلم 
بغري إذنك ، فأنزل اهللا هذه اآلية وكان احلسن وقتادة يريان دخول الرجل بيت صديقه والتحرم أكل طعامك 

ليس عليكم جناح أن تأكلوا من منازل هؤالء إذا : واملعىن . بطعامه من غري استئذان منه يف األكل هبذه اآلية 
داره وإذا حلقة من أصدقائه وقد  حيكى أن احلسن دخل. دخلتموها وإن مل حيضروا من غري أن تتزودوا وحتملوا 

أخرجوا سالالً من حتت سريره فيها اخلبيص وأطايب األطعمة مكبون عليها يأكلون ، فتهلل أسارير وجهه سروراً 
الصديق أكرب من الوالدين ، ألن : وعن ابن عباس . كرباء الصحابة : يعين » هكذا وجدناهم « : وضحك ، وقال 

الشعراء [ } َما لََنا ِمن َشاِفِعَني َوالَ َصِديقٍ َحمِيمٍ { : يستغيثوا باآلباء واألمهات ، بل قالوا أهل جهنم ملّا استغاثوا مل 
 :١٠١ - ١٠٠ .  [  

وحكي أن أخا الربيع بن خيثم دخل منزله يف حال غيبته فانبسط إىل جاريته حىت قدمت إليه ما أكل ، فلما قدم 
  .فأنت حرة إن صدقت : أخربته بذلك ، فانسر لذلك وقال 

  فصل
احتج أبو حنيفة هبذه اآلية على أن من سرق من ذي رحم حمرم أنه ال يقطع ، ألن اهللا تعاىل أباح هلم األكل من 

  فيلزم أال يقطع إذا سرق من مال صديقه؟: فإن قيل . بيوهتم ، ودخوهلا بغري أذهنم ، فال يكون ماله حمرزاً منهم 
  .ن صديقاً له من أراد سرقة ماله ال يكو: فاجلواب 

نزلت يف بين ليث بن عمرو حي من كنانة : قال األكثرون } لَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح أَن َتأْكُلُواْ َجِميعاً أَْو أَْشَتاتاً { : قوله 
، كان الرجل منهم ال يأكل وحده ، وميكث يومه حىت جيد ضيفاً يأكل معه ، فإن مل جيد من يؤاكله مل يأكل شيئاً ، 

د الرجل والطعام بني يديه من الصباح إىل الرواح ، ورمبا كانت معه اإلبل احلفل فال يشرب من ألباهنا حىت ورمبا قع
وقال عطاء اخلراساين عن . هذا قول قتادة والضحاك وابن جريج . جيد من يشاربه ، فإذا أمسى ومل جيد أحداً أكل 

واهللا إين ألحتج ، : اقته فيدعوه إىل طعامه ، فيقول كان الغين يدخل على الفقري من ذوي قرابته وصد: ابن عباس 
نزلت يف قوم من « : أحترج أن آكل معك ، وأنا غين وأنت فقري ، فنزلت هذه اآلية وقال عكرمة وأبو صاحل : أي 

األنصار كانوا ال يأكلون إذا نزل هبم ضيف إالّ مع ضيفهم ، فرخص هلم يف أن يأكلوا كيف شاءوا مجيعاً جمتمعني ، 
  .» أو اشتاتاً متفرقني 

كانوا إذا اجتمعوا ليأكلوا طعاماً عزلوا لألعمى طعاماً على حدة ، وكذلك املزمن واملريض ، فبّين « : وقال الكليب 
عطف عليه ، وهو » أَْشَتاتاً « ، و » َتأْكُلُوا « حال من فاعل » َجِميعاً « : قوله . » اهللا هلم أن ذلك غري واجب 

مصدر : الشت : وقيل : قال املفضل . » شت « تثنية » َشتَّانَ « و . » َشتيت « مجع » َشتَّى « و » َشّت « مجع 
  .التفرق ، مث يوصف به وجيمع : مبعىن 
ليسلم بعضكم على بعض ، جعل أنفس املسلمني : أي . } فَإِذَا َدَخلُْتْم ُبيُوتاً فََسلُِّمواْ على أَنفُِسكُْم { : قوله 

فإن مل يكن أحد « : قال ابن عباس ] .  ٢٩: النساء [ } َوالَ تقتلوا أَْنفَُسكُْم { : كقوله تعاىل  كالنفس الواحدة ،
  .» السالم علينا من قبل ربنا : فعلى نفسه يسلم ، ليقل 

إذا دخل الرجل بيت نفسه يسلم على أهله « : قال جابر وطاوس والزهري وقتادة والضحاك وعمرو بن دينار 
إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك ، فهم أحق من سلمت عليهم ، وإذا دخلت « : وقال قتادة . » ومن يف بيته 



وعن ابن عباس يف قوله » السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني ، حدثنا أن املالئكة ترد عليه : بيتاً ال أحد فيه فقل 
السالم علينا وعلى عباد اهللا : إذا دخلت املسجد فقل « : قال } فَإِذَا َدَخلُْتْم ُبيُوتاً فََسلُِّمواْ على أَنفُِسكُْم { : 

  .» السالم على من اتبع اهلدى : وإن كان يف البيت أهل الذمة فليقل « : قال القفال . » الصاحلني 
حيوا حتية ف: قََعْدُت ُجلُوساً ، كأنه قال : فهو من باب » فََسلُِّموا « منصوب على املصدر من معىن » َتحيَّةً « : قوله 

التحية صادرة من جهة اهللا ، و : أي » َتحية « جيوز أن يتعلق بنفس } مِّْن ِعنِد اهللا { و . » التحية « ، وتقدم وزن 
  .البتداء الغاية جمازاً إال أنه يعكر على الوصف تأخر الصفة الصرحية عن املؤولة ، وتقدم ما فيه » ِمْن « 

  فصل
اسم اهللا عليكم : معناه ( السالم عليكم ، : من قال : قال ابن عباس . مما أمركم اهللا به : أي  }َتِحيَّةً مِّْن ِعنِد اهللا { 
{ » معىن الربكة فيه تضعيف الثواب « : وقال الضحاك » حسنة مجيلة « ) : قال ابن عباس . » ُمَباَركَةً طَيَِّبةً « 

وقفت « : قال أنس . عن اهللا أمره وهنيه » لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ « ائعه يفصل اهللا شر: أي } كَذَِلَك ُيَبيُِّن اهللا لَكُُم اآليات 
أال أعلمك ثالث خصال » : أصب املاء على يديه ، فرفع رأسه وقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -على رأس النيب 

هم يطل عمرك ، من لقيت من أميت فسلم علي» : قال . بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا ، بلى : ؟ فقلت « تنتفع هبا 
  .« وإذا دخلت بيتاً فسلم عليهم يكثر خري بيتك ، وصل صالة الضحى فإهنا صالة األوابني 

نَ تَّى َيْسَتأِْذُنوُه إِنَّ الَِّذيإِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمنُوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوإِذَا كَاُنوا َمَعُه َعلَى أَْمرٍ َجاِمعٍ لَْم َيذَْهُبوا َح
َمْن ِشئَْت ِمنُْهْم وَاْسَتْغِفْر لَُهُم اللََّه َيْستَأِْذنُوَنَك أُولَِئَك الَِّذيَن ُيؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه فَإِذَا اْسَتأْذَُنوَك ِلَبْعضِ شَأْنِهِْم فَأْذَنْ ِل

ْم كَُدَعاِء َبْعِضكُْم بَْعًضا قَْد َيعْلَُم اللَُّه الَِّذيَن َيَتَسلَّلُونَ ِمْنكُْم لَا َتْجَعلُوا ُدَعاَء الرَّسُولِ بَْيَنكُ) ٦٢(إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 
أَلَا إِنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماَواتِ ) ٦٣(ِلَواذًا فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن ُيَخاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه أَنْ ُتِصيَبُهْم ِفْتَنةٌ أَوْ ُيصِيَبُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم 

  ) ٦٤(ْيٍء َعِليٌم لْأَْرضِ قَدْ َيْعلَُم َما أَْنُتْم َعلَْيِه َوَيْوَم يُْرَجُعونَ إِلَْيِه فَُيَنبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا َواللَُّه بِكُلِّ َشَوا

صلى اهللا عليه وسلم  -مع رسول اهللا : أي } إِنََّما املؤمنون الذين آَمُنواْ باهللا َوَرُسوِلِه وَإِذَا كَاُنواْ َمَعُه { : قوله تعاىل 
. جيمعهم من حرب حضرت ، أو صالة مجعة ، أو عيد ، أو مجاعة ، أو تشاور يف أمر نزل } على أَْمرٍ َجاِمعٍ {  -

  .إليه جمازاً ) ألنه ملا كان سبباً يف مجعهم نسب الفعل ( من اإلسناد اجملازي » أَْمرٍ َجاِمع « فقوله 
واجلملة الشرطية . وأال يكون » ُمجمع « فيحتمل أن يكون صيغة مبالغة مبعىن } عٍ َعلَى أَْمرٍ َجمي{ : وقرأ اليماين 

  .» آَمُنوا « : وجواهبا عطف على الصلة من قوله » َوإِذَا كَانُوا « : من قوله 
عليه  صلى اهللا -اخلطب اجلليل الذي ال ُبدَّ لرسول اهللا : هو الذي يعم ضرره أو نفعه ، واملراد به : واألمر اجلامع 

  .ليستعني بتجارهبم ، فمفارقة أحدهم يف هذه احلالة مما َيُشق على قلبه ) واآلراء ( من أرباب التجارب  -وسلم 
  فصل

ُيَعرِّضُ يف خطبته باملنافقني ويعيبهم ، فينظر املنافقون مييناً ومشاالً  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان النيب : قال الكليب 
وخرجوا ومل يصلوا ، وإن أبصرهم أحد ثبتوا وصلوا خوفاً ، فنزلت اآلية ، فكان املؤمن  ، فإذا مل يرهم أحد انسلوا

وكان املنافقون خيرجون بغري  -صلى اهللا عليه وسلم  -بعد نزول هذه اآلية ال خيرج حلاجته حىت يستأذن رسول اهللا 
  .إذن 
  فصل

نه وال يرجعون عنه إالّ بإذن ، وهذا إذا مل يكن كل أمر اجتمع عليه املسلمون مع اإلمام ال خيالفو: قال العلماء 



بأن يكونوا يف املسجد فتحيض منهم امرأة ، أو جينب ) فإن حدث سبب مينعه من املقام ( سبب مينعه من املقام ، 
  .رجل ، أو يعرض له مرض فال حيتاج إىل االستئذان 

  فصل
  .هنم ، ولوال ذلك جلاز أن يكونوا كاملي اإلميان دلَّت اآلية على أن استئذاهنم الرسول من إميا: قال اجلبائي 

للحصر ، وأيضاً فاملنافقون إمنا تركوا االستئذان استخفافاً ، وذلك كفر » إمنا « هذا بناء على أن كلمة : واجلواب 
.  

يعملون : أي } َرُسوِلهِ أولئك الذين ُيْؤِمُنونَ باهللا َو{ تعظيماً لك ورعاية لألدب } إِنَّ الذين َيْستَأِْذنُوَنكَ { : قوله 
عمر بن اخلطاب ، وذلك أنه استأذن يف غزوة تبوك يف : املراد : قال الضحاك ومقاتل . مبوجب اإلميان ومقتضاه 

يريد أن ُيْسِمع املنافقني ذلك الكالم ، فلما » انطلق ، فواهللا ما أنت مبنافق « : الرجوع إىل أهله ، فأذن له ، وقال 
  .بال حممد إذا استأذنه أصحابه أذن هلم ، وإذا استأذناه أىب ، فواهللا ما نراه يعدل مسعوا ذلك قالوا ما 

يا أبا » : يف العمرة ، فأذن له ، مث قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -إن عمر استأذن رسول اهللا « : قال ابن عباس 
  .« حفص ال تنسنا يف صاحل دعائك 

  .ألجل بعض حاجتهم : تعليل ، أي « ِلَبْعض َشأْنِهِْم » : قوله 

وأدغمها أبو عمرو فيها ، ملا بينهما من التقارب ، ألن الضاد من أقَصى حافة . وأظهر العامةُ الضاَد عند الشني 
رأس  -وقد استضعف مجاعة من النحويني هذه الرواية واستبعدوها عن أيب عمرو . اللسان والشني من وسطه 

شني ، وال يدغم األقوى يف األضعف وأساء الزخمشري على راويها من حيث إن الضاَد أقوى من ال -الصناعة 
وجه اإلدغام أن الشني أشد استطالة من الضاد ، وفيها تَفَشِّي ليس يف : وقد أجاب الناس عنه ، فقيل . السوسّي 

سيبويه حكى عن  وُيؤَّيد هذا أن: الضاد ، فقد صارت الضاد أَنْقََص منها ، وإدغام األنقص يف األزَْيِد جائز ، قال 
  .، وإذا جاز إدغامها يف الطاء فإدغامها يف الشني أوىل » اضْطَجع « يف » اطََّجع « بعض العرب 

  .واخلصم ال يسلم مجيع ما ذكر ، ومستند املنع واضح 
  فصل

إن شئت فأذن وإن شئت  :باالنصراف ، أي } فَأْذَن لَِّمن ِشئَْت ِمنُْهْم { أمرهم } فَإِذَا استأذنوك ِلَبْعضِ َشأْنِهِْم { 
. وهذا تنبيه على أن األوىل أال يستأذنوا وإن أذن ، ألن االستغفار يكون عن ذنب } واستغفر لَُهُم اهللا { فال تأذن ، 

  .وحيتمل أن يكون أمره باالستغفار هلم مقابلة على متسكهم بإذن اهللا تعاىل يف االستئذان 
  فصل

ِلَم أَِذنتَ { : نسخت هذه اآلية بقوله : وقال قتادة . نسخت هذه اآلية  فأذن ملن شئت منهم: قوله : قال جماهد 
  .واآلية تدل على أنه تعاىل فوض إىل رسول اهللا بعض أمر الدين ليجتهد فيه رأيه ] .  ٤٣: التوبة [ } لَُهمْ 
ال تنادونه : قال سعيد بن جبري ومجاعة كثرية . } الَّ َتْجَعلُواْ ُدَعآَء الرسول بَْيَنكُْم كَُدَعآِء بَْعِضكُْم َبْعضاً { : قوله 

يا رسول اهللا ، يا نيب : يا أبا القاسم ، بل نادوه وخاطبوه بالتوقري : يا حممد ، وال بكنيته فتقولون : بامسه فتقولون 
لبعض  ال جتعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم: وقال املربد والقفال . وعلى هذا يكون املصدر مضافاً ملفعوله . اهللا 

فَلَْيْحذَرِ { : فتتباطؤون كما يتباطأ بعضكم عن بعض إذا دعاه ألمر ، بل جيب عليكم املبادرة ألمره ، ويؤيده قوله 
  .وعلى هذا يكون املصدر مضافاً للفاعل . } الذين ُيَخاِلفُونَ َعْن أَْمرِهِ 

موجب لنزول البالء بكم ليس  احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه ، فإن دعاءه« : وقال ابن عباس 



إِنَّ الذين يَُغضُّونَ { : وهو املراد من قوله . » ال ترفعوا أصواتكم يف دعائه « : وروي عنه أيضاً . » كدعاء غريه 
بتقدمي » نبيكم « : وقرأ احلسن . وقول املربد أقرب إىل نظم اآلية ]  ٣: احلجرات [ } أَصَْواَتُهْم ِعنَد َرسُولِ اهللا 

الظرف يف قراءة العامة ، وفيها ثالثة أوجه » بينكم « ن على الباء املكسورة ، بعدها ياء مشددة خمفوضة مكان النو
:  

  .أنه بدل من الرسول : أحدها 
  .أنه عطف بيان له ، َألنَّ النيبَّ بإضافته إىل املخاطبني صار أشهر من الرسول : الثاين 

  .أنه نعٌت : الثالث 
وز ألن هذا كما قَرَّرمت أعرف ، والنعت ال يكون أعرف من املنعوت بل إمَّا أقلُّ أو مساوٍ ، ألنَّ إنه ال جي: ال يقال 

  .فقد تساويا تعريفاً  -صلى اهللا عليه وسلم  -الرَّسول صار علماً بالغلبة على حممد 

.  فتدل على التحقيق كهذه اآلية تدل على التقليل مع املضارع إالّ يف أفعال اهللا» قد « . } قَْد َيْعلَُم اهللا { : قوله 
أن الفاعلني لذلك قليل ، فالتقليل ليس يف العلم بل يف : وقد ردَّها بعضهم إىل التقليل ، لكن إىل متعلَّق العلم ، يعين 

  .متعلِّقه 
  :ِلَواذاً فيه وجهان : قوله 

  .لون منكم َتَسلُّالً ، أو ُيالَذُون لواذاً يتسلّ: أنه منصوب على املصدر من معىن الفعل األول ، إذ التقدير : أحدمها 
  .ُمالَوِذين : أنه مصدر يف موضع احلال ، أي : والثاين 
، » ِصَيام « و » ِقَيام « مصدر الَوذَ ، وإمنا صحَّت الواو وإن انكسر ما قبلها ومل ُتقلب ياًء كما قُلَبْت يف : واللِّواذُ 

لقلبها ألفاً » الصَِّيام « و » القيام « لو أُِعلَّْت يف الفعل أُِعلَّْت يف املصدر حنو ، ف» الََوذَ « ألنه صحَّت يف الفعل حنو 
َصاَم ِصياماً ، « : مثل » الَذَ ِلَياذاً « : فمعتل حنو » الَذَ بكذا َيلُوذُ به « : وأما مصدر . » صام « و » قام « يف 

. ما ُيطيُف باجلبل : واللَّوذُ . إذا استتر بِِه : الََوذَ فالنٌ بكذا : ر ، يقال التَّستُّ: واللَِّواذُ واملُالََوذَةُ . » وقام ِقياماً 
الَرَوغَان من شيٍء إىل شيٍء يف خفيٍة ، ووجه املفاعلة أَنَّ كُالًّ منهم يلُوذُ بصاحبه ، فاملشاركة : اللِّوَاذُ : وقيل 

  .موجودة 
  :حمتملة لوجهني  بفتح الالم ، وهي» لََواذاً « : وقرأ يزيد بن قطيب 

  .» طاف طوافاً « ثالثياً ، فيكون مثل » الذ « أن يكون مصدر : أحدمها 
وهو تعليل ضعيف يصلح ملثل هذه . إالّ أنه فتحت الفاء إتباعاً لفتحة العني » الََوذَ « أن يكون مصدر : والثاين 
  .القراءة 
  فصل
: قال ابن عباس . تترين بالناس من غري استئذان حىت ال يروا إن املنافقني كانوا خيرجون مس: قال املفسرون : املعىن 

فكانوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان املنافقون يثقل عليهم املقام يف املسجد يوم اجلمعة واستماع خطبة النيب 
ن كا: وقيل . يتسللون من الصف يف القتال : يلوذون ببعض أصحابه فيخرجون من املسجد يف استتار وقال جماهد 

يعرضون عن اهللا وعن : وقيل . خمتفني  -صلى اهللا عليه وسلم  -هذا يف حفر اخلندق ينصرفون عن رسول اهللا 
  .كتابه وعن ذكره وعن نبيه 

  :فيه وجهان » فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن « : قوله 
فليحذر : ، أي مفعوله » أن تصيبهم « أن املوصول هو الفاعل و : أشهرمها ، وهو الذي ال يعرف النحاة غريه 



  .املخالفون عن أمره إصابتهم فتنة 
  :وردَّ هذا بوجوٍه . ضمري مستتر ، واملوصول مفعول به » فَلَْيْحذَر « أن فاعل : والثاين 

هو خالف األصل : وفيه نظر ، ألنَّ هذا اإلضمار يف قوة املنطوق به ، فال يقال . أن اإلضمار خالف االصل : منها 
فاعله مضمر ، وال يقال يف شيء منه هو خالف األصل ، وإمنا اإلضمار » ليقُْم « و » قُْم «  :، أال ترى أن حنو 

  .» وَاْسأَلِ القَْرَيةَ « : خالف األصل فيما كان حذفاً حنو 

. ليس له شيء يعود عليه ، فبطل أن يكون الفاعل ضمرياً مستتراً : أنَّ هذا الضمري ال مرجع له ، أي : ومنها 
فَلَْيْحذَر املَُتَسلِّلُونَ املخالفني عن أمره ، فيكونون قد : الذي يعود عليه الضمري هو املوصولُ األول ، أي  وأجيب بأن

  :وردُّوا هذا بوجهني . أُمرُوا باجتناهبم ، كما ُيْؤَمُر باجتناب الفُسَّاقِ : أمروا باحلذر منهم ، أي 
  .، ففاتت املطابقةُ اليت هي شرطٌ يف تفسري الضمائر أنَّ الضمري مفرد ، والذي يعود عليه مجع : أحدمها 

أن املَُتسلِّلَني هم املُخاِلفُون ، فلو أمروا باحلذر عن الذين خيالفون لكانوا قد أُِمرُوا باحلذر عن أنفسهم ، وهو : الثاين 
لضمري وإن كان مفرداً فإمنا وميكن أن ُيجاب عن األول بأن ا. ال جيوز ، ألنه ال ميكن أن ُيْؤَمُروا باحلذر عن أنفسهم 

َضَرَبين وضربت قومك « : فليحذر هو ، أي من ذكر قبل ذلك ، وحكى سيبويه : عاد على مجع باعتبار أن املعىن 
فَلَْيْحذَر كلُّ واحد من : أو يكون التقدير . َضَرَبين من مثَّ ومن ذكر ، وهي مسألة معروفة يف النحو : أي » 

  .املتسللني 
أنه ال يطاوعها على شهواهتا ، وما ُتسوِّلُه له : بأنه جيوز أن ُيْؤَمر اإلنسانُ باحلذر عن نفسه جمازاً ، يعين  :وعن الثاين 

أَمَر نفسُه وَنَهاَها ، : فليحذر املخالفون أنفسهم فال يطيعوها فيما تأمرهم به ، وهلذا يقال : من السوء ، وكأنه قيل 
  .وأَمرتُه نفسُه باعتبار اجملاز 

يتعدى لواحد ، » حيذر « مفلَّتاً ضائعاً ، ألنَّ } أَن ُتِصيبَُهْم ِفْتَنةٌ أَْو ُيِصيبَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ { : أنه يصري قوله : ها ومن
يف حمل } أَن ُتِصيبَُهْم ِفْتَنةٌ { إن : وقد أخذه على زعمكم ، وهو الذين خيالفون وال يتعدى إىل اثنني حىت يقولوا 

واعترض على هذا بأنه ال . وفيه نظٌر ، ألنَّا ال ُنسلِّم ضياعُه ، ألنه مفعول من أجله . فيبقى ضائعاً  مفعوله الثاين ،
  .يستكمل شروط النصب الختالف الفاعل ، ألن فاعل احلذر غري فاعل اإلصابة 

جودٍة ، شروط النصب غري مو: منقول مسلٌم » أَنْ « و » أَنَّ « وهو ضعيف ، ألن حذف حرف اجلر يطرد مع 
خَالَفُْت أَْمر زيٍد : يتعدى بنفسه حنو » ُيخَاِلفُونَ « و . وهو جمرور بالالم تقديراً ، وإمنا ُحذفت مع أَنْ لطوهلا بالصلة 

  :خالفُت إىل كذا ، فكيف تعدَّى هذا حبرِف اجملاورة؟ وفيه أوجه : حنو » إِلَى « ، وب 
  .صدَّ عن أمره ، وأَعَْرَض عنه ُمخَاِلفاً له : أي » ضَ أَْعَر« و » َصدَّ « أنه ُضمَِّن معىن : أحدها 
ِلَما عدا » عن « كان املطر َعْن ريح كذا ، و : يقعُ خالفُُهْم بعَد أَْمرِه ، كما تقول : معناه : قال ابن عطية : الثاين 
  .الشي 

« : وقُرِئ . ادة خالُف األصل والزي. خيالفون أمره ، وإليه حنا األخفش وأبو عبيدة : أهنا مزيدة ، أي : الثالث 
  .ُيَخلِّفُونَ أَْنفُسَُهْم : بالتشديد ، ومفعوله حمذوف ، أي » ُيَخلِّفُونَ 

  فصل
أَن { ، أو خيالفون أمره وينصرفون عنه بغري إذنه » َعْن أَْمرِِه « يعرضون : أي } فَلَْيْحذَرِ الذين ُيخَاِلفُونَ { : املعىن 

  .لئال تصيبهم فتنة : أي } ُتِصيَبُهْم ِفْتَنةٌ 



« يرجع إىل » أمره « والضمري يف . وجيع يف اآلخرة } أَوْ ُيصِيَبُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم { . بالء يف الدنيا : قال جماهد 
  .األظهر أنه هللا تعاىل ألنه يليه : وقال أبو بكر الرازي . » الرسول 
  فصل

الف لألمر ، وخمالف األمر يستحق العقاب ، وال معىن اآلية تدل على أن األمر للوجوب ، ألن تارك املأمور خم
  .للوجوب إال ذلك 

ملكاً وعبيداً ، وهذا تنبيه على كمال قدرته تعاىل : أي } أالا إِنَّ للَِّه َما ِفي السماوات واألرض { : قوله تعاىل 
  .عليهما ، وعلى ما بينهما وفيهما 

ليؤكد علمه مبا هم عليه من املخالفة عن الدين » قد « أدخل : قال الزخمشري .  }قَْد َيْعلَُم َمآ أَنُتْم َعلَْيِه { : قوله 
ُربَّما « إذا دخلت على املضارع كانت مبعىن » قد « والنفاق ، ويرجع توكيد العلم إىل توكيد الوعيد ، وذلك أن 

  :يف خروجها إىل معىن التكثري يف حنو قوله » رمبا « فوافقت » 
  أقام به َبْعَد الُوفُوِد ُوفُوُد... َمْهجُوَر الفََناِء فَُربََّما  فَإِنْ ُيْمسي -٣٨٥٨

  :وحنو من ذلك قول زهري 
  َولِكنَُّه قَدْ ُيْهِلُك املَالَ نَاِئلُه... أَِخي ِثقَةٍ الَ ُتْهِلكُ اخلَْمُر َمالَُه  -٣٨٥٩

لبعض النحاة ، وليس بصحيح ، وإمنا  إذا دخلت على املضارع أفادت التكثري قولٌ» قَْد « وكونُ : قال أبو حيان 
والصحيح أن ُربَّ لتقليل الشيء أو لتقليل نظريه ، وإن فُهَِم تكثري فمن السياق ال منها . التكثري مفهوم من السياق 

.  
  :وجهان » َيْوَم « ، يف » َوَيْوَم ُيرَجُعونَ « : قوله 

يعلم الذي أنتم عليه من مجيع : ، أي } نُتْم َعلَْيِه َمآ أَ{ : أنه مفعول به ال ظرف ، لعطفه على قوله : أحدمها 
  ] . ٣٤: لقمان [ } إِنَّ اهللا ِعنَدُه ِعلُْم الساعة { أحوالكم ، ويعلم يوم يرجعون ، كقوله 

  ] . ١٨٧: األعراف [ } الَ ُيَجلِّيَها ِلَوقِْتَهآ إِالَّ ُهَو { : وقوله 
هذا يوَم : والعلم الظاهر لكم أو حنو : وجيوز أن يكون التقدير : ة قال ابن عطي. أنه ظرف لشيء حمذوف : والثاين 

  .انتهى . ، فيكون النصب على الظرف 
مبنياً للمفعول ، وأبو عمرو يف آخرين مبنيا للفاعل ، وعلى كلتا القراءتني فيجوز وجهان » يُْرَجُعونَ « وقرأ العامة 

:  
  .» يرجعون « إىل الغيبة يف قوله } َمآ أَنُتْم َعلَْيِه { : يف قوله  أن يكون يف الكالم التفات من اخلطاب: أحدمها 
للمنافقني خاصة ، فال التفات » يرجعون « خطاب عام لكل أحد ، والضمري يف } َمآ أَنُتْم َعلَْيِه { أنَّ : والثاين 
  .حينئذ 
  فصل
{ يعين يوم البعث ، } َوَيْوَم يُْرَجُعونَ إِلَْيِه { صلة » ْد قَ« من اإلميان والنفاق و } َيْعلَُم َمآ أَنُتْم َعلَْيِه { : املعىن 

  .} واهللا بِكُلِّ َشْيٍء َعِليُم { من اخلري والشر ، } فَُيَنبِّئُُهمْ بَِما َعِملُواْ 
ال تنزلوا النساء الغرف ، وال تعلموهن « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : روي عن عائشة قالت 

  .» وعلموهن الغَْزلَ وسورة النور  الكتابة ،



من قرأ سورة النور «  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : وروى الثعليب عن أيب أُمامة عن أُّيب بن كعب قال 
  .» أعطي من األجر عشر حسنات بعدد كل مؤمن فيما مضى وفيما بقي 

الَِّذي لَُه ُملْكُ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َولَمْ يَتَِّخذْ وَلًَدا ) ١(َيكُونَ ِللْعَالَِمَني َنِذيًرا َتَباَرَك الَِّذي َنزَّلَ الْفُْرقَانَ َعلَى َعْبِدِه ِل
  ) ٢(َولَْم َيكُْن لَُه شَرِيٌك ِفي الُْملِْك َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء فَقَدََّرُه تَقْدِيًرا 

اعلم أنه تعاىل تكلم يف هذه السورة يف التوحيد والنبوة . اآلية }  تََباَركَ الذي نَزَّلَ الفرقان على َعْبِدِه{ : قوله تعاىل 
والربكة . تفاعل من الربكة » تبارك « : قال الزجاج . وأحوال القيامة مث ختمها بذكر العباد املخلصني املؤمنني 

  :كثرة اخلرية وزيادته ، وفيه معنيان 
َوإِن َتُعدُّواْ نِْعَمةَ اهللا الَ { : جاء بكل بركة ، قال تعاىل : معناه : قال ابن عباس . تزايد خريه وتكاثره : أحدمها 

  ] . ٣٤: إبراهيم [ } ُتْحُصوَها 
الكلمة تدل على البقاء ، وهو : وقيل . القرآن على عبده : تعظّم الذي نزل الفرقان ، أي : قال الضحاك : والثاين 

أنه سبحانه : يت الربكة بركة ، لثبوت املاء فيها ، واملعىن ومس. مأخوذ من بروك البعري ، ومن بروك الطري على املاء 
  .باق يف ذاته أزالً وأبداً ممتنع التغري ، وباق يف صفاته ممتنع التبدل 

موضوعة يف اللغة لإلشارة إىل الشيء عند حماولة تعريفه بقضية معلومة ، وإذا كان » الذي « كلمة : فإن قيل 
أنه ملا ظهر الدليل على كونه من : فاجلواب . الذي نزل الفرقان  -سبحانه  -أنه كذلك فالقوم ما كانوا عاملني ب

  .عند اهللا ، فلقوة الدليل وظهوره أجراه جمرى املعلوم 
  فصل

وبني احلالل واحلرام ، أو ألنه  -عليه السالم  -وصف القرآن بالفرقان ، ألنه فرق بني احلق والباطل يف نبوة حممد 
، وهذا أقرب ، ألنه ]  ١٠٦: اإلسراء [ } َوقُرْآناً فََرقَْناُه ِلتَقَْرأَُه َعلَى الناس على ُمكْثٍ { : ه فرق يف النزول كقول

تدل على اجلمع ، وهلذا » أنزل « تدل على التفريق ، ولفظة » نزل « ولفظة } نَزَّلَ الفرقان على َعْبِدِه { : قال 
وَأَْنَزلَ { ]  ٣: آل عمران [ } ) ُمَصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ( كتاب باحلق َنزَّلَ َعلَْيَك ال{ : قال يف سورة آل عمران 

  . -صلى اهللا عليه وسلم  -واملراد بالعبد ههنا حممد ] .  ٣: آل عمران [ } التوراة واإلجنيل 
  :ثالثة أوجه » يكون « ، ويف اسم » نزَّل « الالم متعلقة ب . » ليكون « : قوله 

  .ليكون الذي نزل الفرقان نذيراً : ، أي » الَِّذي نّزل « ضمري يعود على  أنه: أحدها 
أضاف اإلنذار إليه كما أضاف ( ليكون الفرقان نذيراً : وهو القرآن ، أي » الفرقان « أنه يعود على : الثاين 

املنذر والنذير من صفات الفاعل وهذا بعيد؛ ألن ]  ٩: اإلسراء [ } إِنَّ هذا القرآن يِْهِدي { : اهلداية إليه يف قوله 
  ) .للتخويف ، ووصف القرآن به جماز ، ومحل الكالم على احلقيقة أوىل 

وهذا أحسن الوجوه . نذيراً  -صلى اهللا عليه وسلم  -ليكون عبده حممد : ، أي » عبده « أنه يعود على : الثالث 
، وإمنا قدم » َنِذيراً « متعلق ب » ِللعَالَِمني « و . معىن وصناعة لقربه مما يعود عليه الضمري على أقرب مذكور 

، قال » الذي « ألجل الفواصل ، ودعوى إفادة االختصاص بعيدة ، لعدم تأتيها هنا ، ورجح أبو حيان عوده على 
  :ألنه العمدة املسند إليه الفعل ، وهو من وصفه تعاىل كقوله : 



الظاهر فيه أنه مبعىن منذر ، وجوَّزوا أن يكون مصدراً مبعىن » نذيراً « و ، ]  ٣: الدخان [ } إِنَّا كُنَّا ُمنِذرِيَن { 
يدل » تبارك « : فإن قوله ]  ١٦: القمر [ } فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي وَُنذُرِ { اإلنذار كالنكري مبعىن اإلنكار ، ومنه 

 واملنافع ، واإلنذار يوجب الغم على كثرة اخلري والربكة ، فاملذكور عقيبه ال بد وأن يكون سبباً لكثرة اخلري
أن اإلنذار جيري جمرى تأديب الولد ، كما أنه كلما كانت : واخلوف ، فكيف يليق ذكره هبذا املوضع؟ فاجلواب 

كان اإلحسان إليه أكثر ، ملا أن ذلك يؤدي يف املستقبل إىل املنافع العظيمة ، فكذا ( املبالغة يف تأديب الولد أكثر 
كان رجوع اخللق إىل اهللا أكثر ، وكانت السعادة األخروية أمت وكثر ، وهذا ) اإلنذار كثرياً ههنا كلما كان 

كالتنبيه على أنه ال التفات إىل املنافع العاجلة؛ ألنه تعاىل ملا وصف نفسه بأنه معطي اخلريات الكثرية مل يذكر إال 
  .منافع الدين ، ومل يذكر منافع الدنيا البّتة 

الرفع نعتاً للذي األول ، أو بياناً ، أو بدالً ، أو خرباً ملبتدأ حمذوف ، » الِّذي « جيوز يف } لَُه ُملْكُ الذي { : قوله 
  .أو النصب على املدح 

  .وما بعد بدل من متام الصلة فليس أجنبياً ، فال يضر الفصل به بني املوصول األول والثاين إذا جعلنا الثاين تابعاً له 
  فصل

إشارة إىل احتياج هذه املخلوقات إليه سبحانه حال حدوثها ، وأنه سبحانه } لُْك السماوات واألرض الذي لَُه ُم{ 
  .هو املتصرف فيها كيف يشاء 

هو الفرد أبداً ، وال يصح أن يكون غريه معبوداً ووارثاً للملك عنه ، وهذا رد على : أي } َولَمْ يَتَِّخذْ وَلَداً { 
هو املنفرد باإلهلية ، وإذا عرف العبد ذلك انقطع رجاؤه عن كل : أي } يك يف امللك ومل يكن له شر{ . النصارى 

  .ما سواه ، ومل يشتغل قلبه إال برمحته وإحسانه ، وفيه رد على الثنوية ، والقائلني بعبادة النجوم واألوثان 
لح له ، ال خلل فيه وال تفاوت حىت جييء اخللق هنا عبارة عن اإلحداث والتهيئة ملا يص} َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء { : قوله 
وقدر : على معناه األصلي من التقدير لصار الكالم } َخلََق كُلَّ َشْيٍء { مفيداً إذ لو محلنا » فقدره تقديراً « : قوله 

  .كل شيء فقدره 
  فصل
  :يدل على أنه تعاىل خلق األعمال من وجهني } َخلََق كُلَّ َشْيٍء { : قوله 

  .يتناول مجيع األشياء ، ومن مجلتها أفعال العباد » كل شيء « : وله أن ق: األول 
ههنا أقوام معترفون بنفي الشريك واألنداد ومع ذلك يقولون : أنه تعاىل نفى الشريك ، فكأن قائالً قال : والثاين 

  :ه لوجوه اآلية تدل علي: قال القاضي . خبلق أفعال أنفسهم ، فذكر اهللا تعاىل هذه اآلية رداً عليهم 
، وقال ]  ١١٠: املائدة [ } َوإِذْ َتْخلُُق ِمَن الطني كََهْيئَةِ الطري { : أنه تعاىل صرح بكون العبد خالقاً فقال : أحدها 

ومتدح بأنه قدره تقديراً ، وال جيوز أن يريد به إال احلسن ]  ١٤: املؤمنون [ } فََتَباَرَك اهللا أَْحَسُن اخلالقني { : 
فظاهر اآلية ال يدل إال على التقدير ، ألن اخللق عبارة عن التقدير ، فال يتناول إال ما يظهر . غريه  واحلكمة دون

معارض » أَْحَسُن اخلَاِلِقنيَ « : ، وقوله » إِذْ َتْخلُُق « : أن قوله : واجلواب . فيه التقدير وهو األجسام ال األعراض 
ال : وقوهلم ]  ٣: فاطر [ } َهلْ ِمْن َخاِلقٍ غَْيُر اهللا { : وبقوله ]  ٦٢: زمر ال[ } اهللا َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء { : بقوله 

  .مل ال جيوز أن يتمدح به من حيث نفاذ القدرة : جيوز التمدح خبلق الفساد ، فاجلواب 

أَْنفُسِهِْم َضرا َولَا َنفًْعا َولَا َيْمِلكُونَ َمْوًتا َولَا َحَياةً َواتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً لَا َيْخلُقُونَ َشْيئًا َوُهمْ ُيْخلَقُونَ َولَا َيْمِلكُونَ ِل
  ) ٣(َولَا ُنشُوًرا 



جيوز أن يعود الضمري على الكفار الذين تضمنهم لفظ العاملني ، وأن يعود على من ادَّعى } واختذوا { : قوله تعاىل 
وأن يعود على ]  ٢: الفرقان [ } لَداً َولَْم َيكُن لَُّه شَرِيٌك ِفي املُلْكِ َولَمْ يَتَِّخذْ َو{ : هللا شريكاً وولداً ، لداللة قوله 

  .عليهم » نذيراً « املنذرين ، لداللة 
، وغلب العقالء على غريهم؛ ألن الكفار كانوا يعبدون العقالء كعزير » آهلة « صفة ل » ال َيْخلُقُونَ « : قوله 

ال يقدرون على التقدير ، واخللق يوصف » ال خيلقون « ومعىن . صنام واملسيح واملالئكة وغريهم كالكواكب واأل
  :به العباد قال زهري 

  ُض القَوم خيلُق مث ال َيفْرِي... وألْنَت َتفْرِي َما َخلَقْت وبع  -٣٨٦٠
ري الباري قدرته ، وهذا إذا أريد باخللق التقدير ، فإن أريد به اإلجياد فال يوصف به غ: أي : خلقت األدمي : ويقال 

  .وقد تقدم  -تعاىل  -
  .» وَتْخلُقُون إفْكاً « : مبعىن خيتلقون كقوله : وقيل 
  فصل

أهنا ليست : منها : ملا وصف نفسه بصفات اجلالل والعزة والعلو أردفه بتزييف مذهب عبدة األوثان من وجوه 
أهنا خملوقة ، واملخلوق حمتاج ، واإلله جيب : خالقة لألشياء ، واإلله جيب أن يكون قادراً على اخللق واإلجياد ومنها 

. أهنا ال متلك ألنفسها ضراً وال نفعاً ، ومن كان كذلك ال ميلك موتاً وال حياةً وال ُنشُوراً : ومنها . أن يكون غنياً 
اً ، ال يقدر على اإلحياء واإلماتة ال يف زمن التكليف ، وال يف زمن اجملازاة ، ومن كان كذلك كيف يسمى إهل: أي 

  .وكيف يستحق العبادة؟ 
  فصل

على أن فعل العبد خملوق هللا تعاىل ألنه عاب هؤالء الكفار من حيث » وال َيْخلُقُونَ َشْيئاً « : احتج أهل السنة بقوله 
. عبدوا ما ال َيْخلُق شيئاً ، وذلك يدل على أن من خلق يستحق أن يعبد ، فلو كان العبد خالقاً لكان معبوداً إهلاً 

إنه اإلحداث ال بعالج : وقال بعض أصحابنا يف اخللق ( جاب الكعيب بأنا ال نطلق اسم اخلالق إال على اهللا تعاىل ، وأ
  .وفكر وتعب وال يكون ذلك إال هللا تعاىل 

ذلك يف وصف األصنام ، أفيدل ]  ١٩٥: األعراف [ } أَلَُهمْ أَْرُجلٌ يَْمُشونَ بَِهآ { ) : قد قال اهللا تعاىل : مث قال 
فََتبَاَركَ { : فكذلك ما ذكرمت ، وقد قال اهللا تعاىل : قيل . ال : فإذا قالوا . على أن كل من له رجل يستحق أن يعبد 

  .هذا كله كالم الكعيب ]  ١٤: املؤمنون [ } اهللا أَْحَسُن اخلالقني 
لق يف اللغة هو التقدير ، والتقدير بل جيب ذلك ، ألن اخل: قلنا . ال نطلق اسم اخلالق على العبد : قوله : واجلواب 

يرجع إىل الظن واحلسبان ، فوجب أن يكون اسم اخلالق حقيقة يف العبد جمازاً يف اهللا ، فكيف ميكنهم منع إطالق 
فالعيب إمنا وقع ]  ١٩٥: األعراف [ } أَلَُهْم أَْرُجلٌ َيْمُشونَ بَِهآ { : وأما قوله تعاىل . لفظ اخلالق على العبد؟ 

فََتَباَرَك اهللا أَْحَسُن { : وأما قوله . ، فال جرم أن من حتقق العجز يف حقه من بعض الوجوه مل حيسن عبادته  عليهم
واعلم أن يف استدالل أهل السنة باآلية نظر ، الحتمال أن . فتقدم الكالم عليه ]  ١٤: املؤمنون [ } اخلالقني 

خبالقني ، وكوهنم خملوقون ، والعبد وإن كان خالقاً إال أنه  الغيب إمنا حصل مبجموع األمرين ، وهو كوهنم ليسوا
  .خملوق ، فال يلزم أن يكون العبد إهلاً معبوداً 

  فصل



أن املعبود جيب أن يكون قادراً على إيصال الثواب إىل : دلَّت اآلية على البعث ، ألنه تعاىل ذكر النشور ، ومعناه 
  .يكون كذلك جيب أن ال يصلح لإلهلية املطيعني ، والعقاب إىل العصاة ، فمن ال 

َوقَالُوا أََساِطريُ ) ٤(ُزوًرا َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِلَّا إِفٌْك افْتََراُه َوأَعَاَنُه َعلَْيِه قَْوٌم آَخُرونَ فَقَْد َجاُءوا ظُلًْما َو
قُلْ أَنَْزلَُه الَِّذي َيْعلَُم السِّرَّ ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ إِنَُّه كَانَ غَفُوًرا ) ٥(ِصيلًا الْأَوَِّلَني اكْتََتَبَها فَهِيَ ُتْملَى َعلَْيِه ُبكَْرةً وَأَ

أَوْ ) ٧(ا َعُه َنِذيًرَوقَالُوا مَالِ َهذَا الرَُّسولِ َيأْكُلُ الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُْنزِلَ إِلَْيِه َملٌَك فََيكُونَ َم) ٦(َرِحيًما 
اْنظُْر كَْيَف َضَربُوا لَكَ ) ٨(ُحوًرا ُيلْقَى إِلَْيِه كَْنٌز أَْو َتكُونُ لَُه َجنَّةٌ َيأْكُلُ ِمْنَها َوقَالَ الظَّاِلُمونَ إِنْ َتتَّبُِعونَ إِلَّا َرُجلًا َمْس

  ) ٩(الْأَمْثَالَ فََضلُّوا فَلَا َيْسَتِطيُعونَ سَبِيلًا 

ملا تكلم أوالً يف التوحيد وثانياً يف الرد على عبدة . اآلية } الذين كفروا إِنْ هذا إِالَّ إِفٌْك افتراه  َوقَالَ{ : قوله تعاىل 
فالشبهة .  -صلى اهللا عليه وسلم  -األوثان ، تكلم ههنا يف مسألة النبوة ، وحكى شبه الكفار يف إنكار نبوة حممد 

  .} ا إِالَّ إِفٌْك افتراه َوأََعاَنُه َعلَْيِه قَْوٌم آَخُرونَ َوقَالَ الذين كفروا إِنْ هذ{ : قوله : األوىل 
عامر : يعين } َوأَعَاَنُه َعلَْيِه قَْوٌم آَخُرونَ { نزلت يف النضر بن احلارث هو الذي قال هذا القول : قال الكليب ومقاتل 

هؤالء الثالثة كانوا من أهل موىل حويطب بن عبد العزى ، ويسار غالم عامر بن احلضرمي ، وجبري موىل عامر ، 
وقال . الكتاب ، وكانوا يقرؤون التوراة ، فلما أسلموا ، وكان النيب يتعهدهم ، فمن أجل ذلك قال النضر ما قال 

جرب ويسار وعداء عبيد كانوا مبكة من أهل الكتاب ، فزعم : وقيل . عبيد بن احلصر احلبشّي الكاهر : احلسن 
  .هم املشركون أن حممداً يأخذ من

قال . يف أول السورة » عبده « اهلاء تعود على : وقال أبو البقاء » إفك « اهلاء تعود على » افتراه « : قوله 
  .فغلط » افتراه « وال أظنه إال غلطاً وكأنه أراد أن يقول الضمري املرفوع يف : شهاب الدين 

  :فيه أوجه » ظلماً « قوله 
  ) .وكذلك أتى ( ى بنفسه أنه مفعول به ، ألن جاء يتعد: أحدها 
  .قاله الزجاج . جاءوا بظلم : أنه على إسقاط اخلافض ، أي : والثاين 
  .جاء زيد عدالً : أنه يف موضع احلال ، فيجيء فيه ما يف قولك : الثالث 

 ٨٩: مرمي [ } َشْيئاً إِّداً  لَقَْد جِئُْتْم{ : أتوا ظلماً وكذباً كقوله : أي } فَقَدْ َجآُءوا ظُلْماً َوزُوراً { : قال الزخمشري 
فألهنم نسبوا هذا الفعل القبيح إىل من كان مربأ عنه ، فقد وضعوا » ظلماً « أما كونه . فانتصب بوقوع اجمليء ] 

الظلم تكذيبهم : فألهنم كذبوا ، قال أبو مسلم » زوراً « وأما كونه . الشيء يف غري موضعه ، وذلك هو الظلم 
  .الرسول 
  :ثالثة أوجه » اكَْتتََبَها « جيوز يف . اآلية } اكتتبها . وقالوا أََساِطريُ األولني { : قوله تعاىل : نية الشبهة الثا

خرب مبتدأ » أََساِطري « ، والعامل فيها معىن التنبيه أو اإلشارة املقدرة ، فإن » أساطري « أن يكون حاالً من : أحدها 
  .تتبة هذه أساطري األولني مك: حمذوف ، تقديره 

  .» هذه « أن يكون يف موضع خرب ثان ل : الثاين 
أمر : االفتعال هنا جيوز أن يكون مبعىن » اكَْتَتَبها « و . خربه » اكَْتَتَبها « مبتدأ و » أساطري « أن يكون : الثالث 

، ألنه كان أمياً  بكتابتها كافتصد واحتجم إذا أمر بذلك وجيوز أن يكون مبعىن كتبها ، وهو من مجلة افترائهم عليه



. ، واالفتعال مشعر بالتكليف ) سكبه وصبه : استكبه واصطبه ، أي : ( ال يقرأ وال يكتب ، ويكون كقوهلم 
  .وجيوز أن يكون من كتب مبعىن مجع من الكتب ، وهو اجلمع ال من الكتابة بالقلم 

  .مبنياً للمفعول » اكُتِتبَها « وقرأ طلحة 
اكتتبها له كاتب ، ألنه كان أمياً ال يكتب بيده ، مث حذفت الالم فأفضى الفعل إىل  :واملعىن : قال الزخمشري 

، مث بىن الفعل للضمري ]  ١٥٥: األعراف [ } واختار موسى قَْوَمُه { : الضمري ، فصار اكُتِتبها إياه كاتب ، كقوله 
اكُتِتبَها « وبقي ضمري األساطري على حاله ، فصار الذي ُهَو إيَّاه فانقلب مرفوعاً مستتراً بعد أن كان منصوباً بارزاً ، 

له كاتب ، وصل » اكَتتَبها « وال يصح ذلك على مذهب مجهور البصريني ، ألن : قال أبو حيان . كما ترى » 
مث اتسع  -مسرح ، وهو ضمري األساطري واآلخر مقّيد ، وهو ضمريه عليه السالم : أحدمها : الفعل فيه املفعولني 

، فإذا بين هذا للمفعول إمنا ينوب عن الفاعل املفعول » اكَْتَتَبها إياه كاتٌب « ، فحذف حرف اجلر ، فصار  يف الفعل
، ) اكَتَتبها ( ال ) اكَتَتبه ( املسرح لفظاً وتقديراً ، ال املسرح لفظاً املقيد تقديراً ، فعلى هذا كان يكون التركيب 

  :فرزدق وعلى هذا الذي قلناه جاء السماع ، قال ال
  وجوداً إذا هبَّ الرياُح الّزعازُع... ومنَّا الَِّذي اختري الرجال مساحةً  -٣٨٦١

تعدى إىل الرجال ) اختري ( ألن . ومنَّا الذي اختريه الرجال : ولو جاء على ما قدره الزخمشري جلاء التركيب 
بة إىل مذهب اجلمهور ، ولكن وهو اعتراض حسن بالنس. اختري من الرجال : بإسقاط حرف اجلر؛ إذ تقديره 

الزخمشري قد ال يلتزمه ، ويوافق األخفش والكوفيني ، وإذا كان األخفش وهم يتركون املسرح لفظاً وتقديراً ، 
  .ويقيمون اجملرور باحلرف مع وجوده ، فهذا أوىل 

  .من تتمة قول الكفار } اكتتبها فهي متلى { والظاهر أن اجلملة من قوله 
هبمزة مقطوعة مفتوحة » أَكَْتَتَبها « من كالم الباري تعاىل ، وكان حق الكالم على هذا أن يقرأ  وعن احلسن أهنا

وميكن أن يعتذر عنه أنه حذف اهلمزة للعلم ] .  ٨: سبأ [ } أفترى َعلَى اهللا كَِذباً أَم بِِه جِنَّةٌ { : لالستفهام كقوله 
  :وقول اآلخر ] .  ٢٢: الشعراء [ } ا َعلَيَّ َوتِلَْك نِْعَمةٌ َتُمنَُّه{ : هبا كقوله تعاىل 

  أُوَرثَ ذَْوداً َشصَاِئصاً َنبالَ... أفَْرُح أَنْ أُرزأَ الكرام وأن  -٣٨٦٢
: كيف قيل : قال الزخمشري » األولني « أو تلك ، أو أأفرح ، فحذف لداللة احلال ، وحقه أن يقف على : يريد 

  :قلت فيه وجهان . أمليت عليه فهو يكتبها : ال وإمنا يق} اكتََتبها فهي متلى عليه { 
تلقى عليه من كتاب : اراد اكِتَتاهبا وطلبه ، فهي متلى عليه ، أو كتبت له ، وهو أمر فهي متلى عليه ، أي : أحدمها 

  .يتحفظها ، ألن صورة اإللقاء على احلافظ كصورة اإللقاء على الكاتب 
« ظرفا زمان لإلمالء ، والياء يف » ُبكَْرةً وأَِصيالً « و . فوق من التالوة [  بتاءين من» ُتتْلَى « وقرأ عيسى وطلحة 

  .وقد تقدم » فَلُْيْمِللِ « : الالم ، كقوله ] بدل من » ُتْملَى 
  فصل
أن هذا القرآن ليس من اهللا ، إمنا هو مما سطره األولون كأحاديث رستم واسفنديار ، مجع أسطار وأسطورة : املعىن 

ُبكَْرةً وأَصِيالً « تقرأ عليه ليحفظها ال ليكتبها : أي } فَهِيَ متلى َعلَْيِه { استنسخها حممد من أهل الكتاب  كأحدوثة
  .غدوة وعشيا » 



حتداهم  -عليه السالم  -وهذا جواب عن شبههم ، وذلك أنه . اآلية } قُلْ أَنَزلَُه الذي َيْعلَُم السر { : قوله 
ها ، ولو كان عليه السالم أتى بالقرآن من عند نفسه ، أو استعان بأحد لكان من باملعارضة وأظهر عجزهم عن

الواجب عليهم أيضاً أن يستعينوا بأحد ، فيأتوا مبثل هذا القرآن ، فلما عجزوا عنه ثبت أنه وحي اهللا وكالمه ، 
؛ ألن } ِفي السماوات واألرض { ب الغي: أي } الذي َيْعلَُم السر { القرآن : يعين » قُلْ أَنَْزلَُه « : فلهذا قال 

َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْيرِ { القادر على تركيب ألفاظ القرآن ال بد وأن يكون عاملاً بكل املعلومات ظاهرها وخفيها ، 
ر الغفور يف هذا ، فذك} إِنَُّه كَانَ غَفُوراً رَِّحيماً { : مث قال ]  ٨٢: النساء [ } اهللا لََوَجُدواْ ِفيِه اختالفا كَثِرياً 

  :املوضع لوجهني 
  .إنه ملا أنزله ألجل اإلنذار وجب أن يكون غفوراً رحيماً ، غري مستعجل بالعقوبة : قال أبو مسلم : أحدمها 

أهنم استوجبوا مبكابرهتم هذه أن يصب عليهم العقاب صبا ، ولكن صرف عنهم كونه غفوراً رحيماً ، ميهل : الثاين 
  .وال يعاجل 

استفهامية مبتدأة ، واجلار » ما « . اآلية . } َوقَالُواْ مَالِ هذا الرسول َيأْكُلُ الطعام { : قوله تعاىل : الثالثة  الشبهة
املدثر [ } فََما لَُهْم َعنِ التذكرة ُمعْرِِضَني { : مجلة حالية ، وهبا تتم فائدة اإلخبار ، كقوله » يأكل « بعدها خرب ، و 

والعامل يف . نساء أن الم اجلر كتبت مفصولة من جمرورها ، وهو خارج عن قياس اخلط وقد تقدم يف ال]  ٤٩: 
  .احلال االستقرار العامل يف اجلر ، أو نفس اجلر ذكره أبو البقاء 

  :العامة على نصبه ، وفيه وجهان . » فََيكُونَ « : قوله 
  .نصبه على جواب التحضيض : أحدمها 
وفيه نظر ، ألن ما بعد الفاء ال يترتب على . منصوب على جواب االستفهام » فََيكُونَ « : قال أبو البقاء : والثاين 

« بالرفع وهو معطوف على » فََيكُونُ « وقرئ . هذا االستفهام ، وشرط النصب أن ينعقد منهما شرط وجزاء 
  .ينزل  لوال: ، وجاز عطفه على املاضي؛ ألن املراد باملاضي املستقبل إذ التقدير » أُنْزِلَ 
ملا تقدم من كونه مبعىن ينزل ، وال جيوز أن ُيعطفا على » أنزل « معطوفان على » أَْو َتكُون . . . أَْو ُيلقَى « : قوله 

، وليس املعىن على » لوال « املنصوب يف اجلواب؛ ألهنما مندرجان يف التحضيض يف حكم الواقع بعد » فََيكُون « 
بالياء من حتت؛ ألن تأنيث } أَْو َيكُونُ لَُه { وقرأ األعمش وقتادة . ا على جوابه أهنما جواب للتحضيض ، فَُيْعطَف

  .اجلنة جمازي 
بنون اجلمع ، والباقون » َنأْكُلُ « وقرأ األخوان . » َجّنة « اجلملة يف موضع الرفع صفة ل » َيأْكُلُ مِْنَها « : قوله 

  .الرسول : بالياء من حتت أي 
  .» َوقَالُوا « وضع الظاهر موضع املضمر؛ إذ األصل » ظَّاِلُمون َوقَالَ ال« : قوله 

  .وأراد بالظاملني إياهم بأعياهنم : قال الزخمشري 

  .وقوله ليس تركيباً سائغاً بل التركيب العريب أن يقول أرادهم بأعياهنم : قال أبو حيان 
  فصل

} هذا الرسول َيأْكُلُ الطعام َوَيْمِشي ِفي األسواق  َمالِ{ : وهذه الشبهة اليت ذكروها يف هناية الرذالة ، فقالوا 
  .يلتمس املعاش كما نلتمس فمن أين له الفضل علينا؟ وكيف ميتاز عّنا بالنبوة ، وهو مثلنا يف هذه األمور 

له ، ويرد على من يصدقه ويشهد } فََيكُونَ َمَعُه َنِذيراً { هالّ أنزل إليه ملك } لوالا أُنزِلَ إِلَْيِه َملٌَك { : وقالوا 
لستَ : من السماء ، فينفعه وال حيتاج إىل تردد لطلب املعاش ، وكانوا يقولون له } أَْو يلقى إِلَْيِه كَْنزٌ { . خالفه 



وما قالوه . أنَت مبلك ، ألنك تأكل وامللك ال يأكل ، ولست مبلك؛ ألن امللك ال يتسوق ، وأنت تتسوق وتتبذل 
أَوْ َتكُونُ لَهُ { : وقالوا . ونه آدمياً ، ومشيه يف األسواق لتواضعه ، وكان ذلك صفة له فاسد؛ ألن أكله الطعام لك

إن مل يكن له كنز فال أقلّ أن يكون كواحد من الدهاقني ، فيكون له بستان يأكل منه : ، واملعىن } َجنَّةٌ َيأْكُلُ ِمْنَها 
وتقدمت هذه القصة يف آخرِ . مصروفاً عن احلق : خمدوعاً ، وقيل } ْسُحوراً َوقَالَ الظاملون إِن َتتَّبُِعونَ إِالَّ َرُجالً مَّ{ 

يعين األشباه فضلوا } انظر كَْيفَ َضَربُواْ لََك األمثال { : مث أجاهبم اهللا تعاىل عن هذه الشبهة بقوله . بين إسرائيل 
  .لة إىل اهلدى وخمرجاً عن الضال} فَالَ َيْسَتِطيُعونَ َسبِيالً { عن احلق 

ألجل أهنم ملا : انظر كيف اشتغل القوم بضرب هذه األمثال اليت ال فائدة فيها : وبيان وجه اجلواب كأنه تعاىل قال 
ضلوا وأرادوا القدح يف نبوَِّتك مل جيدوا إىل القدح فيه سبيالً البّتة ، إذ الطعن عليه إمنا يكون مبا يقدح يف املعجزات 

  .القول اليت ادعاها ال هبذا اجلنس من 

َبلْ كَذَُّبوا ) ١٠(وًرا َتَباَرَك الَِّذي إِنْ َشاَء َجَعلَ لََك َخْيًرا ِمْن ذَِلَك َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَْنهَاُر وََيْجَعلْ لََك قُُص
َوإِذَا ) ١٢(َبعِيٍد َسِمُعوا لََها َتَغيُّظًا َوَزِفًريا  إِذَا َرأَتُْهْم ِمْن َمكَاٍن) ١١(بِالسَّاَعِة َوأَْعَتْدَنا ِلَمْن كَذََّب بِالسَّاَعِة َسعًِريا 

  ) ١٤(لَا َتْدُعوا الَْيْوَم ثُبُوًرا وَاِحًدا َواْدعُوا ثُبُوًرا كَثًِريا ) ١٣(أُلْقُوا ِمْنَها َمكَاًنا َضيِّقًا ُمقَرَّنَِني َدعَْوا ُهَناِلَك ثُبُوًرا 

: اآلية وهذا هو اجلواب الثاين عن تلك الشبهة ، أي } َعلَ لََك َخْيراً مِّن ذلك تََباَركَ الذي إِن َشآَء َج{ : قوله تعاىل 
أنه قادر : َتَباَرَك الَِّذي إِنْ َشاَء َجَعلَ لََك َخْيراً ِمْن ذَِلَك الذي قالوا ، وأفضل من الكنز والبستان الذي ذكروا ، أي 

اده حبسب املصاحل ، أو على وفق املشيئة ، وال على أن يعطي الرسول كل ما ذكروه ، ولكنه تعاىل يعطي عب
  .اعتراض ألحد عليه يف شيء من أفعاله 

مما عيَّروك بفقد اجلنة الواحدة ، وهو سبحانه قادر على أن يعطيك جنات : أي } خَْيراً مِّن ذلك { : قال ابن عباس 
  .األسواق وابتغاء املعاش من املشي يف : أي } خَْيراً مِّن ذلك { : وقال يف رواية عكرمة . كثرية 
إِنْ « : وقيل . أنه تعاىل قادٌر على ذلك ال أنه شاكٌّ ، ألن الشك ال جيوز على اهللا تعاىل : معناه » إِنْ َشاَء « : وقوله 

تنبيهاً للعبادة على أنه ال ) إن ( قد جعلنا لك يف اآلخرة جنات ومساكن ، وإمنا أدخل : ، أي ) قَْد ( ههنا مبعىن » 
ل ذلك إال برمحته ، وأنه معلق على حمض مشيئته ، وليس ألحد من العباد حق على اهللا ال يف الدنيا وال يف اآلخرة ينا
.  

وأن يكون عطف بيان لذلك اخلري عند من جيوزه يف » خَْيراً « جيوز أن يكون بدالً من . » َجنَّاٍت « : قوله 
  .صفة } رِي ِمن َتْحِتَها األهنار َتْج{ و . النكرات ، وأن يكون منصوباً بإضمار أعين 

يف الم » َيْجَعل « ، والباقون بإدغام الم » َيجَْعلُ « قرأ ابن كثري وابن عامر وأبو بكر برفع » َوَيجَْعل لََك « : قوله 
  :وأما الرفع ففيه وجهان » لك « 

  .أنه مستأنف : أحدمها 
ألن الشرط إذا وقع ماضياً جاز يف جوابه اجلزم  :قال الزخمشري . أنه معطوف على جواب الشرط : والثاين 

  :والرفع ، كقوله 
  َيقُولُ الَ غَاِئٌب َماِلي َوالَ َحرُِم... َوإِنْ أََتاهُ َخِليلٌ َيْوَم َمْسأَلٍَة  -٣٨٦٣

وليس هذا مذهب سيبويه بل مذهبه أن اجلواب حمذوف ، وأن هذا املضارع َمنْوِيٌّ به التقدمي ، : قال الزخمشري 
مذهب املربد والكوفيني أنه جواب على حذف الفاء ، ومذهب آخرين أنه جواب ال على حذفها بل ملا كان و



وهذا : مث قال أبو حيان . فالزخمشري بىن قوله على هذين املذهبني . فارتفع ) إن ( الشرط ماضياً ضعف تأثري 
  :وأما القراءة الثانية فتحتمل وجهني  .التركيب جائز فصيح ، وزعم بعض أصحابنا أنه ال جييء إال يف ضرورة 

  .؛ ألنه جواب الشرط ) جعل ( أن سكون الالم للجزم عطفاً على حمل : أحدمها 
وفيه نظر من حيث إن من مجلة من قرأ . قاله الزخمشري وغريه . أنه مرفوع ، وإمنا سكن ألجل اإلدغام : والثاين 

نعم أبو عمرو أصله . دغام حىت يدعى هلم يف هذا املكان بذلك وهو نافع واألخوان وحفص ليس من أصوهلم اإل
اإلدغام وهو يقر هنا بسكون الالم فيحتمل ذلك على قراءته ، وهذا من حماسن علم النحو والقراءات معاً وقال 

وقف إن شاء جيعل لك قصوراً يف الدنيا ، وال حيسن ال: وبني القراءتني فرق يف املعىن ، فمن جزم فاملعىن : الواحدي 
  .يف اآلخرة } َوَيجَْعل لََّك قُُصوراً { واستأنف ) » األَْنَهار « على ( ومن رفع حسن الوقف » األَْنَهارُ « على 

بالنصب ، وذلك بإضمار أن على جواب الشرط ، واستضعفها » وََيْجَعلَ « وقرأ ابن سليمان وطلحة بن سليمان 
  :ابن جّين ، ومثل هذه القراءة قوله 

  َربيعُ النَّاسِ والَبلَدُ احلََراُم... نْ َيْهِلْك أَُبو قَابُوَس َيهِْلْك فَإِ -٣٨٦٤
  أََجبَّ الظَّْهرِ لَْيَس لَُه َسَناُم... َوَنأُْخذ َبْعَدُه بِِذنَابِ َعْيشٍ 

  ) .نأخذ ( بالتثليث يف 
  فصل

ملشيدة ، والعرب تسمي كل القصور هي البيوت ا: قال املفسرون . القصور مجاعة القصر ، وهو املسكن الرفيع 
وحيتمل أن يكون لكل جنة قصر فيكون مسكناً ومنتزهاً ، وجيوز أن يكون القصور جمموعة . بيت مشيد قصراً 
  .واجلنات جمموعة 

  .يف اآلخرة وقصوراً يف الدنيا » إِنْ َشاَء جََعلَ لََك َجنَّاٍت « : وقال جماهد 
ال َيا َربِّ ، َولِكْن أَْشَبعُ : لَيَّ رَبِّي لَِيجَْعلَ ِلي َبطَْحاَء َمكة ذََهباً ، فقلُت َعَرَض َع« : قال  -عليه السالم  -روي أنه 

فإِذا جْعُت َتَضرَّْعُت إِلَْيَك َوَدعَْوُتَك ، وإذا َشبِْعت َحِمْدُتك  -أَْو قال ثَالثاً ، أَْو َنْحَو َهذَا  -َيْوماً وأَجُوُع َيوْماً 
لو شئُت لسارت معي جبالُ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قالت وروت عائشة » وَشكَْرُتكَ 

إنَّ ربك يقرأ عليك السالم ويقول إِنْ شِئَْت كنت نبياً عبداً ، وإن شئْتَ نبياً َملكاً ، : الذهب جاءين ملٌك فقال 
صلى اهللا  -وكان النيبُّ : بياً عبداً قالت ن: فأشار إيلَّ أَنْ َضْع نَفَْسَك ، فقلت  -عليه السالم  -فنظرت إىل جربيل 

آكل كما َيأْكُلُ العبُد وأجلس كما جيلس العبد وعن ابن عباس : بعد ذلك ال يأكل متكئاً ، ويقول  -عليه وسلم 
هذا َملٌَك » : معه فقال جربيل  -عليه السالم  -جالس وجربيل  -صلى اهللا عليه وسلم  -بينما رسول اهللا : قال 
صلى اهللا  -فلم يلبث إال قليالً حىت جاَء املَلَُك وسلم على رسول اهللا « لَ ِمَن السََّماِء استأْذَنَ َربَُّه ِفي زَِياَرتك قَْد َنَز

إِنَّ اللََّه ُيخريَك أَنْ ُيْعِطيَك مفاتيَح كلِّ شيٍء لَْم ُيْعطَ أحد قبلك وال يعطيه أحداً بعدك من » : وقال  -عليه وسلم 
َتَباَرَك الذي إِن َشآَء { فنزل » بل جيمعهما يل مجيعاً يف اآلخرة : فقال عليه السالم « مما أداك شيئاً غري أن ينقصك 

بالقيامة ، فال يرجون ثواباً وال عقاباً فال يتكلفون النظر والفكر : أي } َبلْ كَذَّبُواْ بالساعة { : قوله تعاىل . اآلية } 
» أَعَْتدَْنا « : قال أبو مسلم . } َوأَْعَتْدَنا ِلَمن كَذََّب بالساعة َسِعرياً { . الدالئل وهلذا ال ينتفعون مبا يورد عليهم من 

  .أنه اسم جهنم : النار الشديدة االستعار ، وعن احلسن : جعلناها عتيداً ومعدة هلم ، والسعري : أي 



  فصل
وعلى أن النار اليت ]  ١٣٣: آل عمران [ } تَِّقَني أُِعدَّْت ِللُْم{ : احتج أهل السنة على أن اجلنة خملوقة بقوله تعاىل 

  .هي دار العقاب خملوقة هبذه اآلية 
أن املراد منه نار الدنيا ، وهبا نعذب الكفار والفساق يف قبورهم ، » َواَعَْتْدَنا « : حيتمل يف قوله : قال اجلبائي 

ونادى أَْصحَاُب اجلنة أَْصحَاَب { : ّدها ، كقوله تعاىل سنع: أي » وأَعَْتدَْنا « : وحيتمل نار اآلخرة ، ويكون املعىن 
وهذا جواب ساقط ، ألن املراد من السعري إما نار الدنيا ، أو نار اآلخرة ، فإن كان ] .  ٤٤: األعراف [ } النار 

مل يقل أحد من األمة  باطل؛ ألنه -أيضاً  -األول فإما أن يكون املراد أنه تعاىل يعذهبم يف الدنيا بنار الدنيا ، والثاين 
  .فثبت أن املراد نار اآلخرة وأهنا معدة . إنه تعاىل يعذب الكفرة يف اآلخرة بنريان الدنيا 

هذه اجلملة » إِذَا رَأَْتُهمْ « : قوله . وأما محل اآلية على أن اهللا تعاىل سيجعلها معدة فترك للظاهر من غري دليل 
  .، ألنه مؤنث مبعىن النار » َسِعرياً « الشرطية يف موضع نصب صفة ل 

  :فاجلواب من ثالثة أوجه . التََّغيُّظُ ال ُيسمع : فإن قيل } َسِمُعواْ لََها َتَغيُّظاً َوَزِفرياً { : قوله 
  .صوت تغيظها : أنه على حذف مضاف ، أي : أحدها 
رأوا تغيظاً :  ما يليق به ، أي مسعوا ورأوا تغيظاً وزفرياً ، فريجع كل واحد إىل: أنه على حذف تقديره : والثاين 

  .ومسعوا زفرياً 
  .أدركوا هلا تغيظاً وزفرياً : معىن يشمل الشيئني ، أي » َسِمُعوا « أن يضمن : والثالث 

  :وهذان الوجهان األخريان منقوالن من قوله 
  ُمَتقَلِّداً َسْيفاً َورُْمحَا... َوَرأَْيُت َزْوَجِك يف الَوغَى  -٣٨٦٥

  :ومن قوله 
( معىن متسلحاً ، و ) ُمَتقَلِّداً ( ومعتقالً رحماً ، وسقيتها ماء ، أو ُيَضمَّن : أي ... َعلَفُْتها ِتْبناً َوَماًء َبارداً  -٣٨٦٦
  .معىن أطعمتها تبناً وماًء بارداً ) علفتها 
  فصل
روي عن . من مسرية مائة سنة : وقيل . م قال الكليب والسدّي من مسرية عا. } إِذَا رَأَْتُهْم مِّن مَّكَاٍن بَِعيٍد { معىن 

: قالوا » َمْن كَذَب علَيَّ ُمَتَعمِّداً فَلَْيَتَبوَّأ َبْيَن َعْيَني جهنَم َمقَْعدا « : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
  .« } كَاٍن َبعِيٍد إِذَا رَأَتُْهْم مِّن مَّ{  -عزَّ وجلَّ  -نعم أمل تسمع قول اهللا : وهل هلا من عينني؟ قال 

إن اهللا تعاىل ذكر النار وأراد اخلزنة املوكلني بتعذيب أهل النار ، ألن : قال اجلبائي . إذا رأهتم زبانيتها : وقيل 
  .وأراد أهلها « وَاْسأَلِ القَْرَيةَ » الرؤية تصح منهم وال تصح من النار ، فهو كقوله 

يف حمل نصب على احلال « منها » منصوب على الظرف ، و « َمكَاناً » . } ناً َضيِّقاً َوإَذَآ أُلْقُواْ ِمنَْها َمكَا{ : قوله 
مفعول به ، « ثُبُوراً » ، و « أُلْقُوا » حال من مفعول « ُمقَرَّنَني » و . ألنه يف األصل صفة له . « مكاناً » من 

منصوب بفعل من لفظه مقدر تقديره :  ، وقيل« دعوا » واثبوراه ، وجيوز أن يكون مصدراً من معىن : فيقولون 
  .ثربنا ثبوراً 

ثَُبوراً « وقرأ عمرو بن حممد » أُلْقُوا « بالواو ، ووجهها أن تكون بدالً من مفعول » ُمقَرَُّنونَ « وقرأ معاذ بن جبل 
مذكورة يف البقرة بالفتح قليلة جداً ، وينبغي أن يضم هذا إليها ، وهي ) فعول ( بفتح الثاء ، واملصادر اليت على » 

  ] . ٢٤: البقرة [ } َوقُوُدَها الناس { عند قوله 



  فصل
 -وسئل النيب . ُيَضيق جهنم عليهم كما يضيق الزج على الرمح ، وهو منقول أيضاً عن ابن عمر : قال ابن عباس 

  .» ه الوتد يف احلائط إِنَُّهْم ُيسَْتكَْرُهونَ يف النار كما ُيْسَتكَْر« : عن ذلك فقال  -صلى اهللا عليه وسلم 
: قال الزخمشري . األسفلون يرفعهم اللهب واألعلون خيفضهم الداخلون فيزدمحون يف تلك األبواب : قال الكليب 

  .الكرب مع الضيق كما أن الفرج مع السعة ، ولذلك وصف اجلنة بأن عرضها السموات واألرض 
مع الشياطني يف ) مقرنني : وقيل . هم إىل أعناقهم يف األغالل مصفدين قد قرنت أيدي: أي ( » ُمقَرَّنَِني « : وقوله 

  .السالسل ، كل كافر مع شيطان ، فعندما يشاهدون هذا العذاب دعوا بالويل والثبور 
: واثبوراه فهذا حينك وزمانك ، فيقال هلم : فيقولون . هالكاً : وقال الضحاك . ويالً : يقولون : قال ابن عباس 

هالككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة فادعوا أدعية : أي } اليوم ثُبُوراً وَاِحداً وادعوا ثُبُوراً كَثِرياً  الَّ َتْدُعواْ{ 
  .كثرية 

  .نزل هذا كله يف أيب جهل والكفار الذين ذكروا تلك الشبهات : قال الكليب 

لَُهْم ِفيَها َما َيَشاُءونَ خَاِلِديَن كَانَ ) ١٥(كَاَنتْ لَُهمْ َجَزاًء َوَمِصًريا قُلْ أَذَِلَك خَْيٌر أَْم َجنَّةُ الْخُلِْد الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ 
  ) ١٦(َعلَى َربَِّك َوْعًدا َمْسئُولًا 

ملا وصف العقاب املعد للمكذبني بالساعة أتبعه مبا يؤكد احلسرة . اآلية } أذلك َخْيٌر أَْم َجنَّةُ اخللد { : قوله تعاىل 
  .» أَذَِلَك َخْيٌر « : والندامة فقال 

: السكر أحلى أم الصرب؟ فاجلواب : العذاب خري أم جنة اخللد؟ وهل جيوز أن يقول العاقل : كيف يقال : فإن قيل 
أهذا خري أم : هذا حيسن يف معرض التقريع كما إذا أعطى السيد عبده ماالً فتمرد وأىب واستكرب فضربه ويقول له 

  ذلك؟
  فصل

{ : هي اليت ال ينقطع نعيمها ، واخللد واخللود سواء كالشكر والشكور ، قال تعاىل : اخللد جنة : قال أبو مسلم 
« : اجلنة اسم لدار خملدة ، فأي فائدة يف قوله : فإن قيل ] .  ٩: اإلنسان [ } الَ ُنرِيُد ِمنكُْم َجَزآًء َوالَ ُشكُوراً 

اخلَاِلقُ « :  ، وقد تكون لبيان صفات الكمال ، كقوله تعاىل اإلضافة قد تكون للتبيني: ؟ فاجلواب » َجنَّةُ اخلُلِْد 
  .وهذا من هذا الباب » البَارِئ 
  فصل

  :احتج املعتزلة هبذه اآلية على إثبات االستحقاق من وجهني 
  .اسم اجلزاء ال يتناول إال املستحق ، فأما املوعود مبحض التفضيل فال يسمى جزاء : األول 
» َمِصرياً « : وبني قوله » جََزاًء « : اد باجلزاء ما صرُتم إليه مبجرد الوعد فال يبقى بني قوله لو كان املر: والثاين 

  .تفاوت ، فيصري ذلك تكريراً من غري فائدة 
أنه ال نزاع يف كونه جزاء إمنا النزاع يف أن كونه جزاء ثبت بالوعد أو باالستحقاق ، وليس يف اآلية ما : واجلواب 

  . يدل على التعيني
كَاَنْت لَُهْم َجَزآًء { إن اجلنة ستصري للمتقني جزاء ومصرياً لكنها بعد ما صارت كذلك ، فلم قال اهللا : فإن قيل 
  ؟} َوَمِصرياً 



  :فاجلواب من وجهني 
أن ما وعده فهو يف حتققه كأنه قد كان؛ وألنه قد كان مكتوباً يف اللوح احملفوظ قبل أن خيلقهم اهللا بأزمنة : األول 

  ) .ومصرياً ( متطاولة أن اجلنة جزاؤهم 
َوِفيَها َما { ، ]  ٣١: فصلت [ } َولَكُْم ِفيَها َما تشتهي أَنفُُسكُمْ { : هو نظري قوله } لَُّهْم ِفيَها َما َيَشآُءونَ { : قوله 

لعالية ال بد وأن أهل الدرجات النازلة إذا شاهدوا الدرجات ا: فإن قيل ] .  ٧١: الزخرف [ } َتْشتَهِيِه األنفس 
يريدوها ، فإذا سألوها رهبم ، فإن أعطاها مل يبق بني الناقص والكامل تفاوت يف الدرجة ، وإن مل يعطها قدح ذلك 

، وأيضاً فاألب إذا كان ولده يف دركات النريان وأشد العذاب فلو اشتهى أن } لَُّهْم ِفيَها َما َيَشآُءونَ { يف قوله 
، فإن فعل قدح ذلك يف أن عذاب ) فال بد وأن يسأل ربه أن خيلصه منه ( ك العذاب ، خيلصه اهللا تعاىل من ذل

: ، ويف قوله ]  ٣١: فصلت [ } وَلَكُْم ِفيَها َما تشتهي أَنفُُسكُمْ { : الكافر خملد ، وإن مل يفعل قدح ذلك يف قوله 
  ) .} لَُّهْم ِفيَها َما َيَشآُءونَ خَاِلِديَن { ( 

تعاىل يزيل هذا اخلاطر عن قلوب أهل اجلنة ويشتغلون مبا هم فيه من اللذات عن االلتفات إىل حال  واجلواب أن اهللا
  .غريهم 

، لوقوعه خرباً ، » لَُهْم « وإما من فاعل » َيَشاءونَ « منصوب على احلال ، إما من فاعل » َخاِلديَن « : قوله 
  .نه حال كوهنم خالدين هلم فيها الذي يشاءو: حمذوف ، أي » ما « والعائد على 

  :وجهان » كَانَ « يف اسم } كَانَ على َربِّكَ { : قوله 
  .ذكره أبو البقاء » ما يشاءون « أنه ضمري : أحدمها 
على اجملاز ، يسأل هل وىف لك أم » َمْسؤوالً « و . » ُوِعَد املُتَّقُونَ « أن يعود على الوعد املفهوم من قوله : والثاين 

  .من وعد به  ال ، أو يسأله
  فصل
. يدل على أن اجلنة حصلت حبكم الوعد ال حبكم االستحقاق كما تقدم } كَانَ على َربَِّك َوْعداً مَّْسئُوالً { : قوله 

َربََّنا وَآِتَنا َما َوَعدتََّنا على { : إن املتقني سألوا رهبم يف الدنيا فقالوا : مطلوباً ، قيل : أي » َمْسؤوالً « : وقوله 
رَبََّنا { : املالئكة سألوا رهبم للمؤمنني بقوهلم : وقال حممد بن كعب القرظي ]  ١٩٤: آل عمران [ } ِلكَ ُرُس

  ] . ٨: غافر [ } َوأَْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدٍن اليت َوَعْدتَُّهْم 
لك قائماً مقام السؤال ، إن املكلفني سألوه بلسان احلال؛ ألهنم ملا حتملوا املشقة الشديدة يف طاعة اهللا كان ذ: وقيل 

  :قال املتنيب 
  ُسكُوِتي كَالٌَم َعْنَدَها َوِخطَاُب... َوِفي النَّفْسِ َحاَجاٌت َوِفيَك فَطَاَنةٌ  -٣٨٦٧

من حقه أن يكون : أي » َمْسؤوالً « : قاله الفراء وقيل . واجباً وإن مل يسأل : أي » َوْعداً َمسؤوالً « : وقيل 
  .ب إما حبكم االستحقاق على قول املعتزلة ، أو حبكم الوعد على قول أهل السنة مسؤوالً ، ألنه حق واج

قَالُوا ) ١٧(وا السَّبِيلَ َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َوَما َيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه فََيقُولُ أَأَْنُتمْ أَْضلَلُْتْم ِعَباِدي َهُؤلَاِء أَْم ُهمْ َضلُّ
قَْوًما ُبوًرا ِغي لََنا أَنْ نَتَِّخذَ ِمْن ُدونَِك ِمْن أَْوِلَياَء وَلَِكْن َمتَّْعتَُهْم َوآَباَءُهْم َحتَّى َنُسوا الذِّكَْر َوكَانُوا سُْبَحاَنَك َما كَانَ َيْنَب

َوَما أَْرَسلَْنا ) ١٩(ُه َعذَاًبا كَبًِريا فَقَْد كَذَُّبوكُْم بَِما َتقُولُونَ فََما َتْسَتِطيُعونَ َصْرفًا َولَا َنصًْرا َوَمْن َيظِْلْم ِمْنكُْم ُنِذقْ) ١٨(



َبْعضٍ ِفْتَنةً أََتْصبُِرونَ َوكَانَ َربُّكَ قَْبلََك ِمَن الُْمْرَسِلَني إِلَّا إِنَُّهْم لََيأْكُلُونَ الطََّعاَم َويَْمُشونَ ِفي الْأَْسوَاقِ َوَجَعلَْنا َبْعَضكُمْ ِل
  ) ٢٠(َبصًِريا 

بالنون » فََنقُولُ . . . َنْحَشُرُهْم « اآلية قرأ ابن عامر } ْحُشُرُهْم َوَما يَْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َوَيْوَم َي{ : قوله تعاىل 
  .وُهّن واضحات . فيهما ، وابن كثري وحفص بالياء من حتت فيهما ، والباقون بالنون يف األّول وبالياء يف الثاين 

  .ع القرآن بكسر الشني يف مجي» َنْحِشرُهْم « وقرأ األعرج 
هي قليلة يف االستعمال قوية يف القياس ، ألن يفعل بكسر العني يف املتعدي أقيس من يفُعل بضم : قال ابن عطية 

وهو القياس يف األفعال الثالثية املتعدية؛ ألن يفعل بضم العني قد يكون من الالزم : وقال أبو الفضل الرازي . العني 
وليس كما ذكرا بل فعل املُتعدي الصحيح مجيع حروفه إذا مل : قال أبو حيان . الذي هو فَُعل بضمها يف املاضي 

يكن للمبالغة ، وال حلقي عني وال الم فإنه جاء على يفِعل ويفُعل كثرياً ، فإن ُشهَِر أحد االستعمالني اتُّبع وإال 
  .فاخليار حىت إن بعض أصحابنا خيَّر فيهما ُسِمَعا للكلمة أم مل ُيْسَمَعا 

زيد يفِعل بكسر العني ، وَيْضرِب بكسر : الذي خيَّر يف ذلك ابن عصفور ، فيجيز أن يقول : شهاب الدين قال 
  .النحاة على خالفه ) إال أن ( الراء مع مساع الضم يف األول والكسر يف الثاين وسبقه إىل ذلك ابن درستويه 

، ويضعف نصبه على املعية ، وغلب غري العاقل عليه فأيت  »َيْحُشُرُهمْ « عطف على مفعول » َوَما َيْعُبُدونَ « : قوله 
  .» من « دون » ما « ب 
  فصل

أنه من } فََيقُولُ أَأَنُتْم أَْضلَلُْتْم { : وظاهر قوله . ملا ال يعقل ) ما ( أهنا األصنام ، ألن » َوَما َيعُْبُدونَ « : ظاهر قوله 
  .ألن اإلضالل وجد هبم فلهذا اختلفوا  عبد من األحياء كاملالئكة واملسيح وعزير وغريهم؛

: فقيل هلم . يعين األصنام : وقال عكرمة والضحاك والكليب . أراد املالئكة واجلن واملسيح وعزير : فقال جماهد 
  :كيف خياطب اهللا تعاىل اجلماد فأجابوا بوجهني 

  .أنه تعاىل خيلق احلياة فيها وخياطبها : أحدمها 
الكالم النفساين ال بالقول اللساين بل بلسان احلال كما ذكر بعضهم يف تسبيح املوات ، أن يكون ذلك ب: والثاين 

وكالم األيدي واألرجل ، وكما قيل سل األرض من شق أهنارك ، وغرس أشجارك؟ فإن مل حيصل جواباً أجابتك 
  .اعتباراً 

َوَيْومَ { : ويتأكد هذا القول بقوله تعاىل : قالوا  -عليهم السالم  -املراد املالئكة وعيسى وعزير : وقال األكثرون 
ال » ما « لفظة : فإن قيل ]  ٤٠: سبأ [ } َيْحُشرُُهْم َجِميعاً ثُمَّ َيقُولُ ِللَْمالَِئكَِة أهؤالء إِيَّاكُْم كَانُواْ َيعُْبُدونَ 

  :فاجلواب من وجهني . تستعمل يف العقالء 
{ : ملن ال يعقل يف قوله تعاىل » َمْن « : ال يعقل؛ ألهنم قالوا  ال تستعمل ملن» ما « ال نسلم أن كلمة : األول 

  ] . ٤٥: النور [ } فَِمْنُهْم مَّن َيْمِشي على َبطْنِِه َوِمنُهْم مَّن َيْمِشي على رِْجلَْينِ َوِمْنُهْم مَّن َيْمِشي على أَرَْبعٍ 
  .ومعبودهم : أنه أريد به الوصف كأنه قيل : الثاين 

وهذا ال ]  ٣: الكافرون [ } َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َمآ أَعُْبُد { ، ]  ٥: الشمس [ } والسمآء َوَما َبَناَها { : وقال تعاىل 
  .يستقيم إال على أحد هذين الوجهني 

  فصل



اهللا يضل عباده يف احلقيقة ألنه لو كان األمر كذلك لكان ) وفيه كسر بّين لقول من يقول إن : ( قالت املعتزلة 
إهلنا ههنا قسم ثالث غريمها هو احلق ، وهو أّنك أضللتهم فلما مل يقولوا ذلك بل : اب الصحيح أن يقول اجلو

ال نسلم أن املعبودين ما تعرضوا : نسبوا ضالهلم إىل أنفسهم ، علمنا أنه تعاىل ال يضل أحداً من عباده ، فإن قيل 
، وهذا تصريح بأن ضالهلم إمنا } َوآَبآءَُهْم حىت َنسُواْ الذكر ولكن مَّتَّْعتَُهْم { : هلذا القسم بل ذكروه ، وقالوا 

لو كان األمر كذلك لكان يلزم أن : قلنا . حصل ألجل ما فعل اهللا هبم ، وهو أنه تعاىل متَّعهم وآباءهم بنعيم الدنيا 
الكافر حمجوجاً يصري اهللا حمجوجاً يف يد أولئك املعبودين ، ومعلوم أنه ليس الغرض ذلك بل الغرض أن يصري 

  .مفحماً ملوماً 
وأجاب أهل السنة بأن القدرة على الضاللة إن مل تصلح لالهتداء فاإلضالل من اهللا ، وإن صلحت له مل يترجح 

  .اقتدارها للضالل على اقتدارها على االهتداء إال ملرجح من اهللا تعاىل ، وعند ذلك يزول السؤال 
  .ارض بسائر الظوهر املطابقة لقولنا وأما ظاهر اآلية وإن كان هلم لكنه مع

  .أو بدالً أو بياناً » ِعَبادي « جيوز أن يكون نعتاً ل » هؤالء « : قوله 
األنعام [ } َيِضلُّ َعن َسبِيِلِه { كما صرح به يف قوله » عن « على حذف حرف اجلر وهو » ضلّوا السَّبِيلَ « : قوله 

أََضلَّ ( مطاوع » ضلَّ « و . وقد ُيْحذَف اتساعاً ) إىل ( ، فإنَّه يتعدَّى ب مث اتُّسع فيه فُحِذف حنو َهَدى ]  ١١٧: 
  إِنَُّه تعاىل كان عاملاً يف األزل حبال املسؤول عنه فما فائدة هذا السؤال؟: فإن قيل ) . 

[ } هلني ِمن ُدوِن اهللا أَأَنَت قُلَت ِللنَّاسِ اختذوين َوأُمَِّي إ{ هذا سؤال تقريع للمشركني كما قيل لعيسى : فاجلواب 
  أَأَْضلَلُْتْم عبادي هؤالء أم ضلوا السبيل؟: ، وهالَّ قيل » أَنُْتْم « فما فائدة : فإن قيل ] .  ١١٦: املائدة 

  .هذا سؤال عن الفاعل فال بدَّ من ذكره حىت يعلم أنه املسؤول عنه : فاجلواب 
أَأَنَت قُلَت ِللنَّاسِ { : كما تقدم يف قوله ) إمنا قدم االسم على الفعل ( » َضلُّوا أَْم ُهْم . . . أَأَْنُتمْ أَْضلَلُْتْم « : وقوله 

  ] . ١١٦: املائدة [ } 
قال ابن خالويه . مبنيا للمفعول » ُيْنبََغى « العامة على بنائه للفاعل ، وأبو عيسى األسود القارئ » َيْنبَِغي « : قوله 

  .لغة » ُيْنبََغى « زعم سيبويه أنَّ : 
مبنيا » نَتَِّخذَ « ، أو مفعول قائم مقام الفاعل يف قراءة األسود وقرأ العامة » َيْنبَِغي « فاعل » أَنْ نَتَِّخذَ « : قوله 

  .متعدياً الثنني ) اتََّخذَ ( وجيوز أن يكون مفعوالً أوَّلَ على أن ) ِمْن ( مفعوله وزيدت فيه » ِمْن أَْوِلَياء « للفاعل ، و 
متعلق باالختاذ ، أو مبحذوف على أنه حال » ِمْن ُدونِكَ « ز أن ال تكون املتعدية الثنني بل لواحد ، فعلى هذا وجيو
  .» أَْوِلَياء « من 

وفيه . مبنيا للمفعول » نُتََّخذَ « : وقرأ أبو الدرداء ، وزيد بن ثابت ، وأبو رجاء ، واحلسن ، وأبو جعفر يف آخرين 
  :أوجه 

للتبعيض ، » ِمْن « و » ِمن أَْوِلَياء « : قوله : ضمري االثنني ، والثاين » ُهْم « : ا املتعدية الثنني ، فاألول أهن: أحدها 
  .ما كان ينبغي أن نتخذ بعض أولياء ، قاله الزخمشري : أي 

وهذا مردود ) . املفعول الثاين مزيدة يف » ِمْن « إالَّ أن  -أيضاً (  -هو املفعول الثاين » ِمْن أَْوِلَياء « أنَّ : الثاين 
يف » ِمْن « ويضعف هذه القراءة دخول : قال ابن عطية . ال تزاد يف املفعول الثاين إمنا تزاد يف األول » ِمْن « بأن 
أخطأ من قرأ بفتح اخلاء وضم النون ، : قال الزجاج . اعترض بذلك سعيد بن جبري وغريه » ِمْن أَْوِلَياء « : قوله 
ما اختذت من : إمنا تدخل يف هذا الباب إذا كانت مفعولةً أوالً وال تدخل على مفعول احلال ، تقول » ْن ِم« ألنَّ 



  .أحٍد ولياً ، وال جيوز ما اختذت أحداً من ويلٍّ 
في زيادة ملكان الن» ِمْن « ودخلت : يف موضع احلال قاله ابن جين إالَّ أنه قال » ِمْن أَْوِلَياء « أن يكون : الثالث 

يف موضع احلال ، وحينئذ ( فظاهر هذا أنه جعل اجلار واجملرور . ما اختذت زيداً من وكيل : املتقدم كقولك 
مزيدة فيه إالَّ أنه ال حيفظ » ِمْن « هو احلال نفسه و ) مزيدة ولكنه يريد أن هذا اجملرور » ِمْن « يستحيل أن تكون 

هذه القراءة : فإن قيل . ا حفظ زيادة الباء فيها على خالف يف ذلك يف احلال وإن كانت منفية وإمن» ِمْن « زيادة 
املراد أنا ال نصلح لذلك ، فكيف ندعوهم إىل : قلنا . غري جائزة ، ألنه ال مدخل هلم يف أن يتخذهم غريهم أولياء 

» ِمْن « ْخدُج ، أو ما علم أنَّ فيها َمقََّت املُ: فبلغ عاصماً فقال ] أولياء [ نَتَِّخذَ ِمْن ُدونَِك : عبادتنا؟ وقرأ احلجاج 
.  

  فصل
  :وفيه وجوه . » سُْبَحاَنَك « : أجابوا بقوهلم 

أنه تعجب منهم ، تعجبوا مما قيل هلم؛ ألهنم مالئكة ، واألنبياء معصومون فما أبعدهم عن اإلضالل الذي : أحدها 
  .هو خمتصٌّ بإبليس وجنوده 

ليدلوا على أهنم املسبحون املوسومون بذلك ، فكيف يليق حباهلم أن يضلوا »  سُْبحَاَنَك« أهنم نطقوا ب : وثانيها 
  .عباده 

  .قصدوا بالتسبيح تنزيهه عن األنداد سواء كان املسبح وثناً أو نبياً أو ملكاً : وثالثها 
رم ، بل إمنا قصدوا تنزيهه أن يكون مقصوده من هذا السؤال استفادة علم أو إبراء من كان بريئاً من اجل: ورابعها 

  .سأهلم تقريعاً للكفار وتوبيخاً هلم 
  .} َما كَانَ َينبَِغي لََنآ أَن نَّتَِّخذَ ِمن ُدونَِك ِمْن أَوِْلَيآَء { : وقوهلم 
إذا كنا ال نرى أن يتخذ من دونك ولياً ، فكيف ندعو غرينا إىل ذلك ، أي ما كان لنا أن نأمرهم بعبادتنا : معناه 

  .وحنن نعبدك 

: ما كان لنا أن نتخذ من دون رضاك من أولياء ، أي : وقيل . ما كان ينبغي لنا أن نكون أمثال الشياطني : ل وقي
إنَّا : ( قالت املالئكة : وقيل . إنا علمنا أنك ال ترضى هبذا فما فعلنا ، فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه 

وقيل . ذنك ولياً وال حبيباً فضالً عن أن يتخذ عبداً آخر إهلاً وهم عبيدك ، وال ينبغي لعبيدك أن يتخذوا من دون إ
  .إنا ال يصلح منا أن نكون من العابدين فكيف ميكننا ادعاؤنا من املعبودين ) : قالت األصنام : 

تدراك ، وهو ملَّا تضمَّن كالمهم أنَّا مل نضلهم ومل حنملهم على الضالل حسن هذا االس. » َولَِكْن َمتَّْعتَُهْم « : قوله 
واملعىن متعتهم . أنعمت عليهم وتفضلت فجعلوا ذلك ذريعةً إىل ضالهلم عكس القضية : أن ذكروا سببه ، أي 

: وقيل . تركوا املوعظة واإلميان بالقرآن } حىت َنُسواْ الذكر { . وآباءهم يف الدنيا بطول العمر والصحة والنعمة 
  .تركوا ذكرك وغفلوا عنه 

  :جيوز فيه وجهان » ُبوراً « و . هلكى غلب عليهم الشقاء واخلذالن : أي } واْ قَْوماً ُبوراً َوكَاُن{ : قوله 
  .أنه مجع بائر كعائذ وعوذ : أحدمها 
أنه مصدر يف األصل كالزور ، فيستوي فيه املفرد واملثىن واجملموع واملذكر واملؤنث ، وهو من البوار : والثاين 
  .واهلالك 

فاسد ، وهذا معىن : فسدت ، وأمرنا بائر ، أي : َباَرْت بَِضاَعَتُه أي : وهي لغة األزد ، يقولون وقيل من الفساد ، 



  .كسدت البضاعة : قوهلم 
  .وهذا يرجع إىل معىن اهلالك والفساد . ال نبات هبا : أرض بوٌر ، أي : هو من قوهلم : وقال احلسن 

كَذََّبكُُم املعبودون يف قولكم إهنم آهلة وإهنم : ع املشركني ، أي هذا خطاب م» فَقَْد كَذَُّبوكُْم « : قوله تعاىل 
فقد كذبوكم أيها املؤمنون الكفار مبا تقولون من التوحيد يف : خطاب للمؤمنني يف الدنيا ، أي : وقيل . أضلوكم 

فهي على إضمار القول  وهذه اجلملة من كالم اهللا تعاىل اتفاقاً ،. » بِما َتقُولُونَ « الدُّنيا ، وهو معىن قوله 
هذه املفاجأة باالحتجاج واإللزام حسنةٌ رائعةٌ وخاصة إذا انضمَّ إليها االلتفات : قال الزخمشري . وااللتفات 

ا َيا أَْهلَ الكتاب قَْد َجآَءكُْم َرُسولَُنا ُيَبيُِّن لَكُْم على فَْتَرٍة مََّن الرسل أَن َتقُولُواْ َم{ : وحذف القول ، وحنوها قوله 
  :، وقول القائل ]  ١٩: املائدة [ } ] فَقَْد َجاَءكُْم َبِشٌري َوَنِذيٌر [ َجآَءَنا ِمن َبِشريٍ َوالَ َنِذيرٍ 

  ثُمَّ القُفُولُ فَقَْد جِئَْنا ُخرَاسَانَا... قالوا خُراَسانُ أَقَْصى َما ُيَرادُ بَِنا  -٣٨٦٨
  .انتهى 

وقرأ أبو حيوة وقنبل يف رواية ابن . فقلنا قد جئنا : د كذبوكم ، ويف البيت يريد أنَّ األصل يف اآلية الكرمية فقلنا فق
إىل » سُْبَحاَنَك َما كَانَ يَْنَبِغي لََنا أَنْ نَتَِّخذَ ( فَقَْد كَذََبكُم اآلِلَهةُ بَِما َيقُولُونَ « : أيب الصلت عنه بالياء من حتت ، أي 

  .من االفتراء عليكم ) ون الكفار مبا يقولون فقد كذبكم أيها املؤمن: املعىن : آخره وقيل 
  .» فََما َيْسَتِطيُعونَ « : قوله 

: وقيل . قرأ حفص بتاء اخلطاب ، واملراد عبَّادها ، واملعىن فما تستطيعون أنتم يا كفار صرف العذاب عنكم 
كانوا يعبدوهنا من عاقل وغريه ، وقرأ الباقون باء الغيبة ، واملراد اآلهلة اليت . احليلة : التوبة ، وقيل : الصرف 

  .فما يستطيع آهلتكم أن يصرفوا عنكم العذاب وأن حيتالوا لكم : ولذلك غلب العاقل وأتى بواو الضمري ، واملعىن 
  :بنون العظمة ، وقرئ بالياء ، ويف الفاعل وجهان » ُنِذقُْه « قرأ العامة . } َوَمن َيظِْلم مِّنكُمْ ُنِذقُْه { : قوله 

  .أنه اهللا تعاىل لداللة قراءة العامة على ذلك : ا أظهرمه
ومن : أنه ضمري الظلم املفهوم من الفعل ، وفيه جتوز بإسناد إذاقة العذاب إىل سببها وهو الظلم ، واملعىن : والثاين 

  .يشرك منكم نذقه عذاباً كبرياً 
  فصل

يف معرض الشرط للعموم ، » َمْن « ثبت أن كلمة :  يف القطع بوعيد أهل الكبائر ، قالوا( متسك املعتزلة هبذه اآلية 
َوَمن لَّْم َيُتبْ { : ، والفاسق ظامل لقوله ]  ١٣: لقمان [ } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعِظيمٌ { وثبت أن الكافر ظامل لقوله 

  .حمالة أن الفاسق ال يعفى عنه بل يعذب ال ) فثبت هبذه اآلية ]  ١١: احلجرات [ } فأولئك ُهمُ الظاملون 
يف معرض الشرط للعموم ، والكالم فيه مذكور يف أصول الفقه ، سلمنا » َمْن « أنا ال نسلم أن كلمة : واجلواب 

أنه للعموم لكن قطعاً أم ظاهراً؟ ودعوى القطع ممنوعة ، فإنا نرى يف العرف العام واالستعمال املشهور استعمال 
إِنَّ الذين كَفَُرواْ َسَوآٌء َعلَْيهِمْ { قوام معينون ويدل عليه قوله تعاىل صيغ العموم مع إرادة األكثر أو ألن املراد أ

قولنا : مث إن كثرياً من الذين كفروا قد آمنوا فال دافع أن يقال ]  ٦: البقرة [ } أَأَنذَْرتَُهْم أَْم لَمْ ُتْنِذْرُهمْ الَ ُيْؤِمُنونَ 
  .ملراد منه إمَّا الغالب أو املراد منه أقوام خمصصون كان يفيد العموم ، لكن ا» الَِّذيَن كَفَُروا « 

وعلى التقديرين ثبت أن استعمال ألفاظ العموم يف األغلب عرف ظاهر وإذا كان كذلك كانت داللة هذه الصيغ 
  .على العموم داللة ظاهرة ال قاطعة ، وذلك ال ينفي جتويز العفو 

مشروط بأن ال يزيل ذلك الظلم بتوبة أو بطاعة هي } ن َيظِْلم مِّنكُْم َوَم{ : سلمنا داللته ، لكن أمجعنا على أن قوله 



مشروط بأن ال يعاجل ما يزيله وعند » َيظِْلْم مِْنكُْم « : أعظم من ذلك الظلم ، فريجع حاصل األمر إىل أن قوله 
ور الثالثة اليت تزيله ، إنه مل يوجد ما يزيله؟ فإن العفو عندنا أحد األم: هذا مسلم ، لكن مل قلتم : هذا فنقول 

إِنَّ الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ { : وذلك هو أول املسألة سلمنا داللته على ما قال ولكنه معارض بآيات الوعد كقوله 
  ] . ١٠٧: الكهف [ } الصاحلات كَاَنْت لَُهْم َجنَّاُت الفردوس ُنُزالً 

بيل التنكيل ، وإذا ثبت أنه مستحق للعقاب ثبت أن آيات الوعيد أوىل ، ألن السارق ُيقْطع على س: فإن قيل 
ال نسلم أنَّ السارق يقطع على سبيل التنكيل : قلنا . استحقاق الثواب حمبط ملا بينا أن اجلمع بني االستحقاقني حمال 

  ) .بل على سبيل احملنة ( يقطع على سبيل التنكيل ) ال ( ، أال ترى أنه لو تاب فإنه 

خطاب مع قوم خمصوصني معينني ، فهب أنه ال } َوَمن َيظِْلم مِّنكُمْ { : ات ، ولكن قوله تعاىل نزلنا عن هذه املقام
  .يعفو عن غريهم 

َمالِ هذا الرسول َيأْكُلُ الطعام { : اآلية هذا جواب عن قوهلم } َوَمآ أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمَن املرسلني { : قوله تعاىل 
  .هذه عادة مستمرة من اهللا تعاىل يف كل رسله فال وجه هلذا الطعن : أي ]  ٧: ان الفرق[ } َوَيْمِشي ِفي األسواق 

بفتح األلف ، ألنه متوسط ، واملكسورة ال تليق إالَّ . إالَّ أنَُّهْم : حق الكالم أن يقال } إِالَّ إِنَُّهْم لََيأْكُلُونَ { : قوله 
  :باالبتداء ، فلهذا ذكروا يف هذه اجلملة ثالثة أوجه 

َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك أَحداً ِمن « : أهنا يف حمل نصب صفة ملفعول حمذوف ، فقدره الزجاج والزخمشري : أحدها 
َوَما { : دليالً عليه ، نظريه قوله تعاىل » ِمَن املُْرَسِلَني « : وإمنا حذف ، ألن يف قوله . » املُْرَسِلني إال آِكِلني َوَماِشَني 

والضمري . رجاالً أو رسالً : وقدره ابن عطية . َما ِمنَّا أحٌد : مبعىن ]  ١٦٤: الصافات [ } َمقَاٌم مَّْعلُوٌم  ِمنَّآ إِالَّ لَُه
  .وما بعده عائد على هذا املوصوف احملذوف » إنَّهم « يف 

، ) » أَْرَسلَْنا « ل ( إهنا ال حمل هلا من اإلعراب ، وإمنا هي صلة ملوصول حمذوف هو املفعول : قال الفراء : والثاين 
ِمَن « : املقدرة ، واكتفي بقوله » َمْن « وما بعده عائد على معىن » إنَُّهْم « فالضمري يف . إال من أهنم : تقديره 

  .يردها إالَّ من : ، أي ]  ٧١: مرمي [ } ) كَانَ على َربَِّك َحْتماً ( َوإِن مِّنكُمْ إِالَّ وَارُِدَها { : عنه كقوله » املُْرَسِلَني 
فعلى قول الزجاج املوصوف حمذوف ، وعلى قول الفراء املوصول هو احملذوف ، وال جيوز حذف املوصول وتبقية 

  .الصلة عند البصريني إالَّ يف مواضع ، تقدَّم التنبيه عليها يف البقرة 
إالَّ وإهنم ، يعين أهنا حالية ،  :التقدير : أن اجلملة حملها النصب على احلال ، وإليه ذهاب ابن األنباري قال : الثالث 

صفة ملا قبلها ، وقدره أبو البقاء » إالَّ « وردَّ بكون ما بعد . فقدَّر معها الواو بياناً للحالية ، فكسر بعد استئناف 
: قال أبو البقاء . ، لوجود الالم يف خربها ، ولكون اجلملة حاالً على الراجح » إنَّ « والعامة على كسر . أيضاً 

  .إال قيل أهنم : املعىن : وقيل . إالَّ َوُهْم : لَْو لَمْ تكن الالم لكسرت أيضاً ألن اجلملة حالية ، إذ املعىن : قيل و
ما جعلنا رسالً إىل الناس إال : إالَّ ألنَُّهْم أي : بالفتح على زيادة الالم وأن مصدرية ، والتقدير » أنَُّهْم « وقرئ 

  .لكوهنم مثلهم 
مشدداً مبنيا للمفعول ، » ُيَمشُّونَ « خفيفة ، وأمري املؤمنني علّي بن أيب طالب وعبد اهللا » َيْمُشونَ «  وقرأ العامة

  .ُتَمشِّيهِْم حََواِئجُُهْم أو الناس : أي 
  :قال الشاعر » يَْمُشونَ « بالتشديد مبنيا للفاعل ، وهي مبعىن » َيمشُّونَ « : وقرأ عبد الرمحن 

  قَالَِئَص ِمْنَها َصْعَبةٌ َوَركُوُب... ى بِأَْعطَاِن املَِياِه واْبَتَغى َوَمشَّ -٣٨٦٩
  .يعين بالتشديد . لكان أوجه لوال الرواية » َيَمشُّونَ « ولو قرئ : قال الزخمشري 



  .قد قرأ هبا السُّلَِمّي وهللا احلمد : قال شهاب الدين 
  فصل

مَالِ هذا { : وقالوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -ركون رسول اهللا ملَّا عيَّر املش: روى الضحاك عن ابن عباس قال 
ما أنا إال رسول ، وما : يعين . أنزل اهللا هذه اآلية ]  ٧: الفرقان [ } الرسول َيأْكُلُ الطعام َوَيْمِشي ِفي األسواق 

مَّا ُيقَالُ { : آخر كنت بدعاً من الرسل ، وهم كانوا يأكلون الطعام ، وميشون يف األسواق ، كما قال يف موضع 
بلية ، فالغين فتنة : أي } َوَجَعلَْنا َبْعَضكُمْ ِلَبْعضٍ ِفْتَنةً { ] .  ٤٣: فصلت [ } لََك إِالَّ َما قَْد ِقيلَ ِللرُُّسلِ ِمن قَْبِلَك 

: ن عباس قال اب. ما يل مل أكن مثله؟ والصحيح فتنة للمريض ، والشريف فتنة للوضيع ) : ويقول الفقري ( للفقري ، 
  .جعلت بعضكم بالء لبعض لتصربوا على ما تسمعون منهم ، وترون من خالفهم وتتبعون اهلدى : أي 

نزلت يف رؤساء املشركني وفقراء الصحابة فإذا رأى الشريف الوضيع قد أسلم : وقال الكليب والزجاج والفراء 
لَْو كَانَ { : والفضل عليه ، ويدل عليه قوله تعاىل  قبله أَنَِف أن يسلم ، وأقام على كفره لئال يكون للوضيع السابقة

صلى اهللا  -هذا عام يف مجيع الناس ، روى أبو الدرداء عن النيب : وقيل ]  ١١: األحقاف [ } َخيْراً مَّا َسَبقُوَنآ إِلَْيِه 
، وويل ) لسلطان وويل للرعية من ا( ويل للعامل من اجلاهل ، وويل للسلطان من الرعية ، « : قال  -عليه وسلم 

  .وقرأ هذه اآلية » للمالك من اململوك ، وويل للشديد من الضعيف ، وللضعيف من الشديد بعضهم لبعض فتنة 
يف اخللق ، واخللق ، ) هذا يقول ِلَم لَمْ أجعل مثله ( وروي عن ابن عباس واحلسن هذا يف أصحاب البالء والعافية 

  .يف األجل ويف العقل ، ويف العلم ، ويف الرزق ، و
هذا احتجاج عليهم يف ختصيص حممد بالرسالة مع مساواته هلم يف البشرّية وصفاهتا ، فاملرسلون يتأذون من : وقيل 

َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الذين أُوُتواْ الكتاب ِمن قَْبِلكُْم َوِمَن الذين أشركوا أَذًى { : املرسل إليهم بأنواع األذى على ما قال 
حبسب احلسد ، وصريورته مكلفاً ) من الرسل ( ، واملرسل إليهم يتأذون أيضاً ]  ١٨٦: عمران آل [ } كَِثرياً 

  .باخلدمة وبذل النفس واملال بعد أن كان رئيساً خمدوماً 
  .واألوىل محل اآلية على الكل ، ألن بني اجلميع قدراً مشتركاً 

  .» لَ َعلَْيِه يف املَالِ واجلَسِد فَلَْيْنظُْر إلَى َمْن ُدوَنُه يف املالِ واجلََسدِ إذَا َنظََر أََحدُكُْم إلَى َمْن فُضِّ« : قال عليه السالم 
أم ال تصربون وهذه اجلملة : املعادل حمذوف ، أي » أََتْصبُِرونَ « . } أََتْصبُِرونَ َوكَانَ رَبَُّك َبصِرياً { : قوله 

لَِيْبلَُوكُْم أَيُّكُمْ أَْحَسُن َعَمالً { : موقع أّيكم بعد االبتالء يف قوله  التقرير بأن موقعه بعد الفتنة: استفهام ، واملراد منه 
: أهنا معلِّقة ملا فيها من معىن فعل القلب ، فتكون منصوبة احملل على إسقاط اخلافض واملعىن : مبعىن ]  ٧: هود [ } 
عامل مبن يصرب ، ومبن ال : أي } رَبَُّك َبِصرياً  َوكَانَ{ على البالء ، فقد علمتم ما وعد الصابرون ، » أََتْصبُِرونَ « 

  .يصرب فيجازي كالً منهم مبا يستحقه من ثواب وعقاب 

وا كَبًِريا ِفي أَْنفُِسهِْم َوَعَتْوا ُعُت َوقَالَ الَِّذيَن لَا َيْرُجونَ ِلقَاَءَنا لَْولَا أُنْزِلَ َعلَْيَنا الَْملَاِئكَةُ أَْو َنَرى َربََّنا لَقَِد اْسَتكَْبُروا
َوقَِدْمَنا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَملٍ ) ٢٢(َيْوَم َيَرْونَ الَْملَاِئكَةَ لَا ُبْشَرى َيْومَِئٍذ ِللُْمْجرِِمَني َوَيقُولُونَ ِحْجًرا َمْحجُوًرا ) ٢١(

  ) ٢٤(ا وَأَْحَسُن َمِقيلًا أَْصحَاُب الَْجنَّةِ َيْوَمِئٍذ َخْيٌر ُمْستَقَر) ٢٣(فََجَعلَْناُه َهَباًء َمْنثُوًرا 

صلى اهللا عليه  -هذه هي الشبهة الرابعة ملنكري نبوة حممد . اآلية } َوقَالَ الذين الَ يَْرُجونَ لِقَآَءَنا { : قوله تعاىل 
نا بأنه حىت خيرب} أَْو نرى رَبََّنا { تنزَّل املالئكة حىت يشهدوا أن حممداً حمق يف دعواه ، ) مل ( مل : وحاصلها  -وسلم 

  أرسله إلينا؟



  فصل
ال خيافون لقاءنا ، فوضع الرجال موضع اخلوف : أي } َوقَالَ الذين الَ َيْرُجونَ لِقَآَءَنا { : قوله تعاىل : قال الفراء 

ال ختافون : أي ]  ١٣: نوح [ } مَّا لَكُمْ الَ تَْرُجونَ ِللَِّه َوقَاراً { : لغة هتامّية إذا كان معه جحٌد ، ومنه قوله تعاىل 
  هللا عظمةً

ال وجه لذلك ، ألن الكالم مىت أمكن محله على احلقيقة مل جيز محله على اجملاز ، واملعلوم من حال : قال القاضي 
{ : ، فكذلك ال يرجون الثواب ملثل ذلك ، فقوله ) باملعاد ( عّباد األصنام أهنم كانوا ال خيافون العقاب ، لتكذيبهم 

حممول على احلقيقة ، وهو أهنم ال يرجون لقاء ما وعدنا على الطاعة من الثواب واجلنة ، ومعلوم } َنا الَ َيْرُجونَ ِلقَآَء
  ) .للرجاء ( أن من ال يرجو ذلك ال خياف العقاب أيضاً ، فاخلوف تابع 

  فصل
. تصال واملماّسة دلَّ ظاهر اآلية على جواز الرؤية ، ألن اللقاء جنس حتته أنواع ، أحد أنواعه الرؤية ، واآلخر اال

وقالت املعتزلة . ومها باطالن ، فدلَّ على جواز الرؤية ، ألن الرائي يصل برؤيته إىل حقيقة املرئي فسمي الرؤية لقاء 
وإن . مل أَلَْق األمري : ويقول القائل . لقاك اهللا اخلري : تفسري اللقاء برؤية البصر جهل باللغة ، ألنه يقال يف الدعاء : 

لقي األمري إذا أذن له ومل حيجب ، وقد يلقاه يف الليلة الظلماء وال : د إذا حجب عنه ، ويقال يف الضرير رآه من بع
[ } الَ َتْمِلكُ َنفٌْس ِلَنفْسٍ َشْيئاً { يراه ، بل املراد من اللقاء هنا املصري إىل حكمه حيث ال حكم لغريه يف يوم 

اخلطيب وهذا كالم ضعيف ، ألنَّ اللفظ املوضوع ملعىن مشترك بني  قال ابن. ال أنه رؤية البصر ]  ١٩: االنفطار 
لقيت األمري ، : لقاك اخلري ، ويصح قول األعمى : معان كثرية ينطلق على كل واحد من تلك املعاين ، فيصح قوله 

{ : قوله تعاىل : مبعىن ما وصلت إليه ، وإذا ثبت هذا فنقول ) مبعىن رأيته ، وما لقيته ( لقيته : ويصح قول البصري 
مذكور يف معرض الذم هلم ، فوجب أن يكون رجاء اللقاء حاصالً ، ومسمى اللقاء } َوقَالَ الذين الَ َيْرُجونَ لِقَآَءَنا 

  .مشترك بني الوصول املكاين وبني الوصول بالرؤية ، وقد بطل األول فتعّين الثاين 
لفظ عن ظاهره بغري دليل ، فثبت داللة اآلية على صحة صرف ل. املراد من اللقاء الوصول إىل حكمه : وقوهلم 

  ) .الكفار ( الرؤية بل على وجوهبا ، بل على أنّ إنكار الرؤية ليس إال من دين 
{ فيخربنا بذلك } أَْو نرى َربََّنا { فيخربونا أن حممداً صادق » َعلَْيَنا املَالَِئكَةُ « هالّ أنزل : » لَْوالَ أُنْزِلَ « : قوله 

  .هبذه املقالة ) تعظموا يف أنفسهم : أي ( } قَِد استكربوا يف أَنفُسِهِْم لَ

  .نزلت اآلية يف أيب جهل والوليد وأصحاهبما املنكرين للنبوة والبعث : قال الكليب ومقاتل 
ك ، وهي تواخي ، ملناسبة ذكرت هنا» ِعِتيا « مصدر وقد صحَّ هنا وهو األكثر وأُِعلَّ يف مرمي يف » ُعُتواً « : قوله 

  .رؤوس الفواصل 
  فصل

  .غلوا يف القول » عتوا « : وقال مقاتل . طغواً » ُعُتوا « : قال جماهد 
  .أشد الكفر وأفحش الظلم ، وعتوهم طلبهم رؤية اهللا حىت يؤمنوا به : والعتو 
إِن ِفي ُصدُورِِهْم إِالَّ ِكْبٌر مَّا { : ما قال ، ألهنم أضمروا االستكبار يف قلوهبم واعتقدوه ، ك» ِفي أَنْفُِسهِمْ « : وقوله 

  .جتاوزوا احلد يف الظلم : وعتوا ] .  ٥٦: غافر [ } ) بِبَاِلِغيِه ( ُهم 
  فصل

  :وهذا جواب عن شبهتهم وبيانه من وجوه 



مثال هذه فبعد ذلك يكون اقتراح أ -عليه السالم  -أن القرآن ملا ظهر كونه معجزاً فقد متت نبوة حممد : أحدها 
  .اآليات ال يكون إال حمض التعنت واالستكبار 

أنَّ نزول املالئكة لو حصل لكان أيضاً من مجلة املعجزات ، فل يدل على الصدق خلصوص كونه نزول : وثانيها 
امللك بل لعموم كونه معجزاً فيكون قبول ذلك املعجز وردّ املعجز اآلخر ترجيحاً ألحد املثلني على اآلخر من غري 

  .مزيد فائدة ومرجِّح ، وهو حمض االستكبار والتعنت 
نعم هو : وهو سبحانه يقول  -عليه السالم  -أهنم بتقدير أن يروا الرب ، ويسألوه عن صدق حممد : وثالثها 

ألنَّا بيَّنَّا أن املعجزة تقوم  -عليه السالم  -رسويل ، فذلك ال يزيد يف التصديق على إظهار املعجز على يد حممد 
اللهم إن كنت صادقاً فأْحيِ هذا امليت ، فيحييه : مقام التصديق بالقول ، إذ ال فرق وقد ادعى النبوة بني أن يقول 

وإذا كان التصديق بالقول والتصديق احلاصل . صدقت : ، وبني أن يقول له ) والعادة مل جتر مبثله ( اهللا تعاىل ، 
  .كان تعيني أحدمها حمض استكبار وتعنت يف كونه تصديقاً للمدعى ، ) سّيني ( باملعجز 
لو علمت أهنم ما ذكروا هذا السؤال ألجل االستكبار والعتو : ميكن أن يكون املراد أنَّ اهللا تعاىل قال : ورابعها 

الشديد ألعطيتهم مقترحهم ، ولكين علمت أهنم ذكروا هذا االقتراح ألجل االستكبار والتعنت ، فلو أعطيتهم 
  .تفعوا به ، فال جرم ال أعطيهم ذلك مقترحهم ملا ان

لعلهم مسعوا من أهل الكتاب أن اهللا ال ُيَرى ، وأنه تعاىل ال ينزل املالئكة يف الدنيا على عوام اخللق ، مث : وخامسها 
  .إهنم علقوا إمياهنم على ذلك على سبيل االستهزاء 

  فصل
لَقَدِ { : فقوله : قالوا . كانت جائزة ملا كان سؤاهلا عتواً  استدل املعتزلة هبذه اآلية على عدم الرؤية ، ألنّ رؤيته لو

لَن نُّْؤِمَن { : ليس إال ألجل سؤال الرؤية ، واستعظم يف آية أخرى قوهلم } استكربوا يف أَنفُسِهِْم َوَعَتْوا ُعُتّواً كَبِرياً 
فثبت أن االستكبار والعتو هاهنا إمنا حصل ألجل  ] . ٥٥: البقرة [ } لََك حىت َنَرى اهللا جَْهَرةً فَأََخذَْتكُُم الصاعقة 

َوقَالَ الذين الَ يَْرُجونَ { : إّنا بينا أن قوله : ونقول هاهنا . سؤال الرؤية ، وتقدم الكالم على ذلك يف سورة البقرة 
من طلب شيئاً حماالً  يدل على الرؤية ، وأّما االستكبار والعتو فال يدل ذلك على أن الرؤية مستحيلة ، ألنَّ} ِلقَآَءَنا 

  :إنه َعَتا واستكرب ، أال ترى قوهلم : ال يقال 

{ : مل يثبت هلم بطلب هذا احملال عتوا واستكباراً بل قال ]  ١٣٨: األعراف [ } اجعل لََّنآ إهلا كََما لَُهْم آِلَهةٌ { 
  ] . ١٣٨: األعراف [ } إِنَّكُْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ 

ما وصفه ]  ١٤٣: األعراف [ } َربِّ أرين أَنظُْر إِلَْيَك { : ملا قال  -عليه السالم  -وسى ومما يدل على ذلك أن م
طلب الرؤية شوقاً ، وهؤالء ملَّا طلبوها امتحاناً وتعنتاً ال جرم  -عليه السالم  -اهللا باالستكبار والعتّو ، ألنه 

  .وصفهم بذلك 
  :فيه أوجه » َيْوَم َيَرونَ « : قوله 

  .ُيْمَنُعونَ الُبْشَرى َيْوَم َيَرونَ : أي » الَ ُبْشَرى « : أنه منصوب بإضمار فعل يدل عليه قوله : أحدها 
  .، فيكون مفعوالً به ) اذكر ( أنه منصوب ب : الثاين 

  .يعذبون مقدراً ( أنَّه منصوب ب : الثالث 
  :لوجهني » الُبْشَرى « وال جيوز أن يعمل فيه نفس 

  .واملصدر ال يعمل فيما قبله أهنا مصدر : أحدمها 



  .ال يعمل فيما قبلها ) ) ال ( وما بعد ( ، ) ال ( أنَّها منفية ب : والثاين 
« َيَرون املالئكة يقولون ال ُبْشَرى ، فالقول حال من : هذه اجلملة معمولة لقول مضمر ، أي » الَ ُبْشَرى « : قوله 

[ } َسالٌَم َعلَْيكُم { : إىل قوله ]  ٢٣: الرعد [ } َواملَالَِئكَةُ َيْدُخلُونَ { : ، وهو نظري التقدير يف قوله » املَالَِئكَة 
  ] . ٢٤: الرعد 

، واحتمل أن يكون يف نية التنوين منصوب اللفظ ، » الَ « أن يكون مبنيا مع » ُبشَْرى « واحتمل : قال أبو حيان 
خرباً » ِللُْمْجرِِمَني « خرباً و » َيْومَِئٍذ « احتمل أن يكون »  ال« ومنع من الصرف للتأنيث الالزم فإنه كان مبنيا مع 

« واخلرب » ُبْشَرى « صفة ل » َيْومَِئٍذ « ، أو متعلقاً مبا تعلَّق به اخلرب ، وأن يكون » ُبْشَرى « بعد خرب ، أو نعتاً ل 
وما » الَ « اخلرب للمبتدأ الذي هو جمموع  أو» الَ « ، وجييء خالف سيبويه واألخفش هل اخلرب لنفس » ِللُْمْجرِِمَني 
  .بين معها 

« جاز أن يكون ) خربين ، و » ِللُْمْجرِِمَني « ، و » َيْومَِئٍذ « جاز أن يكون ( وإن كان يف نية التنوين وهو معرب ، 
: قال شهاب الدين . بإمجاع  »الَ « صفة ، واخلرب إذا كان االسم ليس مبنياً لنفس » ِللُْمْجرِِمَني « خرباً و » َيْوَمِئٍذ 
) الَ ( واحتمل أن يكون يف نية التنوين إىل آخره ال يتأتَّى إالَّ على قول أيب إسحاق ، وهو أنه يرى أنَّ اسم : قوله 

النافية للجنس معرٌب ، ويعتذر عن حذف التنوين بكثرة االستعمال ويستدل عليه بالرجوع إليه يف الضرورة ، 
  :وينشد 
أال ترونين رجالً ، وكان ميكن الشيخ أن : ويتأوله البصريون على إضمار ... َرُجالً َجَزاهُ اللَُّه خَْيراً  أَالَ -٣٨٧٠

، » ِللُْمْجرِِمنيَ « أو يف » َيْومَِئٍذ « عاملة يف » ُبْشَرى « أن جيعل : جيعله معرباً كما اّدعى بطريق أخرى ، وهو 
  .معرٌب ، لكنه مل يلم بذلك ، وسيأيت شيء من هذا يف كالم أيب البقاء رمحه اهللا فيصري من قَُبْيل املطوَّل ، واملطوَّل 

ال ُيَبشَُّرونَ : معرباً منصوباً بطريق أخرى ، وهي أن تكون منصوبة بفعل مقدَّر ، أي » ُبْشَرى « وجيوز أن يكون 
ال أهالً وال سهالً ، إالَّ أن كالم الشيخ ال ) و ( ، ]  ٥٩: ص [ } ) بِهِْم ( الَ َمْرحَباً { : ُبشَْرى ، كقوله تعاىل 

خربين ، فقد حكم أن هلا خرباً ، وإذا » ِللُْمْجرِِمَني « و » َيْومَِئٍذ « جاز أن يكون : ميكن تنزيله على هذا لقوله 
وضع حينئذ خرب ، ألهنا داخلة على ذلك الفعل املقدر ، وهذا م) ] ال ( ل [ ُجِعلَت منصوبة بفعل مقدر ال يكون 

  .حسٌن 
، قال » ُبْشَرى « وجوَّز أبو البقاء أن يكون منصوباً ب : أوجه » َيْوَمِئذٍ « قد تقدَّم يف » َيْوَمِئذٍ ِللُْمْجرِِمَني « : قوله 

هو والزخمشري أن  -أيضاً  -وجوَّز . » ِللُْمْجرِِمَني « ، ويكون اخلرب ) ال ( إذا قدَّرت أهنا منونة غري مبنيَّة مع : 
وردَّه أبو حيان سواء أريد بالتكرير التوكيد اللفظيّ أم أريد به البدل » َيَرْونَ ) َيْوم « تكريراً ل » َيوَْمِئٍذ « ن يكو
العاملة ) الَ ( البشرى ، وما بعد ) َيْعَدُمونَ ) ( أو من ) ( اذكر ( منصوب مبا تقدم ذكره من » َيْوَم « ألنَّ : قال 

وما ردَّه ليس بظاهر ، ألنَّ ) . الَ ( لها ، وعلى تقدير ما ذكراه يكون العامل فيه ما قبل يف االسم ال يعمل فيه ما قب
َيَرْونَ « ، و » َيَرْونَ « معمولةٌ ل » املالئكة « ، و » املَالَِئكَِة « اجلملة املنفية معمولةٌ للقول املضمر الواقع حاالً من 

وما يف حيزها من تتمة الظرف األول من حيث إهنا معمولة ) ال  (ُخصَِّصا باإلضافة ، ف » َيْوَم « معمول ل » 
  .لبعض ما يف حيزه ، فليست بأجنبية وال مانعٍة من أن يعمل ما قبلها فيما بعدها 

من وضع الظاهر موضع » ِللُْمْجرِِمَني « و . والعجب له كيف ختيل هذا وغفل عما تقدم فإنه واضح مع التأمل 
من » ِحْجراً « و ) . أو للمالئكة ( جيوز عوده للكفار » يقُولُونَ « والضمري يف . لك املضمر شهادةً عليهم بذ

املصادر امللتزم إضمار ناصبها ، وال يتصرَّف فيه حنو معاذ اهللا ، وقعدك ، وعمرك ، وهذه كلمة كانوا يتكلمون هبا 



أتفعل : ويقول الرجل للرجل : سيبويه عند لقاء عدوٍّ وهجوم نازلة ، وحنو ذلك يضعوهنا موضع االستعاذة ، قال 
إذا منعه ، ألنَّ املستعيذ طالب من اهللا أن مينع املكروه وال يلحقه ، وكان : ِحجْراً وهي من حجره : كذا فيقول 

والعامة على كسر احلاء ، والضحاك ، واحلسن ، وأبو رجاء على . أسأل اهللا أن مينعه منعاً وحيجره حجراً : املعىن 
  .و لغة فيه ضمِّها وه

وجمئيه على ِفْعل أو فُْعل يف قراءة احلسن تصرٌُّف فيه الختصاصه مبوضع واحد كما كان قعدك : قال الزخمشري 
  :وعمرك كذلك وأنشد لبعض الرجاز 

« تصرُّف وهذا الذي أنشده الزخمشري يقتضي ... َعْوذٌ بَِربِّي مِْنكُم َوُحْجُر ... قَالَْت َوِفيَها حَْيَدةٌ وذُْعُر  -٣٨٧١
وقد : وحكى أبو البقاء فيه لغةً ثالثةً وهي الفتح ، قال . وقد تقدم نص سيبويه على أنه يلتزم النصب . » ِحْجراً 

  .فعلى هذا كمل فيه ثالثة لغاٍت مقروء هبنَّ . قرئ هبا 
العقل ، ألنه : ، واِحلْجُر  اهلوان ، وَمْوٌت َماِئٌت: ذيل ذائل ، والذيل : صفة مؤكدة للمعىن كقوهلم » َمْحجُوراً « و 

  .مينع صاحبه 
  فصل
} الَ بشرى َيْوَمِئذٍ { يريد يوم القيامة : قاله ابن عباس ، وقال الباقون . عند املوت } َيْوَم َيَرْونَ املالئكة { : قوله 

ِللُْمْجرِِمنيَ . . . َرى الَ ُبْش« : اآلية تدلّ على القطع بوعيد الفساق وعدم العفو ، قوله : قالت املعتزلة . للكافرين 
بل : نكرة يف سياق النفي فتعّم مجيع أنواع البشر يف مجيع األوقات ، بدليل أن من أراد تكذيب هذه القضية قال » 

له ُبشَْرى يف الوقت الفالين ، فلما كان ثبوت البشرى يف وقت من األوقات يذكر لتكذيب هذه القضية ، علمنا أن 
يقتضي نفي مجيع البشرى يف كل األوقات ، وشفاعة الرسول هلم من أعظم البشرى فوجب  »الَ ُبْشَرى « : قوله 

  .أن ال يثبت ذلك ألحد من اجملرمني ، والكالم على التمسك بصيغ العموم ، وقد تقدم مراراً 
  فصل

ورأوا ما يكرهون ،  كانت العرب إذا نزلت هبم شدة ،: فقال ابن جريج : » ِحجْراً َمْحجُوراً « اختلفوا يف القائلني 
  .، فهم يقولونه إذا عاينوا املالئكة » ِحجْراً َمْحجُوراً « : قالوا 

  .عوذاً َمَعاذاً ، فيستعيذون به من املالئكة : يعين : قال جماهد 
خرج إذا : قال مقاتل . ال إله إال اهللا : حراماً حمرماً أن يدخل اجلنة إال من قال : تقول املالئكة : وقال ابن عباس 

  .حرام حمرم عليكم أن تكون لكم البشرى : أي » ِحجْراً َمْحجُوراً « الكفار من قبورهم قالت هلم املالئكة 
  .وعمدنا إىل عملهم : أي } َوقَِدْمَنآ إىل َما َعِملُواْ ِمْن َعَملٍ { : قوله 
  .قاله ابن عرفة . ب الدقيق الترا: اهلََباُء واهلَبَْوةُ . } فََجَعلَْناُه هََبآًء مَّنثُوراً { : قوله 

  .إذا ارتفع ، وأَهَْبْبُتُه أََنا إِْهَباًء : َهَبا يَْهُبو : يقال فيه : قال اجلوهري 
هو مثل الغبار الداخل يف الكوَّة يتراءى مع ضوء الشمس فال ميس باأليدي وال يرى يف : وقال اخلليل والزجاج 

  .وهو قول احلسن وعكرمة وجماهد . الظل 
مفرَّقاً : أي » َمْنثُوراً « و . اهلََباُء ما تطاير من شرر النَّار إذا أُْضرَِمْت ، والواحدة هباءة على حد َتْمر وَتمَْرة  :وقيل 

  .الكالم غري املنظوم على املقابلة بالشعر : والنَّثُْر . والنَّثَْرةُ لنجوم متفرقة . ، نثرت الشيء فرَّقته 
  ) .وحطام الشجر ( هو ما تسفيه الرياح ، وتذريه من التراب ، : جبري قال ابن عباس وقتادة وسعيد بن 



  .هو ما يسطع من حوافر الدواب عند السري : وقال مقاتل 
  .وفائدة الوصف به أنَّ اهلََباَء تراه منتظماً مع الضوء ، فإذا حّركته تفرَّق ، فجيء هبذه الصفة لتفيد ذلك 

{ » كُوُنوا « : فََجَعلَْناُه جامعاً حلقارة اهلََباء والتناثر ، كقوله : أي » َعلَْناُه َج« أو مفعول ثالث ل : وقال الزخمشري 
  .جامعني للمسخ واخلسأ : أي ]  ٦٦: األعراف [ } ِقَرَدةً َخاِسِئَني 
خربان وأزيد ، وقياس قوله ) كان ( وخالف ابن درستويه ، فخالف النحويني يف منعه أن يكون ل : قال أبو حيان 

  .أن مينع أن يكون هلا خرب ثالث ) جعل (  يف
  ) .كَانَ ( مقصوده أن كالم الزخمشري مردوٌد قياساً على ما منعه ابن درستويه من تعديد خرب : قال شهاب الدين 

موضع » يالً وَأَْحَسن َمِق« . من هؤالء املشركني املستكربين : أي } أَْصَحاُب اجلنة َيْوَمِئذٍ َخْيٌر مُّْسَتقَّراً { : قوله 
  :هاهنا قوالن ) أَفَْعل ( ويف . قائلة 

وَأَْحَسنُ « أن املؤمنني خري يف اآلخرة ُمْسَتقَراً من ُمْسَتقَرِّ الكفار : أهنا على باهبا من التفضيل ، واملعىن : أحدمها 
  .من مقيلهم ، لو فرض أن يكون هلم » َمِقيالً 

  .ضلٍة أن يكون جملرَّد الوصف من غري مفا: والثاين 
  فصل

يعين أن أهل اجلنة ال ميّر هبم يوم إال قدر النهار من أوله إىل قدر القائلة حىت يسكنوا مساكنهم من : قال املفسرون 
  .اجلنة 

ثُمَّ إن « : ال ينتصف النهار يوم القيامة حىت يقيل أهل اجلنة يف اجلنة ، وأهل النار يف النار ، وقرأ : قال ابن مسعود 
  .وهكذا كان يقرأ » ىل اجلَحِيمِ َمِقيلَُهْم إل

  .حني قالوا يف منازهلم : وقال قوم . احلساب ذلك اليوم يف أوله : وقال ابن عباس يف هذه اآلية 
وَأَْحَسُن َمقِيالً « : االستراحة نصف النهار وإن مل يكن مع ذلك نوم ، ألن اهللا قال : القيلولة واملقيل : قال األزهري 

  .ها واجلنة ال نوم في» 
  .» أن يوم القيامة يقصر على املؤمنني حىت يكون كما بني العصر إىل غروب الشمس « وروي 

الُْملُْك َيْومَِئٍذ الَْحقُّ ِللرَّْحَمنِ َوكَانَ َيْوًما َعلَى الْكَاِفرِيَن ) ٢٥(َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماُء بِالَْغَمامِ َوُنزِّلَ الَْملَاِئكَةُ َتنْزِيلًا 
َيا َوْيلََتى لَْيتَنِي لَْم أَتَِّخذْ ) ٢٧(َوَيْوَم يََعضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَدْيِه َيقُولُ َيا لَيَْتنِي اتََّخذُْت َمَع الرَّسُولِ َسبِيلًا ) ٢٦(ا َعِسًري

  ) ٢٩(ْنَساِن َخذُولًا لَقَدْ أََضلَّنِي َعنِ الذِّكْرِ َبْعَد إِذْ َجاءَنِي َوكَانَ الشَّْيطَانُ ِللْإِ) ٢٨(فُلَاًنا َخِليلًا 

امللك { : ، وإّما ينفرد اهللا باملُلِْك َيْوَم تشقق ، لداللة قوله ) اذكر ( إّما » َيْوَم « العامل يف » َوَيْوَم َتَشقَُّق « : قوله 
قون بالتشديد بالتخفيف ، والبا» َتَشقَُّق « ) ق ( هنا ويف [ وقرأ الكوفيون وأبو عمرو . عليه } َيْوَمِئٍذ احلق للرمحن 

تاء املضارعة أو تاء التفعل على خالف يف ذلك ، والباقون أدغموا تاء التفعل ] ، ومها واضحتان ، حذف األولون 
قوله . حذفاً وإدغاماً ، وقد مضى يف البقرة » َتظَّاهَُرونَ « و » َتظَاَهُرونَ « يف الشني ملا بينهما من املقاربة ، ومها ك 

  :هذه الباء ثالثة أوجه  يف» بِالَغَمامِ « : 
بسبب الغمام ، يعين بسبب طلوعها منها ، وحنوه السََّمآُء ُمنفَِطٌر بِِه كَانَ َوْعُدُه َمفُْعوالً : على السببية ، أي : أحدها 

  .كأنه الذي يتشقق به السماء ]  ١٨: املزمل [ } السََّمآُء ُمنفَِطٌر بِهِ { 



  .ةً بالغمام ُملَتبَِس: أهنا للحال ، أي : الثاين 
والباء [ ، ]  ٤٤: ق [ } ) َيْوَم َتَشقَُّق األرض َعْنُهْم ( { : عن الَغَمام كقوله : ، أي ) َعْن ( أهنا مبعىن : الثالث 

  ] .رميت عن القوس وبالقوس : وعن يتعاقبان ، تقول 
« فقرأ ابن كثري من السبعة . وعشر يف الشاذ  فيها اثنتا عشرة قراءة ثنتان يف املتواتر ،» َوُنزِّلَ املَالَِئكَةُ « : قوله 

بالنصب مفعول » املَالَِئكَةَ « ، و ) أَنَْزلَ ( بنون مضمومة مث أخرى ساكنة وزاي خفيفة مكسورة مضارع » َوُننْزِلُ 
) نَزَّلَ (  و) أَْنَزلَ ( ملا كان : قال أبو علي ) . إِْنزَال ( به ، وكان من حق املصدر أن جييء بعد هذه القراءة على 

  :جيريان جمرى واحداً أجزأ مصدر أحدمها عن مصدر اآلخر ، وأنشد 
: املزمل [ } َوَتبَتَّلْ إِلَْيِه َتْبتِيالً { : ألنَّ َتطَوَّْيُت واْنطَوْيُت مبعىن ، ومثله ... َوقَْد َتطَوَّْيُت اْنِطَواَء اِحلْضبِ  -٣٨٧٢

بضم النون وكسر الزاي املشددة وفتح الالم ماضياً مبنيا » َوُنزِّلَ « لسبعة وقرأ الباقون من ا] َتَبتُّالً : أي ] [  ٨
  .بالرفع لقيامه مقام الفاعل ، وهي موافقةٌ ملصدرها » املَالَِئكَةُ « للمفعول ، 

. مفعول به »  املَالَِئكَةَ« بالتشديد ماضياً مبنيا للفاعل ، وهو اهللا تعاىل ، » وََنزَّلَ « وقرأ ابن مسعود وأبو رجاء 
مبنيا للفاعل عداه بالتضعيف مرة ، وباهلمزة أخرى ، واالعتذار عن جميء مصدره على » َوأَنَْزلَ «  -أيضاً  -وعنه 

  .مبنيا للمفعول » َوأُنْزِلَ «  -أيضاً  -وعنه . التفعيل كاالعتذار عن ابن كثري 
« بالتاء من فوق وتشديد الزاي ورفع الالم مضارعاً مبنيا للفاعل ،  »َوُتَنزِّلُ املَالَِئكَةُ « وقرأ هارون عن أيب عمرو 

وُتنَزِّلُ املَالَِئكَةُ ما : بالتشديد ، وعلى هذه القراءة ، فاملفعول حمذوف ، أي » َنزَّلَ « بالرفعِ مضارع » املَالَِئكَةُ 
  .أُِمَرْت أن ُتنَزِّله 

وخارحة عن أيب عمرو . بالرفع » املَالَِئكَةُ « خمففاً مبنيا للفاعل ، »  َوَنَزلَ« وقرأ اخلفَّاف عنه ، وجناح بن حبيش 
وُننْزِلُ بنونني : ، واألصل » املَالَِئكَةَ « بضم النون وتشديد الزاي ، ونصب » وُنزِّلَ « وأبو معاذ  -أيضاً  -

  .بنونني وتشديد الزاي » زِّلَ وُنَن« وقرأ أبو عمرو وابن كثري يف رواية عنهما هبذا األصل ) إحدامها ( حذفت 

  ) .فيهما ( بزيادة تاء يف أوله ، وتاء التأنيث » َوُتنُزِّلَْت « بالتشديد مبنيا للمفعول ، » َونُزِّلَْت « وقرأ أُّيب 
قال صاحب . بضم النون وكسر الزاي خفيفة مبنيا للمفعول » َونُزِلَ « وقرأ أبو عمرو يف طريقة اخلفاف عنه 

ونُزِلَ ُنزُول املالئكة : فإن صحت هذه القراءة فإنه حذف منها املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه ، تقديره :  اللوامح
نََزلَ َنازِلُ املالئكة ، ألنَّ املصدر جييء مبعىن االسم ، وهذا مما : مبعىن » املَالَِئكَة « ، فحذف النزول ونقل إعرابه إىل 

وهذا : قال شهاب الدين . الالزم للمفعول به ، ألنَّ الفعل يدل على مصدره  جييء على مذهب سيبويه ترتيب بناء
ال يتعدى إىل مفعول ) َنَزلَ ( وهذا غري معروف ، ألنَّ : وقال ابن جين . متحُّلٌ كثري دعت إليه ضرورة الصناعة 

زكمه ، وأجّنه اهللا ، وهذا باب فيبىن هنا للمالئكة ، ووجهه أن يكون مثل زكم الرَُّجلُ وجنَّ ، فإنه ال يقال إال أ
} فَالَ َيقُوُم لَُهْم َيْوَم الِقَياَمِة َوْزناً { ونظري هذه القراءة ما تقدم يف سورة الكهف يف قراءة من قرأ . مساع ال قياس 

  .بنصب الوزن من حيث تعدية القاصر ، وتقدم ما فيها 
  فصل

ليس » الغمام « واأللف والالم يف . إالَّ لبين إسرائيل يف تيههم هو األبيض الرقيق مثل الضباب ، ومل يكن : الَغَماُم 
: البقرة [ } َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن َيأِْتَيُهمُ اهللا ِفي ظُلَلٍ مَِّن الغمام { : للعموم بل للمعهود ، وهو ما ذكره يف قوله 

مث تشقق [ األرض من اجلن واإلنس ،  تتشقق مساء الدنيا فينزل أهلها ، وهم أكثر ممن يف: قال ابن عباس ]  ٢١٠
مث كذلك حىت تشقق السماء ] السماء ثانية ، فينزل أهلها وهم أكثر ممن يف السماء الدنيا ومن اجلن واإلنس 



  .السابعة وأهل كل مساء يزيدون على أهل السماء اليت قبلها ، مث ينزل الكَُروبِيُّون ، مث محلة العرش 
سبة األرض إىل مساء الدنيا كحلقة يف فالة ، فكيف بالقياس إىل الكرسي والعرش ، ثبت بالقياس أن ن: فإن قيل 

  ؟) بأسرها ، فكيف تتسع األرض لكل هؤالء ( فمالئكة هذه املواضع 
  .مقّر املالئكة ) املالئكة يكونون يف الغمام ، والغمام يكون : قال بعض املفسرين : فاجلواب 

  :ها أوجه في» املُلُْك َيْومَئٍذ « : قوله 
متعلق ب » للرَّْحَمنِ « ، و » امللك « متعلق ب » َيوَْمِئٍذ « و » احلَقُّ « مبتدأ واخلرب » املُلُْك « أن يكون : أحدها 

  .، أو مبحذوف على التبيني ، أو مبحذوف على أنه صفة للحق » احلَّق « 
  ] .على ما تقدم » للرمحن « و [ نعت للملك ، » احلَقُّ « ، و » َيوَْمِئٍذ « أنَّ اخلرب : الثاين 

  ] .نعت للملك » احلَقُّ « ، و » امللك « متعلق ب » َيْومَِئٍذ « و » للرَّْحَمن « أنَّ اخلرب : الثالث [ 
  ) .أَْعنِي ( وجيوز نصب احلق بإضمار : قيل 

  فصل
  .أَنَّ امللك الذي هو امللك حقاً ملك الرمحن يوم القيامة : املعىن 

فإن . أنه ال يزول وال يتغري : ومعىن وصفه بكونه حقاً . يريد أَنَّ يوم القيامة ال ملك يقضي غريه :  قال ابن عباس
فاجلواب َألنّ يف ذلك اليوم ال . ؟ » َيوَْمِئٍذ « : مثل هذا امللك مل يكن قط إال للرمحن ، فما الفائدة يف قوله : قيل 

تخضع له امللوك وتعنو له الوجوه ، وتذل له اجلبابرة خبالف سائر مالك له سواه ال يف الصورة ، وال يف املعىن ، ف
شديداً ، وهذا اخلطاب يدلُّ على أنه ال يكون على املؤمنني : أي } َوكَانَ َيْوماً َعلَى الكافرين َعِسرياً { . األيام 

صالة مكتوبة صالها يف الدنيا  أنه يهّون يوم القيامة على املؤمن حىت يكون أََخفَّ عليه من« عسرياً؛ جاء يف احلديث 
مضارع َعضَّ » يَعضُّ « و . » َيْوَم َتَشقَُّق « َيْوَم معمول حملذوف ، أو معطوف على } َوَيْوَم يََعضُّ الظامل { : قوله » 

: وحكى الكسائي فتحها يف املاضي ، فعلى هذا يقال . َعِضْضُت أََعضُّ : ، ووزنه فَِعل بكسر العني بدليل قوهلم 
  :حََرَق َناَبُه ، قال : والَعضُّ هنا كناية عن شدة الندم ، ومثله . ِعضُّ بالكسر يف املضارع أَ

  َعلَْيِه فَأَفَْضى والّسُيوُف َمَعاِقلُه... أَىب الضَّْيم والنُّْعَمان َيحْرُِق نَاَبُه  -٣٨٧٣
  .وهذه الكناية أبلغ من تصريح املكين عنه 

  فصل
  :فالقائلون بالعهد اختلفوا على قولني . حتتمل العهد واجلنس على خالف يف ذلك » الظَّامل « يف ) أل ( 

عقبة بن أيب معيط بن أمية بن عبد مشس ، كان ال يقدم من سفر إال صنع : أراد بالظامل « : قال ابن عباس : األول 
ويعجبه حديثه ، فقدم  -وسلم  صلى اهللا عليه -طعاماً ، ودعا إليه جريته وأشراف قومه ، وكان يكثر جمالسة النيب 

صلى اهللا  -ذات يوم من سفر ، فصنع طعاماً ، ودعا الناس ، ودعا الرسول ، فلما قرب الطعام قال رسول اهللا 
أشهد أن ال إله إال : فقال عقبة « ما أنا بآكل طعامك حىت تشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا »  -عليه وسلم 

رسول اهللا ، فأكل الرسول من طعامه ، وكان عقبة صديقاً ألّيب بن خلف ، فلما أتى أُيب بن  اهللا وأشهد أَنّ حممداً
ال واهللا ما صبأت ، ولكن دخل علّي فأَبى أن يأكل طعامي إال أن أشهد له ، : يا عقبة صبأت ، قال : خلف قال له 

بالذي أرضى منك أبداً إال أن تأتيه ما أنا : فقال . فاستحييت أن خيرج من بييت ومل يطعم فشهدت له ، فطعم 
ال ألقاك خارجاً من مكة إال علوتك : وتبزق يف وجهه ، وتطأ على عنقه ، ففعل ذلك عقبة ، فقال عليه السالم 

  .بيده يوم أحد  -صلى اهللا عليه وسلم  -، فقتل عقبة يوم بدر صرباً ، وأما أّيب بن خلف فقتله النيب » بالسيف 



عاد بزاقه يف وجهه ، فاحترق خداه ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -زق عقبةُ يف وجه رسول اهللا ملا ب: قال الضحاك 
  .فكان أثر ذلك فيه حىت املوت 

وجهي من وجهك حرام إن : كان عقبة بن أيب معيط خليل أمية بن خلف فأسلم عقبة فقال أمية : وقال الشعيب 
{ : ُعقبة ، يقول : يعين } َوَيْوَم يََعضُّ الظامل على َيَدْيِه {  -لَّ عزَّ وج -بايعت حممداً ، فكفر وارتد ، فأنزل اهللا 

َيا { وقرأ أبو عمرو . ليتين اتبعت حممداً فاختذت معه سبيالً إىل اهلدى : ، أي } ياليتين اختذت َمَع الرسول سَبِيالً 
  .بفتح الياء ، واآلخرون بإسكاهنا } لََيتَنِي اتََّخذْتُ 

الظامل هو رجل بعينه ، وإن املسلمني عرفوا امسه وكتموه ، وجعلوا فُالناً بدالً من امسه ، : رافضة قالت ال: الثاين 
  .وذكروا فاضلني من أصحاب الرسول 

ومن محل األلف والالم على العموم ، ألهنا إذا دخلت على االسم املفرد أفادت العموم بالقرينة ، وهي أنَّ ترتيب 
ة الوصف ، فدلّ على أنَّ املؤثر يف العض على اليدين كونه ظاملاً ، فيعم احلكم لعموم احلكم على الوصف مشعر بعلي

  .علته 
، بل تدخل فيه تلك ) ال ينايف العموم ( وهذا القول أوىل من التخصيص بصورة واحدة ، ونزوله يف واقعة خاصة 

  .ال بالعموم واملقصود من اآلية زجر الكل عن الظلم ، وذلك ال حيصل إ. الصورة وغريها 
  فصل

هذه اللفظة : يأكل يديه إىل املرفق مث تنبت ، وال يزال هكذا كلما أكلها نبتت وقال احملققون : قال الضحاك 
  .َعضَّ أنامله ، وعضَّ على يديه : للتحسر والغم ، يقال 

به ، وتقدم الكالم يف مباشرة ومجلة التمين بعد القول حمكيةٌ » يََعضُّ « هذه اجلملة حال من فاعل » َيقُولُ « : قوله 
  .يف النساء » لَْيَت « ل ) َيا ( 

وقرأ الدَّْورِيُّ . بكسر التاء وياء صرحية بعدها ، وهي األصل » َيا َوْيلَِتي « قرأ احلسن . » َيا َوْيلََتى « : قوله 
  .باإلمالة 

رة فتحة والياء ألفاً فراراً من الياء ، وترك اإلمالة أحسن ، ألن أصل هذه اللفظة الياء فبدلت الكس: قال أبو علي 
فإن أصله الياء ، ومع ذلك أمالوا ، وقد أمالوا ) بَاَع ( وهذا منقوض بنحو . فََمْن أََمالَ رجع إىل الذي منه فَرَّ أوالً 

لفهما عن ياء يف كون أ» َوْيلَِتي « ) ياء ( ومها ك » َيا أََسفَى « و ]  ٥٦: الزمر [ } ياحسرتا على َما فَرَّطَُت { 
كناية عن نكرة َمْن يعقل من الذكور ، » فُلُ « و . كناية عن َعلَمِ من يعقل ، وهو متصرف » فُالَن « و . املتكلم 

بالنداء ) فُلَةُ ( ، و ) فُلُ ( والفُالَنُ والفُالَنةُ باأللف عن غري العاقل ، وخيتص . عن َمْن يعقل من اإلناث » فُلَةُ « و 
  :ة كقوله إالَّ يف ضرور

وزعم أبو حيان أنَّ ابن . خالفاً للفراء ) فالن ( مرمخاً من ) فُلُ ( وليس ... ِفي لَجٍَّة أَْمِسْك فُالَناً َعْن فُلِ  -٣٨٧٤
( و ) فُلُ ( والم ) . فالن ( كناية عن َعلَمِ َمْن يعقل ) فُلُ ( عصفور وابن مالك ، وابن العلج ومهوا يف جعلهم 

  :جهان فيها و) فُالَنُ 
  .أهنا واو : أحدمها 
  .أهنا ياء : والثاين 



  فصل
} لَّقَْد أََضلَّنِي َعنِ الذكر { يعين أّيب بن خلف } لَْيتَنِي لَمْ أَتَِّخذْ فُالَناً َخلِيالً { . يف هود » َيا َوْيلََتى « تقدم الكالم يف 

وهو كل متمرد عاٍت من » َوكَانَ الشَّيْطَانُ « ول يعين الذكر مع الرس} بَْعَد إِذْ َجآءَنِي { عن اإلميان والقرآن ، 
أراد إبليس ، فإنه الذي : وقيل . أشار إىل خليله : وقييل . اجلن واإلنس ، وكل من صدَّ عن سبيل اهللا فهو شيطان 

: أي »  لإلْنَساِن َخذُوالً« : محله على أن صار خليالً لذلك املُِضل ، وخمالفة الرسول ، مث خذله ، وهو معىن قوله 
  .تاركاً يتركه ويتربأ منه عند نزول البالء والعذاب 

وأن تكون . حيتمل أَنْ تكون هذه اجلملة من مقول الظامل فتكون منصوبة احملل بالقول » َوكَانَ الشَّْيطَانُ « : وقوله 
  .من مقول الباري تعاىل فال حمل هلا ، الستئنافها 

َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ نَبِيٍّ َعُدوا ِمَن الُْمْجرِِمنيَ ) ٣٠(ْوِمي اتََّخذُوا َهذَا الْقُْرآنَ مَْهُجوًرا َوقَالَ الرَُّسولُ َيا َربِّ إِنَّ قَ
  ) ٣١(َوكَفَى بَِربَِّك َهاِدًيا وََنِصًريا 

  .} َوقَالَ الرسول يارب إِنَّ قَْوِمي اختذوا هذا القرآن { : قوله تعاىل 
بل املراد أنَّ الرسول يقوله يف اآلخرة : وقال أبو مسلم . هذا القول وقع مع الرسول إنَّ : قال أكثر املفسرين 

واألول أوىل ، ] .  ٤١: النساء [ } فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلِّ أمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك على هؤالء شَهِيداً { : كقوله 
. تسلية للرسول ، وال يليق ذلك إال إذا وقع القول منه } يٍّ َعُدّواً مَِّن اجملرمني َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ نَبِ{ : ألنَّ قوله 

. وهو التَّْرُك والبُْعُد  -بفتح اهلاء  -وهو مفعول من اهلجر . ، أو حال » اتََّخذُوا « مفعول ثان ل » َمْهُجوراً « و 
 -بالضم  -هو من اهلُجر : وقيل . رضوا عن استماعه جعلوه متروكاً بعيداً ، مل يؤمنوا به ، ومل يقبلوه ، وأع: أي 
وهجرُهم ] .  ٦٧: املؤمنون [ } ُمسَْتكْبِرِيَن بِِه َساِمراً َتْهُجُرونَ { : مث حذف اجلار بدليل قوله . مهجوراً فيه : أي 
  .هذيان : إنه شعر ، وسحر ، وأساطري األولني ، وكذب وُهْجر ، أي : قوهلم فيه : فيه 

من تعلم القرآن وعلق مصحفاً ، ومل يتعاهده ، ومل ينظر فيه ، جاء يوم القيامة متعلقاً به ، يقول « : السالم قال عليه 
هنا مصدراً مبعىن اهلجر » مَْهجُوراً « وجعل الزخمشري » يا رب العاملني عبدك هذا اختذين مهجوراً اقض بيين وبينه : 

  .وهو غري مقيسٍ ، َضَبطَُه أهل اللغة يف أُلَْيفاظ فال ُيتعدى إِالَّ بنقل  :قال شهاب الدين . قال كاملَْجلُود واملعقول 
جعل ذكر ذلك تسلية للرسول ، وأن له أسوة بسائرة . اآلية } َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ نَبِيٍّ َعُدّواً { : قوله تعاىل 

  .} وكفى بِرَبَِّك َهاِدياً َوَنصِرياً { . الرسل ، فليصرب على ما يلقاه من قومه كما صرب أولُو العزم من الرسل 
َهادِياً « على التمييز : منصوبان على احلال ، وقيل » َهاِدياً وَنِصرياً « الباء زائدة مبعىن كفى ربك : قال املفسرون 

  .على األعداء » وَنصِرياً « إىل مصاحل الدين والدنيا ، » 
  فصل

يدل على أن } َجَعلَْنا ِلكُلِّ َنبِيٍّ َعدُّواً { : خلق اخلري والشر ، ألنَّ قوله  احتج أهل السنة هبذه اآلية على أنه تعاىل
املراد من اجلعل التبيني ، ألنه تعاىل ملَّا بّين أهنم : قال اجلبائي . تلك العداوة من جعل اهللا تعاىل ، وتلك العداوة كفر 

إنه : فالناً لص ، فقد جعله لصاً ، وكما يقال يف احلاكم أعداؤه ، فقد جعل أهنم أعداء ، كما إذا بيَّن الرجل أَنَّ 
  .عّدل فالناً ، وفّسق فالناً ، وجّرحه 

هلم ، فلهذا ) عداوة الكفار ( بعداوة الكفار ، وعداوهتم للكفار تقتضي ) األنبياء ( إنه تعاىل ملا أمر : وقال الكعيب 
هو الذي محله ودعاه إىل ما  -سبحانه  -، ألنه } َعدُّواً مَِّن اجملرمني  وَكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ َنبِيٍّ{ : جاز أن يقول 



  .استعقب تلك العداوة 
حيتمل يف العدو أنه البعيد الغريب ، إذ املعاداة املباعدة ، كما أن النصرة قرب من املظاهرة ، وقد : وقال أبو مسلم 

أنَّ التبيني ال يسمى التيه جعالً ، ألن من بني لغريه وجود : واجلواب عن األول . باعد اهللا بني املؤمنني والكافرين 
  .إنه جعل الصانع وجعل قدمه : الصانع وقدمه ال يقال 

  .هل له تأثري يف وقوع العداوة يف قلوهبم ، أو ليس له فيه تأثري؟ ) بِِه ( أنَّ الذي أمره اهللا تعاىل : واجلواب عن الثاين 
نّ عداوهتم للرسول كفر ، فإذا أمر اهللا الرسول مبا له أثر يف تلك العداوة ، فقد فإن كان األول فقد مت الكالم ، أل

أمر مبا له أثر يف وقوع الكفر ، وإِنْ مل يكن له فيه تأثري ألبتة كان منقطعاً عنه بالكلية ، فيمتنع إسناده إليه ، وهذا هو 
يف » ا َربِّ إِنَّ قَْومي اتََّخذُوا َهذَا القُْرآنَ مَْهجُوراً َي« : (  -عليه السالم  -قوله : فإن قيل . اجلواب عن أيب مسلم 

[ } قَالَ َربِّ إِنِّي َدَعْوُت قَْوِمي لَْيالً َوَنهَاراً فَلَْم يَزِْدُهْم دعآئي إِالَّ ِفرَاراً {  -) عليه السالم  -املعىن كقول نوح 
ا ، فكيف يليق هذا مبن وصفه اهللا بالرمحة يف فكما أن املقصود من هذا إنزال العذاب فكذا هن]  ٦ - ٥: نوح 
  ] . ١٠٧: األنبياء [ } َوَمآ أَْرَسلْنَاَك إِالَّ َرْحَمةً لِّلَْعالَِمَني { قوله 

ملا ذكر هذا ما دعا  -عليه السالم  -ملا ذكر ذلك دعا عليهم وأما حممد  -عليه السالم  -أن نوحاً : فاجلواب 
كان ذلك كاألمر له بالصرب ) من اجملرمني ( } وَكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ َنبِيٍّ َعدُّواً { : ىل عليهم بل انتظر ، فلما قال تعا
صيغة تعظيم ، والعظيم إذا ذكر نفسه يف » جعلنا « : قوله : فإن قيل ) . فافترقا ( على ذلك وترك الدعاء عليهم 

ولقد آتيناك سبعاً من املثاين والقرآن : يمة كقوله معرض التعظيم ، وذكر أنه يعطي ، فال بد وأن تكون العطية عظ
، فكيف يليق هبذه الصيغة أن تكون تلك العطية هي العداوة اليت هي منشأ الضرر » إنا أْعطَْينَاَك « : العظيم وقوله 

  يف الدين والدنيا؟
  .خلق العدو تسبب الزدياد املشقة اليت هي موجبة ملزيد الثواب : فاجلواب 

َولَا يَأُْتوَنَك ) ٣٢(ِتيلًا ِذيَن كَفَُروا لَْولَا ُنزِّلَ َعلَْيِه الْقُْرآنُ ُجْملَةً َواِحَدةً كَذَِلَك لُِنثَبَِّت بِِه فُؤَاَدَك َوَرتَّلَْناُه تَْرَوقَالَ الَّ
ْم إِلَى َجَهنَّمَ أُولَِئَك َشرٌّ َمكَاًنا َوأََضلُّ الَِّذيَن ُيْحَشُرونَ َعلَى ُوُجوهِهِ) ٣٣(بَِمثَلٍ إِلَّا جِئَْناَك بِالَْحقِّ َوأَْحَسَن َتفْسًِريا 

  ) ٣٤(َسبِيلًا 

  .اآلية } َوقَالَ الذين كَفَُرواْ لَْوالَ نُزِّلَ َعلَْيِه القرآن { : قوله تعاىل 
( تزعم أنك رسول من عند اهللا ، فهال تأتينا بالقرآن مجلة : هذه شبهة خامسة ملنكري النبوة؛ فإن أهل مكة قالوا 

من أوله : قال ابن جريج . ، كما أيت موسى بالتوراة مجلة ، وكما أيت عيسى باإلجنيل مجلة ، وداود بالزبور ) واحدة 
  .؛ إذ هي يف معىن جمتمعاً » القرآن « حال من » مجلة « و . إىل آخره يف ثنتني أو ثالث وعشرين سنة 

لنثبت فعلنا : علة حملذوف ، أي » ِلُنثَبِّتَ « لك ، و األمر كذ: الكاف إما مرفوعة احملل ، أي » كذلك « : قوله 
متعلقة » لنثبت « أنزل مثل ذلك ، أو على النعت ملصدر حمذوف ، و : وإما منصوبته على احلال ، أي . ذلك 

« وهذا قول مرجوح حنا إليه األخفش ، وجعل منه . هي جواب قسم : بذلك الفعل احملذوف وقال أبو حامت 
  .بالياء أي اهللا تعاىل » ليثبت « وقرأ عبد اهللا . د تقدم يف األنعام ، وق» ولتصغى 

  فصل
  :هذا جواب عن شبهتهم ، وبيانه من وجوه 



مل يكن من أهل الكتابة والقراءة ، فلو نزل ذلك عليه مجلة واحدة كان ال يضبطه  -عليه السالم  -أنه : أحدها 
  .وجاز عليه فيه اخلطأ والغلط 

كان الكتاب عنده ، فرمبا اعتمد على الكتاب وتساهل يف احلفظ ، فاهللا تعاىل ما أعطاه الكتاب مجلة أن من : وثانيها 
  .واحدة بل كان ينزل عليه وظيفة ، ليكون حفظه له أكمل ، فيكون أبعد عن املسامهة وقلة التحصيل 

ى اخللق ، فكان يثقل عليهم ذلك أنه تعاىل لو أنزل الكتاب مجلة واحدة لنزلت الشرائع بأسرها دفعة عل: وثالثها 
  .فلما نزل مفرقاً منجماً نزلت التكاليف قليالً قليالً ، فكان حتملها أسهل 

أنه إذا شاهد جربيل حاالً بعد حال يقوى قلبه مبشاهدته على أداء ما محل ، وعلى الصرب على عوارض : ورابعها 
  .النبوة ، وعلى احتمال األذى وعلى التكاليف الشاقة 

أنه ملا مت شرط اإلعجاز فيه مع كونه منجماً ثبت كونه معجزاً؛ فإنه لو كان ذلك مقدوراً للبشر لوجب : مسها وخا
  .أن يأتوا مبثله منجماً مفرقاً ، وملا عجزوا عن معارضة جنومه املفرقة ، فعن معارضة الكل أوىل 

بصرية ، وكان ينضم إىل الفصاحة  كان القرآن ينزل حبسب أسئلتهم ووقائعهم ، فكانوا يزدادون: وسادسها 
  .اإلخبار عن الغيوب 

إنه تعاىل لو : أن السفارة بني اهللا وبني أنبيائه ، وتبليغ كالمه إىل اخللق منصب عظيم ، فيحتمل أن يقال : وسابعها 
بقي ذلك فلما أنزله مفرقاً منجماً  -عليه السالم  -أنزل القرآن على حممد دفعة واحدة لبطل املنصب على جربيل 

  .املنصب العايل عليه ، فلذلك جعلة اهللا تعاىل منجماً 
  فصل
  .مجلة واحدة كذلك أي كالتوراة واإلجنيل : حيتمل أن يكون من متام كالم املشركني ، أي » كذلك « : قوله 

إشارة » ذلك ك« : فإن قيل . كذلك أنزلناه ، مفرقاً : وحيتمل أن يكون من كالم اهللا تعاىل ذكره جواباً هلم ، أي 
  مفرقاً؟) » كَذِلَك أَنَْزلَْناهُ « فكيف فسره ب ( إىل شيء تقدمه ، والذي تقدمه هو إنزالة مجلة ، 

التفريق وجميء الكلمة : الترتيل » ورتلناه ترتيالً « : قوله . إىل اإلنزال مفرقاً ال إىل مجلة ( أن اإلشارة : فاجلواب 
مفلج األسنان بني أسنانه فرج يسرية : فس ، ومنه ثغر َرِتلٌ ومُرتل ، أي يسري دون قطع الن) بعد األخرى بسكوت 

يعين أن نزل بالتشديد يقتضي . ونزل هنا مبعىن أنزل ال غري كخرب مبعىن أخرب وإال تدافعا : قال الزخمشري . 
ألن اجلملة » ُجْملَةً « باألصالة التنجيم والتفريق ، فلو مل جيعل مبعىن أنزل الذي ال يقتضي ذلك ، لتدافع مع قوله 

تنايف التفريق ، وهذا بناء منه على معتقده ، وهو أن التضعيف يدل على التفريق ، وقد نص على كذلك يف مواضع 
من الكشاف يف سورة البقرة ، وأول آل عمران ، وآخر اإلسراء ، وحكى هناك عن ابن عباس ما يقوي ظاهره 

  .صحة قوله 
  فصل

. فصلناه تفصيال : وقال السدّي . والترتيل التبيني يف ترسل وتثبيت . بيناه بياناً : قال ابن عباس » يالً َوَرتَّلْنَاُه تَْرِت« 
وال َيأْتُوَنك « : قوله . فرقناه تفريقاً آية بعد آية : وقال النخعي واحلسن وقتادة . بعضه يف أثر بعض : وقال جماهد 

الذي يدفع ما جاءوا به من املثل ويبطله } إال جئناك باحلق { أمرك  َيضربونه يف إبطال» مبثل « يعين املشركني » 
مثالً ، ( يف ما يريدون من الشبه ]  ١٨: األنبياء [ } َبلْ َنقِْذُف باحلق َعلَى الباطل فََيْدَمُغُه فَإِذَا ُهَو َزاِهٌق { كقوله 

  .حقاً ) ومسى ما يدفع به الشَُّبه 
ال يأتونك مبثل إال يف : هذا االستثناء مفرغ ، واجلملة يف حمل نصب على احلال ، أي }  إِالَّ جِئَْناكَ باحلق{ : قوله 



بياناً : أي » وأْحَسَن تَفِْسرياً « وال يأتونك بسؤال عجيب إال جئناك باألمر احلق ، : حال إيتائنا إياك كذا ، واملعىن 
  .اً من مثلهم تفسري: واملفّضل عليه حمذوف . متييز » تفسرياً « وتفضيالً ، و 

  .تفعيل من الفَْسرِ ، وهو كشف ما قد غطي : والتفسري 
بساقون وجيرُّون إىل جهنم ، روي أهنم ميشون يف } الذين ُيْحَشُرونَ على ُوُجوِههِْم { : مث ذكر مآل املشركني فقال 

ي أمشاهم على أرجلهم إنّ الذ« : اآلخرة مقلوبني وجوههم على القفا ، وأرجلهم إىل فوق ، وقال عليه السالم 
  .واألوىل أوىل ، ألنه ورد أيضاً » قادر على أن ميشيهم على وجوههم 

هم الذين وجيوز نصبه على الذم ، وجيوز أن يرتفع : جيوز رفعه خرب مبتدأ حمذوف ، أي » الِّذيَن ُيْحَشُرونَ « : قوله 
« بدالً أو بياناً للموصول ، و » أُولَِئَك « وز أن يكون ، وجي} أولئك َشرٌّ مَّكَاناً { باالبتداء وخربه اجلملة من قوله 

  .خرب املوصول » َشرٌّ َمكَاناً 
وأخطأ طريقاً وههنا سؤال كما تقدم يف » وأضل سبيالً « منزالً ومصرياً من أهل اجلنة } أولئك َشرٌّ مَّكَاناً { : قوله 
  ] . ٢٤: الفرقان [ }  أَْصَحاُب اجلنة َيْوَمِئذٍ َخْيٌر مُّْسَتقَّراً{ : قوله 

  .وملا تكلم يف التوحيد ، ونفي األنداد وإثبات النبوة وأحوال القيامة شرع يف ذكر القصص على الطريقة املعلومة 

كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا فَدَمَّْرَناُهْم  فَقُلَْنا اذْهََبا إِلَى الْقَْومِ الَِّذيَن) ٣٥(َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب َوَجَعلَْنا َمَعُه أََخاُه َهاُرونَ َوزِيًرا 
  ) ٣٦(َتْدمًِريا 

[ } َوكَذَِلكَ َجَعلَْنا ِلكُلِّ نَبِيٍّ َعُدّواً مَِّن اجملرمني { : ملا قال . اآلية } َولَقَْد آَتْيَنا مُوَسى الكتاب { : قوله تعاىل 
لست : اء ، وعرفه تكذيب أممهم ، واملعىن وذكر ذلك يف معرض التسلية له ، ذكر مجاعة من األنبي]  ٣١: الفرقان 

( فقد آتينا موسى الكتاب ، وقوينا عضده بأخيه هارون ) : وآتيناه اآليات فُرّد ( يا حممد بأول من أرسلنا فكذب 
شريكاً ( إنه ملا صار : كون هارون وزيراً كاملنايف لكونه شريكاً ، بل جيب أن يقال : فإن قيل ) . ومع ذلك فقد ُرّد 

ال منافاة بني الصنفني ، ألنه ال مينع أن يشركه يف النبوة ويكون وزيراً ، : فاجلواب . خرج عن كونه وزيراً ) 
إنه خطاب ملوسى عليه السالم وحده بل » فَقُلَْنا اذْهَبا « : وال وجه لقول من قال يف قوله . وظهرياً ، ومعيناً له 

  ] . ٤٣: طه [ } ُه طغى اذهبآ إىل ِفْرَعْونَ إِنَّ{ : جيري جمرى قوله 
حال ، واملفعول : مفعول ثان ، وقيل » َوزِيراً « بدل ، أو بيان ، أو منصوب على القطع و » َهارونَ « : قوله 

{ : الوزير يف اللغة الذي يرجع إليه ويعمل برأيه ، والوزر ما يعتصم به ، ومنه : قال الزجاج . » معه « الثاين قوله 
  .ولذلك ال يوصف تعاىل بأن له وزيراً : قال القاضي . ال منجى وال ملجأ : أي ]  ١١: القيامة [  }كَالَّ الَ َوَزَر 

  .يعين القبط } فَقُلَْنا اذهبآ إِلَى القوم الذين كَذَّبُواْ بِآيَاِتَنا { : قوله 
« فذهب فكذبومها : ذوف ، أي فعالً ماضياً معطوفاً على حم» فََدمَّْرَنا « العامة على . » فَدمَّْرَناُهْم « : قوله 

أمر ملوسى وهارون ، وعنه » فدمِّراهم «  -كرم اهللا وجهه  -وقرأ علّي . أهلكناهم إهالكاً » فََدمَّْرَناُهْم َتدْمرياً 
ر بزيادة باء اجل» فدمِّرا بِهِم « : كذلك أيضاً ، ولكنه مؤكد بالنون الشديدة ، وعنه أيضاً » فََدمَِّرانِّهِْم « : أيضاً 

: فإن قيل . بتاء املتكلم » فََدمَّرُْتهم « بعد فعل األمر ، وهي تشبه القراءة قبلها يف اخلط ، ونقل عنه الزخمشري 
  .الفاء للتعقيب ، واإلهالك مل حيصل عقيب بعث موسى وهارون إليهم بل بعد مدة مديدة 

إنه تعاىل أراد اختصار القصة : وقيل . ع فاء التعقيب حممولة هنا على احلكم باإلهالك ال على الوقو: فاجلواب 
واعلم أن قوله . فذكر املقصود منها أوهلا وآخرها ، واملراد إلزام احلجة ببعثة الرسل ، واستحقاق التدمري بتكذيبهم 



آيات إن محلنا تكذيب اآليات على تكذيب اآليات اإلهلية فال إشكال ، وإن محلناه على تكذيب » كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا « : 
  .النبوة ، فاللفظ وإن كان للماضي فاملراد به املستقبل 

َوَعاًدا َوثَُموَد ) ٣٧(ا أَِليًما َوقَْوَم ُنوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُُّسلَ أَغَْرقَْناُهْم َوَجَعلَْناُهْم ِللنَّاسِ آَيةً َوأَعَْتْدَنا ِللظَّاِلِمَني َعذَاًب
  ) ٣٩(َوكُلًّا ضََرْبَنا لَهُ الْأَْمثَالَ َوكُلًّا تَبَّْرَنا َتْتبًِريا ) ٣٨(ذَِلَك كَثًِريا  َوأَْصحَاَب الرَّسِّ َوقُرُوًنا َبْيَن

، وجيوز أن » َدمَّْرَناهم « منصوباً عطفاً على مفعول » قَْوَم « جيوز أن يكون . اآلية } َوقَْوَم ُنوحٍ { : قوله تعاىل 
» ملا « إن : هذا إذا قلنا . وترجح هذا بتقدمي مجلة فعلية قبله » ُهمْ أَغَْرقَْنا« : يكون منصوباً بفعل مضمر قوله 

، » ملا « حينئذ جواب » أَغَْرقَْناُهمْ « ظرف زمان ، وأما إذا قلنا إهنا حرف وجوب لوجوب فال يتأتى ذلك ، ألن 
  .قوم نوح  اذكر: وجواهبا ال يفسر ، وجيوز أن يكون منصوباً بفعل مقدر ال على سبيل االشتغال ، أي 

  فصل
إما ألهنم كانوا من الربامهة املنكرين لكل الرسل ، أو ألن تكذيبهم لواحد تكذيب » كذبوا الرسل « : إمنا قال 

  .للجميع ، ألن من كذب رسوالً واحداً فقد كذب مجيع الرسل 
اء األرض أيضاً يف تلك األربعني أمطرنا عليهم السماء أربعني يوماً ، وأخرج م: قال الكليب . » أَغَْرقَْناُهمْ « وقوله 

لكل من : للظاملني أي » للناس آية « جعلنا إغراقهم وقصتهم : أي » َوَجَعلَْناُهْم « . ، فصارت األرض حبراً واحداً 
  .» َعذَاباً أَِليماً « يف اآلخرة » وأَعَْتْدَنا ِللظَّاِلمَني « سلك سبيلهم ، 

  :فيه ثالثة أوجه » وَعاَداً « اآلية ، } أَْصحَاَب الرس َوَعاداً َوثَُموَداْ َو{ : قوله تعاىل 
« وأن يكون معطوفاً على حمل » َجَعلَْناُهْم « ، وأن يكون معطوفاً على مفعول » قَْومِ ُنوح « أن يكون معطوفاً على 

  :ان فيه وجه» وأَْصَحابَ الرَّسِّ « : قوله . ألنه يف قوة وعدنا الظاملني بعذاب » ِللظَّاِلِمَني 
  .من عطف املغاير ، وهو الظاهر ) أنه : ( أحدمها 
  .أنه من عطف بعض الصفات على بعض : والثاين 

« : وقيل . مثود ، ألن الّرسّ البئر اليت مل تطو عن أيب عبيدة ، ومثود أصحاب آبار » أَْصَحاَب الرَّسِّ « واملراد ب 
شاطئ فبعث اهللا إليهم نبياً من أوالد يهودا بن يعقوب وكانت قرى أصحاب الرس على ( هنر باملشرق » الرَّسُّ 

نرجو أن يرضى عنا إهلنا ، : فكذبوه ، فلبثت فيهم زماناً يشتكي إىل اهللا منهم ، فحفروا بئراً ورسوه فيها ، وقالوا 
 إهلي ترى ضيق مكاين ، وشدة كريب ، وضعف قليب ، وقلة: وكانوا عامة يومهم يسمعون أنني نبيهم وهو يقول 

صليت فجعل قبض روحي حىت مات ، فأرسل اهللا رحياً عاصفة شديدة احلر ، وصارت األرض من حتتهم كربيتاً 
إهنم أناس عبدة أصنام قتلوا نبيهم : ويقال ) متوقداً ، وأظلتهم سحابة سوداء ، فذابت أبداهنم كما يذوب الرصاص 

بفلج اليمامة قتلوا نبيهم وهو حنظلة بن صفوان  الرس بئر: ورسوه يف بئر أي؛ دسوه فيها وقال قتادة والكليب 
[ } َوبِئْرٍ مَُّعطَّلٍَة َوقَْصرٍ مَِّشيدٍ { : هم بقية مثود قوم صاحل ، وهم أصحاب البئر اليت ذكر اهللا تعاىل يف قوله : وقيل 
ئر ، وهم الرس بأنطاكية قتلوا فيها حبيب النجار ، ورسوه يف ب: وقال كعب ومقاتل والسدي ] .  ٤٥: احلج 

  .الذين ذكرهم اهللا تعاىل يف سورة يس 

  .هم أصحاب األخدود ، والرس هو األخدود الذي حفروه : وقيل 
رضي اهللا عنه  -الرس املعدن ، ومجعه رساس وروي عن علي : وقيل . هم قوم رسوا نبيهم يف بئر : وقال عكرمة 



وروى ابن جرير . الرس؛ ألهنم رسوا نبيهم يف األرض أهنم قوم كانوا يعبدون شجرة الصََّنوَْبر ومسوا أصحاب :  -
أن اهللا بعث نبياً إىل أهل قرية ، فلم يؤمن به من أهل القرية أحد إال عبد «  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب 

ب أسود ، مث إهنم حفروا للرسول بئراً وألقوه فيها ، مث طبقوا عليها حجراً ضخماً ، وكان ذلك الرجل األسود حيتط
ويشتري له طعاماً وشراباً ، ويرفع الصخرة ويدليه إليه ، فكان ذلك ما شاء اهللا فاحتطب يوماً ، فلما أراد أن حيملها 
وجد نوماً ، فاضطجع ، وضرب اهللا على أذنه تسع سنني ، مث َهّب واحتمل حزمته واشترى طعاماً وشراباً ، وذهب 

خرجوه فآمنوا به ، وصدقوه ، وكان ذلك النيب يسأهلم عن األسود ، إىل احلفرة فلم جيد أحداً ، وكان قومه قد است
  .» ويقول هلم إنه أول من يدخل اجلنة 

رضي  -مجع قرن ، قال عليّ : وأهلكنا قروناً كثرية بني عاد وأصحاب الرس والقرون : أي ) » وقُروناً « : ( قوله 
وتقدم الكالم . وقيل غري ذلك . مائة وعشرون سنة : وقيل . القرن أربعون سنة ، وهو قول النخعي :  -اهللا عنه 

  ] . ١٧: اإلسراء [ } َوكَمْ أَْهلَكَْنا ِمَن القرون ِمن َبْعِد نُوحٍ { : عليه يف سورة سبحان عند قوله 
. عليه » َبْيَن « إشارة إىل من تقدم ذكره ، وهم مجاعات ، فلذلك حسن دخول » ذلك » « َبْيَن ذَلك « : قوله 
فذلك كيت وكيت ، : ذكر الذاكر حبوثاً مث يشري إليها بذلك ، وحيسب احلاسب أعداداً متكاثرة ، مث يقول وقد ي

  .أي ذلك احملسوب أو املعدود 
  .وحذرنا أو ذكرنا ، ألهنا يف معىن ضربنا له األمثال : جيوز نصبه بفعل يفسره ما بعده ، أي » وكُالً « : قوله 

  .الثانية فمفعول مقدم » كُالًّ « وأما . بيان لسبب إهالكهم » َضرَْبَنا « ا تقدم ، و وجيوز أن يكون معطوفاً على م
بيَّنَّا هلم : وقيل . األشباه يف إقامة احلجة عليهم فلم هنلكهم إال بعد اإلنذار : أي } ضََرْبَنا لَهُ األمثال { : قوله 

  .كسرنا تكسريا : وقال األخفش . أهلكناهم إهالكاً : أي » َتبَّرَْناُهْم َتْتبِريا « وأزحنا عللهم فلما كذبوا 
  .كل شيء كسرته وفتَّتَّه فقد َتبَّرته : قال الزجاج 

ْوَك إِنْ وَإِذَا َرأَ) ٤٠(ونَ ُنشُوًرا َولَقَْد أََتْوا َعلَى الْقَْرَيةِ الَِّتي أُْمطَِرْت َمطََر السَّْوِء أَفَلَْم َيكُونُوا َيرَْوَنَها َبلْ كَانُوا لَا َيْرُج
إِنْ كَاَد لَُيِضلَُّنا َعْن آِلَهِتَنا لَْولَا أَنْ صََبْرَنا َعلَْيَها َوسَْوَف ) ٤١(َيتَِّخذُوَنَك إِلَّا ُهُزًوا أََهذَا الَِّذي بََعثَ اللَُّه َرُسولًا 

  ) ٤٢(َيْعلَُمونَ ِحَني َيَرْونَ الَْعذَاَب َمْن أََضلُّ سَبِيلًا 

أراد بالقرية قريات لوط ، وكانت مخس . اآلية } ) َمطََر السوء ( أَتَْوا َعلَى القرية اليت أُْمطَِرْت  َولَقَْد{ : قوله تعاىل 
يعين أن قريشاً . كان أهلها ال يعملون العمل اخلبيث ) صقر ( قرى ، فأهلك اهللا منها أربعاً وجنت واحدة ، وهي 

{ أهلكت باحلجارة من السماء ، : أي } اليت أُمِْطَرْت َمطََر السوء { َمرُّوا ُمُروراً كثرياً إىل الشام على تلك القرى ، 
  .يف مرورهم وينظروا إىل آثار عذاب اهللا ونكاله فيعتربوا ويتذكروا } أفلم يكونوا يروهنا 

  :فيه ثالثة أوجه » َمطََر السَّْوِء « : قوله 
  .أمطار السوء : أنه مصدر على حذف الزوائد أي : أحدها 
  .أعطيتها وأوليتها مطر السوء : أنه مفعول ثان؛ إذ املعىن : الثاين 

( ثالثياً مبنياً » ُمِطَرْت « أمطاراً مثل مطر السوء وقرأ زيد بن علّي : أنه نعت مصدر حمذوف ، أي : الثالث 
  :، ومطر متعد قال ) للمفعول 
بضم السني ، وتقدم الكالم على » مطر السُّوء « ل وقرأ أبو السما... كََمْن بَِواِديِه َبْعدَ املَْحلِ َمْمطُوُر  -٣٨٧٥

  .، ألنه ُضمِّن معىن مرَّ ) على ( ب ) أتى ( إمنا ُعدِّي } أََتْوا َعلَى القرية { : وقوله . السوء والسوء يف براءة 



  :يف هذا الرجاء ثالثة أوجه } َبلْ كَاُنواْ الَ يَْرُجونَ ُنشُوراً { : قوله 
وهو أنه حممول على حقيقة الرجاء؛ ألن اإلنسان ال حيتمل متاعب التكليف إال رجاء ثواب :  أقواها ما قاله القاضي

  .اآلخرة ، فإذا مل يؤمن باآلخرة مل َيْرُج ثواهبا فال يتحمل تلك املشاق 
  .معناه ال يتوقعون نشورا ، فوضع الرجاء موضع التوقُّع؛ ألنه إمنا يتوقع العاقبة من يؤمن : وثانيها 
  .وهو ضعيف . على اللغة التهامية ) ال خيافون : ( معناه : ا وثالثه
ملا بني مبالغة املشركني يف إنكار نبوته بإيراد الشبهات بني بعد ذلك أهنم إذا رأوا . اآلية » وإذَا َرأَْوكَ « : قوله 

حقار ، ويقول بعضهم الرسول اختذوه هزواً ، ومل يقتصروا على ترك اإلميان به بل زادوا عليه باالستهزاء واالست
  .} أهذا الذي بََعثَ اهللا َرسُوالً { : لبعض 

ُهُزوا « األوىل نافية ، والثانية خمففة من الثقيلة والالم هي الفارقة بينهما ، و » إنْ » « إِنْ يَتَِّخذُوَنكَ « : قوله 
  :ذه اجلملة املنفية حتتمل وجهني وه. موضع ُهْزٍء وأن يكون مهزوءاً بك : مفعول ثان ، وحيتمل أن يكون التقدير 

ال ) ال ( أو ) إن ( أو ) ما ( بأن جواهبا مىت كان منفياً ب ) إذا ( الشرطية ، واختصت ) إذا ( أهنا جواب : أحدمها 
يف حمل نصب بالقول « أََهذَا الَّذي » : حتتاج إىل الفاء خبالف غريها من أدوات الشرط فعلى هذا يكون قوله 

  .إن يتخذونك قائلني ذلك : القول املضمر يف حمل نصب على احلال ، أي  املضمر ، وذلك
والتقدير « أهذا الذي » وجواُبها هو ذلك القول املضمر احملكي به . وجواهبا ) إذا ( أهنا مجلة معترضة بني : والثاين 

: عائد املوصول ، أي حمذوف هو « بعث » وإذا رأوك قالوا أهذا الذي بعث ، فاعترض جبملة النفي ، ومفعول : 
  .بعثه 

هو مصدر مبعىن رسالة ، فيكون على حذف : على بابه من كونه صفة فينتصب على احلال ، وقيل » رسوالً « و 
  .وهو تكلف . مرسل : مضاف ، أي ذا رسول مبعىن رسالة ، أو جيعل نفس املصدر مبالغة ، أو مبعىن 

  .يف سبحان  تقدم نظريه} إِن كَاَد لَُيِضلَُّنا { : قوله 
يف مثل هذا » لوال « و : قال الزخمشري . لضللنا عن آهلتنا : جواهبا حمذوف ، أي } لَْوالَ أَن َصبَْرَنا { : قوله 

  ) .املطلق ( الكالم جار من حيث املعىن ال من حيث الصيغة جمرى التقيد للحكم 
  فصل

أََهذَا « : قال مستهزءاً  -صلى اهللا عليه وسلم  - إن أبا جهل كان إذا مر بأصحابه على رسول اهللا: قال املفسرون 
قد قارب أن يضلنا عن آهلتنا لوال أن صربنا عليها : أي » لَُيِضلَُّنا « قد كاد » إنْ كَاَد » « الَِّذي َبَعثَ اللَُّه َرسُوالً 

من أخطأ } لعذاب َمْن أََضلُّ َسبِيالً َوَسْوفَ َيْعلَُمونَ ِحَني َيَرْونَ ا{ انصرافا عنها ، ) أي لو مل نصرب عليها : ( أي 
أتوا بنوعني من  -عليه الصالة والسالم  -واعلم أن اهللا تعاىل أخرب عن املشركني أهنم مىت رأوا الرسول . ( طريقاً 

وذلك جهل عظيم ، ألن االستهزاء إما } أهذا الذي َبَعثَ اهللا َرسُوالً { : االستهزاء ، فيقولون : أحدمها . األفعال 
، ) كان أحسن منها صورة وخلقة  -عليه الصالة والسالم  -أن يكون بصورته أو بصفته واألول باطل ، ألنه 

. ما كان يدعي التميز عنهم بالصورة بل باحلجة  -عليه الصالة والسالم  -وبتقدير أنه مل يكن كذلك ، لكنه 
هم بظهور املعجز عليه دوهنم ، وأهنم ما قدروا على ادَّعى التميز علي -عليه الصالة والسالم  -والثاين باطل ، ألنه 

القدح يف حجته ، ففي احلقيقة هم الذين يستحقون أن يهزأ هبم ، مث إهنم لوقاحتهم قلبوا القضية ، واستهزءوا 
  .إال السفاهة والوقاحة ) أنه ليس للمبطل يف كل األوقات ( بالرسول ، وذلك يدل على 

فََسمُّوا ذلك ضالالً ، وذلك يدل على } ن كَاَد لَُيِضلَُّنا َعْن آِلَهِتَنا لَْوالَ أَن َصبَْرَنا َعلَْيَها إِ{ : قوهلم : والنوع الثاين 



إِن { : أهنم كانوا مبالغني يف تعظيم آهلتهم ، ويدل على جده واجتهاده يف صرفهم عن عبادة األوثان فلهذا قالوا 
، وذلك يدل على أهنم كانوا مقهورين باحلجة ، ومل يكن يف أيديهم } ن صَْبَرَنا َعلَْيَها كَاَد لَُيِضلَُّنا َعْن آِلَهِتَنا لَْوالَ أَ

  ) .الوقاحة ( إال جمرد 
فهي سادَّةٌ مسّد مفعوليها إن كان على باهبا ، ومسدّ » َيْعلَُمون « مجلة استفهامية معلقة ب » من أضل « : قوله 

خرب مبتدأ مضمر هو العائد » أََضلَّ « أن تكون موصولة ، و » من « وجيوز يف ) . عرف ( واحد إن كانت مبعىن 
وهذا . ما أنا بالذي قائل لك سوءاً : من هو أضل ، وإمنا حذف لالستطالة بالتمييز ، كقوهلم : تقديره » من « على 

  .ظاهر إن كانت متعدية لواحد ، وإن كانت متعدية الثنني فيحتاج إىل تقدير ثان وال حاجة إليه 
  صلف

بني تعاىل أنه سيظهر هلم من املضل ومن الضال عند مشاهدة } إِن كَاَد لَُيِضلَُّنا { : ملا وصفوه باإلضالل يف قوهلم 
، وهذا وعيد } َوَسْوَف َيْعلَُمونَ ِحَني َيَرْونَ العذاب َمْن أََضلُّ سَبِيالً { : العذاب الذي ال خملص هلم منه ، فقال 

  .ض عن االستدالل والنظر شديد على التعامي واإلعرا

أَْم َتْحَسُب أَنَّ أَكْثََرُهمْ َيْسَمُعونَ أَْو َيْعِقلُونَ إِنْ ُهْم إِلَّا ) ٤٣(أََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه َهَواُه أَفَأَْنَت َتكُونُ َعلَْيِه َوِكيلًا 
  ) ٤٤(كَالْأَنَْعامِ َبلْ ُهمْ أََضلُّ سَبِيلًا 

كلمة تصلح لإلعالن والسؤال ، وههنا تعجب ممن » أَرَأَْيَت « . اآلية } ْيَت َمنِ اختذ إهله َهَواُه أَرَأَ{ : قوله تعاىل 
  .هذا وصفه ونعته 

: وقال الزخمشري . مفعوال االختاذ من غري تقدمي وال تأخري ، الستوائهما يف التعريف } َمنِ اختذ إهله َهوَاُه { : وقوله 
ما هو إال تقدمي املفعول الثاين على األول : قلت . اختذ اهلوى إهلاً : واألصل قولك  »َهَواُه « مل أخر : فإن قلت 

  .علمت منطلقاً زيداً لفضل عنايتك باملنطلق : كما تقول ) به ( للعناية 
قد : قال شهاب الدين . أن التقدمي ليس جبيد ، ألنه من ضرائر األشعار : وادعاء القلب ، يعين : قال أبو حيان 

  .فيه ثالثة مذاهب ، على أن هذا ليس من القلب املذكور يف شيء إمنا هو تقدمي وتأخري فقط  تقدم
» و ) . َعالََّمة َونسَّابة « على وزن فعالة ، واِإلهلة مبعىن املَأْلُوه ، واهلاء للمبالغة ك » إِالََهةً َهوَاُه « وقرأ ابُن ُهرمز 

إالهة هي الشمس ، ورد هذا بأنه كان ينبغي أن ميتنع : وقيل . لك صرف مفعول ثاين قدم لكونه نكرة ولذ« إِالََهةً 
كثرياً فلما نزعت منها صارت نكرة جارية جمرى ) أل ( وأجيب بأهنا يدخل عليها . من الصرف للعلمية والتأنيث 

له ، وهو أيضاً مفعول مقدم مجُع إ« آِلَهةً هََواُه » أُالهة بضم اهلمزة للشمس وقرأ بعض املَدَنيِّني : ويقال . األوصاف 
والثاين اجلملة « َمْن » األول « أََرأَْيتَ » ومفعول . ومجع باعتبار األنواع ، فقد كان الرجل يعبد آهلة شىت 

  .االستفهامية 
  فصل

كان الرجل من املشركني يعبد احلجر ، فإذا رأى حجراً : وقال سعيد بن جبري . اهلوى إله يعبد : قال ابن عباس 
حافظاً حتفظه من اتباع هواه ، أي : أي } أَفَأَنَت َتكُونُ َعلَْيِه َوِكيالً { . منه طرح األول وأخذ اآلخر وعبده أحسن 

{ ]  ٤٥: ق [ } َوَمآ أَنَت َعلَْيهِمْ بَِجبَّارٍ { ]  ٢٢: الغاشية [ } لَّْسَت َعلَْيهِم بُِمَسْيِطرٍ { : لست كذلك ، ونظريه 
أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو { . نسختها آية القتال : ، قال الكليب ]  ٢٥٦: البقرة [ }  الَ إِكْرَاَه ِفي الدين

هنا منقطعة « أم » و . يسمعون ما تقول مساع طالب اإلفهام ، أو يعقلون ما يعاينون من احلجج واألعالم } يعقلون 



، وعدم تدبرهم ، وتفكرهم ، بل هم أضل سبيالً ألن يف عدم انتفاعهم بالكالم } إِنْ ُهْم إِالَّ كاألنعام { . بل : بعىن 
وتطلب ما ينفعها ، وجتتنب ما يضرها ، وقلوب ( البهائم هتتدي ملراعيها ومشارهبا ، وَتْنقَاد ألرباهبا اليت تتعهدها ، 

لباطل ، األنعام خالية عن العلم ، وعن االعتقاد الفاسد ، وهؤالء قلوهبم خالية عن العلم ومليئة من االعتقاد وا
وعدم علم األنعام ال يضر بأحد ، وجهل هؤالء منشأ للضرر العظيم ، ألهنم يصدون الناس عن سبيل اهللا ، والبهائم 

، وهؤالء الكفار ال يعرفون ) ال تستحق عقاباً على عدم العلم ، وهؤالء يستحقون على عدم العلم أعظم العقاب 
، وألن األنعام تسجد وتسبح اهللا ، وهؤالء الكفار ال يفعلون  طريق احلق وال يطيعون رهبم الذي خلقهم ورزقهم

ألنه كان فيهم من : فحكم بذلك على األكثر دون الكل؟ فاجلواب } أَْم َتْحَسُب أَنَّ أَكْثََرُهمْ { : مل قال : فإن قيل 
ملا نفى عنهم السمع والعقل  إنه تعاىل: فإن قيل . يعرف اهللا ويعقل احلق إال أنه ترك اإلسالم حلّب الرياسة ال للجهل 

: فكيف ذمهم على اإلعراض عن الدين ، وكيف بعث الرسول إليهم ، فإن من شرط التكليف العقل؟ فاجلواب 
إمنا أنت : ليس املراد أهنم ال يعقلون بل املراد أهنم مل ينتفعوا بذلك العقل ، فهو كقول الرجل لغريه إذا مل يفهم 

  .أعمى وأصم 

ثُمَّ قََبْضَناُه إِلَيَْنا قَْبًضا ) ٤٥(ى َربَِّك كَْيَف َمدَّ الظِّلَّ َولَْو َشاَء لََجَعلَُه َساِكًنا ثُمَّ َجَعلَْنا الشَّْمَس َعلَْيِه دَِليلًا أَلَْم َتَر إِلَ
َوُهَو الَِّذي أَْرَسلَ الرِّيَاَح ) ٤٧(شُوًرا َوُهَو الَِّذي جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ ِلَباًسا َوالنَّْوَم ُسبَاًتا َوجََعلَ النََّهارَ ُن) ٤٦(َيسًِريا 

لُِنحْيَِي بِِه بَلَْدةً َمْيًتا وَُنْسِقَيُه ِممَّا َخلَقَْنا أَْنَعاًما وَأَنَاِسيَّ ) ٤٨(ُبشًْرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َوأَْنَزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء طَُهوًرا 
  ) ٤٩(كَِثًريا 

ملا بني جهل املعرضني عن دالئل التوحيد ، وبني فساد . اآلية } َر إىل َربَِّك كَْيَف َمدَّ الظل أَلَْم َت{ : قوله تعاىل 
طريقهم ذكر أنواعاً من الدالئل الدالة على وجود الصانع ، فأوهلا االستدالل حبال الظل يف زيادته ونقصانه ، وتغري 

  :فيه وجهان » أمل تر « : أحواله قوله 
  .ية العني أنه من رؤ: أحدمها 
أَلَمْ َتَر إىل الظل كيف مده ربُّك : العلم ، فإن محلناه على رؤية العني ، فاملعىن : أنه من رؤية القلب ، يعين : والثاين 

أمل تعلم ، وهذا أوىل ، ألن الظل إذا جعلناه من املبصرات : ، وإن محلناه على العلم وهو اختيار الزجاج ، فاملعىن 
متديده غري مرئي باالتفاق ولكنه معلوم من حيث أن كل مبصر فله مؤثر ، فحمل هذا اللفظ على  فتأثري قدرة اهللا يف

وهذا اخلطاب وإن كان ظاهره للرسول فهو عام يف املعىن ، ألن املقصود بيان نعم . رؤية القلب أوىل من هذا الوجه 
، وهي معلقة ل » َمدَّ « منصوبة ب » كَْيَف « و اهللا تعاىل بالظل ، ومجيع املكلفني مشتركون يف تنبيههم هلذه النعمة 

  .» أَلَْم َتَر « فهي يف موضع نصب ، وقد تقدم القول يف » َتَر « 
  فصل

الظل عبارة عن عدم الضوء مما شأنه أن يضيء ، وهو ما بني طلوع الفجر إىل طلوع الشمس ، جعله ممدوداً ، ألنه 
وَلَْو َشآءَ { إذ مل يكن معه مشس ، ]  ٣٠: الواقعة [ } لٍّ مَّْمُدودٍ وَِظ{ ظل ال مشس معه ، كما قال يف ظل اجلنة 

  .دائماً ثابتاً ال يزول وال تذهبه الشمس } لََجَعلَُه َساِكناً 
مسي فيئاً ، ألنه فاء من جانب . الظل ما نسخته الشمس وهو بالغداة ، والفيء ما نسخ الشمس : وقال أبو عبيدة 

على الظل دليالً ، ومعىن داللتها عليه أنه لو مل : ، أي } ثُمَّ َجَعلَْنا الشمس َعلَْيِه َدلِيالً { ،  املغرب إىل جانب املشرق
  .تكن الشمس ملا عرفت الظل ، ولوال النور ما عرف الظلمة ، واألشياء ُتْعَرفُ بأضدادها 



لبيان تفاضل األمور الثالث ،  يف هذين املوضعني كيف موقعها قلت موقعها» مث « : فإن قُلَت : قال الزخمشري 
  .كأن الثاين أعظم من األول ، والثالث أعظم منهما تشبيهاً لتباعد ما بينهما يف الفضل بتباعد ما بينهما يف الوقت 

لشيء بالشمس اليت تأيت عليه ، والقبض مجع املنبسط من ا} إِلَْيَنا قَْبضاً َيِسرياً { الظل : يعين » ثُمَّ قََبْضَناُه « : قوله 
قَْبضاً « أن الظل يعم مجيع األرض قبل طلوع الشمس ، فإذا طلعت الشمس قبض اهللا الظل جزءاً فجزءاً : ، معناه 
املراد من قبضها يسرياً قبضها عند قيام الساعة ، وذلك قبض أسباهبا ، وهي األجرام : خفياً ، وقيل : أي » َيسِرياً 

َوُهَو الَِّذي جََعلَ { : قوله تعاىل ]  ٤٤: ق [ } َحْشٌر َعلَْيَنا َيِسريٌ { : كقوله  »َيسِرياً « : وقوله . اليت تلقي الظالل 
هذا هو النوع الثاين شبه الليل من حيث يستر الكل ويغطي باللباس الساتر للبدن ، ونبه . اآلية } لَكُُم الليل ِلبَاساً 

راحة ألبدانكم ، وقطعاً : هو الراحة ، أي : والسبات » والنَّْوَم ُسباتاً « : من النفع بقوله ) ما لنا فيه ( على 
  .القطع ، والنائم مسبوت ، ألنه انقطع عمله وحركته : لعملكم ، وأصل السبت 

الراحة ، ومنه يوم السبت ، ملا جرت به العادة من االستراحة فيه ، ويقال للعليل إذا : السبات : قال أبو مسلم 
  .استراح من تعب العلة مسبوت 

َوُهَو الذي { : وهذا كقوله : املوت ، واملسبوت امليت ، ألنه مقطوع احلياة ، قال : السبات : قال الزخمشري و
وإمنا قلنا إن تفسريه باملوت أوىل من تفسريه بالراحة ، ألن النشور يف مقابلته ] .  ٦٠: األنعام [ } َيَتَوفَّاكُم بالليل 

{ : هو مبعىن االنتشار واحلركة ، كما مسى تعاىل نوم اإلنسان وفاة فقال : و مسلم قال أب} َوَجَعلَ النهار ُنشُوراً { . 
كذلك وفق بني القيام من النوم والقيام من ]  ٤٢: الزمر [ } َيَتَوفَّى األنفس ِحَني ِموِْتَها واليت لَْم َتُمْت ِفي مََناِمَها 

  .املوت يف التسمية بالنشور 
هذا هو النوع الثالث ، وقد تقدم الكالم على نظريهتا يف . اآلية } ْرَسلَ الرياح ُبشَْرا َوُهَو الذي أَ{ : قوله تعاىل 
: فإن قلت : قال الزخمشري } وَأَنَزلَْنا ِمَن السمآء َمآًء طَُهوراً { املطر ، : يعين } َبْيَن َيَديْ َرْحَمِتِه { . األعراف 

محلين : السقي يؤذن بأن الطهارة شرط يف صحة ذلك كما تقول إنزال املاء موصوفاً بالطهارة وتعليله باإلحياء و
ملا كان سقي األناسي من مجلة ما أنزل له املاء وصف بالطهارة : قلت . األمري على فرس جواد ألصيد عليه الوحش 

  .إكراماً هلم ، وتتميماً للمّنة عليهم 
  :، وقال » َشرَاباً طَهُوراً « :  جيوز أن يكون صفة مبالغة منقوالً من ظاهر ، كقوله تعاىل: وطهور 
  ِعذَاُب الثَّنَاَيا رِيقُُهنَّ طَُهوُر... إىل ُرجَّحِ اَألكْفَالِ ِغيٌد ِمَن الصَِّبا  -٣٨٧٦

ُهوَ « : وأن يكون اسم ما يتطهر به كالسحور ملا يتسحَّر به ، والفطور ملا يتفطَّر به ، قال عليه السالم يف البحر 
أراد به املطهر ، فاملاء مطهر ، ألنه يطهر اإلنسان من احلدث والنجاسة ، كما قال يف آية » اِحللُّ َمْيَتُتُه الطَّهُوُر َماُؤُه 

  .فثبت أن التطهري خمتص باملاء ]  ١١: األنفال [ } َويَُنزِّلُ َعلَْيكُم مِّن السمآء َمآًء لُِّيطَهِّرَكُْم بِِه { أخرى 
هو الطاهر حىت جوزوا إزالة النجاسة باملائعات الطاهرة كاخلل وماء الورد ، وذهب أصحاب الرأي إىل أن الطهور ( 

الّتراب طهور املسلم ولو مل جيد « : وقال عليه السالم . واملرق ، ولو جاز إزالة النجاسة هبا جلاز رفع احلدث هبا 
وحينئذ ال ينتظم الكالم ،  ولو كان معىن الطهور هو الطاهر لكان معناه التراب طاهر للمسلم ،» املاء عشر حجج 

ولو كان الطهور هو الطاهر » طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه أن يغسل سبعاً « : وكذا قوله عليه الصالة والسالم 
  ) .طاهر إناء أحدكم ، وحينئذ ال ينتظم الكالم : لكان معناه 

  ) .القبول والولوع ( وجيوز أن يكون مصدراً ك 
  :فيه وجهان »  لُِنْحيِيَ بِِه« : وقوله 



  ) .طهور ( وهو صعب أنه متعلق ب : والثاين . أنه متعلق باإلنزال : أظهرمها 
  .وهي صفة للمذكر ، ألهنا مبعىن البلد » مَيِّت « ب » َبلَْدةً « ووصف 

عبلة العامة على ضّم النون ، وقرأ أبو عمرو وعاصم يف رواية عنهما وأبو حيوة وابن أيب » َوُنْسِقَيهُ « : قوله 
  ) .على ذلك ( بفتحها ، وقد تقدم أنه قرئ بذلك يف النحل واملؤمنون وتقدم الكالم 

، وهي البتداء الغاية ، وجيوز أن تتعلق مبحذوف على » ُنْسِقَيُه « ب » ِمْن « جيوز أن يتعلق » ِممَّا َخلَقَْنا « : قوله 
ألن علية الناس وجلهم جمتمعون ) : ال الزخمشري ق( ، ونكرت األنعام واألناسي ، » أَْنَعاماً « أهنا حال من 

( باألودية واألهنار ، فيهم غنية عن سقي املاء وأعقاهبم وهم كثري منهم ال يعيشهم إال ما ينزل اهللا من رمحته وسقيا 
  ) .مسائه 
  :فيه وجهان » َوأَنَاِسيَّ « : قوله 

وأناسني ، فأبدلت النون ياء ، وأدغمت فيها الياء  وهو مذهب سيبويه أنه مجع إنسان ، واألصل إنسان ،: أحدمها 
  .قبلها حنو ظربان وظرايب 

وفيه نظر ، ألن فعايل إمنا يكون مجعاً ملا فيه ياء مشددة ال . وهو قول الفراء واملربد والزجاج أنه مجع إنسي : والثاين 
: لى كراسي ، ويبعد أن يقال النسب مل جيز مجعه ع) كرسي ( تدل على نسب حنو كرسي وكراسي ، فلو أريد ب 

. حنو مهالبة يف املهليب ، وأزارقة يف األزرقي ) أناسية ( إن الياء يف إْنِسّي ليست للنسب ، وكان حقه أن جيمع على 
حبذف ياء أفاعيل : قال الزخمشري . بتخفيف الياء » وأناِسَي « وقرأ حيىي بن احلارث الذماري والكسائي يف رواية 

مل قدم إحياء األرض وسقي األنعام على سقي األناسي : فإن قلت : قال الزخمشري ) . م يف أناعيم أناع( ، كقولك 
ألن حياة األناسي حبياة أرضهم وحياة أنعامهم ، فقدم ما هو سبب حياهتم ، وألهنم إذا ظفروا بسقيا : قلت . 

عام هاهنا بالذكر دون الطري والوحش مل خص اإلنسان واألن: أرضهم ، وسقي أنعامهم مل يعدموا سقياهم فإن قيل 
ألن الطري والوحش تبعد يف طلب املاء فال يعوزها الشرب خبالف األنعام ، ألن : مع انتفاع الكل باملاء؟ فاجلواب 

« : وقال . بسقيهم ) بسقي أنعامهم كاإلنعام عليهم ( حوائج األناسي ومنافعهم متعلقة هبا فكان اإلنعام عليهم 
[ } َوقُرُوناً َبْيَن ذَِلَك كَِثرياً { : كثريين ، ألنه قد جاء فعيل مفرداً ويراد به الكثرة كقوله : ومل يقل » رياً أَنَاِسيَّ كَث
  ] . ٦٩: النساء [ } َوَحُسَن أولئك َرِفيقاً { ]  ٣٨: الفرقان 

فَلَا ُتِطعِ ) ٥١(َولَْو ِشئَْنا لََبَعثَْنا ِفي كُلِّ قَْرَيٍة َنذِيًرا ) ٥٠(كُفُوًرا َولَقَْد َصرَّفَْناُه َبْينَُهْم لَِيذَّكَُّروا فَأََبى أَكْثَُر النَّاسِ إِلَّا 
  ) ٥٢(الْكَاِفرِيَن َوَجاِهْدُهمْ بِِه جِهَاًدا كَبًِريا 

  :يف هذه اهلاء ثالثة أوجه » َولَقَْد َصرَّفْنَاُه « : قوله تعاىل 
املعىن صرفنا نزول املاء من وابل ، وطل : ( هؤالء قال بعضهم إهنا ترجع إىل املطر ، مث : قال اجلمهور : أحدها 

  .وجود وطّش ، ورذاذ ، وغري ذلك 
وقال . أجريناه يف األهنار حىت انتفعوا بالشرب وبالزراعات وأنواع املعاش به : أي » َصرَّفَْناُه « ) : وقال بعضهم 

ام مث يف العام الثاين يقع خبالف ما وقع يف العام األول يف ع) دون مكان ( أنه تعاىل ينزله يف مكان : معناه : آخرون 
  .مث قرأ هذه اآلية . ما عام بأكثر من عام ، ولكن اهللا يصرفه يف األرض : ، قال ابن عباس 

ما من عام بأمطر من عام ولكن إذا عمل قوم « : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وروى ابن مسعود عن النيب 



  .» ذلك إىل غريهم فإذا عصوا مجيعاً صرف اهللا ذلك إىل الفيايف باملعاصي حول اهللا 
  .الضمري راجع إىل املطر والسحاب واإلظالل وسائر ما ذكره اهللا من األدلة : قال أبو مسلم : الثاين 

أي هذا القول صرفناه بني الناس يف القرآن ويف سائر الكتب والصحف اليت أنزلت على الرسل ، وهو : الثالث 
  .إنشاء السحاب ، وإنزال املطر ليتفكروا ويستدلوا به على الصانع ذكر 

  .التصريف راجع إىل الريح : وقيل . بتخفيف الراء » َصَرفَْناُه « : وقرأ عكرمة 
جحوداً ، وكفراهنم هو أهنم إذا أمطروا } فأىب أَكْثَرُ الناس إِالَّ كُفُوراً { ويتفكروا يف قدرة اهللا تعاىل » ليذكروا « 
صالة  -صلى اهللا عليه وسلم  -صلى لنا رسول اهللا « : أُْمطرنا بنوء كذا ، روى زيد بن خالد اجلهين قال : الوا ق

« هل تدرون ما قال ربكم » : الصبح باحلديبية يف إثر مساء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال 
ُمِطرنا بفضل اهللا ورمحته فذاك : ن يب وكافر يب فأما من قال أصبح من عبادي مؤم: قال » اهللا ورسوله أعلم : قالوا 

  .« ُمِطْرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر يب مؤمن بالكواكب : مؤمن يب وكافر بالكواكب ، وأما من قال 
  فصل

يكفروا أو  يدل على أنه تعاىل يريد من الكل أن يذكروا ويشكرو ، ولو أراد أن« ِلَيذَّكَّرُوا » : قوله : قال اجلبائي 
فأىب أَكْثَرُ { : ودلَّ قوله : إن اهللا مريد لكفر من يكفر قال : يعرضوا ملا صح ذلك ، وذلك يبطل قول من قال 

أبوا أن يفعلوه ، كما ال : على قدرهتم على فعل هذا التذكر؛ إذ لو مل يقدروا ملا جاز أن يقال } الناس إِالَّ كُفُوراً 
  .يقال يف الزمن أىب أن يسعى 

حجة على من زعم أن القرآن وبال على الكافرين ، وأنه ( } َولَقَْد َصرَّفَْناُه َبيَْنُهْم ِلَيذَّكَّرُواْ { : قوله : وقال الكعيب 
يقتضي أن يكون } أَكْثَُر الناس { : عاّم يف الكل ، وقوله تعاىل ) « ليذَّكَّروا » : مل يرد بإنزاله أن يؤمنوا ، ألن قوله 

  .اخالً يف ذلك العام ، ألنه ال جيوز أن يقال أنزلناه على قريش ليؤمنوا فأىب أكثر بين متيم إال كفوراً هذا األكثر د

  .واجلواب قد تقدم مراراً 
صلى اهللا عليه  -رسوالً ينذرهم ، واملراد من ذلك تعظيم النيب } َولَْو ِشئَْنا لََبَعثَْنا ِفي كُلِّ قَْرَيٍة نَِّذيراً { : قوله تعاىل 

  :من وجوه  -وسلم 
أنه تعاىل بني أنه مع القدرة على بعثه نذيراً ورسوالً يف كل قرية خصه بالرسالة وفّضله هبا على الكل ، : أحدها 

  .ال توافقهم : أي } فَالَ تُِطعِ الكافرين { : ولذلك أتبعه بقوله 
ولكنا قصرنا } لَبََعثَْنا ِفي كُلِّ قَْرَيةٍ نَِّذيراً { و ولو شئنا خلففنا عنك أعباء الرسالة إىل كل العاملني : املراد : وثانيها 

  .األمر عليك وأجللناك وفضلناك على سائر الرسل ، فقابل هذا اإلجالل بالتشدُّد يف الدين 
أن اآلية تقتضي مزج اللطف بالعنف ، ألهنا تدل على القدرة على أن يبعث يف كل قرية نذيراً مثل حممد ، : وثالثها 
  .حاجة باحلضرة اإلهلية إىل حممد البتة  وأنه ال
ولكن بعثناك إىل القَُرى كلها ومحَّلناك ثقل نذارة : واملعىن . يدل على أنه تعاىل ال يفعل ذلك » ولَْو ِشئَْنا « : وقوله 

دعونك فيما ي} فَالَ ُتِطعِ الكافرين { . مجيعها لتستوجب بصربك عليه ما أعتدنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة 
  .إليه من موافقتهم وهذا يدل على أن النهي عن الشيء ال يقتضي كون املنهي عنه مشتغالً به 

َولَوْ { ، أو مبا دل عليه » فَالَ ُتِطع « : بالقرآن ، أو بترك الطاعة املدلول عليه بقوله : أي » َوَجاِهدُْهْم بِِه « : قوله 
  .من كونه نذير كافة القرى ، أو بالسيف } ِذيراً ِشئَْنا لََبَعثَْنا ِفي كُلِّ قَْرَيٍة نَّ



واألقرب األول؛ ألن السورة مكية ، واألمر بالقتال ورد بعد اهلجرة بزمان ، فاملراد بذل اجلهد يف الدعاء جهاداً 
  .كبرياً شديداً 

  ) ٥٣(َبْيَنُهَما َبْرَزًخا َوِحجًْرا َمْحُجوًرا  َوُهَو الَِّذي َمَرَج الَْبْحَرْينِ َهذَا َعذٌْب فَُراٌت َوَهذَا ِملٌْح أَُجاٌج َوَجَعلَ

  :قوالن » َمَرَج « يف . هذا النوع الرابع . اآلية } َوُهَو الذي مََرَج البحرين { : قوله تعاىل 
  .اختلط قاله ابن عرفة : مبعىن خلط ومرج ، ومنه مرج األمر أي : أحدمها 

  .أجرى ، وأمرج لغة فيه » مرج « : وقيل 
حبران أحدمها باآلخر َمْمرُوج ، وماء : مرج لغة احلجاز ، وأْمَرجَ لغة جند ، ويف كالم بعض الفصحاء : قيل ) و ( 

  .أرسلهما يف جماريهما وخالَّمها كما ترسل اخليل يف املرج قاله ابن عباس : وقيل . العذب منهما باألجاج ممزوج 
  .تها إذا أرسلتها يف املرعى وخليتها تذهب حيث تشاء مرجت الدابة وأمرج: وأصل املرج اخللط واإلرسال يقال 

هذه اجلملة ال حمل هلا ، ألهنا مستأنفة جواب لسؤال مقدر كأن قائالً } هذا َعذٌْب فُرَاٌت وهذا ِملْحٌ أُجَاٌج { قوله 
  .هذا عذب وهذا ملح : كيف مرجهما؟ قيل : قال 

. احلالوة ، والتاء فيه أصلية الم الكلمة ، ووزنه فعال  املبالغ يف: والفرات . وجيوز على ضعف أن تكون حالية 
مسي املاء احللو فراتاً ، ألنه يفرت العطش أي : ويقال . وبعض العرب يقف عليها هاء ، وهذا كما تقدم يف التابوت 

املقابلة ،  وهذا من أحسن. يف احلرارة ، وقيل يف املرارة : املبالغ يف امللوحة ، وقيل : يشقه ويقطعه واُألجاج : 
  :وأنشد بعضهم } َعذٌْب فَُراٌت وهذا ِملٌْح أَُجاجٌ { : حيث قال تعاىل 

  )إىل أَنْ َنلَْتِقي شُْعثاً ُعراَتا ... ( فَالَ واللَِّه الَ أَْنفَكُّ أَبكي  -٣٨٧٧
  َعلَى َجَدثٍ َحَوى الَعذَْب الفُرَاتَا... أَأُلَْحى إنْ نََزْحُت أُجَاَج َعْينِي 

ا كىن عن دمعه باألجاج ، وعن املبكي عليه بالعذب الفرات وكان سبب إنشاد هذين البيتني أن بعضهم ما أحسن م
إهنا لغة مستفيضة جيعلون التاء : كيف يقف على تاء التأنيث املنونة باأللف؟ فقيل له . عراتا : حلن قائلهما يف قوله 

وقرأ طلحة وقتيبة عن . كلت مترتاً حنو أكلت زيتاً كغريها فيبدلون تنوينها بعد الفتح ألفاً ، حكي عن العرب أ
برد يف بارد : كقوهلم ) ماحل ( بفتح امليم وكسر الالم ، وكذا يف سورة فاطر ، وهو مقصور من » مَِلح « الكسائي 

  :، قال 
  .هذه قراءة منكرة : وقال أبو حامت . وماء ماحل لغة شاذة ... َوِصلْيانا َبرِدا  -٣٨٧٨

  .» َبْرَزخاً « جيوز أن يكون الظرف متعلقاً باجلعل ، وأن يتعلق مبحذوف على أنه حال من » َنُهَما َبْرَزخاً َبْي« : قوله 
  .حاجزاً بقدرته لئال خيتلط أحدمها باآلخر : أي » َبْرَزخاً « ومعىن . واألول أظهر 

  .» برزخاً « الظاهر عطفه على » َوِحْجراً َمْحجُوراً « : قوله 
ما معناه؟ قلت هي الكلمة اليت يقوهلا املتعّوذ ، وقد فسرناها ) » ِحْجراً َمْحجُوراً « : فإن قلت : ( شري وقال الزخم

حجراً حمجوراً كأنه يتعوذ من صاحبه : ، وهي هنا واقعة على سبيل اجملاز ، كأن واحداً من البحرين يقول لصاحبه 
  .وهي من أحسن االستعارات .  »ال يبغيان « : كما قال . حجراً حمجوراً : ويقول له 

  .فعلى ما قاله يكون منصوباً بقول مضمر 



  :هذا مدفوع من وجهني : ال وجود للبحر العذب ، فكيف ذكره اهللا تعاىل هنا؟ ال يقال : فإن قيل 
  .أن املراد منه األودية العظام كالنيل وجيحون : أحدمها 

أما األول فضعيف ، ألن : ه عذباً واآلخر ملحاً ، ألنا نقول لعله حصل يف البحار موضع يكون أحد جانبي: الثاين 
هذه األودية ليس فيها ماء ملح ، والبحار ليس فيها ماء عذب ، فلم حيصل البتة موضع التعجب وأما الثاين 

  .فضعيف؛ ألن موضع االستدالل ال بد وأن يكون معلوماً ، وأما مبحض التجويز فال حيسن االستدالل 
َوجََعلَ َبيَْنُهَما { . املراد من البحر العذب هذه األودية ومن البحر األجاج البحار الكبار : ا نقول أن: فاجلواب 

حائالً من األرض ، ووجه االستدالل هاهنا أن العذوبة وامللوحة إن كانت بسبب طبيعة األرض واملاء : أي } َبْرَزخاً 
. قادر حكيم خيص كل واحد من األجسام بصفة خاصة ، فال بد من االستواء ، وإن مل يكن كذلك فال بد من 

وميكن اجلواب بطريق آخر ، وهو أنا رأينا نيل مصر داخالً يف حبر ملح أبيض لونه مغاير للون حبر امللح ، وال خيتلط 
  .به ويؤخذ منه ويشرب 

  ) ٥٤(بَُّك قَِديًرا َوُهَو الَِّذي َخلََق ِمَن الَْماِء َبشًَرا فََجَعلَُه َنسًَبا َوصِْهًرا َوكَانَ َر

  .اآلية } َوُهَو الذي َخلََق ِمَن املآء َبَشراً { : قوله تعاىل 
  :هذا نوع خامس ، ويف هذا املاء قوالن 

أنه املاء الذي تسقى به األرض فيتولد منه األغذية ، ويتولد من األغذية النطفة ، كما : أنه النطفة ، والثاين : أحدمها 
  ] . ٣٠: األنبياء [ } َعلَْنا ِمَن املآء كُلَّ َشْيٍء َحيٍّ َوَج{ : تقدم يف قوله 

البتداء الغاية » ِمْن « وأن يتعلق مبحذوف حاالً من ماء ، و » َخلََق « جيوز أن يكون متعلقاً ب » ِمَن املَاِء « : قوله 
  .، أو للتبعيض 

ال يقال ألهل بيت املرأة إال األصهار ، : اخلليل  جعله ذا نسب وصهر قال: أي } فََجَعلَُه َنسَباً َوصِْهراً { : قوله 
  .وهذا هو الغالب . ومن العرب من يطلق األصهار على اجلميع : قال . وال ألهل بيت الرجل إال أختان 

. النسب ما ال حيل نكاحه ، والصهر ما حيل نكاحه ، والنسب ما يوجب احلرمة ، والصهر ما ال يوجبها : وقيل 
من القرابة والصهر اخللطة اليت تشبه القرابة وهو النسب احملرم للنكاح ، وقد تقدم أن اهللا  والصحيح أن النسب

َوكَانَ { ]  ٢٣: النساء [ } ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمَّهَاُتكُْم { : تعاىل حرم بالنسب سبعاً وبالسبب سبعاً يف قوله عز وجل 
  .شر الذكر واألنثى حيث خلق من النطفة نوعني من الب} رَبَُّك قَِديراً 

َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا ُمَبشًِّرا وََنِذيًرا ) ٥٥(َوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَعُُهْم َولَا َيُضرُُّهْم َوكَانَ الْكَاِفُر َعلَى َربِِّه ظَهًِريا 
َوَتوَكَّلْ َعلَى الَْحيِّ الَِّذي لَا َيُموتُ ) ٥٧(يَتَِّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيلًا  قُلْ َما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِلَّا َمْن َشاَء أَنْ) ٥٦(

  ) ٥٨(َوسَبِّْح بِحَْمِدِه َوكَفَى بِهِ بِذُُنوبِ ِعَباِدِه َخبًِريا 

أي » َوَيْعُبُدونَ « ل ملا ذكر دالئل التوحيد عاد إىل هتجني سريهتم فقا. اآلية } َوَيعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا { : قوله تعاىل 
أي } َوكَانَ الكافر على َربِِّه ظَهِرياً { إن تركوه ، » َوالَ َيضرُُّهْم « إن عبدوه } َما الَ َينفَعُُهْم { هؤالء املشركون : 
يعاون الشيطان على معصية اهللا ، ألن عبادهتم األصنام معاونة : قال الزجاج . معيناً للشيطان على ربه باملعاصي : 
فاجلواب أنه تعاىل ذكر . فإن قيل كيف يصح يف الكافر أن يكون معاوناً للشيطان على ربه بالعداوة . لشيطان ل

وكان الكافر على ربه : معناه : وقيل ] .  ٥٧: األحزاب [ } إِنَّ الذين ُيْؤذُونَ اهللا { : نفسه وأراد رسوله فقال 



إذا جعلته : ظهرت به : جعلين هيناً ، ويقال : علين بظهر ، أي ج: هيناً ذليالً ، كما يقول الرجل ملن يستهني به 
  ] . ٩٢: هود [ } واختذمتوه َوَرآَءكُْم ِظْهرِّياً { : خلف ظهرك ، كقوله 

ظهري مبعىن : مستخف به متروك وراء الظهر ، فقيل فيه : مظهوراً ، أي : وقياس العربية أن يقال : قال أبو مسلم 
  .لى اهللا أن يكفر الكافر ، وهو تعاىل مستهني بكفره هني ع: مظهور ، ومعناه 

واألوىل محله على العموم ألن خصوص السبب ال يقدح يف . أبو جهل ، ألن اآلية نزلت فيه : واملراد بالكافر قيل 
]  ٤: لتحرمي ا[ } َوالَْمالَِئكَةُ بَْعَد ذَِلَك ظَهٌِري { : وجيوز أن يريد بالظهري اجلماعة كقوله : قيل . عموم اللفظ 

كالصديق واخلليط ، فعلى هذا يكون املراد بالكافر اجلنس ، وأن بعضهم مظاهر لبعض على إطفاء نور اهللا قال تعاىل 
  ] . ٢٠٢: األعراف [ } َوإِخَْواُنُهْم يَُمدُّونَُهْم ِفي الغي { : 

« و » كان « يتعلق مبحذوف على أنه خرب  ، وهو الظاهر ، وأن» ظَهِرياً « جيوز أن يتعلق ب » َعلَى َربِِّه « : قوله 
  .حال ، والظهري املعاون » ظهرياً 
منذراً ، ووجه تعلقه مبا تقدم أن الكفار يطلبون العون على اهللا : أي } َوَمآ أَْرَسلَْناكَ إِالَّ مَُبشِّراً َوَنِذيراً { : قوله 

الطاعة وينذرهم على املعصية ، فيستحقوا الثواب  ورسوله واهللا تعاىل بعث رسوله لنفعهم ، ألنه بعثه ليبشرهم على
، وحيترزوا عن العقاب فال جهل أعظم من جهل من استفرغ جهده يف إيذاء شخص استفرع جهده يف إصالح 

  .مهماته ديناً ودنياً ، وال يسأهلم على ذلك ألبتة أجراً 
  :فيه وجهان } إِالَّ َمن َشآَء { : قوله 

  .فليفعل } أَن يَتَِّخذَ إىل َربِِّه َسبِيالً { لكن من يشاء  :وهو منقطع ، أي : أحدمها 
األجر احلاصل على دعائه إىل اإلميان وقبوله ، : إال أجر من ، أي : أنه متصل على حذف مضاف ، يعين : والثاين 

 اهللا تعاىل إمنا حكاه أبو حيان وفيه نظر ، ألنه مل يسند السؤال املنفي يف الظاهر إىل. ألنه تعاىل يأجرين على ذلك 
  .أسنده إىل املخاطبني فكيف يصح هذا التقدير 

  فصل
  .ما أسألكم على تبليغ الوحي من أجر ، فتقولوا إمنا يطلب حممد أموالنا مبا يدعونا إليه فال نتبعه : املعىن 
ن من شاء أن يتخذ إىل ربه سبيالً بإنفاق لك: استثناء منقطع معناه } إِالَّ َمن َشآَء أَن يَتَِّخذَ إىل َربِِّه َسبِيالً { : وقوله 

  .ماله يف سبيله فعل ذلك 

  .ال أسألكم لنفسي أجراً ، ولكن ال أمنع من إنفاق املال يف طلب مرضاة اهللا واختاذ السبيل إىل جنته : واملعىن 
لى إيذائه ، وأمره أن ال يطلب ملا تبني أن الكفار يتظاهرون ع. اآلية } َوَتَوكَّلْ َعلَى احلي الذي الَ َيُموُت { : قوله 

َعلَى احلي الذي الَ { : منهم أجراً ، أمره بأن يتوكل عليه يف دفع مجيع املضار ، ويف جلب مجيع املنافع ، وإمنا قال 
، ألن من توكل على احلي الذي ميوت فإذا مات املتوكَّل عليه صار املتوكِّل ضائعاً ، وأما اهللا تعاىل فهو } َيُموُت 
  .ميوت فال يضيع املتوكِّل عليه حي ال 

وكفى بِِه بِذُنُوبِ ِعَباِدهِ { . قل سبحان اهللا واحلمد هللا : وقيل . املراد بالتسبيح الصالة : قيل » َوسَبِّْح َبَحْمِدِه « 
حسبك ، أي ال عاملاً ، وهذه كلها يراد هبا املبالغة ، يقال كفى بالعلم مجاالً ، وكفى باألدب ماالً وهو مبعىن } َخبِرياً 

  .حيتاج معه إىل غريه ، ألنه خبري بأحواهلم قادٌر على مكافأهتم وهذا وعيد شديد 



َوإِذَا ) ٥٩(اْسأَلْ بِِه َخبًِريا الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَما َبيَْنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ الرَّْحَمُن فَ
  ) ٦٠(ُهُم اْسُجُدوا ِللرَّْحَمنِ قَالُوا َوَما الرَّْحَمُن أََنْسُجدُ ِلَما َتأْمُُرَنا َوَزاَدُهمْ ُنفُوًرا ِقيلَ لَ

: ملا أمر الرسول بأن يتوكل عليه وصف نفسه بأمور منها . اآلية } الذي َخلََق السماوات واألرض { : قوله تعاىل 
ومنها أنه ]  ٥٨: الفرقان [ } وكفى بِِه بِذُُنوبِ ِعبَاِدِه َخبِرياً { ات بقوله أنه حي ال ميوت ، وأنه عامل جبميع املعلوم

احلي الذي الَ { : وهذا متصل بقوله } الذي َخلََق السماوات واألرض { : قادر على كل املمكنات ، وهو قوله 
بينهما ثبت أنه القادر على ألنه سبحانه ملا كان خالقاً للسموات واألرض ولكل ما ]  ٥٨: الفرقان [ } َيُموُت 

جيوز أن » الَِّذي َخلََق « و . مجيع املنافع ودفع املضار ، وأن النعم كلها من جهته فحينئذ ال جيوز التوكل إال عليه 
هو الذي خلق ، وأن يكون منصوباً بفعل : خربه ، وأن يكون خرب مبتدأ مقدر ، أي » الرَّْحَمُن « يكون مبتدأ ، و 
بالرفع ومن قرأه » الرَّْحَمُن « ون صفة للحي الذي ال ميوت ، أو بدالً ، أو بياناً هذا على قراءة مضمر ، وأن يك

  .صفة للحي فقط » الَِّذي َخلََق « باجلر فيتعني أن يكون 
ام ، فيه سؤال ، وهو أن األيام عبارة عن حركة الشمس يف السموات فقيل السموات الً أي} ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ { : قوله 

  خلقها يف ستة أيام؟: فكيف قال 
الشيء الذي يتقدر مبقدار حمدود ويقبل الزيادة والنقصان : ، ال يقال ) هذه املدة ( يف مدة مقدارها : واجلواب 

والتجزئة ال يكون عدماً حمضاً بل ال بد وأن يكون موجوداً فيلزم من وجوده وجود مدة قبل وجود العامل وذلك 
هذا معارض بنفس الزمان ، ألن املدة املتومهة احملتملة لعشرة أيام ال حتتمل خبمسة : ، ألنا نقول يقتضي قدم الزمان 

أيام واملدة املتومهة احملتملة خلمسة أيام ال حتتمل عشرة أيام فيلزم أن يكون للمدة مدة أخرى ، فلما مل يلزم من هذا 
سبحانه خلق املدة أوالً مث خلق السموات واألرض فيها  قدم الزمان مل يلزم ما قلتموه ، وعلى هذا نقول لعل اهللا

وهو بعيد ، ألن التعريف ال بد . يف ستة أيام من أيام اآلخرة كل يوم مقداره ألف سنة : وقيل . مبقدار ستة أيام 
  مل قدر اخللق واإلجياد هبذا املقدار؟: فإن قيل . وأن يكون بأمر معلوم ال بأمر جمهول 

ال بد وأن يكون من حكمة وهو : ل السنة املشيئة والقدرة كافية للتخصيص ، وقالت املعتزلة فاجلواب على قول أه
  :أن التخصيص هبذا املقدار أصلح ، وهذا بعيد لوجهني 

أن حصول تلك احلكمة إما أن يكون واجباً لذاته أو جائزاً ، فإن كان واجباً وجب أن ال يتغري فيكون : األول 
فال يصلح أن يكون سبباً لزمان معني ، وإن كان جائزاً افتقر حصول تلك احلكمة يف ذلك حاصالً يف كل األزمنة 

  .الوقت إىل خمصص آخر ، ولزم التسلسل 
أن التفاوت بني كل واحد مما ال يصل إليه خاطر املكلف وعقله فحصول ذلك التفاوت ملا مل يكن مشعوراً : والثاين 

  .به كيف يقدح يف حصول املصاحل 

أنه جيب على املكلف سواء كان على قولنا أو على قول املعتزلة أن يقطع الطمع عن أمثال هذه األسئلة ، واعلم 
فإنه حبر ال ساحل له ، كتقدير مالئكة النار بتسعة عشر ، ومحلة العرش بثمانية ، والسموات بالسبع ، وعدد 

ت ، فاإلقرار بكل ما قال اهللا حق هو الدين الصلوات ، ومقادير النصب يف الزكوات ، وكذا يف احلدود ، والكفارا
َوَما َجَعلَْنآ أَْصحَاَب النار إِالَّ { : ، والواجب ترك البحث عن هذه األشياء ، وقد نص اهللا على ذلك يف قوله تعاىل 

وتُواْ الكتاب وََيْزدَاَد الذين آمنوا إِميَاناً َوالَ َيْرتَابَ َمالَِئكَةً َوَما َجَعلَْنا ِعدََّتُهْم إِالَّ ِفْتَنةً لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ ِلَيْسَتْيِقَن الذين أُ
 ٣١: املدثر [ } الذين أُوُتواْ الكتاب واملؤمنون َوِلَيقُولَ الذين ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض والكافرون مَاذَآ أََراَد اهللا هبذا َمثَالً 



، وهو اجلواب أيضاً يف أنه ِلَم لَْم خيلقها يف حلظة وهو ]  ٣١: املدثر [ } َوَما َيْعلَُم ُجُنودَ رَبَِّك إِالَّ ُهَو { : مث قال ] 
إمنا خلقها يف ستة أيام وهو يقدر أن خيلقها يف حلظة تعليماً خللقه الرفق : وعن سعيد بن جبري . قادر على ذلك 

  .مث خلقها يف يوم اجلمعة فجعله اهللا عيداً للمسلمني : وقيل . والتثبت 
ال جيوز محله على االستيالء والقدرة؛ ألن أوصاف اهللا مل تزل ، فال يصح دخول } استوى َعلَى العرش ثُمَّ { : قوله 

وال على االستقرار ، ألنه يقتضي التغيري الذي هو دليل احلدوث ، ويقتضي التركيب ، وكل ذلك . فيه » ثُمَّ « 
  .على اهللا حمال ، بل املراد أنه خلق العرش ورفعه 

[ } َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى املآء { : م أن يكون خلق العرش بعد خلق السموات وليس كذلك لقوله تعاىل يلز: فإن قيل 
  ] . ٧: هود 

  .ما دخلت على خلق العرش بل على رفعه على السموات » ثُمَّ « كلمة : فاجلواب 
  :قرأ العامة بالرفع ، وفيه أوجه » الرَّْحَمُن « : قوله 

الرمحن ، وهلذا أجاز الزجاج وغريه الوقف على العرش مث : ، أو خرب مبتدأ مضمر ، أي » ِذي الَّ« أنه خرب : أحدها 
» استوى « هو الرمحن الذي ال ينبغي السجود والتعظيم إال له ، أو يكون بدالً من الضمري يف : يبدأ الرمحن ، أي 

  :قوله على رأي األخفش ك» فَاْسأَلْ « أو يكون مبتدأ وخربه اجلملة من قوله 
  .إنه مرفوع : أو يكون صفة الذي خلق ، إذا قلنا ... َوقَاِئلٍَة خْوالَنُ فَاْنِكْح فََتاَتُهْم  -٣٨٧٩

صفة للحي فقط ، لئال » الَِّذي َخلََق « باجلر فيتعني أن يكون نعتاً للذي خلق و » الرَّْحَمنِ « وقرأ زيد بن علي 
  .يفصل بني النعت ومنعوته بأجنيب 

اهللا » اخلَبِري « هي على باهبا ، وهي متعلقة بالسؤال ، واملراد ب : أحدمها : يف الباء قوالن » فَاْسأَلْ بِِه « : قوله 
  .لقيت به أسداً واملعىن فاسأل اهللا اخلبري باألشياء : تعاىل ، ويكون من التجريد ، كقولك 

فاسأل خبرياً به : قال الكليب . ي برؤيته انتهى رأيت به أسداً ، أ: أو فاسأل بسؤاله خبرياً كقولك : قال الزخمشري 
يعود إىل ما ذكر من خلق السموات واالستواء على العرش ، والباء من صلة اخلبري ، وذلك اخلبري » به « : ، فقوله 

« هو اهللا تعاىل؛ ألنه ال دليل يف العقل على كيفية خلق السموات واألرض ، وال يعلمها أحد إال اهللا تعاىل ، ف 
  .على هذا ، أو منصوب على احلال املؤكدة ، واستضعفه أبو البقاء » اْسأَل « مفعول » بِرياً َخ

ال يسأل إال على جهة التوكيد » اخلبري « ؛ ألن » اسْأَلْ « حاالً من فاعل » َخبِرياً « ويضعف أن يكون : قال 
« إذا رفعته ب » الرَّْحَمُن « وز أن يكون حاالً من وجي: مث قال ] .  ٩١: البقرة [ } َوُهَو احلق ُمَصدِّقاً { : كقوله 
إما مطلقاً وإما مع السؤال خاصة كهذه اآلية الكرمية ، وكقول » عن « أن تكون الباء مبعىن : والثاين . » اْستََوى 

  :علقمة بن عبدة 
  طَبِيُب خَبٌِري بِأَدَْواِء النَِّساِء... فإنْ َتسَْأَلُونِي بِالنَِّساِء فَإنَّنِي  -٣٨٨٠

إن ذلك اخلبري هو جربيل : من صفات امللك وهو جربيل قال ابن عباس » َخبِرياً « هللا تعاىل ، و » به « والضمري يف 
كون : وجيوز على هذا أي . وإمنا قدم لرؤوس اآلي وحسن النظم وهو قول الزجاج واألخفش  -عليه السالم  -
فاسأل : كما تقدم ، أي » خبري « على باهبا ، وهي متعلقة ب من صفات جربيل ، أن تكون الباء » َخبِرياً « 

  .اخلرباء به 
بِهِ « : قوله : وقيل . نصب على احلال » خَبِرياً « فاسأله خبرياً و : صلة ، واملعىن » بِِه « الباء يف : وقال ابن جرير 

  ] . ١: اء النس[ } واتقوا اهللا الذي َتَسآَءلُونَ بِهِ { : جيري جمرى القسم كقوله » 



الرمحن اسم من أمساء اهللا مكتوب يف : قال أكثر املفسرين . اآلية } َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اسجدوا للرمحن { : قوله تعاىل 
  .الكتب املتقدمة والعرب ما عرفوه 

ال الشعر غري هذا إن هذا إ» : إن الذي يقول حممد شعر ، فقال عليه السالم : إن أبا جهل قال « : قال مقاتل 
بخ بخ لعمري واهللا إنه لكالم الرمحن الذي باليمامة هو يعلمك ، فقال عليه : ، فقال أبو جهل « كالم الرمحن 

يا أبا غالب من يعذرين من حممد يزعم أن : ، فقال « الرمحن الذي يف السماء ومن عنده يأتيين الوحي » : السالم 
واألقرب أن مرادهم إنكار : قال القاضي » تعلمون أهنما إهلان  اهللا يعلمين والرمحن ، ألستم: اهللا واحد وهو يقول 

إهنم كانوا منكرين : اهللا ال االسم ، ألن هذه اللفظة عربية وهم كانوا يعلمون أهنا تفيد املبالغة يف اإلنعام ، مث إن قلنا 
، ]  ٢٣: الشعراء [ } بُّ العاملني َوَما َر{ : سؤال عن احلقيقة كقول فرعون » َوَما الرَّْحَمن « ) : هللا كان قوهلم ( 

سؤال عن » َوَما الرَّْحَمن « إهنم كانوا مقرين باهللا لكنهم جهلوا كونه تعاىل مسمى هبذا االسم كان قوهلم : وإن قلنا 
  .هذا االسم 

أنسجد ملا يأمرنا حممدٌ : قرأ األخوان بياء الغيبة ، يعنون حممداً كأن بعضهم قال لبعض } أََنْسُجُد ِلَما َتأُْمرَُنا { : قوله 
  .أو يأمرنا املسمى بالرمحن وال نعرف ما هو 

  .والباقون باخلطاب ، يعين ملا تأمرنا أنت يا حممد 
يتعدى إىل الثاين بإسقاط احلرف ) أمر ( ، والعائد حمذوف ألنه متصل؛ ألن ) الذي ( جيوز أن يكون مبعىن » ما « و 

ملا تأمرنا بالسجود له ، مث بسجوده ، مث تأمرناه ، مث : و البقاء وهو أن األصل ، وال حاجة إىل التدرج الذي ذكره أب
. هذا على مذهب أيب احلسن وأما على مذهب سيبويه فحذف ذلك من غري تدريج : تأمرنا ، كذا قدره ، مث قال 

وهذا ليس : ن وجيوز أن تكون موصوفة ، والكالم يف شهاب الدي. وهذا ليس مذهب سيبويه : قال شهاب الدين 
وجيوز أن تكون موصوفة ، والكالم يف عائدها موصوفة كهي موصولة وجيوز أن تكون مصدرية ، . مذهب سيبويه 

أنسجد للرمحن ملا : أنسجد من أجل أمرك وعلى هذا يكون املسجود له حمذوفاً ، أي : وتكون الالم للعلة ، أي 
  .مل ، ويف الوجهني األوليني حيتمل ذلك وهو املتبادر للفهم واقعة على العا» ما « تأمرنا ، وعلى هذا ال تكون 

ومن حقه أن يكون باعثاً . نفوراً عن الدين واإلميان . قول القائل هلم اسجدوا للرمحن » َوَزادَُهْم ُنفُوراً « : قوله 
وعمرو بن سجد الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان بن مظعون : على الفعل والقبول ، قال الضحاك 

« عنبسة ، وملا رآهم املشركون يسجدون تباعدوا يف ناحية املسجد مستهزئني من هذا ، وهو املراد من قوله 
  .فزادهم سجودهم نفوراً : أي » َوَزادَُهْم ُنفُوراً 

ُهَو الَِّذي جََعلَ اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر ِخلْفَةً ِلَمْن َو) ٦١(َتَباَرَك الَِّذي جََعلَ ِفي السََّماِء ُبرُوًجا َوجََعلَ ِفيَها ِسرَاًجا َوقََمًرا ُمنًِريا 
  ) ٦٢(أََراَد أَنْ َيذَّكََّر أَْو أَرَاَد ُشكُوًرا 

  .اآلية } تََباَركَ الذي جََعلَ ِفي السمآء ُبرُوجاً { : قوله تعاىل 
: والعبادة للرمحن فقال  ملا حكى مزيد نفور الكفار عن السجود ، وذكر ما لو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود

، قال احلسن وجماهد وقتادة ورواية عن ابن » َتبَاَرَك « تقدم القول يف } َتبَاَرَك الذي َجَعلَ ِفي السمآء ُبرُوجاً { 
  .عباس الربوج هي النجوم الكبار مسيت بروجاً لظهورها ، ألن اشتقاق الربج من التربج وهو الظهور 

{ : ي القصور العالية ، ألهنا هلذه الكواكب كاملنازل لسكاهنا ، وهذا أوىل لقوله تعاىل الربوج ه: وقال عطية العويف 



  راجعاً إىل السماء دون الربوج؟» فيها « مل ال جيوز أن يكون قوله : يف الربوج فإن قيل : أي } َوَجَعلَ ِفيَها 
  .ألن الربوج أقرب ، فعود الضمري إليها أوىل : فاجلواب 

  .هي الربوج االثنا عشر : بن عباس وروى عطاء عن ا
} َوَجَعلَ الشمس سَِراجاً { : قرأ اجلمهور باإلفراد ، واملراد به الشمس لقوله تعاىل . } َوَجَعلَ ِفيَها سَِراجاً { : قوله 

ع بضمتني مجعاً حنو ُحُمر يف ِحَمار ، ومج» سُُرجاً « واألخوان . ، ويؤيده أيضاً ذكر القمر بعده ]  ١٦: نوح [ 
بعد ]  ٩٨: البقرة [ } َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ { : باعتبار الكواكب النريات ، وإمنا ذكر القمر تشريفاً له كقوله 

بضمة وسكون وهو مجع قَْمراء » وقُْمراً « وقرأ األعمش والنخعي وعاصم يف رواية عصمة . انتظامهما يف املالئكة 
مر منرياً ، فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه ، مث التفت إىل املضاف وذا ليال ق: كُحْمر يف حَْمَراء ، واملعىن 

  :منرية ، ونظري مراعاته بعد حذفه قول حسان : بعد حذفه فوصفه متييزاً ، ولو مل يعتربه لقال 
  َبَرَدى ُيَصفَُّق بِالرَِّحيقِ السَّلَْسلِ... َيْسقُونَ َمْن َوَرَد الَبرِيَص َعلَْيهِْم  -٣٨٨١

تصفق بالتاء من : بالياء من حتت ولو مل يكن ذلك لقال ) يصفق : ( ماء بردى ، فحذفه مث راعاه يف قوله : صل األ
  :فوق على أن بيت حسان حيتمل أن يكون كقوله 

  .مع أن ابن كيسان جييزه سعة ... َوالَ أَْرَض أَبْقَلَ إْبقَالَها  -٣٨٨٢
  . القََمر كالرُّشد والرَّشد ال يبعد أن يكون القُْمر مبعىن: وقال بعضهم 

  .اآلية } َوُهَو الذي جََعلَ الليل والنهار ِخلْفَةً { : قوله تعاىل 
» خلفة « و . » جعل « أنه حال حبسب القولني يف : والثاين . أنه مفعول ثان : أحدمها : وجهان » ِخلْفَةً « يف 

كون اسم هيئة منه كالّركبة ، وأن يكون من االختالف جيوز أن تكون مصدراً من خلفه خيلفه إذا جاء مكانه ، وأن ي
.  

  :كقوله 
  أَكَلَ النَّْملُ الَِّذي َجَمعَا... َولََها بِاملَاِطُروِن إذَا  -٣٨٨٣

  َسكََنْت ِمْن جِلَّقٍ بَِيَعا... ِخلْفَةً َحتَّى إذَا ارَْتَبعْت 
  َنعَاحَْولََها الزَّْيُتونُ قَْد َي... يف ُبيُوٍت َوْسطَ َدْسكرٍة 

  :ومثله قوله زهري 
ألن املعىن خيلف أحدمها اآلخر ، فال : قال أبو البقاء » ِخلْفَةً « وأفرد ... بَِها الِعْيُن واآلراُم َيْمِشنيَ ِخلْفَةً  -٣٨٨٤

  .يتحقق هذا إال منهما 
 أحدمها قضاه جعل كل واحد منهما خيلف صاحبه فيما حيتاج أن يعمل فيه ، فمن فرط يف عمل يف: قال ابن عباس 

أدرك ما فاتتك من ليلتك يف هنارك فإن : يف اآلخر ، جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب فقال فاتتين الصالة الليلة فقال 
  .اهللا عز وجل جعل الليل والنهار خلفة 

أسود ، أي خمتلفني ، هذا » خلفة « : مها خلفان ، فقوله : يقال لكل شيئني اختلفا : وقال جماهد وقتادة والكسائي 
  .واألول أقرب . وهذا أبيض ، وهذا طويل ، وهذا قصري 

: واملعىن . » يتذكر « قراءة العامة بالتشديد ، وقرأ محزة بالتخفيف ، وعن أّيب بن كعب } لَِّمْن أََراَد أَن َيذَّكََّر { 
  .ومغري فيتعظ  لينظر الناظر يف اختالفهما ، فيعلم أنه ال بد يف انتقاهلما من حال إىل حال ، من ناقل



والشُّكُور بالضم مصدر َشكََر ُشكُوراً مبعىن الشُّكر . أي شكر نعمة ربه عليه فيها : قال جماهد } أو أراد شكوراً { 
  .، وبالفتح صيغة مبالغة 

وَالَِّذيَن َيبِيُتونَ ِلرَبِّهِمْ ) ٦٣(ا َسلَاًما َوِعَباُد الرَّْحَمنِ الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى الْأَْرضِ هَْوًنا َوإِذَا َخاطََبُهمُ الَْجاِهلُونَ قَالُو
إِنََّها َساَءْت ُمْسَتقَرا ) ٦٥(َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا اْصرِْف َعنَّا َعذَابَ َجهَنََّم إِنَّ َعذَاَبَها كَانَ غََراًما ) ٦٤(ُسجًَّدا َوِقَياًما 

  ) ٦٧(ُيْسرِفُوا وَلَْم َيقُْتُروا َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك قََواًما  َوالَِّذيَن إِذَا أَْنفَقُوا لَْم) ٦٦(َوُمقَاًما 

  :رفع باالبتداء ، ويف خربه وجهان } ِعَباُد الرمحن } { َوِعَباُد الرمحن الذين َيْمُشونَ { : قوله تعاىل 
وما بعده » لَِّذيَن يَْمُشونَ ا« ، وبه بدأ الزخمشري و » أُولَِئَك ُيْجَزونَ « اجلملة األخرية يف آخر السورة : أحدمها 

  .صفات للمبتدأ 
واليماينّ بضم العني وتشديد الباء مجع عابد ، واحلسن [ ، » ِعَباِد « والعامة على . » يَْمُشونَ « أن اخلرب : والثاين 

  .بضمتني » ُعُبد « 
  .اً للمفعول ، واليماين والسلمي بالتشديد مبني] بالتخفيف مبنياً للفاعل » َيْمُشون « والعامة 
  فصل

  .هذه اإلضافة للتخصيص والتفضيل وإال فاخللق كلهم عباد اهللا 
اللني والرفق ، أي ميشون : هَيِّنَني ، واهلون : مشياً هوناً ، وأما حال أي : إما نعت مصدر ، أي » َهْوناً « : قوله 

علماء : وقال احلسن . ترون خيالء بالسكينة والوقار متواضعني ، وال يضربون بأقدامهم أشراً وبطراً وال يتبخ
  .حكماء 

يعين } وإذا خاطبهم اجلاهلون { أصحاب وقار وعفّة ال يسفهون وإن سفه عليهم حلموا : وقال حممد ابن احلنفية 
ل وقي. ال جناهلكم : املعىن : وقيل . قوالً يسلمون فيه من اإلمث : قال مقاتل . » قَالُوا َسالَماً « السفهاء مبا يكرهونه 

عليه  -سالم توديع ال حمبة ، كقول إبراهيم : أي » قَالُوا َسالَماً « : وقال األصم . املراد حلمهم يف مقابلة اجلهل : 
  .» َسالٌَم َعلَْيَك « : ألبيه  -السالم 

  .نسختها آية القتال : قال الكليب وأبو العالية 
نسلم سالماً أو نسلم تسليماً منكم ال جناهلكم : أي جيوز أن ينتصب على املصدر بفعل مقدر » َسالَماً « : قوله 

أي قالوا : قالوا هذا اللفظ ، قال الزخمشري : فأقيم السالم مقام التسليم ، وجيوز أن ينتصب على املفعول به ، أي 
  :سداداً من القول يسلمون فيه من األذى ، واملراد سالمتهم من السفه ، كقوله 

  فََنْجَهلَ فَْوَق جَْهلِ اجلَاِهِلينَا... أََحٌد َعلَْيَنا أَالَ الَ َيْجَهلَْن  -٣٨٨٥
ورجح سيبويه أن املراد بالسالم السالمة ال التسليم ، ألن املؤمنني مل يؤمروا قط بالتسليم على الكفرة ، وإمنا أمروا 

  .باملساملة ، مث نسخ ذلك ، ومل يذكر سيبويه نسخاً إال يف هذه اآلية 
  :ملا ذكر وصفهم بالنهار من وجهني . } يِبِيُتونَ لَِربِّهِْم ُسجَّداً َوِقَياماً  َوالَِّذيَن{ : قوله 

  .} يَْمُشونَ على األرض هَْوناً { : ترك اإليذاء بقوله : أحدمها 
كل : الزجاج قال . شرح صفتهم يف الليل } َوإِذَا َخاطََبُهُم اجلَاِهلُونَ قَالُواْ َسالَماً { : حتمل اإليذاء بقوله : والثاين 

واملعىن يبيتون لرهبم سجداً على وجوههم ، . بات فالن قلقاً : بات وإن مل ينم كما يقال : من أدركه الليل قيل 
وروى عثمان بن عفان . من صلى بعد العشاء ركعتني فقد بات ساجداً وقائماً : وقياماً على أقدامهم قال ابن عباس 



من صلى العشاء يف مجاعة كان كقيام نصف ليلة ، ومن صلى « :  -وسلم صلى اهللا عليه  -قال رسول اهللا : قال 
  .» الفجر يف مجاعة كان كقيام ليلة 

  .، ويضعف أن تكون تامة » َيبِيُتون « خرب » ُسجَّداً « : قوله 

القيام وإن  وقدم السجود على. » ُسجَّداً « متعلق ب » لَِربِّهِمْ « حال و » ُسجَّداً « دخلوا يف البيات ، و : أي 
  .مجع ساجد كضُرَّاب يف ضارب » ُسجَّداً « و . كان بعده يف الفعل ، التفاق الفواصل 

يبات ، وهي : بزنة قعود ، ويبيت هي اللغة الفاشية ، وأزد السَّراة وجبيلة يقولون » ُسُجوداً « وقرأ أبو الربهسيم 
  .لغة العوام اليوم 

يقولون يف سجودهم وقيامهم هذا : قال ابن عباس . } اصرف َعنَّا َعذَابَ َجهَنََّم والذين َيقُولُونَ َربََّنا { : قوله 
  .القول 
وأنشد بشر بن أيب . كل غرمي يفارق غرميه إالّ غرمي جهنم : الزماً دائماً ، وعن احلسن : أي » غََراماً « : قوله 

  :خازم 
  ذَاباً َوكَانَ غَرامارِ كَاَنا َع... َوَيوَم النَِّسار َوَيْوَم اجلِفَا  -٣٨٨٦

  :وقول األعشى 
  ِط جَزِيالً فإنَُّه الَ ُيبَاِلي... إن ُيَعاِقْب َيكُْن غََراماً وإن ُيْع  -٣٨٨٧

فالن مغرم : خسراناً ملّحاً الزماً ، ومنه الغرمي إلحلاحه وإلزامه ، ويقال : مبعىن شر الزم ، وقيل ) غََراماً ( ف 
  .هو الوجع : ، وسأل ابن عباس نافع بن األزرق عن الغرام فقال  بالنساء ، إذا كان مولعاً هبن

مبعىن أحزنت ، فتكون متصرفة ناصبة املفعول ، » ساءت « جيوز أن تكون . } إِنََّها َسآَءْت ُمْسَتقَّراً َوُمقَاماً { : قوله 
  .ون متييزاً وأن تكون حاالً جيوز أن تك» ُمْستَقرا « أهنا يعين جهنم أحزنت صحاهبا و : وهو هنا حمذوف ، أي 

» ساءت « مبعىن بئست ، فتعطي حكمها ، ويكون املخصوص بالذم حمذوفاً ، ويف » َساَءتْ « وجيوز أن تكون 
َساَءْت هي ، فهي خمصوص وهو الرابط بني : يتعني أن يكون متييزاً ، أي » مستقراً « ضمري مبهم يفسره مستقر و 

» متييز ، و « ُمْسَتقَرا » : إنَّها كذا قدَّره أبو حيان ، وقال أبو البقاء « خرباً عنه ، وهو هذه اجلملة وبني َما َوقََعْت 
يلزم من هذا إشكال ، وذلك أنه يلزم تأنيث فعل الفاعل املذكَّر من غري مسوِّغ : فإن قيل . مبعىن بئَْس « َساَءْت 

، ومها « ُمْسَتقَرا َوُمقَاماً » عائداً على ما بعده ، وهو  على هذا يكون ضمرياً« َساَءْت » لذلك ، فإنَّ الفاعل يف 
  مذكران ، فن أين جاء التأنيث؟

  :أن املستقرَّ عبارة عن جهنَّم فلذلك جاز تأنيث فعله ، ومثله قوله : واجلواب 
  الَبلَِدَدَعاِئَم الزَّْورِ نِْعَمتْ َزْوَرُق ... أَْو ُحرَّةٌ َعْيطَلٌ ثَْيَجاَء ُمْجفََرٍة  -٣٨٨٨

بل مها خمتلفا املعىن : وقيل . مترادفان ، وعطف أحدمها على اآلخر الختالف لفظيهما : قيل « ُمْسَتقرا َوُمقَاماً » و 
إهنم سألوا اهللا أن يصرف عنهم عذاب : فإن قيل . ، فاملستقرُّ للعصاة ، فإهنم خيرجون ، واملقام للكُفَّار فإهنم خملدون 

  أهنا ساءت مستقراً ومقاماً فما الفرق بني الوجهني؟: والثانية . أن عذاهبا كان غراماً : ا إحدامه: جهنم لعلتني 
إِنَّ { : دائمة ، فقوله ( عقاب الكافر جيب أن يكون مضّرة خالصة عن شوائب النفع : قال املتكلمون : فاجلواب 

} إِنََّها َسآَءْت ُمْسَتقَّراً َوُمقَاماً { : وقوله ) لنفع إشارة إىل كونه مضّرة خالصة عن شوائب ا} َعذَاَبَها كَانَ غََراماً 
  .إشارة إىل كونه دائماً ، فحصلت املغايرة 



  .مكان قيام : بفتح امليم ، أي » َمقَاماً « وقرأت فرقة 
  .مكان إقامة وثُوِيٍّ : وقراءة العامة هي املطابقة للمعىن ، أي 

حيتمل أن يكون من كالمهم ، فتكون منصوبة احملل بالقول ، وأن يكون من كالم }  إِنََّها َسآَءْت ُمْسَتقَّراً{ : وقوله 
  .اهللا تعاىل 

  .} والذين إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ ُيْسرِفُواْ َولَمْ َيقُْترُواْ { : قوله 
عامر بالضم  قرأ الكوفيون بفتح الياء وضم التاء من َيقُْتُروا ، وابن كثري وأبو عمرو بالفتح والكسر ، ونافع وابن

ال يناسب هنا ، : وأنكر أبو حامت أقَْتَر ، وقال ]  ٢٣٦: البقرة [ } َوَعلَى املقتر قََدُرُه { والكسر من أقتر ، وعليه 
وردَّ عليه بأن األصمعي وغريه حكوا أَقَْترَ ]  ٢٣٦: البقرة [ } َوَعلَى املقتر قََدُرهُ { فإن أَقَْتَر مبعىن افتقر ، ومنه 

وقرأ العالء بن سيابة واليزيدي بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء مشددة من قَتَّر مبعىن ضيَّق ، وكلها . َق مبعىن َضيَّ
  .اإلسراف ، واإلسراف جماوزة احلد يف النفقة ) التضييق الذي هو نقيض ( لغات ، والقَْتر واإلقْتَار والتَّقْتري 

  فصل
َوالَ َتجَْعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً إىل ُعُنِقَك َوالَ َتْبُسطَْها كُلَّ { : ، كقوله تعاىل  املراد من اآلية القصد بني الغلو والتقصري

ما سترك عن : وسأل ابن الورد بعض العلماء ما البناء الذي ال َسَرف فيه؟ قال ] .  ٢٩: اإلسراء [ } البسط 
ما : ما سد اجلوعة ، وقال له يف اللباس :  وقال له ما الطعام الذي ال سرف فيه؟ فقال. الشمس ، وأكنَّك من املطر 

  .ستر عورتك وأدفأك من الربد 
  .منع حق اهللا تعاىل : اإلسراف يف النفقة يف معصية اهللا تعاىل ، واإلقتار : وقال ابن عباس وجماهد وقتادة والضحاك 

  :وأنشدوا . قبيس ذهباً يف طاعة اهللا مل يكن مسرفاً ) أيب ( لو أنفق الرجل مثل : قال جماهد 
  ِذَهابٌ الَ ُيقَالُ لَُه ِذَهاُب... ِذَهاَب املَالِ يف َحْمٍد َوأَْجرٍ  -٣٨٨٩

  .السرف جماوزة احلد يف التنعم والتوسع وإن كان من حالل ، ألنه يؤدي إىل اخليالء وكسر قلوب الفقراء : وقيل 
  :وجهان » كان « يف اسم } َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك قََواماً { : قوله 

وكان إِْنفَاقهم مستوياً قصداً ال إسرافاً : أي . » أَْنفَقُوا « أنه ضمري يعود على اإلنفاق املفهوم من قوله : أشهرمها 
  :وال تقترياً ، ويف خربها وجهان 

 عند من يرى إعماهلا يف الظرف ، وإما» كان « إما معمول له ، وإما ل » َبْيَن ذَِلَك « و » قََواماً « هو : أحدمها 
عند من يرى » كان « ، خربين ل } َبْيَن ذَِلَك قََواماً { ، وجيوز أن يكون » قََواماً « احملذوف على أنه حال من 

  .ذلك ، وهم اجلمهور خالفاً البن درستويه 
  .حال مؤكدة » قََواماً « و » َبْيَن ذَِلكَ « أن اخلرب : والثاين 

خربها قاله » قََواماً « وبُنَِي إلضافته إىل غري متمكنٍ ، و » َبْيَن ذَِلكَ « أن يكون امسها : والثاين من الوجهني األولني 
ليس بقوي؛ ألن ما بني ) ولكنه من جهة املعىن ( وهو من جهة اإلعراب ال بأس به : قال الزخمشري . الفراء 

  .اإلسراف والتقتري قَواٌم ال حمالة فليس يف اخلرب الذي هو ُمْعَتَمُد الفائدة فائدةٌ 
العدل (  -بالفتح  -القوام : قال ثعلب . كان سيِّد اجلارية مالكها : وهو يشبه قولك : قال شهاب الدين 

  .واالستقامة ، وبالكسر ما يدوم عليه األمر ويستقر 
العدل بني الشيئني الستقامة الطرفني واعتداهلما ، وبالكسر ما يقام به الشيء ال يفضل ) القوام : وقال الزخمشري 



بالكسر اسم ما : مها مبعىن ، وقيل : يكسر القاف ، فقيل » ِقَواماً « وقرأ حسان بن عبد الرمحن . ه وال ينقص عن
  .مبعىن سداداً ومالكاً : يقام به الشيء وقيل 

ا بِالَْحقِّ وَلَا يَْزُنونَ َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك َيلَْق أَثَاًما َوالَِّذيَن لَا َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر َولَا َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّ
إِلَّا َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َعَملًا َصاِلًحا فَأُولَِئكَ ُيَبدِّلُ ) ٦٩(ُيَضاَعْف لَهُ الَْعذَاُب َيْوَم الِْقَياَمِة وََيْخلُْد ِفيِه ُمَهاًنا ) ٦٨(

  ) ٧١(َوَمْن تَاَب َوَعِملَ صَاِلًحا فَإِنَُّه َيتُوُب إِلَى اللَِّه َمَتاًبا ) ٧٠(َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما  اللَُّه َسيِّئَاتِهِْم َحَسَناٍت

إن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا ، وزنوا : قال ابن عباس . اآلية } والذين الَ َيْدُعونَ { : قوله 
إن الذي تقول وتدعو إليه حلسن لو ختربنا أن ملا عملنا : فقالوا  -اهللا عليه وسلم صلى  -فأكثروا ، فأتوا حممداً 

: الزمر [ } الذين أَْسَرفُواْ على أَنفُِسهِْم الَ َتقَْنطُواْ ِمن رَّْحَمِة اهللا { » َيا ِعَباِديَ « كفارة فنزلت هذه اآلية ، ونزل 
قال « أن تدعو هللا نداً وهو خلقك » : أكرب عند اهللا؟ قال  يا رسول اهللا أي الذنب: أن رجالً قال « وروي ]  ٥٣

فأنزل اهللا « أن تَُزاين حليلة جارك » : مث أي؟ قال : قال « مث أن تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك » : مث أي؟ قال : 
  .تصديقها هذه اآلية 

لقتل والزنا ، فلو كان الترتيب إن اهللا تعاىل ذكر أن من صفات عباد الرمحن االحتراز عن الشرك وا: فإن قيل 
أن املوصوف بتلك الصفات السالفة قد يكون متمكناً بالشرك تديناً ، ويقتل املولود : بالعكس كان أوىل؟ فاجلواب 

. تديناً ، ويزين تديناً ، فبني تعاىل أن املرء ال يصري بتلك اخلصال وحدها من عباد الرمحن حىت يتجنب هذه الكبائر 
وعباد : املقصود من ذلك التنبيه على الفرق بني سرية املسلمني وسرية الكفار كأنه قال : قال وأجاب احلسن ف

َوالَ َيْزُنونَ » وأنتم تقتلون املوءودة ، « َوالَ َيقُْتلُونَ » الرمحن هم الذين ال يدعون مع اهللا إهلاً آخر ، وأنتم تدعون ، 
  .وأنتم تزنون « 

ال يقتلوهنا بسبب من األسباب إال بسبب احلق ، : أي « َيقْتلُون » أن تتعلق الباء بنفس  جيوز« إالَّ باحلَقِّ » : قوله 
  .إالَّ ُملَْتبِِسَني باحلق : قَْتالً ُملَْتبِساً باحلق ، أو على أهنا حال أي : وأن تتعلق مبحذوف على أهنا صفة للمصدر ، أي 

أن املقتضي حلرمة القتل : كيف يصّح هذا االستثناء فاجلواب من حلَّ قتله ال يدخل يف النفس احملرمة ، ف: فإن قيل 
إشارة « إالَّ باحلَقِّ » : إشارة إىل املقتضي ، وقوله « َحرََّم اللَُّه » : قائم أبداً ، وجواز القتل إمنا ثبت مبعارض ، فقوله 

  .حملرمة إىل املعارض والسبب املبيح للقتل هو الردة ، والزنا بعد اإلحصان ، وقتل النفس ا
  ) .فلذلك وحَِّد ( هذه إشارة إىل مجيع ما تقدم ، ألنه مبعىن ما ذكر } َوَمن َيفَْعلْ ذلك { : قوله 
بإثباهتا « َيلْقَى » قراءة العامة جمزوماً على جزاء الشرط حبذف األلف ، وقرأ عبد اهللا وأبو رجاء « َيلَْق » : قوله 

يف أحد القولني ]  ٧٧: طه [ } الَّ َتَخاُف َدَركاً َوالَ ختشى { ، وكقراءة  على أحد القولني« فال تَْنَسى » : كقوله 
بضم الياء وفتح الالم وتشديد « ُيلَقَّ » وقرأ بعضهم . أيضاً ، وذلك بأن نقدر عالمة اجلزم حذف الضمة املقدرة 

  :الء واألثام العقوبة ، قال واألثام مفعول على قراءة اجلمهور ، ومفعول ثان على قراءة هؤ. القاف من لقاه كذا 

  ُعقُوقاً َوالُعقُوُق لَُه أَثَاُم... َجَزى اللَُّه اْبَن ُعْرَوةَ َحْيثُ أَْمَسى  -٣٨٩٠
  .أي عقوبةٌ 

واألثام واإلمث واحد ، واملراد هاهنا جزاء األثام ، : قال أبو مسلم . َيلَْق جََزاَء إثْمٍ : هو اإلمث نفسه ، أي : وقيل 
  .شيء على جزائه فأطلق اسم ال



« : وقرأ ابن مسعود . بئر فيها : اسم واٍد يف جهنم وقيل : األثام اسم من أمساء جهنم ، وقال جماهد : وقال احلسن 
  .يوم ذو أيام لليوم الصعب : مجع يومٍ ، يعين شدائد ، والعرب تعرب عن ذلك باأليَّام ، يقال » أَيَّاماً 
إمَّا احلال ، وإمَّا : على أحد وجهني » َيْخلُدُ « و » ُيَضاَعف « وأبو بكر برفع  قرأ ابن عامر» ُيَضاَعْف « : قوله 

  :بدل اشتمال ، ومثله قوله » َيلَْق « والباقون باجلزم فيهما بدالً من . على االستئناف 
  جَاَتجِْد َحطَباً َجْزالً َوَناراً تأَجَّ... َمَتى َتأِْتَنا ُتلِْمْم بَِنا يف ِدَيارَِنا  -٣٨٩١

وابن كثري وابن عامر على ما تقدم هلما يف البقرة من القصر والتضعيف . فأبدل من الشرط كما أبدل هنا من اجلزاء 
« وقرأ أبو جعفر وشيبة . ومل يذكر أبو حيان ابن عامر مع ابن كثري وذكره مع اجلماعة يف قُرَّائهم . يف العني 
مبنياً للفاعل ، » يضاعف « وطلحة . نصباً على املفعول به » العذَاَب « بالنون مضمومة وتشديد العني ، » ُنَضعِّف 

» َوُيخَلَّد « بتاء اخلطاب على االلتفات ، وأبو حيوة » وَتْخلُد « نصباً ، وطلحة بن سليمان » العذاب « اهللا : أي 
  .وروي عن أيب عمرو كذلك إال أنه بالتخفيف . مشدداً مبنياً للمفعول 

  .أَذَلَّه وأَذَاقَُه اهلََوانَ : حال ، وهو اسم مفعول من أَهَاَنُه ُيهِيُنه ، أي » ُمَهاناً « و 
  فصل

َوَيخْلُد ِفيِه « : املضاعفة والزيادة يكون حاهلا يف الزيادة كحال األصل ، فقوله ) أن ( َبّين اهللا تعاىل : قال القاضي 
على املعاصي ، فوجب أن يكون عقاب هذه  وخيلد يف ذلك التضعيف ، وذلك إمنا حصل بسبب العقاب: أي » 

املعاصي يف حق الكافر دائماً ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون يف حق املؤمن كذلك؛ ألن حاله فيما يستحق به ال 
  .يتغري سواء فعل مع غريه ، أو منفرداً 

أن الشيئني قد يكون كل مل ال جيوز أن يكون لإلتيان بالشيء مع غريه أثر يف مزيد القبح ، أال ترى : واجلواب 
واحد منهما يف نفسه حسناً وإن كان اجلميع قبيحاً ، وقد يكون كل واحد منهما قبيحاً ، ويكون اجلمع بينهما أقبح 

وسبب تضعيف العذاب أن املشرك إذا ارتكب املعاصي مع الشرك فيعذب على الشرك وعلى املعاصي ، فتضاعف . 
  .ا يدل على أن الكفار خماطبون بفروع اإلسالم العقوبة ملضاعفة املعاقب عليه ، وهذ

  :فيه وجهان } إِالَّ َمن تَاَب { : قوله 
  .أنه استثناء متصل؛ ألنه من اجلنس : وهو الذي مل يعرف الناس غريه : أحدمها 
ف له وال يظهر ، يعين االتصال؛ ألن املستثىن منه حمكوم عليه بأنه يضاع: قال أبو حيان . أنه منقطع : والثاين 
، وال يلزم من انتفاء ) إالَّ َمْن َتاَب وآَمَن وَعِملَ َعَمالً َصاِلحاً فَالَ ُيَضاَعُف لَُه الَعذَاُب : فيصري التقدير ( العذاب 

لكن َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِملَ : التضعيف انتفاء العذاب غري املَُضعَّف ، فاألوىل عندي أن يكون استثناًء منقطعاً ، أي 
  .َصاِلحاً فَأُولَِئكَ ُيَبدِّلُ اللَُّه َسيّآِتهِمْ َحسََناٍت وإذا كان كذلك فال يلقى عذاباً ألبتة  َعَمالً

والظاهر قول اجلمهور ، وأمَّا ما قاله فال يلزم إذ املقصود اإلخبار بأنَّ من فعل كذا فإنه حيلُّ به : قال شهاب الدين 
واعلم أن البحث الذي ذكره أبو . ب وعدمها فال تعرُّض يف اآلية له ما ذكر إال أن يتوب ، وأمَّا إصابة أصل العذا

دلت اآلية على أن التوبة مقبولة ، واالستثناء ال يدل على ذلك ، ألنه أثبت : حيان ذكره أيضاً ابن اخلطيب فقال 
{ : ليه قوله أنه يضاعف له العذاب ضعفني ، فيكفي لصحة االستثناء أن ال يضاعف للتائب ضعفني ، وإمنا يدلّ ع

  .} فأولئك ُيَبدِّلُ اهللا َسيِّئَاتِهِْم َحَسَناتٍ 
  فصل

َوَمن َيقُْتلْ ُمْؤمِناً { ) : بقوله تعاىل ( توبة القاتل ال تقبل ، وزعم أن هذه اآلية منسوخة : نقل عن ابن عباس أنه قال 



ة يسرية ، وعن الضحاك ومقاتل بثمان سنني ، نزلت الغليظة بعد اللينة مبد: ، وقالوا ]  ٩٣: النساء [ } مَُّتَعمِّداً 
  .وتقدم يف سورة النساء 

أفردمها بالذكر لعلّو : العمل الصاحل يدخل يف التوبة واإلميان فذكرمها قبل العمل الصاحل َحْشٌو؟ فاجلواب : فإن قيل 
  .شأهنما وملا كان ال بدَّ معهما من سائر األعمال ال جرم ذكر عقيبهما العمل الصاحل 

  .} فأولئك ُيَبدِّلُ اهللا سَيِّئَاِتهِْم َحَسنَاٍت { : وله ق
التبديل إمنا يكون يف الدنيا ، فيبدل اهللا تعاىل : قال ابن عباس واحلسن وسعيد بن جبري والسدي وجماهد وقتادة 

ل املشركني ، قبائح أعماهلم يف الشرك مبحاسن األعمال يف اإلسالم ، فيبدهلم بالشرك إمياناً ، وبقتل املؤمنني قت
  .يبدل اهللا سيئاهتم اليت عملوها يف اإلسالم حسنات : وقيل . وبالزنا إحصاناً وعفة 

أن السيئة متحى بالتوبة وتكتب احلسنة مع التوبة ، والكافر : السيئة بعينها ال تصري حسنةً ، فالتأويل : قال الزجاج 
  .ُيْحبِطُ اللَّه َعَملَُه ويثبت عليه السَّيِّئَات 

» حسنات « هو املفعول الثاين للتبديل ، وهو املقيد حبرف اجلر ، وإمنا حذف ، لفهم املعىن ، و » َسيِّئَاتِهِْم « : ه قول
وََبدَّلَْناُهمْ بَِجنََّتيْهِمْ { : هو األول املسرح ، وهو املأخوذ ، واجملرور بالباء هو املتروك ، وقد صرح هبذا يف قوله تعاىل 

  :وقال ]  ١٦:  سبأ[ } َجنََّتْينِ 
وتقدم ... َسَواَد َوْجٍه َوَبيَاَض َعْيَنْينِ ... أَْبدَلََك اللَُّه بِلَْوِن لَْوَنْينِ ... َتْضَحُك ِمنِّي أُْخُت ذَاتِ النِّحْيْينِ  -٣٨٩٢

  ] . ٢١١: البقرة [ } َوَمن يَُبدِّلْ نِْعَمةَ اهللا { : حتقيق هذا يف البقرة عند قوله 
هذا يف التوبة عن غري ما سبق ذكره يف اآلية األوىل : قال بعض العلماء . اآلية } اَب َوَعِملَ َصاِلحاً َوَمن َت{ : قوله 

يعود إليه بعد } فَإِنَُّه َيتُوُب إِلَى اهللا { تاب من الشرك وأدى الفرائض ممن مل يقتل ومل يزن : من القتل والزنا ، أي 
رجوٌع عن الشرك » َوَمْن تَاَب « : فالتوبة األوىل وهي قوله . ن قتل وزنا حسناً يفضل على غريه مم» َمتَاباً « املوت 

  .، والثاين رجوع إىل اهللا للجزاء واملكافأة 
َيتُوُب { : هذه التوبة أيضاً عن مجيع السيئات ، ومعناه من أراد التوبة وعزم عليها فليتب لوجه اهللا ، فقوله : وقيل 

  .معناه وليعلم أن توبته ومصريه إىل اهللا : ليتب إىل اهللا ، وقيل : أي  خرب مبعىن األمر ،} إِلَى اهللا 

َوالَِّذيَن إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاِت رَبِّهِْم لَْم َيِخرُّوا َعلَْيَها ُصما ) ٧٢(َوالَِّذيَن لَا َيشَْهُدونَ الزُّوَر وَإِذَا َمرُّوا بِاللَّْغوِ َمرُّوا ِكَراًما 
  ) ٧٣(َوُعْمَياًنا 

  :وجهان } والذين الَ َيشَْهُدونَ الزُّورَ { : له قو
  .الشرك : يعين : وقال أكثر املفسرين . ال حيضرون الزُّور ، وفسر بالصَّنم واللهو : أنه مفعول به ، أي : أحدمها 
  .طالب قاله علي بن أيب . أنه مصدر ، واملراد شهادة الزُّور ، فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه : والثاين 

ال يساعدون أهل الباطل : وقال قتادة . النوح : وقيل . أعياد املشركني : وقال جماهد . الكذب : وقال ابن جريج 
  .وكل هذه الوجوه حمتملة . على باطلهم 

  .حتسني الشيء ووصفه خبالف صفته ، فهو متويه الباطل مبا يوهم أنه حق : » الزُّور « وأصل 
إذا مسعوا من الكفار الشتم واألذى أعرضوا وصفحوا كقوله : قال مقاتل . بأهله : أي } اْ بِاللَّْغوِ َوإِذَا َمرُّو{ : قوله 

  ] . ٥٥: القصص [ } َوإِذَا َسِمُعواْ اللغو أَعَْرُضواْ َعْنُه { : 
  .املعاصي كلها مما جيب أن يلغى ويتر : اللغو : وقال احلسن والكليب 



  .تكّرم فالن عما يشينه إذا تنزه وأكرم نفسه عنه : رضني ، يقال مسرعني مع» َمرُّوا ِكَراماً « 
النفي متسلط على القيد ، وهو الصمم } َوالَِّذيَن إِذَا ذُكِّرُواْ بِآيَاِت رَبِّهِْم لَْم َيِخرُّواْ َعلَْيَها ُصّماً َوُعْمَياناً { : قوله 

  .تني إنَّهم خيرُّون عليها لكن ال على هاتني الصف: والعمى ، أي 
ليس بنفي للخرور ، وإمنا هو إثبات له ونفي للصمم والعمى ، كما } لَْم َيِخرُّواْ َعلَْيَها { : فقوله : قال الزخمشري 

أهنم إذا ذكروا هبا أكبّوا عليها حرصاً على : هو نفي للسالم ال للقاء ، واملعىن . ال يلقاين زيد مسلماً : تقول 
هبا وهم يف إكباهبم عليها سامعون بآذان واعية ويبصرون بعيون واعية ، ال كالذين استماعها ، وأقبلوا على املذكر 

يذكرون هبا فتراهم مكبني عليها مقبلني على من يذكر هبا مظهرين احلرص الشديد على استماعها ، وهم كالصُّمِّ 
  .والعميان حيث ال يفهموهنا ، وال يبصرون ما فيها ، وفيه تعريض باملنافقني 

  ) ٧٤( ِذيَن َيقُولُونَ َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزوَاجَِنا َوذُرِّيَّاِتَنا قُرَّةَ أَْعُينٍ وَاْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني إَِماًماَوالَّ

  .} والذين َيقُولُونَ َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزوَاجَِنا وَذُرِّيَّاِتَنا { : قوله 
هب لنا من جهتهم ما تقّر به عيوننا من طاعة وصالح ، وأن تكون : ي البتداء الغاية ، أ» من « جيوز أن تكون 

  .هب لنا قُرَّة أْعُينٍ من أزواجنا كقولك رأيُت ِمْنكَ أَسداً : للبيان ، قاله الزخمشري وجعله من التَّجريد ، أي 
وقرأ أبو هريرة وأبو الدرداء وابن بالتوحيد ، والباقون باجلمع سالمة » ذُرِّيَِّتَنا « وقرأ أبو عمرو واألخوان وأبو بكر 

صيغة الكثرة ، ) ُعُيوٍن ( صيغة القلة دون » أَْعُينٍ « أتى هنا ب : باجلمع ، وقال الزخمشري » قُرَّاِت « مسعود 
وردَّه أبو حيان بأن أعُيناً يطلق على العشرة فما دوهنا ، . إيذاناً بأنَّ عيون املتقني قليلة بالنسبة إىل عيون غريهم 

وهذا حتمُّلٌ عليه ، ألنَّه إمنا أراد القلة بالنسبة إىل كثرة غريهم ، ومل ُيرِْد قَْدراً . عيون املتقني كثرية فوق العشرة و
  .خمصوصاً 

  فصل
صادف : أقرَّ اهللا عينك ، أي : يقال : أراد قرة أعني هلم يف الدين ال يف الدنيا من املال واجلمال ، قال الزجاج 

  :يف قرة العني ثالثة أقوال : ال املفضل فؤادك ما حيبه وق
  .برد دمعتها ، وهي اليت تكون مع السرور ، ودمعة احلزن حارة : أحدها 
  .فرحها ، ألنه يكون مع ذهاب احلزن والوجع : الثاين 

  .حصول الرضا : قال األزهري : الثالث 
  :وجهان » إَماماً « يف } واجعلنا ِللُْمتَِّقَني إَِماماً { : قوله 

اجعل كل واحد منا : أو املراد . ( أنه مفرد ، وجاء به مفرداً إرادة للجنس ، وجنسه كونه رأس فاصلة : أحدمها 
  ] . ٥: احلج [ } ُنخْرُِجكُْم طِفْالً { كما قال . إماماً 

وقيل ] .  ١٦: الشعراء [ } إِنَّا َرسُولُ َربِّ العاملني { كما قال لالثنني . أئمة : ومل يقل » إَِماماً « قال : قال الفراء 
، وإمَّا الحتادهم واتفاق كلمتهم ، وإمَّا ألنَّه مصدرٌ يف ]  ٧٧: الشعراء [ } فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ يل { : أراد أئمة كقوله : 

  .األصل كصيام وقيام 
  .أنه مجع آمٍّ كحالٍّ وحالل ، أو مجع إمامة كقالدة وقالد : الثاين 

اجعلنا حجة للمتقني ، ومثله البينة يقال : مام إذا ذهب به مذهب االسم وحد كأنه قيل وعندي أن اإل: قال القفال 
  .هؤالء بينة فالن : 



  فصل
َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً { : اجعلنا أئمة هداة كما قال : وقال ابن عباس . نقتدي باملتقني ويقتدي بنا املتقون : قال احلسن 

: القصص [ } َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً َيْدُعونَ إِلَى النار { :  جتعلنا أئمة ضاللة ، كقوله وال]  ٧٣: األنبياء [ } َيْهُدونَ 
  .واجعل املتقني لنا إماماً واجعلنا مؤمتني مقتدين هبم قاله جماهد : وقيل هذا من املقلوب ، أي ] .  ٤١
  فصل
  .نزلت اآلية يف العشرة املبشرين باجلنة : قيل 

{  -عليه السالم  -آلية تدل على وجوب طلب الرياسة يف الدين والرغبة فيها ، قال إبراهيم هذه ا: قال بعضهم 
واحتج أهل السنة هبذه اآلية على أن فعل العبد خملوق ]  ٨٤: الشعراء [ } واجعل لِّي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي اآلخرين 

  .لم والعمل إمنا يكون جبعل اهللا وخلقه هللا تعاىل ، ألن اإلمامة يف الدين ال تكون إال بالعلم والعمل ، والع
  .املراد من هذا السؤال األلطاف اليت إذا كثرت صاروا خمتارين هلذه األشياء فيصريون أئمة : قال القاضي 

  .أن تلك األلطاف مفعولة ال حمالة فيكون سؤاهلا عبثاً : واجلواب 
  .إحسانه إليهم  واعلم أنه تعاىل ملا بيَّن صفات املتقني املخلصني بيَّن بعده

قُلْ َما ) ٧٦(َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْسَتقَرا َوُمقَاًما ) ٧٥(أُولَِئَك ُيْجَزْونَ الُْغْرفَةَ بَِما َصَبُروا َوُيلَقَّْونَ ِفيَها َتِحيَّةً َوَسلَاًما 
  ) ٧٧(َزاًما َيْعَبأُ بِكُْم َربِّي لَْولَا ُدَعاؤُكُْم فَقَْد كَذَّْبُتْم فََسْوفَ َيكُونُ ِل

ُيْجَزونَ « مفعول ثان ل » الُغْرفَة « و . يثابون الغرفة ، وهي الدرجة العالية : أي } أولئك ُيْجَزْونَ الغرفة { : قوله 
  .، والُغْرفَةُ كُلُّ بَِناء مرتفع ، واجلمع غَُرٌف » 

صربوا عليه ، مث حذف : ه ، واألصل بَِسببه أو بسبب الذي صربو: أي بَِصْبرِهم ، أي » بَِما صََبُروا « : قوله 
  :للبدل ، كقوله : والباء للسببية كما تقدم ، وقيل . بالتدريج 
وذكر الصرب ومل يذكر املصبور عنه ، ليعّم مجيع أنواع املشاقّ . وال حاجة إىل ذلك .. فَلَْيَت ِلي بِهُِم قَْوماً  -٣٨٩٣

  .خاصة املراد الصرب على الفقر : ، وال وجه لقول من يقول 
قرأ األخوان وأبو بكر بفتح الياء وسكون الالم من لَِقَي َيلْقَى ، والباقون بضمها ، وفتح » َوُيلَقَّْونَ ِفيَها « : قوله 

والتحّية ] .  ١١: اإلنسان [ } َولَقَّاُهمْ َنضَْرةً َوُسرُوراً { : الالم وتشديد القاف على بنائه للمفعول ، كقوله 
وهذه . والسالم الدعاء بالسالمة ، أو يسلم بعضهم على بعض . امللك : بقاء دائماً ، وقيل : ي الدعاء بالتعمري ، أ

وميكن أن يكون من ] .  ٥٨: يس [ } َسالٌَم قَْوالً مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ { التحّية والسالم ميكن أن يكون من اهللا كقوله 
وميكن أن يكون ] .  ٢٤ - ٢٣: الرعد [ } هِْم مِّن كُلِّ بَابٍ َسالٌَم َواملَالَِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْي{ : املالئكة لقوله 

  .بعضهم على بعض 
{ : ، وقوله » خالدين فيها « : وصف ذلك بالدوام بقوله . } َخاِلِديَن ِفيَها َحسَُنْت ُمْسَتقَّراً َوُمقَاماً { : قوله 

: الفرقان [ } َسآَءْت ُمْسَتقَّراً َوُمقَاماً { : ، وهذا يف مقابلة قوله  موضع قرار وإقامة: أي } َحسَُنْت ُمْسَتقَّراً َوُمقَاماً 
  .ما أسوأ ذاك وأحسن هذا : أي ]  ٦٦

ما : يقال : قال أبو عبيدة . ما يصنع وما يفعل بكم : أي : قال جماهد وابن زيد . } قُلْ َما َيْعَبأُ بِكُمْ رَبِّي { : قوله 
معناه ال وزن لكم عندي والعبء يف اللغة : وقال الزجاج . َباِلِه ، فوجوده وعدمه سواء مل أُ: َعَبأْت به شيئاً ، أي 

ما اهتممت وال اكترثت ، ويقال : ما عبأت بك ، أي : ما يبايل ربكم ، ويقال : وقال أبو عمرو بن العالء . الثقل 



لوال : جواهبا حمذوف لداللة ما تقدم ، أي » ْم لَْوالَ ُدَعاؤُكُ« : قوله . هيأته وأعددته : عبأت اجليش وعبأته ، أي : 
استفهام ، مبعىن النفي ، : جيوز أن تكون نافية ، وهو الظاهر ، وقيل » ما « دعاؤكم ما أعبأ بكم وال أكترث ، و 

: جيوز أن يكون مضافاً للفاعل ، أي » ُدَعاُؤكُْم « و . وال حاجة إىل التجوز يف شيء يصح أن يكون حقيقته بنفسه 
  .لوال دعاؤكم إّياُه إىل اهلدى : لوال تضّرعكم إليه ، وجيوز أن يكون مضافاً للمفعول ، أي 

  فصل
  :ومعىن هذا الدعاء وجوه 

[ } فَإِذَا َرِكُبواْ ِفي الفلك َدعَُواْ اهللا ُمْخِلِصَني لَهُ الدين { : لوال دعاؤكم إياه يف الشدائد كما قال تعاىل : األول 
  ] . ٦٥: العنكبوت 

  ] . ١٤٧: النساء [ } مَّا َيفَْعلُ اهللا بَِعذَابِكُْم إِن َشكَْرُتْم { : لوال شكركم له على إحسانه ، لقوله : الثاين 
  .لوال عبادتكم : الثالث 
  .لوال إميانكم : الرابع 

  .ما خلقتكم ويب إليكم حاجة إال أن تسألوين فأعطيكم وتستغفروين فأغفر لكم : وقيل املعىن 

َوَما { : قل ما يعبأ خبلقكم ريب لوال عبادتكم وطاعتكم إياه ، يعين أنه خلقكم لعبادته كما قال : ملعىن ا: وقيل 
معناه ما يبايل مبغفرتكم : وقيل . قاله ابن عباس وجماهد ] .  ٥٦: الذاريات [ } َخلَقُْت اجلن واإلنس إِالَّ ِليَْعُبُدونِ 

مَّا َيفَْعلُ اهللا بَِعذَابِكُْم إِن َشكَرُْتمْ { : هللا بعذابكم لوال شرككم كما قال ريب لوال دعاؤكم معه آهلة ، أو ما يفعل ا
  ] . ١٤٧: النساء [ } َوآَمْنُتْم 

أيها الكافرون خياطب أهل مكة ، يعين أن اهللا دعاكم بالرسول إىل توحيده وعبادته فقد » فَقَْد كَذَّبُْتْم « : قوله 
فسوف يلزمكم : أي } فَسَْوَف َيكُونُ ِلَزاماً { : قوله » فقد كذب الكافرون «  وقرئ. كذبتم الرسول ومل جتيبوه 

إن من عاديت أن أحسن إىل من : أثر تكذيبكم ، وهذا عقاب اآلخرة ، ونظريه أن يقول امللك ملن استعصى عليه 
  .يطيعين فقد عصيت فسوف ترى ما أحل بك بسبب عصيانك 

  .عين اللزوم كالثبات والثبوت قرئ بالفتح ي» ِلَزاماً « : قوله 
يكون التكذيب الزماً ملن كذب : قتاالً واملعىن : وقال ابن زيد . هالكاً : وقال أبو عبيدة . موتاً : قال ابن عباس 

قال . عذاباً دائماً الزماً وهالكاً ُمفْنِياً يلحق بعضكم ببعض : وقال ابن جريج . فال يعطى التوبة حىت جيازى بعمله 
وقال عبد اهللا بن . هو يوم بدر واتصل هبم عذاب اآلخرة الزماً هلم : ود وأيبّ بن كعب وجماهد ومقاتل ابن مسع
روى الثعليب عن أّيب . } فَسَْوَف َيكُونُ ِلَزاماً { : مخس قد مضني الدخان والقمر واليوم والبطشة واللزام : مسعود 

من قرأ سورة الفرقان بعثه اهللا يوم القيامة وهو يؤمن أن « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن كعب قال 
  .» الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور ، ودخل اجلنة بغري حساب 

زِّلْ َعلَْيهِْم ِمَن إِنْ َنَشأْ ُنَن) ٣(لََعلََّك َباِخعٌ َنفَْسَك أَلَّا َيكُوُنوا ُمْؤِمنَِني ) ٢(ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ ) ١(طسم 
  ) ٤(السََّماِء آَيةً فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها خَاِضِعَني 

  .} طسم ِتلَْك آَياُت الكتاب املبني { : قوله تعاىل 
وتقدم إعراب . قبل امليم ، كأنا ناوٍ الوقف ، وإالّ فإدغام مثله واجب والباقون يدغمون » ِسني « أظهر محزة ُنونَ 



وهي قراءة أيب جعفر ، يعنون : قيل . مقطوعة من بعضها » ط س م « : ويف مصحف عبد اهللا . عة احلروف املقط
أنه يقف على كل حرف وقفة مييز هبا كل حرف ، وإال مل يتصور أن يلفظ هبا على صورهتا يف هذا الرسم وقرأ 

األخوان وأبو بكر ، وقد تقدم  وأمال الطاَء. بكسر امليم هنا ويف القصص على البناء  -وتروى عن نافع  -عيسى 
وروى علّي بن أيب طلحة الواليب . عجزت العلماء عن علم تفسريها ) طسم : ( روى عكرمة عن ابن عباس قال . 

اسم للسورة : وقال جماهد . اسم من أمساء القرآن : وقال قتادة . عن ابن عباس أنه قسم ، وهو من أمساء اهللا تعاىل 
الِكَتابِ « هذه اآليات آيات : أي » ِتلَْك آَياُت « . قسٌم بطوله وسناه وملكه : رظي وقال حممد بن كعب الق. 

أَالَّ { واملعىن قاتل نفسك . على اإلضافة » بَاِخٌع نَفِْسَك « : قرأ قتادة . } لََعلَّكَ َباِخٌع نَّفَْسَك { : قوله » املُبِنيِ 
لك حني كذبه أهل مكة فشق عليه ذلك ، وكان حيرص على إمياهنم ، إن مل يؤمنوا ، وذ: أي } َيكُوُنواْ ُمْؤِمنَِني 

ال تبالغ يف احلزن واألسف ، فصّبره وعزَّاه وعّرفه أن غمه : فأنزل اهللا هذه اآلية ، وهذا تسلَية للرسول ، أي 
  .وحزنه ال ينفع ، كما أن وجود الكتاب ووضحوه ال ينفع 

إِنْ َيَشأ اهللا : وروي عن أيب عمرو بالياء فيهما ، أي . مة على نون العظمة فيهما العا. } إِنْ نََّشأْ ُننَزِّلْ { : قوله 
  .أصلها أن تدخل على املشكوك فيه أو احملقق املبهم زمانه ، واآلية من هذا الثاين » إن « و . ُينزِّل 
. اً غري معطوف على اجلزاء وجيوز أن يكون مستأنف. فهو يف حمل جزم » ُنَنزِّلْ « عطف على » فَظَلَّْت « : قوله 

  :فيه وجهان . » خَاِضِعَني « : قوله . باملضارع مفكوكاً » فََتظْلَل « : ويؤيد األول قراءة طلحة 
  :وأجيب عنه بأوجه . واسُتشِكل مجعه مجع سالمة؛ ألنه خمتص بالعقالء . » أَْعَناقُُهْم « أنه خرب عن : أحدمها 
  :هلم وجوه وصدور ، قال : لرؤساء كما قيل ا: أن املراد باألعناقِ : أحدها 
فظل أصحاب األعناق ، : أنه على حذف مضاف ، أي : الثاين ... ِفي َمْحِفلٍ من نواِصي اخلَْيلِ َمْشُهوِد  - ٣٨٩٤

{ : مث حذف وبقي اخلرب على ما كان عليه قبل حذف املُْخَبرِ عنه مراعاة للمحذوف ، وتقدم ذلك قريباً عند قراءة 
  ] . ٦١: الفرقان [ } راً مُّنِرياً َوقََم

  :أنه ملا أضيف إىل العقالء اكتسب منهم هذا احلكم ، كما يكتسب التأنيث باإلضافة ملؤنث يف قوله : الثالث 
من الناس ، وهم اجلماعة ، » ُعُنقٍ « مجع » األعناق « أن : الرابع ... كََما َشَرقَْت َصْدرُ القََناِة ِمَن الدَّمِ  - ٣٨٩٥

  :فليس املراد اجلارحة البتة ، ومنه قوله 

  ُعُنٌق إلَْيَك فَهَْيَت َهْيتَا... أَنَّ الِعرَاَق وأَْهلَُه  - ٣٨٩٦
على مجاعة الناس مطلقاً ، رؤساء كانوا أو » األعناق « وهذا قريب من معىن األول ، إال أن هذا القائل يطلق 

  .غريهم 
لبيان موضع اخلضوع ، » األعناق « ظلوا هلا خاضعني ، فأقحمت ف: أصل الكالم : قال الزخمشري : اخلامس 

ويف التنظري : قال شهاب الدين . اليمامة ، كأن األهل غري مذكور [ ذَهَبْت أهل : وترك الكالم على أصله كقوهلم 
أنيث فالكتسابه ليس مقحماً البتة ، ألنه املقصود باحلكم ، وأما الت) أهل ( نظر ، ألن ] ذهبت أهل اليمامة : بقوله 

  ) .باإلضافة ( التأنيث 
» طَاِئِعني « و » َساجِِديَن « : أهنا عوملت معاملة العقالء ملَّا أُْسنِدَ إليهم ما يكون ِفْعل العقالء ، كقوله : السادس 

  .يف يوسف وفصلت 
  .ملوافقة رؤوس اآلي » خاِضِعَني « : إمنا قال : وقيل 

« ألن : قال الكسائي وضعفه أبو البقاء ، قال » أَْعَناقُُهم « ن الضمري يف أنه منصوب على احلال م: والثاين 



خاضعني : فيفتقر إىل إبراز ضمري الفاعل ، فكان جيب أن يكون » ظَلَّْت « يكون جارياً على غري فاعل » خاِضِعني 
  .هم 

، » أَْعَناقُُهْم « ، وهو الضمري يف يف اللفظ واملعىن إال على من ُهَو له » خاِضِعني « ومل جير : قال شهاب الدين 
هي أن جيري الوصف على غري من هو له يف اللفظ دون املعىن ، فكيف يلزم ما ألزمه به ، على : واملسألة اليت قاهلا 

أنه لو كان كذلك مل يلزم ما قاله ، ألن الكسائي والكوفيني ال يوجبون إبراز الضمري يف هذه املسألة إذا أمن اللبسن 
يلتزم ما ألزمه به ، ولو ضعف مبجيء احلال من املضاف إليه لكان أقرب ، على أنه ال يضعف؛ ألن ) ال  (فهو 

  ] . ٤٧: احلجر [ } َما ِفي ُصدُورِِهم مِّْن ِغلٍّ إِْخوَاناً { : املضاف جزء من املضاف إليه كقوله 

فَقَْد كَذَُّبوا فََسَيأِْتيهِْم أَْنَباُء َما كَاُنوا بِهِ ) ٥(انُوا َعْنُه ُمْعرِِضَني َوَما َيأْتِيهِْم ِمْن ِذكْرٍ ِمَن الرَّْحَمنِ ُمْحَدٍث إِلَّا كَ
إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَُرُهمْ ) ٧(أَوَلَْم َيرَْوا إِلَى الْأَْرضِ كَْم أَْنبَْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ زَْوجٍ كَرِميٍ ) ٦(َيْستَْهزِئُونَ 

  ) ٩(َوإِنَّ رَبََّك لَُهوَ الْعَزِيُز الرَِّحيُم ) ٨( ُمْؤِمنَِني

حمدث إنزاله فهو حمدث يف التنزيل : أي } مَِّن الرمحن ُمْحَدثٍ { وعظ وتذكر } َوَما يَأِْتيهِم مِّن ِذكْرٍ { : قوله تعاىل 
  .» كلما نزل من القرآن بعد شيء فهو أحدث من األول « : قال الكليب . 

عن : أي » ُمْعرِِضنيَ « ومعىن . مجلة حالية ، وتقدم حتقيق هذا وما قبله يف أول األنبياء » كَاُنوا  إالَّ« : وقوله 
  .اإلميان به 

أخبار : » أَْنَباُء « فسوف يأيتهم : أي » فََسَيأِْتيهِمْ « بلغوا النهاية يف رّد آيات اهللا ، : أي » فَقَْد كَذَّبُوا « : قوله 
وذلك إما عند نزول العذاب عليهم يف الدنيا ، أو عند املعاينة يف اآلخرة كقوله } بِِه َيْسَتهْزِئُونَ  َما كَانُواْ{ وعواقب 

أي } أََولَمْ َيَرْواْ إِلَى األرض كَْم أَنَبْتَنا ِفيَها ِمن كُلِّ زَْوجٍ { قوله ] .  ٨٨: ص [ } َولََتْعلَُمنَّ َنبَأَُه َبْعَد ِحنيِ { : تعاىل 
و . إذا كان مرضياً يف حسنه ومجاله » وجه كرمي « : رمي صفة لكل ما يرضى وحيمد يف بابه ، يقال صنف ، والك: 
هو املرضيّ يف منافعه مما يأكل الناس : » النبات الكرمي « و . إذا كان مرضياً يف فوائده ومعانيه : » كتاب كرمي « 

الناس مثل نبات : قال الشعيب . إذا كثر لبنها ] : ة إذا طاب محلها ، وناقة كرمي: [ خنلة كرمية : واألنعام يقال 
  .األرض ، فمن دخل اجلنة فهو كرمي ، ومن دخل النار فهو لئيم 

كثرياً من : للتكثري ، فهي خربية ، وهي منصوبة مبا بعدها على املفعول به ، أي » كَْم « . » كَْم أَْنَبْتَنا « : قوله 
  .متييز } جٍ ِمن كُلِّ زَْو{ األزواج أنبتنا ، و 

» كُلِّ « و » كَْم « ما معىن اجلمع بني : فإن قلت : قال الزخمشري . وال معىن له . وجوَّز أبو البقاء أن تكون حاالً 
على اإلحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل ، و » كُلّ « قد دل : قلت . أنبتنا فيه من زوج كرمي : ولو قيل 

  .ُمَتكَاِثٌر ُمفْرِطٌ يف الكثرة على أن هذا احمليط » كَْم « 
» ِللْمْؤِمنَِني « : داللة على لوجودي وتوحيدي وكمال قدريت وقوله » آلَيةً « الذي ذكرت } إِنَّ ِفي ذَِلَك { : قوله 

: مصدقني ، أي : } َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم مُّْؤِمنَِني { ألهنم املنتفعون بذلك ]  ٢: البقرة [ } ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني { : كقوله 
  .سبق علمي فيهم أن أكثرهم ال يؤمنون 

« وإمنا قدم ذكر } َوإِنَّ رَبََّك لَُهوَ العزيز الرحيم { . وما أكثرهم مؤمنني : هنا صلة ، جمازه ) كان : ( وقال سيبويه 
قوبتهم ، فأزال هذا الوهم إنه رحيم لعجزه عن ع: ألنه لو مل يقدِّمه لكان رمبا قيل » الرَّحِيم « على ذكر » العزيز 
وهو الغالب القاهر ومع ذلك فإنه رحيم بعباده ، فإن الرمحة إذا كانت عن القدرة الكاملة كانت » العزيز « بذكر 



حني ذكر األزواج دلَّ عليها بكلميت الكثرة واإلحاطة ، وكان ال حيصيها إال عامل الغيب ، : فإن قيل . أعظم وقعاً 
  :فاجلواب من وجهني . آليات؟ : ؟ وهال قال } ي ذَِلَك آلَيةً إِنَّ ِف{ : فكيف قال 

  .إن يف ذلك اإلنبات آلية : فكأنه قال » أنبتنا « أن يكون ذلك مشاراً به إىل مصدر : أحدمها 
  .إن يف كل واحد من تلك األزواج آلية : أن يراد : والثاين 

  ) ١١(قَْوَم ِفْرَعْونَ أَلَا َيتَّقُونَ ) ١٠(ظَّاِلِمَني َوإِذْ َناَدى رَبَُّك ُموَسى أَِن ائِْت الْقَْوَم ال

وقدره غريه . اْتلُ : مضمر ، فقدره الزجاج » إذْ َناَدى « العامل يف . اآلية } َوإِذْ نادى رَبَُّك موسى { : قوله تعاىل 
الكالم القدمي ، فكما أن  هو: من اهللا تعاىل ، فقيل  -عليه السالم  -واختلف يف النداء الذي مسعه موسى . اذكر : 

ذاته تعاىل ال تشبه سائر الذوات مع أن الدليل دل على أهنا معلومة ومرتبة ، فكذا كالمه منزه عن مشاهبة احلرف 
  .كان نداء من جنس احلروف واألصوات : والصوت مع أنه مسموع وقيل 

اهللا تعاىل فصار معجزاً ، علم به موسى أن  كان ذلك النداء حروفاً وأصواتاً علم به موسى من قبل: وقالت املعتزلة 
  .اهللا تعاىل خماطب له فلم حيتج مع ذلك إىل واسطة 

قَْوَم « : قوله . بأن : مفسِّرة ، وأن تكون مصدرية ، أي » أَنْ « جيوز أن تكون . } أَِن ائت القوم الظاملني { : قوله 
( على قراءة من ) َتتَّقُونَ ( إنه مفعول : وقال أبو البقاء . » َني القَْوَم الظَِّلِم« بدل أو عطف بيان ل . » ِفْرَعْونَ 
. » أَالَ َيتَّقُونَ « : قوله . وجيوز على هذه القراءة أن يكون ماندى . باخلطاب وفتح النون ، كما سيأيت ) َتتَّقُونَ 

وقرأ [ يتقون عقايب ، : حمذوف ، أي  وفتح النون ، واملراد قوم فرعون ، واملفعول» َيتَّقُونَ « العامة على الياء يف 
] عبد اهللا بن مسلم بن يسار ، ومحاد ، وشقيق بن سلمة بالتاء من فوق على االلتفات ، خاطبهم بذلك توبيخاً 

  .يا قوم فرعون : والتقدير 
  :بالياء من حتت ، وكسر النون ، وفيها خترجيان » َيتَّقُوِن « : وقرأ بعضهم 

  .مضارع ، ومفعوله ياء املتكلم اجتزئ عنها بالكسرة » نِ َيتَّقُو« أن : أحدمها 
[ } أَالَّ َيْسُجدُواْ للَِّه { : فعل أمر ، كقوله » اتَّقُونِ « للنداء ، و » يا « جوَّزه الزخمشري ، أن تكون : والثاين 
  .وهذا ختريج بعيد . تها وسيأيت حتقيق مثل هذا يف السورة حت. يا قوم اتقون ، أو يا ناس اتقون : أي ]  ٢٥: النمل 

  :ويف هذه اجلملة وجهان 
  .أهنا مستأنفة ال حمل هلا من اإلعراب : أحدمها 

يظلمون غري متَّقني اللََّه وعقاَبه ، فأُدخلت مهزةُ : أي » الظَّاِملَني « وجّوز الزخمشري أَن تكون حاالً من الضمري يف 
  :وخطأه أبو حيان من وجهني . اإلنكار على احلال 

القَْوَم « عطف بيان ل » قَْوَم ِفْرَعْونَ « أنه يلزم عنه الفصل بني احلال وعاملها بأجنيب منهما ، فإن أعرب : حدمها أ
  .» الظَّاملَني 
جئُت : ( وقولك : أنه على تقدير تسليم ذلك ال جيوز أيضاً؛ ألن ما بعد اهلمزة ال يعمل فيما قبلها ، قال : والثاين 

» أَالَ « والظاهر أن . مل جيز ، فإن أضمرت عامالً جاز ) جئت ( معموالً ل ) مسرعاً ( ت ، إن جعل) أمسرعاً 
  .للعرض 

  .هي للتنبيه : وقيل . النافية ، دخلت عليها مهزة اإلنكار ) ال ( إهنا : وقال الزخمشري 
  فصل



الذين ظلموا أنفسهم : أي } لظاملني أَِن ائت القوم ا{ حني رأى الشجرة والنار } َوإِذْ نادى َربَُّك موسى { : قوله 
  :بالكفر واملعصية ، فحكم عليهم بالظلم من وجهني 

  .ظلموا أنفسهم بكفرهم : األول 

« على » قَْوَم ِفْرَعْونَ « عطف » قَْوَم ِفْرَعْونَ « . ظلمهم بين إسرائيل باستعبادهم وسومهم سوء العذاب : والثاين 
. يصرفون عن أنفسهم عقوبة اهللا بطاعته : أي » أَالَ َيتَّقُونَ « . ن لفظاً على معىن واحد فهما يدال» القَْوَم الظَّاِلمَني 

باخلطاب فعلى االلتفات إليهم وصرف وجوههم باإلنكار والغضب عليهم ، كمن يشكو من » َتتَّقُونَ « ومن قرأ 
صاحبه ، وأقبل على اجلاين يوخبه  جناية واجلاين حاضر ، فإذا اندفع يف الشكاية ، ومحي غضبه قطع بأنه خياطب

 -فما الفائدة يف هذا االلتفات واخلطاب مع موسى : أمل تتق اهللا؟ أمل تستحي من الناس؟ فإن قيل : ويعنفه ويقول له 
أجري ذلك يف تكليم املرسل إليهم : قلنا . يف وقت املناجاة ، وامللتفت إليهم غائبون ال يشعرون؟  -عليه السالم 
حبضرهتم وإلقائه إىل مسامعهم ، ألنه مبلغهم ، وله فيه لطف وحث على زيادة التقوى ، وكم من آية  معىن إجرائه

  .نزلت يف الكافرين وفيها أوفر نصيب للمؤمنني تدبراً هبا ، واعتباراً مبواردها 

َولَُهْم َعلَيَّ ذَْنبٌ ) ١٣(انِي فَأَْرِسلْ إِلَى َهاُرونَ وََيِضيُق َصْدرِي وَلَا َيْنطَِلُق ِلَس) ١٢(قَالَ َربِّ إِنِّي أَخَاُف أَنْ ُيكَذُِّبوِن 
فَأْتَِيا ِفْرَعْونَ فَقُولَا إِنَّا َرسُولُ َربِّ الْعَالَِمَني ) ١٥(قَالَ كَلَّا فَاذَْهَبا بِآيَاِتَنا إِنَّا َمَعكُْم ُمْسَتِمُعونَ ) ١٤(فَأََخاُف أَنْ يَقُْتلُوِن 

  ) ١٧(نِي إِْسرَاِئيلَ أَنْ أَْرِسلْ َمَعَنا َب) ١٦(

بالذهاب إىل قوم فرعون طلب  -عليه السالم  -ملا أمر موسى } قَالَ َربِّ إين أََخاُف أَن ُيكَذُِّبونِ { : قوله تعاىل 
: فقوله . مث ذكر األمور الداعية إىل ذلك السؤال  -عليه السالم  -أن يبعث معه هارون  -عليه السالم  -موسى 

  .أخاف تكذيبهم إياي : أي » أََخافُ « مفعول » نِ أَنْ ُيكَذُِّبو« 
  :اجلمهور على الرفع ، وفيه وجهان } َوَيِضيُق َصْدرِي َوالَ َينطَِلُق { : قوله 

  .أنه مستأنف ، أخرب بذلك : أحدمها 
 .وقرأ زيُد بن علّي ، وطلحة ، وعيسى ، واألعمش بالنصب فيهما » إِنَّ « أنه معطوف على خرب : والثاين 

« َو » ُيكَذَُّبوِن « : فتكون األفعال الثالثة » أَنْ « فالنصب عطف على صلة . واألعرج بنصب األول ورفع الثاين 
  .يف حيَّز اخلوف » الَ َيْنطَِلُق « ، َو » َيِضيُق 

كذيب ، خوُف الت: الرفع والنصب ، أَنَّ الرفع يفيد أن فيه ثالث عللٍ : والفرق بينهما ، أي « : قال الزخمشري 
يف النصب تعليق : فإن قلت . وضيق الصدر ، وامتناع انطالق اللسان ، والنصُب على أنَّ خوفه متلق هبذه الثالثة 

اخلوف باألمور الثالثة ، ويف ُجْملَِتَها نَفُْي انطالق اللسان ، وحقيقه اخلوف إِنَّما يلحق اإلنسان ألمر سيقع ، وذلك 
قد َعلََّق اخلوف بتكذيبهم ، ومبا حيصل له من ضيق الصدر ، : وف به؟ قلت كان واقعاً ، فكيف جاز تعليق اخل

واحلُْبَسة يف اللسان زائدة على ما كان به ، على أن تلك احلُْبَسة له من ضيق الصدر ، واحلُْبَسة يف اللسان زائدة 
: فإن قلت . نها بقيَّة يسرية بقيْت م: وقيل . على ما كان به ، على أن تلك احلُْبَسة اليت كانت به زالت بدعوته 

جيوز أن يكون هذا قبل : إِنِّي خائفٌ ضيُِّق الصدرِ غُري ُمْنطَِلق اللسان؟ قلت : اعتذارك هذا يرّده الرفع ، ألنّ املعىن 
  .» الدعوة واستجابتها وجيوز أن يريد القدر اليسري الذي بقي 

ليؤازرين ويظاهرين على تبليغ الرسالة : فحذف املعفول به ، أي فأرسل جربيلَ أو امللَك ، : أي » فَأَْرِسلْ « : قوله 



  .إن اهللا تعاىل أرسل موسى : قيل . 
أنا موسى ، : سار بأهله إىل مصر ، والتقى هبارون وهو ال يعرفه ، فقال  -عليه السالم  -إن موسى : قال السُّدِّّي 

عليه  -أرسل جربيل إليه كما يرسل إىل األنبياء : وقيل . فتعارفا ، وأمره أن ينطلق معه إىل فرعون ألداء الرسالة 
  .فلما كان متعيناً هلذا األمر حذف ذكر املرسل لكونه معلوماً  -السالم 

هلم عليَّ ذنب يف : دعوى ذنب ، وهو قتله للقبطي ، أي : أي . } َولَُهْم َعلَيَّ ذَنٌب فَأَخَاُف أَن َيقُْتلُوِن { : قوله 
  .لن يقتلوك : أي » كَالَّ « : يقتلونين ، فقال اهللا تعاىل : أي } أَن َيقُْتلُونِ فَأََخاُف { زعمهم 

ارتدع عما تظن فاذهب أنت : عطف على ما دل عليه حرف الردع من الفعل ، كأنه قيل » فَاذَْهَبا « : قوله 
بلفظ اجلمع ، ومها اثنان ، أجرامها » عكُمْ َم« : سامعون ما تقولون قال } بِآيَاِتَنا إِنَّا َمَعكُْم ُمْسَتِمُعونَ { وأخوك 

  .جمرى اجلماعة 

إمنا } فَأِْتَيا ِفْرَعْونَ فقوالا إِنَّا َرسُولُ َربِّ العاملني { أراد معكما ومع بين إسرائيل نسمع ما جييبكم فرعون ، : وقيل 
  :مبعىن رسالة قوله » َرسُول « رسالة واملصدر يَُوحَُّد ، ومن جميء : إمَّا ألنه مصدر مبعىن » َرُسول « أفرد 

  بِِسرٍّ َوالَ أَْرَسلُْتُهْم بَِرسُولِ... لَقَْد كَذََب الوَاُشونَ َما فُْهُت ِعْندَُهْم  - ٣٨٩٧
  .وإما ألهنما ذََوا شريعة واحدة فُنزِّال منزلة رسول . أي برسالة 

التثنية لتالزمهما ، فصارا كالشيئني  وإما ألنه من وضع الواحد موضع. كل واحد منا رسول : وإما ألن املعىن 
] .  ٤٧: طه [ } أََناْ َرسُولُ رَبِِّك { : وحيث مل يقصد هذه املعاين طابق يف قوله . املتالزمني ، كالعينني واليدين 

وهذان [ هذا رسويل ووكيلي ، : مبعىن االثنني واجلمع ، تقول العرب » الرسول « جيوز أن يكون : وقال أبو عبيد 
أَنْ « : قوله ] .  ٥٠: الكهف [ } َوُهْم لَكُْم َعُدوٌّ { : ، وهؤالء رسويل ووكيلي ، كما قال ]  ووكيلي رسويل
وجيوز . بأنه مبعىن الرسالة ، شرحا الرسالة هبذا وبيَّناها به : إذا قيل » َرسولُ « جيوز أن تكون مفسِّرة ل . » أَْرِسلْ 

  .أرسل البازي : كقولك : التخلية واإلرسال : املراد من هذا اإلرسال رسول بكذا ، و: أن تكون املصدرية ، أي 

) ١٩(َوفََعلَْت فَْعلََتَك الَِّتي فََعلَْت َوأَْنَت ِمَن الْكَاِفرِيَن ) ١٨(قَالَ أَلَْم نَُربَِّك ِفيَنا وَِليًدا َولَبِثَْت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسنَِني 
) ٢١(فَفََرْرُت ِمْنكُمْ لَمَّا ِخفُْتكُْم فََوَهَب ِلي رَبِّي ُحكًْما َوَجَعلَنِي ِمَن الْمُْرَسِلَني ) ٢٠(الضَّالَِّني  قَالَ فََعلُْتَها إِذًا َوأََنا ِمَن

  ) ٢٢(َوِتلَْك نِْعَمةٌ َتُمنَُّها َعلَيَّ أَنْ عَبَّْدَت بَنِي إِْسرَائِيلَ 

العم أن يف الكالم حذفاً ، وهو أهنما أتياه وقاال ما أمر اهللا به ، فعند . } قَالَ أَلَمْ ُنرَبَِّك ِفيَنا َولِيداً { : قوله تعاىل 
إن هنا إنساناً : روي أهنما انطلقا إىل باب فرعون فلم يؤذن هلما سنة حىت قال البواب . ذلك قال فرعون ما قال 

فعرف موسى ، فعدد عليه  ائذن له لعلنا نضحك منه ، فأديا إليه الرسالة ،: فقال . يزعم أنه رسول رب العاملني 
الصيب ، لقرب عهده : والوليد } قَالَ أَلَْم نَُربَِّك ِفيَنا َولِيداً { : أما النعم فهي قوله . نعمه أوالً مث إساءة موسى إليه 

 ، وهو فعيل مبعىن] ُنرَبِّك [ حال من مفعول » َوِليداً « و . الغالم ، تسيمة له مبا كان عليه : وقيل . من الوالدة 
، و « فُُعل » ُعْمرَِك ختفيفاً ل « قرا أبو عمرو يف رواية بسكون امليم } َولَبِثَْت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسنَِني { قوله . مفعول 

  .« ِسنَِني » حال من « ِمْن ُعْمرَِك » 
قرا . « فَْعلََتَك  َوفََعلَْت» وكَز القبطي ، وهو ابن اثنيت عشرة سنة قوله : لبث عندهم ثالثني سنة ، وقيل : قيل 

جيوز أن . } َوأَنَت ِمَن الكافرين { بالكسر على اهليئة ، ألهنا نوع من القتل ، وهي الَوكَْزةُ « ِفْعلََتَك » : الشعيب 



وأنت إذ ذاك ممن تكفرهم الساعة ، وقد افترى : وأنت من الكافرين لنعميت أي : أي : قال عباس . يكون حاالً 
وجيوز أن يكون . نه كان يعاشرهم بالتَّقيَّة ، فإن الكفر غري جائز على األنبياء قبل النبوة عليه أو جهل أمره؛ أل

: وقيل . مستأنفاً ، ومعناه وأنت ممن عادته كفران النعم ، ومن كانت هذه حاله مل يستبعد منه قتل خواص ويل نعمه 
{ :  دينهم ، فقد كانت هلم آهلة يعبدوهنا بدليل قوله بفرعون وإالهيَّته ، أو من الذين يكفرون يف« ِمَن الكَافِريَن » 

هنا حرف جواب « إذاً » . } قَالَ فََعلُْتَهآ إِذاً َوأََناْ ِمَن الضالني { : قوله ]  ١٢٧: األعراف [ } َوَيذََرَك َوآِلهََتَك 
اب وجزاًء معاً ، والكالم وقع حرف جو) إذاً : ( فإِنْ قُلَْت : إهنا جواٌب وجزاٌء معاً قال : قال الزخمشري . فقط 

فيه معىن أنك جازيت نعميت مبا فعلت « وفََعلَْت فَْعلتَك » : قول فرعون : جواباً لفرعون ، فكيف وقع جزاء؟ قلت 
نعم فعلتها جمازياً لك تسليماً لقوله ، كأن نعمته كانت عنده جديرة بأن ُتجَاَزى بنحو ذلك : ، فقال له موسى 

  .اجلزاء 
ولكن شراح الكتاب فهموا أهنا قد : أهنا للجزاء واجلواب معاً ، قال : وهذا مذهب سيبويه ، يعين : يان قال أبو ح

  .تتخلف عن اجلزاء ، واجلواب معىن الزم هلا 
  فصل

واعلم أن فرعون عدد عليه نعمه من تربيته وبليغه مبلغ الرجال ، ووخبه مبا جرى على يده من قتل أجناده ، وعظم 
  .} َوفََعلَْت فَْعلََتَك اليت فََعلَْت {  :ذلك بقوله 

وقد تقرر يف العقول  -عليه السالم  -وملا ذكر فرعون التربية ذكر القتل ، وكانت تربيته معلومة ما أنكرها موسى 
 أن الرسول إىل الغري إذا كان معه معجزة وحجة مل يتغري حاله بأن يكون املرسل إليه أنعم عليه أو مل ينعم ، صار قول

قَالَ { : فرعون غري مؤثر فاإلعراض عنه أوىل ، ولكن أجاب عن القتل مبا ال شيء أبلغ منه يف اجلواب ، فقال 
مل يأتين من عند اهللا شيء ، أو من اجلاهلني بأن ذلك يؤدي : من اجلاهلني ، أي : أي } فََعلُْتَهآ إِذاً َوأََناْ ِمَن الضالني 

  .مثل ذلك رمبا َحُسن إىل قتله ، ألأنه وكزه تأديباً ، و

  .من املخطئني ، فبني أنه فعله على وجه ال جتوز املؤاخذة به ، فيعد كافراً لنعمه : وقيل 
اليت هي حرف وجوب عند » لَمَّا « وهي » لَمَّا « العامة على تشديد ميم . } فَفََرْرُت مِنكُْم لَمَّا ِخفُْتكُْم { : قوله 

ما « لَِتَخوُِّفي مِْنكُْم ، و : روي عن محزة بكسر الالم وختفيف امليم ، أي . الفارسي عند » ِحنيَ « أو مبعىن . سيبويه 
وقد تقدمت ] .  ٨١: آل عمران [ } لََمآ آَتْيُتكُم { : » آل عمران « وهذه القراءة تشبه قراءته يف . مصدرية » 

  .مستوفاة 
، ألن » َعبَّْدَت « و » َتُمنَُّها « مع إفراده يف » ُتكُمْ ِخفْ« و » ِمْنكُْم « إمنا مجع الضمري يف : قال الزخمشري ( 

[ } إِنَّ املأل َيأَْتِمُرونَ بَِك ِليَقُْتلُوَك { : اخلوف والفرار مل يكونا منه وحده ، ولكن منه ومن ملئه املؤمترين بقتله لقوله 
  ) .، وأما االمتنان والتعبد فمنه وحده ]  ٢٠: القصص 

  فصل
علت ذلك الفعل وأنا ذاهل عن كونه مهلكاً ، وكان مين يف حكم السهو ، فلم أستحق التخويف إين ف: واملعىن 

القصص [ } إِنَّ املأل يَأَْتِمُرونَ بَِك ِلَيقُْتلُوكَ { : الذي يوجب الفرار ، ومع ذلك فررت منكم ملا خفتكم عن قولكم 
  .مسيئاً فيه أقرب فبني بذلك أالّ نعمة له عليه يف الفلة ، بل بأن يكون ]  ٢٠: 

  فصل
  :على أربعة » الفرار « وقد ورد لفظ 



  ] . ١٦: األحزاب [ } لَّن َينفََعكُُم الفرار إِن فََررُْتْم مَِّن املوت { مبعىن اهلرب ، كهذه اآلية ، ومثله : األول 
  .تكرهونه : أي ]  ٨: اجلمعة [ } قُلْ إِنَّ املوت الذي َتِفرُّونَ ِمْنهُ { : مبعىن الكراهية ، قال تعاىل : الثاين 

أي ]  ٣٥ - ٣٤: عبس [ } َيْوَم َيِفرُّ املرء ِمْن أَِخيِه َوأُمِِّه وَأَبِيِه { : مبعىن اشتغال املرء بنفسه ، قال تعاىل : الثالث 
  .ال يلتفت إليهم ، الشتغاله بنفسه : 

مث بني نعم اهللا . تباعداً : أي ]  ٦: نوح [ } الَّ ِفرَاراً فَلَْم يَزِْدُهْم دعآئي إِ{ : مبعىن التباعد ، قال تعاىل : الرابع 
بضم الكاف » ُحكُماً « : قرأ عيسى . أسأمت وأحسن اهللا إيلَّ بأن وهب يل حكماً : عليه بعد الفرار ، فكأنه قال 

عطوف غري املعطوف واألول أقرب ، ألن امل. النبوة : وقيل : العلم والفهم ، قاله مقاتل : واملراد باحلكم . إتباعاً 
  .} َوَجَعلَنِي ِمَن املرسلني { : عليه ، والنبوة مفهومة من قوله 

  :فيه وجهان » َوِتلَْك نِْعَمةٌ « : قوله 
ثَمَّ « : وقيل . إنْ كَانَ مثَّ نعمة فليست إالَّ أنك جعلت قومي عبيداً لك : أنه خرب على سبيل التهكم ، أي : أحدمها 

  :، وهذا مذهب اخلفش ، وجعل من ذلك » أَوَ ِتلَْك « : فهم املعىن ، أي حرف استفهام حمذوف ل» 

َوَمآ أَصَاَبَك ِمن َسيِّئٍَة فَِمن { : وقد تقدم هذا مشبعاً يف النساء عند قوله ... أَفَْرُح انْ أُْرَزأَ الِكَراَم  - ٣٨٩٨
  .ويف غريه ]  ٧٩: النساء [ } نَّفِْسَك 

  :يه أوجه ف» أَنْ َعبَّْدتَ « : قوله 
[ } َوقََضيَْنآ إِلَْيِه ذَِلَك األمر أَنَّ دَابَِر َهُؤآلِء َمقْطُوٌع { : كقوله » ِتلَْك « أنه يف حمل رفع عطف بيان ل : أحدها 
  ] . ٦٦: احلجر 
  .أهنا يف حمل نصب مفعوالً من أجله : الثاين 

  .» نِْعَمة « أهنا بدل من : الثالث 
  .» َتُمنَُّها « أهنا بدل من هاء : الرابع 

  .بأَنْ َعبَّْدَت : أهنا جمرورة بباء مقدرة ، أي : اخلامس 
  .هي أن َعبَّْدَت : أهنا خرب مبتدأ مضمر ، أي : السادس 
: يتعدى بالباء ، فقيل » َتُمنُّ « و » نِْعَمة « صفة ل » َتُمنَُّها « واجلملة من » أعين « أهنا منصوبة بإضمار : السابع 

  .َتُمنُّ هبا : ي هي حمذوفة ، أ
] إذا اختذته عبداً : [ عّبدت الرجل وأعبدته وتعبدته واستعبدته : ويقال . » َتذْكُُر « معىن » َتُمنُّ « ُضمَِّن : وقيل 

.  
  فصل

وعلى كال القولني فهو . فحملها بعضهم على اإلقرار ، وبعضهم على اإلنكار : » أَنْ َعبَّْدَت « اختلفوا يف تأويل 
  ] . ١٨: الشعراء [ } قَالَ أَلَْم نَُربَِّك ِفيَنا { : ه جواب لقول

عدها موسى نعمة منه عليه حيث رباه ومل يقتله كما قتل سائر غلمان بين إسرائيل ، ومل : هو إقرار ، قال : فمن قال 
وتركتين فلم } دتَّ َبنِي إِسَْرائِيلَ َوِتلَْك نِْعَمةٌ َتُمنَُّها َعلَيَّ أَنْ َعبَّ{ بلى و : يستعبده كما استعبد بين إسرائيل ، أي 

هو على طريق االستفهام ، كما تقدم يف إعراهبا ، » َوِتلَْك نِْعَمةٌ « : قوله : هو إنكار قال : ومن قال . تستعبدين 
  :وقال الشاعر ]  ٣٤: األنبياء [ } فَُهُم اخلالدون { : أََو ِتلَْك نعمة ، فحذفت ألف االستفهام ، كقوله : يعين 

  َوَماذَا َيِضُريكَ لَْو َتْنتَظِْر... َتُروُح ِمَن احلَيِّ أَْم َتبَْتِكْر  - ٣٨٩٩



  :أتروح من احلي ، وقال عمر بن عبد اهللا بن أيب ربيعة : أي 
  َوطَْرفَُها ِفي ُدُموِعَها غَرُِق... لَْم أَْنَس َيْوَم الرَّحِيلِ َوقْفَِتَها  - ٣٩٠٠

  تَْتُركُنِي هكَذَا َوَتْنطَِلُق... فَةٌ َوقَْولََها والرِّكاُب واِق
: أو يريد . متّن عليَّ أن ربيتين وتنسى جنايتك على بين إسرائيل باالستعباد واملعاملة القبيحة : يقول . أتتركين : أي 

  .إيلّ  كيف َتُمنُّ عليَّ بالتربية ، وقد استعبدت قومي؟ ومن أُهني قومه ذلّ ، فتعّبدك بين إسرائيل قد أحبط إحسانك
إن : وقيل . إنك استعبدت بين إسرائيل ، فأخذت أمواهلم وأنفقت منها عليَّ فال نعمة لك بالتربية : وقال احلسن 

الذي توىل تربييت هم الذين استعبدهتم فال نعمة لك عليَّ ، ألن التربية كانت من قبل أمي ومن قومي ، ليس لك إال 
َتُمنَّ عليَّ بالتربية وأنت لوال استعبادك بين إسرائيل وقتلك : معناه : يل وق. جمرد االسم ، وهذا ما يعدّ إنعاماً 

أوالدهم ملا ُدِفْعُت إليك حىت ربيتين وكفلتين ، فإنه كان يل من أهلي من يربِّيين ويكفلين ، ومل يلقوين يف اليمِّ ، فأيّ 
  .ِمنَّة للموىل على العبد يف تربيته  معناه أنك تدَّعي أن بني إسرائيل عبيدك ، وال: وقيل . نعمة لك عليَّ 

قَالَ ِلَمْن حَْولَُه ) ٢٤(قَالَ َربُّ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما إِنْ كُْنُتْم ُموِقنَِني ) ٢٣(قَالَ ِفْرَعْونُ َوَما َربُّ الَْعالَِمَني 
قَالَ ) ٢٧(قَالَ إِنَّ َرسُولَكُُم الَِّذي أُْرِسلَ إِلَْيكُْم لََمْجُنونٌ ) ٢٦(أَوَِّلَني قَالَ رَبُّكُْم َوَربُّ آبَاِئكُُم الْ) ٢٥(أَلَا َتْسَتِمُعونَ 

قَالَ لَِئنِ اتََّخذَْت إِلًَها غَْيرِي لَأَْجَعلَنََّك ِمَن الَْمْسُجونِنيَ ) ٢٨(َربُّ الَْمشْرِقِ وَالَْمْغرِبِ َوَما َبْيَنُهَما إِنْ كُنُْتْم َتْعِقلُونَ 
  ) ٣١(قَالَ فَأِْت بِِه إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني ) ٣٠(الَ أََولَوْ جِئُْتَك بَِشْيٍء ُمبِنيٍ قَ) ٢٩(

ما : ألهنا يسأل هبا عن طلب املاهية ، كقولك » َمْن « دون » َما « إمنا أتىب ب } َوَما َربُّ العاملني { : قوله تعاىل 
إىل جواب ممكن ، فأجاب بصفاته  -عليه السالم  -دل موسى العنقاء؟ وملا كان جواب هذا السؤال ال ميكن ع

  .تعاىل ، وخصَّ تلك الصفات ألنه ال يشاركه فيها أحد ، وفيه إبطال لدعواه أنه إله 
  .وليس بشيء . » َمْن « دون » ما « جهل السؤال فأتى ب : وقيل 

فََمن رَّبُّكَُما { : يف قوله » من « قد جاء ب وليس بشيء ، ألن أهل البيان َنصُّوا على أهنا يطلب هبا املاهيات ، و
  ] . ٤٩: طه [ } ياموسى 
  فصل

إال وقد دعاه موسى إىل طاعة رب العاملني ، ويدل على ذلك قوله } َوَما َربُّ العاملني { : اعلم أن فرعون مل يقل 
فال بد من أهنما قاال ذلك قني دخال عليه ]  ١٦: راء الشع[ } فَأْتَِيا ِفْرَعْونَ فقوالا إِنَّا َرسُولُ َربِّ العاملني { : تعاىل 

أّي شيء رب العاملني الذي تزعم أنك رسوله إيلّ يستوصفه : يقول } َوَما َربُّ العاملني { : ، فعند ذلك قال فرعون 
 -عليه السالم  -فأجابه موسى . إالهه الذي أرسل إليه؟ وهو سؤال عن جنس الشيء ، واهللا منزَّه عن اجلنسية 

} َربُّ السماوات واألرض َوَما َبْيَنهَُمآ إِن كُنُتْم مُّوِقنِنيَ { : بذكر أفعاله اليت يعجز اخللق عن اإلتيان مبثلها ، فقال 
  .أنه خلقهما 

  .كما توقنون هذه األشياء اليت تعاينوها ، فأيثنوا أن إله اخللق هو اهللا عزَّ وجل : قال أهل املعاين 
  :عاد ضمري التثنية على مجعني اعتباراً باجلنسني ، كما فعل ذلك يف قوله » ُهَما َوَما َبْيَن« : قوله 

هذا اجلواب احلق حتري فرعون يف  -عليه السالم  -وملّا ذكر موسى ... َبْيَن رماَحْي مَاِلٍك وََنْهَشلٍ  - ٣٩٠١
على » أال َتْسَتِمُعونَ « :  -كانوا مخسمائة : قال ابن عباس  -جواب موسى ، فقال ملن حوله من أشراف قومه 

استبعد جواب موصى : وقيل . أنا أطلب منه املاهية وهو جييبين بالفاعلية : سيبل التعجب من جواب موسى ، يعين 



رَبُّكُْم َوَربُّ آَبآِئكُمُ { : ألهنم كانوا يعتقدون أن آهلتهم ملوكهم ، فزادهم موسى بياناً فقال » أَالَ َتْسَتِمُعونَ « وقال 
فعدل عن التعريف خبالقية السموات واألرض إىل التعريف بكونه تعاىل خالقاً لنا وآلبائنا ، وذلك ألنه } ألولني ا

ميكن أن يعتقد أن السموات واألرضني واجبة لذواهتا ، فهي غنية عن اخللق ، وال ميكن أن يعتقد يف نفسه ويف آبائه 
بعد العدم ، وعدموا بعد الوجود ، وما ] دلَّت على أهنم وجدوا كوهنم واجبني لذواهتم ، ألن املشاهدة [ وأجداده 

كان كذلك استحال أن يكون واجباً لذاته ، واستحال وجوده إال باملؤثر ، فكان التعريف هبذا األثر أظهر ، فلهذا 
أن املقصود : يعين } ُنونٌ إِنَّ َرُسولَكُمُ الذي أُْرِسلَ إِلَْيكُْم لََمْج{ : إليه فقال فرعون  -عليه السالم  -عدل موسى 

من سؤالنا طلب املاهية واحلقيقة ، والتعريف هبذه اآلثار اخلارجية ال يفيد البتة تلك اخلصوصية فهذا الذي يدعي 
َربُّ املشرق واملغرب { :  -عليه السالم  -الرسالة جمنون ال يفهم السؤال فضالً عن أن جييب عنه ، فقال موسى 

كلوع » املَْشرِق « فعدل إىل طريق ثالث أوضح من الثاين ، وذلك أنه أراد ب } كُنُتمْ َتْعِقلُونَ  َوَما َبْيَنُهَمآ إِن
غروب الشمس وزواهلا ، واالمر ظاهر؛ ألن التدبري املستمر على : » املَْغرِب « الشمس وظهور النهار ، وأراد ب 

مع منروذ ، فإنه استدل أوالً  -عليه السالم  -هيم الوجه العجيب ال يتم إال بتدبري مدبر ، وهذا بعينه طريقة إبرا
فأجابه } رَبُّكُْم َوَربُّ آَبآِئكُمُ األولني { : بقوله  -عليه السالم  -باإلحياء واإلماتة ، وهو الذي ذكره إبراهيم 

  :منروذ 

َربُّ { : بقوله  -م عليه السال -وهو الذي ذكره موسى { } : فقال ]  ٢٥٨: البقرة [ } أََنا أُْحيِي َوأُمِيُت { 
  .} املشرق واملغرب 

إن كنت من العقالء عرفت أنه ال جواب عن : قال  -عليه السالم  -فكأنه } إِنْ كَنُْتم َتْعِقلُونَ { وأما قوله 
سؤالك إال ما ذكرت ، ألنك طلبت مين تعريف حقيقته ، وال ميكن تعريف حقيقته بنفس حقيقته ، وال بأجزاء 

ق إال أن أُعرِّف حقيقته بآثار حقيقته ، وقد عّرفت حقيقته ، فمن كان عاقالً يقطع بأنه ال جواب عن حقيقته ، فلم يب
أن يذكر ما  -عليه السالم  -واعلم أن حقيقته غري معقولة للبشر ، فيستحيل من موسى . سؤالك إال ما ذكرته 

ح يف صحة الرسالة ، فلما انقطع فرعون عن احلقيقة ، إال أن عدم العلم بتلك اخلصوصية ال يقد) به تلك ( تعرف 
لَِئنِ اختذت إهلا غَْيرِي َألْجَعلَنََّك ِمَن { : اجلواب ولزمته احلجة تكرب عن احلق ، وعدل إىل التخويف ، وقال 

كان سجنه أشد من القتل ، ألنه كان يأخذ الرجل فيطرحه يف مكان وحده : قال الكليب . احملبوسني : } املسجونني 
  .ال يسمع وال يبصر فيه شيئاً يهوي به يف األرض  فرداً

وهو أخص منه؛ ألن فيه مبالغة ليست يف ذاك ، أو » َألْسُجَننَّكَ « : ومل يقل } َألْجَعلَنََّك ِمَن املسجونني { : وقال 
وعيده ، ألجعلنك ممن عرفت حاله يف سجوين فعند ذلك ذكر موسى كالماً جممالً ليعلق قبله به فيعدل عن : معناه 
هل حيسن أن يذكر هذا مع اقتداري على أن آتيك بدليلني يدالن على : أي } أََولَْو جِئُْتَك بَِشيٍء مُّبِنيٍ { فقال 

وإمنا قال موسى ذلك ألن من } فَأِْت بِِه إِن كُنَت ِمَن الصادقني { : فعند ذلك قال . وجوه اهللا ، وعلى أنِّي رسوله 
فإنا لن نسجنك حينئذ » فَأِْت بِِه « : نصاف واإلجابة إىل احلق بعد البيان فقال فرعون أخالق الناس السكون إىل اإل

أََولَوْ جِئُْتَك بَِشيٍء { : كيف قطع الكالم مبا ال تعلق له باألول ، وهو قوله : فإن قيل } إِن كُنَت ِمَن الصادقني { 
  اللة سائر ما تقدم؟بآيٍة بيِّنة ، واملعجز ال يدل على اهللا لد: أي } مُّبِنيٍ 

بل يدل على ما أراد أن يظهره من انقالب الَعَصا َحيَّةً على اهللا ، وعلى توحيده ، وعلى أنه صادق يف : فاجلواب 
واو احلال ، } أََولَْو جِئُْتكَ بَِشيٍء { : والواو يف قوله . ادعاء الرسالة ، فالذي ختم به كالمه أقوى من كل ما تقدم 

: جائياً باملعجزة وقال احلويف : أتفعل يب ذلك ولو جئُتَك بشيء مبني؟ أي : االستفهام ، واملعىن دخلت عليها مهزة 



يف البقرة ، وغالب اجلمل هنا ]  ١٧٠[ } أََولَْو كَانَ آَباُؤُهمْ { : وقتدم حترير هذا عند قوله . » هي واو العطف « 
  .تقدم إعراهبا 

قَالَ ِللَْملَإِ َحْولَهُ إِنَّ َهذَا لَسَاِحرٌ ) ٣٣(َونََزَع َيَدُه فَإِذَا ِهَي بَْيَضاُء ِللنَّاظِرِيَن ) ٣٢(انٌ ُمبٌِني فَأَلْقَى َعَصاُه فَإِذَا ِهَي ثُْعَب
الَْمدَاِئنِ  قَالُوا أَْرجِْه َوأََخاُه وَاْبَعثْ ِفي) ٣٥(ُيرِيُد أَنْ ُيخْرَِجكُْم ِمْن أَْرِضكُْم بِِسحْرِِه فََماذَا َتأُْمُرونَ ) ٣٤(َعِليٌم 

  ) ٣٧(يَأُْتوَك بِكُلِّ َسحَّارٍ َعِليمٍ ) ٣٦(َحاشِرِيَن 

أََولَْو { : وعلم أن قوله . } فألقى َعَصاُه فَإِذَا ِهَي ثُْعَبانٌ مُّبٌِني َونََزَع َيَدُه فَإِذَا ِهَي َبْيَضآُء ِللنَّاظِرِيَن { : قوله تعاىل 
دل على أن اهللا تعاىل عرفه قبل إلقاء العصا بأهنا تصري ثعباناً ، فلذلك قال ما ]  ٣٠: الشعراء } جِئُْتكَ بَِشيٍء مُّبِنيٍ 

قال ، فلما ألقى موسى عصاه وصارت ثعباناً ، روي أهنا ملا انقلبت حية ارتفعت يف السماء قدر ميل ، مث احنطت 
سألك بالذي أرسلك إال أخذهتا أ) يا موسى : ( يا موسى ، مرين مبا شئت ، ويقول فرعون : مقبلة إىل فرعون تقول 
[ } فَأَلْقَاَها فَإِذَا ِهَي َحيَّةٌ تسعى { : ويف آية أخرى » ثُعَْبانٌ ُمبٌِني « : كيف قال : فإن قيل . ، فأخذها فعادت عصا 

  ؟واجلانّ مائل إىل الصغر ، والثعبان إىل الكرب]  ٣١: القصص [ } كَأَنََّها َجآنٌّ { : ويف آية ثالثة ]  ٢٠: طه 
. أن احلية اسم اجلنس ، مث لكربها صارت ثعباناً ، وشببها باجلانّ خلفتها ، وسرعتها ، فصح الكالمان : فاجلواب 

وحيتمل أهنا ] .  ٢٧: احلجر [ } واجلآن َخلَقْنَاُه ِمن قَْبلُ ِمن نَّارِ السموم { : وحيتمل أنه شببها بالشيطان لقوله 
« : ملا أراه آية العصا قال فرعون  -عليه السالم  -ثعباناً مث إن موسى كانت صغرية كاجلانّ مث عظمت فصارت 

تضيء الوادي من شدة } فَإِذَاْ ِهَي بَْيَضاُء { نعم ، فأراه يده ، مث أدخلها جيبه ، مث أخرجها : ؟ قال » هل غريها 
ة على قومه فذكر أموراً فعند هذا أراد فرعون تعمية هذه احلج. بياضها من غري برص ، هلا شعاع كشعاع الشمس 

:  
  .وكان زماهنم زمان السحرة ، فأومههم أن هذا كبري من السحرة } إِنَّ هذا لَسَاِحٌر َعِليٌم { : قال هلم : أحدها 
يفرق : وهذا موجب للتنفري عنه لئا يقبلوا قوله ، واملعىن } ُيرِيُد أَن ُيخْرَِجكُْم مِّْن أَْرِضكُْم بِِسحْرِِه { : قال : وثانيها 

  .مجعكم مبا يلقيه من العداوة بينكم ، ومفارقة الوطن أصعب األمور ، وهذا هناية ما يفعله املضل املنفر عن احملق 
ما رأيكم فيه ، فأظهر هلم من نفسه أين متبع لرأيكم ، ومثل هذا يوجب : أي » فََماذَا َتأُْمُرونَ « : قوله : وثالثها 

إِنَّ هذا { : ، ومفعول القول قوله » املَأل « حال من » حَْولَُه « : قوله جذب القلوب ، وانصرافها عن العدو 
. ومها قوالن للكوفيني . املوصول حمذوف : وقيل . » الَِّذي « ، فإنه مبعىن » ِللْمأل « وقيلك صلة } لَسَاِحٌر َعِليٌم 

هو منصوب نصبني : قلت . ؟ ) َحْولَه ( العامل يف  فما) للَْمأل َحْولَُه : ( قوله تعاىل : فإِنْن قٌلَْت « : قال الزخمشري 
فالعامل يف النصب اللفظي ما تقدم يف الظرف ، ش والعامل يف النصب احمللي . نصب يف اللفظ ، ونصب يف احملل : 

  .» هو النصب على احلال 
» أَْرجِهْ « : ، وهو قوهلم ملا قال هلم فرعون تلك الكلمات اتفقوا على جواب واحد . » أَْرجِْه َوأََخاُه « : قوله 

: واملعىن . إذا أخرته ) أرجأته وأرجيته : باهلمز والتخفيف ، ومها لغتان ، يقال ( » أَْرجِْه َوأَْرجِئُْه وأَْرجِِه « : قرىء 
رٍ َعِليمٍ وابعث ِفي املدآئن حَاشِرِيَن َيأْتُوَك بِكُلِّ َسحَّا{ » احبسه « : وقيل . أخره ومناظرته لوقت اجتماع السحرة 

  .أشاروا عليه بإنفاذ حاشرين جيمعون السحرة ، ظّناً منهم بأهنم إذا كثروا غلبوه وكشفوا حاله } 
فجاءوا بكلمة اإلحاطة ، وبصيغة املبالغة } بِكُلِّ َسحَّارٍ َعِليمٍ { : بقوهلم } إِنَّ هذا لََساِحٌر َعِليٌم { : وعارضوا قوله 

  .ليطيِّبوا قبله 



لََعلََّنا َنتَّبِعُ السََّحَرةَ إِنْ كَانُوا ُهمُ ) ٣٩(َوِقيلَ ِللنَّاسِ َهلْ أَْنُتْم ُمْجَتِمُعونَ ) ٣٨(َحَرةُ ِلِميقَاِت َيْومٍ َمْعلُومٍ فَُجِمَع السَّ
قَالَ َنَعْم َوإِنَّكُْم إِذًا لَِمنَ ) ٤١(َغاِلبَِني فَلَمَّا َجاَء السََّحَرةُ قَالُوا ِلِفْرَعْونَ أَِئنَّ لََنا لَأَجًْرا إِنْ كُنَّا َنْحُن الْ) ٤٠(الْغَاِلبَِني 

  ) ٤٢(الُْمقَرَّبَِني 

  .يوم الزينة : اليوم املعلوم . } فَُجِمَع السحرة ِلِميقَاِت َيْومٍ مَّْعلُومٍ { : قوله تعاىل 
لضحى ، ألنه وقت ا: وافق ذلك يوم السبت يف أول يوم من السنة ، وهو يوم النريوز وميقاته : قال ابن عباس 

َمْوِعُدكُمْ َيْوُم الزينة َوأَن ُيْحَشَر الناس { : من يوم الزينة يف قوله  -عليه السالم  -الوقت الذي وقَّت هلم موسى 
  ] . ٥٩: طه [ } ُضًحى 

ن من اجلانبني وملن أهنم بعثوا على احلضور ليشاهدوا ما يكو: واملعىن . } َوِقيلَ ِللنَّاسِ َهلْ أَنُتْم مُّْجَتِمُعونَ { : قوله 
  .يطلب ذلك ليظهر حجته عليهم عند اخللق العظيم  -عليه السالم  -تكون الغلبة ، وكان موسى 

إمنا قالوا : وقيل . ملوسى } إِن كَانُواْ ُهُم الغالبني { أي نرجو أن تكون الغلبة هلم . } لََعلََّنا نَتَّبُِع السحرة { : قوله 
فَلَمَّا َجآَء السحرة قَالُواْ { . موسى وهارون وقومهما : » السََّحَرة « رادوا ب وأ. ذلك على طريق االستهزاء 

فابتدُءوا بطلب اجلزاء ، وهو إما . [ } ِلِفْرَعْونَ أَإِنَّ لََنا َألْجراً إِن كُنَّا َنْحُن الغالبني قَالَ َنَعْم وَإِنَّكُْم إِذاً لَِّمَن املقربني 
ألنَّ هناية مطلوهبم البذل ورفع ] } َوإِنَّكُمْ إِذاً لَِّمَن املقربني { : م ذلك وأكّده بقوله املال وإما اجلاه ، فبذلك هل

  .املنزلة 

) ٤٤(نَ فَأَلْقَْوا حَِبالَُهْم َوِعِصيَُّهْم َوقَالُوا بِِعزَِّة ِفْرَعْونَ إِنَّا لََنْحُن الَْغاِلُبو) ٤٣(قَالَ لَُهْم مُوَسى أَلْقُوا َما أَنُْتْم ُملْقُونَ 
) ٤٧(قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ الْعَالَِمَني ) ٤٦(فَأُلِْقَي السَّحََرةُ سَاجِِديَن ) ٤٥(فَأَلْقَى ُموَسى َعَصاُه فَإِذَا ِهَي َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ 

  ) ٤٨(َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ 

اعلم أهنم ملا اجتمعوا كان ال بد من ابتداء موسى أو . } قَالَ لَُهْم موسى أَلْقُواْ َمآ أَنُتْم مُّلْقُونَ { : قوله تعاىل 
[ } إِمَّآ أَن ُتلِْقَي َوإِمَّآ أَن نَّكُونَ َنْحُن امللقني { : ابتدائهم ، مث إهنم تواضعوا فقّدموه على أنفسهم ، وقالوا له 

. } قُواْ َمآ أَنُتْم مَّلْقُونَ أَلْ{ : فلما تواضعوا له تواضع هو أيضاً هلم فقدمهم على نفسه ، وقال ]  ١١٥: األعراف 
أن يأمر السحرة بإلقاء احلبال والعصّي ، وذلك سحر وتلبيس وكفر  -عليه السالم  -كيف جاز ملوسى : فإن قيل 

منهم أن يؤمنوا به ، وال  -عليه السالم  -ليس ذلك بأمر ، ألن مراد موسى : ، واألمر مبثله ال جيوز؟ فاجلواب 
  :جمرى املقاتلة ، وإذا ثبت ذلك وجب تأويل صيغة األمر ، وفيه وجوه يقدموا على ما جيري 

فَأْتُواْ بِسُوَرٍة مِّن { : ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم حمقني ، كقوله : أن ذلك األمر كان مشورطاً ، والتقدير : أحدها 
  .إن كنتم قادرين : أي ]  ٢٣: البقرة [ } مِّثِْلِه 

  .يقاً إىل كشف الشبهة صار جائزاً ملا تعني ذلك طر: وثانيها 
لئن رميتين « : إن فعلتم ذلك أتينا مبا يبطله ، كقول القائل : أَنَّ هذا ليس بأمر ، بل هو هتديد ، أي : وثالثها 

  .فيكون ذلك منه هتديداً » ارم « : مث يفوق له السهم فيقول له » ألفعلن وألصنعن 
وه على أنفسهم فقدمهم على نفسه رجاء أن يصري تواضعه سبباً لقبول احلق وقدم) له ( أهنم ملا تواضعوا : ورابعها 

  .، ولقد حصل بربكة ذلك التواضع ذلك املطلوب 
كانت مطلية بالزئبق ، والعصي جموفة مملوءة من : روي عن ابن عباس قال . } فَأَلْقَْواْ ِحَبالَُهْم َوِعصِيَُّهمْ { : قوله 



  .تها ، فصارت كأهنا حيات تدب من كل جانب من األرض الزئبق ، فلما حيمت اشتدت حرك
» الغَاِلُبونَ « وجيوز أن يتعلق ب } إِنَّا لََنْحُن الغالبون { : جيوز أن يكون قََسماً ، وجوابه . » بِِعزَِّة ِفْرَعْونَ « : قوله 

  .ال يتقدم عليها » إِنَّ « ألن ما يف حيز 
: وقال ابن عطية هنا » َتلْقَُف « تقدم خالف القراء يف } َي َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ فألقى موسى َعَصاُه فَإِذَا ِه{ : قوله 

وقرأ الَبزِّيُّ وابُن فُلَيح بشدِّ التَّاء وفتح الالم وشدِّ القاف ويلزم على هذه القراءة إذا ابتدأ أن َيْجِلَب مهزة الوصل ، 
قال أبو حيان كأنه ُيخَيَّلُ إليه . تدخل على أمساء الفاعلني  ومهزة الوصل ال تدخل على األفعال املضارعة ، كما ال

خمالفاً ] كثرياً ما يكون الوصل ) و ( وهذا ليس بالزم [ أنه ال ميكن االبتداء بالكلمة إال باجتالب مهزة الوصل ، 
فَإِذَا { : يد قوله ير: قال شهاب الدين . للوقف ، والوقف خمالفاً للوصل ، ومن له َتَمرُّن يف القراءات عرف ذلك 

« وابتدأ » ِهَي « بتاءين ، فأدغم ، فإذا وقف على » َتَتلَقَُّف « : فإن الَبزِّّي يشدد التاء ، إذ األصل } ِهَي َتلَقَُّف 
. ويلزم على هذه القراءة « : فحقه أن يَفُكَّ وال يدغم لئال ُيْبَتدأ بساكن وهو غر ممكن ، وقول ابن عطية » َتَتلَقَُّف 

 ..  

تضعيف للقراءة ملا ذكره هو من أن مهزة الوصل ال تدخل على الفعل املضارع ، وال ميكن االبتداء « إىل خره 
  .بساكن ، فمن ثَمَّ ُضعِّفَْت 

وجواب الشيخ مبنع املالزمة حسن إال أنه كان ينبغي أن يبدل لفظة الوقف باالبتداء ألنه هو الذي وقع الكالم فيه ، 
  ] .« َتلَقَُّف » [ لمة االبتداء بك: أعين 
، مث  -عز وجل  -فاعل اإللقاء ما هو لو صرِّح به؟ قلت هو اهللا : فإن قلت » : قال الزخمشري « فَأُلِْقَي » : قوله 
وهذا ليس بشيء؛ ألنه ال : قال أبو حيان . « َخرُّوا وسقطوا : مبعىن » أَلْقَْوا « ولك أالَّ تقدِّر فاعالً ، ألن : قال 

  .عل للمفعول إالّ وله فاعل ينوب املفعول به عنه ، أما أنه ال يقدر له فاعل فقول ذاهٌب عن الصواب يبىن الف
  فصل

تقدم الكالم على نظري هذه اآلية ، واعلم أن السحرة ملا شاهدوا أمراً خارجاً عن حّد السحر ملا يتمالكوا أن رموا 
  .} العاملني  قَالُواْ آَمنَّا بَِربِّ{ بأنفسهم إىل األرض ساجدين و 

. ألن فرعون كان يدعي الربوبية فأرادوا عزله « َربِّ العَالَِمَني » عطف بيان ل . } َربِّ موسى َوهَاُرونَ { : قوله 
  .إليه  -عليهما السالم  -أنه الذي دعا موسى وهارون : ومعىن إضافته إليهما يف ذلك املقام 

 ْم إِنَُّه لَكَبُِريكُُم الَِّذي َعلََّمكُُم السِّْحَر فَلََسْوَف َتْعلَُمونَ لَأُقَطَِّعنَّ أَْيدَِيكُْم وَأَْرجُلَكُْم ِمْنقَالَ آَمْنُتْم لَُه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُ
ْغِفَر لََنا رَبَُّنا َخطَاَياَنا أَنْ كُنَّا إِنَّا َنطَْمعُ أَنْ َي) ٥٠(قَالُوا لَا َضْيَر إِنَّا إِلَى َربَِّنا ُمْنقَِلُبونَ ) ٤٩(ِخلَاٍف َولَأَُصلِّبَنَّكُْم أَْجَمِعَني 

  ) ٥١(أَوَّلَ الُْمْؤِمنَِني 

إن هؤالء : ملا آمنوا بأمجعهم مل يأمن فرعون أن يقول قومه . اآليات } قَالَ آَمنُتمْ لَُه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ { : قوله 
فيسلكون طريقهم ،  -عليه السالم  -وسى السحرة على كثرهتم وبصريهتم مل يؤمنوا إال عن معرفة بصحة أمر م

  :فلبَّس على القوم وبالغ يف التنفري عن موسى من وجوه 
إن مسارعتكم إىل اإلميان به دالة على ميلكم إليه فتطرَّق التهمة : واملعىن . } قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم { : قوله : أحدها 

  .إليهم فلعلهم قصروا يف السحر حياله 



هذا تصريح مبا رمز به أوالً ، وتعريض منه بأهنم فعلوا ذلك } إِنَُّه لَكَبُِريكُمُ الذي َعلََّمكُُم السحر { : ه قول: وثانيها 
عن مواطأة بينهم وبني موسى ، وقصروا يف السحر ليظهروا أمر موسى ، وإال ففي قوة السحر أن يفعلوا مثل ما 

  .فعل ، وهذا شبهة قوية يف تنفري من قَبِلَ 
  .وهو وعيد وهتديد شديد » فَلََسْوَف َتْعلَُمونَ « : قوله : ا وثالثه

وهذا الوعيد املفصل ، وليس يف } ُألقَطَِّعنَّ أَْيِدَيكُْم َوأَْرُجلَكُْم مِّْن ِخالٍَف َوُألَصلَِّبنَّكُْم أَْجَمِعني { : قوله : ورابعها 
  :اإلهالك أقوى منه ، مث إهنم أجابوا عن هذه الكلمات من وجهني 

والضري واملضّرة واحد ، وليس املراد أن ذلك وقع ، وإمنا عنوا } الَ َضْيَر إِنَّآ إىل َربَِّنا ُمنقَِلُبونَ { : قوله : األول 
  .باإلضافة إىل ما عفروه من دار اجلزاء 

. منهم إىل الكفر والسحر وغريمها وهو إشارة } إِنَّا َنطَْمُع أَن َيْغِفَر لََنا َربَُّنا َخطَاَياَنآ { : قوله : واجلواب الثاين 
وحيتمل الظن ، ألن . » َوالَِّذي أَطَْمُع « :  -عليه السالم  -والطمع يف هذا املوضع حيتمل اليقني ، كقول إبراهيم 

إلميان ألن كُنَّا بينوا القول با: أي » أَنْ « قرأ العامة بفتح . » أَنْ كُنَّا « : قوله . املرء ال يعلم ما سيختاره من بعد 
  :وقرأ أبان بن تغلب وأبو معاذ بكسر اهلمزة ، وفيه وجهان 

  .أهنا شرطية ، واجلواب حمذوف لفهم املعىن ، أو متقدم عند من جييزه : أحدمها 
  .مقولة ملن يؤخر جعله » إنْ كُْنُت عملُت فوفِّنِي َحقِّي « : نظريه قول القائل 

  : عن الالم الفارقة إلرشاد املعىن إىل الثبوت دون النص كقوله أهنا املخففة من الثقيلة ، واستغين: والثاين 
 -) صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا ( إن كان رسول « : ويف احلديث ... َوإِنْ َماِلٌك كَاَنْت ِكَراٌم املََعاِدِن  - ٣٩٠٢

  .ليحبُّه : أي » حيبُّ العسل 
من السحرة : الذين حضروا ذلك املوقف ، أو يكون املراد  ألن كنا أول املؤمنني ، من اجلماعة: واملعىن على األول 

  .خاصة ، أو من رعية فرعون ، أو من أهل زماهنم 

إِنَّ َهُؤلَاِء ) ٥٣(فَأَْرَسلَ ِفْرَعْونُ ِفي الَْمدَاِئنِ حَاِشرِيَن ) ٥٢(َوأَْوحَْيَنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَْسرِ بِعَِباِدي إِنَّكُْم ُمتََّبُعونَ 
) ٥٧(فَأَخَْرْجَناُهْم ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ٥٦(وَإِنَّا لََجِميٌع َحاِذُرونَ ) ٥٥(وَإِنَُّهْم لََنا لَغَاِئظُونَ ) ٥٤(ةٌ قَِليلُونَ لَِشْرِذَم

لَمَّا َتَراَءى الَْجْمَعاِن قَالَ فَ) ٦٠(فَأَْتَبُعوُهْم ُمْشرِِقَني ) ٥٩(كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها بَنِي إِْسرَائِيلَ ) ٥٨(َوكُُنوزٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍ 
  ) ٦٢(قَالَ كَلَّا إِنَّ َمِعَي َربِّي َسَيْهِدينِ ) ٦١(أَْصحَاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَركُونَ 

  .بقطع اهلمزة ووصلها » أَْسرِ « قرىء . } َوأَْوَحْيَنآ إىل موسى أَنْ أَْسرِ بعبادي { : قوله 
ما شاهدوه أمره اهللا أن خيرج ببين إسرائيل ، ملا كان يف املعلوم من تدبري  -عليه السالم  -ملا ظهر من أمر موسى 

وقد جرت تلك الغلبة الظاهرة أن يقع يف فرعون ببين . اهللا وختليصه من القوم ومتليكه بالدهم وأمواهلم ، ومل يأمن 
وهم الذين آمنوا ، وكانوا من إسرائيل ما يؤدي إىل االستئصال ، فلذلك أمره اهللا تعاىل أن يسري ببين إسرائيل ، 

واعلم أن يف الكالم حذفاً ، وهو أنه أسرى هبم كما امره اهللا تعاىل ، مث إن قوم .  -عليه السالم  -قوم موسى 
، مث استعاروا منهم حليهم هبذا السبب ، مث خرجوا بتلك » إن لنا يف هذه الليلة عيدا « : موسى قالوا لقوم فرعون 

 جانب البحر ، فلما مسع فرعون ذلك أرسل يف املدائن حاشرين حيشرون الناس ، يعين الشُّرط األموال يف الليل إىل
» َحاِشرِيَن « و . ليجمعوا له اجليش روي أنه كان له ألف مدينة واثنا عشر ألف قرية : وقيل . ليجمعوا السحرة 

، ووصف قوم نفسه باملدح ، أما  مث إنه قوى نفسه ونفس قومه بأن وصف قوم موسى بالذم» أَْرَسلَ « مفعول 



إنَّ : قال : أي ] معمول لقوم مضمر [ } إِنَّ هؤالء لَِشْرِذَمةٌ { : بالذم ، فقال  -عليه السالم  -وصفه قوم موسى 
. » أَْرَسلَ « أرسلهم قائالً ذلك ، وجيوز أن يكون مفسراً ل : هؤالء ، وهذا القول جيوز أن يكون حاالً ، أي 

: ثوب شراذم ، أي : ويقال . شرذمة : كل بقية من شيء خسيس يقال هلا : الطائفة من الناس وقيل :  والشِّْرِذَمةُ
  :أخالق ، قال 

  َشرَاِذُم َتْضَحُك ِمْنهُ اخلُالْق... َجاَء الشَِّتاُء َوقَِميِصي أَْخالْق  - ٣٩٠٣
  :وأنشد أبو عبيدة 

فذكرهم باالسم الدال على القلة ، مث جعلهم قليالً  شراذم ،: ومجع الشرذمة ... يف شراذم النعال  - ٣٩٠٤
  .بالوصف ، مث مجع القليل فجعل كل حزب منهم قليالً ، واختار مجع السالمة الذي هو مجع القلة 

  .إهنم لقلتهم ال يباىل هبم : الذلة ، ال قلة العدو ، أي : وجيوز أن يريد بالقلة 
عون ستمائة ألف مقاتل ال شاب فيهم دون عشرين سنة ، وال شيخ كان الشرذمة الذين قللهم فر: قال ابن عباس 

وهذا الوصف قد استعمل يف الكثري عند اإلضافة . يويف على الستني سوى احلشم ، وفرعون يقللهم لكثرة من معه 
  .إىل ما هو أكثر منه ، فروي أن فرعون خرج على فرس أدهم حسان ويف عسكره على لون فرسه مثامنائة ألف 

أهنم : واملعىن . والغيظ ، الغضب . غذا أغضبه : غَاظَُه َوأَغَظَُه َوغَيَّظَُه : يقال . } َوإِنَُّهْم لََنا لَغَآِئظُونَ { :  قوله
. خروجهم عن عبوديته : وقيل . أخذهم احللّي وغريه : فقل . واختلفوا يف تلك األفعال . يفعلون أفعاالً تغيظنا 

  .خمالفتهم له يف الدين : يل خروجهم بغري إذنه ، وق: وقيل 

  .ألهنم مل يتخذوا فرعون إهلاً : وقيل 
. بألف » حاذرون « : قرأ الكوفيون وابن ذكوان . } َوإِنَّا لََجِميٌع حَاِذُرونَ { : وأما وصفه قومه فهو قوله 

  .ر وحاذر مبعىن رجل حذ: مها مبعىن واحد ، يقال : فقال أبو عبيدة والزجاج . بدوهنا » حذرون « : والباقون 
. املخلوق جمبوالً على احلذر : احلذر : وقيل . اخلائف : واحلاذر . املتيقظ : بل بينهما فرق ، فاحلذر : وقيل 

  .ما عرض له ذلك : واحلاذر 
على أنه مثال مبالغة حمول من » َحِذر « املتسلح الذي له شوكة سالح ، وأنشد سيبويه يف إعمال : احلذر : وقيل 

  :له حاذر قو
  َما لَْيَس مُْنجِيِه ِمَن اَألقَْدارِ... َحِذٌر أُمُوراً الَ َتِضُري َوآِمٌن  - ٣٩٠٥

: ؟ صنع له هذا البيت ، فعيب على سيبويه » فَِعل « هل حيفظ شيئاً يف إعمال : وزعم بعضهم أن سيبويه ملَّا سأله 
  كيف يأخذ الشواهد املوضوعة؟

والذي ادعى انه صنع . لى نفسه بالكذب ، فال يقدح قوله يف سيبويه وهذا غلط ، فإن هذا الشخص قد أقر ع
، وقال العباس بن ]  ٩: الزمر [ } َيْحذَُر اآلخرة { : يتعدى بنفسه ، قال تعاىل » َحِذر « و . البيت هو األخفش 

  :مرداس 
  َوإِنِّي َحاِذٌر أَنِْمي ِسالَِحي -...  ٣٩٠٦

بالدال املهملة من قوهلم عني حدرة ، » َحاِدُرونَ « : وقرأ ابن السميفع وابن أيب عمار  ...إلَى أَْوَصالش ذَيَّالٍ َمنِيع 
  :عظيمة ، كقوهلم : أي 

رجل حادر ، : القوي املمتلىء ، وحكي : احلادر : وقيل . عظيماً : واملعىن ... َوَعْيٌن لََها َحْدَرةٌ َبْدَرةٌ  - ٣٩٠٧
  :أمحق ، كأنه ممتلىء من احلمق قال  :ممتلىء غيظاً ، ورجل حادر ، أي : أي 



  َوأَبَْغُضُه ِمْن َبْغِضَها َوْهَو حَاِدُر... أُِحبُّ الُغالََم السُّوَء ِمْن أَْجلِ أُمِّه  - ٣٩٠٨
َحِذر وَحذُر وَحاِذرِ بالذال ] من هذا املعىن ، فصار يقال ) حادر ( َحُدٌر بزنة يقط مبالغة يف [ ويقال أيضاً رجل 

  .هملة واملعىن خمتلف املعجمة وامل
واعلم أن الصفة إذا كانت جارية على الفعل وهو اسم الفاعل واسم املفعول كالضارب واملضروب أفادت احلديث 

ذهب إىل معىن أنا قوم من عادتنا ] » َحِذُرونَ « فمن قرأ . أفادت الثبوت [ وإذا مل تكن كذلك وهي املشبهة . 
ومن . إنا قوم ما عهدنا أن حنذر إال عصرنا هذا : ذهب إىل معىن » حَاِذُرون « : احلذر واستعمال احلزم ومن قرأ 

إنا قوم أقوياء : بالدال املهملة ، فكأنه ذهب إىل نفي أصالً ، ألن احلادر هو السمني ، فأراد » َحاِدُرون « : قرأ 
ل املدائن أنه منكسر من قوم والغرض من هذه التقادير أال يتوهم أه. إنا شاكون يف السالح : أشداء ، أو أراد 

  .موسى ، أو خائف منهم 
خلقنا يف قلوهبم داعية اخلروج ، فاستلزمت الداعية الفعل ، فكان الفعل مضافاً إىل : أي . » فَأَْخَرْجَناُهمْ « : قوله 

  .اهللا تعاىل ال حمالة 
. اليت فيها عيون املاء وكنوز الذهب والفضة  أخرجناهم من بساتينهم: أي } مِّن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن َوكُُنوزٍ { : وقوله 

  .مساها كنوزاً ، ألنه مل يعط حق اهللا منها ، وما مل يعط اهللا منه فهو كنز وإن كان ظاهراً : قال جماهد 
  .» َوَمقَامٍ « : قوله 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

: » الكَرِمي « واملراد ب . وقتادة واألعرج بضمها وهو مكان اإلقامة . قرأ العامة بفتح امليم ، وهو مكان القيام 
  .احلسن 

  .لرؤساء اليت كانت حتفها األتباع هي جمالس األمراء وا: قال املفسرون 
  ] .يتنعمون فيها [ املواضع اليت كانوا : وقيل 
النصب على أخرجناهم مثل ذلك : حيتمل ثالثة أوجه : قال الزخمشري : فيه ثالثة أوجه . » كَذَِلَك « : قوله 

قام الذي كان هلم ، والرفع ومقام كرمي مثل ذلك امل: أي » َمقَام « اإلخراج الذي وصفناه واجلر على أنه وصف ل 
فالوجه األول ال يسوغ ، ألنه يؤول إىل تشبيه : قال أبو حيان . األمر كذلك : على أنه خرب ملبتدأ حمذوف ، أي 

قال . الشيء بنفسه ، وكذلك الوجه الثاين؛ ألن املقام الذي كان هلم هو املقام الكرمي ، فال يشبه الشيء بنفسه 
أخرجناهم إخراجاً مثل اإلخراج املعروف : ك تشبيه الشيء بنفسه؛ ألن املراد يف اأول وليس يف ذل: شهاب الدين 

  .املشهور ، وكذلك الثاين 
وأورثناها هبالكهم بين إسرائيل وذلك أن اهللا تعاىل رد بين : أي » فَأَْخَرْجَناُهْم « عطف على » َوأَْوَرثَْناها « : قوله 

  .قومه وأعطاهم مجيع ما كان لفرعون وقومه من األموال واملساكن إسرائيل إىل مصل بعدما أغرق فرعون و
أَْتبعه : يقال : وقيل . أحلقه نفسه ، فحذف الثاين : أي » أَْتبعه « قرأ لعامة بقطع اهلمزة من . » فَأَْتَبُعوُهمْ « : قوله 
  .حلقه : بوصل اهلمزة ، أي » اتبعه « مبعىن 

  .وصلها وتشديد التاء ، وهي مبعىن اللحاق وقرأ احلسن واحلارث الذَّمَّارِّي ب
أصبح ، « إذا طلعت ك : َشَرقت الشمس شروقاً : داخلني يف وقت الشروق من : أي » ُمْشرِِقَني « : وقوله 

» ُمْشرِِقني « و . » أَْنَجد ، وأَْتَهم « داخلني حنو املشرق ك : وقيل . إذا دخل يف هذين الوقتني : » وأمسى 
أنّ بين : ويف التفسري . مضيئني : مبعىن » ُمْشرِِقني « : وقيل . ل ، والظاهر أنه من الفاعل منصوب على احلا

: قال شهاب الدين . حاالً من املفعول » ُمْشرِِقني « إسرائيل كانوا يف نور ، والقبط يف ظلمة ، فعلى هذا يكون 
داخلني يف وقت الشروق ، أو يف : » ْشرِِقني ُم« وعندي أنه جيوز أن يكون حاالً من الفاعل واملفعول إذا جعلنا 

  .مكان املشرق ، ألن كالً من القبيلني كان داخالً يف ذلك الزمان ، أو يف ذلك املكان 
وابن . بتحقيق اهلمزة » َتَراَءى « : قرأ العامة . تقابال ورأى بعضهما بعضاً : أي } فَلَمَّا َتَراَءى اجلمعان { : قوله 

ري مهزة ، بأن تكون اهلمزة خمففة بني بني ، ال باإلبدال احملض ، لئال جيتمع ثالث ألفات ، وثاب واألعمش من غ
األوىل الزائدة بعد الراء ، والثانية املبدلة من اهلمزة ، والثالثة الم الكلمة ، لكن الثالثة ال تثبت وصالً حلذفها اللتقاء 

هذا احلرف إما أن يوقف عليه أو ال ، فإن وقف عليه : الساكني ، مث اختلف القراء يف إمالة هذا احلرف فنقول 
  .فحمزة مييل ألفه األخرية؛ ألهنا طرف منقبلة عن ياء 

ومن ضرورة إمالتها إمالة فتحة اهلمزة املسهلة ، ألنه إذا وقف على مثل هذه سهلها على مقتضى مذهب ، وأمال 
وغريه . لتها إمالة فتحة الراء قبلها ، وهذا هو اإلمالة إلمالة ومن شرورة إما. األلف األوىل إتباعاً إلمالة فتحة اهلمزة 

وقياس مذهب الكسائي أن مييل األلف األخرية ، وفتحة اهلمزة قبلها ، وكذا نقله . من القراء ال مييل شيئاً من ذلك 



  .ابن الباذش عنه وعن محزة 
ب إمالة فتحة اهلمزة ، وتبقى إمالة األلف وإن وصل فإن األلف األخرية تذهب اللتقاء الساكنني ، ولذهاهبا تذه

حذف السبب وبقي املسبب؛ : الزائدة ، وإمالة فتحة الراء قبلها عنده اعتداداً باأللف احملذوفة ، وعند ذلك يقال 
فكان ينبغي أال ] كما تقدم تقريره ، وقد ذهبت األخرية [ ألن إمالة األلف األوىل إمنا كان إلمالة األلف األخرية 

األوىل لذهاب املقتضي لذلك ، ولكنه راعى احملذوف وجعله يف قوة املنطوق؛ ولذا جترأ عليه أبو حامت فقالك  متال
ما يشبه هذا العمل » َرأَى الشَّْمَس « و » َرأَى القََمَر « وقد تقدم يف األنعام عند . وقراءة هذا احلرف باإلمالة حمال 

.  
وقرأ األعرج وبيد . مللحقون : أي » أَْدرَك « سكون الدال ، اسم مفعول من العامة على . » لََمْدَركُونَ « : قوله 

  .بن عمرو بفتح الدال مشددة وكسر الراء 
  :متتابعون يف اهلالك على أيديهم ، ومنه بيت احلماسة : املعىن : قال الزخمشري 

  أَْم ِمَن املَْوِت أَْجَزُع أَُرجِّي احلََياةَ... أََبْعَد بَنِي أُمِّي الَِّذيَن تََتاَبعُوا  - ٣٩٠٩
فين : ادََّرَك الشيء يدَّرك فهو مدََّرك ، أي : الزم مبعىن فين واضمحلّ ، يقال » افتعل « على » ادََّرك « أن : يعين 

» على « ادََّرك » وقد يكون « : وممن نص على كسرها أبو الفضل الرازي ، قال . متتابعا ، ولذلك كسرت الراء 
عن : يعين  -متعدياً ، ولو كانت القراءة من هذا لوجب فتح الراء ومل يبلغين عنهما « أفعل »  مبعىن« افتعل 

  .» إال الكسر  -األعرج وعبيد 
  فصل
  .رأى كل فريق صاحبه : ، أي } فَلَمَّا َتَراَءى اجلمعان { املعىن 

{ يا موسى : لَمُلَْحقُون ، وقالوا ] أي » ْدَركُونَ لَُم[ إنَّا « : قال أصحاب موسى } فَلَمَّا َتَراْءِت الِفئََتانِ { وقرىء 
 ١٢٩: األعراف [ } َوِمن َبْعِد َما جِئَْتَنا { كانوا يذحبون أبناءنا ، ]  ١٢٩: األعراف [ } أُوذِيَنا ِمن قَْبلِ أَن تَأِْتيَنا 

وذلك » كَالَ « بوعد اهللا إياه يدركوننا يف هذه الساعة فيقتلوننا ، وال طاقة لنا هبم ، فعند ذلك قال موسى ثقة ] 
  .يدلين على طريق النجاة } إِنَّ َمِعَي َربِّي َسيَْهِدينِ { لن يدركونا : كاملنع مما تومهوه ، أي 

) ٦٤(َنا ثَمَّ الْآَخرِيَن وَأَْزلَفْ) ٦٣(فَأَْوَحْيَنا إِلَى مُوَسى أَنِ اْضرِْب بَِعَصاَك الَْبْحَر فَاْنفَلََق فَكَانَ كُلُّ فِْرقٍ كَالطَّْوِد الَْعظِيمِ 
) ٦٧(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْؤِمنَِني ) ٦٦(ثُمَّ أَغَْرقَْنا الْآخَرِيَن ) ٦٥(َوأَْنَجْيَنا مُوَسى َوَمْن َمَعُه أَْجَمِعَني 

  ) ٦٨(َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم 

بني تعاىل كيف هداه وجنّاه وأهلك { } : ملا قال موسى . } آ إىل موسى أَِن اضرب بَِّعصَاَك البحر فَأَْوَحيَْن{ : [ قوله 
: وال بد قبله من مجلة حمذوفة ، أي } فَأَْوَحيَْنآ إىل موسى أَِن اضرب بَِّعَصاَك البحر فانفلق { ] : أعداءه ، فقال 
وأن الفاء املوجودة هي . » انفلق « : وفاء » ضرب « : وزعم ابن عصفور ان احملذوف إمنا هو . فضرب فانفلق 

» ضََرَب « ليدلّ على » فََضَرَب « فأبقى من كل فعل ما يدلّ على احملذوف ، أبقى الفاء من » فََضَرَب « فاء 
  .ليدل على الفاء املتصلة به » اْنفَلََق « وأبقى 
: وقرىء . فروي عن ورش الترقيق ألجل القاف » فرق « ء اختلف القراء يف ترقيق را} فَكَانَ كُلُّ فِْرقٍ { : قوله 

  .اجلبل العظيم املتطاول يف السماء : والطود » فانفلق « بالم بدل الراء ، ملوافقة » ِفلْق « 
  فصل



يا مكلم اهللا ، : ملا انتهى موسى إىل البحر هاجت الريح والبحر يرمي مبوج كاجلبال قال يوشع : قال ابن جريرج 
فخاض يوشع املاء وجاز البحر ما يواري حافر . هاهنا : فقد غشينا فرعون والبحر أمامنا ، فقال موسى  أين أمرت؟

فكبح فرسه بلجامه حىت طار الزبد . هاهنا : يا مكلم اهللا ، أين أمرت؟ قال : دابته املاء ، وقال الذي يكتم إميانه 
مثل ذلك ، فلم يقدروا ، فجعل موسى ال يدري كيف  من شدقيه ، مث أقحمه البحر فارتسب يف املاء ، وصنع القوم

يصنع ، فأوحى اهللا إليه أن اضرب بعصاك البحر ، فضربه فانفلق ، فإذا الرجل واقف على فرسه ال يبتلّ سرجه وال 
  :لبده ، وهذا معجز عظيم من وجوه 

  .أن تفرق ذلك املاء معجز : أحدها 
فرعون وقومه من الرياح والظلمة ما حريهم ، فاحتبسوا القدر الذي ثبت يف اخلرب أنه تعاىل أرسل على : وثانيها 

  .يتكامل معه عدد بين إسرائيل ، وهذا معجز ثالث 
  .أن جعل اهللا يف تلك اجلدران املائية كوى ينظر بعضهم إىل بعض ، وهذا معجز رابع : ورابعها 

وا أن يتخلّصوا من البحر كما ختلّص موسى أن بقّى اهللا تعاىل تلك املسالك حىت قرب آل فرعون فطمع: وخامسها 
  .فهو معجز خامس  -عليه السالم  -

. هم موسى وأصحابه » اآلخرِيَن « ظرف مكان بعيد ، و » ثَمَّ « قربنا من النجاة ، و : أي » َوأَْزلَفَْنا « : قوله 
  .ثالثياً » َوَزلَفَْنا « : وقرأ احلسن وأبو حيوة 

  .ليلة اجلمع : ليلة املزدلفة ، أي : مجعنا ، ومنه : ا أَْزلَفَْن: وقال أبو عبيدة 
ليلحق آخركم : ويف القصة أن جربيل كان بني بين إسرائيل وقوم فرعون ، وكان يسوق بين إسرائيل ويقول 

وقرأ أّيب وابن عباس وعبد اهللا بن احلراث . رويدكم لكي يلحق آخركم : بأولكم ، ويستقبل القبط ، ويقول 
  .جعله لبين إسرائيل يبساً فيزلقهم فيه » اآلخرين « أزللنا ، واملراد ب :  بالقاف ، أي

أنه تعاىل جعل البحر يبساً يف حق موسى ، حىت خرجوا عنه ، : واملعىن . } َوأَجنَْيَنا موسى َوَمن مََّعُه أَْجَمِعَني { : قوله 
  .اء عليهم فغرقوا وأغرق فرعون ومن معه ، ألنه ملا تكامل دخوهلم يف البحر انطبق امل

إن يف الذي حدث يف البحر آية عجيبة من اآليات العظام الدالة على قدرة اهللا : أي } إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً { : قوله 
تعاىل؛ ألن أحداً من البشر ال يقدر عليه وعلى حكمته ، وكون وقوعه مصلحة يف الدين والدنيا ، وعلى صدق 

ألنه قد  -عليه السالم  -تحذير عن خمالفة أمر اهللا ورسوله ، وفيه تسلية للنيب موسى لكونه معجزة له ، وعلى ال
  .يغتم بتكذيب قومه مع ظهور املعجزات عليه ، فنبهه اهللا تعاىل هبذا الذكر على أن له أسوة مبوسى وغريه 

أهل مصر إال آسية امرأة فرعون  مل يكن من: قيل . من أهل مصر : أي } َوَما كَانَ أَكْثَرُُهم مُّْؤِمنَِني { : مث قال 
} َوإِنَّ َربَّكَ لَُهَو العزيز {  -) عليه السالم (  -وحزقيل املؤمن ، ومرمي بنت ناموشا اليت دلت على عظام يوسف 

يهلكهم ، [ بعباده ، ألنه تعاىل أفاض عليهم أصناف نعمه ، وكان قادراً على أن » الرَّحيُم « يف االنتقام من أعدائه 
  .ى كمال رمحته وسعة جوده وفضله فدل عل

قَالَ ) ٧١(قَالُوا َنعُْبُد أَْصَناًما فَنَظَلُّ لََها َعاِكِفَني ) ٧٠(إِذْ قَالَ ِلأَبِيِه َوقَْوِمِه َما َتْعُبُدونَ ) ٦٩(َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ إِبَْراهِيَم 
قَالَ ) ٧٤(قَالُوا َبلْ َوَجْدَنا آَباَءَنا كَذَِلكَ َيفَْعلُونَ ) ٧٣(أَْو َيُضرُّونَ أَْو َيْنفَعُوَنكُْم ) ٧٢(َهلْ َيْسَمعُوَنكُْم إِذْ َتْدُعونَ 

  ) ٧٧(فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي إِلَّا َربَّ الَْعالَِمَني ) ٧٦(أَْنُتْم وَآَباُؤكُمُ الْأَقَْدُمونَ ) ٧٥(أَفَرَأَْيُتْم َما كُنُْتْم َتعُْبُدونَ 



  .} اآليات . . . هِمْ َنَبأَ إِبَْراِهيَم واتل َعلَْي{ : قوله تعاىل 
مث ذكر قصة موسى ليعرِّف حممداً أن مثل  -عليه السالم  -اعلم أنه تعاىل ذكر يف أول السورة شدة حزن حممد 

تلك احملنة كانت حاصلة ملوسى ، مث ذكر عقيبها قصة إبراهيم ليعرف حممد أن حزن إبراهيم هبذا السبب كان أشد 
  .من حزنه 

. مفعوالً به » إذْ « قاله احلويف وهذا ال يتأتى إال على كون » اْتلُ « أو » َنبأَ » « إِذْ « العامل يف » إذْ قَالَ « : ه قول
  .بالتأويل املذكور » اْتلُ « بدا اشتمال ، وهو يؤول إىل أن العامل فيه » نبأ « بدل من » إذ « : وقيل 
  .راهيم ، ألنه احملدث عنه اهلاء تعود على إب» َوقَْوِمِه « : قوله 
األنعام [ } إين أََراَك َوقَْوَمَك { قال ألبيه وقوم أبيه ، ويؤيده : ألن أقرب مذكور ، أي » أَبِيِه « تعود على : وقيل 

  .حيث أضاف القوم إليه ]  ٧٤: 
م لرييهم أن ما يعبدونه ال أيّ شيء تعبدون؟ وهو يعلم أهنم عبدة األصنام ، ولكنه سأهل: أي » َما َتْعُبُدونَ « قوله 

الرقيق مجال وليس : ما مالك؟ وأنت تعلم أن ماله الرقيق ، مث تقول ) : لتاجر الرقيق ( يستحق العبادة ، كما تقول 
  .مبال 
 افتخاراً بذلك ، وإالَّ» فََنظَلُّ « : أتوا يف اجلواب بالتصريح بالفعل ليعطفوا عليه قوهلم » َنْعُبدُ أَْصَناماً « : قوله 

  .» قَالُوا َخيْراً « ، » قُلِ الَعفْوَ « : كافياً كقوله تعاىل » َنعُْبُد أَْصَناماً « : فكان قوهلم 
ألهنم ) فَنَظَلُّ : ( إمنا قالوا : قال بعض العلماء . اإلقامة على الشيء : العكوف . } فََنظَلُّ لََها َعاِكِفَني { : قوله 

منبهاً على  -عليه السالم  -فقال إبراهيم . إذا فعل بالنهار : ظل يفعل كذا : ل يعبدوهنا بالنهار دون الليل ، يقا
يسمعون دعاءكم ، أو يسمعونكم تدعون ، فعلى : ال بد من حمذوف ، أي » َهلْ َيْسَمُعوَنكُمْ « : فساد مذهبهم 

رة مقام الثاين ، وهو قول الفارسي وعلى الثاين هي متعدية الثنني قامت اجلملة املقد. األول هي متعدية لواحد اتفاقاً 
.  

  .وتقدم حتقيق القولني . اجلملة املقدرة حال : وعند غريه 
  .يسمعونكم اجلواب : حمذوف ، أي : وقرأ قتادة وحيىي بن يعمر بضم الياء وكسر امليم ، واملفعول الثاين 

« ىن وإن كانا مستقبلني لفظاً لعمل األول يف منصوب مبا قبله ، فما قبله وما بعده ماضيان مع» إذْ َتْدُعونَ « : قوله 
  .يف الثاين » إذْ « ولعمل » إذْ 

استحضروا : إنه على حكاية احلال املاضية ، معناه : وقال الزخمشري » إذا « : هنا مبعىن » إذ « : وقال بعضهم 
« د تقدم أنه قرىء بإدغام ذال األحوال اليت كنتم تدعوهنا فيها ، هل مسعوكم إذا مسعوا؟ وهو أبلغ يف التبكيت ، وق

وحنوه ، ومل يقرأ به أحد ، والقياس أن يكون » مذكر « وجيوز فيه قياس : وقال ابن عطية . وأظهارها يف التاء » إذْ 
فيكون : والذي منع من هذا اللفظ اتصال الدال األصلية يف الفعل فكثرت املتماثالت ، يعين » إدَّْدعون « اللفظ به 

  .شددة مهملة ، مث بدال ساكنة مهملة أيضاً اللفظ بدال م

ادََّهن ، : وهذا ال جيوز ، ألن هذا اإلبدال إمنا هو يف تاء االفتعال بعد الدال والذال والزاي حنو : قال أبو حيان 
حنو  ، ويف تاء الضمري بعد الدال والزاي» اجتمعوا « يف » اْجَدمعوا « : واذّكر ، واْزَدَجر ، وبعد جيم شذوذاً حنو 

وتاء املضارعة ، ليس شيئاً مما » َدوْلَج « : قالوا فيها » تَْولَج « أو تاء » جَلَدُّ يف جَلَْدُت « و » فُْزَد يف فُْزَت « : 
يقتضي جوازه لو مل يوجد ما ذكر ، فعلى مقتضى قوله جيوز أن تقول » إىل آخره . . . والذي منع « : ذكر وقوله 

  .اّتخرج فيدغمون الذال يف التاء : وال يقول ذلك أحد ، بل يقولون » خُْرج  إذَّ« : » إذْ َتْخُرج « يف 



  فصل
أن من عبد غريه ال بد أن يلتجىء إليه يف املسألة ليعرف  -عليه السالم  -تقرير هذه احلجة اليت ذكرها إبراهيم 

ا كان الذي تعبدونه ال يسمع إذ: مراده أو يسمع دعاءه ، مث يستجيب له يف بذل منفعة أو دفع مضرة ، فقال هلم 
دعاءكم حىت يعرف مقصودكم ، ولو عرف ذلك ملا صح أن يبذل النفع أو يدفع الضرر ، فكيف تعبدون ما هذا 

} َوَجدَْنآ آَبآَءَنا كَذَِلَك َيفَْعلُونَ { : صفته؟ فعند هذه احلجة الباهرة مل جيدوا ما يدفعون به حجته إال التقليد ، فقالوا 
.  

قوى الدالئل على فساد التقليد ووجوب التمسك باالستدالل ، إذ لو قلبنا األمر فمدحنا التقليد وذممنا وهذا من أ
  .االستدالل لكان ذلك مدحاً لطريقة الكفار اليت ذمها اهللا ، وذماً لطريقة إبراهيم اليت مدحها اهللا 

يف حمل نصب مفعوالً ثانياً ل » َيفَْعلُون « ، و يفعلون مثل فعلنا : أي » َيفَْعلُونَ « منصوب ب » كَذَِلَك « : قوله 
  .» َوَجْدَنا « 

أراد به أن الباطل ال يتغري بأن يكون قدمياً أو حديثاً ، . } أَفَرَأَيُْتْم مَّا كُْنُتْم تَْعُبُدونَ أَنُتْم َوآَبآؤُكُُم األقدمون { : قوله 
  .وال بأن يكون يف فاعليه كثرية أو قلة 

وإمنا ]  ٤: املنافقون [ } ُهُم العدو { : وتذكريه ، قال تعاىل » َعُدّو « اللغة الغالبة إفراد } ُهْم َعُدوٌّ يل فَإِنَّ{ : قوله 
على » َعُدوٌّ يل « : أعداٌء ، وَعُدوَّةٌ ، وقوله : وقد يقال » الَولُوُع ، والقَُبول « : فعل به ذلك تشبيهاً باملصادر حنو 
  :قلب ، ألن العدو والصديق جييئان يف معىن الواحدة والكثرة ، قال الشاعر  أصله من غري تقدير مضاف وال

  أََراُهْم َعدُّواً َوكَانُوا َصِديقَا... َوقَْوٌم َعلَى ذَوِي ِمئَْرٍة  - ٣٩١٠
  .» إنَّا َرُسولُ « : وتقدم الكالم يف نظريه عند قوله 

  :يوم القيامة ، كقوله لو عبدهتم } فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ يل { : املعىن : وقيل 

: األصنام ال ُتعادى ألهنا مجاد ، والتقدير : وقيل ] . (  ٨٢: مرمي [ } سََيكْفُُرونَ بِعَِبادَِتهِْم وََيكُوُنونَ َعلَيْهِْم ِضّداً { 
الكالم فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ هلم وهذان مرجوحان الستقامة : بل يف الكالم قلب تقديره : وقيل ) . فإن عبادهم عدو يل 
صور  -عليه السالم  -أنه : ومل يقل فإهنا عدو لكم؟ فاجلواب } فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ يل { : مل قال : بدوهنما ، فإن قيل 

املسألة يف نفسه ، مبعىن أين فكرت يف أمري فرأيت عباديت هلا عبادة للعدو فاجتنبتها ، وأراهم أهنا نصيحة نصح هبا 
  .ما نصحنا إبراهيم إال مبا نصح به نفسه فيكون أدعى إىل القبول : نفسه ، فإذا تفكروا وقالوا 

  :فيه وجهان } إِالَّ َربَّ العاملني { : قوله 
أفرأيتم ما : فيه تقدمي وتأخري ، أي : وقال اجلرجاين . لكن رب العاملني ليس بعدوٍّ يل : أنه منقطع ، أي : أحدمها 

  .» ُدونَ ، وِسَوى « مبعىن » إالَّ « العاملني فإهنم عدو يل ، و  كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم األقدمون إال رّب
كل من تبعدون أعداء : أنه متصل ، وهو قول الزجاج ، ألهنم كانوا يعبدون اهللا واألصنام ، فقال إبراهيم : والثاين 

  .يل إال رب العاملني 
مث . فإهنم غري معبود يل إال رب العاملني : ناه مع: وقيل . إال من عبد رب العاملني : معناه : وقال احلسن بن الفضل 

، أو » َرّب الَعالَِمَني « النصب على النعت ل : جيوز فيه أوجه » الذَّي َخلَقَنِي « : وصف معبوده ، وهو قوله 
هو الذي خلقين ، أو : والرفع على خرب مبتدأ مضمر ، أي . » أعين « البدل ، أو عطف البيان ، أو على إضمار 

  .مجلة امسية يف حمل رفع خرباً له » فَُهَو يَْهِدين « و . االبتداء على 
ألن املوصول معيٌَّن ليس عاماً ، وأن . وهذا مردود . ودخلت الفاء ملا تضمنه املبتدأ من معىن الشرط : قال احلويف 



عرض للفاء ، فإن عىن ما عناه الصلة ال ميكن فيها التجدد ، فلم يشبه الشرط وتابع أبو البقاء احلويفَّ ، ولكنه مل يت
زيٌد فاضربه « : احلويف فقد تقدم ما فيه ، وإن مل يفعله فيكون تابعاً لألخفش يف جتويزه زياة الفاء يف اخلرب مطلقا حنو 

  .وقد تقدم جتويزه » 

وَالَِّذي ُيِميتُنِي ثُمَّ ) ٨٠(رِْضُت فَُهَو َيْشِفنيِ َوإِذَا َم) ٧٩(َوالَِّذي ُهَو ُيطِْعمُنِي َوَيْسِقنيِ ) ٧٨(الَِّذي َخلَقَنِي فَُهَو َيْهِدينِ 
  ) ٨٢(َوالَِّذي أَطَْمُع أَنْ َيْغِفرَ ِلي خَِطيئَِتي َيْوَم الدِّينِ ) ٨١(ُيْحيِنيِ 

  :ملا استثىن رب العاملني وصفه مبا يستحق العبادة ألله بأوصاف  -عليه السالم  -واعلم أن إبراهيم 
الذي { : ، وذلك ألن اهللا تعاىل أثىن عليه نفسه هبذين األمرين يف قوله } لَقَنِي فَُهَو يَْهِدينِ الذي َخ{ قوله : أحدمها 

. ٣ - ٢: األعلى [ } َخلََق فسوى والذي قَدََّر فهدى   [  
  .بلفظ املاضي ، ألن خلق الذات ال يتجدد يف الدنيا ، بل ملا وقع بقي إىل األمد املعلوم » َخلَقَنِي « : وقال 

بلفظ املستقبل ، ألن اهلداية مما تتكرر كل حني وأوان ، سواء كانت تلك اهلداية من املنافع » فَُهَو َيْهِدْين « : قال و
  .الدنياوية بتمييز الناف عن الضار ، أو من املنافق الدينية بتمييز احلق عن الباطل واخلري عن الشر 

جيوز أن يكون مبتدأ وخربه حمذوف وكذلك ما بعده ، وجيوز أن تكون . } والذي ُهَو ُيطِْعمُنِي َوَيْسِقنيِ { : قوله 
  :ودخول الواو جائز ، وقد تقدم حتقيقه يف أول البقرة كقوله » الَِّذي َخلَقَنِي « أوصافاً ل 
  َولَْيثَ الكَتِيَبِة يف املُزَْدَحْم... إلَى املَِلك القَْرمِ وَابنِ اهلََمامِ  - ٣٩١١

  .» َيْسِقنيِ ، وَيْشِفنيِ ، وُيْحيِنيِ « : ياء املتكلم يف  -تروى عن عاصم أيضاً و -وأثبت ابن إسحاق 
  فصل
  .يرزقين ويغدوين بالطعام والشراب ، ونبه بذكر الطعام والشراب على ما عدامها : املعىن 
كله من اهللا استعماالً حلُسن  أضاف املرض إىل نفسه ، وإن كان املَرض والشفاء} َوإِذَا َمرِْضُت فَُهَو َيْشِفنيِ { : قوله 

[ } فَأََرادَ رَبَُّك أَن َيْبلَُغآ أَُشدَُّهَما { : ، وقال ]  ٧٩: الكهف [ } فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيَبَها { : األدب كما قال اخلضر 
  ] . ٨٢: الكهف 

مه ومشاربه وغري أن أكثر أسباب املرض حتدث بتفريط اإلنسان يف مطاع: وأجاب ابن اخلطيب بأجوبة أخر ، منها 
أن الشفاء حمبوب : ومنها . التَخم : ما سبب آجالكم؟ لقالوا : لو قيل ألكثر املوتى : ذلك ، ومن مث قال احلكماء 

تعديد النعم ،  -عليه السالم  -، وهو من أصول النعم ، واملرض مكروه وليس من النعم وكان مقصود إبراهيم 
أن املوت ليس بضرر ، ألن شرط : يضفه إىل اهللا ، فإن نقضته باألمانة فجوابه  وملا مل يكن املرض من النعم ال جرم مل

كونه ضرراً وقوع اإلحساس به ، وحال حصول املوت ال حيصل اإلحساس به ، إمنا الضرر يف مقدماته ، وذلك هو 
ضرر ، وخالصتها عني املرض ، وألن األرواح إذا كملت يف العلوم واألخالق كان بقاؤها يف هذه األجساد عني ال

  ) .خبالف املرض ( عنها عني السعادة 
: اإلماتة يف الدنيا والتخلص عن آفاهتا ، واملراد من اإلحياء : واملراد منه . } والذي ُيمِيُتنِي ثُمَّ ُيْحيِنيِ { : قوله 

  .للتراخي ، أي مييتين وحيني يف اآلخرة » ثُمَّ « اجملازاة ، ولذلك أدخل 
َخطَاَياَي « : واحلسن . باإلفراد » َخِطيئَِتي « : قرأ العامة } طَْمُع أَن َيْغِفَر ِلي َخطِيئَِتي َيْوَم الدين والذي أَ{ : قوله 

والطمع عبارة ن الظن والرجاء ، وهو عليه السالم كان » والَِّذي أَطَْمُع « : مل يقال : فإن قيل . مجع تكسري » 



ال جيب على اهللا ألحد شيء ، : م على مذهب أهل السنة ، حيث قالوا هذا الكالم يستقي: قاطعاً بذلك؟ فاجلواب 
  .وأن حيسن منه كل شيء ، وال اعتراض ألحد عليه يف فعله 

  :وأجاب اجلبائي عنه من وجهني 
  .أراد به سائر املؤمنني ، ألهنم الذين يطعون وال يقطعون به } والذي أَطَْمُع أَن َيغِْفَر ِلي { : أن قوله : األول 
  .اليقني ، وهو املروي عن احلسن : املراد من الطمع : والثاين 

  .وأجاب الزخمشري بأنه إمنا ذكره على هذا الوجه تعليماً ألمته كيفية الدعاء 
وهذه وجوه ضعيفة ، أما األول فإن اهللا تعاىل حكى الثناء أو واملدح ثانياً ، ومن أول املدح إىل : قال ابن اخلطيب 

والذي أَطَْمعُ أَن َيْغِفَر ِلي َيْوَم { : فجعل الشيء الواحد وهو كقوله  -عليه السالم  -إبراهيم آخر الدعاء كالم 
  .كالم غريه ّمما يبطل نظم الكالم ويفسده } الدين 

  .على خالف اللغة ) فهذا ( إن الطمع هو اليقني : وأما قوله 
حاصله يرجع إىل أنه كذب على نفسه لغرض تعليم األمة ، وأما الثالث وهو أن املراد تعليم األمة فباطل أيضاً ، ألن 

  :مل أسند إىل نفسه اخلطيئة مع أن األنبياء منزهون عن اخلطايا؟ فاجلواب من وجوه : فإن قيل . وإنه باطل أيضاً 
 ٦٣: األنبياء [ }  َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم{ : وقوله ]  ٨٩: الصافات [ } إِنِّي َسقِيٌم { : هي قوله : قال جماهد : أحدها 

  ] . ٧٦: األنعام [ } هذا رَبِّي { : وزاد احلسن قوله للكوكب » هذه أخيت « : وقوله لسارة ] 
  .وهذا ضعيف ، ألن نسبة الكذب إليه غري جائز : قال ابن اخلطيب 

  .أنه ذكره على سبيل التواضع وهضم النفس : وثانيها 
ن صادقاً يف هذا التواضع فقد لزم اإلشكال ، وإن كان كاذباً فحينئذ وهذا ضعيف ، ألنه إن كا: قال ابن اخلطيب 

  .يرجع حاصل اجلواب إىل إحلاق املعصية به ، وهو منزه عن املعصية 
أن حيمل ذلك على ترك األوىل ، وقد يسمى ذلك خطأ ، فإن من ملك : وثالثها ، وهو اجلواب الصحيح : وقال 

  .إنه أخطأ ، وترك األوىل على األنبياء جائز : ار ، فباعها بدينار ، وقيل جوهرة أمكنه أن يبيعها بألف ألف دين
  ؟» َيغِْفَر ِلي « : ما فائدة قوله : فإن قيل 

أن األأب إذا عفا عن ولده ، والسيد عن عبده ، والزوج عن زوجته فإمنا يكون ذلك : األول : فاجلواب من وجوه 
، أو دفعاً لألمل احلاصل من الرقة اجلنسية ، وإذا كان كذلك مل يكن عفوه إال طلباً للثواب ، أو حلسن الثناء واحملمدة 

رعاية جانب نفسه ، إما لتحصيل ما ينبغي ، أو لدفع ما ال ينبغي ، وأما اإلله سبحانه فإنه كامل بذاته فيستحيل أن 
إال رعاية جلانب املعفو  حتدث له صفات كمال مل تكن ، أو يزول عنه نقصان كان ، وإذا كان كذلك مل يكن فعوه

  .عنه 
  .أن غفرانه يل وألجلي ، ال ألجل أمر عائد إليه ألبتة : معناه » َيْغِفر ِلي « : فقوله 

خلقتين ال يل ، فإنك حني خلقتين مل أكن موجوداً ، فإذا عفوت كان ذلك العفو ألجلي ، فلما : كأنه قال : وثانيها 
ىل ذلك اخللق ، فألن تغفر يل وتعفو عين حال ما أكون يف أشد احلاجة إىل خلقتين أوالً مع أين ما كنت حمتاجاً إ

  .العفو واملغفرة كان أوىل 

كان مع شدة استغراقه يف املعرفة شديد الفرار عن الوسائط ، ولذلك ملا قال  -عليه السالم  -أن إبراهيم : وثالثها 
مبجرد : أي } أَطَْمُع أَن َيْغِفَر ِلي َخِطيئَِتي { : قال فهاهنا » أما إليك فال « : قال » ألك حاجة؟ « : له جربيل 



مل علق غفران اخلطيئة : عبودييت واحتياجي إليك تغفر يل خطيئيت ، ال أن تغفرها بواسطة شفاعة شافع ، فإن قيل 
  بيوم الدين وإمنا تغفر يف الدنيا؟

  .ألن أثرها يظهر يوم الدين ، وهو اآلن خفي ال يعلم : فاجلواب 

وَاْجَعلْنِي ِمْن َوَرثَِة َجنَِّة ) ٨٤(َواجَْعلْ ِلي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي الْآخِرِيَن ) ٨٣(بِّ َهْب ِلي ُحكًْما َوأَلِْحقْنِي بِالصَّاِلِحَني َر
) ٨٨(َم لَا َينْفَُع َمالٌ َولَا َبُنونَ َيْو) ٨٧(َولَا ُتْخزِنِي َيْوَم ُيْبَعثُونَ ) ٨٦(َواغِْفرْ ِلأَبِي إِنَُّه كَانَ ِمَن الضَّالَِّني ) ٨٥(النَّعِيمِ 

  ) ٨٩(إِلَّا َمْن أََتى اللََّه بِقَلْبٍ َسِليمٍ 

 -ثناءه على اهللا  -ملا حكى عن إبراهيم عليه السالم . } َربِّ َهْب ِلي ُحكْماً وَأَلِْحقْنِي بالصاحلني { : قوله تعاىل 
ِلَم لَْم يقتصر : فإن قيل . الثناء على الدعاء من املهمات  ذكر بعد ذلك دعاءه ومسألته ، وذلك تبيه على أن تقدمي

  حسيب من سؤايل علمه حبايل؟: إبراهيم على الثناء وال سيما يروى عنه أنه قال 
فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ يل إِالَّ َربَّ { : أنه عليه السالم إمنا ذكر ذلك حني اشتغاله بدعوة اخللق إىل احلق ألنه قال : فاجلواب 

ما ( مث ذكر الثناء ، مث ذكر الدعاء ألن الشارع ال بد له من تعليم الشرع ، فأما حني ]  ٧٧: الشعراء [ } ملني العا
{ : واعلم أن قوله » حسيب من سؤايل علمه حبايل « : خال بنفسه ومل يكن غرضه تعلم الشرع اقتصر على قوله ) 

 ١٣٠: البقرة [ } َوإِنَُّه ِفي اآلخرة لَِمَن الصاحلني { ابه اهللا تعاىل بقوله أج} َربِّ َهْب ِلي ُحكْماً َوأَلِْحقْنِي بالصاحلني 
. [  

إدراك احلق والعلم ، ألن النبوة كانت حاصلة له ، وحتصيل احلاصل حمال ، وهذا قول : » احلكم « واملراد ب 
  .معرفة حدود اهللا وأحكامه : وقال ابن عباس . مقاتل 

  .من قبلي من النبيني يف املنزلة والدرجة » أَلْحِقْنِي بالصَّاِلِحَني َو« النبّوة : وقال الكليب 
ثناء حسناً ، وذكراً مجيالً ، وقبوالً عاماً يف األمم اليت جتيء : أي . } واجعل لِّي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي اآلخرين { : قوله 

فأهل األديان ]  ١٠٨: الصافات [ } آلخرين َوَترَكَْنا َعلَْيِه ِفي ا{ : أعطاه اهللا بقوله : قال ابن عباس . بعدي 
  .يتولونه ويثنون عليه 

  .وضع اللسان موضع القول على االستعارة ، ألن القول يكون به : قال القتييب 
 -عليه السالم  -أن جيعل يف ذريته يف آخر الزمان من يكون داعياً إىل اهللا تعاىل وذلك هو حممد : املراد منه : وقيل 

  . -صلى اهللا عليه وسلم  -بعثه حممد } واجعل لِّي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي اآلخرين { : وله فاملراد من ق
مستقراً أو كائناً من ورثة : إما أن يكون مفعوالً ثانياً ، أي » ِمْن َوَرثَِة « } ِمن َوَرثَِة َجنَِّة النعيم ( واجعلين { : قوله 

واعلم أنه ملا طلب سعادة الدنيا طلب . وارثاً من ورثة : أي وإما أن يكون صفة حملذوف هو املفعول الثاين ، . 
بعدها سعادة اآلخرة ، وهي جنة النعيم ، وشبهها مبا يورث ألنه الذي يغتنم يف الدنيا ، فشبه غنيمة اآلخرة بغنيمة 

  .الدنيا 
واألخروية لنفسه طلبها ألشد ملا فرغ من طلب السعادت الدنيوية . } واغفر أليب إِنَُّه كَانَ ِمَن الضآلني { : قوله 

  :الناس التصاقاً به ، وهو أبوه ، وفيه وجهان 
كأنه دعاء » واغِْفر َألبِي « أن املغفرة مشروط باإلسالم ، وطلب املشروط متضمن لطلب الشرط ، فقوله : األول 

  .له باإلسالم 



 ١٤: التوبة [ } هِيَم ألَبِيِه إِالَّ َعن مَّْوِعَدٍة َوَعَدَهآ إِيَّاُه َوَما كَانَ استغفار إِبَْرا{ : أن أباه وعده باإلسالم لقوله : الثاين 
  .، كما سبق يف سورة التوبة ) أنَُّه َعُدوٌّ ِللَّه ( فدعا له قبل أن يتبني له ] 

مر كذلك إنه على دينه باطناً وعلى دين منروذ ظاهراً تقيَّة وخوفاً ، فدعا له العتقاده أن األ: إن أباه قال له : وقيل 
فلوال اعتقاده فيه أنه يف احلال } إِنَُّه كَانَ ِمَن الضآلني { : ، فلما تبني له خالف ذلك تربأ منه ولذلك قال يف دعائه 

  .ليس بضال ملا قال ذلك 
، وهي  اإلخزاء من اخلزي ، وهو اهلوان ، ومن اخلزاية) : قال الزخمشري ( } َوالَ ُتخْزِنِي َيْوَم ُيبَْعثُونَ { : قوله 

والذي أَطَْمُع أَن َيْغِفَر ِلي َخِطيئَِتي َيوْمَ { : وهذه اآلية تدل على أنه ال جيب على اهللا شيء كما تقدم يف قوله . احلياء 
َوالَ ُتْخزِنِي َيْومَ { : كان كافياً عن قوله } واجعلين ِمن َوَرثَِة َجنَِّة النعيم { : ملا قال أوالً : فإن قيل . } الدين 

فما كان ]  ٢٧: النحل [ } إِنَّ اخلزي اليوم والسواء َعلَى الكافرين { : وأيضاً فقد قال اهللا تعاىل . } َعثُونَ ُيْب
  نصيب الكفار فقط كيف خيافه املعصوم؟

أن حسنات األبرار سيئات املقربني ، فكذا درجات األبرار خزي املقربني ، وخزي كل واحد مبا يليق به : فاجلواب 
.  

  .ضمري العباد ألنه معلوم ، أو ضمري الضالني ) يبعثون ( يف : شري قال الزخم
قبله وجعل ابن عطية هذا من » يوم « بدل من } َيْوَم الَ َينفَعُ { . } اآلية . . . َيْوَم الَ َينفَُع مَالٌ َوالَ َبُنونَ { : قوله 

ورّده أبو حيان بأن العامل يف . » َيْوَم ُيَبَعثُون « بدال من } َيْوَم الَ َينفَُع { كالم اهللا تعاىل إىل آخر اآليات مع إعرابه 
واعلم . وعلى كال هذين القولني ال يصح الختالف املتكلمني . البدل هو العامل يف املبدل منه آو آخر مثله مقدر 

: الصافات [ } َربَُّه بِقَلْبٍ َسلِيمٍ  َوإِنَّ ِمن ِشيَعِتِه ِإلبَْراِهيمَ إِذْ َجآَء{ : أن اهللا تعاىل قد أكرمه هبذا الوصف حيث قال 
٨٤ - ٨٣ .  [  

  :فيه أوجه } إِالَّ َمْن أََتى اهللا { : قوله 
  .فإنه ينفعه ذلك } إِالَّ َمْن أََتى اهللا بِقَلْبٍ َسلِيمٍ { أنه منقطع ، أي : أحدها 

القلب ، وليست من جنس املال  وال بد مع ذلك من تقدير املضاف ، وهو احلال املراد هبا سالمة: وقال الزخمشري 
والبنني حىت يؤول املعىن إىل أن البنني واملال ال ينفعان ، وإمنا ينفع سالمة القلب ، ولو مل يقدر املضاف مل يتحصل 

  .الستثناء معىن 
  .وال ضرورة تدعو إىل حذف املضاف كما ذكر : قال أبو حاين 

ستثىن يف املستثىن منه ألنه مىت مل يتوهم ذلك مل يقع االستثناء ، إمنا قدر املضاف ليتوهم دخول امل: قال شهاب الدين 
  .إالَّ بتأويل . َصَهلَتِ اخلَْيُأل إالَّ اِإلبِلَ : وهلذا منعوا 

ال ينفع املال والبنون إال هذا الشخص فإن هينفعه ماله املصروف يف : أي » الَ َينْفَُع « : أنه مفعول به قوله : الثاين 
  .وبنوه الصلحاء ، ألنه علَّمهم وأحسن إليهم وجوه البِرِّ 

ال ينفع مال وال بنون أحداً من الناس إال : إذ التقدير ( أنه بدل من املفعول احملذوف ، أو مستثىن منه ، : الثالث 
  حيذف كقوله) من كانت هذه صفته ، واملستثىن منه 

  ...َولَْم يَْنُج إِالَّ َجفُْن َسْيٍف َوِمئَْزرا  - ٣٩١٢



  .ومل ينج بشيء : ي أ
إالّ مالُ من : وغلب من يعقل فيكون التقدير : قال أبو البقاء . فيكون مرفوعاً » َيْنفَُع « أنه بدل من فاعل : الرابع 

  .، أو بنون من فإنه ينفع نفسه وغريه بالشفاعة 
فيه : قلنا » َينْفَُع « من فاعل  وأبو البقاء خلط وجهاً بوجه ، وذلك أنه إذا أردنا أن جنعله بدالً: قال شهاب الدين 

  :طريقتان 
ال ينفع البنون إال من أتى : غلَّبنا البنني على املال ، فاستثىن من البنني فكأنه قيل : طريقة التغليب ، أي : إحدامها 

  .من البنني بقلب سليم فإنه ينفع نفسه بصالحه وغريه بالشفاعة 
. إالّ مال من ، أو بنو من ، فصارت األوجه مخسة : أي » من « قيل  أن نقدر مضافاً حمذوفاً: والطريقة الثانية 

  :ووجه الزخمشري اتصال االستثناء بوجهني 
  :وهو من قوله } َمْن أََتى اهللا بِقَلْبٍ َسلِيمٍ { إال حالة : أحدمها 
مالُه : هل لزيٍد مالٌ وبنون؟ فيقال : وما ثوابه إال السيف ، ومثاله أن يقال ... َتِحيَّةُ بَْينِهِمْ ضَْرٌب َوجِيُع  - ٣٩١٣

  .وبُنوه سالمة قلبِِه ، يريد نَفَْي املالِ والبنني عنه ، وإثبات سالمة قلبه بدالً عن ذلك 
يوم ال ينفع : وإن شئت محلت الكالم على املعىن وجعلت املال والبنني يف معىن الغىن ، كأنه قيل : قال : والثاين 

  .غىن الرجل يف دينه بسالمه قلبه ، كما أن غناه يف دنياه مباله وبنيه  غىن إال من أتى اهللا ، ألن
  فصل
  :ثالثةأوجه » السليم « ويف 

اخلالص : السليم : وقيل . أن املراد منه سالمه النفس عن اجلهل واألخالق الرذيلة : أصحها : قال ابن اخلطيب 
: وقال سعيد بن املسيب . قول أكثر املفسرين من الشرك والشك ، فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد ، وهذا 

ِفي قُلُوبِهِم { : القلب السليم هو الصحيح ، وهو قلب املؤمن ، ألن قلب الكافر واملنافق مريض ، قال اهللا تعاىل 
 وقيل. هو اللديغ من خشية اهللا : السليم : وقيل ] .  ٤٩: األنفال ] [  ٥٢: املائدة ] [  ١٠: البقرة [ } مََّرٌض 

  .هو الذي َسلَّم وأَْسلَم وَسالَم واْسَتْسلَم : السليم : 

ِمْن ُدوِن اللَّهِ ) ٩٢(َوِقيلَ لَُهْم أَْيَن َما كُْنُتْم َتعُْبُدونَ ) ٩١(َوبُرَِّزِت الَْجِحيُم ِللَْغاوِيَن ) ٩٠(َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ ِللُْمتَِّقَني 
قَالُوا َوُهْم ِفيَها ) ٩٥(َوُجُنوُد إِْبِليَس أَْجَمُعونَ ) ٩٤(فَكُْبِكبُوا ِفيَها ُهْم وَالَْغاُوونَ ) ٩٣(َهلْ يَْنُصُروَنكُمْ أَْو َينَْتِصُرونَ 

 َوَما أََضلََّنا إِلَّا الُْمْجرُِمونَ) ٩٨(إِذْ ُنَسوِّيكُمْ بَِربِّ الْعَالَِمَني ) ٩٧(تَاللَِّه إِنْ كُنَّا لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ ) ٩٦(َيخَْتِصُمونَ 
إِنَّ ِفي ) ١٠٢(فَلَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً فََنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني ) ١٠١(َولَا َصِديقٍ َحمِيمٍ ) ١٠٠(فََما لََنا ِمْن َشاِفِعَني ) ٩٩(

  ) ١٠٤(َوإِنَّ َربََّك لَُهَو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم ) ١٠٣(ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني 

أن اجلنة تكون قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها ويفرحون بأهنم : أي } وَأُْزِلفَتِ اجلنة ِللُْمتَِّقَني { : تعاىل  قوله
  .أُظْهَِرت : أي } َوبُرَِّزِت اجلحيم ِللَْغاوِيَن { . احملشورون إليها 

، فلذلك رفع ، » اجلحيم « مسنداً ل بفتح الباء والراء خفيفة مبنياً للفعل » وبََرزت « : وقرأ مالك بن دينار 
  .الكافرون » الغاوين « واملراد ب 

مينعونكم من العذاب بنصرهتم ، أو ينفعون : } َوِقيلَ لَُهْم أَْيَن َما كُنُتْم َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َهلْ يَنُصُروَنكُمْ { 
  .أنفسهم بانتصارهم 



َتكرِير الكبِّ ، جعل . الكَْبكََبة : قال الزخمشري . بعضهم على بعض  أُلْقوا َوقُِلَب: أي » فَكُْبِكبُوا « : قوله 
  .التكرير يف اللفظ دليالً على التكرير يف املعىن 

َصرَّ َوصَْرَصَر ، وهذا هو مذهب : وهو الصحيح ، ألن تكرير الفعل َبيٌِّن حنو : وقال ابن عطية حنواً منه ، قال 
  .الزجاج 

  :مذاهب  ويف مثل هذا البناء ثالثة
  .هذا : أحدها 
  .وهو مذهب البصريني أن احلروف كلها أصول : والثاين 

كَبََّب ، بثالث باءات ، ومثله : » كَْبكََب « فأصل : أن الثالث مبدل من مثل الثاين : وهو قول الكوفيني : والثالث 
يصح املعىن بسقوطه كانت كلها أصوالً من ، هذا إذا صح املعىن بسقوط الثالث ، فأما إذا مل » لَْملََم ، َوكَفْكََف « 

: ( وقيل . لَألصنام ، إجراء هلا جمرى العقالء : قيل » كُْبِكُبوا « وواو . » ِسْمِسم ، وخِْمِخم « : غري خالف حنو 
  ) .لعابديها 
  فصل

) بعض ( عضُهم على طُرِحَ ب: قذفوا وقال الزجاج : وقال مقاتل . ُدهْوُِروا : وقال جماهد . مجعوا : قال ابن عباس 
كَفََرةُ : وقال الكليب . الشياطني ، قاله قتادة ومقاتل : يعين » ُهْم والَغاُوْون « أُلْقُوا على رؤوسهم : وقال القتييب . 

  .ذريته : وقيل . أتباعه من اجلن والغنس } َوُجُنودُ إِْبلِيَس أَْجَمُعونَ { . اجلن 
  .مجلة حالية معترضة بني القول ومعموله ومعمول اجلملة القسمية } َوُهْم ِفيَها َيخَْتِصُمونَ { : قوله 
نافية » إن « أن : ومذهب الكوفيني . خمففة ، والالم فارقة » إن « أن : مذهب البصريني . } إِن كُنَّا لَِفي { : قوله 

  .» إال « ، والالام مبعىن 
  فصل
تاهللا { : مع املعبودين ، وجيادل بعضهم بعضا } يَها َيخَْتِصُمونَ َوُهْم ِف{ قال الغاوون للشياطني واملعبودين : املعىن 

وجه ) باخلطأ العظيم وعلى ( يذكرون ذلك حني يروا صورها على وجه االعتراف } إِن كُنَّا لَِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ 
ومما يدل على أن ذلك . غريها الندامة ال على وجه املخاطبة ، ألهنا مجاد ال ختاطب ، وأيضاً فال ذَْنَب هلا بأن َعَبدها 

  ليس

فَاتَّقُوا ) ١٠٧(إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني ) ١٠٦(إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم نُوٌح أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٠٥(كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ الْمُْرَسِلَني 
فَاتَّقُوا اللََّه وَأَِطيُعونِ ) ١٠٩(رِيَ إِلَّا َعلَى َربِّ الَْعالَِمَني َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْج) ١٠٨(اللََّه َوأَِطيُعوِن 

إِنْ ِحَساُبُهْم إِلَّا َعلَى ) ١١٢(قَالَ َوَما ِعلِْمي بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ ) ١١١(قَالُوا أَُنْؤِمُن لََك َواتَّبََعَك الْأَْرذَلُونَ ) ١١٠(
قَالُوا لَِئْن لَْم تَْنَتِه َيا نُوحُ ) ١١٥(إِنْ أََنا إِلَّا َنِذيٌر ُمبٌِني ) ١١٤(ا أََنا بِطَارِِد الُْمْؤِمنَِني َوَم) ١١٣(رَبِّي لَْو َتشُْعُرونَ 

َمِعَي ِمَن  فَافَْتْح بَْينِي وََبْينَُهْم فَْتًحا وََنجِّنِي َوَمْن) ١١٧(قَالَ َربِّ إِنَّ قَْوِمي كَذَُّبوِن ) ١١٦(لََتكُوَننَّ ِمَن الَْمْرُجوِمَني 
إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ) ١٢٠(ثُمَّ أَغَْرقَْنا بَْعُد الَْباِقَني ) ١١٩(فَأَْنجَْيَناُه َوَمْن َمَعُه ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن ) ١١٨(الُْمْؤِمنَِني 

  ) ١٢٢(َوإِنَّ رَبََّك لَُهوَ الْعَزِيُز الرَِّحيُم ) ١٢١(َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْؤِمنَِني 

خرب موسى  -صلى اهللا عليه وسلم  -ملا قصَّ على حممد . اآليات } كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ املرسلني { : قوله تعاىل 
تسلية له مما يلقاه من قومه قص عليه أيضاً نبأ نوح ، فقد كان نبؤه أعظم من نبأ غريه  -عليهما السالم  -وإبراهيم 



  .، ومع ذلك كذبه قومه  ، ألنه دعاهم ألف سنة إال مخسني عاماً
ألن القوم مبعىن : وقيل ) قَُوْيَمة ( على » القوم « إمنا أَنَت فعل القوم ألنه مؤنث بدليل تصغري » كَذََّبتْ « : قوله 

وحكى . هلم أخوهم : أُمٍَّة ، وملا كانت آحاده عقالء ذكوراً وإناثاً عاد الضمري عليه باعتبار تغليب الذكور ، فقيل 
  :م كذبوا املرسلني لوجهني عنهم أهن
أهنم وإن كذبوا نوحاً لكن تكذيبه يف املعىن يتضمن تكذيب غريه ، ألن طريقة معرفة الرسل ال ختتلف من : أحدمها 

  .حيث املعىن؛ ألن كل واحد من املرسلني جاء مبا جاء به اآلخر ، فلذلك حكى عنهم أهنم كذبوا املرسلني 
  .يع رسل اهللا ، إما ألهنم كانوا من الزنادقة أو من الربامهة أن قوم نوح كذبوا مج: وثانيهما 

يريدون يا واحداً منهم ، فهو أخوهم يف . يا أخا بين متيم : ألنه كان منهم ، من قول العرب » أَُخوُهْم « : قوله 
  ) .َتتَّقُونَ ( عقاب اهللا ، فحذف مفعول : أي » أَالَ َتتَّقُونَ « النسب ال يف الدين 

يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -على الوحي ، وكان مشهوراً فيهم باألمانة كمحمد : أي } ي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني إِنِّ{ 
« بطاعته وعبادته » فاتَّقُوا اهللا « : كنُت أميناً من قبل ، فكيف تتهمونين اليوم؟ مث قال : قريش ، فكأنه قال 

على ما أنا فيه من ادعاء : أي } َوَمآ أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ { حيد ، فيما أمرتكم به من اإلميان والتو» وأَِطْيُعون 
فلماذا كرر األمر : فإن قيل . } فاتقوا اهللا َوأَِطيُعونِ { : لئال يظن به أنه دعاهم رغبة يف الدنيا ، مث قال . الرسالة 
  بالتقوى؟
أال تتقون خمالفيت ولست آخذاً : أنا رسول اهللا ، ويف الثاين أال تتقون خمالفيت ، و: ألنه يف األول أراد : فاجلواب 

أال تتقي اهللا يف عقوقي وقد ربيتك : منكم أجراً ، فهو يف املعىن خمتلف ، وال تكرار فيه ، وقد يقول الرجل لغريه 
تقوى اهللا علة لطاعته ،  وإمنا قدم األمر بتقوى اهللا على األمر بطاعته ، ألن. صغرياً ، أال تتقي اهللا وقد علمتك كبرياً 

  .فقدم العلة على املعلول 
  .» لك « مجلة حالية من كاف » وَاتََّبَع « } أَُنْؤِمُن لََك واتبعك األرذلون { قوله 

« : وقرأ ابن مسعود وابن عباس وأبو حيوة ) قد ( والواو للحال ، وحقها أن يضمر بعدها : قال الزخمشري 
برم ( ك » تبع « ، أو » َشرِْيف وأَشَْراف « أو َتبيع ك » كَصَاِحبٍ وَأَْصحَاب « تابع مرفوعاً مجع » َوأَْتَباُعَك 

  :ويف رفعه وجهان ) وأَبْرام 
  .خربه ، واجلملة حالية أيضاً » اَألْرذَلُونَ « أنه مبتدأ ، و : أحدمها 

  .صفته » اَألْرذَلُونَ « اجلار ، و ، وحسََّن ذلك الفصل ب» ُنْؤِمُن « أنه عطف على الضمري املرفوع يف : والثاين 
وهو ضعيف أو ممنوع عند البصريني ، وعلى هذا » ذَِلَك « باجلر عطفاً على الكاف يف » وأَْتَباِعَك « : وقرأ اليماينُّ 

  .يف هود » اَألرْذَلِ « هم األرذلون وقد تقدم ماّدةُ : على خرب ابتداء مضمر ، أي » اَألرْذَلُونَ « فريتفع 
  فصل

  .اِخلسَّة والذِّلة ، وإمنا استرذلوهم الّتضاع نسبهم وقلة نصيبهم يف الدنيا : لرذالة ا
  .كانوا من أهل الصناعات اخلسيسة كاحلياكة واِحلَجاَمة : وقيل 

بعث إىل اخللق كافة ، فال خيتلف احلال بسبب الفقر  -عليه السالم  -وهذه الشبهة يف غاية الركاكة ، ألن نوحاً 
} َوَما ِعلِْمي بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ { : رف املكاسب وخستها ، فأجاهبم نوح عنه باجلواب احلق ، وهو قوله والغىن وش

ما أعلم أعماهلم وصنائعهم ، وليس علّي من دناءة مكاسبهم وأحواهلم شيء ، إمنا كُلِّفت أن أدعوهم إىل اهللا : أي 
  .ويل منهم ظاهر أمرهم 



  :وجهان » َما « جيوز يف » ي َوَما ِعلِْم« : قوله 
  .خربها ، والباء متعلقة به » ِعلِْمي « أهنا استفهامية يف حمل رفع باالبتداء ، و : أظهرمها 
مجلة ( وحيتاج إىل إضمار خرب ليصري الكالم به . أيضاً ، قاله احلويف » علمي « أهنا نافية ، والباء متعلقة ب : والثاين 

. (  
ال نعترب إال الظاهر من : ما حساهبم إال على ريب ، ومعناه : نافية ، أي » إِنْ « } ُهْم إِالَّ على رَبِّي إِنْ ِحَساُب{ : قوله 

  .أمرهم دون ما خيفى 
تعلمون ذلك ما » لَوْ َتْشُعُرونَ « أيضاً ، واملعىن » تشعرون « جواهبا حمذوف ، ومفعول » لَْو َتشُْعُرْون « : قوله 

  .عبتموهم بصنائعهم 
إين مل أعلم أن اهللا يهديهم ويضلكم ، ويوفقهم : معناه : وقيل . الصناعات ال َتُضرُّ يف الدِّيَانَاِت : ل الزجاج قا

  .وخيذلكم 
  .بياء الغيبة ، هو التفات ، وال حيُسُن َعْوُده على املؤمنني » لَوْ َيْشُعُرونَ « : وقرأ األعرج وأبو ُزرعة 

وذلك كالداللة على أن القوم سألوه إبعادهم فبّين أن الدين مينعه عن طردهم ، } املؤمنني  َوَمآ أََناْ بِطَارِِد{ : قوله 
إين أُخَوِّف من : أي } إِنْ أََنا إِالَّ َنذِيٌر مُّبٌِني { : فقال : وقد آمنوا به ، وبيَّن أن الغرض من حتمل الرسالة كونه نذيراً 

من رد فهو البعيد ، فلما أجاهبم هبذا اجلواب مل يكن منهم إال كذبين ومل يقبل مين ، فمن قبل فهو القريب ، و
  .} لَِئْن لَّْم تَْنَتِه يانوح لََتكُوَننَّ ِمَن اجملرمني { : التهديد فقالوا 

  .من املقتولني باحلجارة : قال مقاتل والكليب 
الَ َربِّ إِنَّ قَْوِمي كَذَُّبونِ قَ{ : فعند ذلك حصل اليأس لنوح من فالحهم ، وقال . من الشمئومني : وقال الضحاك 

ال أدعوك عليهم ملا : وليس الغرض منه إخبار اهللا تعاىل بالتكذيب لعلمه بأنه عامل الغيب والشهادة ، ولكنه أراد . } 
: أي } فافتح َبْينِي َوَبْينَُهْم فَْتحاً { : آذوين ، وإمنا أدعوك ألجلك وألجل دينك وألهنم كذبوك يف وحيك ورسالتك 

  .فاحكم بيين وبينهم 

: والفَتَّاح . احلكومة : والفَتَاَحةُ . جيوز أن يكون مفعوالً به مبعىن املفتوح ، وان يكون مصدراً مؤكداً » فَْتحاً « و 
 ، ولوال أن املراد إنزال العقوبة» وََنجِّنِي « : واملراد إنزال العقوبة عليهم لقوله عقيبه . احلكم ، ألنه يفتح املستغلق 

  .ملا كان لذكر النجاة بعده معىن 
َمْن » : بيان لقوله « ِمَن املُْؤِمنَِني » مما َيِحلُّ بقومي ، و : منه حمذوف لفهم املعىن ، أي « املُنجَّى » َوَنجِّنِي « : قوله 
  .« َمِعَي 
  .} فَأَجنَْيَناُه َوَمن مََّعُه ِفي الفلك املشحون { : قوله 

 ١٤: النحل [ } َوَتَرى الفلك َموَاِخَر ِفيِه { : فُلْك ، قال اهللا تعاىل : السفينة ، واحدها : الفُلك : قال الزخمشري 
َشحََنها عليهم خَْيالً : ، يقال « املَْملُوء املُوقَر » : َواملَْشُحون ) أًْسد ( واجلمع بوزن ) قُفْل ( فالواحد بوزن ] 

والفُلْك هنا مفرد بدليل وصفه باملرفد ، وقد . ا متأل الصدور إحناً العداغوة ألهنم: ورجَاالً أي مألها والشَّْحَناء 
  .تقدم الكالم عليه يف البقرة 

  فصل
دلَّت اآلية على أن الذين جنوا معه كان فيهم كثرة ، وأن الفك امتأل هبم ومبا صحبهم من احليوانات ، مث إنه تعاىل 



ا بَْعُد الباقني إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهم مُّْؤِمنَِني َوإِنَّ َربََّك لَُهَو ثُمَّ أَغَْرقَْن{ : بعد أن جناهم أغرق الباقني فقال 
  .} العزيز الرحيم 

قُوا اللَّهَ فَاتَّ) ١٢٥(إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني ) ١٢٤(إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم ُهوٌد أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٢٣(كَذََّبْت َعاٌد الُْمْرَسِلَني 
أََتْبُنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيةً تَْعَبثُونَ ) ١٢٧(َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى َربِّ الْعَالَِمَني ) ١٢٦(َوأَِطيُعوِن 

فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعونِ ) ١٣٠(ْم َجبَّارِيَن َوإِذَا َبطَْشُتْم بَطَشُْت) ١٢٩(َوتَتَِّخذُونَ َمَصانِعَ لََعلَّكُمْ َتخْلُُدونَ ) ١٢٨(
إِنِّي أََخاُف ) ١٣٤(َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ١٣٣(أََمدَّكُْم بِأَْنَعامٍ َوَبنَِني ) ١٣٢(َواتَّقُوا الَِّذي أََمدَّكُمْ بَِما َتْعلَُمونَ ) ١٣١(

إِنْ َهذَا إِلَّا ُخلُُق ) ١٣٦(ْيَنا أََوَعظَْت أَْم لَْم َتكُْن ِمَن الَْواِعِظَني قَالُوا سََواٌء َعلَ) ١٣٥(َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ 
) ١٣٩(فَكَذَُّبوُه فَأَْهلَكَْناُهْم إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْؤِمنَِني ) ١٣٨(َوَما َنْحُن بُِمَعذَّبَِني ) ١٣٧(الْأَوَِّلَني 

  ) ١٤٠(ُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم َوإِنَّ رَبََّك لَ

« : وقوله . الكالم يف فاحتة هذه القصة كالكالم يف فاحتة قصة نوح . اآلية } كَذََّبْت َعاٌد املرسلني { : قوله تعاىل 
املكان : وهو يف اللغة » رِْيَعة « مجع :  -بكسر الراء وفتحها  -والرِّيعْ . » تبنون « مجلة حالية من فاعل » َتْعَبثُون 

  .املرتفع ، قال ذو الرّمة 
  َنَدى لَْيِلِه ِفي رْيِشِه يََتَرقَْرُق... ِطَراُق اخلََواِفي ُمْشرٌِق فَْوَق رِْيَعٍة  - ٣٩١٦

  :وهو الطريق ، وأنشد للمسيَّب بن علس يصف ظعناً : وقال أبو عبيدة 
  أَنَُّه َسْحلُرِْيٌع َيلُْوُح كَ... ِفي اآللِ َيْخِفُضَها َوَيرفَعَُها  - ٣٩١٧
  .ما حيصل يف اخلراج :  -بالفتح  -والرَّيع 
  فصل

بكل طريق وهو رواية العويف عن ابن : وقال الضحاك ومقاتل . كل شرف : الرَّْيع : قال الواليب عن ابن عباس 
  .العَلَم : » اآلية « و . هو الفج بني جبلني وعنه أيضاً أنه املنظر : وعن جماهد قال . عباس 
كانوا : وقيل .  -عليه السالم  -كانوا يبنون بكل ريع علماً يعبثون فيه مبن مير يف الطريق إىل هود : ن عباس قال اب

هي : وقال سعيد بن جبري وجماهد . يبنون يف األماكن املرتفعة ليعرف بذلك غناهم ، فنُهوا عنه ، ونسبوا إىل العبث 
  .بروج احلمام ، ألهنم كانوا يلعبون باحلمام 

  .قصوراً ُمَشيَّدة : قال جماهد } َوتَتَِّخذُونَ َمَصانَِع لََعلَّكُمْ َتخْلُُدونَ { : ه قول
بالتشديد مبنياً للمفعول ، ومنه : وقتادة . العامة على ختفيفه مبنياً للفاعل . » لََعلَّكُْم َتْخلُُدون « . واحدهتا َمْصَنعة 

  :قور امرىء القيس 
  قَِلْيلُ اهلُُمْوم َما َيبْيُت بِأَْوَجال...  َسعِْيٌد ُمَخلٌَّد َوَهلْ َيْنَعَمْن إِالَّ - ٣٩١٨

  .» كَْي َتْخِلُدون « : ويؤيده قراءة عبد اهللا . للتعليل : وقيل . هنا على باهبا » لََعل « و 
ويؤيده . ن كأنكم ختلدو: معناه التشبيه ، أي : وقيل . لالستفهام ، قاله زيد بن علّي ، وبه قال الكوفيون : وقيل 

ومل يعلم من » كأَنَّكُم َخاِلُدونَ « : وقرىء . بضم التاء خمففاً ومشدداً » كَأَنَّكم ُتخلدون « : ما يف حرف أّيب 
وإذا أردمت ، : أي » وَإِذَا بَطَشُْتم « : قوله . كأنكم تبقون فيها خالدين : واملعىن . نصب عليها أهنا تكون للتشبيه 

واعلم أن اختاذ األبنية العالية يدل . حال » َجبَّارِين « ر اإلرادة لئال يتحد الشرط واجلزاء ، و وإمنا احتجنا إىل تقدي
على حب الدنيا ، واختاذ املصانع يدل على حب البقاء ، واجلبارية تدل على حب التفرد بالعلو ، وهذه صفات 



زيادة يف دعائهم إىل } فاتقوا اهللا وَأَِطيُعوِن { : اإلِهلية وهي ممتنعة احلصول للعبد وملا ذكر هود هذه األشياء قال 
اآلخرة ، وزجراً هلم عن حب الدنيا واالشتغال بالسرف والتجرب ، مث وصل هذا الوعظ مبا يؤكد القبول بأن نبههم 

لمون ، مث فصل أعطاكم من اخلري ما تع: أي } واتقوا الذي أََمدَّكُْم بَِما َتْعلَُمونَ { : على نعم اهللا تعاىل عليهم فقال 
  .} إين أََخاُف َعلَْيكُمْ { بساتني وأهنا ، : أي } أََمدَّكُْم بِأَْنَعامٍ وََبنَِني َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍن { ] : ذلك اإلعطاء فقال 

  .َعذَابَ َيْومٍ َعِظيم » إِن َعَصْيُتُموين « : قال ابن عباس 
  :فيه وجهان » أََمدَّكُم بأَْنَعام « : قوله 

  .أن اجلملة الثانية بيان لألوىل وتفسري هلا  :أحدمها 
اتبعوا املرسلني اتبعوا َمن الَّ { : بإعادة العامل ، كقوله » بَِما َتْعلَُمون « : بدل من قوله » بأنعام « أن : والثاين 

  ] . ٢١ - ٢٠: يس [ } ) أَْجراً ( َيسْأَلُكُْم 
ا جيعلونه تكريراً ، وإمنا جيعلون بدالً بإعادة العامل إذا كان واألكثرون ال جيعلون هذا بدالً وإمن: قال أبو حيان 

على » مررت بزيد مررت بأخيط « : وال يقولون » َمَرْرُت بزيد بأخيك « : حرف جر من غري إعادة متعلقه حنو 
  .البدل 
» أم مل تعظ « : عادل كذا دون قوله وإمنا أتى بامل. » أََوَعظْتَ « : معادلة لقوله } أَْم لَْم َتكُْن مَِّن الواعظني { : قوله 

سواء علينا أفلعت هذا الفعل : وبينهما فرق ، ألن املعىن : وأبدى له الزخمشري معىن فقال . لتواخي الفواصل 
  .» أم مل تعظ « : الذي هو الوعظ أم مل تكن أصالً من أهله ومباشريه ، فهو أبلغ يف قلة اعتدادهم بوعظه من قولك 

وروي عن أيب عمرو والكسائي وعاصم ، وهبا قرأ األعمش . بإظهار الظاء قبل التاء » أََوَعظَْت « : وقرأ العامة 
وهي ضعيفة ، ألن الظاء أقوى ، وال يدغم األقوى يف األضعف ، على أنه قد جاء من هذا . وابن حميصن باإلدغام 

  .» لَِئْن َبَسطَْت « و  »ُزْحزَِح َعْن « : يف القرآن العزيز أشياء متواترة جيب قبوهلا حنو 
  فصل

مستو عدنا أوعظت أم مل تكن من الواعظني : أي » َسَواٌء َعلَْيَنا « : ملا وعظهم ورغبهم وخوفهم أجاهبوه بقوهلم 
قرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسائي بفتح . } إِنْ هذا إِالَّ ُخلُُق األولني { : أظهروا قلة أكتراثهم بكالمه ، مث قالوا 

: فقيل . والباقون بضمتني » وََتْخلُقُونَ إفْكاً « : اختالق األولني وكذهبم ، كقوله : سكون الالم ، أي اخلاء و
عادة األولني من قبلنا حياة وموت هو خلق : وقيل . وكذا قرأ ابن مسعود . االختالق ، وهو الكذب : معنامها 

. بة ضم اخلاء وسكون الالم ، وهي ختفيف املضمومة وروى األصمعي عن نافع ، وهبا قرأ أبو قال. األولني وعادهتم 
أظهروا بذلك تقوية نفسوهم فيما متسكوا به من إنكار املعاد ، فعند هذا بني اهللا } َوَما َنْحُن بُِمَعذَّبَِني { : مث قالوا 

  .تعاىل أنه أهلكهم ، وقد سبق بيان كيفية اهلالك 

فَاتَّقُوا ) ١٤٣(إِنِّي لَكُمْ َرسُولٌ أَِمٌني ) ١٤٢(قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم صَاِلحٌ أَلَا َتتَّقُونَ  إِذْ) ١٤١(كَذََّبْت ثَمُوُد الْمُْرَسِلَني 
أَُتْتَركُونَ ِفي َما َهاُهَنا ) ١٤٥(َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرِيَ إِلَّا َعلَى َربِّ الَْعالَِمَني ) ١٤٤(اللََّه َوأَِطيُعوِن 

َوتَْنِحُتونَ ِمَن الْجَِبالِ ُبُيوًتا فَارِِهنيَ ) ١٤٨(َوُزرُوعٍ وََنْخلٍ طَلُْعَها َهضِيٌم ) ١٤٧(ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ١٤٦(نَِني آِم
ضِ َولَا ُيْصِلُحونَ الَِّذيَن يُفِْسُدونَ ِفي الْأَْر) ١٥١(َولَا ُتِطيعُوا أَْمرَ الُْمْسرِِفَني ) ١٥٠(فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن ) ١٤٩(
قَالَ ) ١٥٤(َما أَْنَت إِلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا فَأِْت بِآَيٍة إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني ) ١٥٣(قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن ) ١٥٢(

) ١٥٦(بُِسوٍء فََيأُْخذَكُْم َعذَاُب َيْومٍ َعِظيمٍ َولَا َتَمسُّوَها ) ١٥٥(َهِذِه َناقَةٌ لََها شِْرٌب َولَكُْم شِْرُب َيْومٍ َمْعلُومٍ 



َوإِنَّ رَبََّك ) ١٥٨(فَأََخذَُهُم الَْعذَابُ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني ) ١٥٧(فََعقَُروَها فَأَصَْبُحوا َناِدِمَني 
  ) ١٥٩(لَُهَو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم 

  .تقدم نظريه } ذََّبْت ثَُموُد املرسلني كَ{ : قوله تعاىل 
وتطعمون يف أنه ال » آِمنَِني « يف دياركم ] أتظنون أنكم تتركون : أي } َهاُهَنآ آِمنَِني [ أَُتْتَركُونَ ِفي َما { : وقُوله 

  ] .للمجازاة [ دار 
  ] .} ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن { : بقوله [ سَّره يف الذي استقر يف هذا املكان من النعيم ، مث ف: } ِفي َما َهاُهَنآ { : وقوله 
» ما « بإعادة العامل ، فّصل بعدما أمجل كما يف القصة قبلها ، و » ِفي ما هُهَنا « بدل يف » ِفي َجنَّاٍت « : قوله 

  .موصولة وظرف املكان صلتها 
تشمل النخل ، وجيوز أن يكون  جيوز أن يكون من باب ذكر اخلاص بعد العام ، ألن اجلنات» َوَنْخل « : قوله 

  :تكريراً للشيء الواحد بلفظ آخر ، فإهنم يطلقون اجلنة وال يريدون إال النخيل ، قال زهري 
  ِمَن النَّوَاِضعِ َتْسِقي َجنَّةً ُسحُقَا... كَأَنَّ َعْيَنيَّ ِفي غَْرَبْي ُمقَتَّلٍَة  - ٣٩١٩

غريها من الشجر ، ألن » اجلَنَّات « املراد ب : وقيل . لنخيل مجع َسحُوق ، وال يوصف به إال ا: » ُسُحقاً « و 
وقال . عنقود التمر قبل خروجه من الكم : والطلع الكفرى وهو . اللفظ يصلح لذلك ، مث يعطف عليها النخل 

هو اسم للخارج من : هو الذي يطلع من النخلة كنصل السيف يف جوفه مشاريخ القنو والقنو : الطلع : الزخمشري 
وروى عطية . كشح هضيم : هو اللطيف ، ومنه قوهلم : قال ابن عباس : » اهلضيم « اجلذع كما هو بُِعْرجُونه ، و 

قد ركب بعضه بعضاً حىت هضم : قال الضحاك ومقاتل . املتراكب : وقيل . اللني : وقال عكرمة . يانع : عنه 
  .كسره : بعضه بعضاً ، أي 
  .عضه إىل بعض يف وعائه قبل أن يظهر هو املنضم ب: وقال أهل املعاين 
هاضم يهضهم : هضيم ، أي : وقيل . هو الداخل بعضه يف بعض من النضج والنعامة : اهلضيم : وقال األزهري 

  .الطعام ، وكل هذا للطافته 
ن أيضاً وعن احلس. واحلسن وعيسى وأبو حيوة يفتحها . العامة على اخلطاب وكسر احلاء . » َوتَْنَحُتونَ « : قوله 

  .بالياء من حتت ، وتقدم ذلك كله يف األعراف » َيْنِحُتونَ « وعنه وعن أيب حيوة . بألف لإلشباع » تَْنَحاُتونَ « : 
: والباقون . هبا » حَاِذُرونَ « : باأللف ، كما قرءوا » فارهني « : قرأ الكوفيون وابن ذكوان . » فَارِِهَني « : قوله 

  .بدوهنا » َحِذُرونَ « : ، كما قرءوا بدون ألف » فَرِِهَني « 
فارهني « فارهة ، وقد فره يفره فراهة و : احلذق ، يقال دابة فاره ، وال يقال : وقيل . النشاط والقوة : والفراهة 

  .حال من الناحتني » 
  فصل

وقال . شرهني  :وقال جماهد ) . ناعمني : ( وقال عكرمة . أشِرين بطرين : قال ابن عباس » فرهني « : من قرأ 
فرحني ، والعرب تعاقب بني احلاء واهلاء : وقال األخفش . متجربين : وقال السدي . معجبني بصنيعكم : قتادة 
  .} فاتقوا اهللا وَأَِطيُعوِن َوالَ تطيعوا أَْمَر املسرفني { . كيسني : وقال الضحاك . مدحته ومدهته : مثل 

ُيفِْسُدونَ ِفي اَألْرض ) وهم الَِّذيَن ( هم التسعة الذين عقروا الناقة : وقال مقاتل . املشركني : قال ابن عباس 
أن فسادهم خالص ليس معه : ؟ فاجلواب } الذين ُيفِْسُدونَ ِفي األرض { : مع قوله » وال ُيصِْلُحونَ « باملعاصي 



إِنََّمآ أَنتَ { : بقوهلم  مث إن القوم أجابوه. شيء من الصالح كما يكون حال بعض املفسدين خملوطة ببعض الصالح 
  .قال جماهد . } ِمَن املسحرين 

: أي : وروى أبو صاحل عن ابن عباس . ممن سحر مرة بعد مرة : من املخدوعني ، أي : من املسحورين : وقتادة 
  :قال املؤرج . من املخلوقني املعللني بالطعام والشراب 

  .لست مبلك ، بل أن تبشر مثلنا : الطعام والشراب ، أي أنك تأكل : املخلوق بلغة جبيل ، يريد : املسحَّر 
وعن الفراء . أعلى البطن : ممن له سحر ، وكل دابة تأكل فهي سحرة ، والسحر : أي » من املسحرين « : واملعىن 

« كون نبياً؟ فكيف ت} َمآ أَنَت إِالَّ َبَشٌر مِّثْلَُنا { وإنك تأكل الطعام والشراب : من له جوف ، أراد : املسحَّر : 
هذه َناقَةٌ لََّها { : فقال صاحل . أنك رسول اهللا إلينا } إِن كُنَت ِمَن الصادقني { على صحة ما تقول » فَأِْت بِآَيٍة 

فاعل به » ِشْرٌب « و ) » لََها ِشْرٌب « : ( جيوز أن يكون الوصف وحده اجلا رواجملرور ، وهو قوله } ِشْربٌ 
  .» ناقة « صفة ل » لََها ِشْرٌب «  وجيوز أن يكون. العتماده 

: النصيب من املاء كالسِّقي ، وبالضم  -بالكسر  -والشِّْرب . بالضم فيهما » شُْرٌب « : وقرأ ابن أيب عبلة 
  .املصدر 
  فصل

 -عليه السالم  -فتفكر صاحل ، فقال له جربيل . نريد ناقة عشراء خترج من الصخرة فتلد سقباً : روي أهنم قالوا 
ففعل ، فخرجت الناقة ، وبركت بني أيديهم ، وحصل سقب مثلها يف العظم ، مث . ركعتني ، وسل ربك الناقة  صلِّ

كانت يوم : قال قتادة . } وَلَكُْم ِشْرُب َيْومِ َمْعلُومٍ { حظ ونصيب من املاء } هذه َناقَةٌ لََّها ِشْربٌ { : قال هلم صاحل 
بعقر أو ضرب أو } َوالَ َتَمسُّوَها بسواء { . يوم الذي الَ تشرب هي شرهبا تشرب ماءهم كلهم وشرهبم يف ال

روي أن مسطعاً أجلأها إىل مضيف فرماها بسهم ، فسقطت ، مث ضرهبا قدار } فَيَأُْخذَكُْم َعذَاُب َيْومٍ َعِظيمٍ { غريمها 
أن ندمهم كان : العذاب وقد ندموا؟ فاجلواب مل أخذهم : فإن قيل . على عقرها } فََعقَُروَها فَأَصَْبُحواْ َناِدِمنيَ { . 

من العقاب ] اخلائفني ] [ التائبني ، لكن ندم [ مل يكن ندمهم ندم : وقيل . عند معاينة العذاب حني ال ينفع الندم 
  .} لَُهَو العزيز الرحيم  فَأََخذَُهُم العذاب إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً َوَما كَانَ أَكْثَُرُهم مُّْؤِمنَِني َوإِنَّ َربََّك{ . العاجل 

فَاتَّقُوا ) ١٦٢(إِنِّي لَكُْم َرسُولٌ أَِمٌني ) ١٦١(إِذْ قَالَ لَُهْم أَخُوُهْم لُوطٌ أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٦٠(كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط الُْمْرَسِلَني 
أََتأُْتونَ الذُّكَْرانَ ِمنَ ) ١٦٤(لَّا َعلَى َربِّ الَْعالَِمَني َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرِيَ إِ) ١٦٣(اللََّه َوأَِطيُعوِن 

قَالُوا لَِئْن لَْم تَْنَتِه َيا لُوطُ ) ١٦٦(َوَتذَُرونَ َما َخلََق لَكُْم رَبُّكُْم ِمْن أَْزوَاجِكُْم َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم َعاُدونَ ) ١٦٥(الْعَالَِمَني 
فََنجَّْيَناهُ ) ١٦٩(َربِّ َنجِّنِي َوأَْهِلي ِممَّا َيْعَملُونَ ) ١٦٨(قَالَ إِنِّي ِلَعَمِلكُْم ِمَن الْقَاِلَني ) ١٦٧(لََتكُوَننَّ ِمَن الُْمخَْرجَِني 

فََساَء َمطَرُ َوأَمْطَْرَنا َعلَيْهِْم َمطًَرا ) ١٧٢(ثُمَّ َدمَّْرَنا الْآَخرِيَن ) ١٧١(إِلَّا َعجُوًزا ِفي الَْغابِرِيَن ) ١٧٠(َوأَْهلَُه أَْجَمِعَني 
  ) ١٧٥(َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَّحِيُم ) ١٧٤(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني ) ١٧٣(الْمُْنذَرِيَن 

  .اآليات } كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط املرسلني { : قوله تعاىل 
أنتم من مجلة العاملني خمصوصون هبذه الصفة ، وهي إتيان :  اآليت ، أي حيتمل عوده إىل. » ِمَن العاِلمَني « : قوله 

  .من العاملني ال اإلناث منهم ] أنتم اخترمت الذكران : وحيتمل عوده إىل املأتى ، أي . [ الذكران 
و املباح منهن ، يصلح أن يكون تبييناً ، وأن يكون للتبعيض ، وُيراد بَِما خلق العض. » ِمْن أَْزوَاجِكُْم « : قوله 

: معتدون جماوزون احلالل إىل احلرام ، والعادي . } َبلْ أَنُتْم قَْوٌم َعاُدونَ { . وكانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم 



  .املعتدي يف ظلمه 
َتنَتِه يالوط  قَالُواْ لَِئن لَّْم{ يف مجيع املعاصي } َبلْ أَنُتْم قَْوٌم َعاُدونَ { أتركبون هذه املعصية على عظمها : واملعىن 

من مجلة من أخرجناه من بلدنا ، ولعلهم كانوا خيرجون من أخرجوه على أسوأ : أي } لََتكُوَننَّ ِمَن املخرجني 
  .األحوال 

» ِمَن القَاِلَني « : وقيل . وقد تقدم ]  ٢١: األعراف [ } إِنِّي لَكَُما لَِمَن الناصحني { : كقوله » ِلَعَمِلكُْم « : قوله 
البغض : والقِلَى . املبغضني } ِلَعَمِلكُْم مَِّن القالني { : إين قال : رب حمذوف ، هذا اجلار متعلق به ، أي صفة خل

: إين لعملكم قالٍ ، كما تقول : أبلغ من أن يقول » ِمَن القَاِلَني « وقوله . الشديد ، كأنه ُبْغٌض يقلي الفؤاد والكبد 
  .الن عامل ف: فالن من العلماء ، أبلغ من قولك 

قَالَهُ َيقِْليِه ِقلًى ، َوَيقْالَُه ، وهي شاذة ، قال : املُْبِغُض ، يقال : والقَاِلي . [ من الكاملني يف ِقالكم : وجيوز أن يراد 
:  

  َوتقِْلينَنِي لِكنَّ إيَّاكِ الَ أقِْلي... َوَتْرِميَننِي بالطَّْرِف أَيْ أَْنَت ُمذْنٌِب  - ٣٩٢٠
  :وقال آخر 
  َولكنَّ َما ُيقَْضى فََسْوَف َيكُونُ... واهللا َما فَاَرقْتكُْم َعْن ِقلَى لكم  - ٣٩٢١

  :قال » َمْرِميٍّ « فأدغم ك » َمقْلُويٌّ « : واألصل » َمقِْلّي « : واسم املفعول فيه 
للَّْحَم ، أي َشوَاُه ، قَلَى ا: وغلط بعضهم فجعل ذلك من قوهلم ... َولَْسُت بَِمقْليِّ اِخلالَلِ والَ قَاِلي  - ٣٩٢٢

  .فكأنه قلى كبده بالبغض ووجه الغلط أن هذا من ذوات الياءن وذلك من ذوات الواو 
َربِّ نَّجِنِي َوأَْهِلي ِممَّا { : ، مث دعا فقال ] كما تقدم » َمقْلُّو « قَلَى اللحمِ َيقْلُوه قَلْواً ، فهو قال كََغازٍ ، و : يقال 

  .اخلبيث من العمل } َيْعَملُونَ 
وهي امرأة لوط ، بقيت يف اهلالك } إِالَّ َعُجوزاً ِفي الغابرين { من عقوبة عملهم » فََنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه « : قال اهللا تعاىل 

غابرة ، وإن مل يكن الغبور صفتها وقت [ إالَّ َعُجوزاً : صفة هلا ، كأنه قيل » ِفي الغَابِريَن « : والعذاب ، فإنْ قيل 
إمنا هلكت مع من خرج من القرية مبا أمطر من : قيل . مقدراً غبورها ] إالَّ عجوزاً : معناه : م؟ فاجلواب تنجيته

واملخصوص بالذم } َوأَْمطَرَْنا َعلَْيهِم مَّطَراً فََسآَء َمطَُر املنذرين { أهلكناهم : أي } ثُمَّ َدمَّْرَنا اآلخرين { . احلجارة 
إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهم مُّْؤِمنَِني َوإِنَّ { . الكربيت والنار : قال وهب بن منبه  )َمطَُرُهْم : ( حمذوف ، أي 

  .} رَبََّك لَُهَو العزيز الرحيم 
  فصل

طالن اجلرب من دليل على ب} َوَتذَُرونَ َما َخلََق لَكُْم رَبُّكُْم مِّْن أَْزوَاجِكُْم { : قال القاضي عبد اجلبار يف تفسري قوله 
  :وجوه 
مل تذر الصعود إىل السماء ، : إالَّ مع القدرة على خالفه ، ولذلك ال يقال للمرء » َتذَُرونَ « : أنه ال يقال : األول 

  .اخلروج ) الدخول و ( مل تذر : كما يقال 

م ما خلقه فيهم ووجبه ال ما مل ولو كان الفعل هللا تعاىل لكان الذي خلقه هل} َما َخلََق لَكُمْ { : أنه قال : الثاين 
  .يفعلوه 
إلن كان تعاىل خلق فيهم ما كانوا يعملون ، فكيف ينسبون إىل أهنم } َبلْ أَنُتْم قَْوٌم َعاُدونَ { : قوله تعاىل : الثالث 

إنك متعد يف لونك؟ وأجيب بأن حاصل هذه الوجوه يرجع إىل أن العبد لو مل يكن : تعدوا؟ وهل يقال لألسود 



اآلية يف هذا املعىن خاصية أزيد مما ) وليس هلذه ( داً ألفعال نفسه ملا توجه املدح والذم واألمر والنهي عليه ، موج
ورد من األمر والنهي واملدح والذم يف قصة إبراهيم وموسى ونوح وسائر القصص ، فكيف َخصَّ هذه القصة هبذه 

ذلك الوجه املشهور فاجلواب عنها مها اجلوابان  وإذا ثبت أن هذه الوجوه هي. الوجوه دون ساِئر القصص 
  :املشهوران 

أنَّ اللََّه تعاىل ملّا علم وقوع هذه األشياء فعدمها حمال ، َألنّ عدمها يستلزم انقالب العلم جهالً ، وهو حمال : األول 
  . ، واملفضي إىل احملال حمال ، وإن كان عدمها حماالً كان التكليف بالترك تكليفاً باحملال

هو : أنَّ القادر ملا كان قادراً على الضدين امتنع أن يرجح أحد املقدورين على اآلخر ال ملرجح ، واملرجح : الثاين 
الداعي واإلرادة ، وذلك املرجح مرجح حمدث ، فله مؤثر ، وذلك املؤثر إن كان هو العبد لزم التسلسل ، وهو 

  .ولك ، فثبت هبذين الربهانيني القاطعني سقوط ما قاله حمال ، وإن كان هو اهللا تعاىل فذاك اجلرب على ق

فَاتَّقُوا ) ١٧٨(إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني ) ١٧٧(إِذْ قَالَ لَُهْم شَُعْيٌب أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٧٦(كَذََّب أَْصَحابُ الْأَْيكَةِ الْمُْرَسِلَني 
أَْوفُوا الْكَْيلَ َولَا َتكُونُوا ) ١٨٠(ْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرِيَ إِلَّا َعلَى َربِّ الَْعالَِمَني َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِم) ١٧٩(اللََّه َوأَِطيُعوِن 

َولَا تَْبَخسُوا النَّاسَ أَشَْياَءُهْم َولَا تَْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ ) ١٨٢(َوزُِنوا بِالِْقْسطَاسِ الُْمْسَتقِيمِ ) ١٨١(ِمَن الُْمْخِسرِيَن 
َوَما أَْنَت إِلَّا ) ١٨٥(قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن ) ١٨٤(َواتَّقُوا الَِّذي َخلَقَكُْم وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَِّلَني ) ١٨٣(ُمفِْسِديَن 

قَالَ ) ١٨٧(ِمَن الصَّاِدِقَني فَأَْسِقطْ َعلَْيَنا ِكَسفًا ِمَن السََّماِء إِنْ كُْنَت ) ١٨٦(َبَشٌر ِمثْلَُنا َوإِنْ َنظُنَُّك لَِمَن الْكَاِذبَِني 
إِنَّ ِفي ذَِلكَ ) ١٨٩(فَكَذَُّبوُه فَأََخذَُهْم َعذَاُب َيْومِ الظُّلَِّة إِنَُّه كَانَ َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ ) ١٨٨(رَبِّي أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ 

  ) ١٩١(الَْعزِيزُ الرَّحِيُم  َوإِنَّ َربََّك لَُهَو) ١٩٠(لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني 

  .} كَذََّب أَْصَحاُب األيكة املرسلني { : قوله تعاىل 
« مضافاً إليه » أل « بالم واحدة وفتح التاء جعلوه امساً غري ُمَعرٍَّف ب » لَْيكَةَ « : قرأ نافع وابن كثري وابن عامر 

  .خاصة » ص « هنا ويف » أَْصحَاب 
  .» ق « ُموافقةً ملا أُْجَمَع عليه يف اِحلْجر ويف » أل « معرفاً ب » اَألْيكَِة « : والباقون 

  .وقد اضطربت أقوال الناس يف القراءة األوىل ، وجترأ بعضهم على قرائها 
  ) .اَألْيكَة ( اسم للقرية اليت كانوا فيها و ) ليكة ( أن : وَوْجُهَها على ما قال أبو ُعَبيد 

ال أحب مفارقة اخلط يف شيٍء من القرآن إالَّ ما خيُرُج من كالم العرب وهذا ليس : يد قال أبو ُعَب. اسم للبلد كُلِّه 
« ، و » لَْيكَة « خبارج من كالمها مع صحة املعىن يف هذه احلروف ، وذلك أَنَّا وجدنا يف بعض التفاسري الفرق بني 

البالد كلها ، فصار الفرق بينهما شبيهاً مبا : ألَْيكَة وا. هو اسٌم للقرية اليت كانوا فيها » لَْيكَةُ « : ، فقيل » األيكة 
« مفترقان ، فوجدت اليت يف  -مصحف عثمان  -إنه اإلمام : ورأيتهن مع هذا يف الذي يقال ) َمكَّةَ ، وبكَّةَ ( بني 

مث اجتمعت » لَْيكَة » « ص « واليت يف » الشعراء « ، ووجدت اليت يف » األَْيكَة « : » ق « واليت يف » اِحلْجر 
عليها مصاحف اَألْمَصار بعُد ، فال نعلمها إذاً اختلفت فيها ، وقرأ أهل املدينة على هذا اللفظ الذي قََصصْنا ، يعين 

  .بغري ألف والم ، وال إجراء : 
هذه عبارته ، وليست سديدة ، فإن الالم : قال أبو شامة بعد نقله كالم أيب عبيدة . انتهى ما قاله أبو عبيدة 

بل هي سديدة ، فإنه يعين بغري ألٍف والمٍ : قال شهاب الدين . بغري ألف ومهزة : وصوابه » لَْيكَة « موجودة يف 
  .ُمَعرفٍَة ال مطلق المٍ يف اجلملة 



» ق « و » اِحلجر « امجع القراء على خفض اليت يف : وقد ُتعقَِّب قول أيب ُعبيد وأنكروا عليه ، فقال أبو جعفر 
دَّ ما اختلف فيه إىل ما اتفق عليه إذ كان البلد كله ، فشيء ال يثبت وال ُيْعَرُف َمْن قاله ولو ُعرِف فيجب أن ُيَر

لكان فيه نظر ، َألنَّ أهل العلم مجيعاً من املفسرين والعاملني بكالم العرب على خالفه ، وال نعلم خالفاً بني أهل اللغة 
  .الشجر املُلَْتفُّ » اَألْيكَة « أن 
فال حجة فيه ، » لَْيكَةَ « احتجاج بعض من احتج لقراءة من قرأ يف هذين املوضعني بالفتح ، ألنه يف السواد  فأما

مث خففت اهلمزة ، فألقيت حركتها على الالم فسقطت واستغنت عن ألف » األَْيكَة « : إن أصله : والقول فيه 
على حتقيق اهلمزة » َمَرْرُت بِاَألْحَمر « : خلفض ، كما تقول الوصل ، َألنَّ الالم قد حتركت فال جيوز على هذا إِالَّ ا

، فإن شئت كتبته يف اخلط على كتبته أوالً ، وإِنْ شئت كتبته باحلذف ، ومل َيُجْر إالَّ » بِلْحَمر « : مث ختففها فتقول 
ما مل ينصرف إذا َدَخلَْتُه األلف  واعلم أَنَّ كل: إالَّ اخلَفْض ، قال سيبويه » اَألْيكَة « اخلف ، فلذلك ال جيوز يف 

  ) .انصرف ( والالم أو أضفته 

كَذََّب أَْصحَاُب لَْيكَةَ « : كتبوا يف بعض املواضع : وال نعلم أحداً خالف سيبويه يف هذا وقال املّربد يف كتاب اخلط 
اسم شيء ، وأن « ة لَْيكَ» بغري ألف ، ألن األلف تذهب يف الوصل ، ولذلك غلط القارىء بالفتح فتوهم أن } 

  ؟. « أَْصحَاُب لَْيكَة » : الالم أصل فقرأ 
قال . أهنا كتبت يف هذين املوضعني بترك اهلمز ، فسقطت األلفُ لتحريك الالم  -واهللا أعلم  -نرى : وقال الفراء 

إِنََّما كُِتَبْت بغري ألف : باأللف واهلمزة واخلفض ، وقال « األَْيكَة » تعقَّبَ ابن قتيبة على أيب عبيدة فاختار : مكّي 
» فوجب أن يُلَحق ما يف « ق » و « اِحلْجر » يف : وقد أمجع الناس على ذلك ، يعين : على ختفيف اهلمزة ، قال 

القراءة بَِجرِّ لَْيكَةِ : وقال أبو إسحاق . مبا أمجُعوا عليه ، فما أمجعوا عليه شاهد ملا اختلفوا فيه « ص » و « الشعراء 
ال ُتعرَُّف ، وإمنا هي « لَْيكَة » وتفتحها؛ ألَنَّها ال تتصرف ألن « لَْيكَه » أجود من أن جتعلها « األَْيكَِة » ريد وأنت ت

الشجر امللتف ، فأجود القراءة فيها الكسر : واألَْيُك . أَمجة وأََجم : للجمع ، مثل « أَيكٌ » للواحد ، و « أَْيكَة » 
  .ف؛ وال أعلمه إال قد قرىء به وإسقاط اهلمزة ملوافقة املصح

بفتح التاء ُمشِكلٌ ، ألنه فتح مع حلاق الالم الكلمة ، وهذا يف االمتناع « لَْيكَة » : قول من قال : وقال الفارسي 
على ختفيف اهلمز ، « لَْيكَة » فيفتح اآلخر مع حلاق الم املعرفة ، وإمنا كتبت . َمَرْرت بِلَْحَمر : كقول من قال 

: ال يصح يف العربية ألنه فتح حرف اإلعراب يف موضع اجلّر مع الم املعرفة ، فهو على قياس قول من قال والفتح 
يعين أنَّ َوْرشاً نقل عن نافع نقل حركة اهلمزة إىل . َمَرْرُت بِلَْحَمر ، ويبعد أن يفتح نافع ذلك مع ما قال عنه ورش 

، « األَْيكَة » لفظ « ق » و « اِحلْجر » ة ذلك ما يف سورة الساكن قبلها حيث ُوجَِد بشروط مذكورة ، ومن مجل
فقرأ على قاعدته يف السورتني بنقل احلركة وطرح اهلمزة وخفض التاء ، فكذلك ينبغي أن يكون احلكم يف هذين 

  .املوضعني أيضاً 
، وهو الوجه ، ومن قرأ باهلمزة وبتخفيفها وباجلر على اإلضافة « أَْصحَاُب اَألْيكَِة » قرىء : وقال الزخمشري 

  . .فتوهٌُّم قاد إليه خط املصحف  -اسم البلد  -« لَْيلَة » : بوزن « لَْيكَة » بالنصب وزعم أنَّ 

الن والوىل على هذه الصورة لبيان لفظ ) النحو ( وإمنا كتبت على حكم لفظ الالفظ ، كما يكتب أصحاب 
« اسم ال يعرف ، وروي أَنَّ » أنَّ لَْيكَةَ « صة واحدة ، على وقد كتبت يف سائر القرآن على األصل والق. املخفف 

ل ي ك ( يعين أن مادة . كانوا أصحاب شجر ُملَْتفٍّ ، وكان شجرهم الدَّوم ، وهو َشَجُر املُقل » أَْصحَاَب االْيكَةِ 



  .كذا قال الثقات ممن تتبَّع ذلك . مفقودة يف لسان العرب ) 
« نَّ اخلاء والذال املعجمتني مل جيامعا اجليم يف لغة العرب ، ولذلك مل يذكرها صاحب وهذا كما نصُّوا على أ: قال 

مع ذكره التفرقة املتقدمة عن أيب عبيد ، ولو كانت موجودة يف اللغة لذكرها مع ذكره التفرقة » الصحصاح 
اء يف التفسري أنَّ اسم املدينة اليت أهل املدينة يفتحون على ما ج: وقال الزجاج أيضاً . املتقدمة لشدة االحتياج إليها 

  ) .» لَْيكَة « ( كان فيها شعيب 
، ]  ٧٨: احلجر [ } َوإِن كَانَ أَْصحَاُب األيكة { : لو صح هذا فلم أمجع القراء على اهلمز يف قوله : قال أبو علي 

الغَْيَضة ومل : اَألْيكَةُ : عباس اليت ذكرت هناك ، وقد قال ابن » األْيكَة « اليت ذكرت هاهنا هي » األَْيكَةُ « و 
وهؤالء كلُّهم كأهنم زعموا أنَّ هؤالء األئمة األثبات إمنا أخذوا هذه : قال شهاب الدين . يفسرها باملدينة وال البلد 

القراءة من خط املصاحف دون أفواه الرجال ، وكيف يظنُّ مبثل أسنِّ القّراء وأعالهم إسناداً ، واآلخذ القرن عن 
ومبثل إمام  -شّرفها اهللا تعاىل  -الصحابة أيب الدَّرداء وعثمان بن عفان وغريمها ، ومبثل إمام مكّة ) جلّة ( من مجلة 

املدينة ، وكيف ينكر على أيب عبيد قوله أو يتَّهم يف نقله؟ ومن حفظ حجةٌ على من مل حيفظ؛ والتواتر قطعيٌّ فال 
د القصة فال يضر ذلك ، عبِّر عنها تارةٌ بالقرية خاصة وتارة باملصر يعارض بالظين ، وأما اختالف القراءة مع احتا

  .اجلامع للقرى كلها ، الشامل هو هلا ، وأما تفسري ابن عباس فال ينايف ذلك ، ألنَّه عرب عنها مبا كثر فيها 
نسب ، فلما ذكر مدين قال أخوهم؛ ألنه مل يكن من أصحاب األيكة يف ال: ومل يقل } إِذْ قَالَ لَُهْم شَُعْيٌب { : قوله 

  .وإىل أصحاب األيكة  -أهل مدين  -ألنه كان منهم ، وكأن اهللا تعاىل بعثه إىل قومه » أََخاُهْم « : 
  .» إِنَّ ُشَعيْباً أََخا َمْدَين أرسا إليهم وإىل أصحاب األيكة « : ويف احلديث 

ب األيكة أمة أخرى غري أهل مدين فقول ضعيف ومن زعم من املفسرين كقتادة وغريه أنَّ أصحا: قال ابن كثري [ 
  .، وإمنا عمدهتم شيئان 

وإىل { : كما قال » أَُخوُهمْ « : ومل يقل } كَذَّبَ أَْصحَاُب األيكة املرسلني إِذْ قَالَ لَُهْم ُشَعْيبٌ { : أنه قال : أحدمها 
  ] . ٨٥: األعراف [ } َمْدَيَن أََخاُهْم شَُعْيباً 

أنه مل : واجلواب عن األول » الرجفة والصيحة « وذكر يف أولئك » َيْوم الظُّلَِّة « عذاهبم ب  أنه ذكر: والثاين 
ألنه وصفهم بعبادة األيكة ، فال يناسب ذكر األخوة هاهنا ، وملا » أَْصَحاُب األَْيكَِة « : يذكر األخوة بعد قوله 

  .نسبهم إىل القبيلة ساغ ذكر شعيب بأنه أخوهم 

دليالً » الرجفة ، والصيحة « فإن كان دليالً على أهنم أمة أخرى فليكن تعداد » َيْومِ الظُّلَِّة « ب  وأما احتجاجهم
  .على أهنما أمتان ، وال يقول أحد 

وأيضاً فقد ذكر اهللا عن أهل األيكة من املذمة ما ذكره عن أهل مدين من التطفيف يف املكيال وامليزان ، فدلّ على 
وا بأنواع من العذاب ، وذكر يف كل موضع ما يناسب ذلك اخلطاب ، فاجتمعوا حتت الظلّة ، أهنم أمة واحدة أهلك

  ] .ورجفت هبم األرض من حتتهم ، وجاءهتم صيحة من السماء 
واعلم أنَّ الكيل على . الناقصني حلقوق الناس بالكيل والوزن } أَْوفُواْ الكيل َوالَ َتكُوُنواْ ِمَن املخسرين { : قوله 
وهنى عن احملرم » أَْوفُوا الكَْيلَ « : فأمر بالواجب الذي هو اإليفاء بقوله . واٍف ، وطفيف ، وزائد : ة أضرب ثالث

، ومل يذكر الزائد ، ألنه إن فعله فقد أحسن ، وإن ملك } َوالَ َتكُونُواْ ِمَن املخسرين { : الذي هو التطفيف بقوله 
« : قرىء . } َوزِنُواْ بالقسطاس املستقيم { : ء بني كيف يفعل ، فقال مث ملا أمر باإليفا. يفعله فال إمث عليه 

يقال خبسه . } َوالَ تَْبَخُسواْ الناس أَْشَيآءَُهْم { القََرْسطُون : امليزان وقيل : مضموماً ومكسوراً ، وهو » بالقُْسطَاسِ 



  .وقد تقدم } رض ُمفِْسِديَن َوالَ َتْعثَْواْ ِفي األ{ . إذا نقصه إياه ، وهذا عام يف كل حق : حقه 
. وأبو حصني واألعمش واحلسن بضّمهما وشد الالم . العامة على كسر اجليم والباء وشد الالم » َواِجلبِلَّةَ « : قوله 

اخللق املتَّحد الغليظ ، : والسُّلمي بفتح اجليم أو كسرها مع سكون الباء وهذه لغات يف هذه احلرف ، ومعناه 
  :قال الشاعر  مأخوذٌ من اجلبل

  ِممَّا َيُمرُّ على اِجلبِلَّْه... َواملَْوَت أَْعظَُم َحاِدٍث  - ٣٩٢٣
: من قوهلم » اِجلبِلَّةُ « : وقيل . اِجلبِلُّ واجلُُبلُّ واجلَْبلُ لغات ، وهو اجلمع الكثري العدد من الناس : وقال اهلروي 

: إن شاء اهللا تعاىل متام الكالم على ذلك عند قوله » يس « يف  ، وسيأيت. ُخِلَق وطُبَِع عليه : ُجبِلَ على كذا ، أي 
  .أنه املنفرد خبلقهم وخلق من تقدمهم : األمم املتقدمني ، أي : » اِجلبِلَِّة اَألوَِّلَني « واملراد ب . » جِبِالًّ كَِثرياً « 

بغري واو ، وهاهنا » َما أَْنتَ « جاء يف قصة هود . } ثْلَُنا قالوا إِنََّمآ أَنَت ِمَن املسحرين َوَمآ أَنَت إِالَّ َبَشٌر مِّ{ : قوله 
التَّسحري والبشرية ، : إذا دخلت الواو فقد قصد معنيان كالمها خمالف للرسالة عندهم : فقال الزخمشري . بالواو 

حد ، وهو كونه مسحَّراً وأنَّ الرسول ال جيوز أن يكون ُمَسحَّراً وال َبَشراً ، وإذا تركت الواو فلم يقصد إال معىن وا
 -عليه السالم  -مث إنَّ شعيباً . ومعناه ظاهر } َوإِن نَّظُنَُّك لَِمَن الكاذبني { : مث قالوا . بكونه َبشَراً ) قرر ( ، مث 

» فاً ِكَس« وقد تقدم كالم يف } فَأَْسِقطْ َعلَْيَنا ِكَسفاً مَِّن السمآء { : كان يتوعدهم بالعذاب إن مل يؤمنوا فقالوا 
  .والشتقاقه يف اإلسراء 

من نقصان الكيل والوزن ، وهو : أي } ريب أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ { : وإمنا طلبوا ذلك السبتعادهم وقوعه فقال شعيب 
  .فلم يدع عليهم ، بل فوض األمر فيه إىل اهللا تعاىل . جمازيكم بأعمالكم ، وليس العذاب إيلَّ ، وما علّي إال الدعوة 

وذلك أنَّه أخذهم حّر شديد ، فكانوا يدخلون األسراب فيجدوهنا . } فَكَذَُّبوُه فَأََخذَُهْم َعذَاُب َيْومِ الظلة { : ه قول
مل ال : فإن قيل . أشد حّراً ، فخرجوا ، فأظلتهم سحابة ، وهي الظُّلَّة ، فاجتمعوا حتتها فأمطرت عليها ناراً فاحترقوا 

النازل بعاد ومثود وقوم لوط وغريهم ما كان بسبب كفرهم ، بل بسبب تأثريات  إنَّ العذاب: جيوز أن يقال 
الكواكب واتصاالهتا على ما أتفق عليه املنجمون؟ وإذا قام هذا االحتمال مل حيصل االعتبار هبذه القصص ، ألنَّ 

نزل العذاب حمنة للمكلّفني االعتبار إمنا حيصل إذا علمنا أنَّ نزول العذاب كان بسبب كفرهم ، وأيضاً فيحتمل أن ي
وقد ابتلي املؤمنون بالبالء العظيم ]  ٣١: حممد [ } َولََنْبلُوَنَّكُمْ حىت َنْعلََم اجملاهدين ِمنكُْم والصابرين { : كما قال 

هذا سؤال باطل ، ألنه : يف مواضع كثرية ، وإذا كان كذلك مل يدلّ نزول البالء هبم على كوهنم مبطلني؟ فاجلواب 
ما االتصاالت اليت أوجبت جناة بين إسرائيل من البحر وأغرقت فرعون وقومه يف ساعة واحدة ، وما : ل يقا

االتصاالت اليت أوجبت الطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم على القبط دون بين إسرائيل وهم معهم يف بلد 
ريب منهم ، وما االتصاالت اليت أوجبت واحد ، وما االتصاالت اليت جنّت لوطاً ومن معه وأهلكت قومه وهم ق

محل الطري األبابيل حجارة من سجيل ورمت هبا أصحاب الفيل دون غريهم ، وما االتصاالت اليت فرقت البحر اثين 
عشر فرقاً بعدد أسباق بين إسرائيل ، وقلبت العصا حية تسعى ، وتلقفت ما صنعته السحرة ، ونتقت اجلبل فوق 

ة ، وأخرجت الناقة من احلجر ، وأطفأت نار إبراهيم ، وكل ذلك ثابت بالتواتر ال ميكن بين إسرائيل كأنه ظلّ
  .إنكاره 

فلما أخرب . تسلية له وإزالة للحزن عن قلبه  -عليه السالم  -وأيضاً فإنَّ اهللا تعاىل أنزل هذه القصص على حممد 
هم علم أنَّ األمر كذلك ، وحينئذ حصل له اهللا تعاىل حممداً أنه هو الذي أنزل العذاب عليهم جزاًء على كفر

  .التسلي 



بِِلَساٍن ) ١٩٤(َعلَى قَلْبَِك ِلَتكُونَ ِمَن الُْمْنِذرِيَن ) ١٩٣(َنَزلَ بِهِ الرُّوُح الْأَِمُني ) ١٩٢(َوإِنَُّه لََتْنزِيلُ َربِّ الَْعالَِمَني 
  ) ١٩٦(وَإِنَُّه لَِفي زُُبرِ الْأَوَِّلَني ) ١٩٥(َعَربِيٍّ ُمبِنيٍ 

مبعىن » َتْنزِيلٌ « و . اهلاء تعود على القرآن وإن مل جير له ذكر للعلم به . } وَإِنَُّه لَتَنزِيلُ َربِّ العاملني { : قوله تعاىل 
َنَزلَ « : قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو وحفص » نََزلَ « : ذُو تَنزيل ، وقوله : ُمَنزَّلٌ ، أو على حذف مضاف أي 

  .نعته ، واملراد به جربيل » األِمني « و » الروج « مرفوعان على إسناد الفعل ل » الرُّوُح األمُني « و خمففاً ، » 
اَألمِني « منصوبان على املفعول به ، و » الرُّوح اَألِمني « بالتشديد مبنياً للفاعل ، وهو اهللا تعاىل ، و : وباقي السبعة 

و . مرفوعان على ما مل يسم فاعله » الرُّوحُ اَألِمُني « اً مبنياً للمفعول ، و مشدد» ُنزِّلَ « : صفته أيضاً ، وقرىء » 
  .أو مبحوذف على أنه حال » َنَزل « إمَّا متعلق ب » بِِه « 

 ومل يذكر. » َنَزل « ب » لَِتكُونَ « و » َعلَى قَلْبَِك « الظاهر تعلُّق : قال أبو حيان . } على قَلْبَِك ِلَتكُونَ { : قوله 
وإنه لتنزيل ربِّ العاملني على قلبك : أي » تنزيل « وأكثر ما يتخيَّل أنه جيوز أن يتعلقا ب . ما يقابل هذا الظاهر 

  .» َنَزلَ بِِه الرُّوُح « : لتكون ، ولكن فيه ضعٌف من حبث الفصل بني املصدر ومعموله جبملة 
  :وقد جياب عنه بوجهني 

  .، وفيها تأكيد وتشديد ، فليست بأجنبية أنَّ هذه اجلملة اعتراضية : أحدمها 
َتنْزِيل « وعلى هذا فال يبعد أن جييء يف املسألة باب اإلعمال ، فإن كالًّ من . االغتفار يف الظرف وعديله : والثاين 

  .يطلب هذين اجلارين » َنَزل « و » 
  فصل

ألنه } وَإِنَُّه لَتَنزِيلُ َربِّ العاملني { : فقال أتبعه مبا يدل على نبوته  -عليه السالم  -ملا ذكر قصص األنبياء حملمد 
وأيضاً فألنه إخبار عن األمم املاضية من غري تعلم ألبتة ، وذلك إالَّ بوحي . لفصاحته معجز فيكون من رب العاملني 

صص على ما هي يف زبر مؤكد ملا ذكرنا ، ألن ذكر هذه الق} وَإِنَُّه لَِفي ُزُبرِ األولني { وأيضاً فقوله . من اهللا تعاىل 
نََزلَ بِهِ { األولني من غري تفاوت أصالً مع أنه مل يشتغل بالتعلم واالستفادة دليل على أنه ليس إال من عند اهللا ، 

} َسنُقْرِئَُك فَالَ تنسى { : فهمك إياه وأثبته يف قلبك كي ال تنساه كقوله : َعلَى قَلْبَِك يا حممد ، أي } الروح األمني 
ألنه جناة : وقيل . ومسي جربيل روحاً ، ألنه خلق من الروح . املخوِّفني : } لَِتكُونَ ِمَن املنذرين { ]  ٦: ى األعل[ 

ومساه . ألنه روح كله ، ال كالناس يف أبداهنم روح : وقيل . اخللق يف باب الدين ، فهو كالروح اليت تستتبع احلياة 
  . -) عليهم السالم (  -أميناً ألنه مؤمتن على ما يؤديه لألنبياء 

  فصل
اثنا عشرة مرة ، وعلى إدريس أربع مرات ،  -عليه السالم  -نزل على آدم  -عليه السالم  -روي أنَّ جربيل 

وعلى نوح مخسني مرة ، وعلى إبراهيم اثنتني وأربعني مرة ، وعلى موسى أربعمائة مرة ، وعلى عيسى عشر مرات 
  .رة ألف مرة أربع عش -عليه السالم  -وعلى حممد 

  وهو إمنا أنزل عليه؟» َعلَى قَلْبَِك « : مل قال : فإن قيل 
ليؤكد أنّ ذلك املنزل حمفوظ للرسول متمكن من قبله ال جيوز عليه التغيري ، وألنَّ القلب هو املخاطب : فاجلواب 

ذلك القرآن واحلديث يف احلقيقة ألنه موضع التمييز واالختيار ، وأما سار األعضاء فمسّخرة له ، ويدل على 
، } نََزلَ بِِه الروح األمني على قَلْبَِك { ، ]  ٩٧: البقرة [ } نَزَّلَُه على قَلْبَِك { : واملعقول ، أما القرآن فقوله تعاىل 



: اىل واستحقاق اجلزاء ليس إالَّ على ما يف القلب ، قال تع]  ٣٧: ق [ } إِنَّ ِفي ذَِلَك لذكرى ِلَمن كَانَ لَُه قَلٌْب { 
لَن يََنالَ اهللا { ]  ٢٢٥: البقرة [ } الَّ يَُؤاِخذُكُُم اهللا باللغو يف أَْيَمانِكُْم ولكن يَُؤاِخذُكُم بَِما كََسَبْت قُلُوُبكُْم { 

ن أولئك الذي{ : والتقوى يف القلب لقوله تعاىل ]  ٣٧: احلج [ } لُُحوُمَها َوالَ ِدَمآؤَُها ولكن َيَنالُهُ التقوى ِمنكُمْ 
وحكى ] .  ١٠: العاديات [ } َوُحصِّلَ َما ِفي الصدور { : وقوله ]  ٣: احلجرات [ } امتحن اهللا قُلُوبَُهْم للتقوى 

والعقل يف القلب ، ]  ١٠: امللك [ } لَْو كُنَّا َنْسَمُع أَْو َنعِْقلُ َما كُنَّا يف أَْصحَابِ السعري { : عن أهل النار قوهلم 
]  ٣٦: اإلسراء [ } إِنَّ السمع والبصر والفؤاد كُلُّ أولئك كَانَ َعْنُه َمْسُؤوالً { : وقال والسمع منفذٌ إليه ، 

[ } َيْعلَُم َخآِئَنةَ األعني َوَما ُتْخِفي الصدور { : والسمع والبصر ال يستفاد منهما إال ما يؤديانه إىل القلب ، وقال 
  .ىل غري ذلك من اآليات ومل ختن األعني إال مبا تضمر القلوب إ]  ١٩: غافر 

أَالَ َوإِنَّ يف اجلََسِد ُمْضَغةً إِذَا صَلََحْت صَلََح اجلََسُد كُلُُّه ، َوإِذَا فََسَدتْ « :  -عليه السالم  -وأما احلديث فقوله 
  »فسد اجلََسُد كُلُُّه ، أَالَ َوِهَي القَلُْب 

ألعضاء مل حيصل به الشعور ، وإذا أفاق القلب شعر جبميع وأما املعقول فإنَّ القلب إذا غشي عليه ، فإذا قطع سائر ا
  .ما ينزل باألعضاء من اآلفات 

وأيضاً فإن القلب منبع املشيئات الباعثة على . وأيضاً فإذا فرح القلب أو حزن فإنه يتغري حال األعضاء عند ذلك 
  .األفعال الصادر عن سار األعضاء 

لتكون من الذين أنذروا هبذا اللسان العريب ، وهم : أي » املُْنِذريَن « أن يتعلق ب  جيوز. » بِِلَساٍن َعرَبِيٍّ « : قوله 
: أي » نََزلَ « جيوز أن يتعلق ب ) و (  -صلى اهللا عليه وسلّم  -هود ، وصاحل ، وشعيب ، وإمساعيل ، وحممد : 

ما ال نفهمه؟ وجوز أبو البقاء أن يكون  مل نزل علينا: نزل باللسان العريب لتنذر به ، ألنه لو نزل باألعجمي لقالوا 
بلسان قريش : قال ابن عباس . برسالة أو لغة : أي نزل بلسان عريب ، أي : بإعادة العامل ، قال » بِِه « بدالً من 

  .ليفهموا ما فيه 
كتب : أي } ُزُبرِ األولني لَِفي { وإن حممداً ونعته : وقيل . وإن القرآن : أي . } َوإِنَّهُ لَِفي ُزُبرِ األولني { : قوله 

املراد وجوه التخويف ، ألن ذكر هذه األشياء بأسرها قد تقدم ، وفيه التفات ، إذ لو جرى على : وقيل . األولني 
  .بسكون الباء ، وهي خمففة من املشهور » ُزْبرِ « : وقرأ األعمش . » وإنك لفي زبر « : ما تقدم لقيل 

فَقََرأَُه َعلَْيهِْم َما ) ١٩٨(َولَْو َنزَّلْنَاُه َعلَى َبْعضِ الْأَْعَجِمَني ) ١٩٧(نْ َيْعلََمُه ُعلََماُء َبنِي إِْسرَائِيلَ أَوَلَْم َيكُْن لَُهْم آَيةً أَ
ذَاَب الْأَلِيَم لَا ُيْؤِمُنونَ بِهِ َحتَّى َيَرُوا الَْع) ٢٠٠(كَذَِلَك َسلَكَْناُه ِفي قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني ) ١٩٩(كَاُنوا بِِه ُمْؤِمنَِني 

  ) ٢٠٤(أَفَبَِعذَابَِنا َيْستَْعجِلُونَ ) ٢٠٣(فََيقُولُوا َهلْ َنْحُن ُمْنظَُرونَ ) ٢٠٢(فََيأِْتيَُهْم َبْغَتةً وَُهْم لَا َيْشُعُرونَ ) ٢٠١(

بالياء » َيكُْن « والباقون .  بالرفع» آَيةٌ « بالتاء من فوقه » َتكُْن « قرأ ابن عامر . } أََو لَْم َيكُن لَُّهْم آَيةً { : قوله 
فأما قراءة ابن عامر فتكون . بالنصب » آَيةٌ « بالتاء من فوق » َتكُْن « : وابن عباس . بالنصب » آَيةً « من حتت 

فاعالً هبا ، » آَيةٌ « متعلقاً هبا ، و » لَُهمْ « فإن كانت تامة جاز أن يكون . حيتمل أن تكون تامة ، وأن تكون ناقصة 
. أو مل حتدث هلم عالمةُ علم علماء بين إسرائيل : وإما خرب مبتدأ مضمر ، أي » آَيةٌ « إما بدل من » أَنْ َيْعلََمُه « و 

  :وإن كانت ناقصة جاز فيها أربعة أوجه 
َتكُنْ « خرب مجلة قدم فيها اخلرب واقعةٌ موقع } آَيةً أَن َيْعلََمُه { أن يكون امسها مضمراً فيها مبعىن القصة ، و : أحدها 

 «.  



» َتكُْن « مبتدأ مؤخر ، واجلملة خرب » آَيةٌ « خرب مقدم ، و » لَُهمْ « أن يكون امسها ضمري القصة أيضاً و : الثاين 
  .أن يعلمه : وإما خرب مبتدأ مضمر ، أي » آَيةٌ « إما بدل من » أَنْ َيْعلََمُه « ، و 

على الوجهني » أنْ َيْعلََمُه « امسها ، و » آَيةٌ « قدماً على امسها ، و م» َتكُْن « خرب » لَُهْم « أن يكون : الثالث 
  .البدلية ، وخرب ابتداء مضمر : املتقدمني 

وقد اعترض هذا بأنه يلزم جعل االسم نكرة واخلرب . خربها » أَنْ َيْعلََمُه « امسها ، و » آَيةٌ « أن تكون : الرابع 
  :كقوله معرفة وقد نص بعضهم على أنه ضرورة 

  :وقوله ... َوالَ َيُك َمْوِقٌف ِمْنِك الَوَداَعا  - ٣٩٢٤
فإنه حال » لَُهْم « : قد ختصصت بقوله » آَيةٌ « وقد اعتذر عن ذلك بأنَّ ... َيكُونُ ِمَزاَجَها َعَسلٌ َوَماٌء  - ٣٩٢٥

رة تدعو إىل هذا التخريج ، وهو اعتذار باطل ، وال ضرو. منها ، واحلال صفة ، وبأن تعريف اخلرب ضعيف لعمومه 
امسها مؤخر ، و » أَنْ َيْعلََمُه « خرب مقدم ، و » آَيةٌ « وأما قراءة الباقني فواضحة جداً ، ف . بل التخريج ما تقدم 

} أَن قَالُواْ  ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتنَُتُهْم إِالَّ{ : وأما قراءة ابن عباس كقراءة . » آية « حاالً من » آَيةٌ « متعلق ب » لَُهمْ « 
  :، وكقول لبيد ]  ٢٣: األنعام [ 

  ِمْنُه إذَا ِهَي َعرََّدتْ أَقَْداُمهَا... فََمَضى َوقَدََّمَها َوكَاَنْت َعاَدةً  - ٣٩٢٦
 أَنْ إِالَّ{ يف قوة املعرفة ، و » أَنْ َيْعلََمُه « ، وإما ألنه مبعىن املؤنث ، أال ترى أنَّ ) اخلرب ( إما لتأنيث االسم لتأنيث 

  .يف قوة مقالتهم ، وإِقَْداُمَها بإقَْداَمِتَها } قَالُواْ 
بالتاء من فوق ، شبَّه البنني جبمع التكسري يف تغّير واحده صورةً ، فعامل فعله » أَنْ َتْعلََمُه « : وقرأ اجلحدرّي 

  :املسند إليه معاملة فعله يف حلاق عالمة التأنيث ، وهذا كقوله 

  َيا بُْؤَس لِلَْجْهلِ ضَرَّاراً َألقَْوامِ... َبُنو َعاِمرٍ َخالُوا بَنِي أََسٍد قَالَْت  - ٣٩٢٧
هو على لغة من مييل األلف حنو الواو ، وهذا : قيل . بواو بني امليم واأللف » ُعلَمواء « : وكتبوا يف الرسم الكرمي 

  .» الصَّالة والزَّكْاة « كما فعل يف 
  فصل
ألنّ  -صلى اهللا عليه وسلم  -ء املنكرين علم بين إسرائيل عالمة وداللة على نبوة حممد أو مل يكن هلؤال: املعىن 

العلماء الذين كانوا من بين إسرائيل كاناو خيربون بوجود ذكره يف كتبهم ، كعبد اهللا بن سالم ، وابن يامني ، 
صلى اهللا عليه  -فسألوهم عن حممد  بعث أهل مكة إىل اليهود باملدينة: قال ابن عباس . وثعلبة ، وأسد ، وأسيد 

  .إنَّ هذا لزمانه ، وإنا لنجد يف التوراة نعته وصفته ، فكان ذلك آية على صدقه : فقالوا  -وسلم 
مجع أعجمي بالتخفيف ، ولوال : األعجمني : قال صاحب التحرير . } َولَْو نَزَّلَْناُه على بَْعضِ األعجمني { : قوله 

  .جيمع مجع سالمة  هذا التقدير مل جيز أن
والبصريون ال جييزون . » أَْحَمرَ َحْمَراَء « أفعل فعالء ، ك : وكأنَّ سبب منع مجعه أنه من باب : قال شهاب الدين 

  :مجعه مجع سالمة إالّ ضرورة ، كقوله 
: فقال » أَْعَجم « عطية  وقد جعله ابن. فلذلك قدره مسنوباً خمفف الياء ... َحالَِئلَ أَْسَوِديَن وَأَْحَمرِيَنا  - ٣٩٢٨

أعجم ، وذلك يقال للحيوانات ، : مجع أعجم ، وهو الذي ال يفصح وإن كان عريب النسب يقال له : األعجمون 
وأسند الطَّربّي عن عبد اهللا بن مطيع أنه كان واقفاً » الَعْجَماء ُجبَار « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومنه قول النيب 

  .َجَمِلي هذا أَْعَجٌم ، ولو أنَّه أنزل عليه ما كانوا يؤمنون : ل بعرفة وحتته مجل ، فقا



  .هو الذي نسبته يف العجم وإن كان أفصح الناس : والعجميُّ 
الذي ال يفصح ، ويف لسانه عجمة واستعجام ، واألعجمي مثله ال أنَّ فيه زيادة ياء : األعجم : وقال الزخمشري 
مجع أعجم » األْعَجِمَني « يف سورة النحل وقد صرَّح أبو البقاء مينع أن يكون وقتدم حنو من هذا . النسب توكيداً 

األعجميِّني ، » األعجمني « : قال . يف اَألْشَعرِّي » كَاَألْشَعُرون » « أَْعَجِمّي « ، وإمنا هو مجع أعجمي خمففاً من 
( وال جيوز أن يكون مجع ) أَْعجَِمي ( ن ، وواحده اَألشَْعرِيُّو) : اَألْشَعُرونَ أي : ( فحذف ياء النسب ، كما قالوا 

وفيما قاله ابن عطية نظر ، : قال شهاب الدين . ، ومثل هذا ال جيمع مجع التصحيح ) َعْجَماء ( ألنَّ مؤنثه ) أَْعَجم 
من غري )  أعجم( خمففاً أو غري خمفف ، وإن كان ظاهره أنه مجع ) أَْعَجم ( وأام الزخمشري فليس يف كالمه أنه مجع 

على حذف ) أَْعجَِمي ( أو ) أَْعَجم ( مجع : األعجمني : ختفيف ، ولكن الذي قاله ابن عطية تبع فيه الفراء فإنَّه قال 
  :وأنشد للكميت ) أشعري . ( األشعرين وواحدهم : ياء النسب ، كما قالوا 

  اَألْشعَرِينَا لَقَْد َدَخلَْت بيُوَت... َولَْو َجهَّزَت قَاِفيةً َشرُوداً  - ٣٩٢٩
  ) .أَفَْعل فَْعالَء ( لكن الفراء ال يضره ذلك ، فإنه من الكوفيني ، وقد تقدم عنهم أهنم جييزون مجع 

  .وهي مؤيدة لتخفيفه منه يف قراءة العامة  -بياء النسب » األَْعَجِميَِّني « : وقرأ احلسن وابن مقسم 
  فصل
مَّا كَاُنوا بِِه { بغري لغة العرب » فَقََرأَُه َعلَْيهِْم « ن على رجل ليس بعريب اللسان القرآ: يعين » َولَْو نَزَّلَْناهُ « قوله 

َولَوْ َجَعلَْناُه قُْرآناً أْعَجِمّياً لَّقَالُواْ لَْوالَ فُصِّلَتْ { : وقالوا ما نفقه قولك ، وجعلوه عذراً جلحودهم ، ونظريه } ُمْؤِمنَِني 
  ] . ٤٤: فصلت [ } آَياُتُه 

  .ولو أنزلناه على رجل ليس من العرب ملا آمنوا به أنفة من اتباعه : معنا : قيل و
عائد على القرآن ، وهو » َسلَكَْناُه « والضمري يف . قيل ذلك ، أو األمر كذلك : أي » كَذَِلَك َسلَكَْناُه « : قوله 

وقال ابن . ، ومع ذلك مل ينجع فيهم ) كما سلكناه يف قلوب املؤمنني ( سلكناه يف قلوب اجملرمني : الظاهر ، أي 
  .أدخلنا الشرك والتكذيب يف قلوب اجملرمني : عباس واحلسن وجماهد 

إراد به أنه صار ذلك التكذيب متمكناً يف : قال الزخمشري . وهذه اآلية تدل على أنّ الكل بقضاء اهللا وخلقه 
  .قلوهبم أشّد التمكن ، فصار ذلك كالشيء اجلبلِّي 

أنه إما أن يكون قد فعل اهللا تعاىل فيهم ما يقتضي الترجيح أم ال ، فإن كان األول فقد دللنا يف سورة  :واجلواب 
األنعام على أنَّ الترجيح ال يتحقق ما مل يثب إىل حد الوجوب ، وحينئذ حيصل املقصود ، وإن مل يفعل فيهم ما 

  . »كَذَِلَك َسلَكَْناُه « : يقتضي الترجيح البتة امتنع قوله 
  :يف اجلملة وجهان } الَ ُيْؤِمُنونَ بِهِ { : قوله 

  .االستئناف على جهة البيان واإليضاح ملا قبله : أحدمها 
  .غري ُمْؤِمنٍ بِِه : أي » َسلَكَْناُه « أهنا حال من الضمري يف : والثاين 

: يعين } ىت َيرَُواْ العذاب األليم ح{ ألنَّ املضاف جزء من املضاف إليه » املُْجرِِمَني « وجيوز أن يكون حاالً من 
  .املوت 
  .» َيَروا « عطف على » فََيقُولُوا « و » فََيأِْتيَُهْم « : قوله 

  .واحلسن وعيسى بالتاء من فوق . وقرأ العامة بالياء من حتت 
قال الزخمشري  .أّنثَ على أن الفاعل ضمري الساعة : وقال الزخمشري . ألنه يف معىن العقوبة . أّنث ضمري العذاب 



ليس املعىن التعقيب يف الوجود ، بل املعىن ترتُّبها يف : ؟ قُلْت » فََيأِْتَيُهمْ « : ما معىن التعقيب يف قوله : فإن قلت : 
إنْ أََسأتَ : ال يؤمنون بالقرآن حىت تكون رؤيتهم العذاب أشدَّ منها ، ومثال ذلك أن تقول : الدشة ، كأنه قيل 

ُحونَ فَمقََتكَ اللَّه فإنك ال تقصد أنّ َمقَْت اللَِّه بعد َمقِْت الصَّاِلحَني ، وإمنا قصدك إىل ترتيب شدة املر َمقََتَك الصَّاِل
  .على املسيء 
  .بفتح الغني » بََغَتةً « : وقرأ احلسن 

  فصل
: أي } فََيقُولُواْ َهلْ َنْحُن ُمْنظَُرونَ { يا ، به يف الدن} َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ { فجأة : أي » َبْغَتةً « َيأْتَِيُهْم العذاب : املعىن 

لنؤمن ونصدق ، يتمنون الرجعة والنظرة ، وإمنا يقولون ذلك استرواحاً عند تعذر اخلالص ، ألهنم يعلمون يف 
إىل مىت توعدنا : بالعذاب قالوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -ملا وعدهم النيب : قال مقاتل . اآلخرة أالَّ ملجأ هلم 

  .} أَفَبَِعذَابَِنا َيْستَْعجِلُونَ { : بالعذاب؟ ومىت هذا العذاب؟ قال اهللا تعاىل 

َوَما ) ٢٠٧(َما أَغَْنى َعنُْهْم َما كَاُنوا ُيَمتَُّعونَ ) ٢٠٦(ثُمَّ َجاَءُهْم َما كَانُوا ُيوَعُدونَ ) ٢٠٥(أَفَرَأَْيَت إِنْ َمتَّْعَناُهْم ِسنَِني 
  ) ٢٠٩(ِذكَْرى َوَما كُنَّا ظَاِلِمَني ) ٢٠٨(إِلَّا لََها مُْنِذُرونَ  أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة

فإن أعملت } مَّا كَانُواْ ُيوَعُدونَ { : يف قوله « و َجاءَُهْم » أَفَرَأَْيَت « تقدم حتقيقه وقد تنازع » أَفَرَأْيَت « : قوله 
األول ضمريه ، ولكنه حذف ، « أَرَأَْيَت » ، ومفعول فاعالً به « َما كَانُوا » رفعت به « َجاَءُهْم » الثاين وهو 

، وال بدَّ من رابط بني هذه اجلملة وبني املفعول } َمآ أغىن َعْنُهْم { : واملفعول الثاين هو اجلملة االستفهامية يف قوله 
املوعود به ، : أي  أفرأيت ما كانوا يوعدون ما أغىن عنهم متتُّعهم حني حلَّ ،: األول احملذوف ، وهو مقدر تقديره 

  .ودلَّ على ذلك قوة الكالم 
ضمريه فاعالً به ، واجلملة « َجاَءُهْم » وأضمرت يف } مَّا كَاُنواْ ُيوَعُدونَ { وإن أعملت األول نصبت به 

االستفهامية مفعول ثاٍن أيضاً ، والعائد مقدر على ما تقرر يف الوجه قبله ، والشرط معترض ، وجوابه حمذوف ، 
وهذا كله إمنا . إىل تأمل ) َعِسٌر حيتاج ( كله مفهوم مما تقدم يف سورة األنعام وإمنا ذكرناه هنا ألنه تقديٌر وهذا 

وأما إذا . استفهامية ، وال يضري تفسريهم هلا بالنفي ، فإن االستفهام قد يرد مبعىن النفي « َما » : يتأتىي على قولنا 
الثاين ال يكون إال مجلة استفهامية « أََرأَْيَت » قاء فال يتأيت ذلك ، ألنَّ مفعول جعلتها نافية حرفاً ، كما قاله أبو الب

ثُمَّ َجآءَُهم مَّا { كثرية يف الدنيا ، يعين كفار مكة ، ومل هنلكهم } أَفََرأَْيَت إِن مَّتَّْعَناُهْم ِسنِنيَ { : قوله . كما تقرر 
إهنم وإن طال متتعهم : يف تلك السنني ، أي }  َعنُْهْم مَّا كَاُنواْ ُيَمتَُّعونَ َمآ أغىن{ العذاب : يعين } كَاُنواْ ُيوَعُدونَ 

  .بنعم الدنيا ، فإذا أتاهم العذاب مل يغن طول التمتع عنهم شيئاً ، ويكون كأهنم مل يكونوا يف نعيم قط 
هو الفاعل « َما كَانُوا » مقدماً ، و  استفهامية يف حمل نصب مفعوالً« َما » جيوز أن تكون } َمآ أغىن َعْنُهمْ { : قوله 
لَمْ : وأن تكون نافية ، واملفعول حمذوف ، أي . أيُّ َشْيٍء أغىن عنهم كوهنم متمتعني : مصدرية مبعىن « َما » ، و 

  .أْمَتَع اللَُّه َزيداً بكذا : بإسكان امليم وختفيف التاء من « ُيْمَتُعونَ » وقرىء . ُيْغنِ عنهم متتعهم شيئاً 
وسوغ ذلك سبق النفي . وأن تكون حاالً منها « قَْرَيةٍ » جيوز أن تكون اجلملة صفة ل } إِالَّ لََها ُمنِذُرونَ { : قوله 

َوَمآ أَهْلَكَْنا { : ومل تعزل عنها يف قوله « إالَّ » كيف عزلت الواو عن اجلملة بعد : فإن قلت : وقال الزخمشري . 
وإذا « قَْرَيةٍ » األصل عزل الواو ، ألنَّ اجلملة صفة ل : ؟ قلت ]  ٤: احلجر [ } كَِتاٌب مَّْعلُوٌم ِمن قَْرَيٍة إِالَّ َولََها 

قال أبو ] .  ٢٢: الكهف [ } َسْبَعةٌ َوثَامُِنُهْم كَلْبُُهْم { : زيدت فلتأكيد وصل الصفة باملوصوف ، كما يف قوله 



، ومذهب اجلمهور أنه ال جتيء الصفة بعد ) إالَّ ( جيز أن جتيء صفة بعد مجلة مل « لََها مُْنِذُرونَ » ولو قدرنا : حيان 
َما َجاَءنِي أحٌد إالَّ َراِكٌب ، وإذا مسع مثل هذا خّرجوه على البدل ، أي : معتمدة على أداة االستثناء ، حنو « إالَّ » 
إِالَّ » حٍد إالَّ قائماً وال حيفظ عنهم ما مررت بأ: إالَّ رجل راكب ، ويدل على صحة هذا املذهب أنَّ العرب تقول : 

  .يف هذا ) لَُسِمعَ اجلَرُّ ( « إالَّ » باجلر ، فلو كانت اجلملة صفة بعد : يعين « قَاِئم 

  .َما مََرْرُت بِزَْيٍد إِالَّ الَعاِقلِ : يعين حنو . » إِالَّ « وأيضاً فلو كانت اجلملة صفة للنكرة جلاز أن تقع صفة املعرفة بعد 
ما جاءين أحٌد إالَّ زيٌد خٌري من : حنو » إالَّ « فإن كانت الصفة غري معتمدة على األداة جاءت الصفة بعد :  قال مث

  .ما جاءين أحٌد خٌري من عمرٍو إالَّ زيٌد : عمرٍو ، والتقدير 
جاءين رجلٌ وعاقلٌ  :وأمَّا كون الواو تزاد لتأكيد وصل الصفة باملوصوف فغري معهود يف عبارة النحويني ، لو قلت 

مََرْرُت بِزَْيٍد « : مل جيز ، وإمنا تدخل الواو يف الصفات جوازاً إذا عطف بعضها على بعض وتغاير مدلوهلا ، حنو . 
  .» الشجع والشاعر 

  .فتقدم الكالم عليه ]  ٢٢: الكهف [ } وثَاِمُنُهْم كَلْبُُهْم { وأما 
معتمدةً فالزخمشري خيتار غري هذا ، فإنَّها مسألة خالفية ، ) إالَّ (  أما كون الصفة ال تقع بعد: قال شهاب الدين 
باجلر فذلك على أحد اجلائزين ، وليس فيه دليل على املنع » قَاِئم « بالنصب دون ) إالَّ قائماً ( وأما كونه مل يقل 

عليه يف بعض كتبه ، وأما  فممنوع ، هذا ابن جنِّي نصَّ. فغري معهود يف كالم النحويني : وأما قوله . من قسيمه 
فغري الزم ، ألنَّ ذلك ) إالَّ ( للنكرة ، جلاز أن تقع صفة املعرفة بعد ) إالَّ ( إلزامه أهنا لوكانت اجلملة صفة بعد 

خمتص بكون الصفة مجلة ، وإذا كانت مجلة تعذر كوهنا صفة للمعرفة ، وإنَّما اختص ذلك بكون الصفة مجلة ، ألهنا 
  .لصفة والتأكيد الئق باجلمل لتأكيد وصل ا

مل جيز ، فمسلَّم ، ولكن إمنا امتنع ذلك يف الصفة املفردة لئال يلبس أإن . جاءين رجلٌ وعاقلٌ : لو قلت : وأمَّا قوله 
مْ َسْبَعةٌ َوثَاِمنُُه{ ) الكالم يف ( رجدلٌ وآخر عاقلٌ ، خبالف كوهنا مجلة فإنَّ اللبس منتٍف ، وقد تقدم : اجلائي اثنان 

  ] . ٢٢: الكهف } 
  :جيوز فيها أوجه » ِذكْرضى « : قوله 

على » ُمْنِذُرونَ « : أحدمها : أهنا مفعول من أجله ، وإذا كانت مفعوالً من أجله ففي العامل فيها وجهان : أحدها 
  .منذرون ألجل املوعظة والتذكرة : أنَّ املعىن 

  .» أَْهلَكَْنا « : الثاين 
َوَما أَْهلَكَْنا من أهل قريٍة ظاملني إالَّ بعد ما ألزمناهم احلجَّة بإرسال املنذرين إليهم ، ليكون : عىن وامل: قال الزخمشري 

وهذا ال : قال أبو حيان . وهذا الوجه عليه املَُعوَّل : مث قال : تذكرة وعربةً لغريهم ، فال يعصون مثل عصياهنم 
إالَّ ال يعمل فيما بعدها إالَّ أن يكون مستثىن أو مستثىن منه ، أو تابعاً معوَّل عليه ، فإنَّ مذهب اجلمهور أنَّ ما قبل 

  .ما مررُت بأحٍد إالَّ زيٌد خٌري من عمرٍو : له غري معتمٍد على األداة حنو 

  .واملفعول له ليس واحداً من هذه 
قال شهاب الدين . وصيته ويتخرَّج مذهبه على مذهب الكسائي واألخفش ، وإن كانا مل ينصَّا على املفعول له خبص

  .واجلواب ما تقدم قبل ذلك من أنه خيتار مذهب األخفش : 
  .هذه ذكرى ، وتكون اجلملة اعتراضية : أهنا يف حمل رفع خرباً ملبتدأ حمذوف ، أي : الثاين من األوجه األول 



ُمْنِذُرونَ ذوو ذكرى ، أو على وقوع :  إمَّا على املبالغة ، وإمَّا على احلذف ، أي» مُْنِذُرونَ « أهنا صفة ل : الثالث 
  .وتقدم تقريره . منذرون مذكِّرن : أي . املصدر وقوع اسم الفاعل 

  .مذكِّرين ، أو ذوي ذكرى ، أو جعلوا نفس الذكرى مبالغة : أهنا ي حمل نصب على احلال ، اي : الرابع 
  :ذ وجهان أهنا مصنوبة على املصدر املؤكد ، ويف العامل فيها حينئ: اخلامس 
  ) .قََعْدُت ُجلُوساً ( ألنه من معناها ، فهما ك » ُمْنِذُرونَ « لفظ : أحدمها 
  .» ُمْنِذُرَون « ُيذَكُِّرونَ ذكرى ، وذلك احملذوف صفة ب : أنه حمذوف من لفظها ، أي : والثاين 

ما كنا ظاملني فنهلك قوماً : رنا إليه ، أو يف تعذيبهم ، حيث قدمنا احلجة عليهم ، وأعذ} َوَما كُنَّا ظَاِلِمَني { : قوله 
  .غري ظاملني 

فَلَا َتْدعُ ) ٢١٢(إِنَُّهْم َعنِ السَّْمعِ لََمْعزُولُونَ ) ٢١١(َوَما يَْنَبِغي لَُهْم َوَما َيْسَتِطيُعونَ ) ٢١٠(َوَما َتَنزَّلَْت بِِه الشََّياِطُني 
  ) ٢١٣(ذَّبَِني َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر فََتكُونَ ِمَن الُْمَع

  .العامة على الياء ورفع النون ، وهو مجع تكسري . } َوَما َتنَزَّلَْت بِِه الشياطني { : قوله 
وقرأ احلسن البصري وابن السميفع واألعمش بالواو مكان الياء والنون مفتوحة ، إجراء له جمرى مجع السالمة 

  .مجع كثري من النحويني ) قَْد ردَّها ( وهذه القراءة 
إن جاز أن حيتجَّ بقول العجاج : فقال النضر بن مشيل . غلط الشَّيخ ، ظنَّ أنَّها النون اليت على هجائني : قال الفراء 

مع أنا نعلم أهنما مل يقرآ به إالَّ وقد  -حممد بن السميفع : يعين  -ورؤبة فهال جاز أن حيتجَّ بقول احلسن وصاحبه 
  .عند مجيع النحويني هو غلظ : وقال النحاس . مسعا فيه 

وقد أثبت هذه القراءة مجاعة من . هي غلطٌ منه أو عليه : وقال أبو حامت . هو غري جائز يف العربية : وقال املهدوي 
  .وأجابوا عنها بأجوبة صاحلة . أهل العلم ودفعوا عنها الغلط ، فإنَّ القارىء هبا من العلم مبكان مكنيٍ 

ما : فقلت . دخلت بساتني من ورائها َبَساُتون : مسعت أعرابياً يقول : بن حبيب  قال يونس: فقال النضر بن مشيل 
  .أشبه هذا بقراءة احلسن 

على أن يكون مشتقاً ) َضرَّاب وقَتَّال : ( مثل . بالتشديد ، مثال مبالغة ) َشيَّاٍط ( وخرَّجها بعضهم على أهنا مجع 
) فَعَّاِلَني ( خمففا من ) فََعالُونَ : ( ع سالمة مع ختفيف الياء ، فوزنه أُحرق ، مث ُجِمع مج: َشاطَ َيِشيطُ ، أي : من 

  .بتشديد العني 
ووجَّهها . بتشديد الياء ، وهذا منقول عن مؤرج السَّدوسّي : ويدل على ذلك أنَّهما وغريمها قرءوا بذلك ، أعين 

: ه تارة على النون ، وتارة باحلرف ، كما قالوا كان يشبه يربين ، وفلسطني ، أجري إعراب) آخره ملا ( آخرون بأنَّ 
. تعود على القرآن » بِه « واهلاء يف . هذه يربين وفلسطني ويربون وفلسطون ، وتقدم القول يف ذلك يف البقرة 

يف وجاءت هذه اجلمل الثالثة منفية على أحسن ترتيب ، َنفَى أوَّالً تنزيل الشياطني به ، ألنَّ النفي يف الغالب يكون 
مث نفى . ولو فرض اإلمكان مل يكونوا أهالً له : املمكن ، وإن كان اإلمكان هنا منتفياً مث نفى ثانياً ابتغاء ذلك ، أي 

( ثالثاً االستطاعة والقدرة ، مث ذكر علة ذلك وهي انعازهلم عن السماع من املأل األعلى ، ألهنم يرمجون بالشهب لو 
  ) .َتَسمَُّعوا 
  فصل

بكون القرآن تنزيل رب العاملني ، لوقوعه يف الفصاحة القصوى ،  -عليه السالم  -صدق حممد  ملا احتج على



مل يتعلم من أحد ، وكان الكفار يقولون  -عليه السالم  -والشتماله على قصص املتقدمني من غري تفاوت ، مع أنه 
هللا تعاىل بأنَّ ذلك ال يستهل للشياطني ، هذا من إلقاء اجلّن والشياطني كسائر ما ينزل به على الكهنة ، فأجاب ا: 

العلم بكون الشياطني ممنوعني عن ذلك : فإن قيل . ألهنم معزولون عن استماع كالم اهل السماء برمجهم بالشهب 
صادقاً بفصاحة القرآن ، وإخباره عن الغيب  -عليه السالم  -ال حيصل إال خبرب النيب الصادق فإذا أثبتنا كون حممد 

  .بت كون الفصاحة واإلخبار عن الغيب معجزاً إال إذا ثبت كون الشياطني ممنوعني عن ذلك ، وال يث

  .فلزم الدور ( 
صلى اهللا عليه  -ال يستفاد إال من قول النيبّ ) ال نسلم أن العلم بكون الشياطني ممنوعني عن ذلك : فاجلواب 

كان يلعن الشياطني ، ويأمر الناس بلعنهم ، فلو  -صلى اهللا عليه وسلم  -ألنا نعلم بالضرورة أن النيبّ  -وسلم 
كان ذلك إمنا حصل من إلقاء الشياطني لكان الكفار أوىل بأن حيصل هلم مثل هذا العلم ، فيجب أن يكون اقتار 

مث إنه . وملا مل يكن كذلك علمنا أن الشياطني ممنوعون ، ألهنم معزولون عن تعرف الغيوب . الكفار على مثله أوىل 
فَالَ َتْدُع َمَع اهللا إهلا آَخَر فََتكُونَ ِمَن املعذبني { : فقال  -عليه السالم  -ىل ملا ذكر هذا اجلواب خاطب الرسول تعا
« : وقوله . أنت أكرم اخللق عليَّ ولو اختذت إهلاً غريي لعذبتك : حيذر به غريه ، يقول : قال ابن عباس . } 

  .منصوب يف جواب النهي » فََتكُونَ 

فَإِنْ َعَصْوَك فَقُلْ إِنِّي َبرِيٌء ِممَّا ) ٢١٥(َواخِْفْض جََناَحَك ِلَمنِ اتَّبََعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني ) ٢١٤(ْنِذْر َعشَِريَتَك الْأَقَْربَِني َوأَ
) ٢١٩(لَُّبَك ِفي السَّاجِِديَن َوَتقَ) ٢١٨(الَِّذي َيرَاَك ِحَني َتقُوُم ) ٢١٧(َوَتَوكَّلْ َعلَى الَْعزِيزِ الرَّحِيمِ ) ٢١٦(َتْعَملُونَ 

  ) ٢٢٠(إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم 

قال  -رضي اهللا عنه  -روى عبد اهللا بن عباس عن علي بن أيب طالب . } وَأَنِذْر َعِشريََتَك األقربني { : قوله تعاىل 
 -دعاين رسول اهللا } َريَتَك األقربني َوأَنِذْر َعِش{  -ملا نزلت هذه اآلية على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

يا علّي ، إنَّ اللَّه أمرين أَنْ أنذر عشرييت األقربني ، وضقت بذلك ذرعاً ، وعرفت « : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم 
 إالَّ تفعل ما تؤمر: يا حممد : أين مىت أناديهم هبذا األمر أرى منهم ما أكره ، فصمت عليها حىت جاءين جربيل فقال 

يعذبك ربك ، فاصنع لنا صاعاً من طعام ، واجعل عليه رجل شاة ، وامأل لنا ُعسَّا من لنب ، مث امجع يل بين عبد 
ففعلت ما أمرين به ، مث دعوهتم له وهم يؤمئٍذ أربعون رجالً ، يزيدون رجالً او . » املطلب عت أبلغهم ما أمرت به 

العباس ، وأبو هلب ، فلما اجتمعوا دعاين بالطعام الذي صنعت ، أبو طالب ، ومحزة ، و: ينقصونه ، فيهم أعمامه 
َجذَْبةً من اللحم ، فشقها بأسنانه ، مث ألقاها يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -فجئت به ، فلما وضعته تناول رسول اهللا 

كان الرجل الواحد خذوا باسم اهللا ، فأكل القوم حىت ما هلم بشيء حاجة ، وأمي اهللا إن : نواحي احلصفة ، مث قال 
فجئت بذلك الُعْس فشربوا حىت رووا مجيعاً ، وأمي اهللا . اْسقِ القوَم : منهم ليأكل مثل ما قدمت جلميعهم ، مث قال 

أن يكلمهم َبَدرُه أبو  -صلى اهللا عليه وسلم  -إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله ، فلما أراد رسول اهللا 
الغد يا : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -تفرق القوم ، ومل يكلمهم رسول اهللا ف: سحركم صاحبكم : هلب فقال 

علي ، إن هذا الرجل قد سبقين إىل ما مسعت من القول ، فتفرق القوم قبل أن أكلمهم ، فأعّد لنا من الطعام مثل ما 
وشربوا ، مث تكلم رسول اهللا صنعت مث امجعهم ففعلت ، مث دعاين بالطعام فقدمته ، ففعل كما فعل باألمس ، فأكلوا 

إين قد جئتكم خبري الدنيا واآلخرة ، وقد أمرين اهللا أن : يا نيب عبد املطلب : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -



أدعوكم إليه ، فإيكم يؤازرين على أمري ويكون أخي ووصيي وخليفيت فيكم؟ فأحجم القوم عنها مجيعاً ، فقلت 
إنَّ هذا أخي ووصيي وخليفيت : فأخذ برقبيت مث قال : ّيب اهللا أكون وزيرك عيله ، قال أنا يا ن: وأنا أحدثهم سّناً 

  «قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيع . فيكم فامسعوا له وأطيعوا ، فقام القوم يضحكون ويقولون أليب طالب 
حىت  -صلى اهللا عليه وسلم  -خرج رسول اهللا » } وَأَنِذْر َعِشريََتَك األقربني { : ملا نزلت : وعن ابن عباس قال 
أرأيتم إنْ أَخربتكم أن خَْيالً خترج « : من هذا؟ فاجتمعوا إليه ، فقال : يا َصَباَحاه ، فقالوا : صعد الصفا ، فهتف 

. فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد : قال . ما جَرَّْبَنا عليك كذباً : ؟ قالوا » من سفح هذا اجلبل أكنتم ُمَصدِِّقيَّ 
  «تّباً لك ما مجعتنا إال هلذا : ل أبو هلب فقا

  ] . ١: املسد [ } َتبَّْت َيَدآ أَبِي لََهبٍ { ، مث قام ، فنزلت 
واعلم أن الطائر إذا أراد أن ينحط كسر . } ِلَمنِ اتبعك ِمَن املؤمنني { ألن جانّبك : } واخفض َجنَاَحَك { : قوله 

  .رفع جناحه ، فجعل خفض اجلناح كناية عن التواضع ولني اجلانب جناحه وخفضه ، وإذا أراد أن ينهض للطريان 
  :يف هذه الواو وجهان : » ِفإِنْ َعَصْوَك « : قوله 

  .فإن عصاك الكفار يف أمرك هلم بالتوحيد : أهنا ضمري الكفار ، أي : أحدمها 
األحكام بعد تصديقك واإلميان فإن عصاك املؤمنون يف فروع اإلسالم وبعض : أهنا ضمري املؤمنني ، أي : والثاين 

  ) .من الكفر وعبادة غري اهللا ( } إِنِّي برياء مِّمَّا َتْعَملُونَ { برسالتك ، وهذا يف غاية البعد 
  فصل

كان بريئاً من معاصيهم ، وذلك يوجب أن اهللا تعاىل أيضاً بريء  -عليه السالم  -هذا يدل على أنه : قال اجلُبَّائّي 
وإال كان خمالفة هللا ، كما لو رضي عن شخص فإن اهللا راضٍ عنه ، وإذا كان تعاىل بريئاً من  من عملهم كالرسول ،

أنه تعاىل بريء من املعاصي ، مبعىن أنه ما أمر هبا بل هنى عنها ، فأما مبعىن : واجلواب . عملهم فال يكون فاعالً له 
معلوم الوقوع فهو واجب الوقوع ، وإالَّ النقلب أنه ال يريدها فال نسلم ، بدليل انه علم وقوعها ، وكل ما كان 

  .علمه جهالً ، وهو حمال ، واملفضي إىل احملال حمال ، وعلم ما هو واجب الوقوع ال يراد عدم وقوعه ، فثبت قولنا 
  .والباقون بالواو . قرأ نافع وابن عامر بالفاء . » َوَتَوكَّلْ « : قوله 

وقراءة الواو جملرد عطف مجلة على أخرى . ا بعد الفاء كاجلزاء ملا قبلها مترتباً عليه فأما قراءة الفاء فإنه جُِعل فيها م
َعلَى العزيز { : مث قال . عبارة عن تفويض الرجل أمره إىل من يكل أمره ويقدر على نفعه وضره : والتوكل . 

  .ليكفيك كيد األعداء بعزته وينصرك عليهم برمحته } الرحيم 
جيوز أن يكون مرفوع احملل خرباً ملبتدأ حمذوف ، أو منصوبه على املدح ، أو جمرورة على » َراََك الَِّذي َي« : قوله 

  .النعت أو البدل أو البيان 
حني تقوم : وقيل . يراك أينما كنت : وقال جماهد . يراك حني تقوم إىل صالتك : معناه : قال أكثر املفسرين 

  .لدعائهم 
وقرأ مجاح بن حبيش . ويرى َتقَلَُّبَك ، وهذه قراءة العامة : أي » يََراَك « عطف على مفعول . » َوَتقَلَُّبَك « : قوله 

بالتشديد ، وعطفه على ) قَلََّب ( بالياء من حتت مضمومة ، وكسر الالم ، ورفع الباء ، جعله فعالً ، مضارع 
  .الذي ُيقَلُِّبَك : أي » يََراَك « املضارع قبله ، وهو 

  فصل



تقلبك يف صالتك يف حال قيامك وركوعك وسجودك وقعودك ، قال عكرمة وعطية عن ابن : به أي معىن تقل
  .يف املصلني : أي » ِفي السَّاجِِديَن « : عباس 

يراك حني تقوم وحدك للصالة ، ويراك إذا صليت مع : مع املصلني يف اجلماعة ، أي : أي : وقال مقاتل والكليب 
  .املصلني مجاعة 
« : قال عليه السالم . يرى تقلب بصرك يف املصلني ، فإِنَُّه كان يبصر من خلفه كما يبصر من أمامه :  وقال جماهد

تقلَُّبَك ِفي « : وقال احلسن » واللَِّه َما َيْخفَى َعلَيَّ ُخُشوُعكُْم وال ُركُوُعكُْم ، وإِنِّي َألَراكُْم ِمْن َوَراِء ظَْهرِي 
وتصّرفك يف : يعين : وقال سعيد بن جبري . ابك وجميئك يف أصحابك املؤمنني تصرفك وذه: أي » السَّاجِِديَن 

  .هم األنبياء : والسَّاجدون . أحوالك كما كانت األنبياء من قبلك 
إِنَُّه { . وتقلبك يف أصالب األنبياء من نيب إىل نيب حىت أخرجك يف هذه األمة : أراد : وقال عطاء عن ابن عباس 

  .السميع ملا تقوله ، العليم مبا تنويه } م ُهَو السميع العلي

ُيلْقُونَ السَّْمَع َوأَكْثَرُُهْم كَاِذُبونَ ) ٢٢٢(َتَنزَّلُ َعلَى كُلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ ) ٢٢١(َهلْ أَُنبِّئُكُْم َعلَى َمْن َتَنزَّلُ الشََّياِطُني 
)٢٢٣ (  

  :املتقدمة وأجاب عنها من وجهني أعاد الشبهة . اآلية } َهلْ أَُنبِّئُكُمْ { : قوله تعاىل 
كما تقدم من أنَّ الكفار يدعون إىل طاعة الشيطان ، وحممد يدعو إىل } َتنَزَّلُ على كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ { : قوله : األول 

  .لعن الشيطان والرباءة منه 
صلى اهللا عليه  -انوا يقيسمون حال النيب أهنم ك: ومعناه } ُيلْقُونَ السمع َوأَكْثَُرُهْم كَاِذُبونَ { : قوله : والثاين 
إن كان األمر على ما ذكرمت فكما أن الغالب على سائر الكهنة الكذب ، : فكأنه قيل ( على حال الكهنة  -وسلم 

فجيب أن تكون حال الرسول كذلك ، فلما مل يظهر يف إخبار الرسول عن املغيبات إال الصدق علمنا أنَّ حاله 
  . )خبالف حال الكهنة 

وإمنا قُدِّم ، َألنَّ له صدر الكالم ، وهو ُمعلٌق ملا قبله من ِفْعل التَّْنبِئَة . بعده » َتَنزَّلُ « متعلق ب » َعلَى َمْن « : قوله 
  .، ألهنا مبعىن العلم 

. املخاطبني  وجيوز أن تكون هنا متعدية الثنني ، فتسد اجلملة املشتملةُ على االستفهام مسّد الثاين ، ألنَّ األول ضمري
  .وأن تكون متعديةً لثالثة فتسد مسّد اثنني 

» تََتَنزَّل « : يف املوضعني واألصل » تنزل « بتشديد التاء من } َعلَى َمْن تَّنزَّلُ الشَّيَاِطُني تَّنَزَّلُ { : وقرأ الَبزِّيُّ 
َمْن « ُصعُوبةٌ لسكون ما قبله وهو ُنونُ بتاءين فأدغم ، واإلدغام يف الثاين سهل ، لتحرك ما قبل املدغم ، ويف األول 

  ] . ٢٦٧: البقرة [ } َوالَ َتَيمَُّمواْ اخلبيث { : وتقدم حتقيق هذا يف البقرة عند قوله . » 
حاالً ، وأن تكون » ُيلْقُونَ « فيجوز أن تكون اجلملة » الشََّياِطني « جيوز أن يعود الضمري على . » ُيلْقُونَ « : قوله 

  .إنصاهتم إىل املأل األعلى لَِيْسَترِقُوا شيئاً ، أو يلقون الشيء املسموع إىل الكهنة : ومعىن إلقائهم السمَع . مستأنفة 
« من حيث إنه مجٌع يف املعنىن فتكون اجلملة إما مستأنفة ، وأما صفة ل } كُلِّ أَفَّاٍك أَثِيمٍ { وجيوز أن يعود على 

  .قدم ومعىن اإللقاء ما ت. » كُلِّ أَفَّاٍك 
فعلى : ، وبعد ما ذكر املعنيني املتقدمني يف إلقاء السمع قال » الشََّياطني « حال عود الضمري على : وقال أبو حيان 



استئناف إخبارٍ ، وعلى إلقاء املسموع إىل الكهنة حيتمل االستئناف ، واحتمل » ُيلْقُونَ « معىن اإلنصات يكون 
  .انتهى . لُ على كُلِّ أفَّاٍك أِثيمٍ ُملِْقَني ما َسِمُعوا َتنزَّ: أي » الشََّياِطَني « احلال من 

ويف ختصيصه االستئناف باملعىن األول وجتويزه الوجهني يف املعىن الثاين نظٌر ، ألنَّ جواز الوجهني جارٍ يف املعنيني 
كم عليهم أنَّ كل واحد منهم بعد ما ح» َوأَكْثَُرُهْم كَاِذُبونَ « : كيف قال : فيحتاج يف ذلك إىل دليل ، فإن قيل 

  أفّاك؟
أنَّ اَألفاكني هم الذين يكثرون الكذب ، ال أهنم الذين ال ينطقون إال بالكذب ، فأراد أن هؤالء األفاكني : فاجلواب 

  .قلّ من يصدق منهم فيما حيكي عن اجلين ، وأكثرهم يفتري عليه 

إِلَّا ) ٢٢٦(وَأَنَُّهْم َيقُولُونَ َما لَا َيفَْعلُونَ ) ٢٢٥(َتَر أَنَُّهْم ِفي كُلِّ َوادٍ َيهِيُمونَ  أَلَْم) ٢٢٤(َوالشَُّعَراُء يَتَّبُِعُهمُ الَْغاُوونَ 
قَلَبٍ ِذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمْنالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوذَكَرُوا اللََّه كَثًِريا َواْنَتصَُروا ِمْن َبْعِد َما ظُِلُموا َوَسَيْعلَُم الَّ

  ) ٢٢٧(َيْنقَِلُبونَ 

قد تقدم أن نافعاً بتخفيف التاء ساكنة وفتح الباء يف سورة األعراف . } والشعرآء َيتَّبِعُُهُم الغاوون { : قوله تعاىل 
وسكن احلسُن العَني ، ورويت عن أيب عمرو ، وليست . والفرق بني املخفف واملثقل » ال يَتَّبُِعوكُْم « : عند قوله 

وبابه وروى هارون عن بعضهم نصب العني ، وهي غلط ، والقول بأن الفتحة لإلتباع » يَْنُصْركُمْ « ة عنه ك ببعيد
  .وقرأ عيسى بالنصب على االشتغال . باالبتداء ، واجلملة بعده اخلرب » الشُّعََراُء « خطأ ، والعامة على رفع 

  فصل
زل بالقرآن على حممد ، كما أهنم ينزلون بالكهانة على الكهنة ، مل ال جيوز أن يقالك الشياطني تن: ملّا قال الكفار 

وبني الكهنة ، ذكر ههنا ما يدل على الفرق  -عليه السالم  -وعلى الشعراء بالشعر؟ مث إنه تعاىل فرق بني حممد 
  :قول به ألمرين مث بيَّن أنَّ ذلك ال ميكن ال: الضالون : بأن الشعراء يتبعهم الغاوون ، وهم : بينه وبني الشعراء 

أنا يف يعظمونه بعدما يستحقرونه : الطرق املختلفة ، كقولك : واملراد منه } أَنَُّهْم ِفي كُلِّ َواٍد َيهِيُمونَ { : األول 
فإنه من  -عليه السالم  -وبالعكس وذلك يدل على أهنم ال يطلبون بشعرهم احلق وال الصدق ، خبالف أمر حممد 

  .على طريق واحدة ، وهو الدعوة إىل اهللا ، والترغيب يف اآلخرة ، واإلعراض عن الدنيا أول أمره إىل آخره بقي 
  .} َوأَنَُّهْم َيقُولُونَ َما الَ َيفَْعلُونَ { : والثاين 

وذلك أيضاً من عالمات الغواية ، فإهنم يرغُِّبون يف اجلود ، ويرغبون عنه ، وينفرون عن البخل ويصريون إليه ، 
مث إهنم ال يرتكبون إال الفواحش ، وذلك . لناس بأدىن شيء صدر عنهم وعن واحد من أسالفهم ويقدحون يف ا

فَالَ َتْدُع َمعَ اهللا إهلا آَخَر فََتكُونَ ِمَن { فإنه بدأ بنفسه  -عليه السالم  -يدل على الغواية والضاللة ، وأما حممد 
]  ٢١٤: الشعراء [ } وَأَنِذْر َعِشريََتَك األقربني { : مث باألقرب فاألقرب فقال ]  ٢١٣: الشعراء [ } املعذبني 

  .مل يشبه حال الشعراء  -عليه السالم  -وكل ذلك خالف طريقة الشعراء ، فظهر هبذا البيان أنَّ حال حممد 
ي كُلِّ ِف« وهذا هو الظاهر ، ألنه حمط الفائدة ، و » أَنَّ « جيوز أن تكون هذه اجلملة خرب . » َيهِيُمونَ « : قوله 
وجيوز أن تكون . هو اخلرب ، أو نفس اجلار كما تقدم يف نظريه } ِفي كُلِّ َواٍد { وجيوز أن يكون . متعلق به » َواٍد 

وهذا من باب االستعارة البليغة ، والتمثيل الرائع ، شبَّه . اجلملة خرباً بعد خرب عند من َيَرى تََعدُّد اخلرب مطلقاً 
وقيل . القول ، وطرائق املدح والذم ، والتشبيب ، وأنواع الشعر بَِهْيمِ اهلائم يف كل وجٍه وطريق َجَوالََنهم يف أفانني 

  ) .القوايف ( على كل حرف من حروف اهلجاء يصوغون : أي » كُلِّ َواٍد « أراد ب : 



العاشق من : ذهب واهلائم  :َيخبِطُ يف سَْيرِِه وال يقصد موضعاً معيناً ، يقال هام على وجهه ، أي : الذي : واهلائم 
العطشان واهلَُياُم داٌء يأخذ اإلبلَ من العطش ، وجََملٌ أَهَْيُم وناقةٌ َهْيَماُء واجلمع فيهما ِهيٌم قال : ذلك ، واهلَْيَمان 

  .اليابس ، فإهنم خييلون فيه معىن العطش : من الرمل » شُْرَب اِهليم « : تعاىل 

  فصل
وذكر مقاتل أمسائهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -لكفار ، وكانوا يهجون رسول اهللا أراد شعراء ا: قال املفسرون 

منهم عبد اهللا بن الزِّبعَرى السهمي ، وهبرية بن أيب وهب املخزومي ، ومسافع بن عبد مناف ، وأبو عزة : فقال 
حنن نقول كما قال : وا عمرو بن عبد اهللا اجلمحي ، وأمية بن أيب الصلت الثقفي تكلموا بالكذب والباطل ، وقال

صلى اهللا عليه  -حممد ، وقالوا الشعر ، واجتمع إليهم غواة من قومهم يشمعون أشعارهم حني يهجون رسول اهللا 
وهم الرواة الذين يريدون هجاء » يَتَّبُِعُهمُ الَغاُوونَ « : وأصحابه ، ويروون عنهم ذلك فذلك قوله  -وسلم 

  .اطني هم الشي: وقال قتادة . املسلمني 
مث إنه تعاىل ملا وصف شعراء الكفار هبذه األوصاف استثىن شعراء املسلمني الذي كانوا جييبون شعراء اجلاهلية ، 

وأصحابه منهم حسان بن ثابت ، وعبد اهللا بن  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويهجون الكفار ويكافحون عن النيب 
  .} واْ َوَعِملُواْ الصاحلات إِالَّ الذين آَمُن{ : رواحة ، وكعب بن مالك ، فقال 

: إِنَّ اللََّه قد أنزل يف الشعراء ما أنزل ، فقال «  -صلى اهللا عليه وسلم  -روي عن كعب بن مالك أنه قال للنيب 
إِنَّ املؤمن جياهد بسيفه ولسانه ، والذي نفسي بيده لكأن ما ترموهنم به نصح » :  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  «اْهُجُهْم فالواذي نفسي بيده هو أشد عليهم من النبل » : اية قال له ويف رو« النبل 
  .« قُلْ فإنَّ روح القدس معك » : وكان يقول حلسان 

  :واعلم أن اهللا تعاىل وصفهم بأمور 
  .} إِالَّ الذين آَمُنواْ { : اإلميان ، وهو قوله : األول 
  .« الصَّاِلَحاتِ َوَعِملُوا » : العمل الصاحل ، وهو قوله : وثانيها 
  ] .} وانتصروا ِمن َبْعِد َما ظُِلُمواْ { : [ أن يكون شعرهم يف التوحيد والنبوة ، ودعوة احلق ، وهو قوله : وثالثها 
قال اهللا } وانتصروا ِمن َبْعِد َما ظُِلُمواْ { ] أنْ ال يذكروا هجواً إال على سبيل االنتصار ممن يهجوهم وهو : ورابعها 

صلى اهللا  -وروي أن النيب ] .  ١٤٨: النساء [ } الَّ ُيِحبُّ اهللا اجلهر بالسواء ِمَن القول إِالَّ َمن ظُِلَم  {: تعاىل 
الشعر كالم فمنه حسن ومنه قبيح فخذ احلسن : وقالت عائشة « إِنَّ ِمَن الشِّْعرِ ِحكَْمةً » : قال  -عليه وسلم 

. ، وكان عليٌّ أشعر الثالثة ] وكان عمر يقول الشعر [ ل الشعر ، كان أبو بكر يقو: وقال الشعيب . ودع القبيح 
  .وروي عن ابن عباس أنه كان ينشد الشعر يف املسجد ويستنشده 

: أي } وانتصروا ِمن َبْعِد َما ظُِلُمواْ { مل يشغلهم الشعر عن ذكر اهللا ، : أي } َوذَكَُرواْ اهللا كَثِرياً { : وقوله 
أشركوا } َوَسَيْعلَْم الذين ظلموا { : ألهنم بدأوا باهلجاء ، مث أوعد شعراء املشركني فقال  انتصروا من املشركني ،

  .أّي مرجع يرجعون بعد املوت } أَيَّ ُمنقَلَبٍ َينقَِلُبونَ {  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهجوا رسول اهللا 

  .إىل جهنم والسعري : قال ابن عباس 
وقُدِّم ، لتضمنه معىن االستفهام ، وهو » َيْنقَِلُبونَ « على املصدر ، والناصب له  منصوب» أَيَّ ُمْنقَلَبٍ « : قوله 

  .ساّداً مسّد مفعوليها » َسَيْعلَُم « معلق ل 



» َسَيْعلَُم « ينقلبون انقالباً أي منقلب ، وال يعمل يف : صفة ملصدر حمذوف ، أي » أيَّ ُمْنقَلَبٍ « : وقال أبو البقاء 
  .م ال يعمل فيه ما قبله ألنَّ االستفها

وهذا مردود بأن أّياً الواقعة صفة ال تكون استفهامية ، وكذلك استفهامية ال تكون صفة لشيء بل كل منهما قسم 
  .برأسه 

الشرطية ، واالستفهامية ، واملوصولة ، والصفة ، واملوصوفة عند : تنقسم إىل أقسام كثرية ، وهي » أي « و 
عند غري األخفش ، . يا أيَُّها الرجلُ : حنو ) أل ( يا أيهذا واملُوّصلة لنداء ما فيه : حنو  األخفش خاصة ، واملناداة

  .واألخفش جيعلها يف النداء موصولة 
  .بالفاء والتاء من فوق من االنفالت } أَيَّ ُمْنفَلٍَت َيْنفَِلُتونَ { وقرأ ابن عباس واحلسن 

أُْعطيُت السورة اليت يذكر » : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -نيب أن ال« روى الثعليب يف تفسريه عن ابن عباس 
فيها البقرة من الذكر األول ، وأعطيت طه والطواسني من ألواح موسى ، وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم السورة 

  «اليت يذكر فيها البقرة من حتت العرش ، وأعطيت املفصل نافلة 
إنَّ اللَّه تعاىل أعطاين السبع مكان التوراة ، وأعطاين « : قال  -يه وسلم صلى اهللا عل -أن رسول اهللا » وعن أنس 

  »الطواسني مكان الزبور ، وفضلين باحلواميم واملفصل ، ما قرأهن نيب قبلي 
من قرأ سورة الشعراء كان » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا « : وعن أيب أمامة عن أُّيب بن كعب قال 

وشعيب ، وصاحل ، وإبراهيم ، وبعدد من : عشر حسنات بعدد من صدق بنوح وكذب به ، وهو  له من األجر
  « -صلى اهللا عليه وسلم  -كذب بعيسى ، وصدق مبحمد 

الزَّكَاةَ َوُهمْ  الَِّذيَن يُِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوُيْؤتُونَ) ٢(ُهًدى َوُبشَْرى ِللُْمْؤِمنَِني ) ١(طس ِتلَْك آَياُت الْقُْرآِن َوِكتَابٍ ُمبِنيٍ 
  ) ٣(بِالْآخَِرِة ُهْم ُيوِقُنونَ 

هذه آيات القرآن : إشارة إىل آيات السورة أي » تلك « . } طس ِتلَْك آيَاُت القرآن َوِكَتابٍ مُّبِنيٍ { : قوله تعاىل 
.  

فيكون من عطف بعض ، وهل املراد به نفس القرآن » القُْرآِن « العامة على جره عطفاً على » َوِكَتابٍ « : قوله 
القرآن والكتاب : وقيل . الصفات على بعض ، واملدلول واحد ، أو اللوح احملفوظ ، أو نفس السورة ، أقوال 

فيهما للمح الصفة » أل « فهما كالعباس وعباس ، يعين فيكون  -صلى اهللا عليه وسلم  -علمان للمنزل على نبينا 
آَياتُ الكتاب َوقُْرآٍن مُّبِنيٍ { : هبا يف قوله » قرآن « النكرة ، وقد وصف ، وهذا خطأ؛ إذ لو كانا علمني ملا وصفا ب

والذي يقال إنه نكر هنا إلفادة . كما يف هذه اآلية الكرمية » كتاب « ووصف هبا  -احلجر  -]  ١: احلجر [ } 
  ] . ٥٥: القمر [ } ِفي َمقَْعدِ ِصْدقٍ { : التفخيم ، كقوله 
  .» ِتلَْك « املخرب هبا عن » آيَاٌت « برفعها عطفاً على » وِكَتاٌب ُمبِنيٌ  «: وقرأ ابن أيب عبلة 

تلك هند : ، ولو قلت . كيف َصحَّ أن يشار الثنني أحدمها مؤنث ، واآلخر مذكر باسم إشارة املؤنث : فإن قيل 
  وزيد مل جيز؟

  :فاجلواب من ثالثة أوجه 
ن الكتاب عبارة عن آيات جمموعة ، فلما كانا شيئاً واحداً ، صحت هو اآليات ، أل) أن املراد بالكتاب : ( أحدها 

  .اإلشارة إليهما بإشارة الواحد املؤنث 



  .وآيات كتاب مبني : أنه على حذف مضاف ، أي : الثاين 
: قول أنه ملا ويل املؤنث ما يصح اإلشارة به إليه ، اكتفى به وحسن ، ولو أويل املذكر مل حيسن ، أال تراك ت: الثالث 

  .أو أّخرهتا مل جيز تأنيث الفعل ) هند ( جاءتين هند وزيد ، ولو حذفت 
  :جيوز فيهما أوجه » ُهًدى وُبْشَرى « : قوله 

  .يهدي هدى ، ويبشر بشرى : أن يكونا منصوبني على املصدر بفعل مقدر من لفظهما ، أي : أحدها 
  .من معىن اإلشارة » تِلَْك « فيها ما يف  والعامل» آيَات « أن يكونا يف موضع احلال من : الثاين 

  .وفيه ضعف ، ومن حيث كونه مضافاً إليه » القُْرآن « أن يكونا يف موضع احلال من : الثالث 
، يف قراءة من رفعه ، يوضعف يف قراءة من جره ، ملا تقدم من كونه يف حكم » ِكَتاب « أن يكونا حاالً من : الرابع 

  .يه املضاف إليه ، لعطفه عل
  ) .أم جررته ( سواء رفعته » مبني « أنَّهما حاالن من الضمري املستتر يف : اخلامس 
  .» آَياُت « أن يكونا بدلني من : السادس 
  .أن يكونا خرباً بعد خرب : السابع 
  .ُهًدى وُبشَْرى للمؤمنني ) هي : ( أن يكونا خربي ابتداء مضمر ، أي : الثامن 
  فصل

مَّْنُه َوفَْضلٍ َوَيْهِديهِْم إِلَْيِه صَِراطاً ) فََسُيْدِخلُُهْم ِفي َرْحَمٍة { : ( جلنة وبشرى هلمن كقوله تعاىل املراد يهديهم إىل ا
  :إمنا تكون للمؤمنني أو ألهنم متسكوا به ، كقوله : ، وهلذا خص به املؤمنني ، وقيل ]  ١٧٥: النساء [ } مُّْسَتِقيماً 

َويَزِيُد اهللا الذين { : ، أو أنه يزيد يف هداهم ، كقوله تعاىل ]  ٤٥: النازعات [ } َيْخَشاَها  إِنََّمآ أَنَت ُمنِذُر َمن{ 
  ] . ٧٦: مرمي [ } اهتدوا ُهًدى 

جيوز أن يكون جمرور احملل ، نعتاً للمؤمنني ، أو بدالً أو بياناً ، أو منصوبة عل } الذين ُيِقيُمونَ الصالة { : قوله 
الصلوات اخلمس ، وكذا القول يف الزكاة ، : هم الذين ، واملراد هبا : على تقدير مبتدأ ، أي املدح ، أو مرفوعة 

وإقامة الصالة أن يؤديها بشرائطها ، والزكاة بوضعها . فإهنا هي الواجبة ، ألن التعريف باأللف والالم يقتضى ذلك 
  .يف مواضعها 

لثاين تكرير لألول على سبيل التوكيد اللفظي ، وفهم الزخمشري منه ا» هم « } َوُهم باآلخرة ُهْم ُيوِقُنونَ { : قوله 
ويدل عليه أنه عقد مجلة ابتدائية ، . ال يوقن باآلخرة حق اإليقان إال هؤالء ، املتصفون هبذه الصفات : احلصر ، أي 

ء اجلامعون بني اإلميان وما يوقن باآلخرة حق اإليقان إال هؤال: حىت صار معناها » هم « وكرر فيها املبتدأ الذي هو 
  .والعمل الصاحل ، ألن خوف العاقبة حيملهم على حتمل املشاق 

  .، وال يضر الفصل بينهما بالتوكيد » يوقنون « متعلق ب » باآلِخَرِة « و 
وهذه اجلملة حيتمل أن تكون معطوفة على اصلة ، داخلة يف حيز املوصول ، وحينئذ يكون قد غاير بني الصَِّألتني 

، َو » ُيِقيُمونَ « : عىن ، وهو أنه ملا كان إقامة الصالة ، وإيتاه الزكاة مما يتكرَّر ويتجدَّد بالصتني مجلة فعلية ، فقال مل
  .» ُيْؤُتونَ « 

 وملا كان اإليقان باآلخرة أمراً ثابتاً مطلوباً دوامه ، أتى بالصلة مجلة امسية ، مكرراً فيها املسند إليه ، مقدماً املوقن به
، الدال على االختصاص ، ليدل على الثبات واالستقرار ، وجاء خبرب املبتدأ يف هذه اجلملة فعالً مضارعاً ، داللة 

قال . وحيتمل أن تكون مستأنفة غري داخلة يف حيز املوصول . على أن ذلك متجدد كل وقت ، غري منقطع 



  .وتكون اجلملة اعتراضية : ، قال » ُهْم َو« : عند قوله : وحيتمل أن تتم الصلة عنده ، أي : الزخمشري 
أن الصلة متت  -إذا أخذنا بظاهر كالمه  -يريد أن الصلة متت عند الزكاة ، فيجوز فيه ذلك ، وإال فكيف يصح 

: يعين من حيث املعىن وسياق الكالم ، وإال فاالعتراض يف االصطالح : وتسمية هذا اعتراضاً » َوُهْم « : عند قوله 
بني متالزمني من مبتدأ أو خرب ، وشرط وجزاء ، وقسم وجوابه ، وتابع ومتبوع ، وصلة وموصول ،  إمنا يكون

  .وليس هنا شيء من ذلك 
إن املؤمنني الذي يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ال بد وأن يكونوا متيقنني باآلخرة ، فما وجه ذكره مرة : فإن قيل 
  أخرى؟

  :فاجلواب من وجهني 
ي يستفاد منه طرق للنجاة هو معرفة املبدأ ، ومعفرة املعاد ، والعمل الصاحل ، وأشرفه الطاعة أن الذ: األول 

{ : ( ، أي الذين ُيْؤِمُنونَ بالغَْيبِ وهو إشارة إىل معرفة املبدأ ، وقوله » ِللُْمْؤِمنَِني « : بالنفس والطاعة باملال ، فقوله 
} باآلخرة ُهمْ ُيوِقُنونَ ) َوُهم { : ، إشارة إىل الطاعة بالنفس واملال ، وقوله }  الذين ُيِقيُمونَ الصالة َويُْؤُتونَ الزكاة

إشارة إىل علم املعاد ، فكأنه تعاىل جعل معرفة املبدأ طرفاً أوالً ، ومعرفة املعاد طرفاً أخرياً ، وجعل الطاعة بالنفس 
  .واملال متوسطاً بينهما 

صالة ويؤتون الزكاة منهم من هو جازم باحلشر والنشر ، ومنهم من يكون أن املؤمنني الذي يقيمون ال: الثاثين 
إن كنت مصيباً فيها فقد فزت بالسعادة ، وإن كنت خمطئاً : شاكاً فيه ، إال أنه يأيت هبذه الطاعة احتياطاً ، فيقول 

  .فلهذا ذكر هذا القيد ) . به وما من كان جازماً باآلخرة كان مهدياً ( فيها مل يفتين إال خريات قليلة يف بالقرآن ، 

أُولَِئَك الَِّذيَن لَُهْم ُسوُء الَْعذَابِ وَُهْم ِفي الْآِخَرِة ُهمُ ) ٤(إِنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرةِ َزيَّنَّا لَُهمْ أَْعَمالَُهْم فَُهْم َيْعَمُهونَ 
  ) ٥(الْأَْخَسُرونَ 

  .اآلية } باآلخرة إِنَّ الذين الَ ُيْؤِمُنونَ { : قوله 
إِنَّ الذين الَ ُيْؤِمُنونَ باآلخرة َزيَّنَّا لَُهمْ { : ملا بّين ما للمؤمنني من البشرى أتبعه مبا للكفار من سوء العذاب ، فقال 

كيف أسند تزيني : فإن قيل . يترددون فيها متحريين » فهم يعمهون « القبيحة ، حىت رأوها حسنة ، } أَْعَمالَُهْم 
  .؟ ]  ٤٨: األنفال [ } َزيََّن لَُهُم الشيطان أَْعمَالَُهمْ { م إىل ذاته مع أنه أسنده إىل الشيطان يف قوله أعماهل

أما أهل السنة فأجروا اآلية على ظاهرها ، ألن اإلنسان ال يفعل شيئاً ألبتة إال إذا دعاه الداعي إىل الفعل : فاجلواب 
، أو الظن بكون الفعل مشتمالً على منفعة ، وهذا الداعي ال بد وأن يكون واملعقول من الداعي هو العلم واالعتقاد 

  :من فعل اهللا تعاىل لوجهني 
  .أنه لو كان الفتقر فيه إىل داع آخر ، ولزم التسلسل ، وهو حمال : األول 
ر ميتنع أن يكون أن العلم إما أن يكون ضرورياً ، أو كسبياً ، فإن كان ضرورياً فال بد من تصورين والتصو: الثاين 

مكتسباً ، ألن املكتسب إن كان شاعراً به ، فهو متصور له ، وحتصيل احلاصل حمال ، وإن مل يكن متصوراً ، كان 
فاملشعور به غري : هو مشعور به من وجه ، قلنا : فإن قيل . غافالً عنه ، والغافل عن الشيء ميتنع أن يكون طالباً له 

  .لتقسم املتقدم يف كل واحد من هذين الوجهني ما هو غري مشعور به ، فيعود ا
وإذا ثبت أن التصور غري مكتسب ألبتة ، والعلم الضروري هو الذي يكون مكتسباً ، فإن كل واحد من تصوُّريه 
كاف يف حصول التصديق ، فالتصورات غري مكتسبة فهي مستلزمة التصديقات ، فإذن مىت حصلت التصورات 



ا بديهياً فهي مستلزمة التصديقات ، فإذن مىت حصلت التصورات البديهية ، كان البديهية ، كان التصديق هب
مث إن التصديقات البديهية إن كانت مستلزمة التصديقات النظرية ، كانت . التصديق هبا بديهياً وليس كسبياً 

ناها علوماً نظرية كسبية ، ألن الزم الضروري ضروري ، وإن مل تكن مستلزمة هلا مل تكن تلك األشياء اليت فرض
كذلك ، بل هي اعتقادات تقليدية ، ألنه ال معىن العتقاد املقلد إال اعتقاد حتسيين بفعله ابتداء من غري أن يكون له 

موجب ، فثبت هبذا أن العلوم بأسرها ضرورية ، وثبت أن مبادىء األفعال هي العلوم ، وأفعال العباد بأسرها 
زين لكل عامل عمله ، واملراد من التزيني ( تار ، فثبت أن اهللا تعاىل هو الذي ضرورية فاإلنسان مضطر يف صورة خم

وأما . املضار واآلفات ، فثبت هبذه الدالئل العقلية القاطعة وجوب إجراء هذه اآلية على ظاهرها ) هو الذي 
  :املعتزلة فتأولوها بوجوه 

مسكوا به ، وزيناه بأن بينا حسنه وما هلم فيه من الثواب ، أن املراد بينا هلم أمر الدين ، وما يلزمهم أن يت: أحدها 
َحبََّب إِلَْيكُمُ { : ألن التزيني من اهللا للعمل ليس إال وصفه بأنه حسن واجب ومحيد العاقبة ، وهو املراد من قوله 

  }األميان َوزَيََّنُه ِفي قُلُوبِكُمْ 

  ] . ٧: احلجرات [ 
  .فهم يعدلون ويتخريون عما زينا من أعماهلم : ل على ذلك ، إذ املراد يد» فَُهْم َيْعَمُهونَ « : وقوله 

أنه تعاىل ملا متعهم بطول العمر وسعة الرزق ، جعلوا إنعام اهللا عليها بذلك ذريعة إىل اتباع شهواهتم ، : وثانيها 
املالئكة عيلهم السالم وعدم االنقياد ملا يلزمهم من التكاليف ، فكأنه تعاىل زين بذلك أعماهلم ، ولذلك أشارت 

: الفرقان [ } الذكر { ]  ١٨: الفرقان [ } َوآَبآءَُهْم حىت َنُسواْ { ]  ١٨: الفرقان [ } ولكن مَّتَّْعتَُهْم { : بقوهلم 
١٨ . [  

  .أن إمهاله الشيطان وختليته حىت يزين هلم مالبسة ظاهرة للتزيني ، فأسند إليه : وثالثها 
صيغة عموم ، فوجب أن يكون اهللا تعاىل قد زين هلم } َزيَّنَّا لَُهْم أَْعَمالَُهمْ { : له تعاىل أن قو: واجلواب عن األول 

  .كل أعماهلم حسناً أو قبيحاً 
أن اهللا تعاىل ملا متعهم بطول العمر وسعة الرزق فهل هلذه األمور يف ترجيح فاعلية املعصية على تركها : وعن الثاين 

هلا أثر فيه ، فإن كان األول فقد دللنا على أن التحصيل مىت حصل فال بد أن ينتهي إىل  أثر ، وليس هلا أُر ، وليس
صارت هذه األشياء بالنسبة إىل أعماهلم  -وإن مل يكن له فيه أُر  -حد الوجودب واالستلزام وحينئذ حيصل الغرض 

هم إليها ، وهذا بعينه هو اجلواب عن كصرير الباب ونعيق الغراب ، بالنسبة إىل أعماهلم ، وذلك مينع من إسناد فعل
  .التأويل الثالث الذي ذكروه 

املراد مطلق العذاب ، سواء كان : القتل واألسري يوم بدر ، وقيل : أي } أولئك الذين لَُهمْ سواء العذاب { : قوله 
  .شدته : يف الدنيا أو يف اآلخرة ، وسوء العذاب 

أهنا على باهبا من التفضيل ، وذلك بالنسبة إىل الكفار ، من : أظهرمها : قوالن ) أَفََعلَ ( يف » اَألْخَسُرونَ « : قوله 
أهنم أكثر خسراناً يف اآلخرة منهم يف الدنيا ، أي أن خسراهنم يف اآلخرة : حيث اختالف الزمان واملكان ، يعين 

  .أكثر من خسراهنم يف الدنيا 
للشَّركة ، ألن املؤمن ال خيسران له يف اآلخرة ألبتة ، وقد تقدم  هي هنا للمبالغة ال -منهم الكرماين  -وقال مجاعة 

« : وقال ابن عطية . جواب ذلك ، وهو أن اخلسران راجع إىل شيء واحد ، باعتبار اختالف زمانه ومكانه 
.  هذا نظر ، ألن أفعل صفة ال جيمع إال أن يضاف ، فتقوى رتبته يف األمساء ، ويف» أَْخَسَر « ( مجع » اَألْخَسُرونَ 



، بل ال جيوز فيه إال ذلك إذا كان ) ال ( وال نظر يف أنه جيمع مجع سالمة أو مجع تكسري إذا كان ب : قال أبوحيان 
الزيدون هم األفضلون واألفاضل ، واهلندات هّن الفضليات والفضل ، وأما : قبله ما يطابقه يف اجلمعية ، فيقول 

تعني إذ ذاك مجعه ، بل إذا أضيف إىل نكرة فال جيوز مجعه ، وإن أضيف إىل فال ي) ال جيمع إال أن يضاف : قوله 
  .معرفة جاز فيه اجلمع واإلفراد 

 إِذْ قَالَ مُوَسى ِلأَْهِلِه إِنِّي آَنْستُ َناًرا َسآتِيكُْم مِْنَها بَِخَبرٍ أَْو آِتيكُْم) ٦(َوإِنََّك لَُتلَقَّى الْقُْرآنَ ِمْن لَُدنْ َحكِيمٍ َعِليمٍ 
فَلَمَّا َجاَءَها ُنوِدَي أَنْ ُبورَِك َمْن ِفي النَّارِ َوَمْن حَْولََها َوُسْبحَانَ اللَِّه َربِّ الَْعالَِمنيَ ) ٧(بِِشهَابٍ قََبسٍ لَعَلَّكُْم َتْصطَلُونَ 

  ) ٩(َيا ُموَسى إِنَّهُ أََنا اللَُّه الَْعزِيزُ الَْحِكيُم ) ٨(

خمفَّفاً يتعدى لواحد ، وبالتضعيف يتعدى الثنني ، فأقيم أوهلما هنا مقام الفاعل ، ) لقي : ( » َوإِنََّك لَُتلَقَّى « : قوله 
بالنون تفسري معىن ، فال يتعلّق به متعلق بأن النون أبدلت ) ُتلَقَّن ( إنَّ أصله : ، وقول من قال » القرآن « والثاين 

  .حرف ِعلَّة 
  فصل

وأي عليم ، وهذا معىن جميئهما منكرتني ، وهذه اآلية متهيد ملا يريد أن يسوق املعىن لتؤتاه وتلقنه من عند أي حكيم 
احلكمة إما أن : خذ من آثار حكمته وعلمه قصة موسى ، فإن قيل : بعدها من القصص كأنه قال على أثر ذلك 

  تكون نفس العلم ، وإما أن يكون العلم داخالً فيها ، فبعد ذكر احلكمة مل ذكر العلم؟
أن احلكمة هي العلم باألمور العملية فقط ، والعلم أعم منه؛ ألن العلم قد يكون عملياً وقد يكون نظرياً :  فاجلواب

، والعلوم النظرية أشرف من العلوم العملية ، فذكر احلكمة على العموم مث ذكر العليم وهو البالغ يف كمال العلم ، 
ا بكل املعلومات ، وبقاؤها مصونة عن كل التغريات وما وحدهتا ، وعمون تعلقه: وكمال العلم من جهات ثالثة 

  ) .سبحانه ( حصلت هذه الكماالت الثالثة إال يف علمه 
) يعلم ( منصوباً بإضمار اذكر ، أو » إذْ « اآليات ، جيوز أن يكون } . . . إِذْ قَالَ موسى َألْهِلِه { : قوله تعاىل 

  .وفيه ضعف لتقيد الصفة هبذا الظرف ) » يم عل« أو ب ( ، » عليم « مقدر مدلوال عليه ب 
  فصل

غري امرأته  -عليه السالم  -إنه مل يكن مع موسى : يف مسريه من مدين إىل مصر ، قيل } إِذْ قَالَ موسى َألْهِلِه { 
{ : ، وقد كىن اهللا عنها باألهل ، فتبع لك ورود اخلطاب بلفظ اجلمع ، وهو قوله  -عليه السالم  -ابنة شعيب 

أبصرت ناراً ، وذلك أهنما كانا يسريان ليالً وقد اشتبه الطريق عليهما ، ] :  ١٠: طه [ } مكثوا إين آَنْسُت نَاراً ا
والوقت وقت برد ، ويف مثل هذا احلال تقوى النفس مبشاهدة نار ملا يرجى فيها من زوال احلرية يف أمر الطريق ، 

ما خيرب به : واخلرب } إين آَنْسُت نَاراً َسآِتيكُْم مِّْنَها بَِخَبرٍ { : فقال ومن االنتفاع بالنار لالصطالء ، فلذلك بشرها 
سآتيكم منها : مث يف كالم حذف ، وهو أنه ملا أبصر النار توجه إليها ، وقال . عن حال الطريق؛ ألنه كان قد ضله 

  .خبرب يعرف به الطريق 
أو » شَِهابٍ « بدل من » قََبس « ، على أن » ِشَهاب « فيون بتنوين قرأ الكو} أَْو آتِيكُْم بِِشهَابٍ قََبسٍ { : قوله 

  .صفة له ، ألنه مبعىن مقبوس ، كالقبض والنفض ، والباقون باإلضافة على البيان ، ألنَّ الشِّهاب يكون قبساً وغريه 
على باهبا من التنويع ، والطاء  :» أو « و . القطعة منها يكون يف عوٍد وغري عود : الشُّعلة ، والقََبُس : والشَِّهاُب 

  .يدل من تاء االفتعال ، ألنه من َصِلَي بالنار : » َتْصطَلُونَ « يف 



 ٢٩: القصص [ } لعلي آتِيكُْم مِّْنَها بَِخَبرٍ أَوْ { ، ويف موضع آخر ، } َسآِتيكُْم مِّْنَها بَِخَبرٍ { : قال هاهنا : فإن قيل 
  .تََرجٍّ واآلخر تيقن ومها كاملتدافعني ، ألن أحدمها ] 

كيف : فإن قيل . سأفعل كذا ، وسيكون كذا ، مع جتويزه اخليبة : قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه : فاجلواب 
  جاء بسني التسويف؟

بني األمرين املقصودين ، » أو « عدة ألهله أنه يأتيهم به ، وإن أبطأ ، أو كانت املسافة بعيدة ، وأدخل : فاجلواب 
اء على أنه إن مل يظفر هبذين املقصودين ، ظفر بأحدمها ، إما هداية الطريق ، وإما اقتباس النار ، ثقة منه يعين الرج

  .تستدفئون من الربد » لَعَلَّكُْم َتْصطَلُونَ « . بعادة اهللا تعاىل ألنه ال يكاد جيمع بني حرمانني على عبده 
  :ه يف القائم مقام الفاعل ثالثة أوج» ُنوِدي « : قوله 

  :حينئذ ثالثة أوجه » أن « أنه ضمري موسى ، وهو الظاهر ، ويف : أحدها 
  .أهنا املفسرة ، لتقدم ماهو مبعىن القول : أحدها 
أهنا الناصبة للمضارع ، ولكن وصلت هنا باملاضي ، وتقدم حتقيق ذلك ، وذلك على إسقاط اخلافض ، أي : والثاين 

  .نودي موسى بأن بورك : 
خربها ، ومل حيتج هنا إىل فاصل ، ألنه دعاء ، وقد تقدم » بورك « ا املخففة ، وامسها ضمري الشأن ، و إهن: الثالث 

هل : فإن قلت : قال الزخمشري  -يف قراءته فعالً ماضياً  -]  ٩: النور [ } أَنَّ غََضبَ { : حنوه يف النور ، يف قوله 
  ه بورك ، والشمري ضمري الشأن والقصة؟بأن: جيوز أن تكون املخففة من الثقيلة ، اولتقدير 

  فعلى إضمارها؟: ، فإن قلت ) قَْد ( ال؛ ألنَّه ال بدَّ من : قلت 
  .ال يصّحن ألهنا عالمة ، والعالمة ال حتذف انتهى : قلت 

تقدم يف خرب ال دعاء ، أما إذا قلنا إنه دعاءكما » ُبورِكَ « فمنع أن تكون خمففة ملا ذكر ، وهذا بناء منه على أنَّ 
الفاصل كما تقدم ، وقد تقدم فيه استشكال ، وهو الطلب أن ال يقع خرباً يف هذا الباب ، ( النور فال حاجة إىل 

  .املخففة ، وهو دعاء ) أن ( فكيف وقع هذا خرباً ل 
بأن بورك ،  :على حذف حرف اجلّر ، أي » أَنْ ُبورَِك « الفاعل نفس ) انَّ القائم مقام : الثاين من األوجة األول 

  .حينئذ إّما ناصبة يف األصل ، وإّما خمففة ) أَنْ ( ف 
ثُمَّ َبَدا لَُهْم مِّن بَْعِد َما { نودي النِّداء ، مث فسِّر مبا بعده ومثله : أنه ضمري املصدر املفهوم من الفعل ، أي : الثالث 

  ] . ٣٥: يوسف [ } َرأَُواْ اآليات لََيْسجُُننَُّه 
: ، وبَاَرَك يتعدى بنفسه ، ولذلك بُنَِي للمفعول ، يقال » ُبورَِك « َمْن قَائٌم مقام الفاعل ل } ي النَّارِ َمْن ِف{ : قوله 

  :َبارَكك اللَُّه ، وََباَرَك َعلَْيَك ، وَباَرَك فِيَك ، َوَباَرَك لََك ، وقال الشاعر 
  ِعْنَد الشَّيبِ إذْ أَْنتَ أَشَْيُب وبُورِكَْت... فَُبورِكَْت َمولُوداً وبُورِكَْت َناشِئاً  - ٣٩٣٠

  :وقال عبد اهللا بن الزبري 
  إذا ذُِكرُوا وَنْحُن لََك الِفَداُء... فُبرك يف َبنِيَك ويف بَنِيهِْم  - ٣٩٣١

  :وقال آخر 
  بُورَِك نبع الرُّمَّاِن والزَّْيُتون... فَُبورَِك يف املَيِت الغَرِيبِ كََما  - ٣٩٣٢

  فصل
إما الباري تعاىل ، وهو على حذف مضاف ، أي من قدرته وسلطانه يف النار ، وقيل املراد به » ْن َم« واملراد ب 



غري العقالء وهو النور واألمكنة اليت حوهلا » َمْن « ، وقيل املراد ب » َمْن حَْولََها « موسى واملالئكة ، وكذلك ب 
وروى سعيد بن جبري عن ابن . معناه بوركت النار : ، فاألول من مروي عن ابن عباس ، وروى جماهد عنه أنه قال 

{ : كقوله ) ما ( قد تأيت مبعىن : » َمْن « و } أَنْ بُورِكَِت النَّاُر َوَمْن حَْولََها { : مسعت أبّياً يقرأ : عباس أيضاً ، قال 
} ُجنٌد مَّا ُهنَاِلكَ { : الم ، كقوله قد تكون صلة يف الك) َما ( ، و ]  ٤٥: النور [ } فَِمْنُهْم مَّن َيْمِشي على َبطْنِِه 

: ُبورَِك َمْن يف النَّارِ وفيَمْن َحْولََها وهم املالئكة وموسى عليهم السالم ، وقال الزخمشري : ، ومعناه ]  ١١: ص [ 
يها ، هي البقعة اليت حصلت ف: مكاهنا ، ومكاهنا : بورك من يف مكان النار ومن حوهلا : } ُبورَِك َمن ِفي النار { 

وتدل عليه ]  ٣٠: القصص [ } ِمن َشاِطىِء الوادي األمين ِفي البقعة املباركة { : وهي البقة املذكورة يف قوله تعاىل 
  .قراءة أّيب 

  :فيه أوجه » َوسُْبَحانَ اللَِّه « : قوله 
  .وع األمرين نودي مبجم: نودي بالربكة وتنزيه ربِّ العزَّة ، أي : أي : أنه من تتّمة النداء : أحدها 
، وهو على هذا اعتراض بني أثناء القصة  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه من كالم اهللا تعاىل خماطباً لنبينا حممد : الثاين 

.  
: وصلتها ، وأبقى معمول الصلة ، إذ التقدير ) َمْن ( أنّ معناه وُبورَِك من َسبَّحَ اللََّه ، يعين أنه حذف : الثالث 

يف احلقيقة ليس معموالً لقال ، بل لفعل من » سُْبَحانَ « ُسْبَحانَ اللَِّه و : النَّارِ َوَمْن َحْولََها ، ومن قال ُبورَِك َمْن يف 
  .لفظه ، وذلك الفعل هو املنصوب بالقول 

  فصل
وهو اهللا ، قُدِّس من يف النار ، : يعين } بُورَِك َمن ِفي النار { : روي عن ابن عباس وسعيد بن جبري واحلسن يف قوله 

« : أنه نادى موسى منها ، وأمسعه كالمه من جهتها ، كما روي أنه مكتوب يف التوراة : عىن به نفسه على معىن 
، فمجيئه من سيناء بعثته موسى منها ، ومن ساعري » جاء اهللا من سيناء وأشرق من ساعري واستعلى من جبال فران 

  وهل كان ذلك نوره عز وجل؟. مكة : ى منها ، وفاران بعثته املسيح ، ومن جبال فاران بعثته املصطف
حجاُبُه النَّاُر لَوْ « : كانت النار بعينها ، والنار إحدى حجب اهللا تعال ، كما جاء يف احلديث : قال سعيد بن جبري 

ت البقعة ، وبورك من والسبب الذي ألجله بورك» كََشفََها َألْحَرقََت سُُبحَاُت َوْجهِِه ما انتهى إليه َبَصُرُه من خلقه 
حدوث هذا األمر العظيم فيها ، وهو تكليم موسى وجعله رسوالً ، وإظهار املعجزات عليه ، وهلذا : فيها وحواليها 

]  ٧: األنبياء [ } َوَنجَّْيَناُه َولُوطاً إِلَى األرض اليت بَاَركَْنا ِفيَها { : جعل اهللا أرض الشام موسومة بالربكات يف قوله 
  .تكون كذلك ، فهي مبعث األنبياء عليهم السالم ومهبط الوحي ، وكفاهتم أحياء وأمواتاً  وحقت أن

ياموسى إِنَُّه أََنا اهللا العزيز { : تعرف إىل موسى بصفاته يف قوله  -وهو املنزه من كل سوء وعيب  -وملا نزه نفسه ، 
العزيز احلَكِيمُ « وخربه ، و ) مبتدأ » َوأَنَّا اللَُّه «  (أظهرمها أنَّه ضمري الشأن : وجهان » إنَّ « يف اسم . } احلكيم 

  .صفتان هللا » 
الَعزِيُز « ، و » أََنا « بيان ل » اهللا « إن مكلِّمك أنا ، و : أنه ضمري راجع إىل دلَّ عليه ما قبله ، يعين : والثاين 
الفاعل وبين الفعل للمفعول فال جيوز أن قال أبو حيان ، وإذا حذف . صفتان للبيان قاله الزخمشري : » احلَكِيُم 

إذ قد غيِّر الفعل عن بنائه له وعزم على أن ال يكون حمدِّثاً عنه ، فعود الضمري : يعود الضمري على ذلك احملذوف 
وفيه نظر ، ألنه قد يلتفت إليه ، وقد تقدم ذلك يف : قال شهاب الدين . إليه ممَّا ينايف ذلك؛ إذ يصري معتًنى به 

إال الذي عفي له وهو : ، قيل » َوأََداٌء إلَْيِه « : ، مث قال ]  ١٧٨: البقرة [ } فََمْن ُعِفَي لَُه { : رة عند قوله البق



ويلُّ الدم ما تقدم حتريره ولئن سلِّم ذلك ، فالزخمشري مل يقل إنه عائد على ذلك الفاعل ، إمنا قالك راجع إىل ما دل 
  ) .ق السِّيا( عليه ما قبله يعين من 

فصالً أو توكيداً أو خرب إن ، » أَنا « إن الرب أنا اهللا ، فيكون : أي : جيوز أن يكون ضمري ربِّ : وقال أبو البقاء 
هذا النداء قد جيوز أن يكون من : عماد ، وليست كناية ، فإن قيل » إنَّهُ « اهلاء يف قوله : وقيل . واهللا بدل منه 

  نه من اهللا؟عند غري اهللا ، فكيف علم موسى أ
أنه مسع الكالم املنزه عن مشاهبة كالم املخلوقني ، فعلم بالضرورة أنه : األول : ألهل السنة فيه طريقان : فاجلواب 
  .صفة اهللا 

إمنا عرف أن ذلك : مسع الصوت من الشجرة ، فنقول  -عليه السالم  -قول أئمة ما وراء النهر ، وهو أنه : الثاين 
  :من اهللا تعاىل ألمور 

ألن أحداً منا ال يقدر عليه ، وهذا : أن النداء إذا حصل يف النار أو الشجرة ، علم أنه من قبل اهللا تعاىل : أحدها 
  .ضعيف ، الحتمال أن الشيطان دخل يف النار والشجرة ، مث نادى 

يضاً ضعيف ، ألنا ال جيوز يف نفس النداء أن يكون قد بلغ يف العظم مبلغاً ال يكون إال معجزاً ، وهو أ: والثاين 
  .نعرف مقادير قوى املالئكة والشياطني ، فال قدر إال وجيوز صدوره منهم 

إن النار كانت مشتعلة يف شجرة خضراء مل حتترق ، فصار : أنه قد يقترن به معجز دل على ذلك ، وقيل : وثالثها 
يا موسى إين أنا : ار أو الشجرة ، وتقول ذلك لكاملعجزة وهذا أيضاً يف غاية الضعف والبعد ، ألنه كيف تنادي الن

  !!ربك ، أو إين أنا اهللا رب العاملني

ا َيَخاُف لََديَّ الُْمْرَسلُونَ َوأَلْقِ َعَصاَك فَلَمَّا َرآَها َتهَْتزُّ كَأَنََّها َجانٌّ وَلَّى ُمدْبًِرا وَلَْم ُيَعقِّبْ َيا ُموَسى لَا َتَخْف إِنِّي لَ
وَأَْدِخلْ َيَدَك ِفي َجيْبَِك َتخُْرْج بَْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ) ١١(ثُمَّ َبدَّلَ ُحْسًنا بَْعَد ُسوٍء فَإِنِّي غَفُورٌ َرحِيٌم  إِلَّا َمْن ظَلََم) ١٠(

ْبِصَرةً قَالُوا َهذَا ِسْحرٌ فَلَمَّا َجاَءْتُهْم آَياتَُنا ُم) ١٢(ُسوٍء ِفي ِتْسعِ آَياٍت إِلَى ِفْرَعْونَ َوقَْوِمِه إِنَُّهْم كَانُوا قَْوًما فَاِسِقَني 
  ) ١٤(َوَجَحُدوا بَِها وَاْسَتيْقََنْتَها أَْنفُُسُهْم ظُلًْما َوُعلُوا فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمفِْسِديَن ) ١٣(ُمبٌِني 

تناسب اجلمل ،  عطف على ما قبله من اجلملة االمسية اخلربية ، وقد تقدم أن سيبويه ال يشترط} َوأَلْقِ { : قوله 
  .جاء زيٌد ومن أبوك ، وتقدمت أدلته أول البقرة : وأنه جييز 

: ألن معىن » ُبورَِك « : على قوله : ؟ قلت » َوأَلْقِ َعَصاَك « : عالم عطف قوله : فإن قلت : وقال الزخمشري 
أن يا موسى : بعد قوله ، } وأن ألق عصاك { : ألق عصاك ، والدليل على ذلك قوله : نودي أن بورك ، وقيل له 

. كتبت إليه أن حجَّ واعتمر ، وإن شئت ، أن حجَّ وأن اعتمر : إين أنا اهللا على تكرير حرف التفسري ، كما يقول 
ألق عصاك ، ألن هذه مجلة معطوفة : ُمَناٍف لتقديره ، وقيل له » ُبورِكَ « وقوله إنه معطوف على : قال أبو حيان 

: وقيل له : ، وإمنا احتاج إىل تقدير » ُبرَِك « معطوفاً على : ؤها الذي هو معمول ، وقيل وليس جز» ُبورَِك « على 
. ألق ، ليكون مجلة خربية مناسبة للجملة اخلربية اليت عطفت عليها ، كأنه يرى يف العطف تناسب اجلمل املتعاطفة 

  .والصحيح أنه ال يشترط ذلك ، مث ذكر مذهب سيبويه 
. ، وهي احلية الصغرية اليت يكثر اضطراهبا ، مسيت جاّناً ، ألهنا تستر عن الناس } َتْهَتزُّ كَأَنََّها َجآنٌّ  فَلَمَّا َرآَها{ 

َوالَ الضآلني { هبمزة مكان األلف ، وقد تقدم تقرير هذا عند » َجأنٌّ « وقرأ احلسن ، والزهري ، وعمرو بن عبيد 
هرب من اخلوف ، » َولَّي ُمْدبِراً « . ء الساكنني ، فيقول شأبَّة ودأبَّة على لغة من يهرب من التقا]  ٧: الفاحتة [ } 



  .إذا رجع ، وكل راجع معقب : عقب فالن : مل يرجع ، يقال : » َولَْم ُيَعقِّبْ « و 
ذا أمَّنتهم ال إ: ، يريد } ياموسى الَ َتَخْف إِنِّي الَ َيخَاُف لََديَّ املرسلون { : ومل يلتفت ، فقال اهللا : وقال قتادة 

املراد إذا أرمتهم بإظهار معجز أن ال خيافوا فيما يتعلق بإظهار ذلك ، وإال فاملرسل قد خياف ال : خيافون ، وقيل 
  »أنا أخاشكم هللا « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -حمالة ، ألن اخلوف الذي هو شرط اإلميان ال يفارقهم ، قال النيب 

جيوز أن تكون : » كَأنََّها َجانٌّ « : ، ألن الرؤية بصريَّة ، وقوله » رآها « ) هاء ( ية من مجلة حال» َتْهَتزُّ « : قوله 
جيوز أن يكون » وَلَْم ُيَعقّْب « : ، فيكون حاالً متداخلة ، وقوله » َتْهَتزُّ « حاالً ثانية ، وأن تكون حاالً من ضمري 

  :ومل يرجع على عقبه ، كقوله : ىن ، وأن يكون حاالً أخرى ، واملع» َولَّى « عطفاً على 
  َوالَ نَزلُوا َيوَم الكَرِيَهِة َمنْزِال... فََما َعقَُّبوا إذْ ِقيلَ َهلْ ِمْن ُمَعقِّب  - ٣٩٣٣

  :فيه وجهان } إَالَّ َمن ظَلََم ثُمَّ { : قوله 
لكن من : هر الصحيح ، واملعىن أنَّه استثناء منقطع ، ألنَّ املرسلني معصومون من املعاصي ، وهذا هو الظا: أحدمها 

  .ظلم من سائر الناس ، فإنه خياف فإنه تاب وبدل حسناً بعد سوء فإنِّي غفوٌر رحيٌم 

قَالَ { : إنَّ موسى ظلم بقتل القبطي ، مث تاب فقال : أنَّه متصلٌ ، وللمفسرين فيه عبارات ، قال احلسن : والثاين 
  ] . ٢٢: القصص [ }  َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت نَفِْسي فاغفر ِلي

ال خييف اهللا األنبياء إالّ بذنب يصيبه : معىن اآلية : أخفتك لقتلك النفس ، وقال : قال اهللا ملوسى : وقال ابن جريح 
  .أحدهم ، فإن أصابه أخافه حىت يتوب 

: ىن وال ، يعين هاهنا مبع» إال « : وقال بعض النحويني . حممول على ما يصدر من األنبياء من ترك األفضل : وقيل 
[ } لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ إِالَّ الذين ظَلَُمواْ { : ال خياف لدّي املرسلون وال املذنبون التائبون ، كقوله تعاىل 

وإمنا خياف : وعن الفراء أنه متصل ، لكن من مجلة حمذوفة تقديره . يعين وال الذين ظلموا ] .  ١٥٠: البقرة 
  .م إالَّ من ظلم غريه

وإمنا أضرب غريهم إال زيداً ، وهذا ضد : ال أضرُب القوم إالَّ زيداً أي : بأنه لو جاز هذا جلاز : وردَّه النحاس 
  .البيان واجمليء مبا ال يعرف معناه 

فعلى االنقطاع يكون  -وذكر كالماً طويالً  -، وهي عالمة على أنه منقطع » لكن « وقدره الزخمشري ب 
وباً فقط على لغة احلجاز ، وعلى لغة متيم جيوز فيه النصب والرفع على البدل من الفاعل قبله ، وأما على منص

  .فيجوز فيه الوجهان على اللغتني ، ويكون االختيار البدل ، ألن الكالم غري موجب : االتصال 
شرطية ، » َمْن « و  -حرف تنبيه جعالها  -بفتح اهلمزة وختفيف الالم » أَالَ « وقرأ أبو جعفر وزيد بن أسلم 

، وحممد بن عيسى األصبهاين غري منّون ، جعله فعلى » ُحْسناً « والعامة على تنوين » فَإِنِّي غَفُوٌر « : وجواهبا 
مصدراً كرجعى ، فمنعها الصَّرف أللف التأنيث ، وابن مقسم بضم احلاء والسني منوناً ، وجماهد وأبو حيوة 

  .بفتحهما ، وتقدم حتقيق القراءتني يف البقرة ورويت عن أيب عمرو 
يف الكالم : إن أْدخلْتها َتخُْرُج على هذه الصفة ، وقيل : أي » أَْدِخلْ « الظاهر أنه جواب لقوله » َتْخُرْج « : قوله 

ول ما أثبته يف واْدِخلْ َيَدَك َتْدُخل ، وأخرجها خترج ، فحذف من الثاين ما أثبته يف األول ، ومن األ: حذٌف تقديره 
  .الثاين ، وهذا تقدير ما ال حاجة إليه 

« جيوز أن يكون حاالً أخرى أو من الضمري يف » ِمْن غَْيرِ ُسوٍء « ، و » َتخُْرْج « حال من فاعل » َبْيَضاء « : قوله 
مدرعة من صوف ال جيب القميص ، قال املفسرون كانت عليه : واملراد باجليب » َبْيَضاَء « ، أو صفة ل » َبْيَضاَء 



  :فيه أوجه » يف ِتْسعِ « : قوله . كم هلا وال إزار ، فأدخل يده يف جيبه وأخرجها ، فإذا هي تربق مثل الربق 
  .، أي آية يف تسع آيات ، كذا قدره » خترج « أنه حال ثالثة ، قاله أبو البقاء يين من فاعل : أحدها 

سع آياٍت ، وقد تقدم اختيار الزخمشري كذلك عند ذكر البسملة ، اذهب يف ت: أنه متعلق مبحذوف ، أي : الثاين 
  :ونظره بقوله اآلخر 

  .بالرَّفاء والبنني وجعل هذا التقدير أقرب وأحسن : وقوهلم ... فَقُلُْت إلَى الطََّعامِ فَقَالَ ِمنُْهْم  - ٣٩٣٤
. يف مجلة تسع آياٍت : َك يف ِتْسع آَياٍت ، أي وألْقِ َعَصاَك وَأَْدِخلْ َيَد: وجيوز أن يكون املعىن : قال الزخمشري 

كانت اآليات إحدى عشرة منها اثنتان اليد والعصا ، والتِّسع الفَلُْق ، والطُّوفان ، واجلراد ، : ولقائل أن يقول 
  .والقُمَّل ، والضَّفادع ، والدَّم ، والطَّمسة ، واجلدب يف بواديهم ، والنقصان من مزارعهم انتهى 

هذه آية مع تسع آيات أنت مرسل هبن إىل فرعون وقومه ، ألن اليد : أي ) َمَع ( مبعىن ) يف ( ذا تكون وعلى ه
« و » أَلْقِ « متصالً ب » ِفي ِتْسعِ « والعصا حينئذ خارجتان من التسع ، وكذا قال ابن عطية ، أعين أنه جعل 

ُتَمهُِّد لك ذلك وتيسِّر يف تسع ، وجعل يف : تقديره :  ، إال أنه جعل اليد والعصا من مجلة التسع ، وقال» أَْدِخلْ 
  .خذ يل من اإلبل عشراً فيها فحالن ، أي منها فحالن : ، قال كما تقول ) من ( مبعىن ) يف ( الزجاج 

حذوف ، إذا مل جنعله حاالً ، فإن جعلناه حاالً علقناه مب» ِفي ِتْسع « هذا يتعلق مبا تعلق به » إلَى ِفْرَعونَ « : قوله 
وفيه نظر ، ألنه كونٌ مقيٌَّد ، وسبقه إىل هذا التقدير الزجاج ، وكأهنما أرادا . فقّدره أبو البقاء مرسالً إىل فرعون 

  .تفسري املعىن دون اإلعراب 
  .واصلةً إىل فرعون ، وفيه ما تقدم : ، وقدَّره » آيَاٍت « وجوَّز أبو البقاء أيضاً أن تكن صفة ل 

بل هي من أبصر املنقولة باهلمزة من : حال ، ونسب اإلبصار إليها جمازاً ، ألن هبا يبصر ، وقيل » َرةً ُمْبِص« : قوله 
َماٌء « هو مبعىن مفعول ، حنو : أهنا تبصر غريها ملا فيها من الظهور ، ولكنه جماز آخر غري األول ، وقيل : بصر ، أي 

  .مدفوق : أي » َداِفٌق 
على وزن أرض مسبعةٌ ، ذات سباعٍ ، ونصبها على احلال : دة بفتح امليم والصاد ، أي وقرأ علّي بن احلسني وقتا

  .بينة واضحة : » ُمْبِصَرةً « ومعىن . أيضاً ، وجعلها أبو البقاء يف هذه القراءة مفعوالً من أجله ، وقد تقدم ذلك 
  .ظاهر } قَالُواْ هذا ِسْحٌر مُّبِنيٌ { 

  .أنكروا اآليات ، ومل يقروا أهنا من عند اهللا : أي » َوَجَحُدوا بَِها « : قوله 
جيوز أن تكون هذه اجلملة معطوفة على اجلملة قبلها ، وجيوز أن تكون حاالً من » َواسَْتْيقََنتَْها أَنْفُُسُهمْ « : قوله 
أهنم : رب ، واملعىن استعظم واستك: ، حنو » َتفَعَّلَ « ، وهو أبلغ يف الذم ، واستفعل هنا مبعىن » َجحدُوا « فاعل 

علموا أهنا من عند اهللا ، وفائدة ذكر األنفس أهنم جحدوا بألسنتهم واستيقنوها يف قلوهبم وضمائرهم ، واالستيقان 
  .أبلغ من اإليقان 

: ظاملني عالني ، وأن يكونا مفعوالً من أجلهما ، أي : جيوز أن يكونا يف موضع احلال ، أي » ظُلْماً َوُعلُواً « : قوله 
  .احلامل على ذلك الظلم والعلو 

« بكسر العني والالم وقلب الواو ياء ، وتقدم حتقيقه يف » َوِعلّياً « : وقرأ عبد اهللا وابن وثاب واألعمش وطلحة 
  .» ِعتّياً « يف مرمي ، وروي عن األعمش وابن وثاب ضم العني كما يف » ِعِتّياً 

بالغني املعجمة ، وهو قريب من هذا املعىن ، وأي ظلم أفحش من ظلم من استيقن أهنا آيات » َوغُلُّواً « : وقرىء 



  د اهللا مث كابر بتسميتها سحراً بيناً؟بينة من عن
} فاستكربوا َوكَانُواْ قَْوماً َعاِلَني { : الترفع عن اإلميان ، والشرك وعدم اإلميان مبا جاء به موسى ، كقوله : والعلو 

  ] . ٤٦: املؤمنون [ 
امسها ، » َعاِقَبةُ « خر مقدم ، و » ْيَف كَ« } كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ { : قوله . } فانظر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ املفسدين { 

  .مبعىن َتفَكَّْر » اْنظُرْ « واجلملة يف حمل نصب على إسقاط اخلافض ألهنا معلقة ل 

َوَورِثَ ُسلَْيَمانُ ) ١٥(َني لُْمْؤِمنَِولَقَْد آتَْيَنا َداوُوَد َوُسلَْيَمانَ ِعلًْما َوقَالَا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي فَضَّلََنا َعلَى كَِثريٍ ِمْن ِعَباِدِه ا
َوُحِشَر ِلُسلَْيَمانَ ) ١٦(لُ الُْمبُِني َداُووَد َوقَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق الطَّْيرِ َوأُوِتيَنا ِمْن كُلِّ َشْيٍء إِنَّ َهذَا لَُهَو الْفَْض

َحتَّى إِذَا أََتْوا َعلَى َوادِ النَّْملِ قَالَْت َنْملَةٌ َيا أَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُوا ) ١٧(ُعونَ ُجُنوُدُه ِمَن الْجِنِّ وَالْإِْنسِ وَالطَّْيرِ فَُهمْ ُيوَز
 فَتََبسَّمَ َضاِحكًا ِمْن قَْوِلَها َوقَالَ َربِّ أَْوزِْعنِي أَنْ) ١٨(َمَساِكَنكُْم لَا َيْحِطمَنَّكُمْ ُسلَْيَمانُ َوُجُنوُدُه وَُهْم لَا َيْشُعُرونَ 

َك ِفي ِعَباِدكَ الصَّاِلِحنيَ أَْشكَُر نِْعمََتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َوأَنْ أَْعَملَ َصاِلًحا تَْرَضاُه َوأَْدِخلْنِي بَِرْحمَِت
)١٩ (  

علم القضاء ومنطق الطري والدواب : ي واملراد بالعلم أ. . اآلية } َولَقَْد آَتْيَنا َداُووَد َوُسلَْيَمانَ ِعلْماً { : قوله تعاىل 
  .طائفة من العلم ، او علماً سنياً عزيزاً : وتسبيح اجلبال ، واملعىن 

أعطيته فشكر ، : أليس هذا موضع الفاء دون الواو ، كقولك : فإن قلت : ، قال الزخمشري » َوقَاالَ « : قوله 
ما قااله بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم وشيٌء من  بلى ، ولكن عطفه بالواو إشعار بأنَّ: ومنعته فصرب؟ قلت 

ولقد آتينامها علماً فعمال به وعلماه وعرفاه حقَّ معرفته ، : مواجبه ، فأضمر ذلك مث عطف عليه التحميد ، قال 
  .وقاال احلمد هللا ، انتهى 

  .نه قليل جداً بالنسبة إىل علمه تعاىل تعظيماً له ، أي علماً سنياً ، أو داللة على التبعيض ، أل» ِعلْما « وإنَّما نكر 
  فصل
على كَِثريٍ مِّْن { بالنبوة والكتاب وتسخري الشياطني ، واجلن واإلنس } َوقَاالَ احلمد ِللَِّه الذي فَضَّلََنا { : املعىن 

ثَ ُسلَْيَمانُ َوَورِ{ : قوله . ، ومل يفضلوا أنفسهم على الكل ، وذلك يدل على حسن التواضع } ِعَباِدِه املؤمنني 
بل النبوة والعلم وامللك دون سائر : املال ألن النبوة عطية مبتدأة ال تورث ، وقال غريه : ، قال احلسن } َداُووَد 

َنْحُن َمَعاِشرَ األْنبِياِء ال نُوَرث « : أوالده ، ولو تأمل احلسن لعلم أن املال ال يورث من األنبياء ، لقوله عليه السالم 
، وأيضاً فإن املال إذا ورثه الولد فهو أيضاً عطية مبتدأة من اهللا تعاىل ، ولذلك يرثه الولد إذا » اهُ صدقة َما َتَركَْن

كان مؤمناً ، وال يرث إذا كان كافراً أو قاتالً ، وال كذلك النبوة ، ألن املوتا ال يكون سبباً لنبوة الولد ، وكان 
طي داود من امللك ، وزيد له تسخري الريح وتسخري الشياطني ، قال لداود تسعة عشر ابناً ، واعطي سليمان ما أع

كان سليمان أعظم ملكاً من داود وأقضى منه ، وكان داود أشد تعبداً من سليطان ، وكان سليمان شاكراً : مقاتل 
  .لنعم اهللا 

قاً ، حلصول الفهم منه كما يفهم من ، يعين صوته ، مسي صوت الطري منط} َوقَالَ ياأيها الناس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطري { 
أتدرون ما يقول؟ قالوا ال ، : صاح ورشان عند سليمان عليه السالم ، فقال : كالم الناس ، روي عن كعب قال 

أتدرون ما تقول؟ قالوا ال ، قال فإهنا : لدوا للموت ، وابنوا للخراب ، وصاحت فاختة ، فقال : إنه يقول : قال 
كما تدين : فإنه يقول : أتدرون ما يقول؟ قالوا ال ، قال : مل خيلقوا ، وصاح الطاووس فقال  ليت ذا اخللق: تقول 



استغفروا اهللا يا مذنبني ، : فإنه يقول : أتدرون ما يقول؟ قالوا ال ، قال : وصاح هدهد ، فقال : تدان ، قال 
ي ميت ، وكل جديد بال وصاح كل ح: وصاحت طيطوى ، فقال أتدرون ما تقول؟ قالوا ال ، قال فإنه يقول 

ضه ، وصاح { ملء مسائة وأ ( سبحان ريب األعلى : فإهنا تقول : أتدرون ما يقول؟ قالوا ال ، قال : خطاف ، فقال 
والغراب يدعو على : ، قال ) سبحان ريب األعلى : فإنه يقول : أتدرون ما يقول؟ قالوا ال ، قال : قمري ، فقال 

  : العشَّار ، واحلدأة تقول

ويلٌ ِلَمنِ الدُّْنَيا : من سكت سلم ، والببعاء : ، والقطاة تقول ]  ٨٨: القصص [ } كُلُّ َشْيٍء َهاِلكٌ إِالَّ َوْجَهُه { 
صاح : وعن مكحول قال . سبحان ريب وحبمده : سبحان ربِّي القدُّوس ، والبازي يقول : َهمُُّه ، والضفدع يقول 

: طه [ } الرمحن َعلَى العرش استوى { : فإنه يقول : رون ما يقول؟ قالوا ال ، قال أتد: ُدرَّاج عند سليمان ، فقال 
٥ . [  

: وقال مقاتل . من أمر الدنيا واآلخرة : تؤتى األنبياء وامللوك ، قال ابن عباس } َوأُوِتيَنا ِمن كُلِّ َشْيءٍ { : قوله 
َوأُوِتيَنا ِمن { : ، واملراد بقوله } هذا لَُهَو الفضل املبني إِنَّ { يعين النبوة وامللك وتسخري اجلن والشياطني والريح 

كثرة ما أويت ، ألن كثرة املشاركة سبب جلواز االستعارة ، فال جرم يطلق لفظ الكلم على الكثرة ، } كُلِّ َشْيٍء 
الزيادة الظاهرة : ، أي } ملبني إِنَّ هذا لَُهَو الفضل ا{ : وقوله ]  ٢٣: النمل [ } َوأُوِتَيْت ِمن كُلِّ َشْيٍء { كقوله 

وستة أشهر ، ) سنة ( على ما أعطي غرينا ، روي أن سليمان أعطي ملك مشارق األرض ومغارهبا ، فملك سبعمائة 
ملك مجيع أهل الدنيا من اجلن واإلنس والدواب والطري والسباع ، وأعطي على ذلك منطق كل شيء ، ويف زمانه 

  .صنعت الصنائع العجيبة 
الشكر واحملمدة ، : واملقصود منه } احلمد ِللَِّه الذي فَضَّلََنا { : تقرير لقوله } إِنَّ هذا لَُهَو الفضل املبني { :  فقوله

  »أَنَّا َسيُِّد َولَِد آَدَم وال فَْخرَ « : كما قال عليه السالم 
أن يريد نفسه : من وجهني ، األول  ، وهو كالم املتكرب؟ فاجلواب» أُوِتيَنا « و » ُعلِّمنا « كيف قال : فإن قيل 

  .وأباه 
  .أن هذه النون يقال هلا نون الواحد املطاع ، وكان ملكاً مطاعاً : والثاين 

» ِمن اجلَّن « : ومجع لسليمان جنوده من اجلن واإلنس والطري يف مسري له ، فقوله : » َوُحشرَ لُسلَْيَمانَ « : قوله 
  .مبحذوف ، وجيوز أن يكون هذا اجلار حاالً ، فيتعلق مبحذوف أيضاً  فيتعلق» جنوده « وما بعده بيان ل 

وزعه يزعه فهو وازع : الكف واحلبس ، يقال : مينعنون ويكفُّون ، والوزع : أي » فهم ُيوَزُعون « : قوله 
الَ ُبدَّ « : ، وعنه » آنُ َما َيَزُع السُّلْطَانُ أَكْثَُر ِممَّا يََزُع القُْر« :  -رضي اهللا عنه  -وموزوع ، وقال عثمان 

  :وقال الشاعر » ِللقَاِضي ِمْن َوَزَعٍة 
  فَلَْيَس لَْه ِمْن َشْيبِ فَوَْدْيِه َوازُع... َوَمْن لَْم َيَزْعُه لُبُُّه وَحَياُؤُه  - ٣٩٣٥
: ن الكفر فقوله اجعلين من حيث أزع نفسي ع: مبعىن أهلمين من هذا ، ألنَّ حتقيقه } أوزعين أَنْ أَْشكَُر { : وقوله 

حيبسون ، وهذا ال يكون إال إذا كان يف كل قبيل منها وازع متسلط على من يرده : معناه » فَُهْم ُيوَزُعونَ « 
: كان كل صنف من جنوده وزعة ترد أوهلا على آخرها لئال يتقدمون يف املسري ، والوازع : وقال قتادة . ويكفيه 

  .يوقفون ، وقيل جيمعون : يوزعون يساقون ، وقال السدي احلابس والنقيب ، وقال ، وقال مقاتل 
  :وجهان » حىت « يف املَُغيَّا ب » َحتَّى إذَا « : قوله 

  .، ألنه مضمن معىن فهم يسريون ممنوعاً بعضهم من مفارقة بعض حىت إذا » ُيوَزُعونَ « هو : أحدمها 



الداخلة على إذا ، هل هي حرف ابتداء أو حرف جر أنه حمذوف ، أي فساروا حىت وتقدم الكالم يف حىت : والثاين 
.  

، ألنَّ الواقع كذا ، ألهنم كانوا حممولني على » َعلَى « ، وإمنا عدِّي ب » أََتوا « متعلق ب » َعلَى َواِدي « : قوله 
الوادي  أتيت عليه ، أي استقصيته إىل آخره ، واملعىن أهنم قطعوا: هو من قوهلم : وقي . الريح ، فهم مستعلون 

  .كله وبلغوا آخره 
دون ياء اتباعاً للرسم ، وألهنا حمذوفة لفظاً اللتقاء الساكنني يف الوصل ، وألهنا » وَاِد « ووقف القراء كلهم على 

فحذفها وقفاً ، وقد ]  ٩: الفجر [ } َجابُواْ الصخر بالواد { حنو ( قد حذفت حيث مل حتذف اللتقاء الساكنني 
: ، فحذفها عند التقاء الساكنني أوىل ، إال الكسائي ، فإنه وقف بالياء ، قال ) اء الساكنني عهد حذفها دون التق

ألن املوجب للحذف إمنا هو التقاء الساكنني بالوصل ، وقد زال ، فعادت الالم ، واعتذر عن خمالفة الرسم بقوة 
  .األصل 
ُنْملٌ بضم النون وسكون امليم ، وُنُملَة ونُُمل بضّمهما ، ُنْملَةٌ و: اسم جنس معروف واحده منلةٌ ، ويقال : والنَّملُ 

: التَّنمُّل ، لكثرة حركته ، ومنه قيل للواشي : وَنْملَة بالفتح ، والضم بوزن مسرة ، ونَُمل بوزن رجل ، واشتقاقه من 
  :ته يف ذلك ، قال وَشى وََنمَّ ، لكثرة تردده ، وحرك: أنَْملَ بني القوم ُمْنِمل ، أي : املَُنمِّل ، يقال 

  َوالَ ُمْنِمشٍ منهم ُمْنِملِ... َولَْسُت بِِذي ِفيهُِم  - ٣٩٣٦
أجَْمُع ِمْن « : تفرقوا للجميع تفرُّق النمل ، ويف املثل : َنِمل َيْنِملُ ، فهو َنِملٌ وَنمَّالٌ ، وَتنَمَّلَ القوُم : ويقال أيضاً 

فرٌس : اجلنب ، تشبيهاً هبا يف اهليئة ، والنملة أيضاً شقٌّ يف احلافر ، ومنه قرحةٌ خترج يف : والنَّْملةُ أيضاً » َنْملٍَة 
  .أنامل : طرف اإلصبع من ذلك؛ لدقتها وسرعة حركتها ، واجلمع : منمول القوائم ، واألْنُملة 

  فصل
ى مدينة كان سليمان إذا سار بعسكره محلته الريح هتوي هبم فسار من اصطخر إىل اليمن ، فمّر عل: قال كعب 

هذه دار هجرة نيب اهللا يف آخر الزمان ، طوىب ملن آمن به ، : ، فقال سليمان  -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول 
وطوىب ملن اتبعه ، ورأى حول البيت أصناماً تعبد من دون اهللا ، فلما جاوز سليمان البيت بكى فأوحى اهللا إىل 

نيب من أنبيائك وقوم من أوليائك مروا علّي فلم يهبطوا ومل يصلوا يا رب أبكاين أن هذا : ما يبكيك؟ قال : البيت 
عندي واألصنام تعبد حويل من دونك ، فأوحى اهللا إليه ، ال تبك ، فإين سوف أمألك وجوهاً سجداً ، وأنزل فيك 

وأفرض على قرآناً جديداً ، وأبعث منك يف آخر الزمان أحب أنبيائي إيلّ وأجعل فيك عماراً من خلقي يعبدونين ، 
عبادي فريضة يزفون إيلك زفيف النسور إىل أوكارها ، وحينون إليك حنني الناقة إىل ولدها واحلمامة إىل بيضها ، 

وأطهرك من األوثان وعبدة الشيطان ، مث مضى سليمان حىت مرّ بوادي السدير من الطائف ، فأتى على وادي 
إنه واٍد بالشام كثري النمل ، وقيل واٍد كان يسكنه اجلن ، : تل النمل ، هكذا قال كعب إنه واد بالطائف ، وقال مقا

  .وأولئك النمل مراكبهم 

هذه النملة هنا مؤنثة حقيقة ، بدليل حلاق عالمة التأنيث فعلها ، ألن منلة تطلق على الذكر » قَالَْت َنْملَةٌ « : قوله 
وحكى الزخمشري عن أيب . َحماَمة وَيَمامة : نثى ، حنو منلة ذكر ، ومنلة أ: وعلى األنثى ، فإذا أريد متييز ذلك قيل 

هل كانت ذكراً أو : سلوين ، فأمر من سأله عن منلة سليمان : أنه وقف على قتادة وهو يقول  -رمحه اهللا  -حنيفة 
  .كانت أنثى ، واستدل بلحق العالمة : أنثى ، فلم اجيب ، فقيل أليب حنيفة يف ذلك ، فقال 

ذلك أن النملة مثل احلمامة والشاة يف وقوعها على املذكر واملؤنث ، فيميز بينهما بعالمة ، حنو و: قال الزخمشري 



  .محامة ذكر ومحامة أنثى ، وهو وهي ، انتهى : قوهلم 
: ال يدلّ على أن امللة مؤنثة ، بل يصح أن يقال يف املذكر » قالت « وحلاق التاء يف : وقد ردَّ هذا أبو حيان ، فقال 

منلة؛ ألن منلة وإن كانت بالتاء هو مما ال يتميز فيه املذكر من املؤنث ، وما كان كذلك كاليمامة والقملة قالت 
وال يدل كونه خيرب عنه إخبار ( ممابينه يف اجلمع وبني واحدة تاء التأنيث من احليوان ، فإنه خيرب عنه إخبار املؤنث ، 

ت فيه للفرق ال للداللة على التأنيث احلقيقي ، بل دالة على اواحد على أنه ذكر أو أنثى ، ألن التاء دخل) املؤنث 
وكان قتادة بصرياً بالعربية ، وكونه أفحم يدل على معرفته باللسان إذ علم أن النملة خيرب : من هذا اجلنس ، قال 

المة ال يدل ، فال عناه إخبار املؤنث وإن كانت تنطلق على األنثى والذكر إذ ال يتميز فيه أحد هذين ، وحلاق الع
، ولو كان ذكراً » قالت « وإمنا استنباط تأنيثه من كتاب اهللا ب : يعلم التذكري والتأنيث إال بوحي من اهللا ، قال 

  .فكالم النحاة على خالفه ، وأنه ال خيرب عنه إال إخبارا املؤنث ، سواء كان ذكراً أم أنثى » قال « : لقيل 
نملة باحلمامة والشاة ، فبينهما قدر مشترك يتميز فيهما املذكر من املؤنث فيمكن أن وأما تشبيه الزخمشري ال: قال 

فإنه ال جيوز ، ال تقول هو » هي « و » هو « محامة ذكر ، ومحامة أنثى فتميزه بالصفة ، وأما متيزه ب : تقول 
، وال جيوز فيه يف اإلخبار إال التأنيث  احلمامة ، وال هو الشاة ، وأما النملة والقملة فال يتميز فيه املذكر من املؤنث

املرأة ، أو غري العاقل كالدابة ، إال إن وقع فصل بني الفعل وبني ما : وحكمه حكم املؤنث بالتاء من احليوان حنو 
  .انتهى . أسند إليه من ذلك ، فيجوز أن تلحق العالمة وأن ال تلحقها ، على ما تقرر يف علم العربية 

يف حلاق ( اما ما ذكره ففيه نظر ، من حيث إن التأنيث إما لفظي أو معنوي ، واللفظي ال يترب  :قال شهاب الدين 
 -قامت طلحة ، وال محزة : ال جيوز ) قامت َرْبَعةٌ وأنت تعين رجالً ، وكذلك ( البتة ، بدليل أنه ال جيوز ) العالمة 

وإمنا يعترب لفظ التأنيث والتذكري يف بابا العدد على  فتعني أن يكون اللحاق إمنا هو للتأنيث املعنوي ، -على مذكر 
معىن خاص أيًض ، وهو أنا ننظر إىل ما عاملت العرب ذلك اللفظ به من تذكري أو تأنيث من غري نظر إىل مدلوله ، 

  .فهناك له هذا االعتبار ، وحتقيقه هنا خيرجنا عن املقصود وإمنا نبهتك على القدر احملتاج إليه 

وأما النملة والقملة فال يتميَّز ، يعين ال يتوصَّلُ ملعرفة الذكر منهما وال األنثى خبالف احلمامة والشاة ، : وأما قوله 
ذلك ، وأن االطالع على ذكورية ( فإن االطالع على ذلك ممكن ، فهو أيضاً ممنوع إذ قد ميكن االطالع على 

لقملة ، ومنعه أيضاً أن يقال هو الشاة وهو احلمامة ذكورية النملة وا) احلمامة والشاة أسهل من االطالع على 
  .ممنوع 

بضم امليم وفتح النون بزنة رجل ومسرة ، » َنُملَة « و » الّنُملُ « : وقرأ احلسن وطلحة ومعتمر بن سليمان 
  :يه وجهان ، ف» الَ َيْحِطمَنَّكُم « قوله . وسليمان التيمي بضمتني فيهما ، وتقدم ان ذلك لغات يف الواحد واجلمع 

  .أنه هني : أحدمها 
  .أنه جواب لألمر : والثاين 

  :وإذا كان هنياً ففيه وجهان 
أنه هني مستأنف ال تعلق له مبا قبله من حيث اإلعراب ، وإمنا هو هني للجنود يف اللفظ ، ويف املعىن للنمل : أحدمها 

  .ال أََرينَّك هُهَنا : ، أي ال تكونوا حبيث حيطمونكم ، كقوهلم 
ال : فإن قلت : ، وقد تعرض الزخمشري لذلك ، فقال » اْدُخلُوا « أنه بدل من مجلة األمر قبله ، وهو : والثاين 

حيطمنكم ما هو؟ قلت حيتمل أن يكون جواباً لألمر ، وأن يكون هنياً بدالً من األمر ، والذي جوَّز أن يكون بدالً منه 
ال حيطمنكم جنود : الَ أَرََينََّك ههَُنا ، أرادت : ، على طريقة ال تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم : أنه يف معىن 



  :شسليمان ، فجاءت مبا هو أبلغ ، وحنوه 
اما خترجيه على أنه جواب األمر ، فال يكون ذلك : قال أبو حيان ... َعجِْبُت ِمن َنفِْسي َوِمْن إْشفَاِقَها  - ٣٩٣٧

» الَ َيْحطَْمكُْم « : مل أن يكون استئناف هني يعين أن األعمش قرأ إال على قراءة األعمش ، فإنه جمزوم مع أنه حيت
وأما مع وجود نون التوكيد فال جيوز ذلك إال إن كان يف شعر ، وإذا مل جيز : جبزم امليم دون نون توكيد ، قال 

ألمر متنازع ذلك يف جواب الشرط إال يف الشعر فأحرى أن ال جوز يف جواب األمر إال يف الشعر ، وكونه جواب ا
  :ومثال جميء النون يف جواب الشرط قوله الشاعر . فيه على ما قرر يف علم النحو 

  َحِديثاً مََتى َما َيأِْتَك اخلَْيُر َيْنفَعَا... َنَبتُّْم نََباَت اخلَْيُزَراَنةِ يف الثََّرى  - ٣٩٣٨
  :وقول اآلخر 

  وَمْهَما َتَشأْ ِمْنُه فََزاَرةُ َتْمَنعَا... فََمْهَما َتَشأْ ِمْنُه فََزاَرةُ ُتعِْطكُْم  - ٣٩٣٩
وأما خترجيه على البدل فال : وهو قليل يف الشعر شبهوُه بالنهي حيث كان جمزوماً غري واجب ، قال : قال سيبويه 

أنتم  ألنه مبعىن ال تكونوا حيث: ، وأما قوله » ادُخلُوا « خمالف ملدلول » الَ َيْحِطمَنَّكُمْ « جيوز ، ألن مدلول 
ال تكونوا حبيث ال : فيحطمنكم ، فتفسري معىن ال إعراب ، والبدل من صفة األلفاظ ، نعم لو كان اللفظ القرآين 

  .حيطمنكم ، لُتخُيِّل فيه البدل ، ألن األمر بدخول املساكني هني عن كوهنم بظاهر األرض 
ادة األمساء ، وهو ال جيوز ، بل الظاهر إسناد إنه أراد ال حيطمنكم جنود سليمان إىل آخره ، فيسوغ زي: وأما قوله 

  .خيل سليمان وجنوده ، إو حنو ذلك مما يصح تقديره ، انتهى : احلطم إىل جنوده ، وهو على حذف مضاف ، أي 
وهو ضعيف ، ألن جواب الشرط ال : أما منعه كونه جواب األمر من أجل النون ، فقد سبقه إليه أبو البقاء ، فقال 

: وأما قوله . وأما منعه البدل مبا ذكر فال نسلم تغاير املدلول بالنسبة ملا يؤول إليه املعىن . يف االختيار  يؤكد بالنون
وجاء . فقد قيل به شائعاً  -وعلى تقدير ذلك  -فيسوغ زيادة األمساء فهو مل يسوغ ذلك ، وإمنا فسر املعىن 

اْدُخلَْن َمساكَِنكُنَّ الَ َيْحطمنَّكُن { : وقرأ أَُبّي . معاملتهم كخطاب العقالء ملا عوملوا » ادخلوا « اخلطاب يف قوهلا 
باإلفراد وقرأ احلسن وأبو رجاء » َمْسكََنكم « : وقرأ شهر به حوشب . جاء به على األصل  -بالنون اخلفيفة  -} 

وقرأ احلسن أيضاً  .وقتادة وعيسى اهلمداين بضم الياء وفتح احلاء وتشديد الطاء والنون مضارع حطمه بالتشديد 
َيحطَمنَّكُْم ، فأدغم وإسكان احلاء مشكل : فتح الياء وتشديد الطاء مع سكون احلاء وكسرها واألصل : قراءتان 

. وحنوه ، وقرأ ابن أيب إسحاق ويعقوب وأبو عمرو يف رواية بسكون نون التوكيد » ال َيهديِّي « تقدم نظريه يف 
ما تكسر يبساً وغلب على األشياء : تُه ، مث استعمل لكل كسر معناه ، واحلطام حطم: الكسُر ، يقال منه : واحلطم 

  :السائق السريع ، كأنه حيطم اإلبل ، قال : التافهة ، واحلُطَم 
  لَْيَس بَراِعي إبِلٍ َوالَ غََنْم... قَْد لَفََّها اللَّْيلُ بسواقٍ َحطَْم  - ٣٩٤٠

  وال بَِجزَّارٍ ظَْهرٍ َوَضْم
  :من دركات النار ، ورجل ُحطََمةٌ لألكول ، تشبيهاً لبطنه بالنار ، كقوله :  واحلُطََمة
  .مجلة حالية » وُهْم ال يشُعُرونَ « : وقوله ... كَأَنََّما فَي َجْوِفِه َتنُّوُر  - ٣٩٤١
  فصل

ادخلن ، :  تقل ، ومل} ياأيها النمل ادخلوا َمَساكَِنكُمْ { كانت تلك النملة ذات جناحني ، فنادت : قال الشعيب 
ال يكسرنكم سليمان وجنوده وهم » الَ َيْحِطمَنَّكُنمْ « ألهنا ملا جعلت هلم قوالً كاآلدميني خوطبوا خبطاب اآلدميني ، 

فإن قيل . ال يشعرون ، فسمع سليمان قوهلا ، وكان ال يتكلم خلق إال محلت الريح ذلك فألقته يف مسامع سليمان 



ان وجنوده ، وكانت الريح حتمل سليمان وجنوده على بساط بني السماء واألرض؟ كيف يتصور احلطم من سليم: 
كانت جنوده ركباناً وفيهم مشاة على األرض تطوى هبم ، وقيل حيتمل أن يكون هذا قبل تسخري اهللا الريح : قيل 

  .لسليمان 

أنكم لو مل تدخلوا مساكنكم : ة علم النمل أن سليمان نيب ليس فيه جربية وال ظلم ، ومعىن اآلي: وقال املفسرون 
قال . وطئوكم ومل يشعروا بكم ، وروي أن سليمان ملا دخل وادي النمل حبس جنده ، حىت دخل النمل بيوهتم 

نادت ، ونبّهت ، ومست ، وأمرت ، ونصت ، وحذرت ، : يف كالم هذه النملة أنواع من البالغة : أهل املعاين 
« ، أمرت » النمل « : مست » ها « : نبهت » يا « : نادت : ووجهه وخصت ، وعمت ، وأشارت ، وأعذرت ، 

، » جنوده « ، عمت و » سليمان « : ، خصت » ال حيطمنكم « : ، حذرت » مساكنكم « : ، نصت » ادخلوا 
  .» ال يشعرون « : ، أعذرت » وَُهْم « : أشارت 

بل هي حال مقدرة ، فإن التبسم : ، وقيل ) م تبس( هي حال مؤكدة ألهنا مفهومة من : قيل » ضاحكاً « : قوله 
ملا كان التبسم قد يكون للغضب ، ومنه تََبسََّم َتَبسَُّم الغضبان ، أي تضاحكاً مسبباً له ، : ابتداء الضحك ، وقيل 

  :قال عنترة 
  أَْبَدى نََواجِذَُه ِلغَْيرِ َتَبسُّمِ... لَمَّا َرآنِي قَْد قََصْدُت أُرِيُدُه  - ٣٩٤٢

  :َتفَعَّلَ مبعىن َبَسَم اجملّرد ، قال : سَّم وتب
  َتَخلَّلَ ُحرَّ الرَّْملِ ِدْعٌص لَهُ َنِدي... َوَتْبِسُم َعْن أَلَْمى كَأَنَّ ُمنَوَّراً  - ٣٩٤٣

  :وقال بعض املولدين 
  ُمَنضٍَّد أَْو َبَرِد أَْو أَقَاح... كَأَنََّما َتْبِسُم َعْن لُْؤلُؤٍ  - ٣٩٤٤

  :مقصوراً ، وفيه ثالثة أوجه » ضحكاً « : يفع وقرأ ابن السم
  .أنه مصدر مؤكد معىن تبسم ، ألنه مبعناه : أحدها 
  .أنه يف موضع احلال ، فهو يف املعىن كالذي قبله : والثاين 
« : قوله . أنه اسم فاعل كفرح ، وذلك ألن فعله على فَِعل بكسر العني ، وهو الزم ، فهو كفرح وبِطر : الثالث 
أكفه : اجعلين أزع شكر نعمتك ، أي : أهلمين ، وقيل معناه : ، ألن معناه » أوزعين « مفعول ثان ل » شكر أن أ

وأمنعه حىت ال ينفلت مين ، فال أزال شاكراً ، وتفسري الزجاج له بامنعين أن أكفر نعمتك من باب تفسري املعىن 
  .بالالزم 
  فصل

كان أوله التبسم وآخره : مبتسماً ، وقيل : أي » ضاحكاً « : له قال الزجاج أكثر ضحك األنبياء التبسم ، وقو
كان ضحك سليمان من قول النملة تعجباً ، ألن اإلنسان إذا رأى ما ال عهد له به تعجب : الضحك ، قال مقاتل 

  :وضحك ، وإمنا ضحك ألمرين 
: له وحاهلم يف التقوى ، وهو قوهلا إعجابه مبا دل من قوهلا على ظهور رمحته ورمحة جنوده وعلى شهرة حا: أحدمها 

  .» وهم ال يشعرون « 
مث محد سليمان ربه على ما . سروره مبا آتاه اهللا ما له يؤت أحداً ، من مسعه كالم النملة وإحاطته مبعناه : والثاين 

يَّ وعلى وَاِلَديَّ َوأَنْ أَْعَملَ َصاِلحاً أَنْ أَْشكَُر نِْعمََتَك اليت أَْنَعْمَت َعلَ{ . أهلمين } َربِّ أوزعين { : أنعم عليه ، فقال 
  }تَْرَضاُه َوأَْدِخلْنِي بَِرْحمَِتَك ِفي ِعَباِدكَ الصاحلني 



أدخلين يف مجلتهم ، وأثبت امسي يف : وهذا يدل على أن دخول اجلنة بربمحته وفضله ، ال باستحقاق العبد ، واملعىن 
يريد مع إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيني : أمسائهم واحشرين يف زمرهتم ، قال ابن عباس 

درجات األنبياء أفضل من درجات األولياء والصاحلني ، فما السبب يف أن األنبياء يطلبون جعلهم من : فإن قيل . 
َوأَْدِخلْنِي { : سليمان  ، وقال]  ١٠١: يوسف [ } َتَوفَّنِي ُمْسِلماً َوأَلِْحقْنِي بالصاحلني { : الصاحلني ، فقال يوسف 

  .؟ } بَِرْحمَِتَك ِفي ِعَباِدَك الصاحلني 
  .الصاحل الكامل هو الذي ال يعصي اهللا وال يهم مبعصية ، وهذه درجة عالية : فاجلواب 

ُه َعذَاًبا َشدِيًدا أَْو لَأَذَْبَحنَُّه أَْو لََيأْتَِينِّي لَأَُعذَِّبنَّ) ٢٠(َوَتفَقََّد الطَّْيَر فَقَالَ َما ِلَي لَا أََرى الُْهْدُهدَ أَْم كَانَ ِمَن الَْغاِئبَِني 
إِنِّي َوَجْدتُ ) ٢٢(فََمكَثَ غَْيَر َبعِيٍد فَقَالَ أََحطُْت بَِما لَْم ُتِحطْ بِِه َوجِئُْتَك ِمْن سََبإٍ بَِنَبإٍ َيِقنيٍ ) ٢١(بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 

َوَجْدُتَها َوقَْوَمَها َيْسُجُدونَ لِلشَّْمسِ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن ) ٢٣(لِّ َشْيٍء َولََها َعْرٌش َعِظيٌم اْمَرأَةً َتْمِلكُُهْم َوأُوتَِيْت ِمْن كُ
ِفي  أَلَّا َيْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي ُيْخرُِج الَْخْبَء) ٢٤(لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعنِ السَّبِيلِ فَُهْم لَا َيْهَتُدونَ 

  ) ٢٥(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَيْعلَُم َما ُتْخفُونَ َوَما ُتْعِلُنونَ 

طلبها وحبث عنها وحبث عنها ، والتفقد طلب ما فقد ، واملعىن : » َتفَقََّد الطَّْيَر « اآلية } َوَتفَقََّد الطري { : قوله تعاىل 
ألن : ألنه أخل بالنوبة اليت كان ينوهبا ، وقيل : فقيل  طلب ما فقد من الطري ، واختلفوا فيما تفقده من أجله ،

هندسة املاء كانت لديه ، وكان يرى املاء حتت األرض كما يرى يف الزجاج وكان يعرف قربه وبعده يف عمق 
إن : يا وصاف ، انظر ما يقول : ملا ذكر ابن عباس هذا قال له نافع بن األزرق : قال سعيد بن جبري . األرض 
: نا يضع الفخ وحيثو عليه التراب ، فيجيء اهلدهد وال يبصر الفخ ، حىت يقع يف عنقه ، فقال له ابن عباس الصيب م

وحيك إذا نزل القضاء والقدر ذهب اللب وعمي البصر ، وهذا القول فيه نظر ، ألن اجلن أعرف باألرض من 
  .ألنه كان يظله من الشمس : اهلدهد ، فإهنم سكاهنا ، وقيل 

ما للهدهد ال أراه؟ : ، هذا استفهام توقيف وال حاجة إىل ادعاء القلب وأن األصل } َماِليَ الَ أََرى اهلدهد  {: قوله 
إذ املعىن قوي دونه ، واهلدهد معروف ، وتصغريه على هديهد ، وهو القياس ، وزعم بعض احلويني أنه تقلب ياء 

  :هداهد ، وأنشد : تصغريه ألفاً ، فيقال 
  َيْدعُوا بِقَارَِعِة الطَّرِيقِ َهدِيالً... اِهٍد كََسَر الرَُّماةُ َجَناَحُه كَُهَد - ٣٩٤٥

تزعم . دَُوْيَبة وشَُوْيَبة ، ورده بعضهم بأن اهلداهد احلمام الكثري ترجيع الصوت : ُدوَابَّة وُشوَابَّة ، يف : كما قالوا 
  العرب أن جارحاً يف زمن الطوفان اختطف فرخ محامة

  .فكل محامة تبكي فإمنا تبكي على اهلديل : ، قالوا  تسمى اهلديل
} َماِليَ الَ أََرى اهلدهد { قوله : املنقطعة ، وتقدم الكالم فيها ، وقال ابن عطية » أم « ، هذه » أم كان « : قوله 

عن اهلدهد غاب ، ولكنه أخذ الالزم عن مغيبه وهو أن ال يراه ، فاستفهم على جهة التوقيف : مقصد الكالم 
، قال » أم « ناب مناب األلف اليت حتتاجها » َماِلَي « الالزم ، وهذا ضرب من اإلجياز ، واالستفهام الذي يف قوله 

ناب مناب ألف االستفهام ، » مايل « : متصلة ، وأن االستفهام الذي يف قوله » أم « فظاهر كالمه أن : أبو حيان 
  .أم كان ممن غاب قبل ، ومل أشعر بغيبته؟  أغاب عين اآلن فلم أره حال التفقد: فمعناه 

وال يظن بأيب حممد ذلك ، فإنه ال جيهل أن شرط املتصلة تقدم مهزة االستفهام أو التسوية ال : قال شهاب الدين 
  .مطلق االستفهام 



[ } رض َنبَاتاً أَنبََتكُْم مَِّن األ{ ، أي تعذيباً ، فهو اسم مصدر أو مصدر على حذف الزوائد ك » عذاباً « : قوله 
بزيادة ألف بني الم ألف والذال ، وال جيوز أن ُتقَْرأ هبا ، وهذا كما » أَوْ َألذَْبَحنَّهُ « : ، وقد كتبوا ]  ١٧: نوح 

  .بزيادة ألف بني الم ألف والواو ]  ٤٧: التوبة [ } وألَْوَضُعواْ ِخالَلَكُْم { : تقدم أهنم كتبوا 
، قرأ ابن كثري بنون التوكيد املشددة بعدها نون الوقاية ، وهذا هو األصل ، واتبع مع ذلك » أو لَيَأِْتينِّي « : قوله 

رسم مصحفه ، والباقون بنون مشددة فقط ، واألظهر أهنا نون التوكيد الشديدة ، تُوصِّلَ بكسرها لياء املتكلم ، 
خالفة الفعلني قبله ، وعيسى بن عمر بل هي نون التوكيد اخلفيفة أدغمت يف نون الوقاية ، وليس بشيء مل: وقيل 

  .بنون مشددة مفتوحة مل يصلها بالياء 

  فصل
ما يل ال أرى اهلدهد ، : مايل أراك كثيباً؟ فقال : ما للهدهد ال أراه ، تقول العرب : معىن اآلية : قال املفسرون 

من الغائبني ، يعين أكان من  أم كان: على تقدير أنه مع جنوده وهو ال يراه ، مث أدركه الشك يف غيبته فقال 
بنتف : ، فقيل } ألَُعذَِّبنَُّه َعذَاباً َشِديداً { : أم مبعىن بل ، مث أوعد على غيبته ، فقال : الغائبني؟ وامليم صلة ، وقيل 

حببسه مع ضده ، : بأن يفرق بينه وبني إلفه ، وقيل : حببسه يف القفص ، وقيل : ريشه ووضعه هلوام األرض ، وقيل 
  .ُحجَّة ظاهرة } أَْو ألَذَْبَحنَُّه أَْو لََيأْتَِينِّي بُِسلْطَاٍن مُّبِنيٍ  {

قرأ عاصم بفتح الكاف ، والباقون بضمها ، ومها لغتان ، إال أن الفتح أشهر ، ولذلك جاءت » فََمكَثَ « : قوله 
َحُمَض فهو حامض ، وَخثُر :  الصفة على ماكث ، دون كيث ، واعتذر عنه بأن فاعالً قد جاء لفَُعل بالضم ، حنو

  .فهو خاثر ، وفَُرَه فهو فاره 
زماناً غري بعيد ، : ، جيوز أن يكون صفة للمصدر ، أي مكثراً غري بعيد ، وللزمان أي » غَْيَر بِعيدٍ « : قوله 

: فقال  - عليه السالم -لسليمان : مكاناً غري بعيد ، والظاهر أن الضمري يف مكث للهدهد ، وقيل : وللمكان أي 
علمت ما مل تعلم ، وبلغت ما مل : العلم بالشيء من مجيع جهاته ، يقول : ، واإلحاطة } أَحَطُت بَِما لَْم ُتِحطْ بِِه { 

  .تبلغه أنت وال جنودك 
 ، قرأ البزِّّي ، وأبو عمرو بفتح اهلمزة ، جعاله امساً للقبيلة أو البقعة ، فمنعاه من الصرف» ِمْن َسَبأ « : قوله 

  :للعلمية والتأنيث ، وعليه قوله 
  َيْبُنونَ ِمْن ُدون َسْيِلِه الَعرِمَا... ِمْن َسَبأَ احلَاضِرِيَن َمأْربَ إِذْ  - ٣٩٤٦

وقرأ قُْنُبل بسكو اهلمزة ، كأنه نوى الوقف وأجرى الوصل جمراه ، والباقون باجلر والتنوين ، جعلوه امساً للحيِّ او 
  :املكان ، وعليه قوله 

  قَْد َعضَّ أَْعَناقَُهمْ جِلُْد اجلََواِميسِ... الَوارُِدونَ َوتَْيٌم ِفي ذَُرى َسَبٍأ  - ٣٩٤٧
  .وهذا اخلالف جارٍ بعينه يف سورة سبأ 

جتنيس التصريف ، وهو عبارة عن انفراد كل كلمة : فيه من البديع التجانس ، وهو } ِمن َسَبإٍ بَِنَبإٍ { : ويف قوله 
[ } َتفَْرُحونَ ِفي األرض بَِغْيرِ احلق َوبَِما كُنُتْم تَْمَرُحونَ { : خرى حبرف كهذه اآلية ، ومثله من الكلمتني عن األ

. ٧٥: غافر   [  
  :، وقال آخر » اخلَْيلُ َمْعقُود بَِنواصِيَها اخلَْيُر « : ويف احلديث 

  ِتلَْك املَعَاجُِر َواملََحاجِْر... ِللَِّه َما َصَنَعْت بَِنا  - ٣٩٤٨
من جنس الكالم الذي مساه احملدثون البديع ، وهو من حماسن الكالم } ِمن َسَبإٍ بَِنَبإٍ { وقوله : قال الزخمشري و



الذي يتعلق باللفظ بشرط أن جييء مطبوعاً ، أو يصنعه عامل جبوهر هذا الكالم ، حيفظ معه صحة املعىن وسداده ، 
» خبرب « : » بنبأ « : ومعىن ، أال ترى أنه لو وضع مكان  ولقد جاء هنا زائداً على الصحة ، فحسن وبدع لفظاً

  .لكان املعىن صحيحاً ، وهو كما جاء أصح ملا يف النبأ من الزيادة اليت يطابقها وصف احلال 

أن النبأ أخص من اخلرب ، ألأنه ال يقال إال فيما له شأن من األخبار ، خبالف اخلرب ، فإنه يطلق على : يريد بالزيادة 
يف علم } ِمن َسَبإٍ بَِنَبإٍ { : وبعضهم يعرب عن حنو . له شأن ، وعلى ما ال شأن له ، فكلّ نبأ خرب من غري عكس ما 

إن الترديد عبارة عن رد أعجاز البيوت على صدورها ، أو : البديع بالترديد ، قاله صاحب التحرير ، وقال غريه 
  :ل األول قوله رّد كلمة من النصف األول إىل النصف الثاين ، فمثا

  وَلَْيَس إلَى َداِعي اخلََنا بَِسرِيعِ... َسرِيٌع إِلَى اْبنِ الَعمِّ َيلْطُم َوْجَهُه  - ٣٩٤٩
  :ومثال الثاين قوله 

  واللَّيَاِلي إذَا َدَنوُْتْم ِقصَاُر... َواللََّياِلي إِذَا َنأَْيُتْم طَِوالٌ  - ٣٩٥٠
بسكون الباء وفتح اهلمزة ، جعله » ِمْن سَْبأَ « : مقصوراً منوناً ، وعنه أيضاً » ِمْن سباً « : وقرأ ابن كثري يف رواية 

هبمزة مكسورة غري منونة ، وفيها إشكال؛ إذ » من َسَبإِ « : وعن األعمش . على فَْعل ومنعه من الصرف ، ملا تقدم 
مالقاته للباء ، فسمعها الراوي؛ فظن ال وجه للبناء ، والذي يظهر أن تنوينها ال بد وأن يقلب ميماً وصالً ، ضرورة 

. تفرقوا أيدي سبا : باأللف صرحية ، كقوهلم » ِمْن َسَبا « : وروي عن أيب عمرو . أنه كسر من غري تنوين 
اسم رجل من قحطان ، : بألف خالصة ، وينبغي أن يكونا لقارىء واحد وسبأ يف اًألل » بَِنَبا « وكذلك قرىء 

  .ألنه أول من سبأ : بن يعرب بن قحطان ، وسبأ لقلب له ، وإمنا لقلب به  عبد مشس بن يشجب: وامسه 
وما : ، قال سليمان } َوجِئُْتَك ِمن َسَبإٍ بَِنَبإٍ َيِقنيٍ { : ملا قال اهلدهد لسليمان } إِنِّي َوَجدتُّ امرأة َتْمِلكُُهمْ { : قوله 

امسها بلقيس بنت شراحيل ، وكان أبوها ملك أرض اليمن من  وكان} إِنِّي َوَجدتُّ امرأة َتْمِلكُُهْم { : ذاك؟ قال 
ليس أحد منكم كفؤاً يل ، وأىب : نسل يعرب بن قحطان ، وكان ملكاً عظيم الشأن ، وكان يقول مللوك األطراف 

رحيانة بنت السكن ، فولدت له بلقيس ومل يكن له ولد غريها ، : أن يتزوج منهم فزوجوه امرأة من اجلن يقال هلا 
« وكانت هي وقومها جموساً يعبدون الشمس ، والضمري يف » إن أحد أبوي بلقيس كان جنِّياً « : ويف احلديث 

متلك أهلها ، قال عليه : ، فإن أريد به القوم فاألمر ظاهر ، وإن أريد املدينة فمعناه » سبأ « راجع إىل » متلكهم 
  »لن يفلح قوم ولَّْوا أمرهم امرأة « : ى السالم ملا بلغه أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسر

( ، وجاز عطف املاضي على املضارع ، » َتْمِلكُُهْم « جيوز أن يكون معطوفاً على } َوأُوِتَيْت ِمن كُلِّ َشْيٍء { : قوله 
  .» متلكهم « ملكتهم ، وجيوز أن يكون يف موضع نصب على احلال من مرفوع : مبعناه ، أي ) ألن املضارع 

  .معها مضمرة عند من يرى ذلك » ْد قَ« و 
جيوز أن » وَلََها َعْرشٌ « : قوله . عام خمصوص بالعقل؛ ألهنا مل تؤت ما أوتيه سليمان } ِمن كُلِّ َشْيٍء { : وقوله 

، وأن تكون حاالً من » أُوِتَيْت « تكون هذه مجلة مستقلة بنفسها سيقت لإلخبار هبا ، وأن تكون معطوفة على 
» عَْرٌش « مرفوع به ، وبعضهم يقف على » وعَْرٌش « ، واألحسن أن جيعل احلالَ اجلارُّ ، » وِتَيْت أُ« مرفوع 

« ، مث يبتدىء ، » َولََها َعْرشٌ « : ومن َنْوكى القُصَّاصِ من يقف على قوله : قال الزخمشري . ويقطعه عن نعته 
رَّ من استعظام اهلدهد عرشها ، فوقع يف عظيم ، وهي مسخ أمٌر عظيم أَنْ وجدهتا ، ف: ، يريد » َعِظيٌم َوَجْدهتا 

  .كتاب اهللا 



احلمقى مجعَ ْنَوك وهذا الذي ذكره من أمر الوقف نقله الّداين عن نافع وقرره أبو بكر : النَّوكَى : قال شهاب الدين 
« خرجه الداين على أن يكون ، و) َنوْكَى القُصَّاص ( بن األنباري ورفعه إىل بعض أهل العلم ، فال ينبغي أن يقال 

اخلرب ، وهذا خطأ ، كيف يبتدىء بنكرة من غري مسوِّغ ، وخيرب عنها جبملة ال » َوَجْدُتَها « مبتدأ ، و » َعِظيٌم 
مبتدأ » َوَجْدُتَها « رابط بينهما وبينه ، واإلعراب ما قاله الزخمشري من أن عظيماً صفة حملذوف خرباً مقدماً ، و 

  .أمر عظيم وجداين إياها وقومها غري عابدي اهللا : معه حرف مصدري أي  مؤخراً مقدراً
حاالً من مفعوهلا وما » َيْسُجُدونَ « ، هي اليت مبعىن لقيت وأصبت ، فيتعدى لواحد ، فيكون » َوَجْدُتَها « : قوله 

فكيف سوَّى بني :  كيف استعظم اهلدهد عرشها مع ما كان يرى من ملك سليمان ، وأيضاً: عطف عليه ، فإن قيل 
  .عرش بلقيس وعرش اهللا يف الوصف بالعظم؟ 

جيوز أن يستصغر حاهلا إىل حال سليمان ، فاستعظم هلا ذلك العرش وجيوز أن يكون لسليمان : فاجلواب عن األول 
  .مثله كما قد يكون لبعض األمراء شيء ال يكون مثله للسلطان  -مع جاللته  -

بالعظم بالنسبة إىل عروش أبناء جنسها من امللوك ، َوَوْصُف عرشِ اللَِّه بالعظم تعيمٌ  أنه وصف عرشها: وعن الثاين 
  .له بالنسبة إىل سائر ما خلق من السماوات واألرض 

العرش السرير الضخم كان مضروباً من الذهب مكلّالً بالدّر والياقوتاألمحر والزبرجد األخضر : قال املفسرون 
  .مرد ، وعليه سبعة أبواب على كل بيت باب مغلق وقوائمه من الياقوت والز

اهللا { : واعلم أن قوله . كان عرشها ثالثني ذراعاً يف ثالثني ذراعاً وطوله يف السماء ثالثون ذراعاً : قال ابن عباس 
تدرك على نفسه إنه من كالم اهلدهد ، فاهلدهد قد اس: إن قلنا ]  ٢٦: النمل [ } الَ إله إِالَّ ُهَو َربُّ العرش العظيم 

  .إنه من كالم اهللا تعاىل ، فاهللا رد عليه استعظامه لعرشها : ، واستقلّ عرشها بالنسبة إىل عظمة عرش اهللا ، وإن قلنا 

  فصل
  :طعنت املالحدة يف هذه القصة من وجوه 

العقالء وذلك جير إىل أَنَّ هذه اآليات اشتملت على أنَّ النملة واهلدهد تكلما بكالم ال يصدر ذلك إالَّ عن : أحدها 
السَّفَْسطَة ، فإنَّا لوجوَّزنا ذلك ملا أمِّنا من النملة اليت نشاهدها يف زماننا هذا أَنْ تكون أعلم باهلندسة من إقليدس ، 
وبالنحو من سيبويه ، وكذا القول يف القملة والضئبان ، وجلوزنا أن يكون فيهم األنبياء واملعجزات والتكاليف ، 

  .َمْن جّوزه كان إىل اجلنون أقرب  ومعلوم أنَّ
كان بالشام ، فكيف طار اهلدهد يف تلك اللحظة اللطيفة من الشام إىل  -عليه السالم  -أنَّ سليمان : وثانيها 

  .اليمن ، مث رجع إليه؟ 
اعته ، ؟ تلك اململكة العظيمة مع أنَّ اجلن واإلنس كانوا يف ط) عليه السالم ( كيف خفي على سليمان : وثالثها 

اثنا عشر ألف حتت يد  -على ما يقال  -كان ملك الدنيا كلها ، وكان حتت طاعة بلقيس  -عليه السالم  -وأنه 
كل واحد منهم مائة ألف ، مع ما يقال إنه مل يكن بني سليمان وبني بلدة بلقيس حال طريان اهلدهد إالَّ مسرية ثالثة 

  أيام؟
  دهم للشمس وإضافته للشيطان وتزيينه؟من أين حصل للهدهد إنكار سجو: رابعها 

أنَّ اإلميان : وعن البواقي . أنّ ذلك االحتمال قائم يف أول العقل ، وإمنا يدفع ذلك باإلمجاع : واجلواب عن األول 
  .بافتقار العامل إىل القادر املختار يزيل هذه الشكوك 

  فصل



يدل على أنَّ فعل العبد من } اهللا َوَزيََّن لَُهُم الشيطان أَْعمَالَُهمْ َيْسُجُدونَ ِللشَّْمسِ ِمن ُدوِن { قوله : قالت املعتزلة 
  .جهته ، ألنه تعاىل أضاف ذلك إىل الشيطان بعد إضافته إليهم ، وأورده مورد الذم ، وبني أهنم ال يهتدون 

  :واجلواب من جوه 
  .أَنَّ هذا قول اهلدهد فال يكون حجة : أحدها 
، وعندكم الشيطان ، فإنه ما صّد الكافر عن } فََصدَُّهْم َعنِ السبيل { : فإنه قال : هر أنه متروك الظا: وثانيها 

السبيل ، إذ لو صّده الشيطان عن السبيل لكان معذوراً ممنوعاً ، فيسقط عنه التكليف فلم يبق إالَّ التمسك باملدح 
  .والذم ، وجوابه قد تقدم 

فيها » أَالَ « ، والباقون بتشديدها ، فأمَّا قراءة الكسائي ، » أَالَ « بتخفيف  قرأ الكسائي» أالَّ َيْسُجدُوا « : قوله 
فعل أمرٍ ، فكان حق : » اْسُجُدوا « بعدها حرف نداء ، أو تنبيه أيضاً على ما سيأيت ، و » َيا « تنبيه واستفتاح ، و 

» اْسُجُدوا « ومهزة الوصل من » َيا «  اخلط على هذه القراءة أن يكون َيا اسُجُدوا ، ولكن الصحابة أسقطوا ألف
كما ترى ، فاحتدث » َيْسُجدُوا « ، فصارت صورته » اْسُجُدوا « َخطاً ملا سقط لَفْظاً ، ووصلوا الياء بسني 

هذه ، هل هي حرف تنبيه أو للنداء واملنادى » َيا « واختلف النحويون يف . القراءتان لفظاً وخطّاً ، واختلفا تقديراً 
واملَُرجَُّح أَنْ تكون » َيا لَْيَتنِي « : َيا َهُؤالَِء اْسُجُدوا ، وقد تقدم ذلك عند قوله يف سورة النساء : ، تقيدره  حمذوف

للتنبيه ، ِلئَالَّ يؤدي إىل حذٍف كثري من غري بقاِء ما يدلّ على احملذوف ، أال ترى أنَّ مجلة النداء حذفت ، فلو 
  .ثَُر احلذف ، ومل يبق معمولٌ يدل على عامله؛ خبالف ما إذا جعلَتها للتنبيه ادََّعْيَت حَّذَْف املنَادى كَ

وقد اعُتِذر عن ذلك بأنه ُجِمَع بينهما تأكيداً ، وإذا » أَال « ولكن َعاَرضنا هنا أَنَّ قبلها حرف تنبيه آخر ، وهو 
  :كانوا قد مجعوا بني حرفن عاملني للتأكيد ، كقوله 

فغري العاملني أوىل ، وأيضاً فقد مجعوا بني حرفني عاملني ُمّتحدي ... الَ َيْسأَلْْننِي َعْن بَِما بِِه فَأَْصَبْحَن  - ٣٩٥١
  :اللفظ واملعىن كقوله 

  َوالَ ِللما بِهِمْ أََبداً دََواُء... فَالَ َواللَِّه الَ ُيلْفَى ِلَما بِي  - ٣٩٥٢
  :اليت لالستفتاح ، كقوله » أَالَ « قبلها لفعل اَألمر ، و» يا « فهذا أوىل ، وقد كثر مباشرة 

  ثَالَثَ َتِحيَّاٍت َوإِنْ لَْم َتكَلَّمِ... أَالَ َيا اْسلَِمي ثُمَّ اْسلَِمي ثُمََّت اْسلَِمي  - ٣٩٥٣
  :وقوله 
  َوالَ زالَ مُْنَهالًّ بَِجْرَعاِئَك القَطُْر... أَالَ َيا اْسلَِمي دَاَر َميٍّ َعلَى البِلَى  - ٣٩٥٤

  :له وقو
  وذات اللثاث احلُمِّ والفَاِحمِ اجلَْعِد... أَالَ يا اْسلَِمي ذَات الدََّماِليحجِ وَالُعقَد  - ٣٩٥٥
  :وقوله 
  َوإِنْ كَانَ َحيَّانا ِعًدى آِخرَ الدَّهْرِ... أَالَ يا اْسلَِمي يا ِهْنُد هِْنَد بَنِي َبكْرِ  - ٣٩٥٦
  :وقوله 
  لََعلَّ َمَناياَنا قَُربَن والَ َنْدرِي... لَ َخْيلِ أَبِي َبكْر أَالَ َيا اْسِقَيانِي قَْب - ٣٩٥٧
  :وقوله 
  :وقوله ... [ أَالَ يا اْسِقيانِي قَْبلَ غَاَرٍة سنجال  - ٣٩٥٨
  ]وقلُت ِمسْعَنا فَانطِِقي وأَِصيبِي ... فَقَالَْت أَالَ َيا اْسَمْع أَعِظَْك خبطبٍة  - ٣٩٥٩



  :، كقوله » أَالَ «  وقد جاء ذلك وإن مل يكن قبلها
  بَِسْمَسمٍ أَْو َعْن َيِمنيِ َسْمَسمِ... يا َداَر هِْنٍد َيا اْسلَِمي ثُمَّ اْسلَِمي  - ٣٩٦٠

أَالَ َيا : فعلم أنه قراءة الكسائي قوية ، لكثرة دَْورِها يف لغتهم ، وقد مسع ذلك يف النَّثْر ، ُسِمَع بَْعضُهم يقول 
  :وا علينا ، وأما قوله ارَحُموين ، أَالَ يا تصدَّقُ

  والصَّاِلِحَني َعلَى َسْمَعانَ ِمْن جِارِ... َيا لَْعَنةُ اللَِّه واَألقَْوامِ كُلِّهِم  - ٣٩٦١
واعلم أَنَّ الوقف . للنداء ، واملنادى حمذوف ، وأن يكون للتنبيه ، وهو األرجح ِلَما َمرَّ » َيا « فيحتمل أن تكون 

. هبمزة مضمومة » اْسُجدُوا « معاً ، ويبتدىء » أَالَ َيا « تام ، وله أن يقف على » ونَ َيهَْتُد« عند الكسائي على 
وحدها ، ألهنما حرفان منفصالن وهذا الوقفان وقفاً اْختبارٍ ال » َيا « وحدها ، وعلى » أَالَ « وله أن يقف على 

فهذا توجيه قراءة الكسائي . فعله القراء امتحاناً وبياناً  اختيار ، ألهنما حرفان ال يتم معنامها إالَّ مبا يتصالن به ، وإمنا
  :وأما قراءة الباقني فتحتاج إىل إِْمَعان نظرٍ ، وفيها أوجه كثرية . ، واخلَطُْب وفيها سهل 

 بعدها حرُف» الَ « أَنْ ال ، فأَنْ ناصبة للفعل بعدها ، ولذلك سقطت نون الرفع ، و : أصلها » أَالَّ « أنَّ : أحدها 
» الَ « إىل أَنْ ال يسُجُدوا ، و : على إسقاط اخلافض أي » َيهَْتُدونَ « َنفْي ، وأَنْ وما بعدها يف موضع مفعول 

  :مزيدة كزيادهتا يف 

  .فهم ال يهتدون إىل أن يسجدوا : ، واملعىن ]  ٢٩: احلديد [ } لِّئَالَّ َيْعلََم أَْهلُ الكتاب { 
  .وَزيََّن هلم الشيطانُ عدم السجود هللا : وما بينهما اعتراض تقديره » ُهْم أَْعَمالَ« أنه بدل من : الثاين 

  .فََصدَُّهْم عن السجود هللا : أيضاً ، والتقدير » الَ « على زيادة » السَّبِيلِ « أنه بدل من : الثالث 
  :مفعوالً له ، ويف متعلّقه وجهان » أَالَّ َيْسُجُدوا « أَنَّ : الرابع 

  .زيََّن هلم ألجل أَالَّ يسجدوا : أي » َزيََّن «  أنه: أحدمها 
  :حينئٍذ وجهان » الَ « َصدَُّهْم ألجل أن الَ يسُجُدوا ، ويف : ، أي » َصدَُّهْم « اهنا متعلق ب : والثاين 
  .بل باقية على معناها من النفي ( اهنا ليست مزيدة : أحدمها 
ألجل توقعه سجودهم ، أو ألجل خوفه من ُسُجودهم ، وعدم الزيادة  وزيََّن هلم: واملعىن ) أهنا مزيدة : والثاين 
  .أظهر 

، والقدير هي أال » أَْعمَالَُهمْ « أنه خربأ مبتدأ مضمر ، وهذا املبتدأ إما أن يُقَدَّر ضمرياً عائداً على : اخلامس 
هو أن ال : ، التقدير » السَّبِيل « على على باهبا من النفي ، وإما أن ُيقَدَّر ضمرياً عائداً » الَ « يسجدوا ، فتكون 
  .ليصح املعىن  -على ما تقدم  -مزيدة » الَ « يسجدوا ، فتكون 

َزيََّن « ، ألنَّ ما بعده إمَّا معمول له أو ِلَما قبله من » َيهَْتُدونَ « وعلى األوجه األربعة املتقدمة ال جيوز الوقُف على 
على ما قُرَِّر ، خبالف الوجه اخلامس ، فإنه « السَّبِيل » أو من « أَْعَمالَُهْم »  أو بدل مما قبله أيضاً من« و َصدَّ » 

مصولة غري مفصولة ، « أَالَّ » َمبينٌّ على مبتدأ مضمر ، وإنْ كان ذلك الضمري ُمفَسراً مبا سبق قبله ، وقد كتبت 
« أَنْ » قَف هؤالء يف االبتالء واالمتحان على امتنع أن ُيو: ، فمن ثَمَّ « الَ » منفصلة من « أَنْ » فلم ُتكَْتْب 

جبملتها ، كذا قال القُرَّاُء ، والنحويون مىت ُسِئلوا عن « أَالَّ » وحدها ، التصاهلا بال يف الكتابة ، بل ُيوقَف هلم على 
غري مانعٍ «  ال» لضرورة البيان ، كوهنا كُِتَبت متصلة ب . مثل ذلك وقفوا ألجل البيان على كل كلمٍة على حدهتا 

كتبت متصلة فيه جتوٌُّز وتساُمح ، َألنَّ حقيقة هذا أن ُيثْبِتُوا صورة ُنوٍن ويصلوهنا بالء ، : ثُمَّ قول القُرَّاِء . من ذلك 
وقد . ، ولكن ملا أدغمت فيما بعدها لفظاً ، وذهب لفظها إىل لفظ ما بعدها قالوا ذلك تساحماً « أَْنالَ » فيكتبوهنا 



و إسحاق على القراءتني ُحكْماً ، وهو وجوب سجود التالوة وعدمه ، فَأَْوَجَبُه مع قراءة الكسائي ، وكأنه رتََّب أب
فَإِنْ : ألجل األمرِ بِِه ، ومل يوجبه يف قراءة الباقني لعدم وجود األمر فيها ، إِالَّ أَنَّ الزخمشري مل يرتضه منه ، فإنه قال 

  .هي واجبة فيهما : يف القراءتني مجيعاً أو يف واحدة منهما؟ قُلُْت أََسجدةُ التالوة واجبة : قُلَْت 

وإحدا القراءتني أمر بالسجود واألخرى ذم للتارك ، وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون 
  .التشديد مرجوع إليه 

آلية لكان السُُّجوُد واجباً ، وكأن الزجاج أخذ بظاهر األمر ، وظاهره الوجوب وهذا لو خلينا ا: قال شهاب الدين 
هذا مبينٌّ على نظر آخر ، وهو أَنَّ هذا األمر من : ولكن دلَّت السنةُ على استحبابه دون وجوبه ، على أَنَّا نقول 

يقتضي الوجوب إالَّ أَنْ جييء : كالم اهللا تعاىل أو من كالم اهلدهد حمكّياً عنه ، فإن كان من كالم اهللا تعاىل فيقال 
ففي انتهاضة دليالً نظر ، وهذا الذي ذكروه  -وهو الظاهر  -يصرفه عن ظاهره ، وإنْ كان من كالم اهلدهد دليل 

ليس بشيء ، ألنَّ املراد بالسجود ههنا عبادة اهللا ال عبادة الشمس ، وعبادة اهللا واجبة وليس املراد من اآلية سجود 
  .الم ومل يكن مث قرآن التالوة ، وأين كانت التالوة يف زمن سليمان عليه الس

وختفيفها ، وكذا هي يف مصحف عبد اهللا ، » الَ « بقلب اهلمزة هاء مع تشديد » َهالَ « و » َهالَّ « وقرأ األعمش 
بتاء اخلطاب ونون الرفع ، وقرىء كذلك بالياء من حتت ، فََمْن أَثَْبَت نون الرفع » َتْسُجُدونَ « ) وقرأ عبد اهللا ( 

تشديد أو التخفيف للتحضيض ، وقد تكون املخففة للعرض أيضاً حنو أَالَ تنزلُ عندنا فتحدَّثُ ، ويف بال» أَالَّ « ف 
جيوز أن يكون جمرور احملل } الذي ُيخْرُِج اخلبء { : قوله . باخلطاب } أَالَ َهلْ َتْسُجُدونَ { حرف عبد اهللا أيضاً 

« اخلَْبَء » و . على املدح ، ومرفوعة على خرب ابتداٍء مضمر  منصوبة« أو بدالً منه أو بياناً ، و » للَّه « نعتاً 
: لقمان [ } هذا َخلُْق اهللا { َستَرَُْتُه ، مث أطِلَق على الشيء املَْخُبوِء َوَنحُْوُه : مصدر َخبَأُْت الشيء أَْخَبُؤهُ َخْبئاً أي 

، واخلَابَِيةُ من هذا إالَّ أَنَُّهم التزموا فيها ترك  اخلَْبء يف السَّمواتِ املطر ، ويف األرض النبات: قال املفسرون ]  ١١
يعلم غيب السموات واألرض ، وقرأ أّيب وعيسى : اخلبء الغيب أي : وقيل . اهلمزة كالَبريَّة والذّرّية عند بعضهم 

ومالك بن رأيت لََب ، وقرأ عبد اهللا وعكرمة : بنقل حركة اهلمزة إىل الباء وحذف اهلمزة فيصري حنو « اخلََب » 
بألٍف صرحيٍة ، وجهها أنه أبدل اهلمزة ألفاً فلزم حتريك الباء ، وذلك على لغة َمْن يقف من العرب « اخلََبا » دينار 

هذا اخلَُبو ، ورأيت اخلبا ، ومررت باخليب ، مث أُجْرِي الَوْصلُ َمْجَرى : بإبدال اهلمزة حرفاً جيانس حركتها ، فيقول 
ا َنقَلَ حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها مل حيذفها بل تركها ، فََسكََنْت بعد فتحٍة فَُدبَِرْت حبركة إنه ملَّ: الوقِْف ، وقيل 

املرأة والكماة بألف مكان اهلمزة هبذه الطريقة ، وقد طعن أبو حامت على هذه : ما قبلها وهي لغة ثابتة ، يقولون 
اهلمزة أَلْقَى حركتها على الباء ، فقال اخلََب ، وإن حوَّلَها قال  ال جيوز يف العربية ، َألنَّه إن حذف: القراءة وقال 

  .اخلَْبي ، بسكون الباء وياء بعدها 

  .كان أبو حامت دون أصحابه يف النحو ، مل يَلَْحْق هبم إالَّ أنه إذا خرج من بلدهم مل يلق أَْعلَم منه : قال املربد 
  :فيه وجهان » يف السَّماَواِت « : قوله 
  .، أي؛ املَْخُبوُء يف السموات » اخلَْبَء « أنه متعلق ب : ا أحدمه

« و » ِمْن « خيرجه من السموات ، و : ، أي ) ِمْن ( مبعىن ) يف ( على أنَّ معىن » ُيخْرُِج « أنه متعلق ب : والثاين 
ُيخْرِجُ { : عبد اهللا ، وقرأ  -قاله الفراء  -ألستخرجن العلم فيكم ، أي منكم : يتعاقبان ، يقول العرب » ِفي 

  .} اخلَْبَء ِمَن السَّماواتِ 



قرأ الكسائي وحفص بالتاء من فوق فيهما ، والباقون بالياء من حتت ، فاخلطاب ظاهر على » َما ُتْخفُونَ « : قوله 
ضاً ، لتقدم قراءة الكسائي ، ألن ما قبله أَمرُهْم بالسجود وخطاهبم به والغيبة على قراءة الباقني غري حفص ظاهرة أي

وأما قراءة حفص فتأويلها أنه خرج » فَُهْم « و » َصدَُّهمْ « و » أَْعَمالَُهْم « ، و » لَُهمْ « : الضمائر الغائبة يف قوله 
إىل خطاب احلاضرين بعد أن أََتمَّ قصة أهل سبأ ، وجيوز أن يكون التفاتاً على أنه نزل الغائب منزلة احلاضر ، 

  .فخاطبه ملتفتاً إليه 
القراءة بيان الغيبة ُتعِْطي أَنَّ الية من كالم اهلدهد ، وبتاء اخلطاب تعطي أهنا من خطاب اهللا ُألّمة : وقال ابن عطية 

  .وقد تقدم أن الظاهر أنه من كالم اهلدهد مطلقاً  -صلى اهللا عليه وسلم  -حممد 

اذَْهْب بِِكتَابِي َهذَا ) ٢٧(الَ َسَننْظُُر أََصَدقَْت أَْم كُْنَت ِمَن الْكَاِذبَِني قَ) ٢٦(اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َربُّ الْعَْرشِ الَْعِظيمِ 
  ) ٢٩(قَالَْت َيا أَيَُّها الَْملَأُ إِنِّي أُلِْقَي إِلَيَّ كَِتاٌب كَرٌِمي ) ٢٨(فَأَلِْقْه إِلَْيهِْم ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم فَاْنظُْر مَاذَا َيْرجُِعونَ 

هل هو من كالم اهلدهد استدراكاً منه ملَّا وصف عرش بلقيس بالعظم ، أو من } اهللا الَ إله إِالَّ ُهَو {  :قوله تعاىل 
تابعاً للجاللة ، وابن حميصن ، » العَِظيمِ « والعامة على جر . كالم اهللا تعاىل رَّداً عليه يف وصفه عرشها بالعظم 

إىل الرفع بإضمار مبتدأ » العرش « وأن يكون مقطوعاً عن تبعيَِّة  أن يكون نعتاً للرّب ،: بالرفع وهو حيتمل وجهني 
.  

  فصل
على كمال القدرة ، ومسي املخبوء ] (  ٢٥: النمل [ } ُيخْرُِج اخلبء ِفي السماوات واألرض { : دلّ قوله 

على ]  ٢٥: النمل [ } ِلُنونَ َوَيْعلَُم َما ُتْخفُونَ َوَما ُتْع{ : باملصدر ليتناول مجيع األرزاق واألموال ، فدلَّ قوله 
كمال العلم ، وإذا كان قادراً على كل املقدرات عاملاً بكل املعلومات ، وجب أن يكون إهلاً ، والشمس ليست 

إنَّ إبراهيم وموسى عليهما السالم قدما : فإن قيل . كذلك ، فال تكون إهلاً ، وإذا مل تكن إهلاً ، مل تستحق العبادة 
{ : ، مث قال ]  ٢٥٨: البقرة [ } رَبَِّي الذي ُيحْيِي َوُيِميتُ { : ى داللة اآلفاق ، فإِنَّ إبراهيم قال داللة األنفس عل

قَالَ َربُّكُْم َوَربُّ { قال  -عليه السالم  -، وموسى ]  ٢٥٨: البقرة [ } فَإِنَّ اهللا يَأِْتي بالشمس ِمَن املشرق 
وههنا قدم خبأ ]  ٢٨: الشعراء [ } َربُّ املشرق واملغرب { : مث قال ، ]  ٢٦: الشعراء [ } آَبآِئكُمُ األولني 

السموات على خبء األرض ، فجوابه ، أَن إبراهيم وموسى ناظرا من ادعى إهلية البشر ، فابتدءا بإبطال إهلية 
ا َوقَْوَمَها َيْسُجُدونَ َوَجدتَُّه{ البشر ، مث انتقال إىل إهلية السماء ، وههنا الكالم مع من ادعى إهلية الشمس ، قوله 

  .فال جرم ابتدأ بذكر السماويات ، مث باألرضيات ]  ٢٤: النمل [ } ِللشَّْمسِ ِمن ُدوِن اهللا 
هنا » أَْم « ، ألنَّها ُمعلّقة هلا ، و » َنْنظُُر « اجلملة االستفهامية يف حمل نصب ب } أََصَدقَْت أَْم كُنتَ { : قوله 

ألنّ  -وإن كان هو األصل  -» أَْم كَذَْبَت « : أبلغ من قوله } قَْت أَْم كُنَت ِمَن الكاذبني أََصَد{ : متصلة ، وقوله 
هذَا « : قوله . من النظر الذي هو التأمل » َسَنْنظُرُ « : وقوله . املعىن من الذين اتصفوا واخنرطوا يف سلك الكاذبني 

  .ياناً له أو بدالً منه أو ب» ِكَتابِي « جيوز أن يكون صفة ل » 
من عند سليمان بن داود إىل بلقيس ملكة سبأ ، « : كتب كتاباً فيه  -عليه السالم  -إن سليمان : قال املفسرون 

قال ابن جريرج . » بسم اهللا الرمحن الرحيم ، السَّالُم على من اتَّبع اهلَُدى ، أما بعد ، أَالَّ َتْعلُوا عليَّ َوأُْتوين ُمسلمني 
  .» اذَْهبْ بِكََتابِي هذَا فَأَلِْقهِ إِلَْيهِْم « : على ما قّصة اهللا يف كتابه ، مث ختمه خبامته ، مث قال للهدهد  مل يزد سليمان: 

، قرأ أبو عمرو ومحزة وأبو بكر بإسكان اهلاء ، وقالون بكسرها فقط من غري صلة بال خالف عنه » فَأَلِْقِه « : قوله 



« و » آل عمران « ، والباقون بالصلة بال خالف ، وتقدم توجيه ذلك يف القصر والصلة : ، وهشام عنه وجهان 
  وغريمها ، عند» النساء 

وقرأ مسلم بن جندب بضم اهلاء ] .  ١١٥: النساء [ } ُنَولِِّه َما توىل { و ]  ٧٥: آل عمران [ } ُيَؤدِّهِ إِلَْيَك { 
: ألنه قال  -على لفظ اجلمع  -» إليهم « لضم األصل ، وقال ، وقد تقدمخ ان ا» فَأَلِْقُهو إِلَْيهِمْ « موصولة بواو 

  .فألقه إىل الذين هذا دينهم : واملعىن ]  ٢٤: النمل [ } َوَجدتَُّها َوقَْوَمَها َيْسُجُدونَ لِلشَّْمسِ { 
اذا يرجعون ، مث تول فانظر م: ، زعم أبو علي وغريه أن يف الكالم تقدمياً ، وأن األصل } ثُمَّ َتَولَّ َعْنُهمْ { : قوله 

  .قف قريباً منهم لتنظر ماذا يكون : وال حاجة إىل هذا ، ألن املعىن بدونه صحيح ، أي . عنهم 
  :استفهامية ، وفيها حينئٍذ وجهان » ما « تأمل وتفكر كانت : مبعىن ) انظر ( إن جعلنا » َماذَا َيْرجُِعونَ « : قوله 

  .أي شيء ترجعون : تقديره » يرجعون « م واحد ، وتكون مفعولة ب مبنزلة اس» ذا « أن جيعل مع : أحدمها 
أي : صلتها ، وعائدها حمذوف تقديره » يرجعون « مبعىن الذي ، و » ذا « مبتدأ ، و » ما « أن جيعل : والثاين 

انظر « قة ل شيء الذي يرجعونه ، وهذا املوصول هو خرب ما االستفهامية وعلى التقديرين فاجلملة االستفهامية ُمَعلِّ
انظرونا { انظر يف كذا وفكر فيه وإن جعلناه مبعىن انتظر من قوله : فمحلّها النصب على إٍقاط اخلافض أي » 

، ) صلتها وعائدها حمذوف » يَْرجُعونَ « و ( مبعىن الذي ، » مَاذَا « كانت ]  ١٣: احلديد [ } َنقْتَبِْس ِمن نُّورِكُمْ 
إن كان » ماذا « و : قال أبو حيان . انتظر الذي يرجعون : ا املوصول مفعول به ، أي والعائد مقّدر كما تقرر وهذ

إما أن يكون كلمة استفهام يف موضع نصب ، » ماذا « معىن التأمل بالفكر كان انظر معلقاً ، و » فانظُر « معىن 
ماذا « خرباً عن » يرجعون « ن موصولة مبعىن الذي ، فعلى األول يكو» ذا « استفهاما ، و » ما « وإما أن يكون 

  .صلة انتهى » يرجعون « هو اخلرب ، و » ذا « ، وعلى الثاين يكون » 
كلمة استفهام » ماذا « يعين به أن » فعلى األول « : وهذا غلط إما من الكاتب ، وإما من غريه؛ وذلك أن قوله 

يف يكون خرباً عنه وهو منصوب به كما تقرر ، ، ك» ماذا « خرباً عن » َيْرجُِعونَ « : يف موضع نصب مينع قوله 
: وقد صرَّح هو بأنه منصوب يعين مبا بعده وال يعمل فيه ما قبله ، وهذا نظري ما تقدم يف آخر السورة قبلها يف قوله 

ملا بعده ، وهو يف كون اسم االستفهام معموالً ]  ٢٢٧: الشعراء [ } َوَسَيْعلَمْ الذين ظلموا أَيَّ ُمنقَلَبٍ َينقَِلُبونَ { 
وما اشتملت عليه من اسم االستفهام املعمول هلا » َيْنقَِلُبونَ « معلق ملا قبله ، فكما حكمت على اجلملة من 

  إهنا خرب؟: فكيف تقول » يَْرجُِعونَ « بالنصب على سبيل التعليق ، كذلك حيكم على 

قَالَتْ َيا أَيَُّها الَْملَأُ أَفُْتونِي ) ٣١(أَلَّا َتْعلُوا َعلَيَّ َوأْتُونِي ُمْسِلِمَني ) ٣٠(الرَِّحيمِ  إِنَُّه ِمْن ُسلَْيَمانَ َوإِنَّهُ بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ
ظُرِي مَاذَا قَالُوا َنْحُن أُولُو قُوٍَّة َوأُولُو َبأْسٍ َشِديٍد وَالْأَْمرُ إِلَْيِك فَاْن) ٣٢(ِفي أَْمرِي َما كُْنُت قَاِطَعةً أَمًْرا حَتَّى َتْشَهُدوِن 

  ) ٣٣(َتأُْمرِيَن 

ممن : العامة على كسر اهلمزتني على االستئناف جواباً لسؤال قومها ، كأهنم قالوا } إِنَُّه ِمن ُسلَْيَمانَ وَإِنَُّه { : قوله 
} إِنَُّه ِمن ُسلَْيَمانَ  {بزيادة واو عاطفة } َوإِنَُّه ِمن ُسلَْيَمانَ { : وقرأ عبد اهللا . الكتاب؟ وما فيه؟ فأجابتهم باجلوابني 

وقرأ عكرمة وابن أيب عبلة بفتح اهلمزتني ، صرح بذلك ] .  ٢٩: النمل [ } إين أُلِْقَي إِلَيَّ { : على قوله 
وكأنه سكت عن الثانية ، ألهنا معطوفة } إِنَُّه ِمن ُسلَْيَمانَ { ومل يذكر أبو البقاء إال الكسر يف . الزخمشري وغريه 

  :ويف ختريج الفتح فيهما أوجه  على األوىل ،



ألقي إيلَّ أنه من سليمان ، وأنه : بدل اشتمال ، أو بدل كلٍّ من كلّ ، كأنه قيل » ِكتَاب « أنه بدل من : أحدمها 
  .كذا وكذا ، وهذا هو األصح 

  .ذكره أبو البقاء » كَرِمي « أنه مرفوع ب : والثاين 
  .أنه على إسقاط حرف العلة : الثالث 
. وجيوز أن يريد ألنه من سليمان وألنه ، كأهنا عللت كرمه بكونه من سليمان وتصديره باسم اهللا : لزخمشري قال ا

أنْ من سليمان وأنْ بسم : وأجاز الفراء الفتح فيهما يف الكالم ، كأنه مل يطلع على أهنا قراءة وقرأ أُّيب : وقال مكي 
  :اهللا بسكون النون فيهما ، وفيها وجهان 

  .املفسرة ، لتقدم ما هو مبعىن القول » أن « أهنا : ا أظهرمه
أهنا املخففة وامسها حمذوف ، وهذا ال يتمشى على أصول البصريني؛ ألن امسها ال يكون إال ضمري شأن : والثاين 

  .وضمري الشأن ال يفسر إال جبملة مصرح جبزئيها 
  فصل

من صنعاء ، » مأرب « : قيس ، وكان بأرض يقال هلا أخذ اهلدهد هذا الكتاب ، وأتى به إىل بل: قال املفسرون 
فرمى بالكتاب إليها ، فأخذته بلقيس ، وكانت قارئة ، ومن مث اختذ الناس البطائق ، فلما رأت اخلامت أرعدت 

وخضعت ، ألن ملك سليمان كان يف خامته ، وعرفت أن الذي أرسل الكتاب أعظم ملكاً منها ، لطاعة الطري 
فقرأت الكتاب وتأخر اهلدهد غري بعيد ، فقعدت على سرير ملكها ، ومجعت املأل من قومها ، وقالت وهيبة اخلامت ، 

  .مسته كرمياً ، ألنه كان خمتوماً : قال عطاء والضحاك ]  ٢٩: النمل [ } إين أُلِْقيَ إِلَيَّ ِكَتاٌب كَرِميٌ { : هلم 
حسن : كرمي أي : وقال مقاتل والزجاج » ه ختمه كرم« :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وروى ابن عباس عن النيب 

  .شريف لشرف صاحبه : ما فيه ، وروي عن ابن عباس أي 
إِنَُّه ِمن ُسلَْيَمانَ { : ، مث بينت ممن الكتاب ، فقالت » بسم اهللا الرمحن الرحيم « وقيل مسته كرمياً ، ألنه مصدر ب 

بِْسمِ { : مل قد سليمان امسه على قوله : فإن قيل . }  الرمحن الرحيم َوإِنَُّه بِْسمِ اهللا{ : ، وبينت املكتوب فقالت } 
  ؟} اهللا الرمحن الرحيم 

، وإمنا كتب امسه عنواناً بعد ختمه ، } بِْسمِ اهللا الرمحن الرحيم { حاشاه من ذلك ، بل ابتدأ الكتاب ب : فاجلواب 
وَإِنَُّه بِْسمِ اهللا الرمحن { : املعهود ، ولذلك قالت ألن بلقيس إمنا عرفت كونه من سليمان بقراءة عنوانه كما هو 

  . . .إنّ الكتاب : ، أي } الرحيم 

مشتمل على إثبات الصانع سبحانه ، } بِْسمِ اهللا الرمحن الرحيم { : واعلم أن قوله . فالتقدمي واقع يف حكاية احلال 
  .وإثبات كونه عاملاً قادراً حياً مريداً حكيماً رحيماً 

  فصل
د استنبط الشيخ اإلمام العامل شرف الدين حممد بن سعيد الشهري بالبوصريي من أسرار البسملة ما أبطل به وق

بلغين أن بعض النصارى انتصر لدينه ، وانتزع من البسملة الشريفة دليالً على تقوية : مذهب النصارى ، فقال 
مألوفها وقدم فيها وأخر وفكّر وقدر فتقل اعتقاده يف املسيح وصحة يقينه فقلب حروفها ونكر معروفها وفرق 

وظن . » املسيح ابن اهللا احملرر « : قد انتظم من البسملة : كيف قدر ، مث عبس وبسر ، مث أدبر واستكرب ، فقال 
ذلك سراً يف قلب البسملة مضمراً ، وعلى جبني الكتاب العزيز مسطراً ، فنظرت إىل ما عزاه إىل البسملة 

، فأسقط يف يده ، ونكص على » ال ما املسيح ابن اهللا حمرر « : ا املستعملة واملهملة فإذا هو واستخرجه من حروفه



أمل « : عقبيه ، وقامت حجته من لسانه عليه ، مث عاد إيلّ رسوله خيرب أن الذي صح له نظمه ومتت عنده منها حكمه 
، فأي خصوصية لربك بالنبوة ، وأي رتبة زدته  ورسل اهللا كلهم أملوا وأنبياؤه: ، فقلت » املسيح ابن اهللا حمرراً 
أردت باألمل إثبات ما أنكرته من الصلب ، ونقيته عنه من أمل الطعن والضرب ، وقد شهدت : هباعلى النبوة ، فقال 

وهل شهدت لك إال بالنقيض ، ورحت منها بأخيب : به كتب اهللا املنزلة ، وشافهتك به حروف البسملة ، فقلت 
، وحيث رضيت البسملة بيننا وبينك حكماً وجوزت منها أحكاماً عليك وحكماً ، فالتنصرن البسملة قداح املفيض 

األخيار منا على األشرار ، ولتفضلن أصحاب اجلن على أصحاب النار ، وحيث كان مقصودك من ذكر األمل 
ر بئس الشراب فخذ اإلفصاح عما أردته من الصلب والطعن والضرب والثلب وسقيه من اخلل املمزوج باملرا

ال ما املسيح ابن اهللا : أما دعواك النبوة فقد قالت لك البسملة بلسان حاهلا : اجلواب عنه ، واهللا املوفق للصواب 
احللم ربح رأس املال ، حلملة اإلميان ، احللم ربح رأس مال اإلميان ، ليس بّراً من أََحلَّ ما : حمرر ، وأحلقته بقوهلا 

له نيب حرم الراح لنبيه ، سلم باهللا من حيرم الراح ، هللا نيب مسلم حرم الراح ، املسلم للرمحانية  حرم اهللا ، املسلم
وزعمت أنه ربك . رابح ، ال مرمحة للئام أبناء السحرة ، رحم حر مسلم أناب إىل اهللا ، إمنا اهللا رب للمسيح راحم 

إنه محل اهللا ، فقالت : حر ألمم هلا املسيح رب ، وقلت الن: حرم من ال رب له إال املسيح ، وقالت أيضاً : ، فقالت 
إنه : أال حيرس الرب محله من أمل؟ وقلت : أمسي هللا ابن احملرر محالً ، وقالت ما أسلم الرب محله يسخر ، وقالت : 

األمل ، وقلت حرم محار ينسب هللا : سل محرنا أرهبم حيل األمل؟ وقالت : أمل ، فقالت احملرر من ربه حل األمل ، وقالت 
: إن رّباً حلل مسمره حلليم ، وقالت : من رأى املسيح أمل للحربة ، وقالت : إنه طعن باحلربة مسمراً ، فقالت : 

ابن سليل : إنه إله حيلل وحيرم ، فقالت : أحمالل الرب احلي من مسره ، وقلت : أحالل ربنا احلليم مسمره؟ وقالت 
إنه رسول : أحملل مل حرمه رب الناس ، وإن قلت : مرمي أحل احلرام ، وقالت سل ابن : رحم ال غله حمرم ، وقالت 

« أيل أرسل الرمحة من بلحم ويرمحه؛ أيل اسم من أمساء اهللا تعاىل بلسان كتبهم وترمجة بلحم : صدقتك ، وقالت 
  .الذي ولد يف املسيح » بيت حلم 

رب مل حيمله محار وباهيتها : محار ، وقالت للناس سلم أن الرب ال حيمله : إنه ركب احلمار ، فقالت : وقلت 
: أحبار امللة حمل مرسلني ، وقال : ببسملتك اليت لفقها الفالسفة لألساقفة ، فقالت مل نر أحبار امللة املسيح ، وقالت 

كهرت حر هلب النار ألمم املسيح ، و: إن النصارى ال متسهم النار ، فقالت : ما حرر إال املسيح األمانة وقلت 
ما برح اهللا : إن املسلم حلري بالرمحة ، وقالت : من حرم اإلسالم ال ربح له ، وقالت : اإلسالم بإميان ، وقالت 

إن ملة : ال راحة حملارب املسلمني ، وقالت : إن ملة اإلسالمة رحم رحيب ، وقالت : راحم املسلمني ، وقالت 
املسلم : وقالت . اإلسالم حرم ال رأي حملاربه : لمني ، وقالت ال راحة حملارب املس: اإلسالم رحم رحيب ، وقالت 

احملراب : األحبار رمحة للمسلمني ، وقالت : حن املسلم إىل رمحة الرب ، وقالت : حرب للنار احلامية ، وقالت 
ى نفسها أم احلسام للنيب الرمحة ، وأثنت البسملة عل: راحة للمسلمني ، وَنِقْمَت قيام الدين بالسيف ، فقالت 

فانظر إىل البسملة قد الحت لك بارقة من . احلرُّ ينال الرمحة ما بسمل : البسملة ألرحم الرامحني ، وقالت : فقالت 
أنوارها وحلت لك عقدة من إزار أسرارها خترب أن من وارء رجلها خيوالً وليوثاً ، ومن دون طلبها سيوالً وغيوثاً ، 

، أو مل تغرس من الكفر على أخبث املنابت ، هلززت إليك جبذعها ، وأما بسملتك فلو كان على أصل ثابت 
واستدللت عل طيب أصلها خبري فروعها ، لكّني ودهتا شجرة خبيثة ، ومثرة ال تسوغها القدمية وال احلديثة ، ألفاظها 

ئب ما يقول ، تصم األمساع ومعانيها حتلّ عقود اإلمجاع ، والنظر فيها يصدىء األفهام والعقول ، ويعلم كل غا
ولذلك ضربت عن ذكرها صفْحاً ، وعددت اإلعراض عنها غنيمةً ورحباً ، فكفرها قائم وقاعد ، واملعترف هبا سواء 



فإنّ اهللا أودعها من العلوم واحلكم ما : واجلاحد ، والثالثة اآلهلة فيها يوصفون بالواحد ، وأما بسملة املسلمني 
منها ألفات اختصرت ، وبني اهلجاء مواضعها غابت أو حضرت ، وقد  فضلهم به على سائر األمم ، وأعلم أنّ

استعملت بعضها يف بعض املواضع؛ ألبني حكمها وأحيي رمسها ، وصرفتها للمسألتني ، وصارت كعبة فضلها 
د حبم -للقبلتني ، وتارة توافق حروفها يف العدد والعادة ، وتارة تقضي على ألفات الوصل بالزيادة ، وما أخطأت 

منها واحدة صواباً ، وال عييت جواباً وال خرجت عن حدها كتابة وال حساباً ، وال حتسبين استحسنت  -اهللا 
كلمتك الباردة ، فنسجت على منواهلا ، وقابلت الواحدة منها بعشر أمثاهلا ، وما كان ذلك اهلذيان مما ُيجاب ، 

شيء ُعجاب ، أو حكمة كلمك اهللا هبا وحياً أو من وراء لوال ما يداخلك من التيه واإلعجاب ، فتظن أّنك جِئَْت ب
قد أفحمت بكلميت املسلمني ، : حجابٍ ، وتقول إلخوانك الذين ميدُّونك يف الَغّي وحيسبون أنك على شيء 

وأسكت مبسأليت فُضالء املتكلمني ، فتذر قومك يف طغياهنم ، وتقرهم على فساد إمياهنم ، وال أنت ممن جيري 
رك قلمي ، وال أحّرك به لساين ، وال أفغر به فمي ، وقد أتيتك مبا يتعبك فيبهتك ويسمعك ما يصّمك مبحاكاة كف

عن اإلجابة ، ويصمتك على أسلوب رأيته يف كتب أنبيائك ، وتفاسري علمائك تعلم به أنّ هذه البسملة مستقر 
نَّ البسملة إذا حصلت ُجَملها كان عدده لسائر العلوم والفنون ، ومستودع جلوهر سرِّها املكنون ، أَالَ ترى أَ

،  ٢سبعمائة وستة ومثانني ب ، س ، م ، ا ، ل ، ل ، ه ، ا ، ل ، ر ، ح ، م ، ن ، ا ، ا ، ل ، ر ، ح ، ي ، م ، 
وإذا  ٤٠،  ١٠،  ٨،  ٢٠٠،  ٣٠،  ١،  ٥٠،  ٤٠ ٨،  ٢٠٠،  ٣٠،  ١،  ٥،  ٣٠،  ٣٠،  ١،  ٤٠،  ٦٠

افق مجلها سبعمائة وسّتة ومثانني ، وإنْ باهيتها ببسملتك اليت ترعد من كفرها الفرائص قُلَت إِنّ مثل عيسى كآدم و
ليس هللا من شريك ، مجلها سبعمائة وستة : ، وجتوز بالبهتان ما ال جيوز على اهللا من النقائص ، ردت عليه وقالت 

ما : اً سبعمائة وستة ومثانني ، وقالت وال أشر رّبي أحد: ومثانني ، حبساب األلف اليت بعد المي اجلاللة ، وقالت 
سبعمائة وستة ومثانني ، : َيْهِدي اللَُّه ِلُنورِِه َمْن َيَشاُء : ِلُعلُومِ الفلسفة أنوار هداية ، سبعمائة وستة ومثانني ، وقالت 

  .بإسقاط ألف اجلاللة 

ا نسبت من اإلفك والبهتان إليك ولو استشهدت ببسملتك لشهدت يل باحلّق عليك ، وشكت إىل اهللا وإىل الّناس مم
بسم الب واالبن وروح القدس ، « : تنايف املعقول واملنقول ، وتنافر  -وحاكي الكفر ليس بكافر  -، إذا ألفاظها 

بسملوا بالقرآن ، ووّحدُوا : ، وتقول » ما سبح إالّ بنور ، اإلله القدوس واحد « : ، وباطنها يقول » إله واحد 
أُفٍّ هلا بسملة ما : ، ونظرت يف حمصلها من العدد ، فإذا مجلته ستمائة وستة وتسعون ، فإذا قلت اهللا قبله العذاب 

نّزل اللَّه هبا من ُسلطَاٍن ، وافقت املعىن وطابقت العدد ، وكانت ستمائة وستة وتسعون ، وكذلك ما عطفته عليها 
ستمائة : موافق للمعىن مطابق للعدد ]  ١١: احلجرات [ } بِئَْس االسم الفسوق بَْعَد اإلميان { : من الكالم ، وهو 

ستمائة وستة وتسعون ، وقد أجابتك » ال بسملة حبّق كبسملِة املسلمني « : وستة وتسعون ، وكذلك قولك 
البسملة مبا مل حتط به ُخرباً ، وجاءتك مبا مل تستطع عليه صرباً ، على األسلوب الذي تضمنته شريعتكم ، فإّني رأيت 

هتدمون هذا : جنيلك وقد َسأَلَْت بنو إسرائيل املسيح أن ُيرِيهم آية ، ليؤمنوا به وهو يف بيت املقدس ، فقال يف إ
وعلله يف اإلجنيل !! بيت بين يف مخسة وأربعني سنة ، يقيمه يف ثالثة أيام: اهليكل ، وأنا أٌِقيُمه يف ثالثة أيام ، فقالوا 
  .آدم ، ومحله مخسة وأربعون ويف هذا رّد عليهم ليس هذا موضعه  أنه أشار إىل هيكل نفسه الذي هو هيكل

ومعناه حبد جدهلا بل اشار هبا إىل اسم » وأكربه وأمنيه مباد ماد « : ورأيُت يف التوراة يف البشارة بإمساعيل بعد قوله 
{ ة يعقوبإذ قال لبنيه ، بطريق احلمل ، إذ هو اثنان وتسعون يف املوضعني ، ويف قص -صلى اهللا عليه وسلم  -حممد 



فطابت نفسه ، وعلم أن بنيه ) اهللا أحد ( أعلم إسرائيل : ، فقالوا له ]  ١٣٣: البقرة [ } َما َتْعُبُدونَ ِمن َبْعِدي 
 ، إذ مجلها» اللَُّه أََحدٌ « : إىل قوهلم » اللَّه واحٌد « : االثين عشر سبطاً يعبدون اهللا وحده ، ألنّهم َعَدلُوا عن قوهلم 

وفيه أنّ املصلّي إذا دخل يف الصالة تكون . ثالثة عشر ، وهي إشارة إىل أنّ االثين عشر سبطاً يعبدون اهللا الواحد 
، ويف طرفه مخسة خيوط ومثان عقد ليجتمع له من مجع صيصت وهو » صيصيت « : على رأسه طيلسان يسمى 

ن الفرائض ، وهي ستمائة ، وثالث عشرة فريضة ستمائة ومن مخسة خيوط ومثان عقد ثالثة عشر لتتمة ما عليهم م
  .ولنرجع إىل اإلعراب والتفسري ) . هبا ( ، ليذكورا هبا ما كتب اهللا عليهم من الفرائض ، والتزموا 

  :فيه أوجه » أَالَّ َتْعلوا « : قوله 
ومل يذكر الزخمشري غريه  قبلها يف قراءة عكرمة ،» أَنْ « مفسرة كما تقدم يف أحد األوجه يف » أَنْ « أن : أحدها 

  .» َوأُْتونِي « : ، وهو وجه حسن ، ملا يف ذلك من املشاكلة ، وهو عطف األمر عليه ، وهو قوله 
  .ألقي إيلَّ أن ال تعلُوا َعلَيَّ : ، كأّنه قيل » ِكَتاب « أهنا مصدرية يف حمل رفع بدالً من : الثاين 

  .ضمر ، أي هو أن ال تعلوا أهنا يف موضع رفع على خرب ابتداء م: الثالث 
  .بأن ال تعلوا ، فيجيء يف موضعها القوالن املشهوران : أهنا على إسقاط اخلافض ، أي : الرابع 

وقال . املصدرية توصل باملتصرف مطلقاً » أَنْ « يف هذه األوجه الثالثة للنهي ، وقد تقّدم أن » ال « والظاهر أن 
، وقيل يف موضع نصب » كتاب « يف موضع رفع على البدل من } أَن الَّ َتْعلُواْ { : يف قوله » أَنْ « و : أبو حيان 

فظاهر هذا أّنها نافية ، إذ ال يتوصر . ناصبة للفعل » أن « ، وعلى هذين التقديرين تكون } بأَنْ الَّ َتْعلُوا { : على 
: وقال الزخمشري : خمشري ، فإّنه قال الناصبة للمضارع ، ويؤّيد هذا ما حكاه عن الز» أن « أن تكون ناهية بعد 

للنهي ، وهو حسن ملشاكلة » الَ َتْعلُوا « : يف » ال « فََعلَى هذا تكون : يف أن ال َتْعلُوا مفسرة ، قال » أن « و 
إىل آخره صريح بأّنها على غري هذا يعين الوجهني املتقدمني ليس للنهي : » فعلى هذا « : عطف األمر عليه فقوله 

بأّنهم ال يعلون عليه ،  -على اإلخبار منه عليه السالم  -، مث القول بأّنها للنفي ال يظهر ، إذ يصري املعىن  فيهما
  .وليس هذا مقصوداً ، وإّنما املقصود أن ينهاهم عن ذلك 

  .بالغني املعجمة ، من الغلو ، وهو جماوزة احلد  -» تغلوا « : وقرأ ابن عباس والعقيلي 
  فصل

ال متتنعوا من اإلجابة ، فإنّ ترك : ال تتعظموا وال ترتفعوا عليَّ أي : ، وقيل » ال تتكربوا عليَّ « : س قال ابن عبا
. من االستسالم : هو من اإلسالم ، وقيل : مؤمنني طائعني ، قيل : » وَأُْتونِي ُمْسِلِمَني « اإلجابة من العلّو والتكرب ، 

  .االنقياد قبل إقامة الداللة على كونه رسوالً حقاً يدل على االكتفاء بالتقليد النهي عن االستعالء واألمر ب: فإنْ قيل 
معاذ اهللا أن يكون هناك تقليد؛ وذلك ألنّ رسول سليمان إىل بلقيس اهلدهد ، ورسالة اهلدهد معجزة ، : فاجلواب 

ا كانت تلك الرسالة داللة تامة واملعجزة تدل على وجود الصانع وصفاته ، وتدل على صدق املُدَِّعي للرسالة ، فلمَّ
  .على التوحيد والنبوة ، ال جرم مل يذكر يف الكتاب دليل آخر 

أشريوا عليَّ فيما عرض يل ، وأجيبوين فيما أشاوركم ، والفتوى هي اجلواب } ياأيها املأل أَفْتُونِي يف أَمْرِي { : قوله 
أجيبوين يف األمر الفيت ، وقصدت بذلك : السن ، أي يف احلادثة ، استفتت ، على طريق االستفادة من الفيت يف 

  .استطالع آرائهم وتطييب قولبهم 
يف } َنْحُن أُْولُو قُوٍَّة { جميبني هلا ، » قَالُوا « . حتضرون } حىت َتشَْهُدوِن { قاضية وفاصلة ، } َما كُنُت قَاِطَعةً { 

: أرادوا بالقوة كثرة العدد ، وأرادوا بالبأس الشديد : مقالت ، يف احلرب ، قال } َوأُولُو بَأْسٍ َشدِيٍد { القتال ، 



َواَألْمرُ « : النجدة والبالء يف احلرب ، وهذا تعريض منهم بالقتال إن أمرهتم بذلك ، مث قالوا : الشجاعة ، والبأس 
  .أيتها امللكة يف التقال وتركه » إِلَْيِك 
، واالستفهام » تأمريننا « : ، واألول حمذوف تقديره » تأمرين « الثاين ل ماذا هو املفعول » َمذَا َتأُْمرِيَن « : قوله 

 -قالت . فانظري يف الرأي ماذا تأمرين جتدينا ألمرك طائعني : معلق للنظر ، وال خيفى حكمه مما تقدم قبله ، واملعىن 
  : -عن التعريض بالقتال  -جميبة هلم 

وَإِنِّي مُْرِسلَةٌ إِلَْيهِْم بَِهِديٍَّة ) ٣٤(ْرَيةً أَفَْسُدوَها َوَجَعلُوا أَِعزَّةَ أَْهِلَها أَِذلَّةً َوكَذَِلَك َيفَْعلُونَ قَالَْت إِنَّ الُْملُوَك إِذَا َدَخلُوا قَ
َخْيٌر ِممَّا آَتاكُْم َبلْ أَْنُتمْ  فَلَمَّا َجاَء ُسلَْيَمانَ قَالَ أَتُِمدُّوَننِ بِمَالٍ فََما آَتانِيَ اللَُّه) ٣٥(فََناِظَرةٌ بَِم يَْرجُِع الُْمْرَسلُونَ 

  ) ٣٧(ونَ اْرجِْع إِلَْيهِْم فَلََنأِْتَينَُّهْم بُِجُنوٍد لَا ِقَبلَ لَُهْم بَِها َولَُنْخرَِجنَُّهْم مِْنَها أَِذلَّةً َوُهمْ َصاِغُر) ٣٦(بَِهِديَِّتكُْم َتفَْرُحونَ 

، } وجعلوا أَِعزَّةَ أَْهِلَهآ أَِذلَّةً { خّربوها ، : » أَفَْسُدوَها « بالقهر } ةً إِنَّ امللوك إِذَا َدَخلُواْ قَْرَي{ : قوله تعاىل 
  .فذكرت هلم عاقبة احلرب ، وحذرهتم مسري سليمان إليهم ودخوله بالدهم 

ون فتك -وهو الظاهر  -مثل ذلك الفعل يفعلون ، وهل هذه اجلملة من كالمها : أي » َوكَذَِلَك َيفَْعلُونَ « : قوله 
  .منصوبة بالقول ، أو من كالم اهللا تعاىل ، فهي استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب ، وهي معترضة بني قوهلا 

ما بعث على وجه اإلكرام ، وهي اسم للمهدى ، فيحتمل أن يكون امساً صرحياً ، : } وكذلك َيفَْعلُونَ { : قوله 
: املفعول ، وليست مصدراً قياسياً ، ألن الفعل منه  مصدراً أطلق على اسم(  -يف األصل  -وحيتمل أن تكون 

  .إهداء : مصدره ) أهدى رباعياً ، فقياس 
  فصل

: ، أي } وَإِنِّي مُْرِسلَةٌ إِلَْيهِمْ { : اعلم أنَّ بلقيس كانت امرأة لبيبة قد سيست وساست فقالت للمأل من قومها 
ه هبا أََمِلٌك أَم نّيب ، فإن يكن ملكاً قبل اهلدّية وانصرف ، وإن أصانعه على ملكي وأخترب» بَِهديٍَّة « لسليمان وقومه 

وهذا ( ، } فََناِظَرةٌ بَِم يَْرجُِع املرسلون { : يكن نبّياً مل يقبل اهلدّية ومل يرضه منا إال أن نتبعه على دينه ، فذلك قوله 
  ) .ا غرض سليمان الكالم يدل على أّنها مل تثق بالقبول وجّوزت الرد ، وأرادت أن ينكشف هل

« ، وقد وهم احلويف فجعلها متعلقة ب » يرجع « متعلق ب » مب « ، و » ُمْرِسلَة « عطف على » فََناِظَرةٌ « : قوله 
  .معلق لناظرة » مب يرجع « ، وهذا ال يستقيم ، ألن اسم االستفهام له صدر الكالم و » َناِظَرةٌ 
فإنه يستلزم رسوالً ، واملراد » مرِسلة « فلما جاء الرسول ، أضمره لداللة قوهلا : ي أ} فَلَمَّا َجآَء ُسلَْيَمانَ { : قوله 

إىل آخره ، وكذلك قرأ » . . أََتِمدُّوَننِي « : به اجلنس ال حقيقة رسول واحد ، بدليل خطابه هلم باجلمع يف قوله 
  .ملشار إليه ، اعتباراً باألصل ا» فارجعوا إليهم « : فلما جاءوا ، وقرأ : عبد الل 

استفهام إنكار ، وقرأ محزة بإدغام نون الرفع يف نون الوقاية ، وأام الياء فإنه حيذفها وقفاً ، » أَُتِمدُونَنِي « : قوله 
وأما الياء فإن نافعاً وأبا عمرو كحمزة  -على األصل  -ويثبتها وصالً على قاعدته يف الزوائد ، والباقون بنونني 

  .اهنا وقفاً ، وابن كثري يثبتها يف احلالني ، والباقون حيذفوهنا يف احلالني يثبتاهنا وصالً وحيذف
  ] . ٦٤: الزمر [ } تأمروين أَْعُبدُ { : وروي عن نافع أنه يقرأ بنون واحدة ، فتكملت ثالثة قراءات كما يف 

إذا قلته بالواو : بالفاء؟ قلت أمتدونين مبال وأنا أغىن منكم ، وبني أن تقوله : ما الفرق بني قولك : قال الزخمشري 
ميدين باملال ، وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن  -مع ذلك  -فقد جعلت خماطيب عاملاً بزياديت عليه يف الغىن ، وهو 



أنكر عليك ما فعلت فإين غين : خفي عليه حايل ، وإمنا أخربه الساعة مبا ال أحتاح معه إىل إمداده ، كأين أقول له 
  .انتهى } فََمآ آَتانِي اهللا َخْيٌر { : ورد قوله  عنه ، وعليه

مل عدل : ويف هذا الفرق نظر ، إذ ال يفهم ذلك مبجرد الواو والفاء ، مث إنه مل جيب عن السؤال األول ، وهو أنه 
  ؟} فََمآ آَتانِي اهللا { : وأنا إغىن منكم إىل قوله : عن قوله 
وأنا أغَنى منكم ، كان فيه افتخار من غري : إظهاراً لنعمته عليه ، ولو قال  أنه أسند إيتاء الغىن إىل اهللا ،: وجوابه 

إضراب انتقال ، قال » َبلْ أَْنُتم « : قوله . قلة االكتراث بذلك املال  -هبذا الكالم  -ذكر لنعمة اهللا عليه ، فأظهر 
علل إنكاره ، أضرب عن ذلك إىل ملا أنكر عليهم اإلمداد ، و: فما وجه اإلضراب؟ قلت : فإن قلت : الزخمشري 

بيان السبب الذي محلهم عليه ، وهو أهنم ال يعرفوهم سبب رضى إال مما يهدى إليهم من حظوظ الدنيا اليت ال 
: قال أبو حيان . جيوز إضافتها إىل املهدي وإىل املهدى إليه ، وهي هنا حمتملة لألمرين : يعرفون غريها ، واهلدية 
بل أنتم هبديتكم هذه : إليه ، وهذا هو الظاهر ، وجيوز أن تكون مضافة إىل املهدي ، أي  وهي هنا مضافة للمهدى

  .اليت أهديتموها تفرحون فرح افتخار 
أرسل إليهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -كيف جيعل األول هو الظاهر ، ومل ينقل أن سليمان : قال شهاب الدين 

َبلْ أَنُتْم بَِهِديَِّتكُمْ { : ومعىن اآلية . ل الذي يتعني إضافتها إىل املهدي هدية يف هذه احلالة ، حىت يضيفها إليهم ، ب
، ألنكم أهل مفاخرة بالدنيا ومكاثرة هبا تفرحون بإهداء بعضكم لبعض ، وأما أنا فال أفرح هبا وليست } َتفَْرُحونَ 

. أحداً ، ومع ذلك أكرمين بالدين والنبوة  الدنيا من حاجيت ، ألن اهللا تعاىل قد مكنين فيها وأعطاين منها ما مل يعط
يعود : ، وقيل » ارجعوا « : الظاهر أن الضمري يعود على الرسول ، وتقدمت قراءة عبد اهللا » اْرجِْع « : قوله 

الَ ِقَبلَ  «: قوله . » ولَُنْخَرجَنَُّهم « : وهذا جواب قسم مقدر ، وكذلك قوله » فَلََنأِْتَينَُّهم بُِجُنودٍ « . على اهلدهد 
» هبم « وقرأ عبد اهللا . الرَِّجالُ وأعَضادَها : فيجري جمرى املؤنثة الواحدة كقوهلم : ، أي » ُجُنود « صفة ل » 

أن يذهب عنهم ما كان : حال ، والذل » أَِذلَّةً « أي من بالدهم وأرض سبأ » ولَُنْخرِجَنَُّهْم ِمنَْها « . على األصل 
. تغين عنها » أَِذلَّةً « حال ثانية ، والظاهر أهنا مؤكدة ، ألن » َوُهْم َصاِغُرون « : وقله . عندهم من العز وامللك 

  قسم ، فال بد أن يقع» لَُنخْرَِجنَُّهْم « ، و » فَلََنأِْتَينَُّهْم « قوله : فإن قيل 
أن يقعوا يف أسر : ار إن مل يأتوين مسلمني ، والصغ: فاجلوابك أنه معلق على شرٍط ُحِذَف لفهم املعىن ، أي 

  .واستبعاد 
  فصل

قد عرفت واهللا ما هذا مبلك ، وال لنا به : ملا رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان ، قالت : قال ابن عباس 
إين قادمة عليك مبلوك قومي ، حىت أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك مث آذنت : من طاقة ، وبعثت إىل سليمان 

يمان ، فلما قربت منه على فرسخ ، قرأى سليما رهجاً قريباً ، فقال ما هذا؟ قالوا بلقيس قد نزلت بالرحيل إىل سل
: وكان بن الكوفة واحلرية قدر فرسخ ، فأقبل سليمان حينئٍذ على جنوده ، فقال : قال ابن عباس . منا هبذا املكان 

  .؟ } أَن يَأُْتونِي ُمْسِلِمَني  قَالَ ياأيها املأل أَيُّكُْم َيأِْتينِي بِعَْرِشَها قَْبلَ{ 

قَالَ ِعفْرِيٌت ِمَن الْجِنِّ أََنا آتِيَك بِِه قَْبلَ أَنْ َتقُوَم ) ٣٨(قَالَ َيا أَيَُّها الَْملَأُ أَيُّكُْم َيأْتِينِي بِعَْرِشَها قَْبلَ أَنْ يَأُْتونِي ُمْسِلِمَني 
قَالَ الَِّذي عِْنَدُه ِعلٌْم ِمَن الْكَِتابِ أََنا آتِيَك بِِه قَْبلَ أَنْ يَْرَتدَّ إِلَْيَك طَْرفَُك فَلَمَّا ) ٣٩(ِمْن َمقَاِمَك َوإِنِّي َعلَْيِه لَقَوِيٌّ أَِمٌني 



ِسِه َوَمْن كَفََر فَإِنَّ رَبِّي ْشكُرُ ِلَنفَْرآُه ُمْسَتقِرا ِعْنَدُه قَالَ َهذَا ِمْن فَْضلِ َربِّي ِلَيْبلُوَنِي أَأَْشكُُر أَْم أَكْفُُر َوَمْن َشكََر فَإِنََّما َي
  ) ٤٠(غَنِيٌّ كَرٌِمي 

ألن : طائعني ، واختلوفا يف السبب الذي ألجله أمر سليمان بإحضار عرشها ، فقال أكثرهم : قال ابن عباس 
: سليمان علم أهنا إن أسلمت حيرم عليها ماهلا ، فأراد أن يأخذ سريرها قبل أن حيرم عليه أخذه بإسالمها ، وقيل 

ألنه أعجبه صفته ملا وصفه اهلدهد : وقال قتادة . لرييها قدرة اهللا تعاىل وعظيم سلطانه يف معجزة يأيت هبا يف عرشها 
: أراد أن يأمر بتنكريها وتغيريها ، فيخترب بذلك عقلها ، ويؤيد ذلك قوله تعاىل : وقال ابن زيد . ، فأحب أن يراه 

  ] . ٤١: النمل [ } أهتتديا  َنكُِّرواْ لََها َعْرشََها َننظُْر{ 
  .العامة على كسر العني وسكون الفاء بعدها تاء جمبورة » قَالَ ِعفْرِيٌت « : قوله 

مفتوحة بعدها » عفرية «  -ورويت عن أيب بكر الصديق  -بفتح العني ، وأبو رجاء وأبو السمال : وقرأ أبو حيوة 
  :ك قول ذي الرمة تاء التأنيث املنقبلة هاء وقفاً ، وأنشدوا على ذل

  َمصَوٌَّب ِفي َسَوادِ اللَّْيلِ ُمْنقَِضُب... كَأَنَُّه كَْوكٌَب ِفي إِثْرِ ِعفْرَِيٍة  - ٣٩٦٢
ُعفَارِيَّةٌ ، : حبذف الياء والتاء ، فهذه أربع قراءات قد قرىء هبن ، وفيه لغتان أخريان ، ومها » ِعفْر « قرأت اطائفة 

عافره فعفره أي : بألف التأنيث كذكرى ، واشتقاقه من العفر ، وهو التراب ، يقال  ِعفَْرى: وطّيىء ومتيم يقولون 
والعفريت من اجلن املارد اخلبيث ، . من العفر ، وهو القوة : وقيل . صارعه فصرعه وألقاء يف العفر وهو التراب : 

من اإلنس ، والشتهار هذه ويستعار للعارم . عفريت نفريت ، وهو إتباع كشيطان ليطان ، وحسن بسن : ويقال 
وعفرية الديك . العفرية املوثق اخللق : قال ابن قتيبة . االستعارة وصف يف اآلية بكونه من اجلن ، متييزاً له 

. شّر ِشمرٌّ : للمبالغة ، مثل  -بتشديد الراء  -وَعفَرَْنى للقوّي ، ورجل ِعِفرٌّ . واحلبارى للشعر الذي على رأسهما 
قال بعض املفسرين . يطان أقوى من اجلن ، وإن املردة أقوى من الشياطني ، وإن العفريت أقوى منهما إِنَّ الش: قيل 

الغليظ ، وقال الفراء : العفريت ، الداهية ، وقال الربيع : العفريت من الرجال اخلبيث املنكر ، وقال ابن عباس : 
  .القوي الشديد : 

 -هبمزتني  -أأتيك : أضرب ، واألصل : ون فعالً مضارعاً ، فوزنه أفعل ، حنو جيوز أن يك} أََناْ آِتيكَ بِِه { : قوله 
وأمال . فأبدلت الثانية ألفاً ، وأن يكون اسم فاعل ، ووزنه فاعل ، واأللف زائدة ، واهلمزة أصلية عكس األول 

  .يف املوضعني يف هذه السورة خبالف عن خالد » آتيك « محزة 
  فصل
كان له يف كل غداة جملس : جملسك الذي تقضي فيه ، قال ابن عباس : أي } قُوَم ِمن مَّقَاِمَك قَْبلَ أَن َت{ : قوله 

به على ما فيه من اجلواهر ، فقال » لَقويٌّ أَمني « على محله ، » وإِنِّي عليِه « يقضي فيه إىل انتصاف النهار ، 
 -عليه السالم  -هو جربيل : ، فقيل } َن الكتاب قَالَ الذي ِعنَدُه ِعلٌْم مِّ{ أريد أسرع من هذا ، ف : سليمان 

هو آصف بن برخياء ، : وقال أكثر املفسرين  -عليه السالم  -ملك من املالئكة أيَّد اهللا به نبيه سلمان : وقيل 
بل هو سليمان نفسه ، : وكان وزير سليمان ، وكان صّديقاً يعلم اسم اهللا األعظم ، إذا دعا به أجيب ، وقيل 

إظهار معجزة ، فتحداهم أوالً ، مث بني  -عليه السالم  -خاطب هو العفريت الذي كلمه ، وأراد سليمان وامل
  .للعفريت أنه يتأتى له من سرعة اإلتيان بالعرش ما ال يتهيأ للعفريت 



اْ آِتيكَ بِِه قَْبلَ أَن أََن{ : إمنا هو سليمان قال له عامل من بين إسرائيل آتاه اهللا علماً وفهماً : قال حممد بن املنكدر ( 
أنت النيب ابن النيب ، وليس أحد أوجه عند اهللا منك ، فإن : هاِت ، قال : ، قال سليمان } َيرَْتدَّ إِلَْيَك طَرْفَُك 

وضعف السهيلي . صدقت ، ففعل ذلك ، فجيء بالعرش يف الوقت : دعوت اهللا وطلبت إليه كان عندك ، قال 
  :وهذا القول أقرب لوجوه : ، قال ابن اخلطيب ) الكالم ذلك بأنه ال يصح من سياق 

موضوعة يف اللغة لإلشارة إىل شخص معني عند حماولة تعريفها بقضية معلومة ، » الذي « أن لفظة : األول 
فوجب انصرافه إليه أقصى ما يف  -عليه السالم  -والشخص املعروف بأنه عنده علم من الكتاب هو سليمان 

إن سليمان كان أعرف بالكتاب منه ، ألنه هو النيب ، : كان آصف كذلك أيضاً ، لكنا نقول : الباب أن يقال 
  .فكان صرف اللفظ إىل سليمان أوىل 

أن غحضار العرش يف تلك الساعة اللطيفة درجة عالية ، فلو حصلت آلصف دون سليمان ، القتضى ذلك : الثاين 
  .قصور حال سلميان يف أعني اخللق 

فظاهره يقتضي أن يكون ذلك املعجز قد } هذا ِمن فَْضلِ َربِّي ليبلونيا أَأَْشكُرُ أَْم أَكْفُُر { ن سليمان قال أ: الثالث 
  .أظهره اهللا تعاىل بدعاء سليمان 

  فصل
: وقيل  -عليه السالم  -هو اللوح احملفوظ ، والذي عنده علم الكتاب جربيل : واختلفوا يف الكتاب ، فقيل 

أو كتاب بعض األنبياء ، ويف اجلملة فإنّ ذلك مدح ، وإن هلذا الوصف تأثرياً يف نقل ذلك العرش كتاب سليمان ، 
  .إنَّه اسم اهللا األعظم ، وإن عنده وقعت اإلجابة من اهللا تعاىل يف أسرع األوقات : ، ولذلك قيل 

  :فيه وجهان } قَْبلَ أَن َيرَْتدَّ إِلَْيَك طَرْفَُك { : قوله 
افعل ذلك يف حلظة ، وهذا قول جماهد ، وقال : اجلفن ُعبِّر به عن سرعة األمر كما تقول لصاحبك أنه : أحدمها 

  .وهو حتريكك أجفانك إذا نظرت ، فوضع موضع النظر : الزمشخري 
الشيء الذي َتْنظُره ، واألول هو الظاهر ، ألن الطرف قد وصف باإلرسال يف : أنه مبعىن املطروف ، أي : الثاين 
  :قوله 

  ِلقَلْبَك يوماً أَْتَعبَْتَك املَناظُِر... َوكُْنَت إَذَا أَْرَسلَْت طَرْفََك رَاِئداً  - ٣٩٦٣
  َعلْيه والَ عن بعضِه أَْنتَ صَابُِر... رَأيَت الَِّذي ال كلّه أَْنَت قَاِدر 

ن يصل إليك من من ترى ، وهو أ( من قبل أن يرجع إليك أقصى : أي » من قبل أن يرتد « قال سعيد بن جبري 
  .كان منك على مّد بصرك 

متد عينك فال ينتهي طرفك إىل مداه ، : وقال وهب . حىت يرتد الطرف خاسئاً ) يعين إدامة النظر : وقال جماهد 
أو حصول اجلسم الواحد دفة واحدة ي مكانني ) إما القول بالطفرة ( هذا يقتضي : فإن قيل . حىت أمثله بني يديك 

.  
كرة الشمس مثل كرة األرض مائة وأربعة وستني مرة مث إن زمان طلوعها زمان : املهندسني قالوا  أن: واجلواب 

قصري ، فإن زمان طلوع متام القرص على زمان البعد الذي بني الشام واليمن كانت تلك اللمحة كثرية فلما ثبت 
  .نات زال السؤال عقالً إمكان وجود هذه احلركة السريعة وثبت أنه تعاىل قادر على كل املمك

عنده حمموالً إليه من مأرب إىل الشام يف قدر ارتداد » مستقراً « يعين سليمان ، العرش » فَلَما رآُه « : قوله 
معمول له ، ال يقال إذا وقع الظرف حاالً وجب » عنده « حال ، لن الرؤية بصرية ، و » ُمْسَتقِراً « الطرف ، ف 



االستقرار هنا ليس هو ذلك احلصول املطلق ، بل املراد به هنا الثابت الذي ال  حذف متعلقه ، فكيف ذكر هنا؟ ألن
وظهر العامل يف : وقد جعله ابن عطية هو العامل يف الظرف الذي كان جيب حذفه ، فقال . يتقلقل ، قاله أبو البقاء 

، وليس ي كتاب اهللا مثله ، وما  ، وهذا هو املقدر أبداً مع كل ظرف جاء هنا مظهراً» ُمْسَتِقراً « الظرف من قوله 
  :قاله أبو البقاء أحسن على أنه قد ظهر العامل املطلق يف قوله 

  .وقد تقدم ذلك حمققاً يف أول الفاحتة ... فَأَْنَت لََدى ُبْحبوَحِة اهلُوِن كَاِئن  - ٣٩٦٤
] .  ٤١: النمل [ } أَْم َتكُونُ  َننظُْر أهتتدي{ : ، وأم متصلة ، وكذلك قوله » ليبلوين « معلق » أأشكر « قوله 
شرطية ، أو موصولة مضّمنة معىن الشرط ، فلذلك » من « حيتمل أن تكون } ومن كفر . . . وَمْن َشكَر { : قوله 

وال بد } فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرٌِمي { : أو خرب املوصول قوله : الثاين : دخلت الفاء يف اخلرب ، والظاهر أن جواب الشرط 
فإمنا كفر عليه ، لداللة : تقديره غين عن شكره ، وقيل اجلواب حمذوف تقديره » من « نئذ من ضمري يعود على حي

  .عليه } فَإِنََّما َيْشكُُر ِلنَفِْسِه { مقابله ، وهو قوله 
  فصل

يعود نفع :  أشكر نعمته أم أكفرها فال أشكرها ، ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه ، أي: تقدم معىن االبتالء ، وقوله 
شكره إليه وهو أن يستوجب به متام النعمة ودوامها ، ألن الشكر قيد النعمة املوجودة وصيد النعمة املفقودة ، ومن 

  .كفر فإن ريب غين عن شكره كرمي باإلفضال لعى من يكفر نعمه 

فَلَمَّا َجاَءْت قِيلَ أََهكَذَا عَْرُشِك قَالَْت كَأَنَّهُ ) ٤١(لَا يَْهَتُدونَ قَالَ َنكِّرُوا لََها َعْرَشَها َنْنظُْر أََتهَْتِدي أَْم َتكُونُ ِمَن الَِّذيَن 
َوَصدََّها َما كَاَنتْ َتْعُبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنََّها كَاَنْت ِمْن قَْومٍ كَاِفرِيَن ) ٤٢(ُهَو َوأُوِتيَنا الِْعلَْم ِمْن قَْبِلَها َوكُنَّا ُمْسِلِمَني 

)٤٣ (  

غّيروا هلا سريرها إىل حال تُْنِكُره إذا رأته ، وذلك أنه إذا تُرِك على حاله : أي } الَ َنكُِّرواْ لََها َعْرشََها قَ{ : قوله 
  .وإذا غُّير دلت معرفتها على فضل عقل . معرفتها ال حمالة 

  .فاً العامة على جزمه جواباً لألمر قبله ، وأبو حيوة بالرفع ، جعله استئنا» َنْنظُْر « : قوله 
  فصل

َنْنظُرْ « . روي أنه جعل أسفله أعاله ، وأعاله أسفله ، وجعل مكان اجلوهر األمحر أخضر ، ومكان األخضر أمحر 
أتعرف به نبوة سليمان ولذلك : إىل عرشها فتعرفه ، أم تكون من اجلاهلني الذين ال يهتدون إليه ، وقيل » أََتهَْتِدي 

عليه السالم  -إليه ، وذلك كالذم ، وال يليق إال بطريق الداللة ، فكأنه }  َيهَْتُدونَ أَْم َتكُونُ ِمَن الذين الَ{ : قال 
أحب أن تنظر فتعرف به نبوته ، حيث صار منتقالً من املكان البعيد إىل هناك ، وذلك يدل على كمال قدرة اهللا  -

ا ، ألنه روي أنه ألِقي إليه نقصان ويعرف بذلك أيضاً فضل عقله.  -عليه السالم  -تعاىل ، وعلى صدق سليمان 
أن الشياطني خافت أن يتزوجها سليمان  -كما ذكر وهب وحممد بن كعب وغريمها  -عقلها ، لكي ال يتزوجها 

فتفشي إليه أسرار اجلن ، وذلك أن أمّها كانت جنية ، وإذا ولدت ولداً ال ينكفون من تسخري سليمان وذريته من 
إن يف عقلها شيئاً ، وإن رجلها كحافر احلمار ، وإهنا شعراء : ها ، ليزّهدوه فيها ، وقالوا بعده ، فأساءوا الثناء علي

  .الساقني ، فأراد سليمان أن خيترب عقلها بتنكري عرشها ، وينظر إىل قدميها ببناء الصرح 
ف اجلرِّ بْيَن حرف حبر( فُِصل  -حرف التنبيه وكأن التشبيه واسم اإلشارة  -ثالث كلمات » أََهكَذَا « : قوله 

: مِثْل هذا عرُشكن وال جيوز ذلك يف غري الكاف لو قُلت ) أ : ( أَكََهذا ، أي : التنبيه واسم اإلشارة ، واألصل 



أََها بِذَا َمَرْرُت وأََها ِلذَا : فتقول » ذا « و » ها « حبرف اجلّر بني ) أَهبذا َمَرْرت ، وأَهلذا فعلُت مل جيز أن تفِصل 
  . فََعلُْت
كانت : عرفْته ، ولكنها شبَّهت عليهم كما شبَّهوا عليها ، وقال عكرمة : ، قال مقاتل } قَالَْت كَأَنَُّه ُهوَ { : قوله 

ال ، خوفاً من التكذيب ، قالت كأنه هو ، فعرف سليمان : حكيمة مل تقل ، ولكنها شبَّهت من أن تكذب ، ومل تقل 
فإنه عرشك ، فما أغىن عنك إغالق األبواب عليه ، : ف ، قيل هلا كمال عقلها ، حيث توقفت يف حمل التوق

  :فيه وجهان } َوأُوتِيَنا العلم ِمن قَْبِلَها { : قوله . وكانت قد أغلقت عليه األبواب وأخذت مفاتيحها 
وأُوتينا : واملعىن  راجع للمعجزة واحلالة الدَّالة عليها السياق» قَْبِلَها « أنه من كالم بلقيس ، فالضمري يف : أحدمها 

العلم بنبوة سليمان من قبل ظهور هذه املعجزة أو من قبل هذه احلالة ، وذلك ِلَما رأَت قبل ذلك من أمر اهلُدهد 
  .منقادين طائعني ألمر سليمان » َوكُنَّا ُمْسِلِمَني « من قبل اآلية يف العرض ، » من قَْبِلَها « ورد اهلدية والرسل 

إهنا قد : م سليمان وأتباعه ، فاضمري يف قبلها عائد على بلقيس ، فكأن سليمان وقومه قالوا أنه من كال: الثاين 
وأوتينا حنن العلم باهللا وبقدرته : أصابت يف جواهبا وهي عاقلة ، وقد رزقت اإلسالم ، مث عطفوا على ذلك قوهلم 

تعاىل يف أن خصهم مبزيد التقدم يف على ما يشاء من قبل هذه املرأة مثل علمها ، وغرضهم من ذلك شكر اهللا 
  .اإلسالم ، قاله جماهد 

  :ثالثة أوجه » َصدَّ « يف فاعل } َوَصدََّها َما كَاَنت تَّْعُبُد ِمن ُدوِن اهللا { : قوله 
  .ضمري الباري : أحدها 
} كَاَنْت تَْعُبدُ َما { ضمري سليمان ، أي منعها ما كانت تعبد من دون اهللا ، وهو الشمس ، وعلى هذا ف : والثاين 

. وصّدها اهللا أو سليما عما كانت تعبُد من دون اهللا ، قاله الزخمشري جموزاً له : منصوب على إسقاط اخلافض ، أي 
  :وفيه نظر من حيث إن حذف اجلار ضرورة ، كقوله 

  .رية من هذا النوع كذا قاله أبو حيان ، وقد تقدم آيات كث... َتُمرُّونَ الدَِّياَر فَلَْم َتعُوُجوا  - ٣٩٦٥
صدها عبادة الشمس عن : أي ( صدها ما كانت تعبد عن اإلسالم ، : أي » ما كانت « الثالثك أن الفاعل هو 

: هي حال من قوله : وقيل . » وأُوِتيَنا « معطوفة على قوله » وصّدها « : والظاهر أنّ اجلملة من قوله ) . التوحيد 
  .هو مستأنف إخباراً من اهللا تعاىل بذلك : وقيل . ، وهذا بعيد جداً مضمرة ) قد ( أم تكون من الذين و 

وقرأ سعيد : استئنافاً وتعليالً » إنّها « يعبدون الشمس ، والعامة على كسر } إِنََّها كَاَنْت ِمْن قَْومٍ كَاِفرِيَن { : قوله 
  :بن جبري وأبو حيوة بالفتح ، وفيها وجهان 

  .» أّنها كانت « وصّدها : أي } كَاَنتْ َتْعُبدُ َما { أهنا بدل من : أحدمها 
  .ألّنها ، فهي قريبة من قراءة العامة : أهنا على إسقاط حرف العلة ، أي : والثاين 

قََوارِيَر قَالَْت َربِّ إِنِّي  ِمْن ِقيلَ لََها اْدُخِلي الصَّْرَح فَلَمَّا رَأَْتُه َحِسَبْتُه لُجَّةً َوكََشفَْت َعْن َساقَيَْها قَالَ إِنَّهُ صَْرٌح ُمَمرٌَّد
  ) ٤٤(ظَلَْمُت َنفِْسي وَأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَمانَ ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني 

هل هو منصوب على الظرف ، » دخل « تقّدم اخلالف يف الظرف الواقع بعد } ِقيلَ لََها ادخلي الصرح { : قوله 
: والصَّرُح . أو مفعول به كََهديت البيت كما قاله األخفش  -كما قاله سيبويه  -وشذّ ذلك مع دخل خاصة 

، » ُصرَاٌح « القصر ، أو صحن الدار ، أو بالط متخذ من زجاج وأصله من التصريح ، وهو الكشف ، وكِذٌب 



الصريح اخلالص من : وقيل . والصريُح مقابل الكناية ، لظهوره واستتار ضده . ظاهر مكشوف ولومٌ ُصراٌح : أي 
الصَّرُح بيت عالٍ ُمزّوق ، مسي بذلك اعتباراً بكونه : وقال الراغب . لٌنب صَرِيٌح بّين الصراحة والصروحة : م قوهل

  .خالصاً : صرحاً عن البيوت ، أي 
العامة على ألف صرحية ، وقُْنُبل روى مهزها عن ابن كثري ، وضعَّفَها أبو علي ، وكذلك فعل » َساقَْيَها « : قوله 

الفتح [ } فاستوى على ُسوِقِه { ، » بالسُّْؤقِ واَألْعنَاق « ص ، ويف الفتح ، مهز واوه ، فقرأ : ع ساق يف قنبل يف مج
، وروي عنه أنه كان  -بزيادة واو بعد اهلمز  -السُّؤوق ، وُسُؤوِقِه : هبمزة مكان الواو ، وعنه وجه آخر ]  ٢٩: 

  :فأما مهزة الواو ففيها أوجه ]  ٤٢: القلم [  }ُيكَْشُف َعن َساقٍ { : يهمزه مفرداً يف قوله 
يوِقُنونَ « أن الواو الساكنة املضموم ما قبلها يقلبها بعض العرب مهزة ، وتقدم حتقيق هذا أول البقرة عند : أحدها 

  :، وأنشد عليه » 
  . القرآن هذا وصفها وكان أبو حّية النمريي يهمُز كُلَّ واوٍ يف... أََحبُّ املؤقديَن إِلَيَّ مُْؤَسى  - ٣٩٦٦

بضم العني ، كأسد والواو املضمومة تطلب مهزة ، حنو » فُُعل « كأسد ، فجمع على » فََعل « الثانيك أَنَّ ساقاً على 
  .مث بعد اهلمزة سكنت » ُوقَِّتْت « ، و » ُوُجوه « : 

  .أن املفرد مسع مهزه كما سيأيت تقريره ، فجاء مجعه عليه : الثالث 
فإن ساقاً مجع على سووق بواو ، فهمزت األوىل النضمامها وهذه الرواية غريبة  -بالواو بعد اهلمزة  -وأما سؤوق 

العأمل و : إما لغة من يقلب األلف مهزة ، وعليه لغة العجاج يف : فوجه اهلمزة أحد أوجه » ساقها « وأما . عن قنبل 
  :، وأنشد » اخلأمت « 

وتقدم  -إن شاء اهللا  -]  ١٤: سبأ [ } ِمنسَأََتُه { : وسيأيت تقريره يف ... أْلَم َوِخْندُف َهاَمة هذَا الَع - ٣٩٦٧
حْألُت السَّويَق ، محالً على حْألته عن املاء ، : طرف منه يف الفاحتة ، وإما على التشبيه برأس ، وكأْسٍ ، كما قالوا 

  .عها اهلمز طردته وإما محالً للمفرد واملثىن على مجعها ، وقد تقرر يف مج: أي 
  فصل

ملا حكى تعاىل إقامتها على الكفر مع الدالئل املتقدمة ، ذكر أنَّ سليمان أظهر أمراً آخر داعياً هلا إىل اإلسالم ، فأمر 
قصراً من زجاج ، كأنه املاء بياضاً وأجري حتته املاء ، وألقى فيه كل شيء من دواب : الشياطني فبنوا صرحاً أي 
دع وغريها ، مث وضع سريره يف صدره وجلس عليه وعكفت عليه الطري واجلن واإلنس ، البحر من السمك والضفا

اختذ صحناً من قوارير وجعل حتتها متاثيل من احليتان والضفادع ، فكان الواحد إذا رآه ظنه ماء ، فلما : وقيل 
{ ْتُه َحِسَبْتُه لُجَّةً ، وهي معظم املاء ، اْدُخِلي الصَّْرَح فَلَمَّا رَأَ: جلس على لسرير دعا بلقيس ، فلما جاءت ِقيل هلا 

لتخوضه ، فقيل كان املقصود من بناء الصرح هتويل اجمللس وتعظيمه ، وحصل كشف } َوكََشفَْت َعن َساقَْيَهاَ 
إن سليمان أراد أن ينظر إىل ساقيها من غري أن يسأهلا كشفها ملا قالت الشياطني : الساق على سيبيل التبع ، وقيل 

إن رجلها كحافر احلمار ، وهي شعراء الساقني ، فنظر سليمان فإذا هي أحسن الناس ساقاً وقدماً ، إال أهنا كانت له 
ُمَملٌَّس ، ومنه : ، أي » ُممرَّد « شعراء الساقني ، فلما رأى سليمان ذلك صرف بصره عنها وناداها أّنه صرح 

من النبات ، ورملةٌ مرداء ، ال تنبيت شيئاً ، واملارد من الشياطني  األمرد ملالسة وجهه من الشعر وبريَّةٌ مرداء خللوها
  .من َتَعرَّى من اخلري وجترد منه 

. قالتها يف حصنني امتنع فتحهما عليها » َتَمرََّد مَارٌِد َوَعزَّ اَألْبلَُق « : ومارد حصّن معروف ، ويف أمثال الزَّبَّاء 
  .» صرح « صفة ثانية ل » ْن قََوارِيرَ ِم« والقوارير ، وهي الزجاج الشفاف ، و 



ملا رأت السرير والصرح ، علمت أن ملك سليمان من اهللا ، : قال مقاتل } قَالَْت َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت َنفِْسَي { : قوله 
  .فقالت ربِّ إنِّي ظلمُت َنفِْسي بعبادة غريك ، وأسلمت مع سليمان هللا رب العاملني ، وأخلصت لك التوحيد 

لك إهنا ملا بلغت الصرح وظنته جلة قالت يف نفسها إن سليمان يريد أن يغرقين وكان القتل أهون من هذا ، وقي
  .تعين ذلك الظن » ظَلَْمُت َنفِْسي « : فقوهلا 

هل تزوجها سليمان أم ال؟ وأنه تزوجها يف هذه احلال ، ومن قبل أن يكشف عن ساقيها؟ واألظهر من : واختلفوا 
: اختاري من قومك من يتزوجك ، فقالت : ه تزوجها ، وروي عن ابن عباس ملا أسلمت ، قال هلا كالم الناس أن

إن كان كذلك فزوجين لتبع ملك : النكاح من اإلسالم ، فقالت : فقال  -مع سلطاين  -مثلي ال تنح الرجال 
  .مهدان ، فزوجها إياه ، مث ردمها إىل اليمن 
  .ابن ثالث عشرة سنة ، ومات وهو ابن ثالث ومخسني سنة  وروي أن امللك وصل إىل سليمان وهو

، ألنَّ إسالمه سابق إسالمها » أَْسلَْمُت « : متعلق مبحذوف على أنه حال ، وال يتعلق » َمَع ُسلَْيَمانَ « : قوله 
، فال خالف ظرف ُبين على الفتح ، وأمَّا إذا أسكنت العني » َمَع « و : بزمان ، وهو وجه لطيف ، وقال ابن عطية 

  .وقد تقدم القول يف ذلك وقال مكي هنا حنواً من قول ابن عطية . أنه حرٌف 

قَالَ َيا قَْومِ ِلَم َتْسَتْعجِلُونَ ) ٤٥(َولَقَْد أَْرَسلَْنا إِلَى ثَُموَد أََخاُهمْ َصاِلًحا أَِن اْعُبدُوا اللََّه فَإِذَا ُهْم فَرِيقَانِ َيْخَتِصُمونَ 
قَالُوا اطَّيَّْرَنا بَِك َوبَِمْن َمَعَك قَالَ طَاِئرُكُْم ِعْنَد اللَِّه ) ٤٦(ْبلَ الَْحَسَنِة لَوْلَا َتْسَتغِْفُرونَ اللََّه لَعَلَّكُْم ُتْرَحُمونَ بِالسَّيِّئَِة قَ

قَالُوا تَقَاَسُموا ) ٤٨(َولَا ُيْصِلُحونَ  َوكَانَ ِفي الَْمِديَنةِ ِتْسَعةُ َرْهٍط يُفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ) ٤٧(َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم ُتفَْتُنونَ 
وََمكَُروا َمكًْرا وََمكَرَْنا َمكًْرا وَُهْم لَا ) ٤٩(بِاللَِّه لَُنَبيَِّتنَُّه وَأَْهلَُه ثُمَّ لََنقُولَنَّ ِلوَِليِِّه َما َشهِْدَنا َمْهِلكَ أَْهِلِه َوإِنَّا لََصاِدقُونَ 

فَِتلَْك ُبيُوُتُهمْ َخاوَِيةً بَِما ظَلَُموا ) ٥١(كَانَ َعاِقَبةُ َمكْرِِهمْ أَنَّا دَمَّْرَناُهْم َوقَْوَمُهْم أَْجَمِعَني  فَاْنظُْر كَْيَف) ٥٠(َيْشُعُرونَ 
  ) ٥٣(َوأَْنجَْيَنا الَِّذيَن آَمنُوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ ) ٥٢(إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ 

  .اآلية } ْد أَْرَسلَْنآ إىل ثَُموَد أََخاُهمْ َصاِلحاً َولَقَ{ : قوله تعاىل 
أن تكون مفسرة وأن تكون مصدرية ، أي بأن اعبدوا » أَنْ « وحدوه ، وجيوز يف : أي } أَِن اعبدوا اهللا { : قوله 

  .فيجيء يف حملها القوالن 
: واملراد بالفريقني قوم صاحل ، وأهنم انقسموا فريقني  الفجائية ،» إذَا « تقدم الكالم يف } فَإِذَا ُهْم فَرِيقَاِن { : قوله 

قَالَ املأل الذين استكربوا ِمن قَْوِمِه ِللَِّذيَن استضعفوا ِلَمْن { : مؤمن وكافر ، وقد صرح بذلك يف األعراف يف قوله 
له على ذلك وجعل الزخمشري الفريق الواحد صاحلاً وحده واآلخر مجيع قومه؛ ومح] .  ٧٥: األعراف [ } آَمَن 

  .العطف بالفاء ، فإنه يؤذن أنه مبجرد إرسالة صاروا فريقني ، وال يصري قومه فريقني إال بعد زمان ولو قليالً 
{ و ]  ١٩: احلج [ } هذان َخْصَماِن اختصموا { : على املعىن ، كقوله » فَرِيقَان « صفة ل » َيخَْتِصُمونَ « و 

  .واختري هنا مراعاة اجلمع ، لكوهنا فاصله ]  ٩: احلجرات [ } قتتلوا َوإِن طَآِئفََتاِن ِمَن املؤمنني ا
قال هلم صاحل يا قوم مل تستعجلون بالسيئة بالبالء والعقوبة ، أي أن اهللا قد : أي } ياقوم ِلَم َتْستَْعجِلُونَ { : قوله 

إنّهم كانوا يقولون إن العقوبة : يل مكنكم من التوّصل إىل رمحته وثوابه فلماذا تعدلون عنه إىل استعجال عذابه ، وق
ُتْبَنا حينئذ واستغفرنا فحينئذ يقبل اهللا توبتنا ، ويدفع العذاب عنا ،  -إن وقعت على زعمه  -اليت يعّدها صاحل 

هالّ تستغفرون اهللا قبل نزول العذاب ، فإن استعجال اخلري أوىل من : فخاطبهم صاحل على حسب اعتقادهم ، فقال 
، ووصف العذاب بأّنه سيئة جمازاً ، إّما ألنّ العقاب من لوازمه ، أو ألنه يشبهه يف كونه مكروهاً ،  استعجال الشر



مث إن صاحلاً عليه السالم ملا قّرر هذا الكالم احلّق . جماز : حقيقة ، وقيل : وأّما وصف الرمحة بأنّها حسنة ، فقيل 
تشاءمنا بك ، ألنّ الذي يصيبنا من شدة وقحط شؤمك وشؤم :  أي» اطّيَّرَنا بَِك « أجابوه بكالم فاسد ، فقالوا 

كان الرجل خيرج : ، وهو األصل ، وأدغم ، وتقّدم تقريره ، قال الزخمشري » تطّيرّنا بَِك « : وقرىء . من معك 
شر إىل الطائر استعري مسافراً فيمرُّ بطائر فيزجره ، فإن مّر ساحناً تيّمن ، وإن مرَّ بارحاً تشاءم ، فلّما نسبوا اخلري وال

طائركم عند اهللا ، أي : بقوله  -عليه السالم  -ملا كان للخري والشر ، وهو قدر اهللا وقسمته ، فأجاب صاحل 
مسي طائراً لسرعة . السبب الذي جييء منه خريكم وشركم عند اهللا ، وهو قضاؤه وقدره وهو مكتوب عليكم 

وقيل . الشؤم أتاكم من عند اهللا بكفركم : قال ابن عباس . ء حمتوم نزوله باإلنسان ، ألّنه ال شيء أسرع من قضا
: إمنا قالوا ذلك لتفرق كلمتهم ، وقيل : عملكم عند اهللا ، مسى طائراً لسرعة صعوده إىل السماء ، وقيل : طائركم 

  .ألنه أمسك عنهم املطر يف ذلك الوقت وقطحوا 
بياء الغيبة ، وهو جائز » ُيفَْتُنونَ « تقّدم الضمري ، ولو روعي ما بعده لقيل داء باخلطاب مراعاةً ل» ُتفَْتُنونَ « : قوله 

  .أنت رجل يفعل وتفعل بالباء والياء ، وحنن قوم نقرأ ويقرأون : ولكنه مرجوح ، ويقول 

، } ُتفَْتُنونَ  َبلْ أَنُتْم قَْوٌم{ : بني هبذا الكالم جهلهم بقوله  -عليه السالم  -واملراد من هذا الكالم أن صاحلاً 
  .فيحتمل أن غريهم دعاءهم إىل هذا القول ، وحيتمل أن املراد أن الشيطان يفتنكم بوسوسته 

، وقال حممد ]  ٣٥: األنبياء [ } َوَنْبلُوكُم بالشر واخلري ِفْتَنةً { : ُيْخَتربون باخلري والشر كقوله : وقال ابن عباس 
  .يعذبون : بن كعب 

: ، كقوله « من » مدينة مثود ، واألكثر أن يتميز ، والعدد جمرور ب : يعين } دينة تسعة رهط وكان يف امل« : قوله 
  :ويف املسألة مذاهب ]  ٢٦٠: البقرة [ } أَْرَبَعةً مَِّن الطري { 

  .أنه ال جيوز إال يف قليل : أحدها 
  .أنه جيوز ولكن ال ينقاس : الثاين 

تسعة : هط ونفر ، فيجوز ، أو للكثرة فقط ، أو هلا وللقلة فال جيوز حنو التفصيل بني أن تكون للقلة كر: الثالث 
  .ونصب سيبويه على امتناع ثالث غنم . قوم 

: قال أبو حيان . تسعة أنفس : وإمنا جاز متييز التسعة بالرهط ، ألنه يف معىن اجلمع ، كأنه قيل : قال الزخمشري 
على  -ِتسع أنفس : يث أضاف إىل أنفس كان ينبغي أن يقول وتقدير غريه تسعة رجال هو األوىل؛ ألنه من ح

  :إذا الفصيح فيها التأنيث ، أال تراهم عدوا من الشذوذ قول الشاعر  -تأنيث النفس 
واألقرب : وقال ابن اخلطيب . وإمنا أراد تفسري املعىن : قال شهاب الدين ... ثَالَثَةُ أَْنفُسٍ وثَالثُ ذَْوٍد  - ٣٩٦٨

راد تسعة مجع؛ إذ الظاهر من الرهط اجلماعة ال الواحد ، مث حيتمل أهنم كانوا قبائل وحيتمل أهنم دخلوا أن يكون امل
  .حتت العدد ، الختالف وصفهم وأحواهلم ، ال الختالف النسب 

  .جيوز أن يكون نعتاً للمعدود أو العدد ، فيكون يف موضع جر أو رفع « ُيفِْسُدونَ » : قوله 
ليس مؤكداً؛ ألن بعض املفسدين قد يصلح يف وقت ما ، : مؤكد لألول ، وقيل : قيل « ُحون وال يصِل» : قوله 

قَُدار بن : فأخرب عن هؤالء بانتفاء توهم ذلك ، وهم الذي اتفقوا على عقر الناقة ، وهم غواة قوم صاحل ، ورأسهم 
  .سالف ، وهو عاقر الناقة 

احلفوا على كذا ، وجيوز أن : أن يكون أمراً ، قال بعضهم لبعض « قَاَسمُوا َت» جيوز يف « قَالُوا تَقَاَسُموا » : قوله 
وجيوز أن . تقامسوا : ما قالوا؟ فقيل : كأنه قيل « قَالُوا » يكون فعالً ماضياً ، وحينئذ جيوز أن يكون مفسراً ل 



حيتمل أن يكون : فإنه قال  قالوا ذلك متقامسني ، وإليه ذهب الزمشخري ،: ، أي « قد » يكون حاالً على إضمار 
فال يصح؛ ألن اخلرب أحد ِقْسَمي . وخرباً : أما قوله : قال أبو حيان . « قد » أمراً وخرباً يف حمل احلال بإضمار 

وال : الكالم ألنه ينقسم إىل اخلرب واإلنشاء ، ومجيع معانيه إذا حققت راجعة إىل هذين القسمني قال شهاب الدين 
اذا؟ ألنه جعل املاضي خرباً ، الحتماله الصدق والكذب ، مقابالً لألمر الذي ال حيتملهما ، أما أدري عدم الصحة مم

كون الكالم ال ينقسم إال إىل خرب وإنشاء وأن معانيه إذا حققت ترجع إيلهما ، فأي مدخل هلذا يف الرد على 
  .الزخمشري 

تقييد ، ال من نسبة الكالم اليت هي اإلسناد ، فإذا أطلق والتقييد باحلال ليس إال من باب نسبة ال: مث قال أبو حيان 
عليها اخلرب كان ذلك على تقدير أهنا لو مل تكن حاالً جلاز أن تستعمل خرباً ، وكذلك قوهلم يف اجلملة الواقعة صلة 

  .أهنا لو مل تكن صلة جلاز أن تسعتمل خرباً ، وهذا فيه عوض : هي خربية ، فهو جماز واملعىن : 
مسلم أن اجلملة ما دامت حاالً أو صلة ال يقال هلا خربية ، مبعىن أهنا تستقلّ بإفادة اإلسناد ، : هاب الدين قال ش

ألهنا سيقت مساق القيد يف احلال ومساق حد كلمة يف الصلة ، وكان ينبغي أن يذكر أيضاً اجلملة الواقعة صفة ، 
، » قد «  حيتاج إليه ، لكثرة وقوع املاضي حاالً دون فال» قد « وأما إضمار : فإن احلكم فيها كذلك ، مث قال 

  .كثرة ينبغي القياس عليها 
ظاهرةً أو مضمرةً لتقّربه من » قد « الزخمشري َمَشى مع اجلمهور فإنّ مذهبهم أنه ال بدَّ من : قال شهاب الدين 

  .لتَّقاسم والتقسُّم كالتَّظاهر والتَّظَهُّر وا -دون ألف مع تشديد السني  -» تَقَسَُّموا « : وقرأ ابن أيب ليلى . احلال 
أمراً ، تعلق به اجلار قوالً واحداً ، وإن جعلته ماضياً احتمل أن يتعلق به ، » َتقَاَسُموا « إن جعلت » بِاللَِّه « : قوله 

ف هو فعل القسم ، إىل آخره ، واحتمل ان يتعلق مبحذو( » لنَُبيِّتنَُّه « وال يكون داخالً حتت القول ، واملقول هو 
  .فعلى هذا يكون ما بعده داخالً حتت املقول » لنَُبيَِّتنَُّه « : وجوابه 

ثُمَّ « . قرأ األخوان بتاء اخلطاب املضمومة وضم التاء ، والباقون بنون املتكلم وفتح التاء ) » لُنبيَِّتنَُّه « : قوله 
م الالم والباقون بنون املتكلم وفتح الالم ، وجماهد وابن وثاب قرأ األخوان بتاء اخلطاب املضمومة وض: » لََنقُولَنَّ 

إال أّنه بياء الغيبة يف الفعلني ، ومحيد بن قيس كهذه القراءة يف األول ، وقراءة غري . ( واألعمش كقراءة األخوين 
اخلطاب واضح ، رجوعاً فعل أمرٍ ، ف» تقامسوا « فأمَّا قراءة األخوين فإن جعلنا . من السبعة يف الثاين ) األخوين 

بآخر الكالم إىل أوله ، وإن جعلناه ماضياً ، أو أمراً فاألمر فيهما واضح وهو حكاية إخبارهم عن أنفسهم وأّما 
ماضياً رجوعاً بآخر الكالم إىل أوله يف الغيبة ، وإن جعلناه » َتقَاَسُموا « قراءة الغيبة فيهما فظاهرةٌ على أن يكون 

وأما غيبة األول واملتكلم يف . لَُنَبيَِّتنَّه : كيف تقامسوا؟ فقيل : جواباً لسؤال مقدر ، كأّنه قيل » تنُه لُنبَيَّ« أمراً كان 
بالتاء والياء والنون ، ف » لُتَبيِّتنَّهُ « وقرىء : فتعليله مأخوذ ّمما تقّدم يف تعليل القراءتني ، وقال الزخمشري : الثاين 

أن يكون أمراً وأن يكون خرباً ، » َتقَاَسُموا « يف ) فيه الوجهان ، يعين يصح ( نون يصح مع التاء وال» َتقَاَسمُوا « 
  .ومع الياء ال يصح إالّ أن يكون خرباً : قال 

وقد تابع . وليس كذلك ملا تقّدم من أنه يكون أمراً وتكون الغيبة فيما بعده جواباً لسؤال مقد : قال شهاب الدين 
  :فيه وجهان » َتقَاَسُموا « : على ذلك فقال  الزخمشريَّ أبو البقاء

قولوا لُنبَيَِّتنَُّه ، والتاء : النون بتقدير » لُنَبيَِّتنَُّه « أمر بعضهم بذلك بعضاً ، فعلى هذا جيوز يف : هو أمٌر أي : أحدمها 
  .على خطاب األمر املأمور ، وال جيوز التاء 



وهو على هذا : النون والتاء والياء ، قال : يعين باألوجه . ه الثالثة هو فعل ماض ، وعلى هذا جيوز األوج: والثاين 
وتقدم  -رمحه اهللا  -وقد سبقهما إىل ذلك مكي » قَالُوا « وتقامسوا على كونه ماضياً مفّسراً لنفس : تفسري ، أي 

م القوم ، وتقّدم توجيه ما منعوه وهللا احلمد ، وتنزيل هذه األوجه بعضها على بعض مام يصعب استخراجه من كال
  .يف الكهف » َمْهِلَك أَْهِلِه « الكالم يف 

  فصل
: احلفوا ، ومن جعله فعالً ماضياً فمحله نصب أي : جزم على األمر ، أي » تَقَاَسُموا « من جعله أمراً فموضع 

أي : } ثُمَّ لََنقُولَنَّ ِلَوِليِّهِ { عه ، قومه الذين أسلموا م: أي : ليالً ، وأهله : حتالفوا وتوافقوا لنبيّتنه لنقتلنه ، بياتاً أي 
: إهالكهم ، وال ندري من قتله ، ومن فتح امليم فمعناه » َمْهِلكَ أَْهلَِه « ما حضرنا ، » َما شَهِْدَنا « لويل دمه ، 

  .يف قولنا ما شهدنا ذلك : » وَإِنَّا لََصاِدقُونَ « هالك أهله ، 
جازيناهم على » وََمكَْرَنا َمكْراً « ا غدراً حني قصدوا تبييت صاحل والفتك به ، غدرو» َوَمكَُروا َمكًْر « : قوله 

فشّبه إهالكهم من حيث ال يشعرون مبكر املاكر على سبيل » وَُهْم الَ َيْشُعُرونَ « مكرهم بتعجيل عقوبتهم ، 
  .هللا يف حقهم إنّ اهللا تعاىل أخرب صاحلاً مبكرهم فتحرز عنهم ، فذلك مكر ا: وقيل . االستعارة 

، والباقون بالكسر ، فالفتح » أَنَّا « قرأ الكوفيون بفتح : } فانظر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ َمكْرِِهْم أَنَّا دَمَّْرَناُهْم { : قوله 
  :من أوجه 

حال : » ْيَف كَ« فاعل هبا ، و » َعاِقَبةُ « تاّمة ، و » كَانَ « أن يكون على حذف اجلر ، ألنَّا دّمرناهم ، و : أحدها 
.  

  .كيف كان تدمرينا إّياهم ، مبعىن كيف حدث : ، أي » َعاِقَبةُ « أن يكون بدالً من : الثاين 
العاقبة تدمرينا إياهم ، وجيوز مع هذه األوجه : هي أنَّا دمَّرناهم ، أي : الثالثك أن يكون خرب مبتدأ حمذوف ، أي 

وثالثة مع » كَانَ « خربها ، فتصري األوجه ستة ، ثالثة مع متام » كَْيَف « الثالثة أن تكون كان ناقصة ، وجيعل 
» كَْيَف « خربها ، و » أَنَّا َدمَّرناُهم « امسها ، و » َعاِقَبة « نقصاهنا ، ونزيد مع الناقصة وجهاً آخر ، وهو ان جيعل 

أَنَّا « ، و » كَْيَف « أ ، وخربه مبتد» عاقبة « زائدة ، و » كان « أن تكون : حال ، فهذه سبعة أوجه ، والثامن : 
  .أو خرب مبتدأ مضمر ، وفيه تعسُّف » عاقبة « بدل من » َدمَّرَناُهم 

  .بأنَّا دمَّرناهم ، ذكره أبو البقاء : أهنا على حذف اجلار أيضاً ، إال أنه الباء ، أي : التاسع 
دل من اسم االستفهام يلزم معه إعادة حرف ، وهذا وهم من قائله ، ألن املب» كَْيَف « أهنا بدل من : العاشر 

أَنَّا « وجيعل » َعاِقَبة « وجيوز يف الكالم نصب : كم مالكم أعشرون أم ثالثون؟ وقال مكي : االستفهام ، حنو 
  .انتهى . اسم كان » َدمَّرنَّاُهم 

]  ٢٤: العنكبوت [ }  أَن قَالُواْ فََما كَانَ َجوَاَب قَْوِمِه إِالَّ{ : بل كان هذا هو األرجح كما كان النصب يف قوله 
أن : وهي » أنْ َدمَّْرَناُهمْ « : وقرأ أُّيب . وحنوه أرجح ، ملا تقّدم شبهه باملضمر ، لتأويله باملصدر ، وتقّدم حتقيق هذا 

وأّما قراءة » أَنَّا دَمَّْرَناُهْم « املصدرية اليت جيوز أن تنصب املضارع ، والكالم فيها كالكالم فيها كالكالم على 
وما يف » كَْيَف « الباقني ، فعلى االستئناف ، وهو تفسري للعاقبة ، وكان جيوز فيها التمام والنقصان والزيادة ، و 

  .تأكيد للمعطوف واملعطوف عليه : » أَْجَمِعَني « حّيزها يف حمل نصب على إسقاط اخلافض ، ألّنه معلق للنظر ، و 
  فصل

 املالئكة تلك الليلة إىل دار صاحل حيرسونه ، فأتى التسعة دار صارح شاهرين سيوفهم أرسل اهللا: قال ابن عباس 



نزلوا يف سفح جبل : وقال مقاتل . فرمتهم املالئكة باحلجارة من حيث يرون احلجارة وال يرون املالئكة ، فقتلتهم 
  . قومهم بالصيحة ينتظر بعضهم بعضاً ، ليأتوا دار صاحل ، فجثم عليه اجلبل فأهلكهم وأهلك اهللا

حاالً ، والعامل فيها معىن اسم اإلشارة ، وقرأ عيسى » َخاوَِيةً « العامة على نصب } فَِتلَْك ُبُيوُتُهْم َخاوَِيةً { : قوله 
 »ُبُيوتُُهم « ، وإّما خرب ثان ، و » ِتلْك « بدل من » ُبيُوتُُهْم « ، و » تلك « بالرفع ، إّما على خرب » َخاوَِيةٌ « : 

متعلق ب » بَِما ظَلَُموا « هي خاوية ، وهذا إضمار مستغًنى عنه ، و : خرب أول ، وإّما على خرب مبتدأ حمذوفن أي 
إِنَّ ِفي ذلك آلَيةً { بظلمهم وكفرهم ، » بَِما ظَلَُموا « خالية : أي » َخاوَيةً « و . ، أي بسبب ظلمهم » خاوية « 
  .كان الناجون منهم أربعة آالف : قيل } َوأَجنَْيَنا الذين آَمُنواْ َوكَاُنواْ َيتَّقُونَ { : قدرتنا »  ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ« لَِعبَْرةً ، } 

أَْنُتْم قَْوٌم  أَئِنَّكُْم لََتأُْتونَ الرَِّجالَ َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبلْ) ٥٤(َولُوطًا إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أََتأُْتونَ الْفَاِحَشةَ وَأَنُْتْم تُْبِصُرونَ 
فَأَْنجَْيَناهُ ) ٥٦(فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرُِجوا آلَ لُوٍط ِمْن قَْرَيِتكُْم إِنَُّهمْ أُنَاٌس َيتَطَهَُّرونَ ) ٥٥(َتْجَهلُونَ 

  ) ٥٨(ا َعلَْيهِْم َمطًَرا فََساَء َمطَُر الُْمْنذَرِيَن َوأَْمطَْرَن) ٥٧(َوأَْهلَُه إِلَّا اْمرَأََتُه قَدَّْرَناَها ِمَن الْغَابِرِيَن 

وأرسلنا لوطاً ، : أي » صاحلاً « إّما منصوب عطفاً على » ولُوطاً « اآلية ، } َولُوطاً إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه { : قوله تعاىل 
بدل اشتمال من : » إذْ قَالَ « مضمرة ، و » باذْكُر « وأجنينا لوطاً ، وإّما : ، أي » الَِّذيَن آَمُنوا « وإّما عطفاً على 

  .، وتقّدم نظريه يف مرمي وغريها » لُوطاً « 
الفعلة القبيحة : » الفَاِحَشِة « استفهام على وجه اإلنكار ، والتوبيخ مبثل هذا اللفظ أبلغ ، و » أَتَأُْتونَ الفَاِحَشةَ « 
.  

وأنتم : ، والعائد حمذوف ، أي » الفَاِحَشةَ « أو من » تَأُْتونَ « اعل مجلة حالية من ف» َوأَنُْتْم تُْبِصُرونَ « : قوله 
املعىن يرى بعضكم بعضاً ، وكانوا ال يستترون ، عنّواً : وقيل . تبصروهنا لستم عثمياً عنها جاهلني هبا ، وهو أْشَنُع 

فكيف يكون علماً جهالً؟ } ْوٌم َتْجَهلُونَ َبلْ أَنُتْم قَ{ : بالعلم ، وبعده » تُْبِصُرونَ « إذا فسرت : فإن قيل . منهم 
  :فاجلواب 

السفاهة واجملانة اليت : تفعلون فعل اجلاهلني بأهنا فاحشة مع علمكم بذلك ، أو جتهلون العاقبة ، أو أراد باجلهل 
  .كانوا عليها 

  .مفعول من أجله ، أو يف موضع احلال ، وقد تقّدم : » َشْهَوةً « : قوله 
وقرأ احلسن وابن أيب إسحاق . يف موضع االسم } إِالَّ أَن قالوا { خرب مقدم ، و : كَانَ َجَواَب قَْوِمِه فََما : قوله 

تشديداً وختفيفاً ، » قَدَّرَْنا « وتقّدم قراءتا . خرب وهو ضعيف ، ملا تقّدم تقريره } إِالَّ أَن قالوا { برفعه امساً ، و 
  .َمطَرُُهْم : أي } آَء َمطَُر املنذرين فََس{ : واملخصوص بالذم حمذوف يف قوله 

  فصل
  :ملا بيَّن تعاىل جهلهم ، بّين أهنم أجابوا مبا ال يصلح أن يكون جواباً ، فقال 

هذا  يتطهرون من: ، أي } فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ أَن قالوا أخرجوا آلَ لُوٍط مِّن قَْرَيِتكُْم إِنَّهمْ أُنَاٌس يََتطَهَُّرونَ { 
  .قالوا ذلك على وجه اهلزء : وقيل . الصنيع الفاحش 

الباقني يف العذاب ، و : ، أي » ِمَن الغَابِرِيَن « قضينا عليها وجعلناها بتقديرنا } فَأَجنَْيَناُه َوأَْهلَُه إِالَّ امرأته قَدَّرَْناَها { 
  .} طَُر املنذرين فََسآَء َم{ ، وهو احلجارة } َوأَْمطَْرَنا َعلَْيهِم مَّطَراً { 



أَمَّْن َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض وَأَنَْزلَ ) ٥٩(قُلِ الَْحْمُد ِللَِّه َوَسلَاٌم َعلَى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصطَفَى آللَُّه َخْيرٌ أَمَّا ُيْشرِكُونَ 
انَ لَكُْم أَنْ ُتنْبُِتوا َشَجرََها أَإِلٌَه َمَع اللَِّه َبلْ ُهْم قَْوٌم َيْعِدلُونَ لَكُْم ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْنَبتَْنا بِِه َحدَاِئَق ذَاَت َبْهَجٍة َما كَ

)٦٠ (  

اآلية ، العامة على كسر الم قل ، اللتقاء الساكنني ، وأبو السمال بفتحها ختفيفاً ، } قُلِ احلمد ِللَِّه { : قوله تعاىل 
مبتدأ ، سوَّغ االبتداء به كونه : » َوَسالٌَم « ، ]  ٩٣: النمل [ } ْم آَياِتهِ َوقُلِ احلمد للَِّه َسُيرِيكُ{ : وكذا يف قوله 

  .دعاء 
  فصل
أمر أن حيمد اهللا على  -صلى اهللا عليه وسلم  -على هالكهم ، وهذا خطاب لرسول اهللا » احلمد هللا « : املعىن 

هذا كالم مبتدأ ، : وقيل . بأن أرسلهم وجنّاهم } َوَسالٌَم على ِعَباِدِه الذين اصطفى { هالك كفار األمم اخلالية ، و 
يف  -كاملخالف ملن قبله  -عليه السالم  -وكان حممد  -عليهم السالم  -فإنه تعاىل ملا ذكر أحوال األنبياء 

أمره اهللا تعاىل بأن يشكر رّبه على ما خّصه به من هذه النعم ،  -العذاب؛ ألن عذاب االستئصال مرتفع عن قومه 
  .سلم على األنبياء الذين صربوا على مشاق الرسالة وبأن ي
َوَسالٌَم على { : هم األنبياء واملرسلون بدليل قوله تعاىل : قال مقاتل } َوَسالٌَم على ِعَباِدِه الذين اصطفى { : قوله 

عليه صلى اهللا  -هم أصحاب حممد  -يف رواية أيب مالك  -وقال ابن عباس ] .  ١٨١: الصافات [ } املرسلني 
  .هم كل املؤمنني من السابقني والالحقني : هم أمة حممد وقيل : وقال الكليب  -وسلم 
على  -إمَّا تفضيل » َخْيٌر « أَيُُّهَما َخْيٌر ، و : أْم هذه متصلة عاطفة ، الستكمال شروطها ، والتقدير » أَّما « : قوله 

مصدرية ، : مبعىن الذين ، وقيل » أَْم َما « يف » َما «  و. وإلزام اخلصم ، أو صفةٌ ال تفضيل فيها  -زعم الكفار 
» أَمَّا ُيْشرِكُونَ « : وذلك على حذف مضاف من األول ، أي أتوحيد اهللا خري أم شرككم؟ وقرأ أبو عمرو وعاصم 

، والباقون على » رَُهْم َبلْ أَكْثَ« : ، وما بعده من قوله » َوأَْمطَرَنا َعلَْيهِْم « : بالغيبة محالً على ما قبله من قوله 
وهذا تبكيت للمشركني حباهلم ، ألهنم آثروا  -عليه السالم  -اخلطاب ، وهو التفات للكفار ، بعد خطاب نبيه 

عبادة األصنام على عبادة اهللا تعاىل ، وال يؤثر عاقل شيئاًعلى شيء إال لزيادة خري ومنفعة ، فقيل هلم هذا الكالم 
بل اهللا « : كان إذا قرأها قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -هلم وجهلهم ، وروي أنّ رسول تنبياً هلم على هناية ضال

  .» خري وأبقى وأجل وأكرم 
مبتدأ وخربه » َمْن َخلََق « هذه منقطعة ، لعدم تقّدم مهزة االستفهام وال تسوية ، و » أَْم » « أَمَّن َخلََق « : قوله 

مَّا ُيْشرِكُونَ ، فقدر ما أثبت يف االستفهام األّول ، وهو َحَسٌن ، وقَدََّرُه ابن خَْيٌر أَ: حمذوف ، فقدَّره الزخمشري 
ال ُبدَّ من إضمار مجلة معادلة ، : وقال أبو الفضل الرازي . ُيكفَر بنعمته وُيشْرك به ، وحنو هذا من املعىن : عطية 

أم مَّْن َخلََق السََّمواِت واَألْرض كََمْن لَمْ :  وصار ذلك املضمر كاملنطوق لداللة الفحوى عليه ، وتقدير تلك اجلملة
  :َيْخلُُق؟ وكذلك أخواهتا ، وقد أُظْهِرَ يف غري هذا املواضع ما أُْضِمر فيها ، كقوله 

وتسمية هذا املقدر مجلة إن أراد أّنها مجلة من : وقال أبو حيان ] .  ١٧: النحل [ } أَفََمن َيْخلُُق كََمن الَّ َيْخلُُق { 
. هة األلفاظ فصحيح ، وإن أراد اجلملة املصطلح عليها يف النحو ، فليس بصحيح ، بل هو مضمر من قبيل املفرد ج

  :املوصولة داخلة عليها مهزة االستفهام ، وفيها وجهان ) َمْن ( بتخفيف امليم جعلها » أََمْن « : وقرأ األعمش 
  .م من األوجه ، قاله أبو حيان أن يكون مبتدأ واخلرب حمذوف وتقديره ما تقد: أحدمها 



أمن خلق السموات واألرض َخْير أمَّا يشركون ، ومل يذكر الزخمشري : ، كأنه قيل » اهللا « أهنا بدل من : والثاين 
أَزيٌد َخْيرٌ أَْم : ويكون قد فصل بني الَبَدل واملُْبَدل منه باخلرب وباملعطوف على املبدل منه ، وهو نظري قولك . غريه 
  .أزيد ، ويف جواز مثل هذا نظر : ٌروا أأخوك ، على أن يكون أأخوك بدالً من َعْم

هذا التفات من الغيبة إىل املتكلم ، لتأكيد معىن اختصاص الفعل بذاته ، واإليذان بأنَّ إْنبات » فَأَْنَبْتَنا « : قوله 
{ : ليه إالّ هو وحده ، ولذلك رشحه بقوله ال يقدر ع -مع سقيها مباٍء واحٍد  -احلدائق املختلفة األلوان والطُّعوم 

أنا الذي ألقي البذر يف األرض وأسقيها املاء وأسعى يف : فإن اإلنسان رمبا يقول . } مَّا كَانَ لَكُمْ أَن ُتنبِتُواْ َشَجَرَها 
ال جرم أزال تشميسها ، وفاعل السبب فاعل املسبب ، فإذن أنا املنبت للشجرة ، فلّما كان هذا االحتمال قائماً ، 

مجع حديقٍة وهي البستان ، وقيل : اهللا تعاىل هذا االحتمال ، فرجع من لفظ الغيبة إىل لفظ املتكلم ، واحلدائق 
وقال . ُسمَِّيتْ بذلك تشبيهاً َحبدقِة العني يف اهليئة وحصول املاء فيه : قال الراغب . القطعة من األرض ذات املاء 

  .دارن هبا ُسمِّيت بذلك إلحداق اجل: غريه 
بتاء جمهورة » ذَاِت بَْهَجة « من » ذَات « وليس بشيء ، ألهنا يطلق عليها ذلك م عدم اجلدران ووقف القراء على 

النساء : ، ألنه مبعىن مجاعة حدائق ذات هبجة كما تقول » ذات « : وقيل . ، والكسائي هبا ، ألهنا تاء تأنيث 
باجلمع ، وفتح » ذََواِت َبَهَجةٍ « : وقرأ ابن أيب عبلة . الناظر يبتهج به  احلسن ، ألن حّس: » البهجة « ذهبت ، و 

خرب مقدم ، واجلملة املنفية » لَكُْم « اسم كان و » أَنْ ُتْنبِتُوا « ، } مَّا كَانَ لَكُْم أَن ُتنبِتُواْ { : قوله . » َبَهَجةٍ « هاء 
  .تخصصها بالصفة ، وأن تكون حاالً ، ل» حدائق « جيوز أن تكون صفة ل 

أإهلاً : استفهام مبعىن اإلنكار ، هل معبود سواه أعانه على صنعه ، بل ليس معه إله ، وقرىء } أإله مََّع اهللا { : قوله 
: يشركون ، أي : يعين كفار مكة ، َيْعِدلُون : } َبلْ ُهْم قَْوٌم َيْعِدلُونَ { تدعون أو تشركون ، : َمَع اللَِّه ، أي 
  . سواه ، وقيل يعدلون عن هذا احلق الظاهر ، ونظري هذه اآلية أول سورة األنعام يعدلون باهللا

ًزا أَإِلٌَه َمَع اللَِّه َبلْ أَكْثَُرُهمْ لَا أَمَّْن َجَعلَ الْأَْرَض قَرَاًرا َوَجَعلَ ِخلَالََها أَنَْهاًرا َوَجَعلَ لََها رََواِسَي َوجََعلَ َبْيَن الَْبْحَرْينِ حَاجِ
لًا َما َتذَكَُّرونَ أَمَّْن ُيجِيُب الُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُه وََيكِْشُف السُّوَء وََيْجَعلُكُْم ُخلَفَاَء الْأَْرضِ أَإِلٌَه َمَع اللَِّه قَِلي) ٦١(ُمونَ َيْعلَ
)٦٢ (  

، وحكمها حكمه » ْن َخلََق أَمَّ« وما بعده بدل من » أَمَّْن « : ، قال الزخمشري } أَمَّن َجَعلَ األرض قََراراً { : قوله 
: » ِخالَلََها « : قوله . ال متيد بأهلها ، فإهنا لو كانت متحركة ملا استقر أحد بالسكىن على األرض : ومعىن قراراً . 

مبعىن خلق املتعدية لواحد ، وأن يكون يف حملّ املفعول الثاين على أهنا مبعىن صّير » جعل « جيوز أن يكون ظرفاً ، ل 
  .واعلم أنّ املياه املنبعثة يف األرض أربعة . وسطها أهناراً : ا ، وخالهل

وهي تنبيعث من أخبرة كثرية املادة قوية االندفاع تفجر األرض : مياه العيون السيالة ، قال ابن اخلطيب : األّول 
  .بقوة 
يبلغ من قوهتا وكثرة مادهتا أن ماء العيون الراكدة ، وهي حتدث من أخبرة بلغت قوهتا إىل وجه األرض ، ومل : الثاين 
  ) .تاليها سابقها ( يطرد 

ماء القىن واألهنار ، وهي متولدة من أخبرة ناقصة القوة عن أن تشق األرض ، فإذا أزيل عن وجهها ثقل : الثالث 
  .التراب صار حينئذ لتلك األخبرة منفذاً يندفع إليه بأدىن حركة 

ونسبة القىن إىل اآلبار . اه األهنار إالّ أنه مل حيصل هلا ميل إىل موضع تسيل إليه مياه اآلبار ، وهي منبعثة كمي: الرابع 



  .نسبة العيون السيالة إىل العيون الراكدة 
منع : حجز بينهم حيجز أي : الفاصل : ، واحلاجز » ِخالَلََها « جيوز فيه ما جاز يف : » َبْيَن الَبْحَرْينِ « : قوله 

بتحقيق اهلمزتني وختفيف الثانية ، » أَإِلهٌ « قرىء } أإله مََّع اهللا { : العذب وامللح :  وفصل ، واملراد بالبحرين
توحيد } َبلْ أَكْثَرُُهْم الَ َيْعلَُمونَ { وهذا كله معروف من أّول هذا الكتاب ، . وإدخال ألف بينهما ختفيفاً وتسهيالً 

  .رهبم 
اسم مفعول مأخوذ من اضطر ، وال يستعمل إال مبنياً للمفعول ، : املضطر }  أَمَّن ُيجِيُب املضطر إِذَا َدَعاُه{ : قوله 

وإّنما كرر اجلعل هنا ، ومل يشرك بني املعموالت يف عامل واحد ، ألن كل واحدة من هذه ِمّنة مستقلة ، فأبرزها يف 
: افتعال منها ، فيقال : ر مجلة مستقلة بنفسها ، قال الزخمشري الضرورة احلال احملوجة إىل االلتجاء ، واالضطرا

هذا يعم املضطرين ، وكم من مضطر يدعو فال جياب ، : فإن قيل . اضطُّر إىل كذا والفاعل واملفعول مضطر 
  :فاجلواب 

أنه ثبت يف أصول الفقه أن املفرد املعّرف ال يفيد العموم ، وإمنا يفيد املاهية فقط ، واحلكم املثبت للماهية يكفي يف 
  . فرد واحد من أفراد املاهية فقط ، فإنه تعاىل وعد باالستجابة ، ومل يذكر أنه يستجيب يف احلال صدقه ثبوته يف

كالتفسري لالستجابة ، فإّنه ال يقدر أحد على كشف ما دفع إليه من فقر إىل غىن » َوَيكِْشُف الُسوَء « : قوله 
يورثكم : اي } وََيْجَعلُكُمْ ُحلَفَآَء األرض { ينازع ، ومرض إىل صحة ، إالَّ القادر الذي ال يعجز ، والقاهر الذي ال 

قرأ أبو عمرو } قَِليالً مَّا َتذَكَُّرونَ { قوله . سكناها والتصرف فيها قرناً بعد قرن ، وأراد باخلالفة امللك والتسليط 
  .بتاءين » رون تََتذك« : بالغيبة والباقون باخلطاب ، ومها واضحتان ، وأبو حيوة » َيذكُرونَ « : وهشام 

َع اللَِّه تََعالَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ أَمَّْن َيْهِديكُْم ِفي ظُلَُماِت الَْبرِّ وَالَْبْحرِ َوَمْن ُيْرِسلُ الرَِّياَح ُبشًْرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه أَإِلٌَه َم
ِمَن السََّماِء َوالْأَْرضِ أَإِلٌَه َمَع اللَِّه قُلْ هَاُتوا ُبْرَهاَنكُْم إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقنيَ أَمَّْن َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه َوَمْن َيْرُزقُكُْم ) ٦٣(
)٦٤ (  

يهديكم بالنجوم يف السماء والعالمات يف البحر إذا سافرمت بالليل } أَمَّن يَْهدِيكُْم ِفي ظُلَُماِت الرب والبحر { : قوله 
يف » ُبشْراً « ، وهي املطر ، وتقّدم الكالم يف } ِسلُ الرياح ُبْشًرى َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َوَمن ُيْر{ و . يف الرب والبحر 

  .} أإله مََّع اهللا تََعالَى اهللا َعمَّا ُيْشرِكُونَ { األعراف ، 
تتم إال باإلعادة بعد االبتداء ملا عدد نعم الدنيا أتبع ذلك بنعم اآلخرة ، وهي ال } أَمَّن َيْبَدأُ اخللق ثُمَّ ُيعيُدُه { : قوله 

: واإلبالغ إىل حد التكليف ، فقد تضمن الكالم كل نعم الدنيا واآلخرة ، وهي ال تتّم إال باإلرزاق ، فلذلك قال 
واْ أإله مََّع اهللا قُلْ َهاُت{ النبات ، : املطر ، ومن األرض : » ِمَن السََّماِء « } َوَمن َيْرُزقُكُم مَِّن السمآء واألرض { 

  .وال برهان لكم فإذاً أنتم مبطلون } إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني { إن مع اهللا إهلاً آخر ، : حجتكم على قولكم } ُبْرَهاَنكُمْ 
كانوا معترفني باالبتداء ، : أم من يبدؤ اخللق مث يعيده ، وهم ينكرون اإلعادة؟ فاجلواب : كيف قيل هلم : فإن قيل 

داللة ظاهرة قوية ، فلما كان الكالم مقروناً بالداللة الظاهرة ، صاروا كأهنم مل يبق هلم  ودللة االبتداء على اإلعادة
  .عذر يف اإلنكار 

لْآخَِرِة َبلِ ادَّاَرَك ِعلُْمُهْم ِفي ا) ٦٥(قُلْ لَا َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ الَْغْيَب إِلَّا اللَُّه َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ 
  ) ٦٦(َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْنَها َبلْ ُهْم مِْنَها َعُمونَ 



ملا بني أنه خمتص بالقدرة ، بني أنه } الَّ َيعْلَُم َمن ِفي السماوات واألرض الغيب إِالَّ اهللا ) قُل { : تعاىل ( قوله 
  .املختص بعلم الغيب ، وإذا ثبت ذلك ، ثبت أنه اإلله املعبود 

  :ستثناء أوجه ويف هذا اال
ال يعلم غيب : أي » من يف السموات « بدل من » الغيب « مفعوله ، و » من « ، و » يعلم « أنه فاعل : أحدها 

  .األشياء الغائبة اليت حتدث يف العامل ، وهو وجه غريب ذكره أبو حيان : من يف السموات واألرض إال اهللا ، أي 
لكن ال بد من اجلمع بني احلقيقة واجملاز يف كلمة واحدة على هذا الوجه ، ، و» من « أنه مستثىن متصل من : الثاين 

أن : حقيقة بالنسبة إىل غري اهللا تعاىل ، وجماز بالنسبة إىل اهللا تعاىل مبعىن » َمْن يف « وبيانه أن الظرفية املستفادة من 
االعتبار ، وهو جماز ، وغريه من  هبذا} َمن ِفي السماوات واألرض { ) يف ( علمه يف السموات واألرض فيندرج 

، وكان الرفع على البدل أوىل » َمْن « خملوقاته يف السموات واألرض حقيقة ، فبذلك االندراج املؤول استثين من 
  .من من ) على البدل  -عز وجل  -الرفع يف اسم اهللا : ألن الكالم غري موجب ، قال مكي ( ، 

مل رفع اسم اهللا ، : فإن قلت : قة واجملاز وأوجب أن يكون منقطعاً ، فقال ورد الزخمشري هذا بأنه مجع بني احلقي
ما يف الدار أحد إال : جاء على لغة بين متيم ، حيث يقولون : واهللا يتعاىل أن يكون ممن يف السموات واألرض؟ قلت 

  :ما فيها إال محار ، كأنَّ أحداً مل يذكر ، ومنه قوله : محار ، يريدون 
  َوالَ النَّْبلُ إالَّ املَْشَرِفيُّ املُصَمُِّم... يَّةَ َما ُتْغنِي الرَِّماُح َمكَاَنَها َعِش - ٣٩٦٩
ما الداعي إىل اختيار املذهب : ، وما أعانين أخوانكم إال إخوانه ، فإن قلت » إال عمرو « ما أتاين زيد : وقوهلم 

إالَّ الَيَعاِفُري ، بعد قوله : ج املستثىن خمرج قوله دعيت إليه نكتة سريرة ، حيث أخر: التميمي على احلجازي؟ قلت 
إن كان اهللا ممن يف السموات واألرض ، فهم يعلمون الغيب يعين أن : ليؤول املعىن إىل قولك : لَْيَس بَِها أنِيس : 

يعافري إن كانت ال» ما يف البيت « كاستحالة أن يكون اهللا منهم ، كما أن معىن  -يف استحالته  -علمهم الغيب 
هال زعمت أن اهللا ممن يف السموات واألرض ، كما : فإن قلت . أنيساً ففيها أنيس بّتاً للقول خبلوها من األنيس 

أن علمه يف األماكن كلها ، فكأن ذاته فيها حىت ال حيمل : على معىن » إن اهللا يف كل مكان « : يقول املتكلمون 
يف السموات واألرض جماز ، وكوهنم فيهن حقيقة ، وإرادة املتكلم  يأيب ذلك أن كونه: على مذهب بين متيم؟ قلت 

من يف السموات واألرض ، ومجعك بينه وبينهم يف : بعبارة واحدة حقيقة وجمازاً غري صحيح ، على أن قولك 
: قال إطالق اسم واحد فيه إيهام وتسوية ، واإليهامات مزالة عنه وعن صفاته ، أال ترى كيف قال عليه السالم ملن 

  .» بئَْس َخِطيبُ القَْومِ أْنت « : ومن يعصهما فقد غوى 

فقد رجح االنقطاع ، واعتذر يف ارتكاب مذهب التميميني مبا ذكر ، وأكثر العلماء أنه ال جيمع بني احلقيقة واجملاز 
  .يف كلمة واحدة ، وقد قال به الشافعي 

  فصل
َما « و . عن وقت قيام الساعة  -صلى اهللا عليه وسلم  - نزلت هذه اآلية يف املشركني ، حيث سألوا رسول اهللا

مىت البعث؛ : صفة ألهل السموات واألرض نفى أن يكون هلم علم بالغيب ، وذكر يف مجلة الغيب » َيْشُعُرون 
« : وقرىء . أي واآلن ، وهو الوقت : مبعىن مىت ، وهي كلمة مركبة من » أَيَّانَ « ، و » أيَّانَ ُيْبَعثُونَ « : بقوله 
« ومعلقة ل » ُيْبَعثُونَ « بكسر اهلمزة ، قرأ هبا السلمي ، وهي لغة قومه بين سليم ، وهي منصوبة ب » إّيان 

  .فهي مع ما بعدها يف حمل نصب بإسقاط الباء ، أي ما يشعرون بكذا » َيْشُعُرونَ 
هبمزة » ادَّاَرَك « م ، والباقون من السبعة كأكر» أَْدَرك « : قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو » ادّاَرَك « : قوله 



وبه قرأ أيب ، فأريد إدغام التاء يف الدال ، فأبدلت ) تدارك ( واألصل  -وصل وتشديد الدال املفتوحة بعدها ألف 
وتقدم  -كما ترى » ادَّارك « : داالً وسكنت ، فتعذر االبتداء هبا ، لسكوهنا ، فاجتلبت مهزة الوصل ، فصار 

فيها » أفعل « حيتمل أن يكون : وقراءة ابن كيثري ، قيل ] .  ٧٢: البقرة [ } فادارأمت ِفيَها { : ذا يف قوله حتقيق ه
  .ادرك ، مبعىن بلغ وانتهى : ، فتتحد القراءتان ، وقيل » تفاعل « مبعىن 

أن : بعدها وخترجيها وتشديد الدال دون ألف » َبلْ « بفتح الم » َبل اّدرك « : وقرأ سليمان وعطاء ابنا يسار 
فصار فيه : على وزن افَْتَعل ، فأبدلت تاء االفتعال داالً ، لوقوعها بعد الدال ، قال أبو حيان ) ادَْتَرَك : ( األصل 

  .اثترد من الثرد ، انتهى : أثََّرَد ، وأصله : قلب الثاين لألول ، كقوهلم 
جل اإلدغام ، كاثََّرَد يف اثترد ، ألن تاء االفتعال تبدل داالً ليس هذا مما قلب فيه الثاين لألول أل: قال شهاب الدين 

ادَّانَ يف افْتََعلَ من الدين ، فاإلبدال ألجل كون الدال فاء ال لإلدغام ، فليس مثل : بعد أحرف منها الدال ، حنو 
، فسقطت مهزة الوصل ، اثََّرَد يف شيء ، فتأمله فإنه حسن ، فلما أدغمت الدال يف الدال أدخلت مهزة االستفهام 

. » َبلْ دََّرَك « : فصار اللفظ » َبلْ « فصار اللفظ ، أَْدَرَك يهمزة قطع مفتوحة ، مث نقلت حركة هذه اهلمزة إىل الم 
على » َبلْ « وقرأ أبو رجاء وشيبة واألعمش واألعرج وابن عباس وتروى عن عاصم كذلك إال أنه بكسر الم 

  .م مل يأتوا هبمزة استفهام أصل التقاء الساكنني ، فإهن

هبمزة مث ألف بعدها ، وأصلها مهزتان أبدلت ثانيهما ألفاً » آدََّرَك « وقرأ عبد اهللا بن عباس واحلسن وابن حميصن 
  .فلهذه هبا أسوة  -بألف صرحية » أَأَْنذَرَْتُهْم « وقد تقدم أول البقرة أنه قرىء . ختفيفاً ، وأنكرها أبو عمرو 

: إجياب ، واالستفهام يف هذا املوضع إنكار مبعىن ) » َبلْ « ألن ( ، » َبلْ « ال جيوز االستفهام بعد :  وقال أبو حامت
مل يشهدوا ، فال يصح وقوعهما معاً : أي ]  ١٩: الزخرف [ } أََشهِدُواْ َخلْقَُهْم { : كقوله تعاىل » لَْم َيكُْن « 

إلضراب االنتقال ، فقد » َبلْ « ويف منع هذا نظر ، ألن : الدين  قال شهاب. للتنايف الذي بني اإلجياب واإلنكار 
املنقطعة ببل » أَْم « أضرب عن الكالم األول ، وأخذ يف استفهام ثاٍن ، وكيف ينكر هذا والنحويون يقدرون 

» َبلْ  «وقد أجاز بعض املتأخرين االستفهام بعد : كيف قال هنا  -يعين أبا حيان  -واهلمزة ، وعجبت من الشيخ 
فتخصيصه . أَُخْبزاً أكَلَْت َبلْ أََماًء َشرِْبَت؟ على ترك الكالم األول ، واألخذ يف الثاين انتهى : ، وشبهه بقول القائل 

بأن املتقّدمني » أم « ببعض املتأخرين يؤذن بأن املتقّدمني وبعض املتأخرين مينعونه ، وليس كذلك ملا حكيت عنهم يف 
» أَأَْدَرَك « : وقرأ ابن مسعود . املنقطعة » أم « نه ، وليس كذلك ملا حكيت عنهم يف وبعض املتأخرين مينعو

حبرف » َبلَى أَْدَرَك « : بالنقل ، وقرأ ابن عباس أيضاً » َبل اْدَرَك « : بتحقيق اهلمزتني ، وقرأ ورش يف رواية 
وهي خمالفة ) » َبلْ « ( بدل » أن « وجماهد  بألف بني مهزتني ، وقرأ أيب» َبلَى آأْدَرَك « اإلجياب أخت نعم ، و 

  .للسواد 
  :فيه وجهان » ِفي اآلِخَرِة « : قوله 

{ : وإن كان ماضياً لفظاً فهو مستقبل معىن ، ألنه كائن قطعاً ، كقوله » أَْدَرَك « على باهبا و » ِفي « أن : أحدمها 
  .» أْدَرَك « علق ب مت» ِفي « ، وعلى هذا ف ]  ١: النحل [ } أتى أَْمُر اهللا 

وأّما . على يزيد كذا : باآلخرة ، وعلى هذا فيتعلق بنفس علمهم ، كقولك : مبعىن الباء ، أي » ِفي « أنّ : والثاين 
بلى يشعرون ، مث : كان معناه » َوَما َيْشُعُرونَ « : ملّا جاء ببلى بعد قوله : ، فقال الزخمشري » َبلَى « قراءة من قرأ 
: على سبيل التهكم الذي معناه املبالغة يف نفي العلم ، مث قال } ادارك ِعلُْمُهْم ِفي اآلخرة { : بقوله فسر الشعور 

َبلَى يشعرون مىت يبعثون ، مث أنكر علمهم بكوهنا ، وإذا أنكر : على االستفهام فمعناه » بَلَى أأَْدَرَك « : وأّما قراءة 



فإن : ا ، ألن العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون الكائن ، مث قال علمهم بكوهنا مل يتحّصل هلم شعور بوقت كوهن
ما هي إال تنزيل ألحواهلم ، وصفهم أوالً بأهنم ال يشعرون وقت : قلت ما معىن هذه اإلضرابات الثالثة؟ قلت 

  .البعث ، مث بأنّهم ال يعلمون أن القيامة كائنة ، مث بأهنم خيبطون يف شك ومرية انتهى 

؟ » ِمْنَها َعُمونَ « قوله ) ِمْن ( َعِمي فالن عن كذا ، فلم عدي ب : تقول ) َعْن ( يتعدى ب ) َعِمَي : ( فإن قيل 
  .أّنه جعل اآلخرة مبدأ َعَماُهم ومنشأه : فاجلواب 

  فصل
ما جهلوا : أدركه علمي ، إذَا حلقه وبلغه يريد : أي بلغ وحلق ، كما تقول » أَْدَرَك « : املعىن على قراءة ابن كثري 

يدريك علمهم يف اآلخرة ويعلموهنا إذا عاينوها ، حني : قال جماهد . يف الدنيا وسقط علمه عنهم علموه يف اآلخرة 
  .ال ينفعهم علمهم 

، } َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ مِّنَْها { كقوله . بل علموا يف اآلخرة حني عاينوها ما شكّوا وعُموا عنه يف الدنيا : وقال مقاتل 
يف } ُهْم ِفي َشكٍّ { ، تتابع علمهم يف اآلخرة أهنا كائنة » ادَّاَركَ « وعلى قراءة . اليوم يف شك من الساعة  أي هم
هل تدارك وتتابع بذلك يف اآلخرة يعين مل يتتابع ، وضلّ وغاب علمهم به ، فلم : وقيل استفهام معناه . وقتهم 

بل ههنا لو أدركوا يف الدنيا ما : وقال علي بن عيسى . اجلحد  يبلغوه ومل ُيدركوه ، ألنّ يف االستفهام ضرباً من
  .أدركوا يف اآلخرة مل يشكُّوا بل ُهم ِمنَْها َعُمونَ مجع عمٍ ، وهو األعمى القلب 

ُن َوآَباؤَُنا ِمْن قَْبلُ إِنْ َهذَا إِلَّا لَقَْد ُوِعْدَنا َهذَا َنْح) ٦٧(َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا أَإِذَا كُنَّا ُترَاًبا َوآَباُؤَنا أَِئنَّا لَُمْخَرُجونَ 
َولَا َتْحَزنْ َعلَْيهِْم َولَا َتكُْن ِفي ) ٦٩(قُلْ ِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فَانْظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمْجرِِمَني ) ٦٨(أََساِطُري الْأَوَِّلَني 

قُلْ َعَسى أَنْ َيكُونَ َرِدفَ لَكُْم َبْعضُ ) ٧١(الَْوْعدُ إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني  َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا) ٧٠(َضْيقٍ ِممَّا َيْمكُُرونَ 
َوإِنَّ َربََّك لََيعْلَُم َما ُتِكنُّ ) ٧٣(َوإِنَّ رَبََّك لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثََرُهمْ لَا َيْشكُُرونَ ) ٧٢(الَِّذي َتْسَتْعجِلُونَ 

  ) ٧٥(َوَما ِمْن غَاِئَبٍة ِفي السََّماِء َوالْأَْرضِ إِلَّا ِفي كَِتابٍ ُمبِنيٍ ) ٧٤(َما ُيْعِلُنونَ ُصدُوُرُهْم َو

تقدم الكالم يف االستفهامني إذا اجتمعا يف سورة الرعد » أَِئذَا « يعين مشركي مكة ، } َوقَالَ الذين كفروا { : قوله 
« نبعث وخنرجن وال جيوز أن يعمل فيها : تقديره » ُمْخرُجونَ لَ« حمذوف يدلّ عليه » إِذَا « والعامل يف . 

االستفهام ، وأنّ ، والم االبتداء ، ويف الم االبتداء يف خرب إنّ خالف ، وذكر الزخمشري : لثالثة موانع » ُمخْرُجونَ 
، وإن ، والم االبتداء ،  ألنّ بني يدي عمل اسم الفاعل فيها عقاباً ، وهي مهزة االستفهام: هنا عبارة ُحلوة ، فقال 

َنْحنُ « على » هذَا « مل قَّدم يف هذه اآلية : فإنْ قلت : وواحدة منها كافية ، فكيف إذا اجتمعن؟ وقال أيضاً 
التقدمي دليل على أن املقّدم هو املعىن املعتمد : ؟ قلت » َهذَا « على » َنْحُن َوآَباُؤَنا « ويف آية أخرى قّدم » وآَباُؤَنا 
ففي إحدى اآليتني دلّ على اختاذ البعث الذي هو يعمد بالكالم ، ويف : كر وأن الكالم إّنما سيق ألجله بالذ

عطف على اسم كان ، وقام الفصل باخلرب قمام الفصل » آَباُؤَنا « و . األخرى على اختاذ املبعوث بذلك الصدد 
  .بالتوكيد 

  فصل
وليس ذلك : من قبل حممد : أي } لَقَْد ُوِعْدَنا هذا َنْحُن َوآبَآُؤَنا ِمن قَْبلُ { من قبورنا أحيا ، » إِنَّا لَُمخَْرُجونَ « 

فَاْنظُُرواْ كَْيَف كَانَ { أحاديثهم وأكاذيبهم اليت كتبوها ، } إِالَّ أََساِطُري األولني { ما هذَا ، » إِنْ هذَا « بشيء ، 



عاقبة اجملرمني؟ فاجلواب أنّ تأنيثها غري حقيقي ، وألنّ املعىن ) كانت كيف ( ِلَم لَْم يقل : فإن قيل . } َعاِقَبةُ اجملرمني 
أنّ هذا حيصل يف التخويف لكل : ِلَم لَْم يقل عاقبة الكافرين؟ فاجلواب : فإن قيل . كيف كان آخر أمرهم؟ : 

} َوالَ َتْحَزنْ َعلَْيهِْم { : على ما يناله من الكفار ، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث إّنه تعاىل صّبر رسوله . العصاة 
« نزلت يف املستهزئني الذين اقتسموا أعقاب مكة ، و } َوالَ َتكُن ِفي َضْيقٍ مِّمَّا َيْمكُُرونَ { على تكذيبهم إّياك ، 

 َوَيقُولُونَ مىت هذا الوعد إِن كُنُتْم{ . ضاق الشيء َضيقاً وِضيقاً بالفتح والكسر : احلرج ، يقال : » الضِّيُق 
  .} عسى أَن َيكُونَ َرِدفَ { : ذكروا ذلك على سبيل السخرية فأجاب اهللا تعاىل بقوله } َصاِدِقَني 

  :فيه أوجه » َرِدَف لَكُمْ « : قوله 
« َدنا وقرب وأزف ، وهبذا فسّره ابن عباس ، و : ُضّمن معىن فعل يتعدى بالالم ، أي » رَِدَف « أنَّ : أظهرها 

  :، قال » َدَنا « أيضاً على تضمنه معىن ) من ( لٌ به ، وقد عّدي ب فاع» َبْعُض الَِّذي 
  َتَولَّْوا سَِراعاً َواملَنِيَّةُ تَْعنُِق... فَلَمَّا َرِدفَْنا ِمن ُعَمْيرٍ َوَصْحبِِه  - ٣٩٧٠

  .دنونا من عمري : أي 
  .ردف اخللق ألجلكم ولشؤمكم : أي : أنّ مفعوله حمذوف والالم للعلّة : والثاين 
  :أنّ الالم مزيدة يف املفعول تأكيداً كزيادهتا يف قوله : الثالث 
  ...أََنخَْنا ِللْكَالَِكلِ فَاْرَتَميَْنا  - ٣٩٧١

} َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيِديكُْم { : وكزيادة الباء يف قوله تعاىل ]  ١٥٤: األعراف [ } ِلَربِّهِْم َيرَْهُبونَ { : وكزيادهتا يف قوله 
  .» َتْسَتْعجِلُونَ « وعلى هذه األوجة الوقف على ]  ١٩٥: البقرة [ 

خرب مقّدم ، و » لَكُْم « قرب ودنا مقتضاه و : ردف الوعد ، أي : ضمري الوعد ، أي » رَِدَف « أن فاعل : الرابع 
  .وهذا فيه تفكك للكالم » رَِدَف « مبتدأ مؤخر ، والوقف على هذا على » َبْعُض « 

حى يتطابق : الرادفة لكم ، وبعض على تقرير ردافة بعض ، يعين : حممول على مصدره ، أي  أنّ الفعل: واخلامس 
  .اخلرب واملخرب عنه ، وهذا أضعف مما قبله 

من العذاب حل } بَْعُض الذي َتْستَْعجِلُونَ { . بفتح الدال ، وهي لغة ، والكسر أشهر » رََدَف « : وقرأ األعرج 
  .هبم ذلك يوم بدر 

: والفصل . على أهل مكة ، حيث مل يعجل عليهم العذاب : قال مقاتل } َوإِنَّ َربََّك لَذُو فَْضلٍ َعلَى الناس  {: قوله 
  .إنه ال نعمة هللا على الكفار : اإلفضال ومعناه أنه متفضل ، وهذه اآلية تبطل قول من قال 

ال : يشكرون نعمه ، وجيوز أن ال يقدر مبعىن ال : جيوز أن يكون مفعوله حمذوفاص ، أي » الَ َيْشكُُرونَ « : قوله 
  .يعترفون بنعمٍة ، فعّبر عن انتفاء معرفتهم بالنعمة بانتفاء ما يترتبت على معرفتها ، وهو الشكر 

، وابن  أَوْ أَكَْننُْتْم« : أَكنَّ ، قال تعاىل : العامة على ضم تاء املضارعة من } َوإِنَّ َربََّك لََيعْلَُم َما ُتِكنُّ { : قوله 
  .أخفيت وسترت : كَنَْنُتُه َوأَكَْنْنُتُه ، مبعىن : حميصن وابن السميفع وُحميد بفتحها وضم الكاف ، يقال 

  :يف هذه التاء قوالن } َوَما ِمْن غَآِئَبٍة { : قوله 
وما من شيء : قال ويل للشاعر من رواية السوء ، كأنه تعاىل : أنّها للمبالغة ، كراويٍة وعالّمة ، وقوهلم : أحدمها 

  .شديد الغيبوبة واخلفاء إال وقد َعِلمه اهللا 
ونظريها الذبيحة والنطيحة : العافية والعاقية ، قال الزخمشري : أهنا كالتاء الداخلة على املصادر حنو : والثاين 



الظاهر املبني ملن ينظر فيه : واملبني يف اللوح احملفوظ : أي } إِالَّ ِفي ِكتَابٍ مُّبِنيٍ { . والرّمية يف أهنا أمساء غري صفات 
  .من املالئكة 

إِنَّ ) ٧٧(َوإِنَُّه لَُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني ) ٧٦(إِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ يَقُصُّ َعلَى بَنِي إِسَْراِئيلَ أَكْثََر الَِّذي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 
إِنََّك لَا ُتْسِمعُ ) ٧٩(فََتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنََّك َعلَى الَْحقِّ الُْمبِنيِ ) ٧٨(لْعَزِيُز الَْعِليُم رَبََّك َيقِْضي َبيَْنُهْم بُِحكِْمِه َوُهَو ا

لَّا َمْن ُيْؤِمُن َوَما أَْنَت بِهَاِدي الُْعْميِ َعْن َضلَالَتِهِْم إِنْ ُتْسِمُع إِ) ٨٠(الَْموَْتى َولَا ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء إِذَا َولَّْوا ُمْدبِرِيَن 
  ) ٨١(بِآَياتَِنا فَُهْم ُمْسِلُمونَ 

اآلية ، ملا متَّمَ الكالم يف إثبات املبدأ واملعاد ، ذكر بعده ما يتعلق بالنبوة ، وملَّا كانت } إِنَّ هذا القرآن { : قوله 
هللا تعاىل أوالً كونه معجزة هي القرآن ال جرم بّين ا -صلى اهللا عليه وسلم  -العمدة الكربى يف إثبات نبوة حممد 

  .من وجوه 
 -عليه السالم  -أنّ األقاصيص املذكورة يف القرآن موافقة للمذكور يف التوراة واإلجنيل ، مع العلم بأنه : أحدها 

أراد ما ومل خيالط العلماء ، ومل يشتغل باالستفادة والتعلّم ، فإذن ال يكون ذلك إالّ من ِقَبل اهللا تعاىل ، و -كان أُّمّياً 
  .إخبار األنبياء : اختلفوا فيه وتباينوا ، وقبل ما حّرفه بعضهم ، وقيل 

، وذلك ألّنا تأملنا يف القرآن فوجدنا فيه من الدالئل العقلية على } وَإِنَُّه لَُهًدى َوَرْحَمةٌ لِّلُْمؤِمنَِني { قوله : وثانيها 
جنده يف كتاب من الكتب ، ووجدناه مربءاً من النقص  التوحيد واحلشر والنشر والنبّوة وشرح صفات اهللا ما مل

والتهافت ، فكان هدى ورمحة من هذه الوجوه ، ووجدنا القوى البشرية قاصرة عن مجع كتاب على هذا الوجه ، 
  .فَعلمنا أنه ليس إال من عند اهللا تعاىل ، فكان القرآن معجزاً من هذه اجلهة 

  .لبلوغه يف الفصاحة إىل حيث عجُزوا عن معارضته وذلك معجزة } ةٌ لِّلُْمؤِمنَِني إِنَُّه لَُهًدى َوَرْحَم{ : وثالثها 
العامة لعى ضم احلاء وسكون الكاف ، وجناح بن حبيش بكسرها وفتح الكاف ، مجع حكمة ، » ُحبكِْمِه « : قوله 
بأحواهلم فال » الَعِليمُ «  يرد له أمر ، واملنيع فال» َوُهَو الَعزِيُز « نقضي بني املختلفني يوم القيامة حبكمة احلق : أي 

كقوله يقضي بقضائه } َيقِْضي بَْيَنُهم بُِحكِْمِه { : القضاء واحلكم شيء واحد ، فقوله : فإنْ قيل . خيفى عليه شيء 
  !!وحيكم حبكمه

اد حبكمه على القراءة مبا حيكم به وهو عدله ال يقضي إال بالعدل ، أو أر: أي » بُِحكِْمِه « : معىن قوله : فاجلواب 
  .بكسر احلاء 

يعين الكفار ، وإّنما حسن } إِنََّك الَ ُتْسِمُع املوتى { أي البّين ، } فََتَوكَّلْ َعلَى اهللا إِنََّك َعلَى احلق املبني { : قوله 
لفته ، فإذا قطع جعله سبباً لألمر بالتوكل ، ألن اإلنسان ما دام يطمع يف أخذ شيء فإنه ال يقوى قلبه على إظهار خما

بأ بيَّن أهنم كاملوتى وكالصم  -عليه السالم  -طمعه عنه قوي قلبه على إظهار خمالفته ، فاللَّه تعاىل قطع طمع حممد 
عليه  -والعمي فال يسمعون وال يفهمون وال يبصرون وال يلتفتون إىل شيء من الدالئل ، وهذا سبب لقوة قلبه 

  .بغي على إظهار الدين كما ين -السالم 
رفع » الصُّمُّ « بالياء مفتوحة ، وفتح امليم » الَ َيْسَمُع « : قرأ ابن كثري } َوالَ ُتْسِمُع الصم الدعآء { : قوله 

معرضني : } إِذَا َولَّْواْ ُمْدبِرِينَ { نصب » الصُّمَّ « وكذلك يف سورة الروم ، وقرأ الباقون بالتاء وضمها وكسر امليم 
وإذا كانوا صّماً ال يسمعون سواء ولوا أو مل يولوا؟ قيل ذكره تأكيداً » َولَّْواْ ُمدْبِرِيَن « : قوله  ما معىن: فإن قيل . 



األصم إذا كان حاضراً قد يسمع برفع الصوت ويفهم باإلشارة ، فإذا ولّى ُمدبراً مل يسمع ومل : ومبالغة ، وقيل 
  .يفهم 

: واملعىن . مل يسمع ، كذلك الكافر ال يسمع ما يدعى إليه من اإلميان  األصم إذا ولّى ُمدبراً مث ناديته: قال قتادة 
وََمآ أَنَت { : قوله . إهنم لفرط إعراضهم عما يدعون إليه كاملّيت الذي ال سبيل إال إمساعه واألصم الذي ال يسمع 

نصب » الُعْمَي « فعالً مضارعاً و  »َتْهِدي « ، ومحزة » الُعْمي « مضافاً ل » بِهَاِدي « العامة على } بَِهاِدي العمي 
منصوب به وهو » الُعمَْيى « منوناً » بَِهادِ « وحيىي بن احلارث وأبو حيوة . وكذلك اليت يف الروم . على املفعول به 

يف هذه السورة بالياء ، ألهنا ُرمست يف املصحف ثابتةً ، واختلفوا » َهاٍد « واتفق القراء على أن يقفوا على . األصل 
فعالً مضارعاً مرفوعاً فياؤه » َتْهِدي « يف الروم ، فوقف األخوان عليها بالياء أيضاً كهذه ، أما محزة ، فألنه يقرأها 

لزمه أن يقف بالياء ، وإّنما لزمه ذلك ألن الفعل ال يدخله تنوين يف » َتْهِدي « من قرأ : قال الكسائي . ثابتة 
وحنوه ، فتذهب الياء يف » َهاٍد « كذلك ، كما يدخل التنوين على  الوصل حتذف له الياء ، فيكون يف الوقف

{ و » يقضي احلّق « ويلزم على ذلك أن يوقف على . الوصل ، فيجري الوقف على ذلك ملن وقف بغري ياء انتهى 
، وأّما  بإثبات الياء والواو ، ولكن يلزم محزة خمالفة الرسم دون القياس]  ١١: اإلسراء [ } َوَيْدُع اإلنسان 

يف هذه السورة ، وفيه » َهاِدي « اسم فاعل كاجلماعة ، فإثباته للياء باحلمل على » بَِهاِدي « الكسائي فإنه يقرأ 
  .خمالفة الرسم السلفي 

  :فيه وجهان » َعْن َضالَلَِتهِمْ « : قوله 
  .لتضمنه معىن تصرفهم ) عن ( وعدي ب » تَْهِدي « أنه متعلق ب : أحدمها 

  .عمى عن كذا ذكره أبو البقاء : أنه متعلق بالعمي ، ألنك تقول : الثاين 
  فصل
إال من } إال من يؤمن بآياتنا { ما أنت مبرشد من أعماه اهللا عن اهلدى وأعمى قلبه عن اإلميان أن يسمع : املعىن 

  .خملصون هللا » فَُهم ُمْسِلُمونَ « يصدق بالقرآن أنه من اهللا ، 
  .يعين ساملاً هللا خالصاً هللا }  ١١٢: البقرة [ } ْن أَْسلََم َوْجَهُه للَِّه َم{ : يف قوله » ِمْن « 

َوَيْوَم َنْحُشُر ِمْن ) ٨٢(ا لَا ُيوِقُنونَ َوإِذَا َوقََع الْقَْولُ َعلَْيهِمْ أَخَْرْجَنا لَُهْم َدابَّةً ِمَن الْأَْرضِ ُتكَلُِّمُهْم أَنَّ النَّاَس كَانُوا بِآيَاِتَن
َحتَّى إِذَا َجاُءوا قَالَ أَكَذَّْبُتْم بِآيَاِتي َولَْم ُتِحيطُوا بَِها ِعلًْما أَمَّاذَا ) ٨٣(مٍَّة فَْوًجا ِممَّْن ُيكَذُِّب بِآيَاِتَنا فَُهْم ُيوَزُعونَ كُلِّ أُ

أَلَْم َيرَْوا أَنَّا َجَعلَْنا اللَّْيلَ ِلَيْسكُُنوا ِفيهِ ) ٨٥(َوَوقََع الْقَْولُ َعلَْيهِْم بَِما ظَلَُموا فَُهمْ لَا َيْنِطقُونَ ) ٨٤(كُْنُتْم َتْعَملُونَ 
  ) ٨٦(َوالنََّهاَر مُْبِصًرا إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 

ومعىن وقع . املقول : مضمون القول ، أو أطلق املصدر على املفعول ، أي : أي } َوإِذَا َوقََع القول َعلَْيهِم { : قوله 
  .} أخرجنا هلم دابة من األرض { إذا غضب اهللا عليهم : وجب العذاب عليهم ، وقال قتادة : ول عليهم الق

  :العامة على التشديد ، وفيه وجهان » ُتكَلُِّمُهمْ « : قوله 
ومها  -» حتدثهم « : وقراءة حيىي بن يالم » ُتَنبِّئُُهْم « : أنه من الكالم واحلديث ، ويؤيده قراءة أُّيب : أظهرمها 

  .تفسريان هلا 
بفتح  -» َتكْلُُمُهمْ « ويدل عليه قراءة ابن عباس وابن جبري وجماهد وأيب زرعة واجلحدري » جترحهم « : الثاين 



إهنا تسم : وجاء يف احلديث » جترحهم « من الكَلْمِ وهو اجلرح ، وقد قراء  -التاء وسكون الكاف وضم الالم 
  .الكافر 

بأن الناس : والباقون بالكسر ، فأما الفتح فعلى تقدير الباء ، أي » أن « قرأ الكوفيون بفتح » اَس أنَّ النَّ« : قوله 
مث هذه الباء حيتمل أن تكون معدية وأن تكون سببّية ، . » بأنَّ النَّاسَ « ، ويدل عليه التصرح هبا يف قراءة عبد اهللا 

حتدثهم بأن الناس أو بسبب أن الناس : نييه من احلديث واجلرح أي مبع» ُتكَلُِّمُهْم « وعلى التقديرين جيوز أن تكون 
وأما الكسر فعلى االستئناف ، مث . تسمهم هبذا اللفظ أو تسمهم بسبب انتفاء اإلميان : أو جترحهم بأن الناس ، أي 

» بِآيَاِتَنا  «وأن يكون من كالم الدابة ، فيعكر عليه  -وهو الظاهر  -هو حيتمل أن يكون من كالم اهللا تعاىل 
اتباع امللوك ودوابنا وخيلنا وهي مللكهم ، وإما : وجياب عنه إما باختصاصها صح إضافة اآليات إليها ، كقولك 

ُتكَلُِّمُهمْ « إن كان من احلديث فيجوز أن يكون إما إلجراء » ُتكَلُِّمُهْم « بآيات ربنا ، و : على حذف مضاف أي 
  .فتقول كذا ، وهذا القول تفسري لتكلمهم : ار القول أي جمرى تقول هلم ، وإما على إضم» 

  فصل
وقيل . تقول للواحد هذا مؤمن وهذا كافر : وقيل . تكلمهم ببطالن األديان سوى دين اإلسالم : قال السدي 

: ابن عمر  قال. خترب الناس أن أهل مكة مل يؤمنوا بالقرآن والبعث } أَنَّ الناس كَاُنوا بِآيَاِتَنا { كالمهم ما قال 
َباِدُرُوا باَألْعمَالِ سّتاً «  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا . وذلك حني ال يؤمر مبعروف وال ينهى عن منكر 

« : وقال عليه السالم » طلوَع الشمس من مغرهبا ، والدجالَ ، والدخانَ والدابةَ وخاصةَ أحدكم ، وأمَر العامة . 
ُع الشمس من مغرهبا ، وخروُج الدابة على الناس ضًحى ، فأيتهما ما كانت قبل إنّ أولَ اآلياِت خروجاً طلو

يكون للدابة ثالث خرجات من الدهر ، فتخرج خروجاً « : وقال عليه السالم » صاحبتها ، فاألخرى على أثرها 
ناً طويالً ، مث خترج مث تكمن زما -يعين مكة  -يف أقصى املني ، فيفشوا ذكرها بالبادية ، وال يدخل ذكرها القرية 

مث بينا الناس يوماً يف  -يعين مكة  -خرجة أخرى قريبا من مكة ، فيفشوا ذكرها بالبادية ، ويدخل ذكرها القرية 
أعظم املساجد على اهللا حرمه ، وأكرمها على اهللا عزَّ وجلَّ يعين املسجد احلرام ، مث مل يرعهم إال وهي يف ناحية 

  »املسجد تدنوا وتدنو 

فارفّض الناس «  -ما بني الركن األسود إىل باب بين خمزوم عن ميني اخلارج يف وسط من ذلك : ال الراوي ق -
عنها ، وثبت هلا عصابة عرفوا أهنم مل يعجزوا اهللا ، فخرجت عليهم تنفض رأسها من التراب فمرت هبم فجلت 

رض ال يدركها طالب وال يعجزها هارب عنهم عن وجوههم ، حىت تركتها كأهنا الكواكب الدرية ، مث ولت يف األ
يا فالن اآلن تصلي ، فيقبل عليها بوجهه : ، حىت إن الرجل ليقوم يتعوذ منها بالصالة ، فتأتيه من خلفه ، فتقول 

فتسمه يف وجهه ، فيتجاور الناس يف ديارهم ، ويصطحبون يف أسفارهم ويشتركون يف األموال ، يُعَرف الكافر من 
خترج الدابة ومعها عصا موسى وخامت « : وقال عليه السالم » للمؤمن يا مؤمن ، وللكافر يا كافر املؤمن ، فيقال 

يا : سليمان ، فتجلو وجه املؤمن بالعصا ، وختطم أنف الكافر باخلامت ، حىت إن أهل اخلوان ليجتمعوا ، فيقولون هذا 
ا ذََنب ، ولكن هلا حلية ، كأنه يشري إىل أهنا ليس بدابة هل: وروي عن علّي قال » يا كافر : مؤمن ، ويقول هذا 

رأسها رأس الثور ، : رجل ، واألكثرون على أهنا دابة ، ملا روى ابن جريج عن أيب الزبري أنه وصف الدابة فقال 
وقرهنا قرن أيل وصدرها صدر أسد ، ولوهنا لون النمر ، وخاصرهتا : وعينها عني اخلنزير ، وأن هلا أذناً ، قيل 

ة هو ، وذنبها ذنب كبش ، وقوائمها قوائم بعري ، بني كل مفصلني اثين عشر ذراعاً ، معها عصا موسى خاصر
 -صلى اهللا عليه وسلم  -ذكر رسول اهللا « : وروى حذيفة بن اليمان قال . وخامت سليمان ، وذكر باقي احلديث 



املساجد على اهللا بينما عيسى يطوف بالبيت من أعظم حرمة » : من أين خترج؟ قال : يا رسول اهللا : الدابة ، قلت 
ومعه املسلمون إذ تضطرب األرض حتتهم وينشق الصفا مما يلي املشعر ، وخترج الدابة من الصفا أول ما يبدوا منها 

رأسها ملمعة ذات وبر وريش لن يدركها طالب ولن يفوهتا هارب تسم الناس مؤمناً وكافراً ، أما املؤمن فتترك 
: كب دري ، وتكتب بني عينيه مؤمن ، وأما الكافر فتنكت بني عينيه نكتة سوداء وتكتب بني عينيه وجهه كأنه كو

  «كافر 
إن الدابة لتسمع قرع عصاي هذه وروى أبو : وقال  -وهو حمرم  -وروي عن ابن عباس أنه قرع الصفا بعصا 

ومل ذاك يا : ، مرتني أو ثالثاً ، قيل  «بئس الشعب شعب جياد » : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -هريرة عن النيب 
  «خترج منه الدابة ، فتصرخ ثالث صرخات يسمعها من بني اخلافقني » : رسول اهللا؟ قال 

وجهها وجه الرجل ، وسائر خلقها خلق الطري فتخرب من رآها أن أهل مكة كانوا مبحمد والقرآن ال : وقال وهب 
جيوز أن يكون } ِمن كُلِّ أُمٍَّة { و . ، أي من كل قرن مجاعة } كُلِّ أُمٍَّة فَْوجاً َوَيْوَم َنْحُشُر ِمن { : قوله . يوقنون 

ألنه جيوز أن يكون » فَْوجاً « البتداء الغاية ، وأن يتعلق مبحذوف على أنه حال من » ِمْن « متعلقاً باحلشر ، و 
وكأن هذا هو . ماعة املارة املسرعة اجل: صفة له يف األصل ، والفوج اجلماعة كالقوم ، وقيدهم الراغب فقال 

» ِمْن « صفة له ، و » ِممَّن ُيكَذُِّب « و . أفواج وفووج . األصل مث انطلق ، ومل يكن مرور وال إسراع ، واجلمع 
  .تبيينية » ِممَّن ُيكَذُِّب « تبعيضية ، ويف » ِمْن كُلِّ « يف 

يوم } حىت إِذَا َجآُءوا { هم حىت جيتمعوا مث يساقون إىل النار ، أي حيبس أوهلم على آخر» فَُهْم ُيوَزُعونَ « : قوله 
َولَمْ « والواو يف . ومل تعرفوها حىت معرفتها } أَكَذَّْبُتم بِآَياِتي َولَمْ ُتِحيطُواْ بَِها ِعلْماً { : القيامة ، قَالَ لَُهُم اللَُّه 

أم هنا منقطعة ، وتقدم » أمَّاذَا « : قوله . متييز » ِعلْماً « جيوز أن تكون العاطفة وأن تكون احلالية ، و » ُتحِيطُوا 
، وعائده » كُْنُتم « الواقع خرباً عن » َتْعملون « جيوز أن يكون برمته استفهاماً منصوباً ب » َماذَا « حكمها ، و 

االستفهام داخلة بتخفيف امليم ، جعل مهزة » أَما « أي شيء الذي كنتم تعملونه؟ وقرأ أبو حيوة : حمذوف ، أي 
  :على امسه تأكيداً كقوله 

: حني مل يتفكروا فيها ، كأنه قال } أَمَّا ذَا كُنُتْم َتْعَملُونَ { : قوله ... أََهلْ َرأَْوَنا بَِواِدي القُفِّ ِذي اَألكَمِ  - ٣٩٧٢
وجب : ، أي } قول َعلَيْهِم َوَوقََع ال{ : ما مل تشتغلوا بذلك العمل املهم فأي شيء كنتم تعملونه بعد ذلك مث قال 

مبعىن » َما « ، أي بسبب ظلمهم وتكذيبهم بآيات اهللا ، ويضعف جعل » بَِما ظَلَُموا « العذاب املوعود عليهم 
هذا َيْوُم الَ َينِطقُونَ َوالَ { : ، قال قتادة ، كيف ينطقون وال حجة هلم ، نظريه قوله تعاىل } فَُهمْ الَ ُينِطقُونَ { الذي 
مث إنه تعاىل ملا . ألن أفواههم خمتومة » الَ َيْنِطقُونَ « : ، وقيل ]  ٣٦ - ٣٥: املرسالت [ } ذَنُ لَُهْم فََيْعَتِذُرونَ ُيْؤ

خّوفهم بأحوال القيامة ذكر كالماً يصلح أن يكون دليالً على التوحيد وعلى احلشر وعلى النبوة ، مبالغة يف 
مضيئاً يبصر } أَلَْم َيَرْواْ أَنَّا َجَعلَْنا الليل لَِيْسكُنُواْ ِفيِه والنهار مُْبصِراً { : ، فقال اإلرشاد إىل اإلميان واملنع من الكفر 

فقيه حذف من األول ما أثبت نظريه يف الثاين ، ومن الثاين ما أثبت نظريه يف : قيل » ِلَيْسكُُنوا ِفيِه « : قوله . فيه 
آَيةَ النهار { : كقوله » مُْبصِراً « : وقوله . » ليسكنوا « لداللة » تصرفوا لت« جعلنا الليل و : األول ، إذا التقدير 

: ما للتقاليل مل يراع يف قوله : فإن قلت : ، وتقدم حتقيقه يف اإلسراء ، قال الزخمشري ]  ١٢: اإلسراء [ } ُمْبِصَرةً 
هو مراعى من حيث املعىن وهكذا : قلت  حيث كان أحدمها علة ، واآلخر حاالً؟» ُمْبِصَرةٌ « و » ِلَيْسكُنُوا « 

والنهار لتتصرفوا فيها ، وأجاب غريه بأن السكون يف الليل هو املقصود : النظم املطبوع غري املتكلف يريد مل ال قال 
إِنَّ ِفي { . ألنه وسيلة إىل جلب املنافع الدينية والدنيوية ) من الليل وأما اإلبصار يف النهار فليس هو املقصود ( 



ألن املؤمنني  -وإن كانت األدلة للكل  -يصدقون فيعتربون ، وخص املؤمنني بالذكر } ذَِلَك آليَاٍت لِّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 
  ] . ٢: البقرة [ } ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني { : هم املنتفعون ، كقوله 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  ) ٨٧( َداخِرِيَن َوَيْوَم ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ فَفَزَِع َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ إِلَّا َمْن َشاَء اللَُّه َوكُلٌّ أََتْوُه

قرن ينفخ فيه إسرافيل ، فإذا مسع : هذه العالمة الثانية لقيام القيامة ، والصور } َوَيْوَم ُينفَُخ ِفي الصور { : قوله 
الصور هو الصَور ، وأول بعضهم : وقال احلسن . الناس ذلك الصوت يصيحون مث ميوتون ، وهذا قول األكثرين 

فَفَزَِع َمن { : قوله . األرواح إىل األجساد ، فتحيا األجساد  كالمه أن األرواح جتتمع يف القرن مث ينفخ فيه فتذهب
بلفظ املاضي ومل يقل فيفزع لتحققه وثبوته وأنه كائن ال حمالة ، » فَفََزَع « : قال } ِفي السماوات َوَمن ِفي األرض 

يلقى عليهم الفزع : ملعىن وا] .  ١: النحل [ } أتى أَْمُر اهللا { : ألن الفعل املاضي يدل على وجود الفعل ، كقوله 
نفخة الفزع ، ونفخة الصعف ، ونفخة القيام لرب : ينفخ إسرافيل يف الصور ثالث نفخات : إىل أن ميوتوا ، قيل 

  .العاملني 
وهم جربيل وميكائيل وإسرافيل وملك : فاملراد إال من ثّبت اهللا قلبه من املالئكة ، قالوا } إِالَّ َمن َشآَء اهللا { : قوله 

أهنم الشهداء متقلدون أسيافهم حول العرش ، قال سعيد بن جبري وعطاء عن ابن عباس : ملوت ، وجاء يف احلديث ا
كُلٌّ « و . هم رضوان واحلور وخزنة النار ومحلة العرش : وعن الضحاك . هم الشهداء ، ألهنم أحياء عند رهبم 

فعالً ماضياً ومفعوله اهلاء ، » أَتَْوُه « : قرأ محزة وحفص » ُه أََتْو« : قوله . أي الذين أُْحيُوا بعد املوت » أََتْوُه 
. وكلهم : وهي مضافة تقديراً ، أي » كُلّ « اسم فاعل مضافاً للهاء ، وهذا محل على معىن : » آتوه « : والباقون 

، واحلسن » دَاخِرِين « رأ على اللفظ ، مث محل على معناها ، فق» كلّ « ماضياً مسنداً لضمري » أَتاُه « : وقرأ قتادة 
  :صاغرين : بغري ألف أي » َدِخرِيَن « واألعرج 

  ) ٨٨(َخبٌِري بَِما َتفَْعلُونَ  َوَتَرى الْجَِبالَ َتْحَسبَُها َجاِمَدةً َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ السَّحَابِ ُصْنَع اللَِّه الَِّذي أَْتقََن كُلَّ َشْيٍء إِنَُّه

[ } َوَيْوَم ُنَسيِّرُ اجلبال { : هذه العالمة الثالثة لقيام القيامة ، وهي قوله تعاىل } َسبَُها َوَتَرى اجلبال َتْح{ : قوله 
أو من » َتَرى « هذه اجلملة حالية من فاعل » َتْحسَُبَها َجاِمَدةً « قائمة واقعة ، و » َجاِمَدةً « ]  ٤٧: الكهف 

  .مفعوله ، ألن الرؤية بصرية 
اجلملة حالية أيضاً ، وهكذا األجرام العظيمة تراها واقفة وهي مارة قال النابغة اجلعدي يصف »  َوِهَي َتُمرُّ« : قوله 

  :جيشاً كثيفاً 
  ُوقُوٌف ِلحَاجٍ َوالرِّكَابُ ُتَهْمِلُج... بِأَْرَعَن ِمثْلِ الطَّْوِد َتْحِسبُ أَنَُّهْم  - ٣٩٧٣

مصدر مؤكد ملضمون اجلملة السابقة عامله مضمر ، » َع اللَِّه ُصْن« : مصدر تشبيهي ، قوله : » َمرَّ السَّحَابِ « و 
َيْوَم ُينفَُخ ِفي { صنع اهللا ذلك صنعاً ، مث أضيف بعد حذف عامله ، وجعله الزخمشري مؤكداً للعامل يف : أي 

م ويوم ينفخ وكان كيت وكيت أثاب اهللا احملسنني وعاقب املسيئني يف كال: وقدره ]  ٨٧: النمل [ } الصور 
اإلتيان : واإلتقان . انظروا صنع اهللا وعليكم به : طويل جرياً على مذهبه ، وقيل منصوب على اإلغراء ، أي 

تقن أرضه إذا ساق إليها املاء اخلاثر بالطني لتصلح للزراعة ، وأرض : بالشيء على أكمل حاالته ، وهو من قوهلم 
} أَْتقََن كُلَّ َشْيٍء { به يف الغدير من ذلك أو األرض ، ومعىن ما رمي : تقنة ، والتقن فعل ذلك هبا ، والتقن أيضاً 



، » وَكُلٌّ أَتَْوُه « قرأ ابن كثري وأبو عمرو وهشام بالغيبة جرياً على قوله } إِنَُّه َخبِريٌ بَِما َتفَْعلُونَ { . أحكمه : أي 
  .وأمته  -اهللا عليه وسلم  صلى -، ألن املراد النيب » وَتَرى « والباقون باخلطاب جرياً على قوله 

َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَكُبَّْت ُوُجوهُُهْم ِفي النَّارِ َهلْ ) ٨٩(َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َخْيٌر ِمنَْها َوُهْم ِمْن فََزعٍ َيْومَِئٍذ آِمُنونَ 
  ) ٩٠(ُتْجَزْونَ إِلَّا َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

  :وجهان » خَْير « يف } سنة فَلَُه َخْيٌر مِّْنَها َمن َجآَء باحل{ : قوله 
يف حمل » ِمْنَها « خري من قدرها واستحقاقها : أهنا للتفصيل باعتبار زعمهم ، أو على حذف مضاف ، أي : أحدمها 

قرأ } آِمُنونَ  َوُهْم مِّن فََزعٍ َيوَْمِئٍذ{ قوله . يف موضع رفع صفة هلا ) مِْنَها ( نصب ، وأال يكون للتفصيل ، فيكون 
بفتح امليم ، وقرأ اآلخرون باإلضافة ، ألنه أعم فإنه يقتضي األمن » َيوَْمِئٍذ « بالتنوين ، » ِمْن فََزع « أهل الكوفة 

وتقدم يف هود فتح » يوَمئذ « من مجع فزع ذلك اليوم وبالتنوين كأنه فزع دون فزع ، ويفتح أهل املدينة امليم من 
مضافة للجملة حذفت وعوض عنها التنوين ، واألحسن أن تقدر يومئذ جاء باحلسنة ، » إِذْ « وجره و » َيْوم « 

  .يومئذ ينفخ يف الصور ، واألوىل أوىل ، لقرب ما قدر منه : يومئذ ترى اجلبال ، وقيل : وقيل 
  فصل

إما أن يكوم مطيعاً أو أحوال املكلفني بعد قيام القيامة واملكلف  -بعد ذلك  -ملا تكلم يف عالمات القيامة شرح 
إنّ احلسنة : الذي جاء باحلسنة وهي كلمة اإلخالص قال أبو معشر حيلف ما ساتثىن ) املطيع ، فهو ( عاصيا ، أما 

يعين له من تلك احلسنة خري يوم القيامة ، : ، قال ابن عباس } فَلَُه َخْيٌر ِمْنَها { . كل طاعة : ال إله إال اهللا وقيل 
العذاب ، أما أن يكون له شيء خري من اإلميان ، فإنه ليس شيء خرياً من قوله ال إله إال اهللا ،  األمن من: وهو 
، وقال حممد بن كعب ]  ٧٢: التوبة [ } َورِْضَوانٌ مَِّن اهللا أَكَْبرُ { : خري منها يعين رضوان اهللا ، قال تعاىل : وقيل 

اه اهللا بالواحد عشراً ، فصاعداً ، وهذا حسن ، ألن خري منها يعين األضعاف ، أعط: وعبد الرمحن بن زيد 
إن الثواب خري من العمل ، ألن الثواب دائم والعمل منقض ، وألن العمل فعل العبد ، : لألضعاف خصائص وقيل 

أول  يف -أليس قال : آمنون من كل فزع ، فإن قيل : أي } َوُهْم مِّن فََزعٍ َيْومَِئٍذ آِمُنونَ { . والثواب فعل اهللا 
أن : فكيف نفى الفزع ههنا؟ فاجلواب ]  ٨٧: النمل [ ؟ } فَفَزَِع َمن ِفي السماوات َوَمن ِفي األرض {  -اآلية 

الفزع األول ما ال خيلو منه أحد عند اإلحساس بشدة تقع أو هول يفجأ ، وإن كان احملسن يأمن وصول ذلك 
  .فهو اخلوف من العذاب : الضرر إليه ، وأما الثاين 

من فزع واحد ، وهو خوف العذاب ، وإما ما يلحق : بالتنوين ، فهو حمتمل معنيني » ِمْن فََزع « ما من قرأ وأ
احلسنة لفظة مفردة معرفة ، وقد ثبت أهنا ال : فإن قيل . اإلنسان من الرعب عند مشاهدته ، فال ينفك عند أحد 

إذا كان كذلك فلنحملها على أكمل احلسنات شأناً ، تفيد العموم ، بل يكفي يف حتققها حصول فرد من أفرادها ، و
احلسنة كلمة الشهادة ، وهذا يوجب القطع بأنه ال يعاقب أهل : وأعالها درجة وهو اإلميان ، وهلذا قال ابن عباس 

{ : يتعدى باجلار وبنفسه ، كقوله تعاىل » أمن « و . ذلك اخلري هو أن ال يكون عقابه خملداً : اإلميان ، فاجلواب 
  ] . ٩٩: األعراف [ } أَفَأَِمُنواْ َمكَْر اهللا 

، جيوز أن يكون ذكر الوجه إيذاناً بأهنم } فَكُبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفي النار { يعين اإلشراك } َوَمن َجآَء بالسيئة { : قوله 
  .كببت الرجل إذا ألقيته على وجهه فأكب وانكب : يكبون على وجوههم فيها منكبني ، يقال 

  .على إضمار قول ، وهذا القول حال مما قبله ، أي كُبَّْت وجوههم مقوالً هلم ذلك القول » َهلْ ُتْجُزْونَ «  :قوله 



أَْتلُوَ َوأَنْ ) ٩١(الُْمْسِلِمَني إِنََّما أُمِْرُت أَنْ أَعُْبَد َربَّ َهِذِه الَْبلَْدةِ الَِّذي َحرََّمَها َولَُه كُلُّ َشْيٍء َوأُمِْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن 
َوقُلِ الْحَْمُد ِللَِّه َسيُرِيكُْم آيَاِتِه ) ٩٢(الْقُْرآنَ فََمنِ اْهَتَدى فَإِنََّما َيهَْتِدي ِلنَفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَقُلْ إِنََّما أََنا ِمَن الْمُْنِذرِيَن 

  ) ٩٣(فََتْعرِفُوَنَها َوَما َربَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ 

أن اخص اهللا وحده بالعبادة ، مث إنه تعاىل وصف ) أمرت : أي ( قل يا حممد إمنا أمرت : أي » ا أُِمْرُت إِنََّم« : قوله 
  :نفسه بأمرين 

أنه رب هذه البلدة ، واملراد مكة ، وإمنا خصها من بني سائر البالد بإضافة امسه إليها ألهنا احب بالده ليه : أحدمها 
  .ة تعظيم هلا داالً على أهنا وطن نبيه ومهبط وحيه وأكرمها ، عليه ، وأشار إليها إشار

صفة للبلدة ، » الَِّتي « هذه قراءة اجلمهور صفة للربِّ ، وابن مسعود وابن عباس » الَِّذي َحرََّمَها « : قوله 
سفك فيها  جعلها اهللا حرماً آمناً ال: واملعىن . والسياق إمنا هو للرب ال للبلدة ، فلذلك كانت قراءة العامة واضحة 

دم ، وال يظلم فيها أحد ، وال يصطاد صيدها وال خيتأل خالؤها ، وله كل شيء خلقاً وملكاً ، وإمنا ذكر ذلك ألن 
ملا : العرب كانوا معترفني بكون مكة حمرمة ، وعلموا أن تلك الفضيلة ليست من األصنام بل من اهللا فكأنه قال 

أُِمْرتُ أَنْ أَكُونَ ِمَن { النعم وجب علّي أن أخصه بالعبادات ، و علمت وعلمتهم أنه سبحانه هو املتويل هلذه 
  .هللا } املسلمني 

  :العامة على إثبات الواو بعد الالم ، وفيها تأويالن } َوأَنْ أَْتلَُو القرآن { : قوله 
  .أنه من التالوة وهي القراءة ، وما بعده يالئمه : أظهرمها 
َوأَِن اْتلُ « : ، وقرأ عبد اهللا ]  ١٠٩: يونس [ } واتبع َما يوحى إِلَْيَك { : كقوله من التلو وهو االتباع : والثاين 

  .جيوز أن تكون املفسرة وأن تكون املصدرية ، وصلت باألمر ، وتقدم ما فيه » أنْ « أمراً له عليه السالم ، ف » 
  فصل
فيما تقدم من » فََمن اْهَتَدى « وسالمه أمت قيام وأمرت أن أتلَو القرآن ، ولقد قام بذلك صلوات اهللا عليه : املعىن 

» وَمْن َضلَّ « ، أي منفعة اهتدائه راجعة إليه ، } فَإِنََّما َيْهَتِدي ِلنَفِْسِه { املسائل ، وهي التوحيد واحلشر والنبوة ، 
  .ال البالغ ، نسختها آية القتال املخوفني فليس عليَّ إ} إِنََّمآ أََناْ ِمَن املنذرين { عن اإلميان وأخطأ طريق اهلدى ، 

، وال بد من حذِف عائٍد على اسم الشرط } فَقُلْ إِنََّمآ أََناْ { : جيوز أن يكون اجلواب قوله » َوَمْن َضلَّ « : قوله 
  .فَوََبالُ َضالَِلِه عليه : ِمَن املُْنِذريَن لُه ، ملا تقدم يف البقرة وأن يكون اجلواب حمذوفاً أي : أي 

على ما أعطاين من نعمة العلم واحلكمة والنبوة ، أو على ما وفقين من القيام بأداء } َوقُلِ احلمد للَِّه { : قوله 
يعين يوم بدر من القتل والسيب ، وضرب املالئكة » فََتْعرِفُوَنَها « القاهرة ، » َسيُرِيكُْم آَياِتهِ « الرسالة واإلنذار ، 

{ : وقال جماهد ] .  ٣٧: األنبياء [ } َسأُْورِيكُْم آَياِتي فَالَ َتْسَتْعجِلُونِ { : ىل وجوههم وأديارهم ، نظريه قوله تعا
[ } َسنُرِيهِْم آَياِتَنا ِفي اآلفاق ويف أَنفُسِهِْم { : ، كما قال } َسيُرِيكُْم آَياِتهِ يف السَّماواِت واَألْرضِ َوِفي أَْنفُِسكُم 

قرىء بالتاء والياء } َوَما رَبَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ { اآليات والدالالت ،  أي تعرفون» فتعرفوهنا « ]  ٥٣: فصلت 
  .، وهذا وعيد هلم باجلزاء على أعماهلم 

من قرأ طس النمل كان له من األجر عشر « :  -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى أُّيب بن كعب قال 
، وهود وشعيب وصاحل وإبراهيم عليهم السالم ، وخيرج من قربه  حسنات بعدد من صدق سليمان ، وكذب به

  »ال إله إال اهللا : وهو ينادي 



إِنَّ ِفْرَعْونَ ) ٣(َنْتلُو َعلَْيَك ِمْن َنَبإِ ُموَسى َوِفْرَعْونَ بِالَْحقِّ ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ ) ٢(ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ ) ١(طسم 
َن الْمُفِْسِديَن َوجََعلَ أَْهلََها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف طَاِئفَةً ِمنُْهْم ُيذَبِّحُ أَبَْناَءُهْم وََيسَْتْحيِي نَِساءَُهْم إِنَُّه كَانَ ِم َعلَا ِفي الْأَْرضِ

َونَُمكَِّن لَُهْم ِفي الْأَْرضِ ) ٥(الَْوارِِثَني َوُنرِيُد أَنْ َنُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا ِفي الْأَْرضِ وََنْجَعلَُهْم أَِئمَّةً وََنْجَعلَُهُم ) ٤(
  ) ٦(َوُنرَِي ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُهَما مِْنُهْم َما كَانُوا َيْحذَُرونَ 

حمذوفاً َدلَّت عليه صفته وهي » َنْتلُو « جيوز أن يكون مفعول » َنْتلُوا َعلَْيَك « : بسم اهللا الرمحن الرحيم قوله تعاىل 
مزيدة على رأي األخفش » ِمْن « َنْتلُو َعلَْيَك َشْيئاً ِمْن َنَبأ مُوَسى ، وجيوز أن تكونَ : تقديره ( } ِمْن نََّبإِ موسى  {: 

  ) .نتلو عليك نبأ موسى : أي 
ها ُمتلبسني أو ، أو من مفعوله ، أي َنْتلُو َعلَْيَك َبْعَض خرب» َنْتلُو « جيوز أن يكون حاالً من فاعل » بِاحلَقِّ « : قوله 

ألجل هؤالء : متعلق بفعل التالوة أي » ِلقَْوم « َنْتلُوه بسبب احلق و : مبعىن » َنْتلُو « ُمَتلبساً باحلق أو متعلقاً بنفس 
  .يصدقون ، وَخصَُّهمْ بالذكر ألهنم قبلوا وانتفعوا » ُيْؤِمُنونَ « و : 

  .يف مجلة مستأنفة مؤكدة هذا هو املتلُّو جيء به » إِنَّ ِفْرْعونَ « : قوله 
{ استكرب وجتبَّر } َعالَ ِفي األرض { بضم الفاء وكسرها ، والكسر أحسن وهو الفسطاط ، » ِفْرَعونَ « وقرىء 

  .فرقاً وأصنافاً يف اخلدمة والتسخري ، يتبعونه على ما يريد ويطيعونه } َوَجَعلَ أَْهلََها ِشَيعاً 
  :أوجه  َيسَْتْضِعُف جيوز فيه ثالثة: قوله 

  .أنه مستأنٌف بيان حلال األهل الذين جعلهم فرقاً وأصنافاً : أحدها 
  .جعلهم كذا حال كونه مستضعفاً طائفة منهم : أي » جََعلَ « أنه حال من فاعل : الثاين 

  .» طَاِئفَةٍ « أنه صفة ل : الثالث 
أو احلال من فاعله أو صفة ثانية . » َيسَْتْضِعف «  االستئناف تفسرياً ل: جيوز فيه الثالثة األوجه » ُيذْبِّحُ « : قوله 

مفتوح الياء والباء » َيذَْبح « وأبو حيوة وابن حميصن . للتكثري » ُيذَبِّح « والعامة على التشديد يف . » طَاِئفَة « ل 
  .خمففاً » ذََبحَ « مضارع 
  فصل

، مسَّى هذا } ذَبُِّح أَْبَنآءَُهْم َوَيْسَتْحيِي نَِساَءُهمْ ُي{ : املراد بالطائفة بنو إسرائيل ، مث فسََّر االستضعاف فقال 
ذكروا يف سبب ذبح األبناء } إِنَُّه كَانَ ِمَن املفسدين { استضعافاً؛ ألهنم عجزوا وضعفوا عن دفعه عن أنفسهم ، 

  :وجوهاً 
على يده ، فولد تلك الليلة اثنا ) كك يذهب مل( إنَّ كاهناً قال له ُيولَُد َمْولُود يف بين إسرائيل يف ليلة كذا : قيل 

قتل القبط يف طلب موسى تسعني : قال وهب . عشر غالماً ، فقتلهم وبقي هذا العذاب يف بين إسرائيل سنني كثرية 
إنَّ فرعون رأى يف منامه أنَّ ناراً أقبلت من بيت املقدس إىل مصر فأحرقت : وقال السدي . ألفاً من بين إسرائيل 

خيرج من هذا البلد من بين إسرائيل رجل يكون هالك مصر : فسأل عن رؤياه فقيل له .  إسرائيل القبط دون بين
إن اإلنبياء الذين كانوا قبل موسى عليه السالم بشروا مبجيئه فسمع فرعون : على يده ، فأمر بقتل الذكور ، وقيل 

  .بذلك فأمر بذبح أبناء بين إسرائيل 
  :فيه وجهان }  َونُرِيُد أَنْ َنُمنَّ{ : قوله 

  .عطُف عليه على امسية ، ألن كلتيهما تفسري للنبأ » إِنَّ ِفْرَعْونَ « : أنه عطٌف على قوله : أظهرمها 



( وفيه ضعف من حيث الصناعة ومن حيث املعىن ، أما الصناعة فلكونه » َيْسَتْضِعُف « أنه حالٌ من فاعل : الثاين 
  :وحنن نريك ، كقوله : لواو وإضمار مبتدأ قبله ، أي مثبتاً فحقه أن يتجرد من ا) مضارعاً 
وأما املعىن فكيف جيتمع استضعاف فرعون ، . وهذا تكلٌُّف ال حاجة إليه ... َنَجْوُت وأَْرَهنهم َماِلكا  - ٣٩٧٤

  .وإرادة املّنة من اهللا ، ألنه مىت َمنَّ اللَُّه عليهم تعذَّر استضعاف فرعون إياهم 
نه ملا كانت اِملنَّةُ خبالصهم من فرعون سريعة الوقوع جعل إرادة وقوعها كأهنا مقارنة وقد أجيب عن ذلك بأ

  .الستضعافهم 
َوَجَعلَكُْم ُملُوكاً « : والة وملوكاً كقوله تعاىل : دعاة إىل اخلري ، وقال قتادة : قال جماهد » َوَنْجَعلَُهْم أَِئمَّةً « : قوله 

  .يعين مللك فرعون وقومه خيلفوهنم يف مساكنهم » َوَنْجَعلَُهْم الوَارِِثَني « يهتدى هبم يف اخلري ، : ، وقيل » 
: بالم العلة ومتعلقها حمذوف ، أي « َوِلُنَمكََّن : العامة على ذلك من غري الم علَّة ، واألعمش » َوُنَمكَِّن « : قوله 

ها هلم مكاناً يستقرون فيه ، وننفذ أمرهم نوطىء هلم يف أرض مصر والشام ، وجنعل: ولنمكن فعلنا ذلك ، واملعىن 
  .مكَّن له إذا جعل له مكاناً يقعد عليه وأوطأه ومهده : ونطلق أيديهم ، يقال 

مسنداً ) رأى ( بفتح الياء والراء مضارع « وََيَرى » : قرأ األخوان } َوُنرَِي ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجنُوَدُهَما { : قوله 
، فلذلك نصب ) أََرى ( ما عطف عليه فلذلك رفعوا ، والباقون بضم النون وكسر الراء مضارع و« ِفْرَعْونَ » إىل 
متعلق بفعل الرُّؤية أو اإلرادة ، « ِمنُْهم » و . هو الثاين « َوَما كَاُنوا » وما عطف عليه مفعوالً أول ، « ِفْرَعونَ » 

ا قبله ، وال ضرورة بنا إىل أَنْ نقولَ اتسع فيه ، واحلذر هو َألنَّ ما بعد املوصول ال يعمل فيم« َيْحذَُرونَ » ال ب 
  .وما كانوا خائفني منه : التوقي من الضَّرر ، واملعىن 

جيوز أن تكون املفسرة واملصدرية ، وقرأ عمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد الواحد بكسر « أَنْ أَْرِضِعيهِ » : قوله 
  .ف مهزة القطع على غري قياس فالتقى ساكنان ، فكسر أوهلما النون على التقاء الساكنني ، وكأنه حذ

  فصل

نِي إِنَّا َرادُّوهُ إِلَْيِك َوَجاِعلُوُه ِمَن َوأَْوحَْيَنا إِلَى أُمِّ ُموَسى أَنْ أَْرضِِعيِه فَإِذَا ِخفِْت َعلَْيِه فَأَلِْقيِه ِفي الَْيمِّ َولَا َتَخاِفي َولَا َتحَْز
َوقَالَتِ ) ٨(لَْتقَطَُه آلُ ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُوا َوحََزًنا إِنَّ ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجنُوَدُهَما كَانُوا َخاِطِئَني فَا) ٧(الْمُْرَسِلَني 

  ) ٩(لَا َيْشُعُرونَ اْمرَأَُت ِفْرَعْونَ قُرَُّت َعْينٍ ِلي َولَكَ لَا َتقُْتلُوُه َعَسى أَنْ َيْنفََعَنا أَْو نَتَِّخذَُه وَلًَدا َوُهمْ 

قذفنا يف قلبها ، وامسها يوخابز ، وقيل : وحي إهلام ال وحي نبوة ، قال قتادة } َوأَْوَحْيَنآ إىل أُمِّ موسى { : قوله 
أرضعته مثانية أشهر ، وقيل : قيل » أَنْ أَْرِضِعْيِه « أيادخا ، وقيل أيارخت قاله ابن كثري ، بنت الوي بن يعقوب ، 

يعين من } فَإِذَا ِخفِْت َعلَْيِه { . ، وقيل ثالثة أشهر ، كانت ترضعه يف حجرها وهو ال يبكي وال يتحرك  أربعة أشهر
وال ختايف عليه من : قيل } َوالَ َتَخاِفي َوالَ حتزين { ، واليم البحر وأراد هنا النيل ، } فَأَلِْقيِه ِفي اليم { الذبح ، 

َوَجاِعلُوُه { لتكوين أنت املرضعة } إِنَّا َرآدُّوُه إِلَْيِك { على فراقه ، ف »  وال حتزين« من الضيعة ، : الغرق وقيل 
إهنا ملا خافت عليه من الذبح ، وضعته يف تابوت ، وألقته يف : قال املفسرون . إىل أهل مصر والشام } ِمَن املرسلني 

دارها على حافة النيل ، فكانت ترضعه ، فإذا وقيل إهنا ربطت التابوت يف حبل وكانت : قال ابن كثري . النيل ليالً 
خشيت من أحد وضعته يف ذلك التابوت ، وأرسلته يف البحر ، وأمسكت طرف احلبل عندها ، فإذا ذهبوا 

استرجعته إليها ، وكان لفرعونَ قوابل معهم رجال يطوفون على احلوامل ، فمن وضعت ذكراً ذحبوه ، فأرسلت أم 
وكان لفرعون يومئذ بنت مل : وقال ابن عباس وغريه . لت عن ربطه فذهب مع النيل وذه. موسى التابوت يوماً 



أيها امللك إهنا ال تربأ إال : يكن له ولد غريها ، وكانت من أكرم الناس عليه ، وكان برص شديد ، فقال له األطباء 
من ذلك ، وذلك يوم كذا من قبل البحر يؤخذ منه شبه اإلنس ، فيؤخذ من من ريقه فيلطخ به برصها ، فتربأ 

وساعة كذا من شهر كذا حني تشرق الشمس ، فلما كان ذلك اليوم غدا فرعون من جملس له كان على شفرية 
النيل ، ومعه آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذي كان فرعون مصر يف زمن يوسف الصديق ، وهي 

  .امرأة فرعون 
كانت عمته؛ حكاه اهلسيلي؛ وأقبلت بنت فرعون يف : ن سبط موسى ، وقيل كانت من بين إسرائيل م: وقيل 

: جواريها حىت جلست على شاطىء النيل ، إذ أقبل النيل بتابوت تضربه األمواج ، فتعلق جبرة ، فقال فرعون 
رت آسية ائتوين به ، فابتدروا بالسفن من كل جانب فوضعوه بني يديه ، فعاجلوا فتحه ، فلم يقدروا عليه ، فنظ

فرأت نوراً يف جوف التابوت ومل يره غريهان فعاجلته ففتحته ، فإذا هو بصيب صغري يف مهده ، وإذا نور بني عينيه ، 
فألقى اهللا حمبته يف قلوب القوم ، وعمتدت ابنة فرعون إىل ريقه ، فلطخت به برصها ، فربأت ، فقالت الغواة من 

ذر منه ، ُرِميَ يف البحر فرقاً منك فاقتله ، فهّم فرعون قتله ، فاستوهبته إنَّا نظن أن هذا هو الذي حن: قوم فرعون 
  .امرأة فرعون فترك قتله 

  .جواريه : أي } فالتقطه آلُ ِفْرَعْونَ { : وقوله 
 العلية اجملازية مبعىن أن ذلك ملا كانت نتيجة فعلهم ومثرته شبه: يف الالم الوجهان املشهوران } ِلَيكُونَ « : قوله 

  .بالداعي الذي يفعله الفاعل الفعل ألجله ، أو الصريورة 

قرأ العامة بفتح احلاء والزاي ، وهي لغة قريش ، واألخوان بضم وسكون ومها لغتان مبعىن » َوَحزَناً « : قووله 
امة على اهلمز ، مأخوذٌ من اخلطأ ضد الع} إِنَّ ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُهَما كَاُنواْ خَاِطِئَني { : واحد كالَعَدَم والُعْدمِ 

: الصواب ، وقراء بياء دون َهْمزٍ ، فاحتمل أن يكون كاألول ، ولكن ُخفَِّف ، وأن يكون من َخطَا َيْخطُوا أي 
  .َتجاوز الصَّواَب 

  :فيه وجهان } قُرَّةُ َعْينٍ لِّي َولَكَ { : قوله 
  .نيٍ ُهو قُرَّة ع: أنه خرب مبتدأ مضمر ، أي : أظهرمها 

الَ « : وكان هذا القائل حقه أن ال ُيذكِّر ، فيقول . » الَ َتقُْتلُوُه « أن يكون مبتدأ واخلرب  -وهو بعيد جداً  -الثاين 
» ولََك « ، إال أنه ملا كان املراد مذكر ساغ ذلك ، والعامة من القراء واملفسرين وأهل العلم يقفون على » َتقُْتلُوها 

» َولَكَ الَ « فقط ، » قُرَّةُ َعْينٍ ِلي « هو : أي » الَ « بسنده إىل ابن عباس عنه أنه وقف على  ونقل ابن األنباري. 
َتقُْتلُوه « ، وهذا ال ينبغي أن يصحَّ عنه ، وكيف يبقى » َتقُْتلُوه « ليس هو لك قرة عني ، مث يبتدىء بقوله : ، أي 

  .هو لن : ل الفراء من غري نون رفع ، وال ُمقَْتضى حلذفها؟ ولذلك قا» 
كانت ال تلدن فاستوهبت موسى من فرعون ، فوهبه هلا ، وقال . } عسى أَن َيْنفََعَنا أَوْ نَتَِّخذَُه َولَداً { : قوله 

لو قال يومئذ قرة عني يل كما هو لَِك ، « أَمَّا أنا فال حاجة يل به ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فرعون 
( فَُمو هو املاء ، و ( مسيته موسى ألنا وجدناه يف املاء والشجر ، : وقال آلسية مسيه ، قالت » هداها هلداه اهللا كما 

  ) .هو وجود الشيء : وااللتقاط . } فالتقطه آلُ ِفْرَعْونَ { : هو البحر ، فذلك قوله ) شا 
ىل وهو الظاهر ، أو من كالم امرأة فرعون؟ مجلة حالية ، وهل هي من كالم الباري تعا} َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ { : قوله 

قال  -أفعل أنت ما أقول لك وقومك ال يشعرون أنا التقطناه : كأهنا ملا رأت مأله أشاروا بقتله ، قالت له كذا؛ أي 
: قوله  واجلملة من» فَالَتقَطَُه « معطوفة على } َوقَالَِت امرأة ِفْرَعْونَ { : الكليب ، وجعل الزخمشري اجلملة من قوله 



ُمعترضة بني املتعاطفني ، وجعل متعلق الشعور من جنس اجلملة املعترضة » َخاِطِئَني « إىل } إِنَّ ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ { 
ومىت أمكن َحْملُ الكالم : ال يشعرون أهنم على خطأ يف التقاطه ، أو أن هالكهم على يديه ، قال أبو حيان : أي 

  .سن على ظاهره من غري فصل كان أح

َوقَالَْت ِلأُْخِتِه ) ١٠(ُمْؤِمنَِني َوأَْصَبَح فُؤَاُد أُمِّ ُموَسى فَارِغًا إِنْ كَاَدْت لَُتْبِدي بِِه لَْولَا أَنْ َرَبطَْنا َعلَى قَلْبَِها لَِتكُونَ ِمَن الْ
  ) ١١(قُصِّيِه فََبصَُرْت بِِه َعْن ُجُنبٍ َوُهْم لَا َيْشُعُرونَ 

: وقال أبو مسلم . من كل همٍّ إِالَّ همَّ موسى ) فَارِغاً : قال احلسن ( } َؤاُد أُمِّ موسى فَارِغاً وَأَصَْبَح فُ{ : قوله 
  ] . ٤٣: إبراهيم [ } َوأَفِْئدَُتُهْم َهَوآٌء { : فراغ الفؤاد هو اخلوف واإلشغاف ، كقوله 

يف يد فرعون طار عقلها من فرط اجلزع  فارغاً صفراً من العقل ، واملعىن أهنا حني مسعت بوقوعه: وقال الزخمشري 
فَأَلِْقيِه ِفي اليم َوالَ َتَخاِفي َوالَ { وقال احلسن وحممد بن إسحاق فارغاً من الوحي الذي أوحينا إليها أن . واخلوف 

لك كرهت أن يقتل فرعون ولدك فيكون : فجاءها الشيطان وقال هلا ]  ٧: القصص [ } حتزين إِنَّا رَآدُّوُه إِلَْيكِ 
أجراً وثواباً ، وتوليت أنِت قتله ، فألقيته يف البحر ، وأغرقتيه ، وملَّا أتاها خرب موسى أنه وقع يف يد فرعون فأنساها 

فراغاً من احلزن لعلمها بأنه ال يقتل ، اعتماداً على تكفل : وقال أبو عبيدة . عظيم البالء ما كان من عهد اهللا إليها 
لوالا { : وهذا من العجائب ، كيف يكون فؤادها فارغاً من احلزن ، واهللا تعاىل يقول : بة قال ابن قتي. اهللا مبصلحته 

؟ وهل ُيْرَبط إال على قلب اجلازع احملزون؟ وميكن أن جياب عنه بأنه ال ميتنع أهنا لشدة ثقتها } أَن رََّبطَْنا على قَلْبَِها 
إال أنه . فإنه يسلم ألجل ذل الوعد  -وإن أظهرت ذلك  -بوعد اهللا جاز عندها إظهار عدم احلزن ، وأيقنت إهنا 

فارغاً من : خرب أصبح أي » فارغاً « : قال املعربون . اهللا على قلبها ) يضر فربط ( كان يف املعلوم أن اإلظهار 
بالزاي » زِعاً فَ« فقرأ فضالة واحلسن . العقل ، أو من الصرب ، أو من احلزن ، وهو أبعدها ، ويردُّه قراءاٌت ُتَخالفُه 

خال : واملعىن ( بالقاف وكسر الراء وسكوهنا ، من قََرَع رأسُه إذا احنسر شعُرُه ، » قَرِعاً « من الفزع ، وابن عباس 
أُصيب ، : الساكن الراء مصدر قََرَع َيقَْرع ، أي : من كُلِّ شيء ، واحنََسَر عنُه كُلُّ َشيٍء إال ِذكر موسى ، وقيل 

  ) :هدراً ، كقوله : بكسر الفاء وسكون الراء ، والغني معجمة أي  »ِفرغاً « وقرىء 
  فَلَْن َيذَْهُبوا ِفْرغاً بِقَْتلِ ِحبَالِ... فَإِنْ َيُك قَْتلَى قَْد أُِصيَبْت ُنفُوًسُهْم  - ٣٩٧٥

ومنه قوهلم دماهم بينهم بضم الفاء وإعجام الغني من هذا املعىن ، » فُُرغاً « ، وقرأ اخلليل » بِقَْتلِ « ِفْرغاً حال من 
  .هدر : فرغ أي 

( بِِه « إما خمففة ، وإما نافية ، والالم إمَّا فارقة وإمَّا مبعىن إالَّ والباء يف » إِنْ « } إِن كَاَدتْ لَتُْبِدي بِِه { : قوله 
لُتْبِدي القَولَ بسبب : ليست زائدة بل سببية ، واملفعول حمذوف ، أي : لتُظْهَِرُه ، وقيل : مزيدة يف املفعول ، أي 

إن كادت لتبدي به أنه ابنها من شدة : راجعة إىل موسى ، أي ) فاهلاء جيوز أن تكون . موسى أو بسبب الوحي 
  .واابناه حني رأت املوج يرفع التابوت ويضعه : كادت تقول : وقال عكرمة عن ابن عباس : وجدها 

  .إنه ابن فرعون : س يقولون كادت تظهر أنه ابنها حني مسعت النا: وقال الكليب 

  .هو ابين ، فعصهما اهللا : ملا أُِخذ من املاء كادت تقول : وقال السدي 
إِن { : قوله . اهلاء عائدة إىل الوحي ، أي كادت تبدي بالوحي الذي أوحى اهللا إليها أنه يُردُُّه عليها : وقال بعضهم 

]  ٢٤: يوسف [ } َوَهمَّ بَِها لوالا أَن رَّأَى ُبْرَهانَ َربِِّه { : ، كقوله جواهبا حمذوف ، أي ألبدت } كَاَدْت لَُتْبِدي بِِه 



، واملعىن » َرَبطَْنا « متعلق ب } ِلَتكُونَ ِمَن املؤمنني { . لوال أن ربطنا على قلبها بالعصمة والصرب والتثبت : واملعىن 
  ] . ٧: القصص [ } ا َرآدُّوُه إِلَْيِك إِنَّ{ : لتكون من املؤمنني املصدِّقني بوعد اهللا ، وهو قوله : 

وكانت أخته ألبيه وأمه : قُصِّي أثر موسى ، تتبَّعي أمره حىت تعلمي خربه : أي } َوقَالَْت ُألْخِتِه قُصِّيهِ { : قوله 
قال املربد . بفتح الصاد وعيسى بكسرها » َبَصَرْت « أبصرتُه ، وقرأ قتادة : أي » فََبصَُرْت بِِه « قال . وامسها مرمي 

بصرت به : يف موضع احلال إمَّا من الفاعل أي » َعْن ُجُنبٍ « و . أبصرته وبصرت به مبعىن ، وتقدم معناه يف طه : 
  .بعيداً منها : ُمْسَتخفيةً كائنةً عن ُجُنبٍ ، وإمَّا من اجملرور أي 

عن : أي : ال أبو عمرو بن العالء عن مكان بعيد ، وق: بضمني وهو صفة حملذوف ، أي » ُجُنبٍ « وقرأ العامة 
  .اشتقت : َجَنْبُت إليك أي : شوقٍ ، وهي لغة ُجذَامٍ ، يقولون 

، وعن قتادة أيضاً بفتحهما ، وعن ) وقرأ قتادة واحلسن واألعرج وزيد بن علي بفتح اجليم وسكون النون ( 
ومثله اِجلنَاب . وكلها مبعىن واحد »  َعْن َجانِبٍ« بالضم والسكون ، وعن النعمان بن سامل » جُْنب « احلسن 

  .واجلََناَبة 
أهنا تَقُصُّه ، أو أنه سيكُونَ هلم عدواً وحزناً ، أو : مجلة حالية ، ومتعلق الشعور حمذوف أي } َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ { 

  .أهنا أخته ، أو أهنا ترقبه 

فَرََدْدنَاُه إِلَى ) ١٢(لْ أَدُلُّكُْم َعلَى أَْهلِ بَْيٍت َيكْفُلُوَنُه لَكُْم َوُهْم لَُه َناِصُحونَ َوَحرَّْمَنا َعلَْيِه الْمَرَاِضَع ِمْن قَْبلُ فَقَالَْت َه
  ) ١٣(أُمِِّه كَْي َتقَرَّ َعْينَُها َولَا َتْحَزنَ وَِلَتْعلََم أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم لَا َيْعلَُمونَ 

مجع مَْرَضع بفتح امليم : جيوز أن يكون مجع مُْرِضع وهي املرأة ، وقيل : قيل } َعلَْيِه املراضع  َوَحرَّْمَنا{ : قوله 
اإلْرَضاعاُت ، أن : مكان اِإلرضاع وهو الثَّدي وأن يكون مصدراً أي : والضاد ، مث َجوَّزوا فيه أن يكون مكاناً أي 

. ثرُه ، أو من قبل جميء أخته ، ومن قبل والدته يف حكمنا وقضائنا من قبل قصَِّها أَ: أي » ِمْن قَْبلُ « أنواعها ، و : 
 -تعاىل  -واملراد من التحرمي املنع ، ألن التحرمي بالنهي تعّبد وذلك ال يصح ، فال ُبدَّ من ِفْعل سواه ، فيحتمل أن 

عه ، أو وضع يف لنب أمه لذة غيَّر طبعه عن لنب سائر النساء ، فلذلك مل يرتضع أو أحدث يف لبنهن طعماً ينفر عنه طب
  .تعود هبا ، فكان يكره لنب غريها 

  فصل
إن امرأة فرعون كان مهَّها من الدنيا أن جتد له مرضعة ، فكل ما أتوه مبرضعة مل يأخذ ثديها؛ فذلك : قال ابن عباس 
فَقَالَْت َهلْ { أّمه يف طلبه ذلك  ، فلمَّا رأت أخت موسى اليت أرسلتها} َوَحرَّْمَنا َعلَْيِه املراضع { قوله عزَّ وجلَّ 

يرضعونه لكم ويضمنونه ، وهي امرأة قد قُِتلَ ولدها فأحبُّ شيٍء إليها أن : أي } أَدُلُّكُْم على أَْهلِ بَْيٍت َيكْفُلُوَنهُ 
  .جتد صغرياً ترضعه 

ملا قالت أخت : ريج والسُّدّي الظاهر أنه ضمري موسى ، وقيل لفرعون ، قال ابن ُج} َوُهْم لَُه نَاِصُحونَ { : قوله 
إنََّما أَرَْدُت وهم للملك ناِصُحونَ ، : استنكروا حاهلا وتفّرسوا أهنا قرابُته ، فقالت } وَُهْم لَُه نَاِصُحونَ { موسى 

ملا سُِئل بعضهم وكان بني أقوام بعضهم حيب : فتخلََّصت منهم ، وهذا ُيسمى عند أهل البيان الكالم املوجَّه ومثله 
من : أيهم أحّب إىل رسول اهللا؟ فقال : لّياً دون غريه ، وبعضهم أبا بكر وبعضهم عمر وبعضهم عثمان ، فقيل له ع

وألمك ابن؟ : قالوا . إمنا قللت هذا رغبة يف سرور امللك أمي : وقيل ملا تفّرسوا أنه قرابُتُه قالت . كانت ابنته حتته 
صدقت ، فائتينا هبا ، فانطلقت إىل أمه : قالوا . نة ال يقتل فيها نعم ، هارون ، وكان هارون ولد يف س: قالت 



  .فأخربهتا حبال ابنها ، وجاءت هبا إليهم ، فلما وجد الصيب ريح أمه قبل تديثها وجعل ميّصه حىت امتأل جنباه رّياً 
  .إخالص العمل من سائر الفساد : والنصح 

، ودمعةُ الفرح » َتقَرَّ « عطف على » َوالَ َتْحَزنَ « بردِّ موسى إليها ، } َعْيُنَها  فََرَددَْناُه إىل أُمِِّه كَيْ َتقَرَّ{ : قوله 
  :قاّرةٌ ، ودمعةُ التََّرح حارَّةٌ ، قال أبو متام 

  َوأَمَّا ُعُيونُ الشَّاِمِتَني فَقَرَِّت... فَأَمَّا ُعُيونُ الَعاِشِقَني فَأَْسَخَنْت  - ٣٩٧٦
  .وتقدم حتقيق هذا يف مرمي 

{ برّده إليها كانت عاملة بذلك ولكن ليس املخَبر كاملعاين فتحققت بوجود املوعود ، } َوِلَتْعلَمَ أَنَّ َوْعَد اهللا َحقٌّ { 
: إنك ألمه ، قالت : ملّا قَبلَ ثديها قال هامان : قال الضحاك . أن اهللا وعدها رّده إليها } ولكن أَكْثََرُهْم الَ َيْعلَُمونَ 

أيها امللك ، إين أمرأة طيبة الريح ، حلوة اللنب ، فما شم : فما بالك قبل ثديك من بني النسوة؟ قالت : ال ، قال 
فلم يبق أحد من آل فرعون إال أهدى إليها أحتفها بالذهب . صدقت : قالوا . رحيي صّيب إال أقبل على ثديي 

  .واجلواهر 

وََدَخلَ الَْمِديَنةَ َعلَى ِحنيِ غَفْلٍَة ِمْن ) ١٤(ًما َوِعلًْما َوكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه وَاْسَتَوى آَتْيَناهُ ُحكْ
ُدوِِّه يَعِتِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعأَْهِلَها فََوَجَد ِفيَها َرُجلَْينِ َيقَْتِتلَاِن َهذَا ِمْن ِشيَعِتِه َوَهذَا ِمْن َعُدوِِّه فَاْسَتغَاثَُه الَِّذي ِمْن ِش

قَالَ َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت َنفِْسي فَاغِْفْر ) ١٥(فََوكََزُه ُموَسى فَقََضى َعلَْيِه قَالَ َهذَا ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن إِنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبٌِني 
  ) ١٧(فَلَْن أَكُونَ ظَهًِريا ِللُْمْجرِِمَني  قَالَ َربِّ بَِما أَْنَعْمَت َعلَيَّ) ١٦(ِلي فََغفََر لَُه إِنَُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَّحِيُم 

: وقيل )  -قال ابن عباس (  -بلغ أربعني سنة : أي » َواسَْتَوى « تقدم الكالم عليه ، } َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَّهُ { : قوله 
، فعلم موسى وحكم قبل أَنْ الفقه والعقل والعلم يف الدين : أي } آَتْينَاُه ُحكْماً َوِعلْماً { انتهى شبابه ، : استوى 

، وهذا يدل على أنه ليس املراد باحلكم النبوة ، ألنه جعل إيتاءه احلكم } َوكَذَِلكَ َنْجزِي احملسنني { يبعث نبياً ، 
  .والعلم جمازاة على إحسانه ، والنبوة ال تكون جزاء على العمل 

: مدينة منف من أرض مصر ، وقال مقاتل : ال السدي ق. ودخل موسى املدينة : أي » َوَدَخلَ املَدِيَنة « : قوله 
يف موضع } على ِحنيِ غَفْلٍَة { : عني مشس ، قوله : فرسخني من مصر ، وقيل ) رأس ( قرية تدعى حانني على 

«  ُمستخفياً ، وإِمَّا من املفعول ، وقرأ أبو طالب القارىء: كائناً على حني غَفْلَة ، أي : احلال إّما من الفاعل أي 
بفتح النون ، وتكلََّف أبو حيان خترجيها على أنه محل املصدر على الفعل يف أنه إذا أضيف الظرف إليه » َعلَى ِحَني 

  :جاز بناؤه على الفتح ، كقوله 
  .أهلها صادرة من : ، أي » غَفْلٍَة « صفة ل » ِمْن أَْهِلَها « و ... َعلَى ِحَني َعاَتْبُت املَِشيَب َعلَى الصَِّبا  - ٣٩٧٧
  فصل

إن موسى كان يسمى : اختلفوا يف السبب الذي ألجله دخل موسى املدينة على حني غفلة من أهلها ، فقال السُّدِّي 
ابن فرعون ، فكان يركب يف مراكب فرعون ، ويلبس مثل مالبسه ، فركب فرعون يوماً وليس عنده موسى ، فلما 

أثره ، فأدركه املقيل بأرض منف ، فدخلها نصف النهار إن فرعون قد ركب ، فركب يف : جاء موسى قيل له 
كان ملوسى شيعة من بين إسرائيل : وقال ابن إسحاق . } على ِحنيِ غَفْلٍَة مِّْن أَْهِلَها { وليس يف طرقها أحدن فذلك 

ذلك يسمعون منه ويقتدون به ، فلما عرف ما هو عليه من احلق فارق فرعون وقومه وخالفهم يف دينهم حىت ذكر 
  .منه ، وأخافوه وخافهم ، فكان ال يدخل قرية إال خائفاً مستخفياً 



هو صغري ، جِىْء : إِنَّ موسى ضرب رأس فرعون ونتف حليته ، فأراد فرعون قتله ، فقالت امرأته : وقال ابن زيد 
لدار والبلد ، ال أقتله ، ولكن أخرجوه عن ا: جبمرة فأخذها فطرحها يف فيه ، فبها عقد لسانه ، فقال فرعون 

  .} على ِحنيِ غَفْلٍَة { فأخرج ومل يدخل عليها حىت كرب ، فدخل 
وإن كان جوَّزها من النكرة  -حالٌ منهما ، وسيبويه : ، وقال ابن عطية » َرُجلَْينِ « صفة ل » َيقْتتالِن « قوله 

  .إالَّ أَنَّ األكثر يشترطون فيها ما ُيسوِّغُ االبتداء هبا  -مطلقاً 
مبتدأ } هذا ِمن ِشيَعِتِه { قوله . باإلدغام ، نقل فتحة التاء األوىل إىل القاف وأدغم » يقتالن « نعيمُ بن ميسرة وقرأ 

  .وهو بعيٌد لعدمِ انِتقاهلَا » َيقْتتالِن « ، أو احلال من الضمري يف » َرُجلَْينِ « وخرب يف موضع الصفة ل 

: إذا نظر الناظر إليهما ، قال : املاضية ، فكأهنما حاضران ، أي  على حكاية احلال» هذا « و » هذَا « : وقوله 
  :العرب تشري هبذا إىل الغائب ، وأنشد جلرير : وقال املربد . هذا من شيعته وهذا من عدوه 

  لَْو ِشئُْت َساقَكُْم إِيلَّ قَِطينا... هذَا ابُن َعمِّي يف دَِمْشَق َخِليفَة  - ٣٩٧٨
  )فصل ( 
كانا كافرين إال أنَّ أحدمها من : قال مقاتل . من القبط } وهذا ِمْن َعُدوِِّه { من بين إسرائيل ، } ِتِه هذا ِمن ِشيَع{ 

واملشهور ] .  ١٨: القصص [ } إِنََّك لََغوِيٌّ مُّبٌِني { القبط واآلخر من بين إسرائيل ، لقول موسى عليه السالم له 
ملَّا : قال سعيد بن جبري عن ابن عباس . لسامري ، والقبطي طبَّاخ فرعون إنه ا: أَنَّ اإلسرائيلي كان مسلماً ، قيل 

وكان . بلغ موسى أشده مل يكن أحد من آل فرعون خيلُص إىل أحد من بين إسرائيل بظلم حىت امتنعوا كل االمتناع 
  .بنو إسرائيل قد عزوا مبكان موسى ، ألهنم كانوا يعلمون أنه منهم 

هذه قراءة العامة من الغوث أي طلب غوثه ونصره ، وقرأ سيبويه وابن مقسم والزعفراين بالعني » فَاْسَتغَاثَُه « قوله 
االختيار قراءة ابن : هي تصحيف وقال ابن جبارة صاحب الكامل : قال ابن عطية . املهملة والنون من اِإلعانة 

كما أن تغايل ( تصحيف إىل هؤالء غري حممودة نسبة ال: مقسم ، َألنَّ اِإلعانة أوْلَى يف هذا الباب قال شهاب الدين 
  .اهلذيل يف اختيار الشاذة غري حممود ) 

بأطراف : أَنَّ األول جبميع الكف والثاين : دفعه جبميع كَفِّه ، والفرق بني الَوكْزِ واللَّكْزِ : أي » فََوكََزُه « : قوله 
  : الظهر ، والنَّكُْز كاللَّكْزِ قال اللكز يف الصدر ، والوكز يف: األصابع ، وقيل بالعكس ، وقيل 

  ال ُتوِعدين َحبَّةٌ بِالنَّكْزِ... َيا أَيَُّها اجلَاِهلُ ذُو التََّنزِّي  - ٣٩٧٩
  .بالالم والنون » فََنكََزُه « و » فَلَكََزُه « وقرأ ابن مسعود 

أماته ، وقتله ، : أي » فَقََضى َعلَْيِه  «الوكز : موسى ، أو اهللا تعاىل ، أو ضمري الفعل أي : أي » فَقََضى « : قوله 
وفرغ من أمره ، وكل شيء فرغت منه فقد قضيته وقضيت عليه ، فندم موسى ومل يكن قصده القتل ، فدفنه يف 

منه ، و إشارة إىل القتل الصادر » هذَا « : فقوله } هذا ِمْن َعَملِ الشيطان إِنَُّه َعُدوٌّ مُِّضلٌّ مُّبِنيٌ : قَالَ { الرمل ، و 
  .من وسوسته وتسويله : أي } ِمْن َعَملِ الشيطان { 

  فصل
  :احتج هبذه اآلية من طعن يف عصمة األنبياء من وجوه 

هذا ِمْن { : أن ذلك القبطي إما أن يكون مستحق القتل أو مل يكن كذلك ، فإن استحق القتل فلم قال : أحدها 
فََعلُْتَهآ إِذاً وَأََناْ ِمَن { ؟ وقال يف سورة أخرى } ي فاغفر ِلي فََغفََر لَُه ظَلَْمُت َنفِْس{ : ؟ ومل قال } َعَملِ الشيطان 

  .وإن مل يستحق القتل كان قتله معصيةً وذنباً ] .  ٢٠: الشعراء [ } الضالني 



َم استغفر عنه؟ يدل على أنه كان كافراً حربياً ، فكان دمه مباحاً ، فَِل} وهذا ِمْن َعُدوِِّه { : أنَّ قوله : وثانيها 
  .واالستغفار من الفعل املباح غري جائز ألنه يوهم يف املباح كونه حراماً 

  فكان ذلك قتل خطأ ، فَِلَم استغفر منه؟. أَنَّ الوكز ال حيصل عنه القتل ظاهراً : وثالثها 
  :ففيه وجوه } لِ الشيطان هذا ِمْن َعَم{ مل ال جيوز أن يقال إنه لكفره مباح الدم؟ وأما قوله : واجلواب عن األول 

أنَّ اهللا تعاىل وإن أباح قتل الكفار ، إالَّ أنه كان اَألوىل تأخري قتلهم إىل زمان آخر ، فلما قتل ترك ذلك : األول 
  .} هذا ِمْن َعَملِ الشيطان { : املندوب؛ وهو قوله 

  .إشارة إىل عمل املقتول ال إىل عمل نفسه » هذَا « : أنَّ قوله : الثاين 
فالن من عمل : وجنده ، يقال ) يعين أنه من حزب الشيطان ) . ( إشارة إىل املتقول » هذَا « : أنَّ قوله : الثالث ( 

{ ) فعلى هنج قول آدم عليه السالم ( } َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت َنفِْسي فاغفر ِلي { وأما قوله . الشيطان أي من أحزابه 
إما على سبيل االنقطاع إىل اهللا ، واالعتراف : واملراد أحد وجهني ]  ٢٣: األعراف [ } َربََّنا ظَلَمَْنآ أَنفَُسَنا 

  .بالتقصري عن القيام حبقوقه وإِنْ مل يكن هناك ذنب قط أو من حيث حرم نفسه الثواب بترك املندوب 
قَالَ َربِّ إِنِّي { املراد  وفيه وجه آخر ، وهو أن يكون. فاغفر يل ترك هذا املندوب : أي » فَاغِْفْر ِلي « وأما قوله 

، فاستره عليَّ وال » فَاغِْفْر يلْ « حيث قتلت هذا امللعون ، فإنَّ فرعون لو عرف ذلك لقتلين به ، } ظَلَْمُت َنفِْسي 
َربِّ بَِمآ { ستره عن الوصول إىل فرعون ، ويدل على هذا قوله : أي » فََغفََر لَُه « توصل خربه إىل فرعون ، 

{ فلو كانت إعانة املؤمن هنا سبباً للمعصية ملا قال ذلك ، وأما قوله } َعلَيَّ فَلَْن أَكُونَ ظَهِرياً لِّلُْمْجرِِمنيَ  أَْنَعْمَت
: فلم يقل إين صرت بذلك ضاالً ، بل اعترف أنه كان ضاالً أي ]  ٢٠: الشعراء [ } فََعلُْتَهآ إِذاً َوأََناْ ِمَن الضالني 

  .ب عليه متحرياً ال يدري ما جي
كون الكافر مباح الدم أم خيتلف باختالف الشرائع ، : إنْ كان كافراً حربياً فَِلَم استغفر من قتله؟ قلنا : وأما قوله 

  .فلعلّ قتلهم كان حراماً يف ذلك الوقت ، أو كان مباحاً لكن األوىل تركه على ما قررناه 
جل إن كان ضعيفاً وموسى عليه السالم كان يف هناية الشدة ال نسلم ، فلعل الر: كان قتل خطأ ، قلنا : وأما قوله 

كان ميكنه أن خيلص اإلسرائيلي من يده بدون  -عليه السالم  -فوكزه كان قاتالً قطعاً ، مث إن سلمنا ذلك ولكنه 
دور على أَنَّا وإن سلمنا داللة هذه اآلية على ص. الوكز الذي كان األوىل تركه ، فلهذا أقدم على االستغفار 

  .املعصية ، لكنَّا بيَّنَّا أَنُه ال داللة البتة فيه ، ألنه مل يكن رسوالً يف ذلك الوقت فيكون ذلك قبل النبوة ال نزاع فيه 
  فصل

هذا ِمْن َعَملِ { : قال  -عليه السالم  -اآلية تدل على بطالن قول من نسب املعاصي إىل اهللا ، ألنه : قال املعتزلة 
  -عليه السالم  -نت خبلق اهللا لكانت من اهللا ال من الشطيان ، وهو كقول يوسف ، فلو كا} الشيطان 

َوَمآ أَْنَسانِيُه إِالَّ الشيطان { ، وقول فىت موسى ]  ١٠٠: يوسف [ } ِمن َبْعِد أَن نَّزغَ الشيطان بَْينِي وََبْيَن إخويت { 
: األعراف [ } ِتنَنَّكُمُ الشيطان كََمآ أَْخَرجَ أَبََوْيكُْم مَِّن اجلنة الَ َيفْ{ : ، وقوله تعاىل ]  ٦٣: الكهف [ } أَنْ أَذْكَُرهُ 

  .، وتقدم الكالم على ذلك ]  ٢٧
فَألنْ أكُونَ ، قال : َألتوبنَّ ، وتفسريه : اجلواب مقدراً ) قسماً و ( جيوز يف الباء أن تكون » بَِما أَْنَعْمتَ « : قوله 

بنعمتك عليَّ ، وأنْ تكون متعلقة مبحذوف ومعناها : عليه أن ال يظاهر جمرماً ، أي  كأنه أقسم مبا أنعم اهللا: القفال 
مصدرية » َما « ، و } فَلَْن أَكُونَ ظَهِرياً { : اعصمين بسبب ما أَنعمَت به عليَّ ، ويترتب عليه قوله : السببية ، أي 



ِلَم أنعمت عليَّ : يقته ، وهذا يدل على أنه قال نفٌي على حق» فَلَْن « : أو مبعىن الذي ، والعائد حمذوف ، وقوله 
هبذا اإلنعام فإين ال أكون معاوناً ألحد من اجملرمني بل أكون معاوناً للمسلمني ، وهذا يدلّ على أَنَّ ما أقدم عليه من 

ملَّا أنعمت إنك « : إعانة اإلسرائيلي على القبطي كان طاعة ال معصية ، إذ لو كان معصية لنزل الكالم منزلة قوله 
  .عليَّ بقبول توبيت من تلك املعصية 

وال جتعلين ظهرياً ، : ، كأنه قال « ال » واقعة موقع « لَْن » إنه خرب ومعناه الدعاء ، وإنَّ : وقال الكسائي والفراء 
  :قال الشاعر } َوالَ َتْجَعلْنِي ظَهِرياً { يف حرف عبد اهللا : قال الفراء 
  َت لَُهْم خَاِلداً ُخلُوَد اِجلبَالِ... ذلكُم ثُمَّ ال زلْ لَْن َتَزالُوا كَ - ٣٩٨٠

، لظهور النفي فيهما من غري « ال » موقع « لن » وليس يف اآلي والبيت داللة على وقوع : قال شهاب الدين 
  .تقدير دعاء 

  فصل
للكافرين وهذا : أي . « ِللُْمْجرِمنيَ » عوناً }  فَلَْن أَكُْونَ ظَهِرياً{ باملغفرة ، } بَِما أَْنَعْمَت َعلَيَّ { : قال ابن عباس 

لن أعني بعدها على خطيئة : يدل على أن اإلسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافراً ، وهو قول مقاتل ، وقال قتادة 
.  

وإمنا خاف  وهذا ضعيف ، ألنه يف اليوم الثاين ترك اإلعانة ،: ( مل يستثن فابتلي به يف اليوم الثاين : قال ابن عباس 
  ) .إالّ أنه مل يقع منه ]  ١٩: القصص [ } إِن ُترِيُد إِالَّ أَن َتكُونَ َجبَّاراً { : منه ذلك العدو ، فقال 

فَلَمَّا ) ١٨(يٌّ ُمبٌِني نََّك لََغوِفَأَصَْبَح ِفي الَْمِديَنةِ َخائِفًا َيَتَرقَُّب فَإِذَا الَِّذي اْستَْنَصَرهُ بِالْأَْمسِ َيْسَتْصرُِخُه قَالَ لَُه ُموَسى إِ
بِالْأَْمسِ إِنْ تُرِيُد إِلَّا أَنْ َتكُونَ أَنْ أََراَد أَنْ َيْبِطَش بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ لَُهَما قَالَ َيا ُموَسى أَتُرِيدُ أَنْ َتقُْتلَنِي كََما قََتلَْت نَفًْسا 

َوَجاَء َرُجلٌ ِمْن أَقَْصى الَْمِديَنةِ َيسَْعى قَالَ َيا ُموَسى إِنَّ ) ١٩(ْصِلِحَني َجبَّاًرا ِفي الْأَْرضِ َوَما تُرِيدُ أَنْ َتكُونَ ِمَن الُْم
فََخَرَج ِمنَْها خَاِئفًا َيَتَرقَُّب قَالَ َربِّ َنجِّنِي ِمَن الْقَْومِ ) ٢٠(الَْملَأَ يَأَْتِمُرونَ بِكَ ِلَيقُْتلُوَك فَاخُْرْج إِنِّي لََك ِمَن النَّاِصِحَني 

  ) ٢١(اِلِمَني الظَّ

مفعول » ِفي املَِديَنةِ « ، و » أصبح « الظاهر أنه خرب » َخاِئفاً « اليت قتل فيها القبطي } فَأَصَْبَح ِفي املدينة { : قوله 
  .دخل يف الصباح : أي » أَصَْبَح « ، ويضعف متام » ِفي املَِديَنِة « به ، وجيوز أن يكون حاالً ، واخلرب 

، أو ) األوىل ( جيوز أن يكون خرباً ثانياً ، وأن يكون حاالً ثانيةً ، وأن يكون بدالً من احلال » ُب َيَتَرقَّ« : قوله 
يترقب : حمذوف ، أي » َيَتَرقَُّب « فتكون متداخلة ، ومفعول » َخائفاً « اخلرب األول ، أو حاالً من الضمري يف 

مبتدأ » الَِّذي « فجائية ، و » إِذَا » « فَإِذَا « : قوله هل وصل لفرعون أم ال؟ : املكروه ، أو الفرج ، أو اخلرب 
» بِاألَْمسِ « فضله على باهبا ، و » إِذَا « ف » َيْسَتصْرُِخُه « حال ، وإمَّا » َيْسَتْصرُِخُه « ف » إذَا « وخربه إمَّا 

احلجاز يبنونه ،  أوأضيف أعرب ، ومىت َعرَِي منها فحاله معروٌف ،» أل « معرب ، ألنه مىت دخلت عليه 
  :والتميميون مينعونه الصرف ، كقوله 

  :ندوراً ، كقوله » ال « على أنه قد ُبنَِي مع ... لَقَْد رَأَْيُت َعجَباً ُمذْ أَْمَسا  - ٣٩٨١
  إِلَى الشَّْمسِ حَتَّى كَاَدتِ الشَّْمُس َتغُْرُب... َوإِنِّي حُبِْسُت الَيْوَم واَألْمسِ قَْبلَُه  - ٣٩٨٢
  .بكسر السني  يورى
الضمري قيل لإلسرائيلي ، ألنه كان سبباً يف الفتنة األوىل ، وقيل للقبطي ، وذلك أنَّ } قَالَ لَُه موسى { : قوله 



ينتظر مىت : قال الكليب . ينتظر سوءاً ، والترقب انتظار املكروه » َيَتَرقَّب « موسى ملا أصبح خائفاً من قتل القبطي 
أتى فرعون : يستغيثه ويصيح به من بعد ، قال ابن عباس } لذي استنصره باألمس َيْسَتصْرُِخُه فَإِذَا ا{ يؤخذ به ، 

فال تنسبوين أن ( إنَّ بين إسرائيل قتلوا ِمنَّا رجالً فخذ لنا حبقنا ، فقالوا ابغوا يل قاتله ومن يشهد عليه : فقيل له 
َمرَّ ُموَسى من الد ، فرأى ذلك اإلسرائيلي يقاتل فرعونياً ، بغري بينة ، فبينما هم يطوفون ال جيدون بّينة إذ ) أقضي 

فاستغاثه على الفرعوين ، فصادق موسى وقد ندم على ما كان منه باألمس من قتل القبطي ، فقال موسى 
يكون فَِعيالً مبعىن جيوز أن » لََغوِيٌّ « : قال أهل اللغة ) . ظاهر الغواية : أي ( } إِنََّك لََغوِيٌّ مُّبِنيٌ { : لإلسرائيلي 
قاتلت : إنَّك ملغوّي ، فإنِّي وقعُت باألمس فيما وقعت فيه بسببك ، وجيوز أن يكون مبعىن الغاوي : مفعل ، أي 

إِنَّكَ { : إمنا قال موسى للفرعوين : رجالً باألمس فقتلته بسببك ، وتقاتل اليوم آخر ، وتستغيثين عليه ، وقيل 
  .، واألكثرون على األول  بظلمك} لََغوِيٌّ مُّبٌِني 

هو القبطي ، : الظاهر أنَّ الضمريين ملوسى ، وقيل لإلسرائيلي ، والعدو } فَلَمَّا أَنْ أََرادَ أَنْ َيبِْطَش { : قوله 
لإلسرائيلي ، كأنه توهم من موسى خماشنة ، فَِمْن مثَّ قال ذلك ، وهبذا فشا خربه } قَالَ ياموسى { والضمري يف 

  .يف قاتله  وكان مشكوكاً

  :تطرد زيادهتا يف موضعني » أَنْ « و 
  .بعد ملَّا كهذه : أحدمها 
  :مسبوقة بقسم كقوله » لَْو « قبل : والثاين 
  ُمظِْلم لَكَانَ لَكُْم َيْوٌم ِمَن الشَّرِّ... فَأُقُِسُم أَنْ لَْو الَتقَْيَنا َوأَْنُتُم  -م ٣٩٨٣... أََما َواللَِّهَ نْ لَْو كُْنُت حُراً  - ٣٩٨٣

هو القبطي ، وكان قد » َيا مُوَسى « إن القائل : بالكسر ، وضمَّها أبو جعفر ، وقيل » َيْبِطش « والعامة على 
فَلَمَّآ أَنْ أََراَد أَن َيْبِطَش بالذي ُهَو { : وهذا هو الظاهر ، لقوله : قال ابن اخلطيب . عرف القصة من اإلسرائيلي 

} إِن تُرِيدُ إِالَّ أَن َتكُونَ َجبَّاراً ِفي األرض { : ، فهذا القول منه ال من غريه ، وأيضاً قوله } موسى َعُدوٌّ لَُّهَما قَالَ يا
هو الذي يفعل ما يريده من الضرب والقتل بظلم ، وال ينظر يف العواقب ، : ال يليق إال بقول الكافر ، واجلبار 

فلما مسع القبطي قول اإلسرائيلي علم أَنَّ : ، قال املفسرون } َن املصلحني َوَما ُترِيُد أَن َتكُونَ ِم{ املتعظم ، : وقيل 
قال ابن عباس . فانطلق إىل فرعون فأخربه بذلك ، وأمر فرعون بقتل موسى : موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوين 

، } أَقَْصى املدينة يسعى َوَجآَء َرُجلٌ مِّْن { : قوله . أرسل فرعون الذباحني لقتل موسى فأخذوا الطريق األعظم : 
قال » َيسَْعى « ) : مشعان : ( حزقيل مؤمن آل فرعون ، وقيل امسه مشعون ، وقيل : من آخر املدينة امسه : أي 

{ : وانتصابه حاالً عنه ، ألنه قد ختصص بالوصف بقوله » َرُجلٌ « جيوز ارتفاعه وصفاً ل » َيْسَعى « : الزخمشري 
وهذا بناء منه . صفة ليس إال » َيْسَعى « ف » َجاَء « متعلقاً ب » ِمْن أَقَْصى « ، فإن جعلت  }مِّْن أَقَْصى املدينة 

  .على مذهب اجلمهور ، وقد تقدَّم أَنَّ سيبويه جييز ذلك من غري َشْرط 
نه من أقصاها ، ألنه مل يكن من أقصاها وما جاء منها وهنا وصفه بأ» َرُجل « على » ِمْن أَقَْصى « ويف آية يس قدََّم 

  .، ومها رجالن خمتلفان وقضيتان متباينتان 
  :يتآمرون مبعىن يتشاورون ، كقول النمر بن تولب : أي » َيأَْتِمُرونَ « ) قوله ( 

  َوِفي كُلِّ َحاِدثٍَة مُْؤَتمَْر... أََرى النَّاَس قَْد أَْحَدثُوا شبَهةً  - ٣٩٨٤
قوله ] . (  ٦: الطالق [ } َوأْتَِمُرواْ بَْيَنكُْم بَِمْعُروفٍ { : قوله تعاىل  أخذه من. يأمر بعضهم بعضاً : وعن ابن قتيبة 

، جيوز أن يتعلق مبا » لََك « يف األمر باخلروج ، فقوله } إِنِّي لََك ِمَن الناصحني { من املدينة ، : أي » فَاْخُرجْ « ) 



لالتساع يف الظرف ، أو على » النَّاِصِحَني « و بنفس عليه ، أي؛ ناصٌح لك من الناصحني ، أ» النَّاِصِحنيَ « يدلُّ 
قَالَ َربِّ َنجِّنِي { ِهَداَيَتُه وغَْوثَ اهللا إيَّاُه ، » خَاِئفاً َيَتَرقَُّب « موسى » فََخَرَج مِْنَها « . أعين لك : جهة البيان أي 

مل يكن ذبناً وإال لكان هو الظامل هلم ، وما أي؛ الكافرين وهذا يدلُّ على أن قتله لذلك القبطي } ِمَن القوم الظاملني 
  .كانوا ظاملني له بسبب طلبهم له ليقتلوه قصاصاً 

 َولَمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّةً ِمَن النَّاسِ) ٢٢(َولَمَّا َتَوجََّه ِتلْقَاَء َمْدَيَن قَالَ َعَسى َربِّي أَنْ يَْهِديَنِي سََواَء السَّبِيلِ 
) ٢٣(اُء وَأَُبوَنا شَْيٌخ كَبٌِري َيْسقُونَ َوَوَجَد ِمْن ُدونِهِمُ اْمرَأََتْينِ َتذُوَداِن قَالَ َما َخطُْبكَُما قَالََتا لَا َنسِْقي حَتَّى ُيْصِدرَ الرَِّع

فََجاَءْتُه إِْحَداُهَما تَْمِشي َعلَى ) ٢٤(َخْيرٍ فَِقٌري  فََسقَى لَُهَما ثُمَّ تََولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ َربِّ إِنِّي ِلَما أَْنزَلَْت إِلَيَّ ِمْن
قَالَ لَا َتَخْف َنَجْوَت ِمَن  اسِْتْحَياٍء قَالَْت إِنَّ أَبِي َيْدُعوَك لَِيجْزَِيَك أَْجَر َما سَقَْيَت لََنا فَلَمَّا َجاَءُه َوقَصَّ َعلَْيِه الْقََصَص

قَالَ إِنِّي أُرِيُد أَنْ ) ٢٦(ْحَداُهَما َيا أََبِت اْسَتأْجِْرُه إِنَّ َخْيَر َمنِ اْستَأْجَْرَت الْقَوِيُّ الْأَِمُني قَالَْت إِ) ٢٥(الْقَْومِ الظَّاِلِمَني 
أَنْ أَُشقَّ َعلَْيكَ  ا أُرِيُدأُْنِكَحَك إِْحَدى اْبنََتيَّ َهاَتْينِ َعلَى أَنْ َتأْجَُرنِي ثََمانَِي ِحَججٍ فَإِنْ أَْتَمْمَت َعْشًرا فَِمْن ِعْنِدَك َوَم

قَالَ ذَِلكَ َبيْنِي َوَبيَْنَك أَيََّما الْأََجلَْينِ قََضْيُت فَلَا ُعْدَوانَ َعلَيَّ َواللَُّه َعلَى َما ) ٢٧(سََتجُِدنِي إِنْ َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّاِلِحَني 
  ) ٢٨(َنقُولُ َوكِيلٌ 

داره تلقاه دار فالن ، إذا كانت حماذيتها : قصد حنوها ماضياً إليها ، يقال : أي } َولَمَّا تََوجََّه ِتلْقَآَء َمْدَينَ { : قوله 
خرج وما قصد : قال ابن عباس . سلك الطريق الذي تلقاء مدين فيها : أي : وأصله من اللقاء ، قال الزجاج 

يف نفسه أن بينهم وبينه  وقع: مدين ولكنه سلم نفسه إىل اهللا ومشى من غري معرفة فأسلمه اهللا إىل مدين ، وقيل 
قرابة؛ ألهنم من ولد مدين بن إبراهيم وكان من بين إسرائيل ، مسيت البلدة بامسه فخرج ومل يكن له علم بالطريق بل 

  .جاءه جربيل عليه السالم ، وعلمه الطريق : اعتمد على اهللا ، وقيل 
ينهما مسرية مثانية أيام ومل يكن له طعام إال خرج من مصر إىل مدين خائفاً بال زاد وال ظهر وب: قال ابن إسحاق 

  .قصد الطريق إىل مدين : ، أي } قَالَ عسى ريب أَن يَْهدَِينِي َسَوآَء السبيل { . ورق الشجر 
َوَجَد « جميئه ، والوصول إليه ، : وهو املاء الذي ستقبون منه وهو بئر ، ووروده } َولَمَّا َوَرَد َمآَء َمْدَيَن { : قوله 
َوَوَجَد { ، ) َيْسقُونَ منها مواشيهم « خمتلفني » ِمَن النَّاسِ « مجاعة كثيفة العدد » أمَّةً « ( على شفريه : أي » ه علي

  .يف مكان أسفل من مكاهنم : سوى اجلماعة ، وقيل : أي } ِمن ُدونِهُِم 
لقي ، : مبعىن « َوَجَد » ال مفعول ثاين ، َألنَّ  «اْمرَأَِتْينِ » صفة ل « تذودوان » ف « اْمرَأََتْينِ َتذُوَدانِ » : قوله 

  :والذَّوُد ، الطرد والدفع ، قال 
َيذُوداِن النَّاَس عن غَنمهما ، : ومفعوله حمذوف ، أي : حبس : وقيل ... فَقَاَم َيذُوُد النَّاَس َعْنَها بَِسْيِفِه  - ٣٩٨٥

« الَ َنسِْقي » و « َتذُوَداِن » و « َيْسقُونَ » ري مذكور يف مل ترك املفعول غ: أو عن مزامحة الناس ، وقال الزخمشري 
املقصود منه السَّقي } الَ َنسِْقي حىت ُيْصِدَر الرعآء { : ألنَّ الغرض هو الفعل ال املفعول ، وكذلك قَْوهلَُما : ، قُلُت 

  .ال املَْسِقّي 
  فصل( 

لئال خيتلطن : ئال ختتلط أغنامهما بأغنامهم ، وقيل ل: واختلفوا يف السبب املقتضي لذلك احلبس ، فقال الزجاج 
تذودان الناس عن غنمهما ، وقال : كانتا تذودان عن وجوههما نظر الرجال لتسترمها ، وقيل : بالرجال ، وقيل 

: معهما قطيع من الغنم ، والقطيع من الغنم يسمى : تذودان أي : حيبساهنا لئال تتفرق وتتسرب ، وقيل : الفراء 



وقال « لَْيَس ِفيَما ُدونَ َخْمسِ دَْوٍد َصَدقَة » : قال عليه السالم . ، وكذلك قطيع البقرب وقطيع اإلبل  ذوداً
  :الشاعر 
  لَقَْد َجاَر الزََّمانُ َعلَى ِعَياِلي... ثَالَثَةُ أَْنفُسٍ ، َوثَالَثُ ذَْوٍد  - ٣٩٨٦

ما مطلُوُبكَُما من الذياد؟ : َما خمطُوُبكما؟ أي : هنا حقيقته  :تقدم يف طه ، وقال الزخمشري « َما َخطْبكَُما » : قوله 
. قََصْدُت قَْصَده : شَأْنُت شَأَْنُه ، أي : ما شأُنَك؟ يقال : فسمي املخطُوب خطباً كما مسي املشئُونُ شأْناً يف قولك 

  .ه أو يأيت مبنكر من األمر السؤال باخلطب إمنا هو يف ُمصَاب أو ُمضطهد أو َمْن ُيْشإلُق علي: وقال ابن عطية 

  .ِلَم َتسِْقَياِن وَلَْم َيْسقِ زَْوُجكَُما؟ وهي شاذة جداً : ما زوجكما؟ أي : بالكسر أي » ِخطَْبكَُما « وقرأ َشِمر 
قرأ أبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر بفتح الياء وضم الدال من َصَدَر َيْصُدُر وهو } حىت ُيْصِدَر الرعآء { : قوله 

يرجعون مبواشيهم والباقون بضم الياء وكسر الدال مضارع أَصدَر ُمعدى : أي : حىت يرجع الرعاء : أي  قاصر ،
، وهو مجع تكسري » الرَِّعاء « ُيصدُرونَ مواِشيهم ، والعامة على كسر الراء من : باهلمزة ، واملفعول حمذوف ، أي 

  .حنة قَُضاة وُرَماة ) فَُعلَة (  غري مقيس ألنَّ فاعالً الوصف املعتل الالم كقاضٍ قياسه
 -وقرأ أبو عمرو ) . ِلَما ذَكَْرَناُه ( وليس كما ذكر . وأما الرَِّعاء بالكسر فقياس كِصيام وِقيام : وقال الزخمشري 

هو مصدر أقيم مقام الصفة فلذلك استوى فيه الواحد واجلمع أو على : قال أبو الفضل . بفتح الراء  -يف رواية 
بضم النون من » ال ُنْسِقي « وقرأ ابن مصرف . ، وقرىء بضمها ، وهو اسم مجع كرخال وثَُناء  حذف مضاف

أَسْقَى ، وتقدم الفرق بني سَقَى وأَسْقَى يف النحل ، واملعىن ال نسقي حىت يرجع الّرعاء عن املاء ، والّرعاء مجع راع 
جال فإذا صدروا سقينا مواشينا ما أفضلت مواشيهم يف حنن امرأتان ال نطيق أن نزاحم الر: مثل تاجر وِتجَار ، أي 

  .ال يقدر أن يسقي مواشيه ولذلك احتجنا حنن إىل سقي الغنم } َوأَبُوَنا شَْيٌخ كَبٌِري { احلوض ، و 
  فصل

وإنه عاش عمراً طويالً . ( أبومها هو شعيب النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال جماهد والضحاك والسدي واحلسن 
هو يثرون ابن : وقال وهب وسعيد بن جبري ) . ك قومه حىت أدركه موسى عليه السالم ، وتزوج بابنته بعد هال

رجل ممن آمن : وقيل . قد مات بعد ذلك بعدما كف بصره فدفن بني املقام وزمزم ) وكان شعيب ( أخي شعيب 
ت بقرهبما ال يطيق رفعها إال مجاعة فلما مسع قوهلما رمحهما فاقتلع صخرة من رأس بئر أخرى كان: قالوا . بشعيب 

وروي أن القوم . إنَّ موسى زاحم القوم وحناهم عن رأس البئر فسقى غنم املرأتني : من الناس ، وقال ابن إسحاق 
ملَّا رجعوا بأغنامهم غطوا رأس البئر حبجر ال يرفعه إال عشر نفر ، فجاء موسى فرفع احلجر وحده ، وسقى غنمهما 

  .زع ذنوباً واحداً ودعا فيه بالربكة فروي منه مجيع الغنم إنه ن: ، ويقال 
إىل ظل شجرة فجلس : أي } ثُمَّ توىل إِلَى الظل { غنمهما ألجلهما ، : مفعوله حمذوف أي » فََسقَى لَُهَما « : قوله 

  .لبث سبعة أيام مل يذق طعاماً إال بقل األرض : قال الضحاك . يف ظلها من شدة احلر وهو جائع 
  لفص
ُعدِّي فقري بالالم ألنه ضمن معىن سائل وطالب وحيتمل إين : قال الزخمشري » فَقري « متعلق ب » ِلَما أَْنَزلْتَ « 

  .فقري من الدنيا ألجل ما أنزلتَ إِيلَّ من خري الدين ، وهو النجاة من الظاملني 

قيل » أَْنزَلَْت « ّما أَنَّ متعلقه حمذوف و ، فإمَّا أن جنعله من باب التضمني ، وإ» ِمْن « يعين أن افتقر يتعدى ب 
الالم مبعىن إىل ، : قال أهل اللغة . مبعىن املستقبل : ماض على أصله ، ويعين باخلري ما تقدم من خري الدين ، وقيل 



أنَّ : كيف ساغ بنيب اهللا شعيب أن يرضى البنتيه السعي باملاشية فاجلواب : فقري له ، وفقري إليه ، فإنْ قيل : يقال 
هل هو شعيب أو غريه كما تقدم ، وإن سلمنا أنه شعيب لكن ال مفسدة فيه ، ألن الدين ال : الناس اختلفوا فيه 

  .يأباه ، وأحوال أهل البادية يغر أحوال أهل احلضر سيما إذا كانت احلال حالة ضرورة 
  فصل

لقد قاهلا وإنه حملتاج إىل شق مترة ، وقال سعيد : ر قال الباق. سأل اهللا تعاىل فلقة خبز يقيم هبا صلبه : قال ابن عباس 
وهو أكرم خلقه عليه ، ولقد } فَقَالَ َربِّ إِنِّي ِلَمآ أَنزَلَْت إِلَيَّ ِمْن َخْيرٍ فَِقٌري { لقد قال : قال ابن عباس : بن جبري 

السالم فلما رجعتا إىل أبيهما  إمنا قال ذلك يف نفسه مع ربه ، وهو الالئق مبوسى عليه: افتقر إيل شق مترة ، وقيل 
وجدنا رُجالً صاِلحاً رحيماً فسقى لنا : قالتا : ما أعجلكما : سريعاً قبل الناس وأغنامهما ُحفّل بِطَان قال هلما 

حبذف » فََجاَءْتُه ُحدَامهَا « : قرأ ابن حميصن » فََجاَءْتُه إْحَداُهَما « اذهيب فادعيه يل ، قوله : أغنامنا ، فقال إلحدامها 
  :يا با فالن ، وقوله : اهلمزة ختفيفاً على غري قياس ، كقوله 

  فَرَّْجتُه بِالنُّكْرِ َعنِّي وَالدَّهَا... َيا َبا املُغرية ُربَّ أْمرٍ ُمْعِضلٍ  - ٣٩٨٧
  :قال . ويلٌ ُألمِِّه : َوَوْيلُمِّه أي 
» َجاَءتْ « حال أخرى ، إما من » اسِْتحَْياٍء « حال ، و » ْمِشي َت« و ... َوْيلُمَِّها َحالُه لَْو أَنََّها َصَدقَْت  - ٣٩٨٨
  .» َتْمِشي « وإما من 
  فصل

ليست بسلفع من النساء خرَّاجة والَّجة ، ولكن جاءت مستترة وضعت كم درعها على : قال عمر بن اخلطاب 
صرحت هبذا لئال يوهم كالمها ريبة ، وهذا من } لََنا إِنَّ أَبِي َيْدُعوَك لَِيجْزَِيَك أَْجَر َما َسقَْيَت { . وجهها استحياء 

على إجالل له : وقال عبد العزيز بن أيب حازم . ماشية على ُبْعد ، مائلة عن الرجال : متام حيائها وصيانتها ، وقيل 
إهنا على : ي أ} َعلَى استحيآء قَالَْت إِنَّ أَبِي َيْدُعوكَ { ، مث يبتدىء » َتْمِشي « ، ومنهم من يقف على قوله 

اسم : قال ابن إسحاق . استحياء قالت هذا القول ، ألن الكرمي إذا دعا غريه إىل الضيافة يستحي ال سيما املرأة 
صافُورا ، قال األكثرون : وقال الضحاك . َصفُورا وَصِفريا : الكربى َصفورا والصغرى لبنا ، وقيل ليا ، وقال غريه 

  .ويف اآلية إشكاالت : قال ابن اخلطيب . هي الصغرى : قال الكليب و. اليت جاءت إىل موسى الكربى : 
وهي أجنبية ، فإذن ذلك يورث ) َوأَنْ َيْمِشي َمَعَها ( كيف ساغ ملوسى عليه السالم أن يعمل بقول امرأة ، : أحدها 

  .» اتَّقُوا َموَاِضع التَُّهم « : التهمة العظيمة؟ وقال صلى اهللا عليه وسلم 

  .أنه سقى أغنامها تقرباً إىل اهللا تعاىل ، فكيف يليق به أخذ األجرة عليه ، وذلك غري جائز يف الشريعة؟ : وثانيها 
أنه عرف فقَرُهنَّ ، وفَقَْر أبيهّن ، وأنه عليه السالم كان يف هناية القوة حبيث ميكنه الكسب بأقل سعي ، : وثالثها 

  من الشيخ الفقري واملرأة الفقرية؟ فكيف يليق مبروءة مثله طلب األجرة على ذلك القدر
كيف يليق بالنيب ُشعَيب عليه السالم أن يبعث ابنته الشابة إىل رجل شابٍّ قبل العلم بكون الرجل عفيفاً : ورابعها 
  أو فاسقاً؟

نثى ، أما العمل بقول امرأة فإن اخلرب يعمل فيه بقول الواحد حراً كان أو عبداً ذكراً كان أو أ: واجلواب عن األول 
  .وهي ما كانت إالَّ خمربة عن أبيها 

  .وأما املشي مع املرأة فال بأس به مع االحتياط والتورع 
أن املرأة ملا قالت ذلك ، فموسى عليه السالم ما ذهب إليهم طالباً لألجر ، بل للتربك بذلك الشيخ ، : وعن الثاين 



أعوذُ باهللا ، : اجلس يا شاب فتعش ، فقال موسى : ، فقال  ِلما ُروِي أنه ملا دخل على شعيب إذا هو بالَعشاء هتيَّأ
بلى ، ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً ملا سقيت هلما ، وأنا من : ومل ذلك؟ ألست جبائع؟ فقال : فقال ُشَعْيب 

 نأخذ ال نبيع ديننا بالدُّنيا ، وال: أهل بيت ال نطلُب على عملٍ من أعمال اآلخرة عوضاً من الدنيا ، ويف رواية 
ال واهللا يا شاب ولكنها عاديت وعادة آبائي نقري الضيف ، ونطعم الطعام ، فجلس : فقال ُشعيب . باملعروف مثناً 

وأيضاً فليس مبنكر أن اجلوع قد بلغ به إىل حيث ما كان يطيق حتمله ، فقبل ذلك اضطراراً ، وهو . موسى ، فأكل 
  .ورات اجلواب عن الثالث ، فإن الضرورات تبيح احملظ

  .لعله عليه السالم كان قد علم بالوحي طهارهتا وبراءهتا ، فكان يعتمد عليها : وعن الرابع 
  فصل

فقام ميشي واجلارية أمامه ، فعبثت الريح ، فوصفت ردفها ، فكره موسى أن يرى ذلك منها : قال عمر بن اخلطاب 
في حىت ال ترفع الريح ثيابك ، فأرى ما ال َيِحل ، إين من عنصر إبراهيم ، فكوين َخلْ: ، فقال موسى عليه السالم 

  .كوين خلفي ودليين على الطريق برمي احلََصى ، ألن صوت املرأة عورة : ويف رواية 
أن يكون ذلك أجرة له عن عمله ، ومل يكره مع اخلضر ذلك حني  -عليه السالم  -ِلَم خشي موسى : فإن قيل 

  ؟]  ٧٧: الكهف [ } لَْيِه أَْجراً لَْو شِئَْت الَتََّخذَْت َع{ : قال 
فَلَمَّا َجآَءهُ { : قوله . غري مكروه ) ف ( أن أخذ األجرة على الصدقة ال جيوز ، وأما االستئجار ابتداء : فاجلواب 

ا أن: َمْن أنت يا عبد اهللا؟ قال له : قال له : مصدر كالعلل مسي به املقصوص ، قال الضَّحاك } َوقَصَّ َعلَْيِه القصص 
موسى بن عمران بن يصهر بن فاهث بن الوي بن يعقوب ، وذكر له مجيع أمره من لدن والدته وأمر القوابل 

الَ َتَخْف َنَجْوَت ِمَن { : واملراضع والقذف يف اليم وقتل القبطي ، وأهنم يطلبوه فيقتلوه ، فقال شعيب عليه السالم 
إن فرعون يوم ركب خلف موسى ، : يل إن املفسرين قالوا ال سلطان له بأرضنا ، فإن ق: أي } القوم الظاملني 

ركب يف ألف ألف وستمائه ، وامللك الذي هذا شأنه كيف يعقل أال يكون يف ملكه قرية على ُبْعد مثانية أيام من دار 
  .هذا وإن كان نادراً إال أنَّه ليس مبحال : مملكته؟ فاجلواب 

أي } إِنَّ َخْيَر َمنِ استأجرت القوي األمني { اختذه أجرياً لريعى أغنامنا ، } جره قَالَْت إِْحَداُهَما ياأبت استأ{ : قوله 
القَوِيُّ « امساُ و } خَْيَر َمنِ استأجرت { خري من استعملت َمْن قَوي على العمل ، وأداء األمانة ، وإمنا جعل : 

القوة واألمانة ال يكفيان يف حصول : ن قيل فإ. خرباً مع أن العكس أوىل ، ألن العناية سبب اللتقدمي » اَألِمُني 
  .املقصود ما مل ينضم إليهما العطية والكتابة ، فلم أمهَل أمَر الكتابة؟ فاجلواب أهنما داِخالن يف األمانة 

  .، وأبو بكر يف عمر ) وصاحب يوسف ( بنتُ شعيب ، : أفرسُ الناس ثالثة : قال ابن مسعود 
أما قوُته ، فإنه رفع حجراً من رأس البئر ال يرفعه إال عشرة ، : ته وأمانته؟ قالت وما علمك بقو: فقال هلا أبوها 

{ : قال شعيب عند ذلك . امشي خلفي حىت ال تصف الريح بدنك : إال أربعون ، وأمَّا أمانته ، فإنه قال يل : وقيل 
إنه زوجه الصغري منهما ، وهي اليت ذهبت لطلب :  قال أكثر املفسرين. } إين أُرِيُد أَنْ أُنِكَحَك إِْحَدى ابنيت هَاَتْينِ 

« حبذف مهزة » أْنِكَحَك حدى « روي عن أيب عمرو } أَنْ أُنِكَحَك إِْحَدى { : قوله . موسى وامسها صفورة 
ساء يف سورة الن» َهاَتْينِ « ، وتقدم التشديد يف نون » فََجاَءْتُه ْحَداُهما « ، وهذه تشبه قراءة ابن حميصن » إحَدى 

.  
مشروطاً على أو عليك : يف حمل نصب على احلال ، إما من الفاعل أو من املفعول ، أي } على أَن َتأُْجرَنِي { قوله 
« وتأُجرنِي نفَسك ، و : مضارع أَجَْرُته ، كنُت له أجرياً ، ومفعوله الثاين حمذوف ، أي » َتأْجَُرنِي « و . ذلك 



قال شهاب الدين الزخمشري مل . بو حيان عن الزخمشري أهنا هي املفعول الثاين ونقل أ. ظرف له » ثََمانِيَ ِحَججٍ 
جيعلها مفعوالً ثانياً على هذا الوجه ، وإّنضام جعلها مفعوالً ثانياً على وجه آخر ، وأما على هذا الوجه فلم جيعلها 

أبوته إذا كنت له : ه أجرياً ، كقولك ، من أجرته إذا كنت ل» تَأُْجرَنِي « : غري ظرف ، وهذا نصه ليتبني لك ، قال 
آجركُم « : ظفر ، أو ِمْن أجرته إذا أثبته ، ومنه تعزية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » ثَمَانَِي ِحَججٍ « أَباً ، و 

يني فنقل الشيخ عنه الوجه األول من املعن. مفعول به ، ومعناه رعية مثاين حجج « و مثاين حججٍ » اللَُّه ورحَِمكُْم 
مفعوالً به ، وكيف يستقيم ذلك أو يتجه؟ « ثََماين ِحَججٍ » فقط ، وحكى عنه أنه أعرب « تأجُرنِي » املذكورين يف 

َرْعُي ثَمَانِي ِحَججٍ ، ألن العمل هو الذي تقع به : وانظر إىل الزخمشري كيف قدر مضافاً ليصح املعىن به ، أي 
  رة على الزمان؟اإلثابة ال نفس الزمان ، فكيف يوجه اإلجا

: فهي من عندك ، أو نصب أي : جيوز أن يكون يف حمل رفع خرباً ملبتدأ حمذوف تقديره « فَِمْن ِعْنِدَك » ) قوله ( 
  .فقد زدهتا أو تفضلت هبا من عندك 

  فصل
ي جتعل ثوايب من أ: أريُد أن أنِكَحَك إحدى ابنيتَّ هاتني على أن تكون أجرياً يل مثاِن سنني قال الفراء : معىن اآلية 

السُِّنون ، واحدها : أثابك واِحلَجج : أَجََرَك اللَّه بأجْرَِك ، أي : تزوجيها أنْ ترعى غنمي مثاين حجج ، تقول العرب 
  .حجَّة 

. ذلك تفضل منك وتربع ليس بواجب عليك : أي » فَِمْن ِعْنِدك « عشر سنني : أي } فَإِنْ أَْتَمْمَت َعشْراً { 
فال شبهة أنه عند التزيوج عني ، وال شبهة يف أن العقد وقع على  -وإن كان على الترديد  -اللفظ واعلم أن هذا 

ودلت اآليية على أنَّ العمل قد يكون مهراً كاملال ، وعلى أن إحلاق الزيادة . أقل األجلني ، والزيادة كالتربع 
أنه جيوز أن يشرط الويلُّ ، وعلى أنَّ عقد النكاح ال  بالثمن واملثمَّن جائز ، ولكنه شرع من قبلنا ، ودلَّت أيضاً على

واستدل بعض احلنفية هبذه اآلية على صحة بيع أحد هذين العبدين ، أو . ( تفسده الشروط اليت ال يوجبها العقد 
جرت ودلت اآلية أيضاً على صحة اإلجارة بالطعمة والكسوة ، كما . الثوبني ، وفيه نظر ، ألأهنا مراضاة ال معاقدة 

» إنَّ ُموَسى أَجَّر َنفْسه ثَمَانِيَ سَني أْو َعْشَرة على عفة فرجه وطعام بطنه « : به العادة ، ويؤيده قوله عليه السالم 
  .وهو مذهب احلنابلة قاله ابن كثري 

  فصل
مزة ، اإلجارة بكسر اهلمزة هو املشهور ، وحكى الرافعي أن اجلياين حكى يف الشامل أيضاً ضم اهل: قال النووي 

أثبته ، واهللا يأجر العبد أي؛ يثيبه ، : أجرت فالناً عن عمله كذا أي : وأصل األجر الثواب ، يقال : قال أهل اللغة 
يقال أجرت داري ومملوكي غري ممدود : قال املربد : قال الواحدي . واملستأجر يثيب املأجور عوضاً عن بذل املنافع 

  ) .أكثر واألول : ، وآجرت ممدود قال املربد 
َشقَّ : وحقيقة قوهلم » أريد « وأَنْ أَُشقَّ ، مفعول . أي؛ ألزمك متام العشر } َوَمآ أُرِيُد أَنْ أَُشقَّ َعلَْيكَ { : قوله 

  .شقَّ ظنَّه نصفني فتارة يقول أطيق ، وتارة ال أطيق ، وهو من أحسن جماز : عليه أي 
أراد : وقيل . أي يف حسن الصحبة والوفاء ولني اجلانب : قال عمر } اِلِحنيَ سََتجُِدنِي إِن َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّ{ قوله 

كيف ينعقد العقُد هبذا : لالتكال على توفيقه ومعونته ، فإنْ قيل } إِن َشاَء اللَُّه { الصالح على العموم ، وإمنا قال 
  .هذا ما خيتلف بالشرائع : الشَّرط ، ولو قلت أْنِت طَاِلٌق إنْ َشاَء اهللا ال تطلَّق؟ فاجلواب 



ملفرد لتكررها عطفاً » َبْيَن « مبتدأ ، واإلشارة به إىل ما تعاقد عليه ، والظرف خربه ، وأضيفت » ذَِلكَ « : قوله 
  :املالُ َبْين زيد فعمرو مل جيز ، وأما قوله : بالواو ، فإن قلت 

بالواو ، والصحيح بالفاء ، وول » وحوامل « ، ويوري  فكان األصمعي يأباها... َبْيَن الدَُّخولِ فََحوَْملِ  - ٣٩٨٩
دارِي بني مصر ، ألنه يريد به : البيت على أن الدَّخُول وَحوَْمل مكانان كل منهما مشتمل على أماكن ، حنو قولك 

  .املكان اجلامع ، واألصل ذلك بيننا ففرق بالعطف 
  :هذه قوالن » َما « ويف . » الَ ُعدَْوانَ َعلَيَّ فَ« أي شرطية وجواهبا » أَيََّما اَألَجلَْينِ « : قوله 

  .أهنا زائدة ، كزيادهتا يف أخواهتا من أدوات الشرط : أشهرمها 
  .بدل منها » اَألَجلَْينِ « أهنا نكرة ، و : والثاين 

  :بتخفيف الياء كقوله » أَْيَما « وقرأ احلسن وأبو عمرو يف رواية 
  َعلَيَّ ِمَن الَغْيِث اْسَتَهلَّْت مََواِطرُه... سَِّماكَْينِ أَْيُهَما َتَنظَّْرُت َنْسراً وال - ٣٩٩٠

  .» قََضْيُت « و » اَألَجلَْين « بني » َما « بإقحام } أيَّ اَألَجلَيَْ َما قََضْيت { وقرأ عبد اهللا 
املستفيضة مؤكدة  وقعت يف: يف القراءتني؟ قلت » َما « ما الفرق بني موقع زيادة : فإن قلت : قال الزخمشري 

أي األجلني صمَّْمت على قضائه وجرَّدتُ : زيادة يف شياعها ، ويف الشاذة تأكيداً للقضاء كأنَّه قال » أَْي « إلهبام ، 
  .عزمييت له 

تصوُّر العدوان إمنا هو يف أحد األجلني الذي : فإن قلت : قال الزخمشري . » ِعدْوانَ « وقرأ أبو حيوة وابنٌ طَيب 
كما أين إن طولبت : معناه : رمها ، وهو املطالب بتتمة العشر ، فما معىن تعلق العدوان هبما مجيعاً؟ قلت هو أقص

ال شك فيه ، فكذلك إن طولبت بالزيادة على الثماين ، أراد بذلك تقرير أمر ) كان عدواناً ( بالزيادة على الَعْشر 
ء إما هذا وإما هذا ، ويكون اختيار األقل والزائد موكوالً إىل اخليار ، وأنه ثابت مستقر ، وأنَّ األجلني على السوا
معناه فال أكون متعدِّياً ، وهو يف نفي العدوان عن : وقيل : رأيه من غري أن يكون ألحدمهَا عليه إجبار ، مث قال 

  .ال إمث عليَّ وال تبعة : نفسه كقولك 
والثاين مل يرتضه الزخمشري ، ألنه . كأنه أعجبه الثاين : ين قال شهاب الد. وجوابه األول فيه تكثري : قال أبو حيان 

وقد علم أنه ال عدوان عليه : ليس جواباً يف احلقيقة ، فإن السؤال باق أيضاً ، ولذلك نقله عن غريه ، وقال املربد 
  .يف أيهما ، ولكن مجعهما ليجعل األول كاألََتمِّ يف الوفاء 

  فصل
ال ظلم } فَالَ ُعْدوَانَ َعلَيَّ { أمتمُت وفرغت منه الثماين أو العشر ، » اَألَجلَْين قََضْيُت أّي « املعىن : قال املفسرون 

حفيظ ، وملا : شهيد فيما بيين وبينك ، وقيل : قال مقاتل } واهللا على َما َنقُولُ َوكِيلٌ { عليَّ بأن أطالب بأكثر 
أيَّ اَألجلنيِ : سألين يهودي من أهل احلرية : يد بن جبري قال سع) َعلَى ( استعمل الوكيل مبعىن الشاهد ُعدِّي ب 

قََضى أكثرها : ال أدري حىت أقدم على َحْبر العرب فأسأله ، فقدمُت فسألتُ ابن عباس فقال : قََضى ُموَسى؟ قلت 
  .وأطيبهما ، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قال فعل 

أَيَّ اَألَجلنيِ قََضى ُموَسى؟ فقل خريُهما وأبرَّمها ، وإذا سئلت أيَّ املرأتني  إذَا ُسِئلَْت« وروي عن أيب ذر مرفوعاً 
فتزوج صغرامها ، وقضى } ياأبت استأجره { : تزوَّج موسى؟ فقل الصغرى منهما ، وهي اليت جاءت فقالت 

تعطي موسى عصا يدفع هبا  وملَّا تعاقد العقد بينهما أمر شعيب ابنته أن. أنكََحه الكُبْرى : وقال وهب » أوفامها 



  .السباع عن غنمه ، واختلفوا يف تلك العصا 
عرج هبا آدم من اجلنة ، فأخذها جربيل بعد موت آدم ، فكانت معه حىت لقي هبا موسى ليالً ، : فقال عكرمة 

غري نيب ،  كانت من آس اجلنة محلها آدم من اجلنة ، فتوراثتها األنبياء ، وكان ال يأخذها: فدفعها إليه ، قيل 
فصارت من آدم إىل نوح ، مث إىل إبراهيم حىت وصلت إىل شعيب ، فكانت عصا األنبياء عنده فأعطاها موسى ، 

كانت تلك العصا استودعها إياه ملك يف صورة رجل فأمر ابنته أن تأتيه بعصا ، فدخلت فأخذت : وقال السُّدي 
هذه العصا ، وأتيه بغريها ، فدخلت وألقتها ، وأرادت أن تأخذ  ُردِّي: العصا فأتته هبا ، فلما رآها شعيب قال هلا 

غريها ، فال تقع يف يدها إال هي ، حىت فعلت ذلك ثالث مرات ، فأعطاها موسى ، وأخرجها موسى معه ، مث إن 
} يَ ِهَي َعَصا{ : كانت وديعة فذهب يف أثره فطلب أن يرد العصا ، فأىب موسى أن يعطيه وقال : الشيخ ندم وقال 

، فرضي أن جيعال بينهما أول رجل يلقامها ، فلقيهما ملك يف صورة رجل ، فحكم أن تطرح العصا ]  ١٨: طه [ 
فمن محلها فهي له فطرح موسى العصا فعاجلها الشيخ ليأخذها ، فلم يطقها ، فأخذها موسى بيده ، فرعفها فتركها 

( ملا قضى موسى األجل مكث بعد ذلك : يه ، قال جماهد له الشيخ مث إن موسى مل أمت األجل وسلم شعيب ابنته إل
أخرى فأقام عنده عشرين سنة ، مث استأذنه يف العود إىل مصر ، فأذن له فخرج بأهله إىل جانب ) عند صهره عشراً 

  .الطور 

ْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّي آَنْسُت نَاًرا لََعلِّي آِتيكُْم ِمْنَها فَلَمَّا قََضى ُموَسى الْأََجلَ َوسَاَر بِأَْهِلِه آَنَس ِمْن جَانِبِ الطُّورِ َناًرا قَالَ ِلأَ
فَلَمَّا أََتاَها ُنوِدَي ِمْن َشاِطئِ الَْواِد الْأَْيَمنِ ِفي الُْبقَْعِة الْمَُباَركَِة ِمَن ) ٢٩(بِخََبرٍ أَْو َجذَْوٍة ِمَن النَّارِ لََعلَّكُْم َتْصطَلُونَ 

َوأَنْ أَلْقِ َعَصاَك فَلَمَّا َرآَها َتْهَتزُّ كَأَنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدبًِرا وَلَْم ) ٣٠(إِنِّي أََنا اللَُّه َربُّ الْعَالَِمَني الشَّجََرِة أَنْ َيا مُوَسى 
ِمْن غَْيرِ ُسوٍء وَاْضُممْ اْسلُكْ َيَدَك ِفي َجيْبَِك َتْخُرْج َبْيَضاَء ) ٣١(ُيَعقِّْب َيا ُموَسى أَقْبِلْ َولَا َتَخْف إِنََّك ِمَن الْآِمنَِني 

  ) ٣٢(اِسِقَني إِلَْيَك َجنَاَحَك ِمَن الرَّْهبِ فَذَانَِك ُبْرهَاَناِن ِمْن رَبَِّك إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه إِنَُّهْم كَاُنوا قَْوًما فَ

ربد وأخذ امرأته الطلُق ، وكان يف الربية يف ليلة مظلمة شديدة ال} ِمن َجانِبِ الطور نَاراً { « أبصر : أي » آنَس « 
  .عن الطريق ألنه اكن قد أخطأ الطريق } َألْهِلِه امكثوا إين آَنْستُ َناراً لعلي آتِيكُْم مِّْنَها بَِخَبرٍ { فقال 
قرأ محزة بضم اجليم ، وعاصم بالفتح ، والباقون بالكسر وهي لغات يف الُعود الذي يف رأسه نار « أَْو ُجذَْوٍة » قوله 

  :و املشهور ، قال السُّلَمي ، هذا ه
  َوُحبُّ الغََوانِي فهو ُدونَ احلُبَاِحبِ... َحَما ُحبُّ هذي النَّارِ ُحبَّ َخِليلَِتي  - ٣٩٩١

  ُدَخان اجلذَا يف رأْسِ أَْشَمطَ شَاِحبِ... َوُبدِّلُْت بعدَ اِملْسك َوالَباِن ِشقَْوةً 
  :ل ابن ُمقبل يف رأسه نار من غري هلب ، قا: وقيده بعضهم فقال 

  جِزَالَ اِجلذَا غَْيَر َخوَّارٍ َوالَ َدعِرِ... َباَتْت حََواِطُب لَْيلَى َيلَْتمسن لََها  - ٣٩٩٢
  :وقد ورد ما يقتضي وجود اللهب فيه ، قال الشاعر . اخلوَّار الذي يتقصف ، والدَِّعُر الذي فيه هلب 

  شديداً َعلَْيها َحرُّها والتَِهابُهَا. ..َوأَلْقَى َعلَى قَبسٍ من النار ُجذَْوةً  - ٣٩٩٣
  .العودُ الغليظُ سواء كان يف رأسه نار أو مل يكن ، وليس املراد هنا إال ما يكون يف رأسه ناٌر : اجلذوة : وقيل 
لنار ، ألن هذه ا« ِمْنَها » ، كما تعلق هبا « آتِيكُم » وال جيوز تعلقها ب « َجذَْوة » صفة ل « ِمَن النَّارِ » قوله 

ليست النار املذكورة ، والعرب إذا تقدَّمت نكرة وأرادت إعاَدَتها أعادَْتها مضمرةً أو معرَّفةً بأل العهدية ، وقد 
  .تستدفئون « لََعلَّكُْم َتْصطَلُونَ » . ُجِمَع األمران هنا 



للوادي ، واَألْيَمُن من الُيْمنِ ، وهو صفة للشاطىء أو « اَألْيَمنِ » البتداء الغاية ، و « ِمْن « » ِمْن َشاِطىِء » قوله 
الَّذي على ميينك : البََركة ، أو ِمَن اليمني املعادل لليسار من العضوين ، ومعناه على هذا بالنسبة إىل موسى ، أي 

حافته وطرفه ، وكذلك الشَّطُّ والسيف والساحل كلها مبعىن ، : دون يسارِك ، والشطاىء ضفة الوادي والنهر أي 
  .ماشيته على الشاطىء : قاله الراغب ، وشاطأت فالناً « أَْشطاٌء » الشاطىء ومجع 
مبحذوف على أنه حال من الشاطىء ، وقرأ العامة بضم الباء ، وهي ) أي » ُنوِدَي « ( متعلق » طِفي الُبقَْعة : قوله 

هذه بقعةٌ : مسعتهم يقولون :  اللغة الغالبة ، وقرأ مسلمة واألشهب العقيلي بفتحها وهي لغة حكاها أبو زيد قال
  ) .ووصف البقعة بكوهنا مباركة ألنه حصل فيها ابتداء الرسالة ، وتكليم اهللا تعاىل إياه ( طيبة ، 

بإعادة العامل ، وهو بدل اشتمال ، ألن الشجرة كانت ثابتة » َشاِطىء « هذا بدل من » ِمَن الشََّجَرةِ « : قوله 
  ] . ٣٣: الزخرف [ } لَْنا ِلَمن َيكْفُُر بالرمحن ِلُبُيوِتهِْم ُسقُفاً مِّن ِفضٍَّة لََّجَع{ : على الشاطىء كقوله 

هي املفسرة ، وجوِّز فيها أن تكون يف املخففة ، وامسها ضمري الشأن ، ومجلة النداء مفسرة } أَن ياموسى { : قوله 
  .له ، وفيه ُبعد 

مار القول ، أو على تضمني النداء معناه ، وقرىء بالفتح ، وفيه العامة على الكسر على إض} إين أََنا اهللا { قوله 
لالستئناف املفسر للنداء مباذا كان ، وإن جعلتها » إنِّي « تفسريية ، وجب كسر » أَنْ « إشكال ، َألنَُّه إنْ جعلت 

بغي أن ُتخرَّج عليه مبصدر ، واملصدر مفرد ، وضمري الشأن ال يفسر مبفرد ، والذي ين» أَنِّي « خمففة لزم تقدير 
معمولة لفعل مضمر تقديره أَنْ موسى اعلم أَنِّي أنا اهللا ، واعلم » أَنِّي « تفسريية و » أَنْ « هذه القراءة أن تكون 

ي ُنوِدي أَنِّ: وقال ها هنا ]  ٨: النمل [ } ُنوِديَ أَن ُبورَِك َمن ِفي النار َوَمْن َحْولََها { أنه تعاىل قال يف سورة النمل 
، وال منافاة بني هذه ]  ١٢ - ١١: طه [ } ُنوِدَي ياموسى إين أََناْ َربُّكَ { أنا اللَّه ربُّ العاملني ، وقال يف سورة طه 

  .األشياء ، فهو تعاىل ذكر الكلّ إال أنه تعاىل حكى يف كل سورة بعض ما اشتمل عليه بعض ذلك النداء 
  .الم على ذلك تقدم الك} َوأَنْ أَلْقِ َعَصاَك { : قوله 

إحداها : فقد عّبر عن هذا املعىن بثالث عبارات } اسلك َيَدَك ِفي َجيْبَِك َتْخُرجْ َبْيَضآَء ِمْن غَْيرِ سواء { : وقوله 
 ِمَن الرَّْهبِ« قوله ]  ١٢: النمل [ } َوأَْدِخلْ َيَدَك ِفي جَْيبَِك { ، وثالثها } واضمم إِلَْيكَ َجنَاَحَك { هذه ، وثانيها 

، ويظهر هذا الثالث إذا » اضمم « ، وإمَّا ب » ُمْدبراً « ، وإمَّا ب » وَلَّى « متعلق بأحد أربعة أشياء ، إّما ب » 
واألخوان . تسكن من الرهب وقرأ حفص بفتح الراء وإسكان اهلاء : فسَّرنا الرَّهب بالكمِّ ، وإّما مبحذوف أي 

قون بفتحتني ، واحلسن وعيسى واجلحدري وقتادة بضمتني وكلها وابن عامر وأبو بكر بالضم واإلسكان ، والبا
: قال » ُهومن بِدع التفاسري « لغات مبعىن اخلوف وقيل هو بفتحتني الكُمُّ بلغة محري وحنيفة ، قال الزخمشري 

يف وليست شعري كيف صحته يف اللغة ، وهل ُسِمَع من الثقات األثبات اليت ُترَْتضى عربيتهم ، أم ليت شعري ك
موقعه يف اآلية ، وكيف تطبيقه املفضل كسائر كلمات التنزيل ، على أن موسى صلوات اهللا عليه ليلة املناجاة ما 

  .كان عليه إالَّ ُزْرمانِقَة من ُصوٍف ال كُّم هلا 
بك أي هذا مروي عن األصمعي ، وهو ثقة ، مسعتهم يقولون أعطين ما يف ره: قال أبو حيان . املدرعةُ : الزُّرمانقة 

  .أخرج يدّك من كُمَِّك : معناه : كيف موقعه؟ فقالوا : كُمَِّك ، وأما قوله 
  .مبعىن أَْخرِج » اْضُممْ « كيف يستقيم هذا التفسري ، يُفَسُِّرون : قال سهاب الدين 
اً إليه ، قد جعل اجلناح وهو الَيدُ يف أحد املوضعني مضموماً ، ويف اآلخر مضموم: فإن قُلَْت : وقال الزخمشري 

فما التوفيق بينهما؟ ]  ٢٢: طه [ } واضمم َيَدَك إىل َجَناِحَك { وقوله } واضمم إِلَْيكَ َجَناَحَك { : وذلك قوله 



هو اليد اليمىن ، وباجلناح املضموم إليه هو اليد اليسرى ، وكل واحدة من ميىن : املراد باجلناح املضموم : قلت 
  .اليدين ويسرامها جناح 

  فصل
  :معنيان } واضمم إِلَْيَك َجنَاَحَك ِمَن الرهب { يف : الزمشخري قال 

أنّ موسى عليه السالم ملَّا قلب اهللا له العصا حيَّةً فزع واضطر واتقاها بيده كما يفعل اخلائف من الشيء ، : أحدمها 
يدك مكان اتقائك هبا ، مث  إنَّ اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند األعداء فإذا ألقيتنا وقد انقلبت حية فأدخل: فقيل له 

اجتناب ما منه غضاضة عليك ، وإظهار معجزة أخرى ، واملراد باجلناح اليد ، : أخرجها بيضاء ليحصل األمران 
  .ألن يد اإلنسان مبنزلة جناح الطائر ، وإذا أدخل يده اليمىن حتت عضد اليسرى ، فقد ضم جناحه إليه 

وال يرهب ) ضبطه نفسه وتشدده عند انقالب العصا حيَّة حىت ال يضطرب أن يراد بضم جناح ة جتلده و: الثاين ( 
، استعارة من فعل الطائر ألنه إذا خاف َنَشَر جناحية وأرخاُهما ، وإال فجناحاه منضمان إليه مستمران ومعىن قوله 

واضمم { ومعىن  (من أجل الرهب إذا أصابك الرهب عند رؤية احلية فاضمم إليك جناحك : أي » ِمَن الرَّْهب « 
على أحد التفسريين واحد ، وإمنا ُخوِلفَ بني العبارتني وكرَّر » اسْلُْك َيَدَك « وقوله ) } إِلَْيَك َجنَاَحَك ِمَن الرهب 

قال البغوي . املعىن الختالف الغرضني ، وذلك أنَّ الغرض يف أحدمها خروج اليد بيضاء ، ويف الثاين إخفاء الرهب 
ك أمر يدك وما ترى من شعاعها ، فأدِخلْها يف جيبك تعد إىل حالتها األوىل ، واجلناح اليد كلها املعىن إذا هَالَ: 

يده إىل صدره فيذهب عنه ما ناله من اخلوف عند ) أن َيُضمَّ ( مره اهللا : وقال عطاء عن ابن عباس . العضد : وقيل 
  .على صدره زال خوفه ما من خائف بعد موسى إال إذا وضع يده : وقال . معاينة احلية 
سكّن : املراد من ضم اجلناح السكون ، أي : كل من فزع فضم جناحه إليه ذهب عنه الفزع ، وقيل : وقال جماهد 

واخفض { : روَعك واحفظ عليك جأشك ، ألن من شأن اخلائف أن يضطرب عليه قلبه وترتعد يداه ، ومثله قوله 
: الشعراء [ } واخفض َجنَاَحَك ِلَمنِ اتبعك { : املرفق ، وقوله : يريد ]  ٢٤: اإلسراء [ } لَُهَما َجنَاَح الذل 

  .واضُممْ إليك َعَصاك : أراد باجلناح العصا ، معناه : أرفق هبم وأَِلْن جانبك هلم ، وقال الفراء : أي ]  ٢١٥
ل وأبو نوفل بياء بعد تقدم قراءة التخفيف والتثقيل يف النساء ، وقرأ ابن مسعود وعيسى وشب» فَذانك « : قوله 

نون مكسورة ، وهي لغة هذيل ، وقيل متيم ، وروى شبل عن كثري بياء بعد نون مفتوحة ، وهذا على لغة من يفتح 
  :نون التثنية ، كقوله 

  فََما ِهَي إِالَّ لَْمَحةٌ وتِغيُب... َعلَى أَْحَوِذيَّْيَن اْسَتقَلَّْت َعِشيَّةً  - ٣٩٩٤
  ) .كََتظَنَّْيُت ( ونني والياء بدل من إحدى الن

بل لغتهم ختفيفها ، وكأن الكسرة هنا : قال املهدوي . وقرأ عبد اهللا بتشديد النون وياء بعدها ، ونسبت هلذيل 
إشارة إىل العصا واليد ، ومها مؤنثتان ، » ذَانَِك « ] .  ٣٧: إبراهيم [ } أَفِْئَدةً مَِّن الناس { إشباع كقراءة هشام 

إِالَّ أَن قَالُواْ { ، كما أنه قد يؤنث لتأنيث خربه كقراءة » ُبرَْهاَنان « ا أشري به إليهما لتذكري خربمها وهو وإمنا ذكَّر م
  :وكذا قوله » ِفْتنَُتُهْم « فيمن أَنَّثَ ونثب ]  ٢٣: األنعام [ } 

والربهان تقدم اشتقاقه ، وهو . نعام وتقدم إيضاح هذا يف األ... َوقَْد َخاَب َمْن كَاَنْت سَرِيَرُتهُ الَغْدُر  - ٣٩٩٥
للمرأة ( لبياضها وإنارهتا من قوهلم : مل مسيت احلجةُ برهاناً؟ قلت : فإنت قُلَت : احلجة ، وقال الزخمشري هنا 

برهرهة ، بتكرير العني والالم ، والدليل على زيادة النون قوهلم أَْبره الرجلُ إذا جاء بالربهان ، ونظريه ) البياض 
  .هم إياها سلطاناً من السَّليط وهو الزيت إلنارهتا تسميت



اذَْهب إىل فرعون ، وهذا : متعلق مبحذوف ، فقدره أبو البقاء مرسالً إىل فرعون ، وغريه » إلَى ِفْرَعْونَ « قوله 
ا يف اسم اإلشارة مرسالً هبما إىل فرعون ، والعامل يف هذه احلال م: أي » ُبرَْهاَنانِ « املقدر ينبغي أن يكون حاالً من 

.  

وَأَِخي هَاُرونُ ُهَو أَفَْصُح ِمنِّي ِلَساًنا فَأَْرِسلُْه َمِعَي رِْدًءا ) ٣٣(قَالَ َربِّ إِنِّي قََتلُْت ِمنُْهْم َنفًْسا فَأََخافُ أَنْ َيقُْتلُوِن 
وََنْجَعلُ لَكَُما ُسلْطَاًنا فَلَا َيِصلُونَ إِلَْيكَُما بِآيَاِتَنا  قَالَ سََنُشدُّ َعُضَدَك بِأَخِيَك) ٣٤(ُيَصدِّقُنِي إِنِّي أََخافُ أَنْ ُيكَذُِّبوِن 

فَلَمَّا َجاَءُهْم ُموَسى بِآَياِتَنا بَيَِّناٍت قَالُوا َما َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمفَْتًرى َوَما َسِمعَْنا بَِهذَا ِفي ) ٣٥(أَْنُتَما َوَمنِ اتََّبَعكَُما الْغَاِلُبونَ 
حُ َوقَالَ مُوَسى َربِّي أَْعلَُم بَِمْن َجاَء بِالُْهَدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ الدَّارِ إِنَُّه لَا ُيفِْل) ٣٦(ِلَني آَبائَِنا الْأَوَّ
  ) ٣٧(الظَّاِلُمونَ 

فَذَانَِك ُبْرَهاَناِن ِمن رَّبِّكَ إىل { : ىل ملَّا قال اعلم أنه تعا} قَالَ َربِّ إِنِّي قََتلُْت ِمْنُهْم نَفْساً فَأَخَاُف أَن َيقُْتلُوِن { : قوله 
تضمن ذلك أن يذهب موسى هبذين الربهانني إىل ]  ٣٢: القصص [ } ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه إِنَُّهْم كَانُواْ قَْوماً فَاِسِقَني 

نُْهْم َنفْساً فَأََخاُف أَن َيقُْتلُوِن َوأَِخي قَالَ َربِّ إِنِّي قََتلُْت ِم{ : فرعون وقومه ، فعند ذلك طلب من يقوِّي قلبه فقال 
( ، ألنه كان يف لسانه حبسة إما يف أصل اخللقة وإما ألنه وضع اجلمرة يف فيه عندما } َهاُرونُ ُهَو أَفَْصُح ِمنِّي ِلسَاناً 

  .فرعون ) نتف حلية 
خلَُص من الرِّغوة ، : فهو مفِصٌح وفصيٌح ، أي  فُصَح وأَفَْصَح: الفصاحة لغةً اخللوُص ، ومنه » ُهَو أَفَْصحُ « قوله 

  :ومنه قوهلم 
: تكلَّم بالعربية ، وقيل : فُصَح الرَُّجلُ جادت لغته ، وأفصح : ومنه ... َوَتْحَت الرِّغَْوِة اللََّبُن الفَصِيُح  - ٣٩٩٦

َبَدا : أَفصحَ الصُّبُح ، أي الذي ال ينطق ، ومنهذا استعري : الفصيح ، الذي ينطق ، واألعجم : بالعكس ، وقيل 
  .دنا فصُحه بكسر الفاء ، وهو يعد هلم : ضوُؤُه ، وأفصح النصراين 

َترََعى اهلُْعُخَع ، ومن الغرابة كقوله : وأما يف اصطالح أهل البيان ، فهو ُخلُوص الكلمة من تنافر احلروف ، كقوله 
:  

  :اللُّغوي كقوله  ومن خمالفة القياس... َوَمْرِسناً ُمسَرََّجا  - ٣٩٩٧
  :وخلوص الكالم منن ضعف التأليف كقوله ... الَعِليِّ اَألْجلَلِ  - ٣٩٩٨
  :ومن تنافر الكلمات كقوله ... َجَزى َربُُّه َعنِّي َعِديَّ ْبَن حَاِتمٍ  - ٣٩٩٩
  َولَْيَس قُْرَب قَْبرِ حَْربٍ قَبُْر... َوقَْبُر َحْربٍ بَِمكَاِن قَفْرٍ  - ٤٠٠٠
  :يد وهو إما إخالل نظم الكالمفال ُيْدَرى كيف يتوصل إىل معناه ، كقوله ومن التعق
  أُبو أُمِِّه َحيٌّ أَُبوُه ُيقَارِبُه... َوَما ِمثْلُُه ِفي النَّاسِ إالَّ ُمَملَّكاً  - ٤٠٠١

  :وإما عدم انتقال الذهب من املعىن األول إىل املعىن الثاين الذي هو الزمه واملراد به ظاِهر كقوله 
  وََتْسكُُب َعْيَناَي الدُّمُوَع لَِتْجُمدَا... َسأَطْلُُب َبْعَد الدَّاَر عَْنكُْم ِلتَقُْربُوا  - ٤٠٠٢

الكلمةُ والكالُم واملتكلُم ، : النطق جبميع ذلك ، فصارت الفصاحة يوصف هبا ثالثة أشياء ) املتكلم من ( وخلوص 
إيضاحه وإمنا ذكرناه تنبيهاً على أصله ، ) موضع ( وهذا ليس  خبالف البالغة فإنه ال يوصف هبا إال األخريان ،

  .متييز : ولساناً 
الَعْونُ وهو فعل مبعىن مفعول كالدِّْف مبعىن املدفوء به ، َوَردَأُتهُ : على احلال ، والرِّْدُء ) منصوب ( » رَِْدءاً « قوله 



رََدأُْتُه َوأَرَْدأُْتُه ، : يقال : ةٍ لِئالً يسقط ، وقال النحاس دعمُتُه خشب: أَعنُتُه عليه ، وردأُْت احلائط : على عدوه أي 
  :وقال سالمة بن جندل 

  َشِحيذَ احلدِّ أبيض ِذي فُلُولِ... َورِْدِئي كل أَبَْيَض َمشَْريفٍّ  - ٤٠٠٣
  :وقال آخر 
  َوَخْيرُ النَّاسِ يف قُلٍّ وَمالِ... أمل تر أنََّ ْصَرَم كان رِْدِئي  - ٤٠٠٤

بالنقل ، وأبو جعفر كذلك إال أنه مل ينوِّْنه ، كأنه أجرى الوصل جمرى الوقف ، ونافع » رِداً « نافع بغري مهزة وقرأ 
  :َزاَد ، قال : ليس َنقْلٌ وإمنا هو من أردى على كذا ، أي : ليس من قاعدته النقل يف كلمة إالَّ ُهنا ، وقيل 

  َنَوى القَْسبِ قَْد أَْرَدى ِذَراعاً على الَعشْرِ...  َوأَْسَمَر َخطِّّياً كَأَنَّ كُُعوَبُه - ٤٠٠٥

  .، وهو مبعناه ) قد أَرَْبى ( زاد ، وأنشده اجلوهري : أي 
أَْرِسلْهُ « ) هاء ( أو احلال من » رِدْءاً « قرأ محزة وعاصم بالرفع على االستئناف أو الصفة ل » ُيَصدِّقُنِي « : قوله 

، » ُيَصدِّقُونِي « مصدِّقاً ، والباقون باجلزم جواباً لألمر ، وزيد بن علي وأُّيب : ، أي »  رِدْءاً« ، أو من الضمري يف » 
يعين . » ُيَصدِّقُونَنِي « : هذا شاهد ِلَمْن جزم ، ألنه لو كان رفعاً ، لقال : فرعون ومأله ، قال ابن خالويه : أي 

احلذف ، : أحدها : الرفع مع نون الوقاية جازت أوجه  بنونني ، وهذا سهو من ابن خالويه ، ألنه مىت اجتمعت نون
فهذا جيوز أن يكون مرفوعاً ، وحذفت نونه ، فمن رفع القاف فالتقدير ردءاً يصدقني ، ومن جزم كان على معىن 

، وروى ]  ٦ - ٥: مرمي [ } فََهْب ِلي ِمن لَّدُْنَك َولِّياً يَرِثُنِي { : إن أرسلته صدَّقين ، ونظريه : اجلزاء ، يعين 
  .} رداءاً كَْيَما ُيَصدِّقين { : السُّدِّي عن بعض شيوخه 

يعين فرعون } إين أََخافُ أَن ُيكَذُِّبونِ { لكي ُيصدِّقنِي فرعون : والتصديق هلارون يف قول اجلميع ، وقال مقاتل 
َصَدَق ُموَسى ، :  ليس الغرض بتصديق هارون أن يقول له صدقت أو يقول الناس: وقومه ، وقال ابن اخلطيب 

وإمنا هو أن خيلص بلسانه الفصيح وجوه الدالئلِ وجييب عن الشبهات وجيادل به الكفار فهذا هو التصديق املفيد أال 
، وفائدة الفصاحة إمنا تظهر فيما ذكرناه ال جمرد قوله } َوأَِخي َهاُرونُ ُهَو أَفَْصُح مِنِّي ِلَساناً فَأَْرِسلِْه { ترى إىل قوله 

  .» َصدقت « : 
  فصل

والذي قاله من جهة العادة أقوى ، : إنَّ نبيَّْين وآيتني أقوى من نيبٍّ واحٍد وآية واحدة قال القاضي : قال السُّدِّّي 
  .فأمَّا ِمْن حيث الداللة فال فرق بني معجز ومعجزين 

وعن احلسن بضمة ) هما بضم( العامة على فتح العني وضم الضاد ، واحلسن وزيد بن علي » َعُضَدَك « قوله 
وسكون ، وعيسى بفتحهما ، وبعضهم بفتح العني وكسر الضاد ، وفيه لغة سادسة فتح العني وسكون الضاد ، 

  .وهذا كناية عن التقوية له بأخيه وكان هارون يومئذ مبصر 
بيَّن تعاىل أن السلطان هو : فإن قيل . } َما فَالَ َيِصلُونَ إِلَْيكُ{ ُحجَّةً وبرهاناً : أي } وََنْجَعلُ لَكَُما ُسلْطَاناً { قوله 

باآليات فكيف ال يصلون إليهما ألجل اآليات ، أو ليس فرعون قد وصل إىل صلب السحرة؟ فإن كانت هذه 
أن اآلية اليت هي قلب العصا حيَّة كما أهنا معجزة فهي أيضاً متنع من وصول ضرر فرعون : اآليات ظاهرة فاجلواب 

، ألهنم علموا أنه مىت ألقاها صارت حية عظيمة ، وإن أراد إرساهلا عليهم أهلكتهم زجرُهم  إىل موسى وهارون
ذلك عن اإلقدام عليها ، فصارت مانعة من الوصول إليهما بالقتل وغريه وصارت آية ومعجزة ومجعت بني األمرين 



ما يدل على ذلك ، وإن سلم فوصول  إهنم ما ُصِلبوا ، وليس يف القرآن: ، وأما صلب السَّحرة ففيه خالف ، فقيل 
  .الضرر لغريمها ال يقدح يف عدم الوصول إليهما 

اذهبا ، أو على : أو مبحذوف أي » َيِصلُونَ « أو ب » َنجَْعلُ « جيوز فيه أوجه أن يتعلق ب » بآياِتَنا « : قوله 
صولة أو موصُولة ، واتِّسع فيه ما ال ليس مو) أل ( على أن » الَغالُِبونَ « البيان فيتعلق مبحذوف أيضاً ، أو ب 

، أو من لغو القسم ، قاهلما الزخمشري ، ورد عليه » فَالَ َيِصلُونَ « يتسع يف غريه ، أو قسٌم وجوابه متقدم ، وهو 
وحّق آياِتَنا : بلغو القسم أن جوابه حمذوف أي : ويريد . أبو حيان بأن جواب القسم ال تدخله الفاء عند اجلمهور 

  .لكما وألتباعكما الغلبة : أي } أَنُتَما َوَمنِ اتبعكما الغالبون { : ِلُبنَّ ، مث قال لََتْغ
على  -وهو مجع  -واضحات وقد تقدم كيفية إطالق لفظ اآليات } فَلَمَّا َجآَءُهم موسى بِآَياِتَنا بَيَِّناتٍ { : قوله 

خمتلق ، مث ضموا إليه ما يدل على جهلهم ، وهو } مُّفَْتًرى  قَالُواْ َما هاذآ إِالَّ ِسْحٌر{ . العصا واليد يف سورة طه 
  .ما ُحدِّثنا هبذا الذي تدعونا إليه : أي } َوَما َسِمْعَنا هبذا يف آبَآِئَنا األولني { قوهلم 
بتة وكل وافق مصحفه ، فإهنا ثا. هذه قراءة العامة بإثبات واو العطف ، وابن كثري حذفها » وقَالَ ُموَسى « : قوله 

قوله . الَوْصلُ والفَْصلُ : يف املصاحف غري مصحف مكة؛ وإثباهتا وحذفها واضحان ، وهو الذي يسميه أهل البيان 
  .باحملق من املبطل } ريب أَْعلَُم بَِمن َجآَء باهلدى ِمْن ِعنِدِه { 

امسها ، وجيوز أن يكون » َعاِقَبةُ « خربها ، و » لَُه « بالتأنيث ، و » تكون « قرأ العامة » َوَمْن َتكُونُ « : قوله 
  .امسها ضمري القصة ، والتأنيث ألجل ذلك 

امسها ، والتذكري » َعاِقَبةُ « مجلة يف موضع اخلرب ، وقرىء بالياء من حتت على أن تكون } لَُه َعاِقَبةُ الدار { و 
كما تقدم ، وجيوُز أن تكون تامة  للفصل ، وألنه تأنيث جمازي ، وجيوز أن يكون امسها ضمري الشأن ، واجلملة خرب

واجلملة » َمْن « واجلملة يف موضع احلال ، وجيوز أن تكون ناقصة وامسها ضمري » َمْن « وفيها ضمري يرجع إىل 
مْ أولئك لَُه{ : العاقبة احملمودة يف الدار اآلخرة لقوله تعاىل : أي » َمْن َيكُونُ لَُه َعاِقَبةُ الدَّارِ « : خربها ، واملعىن 

وعاقبتها وعقباها أنْ ُيْخَتم للعبد . الدُّنيا : ، واملراد من الدار ]  ٢٣ - ٢٢: الرعد [ } عقىب الدار جَنَّاٌت َعْدنٍ 
  .الكافرون : ، أي } إِنَُّه الَ ُيفِْلُح الظاملون { بالرمحة والرضوان ، 

إِلٍَه غَيْرِي فَأَْوِقْد ِلي َيا َهاَمانُ َعلَى الطِّنيِ فَاجَْعلْ ِلي َصْرًحا لَعَلِّي أَطَِّلعُ  َوقَالَ ِفْرَعْونُ َيا أَيَُّها الَْملَأُ َما َعِلْمُت لَكُْم ِمْن
ا لَا وَاْسَتكَْبَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوظَنُّوا أَنَُّهْم إِلَْيَن) ٣٨(إِلَى إِلَِه ُموَسى وَإِنِّي لَأَظُنُُّه ِمَن الْكَاِذبَِني 

َوَجَعلَْناُهمْ أَِئمَّةً َيْدُعونَ ) ٤٠(فَأََخذَْناُه َوُجُنوَدُه فَنََبذَْناُهْم ِفي الَْيمِّ فَانْظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الظَّاِلِمَني ) ٣٩(ُيْرَجُعونَ 
َولَقَدْ ) ٤٢(دُّنَْيا لَْعَنةً َوَيْوَم الِْقَياَمِة ُهْم ِمَن الَْمقُْبوِحَني وَأَْتَبعَْناُهْم ِفي َهِذهِ ال) ٤١(إِلَى النَّارِ َوَيْوَم الِْقَياَمِة لَا يُْنَصُرونَ 

  ) ٤٣( َيَتذَكَُّرونَ آَتْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب ِمْن َبْعِد َما أَْهلَكَْنا الْقُُرونَ الْأُولَى َبَصاِئَر ِللنَّاسِ َوُهًدى َوَرْحَمةً لََعلَُّهْم

فتضمن كالمه نفي إهليَّة غريه وإثبات إهلية نفسه ، } ياأيها املأل َما َعِلْمُت لَكُْم مِّْن إله غَيْرِي َوقَالَ ِفْرَعْونُ { : قوله 
} فاجعل لِّي صَْرحاً { إنَّه أول من اختذ اآلُجرَّ وبَنى به ، : فاطبخ يل اآلُجرَّ ، قيل } فَأَْوِقْد ِلي ياهامان َعلَى الطني { 

إنه َبنَاه حىت بلغ ما لَْم يبلغه بنيان أحد من اخللق ، وإنه : نارة ، واختلفوا يف ذلك فقيل م: وقيل . قصراً عالياً : أي 
َصعَد َوَرَمى بسهم وأن السهم عاد إليه ملطخاً بدم ، وبعث اهللا جربيل عليه السالم فضربه جبناحة فقطعه ثالث قطع 

صرح يقربون من السماء مع علمهم بأنّ َمْن َعالَ أعلى إنه مل َيْبن الصرح ألنه يبعد يف العقل أهنم بصعود ال: ، وقيل 



اجلبال الشاهقة يرى السماء كما كان يراها وهو يف قرار األرض ، ومن شكَّ يف ذلك خرج عن حد العقل ، وهذا 
القول يف أنه رمى السهم إىل السماء وأن من حاول ذلك كان من اخلائبني ، وال يليق بالعقل ، وإمنا قال ذلك على 

  .يل التهكم سب
« والطُّلوع واالطِّالع واحد ، يقال طَلََع اجلبل واطَّلََع واحد ، . أنظر إليه } لعلي أَطَِّلعُ إىل إله موسى { : قوله 

واستكرب ُهوَ { . يف زعمه أنَّ لألرض واخللق إهلاً غريي وأنه رسوله » من الكاذبني « يعين موسى » َوإِنِّي َألظنُُّه 
واعلم أن االستكبار باحلق إمنا هو هللا تعاىل ، وهو املتكرب يف احلقيقة ، قال عليه } األرض بَِغْيرِ احلق َوُجُنوُدُه ِفي 

وكل » الكِْبرَِياُء رِدَاِئي والَعظََمةُ إَزارِي ، فََمْن َناَزَعنِي واحداً ِمْنُهَما ألقيته يف النَّار « السالم فيما حكاه عن ربه 
  . احلق مستكرب سواه فاستكباره بغري

قرأ نافع } وظنوا أَنَُّهْم إِلَْيَنا الَ ُيْرَجُعونَ { استكربوا متلبسني بغري احلق ، : جحال ، أي » بَِغْيرِ احلَقِّ « : قوله 
  .مبنياً للفاعل ، والباقون للمفعول » يَْرجُِعونَ « واألخوان ويعقوب 

وهذا من الكالم املفحم الذي يدل على عظمة شأنه وكربياء سلطانه } ليم فَأََخذَْناُه َوُجُنوَدُه فَنََبذَْناُهْم ِفي ا{ : قوله 
كحصيات أخذهن آخذ يف كفه وطرحُهنَّ  -وإن كانوا اجلم الغفري  -استحقاراً هلم واستقالالً لعددهم  -، شبههم 

َوُحِملَِت األرض واجلبال  {]  ٢٧: املرسالت [ } َوَجَعلَْنا ِفيَها رََواِسَي َشاِمخَاٍت { يف البحر ، وحنو ذلك قوله 
َوَما قََدُرواْ اهللا َحقَّ قَْدرِِه واألرض َجِميعاً قَْبَضُتُه َيْوَم القيامة والسماوات { ]  ١٤: احلاقة [ } فَُدكََّتا َدكَّةً َواِحَدةً 

فهو حقري بالنسبة إىل  وليس الغرض منها إال تصوير أنَّ كلَّ مقدور وإن عظم] .  ٦٧: الزمر [ } َمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِِه 
دعوناهم ، : صيََّرَناُهم وقال الزخمشري : أي » َوَجَعلَْناُهْم « : قوله . } فانظر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الظاملني { قدرته 

وقال اجلبائي » أَِئمَّة « التصيري ألنه ال يوافق مذهبه ، ويدعون صفة ل : كأن فر من نسبة ذلك إىل اهللا تعاىل ، أعين 
[ } َوَجَعلُواْ املالئكة الذين ُهْم ِعَباُد الرمحن إَِناثاً { : أي بيَّنا ذلك من حاهلم ومسيناهم به ، ومنه قوله : وجعلناهم  :

معىن اإلمامة التقدم ، فلما عجَّلل اهللا هلم العذاب صاروا متقّدمني ملن وراءهم : وقال أبو مسلم ] .  ١٩: الزخرف 
  .من الكافرين 

دعوهتم إىل موجباهتا من الكفر واملعاصي ، فإن أحداً ال يدعو إىل النار ألبتة ، وإمنا جعلهم : م إىل النار ومعىن دعوهت
اهللا أئمةً يف هذا الباب ، ألهنم بلغوا يف هذا الباب إىل أقصى النهايات ومن كان كذلك استحق أن يكون إماماً 

  .يقتدى به يف ذلك الباب 
وَأَْتَبعَْناُهم ِفي { ال مينعون من العذاب ، كما تنصر األئمة الدعاة إىل اجلنة ، }  يُنَصُرونَ َوَيْوَم القيامة الَ{ : قوله 

  .خزياً وعذاباً } َهِذِه الدنيا لَْعَنةً 
  :فيه أوجه » َوَيْوَم القَِياَمِة « : قوله 

تسَّع فيه ، وأن تتعلق مبحذوف ليست موصولة أو موصولة وا) أل ( على أن » املَقْبُوِحَني « أن تتعلق ب : أحدها 
، أو ]  ١٦٨: الشعراء [ } ِلَعَمِلكُْم مَِّن القالني { : وقبُِّحوا يوم القيامة ، حنو « : ، كأنه قيل » املَقُْبوِحنيَ « يفسره 

اف ، على حذف مض« لَْعَنة » أو معطوفة على . أتبعناهم لعنة يوم القيامة : ، أي « يف الدُّْنَيا » يعطف على موضع 
  .ولعنتةً يوم القيامة : أي 

  :طرده ، قال : واملَقُْبوُح ، املطرود قبحه اهللا : والوجه الثاين أظهرمها 
  َوَجدََّع يَْرُبوعاً َوَعفََّر َدارِمَا... أَالَ قَبََّح اللَُّه الَراجَِم كُلََّها  - ٤٠٠٦

من : « ِمْن املَقُْبوِحَني » : قبح قباحةً ، وقيل : يقال  وُسمِّي ضد احلسن قبحاً ألنَّ العني تنبو عنه ، فكأهنا تطرده ،



قََبَحُه اهللا وقَبََّحه ، إذا جعله قبيحاً : املوسومني بعالمة منكرة ، كزرقة العيون وسواد الوجوه ، قاله ابن عباس ، يقال 
  .كني من املهل« ِمَن املَقُْبوِحنيَ » : قََبَحُه املرفق ، وقال أبو عبيدة : ، قال الليث 

قوم نوح وعاد ومثود وغريهم واملراد } َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الكتاب ِمن َبْعِد َمآ أَْهلَكَْنا القرون األوىل { : قوله 
التوراة ، بيَّن تعاىل أنَّ الذي جيب التمسك به ما جاء به موسى ، ووصفه بأنه بصائر للنَّاس من حيث : بالكتاب 

  .يستبصر به يف باب الدين 
ذا بصائر ، أو على : جيوز أن يكون مفعوالً له ، وأن يكون حاالً إما على حذف مضاف أي « َبصَائر » : له قو

» من حيث يستدل به ، ومن حيث أن املتمسك به يفوز بطلبته من الثواب ، ووصفه بأنه « ُهًدى » املبالغة ، و 
  .َرْحَمةً ، ألنه من نعم اهللا على من تعبد به 

ما أهلك اهللا قرناً من القرون بعذاب من : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب « اخلدري روى أبو سعيد 
مبا فيه » لََعلَُّهْم َيَتذَكَّرُونَ « وقوله » السماء وال من األرض منذ أنزل التوراة غري أهل القرية اليت مسخها اهللا قردةً 

  .من املواعظ والبصائر 

َولَِكنَّا أَْنشَأَْنا قُُروًنا فََتطَاَولَ ) ٤٤(لْغَْربِيِّ إِذْ قََضْيَنا إِلَى ُموَسى الْأَْمَر َوَما كُْنَت ِمَن الشَّاِهِديَن َوَما كُْنَت بَِجانِبِ ا
َوَما كُْنَت بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ ) ٤٥(َعلَْيهُِم الُْعُمُر َوَما كُْنتَ ثَاوًِيا ِفي أَْهلِ َمْدَيَن َتْتلُو َعلَْيهِْم آيَاِتَنا َولَِكنَّا كُنَّا ُمْرِسِلَني 
َولَوْلَا أَنْ ُتِصيبَُهْم ُمِصيَبةٌ ) ٤٦(ونَ َنادَْيَنا وَلَِكْن َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك ِلتُْنِذَر قَْوًما َما أََتاُهْم ِمْن َنِذيرٍ ِمْن قَْبِلَك لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّر

  ) ٤٧(ا لَْولَا أَْرَسلَْت إِلَيَْنا َرسُولًا فََنتَّبَِع آَياِتَك َوَنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم فََيقُولُوا َربََّن

فيكون من حذف ) وما كنت جبانب اجلبل الغريب : قال قتادة والسدي ( } َوَما كُنَت بَِجانِبِ الغريب { : قوله 
َبقْلَةُ : لصفته ، وهو مذهب الكوفيني ، ومثله  املوصوف ، وإقامة صفته قيامه أو أن يكون من إضافة املوصوف

  .احلَْمقَاِء ، َوَمْسجُِد اجلَاِمع 
وما : عهدنا إليه وأحكمنا األمر معه بالرسالة إىل فرعون وقومه ، واملعىن : أي } إِذْ قََضيَْنآ إىل ُموَسى األمر { : قوله 

لة الشاهدين للوحي إليه أو على الوحي إليه وهم كنت احلاضر املكان الذي أوحينا فيه إىل موسى وال كنت من مج
ثبت أنه مل يكن شاهداً ، ألن } َوَما كُنَت بَِجانِبِ الغريب { : ملَّا قال : فإن قيل . نقباؤه الذي اختارهم للميقات 

  .} َوَما كنَت ِمَن الشاهدين { : الشاهد ال بد وأن يكون حاضراً فما الفائدة يف إعادة قوله 
قال ابن عباس التقدير مل حتضر ذلك املوضع ولو حضرت ما شاهدت تلك الوقائع ، فإنه جيوز أن يكون : فاجلواب 

  .هناك ، وال يشهد وال يرى 
َوَما كُْنَت َشاِهداً ملوسى وما جرى عليه ولِكنَّا أوحيناه : وجه االستدراك أن املعىن } َولَِكنَّآ أَنشَأَْنا قُُروناً { : قوله 

ب الوحي الذي هو إطالة الفترة ودل به على املسبب على عادة اهللا يف اختصاراته ، فإن هذا إليك ، فذكر سب
إن يف إخبارك هبذه : االستدراك هو شبيه باالستداركني بعده ، قاله الزخمشري ، وهذا تنبيه على املعجز ، كأنه قال 

أََولَْم تَأْتِهِْم َبيَِّنةُ َما ِفي { : نبوتك كقوله  األشياء من غري حضور وال مشاهدة وال تعلم من أهله داللةً ظاهرةً على
  ؟]  ١٣٣: طه [ } الصحف األوىل 

  .ثََوى َيثْوِي ثََواًء وثُوِياً ، فهو ثاوٍ ومثوّي ، قال ذو الرمة : مقيماً ، يقال : أي } َوَما كُنَت ثَاوِياً { : قوله 
  َتقَضِّي لُبَانَاٍت َوَيْسأُْم ساِئُم... لَقَْد كَانَ يف حَْولٍ ثََواٍء ثََوْيُته  - ٤٠٠٧

  :وقال 



  :وقال العجاج ... طَالَ الثََّواُء َعلَى َرسُولِ املَنْزِلِ  - ٤٠٠٨
  .يعين الضيف املقيم ... َوَباَت َحْيثُ َيْدُخلُ الثَّوِيُّ  - ٤٠٠٩

« اً ثانياً ، وأن يكون هو اخلرب ، و ، وأن يكون خرب» ثَاوِياً « جيوز أن يكون حاالً من الضمري يف » َتْتلُوا « : قوله 
  .وها أنت تتلو على أمَّتك ، وفيه بعد : مستأنفاً كأنَّه قيل : أي . حال وجعله الفراء منقطاً مما قبله » ثَاوِياً 
  فصل
طالبت عليهم املهملة ،  :أي } فََتطَاَولَ َعلَْيهُِم العمر { خلقنا أمماً من بعد موسى } َولَِكنَّآ أَنشَأَْنا قُُروناً { : املعىن 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -فنسوا عهد اهللا وتركوا أمره ، وذلك أن اهللا عهد إىل موسى وقومه عوداً يف حممد 
َوَما « واإلميان به ، فلما طال عليهم العمر وخلقت القرون من بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء هبا ، 

  .تذكرهم بالوعد والوعيد } َتْتلُو َعلَْيهِْم آيَاِتَنا { كمقام موسى وشعيب فيهم } ْدَيَن يف أَْهلِ َم{ مقيماً » كُْنَت 
يف كل زمان رسوالً يعين } َولَكِنَّا كُنَّا ُمْرِسِلَني { يقول مل شتهد أهل مدين فتقرأ على أهل مكة خربهم : قال مقاتل 

{ ار فتتلوها عليهم ولوال ذلك ما علمتها ، ومل ختربهم هبا ، أرسلناك رسوالً ، وأنزلنا عليك كتاباً فيه هذه األخب: 
خذ الكتاب : نادينا موسى : أي » إذْ َناَدْيَنا « بناحية اجلبل الذي كلَّم اهللا عليه موسى } َوَما كُْنَت بَِجانِبِ الطور 

  .بقوٍَّة 

قبل أن تدعوين ، وأعطيتكم قبل أن  يا أمة حممٍد أجبتكم: ( إذ نادينا أمتك يف أصالب آبائهم : وقال ابن عباس 
وقال . وإمنا قال ذلك حني اختار موسى سبعني رجالً مليقات ربه : ، قال ) تسألوين ، وغفرت لكم قبل تستغفروين 

إنك لن تصل إىل ذلك ، وإن : يا رب أرين حممداً ، قال : ملا ذكر اهللا ملوسى فضل أمة حممد قال موسى : وهب 
  .يا أمة حممد ، فأجابوه من أصالب آبائهم : بلى يا رب ، قال اهللا تعاىل : تك صوهتم ، قال شئت ناديت أمته وأمسع

أَْرَسلَْناَك َرْحَمةً ، أو أعلمناك بذلك رمحةً ، أو لكن رمحناك رمحة بإرسالك وبالوحي : أي } ولكن رَّْحَمةً { : قوله 
  .إليك وإطالعك على األخبار الغائبة عنك 

  .أنت رمحة : بالرفع ، أي » َرْحَمةٌ « : وأبو حيوة  وقرأ عيسى بن عمر
لتنذر أقواماً ما أتاهم من نذير من قبلك ، : ، واملعىن » قَْوماً « يف موضع الصفة ل } مَّآ أََتاُهم مِّن نَِّذيرٍ { : قوله 

  .» لََعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ « يعين أهل مكة ، 
ولوال : وما يف حيزها يف موضع رفع باالبتداء ، أي ) أنْ ( المتناعية ، و هي ا} ولوالا أَن ُتِصيَبُهم { : قوله 

يعين أن احلامل على إرسال الرسل . ما أرسلنا إليهم رسالً : أصابتهم مصيبة ، وجواهبا حمذوف ، فقدره الزجاج 
، ]  ١٦٥: النساء [ } َبْعَد الرسل  لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اهللا ُحجَّةٌ{ : إزاحة عللهم هبذا القول ، فهو كقوله 

الثانية حتضيض ، » لَْوالً « و » تصيبهم « عطف على » فََيقُولُوا « . لعاجلناهم ، وال معىن هلذا : وقدره ابن عطية 
  .» أَنْ « جوابه ، فلذلك نصب بإضمار » فنتبع « و 

ي السبب ، ال القول لدخول حرف فإن قلت كيف استقام هذا املعىن وقد جعلت العقوبة ه: قال الزخمشري 
القول هو املقصود بأن يكون سبباً لإلرسال ، ولكن العقوبة ملا كانت هي السبب للقول : االمتناع عليه دونه؟ قلت 

، وجيء ) لوال ( وكان وجوده بوجودها جعلت العقوبة كأهنا سبب لإلرسال بواسطة القول ، فأدخلت عليها 
ولوال قوهلم هذا إذا أصابتهم مصيبة ملا : املعطية معىن السبب ، ويؤول معناه إىل قولك بالقول معطوفاً عليها بالفاء 

أرسلنا ، ولكن اختريت هذه الطريقة لنكتة وهي أهنم لو مل يعاقبوا مثالً على كفرهم عاينوا ما اجلئوا به إىل العلم 
بل إمنا يقولون إذا ناهلم العقاب ، وإمنا السبب يف قوهلم . والً لَْوالَ أَْرَسلَْت إلَْيَنا َرُس: اليقيين ببطالن دينهم ملا يقولوا 



[ } َولَْو ُردُّواْ لَعَاُدواْ ِلَما ُنُهواْ َعْنُه { : هذا هو العقال ال غري التأسف على ما فاهتم من اإلميان خبالقهم ، وهو كقوله 
  ] . ٢٨: األنعام 

ا لَْولَا أُوِتَي ِمثْلَ َما أُوِتَي ُموَسى أََولَْم َيكْفُرُوا بَِما أُوِتَي ُموَسى ِمْن قَْبلُ قَالُوا ِسْحَرانِ فَلَمَّا َجاَءُهُم الَْحقُّ ِمْن ِعْنِدَنا قَالُو
) ٤٩(ْم صَاِدِقَني قُلْ فَأُْتوا بِِكتَابٍ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُهَو أَْهَدى ِمْنُهَما أَتَّبِْعُه إِنْ كُنُْت) ٤٨(َتظَاَهَرا َوقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَاِفُرونَ 

ُهًدى ِمَن اللَِّه إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي  فَإِنْ لَْم َيْسَتجِيُبوا لََك فَاْعلَْم أَنََّما َيتَّبُِعونَ أَهَْواَءُهْم َوَمْن أََضلُّ ِممَّنِ اتََّبَع َهَواُه بِغَْيرِ
الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكتَاَب ِمْن قَْبِلِه ُهْم بِِه ُيْؤِمُنونَ ) ٥١(لََعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ  َولَقَْد َوصَّلَْنا لَُهمُ الْقَْولَ) ٥٠(الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

َرُهْم مَرََّتْينِ أُولَِئَك يُْؤَتْونَ أَْج) ٥٣(َوإِذَا ُيْتلَى َعلَْيهِْم قَالُوا آَمنَّا بِِه إِنَُّه الَْحقُّ ِمْن رَبَِّنا إِنَّا كُنَّا ِمْن قَْبِلِه ُمْسِلِمَني ) ٥٢(
َوإِذَا َسِمُعوا اللَّْغَو أَعَْرُضوا َعْنُه َوقَالُوا لََنا أَْعمَالَُنا ) ٥٤(بَِما َصَبرُوا وََيْدَرُءونَ بِالَْحَسَنةِ السَّيِّئَةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ 

  ) ٥٥(َني َولَكُْم أَْعَمالُكُْم َسلَاٌم َعلَْيكُمْ لَا َنْبتَِغي الَْجاِهِل

مثل ما أُوِتيَ » أُوِتَي ُمَحمٌَّد « هالَّ ) لَْوالَ ( يعين حممداً احلق من عندنا قالوا يعين كفار مكة » فَلَمَّا َجاَءُهْم « : قوله 
موسى من اآليات كاليد البيضاء ، والعصا ، وفلق البحر ، وتظليل الغمام ، وانفجار احلجر باملاء واملنِّ والسَّلَْوى 

  .اهللا وغريها  وكالم
، } أَوَلَْم َيكْفُُرواْ بَِمآ أُوِتَي موسى ِمن قَْبلُ { : قال اهللا عّز وجلّ . مثل ما أُويت موسى كتاباً مجلةً واحدةً : وقيل 

ِتيَ إن اليهود أمروا قريشاً أن يسألوا حممداً أن يؤتى مثل ما أُو: أََو لَمْ َيكْفُرَوا ، فقيل : واختلفوا يف الضمري يف قوله 
جبميع تلك اآليات } بَِمآ أُوِتَي موسى { هؤالء اليهود » أََو لَْم َيكْفُرُوا « : فقال تعاىل  -عليه السالم  -ُموَسى 

إنّ الذين اقترحوا هذا هم كفار مكة ، والذين كفروا مبوسى هم الذين كانوا يف زمن موسى إالَّ أنه : الباهرة؟ وقيل 
إنَّ مشركي مكة بعثوا : وقال الكليب . هنم يف الكفر والتعنت كالشيء الواحد تعاىل جعله كالشيء الواحد ، أل

إنا جنده يف التوراة بنعته وصفته ، فلما رجع الرَّهط : رهطاً إىل يهود املدينة يسألوهنم عن حممد وشأنه ، فقالوا 
أَوَلَْم َيكْفُُرواْ بَِمآ { : عاىل يف حقهم إنَّه كان ساحراً كما أن حممداً ساحر ، فقال ت: وأخربوهم بقول اليهود ، وقالوا 

  .} أُوِتَي موسى ِمن قَْبلُ 
: أو مل يكفر آباؤهم ، وقالوا : فمعناه على هذا  -عليه السالم  -كان للعرب أصل يف أيام موسى : وقال احلسن 

بل من البشارة بعيسى أو مل يكفر اليهود يف عصر حممد مبا أويت موسى من ق: موسى وهارون ساحران ، وقال قتادة 
إن كفار قريش كانوا منكرين جلميع النبوات مث إهنم ملا طلبوا من الرسول معجزات : وحممد فقالوا ساحران ، وقيل 

، بل مبا أويت مجيع األنبياء من قبل ، } أَوَلَْم َيكْفُُرواْ بَِمآ أُوِتَي موسى ِمن قَْبلُ { : قال تعاىل  -عليه السالم  -موسى 
َساحَِرانِ « غرض هلم من هذا االقتراح إال التعنت ، مث حكى كيفية كفرهم مبا أويت موسى ، وهو قوهلم  ال: أي 

  .» َتظَاَهرا 
  .أي من قبل ظهورك » أُوِتَي « ، أو ب » َيكْفُرُوا « إمَّا أن يتعلق ب » ِمن قَْبلُ « : قوله 
القرآن والتوراة ، أو موسى وهارون ، وذلك على : ، أي أي مها » ِسحَْران « قرأ الكوفيون » َساِحَراِن « : قوله 

ذوا ِسْحَرين ، ولو صحَّ هذا لكان ينبغي أن يفرد : املبالغة ، جعلومها نفس السحر ، أو على حذف مضاف ، أي 
 أو التوراة واإلجنيل ، -عليهما السالم  -موسى وحممد : سحر ، ولكنَّه ثين تنبيهاً على التنويع ، وقيل املراد 

  .موسى وهارون أو موسى وحممد كما تقدم : أي » َساِحراِن « : والباقون 
  .تعاَوَنا : أي » سَاِحَرانِ « أو » ِسْحَران « العامة على ختفيف الظاء فعالً ماضياً صفة ل » َتظَاهََرا « : قوله 



م الناس ، قال ابن خالويه وقرأ احلسن وحيىي بن احلارث الذَّمَّاري وأبو حيوة واليزيدي بتشديدها ، وقد حلنه
ال أعرف : ال معىن له ، وقال أبو الفضل : تشديده حلن ، ألنه فعل ماض ، وإنَّما ُيَشدَّد يف املضارع ، وقال اهلذيل 

الَ « : وهذا عجيب من هؤالء ، وقد حذفت نون الرفع يف مواضع حىت يف الفصيح كقوله عليه السالم . وجهه 
وال فرق بني كوهنا بعد واو ، أو ألف ، أو ياء ، فهذا أصله » ُتْؤِمُنوا ، َوالَ ُتْؤِمنُوا َحتَّى َتَحابّوا  َتْدُخلُوا اجلَنَّةَ َحىت

هبمزة وصل » اظَّاهَرا « تتظاهر أن فأدغم وحذفت نونه ختفيفاً ، وقرأ األعمش وطلحة وكذا يف مصحف عبد اهللا 
اإلدغام ُسكِّن األول فاجتلبت مهزة الوصل ، واختار أبو  وشد الظاء وأصلها تظاهرا كقراءة العامة ، فلما أريد

عبيدة القراءة باأللف ، ألن املظاهر بالناس وأفعاهلم أشبه منها بأن املراد الكتابني ، لكن ملا كان كل واحد من 
  .تظاهرت األخبار : الكتابني يقوي اآلخر مل يبعد أن يقال على سبيل اجملاز تعاونا ، كما يقال 

أي مبا أنزل على حممد وموسى وسائر األنبياء ، وهذا الكالم ال يليق إال } َوقَالُواْ إِنَّا بِكُلٍّ كَاِفُرونَ { : قوله 
يعين من التوراة } فَأُْتواْ بِِكتَابٍ مِّْن ِعنِد اهللا ُهَو أهدى ِمْنهَُمآ { : قل هلم يا حممد : باملشركني إال باليهود ، مث قال 

« ، » َساِحَران « أو من كتابيهما على حذف مضاف ، وهو مؤيد لقراءة » ِسحَْراِن « قراءة والقرآن ، وهو مؤيد ل
  .، وهذا تنبيه على عجزهم عن اإلتيان مبثله » أتَّبِْعُه 
  .فأنا أتبعه : ، وقرأ زيد بن علي أَتَّبُِعُه بالرفع استئنافاً ، أي » فَأْتُوا « : جواب لألمر وهو » أتَّبِْعهُ « : قوله 
يريد فإن مل يؤمنوا مبا جئت به من احلجج : استجاب مبعىن أجاب ، قال ابن عباس } فَإِن لَّْم َيسَْتجِيبُواْ لَكَ { : قوله 

فإن قلت ما : فإن مل ميكنهم أن يأتوا بكتاب أفضل منهما ، وهذا أشبه باآلية ، قال الزخمشري : ، وقال مقاتل 
  :ينه يف قوله الفرق بني فعل االستجابة يف اآلية وب

هذا الفعل يتعدى إىل الدعاء بنفسه وإىل : حيث عدِّي بغري الم؟ قلت ... فَلَْم َيْسَتجِْبُه ِعْنَد ذَاَك ُمجِيُب  - ٤٠١٠
استجاب به ، : استجاب اهللا دعاءه أو : الداعي بالالم ، وحيذف الدعاء إذا ُعدِّي إىل الداعي يف الغالب ، فيقال 

وقد تقدم . فلم يستجب دعاءه على حذف املضاف : اب له دعاءه ، وأما البيت فمعناه استج: وال يكاد يقال 
  :تقرير هذا يف البقرة ، وأنَّ استجاب مبعىن أجاب ، والبيت الذي أشار إليه هو 

  فَلَْم َيسَْتجِْبُه ِعْنَد ذَاَك ُمجِيُب... َوَداعٍ َدَعا َيا َمْن جيِيُب إىل النَِّدا  - ٤٠١١
» فَأتُوا بِِكَتابٍ « : االستجابة تقتضي دعاء ، فأين الدعاء هنا؟ قيل : دونه على تعدِّيه بنفسه ، فإن قيل والناس ينش

أي صاروا ملتزمني طريقه ، ومل يبق شيء إال } فاعلم أَنََّما َيتَّبُِعونَ أَْهَوآَءُهْم { : أمر ، واألمر دعاء إىل الفعل ، وقال 
وهذا من أعظم الدالئل على فساد } َوَمْن أََضلُّ ِممَّْن اتبع هََواُه بِغَْيرِ ُهًدى { : بقوله اتباع اهلوى ، مث زّيف طريقهم 

  .} إِنَّ اهللا الَ َيْهِدي القوم الظاملني { التقليد ، وأنه ال بد من احلجة واالستدالل 

تابعنا بعضه : من الوصل ضد القطع أي  إما» َوّصلَْنا « العامة على تشديد } َولَقَْد َوصَّلَْنا لَُهُم القول { : قوله 
  :أنزلنا آيات القرآن يتبع بعضها بعضاً ، وأصله من وصل احلبل ، قال : قال الفراء . ببعض 
  بَِحْبلٍ َضعيٍف الَ َيزَالُ يُوصَّلُ... فَقُلْ ِلَبنِي َمْرَوانَ ما َبالُ ِذمَِّتي  - ٤٠١٢

وقرأ احلسن بتخفيف الصاد وهو قريب مما تقدم ، قال  -قاله جماهد  -ين أنواعاً من املعا: جعلناه أوصاالً أي : وإّما 
كيف عذبوا بتكذيبهم ،  -مبا يف القرآن من أخبار األمم اخلالية  -بيَّنا لكفار مكة : َوصَّلَْنا : ابن عباس ومقاتل 

» لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ « ة يف الدنيا خرب الدنيا خبرب اآلخرة ، حىت كأهنم عاينوا اآلخر: وصلنا هلم القول : وقال ابن زيد 
  .} الذين آتَْيَناُهمُ الكتاب { : ، مث ملا أقام الداللة على النبوة أكد ذلك بقوله 

متعلق » بِِه « خربه ، واجلملة خرب األول ، و » ُيْؤِمُنونَ « مبتدأ ثان و » ُهْم « مبتدأ و » الَِّذيَن آَتيَْناُهْم « : قوله 



التقدمي يفيد االختصاص وهنا ال : ، وقد ُيَعكُِّر على الزخمشري وغريه من أهل البيان ، حيث قالوا » ُنونَ ُيْؤِم« ب 
يتأتى ذلك ، ألهنم مل خصُّوا إمياهنم هبذا الكتاب فقط لزم كفرهم مبا عداه وهو عكس املراد وقد أبدى أهل البيان 

ألوهم االختصاص باإلميان باهللا » به « لو قدِّم : فقالوا ]  ٢٩: امللك [ } َنا آَمنَّا بِِه َوَعلَْيِه َتَوكَّلْ{ : هذا يف قوله 
أن اإلميان بغريه معلوم فانصبَّ : وحده دون مالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ، وهذا بعينه جارٍ هنا ، واجلواب 

  .الغرض إىل اإلميان هبذا 
  فصل
{ من قبل القرآن : وقيل  -صلى اهللا عليه وسلم  -أي من قبل حممد } ِلِه الذين آتَْيَناُهمُ الكتاب ِمن قَْب{ : قوله 

هم : وقال مقاتل . أهل الكتاب عبد اهللا بن سالم وأصحابه ) أناسٍ من ( نزلت يف : ، قال قتادة } ُهم بِِه ُيْؤِمُنونَ 
  . -صلى اهللا عليه وسلم  - أصحاب السفينة الذين قدموا من احلبشة أربعني رجالً من أهل اإلجنيل وآمنوا مبحمد

قدموا مع جعفر من احلبشة على النيب صلى اهللا اهللا عليه وسلم ملا رأوا ما باملسلمني من : قال سعيد بن جبري 
يا نيبَّ اهللا إن لنا أمواالً فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا فواسينا املسلمني هبا ، فأذن هلم : اخلصاصة قالوا 
َوِممَّا َرَزقَْناُهمْ { : إىل قوله } الذين آَتْيَناُهُم الكتاب { بأمواهلم فواسوا هبا املسلمني فنزل فيهم فانصرفوا فأتوا 

نزلت يف مثانني من أهل الكتاب أربعون من جنران واثنان وثالثون من احلبشة : ، وعن ابن عباس قال } ُينِفقُونَ 
: يعين } َوإِذَا يتلى َعلَْيهِمْ { : وصفهم اهللا فقال : ا أحدهم نزلت يف عشرة أن: ومثانية من الشام ، وقال رفاعه 

صلى اهللا عليه  -، وذلك أنّ النيب } قالوا آَمنَّا بِِه إِنَُّه احلق ِمن رَّبَِّنآ إنَّا كُنَّا ِمن قَْبِلِه ُمْسِلِمَني { : القرآن ، قالوا 
ن قبل القرآن مسلمني خملصني هللا التوحيد مؤمنني كان مكتوباً عندهم يف التوراة واإلجنيل ، أي كنا م -وسلم 
  .أنه نيب حق  -صلى اهللا عليه وسلم  -مبحمد 

« ما مصدرية والباء متعلق ب » بَِما َصَبرُوا « منصوب على املصدر ، و } أولئك يُْؤُتونَ أَْجَرُهم مَّرََّتْينِ { : قوله 
مرتني إلمياهنم ) ُيْؤَتْون أَْجرَُهْم : بإمياهنم مبحمد قيل بعثته ، وقيل : أي « َمرََّتْينِ » ومعىن . أَْو بنفس األجر ( يؤتون 

ومرَّة بإمياهنم  -عليه السالم  -إلمياهنم باألنبياء الذين كانوا قبل حممد : بالكتاب األول وبالكتاب اآلخر ، وقيل 
شتمهم املشركون ،  -ه وسلم صلى اهللا علي -ملا آمنوا مبحمد : وقال مقاتل  -صلى اهللا عليه وسلم  -مبحمد 

أي على دينهم ، قال « بَِما صَبرُوا » فصفحوا عنهم فلهم أجران ، أجر على الصفح وأجر على اإلميان ، وقوله 
  .نزلت يف قوم من أهل الكتاب أْسلَُموا فأوذُوا : جماهد 
يدفعون بشهادة أن ال إله إال اهللا : ن عباس أي بالطاعة املعصية املتقدمة ، قال اب} َوَيْدَرُؤنَ باحلسنة السيئة { : قوله 

يدفعون ما مسعوا من األذى والشتم من املشركني بالصفح والعفو ، َوّمما َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُون ، : الشرك ، وقال مقاتل 
ون مؤمين وإذا مسعوا اللَّغو وهو القبيح من القول أعرضوا عنه ، وذلك أن املشركني كانوا يسبُّ: قوله . يف الطاعة 

َوقَالُواْ لََنآ أَْعمَالَُنا وَلَكُمْ { أهل الكتاب ، ويقولون تّباً لكم تركتم دينكم فيعرضون عنهم وال يرّدون عليهم ، 
: ، ليس املراد سالم التحية ولكنه سالم املتارك ، ومعناه } َسالٌَم َعلَْيكُمْ { ، لنا ديننا ولكم دينكم ، } أَْعَمالُكُْم 
مث ] .  ٦٣: الفرقان [ } َوإِذَا َخاطََبُهُم اجلَاِهلُونَ قَالُواْ َسالَماً { نَّا ال نعارُِضكُْم بالشتم والقبح ، ونظريه َسِلْمُتْم ِم

ال حنب دينكم الذي أنتم : دين اجلاهلني ، أي : ، أي } الَ نَْبَتِغي اجلاهلني { أكد ذلك تعاىل بقوله حاكياً عنهم 
نسخ ذلك باألمر بالقتال ، وهو بعيد ، ألن ترك : كون من أهل اجلهل والسفه ، قيل ال نريد أن ن: عليه ، وقيل 

  .واهللا أعلم ) . واجباً ( املسافهة مندوب ، وإن كان القتال 



إِنْ َنتَّبِعِ الُْهَدى َمَعكَ  َوقَالُوا) ٥٦(إِنََّك لَا تَْهِدي َمْن أَْحَبْبَت وَلَِكنَّ اللََّه يَْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَن 
نَّا َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم لَا َيْعلَُمونَ ُنَتَخطَّْف ِمْن أَْرِضَنا أََولَْم نَُمكِّْن لَُهمْ َحَرًما آِمًنا ُيجَْبى إِلَْيِه ثََمرَاُت كُلِّ َشْيٍء رِْزقًا ِمْن لَُد

َها فَِتلَْك َمَساِكنُُهْم لَمْ ُتْسكَْن ِمْن َبْعِدِهْم إِلَّا قَِليلًا َوكُنَّا َنْحُن الْوَارِِثنيَ َوكَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة َبِطَرْت َمعِيَشَت) ٥٧(
ْهلَُها ي الْقَُرى إِلَّا َوأََوَما كَانَ رَبَُّك ُمْهِلَك الْقَُرى حَتَّى َيبَْعثَ ِفي أُمَِّها َرسُولًا َيْتلُو َعلَْيهِْم آيَاِتَنا َوَما كُنَّا ُمهِْلِك) ٥٨(

  ) ٥٩(ظَاِلُمونَ 

نزلت « : أحببته لقرابته ، قال املفسرون : أحببت هدايته ، وقيل : أي } إِنََّك الَ َتْهِدي َمْن أَْحبَْبَت { : قوله تعاىل 
 لوال أن: ال إلَه إالَّ اهللا أشهد لك هبا يوم القيامة ، قال : قل  -صلى اهللا عليه وسلم  -يف أيب طالب قال له النيب 

  .، فأنزل اهللا هذه اآلية » إمنا محله على ذلك اجلزع ألقررت هبا عينيك : تعيِّرين قريش ، تقول 
  فصل

َوإِنََّك لتهدي { ، وقال يف آية أخرى } إِنََّك الَ َتْهِدي َمْن أَْحبَْبَت ولكن اهللا يَْهِدي َمن َيَشآُء { : قال يف هذه اآلية 
، وال تنايف فإن الذي أثبته وأضافه إليه الدعوة ، والذي نفاه عنه هداية ]  ٥٢: ى الشور[ } إىل صَِراٍط مُّْستَِقيمٍ 

أََو َمن كَانَ َمْيتاً فَأَْحَييَْناهُ { التوفيق وشرح الصدور ، وهو نور يقذف يف القلب فيجيء به القلب كما قال سبحانه 
  ] . : ١٢٢: األنعام [ } َوَجَعلَْنا لَُه نُوراً يَْمِشي بِِه ِفي الناس 

  فصل
إِنََّك الَ َتْهِدي َمْن أَْحَبْبَت ولكن اهللا يَْهِدي { : قوله : احتج أهل السنة هبذه اآلية يف مسألة اهلدى والضالل ، فقالوا 

إنَّكَ الَ تَْهِدي { يقتضي أن تكون اهلداية يف املوضعني مبعىن واحد ألنه لو كان املراد من اهلداية يف قوله } َمن َيَشآُء 
شيئاً آخر الختلّ النظم ، مث إما أن يكون املراد من اهلداية بيان } ولكن اهللا يَْهِدي َمن َيَشآُء { : يئاً ، ويف قوله ش} 

أو خلق املعرفة يف القلوب ال ( األدلة والدعوة إىل اجلنة ، أو تعريف طريق اجلنة أو خلق املعرفة على سبيل اإلجلاء ، 
) بيان األدلة ، ألأنه عليه السالم هدى الكل هبذا املعىن فهي غري ( يكون املراد ال جائز أن ) على سبيل اإلجلاء 

اهلداية اليت نفى اهللا عمومها وكذا القول يف اهلداية مبعىن الدعوة إىل اجلنة ، وأما اهلداية مبعىن تعريف اجلنة فهي أيضاً 
عليه أداء عشرة دنانري ال يقول أعطي عشرة  فمن وجب. غري مرادة ، ألنه تعاىل علَّق هذه اهلداية على املشيئة 

ألن ذلك عندهم قبيح من اهللا تعاىل يف حق املكلف ، . دنانري إن شئت ، وأما اهلداية مبعىن اإلجلاء والقسر فغري جائز 
وفعل القبيح مستلزم للجهل أو احلاجة ومها حماالن ، ومستلزم احملال حمال ، فذلك حمال من اهللا واحملال ال جيوز 

تعليقه على املشيئة ، وملا بطلب األقسام مل يبق إالَّ أن املراد أنه تعاىل خيصُّ البعض خبلق اهلداية واملعرفة ومينع البعض 
وإذا أورد الكالم على هذا الوجه سقط ما أورد القاضي عذرا عن ]  ٣: االنبياء [ } الَ ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ { منها 
  .ذلك 
أي أنه املختص بعلم الغيب فيعلم من يهتدي ومن ال يهتدي ، مث إنه تعاىل حكى } لَُم باملهتدين َوُهَو أَْع{ : قوله 

اخلطف : إن َنتَّبع اهلَُدى َمَعكَ نَُتَخطَّْف من أْرِضَنا ، قال املربد : عنهم شبهة أخرى متعلقة بأحوال الدنيا وهي قوهلم 
إنَّا لنعلم أنَّ الذي  -صلى اهللا عليه وسلم  -اف قال للنيب االنتزاع بسرعة نزلت يف احلارث بن نوفل بن عبد من

: تقوله حقٌّ ولكنا إن اتَّبعناك على دينك خفنا أن خترجنا العرب من أرضنا مكة ، فأجاب اهللا عنه من وجوه األول 
ألن العرب حيترمون احلرم ومل ، أي أعطاكم مسكناً ال خوف لكم فيه ، إما } أَوَلَْم ُنَمكِّن لَُّهْم َحرَماً آِمناً { : قوله 

  .يتعرضوا لسكانه ، فإنه يروى أن العرب خارجة احلرم كانوا ال يتعرَّضون لساكن احلرم 



  :العامة على اجلزم جواباً للشرط ، واملنقرّي بالرفع ، على حذف الفاء ، كقوله » نَُتَخطَُّف « : قوله 
بالرفع ، أو على التقدمي وهو مذهب سيبويه » ُيْدرِكُكُْم « وكقراءة ... َها َمْن َيفَْعلِ احلََسنَاِت اللَُّه َيْشكُُر - ٤٠١٣

.  
أََولَمْ { وقد صرحَّ به يف قوله » َجَعل « قال أبو البقاء عدَّاه بنفسه ألنه مبعىن } أَوَلَْم ُنَمكِّن لَُّهْم َحرَماً آِمناً { : قوله 

كقوله » جََعلَ « متعد بنفسه من غري أن يضمَّن معىن » َمكََّن « و ]  ٦٧: نكبوت الع[ } َيَرْواْ أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً آِمناً 
هو على حذف مضاف : يؤمن من دخله ، وقيل : ، وتقدم حتقيقه يف األنعام وآمنا قيل مبعىن مؤمن أي » َمكَّنَّاُهْم « 

  .آمناً أهله ، وقيل فاعل مبعىن النسب أي ، ذا أمن : ، أي 
قرأ نافع بتاء التأنيث مراعاة للفظ مثرات ، والباقون بالياء للفصل وألن تأنيثه جمازي واجلملة صفة » ى ُيْجَب« : قوله 

  .بفتحتني وأبان بضمتني مجع ثُُمر بضمتني ، وبعضهم بفتح وسكون » ثََمرَاُت « أيضاً ، وقرأ العامة » َحَرماً « ل 
يرزقهم وأن ينتصب » ُيجَبى إليه « املصدر املؤكِّد ، ألن معىن إن جعلته مصدراً جاز انتصابه على » رِزقاً « : قوله 

لتخصصها » ثََمراٍت « على املفعول له ، والعامل حمذوف ، أي يسوقه إليه رزقاً ، وأن يكون يف موضع احلال من 
» رات ثََم« ، وإن جعلته امساً للمرزوق انتصب على احلال من ) كما ينتصب عن النكرة املخصصة ( باإلضافة ، 

{ حيمل إىل احلرم : مجعته قال مقاتل : جبيت املاء يف احلوض أي : ، أي جيلب وجيمع ، يقال » ُيجَْبى « ومعىن 
  .أن ما نقوله حق } ثََمرَاُت كُلِّ َشْيٍء رِّْزقاً مِّن لَُّدنَّا ولكن أَكْثَرَُهْم الَ َيْعلَُمونَ 

البطر سوء احتمال : ، قال الزخمشري » َبطَِرْت معيشتها « من أهل قرية  :أي } َوكَْم أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيٍة { : قوله 
واختار { : إما حبذف اجلار واتصال الفعل كقوله » َمعِيَشتَها « الغىن ، وهو أن ال حيفظ حق اهللا تعاىل ، وانتصب 

معيشتها ، وإما بتضمني  بطرت أيَّام: ، أو بتقدير حذف ظرف الزمان ، أصله ]  ١٥٥: األعراف [ } موسى قَْوَمُه 
. » َسِفَه َنفَْسه « معىن كفرت أو خسرت أو على التمييز أو على التشبيه باملفعول به ، وهو قريب من » َبِطَرتْ « 

  .عاشوا يف البطر فأكلوا رزق اهللا ، وعبدوا غريه : قال عطاء 
قال ابن عباس مل يسكنها إال املسافرون ، ومارُّ الطريق } قَِليالً  فَِتلَْك َمَساِكنُُهْم لَْم ُتْسكَن مِّن َبْعِدِهْم إِالَّ{ : قوله 

  .يوماً أو ساعة 

لَْم « : مل يعمَّر منها إال أقلها وأكثرها خراب ، فقوله : مل تسكن من بعدهم إال سكوناً يسرياً قليالً ، وقيل : معناه 
إال سكىن قليالً ، : أي » إال قليالً « خرباً ثانياً ، و مجلة حالية ، والعامل فيها معىن تلك ، جيوز أن يكون » ُتْسكَْن 

[ } إِنَّا َنْحُن نَرِثُ األرض َوَمْن َعلَْيَها { : كقوله . } َوكُنَّا َنْحُن الوارثني { . أو إال زماناً قليالً ، أو إال مكاناً قليالً 
  ] . ٤٠: مرمي 
يعين القرى الكافرة أهلها حىت نبعث يف أمِّها رسوالً ، أي يف أكثرها }  َوَما كَانَ رَبَُّك ُمْهِلَك القرى بِظُلْمٍ{ : قوله 

وأعظمها رسوالً ينذرهم وخّص األعظم ببعثة الرسول فيها ألن الرسول يبعث إىل األشراف ، واألشراف يسكنون 
لعذر للقوم ، املدائن واملواضع اليت هي أم ما حونلها ، وهذا بيان لقطع عذرهم ، ألن عدم البعثة جيري جمرى ا

  .فوجب أال جيوز إهالكهم إال بعد البعثة 
خيربهم الرسول أنَّ العذاب نازل هبم إن مل يؤمنوا ، : يؤّدي ويلِّبغ ، قال مقاتل : أي } َيْتلُو َعلَْيهِْم آيَاِتَنا { : وقوله 

كهم بظلمهم ، وأهل مكة ليسوا كذلك ، فإن أهل: مشركون أي : } َوَما كُنَّا ُمْهِلِكي القرى إِالَّ َوأَْهلَُها ظَاِلُمونَ { 
  .بعضهم قد آمن وبعضهم قد علم اهللا منهم أنَّهم وإن مل يؤمنوا لكنه خيرج من نسلهم من يؤمن 



أَفََمْن َوَعْدَناُه َوْعًدا ) ٦٠( لُونََوَما أُوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء فََمَتاُع الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوزِيَنُتَها َوَما ِعْندَ اللَِّه َخْيٌر َوأَبْقَى أَفَلَا َتْعِق
َوَيْوَم يَُنادِيهِْم فََيقُولُ أَْينَ ) ٦١(َحَسًنا فَُهَو لَاِقيِه كََمْن َمتَّْعَناُه َمَتاعَ الَْحَياةِ الدُّنَْيا ثُمَّ ُهَو َيْوَم الِْقَياَمِة ِمَن الُْمْحَضرِيَن 

 لَ الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ َربََّنا َهُؤلَاِء الَِّذيَن أَغَْوْيَنا أَغَْوْيَناُهْم كََما غََوْيَنا َتبَرَّأَْناقَا) ٦٢(ُشَركَاِئَي الَِّذيَن كُْنُتْم َتْزُعُمونَ 
لَْعذَابَ لَْو أَنَُّهْم كَاُنوا َوقِيلَ اْدُعوا ُشَركَاَءكُْم فََدَعوُْهْم فَلَْم َيسَْتجِيبُوا لَُهْم َوَرأَُوا ا) ٦٣(إِلَْيَك َما كَانُوا إِيَّاَنا يَْعُبُدونَ 

  ) ٦٦(فََعِمَيْت َعلَْيهُِم الْأَْنَباُء َيوَْمِئٍذ فَُهْم لَا يََتَساَءلُونَ ) ٦٥(َوَيْوَم ُينَاِديهِْم فََيقُولُ َماذَا أََجْبُتمُ الْمُْرَسِلَني ) ٦٤(َيْهَتُدونَ 

على » َمَتاعاً « ، أي فهو متاع ، وقرىء فمتاعاً احلياة بنصب } يا َوَمآ أُوِتيُتم مِّن َشْيٍء فََمَتاُع احلياة الدن{ : قوله 
يتمتعون هبا أيام حياهتم مث هي إىل فناء : نصب على الظرف ، واملعىن » واحلََياةَ « يتمتَّعون متاعاً ، : املصدر ، أي 

ركنا الدِّين لئال تفوتنا الدنيا ، فبيَّن ، هذا جواب عن شبهتهم فإهنم إن قالوا ت} َوَما ِعنَد اهللا خَْيٌر وأبقى { وانقضاء 
أن املنافع هناك أعظم ، : األول : فلوجهني ) أمَّا أنَّه خري ( تعاىل أن ذلك خطأ عظيم ، ألن ما عند اهللا خٌري وأبقى 

فألهنا دائمة أهنا خالصة عن الشوائب ومنافع الدنيا مشوبة باملضار ، بل املضار فيها أكثر ، وأما أنَّها أبقى ، : والثاين 
غري منقطعة ومىت قوبل املتناهي بغري املتناهي كان عدماً فظهر بذلك أن منافع الدنيا ال نسبة هلا إىل منافع اآلخرة ، 

أن الباقي خٌري من الفاين يعين أن من ال يرجح اآلخرة على منافع » أَفَالَ َتْعِقلُونَ « : فال جرم نبه على ذلك فقال 
من أوصى بثلث ماله ألعقل الناس صرف : جاً عن حد العقل ، ورحم اهللا الشافعي حيث قال الدنيا كأنه يكون خار

ألن أعقل الناس من أعطي القليل وأخذ الكثري وما هم إال املشتغلني  -تعاىل  -ذلك الثلث إىل املشتغلني بطاعة اهللا 
بالياء من حتت التفاتاً ، والباقون » فَالَ َيْعِقلُونَ أَ« وقرأ أبو عمرو . بالطاعة ، فكأنه رمحه اهللا إمنا أخذه من هذه اآلية 

  .باخلطاب جرياً على ما تقدم 
مصيبة » فَُهَو الَِقيهِ « يعين اجلنة » َوْعداً َحَسناً « بغري فاء » أََمْن َوَعْدنَاُه « قرأ طلحة » فََمْن َوَعْدَناُه « َ: قوله 

النار } ثُمَّ ُهَو َيْوَم القيامة ِمَن احملضرين { وتزول عن قريب } اَع احلياة الدنيا كََمن مَّتَّْعَناُه َمَت{ ومدركه وصائرٌ إليه 
بسكون اهلاء إجراًء هلا جمرى الواو والفاء ، والباقون بالضم على األصل ، » ثُمَّ ُهَو « : ، وقرأ الكسائي وقالون 

[ } لَكُنُت ِمَن احملضرين { لقرآن ، قال تعاىل بالذين أحضروا للعذاب أمر عرف من ا» املُْحضَرِيَن « وختصيص لفظ 
ويف اللفظ إشعار به ، ألن اإلحضار يشعر ]  ١٢٧: الصافات [ } فَإِنَُّهْم لَُمْحَضُرونَ { ]  ٥٧: الصافات 

هِمْ َوَيْوَم ُينَاِدي{ : قوله . بالتكليف واإللزام ، وذلك ال يليق مبجالس اللذة ، وإمنا يليق مبجالس الضرر واملكاره 
يف الدنيا أهنم شركائي وتزعمون أهنا تشفع فتخلصكم من هذا الذي } فََيقُولُ أَْيَن ُشرَكَآِئَي الذين كُنُتْم َتْزُعُمونَ 

وجب : أي } قَالَ الذين َحقَّ َعلَْيهُِم القول { ، ) تزعموهنم شركاءه : ( نزل بكم ، وتزعمون مفعواله حمذوفان أي 
  .الشياطني : اللة وقيل عليهم العذاب وهم رؤوس الض

كََما « ، و » أَغَْوْيَناهم « أن هؤالء مبتدأ ، والَِّذيَن أَغَْوْيَنا صفته والعائد حمذوف ، أي أغويناهم ، واخلرب : أحدمها 
نعت ملصدر حمذفو ، ذلك املصدر مطاوع هلذا الفعل أي فغووا غّياً كما غوينا ، قاله الزخمشري ، وهذا » غََوْيَنا 
قد أوصل بقوله : فإن قلت : ألنه ليس يف اخلرب زيادة فائدة على ما يف صفته ، قال : منعه أبو علي ، قال الوجه 

« الزيادة يف الظرف ال يصيِّره أصالً يف اجلملة ألنَّ الظرف صالٌت ، مث أعرب هو : كما غوينا وفيه زيادة ، قلت 
مستأنف ، وأجاب أبو البقاء وغريه عن األول بأن » أغَْويَْناهم «  خربه ، و» الَِّذيَن أَغَوْيَنا « مبتدأ و » َهُؤالَء 

  .الظرف قد يلزم كقولك زيٌد عمرو يف داره 



  فصل
» َتَبرَّأَنا إلَْيكَ « أضللناهم كما ضلننا } أَغَْوْيَناُهْم كََما غََوْيَنا { هؤالء الذين دعوناهم إىل الغي وهم األتباع : املعىن 
  .منهم 
  :وجهان » ما « قُدِّم ألجل الفاصلة ويف » َيْعُبدونُ « إيَّاَنا مفعول } كانوا إِيَّاَنا َيعُْبُدونَ َما { : قوله 

  ) .أي تربأ الذين اتُّبعوا من الذين اتَّبعوا ( هي نافية : أحدمها 
  .بعٌد  تربأنا مما كانوا أي من عبادهتم إيانا ، وفيه: مصدرية وال بدَّ من تقدير حرف جرٍّ أي : والثاين 

« األصنام لتخلصكم من العذاب : وقيل للكافلني ادعوا شركاءكم ، أي : أي } َوِقيلَ ادعوا ُشرَكَآَءكُْم { : قوله 
لَُهْم مل جييبوهم ، واألقرب أن هذا على سبيل التقريع ، ألهنم يعلمون أنه ال فائدة يف ) فَلَْم َيسَْتجِيُبوا ( » فََدَعْوُهْم 

  .دعائهم هلم 
يعين املتبوع : ملا رأوا العذاب ، أو لدفعوه ، قال الضحاك ومقاتل : جواهبا حمذوف أي } لَْو أَنَُّهْم كَاُنواْ { : قوله 

لو أهنم كانوا مهتدين يف الدنيا : والتابع يرون العذاب ولو أهنم كانوا يهتدون يف الدنيا ما أبصروا يف اآلخرة ، وقيل 
وقيل قد آن هلم أن . كانوا يهتدون لوجه من وجوه احليل لدفعوا به العذاب  لو: لعلموا أنَّ العذاب حق ، وقيل 

[ } الَ ُيْؤِمُنونَ بِِه حىت َيرَُواْ العذاب األليم { يهتدوا لو أهنم كانوا يهتدون إذا رأوا العذاب ويؤكد ذلك قول 
  : وعندي أن اجلواب غري حمذوف ويف تقديره وجوه: قال ابن اخلطيب ]  ٢٠١: الشعراء 
فهاهنا يشتد اخلوف عليهم ويصريون حبيث ال يرون } ادعوا ُشَركَآءَكُْم { أن اهللا تعاىل ملا خاطبهم بقوله : أحدها 

شيئاً وملا صاروا من شدة اخلوف ال يبصرون شيئاً ال } َوَرأَُواْ العذاب لَْو أَنَُّهْم كَاُنواْ َيْهَتُدونَ { : شيئاً ، فقال تعاىل 
  .ب جرم ما رأوا العذا

َوَرأَُواْ { : أن اهللا تعاىل ملا ذكر عن الشركاء وهم األصنام الذين ال جييبون الذين دعوهم ، قال يف حقهم : وثانيها 
مشاهدين العذاب ، وكانوا من األحياء الهتدوا ، ولكنها ليست كذلك ، فال } العذاب لَْو أَنَُّهْم كَاُنواْ َيْهَتُدونَ 
ضمري ال يليق إال بالعقالء ، وكيف يصح عوده لألصنام » ورأوا الَعذَابَ « : قوله  :جرم ما رأت العذاب فإن قيل 

  .، وإمنا أورد ذلك على حسب اعتقاد القوم فكذا هاهنا } فََدَعْوُهْم فَلَْم َيسَْتجِيبُواْ لَُهْم { : هذا كقوله : ، قلنا 
علموا حقيقة هذا العذاب يف الدنيا لو كانوا  والكفار: أن يكون املراد من الرؤية رؤية القلب ، أي : وثالثها 

حمذوف ، فإن ذلك يقتضي » لو « وهذه الوجوه عندي خري من الوجوه املبنية على أن جواب : يهتدون ، قال 
  .تفكيك نظم اآلية 

مة على ختفيفها ، وقرأ ، فعميت ، العا} َماذَآ أََجبُْتُم املرسلني { يسأل اهللا الكفار : أي » َوَيْوَم ُيَناِديهِْم « : قوله 
خفيت : األعمش وجناح بن حبيش بضم العني وتشديد امليم ، وتقدمت القراءتان للسبعة يف هود ، واملعىن 

احلجج يومئذ فال يكون هلم عذر وال حجة ، : وهي األخبار واألعذار ، وقال جماهد » َعلَْيهِم اَألْنَباُء « واشتبهت 
ال « يسكتون ال يسأل بعضهم بعضاً وقرأ طلحة : ال حيتجون ، وقيل : قتادة فهم ال يستاءلون ال جييبون وقال 

  ] . ١: النساء [ } َتَسآَءلُونَ بِِه واألرحام { بتشديد السني على إدغام التاء يف السني ، كقراءة » يّساءلون 
  فصل

اهللا وجيب وقوعه بالقدر هذه اآلية تدل على بطالن قول اجلربية ، ألن فعلهم لو كان خلقاً من : قال القاضي 
واإلرادة ملا عميت عليهم األنبا ولقالوا إنَّما كذَّبنا الرسل من جهة خلقك فينا بتكذيبهم والقدرة املوجبة لذلك 

فكانت حجتهم على اهللا تعاىل ظاهرة وكذلك القول فيما تقدم ، ألن الشيطان كان له أن يقول إمنا أغويت خبلقك 



نَّ علم اهللا بعدم اإلميان مع وجود اإلميان متنافيان لذاهتما ، فمع العلم بعدم اإلميان إذا أمرنا أ: يفّ الغواية ، واجلواب 
بإدخال اإلميان يف الوجود فقد أمرنا باجلمع بني الضِّدين ، واعلم أنَّ القاضي ال يترك آية من اآليات املشتملة على 

جه استدالله يف الكل هذا احلرف ، فكذا وجه جوابنا حرف املدح والذم والعقاب إال يعيد استدالله هبا ، كما أن و
  .واحد ، وهو كما ذكرنا 

َوَربَُّك َيْخلُُق َما َيَشاُء وََيخَْتاُر َما كَانَ لَُهمُ ) ٦٧(فَأَمَّا َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا فََعَسى أَنْ َيكُونَ ِمَن الُْمفِْلِحَني 
َوُهَو اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ) ٦٩(َورَبَُّك َيْعلَُم َما ُتِكنُّ ُصدُوُرُهْم َوَما ُيْعِلُنونَ ) ٦٨(َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ  الِْخَيَرةُ سُْبَحانَ اللَِّه

  ) ٧٠(ُهَو لَُه الَْحْمُد ِفي الْأُولَى وَالْآِخَرِة َولَهُ الُْحكُْم وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ 

ملّا بيَّن حال املعذبني أتبعه بذكر من } َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً فعسى أَن َيكُونَ ِمَن املفلحني فَأَمَّا َمن َتاَب { : قوله 
  :وجوه » َعَسى « يتوب منهم يف الدنيا ترغيباً يف التوبة ، وزجراً عن الثبات على الكفر ، ويف 

  .أنه من الكرام حقيق ، واهللا أكرم األكرمني : أحدها 
  .فليطمع يف الفالح : لترجي للتائب وطمعه ، كأنه قال أنَّها ل: وثانيها 
  .عسى أن يكونوا كذلك إذا داموا على التوبة واإلميان ، جلواز أن ال يدوموا : وثالثها 

آن لَْوالَ ُنزِّلَ هذا القر{ : نزلت هذه اآلية جواباً للمشركني حني قالوا } َورَبَُّك َيْخلُُق َما َيَشآُء وََيخَْتاُر { : قوله 
، يعين الوليد بن املغرية ، أو عروة بن مسعود الثقفي ، أخرب ]  ٣١: الزخرف [ } على َرُجلٍ مَِّن القريتني َعظِيمٍ 

  .اهللا تعاىل أنه ال يبعث الرسل باختيارهم 
  :فيه وجوه } َما كَانَ لَُهمُ اخلرية { : قوله 

  .» َيْختَاُر « أنَّ ما نافية ، فالوقف على : أحدها 
  .ما مصدرية أي خيتار اختيارهم ، واملصدر واقع موقع املفعول ، أي خمتارهم : ين والثا

َولََمن صََبَر َوغَفََر إِنَّ { : والعائد حمذوف ، أي ما كان هلم اخلرية فيه كقوله » الذي « ان يكون مبعىن : الثالث 
طية أن تكون كان تامة ، وهلم اخلرية مجلة أي منه ، وجوَّز ابن ع]  ٤٣: الشورى [ } ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ األمور 

إن اهللا خيتار كلَّ كائن ، وهلم اخلرية : ويتجه عندي أن يكون ما مفعول إذا قدَّرنا كان التامة ، أي : مستأنفة ، قال 
  :وجعل بعضهم يف كان ضمري الشأن ، وأنشد . تعديد النعم عليهم يف اختيار اهللا هلم لو قبلوا : مستأنف معناه 

  لَْو كَانَ ذَا ِمْنَك قَْبلَ الَيْوم َمْعُروُف... أِمْن ُسَميَّةَ َدْمُع الَعْينِ َتذْرِيُف  - ٤٠١٤
ألن تفسري األمر والشأن ال يكون جبملة فيها : ولو كان ذا امسها لقال معروفاً ، وابن عطية منع ذلك يف اآلية ، قال 

أن ال يفسر إال جبملة مصرح جبزيئها إال أنَّ يف هذا نظراً حمذوف ، كأنه يريد أن اجلار متعلق مبحذوف وضمري الش
من : هو السلطان يف البلد ، وهي الدار ، واخلرية : إن أراده ، ألن هذا اجلار قائم مقام اخلرب وال أظن أحداً مينع 

« بيان لقوله }  َما كَانَ لَُهمُ اخلرية{ التخري كالطرية من التطري فيستعمالن استعمال املصدر ، وقال الزخمشري 
وخيتار ما يشاء وهلذا مل يدخل العاطف ، واملعىن أن اخلرية هللا يف أفعاله وهو أعلم بوجوه : ، ألن معناه » َوَيْخَتاُر 

  .احلكمة فيها ليس ألحد من خلقه أن خيتار عليه 
أهنا نافية هو مذهب أهل  واالبتداء مبا على» َيْختَار « إن الوقف على : مل يزل الناس يقولون : قال شهاب الدين 

غري موقوف عليه هو مذهب » َيْختَاُر « السنة ، ونقل ذلك عن مجاعة كأُيبٍّ وغريه ، وأن كوهنا موصولة متصلة 
املعتزلة ، وهذا الزخمشري قد قرر كوهنا نافية وحصل غرضه يف كالمه وهو موافق لكالم أهل السنة ظاهراً وإن كان 



أنه إن مل يكن هلم اخلرية : لئال يكون املعىن : كبار أهل السنة منع أن تكون نافية ، قال ال يريده ، وهذا الطربي من 
فيما مضى وهي هلم فيما يستقبل ، وأيضاً فلم يتقدم نفي ، وهذا الذي قاله ابن جرير مروّي عن ابن عباس ، وقال 

  .الء على هذا واقعة على العق» ما « وخيتار هلم ما يشاؤه من الرسل ف : بعضهم 

  فصل
ما : خيتار ما هو األصلح واخلري ، وإن قيل : وخيتار اهللا ما كان هلم اخلرية ، أي : لإلثبات فمعناه » ما « : إن قيل 

َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ َوالَ ُمْؤِمَنٍة إِذَا قََضى { : ليس إليهم االختيار ، أو ليس هلم أن خيتاروا على اهللا كقوله : للنفي أي 
َعمَّا « مث قال منزِّهاً نفسه سبحانه وتعاىل ]  ٣٦: األحزاب [ } ولُُه أَْمراً أَن َيكُونَ لَُهمُ اخلرية ِمْن أَْمرِِهمْ اهللا َوَرُس

إن اخللق واالختيار واإلعزاز واإلذالل مفوض إليه ليس ألحد فيه شركة ومنازعة مث أكد ذلك : أي » ُيْشرِكُونَ 
من مطاعنهم فيه ، » َوَما ُيْعِلُنونَ « من عداوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } ُرُهمْ َيْعلَُم َما ُتِكنُّ ُصدُو{ بأنه 

َوُهَو اهللا الا إله { : وملا بيَّن علمه مبا هم عليه من الغل واحلسد والسفاهة قال . هال اختري غريه يف النبوة ، : وقوهلم 
نبيه على كونه قادراً على كل املمكنات عاملاً بكل املعلومات منزهاً ، وهذا ت} إِالَّ ُهَو لَُه احلمد ِفي األوىل واآلخرة 

وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة ألن الثواب غري واجب } لَهُ احلمد ِفي األوىل واآلخرة { عن النقائص واآلفات 
احلمد للَِّه الذي أَذَْهبَ { ويؤكد قول أهل اجلنة } لَُه احلمد ِفي األوىل واآلخرة { عليه بل يعطيه فضالً وإحساناً ، و 

َوآِخُر َدْعَواُهْم أَنِ احلمد للَّهِ { ]  ٧٤: الزمر [ } احلمد للَِّه الذي َصَدقََنا َوْعَدُه { ] .  ٣٤: فاطر [ } َعنَّا احلزن 
ه حكم ألهل طاعت: وفصل القضاء بني اخللق ، قال ابن عباس » ولَُه احلُكُْم « ]  ١٠: يونس [ } َربِّ العاملني 

  .إىل حكمه وقضائه : أي » وإلَْيِه تُْرَجُعونَ « باملغفرة وألهل املعصية بالشقاء 

قُلْ ) ٧١(تِيكُمْ بِضَِياٍء أَفَلَا َتْسَمُعونَ قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ جََعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم اللَّْيلَ َسرَْمًدا إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه َيأْ
ْم بِلَْيلٍ َتْسكُُنونَ ِفيِه أَفَلَا تُْبِصُرونَ َرأَيُْتْم إِنْ جََعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم النَّهَاَر َسرَْمًدا إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه يَأْتِيكُأَ
َوَيْوَم يَُنادِيهِمْ ) ٧٣(ِلتَْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ َوِمْن َرْحَمِتِه جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر لَِتْسكُُنوا ِفيِه َو) ٧٢(

وََنَزْعَنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة َشهِيًدا فَقُلَْنا َهاتُوا ُبرَْهاَنكُْم فََعِلُموا أَنَّ الَْحقَّ ِللَّهِ ) ٧٤(فََيقُولُ أَْيَن ُشرَكَاِئَي الَِّذيَن كُنُْتْم َتْزُعُمونَ 
  ) ٧٥(لَّ َعنُْهْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَ َوَض

َوُهَو اهللا الا إله إِالَّ ُهَو لَُه احلمد { اآلية ، ملا بيَّن بقوله } قُلْ أَرَأَيُْتْم إِن جََعلَ اهللا َعلَْيكُُم الليل َسْرَمداً { : قوله تعاىل 
فصل عقيب ذلك ببعض ما جيب أن حيمد عليه ]  ٧٠ :القصص [ } ِفي األوىل واآلخرة َولَُه احلكم وَإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ 

، نبَّه بذلك على كون الليل والنهار } قُلْ أَرَأَْيُتمْ إِن جََعلَ اهللا َعلَْيكُُم الليل َسْرَمداً { : مبا ال يقدر عليه سواه ، فقال 
ما حيتاج إليه وال يتم ذلك إال نعمتان متعاقبتان على الزمان ، ووجهه أن املرء يف الدنيا مضطرٌّ إىل أن يتعب لتحصيل 

براحة وسكون بالليل وال بد منها واحلالة هذه ، فأما يف اجلنة فال نصب وال تعب وال حاجة هبم إىل الليل ، ولذلك 
أخربوين يا أهل مكة » قُلْ أََرأَْيُتْم « : يدوم هلم الضياء واللذات ، فبيَّن بذلك أن القادر على ذلك ليس إالّ اهللا فقال 

بنهار } َمْن إله غَْيُر اهللا يَأْتِيكُْم بِضَِيآٍء { ال هنار معه } إىل َيْومِ القيامة { دائماً } إِن جََعلَ اهللا َعلَْيكُُم الليل َسْرَمداً { 
  مساع فهم وقبول؟» أَفَالَ َتْسَمُعون « تطلبون فيه املعيشة 

هي مجلة االستفهم بعده والعائد منها » أََرأَْيُتْم « ثاين ومفعول وأعمل ال» اللَّْيل « أَرَأَيُْتم ، وجعل تنازعاً يف : قوله 
بضياء بعده ، وجواب الشرط حمذوف ، وتقدم حترير هذا يف األنعام ، وسرمداً مفعول : على الليل حمذوف تقديره 



  :ل طرفة الدائم الذي ال ينقطع قا: ثان إن كان اجلعل تصيرياً ، أو حال إن كان خلقاً وإنشاء ، والسَّرمد 
  نََهارِي َوالَ لَْيِلي َعلَيَّ بَِسْرَمِد... لََعْمُرَك َما أَْمرِي َعلَيَّ بُِغمٍَّة  - ٤٠١٥

هي زائدة واشتقاقه من السَّرد ، وهو تتابع الشيء على : والظاهر أن ميمه أصلية ، ووزنه فعلل كجعفر ، وقيل 
  .ُدالَمِ ، وُزرْقُم ، من الدالً والزُّرقة : و الشيء ، إال أنَّ زيادة امليم وسطاً وآخراً ال تنقاس حن

« : وإمنا قال » َسْرَمداً « أو مبحذوف على أنه صفة ل » َسْرَمداً « أو ب » َيْجَعلَ « متعلق ب » إلَى َيْومِ « : قوله 
ن من جهة التدبر ، فلما ، ألن الغرض من ذلك االنتفاع مبا يسمعون ويبصرو» أَفَالَ تُْبِصُرونَ « ، » أَفَالَ َتْسَمُعونَ 

ما » أَفَالَ ُتْبِصُرونَ « مساع فهم » أَفَالَ َتْسَمُعونَ « : مل ينتفعوا أنزلوا منزلة من ال يسمع وال يبصر ، قال املفسِّرون 
  .أنتم عليه من اخلطأ والضالل 

ذكر الضياء وهو ضوء : قلنا فإن قيل هالَّ قيل بنهار يتصرَّإلون فيه كما قيل بليل تسكنون فيه ، : وقال الزخمشري 
الشمس ألن املنافع اليت تتعلق هبا متكاثرة ليس التصرف يف املعاش وحده والظالم ليس بتلك املنزلة ، وإمنا قرن 

« لنَّ السمع يدرك ما ال يدركه البصر من درك منافعه ووصف فوائده ، وقرن بالليل » أَفَالَ َتْسَمُعونَ « بالضياء 
  .لن غريك يدرك من منفعة الظالم ما تبصره أنت من السكون وحنوه »  أَفَالَ تُْبِصُرونَ

  :يف النهار وهذا من باب اللف والنشر ومنه : أي } وَِلَتبَتُغواْ ِمن فَْضِلِه { أي يف الليل » ِلَتْسكُنُوا ِفيِه « : قوله 
  الِعنَّاُب واحلََشُف البَاِليلََدى َوكْرَِها ... كَأَنَّ قُلُوَب الطَّْيرِ َرطْباً َوَيابِساً  - ٤٠١٦

أراد الشكر على املنفعتني معاً ، وعامل أنه وإن كان السكون يف : نعم اهللا ، وقيل : أي » لََعلَّكُمْ َتْشكرون « : قوله 
،  إال أن األليق بكل واحد منهما ما ذكره اهللا تعاىل ، فلهذا خصه به) وابتغاء فضل اهللا بالليل ممكناً ( النهار ممكناً 

  .كرَّر ذلك النداء للمشركني لزيادة التقريع والتوبيخ » َوَيْوَم ُيَناِديِهْم « : وقوله 
فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا { : يعين رسوهلم الذي أرسل إليهم ، كما قال } ِمن كُلِّ أُمٍَّة َشهِيداً { أخرجنا » َوَنَزْعَنا « : قوله 

يشهد عليهم بأهنم بلغوا القوم الدالئل ، وأوضحوها هلم ليعلم أن : أي ]  ٤١: النساء [ } ِمن كُلِّ أمٍَّة بَِشهِيٍد 
التقصري منهم ، فيزيد ذلك يف غمهم ، وقيل املراد الشهداء الذي يشهدون على الناس ، ويدخل يف مجلتهم األنبياء 

َوَضلَّ « ، » ِللَِّه « التوحيد » نَّ احلَقَّ أَ« حينئذ » فََعِلُموا « حجتكم بأن معي شريكاً } فَقُلَْنا َهاُتواْ ُبْرَهاَنكُمْ { 
  .من الباطل والكذب } مَّا كَانُواْ َيفَْتُرونَ { غاب عنهم » َعْنُهْم 

الْقُوَِّة إِذْ قَالَ لَُه قَْومُهُ  ُعْصَبةِ أُوِليإِنَّ قَاُرونَ كَانَ ِمْن قَْومِ ُموَسى فََبَغى َعلَْيهِْم َوآَتْيَناُه ِمَن الْكُنُوزِ َما إِنَّ َمفَاِتَحُه لََتُنوُء بِالْ
َواْبَتغِ ِفيَما آَتاَك اللَُّه الدَّاَر الْآِخَرةَ َولَا َتْنسَ َنصِيَبَك ِمَن الدُّْنَيا َوأَْحِسْن كََما ) ٧٦(لَا َتفَْرْح إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الْفَرِِحَني 

قَالَ إِنََّما أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ ِعْنِدي أََولَمْ ) ٧٧(الْأَْرضِ إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الُْمفِْسِديَن أَْحَسَن اللَُّه إِلَْيَك وَلَا َتْبغِ الْفََساَد ِفي 
  ) ٧٨(بِهُِم الُْمْجرُِمونَ ُيسْأَلُ َعْن ذُُنوَيْعلَْم أَنَّ اللََّه قَْد أَْهلََك ِمْن قَْبِلِه ِمَن الْقُُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنُه قُوَّةً َوأَكْثَُر َجْمًعا َولَا 

اآلية ، قال املفسرون كان ابن عمه ، ألنه قارون بن يصهر بن } إِنَّ قَاُرونَ كَانَ ِمن قَْومِ موسى { : قوله تعاىل 
كان قارون عم موسى كان أخا : قاهث بن الوي بن يعقوب ، وموسى ابُن عمران بن قاهث وقال ابن إسحاق 

يكن يف بين إسرائيل أقرأ للتوراة من قارون ، ولكنه نافق كما نافق السَّامري وكان عمران ومها ابنا يصهر ومل 
  .يسمى املنوَّر حلسن صورته 

كان عامالً لفرعون على بين إسرائيل ، وكان يبغي : إنه كان ابن خالته ، فبغى عليهم ، وقيل : وقال ابن عباس 



  ) .ومل يرع هلم حق اإلميان بل استخف بالفقراء ( بكثرة املال  »َبَغى َعلَْيهِمْ « : عليهم ويظلمهم ، وقال قتادة 
: طلب الفضل عليهم وأن يكونوا حتت يده ، وقال ابن عباس : بغى عليهم بالشرك ، وقال القفال : وقال الضحاك 

له البحر حسد هارون على احلبورة ، وروي أن موسى عليه السالم ملا قطع اهللا : تكّبر عليهم وجترب ، وقال الكليب 
، وأغرق فرعون جعل احلبورة هلارون فحصلت له النبوة واحلبورة وكان له القربان واملذبح وكان ملوسى الرسالة ، 
فوجد قارون لذلك يف نفسه ، وقال يا موسى لك الرسالة هلارون احلبورة ، ولست يف شيء ، ال أصرب أنا على هذا 

فواهللا ال أصدِّقك أبداً حىت تأتيين بآية : عله اهللا فقال قارون له واهللا ما صنعت ذلك هلارون بل ج: ، فقال موسى 
فأمر موسى رؤساء بين إسرائيل ان جييء كلُّ رجل منهم بعصاه فجاءوا هبا ، : يعرف هبا أن جعل ذلك هلارون ، قال 

فباتوا حيرسون  فألقاها موسى عليه السالم يف قبة له وكان ذلك بأمر اهللا ودعا موسى ربه أن يريهم بيان ذلك ،
أال ترى ما : عصيهم ، فأصحبت عصا هارون هتتز هلا ورق أخضر وكانت من شجر اللوز ، فقال موسى لقارون 

واهللا ما هذا بأعجب مما تصنع من السحر ، فاعتزل قارون ومعه ناس كثرية وويل هارون : صنع اهللا هلارون ، فقال 
يأتون هَبدَاَياُهْم إىل هارون فيضعها يف املذبح وتنزل نار من السماء احلبوة واملذبح والقربان ، وكانت بنو إسرائيل 

  .فتأكلها ، واعتزل قارون بأتباعه وكان كثري املال والتََّبع من بين إسرائيل ، فما كان يأيت موسى وال جيالسه 
  »ة الَِّذيَن َسِمُعوا كالَم اللَّه إنَّ قاُرونَ كانَ من السَّْبِعنيَ املُخَْتاَر«  -صلى اهللا عليه وسلم  -وروي عن النيب 

وما يف حّيزها وهلذا كسرت ) إنَّ ( ما موصولة مبعىن الذي صلتها } َوآَتْينَاُه ِمَن الكنوز َمآ إِنَّ َمفَاِتَحُه { : قوله 
ح ونقل األخفش الصغري عن الكوفيني منع الوصل بإنَّ وكان يستقبح ذلك عنهم ، يعين لوجوده يف القرآن ، واملفات

َوِعنَدهُ { مفاحته خزائنه كقوله : مجع مفتح بفتح امليم وهو الذي يفتح به الباب قاله قتادة وجماهد ومجاعة ، وقيل 
  .خزائنه : أي ]  ٥٩: األنعام [ } َمفَاِتحُ الغيب 

  :فيها وجهان » لََتُنوُء بِالُعْصَبِة « : قوله 
أَجَأُْتهُ : لُتينء املفاتح العصبة األقوياء كما تقول : لكالم ، واملعىن بأن الباء للتعدية ، كاهلمزة وال قلب يف ا: أحدمها 

  :هنض به بثقل ، قال : َوجئُْت به ، وأَذَْهْبُته َوذَهَْبُت به ، ومعىن ناء بكذا 

  َوَتْمشي اهلَوَْيَنا عن قَرِيبٍ فََتْبهَُر... َتُنوُء بِأُخَْراَها فَْألياً ِقَياُمَها  - ٤٠١٧
  :هنضت به ، قال : ُنْؤُت بالعمل أي : د وقال أبو زي
  َعْبداً إذَا َما َناَء باِحلْملِ َوقَْف... إذَا َوَجْدَنا َخلْفاً بِئَْس اخلَلَْف  - ٤٠١٨

لتثقل املفاتح : ناء به احلمل حىت أثقله وأماله ، وعليه ينطبق املعىن أي : يقال : وفسره الزخمشري باألثقال ، قال 
  .العصبة 
عرضت لناقة : لتنهض هبا لقوهلم : لتنوء العصبة باملفاتح أي : قال أبو عبيدة إنَّ يف الكالم قلباً ، واألصل  :والثاين 

لينوء بالياء من حتت : على احلوض ، وتقدم الكالم يف القلب وأن فيه ثالثة مذاهب ، وقرأ بديل بن ميسرة 
» قَاُرونَ « ل » َمفَاِتَحه « أو ثثقلها ، وقيل الضمري يف والتذكري ، ألنه راعى املضاف احملذوف ، إذ التقدير محلها 

« ذهبت أهل اليمامة ، قاله الزخمشري؛ يعين كما اكتسب : فاكتسب املضاف من املضاف إليه التذكري ، كقوهلم 
ما بني : اجلماعة الكثرية ، والعصابة مثلها ، قال جماهد : » الُعْصَبةُ « التأنيث اكتسب هذا التذكري ، و » أَْهل 

وكانوا عشرة ألن يوسف وأخاه مل ]  ٨: يوسف [ } وََنْحُن ُعْصَبةٌ { العشرة إىل األربعني؛ لقول إخوة يوسف 
كان حيمل مفاحته أربعون رجالً أقوى ما يكون : أربعون رجالً وقيل سبعون روي عن ابن عباس : يكونا معهم وقيل 

وجدت يف اإلجنيل أن مفاتيح خزائن قارون وقر ستني بغالً : من الرجال ، وروى جرير عن منصور عن خيثمة قال 



انَّ مال : ما يزيد مفتاح منها على إصبع لكل مفتاح منها كنز ، وطعن بعضهم يف هذا القول من وجهني األول 
فاتيح ، الرجل الواحد ال يبلغ هذا املبلغ ولو أنا قدرنا بلدة مملوءة من الذهب واجلواهر لكان هلا أعداد قليل من امل

  .أن املكنوز هي األموال املدخرة يف األرض فال جيوز أن يكون هلا مفاتح : فأي حاجة إىل تكثري هذه املفاتيح؟ الثاين 
جاز أن يبلغ يف الكثرة إىل هذا احلد ، ) العروض ال من جسن النقد ( وأجيب عن األول أن املال إذا كان من جنس 

ني محالً ليس مذكوراً يف القرآن ، فال تقبل هذه الرواية ، وعن الثاين أن الكنز وأيضاً أن قوهلم تلك املفاتح بلغت ست
وإن كان من جهة العرف ما قالوا فقد يقع على املال اجملموع يف املواضع اليت عليها أغالق ومحل ابن عباس واحلسن 

جالً أقوياء ، وقال أبو مسلم املراد املفاتح على نفس املال وهذا أبني ، قثال ابن عباس كانت خزائنه حيملها أربعون ر
: واملراد ]  ٥٩: األنعام [ } َوِعنَدُه َمفَاِتحُ الغيب الَ َيْعلَُمَهآ إِالَّ ُهَو { من املفاتح العلم واإلحاطة ، كقوله تعاىل 

  .آتيناه من الكنوز لكثرهتا واختالف أصنافها ما يتعب القائمني أن حيفظوها 
قاله ابن عطية ، وردَّه » بََغى « قاله الزخمشري ، أو ل » َتُنوُء « أن يكون معموالً ل : أوجه فيه » إذْ قَالَ « : قوله 

قاله أبو البقاء وردَّه أبو حيان بأن اإليتاء مل يكن » آَتيَْناُه « أبو حيان بأن املعىن ليس على التقييد هبذا الوقت أو ل 
  .ذلك الوقت 

اذكر : وقدَّره الطربي . بغى عليهم وهذا ينبغي أن يردّ مبا ردَّ به قول ابن عطية : أو حملذوف ، فقدَّره ، أبو البقاء 
  :وقدره أبو حيان أظهر الفرح وهو مناسب ، واعلم أنه كان يف قومه من وعظه بأمور 

واملراد ال يلحقه  -حكاها عيسى احلجازي  -الَ َتفَْرح إنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ الفَرِِحَني ، وقرى الفارحني : قوله : أحدها 
إنه ال يفرح بالدنيا إال من رضي هبا واطمأن : من البطر والتمسك بالدنيا ما يلهيه عن أمر اآلخرة ، قال بعضهم 

  :وما أحسن قول املتنيب . إليها ، وأمَّا من يعلم أنَّه سيفارق الدنيا عن قريب مل يفرح 
  قََّن َعْنُه صَاِحُبُه اْنِتقَاالََتَي... أََشدُّ الَغمِّ ِعْنِدي يف ُسُرورٍ  - ٤٠١٩

قال ]  ٢٣: احلديد [ } لِّكَْيالَ تَأَْسْواْ على َما فَاَتكُْم َوالَ تَفَْرحُواْ بَِمآ آَتاكُْم { ) وأحسن وأوجز منه ما قال تعاىل ( 
  .كان فرحه ذلك شركاً ، ألنه ما كان خياف معه عقوبة اهللا تعاىل : ابن عباس 

، وإن يتعلق مبحذوف على أنه » اْبَتغِ « ب » ِفيَما آَتاَك « جيوز أن يتعلق } وابتغ ِفيَمآ آَتاَك { : قوله : وثانيها 
واملراد أن يصرف املال إىل ما يؤديه إىل . مصدرية أو مبعىن الذي » َما « و . » ِفيَما آتاَك « متقلباً : حال ، أَي 

  .اجلنة ، والظاهر أنه كان مقّراً باآلخرة 
قال جماهد وابن زيد ال تترك أن تعمل يف الدنيا لآلخرة وقال } َوالَ َتنسَ َنصِيَبَك ِمَن الدنيا { : قوله  :وثالثها 
قال « بالصدقة وصلة الرحم وقال علي أالَّ تنسى صحتك وقوة شبابك وغناك أن تطلب هبا اآلخرة ، : السُّدِّي 

خَْمسٍ َشبَاَبَك قَْبلَ َهَرِمك ، وصحَّتك قبل َسقَِمَك ، وِغَناَك قَْبلَ اغَْتنِْم خَْمساً قبلَ » : عليه السالم لرجل وهو يعظه 
  «فَقْرَِك ، وفََراغك قَْبلَ ُشْغِلَك ، وَحيَاتَك قَْبلَ مَْوِتَك 

أحسن بطاعة اهللا كما أحسن إليك : إحساناً كإحسانه إليك ، أي : أي : } َوأَْحِسن كََمآ أَْحَسَن اهللا إِلَْيَك { : قوله 
أحسن إىل اهللا إليك ، وقيل إنه ملا أمره باإلحسان باملال أمره باإلحسان مطلقاً ، ويدخل فيه اإلعانة : عمته ، وقيل بن

  .باملال واجلاه وطالقة الوجه وحسن اللقاء 
وال تطلب الفساد يف األرض ، وكل من عصى اهللا فقد طلب الفساد يف } َوالَ تَْبغِ الفساد ِفي األرض { : قوله 
الفََسادِ » أو ب « َتْبغ » جيوز أن يتعلق ب « يف اَألْرض » رض ، وقيل املراد ماكان عليه من الظلم والبغي ، و األ
إن هذا القائل هو موسى : ، قيل } إِنَّ اهللا الَ ُيِحبُّ املفسدين { : مث قال . أو مبحذوف على أنه حال وهو بعيد « 



  .بل مؤمنو قومه : عليه السالم؛ وقيل 
  .، وإما صفة للعلم « أُوتِيته » إما ظرف ل « ِعْندي » : ه وقول

  فصل
على فضلٍ وخري علمه اهللا عندي فرآين أهالً لذلك ففضلين هبذا : أي } إِنََّمآ أُوِتيُتُه على ِعلْمٍ عنديا { : قال قارون 

( م يعلم عليم الكيمياء كان موسى عليه السال: املال عليكم كما فضلين بغريه ، وقال سعيد بن املسيب والضحاك 
فعلَّم يوشع بن نون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوقناء ثلثه وعلم قارون ثلث ) أنزل اهللا عليه علمه من السماء 

  .وكان ذلك سبب أمواله . ، فخدعهما قارون حىت أضاف علمهما إىل علمه 
{ : ع املكاسب مث أجاب اهللا عن كالمه بقوله بالتصرف يف التجارات والزراعات وأنوا} على ِعلْمٍ عنديا { : وقيل 

لألموال أو أكثر } َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنُه قُوَّةً َوأَكْثَُر َجْمعاً { الكافرة } أَوَلَْم َيْعلَْم أَنَّ اهللا قَْد أَهْلََك ِمن قَْبِلِه ِمَن القرون 
تاً لعلمه بأن اهللا قد أهلك قبله من القرون من هو أقوى جيوز أن يكون هذا إثبا} أََولَْم َيعْلَْم { فقوله . مجاعة وعدداً 

أو مل يعلم يف مجلة ما عنده : منه وأغىن ، ألنه قرأه يف التوراة وأخرب به موسى ومسعه من حفاظ التواريخ؛ كأنه قيل 
وتِيُتُه على ِعلْمٍ أُ{ : وجيوز أن يكون نفياً لعلمه بذلك ألنه ملا قال . من العلم هذا حىت ال يغتر بكثرة ماله وقوته 

فتصلف بالعلم وتعظم به قيل مثل ذلك العلم الذي ادعاه ورأى نفسه به مستوجبة لكل نعمة ومل يعلم هذا } عنديا 
  .واملعىن أنه تعاىل إذا أراد إهالكه مل ينفعه ذلك وال ما يزيد عليه أضعافاً . العلم النافع حىت يقي به نفسه 

» ِمْن قَْبِلِه « ، و » أهلك « من موصولة أو نكرة موصوفة وهو يف موضع املفعول ب } َمْن ُهَو أََشدُّ { : قوله 
  .} َمْن ُهَو أََشدُّ { جيوز فيه ذلك وجيوز أن يكون حاالً من » ِمَن القُُروِن « متعلق به ، و 

َوالَ « فعل ، وقرأ ابو جعفر هذه قراءة العامة على البناء للمفعول وبالياء من حتت ، ورفع ال» َوالَ ُيْسأَلُ « : قوله 
بالتاء من فوق واجلزم وابن سريين وأبو العالية كذلك إال أنه مبين للفاعل وهو املخاطب ، قال ابن أيب » ُتسْأَل 

هذا هو الظاهر إالَّ أنَّه مل يبلغين فيه شيء : ، قال صاحب اللوامح » املُْجرِِمني « ال جيوز ذلك حىت ينصب : إسحاق 
  :مرفوعاً فيحتمل وجهني  ، فإن تركها

  .خرب مبتدأ حمذوف أي هم اجملرمون » املُْجرُِمونَ « أن يكون : أحدمها 
مصدر مضاف » ذُُنوباً « ألهنما مرفوعاً احملل ، يعين أن » ذُُنبوبِهِمْ « أن يكون بدالً من أصل اهلاء وامليم يف : الثاين 

جبر بعوضة ، وكان قد خرجها } مَثَالً مَّا َبُعوَضةٍ {  قراءة لفاعله ، قال فحمل اجملرمون على األصل كما تقدم يف
املُْجرِِمَني « يضرب مثل بعوضٍة ، وهذا تعسف كثري فال ينبغي أن يقرأ ابن سريين وأبو العالية إال : على أن األصل 

  .بالياء فقط وإمنا ترك نقلها لظهوره » 

يدخلون النار بغري حساب وال سؤال ، وقال جماهد يعين ال : قال قتادة } َوالَ ُيْسأَلُ َعن ذُُنوبِهُِم اجملرمون { : قوله 
ال يسألون سؤال استعالم وإمنا يسألون سؤال تقريع : تسأل املالئكة عنهم ، ألهنم يعرفوهنم بسيماهم ، وقال احلسن 

تعاىل إذا عاقب اجملرمني فال حاجة به إىل أن يسأهلم عن كيفية ذنوهبم وكنيتها ، إن املراد أن اهللا : وتوبيخ ، وقيل 
فََوَربِّكَ { : كيف اجلمع بينه وبني قوله : ألن اهللا تعاىل عامل بكل املعلومات فال حاجة إىل السؤال ، فإن قيل 

  .حيمل ذلك على وقتني كما قررناه : فاجلواب ]  ٩٣،  ٩٢: احلجر [ } لََنسْأَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني َعمَّا كَاُنواْ َيْعَملُونَ 
السؤال قد يكون للمحاسبة ، وقد يكون للتقريع والتوبيخ ، وقد يكون لالستعتاب ، وأليق : وقال أبو مسلم 

هذا َيْوُم الَ { ]  ٨٤: حل الن[ } ثُمَّ الَ ُيْؤذَنُ ِللَِّذيَن كَفَرُواْ َوالَ ُهْم ُيْسَتْعَتُبونَ { الوجوه هبذه اآلية االستعتاب لقوله 



  ] . ٣٦،  ٣٥: املرسالت [ } َينِطقُونَ َوالَ ُيؤْذَنُ لَُهْم فََيعَْتِذُرونَ 
  .، وإما مبحذوف على أنه حال من فاعل خرج » خََرج « إما متعلق ب » ِفي زيَنِتِه « : قوله 

) ٧٩(حََياةَ الدُّْنَيا َيا لَْيَت لََنا ِمثْلَ َما أُوِتَي قَاُرونُ إِنَّهُ لَذُو َحظٍّ َعظِيمٍ فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه ِفي زِيَنِتِه قَالَ الَِّذيَن ُيرِيُدونَ الْ
هِ فََخسَفَْنا بِ) ٨٠(الصَّابُِرونَ  َوقَالَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َويْلَكُْم ثََواُب اللَِّه َخْيرٌ ِلَمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا َولَا ُيلَقَّاَها إِلَّا

  ) ٨١(َوبَِدارِِه الْأَْرَض فََما كَانَ لَُه ِمْن ِفئٍَة َيْنُصرُوَنُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَما كَانَ ِمَن الُْمنَْتِصرِيَن 

دلت اآلية على أنه خرج بأظهر زينة وأكملها ، وليس يف القرآن إال هذا القدر والناس ذكروا وجوهاً خمتلفة ، 
هنا متعارضة ، مث إن الناس ملَّا رأوه على تلك الزينة قال من كان منهم يرغب يف واألوىل ترك هذه التقديرات أل

من احلال ، وهؤالء الراغبون حيتمل أن يكونوا من } ياليت لََنا ِمثْلَ َمآ أُوِتَي قَاُرونُ إِنَُّه لَذُو َحظٍّ َعِظيمٍ { : الدنيا 
: قال ابن عباس  -وهم أهل الدين  -، فأّما الذين أوتوا العلم  الكفار ، وأن يكونوا من املسلمني الذين حيبُّون الدنيا

َوْيلَكُمْ { : فقالوا للذين متنوا . أوتوا العلم مبا وعد اهللا يف اآلخرة : يعين األحبار من بين إسرائيل ، وقال مقاتل 
وصدَّق بتوحيد اهللا وعمل } َمْن آَمَن خَْيٌر لِّ{ ما عند اهللا من اجلزاء والثواب : من هذه النعم ، أي } ثَوَاُب اهللا َخْيرٌ 

  .صاحلاً ، ألن للثواب منافع عظيمة خالصة عن شوائب املضار دائمة ، وهذه النِّعم على الضد يف هذه الصفات 
ويلك أصله الدعاء : ، قال الزخمشري » ألَْزَمكُْم اللَُّه َوْيلَكُْم « : منصوب مبحذوف ، أي : » َوْيلَكُمْ « : قوله 
  .الك ، مث استعمل يف الزجر والرَّدع والبعث على ترك ما يضر باهل

الضمري يعود إىل ما : وقيل . هذه اخلصلة وهي الزهد يف الدنيا والرغبة فيما عند اهللا : أي » َوالَ ُيلَقَّاَها « : قوله 
وال ُيلَقَّى هذه : وقال الزجاج ( ن يعين هذه األعمال ال يؤتاها إال الصَّابرو} آَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً { : دل عليه قوله 

على أداء الطاعات واالحتراز عن احملرمات ، وعلى الرِّضا ) إال الصَّابُرونَ } ثََواُب اهللا خَْيٌر { : الكلمة وهي قوهلم 
  .بضاء اهللا يف كل ما قسم من املنافع واملضار 

وقرىء بضمها . الكناية يف بِِه وبَِدارِهِ ألجل كسر ما قبلها  املشهور كسر هاء} فََخسَفَْنا بِِه وَبِدَارِِه األرض { : قوله 
  .وقد تقدم أهنا األصل ، وهي لغة احلجاز 

  فصل
ملا أشر وبطر وعتا خصف اهللا به وبداره األرض جزاًء على عتوه وبطره ، والفاء تدل على ذلك ، ألن الفاء : قيل 

وسى عليه السالم كل وقت وهو يداريه للقرابة اليت بينهما ، إن قارون كان يؤذي نيب اهللا م: وقيل . تشعر بالعلية 
حىت نزلت الزكاة فصاحله عن كل ألف دينار على دينار ، وعن كل ألف درهم على درهم ، وعن كل ألف شاة 

على شاة ، فحسبه فاستكثره فشحت به نفسه ، فجمع بين إسرائيل وقال إنّ موسى يريد أن يأخذ أخوالكم ، فقالوا 
ائتوا بفالنة البغّي فنجعل هلا جعالً حىت تقذف موسى بنفسها ، فإذا فعلت ذلك : كبرينا فمرنا مبا شئت فقال أنت : 

إن أموّلك : خرج عليه بنو إسرائيل ورفضوه فدعوها فجعل هلا قارون شطتاً من ذهب مملوءاً ذهباً ، وقال هلا 
إسرائيل ، فلما كان من الغد مجع قارون بين وأخلطك بنسائي على أن تقذيف موسى بنفسك غداً إذا حضر بنو 

إسرائيل ، مث أتى موسى فقال إن بين إسرائيل ينتظرون خروجك فتأمرهم وتنهاهم ، فخرج إليهم موسى وهم يف 
يا بين إسرائيل من سرق قطعنا يده ومن افترى جلدناه مثانني جلدة ، ومن زىن : براح من األرض ، فقام فيهم فقال 

: وإن كنت أنت؟ قال : امرأة رمجناه حىت ميوت ، فقال له قارون ) ومن زىن وله ( جلدناه مائة ،  وليست له امرأة
فلما : ادعوها فإن قالت فهو كما قالت : فإن بين إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفالنة ، قال : وإن كنت أنا ، قال 



ا بالذي فلق البحر وأنزل التوراة أن تصطق يا فالنة أنا فعلت بك ما يقول هؤالء؟ وناشهده: جاءت قال هلا موسى 
ال ، كذبوا بل جعل يل : أحدث اليوم توبة أفضل من أن أؤذي رسول اهللا ، فقالت : فتداركها اهللا فقالت يف نفسها 

يا رب إن كنت رسولك فاغضب يل ، : قارون جعالً على أن أقذفك بنفسي ، فخر موسى ساجداً يبكي ، وقال 
يا بين إسرائيل إن اهللا بعثين إىل قارون كما بعثين إىل : مر األرض مبا شئت فإهنا مطيعة لك ، قال فأوحى اهللا إليه ان 

  .فرعون 

يا : فمن كان معه فليلزم مكانه ، ومن كان معي فلعتزل ، فاعتزلوا مجيعاً ومل يبق مع قارون إال رجالن ، مث قال 
م إىل األعناق وقارون وأصحابه يتضرعون إىل موسى خذيهم فأخذهت: أرض خذيهم فأخذهتم إىل األوساط مث قال 

: ويناشدونه باهللا والرَّحم وهو ال يلتفت إليهم لشدة غضبه ، مث قال خذيهم فانطبقت عليهم فأوحى اهللا إىل موسى 
و ما أفظَّك استغاثوا بك مراراً فلم ترمحهم ، أما وعزيت لو دعوين مرة واحدة لوجودين قريباً جميباً ، فأصحبت بن

إمنا دعا موسى على قارون ليستبد بداره وكنوزه فدعا اهللا حىت خسف اهللا بداره وأمواله : إسرائيل يتناجون بينهم 
  .األرض ، مث إن قارون خيسف به كل يوم قامة 

إذا هلك باخلسف فسواء نزل عن ظاهر األرض إىل األرض السابعة أو دون ذلك ، وإن كان ال ميتنع : قال القاضي 
لو استغاثوا يب ألغثتهم ، فإن صح محل على استغاثة : قال  -تعاىل  -إنه : املبالغة يف الزجر ، وأما قوهلم  على وجه

مقرونة بالتوبة ، فأما وهو ثابت على ما هو عليه مع أنه تعاىل هو الذي حكم بذلك اخلسف ، ألن موسى ما فعله 
د ، ألنه ال بد له من هناية ، وكذا القول فيما ذكر من إال عن إذن فبعيد ، وقوهلم إهنم يتجلجلون يف األرض فبعي

عدو القامات والذي عنده يف أمثال هذه احلكايات أهنا قليلة الفائدة ألهنا من باب أخبار اآلحاد فال تفيد اليقني 
اء مبا دل وليست املسألة عملية حىت يكفي فيها الظّن مث إهنا يف أكثر األمر متعارضة مضطربة فاألوىل طرحها واالكتف

  .عليه نص القرآن وتفويض سائر التفاصيل إىل عامل الغيب 
وأن تكون فاعلة إن » يَْنُصرُوَنُه « اخلرب أو » له « جيوز أن يكون اسم كان إن كانت ناقصة ، و » ِمْن ِفئٍَة « : قوله 

مزيدة فيها » ِمْن « رفع معىن ، ألن فيحكم على موضعها باجلر لفظاً وبال» ِفئٍَة « صفة ل » يَْنُصُروَنهُ « كان تامة و 
منعه : أي املمتنعني مما نزل من اخلسف ، يقالك نصره من عدوه فانتصر أي } َوَما كَانَ ِمَن املنتصرين { : ، مث قال 

  .فامتنع 

ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدُر لَْولَا أَنْ َمنَّ اللَّهُ  َوأَْصَبَح الَِّذيَن َتَمنَّْوا َمكَاَنهُ بِالْأَْمسِ َيقُولُونَ وَْيكَأَنَّ اللََّه َيْبُسطُ الرِّْزَق
ِتلَْك الدَّاُر الْآِخَرةُ َنْجَعلَُها ِللَِّذيَن لَا ُيرِيُدونَ ُعلُوا ِفي الْأَْرضِ َولَا ) ٨٢(َعلَْيَنا لََخَسَف بَِنا وَْيكَأَنَُّه لَا ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ 

  ) ٨٣(ةُ ِللُْمتَِّقَني فََساًدا وَالَْعاِقَب

صار أولئك الذين متنوا ما ُرزق من املال والزينة يتندمون على : أي } وَأَصَْبَح الذين َتَمنَّْواْ َمكَاَنُه بِاَألْمسِ { : قوله 
أصبح فالنٌ عاملاً ، وأضحى معدماً ، : ذلك التمين ، والعرب تعبِّر عن الصريورة بأصبح وأمسى وأضحى ، تقول 

  .حزيناً ، واملعىن صار ذلك زاجراً هلم عن حب الدنيا وخمالفة موسى وداعياً إىل الرضا بقضاء اهللا وقسمته وأمسى 
أن َوْي كلمة رأسها وهي اسم فعلٍ معناها أعجب أي أنا والكاف : فيه مذاهب منها } َوْيكَأَنَّ اهللا َوْيكَأَنَّ { : قوله 

أعجب ألنَّه ال يفلح الكافرون ، ومسع كما أنَّه ال يعلم غفر اهللا : هبا ، أي وما يف حّيزها جمرورة » أنْ « للتعليل ، و 
وحدها ، وقد فعل ذلك الكسائي ، إال أنه ينقل عنه أنه يعتقد يف » َوْي « له ، وقياس هذا القول أن يوقف على 



  :كما سيأيت ، وهذا ينايف وقفه ، وأنشد سيبويه » َوْيلََك « الكلمة أن أصلها 
  َبْب َوَمْن َيفَْتِقْر يَِعْش َعْيَش ضُرٍّ... َوْي كَأَنْ َمْن َيكُْن لَُه َنَشٌب ُيْح  - ٤٠٢٠
  :هنا للتشبيه إال أنه ذهب منها معناه ، وصارت للخرب والتقني ، وأنشد » كَأَنَّ « قال بعضهم : الثاين 
  هِي َما لَْيَس َمْوجُوداُمتَيٌَّم َيشَْت... كَأَنَّنِي ِحَني أُْمِسي الَ ُيكَلُِّمنِي  - ٤٠٢١

  .» َوْي « وهذا أيضاً يناسبه الوقف على 
اعلم أنَّه ال يفلح ، قال : كلمة برأسها والكاف حرف خطاب ، وأنَّ معمولة حملذوف ، أي » َوْيكَ « أن : الثالث 

  :األخفش ، وعليه قوله 
  وَارِسِ َوْيَك َعْنَترَ أَقْدِمِِقيلُ الفَ... َولَقَْد َشفَى نَفِْسَي َوأَبَْرأَ ُسقَْمَها  - ٤٠٢٢

  .وقد فعله أبو عمرو بن العالء » وَْيَك « وحقه أن تقف على 
فَُحِذَف ، وإليه ذهب الكسائي ويونس وأبو حامت ، وحقهم أن يقفوا على الكاف » َوْيلَكَ « أن أصلها : الرابع 

» َوْيلََك « نه حيتمل أن يكون األصل فيهما كما فعل أبو عمرو ، ومن قال هبذا استشهد بالبيتني املتقدمني ، فإ
فعامَّة القرَّاء اتبعوا الرسم ، والكسائي . متصلة يف املوضعني » وَْيكَأَنَّهُ » « َوْيكَأَنَّ « فحذف ومل يرسم يف القرآن إال 

  .ت وهذا كله يف وقف االختيار دون االختبار كنظائر تقدم» َوْيَك « وأبو عمرو على » َوْي « وقف على 
وربَّما نقل ذلك عن ابن عباس ، ونقل . » أَلَمْ َتَر « أنَّ َوْيكَأَنَّ كلها كلمة مستقلة بسيطة ومعناها : اخلامس 

هي كلمة تقرير ، وذكر أنه أخربه من مسع أعرابية : أما ترى إىل صنع اهللا ، قال الفراء : الكسائي والفراء أهنا مبعىن 
: أما ترينه وراء البيت ، وحكى ابن قتيبة أهنا مبعىن : ْي كأنَّه وراء البيت ، يعين َو: أين ابنك؟ قال : تقول لزوجها 

  .رمحة لك يف لغة محري 
وهي مرادة ، ألن لوال هذه ال يليها إال املبتدأ » أنْ « حبذف » لَْوالَ َمنَّ « قرأ األعمش } لوالا أَن مَّنَّ اهللا { : قوله 

  .اجلاللة ، وهي واضحة  برفع النون وجر» َمنُّ « ، وعنه 

هو « بَِنا » مبنياً للفاعل أي اهللا تعاىل ، والباقون ببنائه للمفعول ، و « لََخَسفَ » : قرأ حفص « لَِخَسَف : قوله 
: هو القائم مقام الفاعل كقولك « بَِنا » : املكان ، وقيل : القائم مقام الفاعل ، وعبد اهللا وطلحة ال ُنُخِسفَ بَِنا أي 

ال خنفسف االخنساف وهي عنه أيضاً ، وعن عبد : ضمري املصدر أي : الفاعل : بنا ، وهي عبارة رديئة وقيل  انقطع
  .بتاء من فوق وتشديد السني مبنياً للمفعول ، وبنا قائم مقامه « لَُتُخسَِّف » اهللا 

ياليت لََنا ِمثْلَ َمآ أُوِتَي قَاُرونُ { : الوا كلمة مستعملة عند التنبيه للخطاب وإظهار التندم ، فلما ق« َوْيكَأَنَّ » : قوله 
} َيْبُسطُ الرزق ِلَمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه { كأنه : مث شاهدوا الخسف تنبهوا خلطئهم ، مث قالوا ]  ٧٩: القصص [ } 

ائه حبسب مشيئته وحكمته ال لكرامته عليه ، ويضيق على من يشاء ال هلوان من يضيِّق عليه ، بل حلكمته وقض
وأن القو تنبهوا « كَأَنَّ » مفصولة من « َوْي » : سألت اخلليل عن هذا احلرف ، فقال : ابتالء وفتنة ، قال سيبويه 

  .وقالوا متندمني على ما سلف منهم 
جنَعلَُها »  هو اخلرب« الدَّارُ » هو اخلرب ، وجيوز أن يكون « َنْجَعلَُها » مبتدأ وصفته ، و « ِتلَْك الدَّارُ » : قوله تعاىل 

تلك اليت مسعت بذكرها وبلغك : خرباً آخر ، وحال واألوىل أحسن ، وهذا تعظيم هلا وتفخيم لشأهنا ، يعين « 
{ ليفيد أن كالً منها مستقل يف بابه ال جمموعهما ، } ِللَِّذيَن الَ ُيرِيُدونَ ُعلُّواً ِفي األرض َوالَ فََساداً { وصفها 

  .} والعاقبة ِللُْمتَِّقَني 



إِنَّ ) ٨٤(ا َما كَانُوا َيْعَملُونَ َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َخْيٌر ِمنَْها َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَلَا ُيْجَزى الَِّذيَن َعِملُوا السَّيِّئَاِت إِلَّ
َوَما كُْنتَ ) ٨٥(اَء بِالُْهَدى َوَمْن ُهَو ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك الْقُْرآنَ لََرادَُّك إِلَى َمَعاٍد قُلْ َربِّي أَْعلَُم َمْن َج

َولَا َيُصدُّنََّك َعْن آَياِت اللَِّه بَْعَد إِذْ ) ٨٦(َتْرُجو أَنْ ُيلْقَى إِلَْيكَ الِْكتَاُب إِلَّا َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك فَلَا َتكُوَننَّ ظَهًِريا ِللْكَافِرِيَن 
َولَا َتْدُع َمعَ اللَِّه إِلًَها آَخَر لَا إِلَهَ إِلَّا ُهَو كُلُّ َشْيءٍ ) ٨٧(ُع إِلَى َربَِّك وَلَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِِكَني أُنْزِلَْت إِلَْيَك َواْد

  ) ٨٨(َهاِلٌك إِلَّا َوْجَهُه لَُه الُْحكُْم َوإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ 

، ملَّا بيَّن أن الدار اآلخرة ليست إال للمتقني بيَّن بعد ذلك ما حيصل هلم  }َمن َجآَء باحلسنة فَلَُه َخْيٌر مِّْنَهاَ { : قوله 
َوَمن َجآَء بالسيئة فَالَ { : أهنم يزادون على ثواهبم ، وقوله : ، واملعىن } َمن َجآَء باحلسنة فَلَُه َخْيٌر مِّْنَها { : فقال 

  .وظاهره أهنم ال يزادون على ما يستحقون } لُونَ ُيْجَزى الذين َعِملُواْ السيئات إِالَّ َما كَانُواْ َيْعَم
إالَّ مثل : أي } إِالَّ َما كَاُنواْ { : من إقامة الظاهر مقام املضمر تشنيعاً عليهم ، وقوله } فَالَ ُيْجَزى الذين { : فقوله 

فضل هتجني حلاهلم ،  إمنا كرر ذكر السيئات ، ألن يف إسناد عمل السيئة إليهم مكرراً: ما كانوا ، قال الزخمشري 
وزيادة تبغيض للسيئة إىل السامعني ، وهذا من فضله العظيم أنه ال جيزي بالسيئة إال مثلها ، وجيزي باحلسنة بعشر 

  .أمثاهلا 
اإلحسان  كرر ذكر]  ٧: اإلسراء [ } إِنْ أَْحَسْنُتمْ أَْحَسنُْتْم َألنْفُِسكُْم َوإِنْ أَسَأُْتْم فَلََها { : قال تعاىل : فإن قيل 

فما ) ويف هذه اآلية كرر اإلساءة واكتفى يف ذكر اإلحسان مبرة واحدة ( واكتفى يف ذكر اإلساءة مبرة واحدة ، 
  السبب؟

أن هذا املقام مقام الترغيب يف الدار اآلخرة فكانت املبالغة يف النهي عن املعصية مبالغة يف الدعوة إىل : واجلواب 
كيف ال جتزى : فإن قيل . ي يف شرح حاهلم فكانت املبالغة يف ذكر حماسنهم أوىل اآلخرة ، وأما اآلية األخرى فه

ألنه كان على عزم أنه : السيئة إال مبثلها مع أن املتكلم بكلمة الكفر إذا مات يف احلال عذب أبد اآلباد؟ فاجلواب 
  .لو عاش أبداً لقال ذلك فعومل مبقتضى عزمه 

إلَى « بعد املوت » لََرادَُّك « فرض عليك أحكامه وفرائضه : قال أبو علي } َك القرآن إِنَّ الذي فََرَض َعلَْي{ : قوله 
املراد به مكة : َمَعاٍد وأي معاد ، أي ليس لغريك من البشر مثله ، وقيل : وتنكري املعاد لتعظيمه ، كأنه قال » َمَعاٍد 

صلى  -وم معاداً هلا شأن عظيم الستيالء رسول اهللا وترداده إليها يوم الفتح ، ووجه تنكريه إياها كانت يف ذلك الي
عليها ، وقهره ألهلها وإظهار عز اإلسالم وإذالل حزب الكفرة ، والسورة مكية ، فكأن اهللا  -اهللا عليه وسلم 

: تعاىل وعده وهو مبكة حني أوذي وهو يف غلبة من أهلها أنه يهاجر منها ، ويعيده إليها ظاهراً ظافراً ، وقال مقاتل 
إنَّه صلى اهللا عليه وسلم خرج من الغار وسار يف غري الطريق خمافة الطلب فلما رجع إىل الطريق نزل باجلحفة بني « 

أتشتاق إىل : مكة واملدينة ، وعرف الطريق إىل مكة واشتاق إليها وذكر مولده ومولد أبيه ، فنزل جربيل فقال 
إِنَّ الذي فََرَض { : فقال جربيل إنَّ اهللا يقول « نََعْم » :  بلدك ومولدك؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وهذا حد ما يدل على نبوته ، ألنه أخرب : يعين مكة ظاهراً عليهم قال احملققون » } َعلَْيَك القرآن لََرآدَُّك إىل َمَعادٍ 
  .عن الغيب ووقع ما أخرب به فيكون معجزاً 

إن جعلناها مبعىن عامل وأعملناها إعماله ، » أَْعلَم « َيْعلَْم أو : مر ، أي منصوب مبض} َمن َجآَء باهلدى { : قوله 
ريب { قل للمشركني : الرد إىل معاد قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -ووجه تعلقه مبا قبله أنَّ اهللا تعاىل ملا وعد رسوله 

َوَمْن ُهَو ِفي { اإلعزاز باإلعادة إىل مكة يعين نفسه وما يستحقه من الثواب يف املعاد و} أَْعلَُم َمن َجآَء باهلدى 



  .يعنيهم وما يستحقونه من العذاب يف معادهم } َضالَلٍ مُّبِنيٍ 
قال الفراء } إِالَّ َرْحَمةً مِّن رَّبَِّك { يوحى إليك القرآن : أي } َوَما كُنَت ترجوا أَن يلقى إِلَْيكَ الكتاب { : قوله 

هذا كالم حممول : قال الزخمشري . متصل : ة من ربك فأعطاك القرآن وقيل لكن رمح: هذا استثناء منقطع ، أي 
فَالَ { فيكون استثناء من األحوال ومن املفعول له ، . وما ألقي إليك الكتاب إال رمحة : على املعىن ، كأنه قيل 

حني دعي إىل دين آبائه فذكره اهللا نعمه وذلك : معيناً هلم على دينهم ، قال مقاتل : أي } َتكُوَننَّ ظَهرياً لِّلْكَاِفرِيَن 
  .وهناه عن مظاهرهتم على ما هم عليه 

صدَّه يُصدُّه ، وقرىء بضم الياء : قرأ العامة بفتح الياء وضم الصاد ، من } َوالَ َيُصدُّنََّك َعْن آَياِت اهللا { : قوله 
  :الشاعر قال . أصده مبعىن َصدَّه ، حكاها أبو زيد عن كلب : وكسر الصاد ، من 

  ُصُدوَد السََّواِقي َعْن أُُنوف احلَوَاِئمِ... أَُناسٌ أََصدُّوا النَّاَس بِالسَّْيِف َعْنُهم  - ٤٠٢٣
، واملعىن ال تلتفت ]  ٨: هود [ } لََّيقُولُنَّ َما َيْحبُِسهُ { ، ففعل فيه ما فعل يف » َيُصدُّوَننََّك » « َيُصدُّنكَ « وأصل 

} َبْعدَ إِذْ أُنزِلَْت إِلَْيَك وادع إىل رَبَِّك { . ىل قوهلم فيصدوك عن اتباع آيات اهللا يعين القرآن إىل هؤالء وال تركن إ
اخلطاب يف الظاهر للنيب : قال ابن عباس } َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن املشركني { إىل دين ربك وإىل معرفته وتوحيده : أي 

َوالَ َتْدُع َمَع اهللا إهلا { : ال تظاهروا الكفار وال توافقوهم ومثله :  أهل دينه ، أي: صلى اهللا عليه وسلم واملراد به 
الرسول كان : ، فإن قيل ) التعليم ( وهذا وإن كان واجباً على الكلِّ إال أنه تعاىل خاطبه به خصوصاً ألجل } آَخَر 

أنَّ اخلطاب وإن كان معه لكن املراد  :معلوماً منه أنه ال يفعل شيئاً من ذلك ألبتة ، فما فائدة ذلك النهي؟ فاجلواب 
ال تعتمد على غري اهللا وال تتخذ غريه وكيالً يف أمورك ، فإن وثق بغري اهللا فكأنَّه مل : غريه ، وجيوز أن يكون املعىن 

رَّبُّ { : ال نافع وال ضار وال معطي وال مانع إالَّ هو كقوله : يكمل طريقه يف التوحيد ، مث بيَّن أنه ال إله إالَّ هو أي 
  .فال جيوز اختاذ إلٍه سواه ]  ٩: املزمل [ } املشرق واملغرب الَ إله إِالَّ ُهَو فاختذه َوكِيالً 

هذا استثناء : قال  -وهو الصحيح  -من جعل شيئاً يطلق على الباري تعاىل } كُلُّ َشْيٍء َهاِلكٌ إِالَّ َوْجَهُه { : قوله 
ما جرى على عادة العرب يف التعبري باألشرف عن اجلملة ، ومن مل يطلق عليه متصل ، واملراد بالوجه الذات ، وإنَّ

لكن هو تعاىل مل : جعله متصالً أيضاً ، وجعل الوجه ما عمل ألجله أو اجلاه الذي بني الناس ، أو جيعله منقطعاً أي 
  .يهلك 

  فصل
قتضي فناء الكل ، فلو كانتا خملوقتني لكان هذا استدلت املعتزلة على أن اجلنة والنار غري خملوقتني بأنَّ هذه اآلية ت

يف صفة ( هذا معارض بقوله تعاىل : ، واجلواب ]  ٣٥: الرعد [ } أُكُلَُها َدآِئٌم { يناقض قوله تعاىل يف صفة اجلنة 
} ِعدَّتْ ِللْكَاِفرِينَ َوقُوُدَها الناس واحلجارة أُ{ : ويف صفة النار ]  ١٣٣: آل عمران [ } أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني { ) اجلنة 

[ } َوأُوِتَيْت ِمن كُلِّ َشْيٍء { : على األكثر كقوله } كُلُّ َشْيٍء َهاِلكٌ { : مث إما أن حيمل قوله ]  ٢٤: البقرة [ 
على أن فناءها ملا كان قليالً ]  ٣٥: الرعد [ } أُكُلَُها َدآِئٌم { : أو حيمل على الفناء القليل كقوله ]  ٢٤: النمل 

  .بالنسبة إىل زمان بقائها ال جرم أطلق لفظ الدوام عليها 
يف اآلخرة ، والعامة على بنائه للمفعول ، وعيسى على بنائه للفاعل ، روى الثعاليب : أي » َوإِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ « : قوله 

طسم القصص مل يبق يف  من قََرأَ» :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا « : يف تفسري عن أَُبيِّ بن كعب قال 
  «السموات واألرض إال شهد له يوم القيامة أنَّه كان مصدِّقًا أن كلَّ شيٍء هالٌك إالَّ وجهه له احلكم وإليه ترجعون 



قَْبِلهِْم فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن  َولَقَْد فََتنَّا الَِّذيَن ِمْن) ٢(أََحِسَب النَّاُس أَنْ يُْتَركُوا أَنْ َيقُولُوا آَمنَّا َوُهْم لَا ُيفَْتُنونَ ) ١(امل 
  ) ٣(َصَدقُوا َولََيْعلََمنَّ الْكَاِذبَِني 

اعلم أن منكري احلشر يقولون ال فائدة يف التكاليف ، فإهنا مشاق يف احلال ، وال فائدةَ هلا يف املآل؛ إذ ال مآل وال 
يه يرجعون يف آخر السورة قبلها بني أن األمر ليس على ما مرجع بعد اهلالك والزوالِ ، فلما بني اهللا تعاىل أهنم إل

غري } أحسب الناس أن يتركوا { : ، ألنه يهذب الشكور ويعذب الكفور ، فقال ) حسن التكليف ( حسبوه ، بل 
  .مكلفني من غري عمل يرجعون به إىل رهبم 

  فصل يف حكمة افتتاح هذه السَُّورِ حبروف التََّهجِّي
  .كُلِّّياً يف افتتاح السور باحلروف ولنذكْر كالماً 

اعلم أن احلكيم إذا خاطب من يكون حمل الغفلة ، أو من يكون مشغول البال بشغل يشغله يقدم على الكالم 
  .بسببه ، ويقبل بقلبه عليه ، مث يشرع يف املقصود ) إليه ( املقصود سبباً غريه ليلتفت املخاطب 
» َزْيٌد ، وَيا زَْيُد « : املقصود قد يكون كالماً له معىن مفهوماً ، كقول القائل ( واعلم أن ذلك املتقدم على الكالم 

  .» أَالَ َزْيُد « و 
غري مفهوم ، كمن ُيَصفُِّر خلف إنسان ليلتفَت وقد يكون الصوت بغري افم ، كتصفيق ) وقد يكون املقدم صوتاً 

  .اإلنسان بيده ، ليقبل السامع عليه 
، كان املقدم على الكالم املقصود أكثر وهلذا ) كلما كان أمت ، والكالم املقصود كان أهم  (مث إن توقع الغفلة 

، والغافل ينبه أوالً ، فيقال » َيا زَْيُد « : ، فيقال » َيا « ، والبعيد ب » أَزَْيُد « : فيقال » باهلمزة « ينادى القريب 
  .» أَالَ َيا زَْيُد « : 

وإن كان َيقْظَانَ اجلَناِن لكنه إنسان َيشغله شأن عن شأن ،  -صلى اهللا عليه وسلم  - النيب: إذا تقرر هذا فنقول 
  .فحسن من احلكيم أن يقدم على الكالم املقصود حروفاً هي كاملنبِّهات 

وتلك احلروف إذا مل يفم معناها تكون أمت يف إفادة املقصود الذي هو التنبيه من تقدمي احلروف املفهومة ، ألن 
ف إذا كانت مفهومة املعىن ، وذكرت إلقبال السامع على املتكلم لكي يسمع ما بعد ذلك فرمبا يظن السامع احلرو

كالم بعد ذلك فيقطع االلتفات عنه أما إذا مسع صوتاً بال معىن فإنه يقبل عليه وال يقطع » ال « أنه كل املقصود و 
  .ملقصود نظره عنه ما مل يسمع غريه ، جلزمه بأن ما مسعه ليس هو ا

  .فإذن تقدمي احلروف اليت ال يفهم معناها على الكالم املقصود فيه حكمة بالغة 
  فما احلكمة يف اختصاص بعض السورة هبذه احلروف؟: فإن قيلَ 
عقل البشر يعجز عن إدراك األشياء الكُلِّيَّة على تفاصيلها ، لكن نذكر ما يوفقنا اهللا : قال ابن اخلطيب : فاجلواب 
ذكر الكتاب أو التنزيل ، أو القرآن كقوله ) حروف التهجي فإن يف أوائلها ( كل سورة يف أوائلها : ل له فنقو
  ،]  ٢ - ١: البقرة [ } امل ذَِلَك الكتاب { : تعاىل 

} ِفي َصْدرَِك  املص ِكَتاٌب أُنزِلَ إِلَْيَك فَالَ َيكُْن{ ، ]  ٣ - ١: آل عمران [ } امل اهللا الا إله إِالَّ ُهَو احلي القيوم { 
 - ١: السجدة [ } امل َتنزِيلُ الكتاب { ، ]  ٢ - ١: يس [ } يس والقرآن احلكيم { ، ]  ٢ - ١: األعراف [ 
[ } ص والقرآن ِذي الذكر { ] .  ٢ - ١: ق [ } ق والقرآن اجمليد { ]  ٢ - ١: غافر [ } محَتنزِيلُ { ، ]  ٢

{ ]  ٢ - ١: العنكبوت [ } امل أََحِسَب الناس { ]  ١: مرمي [ } عص كهي{ ) إال ثالثَ سَُورٍ ] (  ٢ - ١: ص 



. ٢ - ١: الروم [ } امل غُِلَبِت الروم   [  
هي أن القرآن عظيم ، واإلنزال له ) و ( واحلكمة يف افتتاح السور اليت فيها الكتاب والتنزيل والكتاب باحلروف 

، فكذلك قدم عليها تنبيه يُوجُِب ثبات ]  ٥: املزمل [ } َك قَْوالً ثَقِيالً إِنَّا َسُنلِْقي َعلَْي{ : أثقل ، كما قال تعاىل 
  .املخاطب الستماعه 

كل سورة قرآن ، واستماعها استماع للقرآن ، سواء كان فيها ذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن أو مل : ال ُيقالُ 
ت سور فيها ذكر اإلنزال ، والكتاب ، وليس ، وأيضاً فقد ورد) منبه ( يكن فيجب أن يكون يف أول كل سورة 

{ ]  ١: الكهف [ } احلمد ِللَِّه الذي أَْنَزلَ على َعْبِدِه الكتاب َولَمْ َيجَْعل لَُّه ِعَوَجا { : فيها حروف ، كقوله تعاىل 
الفرقان [ } ِدِه لَِيكُونَ ِللَْعالَِمَني َنذِيراً تََباَركَ الذي نَزَّلَ الفرقان على َعْب{ ]  ١: النور [ } ُسوَرةٌ أَنَزلَْناَها َوفََرْضَناَها 

يف أن كل سورة من ) ال ريب : ( ألنا نقول جواباً عن األول ]  ١: القدر [ } إِنَّا أَنزَلَْناُه ِفي لَْيلَِة القدر { ]  ١: 
ى كل القرآن ، فإن فيها تنبيه عل -مع أهنما من القرآن  -القرآن ، لكن السورة اليت فيها ذكر القرآن والكتاب 

مع أهنا بعض القرآن فيها ذكر مجيع القرآن ، ]  ٢ - ١: طه [ } طه َمآ أَنََزلَْنا َعلَْيَك القرآن لتشقى { : قوله تعاىل 
إنَّا كَتبنا إليك كتاباً « : فيصري مثاله كتاب يَرُد من َمِلٍك على مملوكه فيه ُشْغلٌ ما ، وكتاب آخر يدر منه عليه فيه 

  .فال شك أن هذا الكتاب اآلخر أكثر ثقالً من األول » نا فامتثلْه فيه أمُر
تسبيحات مقصودة ، وتسبيح اهللا ال َيْغفَلُ عنه العبد ، فال » احلمد هللا ، وتبارك الذي « : أن قوله : وعن الثاين 

سورة « له التسبيح ، و  حيتاج إىل منبه ، خبالف األوامر والنواهي ، وأما ذكر الكتاب فيها فلبيان وصف عظمِة َمْن
قد بينا أهنا بعض من القرآن فيها ذكر إنزاهلا ، ويف السورة اليت ذكرناها ذكر مجيع القرآن فهو أعظم » أنزلناها 
  .وأثقل 

فهذا ليس ُوُرداً على مشغول القلب بشيء غريه ، بدليل أنه ذكر الكتاب فيها » إنا أنزلناه « : وأما قوله تعاىل 
  .فكان منبهاً له فلم ُيَنبَّْه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ذكور سابق أو معلوم عند النيب وهي ترجع إىل م

ياأيها الناس اتقوا َربَّكُمْ { : واعلم أن التنبيه قد حصل يف القرآن بغري احلروف اليت ال يفهم معناها ، كقوله تعاىل 
ياأيها { ، ]  ١: األحزاب [ } ياا أَيَُّها النيب اتق اهللا { : ه ، وقول]  ١: احلج [ } إِنَّ َزلَْزلَةَ الساعة َشْيٌء َعِظيٌم 

ألهنا أشياء هائلة عظيمة ، فإن تقوى اهللا حق تقاته أمر عظيم فقدم عليها النداء ]  ١: التحرمي [ } النيب ِلَم ُتَحرُِّم 
  .الذي يكون للبعيد الغافل عنها 

ء بالكتاب والقرآن ، وذلك ألن ثِقَلَ القرآن هو ما فيه من وأما هذه السور افتتحت باحلروف وليس فيها االبتدا
« أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمّنا { : التكاليف واملعاد ، وهذه السورة فيها ذكر مجيع التكاليف حيث قال 

ليت ذكر يها يعين ال يتركون مبجرد ذلك ، بل ال بّد وأن يؤمنوا بأنواع التكاليف ، ففيها املعىن الذي يف السورة ا
  .القرآن املشتمل على األومر والنواهي 

[ } َبَرآَءةٌ مَِّن اهللا َوَرُسوِلهِ إِلَى الذين َعاَهْدُتْم مَِّن املشركني { : فهذا املعىن ورد يف سورة التوبة وهو قوله : فإن قيل 
  ! .ومل يقدم عليه حروف التهجي]  ١: التوبة 

، وذلك وسط كالم بدليل « أََحِسَب » : ا وقع االستفهام باهلمزة ، فقال أن هذا ابتداء كالم ، وهلذ: فاجلواب 
  .يف أول الكالم ، ال يف أثنائه ) يكون ( وقوع االستفهام تاماً ، والتنبيه 

  .فسيجيء يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل } امل غُِلَبِت الروم { وأما 
  .} آَمنَّا أََحِسبَ الناس أَن يتركوا أَن يقولوا { : قوله تعاىل 



  .عند اجلمهور ، ومسد أحدمها عند األخفش « حسب » سد مفعويل « أن يتركوا » : قوله 
  :فيه أوجه « أن يقولوا » : قوله 

  .، أبدل مصدراً مؤوالً من مثله « أن يتركوا » أنه بدل من : أحدها 
  .أو ألنْ َيقُولُوا بأن يقولوا ، : أهنا على إسقاط اخلافض ، وهو الباء والالم ، أي : الثاين 

  .إذا قدرت الباء كان حاالً : قال ابن عطية وأبو البقاء 
تركت زيداً حباله وهي يف الالم : واملعىن يف الباء والالم خمتلف ، وذلك أنه يف الباء ، كما تقول : قال ابن عطية 

  .أحسبوا أنَّ إمياهنم علةٌ للترك انتهى : مبعىن من أجل ، أي 
  .أحسباهنم الترك ألجل تلفظهم باإلميان : ، ولو فسر اإلعراب لقال  وهذا تفسري معىن
  ؟) يف اآلية ( فأين الكالم الدال على املضمون الذي يقتضيه احلسبان : فإن قلت : وقال الزخمشري 

أحسبوا تركهم غري : ، وذلك أن تقديره } أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون { : هو يف قوله : قلت 
، وقوهلم آمنا هو اخلرب ، وأما غري مفتونني فتتمة الترك ، « حسب » آمنا ، فالترك أوىل مفعويل : ُتونَِني لقوهلم َمفْ

  :ألنه من الترك الذي هو مبعىن التصيري ، كقوله 
  .. فََتركُْتُه َجَزَر السِّبَاعِ َيُنْشَنُه  - ٢٠٢٤

غري مفتونني لقوهلم آمنا ، على تقدير حاصل ومستقر ) تركهم : ( أال ترى أنك قبل اجمليء باحلسبان تقدر أن تقول 
  .قبل الالم 
  أن يقولوا هو علة تركهم غري مفتونني فكيف يصح أن يقع خرب مبتدأ؟: فإن قلت 

) خمافة ( خرجت : ُخُروُجه ملخافة الشر ، وضربه للتأديب وقد كان التأديب واملخافة يف قولك : كما تقول : قلت 
حسبت خروجه لَِمَخافَِة الشَّرِّ ، وظننت ضربه للتأديب فتجعلهما : وتقول أيضاً . تأديباً تعليلني الشر وضربته 

  .مفعولني كام جعلتهما مبتدأ وخرباً 
وهذا كالم فيه اضطراب ، ذكر أوالً أن تقديره غري مفتونني تتمة يعين أنه حال ، ألنه َسَبك ذلك : قال أبو حيان 

هنا من الترك الذي هو تصيري ، وهذا ال « أن يتركوا » وهي مجلة حالية ، مث ذكر } نون وهم ال يفت{ : من قوله 
أن يصريوا لقوهلم وهم ال : الثاين ال يستقيم أن يكون لقوهلم ، إذا يصري التقدير « صري » يصح ، ألن مفعول 

  .يفتنون وهذا كالم ال يصّح 

خبالف ما قدر يف  -مبعىن صري  -مفعوالً ثانياً لترك » السباع  جزر« وأما ما مثله به من البيت فإنه يصح أن يكون 
  .اآلية 

تركهم غري مفتونني لقوهلم آمنا على تقدير حاصل ومستقر قبل الالم فال يصح؛ إذ كان تركهم مبعىن : وأما تقديره 
 الحتياج تركهم مبعىن تصيريهم كان غري مفتونني حاالً ، إذ ال ينعقد من تركهم مبعىن تصيريهم ولقوهلم مبتدأ وخرب

  .تصيريهم إىل مفعول ثان ، ألن غري مفتونني عنده حال ، ال مفعول ثان 
أن يقولوا هو علة تركهم : ، وذلك أن قوله ) فهم ( أن يقولوا إىل آخره فيحتاج إىل فضله : فإن قلت : وأما قوله 

ْعل ، ولكنه علة اخلرب احملذوف الذي هو مستقر أو ، فليس كذلك ، ألنه لو كان علة لكان به متعلِّقاً كما يتعلق بالِف
  .علة للترك لكان من متامه فكان حيتاج إىل خرب » لقوهلم « كائن ، واخلرب غري املبتدأ ، ولو كان 

خروجه ملخافة الشرِّ ، فِلَمَخافَِة ليس علةً للخروج ، بل للخرب احملذوف الذي هو مستقر أو : كما تقول : وأما قوله 
  .تهى كائن ان



  .وجياب الشيخ بأن الزخمشري إمنا نظر إىل جانب املعىن ، وكالمه عليه صحيح « : قال شهاب الدين 
ليس علة للخروج وحنو ذلك ، يعين يف اللفظ ، فأما يف املعىن فهو علة قطعاً ، ولوال خوف اخلروج فات : وأما قوله 
  »املقصود 
  فصل

وهم ال ُيْبَتلَْونَ يف } وهم ال يفتنون { ختبار وال ابتالء أن يقولوا آمنا أحسب الناس أن يتركوا بغري ا: معىن اآلية 
  .أمواهلم وأنفسهم ، كال لنختربهنم ، ليتبني املخلص من املنافق ، والصادق من الكاذب 

نزلت يف ناس كانوا مبكة قد أقروا باإلسالم ، فكتب إليهم : واختلفوا يف سبب نزول هذه اآلية ، قال الشعيب 
ال يقبل منكم إقرار باللسان حىت هتاجروا ، فخرجوا عامدين إىل املدينة ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -حاب النيب أص

  .فاتبعهم املشركون فقاتلوهم ، فقتل بعضهم وجنا بعضهم ، فأنزل اهللا هاتني اآليتني 
بن أيب ربيعة ، والوليد بن  نزلت يف الذين آمنوا مبكة ، وكانوا يعذبون سلمة بن هشام وعياش: وقال ابن عباس 

  .الوليد ، وعمار بن ياسر وغريهم 
نزلت يف مهجع بن عبد اهللا ، موىل عمر بن اخلطاب ، كان أوىل قتيل من املسلمني يوم بدر فقال « : وقال مقاتل 

، « ذه األمة َسيِّدُ الشَُّهَداِء مْهَجع ، وهو أول من يدعى إىل باب اجلنة من ه»  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 
وهم ال يفتنون باألوامر والنواهي ، وذلك أن اهللا تعاىل : فجزع أبواه وامرأته ، فأنزل اهللا فيه هذه اآلية ، وقيل 

أمرهم يف االبتداء مبجرد اإلميان ، مث فرض عليهم الصالة والزكاة وسائر الشرائع فشق على بعض فأنزل اهللا هذه 
  .اآلية 

يعين األنبياء واملؤمنني ، فمنهم من ُنِشَر بِمْنشَارٍ ، ومنهم من قتل ، } تنا الذين من قبلهم ولقد ف{ : مث عزاهم فقال 
  .وابتلي بنو إسرائيل بفرعون ، فكان يسومُُهْم سوء العذاب 

وفيه إشكال  املتعدية لواحد كذا قالوا» ِعلَم « العامة على فتح الياء مضارع } فَلََيْعلََمنَّ اهللا الذين َصَدقُواْ { : قوله 
تقدم وهو أهنا إذا تعدت ملفعول كانت مبعىن عرف ، وهذا املعىن ال جيوز إسناده إىل الباري تعاىل ، ألنه يستدعي 

  .سبق حصل وألنه يتعلق بالذات فقط ، دون ما عليه من األحوال 
م مبعىن عرف ، فلما جيء وحيتمل أن يكون من عل( ، » أعلم « وقرأ عليٌّ وَجْعفَُر بُن ُمحّمد بضم الياء مضارع 

  .هبمزة النقل أكسبتها فمعوالً آخر ، فحذف 
حيتمل أن يكون هو األول ، أي ليعلمن اللَُّه النَّاَس الصَّاِدِقَني وليعلمهم الكاذبني أي بشهرة يعرف ) مث هذا املفعول 

م يف اآلخرة ، وحيتمل أن يكون هلا هؤالء من هؤالء ، وأن يكون الثاين ، أي ليعلمن هؤالء منازهلم ، وهؤالء منازهل
  .من العالمة ، وهي السِّيَما ، فال يتعدى إال لواحد أي ليجعلن هلم عالمة يعرفون هبا 

  .وقرأ الزُّْهرِيُّ األوىل كاملشهورة والثانية كالشاذة 
  فصل
  .آَمنَّا ، وليعلمن الكاذبني : فليعلمن اهللا الذين صدقوا يف قوهلم : املعىن 

فليظهرن اهللا : ومعىن اآلية . ظاهر اآلية يدل على جتدد العلم ، واهللا تعال عامل هبم قبل االختبار :  قال املفسرون
  .الصادقني من الكاذبني حىت يوحد معلومه 

  ] . ٣٧: األنفال [ } ِلَيِميزَ اهللا اخلبيث ِمَن الطيب { : ليميز اهللا ، كقوله : وقيل . فليُرَِينَّ اهللا : وقال مقاتل 
الية حمملة على ظاهرها ، وذلك أن علم اهللا ِصفة يظهر فيها كل ما هو واقع كما هو واقع ، : ابن اخلطيب  وقال



فَقَْبلَ التكليف كان اهللا تعاىل يعلم أنَّ َزْيداً مثالً سُيِطيُع وَعْمراً سيعصي مث وقت التكليف باإلتيان يعلم أنه أطاع ، 
  .األحوال ، وإمنا املتغري املعلوم واآلخر عصى ، وال يتغري علمه يف شيء من 

مث عرب ) ومل حترك ( ومثال ذلك يف اِحلسِّيَّاِت أن املرآة الصافية الصقيلة إذا علقت يف موضع ، وقوبل بوجهها جهة 
يف ثوب أصفر يظهر فيها » عمرو « عليها زيد البساً ثوباً أبيض يظهر فيها زيد يف ثوب أبيض ، وإذا عرب عليها 

يقع يف ذهن أحد أن املرآة يف كوهنا حديداً تغريت ، أو يقع له أهنا يف تدويرها تبدلت أو أهنا يف فهل . كذلك 
صقالتها اختلفت ، أو خيطر بباله أهنا عن مكاهنا انتقلت؟ ال يقع ألحد شيء من هذه األشياء ويقطع بأن املتغري إمنا 

  .هو اخلارجات 
« : ثال ، فإن املرآة ممكنة التغيري ، وعلم اهللا غي ممكن التغيري ، فقوله فعلم اهللا من هذا املثال بل أعلى من هذا امل

  .من هذا املثال يعين يعلم من علم اهللا أنه يأيت بالطاعة فيعلم أنه مطيع بذلك العلم » فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه 

  .هر منه ذلك ويعلم أنا مؤمن ، وكان كذاباً فبفرض العبادات عليه يظ: وليعلمن الكاذبني ، يعين من قال 
فائدة مع أن االختالف يف اللفظ أدل على » الكَاِذبَِني « : بصيغة الفعل ، ويف قوله » الَِّذيَن َصَدقُوا « : ويف قوله 

الفصاحة وهي أن اسم الفاعل يدل يف كثري من املواضع على ثبوت املصدر يف الفاعل ورسوخه فيه ، والفعل املاضي 
فُالَن شَرَِب اخلَْمَر ، وفالنٌ َشارٌِب اخلَْمَر ، وفالن نفذ أَمُْرُه ، وفالن نافذ أمره ، ال يفهم : يقال  ال َيُدلُّ عليه ، كما

وقت نزول اآلية كانت : من صيغة الفعل التكرار والرسوخ ، ويفهم من اسم الفاعل ذلك إذا ثبت هذا فنقول 
فقال . لتكاليف ، وعن قوم قدميني يف الكفر ، مستمرين فيه احلكاية يف قومٍ قرباِء العهد باإلسالم يف أوائل إجياب ا

» الكاذبني « : بصيغة الفعل أي ُوجَِد منهم الصدق وقال يف حق الذين كفروا » الذين صدقوا « : يف حق املؤمنني 
بلفظ اسم ]  ١١٩: املائدة [ } َيْوُم َينفَُع الصادقني ِصدْقُُهْم { : بالصيغة املفهمة للثبات والدوام ، فلهذا قال 

  .الفاعل ، ألن يف اليوم املذكور يكون الصدق قد رسخ يف املؤمن وهو اليوم اآلخر 

َمْن كَانَ يَْرُجو ِلقَاَء اللَِّه فَإِنَّ أََجلَ اللَِّه لَآٍت َوُهَو ) ٤(أَْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت أَنْ َيْسبِقُوَنا َساَء َما َيْحكُُمونَ 
َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ ) ٦(َوَمْن َجاَهَد فَإِنََّما ُيَجاِهدُ ِلَنفِْسِه إِنَّ اللََّه لَغَنِيٌّ َعنِ الَْعالَِمَني ) ٥(مِيُع الَْعلِيُم السَّ

َوَوصَّيَْنا الْإِْنَسانَ بِوَاِلَدْيِه ُحْسًنا َوإِنْ َجاَهَداكَ ) ٧( لَُنكَفَِّرنَّ َعْنُهْم سَيِّئَاِتهِْم وَلََنْجزِيَنَُّهْم أَْحَسَن الَِّذي كَاُنوا َيْعَملُونَ
وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا ) ٨(ِلُتشْرَِك بِي َما لَْيسَ لََك بِِه ِعلٌْم فَلَا ُتِطْعُهَما إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأَُنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

  ) ٩(نَُّهْم ِفي الصَّاِلِحَني الصَّاِلحَاِت لَُنْدِخلَ

هذه منقطعة ، فتقدر ببل واهلمزة عند اجلمهور ، » أم « } أَْم َحِسَب الذين َيْعَملُونَ السيئات { : قوله تعاىل 
  .واإلضراب انتقال ال إبطال 

 أهنم ال يفتنون وكأنه عّز وجلّ قرر الفريقني ، قرر املؤمنني» أحسب « : أم معادلة لأللف يف قوله : قال ابن عطية 
  .، وقرر الكافرين أهنم يسبقون نقمات اهللا 

  :؛ إذ لو كانت كذلك لكانت متصلة ، وال جائز أن تكون متصلة لفقد شرطني » ليست معادلة « : قال أبو حيان 
  .أن ما بعدها ليس مفرداً ، وال ما يف قوته : أحدمها 
  .أو أشياء  أنه مل يكن هنا ما جياب به من أحد شيئني: والثاين 

أَمْ { : وما يف خربها سادةً مسدمها ، كقوله » أن « هذه أن تتعدى الثنني ، وجعل » حسب « وجوز الزخمشري يف 



، إال أن » قدر « ، وأن تتعدى لواحٍد على أهنا مضمنة معىن ]  ٢١٤: البقرة [ } َحِسبُْتْم أَن َتْدُخلُواْ اجلنة 
  التضمني ال ينقاس

» إما موصولة مبعىن الذي ، و « ما » مبعىن بئس فتكون « ساء » جيوز أن تكون } كمون ساء ما حي« : قوله 
  .صلتها ، وهي فاعل ساء ، واملخصوص بالذم حمذوف أي حكمهم « حيكمون 

  .واملخصوص أيضاً حمذوف « ما » صفتها ، والفاعل مضمر يفسره « حيكمون » متييزاً ، و « ما » وجيوز أن تكون 
أن تكون مصدرية ، ومبعىن الذي ، ونكرة موصوفة ، وجيء ب « ما » ون ساء مبعىن قَُبَح ، فيجوز يف وجيوز أن تك

  .إما للتنبيه على أن هذا ديدهنم وإما لوقوعه موقع املاضي ألجل الفاصلة « حكموا » دون « حيكمون » 
وفاً ، واملصدر املؤّول خمصوص بالذم وجيوز أن تكون ما مصدرية وهو قول ابن كَْيَسانَ فعلى هذا يكون التمييز حمذ

  .أي ساء حكماً حكمُُهْم 
  .إذا اتصلت ببئس مشبعاً يف البقرة « ما » وقد تقدم حكم 

  فصل
بني أن من كلف بشيء ومل يأت به يعذب ، وإن مل } أََحِسَب الناس أَن يتركوا { : ملا بني حسن التكليف بقوله 

  .يف احلال وال يف املآل . ال يفوت اهللا شيء يعذب يف احلال فسيعذب يف االستقبال ، و
أي يعجزونا ويفوتونا ، فال نقدرعلى « أن يسبقونا » يعين الشرك } أم حسب الذين يعملون السيئات { : فقوله 

  .بئس ما حكموا حني ظنوا ذلك } ساء ما حيكمون { االنتقام منهم 
  .وأن تكون موصولة ودخلت الفاء لشبهها بالشرطية جيوز أن تكون من شرطية ، } َمن كَانَ َيْرُجو { : قوله 

املعلق بالشرط ُعِدَم َعَدم الشرط ، فمن ال يرجو لقاء اهللا ال يكون أجل اهللا آتياً له ، وهذا باطل ، ألن : فإن قيل 
  أجل اهللا آت ال حمالة من غري تقييد بشرط؟

، بل اجلواب حمذوف ، أي فليعمل عمالً صاحلاً وال يشرك ليس جبواب } فَإِنَّ أََجلَ اهللا آلٍت { : أن قوله : فاجلواب 
  .بعبادة ربه أحداً كما قد صرح به 

املراد من ذكر إتيان األجل وعد املطيع مبا يعده من الثواب أي من كان يرجو لقاء اهللا فإن : وقال ابن اخلطيب 
  .آتياً له على وجه الثواب أجره آلٍت بثواب اهللا ، أي ُيثَاُب على طاعته ، ومن ال يرجو لقاء اهللا 

  فصل
من كان : وقال سعيد بن جبري . والرجاء مبعىن اخلوف . من كان خيشى البعث واحلساب : قال ابن عباس ومقاتل 

  .يطمع يف ثواب اهللا فإن أجل اهللا يعين ما وعد اهللا من الثواب والعقاب 
اهللا ويأمله فليستعد له ، وليعمل لذلك اليوم ، كقوله  أن من خيشى: يعين أن يوم القيامة لكائن واملعىن : وقال مقاتل 

  .اآلية كما تقدم ]  ١١٠: الكهف [ } فََمن كَانَ َيْرُجو ِلقَآَء َربِِّه فَلَْيْعَملْ َعَمالً { 
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا { : ومل يذكر صفة غريمها ، ألنه سبق القول يف قوله } وهو السميع العليم { 

أم حسب الذين { : وقوله } فليعلمن اهللا الذين صدقوا { : وبقوله } وهم ال يفتنون { : سبق القول بقوله و} آمنا 
وال شك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما يدرك بالبصر ، ومنه ما ال يدرك به ، والعلم } يعملون السيئات 
، ويعلم من صدق فيما قال ، ومن كذب أو عليم  أي يسمع ما قالوه} َوُهَو السميع العليم { : يشملهما ، فقال 

  .مبا يعمل فيثيب ويعاقب 
أي له ثوابه ، واجلهاد هو الصرب على الشدة ، ويكون ذلك يف احلرب ، } َوَمن َجاَهَد فَإِنََّما ُيَجاِهُد ِلنَفِْسِه { : قوله 



  .وقد يكون على خمالفة النفس 
يفهم منه أن من جاهد } فإمنا جياهد لنفسه { : عمل واجب ، فإن قوله هذه اآلية على أن اجلزاء على ال: فإن قيل 

  .ربح جبهاده ما لواله ملا ربح 
  .هو كذلك ولكن حبكم الوعد ال باالستحقاق : فاجلواب 
يقتضي احلصر ، فيكون جهاد املرء لنفسه فقط وال ينتفع به غريه وليس كذلك ، فإن من » فإمنا « قوله : فإن قيل 
  .ع به هو ، ومن يريد نفعه حىت إن الوالد والولد بربكة اجملاهد وجهاده ينتفعون به جاهد ينتف
أن ذلك نفع له ، فإن انتفاع الولد انتفاع لألب ، واحلصر هنا معناه أن جهاده ال يصل إىل اهللا منه نفع ، : فاجلواب 

  .م وعبادهتم أي عن أعماهل} إِنَّ اهللا لََغنِيٌّ َعنِ العاملني { : ويدل عليه قوله 
. واهللا لنكفرن : جيوز أن يكون مرفوعاً باالبتداء واخلرب مجلة القسم احملذوفة وجواهبا أي » والَِّذيَن آمُنوا « : قوله 

  .وليخلص الذين آمنوا من سيئاهتم : وجيوز أن يكون منصوباً بفعل مضمر عل االشتغال ، أي 
  .ُنذِْهَبنَّ سيئاهتم حىت تصري مبنزلة من مل يعمل ل: إذهاب السيئة باحلسنة ، واملعىن : والتكفري 
والذين آمنوا عملوا الصاحلات « عنهم سيئاهتم يستدعي وجود السيئات حىت تكفر ، ( فلنكفرن : قوله : فإن قيل 

  هلم سيئة؟) بأسرها من أين يكون » 
ء فألن ترك األفضل منهم كالسيئة من ما من مكلف إال وله سيئة ، أما غري األنبياء فظاهر ، وأما األنبيا: فاجلواب 

  :غريهم ، وهلذا قال تعاىل 

  ] . ٤٣: التوبة [ } َعفَا اهللا عَنَك ِلَم أَِذنتَ لَُهمْ { 
  .ثواب الذي فاملراد بأحسن هنا جمرد الوصف : على حذف مضاف ، أي : ، قيل } أَْحَسَن الذي كَانُواْ { : قوله 
وتاً عنه ، وهذا ليس بشيء ، ألنه من باب األوىل إذا جازاهم باألحسن لئال يلزم أن يكون جزاؤهم مسك: قيل 

  .جازاهم مبا دونه فهو من التنبيه على األدىن باألعلى 
  .جيزيهم بأحسن أعماهلم وهو الطاعة : قال املفسرون 

]  ١٦٠: األنعام [ } َها َمن َجآَء باحلسنة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِل{ : يعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن ، كما قال : وقيل 
  :فيه أوجه » ُحسْناً « : قوله 

حسناً ، إما على املبالغة جعل نفس احلسن ، وإما على حذف ) إيَصاًء ( أنه نعت مصدر حمذوف أي : أحدها 
  ) .ذا ُحسنٍ : أي ( مضاف 

احلسن يف فعله مع والديه ، ، واألصل ووصينا اإلنسان ب» ويف ذلك جتوز « : أنه مفعول به ، قال ابن عطية : الثاين 
  :ونظري ذلك قول الشاعر 

  َوِمْن أَبِي َدْهَماَء إذْ يُوصينا... َعجِْبُت ِمْن َدْهَماَء إذْ َتْشكُوَنا  - ٤٠٢٥
  :ومنه قول احلطيئة ... َخيْراً بَِها كَأَنََّما َخافُوَنا 

  ْيراً وبِاحلََماِة َشرَّابِالْكَلْبِ َخ... َوصَّْيَت ِمْن َبرَّةَ قَلْباً َحرَّا (  - ٤٠٢٦
. باهلاء فانتصب حسناً وكذلك البيتان » الوالدين « وصيناه حبسن يف بر والديه ، مث جر : وعلىهذا فيكون األصل 

  .والباء يف اآلية والبيتني يف هذه احلالة للظرفية 
ُسن حسناً ، فيكون مصدراً بإضمار فعل ، أي ْحي» حسناً « هو املفعول الثاين ، فنصب » بوالديه « أن : الثالث 

  .مؤكداً كذا قيل 



  .وفيه نظر ، َألنَّ عامل الؤكد ال حيذف 
  .أنه مفعول به على التضمني أي من ألزمناه حسناً : الرابع 

  .» ُحبْسنٍ « أنه على إسقاط اخلافض أي : اخلامس 
  .وعرب صاحب التحرير عن ذلك بالقطع 

وصلتها ، » أن « وفيه حذف . صينا اإلنسان أن يفعل بوالديه حسناً الكوفيني قدره وو) بعض ( أن : السادس 
  .وإبقاء معموهلا ، وال جيوز عند البصريني 

  وفيه حذف املصدر وإبقاء معموله وال جيوز. وصيناه بإيتاء والديه حسناً : أن التقدير : السابع 
أي اضرب زيداً ، والتقدير هنا » َزْيداً « لضرب يف قولك ملن رأيته متهيئاً ل» زيداً « أنه منصوب انتصاب : الثامن 

  .قاهلما الزخمشري . أَْوهلما حسناً ، أو افعل هبما حسناً : 
  .وقد تقدم ذلك يف أوائل البقرة . ومها لغتان ، كالُبْخل والَبَخل » َحَسناً « : وقرأ عيسى واجلحدري 

  ] . ٢٣: اإلسراء [ } اً وبالوالدين إِْحسَان{ : إحساناً ، من قوله تعاىل : وقرىء 
  فصل

نزلت هذه اآلية ، . ووصينا اإلنسان أن يفعل بوالديه ما حيسن : معىن حسناً أي بّراً هبما ، وعطفاً عليهما ، واملعىن 
واليت يف سورة لقمان واألحقاف يف سعد بن أيب وقاص ، وهو سعد بن مالك أبو إسحاق الزهري وأمه حثْمَنةُ بنت 

ما هذا الدين : ة من عبد مشس ، ملا أسلم ، وكان من السابقني األولني وكان باراً بأمه ، قالت أمه أيب سفيان بن أمي
يا : الذي أَْحدَثَْت؟ واهللا ال آكلُ وال أشرُب حىت ترجُع إىل ما كنت عليه أو أموت فتعري بذلك أبد الدهر ، ويقال 

  .قاتل أمِِّه 

ومل َتسَْتِظلَّ فأصبحت قد جهدت ، مث مكثت يوماً آخر مل تأكل ومل ( ب مث إهنا مكثت يوماً وليلة مل تأكل ومل تشر
نفساً ما تركت ديين فكُِلي ، ) فخرجت نفسا ( لو كانت مائة نفس : إيلها ، وقال يا أُمَّاُه » سعد « فجاء ) تشرب 

 بوالديه واإلحسان وإن شئت فال تأكلي فلما أيست منه أكلست وشربت فأنزل اهللا هذه اآلية ، وأمره اهللا بالرب
  .إليهما 

واعلم أنه إمنا أمر باإلحسان للوالدين ألهنما سبب وجود الولد بالوالدة وسبب بقائه بالتربية املعتادة ، واهللا تعاىل 
  ) .معه ( بسبب له يف احلقيقة باإلرادة ، وسبب بقائه باإلعادة للسعادة ، فهو أوىل بأن حيسن العبد حاله 

  .} َهدَاَك على أَن ُتشْرَِك بِي َما لَْيسَ لََك بِِه ِعلٌْم فَالَ ُتطِْعُهَما َوإِن َجا{ : قوله 
إِلَيَّ َمْرجُِعكُمْ { : مث أوعد باملصري إليه ، فقال » الَ طَاَعةَ لَِمْخلُوقٍ يف معصية اهللا « : والسالم ) الصالة ( قال عليه 

ال تظنوا أين غائب : احل أعمالكم وسيئها فأجازيكم عليها كأنه تعاىل يقول أخربكم بص} فَأَُنبِّئُكُم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ 
عنكم وآباؤكم حاضرون فتوافقون احلاضرين يف احلال اعتماداً على غيبيت ، وعدم علمي مبخالفتكم فإين حاضر 

  .معكم أعلم ما تفعلون ، وال أنسى فأنبئكم جبميعه 
  .على االبتداء ، والنصب على االشتغال  جيوز فيه الرفع» والذين آَمُنوا « : قوله 

الفقيه داخل يف العلماء : أي جنعلهم منهم ، وندخلهم يف أعدادهم ، كما يقال } لَُنْدِخلَنَُّهْم ِفي الصاحلني { : وقوله 
  .يف َمْدَخل الصاحلني وهو اجلنة : وقيل . جنعلهم من مجلة الصاحلني وهم األنبياء واألولياء : واملعىن . 
  ؟} الذين آمنوا وعملوا الصاحلات { ما الفائدة يف إعادة : قيل  فإن

أنه ذكر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أوالً ، لبيان حال املهتدي وثانياً ، لبيان حال اهلادي ألنه قال : فاجلواب 



  .لنكفرن عنهم سيئاهتم { : أوالً 
( عليه  -ني هم اهلداة ، ألهنا مرتبة األنبياء ، وهلذا قال إبراهيم والصاحل} لَُنْدِخلَنَُّهْم ِفي الصاحلني { : وقال ثانياً 

  .» واحلقين بالصَّاِلحَني « : والسالم ) الصاللة 

ْن َربِّكَ لََيقُولُنَّ إِنَّا  َجاَء َنْصٌر ِمَوِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ آَمنَّا بِاللَِّه فَإِذَا أُوِذَي ِفي اللَِّه جََعلَ ِفْتَنةَ النَّاسِ كََعذَابِ اللَِّه َولَِئْن
  ) ١١(َولََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َولََيْعلََمنَّ الُْمَناِفِقَني ) ١٠(كُنَّا َمَعكُْم أََولَْيَس اللَُّه بِأَْعلََم بَِما ِفي ُصُدورِ الْعَالَِمَني 

مؤمن ظاهر حبسن اعتقاده ، وكافر جماهر : ون ثالثة أقسام املكلف} َوِمَن الناس َمن يِقُولُ آَمنَّا باهللا { : قوله تعاىل 
: بكفره ، وعناده ، ومذبذب بينهما ويظهر اإلميان بلسانه ويضمر الكفر ، فاهللا تعاىل ملا بني القسمني األولني بقوله 

وهو  بني القسم الثالث} والذين آمنوا وعملوا الصاحلات { : إىل قوله } أم حسب الذين يعملون السيئات { 
َجَعلَ ِفْتَنةَ الناس { أصابه بالء من الناس افتنت ، } َوِمَن الناس َمن يِقُولُ آَمنَّا باهللا فَإِذَآ أُوِذَي ِفي اهللا { : املنافق فقال 
أي جعل أذى الناس وعذاهبم كعذاب اهللا يف اآلخرة أي جزع من أذى الناس ومل يصرب عليه فأطاع } كََعذَابِ اهللا 

املنافق إذا أوذي يف اهللا َرَجَع عن الدين ) يف ( ع اهللا من خياف عذابه ، قال السدي ، ابن زيد هذا الناس كما يطي
  .وكفر 

؛ ألن فعل العبد ابتاله من اهللا ، والفتنة تسليط بعض » عذاب الناس « : ومل يقل » فتنة الناس « : واعلم أنه قال 
أن ) إىل ( ته ، كما جعل التكاليف ابتالًء وامتحاناً ، وهذا إشارة الناس على من أظهر كلمة اإلميان ليؤذيه فبني منزل

هذا يقتضي منع املؤمن من إظهار : فإن قيل ) على العبادات ( كالصرب ) من اإلنسان ( الصرب على البلية الصادرة 
قد جعل فتنة  يكون -اْحتِرازاً عن العذيب العاجل  -كلمة الكفر باإلكراه ألن من أظهر كلمة الكفر باإلكراه 

  .الناس كعذاب اهللا 
ليس كذلك ألن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن باإلميان مل جيعل فتنة الناس كعذاب اهللا ألن عذاب : فاجلواب 

أي فتح } َولَِئْن َجآَء َنْصٌر مِّن رَّبِّكَ { : قوله . اهللا يوجب ترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطناً بل يف بطنه اإلميان 
َولَِئْن َجآءَ { : على عدوكم ، وقال } إِنَّا كُنَّا َمَعكُمْ { يعين هؤالء املنافقني للمؤمنني » ليقُولُّنَّ « للمؤمنني ودولة 

والنصر لو جاءهم ما كانوا يقولون إنا معكم ، وهذا » ولئن جاءك » « ولئن َجاءَكُْم « : ومل يقل } َنْصٌر مِّن رَّبَِّك 
َوكَانَ َحقّاً َعلَْيَنا { : إذا جاء النصر ال جييء إال للمؤمنني كما قال تعاىل » إّنا معكم «  :يقتضي أن يكونوا قائلني 

، وألن غلبة الكافر على املسلم ليس بنصر ، ألن النصر ما يكون عاقبته سليمة ، ]  ٤٧: الروم [ } َنْصُر املؤمنني 
رة أخرى وهزموا الغالبني ال يطلق اسم النصر إال على بدليل أن أحد اجليشني إذا اهنزم يف احلال مث ذكر املهزوم ك

ولئن { : فإن قيل . من كان له العاقبة فكذلك املسلم وإن كسر يف احلال فالعاقبة للمتقني ، اولنصر هلم يف احلقيقة 
« : وقوله ، } أُوِذَي ِفي اهللا { : من أن ما تقدم كله يذكر اهللا كقوله » من اهللا « : ومل يقل } جاء نصر من ربك 

  فما احلكمة يف ذلك؟» كعذاب اهللا 
اسم مدلوله اهليبة والعظمة ، » اهللا « اسم مدلوله اخلاص به الشفقة والرمحة ، و  -» الرب «  -ألن : فاجلواب 

  .فعند النصر ذكر االسم الدال على الرمحة والشفقة ، وعند العذاب ذكر اللفظ الدال على العظمة 

بعد أن محل على » َمْن « العامة على ضم الالم ، أسند الفعل لضمري مجاعة ، محالً على معىن » لََيقُولُنَّ « : قوله 
ليقولّنَّ بالفتح ، جرياً على مراعاة لفظها أيضاً ، وقراءة العامة أحسن : لفظها ، ونقل أبو معاذ النحوي أنه قراىء 



  .» إنَّا كُنَّا « : لقوله 
  فصل
( الوا إنا كنا معكم ، أي على عدوكم وكنا مسلمني ، وإمنا أكرهنا حىت قلنا ما قلنا فكبهم إن املنافقني ملا ق: املعىن 

من اإلميان والنِّفاق وملا بني أنه علم مبا يف قلوب العاملني } أََو لَْيَس اهللا بِأَْعلََم بَِما ِفي ُصدُورِ العاملني { : وقال ) اهللا 
صدقوا فثبتوا } َولََيْعلََمنَّ اهللا الذين آَمُنواْ { : ، واملنافق وإن مل يتكلم فقال بني أنه يعلم املؤمن احملق وإن مل يتكلم 

. ( ذلك ) نظر ( بترك اإلسالم عند البالء ، وتقدم الكالم على » َولََيْعلََمنَّ املَُناِفِقَني « على اإلسالم عند البالء ، 
: ، وهم الذين نزلت فيهم » بدر « شركون معهم إىل عن ابن عباس إهنا نزلت يف الذين أخرجهم امل) قال عكرمة 

نزلت يف أناس كانوا يؤمنون بألسنتهم فإذا أصاهبم بالء من : ، وقال جماهد } إِنَّ الذين آَمُنواْ َولََيْعلََمنَّ املنافقني { 
  .مكة نزلت يف القوم الذين ردهم املشركون إىل : الناس ، أو مصيبة يف أنفسهم افتتنوا ، وقال قتادة 

طَاَياُهْم ِمْن َشْيٍء إِنَُّهْم َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا اتَّبِعُوا سَبِيلََنا َولَْنْحِملْ َخطَاَياكُْم َوَما ُهْم بَِحاِمِلَني ِمْن َخ
  ) ١٣(نَّ َيْوَم الِْقَياَمِة َعمَّا كَاُنوا َيفَْتُرونَ وَلََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم وَأَثْقَالًا َمعَ أَثْقَالِهِْم َولَُيْسأَلُ) ١٢(لَكَاِذُبونَ 

هذا قول كفار مكة ملن آمن منهم وذلك : قال جماهد } َوقَالَ الذين كَفَُرواْ لِلَِّذيَن آَمُنواْ اتبعوا َسبِيلََنا { : قوله تعاىل 
نفسك الذل والعذاب مبوافقتنا أن الكافر يقول للمؤمن تصرب يف الذل ، وعلى اإليذاء ألي شيء ومل ال تدفع عن 

  .ال خطيئة فيه وإن كان فيه خطئية فعلينا : فيجيبه املؤمن بأن يقول خوفاً من عذاب اهللا على خطيئة مذهبكم فقالوا 
وهو يف معىن من يريد اجتماع أمرين يف الوجهني فيقول : أمر يف معىن اجلنس ، قال الزخمشري » َولَْنْحِملْ « : قوله 

  .العطاء ، ومين الدعاء ليكن منك : 
أي ليكن منا اِحلْمل ، وليس هو يف احلقيقة أمر طلب وإجياب وقرأ احلََسن وعيسى بكسر الم » ولنحمل « : فقوله 

َوهذا قول صناديد قريش كانوا يقولون ملن آمن منهم ال نبعث حنن ، « : األمر ، وهو لغة احلجاز قال الزخمشري 
هذا تركيب عجمي من جهة » : قال أبو حيان ) . عنكم اإلمث ( فإنا نتحمل وال أنتم ، فإن عيسى كان ذلك 

« خطاياكم » وقرأ العامة . « إدخال حرف الشرط وهي جامدة واستعماهلا من غري اسم ، وال خرب ، وإيالئها كان 
جلنس ، وهذا شبيه بالتوحيد واملراد ا« خطيئتهم » : مجع سالمة ، وعند أيضاً « من خطيئاهتم » : ، وداود بن هند 

بفتح الطاء وكسر الياء ، يعين  -« خطَئهم » : وعنه أيضاً « خطيئاته » و } َوأَحَاطَْت بِِه َخطِيئَُتُه { : بقراءيت 
ملا « من خطاياهم » وهو مفعول حباملني و « من شيء » بكسر اهلمزة القريبة من الياء ألجل متهيدها بني بني ، و 

  .تقدم عليه انتصب حاالً 
  فصل

ولنحمل » : معىن اآلية اتبعوا سبيلنا أي ديننا وملة آبائنا ، وحنن الكفالء بكل تبعية من اهللا تصيبكم وهو قوله 
َوَما ُهْم بَِحاِمِلَني ِمْن { : مث أكذهبم اهللا تعاىل فقال } فَلُْيلِْقِه اليم بالساحل { : ، نظري هذه الصيغة « خطاياكم 

  .فيما قالوا } نَُّهمْ لَكَاِذُبونَ َخطَاَياُهْم مِّن َشْيٍء إِ
} َولََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم وَأَثْقَاالً مَّعَ أَثْقَاِلهِمْ { : وقال بعده } وما هم حباملني من خطاياهم من شيء { : قال : فإن قيل 

  فنفى احلمل أوالً ، وأثبت احلمل ثانياً فكيف اجلمع بينهما؟
أن محل فالن خف ، فإذا مل خيف محله فال يكون قد : يريد « ل فالن وعن فالن مح» أن قول القائل يف : فاجلواب 

وال يرفعون عنهم خطيئة ، ) ال يرمحون ( يعين } وما هم حباملني من خطاياهم من شيء { : محل عنه شيئاً ، فقوله 



َمْن َسنَّ ُسنَّةً » : السالم و) عليه الصالة ( ، كقوله ) هلم ( بل حيملون أوزار أنفسهم ، وأوزاراً بسبب إضالهلم 
وليحملن أوزار أعماهلم اليت : ، واملعىن « َسيِّئةً فََعلَْيِه وِْزُرَها وَوِْزُر َمْن َعِملَ بَِها مْن غَْيرِ أن َينْقَُص من وِزِْرِه َشْيء 

وليحملوا { : ه أو أوزاراً مثل أوزار من أضلوا مع أوزارهم ، كقول« أثقاالً مع أثقاهلم » عملوها بأنفسهم ، 
  .} أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوهنم بغري علم 

  :سؤال توبيخ وتقريع ، وذلك االفتراء حيتمل ثالثة أوجه } وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون { : قوله 
م القيامة يظهر هلم خالف كان العتقادهم أن ال خطيئة يف الكفر ، مث يو» ولنحمل خطاياكم « : قوهلم : أحدها 

  .ذلك ، فيسألون عن ذلك االفتراء 
كان العتقادهم أن ال حشر ، فإذا جاء يوم القيامة ظهر خالف ذلك ، » ولنحمل خطاياكم « أن قوهلم : وثانيها 

  .أن ال حشر : أما قلتم : فيسألون يوقول هلم 
: فامحلوا خطايهم ، فال حيملون ويسألون فيقال هلم : ل هلم حنمل خطاياكم يوم القيامة ، يقا: أهنم ملا قالوا : وثالثها 

  .فَلََم افتريتم 

فَأَْنَجْيَناهُ ) ١٤(ُهْم ظَاِلُمونَ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه فَلَبِثَ ِفيهِْم أَلَْف َسَنةٍ إِلَّا خَْمِسَني َعاًما فَأََخذَُهُم الطُّوفَانُ َو
  ) ١٥(ِة َوَجَعلَْناَها آَيةً ِللْعَالَِمَني َوأَْصحَاَب السَِّفيَن

ملا بني التكليف ، وذكر أقسام املكلفني ووعد املؤمن الصادق } . . . ولقد أرسلنا نوحاً إىل قومه { : قوله تعاىل 
وأمته  هذا التكليف ليس خمتصاً بالنيب وأصحابه: بالثواب العظيم ، وأوعد الكافر واملنافق بالعذاب األليم فكأنه قال 

، فذكر من الذين كلفوا } ولقد فتنا الذين من قبلهم { : حىت صعب عليهم بل قبله كان كذلك كما قال تعاىل 
  .السالم وغريمها ) الصالة و ( السالم وقومه ، وإبراهيم عليه ) الصالة و ( قبله نوح عليه 

ويف وقوع االستثناء من . منصوب على االستثناء }  إِالَّ َخْمِسَني َعاماً{ منصوب على الظرف » ألَْف َسَنٍة « : قوله 
وللمانعني عنه جواب عن هذه اآلية ، وقد روعيت هنا نكتة لطيفة ، وهو أن غَاَيرَ بني َتْميِيزي . أمساء العدد خالف 

إيذاناً بأن  عاماً ، لئال يثقل اللفظ ، مث إنه خص لفظ العام باخلميس» الثاين « ، ويف » سنة « الَعَدد فقال يف األول 
ملا استراح منهم بقي يف زمن حسن ، فالعرب تعرب عن اخلَْصب بالعام ، وعن  -صلى اهللا عليه وسلم  -نيب اهللا 

  .اجلَْدب بالسنة 
  فصل

علّي : لفالن َعلَيَّ عشرة إال ثالثةً فكأنه قال : إن االستثناء يف العدد تكلم بالباقي ، فإذا قال القائل : قال بعضهم 
تسعمائة ومخسني سنة فما الفائدة يف العدول : كقوله } ألف سنة إال مخسني عاماً { : إذا علم هذا فقوله سبعة ، 

أنّ االستثناء يدل على التحقيق وتركه قد يظن : عن هذه العبارة إىل غريها؟ فقال الزخمشري فيه فائدتان ، إحدامها 
تقريباً ال ختفيفاً ، فإذا قال ) ن يتوهم أن يقول ألف سنة ميكن أ( عاش فالن ألَف سنة : به التقريب ، فإن من قال 

( هي أن ذكر لَْبِث نوح عليه : الفائدة الثانية . إال شهراً أو إال سنة يزول ذلك التوهم ، وقد يفهم منه التحقيق 
( رب مع ِقَصرِ ُمدَِّة السالم أوىل بالص) الصالة و ( السالم يف قومه كان لبيان أنه صرب كثرياً فالنيب عليه ) الصالة و 

  ) .ُدَعاِئِه 
وفيه إشارة إىل أن اهللا ال يعذب . مشركون : قال ابن عباس » َوُهْم ظَاِلُمونَ « فغرقوا » فَأََخذَُهُم الطُّوفَانُ « : قوله 



 على جمرد وجود الظلم وال يعذب من ظلم وتاب بأن الظلم وجد منه وإمنا يعذب على اإلصرار على الظلم ، فقوله
  .يعين أهلكهم وهم ملتبسون بالظلم » وهم ظاملون « : 

أي عربة ، ويف كوهنا آية » آية للعاملني « يعين السفينة » وجعلناها « يعين من الغرق ، } فَأََخذَُهُم الطوفان { : قوله 
  :وجوه 
  .كانت باقية على اجلُوِديِّ مدة مديدة : أحُدها 
مث إن املاء ) . ُنُضوَبه ( ، ورفع قدر من الزاد والبحر العظيم ال يتوقع أحد  أن نوحاً أمر بأخذ قومه معه: وثانيها 

  .غيض قبل نفاد الزاد ، ولوال ذلك ملا حصل النجاة فهو بفضل اهللا ال مبجرد السفينة 
اهلاء «  :أن اهللا سلم السفينة من الرياح املزعجة واحليوانات املؤذية ، ولوال ذلك ملا حصل النجاة ، وقيل : وثالثها 

  .راجعة إىل الواقعة أو النجاة أو العقوبة بالغرق » َجَعلَْناَها « يف » 

  فصل
قال ابن عباس ُبِعثَ نوح ألربعني سنة ، وبقي يف قومه يدعوهم ألف سنة إال مخسَني عاماً ، وعاش بعد الطُّوفَان ستنيَ 

وروي عن ابن عباس أنه بعث وهو ابن أربعمائة  سنة حىت كثر الناس وفَشَْوا ، وكان عمره ألفاً وخَْمِسَني سنةً ،
ومثانني سنة ، وعاش بعد الطوفان ثلثمائة ومخسني سنة ، فإذا كان هذا حمفوظاً عن ابن عباس فيضاف إىل لبثه يف 

) الصالة و ( قومه وهو تسعمائة ومخسني سنة فيكون قد عاش ألف سنة وسبعمائة ومثانني سنة ، وأما قربه عليه 
ببلدة بالبقاع تعرف اليوم بكرك نوح وهناك جامع قد بين بسبب ذلك ، واألول : وقيل . سجد احلرام السالم بامل

  .أقوى وأثبت 

اللَِّه أَوْثَاًنا  إِنََّما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن) ١٦(َوإِبَْراهِيَم إِذْ قَالَ ِلقَْوِمهِ اْعُبدُوا اللََّه وَاتَّقُوُه ذَِلكُمْ َخْيٌر لَكُمْ إِنْ كُْنُتمْ َتْعلَُمونَ 
 الرِّْزَق َواْعُبُدوُه َواْشكُرُوا لَُه َوَتْخلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَِّذيَن َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَا َيْمِلكُونَ لَكُْم رِْزقًا فَاْبَتغُوا ِعْنَد اللَِّه

  ) ١٨(ْن قَْبِلكُْم َوَما َعلَى الرَّسُولِ إِلَّا الَْبلَاغُ الُْمبُِني َوإِنْ ُتكَذِّبُوا فَقَْد كَذََّب أَُمٌم ِم) ١٧(إِلَْيِه ُتْرَجُعونَ 

اذكر « ، أو بإضمار » نوحاً « ، والعامة على نصبه عطفاً على » وأْرَسلَْنا إبَْراهِيم « أي » وَإِْبَراِهيَم « : قوله تعاىل 
رفعاً على االبتداء ، » وإْبرِاهيُم « : و حنيفة ، والنخعي ، وأبو جعفر ، وأب» أجنيناه » « هاء « ، أو عطفاً على » 

هو : بدل اشتمال ، فإن قلنا » إْبَراهِيَم « بدل من » إذْ قَالَ « : واخلرب مقدر أي ومن املرسلني إبراهيم ، وقوله 
ة ، دعو» اعبدوا اهللا « أي أرسلنا إبراهيم إذ قال لقومه ، ففيه إشكال ، ألن قوله لقومه » أْرَسلَْنا « ظرف 

وأْرَسلَْنا إبراهيم ِحَني قال لقومه مع أنه يكون مرسالً قبل : واإلرسال يكون قبل الدعوة ، فكيف يفهم من قوله 
  ذلك؟

، وقد يكون الوقوف قبل اخلروج لكن ملا كان » َوقَفُْت لَألِمري إذْ َخَرَج ِمَن الدَّارِ « : هذا كقول القائل : فاجلواب 
  .صح ذلك  الوقوف ميتد إىل ذلك الوقت

  فصل
» واّتقوه « إشارة إىل اإلتيان بالواجبات » اعبدوا اهللا « : أطيعوا اهللا وخافوه ، وقيل } اعبدوا اهللا واّتقوه { معىن 

أي عباد اهللا وتقواه خري ، ألن خالف } ذلكم خَْيٌر لَّكُْم إِن كُنُتْم َتْعلَُمونَ { إشارة إىل االمتناع عن احملرمات ، 
أصناماً ، فال تستحق } إِنََّما َتْعُبدُونَ ِمن ُدوِن اهللا أَْوثَاناً { ل ، وخالف تقواه شرك ، وكالمها شر ، عباداهللا تعطي



  .العبادة لكوهنا أصناماً منحوتة ال شرف هلا 
بكسر » إفْكاً « و » خلق « العامة على فتح التاء ، وسكون اخلاء ، ورفع الالم مضارع » َوَتْخلُقُونَ إفْكاً « : قوله 

اهلمزة وسكون الفاء ، أي وختتلقون كذباً ، أو تنحتون أصناماً ، وعلي بن أيب طالب ، وزيد بن علي والسُّلَْيمّي ، 
« بتاءين فحذفت إحدامها » تََتَخلقونَ « : واألصل » َتَخلََّق « وقتادةُ بفتح احلاء والالم مشددة ، وهو مضارع 

» خلّق « أيضاً ُتَخلُقون بضم التاء وتشديد الالم مكسورة مضارع » علي  زيد بن« وحنوه ، روي عن » كََتَنزَّلَ 
وهو مصدر كالكذب معىن ووزناً ،  -بفتح اهلمزة وكسرها  -مضعفاً ، وقرأ ابن الزبري ، وفُضَْيل بن َزْرقَانِ إفكاً 

  :وجهني  -بالكسر والسكون  -وجوز الزخمشري يف اإلفْكِ 
وأن يكون ) الِكذْب واللّْعب : ( ألَِفك بالفتح والكسر كالكَِذب واللَِّعب ، وأصلها أن يكون خمففاً من ا: أحدمها 

  .» ذَا إفٍْك « أي خلقاً إفْكاً أي » ِفْعلِ « صفة على 
لو ) وإمنا كان ُيْحتَاُج إليه ( مع جعله له صفة غُري ُمْحتَاجٍ إليه » إفك « وتقديره مضافاً قبل : قال شهاب الدين 

  . جعله مصدراً
ال يقدرون أن يرزقوكم ، وهذا إشارة إىل عدم } إِنَّ الذين َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا الَ َيْمِلكُونَ لَكُمْ رِْزقاً { : قوله 

؛ ألنه يف » ال ميلكون « جيوز أن يكون منصوباً على املصدر ، وناصبه » رزقاً « : قوله . املنفعة يف احلال واملآل 
هو مفعول » يرزقوكم « ال ميلكون أن َيْرُزقُوكُْم رزقاً ، فإن : وفيني جيوز أن يكون األصل معناه ، وعلى أصول الك

و ( » عند اهللا الرزق « فاطلبوا » فاْبَتغُوا « فينتصب مفعوالً به ، » املرزوق « ، وجيوز أن يكون مبعىن » ميلكون « 
  .هذا إشارة إىل استحقاق عبوديته لذاته ) 

فعرفه ، فما الفائدة؟ قال } فابتغوا عند اهللا الرِّْزَق { : نكّر الرزق وقال } ال ميلكون لكم رزقاً { : قال : فإن قيل 
الزخمشري نكره يف معرض النفي أي ال رزق عندهم أصالً ، وعرفه عند اإلثبات عند اهللا تعاىل أي كل الرزق عنده 

َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي األرض إِالَّ َعلَى اهللا رِْزقَُها { : ه وفيه وجه آخر وهو أن الرزق من اهللا معروف بقول. فاطلبوه منه 
: لعدم حصول العلم به ، وقال } الَ َيْمِلكُونَ لَكُْم رِْزقاً { : والرزق من األوثان غري معلوم ، فقال ]  ٦: هود [ } 
اعبدوه لكونه مستحقاً للعبادة لذاته } واعبدوه واشكروا لَهُ { : أي املوعود به ، مث قال } فابتغوا ِعنَد اهللا الرزق { 

أي اعبدوه ، لكونه مرجاً منه يتوقع اخلري ال من غريه » وإليه ترجعون « ، فاشكروا له لكونه سائق النعم إىل اخللق 
  :يف املخاطب هبذه اآلية وجهان } َوإِن ُتكَذُِّبواْ فَقَْد كَذََّب أَُمٌم مِّن قَْبِلكُمْ { : قوله . 

إن تكذبوا فقد كَذَّب أَُمٌم من قبلكم وأنا : وم إبراهيم؛ ألن القصة إلبراهيم ، فكأن إبراهيم قال لقومه أنه ق: األول 
إن إبراهيم مل يسبقه إال قوُم نوح ، : فإن قيل . أتيت مبا علّي من التبليغ ، فإن الرسول ليس عليه إال البالغ والبيان 

  .وهم أمة واحدة 
، وآَدَم ، وأيضاً فإن نوحاً عاش أكثر » ِشيَت « ، وقوم » إْدرِيَس « كان أقوام كقوم إن قبل نوح أيضاً : فاجلواب 

من ألف سنة ، وكان القرن ميوت ، وحييا أوالده ، واآلباء يوصون األبناء باالمتناع عن األتَْباعِ ، فكفى بقوم نوحٍ 
  .أمماً 

؛ ألن هذه القصص أكثُرها املقصوُد معه تذكري -صلى اهللا عليه وسلم  -أن اآلية خطاب مع قوم حممد : الثاين 
يا قوم إن : قومه حبال من مضى حىت ميتنعوا عن التكذيب ، ويرتدعوا خوفاً من التعذيب ، فقال يف أثناء حكاياهتم 

  .تكذبوا فقد كذب قبلكم أقوام هلكوا ، فإن كذبتم فإين أخاف عليكم أن يقع بكم ما وقع بغريكم 



نه ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة ألن الرسول إذا بلغ شيئاً ومل يبينه فلم يأت بالبالغ وهذه اآلية تدل على أ
  .املبني 

 قُلْ ِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فَانْظُُروا كَْيَف َبَدأَ) ١٩(أَوَلَْم َيرَْوا كَْيَف ُيْبِدُئ اللَُّه الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري 
  ) ٢٠(الَْخلَْق ثُمَّ اللَُّه ُيْنِشئُ النَّشْأَةَ الْآِخَرةَ إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 

لقومه بذلك ، » إبراهيم « قرأ األخوان وأبو بكر باخلطاب ، على خطاب } أََولَْم َيَرْواْ كَْيفَ { : قوله تعاىل 
  .والباقون بالغيبة ، رّداً على األمم املكذبة 

والزُّبَْيرِيُّ ، وعيسى ، وأبو عمرو خبالف عنه َيْبَدأُ » أَْبَدأَ « ، العامة على ضم الياء من » كَْيَف ُيْبِدىُء « : قوله 
( بألف » كيف يبدأ « : ، وقرأ الزهري } كَْيَف َبَدأَ الَْخلَْق { : وقد صرح مباضيه هنا حيث قال . مضارع َبَدأَ 

  :اس ، وقياسه بني بني وهو يف الشذوذ كقوله صرحية وهو ختفيف على غري قي
  فَاْرَعْي فََزاَرةُ الَ َهَناِك املَْرتَُع...  - ٤٠٢٧
  فصل
  .أو مل يروا كيف خيلقهم اهللا ابتداء نطفة مث علقه ، مث مضغة : املعىن 

  ؟} أو مل يروا كيف يبدىء اهللا اخللق { : مىت رأى اإلنسان َبْدَء اخللق ، حىت يقال : فإن قيل 
إن املراد بالرؤية العلم الواضح الذي كالرؤية ، والعاقل يعلم أن البدء من اهللا ألن اخللق األول ال يكون : فاجلواب 

إن املراد إتيان نفس اخللق وغطن : من خملوق ، وإال ملا كان اخللق األول خلقاً أول ، فهو من اهللا ، هذا غن قلنا 
العاقل ال خيفى عليه أن خلق نفسه ليس : أوالً ، وباإلعادة خلقه ثانياً ، فنقول إن املراد باملبتدأ خلق اآلدمي : قلنا 

إال قادر حكيم يصور األوالد يف األرحام ، واخللقة من نظفة يف غاية اإلتقان واإلحام فذاك الذي خلق أوالً معلوم 
موا علماً ظاهراً واضحاً كيف يبدأ أي أو مل يعل} أو مل يروا { : ظاهر ، فأطلق على ذلك العلم لفظ الرؤية ، وقال 

اهللا اخللق وهو من غذاٍء هو من ماٍء وتراب جيمعه فكذلك جيمع أجزاءه من التراب وينفخ فيه روحه بل هو أسهل 
بالنسب إليكم فإن من حنت حجارة حىت صارت أصناماً مث كسرها وفرقها فإن وضعه شيئاً جبنب شيء يف هذه 

  .حوته معلومة النوبة أسهل ، ألن احلجارة من
  .أو مل يروا أن اهللا خلق او بدأ اخللق والكيفية غري معلومة : علق الرؤية بالكيفية ال باخللق ، ومل يقل : فإن قيل 
هذا القدر من الكيفية معلوم وهو أنه خلقه ومل يك شيئاً مذكوراً ، وأنه خلقه من نطفة من غذاء هو من : فاجلواب 

  .يف حصول العلم بإمكان اإلعادة ماء وتراب ، وهذا القدر كاف 
إن ذلك َعلَْيِه يسري كما : أبرز امسه مرة أخرى ومل يقل » إن ذلك على اهللا يسري » « مث يعيده « : قال : فإن قيل 

  .من غري إبراز » مث يعيده « : قال 
ضاً بكَْوِن ذلك يسرياً فإن أنه مع إقامة الربهان على أنه يسري أكده بإظهار امسه ، فإنه يوجب املعرفة أي: فاجلواب 

وفهم معناه أنه احلَيُّ القادر بقُْدَرٍة كاملة ال يعجزه شيء حميط بذرات كل جسم نافذ » اهللا « اإلنسان إذا مسع لفظ 
  .اإلرادة يقطع جبواز اإلعادة 

  .هم كيف َبَدأ خبلقهم أي انظروا إىل ديارهم وآثار} قُلْ ِسُريواْ ِفي األرض فانظروا كَْيفَ َبَدأَ اخللق { : قوله 
وأضمره عند اإلعادة ، } كيف يبدىء اهللا { : يف اآلية األوىل عند البدء ، فقال » اهللا « أبرز اسم : فإن قيل 



  .} ثُمَّ اهللا يُنِشىُء النشأة اآلخرة { : وهاهنا أضمره عند البداء ، وأبرزه عند اإلعادة فقال 
كيف يبدىء اهللا اخللق مث { : ذكر اهللا بفعل حىت يسند إليه البداء فقال  مل يسبق: أنه يف اآلية األوىل : فاجلواب 

  .اكتفاء األول » زيد « ضرب زيد عمراً مث ضرب بكراً ، وال حيتاج إىل إظهار اسم : ، كقول } يعيده 
ثُمَّ اهللا { : انياً ، فقال كان ذكر البداء مسنداً إىل اهللا فاكتفى به ، ومل يربزه ، وأما إظهاره عند اإلنشاء ث: ويف الثانية 

النشأة اآلخرة حلكمة بالغة وهي أن مع إقامة الربهان على » مث ينشىء « : مع أنه كان يكفي أن يقول } ُينِشىُء 
مث « : إمكان اإلعادة أظهر امسه ، حىت يفهم املسمى به صفات كماله ، ونعوت جالله ، فيقطع جبواز اإلعادة فقال 

يف ذهن اإلنسان جلّ امسه كمالل قدرته ، ومشول علمه ، ونفوذ إرادته ، فيعترف بوقوع بدئه ، مظهراً لينفع » اهللا 
  .لوجهني : بعني ما ذكرت من احلكمة فنقول » ثُم اللَُّه يعيده « : فلم مل يقل : وجواز إعادته ، فإن قيل 

، ومل يكن بينهما إال لفظ اخللق ، » اخللق  يبدىء اهللا« : أن اهللا كان مظهراً مربزاً بقرب منه وهو يف قوله : أحدمها 
  .وأما هنا فلم يذكر غري البدء فأظهره 

{ : أن الدليل هنا مت على جواز اإلعادة ألن الدليل منحصر يف اآلفاق ويف األنفس ، كما قال تعاىل : وثانيهما 
األوىل أشار إىل الديل احلاصل لإلنسان من  ففي اآلية]  ٥٣: فصلت [ } َسنُرِيهِْم آَياِتَنا ِفي اآلفاق ويف أَنفُِسهِمْ 

وعندها مت الدليالن فأكده } سريوا يف األرض { : نفسه ، ويف الثانية أشار إىل الدليل احلاصل من اآلفاق ، لقوله 
أو مل { : قال يف األوىل : فإن قيل } مث اهللا يعيده { : بإظهار نفسه ، وأما الدليل األول فأكده بالدليل الثاين فلم يقل 

  بلفظ املاضي ، فما احلكمة؟} فانظروا كيف بدأ { : بلفظ املستقبل وهاهنا قال } يروا كيف يبدىء اهللا اخللق 
وأما الدليل الثاين فمعناه إن ( أن الدليل األول النفسي املوجب للعلم ، وهو يوجب العلم ببدء اخللق : فاجلواب 

ا إىل األشياء املخلوقة ، فيحصل لكم العلم بأن اهللا بدأ خلقاً ، فانظرو) كان ليس لكم علم بأن اهللا يبدأ اخللق 
، وقال يف } إِنَّ اهللا على كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر { : قال يف هذه اآلية : فإن قيل » ينشىء « وحتصل من هذا القدر بأنه 

  ) .فما فائدته ( } إِنَّ ذلك َعلَى اهللا َيِسٌري { : األوىل 
  :فيه فائدتان : فاجلواب 
أن الدليل األول هو الدليل النفسي وهو وإن كان موجباً للعلم التام ، ولكن عند انضمام الدليل اآلفاقي : أحدمها 

أن اهللا على كل ) ب ( فتم علمه ) منه ( إيه حيصل العلم التام ألنه بالنظر يف نفسه علم حاجته إىل غريه ووجوده 
إن اهللا على كل شيء قدير ، وقال عند الدليل الواحد : م الدليل شيء قدير ، أن كل شيء من اهللا ، فقال عند متا

  .إن ذلك على اهللا يسري وهو اإلعادة 

الثاين أعم ، وكون األعم يسرياً على الفاعل أمت من كونه مقدوراً ) كان ( أن العلم األول أمت ، وإن : الفائدة الثانية 
) أمنات ( إنه سهل عليه فإذا سئلت عن محله عشر : ه ، وال يقول به ، بدليل قولك ملن حيمل مائة َمنٍّ أنه قادر علي

يقول ذلك سهل يسري ، فنقول كان التقدير إن مل حيصل لكم العلم التام بأن هذه األمور عند اهللا سهل يسري فسريوا 
  .يف األرض ليعلموا أنه مقدور ، وفنس كونه مقدوراً كاف يف إمكان اإلعادة 

، قرأ ابن كثري وأبو عمرو النََّشاءةَ ، باملد هنا ، والنجم ، والواقعة والباقون بالقص } نِشىُء النشأة ثُمَّ اهللا ُي{ : قوله 
اإلنشاءة ، أو على حذف العامل : ، ومها لغتان كالرأفة والرآفة ، وانتصاهبما على املصدر احملذوف الزوائد واألصل 

ة باأللف وهو يقوي قراءة املد واملعىن مث اهللا الذي خلقها ينشئها نشأة ، أي ينشىء فُتَنشَّئُونَ النَّْشأَةَ ، وهي مرسوم
  .ثانية بعد املوت ، فكما مل يتعذر عليه إحداثُها مبتدئاً ال يتعذر عليه إنشاؤها معيداً 



ؤية ، وال مستأنفات من إخبار اهللا تعاىل ، فليس األول داخالً يف حيز الر} مث اهللا ينشىء { ، » مث ُيِعيُده « : وقوله 
  .} إِنَّ اهللا على كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر { الثاين يف حيز النظر ، 

َوَما أَنُْتْم بِمُْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي السََّماِء َوَما لَكُْم ِمْن ) ٢١(ُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َويَْرَحُم َمْن َيَشاُء وَإِلَْيِه ُتقْلَُبونَ 
  ) ٢٢(َولَا َنِصريٍ  ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ

، قدم التعذيب يف الذكر على الرمحة مع أن رمحته سابقة كما } يَُعذُِّب َمن َيَشآُء َويَْرَحُم َمن َيَشآُء { : قوله تعاىل 
؛ ألن السابق ذكر الكفار فذكر العذاب » َسَبقَتْ َرْحمَِتي غََضبِي « : السالم عنه تعاىل ) الصالة و ( قال عليه 
مستحقه حبكم اإليعاد ، وعقبه بالرمحة فذكر الرمحة وقع تبعاً لئال يكون العذاب مذكوراً وحده ، وهذا  يسبق ذكر

، وذلك ان اهللا تعاىل حيث كان املقصود ذكر » سبقت رمحيت غضيب « : السالم عنه ) الصالة و ( حيقق قوله عليه 
كان ذكر هذه اآلية لتخويف العاصي ، وتفريح إن : العذاب ، مل خيصه بالذكرن بل ذكر الرمحة معه ، فإن قيل 

  .يعذب الكافر ويرحم املؤمن لَكَانَ أدخل يف حتصيل املقصود : املؤمن ، فلو قال 
  .لعلي ال أكون ممن يشاء اهللا عذايب : ال يرهب الكافر ، جلواز أن يقول } يعذب من يشاء { : وقوله 

ذا إنفاذ مشيئته ، وأنه إذا أراد تعذيب شخص فال مينعه منه مانع مث هذا أبلغ يف التخويف ألن اهللا أثبت هب: فاجلواب 
: كان من املعلوم للعباد حبكم الوعد واإليعاد أنه إذا شاء تعذيب الكافر فلزم منه اخلوف العام خبالف ما لو قال 

وإذا مل يبعد هذا  يعذب العَاصي ، فإنه ال يدل على كمال مشيئته ألنه ال يبعد أنه لو شاء عذاب املؤمن لعذبه ،
  .حيصل يف صولة أخرى ) ال ( فنقول الكافر إذا مل حيصل مراده يف تلك الصورة ميكن أن 

من خالفين أضربه : إن امللك يقدر على ضرب املخالفني ، وال يقدر على ضرب املطيع فإذا قال : ومثاله إذا قيل 
، وفيه فائدة أخرى وهو ) لكوين مثله ( أيضاً علّي  يقع يف وهم املخطاب أنه ال يقدر على ضرب املطيع ، فال يقدر

  .اخلوف العام والرجاء العام ألن األمن الكلي من اهللا يوجب اجلراءة فيفضي إىل صريورة املطيع عاصياً 
طاب مع اآلدميني واخل} وََمآ أَنُتْم بِمُْعجِزِيَن ِفي األرض َوالَ ِفي السمآء { أي ُتَردُّونَ ، » وإلَْيهِ ُتقْلَُبونَ « : قوله 

  :كقول َحسَّانَ ) أنْ َعَصى ( وال من يف السماء مبعجز : وهم ليسوا يف السماء ، قال الفراء معناه 
  وَيْمدُحُه وَيْنُصُرُه سََواُء... فََمْن َيْهُجوا رسولَ اللَِّه مِْنكُْم  - ٤٠٢٨

األرض ، وال أهل السماء يف السماء  يريد ال يعجز أهل األرض يف» َمن « ومن ميدحه وينصره ، فأضمر : أراد 
على أصله ، حيث جيوز حذف املوصول االمسّي ، » أنتم « عطف على } من يف السموات { أن ) على ( يعين 

  .ويبقى صفته 
يفوتين فالن هاهنا وال ) ال : ( ما أنتم مبعجزين يف األرض وال يف السماء لو كنتم فيها ، كقول القائل : قال قطرب 
[ } إِِن استطعتم أَن َتنفُذُواْ ِمْن أَقْطَارِ السماوات واألرض { ة أي وال بالبصرة لو كان هبا كقوله تعاىل يف البصر
وما أنتم ) ، أي على تقدير أن يكونوا فيها ، وأبعد من ذلك من قدره موصولني حمذوفني؛ أي ]  ٣٣: الرمحن 

على قول ) و ( من املالئكة فكيف تعجزون خالقها  مبعجزين من يف األرض من اجلن واإلنس ، وال من يف السماء
  .اجلمهور يكون املفعول حمذوفاً أي وما أنتم مبعجزين أين فائتني ما يريد اهللا بكم 

  فصل
وما { : اعلم أن إعجاز املعذَّب عن التعذيب إما باهلرب منه ، أو بالثبات ومدافعته فذكر اهللا تعاىل القسمني فقال 



) مل ( ، يعين باهلرب لو صعدمت إىل السماء ، أو هربتم إىل ُتُخوم األرض } رض وال يف السماء أنتم مبعجزين يف األ
، فال مطمع يف اإلعجاز باهلرب ، وأما بالثبات فكذلك ألن اإلعجاز  -عّز وجلّ  -خترجوا من قبضة قدرة اهللا 

الفته فيفوته املعذب ، ويعجز عنه أو بالثبات إما أن يكون باالستناد إىل ركن شديد يشفع ، وال ميكن املعذب خم
. يدفع } وال نصري { يشفع } وما لكم من دون اهللا من ويل { : باالنتصار بقوّي يدافعه ، وكالمها حمال فلهذا قال 

  بصيغة الفعل؟» وال تعجزن « : ومل يقل } وما أنتم مبعجزين { : ما احلكمة يف قوله : فإن قيل 
إن فالناً ال خييط ال يدل على ما يدل عليه انه : يدل على نفي الصالحة فإن من قال ألن نفي الفعل ال : فاجلواب 

؛ ألن هرهبم املمكن يف األرض ، » النصري « على » الويل « ، و » السماء « على » األرض « ليس خبائط ، وقدم 
ن يف السماء وأما الدفع فإن كان يقع منهم هرب فإنه يكون يف األرض ، مث إن فرضنا هلم قدرة غري ذلك فيصعدو

فإن العاقل مىت أمكنه الدفع فأمجل الطرق فيه الشفاعة ، ألن ما من أحد يف الشاهد إال ويكون له شفيع يتكلم يف 
  .حقه عند ملكن وليس لكل أحد ناصر يعادي امللك فلذلك قدم األرض على السماء ، والويل على النَِّصري 

فََما كَانَ َجوَاَب قَْوِمِه إِلَّا ) ٢٣(ِه َوِلقَاِئِه أُولَِئَك يَِئُسوا ِمْن َرْحَمِتي َوأُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم َوالَِّذيَن كَفَُروا بِآَياِت اللَّ
الَ إِنََّما اتََّخذُْتْم ِمْن ُدوِن َوقَ) ٢٤(أَنْ قَالُوا اقُْتلُوهُ أَْو َحرِّقُوُه فَأَْنَجاهُ اللَُّه ِمَن النَّارِ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ ُيْؤمُِنونَ 
لَْعُن َبْعُضكُمْ َبْعًضا َوَمأَْواكُمُ النَّاُر َوَما اللَِّه أَوْثَاًنا َموَدَّةَ َبيْنِكُْم ِفي الَْحَياةِ الدُّْنَيا ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمةِ َيكْفُُر بَْعُضكُْم بِبَْعضٍ َوَي

  ) ٢٥(لَكُْم ِمْن َناصِرِيَن 

يوم القيامة فإن } أولئك َيِئسُواْ ِمن رَّْحَمِتي { أي بالقرآن وبالبعث } والذين كَفَُرواْ بِآيَاِت اهللا َولِقَآِئِه { :  قوله تعاىل
  مرة واحدة؟» أَولَئكَ « : هال اكتفي بقوله : قيل 

هذا اجملموع إىل أن ) ذاهب ( أن لك ِلفائدة وهو أنه لو قال أولئك يئسوا وهم يف عذاب أليم ذهب : فاجلواب 
} يَِئسُواْ ِمن رَّْحَمِتي { : أضاف الرمحة إىل نفسه يف قوله تعاىل ) و . ( منحصر فيهم ، فال يوجد اجملموع إال فيهم 

  .إعالماً لعباده بُعُمومِ رمحته » َيٍئسُوا « : وأضاف اليأس إليهم بقوله 
هذه . ه واحلسن وسامل األفْطَس برفعه وتقدم حتقيق هذا العامة على نصب} فََما كَانَ َجوَاَب قَْوِمِه { : قوله تعاىل 

« صلوات اهللا عليه ، مث عاد إىل قصة » إبراهيم « اآليات يف تذكري أهل إبراهيم وحتذيرهم وهي معترضة يف قصة 
ا أقام إبراهيم صلوات اهللا عليه مل. } فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِالَّ أَن قَالُواْ اقتلوه أَْو َحرِّقُوهُ { : فقال تعاىل » إبراهيم 

اقتلوه جواباً : كيف مسى قوهلم : فإن قيل } اقتلوه أَْو َحرِّقُوهُ { بالربهان على األصول الثالثة مل جييبوه إال بقوهلم 
  مع أنه ليس جبواب؟

  :فاجلواب عند من وجهني 
جوابكُُم السيُف ، مع أن السيَف ليس : ِمِه أنه خرج َمْخَرَج كالم متكرب ، كما يقول املَِلُك لرسول َخْص: أحدمها 

  .جبوابِِه وإمنا معناه ال أقابل باجلواب وإمنا أقابل بالسيف 
وأهنم ذكروا ما ليس جبواب يف معرض اجلواب فبّين أهنم مل يكن هلم ) ضاللتهم ( أن اهللا تعاىل أراد بيان : وثانيهما 

جلواز أن يكون سكوته لعدم ) أنه ال يقدر أم ال ( يعلم  جواٌب أصال ، وذلك أن من ال جييُب غريه ويسكت ال
  .االلتفات ، وأما إذا أجاب جبوابٍ فاسد علم أنه قصد اجلواب وما قدر عليه 

  فصل
هذا إنسان أو : ، ويقال » َزْوٌج أَْو فَْرٌد « : تذكر ألمرين الثاين منهما ال ينفك عن األول ، كما يقال » أو « 



: إذ يفهم منه أن يقول » هذا حيوان أو إنسان « : كن إنساناً فهو حيوان ، واليصح أن يقال حيوان ، يعين إن مل ي
: هذا حيوان ، فإن مل يكن حيواناً فهو إنسان ، وهذا فاسد ، وإذا كان كذلك فالتحريق مشتمل على القتل ، فقوله 

  .هذا إنسان أو حيوان : كقولك » اقتلوه أو حرقوه « 
  .َوْجَهْينِ فاجلواب عن هذا من 

  .أعطه ديناراً أو ديَناَرْينِ : أن االستعمال على خالف ما ذكر شائع كقولك : أَحدمهَا 
: فكذا هاهنا قال ]  ٤ - ٢: املزمل [ } قُمِ الليل إِالَّ قَِليالً نِّْصفَُه أَوِ انقص ِمْنُه قَلِيالً أَْو زِْد َعلَْيِه { : قال تعاىل 

  .ن التحريق قتلٌ وزيادة اقتلوه أو زيدواعلى القتل أل
سلمنا ما ذكرمت ، واألمر هنا كذلك ألن التحريق فعل مفض إىل القتل ، وقد يتخلف عنه القتل فإن من : الثاين 

  .احترق فالنٌ ، وأحرق وما مات : ألقي يف النار حىت احترق جلده بأسره وأخرج منها حياً يصح أن يقال 

قتله وَعذَُّبوه بالنار ، فإن ترك مقالته فخلو سبيله وإن أصرَّ فاتركوه يف النار  اقتلوه وال تعجلوا: فكذلك هاهنا قال 
.  

عليه ) وسالمه ( خلق يف إبراهيم صلوات اهللا : بردت النار وقيل : ، قيل } فَأَْنَجاهُ اهللا ِمَن النار { : قوله تعاىل 
َومنع أذى النار ) والنار على ما كانت عليه ( عليه  ما كان) على ( ترك إبراهيم : وقيل . كيفية اسَْتْبرََدِت الناَر 

  .عنه ، والْكُلّ ممكٌن واهللا قادر عليه 
يف إجناء نوح » آية للعاملني « ما احلكمة يف قوله هناك : فإن قيل } إِنَّ ِفي ذلك آليَاٍت لِّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ { : قوله تعاىل 

  علناها آية وقال هاهنا آيات باجلمع ، فما احلكمة؟عليه وأصحاب السفينة ج) وسالمه ( صلوات اهللا 
إن إجناء السفينة شيء يتسع له العقول ، فلم يكن فيه من اآلية إال إعالم اهللا تعاىل إياه باإلجناء وقت : فاجلواب 

ات فإن احلاجة بسبب أن اهللا تعاىل صان السفينة عن املهلكات كالرياح ، وأما اإلجناء من النار فعجيب فقال فيه آلي
  فخص اآليات باملؤمنني؟» لقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ « وقال هنا » آيةٌ ِللْعَاِلِمَني « : ما احلكمة يف قوله تعاىل هنا : قيل 

أن السفينة بقيت أعواماً حىت مّر عليها الناس ورأوها فحصل العلم هبا لكل أحد ، وأما تربيد النار فلم : فاجلواب 
أن اهللا تعاىل ملا َبرَّد النار على إبراهيم ) وهو ( ال بطريق اإلميان والتصديق ، وفيه لطيفة إ) ملن بعده ( يبق فلم يظهر 

بسبب اهتدائه يف نفسه وهدايته ألبناء جنسه ، وقد قال اهللا تعاىل للمؤمنني بأن هلم أسوة يف إبراهيم ، فحصل 
، فإن } إِنَّ ِفي ذلك آلَياٍت لِّقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ { : ، فقال للمؤمنني بشارة بأن اهللا تبارك وتعاىل يربد عنه النار يوم القيامة 

  ؟) وقال هنا َجَعلَْناُه ( ، » َجَعلَْناها « : مل قال هناك : قيل 
فاهللا تعاىل جعل ) سفهاً ( ألن السفينة ما صارت آية يف نفسها ، ولوال خلق اهللا الطوفان لبقي فعل نوح : فاجلواب 

إذا وجدت ال حتتاج إىل شيء آخر كخلق الطوفان ) آية ( ة ، وأما تربيد النار فهو يف نفسه السفينة بعد وجودها آي
  .حىت يصري آيةً 

  :هذه ثالثة أوجه » ما « يف » إنََّما اتََّخذُْتْم « : قوله 
« ، واخلرب مفعول ثان » أَْوثَاًنا « أن تكون موصولة مبعىن الذي ، والعائد حمذوف وهو املفعول األول ، و : أحدها 
إنْ الذي اتََّخذُْتُموُه أوْثَاناً مودةٌ أي ذو مودة أو جعل نفس املودة : يف قراءة من رفع كما سيأيت ، والتقدير » َمَودَّةُ 

» عليكم « أي الذي اختذمتوه أوثاناً ألجل املودة ال تنفكم ، أو يكون » َمَودَّةً « حمذوف على قراءة من نصب 
  .} َيْوَم القيامة َيكْفُُر بَْعُضكُْم بِبَْعضٍ  ثُمَّ{ : لداللة قوله 

مِّن { مفعول به ، واالختاذ هنا يتعدى لواحد أو الثنني والثاين هو » أوثاناً « كافة ، و » ما « أن جتعل : والثاين 



لغة كانت خرب مبتدأ مضمر أي هي مودة أي ذات مودة ، أو جعلت نفس املودة مبا» مودة « فمن رفع } ُدوِن اهللا 
  .» أعْنِي « ، أو مستأنفة ، ومن نصب كانت مفعوالً به ، أو بإضمار » ألوثاناً « واجلملة حينئذ صفة 

مصدرية ، وحينئذ جيوز أن تقدر مضافاً من األول أي أن سبب اختاذكم أوثاناً من دون اهللا » ما « أن جتعل : الثالث 
يف قراءة من نصب يكون ) و ( هو املودة مبالغة ) االحتاد  مودة فيمن رفع مودة ، وجيوزأن ال يقدر بل جيعل نفس( 

  .اخلرب حمذوفاً على ما َمرَّ يف الوْجِه األّول 
، ونافع وابن عاِمرٍ وأبو بكر » بَْينِكُْم « غري منونة ، وجر » َمَودَّةُ « وقرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسائي برفع 

غري منونة وجر بَْينِكُْم ، فالرفع قد ) » مودةً « ومحزة وحفص بنصب » مْ َبيَْنكُ« منونة ونصب ( » َمَودَّةً « بنصب 
وجيوز وجه ثالث وهو أن جيعل مفعوالً ثانياً على املبالغة واإلضافة لالتساع . تقدم ، والنصب أيضاً تقدم فيه وجهان 

غري » مودة « عن عاصم أنه رفع من صبه فعلى أصله ، ونقل » يا سارَق الليلةَ أْهل الدَّارِ « : يف الظرف كقوهلم 
لَقَْد َتقَطََّع { : للظرف ، وإمنا بين إلضافته إيل غري متمكن كقراءة » مودة « منونة ، ونصب بينكم وخرجت إضافة 

  :ففيه أوُجٌه » يف احلياة « فاعالً ، وأما ) َبيَْنكُْم ( بالفتح إذا جعلنا } َبْيَنكُْم 
  .إذا نونت جاز تعلقها بعامل واحد الختالفهما » مبودة « أنه هو وبينكم متعلقان : أحدها 
  .» املودة « أن يتعلقا مبحذوف على أهنما صفتان ل : الثاين 

صفة ملودة ، وال جيوز العكس لئال يلزم إعمال املصدر » يف احلياة « و » بِموّدة » « َبيْنِكُْم « أن يتعلق : الثالث 
فيه املصدر قبل أن يوصف ، وهذا عمل فيه بعد أن وصف ، على أن ابن  املوصوف ، والفرق بينه وبني األول عمل

  .عطية جوز ذلك هو وغريه ، وكأهنم اتسعوا يف الظرف ، فهذا وجه رابع 
  .اجتماعكم ووصلكم : التقدير ) إذ ( ألنه مبعىن الفعل ، » بينكم « بنفس » يف احلياة « أن يتعلق : اخلامس 
  .» دينكم « فس أن يكون حاالً من ن: السادس 
  .، حال من الضمري املستكن فيه » يف احلياة « صفة املودة و » بيْنكم « أن يكون : السابع 
لئال : منصوبة ، قال أبو البقاء » مودة « كافة و » ما « على أن يكون » باختذمت » « يف احلياة « أن يتعلق : الثامن 

  ) .رب باخل( يؤدي إىل الفصل بني املوصول وما يف الصلة 
« وخفض » مودة « ، فعلى قراءة رفع } إمنا اختذمت من دون اهللا أوثاناً مودة بينكم { يعين إبراهيم » وقال « : قوله 

اختذمت من دون اهللا أوثاناً وهي مودة بينكم يف احلياة الدنيا مث تنقطع وال تنفع يف : باإلضافة يكون املعىن » بينكم 
ونوهنا » مودة « غري تنوين على اإلضافة لوقوع االختاذ عليها ، ومن نصب من » مودة « اآلخرة ، ومن خفض 

إنكم إمنا اختذمت هذه األوثان مودة بينكم يف احلياة الدنيا تتوادُّونَ على عبادهتا ، : فاملعىن » بينكم « ونصب 
تتربأ األوثان من عبادة عباديها } لَْعُن بَْعُضكُْم ثُمَّ َيْوَم القيامة َيكْفُرُ َبْعُضكُْم بَِبْعضٍ َوَي{ وتتواصلون عليها يف الدنيا 

  .وتتربأ السادة من األتباع ، ويلعن األتباع القادة 

  .} َوَما لَكُْم مِّن نَّاِصرِيَن { ومأواكم النار مجيعاً ، العابدون واملعبودون 
  .ري على لفظ الواحد ومأواكم النار ، وما لكم من دون اهللا من ويل وال نص) قال قبل هذا : ( فإن قيل 

  على لفظ اجلمع فما احلكمة فيه؟} وما لكم من ناصرين { : وقال هنا 
( حنن ننصر آهلتنا ، كما قال تعاىل : السالم ، قالوا ) الصالة و ( أهنم ملا أرادوا إحراق إبراهِيَم عليه : فاجلواب 



هلؤالء ناصريَن فما لكم كلكم أي األوثان وعبدهتما من  أنتم ادََّعيُْتم أن: َحرِّقُوه وانصروا آهلتكم ، فقال ) : عنهم 
  .» وال نصري « : ناصرين ، وأما هناك فلم يسبق منهم دعوى النصر فنفى اجلنس بقوله 

َيْعقُوَب َوَجَعلَْنا ِفي ذُرِّيَِّتهِ َوَوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َو) ٢٦(فَآَمَن لَُه لُوطٌ َوقَالَ إِنِّي ُمهَاجٌِر إِلَى رَبِّي إِنَُّه ُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم 
  ) ٢٧(النُّبُوَّةَ َوالِْكتَاَب َوآَتيَْناُه أَْجَرُه ِفي الدُّْنَيا وَإِنَُّه ِفي الْآِخَرِة لَِمَن الصَّاِلِحَني 

إين { : أي صدقه ، وهو أول من صدق إبراهيم ، وكان ابن أخيه وقال إبراهيم } فَآَمَن لَُه لُوطٌ { : قوله تعاىل 
حران مث إىل الشام « وهو من سواد الكوفة إىل » كوثا « إىل حيث أمرين ريب بالتوجه إليه من } ُمَهاجر إىل ريب 

) عليه الصالة والسالم ( هاجر إبراهيم : وقال مقاتل . » وهو أول من هاجر « سارة » وامرأته « لوط » ومعه 
ال » حكيم « ، عزيز مينع أعدائي عن إيذائي بعونه ، و } َعزِيزٌ َحكِيٌم  إِنَُّه{ : مث قال . وهو ابن َخْمسٍ وسبعَني سنةً 
  .يأمرين إال مبا يوافق احلكمة 

أي بعد ما رأى منه العجز القاهر ، ودرجة لوط كانت عالية فبقاؤه إىل هذه } فآمن له لوط { قوله ) : فإن قيل ( 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -ملا قبل دين حممد  -اهللا عنه  رضي -الوقت مما ينقص من الدرجة ، أال ترى إىل أيب بكر 

  .كان قبوله قبل الكل من غري مساع تكلم اخلَصى ، وال ُرؤية اْنشِقَاق القََمر 
فآمن { : أن لوطاً ملا رأى معجزته آمن برسالته ، وأما بالوحدانية فآمن ِمن حيث مسع مقالته ، وهلذا قال : فاجلواب 

  .» فآمن لوط « : ، ومل يقل } لوط 
  مبا تقدم؟} َوقَالَ إِنِّي ُمَهاجٌِر إىل ريب { : ما وجه تعلق قوله : فإن قيل 
ملا بالغ إبراهيم يف اإلرشاد ، ومل يهتِد قومه وحصل اليأس الكلي ، ورأى القوم اآلية الكربى ومل يؤمنوا : فنقول 

يهم مفسد ، ألنه إذا دام على اإلرشاد كان اشتغاالً وجبت املهاجرة ، ألن اهلادي إذا هدى قومه ومل ينتفعوا فبقاؤه ف
إنه صار منا ، : مبا ال ينتفع يف علمه ، فيصري كمن يقول للحجر صدق ، وهو عبث والسكوت دليل الرضا فيقال 

  .ورضي بأفعالنا ، وإذا مل يبق لإلقامة وجه وجبت املهاجرة 
مع أن املهاجرة إىل } مهاجر إىل حيثُ أمرين ريب « : ومل يقل } ريب  إِنِّي ُمَهاجِرٌ إىل{ : ما احلكمة يف قوله : فإن قيل 

  .الرب توهم اجلهة 
ألن امللك إذا صدر منه أمر برواح « إلَى رَبِّي » : ليس يف اإلخالص ، كقوله } إىل ريب { أن قوله : فاجلواب 

يصيبه ، فقد هاجر إىل حيث أمره  نفسه) يف ( األجناد إىل موضع مث إن واحداً منهم عاد إىل ذلك املوضع لغرض 
توجهي إىل اجلهة املأمور باهلجرة إليها ليس طلباً : يعين } مهاجر إىل ريب { : امللك ولكن ال خملصاً لوجهه ، وقال 

  .للجهة ، إمنا طلب هللا 
إال من « براهيم » إن اهللا مل يبعث نبياً بعد :  ، ِقيلَ} َوَوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َوَجَعلَْنا ِفي ذُرِّيَِّتِه النبوة { : قوله 

هو الولد الصاحل : وهو الثناء احلسن ، وكل األديان يقولون به ، وقال السدي } َوآتَْيَناُه أَْجَرُه ِفي الدنيا { َنْسِلِه ، 
مثل » : ني قال ابن عباس أي يف زمرة الصاحل} َوإِنَُّه ِفي اآلخرة لَِمَن الصاحلني { إنه رأى مكانه يف اجلنة : ، وقيل 

ويف هذه اآلية لطيفة وهي أن اهللا تعاىل بّدل مجيع أحوال إبراهيم يف الدنيا بأضدادها ملا عذبه قومه « آدم ، ونوح 
بالنار كان وحيداً فريداً ، فبدل اهللا وحدته بالكثرة حىت مأل الدنيا من ذريته ، وملا كانت أقاربه القريبة ضالني 

بدل اهللا أقاربه بأقارب مهتدين هادين ، وهم ذريته الذين جعل فيهم النبوة والكتاب ، « آزر »  مضلني من مجلتهم
وكان أوالً ال جاه له ، وال مال ، وهم غاية اللذة يف الدنيا آتاه اهللا أجره يف املال واجلاه وكثر ماله حىت كان له من 



حبيث ( عشر ألف كلبٍ حارس بأطواق ذهب وأما اجلاه فصار إنه كان له اثنا : املواشي ما علم اهللا عَدَدُه حىت قيل 
الصالة عليه بالصالة على سائر األنبياء إىل يوم القيامة ، وصار معروفاً وشيخ املرسلني بعد أن كان خامالً ) تقرن 

  :حىت قال قائلهم 

  .هذا الكالم ال يقال إال يف خممول من الناس ، ]  ٦٠: األنبياء [ } َسِمْعَنا فًَتى َيذْكُرُُهْم ُيقَالُ لَُه إِْبَراِهيُم { 
  .سلم ألمر اهللا بالذبح ، واْنقَاَد حلكم اهللا ومل يذكر ) وكان قد ( إنَّ إمساعيلَ كان من أوالده الصاحلني : فإن قيل 
ِه؛ ألنه كان بني لكن مل يصرح باْسِم) و ( } َوَجَعلَْنا ِفي ذُرِّيَِّتِه النبوة والكتاب { : هو مذكور يف قوله : فاجلواب 

: فضله معه هببته األوالد واألحفاد ، فذكر من األوالد واحداً وهو األكرب ، ومن األحفاد واحداً كما يقال القائل 
إن السلطان يف خدمته امللوك واألمراء ، وامللك الفالين ، واألمري الفالين ، وال يعدد الكل ألنه ذكر ذلك الواحد 

  .ولوال ذكر غريه لفهم منه التعديد ، واستيعاب الكل فُيظَّن أنه ليس معه غري املذكور لبيان اجلنس ال خلصوصه ، 
إن اهللا تعاىل ملا جعل يف ذريته النبوة أجابه لدعائه ، والوالد جيب أن يسوي بني ولده فكيف صارت النبوة : فإن قيل 
(  تعاىل قسم الزمان من وقت إبراهيم إىل أن اهللا: أكثر من النبوة يف أوالد إمساعيل؟ فاجلواب » إسحاق « يف ولد 

أنبياء فيهم فضائلُ ّمجة ، ) فيه ( القيامة قسمني والناس أمجعني ، فالِقْسم األول من الزمان بعث اهللا تعاىل ) يوم 
مث يف القسم ( وجاءوا تترى واحداً بعد واحد ، وجمتمعني يف عصر واحد كلهم من ورثة إسحاق عليه السالم ، 

من الزمان أخرج من ذرية ولده إمساعيل واحداً اجتمع فيه ما كان فيه وأرسله إىل كافة اخللق وهو حممد عليه الثاين 
وجعله خامت النبيني ، وقد دام اخللق على دين إمساعيل أكثر من أربعة آالف سنة ، وال َيبُْعُد أن يبقى اخللق ) السالم 

  .على دين ذرية إمساعيل مثل ذلك املقدار 

أَئِنَّكُْم لََتأُْتونَ الرَِّجالَ َوَتقْطَُعونَ ) ٢٨(طًا إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه إِنَّكُْم لَتَأُْتونَ الْفَاِحَشةَ َما َسبَقَكُْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمَن الَْعالَِمَني َولُو
) ٢٩(قَالُوا ائِْتَنا بَِعذَابِ اللَِّه إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني  السَّبِيلَ َوَتأْتُونَ ِفي َناِديكُُم الْمُْنكََر فََما كَانَ َجوَاَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ

  ) ٣٠(قَالَ َربِّ اْنُصرْنِي َعلَى الْقَْومِ الُْمفِْسِديَن 

قرأ أبو عمرو ، ومحزة والكسائي وأبو بكر } إِذْ قَالَ ِلقَْوِمهِ إِنَّكُْم { إعرابه كإعراب إبراهيم » َولوطاً « : قوله تعاىل 
وهو إتيان » لََتأُتونَ الفاحشة « باالستفهام ، وقرأ الباقون بال استفهام ، واتفقوا على استفهام الثانية » أَئِنَّكُم  «

  .جيوز أن تكون استثنافية جواباً ملن سأل عن ذلك وأن تكون حالية أي مبتدعني هلا } َما َسبَقَكُْم بَِها { الرجال ، 
ومل يأمرهم } أَِئنَّكُْم لَتَأُْتونَ الفاحشة { : ، وقال لوطٌ لقومه هاهنا » اعْبُدو اللََّه « : قال إبراهيم لقومه : فإن قيل 

  بالتوحيد ، فما احلكمة؟
انه ملا ذكر اهللا لوطاً عند ذكر إبراهيم كان لوط يف زمن إبراهيم فلم يذكر عن لوط أنه أمر قومه : فاجلواب 

حكاية لوط وغريها هاهنا ذكرها اهللا على سبيل االخِْتصَار فاقتصر على بالتوحيد مع الرسول ال بّد أن يقول ذلك ف
: ما اختص به لوط وهو املنع من الفاحشة ، ومل يذكر عنه األمر بالتوحيد ، وإن كان قاله يف موضع آخر حيث قال 

وسبقه فصار كاملختصِّ به ،  ؛ ألن ذلك قدأتى به إبراهيم ،]  ٦١: هود [ } اعبدوا اهللا َما لَكُْم مِّْن إله غَْيُرهُ { 
  .فذكر كل واحد مبا اختص به ، وسبق به غَْيَرُه » بلوط « فكان خمتصاً » لوط « وأما املنُع من علم قوم 

  فصل
دلت اآلية على وجوب احلد يف اللّواطة ، ألنه مساها فاحشةً ، وقد ثبت أن إتيان الفاحشة يوجب احلّد ، وأيضاً أن 



َما َسَبقَكُْم { : وتقدم الككالم على قوله . ن أتاها إمطاَر احلجارة عليهم عاجالً وهو الرَّْجُم اهللا تعاىل جعل عذاب م
  .} بَِها ِمْن أََحٍد 

كانوا يفعلون الفاحشة مبن ميّر هبم من املسافرين فترك : ، قيل } أَِئنَّكُْم لَتَأُْتونَ الرجال َوَتقْطَُعونَ السبيل { : قوله 
إِنَّكُْم لََتأُْتونَ الرجال َشْهَوةً مِّن ُدوِن { : يقطعون سبيل النسل بإتيان الرجال ، كقوله : ، وقيل الناس املمّر هبم 

ورد لفظ . قال أبو العباس املَقَّرِّي } َوتَأُْتونَ ِفي َناِديكُُم املنكر { ، ]  ٥٥: النمل ] [  ٨١: األعراف [ } النسآء 
  :النادي يف القرآن بإزاء معنيني 

  .النادي جملس القوم احملدد فيه هلذه اآلية : ل األو
  .، أي ناصره يعين أبا جهل ]  ١٧: العلق [ } فَلَْيْدعُ َناِدَيهُ { : مبعىن الناصر ، كقوله تعاىل : والثاين 

« ت أيب طالب واملُنَْتَدى جملس القوم وُمَتَحدَّثُُهْم ، روى أبو صاحل موىل أُمِّ هاىنء بن) والنَّدّي ( واعلم أن النادي 
ما املنكر الذي : قلت } وتأتون يف ناديكم املنكر { : عن قوله  -صلى اهللا عليه وسلم  -سألت رسول اهللا : قالت 

وروي أهنم كانوا جيلسون يف جمالسهم وعند » . كانوا خيذُفُونَ أهلَ الطرق ، ويسخرون منهم : كانوا يأتون؟ قال 
إنه كان يأخذ : وقيل . ّر هبم عابر سبيل حذفُوه فأيهم أصابه كان أوىل به كل رجل منهم قصعة فيها حًصى ، فإذا م

  .كانوا يتضارطون يف جمالسهم : ما معه وينكحه ويغرمه ثالثةَ دراهم ، وهلم قاضي بذلك ، وقال القاسم بن حممد 
  .كان جيامع بعضهم بعضاً يف جمالسهم : وقال جماهد 

من أخالق قوم لوط مضغ الِعلِْك ، : وعن مكحول قال . هم على بَْعض َيبُْزُق بعُض: وعن عبد اهللا بن سالم 
  .وتطريق األصابع باِحلنَّاء ، وحل اإلزار ، والصَّفُري ، واخلَذُْف ، واللُّوِطيَّةُ 

{ له استهزاء ما يأتون به من القبائح إال أَنْ قَالُوا » لوط « ، ملا أنكر عليهم } فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه { ) : قوله ( 
َربِّ انصرين َعلَى القوم { : أن العذاب نازل بنا فعند ذلك قال لوط } ائتنا بَِعذَابِ اهللا إِن كُنَت ِمَن الصادقني 

  .بتحقيق قويل يف العذاب } املفسدين 
« أن ) مع ( وما هددوه } ائتنا بعذاب اهللا { اقتلوه أو حّرقوه ، وقال قوم لوط » إبراهيم « قال قوم : فإن قيلَ 
  .فإن لوطاً كان من قومه » لوط « كان أعظم من » إبَْراهِيَم 

ال ُتْبِصُر وال َتْسَمع وال « : أن إبراهيم كان يقدح يف دينهم ويشتم آهلتهم ويعدد صفات نقصهم بقوله : فاجلواُب 
لوط كان ينكر عليهم فعلهم ، ، والقدح يف الدين صعب ، فجعلوا جزاءه القتل والتحريق ، و» َتْنفَُع ، وال تُْغنِي 

وينبههم إىل ارتكاب التحرمي وهم ما كانوا يقولون إن هذا واجب من الدين فلم يصعب عليهم مثل ما صعب على 
ال نعذب فإن كنت : إن هذا حرام واهللا يعذب عليه وحنن نقول : إنك تقول : قوم إبراهيم كالم إبراهيم وقالوا 

  ؟. صادقاً فِتَنا بالعذَابِ 
النمل [ } فََما كَانَ جََواَب قَْوِمِه إِالَّ أَن قالوا أخرجوا آلَ لُوٍط مِّن قَْرَيِتكُْم { : إن اهللا قال يف موضع آخر : ن قيل فإ
 :٥٦ . [  

  فكيف اجلمع؟} فما كان جواب قومه إال أن قالوا ائتنا { : وقال هنا 
ملا كثر منه ومل ) مث ( ائتنا ) أوالً ( نهي والوعيد فقالوا أن لوطاً كان ثابتاً على اإلرشاد مكرراً على ال: فاجلواُب 

« مث إنَّ لوطاً ملا يَِئَس منهم طلب النُّْصَرةَ من اهللا وذكرهم مبا ال حيب اهللا فقال . » أخرجوا « : يسكت عنهم قالوا 
  .حىت يُْنجَِز النَّْصَر ) فإن اهللا ال حيب املفسدين ( } رب انصرين على القوم املفسدين 

إِنََّك { واعلم أن كُلَّ نيب من األنبياء ما طلب هالٌك قَْومه إال إذا علم أن عدمَُهْم خٌري من وجودهم ، كما قال نوٌح 



أن املصلحة إما أن تكون فيهم حاالً : ، يعين ]  ٢٧: نوح [ } إِن َتذَْرُهْم ُيِضلُّواْ ِعَباَدَك َوالَ يلدوا إِالَّ فَاجِراً كَفَّاراً 
ببها مآالً وال مصلحة فيهما ، فإهنم ضالون يف احلال ويف املآل فإهنم يوصون أوالدهم من صغرهم باالمتناع ، أو بس

عن اَألتباع وكذلك لوط ملا رأى أهنم يفسدون يف احلال ، واشتغلوا مبا ال ُيْرَجى منهم ولد صاحل يعبد اهللا فطلب 
  .اب املصلحة حاالً ومآالً ، فعدمهم صار خرياً ، وطلب العذ

قَالَ إِنَّ ِفيَها لُوطًا ) ٣١(وا ظَاِلِمَني َولَمَّا َجاَءْت ُرُسلَُنا إِبَْراِهيَم بِالُْبْشَرى قَالُوا إِنَّا ُمْهِلكُو أَْهلِ َهِذهِ الْقَْرَيِة إِنَّ أَْهلََها كَاُن
َولَمَّا أَنْ َجاَءتْ ُرُسلَُنا لُوطًا ِسيَء بِهِمْ ) ٣٢(ُه كَاَنْت ِمَن الْغَابِرِيَن قَالُوا َنْحُن أَْعلَُم بَِمْن ِفيَها لَنَُنجَِّينَُّه َوأَْهلَُه إِلَّا اْمرَأََت

إِنَّا ُمنْزِلُونَ َعلَى ) ٣٣(ابِرِيَن َوضَاَق بِهِْم ذَْرًعا َوقَالُوا لَا َتَخْف وَلَا َتْحَزنْ إِنَّا ُمَنجُّوَك َوأَْهلََك إِلَّا اْمرَأََتَك كَاَنْت ِمَن الَْغ
  ) ٣٥(َولَقَْد َتَركَْنا ِمْنَها آَيةً َبيَِّنةً ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ ) ٣٤(لِ َهِذِه الْقَْرَيِة رِجًْزا ِمَن السََّماِء بَِما كَاُنوا يَفُْسقُونَ أَْه

هلكوا أَْهلِ هذه قالوا إِنَّا م{ من اهللا بإسحاَق ويعقوَب } َولَمَّا َجآَءْت ُرُسلَُنآ إِبَْراِهيمَ بالبشرى { ) : تعاىل ( قوله 
َنْحُن { : ، قالت املالئكة } إِنَّ ِفيَها لُوطاً { إبْراهيم » قَالَ « . } إِنَّ أَْهلََها كَانُواْ ظَاِلِمَني { يعين قوم لوِط } القرية 

  .ويأيت بقية الكالم على ذلك } أَْعلَُم بَِمن ِفيَها 
  .وهو مطّرد تأكيداً » أن « نا زيدت تقدم نظريها إال أن ه} َولَمَّآ أَن َجآَءتْ { : قوله 

استجاب اهللا دعاءه ، وأمره مالئكته بإهالكهم وأرهلم » رب انصرين « : اعلم أنه ملا دعا لوطٌ على قومه بقوله 
  .مبشرين ومنذرين فجاءوا إبراهيم وبشَّرُوه بذرية طيبة وقالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية يعين أهل َسُدوَم 

ن اهللا جعلهم مبشرين ومنذرين لكن البشارة إثَْر الرمحة واإلنذار باهلالك إثَْر الغضب ، ورمحته أ: » إحدامها « 
« ، » إنَّا ُمْهِلكُوا « : مث قال } َجآَءْت ُرُسلَُنآ إِبَْراهِيَم بالبشرى { : سبقت غضبه فقدم البشارة على اإلنذار ، وقال 

إنا نبشرك بأنك رسول ، أو ألنك مؤمن أو ألنك عادل ، وحني : ا حني ذكروا البشرى ما هلكوا وقالو: » والثانية 
إن أهلها كانوا ظاملني ألن ذا الفضل ال يكون فضله بعوض ، والعادل ال يكون : ذكروا اإلهالك َهلَكُوا ، وقالوا 

  .عذابه إال على ُجْرمٍ 
إن ذلك إشارة إىل : وقيل ] (  ١٤: العنكبوت [  }فَأََخذَُهمُ الطوفان َوُهْم ظَاِلُمونَ { : قال يف قوم نوح : فإن قيل 

  ) .وهم ظَاِلُمونَ : أهنم كانوا على ظلمهم حني أخذهم ومل يقل 
ال فرق يف املوضعني يف كوهنما ُمْهلَِكَني وهم مصّرون على الظلم لكن هناك اإلخبار من اهللا عن املاضي : فاجلواب 

ب ظاملون وهاهنا اإلخبار من املالئكة عن املستقبل حيث قالوا وهم عند الوقوع يف العذا» فأخذهم « : حيث قال 
{ : حسن األمر من اهللا باإلهالك فقالوا ) إبانة ( إنا مهلكوا أهل هذه القرية ، واملالئكة ذكرواما حيتاجون إليه يف : 

سن أمر اهللا عند كل أحد وأما حنن أمرنا كاُنوا ظاملني فح) ما ( ؛ ألن اهللا أمرنا؛ وحال } إِنَّا مهلكوا أَْهلِ هذه القرية 
فال خترب مبا ال حاجة لنا إليه فإن الكالم يف امللك بغْير إذْنِِه سوُء أدب فنحن ما احتجنا إال إىل هذه القَْدر وهو أهنم 

إِنَّ { : وكوهنم َيْبقُونَ كذلك فال حاجة لنا إليه ، مث إن إبراهيم ملا مسع كالمهم قال هلم : كانوا ظاملني يف وقتنا هذا 
قرأ محزة والكسائّي ويعقوبُ } َنْحُن أَْعلَُم بَِمْن ِفيَها لَنَُنجَِّينَّهُ { : إشفاقاً عليه ِليْعلم حاله ، قالت املالئكة } ِفيَها لُوطاً 

أي الباقني يف العذاب } وأْهلَُه إالَّ اْمرَأََتُه كَاَنْت ِمَن الَغابِريَن { بالتخفيف ، وقرأ اآلخرون بالتشديد  -» لنُْنجَِينهُ « 
ِفيَما غََبر من الزََّماِن : ويف استعمال الغابر يف املهلك وجهان؛ ألن الغابر لفظ مشترك يف املاضي ، ويف الباقي يقال . 

  «ولنا ماٌء غري طهور » : ملا سئل عن املاء من السباع فقال « السالم ) الصالة و ( أي فيما مضى وقال عليه 



( إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظاملني ، مث جرى : إن ذكر الظاملني سبق يف قوهلم أي بقي فعلى األول 
إهنا من الغابرين أي املاضني ذكرهم ال من الذين حنُْن ِمْنُهْم ، أو نقول املهلك يفىن : وقول املالئكة . لوط ) ذكر 

أي من الرائحني املاضني ، ال من الباقني } الغابرين إهنا من { قالوا ) ف ( مبضي زمانه ، والناجي هو الباقي ، 
إنا نَُنجِّي : املستمرِّيَن وأما على الثاين ملا قضى اهللا على القوم باهلالك كان الكل يف اهلالك إال من ينجى منه ، فقالوا 

  .لوطاً وأهله ، وأما اْمرَأَُتُه فهي من الباقني يف اهلَالَِك 
أي إهنم من عند غرباهيم جاءوا إىل لوط على صورة البشر فظنهم بشراً } َجآَءْت ُرُسلَُنا لُوطاً ) أَن ( َولَمَّآ { : قوله 

أي جاءه ما ساءه » ِسيَء بِهِمْ « فخاف عليهم من قومه ألهنم كانوا يف أحسن صورة والقوم كما عرف حاهلم 
: يقال : لعجز يف تدبريهم قال الزخمشري كناية عن ا} َوضَاَق بِهِْم ذَْرعاً { وخاف ، مث عجز عن تدبريهم فحزن 

طال ذَْرُعُه وذراعه للقادر ، وضاق للعاجز ، وذلك ألن من طال ذراعه يصل إىل ما ال يصل إليه قصري الذراع 
واالستعمال حيتمل وجهاً آخر معقوالً وهو أن اخلوف واحلزن يوجبان انقباض الروح ، ويتبعه اشتمال القلب عليه 

والقلب هو املعترب من اإلنسان فكأن اإلنسان انقبض واجنمع وما يكون كذلك يقل ذرعه فينقبض هو أيضاً 
ومساحته فيضيق ، وُيقال يف احلزين ضاق ذَْرُعُه والغضب والفرح يوجبان انبساط الرُّوحِ فيبسط مكانه وهو القلب 

ال : ب تدبريهم يف ثاين األمر قالوا طال ذْرعه ، مث إن املالئكة ملا رأوا أول األمر ، وحزنه بسب: ، ويتسع فيقال 
، وإنا منزلون عليهم العذاب حىت يتبني له } إِنَّا مَُنجُّوَك َوأَْهلَكَ { ختف من قومك علينا وال حتزن بإهالكنا إياهم 

  .أهنم مالئكة فيطول ذرعه بطول َرْوعه 
أهنا يف حمل جر ، ومذهب األخفش وِهشام : يف الكاف وما أشبهها مذهب ، مذهب سيبويه » إنَّا مَُنجُّوكَ « : قوله 

  .وحذف النون والتنوين لشدة اّتصال الضَّمري . أهنا يف حمل نصب 
  .» يف اِحلْجرِ « ُمَنجُّوك » لننجينه « وقد تقدمت قراءتا التخفيف والتثقيل يف 

بضم الراء ، « ُرجزاً » ُمَحْيِصن ، قرأ ابن عامر بالتشديدن واآلخرون بالتخفيف ، وقرأ ابن « إنَّا ُمنْزِلُونَ : قوله 
  .بالكسر « يَفِْسقُونَ » واألعمش وأبو حيوة 

  بصيغة الفعل فما احلكمة؟ -« لنَُنجَِّينَُّه » : وقال إلبراهيم « إنَّا مَُنجُّوكَ » : قال هنا ) : فإن قيل ( 
رية تدرك بعضها ، وال تصل إىل ما من حرف وال حركة يف القرآن إال وفيه فائدة ، مث إن العقول البش: فاجلواب 

إِنَّ ِفيَها لُوطاً { : أن هانك ملا قال هلم إبراهيم ) هاهنا ( أكثرها ، وما أويت البشر من العلم إال القليل ، والذي يظهر 
كَ إنَّا مَُنجُّو) قالوا ( وعدوه بالتنجية ووعد الكرمي حتم ، وهاهنا ملا قالوا للوط وكان ذلك بعد سبق الوعد مرة } 

  .لضرورة وقوعه « إنََّك َميِّتٌ » : أي ذلك واقع منا كقوله تعاىل 

  .فإن خوفه ما كان على نفسه } الَ َتَخْف َوالَ َتْحَزنْ { : لقوله » إنا منجوك « : ما مناسبة قوله : فإن قيل 
مث قالوا له يا . إّننا مالئكة ال ختف علينا وال حتزن ألجلنا ف: أن لوطاً ملا خاف عليهم وحزن ألجلهم قالوا : فاجلواب 

لوط خفت علينا وحزنت ألجلنا ففي مقابلة خوفك وقت اخلوف نزيل خوفك وننجيك ويف مقابل حزنك نزيل 
  .} إِنَّا مَُنجُّوَك َوأَهْلََك { : حزنك ، وال نتركك تفجع يف أهلك ، فقالوا 

فكيف كانت من الغابرين . يصدر منها ذلك  القوم عذبوا بسبب ما صدر منهم من الفاحشة وامرأته مل: فإن قيل 
  معهم؟

أن الدالّ على الشر كفاعل الشر كما أن الدال على اخلري كفاعله ، وهي كانت تدل القوم على ضيوف : فاجلواب 
بالتنجية ذكروا أهنم ُمنْزِلُونَ » لوط « لوط حىت كانوا يقصدوهنم فبالداللة صارت كأحدهم ، مث إهنم بعد بشارة 



  .ل هذه القرية العذاب على أه
} رِْجزاً مَِّن السمآء { : َخْسف ، وعلى هذا يكون قوهلم : نار ، وقيل : حجارة ، وقيل : واختلفوا يف ذلك ، فقيل 

) منط ( مبعىن أن األمر من السماء باخلسف والقضاء به من السماء ، واعلم أن كالم املالئكة مع لوط جرى على 
ومل » إنا ُمْنزِلُونَ « : مث قالوا » إنا منجوك « : ا البشارة على إنزال العذاب ، فقالوا كالمهم مع إبراهيم ، فقدمو
} مبا كانوا يفسقون { : إنا منجوك ألنك نيب أو عابٌد ، وعللو اإلهالك ، فقالوا : يعللوا التنجية ، فلم يقولوا 

  .} إِنَّ أَْهلََها كَاُنواْ ظَاِلِمَني { : كقوهلم هناك 
  :فيها وجهان } َولَقَد تََّركَْنا ِمنَْهآ آَية { : قوله 

  .لوط آية بّينة عربة ظاهرة ) قوم ( وهو آية باقية إىل اليوم ، واملعىن تركنا من قريات » باقٍ « أن بعضها : أحدمها 
  :مزيدة ، وإليه حنا الفراء أي تركناها أية كقوله » من « أن : الثاين 

. أي أمهرهتا ، وهذا جييء على رأي األخفش ، أي ولقد تركنا القرية ... ةً وََتْيَسا أَْمَهْرُت ِمنَْها ُجبَّ ٤٠٢٩-
  .والقربة معلومة ، وفيها املاء األسود وهي بني القدس والكرك 

ةً فأَْنَجيْناُه وأَْصَحاَب السفينة َوَجَعلَْناَهآ آَي{ : بالنجاة فقال » إبراهيم « و » نوح « كيف جعل اآلية يف : فإن قيل 
، ]  ٢٤: العنكبوت [ } إِنَّ ِفي ذلك آليَاٍت ( فَأَْنَجاُه اهللا ِمَن النار { : وقال ] .  ١٥: العنكبوت [ } لِّلَْعالَِمَني 

  .وجعل ههنا اهلالك آية 
أن اآلية يف إبراهيم كانت يف النجاة ألنفي ذلك الوقت مل يكن إهالك ، وأما يف نوح فألن اإلجناء من : فاجلواب 

فان الذي على أعلى اجلبال بأسرها أمر عجيب غلهي وما به النجاة وهو السفقينة كان باقياً ، والغََرُق مل يبق ملن الطو
مل يكن بأمر يبقى أثره للحس واهلالك أثره حمسوس يف » لوط « بعده أثره ، فجعل الباقي آية ، وأما ههنا فنجاة 
، وهنا لطيفة وهي أن اهللا تعاىل آية قدره موجودة يف اإلجناء  البالد ، فجعل اآلية ههنا البالد ، وهنا السفينة

واإلهالك ، فذكر من كل باب آية ، وقدم آيات اإلجناء ألهنا أثر الرمحة ، وأخر آيات اإلهالك ألهنا أثر الغضب ، 
  .ورمحته سابقة 

  هنا آية بينة؟، ومل يقل بينة وقال ه» جعلناها آية « اما احلكمة يف قوله يف السفينة : فإن قيل 
أنّ األإجناء بالسفينة أمر يسع له كل العقل وقد يقع يف ذهن جاهل أن اإلجناء ال يفتقر إىل أمر آخَر ، : فاجلواب 

وأما اآلية ههنا اخلَْسُف ، وجعل ديارهم املعمورة عاليها سافلها ، وهو ليس مبعتاد وإمنا ذلك بإرادة قادر خمصصة 
زمان فهي بينة ال ميكن جلاهل ، أن يقول هذا أمر يكون كذلك ، وكان له أن مبكان دون مكان ويف زمان دون 

فلو دام املاء حىت ينفذ زادهم كيف كان حصل هلم النجاة؟ ولو : يقول يف السفينة أمرها يكون كذلك ، فيقال له 
  سلط اهللا عليهم الريح العاصبة ، وكيف تكون أحواهلم؟

  ؟» ِلقَْوم َيْعِقلُونَ « : ، ويف قوله ههنا » ِللَْعاِلَني « : ما احلكمة يف قوله هناك : فإن قيل 
معلومة يف مجيع أقطار العامل فعند كل قوم مثال السفينة يتذكرون هبا حال نوح ، ) موجودة ( أن السفينة : فاجلواب 

قلب متضرعاً إىل اهللا وإذا ركبوها يطلبون من اهللا النجاة ، فال يثق أحدٌ مبجرد السفينة ، بل يكون دائماً مرجتف ال
طالباً النجاة ، وأما أثر اهلالك يف بالد لوط ففي موضع خمصوص ال يطلع عليها إال من مّر هبا ، ويصل إليها وويكون 

له عقل يعلم أن ذلك من اهللا فإرادته بسبب اختصاصه مبكان دون مكان ووجوده يف زمان دون زمان ، قال ابن 
حىت أدركها ) تعاىل ( هي احلدارة اليت أهلكوا هبا أبقاها اهللا : وقال قتادة . زهلم اخلربة آثار منا: اآلية البينة : عباس 

  .هي ظهور املاء األسود على وجه األرض : وقال جماهد . أوائل هذه األمة 



فَكَذَُّبوهُ ) ٣٦(وَلَا َتْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسِديَن  َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهمْ ُشَعْيًبا فَقَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َواْرجُوا الَْيْوَم الْآِخَر
  ) ٣٧(فَأََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ فَأَصَْبحُوا ِفي دَارِِهْم َجاِثِمَني 

أعين ، : بدل ، أو بيان ، أو بإضمار » شعيباً « أي وأرسلنا ، أو بعثنا إىل مدين أخاهم » وإلَى َمْدَيَن « : قوله تعاىل 
اسم ما : اسم رجل يف األصل وجهل وله ذرية فاشتهر يف القبيلة ، كَتِميم ، وقيسٍ وغريمها ، وقيل : ين مد: قيل 

} َولَمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن { : نسب القوم إليه فاشتهر يف القوم ، واألول أظهر ، ألن اهللا تعاىل أضافه إىل مدين بقوله 
أخاهم « : ة أو غري حقيقية فاألصل يف اإلضافة التغاير حقيقة وقوله ولو كان اسم املاء لكانت اإلضافة غري صحيح

  .ألن شعيباً كان منهم نسباً : ، قيل » 
فقدم نوحاً يف ]  ١٤: العنكبوت [ } َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوحاً إىل قَْوِمِه { : » نوح « يف ) تعاىل ( قال اهللا : فإن قيل 

« وكذلك يف إبراهيم ، ولوط ، وههنا ذكر القوم أوالً ، وأضاف إليهم أخاهم الذِّكْرِ وعرف القوم باإلضافة إليه 
  فما احلكمة؟» شعيباً 

أن األصل يف اجلميع أن يذكر القوم مث يذكر رسوهلم ألن الرسل ال تبعث إال غري معينني ، وإمنا تبعث : فاجلواب 
قوم نوح وإبراهيم ولوط مل يكن هلم اسم خاص ،  الرسإلىل قوم حمتاجني إىل الرسل فريسل إليهم من خيتاره ، غري أن

و » هود « و » شعيب « قوم نوح ، وقوم لوط ، وأما قوم : وال نسبة خمصوصة يعرفون هبا ، فعرفوا بالنيب ، فقيل 
 وإىل َمْدَيَن أََخاُهْم{ : فكان هلم نسٌب معلوم اشترهوا به عند الناس فجرى الكالم على أصله ، وقال اهللا » صاحل « 

أنه أمر قومه بالعبادة والتوحيد ، وذكر عن » لوط « مل يذكر عن : فإن قيل } وإىل عاد أخاهم هوداً { ، } ُشَعْيباً 
  .شعيب ذلك 

، ويف زمانه ، وكان إْبراهيُم سبقه بذلك ، واجتهد » إبَْراهِيَم « كان من قوم » لوطاً « فاجلواب قد تقدم وهو أن 
إىل ذكره ، وإمنا ذكر ما اختص به » لوطٌ « فلم حيتج » إبراهيم « يد عند اخللق عن فيه حىت اشتهر األمر بالتوح

إذ ما من رسول إال ويكون أكثر كالماً يف ( من املنع من الفاحشة وغريها ، وإن كان هو بدأ يأمر بالتوحيد ، 
فبدأ به )  يف التوحيد فكان بعد انقراض ذلك الزمان ، وذلك القوم ، فكان هو أصالً» شعيب « التوحيد ، وأما 

  .وقال اعبدوا اهللا 
: معناه افعلوا فعل من يَْرُجو اليوَم اآلخر؛ إذ يقول القائل لغريه : ، قال الزمشخري } وارجوا اليوم اآلخر { : قوله 

» وا اللََّه واعُْبُد« : بعد قوله } وارجوا اليوم آآلِخَر { : كن عاقالً ويكون معناه افعل فعل من يكون عاقالً ، فقوله 
  .يدل علي التفضل ال على الوجوب 

اجلس : على املصدر ، كقول القائل » مفسدين « ، تقدم الكالم عليه ، ونصب } وارجوا اليوم اآلخر { : قوله 
  .قعوداً 
  .} فكذبوه فأخذهتم الرجفة { : قوله 

ال يكذب ، وال يصدق ، فإن قال لغريه فيما حكاه اهللا عن شعيب من أمر وهني ، فاألمر ) ما احلكمة : ( فإن قيل 
  كذبت؟: اعبد اهللا ال يقال له 

اهللا واحد فاعبدوه ، واحلشر كائن فارجوه ، والفساد حمرم فال تقربوه ، وهذه فيها : كان شعيب يقول : فاجلواب 
  .إخبارات ، فكذبوه مبا أخرب به 



  .واحلكاية واحدة » فَأََخذَتُْهُم الصَّْيَحةُ « : وقال يف هود » ةُ فَأََخذَتُْهُم الرَّْجفَ« : قال يف األعراف ) فإن قيل هنا ( 
إن جربيل صاح فتزلزلت األرض من : ال تعارض بينهما ، فإن الصيحة كانت سبباً للرجفة ، قيل ) : فاحلواب ( 

  .صيحته ، فرجفت قلوهبم ، واإلضافة إىل السبب ال تنايف اإلضافة إىل سبب السبب 
فأخذهتم « : وحيث قال » يف دَِيارِِهْم « : قال » فأخذهتم الصَّْيَحةُ « : حلكمة يف أنه حخيث قال ما ا: فإن قيل 
  ؟» دَارِِهمْ « قال يف » الرجفة 

أنّ املراد من الدارِ هو الديار ، واإلضافة إىل اجلمع جيوز أن تكون بلفظ اجلمع ، وأن تكون بلفظ الواحد : فاجلواب 
لِْتباسِ ، وإمنا اختلف اللفظ ِللطيفة وهي أن اللطيفة هائلة يف نفسها ، فلم حيتج إىل هتول هبا ، وأما اال) ِمَن ( إذا أِمَن 

الصيحة فغري هائلة يف نفسها ولكن تلك الصيحة ملا كانت عظيمة حىت أحدثت الزلزلة يف األرض ذكر الديار بلفظ 
إن : كل أحد فلم ُيحَْتْج إىل معظِّمٍ ألمرها ، وقيل اجلمع حىت يعلم هيئتها ، والرجفة مبعىن الزلزلة عظيمة عند 

الصيحة كانت أعظم حيث عمت األرض واجلو والزلزلة مل تكن إال يف األرض فذكر الديار هنا ، وهذا ضعيف ألن 
  .الدار والديار موضع اجلثوم ال موضع الصيحة والرجفة فهم ما أصبحوا جامثني إال يف ديارهم أو دارهم 

اُنوا ُمْسَتْبِصرِينَ ُموَد َوقَْد تََبيََّن لَكُْم ِمْن َمَساِكنِهِْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّيْطَانُ أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعنِ السَّبِيلِ َوكََوَعاًدا َوثَ
فَكُلًّا ) ٣٩(ضِ َوَما كَانُوا سَابِِقَني َوقَاُرونَ َوِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َولَقَْد َجاَءُهْم ُموَسى بِالَْبيِّنَاِت فَاسَْتكَْبرُوا ِفي الْأَْر) ٣٨(

فَْنا بِهِ الْأَْرَض َوِمْنُهْم َمْن أَغَْرقَْنا أََخذَْنا بِذَْنبِِه فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسلَْنا َعلَْيِه َحاِصًبا َوِمْنُهْم َمْن أََخذَْتُه الصَّْيَحةُ َوِمنُْهْم َمْن َخَس
  ) ٤٠(ِكْن كَانُوا أَنْفُسَُهْم َيظِْلُمونَ َوَما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم وَلَ

« أو على منصوب » فَأََخذَتُْهْم « مقدراً ، أو عطف على مفعول » بأَْهلَكَْنا « نصب » َوَعاداً َومثُوداً « : قوله تعاىل 
وقرأ ابن  ، وعدمه يف هود ،» مثود « وفيه بعد كثري وتقدم تنوين . أول السورة ، وهو قول الكسائي » ولقد فتنا 

عطف جملرد الداللة ، وإال يلزم أن يكون شعيٌب مرسالً » َمْدَيَن « باخلفض عطفاً على » وعاٍد َوثُُموٍد « : وثاب 
  .إليهما ، وليس كذلك 

« ية حبذف بالرفع على الفاعل» َمَساِكُنُهم « : أي ما حلَّ هبم وقرأ األعمش } َوقَد تََّبيََّن لَكُم مِّن مََّساكِنِهِْم { : قوله 
أي عن } َوَزيََّن لَُهُم الشيطان أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعنِ السبيل { : جرى عليهم فقال ) ما ( سبب ) بني ( مث . » من 

قال مقاتل والكليب وقتادة كانوا معجبني يف دينهم وضاللتهم » وكَاُنوا ُمْسَتبْصرِيَن « سبيل احلق ، وهو عابدة اهللا 
كانوا : هدى ، وكانوا على الباطل ، واملعىن أهنم كانوا عند أنفسهم مستبصرين وقال الفراء حيسبون أهنم على 

كانوا مستبصرين بواسطة الرسل ، يعين مل يكن هلم يف ذلك عذر ألن الرسل أوضحوا : وقيل . عقالء ذوي بصائر 
  .السبل 

: ، أو بإضمار » فصدهم « : أو على مفعول » وداً عاداً ومث« عطف على } َوقَاُرونَ َوِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ { : قوله 
. أي بالرسل » وكانوا مستبصرين « بالدالالت كما قال يف عاد ومثود } َولَقَْد َجآءَُهْم موسى بالبينات { اذكروا ، 

ن من يف إشارة إىل قلة عقلهم فاْستكبارهم ، أل» يف اَألْرضِ « أي عن عبادة اهللا ، فقوله } فاستكربوا ِفي األرض { 
ال يستكربون على اهللا بالعبادة » من يف السماء « األرض أضعف أقسام املكلفني ، ومن يف السماء أقواهم ، مث إن 

  .أي فائتني من عقابنا } َوَما كَاُنواْ َسابِِقنيَ { ، } من يف األرض { فكيف 
} فَِمنُْهم مَّن أَْرَسلَْنا َعلَْيِه حَاصِباً { باً لذنبه ، أي بسببه أو مصاح» بذَْنبِه « و » بأخذنا « منصوب » فَكُالًّ « : قوله 

انت حجارة َمْحِميَّة تقع على واحد : الريح اليت حتمل احلصباء وهي احلصا الصِّغَاُر وقيل : وهم قوم لوط واحلاصب 



« وهم } نُْهْم مَّْن َخَسفَْنا بِهِ األرض َوِم{ يعين مثود } َومِْنُهْم مَّْن أََخذَْتُه الصيحة { منهم وَتنْفُذُ من اجلانب اآلخر ، 
  .يعين قوم نوح وفرعون وقومه } َومِْنُهْم مَّْن أَغَْرقَْنا { وأصحابه ، » قارون 
يعين مل يظلمهم } َوَما كَانَ اهللا ِلَيظِْلمَُهْم { : عائده حمذوف ألجل سنة الفاصلة ، مث قال » َمْن أَغَْرفَْنا « : وقوله 

  .ظلموا أنفسهم باإلشراك باهلالك وإمنا 

وتِ لََبْيتُ الْعَْنكَبُوِت لَْو كَانُوا َمثَلُ الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَوِْلَياَء كََمثَلِ الَْعْنكَُبوِت اتََّخذَْت َبْيًتا َوإِنَّ أَْوَهَن الُْبُي
َوِتلْكَ الْأَمْثَالُ َنضْرُِبَها ِللنَّاسِ ) ٤٢(ِمْن َشْيٍء َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم  إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه) ٤١(َيْعلَُمونَ 

  ) ٤٣(َوَما َيْعِقلَُها إِلَّا الْعَاِلُمونَ 

كََمثَلِ { يعين األصنام يرجون نصرها ونفعها } ) أَْولَِيآَء ( َمثَلُ الذين اختذوا ِمن ُدوِن اهللا { ) : تعاىل ( قوله 
تأوي إليه ، وإن بيتها يف غاية الضعف والوهي ال يدفع عنها حراً وال برداً » َبْيتاً « لنفسها } كبوت اختذت َبيْتاً العن

واعلم أنه . } لَْو كَانُواْ َيْعلَُمونَ ( َوإِنَّ أَْوَهَن البيوت لََبْيتُ العنكبوت { كذلك األوثان ال متلك لعابدها نفاً وال ضّراً 
له فائدة لواله ملا » نسجه « ألن » نسجه « نسجه بيتاً ومل ميثل ) هم األوثان أولياء باختاِذ العنكبوت تعاىل مثل اختاذ

أعظم منها واختاذهم األوثان يفيدهم ما هو أقل من ) هو ( حصل ، وهو اصطيادها الذباب من غري أن يفوته ما 
هي خري وأبقى ، فليس اختاذهم ) اليت ( اآلخرة  الذباب من متاع الدنيا ولكن يفوهتم ما هو أعظم منها وهو الدار

إشارة إىل ما بينا أن كل بيت } وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون { : وقوله . كنسج العنكبوت 
ففيه إما فائدة االستظالل أو غري ذلك ، وبيته يضعف عن إفادة ذلك ألنه َيخُْرُب بأدىن شيء ، وال يبقى منه عٌني 

والواو والتاء . العنكبوت معروف ، ونونه أصلية ، ) َو . ( } لو كانوا يعلمون { أثر ، فذلك عملهم ،  وال
ومن » اختذت بيتاً « : وتصغريه عنيكب ويذكر ويؤنث ، فمن التأنيث قوله » عناكب « مزيدتان بدليل مجعه على 

  :التذكري قوله 
  كَأَنَّ الَعْنكبُوت هو اْبَتَناهَا. ..َعلَى َهطَّاِلهِْم ِمْنُهْم ُبُيوٌت  - ٤٠٣٠

  .وهذا مطرد يف أمساء األجناس يذكر ويؤنث 
جوابه حمذوف أي ملا اختذوا من يضرب له هبذه األمثال ِلَحقَاَرِتِه ومتعلق يعلمون ال } لَْو كَانُواْ َيْعلَُمونَ { : قوله 

علم ذلك ، وإمنا متعلَّقَُه مقدر من جنس ما ألن كل أحد ي} وإنّ أوهَن البيوت { : جيوز أن يكون من جنس قوله 
  .يدل عليه السياق أي لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم 

» ما « و . بياء الغيبة ، والباقون باخلطاب » َيْدُعون « ، قرأ أبو عمرو وعاصم } إِنَّ اهللا َيْعلَُم َما َيْدُعونَ { : قوله 
مصدر ، » من شيء « ي يعلم الذين يدعوهنم ويعلم أحواهلم ، و أ» َيْعلَمُ « جيوز أن تكون موصولة منصوبة ب 

وبني » َيْعلَمُ « : وأن تكون استفهامية ، وحيينئذ جيوز فيها وجهان أن تكون هي وما عملت فيها معترضاً بني قوله 
  .أَيُّ شيٍء تدعون من دون اهللا : كأنه قيل } َوُهَو العزيز احلكيم { : قوله 

» ِمْن « فتكون يف موضع نصب هبا ، وإليه ذهب الفارسي وأن تكون نافية و » ِلَيْعلََم « متعلقة ان تكون : والثاين 
  .ما تدعون من دون اهللا ما يستحق أن يطلق عليه شيء : مزيدة يف املفعول به كأنه قيل » ِمْن َشْيٍء « يف 

ه من شيء يعين ما يدعون ليس بشيء هذا زيادة توكيد على التمثيل حيث إهنم ال يدعون من دون: قال الزخمشري 
، وهو عزيز حكيم ، فكيف جيوز للعاقل أن يترك القادر احلكيم ويشتغل بعبادة ما ليس بشيء أصالً وهذا يفهم منه 

نافية ، والوجه فيه حينئذ أن تكون اجلملة معترضة كاألول من وجهي االستفهامية ، وأن تكون » ما « أنه جعل 



مصدر ، ويف هذا نظر ، إذ يصري التقدير يعلم دعاءكم يف شيء من الدعاء » شيء « و : اء مصدرية ، قال أبو البق
.  

نعت أو » األمثال « و » تلك األمثال « خرب » نضرهبا « جيوز أن يكون } َوِتلَْك األمثال َنْضرِبَُها ِللنَّاسِ { : قوله 
  .حال ، وأن يكون خرباً ثانياً » ا نضرهب« خرباً ، و » األمثال « بدل ، أو عطف بيان ، وأن يكون 

  فصل
كالم سائغ يتضمن تشبيه اآلخر باألول ، يريد امثال القرآن اليت شبه هبا أحوال : األشباه ، واملَثَل : وتلك األمثال 

ِقلَُهآ إِالَّ َوَما َيْع{ لكفار مكة : َتْنبِيهاً للناس ، قال مقاتل » نضرهبا « الكفار هذه األمة بأحوال كفار األمم املتقدمة 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب « روى جابر . أي ما يعقل األمْثَالَ إال العلماُء الذين يعقلون عن اهللا } العاملون 

العامل من عقل عن اهللا فعمل بطاعته ، » : قال } وتلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إال العاملون { تال هذه اآلية 
  «واجتنب َسَخطَُه 

  فصل
كيف يضرب خالُق األرض والسموات األمثال باهلواُم واحلشرات كالبعوض والذباب : روي أن الكفار قالوا 

األمثال تضرهبا للناس إذْ مل َيكونوا كاألنعام حيصل لكم منه إدراك ما يوجب ُنفَْرَتكُْم مما أنتم : والعنكبوت ، فقيل 
كأنك تأكل حلم ميت ) بالغيبة ( ثري الدليل ، فإذا قال احلكيم ملن يغتاب فيه ألن التشبيه يؤثر يف النفس تأثرياً مثل تأ

ألنك وقعت يف هذا الرجل الغائب وهو غائب ال يفهم ما تقول وال يسمع حىت جييبك كمن يقع يف ميت يأكل كما 
  .إنك توجب العقاب ويورث العتاب : ينفر إذا قال له 

اْتلُ َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن الِْكَتابِ َوأَِقمِ الصَّلَاةَ ) ٤٤(بِالَْحقِّ إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِللُْمْؤِمنَِني  َخلََق اللَُّه السََّماوَاِت َوالْأَْرَض
  ) ٤٥(إِنَّ الصَّلَاةَ تَْنَهى َعنِ الْفَْحَشاِء وَالُْمْنكَرِ َولَذِكُْر اللَِّه أَكَْبُر وَاللَُّه َيْعلَُم َما َتْصَنُعونَ 

آلَية « إن يف خلقها } إِنَّ ِفي ذَِلكَ { باحلق وإظهار احلق } َخلََق اهللا السماوات واألرض باحلق { :  قوله تعاىل
على قدرته وتوحيده ، فإن قال قائل كيف خص اآلية يف خلق السماوات واألرض باملؤمنني مع أَن يف » ِللُْمْؤِمنَِني 

]  ٣٨: الزمر [ } سَأَلْتَُهْم مَّْن َخلََق السماوات واألرض لََيقُولُنَّ اهللا  َولَِئن{ : َخلِْقَها آية لكل عاقل كما قال تعاىل 
 ٤: البقرة [ } آليَاٍت لِّقَْومٍ َيْعِقلُونَ . . . إِنَّ ِفي َخلْقِ السماوات واألرض واختالف الليل والنهار { : وقال تعاىل 

. [  
احلق آية للمؤمنني فحسب ويدل عليه النقل والنقل خلق السموات واألرض آية لكل عاقل ، وخلقهما ب: فاجلواب 

أخرج أكثر الناس ]  ٣٩: الدخان [ } َما َخلَقَْناُهَمآ إِالَّ باحلق ولكن أَكْثََرُهْم الَ َيْعلَُمونَ { : ، أما النقل فقوله تعاىل 
خلق السماوات واألرض ولئن سألتهم من { : عن العلم بكونه خلقهما باحلق مع أنه أثبت للكل بأنه خلقهما بقوله 

العاقل أَول ما ينظر إىل خلق السماوات واألرض يعلم أن هلا خالقاً وهو اهللا ) ُهَو أَنَّ ( وأما العقل َف } ليقولن اهللا 
: إنه خلقهما متقناً حمماً وهو املراد من قوله : يهديه اهللا ال يقطع النظر عنهما عند جمرد ذلك بل يقول ) من ( ، مث 

إنه قادٌر كاملٌ ، : ألن ما ال يكون حمكماً يفسد ويبطل فيكون باطالً ، وإذا علم أن خالقهما متقناً يقول » باحلق « 
وال يعزب ]  ٣: سبأ [ } الَ يَْعُزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرَّةٍ { : حيث خلق ، فأحكم ، وعامل علمه شامل حيث أتقن فيقول 

سموات ، وال يعجز عن مجعهما كما مجع أجزاء الكائنات عن علمه أجزاء املوجودات يف األرض وال يف ال



واملبدعات فيجوز بعث َمن يف القبور ، وبعثه الرسل ، ومها باخللق موجودان فيحصل له اإلميان بتمامه من خلق ما 
  .خلقه اهللا على أحسن نظامه 

وغريمها كانوا على ما » لوطاً « و » نوحاً «  يعين القرآن لتعلم أن} اتل َما أُْوِحيَ إِلَْيَك ِمَن الكتاب { : قوله تعاىل 
صلى اهللا  -أنت عليه بلغوا الرسلة ، وبالغوا يف إقامة الداللة ، ومل ينقذوا قومهم من الضاللة ، وهذا تسلية للنيب 

  ) .وشّرف وكّرم (  -عليه وسلم 
ما قَُبَح من األعمال ، واملنكر ما ال :  الفحشاء} َوأَِقمِ الصالة إِنَّ الصالة تنهى َعنِ الفحشآء واملنكر { : قوله 

يف الصالة منتهى ومزدجر عن معاصي اهللا فمن مل تأمره صالته : قال ابو مسعود ، وابن عباس . ُيْعَرف يف الشرع 
من مل تنهه صالته عن : باملعروف ، ومل هته عن النمنكر مل يزدد بصالته من اهللا إال ُبعداً ، وقال احلسن وقتادة 

كان فىت من األنصار يصلي الصلوات مع « : واملنكر فصالته َوَبالٌ عليه ، وُروَِي عن أنس بن مالك قال  الفحشاء
صلى اهللا عليه  -يدع شيئاً من الفواحش إال ركبه فوصف لرسول اهللا ) ال ( صلى اهللا عليه وسلم مث  -رسول اهللا 

  »أن تاب وَحُسَن حاله فلم يلبث « إنَّ صالته هتاُه يوماً » : حالُه فقال  -وسلم 

املراد بالصالة : إن الصالة تنهى صاحبها عن الفحشاء وةاملنكر ما دام فيها ، وقيل : معىن اآلية : ، وقال ابن عون 
، أي بقراءتك ، وأراد أنه يقرأ ]  ١١٠: اإلسراء [ } وال جتهر بصالتك وال ختافت به { : القرآن كما قال 

  .ْنَهاُه عن الفحشاء واملنكر القرآن يف الصالة ، فالقرآن َي
أَالَ أُنَبِّئُكُْم خبريِ « : السالم ) الصالة و ( أي ذكر اهللا أفضل الصناعات ، قال عليه } َولَذِكُْر اهللا أَكَْبرُ { : قوله 

والِفضَِّة وأن َتلْقوا َعُدوَّكُْم فََتْضربُوا أَْعَماِلكُْم وأْزكَاَها ِعْنَد َمِليِككُْم وأْرفَِعَها يف َدَرَجاِتكُْم وَخْيرٍ مْن إَعطاٍء الذََّهبِ 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -ِذكُْر اهللا وسئل رسول اهللا : ماذا يا رسول اهللا؟ قال : قالوا » أْعَناقَُهْم وَيضْرُِبوا أعَْناقَكُمْ 

وِمَن الغازي يف سبيل : رسول اهللا الذَّاِكُرونَ اهللا كثرياً ، قالوا يا : أيذ العباد أفضل درجة عند اهللا يوم القيامة؟ قال 
لو ضرب بسيفه الكفاَر واملشركني حىت ينكسر أو َيْخَتِضَب دماً لكان الذاكرون اهللا كثرياً أفضل منهُ : اهللا ، فقال 

: يسري يف طرق مكة مرَّ على َجبلٍ يقال له  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان رسول اهللا » : وروي أبو هريرة قال « 
الذاكرون اهللا : وما املفردون يا رسول اهللا؟ قال : سبق املُفَْرُدونَ ، قالوا . سريوا هذا َحْمدان : فقال  َحْمَدان ،

  «كثرياً والذاكرات 
أي ذكر اهللا إياكم أفضلُ من ذكركم إياه ُروَِي ذلك عن عبد اهللا ، وهو } ولذكر اهللا أكرب { : معىن قوله : قيل 

جبري ، ويروى مرفوعاً عن موسى بن ُعقْبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول اهللا  قول جماهد ، وعكرمة ، وسعيد بن
من أن } إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ولذكر اهللا أكرب { : وقال عطاء يف قوله  -صلى اهللا عليه وسلم  -

  .ال خيفى لعيه شيء : قال عطاء } واهللا َيْعلَُم َما َتْصَنُعونَ { َيْبقَى معه معصية 

ِذي أُنْزِلَ إِلَْيَنا وَأُْنزِلَ إِلَْيكُْم َوإِلَُهَنا َولَا ُتَجاِدلُوا أَْهلَ الْكَِتابِ إِلَّا بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِلَّا الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم َوقُولُوا آَمنَّا بِالَّ
َنا إِلَْيَك الْكَِتاَب فَالَِّذيَن آتَْيَناُهمُ الِْكتَاَب ُيْؤِمُنونَ بِِه َوِمْن َهُؤلَاءِ َوكَذَِلَك أَْنَزلْ) ٤٦(َوإِلَُهكُْم َواِحٌد وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

بَ َوَما كُْنَت َتْتلُو ِمْن قَْبِلِه ِمْن ِكَتابٍ َولَا َتُخطُُّه بَِيِمينَِك إِذًا لَاْرتَا) ٤٧(َمْن ُيْؤِمُن بِِه َوَما َيْجَحُد بِآَياِتَنا إِلَّا الْكَاِفُرونَ 
  ) ٤٩(َبلْ ُهَو آَياتٌ َبيِّنَاٌت ِفي ُصُدورِ الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َوَما َيْجَحُد بِآيَاِتَنا إِلَّا الظَّاِلُمونَ ) ٤٨(الُْمْبِطلُونَ 



عاء إىل أي ال ختاصمهم إال باليت هي أحسن أي بالد} َوالَ جتادلوا أَْهلَ الكتاب إِالَّ باليت ِهَي أَْحَسنُ { : قوله تعاىل 
اهللا بآياته والتنبيه على حججه ، وأراد من قبل اجلزية منهم ملا بني طريقة إرشاد املشركني بني طريقة إرشاد أهل 

  .الكتاب 
  .استثناء متصل ، وفيه َمْعَنَياِن } إِالَّ الذين ظَلَُمواْ { : قوله 

  .موا أو ُيْعطُوا اجلزية إال الظلمة فال جتادلوهم ألبتة بل جاهدوهم بالسسيف حىت يسل: أحدمها 
  .إال الذين ظلموكم ألن مجيعهم ظامل بالكفر : وجماز اآلية 

أهل احلرب ، : جادلوهم بغري اليت هي أحسن أي أغلظوا هلم كما أغلظوا عليكم ، قال سعيد بن جبري : والثاين 
، وقرأ بن ]  ٢٩: التوبة [ }  ُيْؤِمُنونَ باهللا قَاِتلُواْ الذين الَ{ : ُنِسَخْت بقوِلِه : ومن ال عهد له ، وقال قتادة ومقاتل 

  .حرف تنبيه أي فجادلوهم » أَالَ « عباس 
وهذا تبني جملادلتهم باليت هي أحسن يريد إذا أخربكم واحٌ } وقولوا آَمنَّا بالذي أُنزِلَ إِلَيَْنا َوأُنزِلَ إِلَْيكُْم { : قوله 

وقولوا آَمنَّا بالذي أُنزِلَ { جتادلوهم عله وال تصدقوهم وال تكذبوهم منهم ممن قبل اجلزية بشيء مما يف كتبهم فال 
كان أهل الكتاب يقرأون « : ، روى أبو هريرة قال } إِلَيَْنا َوأُنزِلَ إِلَْيكُْم وإهلنا وإهلكم َواِحٌد وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

ال تصدقوهم وال :  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا  التوراة بالِعربانية ويفسروهنا بالعربية ألهل اإلسالم فقال رسول
وروى معمر عن الزهري أن أبا منلة األنصاري أخربه أنه بينما » اآلية . . . آمنا باهللا وما نزل إلينا : تكذهبم وقولوا 

 جاءه رجل من اليهود ومّر جبنازة فقالك يا حممد هل تتكلم -صلى اهللا عليه وسلم  -هو جالس عند رسول اهللا 
 -إهنا تتكلم فقال رسول اهللا : أعلم فقال اليهودي ) اهللا (  -صلى اهللا عليه وسلم  -هذه اجلنازة فقال رسول اهللا 

ما حدثكم أهل الكتاب فال ُتَصدِّقُوُهم وال تكذِّبوهم وقولوا آمنا باهللا وكتبه ورسله فإن « :  -صلى اهللا عليه وسلم 
  »تكذبوه كان باطالً مل تصدقوه وإن كان حقاً مل 

} فالذين آَتْيَناُهُم الكتاب ُيْؤِمُنونَ بِِه { أي كما أنزلنا إليهم الكتاب أنزلنا إليك الكتاب » َوكَذَِلَك أَْنَزلَْنا « : قوله 
} َمْن ُيْؤِمُنونُ بِِه { يعين أهل مكة » وِمْن َهُؤالَِء « ) وأصحابه ( أهل الكتاب عبد اهللا بن سالم ، ) ُمْؤِمين ( يعىن 

وذلك أن اليهود عرفوا أن حممداً نيب ، والقرآن حق ، } َوَما َيْجَحُد بِآَياِتَنآ إِالَّ الكافرون { وهم مؤمنوا أهل مكة 
اجلحود إمنا يكون بعد املعرفة وهذا تنفري هلم عما هم عليه يعين إنكم آمنتم بكل شيء : فجحدوا ، وقال قتادة 

املسألة الواحدة ، وبإنكارها تلتحقون هبم ، وتبطلون مزاياكم ، فإن وامتزمت عن املشركني بكل فضيلة إال هذه 
  .اجلاحد بآية يكون كافراً 

  .أي من قبل ما أنزلنا إليك الكتاب } َوَما كُنَت َتْتلُو ِمن قَْبِلِه { : قوله 

تتلو « تعلق بنفس أو م» كتاب « حال من » من قبله « زائدة و » من « و » تتلو « مفعول » ِمْن ِكَتابٍ « : قوله 
جواب وجزاء ، » إذاً الَْرتاب « : أي وال تكتبه أي مل تكن تقرأ وال تكتب قبل الوحي قوله » ختطّه بيمينك « و » 

: أهل مكة ، وقالوا ) املشركون من ( أي لو تلوت كتاباً قبل القرآن أو كنت ممن يكتب الرتاب املبطلون ولشّك 
لشكوا فيك واهتموك : املبطلون هم اليهود واملعىن : منها ، وقال قتادة ومقاتل  إنه يقرأه من كتب األولني وينسخه

  .من الذي جند نعته يف التوراة أمي ال يقرأ وال يكتب وليس هذا على ذلك النعت : ، وقالوا 
، يعين } » آيَاٌت َبيَِّناٌت « ( ن يعين القرآ: بالتوحيد ، قال احلسن » آَيةٌ « قرأ قتادة } َبلْ ُهَو آيَاٌت بَيَِّناتٌ { : قَْولُُه 

صلى اهللا عليه وسلم  -حممداً : يعين ) » بل هو « : ( الذين محلوا القرآن ، وقال ابن عباس وقتادة » املؤمنني « : 
ذو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب ألهنم جيدونه بنعته وصفته يف كتبهم َوَما َيْجَحُد  -



  .} َنآ إِالَّ الظاملون بِآَياِت
  الكافرون؟: ومن قبل قال » الظاملون « : ما احلكمة يف قوله ههنا : فإن قيل 
إن لكم املزايا فال ُتْبِطلُوها بإنكار حممد فتكونوا كافرين فلفظ الكافر : أهنم قبل بيان املعجزة قيل هلم : فاجلواب 

بعد بيان املعجزة قال هلم إن جحدمت هذه اآليات لزمكم  هانك أبلغ فمنعهم عن ذلك الستنكافهم عن الكفر ، مث
إنكار إرسال الرسل فتلحقوا يف أول األمر باملشركني حكماً ، وتلتحقون عند جحد هذه اآليات باملشركني حقيقة 

  .غ فهذا اللفظ هنا أبل]  ١٣: لقمان [ } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعِظيٌم { : فتكونوا ظاملني أي مشركني ، كما قال 

أََولَْم َيكْفِهِْم أَنَّا أَنَْزلَْنا َعلَْيكَ ) ٥٠( َوقَالُوا لَْولَا أُْنزِلَ َعلَْيِه آيَاٌت ِمْن َربِِّه قُلْ إِنََّما الْآيَاُت ِعْنَد اللَِّه َوإِنََّما أََنا َنذِيٌر ُمبٌِني
قُلْ كَفَى بِاللَِّه َبْينِي َوَبيَْنكُْم َشهِيًدا َيْعلَُم َما ِفي ) ٥١(ْومٍ ُيْؤِمُنونَ الِْكَتابَ ُيْتلَى َعلَْيهِْم إِنَّ ِفي ذَِلكَ لََرْحَمةً َوِذكَْرى ِلقَ

  ) ٥٢(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوالَِّذيَن آَمنُوا بِالَْباِطلِ َوكَفَُروا بِاللَِّه أُولَِئَك ُهُم الْخَاِسُرونَ 

  .كما أنزل على األنبياء من قبل } آَياٌت مِّن رَّبِِّه َوقَالُواْ لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيِه { : وله تعاىل 
باجلمع ألن » آيات « وقرأ األخواِن وابُن كثري ، وأبو بكر باإلفراد؛ ألن غالب ما جاء يف القرآن كذلك والباقون 

  .باجلمع إمجاعاً ، والرسم َيْحَتِملُُه } قُلْ إِنََّما اآليات { بعده 
  فصل

إنك أنزل إليك الكتاب كما أنزل إىل موسى وعيسى ، وليس كذلك؛ ألن موسى : قول إنك ت: اعلم أهنم قالوا 
أُوِتَي تسع آيات بينات علم هبا كون الكتاب من عند اهللا ، وأنت ما أوتيت شيئاً منها مث إنه تعاىل أرشد نبيه إىل 

  .أجوبة هذه الشبهة منها 
أََولَْم َيكْفِهِْم أَنَّآ أَنزَلَْنا َعلَْيَك { : قل } لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيِه آَياٌت مِّن رَّبِّهِ { : هذا جواب لقوهلم » أَوَلَْم َيكِْفهِْم « : قوله 

إن كان إنزال اآليات شرطاً يف : واملعىن » أنا أنزلنا « : هو قوله » يكفهم « ، ففاعل } الكتاب يتلى َعلَْيهِمْ 
» أومل يكفهم « : وقوله . ل القرآن ، وهو آية معجزة ظاهرة كافية وقد أنز» آيٍة « الرسالة فال يشترط إال إْنزَالُ 

  :عبارة تنىبء عن كون القرآن آية فوق الكفاية وبيانه أن القرآن أمت من كل معجزة ِلُوُجوٍه 
كره أن تلك املعجزات وجدت وما دامت ، فإن قلب العصا ثُْعبَاناً ، وإحياء امليت مل يبق لنا منه أثر ، فلو أن: أحدها 

  .فَأتِ بآيٍة من مثله : واحد مل ميكن إثباهتا معه بدون الكتاب ، وأما القرآن فهو باقٍ لو أنكره واحد فيقال له 
أن قلب العصا ثعباناً كان يف آن واحد ومل يره من مل يكن يف ذلك املكان ، وأما القرآن فقد وصل إىل : الثاين 

كانت أشياء ال  -صلى اهللا عليه وسلم  -هي أن آيات النيب  املشرق واملغرب ومسعه كل واحده ، وهنا لطيفه
ختتص مبكان دونَ مكان ، ألن من مجلتها انشقاق القمر وهو يعم األرض ألن اخلوف إذا وقع عم ، وذلك ألن نبوته 

 )واْنَهدَّت ( يف قطر ، وسقط إيوان كسرى يف قطر » ساَوةَ « وغاص حبر . كانت عامة ال ختتص بقطر دون قطر 
  .الكنيسة بالروم يف قطر آخر إعالماً بأنه يكون أمراً عاماً 

مث . والقرآن ال ميكن هذا القول فيه ) وعمل بدواء ( أن غري هذه املعجزة يقول الكفار املعاند هذا سحر : الثالث 
أي تذكري وعظمة ملن } ِمُنونَ لََرْحَمةً وذكرى ِلقَْومٍ ُيْؤ{ أي يف إنزال القرآن } إِنَّ ِفي ذلك لََرْحَمةً { : قال تعاىل 

  .آمن وعمل به 
أين رسوله ، وهذا القرآن كتابه ، وهذا كما يقول الصادق } قُلْ كفى باهللا َبيْنِي َوَبيَْنكُْم َشهِيداً { ) : تعاىل ( قَْولُُه 

عاند وهو على ما اهللا يعلمُ صدقي وتكذيبك أيها امل« : إذا كذب ، وأتى بكل ما يدل على صدقه ومل يصدقه املعاند 



{ : ، كل ذلك إنذار وهتديد مث بني كونه كافياً ، بكونه عاملاً جبميع األشياء ، فقال » أقول شهيد حيكم بيين وبينك 
  .} َيْعلَُم َما ِفي السماوات واألرض 

واْ لَْسَت مُْرَسالً َوَيقُولُ الذين كَفَُر{ : ما احلكمة يف أنه أخر شهادة أهل الكتاب يف آخر الوعد يف قوله : فإن قيل 
وهنا قدم شهادة أهل الكتاب ، فقال ]  ٤٣: الرعد [ } قُلْ كفى باهللا َشهِيداً َبيْنِي َوَبيَْنكُْم َوَمْن ِعنَدُه ِعلُْم الكتاب 

  أي من الكتاب؟]  ٤٧: العنكبوت [ } « ومن هؤالء من يؤمن به ( فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به { : 
) يف ألزمهم ( إن شهادة اهللا أقوى ) مث ( كالم هناك مع املشركني فاستدل عليهم بشهادة غريهم أن ال: فاجلواب 

من شهادة غري اهللا ، وهاهنا الكالم مع أهل الكتاب فشهادة اهللا على نفسه هو إقراره وهو أقوى احلجج عليه فقدم 
لفرريقني املشركني وأهل الكتاب عاد الكالم الشامل تعاىل ملا بني الطريقتني يف إرشاد ا) إنه ( ما هو ألزم عليهم ، مث 

َوكَفَرُواْ باهللا أولئك ُهمُ { بغري اهللا : ، قال ابن عباس } والذين آَمُنواْ بالباطل { : هلما واإلنكار العام فقال 
  .} اخلاسرون 

فهو ) باهللا ( والكفر ) بالباطل ( يقتضي احلصر ، أي من أتى باإلميان } أولئك هم اخلاسرون { قوله : فإن قيل 
  .اخلاسر فمن يأيت بأحدمها دون اآلخر ينبغي أن ال يكون خاسراً 

أنه يستحيل أن يكون اآليت بأحدمها ال يكون آتياً باآلخر ألن املؤمن مبا سوى اهللا مشرك ، ألنه جعل غري : فاجلواب 
 وأنكره فيكون قائالً بأن العامل ليس له إله اهللا مثله ، وغري اهللا عاجز ممكن باطل فيكون اهللا كذلك ، ومن كفر باهللا

بأن غري اهللا ) فََيكُون قائالً ( بأن العامل واجب الوجود ، والواجب إله : موجود فوجود العامل من نفسه فيكون قائالً 
  .إله فيكون إثباتاً لغري اهللا وإمياناً به 

( آمن بالباطل فقد كفر باهللا فهل هلذا العطف فائدة  فيكون كل من) به ( إذا كان اإلميا مبا سواه كفراً : فإن قيل 
  ؟« واقترْب مين وال َتْبُعدْ » قم وال تقعد و ( الذي يف قوله القائل ) غري التأكيد 

أتقولُ بالباطل وتترك احللق لشأ : غريها وهو أنه ذكر الثاين لبيان قبح األول كقول القائل ) فيه فائدة : فاجلواب 
  .قيبح أن القول بالباطل 

َيْستَْعجِلُوَنَك ) ٥٣(ُعُرونَ َوَيْستَْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َولَْولَا أََجلٌ ُمَسمى لََجاَءُهمُ الَْعذَاُب َولَيَأِْتَينَُّهْم َبْغَتةً وَُهْم لَا َيْش
ِمْن فَْوِقهِْم َوِمْن َتْحِت أَْرُجلِهِْم َوَيقُولُ ذُوقُوا َما  َيْوَم يَْغَشاُهُم الَْعذَاُب) ٥٤(بِالَْعذَابِ َوإِنَّ جََهنََّم لَُمِحيطَةٌ بِالْكَاِفرِيَن 

  ) ٥٥(كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

[ } فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً مَِّن السمآء { : نزلت يف النضر بن احلارث حني قال » َوَيْستَْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ « : قوله 
ما وعدتك أين ال أعذب قومك وال أستأصلهم وأؤخر : قال ابن عباس } مُّسَمى َولَْوالَ أََجلٌ { ]  ٣٢: األنفال 

ولوال ذلك األجل . يوم بدر : وقيل ]  ٤٦: القمر [ } َبلِ الساعة َمْوِعُدُهمْ { : عذاهبم إىل يوم القيامة كما قال 
َوُهْم الَ { األجل بغتة : وقيل . يعين العذاب }  لََّجآَءُهمُ العذاب َولَيَأِْتَينَُّهْم َبْغَتةً{ املسمى الذي اقتضته حكمته 

  :حيتمل وجهني } وهم ال يشعرون { : بإتيانه ، وقوله } َيْشُعُرونَ 
  .أتيته على غفلة منه حبث مل يدرِ : ، كما يقول القائل » بغتة « : معىن تأكيد قوله : أحدمها 

  .أكد معىن الغفلة } حبيث مل يدر { : فقوله 
هذا األمر ، ويظنون أن العذاب } وهم ال يشعرون { ه يفيد فائدة مستقلة وهي أن العذاب يأتيهم بغتة أن: والثاين 



  .ال يأتيهم أصالً 
ذكر هذا للتعجب ، ألن من توعد بأمر فيه ضرر } َيْسَتْعجِلُوَنَك بالعذاب َوإِنَّ َجهَنََّم لَُمِحيطَةٌ بالكافرين { : قوله 

بسم اهللا هات ، وأما من توعد بإغراقٍ أو إحراقٍ ويقطع بأن : يف نفسه اجللد ويقول يسري كلطْمٍة أو لكمة فريى 
يستعجلونك « هات ما توعدين به فقال ههنا : املتوعد قادر ال خيلف امليعاد ال خيطر ببال العاقل أن يقول له 

: إخباراً عنهم ، وثانياً : والً أ) » يستعجلونك بالعذاب « ( فقوله ) هبم ( والعذاب بنار جهنم احمليطة » بالعذاب 
  .تعجباً منهم 

  .} َيْوَم َيْغَشاُهُم العذاب ِمن فَْوِقهِْم َوِمن َتْحِت أَْرُجِلهِمْ { : أعاَدُه تأكيداً ، مث ذكر كيفية إحاطة جهنم فقال : وقيل 
  مل خيص اجلانبني ومل يذكر اليمني والشمال وخلَف وقُدَّام؟: فإن قيل 
الدنيا حتيط باجلوانب األربعة فإن من ) ونار ( قصود ذكر ما تتميز به نار جهنم عن نار الدنيا ، أن امل: فاجلواب 

دخلها تكون الشعلة قداَمُه وخلفَه ومييَنه وَيَساَره ، فأّما النار من فوق ال تنزل وإمنا تصعد من أسفلَ يف العادة وحتت 
ت القدم ، ونار جهنم تنزل من فوق وال تنطفىء بالدوس األقدام ، وال تبقى الشعلة بل تنطفىء الشعلة اليت حت

  .موضع القدم 
« من فوق رؤوسهم وال قال من فوقهم : ومل يقل } من فوقهم ومن حتت أرجلهم { : ما احلكمة يف قوله : فإن قيل 

  ؟» فوق « ومل يذكره عند ذكر » حتت « بل ذكر املضاف إليه عند ذكر » وال من حتتهم 
الرأس أو موضع آخر عجيب فلهذا مل خيصه ) مسيت ( سواء كان من » فوق « نزول النار من أن : فاجلواب 

بالرؤوس وأما بقاء النار حتت القدم فهو عجينب وإال فمن جوابن القدم يف الدنيا تكون الشعلة فذكر العجيب وهو 
  .فعلى اإلطالق » فوق « وأما . ما حتت األرجل حيث مل ينطق بالدّوس 

بياء الغيبة أي اهللا تعاىل ، أو امللك املوكل بعذاهبم ، » ويقول « قرأ نافع وأهل الكوفة » َوَيقُولُ ذُوقُوا « : قوله 
: وباقي السبعة بالنون أي مجاعة املالئكة ، أو نون العظمة هللا تعاىل ، وأبو الَبرَْهَشم بالتاء من فوق أي جهنم كقوله 

َما كُْنُتمْ { : مبنياً للمفعول ، وقوله » وُيقَالُ « : وعبد اهللا وابن أيب َعْبلَةَ ]  ٣٠: ق [ } َوَتقُولُ َهلْ ِمن مَّزِيدٍ { 
أي جزاء ما كنتم تعملون ملا بني عذاب أجسامهم بني عذاب أرواحهم وهو أن يقال هلم على سبيل } َتْعَملَونَ 

ا كانوا يعملون مبالغة بطريق إطالق اسم املُسبَّب جعل ذلك عني م} ذُوقُواْ َما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ { التنكيل واإلهانة 
  .على السََّبب ، فإن عملهم كان سبباً لعذاهبم وهذا كثري يف االستعمال 

) ٥٧(ُعونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت ثُمَّ إِلَْيَنا ُتْرَج) ٥٦(َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ أَْرِضي وَاِسَعةٌ فَإِيَّاَي فَاْعُبُدوِن 
اِلِديَن ِفيَها نِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلنيَ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُنَبوِّئَنَُّهْم ِمَن الَْجنَِّة غَُرفًا َتجْرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَْنهَاُر َخ

ْن دَابٍَّة لَا َتْحِملُ رِْزقََها اللَُّه يَْرُزقَُها وَإِيَّاكُْم َوُهَو السَّمِيُع َوكَأَيِّْن ِم) ٥٩(الَِّذيَن َصَبُروا َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ ) ٥٨(
  ) ٦٠(الَْعِليُم 

ملا ذكر حال املشركني على حدة ، وحال أهل الكتاب } ياعبادي الذين آمنوا إِنَّ أَْرِضي وَاِسَعةٌ { ) : تعاىل ( قوله 
أهل النار اشتد عنادهم ، وزاد فسادهم ، وسعوا يف إيذاء املؤمنني ،  على حدٍة ومجعهما يف اإلنذار ، وجعلهما من

إن كنتم يف َضْيقٍ مبكة من : مسلمي مكة يقول ) نزلت يف ضعفاء : ( ومنعهم من العبادة ، قال مقاتل والكليب 
اهدوا فيها ، وقال إن أرضي واسعة فهاجروا وج: إظهار اإلميان فاْخُرجُوا منها إىل أرضٍ واسعة ، آمنة ، قال جماهد 

إذا أمرمت باملعاصي : إذا ُعِملَ يف أرض باملعاصي فاخرجوا منها فإن أرضي واسعة ، وقال عطاء : سعيد بن جبري 



أرضي واسعة وكذلك جيب على كل من كان يف بلد يعمل فيها باملعاصي وال ميكنه تغيري ذلك أن ) فإن ( فاهربوا 
نزلت يف قومل ختلفوا عن اهلجرة مبكة وقالوا ختشى إن هاجرنا من اجلوع : ، وقيل يهاجر إىل حيث ُتهَيَّأُ له العبادة 

رزقي : أرضي واسعة : وضيق املعيشة ، فأنزل اهللا هذه اآلية ومل َيْعذرهم بترَك اخلروج ، وقال مطرف بن عبد اهللا 
  .لكم واسع فاخرجوا 

  فصل
  :ال يدخل فيه الكافر لوجوه » يا عبادي « : قوله 
والكافر حيب سلطانة الشيطان فال يدخل يف قوله ]  ٤٢: احلجر [ } إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَيْهِْم ُسلْطَانٌ { :  أحدها

  .» يا عبادي « : 
  ] . ٥٣: الزمر [ } ياعبادي الذين أَْسَرفُواْ على أَنفُِسهِْم الَ تَقَْنطُواْ ِمن رَّْحَمِة اهللا { : قوله تعاىل : وثانيها 
وإمنا خيتص باملؤمنني » عبادي « : أن العباد مأخوذ من الِعَبادة والكافر ال يعبد اهللا فال يدخل يف قوله : ثها وثال

  .الذين يعبدونه 
  .اإلضافة بني اهللا والعبد بقول العبد إهلي ، وقول اهللا عبدي : ورابعها 
مع أن الوصف إمنا » الذين آمنوا « :  قوله ال تتناول إال املؤمنني فما الفادئة يف» عباده « إذا كانت : فإن قيل 

  يا أيها املكلفون املؤمنون ، يا أيها الرجالء العقالء تتمييزاً بني الكافر واجلاهل؟: يذكر لتمييز املوصوف كما يقال 
ئكة األنبياُء املُكَرَُّمونَ واملال: أن الوصف يذكر ال لتمييز بل جملرد بيان أن فيه الوصف كما يقال : فاجلواب 

اهللا : املطهَُّرونَ ، مع أن كل نيب مكرٌم ، وكل ملك مطهٌر ، فإمنا يقال لبيان أن فيهم اإلكراَم والطهارة ، ومثله قولنا 
  .اهللا العظيم فهاهنا ذكر لبيان أهنم مؤمنون 

  ؟» اْعُبُدوِن فَ« : يفهم منه كوهنم عابدين فما الفائدة باألمر بالعبادة بقوله » يا عبادي « : قوله : فإن قيل 
  :فيه فائدتان : فاجلواب 
  .املداومة أي يا من َعَبْدُتمُونِي يف املاضي فاْعُبُدوين يف املستقبل : أحدمها 
  .اإلخالص أي يا من يعبدين أَْخِلص العمل وال َتقَْبلْ غريي : والثانية 
  ك؟يدل على أنه جواب لشرٍط فما ذا» فَإِيَّاَي « : الفاء يف قوله : فإن قيل 
إذا كان ال مانع من عباديت : إشارة إىل عدم املانع من عبادته فكأنه قال } إِنَّ أَْرِضي َواِسَعةٌ { : قوله : فاجلواب 

  .هذا عاملٌ فأكرموه : فإياي فاعبدون فهو لترتيب املقتَضى على املقتضي كما يقال 

: قال الزخمشري . » فَاْعُبُدونِ « : العبادة ، فقال  وهو لنفسه مستق» فَإيَّاَي « : فكذلك هاهنا ملا أعلم نفسه بقوله 
وقد تقدم ُمَناَزُعه أيب . » هذا جواب شرط مقدر ، وجعل تقدمي املفعول عوضاً من حذفه مع إفادته لالختصاص « 

  .حيان له يف نظريه 
ثُمَّ إِلَيَْنا { : يبة أبو بكر ، وكذا يف الروم يف قوله قرأه بالغ} كُلُّ َنفْسٍ ذَآِئقَةُ املوت ثُمَّ إِلَْيَنا تُْرَجُعونَ { : قوله تعاىل 
  .وقرىء َيْرجعثون مبيناً للفاعل . وافقه أبو عمرو يف الروم فقط والباقون باخلطاب فيها } ُتْرَجُعونَ 
  فصل

يهم اهلجرة ملا أمر اهللا تعاىل املؤمنني باملهاجرة صعب عليهم ترك األوطان ومفارقة األخوان فخوفهم باملوت ليهون عل
أي كل أحد ميت أينما كان فال تقيموا بدار الشرك خوفاً من املوت فإن كل نفس ذائقة املوت فاألوىل أن يكون 

: ذلك يف سبيل اهللا فيجازيكم عليه ، فإن إىل اهللا مرجعكم فيجزيكم بأعمالكم ، وفيه وجه دقيق آخر وهو أن قوله 



بغريها فهو للموت مث إىل اهللا ترجع فال متوت ) معلقة ( أي إذا كانت } ْيَنا تُْرَجُعونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَآِئقَةُ املوت ثُمَّ إِلَ{ 
وإذا كان كذلك فمن يريد أن ال يذوق املوت ال ]  ٥٦: الدخان [ } الَ َيذُوقُونَ ِفيَها املوت { : كما قال تعاىل 

كُلُّ َنفْسٍ { : غري اهللا فهو ذائق املوت لقوله  يبقى مع نفسه فإن النفس ذائقته بل يتعلق بغريه ، وذلك الغري إن كان
فإياي « : فقال تعاىل ) يريح من املوت ] (  ٨٨: القصص [ } كُلُّ َشْيٍء َهاِلكٌ إِالَّ َوْجَهُه { و } ذَآِئقَةُ املوت 

أي إذا تعلقتم يب فموتكم  }ثُمَّ إِلَْيَنا تُْرَجُعونَ { أي تعلقوا يب ، وال تتبعوا النفس ، فإهنا ذائقة املوت » فاعبدون 
آل [ } َوالَ َتْحَسَبنَّ الذين قُِتلُواْ ِفي سَبِيلِ اهللا أَمَْواتاً َبلْ أَْحَياٌء ِعندَ َربِّهِْم يُْرَزقُونَ { : رجوٌع إيل وليس مبوت لقوله 

  .» ن دار إىل دار املؤِمنونَ ال َيُموتونَ بل ُيْنقَلُون م« : السالم ) الصالة و ( ، وقال عليه ]  ١٦٩: عمران 
« : الوجهان املشهوران االبتداء ، واالشتغال ، وقوله } والذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { ) : تعاىل ( قوله 

 ثََوى: ، قرأ األخواِن بتاء مثلثٍة ساكنٍة بعد النون ، وياء مفتوحة بعد الواو من الثََّواِء وهو اإلقامة ، يقال » لَُنَبوِّئَنَُّهمْ 
  .الرجلُ إذا أقاَم ، مفتوحة بعد الواو من املََباَءِة وهي اإلنزال أي لنبوئنهم من اجلنة غَرفاً 

« ثوى « » أَنَْزلَ فيتعدى الثنني؛ ألنَّ » أَثَْوى « على القراءة األوىل إما مفعول به على تضمني » غَُرافاً « : قوله 
َألقُْعَدنَّ لَُهمْ { : تشبيه الظرف املختص باملبهم كقوله ) على  (قاصٌر ، وأكسبْتُه اهلمزةُ التعدي لواحٍد ، وإما 

وأما يف القراءة الثانية . وإما على إسقاط اخلافض اتساعاً أي يف غَُرٍف ]  ١٦: األعراف [ } صَِراطَكَ املستقيم 
، ]  ١٢١: آل عمران [ } ِقتَالِ ُتَبوِّىُء املؤمنني َمقَاِعَد ِللْ{ : يتعدى الثنني قال تعاىل « بوأ » فمفعول ثاٍن؛ ألن 

  ] . ٢٦: احلج [ } َوإِذْ بَوَّأَْنا إلِْبَراهِيَم { : ويتعدى بالالم ، قال تعاىل 

» ِلُغَرفاً « صفة » جتري « بالتشديد مع الثاء املثلثة ، ُعدِّي بالتضعيف كما ُعدِّي باهلمزة ، و » لنثويّنهم « وقرىء 
  ] ٥٥: العنكبوت [ } ذُوقُواْ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ { : وهذا يف مقابلة قوله للكفار } ُر العاملني خَاِلِديَن ِفيَها نِْعَم أَْج{ 

الذين صربوا على الشدائد : جيوز فيه اجلر والنصب والرفع كنظائر له تقدمت ، واملعىن » الَِّذيَن َصَبُروا « : قوله 
} َوكَأَيِّْن ِمْن َدابٍَّة الَ َتحِْملُ رِْزقََها { : قوله . يعتمدون } ْم َيَتَوكَّلُونَ َوَعلَى رَبِّهِ{ ومل يتركوا دينهم لشدة حلقتهم 

  :وجهني » كأين « جوز أبو البقاء يف 
  .تبيني » من دابة « خربه و » اهللا يرزقها « صفتها و » ال حتمل « أهنا مبتدأ و : أحدمها 
يعين ألن هلا صدر الكالم ، » كأين « ويقدر بعد » يرزقها « أن تكون يف موع نصب بإضمار فعل يفسره : والثاين 

ويف الثاين نظر؛ ألن من شرط املفسرِ العملَ ، وهذا املفسر ال يعمل ألنُه لو عمل حلل حمل املفعول لكن ال حيل حمله ، 
هذه القاعدة فعليك وإذا أردت معرفة . فعالً رافعاً لضمري مفرد امتنع تقدميه على املبتدأ ) مىت كان ( ألن اخلرب 

  ] . ٨: هود [ } أَالَ َيْوَم َيأْتِيهِْم لَْيَس َمْصُروفاً َعْنُهمْ { : عند قوله » هود « بسورة 
  فصل

ذكر ما يعني على التوكل وهو بيان حال الدواب اليت ال تدخر } الذين صربوا وعلى رهبم يتوكلون { ملا ذكر اهللا 
  .شيئاً لغٍد ، ويأتيها رزقها كل يوم 

« على وزن » وِكيَء « أربع لغات غري هذه كائن على وزن راعٍ ، وكَأَى على وزن َرَعى ( كأين ) يف ( واعلم أن 
  .قراءة ابن كثري » كا « ومل ُيقْرأ إال كائن و » رع « على وزن » كَا « و » رِيَع 
  فصل

ركبتا ، وجعل » ما « و » َمن « اليت تستعمل استعمال » أن « و » كاف التشبيه « مركبة من ) كلمة » كأين « 
مستعمل غري مركب » كأّي « مث مل يكتب إال بالنون ليفصل بني املركب وغري املركب ألن » كم « املركّب مبعىن 



رأيت رجالً ال كأي : فقد حذف املضاف إليه ، ويقال ( » رأيت رجالً ال كَأَيِّ َرُجلٍ يكُونُ « : كما يقول القائل 
كما تكتب َمْعدِ ( ههنا مركباً كتبت بالنون للتمييز ، » كأي « فإذا كان . مركباً » كي « كون وحينئذ ال ي) رجل 

  ) .ثَمََّت ( موصوالً للفرق وكما تكتب ثَمَّةَ باهلاء متييزاً بينها وبني ) يكَرَِب وَبْعلََبكَّ 
  فصل

. ذاهم املشركون هاجروا إىل املدينة قال للمؤمنني الذين كانوا مبكة وآ -صلى اهللا عليه وسلم  -روي أن النيب 
َوكَأَيِّْن ِمْن { : كيف خنرج إىل املدينة وليس لنا هبا دار وال مال؟ فمن يطعمنا هبا ويسقينا؟ فأنزل اهللا تعاىل : فقالوا 

اهللا يَْرُزقَُها { لَضعفها ، كالقَْملِ والُبْرغُوث والدود } ال حتمل رزقها { وكم من دابة ذاِت حاجة إىل غذاء و } َدابَّةٍ 
  .} الَعِليُم مبا يف قلوبكم { ما جند ما ننفق باملدينة ، : ألقوالكم » وهو السَِّميُع « حيث ما كنتم } َوإِيَّاكُْم 

دخلت مع رسول اهللا « : ليس شيء مما خلق اهللا َنْجباً إال اإلنسان والفأرة والنَّْملَة روى بن عمر قال : قال سفيان 
يلقط الرُّطَبَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -حائطاً من حوائط األنصار فجعل رسول اهللا  -وسلم صلى اهللا عليه  -

لكين أشتهيه ، وهذه صبح رابعة مل : ال أشتهيها يا رسول اهللا قال : قلت ( كُلْ يا ابن عمر ، : بيده ويأكل ، فقال 
لو سألت ريب ألعطاين مثل ملِْك ِكسَْرى : مر إنا هللا اهللا املستعان قال يا ابن ع: فقلت ) أطعم طعاماً ومل أجده 

وقَْيَصَر أضعافاً مضاعفة ولكين أجوعُ يوماً وأَْشبع يوماً فكيف بك يا ابن عمر إذا َعمَّْرَت وَبِقيتَ يف أمر الناس 
)  الصالة و( اآلية ، وقال عليه } وكأين من دابة ال حتمل رقها { : ُيخْبِّئُونَ رزق سنة ويضعف اليقني فنزلت 

  «لَوْ أَنَّكُْم َتَتَوكَّلُونَ على اللَِّه حقَّ َتَوكُّله لََرزَقكُْم كما يرزُق الطريَ تغُدو ِخمَاصاً ، وتروُح بِطَاناً » السالم 

اللَُّه َيْبُسطُ ) ٦١(ْؤفَكُونَ َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمرَ لََيقُولُنَّ اللَُّه فَأَنَّى ُي
َولَِئْن سَأَلْتَُهْم َمْن َنزَّلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْحَيا بِهِ ) ٦٢(الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدُر لَُه إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

َوَما َهِذِه الَْحَياةُ الدُّْنَيا إِلَّا لَْهٌو َولَِعبٌ ) ٦٣(قُلِ الَْحْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَُرُهْم لَا َيْعِقلُونَ الْأَْرَض ِمْن بَْعِد َمْوِتَها لََيقُولُنَّ اللَُّه 
  ) ٦٤(َوإِنَّ الدَّاَر الْآِخَرةَ لَهَِي الَْحَيَوانُ لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ 

ْن َخلََق السماوات واألرض َوَسخََّر الشمس والقمر لََيقُولُنَّ اهللا مَّ{ يعين كفار مكة » َولَِئْن سَأَلْتَُهْم « : قوله تعاىل 
أي هم يعتقدون هذا فكيف يصدفون عن عبادة اهللا مع أن من ُعِلَم عظُمُته َوَجب خدَمُتُه وال عظم } فأىن ُيْؤفَكُونَ 

احليوانَ دونَ اإلنسان ، فوق السماوات واألرض ، وال حاقرة فوق حقارة اجلََماد؛ ألن اجلماَد دونَ احليوان و
  واإلنسان دون سكان السماواِت فكيف يتركون عبادة أعظمِ املوجوداِت ويشتغلون بعبادة أخّس املوجودات؟

  فصل
وأمت الكالم » يا عبادي « : ومل ينتفع به ، وأعرض عنه ، وخاطب املؤمنني بقوله ( ملا بني أمر املشرِك خماطباً معه ، 

إرشاداً للمشرك حبيث يسمعه وهذا طريق يف غاية احلسن ، فإن السيد إذا كان له عبدان ما يكون ) معه ذكر معه 
أو الوالد إذا كان ولدان ، وأحدمها رشيد ، واآلخر مفسد ينصح أوالً املفسد فإن مل يسمع يلتفت إىل الرشيد 

فسد فيتضمن هذا إن هذا ال يستحق اخلطاب فامسع أنت وال يكن منك هذا امل: ويعرض عن املفسد ، ويقول 
الكالم نصيحة الرشيد ، وزجر املفسد ، فإن قوله هذا ال يستحق اخلطاب املوجب نكاية يف قلبه ، مث إذا ذكر مع 

املصلح يف أثناء الكالم واملفسد يسمعه إنَ هذا أخاك العجب منه أنه يعلم قبح فعله ويعرف فيه الفساد من الصالح 
ه يكون هذا الكالم أيضاً داعياً إىل الرشاد ومانعاً له من الفساد فكذلك قال ، وسبيل الرشاد والفالح ويشتغل بضد



  .اهللا للؤِمنِ العجب منهم إهنم إن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولون اهللا مث ال ُيْؤِمُنونَ 
  فصل

ليس حكمة ذرك يف السماوات واألرض اخللق ، ويف الشمس والقمر التسخري ، ألن جمرد خلق الشمس والقمر 
فإن الشمس لو كانت خملوقةً حبيث تكون يف موضع واحد ال تتحرك ما حصل الليل وال النهار ، وال الصيف وال 

واعلم أن يف لفظ التسخري دون التحريك فائدة وهي أن ) . وتسخريمها ( الشتاء فإذن احلكمة يف حتريكهما 
؛ ألهنا لو كانت تتحرك مثل حركتنا ملا كانت تقطع التحريك يدل على جمرد احلركة ، وليست جمرد احلركة كافية

الفلك يف ألُوف من السنني ، فاحلكمة يف تسخريها حتريكها يف قدر ما ينتقل اإلنسان آالفاً من الفراسخ ، مث مل جيعل 
  .هلا حركةً واحدة ، بل حركات 

ها من املغرب إىل املشرق ويدل حركت: حركة من املشرق إىل املغرب يف كل يوم وليلة مرة ، واألخرى : إحداها 
على بعد خمصوص من الشمس مث يبعد منها غلى جانب املشرق حىت ُيرى ) املغرب ( عليها أن اهلالل يرى يف جانب 

القمر يف نصف الشهر يف مقابلة الشَّْمس ، والشمس على أفق املغرب ، والقمر على أفق املشرق وأيضاً حركة 
  .يف القمر ، وال احلركة اليت من املغرب إىل املشرق ملا حصلت الفصول  األوج ، وحركة املائل والتدوير
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

وأنكره املفسرون . الشمس مركوزة يف الفلك ، والفلك يديرها بَدَوران : واعلم أن أصحاب اهليئة قالوا 
يف ( ولوا بالطبيعة؛ فإن اهللا تعاىل فاعل خمتار إن أَراد أن حيركهما مل يق) إن ( واعلم أنه ال بعد يف ذلك . الظَّاهِريُّونَ 

حبركة الفلك ومها ساكنان جيوز ومل يرد فيه نص قاطعٌ أو ) الفلك وبالفلك ساكن جيوز ، وإن أراد أن حيركهما 
{ : بقوله  وذكر إجياد الصفات} خلق السموات واألرض { : واعلم أنه تعاىل ذكر إجياد الذوات بقوله . ظاهٌر 

ملا ذكر اخللق ذكر الرزق؛ ألن بقاء } اهللا َيْبُسطُ الرزق ِلَمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه { : مث قال } َوَسخََّر الشمس والقمر 
اخللق ببقائه ، وبقاء اإلنسان بالرزق ، فقال املعبود إما أن يعبد الستحقاق العبادة واألصنام ليست كذلك واهللا 

عظيم الشأن واهللا الذي خلق السماوات عظيم الشأن فله العبادة ، وإما لكونه يأمر اإلحسان مستحقها وإما لكونه 
يعلم مقادير احلاجات } إِنَّ اهللا بِكُلِّ َشْيٍء َعِليمٍ { ، واهللا َيْرُزُق اخلَلَْق فله الفضل واإلحسان ، واالمِْتَنان فله العبادة 

َولَِئن سَأَلْتَُهْم مَّن نَّزَّلَ ِمَن السمآء َمآًء فَأَْحَيا { : عترافهم بذلك فقال ذكر ا» يبسط الرزق « : واألرزاق ، وملا قال 
  .يعين سبب الرزق ، وموجد السبب موجد املسبب فالرزق من اهللا } بِِه األرض ِمن بَْعِد َمْوِتَها لََيقُولُنَّ اهللا 

ينكرون التوحيد مع ( } َبلْ أَكْثَرُُهْم الَ َيْعِقلُونَ { ليهم على ما أقروا به ، ولزوم احلجة ع} قُلِ احلمد ِللَِّه { : قوله 
هذا : هذا التناقض ، وقيل ) إقرارهم بأنه خالق هلذه األشياء فقل احلمد هللا على ظهور تناقضهم وأكثرهم ال يعقلون 

ناء هذا الكالم احلمد لذكر النعمة فذكر يف أث} َبلْ أَكْثَرَُهْم الَ َيْعِقلُونَ { : كالم معترض يف أثناء كالم ، فإنه قال 
  :كقوله 
  قَْد أَحَْوَجْت َسمِْعي إلَى تَْرُجَمان...  -َوُبلِّْغَتَها  -إنَّ الثََّمانِنيَ  - ٤٠٣١

( » اللعب « االستمتاع بلذّات الدنيا ، و : هو » اللهو « } َوَما هذه احلياة الدنيآ إِالَّ لَْهٌو َولَِعبٌ { ) : تعاىل ( قوله 
  .يف اإلقبال على الباطل » اللعب « اإلعراض عن احلق ، و » اللهو « : ، مسيت هبا ، ألهنا فانية ، وقيل ) عََبثُ الْ

} وما هذه احلياة { : وقال ههنا ) » َوَما َهِذِه احلَيَاةُ « : ومل يقل ( } َوَما احلياة الدنيآ { : قال يف األنعام : فإن قيل 
  فما فائدته؟
هذه ، : فقال } فَأَحَْيا بِِه األرض ِمن َبْعِد َمْوتَِها { : من قبل ههنا أمر الدنيا ، حيث قال ( ملذكور أن ا: فاجلواب 

} ياحسرتنا على َما فَرَّطَْنا ِفيَها َوُهمْ َيْحِملُونَ أَْوزَاَرُهْم على ظُهُورِِهْم { : هناك اآلخرة حيث قال ) واملذكور قبلها 
  .} وما احلياة الدنيا { : لدنيا يف ذلك الوقت يف خاطرهم فقال فلم تكن ا]  ٣١: األنعام [ 

  .» اللهو « عن » اللعب « وههنا أخر » اللهو « على » اللعب « ما احلكمة يف تقدميه هناك : فإن قيل 
، ملا كان املذكور من قبل هناك اآلخرة ، وإظهارها للحسرة ففي ذلك الوقت ببعد االستغراق يف الدنيا : فاجلواب 

بل نفس االشتغال هبا فأخذ األبعد ، وههنا ملا كان املذكور من قبل الدنيا وهي خداعة تدعو النفوس إىل اإلقبال 
، أو لعاصم يعصمه ) هبا ( عليها واالستغراق فيها ، اللهم إال ملانعٍ مينع من االستغراق فيشتغل هبا من غري استغراق 

  .ستغراق أقرب من عدمه فقدم اللهو اال) ههنا : ( فال يستغل هبا أصالً ، فكان 

{ وقال َههنا ]  ٣٠: النحل ] [  ١٠٩: يوسف [ } َولَدَاُر اآلخرة َخْيٌر { : ما احلكمة يف قوله هناك : فإن قيل 
  .؟ } َوإِنَّ الدار اآلخرة لَهِيَ احليوان 



اآلخرةُ َخْير وملا : قويٍّ فقال  ملا كان احلال هناك حال إظهار احلسرة ما كان املكلف حيتاج إىل وازعٍ: فاجلواب 
  .ال حياة إال حياة اآلخرة : كان احلال هنا حال االستغال بالدنيا احتاج إىل وازع قوي فقال 

قدر أبو البقاء وغريه قبل املبتدأ مضافاً أي وإنَّ َحيَاةَ الدارِ اآلخرة وإمنا } َوإِنَّ الدار اآلخرة لَهَِي احليوان { : قوله 
عند سيبويه وأتباعه ، وإمنا أبدلت ) عن ياٍء ( احليوان » واو « طابق املبتدأ واخلرب واملبالغة أحسن و قدر ذلك ليت

ومل : قال  -َحَيَيانِ : علماً وقال أبو البقاء لئال يلتبس بالتثنية يعين لو قيل » َحَياٍة « واواً شذوذاً ، وكذلك يف 
ئال حيذف إحدى األلفني وغري سيبويه محل ذلك على ظاهره ، فاحلياة عند تقلب ألفاً لَتَحرُِّكَها وانفتاح ما قبلها؛ ل

ُعِدَي ، وُدِعي ، « : ؛ ألن الواو مىت انكسر ما قبلها قلبت ياًء حنُو » َحيِيَ « وال دليل لسيبويه يف . » واو « الُمها 
ئمة الباقية ، واحليوان مبعىن احلياة أي أي احلياة الدا} وإن الدار اآلخرة هلي احليوان { : ومعىن اآلية . » َوَرِضَي 

  .أي لو كانوا يعلمون أهنا احليوان ملا آثروا عليها الدنيا } لو كانوا يعلمون { فيها احلياة الدائمة 
  ؟ }لَْو كَاُنواْ َيْعلَُمونَ { وقال هنا ]  ٣٢: األنعام [ } أَفَالَ َتْعِقلُونَ { يف األنعام : ما احلكمة يف قوله : فإن قيل 
أن املُثَْبَت هناك كون اآلخرة ، وألنه ظاهر ال يتوقف إال على العقل واملثبت هنا أن ال حياة إال حياة : فاجلواب 
  .وهذا دقيق ال ُيْعلَُم إال بِِعلْمِ َناِفعٍ . اآلخرة 

ِلَيكْفُرُوا بَِما آتَْيَناُهمْ ) ٦٥(إِلَى الَْبرِّ إِذَا ُهْم ُيْشرِكُونَ  فَإِذَا َرِكبُوا ِفي الْفُلِْك َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن فَلَمَّا َنجَّاُهْم
مَةِ أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّا َجَعلَْنا َحَرًما آِمًنا َويَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْولِهِْم أَفَبِالْبَاِطلِ ُيؤِْمُنونَ َوبِنِْع) ٦٦(َوِلَيَتَمتَّعُوا فََسْوَف َيْعلَُمونَ 

ِللْكَاِفرِينَ َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذََّب بِالَْحقِّ لَمَّا َجاَءُه أَلَْيَس ِفي َجهَنََّم َمثًْوى ) ٦٧(ِه َيكْفُُرونَ اللَّ
  ) ٦٩(َني َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسُبلََنا َوإِنَّ اللََّه لََمَع الُْمْحِسنِ) ٦٨(

  مب اتصلَ قوله فَإذَا َركبُوا يف الفُلْك؟: » فإن قُلَت « : قال الزخمشري } فإذا ركبوا يف الفلك { : قوله 
وشرح من امرهم معناه هم على ما وصفوا به من الشرك والغفلة فإذا ) به ( مبحذوف دل عليه ما وصفهم : قلُت 

  .ركبوا 
الغرق دعوا اهللا خملصني له الدين ، وتركوا األصنام ، وهذا إشارة ) ِمَن ( إذا خافوا ف: معناه » َدَعُوا اللََّه « : قوله 

إىل حتقيق أن املانع من التوحيد هو احلياة الدنيا؛ ألهنم إذا انقطع رجاؤهم عن الدنيا َرَجعُوا إىل الفطرة الشاهدة 
{ : ليه من حب الدنيا ، وأشركوا لقوله بالتوحيد ووحدوا وأخلصوا ، وإذا جناهم وأرجأهم عادوا إىل ما كانوا ع

وهذا إخبار عنهم بأهنم عند الشدائد يقرون أن القادر على كشفها هو اهللا } فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الرب إِذَا ُهمْ ُيْشرِكُونَ 
لوا معهم كان أهل اجلاهلية إذا ركبوا البحر مح: وحده ، وإذا زالت عادوا إىل كفرهم ، قال عكرمة  -عّز وجلّ  -

  .يا رب يا رب : األصنام فإذا اشتدت عليهم الريح ألقوها يف البحر ، وقالوا 
  :فيه وجهان » لَيكْفُُروا « : قوله 

« بسبب الشرك » وَِلَيَتَمتَُّعوا « أي سَُيْشرِكُونَ لَِيكُونَ إشراكُُهم كفراً بنعمة إلجناء » كي « أن الالم الم : أظهرمها 
  .وبال عملهم »  فََسْوَف َيْعلَُمونَ

أي ]  ٤٠: فصلت [ } اعملوا َما ِشئُْتمْ { : أن تكون الم األمر ، ومعناه التهديد والتوعيد ، كقوله : والثاين 
  .ليجحدوا نعمة اهللا يف إجنائه إياهم فسيعلمون فساد ما يعملون 

، وهي حمتملة لألمرين املتقدمني ،  ، قرأ ابو عمرو وابُن عامر وعاصٌم وورٌش بكسرها» َوِلَيَتَمتَّعُوا « : قوله 
ظاهرة يف األمر ، إلإن كانت األوىل لألمر فقد عطف أمراً على مثله ، وإن كانت ) وهي ( والباقون بسكوهنا ، 



للعلة فيكون عطف كالماً على كالم ، فيكون املعىن ال فائدة هلم يف اإلشراك إال الكفر والتمتع مبا يستمتعون به يف 
بالياء من حتت » فَُيَمتَُّعوا «  نصيب يف اآلخرة وقرأ عبد اهللا فََتَمتَّعُوا فََسْوَف َتْعلَُمونَ ، وأبو العالية العاجلة من غري
  .مبنياً للَمفُْعولِ 

ال وجه تعلقه مبا قبله إن اإلنسان يكون يف البحر على أخوف ما يكون } أَوَلَْم َيرَْواْ أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً آِمناً { : قوله 
سيما غذا كان بيته يف بلٍد حصني فلما ذكر اهللا حال املشركني عند اخلوف الشديد ورأوا أنفسهم يف تلك احلالة 

راجعة إىل اهللا ذَكََّرُهمْ حاهلم عند األمن العظيم وهي كوهنم يف مكة فإهنا مدينتهم وبلدهم ، وفيها ُسكَْناُهْم ، 
تنع من حصل فيها ، واحلصول فيها يدفع الشرور عن النفوس ومولدهم وهي حصني حبصن اهللا حيث من دخلها مي

إنكم يف أخوف ما أنتم دعومت اهللا ويف أمت ما حصلتم عليه كفرمت باهللا ، وهذا متناقض ، ألن دعاءكم يف ذلك : يعين 
 حصلت ، وقد الوقت على سبيل اإلخالص ما كان إال ِلقَطِْعكُم بأن النعمة من اهللا ال غري وهذه النعمة العظيمة اليت

يف حال اخلوف أن ال أمن منها ) قطعتم ( اعترفتم بأهنا ال تكون إال من اهللا فكيف تكفرون هبا ، واألصنام اليت قد 
يؤمنون ويكفرون بياء الغيبة ، ) قرأ العامة ( » أَِفَبالَْباِطلِ ُيْؤِمُنونَ « : هلا كيف أَِمنُْتْم هبا يف حال األمن؟ مث قال 

أفباَألْصَنام والشياطني يؤمنون وبنعمة اهللا حممد واإلسالم : لمي بتاء اخلطاب فيهما ، واملعىن واحلسن ، والس
  يكفرون؟

فزعم أن له شريكاً ، والظلم وضع الشيء يف غري موضعه فإذا } َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن افترى َعلَى اهللا كَِذباً { : قوله 
  .ألن عدم اإلمكان أقوى من عدم احلصول  وضعه يف موضع ال ميكن ذلك موضعه يكون أظلم ،

وهذا استفهام تقرير ، } أَلَْيَس ِفي َجهَنََّم { أي مبحمد ، والقرآن ملا جاءه } أَْو كَذََّب باحلق لَمَّا َجآَءُه { : قوله 
  :كقوله 
  َوأَْنَدى العَالَِمَني ُبطُونَ رَاحِ... أَلَسُْتْم َخْيَر َمْن َرِكَب املَطَاَيا  - ٤٠٣٢
  أما هلذا الكافر املكذب مأوى يف جهنم؟: واملعىن 

أول السورة وفيه رد على ثَْعلَب حيث زعم أَنَّ » الذين آمنوا « فيه ما جاز يف ) جيوز ( » والَِّذيَن َجاَهُدوا « : قوله 
لَُنثََبَتنَُّهْم على » ُهْم ُسُبلََنا لَنَْهَدينَّ« والذين جاهدوا املشركني لُنصرة ديننا : مجلة القسم ال تقع خرباً للمبتدأ ، واملعىن 

: وقيل ]  ٧٦: مرمي [ } وََيزِيُد اهللا الذين اهتدوا ُهًدى { : لَنزِيدهنم هدى ، كما قال : ما قاتلوا عليه وقيل 
بن  قال سفيان -عّز وجلّ  -لََنْهِدَينَُّهْم إلصابة الطرق املستقيمة ، والطرق املستقيمة هي اليت توصل إىل رضي اهللا 

} والذين َجاَهدُواْ ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا { : إذا اختلفت الناس فانظروا ما عليه أهل الثغور ، فإن اهللا قال : عيينة 
{ أفصلُ اجلهاد خمالفة اهلوى ، َوقَالَ الفضيل بن عياض : اجملاهدة هي الصرب على الطاعات قال احلسن : وقيل 

  .} إقامة السنة لنهدينهم سبيل اجلنة والَِّذيَن َجاَهُدوا يف 
من إقامة الظاهر ُمقَام املضمر ، إظهاراً لشرفهم ، واملعىن ملع احملسنني بالنصر } َوإِنَّ اهللا لََمَع احملسنني { : قوله 

  .واملعونة يف دنياهم ، وبالثواب واملغفرة يف عقاهبم 
من قرأ سورة العنكبوت كان « :  -ى اهللا عليه وسلم صل -قال رسول اهللا : روى أبو أمامة عن أيب بن كعب قال 

  »له من األجر عشر حسناتٍ بعدد املؤمنني واملنافقني 

ِفي بِْضعِ ِسنَِني ِللَِّه الْأَْمُر ِمْن قَْبلُ َوِمْن ) ٣(ِفي أَْدَنى الْأَْرضِ َوُهْم ِمْن َبْعِد غَلَبِهِْم َسَيْغِلُبونَ ) ٢(غُِلَبِت الرُّوُم ) ١(امل 
  ) ٥(بَِنْصرِ اللَِّه َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم ) ٤(ْعُد َوَيْومَِئٍذ َيفَْرُح الُْمْؤِمُنونَ َب



َوالَ جتادلوا أَْهلَ الكتاب { : وجه تعلق هذه السورة مبا قبلها أن اهللا تعاىل ملا قال } امل غُِلَبِت الروم { : قوله تعاىل 
ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهْم الَ { : وكان جيادل املشركني بنسبتهم إىل عدم العقل كما يف قوله } أَْحَسُن  إِالَّ باليت ِهَي

: العنكبوت [ } وإهلكم َواِحٌد { : وكان أهل الكتاب يوافقون النيب واإلله كما قال ]  ١٨: البقرة [ } َيْرجُِعونَ 
فالذين آتَْيَناُهمُ الكتاب { : كما قال ) به ( نهم كانوا مؤمنني وكانوا يؤمنون بكثري مما يقوله ، بل كثري م]  ٤٦

أبغض املشركون أهل الكتاب وتركوا مراجعتهم وكانوا من قبل يراجعوهنم يف ]  ٤٧: العنكبوت [ } ُيْؤِمُنونَ بِِه 
جموساً آمنني  األمور ، وكان بني فارس والروم قتال واملشركون يودون أن تغلب فارس الروم ألن أهل فارس كانوا

جيشاً إىل الروم واستعمل عليهم » كسرى « ، واملسلمني َيودُّون غلبة الروم على فارس لكوهنم أهل كتاب فبعث 
رجالً يدعى حيانس ، فالتقيا باذْرِعاَت ، ) جيشاً واستعمل عليهم » قيص « شهريار وبعث : يقال له ( رجالً 

األردن وفلسطني : أرض اجلزيرة ، وقال مقاتل : وقال جماهد  هي أذرعات وكسكر ،: وُبصَْرى ، وقال عكرمة 
هي أدىن الشام إىل أرض العرب والعجم فغلبت فارس الروم فبلغ ذلك املسلمني مبكة ، فشق ذلك عليهم وفرح به 

س إنكم أهل الكتاب والنصارى أهل كتاب وحنن أّميُّون وقد ظهر إخواننا من أهل فار: كفار مكة وقالوا للمسلمني 
على إخوانكم من الرُّوم وإنكم إن قاتلتمونا لَنظَْهَرنَّ عليكم فأنزل اهللا هذه اآليات لبيان أن الغلبة ال تدل على احلق 

بل اهللا قد يريد يف ثواب املؤمنني من يبتليه ، ويسلط عليه األعادي ، وقد خيتار تعجيل العذاب األدىن العذاب 
  .األكرب قبل يوم امليعاد 

  فصل
. امل { : أن كل سورة افُْتِتَحْت حبروف التََّهجِّي فَإِن يف أوهلا ذكرَ الكتاب أو التنزيلَ أو القرآنَ ، كقوله  قد تقدم

تنزيل من . حم } { تنزيل الكتاب . امل } { طه ما أنزلنا عليك القرآن } { كتاب . املص } { ذلك الكتاب 
إال هذه السورة وسورتني أخريني ذكرنامها يف العنكبوت ، } والقرآن . ق } { والقرآن . يس } { الرمحن الرحيم 

إن السورة اليت يف أوائلها التنزيل والكتاب : وأما ما يتعلق هبذه السورة فنقول . وذكرنا احلكمة منهما هناك 
ا والقرآن يف أوائلها ذكر ما هو معجزة فقدمت عليها احلروف على ما تقدم بيانه يف العنكبوت ، وهذه يف أوائله
ذكر ما هو معجز وهو اإلخبار عن الغيب ، فقدمت احلروف اليت ال يعلم معناها ليتنبه السامع فيقبل بقلبه على 

  .االستماع ملا ترد عليه املعجزة ويفزع لالستماع 
وهو } ِفي أَدَْنى أْرضهم { عوض عن الضمري ، وأن األصل » أل « زعم بعضهم أن } يف أدىن األرض { : قوله 

إنه من جهة بالد العرب فال يتأتى :  ، وهذا على قول إن اهلرب كان من جهة بالدهم ، وأما من يقول قول كُويف
مبنياً للمفعول ، وعلي بن أيب طالب وأبو سعيد اخلُْدري وابن عمر وأهل الشام ببنائه » غُِلَبْت « وقرأ العامة . ذلك 

  .للفاعل 

فعلى القراءة » لُْغَتاِن « والَغلََبةُ . والَغلَُب . ب فارس إِيَّاهم أي الروم من بعد غل} يف أدىن األرض { : قوله 
مث هذا املفعول إما أن يكون مرفوع احملل على أن املصدر املضاف إليه مأخذو . الشهرية يكون املصدر مضافاً ملفعوله 

فاعل ، والفاعل حمذوف وإما منصوب احملل على أن املصدر من مبين لل. على خالف يف ذلك ) للمفعول ( من مبين 
  .من بعد أن غلبهم عدوهم وهم فارس ، وأما على القراءة الثانية فهو مضاف لفاعله : تقديره 

على  -بل نقل بعضهم اإلمجاع  -متعلق به ، والعامة } مِّن َبْعِد غَلَبِهِمْ { خرب املبتدأ ، و » َسَيْغِلُبونَ « : قوله 
ة واضح أي من بعد أن غلبتهم فارس سيغلبون فارس ، وأما على القراءة سيغلبون مبنياً للفاعل ، فعلى الشهري

وهذا خمالف ملا . الثانية فأخرب أهنم سيغلبون ثايناً بعد أن غلبوا أوالً ، وروي عن ابن عمر أنه قرأ ببنائه للمفعول 



مبنياً للفاعل ، وقد » ْت غَلََب« ورد يف سبب اآلية ، وما ورد يف األحاديث ، وقد يالئم هذا بعض مالءمة من قرأ 
وقد خرج النحاس قراءة عبد اهللا بن ُعَمر على ختريج حسنٍ ، وهو أن املعىن ) . بذلك ( تقدم أن ابن عمر ممن قرأ 

  .وفارس من بعد غلبهم للروم سيغلبون إال أن فيه إضمار ما مل يذكر وال جرى سبب ذكره : 
األصل يف : وقال الفراء . » يُوُسَف « ه ، وتقدم تفسري البضع واشتقاقه يف متعلق مبا قبل} ِفي بِْضعِ ِسنَِني { : قوله 

غلبهم غلبتهم بتاء التأنيث فحذلت لإلضافة كإقامة ضرورة تدعو إليه ، وقرأ ابن السََّميفَع وأبو حيوة غلبهم 
  .فيحتمل أن يكون ذلك ختفيفاً شاذّاً ، وأن يكون لغة يف املفتوح كالظََّعنِ والظَّْعنِ 

  فصل
أي : فإن قيل . أي أرض العرب ، ألن األلف والالم للعهد ، واملعهود عندهم أرضهم } يف أَدَْنى األرض { : قوله 

ال يكون إال من بعد » غلبت الروم « : بعد قوله » سيغلبون « : ألن قوله } من بعد غلبهم { : فائدة يف ذكر قوله 
  الغلبة؟

ن أن ذلك بأمر اهللا ألن من غلب بعد غلبه ال يكون إال ضعيفاً فلو كان غلبتهم فائدته إظهار القدرة وبيا: فاجلواب 
من بعد ) فقال ( بشوكتهم لكان الواجب أن يغلبوا قبل غلبهم فإذا غلبوا بعد ما غلبوا دل عليه أن ذلك بأمر اهللا 

يف أدىن األرض لبيان : وله غلبهم فيتفكروا يف ضعفهم ويتذكروا أنه ليس بقوهتم وإمنا ذلك بأمر هو من اهللا ، وق
شدة ضعفهم أي انتهى ضعفهم إىل أن وصل عدوهم إىل طرف احلجاز وكسروهم وهم يف بالدهم مث غلبوا حىت 

  .لبيان أن هذه الغلبة العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم بإن اهللا تعاىل » الرومية « وصلوا إىل املدائن وبنوا هناك 
  فصل
وهو ما بني الثالثة والعشرة فأهبم الوقت مع أن املعجزة يف تعيني الوقت أمت ألن السنة } ِفي بِْضعِ ِسنِنيَ { : قال 

والشهر واليوم والساعة كلها معلومة عند اهللا وبينها لنبيه ، وما أذن له يف إظهاره ألن الكفار كانوا معاندين 
نكارها لكن وقتها ميكن االختالف فيه واألمور اليت تقع يف البالد النائية تكون معلومة الوقوع حبيث ال ميكن إ

فاملعاند كان يتمكن من أن يرجف بوقوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل اخلالف يف كالمه ، ولَمَّا نزلت اآلية خرج 
رسَ فرحتم بظهور إخوانكم فال تفرحوا فواللَّه لتَظَْهَرنَّ الرُّوم على فا: إىل الكفار فقال  -َرِضَي اللَُّه َعْنُه  -أبو بكر 

أنت : كَذَْبَت فقال : فقام إليه أَُبيُّ بن خلف اجلَُمِحّي فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أخربنا بذلك نبينا حممد 
أجالً أن احبك عليه ، واملناحبة املراهنة على عشر قالئص مين وعشر ) فقال اجعل بيننا ( أكذُب يا عدوَّ اللَِّه 

ت وإن ظهرت فارس غرمت ، وجعلوا األجل ثالث سنني فجاء أبو قالئص منك فإن ظهرت الروم على فارس غرم
صلى اهللا عليه  -فأخربه بذلك ، وذلك قبل حترمي القَُمار ، فقال رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -بكر إىل النيب 

فجعلها مائة  )يف األجل ( ما هكذا ذكرت إمنا البضع ما بني الثالث إىل التسع فزايده يف اخلطر ، وماده :  -وسلم 
صلى اهللا عليه وسلم  -قد فعلت وهذا يدل على علم النيب : إىل سبع سنني قال : قلوص ، إىل تسع سنني ، وقيل 

أخاف أن خترج من ) : أّيب ( بوقت الَغلََبِة مث إنّ أّيب ْبَن خلف َخِشَي أن خيرج أبو بكر من مكة فأتاه ولزمه وقال  -
عبد اهللا بن أيب بكر ، فلما أراد أيب بن خلف أن خيرج إىل أحد رآه عبد اهللا بن أيب  مكة فأقم يل كفيالً فكفل له ابن

واهللا ال أدَُعَك حىت ُتْعطَِينِي كفيالً فأطاه ، مث خرج إىل أحد مث رجع أيب بن خلف فمات مبكة من : بكر فلزمه وقال 
الروم على فارس يوم احلديبية ،  حني بارزه وظهرت -صلى اهللا عليه وسلم  -جراحته اليت جرحه رسول اهللا 

  .وذلك عند رأس سبع سنني من مناحبتهم 



مل َتْمض تلك املدة اليت عقدوا املاحنبة بينهم أهل مكة وصاحب قمارهم أيب بن : كان يوم بدر ، قال الشعيب : وقيل 
ارس ، وربطوا خلف واملسلمون وصاحب قمارهم أبو بكر الصديق ، وذلك قبل حترمي القمار حىت غلبت الروم ف

صلى اهللا  -خيوهلم باملدائن وبنوا الرومية فقمر أبو بكر أبّياً ، وأخذ مال اخلطر من ورثته ، وجاء به حيمله إىل النيب 
  .تصدق به  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال النيب  -عليه وسلم 

إلضافة وإرادهتما أي من قَْبلِ الَغلَبِ وِمن َبْعِدهِ العامة على بنائها ضّماً لقطعهما على ا} ِمْن قَْبلُ َوِمْن َبْعُد { : قوله 
أو من قبل كل أمر ومن بعده ، وإمنا بين على الضم ملا قطعت عن اإلضافة ألن غري الضمة من الفتح والكسرة 

  .» جِئُْت قَْبلَُه أَْو بَْعَدُه « : تشبيه مبا يدخل إليهما وهو النصب واجلر ، أما النصب ففي قولك 

فبين عليه لعدم دخول مثلها عليه يف اإلعراب وهو الرفع ، وحكى » من قبِله ومن َبْعِده « : ر ففي قولك وأما اجل
إمنا جيوُز من قبل ومن بعد يعين مكسوراً منوناً ، قال شهاب : وغلطه النحاس وقال . الفراء كسرها من غري تنوين 

  :َرَبُهَما كقوله وقد قرىء بذلك ووجهه أنه مل ينو إضافتهما فَأَْع: الدين 
  أَكَاد أَغُصُّ بِاملَاِء القَُراحِ... فََساغَ ِليَ الشَّرَاُب َوكُْنُت قَْبالً  - ٤٠٣٣
  :وقوله 
  فََما شَرُِبوا بَْعداً َعلَى لذٍَّة َخمْرَا... َوَنْحُن قََتلَْنا اُألْسَد أُْسَد خَِفيَّة  - ٤٠٣٤

  .على الضم  وحكي من قبلٍ بالتنوين واجلر ومن بعُد بالبناء
  :وقد خرج بعضهم ما حكاه الفراء على أنه قدر أن املضاف إيله موجود فترك األول حباله وأنشد 

  َبْيَن ِذَراَعْي َوَجْبَهِة اَألَسِد. ...  - ٤٠٣٣
  .والفرق الئح ، فإن يف اللفظ مثل احملذوف على خالف يف تقدير البيت أيضاً 

  )فصل ( 
وأيب سعيد اخلدري ، واحلسني ، وعيسى بن عمر غَلََبِت الروم بفتح الغني والالم  وعلى قراءة عبد اهللا بن عمر ،

عن غلبة الروم فارساً يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -نزلت حني أخرب النيب : قالوا . سُيْغلَبون بضم الياء وفتح الالم 
انقضاء هذه املدة أخذ املسلمون  وهم من بعد غلبهم سيغلبون املسلمني يف بضع سنني وعند) إليكم ( أدىن األرض 

يف جهاد الروم واألول قول أكثر املفسرين وهو األصح وهللا األمر من قبل وم نبعد أي من قبل دولة الروم على 
  .فارس ومن بعدها فأي الفريقني كان هلم الغلبة فهو بأمر اهللا وقضائه وقدره 

من التجنيس » بنصر اهللا ينصر « يفرح وقوله ( » ليوم « نصاب أي إذ تغلُب الروم فارساً ، وال» وَيْوَمِئذٍ « : قوله 
» بَِيْنُصرُ « وجوز أبو البقاء أن يتعلق ) . بيفرح » الظاهر تلقه « بنصر اهللا : ، وقد تقدم آخر الكهف ، وقوله 

  .وهذا فيه تفكيك للنَّظْمِ 
  فصل
 -صلى اهللا عليه وسلم  -فرح النيب : لسدي قال ا. يومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا الروم على فارس : املعىن 

} ينصر من يشاء وهو العزيز { واملؤمنون بظهورهم على املشركني يوم بدر ، فظهر أهل الكتاب على أهل الشرك 
  .للمؤمنني » الرحيم « الغالب 

َيْعلَُمونَ ظَاهًِرا ِمَن الَْحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َعنِ الْآِخَرِة ُهمْ ) ٦( َوْعَد اللَِّه لَا ُيْخِلُف اللَُّه َوْعَدُه َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ
َجلٍ ُمَسمى َوإِنَّ أََولَْم َيتَفَكَّرُوا ِفي أَنْفُسِهِْم َما َخلََق اللَُّه السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَما َبيَْنُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ وَأَ) ٧(غَاِفلُونَ 



أَوَلَْم َيِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فََينْظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَانُوا ) ٨(النَّاسِ بِِلقَاِء َربِّهِْم لَكَافُِرونَ  كَِثًريا ِمَن
ُهْم بِالَْبيِّنَاِت فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم َولَِكنْ أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَْرَض َوَعَمُروَها أَكْثََر ِممَّا َعَمُروَها َوَجاَءْتُهمْ ُرُسلُ

  ) ١٠(ثُمَّ كَانَ َعاِقَبةَ الَِّذيَن أََساُءوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآَياتِ اللَِّه َوكَانُوا بَِها َيسَْتْهزِئُونَ ) ٩(كَاُنوا أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ 

الَ ُيْخِلُف { مؤكد ناصبه مضمر أي َوَعَدُهم اللَُّه ذلك وعداً بظهور الروم على فارسَ مصدر » َوْعَد اللَِّه « : قوله 
حاالً من املصدر فيكون } ال خيلف اهللا وعده { : وهذا مقدر ملعىن هذا املصدر وجيوز أن يكون قوله } اهللا َوْعَدهُ 

  .} ولكن أَكْثََر الناس الَ َيْعلَُمونَ {  خملف وعد اله وعداً غري: كأنه قيل ) و ( كاملصدر املوصوف فهو مبني للنوع 
: يعين أمر معايشهم كيف يكتسبون ويتَّجُِرونَ ومىت يغرسون قال احلسن } َيْعلَُمونَ ظَاِهراً مَِّن احلياة الدنيا { : قوله 

مهم منحصر واملعىن أن عل) يصلي ( إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه ، وال خيطىء وهو ال حيسن 
يف الدنيا بل ال يعلمون الدنيا كما هي وإمنا يعلمون ظاهرها وهو مالذها ، وال يعلمون باطنها وهو مضارها ومتاعبها 

ساهون جاهلون هبا ال يتفكرون فيها ، وذكرهم الثانية ليفيد أن } َوُهْم َعنِ اآلخرة ُهْم غَاِفلُونَ { وال يعلمون فناها 
  .التذكر حاصلة  الغفلة منهم وإال فأسباب

السماوات ) ومتعلقه خلق ( فقوله يف أنفسهم ظرف للتفكّر ، وليس مفعوالً للتفكر » أَوَلَْم َيتَفَكَُّروا « : قوله 
واألرض ، واملعىن أن أسباب التفكر حاصلة وهي أنفسهم لو تفكروا فيها لعلموا َوْحدَانِيَّة اهللا ، وصدقوا باحلشر أما 

تعاىل خلقهم يف أحسن تقومي ، ومن يفكر يف تشريح بدن اإلنسان وحواسه رأى يف ذلك ِحكَماً الوحدانية فألن اهللا 
كل واحدة منها كافية يف معرفة كون اهللا فاعالً خمتاراً قادراً كامالً عاملاً ، ومن يكون كذلك يكون واحداً وإال لكان 

شر فألنه إذا تفكر يف نفسه يرى قَُوى مصائره إىل عاجزاً عن إرادة شريكه ضد ما أراده وأما دالله اإلنسان على احل
الزوال ، وأجزاء ماثلة إىل االحناللِ وله فناء ضروري فلو مل يكن حياة أخرى لكان خلقه على هذا الوجه عبثاً وإليه 

ن يفعل شيئاً للعبث ، فلو ، هذا ظاهر ، ألن م]  ١١٥: املؤمنون [ } أَفََحِسبُْتْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَبثاً { اإلشارة بقوله 
مث إنه . بالغ يف أحكامه لضحك منه فأذن خلقه لذلك للبقاء وال بقاء دون اللقاء باآلخرة فإذن ال بد من البعث 

مَّا َخلََق اهللا السماوات واألرض َوَما َبْيَنهَُمآ إِالَّ باحلق َوأََجلٍ { : تعاىل ذكر بعد دليل األنفس دليل األقطار فقال 
إِنَّ ِفي ذلك آلَيةً { : إشارة إىل وجه داللتها على الوحدانية وقد بينا ذلك يف قوله » إال باحلق « : فقوله } ى مَُّسم

  ] . ٤٤: العنكبوت [ } لِّلُْمْؤِمنَِني 
  :نافية ، ويف هذه اجلملة وجهان » ما » « ما خلق « : قوله 

  .أهنا مستأنفة ال تعلق هلا مبا قبلها : أحدمها 
أهنا معلقة للتفكّر فتكون يف حمل نصب على إسقاط اخلافض ويضعف أن تكون استفهامية مبعىن النفي ، :  والثاين

َوأََجلٌ ُمَسّمىً تذكري « : إما سببية ، وإما حالية إلقامة احلق ، وقوله » باحلق « والباء يف . وفيها الوجهان املذكوران 
َوإِنَّ كَثِرياً مَِّن الناس بِِلقَآءِ { انتهت إليه فنيت وهو يوم القيامة ،  باألصل اآلخر الذي أنكروه أي لوقت معلوم ، إذا

  .ال يعلمون أنه ال بد بعد هذه احلياة من لقاء وبقاء } َربِّهِْم لَكَاِفُرون 

  .» إنَّ « والالم ال متنع من ذلك لكوهنا يف خرب » بالكافرين « متعلق » بلقاء « : قوله 
 تقدميه ههنا دالئل األنفس على دالئل اآلفاق وقدم دليل اآلفاق على دالئل األنفس يف قوله ما احلكمة يف: فإن قيل 

  ؟]  ٥٣: فصلت [ } َسنُرِيهِْم آَياِتَنا ِفي اآلفاق ويف أَنفُسِهِْم { : 
يذكرها أن املفيد إذا أفاد فائدة يتذكرها على وجه جيد خيتاره فإن مهمة السامع املستفيد فذاك ، وإال : فاجلواب 



على وجه أْبَيَن منه وينزل درجة فدرجة وأما املستفيد فإنه يفهم أوالً األبني مث يرتقي إىل فهم ذلك األخفى الذي مل 
يكن فهمه فيفهمه بعد فهم األبني املذكور آخراً فاملذكور من املفيد أِخراً مفهوم عند املستمع أوال ، إذا علم هذا 

» يف أنفسهم « : فقال } أو مل يتفكروا يف أنفسهم { : إىل السامع حيث قال  كان منسوباً) الفعل ( فنقول ههنا 
األمر منسوباً إىل املفيد املسمع فذكر » سَُنرِيهِْم « يعين فيما فهموه أوالً ومل يرتقوا إىل ما فهموه ثانياً ، وأما يف قوله 

لإلنسان عنها ، وأما دالئل اآلفاق فيمكن  أوالً اآلفاق ، فإن مل يفهموه فاألنفس ، ألن دالئل األنفس ال ذهول
آل [ } الذين َيذْكُُرونَ اهللا ِقَياماً َوقُُعوداً وعلى ُجُنوبِهِمْ { : الذهول عنها ، وهذا الترتيب مراعًى يف قوله تعاىل 

 أي يعلمون اهللا بدالئل األنفس يف سائر األحوال ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض بدالئل]  ١٩١: عمران 
  .اآلفاق 
  فصل

السموات وعدمها ال ) ختريب ( وجه داللة اخللق احلَقِّ على الوحدانية ظاهر ، وأما وجه داللته على احلشر فألن 
يعلم بالعقل إال إمكانه ، وأما وقوعه فال يعلم إال بالسمع ألن اهللا قادر على إبقاء احلوادث أبداً كما أنه يبقي اجلنة 

، واخللق دليل إمكان العدم ، ألن املخلوق مل َيجِْب له الِقَدُم فجاز عيله العدم ، فإذا أخرب  والنار بعد إحداثهما أبداً
الصادق عن أمر ممكن وجب على العاقل التصديق واإلذعان؛ ألن العامل ملا كان خلقه باحلق ينبغي أن يكون بعد هذه 

} َوَما هذه احلياة الدنيآ إِالَّ لَْهٌو َولَِعبٌ { : تبني بقوله  احلياة حياةٌ أخرى باقية ألن هذه احلياة ليست لَعباً وهلواً كما
فخلق السماوات ) وخلق السموات واألرض للهو واللعب عبث ، والعبث ليس حبق ] (  ٦٤: العنكبوت [ 

  .واألرض باحلق يدل على أنه ال بد بعد هذه احلياة الدنيا من احلياة 
  .؟ } ولكن أَكْثَرَ الناس الَ َيْعلَُمونَ { : وقال من قبل } َوإِنَّ كَِثرياً مَِّن الناس  {: ما الفائدة يف قوله ههنا : فإن قيل 
أنه من قبل مل يذكر دليالً على األصلني وهُهَنا قَْد ذكر الدالئل الراسخة والرباهني الالئحة وال ) فائدته : ( فاجلواب 

من ذلك األكثر مجع فال ) أن يؤمن ( يل فبعد الدليل ال بد شك يف أن اإلميان بعد الدليل أكثر من اإلميان قبل الدل
ألنه بعد الدليل الذي } ولكن أكثر الناس { : يبقى األكثر كما هو ، فقال بعد إقامة الدليل وإنَّ كَِثرياً ، وقال قبله 

، واألرض  ال ميكن الذهول عنه وهو السماوات واألرض ألن من البعيد أن يذهل اإلنسان عن السماء اليت فوقه
أََولَْم َيسريُواْ ِفي األرض { : اليت حتته ، فلهذا ذكر ما يقع الذهول عنه وهو أمر أمثاهلم ، وحكاية أشكاهلم فقال 

 إذ ال» أََولَم َيَتفَكَّروا » « أََولَمْ َيَروا « وقال يف الدليلني املتقدمني } فََينظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الذين ِمن قَْبِلهِْم 
ذكرهم حبال أمثاهلم » أوَ لَْم َيِسُريوا فينظروا « حاجة هناك إىل السري حبضور النفس والسماء واألرض ، وقال هُهنا 

كانوا أشّد منهم قوة ، ومل ينفعهم » َعاٍد َوثُموَد « ، ومآل أشكاهلم مث ذكر أهنم أوىل باهلالك ، ألن من تقدم من 
  .ومل مينعهم من اهلالك أَموالُُهُم وُحصُونُُهْم  قَُواهم وكانوا أكثر ماالً وعمارةٌ ،

، وأنتم ) منه مسي ثوراً : وقيل » البَقََرة ُتِثريُ اَألْرضَ « ومنه ( حََرثُوَها وقلبوها للزراعة » َوأَثَاُروا اَألْرضَ « : قوله 
: ألنه مل يكن ألهل مكة حرث ، وقوله قال ذلك : أهل مكة ، قيل » وَعَمُروها أَكْثََر ّمما َعَمُروَها « ال حراثة لكم ، 

بألف بعد اهلمزة وهي » وآثَاُروا « : وقرىء . نعت مصدر حمذوف أي عمارة أكثر من عمارهتم » أكثر مما « 
  .إشباع لفتح اهلمزة 

ولكن { بنقص حقوقهم } فََما كَانَ اهللا ِلَيظِْلَمُهْم { فلم يؤمنوا فأهلكهم اهللا ، } َوَجآَءْتُهمْ ُرُسلُُهم بالبينات { : قوله 
  .بَِبْخسِ ُحقُوقِهِْم } كانوا أَنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ 

قرأ نافٌع ، وابُن كثريٍ ، وأبو عمروٍ بالرفع ، والباقون بالنصب ، فالرفع على أهنا اسم كان ، » َعاِقَبةُ الذَّيَِن « : قوله 



  :وذكر الفعل ألن التأنيث جمازي ، ويف اخلرب حينئذ وجهان 
  .أي الفعلة السوءى واخلَْصلَةُ السوءى » السوءى « : ا أحدمه

  :وجهان » أَنْ كَذَّبُوا « أي كان آخر أمرهم التكذيب فعلى األول يكون يف » أَنْ كَذَُّبوا « : والثاين 
ف أنه على إسقاط اخلافض إما الم العلة أي ألن كذبوا ، وإما باء السببية أي بأن كذبوا فلما حذف احلر: أحدمها 

  . :» أَنْ « جرى القوالن املشهوران بني اخلليل وسيبويه يف حمل 
« مصدراً » السوءى « أي مث كان عاقبتهم التكذيب ، وعلى الثاين يكون » السُّوَءى « أنه بدل من : والثاين 

وجوز . » ْسَوأ ِلَأل« تأنيث » السوءى « أو يكون نعتاً ملفعول حمذوف أي أساء والفعلةَ والسُّوَءى ، و » ألساءوا 
إما مصدر وإما مفعول كما تقدم أي اقَْتَرفُوا اخلَطِيئَةَ » السوءى « بعضهم أن يكون خرب كان حمذوفاً لإلهبام ، و 

  :وأما النصب فعلى خرب كان ، ويف االسم وجهان . السُّوَءى؛ أي كان عاقبتهم الّدمار 
  .على ما تقدم » أَنْ كَذَّبُوا « ِسيئَني ، و إن كانت الفعلة السوءى عاقبةَ املُ» السوءى « : أحدمها 

: مث كان عاقبة الذين أساُءوا السُّوءى يعين : املعىن . على ما تقدم » السُّوَءى « و » أَنْ كَذَُّبوا « أن االسم : الثاين 
أي ألن » وا أن كذب« السُّوَءى اسم جلهنم كما أن احلُسَْنى اسم للجنة ) وهي ( اخللة اليت تسوؤهم وهي النار 

مث كان عاقبة املسيئني التكذيب : يعين » أَنْ كَذَُّبوا « : ما بعده ، وهو قوله » السوءى « كذبوا ، وقيلك تفسري 
  .َحَملَُهْم تلك السيئات على أن كذبوا بآيات اهللا وكانوا هبا يستهزئون 

َولَْم َيكُْن لَُهْم ِمْن ) ١٢(َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ ُيبِْلُس الُْمْجرُِمونَ ) ١١(نَ اللَُّه يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجُعو
فَأَمَّا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا ) ١٤(َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ َيْوَمِئٍذ َيَتفَرَّقُونَ ) ١٣(ُشَركَاِئهِْم ُشفََعاُء َوكَاُنوا بُِشرَكَائِهِْم كَاِفرِيَن 

َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِآَياتَِنا َوِلقَاِء الْآِخَرِة فَأُولَِئَك ِفي الَْعذَابِ ) ١٥(صَّاِلحَاِت فَُهْم ِفي رَْوَضٍة ُيْحَبُرونَ ال
  ) ١٦(ُمْحَضُرونَ 

رد على » ُيعِيُدُهمْ « : ومل يقل  أي خيلقهم ابتداء مث يعيدهم بعد املوت أحياء} اهللا َيْبَدأُ اخللق ثُمَّ ُيِعيُدُه { : قوله 
  .واآلخرون بالتاء  -بالياء  -» يَْرجُِعونَ « اخللق ، ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجُعونَ؛ فيجزيهم بأعماهلم ، قرأ أبو بكر ، وأبو عمرو 

أَْبلََس الرجل : عروف يقال ببنائه للفاعل وهو امل» ُيْبِلُس « قرأ العامة } َوَيْوَم َتقُوُم الساعة ُيْبِلسُ اجملرمون { : قوله 
  :أي انقطعت حجته فكست وهو قاصر ال يتعدى ، قال العجاج 

  َنَعمْ أَْعرِفُُه َوأَْبلَسَا: قَالَ ... َيا َصاحِ َهلْ َتْعرِفُ َرْسماً ُمكَْرَسا  - ٤٠٣٦
د ُخرَِّجْت هذه القراءة على أن القائم مبنّياً للمفعول ، وفيه بعٌد ، ألن أْبلََس يتعدى ، وق» ُيبْلَُس « : وقرأ السُّلَِميُّ 

املضاف إليه ُمقَاَمُه ، إذ األصل ُيْبلَُس إْبالَس اجملرمني ، و ) املضاُف ، وأقيم ( مقام الفاعل مصدر الفعل ، مث حذف 
كيد لفظي ، إذ مضاف جلملة تقديرها َيْومَِئٍذ يقوم وهذا كأنه تأ» َيْومَِئٍذ « و » لَيْوَم َتقُوُم « هو الناصب » يبلس « 

  ) .يوم تقوم الساعة ( يصري التقيدر يبلس اجملرمون 
  فصل

: وقال جماهد . ينقطع كالمهم وحججهم : املعىن يبلس املشركون من كل خري؛ وقال الفراء : قال قتادةُ والكَلْبِيُّ 
} بُِشَركَآئِهِْم كَاِفرِيَن  َوكَاُنواْ{ ومل يكن هلم شركائهم أصنامهم اليت عبدوها ليشفعوا هلم شفعاء ، . يفتضحون 

  .يتربأون منها وتتربأُ منهم 
يتفرقون بعد احلساب : أي بني أهل اجلنة من أهل النار ، قال مقاتل } َوَيْوَم َتقُوُم الساعة َيْومَِئٍذ َيَتفَرَّقُونَ { : قوله 



: قوله ] .  ٧: الشورى [ } رِيٌق ِفي السعري فَرِيٌق ِفي اجلنة َوفَ{ : إىل اجلنة والنار فال جيتمعون أبداً كما قال تعاىل 
» ُيحَْبُرونَ « : وهي البستان الذي يف غاية النضارة ، وقوله } فَأَمَّا الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات فَُهْم ِفي رَْوَضةٍ { 

واحلَْبر واحلُبُور السرور  يسرون ،: ُيَنعمون ، وقال جماهد وأبو عبيدة : وقال قتادة وجماهد . قال ابن عباس يكرمون 
وقيل احلَْبرة يف اللغة كل نعمة حسنة والتَّْحبري التَّْحِسُني يقال هو حسن اِحلَرب والسِّرب بكسر احلاء والسني وفتحهما . 

نَّارِ َيخُْرُج من ال« ، أي حسنت لك صويت والقرآن حتسيناً ، وجاء يف احلديث » َحبْْرُتُه لَكَ َتْحبِرياً « : ويف احلديث 
وال تكون روضة إال وفيها : فاملفتوح مصدر واملكسور اسم ، والروضة اجلنة ، قيل » َرُجلٌ ذََهَب حَْبُرُه وسَْبُرُه 

ال يقال هلا روضة إال : ُترعة ، وقيل : ما كانت منخفضة ، واملرتفعة يقال هلا : إال وفيها ماء ، وقيل : نبت ، وقيل 
  :األعشى قال . وهي يف مكان غليظ مرتفع 

  َخضَْراَء َجاَد َعلَْيَها ُمسْبِلٌ َهِطلُ... ما َرْوَضةٌ ِمْن رِيَاضِ احلَْزِن ُمْعِشَبةً  - ٤٠٣٧
: ُيْحَبُرونَ : وأصل رياضٍ َرواٌض ، فقلبت الواو ياء على حدِّ َحْوصٍ وِحيَاضٍ ونكر الروضة للتعظيم ، وقال ههنا 

ألن الفعل » ُيْحَضُرونَ « بصيغة االسم ومل يقل ) ُمْحَضُرون ( يف األخرى  وقال» َمْحُبُرونَ « بصيغة الفعل ومل يقل 
« يعين كل ساعة يأتيهم ما يسرون به ، وقوله » حيربون « يدل على التجديد ، واالسم ال يدل عليه ، فقوله 

  .ُمْحَضُرونَ ) فيه ( أي الكفار يف العذاب يبقون » حمضرون 

  ) ١٨(َولَُه الْحَْمُد ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوَعشِيا َوِحَني ُتظْهِرُونَ ) ١٧(ُسونَ َوِحَني ُتصْبُِحونَ فَُسْبَحانَ اللَِّه ِحَني تُْم

تدخلون » متسون « أي سبحوا اهللا ، ومعناه صلوا عليه حني } فَسُْبَحانَ اهللا ِحَني ُتْمُسونَ َوِحَني ُتْصبُِحونَ { : قوله 
َولَُه { . أي تدخلون يف الصباح وهو صالة الصبح » وحني تصبحون « ملغرب والعشاء يف املساء ، وهو صالة ا

َيْحَمُدهُ أهل السماوات واألرض ويصلون : قال ابن عباس } احلمد ِفي السماوات واألرض َوَعِشّياً َوِحَني ُتظْهُِرونَ 
أي تدخلون يف الظهرية وهي صالة الظهر ، »  وِحَني ُتظْهُِرونَ« أي صلوا هللا عشياً؛ يعين صالة العصر » َوَعشّياً « 

مجعت : نعم وقرأ هاَتْينِ اآليتني ، وقال : قال نافع األزرق البن عباس ، هل جتد الصلوات اخلمس يف القرآن؟ قال 
َمْن قَالَ » قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا « وروى أبو هريرة . اآلية الصلوات اخلمس ومواقيتها 

َمْن قَالَ » : وقال عليه السالَم ( « انَ اللَِّه وَبِْحْمِدِه ِفي َيْوم مائَةَ َمرٍَّة حُطَّْت َخطَاَياُه وإنْ كَاَنْت مِثْلَ زََبِد الَبْحرِ سُْبَح
أَفَْضلَ ّمما َجاَء بِهِ إالَّ قَالَ مِثْلَ َما ِحَني ُيصْبُح َوِحنيَ ُيْمِسي سُْبَحانَ اللَِّه َوبِحَْمِدِه مائةَ َمرَّةِ لَْم َيأِْت أَِحٌد َيْوَم الِقَياَمةِ بِ

كَلََمتاِن َخِفيفََتاِن على اللِّساِن ، ثَِقيلََتاِن ِفي اِمليَزانِ َحبيَبَتاِن َعلَى الرََّمحن » : ، وقالَ عليه السالم « قَالَ أْو زَاَد َعلَْيِه 
  «ُسْبَحانَ اللَِّه وَبَِحْمِدِه سُْبَحانَ اهللا الَعظيم : 
إذا َسِمْعَت بُِسَرى القَْينِ فاعلم : أي تدخلون يف املساء والصباح كقوهلم ) تامَّاٌت « ُتْمُسونَ وُتصْبُِحونَ » : له قو

بالتنوين « ِحيناً » : والعامة على إضافة الظرف إىل الفعل بعده ، وقرأ عكرمة . أي مقيم يف الصباح ) ُمْصبِح ( بأنه 
} واخشوا َيْوماً الَّ َيْجزِي وَاِلٌد َعن َولَِدِه { ئد حينئذ حمذوف أي ُتْمُسونَ فيه ، كقوله ، واجلملة بعده صفة له ، والعا

  .ألّنه نائب عن عامله « ُسْبَحانَ » والناصب هلذا الظرف ] .  ٣٣: لقمان [ 
أي ( بنفس احلمد جيوز أن يتعلق « يف السََّموَاِت » وما بينهما اعتراض و « حني » عطف على « َوَعشّياً » : قوله 

  .يكون يف هذين الظرفني ) أن احلمد 

  ) ١٩(ونَ ُيْخرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُيْخرُِج الَْميَِّت ِمَن الَْحيِّ وَُيْحيِي الْأَْرَض َبْعَد َموِْتَها َوكَذَِلَك ُتخَْرُج



دم اختالف القراء يف ختفيف امليت وتثقيله وكذلك قد تق. } ُيْخرِجُ احلي ِمَن امليت وَُيخْرُِج امليت ِمَن احلي { : قوله 
نعت مصدر حمذوف أي ومثل ذلك اإلخراج العجيب » كَذَِلَك « يف سورة األعراف ، و » ُتْخَرُجونَ « قوله 

  .ُتْخَرُجونَ 
ةِ واعلم أن وجه تعلق إخراج احي من امليت وامليت من احلي مبا قبله هو أن عند اإلصباح خيرج اإلنسان من ُسنَّ

واختلف املفسرون . النَّْوم وهو النوم إىل سنة الوجود وهي اليقظة وعند العشاء خيرج اإلنسان من اليقظة إىل النوم 
فقال أكثرهم خيرج الدجاجة من البيضة ، والبيضة من الدجاجة وكذلك } خيرج احلي من امليت { : يف قوله 

َوُيحْيِي { : املؤمن من الكافر والكافر من املؤمن مث قال  خيرج: وقيل . احليوان من النطفة والنطفة من احليوان 
ويف هذا معىن لطيف وهو أن اإلنسان باملوت تبطل حواسه ، وأما نفسه الناطقة فتفارقه ، وتبقى } األرض بَْعَد َمْوتَِها 

لكن احليوان نام متحرك ]  ١٦٩: مران آل ع[ } َوالَ َتْحَسَبنَّ الذين قُِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اهللا أَْموَاتاً { : بعده كما قال 
النائم باالنتباه يتحرك وحيس ) مث ( حساس لكن النائم ال يتحرك ، وال ُيحس ، واألرض امليتة ال يكون فيها مناء ، 

نباهتا ، فكما أن حتريك ذلك الساكن وهذا الواقف سهل على اهللا ، كذلك إحياء امليت ) ينمو ( واألرض بعد موهتا 
  .» وَكَذَِلَك ُتْخَرُجونَ «  ، وإىل هذا أشار بقوله سهل على اهللا

َوِمْن آيَاِتِه أَنْ َخلََق لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُمْ أَزَْواًجا ) ٢٠(َوِمْن آَياِتِه أَنْ َخلَقَكُْم ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنُْتْم َبَشٌر َتنَْتِشُرونَ 
َوِمْن آَياِتِه َخلُْق السََّماوَاتِ ) ٢١(دَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ ِلَتْسكُُنوا إِلَْيَها َوجََعلَ َبيَْنكُْم َمَو

نَّهَارِ َوِمْن آَياِتِه َمَناُمكُْم بِاللَّْيلِ َوال) ٢٢(َوالْأَْرضِ َواْخِتلَاُف أَلِْسنَِتكُْم َوأَلَْوانِكُْم إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِللْعَاِلِمَني 
َوِمْن آَياِتِه ُيرِيكُُم الْبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا وَُيَنزِّلُ ِمنَ ) ٢٣(َواْبِتَغاؤُكُْم ِمْن فَْضِلِه إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ 

  ) ٢٤(َيْعِقلُونَ  السََّماِء َماًء فَُيْحيِي بِِه الْأَْرضَ َبْعَد َموِْتَها إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلقَْومٍ

« مبتدأ أو خرب أي وم مجلة عالمات توحيده وأنه يبعثكم خلقكم واختراعكم و } َوِمْن آَياِتِه أَنْ َخلَقَكُْم { : قوله 
وأنه خلقنا من نطفة ) أ ( أي خلق أصلنا وهو آدم من تراب ، » من تراب « : البتداء الغاية ، وقوله » من 

يف األرض } ثُمَّ إِذَآ أَنُتْم َبَشٌر َتنَتِشُرونَ { إمنا يتولد من املاء والتراب على ما تقدم شرحه والنطفة من الغذاء والغذاء 
  .حال » َتنَْتِشُرونَ « والترتيب واملهلة هنا ظاهران فإهنم يصريون بشراً بعد أَطَْوارِ كثرية و . 
» مث « ) مع ( د الفاء؛ ألهنا تقتضي التعقيب ووجه وقوعها هي الفُجَاِئيَّة ، إال أنَّ الفجائية أكثر ما تقع بع» إِذَا « و 

بالنسبة إىل ما يليق باحلالة اخلاصة أي بعد تلك األطوزار اليت قَصَّها علينا يف موضع آخر من كوننا نطفةً مث علقةً مث 
  .البشرية فاالنتشار ) فَاَجأ ( مث عظماً مكسّواً حلما ) ثُمَّ عظماً جمرداً ( ُمْضَغةً 
» َحوَّى « يعين من بين آدم ، وقيل خلق » ِمْن أَنْفُِسكُْم « } َوِمْن آَياِتِه أَنْ َخلََق لَكُم مِّْن أَنفُِسكُْم أَزَْواجاً { : ه قول

 }لَقَْد َجآَءكُْم َرسُولٌ مِّْن أَنفُِسكُمْ { : والصحيح أن املراد من جنسكم كما قال . » ِلَتْسكُُنوا إِلَيَْها « من ِضلَع آدم 
يعين أن اجلنسني املختلفني ال يسكن أحدمها إىل اآلخر ، » لَِتْسكُنُوا إِليها « : ويدل عليه قوله ]  ١٢٨: التوبة [ 

) ورمحة : ( باجملامعة ) مودة : وقيل ( } وجعل بينكم مودة ورمحة { أي ال يثبت نفسه معه ، وال مييل قلبه إليه 
والرمحة ( جعل بني الزوجني املودةَ : ، وقيل ]  ٢: مرمي [ } ْحَمِة َربَِّك عَْبَدُه َزكَرِيَّآ ذِكُْر َر{ : للولد تََمسُّكاً بقَْوِلِه 

حيتمل } إِنَّ ِفي ذَِلكَ { . فهما َيَتَوادَّاِن ، َوَيتََراَحَماِن وما من شيء أحبَّ إىل أحد من اآلخر من غري رحم بينهما ) 
إنَّ يف جعل املودة والرمحة بينهم آيات « : وحيتمل أن يقال . » يات آل« أن يكون املراد منه إن يف خلق األزواج 

  .يف عظمة اهللا وقدرته » لقوم يتفكرون 



ما هو من صفات ) ذكر ( مث ملا أشار إىل دالئل األنفس واآلفاق } َوِمْن آَياِتِه َخلُْق السماوات واألرض { : قوله 
إىل أنواع ) اجلنسني ( أي لغاتكم من عرب وعجم مع تنوع كل من »  واخِْتالََف ألْسَِنِتكُْم« : األنفس وهو قوله 

املراد باأللسن اختالف األصوات : شىت ال سّيما العجم ، فإن لغاهتم خمتلفة ، وليس املراد باأللسنة اجلوارح ، وقيل 
املراد : وقيل ) . دة وامرأٍة واح( ، وأما اختالف األلوان فاملراد أبيُض وأسوُد وأمحُر وأنتم ولُد رجلٍ واحد ، 

باختالف األلوان الذي بني ألوان اإلنسان فإن واحداً منهم مع كَثْرة عددهم ، وصغر حجم قدودهم ال يشتبه بغريه 
، قرأ حفص بكسر الالم } إِنَّ ِفي ذلك آليَاٍت لِّلَْعالَِمَني { ، والسموات مع غريها وقلة عددها مشتبهات يف الصورة 

والباقون بفتحها ألهنا آيات ]  ٤٣: العنكبوت [ } َوَما َيْعِقلَُهآ إِالَّ العاملون { : ضد اجلاهل وحنوه ، جعله مجع َعاِلمٍ 
هو مجع أو اسم ) : قيل ( » العَالَِمَني « جلميع الناس وإن كان بعضهم َيغْفُلُ عنها وقد تقدم أول الفاحتة الكالم يف 

  .مجع 

ملا ذكر األعراض الالزمة وهي االختالف ذكر األعراض املفارقة ومن } الليل والنهار َوِمْن آَياِتِه َمَناُمكُم ب{ : قوله 
يف اآلية تقدمي وتأخري ليكون كل واحد مع ما يالئمه ، : قيل ) و ( مجلتها النوم بالليل واحلركة بالنهار طلباً للرزق 

رف اجلر التصاله بالليل ، وعطفه عليه والتقدير ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار ، فحذف ح
  .ألن حرف العطف قد يقوم َمقَاَم اجلَارِّ ، واألحسن أن جيعل على حاله 

{ : والنوم بالنهار مما كانت العرب َتُعدُّه نعمةً من اهللا ، وال سيما يف أوقات القَْيلُولَِة يف البالد احلارة ، وقوله 
َوَجَعلَْنآ { : إن كثري ما يكتسب اإلنسان بالليل ، ويدل على األول قوله تعاىل أي منهما ف} وابتغآؤكم مِّن فَْضِلِه 

َوَجَعلَْنا الليل ِلَباساً َوَجَعلَْنا النهار { : وقوله تعاىل ]  ١٢: اإلسراء [ } آَيةَ النهار مُْبِصَرةً ِلَتْبَتغُواْ فَْضالً مِّن رَّبِّكُْم 
: مساع تدبري واعتبار وقال ههنا } إِنَّ ِفي ذَِلَك آليَاٍت لِّقَْومٍ َيْسَمُعونَ { : ال ، مث ق]  ١١ - ١٠: النبأ [ } َمَعاشاً 

ألن املنام بالليل ، واالبتغاء يظّن اجلاهل أو » ِللَْعالَِمَني « : وقال » لقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ « : ومن قبل » ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ « 
فال يظهر لكل أحد كوهنما من نعم اهللا ، فلم يقل آياتٍ للعاملني ، وألن األمرين الغافل أهنما مما يقتضيه طبع احليوان 

األولني وهو اختالف األلسن واألولون من اللوازم واملنام واالبتغاء من األمور املفارقة فالنظر إليهما ال يدوم لزواهلما 
ام اإلنسان فجعلها آيات عامة ، وأما قوله يف بعض األوقات وال كذلك اختالف األلسنة واأللون فإهنما يدومان بَدَو

فإن من األشياء ما يعلم من غري تفكر ، ومنها ما يكفي فيه ُمَجرَُّد الفكرة ، ومنها ما حيتاج » ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ « : 
ذا كان بعض الناس يف تفهمه إىل مثل حسّية كاألشكال اهلندسية ، ألن خلق األرواح ال تقع ألحد أنه بالطبع إال إ

جامد الفكرة ، فإذا تفكر علم كون ذلك اخللق آية ، وأما املنام واالبتغاء فقد يقع لكثري أهنما من أفعال العباد ، 
  .وجيعلون باهلم من كالم املرشد » ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ « : وقد حيتاج إىل مرشد بغري فكرة فقال 

ملا ذكر العرضيات الالزمة لألنفس املفارقة ذكر العرضيات اليت } َوطََمعاً َوِمْن آَياِتِه يُرِيكُُم الربق َخْوفاً { : قوله 
  .لآلفاق 

املوافق ألخواته أن يكون مجلة امسية من مبتدأ وخرب إال أنه حذف : فيه أوجه أظهرها » ُيريكُمُ الَبْرق « : قوله 
  :كقوله ومن آياته أن يُرَِيكُْم ، : احلرف املصدري ، وملا حذف بطل عمله واألصل 

  .. .أَالَّ أيَُّهذَا الزَّاجِرِي أَْحُضرَ الَوغَى  - ٤٠٣٨
يريكم الربق من « والتقدير . أو مبحذوف على أنه حال من البَْرقِ » برييكم « متعلق » من آياته « أن : الثاين 
  .فيكون قد عطف مجلة فعليةً على مجلة امسية » آياته 



يريكم الربق هبا أو فيها الربق فحذف ) آية ( ذوف أي ومن آياته صفة ملوصوف حم» يريكم « أن : والثالث 
  :املوصوف والعائد عليها ومثله 

  أموت ... َوَما الدَّْهُر إالَّ تَاَرَتاِن فَِمْنُهَما  - ٤٠٣٩
  .أي منهما تارة أموت منها 

ضمري يعود » يريكم « وفاعل ومن آياته سحاٌب أو شيٌء يريكم؛ فرييكم صفة لذلك املقدر ، : أن التقدير : الرابع 
  .عليه خبالف الوجه قبله ، فإن الفاعل ضمري الباري تعاىل 

  فصل
املعىن يريكم الربَق خوفاً للمسافرين من الصواعق ، وطمعاً للمقيمني يف املطر وينزل من السماء ماء فيحيي به 

  .} إِنَّ ِفي ذَِلكَ آليَاٍت لِّقَْومٍ َيْعِقلُون { األرض بعد موهتا 
  فصل

حيث ذكر أوالً اختالف األلسنة واأللوان مث املنام واألبتغاء ، وقدم يف ( قدم لوازم األنفس على العوارض املفارقة 
وذلك ألن اإلنسان متغري } ُيرِيكُمُ الربق َخْوفاً َوطََمعاً وَُيَنزِّلُ { : على اللوازم حيث قال ) اآلفاق العارضة املفارقة 
فإن اإلنسان يتغري حاله » آيةً « غرب من اللوازم فقدم ما هو عجيب لكونه أدخلَ يف كونِه احلال ، فالعوارض فيها أ

بالكرب والصغر والصحة والسقم فله صوت يعرف به ال يتغري ول لون يتميز به عن غريه ، وهو متغري بذلك يف 
نرى يف بعض األحوال أمطاراً  ثابتان ال يتغريان مث) واألرض ( األحوال وذلك ال يتغري وهو آية عجيبة والسماء 

هاطلةً ، وُبُروقاً هاِئلةً والسماء كما كانت واألرض كما كانت وذلك آية تدل على فاعل خمتار يدمي أمراً مع تغري 
  .احمللِّ ويُزِيل أمراً مع ثبات احمللِّ 

  فصل
رض وهو اإلنبات كما قدم السماء على األرض قدم ما هو من السماء وهو الربق واملطر على ما هو من األ

واإلحياء وكما أن يف إنزال املطر وإنبات الشجر منافَع كذلك يف تقدمي الرعد والربق على املطر منفعة وهي أن 
الربق إذا الح فالذي ال يكون حتت ِكّن خياف االبتالء فيستعد له ، والذي له صْهريج ، أو مصنع حيتاج إىل ماء أو 

ل البوادي ال يعلمون أن البالد عشبة إن مل يكونوا قد رأوا الربوَق الالئحة من زرع يسوي جماري املاء ، وأيضاً أه
جانبٍ ُدونَ جانبٍ ، واعلم أن دالئل الربق وفوائده وإن مل تظهر للُمِقيمَني يف البالد فهي ظاهرة للبادين فلهذا جعل 

  .تقدمي الربق على تنزيل املاء من السماء نعمة وآية 
  فصل

ن الذي فس السحاب ليس إال ماًء وهواًء وخروج النار منهما حبيث حيرق اجلبال يف غاية البعد فال أما كونه آيةً فأل
السحاب فيه كثافة ولطافة بالنسبة إىل اهلواء أو املاء فاهلََوى ألطف منه : وقالت الفالسفة . بد له من خالق وهو اهللا 

ثُ صوت الرعد وخترج منه النار ، كما أن النار خترج من واملاء أكثف فإذا هبت الريُح قويةً حترك السحاُب فَيْحُد
فنقول ) ( لََيناٍن ( احلديد واحلجر جسمان ُصلَْبان ، والسحاب والريح جسمان : َوقْعِ احلََجر على احلَديد فإن قيل 

حادثان ال )  أَْمراِن( فنقول هلم الرعد والربق ) لكن حركة يد اإلنسان ضعيفة ، وحركة الريح قوية تقلع األشجار 
أن األمر كما يقولون ) هب : ( من اهللا مث نقول ) فهما ( بد هلما من مسبِّب ، وقد علم بالربهان كونُ كلِّ حادث 

فهبوب تلك الريح القوية من األمور احلادثة العجيبة فال بد هلا من سبب وينتهي إىل واجب الوجود فهو آية للعاقل 
  .ْم على قدرة اهللا كَْيفََما فََرضُْت



  :فاجلواب » لقوم يتفكرون؟ « : وقوله فيما تقدم } آيات لقوم يعقلون { : ما احلكمة يف قوله ههنا : فإن قيل 
ملا كان حدوث الولد من الوالد أمراً عادياً مطرداً قليل االختالف كان يتطرق إىل األوهام العامية أن ذلك بالطبيعة 

لف ، والربق واملطر ليس أمراً دون وقت ، وتارة يكون قوياً ، وتارة املخت) من ( ألن املطرد أقرب إىل الطبيعة 
  .يكون ضعيفاً فهو أظهر يف العقل داللة على الفاعل املختار ، فقال هو آية ملن له عقل وإن مل يتفكر تفكراً تاماً 

َولَُه َمْن ِفي ) ٢٥(َدْعَوةً ِمَن الْأَْرضِ إِذَا أَنُْتْم َتخُْرُجونَ  َوِمْن آَياِتِه أَنْ َتقُوَم السََّماُء َوالْأَْرُض بِأَْمرِِه ثُمَّ إِذَا َدَعاكُْم
  ) ٢٦(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ 

واعلم أنه . قامتا على غري ُعُمٍد بأمره : قال ابن مسعود } َوِمْن آَياِتِه أَن َتقُوَم السمآء واألرض بِأَمْرِِه { : قوله تعاىل 
من لوزم املساء واألرض قيامهما فإن األرض لثقلها يتعجب اإلنسان من وقوفها وعدم نزوهلا وكون السماء يف ذكر 

  .علوها معجب من علوها وثباهتا من غري عمد ، وهذا من اللوازم ، فإن األرض ال خترج عن مكانه الذي فيه 
وهذا آية . ال خترج عنه ( عقالء على أهنا يف مكاهنا بأهنا تتحرك يف مكاهنا كالرََّحاء ، ولكن اتفق ال: ) فإن قيل ( 

من األمور املمكنة وكوهنما يف غري ) ظاهرة ألن كوهنما يف املوضع الذي مها فيه ، وعلى املوضع الذي مها عليه 
ن ذلك املوضع جائز فكان ميكن أن َيْخُرَجا منه ، فلّما مل خيرجا كان ذلك ترجيحاً للجائز على غريه وذلك ال يكو

كون األرض يف الكائن الذي هي فيه طبيعى هلا ألهنا أثقل األشياء ، والثقيل : إال بفاعل خمتار ، وقالت الفالسفة 
يطلب املركز واخلفيف يطلب احمليط وكون السماء يف مكاهنا إن كانت ذات مكان فلذاهتا ، فقيامها فيه لطبعها 

ثلني جاز على املثل اآلخر لكن مقعَّر الفلك ال خيالف ُمْحَدبه يف وأُجيُبوا بأنكم وافقتمونا بأن ما جاز على أحد امل
الطبع فيجوز حصول مقعره يف موضع ْحمدبه وذلك باخلروج والزوال فإذن تطرق الزوال إليه عن املكان ممكن ال 

الدورية  سيما على السماء الدنيا فإهنا ليست حمّدده للجهات على مذهبكم أيضاً واألرض كانت جيوز عليها احلركة
  .كما تقول على السماء فعدمها وسكوهنا ليس إال بفاعل خمتار 

  فصل
واستدل خبلق الزوجني ومن » وخلق لكم ) خلقكم ( « : أما من األنفس فقوله : ذكر اهللا تعاىل من كل باب أمرين 

ان واختالف ومن لواز اإلنسان اختالف اللس) » خلق السماوات واألرض « : فقال ( اآلفاق السماء واألرض 
األلوان ومن عوارض اآلفاق البَْرَق واألمطار ومن لوازمها قيام السماء واألرض؛ ألن الواحد يكفي لإلقرار باحلق ، 
والثاين يفيد االستقرار ومن هذا اعترب شهادة شاهدين ، فإن قول أحدمها يفيد الظن ، ، وقول اآلخر يفيد تأكيده ، 

  ] . ٦٠: البقرة [ } بلى َولَِكن لَِّيطَْمِئنَّ قَلْبِي { : السالم ) ة و الصَّالَ( وهلذا قال إبراهيم عليه 
  فصل
أو بإرادته قيامها؛ ألن األمر عند املعتزلة موافٌق لإلرادة وعندنا ليس كذلك » قوما « : بأمره أي بقوله : قوله 

« و » كُونِي « و » كُْن فََيكُونَ « :  ولكن النزاع يف أمر التكليف ، ال يف أمر التكوين فإنا ال ننازعهم يف أن قوله
  .موافق لإلرادة » كونوا 

الروم [ } َوِمْن آَياِتِه ُيرِيكُُم { : وقال قبله } َوِمْن آَياِتِه أَن َتقُوَم السمآء { : » ههنا « ما الفائدة يف قوله : فإن قيل 
  ) .؟ » بأن « كاملصدر ( ليصري ) أنْ ُيرَِيكُم : ومل يقل ] (  ٢٤: 

  .أن القيام ملا كان غري متغري أخرج الفعل بأن عن الفعل املستقبل ومل يذكر معه احلروف املصدرية : فاجلواب 



ومل ]  ٢٤: الروم [ } إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَياتٍ { : ما احلكمة يف أنه ذكر ست دالئلَ وذكر يف أربعٍة منها : فإن قيل 
َوِمْن { : وال يف اآلخر وهو قوله ]  ٢٠: الروم [ } نْ َخلَقَكُْم مِّن تَُرابٍ َوِمْن آَياِتهِ أَ{ : يذكر األوىل وهو قوله 

  .؟ } آَياِتِه أَن َتقُوَم السمآء واألرض 
أيضاً دليل األنفس فخلق السماء واألرض } ومن آياته أن خلق لكم { : أما األول فألن قوله بعده : فاجلواب 

فلما قال يف . ن أنه تعاىل ذكر من كل باب أمرين للتقرير والتوكيد وخلق األزواج من باب واحد على ما تقدم م
كان عائداً إليهما ، وأما يف قيام السماء واألرض فألنه ذكر يف اآليات السماوية أهنا } إن يف ذلك آليات { : الثانية 

عد َسْرِد الدالئل يكون آيات للعاملني ولقوم يعقلون وذلك لظهور فلما كان يف أول األمر ظاهراً ففي آخر األمر ب
مث إنه تعاىل ملا ذكر الدليل على القدرة والتوحيد ذكر مدلوله وهو ) . فلم مييز أحداً يف ذلك عن اآلخر ( أظهر 

مب « و » بثم « وجه العطف } ثُمَّ إِذَا َدَعاكُْم َدْعَوةً مَِّن األرض إِذَآ أَنُتْم َتخُْرُجونَ { : قدرته على اإلعادة فقال 
فمعناه أنه تعاىل إذا بني لكم كمال قدرته هبذه اآليات بعد ذلك خيربكم ويعلمكم أنه إذا قال للعظام الرميمة » تعلق 

  .اخرجوا من األجداث خيرجون أحياء 
أي خرجتم من األرض ، » خيرجون « أنه متعلق مبحذوف يدل عليه : أظهرها : فيه أوجه » ِمَن اَألْرضِ « : قوله 

  .ال يعمل فيما قبلها » إذا « ألن ما بعد » بَتخُْرُجونَ «  وال جائز أن يتعلق
  فصل

) اْصَعْد ( حيتمل أن يكون الدعاء من اجلبل كما يقول القائلك يا فالنُ » دعا فالنٌ فالناً من اجلبل « : قَْولُ القَاِئل 
يا فالنُ انزل : بل كما يقول القائل َدَعاُه من اجلبل ، وحيتمل أن يكون املدعّو ُيْدَعى من اجل: فيقال ( إىل اجلبل ، 

، وال خيفى على العاقل أن الدعاء ال يكون من الرض إذا كان الداعي هو اللَّه ، ) من اجلبل فيقال دعاه من اجلبل 
واملدعّو يدعى من األرض ، يعين أنكم يف األرض فيدعوكم منها فتخرجون ، َوإِذا هي الفجائية ، قال أكثر العلماء 

  .مث إذا دعاكم دعوة إِذا أنتم خترجون من األرض :  معىن اآلية
  فصل

ألن هناك يكون خلٌق } مث إذا أنتم بشر تنتشرون { : وقال يف خلق اإلنسان أوالً } إذا أنتم خترجون { : قال ههنا 
يكون تدريجٌ  وتقديٌر وتدريٌج حىت يصري التراب قابالً للحياة فينفُُخ فيه روَحه فإذا هو بشر ، وأما يف اإلعادة فال

  .» ثُمَّ « : وتراخٍ بل يكون نداء وخروج ، فلم يقل ههنا 
كل له مطيعون يف احلياة والفناء واملوت : قال ابن عباس } َولَُه َمن ِفي السماوات واألرض كُلٌّ لَُّه قَانُِتونَ { : قوله 

وملا ذكر اآليات اليت تدل على . يعاً هذا خاص ملن كان منهم مط: وقال الكليب . والبعث وإنْ َعَصْوا يف العبادة 
َولَُه َمن ِفي { : القدرة على احلشر الذي هو األصل اآلخر والوحدانية اليت هي األصل األول أشار إليهما بقوله 

ونفس السموات واألرض له وملكه فكُلٌّ له منقادون قانتون ، والشريك يكون منازعاً ، فال } السماوات واألرض 
خيلقهم أوالً ، مث يعيدهم بعد } هو الذي يبدأ اخللق مث يعيده { : ، مث ذكر املدلول اآلخر فقال شريك له أصالً 

  .املوت للبعث 

الَْحِكيمُ أَْرضِ َوُهَو الَْعزِيزُ َوُهَو الَِّذي َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه َولَُه الْمَثَلُ الْأَْعلَى ِفي السََّماوَاِت وَالْ
)٢٧ (  



  :قوالن » أهون « يف } َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه { : قوله 
كيف يتصور التفضيل ، واإلعادة والبداءة بالنسبة إىل اهللا تعاىل : أهنا للتفضيل على باهبا وعلى هذا يقال : أحدمها 

ر املشاهدة من أن إعادة الشيء أن ذلك بالنسبة إىل اعتقاد البشر باعتبا: أحدها : على حد سواء؟ يف ذلك أجوبة 
عن البارىء تعاىل فخوطبوا ) ُمْنَتِفياً ( أهون من اختراعه الحتياج االبتداء إىل إعمال فكر غالباً ، وإن كان هذا 

  .حبسب ما أَِلفُوُه 
لَى اخللق أي ليس عائداً على اهللا تعاىل إمنا يعود على اخللق أي والعود أَْهَونُ َع» عليه « أن الضمري يف : الثاين 

أسرع ألن البداء فيها تدريٌج من طورٍ إىل طورٍ إىل أن صارت إنساناً واإلعادة ال حتتاج إىل هذه التدرجيات فكأنه 
وهو أَقَْصُر عليه وأيسر وأقل انتقاالً واملعىن يقومون بصيحة واحد فيكون أهون عليهم من أن يكونوا ُنطَفاً مث : قيل 

  .وهي رواية الكليب عن أيب صاحلٍ عن ابن عباس  -َيِصريُوا رجاالً ونساًء  َعلَقاً مث ُمَضغاً إىل أن
واإلعادة أَْهَونُ على املخلوق أي إعادته شيئاً بعد ما ) املخلوق مبعىن ( يعود على » عليه « أن الضمري يف : الثالث 

ليست للتفضيل » أَْهَون « أن : أنشأه هذه يف عرف املخلوقني ، فكيف ينكرون ذلك يف جانب اهللا تعاىل ، والثاين 
  .أي الكبري وهي رواية الَعْوِفيِّ عن ابن عباس » اللَُّه أكرب « كقوهلم » َهيِّن « بل هي صفة مبعىن 

  :مبعىن الفاعل كقول الفرزدق » أفعل « وقد جييء 
  أَطَْولُبَْيتاً َدعاِئُمُه أََعزُّ َو... إِنَّ الَِّذي َسَمَك السََّماَء بََنى لََنا  - ٤٠٤٠

وله املثل األعلى : ( على الباري تعاىل ليوافق الضمري يف قوله » عليه « والظاهر عود الضمري يف . أي عزيزة طويلة 
ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن { ) : وقدمت يف قوله } َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه { مل أخرت الصلة يف قوله : فإن قلت « : قال الزخمشريُّ . 
هو على هني وإن كان مستصعباً عندك أن : فقيل ) حمزة ( هنالك قصد االختصاص وهو : قلُت ]  ٩: مرمي [ } 

يولد بني ِهمٍّ وعاقر فذلك علّي هني ال على غريي ، وأما هنا فال معىن لالختصاص كيف واألمر مبيَّن على ما 
ومبىن كالمه على أن : بو حيان قال أ. يعقلون من أن اإلعادة أسهل من االبتداء فلو قدمت الصلة لتغري املعىن 

  .وتقدم مجع ذلك . الصحيح أنه يفيده : قال شهاب الدين . التقدمي يفيد االختصاص وقد تقدم منعه 
أي قد ضربه لكم مثالً } َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه { : جيوز أن يكون مرتبطاً مبا قبله وهو قوله } َولَُه املثل األعلى { : قوله 

]  ٢٨: الروم [ } َضَرَب لَكُْم مَّثَالً مِّْن أَنفُِسكُْم { : أو مبا بعده من قوله . وإليه حنا الزجاج .  فيما يسهل ويصعب
هو أنه ال إله : وقال قتادة } ليس كمثله شيء { هي أنه : قال ابن عباس . الوصف أي الصفة العليا : املثل : وقيل 

  .إال هو 
أي أنه أعلى يف هاتني اجلهتني ، وجيوز أن يتعلق مبحذوف « باَألْعلَى » علق جيوز أن يت« ِفي السََّمواتِ » : قوله 

« َوُهَو الَعزِيُز » فإنه يعود علىلمثل ، « األعلى » أو من الضمري يف « املثل » أو من « األعلى » على أنه حال من 
  .يف خلقه « احلَِكيمُ » يف ملكه 

لْ لَكُْم ِمْن َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم ِمْن ُشَركَاَء ِفي َما َرَزقَْناكُْم فَأَنُْتْم ِفيِه َسَواٌء َتَخافُوَنُهمْ ضََرَب لَكُْم َمثَلًا ِمْن أَْنفُِسكُْم َه
  ) ٢٨(كَِخيفَِتكُْم أَْنفَُسكُْم كَذَِلَك ُنفَصِّلُ الْآَياتِ ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

البتداء » من « بني لكم شبهاً حبالكم ذلك املثل من أنفسكم ، و  أي} ضََرَب لَكُْم مَّثَالً مِّْن أَنفُِسكُمْ { : قوله 
مث بني املثل فقال » أنفسكم « ، أي أخذ مثالً واْنَتَزَعُه من أقَْربِ شيء منكم وهو » ِلَمثَالً « الغاية يف موضع الصفة 

من املال ، واملعىن أن من يكون مملوكاً ال يكون } َناكُمْ َهلْ لَّكُْم مِّن مَّا َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم مِّن ُشَركَآَء ِفي َما َرَزقْ{ : 



  .شريكاً له يف ماله فكيف جيوز أن يكون عباد اهللا شركاء له وكيف جيوز أن يكون هلم عظمة اهللا تعاىل حىت يعبدوا 
اجلار :  أحدمها: مزيدة فيه لوجود شرطي الزيادة ، ويف خربه وجهان » من « مبتدأ و » ِمْن ُشَركَاء « : قوله 

؛ ألنه يف األصل » شركاء « جيوز أن يتعلق مبحذوف على أنه حال من » ِممَّا َملَكَْت « و » لَكُْم « األول وهو 
ِفيَما َرَزقَْناكُْم « نعت نكرة قدم عليها ، والعامل فيه العامل يف هذا اجلار الواقع خرياً ، أو اخلرب مقدر بعد املبتدأ ، و 

هل شركاُء فيما رزقناكم كائنونَ من النَّْوعِ : مبعىن النوع ، تقدير ذلك كله » مما « يف  »ما « و » بشركاء » « 
« وملا تقدم صار حاالً و » ممَّا َملَكْت « هو الوصف املتعلق به » فكائنون « الذي َملَكْتُه أْيَماُنكُْم مستقرون لكم؟ 

  .» لكم « هو اخلرب الذي تعلق به » مستقرون 
» شركاء « متعلق مبا تعلق به اخلرب ، أو مبحذوف على أنه حال من » لَكُمْ « و » ِممَّا َملَكَْت « اخلرب أن : والثاين 

َوأَنُْتمْ { : قوله . ويف الدنيا هو اخلرب ) بُِمِحبٍّ ( متعلق » فلك « لََك يف الدنيا حمب : كقولك » شركاء « أو بنفس 
  .» بَسَواء « متعلق » َوِفيِه « الذي مبعىن النفي  هذه اجلملة جواب لالستفهام} ِفيِه َسَواٌء 

  :فيه وجهان » َتَخافُونَُهْم « : قوله 
ُمْسَتُوونَ معهم فيما رزقناكم خائفوهم كخوف بعضهم بعضاً أيها » فأنتم « تقديره » ألنتم « أهنا خرب ثان : أحدمها 

مع الَعبِيد وخوفهم إياهم ، وليس املراد ثبوت الشركة السادة ، واملراد نفي األشياء الثالثة أعين الشركة واالستواء 
َما َتأْتِيَنا فَُتَحدِّثََنا مبعىن ما تأتينا حمدِّثاً بل تأتينا وال حتدثُنا : ، ونفي االستواء واخلوف كما هو أحد الوجهني يف قولك 

اجلملة يف موضع نصب على جواب }  فَأَْنُتْم ِفيِه سََواٌء{ : وقال أبو البقاء . بل املراد نفي اجلميع كما تقدم 
وفيه نظر كيف جيعل مجلة امسية حالة حمل مجلة فعليه وحيكم على موضع . االستفهام أي هل لكم فتستووا أنتم 

إن الفعل لو حل بعد الفاء لكان منصوباً : االمسية بالنصب بإضمار ناصب ، هذا مما ال جيوز ولو أنه فسر املعىن وقال 
  .كان صحيحاً ، وال بد أيضاً أن يبني أن النصب على املعىن الذي قدمته من نفي األشياء الثالثة ل» أَنْ « بإضمار 

أي فََساَوْوا خائفاً . » َسَواء « يف حمل نصب على احلال من ضمري الفاعل يف » َتخافُوَنُهْم « أن : والوجه الثاين 
أنه يشارككم عبيدكُم يف املال فكيف تشركون باهللا من هو  بعُضكُْم من بعض مشاركََتهُ له يف املال أي إذا مل تَْرضوا

  .مصنوع له؟ قاله أبو البقاء 
  :وقال ابن اخلطيب معىن َحسَناً وهو أن بني املِثْلِ واملَُمثَّل به مشاهبةٌ وخمالفةٌ ، فاملشاهبة معلومة واملخالفة من وجوه 

مع حقارة األنفس ونقِصها وعْجزَِها ، وقاَس نفسه عليكم مع أي من َنسِْلكُْم » ِمْن أَْنفُِسكُمْ « : قوله : أحدها 
  .جاللتها وعظمتها وقدرهتا وكماهلا 

قابل للنقل ) ىء ( أي عبيدكم لكم عليهم ملك اليمني وامللك هلا طَارِ } َما َملَكَْت أَْيَماُنكُمْ { : قوله : وثانيها 
ْتقِ ومملوكه تعاىل ال خروج له عن امللك فإذا مل جيز أن يكون والزوال ، أما النقل فالبيع وغريه ، وأما الزوال فبالِع

مملوك ميينكم شريكاً لكم مع أنه جيوز أن يصري مثلكم من مجيع الوجوه بل هو يف احلال مثلكم يف اآلدميَِّة حال الرق 
فكيف جيوز حىت أنكم ليس لكم تصرٌف يف روح وآدميته بقطع وقتل وليس لكم منعهم من العبادة وقضاء احلاجة 

  !أن يكون مملوك اهللا الذي هو مملوكه من مجيع الوجوه وهو مباينله بالكلية شريكاً له؟
الذي لكم هو يف احلقيقة ليس لكم بل هو ِللَّه ومن رزقه حقيقة فإذا مل جيز : يعين » مما َرَزقَْناكُمْ « : قوله : وثالثه 

  .وز أن يكون له شريك فيما هو له من حيث احلقيقة أن يكون لكم شريط فيما هو لكم من حيث االسم فكيف جي
أي هل أنتم ومماليككم يف شيء مما متلكون أنتم سواء ليس كذلك فال يكون } فَأَْنُتْم ِفيِه سََواٌء { : قوله : ورابعها 

ذرة خَْرَدلٍ فال ُيْعَبدُ هللا شريك يف شيء؛ ألن كل شيء فهو هللا وما تدعون إِهليََّتُه ال ميلكون شيئاً أصالً ، وال ِمثْقَالَ 



منه ، وأيضاً فأنتم ومماليككم سواء ليس كذلك ألن اململوَك ليس له عندكم ) منهم ( لعظمته وال ملنفعة تصل إليكم 
ُحْرَمةُ األحرار ، وإذا مل يكن اململوك مع مساواته إياكم يف احلقيقة والصفة عندكم حرمة فكيف يكون حال 

َتَخافُوَنُهْم كَِخفَُتكُمْ { : بينهم وبني املالك بوجه من الُوُجوه ، وإىل هذا إشار بقوله املماليك الذين ال مساواة 
أي » كخفيفتكم « . وإمنا ذكرت هذا املعىن مبسوطاً ألنه مبني ملا ذكرته من وجوه اإلعراب . انتهى } أَْنفَُسكُْم 

  .ن املصدر مضاف لفاعله ، أل» نفسكم « والعامة على نصب . كَِخيفٍَة مِثْل ِخيفَِتكُْم 
ليس : وقال بعضهم . اْسَتقَْبَح بعضهم هذا إِذا وجد الفاعل . وقرأ اْبُن أيب عبلةَ بالرفع على إِضافة املصدر ملفعول 

  :بقبيح بل جيوز إضافته إىل كل منهما إذا وجدا وأنشد 
  رِير أَفْوَاُه اَألبَارِيقِقَْرعُ القََوا... أَفَْنى ِتالَِدي َوَما َجمَّْعُت ِمْن َنَشبِ  - ٤٠٤١
  .» رفعها « و » األفواه « ينصب 

بياء  -يف رواية يُفَصِّل  -وقرأ أبو عمرو . أي مثلُ ذلك التفصيل البني نفصل } كَذَِلَك نُفَصِّلُ اآليات { : قوله 
واملعىن يبني باآليات » ْم َرَزقَْناكُ« ، والباقون بالتكلم رداً على قوله » ضََرَب لَكُْم « : الغيبة رداً على قوله 

ينظرون إىل هذه الدالئل بعقوهلم ، واألمر ال خيفى بعد » لقوم يعقلون « : والدالئل والرباهيم القطعية واألمثلة 
  .ذلك إال على من ال يكون له عقل 

فَأَِقْم َوجَْهَك ِللدِّينِ ) ٢٩(اللَُّه َوَما لَُهْم ِمْن َناِصرِيَن َبلِ اتََّبعَ الَِّذيَن ظَلَُموا أَْهَواءَُهْم بَِغْيرِ ِعلْمٍ فََمْن َيْهِدي َمْن أََضلَّ 
) ٣٠( أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ َحنِيفًا ِفطَْرتَ اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها لَا َتْبِديلَ ِلَخلْقِ اللَِّه ذَِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم وَلَِكنَّ

ِمَن الَِّذيَن فَرَّقُوا ِدينَُهْم َوكَانُوا ِشيًَعا كُلُّ حِْزبٍ ) ٣١(َواتَّقُوُه َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َولَا َتكُونُوا ِمَن الُْمْشرِِكَني  ُمنِيبَِني إِلَْيِه
  ) ٣٢(بَِما لََدْيهِْم فَرُِحونَ 

كن الذين ظلموا أي أشركوا اتبعوا أي ال جيوز أن يشرك مالك ممولكه ول} َبلِ اتبع الذين ظلموا أَْهَوآَءُهمْ { : قوله 
{ : أي من غري دليل جهالً مبا جيب عليهم ، مث بني أن ذلك بإرادة اهللا بقوله } ِمْن غَْيرِ ِعلْمٍ { أهواءهم يف الشرك 

} لَُهْم ِمْن نَاِصرِيَن  َوَما{ : أي هَؤالء أََضلَّهم اهللا فال هادَي هلم فال حيزْنك قَْولُُهْم مث قال } فََمن َيْهِدي َمْن أََضلَّ اهللا 
  . -عز وجل  -مانعيهم مينعوهنم من عذاب اهللا 

. وقامة الوجه إقامة الدين : أي أخلص دينك هللا قال سعيد بن جبري } فَأَِقْم َوجَْهَك ِللدِّينِ َحنِيفاً { : قوله تعاىل 
عرب عن الذات بالوجه كقوله . على الدين  أقبل بكُلَِّك: والوجه ما يتوجه إليه ، وقيل . َسدُِّد عملََك : وقال غريه 

  .أي ذاته بصفاته ]  ٨٨: القصص [ } كُلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه { : تعاىل 
ومعىن حنيفاً مائالً إليه مستقيماً عليه ، « الدِّين » أقم أو من مفعوله ، أو من « حال من فاعل » َحنِيفاً « : قوله 

  .} َوالَ َتكُوُنواْ ِمَن املشركني { : يف قلبك شيء آخر ، وهذا قريب من معىن قوله  وِملْ عن كل شيء ال يكون
  :فيه وجهان « ِفطَْرةَ اللَِّه » : قوله 

: النمل [ } ُصْنعَ اهللا { و ]  ١٣٨: البقرة [ } ِصْبَغةَ اهللا { : أنه مصدر مؤكد ملضمون اجلملة كقوله : أحدمها 
٨٨ . [  

« ُمنِيبَِني إِلَْيِه » : وإمنا أضمره على خطاب اجلماعة لقوله : قال الزخمشري . بإضمار فعل أنه منصوب : والثاين 
  .« الَْزمُوا » وهو حال من الضمري يف 

ورد « أو عليكم فطرةَ اهللا » : معطوف على هذا املضمر ، مث قال } َوالَ َتكُونُوا . . . واتَّقُوُه وأَِقيُموا { : وقوله 



لمة اإلغراء ال تضمر ، إذ هي ِعَوٌض عن الفعل فلو حذفها لزم حذف العَِوضِ واملَُعوَّضِ عنه وهو أبو حيان بأن ك
  .هذا رأي البصريني وأما الكسائي وتباعه فيجيزون ذلك : قال شهاب الدين . إجحاف 

  فصل
أَلَْستَ { : وسأهلم  دين اهللا وهو التوحيد فإن اهللا فطر الناس عليه حيث أخرجهم من ظهر آدم: ومعىن فطرة اهللا 
َما ِمْن َمْولُوِد إِالَّ َوُهَو ُيولَُد َعلى الِفطَْرِة َوإِنََّما أََبواُه » وقال عليه السالم ]  ١٧٢: األعراف [ } بِرَبِّكُْم قَالُواْ بلى 

ألست { : هم بقوله ، يعين على العهد الذي أخذه علي« على الفطرة » : ، فقوله « ُيَهوِّدانِِه ويَُنصِّرانه وميّجسانه 
وكل مولود يف العامل على ذلك اإلقرار وهي الفطرة اليت وقع اخللق عليها وإن عبد غريه قال اهللا } بربكم قالوا بلى 

[ } اهللا زلفى  َما َنعُْبُدُهْم إِالَّ ِليُقَرِّبُوَنآ إِلَى{ ]  ٨٧: الزخرف [ } َولَِئن َسأَلَْتُهم مَّْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ اهللا { : تعاىل 
ولكن ال عربة باإلميان الِفطْريِّ يف أحكام الدنيا ، وإمنا يعترب اإلميان الشرُع املأمور به ، وهذا قول ابن ]  ٣: الزمر 

اآلية خمصوصة باملؤمنني وهم الذين فطرهم اهللا على اإلسالم ، روي عن عبد : وقيل . عباس ومجاعة من املفسرين 
إن كل مولود يولد على ِفطرته أي على خلقته اليت جُبِلَ عليها يف علم اهللا تعاىل :  احلديث اهللا بن املبارك قال معىن

من السعادة والشقاوة فكل منهم صائر يف العاقبة إىل ما فطر عليها وعامل يف الدنيا بالعمل املشاكل هلا فمن أمارات 
معىن احلديث أن كل : النه لشقائه على اعتقاده دينهما ، وقيل الشقاء أن ُيولَد بني َيْهودِيَّْينِ أو َنْصرَانِيِّْينِ فيحم

مولود يف مَْبدأ اخللقة على الفطرة أي على اجلبلّة السليمة والطبع املنهيّ لقبول الدين ، فلو ترك عليها الستمر على 
ه آلفة من النُّشوِء والتقليد فمن لزومها؛ ألن هذا الدين موجود ُحْسُنهُ يف العقول ، وإمنا يَْعِدلُ عنه من َيْعِدلُ إىل غري
  .َيْسلَْم من تلك اآلفات مل يعتقد غريه ، ذكر هذه املعاين أبو سليمان اخلَطَّايبُّ يف كتابه 

ال تبديل لذين اهللا ، فهو خرب مبعىن النهي ، : فمن محل الِفطرة على الدين قال معناه } الَ تَْبدِيلَ ِلَخلْقِ اهللا { : قوله 
معناه : وقال عكرمة وجماهد  -صلى اهللا عليه وسلم  -هذا تسلية للنيب : وقيل . لُوا التوحيد بالشرك أي ال تَُبدِّ

} ولكن أَكْثََر الناس الَ َيْعلَُمونَ { املستقيم الذي ال عوج فيه } ذَِلَك الدين القيم { : حترمي إخصاء البهائم ، مث قال 
  .أن ذلَك ُهَو الديُن املستقيُم 

على املعىن ألنه ليس يراد به » أَِقمْ « املضمر كما تقدم ، أو من فاعل » الْزُموا « حال من فاعل » نِيبَِني ُم« : قوله 
« : إِذَا أريد هبم املؤمنون ، وقال الزجاج بعد قوله » النَّاسِ « حال من : واحُد بعينه ، وإمنا املراد اجلميع ، وقيل 

» ُمنِيبَِني « فاحلال من اجلميع ، َوجَاَز حذل املعطوف لداللة » َهَك وأُمََّتكَ فَأَِقْم َوْج« معطوف تقديره » َوْجَهكَ 
عليه ، كذا زعم الزجاج ، يف » إِذَا طَلَّقُْتْم « : أي والناسُ لداللة } َيا أَيَُّها النَّبِيُّ { : عليه ، كما جاز حذفه يف قوله 

  .» َوالَ َتكُوُنوا « : خرب كان ، أي كُونُوا ُمنِيبَِني ، لداللة قَْوِلِه على : وقيل ]  ١: الطالق [ } ياا أَيَُّها النيب { 
  فصل

إي إِذَا أقبلتم عليه ، وتركتم الدنيا ، فال تأمنوا » َواتَّقُوهُ « معىن منيبني إليه أي ُمقْبِِلَني عليه بالتوبة والطاعة ، 
. وال َتكُوُنوا ِمَن املشرِكَني؛ بإِعادة العامل » الصَّالَةَ وأَِقيُموا « فتتركوا عبادته بل خافوه وداوموا على العبادة 

كل حزب « الظاهر أنه خرب عن » فَرُِحونَ « : قوله . أيضاً » الشَِّيعِ « وتفسري » فَرَّقُوا ، َوفَاَرقُوا « وتقدم قراءتا 
طعاً مما قبله ومعناه من منق» من الذين « وجيوز أن يكون : قال » لكُلّ « ؛ وجوز الزخمشري أن يرتفع صفة » 

  :وصفاً لكل كقوله » فَرِِحني « املفارقني دينهم كل حزب فَرِحَني مبا لديهم ، ولكنه رفع 
  .. . .َوكُلُّ َخِليلٍ غَْيُر َهاِضمِ نَفِْسِه  - ٤٠٤٢

  :وهو الكثر كقوله » ِلَرُجلٍ « جمروراً صفة » فَرِِحنيَ « قدر أوالً : قال أبو حيان 



  فََتَركَْن كُلَّ َحِديقٍَة كَالدَّْرَهمِ... ْت َعلَْيِه كُلُّ َعْينٍ ثَرٍَّة َجاَد - ٤٠٤٣
  :كقوله » لكُلّ « وجاز الرفع نعتاً 

  َهْوَجاُء لَْيَس ِللُبَِّها زَبُْر... َوِلَهْت َعلَْيِه كُلُّ ُمْعِصفٍَة  - ٤٠٤٤
  .وهو تقدير حسن 

ِلَيكْفُُروا ) ٣٣(ُمنِيبِنيَ إِلَْيِه ثُمَّ إِذَا أَذَاقَُهْم ِمْنهُ َرْحَمةً إِذَا فَرِيٌق ِمْنُهمْ بِرَبِّهِْم ُيْشرِكُونَ  َوإِذَا َمسَّ النَّاسَ ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّهْم
  ) ٣٥(ا بِِه ُيْشرِكُونَ أَْم أَنَْزلَْنا َعلَْيهِْم ُسلْطَاًنا فَُهَو يََتكَلَُّم بَِما كَانُو) ٣٤(بَِما آَتْيَناُهْم فََتَمتَُّعوا فََسْوَف َتْعلَُمونَ 

بالدعاء ، ملا بني التوحيد بالدليل وباملثل } َدعَْواْ رَبَُّهْم مُّنِيبِنيَ إِلَْيهِ { قَْحطٌ وشّدة ، } َوإِذَا َمسَّ الناس ُضرٌّ { : قوله 
، } اقَُهْم ِمْنُه َرْحَمةً ثُمَّ إِذَا أَذَ{ بني أن هلم حالة يعترفون هبا ، وإن كانوا ينكرونه يف وقت ما وهي حالة الشدة ، 

أي من » ِمْنُه « : ، وقوله } إِذَا فَرِيٌق ِمنُْهْم بَِربِّهِْم ُيْشرِكُونَ { خْصبٌ أو نعمة ، يعين إذا خلصناهم من تلك الشدة 
الضر؛ ألن الرمحة غري مطلقة هلم إمنا هي على ذلك الضر وحده ، وأما الضر املؤخر فال يذوقون منه رمحة وحيتمل 

عائد إىل اهللا تعاىل ، والتقدير مث إذا أذاقهم اللَُّه من فضله رمحةً خلصهم هبا من ذلك » منه « ن يكون الضمري يف أ
  .الضر 
الفُجَاِئيَّة ، َوقََعْت َجوَاَب الشرِط؛ ألهنا كالفاء يف أهنا للتعقيب وال يقع أول كالم » إذا « هذه » إذَا فَريٌق « : قوله 

  .ء زائدةً ، وقد جتامعها الفا
فَلَمَّا َنَجاُهْم إِلَى الَبرِّ إِذَا ُهْم ُيشرِكُونَ { : ، وقال يف موضع } إِذَا فَرِيٌق ِمْنُهمْ { : ما احلكمة يف قوله ههنا : فإن قيل 

  .فَرِيٌق : ومل يقل } 
ىل اخللق قليل ، أن املذكور هناك غري معني ، وهو ما يكون من َهْول البحر ، والتخلص منه بالنسبة إ: فاجلواب 

والذي ال يشرك منهم بعد اخلالص فرقة منهم فهم يف غاية القلة ، فلم جيعل املشركني فريقاً لقلة من خرج من 
الشرك وأما املذكور ههنا الضر مطلقاً فيتناول ُضرَّ البحر واألمراض واألهوال ، واملتخلص من أنواع الضر خلٌق 

 ضر ما فتخلصوا منه والذي ال يبقى بعد اخلالص مشركاً من الناس كثري بل مجيع الناس يكونون قد وقعوا يف
يكونون قد وقعوا يف ضر ما فتخلصوا منه والذي ال يبقى بعد اخلالص مشركاً من مجيع األنواع إذا مجع فهو خلق 

ّر البحر عظيم وهو مجيع املسلمني فإهنم ختلصوا من ُضّر ومل يبقوا مشركني ، وأما املسلمون فلم يتخلصوا من ُض
  .بأمجعهم فلما كان الناجي من الضر املؤمن مجعاً كثرياً مسى الباقي فريقاً 

} اعملوا َما ِشئُْتْم { : وأن تكون الم األمر ومعناه التهديد كقوله » كي « جيوز أن تكون الم » ِلَيكْفُُروا « : قوله 
  .» فََتَمتَُّعوا « : ل مث خاطب هؤالء الذين فعلوا هذا خطاب تَْهديٍد فقا]  ٤٠: فصلت [ 

« وعنه أيضاً . ، وأبو العالية بالياء فيهما ، واألول مبين للَمفُْعولِ » َتْعلَُمونَ « قرأ العامة باخلطاب فيه ، ويف 
  . فسوف تعلمون حالكم يف اآلخرة: بالم األمر ، واملعىن » فلَْيَتَمتَُّعوا « بياء قبل التاء ، وعن عبد اهللا » فََيَتَمتَّعوا 

أي ُبْرَهاناً وُحجَّةً ، فإن جعلناُه حقيقة كان يتكلم جمازاً ، وإن جعلناه على حذف } أَْم أَْنَزلَْنا َعلَيْهِْم ُسلْطَاناً { : قوله 
  .هو مجيع سليط كرغيف ورغفان انتهى : وقيل : مضاف أي ذا سلطان كان يتكلم حقيقة ، وقال أبو البقاء هنا 

جواب االستفهام » فَُهَو َيَتكَلَُّم « و . جيوز ألنه كان ينبغي أن يقال فهم يتكلمون  وهذا ال: قال شهاب الدين 
حجة : املنقطعة ، وهذا استفهام مبعىن اِإلنكار أي ما أنزلنا مبا يقولون سلطاناً ، قال ابن عباس » أم « الذي تضمنته 

  .» نطق بشركهم أي ي« كتاباً يتكلم مبا كانوا به يشركون : وُعذْرا ، وقال قتادة 



أََولَمْ َيَرْوا أَنَّ اللَّهَ ) ٣٦(ونَ َوإِذَا أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً فَرُِحوا بَِها َوإِنْ ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم إِذَا ُهمْ َيقَْنطُ
فَآِت ذَا الْقُرَْبى َحقَُّه وَالِْمْسِكَني َواْبَن السَّبِيلِ ) ٣٧(ْومٍ ُيؤِْمُنونَ َيْبُسطُ الرِّْزقَ ِلَمْن َيَشاُء َويَقِْدُر إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَ

  ) ٣٨(ذَِلَك َخْيٌر ِللَِّذيَن يُرِيُدونَ َوْجهَ اللَِّه َوأُولَِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ 

يعين فرح البطر ملا بني حال الشرك » َها فَرِحُوا بِ« أي اِخلْصب وكَثْرة املطر } َوإِذَآ أَذَقَْنا الناس َرْحَمةً { : قوله 
الظاهر شركه ، بني حال الشرك الذي دونه وهو من تكون عبادته للدنيا ، فإذا أعطاه َرِضَي ، وإِذا منه َسِخطَ 

  .وقََنطَ ، وال ينبغي أن يكون كذلك بل ينبغي أن يعبد اهللا يف الشدة وزالرخاء 
وَهُهَنا ]  ٥٨: يونس [ } قُلْ بِفَْضلِ اهللا َوبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرُحواْ { : الفرح بالرمحة مأمور به قال : فإن قيل 

  .ذمهم على الفرح بالرمحة 
هناك قال افَْرحُوا برمحة اهللا من حيث إهنا مضافة إىل اهللا ، وَههَُنا فرحوا بنفس الرمحة حىت لو كان املطر : فاجلواب 

  .لَ فرحهم إذا كان ِمَن اهللا من غري اهللا لكان فرحهم به مِثْ
{ من السيئات } بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم { اخلوف والَبالَء : أي اجلَْدُب وقلَّةُ املَطَر ، وقيل } َوإِن ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ { : قوله 

النعمة ، ويرُجوَنه عند َييأَسُوا من رمحة اهللا ، وهذا خالف وصف املؤمنني فإهنم يشركونه عند } إِذَا ُهمْ َيقَْنطُونَ 
  .الشدِة 

أمل يعلموا أن الكل من اهللا فاحملق ينبغي أن ال يكون } أَوَلَْم َيرَْواْ أَنَّ اهللا يَْبُسطُ الرزق ِلَمن َيَشآُء َويَقِْدُر { : قوله 
: ائم ولذلك قال نظره إىل ما يُوَجد بل إِىل من يُوجد وهو اهللا ، فال يكون له تبدل حال وإمنا يكون عنده الفرح الد

بأن » اِملْسِكني « من الربِّ والصلة ، و } فَآِت ذَا القرىب َحقَّهُ { : قوله . } إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَياٍت لِّقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ { 
 وخص هذه األصناف الثالثة بالذكر دون بقية. الضيف : يعين املسافر ، وقيل « ُيَتَصدََّق َعلَْيِه ، واْبَن السَّبِيل 

األصناف الثمانية املذكورة يف الصدقات ، ألنه أراد ههنا بيان من جيب اإلحسان إليه على كل من له مال ، سواه 
كان َزكَوِّياً أو مل يكن وساء كان قبل احلَْولِ أم بعده؛ ألن املقصوَد هنا الشفقة العامة وهؤالء الثالثة جيب اإلحسان 

القريب فتجب نفقته عليه إذا كان له مالٌ وإن مل َيُحلْ عليه احلَْولُ واملسكني  إليهم وإن مل يكن لألنسان مالٌ زائد أما
كذلك ، فإن من ال شيَء له إذا وقع يف احلاجة حىت بلغ الشدة جيب على القادر دفع حاجته وإن مل يكن عليه زكاة 

ضاً وإذا نظرتَ إىل الباقني من ، والفقري داخل يف املسكني ألن من أْوَصى للمساكني بشيء ُيْصَرُف إىل الفقري أي
األصناف رأيتهم ال جيب صرف املال إليهم إال على الذين َوَجبت الزكاةُ عليهم وقدم القريب ألن دفع حاجته 

واجبٌ سواء كان يف َمْخَمَصٍة أو مل يكن فلذلك قُدَِّم على من ال جيب دفع حاجته من غري مال الزكاة إال إذا كان يف 
  . فحاجته ليست خمتصة مبوضع ، فقدم على من حاجته خمتصة مبوضعٍ ُدونَ َمْوِضعٍ شدة ، وأما املسكني

لِّلَِّذيَن ُيرِيُدونَ َوْجَه اهللا { ، وأن يكون ذلك خري يف نفسه « خري من عنده » : حيتمل أنْ يُراَد « ذَِلكَ َخْيٌر » : قوله 
  .} وأولئك ُهُم املفلحون { أي يطلبون ثواب اهللا مما يعملون } 

قَْد أَفْلََح { : ؟ مع أن ِلإلفالح شرائطَ أخرى مذكورة يف قوله } وأولئك ُهمُ املفلحون { : كيف قال : فإن قيل 
  ! .؟} املُْؤِمُنونَ 
كل وصف مذكور هنا يفيد اإلفالح ، وكذا الذي آتى املال لوجه اهللا يفيد اإلفالح اللَُّهمَّ إال إذا ُوجَِد : فاجلواب 

  .اب حمظورٍ أو ترِك واجبٍ مانٌع من ارتك
  ِلَم لَْم يذكُْر غريه من األفعال كالصالة وغريه؟: فإن قيل 



، وقوله ]  ٣٠: الروم [ } فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّينِ َحنِيفاً { : الصالة مذكورة من قبل وكذا غريها يف قوله : فاجلواب 
  ] . ٣١: الروم [ } كُونُواْ ِمَن املشركني ُمنِيبَِني إِلَْيِه واتقوه َوأَِقيُمواْ الصالة َوالَ َت{ 

إشارة إىل من أقام الصالة وآتى الزكاة ، وآمن مبا أنزل على » فَأُولَِئِك ُهمُ املُفِْلُحونَ « : قوله يف البقرة : فإن قيل 
عنهم  فهذا خارج» أولئك « الرسول ومبا أنزل من قبل وباآلخرين فهو املفْلح ، وإذا كان املفلح منحصراً يف 

  ! .فكيف يكون مفلحاً؟
أمر بذلك ، فإذا أَتى بالصالة ، وآتى املال ، } فَأَِقْم َوجَْهَك ِللدِّينِ َحنِيفاً { : هذا هو ذاك ألن قوله : فاجلواب 

  .وأراد وجه اهللا ثبت أنه منم ُمِقيِمي الصالة ومُؤِتي الزكاة ومعترف باآلخرة 

ِفي أَمَْوالِ النَّاسِ فَلَا َيْرُبو عِْنَد اللَِّه َوَما آَتيُْتْم ِمْن َزكَاٍة ُترِيُدونَ َوْجَه اللَِّه فَأُولَِئَك ُهمُ  َوَما آَتْيُتْم ِمْن رًِبا ِليَْرُبَو
فَْعلُ ِمْن ذَِلكُْم ِمْن اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُمْ ثُمَّ َرَزقَكُْم ثُمَّ ُيمِيُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُْم َمْن َي) ٣٩(الُْمْضِعفُونَ 

  ) ٤٠(َشْيٍء سُْبحَاَنُه َوَتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

، قرأ ابن كثري أَتَْيُتْم مقصوراً ، وقرأ اآلخرون باملد أي أْعطَْيُتم ومن قصر فمعناه جِئْتم } َوَمآ آَتيُْتْم مِّن رِّباً { : قوله 
أتيت خطأ ، وأتيت صواباً وهو يؤول يف املعىن إِىل قول من َمدَّ : من رباً وجميئهم ذلك على وجه اإلعطاء كما تقول 

.  
أي ِليَْزداَد ، ونافٌع ويعقوٌب بتاٍء من » الرَِّبا « العامة على الياء حتت مفتوحة ، أسند الفعل لضمري » ِليَْرُبو « : قوله 

اين كلمةٌ ، وعلى الثاين كلمةٌ ، ضمُري فوق مضمومةً خطاباً للجماعة ، قَالُوا وعلى األول الُم الكلمة ، وعلى الث
  .الغائبَني 
  فصل

غَُبونَ فيه وُتْؤِثرُوَنُه ، وذلك ال يربو عند اهللا ) َتْر ( ذكر هذا حتريصاً يعين أنكم إذا طلب منكم واحد باثنني 
صََّدقَةَ َتقُع يف َيدِ إِنَّ ال«  -صلى اهللا عليه وسلم  -فاختطاف أموال الناس والزكاة تنُمو عند اهللا كما أخرب النيب 

فينبغي أَن يكون إقَْدامكُْم على الزكاة أكثَر واختلفوا يف معىن اآلية قال » الرَّْحمنِ فََتْرُبوا َحتَّى َتِصَري مِثْلَ اجلََبلِ 
ها هو الرجل يعطي عبده العطيَّة ِليُثيَب أكثر من: سعيد بني جبري ، وجماهد وطاوس وقتادة والضحاك وأكثر املفسرين 

وكان هذا حراماً } فَالَ َيْرُبو عِنَد اهللا { : ، فهذا جائز حالالً ، ولكن ال يثاب عليه يف الفقه فهو معىن قوله تعاىل 
أي ال تعِط وتطلب ]  ٩: املدثر [ } َوالَ َتْمُنن َتْسَتكِْثُر { : خاصة لقوله تعاىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -على النيب 

وقال الشعيب . هو الرجل يعطي صديقة وقريبه ليكثر ماله ، وال يريد به وجه اهللا : النخعي أكثر مما أعطيَت ، وقال 
هو الرجل َيلْتَزُِق بالرجل فيجزيه ويسافر معه فيحصل له ربح ماله التماس عونه ال لوجه اهللا فَالَ يَْرُبو عند اهللا؛ : 

  .أعطيتم من صدقة تريدون وجه اهللا }  َوَمآ آَتْيُتْم مِّن َزكَاةٍَ{ ألنه مل ُيرْد به َوْجَه اهللا 
حنو ُمْسِمن وُمْعِطشٍ أي ذي إبل ِسَماٍن : أي أصحاب األضعاف ، قال الفراء } فأولئك ُهُم املضعفون { : قوله 

سنات القوم ُمْهزِلُونَ وُمْسِمُنونَ ، إذا هَزِلَْت وَسمَِنْت ، فاملُْضِعُف ذو األْضَعاِف من احل: وِعطَاشٍ ، وتقول العرب 
التفات حسن كأنه « : قال الزخمشري » فَأُولَِئَك ُهْم « : ( وقوله . بفتح العني ، وجعله اسم مفعول » أّيب « وقرأ 

واملعىن هم املُْضِعفُونَ به « هم املُْضِعفُون » فأولئك الذين يريدون وجه اهللا بصدقاهتم ) قال ملالئكته وخواص خلقه 
يعين أن اسم الشرط مََتى كان غري ظرف َوَجَب عودُ ضمريٍ من اجلواب ) انتهى  َما» ( ألنه من ضمري يرجع إىل 

: ووجه آخر « : مث قال ]  ٩٧: البقرة [ } قُلْ َمن كَانَ َعُدّواً لِّجِْبرِيلَ { : وقد تقدم ذلك يف البقرة عند . عليه 



، وهذا أسهل مأخذاً » م من الدليل عليه وهو أن يكون تقديره فُمْؤُتوه فأولئك هم املضعفون ، واحلذف لباقي الكال
  .، واألول أمأل بالفائدة 

  :جيوز يف خرب اجلاللة وجهان } اهللا الذي َخلَقَكُْم { : قوله 
  .أنه املوصول بعدها : أظهرمها 

الزخمشري  للجاللة ، وقدر) صفة ( واملوصول } َهلْ ِمن ُشَركَآِئكُْم مَّن َيفَْعلُ { : أنه اجلملة من قوله : والثاين 
. هو الذي ربط اجلملة باملبتدأ ، ألن معناه من أفعاله » من ذلكم « : فقال ) خرباً ( الرابط املبتدأ ، واجلملة الرافعة 

والذي ذكره النحويون أن اسم اإلشارة يكون رابطاً إذا أشري به إىل املبتدأ ، وأما ذلك هنا فليس : قال أبو حيان 
والذين يَُتَوفَّْونَ ِمنكُْم وََيذَُرونَ { : يه مبا أجازه الفراء من الرَّْبِط باملعىن وذلك يف قوله بإشارة إىل املبتدأ لكنه شب

» الذين « التقدير يََترَبَّْصَن أزواُجُهْم ، فقد الرابط مبضاف إىل ضمري : قال ]  ٢٣٤: البقرة [ } أَزَْواجاً َيَترَبَّْصَن 
  .من أفعاله مبضاف إىل الضمري العائد إىل املبتدأ » ذلكم  من« فحصل به الربط كذلك قدر الزخمشري 

مجع يف هذه اآلية } َرَزقَكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم َهلْ ِمن ُشرَكَآِئكُْم مَّن َيفَْعلُ { أوجدكم » الَِّذي َخلَقَكُْم « : قوله 
أما الدليل فقدرته على اخللْق ابتداًء وأما التوحيد ، فقوله ، و» ُيحْيِيكُْم « : بني احلشر والتوحيد ، أما احلشر فقوله 

أي سبحوه } سُْبحَاَنُه وتعاىل َعمَّا ُيْشرِكُونَ { : مث قال } َهلْ ِمن ُشَركَآِئكُْم مَّن َيفَْعلُ ِمن ذَِلكُْم مِّن َشْيٍء { : 
  .ذلك عليه أي ال جيوز « تََعالَى : » وقوله . « تسبحياً ونزهوه وال تصفوه باإلشراك 

متعلق مبحذوف ، « ذِلكُْم » هو املبتدأ ، و « َمْن َيفَْعلُ » ِللتَّْبعيض « ِمْن » خرب مقدم و « ِمْن ُشَركَاِئكُْم » : قوله 
الثانية مزيدة يف املفعول به؛ ألنه يف حَيِّز النفي « ِمْن » بعده فإنه يف األصل صفة له و « َشيء » ألنه حال من 
  .ستفهام والتقدير ما الذي يفعل شيئاً ِمْن ذَِلكُْم ِمْن شركائكم؟ املستفاد من اال

  .« ومن األوىل والثانية كل واحدة مستقلة تأكيد لتعجيز شركائهم وجتهيل عبدهتم » : وقال الزخمشري 
  .بتاء اخلطاب « تشركون » وال أدري ما أراد هبذا الكالم؟ وقرأ األعمش : وقال أبو حيان 

قُلْ ِسُريوا ) ٤١(ُد ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ بَِما كََسَبتْ أَْيِدي النَّاسِ لُِيِذيقَُهْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ ظََهَر الْفََسا
َوجَْهَك ِللدِّينِ الْقَيِّمِ ِمْن قَْبلِ فَأَِقْم ) ٤٢(ِفي الْأَْرضِ فَاْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبلُ كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْشرِِكَني 

َمْن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه َوَمْن َعِملَ َصاِلًحا فَِلأَنْفُِسهِمْ َيْمَهُدونَ ) ٤٣(أَنْ َيأِْتَي َيْوٌم لَا مََردَّ لَُه ِمَن اللَِّه َيْومَِئٍذ َيصَّدَُّعونَ 
)٤٤ (  

لَْو كَانَ { : ه تعلق اآلية مبا قبلها أن الشرك سبب الفساد كََما قَالَ تعاىل وج} ظََهَر الفساد ِفي الرب والبحر { : قوله 
وإذا كان الشرك سببه جعل اهللا إظهارهم الشرك مورثاً لظهور ]  ٢٢: األنبياء [ } ِفيهَِمآ آِلَهةٌ إِالَّ اهللا لَفََسَدَتا 

َتكَاُد السماوات َيَتفَطَّْرنَ { : ما قال تعاىل ما يقتضيه قوهلم لفسدت السموات واألرض ، ك) هبم ( الفساد ولو فعل 
ِلُيِذيقَُهمْ { : وهلذا أشار بقوله ]  ٩١،  ٩٠: مرمي [ } ِمْنُه َوَتنَشقُّ األرض وََتِخرُّ اجلبال َهّداً أَن َدَعْوا للرمحن َولَداً 

راد خوف الطوفان يف البحر والرب ، امل: ، فقيل } ِفي الرب والبحر { : ، واختلفوا يف قوله } َبْعَض الذي َعِملُواْ 
املراد قحط املطر وقلة النبات ، وأراد بالّرب البوادي : وقيل . عدم إنبات بعض األرض وملحة مياه البحار : وقيل 

  .واملَفَاوِز وبالبحر املدائن والقَُرى اليت على اِملياه اجلَارِيِة 
  .ب الرب وانقطعت مادة البحر أجد: العرب تسمي اِملْصَر َبحْراً تقول : قال عكرمة 



واملعىن بشؤم ( وفيه ُبْعد . أو بنفس الفساد » بظََهَر « أي بسب كسبهم ، والباء متعلقة » مبا كسبت « : قوله 
َعِطيَّة ، الرب ظهر األرض األمصار وغريها ، والبحر هو البحر املعروف ، والفساد قلة املطر ) ابن ( وقال ) ذنوهبم 

لبحر أما تأثريه يف الرب فهو القحط وأما تأثريه يف البحر فيخلوا أجواف األصداف؛ ألن الصدف إذا يؤثر يف الرب وا
: قال ابن عباس وعركمة وجماهد . جاء املطر يرتفع إىل وجه البحر ويفتح فاه فما يقع فيه من املطر صار لؤلؤاً 

كانت األرض : وقال الضحاك . جلائر السفينة الفساد يف الربِّ قتل أحد ابين آدم أخاه ويف البحر غَْضب امللك ا
َخضَِرةً مونقة ال يأيت ابن آدم بشجرة إال وجد عليها مثرةً وكان ما يف البحر َعذْباً وكان ال يقصد األسد البقر والغنم 

ن بعضه بعضاً فلما قتل قابيلُ هابيلَ اقْشََعرَّت األرض وَشاكَِت األشجار ، وصار ماء البحر ملحاً ُزَعاقاً وقصد احليوا
امتألت األرض ظلماً وضاللة فلما بعث اهللا حممداً  -صلى اهللا عليه وسلم  -هذا قبل َمْبَعث النيب : وقال قتادة . 
» يعين كفار مكة « من املعاصي } بَِما كََسَبْت أَْيِدي الناس { رجع الراجعون من الناس  -صلى اهللا عليه وسلم  -
.  

الالم : مبحذوف ، أي َعاقََبْهْم بذلك لُِيِذيقَُهْم وقيل : ؛ وقيل » بظََهَر « الم للعلة متعلق ال» ِلُيِذيقَُهْم « : قوله 
لنذيقهم ُعقُوبة بعض الذي عملوا : بنون العظمة والباقون بياء الغيبة واملعىن » لُنِذيقَُهْم « : وقرأ قُْنُبلُ . للصريورة 

ملا بني حاهلم بظهور } قُلْ ِسريُواْ ِفي األرض { : ر وأعماهلم اخلبيثة ، قوله عن الكف» لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ « من الذنوب 
قُلْ { : الفساد يف أحواهلم بسبب فساد أقواهلم بني هلم ضالل أمثاهلم وأشكاهلم الذين كانت أفعاهلم كأفعاهلم فقال 

ْوا مََنازِلَُهْم ومساكنهم { َقوم نوحٍ وعاٍد وثَموَد ِلَي أي } ِسُريواْ ِفي األرض فانظروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الذين ِمن قَْبلُ 
  .فأهلكوا بكفرهم } كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْشرِِكنيَ { خاوية 

 -الكافرين عما هم عليه ، أمر املؤمنني مبا هم عليه وخاطب النيب ) هنى ( ملا } فَأَِقْم َوجَْهَك ِللدِّيَن القيم { : قوله 
ليعلم املؤمن فضيلة من هو ُمكَلٌَّف به فإنه أمر مبا شرف األنبياء الدِّين القيم أي املستقيم  -صلى اهللا عليه وسلم 

  .وهو دين اإلسالم 
أو » يأِتي « جيوز أن يتعلق ب » من اهللا « و » َردَّ « املرد مصدر } ِمن قَْبلِ أَن َيأِْتَي َيْوٌم الَّ َمَردَّ لَُه { : قوله 

ألنه كان ينبغي أن ُيَنوَّنَ؛ إِذْ » مرد « ي ال يرده من اهللا أَحٌد ، وال جيوز أن يعمل فيه مبحذوف يدل عليه املصدر أ
ُهَو من قَبِيل املُطَوَّالَِت ، واملراد يوم القيامة ال يقدر أحد على رده من اهللا هوغريه عاجز عن رده ، فال بد من وقوعه 

َمن كَفََر فََعلَْيِه { : اجلنة ، وفريق يف السعري ، مث أشار إىل التفرق بقوله أي يتفرقون فريق يف » َيْوَمِئذٍ َيصَّدَُّعونَ « . 
: قوله . أي ُيوَطئُونَ املضاجَع وُيَسوُّوهنا يف القبور } َوَمْن َعِملَ َصاِلحاً فََألنفُِسهِْم يَْمَهُدونَ { أي وبال كفره } كُفُْرُه 

 اجلارين يفيد االختصاص يعين أنَّ ضرر كفر هذا ، ومنفعة عمل هذا ال تقدمي» َيْمَهُدونَ « و » فََعلَْيِه كُفُْرُه « 
إشارة إىل أن الرمحة أعم من الغضب » فألنفسهم « : ومجعها يف قوله » فعليه « : يتعداه ، ووحد الكناية يف قوله 

ومل يبني قوال يف املؤمن » ُرُه فََعلَْيِه كُفْ« : فتشمله وأهله وذريته ، وأما الغضب فمسبوق بالرمحة الزم ملن أساء وقال 
  .حتقيقاً لكمال الرمحة ، إلإنه عند اخلري َبيَّن بشارة وعند غري أشار إليه إشَارةً » فََألنْفُِسهِمْ َيْمَهُدونَ « : 

ِمْن آَياِتهِ أَنْ يُْرِسلَ الرَِّياَح مَُبشَِّراتٍ َو) ٤٥(ِلَيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ِمْن فَْضِلِه إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الْكَاِفرِيَن 
َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ُرُسلًا ) ٤٦(َوِلُيِذيقَكُْم ِمْن َرْحَمِتِه َولَِتجْرَِي الْفُلُْك بِأَمْرِِه َوِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

  ) ٤٧(َبيِّنَاِت فَاْنَتقَْمَنا ِمَن الَِّذيَن أَْجَرمُوا َوكَانَ َحقًّا َعلَْيَنا َنْصُر الُْمْؤِمنَِني إِلَى قَْوِمهِْم فََجاُءوُهمْ بِالْ



  :يف ُمَتَعلَِّقِه أوجه » لَِيْجزَِي « : قوله 
  .» ميهدون « : أحدها 
  .» َيصِّدَُّعونَ « : والثاين 

« : قوله ) ما تقدر ِمْن ( وتكون اإلشارة إىل » ِلَيْجزَِي ذلك « : تقديره : قال ابن عطية ) و . ( حمذوف : والثالث 
  .» من كفَر وَمْن َعِملَ 

إِنَُّه الَ ُيِحبُّ { حمذوفاً لداللة قوله } الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { : َهذا قوله وجعل أبو حيان قسيم قوله 
ليجزي الذين آمنوا « تقديره : و بذلك احملذوف ، قال أ» َيصَّدَُّعونَ « عليه هذا إذا علقت الالم ب } الكافرين 

  .» وعملوا الصاحلات من فضله والكافرين بعدله 
  فصل

  .} ليجزي الذين آمنوا وعملوا ليثيبهم اهللا أكثر من ثواب أعماهلم { : قال ابن عباس 
شرك ذكر ظهور الصالح ملا ذكر ظهور الفساد واهلالك بسبب ال} ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات { : قوله 

) بِِه ( ومل يذكر أنه سببب العمل الصاحل ألن الكرمي ال يذكر إلحسانه عوَضاً ويذرك إلضراره سبباً لئال يتوهم 
]  ٦٣: النمل [ } ُبْشَراً َبْيَن َيَديْ َرْحَمِتِه { : باملطر كما قال تعاىل : قيل } يُْرِسلَ الرياح مَُبشَِّراتٍ { : الظلم فقال 

ي قبل الفطرة ، وقيل مبشرات بصالح اَألْهوِية واألحوال؛ فإن الرياح لو مل َتُهّب لظهر الوباء والفساد وقرأ ، أ
  .» مبشرات « ، واألعمش باإلفراد ، وأراد اجلنس ألجل » مبشرات « مجيعاً ألجل » الرياح « : العامة 
ليبّشر « : ل والصفة يُفْهما العلة فكان التقدير إما عطف على معىن مبشرات ألأن احلا» َوِلُيذِقَكُْم « : قوله 

وإما أن يتعلق مبحذوف أي وليذيقكم أَْرَسلَها ، وإما أن يكون الواو مزيدة على رأي فتتعلق الالم بأن » وليذيقكم 
  .يرسل 
عل إىل الفلك عقبه ملا أسند الف» َولَْتجِرَِي الفُلُْك « باملطر أو اخلَْصب ) نعمته ( } وليذيقكم من رمحته { : قوله 

أي الفعل ظاهر عليه ولكنه بأمر اهللا ، واملعىن يف ولتجري الفلك يف البحر هبذه الرياح بأمره » بأَْمرِِه « بقوله 
  ) .فَْضِلِه ( ِمْن « مسنداً إىل العباد ذكر بعده » َولَتْبَتعوا « : وكذلك ملا قال 

  .هذه النعم « ولَعلَّكُْم َتْشكُُرونَ » قه بالتجارة يف البحر أي ال استقالل لغريه بشيء ، واملعىن لتطلبوا من رز
  فصل

فخاطبهم ههنا » َولُِيِذيقَكُْم ِمْن َرْحَمِتهِ « : وقال ههنا ( » ليذيقهم بعض الذي عملوا  -؟هر الفساد : قال تعاىل 
َبْعضَ { : لم ُيَخاطَْب وقال هناك تشريفاً ، وألن رمحته قريب من احملسنني واحملسنني قريب فيخاطب واملسّمى ُمْبَعد ف

من « : فأضاف ما أصاهبم إىل أنفسهم ، وأضاف ما أصاب املؤمن إىل رمحته فقال )  ٤١: الروم [ } الذي َعِملُواْ 
؛ ألن الكرمي ال يذكر لرمحته وإحسانه عوضاً فال يقول أعطيتك ألنك فعلت كذا بل يقول هذا لك مين ، » رمحته 

أرسلت بسبب فعلكم ال يكون بشارة عظيمة ، : حلسنة فجزاؤه بعد عندي ، وأيضاً فلو قال وأما ما فعلت من ا
مبا فعلتم لكان ذلك مومهاً لنُقَْصان ثواهبم يف اآلخر ، وأما : وأما إذا قال من رمحته كان غاية البشراة وأيضاً فلو قال 

: وقال ههنا » لعلهم َيْرجُِعونَ « : كذلك وقال هناك يف حق الكفار فإذا قال مبا فعلتم إمنا عن ُنقَْصاِن عقاهبم وهو 
  .ولعلكم تشكرون ، قالوا وإشارة إىل توفيقهم للشكر يف النعم فعطف على النعم 

بالرباهيم ذكر األصل ) ملا بني األصلني } َولَقَْد أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ُرُسالً إىل قَْوِمهِْم فََجآُءوُهم بالبينات { : قوله ( 
أي إرساهلم دليل رسالتك فإهنم مل يكن هلم شُْغلٌ غري } ولقد أرسلنا من قبلك رسالً { : الث وهو النبوة فقال الث



ومن كَذَّهبم أََصابَُهْم الَبوَاُر ، ويف ) االنتصار ( ُشْغِلَك ومل يظهر عليهم غري ما أظهر عليك ، ومن آمن هبم كان له 
السالمَ ) الصالة و (  بالرباهني ومل ينتفع هبا الكفار َسلَّى قلب النيب عليه تعلق اآلية وجه آخر وهو أن اهللا ملا بني

أي بالدالئل والّدالَالَِت الواضحات على : حالك كحاكل من تقدمكم كان كذلك وجاُءوا بالبينات أيضاً : وقال 
عذبنا الذين كذبوهم ونصرنا } فانتقمنا ِمَن الذين أَْجَرُمواْ { صدقهم وكان يف قومهم كافٌر ومؤمٌن كما يف قومك 

  .املؤمنني 
» حقاً « مضمراً فيها و » كان « واْبَتَدأَ مبا بعده فجعل اسم » حقاً « َوكَانَ َحقّاً ، وقف بعضهم على : ] قوله [ 

 قدر ما عرضه يف نظم اآلية يعين) َيْدرِ ( وهذا ضعيف ألنه مل : خربها ، أي وكان االنتقام حقّاً ، قال ابن عطية 
علينا « و ) األمر والشأن ( منصوباً على املصدر واسم كان ضمري » حقاً « ؛ وجعل بعضهم » حقاً « الوقف على 

، أو مبحذوف « حبقاً » علينا متعلق « خربها و » حقاً « اسم مؤخر ، وجعل بعضهم » نصر « خرب مقدم ، و » 
أي علينا َنْصرُكُْم أَيَُّها  -صلى اهللا عليه وسلم  -د صفة له ، فعلى األول يكون بشارة للمؤمنني الذين آمنوا مبحم

  .املُْؤِمُنونَ ونصرهم إجناؤهم من العذاب ، وعلى الثاين معناه وكان حقاً علينا؛ أي نصر املؤمنني كان حقاً علينا 

اُء وََيْجَعلُُه ِكَسفًا فََتَرى الْوَْدَق َيخُْرُج ِمْن ِخلَاِلِه اللَُّه الَِّذي ُيْرِسلُ الرِّيَاَح فَُتِثُري َسحَاًبا فََيْبُسطُُه ِفي السََّماِء كَْيَف َيَش
َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلِ أَنْ يَُنزَّلَ َعلَْيهِْم ِمْن قَْبِلِه لَُمْبِلِسَني ) ٤٨(فَإِذَا أََصابَ بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه إِذَا ُهْم َيْسَتْبِشُرونَ 

 َرْحَمِت اللَِّه كَْيَف ُيحْيِي الْأَْرَض بَْعَد َمْوِتَها إِنَّ ذَِلَك لَُمْحيِي الَْموَْتى َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر فَاْنظُْر إِلَى آثَارِ) ٤٩(
)٥٠ (  

أي تنشره وتْبسطه يف السََّماء كيف يشاء سريه يوماً أو يومني وأكثر } اهللا الذي يُْرِسلُ الرياح فَُتِثُري َسَحاباً { : قوله 
فَإِذَا أَصَاَب { وسطه } خيرج من خالله { املطر » فََتَرى الَودقَ « قطعاً متفرقة ، » َيْجَعلُُه ِكسَفاً « على ما يشاء و 

  .أي يفرحون باملطر } َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه إِذَا ُهْم َيْسَتْبِشُرونَ { بِالوَدقِ } بِِه 
  .أي وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم } زَّلَ َعلَْيهِْم َوإِن كَانُواْ ِمن قَْبلِ أَن ُيَن{ : قوله 
  .أي آيسني » ُمْبِلِسنيَ « ) إال ( وما كانوا : وقيل 
  :فيه وجهان » ِمْن قَْبِلِه « : قوله 

  .األوىل على سبيل التوكيد » ِلمْن قَْبلِ « أنه تكرير : أحدمها 
للسََّحاب ، وجاز ذلك ألنه اسم جنس جيوز » قبله « لضمي يف ا) أن جيعل ( أن يكون غري ُمكَرَّر؛ وذلك : والثاين 

كذا أطلق » ِكَسفاً « جيوز عود الضمري على : وقيل . بُينَزِّل ) الثانية » ِمن « ( تذكريه وتأنيثه ، أو للريح فتتعلق 
  .أبو البقاء ، وأبو حيان ، وهذه بقراءة من َسكََّن السَِّني 

فائدة التوكيد املذكور فقال ابن ( وقد أبدى الزخمشريُّ ابُن َعِطيَّةَ . » سُْبَحانَ «  يف» كسفاً « وقد تقدمت قراءات 
ِمْن قَْبلِ أَنْ ُينَزَّلَ { : أفاد اإلعالم بسرعة تقلب قلوب البشر من اإلِبالس إىل االْسِتْبشَار ، وذلك أن قوله ) عطية 

أن ) مبعىن ( » ِمْن قَْبِلِه « : ينزل بكثريٍ كاأليام وحنوه ، فجاء قوله  حيتمل الفُْسَحةَ يف الزمان أي من قبل أن} َعلَْيهِْم 
ومعىن التأكيد فيه الداللة على أنَّ عَْهَدُهْم باملطر قد َنفَدَ : وقال الزخمشري . ذلك متصلٌ باملطر ، فهذا تأكيد مفيد 

ك ، وهو كالم حسن ، إِالَّ أنَّ أَبا فاستحكم بأُسُهم ومتادى إبالسهم ، فكان استبشارهم على قدر اغتمامهم بذل
  .ما ذكراه من فائدة التأكيد غري ظاهر فإمنا هو جملرد التوكيد ويفيد رفع اجملاز انتهى : َحيَّان مل َيرَْتِضِه منهما فقال 

  .قال شهاب الدين وال أدري َعَدُم الظُّهُورِ ِلَماذَا 



قبلِ املَطَرِ ، وقيل التقدير من قبل إنَْزالِ املَطَرِ من قبل أن يزرعوا ، ودل  وإنْ كَانُوا من قبل التَّنْزِيل من: قال قُطُْرٌب 
وهذا : يعين الزرع قال أبو َحيَّانَ » فََرأَْوُه ُمْصفَّراً « : املطر على الزرع ألنه خيرج بسبب املطر ودل على ذلك قوله 

) » مببلسني « وال ميكُن من قبل الزرع أن يتعلق ( ، » لسني مبب« متعلق } ِمْن قَْبلِ أَنْ يَُنزَّلَ { ) ألن ( ال يستقيم؛ 
والَبَدل ، وليس هنا عطف والبدل ال جيوز ) أ ( ؛ ألن َحْرفَْي َجرٍّ ال يتعلقان بعامل واحد إال بَوَساطَةِ حرف الَعطِْف 

) اإلنزال ( إما الشتمالِ إذْ إنزالُ الَغْيِث ليس هو الزرع وال الزرع بعضه ، وقد يتخيل فيه بدل االشتمال بتكلف 
على الزرع مبعىن أن الزرع يكون ناشئاً عن اإلنزال فكأن اإلنزال مشتملٌ عليه ، وهذا على مذهب من يقول األول 

  .مشتمل على الثاين 

اج وقال املربد الثاين السَّحَاب؛ ألهنم ملا رأوا السَّحاب كانوا راجني املَطََر انتهى يريد من قبل رؤية السحاب وحيت
من قبل : ، وقال الِكرَْمانِيُّ ) وقال الرُّمانِيُّ من قبل اِإلرسال . ( أيضاً إىل حرف عطف ليصح تعلق احلرفني مببلسني 

عليهم باالستبشار وحيتاج قوهلما إىل حرف العطف ملا تقدم ، وادعاء ) َمنَّ ( االْسِتْبَشار؛ ألنه قرنه باإلبالس ، وألنه 
إن فيه خالفاً بعضهم َيِقيُسه ، وبعضُهم ال َيقِيُسه ، هذا كله يف املفردات ، أما إذا حرف العطف ليس بالسسهل ف

  .كان يف اجلمل فال خالف يف اقتياسه 
  .وإنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلِ أَنْ ينزل َعلَيْهِْم لَُمُبِلِسَني غري مكرر : ويف حرف عبد اهللا بن مسعود 

بكسر ) َوسالٌَّم : ( أ أبُن عامر واألخواِن وَحفٌْص باجلمع والباقون باإلفراد قر} فانظر إىل آثَارِ َرْحَمِة { : قوله 
بياء الغيبة ، أي أثر الرمحة فيمن قرأ باإلفراد ، » كَْيَف ُيحْيِي « وقرأ العامة . اهلمزة ، وسكون الثاء وهي لغة فيه 

بتاء » ُتحْيِي « ْحَدرِيُّ وأَبو َحيَْوة واْبُن السََّميْقع ومن قرأ باجلمع فالفعل مسند هللا تعاىل وهو حيتمل يف اِإلفَْراِد واجلَ
« وأنت » أَثَرِ « قاله أبو الفصل عائد على : والثاين . ان الفاعل عائد على الرمحة : التأنيث وفيها خترجيان أظهرمها 

) مبعىن املضاف ( املضاف تقدمت ، َوُردَّ عليه بأن شرط ذلك كون ) له ( الكتسابه باإلضافة التأنيث كنظائر » أثر 
وهو يف حمل نصب على إسقاط » ألْنظُْر « معلق » كَْيَف ُيحْيِي « إليه أو من سببه ال اجنبياً ، وهذا أجنيب و 

وكيف . يف موضع نصب على احلال محالً على املعىن انتهى » كَْيَف ُيحْيي « اجلملة من : وقال أبو الفتح . اخلافض 
! وأراد برمحة اهللا هنا املطر أي اْنظُْر إىل حسن تأثريه يف األرض كيف حييي األرض بعد موهتا؟تقع مجلة الطلب حاالً؟ 

.  
أي إن ذَلك الذي ُيحيِي األرض ملُْحيِي املوتى ، فأََتى بالالم املؤكدة السم الفاعل } إِنَّ ذَِلَك لَُمْحييِ املوتى { : قوله 

.  

فَإِنَّكَ لَا ُتْسِمُع الْمَْوَتى وَلَا ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء إِذَا ) ٥١(ْصفَرا لَظَلُّوا ِمْن َبْعِدِه َيكْفُُرونَ َولَِئْن أَْرَسلَْنا رًِحيا فََرأَْوُه ُم
اللَُّه الَِّذي ) ٥٣(ْسِلُمونَ َوَما أَْنتَ بَِهاِد الُْعْميِ َعْن َضلَالَِتهِمْ إِنْ ُتْسِمُع إِلَّا َمْن ُيْؤِمُن بِآيَاِتَنا فَُهْم ُم) ٥٢(َولَّْوا ُمْدبِرِيَن 

ا َيَشاُء َوُهَو الَْعلِيُم الْقَدِيُر َخلَقَكُْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ جََعلَ ِمْن َبْعِد َضْعٍف قُوَّةً ثُمَّ جََعلَ ِمْن َبْعِد قُوٍَّة َضْعفًا َوَشْيَبةً َيْخلُُق َم
)٥٤ (  

ملا بني أهنم عند توقف اخلري يكونون ُمنِيبَِني آيِِسَني ، وعند ظهوره } ّراً َولَِئْن أَْرَسلَْنا رِحياً فََرأَْوُه ُمصْفَ{ : قوله 
يكونون مستبشرين بني أن تلك احلالة أيضاً ال يدومون عليها بل لو أصاب زرعهم ريٌح مفِسد لكفروا فهم متقلبون 

  .غري تأمِّني نظرهم إىل احلالة ال إىل املآلِ 



  فصل
  :رحياً لوجوه  مسى النافعة رياحاً ، والضارة

نفحات من الرياح النافعة ) َتُهبُّ ( أن النافعة كثرية ألنواع كبرية األفراد ، فجمعها ألن يف كل يوم وليلة : أحدها 
  .ال هتب الريح الضارة يف أعوام بل الضارة ال هتب يف الدهور ) و ( ، 

  .قتل كريح السَُّموم أن النافعة ال تكون إال رياحاً وأما الضارة فنفحة واحدة ت: الثاين 
اللَّهم اْجعلها رَِياحاً َوالَ َتْجَعلَْها رِحياً » : السالم ) الصالة و ( أن رحياً َهبَّْت فقال عليه « جاء يف احلديث : الثالث 

ِسلَ الرياح ُيْر{ : وقوله ]  ٥٧: األعراف [ } ُيْرِسلُ الرياح ُبْشرًى َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه { : إشارة إىل قوله تعاىل « 
]  ٤١: الذاريات [ } أَْرَسلَْنا َعلَْيهِمُ الريح العقيم { ف : وإشارة إىل قوله تعاىل ]  ٤٦: الروم [ } ُمَبشِّرَاٍت 

  ] . ٢٠،  ١٩: القمر [ } رِحياً صَْرَصراً ِفي َيْومِ َنْحسٍ مُّْسَتِمرٍّ َتنزُِع الناس { : وقوله 
  فصل

ي ُمضّرة أفسدت الرزَع فرأوه مصفراً بعد اخلُضَْرة لظلّوا لصاروا من بعد اصفرار معىن اآلية ولئن أرسلنا رحياً أ
( الزرع يكفرون جيحدون ما سلف من النعمة يعين أهنم يفرحون عند اخلَْصب ، ولو أرسلت عذاباً على زرعهم 

  .ساِلَف نعميت ) جحدوا 
على األثر ، ألن الرمحة هي الغيث وأثرها هو النبات  أي فرأوا النبات لداللة السياق عليه أو« فََرأَْوُه » : قوله 

: وقيل . الضمري للسََّحابِ : وقيل . وهذا ظاهر على قراءة اإلفراد ، وأما على قراءة اجلمع فيعود على املعىن 
ماض لفظاً وهو « بِلَِئْن » جواب القسم املوطأ لَُه « لظلوا » ْبُن حبيش ُمصْفَاراً بألف و ) َجنَاح ( وقرأ . للريح 

يعود على االصفرار « من بعده » والضمري يف ]  ١٤٥: البقرة [ } مَّا َتبِعُواْ ِقْبلََتَك { : مستقبل معىن ، كقوله 
  :املدلول عليه بالصفة كقوله 

  .. .إِذَا نُهَِي السَِّفيُه َجَرى إِلَْيِه  - ٤٠٤٥
  .أي السَّفَُه ، لداللة السفيه َعلَيِه 

ملا علم رسوله وجوه األدلة ووعد وأوعد ومل يزدهم دعاؤه إال فراراً } فَإِنََّك الَ ُتْسِمعُ املوتى {  : )َتَعاىل ( قوله 
إىل آخره يف } فَإِنََّك الَ ُتسِْمُع { وقد تقدم الكالم على حنو } فَإِنََّك الَ ُتْسِمُع املوتى { : وكفراً وإصراراً ، قال 

د امليِِّت حمالٌ واحملالُ أبعد من املمكن مث إرشاد األصمِّ صعٌب فإنه ال يسمع واعلم أن إرشا. األنبياء ، ويف النمل 
الكالم وإمنا يفهم باإلشارة والفهام باإلشارة صعب مث إرشاد األعمى أيضاً صعب وإنك إذا قلت له الطريق على 

ذا تكون املعاشرة مع األعمى ميينك يدور إىل ميينه لكنه ال يبقى عليه بل َيحيد عن قرب ، وإرشاد األَصُم أصعب وهل
أسَْهل من املعاشرة مع األصم الذي ال يسمع ألن غايته اإلفهاُم بالكالم وليس كلّ ما يفهم بالكالم يفهم باإلشارة ، 

وقال ) ْمَي َوالَ الُصمَّ َوالَ َتْهِدي الُع: مث قال ( } فَإِنََّك الَ ُتْسِمُع املوتى { : فإن املعدوَم والغائب ال إشارة إليه فقال 
فإِذَا ( ؛ ليكون أدخل يف االمتناع ألن األصمَّ وإن كان َيفْهِم فإمنا يفهم باإلشارة ، } إِذَا َولَّْواْ ُمدْبِرِيَن { : يف األصم 

إِن ُتْسِمعُ َوَمآ أَنتَ بَِهادِ العمي َعن َضالَلَِتهِمْ { : مث قال ) َولَّى ال يكون نظره إىل املشري فامتنع إفهامه باإلشارة أيضاً 
ملا نفى استماع امليت واألصم وأثبت إمساع املؤمن بآياته لزم أن يكون املؤمن حّياً مسيعاً وهو } إِالَّ َمن ُيْؤِمُن بِآَياِتَنا 

كذلك ألن املؤمَن ينظر يف الرباهني ويسمع زواجر الوعظ فتظهر منه األفعال احلسنة ويفعل ما جيب عليه فهم 
  ) :عهنم ( ل تعاىل مسلمون مطيعون كما قا



  ] . ٢٨٥: البقرة [ } َسِمْعَنا وَأَطَْعَنا { 
]  ٤٨: الروم [ } اهللا الذي يُْرِسلُ الرياح { : ملا أعاد دليل اآلفاق بقوله } اهللا الذي َخلَقَكُْم مِّن َضْعٍف { : قوله 

بأذى ( أي } قَكُْم مِّن َضْعٍف َخلَ{ : أعاد دليالً من دالئل األنفس أيضاً وهو خلق اآلدمي وذكر أحواله فقال 
بضم الضاد ، » ُضْعف « : ، وقرىء ]  ٢٠: املرسالت [ } أَلَمْ َنْخلُقكُّم مِّن مَّآٍء مَّهِنيٍ { : كقوله ) ضعف 

وتقدم الكالم يف القراءتني والفرق . أي من نطفة « ِمْن َضْعف « » وفتحها ، فالضم لُغة قريش ، والفتح لغة متيم 
ثُمَّ { من بعد ضعف الطفولية شباباً وهو وقت القوة ) أي ( } ثُمَّ َجَعلَ ِمْن بَْعِد َضْعٍف قُوَّةً { ألنفال ، بينهما يف ا

  .} َيْخلُُق َما َيَشآُء { والشيبة هي متام الضعف « َوَشْيَبةً » َهَرماً } َجَعلَ ِمن َبْعِد قُوٍَّة َضعْفاً 
َوُهوَ { : فقدم العلم على القدرة ، وقوِلِه من قبل ) } َوُهَو العليم القدير { : ما احلكمة يف قوله ههنا : فإن قيل ( 

  ! .والعزة إشارة إىل كما القدرة ، واحلكمة إشارة إىل كمال العلم ، فقدم القدرة هناك على العلم؟} العزيز احلكيم 
} ألعلى ِفي السماوات واألرض َوُهَو العزيز احلكيم َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه َولَُه املثل ا{ فاجلواب أن املذكور هناك اإلعادة 

فالقدرة هناك أظهر وههنا املذكور اإلبداء وهو أطواٌر وأحوالٌ والعلم بكل « كُْن فََيكُونَ » : ألن اإلعادة بقوله 
كان عاملاً  فيه تبشري وإنذار؛ ألنه إذا} َوُهَو العليم القدير { : حال حاصل فالعلم هَُهنا أظهر مث إن قوله تعاىل 

بأحوال اخللق يكون عاملاً بأحوال املخلوق فإن علموا خرياً علمه مث إذا كان قادراً فإذا علم اخلري أثاب ، وإذا علم 
قدم الِعلم ، وأما اآلية ) والعلم ( الشر عاقب ، وملا كان العلم باألحوال قبل اإلثابة والعقاب اللَّذَْين مها بالقدرة 

  .} َوُهَو العزيز احلكيم { : ألحوال قبل العقاب فقال األخرى فالعلم بتلك ا

َوقَالَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم وَالْإَِميانَ ) ٥٥(َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ ُيقِْسُم الُْمْجرُِمونَ َما لَبِثُوا غَْيَر َساَعٍة كَذَِلَك كَانُوا ُيْؤفَكُونَ 
فََيْوَمِئٍذ لَا َيْنفَُع الَِّذيَن ظَلَُموا ) ٥٦(لَى َيْومِ الَْبْعِث فََهذَا َيْوُم الْبَْعِث وَلَِكنَّكُْم كُْنُتمْ لَا َتْعلَُمونَ لَقَْد لَبِثُْتْم ِفي كَِتابِ اللَِّه إِ

ْن جِئْتَُهْم بِآَيٍة لََيقُولَنَّ الَِّذينَ َولَقَدْ َضرَْبَنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ َمثَلٍ َولَِئ) ٥٧(َمْعِذَرُتُهْم وَلَا ُهْم ُيْسَتْعَتُبونَ 
  ) ٥٨(كَفَُروا إِنْ أَْنُتمْ إِلَّا ُمْبِطلُونَ 

أي إال ساعة ، » غَْيَر َساَعٍة « يف الدنيا » َما لَبِثُوا « حيلف املشركون } َوَيْوَم َتقُوُم الساعة ُيقِْسُم اجملرمون { : قوله 
  .حواهلا ووقتها ملا ذكر اإلعادة واإلبداء ذكره بذكر أ

ما لبثنا ، واملعىن أهنم : وهو على املعىن؛ إذا لو حكى قوهلم بعينه لقيل » يُقِْسمُ « جواب قوله » َما لَبِثُوا « : قوله 
كَأَنَُّهْم َيْوَم { : ما لبثوا يف قبورهم غري ساعة كما قال : وقال مقاتل والكليب . استلقوا أجل الدينا ملا عاينوا اآلخرة 

  ] . ٣٥: األحقاف [ } َيَرْونَ َما ُيوَعُدونَ لَمْ يلبثوا إِالَّ َساَعةً مِّن نَّهَارٍ { : وقوله ]  ٤٦: النازعات [ } وَْنَها َيَر
أي يصرفون عن احلق يف الدنيا ، وقال الكليب ومقاتل » كانَوا ُيؤفَكُونَ « أي مثْلُ ذَِلَك اإلفك » كَذَِلَك « : قوله 

قوهلم غري ساعة كما كذبوا يف الدنيا أن ال بعث ، واملعىن أن اهللا تعاىل أراد يَفَْضَحُهْم فحلفوا  )قبورهم ( كذبوا يف 
َوقَالَ الذين أُوُتواْ العلم { : ألهل اجلمع أهنم كاذبون ، مث ذكر إنكار املؤمنني عليهم فقال ) يتبني ( على شيء 

يف كتاب اهللا : وقيل . ا كتب اهللا لكم يف سابق علمه يف اللَّبث يف القبور أي فيم} واإلميان لَقَدْ لَبِثُْتْم ِفي ِكتَابِ اهللا 
وقال مقاتل » بلَبِثُْتم « متعلقاً » يف كتاب اهللا « يف ُحكْم اهللا أي فيما وعد به يف كتابه من احلشر والبعث فيكون 

  .لقد لبثتم إىل َيْوم الَبْعِث  فيه تقدمي وتأخري معناه وقال الذين أوتوا العلم بكتاب اهللا واإلميان: وقتادة 
واحلسن بفتحها ، وقرىء ، بكسرها ، « الَبْعِث » العامة على سكون عني ] و [ َترِدُ مبعىن الباء « و طفي 

  .فاملكسور اسم ، واملفتوح مصدر 



  .« ثُْتمْ لَقَْد لَبِ» أهنا عاطفة هذه اجلملة على : اظهرمها : يف الفاء قوالن } فهذا َيْوُم البعث { : قوله 
  :وقال الزخمشري هي جواب شرط مقدر كقوله 

أقصى ما يراد بكم وآن لنا أن خنلص « خرسان » إن صحَّ ما قلتم إن : كأنه قيل ... فَقَْد جِئَْنا خَُراسَاَنا  - ٤٠٤٦
  .وكذلك إن كنتم منكرين فهذا يوم البعث ، ويشري إىل البيت املشهور 

  قُلَْنا القُفُول فَقَْد جِئَْنا خَُراَسانَا... ا يُراُد بَِنا قالوا ُخرَاسان أقَْصى م - ٤٠٤٧
  .ال يقدر له مفعول أي مل يكونوا من أويل العلم وهو املَْنع ) أو ( أي البعث أي ما يراد بكم « ال َتْعلَُمونَ » : قوله 
  فصل

إىل النار ( ا ُحِشَر َعِلَم أن مصريه اعلم أن املوعود بوعد إذا ضرب له أجل يستقل املدة ويريد تأخريها ، فاجملرم إذ
إىل اجلنة فيستكثر ) يستقل مدة اللَّْبِث وخيترا تأخري احلشر واإلبقاء يف اإلبقاء ، واملؤمن إذا ُحِشَر َعِلَم أن مصريه 

الَ الذين َوقَ{ : إن مدة لَْبثنا قليلٌ وإليه اإلشارة بقوله : املدة وال يريد تأخريها فيختلف الفريقان ويقول أحدمها 
{ وحنن صرنا إىل يوم البعث ، وهذا يوم البعث } أُوتُواْ العلم واإلميان لَقَْد لَبِثُْتْم ِفي ِكتَابِ اهللا إىل َيْومِ البعث 

التأخري ألنكم كنتم ال تعلمون البعث وال تعترفون به ( وقوعه يف الدنيا يعين أن طلبكم } ولكنكم كُنتْم الَ َتْعلَُمونَ 
  .كم إىل النار فتطلبون التأخري وال ينفعكم العلم به اآلن ، فصار مصري

هو الناصب ليومئذ قبله ، » ال ينفع « أي إِذْ َيْشفَُع ذَلك يقولُ الذين أثوتوا العلَم تلك املقالة » فََيْوَمِئٍذ « : قوله 
ث جمازّي وألنه قد فصل أيضاً وقرأ الكوفيون هنا ويف غافر بالياء من حتت وافقهم نافٌع على ما يف غافر؛ ألن التأني

  .والباقون بالتأنيث فيهما مراعاةٌ للفظ 
أْسَتْعَتبَنِي فالنٌ فَأَْعَتْبُتُه أي اْستَْرَضانِي فَأَرَضْيُتُه ، وذلك إذا : قال الزخمشري من قولك } َوالَ ُهْم ُيْسَتْعَتُبونَ { : قوله 

  :ْتَبُه أال ترى إىل قوله أزلت َع» أَْعَتْبُتُه « وحقيقة ) عليه ( كان جانياً 
  َيْوَم النِّسَارِ فَأُْعِتُبوا بالصَّْيلَمِ... غَِضَبْت َتِميٌم أن تقَتَّلَ َعاِمٌر  - ٤٠٤٨

) هلم ( أي أُزِيلَ غََضبُُهْم ، والغضب يف معىن العتب واملعىن ال يقال » فأُْعِتُبوا « : كيف جعلهم غضاباً ، مث قال 
] .  ٣٥: اجلاثية [ } فاليوم الَ ُيْخَرُجونَ مِْنَها َوالَ ُهْم ُيْسَتعََتُبونَ { : ومثله قوله تعاىل  أرضوا ربكم بتوبة وطاعة ،

َوإِن َيْسَتْعِتبُواْ فََما ُهم { : كيف جعلوا غري ُمْسَتْعَتبِني يف بعض اآليات وغري ُمْعَتبِنيَ يف بعضها وهو قوله : فإن قلَت 
أما كوهنم غي ُمْسَتْعَتبَِني فهذا معناه ، وأما كوهنم غري معتبني فمعناه أهنم غُري : قلت  ] ٢٤: فصلت [ } مَِّن املعتبني 

فإن يستعتبو اهللا ) منه ( راضَني مبا هم فيه فشُبَِّهْت حالُُهْم حبال قوم ُجنَِي عليهم فهم عاتبون على اجلاين غري راضني 
وقال ابن عطية ويستعتبون مبعىن يعتبون كما تقول َيْمِلكث . تهى أي يسألون إزالة ما هم فيه فما هم من املَُجابَِني ان

طلب الشيء وليس هذا منه؛ ألن املعىن كان يفسد إذْ كان املفهوم منه وال » استفعل « ، وَيْسَتْمِلُك ، والباب يف 
  .ري فاسداً ملا تقدم يف قوله الزخمش) هذا ( وليس : ُيطْلَُب منهم ُعتَْبى ، قال ِشهاُب الدِّين 

وهذا إشارة إىل إزالة األْعذَار واإلتيان مبا فوق الكفاية } َولَقَدْ ضََرْبَنا ِللنَّاسِ ِفي هذا القرآن ِمن كُلِّ َمثَلٍ { : قوله 
من اإلنذار وأنه مل يبَق من جانب الرسول تقصٌري فَإن طلبوا شيئاً آخر فذاك عناد َمْحض ألن من كذَّب دليالً ال 

ب الدالئل بل يا جيوز للمستدل أن َيْشَرع يف دليل آخر بعد ذكره دليالً جيِّداً مستقيماً ظاهراً ال َيْصعُب عليه تكذي
إشكال عليه ، وعانده اخلصم ألنه إما أن يعترف بُوُروِد سُؤال اخلَْصم عليه أو ال يعترف فإن اعترف يكون انقطاعاً 

اسداً وإما أن املستدل جاهل بوجه الداللة واالستدالل وهو َيقَْدحُ يف الدليل واملستدلّ إما أن يكون الدليل ف
من العلم فكيف من النيب عليه الصالة والسالم وإن مل يعترف بكون الشُّرُوعِ يف ) به ( وكالمها ال جيوز االعراف 



  .غريه يوهم أن اخلَصم معاند فيحترز عن العناد يف الثاين أكثر 
السالم ذكروا أنواعاً من الدالئل ، فنقول سردوها َسرْداً مث فردوها فرداً ) الصالة و ( فاألنبياء عليهم : فإن قيل 

  .كذا : كذا ، والثالث : كذا ، والثاين : األول : الدليلُ عليه من وجوه : َيقُولُ ) كما ( فرداً 

لُ ِمن اإلتيان ويف مثل هذا الواجب عدم االلتفات إىل عناد املعاند ألنه يريد تضييع الوقت كي ال يتمكن املُسَْتِد
َولَِئن جِئَْتُهْم بِآَيةٍ لََّيقُولَنَّ الذين كفروا إِنْ أَنُتْم إِالَّ { : جبميع ما وعد من الدليل فتَْنَحطُّ درجته وإىل هذا أشار بقوله 

كتٍة وهي أنه تعاىل لن» إنْ أَْنُتْم « : ومجع يف قوله » جئْتَُهْم « : أي ما أنتم إال على باطل ، ووحد يف قوله } ُمْبِطلُونَ 
أي جاءت هبا الرسل فقال الكفار ما أنتم أيها املُدُعون } وَلَِئْن جِئْتَُهْم بِكُلِّ آَيةٍ { : أخرب يف موضع آخر فقال 

  .إال كذا ) كلكم ( الرسالة 

  ) ٦٠(للَِّه َحقٌّ َولَا َيْسَتخِفَّنََّك الَِّذيَن لَا ُيوِقُنونَ فَاصْبِْر إِنَّ َوْعَد ا) ٥٩(كَذَِلَك َيطَْبُع اللَُّه َعلَى قُلُوبِ الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ 

  .أي مثل ذلك الطبع َيطَْبعُ اللَُّه َعلَى قُلُوبِ الَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ توحيد اهللا » كَذَلك َيطَْبعُ « : قوله 
  من ال يعلم شيئاً أّي فائدة يف اإلخبار عن الطبع على قلبه؟: فإن قيل ( 

السالم ) الصالة و ( معناه أن من ال يعلم اآلن فقد طبع على قلبه من قبل ، مث إنه تعاىل َسلَّى نبيه عليه : ) ب فاجلوا
  .يف نصرتك وإظهارك على عدوك وتبيني صدقك } فاصرب إِنَّ َوْعَد اهللا َحقٌّ { : فقال 
ويعقوُب ، وابُن أيب  -خباء ُمْعَجَمٍة وفاٍء  -سِْتْخفَاِف العامة من اال} َوالَ َيْسَتخِفَّنََّك الذين الَ ُيوِقُنونَ { : قوله 

الَ : ويعقوُب بتخفيف نون التوكيد والنهي من باب ) عبلة ( وابُن أيب . إسحاق حباء مهملة وقاف من االْسِتحْقَاق 
  .أََريْنَك َههَُنا 

  فصل
ال َيسَْتِحقَّنَ : على اجلهل واتباعهم يف البغي ، وقيل  }الذين ال يوقون { املعىن وال َيسَْتْجهِلَنََّك أي ال َيْجَهلَنَّكَ 

على  -عليه السالم  -رأيَك وِحلَْمك الذين ال يؤمنون بالبعث واحلساب ، وهذا إشارة إىل وجوب ُمَداوَمةِ النيب 
  .إن ه متقلب قابل الرأي ال ثبات له : الدعاء إىل اإلميان ، فإنه لو سكت لَقَالَ الكافريون 

َمْن قََرأَ سُوَرة الرُّومِ كان لَهُ » : صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسولُ اهللا « : أمامة عن أيبِّ ْبنِ كَْعبٍ قال روى أبو 
رواه يف « من االجر عشر حسناٍت بعدد كُلّ َملَك ُيسَبِّح اللَُّه َبْيَن السََّماء واألرض وأَْدَرَك ما صََنَع يف يومه وليلته 

  ) .كم وأح( تفسري واهللا أعلم 

الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َويُْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَُهْم ) ٣(ُهًدى َوَرْحَمةً ِللُْمْحِسنَِني ) ٢(ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الَْحكِيمِ ) ١(امل 
َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشَترِي لَْهَو ) ٥(أُولَِئَك َعلَى ُهًدى ِمْن َربِّهِْم َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ ) ٤(بِالْآخَِرِة ُهْم ُيوِقُنونَ 

َوإِذَا ُتتْلَى َعلَْيِه آَياُتَنا وَلَّى ) ٦(الَْحِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َويَتَِّخذََها ُهُزًوا أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني 
  ) ٧(َنْيِه َوقًْرا فََبشِّْرُه بَِعذَابٍ أَلِيمٍ ُمْسَتكْبًِرا كَأَنْ لَْم َيْسَمْعَها كَأَنَّ ِفي أُذُ

آيات الكتاب ) أي ( تلك إشارة إىل غائب ، واملعىن آيات القرآن } تلك آيات الكتاب احلكيم . أمل { : قوله تعاىل 
أو ) أو مبعىن فاعل (  قالوا َعقَْدُت اللََّبَن فَُهَو َعِقيٌد ،. فعيلٌ مبعىن ُمفَْعل وهذا قليل ) : قيل ( واحلكيم . احلكيم 

حذف املضاف وأقيم املضاف إليه ُمقَاَمُه وهو الضمري اجملرُور ، ) مث ( مبعىن ذي احلكمة أو أصله احلكيُم قاِئلُُه 



  .فانقلب مرفوعاً فاْسَتَتَر يف الصِّفة قاله الزخمشري ، وهو احلسن الصَِّناِعة 
والعامل ما يف اسم اإلشارة من معىن الفعل » آيات « احلال من  العامة على النصب على» َهدًى َوَرْحَمةً « : قوله 

رمحة « منصوباً على احلال رفع » هدى « ومحزةُ بالرفع على خرب مبتدأ مضمر وجوز بعضهم أن يكون . او املَْدح 
  . أي وهو رمحة وفيه ُبْعٌد) وجوز بعضم أن يكونَ ُهدًى ( ويكون رفعها على خرب ابتداء مضمر ، : قال . » 

  فصل
؛ ألنه ملا زاد ذكَر وصٍف يف » احلَكِيُم « : وههنا قال » احلَِكيُم « : ذَِلَك الِكَتاُب ، ومل يقل : قال يف البقرة 

يف مقابلة ( » هدى « : ، فقوله » هدى للمتقني « : الكتاب زاد ذكر أمر أحواله فقال هدى ورمحة وقال هناك 
ووصف الكتاب باحلكيم على معىن ذو احلكمة » احلكيم « مقابلة قوله ) » ورمحة « : وقوله » الكتاب « : قوله 

« : وقال هنا » ِللُْمتَِّقَني « أي ذات رضا وقال هناك ]  ٦٩: احلاقة [ } فَُهَو ِفي ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة { : كقوله تعاىل 
من يتقي من الشرك ) به ( أي يهدى » ِقني ِللُْمتَّ« : ؛ ألنه ملا ذكر أنه هدى ومل يذكر شيئاً آخر قال » للُمْحسِينَِي 

{ : ؛ ألن رمحة اهللا قريٌب من احملسنني وقال تعاىل » ِللُْمْحِسنِنيَ « : فقال » َوَرْحَمة « : والعناد ، وههنا زاد قوله 
) وزيادة ( سن يتقي ، ، وألن احمل» َوَرْحَمة « فناسب زيادة قوله ]  ٢٦: يونس [ } لِّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ احلسىن َوزَِياَدةٌ 

.  
صفة أبو بدل أو بيان ملا قبله ، أو منصوب أو مرفوع على القطع وعلى كل تقدير فهو » الذين يقيمون « : قوله 

  :وسئل األصمعي عن األملعي فنشد . تفسري لإلحسان 
  ِمعَانَ كَأَنْ قَْد َرأَى َوقَْد َس... اَأللَْمِعيُّ الَِّذي َيظُنُّ بِكَ الظَّْن  - ٤٠٤٩

يعين أن األملعي هو الذي إذا ظن شيئاً كان كمن رآه ومسعه كذلك احملسنون هم الذين يفعلون هذه الطاعات ومثله 
 - ١٩: املعارج [ } َوإِذَا َمسَُّه اخلري َمُنوعاً إِذَا َمسَّهُ الشر َجُزوعاً { : وسئل بعضهم عن اهللوع فلم يزد أن تال 

٢٠ [  
  فصل

الذين يؤمنون بالغيب؛ : ومل يقل هنا ]  ٣: البقرة [ } ذين ُيؤِْمُنونَ بالغيب َوُيِقيُمونَ الصالة ال{ : قال يف البقرة 
ألن املتَِّقَي هو التارك للكفر ويلزم منه أن يكون مؤمناً ، واملؤمن هو اآليت حبقيقة اإلميان ، ويلزمه أن ال يكونَ كافراً 

م مدح باإلميان هناك ، وملا كان احملسن داالً على اإلميان بالتنصيص مل ، فلما كان املتقي داالً على املؤمن بااللتزا
  .يصرح باإلميان 

  .» املُفِْلُحونَ « : إىل قوله } الذين ُيِقيُمونَ الصالة َويُْؤُتونَ الزكاة { : وتقدم الكالم على نظري قوله 
قرآن كتاٌب حيكٌم يشتملُ على آياتِ حكيمة بني حال مل ابني أن ال} َوِمَن الناس َمن َيشَْترِي لَْهوَ احلديث { : قوله 

نزلت يف النَّْضرِ ْبنِ احلَارِث كان يَتَّجُر فيأيت احلرية : قال مقاتل والكليب . الكفار أهنم يَتُركُون ذلك ويشتغلون بغريه 
ُرسْتم « م حبديث إن حممداً حيدثكم حبديث عاد ومثود وأنا أحدثك: ويشتري أخبار العجم وحيدث هبا قريشاً ويقول 

، وأخبار األكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن ، فأنزل اهللا هذه اآلية ، وقال » ، واسفِْنديَار 
يعين شراء القَِياِن واملَُغنَِّني ، ووجه الكالم على هذا التأويل من يشتري ذاَت او ذَا لَْهوِ احلَِديث ، قال َعليه : جماهد 

َوِمَن { ويف مثل هذا نزلت اآلية » املغنيات وال بيعهن وأمثاهنن حرام ) تعليم ( ال حيل « : سالم ال) الصالة و ( 
وما من َرُجلٍ يرفع صوته بالغناء إالَّ بعث اهللا عليه شياطنني } الناس َمن َيْشَترِي لَْهَو احلديث ِلُيِضلَّ َعن َسبِيلِ اهللا 

املنكب فال يزاالن يضربانه بأرجلهما حىت هو الذي يسكت قال  أحدمها على هذا املَْنِكبِ واآلخر على هذا



ح ألن اللهو يكون حديثاً وغريَه فهو كباب ، » ِمْن « من باب اإلضافة مبعىن » لَْهَو احلديث « : النحويون قوله 
  .وهذا أبلغ من حذف املضاف 

فمفعوله » أََضلَّ غَْيَرُه « ، والباقون بضمه ملن بفتح حرف املضارعة ) قرأه ابن كثري وأبو عمرو ( » ِلُيِضلَّ « : قوله 
قال . من غري عكس ، وقد تقدم ذلك يف إبراهيم » َضلَّ « فقد » أََضلَّ « حمذوف ، وهو مستلزم للضالل ألن من 

القراءة بالرفع بينة ألن النضر كان غرضه باشتراء اللهو أن يصد الناس عن الدخول يف : فإن قلت : الزخمشري هنا 
  :معنيان : إلسالم واستماع القرآن ويضلهم عنه ، فما معىن القراءة بالفتح؟ قلت ا

ليثبت على ضاللة الذي كان عليه وال َيْصِدَف ويزيَد فيه وميده فإن املخذول كان شديد التمكّن يف عداوة : أحدمها 
  .الدين وصد الناس عنه 

كان ضاالًّ ال حمالة ، فدل بالرَِّديِف على املَْردُوِف » أََضلَّ «  من ِقَبلِ أنَّ من) موضع ( » ليضل « ان موضع : الثاين 
.  

  فصل
احلديث هو الغناء ، واآلية نزلت ) هلو : ( روي عن عبد اهللا بن مسعود وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبري قالوا 

امري واملعازف على القرآن ، وقال أي يستبدل وخيتار الغناء واملز} َمن َيْشَترِي لَْهوَ احلديث { : فيه ، ومعىن قوله 
حسب املرء من الضاللة أن خيتار حديث : وهو الشرك ، وقال قتادة : هو الطبل ، وقال الضحاك : ابن جريح 

  .الباطل على حديث احلّق 
  .حال أن يشتري بغري علم بأحوال التجارة حيث اشترى ما خيسر قيمة الدَّاَرْينِ » بغري علم « : قوله 
  .وهو علة كالذي قبله » لُِيِضلَّ « قرأ األحوان وحفص بالنصب أي بنصب الذَّال عطفاً على » َويَتَِّخذََها « : قوله 

الرفع على االستئناف من غري عطف على الصلة ، : فهو صلة ، وقيل » َيْشَترِي « والباقون بالرفع عطفاً على 
ه ُيؤَنَّثُ ، أو األحادث الدال عليها احلَِدُي ألنه اسم والضمري املنصوب يعود على اآليات املتقدمة أو السبيل ألن

  .جنس 
{ : على معناها فجمع مث على لفظها فأفرد يف قوله ) مث ( فأفرد » َمْن « محل أوالً على لفظ » أولَِئَك لَْهْم « : قوله 

: املائدة [ } َمن لََّعَنُه اهللا َوغَِضَب َعلَْيِه { : ه وله نظائر تقدم التنبيه عليها يف املائدة عند قول} َوإِذَا تتلى َعلَْيِه آَياتَُنا 
وال نعلم جاء يف القرآن ما محل على اللفظ مث على املعىن مث على اللفظ غري هاتني اآليتني ، : قال أبو حيان ] .  ٦

  .أي دائم  »َعذَاٌب ُمهٌِني « : وقوله . ووجد غريمها كما تقدم التنبيه عليه يف املائدة : قال شهاب الدين 
أي يشتري احلديث الباطل ، ويأتيه احلق الصُّرَاُح َمجَّاناً فيعرض عليه } َوإِذَا تتلى َعلَْيِه آَياُتَنا وىل ُمسَْتكْبِراً { : قوله 

.  
} ْيِه َوقْراً كَأَنَّ يف أُذَُن{ : وقوله » ُمْسَتكْبِراً « أو من ضمري » وَلَّى « حال من فاعل } كَأَن لَّْم َيْسَمْعَها { : قوله 

أو تبيني ملا قبلها ، وجوز الزخمشري أن تكون مجلة » َيْسَمْعَها « حال ثالثة أو بدل مما قبلها ، أو حال من فاعل 
  .التنبيه استئنافيتني 

ْيهِ كَأَنَّ يف أُذَُن{ : شغل املتكرب الذي ال يلتفت إىل الكالم وجيعل نفسه كأنه غافلة ، وقوله } كأن مل يسمعها { معىن 
وهو إشارة إىل الدوام » مهني « أي مؤمل ، ووصفه أوالً بأنه } فََبشِّْرُه بَِعذَابٍ أَِليمٍ { أدخل يف اإلعراض } َوقْراً 

  .» مُْؤِلم دَائم « : فكأنه قال 



َخلَقَ ) ٩(َد اللَِّه َحقًّا َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم َخاِلِديَن ِفيَها َوْع) ٨(إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُهْم َجنَّاتُ النَِّعيمِ 
بٍَّة وَأَنَْزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء السََّماَواتِ بَِغْيرِ َعَمٍد َترَْوَنَها َوأَلْقَى ِفي الْأَْرضِ َروَاِسَي أَنْ َتِميدَ بِكُْم َوَبثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ َدا

َهذَا َخلُْق اللَِّه فَأَرُونِي َماذَا َخلََق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َبلِ الظَّاِلُمونَ ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ ) ١٠(َزْوجٍ كَرِميٍ  فَأَْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ
)١١ (  

اآلية ملا بني حال املُْعرِضِ عن مساع اآليات بني حال من يقبل } . . . إِنَّ الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { : قوله 
( ولذلك عذاب مهني ووحد العذاب ، ومجع اجلنات إشارة إىل أن الرمحة . لى تلك اآليات بأنَّ هلم جناتِ النعيم ع

تبني النعمة وتعرفها ومل يبني ) إشارة إىل أن الرمحة » اجلنات « وعرف » العذاب « واسعة أكثر من الغضب ، وكّر 
  .النعمة وإمنا نبه عليها تنبيهاً 

هو اخلرب » لَُهْم « واألحسن أن جيعل » لَُهمْ َجنَّاٌت « : اجلملة من قوله » إِنَّ « حال ، وخرب » ِديَن َخاِل« : وقوله 
بالواو فيجوز أن يكون هو اخلرب واجلملة أو اجلارّ » خالُدونَ « فاعل به ، وقرأ َزْيُد ْبُن َعِليٍّ » َجنَّاتٌ « وحده ، و 

  .خرباً ثانياً ) » خالدون « ( وحده حال ، وجيوز أن يكون 
» َحقّاً « يف معىن َوَعَدُهم اللَُّه ذَِلَك ، و » لَُهْم جَنَّاٌت « : مصدر مؤكد لنفسه؛ ألن قوله » َوْعَد اللَِّه « : قوله 

مصدر مؤكد لغريه ، أي ملضمون تلك اجلملة األوىل ، وعاملها خمتلف ، فتقدير األوىل وعد اهللا ذلك وعداً ، 
  .يف أفعاله » احلكيم « يف اقتداره » العزيز « أُِحقُّ ذلك َحقّاً ، واعلم أنه : وتقدير الثاين 

واعلم . وهذا تبيني لقّوته وحكمته ، وقد تقدم الكالم على نظريها يف الوعد } َخلََق السماوات بَِغْيرِ َعَمٍد { : قوله 
َيْوَم َنطْوِي السمآء كَطَيِّ السجل { : ىل إن السموات مبسوطةً كُصُحٍف مستوية لقوله تعا: أن أكثر املفسرين قال 

 -رمحه اهللا  -املهندسني والغزايلُّ ) مجيع ( إهنا مستديرة وهو قول : وقال بعضهم ] .  ١٠٤: األنبياء [ } ِللْكُُتبِ 
 قال وحنن نوافقهم على ذلك فإن هلم عليها دليالً من احملسوسات وخمالفة احلّس ال جيوز وإن كان يف الباب خرب

ليس يف القرآن واخلرب مما يدل على ذلك صرحياً بل ما يدل عليه االستدارة كقوله ) أن ( نؤوله مبا حيتمله فضالً من 
إن : اسم لشيء مستدير بل الواجب ان يقال » والفلك « ]  ٣٣: األنبياء [ } كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ { : تعاىل 

الكالم على نظري ) وتقدم ( يمة هو خملوق بقدر اهللا ال بإجياب وطبع السماء سواء كانت مستديره أو صفحةً مستق
والكرمي احلسن ، أو ذي كرم ألنه يأيت كثرياً من غري حساب أو ُمكْرِم مثل نَِقيصٍ . » كَرِمي « : اآلية إىل قوله 

  .للُمْنِقص 
من } فَأَرُونِي َماذَا َخلََق الذين ِمن ُدونِِه { يعين هذا الذي ذكرت مما ُيعَايُِنونَ خلق اهللا } هذا َخلُْق اهللا { : قوله 

أي بني ، أو مبني للعاقل } َبلِ الظاملون ِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ { . االستفهام يف البقرة » ماذا « آهلتكم اليت تعبدوهنا وتقدم 
  .أنه ضالل ، واملراد بالظاملني املشركني الواضعني العبادة يف غري موضعها 

َوإِذْ قَالَ ) ١٢(نِيٌّ َحِميٌد َنا لُقَْمانَ الِْحكَْمةَ أَِن اْشكُرْ ِللَِّه َوَمْن َيْشكُْر فَإِنََّما َيْشكُُر ِلنَفِْسِه َوَمْن كَفََر فَإِنَّ اللََّه غََولَقَْد آتَْي
َوَوصَّْيَنا الْإِْنَسانَ بَِواِلَدْيهِ َحَملَْتُه أُمُُّه َوْهًنا ) ١٣(ِظيٌم لُقَْمانُ ِلاْبنِِه َوُهَو َيِعظُُه َيا بَُنيَّ لَا ُتشْرِْك بِاللَِّه إِنَّ الشِّْرَك لَظُلٌْم َع

َوإِنْ َجاَهَداَك َعلَى أَنْ ُتشْرَِك بِي َما لَْيسَ ) ١٤(َعلَى َوْهنٍ َوِفَصالُُه ِفي َعاَمْينِ أَِن اْشكُْر ِلي َولَِواِلَدْيَك إِلَيَّ الَْمِصُري 
كُْم بَِما كُنُْتمْ ُهَما َوصَاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروفًا َواتَّبِْع َسبِيلَ َمْن أَنَاَب إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأَُنبِّئُلََك بِِه ِعلٌْم فَلَا ُتِطْع

السََّماوَاِت أَْو ِفي الْأَْرضِ يَأِْت بَِها َيا بَُنيَّ إِنََّها إِنْ َتُك ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ فََتكُْن ِفي َصْخَرٍة أَْو ِفي ) ١٥(َتْعَملُونَ 
َيا بَُنيَّ أَِقمِ الصَّلَاةَ َوأُْمْر بِالَْمْعُروِف َواْنَه َعنِ الْمُْنكَرِ وَاْصبِْر َعلَى َما أَصَاَبَك إِنَّ ذَِلكَ ) ١٦(اللَُّه إِنَّ اللََّه لَِطيٌف َخبٌِري 



) ١٨(دََّك ِللنَّاسِ َولَا َتْمشِ ِفي الْأَْرضِ َمَرًحا إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ ُمخَْتالٍ فَخُورٍ َولَا ُتَصعِّْر َخ) ١٧(ِمْن َعْزمِ الْأُُمورِ 
  ) ١٩(َواقِْصْد ِفي َمْشيَِك َواغُْضْض ِمْن صَْوِتَك إِنَّ أَْنكََر الْأَْصوَاِت لَصَْوُت الَْحِمريِ 

أعجمي وهو الظاهر فمنعه للتعريف والعجمة الشخصية ، : لقمان قيل } ة َولَقَْد آَتْيَنا لُقَْمانَ احلكم{ : قوله تعاىل 
عريب مشتق من اللّقْم وهو حينئذ ُمَرجَّل ألنه مل يبق له وضعٌ يف النكرات ومنعه حينئذ للتعريف وزيادة : وقيل 

  .مضمر » إذ « األلف والنون ، والعامل يف 
: ارخ ، وهو آزر ، وقال وهب كان ابن أخت أيوب وقال مقاتل قال ابن إسحاق لقمانُ هو َناعور بن ناحثور بن َت

كان قاضياً يف بين إسرائيل واتفق العلماء على أنه كان حكيماً ومل : ذكر أنه كان ابن خالة أيوب ، وقال الواقدي 
ن جيعلك اهللا خليفة يف هل لك أ: يكن نبياً إال عكرمة فإنه قال كان نبياً وانفرد هبذا القول وقال بعضهم ُخيِّرَ لُقَْمانُ 

إن َخيَّرَنِي ريب قبلت العافية ومل أقبل البالء وإن عزم علي : األرض فتحكم بني الناس باحلّق فأجاب الصوت وقال 
ألن : فسمعاً وطاعة فإين أْعلَُم إن فعل يب ذلك أعاننني وعصمين فقال املالئكة بصوت ال يراهم ِلَم يا لقمانُ؟ قال 

ل وأكدرها يغشاه الظلم من كل مكان أن يعن فباحلري أن ينجو وإن أخطأ أخطا طريق اجلنة ومن احلاكم بأشد املناز
يكن يف الدنيا ذليالً خري من أن يكون شريفاً ، ومن خيتر الدنيا على اآلخرة ُتْغنه الدنيا وال يصيب اآلخرة فتعجب 

و يتكلم هبا مث نودي داود بعده فقبلها ومل يشترط ما املالئكة من حسن َمْنِطقِ فقام من نومه فأعطي احلكمة فاْنَتَبه وه
: اشترط لقمان فهوى يف اخلطيئة غري مرة ، كُلّ ذلك بعفو اهللا عنه وكان لقمان تؤازره احلكمة ، قال خالد الربعي 

لقيه رجل كان راِعَي غنم ، فروي أنه : كان خياطاً ، وقيل : كان لقمان عبداً حبشياً جناراً ، وقال سعيد بن املسيب 
بصدق احلديث ، وأداء األمانة وترك ما : ألسَت فالناً الراعَي فبم َبلَْغَت ما َبلَْغَت؟ قال : وهو يتكلم باحلكمة فقال 

اعتزل لقمان الناس فنزل : كان عبداً أسود عظيم الشَّفََتْينِ ُمَشقََّق القََدَمْينِ ، وقال احلسن : ال َيْعنِينِي ، وقال جماهد 
كان لقمانُ احلبشيُّ عبداً لرجل فجاء به إىل السوق : املقدس ال خيالطهم ، وقال أبو جعفر ) وبيت ( رقّة ما بني ال

: أصنع بك كذا وكذا فيقول : فاعل فيقول ( ما تصنع يب : ليبيعه فكَانَ كلما جاء إنسانٌ يشريته قال له لقمان 
قال أَُصيُِّرك بواباً على بايب فقالك أنت اشتري ) ا تصنع يب م: حاجيت إليك أن ال َتْشتِرِيَنِي حىت جاء رجل فقال له 

إين : وكان ملواله ثالثُ بناتٍ َيْبِغني يف القرية ، وأراد أن خيرج إىل ضيعةً له فقال له : فاشتراه وجاء به إىل جاره قال 
: رائه وال تفتحه حىت أحضر قال أَْدَخلُْت إليهن طعاَمُهنَّ وما َيحَْتْجَن إليه فإذا خرجت فأغلق الباب واقعد من و

ففعل فَخََرْجَن إليه كما : ففعل فََخَرْجَن إليه فإذا خرجت فأغلق الباب واقعد من ورائه وال تفتحه حىت أحضر قال 
 مث عاد( فََسَجنَّه فََغَسل الدم وجلس ، فلما قدم مواله مل خيربه ) عليهن ( افتح الباب فأىب ) : له ( كُن َيخُْرُجْن فقلن 

) افتح الباب فأىب فََشَجْجَنه ورَجعَن فغسل الدم وجلس فلما جاء مواله مل خيربه : فأغلق الباب فجئن إليه فقلن له 
وقالت ( مين واهللا ألتوَبنَّ فَتاَبْت ،  -عز وجل  -وما بال هذا العبد احلبشي أوىل بطاعة اهللا : فقالت الكربى : قال 

مين واهللا ألتوَبنَّ فََتاَبْت فقالت  -عز وجل  -وهذه الكربى أوىل بطاعة اهللا  ما بال هذا العبد احلبشّي: الصغرى ) 
ما بال َهاَتْين وهذا العبد احلبشي أوىل بطاعة اهللا مين واهللا ألتوبن فتابت فُتْبَن إىل اهللا تعاىل وكُنَّ َعَوابِدَ : الوسطى 

مّنا فتابوا ، وعن  -عز وجل  -فالن أوىل بطاعة اهللا  القرية فقال غَُواةُ القرية ما بال هذا العبد احلبشّي وبنات
أن لقمانَ كان بعداً حبشياً لرجل من بين إسرائيل وكان مواله يلعب بِالنَّْرِد وخياطر عليه ، وكان على : مكحول 

قمر سيد بابه هنٌر جارٍ فلعب يوماً بالنَّْرِد على أن من قهر صاحبه شرب املاء الذي يف البحر كله أو افتدى منه ف
عينيك أَفْقَأُهما أو مجيع ما : اشرب ما يف النهر كله وإال فافتديه فقال َسلْنِي الفداء فقال : لقمان فقال له القامر 

  .أْمهِلْنِي يوماً قال لك ذلك : متلك فقال 



فرجاً  فأمسى كئيباً حزيناً فكلمه لقمان فأعرض عنه فأعاد عليه القول فأعرض عنه فقال أخربين فلعل لك عندي
يقول لك ما ) فإنه ( إذا قال لك الرجلُ اشرب ما يف النهر فقل له أشرب ما بني حفيت النهر أو املد : فأخربه فقال 

بني حفيت النهر فقل له احبس عين املد حىت أشرب ما بني احلفتني فإنه ال يستطيع وتكون قد خرجت مما ضمنته له 
أصبح الرجل جاء فقال أَْوِف يل شرطي فقال له نعم أشرب ما بني فعرف الرجل أنه قد صدق فطابت نفسه ، فلما 

الضفتني أو املد فقال ما بني الضفتني قال فاحبس عين املد قال كيف أستطيع فخصمه قال فأعتقه مواله فأكرمه اهللا 
ما هذا ومل يقتبس منه فاختلف إليه سنة وداود يتخذ درعاً يسأله  -عليه السالم  -تعاىل وكان خيتلف إىل داودَ 

  .الصمت حكمة : خيربه داود حىت فرغ منها ولَبِسَها على نفسه فقال عند ذاك 
  فصل

هذا َخلُْق اهللا فَأَرُونِي َماذَا َخلََق الذين ِمن { : ملا بني اهللا تعاىل فساد اعتقاد املشركني يف عبادة من ال َيْخلٌُ َشْيئاً قوله 
ظامل ضالٌّ ذكر ما يدل على أن ضالله وظلمهم نقيض احلكمة إن مل يكن بني أن املشرك ]  ١١: الروم [ } ُدونِِه 

عبارة عن توفيق العمل بالعلم ، ) واحلكمة . ( } َولَقَْد آَتْيَنا لُقَْمانَ احلكمة { : هناك نبوة وذكر حكاية لقمان فقال 
  .لوم حصول العلم على وفق املع: فإن أريد َتْحِديُدها مبا يدخل فيه حكمة اهللا فنقول 

مث بني أن الشكر ال } أَِن اشكر للَِّه { : املفسرة ، فسر اهللا إيتاء احلكمة بقوله » أن « هذه » أَنْ اْشكُْر « : قوله 
{ : وبني أن من كفر ال يتضرر غري الكافر ، فقال } َوَمن َيْشكُْر فَإِنََّما َيْشكُُر ِلَنفِْسِه { : يشفع إال الشاكر بقوله 

َمن { : أي غري حمتاج إىل شكره ، وقدم الشكر على الكُفَْراِن ههنا وقال يف الروم } إِنَّ اهللا غَنِيٌّ َحِميدٌ َوَمن كَفََر فَ
ألن الذكر يف الروم كان للترهيب ولذلك ]  ٤٤: اآلية [ } كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه َوَمْن َعِملَ َصاِلحاً فََألنفُِسهِمْ َيْمَهُدونَ 

فقدم التخويف ، وههنا الذكر للترغيب؛ ألن وعظ األب لالبن ]  ٤٣: الروم [ } ْوٌم الَّ مََردَّ لَُه يَأِْتَي َي{ : قال 
  .والوعد . يكون بطريق اللطف 

هذا عطف على ما تقدم والتقدير آتينا لقمان احلكمة حني جعلناه شاكراً } َوإِذْ قَالَ لُقَْمانُ الْبنِِه َوُهَو َيِعظُهُ { : قوله 
  .، وحني جعلناه واعظاً لغريه  يف نفسه

بدأ يف الوعظ } الَ ُتْشرِْك باهللا { قرأ ابن كثري بإسكان الياء وفتحها حفٌص والباقون بالكسر » يا بَُنيَّ « : قوله 
، أما أنه ظلم فألنه وضع النفس الشريفة املكرمة } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعِظيٌم { : باألهم وهو املنع من اإلشراك وقال 

  .يف عبادة اخلسيس ، فوضع العبادة يف غري موضعها 
ملا منعه من العبادة لغري اهللا واخلدمة قريٌب منها يف الصورة بني أهنا غري ممتنعة بل } َوَوصَّْيَنا اإلنسان بِوَاِلَدْيِه { : قوله 

يعين هللا على العبد » أُمُُّه  َحَملَْتُه« : كخدمة األبوين مث بني السبب فقال ) يف بعض الصور ( هي واجبة لغري اهللا 
نعمة االبتداء باخللق ونعمة اإلبقاء بالرزق أي صارت بقدرة اهللا سبب وجود فإهنا محلته وبرضاه حصل التربية 

  .والبقاء 
شدة : وقال ابن عباس . أي َضعْفاً على ضعف ) أُمُُّه ( جيوز أن ينتصب على احلال من } َوْهناً على َوْهنٍ { : قوله 
: املرأة إذا َحَملَْت تَوالَى عليها الضعف واملشقة ، وقيل : مشقة بعد مشقة وقال الزجاج : دة ، وقال جماهد عل ش

وعلى وهن « : قال أبو البقاء . منصوب على إسقاط اخلافض أي يف وهنٍ : احلمل ضعف والوضع ضعف ، وقيل 
فاحتمل أن  -بفتح اهلاء فيهما  -َوَهنا على َوَهنٍ  -اية يف رو -وقرأ الثَّقَِفي وأبو عمرٍو . » الَوهْناً « صفة له » 

  .بالكسر َيوَهُن َوهناً » َوِهَن « تكونا لغتني كالشَّْعرِ والشَّعرِ ، واحتمل أن يكون املفتوح مصدر 
  . عامني أي وِفطاُمُه يف -دون ألف » وفَْصلُُه « قرأ اجلَْحِدرِيُّ وقتادةُ وأُبو َرَجاء واحلسُن » وفصاله « : قوله 



وصى اهللا بالوالدين ، وذكر السبب يف حق األم مع أن األب وجد منه احلشر من األم ألنه محله يف صلبه : فإن قيل 
  .سنني ورباه بكسبه سنني فهو أبلغ 

مودع  أن املشقة احلاصلة لألم أعظم فإن األَب محله خلفة لكونه من مجلِة َجَسِدِه ، واألم محلته ثقالً آدمّياً: فاجلواب 
  .فيها وبعد وضعه وتربيته ليالً وهناراً وبينهما ما ال خيفى من املشقة 

  :وجهان » أن « يف » أَنْ اْشكُْر « : قوله 
  .أهنا مفسرة : أحدمها 
قاله الزجاج ، ملا كان الوالدان سبَب وجود الولد واملوجد يف » وّصينا « أهنا مصدرية يف حمل نصب : والثاين 

أي املرجع ، قال سفيان بن » إِلَيَّ املَِصُري « مث بني الفرق بني . لوالدين هو اهللا أمر بأن يشكر قبلهما احلقيقة للولد وا
عيينة يف هذه اآلية من صلى الصلوات اخلمس فقد شكر اهللا ، ومن دعا للوالدين يف أَْدَبار الصَّلََواتِ اخلَْمس فقد 

  .شكر الوالدين 
يعين أن خدمتهما واجبة ، وطاعتهما } أَن ُتشْرَِك بِي َما لَْيسَ لََك بِِه ِعلٌْم فَالَ ُتطِْعُهَما َوإِن َجاَهدَاَك على { : قوله 

َمْعُروفاً « : وقوله . الزمة ما مل يكن فيها ترك طاقة اهللا فإن أفضى إليه فال ُتِطْعُهما ، وتقدم تفسري اآلية يف العنكبوت 
  .مبعروف : األصل : وقيل  صفة ملصدر حمذوف أي ِصحَاباً َمْعروفاً» 

قال عطا عن  -صلى اهللا عليه وسلم  -أي دين من أقبل إىل طاعيت وهو النيب } واتبع سبيل من أناب إيلّ { : قوله 
أبا بكر ، وذلك انه حني أسلم أتاه عثمانُ وطلحة والزبري وسعُد بن أيب وقاص وعبد الرمحن بن : يريد : ابن عباس 

صلى اهللا  -َصدَّقَْت هذا الرجل وآمنت به قال نعم هو صادق فآمنوا مث محلهم إىل النيب ) د لق: ( َعْوف وقالوا له 
واتبع َسبِيلَ َمْن { ) : تعاىل ( حىت أسلموا وهؤالء هلم سابقة اإلسالم أسلموا بإرشاد أيب بكر قال اهللا  -عليه وسلم 
  .يعين أبا بكر } أَنَاَب إِلَيَّ 

. فَأَُنبِّئُكُمْ بَِما كُْنُتْم تعملون » مرجعكم « متعلق مبحذوف ألنه خرب » إِيلَّ « مث » بأََناب « متعلق » إِلَي « : قوله 
  .اآلية عامة : نزلت هاتان اآليتان يف َسْعِد ْبنِ أيب َوقَّاص وأمِّه ، وقيل : قيل 
يا أبت إنْ عملت اخلطيئةَ : ألبيه  هذا الضمري يرجع إىل اخلطيئة ، وذلك أن ابَن لقمان قال} يابين إِنََّهآ { : قوله 

» إِنْ َتُك « : قوله . } يابين إِنََّهآ إِن َتُك ِمثْقَالَ َحبٍَّة مِّْن َخْرَدلٍ { : ؟ فقال ) اهللا ( حيث ال يراين أحد كيف يعلمها 
على أن كَانَ تامة ، وتقدم أن نافعاً يقرأ ِمثْقَال بالرفع ) للضمري ( الضمري ضمري القصة ، واجلملة الشريطة مفسرة 

، » زَِنةُ َحبٍَّة « إلضافته إىل مؤنث؛ وألنه مبعىن : مل أحلقت فله تاء التأنيث؟ قيل : وهو فاعلها وعلى هذا فيقال 
وقيل . » ِمثْقَال « أن تكون للحبة من السيئات واإلحسان يف قراءة من نصب » إِنََّها « وجوز الزخمشري يف ضمري 

إنه سأل أباه : ، قال املفسرون ) إنْ َتُك ( فهم من سياق الكالم أي إنَّ اليت سألَت عنها الضمري يعود على ما ي: 
  .أرأيت احلَبَّةَ تقع يف مغاص البحر يعلمها اهللا؟ 

الفاء إلفادة االجتماع يعين إن كانت صغرية ومع صغرها تكون خفيةً يف موضع حريز كالصَّْخَرةِ » فتكن « : قوله 
بكسر الكاف ، وتشديد النون » فَتِكنَّ « ألن الفاء لالتصال بالتعقيب وقرأ عبد الكرمي اجلَْحَدريُّ ال ختفى على اهللا 

  .مفتوحة أي فتستقر 

بكسر الكاف وختفيف » فََتِكْن « فَُتكَنَّ ، إِال أنه مبينٌّ للمجهول ، وقتادة : وقرأ ُمَحمَُّد ْبُن أيب ُمَحمَّد الَبْعلََبكِّيِّ 
  .أي استقر يف َوكْنِِه وَوكْرِِه » َوكََن « النون مضارع 



  فصل
الصخرة ال بد وأن تكون يف السموات أو يف األرض فما الفائدة من ذكرها؟ قال بعض املفسرين املراد بالصخرة 

فيه إضمار تقديره إن َتكُنْ يف صخرةٍ أو : وقال الزخمشري ( صخرة عليها الثَّْوُر وهي ال يف األرض وال يف السماء ، 
هذا من تقدمي اخلاّص وتأخر العام ، وهو جائز يف مثل هذا : وقيل ) .  موضع آَخَر يف السموات أو يف األرض يف

خفاء الشيء يكون بطرق منها أن يكون يف غاية الصَِّغرِ ، هذه األمور فال خيفى يف العادة فأثبت : التقسيم ، وقيل 
َتكُْن { : إشارة إىل الصغر ، وقوله } نْ َتُك مثقال حبة من خردل إ{ : اهللا الرؤية والعلم مع انتفاء الشرائط فقوله 

أَوْ « : إشارة إىل الُبعد ، فإهنا أبعدُ األبعاد ، وقوله » ِفي السََّموَاِت « : إىل اِحلجَاب ، وقوله ( إشارة } ِفي َصْخَرٍة 
يعلمه اهللا : أبلغ من قول القائل { } :  إىل الظلمة فإن جْوف األرض أظلمُ األماكن ، وقوله) إشارة » ِفي اَألْرضِ 

وُيظْهُِرهُ ) وال يقدر على إظهاره لغريه يكون حاله يف العلم دونَ حال من َيظَْهُر له الشيء ( ألن من يظهر له شيء 
عامل ببواطن » خَبٌِري « نافذ القدرة ، } إِنَّ اهللا لَِطيٌف { ) لإلشهار ( أي يظهرها } َيأِْت بَِها اهللا { : لغريه فقوله 

: األمور ، روي يف بعض الكتب أن هذه آخر كلمة تكلم هبا لقمانُ فانشقْت مرارُته من َهْيَبِتَها فمات ، قال احلسن 
  .معىن اآلية هو اإلحاطة باألشياء صغريها وكبريها 

التوحيد وهو الصالة وهي  ملا منعه من الشرك وخوفه بعلم اهللا وقدرته أمره مبا يلزم من} يابين أَِقمِ الصالة { : قوله 
َوأُْمرْ { : وقوله . العبادة لوجه اهللا خملصاً وهبذا يعلم أن الصالة كانت يف سائر امللل غري أن هيئاته اختلفت 

أي إذا كملت أنت يف نفسك بعبادة اهللا فكمل غريك فإن شغل األنبياء رتبتهم عن } باملعروف وانه َعنِ املنكر 
عني من األذى ألن من يأمر } واصرب على َمآ أََصاَبَك { أنفسهم ويكملوا غريهم العلماء هو أن يكملوا يف 

  .باملعروف وينهى عن املنكر يؤذى فأمره بالصرب عليه 
وصيته البنه األمر باملعروف على النهي عن املنكر وحني أمر ابنه قدم النهي عن املنكر ) يف ( كيف قدم : فإن قيل 

  .؟ » أَِقم الصَّالَةَ « : مث قال } الَ ُتشْرِْك باهللا { : على األمر باملعروف فقال 
أنه كان يعلم أن ابنه معترٌف بوجوِد اإلله فما أمره هبذا املعروف بل هناه عن املنكر الذي يترتب على هذا : فاجلواب 

  .املعروف ، وأما ابنه فأمره أمراً مطلقاً واملعروف يقدم على املنكر 

فَإِذَا { : جيوز أن يكون عزم مبعىن مفعول أي من َمْغُزماِت األمور أو مبعىن عازم كقوله } مور ِمْن َعْزمِ األ{ : قوله 
والصحيح » َحْزم ، وَعْزم « وهو جماز بليغ ، وزعم املربد أن العني تبدل حاء فيقال ]  ٢١: حممد [ } َعَزَم األمر 

( أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر والصرب على األذى أهنما مادات خمتلفتان اتفقا يف املعىن ، واملراد من اآلية 
  .من األمور الواجهة اليت أمر اهللا تعاىل هبا ويعزم عليها لوجوهبا ) فيهما 
بألف وختفيف العني ، والباقون باأللف وتشديد » ُتَصاِعْر « قرأ ابن كثري وابُن عامر وعاصٌم » َوالَ ُتصَعِّْر « : قوله 

  :حيتملهما ، فإنه رسم بغري ألف ، ومها لغتان لغةُ احلجاز التخفيف ومتيم التثقيل فمن التثقيل قوله العني ، والرسم 
  أَقَْمَنا لَُه ِمْن َمْيِلِه فَُيقَوَُّم... َوكُنَّا إِذَا اجلَبَاُر صَعََّر َخدَُّه  - ٤٠٥٠

  :َتصَعَّر ، قال : ويقال أيضاً 
  املَُتَصعِّرأقَْمَنا لَُه ِمْن َخدِّه ...  - ٤٠٥١

أصله من : قال أبو عبيدة ] .  ٩: احلج [ } ثَانَِي ِعطِْفِه { وهو من امليل ، وذلك أن املتكرب مييل بَِخدِِّه تكرباً كقوله 
َصعََّر وجهه وصاََعَر إذا مال وأعرض تكبُّراً ، ورجل أصَْعُر : الصََّعرِ داء يأخذ اإلبل يف أعناقها فتميل وَتلَْتوِي؛ يقال 

يقول ال تتكرب : مائل العنق ، وتفسري اليَزِيِدّي له بأنه التََّشدُّق يف الكالم ال يوافق اآلية هنا ، قال ابن عباس أي 



هو الرجل يكون بينك وبني إْحَنةٌ فتلقاه فيعرض : فتحتقر الناس وتعرض عنهم وجهك إذا كلموك ، وقال جماهد 
لوى ُعُنقَه تكرباً ، وقال الربيع بن أنس وقتادة وال حتتقر  هو الذي إذا سلم عليه: عنك بوجهه ، وقال عكرمة 

الفقراء ليكون الغّين والفقري عندك سواء ، واعلم أنه ملا أمره بأن يكون كامالً يف نفسه مكمالً لغريه فكان خيشى 
  :بعدها من أمرين 

  .التكرب على الغري لكونه مكمالً له : أاحدمها 
} َوالَ تَْمشِ ِفي األرض َمَرحاً { تكرباً } َوالَ ُتَصعِّْر َخدََّك { : ونه كامالً يف نفسه فقال التبختر يف املشي لك: والثاين 

  .على الناس بنفسه » فَخُورٍ « يف نفسه } إِنَّ اهللا الَ ُيِحبُّ كُلَّ ُمْخَتالٍ فَُخورٍ { أي خَُيالََء 
طريقة الوسطى بني ذلك قََواماً أي ليكن مشيك قصداً ال مبعىن اقَْتِصْد واسلُك ال) هذا قاصر ( » واقِْصدْ « : قوله 

]  ٦٣: الفرقان [ } َيْمُشونَ على األرض َهْوناً { : امشِ بالَوقَار والسكينة لقوله : وقال عطاء . ختيالً وال إسراعاً 
.  
  .هبمزة قطعٍ من أَقَْصَد إذا َسدَّدَ سهمه للرَّْمَيِة » وأَقِْصْد « ) وقُرِىَء ( 

يَُغضُّونَ { من َتْبعيضيَّه ، وعند األخفش جيوز أن تكون زائدة ، ويؤيده قوله } واغضض ِمن َصوِْتَك { : قوله 
صفة ملوصوف حمذوف أي شيئاً من صوتك ، وكان » من صوتك « : وقيل ] .  ٣: احلجرات [ } أَصَْواَتُهْم 

  ] :من املتقارب : [ اجلاهلية يتمدحون برفع الصوت ، قال 
  َجهَِري الرَُّواِء جَهَِري النَّعْم... يَز الكَالَمِ َجهَِري الُعطَاسِ َجهِ - ٤٠٥٢

  .اخفض من صوتك : واملعىن أَنِْقْص من صوتك ، وقال مقاتل 
  .ِلَم ذكر املانع من رفع الصوت ومل يذكر املانع من سرعة املشي؟ : فإن قيل 
، ورمبا خيرُق الِغَشاء الذي داخل األذن ، وأما  أن رفع الصوت يؤذي السامع ويقرع الصَِّماخ بقوته: فاجلواب 

سرعة املشيء فال تؤذي وإن أذت فال يؤذي غري يف طريقه والصوت يبلغ من على اليمني وعلى اليسار وألن 
اللمس يؤذي آلة اللمس والصوت يؤذي آلة السمع ، وآل السمع على باب القلب فإن الكالَم ينتقلُ من السمع 

اللمس وأيضاً فألن قبيَح القول أقبح من قبيح الفعل وحسنه أحسن ألن اللسان تَْرُجمانُ  إىل القلب وال كذلك
  .القلب 

، وهو خمتلف فيه ووحد » أشَْغلُ مشْن ذَاِت النَّْيْينِ « : أنكر مبينٌّ من مبينٍّ للمفعول حنو : قيل » إِنَّ أَْنكََر « : قوله 
» أطوع له من بنانه « من باب » أنكر « حيتمل أن يكون : ، وقيل ألنه يراد به اجلنس وإلضافته جلمع » صوت « 

وال يف باب العيوب إال ما َشذَّ كقوهلم « مفْعُول » ُمفَْعل وال يف « ) يف ( ال جييء » أفَْعلَ « فإن . ومعناه أشّد طاعةً 
من باب العيوب ، ) » ِمْن فُالنُ ( أْحَمُق « ن و أَشَْغلُ ِمْن ذَاِت النِّْحَيْي» للتفضيل على ُمِطيع و « أَطَْوُع ِمْن كَذَا » 

« أو نقول هو من باب . كأَشَْغلَ يف باب َمفُْعولٍ فيكون للتفضيل على املنكر » أفعل « وعلى هذا فهو من باب 
وان قد مأخوذ من ُنِكَر الشيُء فهو َمْنكُوٌر ، وهذا أْنكَُر ِمْنه ، وعلى هذا فله معىن لطيف وهو أن كل حي» أَشَْغل 

يفهم من صوته بأنه يصيح من ثِقَل أو تعب كالَبعري أو لغري ذلك واحلمار لو مات حتت احلمل ال يصيح ولو قتل ال 
هو من نكري كأََحدَّ من َحدِيٍد : أن يقال ) فيمكن ( يصيح ويف بعض أوقات عدم احلاجة يصيح وينهُق بصوٍت ُمْنكَر 

.  
  !مع أن حزَّ املِْنَشار باملربد ودق النحاس باحلديد أشد صوتاً؟ كيف يفهم كونه أنكر األصوات: فإن قيل 

  :فاجلواب من وجهني 



  .أن املراد أنكر أصوات احليوانات صوتاً احلمُري فال يَرُد السؤال : األول 
  ) .احلمري ( أن اآلمر مبصلحة وعبادة ال ينكر صوته خبالف صوت : الثاين 
  فصل

أوله َزفٌري ، وآخره } لَصَْوُت احلمري { أقبح األصوات } إِنَّ أَنكََر األصوات  {اخِْفْض ِمْن صوتك : قال مقاتل 
إن أنكر { : وقال موسى بن أعني مسعت سفيان الثوري يقول يف قوله تعاىل ) أهل النار ( شهيٌق ومها صوت 

{ : يف قوله تعاىل قال صياح كل شيء تسبيح هللا تعاىل إال احلمار وقال جعفر الصادق } األصوات لصوت احلمري 
هي العطسة القبيحة املنكرة ، قال وهب تكلم لقمان اثَْني عَشَر ألْف : قال } إِنَّ أَنكََر األصوات لَصَْوُت احلمري 

) له ( قال خالد الريعي كان لقمان عبداً حبشياً فدفع : كلمٍة من احلكمة أدخلها الناس يف كالمهم ومن حكمه 
ليس شيء أطَْيَب : فأِتنِي بأطيبِ ُمْضَغَتْينِ ِمْنها فأتاه باللِّسان والقَلْب فسأله مواله فقال  مواله إليه شاة فقال اذحبها

  .منهما إذا طابا وال أخبثَ منهام إذا خَُبثَا 

ظَاِهَرةً َوبَاِطَنةً َوِمَن النَّاسِ َمْن  أَلَْم َتَرْوا أَنَّ اللََّه َسخَّرَ لَكُْم َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوأَْسَبغَ َعلَْيكُمْ نَِعَمُه
وَإِذَا ِقيلَ لَُهمُ اتَّبِعُوا َما أَْنَزلَ اللَُّه قَالُوا َبلْ َنتَّبُِع َما َوَجْدَنا ) ٢٠(ُيجَاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َولَا ُهًدى َولَا ِكتَابٍ ُمنِريٍ 

َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَههُ إِلَى اللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَقَِد ) ٢١(نُ َيْدُعوُهْم إِلَى َعذَابِ السَِّعريِ َعلَْيِه آَباَءَنا أََولَْو كَانَ الشَّْيطَا
ئُُهْم بَِما َعِملُوا َوَمْن كَفََر فَلَا َيحُْزْنَك كُفُْرهُ إِلَْيَنا َمْرجِعُُهْم فَُنَنبِّ) ٢٢(اْستَْمَسَك بِالُْعْرَوةِ الُْوثْقَى وَإِلَى اللَِّه َعاِقَبةُ الْأُمُورِ 

َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق ) ٢٤(ُنَمتِّعُُهْم قَِليلًا ثُمَّ َنْضطَرُُّهْم إِلَى َعذَابٍ غَِليٍظ ) ٢٣(إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ 
ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ إِنَّ اللََّه ) ٢٥(ُهْم لَا َيْعلَُمونَ السََّماَواِت َوالْأَْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلِ الْحَْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَُر

  ) ٢٦(ُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميُد 

سخر ألجلكم ما يف السماوات والقمَر والنجومَ ) أي ( اآلية } . . . أَلَْم َتَرْواْ أَنَّ اهللا َسخََّر لَكُْم { : قوله تعاىل 
  .الفوائد لعباده وسخر ما يف األرض ألجل عباده  مسخراٍت بأمره وفيها

حال » فظَاِهرةً « مجُع نِْعَمٍة مضافاً هلا الضمري ) نَِعَمُه ( قرأ نافٌع وأُبو َعْمروٍ وحفٌص } َوأَْسَبغَ َعلَْيكُْم نَِعَمهُ { : قوله 
َوإِن َتُعدُّواْ { : د به اجلمع كقوله بسكون العني ، وتنوين تاء التأنيث ، اسم جنس يرا» نِْعَمةً « منها ، والباقون 

هلا ، وقرأ ابن عباس وحيىي بن ) نعت ( فظاهرةً ]  ١٨: النحل [ و ]  ٣٤: إبراهيم [ } نِْعَمةَ اهللا الَ ُتْحُصوَها 
هذه بأبدال السني صاداً وهي لغة كلْبٍ ، يفعلون ذلك مع الَغْينِ واخلَاِء والقَاِف ، وتقدم نظري » وأْصَبغَ « عمارة 

  .اجلمل كلها يف البقرة 
  فصل

قال عكرمة عن ابن عباس النعمة الظاهر اإلسالم ، والقرآن ، والباطنة ما ستر عليك من الذنوب ، ومل يعجل عليك 
الظاهرة : الظاهرة ُحْسن الصورة وتسويةُ األعضاء ، والباطنة املعرفة ، وقال مقاتل : بالنقمة ، وقال الضحاك 

ما ستر عليك من الذنوب وقال الربيع الظاهرة اجلوارح ، والباطنة : الرزق ، واإلسالم والباطنة تسوية اِخللْقَة ، و
الظاهرة ختفيف الشرائع ، والباطنة : الظاهرة متام الرزق والباطنة ُحْسُن اخلُلُق ، وقال عطاء : القلب ، وقيل 

الظاهرة : والباطنة اإلمداد باملالئكة ، وقيل  الظاهرة ظهور اإلسالم والنصر على األعداء: الشفاعة ، وقال جماهد 
اتِّباع الرسول : الظاهرة : اإلمداد باملالئكة والباطنة إلقاء الرعب يف قلوب الكفار ، وقال سَْهلُ ْبُن َعْبِد اللَِّه 

  .والباطنة حمبته 



بن احلَرِث ، َوأُيبِّ بن خلف وأشباههم كانوا نزلت يف النضر } بَِغْيرِ ِعلْمٍ ( َوِمَن الناس َمن ُيَجاِدلُ ِفي اهللا { : قوله 
َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اتبعوا َمآ أَنَزلَ اهللا قَالُواْ َبلْ َنتَّبُِع َما َوَجْدَنا { ويف صفاته )  -صلى اهللا عليه وسلم  -جيادلون النيب 

كان  -صلى اهللا عليه وسلم  -فإن النيب  بني أن جمادلتهم مع كوهنا من غري علم فهي يف غاية القُْبح ،} َعلَْيِه آَبآَءَنا 
َيدعوُهم إىل كالم اهللا وهم يأخذون بكالم آبائهم وبني كالم اهللا وكالم العلماء َبْونٌ عظيٌم فكيف ما بني كالم اهللا 

:  حمذوف وجمازه» لو « ، جواب } أََولَْو كَانَ الشيطان َيْدُعوُهْم إىل َعذَابِ السعري { : وكالم اجلهال؟ مث قال 
يدعوهم فيتبعونه أي يتبعون الشيطان وإن كان الشيطان يدعوهم إىل عذاب السعري ، واملعىن أن اهللا يدعوهم إىل 

وَنحوهِ » أََو لَْو « وقد تقدم الكالم على ) الشيطان ( الثواب ، والشيطان يدعوهم إىل العذاب وهم مع هذا يتبعون 
.  

بالتشديد ، ملا بني حال املشرك واجملادل يف » ُيَسلِّْم « ) والسُّلَِميُّ ( قرأ َعليٌّ }  َوَمن ُيْسِلْم َوْجَههُ إِلَى اهللا{ : قوله 
أي هللا يعين خيلص دينه هللا ويفوض أمره إليه وهو » َوُهو ُمْحِسٌن « : اهللا بني حال املستسلم املسلم ألمر اهللا وقوله 

بالعهد األوثق الذي ال خياف انقطاعه ألن أوثق الُعَرى  أي اعتصم} فَقَِد استمسك بالعروة الوثقى { حمسن يف عمله 
يعين فقد استمسك } وإىل اهللا َعاِقَبةُ األمور { جانب اهللا ، فإن كل ما عداه هالك منقطع وهو باقٍ ال انقطاع له 

  .بالعروة اليت توصله إىل اهللا ألن عاقبةَ كُلِّ شيء إليه 

بلى َمْن أَْسلََم َوْجَهُه { : وقال يف البقرة » بإىل « فعداه ( } ِلْم َوْجَهُه إِلَى اهللا َوَمن ُيْس{ : كيف قال َهُهَنا : فإن قيل 
« يتعدى تارة » أَسْلََم « أَسْلََم ِللّه أي إىل اهللا يعين أنَّ : فعداه بالالّم؟ فقال الزخمشري ] )  ١١٢: اآلية [ } للَِّه 

كََمآ أَْرَسلَْنآ إىل ِفْرَعْونَ { : وقال ]  ٧٩: » النساء [ } لَْناَك ِللنَّاسِ َوأَْرَس{ : قال تعاىل « بإىل » بالالم ، وتارة 
ملا بني حال ( } َوَمن كَفََر فَالَ َيحُْزنَك كُفُْرُه إِلَيَْنا َمْرجِعُُهْم فَُنَنبِّئُُهم بَِما عملوا { : مث قال ]  ١٥: املزمل [ } َرسُوالً 

أي ال حتزن إذا كفر كافر ، فإن من يكذبْ ) } من كفر فال حيزنك { : ال املسلم رجع إىل بيان حال الكافر وق
وهو مقطوٌع بأن صدقه بني عن قرب ال حتزن بل قد يتوب املكذب عن تكذيبه ، وأام إذا كان ال يرجو ظهور 

فَيْنَخجلون مث قال } ُهم بَِما عملوا فَنَُنبِّئُ{ فإن املرجَع إيلَّ } فَالَ َيْحزُنَك كُفُْرُه { : صدقه فإنه يتأمل من التكذيب فقال 
  .أي ال خيفى عليه سرُُّهْم وعالنيُتهم فينبئهم مبا أَسرَّتهُ صدورهم } إِنَّ اهللا َعِليٌم بِذَاتِ الصدور { 

ُنلجئهم ونردهم » ثُمَّ نضطّرهم « ىل انقضاء آجاهلم أي منهلهم ليتمتعوا بنعم الدنيا قليالً إ» ُنَمتُِّعُهْم قَلِيالً « : قوله 
  .وهو عذاب النار } إىل َعذَابٍ غَِليٍظ { يف اآلخرة 

اآلية ملا استدل خبلق السموات بغري عمد ، } . . . َولَِئن سَأَلْتَُهْم مَّْن َخلََق السماوات واألرض لََيقُولُنَّ اهللا { : قوله 
م يعترفون بذلك وال ينكرونه وهذا يقتضي أن احلمد كله هللا ألن خالق السماوات وبنعمه الظاهرة والباطنة بني أهن

واألرض حمتاج إليه كلّ من يف السماوات واألرض ، وكون احلمد كله هللا يقتضي أن ال يعبد غريه لكنهم ال يعلمون 
فَالَ َيحُْزنَك كُفُْرُه إِلَْيَنا َمْرجُِعُهمْ  {: بقوله  -عليه السالم  -هذا ، ووجه آخر وهو أن اهللا تعاىل ملا سلى قَلَْب النيب 

أي ال حتزن على تكذيبك فإن صدقَك وكذهبم يتبني عن قريب وهو رجوعهم إلينا بل ال يتأخر } فَُنَنبِّئُُهم بَِما عملوا 
دعوى  إىل ذلك اليوم بل يتبني قبل يوم القيامة بأهنم يعترفون بأن خالق السموات واألرض هو اهللا ، مث قال يف

} َبلْ أَكْثَرُُهْم الَ َيْعلَُمونَ { صدقك وكذهبم ) ظهور ( على } قُلِ احلمد ِللَِّه { الوحدانية وتبيني كذهبم يف الشرك 
استعجاالً » الَ َيْعلَُمونَ « أي ليس هلم علم مينعهم من تكذيبك مع اعترافهم مبا يوجب تصديقك ، وعلى هذا يكون 

فُالَنٌ َيْعِطي َوْميَنُع وال يكون ضمريه من يعطي بل يريد أن له : بالكلية ، كما يقال للفعل مع القطع عن املفعول 



له مفعول ( » ال يعلمون « أي ليس هلم علم ، وعلى األوىل يكون » الَ َيْعلَُمونَ « : عطاًء ومعاً فكذلك ههَنا قال 
  .فالنٌ ال علم لَه بكذا : كقول القائل وهو أهنم ال يعلمون أن احلمَد كُلَّه هللا وعلى الثاين هو ) مفهوم 

  .» فالن الَ َيْضرُّ َوالَ َيْنفَُع « : فالن ال ينفُع زيداً وال يضره دون قوله : ال علم له وكذا قوله : قوله 
 إِنَّ اهللا ُهَو الغين{ ذكر ما يلزم منه وهو أن يكون له ما فيهما } ِللَِّه َما ِفي السماوات واألرض { : قوله تعاىل 

» محيد « أي إن الكل هللا وهو غري حمتاج إليه غري منتفع به وخلق منافعها لكم ، فهو غين لعدم حاجته } احلميد 
  .حوائجكم هبا ) لدفعه ( مشكور 

كَِلَماُت اللَِّه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ َولَْو أَنََّما ِفي الْأَْرضِ ِمْن َشَجَرةٍ أَقْلَاٌم َوالَْبْحُر َيُمدُُّه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعةُ أَْبُحرٍ َما نَِفَدْت 
أَلَمْ َتَر أَنَّ اللََّه ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي النََّهارِ َويُوِلُج ) ٢٨(َما َخلْقُكُْم َولَا َبعْثُكُْم إِلَّا كَنَفْسٍ َواِحَدٍة إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري ) ٢٧(

ذَِلَك بِأَنَّ اللَّهَ ) ٢٩(َس وَالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي إِلَى أََجلٍ ُمَسمى َوأَنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ َوَسخََّر الشَّْم
َتْجرِي ِفي الَْبْحرِ بِنِْعَمِت  أَلَْم َتَر أَنَّ الْفُلَْك) ٣٠(ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه الَْباِطلُ َوأَنَّ اللََّه ُهَو الَْعِليُّ الْكَبُِري 

َوإِذَا غَِشَيُهْم مَْوٌج كَالظُّلَلِ َدعَُوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَهُ ) ٣١(اللَِّه ِليُرَِيكُْم ِمْن آَياِتِه إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلكُلِّ صَبَّارٍ َشكُورٍ 
  ) ٣٢(َتِصٌد َوَما َيْجَحدُ بِآَياتَِنا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ الدِّيَن فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الَْبرِّ فَِمْنُهْم ُمقْ

هللا ما يف السماوات واألرض أوهم تناهي : ملا قال . اآلية } . . . َولَْو أَنََّما ِفي األرض ِمن َشَجَرةٍ أَقْالٌَم { : قوله 
هيهما بني أن يف قدرته وعلمه عجائَب ال ملكه الحنصار ما يف السموات واألرض فيهما وحكم العَقْلِ الصريح بتنا

يكتب هبا واألحبر مداد ال تغين عجائب صنع اهللا ، قال } َولَْو أَنََّما ِفي األرض ِمن َشَجَرٍة أَقْالٌَم { : هناية هلا فقال 
َوَمآ أُوِتيُتم مِّن العلم { : ، إىل قوله ]  ٨٥: اإلسراء [ } َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ الروح { : املفسرون نزل مبكة قوله َتعَالَى 

يا حممد « أتاه أحبار اليهود فقالوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -فلما هاجر رسول اهللا ]  ٨٥: األسراء [ } إِالَّ قَِليالً 
.  كال قد عنيت:  -عليه السالم  -وما أوتيتم من العلم إال قليالً ، أفَعََنْيَتَنا أَْم قَْوَمَك؟ فقال : بلغنا أنك تقول : 

:  -صلى اهللا عليه وسلم  -ألست تتلو فيما جاءك إنا أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء؟ فقال رسول اهللا : قالوا 
؟ » كيف تزعم هذا علم قليل وخري كثري : هي يف علم اهللا قليلٌ ، وقد أتاكم ما إن عملتم به انتفعتم قالوا يا حممد 

إن القرآن وما يأيت به حممد يوشك أن ينفَد فينقطع فنزلت : ملشركني قالوا إن ا: وقال قتادة . فأنزل اهللا هذه اآلية 
ولو أن ما يف األرض من : ووحَّد الشجرة ، ومجَع األقالم ومل يقل . « ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالمٍ : 

من شجرة : مل يقيل : ن قلت األشجار أقالم ومل يقل من شجرة قَلَم إشارةً إىل التكثري يعين لو أن بعدد كُلِّ شجرة فإ
أريد تفصيل الشجرة وَتقَصِّيها شجرةً شجرةً حىت ال يبقى من جنس الشجرة واحدة إال قد بريت : بالتوحيد؟ قلت 

َما نَنَسْخ ِمْن آَيٍة أَوْ { : وهو من وقوع املفرد موقع اجلمع والنكرة موضع املعرفة كقوله : قال أبو حيان . أقالماً 
  ] ١٠٦: لبقرة ا[ } ُننسَِها 

  .وهذا يذهب باملعىن الذي أبداه الزخمشري : قال شهاب الدين 
  :قرأ أبو عمرو بالنصب ، والباقون بالرفع ، فالنصب من وجهني « والَبْحرُ » : قوله 

  .اخلرب « َيُمدُُّه » أي ولو أنَّ البحَر ، و « أنَّ » العطف على اسم : أحدمها 
والواو حنيئذ للحال ، واجلملة حالية ، ومل حيتج إىل ضمري رابط . « ميده » ره النصب بفعل مضمر يفس: والثاين 

وأما . ولو أَنَّ الَّذي يف األرض حَالَ كوِن البحر ممدوداً بكذا : بني احلال وصاحبها لالستغناء عنه بالواو ، والتقدير 



  :الرفع ، فمن وجهني 
مذهبان مذهب سيبويه « لو » الواقعة بعد « أَنَّ » قدم يف وما يف حّيزها ، وقد ت« أن » العطف على : أحدمها 

فعلى مذهب سيبويه يكون تقدير . الرفع على االبتداء ، ومذهب املربد على الفاعلية بفعل مقدر ومها عائدان هنا 
  :إنه ال يلي املبتدأ امساً صرحياً إال يف ضرورة كقوله : العطف ولو أَنَّ البحَر ، إال أن أبا حيان قال 

  .. لَْو بَِغْيرِ املَاِء َحلِْقي شَرٌِق  - ٤٠٥٣
» ُربَّ َرُجلٍ َوأَِخيِه َيقُوالَِن ذَِلكَ « : وهذا القول يؤدي إىل ذلك ، مث أجاب بأنه يغتفر يف املعطوف عليه كقوهلم 
  .من البحر مجلة حالية » ُميدُُّه « وعلى مذهب املربد يكون تقديره ولو ثبَت البحُر ، وعلى التقديرين يكون 

اخلرب واجلملة حالية كما تقدم يف مجلة االشتغال ، والرابط الواو ، وقد جعله ) وميده ( مبتدأ » البحر « أن : والثاين 
  :الزخمشري سؤاالً وجواباً وأنشد 

  .. . .َوقَْد أَغَْتِدي والطَّْيُر يف ُوكَُناِتَها  - ٤٠٥٤
» أَنَّ « خرب » أَقْالَم « أو من الضمري املستتر يف اجلار الواقع صلة ، و حال ، إما من املوصول ، » ِمْن َشَجَرٍة « و 

لو « وفيه دليل على من يقول كالزخمشري ومن تعصب له من العجم على أن َخَبر أنَّ الواقعة بعد : ، قال أبو حيان 
  :د ال يكون امساً البتة ال جامداً وال مشتقاً بل يتعني أن يكون فعالً وهو باطل وأنش» 

  ُمَسوََّمةً َتْدُعو ُعَبْيداً وَأَْزَنمَا... ولَْوَ نََّها ُعْصفُوَرةٌ لََحِسبُْتَها  - ٤٠٥٥
  :وقال 
  :وقال ... ما أطَْيَب الَعْيَش لَوْ أنَّ الفََتى َحَجٌر َتْنُبو احلََواِدثُ َعْنُه َوْهَو َملُْموُم  - ٤٠٥٦
  أَُخو احلَْربِ فَْوَق القَارِحِ الُعدَْوان... إِنَُّه َولَْو أَنَّ َحّياً فَاِئُب املُْوِت فَ - ٤٠٥٧

لو « وقد تقدم أن هذه اآلية وحنوَها يبطل ظاهر قول املتقدمني يف : وهو كثري يف كالمهم ، قال شهاب الدين : قال 
ٌت معىن وبالعكس ، أهنا حرف امتنا المتناع إذ يلزم حمذور عظيم وهو أن ما بعدها إذا كان ُمثْبَتاً لفظاً فهو ُمثَْب» 

« : وقرأ عبُد اهللا . َما َنِفدت منفي لفظاً فلو كان مثبتاً معىن فسد املعىن ، فعليك بااللتفات إىل أول البقرة : وقوله 
بالتنكري وفيه وجهان معروفان ، وسوغ االبتداء بالنكرة وقوعقها بعد واو احلال وهو معدود من مسوغات » وَبْحٌر 

  :وأنشدوا االبتداء بالنكرة ، 
  ُمْحيَّاَك أْخفَى َضْوُؤُه كُلَّ َشارِقِ... َسَرْيَنا وََنْجٌم قَْد أََضاَء فَُمذْ َبَدا  - ٤٠٥٨

كأنه يوهم أنه ليس ثَمَّ » أن « القول بالعطف على ( إن يف هذه القراءة يتعني : وهبذا يظهر فساد قول من قال 
» ُيِمدُُّه « واحلََسُن ، وابن ُهْرُمز ، وابن ِمْصرٍِف » سبعةٍ « التأنيث ألجل ب» تَُمدُُّه « ُمَسوِّغ ، وقرأ عبد اهللا وأّيب 

بالياء من حتت مضمومة وكسر امليم من أََمدَُّه وقد تقدم اللغتان يف آخر األعراف وأوائل البقرة ، واألل والالم يف 
  .حبرٍ مداٍد ) وكل ( البحر الستغراق اجلنس أي 

  فصل
أي يَزيُده ، وينصب فيه من بعده أي من بعد خلقه سبعةُ أَْبُحر ، وهذا إشارة إىل حبارٍ غري  املعىن والبحر ميده ،

ليس الحنصارها يف سبعة وإمنا اإلشارة » سبعة « : موجودة يعين لو مدت البحار املوجودة سبعة أحبر أخرى ، وقوله 
من بني األعداد ألهنا عدد كثري حيصر املعدود يف  إىل املدد والكثرة ، ولو بألِف ْحبر ، وإمنا ُخّصت السبعةُ بالذكر

  :العادة ، ويدل على ذلك وجوه 
أن املعلوم عند كل أحد حلاجته إليه هو الزمان واملكان فالزمان منحصر يف سبعة أيام ، وألن الكواكب : األول 



راتِ الواقعة يف العادة السيارة سبعة ، واملنجمون ينسبون إليها مراراً فصارت السبعة كالعدد احلصر للُمكْث
  .فاستعملت يف كُلِّ كَِثريٍ 

، ) وأبواب جهنم سبعاً ( أن يف السبعة معّنى خيصها ولذلك كانت السماواُت سبعاً ، واألرضَني سبعاً ، : الثاين 
: الفراء  وأبواب اجلنة مثانية ألهنا احلسىن وزيادة فالزيادة هي الثامن؛ ألن العرب عند الثامن يزيدون واواً ، يقول

ولَوْ أَنَّ : واعلم أن يف الكالم اختصاراً تقديره . إهنا واو الثمانية وليس ذلك إال لإلستئناف؛ ألن العدد مت بالسبعة 
  . ما ِفي اَألْرضِ من شجرٍة أقالٌم والبحر َيُمدُّه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعةُ أُحبرٍ يكتب هبا كالم اهللا ما نَِفَدْت كَِلَماُت اللَِّه

كَِلٌم؟ : الكلماُت مجُع قلٍَّة ، واملوضوع موضع تكثري فهال ِقيلَ : فإن قلَت : قال الزخمشري » كلمات اهللا « : ه قول
ورده أبو حيان . معناه أن كلماته ال يقع بكتبها البحار يكفي بِكَِلِمِه ، يعين أنه من باب التنبيه بطريق األوىل : قلُت 

أل « للناس خالف يف : قال شهاب الدين ) . غري العهدية ، أو أضيف َعمَّ ( » بأل « بأن مجع السالمة مىت عرف 
رضي اهللا عنه  -هل تعم أو ال؟ وقد يكون الزخمشري ِممَّْن ال يرى العموم ومل يزل الناس يشكون يف َبْيت َحسَّانَ » 
- :  

  .. . . .لََنا اجلَفََناتُ الُغرُّ َيلَْمْعَن بالضَُّحى  - ٤٠٥٩
« وهو تقرير ملا قاله الزخمشري ، واعتراف بأن » اجلفان « كيف أتى جبمع القلة يف مقام املدح ومل مل يقل : ويقولون 

» َحِكيٌم « أي كامل القدرة ال هناية ملقدوراته } إِنَّ اهللا َعزِيٌز { : مث قال تعاىل . ال تؤثر يف مجع القلة تكثرياً » أل 
  .اآلية على قول عطاء بن يسار مدنية ، وعلى قول غريه مكية كامل العلم ال هناية ملعلوماته ، وهذه 

ملا بني كمال قدرته وعلمه ذكر ما يبطل استبعادهم حلشر فقال } مَّا َخلْقُكُْم َوالَ َبعْثُكُْم إِالَّ كََنفْسٍ َواِحَدٍة { : قوله 
إِال كََخلْقِ : والتقدير » َما َخلْقُكُْم « خرب » ال كَنَفْسٍ إِ« : ، فقوله } َخلْقُكُْم َوالَ َبعْثُكُْم إِالَّ كََنفْسٍ َواِحَدٍة { : 

مبا يعملون فإذا كان » بصري « ملا يقولون » مسيع « } إِنَّ اهللا َسِميٌع َبِصٌري { نفس واحدة وبعثها ال يتعذر عليه شيء 
ْم َتَر أَنَّ اهللا ُيوِلُج الليل ِفي النهار أَلَ{ : قادراً على البعث وحميطاً باألقوال واألفعال وجب االحتراز الكامل ، وقوله 

  :يف النظم وجهان } َوُيوِلُج النهار ِفي الليل 
على وجه العموم ذكر } أمل تر أن اهللا سخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض { : أن اهللا تعاىل ملا قال : األول 

} َوَسخََّر الشمس والقمر { : وقوله } ِفي النهار ُيوِلُج الليل { : منها بعض ما فيها على الوجه املخصوص بقوله 
  .إشارة إىل ما يف السموات 

والدهر ]  ٢٤: اجلاثية [ } َوَما ُيهِْلكَُنآ إِالَّ الدهر { : أن اهللا تعاىل ملا ذكر البعث فكان من الناس من يقوله : الثاين 
أمل تر أن : يَْنُسبون غليها املوت واحلياة هي بقدرة اهللا فقال هو بالليايل واأليام فقال اهللا تعاىل هذه الليايل واأليام اليت 

إن ذلك باختالف مسري الشمس فتارة تكون القَْوس اليت هي فوق األرض أكرب من : اهللا يوجل الليل يف النهار مث قال 
( ة يتساويان ، وتار) فيكون بالعكس ( العكس ) يكون ( اليت حتت األرض فكيون الليل أقصر والنهار أطور وتارة 

يعين إن كنتم ال تعرفون بأن هذه األشياء كلها من اهللا } َوَسخََّر الشمس والقمر { ) : تعاىل ( فقال ) فيتساويان 
فال بد من االعتراف بأهنا بأْسرَِها عائدة إىل اهللا فاآلجال إن كانت باملّدِد واملدد يسيِّر الكواكب فسري الكواكب 

  .ليس إال باهللا وقدرته 
  لفص

بصيغة املاضي؛ ألن إيالج الليل يف » وسخَّر « بصيغة الفعل املستقبل وقال يف الشمس والقمر » ُيوجل « : قال 



[ } حىت َعاَد كالعرجون القدمي { : النهار أمر يتجدد كل يوم وتسخري الشمس والقمر أمر مستمر كما قال تعاىل 
؛ ألن املعنيني الئقان باحلرفني فال عليك يف أيهما وقََع » جِلٍ َأل« ويف الزمر » إىل أََجلٍ « : وقال ههنا ]  ٣٩: يس 

َوأَنَّ اهللا بَِما َتْعَملُونَ { : عام ، مث قال : واملؤمنني ، وقيل  -عليه السالم  -هذا خطاب للنيب : قال األكثرون . 
نني اللذين مها بتصرف اهللا ال خيفى على اهللا أي ملا كان الليلُ والنهاُر حملَّ اأفعال بني أن ما يقع يف هذين الزما} َخبٌِري 

َوأَنَّ َما { : قوله . بياء الغيبة ، والباقون بتاء اخلطاب  -} وأنَّ اللََّه بَِما َيعملون {  -، وقرأ أبو عمرو يف رواية 
أي } ونَ ِمن ُدونِِه الباطل َوأَنَّ َما َيْدُع{ أي ذلك الذي ذكرت ، لتعلموا أن اهللا هو احلق } َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه الباطل 

  .أي يف ذاته } َوأَنَّ اهللا ُهَو العلي { بطل ظله ، إذ زال : الزائل يقال 
ملا قال أمل تر أن اهللا يوجل الليل يف النهار وسخر الشمس } أَلَْم َتَر أَنَّ الفلك َتْجرِي ِفي البحر بِنِْعَمِة اهللا { : قوله 

أَلَمْ { : السبب واملسبِّب ذكر بعده آية أرضية وأشار إىل السبب واملسبب بقوله والقمر ذكر آية مساوية وأشار إىل 
يعين } ِلُيرَِيكُْم مِّْن آيَاِتِه { أي الريح اليت هي بأمر اهللا » بِنِْعَمِة اللَِّه « : وقوله } َتَر أَنَّ الفلك َتْجرِي ِفي البحر 

« على أمر اهللا } إِنَّ ِفي ذَِلَك آليَاٍت لِّكُلِّ َصبَّارٍ َشكُورٍ { وعجائبه بعض آياته » بِنِْعَمِة اللَِّه « يريكم بإجرائها 
  .على نعمه » َشكُور 

إنَّ ِفي ذَِلَك آلَياٍت ِلكلّ َصبَّارٍ ذكر أن الكُلَّ معترف به غري أن : ملا قال } َوإِذَا غَِشيَُهْم مَّْوٌج كالظلل { : قوله 
ضعف ال ُيْدرِكُه أوالً فإذا غَِشَيه موج ووقع يف شدة اعترف بأن الكل للَّه ودعاه البصري يدركه أوالً ومن يف بصريته 

  .كالسحاب : كاجلبال ، وقال الكليب : قال مقاتل » كالظلل « : وقوله . خملصاً 

وج يأيت منه والظلل مجع الظُّلَِة شبه هبا املوج يف كثرهتا وارتفاعها ، وجعل املوج وهو واحد كالظُّلَلِ وهو مجع ألن امل
أي } فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الرب { أي يتركون كل من دعوهم } َدعَُواْ اهللا ُمْخِلِصَني لَهُ الدين { : شيء بعد شيء وقوله 

أي عدل موف يف الرب » فَمنُْهْم ُمقَْتِصٌد « : جناهم من تلك الشدة فمنهم من يبقى على تلك احلالة ووصفهم بقوله 
نزلت يف عكرمةَ ْبنِ أيب جهل َهَرَب عام الفتح يف : قيل . َه عليه يف البحر من التوحيد له يعين على إميانه مبا عاَهَد اللَّ

. لئن أجناين اهللا من هذا األمر ألرجعن إىل حممد وألضع َيِدي يف يده : البحر فجاءهم ريح عاصف فقال عكرمةُ 
مقتصد يف القول أي من الكفار ألن : وقال جماهد فسكنت الريح فرجع عكرمة إىل مكة فأسلم وحسن إسالمه ، 

  .منهم من كان أشد قوالً من بعض 
وقال ]  ٦٥: العنكبوت [ } فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الرب إِذَا ُهْم ُيْشرِكُونَ { : ما احلكمة يف قوله يف العنكبوت : فإن قيل 

  ! .؟} ِصٌد فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الرب فَِمْنُهْم مُّقَْت{ : ههنا 
ملا ذكر ههنا امراً عظيماً وهو املوج الذي كاجلبال بقي أثر ذلك يف قلوهبم فخرج منهم مقتصد أي يف : فاجلواب 

الكفر وهو الذي انزجر بعض االنزجار ، ومقتصد يف اإلخالص فيبقى معه شيء منه ومل يبق على ما كان عليه من 
  .نيه مثل ذلك األمر فذكر إشراكهم حيث مل يبق عندهم أُر اإلخالص ، وهناك مل يذكر مع ركوب البحر معا

يعين يعترف هبا الصبار والشكور ، } إِنَّ ِفي ذلك آليَاٍت { : يف مقابلة قوله تعاىل } َوَما َيْجَحُد بِآيَاِتَنآ { : قوله 
ة الشكور أمَّا لفظاً فظاهر ، وأما وجيحدها اخلتَّاُر الكفور فالصّبَّار يف موازنة اخلتار لفظاً ومعىن ، والكفور يف موازن

  ) :قال األعشى ( معىن فألن اخلتار هو الغدار الكثري الغدر ، أو شديد الغدر مثال مبالغة من اخلَْتر وهو أشد الغدر 
  ِحْصٌن َحِصٌني وجاٌر غَْيُر َختَّارِ... بِأَْبلَقِ الفَْرِد ِمْن َتْيَماَء َمنْزِلَُه  - ٤٠٦٠

  :رب وقال عمرو بن معديك
  َمألَت َيدَْيَك ِمْن غَْدرٍ َوَختْرِ... فَإِنََّك لَْو رأَْيَت أََبا َعمرٍو  - ٤٠٦١



والغدر ال يكون إال من قلة الصرب ألن الصبور إن مل » إنْ َمَدَدتْ لََنأ ِمْن غَْدرٍ َمدَْدَنا لََك َباعاً مْن َختر « : وقالوا 
صرب ويفوض األمر إىل اهللا ، وأما الغدار فيعاهدك وال يصرب على العهد يعقْد مع أحد ال ُيْعَهُد منه اإلضرار فإنه ي

  .فينقضه وأما أن الكفور يف مقابلة الشكور معىن ظاهر 

ئًا إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َواِلِدهِ َشْي َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُْم َواْخَشْوا َيْوًما لَا َيْجزِي َواِلٌد َعْن َولَِدِه وَلَا َمْولُوٌد ُهَو جَازٍ َعْن
إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة َوُينَزِّلُ الَْغْيثَ َوَيْعلَُم َما ِفي ) ٣٣(فَلَا َتُغرَّنَّكُُم الْحََياةُ الدُّْنَيا َولَا َيُغرَّنَّكُمْ بِاللَِّه الَْغُروُر 

  ) ٣٤(ًدا َوَما َتْدرِي َنفٌْس بِأَيِّ أَْرضٍ َتُموُت إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخبٌِري الْأَْرَحامِ َوَما َتْدرِي َنفٌْس مَاذَا َتكِْسُب غَ

ياأيها { : ملا ذكر الدالئل من أول السورة إىل آخرها وعظ بالتقوى فقال } ياأيها الناس اتقوا َربَّكُْم { : قوله تعاىل 
َواِلٌد َعن َولَِدِه َوالَ َموْلُوٌد ُهَو َجازٍ َعن َواِلِدهِ { ي ، وال يغين ال يقض} الناس اتقوا رَبَّكُْم واخشوا َيْوماً الَّ َيْجزِي 

كل امرىء هتمه نفسه ، واعلم أنه تعاىل ذكر شخصني يف غاية الشفقة واحلنان واحلُُنوِّ : قال ابن عباس . } َشْيئاً 
ألن من األمور ما يبادر األب إىل حتمُِّلِه  وهو الوالد والولد ، فاستدل باألوىل على األعلى فذكر الوالد والولد مجيعاً
مثل ما يبادر الوالد إىل حتمله عن الولد ( عن الولد كَدفْع املال ، وَتَحمُّل اآلالم والولد ال يبادر إىل حتمله عن الوالد 

لى االبن أن والد آخر عند والٍ أو قاضٍ يُهونُ ع) إحضار ( ، ومنها ما يبادر الولد إليه كاإلهانة فإن من يريد ) 
يدفع اإلهانة عن والده وحيضر هو بدله وإذا انتهى األمر إىل اإليالم يهون على األب أن يدفع األمل عن ابنه 

} َوالَ مَْولُوٌد ُهَو جَازٍ َعن َواِلِدِه َشْيئاً { يف دفع اآلالم } الَّ َيجْزِي َواِلٌد َعن َولَِدِه { : فقوله . وستحمله هو بنفسه 
أي إن هذا اليوم الذي هذا شأنه هو كائن ألن اهللا وعد به ووعده حق } إِنَّ َوْعَد اهللا َحقٌّ { : انة مث قال يف دفع اإله

فَالَ { وعد اهللا حق بأنه ال جيزي والٌد عن ولده ألنه وعد بأن ال تَزر وازرةٌ وزر أخرى ووعد اهللا حق : ، وقيل 
  .لدنيا فإهنا زائلة لوقوع اليوم املذكور بالوعد احلق أي ال تغتروا با} َتُغرَّنَّكُُم احلياة الدنيا 

إنك حتصل هبا اآلخرة أو تلتذ هبا مث : يعين الشيطان يزين يف عينه الدنيا ويؤمله يقول } َوالَ َيغُرَّنَّكُم باهللا الغرور { 
  .تتوب فَتْجَتِمع لك الدنيا واآلخرة فنهاهم عن األمرين 

  :ا فيه وجهني دوزو» َوالَ َمْولُوٌد « : قوله 
  .أنه مبتدأ ، وما بعده اخلرب : أحدمها 
وفيه إشكال وهو أنه نفى عنه أن َيجْزِي مث وصفه بأنه . وتكون اجلملة صفة له » وَالٌد « أنه معطوف على : والثاين 

. باعتبار زمنني )  فاحلاالن( بأنه وإن كان جازياً عنه يف الدنيا فليس جازياً عنه يوم القيامة ، : جازٍ ، وقد جياب عنه 
وقد منع املَْهَدوِيُّ أن يكون مبتدأ ، قال ألن اجلملةَ بعده صفة له فيبقى بال خرب ، وال مسوغ غري الوصف ، وهو 

فإن قلت : سهو ألن النكرة مىت اعتمدت على نفي َساغَ االبتداء هبا ، وهذا من أشهر مسوغاته ، وقال الزخمشري 
هو وارد على طريق من التوكيد مل يرد عليه ما هو معطوف عليه } ُهَو جَازٍ َعن َواِلِدِه َشْيئاً  َوالَ َمْولُوٌد{ ) قوله : ( 

» َمْولُودٌ « : وقوله » ُهو « : األمر كذلك ألن اجلملة االمسية آكد من الفعلية ، وقد انضم إىل ذلك قوله : قلُت 
فع للوالد األدىن الذي ولد منه مل يقبل منه ، فضالً أن ومعىن التوكيد يف لفِظ املولود أن الواحد منهم لو ش: قال 

والسبب : يشفع ملن فوقه ِمَن أجداده؛ ألن الولد يقع على الولد وولد الولد خبالف املولود فإنه الذي ولد منك قال 
هِْم وأطماع الناس يف جميئه على هذا السََّننِ أن اخلطابَ للمؤمنني وعلْيتهِْم قبض آباؤهم يف الكفر فأريد حسم أَطَْماِع

  .فيهم 



فحذف بُرمَّته أو على التدريج ، وقرأ ) ِفيِه ( ، والعائد حمذوف أي ) ليوم ( صفة » الَ َيْجزِي « واجلملة من قوله 
ىن ، أي أغ» أجَْزأَ َعْنُه « مبنياً للمفعول ، وأَبُوا السَّمَّالِ ، وأبو السّّوار ال ُيْجزىء باهلمز من » الَ ُيْجَزى « عكرمة 
» جَازٍ « َيطْلُبَانِِه ، والعامل » جَازٍ « و » َيْجزِي « منصوب على املصدر وهو من اإلعمال ، ألن » شيئاً « وقوله 

  .على ما هو املختار للحذف من األول 
تخفيف وَسمَّاك بنُ العامة على تشديد النون ، وابُن أيب إْسحَاق وابُن أيب َعْبلَةَ ويعقوُب بال» فَالَ َتغُرََّنكُْم « : قوله 

وهو مصدر ، والعامة بالفتح صفة مبالغة كََشكُورٍ صفة مبالغة كََشكُورٍ وفسر  -بالضم  -» الُغرُور « َحْربٍ 
  .بالشيطان على أنه جيوز أن يكون املضموم مصدراً واقعاً وصفاً للشيطان 

 -أتى النيب « لت يف الوارِث بن حارثَة حمارب بن خصفة اآلية ، نز} . . . إِنَّ اهللا ِعنَدُه ِعلُْم الساعة { : قوله تعاىل 
من البادية فسأله عن الساعة ووقتها ، وقال إن أرضنا أَْجَدَبْت فمىت ينزل الغيث؟ وتركت  -صلى اهللا عليه وسلم 

ى اهللا صل -امرأيت ُحْبلَى فمىت تلد؟ وقد علمت أَْيَن ولدت فبأي أرض أموت؟ فأنزل اهللا هذه اآلية روي أن النيب 
َمفَاتِيُح الَغْيبِ َخْمسٌ إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه علُم السَّاَعِة َوُينَزِّلُ الغَْيثَ َوَيْعلَُم َما ِفي اَألرَحامِ َوَما » : قال  -عليه وسلم 

قال بعض : قال ابن اخلطيب « ٌري َتْدرِي نَفٌْس َماذَا َتكِْسُب غَداً َوَما َتْدرِي َنفْسٌ بِأَيِّ أَْرضٍ َتُموُت إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخبِ
أمور مخسة عن غريه هبذه اآلية وهو كذلك لكن املقصوَد ليس ذلك ألن اللََّه ) علم ( إن اهللا تعاىل نفى : املفسِّريَن 

 (يعلُم اجلوهر الفرد والطوفان وتقلب الريح من املشرِق إىل املغرب كَْم مرةً ويعلم أين ُهَو وال يعلمه غريه ويعلم أنه 
يف َبريَّة ال يسلكها أحد وال يعلمها غريه فال وجه الختصاص هذه األشياء بالذكر وإنَّ احلق فيه أن نقول ملا ) ذَرَُّه 
فَمَتى : كأن قائالً قال } إن وعد اهللا حق { : اْخَشوا يوماً ال ْجيزي والد عن ولده وذكر أنه كائن بقوله : قال 

  .مما لَْم َيْحُصل لغري اهللا ولكن هو كائن  يكون هذا اليوم؟ فأجيب بأن هذا العلم
استفهامية فتعلق الدراية ، وأن تكونَ موصولة فينتصب هبا ، وقد « ما » جيوز أن تكون « َماذَا َتكْسُب » : قوله 

  .أول الكتاب وتكرر يف غَضونِِه « َماذَا » تقدم حكم 

وهو متعلق للدراية فهو يف حمل َنْصبٍ ، وقرأ أَُبيُّ » بَتمُوُت « ق متعل» بأَيِّ أَْرضٍ « } بِأَيِّ أَْرضٍ َتُموتُ { : قوله 
( كُلُُّهنَّ : حيث قالوا » كُلّ « على تأنيثها ، وهي لغة ضعيفة كتأنيث » بأية أرض « بن كعب وموسى األهوازّي 

. أراد باألرض املكان :  واملشهور بأيِّ أرض؛ ألن األرض ليس فيها من عالمات التأنيث شيء ، وقيل) فََعلَْن ذَِلَك 
ملا } إِنَّ اهللا َعلَيٌم َخبٌِري { : َزْيٌد بَِمكَّةَ أي فيها ، مث قال : أرضٍ حنو ) يف ( نقله البغوي والباطن فيه مبعىن يف أي 

ذكر أن علمه غري خمتّص بل هو عليم } إن اهللا عنده علم الساعة { : خصص أوالً علمه باألشياء املذكورة بقوله 
  .بكل شيء وليس علمه بظاهر األشياء فقط بل هو خبري بظواهر األشياء وبواطنها  ملطقاً

َمْن قَرََأ ُسوَرةُ لُقَْمان كان له لقمانُ « : صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : روى الثعليب عن أَُبيِّ بن كعب قال 
  »عروف وَنَهى عن املنكر رفيقاً يوم القيامة وأْعِطَي من احلسنات عشراً بعدد من َعِملَ بامل

أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه َبلْ ُهَو الَْحقُّ ِمْن َربِّكَ ِلتُْنِذَر قَْوًما َما أََتاُهمْ ) ٢(َتنْزِيلُ الِْكَتابِ لَا َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني ) ١(امل 
لَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى اللَُّه ا) ٣(ِمْن َنِذيرٍ ِمْن قَْبِلَك لََعلَُّهْم َيْهَتُدونَ 

لَْيِه ِفي ُيَدبُِّر الْأَْمَر ِمَن السََّماِء إِلَى الْأَْرضِ ثُمَّ َيعُْرُج إِ) ٤(الْعَْرشِ َما لَكُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِليٍّ َولَا َشِفيعٍ أَفَلَا َتَتذَكَُّرونَ 
الَِّذي أَْحَسَن كُلَّ َشْيءٍ ) ٦(ذَِلَك عَاِلُم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدةِ الْعَزِيُز الرَِّحيُم ) ٥(َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه أَلْفَ َسَنٍة ِممَّا َتُعدُّونَ 

ثُمَّ سَوَّاُه َونَفََخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه ) ٨(ٍة ِمْن َماٍء َمهِنيٍ ثُمَّ َجَعلَ َنْسلَُه ِمْن ُسلَالَ) ٧(َخلَقَُه َوَبَدأَ َخلَْق الْإِْنَساِن ِمْن ِطنيٍ 



َوقَالُوا أَإِذَا َضلَلَْنا ِفي الْأَْرضِ أَإِنَّا لَِفي َخلْقٍ َجدِيٍد َبلْ ) ٩(َوَجَعلَ لَكُمُ السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر وَالْأَفِْئَدةَ قَِليلًا َما َتْشكُُرونَ 
َولَْو َتَرى إِذِ ) ١١(قُلْ َيَتَوفَّاكُْم َملَُك الَْمْوِت الَِّذي وُكِّلَ بِكُْم ثُمَّ إِلَى َربِّكُْم تُْرَجُعونَ ) ١٠(كَاِفُرونَ  ُهْم بِِلقَاِء َربِّهِْم

  ) ١٢(ا ُموِقُنونَ الُْمْجرُِمونَ َناِكُسو ُرُءوسِهِْم ِعْنَد َربِّهِْم رَبََّنا أَْبصَْرَنا َوَسِمْعَنا فَاْرجِعَْنا َنْعَملْ َصاِلًحا إِنَّ

  .} امل َتنزِيلُ الكتاب الَ رَْيَب ِفيِه { : قوله 
  :مخسة أوجه » تنزيل « يف 

: مبعىن منزل ، واجلملة من قوله » تَْنزِيلُ « يراد به السورة وبعض القرآن ، و ) ألن امل ( ، » امل « أنه خرب : أحدها 
. متعلق به أيضاً » ِمْن َربِّ « و . ألنه مصدر » َتنْزِيلُ « امل فيها والع. » الِكتَابِ « حال من } الَ َرْيَب ِفيِه { 

  .؛ لوقوعه خرباً ، والعامل فيه الظرف ، أو االستقرار » ِفيِه « وجيوز أن يكون حاالً من الضمري يف 
وال جيوز » فيه « يف حال من الضمري » َوِمْن َربِّ « . خربه } ال ريب فيه { مبتدأ و » تَْنزِيلُ « أن يكون : الثاين 

  .ومن يتسع يف اجلار ال يبايل بذلك . ؛ ألن املصدر قد أخرب عنه فال يعمل » تنزيل « حينئذ أن يتعلق ب 
  .حال من ُمْعَترِض » ال ريب « خربه ، و » من رب « مبتدأ أيضاً و » تنزيل « أن يكون : الثالث 
  .» َتْنزِلُ « خربين ل » من رب العاملني « و » ال ريب « أن يكون : الرابع 

فتكون كل » من رب « ، وكذلك » ال ريب « ، وكذلك ) مضمر ( خرب مبتدأ » َتنْزيلُ « أن يكون : اخلامس 
  .مجلة مستقلة برأسها 

معترض وأول البقرة » ال ريب « هو احلال و » من رب « ، وأن يكون » تنزيل « وجيوز أن يكون حالني من 
  .مرشد هلذا 

ورده أبو حيان . على التقدمي والتأخري : قال . » تنزيل « متعلقاً ب } ِمن رَّبِّ العاملني { ية أي يكون وجوز ابن عط
وجوز أيضاً أن يكون . اعتراض مل يكن تقدمياً وتأخيراً بل لو تأخر مل يكن اعتراضاً } الَ َرْيَب فيه { : بأنا إذا قلنا : 

ال شك فيه أنه تنزيل : إن وقع شك الكفرة فذاك ال يراعى ، قال مقاتل متعلقاً بال ريب فيه من جهة رب العاملني و
  .من رب العاملني 

  .امليم صلة أي أََيقُولُونَ افَْتَراُه : هي املنقطعة ، واإلضراب لالنتقال ال لإلبطال ، وقيل » أَْم َيقُولُونَ « : قوله 
بأنه : إضراب ثاٍن ولو قيل } َبلْ ُهَو احلق { : له وقو. فيه إضمار جمازه فهل يؤمنون أم يقولون افتراه : وقيل 

كل ما يف القرآن إضراب وهو انتقال إال هذا : وحده لكان صواباً وعلى هذا يقال » افتراه « إضراُب إبطالٍ لنفس 
َمْخَشرِي ما ويف كالم الزَّ. فإنه جيوز أن يكون إبطاالً ألنه إبطال لقوهلم ، أي ليس هو كما قالوا ُمفَْترى بل هو احلق 

راجٌع إىل مضمون اجلملة كأنه قيل ال ريَب يف ذلك أي يف كونه من » فيه « والضمري يف : يرشد إىل هذا فإنه قال 
؛ ألن قوهلم مفترىً إنكار ألن يكون من رب العاملني وكذلك } أَْم َيقُولُونَ افتراه { : رب العاملني ويشهد لواجهته 

  .وما فيه من تقرير أنه من اهللا وهذا أسلوب صحيٌح حمكٌَم } بَِّك َبلْ ُهَو احلق ِمن رَّ{ : قوله 

وجيوز أن يكون » ِلتُْنِذَر « والعامل فيه حمذوف على القاعدة وهو العامل يف » احلَقِّ « حال من » ِمْن َربَِّك « : قوله 
  .غريه أي أْنَزلَُه ِلُتْنِذَر » لتنذر « : العامل يف 

لتنذر قوماً : هو األول ، إذ التقدير » قوماً « الظاهر أن املفعول الثاين لإلنذار حمذوف ، و } َتاُهْم قَْوماً َما أَ{ : قوله 
يريد الذين يف الفترة بني عيسى وحممد عليهما » لقوماً « مجلة منفية يف حمل نصب صفة » َما أَتاُهْم « العقاَب و 

» من نذير « فعلى هذا يكون ]  ٦: يس [ } اً مَّآ أُنِذَر آَبآؤُُهْم ِلُتنِذَر قَْوم{ : وجعله الزخمشري كقوله . السالم 



» « ِمْن قَْبِلَك « ، وجيوز أن يتعلق » لَِنذير « صفة » ِمْن قَْبِلَك « مزيدة فيه و » من « و » أََتاُهْم « هو فاعل 
نذر قوماً العقاب الذي أتاهم من لت: موصولة يف املوضعني والتقدير » ما « وجوز أبو حيان أن تكون . » بأََتاُهْم 

لتنذر قوماً ما أنذر { أي أتاهم على لسان نذير من قبلك وكذلك » بأََتاُهمْ « متعلق » ِمْن َنِذيرٍ « نذير من قبلك و 
يتعدى إىل اثنني قال اهللا » أنذر « مفعولة يف املوضعني ، و » فما « أي العقاب الذي أنذَرُه آباؤُُهْم ، } آباؤهم 
َصاِعقَةً { :  تعاىل َوإِن مِّْن { : وهذا القول جارٍ على لظواهر القرآن قَالَ َتعَالَى ]  ١٣: فصلت [ } فَقُلْ أَنذَرُْتكُمْ 

[ } يرٌ أَن َتقُولُواْ َما َجآَءَنا ِمن َبِشريٍ َوالَ َنِذيرٍ فَقَدْ َجاَءكُْم َبِشٌري وََنِذ{ ]  ٢٤: فاطر [ } أُمٍَّة إِالَّ َخالَ ِفيَها َنِذيٌر 
مصدرية تقديره » ما « هذا الذي قال ظاهر ، ويظهر أن يف اآلية األخرى وجهاً آخر وهو أن تكون ]  ١٩: املائدة 

  .لتنذر قوماً إنذَار آبائهم ألن الرسل كُلَُّهْم متفقون على كلمة احلق 
  فصل

كانوا أمةً مل يأهتم نذير : قال قتادة . ِلَك املعىن بل هو يعين القرآن احلق من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قْب
صلى  -ذاك يف الفترة اليت كانت بني عيسى وحممد : قال ابن عباس ومقاتل (  -صلى اهللا عليه وسلم  -قبل حممد 

  .» لََعلَُّهْم َيهَْتُدونَ « )  -اهللا عليه وسلم 
ملا ذكر الرسالة ، وبني ما على الرسول من } ي ِستَِّة أَيَّامٍ اهللا الذي َخلََق السماوات واألرض َوَما َبيَْنُهَما ِف{ : قوله 

» الَِّذي َخلََق « واللَُّه مبتدأ ، وخربه ( ، } َخلََق السماوات واألرض { : الدعاء إىل التوحيد وإقامة الدليل فقال 
ستة « الكالم يف معىن قوله وقد تقدم . ومل خيلقها إال واحد فال إله إال واحٌد ) يعين اهللا هو الذي خلق السموات 

  .» أيام 

  :اختلف العلماء يف هذه اآلية ونظائرها على قولني } ثُمَّ استوى َعلَى العرش { : قوله 
  .ترك التعرض إىل بيان املراد : أحدمها 
واجباً ومن  واألول أسلم؛ ألن صفة االستواء مما ال جيب العلم هبا فمن مل يتعرض إليه مل يترك. التعرض إليه : والثاين 

تعرض إليه فقد خيطر فيعتقد خالف ما هو عليه فاألول غاية ما يلزمه أنه ال يعلم ، والثاين يكاد يقع يف أن يكون 
جاهالً وعدم العلم واجلهل املركب كالسكوت والكذب وال شك أن السكوتَ خريٍ من الكذب وأيضاً فإنه أقرب 

وكتب له شرحاً والشارُح دون واملصنِّف فالظاهر أنه ال يأيت على مجيع إىل احلكمة ألن من يطالع كتاباً صنفه إنسانٌ 
ما أتى عليه املصنف وهلذا كثرياً ما نرى أن اإلنسان يورد اإلشكاالت على املصنَّف املتقدم مث جييء من ينصر كالم 

ة اليت تكتب من علم مل يرد املصنف هذا وإمنا أراد كذا وكذا ، وإذا كان حال الكتب احلادث: املصنِِّف ويقول 
قاصر هكذا فما ظنك بالكتاب العظيم الذي فيه كل حكمة كيف جيوزُ أن يدعي جاهلٌ أين علمت كل سر يف هذا 
الكتاب؟ فلو ادعى عامل أين علمت كل سر وكل فائدة يشتمل عليها الكتاب الفُالَنِّي يستقبح منه ذلك فكيف من 

  يدعي أنه علم كل ما يف كتاب اهللا؟
ولعل يف القرآن ما . ؛ ألن تأخري البيان إىل وقت احلاجة جائز ) بأن اهللا بني كل ما أنزله : َس لقائلٍ أن يقول َولَْي( 

  .ال حيتاج إليه أحد غَري نبيه فبني له ال لغريه 
قوله . ال يعلم للتشابه البالغ الذي فيه ) الذي ( وإذا ثبت هذا علم أن يف القرآن ما ال يعلم ، وهذا أقرب إىل ذلك 

: ملا ذكر أن اهللا خالق السموات واألرض قال بعضهم . } َما لَكُْم مِّن ُدونِِه ِمن َوِليٍّ َوالَ شَِفيعٍ أَفَالَ َتَتذَكَُّرونَ { : 
حنن معترفون بأن خالق السموات واألرض واحد هو إله السموات واألرض وهذا األصنام صور كواكب منها 

  .نصرتنا وقوتنا 



الَ إله غري اهللا ، وال نصرة من غري اهللا ، وال : هذه صورة مالئكة شفعاء لنا عند اهللا ، فقال تعاىل : وقال آخرون 
  .شفاعة إال بإذْن اهللا فعبادتكم هلذه األصنام باطلة ضائعة 

، ال يقدر  ما علمتموه من أنه خالق السموات واألرض ، وخالق هلذه األجسام الِعظَام» أَفَالَ تََتذَكَُّرونَ « : مث قال 
  .عليه مثل هذه األصنام حىت ينصروكم وتكون هلا شفاعة 

حيكم ]  ٥٤: األعراف [ } أَالَ لَُه اخللق واألمر { : ملا بني اخللق بني األمر كما قال تعاىل } ثُمَّ يَْعُرُج إِلَْيهِ { : قوله 
  .باألمر  -عليه السالم  -مع جربيل  ينزل الوحي: وقيل . األمر ، وينزل القضاء ، والقدر من السماء إىل األرض 

. وابن أيب عبلة على بنائه للمفعول . العاملة على بنائه للفاعل } ُيَدبُِّر األمر ِمَن السمآء إِلَى األرض { : قوله 
أن أمره ينزل : وهو شاذ يصلح لتوجيه مثلها ، واملعىن . واألصل يْعُرجُ بِِه ، مث حذف اجلار فارتفع الضمري واستتر 

  .من السماء على عباده ويعرج إليه أعماهلم الصاحلة الصادرة على موافقة ذلك األمر 

أي يف يوم واحد يعين نزول وعروج العمل يف مسافة ألف سنة ِممَّا ( } ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقْدَاُرُه أَلَْف َسَنٍة { : قوله 
فينزل يف مسرية مخسمائة سنة ويعرج يف مخسمائة ( سنٍة ، وهو بني السماء واألرض فإن مسافته مخُْسمِائَِة ) َتُعدُّونَ 

يقول لو سار أحد من بين آدم مل يقطعه إال يف أألف سنة واملالئكة يقطعونه يف يوم واحد ) سنة فهو مقدار ألف سنة 
ْومٍ كَانَ ِمقْدَاُرُه تَْعُرُج املالئكة والروح إِلَْيِه ِفي َي{ : هذا يف وصف عروج املالئكة من األرض إىل السماء وأما قوله 

عليه  -أراد مدة املسافة من األرض إىل سدرة املنتهى اليت هي مقام جربيل ]  ٤: املعارج [ } َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة 
. يسري جربيل واملالئكة الذين معه من أهل مقامه مسريةَ َخْمِسني ألف سنة يف يوم واحد من أيام الدنيا  -السالم 

إن ذلك إشارة إىل امتداد نفاذ األمر وذلك ألن من نفذ أمره غَاَيةَ النَّفاذ يف يوم أو : اك ، وقيل قاله جماهد والضح
} ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه أَلَْف َسَنٍة مِّمَّا تَُعدُّونَ { : يومني وانقطع ال يكون مثل من ينفذ أمره يف سنَني متطاولٍة ، فقوله 

منه وكم يكون دهر منه ، ) وكَْم تكونُ سنة ( منه ألف سنة فكم يكون شهر منه  ، يعين يدبر األمر يف زمان يوم
إذا كان إشارة إىل دوام إنفاذ ( ألن ذلك } ِمقَْداُرهُ َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة { : وعلى هذا فال فرق بني هذا وبني قوله 

إال أن املبالغة باخلمسني أكثر ، وسيأيت بيان فائدهتا ال يتفاوت ) األمر ، فسواء ُيَعبَّر بألِف سنٍة أو خبمسَني ألفَ سنٍة 
ألفُ سنة ومخسونَ ألَف سنٍة كلها يف القمة يكون على بعضهم أطول ، وعلى : وقيل . يف موضعها إن شاء اهللا تعاىل 

بعد فناء  بعضهم أقصر معناه يدبر األمر من السماء إىل األرض مدة أيام الدنيا مث يعرج أي يرجع األمر والتدبري إليه
خَْمِسَني أَلْفَ { الدنيا وانقطاع أمر األمراء أو حكم احلكماء يف يوم مقداره أألف سنة وهو يوم القيامة فأما قوله 

فإنه أراد على الكافر جيعل ذلك اليوم عليه مقدار مخسني ألف سنة وعلى املؤمن دون ذلك حىت جاء يف } َسَنٍة 
يكون على املؤمن ) ال ( ة مكتوبة صالها يف الدنيا ، وقال إبراهيم التيمّي احلديث أنه يكون على املؤمن كقدر صال

: كما بني الظُّْهر والَعْصر ، وجيوز أن يكون هذا إخباراً عن شدته ومشقته وهوله ، وقال اْبُن أيب مليكَِة ) إال ( 
فقال ابن } مخسني ألف سنة { : دخلت أنا وعبد اهللا بن فَْيُروَز علي ابن عباس فسألناه عن هذه اآلية وعن قوله 

  .أيام مساها اهللا ال أدري ما هي أكره أن أقول يف كتاب اهللا ما ال أعلم : عباس 
العاملة على اخلطاب ، واحلََسُن ، والسُّلميُّ ، واْبُن َوثَّابٍ واألْعَمُش بالغيبة ، وهذا اجلار » ِممَّا َتُعّدونَ « : قوله 
  .»  ِلَسَنٍة« أو » َأللٍْف « صفة 

مبتدأ ، و » ذلك « ، على أن يكون » الرَّحِيُم « و » العزيُز « و » عامل « العامة على رفع » ذَِلَك عَاِلُم « : قوله 
» الَِّذي أَْحَسَن « و . مبتدأ وصفة » العزيز الرحيم « خربان أو نعتان أو » الَعزِيُز والرَّحِيُم « خربه و » عامل « 



أن يكون : جبر الثالثة وخترجيها على إشكاهلا ) بن علي ( وقرأ زيُد . خرب مبتدأ مضمر » لرَّحيم العَزِيُز ا« خربه ، أو 
. أيضاً » إلَْيهِ « ، واألوصاف الثالثة بدل من الضمري يف ) لَيعُْرُج ( إشارة إىل األمر املدبَّر ، ويكون فاعالً » ذَِلكَ « 

  .وتكون اجللمة بينهما اعتراضاً 
جيوز أن يكون تابعاً ملا قبله يف قراءيت الرفع واخلفض ، وأن يكون خرباً آخر وأن يكون » ِذي أَْحَسن الَّ« : قوله 

  .خرب مبتدأ مضمر ، وأن يكون منصوباً على املدح 
  :بسكون الالم ، والباقون بفتحها فأما األوىل ففيها أوجه : قرأ ابن كثري وأبو عمرو وابُن عامر » َخلقَُه « : قوله 
وهذا هو » كل شيء « بدل اشتمال والضمري عائد على » كُلَّ َشْيٍء « : بدالً من » َخلْقَُه « أن يكون : ا أحده

  .املشهور 
حسن ألنه ما من » أحسن « تعاىل ، ومعىن » الباري « عائد على » هذا « والضمري يف . أنه بدل من كل : الثاين 

  .فاملخلوقات كلها حسنة  شيء خلقه إال وهو مرتب على ما يقتضيه احلكمة ،
معىن أعْطَى » أحسن « مفعوالً ثانياً ، على أن يضمن » َخلْقَُه « مفعوالً أول ، و » كُلَّ َشْيٍء « أن يكون : الثالث 
  .وأعطى كل جنس َشكْلَُه ، واملعىن خلق كل شيء على شكله الذي خص به : قال جماهد . َوألَْهَم 
معىن » أْحَسَن « مفعوالً أول أُخَِّر على أن يضمن » َخلْقَُه « مفعوالً ثانياً قُدَِّم و »  كُلَّ َشْيٍء« أن يكون : الرابع 

  .ألَْهَم وَعرََّف 
» أْحَسَن « ضمن : وقال أب البقاء . ( أهلم كل شيء خلقه فيما حيتاجون إليه فيكون أعلمهم ذلك : قال الفراء 

ِللَّه تعاىل ، وجيعل اخللق مبعىن املخلوق أي ) ه ال ُبدَّ أن جيعل الضمري وأعرف على حنو ما تقدم إال أن» َعرَّف « معىن 
 ٥٠: طه [ } أعطى كُلَّ َشيٍء َخلْقَُه ثُمَّ هدى { : عرف خملوقاتِه كُلَّ شيء حيتاجون إليه فيؤول املعىن إىل معىن قوله 

. [  
منصوباً على املصدر املؤكد ملضمون اجلملة كقوله » َخلْقَُه « تعاىل وأن يكون » اهللا « أن تعود اهلاء على : اخلامس 

، وهو مذهب سيبويه أي َخلَقَُه َخلْقاً ، وُرجَِّح على بدل االشتمال بأن فيه إضافة ]  ٨٨: النمل [ } صُْنَع اهللا { : 
كان } َسَن كُلَّ َشْيءٍ أَْح{ : املَْصَدر إىل فاعله ، وهو أكثر من إضافته إىل املفعول وبأنه أبلغ يف االمتنان ألنه إذا قال 

وإذا » حسناً « ؛ ألنه قد حيسن اخللق وهو احملاولة وال يكون الشيء يف نفسه } أحسن خلق كل شيء { أبلغ من 
  .خلقه حسن مبعىن أنه وضع كل شيء يف موضعه ) شيء ( اقتضى أن كل } أْحَسَن كُلَّ َشْىء { : قال 

ماض ، واجلملة صفة للمضاف أو أو املضاف إليه فتكون منصوبة احملل أو  فيها فعل» فَخلََق « وأما القراءة الثانية 
  .جمرورته 

بألف خالصة وهو خارج عن قياس ختفيفها إذ قياسه َبْينَ » َبَدأ « وقرأ الزُّْهرِيُّ . العاملة على اهلمز » َوَبَدأ « : قوله 
بكسرها وبعدها » َبَدا « ن لغة األنصار ، يقولون يف وجوز أبو حيان أن يكون م. َبْيَن على أنَّ األخفش َحكَى قريباً 

  .ياء كقول عبد اهللا بن رواحة األنصاري 
  َولَْو َعَبْدَنا غَْيَرُه َشقِينَا... بِاْسمِ اِإللَِه َوبِِه َبِديَنا  - ٤٠٦٢

« مث صار » َبِدي « فاحتمل أن تكون قراءة الزهري من هذه اللغة أصله : وطىيء تقول يف ُتقَى ُتقَاء ، قال : قال 
  .فتكون القراءة مركبة من لَُغَتْينِ : ، قال شهاب الدين » َبَدأ 
  فصل

يعين ذلك الذي صنع ما ذكر من خلق السموات واألرض عامل ما غاب عن اخللق } ذلك َعاِلمُ الغيب والشهادة { 



واسع » َرحِيٌم « لى االنتقام من الكفرة قادر ع» عزيز « ملا بني أنه عامل ذكر أنه » العَزِيُر الرَِّحيمُ « وما حضر 
أتقنه وأحكمه : قال ابن عباس . أي أحسن َخلَْق كلِّ شيء } الذي أحسن كل شيء خلقه { الرمحة على الربرة 

خلق كل حيوان : وقيل . فالنُ ُيْحِسُن كذا ، إذا كان يعلمه : علم كيف خيلق كل شيء من قولك : وقال مقاتل 
بعض على صورة البعض فكل حيوان كامل يف خلقه حسن ، وكل عضو من أعضائه مقدر مبا على صورة مل خيلق ال

خلق السموات واألرض وما { : واعلم أنه تعاىل ملا ذكر الدليل على الوحدانية من اآلفاق بقوله . يصلح معاشه 
وبدأ خلق اإلنسان من الذي أحسن كل شيء خلقه { : أتبعه بذكر الدليل الدال عليها من األنفس فقال } بينهما 

الطني ماء وتراب جمتمعان ، واألأدمي أصله مَنِي ، واملَنِي أصله غذاٌء ، : يعين آدم ، وميكن أن يقال } طني 
ثُمَّ { والنبات وجوده باملاء والتراب الذي هو الطني ) واحليوانية ترجع إىل نباتية ( واألغذية إما حيوانية وإما نباتية 

أي جعل ذريته من نطفة مسيت ساللة؛ ألهنا َتْنَسلُّ من اإلنسان ، هذا على التفسري األول؛ } ن ُسالَلَةٍ َجَعلَ َنْسلَُه ِم
سوى خلقه » ثُمَّ سَوَّاُه « أي ضعيف وهو نطفة الرجل } مِّن مَّآٍء مَّهِنيٍ { ألن آدم كان من طني ، ونسله من ساللة 

للتراخي فتكون التسوية بعد جعل النسل من ساللة ، وذلك » ثُمَّ « كلمة  يعين آدم؛ ألن} َونَفََخ ِفيِه ِمن رُّوِحِه { 
أي جعل لكم بعد أن كنتم نطفاً ( } َوجََعلَ لَكُُم السمع واألبصار { : بعد خلق آدم ، مث عاد إىل ذريته فقال 

َوجََعلَ { فتوحدونه ، فقوله يعين ال تشكرون رب هذه النعم } قَِليالً مَّا َتْشكُُرونَ { واألفئدة ) السمع واألبصار 
  .إىل آخره إىل خطاب مجاعة » َنْسلَُه « : مفرد يف قوله ) غائب ( هذه التفات من ضمري } لَكُُم السمع 

: خاطبه من بعد وقال } َوَنفََخ ِفيِه ِمن رُّوِحهِ { : ويف هذا اخلطاب لطيفة وهي أن اخلطاب يكون مع احلي فلما قال 
  .» َوَجَعلَ لَكُْم « 

  ] . ٢٠: الروم [ } َوِمْن آيَاِتِه أَنْ َخلَقَكُْم مِّن ُترَابٍ { : اخلطاب واقع قبل ذلك كما يف قوله تعاىل : فإن قيل 
هناك مل يذكر األمور املترتبة وهي كون اإلنسان طيناً مث ماء َمهِيناً ، مث َخلْقاً مسوى بأنواع القوى فخاطبه : فاجلواب 

  .يف بعض املراتب دون بعض 
ما احلكم يف ذكر املصدر يف السمع ويف البصر والفؤاد االسم ، وهلذا َجَمَع األْبَصاَر ، واألفئدةَ ومل جيمع : فإن قيل 

  السمَع؛ ألن املصدر ال جيمع؟
أن السمع قوةٌ واحدة وهلا َمِحلٌّ واحد وهو األذن وال اختيار هلا فيه فإن الصوت من أي جانب كان : فاجلواب 

 قدرة لألذن على ختصيص السمع بإدراك البعض ُدونَ البعض ، وأمَّا اإلبصار فََمِحلُّه العني وهلا فيه يصل إليه وال
اختيار فإهنا تتحرك إىل جانب املَْرِئّي دون غريه ، وكذلك الفؤاد حمل اإلدراك وله نوعُ اختيار يلتف إىل ما يريد دون 

ألن ( ري ، والقوة مستبدة فذكر القوة يف العني والفؤاد؛ غريه ، وإذا كان كذلك فلم يكن للمحل يف السمع تأث
َسِمَع زَْيٌد ، ورأى عمرو ، وال : تقول ) للمحل نوع اختيار ، فذكر احملل ألن الفعل مسند إىل املختار أال ترى أنك 

ه آلته ، فالسمع أصل إال نادراً ألن املختار هو األصل وغري» رأى َعْيُن َعْمرو « وال » َسِمعَ أذنُ َزْيٍد « : تقول 
دون حمله لعدم له الختيار له والعني كاألصل وقوة اإلبصار آلتها والفؤاد كذلك وقوة الفهم آلته فذكر يف السمع 
املصدر الذي هو القوة ، ويف اإلبصار واألفئدة االسم الذي هو َمِحلّ القوة وألن السمع قوة واحدة هلا حمل واحد 

  .ان واحد كالمني على وجه يضبطها ويرى يف زمان واحد صورتني فأكثر وُيْتقُِنُهَما وهلذا ال يسمع اإلنسان يف زم
تقدم خالف القراء يف االستفهامني ، والواو للعطف على ما سبق فإهنم قالوا حممد ليس » أَِئذَا َضلَلَْنا « : قوله تعاىل 

» ُنْبَعثُ أو َنخُْرُج « حمل تقديره » إذا « احلشر ليس مبمكن ، فالعامل يف : برسول ، واهللا ليس بواحد وقالوا 
واالستفهام ال يعمل فيما قبلهما » إنَّ « ؛ ألن ما بعد » َخلْقٍ َجِديدٍ « عليه وال يعمل فيه » َخلْقِ َجدِيٍد « : ِلَدالَلَِة 



ة مبعىن ذََهْبَنا ، بضاد معجمة ، والم مفتوح» َضلَلَْنا « وقرأ العامة . حمذوف إذا جعلتها شرطية » إذاً « ، وجواب 
  :غُيِّْبَنا ، قال النابغة : َضلَّ اللُنب يف الضرع وقيل : وِضْعَنا من قوهلم 

  َوغُوِدرُ باجلُوالَنِ َحزٌم َونَاِئلُ... فآَب ُمِضلُّوُه بَِعْينِ َجِليَّة  - ٤٠٦٣
بكسر الالم وهي : ُمحَْيصنٍ وأَُبو َرَجاٍء  َيِضل بكسر العني وهو كثري ، وقرأ َيحَْيى ْبُن َيْعُمَر وابُن: واملضارع منهذا 

بضم الضاد وكسر الالم » ُضلِّلَْنا « ) َوة ( لغة العالية ، واملضارع من هذا َيَضلُّ بالفتح ، وقرأ علي وأبو َحْي 
» َنا َصلَلْ« : بالتشديد ، وقرأ َعِليٌّ أيضاً وابن عباس واحلسن واألعمش وأبان بن سعيد » َضلَّلَُه « املشددة من 

  .بصاد مهملة ، والم مفتوحة ، وعن احلسن أيضاً َصِللَْنا بكسر الالم 

َصلَّ اللحُم بفتح الصاد وكسرها جمليء املاضي َمفُْتوَح العني وَمكُْسوَرها ، ومعىن َصلَّ اللَّْحُم : ومها لغتان ، يقال 
  :أََصلَّ باأللف قال : أْنَتَن وَتغيَّرَت َراِئَحُتُه ويقال أيضاً 

  أََصلَّْت فَهَي َتْحَت الكَْشحِ َداُء... ُتلَْجِلُج ُمْضَغةً ِفيَها أنِيُض  - ٤٠٦٤
َصلَّ اللَّْحُم وأََصلَّ ، وَخمَّ وأََخمَّ وقد َعَرفَها غَْيُر أَبِي : ولكن يقال » َصلَلَْنا « ال يعرف يف اللغة : وقال النحاس 

  .َجْعفَر 
  فصل

بلفظ املاضي؛ ألن » َوقَالُوا « : بلفظ املستقبل وقال يف تكذيبهم باحلشر » َيقُولُونَ أَْم « : قال يف تكذيبهم بالرسالة 
وأما إنكار احلشر . يعين هم فيه » َيقُولُونَ « : تكذيبهم بالرسالة مل يكن قبل وجوده ، وإمنا كان حال وجوده فقال 

ويف » أَْم َيقُولُونَ « : هلم يف الرسالة فقال وصرح بقو» َوقَالُوا « : فكان سابقاً صادراً منهم ومن آبائهم فقال 
ومل يصرح بقوهلم يف الوحدانية؛ ألهنم كانوا مصرين يف مجيع األحوال على } وقالوا أَإِذَا َضلَلَْنا { : احلشر فقال 

ْم مَّْن َخلََق َولَِئن سَأَلْتَُه{ : إنكار احلشر والرسالة وأما الوحدانية فكانوا يعترفون هبا يف بعض األحوال يف قوله 
  .قالوا إن اهللا ليس بواحد وإن كانوا قالوه يف الظاهر : فلم يقل ]  ٢٥: لقمان [ } السماوات واألرض لََيقُولُنَّ اهللا 

وهو التنزيل الذي ال ريب فيه وذكر الوحدانية وذكر دليلها ( إنه ذكر الرسالة من قبل وذكر دليلها : فإن قيل 
  رض وَخلُْق اإلنسان من طني ، وملا ذكر إنكارهم احلشَر مل يذكر الدليل؟َخلُْق السماوات واأل) وهو 

) تعاىل ( أنه ذكر دليله أيضاً وهو أن خلق اإلنسان ابتداًء دليل على قدرته على اإلعادة وهلذا استدل : فاجلواب 
قُلْ ُيحْيِيَها { : وقوله ]  ٢٧: الروم [ }  ثُمَّ ُيعِيُدُه َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه{ : على إمكان احلشر باخللق األول كما قال 

أََولَْيَس الذي َخلََق { : وأيضاً خلق السماوات واألرض كما قال ]  ٧٩: يس [ } الذي أَنَشأََهآ أَوَّلَ مَرٍَّة 
  ] . ٨١: يس [ } السماوات واألرض بِقَاِدرٍ على أَن َيْخلَُق ِمثْلَُهم بلى 

َبلْ ُهم بِلَقَآِء َربِّهِمْ { استفهام إنكاري أي إننا كائنونَ يف خلق جديد أو واقعون فيه } َجِديٍد أَإِنَّا لَِفي َخلْقٍ { : قوله 
إضراب عن األول يعين ليس إنكارهم جملرد اخللق ثانياً بل يكفرون جبميع أحوال اآلخرة حىت لو صدقوا } كَاِفُرونَ 

املعىن مل ينكروا البعث لنفسه بل لكفرهم بلقاء اهللا فإهنم أو يكون . باخللق الثاين ملا اعترفوا بالعذاب والثواب 
يقبض » قُلْ َيَتَوفَّاكُْم « : فقال ) من املوت إىل العذاب ( كَرُِهوُه فأنكروا املُفْضي إلَْيِه ، مث بني هلم ما يكون 

استيفاء العدد ) التَّوَفِّي و( أي وكل بقبض أرواحكم وهو عزرائيلُ ، } مَّلَكُ املوت الذي وُكِّلَ بِكُْم { أرواحكم 
  .معناه أنه يقبض أرواحهم حىت ال يبقى أحد من العدد الذي كُِتَب عليه املوت 



  فصل
روي أن ملك املوت جعلت له الدنيا مثل راحة اليد يأخي منها صاحبها ، ما أحب من غري مشقة فهو يقبض أنفُسَ 

: كة الرمحة وأعوان من مالئكة العذاب ، وقال ابن عباس اخلَلْقِ من مشارق األرض ومغرهبا ، وله أعوان من مالئ
  .جعلت األرض مثل ِطْسٍت يتناول منها حيث شاء : خطوة ملك املوت ما بني املشرق واملغرب ، وقال جماهد 

ببنائه للمفعول  تُْرَجُعونَ: أي تصريون إليه أحياء فيجزيكم بأعمالكم ، وقرأ العامة } ثُمَّ إىل رَبِّكُْم ُتْرَجُعونَ { : قوله 
  .ببنائه للفاعل : ، وزيد بن علي 

  :هذه وجهان » لو « يف » َولَْو َتَرى « : قوله 
وقد . وعبَّر عنها الزخمشري بامتناعٍ المِْتنَاع ، وناقشه أبو حيان يف ذلك . أهنا ِلَما كان َسيَقَُع لوقوعه غريه : أحدمها 

  .وف أي لرأيت أمر فظيعاً تقم حتقيقه أول البقرة ، وعلى هذا جواهبا حمذ
وفيها إذا كانت للتمنِّي خالٌف على تقتضي جواباً أم . وليتك ترى : قال الزخمشري كأنه قيل . أهنا للتمين : والثاين 

  .ال ، وظاهر تقدير الزخمشري هنا أنه ال جواب هلا 
  :والصحيح أن هلا جواباً وأنشد : قال أبو حيان 

  فَُيخْبَِر بالذََّناِئبِ أَيُّ زِيرِ... بُِر َعْن كُلَْيبٍ فََألْو ُنبَِش اِملقَا -٤٠٦٥
  َوِكْيَف ِلقَاُء َمْن َتْحَت القُُبورِ... بَِيْومِ الشَّْعثََمْينِ لقَرَّ عْيناً 

نِي لَْيَتَك َتأِتيين فَُتَحدِّثَ« ) : كما تقول ( » لو تأتيين فتحدثين « : ولو جتيء يف معىن التمين كقولن : قال الزخمشري 
أن أراد به احلذف أي وَِدْدُت لو تأتين فتحدثين فصِحيح وإن أراد أهنا موضوعة له فليس بصحيح : قال ابن مالك » 

« ، وال » لعل وأترّجى « والتمين ، وال » ليت « ، إل لو كانت موضوعة له مل جيمع بينها وبينه كما مل جيمع من 
 -، واملخاطب حيتمل أن يكون ) َتَمنَّيُت لَْو فََعلُْت كذا ( أمتىن تقول و» لو « وأستثين ، وجيوز أن جيمع بني » إال 

» إذْ « شفاء لصدره ، فإهنم كانوا يؤذونه بالتكذيب ، وحيتمل أن يكون عاماً ، و  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أتى أَْمُر اهللا { : عه حنو تصرف املضارع للمضي ، وإمنا جيء هنا ماضياً لتحقق وقو» لو « على باهبا من املضي؛ ألن 

واملراد باجملرمني املشركني . وال حاجة إليه . » إذَا « َمْوقع » إذ « وجعله أبو البقاء مما وقع فيه ] .  ١: النحل [ } 
.  

« فعالً ماضياً » َنِكُسوا « العامة على أنه اسم فاعل مضاف ملفعوله ختفيفاً ، وزيُد بن علي » َناِكسُوا « : قوله 
  .مفعول به ، واملعىن ُمطَأِطئُون ُرؤُوِسهِْم » وسَُهْم ُرُؤ

على إضمار القول ، وهو حال أي قائلَني ذلك ، وقدره الزخمشري َيْستَغيثُونَ بقوهلم ، وإضمار » َربَّنا « : قوله 
  .القول أكْثَُر 

وجيوز . كّنا نكذب ومسعنا ما كنا ننكر  صرنا ما[ جيوز أن يكون املفعول مقدراً أي أ » أَْبَصرَْنا َوَسِمْعَنا « : قوله 
مفعوالً به ، « صاحلاً » جيوز أن يكون « َنْعَمل ِصاِلحاً ) إىل الدنيا ( أن ال يقدر أي صِْرَنا ُبَصَراَء َسِميِعَني فاْرجِْعَنا 

أهنم ينكرون الشرك  أي إنا آمنا يف احلال ، وحيتمل أن يكون املراد« إنَّا ُموِقُنونَ » وأن يكون نعت مصدر ، وقوهلم 
  ] . ٢٣: األنعام [ } واهللا َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني { : كقوهلم 

فَذُوقُوا بَِما ) ١٣(اسِ أَْجَمِعَني َولَْو ِشئَْنا لَآَتْيَنا كُلَّ َنفْسٍ ُهَداَها َولَِكْن َحقَّ الْقَْولُ مِنِّي لَأَْملَأَنَّ جََهنََّم ِمَن الْجِنَِّة وَالنَّ
إِنََّما ُيْؤِمُن بِآَياتَِنا الَِّذيَن إِذَا ذُكِّرُوا ) ١٤(يُتْم ِلقَاَء َيوِْمكُْم َهذَا إِنَّا َنِسيَناكُْم َوذُوقُوا َعذَاَب الُْخلِْد بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ َنِس

َتَجافَى ُجنُوبُُهْم َعنِ الَْمَضاجِعِ َيْدُعونَ َربَُّهْم َخْوفًا َت) ١٥(بَِها َخرُّوا ُسجًَّدا َوسَبَّحُوا بَِحْمِد َربِّهِْم وَُهْم لَا َيْسَتكْبُِرونَ 



أَفََمْن ) ١٧(فَلَا َتْعلَُم نَفٌْس َما أُخِْفَي لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعُينٍ َجَزاًء بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ ) ١٦(َوطََمًعا َوِممَّا َرَزقَْناُهمْ ُيْنِفقُونَ 
أَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت فَلَُهْم َجنَّاُت الَْمأَْوى نُُزلًا بَِما ) ١٨(فَاِسقًا لَا َيْسَتُوونَ  كَانَ ُمْؤِمًنا كََمْن كَانَ

يَها َوقِيلَ لَُهْم ذُوقُوا َوأَمَّا الَِّذيَن فََسقُوا فََمأَْواُهُم النَّاُر كُلََّما أََرادُوا أَنْ َيخُْرُجوا مِْنَها أُعِيُدوا ِف) ١٩(كَاُنوا َيْعَملُونَ 
) ٢١(وَلَُنِذيقَنَُّهْم ِمَن الَْعذَابِ الْأَدَْنى ُدونَ الَْعذَابِ الْأَكَْبرِ لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ ) ٢٠(َعذَاَب النَّارِ الَِّذي كُْنُتْم بِهِ ُتكَذُِّبونَ 

  ) ٢٢(َها إِنَّا ِمَن الُْمْجرِِمَني ُمْنَتِقُمونَ َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن ذُكَِّر بِآيَاِت َربِِّه ثُمَّ أَْعَرَض َعْن

ربنا أَبصْرَنا َوَسِمْعَنا : رشدها وتوفيقها لإلميان ، وهذا جواب عن قوهلم } َولَْو ِشئَْنا آلَتْيَنا كُلَّ َنفْسٍ ُهَداَها { : قوله 
ا مل أهدكم يف الدنيا تبني أين ما أردُت وما إين لو رجعتكم إىل اإلميان هلديتكم يف الدنيا ، ومل: وذلك أن اهللا تعاىل قال 

شئت إميانكم فال أردكم ، وهذا صريح يف الداللة على صحة مذهب أهل السنة حيث قالوا إن اهللا تعاىل ما أراد 
  .اإلميان من الكافر ، وما شاء منه إال الكُفَْر 

ألَْمَألنَّ جََهنََّم ِمَن اجلنة والناس أَْجَمِعَني { : ىل وهو قوله تعا) مين ( وجب القول } ولكن َحقَّ القول مِنِّي { : قوله 
} فَذُوقُواْ بَِما َنِسيُتْم لِقَآَء َيْوِمكُْم هاذآ { : إذا دخلوا النار قال هلم اخلزنة : قال مقاتل } فَذُوقُواْ بَِما َنسِيُتْم { . } 

  :فيه أوجه جيوز ( » ِلقَاَء َيْوِمكُْم « . أي تركتم اإلميان به يف الدنيا 
يطلبه أيضاً أي ذُوقُوا َعذَاَب لِقَاَء » َنِسيُتْم « و » ِلقَاء َيْوِمكُْم « يطلب » ذُوقُوا « أهنا من التنازع ألن : أحدها 
هذا مبا َنِسيُتْم عذاب لقاء يومكم هذا ويكون من إعمال الثاين عند البصريني ومن إعمال األول عند ) َيْوِمكُْم 

  ) .الثاين ( أصح لللحذف من األول؛ إذ لو عمل األول ألضمر يف  الكوفيني ، واألول
على هذين » هذا « و ( حمذوف أي ذُوقُوا العذاب بسبب نِْسيَانِكم لقاَء يومكم ، » ذُوقُوا « أن مفعول : الثاين 

  .» لَيوِْمكُْم « اإلعرابني صفة 
ىل العذاب ، والباء سببية أيضاً أي فذوقها هذا العذاب واإلشارة به إ» َهذَا » « ذُوقُوا « أن يكون مفعول : الثالث 

أن يكون : حيتمل ثالثة أوجه » هذا « ، وهذا ينبو عنه الظاهر ، قال ابن اخلطيب ) بسبب نِسَْيانكم لقاء يومكم 
تركناكم » اكُْم إنَّا َنِسيَن« : ، وأن يكون إشارة إىل العذاب ، مث قال ) وأن يكون إشارة إىل اليوم ( إشارة إىل اللقاء 

  .من الكفر والتكذيب } َوذُوقُواْ َعذَابَ اخللد بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ { غَري ملتفت إليكم 
َوَسبَُّحواْ بَِحْمدِ { سقطوا على وجوههم ساجدين } إِنََّما ُيْؤِمُن بِآَياتَِنا الذين إِذَا ذُكِّرُواْ بَِها َخرُّواْ ُسجَّداً { : قوله 
عن اإلميان به } َوُهْم الَ َيسَْتكْبُِرونَ { قالوا سُْبَحانَ اهللا وحبمده : وقيل . سلموا بأمر رهبم : ، قيل } َربِّهِْم 

  .والسجود له 
« أنْ يكون مستأنفاً ، وأن يكون حاالً وكذلك » تََتَجافَى « جيوز يف } تتجاىف ُجنُوُبُهْم َعنِ املضاجع { : قوله 

؛ » جنوهبم « حاالً احتمل أن يكون حاال ثانية ، وأن يكون حاالً من الضمري يف » ون َيْدُع« إذا جعل » َيْدُعونَ 
  :ألن املضارع خٌرب ، والتجايف االرتفاع ، وعرب به عن ترك النوم ، قال ابن رواحة 

  إذَا اْسَتثْقَلَْت بِالُْمْشرِِكَني املَضَاجُِع... َنبِيٌّ َتَجافَى َجْنُبُه َعْن ِفَراِشِه  - ٤٠٦٦
جنوهبم عن املضاجع مجع املْضَجع وهو املَْوِضع الذي َيضْطَجُِع عليه يعين الفراش وهم ) وينبو ( واملعىن يرتفع 

نزلت فينا َمْعَشَر األنصار ، كنا نصلي املغرب الصالة فال : املتهجدون بالليل الذين يقيمون الصالة ، قال أنس 
  . -لنيب صلى اهللا عليه وسلم ا -نرجع إىل رحالنا حىت ُنَصلَِّي العشاَء مع 



كانوا ُيَصلُّونَ من صالة املغرب ) َنزَلَْت يف أناسٍ من أصحابِ الّنيب صلى اهللا عليه وسلم : أيضاً قال : وعن أنس ( 
. إىل صالة العشاء وهو قول أيب حَازِمٍ ، وُمَحمَّد ْبنِ املُْنكَِدر ، وقال يف صالة األوابني وهو مروي عن ابن عباس 

َمْن « : وقال صلى اهللا عليه وسلم ( هم الذين ال ينامون حىت يصلوا العشاء اآلخر والفجر يف مجاعة ، : عطاء  وقال
، واملشهور أن » كان كقيام ليلة ) كَانَ كَِقَيام نِْصِف لَْيلٍَة ومن صلى الفجر يف مجاعة ) ( َصلَّى الِعَشاء يف مجاعة 

) الصالة و ( نِ ومجاعة وجماهد ، وَماِلك واألْوَزاِعي ومجاعة لقوله عليه املراد منه صالة الليل ، وهو قول احلََس
لِ ، وقال عليه أفَْضلُ الصَِّيامِ َبْعدَ َشْهرِ رَمَضانَ ِشْهُر اللَِّه املَُحرَُّم ، وأفَْضلُ الصَّالَِة بَْعَد الفَرِيَضٍة َصالَةُ اللَّْي« : السالم 

جلَنَِّة غَُرفاً ُيَرى ظَاِهرَُها ِمْن َباِطنها وباطُنها من ظاِهرها أََعدََّها اللَُّه ِلَمْن أَالَنَ إن ِفي ا» :  -السالم) الصالة و ( 
  «الكَالََم ، وأَطَْعَم الطََّعاَم ، َوتَاَبَع الصَِّياَم ، َوَصلَّى باللَّْيلِ والنَّاُس نَِياٌم 

  .مصدران لعامل مقدر ) وإما ( حاالن ، إام مفعول من أجله وإّما « َخْوفاً َوطَمعاً » ) : قوله ( 
أراد به الصدقة املفروضة وقيل : قيل . } َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ { َخْوفاً من النار وطمعاً يف اجلنة ، : قال ابن عباس 

  .عام يف الواجب والتطوع : 
فعالً مضارعاً مسنداً لضمري املتكلم « أُْخِفي » قرأ محزة } ُينٍ فَالَ َتْعلَُم نَفٌْس مَّآ أُْخِفيَ لَُهم مِّن قُرَِّة أَْع{ : قوله 

« أُخِِفَي » بنون العظمة ، والباقون « َما ُنْخِفي » : مرفوع ، ويؤيده قراءة ابن مسعود ) ألنه ( فلذلك سكنت ياؤه 
ماضياً مبنياً للفاعل ، وهو اللَّهُ  «أَْخفَى » مثَّ فُِتَحْت ياؤه ، وقرأ حممد بن كعب ) فَِمن ( ماضياً مبنياً للمفعول ، 

جيوز أن تكون موصولة أي ال يعلم » ما « و . أَْخفَْيُت مسنداً للمتكلم ] َما » [ تعاىل ، يؤيدها قراءة األعمش و 
وأن تكون » َما الَ َعْيٌن رَأَْت َوالَ أُذُنٌ َسِمَعْت َوالَ َخطََر َعلَى قَلْبِ َبَشرٍ « : الذي أخفاه اهللا ، ويف احلديث 

  .فإن كانت متعدية الثنني سدت مسدمها أو لواحد سدت مسده » لَتْعلََم « استفهامية معلقة 
« مجعاً باأللف والتاء ، و » من قُراِت أَْعُينٍ « قرأ عبد اهللا ، وأبو الدرداء وأبو هريرةَ } مِّْن قُرَِّة أَْعُينٍ { : قوله 

) َمْن قرأ ما ( استفهامية فعلى قراءة » ما « جلملة قبله ، إذا كانت مفعولٌ له ، أو مصدر مؤكد ملعىن ا» جزاًء 
بعدها فعالً ماضياً يكون يف حمل رفع باالبتداء ، والفعل بعدها اخلرب ، وعلى قراءة من قرأ مضارعاً يكون مفعوالً 

: قال ابن عباس } بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ  َجَزآًء{ واملعىن َما ُيِقرُّ اهللا به أعينهم » ما « حال من » ِمْن قُرَِّة « مقدماً و 
  .هذا مما ال تفسري له 

  .أخفوا أعماهلم فأخفى اهللا ثواهبم : قال بعضهم 
نزلت يف عليِّ ْبن أيب طالب ، والوليدِ بن عقبة بن أيب معيط أِخي } أَفََمن كَانَ ُمْؤِمناً كََمن كَانَ فَاِسقاً { : قوله 

{ : اْسكُْت فإنك فاسق فأنزل اهللا عّز وجلّ : بينهما تنازع فقال الوليد بن عقبة ِلَعِليٍّ  عثمان ألمه وذلك أنه كان
ومل يقل ال يستويان ألنه مل يرد مؤمناً واحداً وال فاسقاً واحداً بل } أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ال َيْسَتوونَ 

كان  -صلى اهللا عليه وسلم  -مستأنف؛ روي أن النيب » ال يستوون « : قوله . أراد مجيع املؤمنني ومجيع الفاسقني 
  .» ال َيْسَتوونَ « : مث يبتدىء » فاسقاً « يعتمد الوقف على قوله 

ملا ذكر أن املؤمن والفاسق ال يستويان بطريق اإلمجال بني عدم } أَمَّا الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { : قوله 
جنة « قرأ طلحةُ } أَمَّا الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات فَلَُهْم جَنَّاُت املأوى { : ال استوائهما على سبيل التفصيل فق

وتقدم  -بضم وسكون  -وقرأ أبو حيوة نُْزالً . باإلفراد ، والعامة باجلمع ، أي اليت يأوي إليها املؤمنون » املأوى 
َواُهُم النار كُلََّمآ أرادوا أَن َيْخُرجُواُ ِمْنَهآ أُِعيدُواْ ِفيَها َوِقيلَ لَُهمْ َوأَمَّا الذين فََسقُواْ فََمأْ{ حتقيقه آخر آل عمران ، 

{ : وهذا إشارة إىل حال الكافر ، واعلم أن العمل الصاحل له مع اإلميان تأثري فلذلك قال } ذُوقُواْ َعذَاَب النار 



وأما الذين فسقوا وعملوا « : ل معه فلهذا مل يقل ، وأما الكافر فال التفات إىل األعما} آمنوا وعملوا الصاحلات 
جمرد الكفر ) أن ( كفروا ، ولو جعل العقاب يف مقابلة الكفر والعمل لظن » فََسقُوا « ؛ ألن املراد من » السيئات 

  .عقاب عليه ) ال ( 
وذكر على معىن اجلَحِيم : صفة لعذاب ، وجوز أبو البقاء أن يكون صفة للنار قال } الَِّذي كُنُْتْم بِِه { : قوله 

  .واحلَريق 
: قال أيبُّ بُن كَْعبٍ والضَّحَّاُك واحلََسُن وإبَْراهيُم } َولَُنِذيقَنَُّهْم مَِّن العذاب األدىن ُدونَ العذاب األكرب { : قوله 

دود ، وقال احل: العذاب األدىن مصائب الدنيا وأسقامها وهو رواية الوَالبِيِّ عن ابن عباسٍ ، وقال عكرمة عنه 
هو القتل بالسيف يوم : وقال ابن مسعود . اجلوع سبع سنني مبكة حىت أكلوا اجليف والعظام والكالب : مقاتل 

وأما العذاب األكرب وهو عذاب اآلخرة فإن عذاب الدنيا ال نسبة له إىل عذاب . بدر وهو قول قتادة والسدي 
  .اآلخرة 
» واألكرب » « األقصى « إمنا هو يف مقابلة » واألدىن « ، » باألكرب » «  األدىن« ما احلكمة يف مقابلته : فإن قيل 

  ؟» األصغر « إمنا هو مقابله 
أنه قليل صغري ، وحصل يف عذاب : أنه قريب واآلخر : أحدمها : أنه حصل يف عذاب الدنيا أمران : فاجلواب 

لكن العرف يف عذاب الدنيا هو أنه الذي يصلح  انه بعيد واألآخر أنه عظيم كبٌري: اآلخرة أيضاً أمران ، أحدمها 
التخويف به فإن العذاب العاجل وإن كان قليالً فال َيحَْترُِز عنه بعض الناس أكثر مما َيْحتَرُِز من العذاب الشديد إذا 

  .كان آجالً ، وكذا الثواب العاجل قد َيْرَعُب فيه بعض الناس ويستبعد الثواَب العظيم اآلجل 

البعيد ِلَما بينا فقال يف عذاب الدنيا األدىن ) ال ( اب اآلخرة فالذي يصلح للتخويف هو العظيم والكبري وأما يف عذ
ما كان حيترز عنه لصغره وعدم فَْهم كونه عاجالً » َولَُنِذيقَنَُّهْم من العذاب األصغر « : ليحترز العاقل عنه ولو قال 

التخويف به مثل ما ) ملا حصل ( ِمَن الَعذَابِ األبعد األقَْصى : و قال ، وقال يف عذاب اآلخرة األكرب لذلك املعىن ول
  .حيصل بوصفه بالِكَبر 

  .» بدر « إىل اإلميان يعين َمْن َبِقي منهم بعد » لعلهم يرجعون « : قوله 
  ما احلكمة يف هذا الترجي وهو على اهللا تعاىل حمال؟: فإن قيل 
  :فيه وجهان : فاجلواب 
حيث ال يلتفت ( يعين تركناكم كما يترك الناس » إنَّا َنِسَناكُْم « : ه لنذيقنهم إذاقة الراجني كقوله معنا: أحدمها 

  .أَْصالً كَذِلَك ههنا ) إليه 
  .لعلهم يرجعون بسببه : نذيقهم العذاب إذاقة يقول القائل : والثاين 
  .لعلهم يرجعون بسببه : نذيقهم العذاب إذاقة يقول القائل : والثاين 

من النعم أوالً ، والنِّقَم ثانياً ومل يؤمنوا ، فال ) أي من ذكر بآيات اهللا ( } َوَمْن أَظْلَُم ِممَّن ذُكَِّر بِآَياِت َربِِّه { : قوله 
  .أظلَُم منهم أَحٌد 

  :هذه أبعد ما بني الرُّْتَبَتْينِ معًىن ، وشبهها الزخمشري بقوله } ثُمَّ أَْعَرَض َعنَْهآ { : قوله 
  َيَرى غََمرَاِت املَْوتِ ثُمَّ َيُزوُرهَا... َوَما َيكِْشُف الَغمَّاء إالَّ اْبُن ُحرٍَّة  - ٤٠٦٧

  .غمرات املوت بعد أن رآها وعرفها ، واطلع على شدهتا ) أن يزور ( استبعد : قال 
  .» ُمْنَتِقُمونَ « ) يعين املشركني ( } إِنَّا ِمَن اجملرمني { : قوله 



َوَجَعلَْنا ِمنُْهْم أَِئمَّةً َيْهُدونَ ) ٢٣(َنا ُموَسى الِْكتَاَب فَلَا َتكُْن ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلقَاِئِه َوَجَعلَْناُه ُهًدى ِلبَنِي إِْسرَاِئيلَ َولَقَْد آتَْي
) ٢٥(َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَانُوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ إِنَّ رَبََّك ُهَو َيفِْصلُ َبيَْنُهْم ) ٢٤(بِأَْمرَِنا لَمَّا َصَبُروا َوكَاُنوا بِآَياتَِنا ُيوِقُنونَ 

أََولَمْ ) ٢٦(أَفَلَا َيْسَمُعونَ  أَوَلَْم َيْهدِ لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمَن الْقُُروِن َيْمُشونَ ِفي َمَساِكنِهِمْ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت
َوَيقُولُونَ ) ٢٧(ى الْأَْرضِ الْجُُرزِ فَُنخْرُِج بِِه َزْرًعا َتأْكُلُ ِمْنُه أَنَْعاُمُهْم َوأَنْفُُسُهمْ أَفَلَا ُيْبصُِرونَ َيَرْوا أَنَّا َنسُوُق الَْماَء إِلَ

فَأَعْرِضْ ) ٢٩(ْم ُيْنظَُرونَ قُلْ َيْوَم الْفَْتحِ لَا َيْنفَُع الَِّذيَن كَفَُروا إَِميانُُهْم َولَا ُه) ٢٨(َمَتى َهذَا الْفَْتُح إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 
  ) ٣٠(َعْنُهْم َواْنَتِظْر إِنَُّهْم مُْنَتِظُرونَ 

ملا قرر األصول الثالثة عاد إىل األمثل الذي بدأ به وهو الرسالة املذكورة يف } َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الكتاب { : قوله 
إنََّك لَْسَت بْدعاً ِمَن الرُُّسلِ بل كان قبلك رسلٌ : وقال ]  ٣: السجدة [ } ِلتُنِذَر قَْوماً مَّآ أََتاُهم مِّن نَّذِيرٍ { : قوله 

ووجود من كان على دينه إلزاماً هلم ، وإمنا مل  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيبِّ ) من ( مثلُك ، وذكر موسى لقربه 
نوا يوافقون على نبّوته ، وأما واالستدالل ألن اليهود ما كا) للذكر ( السالم ) الصالة و ( عليه  -خيتر عيسى 

  .النصارى فكانوا يعترفون بُنُبوَّة عيسى عليه السالم فتمسك باجملمع عليه 
  :يف اهلاء أقوال » ِمْن ِلقَاِئِه « : قرأ احلسن بالضم وهي لَُغةٌ ، وقوله } فَالَ َتكُْن ِفي َمْرَيٍة { : قوله 

وامَْتَحَن املربدُ . ف ملفعوله أي من لقاِئَك مُوسى ليلةَ اإلسراء واملصدر مضا» ُموَسى « أهنا عائدة على : أحدها 
املعىن فال تكن يف َشكٍّ من لقاء موسى فإنك تراه : الزجاجَ يف هذه املسألة فأجاب مبا ذكر ، قال ابن عباس وغريه 

ي يب ُموسَى َرُحالً آَدَم طُواالً َرأَْيُت لَْيلَةَ أُسر: قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب « وتلقاه ، روى ابن عباس 
ماِلكاً خَازِنَ َجْعداً كَأَنَُّه ِمْن رِجَالِ َشُنوَءةَ ، َوَرأَْيُت ِعيَسى َرُجالً َمْرُبوعاً إىل احلُمرِة والَبيَاض َسْبطي الرأس ، ورأيَت 

  »النَّارِ والدَّجَّال يف آيات أَراهََني اللَُّه إيَّاُه 
وحينئذ جيوز أن تكون اإلضافة للفاعل أي من لقاء الكتاب ملوسى أو » الكتاب « على  أن املضري يعود: والثاين 

  .للمفعول أي من لقاء موسى الكتاب ألن اللقاَء يصح نسبته إىل كل منهما ، ألن من لقيك فقد لقيته 
  .قال السدي املعىن فال تكن يف ِمْرَيٍة من لقائه أي تلقى موسى كتاب اهللا بالرضا والقبول 

  .أي يعود على الكتاب على حذف مضاف أي من لقاء مثل كتاب موسى : الثالث 
  .أنه عائد على ملك املوت لتقدم ذكره : الرابع 

أي ألنك يف مرية من ]  ١١: السجدة [ } إىل َربِّكُْم تُْرَجُعونَ { : عوده على الرجوع املفهوم من قوله : اخلامس 
  .لقاء الرجوع 

أي ال . ما يفهم من سياق الكالم ِممَّا ابتلي ب موسى من البالء واالْمِتَحان ، قاله احلسن  أنه يعود على: السادس 
بّد ان يلقى ما لقي موسى من قومه فاختار موسى عليه السالم حلكمة وهي أن أحداً من األنبياء مل يؤِذِه من قومه إال 

( وسى عليه السالم فإن من ال آمن به آذاه كفرعون الذين مل يؤمنوا ، وأما الذين آمنوا به فلم خيالفوه غري قوم م
فاذهب { : باملخالفة وطلب ِأياء مثل رؤية اهللا جهرة وكقوهلم ) آذاه ( ومن آمن به من بين إسرائيل أيضاً ) وغريه 

أن له (  وأظهر هذه األقوال أن الضمري إما ملوسى وإما للكتاب ، مث بني] .  ٢٤: املائدة [ } أَنَت َورَبَُّك فقاتالا 
وجعل منهم أئمة ) هداية غري عادية عن املنفعة كما أنه مل حتل هداية موسى حيث جعل اهللا كتاب موسى هدى 

  : -صلى اهللا عليه وسلم  -يهدون كذلك جيعل كتابك هدى وجيعل من أمتك صاحبة يهدون كما قال النيب 



ولَمَّا صََبُرواْ َوكَاُنواْ بِآَياتَِنا { : ، مث بني أن ذلك حيصل بالصرب فقال » ْيُتمْ أَْصحَابِي كَالنُُّجومِ بِأَيِّهِْم اقَْتدَْيُتم اْهَتَد« 
  .} ُيوِقُنونَ 
  فصل

مصدرية ، واجلار متعلق ) » ما « ( قرأ األخوان بكسر الالم وختفيف امليم ، على أهنا الم اجلر و » لَمَّا صََبُروا « 
اليت تقتضي جواباً » ملَّا « وهي . ، والباقون بفتحها وتشديد امليم  باجلعل أي جعلناهم كذلك لصربهم وإليقاهنم

  .وتقدم فيها قوال سيبويه والفارسي ، واملعىن حني صربوا على دينهم وعلى البالء من عدوهم مبّضَر 
هذا يصلح أن يكون جواباً لسؤال وهو أنه }  إِنَّ َربََّك ُهَو يَفِْصلُ َبْينَُهْم َيْوَم القيامة ِفيَما كَاُنواْ ِفيِه َيْخَتِلفُونَ{ : قوله 

كيف َيْهُدونَ وهم اختلفوا وصاروا ِفَرقاً واحلق : فكان لقائل أن يقول } َوَجَعلَْنا ِمنُْهْم أَِئمَّةً َيْهُدونَ { : تعاىل ملا قال 
  .يبني املبتدع من املتبع كما يبني املؤمن من الكافر يوم القيامة ) اهللا ( واحد؟ فقال 

ملا أعاد ذكر الرسالة } أَْهلَكَْنا ِمن قَْبِلهِْم مَِّن القرون يَْمُشونَ ِفي َمَساكِنِهِْم { بتبني هلم } أََو لَْم َيْهدِ لَُهمْ { : ه قول
أي مساكن } يَْمُشونَ ِفي َمَساكِنِهِْم { وقوله } أَوَلَْم يَْهِد لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا ِمن قَْبِلهِْم { : أعاد ذكر التوحيد وقال 

آيات اهللا } إِنَّ ِفي ذَِلكَ آليَاٍت أَفَالَ َيْسَمُعونَ { وأنتم متشون فيها وتبصروهنا ) لداللة على حالتهم ( املُْهلَِكَني 
يعين ( » أفال يسمعون « : وِعظَاته واعترب السمع ألهنم ما كان هلم قوة اإلدراك بأنفسهم واالستنباط بعقوهلم فقال 

  .تعلم الذي يسمع الشيء ويفهمه ليس لكم درجة امل) 
وهي . وتقدم أول الكهف  -بسكون الراء  -قرىء اجلُْرز } أَوَلَْم َيرَْواْ أَنَّا َنسُوُق املآء إِلَى األرض اجلرز { : قوله 

. هي أرض بأنني : هي أرض باليمن ، وقال جماهد : األرض اليابسة الغليظة اليت ال نبات فيها ، قال ابن عباس 
ملا بني اإلهالك وهو اإلماتة بني اإلحياء ليكون إشارة إىل أن . ز هو القطع فكأهنا املقطوع عنها املاء والنبات واجلر

من احلبوب » وأَْنفُسُُهْم « من العشب والتنب } فَُنخْرُِج بِِه َزْرعاً َتأْكُلُ ِمْنُه أَنَْعاُمُهمْ { : الضرر والنفع بيد اهللا مث قال 
  :ألنعام على األنفس يف األكل لوجوه واألقوات ، وقدم ا

  .أن الزرع أول ما ينبت للدوابِّ وال يصلح لإلنسان : األول 
أن الزرع غذاء للدواب ال بّد منه وأما غذاء اإلنسان فقد يصلح للحيوان فكان احليوان يأكل الزرع مث : الثاين 

  .اإلنسان يأكل من احليوان 
  .باخلطاب التفاتاً ) وابن مسعود ( العامة بالغيبة ، قرأ » أَفَالَ ُيْبِصُرونَ « : قوله 

مث ملا بني الرسالة والتوحيد ّبن احلشر . خبالف حال املاضي فإهنا كانت مسموعة ) يرى ( وقال تبصرون ألن األمر 
فيه احلكم بني العابد أراد بيوم الفتح يوم القيامة الذي : قيل } َوَيقُولُونَ مىت هذا الفتح إِن كُنُتْم صَاِدِقَني { : فقال 

إنّ لنا يوماً ننعم فيه ونستريح وحيكم اهللا بيننا : للكفار  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال أصحاب النيب : قال قتادة 
  .أي القضاء واحلكم } مىت هذا الفتح { : وبينكم فقالوا استهزاء 

كانوا يقولون  -صلى اهللا عليه وسلم  -يوم بدر ألن أصحاب النيب : يعين فتح مكة ، وقال السدي : وقال الكليب 
  .هلم إن اهللا ناصرنا ومظهرنا عليكم فيقولون مىت هذا الفتح 

  فصل
وقد تقدم فيها مذاهب واملعىن يوم الفتح يوم . غري مانعة من ذلك » ال « و » الَ َيْنفَعُ « منصوب » يوم الفتح « 

تح على فتح مكةوالقتل يوم بدر قال معناه ال ينفع الذين كفروا ومن محل الف. القيامة ال ينفع الذين كفروا إمياُنُهْم 
أي ال ُيْمهِلُونَ باإلعادة إىل الدنيا ليؤمنوا ، مث ملا بني أن } َوالَ ُهْم ُينْظَُرونَ { إمياهنم إذا جاءهم من العذاب وقُِتلُوا 



  .آية القتال نسختها : قال ابن عباس » فَأَعَْرْض َعْنُهمْ « : الداللة مل تنفعهم قال 
ومن » اْنتَظَر « اسم فاعل ، واملفعولُ من » ُمْنَتِظرٍ « العامة على كسر الظاء من } وانتظر إِنَُّهْم مُّنتَِظُرونَ { : قوله 

» نَ ُمْنتَظَُرو« : وقرا الَيَمانِيُّ . على َزْعِمهْم ما حيل بك ( حمذوف أي انتظر ما َيُحلُّ هبم إهنم منتظرون » ُمنَِْظُرونَ « 
  .اسم مفعول 

  .املعىن انتظر موعدي لك بالنصر إهنم منتظرون بك حوادث الزمان : قيل 
انتظر عذاهبم بنفسك إهنم : وقيل . انتظر عذابنا فيهم إهنم منتظرون ذلك وعلى هذا فال فرق بني االنتظار : وقيل 

  ] . ٧٠: األعراف [ } فَأِْتَنا بَِما َتِعُدَنآ { : منتظرونه بلفظهم استهزاءاً كما قالوا 
  فصل

{ و } َتْنزِيل . امل { يقرأ يف الفجر يوم اجلمعة  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان رسول اهللا « : روى أبو هريرة قال 
  »} َهلْ أََتى َعلَى اإلْنَسانِ 

مها : ويقول تنزيل ، . وامل . ال ينام حىت يقرأ َتبَاَرَك  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان النيب « : وعن جابر قال 
ئَةً ، َيفُْضالَن َعلَى كُلِّ سُورٍة يف القرآن سبعَني َسَنةً ، ومن قرأمها كُِتَب له َسْبُعونَ َحَسَنةً ، وُمِحَي عنه َسْبُعونَ َسيِّ

  »وُرِفَع له َسْبُعونَ َدَرَجةً 
. امل { َمْن قََرأَ سورة :  قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب « وروى الثعليب عن ابن عباس عن أَُبيٍّ بن كعب 

  »أَْعِطَي من األْجرِ كََمْن أَْحَيا لَْيلَةَ القَْدرِ } َتْنزِيلُ 
  .واهللا أعلم 

إِلَْيَك ِمْن َربَِّك إِنَّ َواتَّبِْع َما يُوَحى ) ١(َيا أَيَُّها النَّبِيُّ اتَّقِ اللََّه َولَا ُتِطعِ الْكَاِفرِيَن وَالُْمَناِفِقَني إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما 
َما َجَعلَ اللَُّه لَِرُجلٍ ِمْن قَلَْبْينِ ِفي َجْوِفِه َوَما ) ٣(َوَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيلًا ) ٢(اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبًِريا 

كُْم َوَما جََعلَ أَْدِعَياَءكُْم أَْبَناَءكُْم ذَِلكُْم قَْولُكُْم بِأَفَْواِهكُْم َواللَُّه َيقُولُ الْحَقَّ َجَعلَ أَْزوَاَجكُُم اللَّاِئي ُتظَاِهُرونَ ِمْنُهنَّ أُمََّهاِت
َوَموَاِليكُمْ  اْدُعوُهمْ لِآَباِئهِْم ُهَو أَقَْسطُ عِْنَد اللَِّه فَإِنْ لَمْ َتْعلَُموا آَباَءُهْم فَإِخَْواُنكُْم ِفي الدِّينِ) ٤(َوُهَو َيْهِدي السَّبِيلَ 

  ) ٥(َولَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح ِفيَما أَخْطَأُْتْم بِِه َولَِكْن َما َتعَمََّدْت قُلُوُبكُْم َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 

: رَُّجل ، أن قوله ويايَُّها ال» َيا َرُجلُ « : اعلم أن الفرق ين نداء املنادى بقوله } ياا أَيَُّها النيب اتق اهللا { : قوله تعاىل 
يدل على ذلك ويُْنبِىُء عن خطر املادى له أو غفلة » يا أيها الرجل « : يدل على النداء ، وقوله » َيا َرُجل « 

ينايف الغفلة؛ » النيب « : ألن قوله  -صلى اهللا عليه وسلم  -ال جيوز محله على غفلة النيب » يأيها « : املنادى فقوله 
  .خبٌري ، فال يكون غافالً ، فيجب محله على َخطَر اخلَطْب  -عليه وسلم  صلى اهللا -ألن النيب 
: يقال للجالس ) يكون ( األمر بالشيء ال يكون إال عند عدم اشتغال املأمور باملأمورية إذْ ال يصلح أن : فإن قيل 

  .؟ » اتق اهللا «  كان متقياً فما الوجه يف قوله -عليه الصالة والسالم  -اجلس وللساكت اْسكُْت والنيب 
اجلس ههنا إىل أن يأتيك ويقال للساكت قد : باملداومة فإنه يصح أن يقال للجالس ) باملدينة ( أنه أمر : فاجلواب 

أصبت فاسكت تسلم أي ُدْم على ما أنت عليه ، وأيضاً من جهة العقل أن امللك يتقي منه عباده على ثالثة أوجه 
السالم ) الصالة و ( عليه  -من قطع ثوابه وثالث خياف من احتجابه فالنيب  بعضهم خياف من عقابه وبعضهم خياف

فاملخلص ال يأمنه ما دام يف الدنيا فكيف واألمور البدنية شاغلة : مل يؤمر بالتقوى باألول وال بالثاين ، وأما الثالث 
إِنََّمآ أََناْ { : ه اهللا وإىل هذا أشار بقوله فاآلَدميُّ يف الدنيا تارة مع اهللا واألخرى مقبل على ما ال بد منه وإن كان مع



يعين برفع احلجاب عين وقت الوحي مث أعود إليكم كأين منكم فأُِمَر ]  ١١٠: الكهف [ } َبَشٌر مِّثْلُكُْم يوحى إِلَيَّ 
بن  نزلت يف أيب سفيان وعكرمة بن أيب جهل وأيب األعور عمرو: بتقوى توجب استدامة احلضور ، وقال املفسرون 

قوهلم األمان على أن يكلموه فقام  -صلى اهللا عليه وسلم  -بعد قتال أحد وقد أعطاهم النيب ) رأس املنافقني ( أيب 
وعنده عمر بن  -صلى اهللا عليه وسلم  -عبد اهللا بن سعد بن أيب سَْرح ، وطُْعَمةُ بن أُبَْيرِق فقالوا للنيب ) معهم ( 

آهلتنا الالَت والُعزَّى وَمَناةَ وقل إن هلا شفاعةً ملن عبدها وندعك وربَّك ارفض ذكر  -رضي اهللا عنه  -اخلطاب 
إين قد : فقال . يا رسول اللَِّه ائذنْ يل يف قتلهم : قوهلم فقال عمر  -صلى اهللا عليه وسلم  -فشق على النيب 
عمر أن ُيخْرِجَُهْم  -يه وسلم صلى اهللا عل -اخرجوا يف لعنة اهللا وغضبه وأمر النيب : فقال عمر . أعطيتهم األمان 

» قُْم قائماً « : أي ُدم على التقوى كما يقول ارجل لغريه وهو قائم } ياا أَيَُّها النيب اتق اهللا { : من املدينة فأنزل اهللا 
هللا اتق ا: واملراد األمة ، وقال الضحاك معناه  -صلى اهللا عليه وسلم  -اخلطاب مع النيب : أي اثبْت قائماً ، وقيل 

  .وال َتْنقُضِ العهد الذي بينك وبينهم 

أي من أهل مكة يعين أبا سفيان ، وعكرمة وأبا األعور ، واملنافقني من أهل املدينة } َوالَ ُتِطعِ الكافرين { : قوله 
  مخبلقه قبل أن خيلقهم حكيماً فيما دبره هل} َحِكيماً ( إِنَّ اهللا كَانَ َعِليماً { عبد اهللا بن أيب ، وطعمة 

  ينبغي أن ال يطع أحداً غري اهللا؟ -صلى اهللا عليه وسلم  -مل خص الكافر واملنافق بالذكر مع أن النيب : فإن قيل 
  :فاجلواب من وجهني 

األتِّباع وال يتوقع أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن ذكر الغري ال حاجة إليه ألن غريمها ال يطلب من النيب : األول 
  .مطيعاً له بل يقصد اتباعه وال يكون عنده إال مطاعاً  - عليه وسلم صلى اهللا -يصري النيب 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -طاعة الكل ألن كل من طلب من النيب ) من ( منعه { } : ملا قال ) تعاىل ( أنه : الثاين 
نه لو مل يفعله يعاقبه حبق يأمر إجياب معتقداً أ -صلى اهللا عليه وسلم  -طاعته فهو كافر أو منافق ألن من يأمر النيب 

  .يكون كافراً 
  .وهذا يقدر ما ذكره أوالً من أنه عليم حكيم فاتباعه واجب } واتبع َما يوحى إِلَْيَك ِمن َربَِّك { : قوله 
بتاء اخلطاب أما  قرأمها أبو عمرو بياء الغيبة ، والباقون} بَِما َيْعَملُونَ َبِصرياً { وبعده } بَِما َتْعَملُونَ َخبِرياً { : قوله 

ألن املراد هو وأمته » يأيها النيب « : وأما اخلطاب فلقوله » الكافرين واملنافقني « فلقوله ) يف األوىل ( الغيبة 
  :كقوله ) له ( وخوطب باجلمع تعظيماً 

  .. .فَإِنْ شئَْت َحرَّْمُت النَِّساَء سَِواكُُم  - ٤٠٦٨
يف ) الغيبة ( وأما ) وهو بعيد ( الكافرين واملنافقني ) و ( الغائبني ) عن ( وجوز أبو حيان أن يكون التفاتاً يعين 

أي ثق } وتوكل على اهللا { : قوله . } يأيها الذين آمنوا { وأما اخلطاب فلقوله } إذ جاءتكم جنود { الثاين فلقوله 
كفيالً برزْقَك : حافظاً لك ، وقيل  }وكفى باهللا َوكِيالً { باهللا يعين إن تومهت من أحد فتوكل على اهللا فإنه كافيك 

) و ( نزلت يف أيب َيْعُمَر « َجَعلَ اللَُّه ِلَرُجلٍ ِمْن قَلَْبْينِ ِفي َجْوِفِه } مَّا َجَعلَ اهللا ِلَرُجلٍ مِّن قَلَْبْينِ ِفي َجْوِفِه { قوله . 
ما حفظ أبو معمر هذه األشياء إال وله : مجيل بن َمْعَمرٍ الفِْهرِي وكان رجالً لبيباً حافظاً ملا يسمعه فقالت قريش 

يل قلبان أعِقلُ بكُلِّ واحد منهما أَفَْضلُ من عقل حممد فلما هزم اهللا املشركني يوم بدر اهنزم أبو : قلبان وكان يقول 
اهنزموا قال  :يا أبا معمر ما حال الناس؟ قال : َمْعَمُر فَلَِقَيُه أبو سفيان وإحدى نعليه بيده واألخرى يف رجله فقال له 

ما شعرت إال أهنما يف رجلي فعلموا يومئذ : قال أبو معمر . واألخرى يف رجلك ) يف يدك ( فما لك إحدى نعليك 
  .أنه لو كان له قلبان ملا نسي َنْعلَُه يف يده 



ال يكون لرجل قلبان فكما : هذا مَثَلٌ ضربه اهللا للمظاهر من امرأته واملتبّين ولد غريه يقول : وقال الزُّْهرِيُّ ومقتل 
: قوله ) : قال الزَّخمشري . ( فذلك ال يكون امرأة املظاهر أمه حىت يكون هلا ابناً وال يكون ولداً واحداً من َرُجلَْينِ 

أمني وال أي ما جعل اهللا لرجل قلبني كما مل جيعل لرجلني } َوَما َجَعلَ أَزَْواَجكُُم الالئي ُتظَاِهُرونَ مِْنُهنَّ أُمََّهاِتكُمْ { 
قرأ الكوفيونَ وابن عامر الالئي ههنا ويف سورة الطالق ) « وما جعل أزواجكم الالئي { : وقوله ( البن أَبََوْينِ ، 

معىن وأبو عمرو والَبزِّيُّ الالئي « اليت » بياء ساكنة بعد مهزة مكسورة وهذا هو األصل يف هذا اللفظ ألنه مجيع 
 أحد وجيهيها ، وهلما وجه آخر سيأيت ، ووجه هذه القراءة أهنما حذفا الياء بيان ساكنة وصالً بعد ألف حمضة يف

إالَّ أنَّ هذا ليس بقياس وإِمنا القياس ( بعد اهلمزة ختفيفاً مث ابدالً اهلمزة ياء وسكناها ليصريورهتا ياء مكسوراً ما قبلها 
  ) .جعل اهلمزة بني بني 

قال أبو عمرو بن العالء إهنا لغة : قال شهاب الدين ) . البدل إال أن ُيْسَمَع ال يُقَْدُم على مثل هذا : قال أبو علي ( 
وليس بشيء . مل يبدلوا وإمنا كتبوا فعرب عنهم القرآن باإلبدال : وقال بعضهم . قُريش اليت أمر الناس أن يقرءوا هبا 

وهذا غري الزم ألن « يشهد ومل يبدل  أو غري بإظهار أيب عمرو الالَّئي يَِئْسَن يدل على أنه» : وقال أبو علي . 
البدل عارض فلذلك مل يدغم وقرأها ورش هبمزٍة ُمَسَهلٍَة َبْيَن َبْيَن ، وهذا الذي زعم بعضهم أنه مل يصح عنهم غريه 

وهو ختفيف قياس ، وإذا وقفاو سكنوا اهلمزة ومىت سكنوها استحال تسهيلها بني بني لزوال حركتها فتقلب ياءً 
من مذهبهم ختفيفها فتقر مهزة ، وقرأ قُنُْبل وورش هبمزة مكسورة دون ) هذا ( كنةٌ بعد كسرة وليس لوقوعها سا

  .ياء حذف الياء واجتزأ عنها بالكسرة وها اخلالف بعينه جارٍ يف اجملادلة أيضاً والطالق 
» وابن عامر « ظَاَهَر » ارع قرأ عاصٌم ُتظَاِهُرونَ بضم التاء وكسر اهلاء بعد ألف ، مض« َتظَاَهُرونَ » : قوله 

واألخوان . بتاءين فأدغم « َتَتظَاَهُرونَ » واألصل « َتظَاَهَر » بفتح التاء واهلاء وتشديد الظاء مضارع « َتظَّاَهرون 
حذفا إحدامها ، ومها طريقان يف ختفيف هذا النحو إما ) إال أهنما ( كذلك إال أهنما خففا الظاء واألصل أيضاً بتاءين 

» والباقون . دغام وإما احلذف وقد تقدم حتقيقه يف حنو َتذّكر وَتذَّكَّرون خمففاً ومثقالً وتقدم حنوه يف البقرة أيضاً اإل
» بتاءين فأدغم حنو « َتَتظَهَُّرونَ » واهلاء دون ألف ، واألصل ) وتشديد الظاء ( بفتح التاء واحلاء « َتظَّهُرونَ 
إال ]  ٣،  ٢: اجملادلة [ } والذين ُيظَاِهُرونَ ِمن نَِّسآئِهِْم { : ة كقراءهتم يف قوله وقرأ اجلميع يف اجملادل« تذكرون 

  .األخوين ، فإهنما خالفا أصلهما هنا فقرءا يف اجملادلة بتشديد الظاء كقراءة ابن عامر 

وإمنا مل يقرأ األخوان » ي أْنَت َعلَيَّ كظَْهرِ أُمِّ« : والظهار مشتق من الظَّْهر ، وأصله أن يقول الرجل المرأته 
بالتخفيف يف اجملادلة لعدم املسوِّغ له وهو احلذف؛ ألن احلذف إمنا كَان الجتماع مثلني ومها التاءان ويف اجملادلة ياء 
من حتت وتاء ِمن فوق فلم جيتمع مثالن فال حذف فاضطر إال اإلدغام ، وهذا ما قرىء به متواتراً ، وقرأ ابن وثاب 

مشدداً ، فحذف » َتظَهَّر « َتَتظَهَُّرونَ مضارع : بفتح التاء والظاهء خمففة وتشديد اهلاء واألصل »  َتظهَُّرونَ« 
» ظَهََّر « بضم التاء وفتح الظاء خمففة وتشديد اهلاء مكسورة مضارع » ُتظَهُِّرونُ « إحدى التاءين ، وقرأ احلسن 

وهي يف  -خمففاً وقرأ أَُبيٌّ » ظََهَر « هلاء وسكون الظاء مضارع بفتح التاء وا» َتظَْهُرونَ « مشدداً وعن أيب عمرو 
بتاءين فهذه تسع قراءات ، أربٌع متواترة ، ومخٌس شاذة ، وأخذ هذه األفعال من  -َتَتظَهَُّرونَ  -مصحفه كذلك 

ألنه ضمن معىن التباعد كأنه » مبن « وإمنا عدي . من أُّف » أفف « من التَّلْبَِيِة ، و » لَبَّى « كأخذ » الظَّْهرِ « لفظ 
  ) .بِِمْن ( َيَتَباَعُدونَ من نسائهم بسبب الظهار كما تقدم يف البقرة يف تعدية اإليالء : قيل 
  فصل

َما َجَعلَ اللَُّه نَِساَءكُْم الاليت تقولون هلم : أَْنِت َعلَيَّ كظهرِ أمي ، فقال اهللا تعاىل : الظهار أن يقول الرجل المرأته 



  .وفيه كفارة يأيت ذكرها إن شاء اهللا تعاىل يف سورة املَُجاَدلَة . التحرمي كأمهاتكم ولكنه منكر وزور  هذا يف
التبين ، وذلك أن ) نسخ ( ما جعل من تبّنيتموهم أبناءكم ، ) يعين ( } َوَما َجَعلَ أَْدِعَيآءَكُْم أَْبَنآَءكُمْ { : قوله 

صلى اهللا عليه  -وكان النيب « له كاالبن يدعوه الناس إليه ويرث مرياثه ، الرجل يف اجلاهلية كان يتبىن الرجل فيجع
فلما » أعتق زيد بن حارثة بن شراحبيل الكليب وتبناه قبل الوحي وآخى بينه وبني محزة بن عبد املطلب  -وسلم 

فقون تزوج زينتب بنت جحش وكانت حتت زيِد بن حارثة قال املنا -صلى اهللا عليه وسلم  -تزوج رسول اهللا 
واعلم أن الظهار كان يف اجلاهلية . حممد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك فأنزل اهللا هذه اآلية ، ونسخ التبين 

  .طالقاً حىت كان للزوج ان يتزوج هبا من جديٍد 
، واَألْدِعَياُء مجع  مبتدأ وخرب أْي دعاؤكم األدعياء أبناء جمدر قول لسان من غري حقيقة» ذَِلكُْم قَْولُكُْم « : قوله 

إمنا » أفعالء « َدِعيٍّ مبعىن َمْدُعوٍّ فعيل مبعىن مفعول وأصله َدِعيٌو فأدغم ولكن مجعه على أَْدِعَياء غري مقيس؛ ألن 
عتل تَِقّي وأَتِْقَياء ، وغَنِّي وأَغنياء ، وهذا وإن كان فعيالً م: يكون مجعاً لفَعِيل املعتل الالم إذا كان مبعىن فاعل حنو 

) اآلية يف ( الالم إال أنه مبعىن مفعول فكان قياس مجعه على فَْعلَى كقَِتيل وقَْتلَى ، وجَرِيح ، َوجَْرَحى ، ونظري هذه 
  .أَسَْرى ، وقد مسع فيه األصل : أَِسٌري وأُسََراء ، والقياس : الشذوذ ، قوهلم 

َوقَالَْت النصارى املسيح ابن اهللا ذلك { : وقال يف قوله } اَهكُمْ ذَِلكُْم قَوْلُكُمْ بِأَفَْو{ واعلم أن اهللا تعاىل قال ههنا 
يعين نسبة الشخص إىل غري األب قول ال حقيقة له وال خيرج من قلب وال ]  ٣٠: التوبة [ } قَْولُُهم بِأَفَْواِههِمْ 

  .يدخل أيضاً يف قلب ، فهو قول بالفم مثل أصوات البهائم 
أي يرشد إىل سبيل احلق وهذا إشارة إىل أنه } َوُهَو َيْهِدي السبيل { أي قوله احلق }  واهللا َيقُولُ احلق{ : قوله 

فالنٌ بُن فالن ينبغي أن يكون عن حقيقة أو شرع بأن : ينبغي للعاقل أن يكون قوله إما من عقل أو شرع فإذا قال 
ُهرٍ ولداً وكانت الزوجة من قبل زوجة يكون ابنه شرعاً وإن مل تعلم احلقيقة كمن تزوج بامرأٍة فولدت ِلستِة أْش

إنه ابنه شرعاً ، ويف الدَِّعيِّ مل : شخص آخر حيتمل أن يكون الولد منه فإنا نلحقه بالزوج الثاين لقيام الفراش ونقول 
توجد احلقيقة وال ورد الشرع به ألنه ال يقول إال احلق وهذا خالف احلق ، ألن أباه مشهور ظاهر وأشار فيه من 

خر إىل أن قوهلم هذه زوجة االبن فتحرم فقال اهللا هي لك حالل فقوهلم ال اعتبار له ألنه بأفواههم كأصوات وجه آ
  .البهائم وقوله احلّق فيجب اتباعه وهو يهدي السبيل فيجب اتباعه لكونه حقاً ولكونه هادياً 

أي أعدل قال عبد اهللا بن ِعمران زيد بن } اهللا ُهَو أَقَْسطُ ِعنَد { أي الذين ولدوهم ( } ادعوهم آلَبآئِهِْم { : قوله 
ما كنا ندعوه إال زيد بن حممد حىت نزل القرآن اْدُعْوُهْم آلبائهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -حارثة موىل رسول اهللا 

: هو أقسط أي دعاؤهم آلبائهم فهو مصدر قَاِصٌر لداللة فعله عليه كقوله : واعلم أن قوله . اهللا ) هو أقسط عند 
  :قال ابن اخلطيب وهو حيتمل وجهني ]  ٨: املائدة [ } اعدلوا ُهَو أَقَْرُب للتقوى { 

  .أن يكون ترك اإلضافة للعموم أي اعدلوا كل كالم كقولك اهللا أكرب : أحدمها 
فَإِن لَّْم { : ذلك أقسط من قولكم هو ابن فالن مث متم اإلرشاد فقال ) : قال ( أن يكون ما تقدم َمْنوِّياً كأنه : الثاين 

َولَْيَس { : أي قولوا هلم إخواننا فإن كانوا ُمَجرَِّديَن فقولوا موايل فالن مث قال } تعلموا آَباَءُهْم فَإِخَواُنكُْم ِفي الدين 
  .أي قبل النهي فنسبتموه إىل غريه } َعلَْيكُْم ُجنَاٌح ِفيَمآ أَْخطَأُْتْم بِِه 

  :وجهان » ما « جيوز يف } وُبكُْم ولكن مَّا َتَعمََّدْت قُلُ{ : قوله 
  .ولكن اجلناح فيما تعمدته : اجملرورة قبلها بفي ، والتقدير ) » ما « ( أن تكون جمرورة احملل عطف على : أحدمها 

  .أهنا مرفوعة احملل باالبتدءا واخلرب حمذوف ، تقديره تؤاخذون به أو عليكم يف اجلُنَاح وحنوه : الثاين 



املغفرة هي أن يستر القادر قَبِيَح َمْن َتْحِت قدرته حىت أنَّ العبد إذا ستر عيب } اهللا غَفُوراً رَِّحيماً  َوكَانَ{ : قوله 
سيده خمافةَ عقابه ال يقال غفر له والرمحة هي أن مييل باإلحسان إىل املرحوم لعجز املرحوم ال لعوض فإن من مال إىل 

أحسن إىل غريه رجاًء يف خريه أو عوضاً عما صدر منه آنفاً من  إنسان قادر كالسلطان ال يقال رمحه وكذلك من
رمحه إذا علم هذه فاملغفرة إذا ذكرت قبل الرمحة يكون معناها أنه ستر عيبه مث رآه مفِلساً عاجزاً : اإلحسان ال يقال 

) ومل ( رك عقابه فرمحه وأعطاه ، وإذا ذكرت املغفرة بعد الرمحة وهو قليل يكون معناها أنه مال إليه لعجزه فت
  .يقتصر عليه بل ستر ذنوبه 

بَْعضٍ ِفي ِكَتابِ اللَِّه ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ النَّبِيُّ أَْولَى بِالُْمْؤِمنَِني ِمْن أَنْفُسِهِْم َوأَزَْواُجهُ أُمََّهاُتُهْم َوأُولُو الْأَْرَحامِ بَْعُضُهمْ أَوْلَى بِ
وَإِذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِيَِّني مِيثَاقَُهمْ ) ٦(إِلَى أَْوِليَاِئكُْم َمْعُروفًا كَانَ ذَِلَك ِفي الِْكتَابِ َمْسطُوًرا  َوالُْمهَاجِرِيَن إِلَّا أَنْ َتفَْعلُوا

اِدِقَني َعْن ِصْدقِهِْم لَِيسْأَلَ الصَّ) ٧(َوِمْنَك َوِمْن ُنوحٍ وَإِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبنِ مَْرَيَم وَأََخذَْنا ِمنُْهْم ِميثَاقًا غَِليظًا 
  ) ٨(َوأََعدَّ ِللْكَافِرِيَن َعذَاًبا أَِليًما 

أي من بعضهم ببعض يف نفوذ حكمه ووجوب طاعته عليهم وقال ابن } النيب أوىل باملؤمنني ِمْن أَنْفُسِهِْم { : قوله 
سهم إىل شيء كانت طاعة ودعتهم أنف -صلى اهللا عليه وسلم  -وعطاء يعين إذا دعاهم النيب ) وقتادة ( عباس 
النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم فيما . وقال ابن زيد . أوىل هبم من طاعة أنفسهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 

أوىل هبم يف احلمل على اجلهاد وَبذْلِ النفس دونه ، : قضى بينهم كما كنت أوىل بعبدك فيما قضيت عليه ، وقيل 
. نذهب فَنْسَتأِْذنُ من آبائنا وأمهاتنا : خيرج إىل اجلهاد فيقول قوٌم  - عليه وسلم صلى اهللا -كان النيب : وقيل 

َما ِمْن ُمْؤِمنٍ إِالَّ أََنا أَوْلَى بِِه ِفي » : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب « ، وروى أبو هريرة ) اآلية ( فنزلت 
فَأَيَُّما مؤِمن َماَت وتََرَك ماالً فَلَْيرِثُْه َعصََبُتُه َمْن } لنيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم ا{ : الدُّْنَيا واآلِخَرِة اقْرءَوا إنْ شِئُْتْم 

أي مثل أمهاهتم وهو أب هلم وهن « َوأَزَْواُجهُ أُمَّهَاُتُهمْ » : قوله « كَاُنوا َوَمْن َتَرَك ُدْنيا أو ضياعاً فَلْيأْتين فَأََنا َمْوالَهُ 
تعظيم حقهن وحترمي نكاحهن على التأبيد ال يف النظر إليهن ، واخللوة هبن فإنه حرام يف حقهن أمهات املؤمنني يف 

]  ٣٣: األحزاب [ } َوإِذَا َسأَلُْتُموُهنَّ َمَتاعاً فاسألوهن ِمن َوَرآِء ِحجَابٍ { : كما يف حق األجانب قال اهللا تعاىل 
تزوج الزبري : خواهتن أخوال املؤمنني وخاالهتم وقال الشافعي وال يقال لبناهتن هن أخوات للمؤمنني وال إلخواهنن وأ

وهي أخت أم املؤمنني ، واختلفوا يف أهنن هل كن أمهات النساء املؤمنات ،  -رضي اهللا عنه  -أمساء بنت أيب بكر 
  .كن أمهات املؤمنني دون النساء : كن أمهات املؤمنني مجيعاً وقيل : قيل 

لست لك بأم إمنا أنا أمُّ رَِجاِلكُْم فدل هذا على أن : امرأة قالت لعائشة يا أمه فقالت  روى الشعبِيُّ عن مسروق أن
  .معىن هذه األمومة حترمي نكاحهن 

  فصل
ما جعلها اهللا يف حكم األم إال لقطع  -عليه السالم  -هذا تقرير آخر ، وذلك ألن زوجة النيب : قال ابن اخلطيب 

فإذا تعلق خاطره بامرأة شاركت زوجاته يف التعلق فحرمت  -عليه السالم  - نظر األمة عما تعلق به غرض النيب
ما جعل أزواجكم { : وأزواجه أمهاهتم وقال من قبل : كيف قال : فإن قيل . مثل ما حرمت أزواجه على غريه 

إِنْ { موضع آخر فأشار إىل أن غري من ولدت ال تصري أّماً بوجه ، ولذلك قال يف } الالئي تظاهرون منهن أمهاتكم 
  .؟ ]  ٢: اجملادلة [ } أُمََّهاُتُهْم إِالَّ الالئي َولَْدَنُهمْ 

جواب عن هذا واملعىن أن } واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل { : أن قوله تعاىل يف اآلية املتقدمة : فاجلواب 



ادََّعْت كل ) إذا ( كما أن امرأتني الشرع مثل احلقيقة وهلذا يرجع العاقل عند تعذر اعتبار احلقيقة إىل الشريعة 
ومل يكن هلما بينة وحلفت إحدامها دون األخرى حكم هلا بالولد فعلم أن عند عدم الوصول ( بعينه ( واحدة ولداً 

تغلُب الشريعة على احلقيقة فإن الزاين ال جيعل ) على املندوب ( إىل احلقيقة يرجع إىل الشرع بل يف بعض املواضع 
) يفهم ( هذه أمي قول : لزنا وإن كان ولده يف احلقيقة وإذا كان كذلك فالشارع له احلكم فقول القائل أباً لولدِ ا

ال عن حقيقة وال يترتب عليه حقيقة وأما قول الشارع فهو حق فله أن يتصرف يف احلقائق كم يشاء ، أال ترى أن 
جوف غريها لكانت األم غريها فإذا كان الذي جيعل امل األم ما صارت أمَّا إال خبلق اهللا الولد يف رمحها ولو خلقه يف 

  .احلقيقة أمَّا فله أن يسمى أي امرأة أمَّا ويعطيها حكم األمومة 

 -على االبن ألن الزوجية حتصل الغرية فإن تزوج مبن كان حتت األب ُيفْضي إىل قطع الرحم والعقوق ولكن النيب 
  .خرة فوجب أن يكون زجاته مثل زوجات اآلباء يريب يف الدنيا واأل -عليه الصالة والسالم 

  .فَِلَم مل يقل إن النيب أبوكم وحيصل هذا املعىن أو مل يقل أزواج أبيكم : فإن قيل 
أنه إذا أراد زوجة واحٍد من األمة وجب عليه تركها ) مما بينا ) ( عليه السالم ( ان احلكمة فيه هو النيب : فاجلواب 

أنت أبوهم حلرم عليه زوجات املؤمنني على التأبيد ، : فلو قال  -السالم ) الصالة و ( عليه  -ليتزوج هبا النيب 
اْبَدأْ بِنَفِْسَك ثُمَّ بَِمْن « ) :  -عليه السالم -( وألنه الم جعل أوىل هبم من أنفسهم والنفس مقدمة على األب لقوله 

صلى اهللا  -النيب ) األب وجيب عليه صرفه إىل ( إىل ال جيب عليه صرفه ) إىل القوت ( ولذلك فإن احملتاج » َتُعولُ 
مث إن أزواجه هلم حكم أزواج األب حىت ال حترم أوالدهن على املؤمنني وال أخواهتن وال أمهاهتن وإن  -عليه وسلم 

  .كان الكل حيرمن يف األم احلقيقة والرضاعة 
كان املسلمون يتوارثون : يعين يف املرياث قال قتادة } ابِ اهللا َوأُْولُو األرحام بَْعضُُهْم أوىل بِبَْعضٍ ِفي ِكَت{ : قوله 

بني الناس كان يُؤاِخي بني رجلني فإِذا مات  -صلى اهللا عليه وسلم  -إخاء رسول اهللا : باهلجرة قال الكليب 
يف } تاب اهللا وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف ك{ : أَحُدُهما َورِثَُه األَخُر دون عصبته حىت نزلت هذه اآلية 

بينهم واملهاجرين يعين ذوي القرابات  -صلى اهللا عليه وسلم  -حكم اهللا من املؤمنني الذين آخى رسول اهللا 
بعضهم أوىل مبرياث بعض من أن يرثوا باإلميان واهلجرة فنسخت هذه اآلية املوارثة باملؤاخاة واهلجرة فصارت 

  :بالقََرابة وبعضهم جيوز فيه وجهني 
  .أن يكون بدال من أولو  :أحدمها 
  .أنه مبتدأ ، وما بعده خرب ، واجلملة خرب األول : والثاين 

إال أن أفعل التفضيل يعمل يف الظرف ، وجيوز أن يتعلق » بأُوِلي « جيوز أن يتعلق } ِفي ِكَتابِ اهللا { : قوله 
من ( رف وال جائز أن يكون حاالً مبحذوف على أنه حال من الضمري يف أولو والعمل فيها أولو ألهنا شبيهة بالظ

  .للفصل باخلََبرِ وألنه ال عامل فيها ) أولو 

  :جيوز فيه وجهان » ِمَن املُْؤِمنَِني « : قوله 
واملعىن وأولو األرحام أوىل باإلرث من » َزْيٌد أَفَْضلُ ِمْن َعْمروٍ « اجلارة املفضول كهي يف » من « أهنا : أحدمها 

  .ألجانب املؤمنني واملهاجرين ا
واملعىن وأولو األرحام من املؤمنني ) أَْعنِي ( أهنا للبيان جيء هبا بياناً ألوىل األرحام فيعتلق مبحذوف أي : والثاين 

  .أوىل باإلْرِث من اَألجانب 



هذا استثناء من غري اجلنس وهو مستثىن من معىن الكالم وفحواه إذا التقدير وأولو } إِالَّ أَن تفعلوا { : قوله 
األرحام بعضهم أوىل ببعض يف اإلرث وغريه لكن إذا فعلتم مع غريهم من أوليائكم خرياً كان لكم ذلك وعدى 

لتضمنه معىن تدخلوا ، وأراد باملعروف الوصية للذين تولونه من املُعاِقِديَن يعين إن أْوَصْيُتم فغري ) بإىل ( تفعلوا 
رياثكم وذلك أن اهللا ملا نسخ التوارث باحللف واهلجرة وأباح أن الوارثني أوىل وإذا مل ُتوصُوا فالوارثون أوىل مب

أراد باملعروف املعرفة وحفظ احلُْرَمة حبق اإلميان واهلجرة يعين : قال جماهد . مبا أحب ثُلُثَ ماله ) ملن يتواله ( يوصي 
{ اِفرِ وال بني املهاجر وغري املهاجر وأولو األرحام من املُؤِِمنَِني واملهاجرين أوىل ببعض أي ال توارث بني املسلم والكَ

أي إال أن َتعْرُِضوا لذوي قَُرابَاِتكُْم بشيء وإن كانوا من غري أهل اإلميان } إِالَّ أَن تفعلوا إىل أَْوِليَآِئكُْم مَّْعُروفاً 
  .واهلجرة وهذا قول عطاٍء وقتادةَ وعكرمة 

  .أي تعلق للمرياث والوصية مبا تقدم : فإن قيل 
  :قال ابن اخلطيب وجوابه من وجهني : ب فاجلوا

عليه  -أن غري النيب يف حال حياته ال يصري إليه مال الغري وبعد وفاته ال يصري ماله لغري ورثته والنيب : أحدمها 
يف حال حياته كان يصري له مال الغري إذا أرادوه وال يصري ماله لَورثَِتِه بعد وفاته فكأن اهللا تعاىل عوض  -السالم 

نيب عن قطع مرياثه بقدرته بأن له متلك مال الغري وعوض املؤمنني بأن ما تركه النيب يرجع إليهم حىت ال يكون ال
إذا أراد شيئاً يصري له مث ميوت ويبقى لورثته فيفوت عليهم ، وال ) عليه السالم ( حرج على املؤمنني يف أن النيب 

يعين التوارث بينكم فيصري مال أحدكم لغريه } م َبْعُضُهْم أوىل بَِبْعضٍ َوأُْولُو األرحا{ : يرجع إليهم فقال اهللا تعاىل 
  .باإلرث والنيب ال توارث بينه وبني أقاربه فينبغي أن يكون له بدل هذا وهو أنه أوىل يف حياته مبا يف أيديكم 

ه فكأنه بالواقع قطع اإلرث وقال أن اهللا تعاىل ذكر دليالً على أن النيب عليه السالم أوىل فيصري أوىل من قريب: الثاين 
هذا مايل ال ينتقل عين إال ملن أريده فكذلك جعل اهللا تعاىل لنبيه من الدنيا ما أراده مث ما يفضل منه يكون لغريه مث 

  .مكتوباً } كَانَ ذَِلَك ِفي الكتاب َمْسطُوراً { : قال 

  .اللوح احملفوظ : وقيل أراد بالكتاب القرآن وهو آية املواريث والوصية : قال القرطيب 
اآلية وجه تعلق هذه اآلية مبا قبلها هو أن اهللا تعاىل ملا أمر النيب عليه } وإذْ أََخذَْنا ِمَن النبيني ميثاقهم { : قوله 

منهم ، خفّف عنه لكي ال ) فيها ( وأكده باحلكاية اليت خشي } يا أيها النيب اتق اهللا { : السالم باالتقاء وقال 
وأكده بوجه } النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم { : اً غريه وبني أنه مل يرتكب أمراً يوجب اخلشية بقوله خيشى أَحد
النبيني يف أهنم بلغون ) أخذ ميثاق ( اتق اهللا وال ختف أاحداً واذكر أن اهللا : كأنه قال » وإذْ أََخذَْنا « : آخر فقال 

املراد من امليثاق العهد الذي بينه يف إرساهلم وأمرهم بالتبليغ وأن رساالت اهللا وال مينعهم من ذلك خوف وال طمع و
أخذنا ميثاقهم على أن يدعوا الناس إىل عبادته ، ويصدق بعضهم بعضاً وينصحوا : يصدق بعضهم بعضاً قال مقاتل 

  :جيوز فيه وجهان » وإذْ « : قوله . لقومهم 
  .« ذْ أََخذَْنا أي اذْكُْر إِ» باذكر « أن يكون منصوباً : أحدمها 
) و ( أي كان مسطوراً يف الكتاب « َمْسطُوراً » فيعمل فيه « يف الكتاب » : أن يكون معطوفاً على َمَحلِّ : والثاين 

خص هؤالء اخلمسةَ بالذكر ألهنم } َومِْنَك َوِمن نُّوحٍ وَإِْبَراِهيَم وموسى َوِعيَسى ابن مَْرَيَم { : قوله . وقت أَِخِذنا 
ألنه أوهلم يف كتاب اهللا ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -كتب والشرائع وأولو العزم من الرُُّسلِ ، وقدم النيب أصحاب ال

قال قتادة وذلك قول اهللا عز « كُْنُت أَوَّلَ النبّيني يف اخلَلْقِ ، وآِخَرهم يف الَبْعِث : كما قال صلى اهللا عليه وسلم » 
: قال ابن اخلطيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -فبدأ به } ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمن نُّوحٍ  َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النبيني{ : وجل 



وخص بالذكر أربعة من األنبياء وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ، ألن موسى وعيسى كان هلما يف زمان نبينا 
وكانوا يتبعونه يف ( يقولون بفضله ) عليه الصالة والسالم ( قوم وأمه فذكرمها احتجاجاً على قومهما ، وإبراهيم 

فآدم : ، وعلى هذا لو قال قائل ) الشعائر ، ونوحاً ألنه كان أصالً ثانياً للناس حيث وجد اخللق منه بعد الطوفان 
خلق آدم كان للعمارة ونبوته كانت مثل األبّوة لألوالد وهلذا مل يكن يف زمانه : كان أوىل بالذكر من نوح فنقول 

ال تعذيب ، وأما نوٌح فكان خملوقاً للنبوة وأرسل لإلنزال وملا كذّبوه أهلك قومه وأغرقوا ، وأما إهالك قوم و
  .عيسى ابن مرمي واملسيح ابن مرمي؛ فهو إشارة إىل أنه ال أب له ، إذ لو كان لوقع التعريفُ به : ذكرعيسى بقوله 

عهداً شديداً على : صفته وإيذانا بتوكيده ، قال املفسرون هو األول ، وإمنا كرر لزيادة « ِميثَاقاً غَِليظاً » : قوله 
  :فيها وجهان « ليسألَ » : قوله . الوفاء مبا محلوا 

أهنا الم كي أي أخذنا ميثاقهم ليسأل املؤمنني عن صدقهم والكافرين عن تكذيبهم فاستغىن عن الثاين : أحدمها 
يف « ِصْدِقهِم » قهم حمذوف أي ِصْدِقهِْم عَْهَدُهْم ، وجيوز أن يكون ومفعول صد« وأََعدَّ » : بذكر ُمَسبِبَِّه وهو قوله 

  .معىن تصديقهم ومفعوله حمذوف أيضاً أي عن تصديقهم األْنبَِياَء 

  :جيوز فيه وجهان » وأََعدَّ « : قوله 
. الصادقني وأعد للكافرين  فأثاب: ؛ إذ التقدير » لَِيْسأَلَ الصَّاِدِقَني « أن يكون معطوفاً على ما دل عليه : أحدمها 
ح ألن املعىن أن اهللا أكد على النبياء الدعوة إىل دينه إلثابة املؤمنني وأعد » أََخذَْنا « أنه معطوف على : والثاين 

: إنه حذف من الثاين ما أثبت ُمقَابِلُُه يف األول ، ومن األول ما أثبت مقابلُه يف الثاين والتقدير : للكافرين ، وقيل 
  .} َوأََعدَّ لَُهْم َعذَاباً مُّهِيناً { ل الصادقني عن صدقهم فأثاهبم ويسأل الكافرين عما أجابوا ُرُسلَُهْم ليسأ
  فصل

املعىن أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الصادقني عن صدقهم يعين النبيني عن تبليغهم الرسالة واحلكمة يف : قال املفسرون 
ليسأل الصادقني عن علمهم باهللا عز وجل ، : وقيل . سلوا إليهم سؤاهلم مع علمه أهنم صادقون بتبكيت من أر

  .ليسأل الصادقني بأفواههم عن صدقهم بقلوهبم : وقيل 

َها َوكَانَ اللَُّه بَِما َوجُُنوًدا لَْم َتَرْو َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َجاَءْتكُْم ُجنُوٌد فَأَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم رًِحيا
نُّونَ إِذْ َجاُءوكُْم ِمْن فَْوِقكُْم َوِمْن أَْسفَلَ مِْنكُْم وَإِذْ َزاغَتِ الْأَْبَصاُر َوَبلََغِت الْقُلُوُب الَْحنَاجَِر َوَتظُ) ٩(َتْعَملُونَ َبِصًريا 

َوإِذْ َيقُولُ الْمَُناِفقُونَ َوالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِمْ ) ١١(وا زِلْزَالًا َشدِيًدا ُهَناِلَك اْبُتِلَي الُْمْؤِمُنونَ َوُزلْزِلُ) ١٠(بِاللَِّه الظُُّنوَنا 
وَإِذْ قَالَْت طَاِئفَةٌ ِمْنُهمْ َيا أَْهلَ َيثْرَِب لَا ُمقَاَم لَكُْم فَاْرجُِعوا َوَيْستَأِْذنُ ) ١٢(َمَرٌض َما َوَعدََنا اللَُّه َوَرُسولُُه إِلَّا غُُروًرا 

َولَْو ُدِخلَْت َعلَْيهِْم ِمْن أَقْطَارَِها ثُمَّ ) ١٣(ِمْنُهُم النَّبِيَّ َيقُولُونَ إِنَّ ُبيُوَتَنا َعْوَرةٌ َوَما ِهيَ بَِعْوَرةٍ إِنْ يُرِيُدونَ إِلَّا ِفرَاًرا  فَرِيٌق
اُنوا َعاَهدُوا اللََّه ِمْن قَْبلُ لَا ُيَولُّونَ الْأَْدبَاَر َوكَانَ َعْهُد اللَّهِ َولَقَْد كَ) ١٤(ُسِئلُوا الِْفْتَنةَ لَآَتوَْها َوَما َتلَبَّثُوا بَِها إِلَّا َيِسًريا 

قُلْ َمْن ذَا الَِّذي ) ١٦(قُلْ لَْن َيْنفََعكُُم الْفَِراُر إِنْ فََررُْتْم ِمَن الَْمْوِت أَوِ الْقَْتلِ َوإِذًا لَا ُتَمتَُّعونَ إِلَّا قَِليلًا ) ١٥(َمْسئُولًا 
  ) ١٧(ا َولَا َنصًِريا ِصُمكُْم ِمَن اللَِّه إِنْ أََرادَ بِكُْم ُسوًءا أَوْ أََراَد بِكُْم َرْحَمةً َولَا َيجُِدونَ لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِليَيْع

ألمر بتقوى اهللا حبث اآلية وهذا حتقيق ملا سبق من ا} . . . ياأيها الذين آَمُنواْ اذكروا نِْعَمةَ اهللا َعلَْيكُْم { : قوله تعاىل 
أيام اخلَْنَدق ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -ال يبقى معه خوف من أحد وذلك حني حُوِصَر املسلمون مع رسول اهللا 

واجتمع األحزاب واشتد األمر على األصحاب حيث اجتمع املشركون بأسرهم واليهود بأمجعهم ، ونزلوا على 



اخلَْنَدق وكان األمر يف غاية الشدة واخلوف بالغاً إىل الغاية واهللا دفع  -صلى اهللا عليه وسلم  -املدينة وعمل النيب 
القوم عنهم من غري قتال وآَمَنُهْم من اخلوف فينبغي أن ال خياف العبُد غَْيَر ربه فإنه القادر على كل املمكنات فكان 

  .نني مع قوهتم وشوكتهم قادراً على أن يقهر املسلمني بالكفار مع أهنم ضعفاء كما قهر الكافني باملؤم
أي النعمة الواقعة يف ذلك الوقت ، وجيوز أن يكون » بنعمة « جيوز أن يكون منصوباً » إذْ َجاَءْتكُْم « : قوله 

بدل اشتمال ، واملراد باجلنون األحزاب وهم قريش وغَطفَان ، » نعمة « منصوباً باذْكُرُوا على أن يكون بدالً من 
: قالت اجلنوب للشمال ليلة األحزاب : وهي الصََّبا ، قال عكرمة } فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِحياً { ِضري ويهود قَُرْيظَةَ والنَّ

فقالت الشمالُ إن احلرَّّة ال َتْسرِي بالليل فكانت الريح اليت  -صلى اهللا عليه وسلم  -انطلق بنصر رسول اهللا 
ُنصِرُت بالصََّبا » : قال «  -صلى اهللا عليه وسلم  - أرسلت عليهم الصبا وروى جماهد عن ابن عباس عن النيب

  «وأهلكَْت َعاٌد بالدَّبورِ 
لَمْ » و « رحياً » عطفاً على « ُجَنوداً » قرأ احلسن بفتح اجليم ، والعامة بضمها ، و } َوُجُنوداً لَّْم َتَرْوَها { : قوله 

بياء الغيبة ، وهم املالئكة ومل تقاتل املالئكة يومئذ « ْوَها مل َيَر» صفة هلم ، وروي عن أيب عمرو ، وأيب بكر « تروها 
فبعث اهللا عليهم تلك اليلة رحياً باردة فقلعت األوتاد وقطعت أطنا الفَسَاِطيِط وأطفأت النريانَ وأَكْفَأت القُُدوَر ، 

يا بين فالن : ول وجالت اخليل بعضها يف بعض وكثر تكبري املالئكة يف جوانب عسكرهم حىت كان سيد كل حي يق
َوكَانَ { . النََّجا النََّجا أتيتم ملا بعث اهللا عليهم من الرعب فاهنزموا من غري قتال : َهلُمَّ إيلَّ فإذا اجتمعوا عنده قال 

وهذا إشارة إىل أنه اهللا علم التجاءكم إليه وجاءكم فضله فنصركم على األعداء عند } اهللا بَِما َتْعَملُونَ َبصِرياً 
  .عداد والقصة مشهورة االست
وهي رأس الَغلَْصَمِة والَغلَْصَمة منتهى « حَْنجََرٍة » األوىل ، واحلناجر مجع « إذْ » بدل من « إِذْ َجاُؤوكُْم » : قوله 

احللقوم َمجَْرى النفس واملريء الطعام والشراب وهو حتت : احلُلْقُومِ ، واحللقوم جمرى الطعام والشراب ، وقيل 
  .رَأُْس الغََْصَمِة من خارج : ل الرَّاِغُب احللقوم وقا

  :والم الرسول يف قوله « الظُُّنون » قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بإثبات ألف بعد نون « الظُّنُونا » : قوله 

صالً و]  ٦٧: األحزاب [ } فَأََضلُّوَنا السبيال { : والم السبيل يف قوله ]  ٦٦: األحزاب [ } َوأَطَعَْنا الرسوال { 
َوَوقْفاً موافقة للرسم؛ ألهنن رمسن يف املصحف كذلك وأيضاً فإن هذه األلف تشبه هاء السكت لبيان احلركة ، وهاء 

السكت تثبت َوقْفاً للحاجة إليها وقد ثبتت وصالً إجراًء للوصل ُمْجَرى الوقف كما تقدم يف البقرة واألنعام 
أجريت الفواصل ُمْجَرى : ها يف احلالني؛ ألهنا ال أصل هلا وقوهلم فكذلك هذه األلف ، وقرأ أبو عمرو ومحزةُ حبذف

القوايف غري معتدٍّ به ألن القوايفَ يلتزم الوقف عليها غاباً ، والفواصل ال يلزم ذلك فيها فال ُتَشبَُّه هبا ، والباقون 
  :كقوله  بإثباهتا وقفاً وحذفها وصالً إجراء للفواصل ُمجَْرى القوايف يف ثبوت ألف اإلطالق

  َووَلَّى املَالََمةَ الرَُّجالَ... اْسَتأْثََر اللَُّه بِالَوفَاِء َوبِالَعْدلِ  - ٤٠٦٩
  :وقوله 
  َوقُوِلي إِنْ أََصْبُت لَقَْد أََصابَا... أَِقلِّي اللَّْوَم َعاِذلَ َوالعَِتاَبا  - ٤٠٧٠

كذلك يقولون تشبيهاً للفواصل « :  وألهنا كهاء السكت وهي تثبت وقفاً وحتذف وصالً ، قال شهاب الدين
أنه بغري ألف } َوُهَو َيْهِدي السبيل { : وال خالف يف قوله . » بالقوايف وأنا ال أحب هذه العبارة فإِهنا منكرة لفظاً 

  .يف احلالني 
  فصل



عليهم مالُك بن َعْوف ، وغَطَفَان » أََسٌد « املعىن إذْ َجاُؤوكُْم من فوقكم أي من فوق الوادي من قبل املَشْرِق وهم 
النَّضرِّي ، وُعَيْيَنةُ ْبُن ِحْصن الفزَاريّ يف ألٍف من غَطَفَانَ ومنهم طلحةُ بن ُخَويْلد األَسِدّي يف بين أسد ، وُحَييّ بن 

وِكَناَنةُ عليهم أُبو  أي من بطن الوادي من ِقَبلِ املَغْرب وهم قُرَْيٌش} َوِمْن أَسْفَلَ مِْنكُْم { أَْخطَبَ يف يهودِ بين قَُرْيظَِة 
ُسفَْيانَ بُن حَْربٍ ومن معه وأبو األعور بن ُسفَْيانَ السُّلَِمي من قبل اخلندق ، وكان الذي جر غزوة اخلندق فيما قيل 

مالت وَشِخَصْت من } َوإِذْ َزاغَِت األبصار { َبنِي النَِّضري من ديارهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -إجالء رسول اهللا 
فزالت عن أماكنها حىت } َوَبلََغِت القلوب احلناجر { مالت عن كل شيء فلم تنظر إال إىل عدوها : وقيل الرعب ، 

قال الفراء معناه أهنم َجبنُوا ، سبيل اجلَبَان . بلغت احلُلُوق من الفََزع ، وهذا على التمثيل عرب به عن شدة اخلوف 
انتفخ سحره؛ ألن : الرئة رفعت القلب إىل احلنجرة وهلذا يقال للجبال  إذا اشتد خوفه أن تَْنَتِفخَ رِئَُتُه فإذا انتفخت

القلب عند الغضب يندفع وعند اخلوف جيتمع فيتقلص باحلنجرة وقد يفضي إىل أن َيُسدَّ خمرج النفس فال يقدر املرء 
املنافقون استئصال حممد وهو اختالف الظنون ، فظن } َوَتظُنُّونَ باهللا الظنونا { . يتنفس وميوت من اخلوف ) أن ( 

  .وأصحابه وظن املؤمنون النصر والظفر هلم 
  املَْصَدُر ال ُيْجَمُع فما الفائدة من مجع الظنون؟: فإن قيل 
أَدَّْبُتُه « و » َضَرْبُتُه ِسَياطاً « : ال شك أنه منصوب على املصدر ولكن االسم قد جيعل مصدراً كما يقال : فاجلواب 

ظُُنوناً بني أن فيهم من كان ظنه كاذباً ألن الظنون : ظََننُْتْم ظَّناً جاز أن يكون مصيبني فإذا قال : ل فكأنه قا» ِمَراراً 
قد تكذب كلها ، وقد تكذب بعضها إذا كانت يف أمر واحد كما إذا رأى مجع جسماً من بعيد فظنه بعضهم أنه 

ق قد يكونون كلهم خمطئني واملرئي شجر أو حجر ، زيٌد ، وآخرونَ أنه عمرو ، وآخرون أنه بكٌر ، مث ظهر هلم احل
فادنا ان فيهم من » الظُّنون « : وقد يكون أحدهم مصيباً وال ميكن أن يكونوا كلهم ُمِصيبِني يف ظنوهنم ، فقوله 

ميكن أن تكون » الظنون « ما كان يفيد هذا ، واأللف والالم يف } تظنون باهللا ظناً { : أخطأ الظن ، ولو قال 
ستغراق مبالغة مبعىن تظنون كل ظن ، وألن عند األمر العظيم كل أحد يظن شيئاً ، وميكن أن تكون األلف لال

  :السالم ) الصالة و ( والالم للعهد أي ظنوهنم املعهودة؛ ألن املعهود من املؤمن ظن اخلري باهللا كما قاله عليه 

{ : وقوله ]  ٢٧: ص [ } ذَِلَك ظَنُّ الذين كَفَُرواْ { : ه تعاىل ومن الكافر الظن السوء كقول» ظُنُّوا باللَِّه خَْيراً « 
  ] . ١٤٨: األنعام [ } إِن َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظن 

  :واستضعفه ابن عطية وفيه وجهان » بتَظُنُّونَ « : وقيل . » باْبُتِليَ « منصوب » ُهَناِلَك « : قوله 
  .الدْحضِ وهو اخلَْندق  أنه ظرف مكان بعيد أي يف ذلك املكان: أحدمها 
  :أنه ظرف زمان ، وأنشد بعضهم على ذلك : والثاين 
  فَُهَناكَ َيْعَترِفُونَ أَْيَن املَفَْزُع... َوإِذَا اُألمُوُر َتعَاظََمْت َوَتَشاكَلَْت  - ٤٠٧١

« وروى غري واحد عن وكسر الثانية على اصل ما مل يسم فاعله ، ( قرأ العامة بضم الزاي األوىل ، » َوُزلْزِلُوا « 
، وروى الزخمشري عنه إمشامها كسراُ ، ووجه هذه القراءة أن يكون أتبع الزاي األوىل ) كسر األوىل » أيب عمرو 

  .واألصل ضمها  -بكسر امليم  -ِمبني : للثانية يف الكسر ومل يعتد بالساكن لكونه غري حصني كقوهلم 
بالوصف والعامة على كسر الزاي ، وعيسى ، واجلَْحَدرِّي فتحاها ومها لغتان  مصدر ُمَبيِّن للنوع» زِلَْزاالً « : قوله 

زَلْزَال ، وقَلقالَ وَصلْصَال ، وقد يراد باملفتوح اسم « : حنو » فعالل « يف مصدر الفعل املضعف إذا جاء على 
  .« مَُزلْزِل » َصلْصَال مبعىن ُمَصلِْصلٌ مبعىن : الفاعل حنو 

  فصل



معىن ابتلي املؤمنون اخترب املؤمنون باحلَْصرِ والقتال ليبني املخلص من املنافق ، واالبتالء من اهللا ليس  :قال املفسرون 
إلبانة األمر له بل حلكمة أخرى وهي أن اهللا تعاىل عامل مبا هم عليه لكنه أراد أظهار األمر لغريه من املالئكة واألنبياء 

زم على معاقبته على خمالفته ، وعنده غري من العبيد أو غريهم فيأمره بأمر كما أن السيد إذا علم من عبده املخالفة ع
{ : عاملاً بأنه خمالف لكي يتبني األمر عند الغري فيقع املعاقبة على أحسن الوجوه حيث ال يقع ألحد أنه يظلم ، وقوله 

م كان من الذين إذا ذكر اهللا َوجِلَتْ أي أزعجوا وحركوا حركة شديدة فمن ثبت منه} َوُزلْزِلُواْ زِلَْزاالً َشِديداً 
  .قُلُوُبُهْم 

} والذين ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض { عبد اهللا بن أيب وأصحابه : معتب بن قَُشْير ، وقيل } َوإِذْ َيقُولُ املنافقون { : مث قال 
وبيان هلا ، فظن املنافقون أن ما قال  وهذا تفسري الظنون} مَّا َوَعَدَنا اهللا َوَرُسولُهُ إِالَّ غُُروراً { شك وضعف اعتقاد 

اهللا ورسوله كان زوراً ووعدمها كان غروراً حيث ظنوا بأن الغلبة واقعة هلم يَِعدَُنا حممٌد فَْتَح قُُصرِ الشام وفارسَ 
  .وأحدنا ال يستطيع أن جياوز رحله هذا واهللا الغرور 

يعين املدينة ، } ياأهل َيثْرَِب { » وهم أوس بن قيظي وأصحابه « نافقني أي من امل} َوإِذْ قَالَت طَّآِئفَةٌ مِّْنُهمْ { : قوله 
يف ناحية منها ، ويف بعض  -صلى اهللا عليه وسلم  -اسم أرض ومدينة الرسول : َيثْرُِب ) : ة ( قال أبو عبيد 

كأنه كره هذه » طابة هي : هنى أن متسى املدينةُ َيثْرَِب ، وقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب « : األخبار 
اسم البقعة اليت فيها املدينة ، وامتناع صرفها إما للعلمية : يثرب اسم املدينة ، وقيل : اللفظة ، وقال أهل اللغة 

  :بالتاء املثناة وفتح الراء فموضع ضع آخر باليمن ، قال الشاعر  -والوزن أو للعلمية والتأنيث ، وأما يَْتَرب 
  َمواعِيَد ُعْزقُوب أََخاء بِيَْتَربِ... اخلُلُْف ِمْنَك َسجِيَّةً  َوَعْدَت َوكَانَ - ٤٠٧٢

  :وقال 
  مواعيد عرقوب أخاه بيترب... َوقَْد َوَعْدُتَك َمْوِعداً لوقت  - ٤٠٧٣

دخان يف قرأ حفٌص ، وأبو عبد الرمحن السُّلَِمّي بضم امليم ، ونافٌع وابُن عامر بضم ميمة أيضاً يف ال} الَ ُمقَاَم لَكُْم { 
والباقون بفتح » مقام كرمي « ومل خيتلف يف األوىل أنه بالفتح وهو ]  ٥١: الدخان [ } إِنَّ املتقني ِفي َمقَامٍ { : قوله 

]  ٧٣: مرمي [ } َخْيٌر مَّقَاماً َوأَْحَسُن َنِدّياً { : امليم يف املوضعني ، والضم والفتح مفهومان من سورة مرمي عند قوله 
ومعىن الضم ال إقامة لكم فارجعوا إىل منازلكم عن اتباع حممد . ال مكان لكم تنزلون به وتقيمون فيه فمعىن الفتح 

هم بنو حارثة وبنو } وََيْسَتأِْذنُ فَرِيٌق مِّْنُهُم النيب { . عن القتال إىل منازلكم : وقيل .  -صلى اهللا عليه وسلم  -
  .ائعة ، وهي مما يلي العدو وخيشى عليها السُّراق أي خالية ض} إِنَّ ُبيُوَتَنا َعْوَرةٌ { سلمة 
  :منكشفة أي قصرية اجلُْدَران للسارق وقال الشاعر : أي ذاُت عورة ، وقيل » َعورةٌ « : قوله 

: وآخرون  وقرأ ابن عباس وابَن َيْعُمَر وقتادةُ وأبو رجاء وأبو َحْيَوة... لَُه الشِّدَّةُ اُألولَى إِذَا القَْرنُ أَْعَوَرا  - ٤٠٧٤
َيعْوُِر َعَوراً وَعوَِرة فهو َعوِرٌ : َعوَِر املنزلُ : ، ومها اسم فاعل ، يقال } َوَما ِهَي بِعَوَرٍة { َعورة بكسر الواو وكذلك 

تصحيح الواو شاذ ، يعين حيث حتركت وانفتح ما قبلها ومل تقلب ألفاً ، وفيه نظر : ، وبيوٌت َعوَِرةٌ ، قال ابن جين 
ك يف االسم اجلاري على الفعل أن يعتل فعله حنوَمقَامٍ وَمقَالٍ ، وأما هذا ففعله صحيح حنو َعوَِر ، وإمنا ألن شرط ذا

ولذلك مل نتعجب » أعور « صح الفعل وإن كان فيه مقتضى اإلعالل ِلَمْدَرٍك آخر وهو أنه يف معىن ما ال يعلم وهو 
  :َرُتُه ، واعورَّ الفارس بدا منه خلله للضَّْربِ قال الشاعر بدت َعْو: وبابه ، وأعَْورَّ املَنْزِلُ » عور « من 



  َوالَ الصَّْيَف َمْسجُوراً والَ اجلَاَر ُمْرَسالً... َمَتى َتلْقَُهْم لَْم َتلَْق ِفي البَْيِت ُمْعَوراً  - ٤٠٧٥
  .}  َوَما ِهَي بَِعْوَرٍة إِنْ يُرِيُدونَ إِالَّ ِفرَاراً{ : مث كذهبم اهللا تعاىل فقال 

ولو دخل عليهم املدينة أو البيوت يعين هؤالء اجليوش الذين يريدون } َولَْو ُدِخلَْت َعلَْيهِْم مِّْن أَقْطَارَِها { : قوله 
اجلانب أيضاً ومنه : والقُطُْر .  -بالتاء  -أَفْتَار : وفيه لغة وتروى . جوانبها » ِمْن أقْطَارَِها « قتاهلم وهم األحواب 

  :ي أَلْقَْيُتُه على قطره فََتقَطََّر أي وقع عليه قال قَطَْرُتُه أ
  َما قَطََّر الفَارَِس إِالَّ أَنَا... قَْد َعِلَمْت َسلَْمى َوَجاراُتها  - ٤٠٧٦

تفسريه أن القوم إذا انفضوا أي فين زادهم احتاجوا إىل َجلْب اإلِبل ، » االنِفَضاضُ ُيقَطُِّر اجلَلَب « : ويف املثل 
  .طُْر قطراً لسقوطه ومسي القَ

مها : حىت أبو زيد . » كقُوِتلُوا « بواو ساكنة مث ياء مكسورة » ُسويِلُوا « قرأ جماهد » ثُمَّ ُسِئلُوا « : قوله 
  :ُسولُوا بواو ساكنة فقط فاحتملت وجهني : َيَتَساَوالَن بالواو ، واحلسن 

ضرب  -بالكسر  -فسكنت كقوهلم يف َضرب  سيلوا كالعامة ، مث خففت الكسرة: أن يكون أصلها : أحدمها 
  .بُوسٍ يف ُبْؤسٍ : بالسكون فسكنت اهلمزة بعد ضمة فقلبت واواً حنو 

  .ِقيلوا : أن يكون من لغة الواو ، ونقل عن أيب عمرو أنه قرأ ِسيلُوا بياء ساكنة بعد كسرة حنو : والثاين 
ىن لََجاُؤوَها وغَشوَها ، والباقون باملد مبعىن ألعطوها ومفعوله قرأ نافٌع وابُن كثري بالقصرب مبع» ألَتْوَها « : قوله 

واملعىن ولو دخلت البيوت أو املدينة من دميع نواحيها مث سئل أهلها الفتنة . آلتوها السائلني : الثاين حمذوف تقديره 
  .ص مل ميتنعوا من إعطائها ، وقراءة املد يستلزم قراءة القصر من غري عكس هبذا املعىن اخلا

أي ]  ١٨ - ١٦: األحزاب [ } إِالَّ قَِليالً { : وكذلك قوله . أي إال َتلَبُّثاً أو إال زماناً يسرياً » إِالَّ َيسرياً « : قوله 
  .إال َتَمتُّعاً أو إال زمانا قليالً 

  فصل
لغرض ال يفعله دلت اآلية على أن ذلك الفرار والرجوع ليس حلفظ البيوت ألن من يفعل فعالً لغرض فإذا فاته ا

فقال تعاىل هم قالوا بأن رجوعنا عنك حلفظ بيوتنا ولو دخلها األحزاب وأخذوها منهم لرجعوا أيضاً فليس 
« أي ام تلبثوا باملدينة أو البيوت } ّمَوَما َتلَبَّثُواْ بَِهآ { رجوعهم عنك إال بسبب كفرهم وحبهم الفتنة وهي الشرك ، 

إال  -وهي الشرك  -ما تلبثوا أي ما اْحتََبُسوا عن الفتنة : ُيخْرُِجونَُهْم قاله احلسن ، وقيل وأن املؤمنني » إالَّ َيِسرياً 
  .يسرياً وألسرعوا لإلجابة إىل الشرك طّيبةً به أنفُسُهم وهذا قول أكثر املفسِّرين 

عدوهم أي ال ينهزمون } ُيَولُّونَ األدبار الَ { أي من قبل غزوة اخلندق } َولَقَْد كَاُنواْ َعاَهدُواْ اهللا ِمن قَْبلُ { : قوله 
هم بنو حارثة مهوا يوم اخلندق أن يَقَْتِتلُوا مع بين سلمة ، فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا اهللا : قال يزيد بن رومان 

رامة هم ناس كانوا قد غابوا عن واقعة بدر ورأوا ما أعطى اهللا أهل بدر من الك: أن ال يعودوا ملثلها ، وقال قتادة 
  :والفضيلة وقالوا لئن أَشَْهدََنا اللَُّه قتاالً لَُنقَاِتلَنَّ فساق اهللا إليهم ذلك وقال مقالت والكليب 

ليلة العقبة وقالوا اشترط لنفسك ولربك ما  -صلى اهللا عليه وسلم  -هم سبعون رجالً جاءوا بايعوا رسول اهللا « 
لريب أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً ، وأشترط لنفسي أن أشترط  -صلى اهللا عليه وسلم  -شئَت فقال النيب 

لكم : فما لنا يا رسول اهللا؟ قال ( وإذا فعلنا ذلك : متنعوين مما متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأوالدكم قالوا 
ن الذين بايعوا ، وهذا القول ليس َمبْرِضيٍّ؛ أل» عهدهم ) قد فعلنا فذلك : النصر يف الدنيا واجلنة يف اآلخرة ، قالوا 

ليلة العقبة كانوا سبعني مل يكن فيهم َشاكٌّ وال َمْن يقول مثل هذا القول وإمنا اآلية يف قوم عاهدوا اهللا أن يقاتلوا وال 



وهذا بيان لفساد سريرهتم وقبح سريهتم لنقضهم العهود فإهنم قبل ذلك ختلفوا وأظهروا عذراً . َيِفرُّوا فََنقَُضوا العهد 
  .أي َمْسؤُوالً عنه } َوكَانَ َعْهُد اهللا َمْسئُوالً { :  هددهم بقوله وَنَدماً مث

وجاء على حكاية اللفظ فجاء بلفظ » أقسموا « : ألنه يف معىن » َعاَهُدوا « : جواب لقوله » الَ ُيَولُّونَ « : قوله 
وقال أبو . يولون العدو األدبار  ال يُولِّي ، واملفعول األول حمذوف أي: الغيبة ولو جاء على حكاية املعىن لقيل 

وال اظن هذا : قال شهاب الدين . ويقرأ بالتشديد تشديد النون وحذف الواو على تأكيد جواب القسم : البقاء 
إال غلظاً منه وذلك أنه إما أن ُيقْرأ مع ذلك بال النافية أو بالم التأكيد ، واألول ال جيوز ألن املضارع املنفي بال ال 

  .ن إال ما َنَدَر مما ال يقاس عليه والثاين فاسد املعىن يؤكد بالنو
  .جوابه حمذوف لداللة النفي قبله عليه أو متقدم عند من يرى ذلك » إنْ فََررُْتْم « : قوله 
 إذَنْ جواب وجزاء ، وملا وقعت بعد عاطف جاءت على األكثر وهو عدم} َوإِذاً الَّ ُتَمتَُّعونَ إِالَّ قَِليالً { : قوله 

  .وقرىء بالغيبة . » ُتَمتَُّعونَ « إعماهلا ومل يشذّ هنا ما َشذَّ يف اإلسراء ، فلم يقرأ بالنصب ، والعامة باخلطاب يف 
  فصل
الذي كتب عليكم ألن من حضر أجله مات أوقتل } قُلْ لَْن َيْنفََعكُْم الِفرَاُر إِنْ فََرْرُتْم ِمَن املَْوِت أَو القَْتلِ « : املعىن 

وهذا إشارة إىل ان األمور . أي ال متتعون بعد الفِرار إال مدة آجالكم وهي قليل } ذاً الَّ ُتَمتَُّعونَ إِالَّ قَِليالً َوإِ{ 
مقدرة ال ميكن الفرار مما قدره اهللا ألنه كائن ال حمالة فلو فررمت ملا دمتم بل ال متتعون إال قليالً وهو ما بقي من 

  .قليل يفوت عليه شيئاً كثرياً  آجالكم فالعاقل ال يرغب يف شيء
كيف جعلت الرمحة قرينة السوء يف العصمة : فإن قلت : تقدم يف البقرة ، قال الزخمشري } َمْن ذَا الَِّذي { : قوله 

معناه أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رمحة ، فاختصر الكالم وأْجرَِي ُمْجَرى قوله : وال عصمة إال من السوء؟ قلت 
:  

أما الوجه األول فيه : أو محل الثاين على األول ملا يف الِعْصَمِة من معىن املنع قال أبو حيان ... اً سيفاً َورُْمحاً ُمَتقَلِّد
حذف مجلة ال ضرورة تدعو إىل حذفها ، والثاين هو الوجه ال سيما إذا قدر مضاف حمذوف أي مينعكم من ُمَراِد اهللا 

  .ول ولو كان معه حذف جَُملٍ وأين الثاين من األ: ، قال شهاب الدين 
  فصل

: املعىن من ذا الذي مينعكم من اهللا إن أراد بكم سوءاً هزمية أو أراد بكم رمحة ُنْصَرةً ، وهذا بيان ملا تقدم من قوله 
َمن ذَا الذي { : قوله تقرير ل} َوالَ َيجُِدونَ لَُهْم مِّن ُدوِن اهللا َوِلّياً َوالَ َنِصرياً { : وقوله } لَّن َينفََعكُُم الفرار { 

  .أي ليس لكم شفيع أي قريب ينفعكم وال نصري ينصركم ويدفع عنكم السوء إذا أتاكم } َيْعِصُمكُْم مَِّن اهللا 

أَِشحَّةً َعلَْيكُْم فَإِذَا َجاَء ) ١٨(ِليلًا لَّا قَقَْد َيْعلَُم اللَُّه الُْمَعوِِّقَني ِمْنكُْم َوالْقَاِئِلَني ِلإِخَْوانِهِْم َهلُمَّ إِلَْيَنا َولَا يَأُْتونَ الْبَأَْس إِ
خَْوُف َسلَقُوكُْم بِأَلِْسَنٍة ِحَدادٍ الَْخْوُف َرأَيَْتُهْم َيْنظُُرونَ إِلَْيكَ َتدُوُر أَْعُينُُهْم كَالَِّذي يُْغَشى َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت فَإِذَا ذََهَب الْ

َيْحَسُبونَ الْأَْحزَاَب لَمْ ) ١٩(ِمنُوا فَأَْحَبطَ اللَُّه أَْعَمالَُهْم َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسًِريا أَِشحَّةً َعلَى الَْخْيرِ أُولَِئَك لَْم ُيْؤ
َما قَاَتلُوا إِلَّا قَِليلًا   كَاُنوا فِيكُْمَيذَْهبُوا َوإِنْ يَأِْت الْأَْحزَاُب َيَودُّوا لَْو أَنَُّهمْ َباُدونَ ِفي الْأَْعرَابِ َيْسأَلُونَ َعْن أَْنَباِئكُْم َولَْو

َولَمَّا ) ٢١(كَِثًريا لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرسُولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ يَْرُجو اللََّه وَالَْيْوَم الْآِخَر َوذَكََر اللََّه ) ٢٠(
) ٢٢(َرُسولُُه َوَصَدَق اللَُّه َوَرسُولُُه َوَما زَاَدُهْم إِلَّا إِميَاًنا َوَتْسِليًما َرأَى الُْمْؤِمُنونَ الْأَْحزَاَب قَالُوا َهذَا َما َوَعَدَنا اللَُّه َو

) ٢٣(َوَما َبدَّلُوا تَْبِديلًا  ِمَن الُْمْؤِمنَِني رِجَالٌ َصَدقُوا َما َعاَهدُوا اللََّه َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َيْنَتِظُر



َوَردَّ اللَُّه ) ٢٤(وًرا َرِحيًما َي اللَُّه الصَّاِدِقَني بِِصْدقِهِْم َوُيَعذَِّب الُْمَناِفِقَني إِنْ َشاَء أَْو َيُتوَب َعلَْيهِمْ إِنَّ اللََّه كَانَ غَفُِلَيْجزِ
وَأَْنَزلَ الَِّذيَن ظَاَهُروُهْم ) ٢٥(َوكَانَ اللَُّه قَوِيا َعزِيًزا  الَِّذيَن كَفَُروا بَِغْيِظهِمْ لَْم َيَنالُوا خَْيًرا َوكَفَى اللَُّه الُْمْؤِمنِنيَ الْقَِتالَ

َوأَْورَثَكُْم أَْرَضُهمْ ) ٢٦(ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ِمْن َصيَاِصيهِْم َوقَذََف ِفي قُلُوبِهُِم الرُّْعَب فَرِيقًا َتقُْتلُونَ وََتأِْسُرونَ فَرِيقًا 
  ) ٢٧(أَْرًضا لَمْ َتطَئُوَها َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيًرا َوِدَيارَُهْم َوأَمَْوالَُهْم َو

والقآئلني {  -صلى اهللا عليه وسلم  -املثَبِّطني الناس عن رسول اهللا } قَْد َيْعلَُم اهللا املعوقني ِمنكُْم { : قوله 
هم : دوا معه احلرب فإنا خناف عليكم اهلالك ، قال قتادة ارجعوا إلينا ودعوا حممداً فال تشه} ِإلخَْوانِهِْم َهلُمَّ إِلَْيَنا 

إن حممداً وأصحابه لو : يقولون إلخواهنم  -صلى اهللا عليه وسلم  -ناس من املنافقني كانوا يُثَبِّطُونَ أنصار النيب 
املنافقني فإنّ اليهود نزلت يف : وقال مقاتل . أبو سفيان وأصحابه دعوا الرجل فإنه هالك ) حلماً اللَْتَهمُهْم ( كانوا 

أرسلوا إىل املنافقني قالوا ما الذي حيملكم على قتل أنفسكم بيد أيب ُسفَْيانَ وَمْن َمَعُه فإهنم إن قَِدرُوا عليكم يف هذه 
ُبه على املرة مل َيْسَتْبقُوا منكم أحداً وإّنا نشفق عليكم أنتم إخواننا وجرياننا َهلُمَّ إلينا فأقبل عبد اهللا بن أيبٍّ وأصحا

لئن قدروا عليكم مل يستبقوا منكم أحداً ما ترجون من : املؤمنني ُيَعوِّقُونَُهْم وُيَخوِّفُونَُهْم بأيب سفيان ومبن معه قالوا 
حممد ، ما عنده خري ما هو إال أن يقتلنا هُهَنا انطلقوا بنا إىل إخواننا يعين اليهود فلم يزدد املؤمنون بقول املنافقني إال 

  .واحتساباً  إمياناً
» ُشَهَداَءكُْم « وهو هنا الزم ، وهناك ُمَتَعدٍّ لنصبه مفعوله وهو . الكالم فيه آخر األنعام ) تقّدم ( » َهلُمَّ « : قوله 

وَتعَالوا ، وكالم الزخمشري هنا مؤذن بأنه متعد أيضاً وُحِذَف مفعوله ، » اْحَضُروا « مبعىن أَْحِضُروُهْم ، وههنا مبعىن 
احَضر وقَْربْ : وهي صوت مسي به فعل متعد مثل « ) : قال ( أي قربوا أنفسكم إلينا » وَهلُمُّوا إِلَْيَنا « : ال فإنه ق

وال جيمع يف لغة احلجاز وجيمع يف . ، ويف تسميته إياه صوًت نظر إذا أمساء األصوات حمصورة ليس هذا منها » 
  .َن َهلُمُّوا وللنساء َهلُْمْم: غريها فيقال للجماعة 

رياء ومسعة أي ال يقاتلون معكم ويتعللون عن االشتغال بالقتال » إِالَّ قَِليالً « احلرب } َوالَ يَأُْتونَ البأس { : قوله 
  .وقت احلضور معكم ولو كان ذلك القليل لكان كثرياً 

  :العامة على نصبه وفيه وجهان » أَِشحَّةً « : قوله 
  .أنه منصوب على الشَّْتمِ : أحدمها 
  :على احلال ويف العامل فيه أوجه : والثاين 
  .قاله الزجاج » َوالَ َيأُْتونَ « : أحدها 
  .قاله الطربي . » َهلُمَّ إِلَْيَنا « : الثاين 

  .مضمراً ، قاله الفراء » يعوقون « : الثالث 
  .» املَُعوِِّقَني « : الرابع 

ن بأن فيهما الفصل بني أبعاض الصلة بأجنيب ، ويف الرد نظر ألن ورد هذان الوجهان األخريا» القَاِئِلَني « : اخلامس 
الفصل بني أبعاض الصلة من متعلقاهتا ، وإمنا يظهر الرد على الوجه الرابع ألنه قد عطف على املوصول قبل متام 

ابن أيب عبلة أَِشحَّةٌ بالرفع  وقرأ. فُمْعَترٌِض واملُْعتَرُِض ال مينع من ذلك » َوالَ يَأُْتونَ « صلته فتأمله فإنه حسن وأما 
الوصف » فَِعيل « وهو مجع ال ينقاس؛ إذ قياس » َشحِيحٍ « على خرب ابتداء مضمر أي هم أشحة وأشحة مجع 

الذي عينه والمه من واد واحد أن جيمع على أفعالء حنو َخِليلٍ وأَِخالَّء َوظنِنيٍ وأَِظنَّاء ، وَضنني وأَِضنَّاء ، وقد مسع 
  .وهو القياس أِشحَّاء 



  .والشُّحُّ البخل ، وقد تقدم يف آل عمران 
  فصل

املعىن أشحة عليكم خبالء بالنفقة يف سبيل اهللا والنصرة ، وقال قتادة خبالء عند الغنيمة وصفهم اهللا بالبخل واجلنب 
كالذي يغشى َعلَْيِه { رؤوس من اخلوف واجلنب يف ال} فَإِذَا َجآَء اخلوف َرأَْيَتُهمْ َينظُُرونَ إِلَْيَك َتدوُر أَْعيُُنُهْم { : فقال 

أي كَدََوَراِن عني الذين يغشى عليه من املوت وذلك أن من قَُرَب من املوت وغَِشَيْتُه أسبابه يذهب } ِمَن املوت 
عقله ويشخص بصره فال يطرُِف ، واعلم أن البخل شبيه اجلنب فلما ذكر البخيل بني سببه وهو اجلنب ألن اجلبان 

مباله وال ينفقه يف سبيل اهللا ألنه ال يتوقع الظفر فال يرجو الغنيمة فيقول هذا إنفاق ال بدل له فيتوقف فيه ،  يبخل
  .وأما الشجاع فيتيقن الظفر واالغتنام فيهون عليه إخراج املال يف القتال طمعاً فيما هو أضعاف ذلك 

  .ألن الرؤية بصرية » ْيتَُهْم رَأَ« حال من مفعول ) نصب ( يف حمل » َيْنظُُرونَ « : قوله 
  :جيوز فيه ثالثة أوجه » كالَِّذي ُيْغَشى » « َيْنظُُرونَ « إما حال تانية وإما حال من » تدور « : قوله 

  .أي تدور أعينهم حال كوهنا مشبهة عني الذي يغشى عليه من املوت » أَْعنهم « : أن يكون حاالً من : أحدها 
ينظرون إليك نظراً مثلَ نظرِ الذي يغشى عليه من املوت : تقديره » ينظرون « در لقوله أنه نعت مصدر مق: الثاين 

املعىن حيسبون أي هؤالء ]  ٢٠: حممد [ } يَنظُُرونَ إِلَْيَك نَظََر املغشي َعلَْيِه ِمَن املوت { : ويؤيده اآلية األخرى 
مل ينصرفوا عن قتاهلم من غاية اجلنبِ عند » لَْم يذهبُوا «  املانِفقُونَ حيسبون األحزاب يعين قريشاً وغَطَفَانَ واليهود

أي } َوإِن يَأِْت األحزاب } { َولَْو كَاُنواْ ِفيكُْم مَّا قاتلوا إِالَّ قَِليالً { : ذهاهبم كأهنم غائبون حيث ال يقاتلون كقوله 
  .خلوف واجلنب من ا} يودوا لو أَهنم بادون يف األعراب { يرجعون إليهم للقتال بعد الذهاب 

َبَدا َيْبدُوا بداوةً إذا خرج إىل الَباِديةٍ : وهو املُقيم بالبادية يقال » باد « هذه قراءة العامة مجع » َباُدونَ « ) : قوله ( 
مقصوراً كََغازٍ وغُّزًى ،  -بضم الباء وفتح الدال مشدّدة  -، وقرأ عبُد اهللا وابُن عباس وطلحةُ وابُن َيْعُمَر ُبدَّى 

« : وليس بقياس ، وإمنا قياسه يف باٍد وُبداٍة ، كقَاضٍ وقَُضاٍة ، ولكن محل على الصحيح كقوهلم . َسارٍ وُسّرًى و
  .فعالً ماضياً » َبَدوا « : وثالثة » ُعّدىً « وروي عن ابن عباس قراءة ثانية بزنة . » ضُرَّب 

والعامة على سكون » َيْحَسُبونَ « ون حاالً من فاعل جيوز أن يكون مستأنفاً ، وإن يك» َيسْأَلُونَ « ) : قوله ( 
  :، ونقل ابن عطية عن أيب عمرو وعاصم بنقل حركة اهلمزة إىل السني كقوله » مهزة « السني بعدها 

وهذه ليست باملشهورة عنهما ، ولعلها نقلت عنهام ذاشة ، ]  ٢١١: البقرة [ } َسلْ بين إِْسرَائِيلَ كَْم آَتيَْناُهم { 
بتشديد السني » َيسَّاءلُونَ « ا هي معروفة باحلسن واألمش ، وقرأ زيُد بُن َعِليٍّ واجلَْحَدرِيُّ وقتادةُ واحلََسُن وإن

  .فأدغم ، أي َيْسأَلُ بَْعضُُهْم َبْعضاً » يََتَساَءلُونَ « واألصل 
  فصل

ِفيكُْم مَّا قاتلوا إِالَّ {  هؤالء املنافقني يعين» َولَْو كَانُوا « أخباركم ، وما آل إليه أمركم } يسألون عن أبنائكم { 
. أي رمياً باحلجارة » إِالَّ قَِليالً « : قد قَاَتلَْنا ، قال الكَلَْبيُّ : أي يقاتلون قليالً يقيمون به عذرهم فيقولون . } قَِليال 

  .إالَّ رياًء وُسْمَعةٌ من غري احتساب : وقال مقاتل 
بضم اهلمزة حيث َوقََعْت هذه » أُسَْوةٌ « : قرأ عاصم } انَ لَكُْم ِفي َرسُولِ اهللا أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ لَّقَْد كَ{ : تعاىل ) قوله ( 

ومها لغتان كالُغْدَوِة والِغْدَوِة والقُْدَوِة والِقْدوِة واُألْسوة مبعىن االقتداء أي قدوة صاحلة ، . اللفظة والباقون بكسرها 
فاألسوة من االيتساء كالقُْدَوة من االقِْتَداء ، وائَْتَسى فُالنٌ بِفُالَنٍ » االيتساء « َدرِ وهو وهي اسٌم ُوِضَع َمْوِضَع املَْص
  :ويف اخلرب وجهان » كان « أي اقَْتَدى به ، وأسوة اسم 



« التعلق مبا يتعلق به اخلرب ، أي مبحذوف على أنه حال من : فيجوز يف اجلار اآلخر وجوه » لكم « هو : أحدمها 
  .على مذهب من يََراُه » بكان « ؛ إذ لو تأخر لكان صفةً أو » َوٍة أُْس

أو يتعلق مبحذوف على » رسول اهللا « على ما تقدم يف » لَكُْم « و » ِفي َرُسولِ اللَِّه « : أن اخلرب هو : الثاين 
  .التبيني أَْعنِي لَكُْم 

  :فيه أوجه } لَِّمن كَانَ َيْرُجو { : قوله 
: قاله الزخمشري ، ومنعه أبو البقاء ، وتابعه أبو حيان ، قال أبو البقاء » لَكُْم « ل من الكاف يف أنه بد: أحدها 
وقال أبو . هو بدل من ضمري املُخَاطَبِ بإعادة اجلارِّ ، ومنع منه األكثرون؛ ألن ضمري املخاطب ال يبدل منه : وقيل 
وال جيوز : قال ] .  ٧٥: األعراف [ } وا ِلَمْن آَمَن استضعف{ : كقوله » لكم « قال الزخمشري بدل من : حيان 

على مذهب مجهور البصريني أن يبدل من ضمري املتكلم وال من ضمري املخاطب بدل شيء من شيء ومها لعني 
  :واحدة وأجاز ذلك الكوفيون واألخفش وأنشد 

  َدى َمْن كَانَ ِضلّيالًوأَمَّ نَْهَج اهلُ... بِكُْم قُرَْيشٍ كُِفيَنا كُلَّ مُْعِضلٍَة  - ٤٠٧٧
ال نسلم أن هذا بدل شيء من شيء ومها لعني واحدة ، بل بدل بعض من كل باعتبار الواقع : قال شهاب الدين 

مث خصص ذلك العموم ألن املتأَسَِّي به » َمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه وغَْيره « : أعّم ِمن » لكُم « : ألن اخلطاب يف قوله 
السالم يف الواقع إمنا هو املؤمنون ويدل عليه ما قلته ظاهر تشبيه الزخمشري هذه اآلية بآية  )الصالة و ( عليه 

  .األعراف ، وآية األعراف البدل فيها بدل كل من كل وجماٌب بأنه إمنا قصد التشبيه يف جمرد إعادة العامل 

  .» حلََسَنٍة « أن يتعلق مبحذوف على أنه صفة : والثاين 
» كَثِرياً « ألهنا قد وصفت و : قاهلما أبو البقاء ، ومنع أن يتعلق بأسوة قال » حسنة « لق بنفس والثالثك أن يتع
  .أي ِذكْراً كَِثرياً 

  فصل
لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة أي قدوة صاحلة أن تنصروا دين اهللا وتؤازروا الرسول وال تتخلفوا عنه 

سرت ُرَباِعيَُّتُه ، وجرح َوْجُهُه وقتل عمه ، وأوذي َبُضروبٍ من األذى وتصربوا على ما يصيبكم كما فعل هو إذا ك
قال ابن } لَِّمن كَانَ يَْرُجو اهللا واليوم اآلخر { فواساكم مع ذلك بنفسه فافعلوا أنتم كذلك أيضاً ، واستنوا بسنته 

يوم البعث الذي فيه جزاء خيشى اهللا واليوم اآلخر أي خيشى : وقال مقاتل . عباس ملن كان يرجو ثواب اهللا 
: األعمال وذكر اهللا كثرياً يف مجيع املواطن على السراء والضراء ، مث وصف حال املؤمنني عند لقاء األحزاب فقال 

ملا بني حال املنافقني ذكر حال املؤمنني عند لقاء األحزاب وهو أهنم ملا رأوا } َولَمَّا َرأَى املؤمنون األحزاب { 
َوَصَدَق اهللا { ، وقوهلم } هذا َما َوَعَدَنا اهللا َوَرُسولُُه { : ليماً ألمر اهللا وتصديقاً بوعده وهو قوهلم األحزاب قالوا تس

ليس بإشارة إىل ما وقع فإهنم كانوا يعرفون صدق اهللا قبل الوقوع وإمنا هو إشارة إىل بشارة وهو أهنم } َوَرسُولُُه 
{ قع صدق اهللا يف مجيع ما وعد فيقع الكل مثل فتح مكة وفتح الروم وفارس وقد و} هذا َما َوَعدََنا اهللا { : قالوا 

أَْم َحِسْبُتْم أَن َتْدُخلُواْ { : عند وجوده ووعد اهللا إياهم ما ذكر يف سورة البقرة ( } َوَما َزادَُهْم إِالَّ إِميَاناً وََتْسِليماً 
فاآلية تتضمن أن املؤمنني يلحقهم ]  ٢١٤: البقرة [ } قَرِيٌب  إِنَّ َنْصَر اهللا{ : إىل قوله ]  ٢١٤: اآلية [ } اجلنة 

هذا ما وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا : رأوا األحزاب وما أصاهبم من الشدة قالوا ) ( مثل ذلك البالء فلما 
  .أي تصديقاً هللا وتسليماً له ) ورسوله وما زادهم إال إمياناً وتسليماً 

  :من تكرير الظاهر تعظيماً لقوله } سُولُُه َوَصَدقَ اهللا َوَر{ : قوله 



  .. .الَ أََرى املَْوتَ َيْسبُِق املَْوَت َشيٌء  - ٤٠٧٨
، » وصدقا « : وألنه لو أعادمها مضمرين جلمع بني اسم الباري تعاىل واسم رسوله يف لفظة واحدة فكان يقال 

َمْن ُيِطع اللََّه َوَرسُولَُه فَقَْد َرَشَد ، : قال قد كره ذلك ورد على من قال حيث  -صلى اهللا عليه وسلم  -والنيب 
وقيل . ومن يعص اهللا ورسوله قصداً إىل تعظيم اهللا : َوَمْن َيْعِصهَِما فَقَْد غََوى فقال له بئس خطيُب القوم أنَت قل 

اللَُّه َوَرُسولُهُ أََحبَّ  حَتَّى َيكُونَ« : وعلى األوىل استشكل بعضهم قوله » َيْعِصهَِما « إمنا رد عليه ألنه وقف على 
أعرف بقدر اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -بأن النيب : فقد مجع بينهما يف ضمري واحد وأجيب » إلَْيِه ِممَّا سَِواُهما 

  .منا فليس لنا أن نقول كما يقال 
  .ضمري الوعد أي وما زادهم وعد اهللا أو الصدق » زادهم « فاعل » َوَما َزادهم « : قوله 

وقيل ضمري الرؤية ، وإمنا ذكر الن تأنيثها : وقال أيضاً . مبعىن ملا نظر » ملا رأى « وقال مكي ضمري النظر ألن قوله 
وما « وقرأ ابن أيب عبلة . غري حقيقي ومل يذكر غريمها ، وهذا عجيب منه حيث حجَّروا واسعاً مع الغنية عنه 

أخربهم أن األحزاب يأتيهم بعد  -صلى اهللا عليه وسلم  -يب بضمري اجلمع ، ويعود لألحزاب ألن الن» زادوهم 
  .عشر أو تسع 

  .ووفوا به } مَِّن املؤمنني رِجَالٌ َصَدقُواْ َما َعاَهدُواْ اهللا َعلَْيِه { : قوله 
أي » َصَدقَنِي ِسنَّ َبكْرة « : صدق يتعدى الثتني لثانيهما حبرف اجلر ، وجيوز حذفه ومنه املثل » صدقوا « : قوله 

واآلية جيوز أن تكون من هذا ، واألول حمذوف أي صدقوا اهللا فيما عاهدوا اهللا عليه ، وجيوز أن يتعدى . يف سن 
أي قال يل الصدق وقال الكذب ، ويكون املعاهد عليه مصدوقاً » َصَدِقنِي زَْيٌد ، وكَذََبنِي َعْمٌروا « لواحد كقولك 

« مبعىن الذي ، ولذلك عاد عليها الضمري يف » ما « لنوفني بك وقد فعلوا و  جمازاً كأهنم قالوا للشيء املعاهد عليه
العهد أي وفوا » َصَدقُوا « وهي والفعل مصدر تقديره » بصدقوا « يف موضع نصب » ما « ، وقال مكي » عليه 

  .املصدرية » ما « وهذا يرده عود املضري إال أن األخفس وابن السراج يذهبان إىل امسية . به 
  :النحب ما التزمه اإلنسان واعتقد الوفاء به قال » قََضى َنْحَبُه « ) : قوله ( 

  قََضى َنْحَبُه ِفي ُملَْتقَى القَْومِ َهْوبَُر... َعِشيَّةَ فَرَّ احلَارِثيُّونَ بَْعَدَما  - ٤٠٧٩
  :وقال 
  جََرْيَن َعلَى َنْحبِ َعِشيَّةَ َبْسطَامٍ... بِطَْخفَةَ جَالَْدَنا املُلُوَك َوَخْيلَُنا  - ٤٠٨٠

ملا كان » قََضى أجله « حنب فالن أي نذر نذراً التزمه ويعرب به عن املوت كقوهلم : أي على أمر عظيم ، وهلذا يقال 
  .املوت ال بد منه جعل كالشي امللتزم والنجيب البكاء معه صوت 

  فصل
أي فرغ » فَِمْنُهمْ َنْحَبُه « أي وفوا بعهدهم الذي عاهدوا اهللا } َصَدقُواْ َما َعاَهُدواْ اهللا َعلَْيِه { قال املفسرون معىن 

َمْن قََضى حنبه أجله فقتل : من نذره ووفاه بعهده فصرب على اجلهاد وقاتل حىت قتل والنحيب النذر قال القُرطيب 
حنب « العرب قضى حنبه أي بذل جهده يف سبيل الوفاء بالعهد من قول : على الوفاء يعين محزة وأصحابه ، وقيل 

الشهادة يعين من بقي من املؤمنني ينتظرون } َوِمْنُهْم مَّن يَنَتِظُر { إذ مد فلم ينزل » فالن يف سريه يومه وليلته أمجع 
ال نويل األدبار وبدلوا قوهلم : خبالف املنافقني فإهنم قالوا } َوَما َبدَّلُواْ تَْبدِيالً { أحد أمرين إما الشهادة أو النصر 

  .أدبارهم  وولوا
  :فيه وجهان » لَِيْجزَِي اللَُّه « : قوله 



  .أهنا الم العلة : أحدمها 
وإما َمبا َبدَّلُوا وعلى هذا قال » بزَاَدُهْم « وإام » بَصَدقَوا « أهنا الم الصريورة ، وفيما يتعلق به أوجه إما : والثاين 

ا بتبديلهم كما قصد الصادقون عاقبة الصدق جعل املنافقون كأهنم قصدوا عاقبة السوء وأرادوه: الزخمشري 
بوفائهم ألن كال الفريقني مسوٌق إىل عاقبته من الثواب والعقاب فكأهنما استويا يف طلبهما والسعي لتحصيلها ، 

  .واملعىن ليجزي اهللا الصادقني بصدقهم أي جزاء صدقهم وهو الوفاء بالعهد 

ذلك فيمنعهم من اإلميان أو يتوب » إنْ َشاَء « : كذبوا وأخلفوا ، وقوله  أي الذين} َوُيَعذَِّب املنافقني إِن َشآَء { 
أي إن شاء تعذيَبهم َعذَّهبم ، فإن قيل » شاء « وجواب إن شاء مقدر وكذلك مفعول ) » واو « ( عليهم إن أراد 

فأجاب ابن عطية . ! عذهبم متحتم فكيف يصح تعليقه على املشيئة وهو قد شاء تعذيبهم إذا ماتوا على النفاق؟: 
بأن تعذيب املنافقني مثرة إدامتهم اإلقامة على النفاق إىل موهتم ، والعقوبة موازية لتلك اإلقامة ومثرة التوبة تركهم 

دون عذاب فهما درجتان إقامة على نفاق ، أو توبة منه وعنهما مثرتان تعذيب أو رمحة فذكر تعاىل على جهة اإلجياز 
ليدمي » ليَُعذِّب « : ما ذكر على ما ترك ذكره ، ويدل على أن معىن قوله ) من هاتني (  واحدةً من هاتني وواحدة

قال أبو حيان وكان ما ذكر يؤول إىل أن . » أو « ومعادلته بالتوبة وحرف » إنْ َشاَء « : على النفاق ، قَْولُُه 
يهم فريمحهم فحذف سبب التعذيب وأثبت ليقيموا على النفاق فيموتوا عليه إن شاء فيعذهبم أو يتوب عل: التقدير 

املسبَّب وهو التعذيب ، وأثبت سبب الرمحة والغفران وحذف املسبب وهو الرمحة والغفران ، وقال ابن اخلطيب إمنا 
وكان { عن إمياهنم وآمن بعد ذلك ناس  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال ذلك حيث مل يكن قد حصل ما بني النيب 

« أو نقول . حيث رمحهم ورزقهم اإلميان فيكون هذا فيمن آمن بعده » رحيماً « ر ذنبهم و حيث ست} اهللا غفوراً 
مع أنه كان غفوراً رحيماً لكثرة ذنوهبم وقوة جرمهم ولو كان دون ذلك لغفر هلم مث بني بعض » ويعذب املنافقني 

وهم قريش وغطفان رّدهم بغيظهم مل ُتْشفَ } ْم َوَردَّ اهللا الذين كَفَرُواْ بَِغْيظِهِ{ : ما جزاهم اهللا على صدقهم فقال 
َوكَفَى اللَُّه املؤمنني القَِتال باملالئكة والريح أي مل حيوجهم إىل القتال » ظفراً « صدورهم بنيل ما أرادوا مل ينالوا خرياً 

  .ل الكفار يف انتقامه قادراً على استئصا» عزيزاً « يف ملكه غري حمتاج إىل قتاهلم } وكان اهللا قوياً { 
  .جيوز أن تكون الباء سببية وهو الذي عرب عنه أبو البقاء باملفعول أي أهنا ُمَعدِّية » بَغْيظِهِْم « : قوله 

  .أن تكون للمصاحبة فتكون حاالً أي َمِغيِظَني : والثاين 
ون حالً من الضمري حال ثانية أو حال من احلال األوىل فهي متداخلة ، وجيوز أن تك} مل ينالوا خرياً { : قوله 

  .اجملرور باإلضافة 

  .وجوز الزخمشري فبها أن تكون بياناً للحال األوىل أي مستأنفة ، وال يظهر البيان إال على البدل واالستئناف بعيد 
 أي عاونوا األحزاب من قريش وغطفان على رسول اهللا» ظَاَهُروُهْم « أي أنزل اهللا الذين » َوأَنَْزلَ الذيَن « : قوله 

  .واملسلمني وهم بنو قريظة  -صلى اهللا عليه وسلم  -
متعلق » من َصياِصيهِْم « ) وجيوز أن يكون حاالً ( بيان للموصول فيتعلق مبحذوف ، } مِّْن أَْهلِ الكتاب { : قوله 

ما ميتنع البتداء الغاية ، والصياصي مجع ِصيِصَيٍة وهي احلصون والقالع واملعاقل ويقال لكل » من « و » بأنزل « 
ِصيِصَية ، والّصيَاِصي أيضاً شوك احلكة ، ويتخذ : ومنه قيل لقَْرن الثَّْورِ ولشوكة الديك » ِصيِصَيةٌ « به ويتحصن 

  :من حديد قال ُدَرْيُد بُن الصِّمَِّة 
  كََوقْعِ الصَّيَاِصي يف النَّسِيجِ املَُمدَِّد. . ...  - ٤٠٨١



  .حىت سلموا أنفسهم للقتل وأوالدهم ونساءهم للسيب } لرعب َوقَذََف ِفي قُلُوبِهُِم ا{ : قوله 
منصوب مبا قبله ، واجلملة مبينة ومقررة لقذف » فريقاً « منصوب مبا بعده وكذلك » فريقاً تقتلون « : قوله 

يبة يف بالغيبة فيهما ، واليماين بالغ -يف رواية  -الرعب يف قلوهبم والعامة على اخلطاب يف الفعلني ، وابن ذكوان 
  .بضم السني » تَأُْسُرونَ « األول فقط ، وأبو حيوة 

  ! .وتأسرون فريقاً؟« تقتلون وتأخريه حيث قال : ما فائدة التقدمي املفعول يف األول حيث قال : فإن قيل 
ل قال ابن اخلطيب إن القائل يبدأ باألهم فاألهم واألقرب فاألقرب والرجال كانوا مشهورين وكان القت: فاجلواب 

وارداً عليهم واألسراء كانوا هم النساء والذَّرَارِي ومل يكونوا مشهورين والسيب واألسر أظهر من القتل ألنه يبقى 
فيظهر لكل أحد أنه أسري فقدم من احمللَّني ما هو أشهر على الفعل القائم به ومن الفعلني ما هو أشهر قدمه على احملل 

فعل ومفعول واألصل يف اجلمل الفعلية تقدمي الفعل على املفعول « تقتلون فريقاً » اخلفي ووجه آخر وهو أن قوله 
( الرفع ، كأنه يقول فريق منهم تقتلوهنم « فريق » والفاعل أما أهنا مجلة فعلية فألهنا لوكانت امسية لكان الواجب يف 

واحلامل على مثل هذا ) « تقتلون فريقاً تقتلون » : فلما نصب كان ذلك بفعل مضمري يفسره الظاهر تقديره 
الكالم شدة االهتمام ببيان املفعول ، وههنا كذلك ألنه تعاىل ملا ذكر حال الذين ظاهروهم وأنه قد قذف يف قلوهبم 

سبق يف قلوهبم الرعب إىل مسعهم فيستمع إىل « تقتلون » تقتلون أوهم أن يسمع السامع مفعول : الرعب فلو قال 
) فعدم ( فعالً ومفعوالً قدم املفعول لفائدة عطف اجلملة الثانية عليها على األصل متام الكالم ، وإذا كان األول 

َوفَريقاً » : تقدمي الفعل لزوال موجب التقدمي إذ عرف حاهلم وما جييء بعده يكون مصروفاً إليهم فلو قال بعد ذلك 
عليهم فكان تقدمي الفعل ههنا أوىل رمبا يظن أنه يقال فيهم يطلقون أو ال يقدرون « فريقاً » فمن مسع « تأسرون 

، فإن قذف الرعب قبل « قذف » : وقوله ) ظَاَهُروُهْم ( } ) ظَاَهُروُهم ( َوأَنَزلَ الذين { : وكذا الكالم يف قوله 
اإلنزال ألن الرعب صار سبيل اإلنزال ولكن ملا كان الفرح يف إنزاهلم أكثر قدم اإلنزال على قذف الرعب واهللا 

  .أعلم 

  فصل
كانوا سبعمائة : وهم النساء والذراري ، قيل » تأسرون فريقاً « كانوا ستمائة ، و : فريقاً تقتلون هم الرجال قيل 

بعد؛ قال ابن زيد ومقاتل يعين } َوأَْوَرثَكُْم أَْرضَُهْم َوِديَارَُهْم َوأَْموَالَُهْم َوأَْرضاً لَّْم َتطَئُوَها { ومخسني ، وقيل تسعمائة 
كل أرض : القالع وقال عكرمة : فارس والروم وقيل : كنا حندث أهنا مكية ، وقال احلسن . قتادة خيرب وقال 

  .تفتح إىل يوم القيامة 
» َتطَْوَها « والعامة على مهزة مضومة مث واو ساكنة ، وزيد بن علي » ألرضاً « اجلملة صفة » مل َتطَئُوها « : قوله 

  :لِ اهلمزة ألفاًعلى اإلسناد كقوله بواو بعد طاء مفتوحة ووجهها أهنا كبد
  .. . . .إنَّ اُألُسودَ لَتُْهَدى يف مََرابِِضَها  - ٤٠٨٢

وهذا أحسن من أن تقول مث أجرى األلف املبدلة » مل َتَرْوَها « فلما أسنده للواء التقى ساكنان حمذوف أوهلما حنو 
ك أن ال حيذف اعتداداً بأصلها ، واستشهد بعضهم من اهلمزة جمرى األلف املتأصلة فحذفها جزماً ألن األحسن هنا

  :على احلذف بقول زهري 
  سَرِيعاً وإِال ُيْبدَ بالظُّلْمِ َيظِْلم... َجرِيء َمَتى ُيظْلَُم ُيَعاقَْب بظُلِْمِه  - ٤٠٨٣

ما } ضاً مل تطؤوها وأر{ إن املراد من قوله : هذا يؤكد قول من قال } َوكَانَ اهللا على كُلِّ َشْيٍء قَدِيراً { : قوله 
يؤخذ بعد من بين قريظة ألن اهللا تعاىل ملا ملكهم تلك البالء ووعدهم بغريها دفع استبعاد من ال يكون قوي االتكال 



أن رسول «  -على اهللا تعاىل وقال أليس اهللا ملككم هذه فهو على كل شيء قدير ميلككم غريها ، روى أبو هريرة 
ال إله إال اهللا وحده ، أعزَّ جنده ، ونصر عبده ، وغلب األحزاب » : ان يقول ك -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

  «. وحَده ، فال شيء بعده 

َوإِنْ ) ٢٨(ِميلًا كُنَّ وَأَُسرِّْحكُنَّ سََراًحا َجَيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ لِأَْزوَاجَِك إِنْ كُْنُتنَّ ُترِْدنَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا َوزِينََتَها فََتَعالَْيَن أَُمتِّْع
َيا نَِساَء النَّبِيِّ َمْن َيأْتِ ) ٢٩(ا كُْنُتنَّ ُترِْدنَ اللََّه َوَرسُولَُه َوالدَّاَر الْآِخَرةَ فَإِنَّ اللََّه أََعدَّ ِللُْمْحِسنَاِت ِمْنكُنَّ أَْجًرا َعِظيًم

َوَمْن َيقُْنْت مِْنكُنَّ ِللَِّه َوَرُسوِلهِ ) ٣٠(نِ َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسًِريا ِمْنكُنَّ بِفَاِحَشٍة ُمَبيَِّنةٍ ُيَضاَعْف لََها الَْعذَاُب ِضعْفَْي
ْيُتنَّ فَلَا َيا نَِساَء النَّبِيِّ لَْسُتنَّ كَأََحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتَّقَ) ٣١(َوَتْعَملْ َصاِلًحا نُْؤِتَها أَْجَرَها مَرََّتْينِ َوأَعَْتْدَنا لََها رِْزقًا كَرًِميا 

َوقَْرنَ ِفي ُبُيوِتكُنَّ َولَا تََبرَّْجَن تََبرَُّج الَْجاِهِليَِّة ) ٣٢(َتْخَضْعَن بِالْقَْولِ فََيطَْمَع الَِّذي ِفي قَلْبِِه َمَرٌض َوقُلَْن قَْولًا َمْعُروفًا 
ولَُه إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب عَْنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهِّرَكُْم الْأُولَى َوأَِقْمَن الصَّلَاةَ َوآِتَني الزَّكَاةَ َوأَِطْعَن اللََّه َوَرُس

إِنَّ الُْمْسِلِمَني ) ٣٤(َواذْكُْرنَ َما ُيْتلَى ِفي ُبيُوِتكُنَّ ِمْن آَياتِ اللَِّه وَالِْحكَْمِة إِنَّ اللََّه كَانَ لَِطيفًا َخبًِريا ) ٣٣(َتطْهًِريا 
الصَّابَِراِت وَالَْخاِشِعنيَ ْسِلَماِت َوالُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت َوالْقَانِِتَني َوالْقَانِتَاِت َوالصَّاِدِقَني وَالصَّاِدقَاِت َوالصَّابِرِيَن َوَوالُْم

َني فُُروجَُهْم َوالَْحاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن اللََّه َوالَْخاشَِعاِت وَالُْمَتَصدِِّقَني َوالْمَُتَصدِّقَاِت وَالصَّاِئِمَني َوالصَّاِئَماِت وَالَْحاِفِظ
َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ َولَا ُمْؤِمَنٍة إِذَا قََضى اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَنْ ) ٣٥(كَِثًريا وَالذَّاِكرَاِت أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َمْغِفَرةً وَأَْجًرا َعِظيًما 

  ) ٣٦(أَْمرِِهْم َوَمْن َيْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه فَقَْد َضلَّ َضلَالًا ُمبِيًنا َيكُونَ لَُهُم الِْخَيَرةُ ِمْن 

أن مكارم األخالق ) هو ( اآلية وجه التعلق } ياأيها النيب قُل َألْزوَاجَِك إِن كُنُتنَّ ُترِْدنَ احلياة الدنيا { : قوله تعاىل 
« : السالم بقوله ) الصالة و ( اهللا وإىل هذا أشار عليه منحصرة يف شيئني التعظيم ألمر اهللا والشفقة على خلق 

يأيها النيب اتق { : أرشد نبيه إىل ما يتعلق جبانب التعظيم هللا بقوله ) تعاىل ملا ( ، فاللَّه » الصَّالَةَ َوَما َملَكَْت أْيمَاُنكُْم 
أوىل الناس بالشفقة وهلذا قَدََّمُهنَّ يف ذكره ما يتعلق جبانب الشفقة وبدأ بالزوجات فإهنن ]  ١: األحزاب [ } اهللا 

  .النفقة 
  فصل

) شيئاً ( عن عرض الدنيا ) َسأَلَْنُه (  -صلى اهللا عليه وسلم  -سبب نزلو هذه اآلية نساء النيب : قال املفسرون 
ىل أن وآ -صلى اهللا عليه وسلم  -وطلنب منه زيادة يف النفقة وآذينه بغرية بعضهن على بعض فهجرهن رسول اهللا 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -ال يقرهبن شهراً وال خيرج إىل أصحابه فقالوا ما شأنه وكانوا يقولون طلق رسول اهللا 
فقلت يا رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -فدخلت على رسوله اهللا : ألعلَمنَّ لكم شأنه قال : نساءه فقال عمر 

صلى اهللا عليه  -دخلت املسجد واملسلمون يقولون طلق رسول اهللا  يا رسول اهللا إين: ال ، فقلت : أطلقتهن قال : 
نعم إنْ ِشئَْت فقمت على باب املسجد فناديت بأعلى صويت : نساءه أفأنزل فأخربهم أنك مل تطلقهن قال  -وسلم 

َن األمن أَوِ اخلوف َوإِذَا َجآءَُهْم أَْمٌر مِّ{ : نساءه ونزلت هذه اآلية  -صلى اهللا عليه وسلم  -مل يطلق رسول اهللا 
فكنت أنا ]  ٨٣: النساء [ } أَذَاعُواْ بِِه َولَْو َردُّوُه إِلَى الرسول وإىل أُْوِلي األمر مِْنُهْم لََعِلَمُه الذين َيْستَْنبِطُوَنُه ِمنُْهْم 

ُع نسوة يومئذ تس -صلى اهللا عليه وسلم  -استنبطت ذلك األمر وأنزل اهللا آية التخيري وكانت حتت رسول اهللا 
مخٌس من قريش عائشةُ بنت أيب بكرن وحفصةُ بنت عمر ، وأمُّ حبيبةَ بنُت أيب سفيانَ وأّم سلمةَ بنت أمية ، وسودةُ 
بنت َزْمعة وغري القرشيات زينب بنُت جحش األسدية ، وميمونةُ بنت احلارث اهلاللية وصفية بنت حَُيّي بن أخطب 

بعائشة  -صلى اهللا عليه وسلم  -املُْصطَِلقيَّة ، فلما نزلت آية التخيري بدأ رسول اهللا اخلَْيربيَّة وُجَويْرِيةُ بنت احلارث 



ورُؤي الفرح يف وجه . فاختارت اهللا ورسوله والدار اآلخرة ) القرآن ( وكانت أحبهن إليه فخريها فقرأ عليها 
ْرن اهللا ورسوله شكرهن اهللا على وتابعنها على ذلك ، قال قتادة فلما اخَْت -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

دخل أبو بكر يستأذن « : وعن جابر بن عبد اهللا قال . } الَ َتِحلُّ لََك النَِّساُْء ِمْن َبْعُد { : ذلك وقصره عليهن فقال 
فأذن أليب بكر : فوجد الناس جلوساً ببابه مل يؤذن لواحد منهم قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -على رسول اهللا 

: جالساً حوله نساؤه وامجاً ساكناً قال  -صلى اهللا عليه وسلم  - اقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النيب فدخل مث
يا رسول اهللا لو رأيت بنت خارجة سألتين : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -ألقولَنَّ شيئاً أُْضِحُك النيب : فقال 

هن حويل كما ترى يسألنين : وقال  -اهللا عليه وسلم صلى  -النفقة فقمت إليها فََوجأُْت عنقها فضحك النيب 
صلى  -تسألن رسول اهللا : النفقة فقام أبو بكر إىل عائشة َيَجأُ ُعُنقَها وقام عمر إىل حفصة َيَجأُ عنقها كالمها يقول 

ياأيها النيب { : شيئاً أبداً ليس عنده مث اعتزهلن شهراً أو تسعاً وعشرين يوماً مث نزلت هذه اآلية  -اهللا عليه وسلم 
يا عائشة إين أعرض عليك : فبدأ بعائشة فقال : قال } ِللُْمْحِسنَاِت ِمنكُنَّ أَْجراً َعِظيماً { حىت بلغ } قُل َألزَْواجَِك 

أفيك يا : وما هو يا رسول اهللا فتال عليها اآلية فقالت : أمراً ال أحب أن تعجلي حىت تستشريي أبويك ، قالت 
أََبويَّ بل اختار اهللا ورسوله والدار اآلخرة وسألك أن ال خترب امرأة من نسائك بالذي قلت ، قال  رسول اهللا أستشري

  »ال تسألين امرأة منهن إال أخربهتا أنّ اهللا مل يبعثين معنتاً وال متعنتاً ولكن بعثين معلماً مبشراً : 

: قال الزهري » على أزواجه شهراً أقسم أن ال يدخل  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب « ، ورى الزهري 
صلى اهللا عليه  -فلما مضت تسٌع وعشرونَ أُعدُّهن دخل علّي رسول اهللا : عن عائشة قالت « فأخربين عروة 

يا رسول اهللا إنك أقسمت أن ال تدخل علينا شهراً وإنك دخلت من تسع : بدأ يب فقلت : فقلت  -وسلم 
  »رون إن الشهر تسع وعش: وعشرين أعدهن فقال 

  فصل
اختلف العلماء يف هذا اخليار هل كان ذلك تفويض الطالق إليهن حىت يقع بنفس االختيار أم ال؟ فذهب احلََسنُ 

َوقََتادة وأكثر أهل العلم إىل أنه مل يكن تفويض للطالق ، وإمنا خريهن على أهنن إذا اخترن الدنيا فارقهن لقوله تعاىل 
ال تعجلي حىت « : ويدل عليه أنه مل يكن جواهبن على الفور فإنه قال لعائشة } َوأَُسرِّْحكُنَّ  فََتَعالَْيَن أَُمتِّْعكُنَّ{ : 

وذهب آخرون إىل أنه كان تفويَض طالق ولو . ويف تفويض الطالق يكون اجلواب على الفور » َتسَْتَشريي أبوَْيك 
ر وابن مسعود وابن عباس إذا خري رجلٌ اخترن أنفسهن كان طالقاً ، واختلف العلماء يف حكم التخيري فقال عم

امرأته فاختارت زوجها ال يقع شيء ، ولو اختارت نفسها وقع طلقة واحدة وهو قول عمر بن عبد العزيز وابُن أيب 
ليلى وسفيان والشافعي وأصحاب الرأي إال ان عند أصحاب الرأي تقع طلقةٌ بائنةً إذا اختارت نفسها ، وعند 

إذا اختارت الزوج يقع طلقة واحدةً وإذا اختارت نفسها فثالثٌ وهو قول : ل زيد بن ثابت اآلخرين رجعيةٌ ، وقا
  .احلسن ، وروايةً عن مالك 

وروي عن علي أيضاً أهنا إذا اختارت زوجها يقع طلقة واحدة وإذا اختارت نفسها فطلقة ثانية ، وأكثر العلماء 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -خرينا رسول اهللا « : ئشة قالت على أهنا إذا اختارت زوجها ال يقع شيء ملا روت عا

  »فاخترنا اهللا ورسوله فلم يعد ذلك شيئاً 
  :العامة على جزمهما ، وفيه وجهان » أَُمتَّْعكُنَّ وأُسَرِّْحكُنَّ « : قوله 

لة أنه جمزوم على جواب الشرط ، وما بني الشرط وجوابه معترض ، وال يضر دخول الفاء على مج: أحدمها 



  :االعتراض ومثله يف دخول الفاء قوله 
  أَنْ َسْوَف َيأِْتي كُلُّ َما قُِدرَا... َواْعلَْم فَِعلُْم املَْرِء َيْنفَعُه  - ٤٠٨٤

  .واعلم أن سوف يأيت : يريد 
، بتخفيف » أُْمتِْعكُنَّ « جواب هلذا األمر ، وقرأ زيد بن علي » أمتعكن « و » فتعالني « أن اجلواب قوله : والثاين 

قائم مقام » سََراحاً « بالرفع فيهما على االستئناف و » أَُمتُِّعكُنَّ وَأَُسرُِّحكُنَّ « وقرأ ُحَمْيد احلَزَّاز » أمته « التاء من 
  .التَّسريح 

  فصل
أم ال ) صلى اهللا عليه وسلم ( وههنا مسائل منها هل كان هذا التخيري واجباً على النيب : قال ابن اخلطيب 

صار » قل هلم « ) : له ( واب أن التخيري كان قوالً واجباً من غري شك ألنه إبالغ للرسالة ألن اهللا تعاىل ملا قال واجل
من الرسالة ، وأما التخيري معىن فمبين على أن األمر للوجوب أم ال ، والظاهر أنه للوجوب ومنه أن واحدة منهم لو 

والظاهر أنه ال يصري فراقاً وإمنا تبيني املختارة نفسها فإنه من جهة .  اختارت الفراق هل كان يصري اختيارها فراقاً
ومنها أن واحدة منهن لو اختارت نفسها } فََتعَالَْيَن أَُمتِّْعكُنَّ َوأُسَرِّْحكُنَّ َسرَاحاً َجمِيالً { : النيب عليه السالم لقوله 

السالم ) الصالة و ( فهل كان جيب على النيب عليه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقلنا إهنا ال تبني إال بإبانة النيب 
السالم أنه كان طالقاً ألن اخلُلَْف يف الوعد من النيب غري ) الصالة و ( الطالق أم ال؟ الظاهر نظراً إىل منصبه عليه 

م على غريه أم جائز خبالص أحدنا فإنه ال يلزمه شرعاً الوفاء مبا يعد ، ومنها أن املطلقة بعد البينونة هل كانت حتر
ال؟ والظاهر أهنا ال حترم وإال مل يكن التخيري ممكناً هلا من التمتع بزينة الدنية ومنها أن من اختارت اهللا ورسوله هل 

السالم طالقها أم ال؟ الظاهر احلرمة نظراً إىل منصب الرسول عليه السالم ) الصالة و ( كان حيرم على النيب عليه 
  .ميتنع منه أصالً ال مبعىن أنه لو أتى به لُعوِقب أو لُعوِتَب  -اهللا عليه وسلم  صلى -على معىن أن النيب 

َوَمن ُيسِْلْم َوْجَهُه إِلَى اهللا َوُهَو ُمْحسِنٌ { : أي من عمل صاحلاً منكن كقوله تعاىل } أََعدَّ ِللُْمْحِسنَاِت ِمنكُنَّ { : قوله 
ئد يف الطول ويف العرض ويف العمق حىت لو كان زائداً يف الطول الكثري الزا: واألجر العظيم ]  ٢٢: لقمان [ } 

األمور الثالثة قيل ) منه ( عريض وكذلك العميق فإذا وجدت : يقال له طويل ولو كان زائداً يف العرض يقال له 
  .جبل عال : جبل عظيم إذا كان عالياً ممتداً يف اجلهات ، وإن كان مرتفعاً حيث يقال : عظيم ، فيقال 
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يف علوم الكتاب: كتاب    تفسري اللباب 
بلي الدمشقي النعماين: املؤلف  احلن بن عادل  سراج الدين عمر بن علي   أبو حفص 

ا يف مأكوله ومشروبه من الضرر  إذا ُعرف هذا فأجر الدنيا يف ذاته قليل ويف صفاته غري خال عن وجهة قبح مل
  .عن جهات القبح دائم فهو عظيم  وغريه ، وأيضاً فهو غري دائم ، وأجر اآلخرة كثري خالٍ

بالياء من حتت محالً على » يأت « اآلية العامة على } . . . يانسآء النيب َمن َيأِْت ِمنكُنَّ بِفَاِحَشٍة { : قوله تعاىل 
املذكر واملؤنث ، وزيُد بن ) و ( أداة تقوم مقام االسم يعرب به عن الواحد واجلمع » َمْن « ألن » َمْن « لفظ 
« حال من فاعل » مْنكُنَّ « : ، واجلَْحَدريُّ ، ويعقوب بالتاء من فوق محالً على معناها ألنه يرشح بقوله  علي

  .بالنسبة لكسر الياء وفتحها ، يف النساء » مبينة « وتقدم القراءة يف » يأِْت 
 - البناء للمفعول بالياء من حتت وتشديد العني مفتوحة على  -» َيَضعَّف « قرأ عمرو » يضاعف « : قوله 

بنون العظمة وتشديد العني  -» ُيَضعِّف « العذاُب بالرفع لقيامة مقام الفاعل ، وقرأ ابن كثري وابن عامر 
من املفاعلة مبنياً » ُيَضاَعف « الَعذَاَب بالنصب على املفعول به وقرأ الباقون  -مكسورة على البناء للفاعل 

  .تقدم توجيه التضعيف واملضاعفة يف سورة البقرة ) وقد ( الفاعل للمفعول العذاُب بالرفع لقيامه مقام 
  فصل

، وقيل  لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ { : هو كقوله تعاىل : قال ابن عباس املراد هنا بالفاحشة النشوز وسوء اخللق 
َك  .  ٦٥: الزمر [ } َعَملُ واخترن اهللا ورسوله ملا خري نساءه  - صلى اهللا عليه وسلم  - واعلم أن النيب ] 

أدهبن اهللا وهددهن بالتوقي عما يسوء النيب ويقبح هبن من الفاشحة اليت هي أصعب على الزوج من كل ما يأيت 
  .به زوجته وأوعدهن بتضعيف العذاب وفيه حكمتان 

لذلك أن زوجة الغري تعذب على الزنا بسبب ما يف الزنا من املفاسد وزوجة النيب تعذب إن أتت به : إحدمها 
ليذاء قلبه واإلزراء َمبْنِصبِه وعلى هذا بنات النيب عليه السالم كذلك وألن امرأة لو كانت حتت النيب عليه 

السالم وأتت بفاحشة تكون قد اختارت غري النيب على النيب ويكون ذلك الغري خرياً عندها من النيب وأوىل 
  .منصب النيب مرتبتني فتعذب من العذاب ضعفني والنيب أوىل من النفس اليت هي أوىل من الغري فقد نزلت 

أن هذا إشارة إىل شرفهن ، ألن احلرة عذهبا ضعف عذاب األمة إظهاراً لشرفها ونسبة النيب إىل غريه : وثانيهما 
من الرجال نسبة السادات إىل العبيد لكونه أوىل هبم من أنفسهم فكذلك زوجاته الالئي هن أمهات املؤمنني ، 

مرأة حاكمة عليه واجبة الطاعة وزوجته مأمورة حمكومة له وحتت طاعته فصارت زوجة الغري وأم الشخص ا
بالنسبة إىل زوجة النيب عليه السالم كاَألَمِة بالسنبة إىل احلرة ، واعلم أن قول القائل من يفعل ذلك يف قوة قوله 

الوقوع يف أول النظر وال يقع يف بعض الصور من حيث إن ذلك ممكن } لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك { : 
َمن َيأِْت ِمنكُنَّ بِفَاِحَشٍة { : جزماً ، ويف البعض يتردد السامع يف األمرين ، فقوله تعاىل ) يقُع ( جزماً ويف بعض 

أي } رياً َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اهللا َيِس{ : من القبيل األوىل فإن األنبياء صار اهللا زوجاهتم عن الفاحشة مث قال } 
ليس كونكن حتت النيب عليه السالم وكونكّن شريفات جليالت مما يدفع العذاب عنكن فليس أمر اهللا كأمر 

  .اخللق حيث يتعذر عليهم تعذيب األعزة بسبب كثرة أوليائهم وأعواهنم وشفعائهم وإخواهنم 



كُنَّ { : قوله  ُنْؤِتَهآ أَْجَرَها { دة ثواهبن كما بني زيادة عقاهبن أي يطع اهللا ورسوله وهذا بيان لزيا} َوَمن َيقُْنْت ِمن
وفيه لطيفة وهي أن عند إيتاء األجر ذكر املويف وهو } يضاعف هلا العذاب ضعفني { : يف مقابلة قوله } َمرََّتْينِ 

{ : قوله . وهذا إشارة إىل كمال الرمحة والكرم » يضاعف « : اهللا وعند العذاب مل يصرح بالعذاب فقال 
بالتاء من » وتعمل « بالياء من حتت فيهما ، والباقون  -» وَيْعَملْ وُيْؤِت « قرأ األخوان } َتْعَملْ َصاِلحاً ُنْؤتَِهآ َو

وهو األصل والتاء من فوق » من « فألجل احلمل على لفظ » ويعمل « بالنون ، فأما الياء يف » ُنْؤهتا « فوق و 
  :ومثله قوله » منكّن « هذا قتدم لفظ املؤنث وهو  على معناها إذا املراد هبا مؤنث ويرشح

.وإِنَّ ِمَن النِّْسَواِن َمْن ِهَي َرْوَضةٌ  -  ٤٠٨٥  ..  
، وأما » من النِّْسوان « ملا تقدم قوله  بالياء من حتت فالضمري هللا تعاىل لقتدمه » يؤهتا « يرجع املعىن فحمل عليه 

،» هللا ورسوله « يف  وفيه انتقال من الغيبة إىل التكلم ، وقرأ اجلَْحَدريُّ ويعقوُب وابن  وبالنون فهي نون العظمة 
وقال . » َوَتْعَملْ « بالتاء من فوق محالً على املعىن وكذلك » َتقُْنْت « : وأبو جعفر وشيبة  -يف رواية  -عامر 

: بالتذكري محالً على اللفظ قال  بالتأنيث محالً على املعىن َوَيْعَملْ» َوَمْن َتقُْنُت « إن بعضهم قرأ : ابو البقاء 
هذا ضعيف ألن التذكري أصل فال جيعل تبعاً للتأنيث وما عللوه به قد جاء مثله يف القرآن : فقال بعض النحويني 

. ١٣٩: األنعام [ } َخاِلَصةٌ لِّذُكُورَِنا َوُمَحرٌَّم على أَْزَواجَِنا { : قال تعاىل   [  
  فصل

َوأَْعَتْدَنا لََها رِْزقاً كَرِمياً { مكان كل حسنٍة عشرون حسنةً : مثل أجر غريها ، قال مقاتل  معىن أْجَرَها َمرََّتْين أي
يعين اجلنة ، ووصف رزق اآلخرة بكونه كرمياً مع أن الكرم ال يكون وصفاً إال للرزاق ، وذلك إشارة إىل أن } 

، والعاملني والصناع من املتعلمني وامللوك  الرزق يف الدنيا مقدر على أيدي الناس ، التاجر يسترزق من السوقة
من الرعية منهم ، فالرزق يف الدنيا ال يأيت بنفسه وإمنا هو مستمر للغري ميسكه ويرسله إىل األغيار ، وأما يف 

اآلخرة فال يكون له ممسك ومرسل يف الظاهر فهو الذي يأيت بنفسه فألجل هذا ال يوصف يف الدنيا بالكرمي إال 
  .اآلخر يوصف بالكرمي نفس الرزق  الرازق ويف

يف األصل يعين َوَحد وهو الواحد ، » أحد « : قال الزخمشري } يانسآء النيب لَْسُتنَّ كَأََحٍد مَِّن النسآء { : قوله 
، والواحد وما وراءه واملعىن لسنت كجماعة واحدة من مجاعة  مث وضع يف النفي العام مستوياً فيه املذكر واملؤنث 

إذا َتقَصَّْيُت مجاعات النساء واحدةً واحداةً مل يوجد منهن مجاعة واحدة تساويكن يف الفضل ) أي  (النساء 
]  ١٥٢: النساء [ } والذين آَمُنواْ باهللا َوُرُسِلِه َولَْم ُيفَرِّقُواْ َبْيَن أََحٍد مِّْنُهْم { ومنه قوله عز وجل . والسابقة 

يف » أَحد « : قال أبو حيان أما قوله . يعهم يف أهنم على احلق البني يريد بني مجاعة واحدة منهم تسوية بني مج
فليس بصحيح ، ألن . وضع إىل قوله وما وراءه : وهو الواحد فصحيح ، وأما قوله » وحد « األصل مبعىن 

« ينطلق على شيء اتصف بالوحدة » واحد « الذي يستعمل يف النفي العام مدلوله غري مدلول واحد ألن 
» أحد « املستعمل يف النفي العام خمتص مبن يعقل ، وذكر النحويون أن مادَّته مهزةٌ وحاٌء ودالٌ ومادة » داً وأََح

فقد قلنا إن » لَْسُتنَّ كجماعة واحدة « : مبعىن واحد واو وحاء ودال فقد اختلفا مادة ومدلوالً ، وأما قوله 
َولَْم { لى اجملموع من حيث هو جمموع ، وأما معناه ليست كل واحدة منكن فهو حكم على كل واحدة ال ع

فيحتمل أن يكون الذي يستعلم يف النفي العام ولذلك جاء يف سياق النفي فعم } ُيفَرِّقُواْ َبْيَن أََحٍد مِّْنُهْم 



( وحذَف معطوٌف ، أي بني أحٍد وأحٍد » واحد « مبعىن » أحٌد « وصلحت التثنية للعموم ، وحيتمل أن يكون 
) كما قال  :  
ْو َجاَء َساِلماً  -  ٤٠٨٦ انَ َبْيَن اخلَْير لَ   أُبو َحَجرٍ إِال لََيالٍ قَالَِئلُ... فََما كَ

أما قوله فإهنما خمتلفان مدلوالً ومادة فمَسلَّم ، ولكن الزخمشري « أي بني اخلري وبيين انتهى ، قال شهاب الدين 
أن « واحد » الذي أصله « أحداً » نفي ، وال مينع أن مبعىن أحد املختص بال - مل جيعل أحداً الذي أصله واحد 

يقع يف سياق النفي ، وإمنا الفارق بينهما أن الذي مهزته أصل ال يستعمل إال يف النفي كأخواته يف غريب ، 
 وكَْيَتع وَدابِر ، وتامر والذي أصله واحد جيوز أن يستعمل إثباتاً ونفياً وأيضاً املختص بالنفي خمتص بالعقالء ،

ا قاله الزخمشري من احلكم على اجملموع ولكن املعىن على ما  وهذا ال خيتص ، وأما معىن النفي فإنه ظاهر على م
  .» قاله أبو حيان أوضح وإن كان خالف الظاهر 

  :يف جوابه وجهان » إن اتَّقَْيُتنَّ « : قوله 
ُه فَلَْسُتنَّ كَأَحٍد ، فالشرط قيد يف نفي أن يشبَّْهَن أنه حمذوف لداللة ما تقدم عليه أي إِن اتَّقَْيُتنَّ اللَّ: أحدمها 

  .بأحد من النساء 

» اتَّقَى « والتقوى على باهبا ، وجوز أبو حيان على هذا أن يكون » فَالَ َتْخَضْعَن « أن جوابه قوله : والثاين 
  :تقبل معروف يف اللغة ، وأنشد مبعىن اْسَتقَْبلَ أي استقبلنت أحداً فال ُتِلنَّ له القول ، واتَّقَى مبعىن اس

  فََتَناَولَْتُه واتَّقَُتَنا بِالَيِد... َسقَطَ النَِّصيُف ومل ُترِد إِْسقَاطَُه  -  ٤٠٨٧
ويكون على هذا املعىن أبلغ من مدحهن؛ إذ مل يعلق فضيلتهن على التقوى وال على « : أي واستقبلتنا باليد قال 

 يف أنفسهن ، والتعليق يقتضي ظاهره أهنن لسن متحليات بالتقوى ، قال هنيه عن اخلضوع هبا إذْ هّن متقيات هللا
هذا خروج عن الظاهر من غري ضرورة وأما البيت فاالتِّقاُء أيضاًعلى بابه أي صانت وجهها : شهاب الدين 

  .بيدها عنا 
َيطَْمَع » : قوله  لتقاء الساكنني وروي عنه العامة على نصبه جواباً للنهي ، واألعرج باجلزم فيكسر العني ال« فَ

وعن أيب السَّمَّال وعيسى بن عمر وابن ُمَحْيِصن بفتح الياء وكسر امليم ، وهذا شاذ حيث توافق املاضي 
وهي حتتمل « أَطَْمع » وروى عن األعرض أيضاً أنه قرأ بضم الياء وكسر امليم من . واملضارع يف حركة 

  :وجهني 
مفعوله أي ال » الذي « ستتراً عائداً ععلى اخلضوع املفهوم من الفعل و أن يكون الفاعل ضمرياً م» أحدمها 

فاعالً ، ومفعوله حمذوف أي فيطمع » الذي « ختضعن فيطمع اخلُضوع املريَض القلبِ ، وحيتمل أن يكون 
  .املريض نفسه 

  فصل
من النساء الصاحلات معىن لْسُتنَّ كأحد من السناء يريد ليس قدركن عندي مثل قدر غريكن : قال ابن عباس 

، وثوابكن أعظم لََديَّ ، ومل يقل كواحد ألن األحد عام يصلح للواحد ، واالثنني واجلمع  أننت أكرم علّي 
فََما ِمنكُْم مِّْن { : وقال }  ٢٨٥: البقرة [ } الَ ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد مِّن رُُّسِلِه { : واملذكر واملؤنث ، قال تعاىل 

ا منعهن من الفعل القبيح منعهن من » إِنْ اتَّقَْيُتنَّ « : وقوله ]  ٤٧: احلاقة [ } اجِزِيَن أََحٍد َعْنُه َح اهللا فأطعتّنه ومل



{ أي ُتِلنَّ القولَ للرجال ، وال ترفضن الكالم } فَالَ َتْخَضْعَن بالقول { : مقدماته ويف احملادثة مع الرجال فقال 
افٌق أو فاجٌر به : أي فسق وفجور وشهوة ، وقيل } فََيطَْمَع الذي ِفي قَلْبِِه َمَرٌض  نِفاق أي ال تقولن قوالً جيُد من

َوقُلَْن قَْوالً { سبيالً إىل املطامع فيكُنَّ واملرأة مندوبة إىل الغلظة يف املقالة إذا خاطبت األجانب لقطع األطماع 
  .ن واإلسالم بتصريح أو بيان من غري خضوع أي ذكر اهللا وما حتتجن إليه من الكالم مما يوجب الدي} مَّْعُروفاً 

ي ُبُيوِتكُنَّ { : قوله  ْرنَ ِف   :قرأ نافٌع وعاصٌم بفتح القاف والباقون بكسرها ، فأما الفتح فمن وجهني } َوقَ
 اقَرْرنَ« : فاجتمع راءان يف  -بالفتح  - يف املكان أَقَرُّ به  -بكسر الراء األوىل  -أنه أمر من قَرِْرُت : أحدمها 

قَْرنَ « فحذفت الثانية ختفيفاً ، ونقلت حركة الراء األوىل إىل القاف فحذفت مهزة الوصل استغناء عنها فصار » 
ْعَن « على وزن »  فإن احملذوف هو الالم ألنه حصل أخرى ساكنة فحذفت األوىل اللتقاء الساكنني ، ووزنه » فَ

أبدلِت الراُء األوىل ياًء ونقلت حركتها إىل القاف ، : علي  فإن احملذوف هو العني ، وقال أبو» فَلَْن « على هذا 
  .» قَررُت باملكاِن « فالتقى ساكنان فحذفت الياء اللتقائهما ، فهذه ثالثة أوجه يف توجيه أهنا أمر من 

اعها ، الجتم» القَاَرةُ « كَخاَف َيَخاُف إذا اجتمع ، ومنه »  - َيقَاُر - قَاَر « أهنا أمر من : والوجه الثاين 
« ِقْرنَ « : فحذفت العني اللتقاء الساكنني ، فقيل  فلَْن ، إال أن : ووزنه على على هذا أيضاً » كِخفَْن » 

  :بعضهم تكلم يف هذه القراءة من وجهني 
ُه  - بالكسر  -أَِقرُّ به  -بالتفح  -قََرْرُت باملَكاِن : قال أبو حامت يقال : أحدمها   -قَرُّ َت -بالكسر  -وِقرَّت َعْيُن
واجلواب عن هذا أنه قد مسع يف كل منهما الفتح والسكر ، حكاه أبو ! فكيف تقرأ وقرن بالفتح؟ -بالفتح 

  .عبيد ، وتقدم ذلك يف سورة َمْرَيَم 
وأن األمر اقَْرْرنَ إال أنه ال مسوغ  -بالفتح  - أَقَرُّ به  -بالكسر  -سلمنا أنه يقال قَرِْرُت باملكان : الثاين 

فَظَلُْتْم { : قال تعاىل » ظللت « يف » ظلت « ، ألن الفتحة خفيفة ، وال جيوز قياسه على قوهلم للحذف 
وبابه ، ألن هناك شيئني ثقيلني التضعيف ]  ٩٧: طه [ } ظَلَْت َعلَْيِه َعاِكفاً { و ]  ٦٥: الواقعة [ } َتفَكَُّهونَ 

اب أن املقتضي للحذف إمنا هو التكرار ويؤيد ، واجلو) فحسن احلذف وأما هنا فالتضعيف فقط ( والكسرة 
وكان أوىل باحلذف » اغضضن أْبَصاَركُنَّ « هذا أهنم مل حيذفوا مع التكرار ووجود الضمة وإن كان أثقل حنو 

]  ٣١: النور [ } َوقُل لِّلُْمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ { : غَْضَن لكن السماع خالفه قال تعاىل : فيقال 
َيقَاُر  - قَاَر « إن هذه القراءة إمنا هي من : أو نقول . إنه حيذف يف هذا بطريق األوىل : على أن ابن مالك قال 

مبعىن اجتمع وهو وجه حسن بريء من التكلف فيندفع اعتراض أيب حامت وغريه لوال أن املعىن على األمر » 
  : وأما الكسر فمن وجهني أيضاً. باالستقرار ال باالجتماع 

رَّ يف املكان : أحدمها  يف املاضي والكسر يف املضارع ، وهي اللغة الفصيحة ، وجييء  -بالفتح  -أنه أمر من قَ
فهيا التوجيهات الثالث املذكورة أوالً ، أما حذف الراء الثانية أو األوىل أو إبدالُها ياًء وحذفها كما قاله 

على مشهور اللغة ، فيندفع اعتراض أيب حامت ، وألن الكسر  الفارسّي ، وال اعتراض على هذه القراءة جمليئها
  .ثقيل فيندفع االعتراض الثاين ومعناها مطابق ملا يراد هبا من الثبوت واالستقرار 

َر « الوجه الثانيك أهنا أمر من  ْوِقْرنَ فحذفت الفاء » الَوقَار « أي ثبت واستقر ومنه » َوقَ وهو الواو  -وأصله ا



، ووزنه على هذا » ِقْرنَ « زة الوصل فبقي واستغين عن مه - ، قال » ِعلَْن « ، وهذا كاألمر من وعد سواء 
  .» ِصلَْنا « ، ومن الوصل » ِعْدَنا « قولك من الوعد » الوقار « األصح أنه أمر من : البغوي 

  . وهذه األوجه املذكورة إمنا يهتدي إليها من َمرِنَ يف علم التصريف وإال ضاق به ذَْرعاً
مصدر تشبيهّي أي مثل تربج والتربج الظهور من الُبْرجِ لظهوره ، وقد تقدم ، وقرأ » َتَبرَُّج اجلَاِهِليِة « : قوله 

َوالَ « : بإدغام التاء يف التاء ، والباقون حبذف إحدامها وتقدم حتقيقه يف البقرة يف » وال تربجن « : البزِّيُّ 
  .» َتَيمَُّموا 
  فصل

أقر ، : أقر وقررت : قررت : قررت باملكان أقر قراراً يقال : قرن أي الزْمَن بيوتكّن من قوهلم قال املفسرون و
ر ُوقُوراً إذا سكن واطمأن : ومها لغتان ، إلن كان من الوقار أي كن أهل وقار وسكون من قوهلم  َوقَر فُالن َيِق

: وهو التبختر ، وقيل : وقال ابن أيب ُنَجيح قال جماهد وقتادة التربج هو التكسر والتغنج ، » ال تربجن « ، و 
ا بني عيسى وحممد : قال الشعيب » َتَبرَُّج اجلَاِهلية األوىل « هو إظهار الزينة ، وإبراز احملاسن لرجال   -هي م

، وكانت املرأة تلبس  -عليهما السالم  -هي بني داود وسليمان : وقال أبو العالية  - صلى اهللا عليه وسلم 
، وكانت املرأة : ن الدر غري خميط اجلانبني فريى حلقها فيه ، وقال الكليب قميصاً م كان ذلك يف زمن منروذ 

، ومتشي وسط الطريق ليس عليها شيء غريه ، وتعرض نفسها على الرجال ،  تتخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه 
دريس وكانت ألف سنة وإن بطنني اجلاهلية األوىل أي فيما بني نوح وإ: وروى ِعكَْرمةُ عن ابن عباس أنه قال 

من ولد آدم كان أحدمها يسكن السهل واآلخر يسكن اجلبل وكان رجال اجلبل صباحاً ويف النساء دمامة ، 
وكان نساء السهل صباحاً ويف الرجال دمامة ، وإن إبليس أتى رجالً من أهل السهل وأجر نفسه منه فكان 

ء فجاء بصوت مل يسمع مثله فبلغ ذلك من حوهلم فانتابوهم يسمعون خيدمه واختذ شيئاً مثل الذي يزمر به الرعا
إليه واختذه عيداً جيتمعون إليه يف السنة فتتربج النساء للرجال وتتزين الرجال هلن ، وإن رجالً من أهل اخليل 
هجم عليهم يف عيدهم فرأى النساء وصباحتهن فأتى أصحابه فأخربهم بذلك فنزلوا معهم فظهرت الفاحشة 

اجلاهلية األوىل ما ذكرنا واجلاهلية األخرى قوم : ، وقيل } َوالَ َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اجلاهلية األوىل { : ذلك قوله ف
َوأَنَُّه أَْهلََك { : قد تذكر األوىل وإن مل يكن هلا أخرى كقوله تعاىل : يفعلون مثل فعلهم يف آخر الزمان ، وقيل 

  .مل يكن هلا أخرى و]  ٥٠: النجم [ } َعاداً األوىل 
يعين ليس التكليف يف النهي وحده حىت حيصل } َوأَِقْمَن الصالة َوآِتَني الزكاة َوأَِطْعَن اهللا َوَرُسولَُه { : قوله 

بل يف النهي ويف األوامر فأقمن الصالة وآتني الزكاة وأطعن اهللا ورسوله } َوالَ َتَبرَّْجَن . َوالَ َتْخَضْعَن { : بقوله 
، وهنى عنه  فيما أمر اإلمث الذي هنى اهللا : الرجس : قال مقاتل } إِنََّما ُيرِيُد اهللا ِلُيذِْهَب َعنكُُم الرجس { به 

  .النساء عنه ، وقال ابن عباس يعين عمل الشياطني وما ليس هللا فيه رضا 

، وقال جماهد    .الشَّكُّ : الرِّْجس : وقال قتادةُ يعين السوء 
بَِك اللََّه « النداء واالختصاص ، إال أنه يف املخاطب أقل منه يف املتكلم ومسع : فيه أوجه »  أَْهلَ الَبْيِت« : قوله 

  :، واألكثر إمنا هو يف التكلم كقوهلا » َنْرُجو الفَْضلَ 
  َنْمِشي َعلَى النَّمارِْق... َنْحُن َبَناُت طَارِْق  -  ٤٠٨٨



)وقوله (   :  
  املَْوُت أَْحلَى ِعْنَدَنا ِمَن الَعَسلْ... اُب اجلََملْ أَْصَح - َبنِي َضبَّة  -َنْحُن  -  ٤٠٨٩

أو على املدح أي أمدُح » َنْحَن َمَعاِشَر اَألْنبَِياِء الَ ُنورثُ « ) : و ( » َنْحُن الَعَرَب أَقَْرى النَّاسِ ِللضَّْيِف « ) و ( 
صلى اهللا عليه  - م نساء النيب أهلَ البيت ، واختلف يف أهل البيت ، فروى سعيد بن جبري عن ابن عباس أهن

ا يتلى ِفي ُبُيوِتكُنَّ ِمْن آَياِت اهللا { : ألهنن يف بيته ، وتال قوله  - وسلم  . وهو قول عكرمة ومقاتل } واذكرن َم
وذهب أبو سعيد اخلدري ومجاعة من التابعني منهم جماهد وقتادة غريهم إىل أهنم علّي ، وفاطمة ، واحلسن 

ا روت  ذات غَداٍة وعليه مرط مرجَّل  -صلى اهللا عليه وسلم  -خرج رسول اهللا « : عائشة قالت واحلسني ، مل
، مث قال  : من شعر أسود فجلست فأتت فاطمة فأدخلها فيه مث جاء علي فأدخله فيه مث جاء حسني فأدخله فيه 

  «هَِّركُْم َتطْهِرياً إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب َعْنكُْم الرِّْجَس أَْهلَ الَبْيَت َوُيطَ» 
فأرسل رسول : إنَّما يريُد اللَُّه ِلُيذِْهَب َعْنكُْم الرِّْجَس أَْهلَ الَبْيِت قال : يف بيت أنزل » : وروت أم سلمة قالت 

يا رسول : فقلت . هؤالء أهل بييت : إىل فاطمة وعلي واحلسني واحلسن فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
أهل بيته من حرم الصدقة بعده ، آل : بلى إن شاء اهللا ، وقال زيد بن أرقم : أهل البيت قال اهللا أما أنا من 

، وآل جعفر ، وآل عباس ، قال ابن اخلطيب  هم أوالده وأزواجه : واألوىل أن يقال : علي ، وآل عقيل 
، وعلّي منهم ألنه كان من أهل بيته ملعاشرته بنت النيب عليه  السالم ومالزمته ) الة و الص( واحلسن واحلسني 

  «له 
يعين القرآن واحلكمة ، قال قتادة يعين السنة ، وقال } واذكرن َما يتلى ِفي ُبُيوِتكُنَّ ِمْن آَياِت اهللا { : قوله 

، و : مقاتل  وجيوز أن يكون حاالً « بأعين » بيان للموصول فيتعلق } من آيات اهللا { أحكام القرآن ومواعظه 
جبميع « َخبِرياً » بأوليائه } إِنَّ اهللا كَانَ لَِطيفاً { وإما من عائده املقدر فيتعلق مبحذوف أيضاً  إما من املوصول ،

  .خلقه 
، ونسية بنت كعب األنصارية : قال مقاتل } إِنَّ املسلمني واملسلمات { : قوله  قالت أم سلمة بنت أيب أمية 
جال وال يذكر النساء يف شيء من كتابه َنْخَشى أن ال ما بال ربنا يذكر الر -صلى اهللا عليه وسلم  -للنيب 

يا رسول اهللا : قلن  -صلى اهللا عليه وسلم  -يكون فيهن خري فنزلت فيهن هذه اآلية ، ويروى أن أزواج النيب 
ذكر الرجال يف القرآن ومل يذكر النساء خبري فما فينا خري نذكر إنا خناف أن ال تقبل منا طاعة ، فأنزل اهللا هذه 

  اآلية ، وُروَِي

صلى اهللا  -أن أمساء بنت عميسٍ رجعت من احلبشة مع زوجها جعفر بن أيب طالب فدخلت على نساء النيب « 
ا شيء من القرآن قلن : فقالت  -عليه وسلم  : فقالت  -صلى اهللا عليه وسلم  -ال فأتت النيب : هل نزل فين

» ألهنن ال يذكرن خبري كما تذكر الرجال : ذلك؟ قالت  يا رسول اهللا إن السناء لفي خيبة وخسارة ، قال وممَّ
والقَانَِتاِت « املطيعني } إِنَّ املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات والقانتني { :  -عز وجل  - فأنزل اهللا 

والصَّابَِراتِ » على أمر اهللا « والصَّاِدقَاِت والصَّابِرِيَن { يف إمياهنم ، وفيما سرهم وساءهم » والصَّاِدقَني 
» أراد به اخلشوع يف الصالة ومن اخلشوع أن ال يلتفت : وقيل . « واخلَاِشَعاِت » املتواضعني « واخلَاِشِعَني 
عما ال ِحيل } واملتصدقني واملتصدقات والصائمني والصائمات واحلافظني فُُروَجُهْم { مما رزقهم اهللا « واملَُتَصدِّقَني 



والذاكرات ، : واحلَاِفظَاِتها وكذلك : ف مفعول احلافظات لتقدم ما يدل عليه والتقدير وحذ. « واحلَاِفظَاِت » 
ال يكون العبد من : ، قال جماهد } والذاكرين هللا كثرياً والذاكرات { وحسن احلذف ُرُؤوس الفواصل 

قال  -اهللا عليه وسلم  صلى -أن النيب » وروي . الذاكرين اهللا كثرياً حىت يذكر اهللا قائماً وقاعداً ومضطجعاً 
، قالوا  ا املفرُدونَ؟: سبق املفردون    وم

قال عطاء بن أيب رباح من فوض أمره إىل اهللا عز وجل فهو داخل يف « الذاكرون اهللا كثرياً والذاكرات : قال 
ه فهو داخل يف ومن أقر بأن اهللا ربه ، وحممداً رسوله ، ومل خيالف قلُبه لسان} إِنَّ املسلمني واملسلمات { : قوله 
ْؤِمَناِت » : قوله  ْؤِمنَِني واملُ والقَانِِتَني » : ومن أطاع اهللا يف الفرض ، والرسول يف السنة فهو داخل يف قوله « واملُ

ومن َصَبَر على « والصَّاِدِقَني والصَّاِدقَاِت » : ومن صان قوله عن الكذب فهو داخل يف قوله « والقَانَِتاِت 
ومن صلى ومل يعرف من « والصابرين والصابرات » : وعلى الرزية فهو داخل يف قوله  الطاعة وعن املعصية

ومن تصدق يف كل أسبوع بدرهم فهو داخل « واخلَاِشِعَني واخلَاِشَعاِت » : ميينه عن يساره فهو داخل يف قوله 
يض الثالثَ َعَشر ، واخلَاِمَس َعَشر فهو ، ومن صام يف كل شهر أيام الب« واملَُتَصدِِّقَني واملَُتَصدِّقَاِت » : يف قوله 

واحلَاِفِظَني فُُروجُهُم » ز ومن حفظ فرجه فهو داخل يف قوله « والصَّاِئِمَني والصَّاِئَماِت » : داخل يف قوله 
والذاكرين اهللا كَِثرياً والذاكرات { : ومن صلى الصلوات اخلمس حبقوقها فهو داخل يف قوله « واحلَاِفظَاِت 

.لشرفهم ( « هلن » : ومل يقل « هلم » وغلب املذكرعلى املؤنث يف } اهللا لَُهم مَّْغِفَرةً َوأَْجراً َعِظيماً  أََعدَّ  (  

ٍة { : قوله  ا كَانَ ِلُمْؤِمنٍ َوالَ ُمْؤِمَن نزلت اآلية يف زينَب بنت جحش األسدية ، وأخيها عبد اهللا بن جحش } َوَم
اشترى زيداً يف اجلاهلية بُعكَاظَ ، فأعتقه  - صلى اهللا عليه وسلم  -  وأمها أميمة بنت عبد املطلب عمة النيب

زينت رضيت وظنت أنه خياطبها لنفسه فالم علمت  -صلى اهللا عليه وسلم  -وتبناه ، فلما خطب رسول اهللا 
دة أنا ابن عمتك يا رسول اهللا فال أرضاه لنفسي وكانت بيضاَء مجيلةً فيها ح: أنه خيطبها لزيد أبت وقال 

يعين عبد اهللا بن جحش وأخته } وما كان ملؤمن وال مؤمنة { : وكذلك كره أخوها ذلك فانزل اهللا عز وجل 
واخلرية . } أَن َيكُونَ لَُهُم اخلرية ِمْن أَْمرِِهْم { وهو نكاح زيٍد لزينَب } إِذَا قََضى اهللا َوَرُسولُُه أَْمراً { زينت 

  .ميتنع مما أمراهللا ورسوله االختيار أي يريد غري ما أراد اهللا و
جيوز } إِذَا قََضى اهللا { : هو اسم كان ، واخلرب اجلار متقدم وقوله « أن يكون } أَن َيكُونَ لَُهُم اخلرية { : قوله 

ٍة وقت قضاء  أن يكون ْحمض ظرف معموله االستقرار الذي تعلق به اخلرب ، أي وما كان مستقراً ملؤمن وال مؤمن
» وقرأ الكوفيون وِهَشاٌم . وأن تكون شرطية ويكون جواهبا مقدراً مدلوالً عليه بالنفي املتقدم  اهللا كَْونُ خرية

جمازيُّ التأنيث ، وللفصل أيضاً ، والباقون بالتاء من فوق مراعاةً « اِخلَريةَ » بالياء من أسفل؛ ألن  -« يكون 
ُسلَْيَمانَ أنه « َتطَيََّر » من « الطَّريِِة ك« » َتَخيََّر » مصدر « اِخلَيَرةَ » للفظها ، وقد تقدم أن  ، ونقل عيسى بن 

، وقيل « ِمْن أَْمرِِهْم » و  -بسكون الياء  - قرىء اِخلَرية  ومجع الضمري « يف » مبعىن « من » : حال من اخلرية 
» : الزخمشري وغلب املذكر على املؤنث ، وقال . وما بعده ألن املراد باملؤمن واملؤمنة اجلنس « أمرهم » يف 

قال أبو حيان « َما َجاَءنِي ِمْن َرُجلٍ َوال اْمَرأٍَة إالَّ كَانَ ِمْن َشأْنِِه كَذَا : كان من حق الضمري أن ُيَوحََّد كما تقول 
  .« وليس بصحيح؛ ألن العطف بالواو ، فال جيوز ذلك إال بتأويل احلذف » : 

فلما مسعا ذلك رضيا بذلك وسلما . أْخطَأَ َخطَأً ظَاِهراً } َضلَّ َضالَالً مُّبِيناً َوَمن َيْعصِ اهللا َوَرُسولَُه فَقَْد { : قوله 



إليها َعْشَرةَ َدَنانِريٍ وستَِّني ِدْرَهماً وِخماراً وِدْرعاً َوإَِزاراً  -صلى اهللا عليه وسلم  -وجعلت أمرها بيد رسول اهللا 
  . صاعاً من َتْمرٍ وملَْحفَةً وَخْمِسَني ُمّداً ِمن الطََّعامِ وثالثَني

ِه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك َواتَّقِ اللََّه َوُتْخِفي ِفي َنفِْسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه  َوإِذْ َتقُولُ ِللَِّذي أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَْي
ي َوَتْخَشى النَّاَس َواللَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخَشاُه فَلَمَّا قََضى َزْيٌد  ِمْنَها َوطًَرا َزوَّْجَناكََها ِلكَْي لَا َيكُونَ َعلَى الُْمْؤِمنَِني َحَرٌج ِف

ا فََرَض اللَُّه ) ٣٧(أَْزَواجِ أَْدِعيَاِئهِْم إِذَا قََضْوا ِمْنُهنَّ َوطًَرا َوكَانَ أَْمُر اللَِّه َمفُْعولًا  َما كَانَ َعلَى النَّبِيِّ ِمْن َحَرجٍ ِفيَم
الَِّذيَن ُيَبلُِّغونَ رَِسالَاِت اللَِّه َوَيْخَشْوَنُه َولَا ) ٣٨(لَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلُ َوكَانَ أَْمُر اللَِّه قََدًرا َمقُْدوًرا لَُه ُسنَّةَ ال

َجاِلكُْم َولَِكْن َرُسولَ اللَِّه َوَخاَتمَ َما كَانَ ُمَحمٌَّد أََبا أََحٍد ِمْن رِ) ٣٩(َيْخَشْونَ أََحًدا إِلَّا اللََّه َوكَفَى بِاللَِّه َحِسيًبا 
ا    ) ٤٠(النَّبِيَِّني َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليًم

ِه { : قوله  » وأَْنَعْمَت َعلَْيِه « وهو زيد بن حارثة أنعم اهللا عليه باِإلسالم } َوإِذْ َتقُولُ للذي أَنَعَم اهللا َعلَْي
  .بالتحرير واِإلعتاق 

لئال يتعدى : يف مثل هذا التركيب اسم قال » على « نص بعض النحويني على أن » ْمِسْك َعلَْيَك أَ« : قوله 
َد وَعِدَم وجعل من ذلك : ويف لفظيت » ظَنَّ « فعل املضمر املتصل إىل ضمري املتصل يف غري باب    :فَقَ

إِنَّ اُألُم  -  ٤٠٩٠   يُرَهاوَر بِكَفِّ اِإللَِه َمقَاِد... َهوِّنْ َعلَْيَك فَ
  :يف قوله » عن « وكذلك حكم على 

َولَُهْم َما { : وقد تقدم ذلك ُمْشَبعاً يف النَّحل يف قوله ... َدْع َعْنَك َنهْباً ِصيَح يف حَجرَاِتِه ] ف [  -  ٤٠٩١
َك َجَناَحكَ واضمم إِلَْي{ ) : وقوله ] (  ٢٥: مرمي [ } وهزى إِلَْيِك بِجِذْعِ النخلة { : ، ويف قوله } َيْشَتُهونَ 

. ٣٢: القصص [ }   [  
  :فيه أوجه » َوُتْخِفي « : قوله 

  .أي وإِذْ َتْجَمُع َبْيَن قَْوِلَك كَذَا وإِْخفَاِء كَذَا وَخْشَيِة الناس قاله الزخمشري » تقول « أنه معطوف على : أحدها 
، وفيه نظر حيث إنه مضارع مثبت أهنا واو احلال أي تقول كذا يف هذه احلالة ، قاله الزخمشري أيضاً : الثاين 

  .أعين على إضمار مبتدأ » قُْمُت َوأَُصكُّ َعْيَنُه « فكيف تباشره الواو؟ وخترجيه 
  .تقدم مثله يف َبَراَءةَ } واهللا أََحقُّ أَن َتْخَشاُه { : أنه مستأنف قاله احلويف ، وقوله : الثالث 
  فصل

ملا زوج  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا « َجْحش ، وذلك  قال املفسرون إن اآلية نزلت يف َزْيَنَب بنِت
أتى زيداً ذات يوم حلاجة  -صلى اهللا عليه وسلم  -مكثَْت عنده حيناً مث إن رسول اهللا « َزْيد » من « زينب » 

نفسه ، فأبصر زينب قائمة يف ِدْرع وِخَمار ، وكانت بيضاء ومجيلة ذات ُخلُق من أمتِّ نساء قريش فوقعت يف 
سبحان اهللا مقلَِّب القلوب وانصرف فلما جاء زيد ذكرت ذلك له ، ففطن زيد فألقي يف : وأعجبه حسنها فقال 

إن أريُد أن أفارق صاحبيت قال : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -نفس زيد كراهتها يف الوقت فأتى رسول اهللا 
ل اهللا ما رأيت منها إال خرياً ، ولكنها تتعظم َعلَيَّ لشرفها الَ واللَِّه يا رسو: ما لك أََراَبَك منها شيء قال : 

أْمِسْك َعلَْيَك َزوَجَك يعين زينب بنت جحش واتَّقِ اللَِّه  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال النيب . وتؤذيين بلساهنا 
باإلسالم َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه } لَْيِه َوإِذْ َتقُولُ للذي أَنَعَم اهللا َع{ : ، فذلك قوله عز وجل » يف أمرها مث طلَّقَها زيٌد 



َوُتْخِفي ِفي نِفِْسَك َما اهللا { فيها وال تفارقها } أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك واتق اهللا { باإلعتاق وهو زيد بن حارثة 
ا ، وقال حبه: وقال ابن عباس . أي ُتسرُّ يف نفسك ما اهللا مظهره أي كان يف قلبه لو فارقها تزوجها } ُمْبِديِه 
ختاف الئمةَ الناس : تستحييهم ، وقيل : قال ابُن عباس واحلسن » َوَتْخَشى النَّاَس « َودَّ أنه لو طلقها : قتادة 

  .} واهللا أََحقُّ أَن َتْخَشاُه { أن يقولوا أمَر رجالً بطالق امرأته مث نكحها ، 

ا نزلت على رسول اهللا : قال عمر وابن مسعود وعائشة  آية هي أشد عليه من هذه  -  عليه وسلم صلى اهللا - م
شيئاً ِممَّا أوحي  -صلى اهللا عليه وسلم  -لو كتم النيب : قالت عائشة : وروي عن مسروق قال ) . اآلية ( 

ةَ عن عليِّ بن ُجْدَعانَ } َوُتْخِفي ِفي نِفِْسَك َما اهللا ُمْبِديِه { : إليه لكتم هذه اآلية  وروي عن سفيانَ ْبن ُعَيْيَن
وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه وختشى { : قالك سألين علّي بن احلَُسْينِ َزْيُن العابدين ما يقول احلََسُن يف قوله 

: تقول : ( قلت : قال } الناس واهللا أحق أن ختشاه  فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -لَمَّا جاء زيد إىل النيب « ) 
فقال علي بن احلسني » أمسك عليك زوجك واتق اهللا : لك قال يا نيب إين أريد أن أطلق زينب فأعجبه ذ: له 

أريد أن أطلقها : ليس كذلك كان اهللا قد أعلمه أهنا ستكون من أزواجه وأن زيداً سيطلقها فلما جاء زيد قال 
أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أهنا ستكون من : ِلَم قُلَْت : أْمِسْك عليك زوجك فعاتبه اهللا وقال : قال له 

للتالوة ألن اهللا تعاىل أعلم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه أ زواجك وهذا هو األوىل وألليق حبال األنبياء وهو مطابق 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -فلو كان الذي أضمره رسول اهللا » َزوَّْجَناكََها « : ومل يظهر غري تزوجيها منه فقال 

ز أنه خيرب أنه ُيظْهُِره مث يكتمه فال يظهره فدل على أنه ال حمبتها أو إرادة طالقها لكان يظهر ذلك ألنه ال جيو
جيوز أن خيرب أنه ُيظْهُِرُه مث يكتمه فال يظهره فدل على أنه إمنا عوتب على إخفاء ما أعلمه اهللا أهنا ستكون زوجة 

وإن كان اآلخَر إن الذي حتتك يف نِكَاِحَك ستكون امرأيت وهذا حسن : له ، وإمنا أخفاه استحياء أن يقول لزيد 
وهو أنه أخفى حمبتها أو نكاحها لو طلقها ال يقدح يف حال األنبياء؛ ألن العبد غري ملوم على ما يقع يف قلبه من 

أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك { : مثل هذه األشياء ما مل يقصد فيه املأمث؛ ألن الُودَّ وَمْيلَ النفس من طبع البشر ، وقوله 
مل يرد به أنه مل يكن خيشى اهللا } واهللا أََحقُّ أَن َتْخَشاُه { : عروف وهو خشية اإلمث فيه وقوله أمر بامل} واتق اهللا 

ولكن املعىن اهللا أَحقُّ أنْ » أَنَّا أَْخَشاكُْم ِللَِّه َوأَْتقَاكُْم لَُه « : السالم قد قال ) الصالة و ( فيما سبق فإنه عليه 
معه وأنت ختشاه وختشى الناس أيضاً ، فالم ذكر اخلشية من الناس ذكر أن اهللا  َتْخَشاُه َوْحَدُه ، وال ختشى أحداً

  .احق باخلشية يف عموم األحوال ويف مجيع األشياء 
، والَوطَُر الشهوة واحملبة قاله » قضى « مفعول » وطراً « ، } فَلَمَّا قضى َزْيٌد مِّْنَها َوطَراً َزوَّْجَناكََها { : قوله 

  :املربد وأنشد 

رِ... َوكَْيَف ثََواِئي باملَِديَنِة َبْعدَما  -  ٤٠٩٢   قََضى َوطَراً ِمْنَها َجِميلُ ْبُن مْعَم
  .اَألَرُب واحلَاَجةُ ، وأنشد الربيُع بن ضبع الفَزارِيُّ : الَوطَُر : وقال أبو عبيدة 

  طََرالَمَّا قََضى ِمْن َشَبابَِنا َو... َودََّعَنا قَْبلَ أن ُنَودَِّعُه  -  ٤٠٩٣
، بتاء » َزوَّْجُتكََها «  - رضي اهللا عنهم ، وأرضاهم  -، وقرأ علي وابناه احلََسَنان » َزوَّْجَناكََها « : وقرأ العامة 

وهي هنا ناصبة فقط لدخول اجلار عليها ، واتصل الضمريان . » بزوجناكها « متعلق » ِلكَْيألاَ « املتكلم و 
  .بالفعل ، الختالفهما رتبةً 



  فصل
ملعىن فلما قصى زيد منها حاجة من نكاحها زوجناكها ، وذكر قضاء الوطر ليعلم أن زوجة املتبنَّى َتِحلُّ بعد ا

الدخول هبا إذا طلقت وانقضت عدهتا؛ الن الزوجة ما دامت يف نكاح الزوج فهي تدفع حاجته وهو حمتاج إليها 
، وكذلك إذا كا نت يف العدة هلا هبا تعلق ألجل ُشْغلٍ الرحم فلم فلم يقض منها الوطر بالكلية ومل يستغن عنها 

طلقت وانقضت عدهتا استغىن عنها ومل يبق له معها تعلق فقضى منها الوطر  قال . يقض منها بعد وطر ، فإذا 
ُه ِمْن َزوََّجكثنَّ أََهاِليكُنَّ ، َوَزوََّجنِي اللَّ -صلى اهللا عليه وسلم  -كانت زينب َتفَْتِخُر على أزواج النيب : أنس 

إِين ُألِدلُّ َعلَْيك بثالث  -صلى اهللا عليه وسلم  -كانت زينب تقول للنيب : فَْوق َسْبعِ َسَماَواٍت ، وقال الشعيبُّ 
  .ما من نسائك امرأة ُتِدلُّ هبن ، َجدِّي َوجدُّك واحد ، وإين أَْنكَحنِيَك اللَُّه ِفي السََّماِء وإنَّ السفَري ِلجِْبرِيل 

فاألدعياء مجع أَدءَعى وهو املتبنَّى خبالف امرأة ابن { } إمث } كَْي الَ َيكُونَ َعلَى املؤمنني َحَرٌج ِل{ : قوله 
أي قضاء اهللا ماضياً وحكمه نافذاً ، وقد قضى يف زينب أن } َوكَانَ أَْمُر اهللا َمفُْعوالً { الصلب ال ِحتل لألب 

  . -صلى اهللا عليه وسلم  -يتزوجها رسول اهللا 
ا فََرَض اهللا لَُه { :  قوله   .أي فيما أحل اهللا له } مَّا كَانَ َعلَى النيب ِمْن َحَرجٍ ِفيَم
]  ٢٠: الزمر [ } َوْعُد اهللا { و ]  ٨٨: النمل [ } ُصْنَع اهللا { منصوب على املصدر ك » ُسنَّةَ اللَِّه « : قوله 

أي فعليه سنة اهللا ، قاله ابن عطية ورده أبو  أبو باِإلغراء» بَِجَعلَ « أو اسم وضع موضع املصدر أو منصوب 
، وبأن فيه غغراء الغائب وما ورد منه مؤول على ُنُدوره حنو  َعلَْيِه َرُجالً « : حيان بأن عامل اإلغراء ال حيذف 

َعلَْيِه بِالصَّْومِ « : وقد ورد قوله عليه السالم : قال شهاب الدين . » لَْيَسين  : غراء ، وقيل هو إ: فقيل » َوإِالَّ فَ
، ألن الصوم ليس واجباً على ذلك  ليس به وإمنا هو مبتدأ وخرب ، والباء زائدة يف املبتدأ وهو ختريج فاسد املعىن 

  .نصب بنزع اخلافض أي كَُسنَِّة اللَِّه : وقال البغوي . 
  فصل

: ا أحل هلمن قال الكليب ومقاتل املراد بسنة اهللا يف الذين خلوا من قبل أي يف األنبياء املاضني أن ال يؤاخذهم مب
أراد داود حني مجع بينه وبني املرأة اليت َهوَِيَها فكذلك مجع بني حممد وبني زينب ، وقيل أراد بالسنة النكاح ، 

ْمُر َوكَانَ أَ{ : ، وقول ثانياً } َوكَانَ أَْمُر اهللا قََدراً مَّقُْدوراً {  -عليهم الصالة والسالم  -فإنه من سنة األنبياء 
، أي تزوجينا } وكان أمر اهللا مفعوالً { : قال » َزوَّْجَناكََها « : لطيفة وهي أن اهللا تعاىل ملا قال } اهللا َمفُْعوالً 

ا قال  أشار إىل قصة داود حني } وكان أمر اهللا قدراً مقدوراً { : زينت إياك كان مقصوداً َمقِْضّياً ُمَراعًى ، ومل
  .أي كان ذلك حكماً تبعياً } وكان أمر اهللا قدراً مقدوراً { : ل قا» أوريا « افتنت بامرأة 

اً ونصباً على إضمار » ِللَِّذيَن َخلَوا « جيوز أن يكون تابعاً » الذين يبلّغون « : قوله  وأن يكون مقطوعاً عنه رفع
  .أو أْعنِي ، أو أْمَدُح » هم « : 

  فصل
ضاً ُرُسالً ِمثْلََك ، مث ذكر حاهلم بأهنم جّربوا اخلشية ووجدوها املعىن إنَّ الذين يبلغون رساالت اهللا كانوا أي

وال خيسى قَالة الناس فإهنم ليسوا » فَبُِهَداُهم اقَْتِده « : فيخشون اهللا وال خيشون أحداً سواه فصار كقوله 
بتهم فال ُيْخَشى حافظاً ألعمال خلقه وحماس} وكفى باهللا َحِسيباً { مبهتمني فيما أحل اهللا هلم وفرض عليهم ، 



  .غَْيُرُه 
إن : زينب قال الناس  -صلى اهللا عليه وسلم  -ملا تزوج النيب } مَّا كَانَ ُمَحمٌَّد أََبآ أََحٍد مِّن رَِّجاِلكُْم { : قوله 

يعين زيد بن حارثة أي } ما كان حممد أبا أحد من رجالكم {  - عز وجل  -حممداً تزوج امرأة انبه فأنزل اهللا 
أليس أنه كان له : فإن قيل . أاحد من رجالكمالذين مل يلده فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياها  ليس أبا

:  -السالم ) الصالة و ( عليه  - أبناء القاسُم واملطهُر ، وإبراهيم ، والطَّيُِّب ، وكذلك احلََسُن ، احلَُسْيُن ، قال 
  إن ابين هذا سيد« 
  .اراً ومل يكونوا رجاالً ، والصحيح أنه أراد أََبا أََحٍد ِمْن رَِجاِلكُم الذي مل يلده هؤالء كانوا صغ: فاجلواب » ؟ 

كَانَ « ، ونصبه إما على إضمار » رسول « ونصب » لكن « العامة على ختفيف } ولكن رَُّسولَ اهللا { : قوله 
لكن « واألول أليق؛ ألن : » ا أََحٍد أََب« السابقة عليها ، أي ولكن كَانَ ، وإما بالعطف على » كان « لداللة » 
 -وقرأ أَُبو َعْمروٍ . اليت ليست عاطفة » كبل « ليست عاطفة ألجل الواو ، فاألليق هبا أن تدخل على اجلمل » 

امسها وخربها حمذوف للداللة ، أي ولكن رسول اهللا ُهَو أي » رسول اهللا « بتشديدها ، على أن  -يف رواية 
  :ائغ وأنشد حممد ، وحذف خربها س

ْو كُْنَت ضّبّياً َعَرفَْت قََراَبِتي  -  ٤٠٩٤   َولَِكنَّ زِْنجِّياً َعِظيَم املََشاِفرِ... فَلَ
  .» ولكنك « بالرفع ، شاهداً على حذف امسها ، أي » ولكن زِْنجِيٌّ « أي أنت ، وهذا البيت يروونه أيضاً 

، وابن أيب عبلة بتخفيفها ورفع  على االبتداء ، واخلرب مقدر أي هو ، أو بالعكس » ل رسو« وقرأ زيد بن علي 
  :أي ولكن ُهَو َرُسولُ كقوله 

  َولَكن ِمْدَرَه احلَْربِ الَعَواِن... َولَْست الشَّاِعَر السِّفَْساَف ِفيهِْم  -  ٤٠٩٤
  .أي ولكن أنا مدره 

الفتح اسم لآللة اليت خيتم هبا كالطَّاَبع قرأ عاصم بفتح التاء والباقون بسكرهان ف» َوَخاَتَم النَّبِيَِّني « : قوله 
، وذكر أبو البقاء فيه أَْوُجهاً أَُخَر منها أنه يف معىن املصدر  والقَالَب ، ملا يطبع به ، ويقلب فيه هذا هو املشهور 

وهو لغط حمض كيف وهو ُمْحوٌِج إىل َتَجوُّزٍ أو : كذا ذكر يف بعض األعاريب ، قال شهاب الدين : قال 
لكان أقرب ، لن قد جييء املصدر على فاعل وفاعلة وسيأيت  -بالكسر  -، ولو حكى هذا يف َخاِتم  إْضمار

، » النَّبِيَِّني « فيكون » قَاَتل « ومنها أنه فعل ماض مثل » آَخَر « ذلك قريباً ، ومنها أنه اسم مبعىن  مفعوالً به 
قال بعضهم هو مبعىن املفتوح يعين مبعىن آخرهم ألنه و. ويؤيد هذا قراءة عبد اهللا املتقدمة : قال شهاب الدين 

  .قد ختم النبيني فهو َخامت 
  فصل

أن : يريد لو مل أَختم به النبيني جلعلت له ابناً يكون من بعده نبّياً ، وروى عطاء عن ابن عباس : قال ابن عباس 
من ال نيب بعده يكون أشفق على أمته :  ، وقيل اهللا تعاىل ملا حكم أنه ال نيب بعده مل ُيْعِطِه ولداً ذكراً يصري َرُجالً

يما { . وأهدى هلم إذ هو كالوالد لولد ليس له غريه  أي علمه بكل شيء دخل فيه } َوكَانَ اهللا بِكُلِّ َشْيٍء َعِل
السالم أن زوجه بزوجة دعيِّه ) الصالة و ( أن ال نيب بعده ، فعلم أن من احلكمة إكمال شرع حممد عليه 

يفيد شرعاً لكن إذا امتنع هو عنه  - صلى اهللا عليه وسلم  -للشرع ، وذلك من حيث إنَّ قول النيب  تكميالً



ا مل يأكله َبِقَي يف النفوس  يفيد يف بعض النفوس ُنفْرة ، أال ترى أنه ذكر بقوله ما فهم منه ِحلّ أكل الضَّبِّ ، مث مل
مللل ال يؤكل وكذلك األرنب ، روى أبو هريرة أن شيء ، وملا أكل حلم اجلمل طاب أكله ، مع أنه يف بعض ا

َمثَِلي وَمثَلُ األنبياء كََمثَلِ قَْصرِ أُْحِكَم ُبْنَياُنُه ُترَِك ِمْنُه َمْوِضُع لَبَِنٍة « : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
ِتلَْك اللَّبَِنِة الَ ُيجِيُبونَ ِسَواَها فَكُْنت أَنا َمْوِضع ِتلَْك اللَّبَِنِة  فَطَاَف بِِه النُّظَّاُر َيَتَعجَُّبونَ ِمْن ُحْسنِ بَِناِئِه إِالَّ َمْوِضَع

إنَّ ِلي أْسَماَء أََنا ُمَحمٌَّد ، َوأََنا « : السالم ) الصالة و ( عليه  -، وقال » ُخِتَم بِِه الُبْنَيانُ ، َوُخِتَم بِي الرُّْشُد 
» ُه بَِي الكُفَْر ، َوأََنا احلَاِشُر الَِّذي َيْحُشُر اللَُّه النَّاَس َعلَى قََدِمَي وأََنا الَعاِقُب أَْحَمُد ، َوأََنا املاِحي َيْمُحو اللَّ

  .والعاِقُب الذَّي لَْيَس َبْعَدُه َشْيٌء 

َو الَِّذي ُيَصلِّي َعلَْيكُْم ) ٤٢(َوَسبُِّحوُه ُبكَْرةً َوأَِصيلًا ) ٤١(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُُروا اللََّه ِذكًْرا كَِثًريا  ُه
َتِحيَُّتُهْم َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسلَاٌم َوأََعدَّ لَُهْم ) ٤٣(َوَملَاِئكَُتُه ِلُيْخرَِجكُْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ َوكَانَ بِالُْمْؤِمنَِني َرِحيًما 

َوَداِعًيا إِلَى اللَِّه بِإِذْنِِه َوِسَراًجا ُمنًِريا ) ٤٥(لَْناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا وََنِذيًرا َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَس) ٤٤(أَْجًرا كَرًِميا 
ْضلًا كَبًِريا ) ٤٦( َعلَى َولَا ُتِطعِ الْكَاِفرِيَن َوالُْمَناِفِقَني َوَدْع أَذَاُهْم َوَتَوكَّلْ ) ٤٧(َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني بِأَنَّ لَُهْم ِمَن اللَِّه فَ

يلًا    ) ٤٨(اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوِك

مل يفرض اهللا على عباده فريضة إال جعل : قال ابن عباس } ياأيها الذين آَمُنواْ اذكروا اهللا ِذكْراً كَِثرياً { : قوله 
يف تركه إال  حّداً معلوماً مث عذر أهلها يف حال العذر غري الذكر فإنه مل جيعل له حداً ينتهي إليه ومل يعذر أهله

النساء [ } فاذكروا اهللا ِقَياماً َوقُُعوداً وعلى ُجُنوبِكُْم { : مغلوباً على عقله وأمرهم به يف األحوال كلها ، فقال 
أي بالليل والنهار ، والربِّ والبحر والصحة والسِّقَم يف السر } اذكروا اهللا ِذكْراً كَِثرياً { : وقال ]  ١٠٣: 

أي صلوا له بكرة يعين صالة } َوسَبُِّحوُه ُبكَْرةً َوأَصِيالً { الذكر الكثري أن ال ينساه أبداً :  والعالنية وقال جماهد
صالة الظهر والعصر والعشاء ، وقال » وأصيالً « : يعين صالة العصر ، وقال الكليب » أصيالً « الصبح و 

 واللَّه أكرب وال َحْولَ وال قوة إىل باهللا فعرب بالتسبيح سبحانَ اللَِّه واحلمُد هللا وال إله إال اهللا: قولوا : جماهد معناه 
  .هذه الكلمات يقوهلا الطاهُر واخلبيثُ واحملدث » ذكْراً كَثرياً « : املراد من قوله : عن أخواته ، وقيل 

َو الذي ُيَصلِّي َعلَْيكُْم َوَمالَِئكَُتُه { : قوله  ستغفار للمؤمنني فذكر الصالة من اهللا الرمحة ، ومن املالئكة اال} ُه
أيصلي ربنا؟ فكَُبَر : قالت بنو إسرائيل ملوسى : صالته حتريضاً للمؤمنني على الذكر والتسبيح ، قال السدي 

. إنِّي أصلي وإن صاليت رمحيت وقد وسعت رمحيت كُلَّ شيء : هذا الكالم على موسى فأوحى اهللا إليه قل هلم 
ملا نزلت إن اهللا : قال أنس . الثناء عليه : كر اجلميل له يف عباده ، وقيل الصالة من اهللا هي إشاعة الذ: وقيل 

ا َخصَّك اهللا يا رسول اهللا بشرف إال وقد أشركنا فيه فأنزل اهللا عز : ومالئكته يصلون على النيب قال أبو بكر  م
  .وجل هذه اآلية 

صل باجلار عن التأكيد بالضمري ، وهذا عند ، وأغىن الف» يصلي « إما عطف على فاعل » وَمالَِئكَُتُه « : قوله 
، أي . من يرى االشتراك أو القدر املشترك أو اجملاز؛ ألن صالة اهللا غري صالهتم  « وإما مبتدأ وخربه حمذوف 

وهذا عند من يرى شيئاً مما تقدم جائزاً إال أن فيه حبثاً ، وهو أهنم نصوا على أنه إذا اختلف » ومالئكته يصلون 
َزْيٌد َضاربٌ « : خلربين فال جيوز حذف أحدمها لداللة اآلخر عليه وإن كانا بلفظ واحد ، فال تقول مدلوالً ا
  .يعين وعمرو ضارٌب يف األرضِ أي ُمِساِفٌر » َوَعمٌرو 



  فصل
ِه معاً وك: الصالة من اهللا رمحة ، ومن املالئكة استغفار ، فقيل  ذلك إن اللفظ املشترك جيوز استعماله يف َمْعَنَيْي

وينسب هذا القول للشافعي رمحه اهللا ، وهو غري : قال ابن اخلطيب . اجلمع بني احلقيقة واجملاز يف لفظ جائز 
بعيد؛ وذلك ألن الرمحة واالستغفار مشتركان يف العناية حبال املرحوم واملستغفر له واملراد هو القدر املشترك 

أي من ظلمِة الكفر إىل نور اإلميان يعىن } مَِّن الظلمات إِلَى النور ِلُيْخرَِجكُْم { : فتكون الداللة واحدة ، مث قال 
  .برمحته وهدايته ودعاء املالئكة لكم أخرجكم من ظلمة الكفر إىل نور اإلميان ) أنه ( 

أن هذا غري خمتص » يصلي عليكم « : وهذا بشارة جلميع املؤمنني وأشار بقوله } َوكَانَ بِاملُْؤِمنَِني َرِحيماً { 
جيوز أن يكون مصدراً مضافاً ملفعوله ، وأن يكون مضافاً لفاعله » َتِحيَُّتُهْم « : قوله . بالسامعني وقت اخلطاب 

ومفعوله على معىن أن بعضهم ُيَحيِّي بعصاً ، فيصح أن ال يكون الضكري للفاعل واملفعول باعتبارين ال أنه يكون 
ا ِلُحكِْمهِْم َشاِهِديَن { : فاعالً ومفعوالً من وجٍه واحد وهو قول من قال  أنه مضاف ]  ٧٨: األنبياء [ } َوكُنَّ

  .للفاعل واملفعول 
  فصل

املعىن حتيةُ املؤمنني َيْوَم يلقونه أي يرون اهللا سالم أي يسلم اللَُّه عليهم ويسلمهم من مجيع اآلفات ، وروي عن 
وعن ابن . ال يقبض روح مؤمن إال سلم عليه حتيتهم يوم يلقونه سالم يعين ملك املوت : الرباب بن عازب قال 

تسلم عليهم املالئكة : َربَُّك ُيقْرِئَُك السالم ، وقيل : إذا جاء ملك يقبض روح املؤمن قال : مسعود قال 
دَّ لَُهْم أَْجراً كَرِمياً { : تبشرهم حني خيرجون من قبورهم مث قال    .يعين اجلنة } َوأََع

، وأما اهللا تعاىل فغري حمتاج وال عاجز  اإلعداد إمنا يكون: فإن قيل  ِممَّن ال يقدر عند احلاجة إىل الشيء عليه 
  .يؤتيه ما يرضى به وزيادة فما معىن اإلعداد من قبل؟ ) و ( فحيث يلقاه 

  .أن األعداد لإلكرام ال للحاجة : فاجلواب 
» َنِذيراً « ملن آمن باجلنة و » َوُمَبشِّراً « سل بالتبليغ أي شاهداً للر} ياأيها النيب إِنَّآ أَْرَسلَْناَك َشاِهداً { : قوله 

إىل توحيده وطاعته ، } َوَداِعياً إِلَى اهللا { حال مقدرة ، أو مقارنة لقرب الزمان » فشاهداً « ملن كذب بالنار 
  .» لَْناَك أَْرَس« حال أي ملتبساً بتسهيله ، وال يريد حقيقة اإلذن ألنه مستفاد من » بِإِذْنِِه « وقوله 
، إما على التشبيه ، إما على حذف مضاف أي ذا سراج » َوِسَراجاً « : قوله  اً على ما تقدم  جيوز أن يكون عطف

وتالياً سراجاً ، ويعين بالسِّراج القرآن ، وعلى هذا فيكون من عطف : ، وجوز الفَرَّاُء أن يكون األصل 
» أَْرَسلَْناَك « وجوز الزخمشري أن يعطف على مفعول . الصفات وهي لذات واحدة ، ألن التايل هو املرسل 

  :إنه محل على املعىن كقوله : وفيه نظر ألن السراج هو القرآن وال يوصف باإلرسال بل باإلنزال إالَّ أن يقال 
اًء َبارِداً  -  ٤٠٩٦   ]َحتَّ َشَتْت َهمَّالَةً َعْيَناَها ... [ فََعلَفُْتَها ِتْبناً َوَم

ألنه يهتدى به كالسِّراج يستضاء به يف » ُمنِرياً « : ر يف الثواين ما ال يغفتر يف األوائل ، وقوله وأيضاً فيغتف
إنه مشس مع أن الشمس أشد إضاءة من السراج فائدةً وهي : ومل يقل » ِسَراجاً « : واعلم أنَّ يف قوله . الظلمة 

رية إذا انطفى األول يبقى الذي أخذ منه أن نور الشمس ال يؤخذ منه شيء ، والسراج يؤخذ منه أنوار كث



كان كُلُّ صحايب كذلك سراجاً يؤخذ منه نور اهلداية كما  - صلى اهللا عليه وسلم  - وكذلك إن غاب النيب 
  :السالم ) الصالة و ( قال عليه 

السالم مل ) الصالة و ( أن النيب عليه ويف هذا اخلرب لطيفة وهي » أَْصحَابِي كَالنُُّجومِ بِأَيِّهُِم اقَْتَديُْتُم اْهَتدَْيُتْم « 
بل له يف نفسه نور إذا غرب ال يبقى ) نور ( جيعل أصحابه كالسرج وجعلهم كالنجوم ألن النجم ال يؤخذ منه 

ولو جعلهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -نور مستفاد منه فكذلك الصحايب إذا مات فالتابعي يستنري بنور النيب 
كان سراجاً كان للمجتهد أن َيْسَتنَِري َمبْن أراد منهم ، ويأخذ النور  -هللا عليه وسلم صلى ا -كالسِّراج والنيب 

ال ُيْعَمل بقول الصَّحايبِّ بل يؤخذ النور  -صلى اهللا عيه وسلم  - ِممَّن اختار وليس كذلك فإن مع نص النيب 
  .من النيب وال يؤخذ من الصحايب ، فلم جيعله سراجاً 

ومل يذكر } إِنَّا أَْرَسلَْناَك َشاِهداً وُمَبشراً فاْشَهْد وَبشِّْر « : عطف على مفهوم تقديره » ملُْؤِمنَِني َوَبشِّر ا« : قوله 
بِأَنَّ { وقوله . لالستغناء عنه ، وأما البشارة فذكرت إشارة للكرم ، وألهنا غري واجبة لوال األمر « فاشهد » 

  .والعظيم والكبري متقاربان } َوأََعدَّ لَُهْم أَْجراً َعِظيماً { : تعاىل  كقوله} لَُهْم مَِّن اهللا فَْضالً ِكبِرياً 
تقدم تفسريه أو السورة ، وهو إشارة إىل اِإلنذار يعين خالفهم وُردَّ } َوالَ ُتِطعِ الكافرين واملنافقني { : قوله 

  .عليهم 
  .عوله أي اترك أذاك هلم ، أي عقابك إياهم مضاًف ملف« أَذَاُهْم » جيوز أن يكون « َوَدْع أَذَاُهْم » : قوله 

ال جتازهم عليه ، وهذا منسوخ بأيِة السيف ، وجيوزم أن يكون مضافاً لفاعله أي اترك ما أَذَْوَك : قال الزجاج 
ى اهللا َوَتَوكَّلْ َعلَ{ : به فال تؤاخذهم حىت ُتْؤَمر أي دعه إىل اهللا فإنه يعذهبم بأيديكم وبالنار وبني هذا قوله تعاىل 

  .أي حافظاً } وكفى باهللا َوِكيالً 

كُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَها َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َنكَْحُتُم الُْمْؤِمَناِت ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ فََما لَ
َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَلَْنا لََك أَْزوَاَجَك اللَّاِتي آَتْيَت أُُجوَرُهنَّ َوَما َملَكَْت ) ٤٩(ِميلًا فََمتُِّعوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسَراًحا َج

َمَعَك  اِتي َهاَجْرنََيِميُنَك ِممَّا أَفَاَء اللَُّه َعلَْيَك َوَبَناِت َعمَِّك َوَبَناِت َعمَّاِتَك َوَبَناِت َخاِلَك َوَبَناِت َخالَاِتَك اللَّ
ا َواْمَرأَةً ُمْؤِمَنةً إِنْ َوَهَبْت َنفَْسَها ِللنَّبِيِّ إِنْ أََراَد النَّبِيُّ أَنْ َيْسَتْنِكَحَها َخاِلَصةً لََك ِمْن ُد وِن الُْمْؤِمنَِني قَْد َعِلْمَنا َم

ُه غَفُوًرا َرِحيًما فََرْضَنا َعلَْيهِْم ِفي أَْزَواجِهِْم َوَما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم ِلكَْيلَا َيكُو ُتْرجِي ) ٥٠(نَ َعلَْيَك َحَرٌج َوكَانَ اللَّ
ا ُجَناَح َعلَْيَك ذَِلَك أَْد ُهنَّ َوُتْؤوِي إِلَْيَك َمْن َتَشاُء َوَمنِ اْبَتَغْيَت ِممَّْن َعَزلَْت فَلَ َنى أَنْ َتقَرَّ أَْعُيُنُهنَّ َولَا َمْن َتَشاُء ِمْن

يًما  َيْحَزنَّ َوَيْرَضْيَن بَِما لَا َيِحلُّ لََك النَِّساُء ) ٥١(آَتْيَتُهنَّ كُلُُّهنَّ َواللَُّه َيْعلَُم َما ِفي قُلُوبِكُْم َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِل
للَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َرِقيًبا ِمْن َبْعُد َولَا أَنْ َتَبدَّلَ بِهِنَّ ِمْن أَْزَواجٍ َولَْو أَْعَجَبَك ُحْسُنُهنَّ إِلَّا َما َملَكَْت َيِميُنَك َوكَانَ ا

)٥٢ (  

اآلية وجه تعلق اآلية مبا قبلها هو أن اهللا تعاىل يف هذه } . . . ياأيها الذين آمنوا إِذَا َنكَْحُتُم املؤمنات { : قوله 
ر لنبّيه السورة مكارم األخالق وأدب نبيه على ما تقدم واهللا تعاىل أمر عباده املؤمنني مبا أمر به نبيه فكلما ذك

ا يناسبه ، وملا بدأ اهللا تعاىل يف تأديب النيب   -عليه الصالة والسالم  -مكرمةٌ ، وعلََّمه أدباً ذكر للمؤمنني م
وثىن مبا يتعلق جبانب من هو ]  ١: األحزاب [ } ياا أَيَُّها النيب اتق اهللا { : ذكر ما يتعلق جبانب اهللا تعاىل بقوله 



وثلث مبا يتعلق ]  ٥٢،  ٢٨: األحزاب [ } ياأيها النيب قُل َألْزَواجَِك { بعده : حتت يده من أزواجه بقوله 
كذلك بدأ يف إرشاد املؤمنني مبا ]  ٤٥: األحزاب [ } ياأيها النيب إِنَّآ أَْرَسلَْناَك َشاِهداً { : جبانب العامة بقوله 

مث ثىن مبا يتعلق ]  ٤١: األحزاب [ } راً كَِثرياً ياأيها الذين آَمُنواْ اذكروا اهللا ِذكْ{ : يتعلق جبانب اهللا فقال 
مث كما ثلث يف تأديب جبانب األمة } ياأيها الذين آمنوا إِذَا َنكَحُْتُم املؤمنات { : جبانب من حتت أيديهم بقوله 

: األحزاب [ } النيب  ياأيها الذين آَمُنواْ الَ َتْدُخلُواْ ُبُيوَت{ : ثَلَّث يف حق املؤمنني مبا يتعلق هبم فقال بعد هذا 
إذا كان هذا إرشاداً إىل ما : فإن قيل ]  ٥٦: األحزاب [ } ياأيها الذين آَمُنواْ َصلُّواْ َعلَْيِه { : وبقوله ]  ٥٣

  .يتعلق جبانب من هو خواص املرء فلم خص املطلقات الاليت طلقن قبل املسيس؟ 
ها ما دوهنا ، وبيانه أن املرأة إذا طلقت قبل املسيس هذا إرشاد إىل أعلى درجات املكرمات ليعلم من: فاجلواب 

َوكَْيَف َتأُْخذُوَنُه َوقَْد أفضى َبْعُضكُْم إىل { : مل حيصل بينهما تأكد العهد ، وهلذا قال تعاىل يف حق املَْمُسوَسة 
التمتع واإلحسان مع من ال مودة ب) تعاىل ( فإذا أمر اهللا ]  ٢١: النساء [ } َبْعضٍ َوأََخذْنَ ِمنكُم مِّيثَاقاً غَِليظاً 

بينه وبينهما فلما ظنك مبن حصلت املودة بالنسبة إليها باإلفضاء أو حصل تأكدها حبصول الولد بينهما ، وهذا 
ال تضرهبما وال تشتمهما ظن أنه : لو قال ]  ٣٢: اإلسراء [ } فَالَ َتقُل لَُّهَمآ أُفٍّ َوالَ َتْنَهْرُهَما { : كقوله تعاىل 

علم من معاٍن كثريٍة فكذلك ههنا ملا } ال تقل هلما أف { : ملعىن خمتص بالضرب أو الشتم ، فأما إذا قال  حرام
ال مودة معها علم منه اِإلحسان مع املمسوسة ومن مل تطلق بعُد ومن ولدت عنده منه    .أمرنا باإلِحسان مع من 

ُتُموُهنَّ « : قوله  وحكم من طلقت على الفور بعد العقد كذلك؟ » بثُمَّ « اإلتيان ما الفائدة ب: إن قيل » ثُمَّ طَلَّقْ
نفى التوهم عمن عسى يتوهم تفاوت احلكم بني أن : وقال الزخمشري . أنه جرى على الغالب : فاجلواب 

ل أبو قا. يطلقها قريبة العهد بالنكاح وبني أن يبُعَد عهدها بالنكاح وتتراخى هبا املرأة يف ُحَبالَة الزوج مث طلّقها 
خيرج قوله على ما خرج عليه قول » قال شهاب الدين « . صلة ملن وهو ال جيوز » عسى « واستعمل : حيان 
  :اآلَخر 

  أَُزوُرَها -َوإِنْ َشطَّْت َنَواَها  - لََعلِّي ... َوإِين لََرامٍ َنظَْرةً ِقَبلَ الَِّتي  -  ٤٠٩٧
الطالق قبل النكاح ال يصح ، ألن اهللا تعاىل رتب  وهو إضمار القول ، ويف هذه اآلية دليل على أن تعليق

إِذَا َنكَْحُتَك فَأَْنِت طَاِلٌق ، أو كل : لو قال ألجنبية ) و ( وهي للتراخي حىت » مث « الطالق على النكاح بكلمة 
. ائشةَ امرأة أتزوجها فهي طالق فنكح ، ال يقع الطالق ، وهو قول َعِليٍّ ، وابنِ مسعود ، وجابر ، ومعاٍذ ، وع

 ، ، وعكرمةُ  ، والقاسُم ، وطاوٌس واحلسُن  ةُ ، وُشَرْيٌح ، وسعيد بُن جبري  ، وُعْرَو وبه قال سعيد بن أيب املسيب 
وروى عن ابن مسعود . وبه قال الشافعيُّ ، وأمحُد . وعطاُء بن َيَسارِ ، والّشعيبُّ ، وقتادةُ ، وأكثر أهل العلم 

إن عني : اهيم النََّخِعيِّ وأصحابِ الرأي ، وقال ربيعةُ ومالٌك واألوزاِعيُّ يقع الطالق وهو قول إبر: أنه قال 
، ورى عكرمة عن ابن عباس قال  كذبوا على ابن مسعود إن كان قاهلا فزلة من : امرأةً يقع ، وإن عم فال يقع 

، يقول اهللا تعاىل : عامل يف الرجل يقول  } املؤمنات ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ  إِذَا َنكَْحُتُم{ : إن تزوجت فالنة فهي طالق 
ُتُموهنَّ ثُمَّ َنكَْحُتُموُهنَّ « : ومل يقل  صلى اهللا عليه  -قال رسول اهللا : وروى عطاء عن جابر قال » إِذَا طَلَقْ
  »الَ طَالََق قَْبلَ النِّكَاحِ «  - وسلم 
هِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَها  فََما لَكُْم{ جتامعوهن } ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ { : قوله  أي حتصوهنا وتستوفوهنا } َعلَْي



وتعتدوهنا تفتعلوهنا إما من الَعَدد ، وإما من االْعِتَداِد أي » لعدة « صفة » فتعتدوهنا « باألقراء واألشهر ، 
ِكلُْتُه فَاكَْتالَُه ، : ها ، حنو َعدَّ الدََّراِهَم فَاْعَتدََّها أي استوىف عدد: حتتسبوهنا أو تستوفون عددها من قولك 

  :وأهل مكة بتخفيف الدال وفيها وجهان  -يف رواية  - وَوزنتُه فاتََّزَنُه ، وقرأ ابن كثري 
ولو كان من االعتداء الذي هو : أهنا من االعتداد وإمنا كرهوا تضعيفه فخفَّفوه؛ قاله الرازي ، قال : أحدمها 

وجيوز أن يكون من االعتداء وحذف حرف اجلر أي : قيل . » بعلى « الظلم لضعف ، ألن االعتداء يتعدى 
  :َتْعَتُدونَ َعلَْيَها أي على العدة جمازاً ، مث تعتدوهنا كقوله 

  َوأُْخِفي الَِّذي لَْوالَ اَألَسى لَقََضانِي... َتِحنُّ فَُتْبِدي َما بَِها ِمْن َصَبابٍِة  -  ٤٠٩٨
  :وقرىء َتْعَتُدوَنَها خمففاً أي تعتدون فيها كقوله :  أي لقََضى َعلَيَّ ، وقال الزخمشري

  قَِليل ِسَوى الطَّْعنِ النََّهال َنَواِفلُْه... وَيْوم َشهِْدَناُه ُسلَْيَمى َوَعامراً  -  ٤٠٩٩
غلط ابن أيب : معىن تعتدوهنا أي تعتدون عليهن فيها ، وقد أنكر ابن عطية القراءة عن ابن كثري وقال : وقيل 
  .ه ، وليس كما قال بزة عن

وقد تقدم شرحه ، واعتراض أيب الفضل عليه بأنه كان ينبغي أن يتعدى ) واالعتداء ( أهنا من العدوان : والثاين 
وهو مجع بني ساكنني  - بسكون العني وتشديد الدال  -» تْعتدوهنا « وتقدم جوابه ، وقرأ احلسن » بعلى « 

  .حديهما ) غري ( على 
  فصل

  .على أن العدة حق الزوج فيها غالب وإن كان ال َيْسقُطُ بإسقاطه؛ ملا فيه من حق اهللا تعاىل  دلت هذه اآلية

ا يستمتعن به قال ابن عباس » فََمتُِّعوُهنَّ « : مث قال  هذا إذا مل يكن مسى هلا صداقاً فلها املتعة ، : أي أعطُوُهنَّ م
فَنِْصُف { : هذه اآلية منسوخة بقوله : ، وقال قتادة  وإن كان فرض هلا صداقاً فلها نصف الصداق وال متعة هلا

: إنه عام وعلى هذا فهل هو أمر وجوب أو أمر استحباب؟ فقيل : ، قيل ]  ٢٣٧: البقرة [ } َما فََرْضُتْم 
{ : لالستحباب فيستحب أن ميتعها مع الصداق بشيء ، مث قال : للوجوب فتجب املتعة مع نصف املهر ، وقيل 

أن ال يطالبها : السراح اجلميل : أي خلوا سبيلهن باملعروف من غري ضرار ، وقيل } ُهنَّ َسَراحاً َجِميالً َوَسرُِّحو
  .مبا آتاها 

ا َملَكَْت َيِميُنَك { أي مهورهن } ياأيها النيب إِنَّآ أَْحلَلَْنا لََك أَْزَواَجَك الاليت آَتْيَت أُُجوَرُهنَّ { : قوله تعاىل  } َوَم
َك { : وقوله  ، وليس هذا } ِممَّآ أَفَآَء اهللا َعلَْي رد عليك من الكفار بأن َتْسبِي فتملك ، وهذا بيان ملا ملكت 

صلى  - واعلم أنه ذكر للنيب . قيداً بل لو ملكت ميينه بالشراء كان احلكم كذا ، وإِنَّما خرج َمْخَرج الغالب 
مهرها أطيب قلباً من اليت مل تؤت واململوكة اليت َسَباها ما هو أوىل فإن الزوجة اليت أُوِتَيْت  -اهللا عليه وسلم 

صلى  -الرجل بنفسه أطهر من اليت اشتراها الرجل ألنه ال يدري كيف حاهلا ، ومن هاجرت من أقارب النيب 
ما كان يستويف  -صلى اهللا عليه وسلم  -إن النيب : معه أشرف ممن مل هتاجِر ، وقال بعضهم  -اهللا عليه وسلم 

جيب له والوطء قبل إيتاء الصداق غري مستحق وإن كان حاالً لنا وكيف والنيب عليه الصالة والسالم إذا  ما ال
طلب شيئاً حرم االمتناع على املطلوب؟ والظاهر أن الطالب يف املرة األوىل إمنا هو الرجل حلياء املرأة فلو طلب 

ر للزم أن جيب وأن ال جيب وهو حمال وال كذلك من املرأة التمكني قبل امله -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 



يعين حينئذ ال يبقى هلا صداق فتصري } وامرأة مُّْؤِمَنةً إِن َوَهَبْت َنفَْسَها ِللنَّبِيِّ { : أحدنا ويؤكد هذا قوله 
  .كاملستوفية مهرها 

يعين نساء قريش } َك َوَبَناِت َعمَّاِتَك َوَبَناِت َعمِّ{ واعلم أن الاليت ميلكت ميينه مثل صفية ، وُجَوْيرَية ، وَمارَِية 
إىل املدينة فمن مل هتاجر معه } الاليت َهاَجْرنَ َمَعَك { يعين نساء بين ُزْهَرة } َوَبَناِت َخاِلَك َوَبَناِت خَاالَِتَك { 

مكة  ملا فتح - صلى اهللا عليه وسلم  - منهم مل جيز له نكاحها ، روى أبو صاحل عن أم هاىنء أن رسول اهللا 
، مث نسخ شرط اهلجرة  خطبين إلنزل اهللا هذه اآلية فلم أحل له ألين مل أكن من املهاجرات وكنت من املطلقات 

  .يف التحليل 
  :العامة على النصب وفيه وجهان » وامْرأَةً « قوله 

ا لك امرأةً  موصوفة هبذين الشرطني» أَْحلَلْنا « أهنا عطف على مفعول : أحدمها  ، قال أبو البقاء  أي وأْحلَلَْن
، و » أَْحلَلْنا « : وقد رد هذا قوم ، وقالوا  ا « مستقبل ،  -وهو صفة للمرأة  - » إنْ َوَهَبْت « ماضٍ  » فأحللن

يف موضع جوابه ، وجواب الشرط ال يكون ماضياً يف املعىن ، قالك وهذا ليس بصحيح ألم معىن اإلحالل ههنا 
  .» أََبْحُت لََك أَنْ ُتكَلَِّم فُالَناً إِنْ َسلََّم َعلَْيَك « : ك كما تقول اإلعالم باحلل إذا وقع الفعل على ذل

  .» وُيِحلُّ لك امرأةً « : انه ينتصب مبقدر تقديره : والثاين 
هذا من اعتراض الشرط على الشرط ، والثاين هو قيد يف األول ولذلك نعربه » إنْ َوَهَبْت ، إِنْ أََراَد « : قوله 

إن أَكَلُْت إنْ : فلو قال . ن احلال قيد ، وهلذا اشترط الفقهاء أن يتقدم الثاين على األول يف الوجود حاالً ، أل
َرِكْبُت فأنِت طالٌق ، فال بد أن يتقدم الركوب على األكل ، وهذا له حتقق احلالية والتقييد كما ذكرنا ، إذ لو مل 

طنا تقدم الثاين وقد مضى حتقيق هذا وأنه يشترط أن ال يتقدم خلال جزء من األكل غري مقيد بركوب فلهذا اشتر
ال ) ألنه ( » إنْ َتَزوَّْجُتك إِنْ طَلَّقُْتِك فَعْبِدي ُحرٌّ « : تكون ثَمَّ قرينة متنع من تقدم الثاين على األول كقوله 

  .يتصور هنا تقدُمي الطالق على التَّزويج 
الفقهاء هبذه اآلية وذلك أن الشرط الثاين هنا ال ميكن  وقد عرض يل إشكال على ما قاله: قال شهاب الدين 

ال أنه ال ميكن عقالً ، وذلك ان  -صلى اهللا عليه وسلم  -تقدمه يف الوجود بالنسبة إىل احلكم اخلاص بالنيب 
م يتم نكاحه السال) عليه الصالة و ( مبعىن قبل اِهلَبة ألن بالقبول منه » إنْ أََراَد « : املفسرين فسروا قوله تعالوا 

وهذا ال يتصور تقدمه على اهلبة إذ القبول متأخر ، وأيضاً فإن القصة كانت على ما ذكرته من تأخر إرادته من 
ِهَبتها وهو مذكور يف التفسري ، وأبو حيان ملا جاء إىل ههنا جعل الشرط الثاين متقدماً على األول على القاعدة 

قد عرضت هذا اِإلشكال على مجاعة من أعيان زماننا فاعترفوا به ومل العامة ، ومل يسشكل شيئاً مما ذكرته ، و
بالرفع » واْمَرأَةٌ « يظهر عن جواب إال ما قدمته من أنه مث قرينة مانعة من ذلك كما مثلته آنفاً ، وقرأ أبو حيوة 

ا لََك أَْيضاً  التفات من اخلطاب إىل الغيبة } النيب  إِنْ أََراَد{ : ويف قوله . على االبتداء ، واخلرب مقدر ، أي أَْحلَلَْن
، وقرأ أيب واحلسن » َخاِلَصةً لََك « : بلفظ الظاهر تنبيهاً على أن سبب ذلك النبوة ، مث رجع إىل اخلطاب فقال 

  :بالفتح ، وفيه وجهان » أَنْ « وعيسى 
  .َنا لك ِهَبةَ املَْرأَِة َنفَْسَها لََك وأْحلَلْ: بدل اشتمال قاله أبو البقاء ، كأنه قيل » امرأة « أنه بدل من : أحدها 



  :العامة على النصب وفيه أوجه » خالصة « : قوله 
  .أي حال كوهنا خالصةً لك ُدونَ غَْيرَِك » َوَهَبْت « أنه منصوب على احلال من فاعل : أحدها 

  .الزجاج  ألهنا وصفت فتخصصت ، وهو مبعىن األول ، وإليه ذهب» امرأة « أهنا حال من : الثاين 
  .» بَوَهَبْت « أهنا نعت مصدر مقدر أي هبة خالصة فنصبها : الثالث 
ِه ، قال الزخمشري « أهنا مصدر مؤكد : الرابع  والفاعل والفاعلة يف املصادر غري عزيزين كاخلَارجِ : كَوْعَد اللَّ

  :والقَاِعِد ، والكاِذَبِة والَعاِفَيِة يريد باخلارج ما يف قول الفرزدق 
  َوالَ َخارِجاً ِمْن ِفيَّ ُزوُر كَالَمِ. . ...  -  ٤١٠٠

اِعداً َوقَْد َساَر الرَّكُْب » : وبالقاعد ما يف قوهلم  [ } لَْيَس ِلَوقَْعِتَها كَاِذَبةٌ { : ، وبالكاذبة ما يف قوله تعاىل « أَقَ
، بل مها : وقال « غري عزيزين » : ، وقد أنكر أبو حيان عليه قوله ]  ٢: الواقعة  عزيزان ، وما ورد متأول 
أي املرأة الواهبة ، وإن كانت « هي » حاالً قدر املبتدأ « خالصة » بالرفع ، فإن كانت « َخاِلَصةٌ » : وقرىء 

  .« َسقْياً لََك » : على البيان أي أعين لك حنو « لك » مصدراً قدر فتلك احلالة خالصة ، و 
  فصل
نفسها لك بغري صداق ، فأما غري املؤمنة فال َتِحلُّ له إذا وهبت نفسها أحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت : املعىن 

نكاح اليهودية والنصرانية ، فذهب أكثرهم  - صلى اهللا عليه وسلم  - منه ، واختلفوا يف أنه هل كان ِحيل للنيب 
يعين « ْرنَ َمَعَك َهاَج» : وأول بعضهم اهلجرة يف قوله « وامرأة مؤمنة » : إىل أنه كان ال حيل له ذلك لقوله 

وكان نكاح ينعقد يف حقه . على اإلسالم أي أسلمن معك ، فيدل ذلك على أنه ال حيل نكاح غري املسلمة 
رٍ ، وكان ذلك من خصائصه عليه  لقوله تعاىل  - السالم ) الصالة و ( مبعىن اهلبة من غري ويل وال شهود وال َمْه

كالزيادة على األدب ووجوب ختيري النساء من خصائص ال مشاركة ألحد } َخاِلَصةً لََّك ِمن ُدوِن املؤمنني { : 
، فقال سعيد بن املسيب والزهري وجماهد وعطاء  ال : معه ، واختلفوا يف انعقاد النكاح بلفظ اهلبة يف حق األمة 

طء باهلبة ينعقد إال بلفظ النكاح أو التزويج ، وبه قال ربيعة ومالك والشافعي ، ومعىن اآلية أنّ إباحة الو
وقال النخعيُّ وأبو حنيفةَ وأهلُ الكوفة ينعقد بلفظ اهلبة . وحصول التزويج بلفظها من خواصه عليه السالم 

والتمليك وأن معىن اآلية أن تلك املرأة صارت خالصة لك زوجةً من أمهات املؤمنني وال حتل لغريك أبداً 
يتبني ( يه فإن أزواجه كلهن خالصات له ، وما ذكرناه بالتزويج وأجيب بأن هذا التخصيص بالواهبة ال فائدة ف

  .للتخصيص فائدة ) 
  فصل

هل كانت عنده امرأة منهن فقال عبد اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  - اختلفا يف اليت وهبت نفسها لرسول اهللا 
عنده امرأة إال امرأة وهبت نفسها منه ومل يكن  -صلى اهللا عليه وسلم  -مل يكن عند النيب : بن عباس وجماهد 

بل كانت موهوبة : على طريق الشرط واجلزاء ، وقيل « َوَهَبْت َنفَْسَها » بعقد نكاح أو ملك ميني ، وقوله 
هي ميمونة : أم املساكني ، وقال قتادة : هي زينب بنت خزمية اهلاللية يقال هلا : واختلفوا فيها ، فقال الشعيب 

أّم شريك بنت جابر من بين أسد ، وقال عروة بن : حاك ومقاتل بنت احلارث ، وقال علي بن احلسني والض
  .هي خولة بنت حكيم من بين ُسلَْيم : الزبري 



من األحكام أن ال يتزوجوا أكثر من أربع » ِفي أَزواجِهِْم « أوجبنا على املؤمنني } قَْد َعِلْمَنا َما فََرْضَنا { : قوله 
أي ما أوجبنا من األحكام يف ملك اليمني ، وإمنا } ا َملَكَْت أَْيَماُنُهْم َوَم{ وال يتزوجوا إال بويل وشهود ومهر 

ذكر هذا لئال حيمل واحٌد من املؤمنني نفسه على ما كان النيب عليه السالم فإن له يف النكاح خصائَص ليست 
  .لغريه ، وكذلك يف السََّرارِي 

ُدوِن « اض و وما بينهما اعتر» خبالصة « يتعلق » ِلكَْيالَ « : قوله  َخلَص : كما تقول » خبالصة « متعلق » ِمْن 
  .ِمْن كَذَا 
  فصل

لكيال يكون { هذا يرجع إىل أول اآلية أي أحللنا لك أزواَجك وما ملكت ميينك واملوهبة : قال املفسرون 
  .يغفر الذنوب مجيعاً ويرحم العبيد } َوكَانَ اهللا غَفُوراً رَِّحيماً } { عليك حرج 

ُهنَّ وتؤويا إِلَْيَك { أي تؤخر » ُتْرجِي  «: قوله  واختلف املفسرون » َمْن َتَشاُء « أي تضم إِلَْيَك } َمن َتَشآُء ِمْن
، فلما  يف معىن اآلية فأشهر األقاويل أنه يف القسم بينهن وذلك أن التسوية بينهن يف القسم كان واجباً عليه 

قال أبو رزين وابُن زيد نزلت هذه اآلية حني غار بعض . هن نزلت هذه اآلية سقط عنه وصار االختيار إليه في
صلى اهللا  - وطلب بعضهن زيادة النفقة وهجرهن النيب  - صلى اهللا عليه وسلم  - أمهات املؤمنني على النيب 

أن ُيَخَريُهن بني الدنيا واآلخرة وأن خيلي  -عز وجل  - شهراً حىت نزلت آية التخيري فأمره اهللا  - علي وسلم 
ل من اختارت الدنيا ، وميسك من اختارت اهللا ورسوله والدار األخرة على أهنن أمهات املؤمنني فال ُينكحن سبي

أبداً وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء منهن ويرجي من يشاء فريضني به قََسم هلن أو مل يقسم أو قسم لبعض دون 
ك إليه يفعل كيف يشاء وكان ذلك من بعض أوفضل بعضهن على بعض يف النفقة والقسمة فيكون األمر يف ذل

خصائص فرضني بذلك واخترنه على هذا الشرط وذلك ألن النيب عليه الصالة والسالم بالنسبة إىل أمته نسبة 
الّسيد املطاع والرجل وإن مل يكن نبياً فالزوجة يف ملك نكاحه والنكاح عليها فكيف زوجات النيب بالنسبة غليه 

واإلرجاء التأخري واإليواء الضم ، واختلفوا يف أنه .  جيب القسم بني اململوكات فإذن هن كاململوكات له وال
مع ما  -صلى اهللا عليه وسلم  -مل خيرج أحداً بل كان رسول اهللا : هل أخرج أحداً منهن عن القسم فقيل 

وجعلت نوبتها لعائشةَ ،  جعل اهللا من ذلك يسوي بينهن يف القسم إال َسْوَدةَ فإهنا َرِضَيْت بترك حقها من القَْسم
ملا نزلت آية التخيري أَشفَقَْن أَنْ ُيطَلِّقَُهنَّ ، : أَْخَرَج بعضهن ، روى جرير عن منصور عن أيب َرزِين قال : وقيل 

اجعل لنا من نفسك ومالك ما شئَت وَدْعَنا على حالنا فنزلت هذه اآلية فأرجأ رسول اهللا : فقلن يا رسول اهللا 
بعضهن وآوى إليه بعضهن فكان ممن آوى عائشةُ وحفصةُ وزينُب وأمُّ سلمة وكان  -وسلم  صلى اهللا عليه -

، وُجوَرْيرِية فكان يقِسُم هلن ما : يقسم بينهن سواًء ، وأرجأ منهن مخساً  أمَّ حبيبة ، وميموَنة ، وسودةَ ، وصفيةَ 
  .شاء 

هّن بغري: وقال جماهد   طالق وترد إليك من تشاء بعد العزل بال ترجى من تشاء منهن يعين تعزل من تشاء من
تترك نكاح من شئت : تطلق من تشاء منهن وُتْمسك من تشاء وقال احلسن : جتديد عقد ، وقال ابن عباس 

إذا َخطب امرأة مل يكن لغريه  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان النيب : وتنكح من شئت من تشاء من أمتك وقال 
َتقَْبلُ من تشاء من املؤمنات الاليت يهنب : وقيل  - صلى اهللا عليه وسلم  - اهللا ِخطَْبُتَها حىت يتركها رسول 



كانت َخْولَةٌ بنُت َحِكيم من : أنفسهن لك فتؤويها إليك وَتْتُرُك من تشاء فال تقبلها ، روى هشاٌم عن أبيه قال 
ملرأة انت َتَهب نفسها للرجل أما تستحي ا: فقالت عائشة  -صلى اهللا عليه وسلم  -الاليت وهنب أنفسهن للنيب 

  .ما أرى ربَُّك إالّ ُيسارع يف َهَواَك . يا رسول اهللا : قالت } ُتْرجِي َمن َتَشآُء ِمْنُهنَّ { فلما نزلت 
  :وجهان » من « جيوز يف » َوَمن اْبَتَغْيَت « : قوله 

جواهبا ، واملعىن من طلبتها من } َك فَالَ ُجَناَح َعلَْي{ : أهنا شرطية يف حمل نصب مبا بعدها وقوله : أحدمها 
  .النسوة الاليت عزلتهن فليس َعليك يف ذلك جناح 

وأنْ تكون » موصولة « أن تكون » َمْن « أن تكون مبتدأة ، والعائد حمذوف وعلى هذا فيجوز يف : والثاين 
ري راجع إىل اسم وال بد حينئذ من ضم. خرب ، أو جواب أي اليت ابتغيها } فال جناح عليك { شرطية ، و 

ومن ابتغيَت ِممَّْن َعَزلَْت : يف الكالم حذف معطوف تقديره : الشرط من اجلواب أي يف ابتغائها وطلبها ، وقيل 
يريد من لقيك » َمْن لَِقَيَك ممَّن لَْم َيلْقَك مجيُعهم لََك َشاكٌر « : وممن مل تعزل سواء ، ال جناح عليك كما تقول 

  .لغاز ومن مل يلقك وهذا يف إِ
» َتقَرَّ « أي أقرب إىل قرة أعينهن ، والعامة } أدىن أَن َتقَرَّ أَْعُيُنُهنَّ { أي التفويض إىل مشيئتك » ذَِلَك « : قوله 

اعله ضمري املخاطب  -رباعياً  -« أقر » من « ُتقّر « » وابن ُمِحْيِصن » ألعينهن « مبنياً للفاعل مسنداً  و ( وف
  .يف مرمي « قرة العني » فع لقيامه مقام الفاعل وتقدم معىن ر« أَْعُيُنُهنَّ » ) 

» آَتْيَتُهنَّ « ، وأبو إياس بالنصب توكيداً ملفعول » َيْرِضْيَن « العامة على رفعه توكيداً لفاعل » كُلُّهن « : قوله 
.  

  فصل
جِي من يشاء يف نوبتها َوَيطَأ قال املفسرونَ ال جناح عليك ال إمث عليك ، أباَح له ترك القَْسم هلن حىت إنه لُير

ذلك أدىن أن تقر أعينهّن { من يشاء منهن يف غري نوبتها ويرد إىل فراشه من عزهلا تفضيالً له على سائر الرجال 
أي ذلك التخيري الذي خريتك يف صحبتهن أقرب إىل رضاهن ، وأطيب ألنفسهن وأقل حلزهنن إذا } َوالَ َيْحَزنَّ 

واهللا { أعطيتهن من تقريب وإرجاء وعزل وإيواء } َوَيْرَضْيَن بَِمآ آَتْيَتُهنَّ { ز وجل ، علمن أن ذلك من اهللا ع
أي إن أضمرت خالف ما } َوكَانَ اهللا َعِليماً َحِليماً { من أمر النساء وامليل إىل بعضهن } َيْعلَُم َما ِفي قلُوبِكُْم 

  .هن يف احلال فال يغتررن فإنه حليم ال يعجل أظهرت فاهللا يعلم ضمائر القلوب فإنه عليم وإن مل يعاقْب
بالتأنيث اعتباراً باللفظ والباقون بالياء ألنه جنس » ال َتِحلُّ « قرأ أبو عمرو } الَّ َيِحلُّ لََك النسآء { : قوله 

، و) بعد ( أي من » ِمْن َبْعُد « واملفصل أيضاً ، وقوله  من : قيل الالئي نصصنا لك على إْحالَلَهِنَّ كما تقدم 
  .بعد إباحة النساء املسلمات دون الِكَتابِيَّات 

  فصل
واألوىل أن يقال ال حتل لك النساء من بعد : قال ابن اخلطيب : من بعد أي من بعدهن : قال املفسرون 

من بعد هؤالء : اختيارهن اهللا ورسوله ورضاهن مبا تؤتيهن من الوصل واهلجران ، وقال ابن عباس وقتادة 
ملا خريهن فاْخترن اهللا ورسوله شكر اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  - ريهتن فاخترَنك ، وذلك ان النيب التسعة خ

ه عن تطليقهن وعن االستبدال هبن ، واختلفوا يف أنه هل أبيح له النساء من  هلن ، وُحرَِّم عليه السناء سواهن وهنا



ا مات رسول اهللا : بعد ، قالت عائشة  مات : وقال أنس . حىت أحل له النساء  - صلى اهللا عليه وسلم -م
ال : معىن اآلية ال حتل لك النساء إال الاليت أحللَنا لك أزواَجك ، اآلية مث قال : على التحرمي ، وقال عكرمة 

  .حتل لك النساء من بعد الاليت أحللنا لك بالصفة اليت تقدم ذكرها 
ا ) و : ( كان حيل له أن يتزوج ، قال  -ه وسلم صلى اهللا عيل -لو مات نساء النيب : قول أليب بن كعب  م
إمنا أَحلَّ اللَُّه َضْرباً من النساء : قال } الَّ َيِحلُّ لََك النسآء ِمن َبْعُد { : قوله عز وجل : مينعه من ذلك؟ قيل 

: قال أبو صاحل ) و ( } ِمن َبْعُد  الَّ َيِحلُّ لََك النسآء{ : قال } ياأيها النيب إِنَّآ أَْحلَلَْنا لََك أَْزَواَجَك { : فقال 
أمر أن ال يتزوج أعرابية وال غريبة ويتزوج من نساء قومه من بنات العم والعمة واخلال واخلالة إن شاء ثالمثائة 

باملسلمات غريهن من اليهود } َوالَ أَنْ َتَبدَّلَ { معناه ال حتل لك الَيُهوِديَّاُت بعد املسلمات : وقال جماهد . 
أحلَّ له ما ملكت ميينه من } إِالَّ َما َملَكَْت َيِميُنَك { ال تكون أم املؤمنني يهودية وال نصرانية : ارى يقول والنص

وال أن تبدل بأزواجك الاليت هي يف } َوالَ أَن َتَبدَّلَ بِهِنَّ { الكتابيات أن َيَتسرى هبنَّ؛ وروي عن الضحاك معىن 
ح غريهن فحرم عليه طالق النساء اللوايت كن عنده وجعلهن أمهات حبالك أزواجاً غريهن بأن تطلق فتنك

  .املؤمنني وحرمهن على غريه حني اخترنه ، فأما نكاح غريهن فلم مينع عنه 

كانت العرب يف اجلاهيلة يتبادلونَ بأزواجهم يقول } َوالَ أَن َتَبدَّلَ بِهِنَّ ِمْن أَْزَواجٍ { : وقال ابن زيد يف قوله 
عز وجل  - لْنِي بامرأتك وأباِدلك بأمْرأيت ، تنزل يل عن امرأتك وانزل لك عن امرأيت ، فأنزل اهللا باِد: الرجل 

إِالَّ َما { يعين تبادل بأزواجك غريك بأن تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته } َوالَ أَن َتَبدَّلَ بِهِنَّ ِمْن أَْزَواجٍ {  -
شئت ، فأما احلََراِئُر فال ، روى عطاء بن َيَسارِ عن أيب ُهَرْيَرةَ قال ال بأس أن تبادل جباريتك ما } َملَكَْت َيِميُنَك 

صلى اهللا  -بغري إذن وعنده عائشة فقال النيب  - صلى اهللا عليه وسلم  - دخل ُعَيْيَنةُ بن حصن على النيب « : 
، مث ما استأذنت على رجل من مضر م: يا عيينة أين االستئذانُ؟ قال يا رسول اهللا  -عليه وسلم  نذ أدركت 

أفال أنزل لك عن أحسن : هذه عائشة أم املؤمنني فقال عيينة : َمْن هذه احلمرياء اليت جنبك؟ فقال : قال 
من هذا يا : إن اهللا قد حرم ذلك فلما خرج قالت عائشة  - صلى اهللا عليه وسلم  - اخللق؟ فقال رسول اهللا 

ا َتَر: رسول اهللا؟ قال  أَْعطُوا « : كقوله » َولَْو أَْعَجَبَك « : قوله » ْين لسيُد قومه هذا أمحق ُمطَاع وإنه على م
يف » حسنهن « قوله : أي يف كل حال ولو على هذه احلال املنافية قال الزخمشري » السَّاِئلَ َولَْو على فََرسٍ 

  .معىن احلال 
  فصل
. أخرى ولو أعجبك مجاهلا  أي ليس لك أن تطلق أحداً من نسائك وتنكح بدهلا} ولو أعجبك حسنهن { معىن 

 -قال ابن عباس يعين أمساء ينت عمْيس اخلَثَْعِميَّة امرأة جعفر بن أيب طالب فلما استشهد جعفر أراد رسول اهللا 
وقال بعض املفسرين ظاهر هذا ناسخ ملا كان قد ثبت له . أن َيْخِطَبها فنهي عن ذلك  - صلى اهللا عليه وسلم 

ن أنه إذا رأى واحدة فوقعت يف قلبه َمْوِقعاً كانت حترم على الزوج وجيب عليه السالم م) الصالة و ( عليه 
السالم وسائر األنبياء يف أول النبوة يشتد عليها ) الصالة و ( وهذه مسألة حكمية وهي أن النيب عليه . طالقها 

لك مانع ، ففي أول برحاء الوحي مث يستأنسون به فينزل عليهم وهم متحدِّثون مع أصحاهبم ال مينعهم من ذ
األمر أحل اهللا من وقع يف قلبه تفريغاً لقلبه ، وتوسعاً لصدره لئال يكون مشغول القلب بغري اهللا ، مث ملا استأنس 



السالم اجلمع بني األمرين ، وإما ألنه بدوام اإلنزال مل يبق له ) الصالة و ( بالوحي نسخ ذلك إما لقوله عليه 
  .يبق له التفات إىل غري اهللا فلم يبق له حاجة إىل إخالء املتزّوج مبن وقع بصره عليه مألوٌف من أمور الدنيا فلم 

  :فيه أوجه } إِالَّ َما َملَكَْت { : قوله 
النصب على أصل االستثناء والرفع على البدل وهو املختار : أنه مستثىن من النساء فيجوز فيه وجهان : أحدها 

قاله أبو البقاء ، فيجوز أن يكون يف موضع نصب على أصل االستثناء ، : ج أزوا« أنه مستثىن من : ، والثالث 
على « ُهنَّ » اللفظ ، وأن يكون يف موضع نصب بدالً ِمن ) على ( « ُهنَّ » وأن يكون يف موضع جر بدالً ِمن 
ا ( احملل ، وقال ابن عطية إن كانت  ؛ ألنه قال مصدرية فهي يف موضع نصب ألنه من غري اجلنس وليس جبيد) م

وإذا كان مبعىن مملوك صار من اجلنس . مبعىن مملوك انتهى « ملك » إال ملك اليمني ، و : بعد ذلك والتقدير 
وإذا صار من اجلنس مل يكن منقطعاً على أنه على تقدير انقطاعه ال يتحتم نصبه ، بل جيوز عند متيم الرفُْع بدالً 

العامل إليه كما تقدم حتقيقه ، وهذا ميكن توجه العامل إليه ، والنصب على اًألل كاملتصل بشرط صحة توجه 
اً ، كما ذكره أبو حممد آنفاً    .ولكن اللغة املشهورة لغةُ اِحلَجاز وهو لزوم النصب يف املنقطع مطلق

  فصل
بكل شيء قادراً عليه حافظاً عاملاً } َوكَانَ اهللا على كُلِّ َشْيٍء رَِّقيباً { قال ابن عباس ملك بعد هؤالء َمارَِية ، و 

 -قال رسول اهللا : ، ويف اآلية دليل على جواز النظر إىل من يريد نكاحها من النساء ، روي عن جابر قال 
  «إِذَا َخطَب أََحُدكُْم املَْرأَةَ فَإِنْ اْسَتطَاَع أَنْ َيْنظَُر إِلَى َما َيْدُعوُه إِلَى نِكَاِحها فَلَْيفَْعلْ »  - صلى اهللا عليه وسلم 

إَِناُه َولَِكْن إِذَا ُدِعيُتْم فَاْدُخلُوا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْدُخلُوا ُبُيوَت النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ ُيْؤذَنَ لَكُْم إِلَى طََعامٍ غَْيَر َناِظرِيَن 
ُيْؤِذي النَّبِيَّ فََيْسَتْحيِي ِمْنكُْم َواللَُّه لَا َيْسَتْحيِي ِمَن  فَإِذَا طَِعْمُتْم فَاْنَتِشُروا َولَا ُمْسَتأْنِِسَني ِلَحِديٍث إِنَّ ذَِلكُْم كَانَ

ا فَاْسأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ ذَِلكُْم أَطَْهُر ِلقُلُوبِكُْم َوقُلُوبِهِنَّ  َوَما كَانَ لَكُْم أَنْ ُتْؤذُوا الَْحقِّ َوإِذَا سَأَلُْتُموُهنَّ َمَتاًع
إِنْ ُتْبُدوا َشْيئًا أَْو ُتْخفُوُه ) ٥٣(أَنْ َتْنِكُحوا أَْزَواَجُه ِمْن َبْعِدِه أََبًدا إِنَّ ذَِلكُْم كَانَ ِعْنَد اللَِّه َعِظيًما َرُسولَ اللَِّه َولَا 

يًما  ْخَوانِهِنَّ َولَا أَبَْناِء إِْخَوانِهِنَّ َولَا لَا ُجَناَح َعلَْيهِنَّ ِفي آَباِئهِنَّ َولَا أَْبَناِئهِنَّ َولَا إِ) ٥٤(فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِكُلِّ َشْيٍء َعِل
َه ) ٥٥(لِّ َشْيٍء َشهِيًدا أَْبَناِء أََخوَاِتهِنَّ َولَا نَِساِئهِنَّ َولَا َما َملَكَْت أَْيَماُنُهنَّ َواتَِّقَني اللََّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُ إِنَّ اللَّ

يًما َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِ ِه َوَسلُِّموا َتْسِل إِنَّ الَِّذيَن ُيْؤذُونَ اللََّه َوَرُسولَُه ) ٥٦(يِّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْي
ْؤِمَناِت بَِغْيرِ َما اكَْتَسُبوا َوالَِّذيَن ُيْؤذُونَ الُْمْؤِمنَِني َوالُْم) ٥٧(لََعَنُهُم اللَُّه ِفي الدُّْنَيا وَالْآخَِرِة َوأََعدَّ لَُهْم َعذَاًبا ُمهِيًنا 

َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ ِلأَْزوَاجَِك َوَبَناِتَك َونَِساِء الُْمْؤِمنَِني ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمْن ) ٥٨(فَقَِد اْحَتَملُوا ُبْهَتاًنا َوإِثًْما ُمبِيًنا 
لَِئْن لَْم َيْنَتِه الُْمَناِفقُونَ َوالَِّذيَن ِفي ) ٥٩(ْيَن َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما َجلَابِيبِهِنَّ ذَِلَك أَْدَنى أَنْ ُيْعَرفَْن فَلَا ُيْؤذَ

ي الَْمِديَنِة لَُنْغرَِينََّك بِهِْم ثُمَّ لَا ُيَجاوُِروَنَك ِفيَها إِلَّا قَِليلًا  ا َملُْعونَِني أَْيَنَما ثُِقفُو) ٦٠(قُلُوبِهِْم َمَرٌض َوالُْمْرجِفُونَ ِف
َيْسأَلَُك النَّاُس َعنِ ) ٦٢(ُسنَّةَ اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلُ َولَْن َتجَِد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْبِديلًا ) ٦١(أُِخذُوا َوقُتِّلُوا َتقِْتيلًا 

ا ِعْنَد اللَِّه َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ السَّاَعةَ َتكُونُ قَ إِنَّ اللََّه لََعَن الْكَاِفرِيَن َوأََعدَّ لَُهْم ) ٦٣(رِيًبا السَّاَعِة قُلْ إِنََّما ِعلُْمَه
َيْوَم ُتقَلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي النَّارِ َيقُولُونَ َيا لَْيَتَنا ) ٦٥(َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا لَا َيجُِدونَ َوِليا َولَا َنِصًريا ) ٦٤(َسِعًريا 

َربََّنا آِتهِْم ِضْعفَْينِ ) ٦٧(َوقَالُوا َربََّنا إِنَّا أَطَْعَنا َساَدَتَنا َوكَُبَراَءَنا فَأََضلُّوَنا السَّبِيلَا ) ٦٦( أَطَْعَنا اللََّه َوأَطَْعَنا الرَُّسولَا
  ) ٦٨(ِمَن الَْعذَابِ َوالَْعْنُهْم لَْعًنا كَبًِريا 



نزلت هذه اآلية يف شأن : ال أكثر املفسرين اآلية ق} ياأيها الذين آَمُنواْ الَ َتْدُخلُواْ ُبُيوَت النيب { : قوله تعاىل 
أخربين أنُس بُن مالك : ملا روى ابن ِشَهابٍ قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وليمة زينَب حني بىن هبا رسول اهللا 

فكانت ام هاىنء تواظُبين على : املدينة قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه كان ابن َعْشرِ سنَني فقِدم رسول اهللا 
فخدمته َعْشر سنَني وتويف وانا ابن عشريَن فكنت أعلَم الناس بشأن  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب  خدمِة

بزينَب بنِت جحشٍ أصبح  -صلى اهللا عليه وسلم  -اِحلجاب حني أنزل وكان أول ما أنزل يف ْمْبَتَنى َرُسولِ اهللا 
ا من الطّعام مث خرجوا وَبِقَي َرْهطٌ منهم عند النيب هبا عروساً فدعا القوم وأَصابو -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 

وخرج وخرجت معه لكي  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأطالوا املُكْثَ فقام النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -
ظن أهنم قد خرجوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -خيرجوا فمشى النيب  فمشيت حىت جاء عتبة ُحْجَرة عائشةَ مث 

 - صلى اهللا عليه وسلم  - معهم حىت إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس مل خيرجوا فرَجع النيب فرَجع فَرَجْعُت 
ورجعت معه حىت إذا بلغ عتبة حجرة عائشة فظن أهنم قد خرجوا فَرَجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا 

قال أبو عثمان وامسه ) و ( فأنزل اهللا احلجاب ،  -بيين وبينه بالسِّتر  -صلى اهللا عليه وسلم  -فضرب النيب 
البيت وأرخى الستر وإين لفي  -صلى اهللا عليه وسلم  -يعين رسول اهللا  -فدخل ) قال ( اجلَعد عن أنس 

واهللا الَ { : إىل قوله } ياأيها الذين آَمُنواْ الَ َتْدُخلُواْ ُبُيوَت النيب إِالَّ أَن ُيْؤذَنَ لَكُْم { : احلجرة وهو يقول 
 -وروي عن ابن عباس أهنا نزلت يف ناسٍ من السلمني كانوا يتحيَّنون طعام رسول اهللا } حلق َيْسَتحْيِي ِمَن ا

 -فيدخلون عيله قبل الطعام إىل أن يدرك مث يأكلون وال خيرجون وكان رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم 
وروى ابُن . } ُخلُواْ ُبُيوَت النيب ياأيها الذين آَمُنواْ الَ َتْد{ يتأذَّى هبم فنزلت اآلية  - صلى اهللا عليه وسلم 

كُنَّ َيْخُرْجَن باللَّْيلِ إذَا َتَبرَّْزنَ إِلَى املََناصِع  - صلى اهللا عيه وسلم  -ِشهابٍ عن عروة عن عائشة أن أزواج النيب 
 يفعل احجْب نَِساَءَك فلم يكن رسولُ اهللا -صلى اهللا عليه وسلم  -وهو َصِعيٌد أَفَْيُح فكان عمر يقول للنيب 

ليلةً من الليايل عشاًء وكانت امرأة طويلة  - صلى اهللا عليه وسلم  - فخرجت ُسْودةُ بنُت زمعة زوج النيب 
قال : قد عرفناك يا َسْوَدةُ حرصاً على أن تنزل آيةُ احلجاب فأنزل اهللا احلجاب ، وعن أنس قال : فناداها عمر 

  : لو اختذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل اهللا وافَقَنِي ريب يف ثالثة ، قلت يا رسول اهللا: عمر 

إنه يدخل عليك الربُّ الفاجر : ، وقلت يا رسول اهللا ]  ١٢٥: البقرة [ } واختذوا ِمن مَّقَامِ إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى { 
ا آذين رسول اهللا : فلو أمرت أمهات املؤمنني باِحلجاب فأنزل اهللا آية احلجاب قال  ليه صلى اهللا ع -بلغين م

واهللا لََتْنَتبِْهَن أْو لَُيَبدِّلنَّه اهللا : فدخلت عليهن فجعلت استقرهبن واحدة واحدة قلت : نساؤه قال  - وسلم 
ُر : أزواجاً َخيْراً مْنكُنَّ حت أتيت على زينب فقالت  ما  -صلى اهللا عليه وسلم  -ما كان يف رسول اهللا : يا ُعَم

طَلَّقَكُنَّ أَن ُيْبِدلَُه أَْزَواجاً خَْيراً مِّنكُنَّ { : فخرجت فأنزل اهللا  :يعظ نساءه حىت َتِعظَُهنَّ أنت قال  } عسى َربُُّه إِن 
  اآلية]  ٥: التحرمي [ 

  :فيه أوجه } إِالَّ أَنْ ُيْؤذَنَ لَكُْم { : قوله 
  .أهنا يف موضع نصب على احلال تقديره إِالَّ َمْصُحوبَِني باِإلذن : أحدها 
  .أي بسببه » فَأَْخَرَج بِِه « كقوله » إال بِسبِب اإلذن لكم « : لى إسقاط باء السبب تقديره أهنا ع: الثاين 

إال وقت أن : يف معىن الظرف تقديره } إِالَّ أَنْ ُيْؤذَنَ { : أنه منصوب على الظرف قال الزمشخري : الثالث 



ال : السثناء على احلال والوقت معاً كأنه قيل وقع ا» الَ َتْدُخلُوا « حال من » غَْيَر َناِظريَن « يؤذن لكم و 
تدخلوا بيوت النيب إال َوقَْت اإلذِْن وال تدخلوا إالَّ غَْيَر ناظرين إناه ، ورد أبو حيان األول بأن النحاة نصوا 

يف  وإن جاز ذلك» آِتيَك أَنْ َيِصيَح الدِّيُك « : املصدرية ال تقع َمْوِقَع الظرف ، ال جيوز » أنْ « على أن 
يف االستثناء إال املستثىن أو » إال « ، ورد الثاين بأنه ال يقع بعد » آِتيَك ِصَياَح الدِّيَك « : املصدر الصريح حنو 

َما قَاَم « املستثىن منه أو صفته وال جيوز فيما َعَدا هذا عند اجلمهور ، وأجاز ذلك الكسائي واألخفش أجازا 
ِة َض ألنه مبعىن إالَّ أنْ َيْدُعوا إىل طعام ، وقرأ » ُيْؤذَن « متعلق ب » إلَى طََعام « و » اِحِكَني القْوُم إِالَّ َيْوَم اجلُُمَع

وعند » ُيْؤذَنَ « كا تقدم ، فعند الزخمشري ومن تابعه العامل فيه  - بالنصب على احلال  - العامة غَْيَر ناظرين 
باجلر صفة لطعام واستضعفها » غَْيرِ « ن أيب عبلة غريهم العامل فيه مقدر تقديره ادخلوا غري ناظرين ، وقرأ اب

غَْيَر ناظرين إناه أنتم ، : الناس من أجل عدم بروز الضمي جلََرَيانه على غري َمْن هو له فكان من حقه أن يقال 
ا وهذا رأي البصريني ، والكوفيونَ جييزون ذلك إن مل ُيلْبِْس كهذه اآلية ، وقد تقدمت هذه املسألة وفروعها وم

  .قيل فيها ، وهل هذا خمتص باالسم أو جيري يف الفعل خالف مشهور قلّ من َيْضبِطُُه 
قَالَُه قلّى ، أي غري : أَنى الطَّعاُم إّنى ، حنُو : مفرداً أي نضجه ، ُيقَالُ » إَِناُه « قرأ العامة » إَِناُه « : قوله 

ُم إذا انتهى ُحرُُّه ، وأَنى أَنْ َيفَْعلَ كَذَا أي حان إَِنى بكسر أَنى احلمي: منتظرين إِْدَراكَُه َوَوقَْت ُنْضجِه ويقال 
اً على أفَْعالٍ ، فأبدلت اهلمزة الثانية ألفاً والياء مهزة لتطرفها بعد » آناءه « اهلمزة مقصورةً؛ وقرأ األعمش  مجع

ِمْن آَناِء اللَّْيلِ « : من قوله » كآناء « ألف زائدة فصار يف اللفظ  ، قال الَبَغويُّ وإن كا» َو إذا : ن املعىن خمتلفاً 
  .َحانَ َيِحني : اآلناء وفيه لغتان أََنى يأْنِي ، وآنَ َيِئُني مثل : فتحت اهلمزة َمَدْدَت فقلت 

  .تفرقوا واخرجوا من منزله » فَاْنَتِشُروا « أكلتم } َولَِكْن إِذَا ُدِعيُتْم فادخلوا فَإِذَا طَِعْمُتْم { : قوله 
  فصل
َوالَ َتْدُخلُوا إالَّ « إِما أن يكون فيه تقدمي وتأخري تقديره } إِالَّ أَن ُيْؤذَنَ لَكُْم إىل طََعامٍ { : ابن اخلطيب قوله قال 

ا أن ال يكون فيه تقدمي وتأخري » أَنْ ُيْؤذَنَ لَكُْم  فال يكون منعاً من الدخول يف غري وقت الطعام بغري اإلذن وإم
إال أ يؤذن لكم إىل طعام فيكون اإلذن مشروطاً بكونه إىل طعام فإن مل يؤنذن إىل  وال تدخلوا: فكيون معىن 

طعام فال جيوز الدخول فلو أذن لواحد يف الدخول الستماع كالم ال ألكل طعام ال جيوز فنقول املراد هو الثاين 
النزول أن اخلطاب مع قوم ليعم النهي عن الّدخول ، وأما كونه ال جيوز إال بإذن إىل طعام فلما تقدم يف سبب 

كانوا َيَتَحيَُّنونَ حني الطعام ويدخلون من غري إذن فمنعوا من الدخول يف وقتهم بغري إذن ، واألوىل أن يقال 
من باب التخصيص بالذكر فال يدل » إىل طعام « : وقوله . املراد هو الثاين ألن التقدَمي والتأخَري خالُف األصل 

، جاز دخوله إىل غري  على نفي ما عداه ال سيما إذا علم أن غريه مثله فإن من جاَز دخول بيته بإذنه إىل طعامه 
طعامه فإن غري الطعام ميكن وجوده مع الطعام فإن من اجلائز أن يتكلم معه وقت ما يدعوه إىل الطعام وَيْسَتِعيُنه 

ضاه بالبعض أقرب إىل العقل فيصري يف حوائجه ويعلمه ِمما عنده من العلوم مع زيادة الطعام فإن رضي بالكل فر
الَ َتْنَهْرُهَما { : من باب  أي ال تنظروا } غَْيَر َناِظرِيَن إَِناُه { : وقوله ]  ٢٣: اإلسراء [ } فَالَ َتقُل لَُّهَمآ أُفٍّ َو

  .وقت الطعام فإنه رمبا ال َيَتَهيَّأ 
  فصل



من غري » إِالَّ أَنْ ُيْؤذَنَ « : ز الدخول وهلذا قال ال يشترط يف اإلذن التصريح به بل إذا حصل العلم بالرضا جا
ْو َصِديِقكُمْ { : بيان فاعل فاآلذن إن كان اهللا أو النيب أو العقل املؤيد بالدليل جاز والنقل دال عليه حيث قال  أَ

و فلو جاء الرجل وعلم أنّ ال مانع يف البيت من يكشف أو حبضور غري حمرم أو علم خل]  ٦١: النور [ } 
الدار من األهل وهي حمتاجة إىل إطفاء حريق فيها أو غري ذلك جاز الدخول ويف معىن البيت موضع مباح 

  .اختاره شخص لعبادته او اشتغاله بشغل فيأتيه أحد ويطيل املكث عنده 

اً على } َوالَ ُمْسَتأنِِسَني { : قوله  ر « جيوز أن يكون منصوباً عطف َر نا» غَْي ِظريَن وال أي ال تدخلوها غَْي
  .ُمْسَتأْنسني واملعىن وال طالبني اُألنَس ِللَْحديث ، وكانوا جيلسون بعد الطعام يتحدثون طويالً فَُنُهوا عن ذلك 

حيتمل أن تكون الم العلة أي مستأنسني ألجل أن حيدث بعضكم بعضاً وأن تكون املقوية » ِلَحِديٍث « : قوله 
  .أَْهل الَبْيت أو غريهم  للعامل ألنه قرع أي وال مستأنسني حديثَ

[ } َعَوانٌ َبْيَن ذلك { أي إن انتظاَركم واْسئَناسكم فأشري إِليهما إِشارة الواحد كقوله » إنَّ ذَلَكُْم « : قوله 
  .أي إن املذكور ]  ٦٨: البقرة 

هل هي  بياء واحدة ، واألخرى حمذوفة ، واختلف فيها» ال َيْسَتِحي « قرىء » فيستحيي منكم « : قوله 
: األوىل أو الثانية وتقدم ذلك يف البقرة ، وأهنا رواية عن ابن كثري وهي لغة متيم يقولون اْسَتَحى َيسَْتِحي مثل 

  .اْسَتقَى يستقي 
أن ال يترك تأديبكم وهذا إشارة إِىل أنّ ذلك حق وأدب ، مث ذكر أدباً } واهللا الَ َيْسَتْحيِي ِمَن احلق { : قوله 

أي من وراء ِسْتر ، فبعد آية احلجاب مل } إِذَا َسأَلُْتُموُهنَّ َمَتاعاً فاسألوهن ِمن َوَرآِء ِحَجابٍ َو{ : آخر فقال 
ذلكم { ُمْنتِقبة كانت أو غري ُمْنَتِقبة  -صلى اهللا عليه وسلم  -يكن ألحد أن ينظر إىل امرأٍة من نساء رسول اهللا 

ريب ألن العني روزنة القلب فإذا مل تر العني ال يشتهي القلب ، فأما وإن رأت من ال} أَطَْهُر ِلقُلُوبِكُْم َوقُلُوبِهِنَّ 
  .العني فقد يشتهي القلب وقد ال يشتهي ، فالقلب عند عدم الرؤية أطهر وعدم الفتنة حينئذ أظهر 

 -اهللا عليه وسلم  صلى -نزلت يف رجلٍ من أصحاب النيب } َوالَ أَن تنكحوا أَْزَواَجُه ِمن َبْعِدِه أََبداً { : قوله 
هو طلحة ابن : قال مقاتل بنه سليمان . ألنكحن عائشةَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -لئن قُبَِض رسول اهللا : قال 

وروى َمْعَمٌر عن . } إِنَّ ذلكم كَانَ ِعنَد اهللا َعِظيماً { : أن ذلك ُمَحرَّم وقال  -ُعَبْيد اهللا فأخرب اللَّه عز وجل 
تزوجت رجالً وولدت له وذلك قبل  -صلى اهللا عليه وسلم  -نَت ظبيان اليت طلق النيب الزهري أن العالية ب
  .على الناس  -صلى اهللا عليه وسلم  -حترمي أزواج النيب 

صلى اهللا عليه  - اآلية نزلت فيمن أضمر نِكَاَح عائشةَ بعد رسول اهللا } إِن ُتْبُدواْ َشْيئاً أَْو ُتْخفُوُه { : قوله 
قال رجل من الصحابة ما بالنا مننع الدخول على بنات أعمامنا فنزلت هذه اآلية ، وملا نزلت :  وقيل - وسلم 

الَّ ُجَناَح {  -عز وجل  - آية احلجاب قال اآلباء واألقارب وحنن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب فأنزل اهللا 
أي ال إمث عليهّن يف ترك } َوالَ أَبَْنآِء إِْخَوانِهِنَّ َوالَ أَْبَنآِء أََخوَاِتهِنَّ َعلَْيهِنَّ يف آَبآِئهِنَّ َوالَ أَْبَنآِئهِنَّ َوالَ إِْخَوانِهِنَّ 

  .أراد به نساء املُْسلمات حىت ال جيوز للكتبيات الدخول عليهن : قيل » َوالَ نَِساِئهِنَّ « االحتجاب عن هؤالء 

ألهنن من أجناسهن ، وقد اآلباء ألن » َساِئهِنَّ َوالَ نِ« : هو عام يف املسلمات والكتبيات وإنََّما قال : وقيل 
اطالعهم على بناهتم أكثر ، وكيف وهم رأوا مجيع بدن البنات يف حال صغرهن مث األبناء مث اإلخوة وذلك 



ظاهر ، إمنا الكالم يف بين اإلخوة حيث قدمهم اهللا عليه على بنات األخواِت ألن بين األخوات آباؤهم يف بين 
مهم اهللا عليه على بنات األخواِت ألن بني األخوات آباؤهم ليس احملارم خاالت أبنائهم وبين اإلخوة حيث قد

اإلخوة آباؤهم حمارم أيضاً ، ففي بين األخوات مفسدة ما وهي أن االبن رمبا حيكي خالته عند أبيه وهو ليس 
وال : عمام واألخوال ومل يقل مل يذكر اهللا تعاىل من احملارم األ: فإن قيل . مبحرم وال كذلك بنوة اإلخوة 

  .أعمامهن وال أخواهلن؟ 
  :فاجلواب من وجهني 

أن ذلك معلوم من بين اإلخوة وبين األخوات ألن من علم أن بين األخ للعّمات حمام علم أن بنات : أحدمها 
  .األخ عند آبائهم وهم غري حمارم وكذلك احلال يف ابن اخلال 

ا َملَكَْت أَْي{ : قوله  ذكر هذا بعد الكل ، فإن املفسدة يف التكشف هلم ظاهرة ، واختلفوا يف عبد } َماُنُهنَّ َوالَ َم
دون : ، وقيل } َوالَ َما َملَكَْت أَْيَماُنُهنَّ { : املرأة هل يكون حمرماً هلا فقيل يكون هلا لقوله  املراد من كان 

  .البلوغ 
َه أن يراكّن غري هؤالء ، وقوله عطف على حمذوف أي اْمَتِثلَْن » واتَِّقَني « : قوله  إِنَّ { : ما أُمْرُتنِ بِِه واتَِّقَني اللَّ

ا سبق إشارة إىل جواز اخللوة هبم } اهللا كَانَ على كُلِّ َشْيٍء َشهِيداً  يف غاية احلسن يف هذا املوضع ألن م
اهللا فاتقوا اهللا فإنه والتكشف هلم فقال إن اهللا شاهد عند اختالء بعضكم ببعض فخلوتكم مثل ملئكم بشهادة 

  .شهيد على أعمال العباد 
« و » إن « َنَسقاً على اسم » املالئكة « العامة على نصب } إِنَّ اهللا َوَمالَِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النيب { : قوله 

ير الصالتني فقط ، وخرب اجلاللة حمذوف لتغا» املالئكة « أو عن » اللَّه ومالئكته « هل هو خرب عن » ُيَصلُّونَ 
اً على حمل اسم : وقرأ ابن عباس ُوَرويت عن أيب عمرو . خالف  » إِنَّ « َوَمالَِئكَُتُه رفعاً فيحتمل أنْ يكون عطف

َزْيٌد َضارٌِب : عند بعضهم ، وأن يكون مبتدأ واخلرب حمذوف وهو مذهب البصريني ، وقد تقدم فيه حبث حنو 
  .وَعْمٌرو أي َضارٌِب ِفي اَألْرضِ 

  لفص
ملا أمر باالستئذان وعدم النظر إىل نسائه احتراماً له كمل بيان حرمته وذلك أن حاالته منحصرة يف حالتني حالة 

ا يدل على احترامه يف تلك احلالة بقوله  وحالة بكونه يف مأل واملأل } الَ َتْدُخلُواْ ُبُيوَت النيب { : خلوة فذكر م
احترامه يف املأل األعلى فإن اهللا ومالئكته يصلون عليه ، وأما احترامه يف املأل إما املأل األعلى وإما املأل األدىن أما 

  .} ياأيها الذين آَمُنواْ َصلُّواْ َعلَْيِه َوَسلُِّمواْ َتْسِليماً { : األدىن فقوله 

  فصل
: كون ، قويل يصلون يز: أراد أنّ اهللا يرحم النيب واملالئكة يدعون له ، وعن ابن عباس أيضاً : قال ابن عباس 

صالة اهللا ثناؤه عليه عند املالئكة وصالة : وقال أبو العالية . الصالة من اهللا الرمحة ، ومن املالئكة االستغفار 
أال أُْهِدي لك هدّية : لَِقَينِي كْعب بن ُعْجَرةَ فقال « : املالئكة الدعاء ، روى عبد الرمحن بُن أَيب لَْيلَى قال 

قلنا يا رسول اهللا قد علمنا كيف : فقلت بلى فأهدها إيلَّ قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -مسعُتها من رسول اهللا 
قولوا اللَّهم صلِّ على حممد وعلى آل حممد كما صليَت على إبراهيَم » : نسلم فكيف نصلي عليك؟ قال 



كيف نصلي عليك؟ : سول اهللا أهنم قالوا يا ر» وروى أبو ُحَمْيد السَّاِعِدّي « وعلى آلِ إْبَراهيم إنك محيد جميد 
اللَّهم صلِّ على حممد وأزواجه وذريته كما صليت على : قولوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا 

: وروى ابن مسعود قال « إبراهيم وبارك على حممد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك محيد جميد 
وروى أبو » إِنَّ أَْولَى النَّاسِ بِي َيْوَم الِقَياَمِة أَكْثَرُهْم َعلَيَّ َصالَةَ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا » 

يَّ َواِحدةً صلَّى » : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا «  - رضي اهللا عنه  -هريرة  َمْن َصألَّى َعلَ
طلحة عن أب« اللَُّه َعلَْيِه َعْشراً  أنه جاء »  -صلى اهللا عليه وسلم  -يه عن رسول اهللا ، وروى عبد اهللا بن أيب 

أََما ُيْرِضيَك يا حممد أن ال ُيَصلِّي َعلَْيَك أََحٌد ِمْن : إِنِّي َجاَءنِي جربيلُ فقال « : ذات يوم والبِْشُر يف وجهه فقال 
َك أََحٌد ِمْن أُ بن ربيعة » مَِّتَك إِالَّ َسلَّْمُت َعلَْيِه َعْشراً أُمَِّتَك إِالَّ َصلَّْيُت َعلَْيِه َعْشراً َوالَ ُيَسلُِّم َعلَْي « وروى عامر 

ِه َما َصلَّى َعلَيَّ فليقلّ » يقول  - صلى اهللا عليه وسلم  - أنه مسع النيب  َمْن َصلَّى َعلَيَّ َصالَةً َصلَّت املَالَِئكَةُ َعلَْي
إنَّ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا » : ال وروى عبد اهللا بن مسعود ق« الَعْبُد ِمْن ذَِلَك أْو ِلُيكِْثُر 

  »ِللَّه َمالَِئكَةً َسيَّاِحَني يف اَألْرضِ ُيَبلُِّغونَ َعْن أُمَِّتي السَّالََم 
  فصل

ألن األمر للوجوب وال جتب يف غري  - صلى اهللا عليه وسلم  - دلت اآلية على وجوب الصالة على النيب 
أمر فيجب السالم ومل جيب يف غري الصالة » َوَسلُِّموا َتْسِليماً « : لك قوله التشهد فتجب يف التشهد وكذ

السَّالَُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ ، وذكر يف السالم املصدر للتأكيد ، ومل ُيؤكد : فيجب فيها وهو قولنا يف التشهد 
  .}  إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب{ : الصالة ألهنا كانت مؤكدة بقوله 

  إذا صلى اهللا ومالئكته عليه فأي حاجة به إىل صالتنا؟: فإن قيل 
أن الصالة عليه ليس حلاجة إليها وإال فال حاجة إىل صالة املالئكة مع صالة اهللا عليه ، وإمنا هو : فاجلواب 

ره وتعظيمه منا وجب علينا ذكر نفسه وال حاجة له إليه وإمنا هو إلظها) كما أن اهللا تعاىل ( إظهاره وتعظيمه 
  »ومن صلى علي واحدة صلى اهللا عليه عشراً « : السالم ) الصالة و ( شفقة علينا ليثيبنا عليه وهلذا قال عليه 

فيه أوجه أي يقولون فيه ما صورته أذى وإن كان تعاىل ال يلحقه } إِنَّ الذين ُيْؤذُونَ اهللا { ) : تعاىل ( قوله 
الله من اختاذ األنداد ونسبة الولد والزوجة إليه ، قال ابن عباس هم ضرر ذلك حيث وصفوه مبا ال يليق جب

َشَتَمنِي َعْبِدي َيقُولُ اتََّخذَ » : يقول اهللا تعاىل « السالم ) الصالة و ( اليهود والنصارى واملشركون ، قال عليه 
» السالم ) الصالة و ( ، وقال عليه « َيكُْن ِلي كفواً أََحٌد اللَُّه َولَداً َوأََنا اَألَحُد الصََّمُد لَْم أَِلُد وَلَم أَولَْد َولَْم 

: يؤذون اهللا : ، وقيل « ُيؤِذيين اْبُن آَدَم َيُسبُّ الدَّهَر وأََنا الدَّهُر بِيِدي اَألْمُر أُقَلُِّب اللَّْيلَ والنَّهَاَر : قال اهللا تعاىل 
 -مسعت النيب » : وير ، روى أبو هريرة قال هم أصحاب التصا: يلحدون يف أمسائه وصفاته ، وقال عكرمة 

َمْن أَظْلَُم ِممَّْن َيْخلُُق كََخلِْقي فليخلقوا ذَرَّةً أَْو ِلَيْخلُقُوا َحبَّةً : قال اهللا تعاىل « : يقول  - صلى اهللا عليه وسلم  َو
  »أَْو َشِعَريةً 

أي أهل ]  ٨٢: يوسف [ }  واسأل القرية{ : وحيتمل أن يكون على حذف مضاف أي أولياء اهللا كقوله 
ْد آذَْنُتُه باحلَْربِ » : قال اهللا تعاىل « : السالم ) الصالة و ( القرية قال عليه  » : وقال « َمْن َعاَدى ِلي َوِلّياً فَقَ

ذكره على ما ومعىن األذى هو خمالفة أمر اهللا وارتكاب معاصيه و« َمْن أََهانَ ِلي َوِليَّاً فَقَْد َباَرَزنِي بِاملَُحاَرَبِة 



يتعارفه الناس بينهم واهللا عز وجل منزه عن أن يلحقه أذى من أحد ، وقال بعضهم أتى باجلاللة تعظيماً ، واملراد 
هو أنه ُشجَّ : وأما إيذاء الرسول فقال ابن عباس ]  ١٠: الفتح [ } إِنََّما ُيَبايُِعونَ اهللا { : يؤذون رسويل كقوله 

} لََعَنُهُم اهللا ِفي الدنيا واآلخرة { : ساحر شاعر معلم جمنون ، مث قال : ه ، وقيل يف وجهه وكُِسرت ُرَباِعّيُت
واللعن الطرد ، وهذا إشارة إىل بعد ال رجاء للقرب معه ، ألن البعيد يف الدنيا يرجو القرب يف اآلخرة فإذا 

» : عده بالعذاب املهني فقال مث إنه تعاىل مل حيصر جزاءه يف اإلبعاد بل أو. خاب يف اآلخرة فقد خاب وخسر 
ا أعد له « َوأََعدَّ لَُهْم  وهذا يفيد التأكيد؛ ألن السيد إذا عذب عبده حالة الغضب من غري إعداد يكون دون م
  .قيداً وغالًّ 

ا اكتسبوا { : قوله  ا أوجب أذاهم ، وقال } والذين ُيْؤذُونَ املؤمنني واملؤمنات بَِغْيرِ َم ا عملوا م أي من غري م
ُجِلَد مائة على شرب اخلمر أو ُحدَّ أربعني على لعب : يقعون فيهم ويرموهنم بغري كالم ، وقيل : اهد جم إن من 

  .النَّْرد فقد أوذي بغري ما اكتسب 

  .ودخلت الفاء لشبه املوصول بالشرط » والذين « خرب » فَقَد اْحَتَملُوا « : قوله 
كانوا يؤذونه  -رضي اهللا عنه  - نزلت يف علي بن أيب طالب : قال مقاتل } ُبْهَتاناً َوإِثْماً مُّبِينا { : وقوله 

، وقال الضحاك والكليب : ويسمعونه وقيل  كانوا يتشمون يف ) الذين ( نزلت يف الّزناة : نزلت يف شأن عائشة 
وإن زجرهتم طريق املدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن فيغمزون املرأة فإِن سكتت اتبعوها 

انتهوا عنها ومل يكونوا يطلبون إال اإلماء ولكن كانوا ال يعرفون احلرة من اََمِة؛ ألن زي الكل كان واحداً 
صلى اهللا عليه وسلم  -خيرجن يف ِدْرع ومخار احلرة واألمة فشكَوا ذلك إىل أزواجهن فذكروا ذلك لرسول اهللا 

 -اآلية ، مث هنى احلرائر أن يتشبهن باِإلماء فقال } منني واملؤمنات والذين ُيْؤذُونَ املؤ{ : فنزلت هذه اآلية  -
  .} ياأيها النيب قُل َألْزَواجَِك َوَبَناِتَك وَنَِسآِء املؤمنني ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمن َجالَبِيبِهِنَّ {  -عز وجل 
بغري القول ، فمن آذى مؤمناً  البهتان هو الزور ، وهو ال يكون إال يف القول ، واإليذاء قد يكون: فإن قيل 

  بالضرب أو أخذ ماله ال يكون قد احتمل هبتاناً؟
والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بالقول ألن اهللا تعاىل أراد أظهار شرف املؤمنني ألنه ملا : أن املراد : فاجلواب 

، وإيذاء اهللا أن ينكر وجوده أو يشرك به من ال  يبصر ال يسمع وذلك قول ذكر أن من آذى اهللا ورسوله لعن 
فذكر إيذاء املؤمنني بالقول وعلى هذا خص إيذاء القول بالذكر ألنه أعم؛ ألنه اإلنسان ال يقدر أن يؤذي اهللا مبا 
يؤمله من ضرب أو أخذ مال ويؤذيه بالقول وكذا الغائب ال ميكن إيذاؤه بالفعل وميكن إيذاؤه بالقول بأن يقول 

وإثْماً ُمبِيناً ، كأنه استدرك فكان : قوله بعد ذلك : ووجه آخر يف اجلواب بأن يقال فيه ما يصل إليه فيتأذى ، 
ا كان اإليذاء    .قوله احتمل هبتاناً إن كان بالقول ، َوإِثْماً مبيناً م

. قُل لِِّعَباِدَي { كقوله » ُيْدنَِني « : قوله  ، » ْن ِم« و ]  ٣١: إبراهيم [ } . . الذين آَمُنواْ ُيِقيُمواْ . .  للتَّْبِعيض 
( وهو املَالََءةُ اليت تشتمل هبا املرأة فوق الدرع واخلمار ، قال ابن عباس و » اِجللَْبابِ « مجع » اجلَالَبِيُب « و 

عبيدة من نساء املؤمنني أن يغطني رؤوسهن ووجوههّن باجلالبيب أقَْرُب إىل ِعْرفَانِهِنَّ أي أدىن أن يعرفن ) أبو 
املراد يعرفن أهنن ال َيْزنَني ألن من تستر وجهها مع : ال يتعرض هلن ، وميكن أن يقال » الَ ُيْؤذَْيَن فَ« أهنن حرائر 

َوكَانَ اهللا { . أنه ليس بعورة ال يطمع فيها أهنا تكشف عورهتا فُيْعَرفَْن أهننَّ مستوراٌت ال ميكن طلب الزنا منهن 



يا لَكَاعِ أتتشّبهني : خلطاب جارية مقنَّعة فعالها بالدرَّة ، وقال مرت بعمر بن ا: قال أنس } غَفُوراً رَِّحيماً 
  .باحلََراِئرِ أَلِْقي الِقنَاَع 

ذكر حال املشركني الذي يؤذون اهللا ورسوله } لَِّئن لَّْم َينَتِه املنافقون والذين ِفي قُلُوبِهِْم مََّرٌض { : قوله  ملا 
ا كان املذكور واجملاهر الذي يؤذي املؤمنني ذكر حال املُ ِسرِّ الذي ال يظهر احلق ويظهر الباطل وهو املنافق ومل

اً ثالثةً نظر إىل أمورِ ثالثة وهم املُْؤذُونَ هللا واملُْؤذُونَ للرسول ، واملؤذون للمؤمنني ذكر للمسرين  من قبلُ أقوام
  :ثالثة نظراً إىل اعتبار أمور ثالثة 

  .املنافق الذي يؤذي اهللا سّراً : أحدها 
  .الذي يف قلبه مرض وهو الذي يؤذي املؤمن باتباع نَِساِئِه : والثاين 

، وسيخرج من : السالم باإلرجاف بقوله ) الصالة و ( املرجف الذي يؤذي النيب عليه : والثالث  غُِلَب حممد 
إِنَّ املسلمني { : عاىل املدينة وسيؤخذ ، وهؤالء وإِنْ كانوا قوماً واحداً إالَّ أنَّ هلم ثالث اعتبارات وهذا لقوله ت

ذكر أصنافاً عشرة وكلهم يوجد يف واحد بالشخص لكنه كثري االعتبار } واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات  حيث 
واملرجفون ِفي { يعين الزناة ، } والذين ِفي قُلُوبِهِْم مََّرٌض { أي عن نفاقهم } لَِّئن لَّْم َينَتِه املنافقون { : فقال 

ُيوِقُعونَ يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -ذب وذلك أن ناساً منهم كانوا إذا خرجت سرايا رسول اهللا بالك} املدينة 
كانوا حيبون أن تشيع الفاحشةُ يف : الناس أهنم قتلوا وهزموا ويقولون قد أتاكم العدو وحنوه ، وقال الكليب 

  .الذين آمنوا َويفُْشو األخبار 
ال } ثُمَّ الَ ُيَجاوُِروَنَك ِفيَهآ { أي لُنَحرِّشَنََّك َولُنَسلِّطَنََّك عليهم ِلُتْخرَِجُهْم من املدينة » لَُنْغرَِينََّك بِهِْم « : قوله 

لنسلطنهم عليهم بقتلهم وخنرجهم من : حىت خيرجوا منها ، وقيل » إالَّ قَِليالً « يساكنونك فيها أي يف املدينة 
  .املدينة 

« نصب على احلال من فاعل » قليالً « : زماناً قليالً ، أو إال جَواراً قليالً ، وقيل  أي إِالَّ» االَّ قَِليالً « : قوله 
، وقيل » جياورونك  يِلَني  قيالً منصوب على االستثناء أي ال جياور إال القليل منهم : أي إِال أَِقالََّء أَِذالَّء مبعىن قَِل

  .على أذل حال وأقله 
قاله ابن عطية ، والزخمشري وأبو البقاء ، قال ابن عطية » ُيَجاوُِروَنَك « فاعل حال من » َملُْعونَِني « : قوله 

دخل حرف االستثناء على احلال والظرف معاً كما مر يف : ألنه مبعىن ُمَنَتفَْونَ منها َملُْعونَني ، وقال الزخمشري 
، وجوز الزخمشري أن  وتقدم حبث أيب} إِالَّ أَن ُيْؤذَنَ لَكُْم إىل طََعامٍ غَْيَر { : قوله  حيان معه ، وهو عائد هنا 

على أنه حال كما تقدم تقريره ، وجيوز أن » قليالً « ينتصب على الشَّْتم؛ وجوز ابن عطية أن يكون بدالً من 
كما تقدم » جياورونك « على أنه منصوب على االستثناء من واو » قليالً « نعتاً ، ل » ملعونني « يكون 

الذي هو جواب الشرط » بأُِخذُوا « َجاوُِرَك ِمْنُهْم أََحٌد قَِليالً ملعوناً ، وجيوز أن يكون منصوباً تقريره ، أي ال ُي
ألن ما بعد » بأخذ « وال يصح أن َيْنَتِصَب : َخْيراً إِنْ َتأِْتنِي ُتِصْب ، وقد منع الزخمشري من ذلك فقال : حنو 

ء على اجلَارَِّة ، وقوله ما بعد كلمة الشرط يشتمل فعل كلمة الشرط ال يعمل فيها قبلها ، وهذا منه مشي
الشرط واجلواب ، فأما اجلواب فتقدم حكمه وأما الشرط فأجاز الكسائّي أيضاً تقدمي معموله على األداة ، حنو 



، التفصي» َزْيداً إنْ َتْضرِْب أُِهْنَك « :  ، اجلواز مطلقاً  ل جيوز تقدمي فتلخص يف املسألة ثالثة مذاهب املنع مطلقاً 
  .معمويل اجلواب ، وال جيوز تقدمي معمويل الشرط وهو رأي الفراء 

وهذه يردها جميء املصدر على التفعيل إال أن . العامة على التشديد ، وقرىء بالتخفيف » َوقُتِّلُوا « : قوله 
  .تقدم نظريها » ُسنَّةَ اللَِّه « : جاء على غري مصدره ، وقوله : يقال 
مطرودين من باب اهللا وبابك ، وإذا خرجوا ال َيْنفَكُّونَ عن الذلة وال جيدون ملجأً بل أينما » لُْعونَني َم« : قوله 

َولَن َتجَِد ِلُسنَِّة { يكونون يؤخذون ويقتلون ، وهذا ليس بِْدعاً بل هو سنة جارية وعادة مستمرة تفعل باملكذبني 
م الذي يتبدل وينسخ فإن النسخ يكون يف األقوال أما األفعال إذا أي ليست هذه السنة مثل احلك} اهللا َتْبِديالً 

  .وقعت واألخبار ال تنسخ 
ا بني حاهلم يف الدنيا أهنم ُيلَْعُنونَ وُيَهاُنونَ } َيْسأَلَُك الناس َعنِ الساعة قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعنَد اهللا { : قوله  مل

َيْسأَلَُك الناس َعنِ { : فذكرهم بالقيامة وما يكون هلم فيها فقال  وُيقَْتلُونَ أراد أن يبني حاهلم يف اآلخرة ،
ا ِعنَد اهللا  أي إن وقت القيامة علمه عند اهللا ال يبني هلم فإِن اهللا أخفاها حلكمٍة وهي } الساعة قُلْ إِنََّما ِعلُْمَه

  .امتناع املكلف عن االجتراء وخوفهم منها يف كل وقت 
ا ُيْدرِيَك{ : قوله  خرب كان على » قريباً « تعلق كما تعلق التمين و » لعل « الظاهر أن } لََعلَّ الساعة  َوَم

» يكون « يف تأنيث » الساعة « قيام الساعة فروعيت : التقدير : حذف موصوف أي شيئاً قريباً ، وقيل 
ال الظرف فهو هنا ظرف أكثر استعماله استعم» قريباً « : وقيل » قريباً « وُروِعَي املضاف احملذوف يف تذكري 

إِنَّ َرْحَمةَ اهللا قَرِيٌب مَِّن { : فَِعيلٌ يستوي فيه املذكَّر واملؤنث قال تعاىل : وقال ابن اخلَِطيب . يف موضع اخلرب 
  .أي لعلَّ الساعةَ تكون قريبةً ]  ٥٦: األعراف [ } احملسنني 
  فصل

ه أي أن وهذا إشارة . ت ال تعرفه لعل الساعة تكون قريباً املعىن أي شيء يعلمك أمر الساعة ومىت يكون قياما
أي كما أهنم ملعونون يف الدنيا عندكم } إِنَّ اهللا لََعَن الكافرين َوأََعدَّ لَُهْم َسِعرياً { : إىل التخويف ، مث قال 

دَّ لَُهْم َعذَاباً مُّهِيناً لََعَنُهُم اهللا ِفي الدنيا واآلخرة َوأََع{ : فكذلك هم يلعنون عند اهللا وأعد هلم سعرياً كما قال 
أي يف السعري ألهنا مؤنثة ، أو ألنه يف معىن » ِفيَها « مطيلني املكث فيها مستمرين ، وقوله } َخاِلِديَن ِفيَهآ أََبداً 

أي ال  ال جيدون ولياً وال نصرياً» َخاِلِديَن « حال ثانية ، أو من } الَّ َيجُِدونَ َوِلّياً َوالَ َنِصرياً { » جهنم « 
  .صديق يشفع هلم ، وال ناصر يدفع عنهم 

لِ » الذْكُْر « أو » لنصري « أو حملذوف ، أو » ِلخالدين « معمول » َيْوَم « : قوله  بعده ، وقرأ » يقولون « أو 
اعله ، وقرأ احلسن وعيسى والرؤاس) و ( مبنّياً للمفعول  - العامة ُتقَألَّبُ  ا مل يسم ف  -ي ُوُجوُهُهْم رفع على م

. ُوُجوَهُهْم بالنصب ) و ( ُوُجوُهُهُم فاعل به ، وأبو حيوة ُنقَلُِّب بالنون أي حنن ) و ( أي َتَتقَلَّب  - بفتح التاء 
َيقُولُون « أي السعُري أو املالئكةُ ُوُجوَهُهْم بالنصب على املفعول به  -بضم التاء وكسر الالم  -وعيسى ُتقَلّب 

  .ْحكّي َم» َيا لَْيَتَنا « حال و » 
ظهراً لبطن كانا يسحبون لعيها يقولون يا ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسولَ يف } تقلب وجوههم يف النار { : قوله 

  .الدنيا 



« قرأ ابُن عامر يف آخريَن باجلمع باأللف والتاء ، قال البغوي على َجْمع اجلَْمع ، والباقون » َساَدَتنا « : قوله 
جيوز أن يكون مجعاً لسّيد ولكن ال ينقاص » سادة « ع تكسري غري جمموع بألف وتاء ، مث على أنه مج» َساَدَتنا 

ٍة « ال جيمع على » فْيعالً « ألن  اً لسائد حنو » فََعلَ ، إذ األصل َسَوَدةٌ ، وجيوز أن يكون مجع فَاجِر : وسادة فعلة 
ابن عامر مجع هذا ثانياً باأللف والتاء وهو غري مقيس وفََجَرٍة وكَاِفر وكَفََرٍة ، وهو أقرب إىل القياس مما قبله ، و

  .ُبُيوَتات ، وَجَماالٍَت : أيضاً حنو 
  فصل

ملا بني أنه ال شفيع هلم يدفع عنهم العذاب بني أن بعض أعضائه أيضاً ال يدفع العذاب عن البعض خبالف عذاب 
د رأسه ووجهه جيعل يده ُجنَّة لوجهه ووقاية الدنيا فإن اإلنسان يدفع عن وجهه الضربة اتِّقاًء بيده فإن من يقص

َربََّنآ إِنَّآ أَطَْعَنا { له يقولون يا ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسول يف الدنيا فيندمون حيث ال تنفعهم الندامة مث يقولون 
قرأ } َضلُّوَنا السبيال فَأَ{ . » فأََضلُّوَنا السَّبِيالً « أي أطعنا السادة بدل طاعة اهللا وطاعة الرسول } َساَدَتَنا 
والباقون باملثلثة وتقدم معنامها يف البقرة ، واملراد بضعفني من العذاب أي  -بالباء املوحدة  - كبرياً « عاصم 

  .ِضْعفَْي َعذَابِ غَْيرِِهْم 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن ) ٦٩(ا قَالُوا َوكَانَ ِعْنَد اللَِّه َوجِيًها َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتكُوُنوا كَالَِّذيَن آذَْوا ُموَسى فََبرَّأَُه اللَُّه ِممَّ
ُيْصِلْح لَكُْم أَْعَمالَكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَُه فَقَْد ) ٧٠(آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا قَْولًا َسِديًدا 

ا   إِنَّا َعَرْضَنا الْأََماَنةَ َعلَى السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوالْجَِبالِ فَأََبْيَن أَنْ َيْحِملَْنَها َوأَْشفَقَْن ِمْنَها) ٧١(فَاَز فَْوًزا َعِظيًم
 َوالُْمْشرِكَاِت ِلُيَعذَِّب اللَُّه الُْمَناِفِقَني َوالُْمَناِفقَاِت َوالُْمْشرِِكَني) ٧٢(َوَحَملََها الْإِْنَسانُ إِنَُّه كَانَ ظَلُوًما َجُهولًا 

  ) ٧٣(َوَيُتوَب اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمَناِت َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 

اآلية ملا بني أن من يؤذي اهللا ورسوله ُيلعن } ياأيها الذين آَمُنواْ الَ َتكُوُنواْ كالذين آذَْواْ موسى { : قوله تعاىل 
إىل أن اإليذاء كفر أرشد املؤمنني إىل االمتناع من اإليذاء الذي هو دونه وهو ال ويعذب ، وكان ذلك إشارة 

ال : فقال ) بالفَيِء ِلَبْعض ( السالم وحبكمه ) الصالة و ( يروث كفراً وهو من مل يرض بقسمة النيب عليه 
: إن قارون قال المرأة : إيذاؤهم ملوسى بنسبة عيب يف َبَدنِِه ، وقيل : تكونوا كالذين آذوا موسى قال بعضهم 

فاذهب أَنَت َوَربَُّك فقاتالا { : قويل إِن موسى قد وقع يف فاحشٍة واإليذاء املذكور يف القرآن كاف وهو قوهلم 
ال : إىل غري ذلك فقال للمؤمنني ]  ٦١: البقرة [ } لَن نَّْصبَِر على طََعامٍ َواِحٍد { : وقوهلم ]  ٢٤: املائدة [ } 

م إذا طلبكم الرسول للقتال ال تقولوا اذهب أنت وربك فقاتال وإذا أمركم الرسول بشيء فأتوا تكونوا أمثاهل
على األول ظاهر ألنه أبرز جسمه لقومه فرأوه وعلموا فساد } فَربَّأَُه اهللا ِممَّا قَالُواْ { : منه ما استطعتم ، وقوله 

 -ون عليهم فرأوه غري جمروح فعلموا براءة موسى اعتقادهم ونطقت املرأة باحلق وأمر مالئكته حىت عربوا هبار
طلبوا بإِعطائه  -عليه الصالة واسالم  عن ما رموه هبوعلى الثاين فربأه اهللا مما قالوا أي أخرجه عن عهدة ما 

  .البعض إياهم وإظهاره عدم جواز البعض وقطع ُحَججهم مث ضرب عليهم الذّلَّةُ والسمكنة وغضب عليهم 
ِمن » عبداً « الظرفية اجملازية ، وابن مسعود واألعمش وأبو َحْيوة » عند « العامة على » للَِّه ِعْند ا« : قوله 

جار وجمرور وهي حسنة قال ابن خالويه َصلَّْيت خلف ابن ُشْنُبوذ يف رمضان فسمعته يقرأ » هللا « العبودية 
ا قَالُوا « ، وَما يف وكان مولعاً بَِنقْل الشاذة : بقراءة ابن مسعود هذه قال شهاب الدين  إمَّا مصدرية ، وإما » ِممَّ



ٌه إذا كَانَ ذَا َجاٍه وقَْدرٍ » َوجِيهاً « مبعىن الذي ،  قال . كرمياً ذَا جاٍه ، يقال َوُجَه الرَُّجلُ َيْوجُه َوَجاَهة فَُهَو َوجي
كان : كن مستجاب الدعوة ، وقيل ا: كان َخِظّياً عند اهللا ال َيْسأَلُ شيئاً إالّ أعطاه وقال احلسن : ابن عباس 

َي به موسى فروى أُبو ُهَرْيَرةَ قال   -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : حمبباً مقبوالً ، واختلفوا فيما أُوِذ
: ل فقال إنّ موسى كان رجالً َحيِياً َسْتراً ال ُيَرى ِمْن جِلِْدِه َشْيٌء استحياء منه فَآذَاُه َمْن آذَاُه من بين إسرائي« : 

، وإن اللََّه أراد أن ُيْبرِئَُه مما قالوا فخال  ، وإما أدرة ، وإّما آفٍة  ما يستتر هذا التَّسَتُّر إال من عيب جبلده إما َبَرص 
يوماً وحده فخلع فوَضع يثاَبُه على حجر مث اغَْتَسلَ فلما فرغ أقبل إىل ثيابه ليأخذها وإن احلجر إدا بثوبه فأخذ 

احلََجر فجعل يقولُ ثويب َحَجٌر ، ثويب حجر حىت انتهى إىل مأل من بين إسرائيل فرأوه  موسى عصاه وطلب
ُعْرَياناً أْحَسَن ما خلق اهللا َوأَْبَرأَةُ ِممَّا َيقُولُونَ وقام احلجر فأخذ ثوبه واستتر وطفق باحلجر يضربه بعصاه فواللَّه 

  َخْمساًإن باحلجر لَندْباً من أثر ضربه ثالثاً أو أربعاً أو 

ملا مات هارون يف التيه ادَّعوا على موسى أنه قتله فأمر اهللا املالئكة حىت مروا به على بين إسرائيل : وقيل 
إن قارون استأجر امرأة لتقذف موسى بنفسها على : فعرفوا أنه مل يقتله ومل يروا ببدنه جرحاً ، وقال أبو العالية 

 -قسم النيب « : مسعت عبد اهللا قال : قَاُرون ، وَرَوى أُبو َوائلٍ قال  رأس املأل فعصمه اهللا وبرأ موسى وأْهلََك
صلى اهللا عليه  - قَْسماً فقال رجل إن هذه القسمة ما أريد هبا وجه اهللا فأتيت النيب  - صلى اهللا عليه وسلم 

  «أَكْثََر ِمْن َهذَا فََصَبَر َيْرَحُم اللَُّه ُموَسى أَوِذَي ب» فأخربته فغضب حىت رأيت الغضب يف وجهه مث قال  - وسلم 
صواباً ، وقال قتادة عدالً ، وقال : قال ابن عباس . } ياأيها الذين آَمُنواْ اتقوا اهللا َوقُولُواْ قَْوالً َسِديداً { : قوله 

، وقال عكرمة : ِصْدقاً ، وقيل : احلسن  ، قال ابن }  ُيْصِلْح لَكُْم أَْعَمالَكُْم{ هو قول ال إله إال اهللا : مستقيماً 
َوَيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َوَمن ُيِطعِ اهللا َوَرُسولَُه فَقَْد فَاَز { يزكي أعمالكم : يتقبل حسناتكم ، وقال مقاتل : عباس 

؛ ألن النجاة من العذاب تعظيم بعظم العذاب فإن من أراد أن يضرب عبده سوطاً مث جنا منه ال } فَْوزاً َعِظيماً 
  .اً عظيماً ، وحيتمل أنه أراد بالفوز العظيم الثواب الكبري الدائم األبدّي فاز فوز: يقال 
وأراد . وهذا إما حقيقة وإما متثيل وختييل } إِنَّا َعَرْضَنا األمانة َعلَى السماوات واألرض واجلبال { : قوله 

واجلبال على أهنم إن باألمانة الطاعة والفرائض اليت فرضها اهللا على عباده عرضها على السموات واألرض 
األمانة أداُء الصَّلََواِت وإيتاُء الزكاة : وقال ابن مسعود . أدوها أثاهبم وإن َضيَُّعوَها عذهبم ، قاله ابن عباس 

وَصْوُم َرَمَضانَ وَحجُّ البيت وصدُق احلديث وقضاُء الدِّْينِ والعدلُ يف اِملكيال وامليزاِن وأشدُّ من هذا كلَّه 
ما أُِمُروا به وهنوا عنه ، وقال زيد : وقال أبو العالية . األمانة الفرائض وحدود الدين : ال جماهد وق. الودائُع 

ا خيفى من الشرائع : بن أسلم  ا : وقال عبد اهللا بن عمرو بن العاص . هي الصوم والغسل من اجلنابة وم أول م
الفرج أمانة واألذنُ أمانة والعُني أمانة واليُد أمانة هذه أمانة اْسَتْوَدْعُتكَها ف: خلق اهللا من اإلنسان فرجه وقال 

، وقيل  هي أمانات الناس والوفاء بالعهود فحق كل مؤمن أن ال يغشَّ : والرِّْجلُ أمانة وال إميان ملن ال أمانة لَُه 
، وأكثر  وهذه رواية الضَّحاك عن ابن عباس ومجاعة من التابعني. مؤمناً وال معاهداً يف شيء قليلٍ وال كثري 

أََتْحِملَْن هِذه اَألَماَنةَ مبا فيها؟ قُلَْن : السلف أن اهللا عرض هذه األمانة على السمواِت واألرض واجلبال فقال هلن 
ال يا رب حنن مسّخرات ألمرك ال نريد ثواباً : إن أَْحَسْنُتنَّ ُجوزيُتنَّ وإنْ َعَصْيُتنَّ ُعوِقْبُتنَّ فقلن : وما فيها؟ قال : 

ال يقوم هبا ال معصية وخمالفة وكان العرض عليهن ختيرياً وال عق اباً وقُلَْن ذَِلَك َخْوفاً وخشية وتعظيماً هللا خوفاً أن 



ساجدة له كما قال تعاىل  -عز وجل  -ال إلزاماً ولو الزمهن مل ميَتنِْعَن من محلها واجلمادات فيها خاشعة هللا 
  .للسموات واألرض 

َوإِنَّ ِمْنَها لََما َيشَّقَُّق فََيْخُرُج { : وقال يف احلجارة ]  ١١: فصلت [ } هاً قَالََتآ أََتْيَنا طَآِئِعَني ائتيا طَْوعاً أَْو كَْر{ 
ا لََما َيْهبِطُ ِمْن َخْشَيِة اهللا  أَلَْم َتَر أَنَّ اهللا َيْسُجُد لَُه َمن ِفي { : ، وقال ]  ٧٤: البقرة [ } ِمْنُه املآء َوإِنَّ ِمْنَه

]  ١٨: احلج [ } . . . وات َوَمن ِفي األرض والشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدوآب السما
فيهن العقل والفهم حني عرض األمانة عليهن حىت عقلَْن اخلطاب ) عز وجل ( ركَّب اهللا : وقال بعضهم . اآلية 

على أهل السموات عرضها املراد من العرض على السموات واألرض هو العرض : وقيل . وأجنب مبا أجنب 
ا األمانة مع السموات فرجحت األمانةُ وهي الدين : على من فيها من املالئكة وقيل  املراد املقابلة أي قابلن

  .واألول أصح ، وهو قول أكثر العلماء 
 أتى بضمري هذه كضمري اإلناث ألن مجع التكسري غري العاقل جيوز فيه ذلك وإن كان مذكراً» فأبني « : قوله 

واعلم أنه مل . على املذكر وهو البجال  -وهو السموات  -وإمنا ذكرنا ذلك لئال يتوهم أنه قد غلب املؤنث 
؛ ألن السجود ]  ٣١: احلجر [ } أىب أَن َيكُونَ َمَع الساجدين { : يكن إباؤهن كإباء إبليس يف قوله تعاىل 

« : ن استكباراً وههنا استصغاراً لقوله تعاىل هناك كان فرضاً وههنا األمانة كانت عرضاً واإلباء هناك كا
يعين آدم عليه السالم » وَحَملََها اِإلْنَسانُ « أي خفن من األمانة أن ال يؤدينها فيلحقهن العقاب » َوأَْشفَقَْن ِمْنَها 
فيها؟ إين عرضت األمانة على أهل السموات واألرض واجلبال فلم ُتِطقَْها فهل أنت آخذها مبا : فقال يا آدم 
فقال اهللا . إن أْحَسْنَت ُجوزيت وإنْ أََسأَْت عوقبَت فتحملها آدم عليه السالم : وما فيها؟ قال : فقال يا رب 

تعاىل أما إذْ حتّملتها فسأعنيك أْجَعلُ لبصرك حجاباً فإذا خشيت فاغلق وأْجَعلُ لفرجك ستراً فإذا خشيت فال 
ن بني أن حتملها وبني أن أخرج من اجلنة إال مقداَر ما بني فما كا: تكشفه على ما حرمت عليك قال جماهد 

اً لنفسه جهوالً بأمر اهللا وما احتمل من : قال ابن عباس } إِنَُّه كَانَ ظَلُوماً َجُهوالً { الظهر إىل العصر  ظلوم
« :  يف قوله وذكر الزجاج وغريه من أهل املعاين. ظلوماً لنفسه جهوالً بعاقبة ما حتمل : األمنانة وقال مقاتل 

إن اهللا ائَْتَمَن آدم وأوالده على شيء وائتمن أهل السماوات واألرض : قوالً ، فقالوا » َوَحَملََها اإلْنَسان 
ا ذكرنا من الطاعة والقيام بالفرائض واألمانة يف حق السموات  واجلبال على شيء فاألمانة يف حق بين آدم م

أي أدين األمانة يقال فالن مل يتحمل األمانة } فَأََبْيَن أنْ حيملنها { ، واألرض هي اخلضوع والطاعة ملا خلقهم له 
ا اِإلْنَسانُ « أي خيون فيها    :فالن محل األمانة أي أمث فيها باخليانة قال تعاىل : أي خان فيها ، ويقال » َوَحَملََه

حكي عن احلسن على هذا التأويل } لُوماً َجُهوالً إِنَُّه كَانَ ظَ{ ، ]  ١٣: العنكبوت [ } َولََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم { 
، واألول قول السلف » ومحلها اإلنسان « : أنه قال    .يعين الكافر واملنافق محل األمانة أي خان 

الم : هي الم الصريورة ألنه مل حيملها لذلك ، وقيل : فقيل » وَحَملََها « : متعلق بقوله » ِلُيَعذَِّب « : قوله 
  .اجملاز ملا كانت نتيجة محله ذلك جعلت كالعلة الباعثة العلة على 

  فصل
مث قال . مبا خانوا األمانة ونقضوا امليثاق } لُِّيَعذَِّب اهللا املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات { : قال مقاتل 

ئناف أي يهديهم ويرمحهم على االس» ويتوب « ، قرأ األعمش برفع } َوَيُتوَب اهللا َعلَى املؤمنني واملؤمنات { : 



يعذهبما اهللا ويظهر إميان  مبا أدوا من األمانة ، وقال ابن قتيبة عرضنا األمانة ليظهر نفاُق املنافق وشرك املشرك ف
املؤمن فيتوب اهللا عليه أي يعود عليه بالرمحة واملغفرة إن حصل منه تقصري يف الطاعات ، وعطف املشرك على 

ويتوب اهللا على { : وعند التوبة أعاد امسه وقال » وُيَعذَِّب اللَُّه املُْشرِكني « : عاىل فلم يقل املنافق ومل ُيِعْد امسه ت
يتوب على املؤمنني واملؤمنات كان املعىن حاصالً ولكنه أراد تفضيل املؤمن على : ولو قال } املؤمنني واملؤمنات 

َوكَانَ اهللا غَفُوراً { : مث قال » ويتوب اهللا « ل املنافق فجعله كالكالم املستأنف وجيب هناك ذكر الفاعل فقا
وكان اهللا غفوراً { : ملا ذكر يف اإلنسان وصفني الظلوم واجلهول ذكر من أوصافه وصفني فقال } رَِّحيماً 
  .أي كان غفوراً للظامل رحيماً على اجلهول } رحيماً 

ةَ عن أيبِّ بن كعب قال  َمْن قََرأَ ُسوَرةَ «  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : روى الثَّْعلَبِيُّ عن أيب أَُماَم
ْهلَُه َوَما َملَكَْت ِمييُنه أُْعِطَي اَألَمانَ ِمْن َعذَابِ القَْبرِ    »اَألْحزَاب َوَعلََّمَها أَ

َيْعلَُم َما ) ١(ِخَرِة َوُهَو الَْحكِيُم الَْخبُِري الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َولَُه الَْحْمُد ِفي الْآ
َو الرَِّحيُم الَْغفُوُر َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ) ٢( َيِلُج ِفي الْأَْرضِ َوَما َيْخُرُج ِمْنَها َوَما َيْنزِلُ ِمَن السََّماِء َوَما َيْعُرُج ِفيَها َوُه

لََتأِْتيَنَّكُْم َعاِلمِ الَْغْيبِ لَا َيْعُزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِفي السََّماَواِت َولَا ِفي الْأَْرضِ َولَا لَا َتأِْتيَنا السَّاَعةُ قُلْ َبلَى َوَربِّي 
َمْغِفَرةٌ ِلَيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت أُولَِئَك لَُهْم ) ٣(أَْصَغُر ِمْن ذَِلَك َولَا أَكَْبُر إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ 

َوَيَرى الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم ) ٥(َوالَِّذيَن َسَعْوا ِفي آَياِتَنا ُمَعاجِزِيَن أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ِمْن رِْجزٍ أَِليٌم ) ٤(َورِْزٌق كَرٌِمي 
  ) ٦(ِميِد الَِّذي أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك ُهَو الَْحقَّ َوَيْهِدي إِلَى ِصَراِط الْعَزِيزِ الَْح

اعلم أن السور املفتوحة باحلمد مخٌس ، سورتان منها يف } احلمد للَِّه الذي لَُه َما ِفي السماوات { : قوله تعاىل 
النصف األول ومها األنعام والكهف وسورتان يف النصف األخري ومها هذه سورة املالئكة ، واخلامسة وهي 

واحلكمة فيها أن نعم اهللا مع كثرهتا وعدم قدرتنا على إحصائها . سورة فاحتة الكتاب تقرأ مع النصف األخري 
منحصرة يف قسمني نعمِة اإلجياد ونعمة اإلبقاء فإن اهللا خلقنا أوالً برمحته وخلق لنا ما نقوم به وهذه النعمة توجد 

ا حالتان مرة أخرى باإلعادة فإنه خلقنا مرةً أخرى وخيلق لنا ما ندوم به فلنا مرةً أخرى وخيلق لنا ما  ندوم به فلن
« : اإلبداء واإلعادة ويف كل حالة له تعاىل علينا نعمتان نعمة اإلجياد ونعمة اإلبقاء فقال يف النصف األول 

إشارة إىل الشكر على نعمة اإلجياد ، ويدل » الَْحْمُد ِللَِّه الِِّذي َخلََق السََّمواِت واألْرَض َوَجَعلَ الظُّلَُماِت َوالنُّوَر 
الَْحْمُد ِللَِّه « : فأشار إىل اإلجياد األول وقال يف السورة الثانية » الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن ِطني « : قوله تعاىل عليه 

فأشار إىل الشكر على نعمة اإلبقاء فإن » الَِّذي أْنَزالَ َعلَى َعْبِدِه الِكَتاَب َولَْم َيْجَعلُ لَُه ِعَواجاً ِقَيماً ِلُيْنِذَر 
البقاء ولوال شرع ُيْنقاد له ال ّتبع كُلُّ واحٍد هواه ووقعت املنازعات وأدت إىل التقاتل والّتفاين وقال  الشرائع هبا

ِه الَِّذي لَُه َما ِهي السََّمواِت واألْرضِ « : ههنا  َولَُه احلمد { : إشارة إىل نعمِة اإلجياد الثاين دليل قوله » احلَْمُد للَّ
ِه فَاِطرِ السماوات واألرض { : ال يف املالئكة وق]  ١: سبأ [ } ِفي اآلخرة  إشارة إىل ]  ١: فاطر [ } احلمد للَّ

يوم القيامة يرسلهم اهللا مسلمني على املسلمني : اي } َجاِعلِ املَالَِئكَِة ُرُسالً { : نعمة اإلبقاء بدليل قوله تعاىل 
َسالٌَم َعلَْيكُْم ِطْبُتْم فادخلوها { : وقال تعاىل عنهم ]  ١٠٣: األنبياء [ } َوَتَتلَقَّاُهُم املالئكة { : كما قال تعاىل 

ِه َربِّ العاملني { : وفاحتة الكتاب ملا اشتملت على ذلك نعمتني أشار بقوله ]  ٧٣: الزمر [ } َخاِلِديَن  احلمد للَّ
، وأشار بقوله ]  ٢: الفاحتة [ }   النعمة اآلجلة ، فرتب االفتتاح إىل» َماِلِك َيْومِ الدِّينِ « : إىل النعمة العاجلة 



  .واالختتام عليهما 
ا إشارة إىل النعم اليت يف ياآلخرة فلماذا ذكر اهللا السموات واألرض؟: فإن قيل    قد ذكرمت أن احلمد ههن
َولَُه « : أن نعم اآلخرة غري مرئية فذكر اهللا النعم املرئية وهي ما يف السموات وما يف األرض مث قال : فاجلواب 

  .لتنقاس نعم اآلخرة بنعم الدنيا ويعلم فضلها بدوامها » لَْحْمُد ِفي اآلِخَرِة ا
َما ِفي « جيوز فيه أن يكون تابعاً وأن يكون مقطوعاً نصباً ورفعاً على احملد فيهما و » الَِّذي لَُه « : قوله 

  .جيوز أن يكون فاعالً به وهو األحسن وأن يكون متبدأ » السََّماواِت 
ي اآلِخَرِة « : قوله  جيوز أن ) َوُهو احلَِكيُم ( جيوز أن يتعلق بنفس احلَْمِد ، وأن يتعللق مبا تعلق به خربه » ِف

ْعلَُم « حاالً مؤكدة من ضمري الباري تعاىل ، وجيوز أن يكون » َيْعلَُم « يكون معترضاً إذا أعربنا  مستأنفاً ، » َي
  .» اخلَبِري « وأن يكون حاالً من الضمري يف 

  فصل
له ما يف السموات وما يف األرض ِملْكاً وَخلْقاً وله احلمد يف اآلخرة كما و له يف الدنيا؛ ألن النعم يف الدين 

ِه الذي أَذَْهَب َعنَّا احلزن { : امحد يف االخرة هو محد أهل اجلنة كما قال تعاىل : كلها منه وقيل  َوقَالُواْ احلمد للَّ
وهو احلكيم اخلبري فاحلكمة هي العلم ]  ٧٤: الزمر [ } ِه الذي َصَدقََنا َوْعَدُه احلمد للَّ{ و ]  ٣٤: فاطر [ } 

الذي يتصل به الفعل فإن من يعلم أمراً وال يأيت مبا يناسب علمه ال يقال له حكيم ، والفاعل الذي فعله على 
حكيم أي يف ابتداء اخللق كما وفق العلم وهو احلكيم ، واخلبري هو الذي يعلم عواقب األمور وبواطنها ، فقوله 

ينبغي وخبري أي باالنتهاء يعلم ما يصدر من املخلوق وما ال يصدر فهو حكيم يف االبتداء خبري يف االنتهاء مث 
اء واألموات وما خيرج منها من } َيْعلَُم َما َيلُْج ِفي األرض { : بّين كمال خريه بقوله  أي ما يدخل فيهما من امل
  .ذا حشروا النبات واألموات إ

ا َيْنزِلُ « : قوله  يُّ» َما « مفتوح اياء خمفف الزاي مسنٌد إىل ضمري » َيْنزِلُ « العامة على » َوَم رضي اهللا  -وَعل
» َوَما َيْعُرُج ِفيَها « . واملراد األمطار واملالئكة والقرآن . والسُّلَميُّ بضمها وتشدشد الزاي أي اهللا تعاىل  -عنه 

{ : واملالئكة واألعمال الصاحلة لقوله ]  ١٠: فاطر [ } إِلَْيِه َيْصَعُد الكلم الطيب { : لقوله من الكالم الطيب 
ا َيلُْج ِفي األرض { : وقدم ]  ١٠: فاطر [ } والعمل الصاحل َيْرفَُعُه  ؛ ألن } َوَما َينزِلُ ِمَن السمآء { : على } َم

ا َو{ : وقال . احلبة ُتْبذَُر أوالص مث تسقي ثانيا  إشارة إىل بقول » َما َيْعُرج إليها « : ومل يقل } َما َيْعُرُج ِفيَه
للغاية فلو قال وما يعرج إليها لفم الوقوف عند السموات فقلك وما » إلَى « : األعمال الصاحلة ألن كلمة 

ألن اهللا } لكلم الطيب إِلَْيِه َيْصَعُد ا{ : يعرد فيها ليفهم نفوذها فيها وصعودها منها وهلذا قال يف الكلم الطيب 
رحيم عند اإلنزال حيث ينزل الرزق } َوُهَو الرحيم الغفور { : هو املنتهى وال مرتبة فوق الوصول إليه مث قال 

مث بني أن هذه النعمة اليت يستحق اهللا هبا احلمد . من املساء غفور عندما يعرج إليه األرواح واألعيان واألعمال 
« : جواب لقوهلم » َبلَى « : قوله } َوقَالَ الذين كَفَُرواْ الَ َتأِْتيَنا الساعة { : ٌم فقال هي نعمة اآلخرة أنكرها قَْو

) أي : ( بالياء فقيل ) طَلٌْق ( لتأِتَينَّكُْم بالتأنيث ، وقرا : وقرأ العامة . وما بعدها قسٌم على ذلك » الَ َتأتيَنا 
  :الزخمشري وره أبو حيان بأنه ضرورة كقوله  قال. على معىن الساعة أي اليوم : وقيل . البعث 
  َوالَ أْرَض أْبقَلَ إْبقَالَهَا...  -٤١٠١



فاعالً ِلَتأِتَينَّكُمْ » عامل « : وجيوز على قياس هذا الوجه أن يكون . اهللا مبعىن أمره ) أي : ( وليس مثله ، وقيل 
  .يف قراءة َمْن رفعه 

  .او بدالً منه » ربِّي « م على صيغة املبالغة وخفضه نعتاً ل َعالَّ: قرأ األَخواِن » َعاِلُم « : قوله 

َو عامل ، او على أنه مبتدأ وخربه . وهو قليل؛ لكونه مشتقاً  أو » الَ َيْعُزُب « ونافُع واْبُن َعامرٍ عاملٌ بالرفع على ُه
ما تقدم وإذا جعل نعتاً فال وفيه بعد ، والباقون عامل باخلفض على . هو ذكره احلَويفّ : على أن خربه مضمر أي 

« وقد تقدم أن كل صفة جيوز أن تتعرف باإلضافة إىل الصفة املشبهة ، وتقدمت قراءتا . بّد من تقدير تعريفه 
  .يف ُيوُنسِ » َيْعُزب 
  فصل

  .هنا وأكدها باليمني فأخر بإيتيا} قُلْ بلى َوَربِّي لََتأِْتَينَّكُْم { : اعمل أن اهللا تعاىل ردَّ على ُمْنِكري الساعة فقال 
إهنم يقولون ال ريب أو إن كانوا يقولون به لكن املسألة األصولية ال تثبت باليمني فأجاب عن هذا : فإن قيل 

اْ الصاحلات { : بأنه مل يقتصر على اليمني بل ذكر الدليل وهو قوله  وبيان كونه . } لَِّيْجزَِي الذين آَمُنواْ َوَعِملُو
قد يبقى يف الدنيا مدة مديدة يف اللذات العاجلة وميوت عليها واحملسن قد يدوم يف الدنيا يف  دليالً هو أن املسيء

  .اآلالم الشديدة وميوت فيها فلوال دار تكون للجزاء لكان األمر على خالف احلكمة 
ي السماوات َوالَ ِفي األرض { : قوله  ُه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِف أن اإلنسان له جسم وروح  فيه لطيفة وهي} الَ َيْعُزُب َعْن

إشارة } الَ َيْعُزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِفي السماوات { : ، فاألجسام أجزاءها يف األرض واألرواح يف السماء فقوله 
إشارة إىل عمله باألجسم فإذا علم الروح واألجسام قدر على } َوالَ ِفي األرض { : إىل علمه باألرواح ، وقوله 

  .عاد يف اإلعادة مجعها فال اسب
  :وفيه وجهان » أْصَغر وأَكَْبر « العامة على رفع » َوالَ أَْصَغُر « : قوله 

  .» إالَّ ِفي ِكَتابٍ « االبتداء ، واخلرب قوله : أحدمها 
كأنه »  الَ َيْعُزُب« : تأكيداً للنفي يف » إالَّ ِفي ِكَتابٍ « : وعلى هذا فيكون » ِمثْقَالِ « النََّسق على : والثاين 

  :وفيها وجهان . قال لكنه يف كتاب مبني وقرأ قتادة واألعمش ورويت عن أيب عمرو ونافع أيضاً بفتح الراءين 
ي ِكَتابٍ « : التربئة وبين امسها معها ، واخلرب قوله » ال « أهنا : أحدمها    .» إالَّ ِف
وهنا وافق على الرفع « وأَكَْبر » أَْصَغر « َراِء وتقدم يف يونس أن محزة قرأ بفتح » ذَرٍَّة « النسق على : والثاين 

  .وتقدم البحث هناك 
  على ذرة؟« َوالَ أَكَْبر » وعطف « ِمثْقَالِ » على « َوالَ أْصَغر » : َهالَّ َجاَز عطُف : فإن قلَت : قال الزخمشري 

تب يف اللوح احملفوظ ألهنا يأيب ذلك حرف االستثناء إالا إذا جعلت الغيب امساً للخفيات قبل أن تك: قُلُْت 
إثبات يف اللوح نوع من الُبُروزِ عن احلجاب على معىن أنه ال ينفصل عن الغيب شيء وال ُيَزال عنه إال مسطوراً 

  .يف اللوح 

والَ ُيْحَتاج إىل هذا التأويلٍ إذ جعلنا الكتاب ليس اللوح احملفوظ ، وقرأ زيد بن علي خبفض راء : قال أبو حيان 
» وال اصغره وال أكربه « : رب وهي مشكلة جداً ، وخرجت على أهنما يف نية اإلضافة ، إذ األصل أصغر وأك

وما ال ينصرف إذا أضيف اجنر يف موضع اجلر مث حذف املضاف إليه ونوي معناه فترك املضاف حباله وله نظائر 



  :كقوهلم 
وقد يفرق بأن هناك ما . على خالف ... َم َتْيم َعِديِّ َيا َتْي - ٤١٠٣... َبْيَن ِذَراِعْي َوَجْبَهِة اَألَسِد  -٤١٠٢

  .يدل على احملذفو لفظاً خبالِف هنا 
وأجيب عن ذلك » ِمْن « مىت أضيف مل جيامع » أفعل « ؛ ألنَّ » من « وقد رّد بعضهم هذا التخريج لوجود 

  :بوجهني 
يان؛ ألنه ملا حذف املضاف إليه أهبم بل حمذوف على سبيل الب» بأفعل « ليست متعقة ) ِمْن ( أن : أحدمها 

  .وجمروها أي أعين من ذلك » مبن « املضاف فبني 
ويدل على ذلك أنه قد ورد التصريح » بِمن « أنه مع تقديره للمضاف إليه نوي طرحه ، فلذلك أتى : والثاين 

  :قال الشاعر » من « باإلضافة مع وجود 
ا بَِركْضِ اِجلياِد يف السَُّدِف... ا َنْحُن بَِغْرسِ الَوِديِّ أْعلَُمَن -٤١٠١   ِمنَّ

وخرج على هذين الوجهني إىل التعليق مبحذوف وإما نية طرح املضاف إليه وهذا كما احتاجوا إىل تأويل اجلمع 
  :ومن يف أفعل كقوله » أل « بني 

.ولَْسُت باألكْثَرِ ِمْنُهْم َحَصى  -٤١٠٥  . ..  
  .ك وهذه توجيهات شذوذ ويكفي فيها مثل ذل

  فصل
  .إشارة إىل أن مثقال مل يذكر للتحديد بل األصغر منه ال يعزب } َوالَ أَْصَغُر ِمن ذَِلَك { : قوله 

  فأيُّ حاجة إىل ذلك األكرب وإنَّ من علم األصغر من الذرة ال بّد وأن يعلم األكرب؟: فإن قيل 
ا كان اهللا تعاىل أراد بينان إثبات األمور يف الكتاب : فاجلواب  فلو اقتصر على األصغر لتوهم متوهٌم أنه يثبت مل

الصغائر لكوهنا حمل الّنسيان وأما األكرب فال ينسى فال حاجة إىل إثباته فقال اإلثبات يف الكبائر ليس كذلك فإن 
ا بني علمه بالصغائر والكبائر ذكر أن مجيع ذلك وإثباته للجزاء فقال   لَِّيْجزَِي{ : األكرب فيه أيضاً مكتوب مث مل

  .} الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات 
  :فيه أوجه » ِلَيْجزَِي « : قوله 

ال يعزب أي ُيْحِصي ذلك ليجزي ) يعزب ( وقال أبو البقاء و ) بال ( أنه متعلق : أحدمها  وهو حس أو . مبعىن 
  .ِلَيْجزَِي » يف كتاب مبني « قر ذلك اي إال است» إالَّ ِفي كََتابٍ « : أو بالعامل يف قوله » ليأِتَينكُْم « : بقوله 
  فصل

اعمل أنه تعاىل ذكر منهم أمرين اإلميانَ والعملَ الصاحل وذكر هلم أمرين املغفرةَ والرِّْزَق الكرمية فاملغفرة جزاء 
ا ُدونَ{ : اإلميان فكل مؤمن مفغور له لقوله تعاىل  [ } ذلك ِلَمن َيَشآُء  إِنَّ اهللا الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َم

  :السالم ) الصالة و ( وقوله عليه ]  ١١٦: النساء 

ِه وزنُ ذَرٍَّة ِمْن إمياٍن ) يف ( َيْخُرُج ِمَن النَّارِ َمْن قَالَ الَ إله إالَّ اللََّه وَمْن «    .» قَلْبِ
ند فراغه من العمل ال والرزق الكرمي مرتب على العمل الصاحل وهذا مناسب فإن من عمل لسيد كرمي عمالً فع

طلب خبالف رزق . بّد وأن ينعم عليه  وتقدم وصف الرزق بالكرمي أنه مبعىن ذَا كرم أو ُمكْرِم أو ألنه من غري 



  .الدنيا فإنه إن مل ُيطْلَْب ويتسبب إليه ال يأيت 
  ما احلكمة يف َتمييزِِه الرزق بوصفه بأّنه كرٌمي ومل يضف املغفرة؟: فإن قيل 
ألنَّ املغفرة واحدة وهي للمؤمنني وأما الرزق فمنه شجرة الزَّقّوم واحلَميم ومن الفواكُه والشََّراب : فاجلواب 

  .الطهور فميز الرزق حلصول االنقسام فيه ومل مييز املغفرة لعدم االْنِقَسام فيها 
  فصل
  :حيتمل وجهني } أولئك لَُهْم مَّْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي { : قوله 

  .» لَيْجزِي الَِّذيَن آَمُنو « : ن يكون ذلك هلم جزاء فيوصله إليه لقوله أ: أحدمها 
تامة امسية ، وقوله ( ُجملة » أُلَئَك لَُهْم « : أن يكون ذلك هلم واللَُّه جيزيهم بشيء آخر ألن قوله : وثانيهما 

ِلَيْجزَِي الَّذين : بشارة من قول القائل فعلية مستقلة وهذا أبلغ يف ال) مجلة » ِلَيْجزَي الَِّذيَن آَمُنوا « : تعاىل 
  .« آمنوا وعملوا الصاحلات رزقاً 

  فصل
  .ومعناه اآلخرة للجزاء « ليجزي » الالم يف 
  فما وجه املناسبة؟: فإن قيل 
 أن اهللا تعاىل أرد أن ال يقطع ثوابه فجعل للمكلف داراً باقيةً تكون ثوابه واصالً إليه فيها دائماً أبداً: فاجلواب 

وجعل قبلها داراً فيه اآلالم واألسقام وفيها املوت ليعلم املكلق مقدار ما يكون فيه يف اآلخرة إذا نسبه إىل ما 
  .قبله 
  :جيوز فيه وجهان « والِِّذين َسَعْوا » : قوله 

  .ما بعده خربه ) و ( « أولئك » أنه مبتدأ و : أظهرمها 
« أُلَِئَك » الذي بعده مستأنفاً و « أُلَِئَك » لذين سعوا ويكون أنه عطف على الذي قبله أي وجيزي ا: والثاين 

  .الذي قبله وما يف خربه معترضاً بني املَُتَعاِطفَْين 
أي يف إبطال أَِدلَّتَِنا ُمَعاجِزِيَن حيسبون أهنم َيفُوُتوَنَنا وقد تقدم يف } والذين َسَعْوا يف آَياِتَنا ُمَعاجِزِيَن { : قوله 

ا بني حال املؤمنني يوم القيامة بني حال الكافرين واملراد هبم الذين . معاجزين احلج قراءتا  وعلم أنه تعاىل مل
أي َسَعوا يف إْبطَاِلَها ألن املكذّب آٍت بإخفاء آياِت بيناٍت فيحتاج إىل « ُمَعاجِزِيَن » : كذبوا بآياتنا وقوله 

  .جز املتمسك به السعي العظيم واجلّد البليغ لريّوج كَِذَبُه لعله ُيْع
ا ويف اجلاثية أِليٌم بالرفع والباقون باخلفض } أولئك لَُهْم َعذَاٌب مِّن رِّْجزٍ أَِليٌم { : قوله  . قرأ ابُن كثري وحفٌص هن

إال أن َمكِّيَّا ضعف قراءة الرفع واستبعدها « لرجزٍ » واخلفض على أنه نعت « لَعذَابِ » فالرفع على أنه نعت 
واالختيار َخفُْض : ز هو العذاب فيصري التقدير عذاب أليم من عذاب وهذا املعىن غري ممكن قال ألن الّرج: قال 

ألنه أصّح يف التقدير واملعىن إذ تقديره هلم عذاٌب من عذابٍ أليم أي هذا الصِّنف من أصناف العذاب « أليم » 
هلم هذا الصنف من العذاب : يل بأن الرجز مطلق العذاب فكأنه ق: ، ألن العاب بعضه آمل من بعض وأجيب 

  .وبالرفع صفة لعذاب ، والرِّْجز مطلق العذاب : من جنس العذاب ، وكأن أبا البقاء لََحظَ هذا حيث قال 



  فصل
قال : قال ابن اخلطيب . َخاَتٌم ِمْن ِفضٍَّة : لَبَيان اِجلْنس كقولك » ِمْن « الرجز أسوأ العذاب فيكون : قال قتادة 

هلم نصيٌب من رزقٍ ، وال رزق من جنس كرمي ، وقال : رِْزٌق كَرٌمي ومل يقدر مبن التبغيضية فلم يقل  لَُهْم: هناك 
بلفظة صاحلة للتبعيض ، وذلك إشارة إىل َسَعِة الرمحة وقله الغضب وقال » هلم عذاٌب ِمنء رجزٍ أليم « ههنا 
فزادهم » لَُهْم َعذَاٌب « : وههنا مل يقل إال ]  ٤: األنفال [ } َورِْزٌق كَرٌِمي { : مث قال » لَُهْم مَغفَْرةٌ « : هناك 

، لقوله تعاىل يف موضع آخر  زِْدَناُهْم { : هناك الرزق الكرمي ، وههنا مل يزدهم على العذاب وفيما قاله نظر 
. ٨٨: النحل [ } َعذَاباً فَْوَق العذاب   [  

  :فيه وجهان } َوَيَرى الذين أُوُتواْ العلم { : قوله 
وإمنا . أي وليعلم الذين أوتوا العلم عند جميء الساعة : قال الزخمشري » ِلَيْجزَِي « أنه عطف على : أحدمها 

  فبىن هذا عليه وهو من احسن ترتيبز» لََتأِتَينَّكُْم « : بقوله » ليجزي « : قيده بقوله عند جميء الساعة ألنه علق 
مفعول ثاٍن » الَْحقَّ « هو املفعول األول وُهو فَْصلٌ و » ِذي أُْنزِلَ و الَّ« أنه مستأنف أخرب عنهم بذلك : والثاين 

َو « ، ألن الرؤية ِعلْميَّة وقرا ابُن أَيب َعْبلَةَ الَْحقُّ بالرفع على أن خرب  واجلملة يف موضع املفعول الثاين وهي » ُه
  .ءتني حال على القرا» ِمْن َربِّك « لغة متيم جيلعون ما هو فل مبتدأ وخرب و 

  فصل
ملا لني حال من يسعى يف التكذيب يف اآلخرة بني حاله يف الدنيا وهو أن َسْعَيه باطل فإن من أُوِتَي علماً ال يعترب 

ُهَو احلَّق يفيد احلصر أي : السالم حق وصدق وقوله ) الصالة و ( تكذيبه وهو يعلم أن ما أنزل إىل حممد عليه 
ا إذا تنازع َخْصَمان والنزاع لفظي فيكون قوله كل واحد ليس احلق إال ذلك وأم قول املكذب  فباطل خبالف م

يعين مؤمين أهل الكتاب عبد اهللا بن َسالم } َوَيَرى الذين أُوُتواْ العلم { : حقاً يف املعىن ، قال املفسرون 
  .نه من عند اهللا يعين القرآن هو احلق يعين أ} الذي أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك ُهَو احلق { وأْصحَابه 

  :فيه أوجه } ويهدي { : قوله 
ضمري اهللا : وهو القرآن والثاين » الَِّذي « أنَّه ضمري : أظهرمها : أنه مستأنف ويف فاعل احتماالن : أحدها 

إىل ِصراِطِه وجياب بأنه من : إذ لو كان كذلك لقيل } إىل ِصَراِط العزيز احلميد { : تعاىل ويتعلق هذا بقوله 
  .تفات ومن إبراز املضمري ظاهراً تنبيهاً على وصفه هباتني الصِّفََتْينِ االل

  .معه مضمرة تقديره هو احلق واهلداية » ان « و » احلق « أنه معطوف على موضع : الوجه الثاين 
[ } ْضَن َصافَّاٍت َوَيقْبِ{ : َعطَْف فعل على اسم ألنه يف تأويله كقوله تعاىل » احلق « أنه عطف على : الثالث 
  :وقَابَِضاٍت كما عطف االسم على الفعل مبعناه كقوله : أي ]  ١٩: امللك 
  َوُمْجرٍ َعطَاًء َيْسَتِخفُّ املَعابِرَا... فَألْفْْيُتُه َيْوًما ُيبُِري َعُدوَُّه  -٤١٠٦

  .ولريوه احلق وهادياً : كأنه قيل 
  :بّد من إضمار مبتدأ أي وهو يهدي كقوله وال » الَِّذي أُْنزِلَ « حال من » ويهدي « أن : الرابع 
  َنَجْوُت َوأَرْهُنُهْم َماِلكاً. ...  -٤١٠٧



وهاتان الصفتان يفيدان الرهبة والرغبة فالعزيز يفيد } إىل ِصَراِط العزيز احلميد { : وهو قليل جداً ، مث قال 
  .التخويف واالنقام من املكذب واحلميد يفيد الترغيب يف الرمحة للمصدق 

أَفَْتَرى َعلَى ) ٧(َجِديٍد  قَالَ الَِّذيَن كَفَُروا َهلْ َنُدلُّكُْم َعلَى َرُجلٍ ُيَنبِّئُكُْم إِذَا ُمزِّقُْتْم كُلَّ ُمَمزَّقٍ إِنَّكُْم لَِفي َخلْقٍَو
أَفَلَْم َيَرْوا إِلَى َما َبْيَن أَْيِديهِمْ ) ٨(الِ الَْبِعيِد اللَِّه كَِذًبا أَْم بِِه جِنَّةٌ َبلِ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآخَِرِة ِفي الَْعذَابِ َوالضَّلَ

َماِء إِنَّ ِفي ذَِلَك َوَما َخلْفَُهْم ِمَن السََّماِء َوالْأَْرضِ إِنْ َنَشأْ َنْخِسْف بِهُِم الْأَْرَض أَْو ُنْسِقطْ َعلَْيهِْم ِكَسفًا ِمَن السَّ
  ) ٩(لَآَيةً ِلكُلِّ َعْبٍد ُمنِيبٍ 

لَ الذين كَفَُرواْ َهلْ َنُدلُّكُْم على َرُجلٍ { : قوله  قُلْ بلى { : ملا بني حالة املكذب بالساعة ورد عليه بقوله } َوقَا
مث بني ما يكون بعد إتياهنا من جزاء املؤمن على عمله الصاحل وجزاء الساعي يف ]  ٣: سبأ [ } َوَربِّي لََتأِْتَينَّكُْم 

َبلَى «  -السالم) الصالة و ( لسيئات وبني حال الكافر واملؤمن بعد قوله عليه تكذيب اآليات بالتعذيب على ا
{ : فقال املؤمن الذي أنزل إليك من ربك احلق وهو يهدي وقال الكافر املنكر للبعث متعجباً » َوَربِّي لََتأِتَينَّكُْم 

: وهذا كقول القائل يف االستبعاد  - هللا عليه وسلم خيربكم يعنون حممداً صلى ا} َهلْ َنُدلُّكُْم على َرُجلٍ ُيَنبِّئُكُْم 
  .إنَّ الشمَس َتطْلُُع من املَْغرِب؛ إىل غري ذلك من احملاوالت : جاء رجل يقول 

  فصل
عليه } إِنَّكُْم لَِفي َخلْقٍ َجِديٍد { : منصوب مبقدر أي ُتْبَعثُون وُتْحَشُرون َوقَْت متزيقكم لداللة » إذا « إذَا ُمزِّقُْتم 

ألن ما « َخلْقٍ َجِديٍد » ألن التنْبِئَة مل تقع ذلك الوقت وال « ألن التْنبِيئَة » ُيَنبِّئُكُْم « ال جيوز أن يكون العامل و
ظَرفاً حمضاً ، فغن جعلناه « إذَا » ومن توسع يف الظرف أجازه هذا إذا جعلنا . ال يعمل فيما قبلها « إنَّ » بعد 

وجوَّز الزجاج أن تكون . عند مجهور النحاة « إذَا » بعثون وهو العامل يف شرطاً كان جواهبا مقدراً أي ت
، قال أبو حيان  زِّقُتْهم ، وجعله ابن عطية خطأ وإفساداً للمعىن    .وليس خبطٍأ وال إفساد : معمولة ملُ

اء الشرط الشرطية ، والصحيح أن العامل فيها فعلُ الشرط كأخواهتا من أمس« إذا » وقد اختلف يف العامل يف 
» واجلملة الشرطية حتتمل أن تكون معمولة : واجلمهور على خالِفِه مث قال أبو حيان : وقال شهاب الدين 

وحيتمل } إِنَّكُْم لَِفي َخلْقٍ َجِديٍد { : يقول لكم إذا مزقتم ُتْبَعثُونَ ، مث أكد ذلك بوقوله : ألن يف معىن « ِلُيَنبِّئُكُْم 
اً } ِفي َخلْقٍ إِنَّكُْم لَ{ : أن يكون  وعلى هذا « أن » سادا مسد املفعولني ولولال الالم لفتحت « ِلُيَنبِّئُكُْم » معلق

  :وباهبا والصحيح جوازه ، قال « اعلم » فحملة الشرط اعتراض ، وقد َمَنَع قوم التلعيَق يف 
  ى فََتْسَعد أو َتْشقَىَسُتْجَزى بَِما َتْسَع... َحذَارِ فَقَْد ُنبِّئَْت إنََّك لَلَِّذي  -٤١٠٨

  :فيه وجهان « ُمَمزَّق » كأكَْرَم و « أَْنَبأَ » وقرأ زْيُد ْبُن عليِّ بإبدال اهلمزة ياء ، وعنه ُيْنبِئُكُْم ِمْن 
وهو قياس كلّ ما زاد على الثالث أن جيئ مصدره وزمانه ومكانه على زنة اسم « مصدر » أنه اسم : أحدمها 

  .قِ مفعوله أي كُلَّ َتْمزِي
أنه ظرف مكان ، قاله الزخمشري ، أي كل متزيق من القبور وبطون الوحش والطري ، ومن جمئ ُمفَعَّل : والثاين 

  :جميء التَّفِْعيل قوله 
  فَالَ عيَّا بِهِنَّ َوالَ اْجتالَبَا... ألَْم َتْعلَِمي ُمَسرِِّحي القَوايف  -٤١٠٩



مزَّقَُه فهو َمازٌِق وَمزٌِق أيضاً قال : ل ثَوٌب ُمَمزٌَّق وَمْمزٌَّق ويقال أي تسرحيي ، والتمزيق التخريق والتقطيع ، يقا
:  

.أَتانِي أَنَُّهْم َمزِقُونَ ِعْرِضي  -٤١١٠  . .  ..  
  : -وبه مسي املَُمزَُّق -وقال املمزق العبدي

  َمزَّقَِوإالَّ فَأْدرِكْنِي َولَمَّا أُ... فَإن كُْنُت َمأكُوالً فَكُْن َخْيَر آِكلِ  -٤١١١
َجدَّ الشَّْيُء فَُهَو َجاّد وَجِديٌد وعند الكوفيني : عند البصريني مبعىن فاعل يقال » َجِديد « أي وملا أْبلَى وأَفَْنى ، و 

  .مبعىن َمفُْعول من َجَدْدُتُه أي قَطَْعُتُه 
  فصل

قتم كل متزيق وصرمت تراباً إنكم إنكم إذا ِمتَّْم ومز: إن حممداً يقول : املعىن أن الكفار قالوا لقومهم متعجبني 
  .لفي خلق جديد أي ختلقون خلقاً جديداً 

هذه مهزة االستفهام وحذفت ألجلها مهزة الوصل فلذلك ثبتت مهزة اهلمزة وصالً وابتداء » أَفَْترى « ) قوله ( 
وهبذه اآلية » باً َعلَى اللَِّه كَِذ« هذه ألف استفهام دخلت على ألف الَوْصل فلذلك ُنِصَب : قال البغوي . 

استدل اجلَاِحظُ على أن الكالم ثالثة أقسام ِصدق وكَِذب وال صدق وال كذب ووجه الداللة عنه على القسم 
.  

ال جائز أن يكون كذباً ألنه قسيم الكذب وقسيم الشيء غريه وال جائز أن « ُجنَّةٌ » بِِه « أن قوله : الثالث 
أَْم لَْم َيفَْتر ، ولكن عرب عن هذا بقوهلم : وأجيب عنه بأنَّ املعىن . ثالث  يكون صدقاً ألهنم مل يعتقدوه فثبت قسم

هذه أهنا متصلة ألهنا تقدر بأيِّ الشَّْيئَني وجياب « أم » ؛ ألن اجملنون ال افتراء له والظاهر يف « أَْم بِِه جِنَّةٌ » : 
ناً وال يضر كوهنا بعدها مجلة ألن اجلملة أي الشيئني واقع افتراؤه الكذب أم كونه جمنو: بأحدمها ألنه قيل 

  :بتأويل املفرد كقوله 
  أَْم َجفَانِي بظَْهرِ غَْيب اللَِّئيمِ... الَ أَُباِلي أََنبَّ باحلَْزن َتْيٌس  -٤١١٢

  :ومثل قوله اآلخر 
ا أَْدرِي وإنْ كُْنُت َدارِياً  -٤١١٣ رِ ُشَعْيثُ ْبُن َسْهم أْم ُشَعْيثُ ْبُن... لََعْمُرَك َم   ِمْنِق

ال نعت كذا أنشده بعضهم مستشهداً على أهنا مجلة وفيه حذف التنوين مبا قبل « منقر » ألن  « ابن » خرب 
  .وليس بصفة ، وهذا إشارة إىل البحث املتقدم يف سوة التوبة 

  فصل
َهلْ َنُدلُّكُْم » : قائلني حيتمل أن يكون من متام قول الكافر أوالً اي من كالم ال} أفترى َعلَى اهللا كَِذباً { : قوله 

هل ندلكم على : كأن السامع ملا قيل له « َهلْ َنُدلّكُْم » : وحيتمل أن يكون من كالم االمع اجمليب للقائل « 
ْو بِِه ُجنَّةٌ » رجل قال له وهو يفتري على اهللا كذباً إن كان يعتقد خالفه  ال يعتقد خالف ، « أَ جمنون؟ إن كان 

أن الكافر الَ َيْرَضى بأن يظهر كذبه وهلذا قسم ومل جيزم بأنه مفترٍ بل قال مفتر أو جمنون  ويف هذا لطيفة وهي
كَْيَف يقول بأنه مفترٍ مع أنه جاز أن يظن أن احلق ذلك ، وظن الصدق ينع تسمية : احترازاً من أن يقول قائل 

مل كذبَت؟ : يد فإذا تبني أنه مل جيئ وقيل له َجاَء ز: القائل مفترياً وكاذباً يف بعض املواضع إال ترى أن من يقول 



ما كذبُت وإمنا مسعت من فالٍن فظننت أنه صادق فيدفع الكذب عن نفسه بالظن فهم احترزوا عن تبيني : يقول 
  . . .َبلِ الذين { : كذهبم فكل عاقل بنبغي أن حيترز عن ظهور مرة أخرى رداً عليهم فقال 

  .} أفترى َعلَى اهللا كَِذباً { :  يف مقابلة قوهلم} ِفي العذاب . 
ِه جِنَّة « : عن احلق يف الدنيا ، وهذا يف مقابلة قوهلم » ِفي الضِّالل الَبِعيد « : وقوله  وكالمها مناسب اما » بِ

العذاب فألن نسبة املكذب إىل الصادق مؤٍذ ، ألنه شهادة عليه بأنه يستحق العذاب فجعل العذاب عليهم 
إىل الربئ وأما اجملنون فألن نسبة اجلنون إىل العاقل دونه يف اإليذاء فإنه ال يشهد عليه بأنه حيث نسبوا العذاب 

يعذب وإمنا ينسبه إىل عدم اهلداية فبني أنَُّهم هم الضالون ، مث وصل ضالهلم بالبعد ألن من يسمي املهتدَي َضاالً 
  .ل مهتد هادي ك) كان ( السالم ) الصالة و ( يكون أضلّ ، والنيب عليه 

ْم « : قوله  فيه الرأيان املشهوران ، قّدره الزخمشري أََعَمْوا فَلَْم َيَرْوا ، وغريه يدِِّعي أن اهلمزة مقدم على » أفَلَ
  .حرف العطف 

مثَّ ) و : ( بيان للموصول ، فيتعلق مبحذوف ، وجيوز أن يكون حاالً فيتعلق به أيضاً قيل » ِمَن السََّماِء « : قوله 
أفَلَْم َيَرْوا إلَى كَذَا َمقُْهوراً َتْحَت قُْدَرِتَنا ، أو ُمِحيطاً بِهِْم فََيْعلَُموا أنَُّهْم َحْيثُ كَاُنوا فإنَّ : ذوفة تقديره حال حم

  .أرضي ومسائي حميطةٌ هبم ال خيرجون من أقطارها وأنا القادُر عليهم 
طْ بالياء يف الثالثة ، والباقون بنون العظمة فيها ، وهم قرأ األَخواِن َيَشا َيْخِسْف ُيْسِق» إنْ َنَشأ « : قوله 

وذلك ال جيوز ألن الباء أضعف يف الصوت من الفاء فال يدغم فيها : واِضَحَتان ، وأدغم الكسائي قال الفارسي 
امليم ال  اْضرِب مالكاً وإن كانت: اْضرِب فُالَناً كما تدغم الباء يف امليم كقولك : وإن كان الباء يدغم فيها حنو 

وليست بالقوية ، : اْضُمْم بكراً؛ ألن الباء احنطت عن امليم يفقد الُغنَِّة ، وقال الزخمشري : تدغم يف الباء حنو 
  .وهذا ال ينبغي ألهنا تواترت 

  فصل
ملا ذكر الدليل بكونه عامل الغيب وكونه جازياً على السِّيئات واحلسنات ذكر دليالً آخر فيه التهديد والتوحيد 

فأما دليل التوحيد فذكره السماء واألرض فإهنما يدالن على الوحدانية كما تقدم مراراً ويدالن على احلشر 
أََولَْيَس الذي َخلََق السماوات واألرض بِقَاِدرٍ على أَن { : واإلعادة ألهنما يدالن على كمال القدرة بقوله تعاىل 

إِن نََّشأْ َنْخِسْف بِهُِم األرض أَْو ُنْسِقطْ َعلَْيهِْم ِكَسفاً { : يد فقوله وأما التهد]  ٨١: يس [ } َيْخلَُق ِمثْلَُهم بلى 
يما : أي } إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً لِّكُلِّ َعْبٍد { : أي جنعل عني نافعهم ضارهم باحلق والكشف مث قال } مَِّن السمآء  ف

مث إنه . تائب راجع اهللا بقلبه } َعْبٍد مُّنِيب  لِّكُلِّ{ يرون من السماء واألرض آية تدل على قدرتنا على البعث 
فاستغفر { : تعاىل ملا ذكر من ينيب من عباده ذكر منهم من أناب وأصاب ومن مجلتهم َداُود كما قال تعاىل عنه 

  ] . ٢٤: ص [ } َربَُّه َوَخرَّ َراِكعاً َوأََناَب 

ي السَّْرِد ) ١٠(وِّبِي َمَعُه َوالطَّْيَر َوأَلَنَّا لَُه الَْحدِيَد َولَقَْد آَتْيَنا َداُووَد ِمنَّا فَْضلًا َيا جَِبالُ أَ أَِن اْعَملْ َسابَِغاٍت َوقَدِّْر ِف
ِقطْرِ َوِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح غُُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوأََسلَْنا لَُه َعْيَن الْ) ١١(َواْعَملُوا َصاِلًحا إِنِّي بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

َيْعَملُونَ لَُه َما ) ١٢(سَِّعريِ َوِمَن الْجِنِّ َمْن َيْعَملُ َبْيَن َيَدْيِه بِإِذِْن َربِِّه َوَمْن َيزِغْ ِمْنُهْم َعْن أَْمرَِنا ُنِذقُْه ِمْن َعذَابِ ال
ا آلَ َداُووَد ُشكًْرا َوقَِليلٌ ِمْن ِعَباِدَي َيَشاُء ِمْن َمَحارِيَب َوَتَماِثيلَ َوجِفَاٍن كَالَْجَوابِ َوقُُدورٍ َراِسَياٍت اْعَملُو



ِه الَْمْوَت َما َدلَُّهْم َعلَى َمْوِتِه إِلَّا َدابَّةُ الْأَْرضِ َتأْكُلُ ِمْنسَأََتُه فَلَمَّا َخ) ١٣(الشَّكُوُر  رَّ َتَبيََّنِت الْجِنُّ فَلَمَّا قََضْيَنا َعلَْي
  ) ١٤(ا لَبِثُوا ِفي الَْعذَابِ الُْمهِنيِ أَنْ لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ الَْغْيَب َم

َولَقَْد { : إشارة إىل بيان فضل داود ألن قوله » ِمنَّا « : فقوله } َولَقَْد آَتْيَنا َداُووَد ِمنَّا فَْضالً { : قوله تعاىل 
آتاه : لعةً ، فإذا قال القائل آَتى امللك زيداً خ: مستقبل باملفهوم وتام كما يقول القائل } آَتْيَنا َداُووَد مّنا فضالً 

ا يكون له فكذلك إيتاء اهللا الفضل عام لكن النبوة من عنده خاص بالبعض ،  منه خلَعةً يفيد أنه كان من خاصِّ م
ىل كل فإنَّ رمحه اهللا واسعةٌ تصلُ إ]  ٢١: التوبة [ } ُيَبشُِّرُهْم َربُُّهم بَِرْحَمٍة مِّْنُه َورِْضَواٍن { : ونطريه قوله تعاىل 

امللك : أحد لكن رمحته يف اآلخرة على املؤمنني رمحه من عنده خلواصِّه ، واملراد بالفضل النبوة والكتاب ، وقيل 
  .مجعي ما أوِتَي من ُحْسن الصوت وَتلْيِني احلديد وغري ذلك مما ُخصَّ به : ، وقيل 

على جهة » فضالً « ويكون بدالً من حمكّي بقول مضمر ، مث إن شئت قدرته مصدراً » َيا جَِبالُ « : قوله 
  .آتيناُه فضالً قولََنا َيا جبالُ ، وإن شئت جعلته مستأنفاً : تفسريه به كأنه قيل 

التسبيح بلغة : العامة على فتح اهلمزة ، وتشديد الواو ، أمراً من التَّأويب وهو التَّرجيع ، وقيل » أَوِّيب « : قوله 
أْدأَبِي : أصله من التأويل يف السري وهو أن يسري النهار كله ، وينزل ليالً كأنه قال : احلََبَشة ، وقال القَُتْييبُّ 

، وقيل : نوحي معه ، وقيل : النَّهار كُلَُّه بالتسبيح معه ، وقال وهب  ، والتضعيف : سريي معه  سريي معه 
روه برجع مع التسبيح ، وال دليل ألهنم فَسَّ: ُيحتمل أن يكون للتكثري ، واختار أبو حيان أن يكون للتعدي قال 

  .فيه ألنه دليل معىن 
أُوبِي بضم اهلمزة أمراً من آَب َيُؤوُب أي ارجع معه : وقرأ ابُن عباس واحلََسُن وقتادةُ وابُن أيب إسحاق 

  .بالتسبيح 
  :العامة على نصبه وفيه أوجه » والطري « : قوله 

  .راً أنه عطف على حمل جبال ألنه منصوب تقدي: أحدمها 
بله لفظ . أنه مفعول معه قاله الزجاج : الثاين  وال يقتضي العامل أكثَر من مفعول معه » معه « ورد عليه بأنه ق

وخالفهم يف َتقَصِّيه حالني : َجاَء َزْيٌد َمَع َبكْرٍ َمَع َعْمروٍ قال شهاب الدين : واحد إال بالبدل أو العطف ال يقال 
  .يقتضي جميئه هنا 

  .، وال بّد من حذف مضاف تقديره آتيناه فضالً وَتْسبِيح الطري » فضالً « ه عطف على أن: الثالث 
قاله أبو عمرو ، وقرأ السُّلَميُّ واألعرُج ويعقوُب وأبو . أنه منصوب بإضمار فعل أي َسخَّْرَنا لَُه الطَّْيَر : الرابع 

  :وأنشد » اجلبال « النسق على لفظ : يه أوجه والطَّْيُر بالرفع ، وف -يف رواية  - نوفل وأبو َيْحَيى وعاصمٌ 
  فَقَْد َجوزُتَما َخَمَر الطَّرِيق... أَالَ َيا َزْيُد َوالضَّحَّاُك ِسَريا  -٤١١٤

عطفه على الضمري املستكن يف : بالوجهني ، ويف عطِف املفرف بأل على املنادى املضموم ثالثة مذاهب ، الثاين 
الرفع على االبتداء واخلرب مضمري أي والطُري كذلك أي : بالظرف ، والثالث وجاز ذلك ، للفصل » أَوِّبِي « 

  .مؤوبةٌ 

  فصل
مل يكن املوافقون له يف التأويب منحصراً يف الطري واجلبال ولكن ذكر اجلبال ألن الصخور للُجُمود والطري 



، فإذا وافقه هذه األشياء فغريها أوىل مث إن من الناس من مل يوافقه وهم  للنفور وكالمها مستبعد منه املوافقة 
  .القاسية قلوهبم اليت هي أَشّد قسوة 

قال املفسرون كان داود إذا نادى بالنياحة أجابته اجلبال بَصَداها وعكفت الطري على من فوقه فصدى اجلبال 
. التسبيح كان داود إذا ختلل اجلبال فسبح اله جعلت اجلبال جتاوبه ب: الذي يسمعه الناس اليوم من ذلك وقيل 

  .كان داود إذا حلقه فتور أمسعه اهللا تسبيح اجلبال تنشيطاً له : وقيل 
قلنا « وحيتمل أن يعطف على : وهو من مجلة الفَْضل ، قال ابن اخلطيب » آَتْيَتا « عطف على » َوأَلَنَّا « : قوله 

  .} َوأَلَنَّا . ياجبال أَوِّبِي { يف قوله » 
  فصل

َرقٍَة أالن اهللا تعاىل له احل ديد حىت كان يف يده كالشمع والعجني يعمل منه ما يشاء من غري نار وال ضرب ِمطْ
وذلك يف قدرت اهللا يسري ، روي أنه طلب من اهللا أن يغنيه عن أكل مال بيت املال فأالن اهللا له احلديَد وعلمه 

نه وقاية للروح اليت هي من أمره وإمنا اختار اهللا له ذلك أل. صنعة اللَُّبوس وهي الدرع وأنه أول من اختذها 
وحتفظ اآلدمي املكرم عند اهللا من القتل ، فالزَّرَّاد خريمن القوَّاس والسَّيَّاف وغريمها؛ ألن القوس والسيف 

« : السالم ) الصالة و ( وغريمها من السالح ُربََّما يستعمل يف قتل النفس احملرمة ، خبالف الدَّرع قال عليه 
  .» َيأكُلُ إالَّ ِمْن َعَملِ َيِدِه  كَانَ َداُوُد الَ

  :فيه وجهان } أَِن اعمل { : قوله 
  .أهنا مصدرية على حذف اجلر أي َألنْ : أظهرمها 
ورد هذا بأن شرطها تقدم } َوأَلَنَّا لَُه احلديد أَِن اعمل َسابَِغاٍت { : قاله احلَْويفُّ وغريه إهنا مفسرة لقوله : والثاين 

، واعتذر بعضُهم عن هذا بأن قَدَّر ما هو مبعىن القول أي وأََمْرَناُه أَنْ » أَلَنَّا « ول ومل يتقدم إال مبا هو مبعىن الق
وأْسَبغَ « ألجل الغني وتقدمي تقديره يف لقمان عند » َصابَِغاٍت « : وال ضرورة تدعو إىل ذلك ، وقرئ . اْعَملْ 

  .» َعلَْيكُْم نَِعَمُه 
  فصل
  .وذكر الصفة ويعلم منها املوصوف . كوامل واسعات طواالً تسحب يف األرض أي » سابغات « معىن 
  .الزَّرَّاد « السَّرَّاد : نسيج الدُُّروع يقال لصانعه : والسرد } َوقَدِّْر ِفي السرد { : قوله 

اً فُتَغلْ حلق الدروع أي ال جتعل املسامري غالظاً فتكسر احلَلَق وال دقاق ويقال . ِغل فيها واملعىن قدر املسامري يف 
قودر يف السَّرد أي اجعله على القصِد . درع مْسُروَدة أي َمْسُموَرة احلَلَق : السرد املسمار يف احلَلَقة ، يقال 

، يقال السَّرد هو عمل الزرد وقْد   .رِ احلاجة ، وحيتمل أ 
يكون بقدر ) إمنا ( أي إنكم غريمأمور به أمر إجياب إمنا هو اكتساب والكسب } َوقَدِّْر ِفي السرد { : وقوله 

احلاجة وباقي األيام والليايل للعبادة فقدر يف ذلك العمل وال تشغل مجيع أوقاتك بالكسب بل حصل به القوت 
  .سب فح

أي لستم خملوقني إال للعمل الصاحل فاعملوا ذلك وأكثروا منه } واعملوا َصاِلحاً { : ويدل عليه قوله تعاىل 
يريد هبذا والكسب فقدروا } إِنِّي بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري { : والكسب فقدروا فيه مث أكد طلب الفعل الصاحل بقوله 



طلب الفعل الصاحل بقوله  ا ذكر املنيب } نِّي بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري إِ{ : فيه مث أكد  يريد هبذا داود وآله ، مث مل
يمانُ كقوله تعاىل  ذكر ما ]  ٣٤: ص [ } َوأَلْقَْيَنا على كُْرِسيِِّه َجَسداً ثُمَّ أََناَب { : الواحد منيباً آخر وهو سل

امة على النصب بإضمار فعل ، أي َسخَّرَنا ِلُسلَْيمانَ الع} َوِلُسلَْيَمانَ الريح { : ساتفاد من اإلنابة وهو قوله تعاىل 
، وجوز أبو البقاء أن يكون فاعالً يعين باجلار  ، وأبو بكر بالرفع على االبتداء ، واخلرب يف اجلار قبله أو حمذوف 

َسُن وأبو َحْيَوةَ واحلَ. ، وليس بقوّي لعدم اعتماده وكان قد وافقه يف األنبياء غريه ، وقرأ العامة الرِّيَح باإلفراد 
  .وتقدم يف األنبياء أن احلسن يقرأ مع ذلك بالنصب وهنا مل ينقل له ذلك . ، وخالُد ْبُن إلَْياَس الرَِّياح مجعاً 

اً للجملة االمسية على فعلية وهو » َوِلُسلَْيَمانَ « : الواو يف قوله : فإن قيلَ  للعطف فعلى قراءة الرفع يصري عطف
  ْحُسُن؟ال جيوز أْو الَ َي

{ : ملا ذكر لداود ولسليمان الريح وإما على النصب على قوله : أنه ملا بني حال داود فكأنه قال : فاجلواب 
  .وسخرنا لسليمان الريح ) كأنه قال وألنا لداوَد احلديَد ( } َوأَلَنَّا لَُه احلديد 

ا َشْهٌر { : قوله  وَُّها َمِسريةُ َشهرٍ أو مقداُر غُُدوَِّها َشْهٌر ، مبتدأ وخرب وال بد من حذف مضاف أي غُُد} غُُدوَُّه
ا ، وقرأ ابن أيب عبلة غَْدَوُتَها ورحُتها على املّرة ، واجلملة إما  ولو نصب جلاز ، إال أنه مل ُيقْرأ هبا فيما علمن

  .مستأنفة ، وإما يف حملِّ حالٍ 
  فصل

رواحها شهر فكانت تسري به يف يوم واحد مسريةَ املعىن غُُدوُّ تلك الريح املستمرة له مسريةُ شهر ، وسري 
دمشَق فيقيل بإصطخر : قال احلسن . شهرين  وبينهما مسية شهر ، مث َيُروُح من إصطخر _كان َيْغُدو من 

  .كان يتغذى بالرِّيِّ ويتعشى بسمرقَْنَد : وبينهما مسرية شهر للراكب املسرع وقيل ) فيبيت بكَاُبل 
يا جبال أويب معه : قوله يف اجلبال مَع داُووَد اِجلَبالَ ويف األنبياء ويف هذه السورة فقال ما احلكمة يف : فإن قيل 

  لسليمان بالالم؟: وقال يف الريح هناك وههنا 
ا سبَّحت َشرفت بذكر اهللا فلم ُيِضيفْها إىل داود بالم امللك بل جعلها معه كاملصاحب : فاجلواب  أن اجلبال مل

  .ا فجعلها كاململوكة لَُه والريح مل يذكر تسبيحه
أجريت له عني النحاس ثالثة : النحاُس قال املفسرون : والِقطُْر . أي أذْبَنا له عني النُّحاس } َمْن َيْعَملُ { : قوله 

  .وكان بأرضِ اليمن . أيام بلياليها كَجْري املياه 
  .وإمنا ينتفع الناس اليوم مبا أخرج اهللا لسلْيَمانَ 

أن يكون مرفوعاً باالبتداء وخربه يف اجلار قبله أي ِمَن اِجلنِِّ َمْن َيْعَملُ وأن يكون يف موضع  جيوز{ } : قوله 
يتعلق هبذا املقدر ، أو مبحذوف على أنه حال أو » ِمَن اِجلنِّ « نصب بفعل مقدر أي وَسخَّْرَنا لَُه َمْن َيْعَملُ و 

بضم » َوَمْن َيُزغْ « : ذن مصدر مضاف لفاعله ، وقرئ حال أي ُميّسراً بإذن ربه ، واإل» بإذن « بيان ، و 
يلُها و    .ال بتداء الغاية أو للتبعيض » ِمْن َعذَابٍ « الياء من أََزاغَ ومفعوله حمذوف أي َيُزغْ َنفَْسُه ، أي ُيِم

  فصل
يما يأمرهم به ، ومن يُزغ يعدل منه: قال ابن عباس  م من اجلن عن سخر اهللا اجلنَّ لسليمانَ وأمرهم بطاعته ف

يف الدنيا وذلك أن اهللا وكل : أمرنا الذي أمرنا به من طاعة سليان ُنِذقْه ِمْن َعذَابِ السَّعري يف اآلخرة ، وقيل 



  .هبم ملكاً بيده َسْوطٌ من نارٍ فمن زاغ منهم عن أمر سليمان ضربه ضربةً أْحَرقَْتُه 
واملراد » َما َيَشاُء « بيان ل » ِمْن َمَحارِيَب « و » َمْن َيَعَملُ « : مفسر لقوله } َيْعَملُونَ لَُه َما َيَشآُء { : قوله 

املساجد واألبنية املرتفعة ، وكان مما عملوا له بيت املقدس ، ابتدأه داود وَرفََعُه قامةَ رُجل فأوحى : باحملاريب 
ه اهللا إليه أين مل أقضِ ذلك على يدك ولكن ابن لك أملكه بعدك اُمسه سليمانُ أقضي مت امه على يده ، فلما توفا

استخلف سليمان فأحب إمتام بناء بيت املقدس فمجمع اجلن والشياطني وقسَّم عليهم األعمال فخص كل طائفة 
منهم بعمل يستصلحه له فأرسل اجلن والشياطني يف حتصل الرَُّخام واِمليَها األبْيَض من معاِدنه وأمر ببناء املدينة 

علها اثَْنْي َعَشَر َرَبضاً وأنزل على كل ربض منها سبطاً من األسباط وكانوا اثىن عشر بالرُّخام والّصفاح وج
َرقاً يستخرجون الذهَب والفضةَ  سبطاً ، فلما فرغ من بناء املدينة ، ابتدأ يف بناء املسجد فوجه الشياطني ِفَرقاً ِف

اً يأتونه والياقوَت من معادهنا والدرِّ الصِّاِفَي من البحر وفرقاً يقلعون  اجلواهَر من احلجارة من أماكنها وفرق
مث أحضر الصُّنَّاع . باِملْسِك والَعْنَبر وسائر الطّيب من أماكنها فأتى من ذلك بشيء ال ُيحصيه إال اهللا عّز وجلّ 

 وأمرهم بنحِت تلك احلجارة املرتفة وتصيريها ألواحاً وإصاحاً تلك اجلواهر وثَقََّب الياقوَت والآللئَ فبىن
املسجد بالرَُّخام األبيض واألصفر واألخضر وعمَّده بأساطني اِمليَها الصَّايف وسقَّفه بألواح اجلََواهر الثمينة 

وفَصََّص ُسقُوفَه وِحيطَانُِه بالآلىلء واليواقيت وسائر اجلواهر وبسط أرضه بألواح الفَْيرُوَزج فلم يكن يومئذ يف 
سجد كان يضيء يف الظلمة كالقَمر ليلةَ البدر ، فلما فرغ منه مجع أْحَبار األرض بني أهبُر وال أنوُر من ذلك امل

بني إسرائيل وأعلمهم أنه بناه هللا وأن كل شيء فيه خالص هللا ، واختذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيداً ، روى 
ْيَمانُ ِمْن بَِناء َبْيِت ملَّا فََرغَ ُس« : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -عبُد اهللا بن عمرو بن العاص عن رسول اهللا  لَ

ُحكَْمُه فأعطاه إياه ،  املَقِْدس َسأَلَ َربَُّه ثَالثَا فَأَْعطَاه اثَْنَتني َوأَنا أْرُجو أنْ َيكُونَ أَْعطَاُه الثُّالثَةَ سَألَ ُحكْماً ُيَصاِدُف
أنْ الَ َيأِتَي هذَا الَبْيَت أَحٌد ُيَصلِّي َركَْعَتْينِ إالَّ َخَرَج ِمْن َوَسأَلَُه ُملْكاً الَ َيْنبَغي َألحٍد ِمْن َبْعِدِه فَأَْعطَاُه ، َوَسأَلَُه 

  »ذُُنوبه كََيْوم َولََدْتُه أُمُُّه َوأََنا أَْرُجوا أنْ َيكُون قَد أَْعطَاُه ذَِلَك 

َمها ونقََض املَْسجِد فَلَْم َيَزلْ َبْيُت املقدس على ما بناه سليمان حىت غزاه خبنتصَّر فخرَّب املدينة وَهَد: قَالُوا 
وأخذ ما كان يف سقوفه وِحيطَانه من الذهب والفضة والدر والياقوت وسائر اجلواهر إىل دار مملكته من أرض 

  .العراق وبىن الشيطان لسليمان باليمن حصوناً كثرية وعجيبة من الصخر 
. ن ُنَحاس وصفر وَشَبٍه وُزَجاج وُرَخام صور م: وقيل . وهي النقوش اليت تكون يف األبنية } َوَتماِثيلَ { : قوله 
كانوا يتخذون صور املالئكة واألنبياء والصاحلني يف املساجد : وقيل . كانوا ُيَصوِّرون السِّباع والطيور : قيل 

لرياها الناس فيزداودوا عبادة ولعلها كانت مباحة يف شريعتهم كما أن عيسى كان يتخذ ُصوراً من طنيٍ فينفخ 
  .طرياً  فيها فيكون

وصالً ووقفاً وأبو عمرو » اجلََوابِ « اِجلفَانُ الِقَصاُع ، وقرأ ابن كثري بإثبات ياء } َوجِفَاٍن كاجلواب { : قوله 
واِجلفَانُ مجع » ِلجفَاٍن « صفة » كَالَْجَوابِ « والباقون حبذفها يف احلالني و . وورٌش بإثباهتا وصالً وحذفها وقفاً 

ي مجُع َجابيٍة كَضاربة وَضَوارب واجلابية احلَْوض العظيُم مسيت بذلك ألنه ُيْجيب إليها املاُء ، أي َجفَْنة ، واجلََوابِ
ا ُيخبَّأُ فيها قال الشاعر : جيمع وإسناد الفعل إليها جماز ألنه ُيجَْبى فيها كما قيل    :َخابَِية ، مل

  َهاَج الصِّنَّبِْرِمْن َسِديٍف ِحَني ... بِجِفَاٍن َتْعَترِي َناِدَيَنا  -٤١١٥



  ِلِقَرى األْضَياِف أْو ِللُمْحَتضْر... كَالَْجوابِي الَ َتنِي ُمْتَرَعةً 
  :وقال األعشى 

  كََجابِيِة الشَّْيخِ العَِراقيِّ َتفَْهُق... َنفَى الذَّمَّ َعْن آلِ املَُحلِّقِ َجفَْنةٌ  -٤١١٦
  :وقال األفوه 

  َوجِفَاٍن كَالَْجَوابِي ُمْتَرَعه. ..َوقُُدورِ كَالرَُّبا َراِسَية  -٤١١٧
  .كان يقعد على اجلفنة الواحدة ألف رجل يأكلون منها : قيل 
  فصل

وقُُدورٍ راِسَيات ثابتات هلا قوائم ال حيرِّكَْن عن أماكنها وال يبدلن وال يعطلن وكان يصعد إهليا بالسالليم وكانت 
  .باليمن 

  :أوجه » شكراً «  يف} اعملوا آلَ َداُووَد ُشكْراً { : قوله 
  .أنه مفعول به أي اعملُوا الطَّاَعةَ مسيت الصالة وحنوها شكراً لسدِّها َمَسدَُّه : أحدمها 

  .اْشكُُروا شكراً بَعَمِلكُْم أو اعملوا َعَملَ ُشكْر : كأنه قي » اْعَملُوا « أنه مصدر من معىن : الثاين 
  .جِئَْتَك طََمعاً ، وعبدت اهللا رجاء غُفَْرانه : ك أنه مفعول من أجله أي ألجل الشكر كقول: الثالث 
  .أنه مصدر موقع احلال أي َشاِكريَن : الرابع 

  .أنه منصوب بفعل مقدر من لفظه تقديره واْشكُُروا ُشكْراً : اخلامس 
ملوا يا آل معناه اع: أنه صفة ملصدر اعملوا تقديره اعلُموا عمالً شكراً أي ذَا ُشكْرٍ قال املفسرون : السَّادس 

، والعم أن كما قال عقيب قوله  واعملوا } { ِن اعمل َسابَِغاٍت { َ) تعاىل ( داود بطاعة اهللا شكراً له على نعمة 
ا تعمله اجلن له اعمال آل داود شكراً إشارة إىل ما تقدم من أنه ال ينبغي أن جيعل } َصاِلحاً  قال عقيَب م

  .وإمنا جيب اإلكثار من العمل الصاحل الذي يكون ُشكْراً  اإلنسان نفسه مستفرقةً يف هذه األشياء ،

مبتدأ املعىن أن العامل بطاعيت شكراً » والشَّكُوُر « صفة له ، » وِمْن ِعَبادي « خرب مقدم » َوقَِليلٌ « : قوله 
، وقيل : قيل . لنعميت قليلٌ    .داود وسليمان وأهل بيته : املراد من آل داود هو داود نفسه 

  فصل
ْيمان قا قد جزأ ساعات الليل  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان داود نيب اهللا : مسعت ثابتاً يقول : ل َجْعفَُر ْبُن ُسلَ

  .والنهار على أهله فلم تكن تأيت ساعة من ساعات الليل والنهار إال وإنسان من آل داود قائٌم ُيَصلِّي 
، قال أهل العلم أي على } فَلَمَّا قََضْيَنا َعلَْيِه املوت { : قوله  يمان  يتحرز  -عليه السالم - كان سليمان: سل

ببيت املقدس السَّنَّة والسََّنَتْينِ والشهر والشهرين ، وأقل من ذلك وأكثر يدخل فيه طعامه وشاربه فأدخله يف 
فيسأهلا ما املرة اليت مات فيها وكان بدء ذلك أنه كان ال يصبح يوماً إال َنَبَتْت يف حمرابه ببيت املقدس شجرة 

لكذا وكذا فيأمرها فتقطع فَإنْ كَاَنْت تنبت لغرس : ألن شيء أنت؟ فتقول : امسك؟ فتقول امسي كذا فيقول 
: ألي شيء َنَبْتت؟ قالت : غرسها وإن كانت لدواء كتبه حىت نبتت اخلروبة فقال هلا ما أنت؟ قال اخلّروبة قال 

جزيه وأنا حي أنت الذي على َوْجهِك هالكي وخراب بيت ما كان اهللا لي: خلراب َمْسجِِدك فقال سليمان 
اللَُّهمَّ َعمَّ على اجلنِّ موتى حىت يعمل الناس أن اجلن ال يعلمون : املقدس فنزعها وغرسها يف حائط له مث قال 



 الغيب وكانت اجلن خترب اإلنس أهنم يعملمون من العيب أشياء ويعلمون ما يف غد ، مث دخل احملراب فقام يصلي
متكئاً على عصاه فمات قائماً وكان للمحراب كوى بين يديه وخلفه فكانت اجلن تعمل تلك األعمال 

فيحسبونه حياً فال ينكرون خروجه إىل الناس لطول صالته فمكثوا يأبون له بعد موته حوالً كامالً حىت أكلت 
فشكرت اجلن األرضة فهم يأتوهنا باملاء والطني : اَألَرَضةُ َعَصا ُسلَْيَمان فخرَّ ميتاً فعلموا مبوته ، قال ابن عباس 

  .أي عصاه » َتأكل منسأته « } َما َدلَُّهْم على َمْوِتِه إِالَّ َدابَّةُ اَألْرضِ { : يف جوف اخلشب فذلك قوله 
حمضفة  هبمزة ساكنة ونافع وأبو عمرو بألف - إما حال ، أو مستأنفة وقرأ ابن ذَكَْوان منسأَْتُه » َتأكُلُ « : قوله 

، والباقون هبمزة مفتوحة ، واِملْنَسأةُ اسم آلة من َنسأَُه أي أخََّرُه كاملكسحة واِملكَْنسة من نسأُت الغنم أي 
  :َنَسأَ اللَُّه يف أَجِلِه أي أَخَّره وفيها اهلمزة وهو لغة متيم وأنشد : زجرهتا وستقتها ، ومنه 

  ِمبْنَسأٍَة قَْد َجرَّ َحْبلَُك أَْحُبالَ... ُه أَِمَن أَْجل َحْبلٍ الَ أََباَك َضَرْبَت -٤١١٨
  :وهو لغة احلجاز وأنشد ) واأللف ( 

َك اللَّْهُو َوالَْغَزلُ... إذَا َدَبْبَت َعلَى اِملْنَسأِة ِمن ِكَبرٍ  -٤١١٩   فَقَد َتَباَعَد َعْن
َعلٍَة كِمكََنَسٍة وأما سكوهنا ففيه فأما باهلمزة املفتوحة فهي األصل ألن االشتقاق يشهد له والفتح ألجل بناء ِمفْ

  :وجهان 

أنه أبدل اهلمزة ألفاً كما أبدهلا نافع وأبو عمرو وسيأيت ، مث أبدل هذه األلف مهزة على لغة من يقول : أحدمها 
  :الَعأَلَُم واخلَأَتُم وقوله 

  وِخْنِدٌف َهاَمةُ َهذَا الَعألَمِ..  -٤١٢٠
ال أدري ما محله عليه كيف نعتقد أنه هرب من شيء مث يعود إليه ذكره ابن مالك قال شهاب الدين وهذا 

وأيضاً فإهنم نصُّوا على أنه إذا أبدل من األلف مهزة فإن ان لتلك األلف أصل حركت هذه اهلمزة حبركة أصل 
  .األلف 

  :وأنشد ابن عصفور على ذلك 
.َولَّى َنَعاُم َبنِي َصفَْوانَ َزْوَزأَةً  -٤١٢١  . ..  

َزْوَزَوةٌ ، فلما أبدل من األلف مهزة حركها حبركة الواو ، إذا عرف هذا : صل َزْوزاةٌ وأصل هذا األ: قال 
فكان ينبغي أن تبدل هذه األلف مهزة مفتوحة ألهنا عن أصل متحرك وهو اهلمزة املتفوحة فتعود إىل األول وهذا 

  .اليقال 
ضع تقدم التنبيه عليها وشواهدها ، وحيسنه هنا أن أنه سكن الفتحة ختفيفاً والفتحة قد سكنت يف موا: الثاين 

اهلَْمَزة تشبه حروف العلة ، وحرف العلة يستثقل عليه احلركة من حيث اجلملة وإن كان ال تستثقل الفتحة 
  :خلفتها ، وأنشدوا على تسكني مهزهتا 

ِة الشَّْيخِ إلَى ِمْنس... َصرِيُع َخْمرٍ قَاَم ِمْن َوكْأِتِه  -٤١٢٢   أتِِهكَقْوَم
ألن قياس ختفيفها إمنا هو َتْسهيلُها َبْيَن َبْيَن وبه قرأ : وقد طعن قوم على القراءة ونسبوا راويها إىل الغلط قالوا 

ابُن عامر وصاحباُه فظن الراوي أهنم سكنوا وضعفها أيضاً بأنه يلزم سكون ما قبل تاء التأنيث وما قبلها واجب 
هي غري قياسية يعنون أهنا ليست على قياس ختفيفها إال أن هذا : ل فقيل الفتح إال األلف وأما قراءة اإلبدا



أنا ال أمهزها ألين ال أعرف هلا : مردود بأهنا لغة احلجاز ثابتة فال يلتفت ملن طعن ، وقد قال أبو عمرو وكفى به 
يهمز ، وهذا الذي  اشتقاقاً ، فإن كانت مما ال يهمز فقد احتطت وإن كانت هتمز فقد جيوز يل ترك اهلمز فيما

وقرئ َمْنَسأَته بفتح امليم مع حتيق اهلمز ، وإبداهلا ألفاً وحذفها . ذكره أبو عمرو أحسن ما يقال يف هذا ونظائره 
ِمْن « ِميَضأةٌ وِميَضاَءةٌ ولكها لُغات ، وقرأ ابن جبري من ساته فََصل : ختفيفاً وقرئ ِمْنَساَءِتِه نزنة منعالته كقوهلم 

جمرورة هبا والسَّاةُ والسَِّيةُ هنا الَعَصا وأصلها َيُد القَْوس العليا والسفلى » ساته « رف جر وجعل وجعلها ح» 
. َساةُ القَْوسِ مثلُ َشاٍة وِسئَُتها فسمِّيت العصا بذلك على وجه االستعا ة واملعىن تأكل من طرف عصاه : يقال 

خضراء من خروب والعصا اخلضراء مىت اتُِّكيَء عليها  أنه اتَّكأ على عصا -كما جاء يف التفسري  - ووجه بذلك
َعلَة حنو قَحة وقحة واحملذوف المهما وقال ابن جين » َسأَة « و . تصري كالقَْوس يف االْعوِجاج غالباً  مسي : فَ

وهذا يقتضي أن تكون القراءة هبمزة : العصا منسأة ألهنا تسوء وهي فَلَة والعني حمذوفة قال شهاب الدين 
  .نة واملنقول أن هذه القراءة بألف صرحية وأليب الفتح أن يقول أصلها اهلمزة ولكن أُْبِدلَْت ساك

  :فيه وجهان » َدابَّةُ األرض « : قوله 
  .أن األرض هذه املعروفة واملراد بدابة األرض اَألَرضة ُدَويبَّة تأكل اخلََشب : أظهرمها 
دابة األكل يقال : ابَّة اخلََشَبة َتأرُِضَها أَْرضاً أي أكلتها فكأنه قيل أن األرض مصدر لقولك أََرَضيِت الد: والثاين 

ا أَرَضت الدَّابَّةُ اخلََشَبة تَأُرُضها أَْرضاً فأرَِضْت بالكسر تَأَْرُض هي بالفتح أيضاً وأكَلت الفََوازُج األْسَنانَ َتأكُلُه: 
  .أكْالً فَأَِكلَْت هي بالكسر َتأكَلُ أكَالً بالفتح 

جِِدَعْت أَْنفُُه َجَدعاً فُجِدَع هو َجَدعاً بفتح عني املصدر ، وقرأ ابن عباس والعباس بن الفضل بفتح : وه أيضاً وحن
اَألَرُض بالفتح ليس مصدراً بل هو مجع أَرَضٍة وهذا : الراء وهي مقوية املصدرية يف القرءاة املشهورة وقيل 

  .ة أعم من األرضة وغريها من الدّوابِّ يكون من باب إضافة العام إىل اخلاص ألن الداب
يمان عليه } فَلَمَّا َخرَّ { : قوله  عائد على : السالم ، وقيل ) الصالة و  -أي سقط الظاهر أن فاعله ضمري سل

بل أكلت عبتة الباب وهي اخلاّرة وينبغي أن ال يصحَّ؛ إذ كان التركيب : الباب ألن الدابة أكلته فوقع وقيل 
  .أْبقَلَ إْبقَالَها ضرورة ، أو نادر تأويلها مبعىن الَعْود أندر منه : لتأنيث و خرَّْت بتاء ا

  .العامة على نيابته للفاعل مسنداً للجنِّ وفيه تأويالٌت } َتَبيََّنِت { : قوله 
َر وَبانَ و : أحدمها    :الزماً كقوله » َبانَ «  يأيت مبعىن» َتَبيََّن « أنه على حذ مضاف تقديره َتَبيََّن أْمُر اِجلنِّ أي ظََه
  وأَنَّ أَِعزَّاء الرَِّجالِ ِطَيالُهَا... َتَبيََّن ِلي أَنَّ القََماَءةَ ِذلَّةٌ  -٤١٢٣

  ) .به ( فلما حذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه وكان مما جيوز تأنيث فعله أحلقت عالمة التأنيث 
فوعاً بدالً من اجلنِّ واملعىن ظهر كوُنهم لو علموا الغيب ما لبثوا يف بتأويل املصدر مر} أَن لَّْو كَاُنواْ { « وقوله 

  .العذاب أي ظََهَر َجْهلُُهْم 
ا لبثوا يف العذاب أي ظََهَر : الثاين  أن تبني مبعىن بان وظهر أيضاً واجلنِّ واملعىن ظهر كوُنهم لو علموا الغيب م

  .َجْهلُُهْم 
بدل كما « أَنْ لَْو كَاُنوا » وال حاجة إىل حذف مضاف و . واجلّن فاعل  أن تبني مبعىن بان وظهر أيضاً: الثاين 

  .َبانَ َزْيٌد َجْهلُُه : تقدم واملعىن ظهر اجلن جهلهم للناس ألهنم كانوا يومهون الناس بذلك كقولك 



« كانوا » فَُتُهْم وبالضمري يف َضَع« بِاِجلنِّ » أن َتَبيََّن هنا متعدِّ مبعىن أْدَرَك وَعلم وحينئذ يكون املراد : الثالث 
الرؤساء من اجلن كانوا يومهون ) و ( مفعول به ، وذلك أن املردة « أنْ لَّْو كَاُنوا » كباُرهم وَمَرَدُتُهْم و 

ا َمكَثُوا يف العذاب ، ومن جميء  َتَبيََّن متعدياً » ضعفاءهم أهنم يعلمون الغيب فلما َخرَّ سليمانُ َمْيتاً كما ادعوا م
  :عىن أْدَرَك قوله مب

  َوالَ َتْجَزِعي كُلُّ اَألَنامِ َيُموُت... أفَاِطم إنِّي َميٌِّت فََتَبيِّنِي  -٤١٢٤
« بالنصب وهي واضحة أي تبينت اإلنُس اِجلنَّ ، و » اجلنَّ « : ويف كتاب أيب َجْعفَر ما يقتضي أن بعضم قرأ 

قرا ابُن مسعود وابُن عباس تبينت اإلنس أن لو كان  :، قال البغوي » اجلن « بدل أيضاً من » أن لو كانوا 
اجلنُّ َيْعلَُمونَ الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني أي علمت اإلنُس وأيقنت ذلك وقرأ ابُن عباس ويعقوب ُتُبيَِّنِت 

ا نقله النَّحَّاس ويف اآلية قراءاٌت كثريةٌ أْضَرْبُت علها ملخالفتها الشواذ  اِجلنُّ على البناء للمفعول وهي مؤيدة مل
فاصلة بينهما وبني « لو » الظاهر أهنا مصدرية خمففة من الثقيلة وامسها ضمري الشأن و « أن لو » يف « وأن 

  :خربها الفعلّي وتقدم حتقيق ذَلك كقوله 

: بن عطية وقال ا]  ١٠٠: األعراف [ } أَن لَّْو َنَشآُء أََصْبَناُهْم { و ]  ١٦: اجلن [ } َوأَلَّوِ استقاموا { 
ا َيْنزِلُ َمْنزِلَة القسم من الفعل » أَنْ « وذهب سيبويه إىل أَنَّ  ال موضع هلا من اإلعراب إمنا هي مؤذنة جبواب م

الذي معناه التحقيق واليقني ألن هذه األفعال اليت هي حتققت وتيقنت وعلمت وحنوها حتلّ َمَحلّ القسم فما 
وظاهر هذا أهنا : قال شهاب الدين . األقوال اُألول يكون جواهبا  وعلى» لو « لبثوا جواب القسم ال جواب 

  .زائدة ألهنم نصوا على اطَِّراِد زيادهتا قبل لو يف َحيِّز القََسم 
والذي يقتضيه القياس أن جياب أسبقهما كما يف اجتماعه مع . وللناس خالف هل اجلواب ِللَوء أو للقسم 

  .َبر كما تقدم بيانه الشرط الصريح ما مل يتقدمهما ذُو َخ
  .وتقدم الكالم والقراءات يف سبأ يف سورة النمل 

  فصل
ا سقط ميتاً َتَبيََّنت اِجلنُّ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني أي التََّعب  املعىن أن سليمان مل

هنم ال يعلمون الغيب ألهنم والشقاء مسخرين لسليمان وهو ميت يظنونه حياً أراد اهللا بذلك أن يعلم اجلن أ
كانوا يظنون أهنم يعلمون الغيب لغلة اجلهل عليهم وذكر الزُّْهريُّ أن معىن َتَبيَّّنت اِجلنُّ أي ظهرت وانكشفت 

اجلن لإلنس أي ظهر هلم أمرهم أهنم ال يعلمون الغيب ألهنم كانوا قد شبهوا على اإلنس ذلك ، ويؤيد هذا 
يدل على أن املؤمنني من اجلنِّ مل } َما لَبِثُواْ ِفي العذاب املهني { : ملتقدمة ، وقوله قراءة ابن مسعود وابن عباس ا

  .يكونوا يف التسخري ، ألن املؤمن ال يكون يف زمان النَّبِيِّ يف العذاب املهني 
  فصل

ْوَم َملََك وهو ابن ثالثَ َعْشَرة  ُروَِي أن سليمان كان عمره ثالثاً ومخسَني سنة ومدة ملكه أربعونَ سنة وَملََك َي
  .َسَنةً وابتدأ يف بناء بني املقدس ألربع سنني مضني من ملكه 

َبلَْدةٌ طَيَِّبةٌ َوَربٌّ غَفُوٌر لَقَْد كَانَ ِلَسَبإٍ ِفي َمْسكَنِهِْم آَيةٌ َجنََّتاِن َعْن َيِمنيٍ َوِشَمالٍ كُلُوا ِمْن رِْزقِ َربِّكُْم َواْشكُُروا لَُه 
َشْيٍء ِمْن ِسْدرٍ وا فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم َسْيلَ الَْعرِمِ َوَبدَّلَْناُهْم بَِجنََّتيْهِْم َجنََّتْينِ ذََواَتْي أُكُلٍ َخْمٍط َوأَثْلٍ َوفَأَْعَرُض) ١٥(



َوَبْيَن الْقَُرى الَِّتي َباَركَْنا ِفيَها َوَجَعلَْنا َبْيَنُهْم ) ١٧(ذَِلَك َجَزْيَناُهْم بَِما كَفَُروا َوَهلْ ُنَجازِي إِلَّا الْكَفُوَر ) ١٦(قَِليلٍ 
فَقَالُوا َربََّنا َباِعْد َبْيَن أَْسفَارَِنا َوظَلَُموا ) ١٨(قًُرى ظَاِهَرةً َوقَدَّْرَنا ِفيَها السَّْيَر ِسُريوا ِفيَها لََياِلَي وَأَيَّاًما آِمنَِني 

  ) ١٩(كُلَّ ُمَمزَّقٍ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ َشكُورٍ أَْنفَُسُهْم فََجَعلَْناُهْم أََحاِديثَ َوَمزَّقَْناُهْم 

قرأ محزة وحفص َمْسكَنِهِْم بفتح الكاف مفرداً ، والكسائي } لَقَْد كَانَ ِلَسَبإٍ ِفي َمْسكَنِهِْم آَية { : تعاىل ) قوله ( 
ا اإلفر   :اد فلعدم اللبس ألن املراد اجلمع كقوله كذلك إال أنه كسر الكاف والباقون َمَساِكنِهِْم مجعاً فأم

  .. .كُلُوا يف َبْعضِ َبطْنِكُُم َتِعفُّوا  -٤١٢٥
والفتح هو القياس ألن الفعل مىت ضمت عني مضارعة أو فتحت جاء املفعل منه زماناً أو مكاناً أو مصدراً 

وهي لغة الناس اليوم  كسر الكاف لغة فاشيةٌ: بالفتح والكسر مسموع على غري قياس ، وقال أبو احلسن 
  .هي لغة ميانية فَِصيحةٌ : والكسر لغة احلجاز وهي قليلة وقال الفراء 

ألن : حيتمل أن يراد به املكان ، وأن يراد به املصدر أي السُّكَْنى ، ورجح بعضهم الثاين ، قال » مسكنهم « و 
فإن فيه َوْضَع املفرد َمْوِضَع اجلمع ، كما املصدر يشمل الكل ، فليس فيه َوْضُع مفرد َمْوضع مجع خبالف األول 

  :تقرر ، لكن سيبويه يأباه إالَّ َضرُورةً كقوله 
  قَْد َعضَّ أَْعَناقَُهْم جلُد اجلََواِميس. . ...  -٤١٢٦

، ورسم يف املصاحف دون ألف بعد الكاف فلذلك  أي جلود ، وأما اجلمع فهو الظاهر ألن كل واحد مسكن 
  .كورة احتمل القراءات املذ

  فصل
وقرئ َسَبأ » سبأ « ملا بني حال الشاكرين ِلنَِعِمِه بذكر داود وسليمان وبيَّن حال الكافرين بأْنُعمِه ، حبكاية أهل 

بالفتح على أنه اسم ُبقَْعة ، وباجلر مع التنوين على أنه اسم قبيلة ، وهو األظهر ألن اهللا جعل اآلية لسبأ والظاهر 
أي من فضل رهبم داللةً على وحدانيتنا » آية « حيتاج إىل إضمار األهل ، وقوله  هو العاقل ال املكان فال

) سبأ ( وقدرتنا وكانت مساكنهم مبأرب من اليمن واسم َسَبأ عبد مشس بن يشُجب بن َيْعُرب بن قَْحطَان ومسي 
  .ألنه ول من سبأ من العرب 

، وذكر بعضهم: ويقال : قال السَُّهْيلّي  أنه كان مسلماً وكان له شعر يشري فيه بوجود رسول  إنه ول من تربج 
سليمان عليه الصالة والسالم ( قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا    ) :يعين 

  َنبِيُّ الَ يرخُِّص يف احلََرامِ... َسَيْملُك َبْعدنا ملكاً َعِظيماً  -٤١٢٧
  يدينون العباد بغري دامِ... َوميِلُك َبْعُد منهم ُملُوك 

ا باقِتسام... ُك بعده منهم ملوك َوميِل   يصُري امللك فين
  نفى جنته خري األنام... َوميلك َبْعَد قَْحطَانَ َنبِيُّ 
  أَُعمَّر بعد َمْبعثَِه بَعامِ... يسمى أمحَد َيا لَْيَت أّني 

  بكُلّ ُمَدجَّج وبِكُلِّ َراِمي... فأعُضُده وأحُبوه بَنْصرِي 
  ومن يلقاه ُيْبِلْغه َسالِمي... ِه َمَتى َيظَْهْر فكُونوا ناِصرِي

بن مسيك الغطيفي النيب  عن سبأ ما هو؟ أكان رجالً  - صلى اهللا عليه وسلم  - روى ابن عباس قال سأل فروة 



بل هو رجل من العرب ولد عشرة من الولد فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم : أو امرأة أو أرضاً؟ قال 
الذين : وكندة واألزد واألشعريون وأمنار وِحمري فقال رجل وما أمنار؟ قال  أربعة فأما الذين تيامنوا فمذحج

ا هلكت أمواهلم وخربت بالدهم  منهم خثْعم وجبيلة ، وأما الذين تشاُموا فلَخم وُجذام وعاملة وغسان ، ومل
َتفَرَّقُوا أََيادي َسَبا « : تفرقوا يف غور البالد وجندها أيدي سبا َشذَر مذر ، فلذلك قيل لكلّ متفرقني بعد اجتماع 

فنزلت طوائف منهم احلجاز فمنهم ُخَزاعة نزلوا بظاهر مكة ومنهم األوُس واخلَْزرج نزلوا بيثرب فكانوا أول » 
من سكنها مث نزلت عندهم ثالث قبائل من اليهود بنو قَْيُنقَاع وبنو قَُرْيظَة والنَّضري فخالفوا األوس واخلزرد 

ائف أَُخُر منهم الشام وهم الذين تنصروا فيما بعد وهم غَسَّان وعاِملة وخلم وجذام وأقاموا عندهم ونزلت طو
  .جيمع هذه القبائل كلها » سبأ « وتنوخ وتغلب وغريهم ، و 

واجلمهور على أن مجيع العرب ينقسمون إىل قسمني فحطانية وَعْدَنانيَّة ، فالقحطانية َشْعَبان سبأ وَحْضَرَمْوَت 
، وقيل  والَعْدنَانيَّة شعبان ربيعةُ وُمَضر وأما قَُضاَعةُ فمختلف فيها فبعضهم نسبها إىل قَْحطَان وبعضهم إىل عدنان 

إن مجيع العرب ينتسبون إىل إمساعيل : أْنِعْم صباحاً ، وأَبْيَت اللَّْعَن قال بعضهم : إن قحطان أول من قيل له : 
. فإن إمساعيل نشأ بني جرهم مبكة وكانوا عرباً السالم وليس بصحيح ) الصالة و ( بن إبراهيم عليهما 

والصحيح أن العرب العاربة كانوا قبل إمساعيل منهم عاد ومثود وطسم وجديس وأَهم وجرهم والعماليق يقال 
كان ملكاً يقال إنه أول من سقَّف البيوت باخلشب المنشور وكانت الفرس تسميه آدم األصغر » أهم « إن : 

، يقال  ويف ذلك يقول بعض ) مناهلهم ( َوَبار هلكوا بالرمل انثال عليهم فأهلكهم وطمَّ : هلا وبنوه قبيلة 
  :الشعراء 
َدْهٌر َعلَى َوَبارِ  -٤١٢٨   فََهلَكت َعْنَوةً َوَباُر... َوكَرَّ 

  :فيه ثالثة أوجه » جنتان « : قوله 
{ : دق على هذا املثىن وتقدم يف قوله وأبد ُمثَنَّى من مفرد ألن هذا املفرد يص» آية « الرفع على البدل من 

  ] . ٥٠: املؤمنون [ } َوَجَعلَْنا ابن َمْرَيَم َوأُمَُّه آَيةً 
وال يظهر ضعفه بل قوته وكأنه توهم أهنما . وضعف ابن عطية األول ومل يبينه . أنه خرب مبتدأ مضمر : الثاين 

  . خمتلفان إفراداً أو تثنية فلذلك ضعف البدل عنده واهللا أعلم
  .» َعْن َيِمنيٍ وِشَمالٍ « أن يكون جنتان متبدأ وخربه  -وإليه حنا ابن عطية  -الثالث 

وردَّة أبو حيان بأنه ابتداء بنكرة من غري مسوغ واْعُتِذَر عنه بأنه قد يعتقد حذف صفة أي َجنََّتاِن هلم أو جنتان 
  .» آية « نصباً على خرب كان وامسها َعِظيَمتان فيصح ما ذهب إليه وقرأ ابن أيب عبلة جنتني بالياء 

اسم كان كاملبتدأ وال مسوغ لالبتداء به حىت جيعل اسم كان واجلواب أنه خيصص باحلال املتقدمة : قإن قيل 
  .يف هذه القراءة » آلية « لكان صفة » ِلَسبٍأ « عليه وهي صفته يف األصل أال ترى أنه لو تأخر 

نتان أو خرب مبتدأ مضمري أي مها عن ميني قال املفسرون أي عن ميني الوادي إما صفة جل» َعْن َيمنيٍ « : قوله 
  .ومشاله 

  .عن ميني من أتاها ومشاله وكان هلم واٍد قد أحاط اجلنتان بذلك الوادي : وقيل 
واحد أيَّةُ آَيٍة يف جنتني مع أن بعض بالد العراق فيها ألف من اِجلَنان؟ وأجاب بأن املراد لكل : قال الزخمشري 



  .جنتني أو عن ميني أيديهم ومشاهلم مجاعات من اجلنان وإليصال بعضها ببعض جعلها جنة واحدة 
ُك كُلُوا من رزق ربكم » كُلُوا « : قوله    .على إضمار القول أي قَالَ اللَّه أو املَلَ

طلب إال على وهذه إشارة إىل تكميل النعمة عليهم واشكروا له على ما رزقكم من النعمة فإن الشكر ال ي
واملعىن » َربُّ غَفُوٌر « وربكم ) طيبة ( أي َبلَْدتثكُْم بلدةً » َبلَْدةٌ « قوله . النعمة املعتربة أي اعملوا له بطاعته 

  .أن أرض سبأ بلدة طيبة ليست مسبخة 
ٌء وال َوَخم وكان مل ير يف بلدهتم َبُعوَضة وال ذُباٌب وال ُبْرغُوثٌ وال حيَّة وال عقرٌب وال وبا: قال ابن زيد 

، فذلك قوله  أي طيبة } َبلَْدةٌ طَيَِّبةٌ { : الرجل مير ببلدهم ويف ثيابه القمل فيموت القمل كلها من طيب اهلواء 
وقيل ورب غفور أي ال . وربكم إنَشكَْرُتْم فيما رزقكم رب غفور للذنوب : قال مقاتل » ورب غفور « اهلََواِء 

على املدح أو اسكنوا أو اعبدوا وجعله » بلدٍة ، َوَرب « ة وقرأ رويس بنصب عقاب عليه وال عذاب يف اآلخر
وفيه نظر؛ إذ يصري التقدير اشكروا لربكم َربا غفوراً ، مث إنه » اْشكُُروا « أبو البقاء مفعوالً به والعامل فيه 

ا كان من جانبه ذكر ما كان من جانبهم فقال  أَْعَرُضوا « : تعاىل ملا بني م ظلمهم ، اإلعراض بعد » فَ من كمال 
ذُكَِّر بِآَياِت َربِِّه ثُمَّ أَْعَرَض َعْنَهآ { : إبانة اآلية كقوله  أرسل : قال وهب ]  ٢٢: السجدة [ } َوَمْن أَظْلَُم ِممَّن 

ما نعرف  اهللا إىل سبأَ ثالثةَ َعَشَر نبياً فدعوهم إىل اهللا وذكروهم نعم اهللا عليهم وأنذروهم عقابه فكذبوهم وقالوا
، فقولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع فذلك قوله عّز وجلّ  ا نعمةً  فَأَْعَرُضوا ، : هللا عّز وجلّ علين

ِقُمونَ { : مث ذكر كيفية االنتقام منهم كما قال تعاىل  وكيفيته أنه تعاىل ]  ٢٢: السجدة [ } إِنَّا ِمَن اجملرمني ُمنَت
  .مواهلم وَخرَّب ُدوَرُهْم أرسل عليهم سيالً غرَّق أ

  :الَعرُِم فيه أوجه } َسْيلَ العرم { : قوله 
السَّْيلُ الَعرُِم ، والَعرُِم الشديد وأصله من : أنه من باب إضافة املوصوِف لصفته يف األصل إذ األصل : أحدمها 

  .َرام اجلَْيشِ منه الَعَراَمة ، وهي الشَّراَسةُ والصعوبة وَعرَِم فُالَنٌ فَُهَو عارٌِم َوعرِم وُع
  .أنه من حذف املوصوف وإقامة صفته ُمقامه تقديره فأرسلنا عليهم َسْيلَ املَطَرِ الَعرِمِ أي الشديد الكثري : الثاين 

  ) :قول الشاعر ( أن الَعرِم اسم للبناء الذي جيعل سداً وأنشد : الثالث 
  ِمْن َسْيِلِه الَعرَِما َيْبُنونَ... ِمْن َسَبِأ احلَاِضرين َمأْرَِب إذْ  -٤١٢٩

ٍة وهي السد الذي حيبس املاء : قال البغوي . أي البناء القوي    .الَعَرْم والَعَرُم والَعرُِم مجع َعَرَم
  .أن الَعرِم اسم للوادي الذي كان فيه املاء نفسه : الرابع 

  . عليهم من حيث شاء كان ماء أمحر أرسله اهللا: العرم السيل الذي ال يطاق وقيل : وقال ابن األعرايب 
هو اخلُلُْد وإمنا أضيف إليه؛ ألنه تسبب عنه إذ يروى يف التفسري : وقيل . أنه اسم للجرذ وهو الفأر : اخلامس 

وعلى هذه األقوال الثالثة تكون اإلضافة إضافةً صحيحة معرفة . أنه قرض السّد إىل أن انفتح عليهم فغرقوا به 
وهؤالء هم الذين ضربت العرب هبم . ل البناء أو سيل الوادي الفُالَينّ أو سيل اجلُْرِذ غُالَُم َزْيٍد ، أي سي: حنو 

  .وقد تقدم . » َتفَرَّقُوا أَْيِدَي َسَبا « املثل للفُْرقة فقالوا 
  فصل

كان ذلك السد َبَنْتُه َبلِْقيُس وذلك أهنم كانوا يقتتلون على ماء واديهم ، : قال ابن عباس ووهب وغريمها 



مرت بواديهم فسد بالعرم وهو املَُسنَّاة بلغة محري فسكت ما بني اجلبلني بالصخور وجعلت له أبواباً على عدة فأ
أهنار هم يفتحوهنا إذا احتاجوا إىل املاء وإذا استغنوا َسدُّوا فإذا جاء املطر اجتمع إليه ماء أودية اليمن فاحتبس 

مث ( فتح فجرى ماؤه يف الربكة فكانوا يسقون من بالباب األعلى السيل من وراء السَّدِّ فأمرت بالباب األعلى ي
من الثاين مث من الثالث األسفل فال ينفذ املاء حىت َيثوَب املاُء من السنة املقبلة فكانت َتقَْتسمثه بينهم على ذلك ) 

لَْد فنقب السد من أسفله فَغرَّق فبقُوا على ذلك بعدها مدة فلمَّا طََغْوا وكَفَُروا سلَّط اهللا عليهم ُجْرذاً يسمَّى اخلُ
  .املاء جناهنم وخرب أرضهم 

قد تقدم يف البقرة أن اجملرور بالباء هو اخلارج ، واملنصوب هو الداخل؛ وهلذا غَلطَ } بَِجنََّتْيهِْم َجنََّتْين { : قوله 
  .بضاٍد  ظاًء: فلو أبدل ضاداً بظاٍء بطلت صالته بل الصواب أن يقول : َمْن قال من الفقهاء 

، وقد تقدم » َخْمٍط « إىل » أُكُلٍ « قرأ أبو عمرو بإضافة } أُكُلٍ َخْمٍط { : قوله  والباقاون بتنوينه غري مضاف 
اً » أكل « يف البقرة أن اْبَن َعاِمرٍ ، وأَبا عمرو والكوفيَِّني يضمون كاف  غري املضاف لضمري املؤنثة وأنَّ نافع

اك تقدم حتريره فيكون القراء هنا على ثالث مراتب ، األوىل أليب عمرو أُكُلِ وابَن كثري يسكنوهنا بتفصيل هن
  .» خلمط « مخٍط بضم كاف أكل مضافاً 

  .لنافع وابن كثري بتسكني كافة وتنوينه : الثانية 
  .للباقني ضم كافة وتنوينه فمن أضاف جعل األكل مبعىن اجلََنى والثََّمر : الثالثة 

كل شجر ذي شوك : هذا قول أكثر املفسرين وقيل ) و . ( البَريُر : راَك ومثره يقال له شجر اَأل: واخلمط قيل 
اخلمط : كل نبت أخذ طعماً من َمَراَرٍة حىت ال ميكن أكله فهو َخْمط وقال ابن األعرايب : وقال املربد والزجاج 
من جعل اخلمط امساً : قال البغوي . فَْسَوة الضَّْبغ على صورة اخلَْشَخاش ال ينفتع به : مثرة شجرة يقال هلا 
مثرة فاإلضافة فيه ظاهرة والتنوين » اُألكُل « حسن ومن جعله أصالً وجعل » أكل « للمأكول فالتنوين يف 

  .سائغ تقول العرب يف ُبْسَتان فالن أعناُب كَْرمٍ وأعناٌب كَْرٌم يترجم األعناب بالكرم ألهنا منه 

ألن املخط ال أكل له ، وقال مكي » مخط « ال على » أكل « معطوفان على } ن ِسْدرِ َوأَثْلٍ َوَشْيٍء مِّ{ : قوله 
ملَّا لَْم َيُجز أن يكون اخلمط نعتاً لألكل؛ ألن اخلَْمطَ اسم شجر بعينه وال بدالً؛ ألنه ليس األول وال بعضه : 

ومن نون فيحتمل . » ُب َخزِّ هذَا ثَْو« : كَقولك » ِمْن « وكان اجلىن والثمر من الشجر أضيف على تقدير 
  :أوجهاً 
: أو وصف األكل باخلمط كأنه قيل : قال الزخمشري » ألكُل « وما بعده إما صفة » مخطاً « أنه جعل : األول 

َمَرْرت « : والوصف باألمساء ال َيطَّرُِد وإن كان قد َجاَء منه شيٌء حنو قوهلم : قال أبو حيان . ذََواَتْى أُكُلٍ بشيع 
  .» عٍ َعْرفَج كُلٍّه بقَا

وُجِعلَ َخْمطاً أُكُالً جملاورته إياه ، وكونِِه سبباطً له إال أن الفارسيَّ : قال أبو البقاء » أكل « البدل من : الثاين 
ألنَّ اخلَْمطَ ليس باألكل نفسه ، وقد تقدم جواب أيب البقاء ، وقد أجاب بعضهم عنه وهو : ردَّ كونه بدالً قال 

واحملذوف هو األول يف : م الزخمشري أي أنه على حذف مضاف تقديره ذوايت أكُلِ مخٍط قال منتزع من كال
  .احلقيقة 
ا يف الباب ، قال : الثالث  كأنه بني أن األكل هذه الشجرة ، إال أن : أنه عطف بيان وجعله أبو عليِّ أحسن م



شجر يشبه : قويل . ملعارف واألثْلُ هو الطَّْرفَاُء عطف البيان ال ُيجيُزه البصريون يف النَّكرات إمنا َيخصُّوَنه با
نوع من الطرفاء وال يكون على مثرة إال يف بعض األوقات يكون عليه شيء كالَعفْص أصغر منه : الطرفاء وقيل 

: يف طعمه وطبعه ، والسِّْدُر شجر معروف وهو شجر النَّْبقِ ُيْنَتفَُع به وال يصلح ورقه لشيٍء ، وقال بعضهم 
كان : وقال قتادة . واملراد باآلية األّول . ْدُر ِسْدَراِن ِسْدٌر له مثرة َعفءَصة ال يؤكل وال ينتفع بورقه السِّ

  .َشَجُرُهْم خَري الشََّجر فصريه اهللا من شر الشَّجر بأعماهلم 
و » خلمط « تاً وجيوز أن يكون نع: وقال أبو البقاء » ُألكُل « نعت : وقيل » سدر « نعت ل » قَِليل « : قوله 

( تعاىل أن ذلك ) اهللا ( مث بني » جنََّتْينِ « بنصبهما عطفاً على » َوأَثْالً وَشْيئاً « وقرئ » ِسْدرٍ « و » أَثْل « 
  .» إالَّ الكَفُور « بذلك اجلزاء } َجَزْيَناُهْم بَِما كَفَُرواْ َوَهلْ جنزيا { جمازاة هلم على كفرانِهم فقالك ) كان 
حنن ( أي » َجَزْيَناُهْم « : قرأ اَألَخَواِن وحفٌص ُنَجازِي بنون العظمة وكسر الزاي لقوله } َهلْ جنزيا َو{ : قوله 
إال الكفور مفعول به والباقون بضم الياء وفتح الزاي مبنياً للمفعول إال الكفور ) وهل ُنَجازِي َهذَا اجلََزاَء ) ( 

بن ُجْنُدب  َيْجزِي « للمفعول إالَّ الكَفُور رفعاً على ما تقدم وقرئ » ُيْجَزى  «رفع على ما مل يسم فاعله ومسلم 
  .نصباً على املفعول به » الكَفُوَر « مبنياً للفاعل وهو اللَُّه َتَعاىل » 

  فصل
املؤمن جيزى وال جيازى أي : قال الفراء . جيازي أي يعاقب ويقال يف العقوبة ويف التوبة جيزى : قال جماهد 
اجملازاة يقال يف النعمة واجلزاء يف النقمة لكن قوله تعاىل : وقال بعضهم . اَب بَعمِلِه وال يكأفَأُ بسيِّئَاته ُيْجَزى الثو

يف النَّقمة ولعل من قال ذلك أخذه من اجملازاة مفاعلة » َيْجزي « يدل على أن } ذَِلَك َجَزْيَناُهْم بَِما كَفُْروا { : 
ثنني يؤخذ من كل واحد جزاء يف حق اآلخر ويف النعمة ال تكون جمازاة ألن وهي يف أكثر األمر يكون منا بني ا

  .اهللا مبتِدٌئ بالنعم 
ا َبْيَنُهْم َوَبْيَن القرى اليت َباَركَْنا ِفيَها { : قوله  ةً « باملاء والشجر وهي قَُرى الشام } َوَجَعلَْن متواصلة » قًُرى ظَاِهَر

من القرية األخرى لقرهبا منها فكان َشَجُرُهْم من اليمن إىل الشام  أي يظهر بعضها لبعضها يرى سواد القرية
  .فكانوا يبيتون بقرية ويقيلُون بأخرى وكانوا ال حيتاجون إىل محل زاد من َسَبأَ إىل الشام 

فكيف عاد مرة } ْينِ وَبدَّلَْناُهْم َجبنََّتيهِْم َجنََّت{ : هذا من النعم واهللا تعاىل أراد بيان تبديل نعمهم بقوله : فإن قيل 
  أخرى إىل بيان النعمة بعد النعمة؟

أنه ذكر حال نفس بلدهم وبني تبديل ذلك باخلمط واألثل مث ذكر حال خارج بلدهم وذكر عمراهتا : فاجلواب 
، وقد فعل ذلك  }َباِعْد َبْيَن أَْسفَارَِنا { : بكَثْرة القُرى مث ذكر تبديله ذلك باملَفَاوز والَبرَارِي والَبَواِدي بقوله 

  .ويدل عليه قراءة من قرأ ربَُّنا َبعََّد َبْيَن أَْسفَارَِنا على املبتدأ واخلرب 
أي قدرنا سريهم من هذه القرى وكان سريهم يف الَغْدوِ والرَّواح على قدر نصف } َوقَدَّْرَنا ِفيَها السَّْيَر { : قوله 

كانت املرأة خترج ومعها ِمْغَزلُها : وأشجار قال قتادة  يوم فإذا ساروا نصَف يوم وصلوا إىل قرية ذات مياه
هن مبغزهلا فال تأيت بيتها حىت ميتلئ ِمكَتلُها من الثمار وكان ما بني اليمن إىل الشام  وعلى رأسها ِمكَتلُها فََتْمَت

  .كذلك 
من السري فكانوا يسريون فيها  هو أمر مبعىن اخلرب أي مكَّنَّاهم: أي وقُلَْنا هلم سريوا ، وقيل » ِسُريوا « : قوله 



  .ال ختافون َعُدّواً وال ُجوعاً وال َعطَشاً » آِمنَِني « لََيايل وأياماً أي بالليايل واأليَّام أي وقت شئتم 
أنكم تسريون فيه إن شئتم لََياِلَي وإن شئتم أياماً لعدم اخلوف خبالف } ِلَياِلَي َوأَيَّاماً { : معىن قوله تعاىل : وقيل 

واضع املخوفة فإن بعضها ُيْسلَُك ليالً لئال يعلم العدو بسريهم وبعضها يسلك هناراً لئال يقصدهم العدو إذا امل
لو كَانَ َجَنى َجنَّاِتَنا أبعدَ : كان العدو غَري جماهر بالقصد والعداوة فََبطَُروا وطغوا ومل يصربوا على العاقبة وقالوا 

ربََّنا َبعِّْد بني أسفارنا فاجعل بيننا وبني الشام فلواٍت وَمفَاوَِز لنركَب فيها : مما هي كان أجدَر أن نشتهيه فقالوا 
. َبطَُروا النعمة وَسِئُموا الراحة كما طلبت اليهود الثوم والبصل : وقال جماهد . الرََّواِحل ونتزوَد فيها األزواد 

اضربين : يعدم كما يقول القائل لغريه وحيتمل أن يكون ذلك لفساد اعتقادهم وشدة اعتادهم على أن ذلك ال 
طلبوا أن » َربََّنا َباِعْد « : إشارة إىل أنه ال َيقِْدُر عليه ، وحيتمل أن يكون قوهلم  ا فقد  بلسان احلال أي ملا كفرو

  .يكون بياناً لذلك » ظلموا « : ُيَبعَّد بني أسفارهم وختريب املعمور من ديارهم ، وقوله 

بتشديد العني فعل طلب » َبعِّْد « وابن كثري وأبو عمرو وهشام . العامة بالنصب على النداء » َربََّنا « : قوله 
وقرأ ابن احلََنِقيَّة وُسفَْيان بن ُحَسْينِ وابن السَّميفع َبْعَد . والباقون َباِعْد طلب أيضاً من املفاعلة مبعىن الثالثي 
ظرف وسعيد بن أيب احلسن كذلك إال أنه » بني « ِسُري ، و بضم العني فعالً ماضياً والفاعل املسري أي َبُعد املَ

اً ]  ٩٤: األنعام [ } تَّقَطََّع َبْيَنكُْم { فأخرجه عن الظرفية ، كقراءة » َبُعَد « َضمَّن نون بني جعله فَاِعلَ  . رفع
للطلب أهنم أَِشُروا وَبطَُروا فلذلك طلبوا ُبْعَد األْس فَارِ ، وعلى القراءة املتضمنة فاملعىن على القراءة املتضمنة 

للخرب املاضي يكون شكوى من بعد األسفار اليت طلبوها أوالً وقرأ مجاعة كبريةٌ منهم ابن عباس وابن احلنفية 
رفعاً على االبتداء َبعََّد بتشديد العني فعالً ماضياً خربه ، وأبو رجاء » َربَُّنا « : بن فايد ) وعمرو ( ويعقوب 

باأللف واملعىن على هذه القراءة شكوى بعد أسفارهم على قرهبا » َباَعد « ُب كذلك إال أنه واحلََسُن ويعقو
بعد فعل متعد من هذه املادة يف » بني « وإذا نصبت . مبنياً للمفعول » ُبوِعَد « : وُدُنوِّها َتَعنُّتاً منهم وقرئ 

إقراره على ظرفيته أوىل : قال شها الدين ؟ « إحدى هذه القراءات سواء أكان أمراً أم ماضياً فجعله امساً 
ويدل على ذلك قراءة َبُعَد بضّم العني َبْيَن بالنصب فكما . ويكون املفعول حمذوفاً تقديره بعد املسُري بني أسفارنا 
على باهبا وينوى السَّري وكان هذا أوىل؛ ألن « بني » يضمر هنا الفاعل وهو ضمري السَّْير كذلك يبقى هنا 

وتقدم حتقيق . فعول كثٌري جداً ال نزاع فيه وإخراج الظرف غري املتصرف عن ظرفيته فيه نزاع كثري حذف امل
  .مفرداً « َسفَرنا » وابن َيْعُمَر . يف األْنَعامِ وقرأ العامة أَْسفَارَِنا َجْمعاً « َبْينكُْم » هذا واالعتذار عن رفع 

وفرقناهم يف } وَمزَّقْناُهّم كُلَّ ُمَمزَّقٍ { بعدهم يتحدثون بأمرهم وشأهنم  عربة ملن} فََجَعلَْناُهْم أََحاِديثَ { : قوله 
ا غرقت قُراهم تفّرقوا يف البالد : قال الشعيب . وهذا بيان جلعلهم أحاديث . كل وجه من البالد كل التفريق  مل

 العراق واألوس واخلزرج أما غسان فلحقوا بالشام ومرَّ األزد على عمان وخزاعة إىل ِتهامة وموايل جذمية إىل
  .إىل يثرب وكان الذي قدم منهم املدينة عمرو ْبُن عامر وهو جّد األوس واخلزرج 

ِلكُلِّ َصبَّارٍ » أي فيما ذكرنا من حال الشاكرين ووبال الكافرين ِلعَبٌر وَدالَالٌَت } إنَّ ِفي ذَِلَك آلَياٍت { : قوله 
يعين املؤمن يف هذه اآلية صبور على البالد شكور للنعماء : قال مقاتل  لنعمة اهللا« َشكُورٍ » عن معاصي اهللا « 

  .هو املؤمن إذا أُْعِطَي َشكَر ، وإذا ابُتلي َصَبَر : قال ُمطْرٌِف 



ْيهِْم ِمْن ُسلْطَاٍن إِلَّا ِلَنْعلََم َمْن َوَما كَانَ لَُه َعلَ) ٢٠(َولَقَْد َصدََّق َعلَْيهِْم إِْبِليُس ظَنَُّه فَاتََّبُعوُه إِلَّا فَرِيقًا ِمَن الُْمْؤِمنَِني 
َو ِمْنَها ِفي َشكٍّ َوَربَُّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِفيظٌ  قُلِ اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه لَا ) ٢١(ُيْؤِمُن بِالْآِخَرِة ِممَّْن ُه

ي السََّماَواِت َولَا ِفي ا ٍك َوَما لَُه ِمْنُهْم ِمْن ظَهِريٍ َيْمِلكُونَ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة ِف َولَا َتْنفَُع ) ٢٢(لْأَْرضِ َوَما لَُهْم ِفيهَِما ِمْن ِشْر
 الَْحقَّ َوُهَو الَْعِليُّ الْكَبُِريالشَّفَاَعةُ ِعْنَدُه إِلَّا ِلَمْن أَِذنَ لَُه َحتَّى إِذَا فُزَِّع َعْن قُلُوبِهِْم قَالُوا َماذَا قَالَ َربُّكُْم قَالُوا 

)٢٣ (  

« قرأ الكوفيون َصدََّق بتشديد الدال والباقون بتخفيفها ، فأما األوىل } َولَقَْد َصدََّق َعلَْيهِْم إِْبِليُس ظَنَّه { : قوله 
طنَّ إبليس ذهب إىل شيء فوافق فصدق هو ظنه على اجملاز واالتساع ومثله » فظَنَُّه  : مفعول به واملعىن أن 

{ : ي وَصدَّقُْتُهَما وصدَّقَانِي َوكذَّبانِي وهو جماز شائع سائغ أي ظن شيئاً فوقع وأصله من قوله كَذَّْبُت ظَنِّي وَنفْس
َوالَ َتجُِد أَكْثََرُهْم { ]  ٨٢: ص [ } فَبِِعزَِّتَك ُألغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني { : وقوله ]  ١١٩: النساء [ } وألضلنهم 

ظنه « فانصب : وأما الثانية . وحققه بفعله ذلك هبم واتباعهم إياه  فصدق ظنه]  ١٧: األعراف [ } َشاِكرِيَن 
ا تقدم من املفعول به كقوهلم »  َيظُنُّ « أو على املصدر بفعل مقدر أي » أَصْبُت ظَنِّي ، وأَْخطَأت ظَنِّي « على م

ُه « ورفع » بليَس إ« يف ظَنَّه ، وزيد بن علي والزُّْهريُّ بنصب ) اخلافض أي ( أو على إسقاط » ظَنَُّه  » ظَنُّ
  :كقول الشاعر 

.فَإنْ َيُك ظَنِّي َصاِدقاً فَْهَو َصادق  -٤١٣٠  . . ..  
بدل » ظنه « صادقاً فيما ظنه جمازاً واتساعاً ، وروي عن أيب عمرو برفعهما وهي واضحة جعل » ظنه « جعل 

« استثناء من فاعل » إالَّ فَريقاً « أَ و عائد على أْهلِ َسَب» عليهم « اشتمال من إبليس والظاهر أن الضمري يف 
نَِني » « اتََّبُعوه  للَبَيان ال للتبعيض لئال َيفْسد املعىن؛ إذا يلزم أن يكون » ِمْن « و » فَريقاً « صفة » وِمَن املُؤِم

  .بعض من آمن اتبع إْبليَس 
  فصل

ناس كلهم إال من أطاع اهللا فاتَّبعوه إالَّ على ال: وقال جماهد . صدق َعلَْيهم أي على أهل سبأ : قال املفسرون 
فريقاً من املؤمنني قال السدي عن ابن عباس يعين املؤمنني كلهم ألن املؤمنني مل يتبعوه يف أصل الدين وقد قال 

ؤمنني هو خالص يف امل: يعين املؤمنني وقيل ]  ٤٢: احلجر [ } إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ { : تعاىل 
ألغوَينَُّهْم َوألِضلَّنَُّهْم : إن إبليس سأل النظرة فأَنظََرُه اهللا قال : وقال ابن قتيبة . الذين يطيعون اهللا وال َيْعُصونه 

مل يكن مستيقناً وقت هذه املقالة أن ما قاله فيهم يتم وإمنا قال ظناً فلما اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه 
  .فيهم 
ا { : قوله  ُه َعلَْيهِْم مِّن ُسلْطَاٍن إِالَّ ِلَنْعلََم َوَم وما كان له : هذا استثناء مفرغ من العلل العامة تقديره } كَانَ لَ

  .استيالء لشيء من األشياء إال هلذا وهو متييز املَُحقِّ من الشَّاكِّ ) من سلطان ( عليهم 
: وقيل » يف « مبعىن » من « : ا وبَِسَببِها وقيل متعلق مبحذوف على معىن البيان أي أعين منه» ِمْنَها « : قوله 

ِمُن « : وقوله » َشكَّ « هو حال من    :وجهان » من « جيوز يف » َمْن ُيْؤ
أهنا استفهامية فتُسّد مسدَّ معفويل العلم كذا ذكر أبو البقاء وليس بظاهر؛ ألن املعىن إال لُنَميَِّز ويظهر : أحدمها 

  .ألنه من نتائجه ولوازمه } ِممَّْن ِمْنَها ِفي َشكِّ { فعثر عن مقابله بقوله للناس من يؤمن ممن ال يؤمن 



  .أهنا موصولة وهذا هو الظاهر على ما تقدم تفسريه : والثاين 
  فصل

إن علم اهللا من األزل إىل األبد حميط بكل معلوم وعلمه ال يتغري وهو يف كونه عاملاً ال يتغري : قال ابن اخلطيب 
ا يف نفس األمر فعلم اهللا يف األزل أن العاملَ ولكن يتغري ت علق علمه فإنّ العلم صلة كاشفة يظهر فيها كل م

َسُيوجد فإذا وجد علمه موجوداً بذلك العلم وإذا عدم علمه َمعدوماً كذلك املرآة املصقولة الصافية يظهر فيها 
تتغري يف ذاهتا وال تبدلت يف صفاهتا وإمنا صورة زيد إن قابلها مث إذا قابلها عمور يظهر فيها صورة واملرآة مل 

  .التغيري يف اخلارجات فكذلك ههنا 
أي ليقع يف العلم ُصُدور الكفر من الكافر ، واإلميان من املؤمن وكان علمه فيه أنْ َسَيكْفُُر } إالَّ ِلَنْعلََم { : قوله 

لكافر وأراد علم الوقوع والظهور وقد كان معلوماً املعىن إال ليميز املؤمن من ا: َزْيٌد وُيْؤِمُن َعمرو قال البغوي 
، ذلك أن اهللا تعاىل قادر على منع إبليس منهم } َوَربَُّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِفيظٌ { : وقوله . عنده بالغيب  حمقِّق 

  .عامل مبا يقع فاحلفظ يدخل يف مفهومه العلم والقدرة إذ اجلاهل بالشيء ال ميكنه حفظه وال اجلاهل 
األول حمذوف هو عائد املوصول ، والثاين أيضاً حمذوف » زعمتم « مفعول } قُلِ ادعوا الذين َزَعْمُتْم { : له قو

ُتُموُهْم ُشَركَاَء من دون اهللا وال جائز أن يكون  ِه « : قامت صفته مقامه أي َزَعْم هو املفعول » ِمْن ُدوِن اللَّ
بله كَالَم ل ُهْم من دون اهللا أي من غري نية موصوف مل جيز ولوال قيام : و قلت الثاين؛ إذ ال ينعقد منه مع ما ق

ُه اختصاراً قليلٌ على أن بعضهم منعه    .الوصف مقامه أيضاً مل حيذف ألنَّ َحذْفَ
  فصل

الصالة ( ملا بني اهللا تعاىل حال الشاكرين وحال الكافرين وذكرهم مبا مضى عاد إىل خطاهبم فقال لرسوله عليه 
ويف الكالم حذف أي ادعوهم ليكشفوا ) اْدُعوا الَِّذيَن زَعمُتْم من دون اهللا « قُلْ للمشركني : السالم ) و 

الَ َيْمِلكُونَ ِمثُقَالَ ذَرٍَّة ِفي السماوات َوالَ ِفي األرض { : الضر الذي نزل لكم يف ِسنِنيِ اجلُوع مث وصفها فقال 
َوَما » أي شركة « ِمْن ِشْرٍك » فيهما أي السموات واألرض  أي اآلهلة« َوَمالَُهْم » من خري وشر ونفع وضر } 
  .غَْوٍن « ِمْنُهْم ِمْن ظَهِري » أي وما هللا « لَُه 

ُه { : قوله    :فيها أوجه « ملن » الالم يف } َوالَ َتنفَُع الشفاعة ِعنَدُه إِالَّ ِلَمْن أَِذنَ لَ
وفيه نظر وهو أنه يلزم أحد أمرين إما زيادة الالم يف : ء أن الالم متعلقة بنفس الشفاعة قال أبو البقا: أحدمها 

  .وكالمها خالُف األصل « تنفع » املفعول يف غري موضعها وإما حذف مفعول 
أنه استثناء مفرغ من مفعول الّشفاعة املقدر أي ال تنفع الشفاعةُ ألحٍد إالَّ ِلَمْن أَِذنَ له مث املستثىن منه : الثاين 

  :ون هو املشفوع له وهو الظاهر والشافع ليس مذكوراً إمنا دل عليه الفحوى والتقدير املقدر جيوز أن يك
الَ َتْنفَُع الشَّفَاعة ألحٍد من املشفوع هلم إال ِلَمْن أَِذنَ له تعاىل للشافعني أن يشفعوا فيه وجيوز أن يكون هو 

ُه » ذن له أن يشفع وعلى هذا فالالم يف الشافع واملشفوع له ليس مذكوراً تقديره ال تنفع الشفاعة إال لشافع أ لَ
  .الم التبليغ ال الم العلة « 

وقدره . أنه استثناء مفرغ أيضاً لكن من األحوال العامة تقديره ال تنفع الشفاعةُ إال كائنة ملن أذن له : الثالث 
أنه املشفوع له كما  الكرم لزيد على معىن: تقول الشفاعة لزيد على معىن الشافع كما تقول : الزخمشري فقال 



أن يكون على أحد َهذَْين } َوالَ َتنفَُع الشفاعة ِعنَدُه إِالَّ ِلَمْن أَِذنَ لَه { : القيام لزيد فاحتمل قوله : تقول 
ال َتْنفَُع الشَّفَاَعةُ إال كائنة ملن أذن  الَوْجَهنيِ أي ال تنفع الشافعة إال كائنة ملن أذن له من الشافعني ومطلقة له أو 

إال ملن وقع اإلذن : أي ألجله فكأنه قيل » أَِذنَ َزْيٌد ِلَعْمرو « : له أي لشفيعه أو هي الالم الثانية يف قولك 
« : القيام لزيٍد يعين أهنا الم العلة كما هي يف : انتهى فقوله . للشفيع ألجله وهذا وجه لطيٌف وهو الوجُه 

أُِذنَ « أن األوىل للتبليغ والثانية الم العلة ، وقرأ األَخواِن وأبو عمرو » رو أَِذنَ َزْيٌد ِلَعْم« : وقوله » القياُم لزيٍد 
مبنياً للمفعول والقائم مقام الفاعل اجلار واجملرور والباقون مبنياً للفاعل أي أذن اهللا وهو املراد يف القراءة » 

إالَّ ِلَمْن أَِذنَ لَُه « و ]  ٢٦: النجم [ } َمن َيَشآُء إِالَّ ِمن َبْعِد أَن َيأْذَنَ اهللا ِل{ : األخرى وقد صرح به يف قوله 
  .» الرَّْحَمن 
  فصل

هؤالء شفعاؤنا عند اهللا وجيوز أن يكون : معىن اآلية إالَّ ِلَمْن أَِذنَ اللَُّه له يف الشفاعة قاله تكذيباً هلم حيث قالوا 
  .املعىن إال ملن أذن اهللا يف أن َيَشفَْع لَُه 

  :هذه غاية ال بّد هلا من ُمَغيَّا وفيه أوجه } ى إذَا َحتَّ{ : قوله 
« ويف » َصدَق َعلَْيهِْم « : من قوله » َعلَْيهِْم « على أن يكون الضمري يف » فَاتَّبعوه « : أن قوله : أحدمها 
إىل يوم القيامة  عائداً على مجعي الكفار ويكون التفريغ حالة مفارقة احلياة أو جيعل اتباعهم إياه مفارقة» قُلُوبِهم 

  .وهو حسن . ذكره أبو حيان . معترضة بني الغاية واملغيا » قُلْ اْدُعوا الَِّذيَن زعمُتْم « واجلملة من قوله . جمازاً 
وال هم شفاء كما ُتحّبون أنتم بل هم عبدة أو مسلمون أي : أنه حمذوف قاله ابن عطية كأنه قيل : والثاين 

عائداص على املالئكة وقدر ذلك » قُلُوبِهِْم « انتهى وجعل الضمري يف » ع َعْن قُلُوبِهِْم َحتَّى إذَا فُرِّ« منقادون 
  .وضعف قول من جعله عائداً على الكفار أو على مجيع العامل 

« و » َماذَا قَالَ َربُّكُْم « : جواب لقوله } قَالُوا احلَقَّ { : ، وقوله » إذا « هو جواب } قَالُوا َماذَا { : وقوله 
وما : قَالَ َربَُّنا احلَقَّ أي القَْولَ احلَقَّ ، إالَّ أنَّ أبا حيان رّد هذا فقال : منصوب بقَال ُمْضَمرة أي قالوا » احلَقَّ 

بلها  هم منقادون عنده دائماً ال ينفكون عن ذلك ال ) و ( قّدره ابن عطية ال يصح ألن ما بعد الغاية خمالف ملا ق
  .وبِهِْم وال إذا مل ُيفَرَّْع إذَا فُرِّع َعنء قُلُ

قال احلق وعلى هذا : أي زعمتم الكفر يف غاية التفريغ مث تركتم ما زعمتم وقلتم » َزَعْمُتْم « أنه : الثالث 
  .» قُلُوبِهِْم « : إىل الغيبة يف قوله » زَعْمُتْم « : يكون يف الكالم التفات من خطاب يف قوله 

» َحتَّى إذَا فزع « : باي شيء اتصل قوله : فإن قلت : لكالم ، قال الزخمشري أنه ما فهم من سياق ا: الرابع 
مبا فهم من هذا الكالم من أن ثَمَّ انتظاراً لألذن وتوقفاً ومتهالً وفزعاً : غايةً؟ قلُت » َحتَّى « ؟ وأي شيء وقََعْت 

ن إالَّ بعد مليِّ من الزمان وطول من من الراجني الشفاعة والشفعاء هل يؤذن هلم أو اليؤذن؟ وأنه ال يطلق اإلذ
{ : إىل قوله ]  ٣٧: النبأ [ } رَّبِّ السماوات واألرض {  - عّز من قائل  -التَّربُّص ودل على هذه احلالة قوله 
َني حىت يتربصون ويتوقفون مِليا فزكعني َوجِل: فكأنه قيل ]  ٣٨: النبأ [ } إِالَّ َمْن أَِذنَ لَُه الرمحن َوقَالَ َصَواباً 

إذا فُزَِّع عن قلوهبم أي كشف الفزع عن قلوب الشافعني واملشفوع هلم بكلمة يتكلم هبا رب العزة يف إطالق 
ماذَا قَالَ َربَّكم قالوا احلق وهو اإلذن بالشفاعة ملن ارتضى وقرأ ابن : اإلذن َتَباَشُروا بذلك وقال بعضهم لبعض 



ضمري اسم اهللا تعاىل » فزع « للمالئكة فالفاعل يف » قلوهبم « ضمري يف فإن كان ال. عامر فَزََّع مبنياً للفاعل 
كذا قال أبو حيان والظاهر أنه يعود على اهللا مطقاً وقرأ . تلقدم ذكره وإن كان للكفار فالفاعل ضمري ُمْغويهِْم 

» قَرَّْدُت الَبِعَري « نا حنوه الباقون مبنياً للمفعول والقائم مقام الفاعل اجلاّر بعده ، وفعل ابتشديد معناه السلب ه
أي أزلُت قَُراَدُه كذا هنا أي أزال الفََزَع عنها أي كشف الفََزَع وأخرجه عن قلوهبم فالتفريُع إلزالة الفزع 

  .كالتَّْمريض والتَّقْرِيد 
اهد فَرَّغَ مشدداً مبنياً ، واحلسن أيضاً قتادة وجم» ذُِهَب بَِزْيٍد « وقرأ احلََسُن فُزَِع مبنياً للمفعول خمففاً كقولك 

للفاعل من الفََراغِ الفََناُء واملعىن حىت إذا أفىن اهللا الرجل انتفى بنفسه أو نفى الوجل واخلوف عن قلوهبم فلما 
: بين للمفعول قام اجلار َمقَامه وقرأ ابُن مسعود وابُن عمر افُْرْنِقَع من االفرنقاع وهو التفرق قال الزخمشري 

من حروف القمط مع زيادة الراء ، » اقمطََر « من حروف املفارقة مع زيادة العني كما ركب  والكلمة مركبة
وكذا الراء وهو ظاهر كالمه فليس بصحيح ألن العني ( فإن عىن أن العني من حروف الزيادة : قال أبو حيان 

« ذلك العني والراء واملادة  وإن عىن أنَّ الكلمة فيها حروف ما ذكر وزاد إىل) والراء ليسا من حروف الزيادة 
َر  فهو صحيح انتهى ، وهذه قراءة خمالفة للشواذ ومع ذلك هي لفظة غريبة ثقيلة اللفظ نص أهل » فَْرقََع وقَْمطَ

البيان عليها ومثلوا هبا وحكي عن عيسى بن عمر أنه غُِشَي عليه ذات يوم فاجتمع عليه النَّظَّارة فلما أفاق قال 
ي  ما يل أَراكُْم« :  أي اجتمعتم علّي اجتماعكم على » َتكَأكأمت َعلَيَّ تكأكؤكم َعلَى ِذي جِنٍَّة افَْرْنِقُعوا عّن

اجملنون تفرقوا عين فعاهبا الناس عليه حيث استعمل مثل هذه األلفاظ الثقيلة املستغربة ، وقرأ ابن عبلة بالرفع 
  .قَْولُُه احلَقُّ : احلق على أنه خرب مبتدأ مضمر أي قالوا 

  فصل
هم املالئكة ، مث اختلفوا يف ذلك السبب فقال بعضهم إنَّما يفزع عن : اختلفوا يف املوصوفني هبذه الصفة فقيل 

صلى اهللا عليه  - ِلَما روى أبو هريرة أن نيب اهللا  - عّز وجلّ  -قلوهبم من غشية تصيبهم عند مساع كالم اهللا 
ِلقَْوِلِه كأنه سلسلة على » َماِء َضَربت املَالَِئكَةُ بأْجنَِحِتَها ُخْضَعاناً إذَا قََضى اللَُّه األمر ِفي السَّ« قال  - وسلم 

) الصالة و ( عليه  - َصفْوان فإذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا احلق هو العلي الكبري وقال 
اً ِمَن اللَِّه َتَعالَى فَإذَا َسِمَع بِذَِلَك أْهلُ السَّ« :  -السالم َمواِت َضُعفُوا وَخرُّوا ِللَِّه ُسجَّداً فيكُونُ أَّولَ َمْن َخْوف

اٍء َسأَلَُه َمالَِئكَُتَها ماذَا َيْرفَُع َرأَسُه جربيل فَُيكلِّمُه ِمْن َوِحْيِه َبَما أََراَد ثُمَّ َيُمرُّ جِْبريلُ َعلَى املَالَِئكَِة كُلََّما َمرَّ بَسم
فََيْنَتهِي . فَيقُولُون كُلُُّهْم مثْلَ َما قَالَ جْبريل : جِْبريلُ احلّق وُهو الَعليُّ الكبُري قال قَال َربَُّنا َيا جربيلُ؟ فيقُول 

ام الساعة : وقيل » جِْبريلُ بالوحي َحْيثُ أََمَرُه اللَُّه  كانت : قال مقاتل والسدي . إمنا يفزعون حذراً من قي
مستائة سنة مل تسمع املالئكة : وقيل . مخسمائة سنة  -الم الس) الصالة و ( عليهما  -الفترة بني عيسى وحممد 

بالرسالة  -السالم ) الصالة و ( عليه  - كلَّم جربيل  - صلى اهللا عليه وسلم  - فيها وحياً فلما بعث اهللا حممداً 
ام فلما مسعت املالئكة ظنوا أهنا الساعة فصعقوا مما مسعوا خوفاً من قي - صلى اهللا عليه وسلم  - إىل حممد 

: الساعة فلما اْنحَدَر جربيلُ جعل ُميرُّ بأهل كل مساء فيكشف عنهم فريفعون رؤوسهم ويقول بعضهم لبعض 
حىت : قال احلسن وابن زيد . املوصوف بذلك املشركون : ماذا قال ربُّكم؟ قالوا احلق وهو العلي الكبري وقيل 

ماذا قال ربكم : حجة عليهم قالت هلم املالئكة إذا كشف الفزع عن قلوب املشركني عند نزول املوت إقامةً لل



  .يف الدنيا؟ قالوا احلق وهو العلي الكبري فأقروا به حني مل ينفعهم اإلقرار 
إشارة إىل » وهو العلي الكبري « : إشارة إىل أنه كامل وقوله » احلق « : فقوله » وهو العلي الكبري « : قوله 

  .أنه فوق الكاملني يف ذاته وصفاته 

قُلْ لَا ) ٢٤(نيٍ لْ َمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن السََّماَواِت َوالْأَْرضِ قُلِ اللَُّه َوإِنَّا أَْو إِيَّاكُْم لََعلَى ُهًدى أَْو ِفي َضلَالٍ ُمبِقُ
َتُح َبْيَنَنا بِالَْحقِّ َوُهَو الْفَتَّاُح الَْعِليُم قُلْ َيْجَمُع َبْيَنَنا َربَُّنا ثُمَّ َيفْ) ٢٥(ُتْسأَلُونَ َعمَّا أَْجَرْمَنا َولَا ُنْسأَلُ َعمَّا َتْعَملُونَ 

َو اللَُّه الَْعزِيُز الَْحِكيُم ) ٢٦( َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا كَافَّةً ِللنَّاسِ ) ٢٧(قُلْ أَُرونَِي الَِّذيَن أَلَْحقُْتْم بِِه ُشَركَاَء كَلَّا َبلْ ُه
قُلْ لَكُْم ) ٢٩(َوَيقُولُونَ َمَتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني ) ٢٨(اسِ لَا َيْعلَُمونَ َبِشًريا َوَنِذيًرا َولَِكنَّ أَكْثََر النَّ

  ) ٣٠(ِميَعاُد َيْومٍ لَا َتْسَتأِْخُرونَ َعْنُه َساَعةً َولَا َتْسَتقِْدُمونَ 

يعين إن مل » قُل اللَُّه « النبات » اَألْرضِ « من » و « املطر } قُلْ َمن َيْرُزقُكُْم مَِّن السماوات { ) : تعاىل ( قوله 
  .يقولوا رازقنا اهللا فقل أنت رازقكم اهللا 

  :ويف اخلرب أوجه » إن « عطف على اسم } أو إّياكُْم { : قوله 
وحذف خرب الثاين للداللة عليه أي وإنَّا لَعلَى ُهًدى أو يف ضالل أو إنكم لََعلى . أن امللفوظ به األول : أحدها 
  .أو يف ضالل  هدى

واهللا { : العكس أي حذف األول وامللفوظ به خرب الثاين وهو خالف مشهور وتقدم حتقيقه عند قوله : والثاين 
 -وهذان الوجهان ال ينبغي أي حيمال على ظاهرمها قطعاً ألن النيب ]  ٦٢: التوبة [ } َوَرُسولُُه أََحقُّ أَن ُيْرُضوُه 

أنه على هدى ويقني وأن الكفار على ضالل وإمنا هذا الكالم جارٍ على ما مل يشّك  - صلى اهللا عليه وسلم 
تتخاطب به العرب من استعمال اإلنصاف يف حماوراهتم على سبيل الفرض والتقدير ويسميه أهل البيان 
ا يلقيه إليه  إذ لو بدأه االْسِتْدَراَج وهو أن يذكر املخاطب أمراً يسلمه وإن كان خبالف ما يذكر حىت ُيْصِغي إىل م

  :أْخَزى اللَُّه الكَاِذَب ِمنِّي وِمْنَك ومثله قول اآلخر : مبا يكره مل َيْصغَ ، ونظريه قوهلم 
  فَِقيَد إلَى املُقَاَمِة وال َيَراَها... فَأيِّي َما وأيَُّك كَانَ َشرا  -٤١٣١

ُه -وقول حسان    : -َرِضَي اللَُّه َعْن
ا ِلَخْيرِكَُما الِفَداُء... كُْفٍء أََتْهُجوُه َولَْسَت لَُه بِ -٤١٣٢   فََشرُّكَُم

  .خري خلق اهللا كلهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -مع العلم لكل أحد أنه 
َوإنَّا لََعلَى ُهًدى وإنَّكُْم لَِفي َضالَلٍ ُمبني ولكن لفَّ الكَالََمْينِ : أنه من باب الف والنشر والتقدير : الثالث 

وهي مسألة خالف ومن جميء . مبعىن الواو » أو « ، وهذا ال يتأيت إال أن تكون وأخرجهما كذلك لعدم اللبس 
  :مبعىن الواو قوله » أو « 

ْوٌم إذَا َسِمُعوا الصَّرِيَخ رَأَْيَتُهْم  -٤١٣٣   َما َبْيَن ُملْجِم ُمْهرِِه أَْو َساِفع... قَ
  .وتقدم تقرير هذا ، وهذا الذي ذكرناه منقول عن أيب عبيدة 

لََعلَى « هو » إنَّا أَْو إيَّاكُْم « هنا على موضعها لكوهنا ألحد الشيئني وخرب » أو « و : قال أبو حيان :  الرابع
َزْيٌد أو « : وال حيتاج إىل تقدير حذف إذ املعىن إن أحدنا لفي أحد هذين لقولك » ُهًدى أَْو ِفي َضالَلٍ ُمبِنيٍ 

  .تقدير حذف إذ معناه أحد هذين يف أحد هذين ال حيتاج إىل » عمرو يف القصر أو يف املسجد 



، وهذا الذي ذكره تفسري معى ال تفسري إعراب : وقيل  ا تقدم إىل آخره  ( اخلرب حمذوف مث ذكر م ) والناس . 
  .نظروا إىل تفسري اإلعراب فاحتاجوا إىل ما ذكرناه 

« ه مرَتفع مطَّلع فذكره بكلمة ألن املهتدي كأن» يف « ويف الضالل كلمة » على « وذكروا يف اهلدى كلمة 
  .» يف « والضال منغمس يف الظلمة غريق فيها فذكر بكلمة » التعايل 

الَ ُتسألون َعمَّا أَْجَرْمَنا { : قوله  » َوالَ ُنْسأَلُ َعمَّا َتْعَملُونَ « : أضاف اإلجرام إىل النفس وقال يف حقهم } قُلْ 
  .من الفهم ذكر بلفظ العمل لئال حيصل اإلغضاب املانع 

وهاتان صفتا مبالغة وقرأ » ثُمَّ َيفَْتُح َبْيَنَنا بِالَْحقِّ َوُهَو الفَتَّاُح الَعِليُم « َيْوَم الِقَياَمة } قُلْ َيْجَمُع َبْيَننا َربَُّنا { : قوله 
  .اسم فاعل » الفاِتُح « عيسى بن عمر 

  :فيها وجهان » أَْروين « : قوله 
« املتكلم ثانيها » ياء « قبل النقل إىل اثنني فلما جيء هبمزة النقل تعدت لثالثٍة أوهلا  أحدمها أهنا علمية متعدية

  .وعائد املوصول حمذوف أي أَلَْحقُْتُموُهْم » شركاء « : ، ثالثها » املوصول 
شركاء « ل و املوصو: َياء املتكلم وثانيهما : أهنا بصرية متعدية قبل النقل لواحد وبعده الثنني أوهلما : والثاين 

نصب على احلال من عائد املوصول أي َبصُِّروين املُلَْحِقَني به حالَ كوهنم شركاء قال ابن عطية يف هذا الثاين » 
ليس جبيد بل » ال غناء له « : وقوله : قال أبو حيان . له أي ال َمْنفََعة فيه يعين أن معناه ضعيف » وال غناء « 

يد حقيقة التنزيل بل املعىن الذين هم شركاء هللا على زعمكم هم ممن إن يف ذلك تبكيت هلم وتوبيخ وال ير
  .أريتموهم افتضحتم ألنه خشب وحجر وغري ذلك 

  فصل
ال » به « الضمري يف  أي باهللا أي أروين الذين أحلقتم باهللا شركاء يف العبادة معه هل خيلقون وهل يرزقون؟ كالّ 

  .َيْخلُقُون وال يرزقون 
  :يف هذا الضمري قوالن » اهللا بل هو « : قوله 

  .صفتان » الَْعزِيُز احلَِكيُم « أنه ضمري عائد على اهللا تعاىل أي ذلك الذي أحلقتم به شركاء ُهو اهللا ، و : أحدمها 
. . خربان ، واجلملة » الَْعزِيُز والَْحِكيُم « مبتدأ ، و » اللَُّه « أنه ضمري األمر والشأن و : والثاين  هو « خرب . 

  احلكيُم يف تدبري خللقه فأىن يكون له شريك يف ملكه؟) و ( والعزيز هو الغالب على أمره ،  »
  :فيه أوجه » كافَّةً « : قوله 

والكافة مبعىن اجلامع واهلادي هللا . واملعىن إال جامعاً للناس يف اإلبالغ » أَْرَسلَْناَك « أنه حال من كاف : أحدها 
، قال : قال الزجاج » َراوَِية « و » عالََّمة « للمبالغة كَهي يف  وهذا بناء منه على أنه اسم فاعل من كَفَّ َيكُفُّ 

أما قول الزجاج إنّ كافة مبعىن جامعاً ، واهلاء فيه للمالبغة فإن اللغة ال تساعده على ذلك ألن كف : أبو حيان 
ه » َجَمَع « ليس معناه حمفوظاً مبعىن  كَّف يكُفُّ أي منع واملعىن إال مانعاً : يقال »  َمَنَع« يعين أنَّ احملفوظ معنا

ِه  ُع َما ِفي ، ومنه الكف ألهنا َتْمَن   .هلم من الكفر وأن يِشذّوا من تبليغك 
ِة كالَعاِقَبة والعافية وعلى هذا فوقوعها حاالً إما على املبالغة وإما على : الثاين  أن كافة مصدر جاءت على الفَاِعلَ

  .ٍة ِللنَّاسِ حذف مضاف أي ذَا كَافَّ



إالَّ إْرَسالَة عامَّةً هلم حميط هبم : إال إْرسَالَةً كَافَّةً قال الزخمشري : أن كافة صفة ملصدر حمذوف تقديره : الثالث 
أما كافة مبعىن عامة فاملنقول عن : قال أبو حيان . ألهنم إذا َشِملْتُهْم فقد كفتهم أن خيرج منها أحد منهم 

، وال النحويني أهنا ال تك ون إال حاالً ومل يتصرف فيها بغري ذلك فجعلها صفة ملصدر حمذوف خروج عما نقلوا 
  .حيفظ أيضاً استعماهلا صفةً ملوصوٍف حمذوٍف 

َمْن جعله « : أي للناس كافةً إال أنّ هذا قدره الزخمشري فقال » ِللنَّاس « حال من » كافة « أن : الرابع  َو
يه فقد أخطأ ألن تقدم حال اجملرور عليه يف اإلحالة مبنزلة تقدم اجملرور على اجلار  حاالً من اجملرور متقدماً عل

؛ ألنه ال يستوي « إلَى » وكم ترى من يرتكب مثل هذا اخلطأ مث ال َيقَْتَنُع به حىت يُضمَّ إليه أن جيعل الالم مبعىن 
أما قوله كذا فهو خمتلف يف ذهب : ان قال أبو حي. » له اخلطأ األول إال باخلطأ الثاين فريتكب اخلطأين معاً 

وهو : اجلمهور إىل أنه ال جيوز ، وذهب أبو علي وابن كَْيَسانَ وابن َبْرَهانَ وابن َملْكُون إىل َجَوازِِه قال 
زيد خري منك َخْيراً ما يكون : التقدير » زيٌد َخْيراً َما يكونُ َخْيٌر ِمْنَك « : ومن أمثله أيب علي : الصحيح قال 

  :وقدمها عليها وأنشد » منك « حاالً من الكاف يف » َخْيراً ما َيكُونُ « عل فج
ةُ َناِشئاً  -٤١٣٤   فََمطْلَُبها كَْهالً َعلَْيِه َشِديُد... إذَا الَْمْرُء أََعَيْتُه املُُروَء

  :أي فمطلبها عليه كهالً ، وأنشد أيضاً 
  بِِذكَْراكُْم َحتَّى كَأنَّكُْم ِعْنِدي...  َتَسلَّْيُت طُراً َعْنكُُم ُبْعَد َبْينِكُْم -٤١٣٥

ا يتعلق به قال الشاعر    :أي َعْنكُْم طُرا ، وقد جاء تقدمي احلال على صاحبها اجملرور على م
  ُحمَّ الِفَراُق فََما إلَْيَك َسبِيلُ... َمْشُغوفَةً بَِك قَْد ُشِغفُْت وإنََّما  -٤١٣٦

  :أي قد شغفت بكل مشغوفة وقال اآلخر 
  فَُيْدَعى َوالَت ِحَني إباِء... غَاِفالً َتْعرُِض اِملَنيَّةُ ِللَْمْرِء  -٤١٣٧

وإذا جاز تقدميها على صاحبها وعلى العامل فيه فتقدميها على صاحبها : أي َتْعرُِض املنيةُ للمرء غافالً قال 
املنقول عن ابن عباس قوله إىل قدمت لالهتمام و: وممن محله على احلال ابن عطية فإن قال : وحده أْجَوز قال 

ال يستوي له اخلطأ األول إىل آخره : العرب وللعجم ولسائر األمم وتقديره إىل الناس كافةً وقول الزخمشري 
{ : يتعدى بالالم قال تعاىل » أَْرَسلَ « ألن » إىل « شنيغ ألن القائل بذلك ال حيتاج إىل جعل الالم مبعىن 

إلَى « وأرسل مما يتعدى بالالم وبإىل وأيضاً فقد جاءت الالم مبعىن ]  ٧٩: النساء [ } َرُسوالً َوأَْرَسلَْناَك ِللنَّاسِ 
  .مبعناها » إلَى « و » 

إىل « أما أرسلناك للناس فال داللة فيه الحتمال أن تكون الالم الم اجملازيَّة وأما كوهنا مبعىن : قال شهاب الدين 
  .حاالن أيضاً » َنِذيراً « و » َبِشرياً « ونَ يف احلروف ، و والعكس فالبصريونَ ال َيَتجَوَُّز» 

  فصل
أي الرسالة كافة أي تكُف } َوَمآ أَْرَسلَْناَك إِالَّ كَآفَّةً { : ملا بيَّن مسألة التوحيد شرع يف الرسالة فقال تعاىل 

كفر واهلاء للمبالغة على ما الناس أنت من الكفر ومتنعهم عن اخلروج عن االنقياد هلا أو تكف الناس أنت عن ال
أي مبشراً ومنذراً حتثهم بالوعد وتزجرهم » َبِشرياً َوَنِذيراً « أي عامةً أمحرهم وأسودِهم » ِللنَّاسِ « و . تقدم 

:  -والسالم) الصالة و ( عليه  -ذلك آل خلفائه ولكن لغفلتهم قال » َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الَ َيْعلَُمونَ « بالوعيد 



  .» كَانَ النَّبِيُّ ُيْبَعثُ إلَى قَْوِمِه َخاصَّةً َوُبِعثُْت إىل النَّاسِ َعامَّةً « 
  .يعين يوم القيامة ملا ذكر الرسالة بني احلشر } َوَيقُولُونَ مىت هذا الوعد إِن كُنُتْم َصاِدِقَني { : قوله 
  :وامليعاد جيوز فيه أوجه . مبتدأ وخرب » لكم ميعاد « : قوله 
وقد تقدم أن الوعد يف اخلري ، الوعيد يف . أنه مصدر مضاف لظرفه وامليعاد يطلق على الوعد والوعيد : مها أحد

  .الشر غالباً 
  .الَوْعُد والَوِعيُد وامليعاد مبعىن : اسم أقيم مقام املَْصَدرِ والظَاهر األول ، قال أبو عبيدة : الثاين 

، ) امليعاد ظرف الوعد من مكان أو زمان وهو هنا ظرف زمان : ي قال الزخمشر( أنه هنا ظرف زمان : الثالث 
وأما اإلضافة فإضافة تبيني » الَْيْوَم « ِميَعاٌد َيْوٌم يعين برفعهما منونني فأبدل منه : من قرأ ) قراءة ( والدليل عليه 

لكم ميعاد : تمال أن يكون التقدير وال يتعني ما قال الح: َسْحُق ثَْوبٍ ، وبعُري َسانَِيٍة ، وقال أبو حيان : لقولك 
ميعاد يوم ، فلما حذف املضاف أعرب املضاف إليه بإعرابه ، قال شهاب الدين والزخمشري لو فعل مثل ذلك 
لسمع به ، وجوَّز الزخمشري يف الرفع وجهاً آخر وهو الرفع على التعظيم يعين على إضمار مبتدأ وهو الذي 

منوناً » يوماً « ، وقرأ ابُن أيب َعْبلَةَ والَيزيدّي ِميَعاٌد يْوماً بتنوين األول ونصب يسمى القطع ، وسيأيت هذا قريباً 
  :وفيه وجهان 

لكم إجناُز َوْعٍد يف يوم ِصفَُتُه كَْيَت : أنه منصوب على الظرف والعامل فيه مضاف مقدر تقديره : أحدمها 
  .وكَْيَت 
فعلى التعظيم بإضمار فعل تقديره » اليوم « وأما نصب  :قال الزخمشري . أن ينتصب بإضمار فعل : الثاين 

مضافاً » َيْوم « وقرأ ِعيَسى بتنوين األول ونصب . أعين يْوماً ، وجيوز أن يكون الرفع على هذا أعين التعظيم 
  .وفيه الوجهان املتقدمان النَّْصب على التعظيم أو الظَّرف . للُجْملة بعده 

ُه الَ َتْسَتأِخُرونَ { : قوله  عليه » عنه « إن عاد الضمري يف » ِلميَعاٍد « جيوز يف هذه اجلملة أن تكون صفة } َعْن
عليه فيجوز أن حيكم على موضعها بالرفع أو اجلر وأما على قراءة » عنه « إن عاد الضمري يف » ِلَيْوم « أو 

الظَّْرَف إذا أضيَف إىل مجلة مل َيُعْد  ألنه َنصُّوا على أنّ» ميعاد « على » عنه « عيسى فينبغي أن يعود الضمري يف 
  :منها إليه ضمري إالَّ يف ضرورة كقوله 

  َوَعْشٌر َبْعَد ذَاَك َوِحجََّتاِن... َمَضْت َسَنةٌ ِلَعامٍ ُوِلْدُت ِفيِه  -٤١٣٨
  فصل

ألن معناه عدم يوجب اإلنذار ]  ٣٤: األعراف [ } الَ َيْسَتأِْخُرونَ { : تقدم الكالم يف سورة األعراف أن قوله 
طلبوا االستعدال بني أنه اْسِتْعَجالَ  ا أهنم ملا  املهلة عن األَجل ولكن االستقدام ما وجهه؟ وقد تقدم ، ونذكر ههن
ال يؤخره  فيه كما أنه ال إمهال وهذا ال يفيد عظَم األمر ، وَخطَر اخلطب ، ألن األمر احلقري إذا طلبه من غريه 

يوم املوت ال يتأخرون عنه : مر اخلطري واملراد باليوم يوم القيامة وقال الضحاك وال ُيوقفه على وقت خبالف األ
  .وال يتقدمون بأن يزاد يف أجلكم أو ينقص 

َد َربِّهِْم َيْرجُِع ْوقُوفُونَ ِعْنَوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَْن ُنْؤِمَن بَِهذَا الْقُْرآِن َولَا بِالَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َولَْو َتَرى إِِذ الظَّاِلُمونَ َم
قَالَ الَِّذيَن ) ٣١(َني َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ الْقَْولَ َيقُولُ الَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِللَِّذيَن اْسَتكَْبُروا لَْولَا أَْنُتْم لَكُنَّا ُمْؤِمنِ



َوقَالَ الَِّذيَن ) ٣٢(إِذْ َجاَءكُْم َبلْ كُْنُتْم ُمْجرِِمَني اْسَتكَْبرُوا ِللَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا أََنْحُن َصَدْدَناكُْم َعنِ الُْهَدى َبْعَد 
لَ لَُه أَْنَداًدا َوأََسرُّوا النََّداَمةَ لَمَّا اْسُتْضِعفُوا ِللَِّذيَن اْسَتكَْبُروا َبلْ َمكُْر اللَّْيلِ َوالنََّهارِ إِذْ َتأُْمُروَنَنا أَنْ َنكْفَُر بِاللَِّه َوَنْجَع

  ) ٣٣(اَب َوَجَعلَْنا الْأَغْلَالَ ِفي أَْعَناقِ الَِّذيَن كَفَُروا َهلْ ُيْجَزْونَ إِلَّا َما كَاُنوا َيْعَملُونَ َرأَُوا الَْعذَ

لَ الذين كَفَُرواْ لَن نُّْؤِمَن هبذا القرآن { : قوله  ملا بني التوحيد والرسالة واحلشر وكانوا بالكُلّ كافرين بني } َوقَا
لَ الذين كَفَُرواْ لَن نُّْؤِمَن هبذا القرآن { : كفرهم العام بقوله  وذلك ألن القرآن مشتملٌ على الكل وقوله } َوقَا

ُهم املشركون املنكرون » بالذين كفروا « يعين التوراة واإلْنجيل وعلى هذا فاملراد } َوالَ بالذي َبْيَن َيَدْيِه { : 
الَ بالذي َبْيَن { : عموم ويكون املراد بقوله وحيتمل أن يكون املراد بالذين كفروا ال. للثواب واحلشر  القرآن َو

أي وال مبا فيه من اإلخبارات واآليات والدالئل » والَ بِالَِّذي َبْيَن َيَدْيِه « أن ال نؤمن بالقرآن أنه من اهللا } َيَدْيِه 
  .تفاصيل احلشر وذلك ألن أهل الكتاب مل يؤمنوا بالقرآن أنَّه من اهللا وال بالذي فيه من الرِّسالة و

  أليس هم مؤمنني بالوحدانية واحلشر؟: فإن قيل 
إذا مل يصدق واحد مبا يف كتاب من األمور املختصة به يقال إنه مل يؤمن بشيء منه وإن آمن ببعض ما : فاجلواب 

ه فيه ولكن ال فيه لكونه يف غريه إميانه ال مبا فيه كمن يكذب رجالً فيما يقوله فإذا أخربه بأن النار حارة ال يكذب
اً به من قبل وعلى هذا فقوله  الذي هو » َبْيَن َيَدْيِه « : يقال بأنه صدقة ألنه إمنا صدق نفسه فإنه كان عامل

  .مشتمل عليه من حيث إنه وارد فيه 
حمذوفان للفهم أي ولو ترى حالَ الظاملَني وقَْت وقوفهم » لو « وجواب » ترى « مفعول } َولَْو َتَرى { : قوله 

« و » َمْوقُوفُونَ « حال من ضمري » وَيْرَجُع « مراجعاً بعضُهم إىل بعض القولَ لرأيت حاالً فظيعةً وأمراً منكراً 
إِن رََّجَعَك اهللا إىل طَآِئفٍَة { : ؛ ألنه يتعدى قال تعاىل » يرجع « منصوب ب » القول  ]  ٨٣: التوبة [ } فَ
» لوال « بعد » أْنُتم « و . فال حملَّ له » َيْرجُِع « : ره تفسري لقوله إىل آخ} َيقُولُ الذين استضعفوا { : وقوله 

خالفاً للمربد حيث جعل » لوال « متبدأ على أصحَّ املذاهب ، وهذا هو األفصح أعين وقوع ضمائر الرف بعد 
  :خالف هذا حلناً ، وأنه مل يرد إالَّ يف قول زَِياٍد 

.وكم موطن لوالي  -٤١٣٩  .  
  قيقه ، واألخفض جعل إنه ضمري نصب أو جر قام مقام ضمري الرفع وسيبويه ضمي جروقد تقدم حت

  فصل
) الصالة و ( فإنه لتأبيد النفي وعد النَّبِيَّ عليه » لَْن ُنْؤِمَن « : ملا وقع اليأس من إمياهنم يف هذه الدار بقوهلم 

ض القول أي يرد بعضهم إىل بعض بأنه يراهم على أذل حال موقوفني للسؤال يرجع بعضهم إىل بع -السالم
} َيقُولُ الَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا { . القول يف الدال كما يكون عليه حالة مجاعة أخطأوا يف أمر يقول بعضهم لبعض 

أنتم  أي} لَْوالَ أَْنُتْم لَكُنَّا ُمْؤِمنَِني { وهم القادة واألشراف » ِللَِّذيَن اْسَتكَْبُروا « اْسُتْحِقُروا وهم االتباع 
َما : َمَنْعُتُموَنا عن اإلميان باهللا وسوله وهذا إشارة إىل أن كفرهم كان ملانع ألن بعد املقتضي ال ميكنهم أن يقولوا 

  .قصر الرسول ألن الرسول لو أمهل شيئاً ملا كانوا يقولون لوال املستكربون : َجاَءنا رسول وال أن يقولوا 

أََنْحُن { ونَ يف الكفر للذين استضعفوا رد ملا قالوا إن كفرنا كان ملانع مث أجاهبم املستكربون وهم املَْتُبوُع
يعين املانع ينبغي أن يكون راجحاً على املقتضي حىت يعمل علمه والذي } َصَددَناكُْم َعنِ اهلدى َبْعَد إِذْ َجآَءكُْم 



قبول ما جاء به فلم يصحَّ جاء به هو اهلدى ، والذي صدر من املستكربين مل يكن شيئاً يوجب االمتناع من 
بترك اإلميان فبني أن كفرهم كان اجتراماً من حيث إن املعذور ال يكون } َبلْ كُنُتْم مُّْجرِِمَني { َتَعلُّقُكُْم باملانع 

لَ الذين استضعفوا ِللَِّذيَن استكربوا{ مث قال . معذوراً إال لعدم املقتضي أو ليقام املانع ومل يوجد شيء منهما   َوقَا
إنا صددنا ، وما صدر منا ما يصلح مانعاً : ملا قال املستكربون } َبلْ َمكُْر الليل والنهار إِذْ َتأُْمُرونََنآ أَن نَّكْفَُر باهللا 

واعمل أنه جيوز . وصادفاً اعترف املستضعفون به وقالوا بل مكر الليل والنهار أي مكركم يف الليل والنهار 
  :من ثالث أوجه » مكر « رفع 
  .بل َصدََّنا َمكُْركُْم يف هذهني الوقتني : الفاعلية تقديره : حدها أ

  .أن يكون مبتدأ حمذوف أي مكُر الليلِ َصدََّنا : الثاين 
وهو املتقدم يف التفسري وإضافةُ املَكْر إىل الليل والنهار إما على . العكس أي َسَبُب كُفْرِنا َمكُْركُْم : الثالث 

  :لَْيلٌ َماِكر ، فالعرب تضيف الفعل إىل الليل والنهار كقول الشاعر :  اإلسناد اجملازي كقوهلم
ا لَْيلُ املَِطيِّ بَِناِئمِ...  -  ٤١٤٠   َونِْمِت َوَم

اً ملنصوبه وهذا  ، وإما على االتساع يف الظرف فجعل كاملفعول به فيكون مضاف فيكون مصدراً مضافاً ملرفوعه 
حمل النزاع ، ) غري ( أي يف الليل ، ألن ذلك مل يثبت يف » يف « فة مبعىن إن اإلضا: أحسن ِمْن قَْول َمْن قال 

فَطَالَ َعلَْيهُِم األمد فَقََسْت قُلُوُبُهْم { : مكر الليل والنهار طول السالمة وطول األمل فيهما كقوله تعاىل : وقيل 
َر وقتادةُ بتنوين وقرأ العامة َمكُْر بتخفيف الراء ساكن الكاف مضافاً مل]  ١٦: احلديد [ }  « : ا بعد ، وابن َيْعُم

وقرآ أيضاً وسعيُد ْبُن جبري وأبو رزين بفتح الكاف وتشديد الراء . وانتصاب الليل والنهار ظرفني » َمكْر 
اً مضافاً ملا بعده أي كُُرور الليل والنهار ، واختالفهما ، ِمْن كَرَّ َيكُرُّ إذا َجاَء وذََهَب ، وقرأ ابُن ُجَبْير أيض

كذلك إال أنه ينصب الراء  -وهو الذي كان يصحح املصاحف أيام احلجاج بأمره -وطلحةُ وراشد القَارِي 
  :وفيها أوجه 

بل َتكُرُّون اإلغواء َمكَرا دائماً ال َتفُْتُرونَ عنه « : ما قاله الزخمشري وهو االنتصاب على املصدر قال : أظهرها 
 «.  

  .ار فعل اي بلْ َصدَْدُتُموَنا َمكَرَّ الليل والنهار أي دائماً النصب على الظرف بإضم: الثاين 
قاله أبو الفضل الرازي وهو غلط؛ ألن ما بعد املضاف ال يعمل فيما قبله إال » بتأُمُرونََنا « أنه منصوب : الثالث 

  :كقوله » ال « إذَا كانت مبعىن » غري « يف مسألة وهي 

  َعلَى التََّناِئي ِلعِْنِدي غَْير َمكفُورِ... اً َمَودََّتُه إنّ اْمَرءاً َخصَّنِي َعْمد -٤١٤١
بغري عاطف؛ ألنه جواب لقول الضََّعفَِة } قَالَ الذين استكربوا { : وتقدم تقريرهذا آخر الفاحتة ، وجاء قوله 

، والضمري يف } َوقَالَ الذين استضعفوا { : فاستؤنف خبالف قوله  » َسرُّوا النََّداَمةَ َوأ« فإنه مل يكن جواباً لعطف 
  .للجميع لإلتباع واملتبوعني 

  فصل
ملا اعترف املستضعفون وقالوا بل مكر الليل والنهار منعنا مث قالوا هلم إنكم وإن كنتم ما أتيتم بالصارف القطعي 

ءاً لسبب واملانع القوي ولكن انضم أمركم إيانا بالكفر إىل طول األمد وامتداد املدد فَكَفرَنا فكان قولكم جْز



هذا يبني أن املشرك بِاللَِّه مع أنه يف » وَنْجَعلَ لَُه أَْنداداً « أي ننكره » إذْ َتأُمُروَنَنا أَنْ َنكْفَُر بِاللَِّه « وقوهلم 
  .الصورة مثبت لكنه يف احلقيقة منكر لوجود اهللا ألن من يساويه باملخلوق املنحوت ال يكون مؤمناً به 

  فصل
« : َبْعُضْهم إلَى َبْعضٍ الْقَْولَ َيقُولُ الَّذيَن اْسَتْضِعفُوا بلفظ املستقبل وقوله يف اآليتني اآلخريتني  قوله أوالً َيْرجُع

بلفظ املاضي مع أن السؤال واملراجعة يف القول مل يقع إشارة » وقَالَ الَِّذيَن اْسَتكَْبرُوا ، وقَالَ الَِّذين اْسَتْضِعفُوا 
[ } إِنََّك َميٌِّت َوإِنَُّهْم مَّيُِّتونَ { : ه فإن األمر الواجب الوقوع كأنه وقع كقوله تعاىل إىل أن ذلك ال بّد من وقوع

  .وأما االستقابل فعلى األصل ]  ٣٠: الزمر 
أي أهنم يتراجعون القول مث إذا جاءهم العذاب الشاغل يسرون } َوأََسرُّواْ الندامة لَمَّا َرأَُواْ العذاب { : قوله 

معىن اإلسراء اإلظهار وهو من األضداد أي أظهروا الندامة وحيتمل : جع الدال على الندامة ، وقيل ذلك الترا
بأهنم ملا تراجعوا يف القول رجعوا إىل اهللا بقوهلم أْبصَْرنا وَسِمْعَنا فاْرجِْعَنا َنْعَملُ َصاِلحاً وأجيبوا بأن ال : أن يقال 

أي األتباع واملتبوعني مجيعاً } َجَعلَْنا األغالل يف أَْعَناقِ الذين كَفَُرواْ َو{ : مرد لكم فأسرُّوا ذلك القول ، وقوله 
  .من الكفر واملعاصي يف الدنيا } َهلْ ُيْجَزْونَ إِالَّ َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ { يف النار ، وهذا إشارة إىل كيفية عذاهبم 

َوقَالُوا َنْحُن أَكْثَُر أَْمَوالًا َوأَْولَاًدا ) ٣٤(ُمْتَرفُوَها إِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ  َوَما أَْرَسلَْنا ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنِذيرٍ إِلَّا قَالَ
َوَما ) ٣٦(قُلْ إِنَّ َربِّي َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ ) ٣٥(َوَما َنْحُن بُِمَعذَّبَِني 

ُهْم َجَزاُء الضِّْعِف بَِما َعِملُوا أَْمَوالُكُْم َولَا أَْولَاُدكُْم بِالَِّتي ُتقَرُِّبكُْم ِعْنَدَنا ُزلْفَى إِلَّا َمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا فَأُولَِئَك لَ
قُلْ إِنَّ ) ٣٨(أُولَِئَك ِفي الَْعذَابِ ُمْحَضُرونَ  َوالَِّذيَن َيْسَعْونَ ِفي آَياِتَنا ُمَعاجِزِيَن) ٣٧(َوُهْم ِفي الُْغُرفَاِت آِمُنونَ 

َو ُيْخِلفُُه َوُه   ) ٣٩(َو َخْيُر الرَّازِِقَني َربِّي َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدُر لَُه َوَما أَْنفَقُْتْم ِمْن َشْيٍء فَُه

ا َوَمآ أَْرَسلَْنا ِفي قَْرَيةإالَّ قَ{ : قوله    .وإن كانت نكرة ألهنا يف سياق النفي » قَْرَيٍة « مجلة حالية من } الَ ُمْتَرفُوَه
. إنا كافورن بالذي أرسلتم : متعلق بأُْرِسلُْتم ، والتقدير » به « و » إنّ « متعلق خبرب » مبا أُْرِسلُْتْم « : قوله 

بأن إيذاء الكفار -صلى اهللا عليه وسلم  -وإمنا قد لالهتمام وحسنه تواخي الفواصل وهذا تسلية لقلب النيب 
لألنبياء ليس بدعاً بل ذلك عادة جرت من قبل ، وإمنا نسب القول إىل املترفني مع أن غريهم أيضاً قالوا ذلك 

» لَْوالَ أَْنُتْم لَكُنَّا ُمْؤِمنَني « : القول ألن املُْتَرفني هم األصل يف ذلك القول كقول املتسضعفني للذين استكربوا 
أي بسبب » َنْحُن أَكْثَُر أْمَواالً َوأَْوالَداً « مث استدلوا على كوهنم مصيبني يف ذلك بكثرة األموال واألوالد فقالوا 

َوَما َنْحُن ُمبَعذَّبَِني « لزومنا لديننا ولو مل يكن اهللا راضياً مبا حنن عليه من الدين والعمل مل خيولنا األموال واألوالد 
قُلْ إِنَّ َربِّي َيْبُسطُ { : مث إن اهللا تعاىل بيََّن خطأهم بقوله . ن إلينا يف الدنيا باملال فال يعذبنا أي أن اهللا أحس» 

يعين أنّ الرزق يف الدناي ال يدل َسَعُته وضيقه على حال احملق واملبطل فكم من } الرزق ِلَمن َيَشآُء َوَيقِْدُر 
وهذا هو الطباق الَبِديِعّي وقرأ » َيْبُسطُ « أي يضيِّق بدليل مقابلته » ُر َوَيقِْد« : موسر شقي وُمْعِسر َتِقّي فقوله 

أن قلة الرزق وضيف العيش وكثرة املال } ولكن أَكْثََر الناس الَ َيْعلَُمونَ { : َوُيقَدُِّر بالتشديد مث قال : األعمش 
َوَمآ أَْمَوالُكُْم َوالَ { : دالهلم بقوله مث بني فساد است. وسعة العيش باملشيئة من غري اختصاص بالفاسق والصاحل 

يعين إن قولكم حنن أكثر أمواالً وأوالداً فنحن أحسن حاالً عند اهللا } أَْوالَُدكُْم باليت ُتقَرُِّبكُْم ِعنَدَنا زلفى 
الولد َيْشِغل عند استدالالً صحيحاً فإن املال ال يقر إىل اهللا وإمنا املفيُد العملُ الصاحل بعد اإلميان وذلك أن املال و



اهللا فُيْبِعد عنه فكيف يقرب منه والعمل الصاحل إقبال على اهللا واشتغال باهللا ومن توجه إىل اهللا وصل ومن طلب 
  من اهللا شيئاً حصل؟

صفة لألموال واألوالد ، ألن مجع التكسري غري العاقل يعامل معاملة املؤنثة الواحدة ، } باليت ُتقَرُِّبكُم { : قوله 
َوَما أَْمَوالُكُْم بالَِّتي ُتقَرُِّبكُْم ِعْنَدَنا : ل الفراء والزجاج إنه حذف من األول لداللة الثاين عليه قاال والتقدير وقا

ا تقدم من أن . ُزلْفَى َوالَ أْوالَُدكُْم بالَِّتي ُتقَرُِّبكُْم وهذا ال حاجة إليه أيضاً  صفة » اليت « ونقل عن الفراء م
وجيوز أن يكون « : صفة ملوصوف حمذوف قال » اليت « معاً وهو الصحيح وجعل الزخمشري  لألموال واألوالد

هيا لتقوى وهي املقربة عند اهللا زلفى وحدها أي ليسْت أَْمَوالُكُْم وال أْوالَكُكُْم بتلك املوصوفة عند اهللا بالتقريب 
  .وال حاجة إىل هذا املوصوف : قال أبو حيان » 

مصدر ِمْن َمْعىن األول ، إذ » ُزلْفَى « حلاجة إليه بالنسبة إىل املعى الذي ذكره داعية ، و وا: قال شهاب الدين 
، » ُزلْفَى « التقدير ُتقَرُِّبكُْم قُْرَبى ، وعن الضحاك ُزلَفاً بفتح الالم وتنوين الكلمة على أهنا مجع  حنو قُْرَبة وقَُرب 

  .باليت تقربكم عندنا َتقْريباً : اسم مصدر كأنه قال » ُزلْفَى « : ُجمع املَْصَدُر الختالف أنواعه وقال األخفش 
  :فيه أوجه } إالَّ َمْن { : قَْولُُه 

أنه استثاء منقطٌع فهو منصوب احملل واملعىن لكن َمْن آَمن وَعِملَ َصاِلحاً ، قال ابن عباس يريد من : أحدمها 
  .آمن إميانه وعمله يقربه مّني 

وغلَّطَُه النَّحَّاس بأنه بدل ضمري من . قاله الزجاج » أَْمَواِلكُْم « : ر بدالً من الضمري يف أنه يف حمل ج: الثاين 
قال أبو . َرأَْيُتَك زَْيداً ، وقول أيب إْسَحاَق هذا هو قول الفارء انتهى : ولو جاز هذا جلاز : ضمري املخاطب قال 

املخاطب واملتكلم إال أن البدل يف اآلية ال يصح  ومذهب األخفش والكوفيني أنه جيوز البدل من ضمري: حيان 
ا َزْيٌد بالَِّذي َيضْرُِب إال خالداً مل جيز : أال ترى أنه ال يصح تفريغ الفعل الواقع صلة ملا بعد إال لو قلت  وختيل . َم

قال . ه الزجاج أن الصلة وإن كانت من حيث املعىن منفية أنه جيوز البدل وليس جبائز إال أن يصح التفريغ ل
فيه نظر ألن النفي إذا كان منسحباً على » َما َزْيٌد بالَِّذي َيْضرُِب إالَّ خَاِلداً « ومنعه قولك : شهاب الدين 

» َما طََنْنُت أَحداً َيفَْعلُ ذَِلَك إالَّ زيٌد « : طى ُحكَْم ما لو باشر ذلك الشيء أال ترى أن النفي يف قولك 'اجلملة أ
وإن مل يكن النفي متسلطاً عليه وقالوا ولكنه ملا كان يف َحيِّز النفي صح » َيفَْعلُ « ضمري سوغ البدل يف زيد من 

فيه ذلك فهذا مثله والزخمشري أيضاً َتبَع الزجاج والفراء يف ذلك يف حيث املعىن إال أنه مل جيعله بدالً بل منصوباً 
واملعىن أن األموال ال تقرب » ُنقَرُِّب « يف » كُْم  «استثناء من » إالَّ َمْن آَمَن « : على أصل االستثناء فقال 

أحداً إال املؤمن الذي ُيْنِققُها يف سبيل اهللا واألوالد ال تقرب أحداً إال من علَّمهم اخلَْيَر وفَقََّهُهْم يف الدِّين 
ا َزْيٌد بالَِّذي« : ال جيوز : ورشَّحهم للصَّالح ورد عليه أبو حيان بنحو ما تقدم فقال  « و » َيْخُرُج إالَّ أَْخوُه  َم

ا تقدم وأيضاً فالزخمشري مل جيعله بدالً بل استثناء صرحياً ، وال » َما َزْيٌد بالَِّذي َيْضرُِب إالَّ َعْمراً  واجلواب عنه م
فرغته لفظاً قَاَم الْقَوُم إالَّ َزْيداً ولو : يشترط يف االستثناء التفريغ اللفظي بل اإلسناد املعنوي أال ترى أنك تقول 

يف حملِّ « َمْن آَمَن » أنَّ « : المتنع ألنه مثبت وهذا الذي ذكره الزخمشري هو الوجه الثالث يف املسألة الرابع 
  .رفع على االبتداء واخلرب 



هو يف موضع رفع تقديره ما هو املقرب إالَّ َمْن آَمن ، وهذا : قال الفراء } فأولئك لَُهْم َجَزآُء الضعف { : قوله 
، قرأ العامة جزاء الضعف » فَأولَِئَك لَُهَم َجَزاء الّضْعِف « : قوله . ليس جبيد وعجيب من الفراء كيف يقوله 

مضافاً على أنه مصدر مضاف ملفعلوله ، أي أنْ ُيَجازَِيُهم الّضْعَف وقدره الزخمشري مبنياً للمفعول أي ُيْجَزْونَ 
وعنه أيضاً » جزاء « قرأ قتادة برفعها على إبدال الّضعِف من و. الّضعَف ورده أبو حيان بأن الصحيح منعه 

[ } فَلَُه َجَزآًء احلسىن { : وعن يعقوب بنصب جزاء على احلال منوناً والعامل فيها االستقرار وهذه كقوله 
  .فيمن قرأه بالنصب نصب جزاء يف الكهف ]  ٨٨: الكهف 

الُغْرفَِة بالتوحيد على إرادة اجلنس ولعدم اللبس ألنه معلوم أن  قرأ محزة} َوُهْم ِفي الغرفات آِمُنونَ { : قوله 
وألن لفظ ]  ٧٥: الفرقان [ } ُيْجَزْونَ الغرفة { : لكل أحد غرفة ختصه وقد أُْجِمَع على التوحيد يف قوله 

اجلمع يف مجع سالمة وقد أُْجِمَع على » الُغُرفَاِت « الواحد أخف فوضع موضع اجلمع مع أمن اللبس والباقون 
وقرأ احلسن بضم راد . والرسم حمتمل للقراءتني ]  ٥٨: العنكبوت [ } لَُنَبوِّئَنَُّهْم مَِّن اجلنة غَُرفَاً { : قوله 

غُُرفات على اإلتباع وبعضهم يفتحها وتقدم حتقيق ذلك أول البقرة وقرأ ابن وثاب الُغُرفَةَ بضم الراء والتوحيد 
.  

  فصل
م فيجزي باحلسنة الواحدة عشرة إىل سبع مائة ألنه الضعف ال يكون إال يف احلسنة واملعىن يضعف اهللا حسناهت

مث بني . إشارة إىل دوامها وتأبيدها } َوُهْم ِفي الغرفات آِمُنون { : ويف السيئة ال يكون إال املثل مث زاد وقال 
ون يف إبطال حججنا معاجزين معاندين أي سع} والذين َيْسَعْونَ يف آَياِتَنا ُمَعاجِزِيَن { : حال املسيء فقال 

وهذا إشارة إىل الدوام » أولئك يف العذاب حمضرون « : وقد تقدم تفسري . حيسبون أهنم يعجزوننا ويفوتوننا 
لْ إِنَّ َربِّي َيْبُسطُ الرزق { : مث قال مرة أخرى ]  ١٦: اإلنقطار [ } َوَما ُهَم َعْنَها بَِغآِئبَِني { : أيضاً كقوله  قُ

إشارة إىل أن نعيم اآلخرة ال ينفايف نعمة الدنيا بل الصاحلون قد حيصل هلم يف الدنيا النعم يف } َمن َيَشآُء َوَيقِْدر ِل
اً لقول من يقول  إذا كانت العاجلة واآلجلة هلم فالنقد أوىل : القطع حبصلو النعم يف الُعقَْبى ببناء على الوعد قطع

، وهلذا املعىن فقال هذا النقد غري خمتص بكم فإن ك ثرياً من األشقياء مدفوعون وكثرياً من األتقياء َمْمُنوُعونَ 
ذكر هذا الكالم مرتني مرة لبيان أن كثرة أمواهلم وأوالدهم غري دالٍة على حسن أحواهلم ومرة لبيان أنه غري 

ون سيحصل هلم ذلك خمتص هبم كأنه قال وجود القرب ال يدل على الشرف مث إنْ َسلَّمنا أنه كذلك لكن املؤمن
ملن : فإن اهللا ميلكهم دياركم وأموالكم ويدل على ذلك أن اهللا تعاىل مل يذكر أوالً ملن يشاء من عباده بل قال 

ملن يشاء من عبادة فالكافر أثره مقطوع وماله إىل زوال وماله إىل اهلواء وأما املؤمن فما : وقال ثانياً . يشاء 
  .ُيْنِفقْه ُيْخِلفْه اهللا 

ودخلت } فَُهَو ُيْخِلفُُه { : جيوز أن تكون ما موصولة يف حمل رفع باالبتداء واخلرب قوله } َوَمآ أَنفَقُْتم { : له قو
فيه؟ وجيوز أن ) َتبني ( وفيه نظر؛ إلهبام شيء فأي . بيان كذا قيل » ِمْن َشْيٍء « الفاء لشبهه بالشرط ، و 

َو ُيْخِلفُُه « مقدماً و  شرطية فيكون يف حمل نصب مفعوالً» ما « تكون    .جواب الشرط » فَُه
  فصل
ُه أي يعطي خلقه قال سعيد بن جبري : املعىن  ا أَْنقَقُْتْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو ُيْخِلفُ ما كان يف غري إْسرِاٍف وال َتقِْتري : َوَم



ٍة فهو : فْهو ُيْخِلفُه وقال الكليب  ا تصدقتم من صدقة وأنفقتم يف اخلري من َنفَقَ وخيلفه على املُْنِفق إما ) ينفقه ( م
َخْيُر من يعطي ويرزق ، َرَوى أبو » َوُهَو َخْيُر الرَّازِِقَني « . أن يعجَّل له يف الدنيا وإما أن يدَِّخَر له يف اآلخرة 

( عليه  -وقال » أْنِفْق أُْنِفْق عليك « : إن اهللا قال  - صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا : هريرة قال 
ا ِمْن َيْومٍ ُيْصبُح ِفيِه الِعَباُد إالَّ َوَيْنزِلُ « :  -السالم ) الصالة و  اللَُّهّم أَْعِط : فيقولُ أحدمها ) ن ( َملَكَا ) ِفيِه ( َم

يرزق وإمنا مجع الرازقني من حيث الصورة ألن اإلنسان » اللَُّهمَّ أْعِط ُمْمِسكاً َتلَفاً : ُمْنِفقاً َخلَفاً ويقول اآلَخُر 
عياله من رزق اهللا والرازق للكل يف احلقيقة إمنا هو اهللا ، واعلم أنَّ خري الرازقني يكون أمور أن ال يؤخر يف 

ال ينكده باحلساب وأن ال ُيكَدِّره بطلب الثواب واهللا تعاىل  ال َيْنقَُص من قد احلاجة وأن  وقت احلاجة وأن 
  .كذلك 
  .ينبئ عن كثرة الّرازقني وال رازق إالَّ اهللا } زقني َوُهَو َخْيُر الرا{ : قوله : فإن قيل 
[ } أَْحَسُن اخلالقني { : اهللا خري الرازقني الذين تظنوهنم رازقني وكذلك يف قوله تعاىل : أن يقال : فاجلواب 
ه واحد وأيضاً فإن الصفات منها ما هو هللا وللعبد حقيقة كالعلم بأن اهللا واحد فإن اهللا يعلم أن]  ١٤: املؤمنون 

، والعبد يعلم أنه واحٌد حقيقة ومنها ما يقال للَِّه حقيقةً وللعبد جمازاً مثل الرزَّاق واخلَاِلق فإن العبد إذا أعطى 
ا وجدت صورة العطاء من العبد ُسّمي معطياً وهذا منه    .غريه شيئاً فاهللا هو املعطي يف احلقيقة ولكن مل

قَالُوا ُسْبَحاَنَك أَْنَت َوِليَُّنا ِمْن ُدونِهِْم ) ٤٠(قُولُ ِللَْملَاِئكَِة أََهُؤلَاِء إِيَّاكُْم كَاُنوا َيْعُبُدونَ َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َجِميًعا ثُمَّ َي
را َوَنقُولُ ِللَِّذيَن فَالَْيْوَم لَا َيْمِلُك َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َنفًْعا َولَا َض) ٤١(َبلْ كَاُنوا َيْعُبُدونَ الْجِنَّ أَكْثَُرُهْم بِهِْم ُمْؤِمُنونَ 

َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آَياُتَنا َبيَِّناٍت قَالُوا َما َهذَا إِلَّا َرُجلٌ ُيرِيُد ) ٤٢(ظَلَُموا ذُوقُوا َعذَاَب النَّارِ الَِّتي كُْنُتْم بَِها ُتكَذُِّبونَ 
ا إِلَّا إِفٌْك ُمفَْتًرى َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِللَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم إِنْ َهذَا إِلَّا أَنْ َيُصدَّكُْم َعمَّا كَانَ َيْعُبُد آَباُؤكُْم َوقَالُوا َما َهذَ

ا آَتْيَناُهْم ِمْن كُُتبٍ َيْدُرُسوَنَها َوَما أَْرَسلَْنا إِلَْيهِْم قَْبلََك ِمْن َنِذيرٍ ) ٤٣(ِسْحٌر ُمبٌِني  َوكَذََّب الَِّذيَن ِمْن ) ٤٤(َوَم
انَ َنِكريِ  قَْبِلهِْم   ) ٤٥(َوَما َبلَُغوا ِمْعَشاَر َما آَتْيَناُهْم فَكَذَُّبوا ُرُسِلي فَكَْيَف كَ

  .وقد تقدم أنه يقرأ بالنون والياء يف األنعام } َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َجِميعاً ثُمَّ َيقُولُ { : قوله 
واستدل . قدم ألجل الفواصل واالهتمام » كان « رب إياكم منصوب خب} أهؤالء إِيَّاكُْم كَاُنواْ َيْعُبُدونَ { : قوله 

عليها إذا كان خربها مجلة فإن فيه خالفاً جوزه ابُن السارج ، ومنعه غريه » كان « بل على جواز تقدمي خرب 
  .القياس جوازه لكن مل يسمع : قال ابن السِّرِّاج . وكذلك اختلفوا يف توسطه إذا كان مجلة 

وحنوه أنه جيوز ]  ١٣٧: األعراف [ } َما كَانَ َيْصَنُع ِفْرَعْونُ َوقَْوُمُه { : دم يف قوله قد تق: قال شهاب الدين 
وتقدم حتقيق . ووجه الداللة هنا أن تقتدمي املعمول ُمْؤِذنٌ بتقدمي العامل . أن يكون من تقدمي اخلرب وأن ال يكون 

وضع هذه القاعدة ) و ] (  ٨: هود [ } ْم لَْيَس َمْصُروفاً َعْنُهْم أَالَ َيْوَم َيأِْتيهِ{ : يف قوله تعاىل » ُهوٍد « هذا يف 
.  

كحال من تقدمه من األنبياء وحال قومه حال من تقّدم  -عليه الصالة والسالم  -فصل ملا بني أن حال النيب 
َيْوَم َنْحُشُرُهْم َو{ : من الكفار وبني بطالن استدالهلم بكثرة أمواهلم وأوالدهم بني ما يكون عاقبة حاهلم فقال 

ا ترتفي إليه منزلتهم » ثُمَّ َنقُولُ ِللَْمالَِئكَِة « يعين املكذبني بك } َجِميعاً  الذين يدعون أهنم يعبدوهنم فإن غاية م
أَأَنَت قُلَت { هذا استفهام تقرير كقوله تعاىل لعيسى : حنن نعبد املالئكة والكواكب قال قتادة : أهنم يقولون 



الَِء إيَّاكُْم كَاُنوا َيْعُبُدونَ ) أَ ( « : فيقول ]  ١١٦: املائدة [ } ذوين َوأُمَِّي إهلني ِللنَّاسِ اخت فتربأ منهم » َهُؤ
أي حنن نتوالك وال نتوالهم يعين كونك » أْنَت َوِليَُّنا ِمْن ُدونِهِْم « تنزيهاً لك » ُسْبَحاَنَك « : املالئكة فيقولون 

أي » كَاُنوا َيْعُبُدونَ اِجلنَّ ) َبلْ ( « : ينا من كوهنم أولياءنا بالعبادة لنا فقالوا ويل بالعبودية أوىل وأحب إل
  .كالِقْبلة هلم ) كنا ( الشياطني فهم يف احلقيقة كانوا يعبدون اجلن وحنن 

بادة أراد أن الشياطني زينوا هلم ع: فهم كانوا يعبدون املالئكة فما وجه قوهلم يعبدون اجلن؟ قيل : فإن قيل 
أي يطيعون اجلن ولعبادة هي الطاعة » يعبدون « : املالئكة فهم كانوا ُيطيعون الشياطني يف عبادة املالئكة فقوله 

  .أي مصدِّقون الشياطني » أكْثَُرُهْم بِهِْم ُمْؤِمُنونَ « 
على أنَّ َبْعَضُهم مل يؤمن فإنه يدل } أكْثَُرُهْم بِهِْم { : مجيعهم كانوا متابعني للشياطني فما وجه قوله : فإن قيل 

  هبم ومل ُيِطْعُهْم؟
  :فاجلواب من وجهني 

أكثرهم ألنَّ الَِّذين رأوهم وأطلعوا على : اإلحاطة هبم فقالوا ) َدْعوى ( أن املالئكة أحتظروا عن : أحدمها 
  .ه من الكفار أحواهلم كانوا يعبدون اجلنَّ ويؤمنون هبم ولعلَ يف الوجود من مل ُيطْلع اهللا املالئكة علي

هو أن العبادة علم ظاهر واإلميان عمل باطن فقالوا بل يعبدون اجلن الِّطالعهم على أعماهلم وقالوا : الثاين 
أكثرهم هبم مؤمنون عند عمل القلب لئال يكونوا مدعني اطّالعهم على ما يف القلوب فإن القلب ال يطلع على 

  :من فيه إال اهللا كما قال 

. ٥: هود [ } بِذَاِت الصدور  إِنَُّه َعِليٌم{   [  
ا كانوا يعبدون ال ينفعهم فقال  وهذا اخلطاب . } فاليوم الَ َيْمِلُك َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ نَّفْعاً َوالَ َضّراً { : مث بني أن م

للكافرين  وعلى هذا يكون تنكيالً} أهؤالء إِيَّاكُْم كَاُنواْ َيْعُبُدونَ { : حيتم أن يكون مع املالئكة لسبق قوله 
ال ميلكون الّشفاعة إال ملن ارتضى « : ويصحح هذا قوله تعاىل . حيث بّين هلم أن معبودهم ال ينفعهم وال يضر 

 «.  
وحيتمل أن » فَذُوفُوا « : ولو كان املخاطب هم الكفار لقال } َوَنقُولُ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ذُوقُوا { : ولقوله َبْعَده 

أي املالئكة واجلن وإذا مل متلكوها } َبْعُضكُْم ِلَبْعضِ { : ىت يصح معىن قوله يكون داخلني يف اخلطاب ح
ألنفسكم فال متلكوها لغريهم ، وحيتمل أن يكون اخلطاب واملخاطب هم الكفار ألن ذكر اليوم يدل على 

ظَلَُموا { : حضورهم وعلى هذا فقوله    .يف الظلم  إمنا ذكره تأكيداً لبيان حاهلم} َوَنقُولُ ِللَِّذيَن 
اً « قوله : فإن قيل  مفيد للحسرة فما فائدة ذكر الضّر مع أهنم لو كانوا ميلكون الضر ملا نفع الكافرين » نفع
  ذلك؟

ا كان العبادة نفع لدفع ضرر املعبود كما يعبد اجلبَّار ، وخيدم خمافة شره بني أهنم ليس فيهم ذلك : فاجلواب  مل
  .الوجه الذي حيسن ألجله عبادهتم 

ا « : فإن قيل  صفة للنار ويف السجدة وصف العذاب فجعل املكذب هنا النار « الَِّتي كُْنُتْم بَِها » : قَْولُه َهُهَن
  وجعل املكذب يف السجدة العذاب وهم كانوا يكذبون بالكل فما فائدته؟

كُلََّمآ أرادوا أَن َيْخُرُجواُ ِمْنَهآ  {: ألهنم هناك كانوا ُملَْتبٍِسني بالعذاب مترددين فيه بدليل قوله : قيل : فاجلواب 



فوصف هلم ما ال بسوه ]  ٢٠: السجدة [ } أُِعيُدواْ ِفيَها َوِقيلَ لَُهْم ذُوقُواْ َعذَاَب النار الذي كُنُتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ 
ا رأوا النار فقيل هلم  ر اليت كنتم هبا هذه النا: وهنا مل ُيالَبُِسوُه بعد ألنه عقيب حشرهم وسؤاهلم فهو أول م

  .تكذبون 
إالَّ َرُجلٌ ُيريدُ »  -صلى اهللا عليه وسلم  -يعنون حممداً } َوإِذَا تتلى َعلَْيهِْم آَياُتَنا َبيَِّناٍت قَالُواْ َما هذا { : قوله 

يعنون القرآن «  إفٌْك ُمفَْترى َوقَالُوا َما َهذَا إالَّ» فعارضوا الرهانَ بالتقليد « أنْ َيْصدَّكُْم َعمَّا كَانَ َيْعُبُد آَباُؤكُْم 
الصفات [ } أَإِفْكاً آِلَهةً ُدونَ اهللا ُترِيُدونَ { : كقوله تعاىل يف حقهم « إفٌْك ُمفَْتًرى » القول بالوحدانية : وقيل 

: يكون قوله وعلى هذا ف]  ٢٢: األحقاف [ } قالوا أَجِئَْتَنا ِلَتأِْفكََنا َعْن آِلَهِتَنا { : وكقوهلم للرسول ]  ٨٦: 
، وأما إنكار } َوقَالَ الذين كَفَُرواْ {  بدالً وقالوا ِللَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم؛ هذا إنكار للتوحيد وكان خمتصاً باملشركني 

على } َوقَالَ الذين كَفَُرواْ ِللَْحقِّ { : القرآن واملُْعجِزة فكان متفقاً عليه بني املشركني وأهل الكتاب فقال تعاىل 
  . العموم
ا آَتْيَناُهْم { : قوله  خمففاً « َدَرَس » العامة على التخفيف مضارع « ِمْن كُُتبٍ َيدرسوَنها » يعين املشركني } َوَم

من االّدارس على « َيْدَترُِسوَنها » أي حفظ وأبو حيوة ُيَدرُِّسوَنها بفتح الدال مشددة وكسر الراء واألصل 
  .ء وفتح الدال وتشديد الراء من التَّْدريس االفتعال فأدغم ، وعنه أيضاً بضم اليا

أي إىل هؤالء احملاضرين لك مل ترسل إليهم أي مل يأت } َوَمآ أَْرَسلَْنا إِلَْيهِْم قَْبلََك { : واملعىن يقرأوهنا وقوله 
{ : له العرب قْبلك نيب وال نزل عليهم كتاب وال أتاهم نذير يشافههم بالّنذارة غريك ، فال تعارض بينه وبني قو

ٍة إِالَّ َخالَ ِفيَها َنِذيٌر  وال شك أن هذا كان موجوداً . إذ املراد هناك آثار النذير ]  ٢٤: فاطر [ } َوإِن مِّْن أُمَّ
ٍد ومثوٍد وغريهم    .يذهب النيب وتبقى شريعته ، مث بني أهنم كالذين من قبلهم كَذّبوا مثلَ عا

ا َبلَُغوا { : قوله  فَكَذَُّبوا { : للَِّذين من قبله ليناسق قوله » آتيناهم « ويف » بلغوا « يف  الظاهر أن الضمري} َوَم
ة } ُرُسِلي  وقيل . من النعم واإلحسان إليهم » ِمْعَشاَر َما آَتْيَناُهْم « يعين أهنم مل يبلغوا يف شكر النعمة وجزاء اِملّن

باس على معىن أهنم كانوا أمواالً ، وهو قول ابن ع» للذين من قبلهم « بل ضمري الرفع لقريش والنصب : 
واختلق يف املشعار فقيل . بالعكس على معىن إنا أعطْيَنا قريشاً من اآليات والرباهني ما مل ُنْعِط من قبلهم : وقيل 

 ِمْسَداس وال: هو مبعىن الُعْشر بين ِمفَْعال من لفظ الُعْشر كاِملْرَباع ، وال ثالث هلما من ألفاظ العدد ال يقال : 
املعشار هنا : ليس بشيء وقال املَاَوْرِديُّ : هو ُعْشُر الُعْشرِ ، إال أن ابن عطية أنكره وقال : ِمْخَماس ، وقيل 

  .ُعْشر الَعِشريِ ، والَعِشُري هو ُعْشُر الُعْشرِ 
  .وهو األظهر ألن املراد به املبالغة يف التقليل : فيكون جزءاً من ألف قال 

  فصل
شركني ما بلغوا ِمْعَشاَر ما أعطينا األمم اخلالية من النِّْعَمة والقوة وطول الُعْمرِ فكذبوا رسلي املعىن أن هؤالء امل

املراد وكذَّب : فكيف كان نكري؟ أي إنكاري وتغيريي عليهم حيذر كفار هذه األمة عذاب األمم املاضية وقي 
ا آتيناهم أي الذين من قبلهم م ا بلغوا معشار م ا بلغوا ِمْعَشار ما آتينا قوم حممد من الَبَيان الذين من قبلهم وم

 - عليه السالم -أكملُ من سائر الكتب وأوضح وحممد  -عليه السالم - والُبْرهان وذلك ألن كتاب حممد 
أفضل من الكتب ومبا آتاهم من الرسل أنكر عليهم فكيف ال ينكر عليهم وقد كذبوا بأفصح الرُّسل وأوضح 



ا « يعين غري القرآن ما آتيناهم كتاباً } َوَمآ آَتْيَناُهْم مِّْن كُُتبٍ َيْدُرُسوَنَها { : تعاىل  السُُّبل ويؤيد هذا قوله َوَم
فلما كان املؤتى يف اآلية األوىل هو الكتاب فحمل اآلية الثانية على إيتاء الكتاب » أَْرَسلَْنا إلَيْهِْم قَْبلََك ِمْن َنِذير 

  .أوىل 
  :هان فيه وج» فكذبوا « : قوله 

  .» كَذَِّب الذين ِمْن قَْبِلهِْم « أنه معطوف على : أحدمها 
ا بلغوا « أنه معطوف على : والثاين  ا معىن : فإن قلت « : وأْوَضَحُهما الزخمشري فقال » وم فكذبوا رسلي » م

َوكَذََّب الِِّذيَن ِمْن { : ملا كان معىن قوله : ؟ قلُت } َوكَذََّب الَِّذين ِمْن قَْبِلهِم { : وهو مستغىن عنه بقوله « 
: وفعل الذين من قبلهم التكذيب وأقدموا عليه جعل تكذيب الرسل سبباً عنه ونظريه أن يقول القائل } قَْبِلهِْم 

} َوَما َبلَُغوا { : وجيوز أن يعطف على قوله  -صلى اهللا عليه وسلم  -أقَْدَم فالنٌ على الكفر فكفر مبحمد 
مضاف لفاعله أي إْنكاري وتقدم حذف » َنِكريِ « و » ْيٌد ِمْعَشاَر فَْضلِ عمرو فَُيضِّلَ عليه َما َبلَغَ َز: كقولك 

  .يائه وإثْبَاُتها 

َنِذيٌر لَكُْم َبْيَن  ٍة إِنْ ُهَو إِلَّاقُلْ إِنََّما أَِعظُكُْم بَِواِحَدٍة أَنْ َتقُوُموا ِللَِّه َمثَْنى َوفَُراَدى ثُمَّ َتَتفَكَُّروا َما بَِصاِحبِكُْم ِمْن جِنَّ
َو َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد ) ٤٦(َيَدْي َعذَابٍ َشدِيٍد  ُهَو لَكُْم إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى اللَِّه َوُه قُلْ َما َسأَلُْتكُْم ِمْن أَْجرٍ فَ

لْ َجاَء الَْحقُّ ) ٤٨(قُلْ إِنَّ َربِّي َيقِْذُف بِالَْحقِّ َعلَّاُم الُْغُيوبِ ) ٤٧( قُلْ إِنْ ) ٤٩(َوَما ُيْبِدُئ الَْباِطلُ َوَما ُيِعيُد قُ
  ) ٥٠(َضلَلُْت فَإِنََّما أَِضلُّ َعلَى َنفِْسي َوإِِن اْهَتَدْيُت فَبَِما ُيوِحي إِلَيَّ َربِّي إِنَُّه َسِميٌع قَرِيٌب 

: حدة مث بني تلك اخلصلة فقال أي آمركم وأوصيكم بواحدة أي خبصلة وا} قُلْ إنَّما أِعظُكُْم بَِواِحَدٍة { : قوله 
  .أي ألجل اهللا } أنْ َتقُوُموا ِللَِّه { 

  :فيه أوجه » أن تقوموا « : قوله 
  .قاله الفارسي . على سبيل البيان » َواِحَدٍة « أهنا جمرورة احملل بدالً من : أحدها 
يفاً وتنكرياً ، وقد تقدم هذا عند وهو مردود لتخالفها تعر. قاله الزخمشري » لواحدة « أهنا عطف بيان : الثاين 
ِه آَياٌت َبيَِّناٌت مَّقَاُم إِْبَراِهيَم { : قوله  . ٩٧: آل عمران [ } ِفي  [  

  .» أَْعنِي « أهنا منصوبة بإضمار : الثالث 
 حال وتقدم حتقيق القول» َمثَْنى وفَُراَدى « أهنا مرفوعة على خرب ابتداء مضمر أي هي أن تقوموا ، و : الرابع 

أي اثنني اثنني ، » َمثَْنى « يف األنعام ، ومعىن » فَُراَدى « وبابه يف سورة النساء ، ومضى القول يف » مثىن « يف 
أي ِقَيامكُْم مث َتفَكُّركُْم ، » أنْ َتقُوُموا « عطف على } ثُمَّ َتَتفَكَُّروا { : مث قوله . واحداً واحداً » فَُراَدى « و 

) عند ( مت الكالم : وقال مقاتل » َما بَِصاِحبِكُْم ِمْن جِنَِّة « : ى هذه اآلية مث يتبدئ والوقف عند أيب حامت عل
  .أي يف خلق السموات واألرض فتعلموا أن خالقهما واحد ال شريك له } ثُمَّ َتَتفَكَُّروا { : قوله 
  :هذه قوالن » ما « ويف } َما بَِصاِحبكُْم ِمْن جِنٍَّة { : قوله 

  هنا نافيةأ: احدمها 
وإذا كانت نافية فهل هي معلقة أو . أهنا استفهامية لكن ال يراد به حقييقة االستفهام فيعود إىل النفي : والثانية 

ألنه فعل حتقيق كَتَبيََّن وبابه؟ ثالثة أوجه َنقَل الثَّاِلثَ » َتَتفَكَُّروا « مستأنفة أو جواب القسم الذي تضمنه معىن 



» ِمْن جنٍَّة « ه ِلِسيبويِه ، وإذا كانت استفهامية جاز فيها الوجهان األوالن دون الثالث و ورمبا نسب. ابُن عطية 
إذا كانت نافية أن تكون احلَجازيَّة أو » ما « جيوز أن يكون فاعالً باجلار العتماده وأن يكون مبتدأ وجيوز يف 

  .التَِّميميَّة 
» َمثَْنى « فإن اإلنسان إما أن يكون مع غريه فيدخل يف قوله إشارة إىل مجعي األحوال } مثىن وفرادى { : قوله 

ال مينعكم اجلمعيَّةُ من : فكأنه قال » فَُراَدى « : وإن كان وحده دخل يف قوله  َتقُوُموا هللا جمَتمِعَني وُمْنفَرِِدين 
 - عليه وسلم  صلى اهللا - ذكر اهللا وال حيوجكم االنفراد ُيعينكم على ذكر اهللا مث تتفكروا يف حال حممد 

وليس املراد من القيام القيام ضد اجللوس وإمنا هو القامي باألمر . جنون » جنة « فتعلموا ما بصاحبكم من 
{ : قال ابن اخلطيب وقوله ]  ١٢٧: النساء [ } َوأَن َتقُوُمواْ لليتامى بالقسط { : الذي هو طلب احلق كقوله 

والً وإن كان يظهر من أشياء ال تكون مقدورة للبشر وغري البشر من يظهر يفيد كونه رس} بَِصاِحبِكُْم ِمْن جِنٍَّة 
بواسطة اجلن بل بقدرة اهللا من  -عليه السالم -منه العجائب إما اجلن وإما امللك فإذا مل يكن الصادر من النيب 

 هي أشرف غري واسطة وعلى التقديرين فهو رسول اهللا وهذا من أحسن الطُّرق ، وهو الذي يثبت الصفة اليت
ما هو جمنون مل : الصفات يف البشر بنفي أخسِّ الصفات فإنه لو قال أوالً هو رسول كانوا فيه النِّزاع فإذا قال 

يسعهم إنكار ذلك ، ليعلمهم بعلو شأنه وحاله يف قوة لسانه ، فإذا ساعدوا على ذلك لزمتهم املسألة وهلذا قال 
  .إما هو به جِّنة و هو رسول لكن تبني أنه ليس به جنة فهو نذير  يعين} إنْ ُهَو َنِذيٌر لَكُْم { : بعده 

إشارة إىل قرب العذاب كأنه قال بنذركم بعذاب حاضر َيَمّسكم عن قريبٍ } َبْيَن َيِدْي َعذَابِ َشِديٍد { : وقوله 
.  

  :وجهان » ما « يف } قُلَ َما سألُتكُْم ِمْن أْجرٍ { : قوله 
َو لَكُْم « مفعوالً مقدماً و  أهنا شرطية فيكون: أحدمها    .جواهبا » فُه
ودخلت الفاء » فَُهَو لَكُْم « : أهنا موصولة يف حمل رفع باالبتداء والعائدحمذوف أي سأَلُْتكُُموُه واخلرب : والثاين 

ملك أي مل إن أْعطَْيَتنِي شيئاً فخذه مع ع: لشبه املوصول بالشرط واملعىن حيتمل أنه مل يسأهلم أجراً البتة كقولك 
إِنْ أَْجرَِي إِالَّ َعلَى { : ويؤيده . ما يل من هذا فقد وهبته لك يريد ليس يل فيه شيء : ُيْعِطَك شيئاً وقول القائل 

]  ٢٣: الشورى [ } إِالَّ املودة ِفي القرىب { : وحيتمل أن سأهلم شيئاً نفُعه عائٌد عليهم وهو املراد بقوله } اهللا 
َو على كُلِّ َشْيٍء َشهِيٍد { ثوايب ما » إنْ أَْجرَِي «    .} َوُه

اً ألن القَذَْف يف األصل » َيقِْذُف بالَْحقِّ « جيوز أن يكون } قُلْ إِنَّ َربِّي َيقِْذُف باحلق { : قوله  مفعوله حمذوف
. بساً باحلق أي بسبب احلق أو ملت» بالَْحقِّ « الرمي وعرب عنه هنا عوضاً عن اإللقاء أي يلقي الوحي إىل أنبيائه 

َبلْ َنقِْذُف باحلق َعلَى الباطل { : وجيوز أن يكون التقدير َيقِْذُف الباطلَ باحلقِّ أي يدفعه ويطرحه ، كقوله تعاىل 
: البقرة [ } َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيِديكُْم { : وجيوز أن يكون الباء زائدة أي ُنلِْقي احلَقِّ ، كقوله ]  ١٨: األنبياء [ } 

  .معىن يقتضي وحيكم ، والقذف الرمي بالسهم أو باحلََصاِة أو الكالم » يقذف « تضمن أو ]  ١٩٥
العامة } َعالَُّم الغيوب { : معناه نأيت باحلق بالوحي ننزله من السماء فنقذفه إىل األنبياء قوله : قال املفسرون 

« دأ مضمر أو بدل من الضمري يف أو خرب ملتب» إنّ « ل ) ثاٍن ( أنه خرب : أظهرها : على رفعه وفيه أوجه 
: وقد صرح به هنا وقال الزخمشري . أو نعت له على رأي الكسائي؛ ألنه ُيجيُز نعت الضمري الغائب » َيقِْذُف 



، أو على املستِكنِّ يف  ، أو على حمل إنَّ اْسِمها  يعين بقوله حممول على حمل » َيقذف « رفع على حمل إنَّ واْسِمها 
يعين به النعت إال أن ذلك ليس مذهب البصريني ألهنم مل يعتربوا احملل إال يف العطف باحلرف إنَّ واْسِمَها 

  .بشروط عند بعضهم 

ويرد باحلمل على الضمري يف نقذف أنه بدل منه ال أنه نعت له ألن ذلك انفرد به الكسائي ، وقرأ َزْيُد ْبُن َعِليِّ 
ب نعتاً السم إنَّ أو بدالً منه على قلة االبدال باملشتق أو منصوب على وعيَسى ْبُن ُعَمَر وابُن أيب إْسَحاَق بالنص

وأما الفتح صيغةُ مبالغة . وبابه » ُبُيوٍت « فالضم تقدما يف . وقرئ الُغُيوب باحلركات الثالث يف الغني . املدح 
  .كالشَّكُورِ والصَُّبورِ وهو الشيء الغائب اخلَِفيُّ 

  فصل
وعلى هذا ُتَعلَُّق اآلية مبا . نقذف باحلق يف قلوب احملقني : أحدمها : باحلق وجهان قال ابن اخلطيب يف يقذف 

ا بني رسالة النيب  } إنْ ُهَو إالَّ َنِذيٌر { : بقوله  -السالم) الصالة و ( عليه  - قبلها من حيث إن اهللا تعاىل مل
َو لَكُم { : وأكده بقوله  كان من عادة املشركني استعباد ختصيص واحد من بينهم و} قُلْ َما َسأَلُْتكُم مِّن أَْجرٍ فَُه

ذكر ما يصلح جواباً ]  ٨: ص [ } أَأُنزِلَ َعلَْيِه الذكر ِمن َبْينَِنا { : بإنزال الذكر عليه كما حكى عنهم قوهلم 
ويعطي ما يشاء  إشارة إىل أن األمر بيده يفعل ما يريد( يف القلوب } قُلْ إِنَّ َربِّي َيقِْذُف باحلق { : هلم فقال 

اً وإمنا ذلك فعل اتفاقاً ، كما  ال يكون عامل كما يريد من غري اختصاص حمل الفعل بشيء ال يوجد يف غريه 
كيف شاء وهو عامل مبا يفعله » بالْحقِّ « : يصيب السهم موضعاً دون غريه مع تسوية املواضع يف احملاذاة ، فقال 

  .م الُغُيوب فهو كما يريد ال كما يفعل اهلاجُم الغافلُ عن الَعَواقب بعواقب ما يفعله إذْ ُهو َعالَّ) دعاكم ( 
[ } َبلْ َنقِْذُف باحلق َعلَى الباطل فََيْدَمُغُه { : أن املراد منه أنه يقذف باحلق على الباطل كقوله : الوجه الثاين 

: ا ظهرت وشبهتهم داحضة قال وعلى هذا تعلق اآلية مبا قبلها من حيث إن براهني التوحيد مل]  ١٨: األنبياء 
هو أنّ الربهان املعقول » عالم الغيوب « : وعلى هذا الوجه فقوله . أي ُيْبلي باطلكم » إن ريب يقذف باحلق « 

مل يقع إال على التوحيد والرسالة وأما احلشر فال ُبْرَهان على وقوعه إال إخبار اهللا تعاىل عنه وعن أحواله وأهواله 
أي على الباطل أشار } َيقِْذُف باحلق { : بالقول ملا بان ألحد خبالف التوحيد والرسالة فلما قال ولوال بيان اهللا 

ا خيربه عن الغيب وهو قيام » َعالَّم الُغُيوبِ « : مث قال . به إىل ظهور الرباهني على التوحيد والنبوة  أي م
َربِّي { « : ل اآلية وجهاً آخر هو أن يقال وحتتم. الساعة وأهواهلا فهو ال ُخلْف فيه فإن اله عالم الغيوب 

والباء على الوجهني األولني متعلق باملفعول به واحلق مقذوف . أي ما يقذفه باحلق ال بالباطل } َيقِْذُف باحلق 
} فاحكم َبْيَن الناس باحلق { : كالباء يف قوله تعاىل « باحلق » : على الوجهني األولني وعلى هذا الباب يف قوله 

واملعىن على هذا الوجه هو أن اهللا تعاىل قذف ما قذف يف قلوب الرسل وهو عالم الغيوب يعلم ]  ٢٦: ص [ 
  .ما يف قلوهبم وما يف قلوبكم 

( عليه  -التوحيد واحلشر ، وكلّ ما ظهر على لسان النيب : وقيل . يعين القرآن } قُلْ َجآَء احلق { : قوله 
املراد من جاء : السالم وقيل ) الصالة و ( عليه  -ت الدالة على نبوة حممد وقيل املعجزا. السالم ) الصالة و 

ا جاء فقد ظهر    .باحلق أي ظهر احلق ألن كلَّ م
ا ُيْبِديُء { : قوله  ا « جيوز يف } َوَم أن تكون نفياً ، وأن تكون استفهاماً ، ولكن َيُؤول معناها إىل النفس ، » م



  :إذ املراد ال يوقع هذهني الفعلني كقوله » ُيِعيُد ِل« وال » لُيْبِدُئ « وال مفعول 
  أَْصَبَح الَ ُيْبِدي َوالَ ُيِعيُد... أقَفََر ِمْن أَْهِلِه ُعَبْيُد  -٤١٤٢

ذََهَب الَباِطلُ وَوَهن : واملعىن . مفعوله حمذوف أي ما ُيْبِدُئ ألهله خرباً وال ُيِعيُده ، وهو تقدير احلسن : وقيل 
]  ١٨: األنبياء [ } َبلْ َنقِْذُف باحلق َعلَى الباطل فََيْدَمُغُه { : وهو كقوله . ة يبدي شيئاً أو يعيد فلم يبق منه بقي

مقاتل والكلبِّي ، وقيل ) قول ( وهو . الباطل هو إبليس أي ما خيلق إبليُس أحداً ابتداء وال يبعثه : وقال قتادة 
  .الباطل األصنام : 

وابن . امة على فتح المه يف املاضي وكسرها يف املضارع ولكن بنقل الساكن قبلها الع} إنْ َضلَلُْت { : قوله 
  .وثاب بالعكس وهو لغةُ متيمٍ وتقدم ذلك 

  فصل
قُلْ إِن { : إنك ضللت حىت تركت دين آبائك ، فقال اهللا تعاىل : إن كفار مكة كانوا يقولون : قال املفسرون 

من القرآن } َوإِِن اهتديت فَبَِما ُيوِحي إِلَيَّ َربِّي { أي إمث ضاليل على نفسي } ي َضلَلُْت فَإِنََّمآ أَِضلُّ على َنفِْس
  .} إِنَُّه َسِميٌع قَرِيٌب { واحلكمة 

بَِما ُيوِحي { : قوله  مصدرية أي بسبب إحياء ريب يل ، وأن تكون موصولة أي بسبب » ما « جيوز أن تكون } ِف
أي يسمع إذا ناديتُه واستغنت به عليكم قريب يأتيكم من غري » مسيٌع  «الذي ُيوِحيه فعائده حمذوف وقوله 

  .تأخري ليس كمن يسمع من بعيد وال يلحق الدَّاِعي 

ِعيٍد َوقَالُوا آَمنَّا بِِه َوأَنَّى لَُهُم التََّناُوُش ِمْن َمكَاٍن َب) ٥١(َولَْو َتَرى إِذْ فَزُِعوا فَلَا فَْوَت َوأُِخذُوا ِمْن َمكَاٍن قَرِيبٍ 
ا فُِعلَ ) ٥٣(َوقَْد كَفَُروا بِِه ِمْن قَْبلُ َوَيقِْذفُونَ بِالَْغْيبِ ِمْن َمكَاٍن َبِعيٍد ) ٥٢( َوِحيلَ َبْيَنُهْم َوَبْيَن َما َيْشَتُهونَ كََم

  ) ٥٤(بِأَْشَياِعهِْم ِمْن قَْبلُ إِنَُّهْم كَاُنوا ِفي َشكٍّ ُمرِيبٍ 

أي فال َتفُوُتونِي » فَالَ فَْوَت « قال قتادة عن البعث حىت خيرجوا من قبورهم } اْ َولَْو ترى إِذْ فَزُِعو{ : قوله 
جوابه » لَْو َتَرى « إذْ فَرُِعوا عند املوت فال جناةَ و : وقيل ]  ٣: ص [ } وَّالََت ِحَني َمَناصٍ { : كقوله 

  .ترى عجباً ) جوابه ( حمذوف؛ أي 
فَزُِعوا « فعالً ماضياً مبنياً للمفعول معطوفة على » أُِخذُوا « بنائه على الفتح و العامة على } فَالَ فَْوَت { : قوله 

 «.  
أي فلم يفوتوا وأخذوا وقرأ عبد الرمحن موىل هاشم وطلحةُ فَالَ فَْوٌت وأَْخذٌ » فَالَ فَْوَت « : على معىن : وقيل 

، وأَُبّي يفتح  على االبتداء أو على اسم ال » فوت  «، فرفع » أخذ « ، ورفع » فوت « مرفوعني منونني 
رفعه باالبتداء واخلرب حمذوف أي وأَْخذٌ هناك أو على خرب ابتداء مضمر أي » وأخذ « الليسية ومن رفع 

  .َوحالُُهْم أَْخذٌ 
نفيٍة    .ويكون من عطف اجلمل مثبتةً على م

أخذوا من بطن األرض إىل ظهرها : وقيل . مهم من حتت أقدا: قال الكليب } َوأُِخذُواْ ِمن مَّكَاٍن قَرِيبٍ { : قوله 
هو : قال الضحاك . من مكان قريب يعين عذاب الدنيا : وقيل . وحيث ما كانوا فُهْم ِمَن اهللا قريب ال يفونه . 

  .حمذوف أي لََرأْيَت أَْمراً ُيْعَتَبُر بِِه » لَْو َتَرى « َخْسٌف بالبيداء وجواب : وقال ابُن أْبَزى . يوم َبْدر 



هللا أو للرسول أو للقرآن أو للعذاب أو للبعث و » به « والضمري يف . أي عند اليأس } وقالوا آَمنَّا بِه { : قوله 
أي من أين هلم أي كيف يقدرون على الظَّفَرِ باملطلوب وذلك ال يكون إالَّ من الدنيا وهم يف » أَنِّي لَُهْم « 

  .اآلخرة والدنيا من اآلخرة بعيدة 
اقتربت { : إنَّ اآلِخَرةَ من الدنيا قريبة ومسى اهللا الساعة قريبة فقال : فكيف قال يف كثري من املواضع : فإن قيل 
: الشورى [ } لََعلَّ الساعة قَرِيٌب { ]  ١: األنبياء [ } اقترب ِللنَّاسِ ِحَساُبُهْم { ]  ١: القمر [ } الساعة 

١٧ .  [  
أبعد ما يكون؛ إذ ال وصولَ إليه واملستقبل وإن كان بينه وبني  أن املاضي كاألمس الدابر وهو: فاجلواب 

  .احلاضر سنني فإنه آٍت فيوم القيامة الدنيا بعيدة منه ملضيِّها ويوم القيامة يف الدنيا قريب إلتيانه 
» هلم « حال ، وجيوز أن يكون » لَُهم « َخَبرُه ، أي كيف هلم التناوش و » أنَّى « متبدأ و } التناوش { : قوله 

، والتناوش مهموز يف قراءة  رافعاً للتناوش العتماده على االستفهام تقديره كيف استقر هلم التناوش؟ وفيه بعد 
، وأيب بكر وبالواو يف قراءة غريهم ، فيحتمل أن يكونا مادتني مستقلتني مع اّتحاد معنامها  األخوين وأيب عمرو 

ٍه وأُُجوه ، وُوقّتت وأُقَِّتْت وإليه ذهب مجاعة كثريةٌ كالزَّّجاج اهلمزة عن الواو النضمامها كُوُجو: ، وقيل 
كل واو مضمومة ضمة الزمة فأنت فيها باخليار ، : والزَّخمَْشري وابن عطية واحلَْويف وأيب البقاء قال الزجاج 

  .وتابعه الباقون قريباً من عبارته 

الواو غري مدغم فيها حترزاً من التعوذ وأن تكون غري  وردَّ أبو حيانَ هذا اإلطالق وقيده بأنه ال بّد أن تكون
، وَتَعاَونَ َتَعاُوناً : مصححة يف الفعل فإهنا مىت صحت يف الفعل مل تبدل مهزة حنو  وهذا القيد . َتَرُهَوَك َتَرْهُوكاً 

األخري منهما ثََبَت رده ، ومىت سلم له هذان القيدان أو » َتَناَوَش َيَتَناَوُش « : اآلخر يبطل قوهلم ألهنا صحت يف 
  :والتََّناُوُش الرجوُع ، قال . 

  َولَْيَس إىل َتَناُوِشَها َسبِيلُ... َتَمنَّى أَنْ َتئُوَب إلَيَّ َميٌّ  -٤١٤٣
  :َناَش كذا أي َتَناَولَُه ومنه َتَناوَش القَْوُم بالسِّالح كقوله : هو التناول يقال : وقيل . أي إىل رجوعها 

  ِللَِّه أَْرَحاٌم ُهَناَك َتَشقَُّق... ُسُيوُف َبنِي أبِيِه َتُنوُشُه ظَلَّْت  -٤١٤٤
  :وقال آخر 
  َنْوشاً به تقطَع أْجَواَز الفَالَ... وهي َتُنوُش الَْحْوَض َنْوشاً ِمْن َعالَ  -٤١٤٥

  :وأنشد . أَخَّْرُت من َنأَْشُت أي َت: وقال الفراء . وفرق بعضهم بني املهموز وغريه فجعل املهموز مبعىن التأخري 
  َوقَْد َحَدثَْت َبْعَد اُألُمورِ أُُموُر... َتَمنَّى َنِئيشاً أَنْ َيكُونَ ُمطَاُعَنا  -٤١٤٦

  :وقال آخر 
ُر... قََعْدَت َزَماناً َعْن ِطالَبَِك لْلُعالَ  -٤١٤٧   َوجِئَْت َنِئيشاً َبعَْ َما فَاَتَك اخلَْي

ين اهلمزة وتركها مثل ِذْمُت الشيء وذَأَْمُتُه أي ِعْبُتُه واْنَتاَش اْنتَاَش انِْتَياشاً مها متقاربان يع: وقال الفراء أيضاً 
  :كََتَناَوَش وقال 

  .متعلق بالتََّناُوشِ » ِمْن َمكَاٍن « وهذا مصدر على غري املصدر ، و ... كَاَنْت َتُنوُش العنق اْنِتَياشا  -٤١٤٨
  فصل



إلميان والتوبة وقد كان قريباً يف الدنيا فضّيعوه وهذا على قراءة من مل يهمز املعىن كيف هلم تناول ما بعد وهم ا
ه هذا أيضاً  جاء نْيشاً أي : التناوش باهلمز من النَّْيشِ وهي حركة يف إبطاء ، يقال : وقيل . وأما من مهز معنا

  .ُمْبِطئاً متأخراً واملعىن من أي هلم احلركة فيما ال حيلة هلم فيه 
  .أي من اآلخرة إىل الدنيا » من مكان بعيد « وأنَّى هلم الردُّ إىل الدنيا : يسألون الرد فيقال : اس قال ابن عب

ْد كَفَُرواْ بِِه { : قوله  ) الصالة و ( عليه  -باهللا أو حممد: وقيل . أي بالقرآن » به « وقوله . مجلة حالية } َوقَ
  . -السالم
من قبل أن عاينوا أهوال القيامة : وقيل . أي من قبل نزول العذاب » من قبل « و . بالعذاب أو البعث : وقيل 

  .، وجيوز أن تكون اجلملة مستأنفة واألول أظهر 
عكس األول لدخول الواو على مضارع مثبت . جيوز فيها االستئناُف واحلال ، وفيه بعد } َوُيقْذَفُونَ { : قوله 

وُيقْذَفُونَ مبنياً للمفعول أي ُيْرَجُمونَ مبا يسوؤُهْم من جزاء : وقرأ أبو حيوة وجماهد وحمبوب عن أيب عمرو . 
  .أعماهلم من حيث ال ْحيتسبون 

  فصل
. ساحٌر وشاعٌر وكاهٌن : يرمون حممداً صلى اهللا عليه وسلم بالظن ال باليقني وهو قوهلم : ويقذفون قال جماهد 

ا يقولون واملعىن َيْرُمونَ حممداً مبا ومعىن الغيب هو الظن ألنه غاب علمه عنهم واملكان البعيد بع دهم عن علم م
  .ال يعلمون من حيث اليعلمون 

ال بعثَ وال جنةَ والَناَر « : وقال قتادة    .» أي يرمجون بالظن يقولون 
  .تقدم يف اإلمشام والكسر أو البقرة } َوِحَيل { : قوله 

ال تقدره مصدراً مؤكداً بل خمتصاً حىت يصح قيامه والقائم مقام الفاعل ضمري املصدر أي وحيل هو أي احلَْولُ و
ُه بأنه إمنا بين . اعترض عليه بأنه كان نيبغي أن يرفع » بينهم « ، وجعل احلَْويفُّ القائم مقام الفالع  وأجيب عن

، فال جيوز. على الفتح إلضافته إىل غري متمكِّن  قاََم :  ورده أبو حيان بأنه ال يبىن املضاف إىل غري متمكن مطلقاً 
َع َبْيَنكُْم { : وقد تقدم يف قوله : قال شهاب الدين . غُالََمَك وال َمَرْرُت بُِغالَمَك بالفتح  : األنعام [ } لَقَد تَّقَطَّ

ا يقول قائل ذلك يف قول الشاعر : ما يغين عن إعادة مث قال أبو حيان ]  ٩٤   :وم
  َزَواِنَوقَْد ِحيلَ َبْيَن الَْعْيرِ والنَّ. . ...  -٤١٤٩

  :مضافة إىل معرب وُخرَِّج أيضاً على ذلك قول اآلخر » بني « فإنه نصب 
  إنْ ُيكَْشْف غََراُمَك َتْدَربِ) َو ( َيُسْؤَك ... َوقَالَْت َمَتى ُيْبَخلْ َعلَْيَك َوُيْعَتلَلْ  -٤١٥٠

  .أي يتعلل هو أي االعتالل 
  .يعين اإلميان والتوبة والرجوع إىل الدنيا } نَ َوِحيلَ َبْيَنُهْم َوَبْيَن َما َيْشَتُهو{ : قوله 
« مث حاهلم من الكفار ) على ( بنظرائهم ومن كان » كََما فُعشلَ باَْشَياِعهِْم « نعيم الدنيا وزهرهتا ، : وقيل 

ِمْن « م ، و من البعث ونزول العذاب هب» إنَُّهْم كَاُنوا ِفي َشكِّ « مل يقبل منهم اإلميان يف وقت اليأس » ِمْن قَْبلُ 
  .شايعوهم قبل ذلك احلني ) الذين ( أي » بأَْشَياِعهِْم « أو » بفُِعلَ « متعلق » قَْبلُ 
. قد تقدم أنه اسم فاعل من أَرارَب أي أى بالريب أو دخل فيه وأََرْبُتُه أْوقَْعُتُه يف الرَّْيبِ } ُمرِيب { : قوله 



  .ونسبة اإلرابة إىل الشك جمازاً 
ري هنا إال أن ههنا فَُرْيقاً وهو أن املريب من املتعدي منقول من صحاب الشك إىل الشك كما وقال الزخمش

تقول شرع شاعر وهي عبارة حسنة مفيدة وأين هذا من قول بعضهم وجيوز أن يكون أردفه على الشك ليناسق 
من الشك وأشدُّه ،  أقوى ما يكون: وقول ابن عطية الشك املريب . آخر اآلية باليت قبلها من مكان قريب 

  .وتقدم حتقيق الريب أول البقرة ، وتشينع الراغب على من يفسر بالشّك ، واهللا أعلم 
َمْن قََرأَ ُسَورةَ َسَبٍأ لَْم َيْبَق َنبِيُّ « .  - قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى أو أمامة عن أّيب بن كعب قال 

  .» َوُمَصاِفحاً َوالَ َرُسولٌ إالَّ كَانَ لَُه رفيقاَ 
.صلى اهللا عليه وسلم  -صدق نيب اهللا وَحبِيُب اهللا (   (  

اَع يَزِيُد ِفي الَْخلْقِ َما الَْحْمُد ِللَِّه فَاِطرِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َجاِعلِ الَْملَاِئكَِة ُرُسلًا أُوِلي أَْجنَِحٍة َمثَْنى َوثُلَاثَ َوُرَب
ٍة فَلَا ُمْمِسَك لََها َوَما ُيْمِسْك فَلَا ُمْرِسلَ لَُه ) ١(لِّ َشْيٍء قَِديٌر َيَشاُء إِنَّ اللََّه َعلَى كُ َما َيفَْتحِ اللَُّه ِللنَّاسِ ِمْن َرْحَم

َو الَْعزِيُز الَْحِكيُم  اللَِّه َيْرُزقُكُْم ِمَن َيا أَيَُّها النَّاُس اذْكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم َهلْ ِمْن َخاِلقٍ غَْيُر ) ٢(ِمْن َبْعِدِه َوُه
َك َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجُع الْأُُمورُ ) ٣(السََّماِء َوالْأَْرضِ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ  َوإِنْ ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كُذَِّبْت ُرُسلٌ ِمْن قَْبِل

ا َتُغرَّ) ٤(   ) ٥(نَّكُُم الَْحَياةُ الدُّْنَيا َولَا َيغُرَّنَّكُْم بِاللَِّه الَْغُروُر َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فَلَ

ونعم اهللا على . قد تقدم أن احلمد يكون على النعمة يف أكثر األمر } احلمد للَِّه فَاِطرِ السماوات { : قوله 
  .قسمني عاجلة وآجلة والعاجلة وجود وبقاء واآلجلة كذلك إجياد مرة وإبقاء 

رِ { :  قوله وهو قليل ، من . وإن جعلتها غري حمضة كان بدالً » هللا « إن جعلت إضافة حمضة كان نعتاً } فَاِط
  :فعالً ماضياً وفيه ثالثة أوجه » فَطََر « : والزُّْهرّي والضحاك . حيث إنه مشتق ، وهذه قراءة العامة 

وأبو الفضل ، وال يليق مبذهب ) حيان (  كذا قدره أبو. أهنا صلة ملوصول حمذوف أي الَِّذي فطر : أحدها 
  .البصريني ألن حذف املوصل االمسي ال جيوز ، وقد تقدم هذا اخلالف متسوفًى يف البقرة 

  .قال أبو الفضل أيضاً » قد « أنه حال على إضمار : الثاين 
« : لّرازي فقال أنه خرب مبتدأ مضمر أي ُهَو فطر وقد حكى الزخمشري قراءة تؤيد ما ذهب إليه ا: الثالث 

  .، فصرح باملوصول » وقرئ الذي فَطَر َوَجَعل 
  فصل

فاطر : قاله ابن عباس وقيل . معىن فاطر السموات واألرض أي خالقهما ومبدعهما على غري مثال سبق 
ويلد عليه قوله تعاىل . السموات واألرض أي شاقّهما ِلُنُزول األرواح من السماء وخروج األجساد من األرض 

  .فإن يف ذلك اليوم تكن املالئكةُ رسالً } َجاِعلِ املالئكة ُرُسالً  {: 
  .العامة أيضاً على جره نعتاً أو بدالً ، واحلسن بالرفع واإلضافة » جاعل « : قوله 

وروي عن أيب عمرو كذلك إال أنَّه مل ينون ونصب املالئكة ، وذلك على حذف التنوين اللتقاء الساكنني كقوله 
:  

  َوالَ ذَاِكرِ اللََّه إالَّ قَِليال. .. -١٤٥١
فَاِلُق اإلصباح َوَجَعلَ { : فعالً ماضياً بعد قراءة فاطر باجلر وهذه كقراءة » َجَعلَ « وابُن يعُمر وُخلَْيُد بن َنِشيٍط 



ُحَمْيد ُرْسالً بسكون السني وهي لغة متيم ]  ٩٦: األنعام [ } الليل  عىن وجاعل جيوز أن يكون مب. واحلََسُن و
مصري أومبعىن خالق فعلى األوىل جيري اخلالف هل نصب الثاين باسم الفاعل أو بإضمار فعل هذا إن اعتقد أن 

  .جاعالً غري ماضي أما إذا كان ماضياً تعني أن ينتصب بإضمار فعل 
، و  « ة ألجنحة و صف» َمثَْنى وثُالَثَ وُرَباَع « وتقدم حتقيق ذلك يف األنعام وعلى الثاين ينتصب على احلال 

  .صلة لُرُسالً » أُويل 
» مثىن « أويل أجنحة معترض و : وتقدم حتقيق الكالم يف َمثَْنى وأْخَتْيَها يف سورة النساء قال أبو حيان وقيل 

  :حال والعامل فعل حمذفو يدل عليه رسالً أي ُيْرَسلُون َمثَْنى وثُالَث وُرَباع وهذا ال يسمى اعتراضاً لوجهني 
  .صفة لرسالً والصفة ال يقال فيها معترضة » أويل « أن : أحدمها 
بله معترضاً؟ ولو جعله حاالً من ) بل ( » ُرُسالً « أهنا ليست حاالً من : والثاين  من حمذفو فكيف يكون ما ق

ألنه مشتق لسهل ذلك بعض شيء ويكون االعتراض بالصفة جمازاً من حيث إنه فاصل يف » ُرُسالً « الضمري يف 
  .ة الصور

واألول مل يقصد فهو حمذفو اقتصاراً ألن . هو املفعول الثاين للّزيادة » َما َيَشاُء « مستأنف و } َيزِيُد { : قوله 
  .قوله يف اخللق ُيْغنِي َعْنُه 

  فصل
ألوي أجنحة بعضهم له جناحان وبعضهم له ثالثةُ أجنحة ، وبعضهم له أجنحة يزيد فيها ما : قول قتادة ومقاتل 

لَقَْد رأى ِمْن { : بُن مسعود يف قوله عّز وجلّ ) عبد اهللا ( قال } َيزِيُد ِفي اخللق َما َيَشآء { : هو قوله يشاء و
قال ابن شهاب يف « . رأي جربيل يف صورته له سّتمائِة َجَناح : قال ]  ١٨: النجم [ } آَياِت َربِِّه الكربى 

هو القعل : هو املَالََحةُ يف العينني وقيل : حسن الصوت وعن تقادة : قال } َيزِيُد ِفي اخللق َما َيَشآء { : قوله 
  .} إِنَّ اهللا على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { والتمييز 

ٍة فَالَ ُمْمِسَك لََها { : قوله  ملا بني كمال القدرة ذكر بيان نفوذ املشيئة ونفاذ األمر } مَّا َيفَْتحِ اهللا ِللنَّاسِ ِمن رَّْحَم
ويف اآلية دليل على سبق . إن رحم اهللا فال مانع له وإن مل يرحم فال باعثَ له عليها } ا َيفَْتحِ اهللا مَّ{ : وقال 

  :الرمحة الغضب من وجوه 
  .التقدمي حيث قدم بيان فتح أبواب الرمحة يف الذكر : أحدها 
» ما « َعْوداً إىل » لَُه « : أن يقال وجيوز من حيث العربية » فَالَ ُمْمِسَك لََها : أنه أّنث الكناية فقال : وثانيها 

َوَما « : ولكن قال اهللا تعاىل ذلك ليعلم أن املفتوح أبواب الرمحة فيه واصلة إىل من َرِحَمُتُه وقال عند اإلمساك 
ون فلم يصرح بأنه ال مرسل للرمحة بل ذكره بلفظ حيتلم أن يك» هلا « بالتذكري ومل يقل » ُيْمِسْك فَالَ ُمْرِسلَ لَُه 

، فإن قوله  ا ُيْمِسْك { ) تعاىل ( الذي يرسل هو غري الرمحة    .عامٌّ من غري بياٍن وختصيص } َوَم
الَ : وعند اإلمساك قال » الَ ُمْرِسلَ لَُه إالَّ اللَُّه « : قوله من بْعِده أي من بعد اهللا فاستثىن ههنا وقال : وثالثها 

ة إذا جاءت ال ترتفع فإن من َرِحَمُه اهللا يف اآلخرة ال يعذبه بعدها هو ومل يقل غري اهللا ألن الرمح« ُمْمِسَك لََها 
  .وال غريه ومن يعذبه اهللا قد يرمحه اهللا بعد العذاب كالفساق من أهل اإلميان 

ا » تبني أو حال من اسم الشرط وال يكون صفة ل } ِمْن َرْحَمٍة { : قوله  ألن اسم الشرط ال يوصف قال « م



: أّي رمحٍة كانت مساويةً أو أرضية؟ قال أبو حيان : كري الرمحة لإلشاعة واإلهبام كأنه قيل وتن: الزخمشري 
بيان لذلك العام من أي صنف هو وهو مما اْجُتزَِئ فيه بالنكرة « من رمحة » والعموم مفهوم من اسم الشرط و 

. يف موضع احلال « من » و . ات املفردة عن اجلمع املعرف املطابق يف العموم السم الشرط وتقديره من الرمح
  .انتهى 
  .جيوز أن يكون على عمومه أْي أّي شيء أْمَسكَه من رمحة أو غريها } َوَما ُيْمِسْك { قوله 

يَّن من الثاين » ما ميسك « فعلى هذا التذكري يف قوله له ظاهر ألنه عائد على  وجيوز أن يكون قد حذف امل
ويف قوله » ما « على لفظ » له « : من رمحة فعلى هذا التذكري يف قوله  لداللة األول عليه تقديره وما ميسك

ألن املراد به الرمحة فحل مأوالً على املعىن ويف الثاين » ما « فال ممسك هلا التأنيث فيه محل على معىن : أوالً 
فيما » احلَِكيُم « القدرة  فيما أمسك أي كامل» َوُهَو الَعزِيُز « والفَْتُح واإلمساك استعارة حسنة . على اللفظ 

َي ِلَما َوالَ َيْنفَُع « السالم ) الصالة و ( عليه  -قال . أرسل أي كامل العلم  الَُّهمَّ الَ َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت َوالَ ُمْعِط
  .» ذَا اجلّد ِمْنَك اِجلدُّ 

د هللا وبني بعض وجوه النعمة اليت َتْسَتوجُب ملا بني أن احلم} ياأيها الناس اذكروا نِْعَمةَ اهللا َعلَْيكُْم { : قوله 
وهي مع كوهنا } اذكروا نِْعَمةَ اهللا َعلَْيكُْم { : احلمدل على سبيل التفصيل بين النعمة على سبيل اإلمجال فقال 

د يف إشارة إىل نعمة اإلجيا} َهلْ ِمْن َخاِلقٍ غَْيُر اهللا { : منحصرة يف قسمني نعمة اإلجياد ونعمة اإلبقاء فقال 
  .إشارة إىل نعمة اإلبقاء بالرزق يف االنتهاء } َيْرُزقُكُْم { : االبتداء وقال 

متبدأ » ِمْن َخاِلقٍ « على اللّفظ و » ِلَخاِلقٍ « باجلر نعتاً » غَْيرٍ « قرأ األخوان } َهلْ ِمْن َخاِلقٍ غَْيُر اهللا { : قوله 
  :ويف خربه قوالن » من « مراد فيه 
  .} َيْرُزقُكُْم { : ملة من قوله هو اجل: أحدمها 
  :على هذا وجهان » يرزقكم « وحنوه ، ويف » لكم « : أنه حمذوف تقديره : والثاين 
  .أنه صفة أيضاً خللق فيجوز أن حيكم على َمْوِضِعِه باجلر اعتباراَ باللفظ وبالرفع اعتباراً باملَْوِضعِ : أحدمها 
  :بالرفع وفيه ثالثة أوجه أنه مستأنف وقرأ الباقون : والثَّانِي 
  .أنه خرب املبتدأ : أحدها 
  .» َيْرُزقُكُْم « أنه صلة خلالق على املَْوِضع واخلرب إما حمذوٌف وإما : والثاين 

أنه مرفوع باسم الفاعل على جهة الفاعلية ألن اسَم الفاعل قد اعتمد على أداة االستفهام إالَّ أن أبا : والثالث 
: قال » من « زيادة ) فيه ( ا من حيث إن اسم الفاعل وإن اعتمد إال أنه مل حيفظ حيان توقف يف مثل هذ

» فَْريُزقُكُْم « فيحتاج مثله إىل مساع وال يظهر التوفق فإن شروط الزيادة والعمل موجودة ، وعلى هذا الوجه 
  .إما صفة أو مستأنف 

على غري اهللا خبالف كونه صفة فإن الصفة ُتقَيَّد » خالق « النتفاء صدق : وجعل أبو حيان استئنافه أوىل ، قال 
بالنصب على االستثناء » غَْيَر « فيكون ثَمَّ خالق غري اهللا لكنه ليس برازقٍ وقرأ الفضلُ ْبُن إْبَراِهيَم النحوّي 

  .مستأنفةٌ أو صفةٌ » يرزقكم « أو حمذوف و » َيرُزقُكُْم « واخلرب 



  فصل
  .ال خالق غري اهللا يرزقكم : طريق التنكري كأنه قال  هذا استفهام على: قال املفسرون 

أي » فَاَنَّى ُتْؤفَكُونَ « مستأنف » الَ إلَه إالَّ ُهَو « من السماء واألرض أي من السماء املطر ومن األرض النبات 
وهو التوحيد  فأىن ُتْصَرفُونَ عن هذا الظاهر فكيف تشركون املَْنُحوَت مبن له امللكوت؟ مث ملا بني األصل األول

َك { : ذلك األصل الثاين وهو الرِّسالة فقال  صلى اهللا  - يسلي نبيه } َوإِن ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كُذَِّبْت ُرُسلٌ مِّن قَْبِل
َوإِلَى اهللا { : غري املكذب له الثواب بقوله ) و ( مث بني من حيث اإلمجال أن املكذب يف العذاب  -عليه وسلم 

{ يعين وعد القيامة } ياأيها الناس إِنَّ َوْعَد اهللا َحقٌّ { :  بني األصل الثالث وهو احلشر فقال مث} ُتْرَجُع األمور 
وهو صفة مبالغة » الَغُرور « أي الشيطان وقرأ العامة بفتح } فَالَ َتُغرَّنَّكُُم احلياة الدنيا َوالَ َيُغرَّنَّكُْم باهللا الغرور 

  .مَّال وأبو َحْيَوة بضمِّها؛ إماغ مجع غارٍ كَقَاعٍد وقُُعوٍد وإمَّا مصدر كاجلُلُوس وأبو السَّ. كالصَُّبور والشَّكُور 

الَِّذيَن كَفَُروا لَُهْم ) ٦(إِنَّ الشَّْيطَانَ لَكُْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوُه َعُدوا إِنََّما َيْدُعو ِحْزَبُه ِلَيكُوُنوا ِمْن أَْصحَابِ السَِّعريِ 
ُه ُسوُء َعَمِلِه فََرآُه َحَسًنا ) ٧(ِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر كَبٌِري َعذَاٌب َشِديٌد وَالَّ أَفََمْن ُزيَِّن لَ

ا َتذَْهْب َنفُْسَك َعلَْيهِْم َحَسَراٍت إِنَّ اللََّه َعِل ) ٨(يٌم بَِما َيْصَنُعونَ فَإِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء فَلَ
  ) ٩(َمْوِتَها كَذَِلَك النُُّشوُر  َواللَُّه الَِّذي أَْرَسلَ الرَِّياَح فَُتِثُري َسَحاًبا فَُسقَْناُه إِلَى َبلٍَد َميٍِّت فَأَْحَيْيَنا بِِه الْأَْرَض َبْعَد

ا قال تعاىل } إِنَّ الشيطان لَكُْم َعُدوٌّ { : قوله  مينع العاقل من ]  ٥: فاطر [ } نَّكُْم باهللا الغرور َوالَ َيُغرَّ{ : مل
أي اعملوا } فاختذوه َعُدّوا { : قوله . وال متسعوا قوله } الشيطان لَكُْم َعُدوٌّ فاختذوه َعُدّوا { : االغترار وقال 

ِلَيكُوُنواْ ِمْن أَْصَحابِ {  أي أشياعه} إِنََّما َيْدُعو ِحْزَبُه ِلَيكُوُنواْ { : مث قال . ما يسوؤه وهو العمل الصاحل 
يف اآلية أشارة إىل معىن لطيف وهو أن من يكون له عدو فإما أنْ ُيَعاِدَيه جمازاةً له وإما أن ُيْرضيه ) و ( } السعري 

ء وأما اإلرضا. أمرهم بالعداوة وأَشَاَر إىل أن الطريق ليس إال هذا } إِنَّ الشيطان لَكُْم َعُدّو { : فلما قال تعاىل 
  .فال فائدة فيه ألنكم إنْ أَْرَضْيتُموُه واتَّبعُتُموُه فهو ال يؤدِّيكم إال إىل السعري 

واعلم أن من علم أن له عدواً ال مهرب له منه وجزم بذلك فإنه يق له ويصري معه على قتاله إىل يظفر به 
تاً على اجلاّدة واالتِّكال على يهرب منه فإنه يقف معه وال يزال ثاب) أن ( وكذلك الشيطان ال يقدر اإلنسان 

ا حال حزبه وحال حزب اهللا وهو قوله  جيوز رفعه ونصبه وجره فرفعه } الذين كَفَُرواْ { : العبداة مث بني تعاىل م
  :من وجهني 

  .فاعله » َعذَاٌب « هو اخلرب و » هلم « واألحسن أن يكون . أن يكون متبدأ واجلملة بعده خربه : أظهرمها 
أَذُمُّ « أو النعت له أو إضمار فلع » ِحْزَبُه « البدل من : ونصبه من أوجه » ِلَيكُوُنوا « نه بدل من واو أ: الثاين 

وأحسن الوجوه األول املطابقة » أْصَحابِ السِعريِ « النعت أو البدلية من : وحنوه ، وجره من وجهني » 
{ : من إقامة السََّبب َمقَم املَُسبب وإما الصَّْيُرورة مث قال إما للعلة على اجملاز » ِلَيكُونُوا « التقسيم والالم يف 
} والذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات لَُهم مَّْغِفَرةٌ َوأَْجٌر كَبٌِري { وهذا حال حزب الشيطان } لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد 

  .» األجر الكبري « مقابلته  فاإلميان يف مقابلته املغفرة فال ُيَؤبَّد مؤمٌن يف النار والعمل الصاحل يف
ُه سواء َعَمِله { : قوله  « موصول مبتدأ وما بعده صلته واخلرب حمذوف فقدره الكساِئيُّ » َمْن « } أَفََمن ُزيَِّن لَ

» وأََضلَُّه اللَُّه كََمْن َهَداُه « : عليه وقدره الزجاج » فَالَ َتذَْهب « : لداللة » تذهب نفسك عليهم َحَسَراٍت 



، ملوافقته لفظاً ومعىن ونظريه . ره غريمها كمن مل ُيَزيَّْن له وقد ( أفََمْن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه كََمْن « وهو أحسن 
« والعامة على ]  ١٩: الرعد [ } أَفََمن َيْعلَُم أَنََّمآ أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن َربَِّك احلق كََمْن ُهَو أعمى { » ) ُهَو أْعَمى 

« وعنه . بالنصب به » ُسوَء « رفع وُعَبْيُد ْبُن َعَمْير َزيََّن مبنياً للفاعل وهو اهللا » ُسوُء « مبنياً للمفعول » َن ُزيِّ
اهلمزة لالستخبار مبعىن العامة : بغري فاء قال أبو الفضل » أََمْن « بصيغة التفضيل منصوباً وطلحةُ » أَْسوأَ 

نداء فحذف التََّماُم كما حذف من املشهور اجلواب ، يعين أنه جيوز أن للتقرير وجيوز أن تكون مبعىن حرف ال
تكون مبعىن حرف النداء فحذف التََّماُم كما حذف من املشهور اجلواب ، يعين أنه جيوز يف هذه القراءة أن 

ِه اْرجِعء إىل اهللا وتب َيا َمْن زيَن لَُه ُسوُء َعَمِل: تكون اهلمزة للنداء وحذف الّتمام أي ما ُنودي ألجله كأنه قيل 
  .يعين به خَرب املبتدأ الذي َتقدَّم تقريره » كما حِذف اجلواب « : إليه ، وقوله 

  فل
نزلت يف أصحاب األْهَواء والبَِدع : نزلت يف أيب جهل ومشركي مكة وقال سعيد بن جبري : قال ابن عباس 

ا أهل الكبائر فليسوا منهم ألهنم ال منهم اخلوارج الذين يستحلون دماء املسلمني وأ: فقال قتادة  مواهلم فأم
ومعىن زين له سوء عمله شبه له وموه عليه وحسن له سوء عمله أي قبح عمله فرآه حسناً . يستحلون الكبائر 

أفمن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه فرأى الباطل َحقًّا كََمْن : ويف اآلية حذف جمازه . زين له الشيطان ذلك بالوسواس 
وذلك ألن أشخاص » فإنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َوَيْهِدي َمْن َيَشاء « ه اله فرأى احلق حقاً والباطل باطالً؟ هدا

الناس متساوية يف احلقيقة واإلساءة واإلحسان والسيئة واحلسنة متتاز بعضها عن بعض فإذا عرفها البعض دون 
  .االستناد إىل إرادة اهللا تعاىل  البعض ال يكون ذلك باالستقالل منهم فال بّد من

حيث حزن على إصرارهم بعد إتيانه بكل آية ظاهرة وحجٍة قاهرة  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - مث سلى
َعلََّك َباِخٌع نَّفَْسَك على آثَارِِهْم إِن لَّْم { : كقوله تعاىل } فَالَ َتذَْهْب َنفُْسَك َعلَْيهِْم َحَسَراٍت { : فقال  ُيْؤِمُنواْ فَلَ

  .أي ال تغتّم بكفرهم وهالكهم إن مل يؤمنوا ]  ٦: الكهف [ } 
أي ال تتعاط » الَ أََرَينََّك َهُهَنا « من باب » ِلَنفِْسك « العامة على فتح التاء مسنداً } فَالَ َتذَْهْب { : قوله 

َنفَْسك مفعول ) و ( خاطب وقرأ أبو جعفر وقتادة واألشهب بضم التاء وكسر مسنداً لضمري امل. أسباب ذلك 
  .به 

  :فيه وجهان } َحَسَراٍت { : قوله 
  .أنه مفعول من أجله أي َألْجلِ احلََسَراِت : أحدمها 
  :ْت َحَسَراٍت لفرط التحسر كما قال ) َر ( أنه يف موضع احلال على املبالغة كأن كلها َصا : والثاين 
  َحتَّى ذََهْبَن كَالَِكالً َوُصُدوراً... سَُّرى مَشَق الَْهَواجُِر لَْحَمُهنَّ َمَع ال -٤١٥٢

:شعر ( رجعن كالكالً وصدرواً ، أي مل يبق إال كالكلها وصدورها كقوهلم : يريد   (  
  َحَسَراٍت وذَِكُْرُهم ِلي َسقَاُم... فََعلَى إثْرِهم َتَساقَطُ َنفِْسي  -٤١٥٣
ُد َتْمييزين منقولني من الفاعلية واحلسرة شدة احلزن حال قوله سيبويه وجعلها املَُبرِّ» كالكل وصدور « وكون 

أي اهللا عامل بفعلهم جيازيهم على ما يصنعونه ، } إِنَّ اهللا َعِليٌم بَِما َيْصَنُعون { : مث قال . على ما فات من األمر 
ل املختار ، ألن وهبوب الرياح دليل ظاهر على الفاع} واهللا الذي أَْرَسلَ الرياح { : مث عاد إىل البيان وقال 



اهلواء قد يسكن وقد يتحرك وعند حركته قد يتحرك إىل اليمني وقد يتحرك إىل الشمال ويف حركاته املخلتفة 
  .قد ُيْنِشئ السََّحاَب وقد ال ُيْنِشئُ 

  .فهذه االختالفات دليل على مسخَّرٍ مدبِّرٍ ُمَؤثِّر ُمقَدِّرٍ 
مبعىن املستقبل فلذلك عطف عليه وأتى بأْرَسلَ لَِتحقُّقِ » أْرَسلَ « ن أل» أْرَسلَ « عطف على } فَُتِثُر { : قوله 

أَنَزلَ ِمَن السمآء َمآًء فَُتْصبُِح األرض { : لتصور احلال واستحضار الصورة البديعية كقوله » تثُري « و . وقوعه 
  :وكقول َتأبََّك َشرا ]  ٦٣: احلج [ } ُمْخَضرَّةً 
ا الَقَْيُت ِعْنَد َرَحا َمطَاِن... ِفْتَيانَ فَْهمٍ  أالَ َمْن ُمْبِلغٌ -٤١٥٤   بَِم

  بَِسْهبٍ كالصَِّحيفَِة َصْحَصَحاِن... بأنِّي قد رأيت الغول َتْهوِي 
  أَُخو َسفَرٍ فخل ِلي َمكَانِي... فَقُلُْت لََها ِكالََنا نِْضُو أْرضٍ 
  ول َيَمانِيلََها كَفِّي مبصق... فََشدَّْت َشدَّةً َنْحوِي فَأَْهَوْت 
  َصرِيعاً ِللَْيَدْينِ وِللْجَِراِن... فَأَْضرُِبَها بِالَ َدَهشٍ فََخرَّْت 

معدوالً هبما عن » فَُسقَْناُه و أَْحَيْيَنا « : ليصور لقوله حاله وشجاعته وجرأته وقوله » فأضرهبا « : حيث قال 
  .لفظ الغيبة إىل ما هو أْدَخلُ يف االختصاص وأدلّ عليه 

  فصل
ُري َسَحاباً { : أرسل بلفظ املاضي وقال : ل قا بلفظ املستقبل ، ألنه ملا أُسند فعل اإلرسال إىل اهللا وما يفعله } فَُتِث

يكون بقوله كن فال يبقى يف العدم ال زماناً وال جزءاً من الزَّمان فلم يقل بلفظ املستقبل لوجوب وقوعه وسرعة 
وملا . قّدر اإلرسال يف األوقات املعلومة وإىل املواضع املعينة  كونه كأنه كان ، وألنه فرغ من كل شيء فهو

أسند الفعل غلى » ُسقَْنا « : ُتِثُري أي على هيئتها وقال : أسند فعل اإلشارة إىل الريح ويه تؤلَف يف زمان فقال 
رسال مث ملا عرف قال ألنه يف األول عرف نفسه بفعل من األفعال وهو اإل» فَأْحَيْيَنا « : املتلكم وكذلك يف قوله 

كان تذكرياً : ففي األول كان تعريفاً بالفعل العجيب ويف الثاين . أنا الذي َبَعثُْت السَّحَاب وأْحَيْيُت اَألْرَض : 
بصيغة املاضي يؤيد ما » ُسفَْنا َوأَْحَيْيَنا « : بالنعمة فإن كمال نعمة الرياح والسحاب بالسَّْوقِ واإلحياء وقوله 

أي من القبور ووجه » كَذَِلَك النُُّشوُر « : مث قال » تثري « : وبني قوله » أرسل « : لفرق بني قوله ذكرنا من ا
  :التشبيه من وجوه 

  .أن األرض امليتة ملا وصلت احلياة الالئقة هبا كذلك األعضاء تقبل احلياة : أحدها 
  .األعطاء وأبَعاَض األشياء كما أن الريح جتمع الِقطََع السحابية كذلك جنمع أجزاء : وثانيها 
  .كما أنَّا نسوق الرِّيح والسحاب إىل البلد نسوق الرُّوَح إىل اجلسد امليِّت : وثالثها 
  ما احلكمة يف هذه اآلية من بني اآليات مع أن اهللا تعاىل له يف كل شيء آية تدل على أنه واحد؟: فإن قيل 
ا ذكر أنه فاطر السماوات: فاجلواب  : واألرض وذكر من األمور السماوية واألرواح وإرساهلا بقوله  أنه تعاىل مل

  .ذكر يف األمور األرضية الرِّياَح » َجاِعلِ املالئكة رسالً أويل أجنحة « 

فَُعُه َوالَِّذيَن َيْمكُُرونَ السَّيِّئَاِت َمْن كَانَ ُيرِيُد الِْعزَّةَ فَِللَِّه الِْعزَّةُ َجِميًعا إِلَْيِه َيْصَعُد الْكَِلُم الطَّيُِّب َوالَْعَملُ الصَّاِلُح َيْر
فٍَة ثُمَّ َجَعلَكُْم أَْزَواًجا َوَما ) ١٠(لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد َوَمكُْر أُولَِئَك ُهَو َيُبوُر  َواللَُّه َخلَقَكُْم ِمْن ُتَرابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْ



ِه إِلَّا ِفي ِكَتابٍ إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري َتْحِملُ ِمْن أُْنثَى َولَا َتَضُع إِلَّا بِِعلِْمِه َوَما ُيَع رٍ َولَا ُيْنقَُص ِمْن ُعُمرِ مَُّر ِمْن ُمَعمَّ
رِيا َوَما َيْسَتوِي الَْبْحَراِن َهذَا َعذٌْب فَُراٌت َساِئغٌ َشَراُبُه َوَهذَا ِملٌْح أَُجاٌج َوِمْن كُلٍّ َتأْكُلُونَ لَْحًما طَ) ١١(

َعلَّكُْم َتْشكُُرونَ َوَتْسَتْخرُِج ْضِلِه َولَ ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي ) ١٢(ونَ ِحلَْيةً َتلَْبُسوَنَها َوَتَرى الْفُلَْك ِفيِه َمَواِخَر ِلَتْبَتُغوا ِمْن فَ
كُُم اللَُّه َربُّكُْم لَُه الُْملُْك النََّهارِ َويُوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي ِلأََجلٍ ُمَسمى ذَِل

ا َيْمِلكُونَ ِمْن ِقطِْمريٍ  ا اْسَتَجاُبوا ) ١٣(َوالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدونِِه َم ُدَعاَءكُْم َولَْو َسِمُعوا َم إِنْ َتْدُعوُهْم لَا َيْسَمُعوا 
  ) ١٤(ِمثْلُ َخبِريٍ  لَكُْم َوَيْوَم الِْقَياَمِة َيكْفُُرونَ بِِشْرِككُْم َولَا ُيَنبِّئَُك

فقال جماهد ( } َمن كَانَ ُيرِيُد العزة { : شرط جوابه مقدر باختالف التفسري يف قوله } َمن كَانَ ُيرِيُد { : قوله 
  .من كان يريد العزة بعبادة األوثان فيكون تقديره فليطلبها ) معاه : 

  .فيكون تقديره على هذا فليطلبها . لَها على وجهها من كان يريد العزة وطريقة القومي وِحيبُّ َنْي: وقال قتادة 
َم العرزة فيكون التقدير : وقال الفراء    .فَلَْيْنسب ذلك إىل اهللا : ِمْن كَانَ يريد عل

ال ُيَباِلَها : فيكون التقدير . من كان يريد العزة ال يعقبها ذلّة : قويل  { : ودل على هذه األجوبة قوله . فهو 
ِه العزة   :إن اجلواب حمذوف وهو هذه اجلملة لوجهني : وإمنا قيل }  فَِللَّ

  .أن العز هللا مطلقاً من غري ترتبها على شرط إرادة أحٍد : أحدمها 
، و : والثان  « أنه ال بّد يف اجلواب من ضي يعود على اسم الشرط إذا كان غري ظرف ومل يوجد هنا ضمري 

  .َجميعاً حال ، والعامل فيها االْسِتقَْراُر 
  فصل

ومعناه الدعاء إىل طاعة من له العزة أي فليطلب  -من كان يريد العزة فليتفرد بطاعة اهللا عّز وجلَ: قال قتادة 
فليطلبه من عنده ذلك أن الكفار ) أي ( من كان يريد املال فاملال لفُالن : العزة من عند اهللا بطاعته كما يقال 

: مرمي [ } واختذوا ِمن ُدوِن اهللا آِلَهةً لَِّيكُوُنواْ لَُهْم ِعّزاً كَالَّ { : عاىل عبدوا األصنام وطلبوا هبا التعزيز كما قال ت
ِه { : وقال ]  ٨٢-٨١ الذين َيتَِّخذُونَ الكافرين أَْولَِيآَء ِمن ُدوِن املؤمنني أََيْبَتُغونَ ِعنَدُهُم العزة فَإِنَّ العزة للَّ

  ] . ١٣٩: النساء [ } َجِميعاً 
برفعهما فاعالً ونعتاً ( « الكَِلُم الطَّيُِّب » ثالثياً « َصَعَد » العامة على بنائه للفاعل من } ْيِه َيْصَعد إِلَ{ : قوله 

منصوبان على املفعول والنعت وقرئ ُيْصَعُد مبنياً للمفعول ) وعلّي وابُن مسعود ُيْصِعُد من أْصَعَد الكَِلَم الطَّّيَب 
  .َعد بضم الياء لكن مل يبّين كونه مبنياً للفاعل او املفعول قرأ الضحاك ُيْص: وقال ابن عيطة . 

  فصل
ُسْبَحان اللَِّه والَْحْمُد ِللَِّه والَ إلَه إالَّ : هو قول الرجل : وقيل . الكَِلُم الطَّيب قول ال إله إال اهللا : قال املفسرون 

ما ِمن  - عّز وجلّ  -أنبأتكم بِمْصَداِقِه من كتاب اهللا  إذا َحذَّثُْتكُْم َحديثاً: وعن ابن مسعود قال . اللَُّه أَكَْبُر 
عبٍد مسلم يقول مخس كلمات ُسْبَحان اهللا واحلمُد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكُرب وتبارك اهللا إال أحذُهنَّ ملٌك 

َه فَجَعلَُهنَّ حتت جناحه مث صعد بِهِنَّ ، فال ميّر هبن على مجع من املالئكة إالَّ استغفروا لقا ئلهن حىت َيجِيَء هبنَّ َوْج
ذكر : الكلم الطيب : وقيل } إِلَْيِه َيْصَعُد الكلم الطيب { : ربِّ العاملني ومصداقيه من كتاب اهللا عّز وجلّ قوله 

  .إليه يصعد الكلم الطيب أي يقبل اللَُّه الكلَم الطيب : وعن قتادة . اهللا 



  :ى الرفع وفيه وجهان العامة عل} َوالَْعَملُ الصَّاِلُح { : قوله 
  .فيكون صاعداً أيضاً « الكَِلُم الطَّيَُّب » أنه معطوف على : أحدمها 

وإمنا َوحََّد الضمري وإن كان املراد الكلم والعمل ذهاباً . على هذا استئناف إخبار من اهللا برفعهما » َيْرفَُعُه « و 
الشتراكهما يف صفة : وقيل ]  ٦٨: البقرة [ } َعَوانٌ َبْيَن ذلك { : بالضمري مذهب اسم اإلشارة كقوله 

  .واحدة وهي الصُّعود 
ُع « اخلرب ولكن اختلفوا يف فاعل » يرفعه « أنه مبتدأ و : والثاين    :على ثالثة أوجه » َيْرفَ
  .أنه ضمري اهللا تعاىل أي والعمل على الصاحل يرفعُه اهللا إليه : أحدمها 
  :مري النصب على هذا وجهان أنه ضمري العمل الصاحل وض: والثاين 
  .أنه يعود على صاحب العمل أي يرفع َصاِحَبُه : أحدمها 
وُنقل هذا عن ابن عباس وسعيد بن . أنه ضمري الكلم الطيب أي العمل الصاحل يرفع الكلَم الطيب : والثان 

ال يصح؛ ألن مذهب  :جبري واحلسن وعكرمة وأكثر املفسرين إالَّ أنَّ ابن عطية منع هذا عن ابن عباس وقال 
  .أهل السنة أن الكلم الطيب مقبول وإن كان صاحبه عاصياً 

أن ضمري الرفع للكلم والنصب للعمل أي يرفع الَعَملَ وقرأ ابُن أيب َعَبلَةَ وِعيَسى بالّنصب الَْعَملَ : والثالث 
  . الصَّاِلَح على االشتغال والضمري املرفوع ِللْكَِلم أو هللا واملنصوب للَْعَملِ

  فصل
ذكر اهللا ومل يؤد فرائضه رّد : قال احلسن وقتادة  الكلُم الطَّيَُّب ذكر اهللا والعمل الصالح أداء فرائضه ، فمن 

كالمه على عمله وليس اإلميان بالتمين وال بالتَخلِّي لكمن ما وقََر يف القلوب وصدقه األعمال فمن قال َحَسناً 
إِلَْيِه َيْصَعُد الكلم { : ومن قال َحَسناً وعمل صاحلاً رفعه العمل لقوله تعاىل وَعِملَ غري صاحل رّد اهللا عليه قوله 

لَْم َيقَْبل اللَُّه إالَّ بَِعَملٍ َوالَ قَْوالً َوَعَمالً إالَّ «  -السالم ) الصالة و ( وقال عليه } الطيب والعمل الصاحل َيْرفَُعُه 
ُه« ومن قال اهلاء يف قوله . » بِنِيَّة  راجعةٌ إىل العمل الصاحل أي الكلم الطيب يرفع العمل الصاحل فال »  َيرفُع

العمل : وقال سفيان بن عيينة . وهذا معىن قول الكليب ومقاتل . ُيقَْبلُ َعَملٌ إال أن يكون صادراً عن التوحيد 
ْعَملْ َعَمالً  {: الصاحل هو اخلالص يعين أن اإلخالص سبب قبلو اخلريات من األقوال واألفعال لقوله تعاىل  فَلَْي

  .فجعل نقيض العمل الصاحل الشِّرك والرياء ]  ١١٠: الكهف [ } َصاِلحاً َوالَ ُيْشرِْك بِِعَباَدِة َربِِّه أََحَدا 
على نعت » السّيئات « أصله قاصر فعلى هذا ينتصب » ميكرون « } والذين َيْمكُُرونَ السيئات { : قوله 

أي أْصَناف املَكَْراِت السيئاِت وجيوز أن ) مصدر ( ات أو تعٍت مضاف إىل مصدر حمذوف أي املكراِت السيئ
معفوالً به قال الزخمشري وحيتمل أن يقال » السيئات « مضمناً معىن يكِْسُبون فينتصب » َيْمكُُرونَ « يكون 

قال ]  ١٨: النساء [  }ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السيئات { : استعمل املكر استعمال العمل فمعناه تعديته كما قال 
يف دار النَّْدوة  -صلى اهللا عليه وسلم  -يعين الذين مكروا برسول اهللا : وقال أبو العالية . يعين الشرك : مقاتل 

. ٣٠: األنفال [ } َوإِذْ َيْمكُُر بَِك الذين كَفَُرواْ ِلُيثْبُِتوَك { : كما قال تعاىل   [  
َو َيُب{ : قوله  وجوَّز } َوَمكُْر أُْولَِئَك { : خربه واجلملة خرب قوله » يبور « هو مبتدأ و } وُر َوَمكُْر أُْولَِئَك ُه

فصالً بني املبتدأ أو اخلرب وخربه وهذا مردود بأن الفصل ال يقع قبل اخلرب » هو « احلَْوِفيُّ وأبو البقاء أن يكون 



تأكيداً وهذا مردود بأن » هو « يضاً أن يكون إذا كان فعالً إالَّ أن اجلُْرَجاينِّ جوز ذلك ، وجوز أبو البقاء أ
  .َيْهِلُك وَيْبطُلُ يف اآلخرة » َيُبور « املضمر ال يؤكد الظاهر ومعىن 

دالئل اآلفاق : قد تقدم أن الدالئل مع كثرهتا منحصرة يف قسمني } واهللا َخلَقَكُْم مِّن ُتَرابٍ اآلية { : قوله تعاىل 
فلما ذكر دالئل ]  ٥٣: فصلت [ } َسُنرِيهِْم آَياِتَنا ِفي اآلفاق ويف أَنفُسِهِْم { : ودالئل األنفس كما قال تعاىل 

ِمْن تراب « : اآلفاق من املسوات وما يرسل منها من الرياح شرع يف دالئل األنفس وتقدم ذكره ِمراراً أن قوله 
ِفٍة « إشارة إىل خلق آدم »  م أن الكالم غري حمتاج إىل هذا التأويل بل وتقد. إشارة إىل خلق أوالده » ثُمَّ ِمْن ُنطْ

خلقكم خطاب مع الناس وهم أوالد آدم ، وكلهم من تراب ومن نطفة ألن كلهم من نطفة والنطفة من غذاء 
  .» ثُمَّ َجَعلَكُْم أَْزَواجاً ذُكْرَانا وإنَاثاً « باآلخرة إىل املاء والتراب فهو من تراب صار نطفة ) ينتهي ( والغذاء 

« إال أن األول فاعل وهذا مفعول قام مقامه و » ِمْن ُمَعمَّرٍ « : وكذلك يف » أُْنثَى « من مزيدة يف { } : قوله 
  .حال أي إالَّ ُملْتبَِسةً بِعلِْمِه » إالَّ بِِعلِْمِه 

  :يف هذا الضمري قوالن } ِمْن أنثى { : قوله 
اجلنس فهو يعود عليه لفظاً ال معىن ، » ِمْن ُمَعمَّر « : ه آرخ ألن املراد بقول» ُمَعمَّر « أنه يعود على : أحدمها 

ِه نفسه كقوله    :ألنه بعد أن فرض كوُنه معمراً استحال أن َيْنقص ِمْن ُعُمرِ
ُب... َوكُلُّ أَُناسٍ قَاَرُبوا قَْتلَ فَْحِلهِم  -٤١٥٥   َوَنْحُن َخلَْعَنا قَْيَده فهو َسارِ

  .ونصف درهم آخر  عندي ِدْرَهٌم ونِْصفُُه أي: ومنه 
أنه إذا مضى من عمره حول أُْحِصَي وكُِتَب مث حول آخر . لفظاً ومعىن » ُمَعمَّر « أنه يعود على : والثاين 

  :وإليه ذهب ابن عباس وابن جبري وأُبو مالٍك؛ ومنه قول الشاعر . كذلك فهذا هو النقص 
  ْنَك اْنَتقَْصَت بِِه ُجْزَءاَمَضى َنفٌَس ِم... حياتك أْنفَاٌس ُتَعدُّ فَكُلما  -٤١٥٦

  .ِمْن ُعْمرِِه بسكون اِمليم : وال َيْنقُُص مبنياً للفاعل وقرأ احلََسُن  -وتروى عن أيب عمرو  -وقرأ يعقوب وسالَّم 
  فصل
ا يعمر من معمر « معىن  لفالٍن عندي : ال يطول عمره وال ينقص من عمره أي من عرم آخر كما يقال » وم

. قوله وال نيقص من عرمه ينصرف إىل األول : وقيل » إال يف كتاب « صف درهم آخر درهم ونصفه أي ون
ذلك ذهب يوم ) من ( مكتوب يف أم الكتاب عمر فالن كذا وكذا سنة مث يكتب أسفل : وقال سعيد بن جبري 

  .ذهب يومان ذهب ثالثة أيام حىت ينقطع عمره 

إن اهللا عّز : دعا عمر ربه أن يؤخر أجله ألخر فقيل له  واهللا لو: وقال كعب األحبار حني حضر الوفاة عمر 
هذا إذا : فقال ]  ٣٤: األعراف [ } فَإِذَا َجآَء أََجلُُهْم الَ َيْسَتأِْخُرونَ َساَعةً َوالَ َيْسَتقِْدُمونَ { : وجلّ يقول 

  .َيْنقَُص ، وقرأ هذه اآلية ) أن ( حضر األجل فأما قبل ذلك فيجوز أن يزاد و 
  فصل

إشارة إىل كمال قدرته فإن ما يف األرحام قبل التخليق بل بعده ما دام يف » وما حتمل من أنثى وال تضع « 
كمال } َخلَقَكُْم مِّن ُتَرابٍ { : البطن ال يعلم حاله أحد كيف واألم احلامل ال تعلم منه شيئاً فلما ذرك بقوله 

َوَما { : مث بني نفوذ إرادته بقوله . كمال علمه } بعلمه ما َتْحِملُ من أنثى وال تضع إال { : قدرته بني بقوله 



رٍ َوالَ ُينقَُص ِمْن ُعُمرِِه إِالَّ ِفي ِكَتابٍ  وال ( فبني أنه هو القادُر العليم املريد واألصنام ال قدرة هلا } ُيَعمَُّر ِمن مَُّعمَّ
أي اخللق من التراب } َك َعلَى اهللا َيِسٌري إِنَّ ذَِل{ : مث قال . وال إرادة فكيف يستحق شيء منها العبادة ) علم 

إن العمل مبا حتمله : وحيتمل أن يكون املراد . وحيتمل أن يكون املراد إن التعمري والنقصان على اهللا يسري . 
  .واألول أشبه ألن استعمال اليسري يف الفعل أليق . األنثى يسري والكل على اهللا يسري 

ا َيْسَتوِي الب{ : قوله  َسائغٌ « طيب } هذا َعذٌْب فَُراٌت { : يعين العذب وامللح مث ذكرمها فقال } حران َوَم
  .هو املُرُّ : وقال الضحالك . شديد امللوحة » َوَهذا ِملٌْح أَجاٌج « جائز يف احللق هينء » َشَراُبُه 

» شرابه « خرباً و » سائغٌ « كون جيوز أن يكون متبدأ وخرباً ، واجلملة خرب ثاٍن وأن ي} َسآِئغٌ َشَراُبُه { : قوله 
َسيِّغٌ مثل سيِّد وميِّت وعن عيسى بتخفيف  -ويوى عن أيب عمرو وعاصم  -فاعالً به ألنه اعتمد وقرأ عيسى 

  .يائه كما خيفف َهيِّن وَميِّت 
: قويل . شاذة هو مقصور من َماِلحٍ وماٍلح لَغيَّة : وقرأ طلحة وأبو ُنَهْيك ملٌح بفتح امليم وكسر الالم ، فقيل 

  .َمِلح بالفَْتح والكسر لَُغةٌ يف ِملْحٍ ، بالكسر والسكون 
  فصل

إن املراد من اآلية ضرب املثل يف حق الكفر واإلميان أو الكافر واملؤمن فاإلميان ال ُيَشبَّه : قال أكثر املفسرين 
وهذا ِملٌْح أَُجاٌج َوِمن { : هذا فقوله بالكفر كما ال يشبه البحر الَعذُْب الفراُت بالبحر املَِلح األجاج مث على 

فالبيان أن حال الكافر واملؤمن أو الكفر واإلميان دون حال البحرين ألن األجاجَ } كُلٍّ َتأْكُلُونَ لَْحماً طَرِّياً 
فع يف يشارك الفَُراَت يف خري ونفع إذ اللحُم الطريُّ يوجد فيهما واِحللْية تؤخذ منها والفُلُْك جتري فيهما وال ن

: وقوله ]  ١٧٩: األعراف [ } أولئك كاألنعام َبلْ ُهْم أََضلُّ { : وهذا على َنَسقِ قوله تعاىل . الكفر والكافر 
[ } ء ُج ِمْنُه املآكاحلجارة أَْو أََشدُّ قَْسَوةً َوإِنَّ ِمَن احلجارة لََما َيَتفَجَُّر ِمْنُه األهنار َوإِنَّ ِمْنَها لََما َيشَّقَُّق فََيْخُر{ 

واألظهر أن املراد من ذكر دليل آخر على قدرة اهللا تعاىل وذلك من حيث : قال ابن اخلطيب ]  ٧٤: البقرة 
إن البحرين َيْسَتوَِياِن يف الصورة وخيتلفان يف املاء ، فإن أحدمها فُراٌت واآلخر ِملْح أَُجاج ولوال ذلك بإجياب 

تالفهما يوجد منهما أمور متشاهبة فإن اللحم الطريَّ يوجد فيهما ُموجِب ملا اختلفت املستويان مث إهنما بعد اخ
{ : واِحللْية تؤخذ منهما ومن يوجد من املتشاهبني اختالفاً ومن املختلفني اشتباهاً ال يكون إال قادراً خمتاراً فقوله 

  .ه إشارة إىل أن عدم استوئهما دليل على كمال قدرته ونفوذ إرادت} ََما َيْسَتوِي البحران 

  فصل
  .ِملْح : ال يقال ملاء البحر إذا كان فيه ُملُوَحةٌ ماحلٌ وإمنا يقال له : قال أهل اللغة 

وهو أصح مما يذهب إليه القوم ) به ( ويؤاخذ قائله . وقد يذكر يف بعض كتب الفقه َيِصُري هبا ماُء الَبْحرِ َماِلحاً 
وماء ِملٌْح يقال للماء الذي صار من . ال يقالُ له إال ماحل  وذلك ألن املاء العذب إذا ألقي فيه ِملْح حىت َملََح

اًء وِملْحاً خبالف الطعام املاحل  أصل ِخلْقَِتِه كذلك ألن املَاِلَح شيء فيه ِملٌْح ظاهر يف الذَّْوق واملاء امللح ليس م
ما هو ) ٌح ظاهر يف الذَّْوقِ خبالف ما هو ِملْ( فاملاء العذب املُلْقَى فيه اِمللْح ما فيه ملح ظاهر يف الذَّْوق خبالف 

امللُح أجزاء أرضيَّة َسبَِخة يصري هبا ماُء الَبْحرِ ماحلاً راعى فيه : قال الفقيه ) فلما ( من أصل خلقته كذلك 
اًء جاوره ِملٌْح  وأهل اللغة حيث قالوا يف البحر ماؤه ِملٌْح جعلوه كذلك من أصل اخللقة . األصل فإنه جعله م



  .املُرُّ كما تقدم  واألَجاُج
اً } َوِمن كُلٍّ َتأْكُلُونَ لَْحماً طَرِّياً { : قوله  » وَتَسْتَخرُِجونَ ِحلَْيةً « من الطَّْير والسََّمك من الَعذْب وامللح مجيع

يف نسب اللؤلؤ إليهما ألنه قد يكون : وقيل . من اللُّْؤلُؤ واملَرَجان » َتلَْبُسوَنها « يعين من امللح دون العذب 
ِه َمَواِخَر « وقرئ . عذبة متتزج بامللح فيكون اللؤلؤ من ذلك ) عيون ( البحر األجاج  أي ماخرات » الفُلَْك ِفي

ِه « َتْمُخر البحر باجلََرَيان أي تُشّق َجَوارِي مقبلة ومدبرة بريح واحدة  ولََعلَّكُْم « بالتجارة » لِتَبْبُغوا ِمْن فَْضِل
ة وهذا يدل على أن املراد من اآلية االستدالل بالبحرين وما فيهما على وجود اهللا اهللا على نعم» َتْشكُرونَ 

  .ووحدانيته وكمال قدرته 
َوَسخََّر { : وهذا استالل آخر باختالف األزمنة وقوله } ُيوِلُج الليل ِفي النهار َوُيوِلُج النهار ِفي الليل { : قوله 

وهوأهنم قالوا اختالف الليل والنهار بسبب اختالف القسّي  جواب لسؤال يذكره املشركون} الشمس والقمر 
الواقعة فوق األرض وحتتها فإن الصيف تكون الشمس على َسْمِت الرُُّؤوس يف بعض البالد املائلة اآلفاق 

وحركة الشمس هناك مائلة فتقع حتت األرض أقل من نصف دائرة فيقل زمان مكثها حتت األرض فيقُْصُر الليل 
يعين سبب االختالف وإن كان ما } َوَسخََّر الشمس والقمر { : ء بالضَّّد فيقصر النهار فقال اهللا تعاىل ويف الشتا

  .» كُلُّ َيْجرِي َألَجلٍ ُمسمَّى « ذكرمت لكن سري الشمس والقمر بإرادة اهللا وقدرته فهو الذي فعل ذلك 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

: وقال الزخشري . خرب ثاٍن أو نعت هللا » ربكم « خربه و » اهللا « ذلكم مبتدأ و } ذَِلكُُم اهللا َربُّكُم { : قوله 
خرب لوال أن املعىن يأباه وردهُ » ربكم « سم اإلشارة أو عطف بيان و وجيوز يف حكم اإلعراب إيقاع امساهللا صفة ال

ألنه يكون قد أخرب عن املُِشار : ورد قوله إنّ املعىن يأباه قال . علم ال جنس فال يُوَصُف به » اللََّه « أبو حيان بأن 
  .إليه بتلك الصفات أنه َماِلكُكُْم وُمْصِلُحكُْم 

  فصل
ه األشياء من فَطْرِ السََّمواِت واألرض وإْرسَالِ األرواح وَخلْقِ اإلنسان من ترابٍ املعىن ذلك الذي فعل هذ

مث بني ما ينايف صفة اإلهلية فقال . وغريذلك له امللك كله فال معبود إال هو فإذا كان له امللك كله فله العبادة كلها 
  }ونَ ِمن ِقطِْمري َما َيْمِلكُ{ يعين األصنام } والذين َتْدُعونَ ِمن ُدونِِه { : 

وعيسى وَسالَّم ويعقوبُ » رَبُّكُمْ « : لقوله » َتْدُعونَ « العامة على اخلطاب يف } والذين َتْدُعونَ ِمن ُدونِِه { : قوله 
والفرق بينهما أن يكون يف . بياء الغيبة إمَّا على االلتفات وإمَّا على االنتقال إىل اإلخبار  -وُتْرَوى عن أيب عمرو  -
» ِمْن ِقطِْمري « هو خرب املوصول و » َيْمِلكُونَ « لتفات املراد بالضمريين واحداً خبالف الثاين فإهنما غَْيَراِن و اال

  :وهو َمثَلٌ يف الِقلَِّة كقوله . فيه مزيدة والقطمري املشهور فيه أنه لُفَافَُه النَّواة » ِمْن « مفعول به؟ و 
  َما َيْمِلكُ اِملْسِكُني ِمْن ِقطِْمري... تََورِّكاً َوأُبوَك خيِْصُف َنْعلُه ُم -٤١٥٧

الفتيل وهو : ما بني القُْمع والنَّواة وقد تقدم أن النَواةَ أربعة أشياء يضرب هبا املثل يف الِقلَّة : هو القُْمُع وقيل : وقيل 
  .ْمعِ والنَّواِة ما يف شقِّ النَّواة ، والقطمري وهو اللفافة والنَّفُري والثفروُق وهو ما بني القُ

وهذا إبضال ملا كانوا » َولَو َسِمعُوا َما اْسَتَجابُوا لَكُْم « يعين األصنام } إِن َتْدُعوُهْم الَ َيْسَمُعواْ ُدَعآءَكُْم { : قوله 
إن يف عبادة األصنام عّزة من حيث القرب منها والنظر إليها وعرض احلوائج عليها واهللا ال يرى وال يصل : يقولون 

إن األصنام تسمع وتعلم ولكن ال : إن هؤالء ال يسمعون كما تظنون فإهنم كانوا يقولون : إليه أحد فقال جميباً هلم 
» َما اسَْتجابُوا لَكُْم « كما تظنون } لَْو َسِمُعواْ {َ : ميكنهم أن يقولون بأهنا جتيب ألن ذلك إنكار للمحسوس فقال 

.  
َما كُنُْتم إيَّانا تَْعُبُدونَ « أي َيَتربُءون منكم ومن عبادتكم إيَّاها ويقولون } ونَ بِِشْرِككُْم َوَيْوَم القيامة َيكْفُُر{ : قوله 

: واعلم أنه ملا بني عدم النفع فيهم يف الدنيا بني عدم النفع فيهم يف اآلخرة ووجود الضرر منهم يف القيامة بقوله » 
َوالَ ُيَنبِّئَُك ِمثْلُ { : أي بإشراككم باهللا غريه وهذا مصدر مضاف لفاعله مث قال } َوَيْوَم القيامة َيكْفُُرونَ بِِشْرِككُم { 

  :يعين َنفَْسُه أي ال ينبئك أحٌد مثل خبري عامل باألشياء وهذا اخلطاب حيتمل وجهني } َخبِريٍ 
خلََشَب واحلََجرَ يوم ووجه أن اهللا تعاىل ملا أخرب أن ا -صلى اهللا عليه وسلم  -أن يكون خطاباً للنيب : أحدمها 

إهنم يكفرون هبم يوم « : القيامة ينطق ويكذب عابده وذلك ما ال يعلم بالعقل اجملرد لوال إْخبَار اهللا تعاىل عنه بقوله 
  .فهذا القول مع كون املُخَْبر عنه أمراً عجيباً قال إن املخرب عنَه خبري » القيامة 
هذا الذي ذكر هو كما ذكر وال ُيْنبئُك أَيُّها السَّاِمُع كائناً من كنت  أن ذلك اخلطاب غري خمتص بأحد أي: والثاين 

  .مثْلَ خبري 



َوَما ) ١٦(إِنْ َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم َويَأِْت بَِخلْقٍ َجدِيٍد ) ١٥(َيا أَيَُّها النَّاُس أَْنُتُم الْفُقََراُء إِلَى اللَِّه وَاللَُّه ُهَو الْغَنِيُّ الَْحمِيُد 
َولَا َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ أُخَْرى َوإِنْ َتْدُع ُمثْقَلَةٌ إِلَى ِحْمِلَها لَا ُيْحَملْ ِمْنُه َشْيٌء َولَْو كَانَ ذَا ) ١٧(ى اللَِّه بَِعزِيزٍ ذَِلَك َعلَ

) ١٨(فَإِنََّما َيَتزَكَّى ِلنَفِْسِه وَإِلَى اللَِّه الَْمِصُري  قُْرَبى إِنََّما تُْنِذُر الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم بِالَْغْيبِ َوأَقَامُوا الصَّلَاةَ َوَمْن َتزَكَّى
َوَما َيْسَتوِي الْأَْحَياءُ ) ٢١(َولَا الظِّلُّ َولَا الَْحرُوُر ) ٢٠(وَلَا الظُّلُمَاُت َولَا النُّوُر ) ١٩(َوَما َيْسَتوِي الْأَْعَمى َوالَْبِصُري 
  ) ٢٣(إِنْ أَْنَت إِلَّا َنِذيٌر ) ٢٢(َمْن َيَشاُء َوَما أَْنَت بُِمسِْمعٍ َمْن ِفي الْقُُبورِ  َولَا الْأَْموَاُت إِنَّ اللََّه ُيْسِمُع

عن خلقه » َواللَُّه ُهَو الَغنِيُّ « والفقري هو احملتاج . إىل فضل اهللا ) أي ( } ياأيها الناس أَنُتُم الفقرآء إِلَى اهللا { : قوله 
واإلصرار من الكفار  -عليه السالم -واعمل أنه ملا كثر الدعاء من النيب . سانه إليهم أي احملمود يف إح» احلَِميُد « 

أَنُتُم الفقرآء إِلَى { . قالوا إن اللََّه لعله حمتاج إىل عبادتنا حىت يأمرنا هبا أمراً بالغاً ويهددنا على تركها مبالغاً فقال اهللا 
  .حتياجه إليكم وإمنا هو إلشفاقه عليكم فال يأمركم بالعبادة ال} اهللا واهللا ُهَو الغين 

  فصل
التعريف يف اخلرب قليل واألكثر أن يكون اخلرب نكرة واملبتدأ معرفة ألن املخرب ال خيرب يف األكثر إال بأمر يعلمه املخرب 

أيها : له  أو يف ظن املتكلم أن السامع ال علم له به مث إنَّ املبتدأ ال بّد وأن يكون معلماً عند السامع حىت يقول
السامع األمر الذي تعرفه ثََبتَ له قياٌم ال علم عندك به فإن اخلَرب معلوم عند السامع واملبتدأ كذلك ويقع اخلرب تنبيهاً 

حيث عرف كون اهللا ربنا وكون حممد » اللَُّه َربَُّنا وُمَحمَّدٌ َنبِيَُّنا « : ال تفهيماً فإنه حيسن تعريف اخلرب كقول القائل 
إعالم بأنه » إىل اهللا « : وقوله » أَْنُتم الفُقراء « : ههنا ملا كان الناس فقراء أمراً ظاهراً ال خيفى على أحد قال نبينا و

وهذا يوجب عبادته لكونه ُمفَْتقَراً إليه وعدم عبادة غريه لعدم االفتقار إىل غريه مث . ال افتقارَ إليه وال اتِّكال إال عليه 
  .أي هو مع استغنائه يدعوكم كل الدعاء وأنتم مع احتياجكم ال جتيبونه } ين واهللا ُهَو الغ{ : قال 
إِن َيَشأْ { : وهذا بيان ِلغناه وفيه بالغة كاملة ألن قوله تعاىل } إِن َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم َويَأِْت بَِخلْقٍ َجدِيٍد { : قوله 

: لشيء احملتاج إليه فإن احملتاج إىل الشيء ال يقال فيه أي ليس إذهابكم موقوفاً إال على مشيئته خبالف ا} ُيذْهِْبكُمْ 
لَْوالَ حَاَجةُ السُّكَْنى على اجلار ِلبعُْتها ، مث إنه تعاىل زاد على بيان االستغناء بقوله : إنْ َشاَء فُالَنٌ َهَدَم دَاَرُه وإمنا يقال 

امللك كمال وعظمه فلو أذهبه لزال ملكه وعظمته فهو يعين إن كان يتوهم متوهم أنَّ هذا } َويَأِْت بَِخلْقٍ َجدِيٍد { : 
  ) .وأجَْملَ ( قادر أن خيلق خلقاً جديداً أحسن من هذا 

استعمله اهللا تارة يف القائم بنفسه » العزيز « واعمل أن لفظة . أي اإلذهاب واإلتيان } َوَما ذَِلَك َعلَى اهللا بَِعزِيزٍ { 
» َعزِيٌز غَفُوٌر « : وقال يف هذه السورة ]  ٢٥: األحزاب [ } ّياً َعزِيزاً َوكَانَ اهللا قَوِ{ : فقال يف حق نفسه 

 ١٢٨: التوبة [ } َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّمْ { : وقال } َوَما ذَِلَك َعلَى اهللا بِعَزِيزٍ { : واستعملة تارة يف القائم بغريه فقال 
هو :  اللغة هو الغالب والفعل إذا كان ال يطيقه شخٌص يقال العزيز يف: فهل مها مبعىن واحد أو مبعنيني؟ فنقول ] 

أي ذلك الِفعل ال يغلبه بل هو َهيٌِّن على اهللا » وما ذلك على اهللا بعزيز « : مغلوب بالنسبة إىل ذلك الفعل فقوله 
  :وقوله 

  .الَغاِلبِ ) شَّاِغل ال( أي حيزنه ويؤذيه كالشُّْغل ]  ١٢٨: التوبة [ } َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم { 
حتمل ، أي ال حتمل نَفٌْس » تَزُِر « ومعىن . أي نَفٌْس وازة حبذف املوصوف للعمل به } َوالَ تَزُِر وَازَِرةٌ { : قوله 

  .حاملةٌ ِحْملَ نَفْسٍ أخرى 
ال ُيْحَملُ « والعامة . لم به أي نفس مثقلة بالذنبو نفساً إىل محلها فحذف املفعول به للع} َوإِن َتْدُع ُمثْقَلَةٌ { : قوله 



بفتح التاء من فوق  -وُتْروى عن الكسائي  -قائم مقام الفاعل ، وأبو السَّمَّال وطلحةُ» َشْيٌء « مبنياَ للمفعول و » 
) و ( أي ال َتحِْملُ تلك النفُس الدَّْعَوة » لَِتْدُع « وكسر امليم أسند الفعل إىل ضمر النفس احملذوفة اليت هي مفعولة 

  .» بالَ َتْحِملْ « شيئاً مفعول 
أي ولو كان املَْدعو ذَا قُْرَبى ، وقيل التقدير ولو كان الدَّاِعي ذَا قرىب ، واملعنيان } َولَْو كَانَ ذَا قرىب { : قوله 

إِن كَانَ ذُو َو{ بالرفع على أهنا التامة أي ولو َحَضَر ذُو قُرىب حنوك قَْد كان من َمطَْر ، » ذُو « : َحَسَنان ، وقرئ 
ونظم الكالم أحسن مالءمةً للنَّاِقَصِة ألن املعىن على أن املثقلة إذا : قال الزخمشري ]  ٢٨٠: البقرة [ } ُعْسَرٍة 

ولو ُوجَِد ذو قرىب خلرج : دعت أحداً إىل محلها ال حيمل منه شيء ولو كان َمْدُعوَها ذا قرىب وهو ملتئم ولو قلت 
والذي قال هو ولو حضر إذْ : وهو ملتئم على املعىن الذي ذكرناه قال شهاب الدين : ن عن التئامه ، قال أبو حيا

وهو مبين للمفعول تفسري معىن والذي » ُوجِدَ « وهو مبين للفاعل ب » كان « وتفسريه : ذاَك ذُو قرىب مث قال 
  .َحَدثَ وَحَضَر وَوقََع : يفسر النَّْحويُّ به كان التامة حنو 

  فصل
نْ َتْدُع ُمثْقَلَةٌ بذنوهبا غَريها إىل ِحْملها أي َيَحِملُ ما عليه من الذنوب ال ُيحَْمل مْنه َشْيٌء ولو كان املَْدعو ذا املعىن وإ

َيلْقَى األُب أو األمُّ ابنه فيقول يا بين احِْملْ عين َبْعَض ذُوُنويب : قال ابن عباس . قََرابة له ابَنة أو أبَاه أو أمَّة أو أََخاه 
  .ول ال أستطعي َحسْبِي ما َعلَيَّ فيق

تأويله إنذارك إمنا ينفع الذين خيشون : قال األخفش . ومل يروه } إِنََّما ُتنِذُر الذين َيْخَشْونَ رَبَُّهْم بالغيب { : قوله 
  .رهبم بالغيب 

الذين { : هم وقوله أو من املفعول أي غائباً عن. حال من الفاعل أي َيْخَشْوَنه غائبني عنه » بالغيب « : قوله 
  .يف املعىن } َيْخَشْونَ رَبَُّهْم بالغيب َوأَقَاُمواْ الصالة 

وَمْن َيزَّكَّى فَإنَّما « وعن أيب عمرو . يتفعل » فَإمنا َيَتزَكَّى « َتفَعَّلَ » َتزَكَّى « قرأ العامة } َوَمن تزكى { : قوله 
» يَتذَكَُّرونَ « يف » َيذَّكَُّرونَ « يف الزاي كما أدغمت يف الدال حنو واألصل فيهما َيَتزَكَّى فأدغمت التاء » َيزَّكَّى 

« أصله » فَإنََّما َيزَّكَّى « باجْتالبِ مهزة الوصل ( واألصل َتزَكَّى فأُدِغَم » َوَمن ازَّكَّى « : وابن مسعود وطلحة 
  .كأيب عمرو يف غري املشهور عنه » َيَتزكَّى فأُْدِغَم 

  فصل
أي التزكي إن مل » َوإلَى اللَِّه املَِصُري « هلا ثوابه » فإنَّما َيَتزكَّى ِلنَفِْسِه « صلى وعمل خرياً » تزكَّى  وَمْن« معىن 

والوازُر إنْ مل تظخر تبعةُ وِْزرِِه يف الدنيا . تظهر فائدته عاجالً فاملصُري إىل اهللا يظهر عنده يوم القيامة يف دار البقاء 
مث ملا بني اهلدى والضاللة ومل يهتد الكافر وهدى اهللا املؤمن ضرب له مثالً . املصُري إىل اهللا  فهي تظهر يف اآلخرة إذ

  .بالبصري واألعمى فاملؤمن بصري حيث أبصر الطريق الواضح والكافر أْعَمى 
َتَوى زيٌد مل اْس: استوى من األفعال اليت ال يكتفي فيها بواحد لو قلت } َوَما َيْستَوِي األعمى والبصري { : قوله 

إىل آخره مكررة لتأكيد } َوالَ الظلمات { : يف قوله » ال « يصح فمن ثَمَّ لزم العطف على الفاعل أو تعدده و 
وال الظلمات والنور والظلمات فاستغىن : إمنا هو على نية التكرار كأنه قال » ال « دخول : النفي وقال ابن عطية 

وهذا غري حمتاج إليه ألنه إذا نفي : ذكور الكالم على متروكه؟ قال أبو حيان بذكر األوائل عن الثَّوَانِي ودل م
يف » ال « فدخول : استؤاءمها أوالً فأي فائدة يف نفي استوئهما ثانياً؟ وهو كالم حسن إال أن أبا حيان هنا قال 

  :وللناس يف هذه اآلية قوالن ]  ٣٤: فصلت [ } َوالَ َتْسَتوِي احلسنة َوالَ السيئة { : النفي لتأكيد معناه كقوله 



  .ما ذكر : أحدمها 
أهنا غري مؤكدة إذ يراد باحلسنة اجلنس وكذلك السَّيِّئة فكل واحد منهما متفاوت يف جنسه ألن احلسان : والثاين 

هر؛ فعلى هذا ميكن أن يقال هبذا هنا يف الظا. درجات متفاوتة وكذلك السيئات وسيأيت حتقيق هذا إن شاء اهللا تعاىل 
إذ املراد مقابلة هذه األجناس بعضها ببعض ال مقابلة بعض أفراد كل جنس على حدته ويرجح هذا الظاهر التصريح 

والَْحُرورُ « . حيث مل يكررها وهذا من املواضع احلسنة املفيدة } َوَما َيْستَوِي األعمى والبصري { : هبذا يف قوله أوالً 
رور السَُّموم إال أنّ السُموَم بالنهار واحلرور فيه ويف الليل قال شهاب احل: شدة حر الشمس وقال الزخمشري » 

: وقال . نقله ابن عطية عن رؤبة . وقيل السموم باهلار واحلرور بالليل خاصة . وهذا مذهب الفراء وغريه : الدِّين 
بقول من يأخذ عنهم؟ وهذا عجيب منه كيف يرد على أصحاب اللِّسان . ليس بصحيح بل الصحيح ما قال الفراء 

وهذا األشياء جيء هبا . بالتأنيث على معىن اجلماعة » َوَما َتْسَتوِي اَألْحَياُْ « عنه  -يف رواية َزاذَانَ  -وقرأ الكسائي 
على َسبيل االستعارة والتمثيل فاألعمى والبصري الكافر واملؤمن والظلمات والنور الكفر واإلميان والظَّلُّ واحلَُرورُ 

وجاء ترتيب هذه املَْنِفيَّات على أحسن . والباطل واألحياء واألموات مل دخل يف اإلسالم وملن مل يدخل فيه  احلقُّ
الوجوه فإنه تعاىل ملا ضرب األعمى والبصري وإن كان حديد النظر ال بّد له من ضوء يبصر فيه وقدم األعمى؛ ألن 

ناسب تقدمي ما هو فيه فلذلك قدمت الظلمة على النور  البصري فاصلة فحسن تأخريه وملا تقدم األعمى يف الذكر
  .وألن النور فاصل 

ألجل : وقولنا . مث ذكر ما لكلّ منهما فللمؤمن الظل وللكافر احلرور ، وأّخر احلرور ألجل الفاصلة كما تقدم 
وقد منع .  الفاصلة هنا ويف غريه من األماكن أحسن من قيل بعضهم ألجل السجع ألن القرآن ُيَنّزه عن ذلك

مبالغة يف ذلك ألن املنافَاةَ } َوَما َيْسَتوِي األحيآء { : اجلمهور أن يقال يف القرآن سجع ، وإمنا كرر الفعل يف قوله 
تأكيداً يف قوله األعمى والبصري » ال « بني احلياة واملوت أمت من املنافاة املتقدمة وقدم األحياء لشرف احلياة ول ُيِعد 

ألن منافة ما بعده أمتّ فإن الشخص الواحد قد يكون بصرياً مث أعمى فال منافاة إال من حيث وكررها يف غريه 
الوصف خيالف الظِّلِّ واحلَرُور والظلمات والنور فإهنا متنافية أبداً ال جتتمع اثنان منهما يف َمَحلِّ فاملنافاة بني الظل 

  .واحلرور وبني الظلمة والنور دائمةٌ 
  !واملوت مبنزلة الَعَمى والَبَصر فإن اجلسم قد يكون متصفاً باحلياة مث يتصف باملوت احلياةُ: فإن قيل 
أن املنافة بينهما أمت من المافة بني األعمى والبصري ألن األعمى والبصري يشتركان يف إدراكات كثرية وال : فاجلواب 

نه قابل اِجلْنَس باجلنس إذ قد يوجد يف أفراد أل» األعمى والبصري « وأفرد . كذلك احلي وامليت فاملنافة بينهما أمتّ 
الُعْمَيان ما يساوي بعض أفراد الُبَصراء كأعمى ذكي له بصرية يساوي بصرياً بليداً فالتفاوت بني اجلنسني مقطوع به 

  .ال بني اَألفَْراِد 
ألنه عبارة عن التوحيد وهو  ووحد النور. ومجع الظلمات ألهنا عبارة عن الكفر والضالل َوطُُرقُُهَما كثرية متشعبة 

واحد فالتفاوت بني كل فرد من أفراد الظلمة وبني هذا الفرد الواحد واملعىن الظلمات كلها ال جتد فيها ما يساوي 
إن هذا اجلمع ال يساوي هذا الواحد : ينبغي أنْ يقال ) أنه ( وعندي . كذا قيل : هذا الواحد قال شهاب الدين 

هذا الواحد بطريق أوىل وإمنا مجع األحَْياَء واألموات ألن التفاوت بينهما ) لِ ) ( فرٍد منه ( فنعلم انتفاء مساواة 
أكثر إذ ما من ميٍِّت يساوي يف اإلدراك حيا فذكر أن اَألحياء ال يساوون األموات سواء قابلت اجلنس أم الفرد 

  .بالفرد 
  فصل



واحلّي وأّخره يف مثلني وهو البصر والنور يف مثل هذا يقول قدم األْشَرف يف مثلني وهو الظّل : قال ابن اخلطيب 
وهذا ضعيف ألن تواخي األواخر للسجع فيكون اللفظ حامالً له على تغيري املعىن . إنه لتواخر اآليات : املفسرون 

فحكمة بالغة  وأما القرآن فحكمة بلغة املعىن فيه ويؤخر للسجع فيكون اللفظ حامالً له على تغيري املعىن وأما القرآن
) الصالة و ( عليه  -الكفار قبل النيب : املعىن فيه صحيح واللفظ يصح فال يقدم ويؤخر اللفظ بال معىن فنقول 

من كان قبل » الَ َيْسَتوِي « وبني احلق واهندى به منهم قوم فصاروا َبِصرييَن وطريقتم كالنُّور فقالك  -السالم
) الصالة و ( عليه  -اإلميان فلما كان الكفر قبل اإلميان يف زمان حممد البعث على الكفر ومن اهتدى بعده إىل 

  .والكافر قبل املؤمن قدم املقدم  -السالم

يف  -السالم) الصالة و ( عليه  -مث ملا ذكر املآل واملرجع قدم ما يتعلق بالرمحة على ما يتعلق بالغضب لقوله 
إن الكافر املصر بعد البعث صار أضلَّ من األعمى وشابه األموات يف عدم مث » َسَبقَْت َرْحَمِتي غََضبِي « : اإلهليات 

أي املؤمنون الذين آمنوا مبا أنزل اهللا واألموات الذين } َوَما َيْستَوِي األحيآء { : إدراك احلق من مجيع الوجوه فقال 
عد اإلميان من آمن فأخرهم عن املؤمنني ُتِلَيْت عليهم ُتِلَيْت عليهم اآلياتُ البينات ومل نتفعوا هبا وهؤالء كانوا ب

وقدم األعمى على البصري لوجود الكفار الصالِّني قبل البعثة . لوجود حياة املؤمنني قبل ممات الكافرين املعاندين 
  .على املؤمنني املهتدين هبا 

  فصل
وقيل األعمى عن اهلدى والبصري باهلدى .  اجلاهل والعامل) يعين ( » َوَما َيْسَتوِي اَألْعَمى وَالَْبِصُر « : قال املفسرون 

« يعين اجلنة والنار » َوالَ الظِّلُّ وال احلَرُوُر « يعين الكفر واإلميان » َوالَ الظُّلَُماُت َوالَ النُّوُر « أي املؤمن واملشرك 
» إنَّ اللََّه ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء « . هال العمالء اجل: وقيل . يعين املؤمنني والكفار » وَما َيْسَتوِي اَألْحَياُء َوال اَألْموَاُت 

  .ما أنت إال منذر فخوِّفُْهم بالنار » وَما أَْنتَ إالَّ َنِذيرٌ « حىت يتعظ وجييب 

كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم  وَإِنْ ُيكَذِّبُوَك فَقَْد) ٢٤(إِنَّا أَْرَسلَْناَك بِالَْحقِّ َبشًِريا َوَنِذيًرا َوإِنْ ِمْن أُمٍَّة إِلَّا َخلَا ِفيَها َنِذيٌر 
  ) ٢٦(ثُمَّ أََخذُْت الَِّذيَن كَفَُروا فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ ) ٢٥(َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِالْبَيَِّناِت وَبِالزُُّبرِ وَبِالِْكتَابِ الُْمنِريِ 

ت إال نذير بني أنه ليس نذيراً من تلقاء نفسه إمنا هو نذير إن أن: ملا قال } إِنَّآ أَْرَسلَْناكَ باحلق َبشِرياً وََنِذيراً { : قوله 
  .بإذن اهللا تعاىل وإرساله 

  :جيوز فيه أوجه } باحلق { : قوله 
أو من املفعول أي ُمحِقًّا أو نعت ملصدر حمذوف أي إرساالً . أنه حال من الفاعل أْي أَْرَسلَْناَك ُمِحقِّني : أحدمها 

  .بشرياً بالوعد ونذيراً بالوعيد احلق : َبِشريٍ ونذير ، قال الزخمشري و متعلٌق بِ. ملتبساً باحلق 
هذا ببشرياً ونذيراً معاً بل ينبغي أن يتأول كالمه على أنه أراد أَنَّ ثَمَّ » باحلق « وال ميكن أن يتعلق : قال أبو حيان 

  .قد صرح الرجلُ هبذا : ، قال شهاب الدين بشرياً بالَوْعِد احلَقِّ ونذيراً بالَوِعيِد احلَقِّ : حمذوفاً والتقدير 
أي سلف فيها » َخالَ « ومعىن } إِالَّ َخالَ ِفيَها َنِذيٌر { : وقوله . أي وما ِمْن أُمَّة فيما مضى } َوإِن مِّْن أُمٍَّة { : قوله 

  .َوَبِشٌري  إالَّ َخالَ ِفيَها َنذِيٌر: وحذف من هذا ما أثبته يف األول ، إذ التقدير . نذير نيب منذر 
وبالِْكتَابِ املُنِري « أي الكتب } َوإِن ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كَذََّب الذين ِمن قَْبِلهِْم َجآَءْتُهمْ ُرُسلُُهم بالبينات وبالزبر { : قوله 

هي : البينات املعجزات ، والزبر : وقيل . وكرر ذلك الكتاب بعد ذكر الزبر على طريق التأكيد . أي الواضح » 



حيث يعلم أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذا تسلية للنيب . ب املوافقة للحكمة اإلليهة وهي احملتملة للنسخ الكت
ثُمَّ « غريه كان مثلَه ُمْحَتِمالً ألذى القوم وأن غريه أيضاً أتاهم مبثل ذلك فكذبوه وآذَوُه وصربوا على تكذيبهم 

  .؟ وهذا سؤال تقرير فإهنم علموا شدة إ ، كار اهللا عليهم واستئصاهلم » أَخذُت الِِّذين كَفَُروا فَكَْيَف كَانَ َنِكري 

الِ ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتِلٌف أَلْوَاُنهَا أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجَنا بِِه ثََمرَاٍت ُمْخَتِلفًا أَلَْواُنَها َوِمَن الْجَِب
اُء إِنَّ اللََّه َوِمَن النَّاسِ َوالدَّوَابِّ وَالْأَْنَعامِ ُمْخَتِلٌف أَلَْواُنُه كَذَِلَك إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََم) ٢٧(ُسوٌد َوغََرابِيُب 

مَّا َرَزقَْناُهمْ ِسرا َوَعلَانَِيةً َيْرُجونَ ِتَجاَرةً لَْن إِنَّ الَِّذيَن َيْتلُونَ ِكَتابَ اللَِّه َوأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَْنفَقُوا ِم) ٢٨(َعزِيٌز غَفُوٌر 
َوالَِّذي أَْوَحيَْنا إِلَْيَك ِمَن الِْكتَابِ ُهَو الَْحقُّ ) ٣٠(ِلُيَوفِّيَُهْم أُجُوَرُهْم َوَيزِيَدُهْم ِمْن فَْضِلِه إِنَُّه غَفُوٌر َشكُوٌر ) ٢٩(َتُبوَر 

ثُمَّ أَْوَرثَْنا الِْكَتاَب الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِمْن ِعَبادَِنا فَِمْنُهْم ظَاِلمٌ ) ٣١(إِنَّ اللََّه بِِعَباِدهِ لََخبٌِري َبِصٌري  ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه
َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها ُيَحلَّْونَ ) ٣٢(ِلَنفِْسِه َوِمنُْهْم ُمقَْتِصٌد َوِمنُْهْم سَابٌِق بِالَْخيَْراتِ بِإِذِْن اللَِّه ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ الْكَبُِري 

َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَذَْهَب َعنَّا الَْحَزنَ إِنَّ َربََّنا لََغفُورٌ ) ٣٣(ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ َولُْؤلًُؤا َوِلَباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر 
َوالَِّذيَن كَفَرُوا ) ٣٥(قَاَمِة ِمْن فَْضِلِه لَا َيَمسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َولَا َيَمسَُّنا ِفيَها لُغُوٌب الَِّذي أََحلََّنا َداَر الُْم) ٣٤(َشكُوٌر 

رُِخونَ َوُهْم َيْصطَ) ٣٦(ورٍ لَُهْم َناُر َجَهنَّمَ لَا يُقَْضى َعلَْيهِْم فََيُموتُوا َولَا ُيَخفَُّف َعنُْهْم ِمْن َعذَابَِها كَذَِلَك َنْجزِي كُلَّ كَفُ
 َتذَكََّر َوَجاَءكُمُ النَّذِيُر فَذُوقُوا فََما ِفيَها َربََّنا أَْخرِجَْنا َنْعَملْ َصاِلًحا غَْيَر الَِّذي كُنَّا َنْعَملُ أَوَلَْم ُنَعمِّْركُْم َما َيَتذَكَُّر ِفيِه َمْن

  ) ٣٨(اِت َوالْأَْرضِ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ إِنَّ اللََّه َعاِلُم غَْيبِ السََّماَو) ٣٧(ِللظَّاِلِمَني ِمْن َنِصريٍ 

وفيه محكة وهي أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -اخلطاب للنيب : قيل } أَلَْم َتَر أَنَّ اهللا أنََزلَ ِمَن السمآء َمآًء { : قوله 
لسيد إذا نصح بعض عبيده ومل اله تعاىل ملا ذكر الدالئل ومل ينتفعوا قطع الكالم منهم والنعت إىل غريهم كما أن ا

ويكرر معه ما ذكره لألول ويكون فيه إْشعار بأنه األول فيه نقيصه . امسع وال تكمن مثل هذا : ينزجر يقول لغريه 
ال يصلح للخطاب فينّبه له ويدفع عن نفسه تلك النقيصة وأيضاً فال خيرج إىل كالم أجنيبِّ عن األول بل يأيت مبا 

  .ول كالماً آخر فيترك التفكر فيهما كان من النصيحة يقاربه لئال يسمع األ
« هذا التفات من الغيبة إىل التكلم وإمنا كان كذلك ألن املنة باإلخراج أبلغ من إنزال املاء و } فَأَخَْرْجَنا { : قوله 

أسند إىل مجيع تكسري غري عاقل ولكنه ملا » خمتلفاً « فاعل به ولوال ألنَّث » ألواهنا « و » لَثَمََراٍت « نعت » ُمْختِلفاً 
  .وبه قرأ زيُد بن علي . جاز تذكريه ولو أنت فقيل خمتلفة كما يقول اختلفْت ألواُنها جلاز 

ِقطٌَع من : وهي الطريقة قال ابن حبر » ُجدٍَّة « العامة على ضم اجليم وفتح الدال مجع } َوِمَن اجلبال ُجَددٌ { : قوله 
هي ما خيالق من الطرائق لون ما يليها ومنه ُجّدة احلمار : قَطَْعُتُه وقال أبو الفضل الرازي َجَدْدُت الشَّْيَء : قولك 

َجِديَدة وُجُدد وَجَداِئُد ، قال أبو : للخط الذي يف ظهره وقرأ الزُّْهرِيُّ ُجُدد بضم اجليم والدال مجع َجِديَدٍة يقال 
  :ذؤيب 
  أَْربَُعَجْونُ السَّْراِة لَُه َجدَاِئدُ ...  -٤١٥٨

آثار جديدة واضحة األلوان وعنه أيضاً َجَددٌ : مجع جديد مبعىن : وقال أبو الفضل . ِسِفينٍة وُسفُنٍ وَسفَاِئَن : حنو 
اجلَدد الطريق الواضح البيِّن : بفتحهما ، ورد أبو حامت هذه القراءة من حيث األثَرِ واملعىن وقد صححها غريه وقال 

  .اجلمع إذ املراد الطرائق واخلطوط ، إال نه وضع املفرد موضع 
فاعل به كما تقدم يف نظريه وال جائز أن » ألواهنا « أيضاً ، » جلَُدد « خمتلف صفة } مُّْخَتِلٌف أَلْوَاُنَها { : قوله 

َها مبتدأ مؤخر واجلملة صفة؛ إذ كان جيب أن يقال خمتلفة لَِتَحمُِّل» ألواهنا « خرباً مقدماً و » ُمْخَتِلٌف « يكون 



  :حيتمل معنيني } أَلَْوانَُها { : ضمري املبتدأ وقوله 
أن البياض واحلمرة يتفاوتان بالشدة والضعف فُربَّ أبَْيَض أشدَّ من أبَْيَض وأْحَمَر أشدَّ من أْحَمَر فنفيس : أحدمها 

  .البياض خمتلف وكذلك احلمرة فلذلك مجع ألواهنا فيكون من باب املُْشِكل 
  .َدد كلها على لونني بياض وحرمة فالبياض واحلرمة وإن كان لونني إال أهنما مجعا باعتبار َمَحالِّهَِما أن اجلُ: والثاين 

  :فيه ثالثة أوجه } َوغََرابِيُب ُسودٌ { : قوله 
  .عطُف ِذي لَْوٍن على ِذي لَْوٍن » ُحْمٌر « أنه معطوف على : أحدمها 
  .» بيض « أنه معطوف على : والثاين 

ومن : كأنه قيل » جدد « وعلى ) أَ ( معطوف على بيض : ، قال الزخمشري » جدد « أنه معطوف على : الثالث 
ومن اجلبال « : وال بد من تقدير حذف مضاف يف قوله : مث قال . اجلبال ُمَخطّط ذُو ومنها ما هو على لون واحٍد 

{ كما قال « َوِمَن الْجِبَالِ خمتلف ألواهنا : قول  مبعىن ومن اجلبال ذُو ُجَدد بيٌض ومحٌر وسوٌد حىت يؤول إىل» جدد 
ألن « بيض ومحر » كما ذكر ذلك بعد ) خمتلفاً ألواهنا ( ومل يذكر بعد غرابيب سود } ثََمرَاٍت مُّْخَتِلفاً أَلْوَاُنَها 

  .الغِْربِيَب هو البَاِلغُ يف السواد فصار لوناً واحداً غري متفاوت خبالف ما تقدم 
  .مجع ِغْربيب وهو األسود املتناهي يف السواد : وغرابيب 

فهو تابع لألسود كقاٍن وناصع وناضر وَيقَقٍ ، فمن مث زعم بعضهم أنه يف نية التأخري ومن مذهب هؤالء أنه جيوز 
  :تقدمي الصة على موصوفها وأَْنَشدُوا 

  .. . . .والُْمْؤِمنِ العَاِئذَاِت الطَّْيرِ َيْمَسُحَها  -٤١٥٩
  :املؤمن الطْيَر الَعاِئذَاِت ، وقول اآلخر و: يريد 

  .. .وبالطَّوِيل الُعْمرِ ُعْمراً حَْيَدَرا  -٤١٦٠
فسودٌ » والبصريون ال يرون ذلك وخيرجون هذا وأمثاله على أن الثَّاين بدلٌ من األول . وبالعمر الطويل : يريد 

وغريُه على أنه حذف املوصوف وقامت صفته َمقَامه وأن  أبدالٌ مما قبلها وخرَّجها الزََّمْخَشريُّ« والطُري والعمُر 
الغِْربيُب تأكيد لألسود ومن حق التأكيد أن يتبع املؤكد : املذكور بعد الوصف دال على املوصوف قال الزخمشري 

» : كقولك أصفُر فاقٌع وأبيضُ َيقَق ، ووجهه أن يضمر املؤكد قبله فيكون الذي بعده تفسرياً ملا أضمر كقوله 
وإمنا يفعل ذلك لزيادة التوكيد حيث يدل على املعىن الواحد من طريقي اإلظهار « والْمْؤِمن العَاِئذَات الطَّري 

وهذا ال يصح : قال أبو حيان . واإلضمار ، يعين فيكون األصلُ وسوٌد غرابيُب سود واملؤمن الطري العائذات الطري 
ليس هذا : ويني من منعه وهو اختيار ابن مالك قال شهاب الدين إال على مذهب من ُيَجوِّز حذَف املؤكد ومن النح

هو التوكيد املختلف يف حذف مؤكده ألن هذا من باب الّصفة واملوصوف ومعىن تسمية الزخمشري هلا تأكيداً من 
ا مل يفد غري حيث إنََّها ال تفيد معىن زائداً إمنا تفيد املبالغة والتوكيد يف ذلك اللون والنحويون قد مسوا الوصف إذ

 ٥: النحل [ } إهلني اثنني { و ]  ٢٣: ص [ } َنْعَجةٌ وَاِحَدةٌ { : األول تأكيداً فقالوا وقد جييء جملرد التوكيد حنو 
  .والتوكيد املختلف يف حذف مؤكده إمنا هو يف باب التوكيد الصََّناِعّي ] 

بالنصب والرفع على تقدير أَْعُينِهِما أنْفُِسهما أو ُهَما « ما َمَرْرُت بأَْخوَْيك أَْنفُُسَه» : ومذهب سيبويه جوازه ، أجاز 
وحنوه بالنسبة إىل أنه مجلة « غرابيب » أَْنفُُسُهَما فأين هذا من ذاك إال أنه يشكل على الزخمشري هذا املذكور بعد 

يان فبأي شيء يسميه؟ مفسراً لذلك احملذوف وهذا إمنا عهد يف اجلمل ال يف املفردات إال يف باب البدل وعطف الب
  .واألوىل فيه أن يسمى توكيداً لفظياً إذ األصل سود غرابيب سود 



نعت ملنعوت حمذوف هو مبتدأ واجلار قبله خربه أي وِمَن النَّاس ِصْنٌف أو » ُمْخَتِلف » « ُمْخَتِلٌف أَلْوَاُنُه « : قوله 
  :َنْوغٌ خمتلف ولذلك عمل اسم الفاعل كقوله 

  .. .ْخَرةً ِلَيفِْلقََها كَناطحٍ َص -٤١٦١
خفيفة الباء هرباً من التقاء ساكنني كما حرك » وَالدََّوابِ « وقرأ ابن السََّمْيقَع ألواهنا وهو ظاهر وقرأ الزهري 

  .أوهلما يف الّضالني وجانَّ 
  فصل

أَلَْم َتَر أَنَّ { : دته أن قوله تعاىل وفائ» أَخَْرْجَنا « : وقال » أَنَْزلَ « : قوله : قال ابن اخلطيب يف اآلية لطائف األوىل 
فإن كان جاهالً يقول نزول املاء بالطبع لثقله فيقال له فاإلخراج ال ميكنك أن تقول فيه } اهللا أنََزلَ ِمَن السمآء َمآًء 

هللا أنزل علم اهللا وأيضاً فإن اهللا تعاىل ملا قال إن ا. إنه بالطبع فهو بإرادة اهللا فلما كان ذلك أظهره أسنده إىل املتكلم 
أْخَرجَْنا ، لقربه وأيضاً فاإلخراج أمت نعمة من اإلنزال : بالدليل وقرب التفكري فيه إىل اهللا فصار من احلاضرين فقال 

. األمتَّ إىل نفسه بصيغة املتلكم وما دونه بصيغة املخاطب الغائب ) تعاىل ( ، ألن اإلنزال لفائدة اإلخارج فأسَْنَد 
اختالف الثمرات الختالف البقاع أال ترى : كأَنَّ قائالً قال } َوِمَن اجلبال ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر { : تعاىل قال : الثانية 

وإال ) تعاىل ( اختالف البِقاع ليس إال بإرادة اهللا : أن بعض النباتات ال تَْنُبُت ببعض البالد كالزَّغْفََراِن فقال تعاىل 
  .ٌر ومواضع بيٌض فلم صار بعض اجلبال فيه مواضع مح

  :ما تقديرها؟ هي حتتمل وجهني » َوِمَن الْجِبَالِ « الواو يف : فإن قيل 
أخَْرْجَنا باملاء مثراٍت خمتلفة األلوان ويف اجلبال جدد بيض دالة « : أن تكون لالستئناف كأنه تعاىل قال : أحدمها 

  .ر على القدرة الرادة على من ينكر اإلرادة يف اختالف ألوان الثما
  .« بِيٌض » أن تكون للعطف والتقدير وُخِلَق ِمن اجلبال جدٌد : ثانيهما 

  .أراد ذُو ُجَدٍد : قال الزخمشري 
[ } َوِفي األرض ِقطٌَع مَُّتَجاوَِراتٌ { : كما قال يف موضع آخر ) األرض ( ذكر اجلبال ومل يذكر اآلية يف : الثالثة 
كان } فَأَْخَرْجَنا بِِه ثَمََراتٍ { : ذلك ألن اهللا تعاىل ملا ذكر يف األول مع أن هذا الدليل مثل ذلك و]  ٤: الرعد 

كذلك يف اجلبال يف نفسها دليل القدرة « خمتلفاً » : نفس إخراج الثِّمار دليالً على القدر مثر زاد عليه بيناناً وقال 
بعضها أرفع دليل القدرة واإلرادة لكن كون اجلبل يف بعض نواحي األرض دون بعضها وكون بعضها أخفض و

أي داللتها بنفسها هي دالة باختالف ألواهنا كما أن إخراج الثمرات « ُجَدٌد بِيٌض » : مث زاد بياناً وقال . واالختيار 
  .يف نفسها دالئل واختالف ألواهنا دليل 

خمتلف أوالهنا ومحر خملتف  الظاهر أن االختالف راجٌع إىل كل لون أي بيض« ُمْخَتِلفاً ألواهنا » : قوله : الرابع 
ألواهنا ألن األبيض قد يكون على لون اِجلّص وقد يكون على لون التُّراب األبيض وباجللمة فاألبيض تتفاوت 

درجاته يف البياض وكذلك األمحر تتفاوت درجاته يف احلمرة ولو كان املراد البيض واحلُْمر خمتلف األلوان لكان 
  .جملرد التأكيد واألول أوىل 

ألن األسود ملا ذكره مع املؤكد » السود الغرابيب « يف البيض واحلمر وأخر » خمتلٌف ألواهنا « وعلى هذا ذكر 
  .وهو الغِْربيب يكون بالغاً غايةَ السواد فال يكون فيه اختالٌف 

الئل دالئل اخللق استدالل آخر على قدرة اهللا إرادته فكان تعاىل قسم الد} َوِمَن الناس والدوآب واألنعام { : قوله 
يف هذا العامل وهو عامل املركبات قسمني حيوان وغري حيوان وهو إما نبات وإما معِدن والنبات أشر فأشار إليه بقوله 



مث ذكراحليوان وبدأ باألشرف منها وهو اإلنسان } َوِمَن اجلبال { : مث ذكر املعدن بقوله } فَأخَْرْجنا بِِه ثَمَراتٍ { : 
مث ذكر الدواب ، ألن منافعها يف حياهتا واألنعام منفعتها يف األكل منها أو ألن الدابة يف » ناس ومن ال« : فقال 

القول فيه كما تقدم أهنا يف » خمتلف ألوانه « : وقوله . العرف ُتطْلَُق على الفََرس وهو بعد اإلنسان أشرف من غريه 
مذكراً؛ لكون اإلنسان من مجلة املذكرو فكان » وانه خمتلف أل« : وقوله . أنفسها دالئل كذلك باختالفها دالئل 

  .التذكري أوىل 
  :فيه وجهان } كَذَِلَك { : قوله 

  .» كَذَِلكَ « أنه مبا قبله أي ُمْخَتِلٌف اْخِتالَفاً مِثْلَ االختالف يف الثَّمرات واجلَُدد والوقف على : أظهرمها 
. طر واالعتبار َمبْخلُوقات اهللا واختالف ألواهنا خيشى اللََّه العلماُء أنه متعلق مبا بعده واملعىن مثل ذلك امل: والثاين 

مانع من العمل فيها قبلها وقد َنصَّ أبو عمرو » إنََّما « وهو فاسد من حيث إن ما بعد . وإىل هذا حنا ابُن َعِطيَّةَ 
  .ومل حيك فيه ِخالَفاً . تام » كذلك « الدَّانِيُّ على أن الوقف على 

وقرأ ُعَمُر ْبُن َعْبِد الْعَزِيزَ . وهي واضحة » العلماء « العامة على نصب اجلاللِه ورفع } إِنََّما َيْخَشى اهللا {  :قوله 
وُتؤُوِّلَْت على معىن . بالعكس  -فيما نقله اهلذيل يف كامله  -وأبو حيوة  -فيما نقله الزخمشرّي  -وأَُبو حَنِيفَةَ 

برفع إبَْراهِيَم » وإذا اْبَتلَى إْبَراِهيُم َربَُّه « : من عباده العلماء وهذا القراءة شبيهة بقراءة التعظيم أي إمنا يعظم اللَُّه 
  .» َربَُّه « ونصب 
  فصل

واعلم أنَّ اخلشيبة بقدرمعرفة املخشي . إمنا خيافُين ِمْن َخلْقي من َعِلَم َجَبُروِتي وِعزَِّتي وُسلْطَاين : قال ابن عباس 
إِنَّ أَكَْرَمكُْم َعندَ { : وهذا دليل على أنَّ العاملَ أعلى درجةً من العابد؛ لقوله تعاىل . اهللا فيخافه ويرجوه والعامل يعرف 

( عليه  -بني أن الكرامة بقدر التقوى والتقوى بقدر العلم ال بقدر العلم قال ]  ١٣: احلجرات [ } اهللا أَْتقَاكُْم 
« :  -السالم) الصالة و ( عليه  -وقال » ي َألْعلَُمكُْم بِاللَِّه وَأََشدُّكُْم لَُه َخْشَيةً َواللَِّه إنِّ« :  -السالم) الصالة و 

. كفى خبشية ِعلماً وكفى باالغترار باهللا جهالً : وقال مسروق » لَْو َتْعلَُمونَ َما أَْعلَُم لََضِحكُْتْم قَِليالً وَلََبكَْيُتْم كَثِرياً 
أي عزيز يف ملكه غفور لذنوب عباده فذكر ما يوجب اخلوف والرجاء فكونه } يٌز غَفُورٌ إِنَّ اهللا َعزِ{ : مث قال 

  .عزيزاً يوجب اخلوف ورفع اجلاللة تقدَّم معناه 

  :وجهان » إن « يف خرب } إِنَّ الذين َيْتلُونَ { : قوله 
» ِلُيوفَِّيُهمْ « و » ِتجَارةً « صفة » لَْن َتُبورَ  «التاِلنيَ َيْرُجونَ و ) إنَّ ( أي } َيْرُجون { : اجلملة من قوله : أحدمها 
أو مبحذوف أي فََعلُوا ذلك ِلَيوفَِّيهم ، وعلى الوجهني األولني جيوز أن تكون الم » بَتبُور « أْو » بَِيْرُجونَ « متعلق 
  .العاقبة 
« عائد أي غفور هلم وعلى هذا جوزه الزخمشري على حذف ال) و ( » إنَّه غَفُوٌر َشكُوٌر « أن اخلرب : والثاين 

  .أي أْنفَقَوا ذلك راجَني » أْنفَقُوا « حال من » فَريُجونَ 
  فصل

املراد بالذين يتلون كتابا هللا أي قراء القرآن ملا بني العلماء باهللا وخشيتهم وكرامتهم بسبب خشيتهم ذكر العاملني 
إشارة إىل } َوأَقَاُمواْ الصالة { : إشارة إىل الذكر وقوله } اهللا َيْتلُونَ ِكتَاَب { : بكتاب اهللا العاملني مبا فيه فقوله 

إِنََّما { : ويف اآلية حكمة بالغة وهي قوله . إشارة إىل العمل املايلّ } َوأَنفَقُواْ ِممَّا َرَزقَْناُهْم { : العل البدينّ وقوله 
َوأَقَامُواْ { : إشارة إىل َعَمل اللِّسِّاِن وقوله } لذين َيْتلُونَ ا{ : وقوله . إشارة إىل عمل القلب } َيْخَشى اهللا ِمْن ِعَباِدِه 



َوأَنفَقُواْ ِممَّا { : مث إن هذه األشياء الثالثة متعلقةٌ جبانب تعظيم اهللا وقوله . إشارة إىل علم اجلوارح } الصالة 
َحثٌّ على اإلنفاق كَْيفَما هتيأ فإن هتيأ } اً وََعالَنَِية ِسّر{ : وقوله . يعين الشفقة على خلقه } َرَزقَْناُهْم سِّراً َوَعالَنَِيةً 

سراً فذاك وإالَّ فََعالَنَِية وال مينعه ظنه أن يكون رياء فإن ترك اخلري خمافة ذلك هو عني الرياء وميكن أن يكون املرار 
» يْرُجونَ ِتَجارةً « . و مستحب بالسِّرِّ الصدقة املطلقة وبالعالنية الزكاة فإن اإلعالن بالزكاة كاإلعالن بالفرض وه

َويزَِيدَُهمْ » جزاء أعماهلم بالثواب « ِلُيَوفَِّيُهْم أُُجورهم » لن تفسّد ولن َتْهِلَك « هي ما وعد اهللا من الثواب لَْن َتبُوَر 
النظر إليه كما جاء  وحيتمل أن يزيدهم. يين سوى الثواب ما مل َتَر َعْيٌن ومل تسمْع أذن : قال ابن عباس « ِمْن فَْضِلِه 

يغفر الذنب العظيم من ذنوهبم ويشكر الَيَسري من أعماهلم : قال ابن عباس « إنَُّه غَفُوٌر َشكُوٌر » يف تفسري الزيادة 
  .غفور عند اإلبطاء شكور عند إعطاء الزيادة : وقيل 
وهو وجود ) األول ( وح احملفوظ ملا بني األصل اللَّ: يعين القرآن وقيل } والذي أَْوَحيَْنآ إِلَْيَك ِمَن الكتاب { : قوله 

} َخلَقَكُْم ) الذي ( واللَُّه { : وقوله ]  ٤٨: الروم [ } اهللا الذي يُْرِسلُ الرياح { : اهللا الواحد بالدالئل يف قوله 
والذي أَْوحَْيَنآ إِلَْيَك ِمَن { : ذكر األصل الثاين وهو الرسالة فقال } أَلَْم َتَر أَنَّ اهللا أنََزلَ ِمَن السمآء َمآًء { : وقوله 

  .} الكتاب ُهَو احلق 
وأن تكون للجنس « أَْرَسلَ إلَيَّ فُالَنٌ ِمَن الثِّيَاب ُجملَةً » : جيوز أن تكون للبيان كما يقال } ِمَن الكَِتابِ { : قوله 

ا فاكتاب ميكن أن يراد به اللوح يعين وعلى هذ« َجاَءانِي ِكتَاٌب َمَن األمري » : وأن تكون البتداء الغاية كما يقال 
الذي أوحينا إليك من اللوح احملفوظ إليك حق ، وميكن أن يراد به القرآن يعين اإلرشاد والتبيني الذي أوحينا إليه 

  .حال « ُمَصدِّقاً » فصل أو مبتدأ و « ُهو » من القرآن وميكن أن تكون للتبعيض و 

  فصل
  :من وجهني » الَِّذي أْوَحْينَاَحقٌّ إلَْيَك « : ائل آكد من قول الق» ُهَو احلَقُّ « 

  .أن التعريف للخرب يدل على أن األمر يف غاية الظهور ألن اخلرب يف األكثر يكون نكرةً : أحدمها 
فإن السامع ينبغي أن » زيد قاََم « : أن اإلخبار يف الغالب يكون إعالماً بثبوت أمر ال يعرفه السامع كقولنا : الثاين 

« : يكون عارفاً بزيد وال يعرف قيامه فيخربه به فإذا كان اخلرب معلوماً فيكون اإلخبار للتنبيه فيعرِّفان بالالَّمِ كقولنا 
من } ٌري ُمَصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَدْيهِ إِنَّ اهللا بِِعَباِدِه لََخبٌِري َبِص{ إذا كان علمه مشهوراً وقوله » إنَّ زيداً الْعَاِلمُ يف هذه املدينة 

مل يكون قارئاً كاتباً وأَتى ببيان ما يف  -السالم ) الصالة و ( عليه  -الكتب وهذا تقرير لكونه وحياً ألن النيب 
إن هذا الوحي مصدٌِّق ملا تقدم ألن الوحي لو مل يكن : أو يقال . كتاب اهللا وال يكون ذلك إال بوحي من اهللا تعاىل 

. علم جوازه وصدق ما تقدم يف إنزال التوراة  -السالم) الصالة و ( هما علي -موجوداً لكذب موسى وعيَسى 
ويف هذه لطيفة وهي أنه تعاىل جعل القرآن مصدِّقاً ملا مضى ، ألن ما مضى أيضاً مصدق له ألن الوحي إذا نزل على 

اً للقرآن ألن ومل جيعل ما تقدم مصدق -السالم) الصالة و ( عليه  -واحد جاز أن ينزل على غريه وهو حممد 
إنَّ اللَّهَ « : القرآن كونه معجزة يكفي يف تصديقه بأنه وحي وأما ما تقدم فال بّد فيه من معجزة ُتَصدَّقه مث قال 

خبري بالبواطن بصري بالظواهر فال يكون الوحي من اهللا باطالً ال يف الباطن وال يف الظاهر » بِِعَباِدهِ لََخبٌِري َبِصٌري 
} إنَّ اللََّه بِِعَباِدهِ ِخبٌِري { : واباً لقوهلم إنّ القرآن لو ينزل على رجل من القريتني عظيم فقال وميكن أن يكون ج

[ } اهللا أَْعلَُم َحْيثُ َيجَْعلُ رِسَالََتهُ { : يعمل بواطنهم وبصري يرى ظواِهرَهم فاختار ُمحَمَّداً ومل خيتر غريه كقوله 
  ] . ١٢٤: األنعام 

هو الثاين قدم » الكتاَب « مفوال أْوَرثَْنا و » الكتاب الذين اصطفينا « } ْوَرثَْنا الكتاب الذين اصطفينا ثُمَّ أَ{ : قوله 



املراد جنس الكتاب ينتهي إىل الذين : وقيل . لشرفه إذ ال لبس وأكثر املفسرين على أن املراد بالكتاب القرآن 
]  ١٧: البلد [ } ثُمَّ كَانَ ِمَن الذين آَمُنواْ { : أورثنا كقوله اصطفينا من عبادنا وجتويز أن يكون مث مبعىن الواو و

أخرنا ومنه املرياث ألنه أخر عن امليِّت ومعناه : أورثنا : وقيل . قال جماهد . ومعىن أورثنا أعطينا ألن املثراث عطاء 
  .أخرنا القرآن من األمم السالفة وأعطيناكموه وأهلناكم له : 

جيوز أن يكون للبيان على معىن إنَّ املُْصطَفَني هم عبادنا وأن يكون للتبعيض أي إنَّ املصطفني } ِدَنا ِمْن ِعَبا{ : قوله 
  .بعُض عبادنا ال كلهم 

  .َسبَّاق مثال مبالغة  -يف رواية  -وقرأ أبو ِعْمَران اجلَوْنِي ويعقوُب وأبو عمرو 
  فصل

فَِمْنُهْم ظَاِلٌم لَِّنفِْسهِ { : مث قسَّمهم ورتَّبهم فقال  -ه وسلم صلى اهللا علي -يريد بالعباد أمة حممد: قال ابن عباس 
صلى اهللا عليه  -قال رسول اهللا : وروى أسامةُ بن زيد يف هذه اآلية قال } َوِمْنُهْم مُّقَْتِصٌد َوِمنُْهْم سَابٌِق باخلريات 

مث أورثنا « خلطاب قرأ على املنرب مسعت عمر بن ا: كلهم من هذه األمة وروى أبو عثمان النهدي قال  -وسلم 
َسابِقَُنا َسابٌِق َوُمقَْتِصدَُنا  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : اآلية فقال » الكتاب الذين اصطفينا من عنبادنا 

  .َناجٍ َوظَاملنا َمْغفُوٌر لَُه 
اآلية » ثُمَّ أُْوَرثنا الِْكَتاب « اآلية  قرأ هذه -صلى اهللا عليه وسلم  -مسعت رسول اهللا : وروى أبو الدَّْرداء قال 

أما السابق باخلريات فيدُخلُ اجلنةَ بغري حساب وأما املقتصد فُيحاَسُب حساباً يسرياً وأما الظامل لنفسه « وقال 
  .نَ إنَّ لََغفُوٌر شكُوٌر الَْحْمدُ ِللَِّه الِِّذي أذِْهَب َعنَّا الَْحَز: فيجلُس يف املَقام حىت يدخله اللهم مث َيْدخل اجلنة مث قرأ 

: فقالت . أورثنا الكتاب الذين اصطفينا اآلية :  -عّز وجلّ  -سألت عائشة عن قول اهللا : وقال عقبة بن صهبان 
شهد له  -صلى اهللا عليه وسلم  -يا بُّنيِّ كلُّهم يف اجلنة أما السابق باخلريات فمن مضى على عهد رسول اهللا 

باخلري وأما املقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حىت ِحلَق به وأما الظامل فمثِلي  -عليه وسلم صلى اهللا  -رسولُ اهللا 
فمنهم ظامل لنفسه هم أصحاب املَْشأمة ، ومنهم مقتصد : فجعلت نفسها معنا وقال جماهد واحلسن وقتادة . ومثلُكم 

السابُق املؤمن : وعن ابن عباس قال . كلهم أصحاب املَْيمَنة ومنهم سابق باخلريات السابقون املقربون من الناس 
الظامل هو : وقيل . املخلص واملقتصد املرائي والظامل الكافر نعمة اهللا غري اجلاحد هلا ألنه حكم للثالثة بدخول اجلنة 

الظامل هو : وقيل . الرَّاجُِح السيئات واملقتصد هم الذي تساوت َسيِّئَاُتُه وحسناُتُه والسبق هو الذي َرَجَحْت حسناته 
وقيل الظامل هو . الذي ظاهره خري من باطنه واملقتصد من تساوى ظاهره وباطنه والسابق من باطه خري من ظاهره 

املوحد بلسانه الذي ختالفه جوارحه ، واملقتصد هو املوحِّد الذي مينع جوراحه من املخالفة بالتكليف والسابق هو 
الظامل صاحب الكبرية واملقتصد املتعلم والسابق العامل وقال جعفر : وقيل . املوحد الذي ينسيه التوحيد غري التوحيد 

بدأ بالظامل إخباراً أنه ال يتقرب إليه إال بكرمه وأن الظامل ال يؤثر يف االصطفاء ، مث ثىن باملُقَْتصِد ألنه بني : الصادق 
ربتهم على مقامات : قاألبو بكر الوراق و. اخلوف والرجاء مث ختم بالسابق لئال يأمن أحد مكره وكلهم يف اجلنة 

الناس ألن أحْوالَ العبِد ثالثةٌ معصيةٌ وغلفةٌ مث توبةٌ مث قرب فإذا عصى دخل يف َحيِّز الظاملني وإذا تاب دخل يف مجلة 
  .املقتصدين فإذا صحت له التوبة وكثرت العبادة واجملاهدة دخل يف ِعدَاد السابقني 

َجآَءْتُهْم ُرُسلُُهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب { : املراد بالكتاب جنس الكتاب كقوله  :قويل غري ذلك وأما من قال 
فاملعىن أنا أعطيناك الكتاب الذين اصطفينا وهم األنبياء ألن لفظ املصفطى إمنا يطلق يف ]  ٢٥: فاطر [ } املنري 



يدل على أن العباد أكابر مكرَّمون ألنه أضافهم إليه } ِمْن ِعَباِدَنا { : األكثر على األنبياء ال على غريهم وألن قوله 
أشرف وال يليق مبن يكون أشرف من الشرفاء أن يكون ظاملاً مع أن لفظ الظامل أطلقه اهللا يف ) منهم ( مث املصطفني 

  .كثري من املواضع على الكافر ومسى الشرك ظلماً 
ه مصطفى ظامل مع أن الظامل يطلق على الكافر يف كثري كيف قال يف حق من ذكر يف حقه أنه من عباده وأن: فإن قيل 

  من املواضع؟
) الصالة و ( عليه  -أن املؤمن عند املعصية يضع نفسه يف غري موضعها فهو ظامل لنفسه حال املعصية قال: فاجلواب 

مع كونه  -السالم) الصالة و ( عليه  -وقال آدُم. احلديث » الَ َيزْنِي الزَّانِي حني َيْزين َوُهَو ُمْؤِمٌن « :  -السالم 
وأما الكافر فيضع قبله الذي به اعتماد اجلسد يف غري موضعه ]  ٢٣: األعراف [ } َربََّنا ظَلَْمَنآ أَنفَُسَنا { : مصطفى 

فهو ظامل على اإلطالق وأما قلب املؤمن فمطْمئن باإلميان ال يضعه يف غري التفكري يف آالَِء اهللا ووجه آخر وهو أن 
إنّ الذي أوحينا إليك هو احلق وأنت املصطفى كما : غُري راجع إىل األنبياء املصطفني بل املعىن » منهم « :  قوله

كَفَر بك ومبا أنزل إليك ومقتصد أمر به ومل » ظامل « أي ومن قومكم » ومنهم « اصطفينا رسلنا وآتيناهم كتباً 
ومحل هذا } َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُونََها { : يدخل الظامل يف قوله يأت جبميع ما أمر به املراد منه املنافق وعلى هذا ال 

والذي عليه عامة أهل العلم . القائل االصطفاء على أن االْصِطفَاء يف اِخللقة وإرسال الرسول إليهم وأنزل الكتاب 
  .أن املراد من مجيعهم املُْؤِمُنونَ 

  فصل
ذَِلَك هَُو « باخلريات أي باألعمال الصاحلة بإذن اهللا أي بأمر اهللا وإرادته معىن سابق باخلريات أي اجلنة وإىل رمحة اهللا 

  .يعني األصناف الثالثة } َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُونََها { : يعين إيراثهم الكتاَب ، مث أخرب بثواهبم فقال » الْفَْضلُ الكَبُري 
قال الزخمشري » الفَْضلُ «  ، وأن يكون بدالً من جيوز أن يكون مبتدأ واجلملة بعدها اخلرب» جنات عدن « : قوله 

الفضل « بدالً من » جنات عدن « فكيف جعلت : فإن قلت : وابن عيطة إالَّ أنَّ الزخمشري اعرتض وأجاب فقال 
ملا كان السبب يف نيل الثواب نزل منزلة املسبب كأنه هو : املشار إليه بذلك؟ قلت ( الذي هو السبق باخلريات » 
وقرأ زِّر والّزهري َجنَّةٌ مفرداً واجلَْحَدريُّ جناِت بالنصب على االشتغال وهي » جنات عدن « فأبدل عنه ) ب الثوا

بالرفع خرباً ثانياً السم اإلشارة وأن يكون خرب مبتدأ » جنات « تؤيد رفعها باالبتداء وجوز أبو البقاء أن كون 
  .عفول وباقي اآلية يف احلَجِّ حمذفو وتقدمت قراءة َيْدُخلُوَنَها للفاعل أو امل

  فصل
: الذين يتلون كتاب اهللا وقيل : وقيل . وهذا على قولنا بأهنم أقسام املؤمنني . املراد بالداخلني األقسام الثالثة : قيل 

  .واملكرم هو السابق } ُيَحلَّْونَ { : هم السابقون وهو أقوى لقرب ذكرهم وألنه ذكر إكرامهم بقوله 
اللَُّه : دمي الفالع على الفعل وتأخري املفعول عنه موافق لترتيب املعىن إذا كان املفعول حقيقياً كقولنا تق: فإن قيل 

زَْيٌد بََنى اِجلَداَر ، فإن اهللا موجود قبل كل شيء مث له فعل هو اخللق مث حصل : الِِّذي َخلََق السََّمواِت وقول القائل 
دخل الداخلُ : لبناء مث اجلدار من البناء وإذا مل يكن املفعول حقيقاً كقولنا به املفعول وهو الّسموات وكذا زيد مث ا

يف احلقيقة ليس مفعوالً للداخل وإمنا فعله متحقق بالنسبة إىل الدار وكذلك » الدار « الدار ، وضرب عمراً فإن 
عول وهلذا يعاد الفعلُ املقّدم زيد تعلق به فسمي مفعوالً ولكن األصل تقدمي الفعل على املف) من أفعال ( عمرو فعل 

َعْمراً ضََرَبُه زَْيٌد فتوقعه بعد الفعل باهلاء العائدة إليه وحينئذ يطول الكالم فال خيتاره احلكيم إال : بالضمري تقول 
وما » يدخلوهنا « على الفعل الذي هو الدخول وإعادة ذكرها باهلاء يف » اجلنات « لفائدة فما الفائدة يف تقدمي 



  َيْدُخلُونَ َجنَّاِت َعْدنٍ؟: قوله القائل » َبْيَن « بين هذا و  الفرق
أنت َتْدُخلُ مال : أن السامَع إذا علم له مدخالً من املداخل وله دخول ومل يعلم غري املدخل فإذا قيل له : فاجلواب 

فيذكر » الدّاَر َتْدُخلَُها  «: فإذا قيل . إىل أن يسمع الدار والسوق فيبقى متعلق القلب بأنه يف أي املداخل يكون 
الدار يعلم مدخله ومبا عنده من العلم السابق بأنه له دخوالً يعلم الدخول فال يبقى متعلق القلب وال سيما اجلنة 

  .والنار فإن بني املُْدَخِلني بوناً بعيداً 
{ : لكان فيه تأخري املدخول فقال  إشارة إىل سرعة الدخول فإن التحلية لو وقعت خارجاً} ُيَحلَّْونَ ِفيَها { : قوله 

» « ِسوَار « وهي مجع » أسْوَِرة « جبمع اجلمع فإنه مجع » ِمْن أََساوَر « : وفيها يقع َتْحِليَُتُهْم ، وقوله } َيْدُحلُوَنها 
دفع برد أو  أي ليس كذلك ألن اإلكثار من اللباس يدل على حاجة َمْن} َوِلبَاسُُهْم { : وقوله » ِمْن ذََهبٍ ولُؤلؤاً 

على الِغَنى ، وذكر األساور من بني سائر احلُِليِّ يف مواضع كثريٍة كقوله ) إال ( غريه واإلكثار من الزينة ال يدل 
  :وذلك ألن التحلي مبعنّيْين ]  ٢١: اإلنسان [ } وحلوا أََساوَِر ِمن ِفضٍَّة { : تعاىل 

  .حَالَةَ الطبخِ والُغْسلِ ) حَالُُه ( ألن التَحلِّي ال يكون  إظهار كون املتحلّي غري مبتذل يف األْشغال: أحدمها 
إظهار االستغناء عن األشياء وإظهار القدرة على األشياء ألن التحلي إما باآلِلئَ واجلواهر وإما بالذهب : وثانيهما 

ياء الكثرية عند احلاجة والفضة والتحلِّي باجلواهر والآلىلء يدل على أن املَُتَحلِّي ال يعجز عن الوصول إىل األش
حيث مل يعجز عن الوصول إىل األشياء العزيزة الوجود ال حلاجة والتحلِّي بالذهب والفضة يدل على أنه غري حمتاج 

األساوُِر حملّها األيدي وأكثر : حاجة أصلية وإال لصرف الذهب والفضة إىل دفع حاَجِتِه وإذا عرف هذا فنقول 
  .ساور ُعِلَم الفراغُ من األعمال األعمال باليد فإذا حليت باأل

يفتحتني وَجنَاُح بين ُحَبْيشٍ بضم » الَْحَزنَ « قرأ العامة } َوقَالُواْ احلمد للَِّه الذي أَذَْهَب َعنَّا احلزن { : قوله تعاىل 
ا احلزن وتقدم من ذلك أول القصص واملعىن يقولون إذا دخلوا جلنة احلمد هللا الذي أذهب عن. احلاء وسكون الزاي 

ألهنم : حزن املوت وقال مقاتل : وقال قتادة . حزن النار : واحلََزنُ واحلُْزنُ واحد كالَبَخلِ والُبْخلِ ، قال ابن عباس 
حزن : حزن السيئات والذنوب وخوف ردِّ الطاعات وقال القاسم : وقال عكرمة . كانوا ال يدرون ما يصنعن هبم 

ما كان حيزهنم يف الدنيا من أمر يوم : وقال الكليب . حزن أهوال يوم القيامة : وقيل . زوال النعم وخوف العاقبة 
أَذَْهَب اهللا عن أهل اجلنة كُلَّ : هم املعيشة ، وقال الزجاج : وقيل . اخلرب يف الدنيا : القيامة ، وقال سعيد بن جبري 

لَْيَس َعلَى أْهلِ الَ إليه إالّ اللَّه َوْحَشةٌ ) م السال) الصالة و ( عليه  -وقال . األحزان ما كان منها ملعاشٍ أوم معاٍد 
الَْحْمدُ ِللَِّه الِِّذي : يف قُُبورِهْم َوالَ َمْنَشرِِهْم َوكَأَنِّي بأَِهلِ الَ إلَه إالَّ اللَُّه َينْفُُضونَ التُّراَب َعْن ُرُؤوسِهِْم َوَيقولُون 

احلمد هللا ) أن ( األول : ذكراهللا عنهم أموراً كلها تفيد الكرامة . َنا لََغفُوٌر َشكُوٌر إنَّ َربَّ: أَذَْهَب عّنا الَْحَزنَ ثُمَّ قَالُوا 
إذا نودي هبذا اللفظ استجاب للمنادى اللّهم إال أن ) تعاىل ( رَبََّنا فإن اللََّه : قوهلم : الثاين . فإن احلامد مثاب 

والغفور إشارة إىل ما غفر هلم يف اآلخرة َحبْمدهم . كور غفور ش: قوله : الثالث . يكون المادي يطلب ما ال جيوُز 
  .يف الدنيا ، والشكور إشارة إىل ما يعطيهم اهللا ويزيدهم بسبب محدهم يف اآلخرة 

وال يكون ظرفاً ألنه خمتص فلو كان ظرفاً » َألَحلََّنا « مفعول ثاٍن » داَر املُقَاَمِة « أي أنزلنا } الذي أََحلََّنا { : قوله 
{ : قال تعاىل . ما له َمْعقُول أي َعقْل : واملفعول قد جييء باملصدر يقال . عدي إليه الفعل بِفي واملُقَاَمةُ اإلقامة لت

وكذلك املستخرج لإلخراج ألن ]  ١٩: سبأ [ } َوَمزَّقَْناُهْم كُلَّ ُممَزَّقٍ { ]  ٨٠: اإلسراء [ } ُمْدَخلَ ِصْدقٍ 
  ) .فجاز إقامة املفعول ُمقَاَمُه ( إنه هو الذي فعل املصدر هو املفعول يف احلقية ف

  فصل



إشارة إىل أن الدنيا منزلة ينزهلا املكلف ويرحتل عنها إىل منزلة القبور ومن القبور إىل منزلة } دَاَر املقامة { : يف قوله 
  .دار البقاء وكذا النار ألهلها العََرصَات اليت فيها اجلَْمع ومنها التفريق وقد يكون النار لبعضهم منزلة أخرى واجلنة 

إما ِللِْعلَّة وإما البتداء الغاية ومعىن فضله أي حيكم وعدد ال » من « و » بأََحلََّنا « متعلق } ِمن فَْضِلِه { : قوله 
  .بإجياب من عنده 

ضمري كل منهما وإن كان  األول والثاين ، ألن اجلملة مشتملة على» أََحلََّنا « حال من مفعول } الَ َيَمسَُّنا { : قوله 
 احلال من األول أظهر والنَّْصُب التََّعُب واملشقَّة ، واللُُّغوُب الفُتُوُر النَّاِشيُء عنه وعلى هذا فيقال إذا انتفى السََّبُب

ومل  مل آكل فيعلم انتفاء الشبع فال حاجة إىل قوله ثانياً فلم أشبع خبالف العكس أال ترى أنه جيوز مل أشبع: فإذا قيل 
بأنه بني خمالفة اجلنة : اآلية الكرمية على ما تقرر من نفي السبب فما فائدته؟ وقد أجاب ابن اخلطيب ) يف ( آكل و 

لدار الدنيا فإن أماكنها على قسمني موضع ميس فيه املشاق كالَبرَاري وموضع ميس فيه اإلعباء كالبيوت واملنازل 
يَها َنَصٌب ألهنا ليست مظانَّ املتاعب كدار الدنيا وال َيَمسَُّنا فيها لغوب أي ال ال َيَمسَُّنا ِف: اليت يف األسفار فقيل 

إن النصب : خيرج منها إىل مواضع يتعب ويرجع إليها فيمسنا فيها اإلعياء وهذا اجلواب ليس بذالك والذي يقال 
ل وقرأ عليُّ والسُّلَِميُّ بفتح اللغوب الوجع وعلى هذين فالسؤال زائ: وقيل . هو تعب البدن واللغوب تعب النفس 

  :الم لغوب وفيه أوجه 
  .أنه مصدر على فَُعول كالقَُبول : أحدمها 
  .قاله الفراء . أنه اسم ملا يغلب به كالفَطُورِ والسَّحُور : والثاين 
صفة لشيء غري :  شعرٌ شاعٌر وموٌت مائٌت وقيل: أنه صفة ملصدر مقدر أي ال َيَمسَُّنا لُغُزٌب لَُغوٌب حنو : الثالث 

  .مقدار أي أمرٌ لَُغوب 
وما ]  ٢٩: فاطر [ } إِنَّ الذين َيْتلُونَ ِكَتاَب اهللا { : عطف على قوله } والذين كَفَرُواْ لَُهْم َنارُ َجهَنََّم { : قوله 

  .على ما تقدم } بالَّذين َيْتلُونَ ِكَتاَب اللَِّه { بينهما كالم يتعلق 
» َما تَأِتينا فَُتَحدِّثََنا « : العامة على نصبه حلذف النوف جواباً للنفي وهو على أحد َمعَْنيني َنْصبِ } فََيُموُتوا { : قوله 

إثابت : واملعىن الثاين . انتفى السبب وهو اإلتيان فانتفى مسببه وهو احلديث . أي ما يكون منك إتيان وال حديثٌ 
« وهو ال جيوز يف اآلية البّتة وقرأ عيسى واحلسن . تينا غَري حمدث اإلتيان ونفي احلديث أي ما تأتينا حمدِّثاً بل تأ

الَ « وهي ضعيفة قال شهاب الدين وقد َوجََّهَها املَازِينُّ على العطف على : بإثبات النون قال ابن عطية » فََيموُتونَ 
َما َتأتِيناً فَُتَحدِّثَُنا أو انتفاء : لك وهو أحد الوجهني يف معىن الرفع يف قو. أي ال ُيقَْضى عليهم فال ميوتون » ُيقَْضى 

قائٌم َمقَاَم » َعلَْيهِْم « و . أي فَالَ َيْعَتِذُرونَ ]  ٣٦: املراسالت [ } َوالَ يُْؤذَنُ لَُهْم فََيْعَتِذُرونَ { : األمرين معاً كقوله 
منصوب احملل ، » َعْنُهْم « و » ذَابَِها ِمْن َع« وجيوز أن يكون القائم » ُيَخفُِّف « بعَد » َعنُْهْم « الفالع وكذلك 
يف  -مزيدةً عند األخفش فيتعني قيامه مقام الفاعل ألنه هو املفعول به وقرأ أبو عمرو » ِمْن « وجيوز أن يكون 

  :وال ُيَخفِّْف بسكون الفاء شبه املنفصل بَعْضٍد كقوله  -روايٍة
  .. فَالْيْوَم أَشَْرْب غَْيَر ُمسَْتْحِقبٍ  -٤١٦٢
  فصل

]  ١٥: القصص [ } فََوكََزُه موسى فقضى َعلَْيِه { : أي ال َيهِْلكُون فيسترحيوا كقوله } الَ يقضى َعلَْيهِْم فََيُموتُواْ { 
أي ]  ٧٧: الزخرف [ } َوَناَدْواْ يامالك ِلَيقْضِ َعلَْيَنا َربَُّك { : الَ َيقِْضي عليهم املوت فيموتوا كقوله . أي قََتله 



  :ويف اآلية لطائف . وال خيفف عنهم من عذاهبا أي من عذاب النار « تريح بل العذاب دائم املوت فنس
أن العذاب يف الدنيا إن دام قتل وإن مل َيقُْتلْ َيْعَتاُدُه البدن ويصري ِمزَاجاً فاسداً ال حيّس به املعذب فقال : األوىل 

يألَفَُه الَبّدنُ بل هو يف كل زمان شديد واملعذب فيه دائم عذاب نار اآلرخرة ليس كعذاب الدنيا إما أن يفين وإما أن 
.  

دقيق العذاب بأنه ال يفتر وال ينقطع وال بأقوى األسباب وهو املوت حىت يتمنوه وال ُيجَاُبون كما قال تعاىل : الثانية 
  .أي باملوت ]  ٧٧: الزخرف [ } َوَنادَْواْ يامالك ِلَيقْضِ َعلَْيَنا َربُّكَ { : 
} َيزِيُدُهْم ِمْن فَْضِلِه { : يزيدهم ، ويف املثابني قال : ذكر يف املعذبني األشقياء بأنه ال ينقُص عذاهبم ومل يقل : ث الثال

.  
» إما مرفوع احملل أي األمر كذلك ، وإما منصوبة أي ِمثْلُ ذِلكَ اجلََزاِء ُيجَْزى وقرأ أبو عمرو } كَذِلَك { : قوله 

  .والكَفُور الكافر . ل كُلُّ رفع به والباقون َنْجزِي بنون العظمة مبنياً للفاعل كُلَّ مفعول به مبنياً للمعفو« ُيْجَزى 
وأبدلت الفاء . وهو يَفَْتِعلُون من الصَّراخ وهو الصِّياح « ِفيَها » يستغيثون ويصيحون } َوُهْم َيْصطَرُِخونَ { : قوله 

على إضمار القول وذلك القول « ربنا » : من النار فقوله « ا أَْخرْجَنا ِمْنَها َيقُولُونَ َربََّن» صاداً لوقوعها قبل الطاء ، 
» إن شئت قدرته فعالً مفسراً لَيصْطَرُِخونَ أي يقولون يف صراخهم كما تقدم وإن شئت قدرته حاالً من فالع 

  .أي قَاِئلَني ربَّنا « يصطرخون 
جيوز أن يكونا نَْعَتْي مصدر حمذوف أي عمالً صاحلاً غري الذي كنا نعمل } صَاِلحاً غَْيَر الذي كُنَّا َنْعَمل { : قوله 

» نعتاً ملصدر و « صاحلاً » وأن يكونا نعيت مفعول به حمذوف أي نعمل شيئاً صاحلاً غري الذي كنا نعمل وأن يكون 
: كما اكتفي به يف قوله  فهال اكتفي بصاِلحاً: فإن قلت : وقال الزخمشريُّ . هو املفعول به « غريا لذي كنا نعمل 

فَاْرجِْعَنا َنْعَملْ َصاِلحاً؟ وما فائدة زيادة غري الذي كنا نعمل؟ على أنه يوهم أهنم يعملون صالحاً آخر غري الصاحل 
فائدته زيادة التحسّر على ما عملوه من غري الصاحل مع االعتراف به وأما الوهم فزائل بظهور : الذي عملوه؟ قلُت 

َوُهْم َيْحَسُبونَ أَنَُّهمْ { : ر وظهور املعاصي وألهنم كانوا حيسبون أهنم على سرية صاحلة كما قال تعاىل حاهلم يف الكف
أََو لَْم » : أَْخرِجَْنا َنْعَملْ َصاِلجاً غَْيَر الِّذي كَُنا َنْحَسُبهُ صَاِلحاً قوله : فقالوا ]  ١٠٤: الكهف [ } ُيْحِسُنونَ ُصْنعاً 

  .أو مل نعمركم أي َعمَّْرَناكُْم ِمقْداراً ميكن التذكُر فيه : أي فيقول هلم توبيخاً  (« ُنَعمِّْركُْم 
  :هذه وجهني « ما » جوزوا يف } مَّا َيَتذَكَُّر { : قوله 

مينع ) يف ( أي ُمدَّةَ َتذَكُّر ، وهذه غلط ألن الضمري : أهنا مصدرية طرفية قال :  -ومل حيك أبو حيان غريه: أحدمها 
  .ومل َيقُلْ بامسية ما املصدرية إال األْخفَُش وابُن السِّرِّاجِ « ما » لعوده على ذلك 

» اذَّكَّر « وقرأ األعمش ما يذَّكَُّر باإلدغام من . أهنا نكرة موصوفة أي َتَعمُّراً ُيّتذَكَُّر فيه أو زماناً يَُتذَكَُّر فيه : والثاين 
صل ملفوظاً هبا يف الدَّرج وهذا غريب حيث أثبت مهزة الوصل مع باإلدغام واجتالب مهزة الو: قال أبو حيان 

  .وبَيان ما بعدها » من « االستغناء عنها إالَّ أَنْ يكون حافَظَ على سكون 
  فصل

مثاين عشرة : وقال قتادة وعطاء والكليب . هو البلوغ : قيل } أَوَلَْم ُنَعمِّْركُْم مَّا َيَتذَكَُّر ِفيِه َمن َتذَكََّر { : معىن قوله 
رُوَي ذلك عن َعِليِّ وهو العمر الذي أَْعذَرَ اهللا إىل . ستون سنة : وقال ابن عباس . أربعون سنة : سنة وقال احلسن 

وقال » أْعذَرَ اللَُّه إلَى آَدم اْمرىٍء أخَّر أََجلَُه َحتَّى َبلَغَ ِستَِّني َسَنةً « :  -السالم) الصالة و ( عليه  -قال . ابن آدم 
  .» أَْعَماُر أُمَِّتي َما َبْيَن السِّتِّنيَ إىل السَّْبِعَني َوأَقَلُُّهْم َمْن َيُجوز ذَِلكَ « :  -السالم) الصَّالَةُ و ( يه عل



اء الشعر[ } أَلَْم نَُربَِّك { : ؛ ألنه يف معىن قَْد َعمَّرناكُْم كقوله » أََو لَمْ ُنَعمِّْركُْم « عطف على } َوَجآءَكُُم { : قوله 
إذْ مها يف ]  ٢: الشرح [ } َوَوضَْعَنا { : مث قال ]  ١: الشرح [ } أَلَْم َنشَْرْح لَكَ { َولَبِثَْت : مث قال ]  ١٨: 

. القرآن : قويل . يف قول أكثر املفسرين  -صلى اهللا عليه وسلم  -معىن َربَّْينَاك وشََرْحنا ، واملراد بالنَّذير حممد 
. الشَّْيُب نذير املوت : ويقال . هو الشيب واملعىن أو مل نعركم حىت شِْبُتم : ينة ووكيع وقال عكرمة وسفيان بن عي

  .الّنذُر مجعاً : فَقَْد قَُربَ الَْموُت وقرئ ] اْسَتِعدِّ : َما ِمْن َشْعَرٍة َتْبَيضُّ إالَّ قَالَْت ُألْخِتَها : ويف األثر 
« ِمْن َنصريٍ » . الذين وضعوا أعماهلم وأقواهلم يف غري موضعها « لظّاِلمَني ِل» فََما « أمر إهانة } فَذُوقُواْ { : قوله 

جيوز أن يكون فاعالً باجلار العتماده وأن يكون مبتدأ خمرباً عنه باجلار « من نصري » يف وقت احلاجة ينصرهم ، و 
  .قبله 
ُم غَْيبِ على اإلضافة ختفيفاً وَجَناُح ْبُن جبيش قرأ العامة َعاِل} إِنَّ اهللا َعاِلُم غَْيبِ السماوات واألرض { : قوله 

وهذا تقرير لدوامهم يف العذاب وذلك من حيث إن اهللا . إنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدور ) غيب ( بتنوين عامل ونصبب 
 إال أياماً معدودة الكافر ما كفر باهللا) : قائل ( تعاىل ملا أعلم أنّ جزاَء السِّيئة سيئة مثلها وال يزاد عليها فلو قال 

غن اله ال خيفى عليه غيب السموات واألرض فال خيفى عليه ما يف : فينبغي أن ال يعذَّب إال مثل تلك األيام فقال 
  .الصدور وكان يعلم من الكافر أن يف قلبه َتَمكَُّن الكُفْرِ لو دام إىل اإلبد ملا أطاع اهللا 

 أَْرضِ فََمْن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه َولَا َيزِيُد الْكَافِرِيَن كُفُْرُهْم ِعْنَد َربِّهِْم إِلَّا َمقًْتا َولَا يَزِيُدُهَو الَِّذي َجَعلَكُمْ َخلَاِئَف ِفي الْ
ا َخلَقُوا ِمَن الْأَْرضِ أَمْ قُلْ أََرأَْيُتْم ُشرَكَاَءكُُم الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَُرونِي َماذَ) ٣٩(الْكَاِفرِيَن كُفُْرُهمْ إِلَّا َخسَاًرا 

إِنَّ ) ٤٠(ُهْم َبْعًضا إِلَّا غُرُوًرا لَُهْم ِشْرٌك ِفي السََّماَواِت أَْم آتَْيَناُهْم كَِتاًبا فَُهْم َعلَى َبيَِّنٍت ِمْنُه َبلْ إِنْ يَِعُد الظَّاِلُمونَ بَْعُض
) ٤١(لَِئْن زَالََتا إِنْ أَْمَسكَُهَما ِمْن أََحٍد ِمْن َبْعِدِه إِنَُّه كَانَ َحِليًما غَفُوًرا اللََّه ُيْمِسُك السََّماوَاِت وَالْأَْرَض أَنْ َتُزولَا َو

ا ُنفُوًرا َءُهمْ َنِذيٌر َما زَاَدُهْم إِلََّوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم لَِئْن َجاَءُهمْ َنِذيٌر لََيكُوُننَّ أَْهَدى ِمْن إِْحَدى الْأَُممِ فَلَمَّا َجا
ا ُسنََّت الْأَوَِّلَني فَلَْن َتجِدَ اسِْتكْبَاًرا ِفي الْأَْرضِ َوَمكَْر السَّيِِّئ َولَا َيِحيُق الَْمكُْر السَّيِّئُ إِلَّا بِأَْهِلِه فََهلْ َينْظُُرونَ إِلَّ) ٤٢(

  ) ٤٣(ِلُسنَّتِ اللَِّه تَْبِديلًا َولَْن َتجَِد ِلُسنَِّت اللَِّه َتحْوِيلًا 

جعلكم أمة واحدة خلت من قبلها : أي خلف بعضكم بضعاً وقيل } ُهَو الذي َجَعلَكُْم َخالَِئَف ِفي األرض { : قوله 
ما ينبغي أن يعترب به فجعلكم خالئف يف األرض أي خليفة بعد خليفة تعلمون حال املاضني وترضون حباهلم ، فمن 

أي عضباً ألن » َوالَ َيزِيُد الكَافِريَن كُفْرُِهْم ِعْنَد َربِّْهم إالَّ َمقْتاً « الُ كُفْرِِه أي وب» فََعلَْيِه كُفُْرُه « كفر بعد هذا كله 
أي الكفر ال ينفع عن اهللا حيث الي يزد » َوالَ َيزِيُد الكَافِريَن كُفُْرُهْم إالَّ َخَساراً « السابق كان ممقُوتاً ) و ( الكافر 

من اشترى به رضى اللََّه رِبحَ ) مالٍ ( ال يفيدهم إال اخلسار ألنه العمر كرأسِ  إال املقت وال ينفهم يف أنفسهم حيث
  .ومن اشترى به سخطه َخِسَر 

  :فيها وجهان } أََرأَْيُتم { : قوله 
أَُروين « : أهنا ألف استفهام على باهبا ومل تتضمن هذه الكملة معىن أَْخبُِروين بل هو استفهام حقيقي وقوله : أحدمها 

  .مر تعجيز أ» 
  :فعلى هذا يتعدى الثنني . أَنَّ االستفهام غري مراد وأهنا ُضمَِّنْت معىن أَْخربُونِي : والثاين 
  ُشرَكَاَءكُْم: أحدهم 
  .حيتمل أن تكون مجلة اعتراضية » أَُروِين « َو » َماذَا َخلَقُوا « اجلملة االستفهامية من قوله : والثاين 



أيضاً » أَ رُونِي « مفعوالً ثانياً و » َماذَا َخلَقُوا « يطلب » أََرأَيُتْم « من باب اإلعمال فَإنَّ أن تكون املسألة : والثاين 
هنا بصريَّة تعدت للثاين » أَُروين « يطلبه معلقاً له وتكون املسألة من باب إعمال الثاين على ُمْخَتارِ الَبْصرِيِّن ، و 

) أن ( وقد تقدم الكالم على » أََما َتَرى أّي بَْرق َهُهنا « : ستفهام كقوهلم هبمزة النقل والبصرية قبل النقل تعلق باال
ينزل عند سيبويه منزلة أخربوين ولذلك ال حيتاج إىل » أرأيتم « : هذه يف األنعام وقال ابن عطية هنا » أَرأَيُْتْم « 

« : بدالً من قوله » أَُروين « قوله  وجعل الزخمشري اجلملة من. وهو غلط بل حيتاج كما تقدم تقريره . مفعولني 
يلزم ) ال ( ألن املعىن أرأيتم أخربوين وردَّهُ أبو حيان بأن البدل إذا دخلت عليه أداة االستفهام : قال » أَرأيُتْم 

 واجلواب عن األول: إعادهتا يف املبدل ومل تعد هنا وأيضاً فإبدال مجلة من مجلة مل يعهد يف لساهنم قال شهاب الدين 
  :مل يوجد يف لساهنم فقد وجد ومنه : أن االستفهام فيه غري مراد قطعاً فلم تعد أداته ، وأما قوله 

  . . . .َمَتى َتأِتَنا ُتلِْمْم بَِنا  -٤١٦٣
  ) :و ( 

  ُتْؤَخذَ كَْرهاً وَُتجِيَب طَاِئعاً... إنَّ َعلَيَّ اللََّه أنْ ُتبَايَِعا  -٤٤١٦
  .كانت اجلملة يف معىن األول ومبينة هلا أبدلت منها وقد نص النحويون على أنه مىت 

  فصل
« أخربوين » أُروين « هذه اآلية تقرير للتوحيد وإبطال لإلشراك واملعىن َجَعلُْتُموُهْم ُشرَكَائي بزعمكم يعين األصنام 

 تكن شركاء هللا فأضافهم إليهم من حيث إنَّ األصناَم يف احلقيقة مل» شركاءكم « : فقال » ماذا خلقوا من األرض 
  .وإمنا هم الذين جعلوها شركاء فقال شركاءكم أي الشركاء جبعلكم 

وحيتمل ]  ٩٨: األنبياء [ } إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َحَصُب َجَهنَّمَ { معىن شركاءكم أي : وحيتمل أن يقال 
ا هل هلا قدرة أم ال؟ فإن كنتم تعلموهنا عاجزة أي أعلمتم هذه األصنام اليت تدعوهن» أرأيتم « أن يكون معىن 

إن اهللا إله : فكيف تعبدوهنا؟ وإن كنتم تعلمن أن هلا قدرة فأروين قدرهتا يف أي شيء أهي يف األرض قال بعضهم 
أمور األرض من الكواكب واألصنام صورها أم هي يف السموات كما : املساء وهؤالء آهلة األرض وهم الذين قالوا 

إن السموات خلقت باستعانة املالئكة شكراء يف خلق السموات وهذه األصنام صورها أم قدرهتا يف : هم قال بعض
هل : فهل معهم كتاب من اهللا؟ قال مقاتل » إمنا نَْعُبدُُهْم ِلُيقَرُِّبوَنا إىل اللَِّه ُزلْفَى « : الشفاعة لكم كما قال بعضهم 

  أعطينا كفار مكة كتاباً فهم على بينة منه؟
يعود : ليتناسق الضمائر وقيل » الشَُّركَاء « األحسن يف هذا الضمري أن يعود على } آَتْيَناُهْم ِكتَاباً فَُهْم { : قوله 

على املشركني كقول مقاتل فيكون التفاتاً من خطاب إىل غيبة وقرأ أُبو عمرو ومحزةُ وابُن كثري وحفٌص بيِّنة باإلفراد 
  .دالئل واضحة منه ِممَّا يف ذلك الكتاب من ُضرُوبِ الَبَياِن  والباقون بيِّنَات باجلمع أي

غرهم الشيطان وزين هلم } َبْعُضُهم بَْعضاً إِالَّ غُُروراً { نافية واملعىن مايعد الظاملون » إن « } َبلْ إِن َيِعدُ { : قوله 
ما يَِعُد الشيطان كفار بين آدم من يعني : والغرورو ما يغر اإلنسان ما ال أصل له ، قال مقاتل . عبادة األصنام 

  .شفاعة اآلهلة يف اآلخرة غرور باطل 
ملا بني أنه ال خلق لألصنام وال قدرة هلا بني أن اهللا } إِنَّ اهللا يُْمِسُك السماوات واألرض أَن َتزُوالَ { : قوله تعاىل 
مقتضى شركهم زوال : ركهم قال ملا بني ش: وحيتمل أن يقال . إن اهللا ميسك السموات واألرض : قادر بقوله 

َتكَادُ السماوات َيَتفَطَّْرنَ ِمْنُه وََتنَشقُّ األرض وََتِخرُّ اجلبال َهّداً أَن َدعَْوا للرمحن { : السموات واألرض كقوله تعاىل 
ماً ما ترك تعذيبهم حلي» إنَّ اللََّه كَانَ َحِليماً غَفُوراً « ويؤيد هذا قوله يف آخر اآلية ]  ٩١-٩٠: مرمي [ } َولَداً 



وإمنا أَخَّر إزالة السموات لقيام الساعة . إال حلماً منه وإال كانوا يستحقون إْسقَاط الّسماء وانطباق األرض عليهم 
ُشَركَاؤُكم َما َخلَقُوا من : إن ذلك من باب التسليم وإثبات املطلوب كأنه تعاىل قال : وحيتمل أن يقال . حكماً 

السماء جزءاً ال قدرة هلم على الشفاعة فال ِعَبادة هلم وَهْب أهنم فعلوا شيئاً من األشياء فهل األرض شيئاً وال من 
يقدرون على إْمَساكِ السموات واألرض وال ميكنهم القول بأهنم َيقِْدُرون ألهنم ما كانوا يقولون ذلك كما قال تعاىل 

وَلَِئن زَالََتآ { : ويؤيد هذا قوله ]  ٢٥: لقمان [ } رض لََيقُولُنَّ اهللا وَلَِئن َسأَلَْتُهْم مَّْن َخلََق السماوات واأل{ : عنهم 
فإذن تبني أن ال معبودّ إالَّ اهللا من حيث إن غريه مل خيلق شيئاً من األشياء وإن قال } إِنْ أَْمَسكَُهَما ِمْن أََحٍد مِّن َبْعِدِه 

  .كافٌر بأن غريه خلق فما خلق مثل ما خلق فال شريك 

لئال تزوال وجيوز أن يكون معفوالً : جيوز أن يكون مفعوالً من أجله أي كََراَهةَ أَنْ َتزُوالَ وقيل } أَن َتزُوالَ { :  قوله
ثانياً على إسقاط اخلافض أي مينعهما من أن تزوال كذا قدره أبو إسحاق وجيو أن يكون مفعوالً ثانياً على إسقاط 

  .قدره أبو إسحاق وجيوز أن يكون بدل اشتمال أي مينع َزوَالَُهَما كذا . اخلافض أي مينعهما من أن تزوال 
جواب القسم املوطأ له بالم القسم وجواب الشرط حمذوف يدل عليه جواب القسم } إِنْ أَْمَسكَُهَما { : قوله 

  . إنه سّد مسد اجلوابني يعين أنه دال على جواب الشرط: وقول الزخمشري . ولذلك كان فعل الشرط ماضياً 
قال أبو حيان؛ وإن أُخذ كالمه على ظاهر مل يصح ألنه لو سد مسدمها لكان له موضع من اإلعراب من حيث إنه 
سد مسّد جواب الشرط وال موضع له من حيث إنه سد مسد جواب القسم ، والشيء الواحد ال يكون معموالً 

إنَّهُ « من البتداء الغاية واملعىن أََحٌد سواه » َبْعِدِه ِمْن « من مزيدة لتأكيد االستغراق و » ِمْن أََحٍد « غري معمول و 
ملن تاب » غفوراً « حيث مل يعجل يف إهالكهم بعد إصرارهم على إشراكهم » حليماً « ، » كَانَ َحِليماً غفوراً 

  .ويرمحه وإن إستحق الِعقَاَب 
مبا مهت من عقوبة الكفار فأمسكهما اهللا  ألن السموات واألرض مهت: ما معىن ذكر احلليم َهُهَنا؟ قيل : فإن قيل 

  .عن الزوال حللمه وغفرانه أن يعاجلهم بالعقُوبة  -عّز وجلّ -
يعين كفار مكة ملا بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قَالُوا لََعَن اللَُّه اليهوَد والنصارى } َوأَقَْسُمواْ باهللا { : قوله 

ديناً منهم وذلك قبل مبعث النيب » لو أتانا رسول لََنكُوَننَّ أَْهَدى « : لوا أتتهم الرسل فكذبوهم وأقسموا باهللا وقا
َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أْيَمانِهْم لَِئنْ «  -عّز وجلّ  -فلما بعث حممد كذبوه فأنزل اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -

املعىن أهدى مما حنن عليه : يعين اليهود والنصارى وقيل » م لَيكُوُننَّ أَْهَدى ِمْن إْحدى األم« رسول » َجاَءُهْم َنِذيرٌ 
فَلَمَّا { : زَْيٌد ِمَن املسلمني ، ويؤيده قوله تعاىل : للتبيني كما يقال } ِمْن إِْحَدى األمم { : وعلى هذا فقوله . 

املراد أهدى من إحدى : كون أهدى وقيل ن: أي صاروا أضل مما كانوا يقولون } َجآَءُهمْ َنِذيٌر مَّا زَاَدُهْم إِالَّ ُنفُوراً 
املراد بإحدى األمم العموم أي إن إْحَدى األمم يفرض واعلم أنه ملا : وقيل . َزْيدٌ أَوْلَى ِمْن َعْمرو : األمم كقولك 

بني إنكارهم للتوحيد من تكذيبهم للرسول ومبالغتهم فيه حيث كانوا يقسمون على أهنم ال يكذبون الرسل إذا تبني 
لكونه كاذباً ولو تبين لنا كوُنه رسوالً  -السالم ) الصالة و ( عليه  -كوهنم رسالً وقالوا إمنا نكذب حممداً  هلم

  :آلمنَّا كما قال تعاىل 

  .ذيب وهذا مبالغة يف التك]  ١٠٩: األنعام [ } َوأَقَْسُمواْ باهللا جَْهَد أَْيمَانِهِمْ لَِئن َجآَءْتُهْم آَيةٌ لَُّيْؤِمُننَّ بَِها { 
حكاية ملعىن كالمهم ال } لَِئن َجآَءُهم { : جواب القسم املقدر والكالم فيه كما تقدم وقوله } لََّيكُوُنّن { : قوله 

  .للفظه إذ لو كان كذلك لكان التركيب لَِئْن َجاَءَنا لََنكُوَننَّ 



) ى ( هو إْحَد : تفضيالً هلا كقوهلم هي إحدى األمم : أي من األمة اليت يقال فيها } ِمْن إِْحَدى األمم { : قوله 
  :اَألَحَدْينِ قالَ 

  لَيْثاً ِهَزبْراً يف ِسالَح ُمْعَتِد... َحتَّى اْسَتثَاُروا بَِي إْحدى اإلَحِد  -٤١٦٥
النافية فميا » ما « وفيه دليل على أهنا حرف ال ظرف إذا ال يعملُ ما بعد » لَمَّا « جواب » َما َزادَُهْم « : قوله 
[ } فََزاَدتُْهْم رِْجساً إىل رِْجِسهِمْ { : ها ، وتقدمت له نظائر وإسناد الزيادة للنذير جماز ألنه سبب يف ذلك كقوله قبل

  ] ١٢٥: التوبة 
  فصل

أي ما زادهم » َما َزاَدُهْم إالَّ ُنفُوراً «  -صلى اهللا عليه وسلم  -معىن جاءهم أي صح هلم جميئة باملعجزة وهو حممد 
  . تباعداً عن اهلدى مبجيئة إال

وأن يكون حاالً » ُنفُوراً « جيوز أن يكون مفعوالً له أي ألجل االستكبار وأن يكون بدالً من } اْسِتكْباراً { : قوله 
  .أي كوهنم مستكربين قال األخفش 

  :فيه وجهان » ومكر السّيء « : قوله 
  »استكباراً « أنه عطف على : أظهرمها 
وهذا من إضافة املوصوف إىل صفته يف األصل إذ األصل واملَكْر والسيِّئ وقرأ » ُنفُوراً «  أنه عطف على: والثاين 

ومحزة واألعمش بسكوهنا وصالً وقد جترأت النحاة وغريهم على هذه القراءة » السّيئ « العامَّةُ خبفض مهزة 
وقد . مسكناً فظُنَّ أنه واصل فغلط عليه وإمنا وقف : قالوا . ونسبوها ِللِّْحنِ ونزهوا األعمش من أن يكون قرأ هبا 

احتج هلا قوٌم بأنه إجراء الوصل ُمجْرى الوقف أو أجري املنفصل ُمْجرى املتصل وحسَّنة كون الكسرة على حرف 
. بسكون اهلمزة » عند بارِئْكُْم » « إىل بارئْكُْم « : ثقيل بعد ياء مشددة مكسورة وقد تقدََّم أَنَّ أبا عمرو يقرأ 

هبمزة » وَمكْرَ الّسأي « أمثلة وشواهد ، وروي عن ابن كثري ) َك ( وقد تقدم ُهنا . أوىل لزيادة الثقل هنا  فهذا
كاملَْيتِ ) من السّيء ( خرجت على أهنا مقلوبة من السَّْيء ، والسَّْيُء خمفف ) و ( ساكنة بعد السني مث ياء مكسورة 

  :من امليِّت قال احلََماِسيُّ 
  وال َيْجُزونَ ِمْن ِغلٍَظ بِِلنيِ... َيْجُزونَ من َحَسنٍ بَسْيٍء َوالَ  -٤١٦٦

بالتنكري » وََمكْراً َسيِّئاً « : وقد كثر يف قراءة القلب حنو ِضَياٍء ، وَتأَيُسوا وال َيأَيُس ، كما تقدم حتقيقه وقرأ عبد اهللا 
ئَ بالنصب على أن الفاعل ضمري اهللا تعاىل؛ أي ال ُيِحيطُ وال ُيِحيُق بضم الياء املَكَْر السَّيِّ: وهو موافق ملا قبله وقرئ 

  .اللَُّه الَْمكَْر السَّيِّئَ إالَّ بأهله 

  فصل
صلى  -هو إجتماعهم على الشرك وقيل النيب : املراد باملكر السّيء أي القبيح أضيف املرك إىل صفته قال الكليب 

ِعلُْم الِفقِْه وِحْرفَةُ اِحلَداَدِة ومعناه : جلنس إىل نوعه كما يقال هذا من إضافته ا: وقال ابن اخلطيب  -اهللا عليه وسلم 
ومكروا مكراً سيئاً مث ُعرِّف لظهور مكرهم مث ترك التعريف بالالم وأضيف إىل السّيئ لكون السر فيه أبني األمور : 
[ } والذين َيْمكُُرونَ السيئات { : بأن املكر استعمل استعمال العمل كما ذكرنا يف قوله تعاىل : وحيتمل أن يقال . 

  .أي يعملون السيئات ]  ١٠: فاطر 
ينبئ عن اإلحاضة اليت هي فوق » َيِحيُق « : أي ال حيل وال حييط ، وقوله » وال حييق املكر السّيئ « : قوله 

  .اللحوق 



  .ى عدم ذلك كثرياً ما نرى املاكر ميكُر ويفيده املكر ويغلب اخلصم باملكر واآلية تدل عل: فإن قيل 
  :فاجلواب من جوه 

من العزم على  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن يكون املكر املذكور يف اآلية هو املكر الذي مكروه مع النيب : أحدمها 
  .القتل واإلخراج ومل حيق إال هبم حيث قتلوه يوم بدر وغريه 

: هنى عن املكر وأخرب بقوله  -السالم ) الة و الص( عليه  -املكُر عام وهو األصح ، فإن النيب : أن نقول : وثانيها 
الرجل ) فذلك ( وعلى هذا » َوالَ َيحيُق املَكُْر السَّيِّئُ إالَّ بِأْهِلِه : ال َتْمكُرُوا َوالَ تُِعيُنوا َماِكراً فَإنَّ اللَِّه َيقُولُ « 

  .املاكر يكون أهالً فال يرد نفضاً 
غريه ونفذ فيه املكر عاجالً يف الظاهر فهو يف احلقيقة هو الفائز واملاكر هو  أن األعمال بعواقبها ومن مكر: وثالثها 

} فََهلْ َينظُُرونَ إِالَّ ُسنَّةَ آألَوَِّلَني { : اهلالك كمثل راحة الكافر ومشقَة املسلم يف الدنيا ويؤيد هذا املعىن قوله تعاىل 
  .مور َخبوَاِتيمها يعين إن كان ملكرهم يف احلال رواٌج فالعاقبة للتقوى واأل

مصدر مضاف لفاعله ألنه سنَّها هبم فصحت » وُسنَّةَ اللَِّه « مصدر مضاف ملفعوله و } ُسنَّةَ آألَوَِّلني { : قوله 
سؤال وهو أن اإلهالك ليس سنة األولني إمنا هو سنة اهللا ف ) عن ( وهذا جواب . إضافتها إىل الفاعل واملفعول 
  :سؤال من وجهني األولني واجلواب عن هذا ال

أن املصدر الذي هو املفعول املطلق يضاف إىل الفاعل واملفعول لتعلقه هبما من وجٍه دون وجه فيقال فيما : أحدمها 
َعجِْبُت ِمْن َضْربِ عمرو وكيف ضرب مع ما له من الْقَوم والقُوة؟ وعجبُت من َضْرب : إذا ضََرَب زَْيٌد َعْمراً 

سنت هبم وإضافتها ) سنة ( لعلم واحللم؟ فكذلك سنة اهللا هبم أضافها إليهم ألهنا عمرو وكيف ضرب مع ماله من ا
أضافها يف األول إليهم حيث : ألهنا سنة من اهللا ، فعلى هذا نقول } فَلَن َتجَِد ِلُسنَّةِ اهللا { : إىل نفسه بعدها بقوله 

: اإلسالم فال يعلم أهنم ينتظرون أيتهما فإذا قال سنة األولني ، ألن سنة اهللا اإلهالك باإلشراك واإلكرام على : قال 
سنة األولني متيزت ويف الثاين أضافها إىل اهللا ألهنا ملا علمت فاإلضافة إىل اهللا تعظيماً وتبني أهنا أمر واقٌع ليس هلا من 

  .دافع 

ة اهللا استئصاهلم أن املراد من سنة األولني استمرارهم على اإلنكار واستكبارهم عن اإلقرار وسن: وثانيهما 
  .أنتم تريدون اإلتيان بسنة األولني واهللا يأيت بسنٍة ال تبديل هلا وال حتويل عن مستحقِّها : بإصرارهم فكأنه قال 

  ما احلكمة يف تكرار التبديل والتحويل؟: فإن قيل 
َولَن { : أن العذاب ال يبدل بغريه وبقوله حصول العلم ب} فَلَن َتجَِد ِلُسنَّةِ اهللا َتْبدِيالً { : أن املراد بقوله : فاجلواب 

حصول العلم بأن العذاب مع أنه ال يتبدل بالثواب ال يتحول عن مستحقه إىل غريه فيتم } َتجَِد ِلُسنَِّة اهللا َتْحوِيالً 
  .هتديد املُِسيِء 

  فصل
عام } فَلَن َتجِد { : بقوله املعىن فهل ينتظرون إال أن ينزل هبم العذاب كما نزر مبن َمَضى من الكفار واملخاطب 

  . -السالم) الصالة و ( عليه  -اخلطاب مع حممد : لن جتد أيها السامع وقيل : كأنه قال 

ُه ِلُيْعجَِزُه ِمْن ةً َوَما كَانَ اللَّأَوَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوكَاُنوا أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّ
َولَْو يَُؤاِخذُ اللَُّه النَّاَس بَِما كََسُبوا َما َتَرَك َعلَى ) ٤٤(َشْيٍء ِفي السََّماوَاِت َولَا ِفي الْأَْرضِ إِنَُّه كَانَ َعِليًما قَِديًرا 

  ) ٤٥(لُُهْم فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِِعَباِدهِ َبصًِريا ظَْهرَِها ِمْن َدابٍَّة َولَِكْن يَُؤخُِّرُهمْ إِلَى أََجلٍ ُمَسمى فَإِذَا َجاَء أََج



ملا ذكر األولني وسنته يف إهالكهم } أَوَلَْم َيِسُريواْ ِفي األرض فََينظُرُواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الذين ِمن قَْبِلهِْم { : قوله 
م كان فوق أملهم وعملهم كان دون نبههم بتذكري األولني فإهنم كانوا ميرون على ديارهم ويرون آثارهم وأمله

عملهم وكانوا اطول أعماراً منهم وأشد اقتداراً ومع هذا مل يكذبوا مِثْلَ حممد وأنتم يا أْهلَ مكة كفرمت حممداً وَمْن 
  .َتقَدََّمُه 
ى أهنا عل» واو « بال » كَاُنوا « : مجلة يف موضع نصب على احلال ونظريهتا يف الروم } وكانوا أََشّد { : قوله 

  .مستأنفة فاملَقِْصداِن ُمْخَتِلفَان 
يفيد أن القائل » أَما َرأَْيتَ زَْيداً كَْيَف أَكَْرَمنِي ُهو أَعْظَُم ِمْنَك « : الفرق بينهما أن قول القائل : وقال ابن اخلطيب 

يفيد أن يقرر أن املعنيني حاصالن عند )  ِمْنَك( َما َرأَيته كَْيفَ أكَْرمَنِي وُهَو أَْعظَُم : خيربه بأن زيداً أعظُم وإذا قال 
ال شك يف أن هذه العبارة األخرية تفيد كون األمر الثاين يف الظهرو ) و ( السامع كأنه رآه أكرمه ورآه أكرم منه 

املذكرو ههنا كونُهم أشدَّ منهم : وإذا علم هذا فنقول . مثل األول حبيثُ ال حيتاج إىل اعالم من املتكلم وال إخبار 
أي نظركم كما يقع على عاقبة أمرهم يقع على قوهلم » بالواو « قوة ال غري ولعل ذلك كان ظاهراً عندهم فقال 

ويف ]  ٩: الروم [ } أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّةً وَأَثَاُرواْ األرض َوَعَمُروَهآ أَكْثََر { : وأما هناك فاملذكور أشياء كثرية فإنه قال 
َيِسُريواْ ِفي األرض فََينظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الذين ِمن قَْبِلهِْم كانوا أَكْثََر مِْنُهْم وَأََشدَّ قُوَّةً أَفَلَْم { : موضع آخر قال 

ولعل عملهم مل حيصل بإثارهتم يف األرض أو بكثرهتم ولكن نفس القوة ]  ٨٢: غافر [ } َوآثَاراً ِفي األرض 
  .فة تعتقد فيمن تقدمها أهنا أَقَْوى منها وال تنازع فيه ورجحاهنم كان معلوماً عندهم فإن كل طائ

  :وهذا حيتمل شيئني . أي ليفوت عنه } َوَما كَانَ اهللا ِليُْعجَِزُه ِمن َشْيٍء { : قوله 
  .أن يكون املراد بيان أو األولني مع شدة قوهتم ما عجزوا اهللا وما فاتوه فهم أوىل بأن ال يُْعجزوه : أحدمها 
هب أن األولني كانوا أشدَّ قوةً وأطَْولَ أعماراً لكنا : ن يكون قطعاً العتاقده اجلهال فإنَّ قائالً لو قال أ: والثاين 

: نستخرج بذكائنا ما يزيد على قواهم ونستعني بأمور أرضيٍة هلا خواص أو كواكبُ مساوية هلا أثارها فقال اهللا تعاىل 
على » قَِديراً « بأفعاهلم وأقواهلم } ِفي السماوات َوالَ ِفي األرض إِنَُّه كَانَ َعِليماً َوَما كَانَ اهللا ِليُْعجَِزُه ِمن َشْيٍء { 

  .إهالكهم واستئصاهلم 
  »َما َتَرَك َعلَى ظَْهرَِها ِمْن َدابٍَّة « من اجلرائم } َولَْو يَُؤاِخذُ اهللا الناس بَِما كََسبُواْ { : قوله 

ور وتقدم نظريها يف النحل ، إالَّ أن هناك مل جير لألرض ذكر بل عاد يعين على ظهر األرض كناية عن غري مذك
فيعود الضمري إليها } ِفي السماوات َوالَ ِفي األرض { : الضمري على ما فُهَِم من السِّياق وهنا قد صرح هبا يف قوله 

استعارة » َعلَى ظَْهرَِها « : ا قال والدب إمنا يكون على ظهر األرض وهن} ِمْن َدابَّةٍ { : ألهنا أقرب ، وأيضاً فلقوله 
  .من ظهر الدابة دلالة على التمكن والتقلب عليها واملقام هنا يناسب ذلك ألنه حيث على السري للنظر واالعتبار 

أهلك اهللا ما على ظهر األرض من كان ) السالم ) الصالة و ( عليه  -أي كما يف زمن نوح } ِمن َدآبٍَّة { : قوله 
  .مع ُنوحٍ يف السفينة 

  الدوَابِّ يهلكون؟) بال ( إذا كان اهللا يؤاخذ الناس مبا كسبوا فما : فإن قيل 
  :فاجلواب من وجوه 

مث ) أوالً ( أن خلق اجلواب نعمة فإذا كفر الناس يزيل اهللا النعم والدواّب أقرب النعم ، ألن املفرَد : أحدمها 
نامياً والنامي إما أن يكون حيواناً أو نباتاً واحليوان إما إنساناً أو  املركب واملركب إما أن يكون معدناً وإما أن يكون

  .غري إنسان فالدواّب أعلى درجات املخلوقات يف عامل العناصر لإلنسان 



باإلنسان كما أنَّ بقاء اإلنسان باألشياء ألن ) ء األشياء ( أن ذلك بيان لشدة العذاب وعمومه فإن بقا : الثاين 
ألشياء ويصلحها فتبقى األشياء مث ينتفع هبا اإلنسان فإذا كان اهلالك عاماً ال يبقى من اإلنسان من اإلنسان يدبر ا

ُيَعمِّر فال يبقى األبنية والزروع فما تبقى اخلريات اإلهلية فإن بقاءها حلفظ اإلنسان إياها عن التلف واهلالك السَّقْي 
  .الْقَلْبِ 
 يف حق العباد فإذا مل يستحقوا األنعام قطعت األمطار عنهم فيظهر اجلفاف على أن إنزال املطر إنعام من اهللا: الثالث 

  .وجه األرض فتموت مجيع احليوانات 
كيف يقال ملا عليه اخللق من األرض وجه األرض وظهر األرض مع أن الظهر مقابلُه الوجه فهو : فإن قيل 

ثقال واحلمل يكون على الظهر وأما وجه األرض فألن من حيث إنَّ األرض كالدابة احلاملة لأل: كالتضاد؟ فيقال 
  .الظاهر من باب والبطن والباطن من باب ووجه األرض ظهر ألنه هو الظاهر وغريه منها باطن وبطن 

لكل أمة : يوم ال يوجد يف اخللق مؤمن وقيل : هو يوم القيامة وقيل } ولكن يَُؤخِّرُُهْم إىل أََجلٍ مُّسَمى { : قوله 
  .أيام القتل واألسر كيوم بدر وغريه  -السالم ) الصالة و ( عليه  -ولك أجل كتاب وأجل قوم حممد أجل ، 

ما ترك على ظهرها من دابة وقال : تسلية للؤمنني ألنه قال } فَإِذَا َجآَء أََجلُُهْم فَإِنَّ اهللا كَانَ بِِعَباِدهِ َبصِرياً { : قوله 
فقالك فَإذَا َجاَء الَْهالَك فاللَُّه بالعباد بصٌري قال ابن ]  ٢٥: األنفال [ } ِمنكُْم خَآصَّةً الَّ ُتِصيَبنَّ الذين ظَلَُمواْ { 

صلى اهللا  -قال رسول اهللا : روى أبو أمامةَ عن أُيبِّ ْبن كعب قال ) و ( يريد أهل طاعنه وأهل معصيته ، : عباس 
[ » ْتُه َيْوَم الِْقياَمةَ ثَمَانِيةُ أَْبوَابِ اجلَنَِّة أَنْ اْدُخلْ ِمْن أّي األبَْوابِ ِشئَْت َمْن قََرأ ُسوَرةَ الَْمالَِئكَِة َدَع« :  -عليه وسلم 

  ] .واهللا املوفُّق للصّواب ، وإليه املرجُع واملآُب 

ِلتُْنِذرَ ) ٥(لَ الْعَزِيزِ الرَِّحيمِ َتنْزِي) ٤(َعلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ ) ٣(إِنَّكَ لَِمَن الُْمْرَسِلَني ) ٢(وَالْقُْرآِن الَْحكِيمِ ) ١(يس 
  ) ٦(قَْوًما َما أُْنِذَر آَباُؤُهْم فَُهْم غَاِفلُونَ 

وأدغم النون يف الواو بعدها ابن كثري وأبو عمرو ومحزة وحفص وقالون وورش . بسكون النون } يس { : قوله 
دغم فاللخفّة ، وألنه ملا وصل والنفي وأظهرمها الباقون فمن أ» نون والقلم « وكذلك النون من . خبالف عنه 

ومن أظهر فاللمبالغة يف تفكيك هذه احلروف بعضها من . متقاربان من كلمتني أوهلما ساكن وجب اإلدغام كاِملثْلَْين 
بعض ، ألنه بنية الوقف وهذا أُْجرَِي على القياس يف حلروف املقطعة وكذلك التقى فيها الساكنان وصالً ونقل 

  .كما تقدم تقريره » اهللا . امل « مهزة الوصل على رأي حنو إليهما حركة 
  .أَوَّلَ البقرة ) األَخَواِن ، وأُبو بكرٍ؛ ألهنا اسم من األمساء كما تقدم تقريره » يس « وأمال الياء من ( 

قرأ عيسى وابن أيب أَْجَدُر و» يس « من » يا « وهي حرف نداء فََألنْ ُيِميلُوا » ياء « وإذا أمالوا : قال الفَارسيُّ 
وإما على » اْتلُ « وإما على أنه مفعول ب » أَْيَن وكَْيَف « إْسحَاَق بفتح النون إمَّا على البناء على الفتح ختفيفاً ك 

أنه جمرور حبرف القسم ، وهو على الوجهني غري منصرف للعملية والتأنيث وجيوز أن يكون منصوباً على إْسقاِط 
  :حرف القسم كقوله 

  أَماَنةَ اللَِّه الثَّرِيُد. . ...  -٤١٦٧
  .على أهنا خُرب مبَْتدأ ُمْضَمر ، أي هذه يس وُمنَِعْت من الصرف؛ ملا تقدم : وقرأ الكليب بضم النون ، فقيل 

َعْهَد اللَّهِ « : خرباً كما تقدم وأن يكون مقسماً هبا حنو ) يكون ( فيجوز أن » َحْيثُ « بل هي حركة بناء ك : وقيل 
  .» فَْعلَنَّ َأل



وهي لغة طَيِّئ قال : قال » َيا إْنَسانُ « ألهنا منادى فبنيت على الضم ، وهلذا فسَّرها الكلي القارئ هلا ب : وقيل 
إن صح مناه فوجهه أن يكون أصله يا أُنَْيِسُني فكثر النداء به على ألسنتهم حىت اقتصروا على شطره : الزخمشري 

  .يف أَْيُمُن اللَِّه » للَِّه ُم ا« : كما قوال يف القسم 
الذي نقل عن العرب يف تصغري إنسان أُنَْيَسان بياء بعدها ألف فدل أن أصله أُْنِسَيان؛ ألن التصغري : قال أبو حيان 

وعلى تقديره أنه يصغر كذلك فال جيوز ذلك إال . أَُنْيِسني : يرد األشياَء إىل أصوهلا ، وال نعلم أهنم قالوا يف تصيغره 
  .نْ ُيبَْنى على الضم ألنه منادى ُمقَْبلٌ عليه ، ومع ذلك فال جيوز ألنه حتقري وميتنع من ذلك يف حق النُّبُوَِّة أ

أما االعتراض األخري فصحيح نصوا على أن التصغري ال يدخل يف األمساء املعظمة شرعاً ، : قال شهاب الدين 
مَُؤْيِمٌن فأبدلت اهلمزةُ هاًء قيل : واألصل » ُمْؤمن « ملَهْيِمن إنه مصغر من يف ا) ملَّا قال ( ولذلك حيكى أن اْبن قَُبْيَبةً 

  .هذا يَقُْرُب من الكفر فلَْيتَّقِ اللََّه قَاِئلُه : له 
ما يقرب من هذا البحث وتقدم » طه « وقد تقدم للزخمشري يف . وتقدمت هذه احلكايات يف املائدة وما قيل فيها 

  .كالم الشيخ معه 

اْبن أَبِي إْسحَاَق أيضاً وأبو السَّمَّا يس بكسر النون ، وذلك على أصل التقاء الساكنني وال جيوز أن يكون  وقرأ
إما قسم متسأنف إن مل جتعل ما تقدم قسماً وإما عطف على ما قبله إن كان مقسماً به » وَالقُْرآِن « حركة إعراب 

  .عتْربُه هنا فإنَّه حسٌن جدَّا وقد تقدم كالم عن اخلليل يف ذلك أوائلَ البقرة فا
  فصل

قد تقدمت يف سورة العنكبوت ذكر حروف التهجي وأن كل سورة بدأ اهللا فيها حيروف التهجي كان يف أوائله 
ولنذكر هَُهنا أن يف ذكر احلروف أوائل السور أموراً تدل على أهنا غري خالية عن . الذكر أو الكتاب أو القرآن 

والذي يدل على أن فيها حكمة من حيث اجلملة هو أن اهللا تعاىل ذلك . ن ال يصل إليها احلكمة لكن علم اإلنسا
من احلروف نصفها وهي أربعة عشر حرفاً وهي نصُف مثانيٍة وعشريَن حرفاً هي مجيع احلروف اليت يف لسان العرب 

  .اهلمزة ألف متحركة : على قولنا 
حرف من األلف إىل الذال والتسعة األخرية من الفاء إىل الياء وعشرةً مث إنه تعاىل قسم احلروف ثالثَة أقسام تسعةَ أ

يف الوسط من الراء إىل الَغْين ، وذكر من القسم األول حرفني األلَف واحلاء وترك سبعةً ومل يترك فن القسم األول 
الشَّفَِة إال واحداً مل من حروف احللق والصدر إال واحداً مل يذكره وهو اخلاء ومل يذكر من القسم األخري من حروف 

يتركه وهو امليم والعشر األواسط ذكرمنه حرفاً وترك حرفاً ، فترك الزاي وذكر الراء وذكر السني وترك الشِّني ، 
ويل هذا أمراً يقع اتفاقاً بل هو . وذكر الصاد وترك الضاد ، وذكر الطاء وترك الظّاء وذكر العني وترك الغْين 

كنها غري معلومة وهب أن واحداً يدعي فيه شيئاً فماذا يقول يف كون بعض السور ترتيب مقصود وهو حلكمة ل
وبعضها » طه « و » يس « و » حم « وبعضها حبرفني كسورة » ص « و » ق « و » ن « مفتتحة حبرف كُسورة 
وبعضها  »املص « و » املر « وبعضها بأربعة أحرف كسروة » الر « و » طسم « و » امل « بثالثة أحرف كسورة 

إن هذا إشارة بأن الكالم إما حرف ، وإما فعل : وهب أنَّ قائالً يقول » كهيعص « و » محعسق « خبمسة كسورة 
، وإما اسٌم ، واحلرف كثرياً ما جاء على حرف كواوِ العطف وفاء العقيب ، ومهزة االستفهام ، وكاف التشبيه ، 

لالستفهام املتوسط ، وإن » أم « للتخيري ، و » أَْو « بعيض و وياء اإللصاق وغريها ، وجاء على حرفني كِمْن للت
والفعل واالسم واحلرف جاء على ثالثة أحرف كإىل وعلى يف احلرف وإىل وَعلَى يف االسم وأَال . للشرط وغريها 

أربعة يألو وَعالَ يعلو يف الفعل ، واالسم والفعل جاءا على أربعة أحرف ، واالسم خاصة جاء على ثالثة أحرف و



وسنجل وجَرْحل فما جاء يف القرآن إشارة إىل أن تركيب العربية من هذه احلروف على هذه » ِعْجل « ومخسة ك 
الوجوه فماذا يقول هذا القائل يف ختصيص بعض السور باحلرف الواحد ، والبعض بأكثر فال يعلم ما السِّرُّ إال اهللا 

  :ها قلبية ومنها لسانية ومنها جارحية ، وكل واحد منها قسمان من أْعلََمُه اهللا به وإذا علم هذا العبادة من
  .قمس ُعِقل معناه وحقيقته وقسم مل ُيْعلَْم 

أما القلبية مع أهنا عن الشك واجلهل ففيها ما مل يعلم دليله عقالً وإمنا وجب اإلَميانُ به واالعتقاد مسعاً كالّصراط 
عليه املؤمن كالَبْرق اخلاطبف ، وامليزان الذي تزن به األعمال  الذي هو أرق من الشعر وأحّد من السيف ، ومير

الذي ال ثقل هبا يف نظر الناظر وكيفية اجلنة والنار فإن هذه األشياء وجودها مل يعلم بدليل عقلي وإمنا املعلوم بالعقل 
النصب وعدد الركعات  مقطوع به باملسع ومنها ما علم معناه وما مل يعلم كمقادير) و ( إمكاهنا ووقوعها معلوم 

واحلكمة يف ذلك أن العبد إذا أتى مبا أمر به من غري أن يعمل ما فيه من الفائدة ال يكون اإلتيان إال حملض العبادة 
انقُل هذه احلجارة من ههنا ومل : خبالف ما لو علم الفائدة فرمبا يأيت هبا لفائدة وإن مل يؤمن كما لو قال السيد لعبده 

نقل فنقها ولو قال انقلها فإن حتتها كنزاً هو لك فإنه ينقلها وإن مل يؤَمر وإذا علم ها فكذلك يف يعلمه مبا يف ال
العبادات الِّسانية الذكرية جيب أن يكون ما مل يفهم معناه إذا تكلم به العبد علم أنه ال يعقل غري االنقياد ألمر املعبود 

  .ذكر ذلك ملعىن يفهمه بل يتلفظ به امتثاالً ملا أمر به حم ، يس ، طس علم أنه ال ي: فإذا قال . اإلهلّي 
  فصل

ألن تصغري إنسان أَُنْيِسني كما تقدم : قيل . يس قسم ، ووري عنه أن معناه يا إنسان بلغة طيئ : قال ابن عباس 
  .ياسني أي أَُنْيِسُني : عن الزخمشري فكأنه حذف الصدر منه وأخذ العجز وقال 

: العالية ( وقال أبو . قال احلسن وسعيد بن جبري ومجاعة  -صلى اهللا عليه وسلم  -حممداً  قال أكثر املفسرين عني
ِفي ِعيَشةٍ { احلكمة ك ) أي ذي } والقرآن احلكيم { : يا سيِّد البشر وقوله : وقال أبو بكر الوراق . يا َرُجلُ 
  .و كاحليِّ املتكلم أي ذات رضا ، أو أنه ناطق باحلكمة وه]  ٢١: احلاقة [ } رَّاِضَيٍة 

: أَْرَسلُْت عليه ، كما قال تعاىل : يقول » املُْرَسِلني « جيوز أن يكون متعلقاً ب } على ِصَراط { و } إنََّك { : قوله 
لَِمَن « وأن يكون متعلقاً مبحذوف على أنه حال من الضمري املستكنِّ يف ]  ٣: الفيل [ } َوأَْرَسلَ َعلَْيهِْم طَيْراً { 
  .» إنََّك « وأن يكون خرباً ثانياً ل » املُْرَسِلَني « لوقوعه خرباً وأن يكون حاالً من » ْرَسِلني املُ

  فصل
  ) .لَْسَت مُْرَسالً : ( وهو رد على الكفار ، حيث قولوا . أقسم بالقرآن على أن حممداً من املرسلني 

  ! .م؟املطلب ثبت بالدليل ال بالقسم فما احلكمة باإلقَْسا: فإن قيل 
  :فاجلواب من وجوه 

إن العرب كانوا يتقون اإلميان الفادرة وكانوا يقولون بأن األْيَمان الفاجرة توجب خراب العامل وصحح : األول 
إن النيب : مث إهنم كانوا يقولون » الَيمُني الكَاِذَبةُ َتَدُع الدِّيَاَر َبالَِقَع « : ذلك بقوله  -عليه الصالة والسالم -النيب 
السالم حيلق بأمر ) الصالة و ( يصيبه عذاب آهلتهم ، وهي الكواكب والنيب عليه  -السالم ( الصالة و (  -ه علي

اهللا وإنزال كالمه عليه بأشياء خمتلفة ، وما كان يصيبه عذاب بل كان كل يوم أْرفَعَ َشأْناً وأْمَنَع َمكَاناً ، فكان ذلك 
  .يوجب اعتقاد أنه ليس بكاذب 

إنك : إذا وقع بينهما كالم ، وغلب أحدمها اآلخر بتمشية دليله وأسكته يقول املغلوب ) ْينِ ( املَُتَناِظَر  أن: الثاين 



قدرت هذا بقوة جدالك ، وأنت خبري يف نفسك بضعف مقالتك ، وتعلم أن األمر ليس كما تقول وإن أقمت عليه 
املُتَناظَِرْينِ فعند هذا ال جيوز أن يأيت هو بدليل  الدليل صورة ، وعجزت أنا عن القدح فيه وهذا كثري الوقوع بني

َواللَِّه إنِّي : آخر؛ ألن الساكت املنقطع يقول يف الدليل اآلخر ما قاله يف األول ، فال جيد أمراً إال باليمني فيقول 
( ني ، فكذلك النيب عليه لَْسُت ُمكَابِراً ، وإنَّ األمر على ما ذكرت ومل علمت خالفه لَرَجْعُت إليه فههنا يتعني اليم

[ } َما هذا إِالَّ َرُجلٌ ُيرِيُد أَن َيُصدَّكُْم َعمَّا كَانَ َيْعُبُد آَبآُؤكُمْ { : السالم أقام الرباهني ، وقالت الكفرة ) الصالة و 
  .مان لعدم فائدة فالتمسك باألْي]  ٧: األحقاف [ } ِللَْحقِّ لَمَّا َجآَءُهْم هذا ِسْحٌر مُّبٌِني { وقالوا ]  ٤٣: سبأ 

أن هذا ليس جمرد احللف بل دليل خرج يف صورة اليمني؛ ألن القرآن معجزة ودليل كَْونه ُمْرَسالً : الدليل الثالث 
  .هو املعجزة والقرآن كذلك 

  وما احلكمة يف صورة اليمني؟. ِلَم لَْم يذكر يف صورة الدليل : فإن قيل 
ة اليمني ، قد ال ُيقْبِلُ عليه السامع فال يفيد فائدة ، فإذا ابتدأ به على أن الدليل إذا ذكر ال يف صور: فاجلواب 

صورة اليمني ال يقع وال سيما من العظيم إال على عظيم ، واألمر العظيم تتوفر الدواعي على اإلْصغاء إليه فلصروة 
  .القلب اليمني تقبل عليه األمساع لكونه دليالً شافياً يتشربه الفؤاد فيقع يف السمع ويف 

واملسقيم أقرب الطرق املوصلة إىل املقِصد والدين . أي إنََّك َعلَى صَِراٍط ُمْسَتِقيم } على صَِراٍط مُّْسَتقِيمٍ { : قوله 
  .كذلًك فإنه يوصل إىل اهللا وهو املقصد 

على أنه خرب متبدأ مضمري  »تنزيلُ « قرأ نافٌع وابُن كَثريوأُبو عمرو وأبو بكر برفع } َتنزِيلَ العزيز الرحيم { : قوله 
» يس « امساً للسورة أي هذه السورة املسّماة ب » يس « وجيوز أن يكون خرباً ملبتدأ إذا جعلت . أي ُهو تنزيل 

  .تنزيلٌ ، أو هذه األحرف املقطعة تنزيلٌ 

أو . لعَزِيزِ الرحيم لتنذر نََزلَ تَْنزِلَ ا: والباقون بالنصب على املصدر كأنه قال . واجلملة القسمية على هذا اعتراض 
على أنه معفول بفعل َمْنوِيِّ كأنه قال والقرآن احلكيم أعني تَْنزِيل العزيز الرحيم إنك ملن املرسلني لتنذر وهذا اختيار 

مصدر » تنزيل « وهو يف املعىن كالرفع على خرب ابتداء مضمر و » أو َعلَى املَْدح « : الزخمشري وهو املراد بقوله 
  .فاعله مضاف ل

هو مبعىن منزِّل وقرأ أبو حيوة واليزيدي وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة َتنْزِيل باجلر على النعت للقرآن : وقيل 
  .والقُْرآن احلكيم تنزيل العزيز الرحيم إنك ملن املرسلني : أو البدل منه ، كأن قال 

رَسلُ إليهم إما أن خيالفوا املرسل وُيِعينُوا املُْرَسل ، إشارة إىل أن امللك إذا أرسل فامل} العزيز الرحيم { : وقوله 
وحينئذ ال يقدر امللك على االنتقام منهم إال إذا كان عزيزاً ، أو خيالفوا املُْرِسل ويكرموا املُْرَسل وحينئذ ال يقدر 

يؤكده العزة واإلطالق يدل  املُْرَسلُ يكون معه يف رسالته مَْنٌع عن أشياء وإطالق ألشياء واملنع: أو يقال . امللك 
  .على الرمحة 

أو مبعىن املرسلني يعين بإضمار فعل يدل عليه هذا اللفظ أي أْرَسلَْناك » َتنْزِيلُ « جيوز أن يتعلق ب } ِلتُْنِذرَ { : قوله 
  .ِلُتْنِذَر 
تكون نكرة موصوفة والعائد على هذه مبعىن الذي ، وأن » ما « جيوز أن تكون } قَْوماً مَّآ أُنِذَر آَبآُؤُهمْ { : قوله 

  .الوجهني ُمقَّدٌر 
إِنَّآ { : كقوله } لُِتنِذر { : أي ما أنذره آباؤهم فتكون ما وصلتها أو وصفتها يف حمل نصب مفعوالً ثانياً لقوله 

اُؤُهْم من العذاب ، أو لتنذر قوماً عذاباً أو التقدير ِلتُْنِذَر قَْوماً الذي أُْنِذَرُه آَب]  ٤٠: النبأ [ } أَنذَْرَناكُْم َعذَاباً قَرِيباً 



  .أُْنِذَرُه آَباُؤُهْم 
قوماً « وجيوز أن تكون ما نافية ، وتكون اجلملة املنفية صلة ل . وجيوز أن تكون مصدرية أي إْنذَار آبَائِهِم أي مثله 

» قوماً « ة املثبتة أيضاً صفة ل واجلمل. وجيوز أن تكون زاذدة أي قوماً أنذر آباؤهم . أي قوماً غري منذر آباؤهم » 
  .قال أبو البقاء 

ما لإلثبات فاملعىن : فعلى قولنا ما نافية ، فاملعىن ما أنذر آَباؤُُهم اَألْدنونَ وإن قلنا . وهو مناف للوجه الذي قبله 
  .أي عن اإلميان والرشد } فَُهْم غَاِفلُونَ { : وقوله . لُيْنذَُروا مبا أنذر آباؤهم األولون 

) ٨(إِنَّا َجَعلَْنا ِفي أَْعَناقِهِْم أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَاِن فَُهْم ُمقَْمُحونَ ) ٧(لَقَْد َحقَّ الْقَْولُ َعلَى أَكْثَرِِهْم فَُهمْ لَا ُيْؤِمُنونَ 
َوَسَواٌء َعلَْيهِْم أَأَْنذَْرتَُهْم أَْم لَمْ ُتْنِذْرُهمْ ) ٩(لَا ُيْبِصُرونَ  َوَجَعلَْنا ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم َسدا َوِمْن َخلِْفهِْم َسدا فَأَغَْشْيَناُهْم فَُهْم

إِنَّا َنْحُن ُنحْيِي ) ١١(إِنََّما تُْنِذُر َمنِ اتََّبَع الذِّكَْر َوَخِشَي الرَّْحَمَن بِالَْغْيبِ فََبشِّْرُه بَِمْغِفَرٍة َوأَْجرٍ كَرِميٍ ) ١٠(لَا ُيْؤِمُنونَ 
  ) ١٢(ى وََنكُْتُب َما قَدَُّموا وَآثَارَُهْم َوكُلَّ َشْيٍء أَْحَصيَْناُه ِفي إَِمامٍ ُمبِنيٍ الَْموَْت

ولكن َحقَّْت كَِلَمةُ { : وهذا كقوله } على أَكْثَرِِهْم فَُهْم الَ ُيؤِمُنونَ { وجب العذاب } لَقَدْ َحقَّ القول { : قوله 
  :يف اآلية وجوه و]  ٧١: الزمر [ } العذاب َعلَى الكافرين 

ألَْمَألنَّ َجهَنََّم ِمنكَ { ]  ١٣: السجدة [ } ولكن َحقَّ القول ِمنِّي { : أن املراد من القول هو قوله تعاىل : أشهرها 
  ] . ٨٥: ص [ } َوِممَّن َتبَِعَك 

. يث ال يَُبدَّل بغريه أن معناه لقد سبق يف علمه أن هذا يؤمن وهذا ال يؤمن فحق القول أي ُوجِد وثََبَت حب: والثاين 
  .ال يبدل القول لدي 

املراد لقد حق القول الذي قاله اهللا على لسان الرسل من التوحيد وغريه وبانَ ُبْرَهاُنُه ، فإهنم لَمَّا مل يؤمنوا : الثالث 
.  ُيفيد اإلميان عندما ما حق القول واستمروا ، فإن كانوا يريدون شيئاً أوضح من الربهان فهو الِعنَاد وعند العناد ال

على هذا الوجه معناه أن من مل َتْبلُْغه الدعوة والُبْرَهانُ قليلُون فحق القَول على أكثرهم } على أَكْثَرِِهْم { : وقوله 
  .هو من مل يوجد منه اإلميان وعلى األول والثاين ظاهر ، ألن أكثر الكفار ماتوا على الكفر 

حلف ) قد ( نزلت يف أيب جهل وصاِحَبْيِه ، وذلك أن أبا جهل كان } أَْعناقِهِْم أَغْالَالً  إِنَّا َجَعلَْنا يف{ : قوله تعاىل 
لئن رأى حممداً ُيصَلِّي ليَْرَضَخنَّ رأسه باحلجارة فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدَمَغُه به فلما رفعه انثنت يده إىل عنقه 

مبا رأى سقط احلجر ، فقال رجل من بني خمزوم أنا أقتله هبذا  ، ولزق احلجُر بيده ، فلما َرَجَع إىل أصحابه وأخربهم
احلجر ، فأتاه وهو يصلَّي ِلَيرِْمَيُه باحلََجر فأعمى اهللا بصره فجعل يسمع صوته وال يراه فرجع إىل أصحابه فلم َيرَُهْم 

نه كهيئة الفْحل خيطر ما رأيته ، ولقد مسعت كالمه ، وحال بيين وبي: ماذا صنعت؟ فقال : حىت نادوه فقالوا له 
  .} إِنَّا َجَعلَْنا يف أَْعناقِهِْم أَغْالَالً { : بِذَنبِِه لو دنوُت منه َألكَلَنِي ، فأنزل اهللا تعاىل 

بل : وتقدم أن املراَد به الربهان قال بعده } لَقَدْ َحقَّ القول على أَكْثَرِِهمْ { : ووجه املناسبة ملا تقدم أنه ملا قال 
روا ما يقرب من الّضرورة حيث التزقت يده بعنقه وُمنع من إرسال احلََجر ، وهو مضطر إىل اإلميان ومل عيانوا وأبص

  .يؤمن على أنه ال يؤمن أصالً 
[ } َوالَ َتجَْعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً إىل ُعُنِقَك { : معناه حبْسَناهم عن اإلنفاق يف سبيل اهللا كقوله تعاىل : وقال الفراء 

  .معناه وال تُْمِسكْها عن النفقة ]  ٢٩: اإلسراء 
إنّ ذلك كناية عن منع اهللا إياهم عن االهتداء وأما : قال ابن اخلطيب وهو األقوى وأنشد مناسبةً ملا تقدم : الرابع 



ِضيعَ لُِي{ : يدخل فيه أهنم ال يصلون كقوله تعاىل } فَُهْم الَ ُيؤِمُنون { : مناسبة قول الفراء ملا تقدم أن قوله تعاىل 
ال ُيَصلّون وال : أي صالتكم عند بعض املفسرين ، والزكاة مناسبة للصالة فكأنه قال ]  ١٤٣: البقرة [ } إِميَاَنكُْم 
  .ُيَزكون 

  :يف هذا الضمري وجهان } فَهَِى إِلَى األذقان { : قوله 
لترتيب بالفاء أن الُغلَّ ِلِغلَظِه وَعْرِضِه يصل أنه عائد على األَغْالَل ، ألهنا هي املَُحدَّث عنها ، ومعىن هذا ا: أشهرمها 

  .إىل الذقن ، ألنه يلبس الُعُنَق َجميَعُه 

واملعىن إنا جعلنا يف أعناقهم أغالالً ِثقاالً غالظاً حبيث تبلغ إىل األذقان فلم َيتََمكَّن املَغلُول معنا من : قال الزخمشري 
  .أن ُيطَأِْطئَ رَأَْسُه 

ألن الُغلَّ ال يكون إالَّ يف العنق ، واليدين ، ولذلك مسي جامعة ، وَدلَّ » األيدي « يعود على  أن الضمري: الثاين 
: على األيدي وإن مل ُتذْكر للمالزمة املفهومة من هذه اآللة أعين الُغلّ ، وإليه ذهب الطََّبرِيُّ إال أن الزخمشري قال 

ولو كان لأليدي مل يكن معىن التسبب يف اإلقماح ظاهراً ، على } فَهَِى إِلَى األذقان { : جعل اإلقماح نتيجة قوله 
  .أن هذا اإلضمار فيه ضرب من التعسف وترك للظاهر 

  :ويف هذا الكالم قوالن 
  .أن َجْعل األَغْالَلِ حقيقة : أحدمها 
  .أنه استعارة ، وعلى كل من القَْولني مجاعة من الصَّحَابة والتابعني : والثاين 

لتصميمهم على الكفر ، وأنَّه ال سبيل إىل اْرعَِوائِهِْم بأن جعلهم كاملَْغلُوِلَني املُقْمحني يف ) مثل : ( َخَشرِيُّ وقال الزَّْم
أهنم ال يلتفتون إىل احلق ، وال يعطفون أعناقهم حنوه ، وال ُيطَأِْطئُونَ رُُؤوسَُهْم له ، وكاحلاصلني بني سّدين ال 

هذا استعارة . وقال غريه . أن ال تأمل هلم وال تبصر وأهنم تعامون عن آيات اهللا  يبصرون ما قدامهم ما خلفهم يف
وهذا أرجح األقوال؛ ألنه تعاىل ملا ذكر أهنم ال : قال ابن عطية ) و ( ملنع اهللا إيَّاهم من اإلميان وحوهلم بينهم وبينه 

طة الشَّقَاوة ما حاهلم معه حال املغلوبني وتقدم ُيْؤِمنون ملا سبق هلم يف األول عقب ذلك بأن جعل هلم من املنع وإحا
  .تفسري اّألذْقان 

املانع إما أن يكون يف النفس فهو الُغلّ وإما من اخلارج فالسد ، فلم يقع نظرهم على أنفسهم : وقال ابن اخلطيب 
وذلك ]  ٥٣: فصلت [ } فُسِهِْم َسنُرِيهِْم آَياِتَنا ِفي اآلفاق ويف أَن{ : فريون اآليات اليت يف أنفسهم كما قال تعاىل 

نفسه وال يقع بصره على َبَدنِِه ، وال يقع نظرهم على اآلفاق فال يتبني هلم اآليات اليت يف ) يف ( ألن املُقَْمَح ال يرى 
إىل عدم هدايتهم آليات اهللا  إشارة} إِنَّا َجَعلَْنا يف أَعْناِقهِْم َوَجَعلَْنا ِمن َبْينِ أَْيِديهِْم َسّداً { : وعلى هذا فقوله . اآلفاق 

هذا الفاء ألحسن ترتيب ، ألنه ملا وصلت األغالل إىل األذقان » فَُهْم ُمقَْمُحونَ « . اآلفاق ) األنْفُسِ و ( يف 
أو وملا مجعت األيدي إىل األذقان وصارت حتتها لزم من ذلك . لعرضها لزم عن ذلك ارتفاع ُرُؤوسهم إىل فَْوق 

  .فُع ُرؤُوُسُهْم رفعها إىل فوق فترت
واإلقماح رفع الرأس إىل فوق كاإلقناع ، وهو من قََمحض البعريُ رأَسه إذا رفعها بعد الشُّْرب ، إما لربودة املاء وإما 

  :وأقمحُته أََنا إقَْماحاً ، واجلَْمع ِقماٌح وأنشد  -بكسر القاف وضمها -لكراهة طعمه قُُموحاً وِقَماحاً 
  َنُغضُّ الطَّف كَاإلبِلِ الِقمَاحِ... وَانِبَِها قُُعوٌد َوَنْحُن َعلَى َج -٤١٦٨

  .يصف نفسه ومجاعة كانوا يف سفينة ، فأصاهبم املََيُد 



الكَاُنوَنْين شهراً ِقماحٍ ، ألن اإلبل إذا َوَرْدنَ املاء رفعت ُرؤُوَسها ، لِشدة الربد وأنشد أبو زيد : قال الزجاج قيل 
  :للهذيل 

  َوُحبَّ الزَّاِد ِفي َشهَْرْي قَماحِ... اَألغَرِّ إِذَا َشتَْوَنا  فًَتى َما ْبُن -٤١٦٩
وقال اللَّْيثُ القُمُوح رفع البعري رأسه إذا شرب املاء الكرية مث . كذا رواه بضم القَاف ، وابُن السِّكِّيت بكسرها 

  .إىل السماء كما قتدم حتريه  وقال أبو عبيدة إذا رفع راسه عن احلوض ومل يشرب واملشهور أنه رفع الرأس. يعود 
وزاد بعضهم مع رفع الرأس . وهذا ينبو عنه اللفظ واملعىن . القامح الطامح يبصره إىل موضع قدمه : وقال احلسن 

  :غَضَّ البصر مستدالً بالبيت املتقدم 
  نغض الطرف كاإلبل القماح..  -٤١٧٠

عن هذه اآلية  -كرم اهللا وجهه  -) علياً ( املؤمنني وسأل الناس أمري . وزاد جماهد مع ذلك وضع اليد على الفم 
  .على األيدي » فَهيَ « فجلع يده حتت ِلْحَيِتِه ورفع رأسه وهذه الكيفية ترّجح قول الطَّبَريِّ يف عود 

 وضمِّها والفرق بينهما تقدم خالف القراء يف فتح السِّني} َوَجَعلَْنا ِمن َبْينِ أَْيدِيهِْم َسّداً وِمْن َخلِْفهِمْ َسّداً { : قوله 
  .مستوفًى آخرَ الكهف واحلمد هللا 

» ِمْن َبْينِ أْيِديهْم َسدا « وأما فائدة السد من بني األيدي فإهنم يف الدنيا سالكُون فيبغي أن َيْسلُكُو الطّريقة املستقيةَ 
ة والكافر ما أدركها فكأنه تعاىل فال يقدرون على السلوك وأما فائدة السد من خلفهم فهو أنَّ اإلنسان له ِفطْريَّ

َجَعلَْنا من بني أيديهم سدا فال يسلكون طريق االهتداء الذي هو فطرية وجعلنا من خلفهم سداً فال يرجعون : يقول 
إىل اهلداية واجلبلية اليت هي فطرية ، وأيضاً فإن اإلنسان مبدأه منا هللا ومصريه إليه فعمي الكافر ال يبصر ما بني من 

ري إىل اهللا ، وما خلفه من الدخول يف الوجود خبلق اهللا وأيضاً فإنَّ السالك إذا مل يكن له بّد من سلوك طريق ، املص
فإن اشتدَّ الطريُق الذي قدامه يفوته املقصد ولكمنه رجيع ، وإذا اشتد الطريق من خلفه ومن قدامه واملوضع الذي 

إشارة إىل َهالَِكهِمْ } َعلَْنا ِمن َبْينِ أَْيدِيهِْم َسّداً وِمْن َخلِْفهِمْ َسّداً َوَج{ فقوله . هو فيه ال يكون موضع إقامة يهلك 
  .فصاروا مبنزلة من يبىن عليه احلائط وهو واقٌف 

وابن عباس وعمُر . العامة على الغني املعجمة أي غَطَّْيَنا أْبَصارَُهْم وهو على حذف مضاف } فأغشيناهم { : قوله 
  .واحلََسُن ، وابُن يْعُمَر ، وأُبو َرَجاٍء يف آخَرِيَن بالعني املهملة بن عبد العزيز ، 

  .ِعِشَي َبَصُرُه ، وأَْعشَْيُتُه أََنا : يقال . وهو ضعف البصر 
  .وهذا حيتمل احلقية واالْسِتعَاَرة 

  فصل
  :ا وجهه؟ فيقال من وجهني حبرف الفاء يقتضي أن يكون اإلغشاء مرتباً على جعل السد فم} فَأغَْشْيَناُهْم { : قوله 

إِنَّا َجَعلْنا ِفي أَْعَناقِهِْم أَغْالالً فَالَ : أن ذلك بيان ألمور مرتبة يل بعضها سبباً يف العبض فكأنه تعاىل قال : أحدمها 
ن ُيْبِصُرون أنفسهم إلقماحهم ، وجعلنا من بني أيديهم سداً وِمْن خلفهم سداً فال يبصرون ما يف اآلفاق وحينئذ ميك

  .َجَعلَْنا َعلَى أَْبصَارهم غشاوة فال يبصرون شيئاً أصالً : أن َيروا السماء ما على ميينهم ومشاهلم فقال بعد هذا كله 

أن ذلك بيان لكون السدِّ قريباً منهم حبيث يصري ذلك كالِغَشاوة على أبصارهم ، فإن من جعل من خلف : والثاين 
يبقى بينهما ملتزقاً هبما يبثى عينه على سطح السد فال يُْبِصُر شيئاً ، ألن شرط املرئيِّ  وقّداِمِه سدين ُملَْتزِقَْين به حبيث
  .أن يكون قريباً من الَعْين جِداً 



  .ذكر اسد من بني األيدي ومن َخلٍْف ، ومل يذكر من الَيِمني والشِّمالِ فما احلكمة فيه؟ : فَإنْ قيلَ 
إنه حصل العموم مبا : وأما على غري ذلك فيقال . داية الفطرية والنظرية فظاهر إنه إشارة إىل اهل: إن قلنا : فاجلواب 

ذكر واملنع من انتهاج املناهج املستقيمة ، ألهنم إذا قصدوا السلوك إىل جانب اليمني أو جانب الشمال صاروا 
فجعل اهللا السد هناك فمنعه من السوك  ُمَتَوجِّهَِني إىل شيء ، وُمَؤلِّني عن شيء فصار ما إليه توجُّهُُهْم ما بني أيديهم

ملا بينا أن جعل السد سبباً الستتار بصره فكان السد ) فإنَّا ( فكيمفما توجه الكافر جيعل اهللا بني أيديه سداً وأيضاً 
عن ملتزقاً به وهو ملتزق بالسدين ، فال قدره له على احلركة َيْمَنةً وال َيْسَرةً ، فال حاجة إىل السد عن اليمني و

  .الشِّمال 
أي ال يبصرون شئياً ، أو ال يبصرون سبيلَ احلق؛ ألن الكافر َمْصدُوٌر َعْن } فَأغَْشْيَناُهْم فَُهْم الَ ُيْبِصُرونَ { : وقوله 

  .سبيل اهلدى 
ما فعل اهللا هبم ن  تقدم الكالم عليه أول البقرة ، بني أن اإلنذار ال نيفعهم مع} َوَسَوآُء َعلَْيهِْم أَأَنذَرَْتُهْم { : قوله 

أي اإلنذاُر وَعَدُمُه سيَّان بالنسبة إىل } أَأَنذَرَْتُهْم أَْم لَْم تُنِذرُْهْم الَ ُيؤِمُنونَ { : الُغلِّ والسدِّ واإلغشاء واإلعماء بقوله 
  .إمياهنم 

وذلك يقتضي ]  ٦: يس [ } ماً لُِتنِذَر قَْو{ : قال من قبل } إِنََّما ُتنِذُر َمنِ اتبع الذكر َوخِشَي الرمحن بالغيب { 
  :وطريقة من وجوه ! وهو يقتضي التخصيص ، فكيف اجلمع بينهما؟» إنَّما تنذر « : اإلنذار العام وقال هنا 

  .ما كان سواء كان مفيداً أو مل يكن ) كَْيَف ( أي » لتنذر « : أن قوله : األول 
  .ون إال بالنسبة ملن يتبع الذِّكَْر وََيْخَشى أي اإلنذار املفيد ال يك} إِنَّما ُتْنِذُر { : وقوله 
اإلنذار وعدمه سيان بالنسبة إألى ) أن ( أنّ اهللا تعاىل ملا بني أن اإلرسال أو اإلنزال لإلنذار وذكر ) هو : ( الثاين 

بذلك اإلنذارِ الَعام ليس إنذارك غَري مفيد من مجع الوجوه ، فأنِذْر على سبل العموم وإمنا يُْنذَُر : أهل العناد قال نبيه 
  .يا حممد أنذر بإنذارك وَتتَبَّْع بذكرك : من يتبع الذكر كأنه يقول 

واستهزأ البعض وتوىل واستكرب فبعد ذلك إمنا تُْنِذرُ ) وبلغت ( لتنذر أوالً فإذا أنذرت وبالغت : أن يقول : الثالث 
{ : وقد تقدم ذرك القرآن يف قوله تعاىل . أللف والالم القرآن لتعريف الذكر ا: الِِّذيَن اتََّبُعوك واملراد بالذكر 

فما ]  ١: ص [ } والقرآن ِذي الذكر { : ما يف القرآن من اآليات لقوله : وقيل ]  ٢: يس [ } والقرآن احلكيم 
أي عمل  }َوخِشَي الرمحن { : وقوله . واملعىن إمنا ُتْنِذُر العلماَء الِِّذين خيشون رهبم . جعل القرآن نفس الذكر 

  :وهذا جزاء العمل كقوله } فََبشِّْرُه بَِمْغِفَرٍة َوأَْجرٍ كَرِميٍ { : صاحلاً لقوله 

ما غاب وهو أحوال : واملراد بالغيب ]  ٥٠: احلج [ } فالذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات لَُهْم مَّْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرِميٌ { 
  .وقيل الَوْحدانية . يوم القيامة 

  .إشارة إىل الرسالة ، فإنَّ النَّبِيِّ بشٌري ونذيٌر } فََبشِّره { :  وقوله
{ : أي ذي كرم كقوله » وَأْجرٍ كرميٍ « على التنكري أي مبغفرة واسعٍة تسُري من مجيع اجلوانب » مبغفرة « : وقوله 

  .واملراد به اجلنة « َورِْزٌق كَرٌِمي 
ملا بني الرسالة وهو أصل من األصول الثالثة اليت يصري هبم . عند البعث } تى إِنَّا َنْحُن ُنْحيِي املو{ : قوله تعاىل 

{ : ووجه آخر وهو أن اهللا تعاىل ملا ذكر اإلنذار والبشارة بقوله . املكلف مؤمناً مسلماً ذكر أصالً آخر وهو احلشر 
يا فاللَّه حيي املوتى ُوجيَْزى املنذُّرونَ إن مل يرد يف الدن: ومل يظهر ذلك بكماله يف الدنيا فقال } فََبشِّرهم مبغفرة 

  .واملُبشُرونَ ووجه آخر وهو أن تعاىل ملا ذكر خشية الرمحن بالغيب ذكر ما يكده وهو إْحَياُء املوتى 



  فصل
  :حيتمل وجهني « إّنا حنن » 

  :أن يكون مبتدأ وخرباً كقوله : أحدمها 
( ومثل هذا يقال عند الشُّْهَرة العظيمة ، وذلك ألنَّ من ال ُيْعَرفُ ُيقَال . ..أََنا أَُبو النَّْجمِ َوِشعْرِي ِشْعرِي  -٤١٧١

أنا وال معرفة يل : َمْن أَْنَت ، يقول : أنا ابُن فُالٍَن فُيعَْرُف ، ومن يكون مشهوراً إذا قيل له : من أنت؟ فيقول ) : لَُه 
وإذا عرفنا بأنفسنا فال ينكر قدرتنا على إحياء املوتى إنَّا َنْحُن معروفون بأوصاف الكمال ، : أظهر من نفسي فيقال 

.  
  .يكون تأكيداً « حنن » و « إِنَّا ُنِحيي املَْوَتى » : كأنه قال « ُنحْيِي » أن اخلرب : والثاين 

شاركه إذا « زيداً » إشارة إىل الوحيد؛ ألن اإلشراك يوجب التمييز ، فإن } إِنَّا َنْحُن ُنْحيِي املوتى { : ويف قوله 
: أيَُّما زيد؟ فيقول : للسامع أن يقول « ألن » ال حيصل التعريف التام ، « أنا زيد » : غريه يف االسم ، فلو قال 

إِنَّا َنْحُن ُنحْيِي { : فالم قال اهللا ) ابن عمرو : ولو كان هناك زيٌد آخرُ أبو عمرو وال يكفي قوله ( ابُن عمرو ، 
الرسالة : أنا كذا فيمتاز ، وحينئذ تصري األصول الثالثة مذكورة : كنا حىت يقول أي ليس غرينا أحد يشر} املوتى 

  .والتوحيد واحلشر 
عطف عليه وزِّر « آثَارُهْم » مفعوالً به و « َما قَدَّمُوا » العمة على بنائه للفاعل ، فيكون } َوَنكُْتُب { : قوله 

  .َما قَدَُّموا ِلِقَياِمِه َمقَام الفَاِعل » بالرفع عطفاً على « آثَاُرُهم » ومسروٌق قََرآُه مبنياً للمفعول ، و 
  فصل

 ٨١: النحل [ } َسرَابِيلَ َتقِيكُُم احلر { : املعىن ماقدموا وأخروا ، فكتفى بأحدمها ، لداللته على اآلخر كقوله تعاىل 
} بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم { : ، كقوله تعاىل  املعىن ما أسلفوا من األعمال صاحلةً كانت أو فاسدةً: وقيل . أي َوالَبْرَد ] 
أي » آثَارَُهْم « نكتب نِيَّاِتهِْم فإهنا قبل األعمال و : وقيل . أي مبا قدمت يف الوجود وأوجدته ]  ٩٥: البقرة [ 

  :وجوه » آثارهم « ويف . أعماهلم 
  .ما سنوا من سنة حسنة وسيئة : أحدها 

 -قال. ناظر املبنية ، والسيئة كالظّالمة املستمرة اليت وضعها ظامل والكتب املضلة فاحلسنة كالكتب املصّنفة والق
َمْن َسنَّ ِفي اإلسالم ُسنَّةً َحَسَنةً فََعِملَ بَِها َمْن بَْعَدُه كَانَ لَُه أَْجُرَها ومِثْلُ أَْجر َمْن َعِملَ « : السالم ) الصالة و ( عليه 

ْن أُُجورِهْم َشيْئاً ، َوَمْن َسنَّ ِفي اإلْسالَمِ ُسنَّةً َسيِّئَةً فَعِملَ بَِها َمْن بَْعَده كَانَ َعلَْيِه وِْزُر َمْن بَِها ِمْن غَْير أَنْ َينْقَُص ِم
نكتب آثارهم أي ُخطاهم إىل املسجد ملا روي أبو سعيد : وقيل » َعِملَ بَِها ِمْن غَْير أَنْ َيْنقَُص ِمْن أْوزَارِِهْم َشْيئاً 

( عليه  -فقال } ونكُتُب ما قدموا وآثارهم { : َشكَْت بنو سلمة ُبْعَد منازِهلم من املسجد فأنزل اهللا : ي قال اخلُْدرِ
أَْعظَُم « :  -السَّالَُم) الصَّالَةُ َو ( َعلَْيِه  -وقال » إنَّ اللَّه َيكُْتُب ُخطََواِتكُْم وَُيِثيُبكُْم َعلَْيِه « :  -السالم) الصالة و 

الصَّالَِة أبَْعُدُهمْ أَجْراً يف الصَّالَةِ أبَْعُدُهْم َمْمًشى َوالِِّذي َيْنَتِظُر الصَّالَةً َحتَّى ُيَصلِّيَها َمَع اإلَمام أَْعظَمُ أجْراً يف النَّاس 
الكتابة قبل اإلحياء : فإن قيل » ُم َمْمًشى َوالِِّذي َيْنَتِظُر الصَّالَةَ َحتَّى ُيَصلِّيَها َمَع اإلَمام أعْظَُم الَِّذي ُيَصلِّي ثُمَّ َيَنا

  .نكتب ما قَدَُّموا وَُنحْيِيهْم؟ : ومل يقل » نكُتُب « و ) » ُنْحي « : ( فكيف أخر يف الذكر حيث قال 
أن الكتابة معظمة ، ال من اإلحياء ، ألن اإلحياء إن مل يكن للحاسب ال يعظم ، والكتابة يف نفسها إن مل : فاجلواب 

) و ( ادة ال يبقى هلا أثر أصالً واإلحياء هو املعترب ، والكتابة مؤكدة معظمة ألمره فلهذا قدم اإلحياء تكن إحياًء وإع
وذلك يفيد العظمة واجلََبرُوَت ، واإلحياء العظيم خيتص باهللا ، والكتابة دونه تقرير } إِنَّا َنْحُن { : ألنه تعاىل قال 



  .مر العظيم العريق األمر العظيم وذلك مما يعظم ذلك األ
على االشتغال وأبو السِّمِّال قرأه مرفوعاً باالبتداء » كل « العامة على نصب } َوكُلَّ شْيٍء أَْحَصْينَاُه { : قوله 

  .واألرجُح قراءةُ العامة ، لعطف مجلة االشتغال على مجلة فعليٍة 
  فصل

أبلغ من كتبناه ، ألن كتب شيئاً مفرقاً حيتاج إىل » ْحصَْيَناُه أَ« فقوله » ِفي إَمامِ ُمبنيٍ « حفظناه وثبّتناه » أَْحَصْينَاُه « 
أي ]  ٧١: اإلسراء [ } َيْوَم َنْدُعواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإَِماِمهِمْ { : مجع عدد فقال حيصي فيه وإماٌم جاء مجعاً يف قوله 

واملُبُِني هو املظهر . اً فهو كجِبَال إذا كان فرداً فهو ككَِتاب وِحجَاب ، وإذا كان مجع» إَمام « بأئمتهم وحنيئذ ف 
يفعلون وللناس ما يفعل هبم ، وهو الفارق بينهم أوحوال اخللق فيجعل فريقاً ) للمالئكة ما ( لألمور لكونه ُمظْهراً 

ا وهذ. ومسي الكتاب إماماً ، ألن املالئكة يأمتون به ، وتيبعونه ، وهو اللوح احملفوظ . يف اجلنة وفريقاً يف السعري 
َنكُْتُب َما « بيان لكونه ما قدموا وآثارهم أمراً مكتوباً عليهم اليُبدَّل ، فإن القَلَم َجفَّ مبا هو كائن ، فلما قال 

بني أن قبل ذلك كتابةً أخرى ، فإن اهللا تعاىل كتب عليهم أهنم سيفعلون كذا وكذا مث إذا فعلوا كتب » قَدًَُّموا 
؛ ألن من يكتب شيئاً يف ارواق ويرميها وقد » َوَنكُْتُب « : مؤكّدا ملعىن قوله  إن ذلك: وقيل . عليهم أهنم فعلوه 

  :ال جيدها ، فكأنه مل يكتب فقالك نكُتُب وَنحفَظُ ذلك يف إمام مبني وهو كقوله تعاىل 

لَك تعميٌم بعد التخصيص كأنه إنَّ ذ: وقيل ]  ٥٢: طه [ } ِعلُْمَها ِعنَد رَبِّي ِفي ِكَتابٍ الَّ َيِضلُّ رَبِّي َوالَ َينَسى { 
تعاىل يكتب ما قدموا وآثارهم ، وليست الكتابة مقتصرةً عليه بل كل شيء ُمْحًصى يف إمام مبني ، وهذا يفيد أن 

َوكُلُّ َشْيٍء فََعلُوُه ِفي الزبر َوكُلُّ { : اهللا وال يفوته وهو قوله تعاىل ) علم ( شيئاً من األفعال واألقوال ال َيعُزُب عن 
  .يعني ليس ما يف الزبر منحصراً فيما فعلوه بل كل شيء مكتوب ]  ٥٣-٥٢: القمر [ } َصِغريٍ َوكَبِريٍ مُّْستَطٌَر 

بِثَاِلٍث فَقَالُوا إِذْ أَْرَسلَْنا إِلَْيهِمُ اثَْنْينِ فَكَذَُّبوُهَما فََعزَّْزَنا ) ١٣(َواْضرِْب لَُهْم َمثَلًا أَْصَحابَ الْقَْرَيِة إِذْ َجاَءَها الْمُْرَسلُونَ 
قَالُوا َربَُّنا ) ١٥(قَالُوا َما أَنُْتْم إِلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا َوَما أَنَْزلَ الرَّْحَمُن ِمْن َشْيٍء إِنْ أَْنُتمْ إِلَّا َتكِْذُبونَ ) ١٤(إِنَّا إِلَْيكُْم مُْرَسلُونَ 

قَالُوا إِنَّا َتطَيَّْرَنا بِكُْم لَِئْن لَْم َتْنَتهُوا لََنْرُجمَنَّكُمْ ) ١٧(إِلَّا الَْبلَاغُ الُْمبُِني َوَما َعلَْيَنا ) ١٦(َيْعلَُم إِنَّا إِلَْيكُْم لَُمْرَسلُونَ 
  ) ١٩(قَالُوا طَاِئُركُْم َمَعكُْم أَِئْن ذُكِّرُْتْم َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم ُمْسرِفُونَ ) ١٨(َولََيَمسَّنَّكُْم ِمنَّا َعذَابٌ أَلِيٌم 

تقدم الكالم على نظريه يف البقرِة والنحل واملعىن واضرب } واضرب لَُهْم مَّثَالً أَْصحَاَب القرية {  :قوله تعاىل 
فعلى . ألجلهم مثالً ، أو اضرب ألجل نفسك أصحاب القرية هلم مثالً أي مثهم عند نفسك بأصحاب القرية 

قل هلم ما أنا : قال ]  ٦: يس [ } ِلتُنِذَر قَْوماً { : قال و]  ٣: يس [ } إِنَّكَ لَِمَن املرسلني { : األول ملَّا قال تعاىل 
بقليل جاء أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم مبا أنذرتكم وذكروا التوحيد وخوفوا ) قبلي ( بدعاً من الرسل بل 

وكتب عليه أنه ال  إن اإلنذار ال ينفع من أضله اللَُّه: وعلى الثاين ملا قال تعاىل . بالقيامة وبشروا بنعيم دار اإلقامة 
أي مَثِّلْ هلم عند نفسك » مثالً « فال بأس واضرب لنفسك ولقومك : السالم ) الصالة و ( يؤمن قال للنيب عليه 

مثالً بأصحاب القرية ، حيث جاءهم ثالثةُ ُرُسل فم يؤمنوا ، وصرب الرسل عل القتل واإليذاء وأنت جئتهم واحداً 
  .هنم جاءوا قريةً وأنت بعثت إىل العامل وقومك أكثر من قوم الثالثة ، فإ

» األصحاب « وأقيم » املَثَلَ « أصحاب القرية ، فترك ) مَثَلَ ( أي واضرب هلم مثالً } أَْصَحاَب القرية { : قوله 
  ] . ٨٢: يوسف [ } واسأل القرية { : ُمقامة يف اإلعراب كقوله 



ىن اجعل أصحاب القرية هلم مثالً أو مثل أصحاب القرية هبم ال حاجة إىل اإلضمار بل املع: وقيل : قال الزخمشري 
  .املراد بالقرية أْنطَاكية : قال املفسرون 

: منصوبة ألهنا بدل أْصحَابِ القَْرَية كأنه تعاىل قال » إذْ « : قال الزخمشري . بدل اشتمال } إِذْ َجآَءَها { : قوله 
  .بوقِت ُمحَمَّد واْضرِب هلم وقت جميء املرسلني ومثل ذلك الوقت 

أي اجعل الضرب كأنه حني جميئهم وواقع فيه واملرسلون من قوم عيسى وهم » اْضرِْب « : منصوب بقوله : وقيل 
  .وهم ثالثة  -السالم) الصالة و ( عليه  -أقرب ُمْرَسلٍ أُْرسل إىل قوم إىل زمان حممد 

قال . اضْرب هلم مثالً إذ أرسلنا إىل اصحاب القرية اثنني : ال األوىل ، كأنه ق» إذ « بدل من } إِذْ أَْرَسلَْنآ { : قوله 
أي جاءها املرسلون حنيَ » َجاَءها « ظرفاً والفعل الواقع فيه » إذا « واألصح األوضح أن يكون : ابن اخلطيب 

  .أْرَسلَْناُهْم إلَيْهِْم 
 -سلَ كانوا مبعوثني من جهة عيسى وهذا فيه لطيفة أخرى وهي أن يف القصة أن الر. وإمنا جاءوهم حيث أمروا 

هو إرسالنا رسول )  -عليه السالم( إرسال عيسى : أرسلهم إىل أنطاكية فقال تعاىل  -السالم) الصالة و ( عليه 
رسول اهللا بإذن اهللا فال يقع لك يا حممد أن أولئك كانوا ُرُسلَ الرسل وإمنا هم ُرُسلُ اهللا ، فإن تكذيبهم كتكذيبك 

ويؤيد هذا مسألة ِفقْهِيَّةٌ وهي أن َوكيلَ الوكيل بإذن املوكل َوكيلُ املَُوكّل ال } إِذْ أَْرَسلَْنآ { : بقوله  فتتم التسلية
واضرب هلم « : وهذا على قولنا ) األول ( وكيل الوكيل حىت ال ينعزل بعزل الوكيل إياه وينعزل إذا عزله املوكل 

يف بعثة االثَْنْينِ » إذا أرسلنا إليهم اثنني « : ظاهر وقوله  -والسالم  عليه الصالة -ضرب املثل ألجل حممد » مثالً 
بإذن اهللا فكان عليهما إهناء األمر ) ( السالم ( الصالة و ( حكمةٌ بالغة وهي أهنما كانا مبعوثني من جهة عيسى عليه 

  .ُهَما على قومهما عند عيسى حجَّةً فهو بشر فأمره اهللا بإرسال اثنني ليكون قَوْلُ) إىل عيسى عليه الصالة والسالم 

  فصل
وروى ابن إسحاق عن ابن عباس وكعب األْحبار ووهب بن منّبه ورُوَِي عن ُبريدةَ ْبنِ احلصيب : قال ابن كثري 

وعكرمة وقتادة والزهري أن هذه القرية أنطاكية وكان اسم ملكها انطيخش ، وكان يعبد األصنام فبعث اهللا إليه 
وزعم قتادة  -عز وجل  -أهنم رسل اهللا ) ه ( وهم َصاِدق وَصدُوق وسلوُم فكذهبم وهذا ظاهر ثالثة من الرسل 

. أهنم كانوا رسالً من عند املسيح وكان اسم الرسولني األولني مشْعون ويوحَّنا واسم الثالث بُولص والقرية أنطاكية 
ثالثةً من احلواريني كانوا أول مدينة آمن باملسيح  وهذا القول َضِعيف جداً؛ ألن أهل أنطاكية ملا َبعث إليهم املسيُح

يف ذلك الوقت ، وهلذا كانت إحدى املدن األربع اليت تكون فيها مباركة النصارى وهي أنطاكية والقدس 
أهل هذه القرية املذكورة يف القرآن أهلكوا لقول اهللا ) إذا ( واسكندرية رومية ، مث بعدها قسطنطينية ، ومل يهلكوا 

لكن إن كانت الرسل الثالثة املذكورة يف ]  ٢٩: يس [ } إِن كَاَنْت إِالَّ صَْيَحةً وَاِحَدةً فَإِذَا ُهْم َخاِمُدونَ { :  تعاىل
القرآن بعثوا ألهل أنطاكية قدمياً فكذبوهم فأهلكهم اهللا مث ُعمِّرت بعد ذلك فلما كان يف زمن املسيح آمنوا برسله 

  .فيجوز واهللا أعلم 
ومنه ]  ٢٣: ص [ } َوَعزَّنِي ِفي اخلطاب { : قرأ أبو بكر بتخفيف الزاي مبعىن غَلَْبنا ، ومنه } َعزَّزَْنا فَ{ : قوله 

  .َعزَّ وَبزَّ أي ص له َبّز : قوهلم 
ء وكذا كل َعزَّز املَطَرُ اَألْرضَ أي قواها ولَبدها ، ويقال ِلتِلَْك األْرضِ الَعزا: والباقون بالتشديد مبعىن قَوَّْيَنا يقال 

أو فغلبنامها ( وتَعزََّز لَْحُم النَّاقَة أي صلَُب وقَوَِي وعلى كلتا القراءتني املفعول حمذوف أي فَقَّوينامها . أرض ُصلَْبة 
  .؛ ألن املقصود من البعثة ُنصرة احلق ، ال نصرهتما ، والكل كانوا مقوين للدين والربهان ) بثالث 



  .ألٍف والم ب» بالثُّالِث « وقرأ عبد اهللا 
هذه من الم التوكيد ، وأدخلها يف خرب الثانية ، ألهنم يف األوىل » إنّ « جرد خرب } إِنَّآ إِلَْيكُْم مُّْرَسلُون { : قوله 

ويف الثانية بالَغُوا يف اإلنكار فقابلتهم » إنَّ « استكملوا جمرد اإلنكار فقابلتهم الرسل بتوكيد واحد وهوا إلتيان ب 
  .» الالَّم « وب » إنَّ « يادة التأكيد ، فأتوا ب بز) الرسل ( 

  .ابتداٌء وطليبُّ وإنكاريُّ : األخبار ثالثة أقسام : قال أهل البيان 
  .َزْيٌد عَاَرٌف : ملن لك يتردد يف نسبة أحد الطرفني إال اآلخر حنو ) يقال : ( فاألول 
  .إنَّ زَْيداً عَارٌِف : ر فيقال له ملن هو مترد يف ذلك طالٌب له منِكٌر له بعض إنكا: والثاين 

إنَّ زَْيداً لَعاَرٌِف ومن أحسن ما حيى أن رجالً جاء إىل أيب العباس الِكْنديِّ : مل يبالغ يف إنكاره فيقال له : والثالث 
زَْيداً لَقَائٌم ،  يقولون زُْيٌد قَاِئٌم ، وإنَّ: وما ذالك؟ قال : إين ألجُد يف كالم العرب حشواً قال : يا أبا العباس : فقال 
« جواب لسؤال سائل و » إنَّ عبد اهللا قائٌم « إخبار بقيامة ، و » فعبد اهللا قائم « كالَّ ، بل املعاين خمتلفة ، : فقال 

جواب عن إنكار ُمْنِكر وهذا هوا لكندي الذي سئل أن يعارض القرآن ففتح املصحف فرأى » إنَّ عبد اهللا لقائٌم 
بغري الم ، ألنه ابتداء إخْبار ، فال حيتاج إىل توكيد ، وبعد » مرسلون « وجاء أوالً : أبو حيان  سورة املائدة وقال

  .بالم التوكيد ، ألنه جواب عن إنكارٍ » لَمُْرَسلُونَ « اجملاورة 

املقام  مقام -وهو الطليب  -وهذا قصور عن فهم ما قاله أهل البيان ، فإنه جعل املقام الثاين « : قال شهاب الدين 
  .» األول وهو االبتدائي 

جعلوا كوهنم بشراً ِمثلهم دليالً } َمآ أَنُتْم إِالَّ َبَشٌر مِّثْلَُنا َوَمآ أَنَزلَ الرمحن ِمن َشْيٍء إِنْ أَنُتْم إِالَّ َتكِْذبُونَ { : قوله 
أَأُنزِلَ َعلَْيِه الذكر ِمن { :  السالم) الصالة و ( وهذا عام يف املشركني قالوا يف حق حممد عليه . على عدم اإلرسال 

إنه موجب بالذات وقد : وإمنا ظنُّوه دليالً بناء على أهنم مل يعتقدوا يف اهللا االختيار وإمنا قالوا ]  ٨: ص [ } َبْينَِنا 
: األنعام [ } الََتهُ اهللا أَْعلَُم َحْيثُ َيجَْعلُ رَِس{ : فرد اهللا تعاىل عليهم بقوله ) الرجحان ( استوينا يف البشرية فال ميكن 

« : مث قالوا . إىل غري ذلك ]  ١٣: الشورى [ } اهللا جيتيب إِلَْيِه َمن َيَشآُء ويهدي إِلَْيِه َمن ُينِيُب { : وبقوله ]  ١٢٤
  :وهذا حيتمل وجهني » َوَما أَنَْزل الرَّْحمُن ِمْن َشْيٍء 

بهةً واحدة ، واملعىن وما أنزل اهللا إليكم أحداً فكيف فيكون الكل ش) ه ( أن يكون ُمتمِّماً ملا ذكرو : أحدمها 
  !صرمت رسالً؟

ذكروا . أنتم بشر مثلنا ، فال جيوز ُرْجَحاُنكم علينا : أن يكون هذا شبهة أخرى مستقلة وهي أهنم ملا قالوا : والثاين 
عاىل ليس مبنزل شيئاً يف هذا العامل الشبهة من جهة النظر إىل املُْرَسِلني مث قوال شبهة أخرى من جهة املرِسل وهو أنه ت

  ! .، فإن تصرفه يف العامل العلوي فاللَُّه مل ينزل شيئاً من األشياء يف الدينا فكيف أنزل إليكم؟
إشارة إىل الرد عليهم ، ألن اهللا تعاىل ملا كان َرْحمَن الدُّْنَيا ، واإلرسال رمحة فيكف ال } الرمحن { : وقوله تعاىل 

إذْ أَْرَسلَْنا إلَْيهِم « أي ما أنتم إال كاذبون فيما تزعمون » إنْ أَنُْتْم إالَّ َتكِْذُبونَ « : مث قال ! َرْحمن؟ ينزل رمحته وهو
: وهو مشعون وقال كعب » ثَاِلٍث « برسول » فَكَذَُّبوُهَما فََعزَّْزَنا « امسهما حيىي وبولس : قال وهب » اثَْنْينِ 

 -السالم ) الصالة و ( وإمنا أضاف اهللا اإلرسال إليه ، ألن عيسى عليه . سلوم  الرسوالن َصاِدق وصدوق والثالث
  . -إمنا بعثهم بأمرهم عز وجل

وهذا إشارة إىل أهنم جمرد التكذيب مل يسأموا ومل يتركوا بل أعادوا } قَالُواْ َربَُّنا َيْعلَُم إِنَّآ إِلَْيكُْم لَمُْرَسلُونَ { : قوله 



وأكدوه بالالم ألن علم } قَالُواْ َربَُّنا َيعْلَُم إِنَّآ إِلَْيكُْم لَمُْرَسلُونَ { قول عليهم وأكدوه باليمني ذلك هلم ، وكرروا ال
  :اهللا جيري َمْجَرى القسم ، كقوله 

وذلك » غُ املُبُِني َوَما َعلَْيَنا إالَّ الَبالَ« أي هو عامل باألمور ]  ١٢٤: األنعام [ } اهللا أَْعلَُم حَْيثُ َيجَْعلُ رِسَالََتُه { 
أي املبني احلق عن الباطل وه والفارق » املبني « تسلية ألنفسهم أي حنن خرجنا عن ُعْهَدِة ما علينا هو الَبالَغ وقوله 

أو . باملعجزة والُبرهان؛ إذ البالغ املظهر ملا ارسلنا إىل الكل أي ال يكفي أن يبلغ الرسالة إىل شخص أو شخصني 
إنا َتطَيَّْرنا بِكُمْ « : ما ميكن فإذا مل يقبلوا احلق فهنالك اهلالك فما كان جواهبم بعد ذلك إال قوهلم  املظهر للحق بكل

لنقتلّنكم » لَِئْن لَْم َتْنَتهُوا لََنْرُجمنَّكُْم « أي َتَشاءمنا بكُْم وذلك أن املطر حُبَِس عنهم فقالوا أصابنا هذا بشؤِمكُمْ » 
  .قاله قتادة 

وليمسنكم منا « : فإن فسرنا الرجم باحلجارة فيكون قوهلم » وليمسنكم منا عذاب أليم « مّنكم لنشت: وقيل 
ال نكتفي برمجكم حبجر أو حجرين بل ندمي ذلك عليكم إىل املوت وهو العذاب األليم أو : كأنه قالوا » َعذَاٌب أَلِيٌم 
  .ي ُمؤِْلم ولَيَمسَّنَّكُْم بسبب الرجم منَّا عذاب أليم أ: يكون املراد 

« إذا فسرنا . الرجم الشتم فكأهنم قولوا وال يكفينا الشتم بل شتم يؤدي إىل الضرب واإليالم اِحلسِّيِّ : وإن قلنا 
  .مبعىن مؤمل فالفَعِيلُ مبعىن ُمفِْعل قليلٌ » أليم 

ا أي عذاٌب ذُو ألَمٍ ، فيكون أي ذاِت رَِض]  ٢١: احلاقة [ } ِعيَشةٍ رَّاِضَيٍة { : هو من باب قوله : وحيتمل أن يقال 
  .فعلي مبعىن فَاِعلٍ وهو كثٌري 
  .أي شؤمكم معكم ، أي كُفْركُْم » طَاِئُركُْم َمَعكُْم « مث أجاهبم املرسلون فقالوا 

اسم فاعل أي ما طَارَ لكم من اخلري والشر ، فغرب به عن احلظ والنصيب » طاِئر « العامة على » طائركم « : قوله 
مصدر اطَّيََّر الذي أصله َتطَيََّر ، فلما أريد إدغامه أبدلت الفاء » اطَّْيُركُْم « فيما روى عنه الزخمشري  -سنوقرأ احل

  .» اطَّيَّاراً « طاء وسكنت واجتلبت مهزة الوصل وصار اطَّيَّر ، فيكون مصدره 
لك يف شرح التسهيل يف باب املصادر يف بعض ما رد به على ابن ما) هو ( وملا ذكر أبو حيان هذا مل يرد عليه وكان 

: ال جييء مصدرمها علهيما ، بل عل أصلهما ، فيقال » اطَّيَّر وادَّارأ « إذا أدغما وصار » َتطَيَّر وَتَدارأ « أن مصدر 
  .ولكن هذه القراءة َتردُّه إنْ صحت وهو بعيٌد . اطَّيَّر تَطَيُّراً ، وادَّارأَ َتَدُرءاً 

كُْم بياء ساكنة ويغلب على الظن أهنا هذه وإمنا تصحفت على الرواي فحسبها مصدراً وظن أن وقد روى غريه طَْيُر
  .مهزةُ َوْصلٍ » قالوا « ألف 
قرأ السبعة هبمزة استفهام بعدها إن الشرطية وهم على أصوهلم من التسهيل والتحقيق ، } أَإِن ذُكِّرُْتم { : قوله 

واْخَتلََف سيبويه ويونُس إذا اجتمع استفهام وشرط أَيُُّهما ) البقرة ( ة وإدخال ألف بني اهلمزتني وعدمه يف سور
  .ُيجَاُب؟ فذهب سيبويه إىل أجابة االستفهام ، ويوُنس إىل إجابة الشرط 

  .فالتقدير عند سيبويه أَِئْن ذُكِّْرُتْم تََتطَيُُّرون وعند يونس َتطَيُّرُوا جمزوماً فاجلواب للشرط على القولني حمذوف 
وقرأ أبو جفعر وطلحة وزِّر هبمزتني مفتوحتني ، إالَّ أنَّ زِّراً مل يسهل الثانية ، . وقد تقدم هذا يف سورة األنبياء 

  :كقوله 
  فَلَْسَت برَاعٍ الْبن َعمَِّك َمْحَرمَا... أَإِنْ كُْنَت ْبَن أَْحَوى ُمَرحَّالً  -٤١٧٢

  .واحدة مفتوحة ) هبمزة ( الً بأَِلٍف بين اهلَْمَزَتني وقرأ املَاَجُشون وروي عن أيب عمرو وزرِّ أيضاً كذلك ، إال أهنا فص



هو املعلول ، وأن » تطريمت « َألنْ ذُكّرُْتْم َتطَيِّرُْتْم ف ) أَ ( وخترج هذه القراءات الثالث على حذفالم العلة أي 
وقرأ احلسن هبمزة . ون إخبار بذلك ويف غريها يك. واالستفهام منسحب عليهما يف قراءة االستفهام . ذكرمت عليته 

وقرأ األعمش واهلَْمَداينُّ أين ذكرمت فطائركم . واحدة مكسروة وهي شرط من غري استفهام ، وجوابه حمذوف أيضاً 
ومن جيوز تقدمي اجلواب ال حيتاج إىل } طَاِئرُكُم مََّعكُمْ { : معكم أو ُصْحَبُتكُْم طائركم ، لداللة ما تقدم من قوله 

  .حذف 
  .وقرأ احلسن وأبو جعفر وأبو رجاء واألْصَمِعيُّ عن نافع ذُكِْرُتْم بتخفيف الكاف 

  فصل
أي أتفعلون بنا ذلك وإن ذكرمت أي وعظتم باهللا وبني لكم } لََنْرُجمَنَّكُمْ { : جواب عن قوله » أئن ذكرمت « : قوله 

مشركون جماوزون حيث جتعلون ما ُيتَربَُّك به يتشاءم بِِه وتقصدون  »َبلْ أَْنُتْم قَوٌم ُمْسرِفُونَ « األمر باملعجز والُبْرهان 
  .إيالم من جيب إكرامه ، أو مسرفون حيث تكفرون مث ُتِصرُّونَ بعد ظهور احلق باملُْعجِزة والُبرهان 

  املضروب عنه؟) األمر ( لإلضراب فما ) بل : ( فإن قيل 
حنن كاذبون وإن جئنا بالربهان ال بل :  واردة على تكذيبهم فإهنم قالوا أَِئْن ذُكِّرمت: حيتمل أن يقال قوله : فاجلواب 

. أحنن مشؤومون وإن جئنا ببيان صحة ما حنن عليه ال بل أنتم قوم مسرفون : وحيتمل أن يقال . قوم مسرفون 
  .رفون أحنن مستحون الرجم واإليالم وإن بينا صحَّةَ ما أتينا به ال بل أنتم قوم مس: وحيتمل أن يقال 

  فصل
بعث رجلني إىل أهل أنطاكية فََدعََوا إىل توحيد اهللا وأظهرا  -السالم ) الصالة و ( عليه  -ذكر املفسرون أن عىي 

املعجزة من إبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى فحبسهم امللك فأرسل بعدمها مشُْعون ، فأتى امللك ، ومل يدع 
أمراً بديعاً ) ِن ( يف احلبس َرُجلَْينِ َيدِّعَيا ) أنَّ ( إين أْسَمُع : دبري ، مث قال الرسالة وقرب نفسه من امللك حبسن الت

وهل لكما بيَِّنةٌ؟ قاال : بلى فأحضرا وذكرا مقالتهما احلقَّةَ فقال مشعون : أفال حيضران نسمع كالمهما؟ فقال امللك 
إن شئت أن َتْغِلَبهم فقل لآلهلة اليت : يا أيها امللك : فقال مشعون . نعم فأبرءا األكمه واألبرص وأَْحَييا املوتى : 

فَإذَنْ : تعبدوهنا تفعل شيئاً من ذلك فقال له امللك أنت ال خيفى عليك أهنا ال تسمع وال تبصر وال تعلم فقال مشعون 
  .وكانت الغلبة للمكذبَِني . وكفر آخرون ) وقوم ( ظهر يل احلق من جانبهم فآمن امللك 

اتَّبُِعوا َمْن لَا َيْسأَلُكُمْ أَجًْرا َوُهْم ُمهَْتُدونَ ) ٢٠(ْن أَقَْصى الَْمدِيَنِة َرُجلٌ َيْسَعى قَالَ َيا قَْومِ اتَّبُِعوا الْمُْرَسِلَني َوَجاَء ِم
نْ ُيرِْدنِ الرَّْحَمُن بُِضرٍّ لَا ُتْغنِ َعنِّي أَأَتَِّخذُ ِمْن ُدونِِه آِلَهةً إِ) ٢٢(َوَما ِلَي لَا أَْعُبُد الَِّذي فَطََرنِي َوإِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ ) ٢١(

قِيلَ اْدُخلِ الَْجنَّةَ ) ٢٥(إِنِّي آَمْنُت بِرَبِّكُْم فَاْسَمُعوِن ) ٢٤(إِنِّي إِذًا لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ ) ٢٣(َشفَاَعُتُهمْ َشْيئًا َولَا ُينِْقذُوِن 
  ) ٢٧(فََر ِلي َربِّي َوَجَعلَنِي ِمَن الُْمكَْرِمَني بَِما غَ) ٢٦(قَالَ َيا لَْيَت قَْوِمي َيْعلَُمونَ 

  :يف تعلقه مبا قبله وجهان } َوَجآَء ِمْن أَقَْصى املدينة َرُجلٌ يسعى { : قوله 
ِمْن أَقَْصى املَِديَنة « : وعلى هذا فقوله . أنه بيان لكوهنم أتوا بالبالغ املبني حيث أمن هبم الرجل الساعي : أحدمها 

إنذارهم وإبالغهم بلغ إىل ) أن ( قد آمن دل على ) هو ( غة باهرة ألنه ملا جاء من أقصى املدينة رجل و فيه بال» 
  .أقصى املدينة 

ذكر بعد الفراغ من ذكر الرسل  -السالم) الصالة و ( عليه  -أن ضرب املثل ملا كان لتسلية قلب حممد : والثاين 
لى ما أوذوا ، ووصول اجلزاء األوفر إليهم ليكون ذلك تسليةً لقلب سعي املؤمنني يف تصديق أنبيائهم ، وصربهم ع



  . -عليه الصالة والسالم -أصحاب حممد 
  :مع أنه كان معروفاً معلوماً عند اهللا فائدتان » الرجل « يف تنكري } رجل يسعى { : قوله 

  .أي رجل كامل يف الرجولية ) لشأنه ( أن يكون تعظيماً : األوىل 
إهنم تواطئوا : يكون مفيداً ليظهر من جانب املرسلني أمر رجل من الرجال ال معرفة هلم به ، فال يقال  أن: الثانية 

كان يعمل احلرير وكان : كان قصاراً وقال وهب : وقال السدي . والرجل هو حبيب النَّجار كان ينحت األصنام 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -كان مؤمناً آمن مبحمٍدسقياً قد أسرع فيه اجلُذَاُم وكان منزلة عند أقصى باب املدينة و

تصٌري للمسلمني » يسعى « : قبل وجوده حني صار من العلماء بكتاب اهللا ، ورأى فيه نعت حممد وبعثته وقوله 
  .وهداية هلم ليبذلوا َجْهدَهم يف النُّْصحِ 

َياقَْومِ إِنَّكُمْ { : عند قوله موسى » ا قوم ي« : تقدم الكالم يف فائدة قوله } قَالَ ياقوم اتبعوا املرسلني { : قوله 
  ] . ٥٤: البقرة [ } ظَلَْمُتْم أَنْفَُسكُْم 

اتَّبِعُوا « : وهذا قال ]  ٣٨: غافر [ } َوقَالَ الذي آَمَن ياقوم اتبعون { هذا مثل مؤمن آل فرعون : فإن قيل 
  .فما الفرق؟ » املُْرَسِلَني 
ول جميئه نصحهم ومل يعلموا سريته فقال اتبعوا هؤالء الذين أظهروا لكم الدليل هذا الرجل جاءهم ويف أ: فاجلواب 

اتَّبِعُونِي يف اإلميان مبُوسى « : وأوضحوا لكم السَّبِيلَ وأما مؤمن آل فرعون فكان فيهم ونصحهم مراراً فقال 
» ته لنفسي وأنتم تعلمون أين اخترته واعلموا أنه لو مل يكن خرياًملا اختر -السالم ) الصالة و ( عليهما  -وَهاُرونَ 

واعلم أنه مجع بني إظهار النصيحة . أنتم تعلمون اّتباعي هلم : ومل يكن للرجل الذي جاء من أقصى املدينة أن يقول 
إظهار إميانه وقدم إظهار النصيحة على إظهار اإلميان » املرسلني « : نصيحة وقوله » اتبعوا « : وإظهار إميانه فقوله 

  .على إرادته النصح » يسعى « : كان ساعياً يف النصيحة وأما اإلميان فكان قد آمن من قبل وقوله  ألنه
النحاة ال يقولون ذلك : بإعادة العامل إال أن أبا حيان قال » املرسلني « بدل من } َمن الَّ َيسْأَلُكُْم أَْجراً { : قوله 

  .دالً بل تابعاً وكأنه يريد التوكيد اللفظي بالنسبة إىل العامل وإال فال يسمونه ب) جر ( إال إذا كان العامل حرف 

  فصل
هذا الكالم يف غاية احلسن ألن ملا قال اتبعوا املرسلني كأهنم منعوا كونَُهْم مرسلني فنزل درجة وقال ال شك أن 

من الدليل ال حيسن إال اخللق يف الدنيا سالكون طريقة االستقامة والطريق إذا كان فيه دليل وجب اتباعه واالمتناع 
عند أحد أمرين إما لطالب الدليل األجرة وإما عدم االعتماد على اهتدائه ومعرفة الطريق لكن هؤالء ال يطلبون 
أجرة وهم مهتدون عاملون بالطريق املستقيمة املوصولة إىل احلق فهب أهنم ليسوا مبرسلني هادين أليسوا مبهتدين 

  .فاتبعوهم 
أصل الكالم وما لكم ال تعبدون ولكنه صرف الكالم عليهم ليكون الكالم } الَ أَْعُبُد الذي فَطََرنِي  َوَما ِلَي{ : قوله 

مبين على كالم األول } أَأَتَِّخذُ { وقوله » وإليه أَْرجِعُ « دون } َوإِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ { : أسرع قبوالً ولذلك جاء قوله 
: وقرأ محزةٌ ويعقوُب ما يل بإسكان الياء واآلخرون فتحها واعلم أن قوله وهذه الطريقة أحسن من ادِّعاء االلتفات 

أَْي أيُّ مانع من جانيب وهذا إشارة إىل أن األمر من جهة املعبود ظاهر ال خفاء فيه فمن مينع من } َوَما ِليَ الَ أَْعُبدُ { 
عدول من خماصمة القوم إىل حال نفسه حكمة عبادته يكون من جانبه مانع وال مانع من جانيب فال َجَرَم عبدته ويف ال

: ألنه لو قال } َوَما ِليَ { : مل يكن يف البيان مثل قوله « ما لكم ال تعبدون الذي فطركم : أخرى وهي أنه لو قال 
نفسه علم كل أحد أنه ال يطلب العلة وبياهنا من أحد ألنه أعمل حبال نفسه ) حال ( وأحد ال خيفى عليه « َوَماِلي » 



أنه يطلب بيان العلة لكون غريه أعلم حبال ) منه ( جاز أن يفهم « َوَما لَكُْم » : فهو بني عدم املانع وأما لو قال 
إشارة إىل عدم املانع وعند « َوَما ِلي » : إشارة إىل وجود املقتضي ، فإن قوله } الذي فَطََرنِي { : نفسه ، وقوله 

دليل املقتضي فإن اخلالق ابتداء مالك } الذي فَطََرنِي { : املقتضي فقوله عدم املانع ال يوجد الفعل ما مل يوجد 
وقدم بيان عدم . واملالك جيب على اململوك إكرامه وتعظيمه ومنعٌم باإلجياد واملنعم جيب على املنعم عليه شكر نعمته 

إليه واختار من اآليات فطرة املانع على بيان وجود املقتضي مع أن املستحسن تقدمي ما هو أوىل بالبيان للحاجة 
كامل القدرة واجب فهو مستحق ) ال يكون إال ( نفسه ألن َخاِلَق َعْمرو جيب على زيٍد عبادُته ألن من خلق عمراً 

  أظهر إجياباً« زيد » خبلق « زيد » العبادة بالنسبة إىل كل مكلف لكن العبادة على 
  فصل

فطرة أثر النعمة وكان عليه أظهر ويف الرجوع معىن الشكر وكان أضاَف الفطرة إىل نفسه والرجوع إليهم كأن ال
َوَما { : ؟ فقال « أَفَأَْنَت َتتَّبِعُُهْم » : اتبعوا املرسلني أخذوه ورفعوه إىل امللك فقال له : روي أن ملا قال . هبم أليق 

 أن أعبد خالقي وإليه ترجعون تردون عند البعث أي أي شيء مينعين} وَإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ ( ِلَي الَ أَعُْبُد الذي فَطََرنِي 
  .فيجزيكم بأعمالكم 

ِفطَْرةَ اهللا اليت فَطََر الناس َعلَْيَها { : وقيل جعلين على الفطرة كما قال تعاىل . خلفين اخترعاً ابتداء : ومعىن فطرين 
  ] . ٣٠: الروم [ } 

على » بأَتِِّخذُ « جيوز أن يتعلق » ِمْن ُدونِِه « ختذ من دونه آهلةً و استفهام مبعىن اإلنكار ، أي ال أ} أَأَتَِّخذُ { : قوله 
وأن يكون مفعوالً ثانياً قدم » آهلة « وجيوز أن يتعلق مبحذوف على أنه حال من » آهلة « أهنا متعدية لواحد وهو 
  .على أهنا املتعدية الثنني 

  فصل
نه يعبد الذي فطهر بني أن َمْن ُدوَنُه ال جيوز عبادة ألن الكل لطيفة وهي أنه ملا بني أ» من دونه آهلة « : يف قوله 

» إنْ ُيرِْدنِي « : إشارة إىل أن غريه ليس بإلَِه ألن املتخذ ال يكون إهلاً قوله } أَأَتَِّخذُ { : حمتاٌج مفتقٌر حادثٌ وقوله 
بُِضمر : وقيل  -وفتح طلحة السَّلَْمانِي  »آلهلةٍ « واجلملة الشرطية يف حمل نصب صفة » الَ ُتْغنِ َعنِّ « شرط جوابه 

وهذا واهللا اعلم رأى يف كتب القراءات بفتح الياء : مبعىن إن ُيورِدْنِي ضُرا أي جيعله َمْورداً للضر قال أبو حيان 
والذي فتوهم أهنا ياء املضارعة فجعل الفعل متعدياً بالياء املعدية كاهلمزة فلذلك دخل مهزة التعدية فنصب به اثنني 

وهذا رجل ِثقَةٌ : يف كتب القراءات الشواذ أهنا ياء اإلضافة احملذوفة خطًّا ونطقاً اللتقاء الساكنني قال شهاب الدين 
  .قد نقل هذا القراءة فتقبل منه 

{ : وكذلك قوله تعاىل إنْ يُرِد الرَّْحَمُن بِي ضُرا : ومل يقل } إِن ُيرِْدنِ الرمحن بُِضرٍّ { ما اِحلكَْمةُ يف قوله : فإن قيل 
  .إن أَرَاَد اللُُّه يب ضُرا؟ : ومل يقل ]  ٣٨: الزمر [ } إِنْ أََرادَنَِي اهللا بُِضرٍّ َهلْ ُهنَّ كَاِشفَاُت ُضرِِّه 

: أن الفعل إذا كان متعدياً إىل مفعول واحد تعدى إىل مفعولني باحلرف كاألمر تعدى باحلرف يف قوهلم : فاجلواب 
مث إن املتكلم البليغ جيعل املفعول بغري حرف أوىل بوقوع الفعل عليه وجيعل اآلخر مفعوالً . َرَج به ذََهَب به وَخ

كيف كرامة : فإذا قال . اختصه امللُك بالكرامة والنعمة : كيف حال فالن؟ يقول : حبرف فإذا قال القائل مثالً 
ألنه هو املقصود وإذا تقرر هذا فاملقصود فيما حنن  اختصها بزيد فيقول املسؤول مفعوالً بغري حرف؛: امللك؟ يقول 

بيان كون العبد حتت تصرف اهللا يقلبه كيف يشاء يف البُْؤسِ والرَّخاء وليس الضر مقصود بيانه كيف والقائل : فيه 
حيث جعل » رَنِي الَِّذي فَطَ« : مؤمن يرجو الرمحة والنعمة بناء على إميانه حبكم وعد اهللا وُيؤَيِّد هذا قولُه ِمْن قَْبل 



إنْ أَرَادَنِي اللَُّه بُضرِّ « : نفسه مفعول الفطرة فلذلك جعلها مفعول اإلرادة ووقع الضر تبعاً وكذلك القول يف قوله 
خلصوصيته مقصوداً بالذكر ويؤيده ما تقدم حيث قال اهللا ) وليس الضر ( املقصود بيان أنه يكون كما يريده اهللا » 

  :تعاىل 

  .يعين هو حتت إرادِتِه ]  ٣٦: الزمر [ } كَاٍف َعْبَدُه َس اهللا بِ{ 
[ } إِنْ أََرادَنَِي اهللا { : بصيغة املضارع وقال يف الزمر » إن ُيرِْدين الرمحن « : ما احلكمة يف قوله هنا : فإن قيل 

  .بصيغ املاضي وذكر املريد هنا باسم الرمحن وذكر املريد هناك اسم اهللا؟ ]  ٣٨: الزمر 
واب أن املاضي واملستقبل مع الشرط يصري املاضي واملستقبل مع الشرط يصري املاضي مستقبالً ألن املذكور هنا فاجل

واملذكرو هناك من قبل بصيغة املاضي } َوَما ِلَي الَ أَعُْبُد { : وقوله } أَأَتَِّخذُ { : من قبل بصيغة االستقبال يف قوله 
  ] . ٣٨: الزمر [ } أَفَرَأَيُْتم { : قوله 
أي إن يَْمَسسْنِي اللَُّه بضرِّ أي بسوء ومكروه ال ُتْغنِ ]  ٢٣: يس [ } الَّ ُتْغنِ َعنِّي َشفَاعَُتُهْم َشْيئا { : قوله 

من ذلك املكروه أو ال ينقذون من العذاب لو عذبين اهللا إن » وال ُيْنِقذُونِ « شفاعتهم شيئاً أي ال شفاعة هلا فتغين 
« و . أي خطأ ظهار إن فعلت ذلك فأنا ضالٌّ ضالالً بيناً } إين إِذاً لَِّفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ { : ىل قوله تعا. فعلت ذلك 

  .مبعىن مؤمل » أليم « مبعى ُمفِْعل يف قوله » فَِعيلٌ « وعكسه » فَعِيل « ُمفِْعل مبعىن » املُبُِني 
  :فيه وجوه } إين آَمنُت بَِربِّكُْم { : قوله 

إنِّي آمن : أقبل القوم عليه يريدون قلته فأقبل هو للمرسلني وقال : قال املفسرون . املرسلني  أنه خطاب: أحدها 
  .بِرَبِّكُْم فَاْسَمعُوا قويل واشهدوا يل 

  .هم الكفار ملَّا نصحهم وما نفعهم قال آمنت فامسعون : والثاين 
« وما أتَْرَر َعَملَك ( ا ِمْسكُني ما أَكْثََر أََملَك ي: بركم أيها السامعون فامسعوين على العموم كقول الواعظ : الثالث 

امسعوا فإن املتكلم إذا كان : أنه كالم متفكر حيث قال : فوائد منها « فَاْسَمُعونَ » يريد كل سامع يسمعه ويف قوله 
يقولوا مل أخفيت  إن أخربتكم مبا فعلت حىت ال: يعمل أن لكالمه مجاعةً سامعني يتفكر ، ومنها أن ينبه القوم ويقول 

  .عنا أمرك ولو أظهرته آلمنا معك 
: ؟ فاجلواب !آمن بريب: آمنتُ بربكم ومل يقل : َما ِلَي الَ أَعُْبُد الِّذي فطرين ، وقال ههنا : قال من قبل : فإن قيل 
قوهلم وآمن بالرب آمنُت برَبِّكُْم ظهر عند الرسل أنه قبل : اخلطاب مع الرسل فاألمر ظاهر ألنه ملا قال : إن قلنا 

أعبد » : بيان للتوحيد ألنه ملا قال ) وجوه ( اخلطاُب مع الكفار ففيه : وإن قلنا « بِرَبِّكُْم » الذي دعوه إليه وقال 
ريب وربكم واحد وهو الذي فطرين وهو بعينه : فُهَِم أنه يقول « آمنت بربكم فامسعون » : مث قال « الذي فطرين 

  .وأنا أيضاً آمنت بريب : آمن بريب فيقول الكافر  :ربكم خبالف ما لو قال 
العامة على كسر النون وهي نون الوقاية حذفت بعدها ياء اإلضافة ُمجتزءاً عْنَها بكسرة النون } فامسعون { : قوله 

ع وقد وق) هلا ( ، إذ ال وجه ) على عاصم ( وقرأ ِعْصَمةُ عن عصم بفتحها وليست إال غلط . وهي اللغة الغالية 
هذا خطأ فال جيوز ألنه أمر فإما : وقرأ اجلمهور بفتح النون وقال أبو حامت : البن عطية َوَهٌم فاحش يف ذلك فقال 

سبَق قلم منه أو من « اجلمهور » : حذف النون وإما كسرها على جهة الياء عني ياء املتكلم ، وقد يكون قوله 
قال ابن عطية حذف من الكالم ما تواترت ) و ( « غريه »  وقرأ غُري اجلمهور فسقط لفظة: النساخ وكان األصل 

ادخل اجلنة ) ِقيلَ : ( قوله : اْدُخلِ اجلَنَّة َبْعَد القتل وقيل : األخبار والروايات به وهو أهنم قتلوه فقيل له عند موته 



بعد موته واهللا أخرب بقوله ، } ُمونَ ياليت قَْوِمي َيْعلَ{ : فعلى األول يكون قوله } آَمنُت بَِربِّكُْم { : عطف على قوله 
  .وعلى الثاين قال ذلك يف حياته وكان يسمع الرسل يقولون إنه من الداخلني اجلنة وصدقهم وقعطع به 

كما علمت فيؤمنون كما آمنت وقال احلسن خرقوا خرقاً يف َحلِْقِه وعلقوه « َيا لَْيَت قَْوِمي َيْعلَُمونَ ) قَال : ( قوله 
« قِيلَ اْدُخل اجلَنَّة » : ينة وقره بأنطاكية فأدخله اهللا اجلنة وهو حي فيها يرزق ، فذلك قوله عز وجل يف سرو املد

بَِما { : قوله . فلما أقضى إىل اجلنة قال يا ليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب أي بغرانريب يل وجعلني من املكرمني 
أهنا مبعىن الذي والعائد حمذوف أي بالذي : صدرية كما تقدم والثاين امل: هذه ثالثة أوجه ) ما ( جيوز يف } غَفََر ِلي 

ويل املعىن على ذلك . غفره يل ريب واسُْتْضِعَف هذا من حيث إنه يبقى معناه أنه متىن أن يعمل قومه بذنبوه املغفورة 
لْيِه ذََهَب الفّراء ورده الكسائي بأنه كان أهنا استفهامية وإ: إمنا املعىن على َتمَنِّي علمهم بغفران َربِّه ذُنُوَبه والثالث 

ينبغي حذف أهلا لكوهنا جمرورة وهو رد صحيح وقال الزخمشري األجود وطرح األلف واملشهور من مذهب 
  :البصريني وجوب حذف أهلا كقوله 

  لُ كَرَِّتإِذَا أََنا لَْم أَطُْعْن إذَا اخلَْي... َعالََم يقُولُ الرُّْمحُ ُيثِْقلُ عَاِتِقي (  -٤١٧٣
  ) .إالَّ يف ضرورة كقول الشاعر 

  كَِخنْزيرٍ َتمَرَّغَ ِفي َرَماٍد... َعلَى َما قَاَم َيْشِتُمنِي لَئيٌم  -٤١٧٤
  .وقرئ من املكرمني بتشديد الراء 

إِنْ كَاَنتْ إِلَّا صَْيَحةً َواِحَدةً فَإِذَا ُهمْ  )٢٨(َوَما أَنَْزلَْنا َعلَى قَْوِمِه ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السََّماِء َوَما كُنَّا ُمْنزِِلَني 
أَلَْم َيَرْوا كَْم أَهْلَكَْنا قَْبلَُهمْ ) ٣٠(َيا َحْسَرةً َعلَى الِْعَباِد َما يَأِْتيهِْم ِمْن َرسُولٍ إِلَّا كَاُنوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ ) ٢٩(َخاِمُدونَ 

  ) ٣٢(َوإِنْ كُلٌّ لَمَّا َجمِيٌع لََدْيَنا ُمْحَضُرونَ ) ٣١(جُِعونَ ِمَن الْقُُروِن أَنَُّهْم إِلَيْهِْم لَا َيْر

ملا متىن أن يعلم قومه أن اهللا غفر له وأكرمه } َوَمآ أَنَزلَْنا على قَْوِمِه ِمن َبْعِدِه ِمن ُجنٍد مَِّن السمآء { ) : تعاىل ( قوله 
 -السالم) الصالة و ( عليه  -نَّقْمة وأمر جربيل لريغبوا يف دين الرسل فلما قتل حبيب غضب اهللا وعجل هلم ال

} َوَمآ أَنَزلَْنا على قَْوِمِه ِمن َبْعِدِه ِمن ُجنٍد مَِّن السمآء { : فصاح هبم صيحةً واحدةً فماتوا عن آخرهم فذلك قوله 
  .يعين املالئكة 

  :هذه ثالثة أوجه ) ما ( يف » وما كنا منولني « : قوله 
  .كاليت قبلها فتكون اجلملة الثانية جارية َمجْرى التأكيد لألولَى أهنا ناقية : أحدمها 
  .اي وقد كنا منزلني وهذا ال جيوز البتة لفساده لفظاً ومعىن : أهنا مزيدة قال أبو البقاء : والثاين 
« أبو حيان بأن  أي من جند من الذين كُنَّا ُمنْزِلَني ورّده: قال ابن عطية » جُْنٍد « أهنا اسم معطوف على : الثالث 

مزيدة ، وهذا التقدير يؤدي إىل زيادهتا يف املوجب جار ملعرفة ومذهب البصريني غري األخفش أن يكون » ِمْن 
يقدرها ) أن ( فالذي ينبغي عند من يقول بذلك : الكالم غري موجب وأن يكون اجملرور نكرة ، قال شهاب الدين 

ملة بعضها صفة هلا وأما قوله إن هذا التقدير يؤدي إىل زيادهتا يف املوجب ومن عذاب كُنَّا ُمْنزليه واجل: بنكرة أي 
  ! .فليس بصحيح البتة وتعجَّْبُت كَْيفَ َيلُْزم ذَِلَك؟

  فصل
بإسناد القول » ِقيلَ اْدُخل اجلَنَّة « : بإسناد الفعل إىل النفس ، وقال يف بيان حال املؤمن » وما أنزلنا « قال ههنا 



ليكون كاملهنأ بقول : ( قيل : ألن العذاب من اهليئة فقال بلفظ التعظيم وأما إدخال اجلنة فقال إىل غري مذكور 
وقيل « : يف القرآن قوله تعاىل ) املالئكة وبقول كل صالح يراه ادخل اجلنة خالداً كالتهنئة له ، وكثرياً ما ورد 

مل أضاف القوم إليه مع أن الرسل أوىل بكون : ل فإن قي. إشارة إىل أن الدخول يكون دخوالً بإكَْرامِ » ادخلوا 
  .اجلمع قوماً هلم ألن الرسول لكونه مرسالً يكون مجيع اخللق أو مجيع من أرسل إليهم قوماً هلم؟ 

تبني الفرق بينه وبنيهم ألهنما من قبيلة واحدة وأيضاً فالعذاب كان خمتصاً هبم أكرم أحدمها غاية اإلكرام : فاجلواب 
ان وأُهني اآلخر غاية اإلهانة بسبب الكفر ونسبهما من قبلية واحدة وأيضاً فالعذاب كان خمتصاً هبم وهم بسبب اإلمي

  .أقاربه ألن غريهم من قوم الرسل آمنوا هبم فلم ُيِصبُْهم العذاب 
  .يص؟ مل خصص عدم اإلنزال مبا بعده واهللا تعاىل مل ينزل عليهم جنداً قبله أيضاً فما فائدة التخص: فإن قيل 
  .أن استحقاقهم العذاب كان بعده حيث أصروا واستكربوا فبني حال اإلهالك : فاجلواب 
  .وهو تعاىل مل ينزل عليهم وال أرسل إليهم جنداً من األرض فما فائدة التقييد؟ » من السماء « : قال : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجهني 
  .من السماء فتكون للعموم  أن يكون املراد ما أنزل عليهم جنداً بأمر: أحدمها 
  .أن العذاب نزل عليهم من السماء فبني أن النازل مل يكن جنداً وإمنا كان بصيحة أخذهتم وخربت ديارهم : والثاين 

  .وهو يستلزم أن ال يكون من املنزلني؟ } َوَمآ أَنزَلَْنا { : مع قوله } َوَما كُنَّا مُنزِِلَني { : أي فائدة يف قوله : فإن قيل 
أي ما كان ينبغي أن ينزل ألن األمر كان يتم بدون ذلك واملعىن وما أنزلنا وما » وما كنا « : أنه قوله : فاجلواب 

كنا حمتاجني إىل اإلنزال أو وما أنزلنا وما كمنا منزلني يف مثل تلك الواقعة جنداً يف غري تلك الواقعة أي وما أنزلنا 
بعد قتله من جنده وما كنا منزلني ما ننزله على األمم إذا أهلكناهم على قومه من بعده أي على قوم حبيب من 

  .كالطُّوفَاِن والصَّاِعقَِة والرِّيح 
[ } رِحياً َوُجُنوداً لَّْم َتَرْوَها { : ويف غري ذلك حيث قال تعاىل » بدر « فكيف أنزل اهللا جنوداً يف يوم : فإن قيل 

  ] . ٩: األحزاب 
وإالَّ لكان حتريك رِيَشٍة من َجَناح ملٍك كافياً يف ) الصالة والسالم ( عليه  -حملمد  أن ذلك تعظيماً: فاجلواب 

عليه الصالة والسالم يف درجة حممد عليه السالم مث بني اهللا تعاىل عقوبتهم ) عيسى ( استئصاهلم ومل تكن رسل 
  .» إنْ كَاَنْت إالَّ َصْيَحةً واَحِدةً « فقالك 

ناقصة وامسها ضمري اَألْخذ لداللة السِّياق » كان « العامة على النصب على أنَّ } إِالَّ صَْيَحةً إِن كَاَنتْ { : قوله 
خربها وقرأ أبو جعفر وشيَبةُ وُمعاذ القَارئ برفعها على أهنا التامة أي إن َوقََع وَحَدثَ وكان » صَْيَحةً « عليها و 

َما قَاَم إالَّ ِهْنٌد : واجب يف غري ندور واضطرار حذف التاء حنو بل ال» بإال « ينبغي أن ال يلحق تاء التأنيث للفصل 
كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل وقوله ]  ٢٥: األحقاف [ } الَ يرى إِالَّ َمَساكُِنُهمْ { : وقد شذ احلسن ومجاعة فقرأوا 

:  
  َوَما َبِقَيْت إالَّ الضُّلُوُع اجلَرَاشُِع..  -٤١٧٥
  :وقوله 
  ِفي حَْربَِنا إالَّ َبنَاُت الَعّم... ت ِمْن رِيَبة َوذَّم َما َبرِئَ -٤١٧٦

أصله إن كان شيء إال صيحة فكان األصل أن يذكر لكنه تعاىل أّنث ملا بعده من املفسر وهو : قال الزخمشري 
إىل سرعة اهلالك  إشارة} فَإِذَا ُهْم َخاِمُدون { : تأكيد لكون األمر هيّناً عنده وقوله » َواِحَدةٌ « : الصيحة وقوله 



فإن مخودهم كان من الصيحة يف وقتها مل يتأخر ووصفهم باخلمود يف غاية احلسن ألن احلي فيه احلرارة الغريزية 
  .وكلما كانت احلرارة أوفر كانت القوة الغضبية والشهوانية أمت وهم كانوا كذلك أما الغضب 

لموا العذاب الدائم بسبب استيفاء اللذات اخلالية فإذن فإهنم قتلوا مؤمناً كان ينصحهم وأما الشهوة فألهنم احت
قال . ميتِّون » فَإذَا ُهْم َخاِمُدونَ « كانوا كالنار املوقََدة ألهنم كانوا جبارين ومستكربين كالنار ومن خلق منها 

  .أخذ جربيل بعضاديت باب املدينة مث صح هبم صيحة واحدة فإذا ُهْم خامدن ميتون : املفسرون 

  :العامة على نصبها وفيه وجهان } ياحسرة { : قوله 
  .أهنا منصوبة على املصدر واملنادى حمذوف تقديره يا هؤالء َتحسَّرُوا َحْسَرةً : أحدمها 
  :أهنا منونة ألهنا منادى منكر فنصبت على أصلها كقوله : والثاين 
  َنْجَرانَ أَنْ الَ َتالَِقيَاَنَداَماي ِمْن ... فََيا َراِكباً إمَّا عََرْضَت فََبلِّغاً  -٤١٧٧

يا حسرة بالضم  -يف أحد وجهيه -هذا أوانك فاحضري وقرأ قتادة وأيبّ : ومعىن النداء هنا على اجملاز ، كأنه قيل 
باإلضافة فيجوز أن تكون مضافاً » َيا َحْسَرةً الِعباِد « َجَعلها مقبالً عليها وأيبّ أيضاً وابن عباس وعلي بن احلَُسْين 

. غريهم ) من ( له أي تََتَحسَُّرونَ على غريهم ملا يرون من عذاهبم وأن يكون مضافاً ملفعوله أي يََتَحسَُّر عليهم لفاع
املبدلة من تاء التأنيث وصالً وكأهنم أَْجروا ) املهملة ( باهلاء » يا َحسَْرْه « وقرأ أبو الزناد وابن ُهْرمز وابن ُجْنُدب 

نظائر مرت وقال صحب اللوامح وقفوا باهلاء مبالغة يف التحسر ملا يف اهلاء من التَّاَهةِ الَوْصل ُمْجَرى الوقف وله 
يا َحْسَرة بفتح التاء من غري تنوين ووجهها أن األصل : مبعىن التأوه مث وصلوا على تلك احلال وقرأ ابن عباس أيضاً 

  :ه يا حسرتا فاجتزئ بالفتحة عن األلف كما اجتزئ بالكسرة عن الياء ومن
  بِلَْهَف َوالَ بِلَْيَت َوالَ لََوانِّي... َولَْسُت براجِعِ َما فَاتض مِنِّي  -٤١٧٨

يا َحسْرَتا باأللف كاليت يف الزمر وهي شاهدة لقراءة ابن عباس وتكون التاء هللا تعاىل : أي بلهفها مبعىن هلفي وقرئ 
هذه » َما يَأِْتيهِْم « : ه تعاىل ال يوصف بذلك قوله ، وذلك على سبل اجملاز داللة على فرط هذه احلسرة وإال فاللَّ

اجلملة ال حمل هلا ألهنا مفسِّرة لسبب احلسرة عليهم وهذا الضمري جيوزأن يكون عائداً إىل قوم حبيب أي ما يأتيهم 
« لية من مفعول مجلة حا» إالَّ كَانُوا « : أن يعود إىل الكفار املصرين وقوله : وجيوز . من رسول من الّرسلِ الثالثة 

  .» َيأْتِيهِْم 
  فصل

لتعريف اجلنس أي : وقيل . للعهدوهم الذين أخذهتم الصيحة فيا حسرة على أولئك : األلف والالم يف العبادة قيل 
املراد بالعبادة الرسل الثالثة كأنه الكافرين يقولون عند ظهور اليأس يا حسرةً عليهم : جنس الكفار املكذبني وقيل 

  :ويف التحسر وجوه ) حبيب ( انوا حاضرين لنؤمن هبم ثانياً وهم قوم يا ليتهم ك
ذلك وقت طلب احلسرة حيث حتققت الندامة عن ) أن ( ال متحسر أصالً يف احلقيقة إذا املقصودُ بيانُ : األول 

الن يعطي ف: حتقق العذاب وههنا حبث لغوي وهو أن املفعول قد يرفض كثرياً إذا كان الغرض غري متعلق به يقال 
ومينع وال يكون هناك شيء ُمْعطًى وال شخص معطى ، إذا املقصود أن له املنع واإلعطاء ، ورفض املفعول كثري وما 

والوجه فيه أن ذكر التحسر غري مقصود وإمنا املقصود أن احلسرة متحققة يف . حنو فيه رفض الفاعل وهو قليل 
  .خالل الوقت 

هللا على االستعارة تعظيماً للألمر وهتويالً له وحينئذ يكون كاأللفاظ اليت وردت يف أن القائل يا حسرة هو ا: الثاين 
  .حقل اله كالضِِّحك والسُّخْرية والتعجيب والّتمنِّي 



أو يقال يل معىن قوله يا حسرة أو يا ندامة أن القائل متحسر أو نادم بل املعىن أنه خمٌرب عن الوقوع وقوع الندامة وال 
  .جوز يف كونه تعاىل قائالً يا حسرة بل جتْريه على حقيقته إال يف الندامة فإن النداء جماز واملراد اإلخبار حيتاج إىل الت

أن املتلهفني من املسلمني واملالئكة ملا حكى عن حبيب أنه حني القتل كان يقوله اللَّهم اهد قومي وبعد ما : الثالث 
َما َيأِْتيهِمْ { : ز أن يتحسر املسلم لكافر ويندم له وعليه وقوله قتلوه وأدخل اجلنة قال يا ليت قومي علمون فيجو

  .هذا سبب الندامة } مِّن رَُّسولٍ إِالَّ كَانُواْ بِِه َيْسَتهْزِئُونَ 
  فصل

يا َحسَْرَتا ويا َعَجَبا على طريق : قال الزهري احلسرة ال تدعى ، ودعاءها تنبيه للمخاطبني ، وقيل العرب تقول 
أيها العجُب هذا وقُتَك وأيتها احلسرة هذا أَواُنِك وحقيقة املعىن : والنداء عندهم مبعىن التنبيه فكأنه يقول  .املبالغة 

ألَْم َيُروا : ملا بني حال األولني قال للحاضرين } أَلَمْ َيَرْواْ كَْم أَْهلَكَْنا { : أن هذا زمان احلسرة والتََّعجُّب قوله 
تقديره كثرياً من « كم هنا خربية فهي فعول بأهلكنا » كم أهلكنا « : لى من تقم منهم قوله الباقون ما جرى ع

« وكم » علمية « َيَروا » بل : ذهاباً باخلربية مذهب االستفهامية ، وقيل « لَيَرْوا » القرون أهلكنا وهي ُمَعلِّقة 
  :فيه أوجه « أَنَُّهْم إلَْيهِمْ ال يرجعون » استفهامية كما سيأيت بيانه و 

بدل منها ، والرؤية بصرية قال أبو « أهنم » هنا خربية و « كم » قال ابن عطية و « كم » أنه بدل من : أحدها 
وال يسوغ فيها إال ذلك وإذا « بأهلكنا » يف موضع نصب ) كانت ( حيان وهذا ال يصح ألهنا إذا كانت خربية 

« ) هم ( أهلكنا » ألن البدل على نية تكرار العامل ولو سلطت  بدالً منها« أهنم » كانت كذلك امتنع أن يكون 
أهلكنا انتفى رجوعهم أو أهلكنا كوهنم ال يرجعون مل يكن كالماً : مل يصح أال ترى أنك لو قلت « أهنم » على 

بدل منه ألنه ال } ْرجُِعونَ أَنَُّهْم إِلَيْهِْم الَ َي{ : فتوهم أن قوله « كم » مفعولة ) َيرُْوا ( لكنَّ اْبَن عطية توهم أن 
العربية قال ) ِعلْم ( وهذا وأمثاله دليل إىل ضعفه يف . أمل يروا أهنم إليهم ال يرجعون : يسوغ أن يسلط عليه فتقول 

كم قد جعلها خربية واخلربية جيوز أن تكون : وهذا اإلحناُء عليه حتامل عليه ألنه لقائل أن يقول : شهاب الدين 
فلم يلزم الصدر فيجوز أن يكون بناء هذا التوجيه على « َملَكُْت كم عبٍد » : ها عند قوم فيقولون معمولة ملا قبل

  .بدل منها وليس هو ضعيفاً يف العربية حينئذ « أهنم » و « بَيَروا » منصوبة « كم » هذه اللغة وجعل 

واملعىن أمل يروا أن القرون اليت أهلكناهم أهنم بدل من اجلملة قبله الزجاج وهو بدل من اجلملة » أنَُّهْم « أن : الثاين 
ال يرجعون ألن عدم الرجوع واهلالك مبعىن قال أبو حيان ويل بشيء ألنه ليس بدالً صناعياً وإمنا فسر املعىن ومل 

« بل هو بدل صناعي ألن اجلملة يف قوة املفسر إذ هي سادة مسد فعلوي : يلحظ صناعة النحو قال شهاب الدين 
  .فإهنا معلقة هلا كما تقدم » يروا 

ال يعمل فيها عامل » كم « ألن » كَمْ « أَلَْم َيَروا امل يعلموا وهو معلٌَّق عن العمل يف : قال الزخمشري : الثالث 
: إال أنَّ معناها نافد يف اجلملة كما نفذ يف قولك ) أو للخرب ، ألن أصلها االستفهام ( قبلها سواه كانت لالستفهام 

على » كَْم أهلَكَْنا « بدل من » أنَُّهْم إِلَيْهْم الَ يَْرجُِعون « مل يعمل يف لفظه و » أن « إن زيداً ملُْنطَِلٌق و ) َيَرْوا ألَمْ ( 
  .أمل يروا كَثَْرة إهالكنا القرون من قبلهم كوهنم غري راجعني إليهم : املعىن ال على اللفظ تقديره 

ليس على إطالقه ألن إذا كانَ » فيها ما قبلها كانت لالستفهام أو للخرب ألن كم ال يعمل « قال أبو حيان قوله 
َعلَى كَْم جِذْع َبْيُتَك؟ وأْين كم رئيس َصِحْبَت؟ كَْم فَقري َتَصدَّقْت : حرف جر أو امساً مضافاً جاز أن يعمل فيها حنو 

خلربة فيها لغة الفصيحة كما ذكر ال وقوله أو اخلربية ا. أرجو الثواب؟ وأين كم شهيد يف سبل اهللا أحسنت إليه 
َملَكْت كَْم غُالَم اي ملكت كثرياً : يتقدمها عامل إال ما ذكرنا من اجلار ، واللغة األخرى حكاها األخفض يقولون 



ألهنا أصلها : وقوله . ألهنا مبعناها » كم « من الِغلمان فكما جيوز تقدم العامل على كثرياً كذلك جيوز على 
خلربية ليس اصلها االستفهام بل كل واحدة أصل ولكنهما لفظان مشتركان بني االستفهام واخلرب وقوله االستفهام وا

: بيعلموا ، وقوله » يروا « نافذ يف اجلملة ألنه جعلها معلقة وشرح » َيرَْوا « ألن معناها نافذ يف اجلملة يعين معىن : 
يعين أنه لو كان معموالً من حيث اللفظ المتنع دخول الالم » ْنطِلٌق أَملَْم َيَروا إِنًّ زيداً لَُم« : كما نفذ يف قولك 

إىل } أَنَُّهْم إلَيْهِْم { : اليت يف خربها الالم من األدوات املعلقة ألفعال القلوب ، وقوله » إن « فإن » أن « ولفتحت 
معلقة فتكون » يروا « زعم أن آخر كالمه ال يصح أن يكون بدالً على اللفظ وال على املعىن أما على اللفظ فإن 

  .كما تقدم » أنَُّهمْ إلَْيهِْم الَ َيْرجُِعونَ « ال يتسلط على » أهلكنا « و » ألْهلَكَْنا « كم استفهامية فيه معمولة 

العىن أملريوا كثرة إهالكنا القرونَ من قبلهم ) هذا ( أي على : وأما على املعىن فال يصح أيضاً ألنه قال تقديره 
فكوهنم غري كذا ليس كثرة اإلهالك فال يكون بدل كل من كل وليس بعض اإلهالك . هم غَري راجعني إليهم كَْوَن

بدل اشتمال ألن بدل االشتمال يصيح أنْ ُيَضاَف إىل ما أبدل منه ) بدل بعض من كل وال يكون ( فال يكون 
جوع كثرة إهالكنا القرون من قبلهم ويف أمل يروا انتفاء ر: وكذلك بدل بعض من كل وهذا ال يصيح هنا ال نقول 

  .أعجبتين اجلارية مالحتها وسُرَق زيد ثوُبه يصح أعجبتين مالحةُ اجلارية وسُرق ثَْوُب زَْيٍد : بدل االشتمال حنو 
أن والتقدير أمل يروا أهنم إليهم قاله أبو البقاء ورده أبو حيان ب» كم أهلكنا « أن يكون أهنم بدالً من موضع : الرابع 

  .وقد تقدم أهنا معمولة هلا على معىن أنه معلقة لََها : قال شهاب الدين » لريوا « يل مبعمول » كم أهلكنا « 
عالماً يف اجلملتني من غري إبدال ومل يبني كيفية العمل وقوله » يروا « أن يكون : وهو قول الفراء : اخلامس 

  .فرد إال أنه مشتمل على ُمْسَنٍد وُمْسَندٍ إليه ليس جبملة لتأويله بامل» أهنم « اجلملتني جيوز ألن 
قََضيَنا وَحكَْمَنا أنَُّهْم إليهم ال : معمول لفعل حمذوف دل عليه السِّيَاق واملعىن تقديره » أنَُّهم « ) أن : ( السادس 

اف قطع هلذه يرجعون ويدل على صحة هذا قول ابنِ عباس واحلسن إنَُّهْم بكسر اهلمزة على االستئنانف واالستئن
عائد » أهنم « اجلملة عما قبلها فهما مقوالن تكون معمولة لفعل حمذوف يقتضي انقطاعها عما قبلها والضمري يف 

بل األول عائد على ما عاد عليه واو : وقيل ( » َيَروا « عائد على ما عاد عليه واو » إليهم « على معىن كم ، ويف 
  .ِكَني والثاين عائد على املُْهلَ« َيَرْوا 
  فصل

املعىن أمل خيربوا أهل مكة كم أهلكنا قبلهم من القرون والقرن أَْهلُ كُلِّ َعْصرٍ مسوا بذلك القتراهنم يف الوجود أنَُّهمْ 
ال يرجعون أي الباقون ال يرجعون إىل املُْهلَكني : إلَيْهِْم ال َيْرجُِعونَ أي ال يعودون إىل الدنيا أفال يعبترون وقيل 

الدة أي أهلكناهم وقطعنا نسلهم وال شك أنَّ اإلهالك الذي يكون مع قطع النّيل أمت وأعم واألول بنسب وال و
  .أشه نقالً والثاين أظهر عقالً 

وختفيفها والكالم يف ذلك ، وقال ابن اخلطيب يف مناسبة « ملَّا » تقدم فيهود تشديد } َوإِن كُلٌّ لَّمَّا َجِميٌع { : قوله 
فتأكد النفي وإال كأهنا « َما » و « لَْم » : إن ملا كأنََّها َحْرفا نفي مجعاً ومها : « إال » دة موقع املشد« ملا » وقع 

فاستعمل أحدمها مكان اآلخر انتهى وهذا جيوز أن يكون أخذه من قول الفراء يف إال يف « إن والَ » : حرفا نفي 
عل إنْ خمففة من الثقيلة وجعلها نافية وهو قول ركيك َردَُّه عليه إال أنَّ الفراء ج« إنْ والَ » االستثناء إهنا مركبة من 

  .النحويون وقال الفراء أيضاً إنّ ملا هذه أصلها لَْمَم فخففت باحلذف وتقدمي هذا كله ُمَوضِّحاً 



ال  أم خففتها ،» ملا « خرب ثاين ال خيتلف ذلك سواء شددت » ُمْحَضُرونَ « خربه و » مجيع « مبتدأ و » كل « و 
هنا فَعِيل بعىن مفعول أي جمموعون فكل يدل على اإلحاطة » مجيعها « ) ألن ( إن مجيعاً تأكيد ال خرب : يقال 

]  ٤٤: القمر [ } َجمِيٌع مُّنَتِصٌر { : والشمول ومجيع يدل على االجتماع فمعناها محل على لفظها كما يف قوله 
مبعىن إال وإنْ » فلما « فمن شدد » ُمبْحَضُرونَ « متعلق » لََدْينا « يف املوضعني ألْجل الفَوَاِصل و » مجيع « وقدم 

والالم فارقة وما مزيدة هذا ) من الثقيلة ( خمففة » فَإنْ « وَما كُلُّ إالَّ مجيٌع ومن خفََّف : نافية كما تقدم والتقدير 
  .ما تقدم مراراً نافية والالم مبعىن إال ك» إنْ « إنَّ : قوال البصريني والكوفيون يقولون 

  فصل
ملا بني اإلهالك بني أن من أْهلَكَُه ليس بتارك له بل بعده مجع وحبس وحساب وعقاٌب ولو أن من أهلك ترك لكان 

  :املوت راحةً ونْعَم ما قال القائل 
  لَكَانَ املَْوُت َراَحة كُلِّ َحيِّ... ولو أّنا إذا ما مْتَنا ُترِكَْنا  -٤١٧٩

  وَُنسْأَلُ َبْعَدَها َعْن كُلِّ َشيِّ... نا ُبِعثْنا َولِكنَّا إِذا مِْت
حيث أدخل الالم » كلّ « مبعىن واحد فكيف جعل مجيعاً خرباً ل » كل ومجيع « : إن قال قائل : قال الزخمشري 

أي كل فرد جممع مع اآلخر مضموم » كل « جمموع ومعىن » مجيع « عليه إذ التقدير وإن كل جلميٌع؟ نقول معىن 
وإن مجيع جلميع حمضرون لكان كالماً : يعين كما ذكره وذلك ألنه لو قال » ُمْحَضُرونَ « : يه وميكن أن يقال إل

ومل يوجد ما ذكره من اجلواب بل الصحيح أنَّ ُمْحَضُرونَ كالصفة للجمع فكأنه قال : قال ابن اخلطيب . صحيحاً 
يعطف على احلكاية » َوإنْ كُلّ « والواو يف . نيبُّ نيبُّ مرسل الرجلُ رجلٌ عامل وال: مجيٌع مجيٌع حمضرون كما نقُول 

  .َبيَّْنتُ لك ما ذكرت وأبني أن كُالًّ لَدَْيَنا ُمْحَضُرونَ : كأنه يقول 

َها َجنَّاٍت ِمْن َنخِيلٍ َوأَْعنَابٍ َوَجَعلَْنا ِفي) ٣٣(َوآَيةٌ لَُهمُ الْأَْرُض الْمَْيَتةُ أَحَْيْيَناَها َوأَخَْرْجَنا ِمنَْها َحبا فَِمْنُه َيأْكُلُونَ 
ُسْبَحانَ الَِّذي َخلََق الْأَزَْواجَ ) ٣٥(ِلَيأْكُلُوا ِمْن ثََمرِِه َوَما َعِملَْتُه أَْيِديهِْم أَفَلَا َيْشكُُرونَ ) ٣٤(َوفَجَّْرَنا ِفيَها ِمَن الُْعُيوِن 

  ) ٣٦(مَّا لَا َيْعلَُمونَ كُلََّها ِممَّا ُتْنبُِت الْأَْرُض َوِمْن أَنْفُِسهِْم َوِم

مبتدأ » األرض « و . عالمة ) مبعىن ( ؛ ألهنا » بآية « صفتها أو متعلقة » لَُهْم « خرب مقدم و } َوآَيةٌ { : قوله 
  .عمران ) آل ( وتشديدها يف أول » امليتة « وتقدم ختفيف 

» هلم « مبتدأ و » آية « له وأعرب أبو البقاء  صفة آلية ومل يبني َوْجَهةُ وال وجه» ألهم « ومع أبو حيان أن يكون 
  .» آليٍة « خربه ، واجلملة مفسرة » أَْحَييَْنا « مبتدأ وصفته و » األرض امليتة « اخلرب و 

اخلرب » هلم « ابتداء و » آية « وقيل؛ فذكر الوجه األول وكذلك حكى َمكِّيٌّ أعين أن تكون : وهبذا بدأ مث قال 
خربه وهذا ينبغي أن ال جيوز؛ ألنه ال ُيْتَركُ املعرفة من » األرض « متبدأ و » آية « تكون وجوز مكي أيضاً أن 

  .االبتداء هبا ويبتدأ بالنَِّكَرة إالَّ يف مََواِضَع للضَّرُوَرِة 
ا إذ» اَألْرضِ « وجيوز أيضاً أن يكون حاالً من » اَألْرضِ « تقدم أنه جيوز أن يكون خرب » أحييناها « : قوله 

أن يكونا صفتني لألرض » َنسْلُخ « ويف » أَْحَيْيَناَها « خرب مقدم وجوز الزخمشري يف » آية « جعلناها مبتداً و 
  :والليل وإن كانا معرفني بأل ألنه تعريف بأل اجلنسيَّة فهما يف قوة النكرة قال كقوله 

  .. .َولَقَْد أَُمرُّ َعلَى اللَِّئيمِ َيُسبُّنِي  -٤١٨٠
وقد تبعه ابنُ : يقصد لئيماً بعينه ، ورده أبو حيان بأن فيه هدماً للقواعد من أّنه ال تنعت املعرفة بنكرة قال ألنه مل 



مالك مث خرج أبو حيان احلمل على احلال أي األرض ُمْحَياةً والليل مُْنَسِلخاً منه النهار واللئيم شامتاً يل ، قال 
ضع فاعتربوا معىن املعرف بأل اجلنسية دون لفظه فََوَصفُوهُ بالنَّكرة وقد اعترب النحاة ذلك يف موا: شهاب الدين 
} إِنَّ اإلنسان { بعد ]  ٣: العصر [ } إِالَّ الذين { : وقوله . يا لرجل خري منك على أحد األوجه : الصَّرَِحية ، حنو 

أْهلََك النَّاُس الدِّيَناُر احلُْمُر والدِّرَْهُم « و ]  ٣١: النور [ } أَوِ الطفل الذين لَْم َيظَْهُرواْ { : وقوله ]  ٢: العصر [ 
» أْحَييَْناَها « كل هذا ما روعي فيه املعىن دون اللفظ ، وإن اختلف نوع املراعاة ، وجيوز أن يكون » البيُض 

  .استئنافاً بني به كوَنها آيةً 
  فصل

  :وجه التعلق مبا قبله من وجهني 
إىل احلشر فذكر ما يدل على إمكانه قطعاً إلنكارهم واستعبادهم ) إشارة ( كان ذلك : أنه ملا قال : أحدمها 

  .كذلك ُيحْيِي املَوَْتى } َوآَيةٌ لَُّهمُ األرض امليتة أَْحَيْيَناَها { : وإصرارهم وعنادهم فقال 
ه وبدأ باألرض لكوهنا أنه ملا ذكر حال املرسلني وإهالك املكذِّبني وكان ُشْغلُهم التوحيد ذكر ما يدل علي: وثانيهما 

  مكانَهم ال مفارقة هلم منها عند احلركة والسكون؟
  .؟ » وآَيةٌ لَُهْم « : األرض آية مطلقة فلم خصها هبم حيث قال : فإن قيل 

اآلية تعدد وتردد ملن مل يعرف الشيء بأبلغ الوجوه أما من عرف الشيء بطريق الرؤية ال يذكر له لدليل : فاجلواب 
وعباد اهللا املخلصني عرفوا اهللا قبل األرض والسماء فليست األرض معرفة هلم  -السالم) الصالة و ( ه علي -فالنيب 

{ : وقال ]  ٥٣: فصلت [ } َسنُرِيهِْم آَياِتَنا ِفي اآلفاق ويف أَنفُسِهِْم حىت َيتََبيََّن لَُهمْ { : وهذا كما قال اهللا تعاىل 
يعين أنت كفاك اهللا معرفاً به عرفت كل شيء فهو ]  ٥٣: فصلت [ } كُلِّ َشْيٍء شَهِيدٌ  أَوَلَْم َيكِْف بِرَبَِّك أَنَُّه على

إن : شهيٌد لك على كل شيء وأما هؤالء نبني هلم احلق باآلفاق والنفس وكذلك ها هنا األرض آية هلم ، فإن قيل 
َوأَخَْرْجَنا { : وال حاجة إىل قوله » أْحَيْنَناَها  «: قُلْنا اآلية مذكروة لالستدالل على جََواز إحياء املَوَْتى فيكفي قوله 

} األرض امليتة { : إنه لالستدالل على وجود اإلله ووحدانيته فال فائدة يف قوله : وغري ذلك وإن قلنا } ِمْنَها َحّباً 
هي مذكورة : ؟ فاجلواب } حَّباً  َوأَْخَرجَْنا ِمْنَها{ : كافٍ يف التوحيد فما فائدة قوله } امليتة أَْحَييَْناَها { : فقوله 

فهو بالنسبة إىل بيان إحياء } وَأَْخَرْجَنا ِمْنَها َحّبا { : لالستدالل عليها ولكلّ ما ذكره اهللا تعاىلً فائدة أما فائدة قوله 
لزرع وال خترج املوتى ألنه ملا أحيا األرض وأخرج منها حباً كان ذلك إحياء تاما ألن األرض املُْخضرَّة اليت ال تنبت ا

الذي أحيا األرض إحياء كامالً منبتاً للّزرع حيي املوتى إحياء كامالً : احلَبَّ دون ما تنبيه احلياةُ ، فكأنه تعاىل قال 
آية هلم األرُض فإهنا مكانُهم : حبيث يدري األمور وأما بالنسبة إىل التوحيد فألن فيه تقرير النعمة ، كأنه يقول 

حتريكهم وإسكاهنم واألمر الضروري الذي عنده وجودهم وإمكاهنم وسواء كانت ميتة أو مل  وَمْهُدُهم الذي فيه
تكن فهي مكان هلم ال بد هلم منها يف نعمة مث إحياؤها نعمة ثانية فإهنا تصري أحسن وأنزه مث إخراج احلبِّ منها نعمة 

أو اهلواء فال حيصل هلم الُوثُوُق مث جعل احلياة ثالثة فإن قوهتم تصري يف مكاهنم وكان ميكن أن جيعل رزقهم يف السماء 
منها نعمة رابعة ألن األرض تنبت احلَبَّ يف كل سنة واألشجار حبيث يوجد منها الثِّمار فيكون بعد احلبِّ وجوداً مث 

فجر منها العيون ليحصل هلم االعتمال باحلصول ولو كان ماؤها من السماء حلصل ولكن مل يعلم أهنا أين تغرس 
  .املطر ) يقع ( أين و

  فصل
أي من احلب » فَِمْنُه َيأْكُلُونَ « يعين اِحلْنطَة والشعري وما أشبههما » وأَخَْرْجَنا ِمْنَها َحبا « باملطر » أَحَْيْيَناها « املعىن 



» َن الُعُيوِن ِلَيأْكُلُوا مْن ثََمرِِه ِم« يف األرض » ِمْن َنِخيلٍ َوأَعَْنابٍ وفَجَّْرنا ِفيَها « بساتني » َوَجَعلَْنا ِفيها جَنَّاٍت « 
  .احلاصل باملاء 

العامة على التشديد تكثرياً ألهنا خمففة متعّدية ، وقرأ َجَناُح ْبُن حبيش بالتخفيف ، واملفعول « َوفَجَّرَنا { : قوله 
  .« سًْبَحانَ » : حمذوف على كلتا القراءتني أي َيْنُبوعاً كما يف آية 

الضمري عائد على النخيل؛ ألنه أقرب مذكور وكان من حق الضمري أن يثىن على هذا : قيل } َمرِِه ِمن ثَ{ : قوله 
لتقدم شيئني ومها األْعنَاب والنَِّخيل إال أنه اكتفى بذكر أحدمها ، وقيل يعود على جنات وعاد بلفظ املفرد ذهاباً 

  :بالضمري َمذَْهَب اسم اإلشارة كقول رؤبة 
  كَأَنَُّه يف اجلِلِْد َتْولِيُع الَبهَْق... وطٌ ِمْن َسَواٍد َوبلَْق ِفيَها ُخطُ -٤١٨١

بل عاد عليه ألنه مقدر : عائد على املاء املدلول عليه بعيون وقيل : أردت كأن ذاك وتلك ، وقيل : فقيل له ، فقال 
نات ، وجيوز أن يعود على وجيوز أن يعود على العيون ويعتذر عن إفراده مبا تقدم يف عوده على ج. أي من العيون 

« و » وفَجَّْرَنا « : لقوله » ثََمرَِنا « األعناب والنخيل معاً ويعتذر عنه مبا تقدم أيضاً وقال الزخمشري وأصله من 
فعلى هذا . واملعىن ليأكلوا مما خلقه اهللا من الثمر . فنقل الكالم من التكلم إىل الغيبة على طريق االلتفات » أَْيِديَنا 
الضمري عائداً على اهللا تعاىل ولذلك فسر معناه مبا ذكر ، وتقدمت هذه القراءات يف هذه اللفظ يف سورة  يكون

  .اَألْنَعام 
  :هذه أربعة أوجه » ما « يف } َوَما َعِملَْتُه أَْيدِيهِمْ { : قوله 

  .وز على هذا وفيه جت. أهنا موصولة أي ومن الذي عملته أيديهم من الَغْرس واملَُعالََجة : أحدها 
. أهنا نافية أي مل يعلموه هم بل الفاعل له هو اهللا سبحانه وتعاىل ، أي وجدها معمولة وال صنع هلم فيها : والثاين 

أراد العيون واألهنار اليت مل تعلمها يُد خلقٍ مثل الدِّْجلة والفرات والنيل وحنوها : وقيل . وهو قول الضحاك ومقاتل 
موصولة فعلى قراءة » ما « فإن كانت . وما عملته بإثباهتا : ر حبذف اهلاء والباقون وقرأ األخوان وأبو بك. 

باإلمجاع ]  ٤١: الفرقان [ } أهذا الذي بََعثَ اهللا َرسُوالً { : األخوين وأيب بكر حذف العائد كما حذف يف قوله 
وأيب بكر ال ضمري مقدر ولكن  وعلى قراءة غريهم جيء به على األصل ، وإن كانت نافيةً فعلى قراءة األخوين

وهي مرسومة » ثَمَرِِه « املفعول حمذوف أي ما َعِملَْت أْيدِيهم َشْيئاً من ذلك وعلى قراءة غريهم الضمر يعود على 
باهلاء يف غري مصاحف الكوفة وحبذفها فيما عداها ، فاألخوان وأبو بكر وافقوا مصاحفهم والباقون غري حفص 

حفص خالف مصحفه وهذا يدل على أن القراءة متلقاةٌ من أفواه الرجال فيكون عاصم قد أيضاً و) ها ( وافقوا 
  .باهلاء كالكالم يف املوصولة ) بكر ( أقرأها أليب 

أهنا مصدرية أي ومن عمل أيديهم واملصدر واقع موقع املفعول به فيعود املعىن إىل معىن املوصولة أو : والرابع 
  .املوصوفة 

  فصل
موصولة حيتمل أن يكون املعىن وما عملته أيديهم بالتِّجَارة كأنه ذكر َنْوَعْي ما يأكل اإلنسان ومها » ما  «: إذا قلنا 

ومن النبات ما يؤكل من غري عمل األيدي كالعَِنبِ والتَّْمر وغريمها ومنه ما يعمل فيه عمل ) أ ( الزراعة والتجارة 
يتون الذي ال يؤكل إال بعد إصالح مث ملا عدد النعم أشار إىل فيؤكل كاألشياء اليت ال تؤكل إال مطبوخةأو كالز

سُْبَحانَ الذي َخلَق { : وذكر بصيغة االستفهام ملا تقدم يف فوائد االستفهام قوله } أَفَالَ َيْشكُُرونَ { : الشكر قوله 
  .ْسبِيَح الِِّذي خلق األزواج سُبِّح َت: َعلٌَم دال على التسبيح تقديره » سبحان « أيا ألصناف و } األزواج كُلََّها 



وشكر اهللا بالعبادة وهم } أَفَالَ َيْشكُُرونَ { : وجه تعلق اآلية مبا قبلها هو أنه تعاىل ملا قال ) و ( َنزََّه ) سبح ( ومعىن 
أنركروا  ملا بني أهنم: أو يقال . سُْبَحانَ الذي خلق األزواج كلها وغريه مل خيلق شيئاً : تركوها وعبدوا غريه فقال 

َتَنزََّه عن أن يكونَ له } ُسْبَحانَ الذي َخلَق { ما ينبغي علهي أن يكون عليه العامل فقال ) بني ( اآليات ومل يشكروا 
  .َشرِيٌك أو يكون عاجزاً عن إِحياء املوتى 

يعني الذكور واإلناث » مْ َوِمْن أَنْفُسهِ« من الثِّمار واحلُُبوب واملعادن وحنوها ، } ِممَّا ُتنبُِت األرض { : قوله 
  .يدخل فيه ما يف أقطار السموات وختوم األرض « الَ َيْعلَُمونَ » َوِممَّا « والدالئل النفسية 

لَْعزِيزِ الَْعلِيمِ َوالشَّْمُس َتجْرِي ِلُمْستَقَرٍّ لََها ذَِلكَ َتقِْديُر ا) ٣٧(َوآَيةٌ لَُهمُ اللَّْيلُ َنسْلَُخ ِمْنُه النَّهَاَر فَإِذَا ُهْم ُمظِْلُمونَ 
لَا الشَّْمُس َيْنَبِغي لََها أَنْ ُتْدرَِك الْقََمَر َولَا اللَّْيلُ َسابِقُ ) ٣٩(َوالْقََمَر قَدَّْرنَاُه َمَنازِلَ حَتَّى َعاَد كَالْعُْرُجوِن الْقَِدميِ ) ٣٨(

  ) ٤٠(النََّهارِ وَكُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ 

استعارة بديعة شبه انكشاف ظُلَْمِة الليل بكَْشِط اجلِلْد » َنْسلَخُ « و } َنْسلَُخ { : كقوله } الليل َوآَيةٌ لَُّهُم { : قوله 
عن الشَّاة مل استدل تعاىل بأحوال األرض وهو املكان الكلِّيُّ استدل بالليل والنهار وهو الزمان الكُلِّيُّ؛ فإن داللة 

غين عنه اجلواهر والزمان ال يستغين عنه األعراض ألن كل عرض فهو يف الزمان واملكان متناسبة؛ ألن املكانَ ال يست
  .زمان 

  ! .إذا كان املراد منه االستدالل بالزمان فَِلَم َخصَّ الدليل؟: فإن قيل 
ه أنه ملا استدل باملكان املظلم وهو األرض استدل بالزََّمان املُظِْلم وهو الليل ووجه آخر وهو أن اللَّْيلَ في: فاجلواب 
وهدوء األصوات وفيه النَّْوم وهو املوت األصغر فيكون بعد طلوع الفَْجرِ كالنفخ يف الصور ) الناس ( سكون 

وذكر من الزمان ]  ٣٣: يس [ } َوآَيةٌ لَُّهُم األرض امليتة { : فيتحرك الناس فذكر املوت كما قال يف األرض 
  .ت أشبههما باملوت كما ذكر يف املكان أشَْبَهُهَما باملو

  .} َنْسلَُخ ِمْنُه النهار { : الليل بنفسه آية فأيُّ حاجة إىل قوله : فإن قيل 
أن الشيء تتبني بضده منافعه وحماسنه وهلذا مل جيعل اهللا الليل وحده آية يف موضع من املواضع إال وذكر : فاجلواب 

  .آية النهار معها 
للمفاجأة؛ أي ليس هلم بعد » إذَا « و » ُمْصبِِحنيَ « : لظالم كقوله أي داخلون يف ا} فَإِذَا ُهم مُّظِْلُمونَ { : قوله 

  .ذلك أمٌر ال بد هلم من الدخول فيه 
وآَيةٌ لَُهم اللَّيلُ « : تقديره » اللَّْيل « حيتمل أن تكون الواو للعطف على } والشمس َتجْرِي ِلُمْستَقَرٍّ لََّها { : قوله 

إشارة إىل سبب سلخ النهار فإهنا » والشمس جتري « فيه كلها آية ووقوله » ه نسلخ والشمُس َتْجري والقمر قدرنا
« : جتري ملستقر هلا بأم اهللا فمغرِب الشمس ساخل الّنهار فذكر السبب بني صحة الدعوة وحيتمل أن يقال بأن قوله 

وآية هلم الليل نسلخ منه النهار « : إشارة إىل نعمة النهار بعد الليل كأنه تعاىل ملا قال » والشمس جتري ملستقر هلا 
  .ذك أن الشمس جتري فتطلع عن انقضاء الليل فيعود النهار ملنافعه » 

إن األصل هي الظلمة والنهار داخل عليها فإذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل فتظهر الظلمة : قال املفسرون 
.  

ِلَمجْرى ُمْسَتقَرٍّ هلا وعلى هذا فالالم للعلة أي يف الكالم حذف مضاف تقديره َتْجري : قيل » ملستقر « : قوله 
إلَى « ويدل على ذلك قراءة بعضهم » إىل « والصحيح أنه ال حذف وأن الالم مبعىن . ألجل جري مستقر هلا 



ر بال النافية الَ ُمْستَقَّ: وقرأ عبد اهللا وابن عباس وعكرمة وزْين العابدين وابُنه الباقر والصَّاِدق ابن الباقر » ُمْسَتقَرٍّ 
امسها » فمستقر « اخلرب وابن عبلة ال ُمْسَتقَرٌّ بال العاملة عمل ليس » هلا « على الفتح و » ُمْسَتقَر « للجنس وبناء 

  :يف حمل نصب خربها ، كقوله » هلا « و 

  اِقيَاَوالَ َوَزٌر ِممَّا قََضى اللَُّه َو... َتَعزَّ فَالَ َشْيٌء َعلَى اَألْرضِ َباِقيا  -٤١٨٢
  .أهنا ال تستقر يف الدنيا بل هي دائمة اجلََريان وذلك إشارة إىل جريها املذكور ) بذلك ( واملراد 
  فصل
َتِسُري حتَّى تَْنَتهِيَ إىل أبعد مغارهبا فال : املراد باملستقر يوم القيامة فعندها تستقر وال يقى هلا حركة وقيل : قيل 

قال : وروى أبو ذَّر قال « هناية ارتفاعها يف الصيف وهناية هبوطها يف الشتاء : الليل وقيل : تتجاوزه مث ترجع وقيل 
اهللا ورسوله : ؟ قلت « تدري أين تذهب » : أليب ذر حني غرَبِت الشمس  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
وتستأذن ) منها ( قبل فإهنا تذهب حت تسُجَد حتت العرش فتستأذنَ فيؤذَنَ هلا ويوشك أن تسجد فال ي: أعلم قال 

والشمس جتري ملستقر هلا ذلك » : اْرجِِعي من حيث جئت فتطلع من مغرهبا فذلك قوله : فال يؤذن هلا يقال هلا 
ال مستقّر هلا أي ال قرار هلا وال ) جتري ( وروى َعْمُرو بن دِيَنار عن ابن عباس والشمس « تقدير العزيز العليم 

  .وقوف وهي جارية أبداً 
إشارة إىل جَْري الشَّْمس أي ذلك اجلري تقدير اهللا ، وحيتمل أن يكون إشارة إىل املستقر أي ذلك } ذَِلَك { :  قوله

  :املستقر تقدير اهللا العزيز الغالب والعليم الكامل العلم أي قادر على إجرائها على الوجه األنفع وذلك من وجوه 
اليت ُتَساِمُتها مبرورها عليها لك يوم ) األرض ( ٍة واحدة الحترقت أن الشمس لو مّرت كل يوم على ُمَساَمَت: األول 

وبقي اجلمود مستولياً على األماكن اُألَخر فقدر اهللا هلا بُْعداً لتجمع الرطوبات يف باطن األرض واإلسخان يف زمان 
  .الشتاء مث قدر قرهبا بتدريج ليخرج النبات والثمار من األرض والشجر وَيْنُضَج وَيجفَّ 

قدر هلا يف كل يوم طُلُوعاً ويف كل ليلة غروباً ، لئال َتِكلَّ القوى واألبصار بالسهر والتعب ولئال َيخُْربَ : الثاين 
  .العامل بترك الِعَمارة بسبب الظلمة الدائمة 

لدامْت  جعل سريها أبطأ من سري القمر وأسرع من سري ُزَحلَ ألهنا كاملة النور فلو كانت بطيئةً السري: الثالث 
زماناً كثرياً يف ُمَساَمَتِة شيء واحد فتحرقه ولو كانت سريعة السري ملا حصل هلا لبث بقَْدر ما ينضج من الثمار يف 

  .ُبقَْعٍة َواِحَدٍة 
والباقون بنصبه فالرفع على االبتداء « القمر » قرأ نافع وابن كثري وأبو عمور برفع } والقمر قَدَّرَْناُه { : قوله 

} والشَّْمُس جتري { : بإضمار فعل على االشتغال والوجهان مستويان لتقدم مجلٍة ذاِت وجهني وهي قوله والنصب 
فإن راعيت صدرها رفعت لتعطف مجلة امسية على مثلها وإن راعيت َعجَُزَها نصبت لتعطف مجلة امسية على مثلها 

إنه ال جيوز النصب يف : األخفش ) قول ( طل وإن راعيت َعْجَزَها نصبت لتعطف فعلية على مثلها وهبذه اآلية يب
ألن املعطوف : قال : االسم إال إذا كان يف مجلة االشتغال ضمري يعود على االسم الذي تضمنته مجلةٌ ذات وجهني 

يف » ل ولو مل يق« أَزْْيٌد قَاَم وعمراً أكَْرْمُته ِفي دَارِِه » : على اخلرب خرب فال بد من ضمري يعود على املبتدأ فيجوز 
مل جيز ووجه الرّد من هذه اآلية أن أربعة من السبعة نَصبُوا وليس يف مجلة االشتغال ضمري يعود على الشمس « داره 

  :وقد أمجع على النصب يف قوله تعاىل 



  ] . ٦: الرمحن [ } والنجم والشجر َيْسُجدَاِن { : بعد قوله ]  ٧: الرمحن [ } والسمآء َرفََعَها { 
  :فيه أَْوُجٌه } ازِلَ َمَن{ : قوله 

  .مبعىن َصيَّْرَنا » قَدَّرَْنا « أنه مفعول ثان ألن : أحدها 
ال ُبدَّ من تقدير لفظ يتم : ذَا َمَنازِلَ قال الزخمشري : أنَّه حال وال بد من حذف مضاف قبل منازل تقديره : الثاين 

  .به معىن الكالم ، ألن القمر مل جيعل نفسه َمنَازلَ 
  .أنه ظرف أي قدرنا َمسَِريُه ِفي َمَنازِلَ وتقدم حنوه أول يونس : الثالث 

  :ويف وزنه وجهان . العامة على ضم العني واجليم } حىت َعاَد كالعرجون { : قوله 
  .فنونه أصلية وهذا هو املرجح . أنه فُْعلُولٌ : أحدمها 
اً من االْنِعرَاج وهو االنعطاف وقرأ ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ أن نونه مزيدة ووزنه فُْعلُونٌ مشتق: َوُهو قول الزجاج : والثاين 

بكسر العني وفتح اجليم ومها لغتان كالبُزيون والبِْزُيون والعرجون ُعود الِعذْق ما بني الشماريخ إىل َمْنبِِتِه من النخلة 
ن الِعذق الذي عليه الشماريخ إذا قَِدمَ وهو تشبيه بديع شبه به القمر يف ثالثة أشياء دقَِّتِه واستقواسه واْصفَِرارِهِ أل

وَعِتَق َدقَّ وَتقَوََّس واصْفَرَّ والقدمي ما َتقَاَدُم َعْهُدُه حبكم العادة وال يشترط يف جواز إطالق لفظ القدمي عليه مدةً 
قدميةٌ ويقال لبعض بعينها بل إمنا يعترب العادة حىت ال يقال ملدينة بنيت من سنٍة أو سنتني لبنائها قدمي أو هي مدينة 

إنه : يف العامل ) أن يقال ( َبْيٌت قدٌمي ومل جيز : وهلذا جاز أن يقال ) واحدة ( إّنه قدمي وإن مل يكن له سنةٌ : األشياء 
قدمي؛ ألن الِقَدم يف البيت والبناء يثبت حبكم تقادم العهد ومرور السنني عليه وإطالق القدمي على العامل بَِتَماِدي 

  .يعتقد أنه ال أول له وال سابق عليه ) ال ( ند من األزمنة ع
أي ال يدخل على الليل قبل انقضائه وال يدخل الليل على النهار } الَ الشمس َينبَِغي لََهآ أَن تْدرَِك القمر { : قوله 

. مها قبل وقته أي يتعاقبان حبساب معلوم ال جييء أحد} َوالَ الليل سَابُِق النهار { : قبل انقضائه وهو معىن قوله 
القمر بالنهار وله ضوء فإذا اجتمعا ) يطلع ( ال يدخل أحدمها يف سلطان اآلخر ال تطلع الشمس بالليل وال : وقيل 

ال جتتمع معه } الَ الشمس يَنَبِغي لََهآ أَن تْدرَِك القمر { : وقيل . منهما صحبه قامت القيامة ) واحد ( وأدرك كلّ 
  .أي ال يتصل ليل بليل ال يكون بينهما هنار فاصل } ليل َسابُِق النهار َوالَ ال{ يف فَلَك واحد 

َوالَ الليل { : بصيغة الفعل وقوله } الَ الشمس َينَبِغي لََهآ أَن تْدرَِك القمر { : ما الفائدة يف قوله تعاىل : فإن قيل 
  .الشَّْمُس ُمْدرِكَةٌ ِللْقَمر؟ الَ : وال قال » َسَبَق « بصيغة اسم الفاعل ومل يقل وال الليل } َسابُِق 

أن حركة الشمس اليت ال تدرك هبا القمر خمتصة بالشمس فجعلها كالصادرة منها فذكر بصيغة الفعل : فاجلواب 
َيِخيط وال يكون تصدر منه اِخليَاطَةُ وأما حركة : ألن صيغة الفعل ال تطلق على من ال يصدر منه الفعل فال يقال 

بكوكب من الكواكب بل الكل فيها مشترك بسبب حركة فَلٍَك ال خيتص بكوكب فاحلركة القمر فليست خمتصةً 
. فُالَنٌ َخيَّاطٌ وإن لك يكن َيِخيط : ليس كالصادرة منه فأطلق على اسم الفاعل ألنه ال يستلزم صدور الفعل يقال 

  .يدل على أن الليل سابق ]  ٥٤ :األعراف [ } ُيْغِشي الليل النهار َيطْلُُبُه حَِثيثاً { : قوله : فإن قيل 
أن املراد من الليل ها هنا سلطان الليل وهو القمر وال يسبق الشمس باحلركة الَيْوِميَِّة السريعة واملراد من : فاجلواب 

  .الليل هاك نفس الليل وكل واحد ملا كان يف عقب اآلخر فكأنه طَالُبُه 
  .اك يطلبه ومل يقل طالبه وقال هن) النهار ( قد ذكر ههنا سابق : فإن قيل 
أن املراد يف هذه السورة من الليل كواكب الليل وحركتها حبركة الفَلَِك فكأهنا ال َحَركَةَ ) من ( ملا بينا : فاجلواب 

هلا فال سبق وال من شأهنا أهنا سابقة واملراد هناك نفس الليل والنهار ومها َزمَاَناِن ال قراَر هلما فهو يطلب حثياً 



  .املنقضي منه لصدور 
  .وال القمُر سابق الشَّمس : ما احلكمة يف إطالق الليل وإرادة سلطانه وهو القمر وماذا يكون لو قال : فإن قيل 
لو قال وال القمر سابق الشمس ما كان يفهم أن اإلشارة إىل احلركة اليومية فكان يتوهم املناقض بأن : فاجلواب 

وال القمر سابق يظن أن القمر ال يسبق فليس : ر أسرع ظاهراً وإذا قال الشمس إذا كانت ال تدرك القمر فالقم
بأسرع فقال اللَّْيل والنهار ليعمل أن اإلشارة إىل احلركة اليت هبا تتم الدورة يف يوم وليلة مرة وأن مجيع الكواكب هلا 

  .طلوع وغروب يف اللّيل والنهار 
  .حذف التنوين اللتقاء الساكنني » النَّهَار « رة بنصب قرأ عما} َوالَ الليل سَابُِق النهار { : قوله 

  .فخففت  -يعين بالتنوين -أردت َسابِقٌ : ما هذا؟ فقال : مسعته يقرؤها فقلت : قال املربد 
وهذا حيقق أن لكلِّ طلوع يف يوم وليلة وال يسبق بعُضها بالنسبة . أي َيْجُرون } َوكُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ { : قوله 

وإسقاط التنوين لإلضافة حىت . عوض عن اإلضافة واملعىن كل واحٍد » كُلُّ « : إىل هذه احلركة والتنوين يف قوله 
ال جيتمع التعريف والتنكُري يف شيٍء واحد فلما أسقط املضاف إليه لفظاً رد التنوين عليه لفظاً ويف املعىن معرف 

  .اإلَضافَِة 
  .ضافة لفظاً وتركها؟ فهل خيتلف األمر عند اإل: فإن قيل 
كل واحد من الناس كذا ال يذهب الفهم إىل غريهم فيفيد اقتصار الفهم عليه ، : نعم ، ألن قول القائل : فاجلواب 
: إذا قلت » قَْبل وبَْعد « : كُلّ كذا يدخل يف الفهم عموٌم أكثر من العموم عند اإلضافة وهذا كما يف : فإذا قال 

  .حذفت املضاف وقلت أفعل قبل أفاد الفعل قبل كُلِّ َشْيٍء أفعلُ قَْبلَ كذا فإذا 

  .فرق؟ » كُلِّ « وبني » كُلّهم « : وبني » كُلٌّ مْنُهمْ « : فهل بني قولنا : فإِنْ ِقيلَ 
كُلّ منهم يثبت األمر أوالً للعموم مث : كلهم يثبت األمر لالقتصار عليهم ، وقولك : نعم فقولك : فاجلواب 

» كُلّ « إذا كان : كلّ يثبت األمر على العموم وتركت عليه فإن قيل : مْنهم وقولك : خصيص فقال استدركه بالت
  .َيْسَبُحونَ؟ : معناه كل واحد منهم واملذكور الشمس والقمر فكْيَف قال 

ز أن جيو» كل « وأيضاً فلفظ . للعموم فكأنه أخرب عن كل كوكب يف السماء سيَّاراً » كل « أن قوله : فاجلواب 
يوحَّد نظراً إىل كون لفظه ُموحِّداً غري مثىن وال جمموع وجيوز أن جيمع لكونه معناه مجعاً ، وأما التثنيه فال يدل عليه 

وجواب . َجاَءا بالتثنية ) كل : ( وال يقال » زَْيٌد وعمٌرو كُلُّ َجاَء « : اللفظ وال املعىن وعلى هذا حيسن أن يقال 
  .» َيسَْبُحونَ « : فاملراد من الليل الكواكب فقال } ليل سَابُِق َوالَ ال{ : آخراً قوله 

فعلى هذا : فإن قيل . املستديرة اليت توضع على رأس العمود ، لِئال ميزق العمود اخليمة وهي صفحة مستديرة 
وهي كالسَّقْقِ أنَّ السماَء مبسوطةٌ هلا أطراف على جبال ) على ( تكون السماء مستديرةً وقد اتفق أكثر املفسرين 

ليس يف النصوص ما يدل : قال ابن اخلطيب ]  ٥: الطور [ } والسقف املرفوع { : املُْسَتوِي ويدل عليه قوله تعاىل 
داللة قاطعة على كون السماء مبسوطة غري مستديرة بل دل الدليل اِحلسِّيُّ على كوهنا مستديرةً فوجب املصري إليه 

  :وأما الدليل احلسي فوجوه . كونه سقفاً وكذلك كونه على جبال والسقف واملقَبَّب ال خيرج عن 
أن من أْمَعَن يف النظر يف جانب اجلنوب تظهر له كواكب مثل ُسهَْيل وغريه ظهوراً أبدياً ولو كان السماء : األول 

  .رض فال يَُرى سطحاً مستوياً لبان الكُلُّ للكلِّ خبالف ما إذا كان مستديراً فإن بضعه حينئذ يستتر بأطراف األ
أن الشمس إذا كانت مقارنة للحََمل مثالً فإذا غربت ظهر لك كواكبُ يف منطقة الربوج من احلَمل إىل : الثاين 

اِمليزان مث يف كل قليل يستتر الكوكب الذي يكون طلوعه بعَد طلوع الشمس وبالعكس وهذا دليل ظاهر وإن حبث 



  ) .قَطْعيا ( فيه يصري 
) عن ( شمس قبل طلوعها وبعد غروهبا يظهر ضوؤها ويستنري نورُها وإال ملا كان كذا بل كان أن ال: الثالث 

  .حنيئذ مكشوفة كلها لكل أحد ( إعادهتا إىل السماء يظهر لك أحد جِْرمُها ونورُها معاً لكون السماء مستوية 
ا على املَُساَمَتِة أقرب ما يكون إلينا لكان القمُر عندما يكون فوق ُرؤُوِسَن) لو كانت السماء مستويةً : الرابع 

وعندما يكون على األفق أبعد منا ألن العمودأصغُر من القُطْرِ والوتر وكذلك يف الشمس والكواكب وكان جيب أن 
  .يرى أكرب ألن القريب يرى أكرب وليس كذِلَك 

والوجوه . ِخَرُه مستوياً وليس كذلك لو كانت السماُء مستويةً لكان ارتفاعها أَولَ النهار وَوَسطَُه وآ: اخلامس 
  .كثرية ويف هذا كفايةٌ 

  فصل
يدل على أهنا أحياء ألن ذلك ال يطلق إال على العاقل قال ابن اخلطيب إن } َيسَْبُحونَ { : قال املَُنجُِّمونَ قوله تعاىل 

وا شيئاً آخر فلم يثبت ذلك أرادوا القَْدَر الذي يكون منها التسبيح فنقول به ألن كل شيء يسبح حبمده وإن أراد
أَال { : وقوله ]  ٩٢: الصفات [ } َما لَكُْم الَ َتنِطقُونَ { : واالستعمال ال يدل كا يف قوله تعاىل يف حق األصنام 

  ] . ٩١: الصافات [ } َتأْكُلُونَ 

َوإِنْ َنَشأْ ُنْغرِقُْهْم فَلَا ) ٤٢(قَْنا لَُهْم ِمْن ِمثِْلِه َما َيْركَُبونَ َوَخلَ) ٤١(َوآَيةٌ لَُهمْ أَنَّا َحَملَْنا ذُرِّيََّتُهْم ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن 
  ) ٤٤(إِلَّا َرْحَمةً ِمنَّا َوَمَتاًعا إِلَى ِحنيٍ ) ٤٣(صَرِيَخ لَُهْم وَلَا ُهْم ُينْقَذُونَ 

ء األرض وهي مكان احليوانات بني أنه مل يقتصر عليه بل ملا َمنَّ بإحيا} َوآَيةٌ لَُّهْم أَنَّا َحَملَْنا ذُرِّيََّتُهْم { : قوله تعاىل 
} َوَحَملَْناُهْم ِفي الرب والبحر { : بني لإلنسان طريقاً يتخذ من البحر ويسري فيها كما يسري يف الرب وهو كقوله تعاىل 

إذا فسرناه بأن املراد منه اإلبل فإهنا } نَ َوَخلَقَْنا لَُهْم مِّن مِّثِْلِه َما َيْركَُبو{ : ويؤيد هذا قوله تعاىل ]  ٧٠: اإلسراء [ 
ووجه آخر وهو أن اهللا تعاىل ملا بني سَِباَحةَ الكواكب يف األفالك ذكر ما هو مثله وهو سباحة الفُلْكِ يف . سفُن الربِّ 

للحاجة  هبا على عباده منها ضرورة ومنها نافعة فاألول) تعاىل ( البحار ووجه آخر وهو أن األمور اليت أنعم اهللا 
والثاين للزينة فخلق اهللا األرض وإحياؤها من القبيل األول فإهنا املكان الذي لواله ملا وجد اإلنسان ولوال إحياؤها ملا 

أيضاً من القبيل األول ألنه الزمان ]  ٣٧: يس [ } َوآَيةٌ لَُّهُم الليل { : عاش اإلنسان ، والليل والنهار يف قوله 
سان والشمُس والقمُر وحركُتُهما لو مل تكن ملا عاش اإلنسان ، مث إنه تعاىل ملا ذكر من الذي لواله ملا حدث اإلن

  :القبيل األول وآيتني ذكر من القبيل الثاين وهو الزينة آيتني 
هذا  َوَما َيْسَتوِي البحران{ : الفُلْك اليت جتري يف البحر فتستخرج من البحر ما ُيتََزيَُّن به كما قال تعاىل : إحدامها 

َبُسوَنَها َوتََرى الفلك َعذٌْب فُرَاٌت سَآِئغٌ شََراُبُه وهذا ِملْحٌ أُجَاٌج َوِمن كُلٍّ َتأْكُلُونَ لَْحماً طَرِّياً َوَتْسَتْخرُِجونَ ِحلَْيةً َتلْ
  ] . ١٢: فاطر [ } ِفيِه َمَواِخَر 

فإن الدوابَّ زينة } َوَخلَقَْنا لَُهْم مِّن مِّثِْلِه َما َيْركَُبونَ { : الدَّوَابُّ اليت هي الّرب كالفُلْك يف البحر يف قوله : وثانيهما 
  ] . ٨: النحل [ } واخليل والبغال واحلمري ِلَترْكَُبوَها َوزِيَنةً { : كما قال تعاىل 

رب مبتدأ حمذوف بناء خ» أَنَّا َحَملَْنا « : خرب مقدم ، وجوز أبو البقاء أن يكون » وآية « مبتدأ } أَنَّا َحَملَْنا { : قوله 
« و » لَُهمْ « مبتدأ وخرب كالم مستقل بنفسه كما تقدم يف نظريه والظاهر أن الضمريين يف » آية هلم « منه على أن 

أو يكون  -السالم) الصالة و ( عليه  -لشيء واحد ويراد بالذرية آباؤهم احملمولني يف سفينة نوح » ذُرِّيَّتهم 



القرون املاضية ووجه االمتنان عليهم أهنم يف ذلك ِمثْلُ الذرية من حيث إهنم ينتفعون هبا الضمريان خمتلفني أي ذرية 
عليه  -هذا حيتمل أن يكون من جنس الفُلْك إِن أريد بالفلك سفينة نوح » َما َيْركَُبونَ « وقوله . كانتفاع أولئلك 

ِمْن « : ذا مستها العرُب ُسفُّن الربِّ فقوله خاصة وأن يكون من جنس آخر كاإلبل وحنوه وهل -السالم) الصالة و ( 
والضمري ) » َوآَخُر ِمْن َشكِْلِه أَْزواٌج « يف قوله ( أي من مثل الفلك أو من مثل ما ذكر من خلق األزواج ، » ِمثِْلِه 
تمل أن يعود إىل حيتمل أن يكون عائداً إىل الذرية أي محلنا ذريتهم وَخلَقَْنا للمحمولني ما يركبون ، وحي» هلم « يف 

حيتمل أن تكون » ِمْن « وهو الظاهر لعود الضمائر إىل شيء واحد و » َوآَيةٌ لَُهْم « : العباد الذين عاد إليْهِْم قَْولُُه 
  .صلة أي خلقنا هلم ِمثْلَُه وأن تكون ِللَْبَياِن ألن املخلوق كان أشياء 

  .ِة يف البقرة ، واختالف القراء فيها يف األعراف وقال ِمْن ِمثْل الفلك للبيان وتقدم اشتقاق الذُّرِّيَّ
  فصل

املراد بالذُّرََّيِة اآلباء واألجداد واسم الذرية يقع على اآلباء كما يقع على األوالد أي َحَملَْنا آَباءَكُْم : قال املفسرون 
وهو معلوم ]  ٣٧: هود [ } واصنع الفلك { : يف الفلك ، واأللف للتعريف أي فُلِْك نُوِحِ وهو مذكور يف قوله 

الذرية ال تطلق إال على الولد وعلى هذا فاملراد إما أن يكون الفلك املعني الذي : وقال األكثرون . عند العرب 
: الزخرف [ } َوَجَعلَ لَكُْم مَِّن الفلك واألنعام َما َتْركَُبونَ { : كان لنوح وإما أن يكون املراد اجلنس كقوله تعاىل 

 ٦٥: العنكبوت [ } فَإِذَا َرِكبُواْ ِفي الفلك { : وقوله ]  ١٢: فاطر [ } َوَتَرى الفلك ِفيِه َمَواِخرَ {  :وقوله ]  ١٢
  :إىل غري ذلك من استعمال الم التعريف يف الفلك لبيان اجلنس فإن كان املراد سفينةَ وح ففيه وجوه ] 

الفلك ولوال ذلك ملا بقي لألب نسلٌ وال َعِقب وعلى هذا  محلنا أوالدهم إىل يوم القيامة يف ذلك: أن املراد : األول 
إشارة إىل كمال النعمة أي مل تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعدية إىل أعقابكم إىل يوم } َحَملَْنا ذُرِّيَّتَُهم { : فقوله 

جودين كانوا كفاراً ال إنه تعاىل إمنا خص الذريات بالذكر ألن املو: القيامة وهذا قول الزخمشري وحيتمل أن يقال 
أي مل يكن احلَْملُ َحْمالً هلم وإنَّما كان محالً ملا يف أصالهبم من املؤمنني } َحَملَْنا ذُرِّيََّتُهم { : فائدة يف وجودهم فقال 

  .إنه مل حيمل الصندوق إمنا محل ما فيه : قيل ) ف ( كمن محل ُصْنُدوقاً ال قيمة له وفيه َجَواِهُر 
املُرَاَد بالذُّرِّيَّة اجلنس أي محلنا أجناسهم ألن ذلك احليوانَ من جسنه ونوعه ، والذرية تطلق على اجلنس  أنّ: الثاين 

عن قَْتلِ الذََّرارِي أي النساء ألنَّ املرأة وإن ) السالم ) الصالة و ( عليه  -ولذلك تطلق على النِّساء كنهي النيب 
  .ذََراينا أي أمثالنا : سه ونوعه يقال كانت ِصْنفاً غري ِصنف الرجل لكنها من جن

 ٣٠: يس [ } ياحسرة َعلَى العباد { : عائد على الَعبِاد ، حيث قال } َوآَيةٌ لَُّهمْ { : أن الضمري يف قوله : الثالث 
وآيةٌ للعباِد أنا محلنا « : وإذا ُعِلَم هذا فكأنه تعاىل قال ( } َوآَيةٌ لَُّهمْ أَنَّا َحَملَْنا ذُرِّيََّتُهمْ { : وقال بعد ذلك ] 

[ } َوالَ تقتلوا أَنْفَُسكُْم { : وال يلزم أن يكون املراد بالضمري يف املوضعني أشخاصاً ُمَعيَّنَني كقوله . » ذريات العباد 
تال يقال وكذلك إذا تقاتل قوٌم ومات الكُلّ يف الق]  ٦٥: األنعام [ } َوُيِذيَق َبْعَضكُْم َبأْسَ َبْعضٍ { ]  ٢٩: النساء 

يف املوضعني يكون عائداً إىل القوم وال يكون املراد أشخاصاً ُمَعيَّنَِني بل » فهم « . هؤالء القوم هم قتلوا أنفسهم : 
( أي آية لكل بعض منهم أ ، ا حلمنا ذرية كُلِّ » آيةٌ هلم « : املراد أن بعضَهم قتل بعضَهم فكذلك قوله تعاىل 

  .نهم منهم ، أو ذرية بعض م) َبْعض 

[ } َوَجَعلَْناَهآ آَيةً لِّلَْعالَِمَني { : املراد جنس الفلك فآية ظاهرة لكل أحد وقوله تعاىل يف سفينة نوح : وإن قلنا 
أَلَْم َتَر أَنَّ الفلك َتْجرِي ِفي البحر بِنِْعَمِة اهللا { : ويؤيده قوله تعاىل . أي بوجود جنسها ومثلها ]  ١٥: العنكبوت 



املراد سفينة نوح فوجه : وإن قيل ]  ٣١: لقمان [ } مِّْن آَياِتِه إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَياتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ َشكُورٍ ِلُيرَِيكُْم 
. املناسبة أنه ذكرهم حبال نوح وأن املكذبني هلكوا واملؤمنني فازوا فكذلك هم إن آمنوا يفوزوا وإن كذبوا َيْهلَكُوا 

  .} َوإِن نََّشأْ ُنْغرِقُْهمْ { : لك املوجودة يف زماهنم ويؤيده قوله تعاىل واألول أظهر وهو أن املراد بالف
َوآَيةٌ لَُّهُم األرض امليتة { : ليكون أعم كما قال » محلناهم « : ومل يقل } َحَملَْنا ذُرِّّييتُهْم { مل قال : فإن قيل 

  .َتأْكُلُ ذُرِّيِّتُهم؟ : ومل يقل ]  ٣٣: يس [ }  أَْحيَْيَناَها وَأَخَْرْجَنا ِمْنَها َحّباً فَِمْنُه َيأْكُلُونَ
كلّ أحد ) ل ( أي ذريات العباد ومل يقل محلناهم ألن سكون األرض عام » محلنا ذريتهم « : قوله تعاىل : فاجلواب 

احلمل يف السفنية  ألن األكل عام وأما} فَِمْنُه َيأْكُلُونَ { : إىل أن قال } وآَيةٌ لَُهم األرض امليتة { : يسكنها فقال 
فمن الناس من ال يركبها يف عمره وال ُيحَْملُ فيها ولكن ذرية العباد ال بد هلم من ذلك فإنَّ فيهم من حيتاج إليها 

  .فُيْحَملُ فيها 
 :وأفرده يف قوله ]  ١٢: فاطر [ } َوتََرى الفلك ِفيِه َمَواِخرَ { : ما احلكمة يف كونه مجع الفلك يف قوله : فإن قيل 

  .} ِفي الفلك املشحون { 
أن فيه تدقيقاً مليحاً يف علم اللغة وهو أن الفلك تكون حركتها مثلَ حركة تلك الكلمة يف الصورة ، : فاجلواب 

يظن » َساجٍِد « َسَجد َيْسُجُد ُسُجوداً للمصدر وهم قوم ُسجُوٌد يف مجع : واحلركتان خمتلفنان يف املعىن مثاله قولك 
إن الفعل مشتق من : ملعنيني وليس كذلك بل السجود عند كونه مصدراً حركته أصلية إذا قلنا أهنا كلمة واحدة 

املصدر وحركة السجود عند كونه للجمع حركة معتربة من حيثُ إن اجلمع مشتق ِمَن الواحد وينبغي أن يلحق 
لفظُ مجع غيّرناه وجئنا بلفظ  الشمتق تغيري يف حرف أو حركة أو يف جمموعهما ، فساجد ملا أردنا أن يْشَتقَّ منه

وإذا . السُّجُود فإذن السجود للمصدر واجلمع ليس من قبيل األلفاظ املشتركة اليت وضعت حبركة واحدة ملعنيني 
وعند كوهنا مجعاً مثل ُخْشبٍ أو ُبْرٍد أو غَْيرِِهما » قُفْل وُبْرد « : عند كونه واحداً مثل » الفُلْك « عرف هذا فنقول 

.  
  .فإذا جعلَتُه مجعاً ما يكون واحدها؟ : ل فإن قي

« : نقول جاز أن يكون واحدها فَلْكَة أو غريها مما مل يستعمل كواحد النِّساء مل يستعمل وكذا القول يف : فاجلواب 
مَِّتهِْم إَمامٌ أي بِأَِئ]  ٧١: اإلسراء [ } كُلَّ أُنَاسٍ بِإَِمامِهِْم { : إَمام كَزِمام وكتاب عند قوله تعاىل » إمام مبني 

  :وأما من جهة املعىن ففيه سؤاالت . كَِسهام وِحفَاٍن ، وهذا من دقيق التَّْصرِيف 
  :َمنَّ عليهم َحبْملِ ذرّياهتم وقال تعاىل » َحَملْنا ذُّريَّتُّهم « : قال ههنا : السؤال األول 

  .منَّ عليهم هناك حبمل أنفسهم ]  ١١ :احلاقة [ } إِنَّا لَمَّا طََغا املآء َحَملَْناكُْم ِفي اجلارية { 
أن من ينفع املتعلق بالغري يكون قد نفع ذلك الغري ومن يدفع الضر عن املتعلّق بالغري ال يكون قد دفع : فاجلواب 

الضر عن ذلك الغري بل يكون قد نفعه كمن أحسن إىل ولد إنسان وفرََّحةُ فَرَِح بفََرِحِه أبوه وإذا دفع األمل عن ولد 
: ان يكون قد فَرَّح أباه وال يكون يف احلقيقة أزال األمل عن أبيه فعْند طغيان املاء كان الضرر يلحقهم فقال إنس

دفعت عن أوالدكم الضرر ملا حصل بني دفع الضرر عنهم وههنا أراد بيان : دفعت وههنا عنكم الّضرر ولو قال 
فإن » ِفي الفُلِْك املشحون « : الذرية ، ويدل على هذا قوله  ألنَّ النفع حاصل بنفع» محلنا ذرياهتم « : املنافع فقال 

بيان املنفعة وإذا دفع املضرة فال ألن الفلك كلما كان أثقل كان اخلالص ) بذكره ( امتأل الفلك من األموال حيصل 
مال املنفعة هبا أبطأ وهنالك السالمة فاختار هناك ما يدل على اخلالص من الضرر وهو اجلري وههنا ما يدل على ك

  .وهو الّشْحن 



ومحلنا ذريتكم مع أن املقصود : ومل يقل ]  ٧٠: اإلسراء [ } َوَحَملَْناُهْم ِفي الرب والبحر { : قال تعاىل : فإن قيل 
ملا قال يف الّرب والبحر َعّم اخللق ألن ما من أحٍد إال ومحل يف الرب : يف املوضعني بيان النعمة ال دفع النِّقْمة نقول 

لبحر وأما احلمل يف البحر فلم َيُعّم فقال إن كنا ما محلناكم بأنفسكم فقد محلنا من يهمكم أمره من األوالد وا
  .واألقارب واإلخوان واألصدقاء 

  فصل
فائدة أخرى وهي أن اآلدِميِّ يرُسب يف املاء ويَْغرُق فحمله يف الفلك واقع بقدرته لكن من » املشحون « : ويف قوله 
  .اخلفيف ال يرسب ومع هذا محل اهللا اإلنسان فيه مع ثقله : َن من يقول الطَّبِيعيِّ

وآية هلم الفلك جعلناها : ؟ ومل يقل » َوآَيةٌ لَُهُم اللَّْيلُ ) و ( وآَيةٌ لَُهُم اَألْرُض « : ما احلكمةُ يف قوله : فإن قيل 
  .حبيث حتملهم؟ 

لفلك فليس بعجيب ألنه كَبْيٍت َمبْنِيِّ من خشب وأما نفس أما نفس ا. أن محلهم يف الفلك هو العجيب : فاجلواب 
  .األرض فعجيب ونفس الليل عجيب ال قدرة ألحد عليهما إال اهللا 

الفلك } ِمْن ِمثِْلِه { : قرأ احلسن بتشديد الراء وهذه اآلية تدل على أن املراد بقوله } َوإِن نََّشأْ ُنْغرِقُْهْم { : قوله 
يس املراد اإلبل كما قاله بعض املفسرين بأن املراد اإلبلُ ألهنا سفُن الربِّ ألن ذلك يؤدي إىل أن املوجود يف زماهنم ول

الضمي يف مثله يعود إىل : وحيتمل أن يقال . فاصالً بني متصلني } َوَخلَقَْنا لَُهْم مِّن مِّثِْلِه َما َيْركَُبونَ { : يكون قوله 
ِلَيأْكُلُواْ { : وَخلَقَْنا هلم من مثل ما ذكر من املخلوقات كما يف قوله تعاىل : وتقريره أن يقال . معلوم غري مذكور 

  .أن اهلاء عائدة إىل ما ذكرنا أي من مثرنا ]  ٣٥: يس [ } ِمن ثََمرِِه 
  فصل

  :فائدتان } َوإِن نََّشأْ نُْغرِقُْهْم { : يف قوله 
  .اهللا أن يف حال النعمة ينبغي أن ال ُيْؤَمَن عذاُب : إحدامها 

السفينة َتْحِملُ مبُقَْتَضى الطَّبِيَعة واجملوَّف ال : أن ذلك جواب عن سؤال مقدر وهو أن الطَّبيعيِّ يقول : والثانية 
ليس كذلك بل لو شاء اهللا إغراقهم ألغرقهم وليس كذلك ُمبقَْتضى الطبيعة ولو صح كالمه الفاسد : يرسب ، فقال 

أن من السفن ما ينقلب ونيكسر ومنها ما يثقبه ثاقب فريسب وكل ذلك ألست توافق : لكان لقائل أن يقول 
مبشيئة اهللا فإن شاء أغرقهم من غري شيء من هذه األسباب كما هو مذهب أهل السنة أو شيء من تلك األسباب 

  .اليت سلمتها أنت 
فال إغاثة جعله : غيث وقال الزخمشري فال ُمْسَت: فَِعيلٌ مبعىن فاعل ال مغيث هلم وقيل } فَالَ َصرِيَخ لَُهْم { : قوله 

والعامة على فتح « َصرِحياً يكون مصدراً مبعىن إصراخ » وحيتاج إىل نقل أن « قال أبو حيان » أْصَرخَ « مصدراً من 
: البقرة [ } َخْوٌف َعلَيْهِْم { : ووجهة على ما يف قوله : وحكى أبو البقاء أنه قرئ بالرفع والتنوين قال « صَرِيخَ » 
٣٨ . [  
  فصل
إذا أدركهم الغرق ألن اخلالص من العذاب إما أن يكون « َوال ُهْم ُينْقَذُونَ » ال ُمغيثَ هلم مينع عنهم الَغَرقَ : معناه 

يدفع وال هم ُيْنقَذُونَ بعد الوقوع فيه وهو « الَ َصرِْيخ لَُهْم » : برفع العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال 
وفيه فائدة أخرى غري احلصر وهي أنه ]  ٢٣: يس [ } الَّ ُتْغنِ َعنِّي َشفَاَعتُُهْم َشيْئاً َوالَ ُينِقذُونَ { : كقوله تعاىل 

َمْن ال يكون ِمن شأنه أن ينصر ال يشرع يف النصر خمافة ) نَّ ( وال منقذ هلم؛ أل : ال َصرِيخ هلم ومل يقل : تعاىل قال 



وأما من ال « الَ ِصرِيَخ لَُهْم » : منا يَْنُصُر ويغيث من كان من شأنه أن ُيِغيثَ فقال أن ْيغلََب ويذهَب ماُء َوْجهِِه وإ
يكون من شأنه أن ينقذ إذا راى من يعني عليه يف نصره يشرع يف اإلنقاذ وإن مل يِثْق من نفسه يف اإلنقاذ وال يغلب 

إال َرْحَمةَ ِمنَّا » : ال منقذ هلم ، مث استثىن وقال و: ومل يقل « وال هم ينقذون » : على ظنه وإمنا يبذل اجملهود فقال 
  :وهو يفيد أمرين « َوَمَتاعاً إىل ِحنيٍ 

الرمحة واملَتَاع أي فمن َعِلَم أنه يؤمن فينقذه اهللا رمحة وفيمن علم أنه ال يؤمن : انقسام اإلنقاذ إىل قسمني : أحدمها 
  .فليمتنع زماناً ويزداد إمثه 

لكون اإلنقاذ غري مفيد للدوام بل الّزوال يف الدنيا ال بدَّ منه ، فينقذه رمحة وميتعه إىل حني مث مييته  أنه بيان: وثاينهما 
أن يرمحهم وميتعهم إىل حني ) إالَّ ( انقضاء آجاهلم يعين « باِحلنيِ » قال ابن عباس املراد . فإذن الزوال الزم أن يقع 

  .آجاهلم 
على املصدر : استثناء منقعطع وقيل : على املفعول له وهو استثناء مفرغ ، وقيل منصوب « إالَّ َرْحَمةً » : قوله 

رابطةٌ هلذه اجلملة مبا قبلها؛ « فَالَ صَرِيَخ » : بفعل مقدَّر ، أو على إسقاط اخلافض أي إال برمحٍة والفاء يف قوله 
آَخر وجعله أْحَسَن منه وهو أن يكون  وجوز ابن عطية هذا ووجهاً» عائد على املُْغَرقَني « لَُهْم » فالضمري يف 

{ : استئناف إخبار عن املَُساِفريَن يف البحر ناجَني كانوا ُمْغَرِقَني هم هبذه احلالة ال جناة هلم إالَّ بَرْحَمِة اهللا وليس قوله 
  .مربوطاً باملغرقني انتهى } فَالَ صَرِيَخ لَُهمْ 

  .عن َمْوُضوِعَها والكالم عن التئاِمِه  وليس جعله هذا األحسن باحلسن لئال خترج الفاء

َوَما َتأْتِيهِْم ِمْن آَيٍة ِمْن آَياِت َربِّهِمْ إِلَّا كَاُنوا ) ٤٥(َوإِذَا قِيلَ لَُهُم اتَّقُوا َما َبْيَن أَْيِديكُْم َوَما َخلْفَكُمْ لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ 
قُوا ِممَّا َرزَقَكُُم اللَُّه قَالَ الَِّذيَن كَفَرُوا ِللَِّذيَن آَمنُوا أَُنطِْعُم َمْن لَْو َيَشاُء اللَُّه َوإِذَا قِيلَ لَُهْم أَْنِف) ٤٦(َعْنَها ُمْعرِِضَني 

  ) ٤٧(أَطَْعَمُه إِنْ أَْنُتْم إِلَّا ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

وعلى هذا » كَانُوا َعْنَها ُمعْرِضَني  إِالَّ« : جواهبا حمذوف أي أعرضوا يدل عليه بعده } َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اتقوا { : قوله 
ما بني أيديكم يعين اآلخرة فاعملوا هلا ، وما خلفكم يعين الدنيا فاْحذَرُوها : زائٌد ، قال ابن عباس » كانوا « فلفظ 

ما بني أيدكم وقائع اهللا فيمن كان قبلكم من األمم وما خلفكم عذاب اآلخرة قاله قتادة : وال تغترّوا هبا وقيل 
  .» لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ « مقاتل ، و

صلى اهللا عليه  -أي داللة على صدق حممد } َوَما َتأِْتيهِم مِّْن آَيٍة مِّْن آَياِت َربِّهِْم إِالَّ كَاُنواْ َعنَْها ُمْعرِِضنيَ { : قوله 
، وهذه اآلية متعلقة  حال كما تقدم يف نظائره) نصب ( إال كانوا عنها معرضني وهذا االستئناف يف حمل  -وسلم 

أي إذا جاءهتم ]  ٣٠: يس [ } ياحسرة َعلَى العباد َما يَأِْتيهِْم مِّن رَُّسولٍ إِالَّ كَانُواْ بِِه َيْستَْهزِئُونَ { : بقوله تعاىل 
  .الرسل كذبوا وإذا أتوا باآليات أعَْرُضوا 

) ( و ( » آيةٌ لَُهُم اللِّْيلُ « ) و ) ( » َوآَيةٌ لَُهْم اَألْرُض «  : (ملا عدد اآليات بقوله } َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اتقوا { : قوله 
وكانت اآليات تفيد اليقني والقطع ومل تفدهم الَيقَني قال فال أقلَّ من أن َيْحترزوا وقوع « آيةٌ لَُهمْ أنَّا َحَملَْنا ذُرِّيََّتُهمْ 

إذا ذكرمت الدليل : دق املخرب اْحِتَياكاً فقال تعاىل العذاب ، فإن من أخرب بوقوع العذاب يتقيه وإن مل يقطع بص
القاطع ال يعترفون به فإذا قيل هلم اتقوا ال يتقون فهم يف غاية اجلهل وهناية الغفلة ال مثل العلماء الذين يبنون األمر 

عليه الربهان ال يترك حبرف التمنِّي أي أن خيفى } لَعَلَّكُْم تُْرَحُمونَ { : على األحوط ويدل على ذلك قوله تعاىل 
  .االحتراز واالْحِتَياطَ 



وهذا إشاءة إىل أهنم خبلوا جبميع التكاليف ألن . أي أعطاكم اهللا } َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم أَنِفقُواْ ِممَّا رِزَقَكُُم اهللا { : قوله 
( فلم َيتَّقُوا ( اتَّقُوا : هلم املكلف جيب عليه التعظيم جلانب اهللا والشفقة على خلق اهللا وهم تركوا التعظيم حيث قيل 

وَإِذَا قِيلَ { : أَْنِققُوا ومل ينفقوا فما احلكمة يف حذف اجلواب يف قوله : وتركوا الشفة على خلق اهللا حيث قيل هلم 
َشاُء اللَُّه وإذا قيل هلم أنققوا قالوا أْنطِْعُم َمْن لو َي» : وههنا أجاب وأتى بأكثر من اجلواب ولو قال } لَُهْم أَنِفقُواْ 

أن الكفار كانوا : فاجلواب } قَالَ الذين كَفَرُواْ ِللَِّذيَن آمنوا { : لكان كافياً فما الفائدة يف قوله تعاىل « أَطَْعَمُه 
يقولون بأنَّ اإلطعام من الصِّفات احلميدة وكانوا يفتخرون بطُعمِة األضياف فأوردوا يف ذلك على املؤمنني معتقدين 

: إنّ إهلكم يرزق من يشاء فَِلَم تقولون لنا : َمنا ولوال إطعامنا َمنَّا ملا اندفعت حاجة الضيف وأنتم تقولون بأن أفعالنا 
قَالَ الذين كَفَُرواْ ِللَِّذيَن { : أنفقوا؟ فلما كان غرضهم الرد على املؤمنني ، ال االمتناع من اإلطعام قال تعاىل عنهم 

  .إشارة إىل الرد } آمنوا 

عن ذكر إعراضهم ) اهللا ( فلم يكن هلم رد على املؤمنني فأعرضوا فأعرض « اتَّقُوا َما َبْيَن أَْيِديكُْم : قوله وأما 
  .حلصول الِعلْمِ به 

  فصل
أَْنِفقُوا على املساكني مما زعمتم أنه هللا من أموالكم وهو ما جعلوا هللا : إن املؤمنني قالوا لكفار مكة : قال املفسرون 

رزقه مث مل يرزقه مع قدرته عليه فنحن نوافق « َمْن لَْو َيَشاُء اللُُّه » أنرزق « قَالوا أَْنطِْعُم » م وأَْنَعامهم من ُحُروثه
وهذا الذي . ال نعطي من حرمه اهللا : وهذا مما يتمسك به البخالء يقولون . مشيئة اهللا فال نطعم من مل يطعمه اهللا 
ق ال حاجة إىل ماله ولكن ليبلو الغّين بالفقري فيما فرض له يف مال الغين وال يزعمون باطل؛ ألن اهللا تعاىل باإلنفا

  .اعتراض ألحد على مشيئة اهللا وحكمه يف خلقه 
أننفق من لو يشاء اهللا رزقه وذلك أهنم أمروا : ما الفائدة من تغيري اللفظ يف جواهبم حيث مل يقولوا : فإن قيل 

  .أنطعم؟ : أننفُق؛ فَِلَم قالوا : فكان جواهبم أن يقولوا } لَُهْم أَنِفقُواْ  َوإِذَا قِيلَ{ : باإلنفاق يف قوله 
أن يف هذا بيانَ غاية خمالفتهم ألهنم إذا أمروا باإلنفاق واإلنفاق يدخل فيه اإلطعام وغريه فمل يأتوا : فاجلواب 

الَ أُْعِطيِه ِدْرمهاً مع : فيقول « َزْيداً ِديَناراً أَْعِط » : وهذا كقول القائل لغريه . باإلنفاق وال بأقلَّ منه وهو اإلطعام 
  .فكذلك ههنا . أن املطابق هو أن يقول ال أعطيه ديناراً ولكن املبالغة يف هذا الوجه أمتّ 

  .كالم حق فلماذا ذكر يف معرض الذَّمِّ؟ } لَّْو َيَشآُء اهللا أَطَْعَمهُ { : قوهلم : فإن قيل 
اإلنكاَر لقدرة اهللا أو لعدم جواز األمر باإلنفاق مع قدرة اهللا وكالمها فاسٌد فبّين اهللا ألن مرادهم كان : فاجلواب 

فإنه يدل على قدرته ويصحِّح أمره باإلعطاء ألن من كان له يف يد الغري مال وله } ِممَّا رَِزقَكُمُ اهللا { : ذلك بقوله 
اد أمر من عنده املال باإلعطاء ، وال جيوز أن يقول من يف خزانته مال فهو خمري إن أراد أعطى مما يف خزانته وإن أر

  .يف خزانتك أكثري مما يف يدي أعطه منه : يف يده مال 
) و ( وجاء على أحد اجلَائِزين « لو » جواب « أَطَْعَمُه » و « أَُنطِْعمُ » مفعول } َمن لَّْو َيَشآُء اهللا أَطَْعَمُه { : قوله 

إِنْ { : قوله ]  ٦٥: الواقعة [ } لَْو َنَشآُء لََجَعلَْناُه حُطَاماً { : أن يكون بالم ، حنو واألفصح . هو جترده من الالم 
ما أنت إال يف خطأ بيِّن يف اتِّباعكم حممداً وترك ما حنن عليه : يقول الكفار للمؤمنني } أَنُتْم إِالَّ ِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ 

كالم وأن أمرهم باإلنفاق مع قوهلم بقدرة اهللا ظاهر الفساد واعتقادهم هو وهذا إشارة إىل أهنم قطعوا املؤمنني هبذا ال
  .الفاسد 
  فصل



أن « َما » أنْ تكون للشرط واألصل يف « إن » وكان األصل يف « ما » وردت للنفي مبعىن « إنْ » اعمل أنَّ 
  .يف النفي « إن » ستعمل يف الشرط ، وا« ما » تكون للنفي لكنهما اشتركا من بعض الوجوه فتعارضا واستعمل 

أما وجه اشتراكهما فهو أن كل واحدة منها حرف مركب من حرفني متقاربني فإن اهلمزة تقرب من األنف وامليم 
« فظاهر وأما يف » ما « ال يكون ثابتاً أما يف » إنْ « و » ما « من النون وال بد أن يكون املعىن الذي يدخل عليه 

» ما « فاستعمل إنْ مكان ) جميء ( ينبغي أن ال يكون منه يف احلال » َجاَء َزْيٌد أَكْرِْمه  إنْ« : فألنك إذا قلت » إنْ 
َما َتْصَنْع أَصَْنْع والذي يدل على ما : واستعمل ما يف الشرط تقول . أي ما زيد بقائم » إنْ َزْيٌد قَاِئٌم « : وقيل 

« فتجعل إنْ » َما إنْ جَلََس زَْيٌد « : ألنك تقول ) ذلك و( النافية تستعمل حبيث ال تستعمل إن » ما « ذكرنا أن 
» ما « أصالً و » إنْ « إِمَّا ترين فتجعل : ، مبعىن النفي ومبعىن الشرط تقول » إنْ جَلََس زَْيٌد « : وال تقول » صلة 

  .كْسِ يف النفي بالَع» ما « دخيل فيه و » ما « يف الشرط أصل و » إنْ « صلة فدلنا هذا على أَنَّ 
  فصل
ألنه يوجب احلصر وأنه ليُسوا يف غري الضَّاللِ ، } أَْنُتْم ِفي َضالَلٍ { : يفيد ما ال يفيد قوله } إنْ أَْنُتمْ { : قوله 

  .ووصف الضالل باملُبِني أي أنه لِظهوره تبني نفسه أنه ضالل أي يف ضاللٍ ال خيفى على أحد أنه يف َضاللَ 
َعلَى ُهدى « و » َعلَى بَيَِّنٍة « : وهنم َمْغُموريَن فيه غائصني ، فأما قوله يف موضع آخر يفيد ك» يف ضالل « : وقوله 

  .فهو إشارة إىل كوهنم راكبَني منت الطريق املستقيم قَاِدريَن عليه » 
  فصل

غاية الضالل إمنا وصفوا املؤمنني بأهنم يف َضاللَ مبني لظنهم أن كالم املؤمنني متاقض ومن يتناقض كالمُه يكون يف 
أنطعم من لو يشاء اهللا أطعمه وهذا إشارة إىل أن اهللا إن شاء أن يطعمهم : ووجه ذلك أهنم قالوا : قال ابن اخلطيب 

فهو يطعمهم فكان األمر بإطعامهم أمراً بتحصيل احلاصل وإن مل يشأ إطعامهم ال يقدر أحٌد على إطعامهم المتناع 
ووجه آخر وهو أهنم قالوا إن أراد اهللا جتويعهم ! طعام فكيف تأمروننا باإلطعام؟وقوع ما مل يشأ فال قدرة لنا على اإل

واعلم أنه مل . فلو أطَْعْمَناُهم يكون ذلك سعياً يف إبطال فعل اهللا وأنه ال جيوز وأنتم تقولولن أطعموهم فهو ضالل 
وذلك ألن العبد إذا أمره السِّيدُ بأمر ال يكن يف الضالل إال هم حيث نظروا إىل املراد ومل ينظروا إىل الطلب واألمر 

ينبغي اإلطِّالَُع على املقصود الذي ألجهل الذي أمره به مثاله إذا أراد امللك الركوب للهجوم على َعُدوَّه حبيث ال 
أَْحِضر املركوَب فلو تطلع واستكشف املقصود الذي ألجله الركوب لنسب إىل أنه : َيطَّلع عليه أحد وقال للعبد 

) ا ( يد أن يطلع عوه على احلَذَرِ منه وكشف سره فاألدب يف الطاعة هو اتباع األمر ال تتبع املراد فاللَّه تعاىل إذ ير
  .مما يف خزائنه؟ ) اهللا ( ِلَم لَمْ يطعمهم : أنفقوا مما رزقكم اهللا ال جيوز أن يقال : قال 

فَلَا ) ٤٩(َما َينْظُُرونَ إِلَّا صَْيَحةً وَاِحَدةً َتأُْخذُُهْم وَُهْم َيِخصُِّمونَ ) ٤٨(َني َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِق
) ٥١(َونُِفَخ ِفي الصُّورِ فَإِذَا ُهْم ِمَن الْأَْجدَاِث إِلَى َربِّهِْم يَْنِسلُونَ ) ٥٠(َيْسَتِطيُعونَ َتْوِصَيةً َولَا إِلَى أَْهِلهِْم َيْرجُِعونَ 

إِنْ كَاَنْت إِلَّا َصْيَحةً وَاِحَدةً فَإِذَا ُهمْ ) ٥٢(ا َوْيلََنا َمْن َبَعثََنا ِمْن َمْرقَِدَنا َهذَا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق الُْمْرَسلُونَ قَالُوا َي
  ) ٥٤(ا كُنُْتْم َتْعَملُونَ فَالَْيْوَم لَا ُتظْلَُم نَفٌْس َشيْئًا َولَا ُتْجَزْونَ إِلَّا َم) ٥٣(َجِميٌع لََدْيَنا ُمْحَضُرونَ 

وهذا إشارة إىل ما اعتقدوا أن التقوى » إنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني « أي القيامة والبعث } َوَيقُولُونَ مىت َهذَا الوعد { : قوله 
[ } لَ لَُهُم اتقوا َوإِذَا قِي{ : واإلنفاق املذكور يف قوله ]  ٤٥: يس [ } َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اتقوا { : املأمور هبا يف قوله 



  .أي مىت يقع املَْوُعوُد به » َمَتى َهذَا الَوْعُد « : ال فائدة فيه ألن ال حقيقة له وقوهلم ]  ٤٥: يس 
  فصل

  .استفهام ال تصلح جواباً فيه فما اجلواب؟ » مىت « للشرط وهي تستدعي جزاء و » إنْ « 
  .إن كنتم صادقني يف قوع احلشر فَقُلُوا مىت يكون : م قالوا هو يف صورة اآلستفهام وهو يف املعىن إنكار كأهن: قيل 
  فصل

الظاهر أن هذا اخلطاب مع األنبياء ملا أنكروا الرسالة قالوا إن كنتم أيها املُدَّعونَ للرسالة صادقني فأخربونا مىت 
  .يكون ما تَِعُدونََنا به 

  إىل أي وعد؟» الوَْعد  َهذَا« : ليس يف هذا املوضع وعد فاإلشارة بقوله : فإن قيل 
من قيام الساعة ]  ٤٥: يس [ } َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اتقوا َما َبْيَن أَْيدِيكُْم َوَما َخلْفَكُْم { : هو ما يف قوله تعاىل : فاجلواب 

هو معلوم وإن مل يكن مذكوراً لكون األنبياء مقيمني على تذكريهم بالساعة واحلساب والثواب : ، أو نقول 
  .ب والعقا
ما ينتظرون إالّ الصيحة املعلومة يريد النفخة األوىل : قال ابن عباس } َما َينظُُرونَ إِالَّ َصْيَحةً َواِحَدةً { : قوله 

  .والتنكري للتكثري 
  .هم ما كانوا ينتظرون بل كانوا جيزمون بعدمها : فإن قيل 
به فاعله اهلوان وتعجيل العذاب وتقريب الساعة  املراد باالنتظار فعلهم ألهنم كانوا يفعلون ما يستحق: فاجلواب 

استفهاماً حقيقياً قال ينتظرون انتظاراً غري » مىت « ملا مل يكن قوهلم : لوال حكم اهللا وعلمه بأهنم ال يفوتونه أو يقال 
  .حقيقي ألن القائل مىت يفهم منه االنتظار نظر لقوله 

  فصل
  :ذكر يف الصيحة أموراً تدل على عظمتها 

  التنكري: ها أحد
  .أي ال حيتاج معها إىل ثانية » واحدة « قوله : وثانيها 
  .أي َتْعمُّهم باَألْخِذ وتصلُ إىل َمْن يف األرض مشارِقَها وَمَغارِهبا » تأخذهم « : ثالثها 
بعضهم بعضاً واملعىن خبصم . قرأ محزة بسكون اخلاء وختفيف الصاد من َخَصم َيْخِصُم } َوُهْم َيِخصُِّمونَ { : قوله 

ونافع وابن كثري وهشام كذلك إال أنه . فاملفعول حمذوف ، وأبو عمرو وقالوا بإخفاء فتحة اخلاء ، وتشديد الصاد 
بإخالص فتحة اخلاء ، والباقون بكسر اخلاء وتشديد الصاد واألصل يف القراءات الثاللث َيخطَْتُصُمونَ فأدغمت 

نقوال فتحتها إىل الساكن قبلها نقالً كامالً ، وأبو عمرو وقالون اختلسا  فنافع وابن كثري وهشام. التاء يف الصاد 
. أوهلما ) وا ( حركتها تْنبِيهاً على أن اخلاء أصلها السكون والباقون حذفوا حركتها فالتقى ساكنان كذلك فكسر 

لصاد فالنحاة فهذه أربع قراءات قرئ هبا يف املشهور ، وروي عن أيب عمرو وقالون سكون اخلاء وتشديد ا
  .يستشكلوهنا للجمع بني ساكنني على غري َحدِّْيهَما 

بكسر الياء واخلاء وتشديد الصاد وكسروا الياء إتباعاً وقرأ أّيب َيْخَتِصُمونَ على األصل ، » ِخيصُِّمونَ « وقرأ مجاعة 
َخَصم قال شهاب  سكون اخلاء ، وختفيف الصاد من -أي عن أيب عمرو وقالون  -وقال أبو حيان وروي عنهما

يف ]  ٢٠: البقرة [ } َيْخطَُف أَْبصَاَرُهْم { : هذه هي قراءة َحْمَزةَ ومل حيِكها هو عنه ، وهذا يشبه قوله : الدين 
  .مبنيٍّا للمفعول » يرجعون « يف ُيوُنس وقرأ ابن ُمحَْيِصن » الَ يَْهدِّي « البقرة و 



  فصل
وَمنَّ السَّاَعةُ َوقَْد َنَشَر الرُجالَِن ثَْوَبُهَما َبْيَنُهَما فَالَ يِبِيعانِِه َوالَ َيطْوَِيانِِه وَلََتقُوَمنَّ لََتقُ« : السالم ) الصالة و ( قال عليه 

  .» السَّاَعةُ َوقَْد َرفََع الرَُّجلُ أَكْلََتُه إلَى ِفيِه فَالَ َيطَْعُمها 
َو الَ « أي أعجلوا عن الوصية فماتوا : ى اإليصاء قال مقاتل أي ال يقدرون عل} فَالَ َيْسَتِطيُعونَ تَْوِصَيةً { : قوله 

  .أي أنَّ الساعة ال ُتْمهِلُْهم لشيء . َيْنقَِلُبونَ » إلَى أَْهِلهِْم يْرجُِعونَ 
فالن يف هذه احلالة ال يوصي دون قوله اليستطيع التوصية ألن ما من اليوصي قد يستطيعها : واعلم أن قول القائل 

ال يتسطيعون كلمة ، فكيف الذي حيتاج إىل زمن : قول ، والقول يوجد أسرع مما يوجد الفعل فقال والتوصية بال
واعتبار الوصية من بني سائر الكلمات يدل على أنه ال قدرة له على أهم ! طويل من أداء الواجبات ورد املظامل؟

) ما ( للتعميم أي ال يقدر على توصية  والتنكري يف التوصية. الكلمات فإن وقت املوت احلاجة إىل الوصية أمّس 
إىل أَْهِلهِمْ { : قوله . ولو كانت بِكَِلمٍة يسرية ، وألن الوصية قد حتصل باإلشارة ، فالعاجز عنها عاجز عن غريها 

خ فيه أي نف} َونُِفَخ ِفي الصور { : بيان لشدة احلاجة إىل التوصية ، مث بني ما بعد الصيحة األوىل فقال } َيْرجُِعونَ 
وقرأ األعرج ونفخ يف الصور ]  ٦٨: الزمر [ } ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أخرى فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم َينظُُرونَ { : أخرى كقوله تعاىل 

َجَدث ، : بتفح الواو وهي القبور واحدها َجَدث ، وقرئ من األجداِف بالفاء ، وهو لغة يف األجداث يقال 
  .وم وَجَدف كثمَّ وفُمَّ ، وثُوم ، وفُ

  .أين يكون ذلك الوقت وقد زلزت الصيحة اجلبال؟ : فإن فيل 
  .أن اهللا جيمع أجزاء كل ميت يف املوضع الذي أقْرَِر فيه من ذلك املوضع وهو جدثه : فاجلواب 

ُسلُونَ َيْن: وقرأ ابُن أيب إسحاق وأبو عمرو يف رواية . أي خيرجون من القبور أحياء } إىل َربِّهِْم َينِسلُونَ { : قوله 
َنَسل خلروجه من ظهر أبيه : َنَسلَ الثعلُب يَْنِسلُ َوْنُسلُ إذا أسرع يف َعْدوِِه ، ومنه قيل للولد : بضم السني ، يقال 

  .وبطن أمه 
املسيء إذا توجه إىل من أحسن إليه يقدم رِْجالً ويؤخر أخرى والنَّسالَن سرعة الشيء فكيف يوجد بينهم : فإن قيل 
  ذلك؟

ينسلون من غري اختيارهم واملعىن أنه أراد أن يبني كمال قدرته ونفوذ إرادته حيث نفخ يف الصور فيكون : فاجلواب 
أي يف زمان واحد ينتهون إىل هذه » إذَا ُهمْ َيْنِسلُونَ « : يف وقته مجع وإحياء وقيام وعدو يف زمان واحد ، فقوله 

  .الدرجة وهي النسالن الذي ال يكون إال بعد مراتب 

فَإِذَا ُهم مَِّن األجداث إىل َربِّهِْم { : وقال ههنا ]  ٦٨: الزمر [ } فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم َينظُُرونَ { قال يف آية : إن قيل ف
  .يقتضي أن يكونا معاً » إذا هم « : والقيام غري النسالن فقوله يف املوضعني } َينِسلُونَ 

  :فاجلواب من وجهني 
  .املشي السريع ألن املاشي قائم وال ينايف النظر  أن القيام ال ينايف: األول 
  :أن لسرعة األمور كأن الكل يف زمان واحد كقول القائل : الثاين 
  .. . . .ِمكَرِّ ِمفَرِّ ُمقْبِل ُمْدبِرٍ َمعاً  -٤١٨٣

بالنفخة األوىل وعند  واعمل أن النفختني تورثان تزلزالً وانقالباً لألجرام فعند اجتماع األجرامِ ُيفَرِّقها وهو املراد
  .تفرق األجرام جيمعها وهو النفخة الثانية 

ونقل أبو . مضاف ملا بعده » ويل « العامة على اإلضافة إىل ضمري املتكلمني دون تأنيث وهو } ياويلنا { : قوله 



معىن هلذا إال  وال: جار وجمرور انتهى قال شهاب الدين » لنا « كلمة براسها عن الكوفيني و » َوْي « البقاء أن 
تفسري مبعىن أعجب منا وابُن أَبِي لَْيلَى يا ويلتنا بتاء التأنيث » َوْي « بتأويل بعيد وهو أن يكون يا غََجب لنا ، ألن 

  .وعنه أيضاً َيا َوْيلَِتي بإبدال التاء ألفاً وتألأويل هذه أن كل واحد منهم يقول يا ويليت 
االستفهامية قبله ، وابن » ملْن « فعالً ماضياً خرباً » بعثنا « و » من « فتح ميم  العامة على} َمْن َبَعثََنا { : قوله 

األوىل » من « ف » مبن « مصدر جمرور » بعثنا « عباس والضحاك وأبو ُنَهْيك بكسر امليم على أهنا حرف جر ، و 
ُرقَاِدَنا وأن يكون مكاناً وهو مفرد أقيم  واملَْرقَُد جيوز أن يكون مصدراً أي من. تتعلق بالويل والثانية تتعلق بالبعث 

  .ُمقَام اجلمع واألول أحسن؛ إذ املصدر يفرد مطقاً 
  فصل

إمنا يقولون هذا ألن اهللا يرفع عنهم العذاب بني النفختني فريقدون فإذا بعثوا : قال ابن عباس وأّيب بن كعب وقتادة 
الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذاهبا : املعاين ) أهل ( قال و. بعد النفخة األخرية وعاينوا القيامة ، دعوا بالويل 

  .َمْن َبَعثََنا ِمْن َمْرقَدَِنا : صار عذاب القرب يف جنبها كالنوم فقالوا 
: نقول : فإذا هم من األجداث إىل رهبم ينسلون يقولون يا ويلنا كان أليق قال ابن اخلطيب : لو قيل : فإن قيل 

وله إذا هم من األجداث إىل رهبم ينسلون إشارة إىل أهنم تعاىل باسرع زمان جيمع أجزاءهم معاذ اهللا وذلك ألن ق
وؤلفها وحيييها وحيركها حبيث يقع نسالهنم يف وقت النفخ مع أن ذلك ال بّد له من اجلمع والتأليف فلو قال يقولون 

يا ويلنا قبل أن ينسلوا وإمنا : وهلم لكان ذلك مثل احلال لنيسلون أي نسلون قائلني يا ويلنا وليس كذلك فإن ق
  .ذكر النسالن ملا ذكرنا من الفائدة 

  ؟» َيا َوْيلََنا « بقوهلم » َمْن بَعثَنا ِمْن َمْرقَِدَنا « ما وجه تعلق : فإن قيل 
به أم كنا نَِياماً هنا  َياَوْيلََنا أَبَعث اهللا الَبْعثَ املوعود: ملا بعثوا تذكروا ما كانوا ميسعون من الرسل فقالوا : فاجلواب 

كما إذا كان إنسان موعوداً بأن يأتيه عدو اليطيقه مث يََرى َرُجالً هائالً يقبل عليه فريجتف يف نفسه ويقول أهذا ذاك 
  .أم ال؟ 

اماً حيث جعلوا القبور موضع الرُّقَاد إشارة إىل أهنم شكوا يف أهنم كانوا نَي} ِمْن َمْرقَِدَنا { : ويدل على هذا قوهلم 
فنبهوا أو كانوا موتى فبعثوا وكان الغالب على ظنهم هو البعث فجمعوا بني األمرين وقالوا من بعثنا إشارة إىل 

  .ظنهم أنه بعثهم املوعود به وقالوا من مرقدمنا إشارة إىل تومههم احتمال االْنِتبَاه 
  :وجهان » هذا « يف } َهذَا َما َوَعَد الرمحن { : قوله 

وهذه اجلملة حينئذ فيها وجهان } ِمن مَّْرقَِدَنا { : ه مبتدأ وما بعده خربه ويكون الوقوف تاما على قوله أن: أظهرمها 
:  

  .أهنا مستأنفة إما من قول اهللا تعاىل ، أو من قول املالئكة ، أو من قول املؤمنني للكفار : أحدمها 
  .أهنا من كالم الكفار فيكون يف حملّ نصب بالقَول : الثاين 

» ما « منقطع عما قبله مث يف » َما َوَعَد الرَّْحَمُن « و » ملرقدنا « صفة » هذا « ) أن : ( والثاين من الوجهني األويل 
  :وجهان 
أهنا يف حمل رفع باالبتداء واخلرب مقدر أي الذي وعده الرمحن وصدق فيه املرسلون حق عليكم وإليه ذهب : أحدمها 

  .الزجاج والزخمشري 
» مرقدنا « أنه خرب مبتدأ مضمر أي هذا وعد الرمحن ، وقد تقدم يف ألو الكهف أن حَفْصاً يقف على : والثاين 



وهذا الَوجَْهاِن يقويان ذلك املعىن » َمْرقَِدَنا « وقفلةً لطيفة دون قطع نفس لئال يتوهم أن اسم اإلشارة تباع ل 
موصولة امسية أو حرفية كما تقدم ومفعوالً الوعد يصّح أن تكون » ما « املذكور الذي تعمد الوقف ألجله ، و 

وجيوز حذف اخلاضف وقد » صدقنا فيه « والصدق حمذفوفان أي َوَعدََناُه الرَّْحَمُن وَصَدقََناهُ املرسلون واألصل 
  .أي يف سنه ) ِه ( َصَدقَنِي سنَّ بكْرِ : تقدم ذلك حنو 

نصباً ورفعاً أي ما ]  ٥٣: يس [ } صَْيَحةً َواِحَدةً { : تقدمت قراءتا } ن كَاَنتْ إِالَّ َصْيَحةً َواِحَدةً { ِ: قوله 
إهنا كانت : وحيتمل أن يقال } َونُِفَخ ِفي الصور { : كانت النفخة إال صيحة واحدة ، ويدل على النفخة قوله 

لو : قال الزخمشري » ما وقعْت إالَّ َصْيَحةٌ « هي التامة مبعىن » كان « الواقعة وقرئت الصيحة مرفوعة على أن 
إن كان؛ ألن املعىن حينئذ ما وقع شيء إىل صيحة لكن التأنيث جائز إحالته : كان كذلك لكان األحسن أن يقال 

تأنيث هتويل ومبالغة ]  ١: الواقعة [ } إِذَا َوقََعِت الواقعة { : على الظاهر وميكن أن يقول الذي قرأ بالرفع إن قوله 
إنْ كانت إال موتتنا « فإهنا للمبالغة فكذلك ههنا قالك ]  ٢: الواقعة [ } ْيَس ِلَوقْعَِتَها كَاِذَبةٌ لَ{ : بدليل قوله تعاىل 

  .تأنيث هتويل ، وهلذا جاءت أمساء يوم احلشر كلها مؤنثة كالقيامة والقارعة واحلَاقَة والصَّاخَّة إىل غريها » األوىل 

وقوله . فس كاذبة وتأنيث أمساء احلشر لكون احلشر مسمى بالقيامة كاذبة مبعىن ليس لوقعتها ن: والزخمشري يقول 
فاليوم الَ { : دليل على أنّ كوهنم نسلون إجبارّي ال اختيارّي مث بني ما يكون يف ذلك اليوم فقال » حمضرون « 

  .صدر إما مفعول ثاٍن وإماغ م» شيئاً « و » بالَ ُتظْلَُم « فاليوم منصوب } ُتظْلَُم نَفٌْس َشْيئاً 
  .لَييْأَس اجملرُم والكافر } َوالَ ُتْجَزْونَ إِالَّ َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ { ) و ( } الَ ُتظْلَُم نَفٌْس { : فقوله 

  ما الفائدة يف اخلطاب عند اإلشارة إىل أمان املؤمن؟: فإن قيل 
» ال جتزون « فإنه ال يظلم أحداً وأما  يفيد العموم وهو كذلك} الَ ُتظْلَُم نَفٌْس شَْيئاً { : أن قوله : فاجلواب 

  .وفيه بشارة . فيختص بالكافر ألن اهللا جيزي املؤمن وإن مل يفعل فإن هللا فضالً خمتصاً باملؤمن وعدالً عاماً فيه 

لَُهْم ِفيَها ) ٥٦(اِئِك ُمتَِّكئُونَ ُهْم َوأَزَْواُجُهْم ِفي ِظلَالٍ َعلَى الْأََر) ٥٥(إِنَّ أَْصحَاَب الَْجنَِّة الَْيْوَم ِفي ُشُغلٍ فَاِكُهونَ 
  ) ٥٩(َواْمتَاُزوا الَْيْوَم أَيَُّها الُْمْجرُِمونَ ) ٥٨(َسلَاٌم قَْولًا ِمْن َربٍّ َرحِيمٍ ) ٥٧(فَاِكَهةٌ َولَُهْم َما َيدَُّعونَ 

جيوز أن يكون خرباً } ِفي شُُغلٍ { : فقوله } إِنَّ أَْصَحاَب اجلنة اليوم ِفي ُشُغلٍ فَاِكُهونَ { : مث بّين حال احملسن فقال 
يتعلق به وأن يكون حاالً ، » ِفي ُشُغلٍ « هو اخلرب و » فاكهون « خرب ثاٍن وأن يكون » فَاِكُهونَ « و » إنّ « ل 

بضمتني الباقون بضم سكون وما لغتان للحاجزيني قاله الفراء ، وجماهٌد وأبو » ُشُغل « وقرأ الكوفيون وابُن عامر 
على » فاكهون « أيضاً والعامة على رفع ) لغتان ( ال بفتحتني ويزيد النحوّي وابُن ُهَبْيَرة بفتح وسكون ومها السَّمَّ

والعامة أيضاً وأبو َحْيَوة وأبو رجاء وشيبة . نصباً على احلال واجلار اخلرب » فاكهَني « ما تقدم واألعمُش وطلحةُ 
الفاِكُه والفكه مبعىن املتلذذ : وقيل . ربون فرحون من الفُكَاِهِة بالضم بغري ألف مبعىن ط» فكهون « وقتادة وجماهد 

بالقصر والياء على ما » فَِكهَِني « واملتنعم ألن كالًّ من الفاكهة والفكاهة مما ُيَتلَذَّذُ بِِه ويتنعم كحاذر وحذر وقرئ 
  .ونُدس وَحِذر وحذُر رجل فَِكه وفكُه كرجل نِدس : تقدم وفَكُهونَ بالقصر وضم الكاف ، يقال 

  فصل
يف : يف السماع وقال الكليب : يف افتضاض األبكار ، وقال وكيع بن اجلراح : اختفوا يف الشغل فقال ابن عباس 

  .وقال ابن كيسان يف زيارة بعضهم بعضاً . شغل عن أهل النار وما هم فيه ال يهمهم أمرهم وال يذكروهنم 



يف شغل عن َهْولِ اليوم بأخذ ما آتاهم اهللا من الثواب فما عندهم خري من : يل وق. يف ضيافِة اهللا فاكوهون : وقيل 
يف ُشُغل جاز أن هم يف شغل أعظم من : متّمٌم لبيان سالمتهم فإنه لو قال » فَاِكُهونَ « عذاب وال حساب وقوله 

رب ُخبْسران وقع يف ماله يقول التذكر يف اليوم وأهواله فإن من يصيبه فتنة عظيمة مث يعرض عليه أمر من أموره أو خي
: وقال ابن عباس . فاكهونَ أي شغلوا عنه باللّذة والسُّرُور ال بالوَْيلِ والثُّبُور : أنا مشغول عن هذا بأهمَّ منه فقال 

  .فاكهون فَرُِحونَ 
» أَزَْواُجُهْم « و » ِكُهونَ فَا« : أن يكون تأكيداً للضمري املستكنِّ يف » هم « جيوز يف } ُهْم وَأَْزوَاُجُهمْ { : قوله 

» أزواجهم « إذا جعلناه خرباً و » شُُغل « عطف على املستكن ، وجيوز أن يكون تأكيداً للضمري املستكنِّ يف 
« كذا ذكره أبو حيان وفيه نظر من حيثُ الفصلُ بني املؤكد واملؤكد خبري ) مستكن وجيوز أن أيضاً ( عطف عليه 

و » إنّ « خرباً آخر ل » ُمتَِّكئُونَ « : ، وعلى هذين الوجهني يكون قوله » يف الدار «  :، ونظريه يف قولك » أن 
مبتدأ ومتكئون خربه » هم « متعلق به ، وجيوز أن يكون » َعلَى اَألَراِئِك « متعلق به أو حال ، و » ِفي ِظالَلِ « 

مستأنف وهي » وعلى األرائك « و اخلرب قال ه» ِفي ِظالَلٍ « واجلاران على ما تقدم وجوز أبو البقاء أن يكون 
متعلق به ، فهذا وجه » على األرائك « خرب مبتدأ مضمر و » مُتَِّكئُونَ « عبارة مومهة غري الصواب ويرد بذلك أن 

وقرأ  نصباً على احلال» مُتَِّكِئَني « مبتدأ مؤخر إذا ال معىن له وقرأ عبد اهللا » متكئون « استئنافه ال أنه خرب مقدم و 
  .بضم الظاء والقصر وهو مجع ظُلَّة حنو غُْرفٍَة وغَُرٍف ، وُحلٍَّة وُحلَلِ » يف ظُلَلٍ « األخوان 

« وهي عبارة عن الفرش والستور والباقون بكسر الظاء واأللف مجع ظُلٍَّة أيضاً كحلٍَّة وِحالَل وُبْرمة َوبِرام أو مجع 
» ِفْعل « ةٌ بالضمر والكسر ، كلُقَْحٍة وِلقَاحِ إالَّ أن ِفَعاالً ال ينقاس فيها أو مجع ظُلَّةٌ وِظلَّ: بالكسر إذ يقال » ِفْعلٍَة 
  .ِذئْب وِذئَاب ورِيح ورِيَاحٍ : حنو 
  فصل

« . حىت يكون َعلَْيها حْجلة ) مجع ( ال تكون أريكة : قال ثعلب . اَألرَاِئُك هي السرر يف اِحلجال واحدها أًريكة 
ُهمْ { إشارة إىل عدم الوحشة » ُهْم وأَزَْواُجُهْم « وقوله . اّتكَاء وهو إشارةإىل الفراغ ) و ( ذَْو » متكئون 

إشارة إىل أن ال جوع } لَُهْم ِفيَها فَاِكَهةٌ َولَُهْم مَّا َيدَُّعونَ { : إشارة إىل دفع مجيع حوائجهم وقوله } َوأَزَْواجُُهْم 
  .هناك ألن التفكه ال يكون لدفع أمل اجلوع 

نكرة موصوفة والعائد على هذين ) أو ( موصولة امسية : هذه ثالثة أوجه » ما « يف } َولَُهْم مَّا َيدَُّعونَ { : قوله 
العرب : مضارع ادَّعى افَْتَعلَ من َدَعا َيْدُعو؛ وأُشْرَب التمين قال أبو عبيدة » َيدَُّعونَ « مصدرية و ) أو ( حمذوف 

هو من الدعاء : أي ما يتمىن وقال الزجاج » فُالَنٌ يف َخْير َما َيدَِّعي « أي َتَمنَّ ، و » َت ادَّع عليَّ ما شِئْ« : تقول 
فيكون االفتعال مبعىن الفعل كاالحتمال ملعىن احلمل واالرحتال . َدعوُت غالمَي : أي ما يدعونه أهل اجلنة يأتيهم من 

مبتدأ ويف خربها » ما « اْرَتمَْوا َوتََراموا ، و : ه كقوهلم افتعل مبعىن تفاعل أي ما يتداعون: وقيل . مبعىن الرحل 
  :وجهان 
  .أنه اجلار قبلها : أظهرمها 
  .أي مسلم خالص أو ذو َسالَمٍة » َسالَم « أنه : والثاين 

  :العامة على رفعه وفيه أوجه » َسالٌَم « : قوله 
  »َما َيدَُّعونَ « ما تقدم من كونه خرب : أحدها 
خصوصاً والظاهر أنه عموم » َما َيدَُّعونَ « وإذا كان بدالً كان : ه بدل منها قاله الزخمشري قال أبو حيان أن: الثاين 



  .يف كل ما يدعونه وإذا كان عموماً مل يكن بدالً منه 
أما إذا جعلتها مبعىن الذي أو مصدرية تعذر ذلك . وهذا إذا جعلتها نكرة موصوفة » ِلَما « أنه صفةٍ : الثالث 

  .لتخلفهما تعريفاً وتنكرياً 
  .أنه خرب مبتدأ مضمري أي هو سالم : الرابع 

  .أي َسالَم ُيقَالُ لَُهْم قَْوالً » قَْوالً « ) قوله ( أنه مبتدأ خربه الناصب لِ : اخلامس 
  .تقديره َسالٌَم عليكم : وقيل 

ون اجلملة وهو مع عامله معترض بني املبتدأ مصدر مؤكد ملضم» قَْوالً « و » ِمْن رّب « أنه مبتدأ وخربه : السادس 
  :واخلرب وقرأ أّيب وعبدُ اهللا وعيسى َسالَماً بالنصب وفيه وجهان 

  .أي هلم مرادهم خالصاً : أنه حال ، قال الزخمشري : أحدمها 
  .ُيَسلُمونَ َسالَماً إما من التحية وإما من السالمة ) أي ( أنه مصدر : والثاين 

إما صفة » مْن َربِّ « وهو األوجه و : مصدر مؤكد وإما منصوب على االختصاص قال الزخمشري  إما» قَْوالً « و 
بالكسر السكون ، وتقدم الفرق بينهما يف » سِلٌْم « وقرأ القُرَِظيُّ . كما تقدم » سالم « وإما خرب » قَْوالً « ل 

  .البقرة 
  فصل

هلم سالم فيكون مبتدأ : أنه تعاىل قال هلم ما يدعون نبَّه ببدله فقال فك» َما َيدَُّعونَ « بأن سالم بدل ِمْن : إذا قيل 
وإن كان يف النحو ليس كذلك بل هو بدل وبدل » ِفي الدَّارِ َرُجلٌ ولَِزْيٍد مَالٌ « : وخربه اجلار واجملررو كا يقال 

يف » ما « : لى هذا أن يقال وحيتمل ع. مبعىن الذي معرفة ، وسالم نكرة » ما « النكرة م املعرفة جائز ، فتكون 
ال موصوفة وال موصولة بل هي نكرة تقديره هلم َشْيٌء َيدَُّعونَ ، مث بني بذكر البدل } مَّا َيدَُّعونَ { : قوله تعاىل 

لبيان اجلهة فتقديره ما يدعون سالم هلم » هلم « و » ما « سالم خرب : وإن قيل . واألول أصّح » َسالَم « : فقال 
لَِزْيٍد الشََّرفُ : َعْبدٌ َسالَم أي سليٌم من العيوب كما يقال : والسَّالَُم مبعىن السامل والسليم ، يقال . م أي خالص هل

» سالم « : خربه ، وإن قيل » ومتوفر « هو املبتدأ » والشرف « متوفر فاجلَاّر واجملرور يكون لبيان من له ذلك ، 
َسالٌَم َعلَْيهِْم ويكون ذلك إخباراً من اهللا تعاىل يف يومنا هذا : ديره منقطع عما قبله وهو مبتدأ وخربه حمذوف فتق

{ : سالم عليهم كقوله تعاىل : إنَّ أصحاب اجلنة يف شغل ، ثُمَّ ملَّا بني كمال حاهلم قال : كأنه تعاىل حكى لنا وقال 
فيكون اهللا تعاىل أحسن إىل ]  ٨١: ات الصاف[ } َوَسالٌَم على املرسلني { و ]  ٧٩: الصافات [ } َسالٌَم على ُنوحٍ 

سالم عليكم ويكون التفاتاً حيث قال هلم كذا : أو يقال تقديره . عباده املؤمنني كما أحسن إىل عباده املرسلني 
  ] ٥٤: األنعام [ } َسالٌَم َعلَْيكُمْ { : وكذا ، مث قال 

  فصل
قولنا إن املراد هلم سالم هو أن يقال هلم َسالَم َيقُولُُه اللَّهُ  منصوب على املصدر فتقديره على» قَْوالً « إنَّ : إذا قيلَ 

أو تقول املالئكة قَْوالً ، وعلى قولنا ما يدعون سالم هلم فتقديره قال اهللا ذلك قوالً ووعدهم أن هلم ما . قَْوالً 
) أن ( يكون لبيان } ْن َربِّ َرحِيم ِم{ سالم عليهم فتقديره أقُولُُه قَْوالً ، وقوله : يدعون سالٌم وعداً ، وعلى قولنا 

السالم منه أي سالم عليهم من رب رحيم أقوله قوالً ، وحيتمل أن يقال على هذا بأنه متييز؛ ألن السالم قد يكون 
: سلمت على امللك فهو حينئذ كقول القائل : قوالً وقد يكون ِفعالً فإن من يدخل على امللك يطأطئُ رأسه يقال 

  .ال ِحسا  موجودة ُحكْماً



  فصل
َبْيَنا أَْهلُ اجلَنَِّة يف نَِعيِمهْم إذْ َسطََع لَُهمْ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : روى جابر بن عبد اهللا قال 

الَُم َعلَْيكُْم َيا أَْهلَ اجلَنَِّة؛ السَّ: قَْد أَْشَرَف َعلَْيهِْم ِمْن فَوقهِْم فَقَالَ  -َعزَّ َوَجلَّ -ُنوٌر فََرفَُعوا ُرؤوسَُهْم فَإذَا الرَّبُّ 
فََيْنظُُر إلَْيهِْم َوَيْنظُُرونَ إلَْيِه فَالَ َيلَْتِفُتونَ إىل َشْيٍء من } َسالٌَم قَْوالً مِّن رَّبٍّ رَِّحيمٍ { :  -َعزَّ َوَجلَّ -فَذَِلَك قَْولُهُ 

تسلم عليهم : وقيل » ُهْم فََيبْقَى ُنوُرُه وَبَركََتُه َعلَْيهِمْ يف دِيارهْم النَّعِيم َما َدامُوا َينْظُُرون إلْيِه َحتَّى َيْحَتجب َعْن
أي ]  ٢٤-٢٣: الرعد [ } َواملَالَِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم مِّن كُلِّ َبابٍ َسالٌَم َعلَْيكُم { : املالئكة من رهبم كقوله 

  .يعطيهم السالمة  :يقولون سالم عليكم يا أهل اجلنة من ربكم الرحيم ، وقيل 
  .عى إضار قول مقابل ملا قيل للمؤمنني أي ويقال للمجرمني امتازوا أي انعزلوا من َماَزُه َيِميُزُه } وامتازوا { : قوله 

: وقيل . امتازوا اليوم : فيتحسر فيقال ) ويرى ذَلَة نفسه ( إن اجملرم يرى منزلة املؤمن ورفعته : قال املفسرون 
: كونوا على ِحَدة وقال الزجاج : اكنكم من النار ، وقال أبو العالية متيزوا ، وقال السدي املعىن ادخلوا مس

وقيل إن قوله وامتازوا أمر تكوين فحني يقول فيميزون . انفردوا عن املؤمنني واجملرم هو الذي يأيت باجلرمية 
 ٤١: الرمحن [ } اجملرمون بِِسيَماُهْم  ُيعَْرُف{ : بسيماهم ويظهر على جباههم أو يف وجوههم سواد كما قال تعاىل 

. [  

) ٦١(َوأَِن اعُْبُدونِي َهذَا صَِراطٌ ُمْسَتِقيٌم ) ٦٠(أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيكُْم َيا بَنِي آَدَم أَنْ لَا َتعُْبُدوا الشَّْيطَانَ إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني 
اْصلَْوَها الَْيْوَم بَِما ) ٦٣(َهِذِه جََهنَُّم الَِّتي كُْنُتمْ ُتوَعُدونَ ) ٦٢(ْم َتكُوُنوا َتْعِقلُونَ َولَقَْد أََضلَّ ِمْنكُْم جِبِلًّا كَِثًريا أَفَلَ

لَْو َنَشاُء َو) ٦٥(الَْيْوَم َنخِْتُم َعلَى أَفَْواهِهِْم َوُتكَلُِّمَنا أَْيِديهِْم َوَتْشَهُد أَْرُجلُُهْم بَِما كَانُوا َيكِْسُبونَ ) ٦٤(كُْنُتْم َتكْفُُرونَ 
َولَْو َنَشاُء لََمَسْخَناُهْم َعلَى َمكَاَنِتهِْم فََما اْسَتطَاُعوا ُمِضيا ) ٦٦(لَطََمْسَنا َعلَى أَْعيُنِهِْم فَاْسَتَبقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى ُيْبِصُرونَ 

  ) ٦٨(لُونَ َوَمْن ُنَعمِّْرُه نَُنكِّْسُه ِفي الَْخلْقِ أَفَلَا َيْعِق) ٦٧(َولَا يَْرجُِعونَ 

العامة على فتح اهلمزة على األصل يف حرف املضارعة ، وطلحة واهلُذَْيل بن شرحييب } أَلَْم أَعَْهْد إِلَْيكُمْ { : قوله 
َحباٍء » أَحَّدْ « الكويف بكسرها وتقدم أن ذلك لغة يف حروف املضارعة بشروط ذُكَِرْت يف الفاحتة ، وقرأ ابن وثاب 

أي َدْعَها َمَعَها فقلبت اهلاء حاء مث العني َحاًء حني أريدَ » َدحَّا َمحَّا « : وهي لغة متيم ومنه :  مشدَّدة قال الزخمشري
إن العني أبدلت حاء وهي لغة هذيل فلما أدغم قلب الثاين لألول وهو عكس باب : اإلدغام ، واألحسن أن يقال 

بكسر امليم » أمل اعَْهْد « : وابن وثاب واهلذيل وقد مضى حتقيقه آخر آل عمران ، وقال ابن خالويه . اإلدغام 
بكسر اهلاء » أَْعهِْد « واهلمزة وفتح اهلاء وهي على لغة من كسر أول املضارع سوى الياء وروي عن ابن وثاب 

َعهَِد َوعََهَد ، انتهى يعين بكسر امليم واهلمزة أن األصل يف هذه القراءة أن يكون كسر حرف املضارعة مث : يقال 
قل حركته إىل امليم فكسرت ال أن الكسر موجود يف امليم ويف اهلمزة لفظاً إذ يلزم من ذلك قطع مهزة الوصل ن

سوى الياء « : فتحها قوله » عََهَد « وحتريك امليم من غري سبب ، وأما كسر اهلاء فلما ذكر من أنه مسع يف املاضي 
يْعلَُم وقال : ضِ كَلْبٍ أهنم يكسرون الياء فيقولون هو املشهور ، وقد نقل عن َبْع -وكذا قال الزخمشري -» 

نَِعَم َينَْعُم وضََرَب َيْضرُِب يعين أن خترجيه على أحد وجهني : وقد جوز الزجاج أن يكون من باب : الزخمشري فيه 
وهي ألفاظ . َس َيْيئُس إما بالشذوذ فيما اّتحد فيه فَِعلَ َيفِْعلُ بالكسر فيهما كَنَِعم َينِْعُم وَحِسَب َيْحسُب ، وَيِئ

« مسع يف ماضيه الفتح كضرب كما حكاه ابن خالويه وحكى الزخمشري أنه قرئ ) أنه ( معدودة يف البقرة وإما 
{ : قوله . وهذه تقوي أن أصل أحد أحهد فأدغم كما تقدم . وقد تقدم أهنا لغة هذيل . بإبَدال العني حاء » أَحَْهْد 



أن تكون مفسرة فسرت العهد بنهي وأمر وأن تكون مصدرية » أن « جيوز يف } َوأَِن اعبدوين  {و } أَن الَّ َتعُْبُدواْ 
  .أمل أْعَهدْ إليكم يف عدم عبادة الشيطان ويف عباديت ) أي ( 

  فصل
هو العهد الذي كان مع آدم يف : أقواها أمل أوصِ إليكم ، واختلفوا يف هذا العهد فقيل : يف معىن هذا العهد وجوه 

ألَْستُ : هو الذي كان مع ذرية آدم حني أخرجهم وقال : وقيل ]  ١١٥: طه [ } َولَقَْد عَهِدَْنآ إىل َءاَدَم { : ه قول
أي ال } الَّ َتعُْبُدواْ الشيطان { وهو األظهر ، وقوله . مع كل قوم على لسان رسوهلم : بربِّكُْم قَالُوا َبلَى ، وقيل 

أي ظاهر العداوة ووجه عادوته أنه } إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ مُّبٌِني { : لى العبادة مث قال تطيعوا الشيطان والطاعة قد تطلق ع
  .عاداه إبليس  -السالم) الصالة و ( عليه  -ملا أكرم اهللا آدم

إذا كان الشيطان عدواً لإلنسان فما بال اإلنسان يقبل على ما يرضيه من الزِّنا والشّرب ويكره ما : فإن قيل 
  من اجملاهدة والعبادة؟يسخطُه 
استعانة الشيطان بأعوان من عند اإلنسان وترك استعانة اإلنسان باهللا فيستعني بشهوته اليت خلقها اهللا فيه : فاجلواب 

ملصالح بقائه وبقاء نوعه ويعلها سبباً لفساد حاله ويدعوه هبا إىل مالك املهالك وكذلك يستعني بغضبه الذي خلقه 
) املصادر ( سد عنه وجيعلها سبباً لوباله وفساد أحواله وميل اإلنسان إىل املعاصي كمْيل املريض إىل اهللا فيه لدفع املفا

، وذلك حيث ينحرف اِملزاج عن االعتدال فترى احملموم يريد املاء البارد وهو يزيد من مرضه ومن معدته فاسدة ال 
وهو يزيد فساد معدته وصحيح املزاج ال يشتهي إال  يهضم القليل من الغذاء مييل إىل األكل الكثري وال يشبع بشيء

  .ما ينفعه 
َولَقَْد أََضلَّ { ما منع من عبادة الشيطان بقوله } هذا صَِراطٌ مُّْستَِقيٌم { أطيعوين ووحِّدوين } َوأَِن اعبدوين { : قوله 

  .أي َخلْقاً كثرياً } ِمْنكُْم جِبِالًّ كَِثرياً 
وعاصم بكسر اجليم والباء وتشديد الالم ، وأبو عمرو وابن عامر بضمة وسكون قرأ نافع » جبالًّ « : قوله 

والباقون بضمتني والالم خمففة يف ِكلَْتْيهَِما وابُن أيب إْسَحاَق والزّهرّي وابُن ُهْرُمز بضمتني وتشديد الالم واألعمش 
وسكون وهذه لغات يف هذه اللفظة  بكسرتني وختفيف الالم واألشهب الُعقَْيلي واليماينّ ومحاد بن سلمة بكسرة

وتقدم معناها آخر الشعراء وقرئ جَِبالً بكسر اجليم وفتح الباء مجع جِْبلٍَة ، كِفطَرٍ مجع ِفطَرة وقرأ َعِليُّ ْبُن أيب طالب 
  .وهي واضحة ) ثنتان ( بالياء من أسفل 

فيه اجتماع األجسام الكثرية وجبل الطني اجلبل ) و ( اجليم والباء ال ختلو عن معىن االجتماع : قال ابن اخلطيب 
البلجة نقض على ما : فيه اجتماع أجزاء املاء والتراب ، وشاة جلباء إذا كانت جمتمعةَ اللنب الكثري ، وال يقال 

هي الجتماع األماكن اخلالية اليت تسع : ذكرمت فإهنا تنبيئ عن التفرق فإن األبلج خالف املقرون ألنَّا نقول 
  )العظيم ( والَبلَدُ مسي بَلَداً لالجتماع ، ال لتفرق اجلمع . إن البلجة مبعىن املتمكنات ف

قرأ العامة باخلطاب لبين } أَفَلَْم َتكُونُواْ { : ن دون العشر آالف ال يكون بلداً وإن مل يكن صحيحاً قوله : حىت قيل 
ا ليت كانوا يوعدون لوال أن َيعَْتِذرُوا :  وطلحةُ وعيسى بياء الغيبة والضمري للجبل ، ومن حقهما أن يقرءا. آدم 

  .بااللِْتفَاِت 
  فصل

  :يف كيفية هذا اإلضالل وجهان 
تولّية عن املقصد وخديعته فالشيطان يأمر البعض بترك عبادة اهللا وبعبادة غريه فهو تولية فإن مل يقدر حييد : األول 



ألن مقصوده لو حصل لترك اهللا وأقبل على ذلك  بأمر غري ذلك من رياسة وجاه وغريمها وهو يفضي إىل التولية
ويقال هلم . ما أتاكم من هالك األمم اخلالية بطاعة إبليس » أفلم تكونوا تعقلون « : مث قال . الغري فتحصل التولية 

بَِما كُْنُتمْ « ي ادخلوها اليوم أ» اْصلَْوَها الَْيْوم « هبا يف الدنيا } هذه جََهنَُّم اليت كُنُتمْ ُتوَعُدونَ { : ملا َدَنْوا من النار 
  :ويف هذا الكالم ما يوجب شدة ندامتهم وحزهنم من ثالثة أوجه » َتكْفُُرونَ 
  :أمر تنكيل وإهانة كقوله } اصلوها اليوم { : قوله تعاىل : أحدها 

  ] . ٤٩: الدخان [ } ذُقْ إِنََّك أَنَت العزيز الكرمي { 
  .عذاب حاضر ولذاتك قد مضت وبقي اليوم العذاب يعين ال» اليوم « : قوله : الثاين 

فَإن الكفر والكفاران ينبئ عن نعمة كانت فكفر هبا وحياء الكفور من } بَِما كُنُتْم َتكْفُُرونَ { : قوله تعاىل : الثالث 
  .ْحِسنِ أَلَْيَس اللَُّه بِكَاٍف ِلذَي مهَّة َحَياء املُِسيِء ِمَن الُْم: املنعم من أشّد اآلالم كما قيل 

« : واجلار بعده قائم َمقَام فاعله وقرئ . اليوم ظرف ملا بعده وفرئ ُيخِْتُم مبنياً للمفعول } اليوم َنخِْتُم { : قوله 
وقرأ طلحة وِلُتكَلَِّمَنا ولَتشَْهَد بالم كي ناصبة . وقرئ ولَتَتكَلَّْم ولتشهْد بالم األمر . بتاءين من فوق » َوتتكَلَّم 

  .أي بالذي كانوا أو بكوهنم كاسبني » وبَِما كَانُوا « ها حمذوف أي للتكلم وللشهادة َخَتمَْنا للفعل ومتعلق
  فصل

  :يف الترتيب وجهان 
َما أَْشَركَْنا « : يريدون ينكرون كفرهم كا قال عنه } بَِما كُْنُتم َتكْفُُرونَ { : أهنم حني يسمعون قوله تعاىل : األول 
فيختم اهللا على أفواههم فال يقدرون على اإلنكار وُيْنِطُق اهللا جوارحهم غري لساهنم فيعترفون » ِه َوقَالُوا آَمنَّا بِ» « 

  .بذنوهبم 
مل يكن هلم جواب فسكتوا وخرسوا تكلمت أعضاؤهم غري } أَلَْم أَعَْهْد إِلَْيكُمْ { : ملا أن قال اهللا تعاىل هلم : الثاين 

أن اللهتعاىل يسكت ألسنتهم وينطق جوارحهم فيشهدون عليهم : أقواها ويف اخلتم على األفواه وجوه . اللسان 
أما اإلسكانُ فال خفاء فيه وأما اإلنطاق فألن اللسان عضو متحرك حبركة خمصوصة ) و ( وأه يف قدرة اهللا يسري 

نقطاع أهنم ال يتكلمون بشيء ال: والوجه اآلخر . كما جاز حترك غريه مبثلها واهللا قادر على كل املمكنات 
أعذارهم وانتهاك أستارهم فيقفون ناكسي الرُّؤُوس ال جيدون ُعذْراً فَيْعَتِذرُونَ وال جمال توبة فيستغفرون وتكلم 

احليطان تبكي على صاحب الدار إشارة إىل ظهور : األيدي هو ظهرو األمور حبيث ال ميع مع اإلنكار كقول القائل 
أن اهللا تعاىل يقول للعبد كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام احلزن والصحيح األول ملا ثبت يف الصحيح 

فتنطق بأعماله مث خيلى بينه وبني الكالم فيقول : فيمختم على فيه ، فيقال ألركانه انطقي قال : الكاتبني شهوداً قال 
» أحدكم فخذه ولفه أول ما يسأل من « : السالم ) الصالة و ( بعداً لكنَّ وسحقاً فعنكن كنت أناضل وقال عليه 

.  
  وأسند الكالم والشهادة إىل األرجل واأليدي؟» خنتم « ما احلكمة يف إسناده اخلتم إىل نفسه وقال : فإن قيل 
خنتم على أفواههم وتنطق أيديهم الحتمل أن يكون ذلك جرباً منه وقهراً واإلقرار واإلجبار : أنه لو قال : فاجلواب 

هم وتشده أرجلهم أي باختيارها يقدرها اهللا تعاىل على الكالم ليكون أدل على تكلمنا أيدي: غري مقبول فقال 
  .صدور الذنب منهم 



  ما احلكمة يف جعل الكالم لأليدي وجعل الشهادة لألرجل؟: فإن قيل 
َوالَ { ه وقال أميا عملو]  ٣٥: يس [ } َوَما َعِملَْتُه أَْيِديهِمْ { : ألن األفعال تنسد إىل األيدي قال تعاىل : فاجلواب 

أي ال تلقوا بأنفسكم ، فإذن األيدي كالعاملة والشاهد على ]  ١٩٥: البقرة [ } ُتلْقُواْ بِأَْيِديكُْم إِلَى التهلكة 
  .العامل نبيغي أن يكون غريه فجعل األرجل واجللود من الشهود لبعد إضافة األفعال إليهم 

قربني والصديقني كلهم أعداء للمجرمني وشهادة العدو غري مقبولة إن يوم القيامة من تقبل شهادته من امل: فإن قيل 
) منها ( وإن كان عدالً وغري الصدِّيقني من لكفار والفساق ال تقبل شهادهتم واأليدي واألرجل صدرت الذنوب 

  .فهي فاسقة فينبغي أن ال تقبل شهادهتا 
ب إهليا عدالة وال فسٌق ، إمنا املنسوب من ذلك إىل أن األْيدي واألرجلَ ليسوا من أهل التكليف وال ينس: فاجلواب 

قبول ( يف در شهادهتا : العبد املكلف ال إىل أعضائه ، وال يقالك إن العني تزين إن الفَْرج يزين وأيضاً فإنا نقلو 
َدقَْت يف مثل ألهنا إن كَذََبْت يف مثل ذلك اليوم مع ظهور األمور ال بّد أن يكون مذنباً يف الدينا وإن َص) شهادهتا 

» إن كذبت يف هنار هذا اليوم فَعْبدي ُحرٌّ « : ذلك اليوم فقد صدر منها الذنب يف الدنيا وهذا كن قال ِلفَاِسق 
كَذَْبُت يف هنار هذا اليوم ُعِتَق العَْبُد؛ ألنه إن صدق يف قوله كذبت يف هنار ذلك اليوم فوجد االشرط : فقال الفاسق 

  . اليوم الثاين كذبت يف هنار اليوم الذي علقت عْتق عبدك على كذا فيه أيضاً خبالف ما لو قال يف
أي أذهبنا أعينهم الظاهرة حبيث ال يبدو هلا جفن وال ِشقٌّ وهو معىن } َولَْو َنَشآُء لَطََمسَْنا على أَْعُينِهِْم { : قوله 

إذا أعمينا قلوهبم لو : يقول ]  ٢٠: البقرة [ } أَْبَصارِِهْم وَلَْو َشآَء اهللا لَذََهَب بَِسْمِعهِْم َو{ : الطَّْمس ، كقوله تعاىل 
  .شئنا أغمينا أبصارهم الظاهرة 

وهذا على سبيل الفَْرض والتقدير وقرأ عيسى فَاْسَتبِقُوا أمراً وهو على » لَطََمْسَنا « عطف على } فاستبقوا { : قوله 
ظرف مكان خمتص عند اجلمهور فلذلك تأولوا وصول الفعل إليه إما إضمار القول أي فُيقَالُ لَُهْم اْسَتبقُوا والصِّراط 

جمازاً جعله مستبقاً ال ُمْسَتَبقاً إليه ويضمن استبقوا معىن بادروا وإما على حذف اجلار أي إىل ) به ( بأنه مفعول 
وحنومها  منصوب على الظرف وهو ماش على قول ابن الطرواوة فإن الصراطَ والطريق: الصراط وقال الزخمشري 

  :ليست عنده خمتصة إال أن سيبويه على أن قوله 
  ِفيِه كََما َعَسلَ الطَّرِيَق الثَّْعلَُب... لَْدنٌ بَِهزِّ الكَفِّ َيْعِسلُ َمْتُنُه  -٤١٨٤

  .ضرورة لنصبه الطريق 
وهو مصدر على فُُعولٍ أصله  بضم امليم» ُمِضيا « والعامة على . وقرأ أبو بكر َمكَانَاتِهِْم مجعاً ، وتقدم يف األنعام 
بكسر ) أي ( وقرأ أبو حيوة ورُوَيْت عن الِكسائيِّ ِمِضيا » لُِقيا « ُمُضوٌي فأدغم وكُِسَر ما قبل الياء ليصبح حنو 

وقرئ بفتحها وهو من املصارد اليت ]  ٧٠ - ٦٩: مرمي [ } ِصِلّياً { و } ِعِتّياً { امليم إتباعاً حلركة العني حنو 
  .على فِعيلٍ كالرِّسيم والزَّمِيلِ  وردت

  فصل
» فَأَنَّى يُْبِصُرونَ « املعىن كما أعمينا قلوهبم لو شئنا أعمينا أبصارهم الظاهرة فاستبقوا الصراط فتبادروا إىل الطريق 

 كيف يبصرون وقد أعمينا أعينهم يعين لو نشاء ألضللناهم عن اهلَُدى وتركناهم ُعْمياً يترددون فكيف يبصرون
معناه لو نشاء لَفَقَأَنا : وقال ابن عباس ومقاتل وعطاء وقتادة . الطريق حنيئذ؟ هذا قول احلسن ، وقتادة ، والسدي 

أعني ضاللتهم فأعميناهم من غيهم وحولنا أبصارهم من الضاللة إىل اهلدى فأبصروا رشدهم فأىن بصرون ومل أفعل 
كاهنم أي لو نشاء جعلناهم ِقرََدةً وخنازيَر يف منازهلم ال أزواد أي م» ولو نشاء ملسخناهم على مكانتهم « لك هبم 



  .ال يقدرون على ذهاب وال ُرُجوع : إىل ما كانوا عليه وقيل » فََما اْستَطَاُعوا ُمضِيا َوالَ يَْرجُِعونَ « هلم 
وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة من  قرأ عاصم ومحزة بضم النون األوىل} َوَمن ّنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُه ِفي اخللق { : قوله 

وهي حمتملة للمبالغة وعدمها . َنكََّسُه مبالغة والباقون بفتح األوىل وتسكني الثانية وضم الكاف خفيفة من َنكََسُه 
  .زالباقون بالَغْيَبة » تعقلون « وقَْد تقدم يف األنعام أن نافعاً واْبَن ذكوان قرءا 

  فصل
ننكسه يف اخللق أي ضعف جوارحه بعد قوهتا : ذَلِ العمر شْبَه الصَّبِيِّ يف ألو اخللق ، وقلي معىن ننكسه َنُردُّ إىل أْر

فيعتربون ويعلمون أن الذي قَدَر على َتصْريف أحوال اإلنسان يقدر على » أفال يعقلون « ونقصاهنا بد زيادهتا 
  .البعث بعد املوت 

ِليُْنِذَر َمْن كَانَ َحيا وََيِحقَّ الْقَْولُ َعلَى الْكَافِرِيَن ) ٦٩(ُه إِنْ ُهَو إِلَّا ذِكٌْر َوقُْرآنٌ ُمبٌِني َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َيْنَبِغي لَ
)٧٠ (  

إن حممداً شاعر ، وما يقوله شِعر : إن كفار مكة قالوا : قال الكليب } َوَما َعلَّْمَناُه الشعر َوَما َينبَِغي لَُه { : قوله 
 تكذيباً هلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له أي ما يتسهل له ذلك وما كان يّتزن له بيُت ِشْعرٍ حىت إذا متثل فأنزل اهللا

  :كان يتمثل هبذا البيت  -صلى اهللا عليه وسلم  -روى احلسن أن النيب . ببيت شعر جرى على لسانه منكسراً 
كَفَى الشَّْيُب وَاإلْسالَُم للَْمْرِء : يا نيب اهللا إمنا قال الشاعر : فقال أبو بكر  ...كَفَى باإلْسالَمِ َوالشَّْيُب ِللْمَْرسِ َناِهياً 

وعن أيب شريح } َوَما َعلَّْمَناُه الشعر َوَما يَنَبِغي لَهُ { :  -عّز وجلّ -اشهد أنك رسول بقول اهللا : فقال عمر . ناهياً 
كان يتمثل من شعر عبد : يتمثل من الشعر قالت  -سلم صلى اهللا عليه و -كان رسول اهللا : قلت لعائشةَ : قال 

  :ورمبا قال : اهللا بن رواحة قالت 
ومل : كان الشعر أبغَض احلديث إليه ، قالت ) : قالت ( ويف رواية ... َوَيأتِْيَك بِاَألخَْبارِ َمْن لَْم ُتَزود  -٤١٨٥

  :يتمثل بشيء من الشعر إىل ببيت أخي بين قيس طرفة 
  وََيأِيَك باَألْخبَار ِمْن لَْم ُتَزوِّد... ِدي لََك األَيَّاُم َما كُْنَت َجاِهالً َسُتْب -٤١٨٦

إين لست بشاعر وال : ليس هكذا يا رسول اهللا فقال : فقال أبو بكر . ويأتيك من مل تزود باألخبار : فجعل يقول 
من ذلك وهو أن حيمل ما ينبغي له على معناه ما كان يتأتى له قال ابن اخلطيب وفيه وجه أحسن : ينبغي يل وقيل 

مفهومه الظاهر وهو أن الشعر ما كان يليق به وال يصلح له ألن الشعر يدعو إىل تغيري املعىن ملراعاة اللفظ والوزن 
والشارع يكون اللفظ منه تبعاً للمعىن والشاعر يدعو إىل تغيري املعىن ملراعاة اللفظ والوزن والشارع يكون اللفظ 

و قافيته فيحتاج إىل ) أ ( للمعىن والشاعر يكون املعىن منه تبعاً للفظ ألنه يقصد لفظاً به يصح وزن الشعر  منه تبعاً
الشعر ُهو الكالم املوزون الذي قصد إىل وزنه قصداً : وعلى هذا فنقول . التخيل ملعىن يأيت به ألجل ذلك اللفظ 

لَن تََنالُواْ الرب حىت ُتْنِفقُواْ ِممَّا { : شاعراً أال ترى أن قوله تعاىل أولياً وأما من يقصد املعىن فيصدر موزوناً ال يكون 
ليس بشعر والشاعر إذا صدر منه هذا الكالم فيه متحركات وساكنات بعدد ما يف ]  ٩٢: آل عمران [ } ُتحِبُّونَ 

ان بألفاٍظ حروفها متحركة اآلية تقطعيه بفعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن يكون شعراً ألنه قصد اإلتي
واملعىن تبعه واحلكيم قصد املعىن فجاء على تلك األلفاظ وعلى هذا حيصل اجلواب عن قول من . وساكنة كذلك 

  :إنَّ ذكر بيَت شعرٍ وهو قوله : يقول 
  أََنا اْبُن َعْبِد املُطَِّلب... أََنا النَّبِيُّ الَ كَِذب  -٤١٨٧



الصالة ( عليه  -بشعر لعدم قصده إىل الوزن والقافية وعلى هذا لو صدر من النيب ذلك ليس : أو بيتني ألنا نقول 
كالم كثٌري موزونٌ ُمقَفًّى ال يكون شعراً لعدم قصده اللفظ قصداً أولّياً ، ويؤيد ما ذكرنا أنك إذا  -السالم) و 

الشعر وال يسمى املتكلم به شاعراً  تتبعت كالم الناس يف األسواق جتد فيه ما يكون موزوناً واقعاً يف حبر من حبور
  .وال الكالم شعراً لفقد القصد إىل اللفظ أوالً 

  فصل
وجه الترتيب ما تقدم من أنه تعاىل يف كل موضع ذكر أصلني من األصول الثالثة وهي الوحدانية والرسالة واحلشر 

أَلَمْ أَْعَهْد إِلَْيكُْم يا { : ففي قوله تعاىل  أما الوحدانية. ذكر األصل الثالث منها وههنا ذكر أصلني الوحدانية واحلشر 
]  ٦١: يس [ } َوأَِن اعبدوين هذا صَِراطٌ مُّْستَِقيٌم { : ويف قوله ]  ٦٠: يس [ } بين آَدَم أَن الَّ َتعُْبُدواْ الشيطان 

إىل غري » ) َعلَى أَفَْواِههِْم (  الَْيْوَم َنخِْتُم« : وبقوله ]  ٦٤: يس [ } اصلوها اليوم { : وأما احلشر ففي قوله تعاىل 
َوَما َعلَّْمَناُه الشعر َوَما يَنَبِغي لَهُ إِنْ ُهَو إِالَّ { : ذلك فلما ذكرمها وبينهما ذكر األصل الثالث وهو الرسالة فقال 

  .} ِذكٌْر َوقُْرآنٌ مُّبٌِني 
  .فعلمه ما أراد ومل ُيَعلِّْمه ما مل ُيرِْد  إشارة إىل أنه معلم من عند اهللا} َوَما َعلَّْمَناُه الشعر { : فقوله 

أشياء من  -صلى اهللا عليه وسلم  -مل خص الشعر بنفي التعليم مع أن الكفار كانوا نيسبون إىل النيب : فإن قيل 
  وما علمناه السِّْحَر وما علمناه الكََهاَنةَ؟: مجلتها السحر ، والكهانة ومل يقل 

إليها عندما كان خرب عن الغيوب ويكون  -صلى اهللا عليه وسلم  -ينسبون النيب أما الكهانة فكانوا : فاجلواب 
وأما السحر فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يفعل ما ال يقدر عليه الَغْير كشقِّ القََمر ، وتكلم احلََجر ، . كما يقول 

) الصالة و ( عليه  -رآن عليهم لكنه واِجلذْع وغري ذلك ، وأما الشعر فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يتلُون الق
َوإِن كُْنُتْم ِفي َرْيبٍ مِّمَّا نَزَّلَْنا على َعْبِدَنا فَأْتُواْ بِسُوَرٍة مِّن { : ما كان ُيَتَحدَّى إىل بالقرآن كما قال تعاىل  -السالم 

ا اجلذوع أو أَْشبُِعوا اخللق إن كنتم يف شك من رساليت فاقطعو: إىل غري ذلك ومل يقل ]  ٢٣: البقرة [ } مِّثِْلِه 
السالم بالكالم وكانوا ينسبونه إىل الشعر عند الكالم ) الصالة و ( العظيم أو أخربوا الغيوب فلما كان حتديه عليه 

  .خص الشعر بنفس التعليم 
» َوَما َعلَّْمَناُه « :  يدل عليه» إالَّ ِذكْرٌ « القرآن ، دل عليه السياق أو إن املَُعلّم ) إن ( أي } إنْ ُهَو { : قوله 

  .للقرآن : وقيل  -صلى اهللا عليه وسلم  -للنيب » له « والضمري يف قوله 
  .فيه الفرائض واحلدود واألحكام } َوقُْرآنٌ مُّبٌِني { موعظة } إِالَّ ذِكٌْر { : قوله 
والباقون بالغيبة خبالف عن الّبزِّي يف  خطاباً} لُتْنِذَر { قرأ نافع وابن عامر هنا ويف األحقاف } لِّيُنِذرَ { : قوله 

وأن يكون للقرآن وقرأ اجلَْحَدرِيُّ  -صلى اهللا عليه وسلم  -األحقاف ، والغيبة حيتمل أن يكون الضمري فيما للنيب 
َنِذرَ بكسر الذال أي  بفتح الياء والذّال من -لَيْنذََر  -مبنياً للمفعول وأبو السَّمَّال واليماينّ أيضاً» لتُْنذََر « والَيمَانِيُّ 

  .َمْن فَاِعالً « علم فتكون 
  فصل

{ : املعىن لتنِذَر القرآنَ َمْن كَانَ حياً يعين مؤمناً حي القلب ألن الكافر كامليتِ يف أنه ال يتدبر وال يتفكر قال تعاىل 
من كان حياً أي عاقالً : وقيل ]  ١٢٢: األنعام [ } اس أََو َمن كَانَ َمْيتاً فَأَْحَيْينَاُه َوَجَعلَْنا لَُه نُوراً َيْمِشي بِِه ِفي الن

  .وجيب العذاب على الكافر « َوِحيقَّ الْقَْولُ « » َربِيع األَْبرَارِ » وذكر الزخمشري يف 



َناَها لَُهْم فَِمْنَها َركُوُبُهْم َوِمْنَها َيأْكُلُونَ َوذَلَّلْ) ٧١(أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّا َخلَقَْنا لَُهْم ِممَّا َعِملَْت أَْيدِيَنا أَنَْعاًما فَُهْم لََها َماِلكُونَ 
لَا ) ٧٤(َواتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِلَهةً لََعلَُّهْم ُيْنَصُرونَ ) ٧٣(َولَُهْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمشَارُِب أَفَلَا َيْشكُُرونَ ) ٧٢(

  ) ٧٦(فَلَا َيحُْزْنَك قَْولُُهْم إِنَّا َنْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ ) ٧٥(نَ َيْسَتِطيُعونَ َنصَْرُهْم َوُهْم لَُهْم ُجْنٌد ُمْحَضُرو

أي من مجلة ما } أَوَلَْم َيرَْواْ أَنَّا َخلَقَْنا لَُهم ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَنآ { : مث إنه تعاىل أعاد الوحدانية والدالئل عليها فقال 
ضابطون } أَْنعاماً فَُهْم لََها مَاِلكُونَ { غري معني وال ظهري بل عملناه نقدرتنا وإرادتنا عملت أيدينا أي ما عملناُه من 

{ : قاهرون أي مل خيلق األنعام وحشيةً نافرةً من بين آدم ال يقدرون على ضبطها بل هي مسخرة هلم كقوله 
  .من حلمانِها » َوِمْنَها َيأكُلُونَ « أي ما يركبون وهي اإلبل »  فِمْنَها َركُوُبُهْم« . » َسخَّرَْناها هلم « } َوذَلَّلَْناَها لَُهْم 

» رَكُوبَُتهْم « أي مركوهبم كاحلَلُوب واحلَصُور مبعىن املفعول وهو ال ينقاس وقرأ أّيب وعائشةٌ } َركُوُبُهْم { : قوله 
ل بعضهم مجعاً يعين اسم مجع وإال بالتاء وقد عد بعضهم دخول التاء على هذه الزِّنة شاذاً وجعلها الزخمشري يف قو

وقد عد ابن مالك أيضاً أبنية أمساء اجلموع فلم يذكر فيها فَُعولَةً ، وقرأ . فلْم يرد يف أبنية التكسري هذه الزنة 
احلسُن وأبو الَبَرهسم واألعمش ُركُوهبم بضم الراء وال بّد من حذف مضاف إما من األول أي فمن منافعها ركوهبم 

َناقَةٌ َحلُوبٌ َركُوٌب َوركُوبةٌ َحلُوَبةٌ وَركَْباةٌ َورَكَُبوتٌ : قال ابن خالويه العرب تقول . ثاين أي ذو ركوهبم وإما من ال
  :َوركبَاَنةٌ َحلْبَاَنةٌ وأنشد ) َحلَبوَتا ( حلَُبوٌت َوَركََبى َحلََبى َوَركَبُوَتا 

  َن َوَبرٍ َوًصوْفَتْخِلطُ َبْي... َركَْباَنةٌ َحلَْباَنةٌ َزفُوْف  -٤١٨٨
  فصل

فاملراد باملافع أصوافها وأوبارها } َولَُهْم ِفيَها مََناِفُع َوَمَشارُِب { : ملا بني الركوب واألكل ذكر غري ذلك فقال 
 ربِّ} أَفَالَ َيْشكُُرونَ { : وأشعراها ونسلها وباملشارب ألباهنا ، واملََشارِب مجع َمشْرب بالفتح مصدراً ومكاناً مث قال 

إشارة إىل باين زياة ضالهلم ألنه كان الواجب عليهم عبادة اهللا شكراً } واختذوا ِمن ُدوِن اهللا آِلَهةً { هذه النعم 
أي ملنعهم من عذاب اهللا وال يكون } لََّعلَُّهْم ُينَصُرونَ { ألْنُعِمِه فتركوها ، وأقبلوا على عبادة من ال يضر وال ينفع 

ال تَقْدر : إما لآلهلة وإما لعابديها وكذلك الضمائر بعده قال ابن عباس } َيْستَِطيُعونَ  الَ{ : ذلك والضمري يف قوله 
أي الكفار جند لألصنام فيغضبون هلا } َوُهْم لَُهْم ُجنٌد مٌّْحَضُرونَ { األصنام على نصرهم وَمْنعِهم من العذاب 

هذا يف اآلخرة يؤتى بكل معبود من : راً ، وقيل وحضروهنا يف الدنيا وهي الس تسوق هلم خرياً وال تستطيع هلم نص
. وهذا إشارة إىل احلَْشر بعد تقرير التوحيد . حيضرون يف النار ) ه ( دون اهللا ومعه أبتاعه الذين عبدوه كأنه جند 

احشروا الذين { : قوله و]  ٩٨: األنبياء [ } إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َحَصُب جََهنَّمَ { : وهذا كقوله تعاىل 
  ] . ٢٣-٢٢: الصافات [ } ظَلَُمواْ َوأَزَْواجَُهْم َوَما كَانُواْ َيعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا فاهدوهم إىل ِصَراطِ اجلحيم 

يعين قول الكفار يف تكذيبك وهذا » قَْولُُهْم » « ُيْحزِن « و » َيْحُزن « قد تقدم قراءة } فَالَ َيحُْزنَك { : قوله 
ما يسرون يف } إِنَّا َنْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ { ارة إىل الرسالة ألن اخلطاب معه مبا يوجب تسلية قلبه إش

  .ضمائرهم وما يعلنون من عبادة األصنام أو ما يعلنون بألسنتهم من األذى 

َوَضَربَ لََنا َمثَلًا َوَنِسَي َخلْقَُه قَالَ َمْن ُيْحيِي الِْعظَامَ ) ٧٧(َخصِيٌم ُمبٌِني  أَوَلَْم َيَر الْإِْنَسانُ أَنَّا َخلَقْنَاُه ِمْن ُنطْفٍَة فَإِذَا ُهَو
الَِّذي جََعلَ لَكُْم ِمَن الشََّجرِ الْأَْخَضرِ ) ٧٩(قُلْ ُيْحيِيَها الَِّذي أَْنشَأََها أَوَّلَ مَرٍَّة َوُهَو بِكُلِّ َخلْقٍ َعِليٌم ) ٧٨(َوِهَي َرِميٌم 

أََولَْيَس الَِّذي َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرضَ بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ َيْخلَُق ِمثْلَُهْم بَلَى َوُهَو ) ٨٠(فَإِذَا أَنُْتْم ِمْنُه ُتوِقُدونَ  َناًرا



ْبَحانَ الَِّذي بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء فَُس) ٨٢(إِنََّما أَْمُرُه إِذَا أَرَاَد َشْيئًا أَنْ َيقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ ) ٨١(الَْخلَّاقُ الَْعلِيُم 
  ) ٨٣(َوإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ 

أَوَلَْم { : ملا ذكر دليالً من اآلفاق على وجوب عبادته بقوله } أََولَْم َيَر اإلنسان أَنَّا َخلَقَْناُه ِمن نُّطْفٍَة { : قوله تعاىل 
أَوَلَْم َيرَ اإلنسان أَنَّا { : ذكر دليالً من األنفس فقال ]  ٧١: يس [ } أَْيِديَنآ أَْنعاماً  َيَرْواْ أَنَّا َخلَقَْنا لَُهم ِممَّا َعِملَْت

يف إنكار  -صلى اهللا عليه وسلم  -خَاَصَم النيب « املراد باإلنسان أيبّ بن خلف اجلَُمِحّي : قيل } َخلَقَْناُه ِمن نُّطْفٍَة 
صلى اهللا عليه وسلم  -أترى ُيحْيِي اللُُّه هذا العظمَ بعدما َرمَّ فقال النيب :  البعث وأتاه بعظم قد بلي ففتته بيده وقال

وقد ثبت يف أصول الفقه أن االعتبار : فأنزل اهللا هذه اآليات قال ابن اخلطيب . » نعم وَيْبعَثَُك وُيْدِخلُك النار :  -
 ١: اجملادلة [ } هللا قَْولَ اليت ُتَجاِدلَُك ِفي زَْوجَِها قَْد َسِمَع ا{ : بعموم اللفظ ال خبصوص السبب أال ترى قوله تعاىل 

فَإِذَا { : نزلت يف واحدة وأراد احلكم يف الكل فكذلك كل إنسان ينكر اهللا أو احلشر هذه اآلية رّد عليه وقوله ] 
وهي أن اختالف صور اآلية لطيفة ) هذه ( ويف . بّين اخلصومة » مبني « أي َجِدلٌ بالباطل } ُهَو َخصِيٌم مٌّبٌِني 

أعضائه مع تشابه أجزاء النطفة آية ظاهرة ومع ذلك فهناك ما هو أظهر ، وهو ُنطْقُُه وفَْهُمُه ألن النطفة جسم فهبْ 
أن جاهالً يقول إنه استحال جسماً آخر لكن القوة الناطقة ، والقوة الفامهة من أين تقتضيهما النطفة فإبداع النطق 

» َخصِيٌم « : إدراك القوة واالختيار منه أقرب فقوله ) إىل ( بداع اخللق واجلسم وهو والفهم أعجب وأغرب من إ
أي ناطق ، وإمنا ذكر اخلصيم مكان الناطق ألنه أعلى أحوال الناطق فإن الناطق مع نفسه ال يبني كالمه مثل ما يبينه 

هد مثل ما جيتهد إذا كان كالمه مع خصمه وهو يتكلم مع غريه واملتكلم مع غريه إذا مل يكن خصماً ال يبني وال جيت
.  

  .بزنة اسم الفاعل » وَنِسيَ َخاِلقَهُ « : قرأ زيد بن علي } َوَضَرَب لََنا َمثَالً َوَنِسَي َخلْقَُه { ) : تعاىل ( قوله 
  فصل
مفعول : يلٌ مبعىن فاعلٍ ، وقيل فَِع: قيل } قَالَ َمن ُيحيِي العظام َوِهَي َرمِيٌم { أي َبْدَء أمره » وَنِسَي خلقه « : املعىن 

الرَّميم اسم ملا َبِلَي من العظام غري صفة كالّرَمة والرفات فال : فعلى األول عدم التاء غري مقس وقال الزخمشري 
رميمة ألنه : مل مل يؤنث وقد وقع خرباً ملؤنث وال هو فعيل مبعىن فاعل أو مفعول وقال البغوي ومل يقل : يقال 

رميمة ألنه معدول من فاعلة فكل : ه فكل ما كان معدوالً عن وجهه ووزنه كان مصروفاً عن يقل معدول من فاعل
أسقط ]  ٢٨: مرمي [ } َوَما كَاَنتْ أُمُِّك َبغِّياً { : ما كان معدوالً عن وجهه ووزنه كان مصروفاً عن إعرابه كقوله 

  .» باغية « اهلاء ألهنا مصروفة عن 
  فصل

إشارة إىل بيان احلشر ، واعلم أن املنكرين للحشر منهم من مل يذكر فيه دليالً وال شبهة بل  هذه اآلية وما بعدها
  :اكتفى مبجرد االستبعاد وهم األكثر كقوهلم 

اماً أَإِنَّا أَإِذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاباً َوِعظَ{ ]  ١٠: السجدة [ } وقالوا أَإِذَا َضلَلَْنا ِفي األرض أَإِنَّا لَِفي َخلْقٍ َجدِيٍد { 
على طريق االستعباد ، فأبطل استبعادهم بقوله } قَالَ َمن ُيحيِي العظام َوِهيَ َرِميمٌ { ]  ٨٢: املؤمنني [ } لََمْبُعوثُونَ 

مث جعلنا هلم من النَّواِصَي إىل ) األجزاء ( أي نسي أنا خلقناه من تراب ومن نطفة متشاهبة } َوَنِسَي َخلْقَُه { : 
ضاء خمتلفة الّصورة ، وما اكتفينا بذلك حىت أودعناهم ما ليس من قبيل هذه األجرام وهو النطق والعقل األقدام أع

هبما استحوقوا اإلكرام فإن كانوا يقنعون مبجرد االستبعاد فهال يستبعدون خلق الناطق العاقل من ) ن ( اللذي 



واخَْتارُوا العَظْم بالذكر . ق والعقل إىل حمل كانا فيه نطفة قذرة مل تكن َمَحالًّ للحياة أصالً ويستبعدون إعادة النط
واهللا تعاىل دفع . ألنه أبعد عن احلياة لعدم اإلحساس فيه ووصفوه مبا يقوي جانب االستبعاد من البِلَى والّتفَّتت 

ونسيَ « كقدرهتم  أي جعل قدرتنا} َوَضَرَب لََنا مَثَالً { : استبعادهم من جهة ما يف العبد من القدرة والعلم فقال 
  :ومنهم من ذكر شبهة وإن يف آخرها يعود إىل جمرد االستبعاد وهي على وجهني . العجيب وبدأه الغري » َخلْقَُه 
  !أنه بعد العدم لن يبقى شيء فكيف يصح على العدم احلكم بالوجود؟: األول 

يعين كما خلق اإلنسان ومل يكن شيئاً مذكرواً } رَّةٍ الذي أَنَشأََهآ أَوَّلَ َم{ : فأجاب اهللا عن هذه الشبهة بقوله تعاىل 
  .كذلك يعيده وإن مل يبق شيئياً مذكوراً 

أن من َتفَرَّقت أجزاؤه يف مشارق األرض ومغارهبا وصار بعضه يف أْبداِن السِّباع ، وبعضه يف حواصل : الثاين 
اإلنسان إنساناً وصار أجزاء املأكول يف  لو أكل: الطيوب وبعض يف ُجْدَران الرباع كيف جيمتع؟ وأبعد من هذا 

فال يبقى للمأكول أجزاء تتخلق منها أعضاء وإما أن تَُعاد إىل بدن ) فإن أعيدت أجزاء اآلكل ( أجزاء اآلكل 
أن يف : ووجهه } َوُهَو بِكُلِّ َخلْقٍ َعِليٌم { : فأبطل اهللا تعاىل هذه الشبهة بقوله . املأكول فال يبقى لآلكل أجزاء 

ألكل أجزاء أصلية وأجزاء فضلية ويف املأكول كذلك فإذا أكل إنسانً إنساناً صار األصلي من أجزاء املأكول ا
فضلياً من أجزاء اآلكل واألجزاء األصلية لآلكل هي ما كان قبل األكل فاللَّه بكل خلق عليم يعلم األصل من 

لمأكول وينفخ فيه روحاً وكذلك جيمع أجزاءه الفضل فيجمع األجزاء األصلية لآلكل وجيمع األجزاء األصلية ل
  .املتفرقة يف البِقَاع املتبددة حبكمته وقدرته 

الذي جََعلَ لَكُم مَِّن الشجر { : مث إنه تعاىل عاد إىل تقرير ما تقدم من دفع استبعادهم وإبطال نكارهم فقال 
ىن ، وقد تقدم أنه جيوز تذكر اسم اجلنس وتأنيثه قال هذه قراءة العامة ، وقرئ اخلَْضَرا اعتباراً باملع} األخضر َناراً 

وتقدم أن بين متيم وَنْجد يذكِّرونه ، ]  ٧: احلاقة [ } َنْخلٍ َخاوَِيٍة { ]  ٢٠: القمر [ } َنْخلٍ مُّنقَِعرٍ { : تعاىل 
  .واحلجاز يؤنثونه إال ألفاظاً اسُْتثْنَِيْت 

  فصل
املرخ ولألخرى العفار فمن أراد منهما النار قطع منهما غصنني مثل مها شجرتان يقال إلحدامها : قال ابن عباس 

  .السواكني ومها َخْصراوان يقطران املاء فيسحق املرخ على العفار فيخرج منهما النار بإذن اهللا تعاىل 

  .عنّاب يف كل شجرنا إال ال: وقالت احلكماء . ِفي كُلّ َشَجرٍ نَاٌر واستمجد املَْرُخ العَفَار : وتقول العرب 
أي تَقْدُحون وُتوقدون النار من ذلك الشجر ، مث ذكر ما هو أعظم من خلق } فَإِذَآ أَنُتم مِّْنه ُتوِقُدونَ { : قوله 

هذه قراءة العامة ودخلت } أَوَلَْيَس الذي َخلََق السماوات واألرض بِقَاِدرٍ على أَن َيْخلَُق ِمثْلَُهم { اإلنسان فقال 
فعالً مضارعاً والضمري لتضمنهم َمْن » يَقْدر « الفاعل ، واجلَْحَدرِّي وابن أيب إسحاق واألعرج الباء زائدة على اسم 

العليم ) خيلق خلقاً بعد خلق ( } َوُهَو اخلالق العليم { هو قادر على ذلك ) أي قل بلى ( » بلى « : يعقل مث قال 
» اخلَالَُّق « الستفهام لتصريها إجياباً والعامة على وإن دخل عليها ا» للَْيَس « جواب » َبلَى « جبميع ما خلق و 

  .اسم فاعل » اخلَاِلُق « صيغة مبالغة ، واجلَْحَدرّي واحلََسن ومالُك بن دينَارٍ 
ه ذلك نصباً ورفعاً وتوجي» فيكون « تقدم اخلالف يف } إِنََّمآ أَْمُرُه إِذَآ أََراَد َشْيئاً أَن َيقُولَ لَُه كُن فََيكُونُ { : قوله 

  .يف البقرة 
وقرئ َمْملَكَة بزنة َمفَْعلَةٍ . قرأ طلحةُ واألعمش َملَكَةُ بزنة َشَجَرٍة } فَسُْبَحانَ الذي بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء { : قوله 

لفاعل وتقدم مبنياً للمفعول ، وزيُد بن عليِّ مبنيا ل» تُْرَجُعونَ « وقرئ ُملُْك وامللكوت أبلغ اجلميع ، والعامة على 



والتسبيُح التنزيه ، واملكوُت مبالغة يف املُلْك كالرََّحُموت والرََّهبُوت ، وهو فََعلُول أو » سُْبَحانَ « الكالم على قوله 
) الصالة و ( وقال عليه » اقَْرُءوا َعلَى َمْوَتاكُْم يس « :  -السالم) الصالة و ( عليه  -فَعلَلُوت فيه كالم ، قال 

ْشرَ ِلكُلِّ َشْيٍء قَلٌْب ، وإنَّ قَلَْب القُرآِن سُوَرةُ يس َومْن قََرأ يس كََتب اللَُّه لَُه بقراَءتَِها ِقَراَءةَ القُْرآِن َع «: السالم 
إنَّ ِفي القرآن ُسوَرةً َتشْفَُع لقَارِئها :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قَالَ َرُسولُ اللَّهِ « : وعن عائشة قالت » َمرَّات 
صلى اهللا  -قال رسول اهللا « : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب بكر الصديق» ر ملُْسَتِمِعها أَالَ وِِهَي سُوَرة يس وُيْغفَ

َتُعمّ صاحبها َخْيَر الدُّْنَيا واآلِخَرة وُتْدَعى : وما املُعمَّة؟ قال : يا رسول اهللا : يس ُتدَْعى املُِعمَّة قيل  -عليه وسلم 
هُ ة َتْدفَُع َعنه كُلَّ ُسوٍء وَتقِْضي له كُلَّ َحاَجٍة ، َوَمْن قََرأَها َعدَلَْت لَُه ِعشْريَن َحّجةً وَمْن َسِمَعَها كَانَ لَالداِفَعة القَاِضَي

نه كُلُّ َداٍء وِغلّ م أَلُْف دِيَنارٍ يف سَبِيل اللَُّه َوَمْن كََتَبَها َوشَرَبَها أْدَخلَْت َجْوفَه ألَف َدواء وألَْف َيقني وألَف َرأْفٍَة وُنزَع
َعزَّ  -َمْن قََرأ يس ُيريُد هبا َوجَْه -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : ، وعن أيب أُماَمةَ عن أيبِّ بن كعب قال 

ض قُرَئ عنءَده سورةُ يٍ نََزلَ غَفََر اللَُّه لَُه وأْعِطَي مَن اَألْجر كَأَنَّما قََرأ القُْرآنَ اثَْنَتي َعشَْرةَ َمرَّةً ، وأَيَُّما مَرِي -َوَجلَ
َهدونَ قَْبَضهُ َعلَْيِه بِقَْدر كُلِّ َحْرف َعْشَرة أْمالك ، َيقُوُمون َبْيَن َيَدْيهِ ُصفُوفاً فيَصلُّون َعلَْيِه وَيْسَتْغِفرون علَيه وَيْش

ما مَريض قََرأ ُسوَرةَ يس َوُهو ِفي َسكََراِت املَْوِت لَمْ وغُْسلَُه َويّتبُِعونَ َجنَاَزُته وُيَصلُّونَ َعلَْيِه َوَيشَْهُدون َدفَْنُه وأَيُّ
ِشه فَيموُت َوُهو َيقْبْض َملَُك املوِت ُروَحه َحتَّى َيجِيئَُه َرْضَوانُ َخازنُ اِجلَناِن بَشْربٍة ِمن اجلَنَّة فََيْشَربُها وُهَو َعلَى ِفَرا

و َريَّانُ َوالَ َيْحَتاج إلَى حَْوضٍ ِمْن حياض األْنبَِياء ، َحتَّة َيْدُخلَ اجلَنَّةَ َوُهَو َريَّانُ وُيْبَعثُ َوُهَو رَيَّانُ ، وَُيَحاَسُب َوُه
  »َريَّان 

َمْن َدَخلَ املَقَابَِر فَقَرأ سُورة يس َخفََّف َعنُْهْم  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا « : وعن أيب هريرة قال 
َمْن قََرَآ يس ِحني ُيْصبحُ لَْم يََزلْ ِفي فََرحٍ » َبلََغنا : ْن ِفيَها َحَسنَاٌت وعن حيىي بن أيب كثري قال َيْوَمِئٍذ َوكَانَ لَهُ بَِعَدِد َم

  .« َحتَّى يُْمِسي َوَمْن قََرأها ِحنيَ ُيْمِسي لَْم َيَزلْ ِفي فََرحِ َحتَّى ُيصْبح 

َربُّ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما ) ٤(إِنَّ إِلََهكُْم لَوَاِحٌد ) ٣(ِلَياِت ذِكًْرا فَالتَّا) ٢(فَالزَّاجِرَاِت َزْجًرا ) ١(َوالصَّافَّاتِ َصفًّا 
  ) ٥(َبْيَنُهَما َوَربُّ الَْمشَارِقِ 

التَّاليَاِت « و » الزَّاجرَاِت « و » الصَّافَّاتِ « قرأ أبو عمرو ومحزة بإدغام التاء من } والصافات صَفَّا { : قوله تعاىل 
]  ١: الذاريات [ } والذاريات ذَرْواً { وكذلك فعال يف » ذكراً « وذال » زجراً « وزاي » صفاً «  يف صاد» 

خبالٍف عن َخالَّدٍ يف ]  ١: العاديات [ } والعاديات ضَْبحاً { ، ويف ]  ٥: املرسالت [ } فامللقيات ِذكْراً { ويف 
ما هو املعروف من أصله ومحزة خارج عن أصله والفرق األخريين وأبو عمرو جار على أصله يف إدغام املتقاربني ك

]  ٨١: النساء [ } َبيََّت طَآِئفَةٌ { بني مذهبيهما أن أبا عمرو جييز الروم ومحزة ال جييزه وهذا كما اتفقا يف إْدغَام 
  .وإن كان ليس من أصل محزة إدغام مثله وقرأ الباقون بإظهار مجيع ذلك 

 الصاد حسن مقاربة احلرفني ، أال ترى أهنما من طََرف اللسان وأصول الثنايا يسمعان إدغام التاء يف: قال الواحدي 
يف اهلمس واملدغم فيه يزيد على املدغم باإلطباق والّصفري وإدغام األنقص يف األزيد حسن وال جيوز أن يدغم األزيد 

  .صوتاً يف األنقص 
حسن ألن التاء مهموسة والزاي جمهورة وفيها زيادة } جْراً فالزاجرات َز{ : وأيضاً إدغام التاء يف الزاي يف قوله 

التفاقهما يف أهنما من } فالتاليات ِذكْراً { : صفري كما كان يف الصاد وأيضاً َحُسَن إدغام التاء يف الذال يف قوله 



» والزَّاجِرَاِت » « ِت الصَّافَّا« وأما من قرأ باإلظهار فالختالف املََخارج ومفعول . طََرِف اللسان وأصول الثنايا 
مفعوالً به على أنه قد يقع على املصفوف وهذا » َصفًّا « غري مراد إذ املعىن الفاعالت لذلك وأعرب أبو البقاء 

وهو مراد واملعىن والصافات أنفسها وهم املالئكة ، أو اجملاهدون أو املصلون أو الصفات أجنحتها : ضعيف وقيل 
السحاب أو العصاة إن أريد هبم العلماء ، : والزاجرات ]  ٤١: النور [ } ري َصآفَّاتٍ والط{ : وهي الطري ، كقوله 

  :والزجر الدفع بقوة وهو قوة التصويت وأنشد 
  أْشفَق أَنْ َيْخَتِلطَْن بالغََنم... َزْجر أبِي ُعْرَوةَ السِّبَاَع إِذَا  -٤١٨٩

مفعوله ، واملراد » ذكراً « فيجوز أن يكون » والتَّاِليَاِت « وأما  َوَزجرت اإلبلَ والَغَنَم إذَا فَزِغَْت ِمْن َصوِْتَك
مصدراً أيضاً من معىن التَّاِليَاِت ، وهذا أوفق » ذكراً « بالذكر القرآن وغريه من تسبيح وحتميٍد ، وجيوز أن يكون 

ترتيب معانيهما يف الوجود فالتاليات إما أن تدل على ) ويف ( » فالزاجرات « الفاء يف : ملا قبله قال الزخمشري 
  :كقوله 
  َصابِحِ فَالغَانِم فَاآليِب... َيا لَْهَف زيَّاَبة ِللْحَارِث الْص  -٤١٩٠

خذ األفضل فاألكمل واعمل : أي الذي صبح فغنم فآب ، وإما على ترتبها يف التفاوت من بعض الوجوه كقولك 
َرِحَم اللَُّه املَُحلِِّقنيَ « ) : صلى اهللا عليه وسلم (  األحسن فاألمجل ، وإما على ترتب موصوفاهتا يف ذلك كقوله

فأما هنا فإن وجدت املوصوف كانت للداللة على ترتب الصفات يف التفاضل ، فإذا كان املوحد » فَاملُقَصِّرِيَن 
، فيكون  املالئكة فيكون الفضل للصف مث للزجر ، مث للتالوة وعلى العكس وإن ثَلَّثَْت املوصوف فترتب يف الفضل

و التاليات أهبر فضالً أو على العكس يعين بالعكس فيال موضعني ( ذوات فضل والزجرات أفضل » الصافات « 
  .إىل فاضل إىل مفضول أو تبدأ باألدىن مث بالفاضل مث باألفضل ) أنك ترتقي من أفضل 

  .} إِنَّ إهلكم لَوَاِحدٌ { : والواو يف هذه للقسم ، واجلواب قوله 
  .الثانية والثالثة هي للقسم أو للعطف ) و ( الكالم يف الواو  وقد ذكر

  فصل
والصَّافَّات صفًّا هم املالئكة يف السماء يصفون كصوفوف اخللق يف الدنيا للصالة : قال ابن عباس واحلسن وقتادة 

َوكَْيَف تصفُّ املَالَِئكَةُ : ؟ قُلَْنا » بِّهِْم أَالَ َتُصفُّونَ َتُصفُّ املَالَِئكَةُ ِعْنَد َر« :  -السالم ) الصالة و ( عليه  -وقال 
هم املالئكة تُصفُّ أجْنَِحتََها يف اهلواء واقفة : وقيل « ُيتمُّونَ الصُّفُوَف املُقَدَّمة َوَيتََراصُّون يف الصَّفِّ : ِعْنَد َربِّهِْم قَالَ 

يعين املالئكة « فالزاجرات زجراً « » الطّري َصافَّاتِ و» هي الطري لقوله تعاىل : اهللا مبا يريد ، وقيل ) ها ( حىت يأمر 
هم املالئكة « فالتاليات ذكراً » هي زواجر القرآن تنهي وتزجر عن القبيح : تزجر السحاب وتسوقه ، وقال قتادة 

ِت فيه إضمار ، أي وَربَّ الّصافّا: هم مجاعة قُرَّاء القرآن ، وهذا كله قسم ، وقيل : يتلون ذكر اهللا وقيل 
  .والزاجرات والتاليات 

  فصل
قال أبو مسلم األصفهاين ال جيوز محل هذه األلفاظ على املالئكة ألهنا ُمْشِعَرةٌ بالتأنيث واملالئكة مربأون عن هذه 

  :الصفة ، وأجيب بوجهني 
  .أن الصافات مجع اجلمع فإنه يقال مجاعة صافة ، مث جيمع على صافات : األول 
عن التأنيث املعنوي وأما التأنيث اللفظي فال وكيف وهم يسمون باملالئكة مع أن عالمة أهنم مربأون : والثاين 

  .التأنيث حاصلة 



  فصل
  :اختلف الناس ههنا يف املقسم به على قولني 

عن احللف بغري اهللا تعاىل وألن احللف يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن املقسم به خالق هذه األشياء ِلَنْهيِهِ : أحدمها 
ل هذا املوضع تعظيم للمحلوف به ، ومثل هذا التعظيم ال يليق إال باهللا تعاىل ومما يؤكِّد هذا أنه تعاىل صرح به يف مث

  ] ٧-٥: الشمس [ } والسمآء َوَما َبَناَها واألرض َوَما طََحاَها َوَنفْسٍ َوَما َسوَّاَها { : قوله 
فإنه } َوَما َبَناَها { : العدول عنه خالُف الدليل وأما قوله تعاىل أن املقسم به هو هذه األشياء لظاهر اللفظ ف: الثاين 

علق لفظ القسم بالسماء مث عطف عليه القسم بالباء يف السماء ولو كان المراد من القسم بالسماء القسم مبن بىن 
 تعاىل هبذه األشياء السماء لزم التَّكرار يف موضع واحد وأنه ال جيوز وأيضاً ال يبعد أن تكون احلكمة يف قسم اهللا

  .التنبيه على شرف ذََواِتَها 
  :ذكر احلَِلف يف هذا املوضع غري الئق وبيانه من وجوه : فإن قيل 

واألول باطل ألن املؤمن . أن املقصود من هذا القسم إما إثبات هذا املطلوب عند املؤمن أو عند الكافر : األول 
  .ُمقرٌّ به من غري حلق 

  .ن الكافر ال يقر به سواء حصل احللق أو مل حيصل فهذا احللق عدمي الفائدة على كلّ تقدير باطل أل: والثاين 

أنه تعاىل أقسم يف أول هذه السورة على أن اإلله واحد وأقسم يف أول سورة الذاريات على أن القيامة حق : الثالث 
الذاريات [ } ا ُتوَعُدونَ لََصاِدٌق َوإِنَّ الدين لََواِقعٌ إِنََّم{ : إىل قوله ]  ١: الذاريات [ } والذاريات ذَْرواً { : فقال 

  .وإثبات هذه املطالب العالية الشريفة على املخالفني من الدهرية وأمثاهلم باحللف اليليق بالعقالء ]  ٦،  ٥: 
  :من وجوه : فاجلواب 

يقينية فلما تقدم ذكر تلك الدالئل مل يبعد أنه قَرَّر التوحيد وصحة البعث والقيامة يف سائر السور بالدالئل ال: األول 
تقريرها بذكر القسم تأكيداً مل تقدم ال سيما والقرآن أنزل بلغة العرب وإثبات املطالب باحللق واليمني طريقة مألوفة 

  .عند العرب 
هو الدليل اليقيين  ذكر عقيبه ما» إن إهلكم لواحد « : أنه تعاىل ملا أقسم هبذه األشياء على صحة قوله تعاىل : الثاين 

وذلك ألنه تعاىل بني } رَّبُّ السماوات واألرض َوَما َبيَْنُهَما َوَربُّ املشارق { : يف كون اإلله واحداً وهو قوله تعاىل 
دل على أنَّ انتظام أحوال السماوات واألرض ي]  ٢٢: االنبياء [ } لَْو كَانَ ِفيهَِمآ آِلَهةٌ إِالَّ اهللا لَفََسَدَتا { : يف قوله 

» َربِّ السموات واألرض وما بينهما ورب املشارق « : أردفه » إنَّ إهلكم لواحد « : أن اإلله واحٌد فههنا ملا قال 
  .بيَّنَّا أن النظر يف انتظام هذه العامل يدل على كون اإلله واحداً فتأملوا ليحصل لكم العلم بالتوحيد : كأنه قيل 

إن هذا املذهب قد : بأهنا آهلة فكأنه قيل : م الرد على عبدة األصنام يف قوهلم أن املقصود من هذا الكال: الثالث 
  .بلغ يف السقوط والرَّكَاكَة إىل حيث يكفي يف إبطاله مثلُ هذه احلُجَّة 

، وأن يكون خرب مبتدأ مضمر » لََواِحٌد « جيوز ، يكون خرباً ثانياً ، وأن يكون بدالً من } رَّبُّ السماوات { : قوله 
« : ومجع املشارق واملغارب باعتبار مجيع السنة فإن للشمس ثلثمائٍة وستني مشرقاً وثلثمائة وستني مغرباً ، وأما قوله 

املراد باملشارق مشارق الكواكب ، ألن لكل كوكب : فباعتبار الصَّْيِف والشَِّتاِء ، وقيل » املَْشرِقَْينِ واملَْغرَِبْينِ 
كل موضع شرقت عليه الشمس فو مشرق ولك موضع غربت عليه الشمس فهو مغرب وقيلك ( مشرقاً ومغرباً ، 

  )كأنه أراد رب مجيع ما شرقت عليه الشمُس وغربت 
  .مل اكتفى بذكر املشارق؟ : فإن قيل 



  :من وجهني : فاجلواب 
]  ٤٠: املعارج [ } ارب فَالَ أُقِْسُم بَِربِّ املشارق واملغ{ أراد املشارق واملغارب كما قال يف موضع آخر : األول 

  ] . ٨١: النحل [ } َتِقيكُُم احلر { : وأنه اكتفى بذكر املشارق كقوله 
أن الشروق قوى حاالً من الغروب وأكثر نفعاً من الغروب فذكر املشرق بيهما على كثرة إحسان اهللا : والثاين 

فَإِنَّ اهللا َيأِْتي { : باملشرق فقال  -السالم )الصالة و ( عليه  -وهلذه الدقيقة استدل إبراهيم . تعاىل على عباده 
  ] . ٢٥٨: البقرة [ } بالشمس ِمَن املشرق 

  فصل
على كونه تعاىل خالقاً ألعمال العباد ، ألن أَْعمَالَ العباد } رَّبُّ السماوات واألرض َوَما َبْيَنُهَما { : َدلّ قوله تعاىل 

لت على أن كل ما حصل بني السموات واألرض فاللَّه ربه موجودة فيما بني السموات واألرض وهذه األية د
  .ومالكه وهذا يدل على أن فعل العبد حصل خبلق اهللا 

األعراض ال يصح وصفها بأهنا حصلت بني السموات واألرض ألن هذا الوصف إمنا يكون حاصالً يف : فإن قيل 
  .َحيِّزٍ وجهٍة واألعراض ليست كذلك 

  .يف األجسام احلاصلة بني السماء واألرض فهي أيضاً حالصة بني السموات واألرض  إهنا ملا كانت حاصلة: قلنا 

لَا َيسَّمَُّعونَ إِلَى الَْملَإِ الْأَْعلَى َويُقْذَفُونَ ) ٧(َوِحفْظًا ِمْن كُلِّ شَْيطَاٍن َمارٍِد ) ٦(إِنَّا َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا بِزِيَنٍة الْكََواِكبِ 
فَاْسَتفِْتهِمْ ) ١٠(إِلَّا َمْن َخِطَف الَْخطْفَةَ فَأَْتَبَعُه شَِهاٌب ثَاِقٌب ) ٩(ُدُحوًرا َولَُهْم َعذَاٌب وَاِصٌب ) ٨(انِبٍ ِمْن كُلِّ َج

  ) ١١(أَُهْم أََشدُّ َخلْقًا أَْم َمْن َخلَقَْنا إِنَّا َخلَقَْناُهْم ِمْن ِطنيٍ لَازِبٍ 

» الكواكب « منونة ونصب » بِزيَنٍة « : قرأ عاصم براية أيب بكر } ا بِزِيَنٍة الكواكب إِنَّا َزيَّنَّا السمآء الدني{ : قوله 
  :وفيه وجهان 

  .أن تكون الزنية مصدراً وفاعله حمذوف بأن زين اهللا الكواكب يف كوهنا مضيئةً حسنةً يف أنفسها : أحدمها 
قُ به الدََّواة فتكون الكواكب على هذا منصوبة بإضمار أعين أن الزينة اسم ملا يزان به كاللِّيقَِة اسم ملا ُيالَ: والثاين 

وَحمْزةُ وحفٌص كذلك إال » بزيَنٍة « سََّماء الدُّنَْيا بدل اشتمال أي كواكبها أو من حمل ) ال ( أو يكون بدالً من 
مسروق بن أهنما خفضا الكواكب على أن يراد بزينة ما يزان به ، والكواكب بدل أو بيان للزينة وهي قراءة 

فرد نكرة على معرفة وقال » بالنَّاِصَيِة نَاِصَيٍة كَاِذَبٍة « : وهو رد معرفة على نكرة كقوله : األجدع قال الفراء 
والباقون بإضالة زيَنة إىل » مََرْرتُ بأَبِي َعْبد اللَّه زَْيٍد « : الكواكب بدل من الزينة ألهنا هي كقولك : الزجاج 

  :ثة أوجه الكواكب وهي حتتمل ثال
  .ثَْوُب َخزَّ : أن يكون إضافة أعم إىل أخص فتكون للبيان حنو : أحدها 
  .أهنا مصدر مضاف لفاعله أي بأن َزيََّنِت الكََواِكُب السََّماَء بضَْوِئَها : الثاين 

مسعود  أنه مضاف ملفعوله أي بأن زينها اهللا بأن جعلها مشرقة مضئية يف نفسها وقرأ ابن عباس وابن: والثالث 
« بتنوينها وبرفع الكواكب فإن َجَعلَْتَها مصدراً ارتفع الكواكب به ، وإن جعلتها امساً ملا يزان به فعلى هذا ترفتع 

وهي يف قوة البدل ومنع الفراء إعمال املصدر املنون ورغم أنه مل . بإضمار مبتدأ أي هي الكواكب » الكواكب 
« : قوله . كما سيأيت إن َشاَء اللَُّه ]  ١٤: البلد [ } طَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمسَْغَبٍة أَْو إِ{ : ُيْسمْع وهو غلط لقوله تعاىل 

منصوب على املصدر ، بإضمار فعل أي َحِفظَْناَها ِحفظاً ، وإما على املفعول من أجله على زيادة الواو » َوِحفْظاً 



إنا خلقنا : ِظَها َزيَّنَّا أو على احلمل على املعىن املتقدم أي والعامل فيه َزيَّنَّا أو على أن يكون العامل مقدراً أي ِحلفْ
إذا ذكرت فعالً مث عطفت : قال املربد » ِلحفْظاً « وجيوز أن يكون صفةً » ِمْن كُلّ « السماء الدينا زينةً وحفظاً ، و 

ا قال أفعل علم أن األمساء ال أفَْعلُ وكََراَمةً مل: عليه مصرد فعل آخر نصبت املصدر ألنه قد دل على فعله كقولك 
  .تعطف فكان املعىن أفَْعل ذَاَك واُكْرُِمَك كََراَمةً 

  فصل
متمرد يرمون هبا ، » وحفظناها من كل شيطان مارد « بضوء الكواكب » زينا السماء الدينا « قال ابن عباس 

واعمل أنه تعاىل بني أنه زين السماء ]  ١٠١: التوبة [ } َمَرُدواْ َعلَى النفاق { : وتقدم الكالم على املارد عن قوله 
  :ملنفعتني 
  .حتصل الزينة : إحدامها 
  .احلفظ من الشيطان املارد : والثانية 
ثبت يف علم اهليئة أن هذه الكواكب الثوابت مركوزة يف الكرة الثامنة وأن السيارات مركوزة يف : فإن قيل 

  .إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب؟ : صح قوله الكرات السِّتَِّة احمليطة بسماء الدنيا فكيف ي

َها مزينة هبذه ) نَ ( أن الناس الساكنني على سطح كرة األرض إذا نظروا إىل السماء فإهنم يشاهدو : فاجلواب 
كوزة يف وأيضاً فكون هذه الكواكب مر} إِنَّا زَيَّنَّا السمآء الدنيا بِزِيَنةٍ الكواكب { : الكواكب فصح قوله تعاىل 

  .الفلك الثامن مل يتم دليل الفالسفة عليه 
هذه الشهب اليت يرمى هبا هل هي من الكواكب اليت زين اهللا املساء هبا أم ال؟ واألول باطل ألن هذه : فن قيل 

الشهب َتبْطُل وَتْضَمحِّل فلو كانت هذه الشهب تلك الكواكب احلقيقة لوجب أن يظهر نقصان كثري يف أعداد 
لسماء ومل يوجد ذلك فإن أعداد كواكب السماء باقية مل تتغري ألبتة وأيضاً فجعلها رجوماً للشياطني مما كواكب ا

يوجب وقوع النقصان يف زينة السماء فكان اجلمع بني هذين املقصودين كاملتناقض وإن كانت هذه الشهب جنساً 
َولَقَْد َزيَّنَّا السمآء الدنيا { :  قال يف سورة امللك آخر غري الكواكب املركوزة يف الفلك فهو أيضاً ُمْشِكل ألنه تعاىل

عائد إىل املصابيح فوجب » َوَجَعلَْناَها « : فالضمري يف قوله ]  ٥: امللك [ } بَِمصَابِيَح َوَجَعلَْناَها ُرُجوماً لِّلشََّياِطنيِ 
  .أن تكون تلك املصابيح هي الرجوم بأعينها 

ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها « : لكواكب الثاتبة وأما قوله تعاىل أن الشهَب غري تلك ا: فاجلواب 
كل نري حيصل يف اجلو العايل فهو مصباح ألهل األرض إال أن تلك املصابيح منها ) ل ( فنقو » رجوماً للشياطني 

اليت حيدثها اهللا تعاىل  باقية على وجه األرض آمنة من التغري والفساد ومنها ما ال يكون كذلك وهي هذه الشهب
  .وجيعلها رجوماً للشياطني إىل حيث يعلمون وهبذا يزول اإلشكال 

كيف جيوز أن تذهب الشياطني حيث يعلمون أن الشهب حترقهم وال يصلون إىل مقصودهم البتة وهل : فإن قيل 
  .معرفة احلِيل الدقيقة؟  هذا الفعل عن عاقل فكيف من الشياطني الذين هلم َمزِيَّة يف) مثل ( ميكن أن يصدر 

أن حصول هذه احلال ليس له موضع معني وإال مل يذهبوا إليه وإمنا مينعون من املصري إىل مواضع املالئكة : فاجلواب 
ومواضعها خمتلفة فرمبا صاروا إىل موضع تصيبهم الشهب ورمبا صاروا إىل غريه وال صادفوا املالئكة وال تصيبهم 

ض األوقات وسلموا يف بعض األوقات جاز ان يصريوا إىل مواضع يغلب على ظنوهنم أهنم الشهب فلما هلكوا يف بع
ال تصيبهم الشهب فيما كما جيوز فيمن َسلَك الَبْحرَ أن يسلكه يف موضع يغلب على ظنه يغلب على ظنه حصول 

ويف هذا اجلواب نظر فإن  السؤال يف تفسريه) هذا ( هذا ما ذكره أبو َعِليٍّ اجلُبَّائي يف اجلواب عن . النجاة 



أَطَِّت السََّماُء َوَحقَّ لََها أَنْ « :  -السالم) الصالة و ( عليه  -السموات ليس فيها موضع خال من املالئكة لقوله 
  »َتِئطَّ َما ِفيَها َمْوِضُع قََدمٍ إالَّ َوفيِه َملٌَك قَاِئٌم أَوْ َساجٌِد 

املواضع ) تلك ( وإىل غري ) املالئكة ( صعدوا إما أن َيِصلوا إىل مواضع  إهنم إذا: قال ابن اخلطيب ولقائل أن يقول 
فإن وصلوا إىل مواضع املالئكة احترقوا وإن وصلوا إىل غري مواضع املالئكة مل يفوزوا مبقصود أصالً وعلى كال 

لفعل وأال يقدموا عليه وإذا كان الفوز باملقصود حماالً وجب أن ميتنعوا عن هذا ا. التقديرين فاملقصود غري حاصل 
أصالً خبالف حال املسافر يف البحر فإن الغالب عليهم السالمة والفوز باملقصود وأما ههنا فالشيطان الذي يسلم من 
اإلحراق إمنا يسلم إذا مل يصل إىل مواضع املالئكة وإذا مل يصل إىل ذلك املوضع مل يفز باملقصود فوجب أن ال يعود 

األقرب يف اجلواب أن يقال هذه الواقعة إمنا تتفق يف الندرة فلعلها ال تشتهر بسبب ُنْدَرِتَها فيما إىل هذا العمل البتة و
 -دلتنا التواريخ املتواترة على أن حدوث الشهب كان حاصالً قبل جميء النيب : واهللا أعلم فإن قيل . بني الشياطني 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -موجودين قبل جميء النيب  فإن احلكماء الذين كانوا) ولذلك (  -صلى اهللا عليه وسلم 
صلى اهللا  -بزمان طويل ذكروا ذلك وتكلموا يف سبب حدوثه وإذا ثبت أن ذلك كان موجوداً قبل جميء النيب 

أجاب القاضي بأن األقرب أنَّ هذه احلالة  -صلى اهللا عليه وسلم  -امتنع محله على جميء النيب  -عليه وسلم 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -ولكنها كثرت يف زمان النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -بل النيب كانت موجودة ق

  .فصارت بسبب الكثرة معجزةً 
{ : وقال ]  ١٢: األعراف [ } َخلَقْتَنِي ِمن نَّارٍ { الشيطان خملوق من النار كما حكي عن قول إبليس : فإن قيل 

وهلذا السبب يقدر على الصعود إىل السموات وإذا ]  ٢٧: احلجر [ } السموم واجلآن َخلَقْنَاُه ِمن قَْبلُ ِمن نَّارِ 
  .كان كذلك فكيف يعقل إحراق النار بالنار؟ 

حيتمل أن الشياطني وإن كانوا من النِّريان إال أنَّها نريان ضعيفة ونريان الشهب أقوى حاالً منهم وال َجَرمَ : فاجلواب 
  .رى أن السراج الضعيف إذا وضع يف النار القوية فإنه ينطفئ فكذلك ههنان صار األقوى لألضعف مبطالً ، أال ت

والصل َيْسَتِمُعونَ فأدغم ، والباقون بالتخفيف ) فامليم ( قرأ األخوان َوحفصٌ بتشديد السني } الَّ َيسَّمَُّعونَ { : قوله 
وأجيب عنه بأن معىن الكالم ال يسمعون إىل املأل .  لو كان خمففاً مل يتعد بإِىل: واختار أبو ُعَبْيٍد األوىل وقال . فيهما 

تعدى َسِمع بإىل ، وفَِعلُْت » بإىل « ألنه رجى جمرى ُمطَاوِِعِه وهو يّسمعون فكما كان يسمع يتعدى : ، وقال مكي 
لة وافَْتَعلُْت يف التعيدي سواء فتسع مطاوع مسع واستع أيضاً مطاوع مسع فتعدى مسع تعّدي مطاوعه وهذه اجلم

ِمْن َشْيطَاٍن َمارٍِد غري سامع أو : منقطعة عما قلها وال جيوز فيها أن تكون صفة لشيطان على املعىن إذ يصري التقدير 
مل حتفظ من الشياطني؟ إذ يفسد معىن ذلك وقال : مستمع وهو فاسد ، وال جيوز أن يكون جواباً لسؤال سائل 

فارتفع الفعل وفيه تعسف وقَْد َوِهَم أبو البقاء فيجَوز » م وأن الال« وأصل الكالم لئال يسمعوا فحذفت : بعضهم 
أن تكون صفة وأن تكون حاالً وأن تكون مستأنفة فاألوالن ظاِهَرا الفساد والثَّالث إنْ غين به االستنئاف البياين فهو 

  .فاسد أيضاً 

  .وإن أراد االنقطاع على ما تقدم فهو صحيح 
  فصل

وروى جماهد عن ابن ]  ٢١٢: الشعراء [ } إِنَُّهْم َعنِ السمع لََمْعزُولُونَ { : قوله تعاىل واحتجوا لقراءة التخفيف ب
أن الشياطني يسمعون إىل املأل األعلى مث مينعون وال يسمعون ولألولني أن جييبوا فيقولوا التنصيص على : عباس 



بداللة هذه اآلية بل هذا أقوى يف رَْدع كوهنم معزولني عن السمع ال مينع من كوهنم معزولني أيضاً عن التسمع 
الشياطني ومنعهم من استماع أخبار السماء فإن الذي منع من االستماع بأن يكون ممنوعاً عن السمع أوىل واعلم 

ِسِمْعتُ حديثَه يفيد اإلدراك : مسِْعُت إىل َحِديثه أنّ قولك : َسِمْعُت َحِديثَ فُالَن وبني قولك : أن الفرق بني قوله 
أن تقدير : قوالن أشهرمها » ال يسمعون إىل املأل األعلى « : مسعت إىل حديثه يفيد اإلصفاء مع اإلدراك ويف قوله و

: وقوله ]  ١٧٦: النساء [ } ُيَبيُِّن اهللا لَكُْم أَن َتِضلُّواْ { : الكالم لئال يسمعوا ، فلما حذف الناصب صار كقوله 
حذف الالم وإن كل واحد منهما جائز بانفراده وأما : قال الزخمشري ]  ١٥: النحل [ } َروَاِسيَ أَن َتِميدَ بِكُْم { 

إنه كالم منقطع عما قبله وهو حكاية : اجتماعهما فمن املنكرات اليت جيب صون القرآن عنها ، قال الزخمشري 
فون بالشهب مدحورون عن املُْسَترِِقَني السمع وأهنم ال يقدرون أن يسمعوا إىل كالم املالئكة ويسمعوا وهم مقذو

واملأل األعلى هم املالئكة الكتبة سكان السموات ومعىن ُيقْذَفُونَ ُيْرَمْونَ من كل جانب من آفاق السماء . املقصود 
.  

  :العامة على ضم الدال ويف نصبه أوجه } ُدحُوراً { : قوله 
  .املفعول له أي ألجل الطرد : أحدمها 

  .َحُرونَ ُدُحوراً أو يُقْذَفُون قذفاً فالتجوز إما يف األول وإما يف الثاين مصدر ليقذفون أي ُيْد: الثاين 
  .أنه مصدر ملقدر أي ُيْدَحُرونَ ُدحُوراً : الثالث 
هو مجع دَاِحر قَاِعد وقُُعوٍد فيكون حاالً بنفس من : أنه يف موضع احلال أي ذَوِي ُدُحورٍ أو َمْدُحورِيَن وقيل : الرابع 

وروي عن أيب عمرو أنه قرأ ويَقِْذقُونَ مبنياً للفاعل وقرأ عِليُّ والسُّلَمِّي . دحوراً مطرودين : جماهد غري تأويل قال 
  :وابُن أَبِي َعْبلَةَ َدْحوراً بفتح الدال وفيها وجهان 

  .وهو كالصَّبُور والشَّكُورِ . أنه صفة ملصدر مقدر أي قَذْفاً َدحُوراً : أحدمها 
. أشد الصغار والذل : القبُول والَولُوع وقد تقدم أنه حمصور يف ألفظ ، والدُّحُور قال املربد أنه مصدر ك: والثاين 

[ } َمذُْءوماً مَّْدحُوراً { : َدَحْرُتُه ُدُحوراً وَدْحراً أي َدفَْعُتُه وطََرْدُتُه وتقدم يف األعراف عند قوله : وقال ابن قتيبة 
  ] . ١٨: األعراف 

َولَُه الدين { : دائم إىل النفخة األوىل وتقدم يف سورة النحل يف قوله : قال مقاتل } ذاٌب وَاِصٌب َولَُهْم َع{ : قوله 
  ] . ٥٢: النحل [ } َواِصباً 

  :فيه وجهان } إِالَّ َمْن َخِطَف { : قوله 
  .وهو أحسن ألنه غري موجب » ال َيسَّمَُّعونَ « أنه مرفوع احملل بدالً من ضمري : أحدمها 

أن الشياطني ال يسمعون املالئكة إال من خطف قال شهاب : أنه منصوب على أصل االستثناء ، واملعىن :  والثاين
وهو استثناء منقطع » فَأَْتَبَعُه « أو موصولة وخربها » فَأَْتَبَعُه « : شرطية وجواهبا » من « وجيوز أن يكون : الدين 

[ } لَّْسَت َعلَْيهِم بُِمَسْيِطرٍ إِالَّ َمن توىل َوكَفََر { : طعاً كقوله وقد نصوا على أن مثل هذه اجلملة تكون استثناء منق
واخلَطْفَةُ مصدر معرف بأل اجلنسية أو العهدية ، وقرأ العامة َخِطفَ بفتح اخلاء وكسر الطاء ]  ٢٣،  ٢٢: الغاشية 

: ن وائل وعنهما أيضاً وعن عيسى خمففة ، وقتادةُ واحلسُن بكسرمها وتشديد الطاء وهي لغة متيم بن ُمرة وبكرة ب
خطف كالعامة وأصل القراءتني اختطف فلما أريد اإلدغام ) أيضاً ( بفتح اخلاء وكسر الطاء مشددة وعن احلسن 

سكنت التاء وقبلها اخلاء ساكنة فكسرت اخلاء اللتقاء الساكنني مث كسرت الطاء إتبعاً حلركة اخلاء وهو مفقود وقد 
وذلك أهنم ملا أرادوا اإلدغام نقوا حركة التاء إىل اخلاء ففتحت وهم يتومهون أهنم مكسورة وجه على التَّوَهُّم 



فاتبعوا الطاء حلركة اخلاء املتومهة ، وإذا كانوا قد فعلوا ذلك يف مقتضيات  -كما تقدم تقريره -اللتقاء الساكنني 
وقرا ابُن َعبَّاسٍ ِخِطَف بكسر اخلاء والطاء خفيفةً وباجلملة فهو تعليل شذوذ . اإلعراب فألن َيفَْعلُوه يف غريه أوىل 

  .نِِعْم بكسر النون والعني وقرئ فاتَّبعه بالتشديد : وهو إتباع كقوهلم 
  فصل

أي حلقه شهاب ثاقب كوكب مضيء قوي » فأتبعه « ومعىن اخلطف أي اختلس الكلمة من كالم املالئكة مسارقةً 
مسي النجم الذي يرمي به : وقال عطاء . قباً ألنه َيثْقُُب بنوره سَْبع مسواٍت مسي ثا: ال خيطئه يقلته أو حيرقه قيل 

الشياطني ثاقباً ألنه َيثْقُبُُهْم وإمنا يعودون إىل استراق السمع مع علمهم بأهنم ال يصلون إليه طمعاً يف السالمة ونيل 
  .املراد كراكب الَبْحر 

. يعين السموات واألرض واجلبال » أُهْم أََشدُّ َخلْقاً أَْم َمْن َخلَقَْنا « مْ يعين كفار مكة أي َسلُْه} فاستفتهم { : قوله 
} لََخلُْق السماوات واألرض أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ الناس { : وهو استفهام مبعىن التقرير أي هذه األشياء أشد خلقاً كقوله 

( أَمَّْن َخلَقَْنا ) معىن : وقيل ] (  ٢٧: النازعات [ } بََناَها أَأَنُتمْ أََشدُّ َخلْقاً أَمِ السمآء { : وقوله ]  ٥٧: غافر [ 
من األمم اخلالية ألن َمن تذكر ملن يعقل واملعىن أن هؤالء ليسوا بأحكَم خلقاً من غريهم من األمم وقد ) : يعين 

  .أهلكناهم يف ذنوهبم فما الذين ُيؤمُِّن هؤالء من العذاب 
» هم « على » من « املتصلة عطف » أَْم « العامة على تشديد امليم األصل أَْم َمْن وهي } أَم مَّْن َخلَقَْنآ { : قوله 

مبتدأ وخربه حمذوف أي الذين » َمْن « وقرأ األعمش بتخفيفها وهو استفهام ثاٍن فاهلمزة لالستفهام أيضاً و 
إِنَّا َخلَقَْناُهم مِّن { : قوله »  مبن« خلقناهم أشد ، فهما مجلتان مستلقتان وغلب من يعقل على غريه ولذلك أتى 

: الَزٌم ألنه يلزم اليد ، وقيل : والالزُب واالزُم مبعىن وقد قرئ . أي جّيد حر الصق يْعِلُق باليد } ِطنيٍ الَّزِبٍ 
  .الالزُِب اللَّزج 

  .ُمْنِتن ، وأكثر أهل اللغة على أن الباء يف الالزب بدل من امليم : وقال جماهد والضحاك 
  لفص

أنه قد تقرر أن املقصود األعظم من القرآن إثبات األصول األربعة وهي اإلهلّيات واملََعاد والنُُّبوة : وجه النظم 
وإثبات القََضاء والقدر فافتتح تعاىل هذه السورة بإثبات ما يدل على ُوجُود الصانع وعلى علمه وقدرته وحكمته 

ا َورّب املشارق ، مث فرع عليها إثبات احلشر والنشر والقيامة ووحدانيته وهو خالق السموات واألرض وما بينهم
فاستفتهم أَُهمْ أََشدُّ َخلْقاً أَم { : وهو أن من قدر على ما هو أصعب وأشق وجب أن يقدر على ما هو دونه وهو قوله 

. ه األجساد كان أوىل فمن قدر على ما هو أشد وأصعب فبِأن يكونَ قادراً على إعادة احلياة يف هذ} مَّْن َخلَقَْنآ 
يعين أن هذه األجساد قابلة للحياة إذ لو تكن قابلةً للحياة ملا صارت » إنا خلقناهم من طني الزب « : وأيضاً فقوله 

) الصالة و ( عليه  -يعين أصلهم وهو آدم } إِنَّا َخلَقَْناُهم مِّن ِطنيٍ الَّزِبٍ { : حية يف املرة األوىل واملراد بقوله 
إنكم ملا : كيف يعقل تولد اإلنسان ال من أبوين وال من نطفة؟ فكأنه تعاىل قال هلم : ُروَِي أنَّ القوم قالوا  -السالم 

أقررمت ُحبدوِث الَعالَم واعترفتم بأن السموات واألرض وما بينهما إمنا حصل بتخليق اهللا تعاىل وتكوينه فال بد وأن 
إن اإلنسان كيف حيث من : األبوين فإن اْعَتَرفُْتْم به فقد سقط قولكم يعترفوا بأن اإلنسان األول إمنا حدث ال من 

غري نطفة ومن غري األبوين؟ وأيضاً فقد اشتهر عند اجلمهور أن آدم خملوق من طني الزب ومن قدر على خلق احلياة 
إنا خلقناهم من  «: من الطني الالزب كيف يعجز عن إعادة احلياة إىل هذه الذوات وميكن أن يكون املراد بقوله 

أي كل الناس ووجهه أن احليوان إمنا يتولد من املَنِي وَدم الطَّْمِث واملين إمنا يتولد من الدَّم فاحليوان إمنا » طني الزب 



يتولد من الدم والدم إمنا يتولد من الِغذَاء ، والغذاء إما حيواينّ وإما نبايتّ ، وأما تولد احليوان الذي صرا غذاءً 
 كيفية تولده كالكالم يف تولد اإلنسان فثبت أن األصل يف األغذية هو النبات والنبات إمنا تولد من فالكالم يف

ُمَتَولُِّدونَ من الطِّنيِ الالزب وهو قابل للحياة ) منه ( امتزاد األرض باملاء وهو الطني الالزب فظهر أن كل اخللق 
جبة البقاء فوجب بقاء هذه الصفة يف كل األوقات ، وهذه بيانات وهه القابلية والقادرية وا. واهللا تعاىل قادر عليها 

  .ظاهرة 

َوقَالُوا إِنْ َهذَا إِلَّا ) ١٤(وَإِذَا َرأَْوا آَيةً َيسَْتْسِخُرونَ ) ١٣(َوإِذَا ذُكِّرُوا لَا َيذْكُُرونَ ) ١٢(َبلْ َعجِْبَت وََيْسَخُرونَ 
قُلْ نََعْم َوأَنُْتْم دَاِخُرونَ ) ١٧(أََوآَباُؤَنا الْأَوَّلُونَ ) ١٦(َراًبا َوِعظَاًما أَإِنَّا لََمْبُعوثُونَ أَإِذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُت) ١٥(ِسْحٌر ُمبٌِني 

)١٨ (  

قرأ اَألَخَوانِ بضم التاء والباقون بفتحها فالفتُح ظاهر وهو ضمري الرسول أو كل من يصح } َبلْ َعجِْبَت { : قوله 
ه للمخاطب أي قُلْ يا حممد بل َعجِْبُت أنا ، أو على إسناده للباري تعاىل على ما منه ذلك وأما الضم فعلى صرف

اللَُّه ال يَعَجبُ : وعن ُشرَْيحٍ أنه أنركها وقال . يليق به وقد تقدم هذا يف البقرة وما ورج منه يف الكتابِ والسنة 
؛ يعين عبد اللَِّه بن مسعود ) منه ( أيه قرأها َمْن هو أعلم إنَّ شرحياً كان ُمْعَجباً بر: فبلغت إْبَرهِيَم النَّخَِعيِّ فقال 

: التوبة [ } فََيْسَخُرونَ مِْنُهْم َسِخرَ اهللا ِمنُْهْم { : وابن عباس والَعَجُب من اهللا ليس كالتََّعجُّب من اآلدميني كما قال 
دميني إنكاره وتعظيمه والُعْجب من اهللا تعاىل فالعجب من اآل]  ٦٧: التوبة [ } َنُسواْ اهللا فََنِسيَُهْم { : وقال ]  ٧٩

َعجَِب َربُّكُْم ِمْن َشابِّ « : قد يكون مبعىن اإلنكار والذَّمِّ وقد يكون مبعىن االستحسان والرضا كما جاء يف احلديث 
وسُِئلَ جَُنْيٌد من هذه اآلية » إيَّاكُْم  َعجَِب رَبُّكُْم ِمن إِلِّكُْم وقُُنوِطِكْم وُسْرَعِة إَجابِتِه« : وقوله » لَْيَستْ لَُه َصبَْوةٌ 

} َوإِن َتْعَجْب فََعَجٌب قَْولُُهْم { : إن اهللا ال يعجب من شيءولكن اللََّه وافق رسولَه ملَّا ِعجِبَ رسولُُه وقال : فقال 
  .أي هو كما تقوله 

واملعىن أي عجبت من تكذيبهم إياك  جيوز أن يكون استئنافاً وهو األظهر وأن يكون حاالً} َوَيْسُخُرونَ { : قوله 
من هذا القرآن حني أنزل  -صلى اهللا عليه وسلم  -َعجَِب نَبِيُّ اهللا : وهم يسخرون من تعجبك ، وقالد قتادة 

كان يظن أن كل من يسمع القرآن يؤمن به فلما مسع  -صلى اهللا عليه وسلم  -وضالل بين آدم وذلك أن النيب 
َبلْ { : من ذلك فقال اهللا تعاىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -نه ومل يؤمنوا عجب النيب املشركون القرآن فسخروا م

  .أي إذا َوِعظُوا بالقرآن ال َيتَِّعظُونَ « وَإِذَاَ ذُكِّرُوا الَ ّيذْكُُرونَ } َعجِْبَت وََيْسُخُرونَ 
» يعين اْنِشقَاَق القمر : اس ومقاتل قال ابن عب« وإذا رأوا آية » خمففاً « ذُِكرُوا » بن حبيش ) َجنَاُح ( وقرأ 

باحلاء « يستستخرون » يستدعي بعُضهم عن بعض السخرية وقرئ : يسخرون ويستهزئون ، وقيل « َيسَْتْسِخُرون 
يعين إذا رأوا آية ومعجزة سخروا منها العتقادهم أهنا ) أي سحر َبيِّن ( « َوقَالُوا إنْ َهذَا إالَّ ِسْحر ُمبٌني » املهملة 

  .باب السحر  من
  فصل

القوم كانوا َيْسَتبِْعدثون احلَْشر والقيامة وبقولون من مات : والذي عندي يف هذا الباب أن يقال : قال ابن اخلطيب 
وصار تراباً وتفرقت أجزاؤه يف العامل كيف يعقل عوده بعينه؟ وبقوا يف هذا االستبعاد إىل حيث كانوا خيسرون ممن 

  :كان كذلك وال طريق إىل إزالة هذا االستباد إَالَّ من وجهني  يذهب إىل هذا املذهب وإذا



هل تعلمون أن القادر عل األصعب : أن يذكر هلم الدليل على صحة احلشر والنشر مثل أن يقال هلم : أحدمها 
  .األشق جيب أن يكون قادراً على األسهل 

كرين إذا عرض على قلوهبم هذه املقدمات ال يفهموهنا أولئك املن) ذكر ( فهذا الدليل وإن كان َجِليا قويا إال أن 
  .وال يقفون عليها وإذا ذكروا مل يتذكروها لشدة بالدهتم وجهلهم فال َجَرَم مل ينتفعوا هبذا الدليل 

ملا ثبت باملعجزة كوين : رسالته باملعجزات مث يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن يثبت الرسول : والطريق الثاين 
ادقاً من عند اهللا فأنا أخربكم بأن البعث والقيامة َحقٌّ مث إنّ أولئك املنكرين ال ينتفعون هبذا الطريق أيضاً رسوالً ص

ألهنم إذا رأوا معجزة قاهرة وآية باهرة محلوها على أهنا ِسْحٌر وَسِخُروا منها واسَْتهَْزأُوا هبا وهذا هو املراد من قوله 
  }َيسَْتْسِخُرونَ وقالوا إِن هاذآ إِالَّ ِسْحٌر مُّبٌِني  َوإِذَا َرأَْواْ آَيةً{ : تعاىل 
وهذا بيان للسَّبب الذي محلهم على االستهزاء جبميع } أَإِذَا ِمْتَنا َوكُنَّا تَُراباً َوِعظَاماً أَإِنَّا لََمْبُعوثُونَ { : قوله 

رض جبميع املعجزات وهو اعتقادهم املعجزات وهو اعتقادهم أن من مات وتفرقت أجزاؤه يف العامل فما فيه من األ
األرض وما فيه من املائية واهلوائية ) بتراب ( أن من مات وتفرقت أجزاؤه يف العامل فما فيه من األرض اختلط 

مث إنه تعاىل ملا حكى عنهم هذه الشبهة قال ! فهذا اإلنسان كيف يعقل َعْوُده بعينه حيا ثانياً؟. اختلط ببخارات العامل 
أي نعم تبعثون وأنتم صاغرون ، والدخور أشد الصغار وإمنا اكتفى » َنَعْم وَأَنُْتْم دَاِخُرون « يا حممد ) لَُهْم ( قُلْ : 

ممكن وإذا ثبت اجلواب ) أمر ( تعاىل هبذا القدر من اجلواب ألنه ذكر يف اآلية املتقدمة الربهان القطعي على أنه 
( عليه  -أخبار املخرب الصادق فلما قامت املعجزات على صدق حممد القطعي فال سبيل إىل القطع بالوقوع إال ب

  .دليالً قاطعاً على الوقوع » َنَعْم « : كان واجب الصدق فكان جمرد قوله  -السالم ) الصالة و 
باقون بفتحها العاطفة املقتضية للشك وال» أَوْ « بسكون الواو على أهنا : قرأ ابُن َعامر وقالون } أََو آَبآُؤَنا { : قوله 

وتقدم مثل هذا يف » الواقعة « على أهنا مهزة استفهام دخلت على واو العطف ، وهذا اخلالف جار أيضاً يف 
  :وجهني » آَباُؤَنا « : فمن فتح الواو أجاز يف ]  ٩٨: األعراف [ } أََو أَِمَن أَْهلُ القرى { : األعراق يف قوله 

  .وامسها أن يكون معطوفاً على حمل إن : أحدمها 
واستغين بالفصل هبمزة االستفهام ، ومن سكنها » لََمْبُعوثُونَ « : أن يكون معطوفاً على الضمري املستتر يف : والثاين 

أو آباؤنا « : تعني فيما األول دون الثاين على قول اجلمهور لعدم الفاصل ، وقد أَْوَضَح هذا الزخمشريُّ حيث قال 
والذي جوز العطف عليه الفصل هبمزة » لََمْبُعوثُونَ « : أو على الضمري يف معطوف على حمل إنَّ وامسها » 

إنَّ َزْيداً « : وامسها فمذهب سيبويه خالفه فإن قولك » إنّ « أما قوله معطوف على حمل : االستفهام قال أبو حيان 
  . . .اخل ( ضمري يف ملبعوثون أو على ال: وعمرو فيه مرفوع باالبتداء وخربه حمذوف ، وأما قوله » قَاِئٌم وعمرو 

فال جيوز أيضاً؛ ألن مهزة االستفهام ال تدخل إىل على اجلمل ال على املفرد؛ ألنه إذا عطف على املفرد كان . . 
} أََو َآَباُؤَنا { : الفعل عامالً يف املفرد بواسطة حرف العطف ومهزة االستفهام ال يعمل ما قبلها فيما بعدها ، فقوله 

فإن اهلمزة : فال يلزم ألنه ال ُيلَْتَزُم مذهب سيبويه وأما الثاين : أما الرد األول : وف اخلرب ملا ذكرنا قلت مبتدأ حمذ
ويدل على هذا ما . مؤكدة لألوىل فهي داخلة يف احلقيقة على اجلملة إال أنه فصل بني اهلمزتني بإنّ واْسمَِها وخربها 

كيف حسن العطف : مهزة االستفهام على حرف العطف ، فإن قلت  دخلت: قاله هو يف سورة الواقعة فإنه قال 
َمآ { : حسن للفاصل الذي هو اهلمزة كما حسن يف قوله : من غري تأكيد بنحن؟ قلت ) على املضمر يف ملبعوثون 

مبا إال أن هذا  املؤكدة للنفي ألن ال مؤكدة للنفي املتقدم) ال ( لفصل ]  ١٤٨: األنعام [ } أَْشرَكَْنا َوالَ آَباُؤَنا 



وقد مضى القول . مشكلٌ بأن احلرف إذا كرر للتأكيد مل ُيَعدْ يف األمر العام إال بإعادة ما اتصل به أوالً أو بضمريه 
: حمذوف أي » إذا « العطف على االبتداء واخلرب مضمر والعامل يف : ثالثة أوجه » آباؤنا « فيه وحتصل يف رفع 
غذا جعلتها ظرفاً غري متضمن ملعىن الشرط ، فإن جعلتها شرطية كان جوباها عامالً فيها أي إذا  أَُنبَْعثُ إذَا مِْتَنا هذا

  .متنا ُبِعثَْنا أْو ُحِشْرَنا 
  .دون استفام وقد مضى القول فيه يف الرعد » إذَا « وقرئ 
أي تبعثون وأنتم صاغرون أذالَّء » ْم نَع« مجلة حالية العامل فيها اجلملة القائمة مقامها } َوأَنُتْم دَاِخُرونَ { : قوله 

بكسر العني تقدم أن الكسائي قرأها كذلك حيث وقَعْت وكالمه هنا » نِِعمْ « وقرأ ابن َوثّاب : قال أبو حيان 
  .موهم أن ابن وثاب منفرٌد هبا 

َهذَا َيْوُم الْفَْصلِ الَِّذي كُْنُتمْ بِِه ) ٢٠(َهذَا َيْوُم الدِّينِ  َوقَالُوا َيا َوْيلََنا) ١٩(فَإِنََّما ِهَي َزْجَرةٌ وَاِحَدةٌ فَإِذَا ُهْم َينْظُُرونَ 
ِمْن ُدوِن اللَِّه فَاْهُدوُهْم إِلَى ِصَراطِ ) ٢٢(اْحُشُروا الَِّذيَن ظَلَُموا َوأَزَْواَجُهْم َوَما كَاُنوا َيعُْبُدونَ ) ٢١(ُتكَذُِّبونَ 
  ) ٢٦(َبلْ ُهُم الَْيْوَم ُمْسَتْسِلُمونَ ) ٢٥(َما لَكُْم لَا َتنَاَصُرونَ ) ٢٤(ولُونَ َوِقفُوُهمْ إِنَُّهْم َمْسئُ) ٢٣(الَْجِحيمِ 

جواب شرط مقدر تقديره إذا كان كذلك فما هي إال زجره » فَإنَّما ِهَي « : قال الزخمشري } فَإِنََّما ِهَي { : قوله 
إذا ساغ تقديره وال ضرورة تدعو إىل ذلك وال حيذف وكثرياً ما تضمَّن مجلة الشرط قبل فاء : واحدة قال أبو حيان 

الشرط ويبقى جوابه إال إذا اجنزم الفعل يف الذي يطلق عليه أنه جواب لألمر والنهي وما ذكر معهما ، أمَّا اتبداًء 
  .فال جيوز حذفه 

  فصل
ياها جمازاً ، قال الزََّمْخَشرِيُّ ضمري البعثة املدلول عليها بالسِّياق ملا كانت بعثتهم ناشئة عن الزجرة جعلت إ» هي « 
إن الضمري يفسره خربه ووقف : وكثرياً ما يقول هو ابن مالك : مبهمة يوضحها خربها ، قال أبو حيان » هي « 

من كالم » َهذَا َيْوُم الدِّينِ « وجعل مع ما بعده من قوله الباري تعاىل ، وبعضهم جعل » َيا َوْيلَنا « أبو حامت على 
اجلمع من كالمهم وعلى : وقيل : من قول الباري تعاىل } هذا َيْوُم الفصل { : لكفرة فيقف عليه ، وقوله الكفار ا

  .إما التفاتاً من التكلم إىل اخلطاب وإما خماطبة بعضهم لبعض } ُتكَذَُّبونَ { : هذا فيكون قوله 
  فصل

َدفَُه مبا يدل على وقوع القيامة ذكر يف هذه اآليات ملا بني يف اآلية املتقدمة ما يدل على إنكار البعث والقيامة وأْر
أي صيحة واحدة وهي نفخة البعث فإذا هم » فإمنا هي زجرة واحدة « : بعض تفاصيل أحوال القيامة فمنها قوله 

ينتظرون ما حيدث هلم أو ينظرون إىل البعث الذي كذبوا به : ينظرون أي إحياء ينظر بعضهم إىل بعض ، وقيل 
ي الصيحة اليت زجرها كالزجرة بالنََّعمِ واإلبل عند احلثّ ، ثُمَّ كثر استعماهلا حىت صارت مبعىن الصيحة ، والزجرة ه

وال يبعد أن يقال تلك الصحية إذا مسيت زجرة ألهنا تزجر املوتى عن الرقود يف القبور وحتثهم : قال ابن اخلطيب 
  .على القيام من القبور إىل احلضور يف موقف القيامة 

فما الفائدة يف هذه الصحية لألموات وهذه النفخة جاية َمْجَرى السبب ليحاهتم فتكون مقدمة على : فإن قيل 
حياهتم فلزم أن هذه الصيحة إمنا تكون حاالً لكوهنم أمواتاً فتكون الصيحة عدمية الفائدة فهي َعَبثٌ والعبث ال جيوز 

  يف ِفعل اهللا؟
  :فيه وجهان : اهللا ما يشاء وأما املعتزلة فقال القاضي على قول أهل السنة يفعل : فاجلواب 



  .أن يعترب هبا املالئكة : األول 
وهذه الصيحة ال تأثري هلا يف احلياة بدليل أن الصيحة األوىل ) انتهى ( أن تكون فائدهتا التخويف واإلرهاب : والثاين 

هلا يف املوت وال يف احلياة بل خالق املوت واحلياة  استعقبها املوت والثانية احلياة وذلك يدل على أن الصيحة ال أثر
  }الذي َخلََق املوت واحلياة { : كما قال « وذلك يدل على أن الصيحة ال أثر هلا ( هوا هللا 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

روي أن اهللا تعاىل يأمرنا سراً قيل فينادى أَيَّتَّها الِعظَاُم النَِّخَرة ، واجلُلُودُ البالية واألجزاء املتفرقة ]  ٢: امللك [ 
يا ويلنا هذا يوم « : احلالة الثانية من تفاصيل أحوال القيامة قوهلم بعد القيام من القبور .  اجتمعوا بإذن اهللا تعاىل

الويل كلمة يقوهلا القائل وقت اهلَلَكَِة وحيتمل أن يكون املراد : قال الزجاج . أي يوم احلساب ويوم اجلزاء » الدين 
أي ال ]  ٤: الفاحتة [ } مالك َيْومِ الدين { : يف قوله  أي يوم احلساب القيمة املذكرو» هذا يوم الدين « : بقوهلم 

تَقَدَّم الكالم على قائله هل } هذا َيْوُم الفصل الذي كُنُتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ { : مالك يف ذلك اليوم إال اهللا تعاىل وأما قوله 
  .كفار هو من كالم اهللا تعاىل أو من كالم املالئكة أو من كالم املؤمنني أو من كالم ال

هذا من كالم املالئكة واملراد اْجَمُعوا الذين أشركوا إىل املوقف للحساب واجلزاء } احشروا الذين ظَلَُمواْ { : قوله 
.  

هذا يوم الدين وقالت : ما معىن احشروا مع أهنم قد حشروا من قبل وَحَضروا َمْحِفل القيامة وقالوا : فإن قيل 
  بل هذا يوم الفصل؟: املالئكة هلم 

فَاْهُدُهْم إىل صَِراطِ « : املراد احشروهم إىل دار اجلزاء وهي النار ، ولذلك قال بعده : أجاب القاضي عنه وقال 
َوِقفُوُهْم إنَُّهمْ « : كيف يصح ذلك وقد قال بعده : أي ُدلُّوُهْم على ذلك الطريق ، مث سأل نفسه وقال » اجلَحِيم 

ُهمْ إىل اجلحيم إمنا يكون بعد املسألة وأجاب بأنه ليس يف العطف حبرف الواو ْحَشَر) َم ( ومعلوم أن » َمسُؤلُونَ 
: قال ابن اخلطيب . ترتيب وال ميتنع أن يقال اْحُشُروُهْم وِقفُوهم مع أما بعقولنا نعلم أن الوقوف كان قبل احلشر 

فوا هناك حلَريٍة َتلْحَقُُهْم ملعاينتهم أهوالَ إهنم إذا قاموا من قبورهم مل َيْبُعدْ أن يق: وعندي فيه وجه آخر وهو أن يقال 
احشروا الذين ظلموا واهدوهم إىل صراط اجلحيم ، أي ُسوقُوهم إىل : القيامة ، مث إن اهللا تعاىل يقول للمالئكة 

  .يساقون إىل النار ) ك ( هنا ) ِمْن ( طريق جهنم وقفوهم هناك وحيصل السؤال هناك ثُّم 
  :العامة على نصب وفيه وجهان } ْم َوأَزَْواَجُه{ : قوله 

  .العطف على املوصول : أحدمها 
وهو يف املعىن أقوى ، وإمنا قال يف املعىن ألنه يف الصناعة ضعيف ألنه أمكن : أنه مفعول معه قال أبو البقاء : والثاين 

وهو ضعيف لعدم » ظَلموا « مري العطف ال يُْعَدلُ عنه ، وقرأ عيَسى ْبُن ُسلَْيَمانَ اِحلجَازّي بالرفع عطفاً على ض
ال جيوز فيه هذا ألنه ال ينسب إليهم ظلم إن مل يرد هبم الشياطني وإن أريد } َوَما كَانُواْ َيعُْبُدونَ { : العامل ، وقوله 

  .هبم ذلك جاز فيه الرفع أيضاً على ما تقدم 
املفيد للعلة ، وقرئ بفتحها على حذف الم العلة أي العامة على الكسر على االستئناف } إِنَُّهْم مَّْسئُولُونَ { : قوله 

  .ِقفُوُهْم ألْجل ُسؤَال اهللا إيَّاهم 
  فصل

كل من نعمل مثل عملهم فأهل اخلمر مع أهل : قال قتادة والكليب . املراد باألزواج أشباههم وأمثاهلم وأتباعهم 
  :ينّ مع النصراين لقوله تعاىل اخلمر وأهل الزنا مع أهل الزنا واليهودّي مع اليهودّي والنَّْصَرا



أي أمثال ، » عندي من هذا أزواج « أي أشكاالً وأشباهاً ، وتقول ]  ٧: الواقعة [ } َوكُنُتمْ أَزَْواجاً ثَالَثَةً { 
زَْوَجان من اخلُفِّ ألن كل واحد منهما نظري اآلخر وكذلك الرجل واملرأة ُيَسمََّياِن َزْوَجْينِ متشاهبني ، : وتقول 

ذلك العدد الزوج ، وقال الضحاك ومقاتل قرناؤهم من السوء الشياطني كل كافر مع شيطانه يف سلسلة وقال وك
: وقال مقاتل . املشركات ، وما كانوا يعبدون من دون اهللا يف الدنيا يعين األوثان والطواغيت : أزواجهم : احلسن 

دلوهم : ، قال ابن عباس » فاْهُدوهم إٍىل صراط اجلحيم » « انَ أالَّ َتعُْبُجوا الشَّيْطَ« : يعين إبليَس وجنوَده لقوله 
وهذا وهم : وقال الواحدي . وقال ابن كيسان واَألَصّم قدموهم والعرب تسمي السابق هادياً . إىل طريق النَّارِ 

يقال » َوِقفُوُهْم « . مبعىن قدم ألنه يقال َهَدى إذا تقدم ومنه اهلَاِدَيةُ واهلََواِدي ، وَهادَِياُت الوحش ، وال يقال َهَدى 
ملا ِسيقُوا إىل النار حبسوا عند الصراط ألن السؤال عند : َوقَفُْت الدَّاَبة أَِقفُها َوقْفاً فَوقَفَْت هي ُوقُوفاً قال املفسرون 

  .عن أقواهلم وأفعاهلم : قال ابن عباس } َوِقفُوُهْم إِنَُّهْم مَّْسئُولُونَ { : الصراط فقال 
بالبينات قولوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب ) رسل ( ، » أمل يأتكم نذير رسل منكم « : تسأهلم اخلزنة : وقيل 

) ( أي ال تسألون ( } َما لَكُْم الَ َتنَاَصُرونَ { : وجيوز أن يكون هذا السؤال هو قوله بعد ذلك . على الكافرين 
ال ينصر بعُضكم بعضاً كما كنتم يف الدنيا وذلك أن : باس ما لكمن ال يتناصرون قال ابن ع) : توبيخاً هلم فيقال 

ما : يقال للكفار : ما لكم ال َتنَاَصُرون ، وقيل : حنْن مجيٌع منتصر فقيل هلم يوم القيامة : أبا جهل قال يوم بدر 
  .لشركائكم ال مينعونكم من العذاب 

ل عنه غري مذكور ولذلك قدره بعضهم عن أعماهلم جيوز أن يكون منقطعاً عما قبله واملسؤو} َما لَكُْم { : قوله 
مجلة حالية العامل فيها » الَ َتنَاَصرُونَ « وجيوز أن يكون هو املسؤول عنه يف املعىن فيكون معلقاً للسؤال و 

. ارتفع الفعل » أن « بل هي على حذف َحْرِف اجلرِّ وأن الناصبة فلما حذفت : وقيل » لكم « االستقرار يف 
  . أن ال وتقدمت قراءة الَبزِّي ال تناصرون بتشديد التاء وقرئ َتَتنَاَصُرونَ على األصل واألصل يف

وقال احلسن منقادون ، يقال اْستْسلَمَ . خاضعون : قال ابن عباس } َبلْ ُهُم اليوم ُمسَْتْسِلُمونَ { ) : تعاىل ( قوله 
  .ال ِحيلَة هلم يف دفع تلك املضاّر للشيء إذا انقاد له وخضع واملعىن هم اليوم أذالّء منقادون 

قَالُوا َبلْ لَْم َتكُونُوا ُمْؤِمنَِني ) ٢٨(قَالُوا إِنَّكُْم كُنُْتْم تَأُْتونََنا َعنِ الَْيِمنيِ ) ٢٧(َوأَقَْبلَ بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ يََتَساَءلُونَ 
فَأَغَْوْيَناكُمْ ) ٣١(فََحقَّ َعلَْيَنا قَْولُ َربَِّنا إِنَّا لَذَاِئقُونَ ) ٣٠(ْوًما طَاِغَني َوَما كَانَ لََنا َعلَْيكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن َبلْ كُنُْتْم قَ) ٢٩(

إِنَُّهْم كَانُوا إِذَا ) ٣٤(إِنَّا كَذَِلَك َنفَْعلُ بِالُْمْجرِِمَني ) ٣٣(فَإِنَُّهمْ َيْوَمِئٍذ ِفي الَْعذَابِ ُمْشَترِكُونَ ) ٣٢(إِنَّا كُنَّا غَاوِيَن 
َبلْ َجاَء بِالَْحقِّ َوَصدَّقَ ) ٣٦(َوَيقُولُونَ أَِئنَّا لََتارِكُو آِلَهِتَنا ِلَشاِعرٍ َمْجُنوٍن ) ٣٥(لَ لَُهْم لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َيْسَتكْبُِرونَ ِقي

  ) ٣٧(الْمُْرَسِلَني 

هم : وقيل . ؤساء يتساءلون متخاصمون األتباع والر: قيل } َوأَقَْبلَ َبْعضُُهْم على َبْعضٍ َيَتَسآَءلُونَ { : قوله 
من : قاله الضحاك ، وقال جماهد . والشياطني يقولولن إنكم كنتم تأتوننا عن اليمني أي من قبل الدين فتضلوننا عنه 

َوِمْن َخلِْفهِْم ثُمَّ آلِتَينَُّهْم مِّن َبْينِ أَْيِديهِْم { : الصراط احلق واليمني عبارة عن الدِّين واحلق كما أخرب اهللا عن إبليس 
فمن أتاه الشيطان من قبل اليمني أتاه من قبل الدين فليس عليه ]  ١٧: األعراف [ } َوَعْن أَْيَمانِهِْم َوَعن َشمَآِئِلهِمْ 

احلق ، واليمني ههنا استعارة عن اخلريات والسعادات ألن اجلانب األمين أفضل من اجلانب األيسر إمجاعاً ، وال 
 -السالم ) الصالة و ( عليه  -شريفة إال باليمني ويتفاءلون باجلانب األمين ويسمونه الَبارِح وكان تباشر األعمال ال

. حيب التيامن يف شأنه كله وكاتب احلسنات من املالئكة على اليمني ووعد اهللا احملسن أن يعطيه الكتاب باليمني 



عن اليمني أي : يه هوا حلق فوثقوا بأمياهنم ، وقيل إن الرؤساء كانوا حيلفون للمستضعفني أن ما يدعوهنم إل: وقيل 
  ] . ٤٥: احلاقة [ } ألَََخذَْنا ِمْنُه باليمني { : عن القوة والقدرة كقوله 

واليمني إما اجلارحة عّبر هبا عن القوة وإما احللف ألن املتعاقدين » َتأتُوَتَنا « : حال من فاعل } َعنِ اليمني { : قوله 
  .نهما ميني اآلخر فالتقدير على األول وتأتوننا أقوياء وعلى الثاين ُمقِْسمَني حَاِلفَني باحللف ميسح كل م

إنا : وهذا جواب الرؤساء لألتباع أي ما كنتم موصوفني باإلميان حىت يقال } َبلْ لَّْم َتكُونُواْ ُمْؤِمنَِني { : قوله 
َبلْ « من قوة وقُْدرة حىت نقهركم وجنْبِرَكم } َعلَْيكُْم مِّن ُسلْطَاٍن  َوَما كَانَ لََنا{ أََزلَْناكم عنه وإمنا الكفر من قبلكم 

{ : يعين كلمة العذاب وهو قوله » قَْولُ َربََّنا « وجب علينا مجعياً » فََحقَّ َعلَْيَنا « ضالني » كُْنُتْم قَْوماً طَاِغَني 
  ] . ١١٩: هود [ } َألْمَألنَّ َجَهنََّم ِمَن اجلنة والناس أَْجَمِعَني 

وال عدول يف . الظاهر أنه من إخبار الكفرة املتبوعني أو اجلن بأهنم ذائقون العذاب » إنَّا لَذَاِئقُوا الَْعذَابِ « : قوله 
هذا الكالم وقال الزخمشري ولزمنا قول ربنا إنا لذائقون يعين وعيد اهللا بأنا لذائقون لعذابه ال حمالة ولو حكى 

م لذائقون ولكنه عدل به إىل لفظ املتكلم ألهنم متكلمون بذلك عن أنفسهم وحنوه قول الوعيد كما هو لقال إنك
  :القائل 
  .. . .لَقَْد َعِلَمْت َهَوزِانُ قَلَّ َماِلي  -٤١٩١

ولََتخُْرَجنَّ ، اهلمزة حلكاية ) ألخُْرَجنَّ ( قَلَّ مَالَُك ، ومنه قول احمللف للحالف احلف : ولو حكمى قوهلا لقال 
  .لف ، والتاء إلقبال احملالف على احمللف احلا

وفيه دقيقة أخرى . أي إمنا أقدمنا إغوائكم ألنا كنا موصفني يف أنفسنا بالِغوَاَيِة } فَأَغَْوْيَناكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِيَن { : قوله 
وذلك . ر لزم التسلسل إن اعتقدمت أن غوايتكم بسبب إغوائنا فغوايتنا إن كانت بسبب إغواء غاوٍ آخ: كأهنم قالوا 

: وذلك الغري هو الذي فيما قبل وهو قوله . حمال فعلمنا أن حصول الغواية والرشاد ليس من ِقَبِلَنا بل من ِقَبل غرينا 
واألتباع يومئذ يعين الرؤساء } فَإِنَُّهْم َيْومَِئٍذ ِفي العذاب ُمشَْترِكُونَ { : مث قال تعاىل بعده } فََحقَّ َعلَْيَنا قَْولُ َربَِّنآ { 

  .أي الكفار } إِذَا قِيلَ لَُهْم الَ إله إِالَّ اهللا َيسَْتكْبُِرونَ { : الكالم فيما بينهم مث قال ) نَ ( وُيرَاجُِعو ) نَ ( ُيسْأَلُو 

يتكربون عن » ونَ إذَا قِيلَ لَُهْم الَ إلََه إالَّ اللَُّه َيْسَتكْبُِر« الذين جعلوا هللا شركاء مث وصفهم بأهنم : قال ابن عباس 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -يعين النيب } َوَيقُولُونَ أَإِنَّا لتاركوا آلَِهِتَنا ِلَشاِعرٍ مَّْجُنوٍن { كلمة التوحيد وميتنعون منها 

وقرأ ابن كثري أينا لتاركوا برمهزة وياء بعدها خفيفة وألف ساكنة بال مدة وقرأ نافع يف رواية قالون وأبو عمرو 
أي جاء } َبلْ َجآَء باحلق { : وميدان والباقون هبمزتني بال مد ، مث إنه تعاىل كذهبم يف ذلك الكالم بقوله  كذلك ،

  .بالدين احلق 
يعين صدقهم فقي جميئهم بالتوحيد ،  -السالم) الصالة و ( عليه  -أي صدقهم حممد } َوَصدَّقَ املرسلني { : قوله 

فاعالً به أي دصقوا فيما جاءوا به مث التفت من الغيبة إىل احلضور » الْمُْرَسلُونَ « وقرأ عبد اهللا َصَدقَ خفيف الدال 
  ] . ٣٨: الصافات [ } إِنَّكُمْ لَذَآِئقُو العذاب األليم { : فقال 

أُولَِئكَ لَُهمْ ) ٤٠(َباَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني إِلَّا ِع) ٣٩(َوَما ُتْجَزْونَ إِلَّا َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ ) ٣٨(إِنَّكُْم لَذَاِئقُو الَْعذَابِ الْأَِليمِ 
يُطَاُف َعلَْيهِمْ ) ٤٤(َعلَى سُُررٍ ُمَتقَابِِلَني ) ٤٣(ِفي جَنَّاِت النَّعِيمِ ) ٤٢(فََواِكُه َوُهْم ُمكَْرُمونَ ) ٤١(رِْزٌق َمْعلُوٌم 

َوِعْندَُهْم قَاصِرَاُت ) ٤٧(ِفيَها غَْولٌ َولَا ُهْم َعْنَها ُيْنَزفُونَ  لَا) ٤٦(َبْيَضاَء لَذٍَّة لِلشَّارِبَِني ) ٤٥(بِكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ 
  ) ٤٩(كَأَنَُّهنَّ بَْيٌض َمكُْنونٌ ) ٤٨(الطَّْرِف ِعٌني 



وقرأ بعضهم بإثباهتا والنصب هو األصل . العامة على حذف النون واجلر } إِنَّكُمْ لَذَآِئقُو العذاب األليم { : قوله 
حبذف النون والنصب أَجَْرى النون ُمجَْرى التنوين يف  -عن عاصم وأبو السِّمِّال يف رواية  -َتْغِلب وقرأ أبان بن 

.و ] (  ٢-١: اإلخالص [ } أََحٌد اهللا الصمد { : حذفها اللتقاء الساكنني كقوله   (  
و سهو من قارئه ألن اسم الفاعل قرئ شاذا بالنصب وه: وقال أبو البقاء ... َوالَ ذَاِكر اللَّه إالَّ قَِليالً  -٤١٩٢

وليس بسهو ملا تقدم ، وقرأ أبو السمال : حيذف منه النون وينصب إذا كان فيه األلف والالم ، قال شهاب الدين 
  .أيضاً لذائق باإلفراد والتنوين الَْعذَاَب نصباً وخترجيه 

: م واخلرب يف اجلَْمِعيَّة مث كأنه قيل على حذف اسم مجع هذه صفته أي إنكم لفريٌق أو جلمٌع ذائٌق ليتطابق االس
َوَما ُتْجَزْونَ إِالَّ َما كُنُْتْم { : فكيف يليق بالرحيم الكرمي املتعايل عن النفع والضر أن يعذب عباده؟ فأجاب بقوله 

  .» إال جزاء ما كنتم تعملون « أي } َتْعَملُونَ 
بيان حلاهلم } أُْولَِئكَ لَُهمْ { : عباد اهللا املخلصني املوحدين ، وقوله استثناء منقعطع أي لكن } إِالَّ ِعَبادَ اهللا { : قوله 

، وقد تقدم يف فتح الالم وكسرها من املْْخلَِصَني قراءتان فمن قرأ بالفتح فاملعىن أن اهللا تعاىل أخلصهم واصطفاهم 
َولَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها { : وَعشِيا لقوله  ُبكَْرةً: والكسر هو أهنم أخلصوا الطاعة هللا تعاىل والرزق املعلوم قيل . بفضله 

فيكون املراد منه معلوم الوقت وهو مقدار غَدَْوٍة أو َعْشَوة وإن مل يكن مث بكرة وال ]  ٦٢: مرمي [ } ُبكَْرةً َوَعِشّياً 
اه أهنم وقيل معن. ذلك الرزق معلوم الصفة أي خمصوصاً بصفات من يطب طعم ولذة وحسن منظر : وقيل . عشية 

  .تعاىل يعطيهم غري ذلك تَفَضُّالً ) بني أنه ( القدر الذي يستحقونه بأعماهلم من ثواب اهللا وقد 
وأن يكون خرباً ابتداء مضمر أي ذلك الرزق فََواِكُه ويف » رزقٍ « جيوز أن يكون بدالً من } فََواِكُه { : قوله 

  :الْفََواِكِه قَْوالَِن 
ؤكل للتلذذ ال للحاجة وأرزاق أهل اجلنة كلها فواكه ألهنم مستغنون عن حفظ الصّحة أهنا عبارة عما ي: أحدمها 

  .باألقوات فإن أجسامهم حمكومة وخملوقة لألبد فكل ما يأكلونه فهو على سبيل التلذذ 
كول للغذاء أن املقصود بذكر الفاكهة التنبيه باألدىن على األعلى ، ملا كانت الفاكهة حاضرة أبداً كان املأ: والثاين 

  .أوىل باحلضور 
ِمقِْسم بتشديدها واملعىن وهم ُمكَرَُّمونَ بثواب ) ابن ( قرأ العامة ُمكَْرُمونَ خفيفة الراء و } َوُهم مُّكَْرُمونَ { : قوله 

ون وأن يك» ُمبكَْرُمونَ « جيوز أن يتعلق » ِفي َجنَّاتِ « اهللا يف جنات النعيم ملا ذكر مأكوهلم ذكر مسكنهم وقوله 
  .خرياً ثانياً وأن يكون حاالً 

وأبو السَّمَّال بفتحها وهي لغة بعض كَلْبٍ ، ومتيم يفتحون . العامة على ضم الراء } على ُسُررٍ مَُّتقَابِِلَني { : قوله 
  .ذُلُل ففيها خالف : وأما الصفة حنو . مجعاً إذا كان امساً مضاعفاً » فُُعلٍ « عني 

حال ، وجيوز أن » َعلَى ُسُرور ُمَتقَابيلن « و . السماع ورد يف اجلوامد دون الصفات  والصحيح أنه ال جيوز ألنَّ
أو من الضمري » متقابلني « : أو حال من الضمري يف » ملكرون « صفة » ُيطَاُف « مبتقابلني و » َعلَى ُسُرر « يتعلق 

  .يف أحد اجلَارِّْين إذا جعلناه حاالً 
يُطَافُ { : م قَقَا بعض ، وملا ذكر املأكل واملسكن ذكره بعده صفة املشرب فقال ومعىن متقابلني ال يرى بعضُه

وقد يطلق الكأس على اخلمر . والكأس من الزجاج ما دام فيها شراب وإال فهو قََدح } َعلَْيهِْم بِكَأْسٍ مِّن مَِّعنيٍ 
  :نفسها وهو جماز سائغٌ وأنشد 

  وَأُْخَرى َتدَاَوْيُت ِمنَْها بِهَا... َوكَأس شَرِْبُت َعلَى لذٍَّة  -٤١٩٣



واملعني معناه اخلَمر اجلارية يف األهنار ، أي ظاهرة تراها العيون وتقدم الكالم يف » لكأسٍ « صفة » ِمْن َمعني « و 
. نيٍ أي من شراب َمِعنيٍ أو من َنْهرٍ َمِع} ِمْن َمِعني { : كل كأس يف القرآن فهي اخلَْمر وقوله : َمِعني وعن األخفش 

َعانَ املاُء إذا ظهر : ِعيناً لظهوره ، يقال ) م ( املَِعُني مأخوذ من عني املاء أي خيرج من العيون كما خيرج املاء ومسي 
. مسي معيناً ألنه جيري ظاهر العني كا تقدم : َمبِيع وَمِكيلٍ ، وقيل : فهو َمفُْعول من الَعْين حنو ) قاله ثعلب ( جارياً ، 

  .فعيالً من املعني وهو املاء الشديد اجلري ، ومنه أْمَعَن يف اجلَْريِ إذا اشتد فيه  وجيوز أن يكون
مل يذكر اخلمر : قال شهاب الدين » للخمر « أو » لكاس « صفة : صفة لكأس وقال أبو حيان } بَْيَضاَء { : قوله 

  .س إمنا ، مسيت كأساً إذا كان فيها اخلمر وهو بعيد جداً وميكن أن جياب بأن الكا. اللهم إال أن يعين باملعني اخلمر 
  :َصفَْراَء وهي خمالفة للسواد ، إال أنه جاء وصفها هبذا اللون وأنشد لبعض املولدين : وقرأ عبد اهللا 

  لَْو َمسََّها َحَجٌر َمسَّْتُه َسرَّاُء... َصفَْراء الََتنْزِلُ اَألحَْزانُ سَاَحَتَها  -٤١٩٤
فُالَنٌ ُجوٌد وكََرٌم إذا أرادوا : باملصدر مبالغة كأهنا نفس اللذة وعينها كما يقال  صفة أيضاً وصفت» لذة « و 

  .املبالغة 
فَْعلِ « مبعىن لذيذ فيكون وصفاً على » لَذَّ « أو على حذف املضاف أي ذات لذَّة ، أو على تأنيث : وقال الزجاج 

  :َولَذٌّ وأنشد  لَذَّ الشَّيُء َيلَذُّ لَذًّ فهو لَذَيُد: كَصْعب يقال » 
  أُْسدَ الْفَالَِة بِِه أََتْيَن سَِراعَا... بَِحِديثَها اللَّذِّ الَِّذي لَْو كَلَّْمْت  -٤١٩٥

  :وقال آخر 
  بأَْرضِ الِعَدا ِمْن َخْشَيِة احلََدثَاِن... لَذٌّ كَطَْعم الصَّرَخِديِّ َتَركُْتُه  -٤١٩٦

  :وأنشد . واللذيد كل شيء مستطاٌب 
  إذَا َنبَّْهتََها َبعءَد الَْمَنامِ... ذُّ ِلطَْعِمِه َوَتَخالُ ِفيِه َيل -٤١٩٧

شََرابٌ لَذَّ : اللَّذَّة واللَّذِيذَة جيريان َمجَْرى واحداً يف النعت يقال : وقال اللَّْيث » ِللَذّةِ « صفة » للشَّارِبَني « و 
« وعلى هذا ]  ١٥: حممد [ } مِّْن َخْمرٍ لَّذٍَّة لِّلشَّارِبِنيَ { : قال تعاىل و} بَْيَضآَء لَذٍَّة لِّلشَّارِبَِني { : ولذيٌد قال تعاىل 

  .مبعىن لذيذ » لَذَّة 
صفة أيضاً وبطل عمل ال وتكررت لتقدم خربها ، وتقدم أول البقرة فائدة تقيم مثل هذا } الَ ِفيَها غَْولٌ { : قوله 

  .اخلرب ، والبحثُ مع أيب حيان فيه 

الغَْولُ أن غتال عقوهلم : سواء وقال عبيدة ) وغَْول ( العرب تقول ليس فيها ِغيلَةٌ وغائلةٌ وغُول : قال الفراء 
  :وأنشد قول مطيع بن إياس 

  َوَتذَْهُب باَألوَّل فَاألّوَّلِ... َوَما َزالَِت الْكَأسُ َتْغَتالُُهْم  - ٤١٩٨
الَغْول حقيقته اإلهالك ، : ر الدنيا ، وقال الواحدي الغول الصداع واملعىن يل فيها صدع كما يف مخ: وقال الليث 

املرضع غَْوالً ألنه يؤدي إىل اهلالك ، ) َوطُْء ( غَالَُه غَْوالً واغَْتالَُه أهْلَكَُه ، والغَْول والَغائلُ املهلك وُسمِّي : يقال 
غَاِلين : ب وهلا فيه أشعار كالَعْنقَاء يقال والغوب كلُّ ما اغتالك أي أهلَكك ، ومنه الغُولُ بالضم شيء َتَوهََّمْتهُ العر

  :كذا ومنه الِغيلَة يف العقل والرضاع قال 
  َجِمعياً َوغَالتُنِي بَِمكَّةَ غُولُ... َمَضى أَوَّلُوَنا َناِعِمَني بَِعْيشِهِْم  -٤١٩٩

الغول فساد : أهل املعاين  َوَجُع البطن وقال: ال فيها إمثٌ وقال قتادة : وقال الكليب . فالغول اسم جلميع األذى 
يلحق أمره يف خفية ، ومخر الدنيا حيصل فيها أنواع من الفساد منها السُّكُْر وذَهَاُب العقل ووجع البطن والصُّدَاع 



  .والقيُء والبَْول وال يوجد شيء من ذلك من مخر اجلنة 
وافقهما . ، ويف الواقعة ، بضم الياء وكسر الزاي هنا » ينزقون « قرأ األخوان } َوالَ ُهْم َعْنَها ُينَزفُونَ { : قوله 

والباقون بضم الياء وفتح الزاي وابن إسحاق بالفتح والكسر وطلحة بالفتح والضم . عاصٌم على ما يف الوقعة فقط 
ْزٌف كُمكْرِم ، فالقراءة األوىل من أَنَْزَف الرَُّجلُ إذَا ذََهَب َعقْلُُه من السكر فهو َنزِيٌف َومنزُوٌف ، وكان قياسه ُمنِ

كََبْيُتُه فأَكَبَّ وقَشَعت الريحُ : وَنَزَف الرجلُ اخلمْرةَ فَأْنَزَف هو ثُالَثيُُّه متعدٌد ورباعية باهلمزة قاصر وهو حنو 
  :السَّحاَب فَأَقَْشَع أي دخال يف الكَبِّ والقَْشعِ وقال األسود 

  لَبِْئَس النََّداَمى أَْنُتْم آلَ أَْبجَرَا... لَْعرِي لَِئْن أَْنَزفُْتم أَْو َصَحوُْتُم  -٤٢٠٠
َنَزفِت الرَِّكيَّةُ أي : وأما الثانية فمن نزف أيضاً باملعىن املتقدم وقيل هو من قوهلم . أنزف أيضاً أي َنِفذَ شََرُبُه : ويقال 

يصدون عنها بسبب النَّزِيِف  واملعىن أهنم ال تذهب مخورهم بل هي باقية أبداً ، وضمن َيْنزِفُونَ معىن. َنَزَحْت ماءها 
.  

َنزِف الرجلُ وَنُزَف بالكسر والضم مبعىن ذهب عقله بالّسكر ، وملا ذكر تعاىل : وأما القراءاتان األخريتان فيقال 
جيوز » قاصرات الطرف » « َوعِْنَدُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف ِعٌني « : صفة مشروهبم ذكر عقيبه صفة منكوحهم فقال 

باب الّصفة املشبهة أي قاصراٌت أطرافُهن كُمْنطَِلُق اللّساِن ، وأن يكون من باب إطالق اسم الفاعل أن يكون من 
وهو . على أصله فعلى األول املضاف إليه مرفوع احملل وعلى الثاين منصوبه أي قََصْرنَ أطَْرافَُهنَّ على أزواجهن 

  :مدح عظيم قال امرؤ القيس 
  ِمَن الذِّرِّ فَْوَق اإلْتبِ ِمْنَها َألثّرَا... ْرِف لَو َدّب ُمْحوِلٌ ِمَن الْقَاصَِراتِ الطَّ -٤٢٠١

واملعىن أهنن َيْحبْسنَ ]  ٧٢: الرمحن [ } مَّقْصُورَاٌت ِفي اخليام { : ومعىن القصر يف اللغة احلبس ومنه قوله تعاىل 
سعة العينني والذَّكَُر أْعَيُن قال الزجاج ِكَباُر األْعني نظرُهنَّ وال ينظرن إىل غري أزواجهن ، والِعُني مجع َعْيَناَء وهي الوا

  .ِحسَاُنها يقال َرُجلٌ أََعْيُن ، وامرأة َعْيَناُه ، ورجالٌ ونَِساٌء ِعٌني 

والبيُض مجع َبْيَضة وهو معروف واملراد به هنا بيض النََّعامِ ، واملكنون املصون } كَأَنَُّهنَّ بَْيٌض مَّكُْنونٌ { : قوله 
  .ستور من كََنْنُتُه أي جعلته يف ِكّن والعرب تشبه املرأة هبا يف لوهنا وهو بياض مشوٌب ببعض صُفرة والعرب حتبه امل

  :قال امرؤ القيس 
  َتَمتَّْعُت ِمْن لَْهوٍ بَِها غَْيَر معجلِ... الَ يَُراُم ِخَباؤَُها ) رٍ ( َوَبْيَضِة ِخذْ  -٤٢٠٢

  غَذَاَها َنِمُري الَْماِء غَْيُر املَُحلَّلِ... ُصفَْرٍة كَبِكْرِ ُمقَاَناِة الَبيَاضِ ب
  :وقال ذو الرمة 

  كَأَنََّها ِفضَّةٌ قَْد َمسَّها ذََهُب... َبْيَضاُء ِفي بََرجٍ صَفَْراُء ِفي غََنجٍ  -٤٢٠٣
. مشبهة لألخرى إمنا شبهت املرأة هبا يف أجزائها فإن البيضة من أي جهة أتيتها كانت يف رأي العني : وقال بعضهم 

  :وهو يف غاية املدح وقد حلظ هذا بعض الشعراء حيث قال 
  بِهِّن اخِْتالَفاً َبلْ أََتْيَن َعلَى قَْدرِ... َتَناسََبت األَْعَضاُء ِفيَها فَالَ تََرى  -٤٢٠٤

  :وجيمع البيض على ُبيُوض قال 
  َحْزِن قَْد كَاَنْت ِفرَاخاً ُبيُوضُهَاقَطَا الْ... بَِتْيَهاِء قَفْرٍ َوالْمَِطيُّ كَأّنََّها  -٤٢٠٥

  .هن ببيض الّنعام تكنُّها بالرِّيش عن الريح والغبار فلوهنا أبيض يف صفرة ) ه ( شب : قال احلسن 



وإمنا ذكر املكنون والبيض مجع مؤنث ألنه رده ( هذا أحسن ألوان النساء تكون املرأة بيضاء ُمْشَربةً صفرةً : يقال 
  ) .إىل اللفظ 

) ٥٢(َيقُولُ أَإِنََّك لَِمَن الُْمَصدِِّقَني ) ٥١(قَالَ قَاِئلٌ ِمنُْهْم إِنِّي كَانَ ِلي قَرِيٌن ) ٥٠(أَقَْبلَ َبْعُضُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتَساَءلُونَ فَ
) ٥٥(فَاطَّلََع فََرآُه ِفي َسَواِء الَْجِحيمِ ) ٥٤( قَالَ َهلْ أَنُْتْم ُمطَِّلُعونَ) ٥٣(أَإِذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاًبا َوِعظَاًما أَإِنَّا لََمِدينُونَ 

إِلَّا َمْوتََتَنا ) ٥٨(أَفََما َنْحُن بَِميِِّتَني ) ٥٧(َولَْولَا نِْعَمةُ رَبِّي لَكُْنُت ِمَن الُْمْحضَرِيَن ) ٥٦(قَالَ َتاللَِّه إِنْ ِكْدَت لَُتْرِدينِ 
  ) ٦١(ِلِمثْلِ َهذَا فَلَْيْعَملِ الَْعاِملُونَ ) ٦٠(نَّ َهذَا لَُهوَ الْفَْوُز الْعَِظيُم إِ) ٥٩(الْأُولَى َوَما َنْحُن بُِمَعذَّبَِني 

واملعىن يشربو ]  ٤٥: الصافات [ } ُيطَاُف َعلَْيهِمْ { : وهذا على عطف قوله } فَأَقَْبلَ بَْعُضُهْم على بَْعضٍ { : قوله 
  :فيتحادثون على الشراب قال 

  ُمَحاَدثَةُ الكَِرامِ علَى املَُدام... ِمَن اللَّذَّات إالَّ  َوَما َبِقَيْت -٤٢٠٦
]  ٥٠: األعراف [ } ونادى أَْصَحاُب النار أَْصَحاَب اجلنة { ماضياً لتحقق وقوعه ، كقوله » فَأَقَْبلَ « وأتى بقوله 

  .بعضاً عن حاله يف الدنيا  أهل اجلنة يسأل بعضهم: واملعىن » أقَْبلَ « حال من فاعل } يََتَساَءلُونَ { : وقوله 
أي كان } َيقُولُ أَإِنََّك لَِمَن املصدقني { و . أي يف الدنيا ينكر البعث } قَالَ قَآِئلٌ مِّنُْهْم إِنِّي كَانَ ِلي قَرِيٌن { : قوله 

أي حملاسبون } اً أَإِنَّا لََمِديُنونَ أَإِذَا ِمتَْنا َوكُنَّا تَُراباً َوِعظَام{ : يوبِّخين على التصديق بالبعث والقيامة ويقول تعجباً 
واعلم أنه تعاىل ملا ذكر أن . وُمَجازْونَ ، واملعىن أن ذلك القرين كان يقول هذه الكلمات على سبيل االستنكار 

أهل اجلنة يتساءلون عند اجتماعهم على الشرب ويتحدثون كانت من مجلة كَِلَماهتم أهنم يتذكرون ما كان قد 
كان : قال جماهد . نيا مما يوج الوقوع يف عذاب اهللا مث إهنم ختلصوا عنه وفازوا بالسعادة األبدية حصل هلم يف الد

كانا شريكني حصل هلما مثانية : كانا أَخَوْينِ وقيل : كان من اإلنس ، وقال مقاتل : ذلك القرين شيطاناً ، وقيل 
َما : فقال ( فأراها صاحبه وقال كيف ترى حسنها؟ آالف دينار فََتقَاَسَماها واشترى أحدمها داراً بألف دينار 

اللهم إنَّ صاحيب قد اتباع هذه الدار بألف دينار فتصدق صاحبه : ، مث خرج فتصدق بألف دينار وقال ) أَْحَسَنَها 
لفي بألف دينار ألجل أن يزوجه اهللا تعاىل من احلُورِ الِعنيِ مث إن صاحبه اشترى بساتني بألفي دينار فتصدق هذا بأ

  .دينار ، مث إن اهللا تعاىل أعطاه ما طلب يف اجلنة 
{ : كان أحدمها كافراً امسه نُطُْروس واآلخر مؤمن امسه َيُهوَدا ومها اللذان قص اهللا خربمها يف سورة الكهف : وقيل 

  ] . ٣٢: الكهف [ } واضرب هلُْم مَّثَالً رَُّجلَْينِ 
وقرئ بتشديدها من . خفيف الصاد من التصديق أي ملن املصدِِّقني بلقاء اهللا العامة على الت} لَِمَن املصدقني { : قوله 

أَإِذَا مِْتَنا َوكُنَّا تَُراباً } { أَإِنََّك لَِمَن املصدقني { : الصََّدقَة واختلف القراء يف هذه االستفهامات الثالثة وهي قوله 
والثانية باالستفهام هبمزة غري مهموسة والثالثة بكسر األلف من غري فقرأ نافع األوىل } أَإِنَّا لََمدِيُنونَ } { َوِعظَاماً 
ووافقه الكسائي إال أنه يستفهم الثالثة هبمزتني وابن عامر األوىل والثالثة باالستفهام هبمزتني والثانية . ( استفهام 

يستفهم هبمزة واحدة غري  مث اختلفوا فابن كثري. والباقون باالستفهام يف مجيعها ) بكسر األلف من غري استفهام 
  .مطولة وبعدها ياء ساكنة خفيفة وأبو عمرو مطولة ومحزة وعاصم هبمزتني 

  فصل
قَالَ َهلْ { مث إن الرجل يقول جلالسائه يدعوهم إىل كََمال السُُّرور باالطِّالع إىل النار ملشاهدة ذلك القرين وخماطبته 



إنَّ يف اجلنة كًُوى : قال ابن عباس » فاطّلع أنت « جلنة أنت أعرف به منا إىل النار فيقول أهل ا} أَنُتْم مُّطَِّلُعونَ 
  .ينظر أهلها منها إىل النار 

. قرا العامة بتشديد الطاء مفتوحة وبفتح النون فاطَّلََع ماضياً مبنياً للفاعل افتعل من الطلوع } ُمطَِّلُعونَ { : قوله 
مهزة ) ال ( بقطع » فأُطِْلعَ « بسكون الطاء وفتح النون  -و ويروى عن أيب عمر -وقرأ ابن عباس يف آخرين 

مضمومة وكسر الالم ماضياً مبنياً للمفعول ، ومطلعون على هذه القراءة حيتمل أن يكون قاصراً أي مقبلون من 
ومحاد بن  اطلع علينا فالن أي أقبل ، وأن يكون متعدياً ومفعوله حمذوف أي أْصحَاَبكُْم وقرأ أبو الَبرَهسم: قولك 

ُمطِْلُعونَ خفيفة الطاء مكسورة النون فأُطِْلَع مبنياً للمفعول ، ورد أبو حامت وغُريه هذه القراءة من حيث : أيب عمار 
جاء ُمْسِلِميَّ : اجلمع بني النون وضمري املتكلم إذْ كَانَ قياسها ُمطِْلِعيَّ ، واألصل ُمطِْلُعوي فأبدل فأدغم حنو 

وقد وجهها ابن جين على أهنا أجري فيها اسم » أََو ُمْخرِجيَّ ُهْم «  -السالم) الصالة و (  -عليه القَاِطُنونَ وقوله 
  :الفاعل ُمجْرى املضارع يعين يف إثبات النون مع الضمري وأنشد الطربي على ذلك 

  كُلَّ ظَنِّي أَْمْسِلُمنِي إىل قَْوِمي َشرَاحِ... َوَما أَْدرِي َوظَنِّي  -٤٢٠٧
قال ُيطِْلُعونَ وهو ضعيف ال ) كأنه ( أوشبه اسم الفاعل يف ذلك باملضارع لتآخِ بينهما : ا الزخمشري قال وإليه حن

  :أراد ُمطْلُعوِن إياي فوضع املتصل موضع املنفصل كقوله : يقع إال يف شعر وذكر فيه فيه َتْوجيهاً آَخر فقال 
  . ..ُهُم الْفَاِعلُونَ الْخَْيَر َواآلِمُروَنُه  -٤٢٠٨

هِْنٌد زَْيٌد َضارٌِب « : ورده أبو حيان بأن هذا ليس من مواضع املنفصل حىت يدعي أن املتصل وقع موقعه ال جيوز 
وإمنا مل جيز ما ذكر ألنه إذا قدر على املتصل مل ُيْعَدل إىل : قال شهاب الدين » َزْيدٌ َضارٌِب إيَّاَي « وال » إيَّاَها 

ال أسلم أنه يقدر على املتصل حالة ثبوت النون أو التنوين قبل الضمري بل يصري املوضع : املنفصل وِلقَائلٍ أن يقول 
الزخمشري ، وللنحاة يف اسم الفاعل املنّون قبل ياء املتكلم حنو البيت ) ه ( موضع الضمري املنفصل فَيصّح ما قال 

  :املتقدم وقول اآلخر 
  َولَْيسَ َحاِملُنِي إالَّ اْبُن َحمَّالِ... لُنِي فََهلْ فًَتى ِمْن َسَراِة الْقَْومِ َيْحِم -٤٢٠٩

  :وقول اآلخر 
  َصِديٌق َوقَْد أَْعَيى َعلَيَّ َصِديُق... َولَْيَس ُمبعْيِيين َوِفي النَّاسِ ُمْمنٌِع  -٤٢١٠
  :قوالن 

  .إن الضمري بعده يف حمل نصب : وإن قلنا . أنه تنوين وأنشد شذ ثبوته مع الضمري : أحدمها 
  .أنه ليس تنويناً وإمنا هو نون وقاية : ين والثا

  :وليس مبعييين ، وبقوله أيضاً : واستدل ابن مالك على هذا بقوله 
  )َصِديٌق إذَا أعَْيا َعلَيَّ صديق ... َوِفي النَّاسِ ُمْمنٌِع ( َولَْيَس الُْمَواِفينِي  -٤٢١١

ذف الياء قله ألنه منقوص منون ، واملنقوص املنون ووجه الداللة من األول أنه لو كان تنويناً لكان ينبغي أن حي
والذي يرجح . حتذف ياءؤه رفعاً وجراً اللتقاء الساكنني ، ووجهها من الثاين أن األلف والالم ال جتماع التنوين 

  :ويف قول اآلخر } َواآلِمُروَنُه { : القول األول ثبوت النون يف قوله 
  َجِميعاً وَأْيِدي املُْعَتِفَني رََواِهقُه... حَْتِضُروَنُه َولَْم يَْرَتِفْق َوالنَّاُس ُم -٤٢١٢

وهو بعيد جداً؛ ألن » وتقرأ بكسر النون « فإن النون قائمة مقام التنوين تثنية ومجعاً على حدها ، وقال أبو البقاء 



ترديد صحيح لوال ما النون إنْ كانت للوقاية فال حتلق األمساء وإن كانت نون اجلمع ال تثبت يف اإلضافة وهذا ال
  .تقدم من اجلواب عنه مع تكلف فيه وخروج عن القواعد 

وقرئ ) . على جواب االستفهام « أَنْ » بإضمار ( منصوباً « وقُرَِئ ُمطّلعون بالتشديد كالعامة فأَطْلَُع مضارعاً ( 
طَلَع َعلَْيَنا فالنٌ وأَطْلََع كأَكَْرَم : تقدم ُيقالُ ُمطِْلُعونَ بالتخفيف فأطِْلَع فَأطِْلَع خمففاً ماضياً وخمففاً مضارعاً على ما 

  :واطَّلََع بالتشديد مبعىن واحد وأما قراءة من بين الفعل للمفعول ففي القائم مقام الفاعل ثالثة أوجه 
  .أنه مصدر الفعل أي اطَّلََع االطِّالَع : أحدمها 
  .اجلار املقدر : الثَّانِي 
طَلََع زَْيٌد وأَطْلََعُه غَْيَرُه فاهلمزة فيه للتعدية : أنه ضمري القائل ألصحابه ما قاله ألنه يقال  -وهو الصحيح -: الثَّاِلثُ 

طلع واطّلع إذا بدا وظهر واطّلع : ، وأما الوجهان األوالن فذهب إليهما أبو الفضل الرازي يف لََواِمِحِه فقال 
فأُقْبِل ، وإمنا أقيم املصدر فيه ُمقَاَم الفاعل بتقدير فاطلع هل أنت مقبلون : ومعىن ذلك . اطّالعاً إذا جاء وأقبل 

االطالع ، أو بتقدير حرف اجلر احملذوف أي أُطِْلَع بِهِ ألن أَطْلََ الزم كما أن أقبل كذلك ورد عليه أبو حيان هذين 
حرف اجلر احملذوف أي  وأما قوله أو. باهلمزة معدى هبا من طلع الالزم « أطْلََع » الوجهني فقال قد ذكرنا أن 

اطلع به فهذا ال جيوز ألن مفعول ما مل يسم فاعله ال جيوز حذفه ألنه نائب عنه فكما أن الفاعل ال جيوز حذفه دون 
  .مل جيز « َعلَْيِه » أو « بِِه » تريد « زَْيٌد َمْمُروٌر أو مْغُضوٌب » : عامله ، فكذلك هذا لو قلت 

. ( بتقدير حرف اجلر احملذوف : َيدَّعي أن النائب عن الفاعل حمذوف وإمنا قال أبو الفضل ال : قال شهاب الدين 
أنه ملا حذف حرف اجلر اتََّساعاً انقلب الضمري مرفوعاً فاستتر يف الفعل كما يدعى ذلك يف حذف ) ومعىن ذلك 

  .عائد املوصول اجملرور عند عدم شروط احلذف وُيَسمَّى احلذف على التدريج 
وسطها وأحسن ما قيل فيه ما قاله ابن عباس مسي « َسَواُء اجلَِحيم » و « فَاطَّلََع » عطف على } َرآُه فَ{ : قوله 

  .كنت أكتب حىت ينقطع سوائي : بذلك الستواء املسافة منه إىل اجلوانب وعن عيسى بن ُعَمر أنه قال أليب ُعَبْيَدةَ 
وعلى . فارقة أو مبعىن إال « لَتُْرِدين » نافية والالم يف  خمففة أو« إنْ » قسم فيه تعجب ، و } تاهللا { : قوله 

  .التقديرين فهي جواب القسم أعين إن وما يف خربها 
  فصل

إنه ذهب إىل أطراف اجلنة فاطلع عندها إىل النار فََرآُه ِفي سََواء اجلَِحيم أي وسط اجلحيم فقال له : قال املفسرون 
  .أي واهللا لقد ِكدَت أن هتلكين } تاهللا إنْ كدت لتردين { : توبيخاً 

واهللا لقد كدَت أن ُتغْويَنِي ومن أغوى إنساناً فقد أهلكه ، والرََّدى اهلالك أي لتهلكين بدعائك إيَّاي : وقال مقاتل 
معك } َضرِيَن لَكُْنُت ِمَن الُْمْح{ أي رمحة ريب وإنعامه علّي باإلسالم } َولَوْ الَ نِْعَمةُ رَبِّي { إىل إنكار البعث والقيامة 

أَفََما َنْحُن بَِميِِّتنيَ { : يف النار وملا متم الكالم مع قرينه الذي هو يف النار عاد إىل خماطبة جلسائه من أهل اجلنة وقال 
إن أهل اجلنة ال يعلمون يف أول دخوهلم اجلنة أهنم ال ميوتون فإذا جيء باملوت على صورة كَْبشٍ : قال بعضهم } 

ال فعند ذلك يعلمون أهنم ال : ؟ فتقول املالئكة » أَفََما َنْحُن بَِميِِّتَني « : يقول أهل اجلنة للمالئكة  أْملََح وذُبَح
إن الذي تكاملت سعادته إذا عظم تعجُُّبُه هبا يقول ذلك : وعلى هذا فالكالم حصل قبل ذبح املوت وقيل . ميوتون 

  .يقوله املؤمن لقرينِِه توبيخاً له مبا كان ينكره : ه وقيلي واملعىن أهذا يل على جهة احلديث بنعمة اهللا علي. 
فيه اخلالف املشهور » أَفََما « قرأ زيٌد بُن علي َمباِئتني ومها مثل َضيِّق ، وضاَِئق كما تقدم ، وقوله } بَِميِِّتَني { : قوله 



  .ه جيعل اهلمزة متقدمة على الفاء ، فقدَّره الزخمشري أََنْحُن ُمخَلَُّدونَ ُمَنعَُّمونَ فما حنن مبيتني وغري
هوا ستثناء : منصوب على املصدر ، والعامل فيه الوصف قبله ، ويكون استثناء ُمفّرغاً وقيل } إِالَّ مَْوَتَتَنا { : قوله 

ملوت إِالَّ الَ َيذُوقُونَ ِفيَها ا{ : منقطع أي لكن املوتة األوىل كانت لنا يف الدنيا وهذا قريب يف املعىن من قوله تعاىل 
  .وفيها هناك حبث حسن ]  ٥٦: الدخان [ } املوتة األوىل 

ِلِمثْلِ هذا { : وقوله . احملادثات ) هذه ( وهذا قول أهل اجلنة عند فراغهم من } إِنَّ هذا لَُهَو الفوز العظيم { : قوله 
من اهللا تعاىل اي ملثل هذا النعيم الذي إنه ابتداء كالم : إنه من بقية كالمهم ، وقيل : قيل } فَلَْيْعَملِ العاملون 

  .ذكرناه 

) ٦٤(إِنََّها َشَجَرةٌ َتْخُرُج ِفي أَْصلِ الَْجحِيمِ ) ٦٣(إِنَّا َجَعلَْناَها ِفْتَنةً ِللظَّاِلِمَني ) ٦٢(أَذَِلَك َخْيرٌ ُنزُلًا أَْم َشَجَرةُ الزَّقُّومِ 
ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَْيَها لََشْوًبا ِمنْ ) ٦٦(نَُّهْم لَآِكلُونَ ِمْنَها فََماِلئُونَ ِمْنَها الُْبطُونَ فَإِ) ٦٥(طَلُْعَها كَأَنَُّه ُرءُوُس الشََّياِطنيِ 

 )٧٠(فَُهْم َعلَى آثَارِِهْم يُْهَرُعونَ ) ٦٩(إِنَُّهمْ أَلْفَْوا آَباَءُهمْ َضالَِّني ) ٦٨(ثُمَّ إِنَّ مَْرجَِعُهمْ لَإِلَى الَْجحِيمِ ) ٦٧(َحِميمٍ 
  ) ٧١(َولَقَْد َضلَّ قَْبلَُهْم أَكْثَُر الْأَوَِّلَني 

» ِلَخْيرِ « متييز ) فنزالً . ( أي أذلك الذي ذكره ألهل اجلنة خٌري نزالً أَْم َشَجَرةُ الزَّقُّوم } أَذَِلَك َخْيٌر نُُّزالً { : قوله 
رج هلا لنب مىت َمسَّ جِْسَم أحد تورم واخلريية بالنسبة إىل ما اختاره الكفار على غريه والزقوم شجرة مسموة خي

ال نعرف الزقوم إال بالتمر : والتزقم البلع بشدة وجهد لألشياء الكريهة ، وقول أيب جهل وهو العرب . فمات 
  .والزبد من العناد والكذب البحث 

  فصل
يعمل العاملون أتبَعُه بقوله ِلمثْلِ هذا فل« : ملا ذكر ثواب أهل اجلنة ووصفها وذكر مآكل أهل اجلنة ومشارهبم وقال 

وذكر مآكل أهل النار ومشارهبم . يا حممد أذلك خٌري أم شجرة الزقوم ليصري ذلك زاجراً هلم عن الكفر « قُلْ » : 
أرسل : للحاضر من الشيء؛ ويقال ) استعري ( طعام كثُري النُُّزلِ ، و : والنُُّزل الفضلُ الواسع يف الطعام؛ يقال . 

وإذا عرف هذا فحاصل الرزق املعلوم ألهل . الن نُُزالً وهو الشيء الذي حيصل حال من نزل بسببه األمُري إىل ف
ومعلوم أنه ال نسبة ألحدمها إىل اآلخر يف اجلزائيَّة إال أنه . اجلنة اللذة والسرور وحاصل شجرة الزقوم األمل والغمُّ 

ؤمنني ملا اختاروا ما أوصلهم إىل الرزق الكرمي العظيم جاء هذا الكالم إما على سبيل السخرية هبم أو ألجل أن امل
  .والكافرين اختاروا ما أوصلهم إىل العذاب األليم قيل هلم ذلك توبيخاً هلم على اختيارهم 

أكثر اهللا يف بيوتكم الزقوم فإن أهل اليمن يسمون الّتمر والزُّْبدَ : ملا نزلت هذه اآلية ابن الزََّبْعَرى : قال الكليب 
ومعلوم أن اهللا تعاىل مل يرد : َزقِِّميَنا فأتته بُزْبد وَتْمرِ وقال َتَزقَُّموا قال الواحدي : زقوم فقال أبو جهل جلاريته بال

بالزقوم ههنا التمر والُزْبد قال ابن ُدَرْيٍد مل يكن للزقُّوم اشتقاق من الزّقْم وهو اإلفراط يف أكل الشيء حىت يكره 
نٌ َيَتزقُم وظاهر لفظ القرآن يدل على أهنا شجرة كريهة الطعم منتنة الرائحة شديدة اخلشونة بَاَت فُال: ذلك ، يقال 

  .موصوفة بصفات رديَّة وأنه تعاىل يكره أهل النار على أكلها 
كيف يكون يف النار : أي الكافرين وذلك أن الكفار ملا مسعوا هذه اآلية قولوا } إِنَّا َجَعلَْناَها ِفْتَنةً لِّلظَّاِلِمَني { : قوله 

بأن خالق النار قادر على أنْ مينع النار من إحراق الشجر؛ ألنه إذا جاز أن : شجرة والنار حترق الشجر؟ فأجيبوا 
  تكونَ يف النار زبانية واهللا تعاىل مينع النار عن إحراقهم فَِلَم ال جيوز مثله يف هذه الشجرة؟

هنم ملا مسعوا هذه اآلية وبقيت تلك الشبهةُ يف قلوهبم وصارت سبباً فمعىن كون شجرِة الزقوم فتنةً للظاملني هو أ



أو بكون املراد صريورةَ َهِذهِ الشجرة فتنةً هلم من النار ألهنم إذا . لتماديهم يف الكفر فهو املراد من كوهنا فتنةً هلم 
  .كلفوا تناوهلا شق ذلك عليهم فحينئذ يصري ذلك فتنةً يف حقِّهم 

وإذا ورد على مسع املؤمن . من الفتنة االمتحان واالختبار فإن هذا شيء بعيد عن الُعْرف والعادة أو يكون املراد 
مث إنه تعاىل وصف هذه الشجرة . فوض علمه إىل اهللا وإذا ورد على الزِّْنِديقِ توسل به إىل الطَّعن يف القرآن والنبوة 

أصلها يف قَْعر جهنم وأغصاهنا ترتفع : قال احلسن } أَْصلِ اجلحيم إِنََّها َشَجَرةٌ َتخُْرُج يف { : بصفاتس األوىل قوله 
  .إىل َدَركَاِتَها 

الطَّلُْع للنخلة فاستعري ملا طلع من : أي مثرها مسي طَلْعاً لطُلُوعه قال الزخمشري » طَلُْعها « : الصفة الثانية قوله 
طلع : مسي طلْعاً لطُلُوِعِه كُلَّ سنة فلذلك قيل : قتيبة شجرة الزقوم من محلها إما استعارة لفظية أو معنوية ، قال ابن 

  .النخل ألول ما خيرج من مثره 
  :فيه وجهان } ُرُءوسُ الشياطني { : قوله 

  :أنه حقيقة ، وأن رؤوس الشياطني شجرةٌ معينة بناحية اليمن تسمى األسنت قال النابغة : أحدمها 
  مِثْل اإلَماِء الغََواِدي َتحِْملُ احلَُزمَا... ا َتحِيُد َعْن أْسنت ُسوٍد أََساِفلَُه -٤٢١٣

: وقيل . وهو شجر منكر الصورة َسمَّْتُه العرب بذلك تشبيهاً برُؤوس الشياطني يف القبح مث صار أصالً يشبه به 
  :الشياطني صنف من احليات وهلن أعراف قال 

  الَْحَماِط أَعَْرُف كَِمثْلِ َشيْطَاِن... ُعَجْيٌز َتْحِلُف ِحَني أَْحِلُف  -٤٢١٤
  :الصوم ومنه قول ساعدة ْبن ُجَؤيَّةَ : شجر يقال له : وقي 

  ِمَن الَْمعَازِبِ َمْخطُوُف احلََشا َزرُِم... ُمَوكّلٌ بُشُدوِف الصَّْومِ يْرقُُبَها  -٤٢١٥
باب التخيل  فعلى هذا قد خوطبت العرب مبا تعرفه ، وهذه الشجرة موجودة فالكالم حقيقة ، والثاين أنه من

والتمثيل وذلك أنه كل ما يستنكر ويستقبح يف الطباع والصورة يشبه مبا يتخيله الوهم وإن مل يره والشياطني وإن 
: [ كانوا موجودين غَْيَر َمرئيِّني للعرب إال أنه خاطبهم مبا أَِلفُوُه من االستعارات التخييليه كقول امرئ القيس 

  ]البسيط 
  وَمْسُنوَنةٌ ُرْزٌق ُرْزٌق كَأَْنيَابِ أَْعوَالِ... الَْمْشرِيفُّ ُمَضاجِِعي أََيقُْتلُنِي َو -٤٢١٦

وهذا هو الصحيح؛ وذلك أن الناس ملا اعتقدوا يف : ومل ير أنياهبا؛ بل ليست موجودة ألبتة ، قال ابن اخلطيب 
صورة والسري فكما حسن التشبيه املالئكة كمال الفضل يف الصورة والسرية واعتقدوا يف الشياطني هناية القبح يف ال

فكذلك َحُسنَ ]  ٣١: يوسف [ } إِنْ هاذآ إِالَّ َملٌَك كَرٌِمي { : بامللك عند إرادة الكمال والفضيلة يف قول النساء 
شديد االضطراب منكر ( التشبيه برؤوس الشياطني بالقبح وتشيوه اخللقة ، ويؤكد هذا أن العقالء إذَا رأوا شيئاً 

هم : إنه ملٌك من املالئكة قال ابن عباس : َحَسناً قالوا ) إنه شيطان وإذا رأوا شيئاً : اخللقة قالوا  الصورة قبيح
  .الشياطني بأعياهنم شبه هبا لقُْبِحِه 

  .ليه واِمللُْء َحْشُو الوَِعاء مبا ال حيتمل الزِّيادة ع} فَإِنَُّهمْ آلِكلُونَ ِمْنَها فََماِلئُونَ ِمْنَها البطون { : قوله 
  كيف يأكلوهنا مع هناية ُخُشونتها ونََتَنيها ومرارة طعمها؟: فإن قيل 
أن املضطر رمبا استروح من الضَِّرر مبا يقاربه يف الضرر فإذا جوعهم اهللا اجلُوعَ الشديد فزعوا إىل إزالة : فاجلواب 

  .كل من تلك الشجرة تكميالً لعذاهبم إن الزبانية ُيكْرهُونَهم على اَأل: أو يقال . ذلك اجلوع بتناول هذا الشيء 
  .قرأ العامة بفتح الشني وهو مصدر على أصله } ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَْيَها لَشَْوباً ِمْن َحِميمٍ { : قوله 



املفتوح مصدر ، : قال الزجاج  -بالضم  -يُراد به اسم املفعول ويدل لَه قراءة َشْيَبانَ النَّْحوي لَُشوباً : وقيل 
ألحد معينني إما ألنه يؤخر ما يظنونه ُيْروِيهمْ » بثُمَّ « وم اسم مبعىن املشوب كالنقض مبعىن املنقوض وعطف واملضم

املقتضية للتراخي ، وإما ألن العادة تقضي بتََراِخي الشرب عن » بِثُمَّ « من عطشهم زيادة يف عذاهبم فلذلك أتى 
  .عقب األكل فلذلك عطف على ما قبله بالفاء األكل فعمل على ذلك اِملنْوال وأما ملء البطن في

الشوب اسم عام يف كل ما خلط بغريه ، والشْوب اخللْط واملزج ، ومنه َشابَ اللَنب َيشوُبُه أي َخلَطَُه : قال الزجاج 
تعاىل وصف واعلم أن اهللا » لشوباً « صفة » ِمْن َحميم « و . املاء احلار واملتناهي يف احلرارة : َوَمَزَجُه واحلميم 

حممد [ } َوُسقُواْ َمآًء َحِميماً فَقَطََّع أَْمَعآَءُهمْ { : ومنها ]  ٢٥: النبأ [ } َوغَسَّاقاً { : شراهبم يف القرآن بأشياء منها 
ومنها املذكور يف هذه اآلية وملا ذكر الطعام بتلك الشناعة والكراهة وصف الشراب مبا هو أشنع منه ومساه ]  ١٥: 

َخلْطاً وَمْزجاً من محيم من ماٍء حار ، فإذا أكلوا الزَّقُّوَم وشَرُِبوا عليه احلَِميَم فيشرب احلميم يف بطوهنم ِشْوباً أي 
  .فيصري شوباً له 

وهذا يدل على . أي بعد أكل الزقوم وشرب احلميم : قال مقاتل } إِنََّها َشَجَرةٌ َتخُْرُج يف أَْصلِ اجلحيم { : قوله 
يم مل يكونوا يف اجلحيم وذلك بأن يكون احلميم يف موضع خارج عن اجلحيم فهم يُوَرُدونَ أهنم عند شرب احلم

َيطُوفُونَ َبْينََها َوَبْيَن َحمِيمٍ { : احلميم ألجل الشرب كما تُورَد اإلبلُ إىل املاء مث َيرُِدونَ إىل اجلحيم؛ ويدل عليه قوله 
فَُهْم على { وجدوا » إنَُّهْم أَلْفَْوا » « إنَّ َمِقيلَُهْم إللَى اجلَحِيم  ثُمَّ« : وقرأ ابن مسعود ]  ٤٤: الرمحن [ } آٍن 

َهَرَع وأَهَْرَع إذا استحث واملعىن أهنم يتبعون آباءهم اتباعاً : اإلهراء اإلسراع يقال : قال الفراء } آثَارِِهْم ُيْهَرُعونَ 
ملون مثل عملهم ، مث إنه تعاىل ذكر لرسوله ما يسليه يع: وقال الكليب . يف سرعة كأهنم يزعجون إىل اتباع آبائهم 

  .من األمم اخلالية } َولَقَدْ َضلَّ قَْبلَُهمْ أَكْثَُر األولني { : يف كفرهم وتكذيبهم فقال 

  ) ٧٤(للَِّه الُْمْخلَِصَني إِلَّا ِعَبادَ ا) ٧٣(فَانْظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمْنذَرِيَن ) ٧٢(َولَقَْد أَْرَسلَْنا ِفيهِْم ُمْنِذرِيَن 

 -فبني تعاىل أن إرساله الرسل قد تقدم والتكذيب هلم قد سلف فوجب أن يكون له } َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ِفيهِْم مُّنِذرِيَن { 
أسوةٌ هبم حىت يصَرب كما صربوا ويستمر على الدعاء إىل اهللا وإن متردوا فليس عليه إال  -صلى اهللا عليه وسلم 

الكافرين أي كان عاقبتهم العذاُب وهذا اخلطاب وإن كان } فانظر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ املنذرين { : مث قال البالغ 
إال أن املقصوَد منه خطاُب الكفار ألهنم مسعوا باألخبار ما جرة  -السالم) الصالة و ( عليه  -ظاهره مع الرسول 

فإن مل يعلموا ذلك فال أقل من ظّن وخوف حيتمل أن يكون على قوم نوح وعاٍد ومثوَد وغريهم من أنواع العذاب 
  .زاجراً هلم عن كفرهم 

هذا الوعيد ) يف ( استثناء منقطعاً ألنه وعيد وهم مل يدخلوا » املنذرين « : استثناء من قوله } إِالَّ ِعَبادَ اهللا { : قوله 
املوحدين جنوا من العذاب وتقدم : واملراد باملُْخلَِصَني } األولني َولَقَدْ َضلَّ قَْبلَُهْم أَكْثَرُ { : استثناء من قوله : وقيل 

  ] . ٤٠: احلجر [ } إِالَّ ِعَباَدَك ِمنُْهُم املخلصني { : الكالم على هذا اإلخالص يف سورة اِحلْجر عند قوله تعاىل 

) ٧٧(َوَجَعلَْنا ذُرِّيََّتُه ُهُم الَْباِقَني ) ٧٦(ِمَن الْكَْربِ الْعَِظيمِ  َوَنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه) ٧٥(َولَقَْد نَادَاَنا نُوٌح فَلَنِْعَم الُْمجِيُبونَ 
إِنَُّه ِمْن ِعَبادَِنا ) ٨٠(إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني ) ٧٩(َسلَاٌم َعلَى ُنوحٍ ِفي الْعَالَِمَني ) ٧٨(َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي الْآِخرِيَن 

  ) ٨٢(أَغَْرقَْنا الْآخَرِيَن  ثُمَّ) ٨١(الُْمْؤِمنَِني 



فانظر كيف كان عاقبة « : ولقد ضل قبلهم أكثر األولني وقال : ملا قال . اآلية } َولَقَْد َناَداَنا ُنوحٌ { : قوله تعاىل 
نادى ربه أي » َولَقَْد َناَداَنا ُنوٌح « : فقال  -السالم ) الصالة و ( عليهم  -أبتعه بشرح وقائع األنبياَء » املنذرين 

  .نادى ربه أي اْستَْنَصرُه على كفار قومه ، فأجاب اهللا دعاءه : أن ينجيه َمَع من َنْجا من الغَرق ، وقيل 
  :جواب لقسم مقدر أي فواهللا ومثله } فَلَنِْعَم اجمليبون { : قوله 

  .. . . .لََعْمرِي لَنِْعمَ السَّيَِّداِن ُوجدُتَما  -٤٢١٧
} وََنجَّيَْناُه َوأَْهلَُه ِمَن الكرب العظيم { قديره أي َنْحُن أَجْبَنا ُدَعاءه وأهلكنا قومه واملخصوص باملدح حمذوف ت

  :واعلم أن هذه اإلجابة كانت من النعم العظيمة وذلك من وجوه 
إال اإلحسان  والقادر العظيم ال يليق به} َولَقَْد َناَداَنا ُنوحٌ { : أنه تعاىل عرب عن ذاته بصيغة اجلمع فقال : أحدمها 
  .العظيم 
من ذلك أيضاً يدل على تعظيم تلك النعمة ال سيما وقد ( فلنعم اجمليبون : أنه أعاد صيغة اجلمع يف قوله : وثانيها 

  .وصف تلك اإلجابة بأهنا نعمة اإلجابة 
ذلك النداء واحلكم  يدل على أن حمصول هذه اإلجابة مرتب على} فَلَنِْعمَ اجمليبون { : أن الفاء يف قوله : وثالثها 

املرتب على الوصف املناسب يقتضي كونه معلّالً به وهذا يدل على أن النداء باإلخالص سبب حلصول اإلجابة مث 
} وََنجَّْينَاُه َوأَْهلَُه ِمَن الكرب العظيم { : إنه تعاىل ملا بني أنه نعم اجمليب بني أن اإلنعام حصل يف تلك اإلجابة بقوله 

وذلك يفيد } َوَجَعلَْنا ذُرِّيََّتُه ُهُم الباقني { وف احلاصل من الَغَرقِ والكَْرب احلاصل من أذى قومه هو اخل: والكرب 
ذريته بنوه الثالثة سام وحام : احلصر وذلك يدل على أن كل من سواه وسوى ذريته فقد فََنْوا ، قال ابن عباس 

ملا : أبو الترك واخلزر ويأجوج ومأجوج قال ابن عباس فسام أبو العرب وفارس وحام أبو السودان ويافث . ويافث 
  .خرج نوح من السفينة مات من كان معه من الرجال والنساء وإال ولَده ونَساءَُهْم 

أي أبقينا له ثناًء َحسَناً وذكراً مجيالً فيمن بعده من األنبياء واألمم إىل يوم } َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي اآلخرين { : قوله 
  . القيامة
  :مبتدأ وخرب ، وفيه أوجه } َسالٌَم على ُنوحٍ { : قوله 

  .» ِلَترَكَْنا « أنه مفسر : أحدمها 
  .ثَمَّ قول مقدر أي فَقُلَْنا سالٌم : أنه مفسر ملفعوله ، أي تركنا عليه ثناًء وهو هذا الكالم وقيل : والثاين 
« وتركنا عليه يف اآلخرين : بعده قال الزخمشري  على ما» تركنا « سلط : ضمن تركنا معىن قلنا ، وقيل : وقيل 

: يعين يسلمون عليه تسليماً وَيْدُعونَ لَُه ، وهو من الكالم احملكيِّ كقولك » َسالٌَم َعلَى َنوح « وهي » هذه الكلمة 
  .» قََرأُت سورة أَنَْزلَْناَها « 

بتركنا ال أنه ضمن معىن القول بل و على معناه  وهذا الذي قاله قولُ الكوفيني جعلوا اجلملة يف حمل َنْصب مفعوالً
نعت » كَذَِلكَ « و » بَتَركَْنا « وهو مفعول به » سالماً « وهذا أيضاً من أقواهلم وقرأ عبد اهللا . خبالف الوجه قبله 

  .مصدر أو حال من ضمري كما تقدم حتريره 
  فصل
إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي { آلخرين أن ُيَصلَّى عليه إىل يوم الدين تركنا عليه يف ا: سالٌم عليه يف العاملني ، وقيل : املعىن 

هبذه التشريفات الرفيعة من جعل الدنيا مملوءة من  -السالم) الصالة و ( عليه  -أي إمنا خصَّْصنا نوحاً } احملسنني 
  .حمسناً بأنه كان عبداً مؤمناً ذريته ومن تبقية ِذكْرِِه احلََسنِ يف ألسنة العاملني ألجل كونه حمسناً ، مث علل كونه 



أَئِفْكًا آِلَهةً ) ٨٥(إِذْ قَالَ ِلأَبِيِه َوقَْوِمِه َماذَا َتْعُبُدونَ ) ٨٤(إِذْ َجاَء َربَُّه بِقَلْبٍ َسِليمٍ ) ٨٣(َوإِنَّ ِمْن ِشيَعِتِه لَإِْبَراِهيَم 
فََتَولَّْوا ) ٨٩(فَقَالَ إِنِّي سَِقيٌم ) ٨٨(فََنظَرَ َنظَْرةً ِفي النُُّجومِ ) ٨٧( فََما ظَنُّكُْم بَِربِّ الَْعالَِمَني) ٨٦(ُدونَ اللَِّه تُرِيُدونَ 

فَرَاغَ َعلَْيهِْم ضَْرًبا بِالَْيِمنيِ ) ٩٢(َما لَكُْم لَا َتْنِطقُونَ ) ٩١(فََراغَ إِلَى آِلَهتِهِْم فَقَالَ أَلَا َتأْكُلُونَ ) ٩٠(َعْنُه ُمْدبِرِيَن 
قَالُوا اْبُنوا لَهُ ُبْنيَاًنا ) ٩٦(وَاللَُّه َخلَقَكُْم َوَما َتْعَملُونَ ) ٩٥(قَالَ أََتْعُبُدونَ َما َتْنِحُتونَ ) ٩٤(إِلَْيِه َيزِفُّونَ فَأَقَْبلُوا ) ٩٣(

َربِّ ) ٩٩(إِلَى َربِّي َسَيْهِدينِ  َوقَالَ إِنِّي ذَاِهٌب) ٩٨(فَأََراُدوا بِِه كَْيًدا فََجَعلَْناُهمُ الْأَْسفَِلَني ) ٩٧(فَأَلْقُوُه ِفي الَْجحِيمِ 
  ) ١٠٠(َهْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحَني 

أي من أهل دينه } َوإِنَّ ِمن ِشيَعِتِه { : قوله تعاىل  -السالم ) الصالة و ( عليه  -قصة إبراهيم : القصة الثانية 
  :وسنته ويف الضمري وجهان 

  .ه أي يتبعه على دينه والتصلب يف أمر اهللا أي ممن كان يشايع» نوح « أنه يعود على : أظهرمها 
  :وهو قول الكليب والشيعة قد تطلق على املتقدم كقوله  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه يعود على حممد : الثاين 
  َوَما ِلي إالَّ ِمْشَعَب الَْحقِّ ِمْشَعُب... َوَما ِلي إالَّ آلَ أَْحمد ِشيَعةٌ  -٤٢١٨
. مون عليه وهو تابع هلم شيعة له ، قال الفراء واملعروف أن الشيعة تكون يف املتأخر أمحد وهم متقد) آل ( فجعل 

ألفان وستمائة ) نبيان هود وصاحل ، وروى الزخمشري أنه كان بني نوحٍ وإبراهيَم ( قالوا كان بني نوحٍ وإبراهيم 
  .وأربعون سنةً 

  :يف العامل فيه وجهان } إذْ َجاءَ { : قوله 
  .وهو املتعارف . ر مقدراً اذْك: أحدمها 
ما يف الشيعة من معىن املشايعة يعين وإن ِممَّْن َشاَيَعُه على دينه وتقواه حني جاء َربَُّه ، قال : قال الزخمشري : والثاين 

» ِتِه ِشَع« ألنه أجنيب ِمْن ( ؛ » إلْبَراِهيَم « الفصل بني العامل واملعمول بأجنيب وهو ) ال جيوز ألن فيه : ( أبو حيان 
ألنه قدر ممن شايعه فجعل العامل قبله صلة ( ؛ ) وزاد املنع أن قدره ممن شايعه حني جاء إلبراهيم » إذْ « ومن 

، وأيضاً فالم االبتداء متنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها ) » إلبَْراهِيَم « بأجنيب وهو » إذْ « ملوصول ، وفصل بينه 
  .أن َضارباً زيداً قَاِدٌم علينا مل جيز : َعلَْيَنا َزْيداً تقديره  إنَّ َضارِباً لَقَاِدٌم: لو قلت 
  فصل

إِذْ قَالَ ألَبِيِه َوقَْوِمِه َماذَا { : املعىن أنه سليم من الشِّرك؛ ألنه أنكر على قومه الشِّْرَك لقوله : قال مقاتلٌ والكَلْبِيُّ 
  .طهارة القلب من كل معصية  معناه أنه عاش ومات على: وقال األصليون } َتْعُبُدونَ 

اُألولَى ، أو ظرف لَسلِيم أي سلم عليه يف وقت قوله كَْيَت وكَْيَت ، أو ظرف » إذْ « بدل من } إذْ قَالَ { : قوله 
  .استفهام توبيخ وهتجني لتلك الطريقة وتقبيحها } َماذَا تعُْبُدونَ { : جلَاَء ، ذكره أبو البقاء وقوله 

  :فيه أوجه } أَإِفْكاً { : قوله 
» لتُريُدونَ « أنه مفعول من أجله ، أي أتريدون آهلةً دون اهللا إفكاً ، فآهلة مفعول به ، ودون ظرف : أحدمها 

وقدمت معموالت الفعل اهتماماً هبا ، وَحسََّنُه كون العامل رأس فاصلة ، وقدم املفعول من أجله على املفعول به 
  .لى إفك وباطل ، وهبذا الوجه بدأ الزخمشري اهتماماً به ألنه مكافح هلم بأهنم ع

بدالً منه جعلها نفس اإلفك مبالغة فأبدهلا عنه وفسره هبا ومل يذكر ابُن » آهلة « أن يكون مفعوالً وتكون : الثاين 
  .َعِطيَّةَ غَْيَرُه 

  .ليه حنا الزخمشري أي تريدون آهلة أَِفِكَني أو ذَوِي إفٍْك ، وإ» ُترِيُدونَ « أنه حال من فاعل : الثالث 



  .أَمَّا علماً فََعامل ، واإلفك أسوأ الكَِذب : وجعل املصدر حاالً ال يطرد إىل مع أَمَّا حنو : قال أبو حيان 
أي أتظنون بَِربِّ العالَِمني أنه جوز جعل هذه اجلمادات مشاركة يف املعبودية ، } فََما ظَنُّكُم بَِربِّ العاملني { : قوله 

العاملني أنه من جنس هذه األجسام حىت جعلتموها مساوية له يف املعبودية فنبههم بذلك على أنه  أو تظنون برب
  أو فما ظنكم برب العاملني إذا لَِقيُتُموه وقد عبدمت غريه أنه يصنع بكم؟. ليس كمثله شيء 

قومه يتعاطون على النجوم فعاملهم على  كان: قال ابن عباس } فََنظََر َنظَْرةً ِفي النجوم فَقَالَ إِنِّي سَِقيٌم { : قوله 
مقتضى عادهتم ، وذلك أنه أراد أن يكايدهم يف أصنامهم ليزمهم احلجة يف أهنا غري معبودة وكان هلم من الغد يوم 

  .عيد خيرجون إليه فأراد أن يتخلف عنهم ليبقى خالياً يف بيت األصنام فَْيِقدَر على كسرها 
  غري جائز فكيف أخربهم خبالف حاله؟ النظر يف علم النجوم: فإن قيل 
  .من وجوه : فاجلواب 

أن نظره يف النجوم أي يف أوقات الليل والنهار ، وكانت تأتيه احلُمَّى يف بعض ساعات الليل والنها فنظر : األول 
ال ، ألن إين سقيم فجعله عذاًر يف ختلفه عن العيد الذي هلم فكان صادقاً فيما ق: ليعرف هل هي تلك الساعة فقال 
  .السُّقم كان يأتيه يف ذلك الوقت 

أهنم كانوا أصحاب النجوم يعظموهنا ويقضون هبا على أمورهم فلذلك نظر إبراهيم يف النجوم أي يف علم : الثاين 
 أي يف علم الفقه فأراد إبراهيم أن يومههم أنه نظر يف علمهم وعرف منه» َنظََر فُالنٌ يف الِفقْه « : النجوم كما تقول 

( إِنََّك َميٌِّت { : إنِّي سقيم فمعناه سأسقم كقوله : إين سقيم َسكَنُوا إىل قوله ، وأما قوله : ما يعرفونه حىت إذا قال 
  .أي ستموت ]  ٣٠: الزمر [ } ) َوإِنَُّهْم مَّيُِّتونَ 

إىل آخر ]  ٧٦: األنعام [ } ى كَْوكَباً َرأَ) الليل ( فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه { : أن نظره يف النجوم هو قوله تعاىل : الثالث 
إنِّي سِِقيٌم أي سقيم القلب أي « : اآليات فكان نظره لتعرف أحوال هذه الكواكب هل هي قدمية أو حمدثة؟ وقوله 

  .غري عارف بربِّي ، وكان ذلك قبل البلوغ 
فلهذا االستقراء ملا رآه يف تلك  كان له جنم خمصوص طلع على صفة خمصوصة َمرَِض إبراهيم: قال ابن زيد : الرابع 

  .إين سقيم أي هذا السَّقم واقع ال حمالة : احلالة املخصوصة قال 
إن سقيم أي مريض القلب بسبب إطباق ذلك اجلمع العظيم على الكفر والشرك كقوله تعاىل : أن قوله : اخلامس 
  ] . ٦: الكهف [ } فَلََعلََّك َباِخٌع نَّفَْسَك { :  -صلى اهللا عليه وسلم  -حملمد

أنا ال نسلم أن النظر يف علم النجوم واالستدالل هبا حرام؛ ألن من اعتقد أن اهللا تعاىل خص كل واحد : السادس 
من هذه الكواكب بطبع وخَاصِّية ألجلها يظهر منه أثر خمصوص فهذا العلم على هذا الوجه ليس بباطل وأما 

بيل التعريض مبعىن أن اإلنسان ال َينْفَكُّ يف أكثر حاله عن حصول إين سقيم على س: الكذب فغري الزم ألن قوله 
  .حالة مكروهة إما يف بدنه وإما يف قلبه وكل ذلك َسقَم 

كذباً وأوردوا فيه  -السالم ) الصالة و ( عليه  -قال بعضم ذلك القول عن إبراهيم: قال ابن اخلطيب : السابع 
  .» َما كَذََب غْبَراهِيُم إالَّ ثَالَثَ كَِذبَاٍت « : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -حديثاً عن النيب 

إىل إبراهيم فقال ذلك الرجل فكيف حنكم ( هذا احلديث ال ينبغي أن ينقل ألن فيه نسبه الكذب : لبعضهم : قلُت 
ىل اخلليل عليه ملا وقع التعارض بني نسبة الكذب إىل الراوي وبني نسبة الكذب إ: فقلت ) بكذب الرَّاوِي العدل؟ 

ِلَم الَ جيوز أن يكون املراد : مث نقول . السالم كان من املعلوم بالضرورة أن نسبته إىل الراوي أوىل ) الصالة و ( 
أي يف جنوم كالمهم ومتفرَّقات أقواهلم ، فإن األشياء اليت حتدث قطعة قطعة } فََنظََر َنظَْرةً ِفي النجوم { : من قوله 



أنه ملا مجع كلماهتم املتفرقة نظر فيها حىت يسخرج : ومنه َنَجْمتُ الِكتَاَبةَ ، واملعىن . مة أي متفرقة إهنا ُمَنجَّ: يقال 
( ؛ } إِنِّي َسقِيٌم { : منها حيلة يقدر هبا على إقامة عذر لنفسه يف التخلف عنهم ، فلم يد عذراً أحسن من قوله 

تََولَّوا ) إين سقيم : إنك مسافر ، وملا قال : ل ملن رأيته يتجهز للسفر أنه ال بّد من أن أصري سقيماً كما تقو: واملراد 
  .عنهم مدبرين وتركوه ، وعذروه يف عدم اخلروج إىل عيدهم 

رَاغَ : أي مال يف خفية ، وأصله من َرَوغَاِن الثعلب ، وهو تردده وعدم ثبوته مبكان ، وال يقال } فَرَاغَ { : قوله 
َما { يعني الطعام الذي كان بني أيديهم } أَال َتأْكُلُونَ { : لذهابه وجميئه ، فقال استهزاء هبا حىت يكون صاحبه خمفياً 

  .قاله أيضاً استهزاء ، فراغ عليهم مال عليهم مستخفياً } لَكُْم الَ َتنِطقُونَ 
حال تقديره فراغ  مصدر وقاع موقع احلال أي فراغ عليهم ضارباً ، أو مصدر لفعل ذلك الفعل} ضَْرباً { : قوله 

إن مل جتعله مؤكداً وإال » بَضرْباً « متعلق » بالَيِمنيِ « وهو بعيد ، و » يضرب « َيضْرُِب َضْرباً أو ضمن راغ معىن 
فلعامله واليمني جيوز أن يراد هبا إحدى اليدين وهو الظاهر وأن يراد هبا القوة ، فالباء على هذا للحال أي ملبساً 

والباء على هذا للسبب ]  ٥٧: األنبياء [ } وتاهللا َألِكيَدنَّ أَصَْناَمكُْم { : هبا احلَِلف وفاًء ، بقوله بالقوة ، وأن يراد 
ملا كان مع الضرب املستويل عليهم من فوقهم إىل أسفلهم خبالف األول فإنه مع » بعلى « الثاين » راغ « وعدي 

  .جرياً على ظن عبدهتا أهنا كالعُقَالَِء » ْم َعلَْيهِ« : توبيخ هلم ، وأتى بضمري العقالء يف قوله 
جيوز تعلقه مبا قبله أو مبا بعده ، وقرأ محزة ُيزِقُّونَ » إلَْيِه « و » أقَْبلُوا « حال من فاعل } َيزِفُّونَ { ) : تعاىل ( قوله 

  :بضم الياء من أََزفَّ وله معنيان 
سراع ، أو زِفاف الَعرُوس ، وهو املشى على َهْيئٍَة؛ ألن أنه من أزف ُيزِفّ أي دخل يف الزفيف وهو اإل: أحدمها 

  .القوم كانوا يف طمأنينة من أمرهم ، كذا قيل 

  .وهذا الثاين ليست للتعدية 
أنه من أَزفَّ غَْيَرُه أي محله على الزفيف وهو اإلسراع ، أو على الزِّفَاف ، وقد تقدم ما فيه ، وباقي السبعة : والثاين 

زفَّ الظليمُ َيزِفُّ أي َعَدا بُسرعة وأصل الزفيف للنعام وقرأ جماهد وعبد اهللا بن يزيد والضحاك وابن  بفتح الياء من
َيزِفُونَ من َوَزَف َيزُِف أي أسرع إال أنَّ الِكسائيِّ والفراَء قاال ال نعرفها مبعىن َزفَّ وقد عرفها غريمها ، : أيب عبلة 
ُيَزقُّونَ مبنياً للمفعول وَيْزفُونَ كَريُمونَ من َزفَاُه : زيفُ النسالن ، وقرئ الو:  -وهو بعض من قرأ هبا -قامل جاهد

مجل حمذوفة } فَرَاغَ َعلَْيهِْم { وقوله } فَأَقَْبلَوا { : مبعىن حداه كأن بعضهم َيْزفُو بعضاً لتسارعهم إليه ، وبني قوله 
  .و هذا يدل عليها الفَْحوى أي فبلغهم اخلرب ، فرجعوا من عيدهم وحن

َيزِفُون : قال الزجاج ) أََزفَّ يزف : ومن قرأ بالضم فهو من ( من قرأ بالنصب فهو من َزّف َيزِفُّ : قال ابن عرفة 
  .بسرعون ، وأصله من زفيف النعامة وهو من أشّد َعْدوَِها 

: م الدليل الدال على فساد عباهتا فقال ملا عابتوا إبراهيَم على كسر األصنام ذكر هل} أَتَْعُبُدونَ َما تَْنِحُتونَ { : قوله 
أن اخلشب واحلجر قبل النحت : ووجه االستدالل } واهللا َخلَقَكُْم َوَما َتْعَملُونَ ( * ) أَتَْعُبُدونَ َما تَْنِحُتونَ { 

وداً واإلصالح ما كان معبوداً البتة فإذا حنته وشكله على الوحه املخصوص مل حيدث فيه اآلثار تصرفه فلو صار معب
) ) ذلك ( إىل ( عند ذلك لكان معناه أن الشيء الذي مل يكن معبوداً إذا حصلت آثاُر َتَصرُّفَاِتِه فيه صار معبوداً 

  .وفساد ذلك معلوم ببديهة العقل 
  :هذه أربعة أوجه » ما « يف } َوَما َتْعَملُون { قوهلك 

عمل الصانع السِّوار الذي : نا التصوير والنحت حنو أهنا مبعىن الذي أي وخلق الذي تصنعونه ، فالعمل ه: أجودها 



قبلها فإهنا مبعىن الذي أي أتعبدون الذي تنحتون واهللا خلقكم الذي » ما « ويرجح كوهنا مبعىن الذي تقدم . َصاغَه 
  .بالنحت ) ه ( تعملون 
ال العباد هللا تعاىل وهو احلق ، أهنا مصدرية أي خلقكم وأعمالكم ، وجعلها األشعريَّة دليالً على خلق أفع: والثاين 

جيب أن تكون ما والفعل مصدراً : إال أن دليل من هنا غري قوي ملا قتدم من ظهور كوهنا مبعىن الذي ، قال مكي 
أمجع ]  ٢: الفلق [ } ِمن َشرِّ َما َخلََق { : وهذا أليق لقوله : وقال أيضاً . جيء به ليفيد أن اهللا خالُق األشياء كلها 

على اإلضافة فدل على أنه خالق الشر وقد فَاَرَق عمرو بُن ُعَبيد الناس فقرأ ِمْن َشرِّ بالتنوين ليثبت مع اهللا  القراء
  .خالقني ، وشنع الزخمشري على القائل هنا بكوهنا مصدريةً 

  أيُّ َشْيٍء َتْعَملُونَ؟) و : ( أهنا استفهامية وهو استفهام توبيخ ، أي : والثالث 
واهللا َخلَقَكُمْ { : تعملون شيئاً ، واجلملة من قوله ) ال ( ا نافية ، أي أن العمل يف احلقيقة ليس لكم فأنتم أهن: الرابع 

حال ومعناها حسن أي أتبعدون األصنام على حالة ُتَناِفي ذلك وهي أن اهللا خالقكم وخالقهم مجيعها ، وجيوز أن } 
  .تكون مستأنفة 

  فصل
مع ما بعده يف تقدير املصدر ) ما ( خملوق هللا تعاىل ألن النحويني اتفقوا على أن لفظ دلت اآلية على أن فعل العبد 

  .واهللا خلقكم وخلق عملكم : معناه وعملكم ، وعلى هذا فيصري معىن اآلية } َوَما َتْعَملُونَ { : فقوله 
  :هذه اآلية حجة عليكم من وجوه : فإن قيل 

أضاف العبادة والنحت إليهم إضافة الِفعل إىل الفاعل ولو كان } نَ َما تَْنِحُتونَ أََتعُْبُدو{ : أنه تعاىل قال : األول 
  ) .للعبد ( ذلك دافعاً بتخليق اهللا الستحال كونه فعالً 

أنه تعاىل إمنا ذكر هذه اآلية توبيخاً هلم على عبادة األصنام؛ ألنه تعاىل ملا ذكر هذه اآلية بني أنه خالقهم : الثاين 
وهو  -سبحانه وتعاىل  -األصنام ، واخلالق هو املستحق للعبادة دون املخلوق ، فلما تركوا عبادته  وخالق لتلك

أََتْعُبُدونَ َما تَْنِحُتون واهللا { : خالقهم وعبدوا األصنام ال َجَرَم أنه سبحانه وبََّخُهْم على هذا اخلطأ العظيم فقال 
فاعلني ألعماهلم ملا جاز توبيخهم عليها سلمنا أن هذه اآلية ليست حجة ولو مل يكونوا } َخلَقَكُْم َوَما َتْعَملُونَ 

ممنوع ألن سيبويه : لفظ ما مع ما بعدها يف تقدير املصدر قلنا : عليكم ولكن ال نسلم أهنا حجة لكم فقولكم 
خفش ، وزعم أن هذا أْعَجَبنِي َما قُْمَت أي قياُمَك ، فجوزه سيبويه ومنعه األ: واألخفش اختلفا هل جيوز أن يقال 

ال جيوز إال يف الفعل املتعدي وذلك يدل على أن ما مع ما بعده يف تقدير املفعول عند األخفش َسلَّمنا أن ذلك قد 
  :ويدل عليه وجوه . يكون مبعىن املصدر لكنه أيضاً قد يكون مبعىن املفعول 

نحت ألهنم ما عبدوا النحت فوجب أن يكون املنحوت ال ال» ما تنحتون « : واملراد بقوله { } : قوله : األول 
  .املعمول ال العمل حىت يكون كُلُّ واحٍد من هذين اللفظني على َوفْقِ اآلخر } َوَما َتْعَملُونَ { : املراد بقوله 

فس اإلفك بل وليس املراد أهنا تلقف ن]  ١١٧: األعراف [ } فَإِذَا ِهَي َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ { : أنه تعاىل قال : الثاين 
  .أراد الُعصيِّ واحلبَال اليت هي متعلقات ذلك اإلفك فكذا ههنا 

هذا عملُ فُالٍن واملراد حمل عمله فثبت هبذه : إن العرب تسمي حملّ العمل عمالً ، يقال يف الباب واخلامت : الثالث 
املفعول فكان محله ههنا على املفعول مع ما بعده كما جييء مبعىن املصدر قد جييء أيضاً مبعىن ) ما ( الوجوه أن لفظ 

أوىل؛ ألن املقصود يف اآلية تزييُف مذهبهم يف عبادة األصنام ال بيان أهنم ال يوجدون أفعال أنفسهم ألن الذي جرى 
) اعلم أن ( و : ذكره من أول اآلية إىل هذا املوضع فهو مسألة عبادة األصنام ال خلق األعمال قال ابن اخلطيب 



  .سُّؤَاالَِت قوية فاألوىل ترك االستدالل هبذه اآلية ) ال ( هذه 
فقالوا ( ملا أورد عليهم احلدة القوية ومل يقدروا على اجلواب عدلوا إىل طريقة اإليذاء } قَالُواْ ابنوا لَُه بُْنَياناً { : قوله 

اء ثالثون ذراعاً وعرضه عشرونَ ذارعاً بنوا حائِطاً من حجر طلوه يف السم: قال ابن عباس ) ُبنَْياناً ) لَُه ( اْبنُوا : 
كل نار بعضها : وهي النار العظيم قال الزجاج } فَأَلْقُوُه ِفي اجلحيم { : ومألوه ناراً وطرحوه فيها وذلك هو قوله 

واملعىن يف جحيمه أي يف جحيم ذلك البنيان مث قال ( فوق فهي جحيم ، واأللف والَالم يف اجلحيم يدل على النهاية 
واملعىن أن يف وقت احملاجة حصلت الغلبة له وعندما ألقوه من ) } فَأََراُدواْ بِِه كَْيداً فََجَعلَْناُهمُ األسفلني { :  تعاىل

فََجَعلَْناُهُم { أي شواًء وهو أن َيْحرِقُوه » وأرادوا كَْيداً « النار صرف اهللا عنه ضََرَر النار فصار هو الغالب عليهم 
إنِّي ذَاِهبٌ « : من حيث سلم اهللا إبراهيم ورد كيدهم ، وملَّا انقضت هذه الواقعة قال إبراهيم  املقهورين} األسفلني 

  :ونظري هذه اآلية قوله تعاىل » إلَى رَبِّي َسيَْهِدينِ 

ه واملعىن أهجر دار الكفر أي أذهب إىل موضع دين ريب ، وقول]  ٢٦: العنكبوت [ } َوقَالَ إِنِّي ُمهَاجٌِر إىل ريب { 
. أي إىل حيث أمرين باملصري إليه وهو الشام ، وهذا يدل على أن اهلداية ال حتصل إالَّ من اهللا تعاىل } َسيَْهِدينِ { : 

فلما قَِدمض : وال ميكن محله على وضع األدلَة وإزاحة األعذار لن ذلك كان حاصالً يف الزمان املاضي ، قال مقاتل 
أي هب يل ولداً صاحلاً ، ألن لفظ اِهلَبِة غلب » َربِّ َهْب ِلي ِمَن الصَّاِحلني «  :األرض املقدسة سأل ربه الولد فقال 

  ] . ٥٣: مرمي [ } َوَوَهْبَنا لَُه ِمن رَّْحمَِتَنآ أََخاُه هَاُرونَ َنبِّياً { : يف الولد وإن كان قد جاء يف األخ يف قوله تعاىل 

ا َبلَغَ َمَعُه السَّْعَي قَالَ َيا بَُنيَّ إِنِّي أََرى ِفي الَْمَنامِ أَنِّي أَذَْبُحَك فَاْنظُْر َماذَا تََرى قَالَ َيا فَلَمَّ) ١٠١(فََبشَّْرنَاُه بُِغلَامٍ َحِليمٍ 
َناَدْيَناُه أَنْ َيا َو) ١٠٣(فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ ) ١٠٢(أََبِت افَْعلْ َما ُتْؤَمُر َسَتجِدُنِي إِنْ َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّابِرِيَن 

َوفََدْيَناهُ ) ١٠٦(إِنَّ َهذَا لَُهَو الَْبلَاُء الُْمبُِني ) ١٠٥(قَْد َصدَّقَْت الرُّْؤَيا إِنَّا كَذَِلكَ َنْجزِي الُْمْحِسنَِني ) ١٠٤(إِبَْراهِيُم 
كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنِنيَ ) ١٠٩(َراِهيَم َسلَاٌم َعلَى إِْب) ١٠٨(َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي الْآِخرِيَن ) ١٠٧(بِِذْبحٍ َعِظيمٍ 

  ) ١١١(إِنَُّه ِمْن ِعَبادَِنا الُْمْؤِمنَِني ) ١١٠(

يف ِكبَرِِه ففيه بشارة أنه ابن وأنه يعيش وينتهي إىل سنَّ ُيوُسفَ باِحللْم ، وأيّ حلم أعظم من } فََبشَّْرَناُه بُِغالَمٍ َحِليمٍ { 
  ! .؟} ستجدين إِن َشآَء اهللا ِمَن الصابرين { ال أنه عرض عليه أبوه الذبح فق

بلغ السعي؟ فقيل ) َمْن ( َمَع : متعلق مبحذوف على سبيل البيان كأن قالئالً قال « َمَعُه ( } فَلَمَّا َبلَغَ َمَعُه { : قوله 
قه بالسعي ألنه صلة املصدر ؛ ألنه يقتضي بلوغهما معاً حّد السعي؛ وال جيوز تعل« بَبلَغَ » مع أبيه وال جيوز تعلقه : 

  .قال معناه الزخمشري ومن يتسع يف الظرف جيوز تعلقه بالسَِّعي . ال تتقدم عليه ، فتعني ما تقدم 
  فصل

ملا شب حىت بلغ : معىن بلغ السعي أي املشي معه إىل اجلبل ، قال جماهد عن ابن عباس : قال ابن عباس وقتادة 
وهو قول احلسن؛ ومقاتل . يعين العمل هللا : معه ويعينه يف علمه قال الكليب  سعيه سعي إبراهيم واملعىن أن ينصرف

كان ابنَ : كان ابَن ثَالَثَ َعْشَرةَ سنةً ، وقيل : هو العبادة واختلفوا يف سنه ، فقيل : وابن حبان وابن زيد قالوا 
  .َسْبعِ ِسنَني 

بالولد قبل  -السالم) الصالة و ( عليه  -ملا ُبشِّر إبراهيم : سرون قال املف} إين أرى ِفي املنام أَنِّي أَذَْبُحكَ { : قوله 
إنّ أََرى : قد نذَرت نذراً فأوف بنذرك فلما أصبح قال يا ُبَنيَّ : هو إذن هللا ذبيح ، فقيل إلبراهيم : أن يولَد له فقال 



إن اهللا يأمرك بذبح ابنك ، فلما : ئالً يقول رأى يف ليلة التروية يف منامه كأن قا: ِفي املََنام أَنِّي أَذَْبَحُك ، وقيل 
أصبح تروى يف لك من الصباح إىل الرََّواح ، أِمَن اهللا أو من الشيطان؟ فلذا مسي يوَم التروية ، فلما رأى ذلك أيضاً 

وهو قول . عرف أنه من اهللا تعاىل فسمي يوم َعَرفَةَ ، مث رأى مثله يف الليلة الثالثة فهمَّ بالنحر فسمي يوم الَنْحر 
وهذا يدل على أنه رأى يف املنام ما يوجب أن يذبح ابنه يف اليقضة ، وعلى هذا فتقدير اللفظ رأى . أكثر املفسرين 

  .يف املنام ما يُوجب أَنِّي أذَْبُحَك 
  فصل

وكعب وهو قول عمر ، وعليِّ ، وابن مسعود ، والعباد بن عبد املطلب ، . إِْسحَاق : اختلفوا يف الذبيح ، فقيل 
األحبار ، وقتادة ، وسعيد بن جبري ، ومسروق ، وعكرمة والزهري ، والسدي ، ومقاتل ، وهي رواية عكرمة ، 

إنه إمساعيل وهو قول ابن عباس وابن : وكانت هذه القصة بالشام وقيل : وقالوا . وسعيد بن جبري ، عن ابن عباس 
والكليب ، والربيع بن أنس ، وحممد بن كعب القرظي  عمر ، وسعيد بن املسيب ، واحلسن ، والشعيب ، وجماهد ،

صلى اهللا  -عن ابن عباس ، وكذا القولني ُرويا عن رسول اهللا ) ِمْهَرانَ ( وهي رواية عطاء بن أيب رباح ويُوسف بن 
وقال له » َحْين أََنا اْبُن الذَّبِي» « : والسالم ) الصالة و ( واحتجَّ القائلون بأنه إمساعيل بقوله عليه  -عليه وسلم 

إنّ عبد املطلب ملا َحفَر « : فسئل عن ذلك فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -با اْبَن الذَّبِيَحْين فتبسم النيب : أعرايب 
افْد ابنك : بئْر َزْمَزم َنذّرَ إنْ سهل اهللا أمرها ليذحبن أَحَد َولَده ، فخرج السَّهم على عبِد اهللا فمنعه أخواله وقالوا له 

  «والذبيح الثاين إمساعيل . » ٍة من اإلبل مبائ

أين َعقْلَُك؟ ومىت كان إسحاقُ : سألت أبا عمرو بن العالء عن الذبيح فقال يا أصمعي : ونقل األصمعيُّ أنه قال 
مبكة؟ وإمنا كان إمساعيل مبكةَ وهو الذي بىن البيت مع أبيه واملنحُر مبكة وقد وصف اهللا إمساعيل بالصرب دون 

وهو صربه على الذبح ، ]  ٨٥: األنبياء [ } َوإِْسَماعِيلَ َوإِْدرِيَس َوذَا الكفل كُلٌّ مَِّن الصابرين { :  قوله إسحاق يف
ألنه وعد أباه من نفسه الصرب على ]  ٥٤: مرمي [ } إِنَُّه كَانَ َصاِدَق الوعد { : ووصفه أيضاً بصدق الوعد فقال 

فََبشَّْرنَاهاَ « : وقال قتادة » سََتجُِدونِي إنْ َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّابِرِيَن « : الذبح ، ووصفه أيضاً بصدق الوعد فقال 
الصحيح أن الذبيح هو : وقال اإلمام أمحد ! فكيف تقع البشارة املتقدمة؟» بإِْسحَاق وَمْن َوَراِء إْسَحاقَ َيْعقُوَب 

وذهبت اليهود أنه إسحاق وكَذََبت اليهوُد ، : باس إمساعيل وعليه مجهور العلماء من السَّلف واخللق ، قال ابن ع
وروى ابن عباس أنه هبط عليه الكبش من بشري فذبح وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل مه فذحبه مبىن وقيل 

مل يزل قرنا الكبش يف البيت حىت : كان تَْيساً من األروى ، قال سفيان : وقيل . أنه كان وعالً : باملَقَام ، وروي 
أن الكبش مل يزل معلقاً عند ِميزَاب الكعبة حىت وحش وأرسل رسول اهللا صلى : وروى ابن عباس . أُحْرَِق فاحَْتَرقَا 

إن : ؟ قال -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا عليه وسلم إىل عثمان بن طلحة فقالت امرأة عثمان مل دعاك رسول اهللا 
ن أريك أين حنرها فإنه ال ينبغي أن يكون يف البيت شيء كنت رأيت قَرَْني الكبش حني دخلت البيت فنسيت أ

يشغل الصلي ، وهذا يدل على أن الذبيح كان إمساعيل ألنه الذي كان مقيماً مبكة ، وإسحاق ال يعمل أنه كان 
} مَِّن الصاحلني وََبشَّرَْناُه بِإِْسَحاقَ َنبِّياً { : قدمها يف صغره وهذا ظاهر القرآن ألنه ذكر قصة الذبيح ، مث قال بعده 

من كعب األحبار أو من  -واهللا أعلم  -إنه إسحاق فإمنا أخذه : من قال : قال ابن كثري ]  ١١٢: الصافات [ 
  .صحف أهل الكتاب وليس يف ذلك حديث صحيح عن املعصوم حىت ينزل ألجله ظاهر الكتاب العزيُز 

باً فيها االستفهام فتكون منصوبة وهي وما بعدها يف حمل مركبة ُمَغلَّ» ماذا « جيوز أن تكون } َماذَا ترى { : قوله 
واجلملة . موصولة فتكون مبتدأ وخرباً » ذا « استفهامية و » ما « ألهنا معلّقة له ، وأن تكون » بانظر « نصب 



ملعُوالِن وقرأ األخوان ُترِي بالضم والكسر ، وا. معلقة أيضاً وأن تكون ماذا مبعىن الذي فيكون معموالً النْظُْر 
  .من الرَّأي  -بفتحتني  -حمذوفاِن أي تُرِينِ إيَّاُه من صْبرك واحتماِلك وباقي السبعة َتَرى 

  .وقرأ األعمش و الضحاك تُرضى بالّضمِّ والفتح ، مبعىن ما ُيخَيَّل إليك ويسنح خلاطرك 
ُتْؤَمُر به ، ولكن : ي ُتؤَمرُه واألصل مبعىن الذي ، والعائد مقدر ، أ» ما « جيوز أن تكون } َما ُتؤَمُر { : قوله 

) يف ( حذف اجلار مطرد فلم حيذف اجلر مطرد فلم حيذف العائد إال وهو منصوب احملل ، فليس حذفه هنا كحذفه 
أو أمرك على إضافة املصدر للمفعول وتسمية : جاء الذي مََرْرُت وأن تكون مصدرية ، قال الزخمشري : قولك 

مبين للمفعلول خالفاً ) بفعل (  بقوله املفعول أي الذي مل ُيَسمَّ فاعله ، إالّ أن يف تقدير املصدرية املأمور به أمراً يعين
  .مشهوراً 

إمنا علق املشيئة هللا تعاىل على سبيل التربك والتيمن فإنه ال . ملا تؤمر } ستجدين إِن َشآَء اهللا ِمَن الصابرين { : قوله 
  . وال قولة على طاعة اهللا إالَّ بَتْوِفيقِ اللَِّه حول عن معصية اهللا إال بعصمة اهللا

  فصل
كان مأموراً هبذا وهذا االختالف يتفرع عليه مسألة أصولية  -السالم) الصالة و ( عليه  -اختلف الناس يف أنَّ 

 إنه جيوز ، وقالت املعتزلة وبعض: وهي أنه هل جيوز نسخ احلكم قبل حضور وقت االْمِتثَال ، فقال بعضهم 
إنه ال جيوز فعلى األول أنّ اهللا تعاىل أمره بالذبح ، مث إن اهللا تعاىل فسخ هذا التكليف قبل : الشافعية واحلنفية 

حضور وقته ، وعلى الثاين أن اهللا تعاىل ما أمره بذبح ولده بل إمنا أمر مبقّدمات الذبح وهي إضجاعه ، ووضع 
{ : لك الفعل ، مث إن اهللا تعاىل أخرب عنه بأنه أتى مبا أمر به لقوله السكين على حلقه ، والعزم الصحيح يف اإلتيان بذ

وايضاً فإن الذبح عبارة . فدل على أنه تعاىل إمنا أمره مبقدمات الذبح ال بنفس الذبح } ياإبراهيم قَدْ َصدَّقَْت الرؤيآ 
إال أنه كلما قطع جزءاً أعاد اهللا  قطع احلُلْقُوَم -السالم ) الصالة و ( عليه  -عن قطع احللقوم ، فلعل إبراهيم 

وأيضاً فإنه تعاىل لو أمر شخصاً معيناً بإيقاع فعلٍ معني يف وقت معني فهذا يدل . تأليفه وهلذا السبب مل حيصل املوت 
على أن إيقاع ذلك الفعل يف ذلك الوقت حسن فلو حصل النهي يف عقيب ذلك األمر لزم أحد أمرين إما أن يكون 

تعاىل ( إنه أمر بالقبيح أو هنى عن احلسن ، وإن مل يكن عاملاً به لزم جهل اهللا : لك الفعل فيلزم أن يقال عاملاً حبال ذ
الصالة ( وأنه حمال ، واجلواب عن األول أنه تعاىل إمنا أمره بالذَّبح لظاهر اآلية واما قوهلم كلما قطع إبراهيم عليه ) 
السالم لو أتى بكل ما أمر به ملا احتاج ) الصالة و ( طل ألن إبراهيم عليه السالم جزءاً أعاد اهللا تأليفه فهذا با) و 

يلزم إما األمر بالقبيح وإما اجلهل فنقول : إىل الفداء وحيث احتاج إليه علمنا أنه مل يأت بكل ما أمر به ، وأما قوهلم 
ال عما يكون قبيحاً يف ذاته فذلك مبين على هذا بناء على أن اهللا ال َيأمر إال مبا يكون حسناً يف ذاته وال َينَْهى إ: 

  .حتسني العقل وتقبيحه 

جيوز أن يكون األمر بالشيء تارةً حسناً لكون املأمور به حسناً يف ذلك ) ى ( وهو باطل فإن َسلَّْمَنا ذلك فَِلَم 
افعل : لعبد فيقول له الوقت ملصلحٍة من املصاحل وإن مل يكن املأمور به حسناً كما إذا أراد السيد اختبار طاعة ا

الفعل الفُالَنِيّ يف يوم اجلُْمَعة ويكون ذلك الفعل شاقّاً ويكون مقصود السيد ليس أن يأيت العبد بذلك الفعل بل أن 
بذلك ) األمل عنه ( ُيَوطن العبد نفسه على االنقياد والطاعة مث إن السيد علم منه توطني نفسه على الطاعة فقد يزيد 

  .نا التكليف فكذا هه
  فصل



  .احتجوا هبذه اآلية على أنه تعاىل قد يأمر مبا ال يريد وقوعه ، ألنه تعاىل لو أراد وقوعه لوقع الذبح ال حمالة 
  فصل يف احلكمة يف ورود هذا التكليف يف النوم ال يف اليقضة

  :وذلك من وجوه 
يف النوم حىت يصري ذلك كاملفيد لوُرود  أن هذا التكليف يف هناية املشقة على الذابح واملذبوح فورد أوالً: األول 

هذا التكليف الشاّق ، مث يتأكد ذلك بأحوال اليقضة لكيال يهجم هذا التكليف الشاق على النفس دفعة واحد بل 
  .على التدريج 

َدَق اهللا َرُسولَهُ لَّقَدْ َص{ : حقاً ، قال تعاىل  -السالم ) الصالة و ( عليهم  -أن اهللا تعاىل جََعلَ رؤيا األنبياء : الثاين 
إِنِّي َرأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكَباً والشمس والقمر رَأَْيتُُهْم ِلي { : وقال عن يوسف ]  ٢٧: الفتح [ } الرؤيا باحلق 

لة واملقصود من هذا تقوية الدال. » إنِّي أََرى ِفي املََنام أَنِّي أَذَْبُحكَ « : وقول إبراهيم ]  ٤: يوسف [ } َساجِِديَن 
  .على كوهنم صادقني فإذا تظاهرت احلالتان على الصدق دل ذلك هناية كوهنم حمقني يف كل األحوال 

  فصل
واحلكمة يف مشاورة االبن يف هذا األمر ليظهر له صربه يف طاعة اهللا فيكون فيه قوة َعْين إلبراهيم حيث يراه قد بلغ 

كاره إىل هذه الدرجة العالية وحيصل لالبن الثواُب العظيُم يف يف احلكمة إىل هذا احلدِّ العظيم يف الصرب على أشد امل
  .اآلخرة والثناء احلََسن يف الدُّْنَيا 

  :يف جواهبا ثالثة أوجه } فَلَمَّا أَْسلََما { : قوله 
بعد الرؤيا؛ أي :  أنه حمذوف أي ذَاَدْتُه املَالَِئكَةُ أو ظََهرَ َصْبُرُهَما ، أو أجزلنا هلما أجرمها وقدره بعضهم: أظهرمها 

أن التقدير فَلَما أْسلََما أْسلََما َوَتلَّهُ : كان ما كان مما َيْنِطُق به احلال والوصف مما ال يدرك كُْنُهُه ونقل ابن عطية 
  :كقوله 
  بَِنا َبطُْن خْبٍت ِذي ِقفَاِف َعقَْنقَل... فَلَمَّا أََجْزَنا سَاَحةَ احلَيِّ َوانَْتَحى  -٤٢١٩

زنا أجزنا وانتحى وُيْعَزى هذا لسيبويه وشيخه اخللِيلِ وفيه نظَر من حيث اختاذ الفعلني اجلَارَيْينِ َمْجَرى أي فلما أج
» ساحة « جعل التغاير يف اآلية بالعطف على الفعل ويف البيت بعمل الثاين يف : الشَّْرط واجلواب ، إال أنْ يُقَال 

  .يكفي يف التغاير وبالعطف عليه أيضاً ، والظاهر أن مثل هذا ال 

  .والواو زائدة وهو قول الكوفيني واألخفش » َوَتلَُّه ِللَْجبِني « أنه : الثاين 
[ } وأمجعوا أَن َيْجَعلُوُه ِفي غَيَاَبِة اجلب َوأَْوَحيَْنآ إِلَْيِه { : والواو زائدة أيضاً كقوله » وََناَديَْناُه « أنه : والثالث 
َنجْزِي ( إنَّ كَذَِلَك : مث ابتدأ . َتمَّ الكالم هنا . ن يا إبراهيم قَْد َصدَّقْت الرؤيا فنودي من اجلبل أ]  ١٥: يوسف 

أي صرعه وأْضَجَعُه على ِشقِّه ، وقيل » وتله « اْسَتْسلََما : وقرأ َعِليُّ وعبُد اهللا وابُن عباس سلّما وقرئ ) املُْحِسنَِني 
وهو املكان املرتفع أو من التَّليل وهو الُعُنق ، أي رماه على ُعُنِقِه ، مث هو الرمي بقوة وأصله من رمى به على التلِّ : 

ما انكشف من اجلبهة من » اجلَبِنيُ « قيل لكُلّ إسقاط وإن مل يكن على َتلِّ وال عنق والتَّلُّ الرِّيح الذي يَُتلُّ به ، و 
أْرغفَِة ويف الكثرة ُجُبن وُجْبَنان كَرِغيٍف وُرغُفٍ هنا ومن هنا ، وشذ مجعه على أْجُبن ، وقياسه يف القلة أَْجبَِنه كَ

  .َوُرغْفَان 
  فصل

واملعىن أخلص نفسه هللا وجعلها ساملة . واملعىن سلم ألمره اهللا ، وأَْسلَم واسَْتْسلََم مبعًنى واحد أي انقاد وخضع 
َوَتلَُّه { : ذا نفسه ، وقوله أسلم هذا ابنه ، وه: خالصة وكذلك استسلم استخلص نفسه هللا ، وعن قتادة يف سلما 



التَّلِيلُ : قال ابن األعرايب . أي صرعه على ِشقِّه فوقع أحد جبينيه لألرض وللوجه جَبِيَناِن واجلبهة بينهما } ِللَْجبِنيِ 
لى جبهته وهذا كبه ع: واملَْتلُون املَْصرُوع واملُتلُّ الذي يَُتلُّ به أي ُيصَْرُع واملعىن أنه صرعه على جبينه وقال مقاتل 

  .} َونَاَديَْناُه أَن ياإبراهيم قَْد َصدَّقَْت الرؤيآ { خطأ ألن اجلبني غري اجلبهة 
جعله مصدقاً ألنه قد أتى مبا أمكنه : َصدَّقْت الرؤيا وكان قد رأى الذبح مل ُيذَْبْح؟ قيل : ِلَم قَالَ : فإن قيل 

د كان رأى يف النوم مصاحلة ومل ير إراقََه َدم وقد فعل يف اليقظة ما ق: وقيل . واملطلوب إسالمها ألمر اهللا وقد فََعالَ 
السبب يف هذا التكليف كمال طاعة إبراهيم : قد صدقت الرؤيا ، قال احملققون : رأى يف النوم ولذلك قال 

اعة واالنقياد لتكاليف اهللا فلما كلَّفه هذا التكليف الشاّق الشديد وظهر منه كمالُ الطاعة وظهر من ولده كمال الط
ابتداء إخبار من اهللا تعاىل } إِنَّا كَذَِلكَ َنْجزِي احملسنني { : وقوله } قَْد َصدَّقَْت الرؤيآ { : ال جرم قال اهللا تعاىل 

جزاه اهللا بإحسانه يف طاعته : واملعىن إمنا كما َعفْونا عن ذبح ولده كذلك جنزي من أحسن يف طاعتنا قال مقاتل 
االختبار الَبيُِّن الذي يتميز فيه املخلصون من غريهم أو احملنة البينة } إِنَّ هذا لَُهَو البالء املبني { ه العفو عن ذبح ولد

َوفََديَْناُه { : البالء ههنا النِّعمة وهو أن فدى ابنه بالكبش ، وقوله : الصعوبة اليت ال حمنةَ أصعُب منها ، وقال مقاتل 
ر ذََبْحُت والذِّبح أيضاً ما يذبح وهو املراد يف هذه اآلية ومسي عظيماً ِلسمنِِه وِعظَِمِه ، الدِّْبُح مصد} بِِذْبحٍ َعِظيمٍ 

حق له أن يكون عظيماً ِلِعظَمِ قَْدرِِه حيث قبله اهللا فداء ولد إبراهيم وتقدم الكالم على نظري : وقال سعيد بن جبري 
  .بقيَّة القصة 

َوبَاَركَْنا َعلَْيِه َوَعلَى إِْسحَاَق َوِمْن ذُرِّيَِّتهَِما ُمْحِسٌن َوظَاِلٌم ِلنَفِْسِه ُمبٌِني ) ١١٢(َن الصَّاِلِحَني َوَبشَّْرَناُه بِإِْسحَاَق َنبِيا ِم
)١١٣ (  

إنْ : وهي حال مقدرة قال أبو البقاء . نصب على احلال » نبياً « } َوَبشَّْرَناهُ بِإِْسحَاَق َنبِّياً مَِّن الصاحلني { : قوله 
انَ الذَّبيح إسحاَق فيظهر كوهنا مقدرة وإن كان إمساعيل هو الذبيح وكانت هذه البشارةُ بشارة بوالدة إسحاق كَ

: الزمر [ } فادخلوها َخاِلِدينَ { : فرق بني هذا وبني قوله : فإن قلت : فقد جعل الزخمشري ذلك حمل سؤال قال 
موجود معهما فقدرت اخللود فكان مستقيماً ) غري ( لود وذلك أن الدخول موجود َمَع وجوِد الدُُّخول واخل]  ٧٣

وليس كذلك املبشر به فإنه معدوم وقت وجود البشارة وعدم املبشر به أوجب عدم حاله ألن احلال ِحلْية ال يقوم 
ة وهذا املبشر به الذي هو إسحاق حني وجد مل توجد النبوة أيضاً بوجوده بل تراخت عنه مدة طويل. إال يف احمللى 
فاخللود وإن مل يكن ! حاالً مقدرة واحلال صفة للفاعل واملفعول عند وجود الفعل منه أو به؟» نبياً « فكيف جنعل 

صفتهم عند دخول اجلنة فنقدرها صفتهم ألن املعىن مقدرين اخللود وليس كذلك النبوة فإنه ال سبيل إىل أن تكون 
هذا سؤالٌ دقيق املسلك والذي حيل اإلشكال : حاق قلُت موجودة أو مقدرة وقت وجود البشارة بإسحاق لعدم إس

َوبشَّْرَناهُ بوجود إسحاق نبياً أي بأن يوجد مقّدرة نبوُتُه ، والعامل يف احلال : أنه ال بد من تقدير مضاف وذلك قوله 
وهو كالم . نتهى ا]  ٧٣: الزمر [ } فادخلوها خَاِلِدين { : الوجود ال فعل البشارة ، وذلك يرجع نظري قوله تعاىل 

  .َحَسٌن 
فتكون حاالً » َنبِيا « وأن يكون حاالً من الضمري يف » ِلنَبِيا « جيوز أن يكون صفة } مَِّن الصاحلني { : قوله 

َوُوُرودثا على سبيل الثَّناء والتَّقْرِيِظ ألن كل نيب ال بد أن : متداخلة ، وجيوز أن تكون حاالً ثانية ، قال الزخمشري 
  .من الصَّاِلحَني  يكون
  .بأن أَخْرج مجيع َبنِي إِسرائيلَ من ُصلْبِِه » َوَعلَى إْسحَاَق « يعين على إبراهيَم يف أوالده } َوبَاَركَْنا َعلَْيِه { : قوله 



» ِلمٌ ِلَنفِْسِه َوظَا« مؤمن » َوِمن ذُرِّيَِّتهَِما ُمْحِسٌن « . هو الثناء احلسن على إبراهيم وإْسحَاق إىل يوم القيامة : وقيل 
ظاهر ويف ذلك تنبيه على أنه ال يلزم من كثرة فضائل اَألب فضيلة االبن لئال تصري هذه الشبهة » ُمبٌِني « أي كافر 

الكافر والفاسق } َوظَاِلٌم { : األنبياء واملؤمنونَ ، وحتت قوله } ُمْحِسٌن { : سبباً ملفاخرة اليهود ، ودخل حتت قوله 
.  

وََنَصرَْناُهْم فَكَاُنوا ُهُم ) ١١٥(َوَنجَّْيَناُهَما َوقَْوَمُهَما ِمَن الْكَْربِ الَْعظِيمِ ) ١١٤(نَّا َعلَى ُموَسى َوَهاُرونَ َولَقَْد َمَن
ا َعلَْيهَِما ِفي وََتَركَْن) ١١٨(َوَهدَْيَناُهَما الصَِّراطَ الُْمْستَِقيَم ) ١١٧(َوآتَْيَناُهَما الْكَِتاَب الُْمسَْتبَِني ) ١١٦(الْغَاِلبَِني 
إِنَُّهَما ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنِنيَ ) ١٢١(إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني ) ١٢٠(َسلَاٌم َعلَى ُموَسى َوهَاُرونَ ) ١١٩(الْآخِرِيَن 

)١٢٢ (  

} َناُهَما َوقَْوَمُهَما ِمَن الكرب العظيم وََنجَّْي{ أنعمنا عليهما بالنبوة } َولَقَْد َمَننَّا على موسى َوَهاُرونَ { : قوله تعاىل 
  .الذي كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم 

عائد على االثنني بلفظ : ، وقيل » موسى وهارون قومهما « الضمري يعود على : قيل » َوَنصَْرَناُهْم « : قوله ( 
  :اجلمع تعظيماً كقوله 

  .. . . .ُم فَإنْ ِشئُْت َحرَّْمُت النَِّساَء سَواكُ -٤٢٢٠
  ] . ١: الطالق [ } ياأيها النيب إِذَا طَلَّقُْتُم النسآء { 

  .أن تكون تأكيداً ، وأن تكون بدالً ، وأن تكون فصالً ، وهو األظهر » هم « جيوز يف } فَكَانُواْ ُهُم { : قوله 
  فصل
ألمر فظهور احلجة ، وما يف آخر األمر فبالدولة فكانوا هم الغلبني على الِقبِط يف كُلِّ اَألْحوَال ، أما يف أول ا: املعىن 

املتنري املشتمل على مجيع العلوم احملتاج إليها يف مصاحل الدين والدنيا كما } وَآَتْيَناُهَما الكتاب املستبني { والرفعة 
دللنامها على } َما الصراط املستقيم َوَهَدْيَناُه{ ]  ٤٤: املائدة [ } إِنَّآ أَنَزلَْنا التوراة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر { : قال تعاىل 

  .تقدم الكالم عليه يف آخر القصة } َوَترَكَْنا َعلَْيهَِما ِفي اآلخرين { طريق احلق عقالً ومسعاً 

) ١٢٥(ْحَسَن الَْخاِلِقَني أََتْدُعونَ َبْعلًا وََتذَُرونَ أَ) ١٢٤(إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٢٣(َوإِنَّ إِلَْياسَ لَِمَن الُْمْرَسِلَني 
َوَتَركَْنا ) ١٢٨(إِلَّا ِعبَاَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني ) ١٢٧(فَكَذَُّبوُه فَإِنَُّهْم لَُمْحَضُرونَ ) ١٢٦(اللََّه رَبَّكُْم َوَربَّ آبَاِئكُُم الْأَوَِّلَني 

إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنِنيَ ) ١٣١(كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني  إِنَّا) ١٣٠(َسلَاٌم َعلَى إِلْ َياِسَني ) ١٢٩(َعلَْيِه ِفي الْآِخرِيَن 
)١٣٢ (  

قرأ العامة إلياس هبمزة مكسورة مهزة قطع ، وابن ذكوان بوصلها ، ومل ينقلها } َوإِنَّ إِلْيَاَس لَِمَن املرسلني { : قوله 
أنه اسم أعجمي تالعبت به العرب فقطعت مهزته تارة عنه أبو حيان بل نقلها عن مجاعٍة غريه ، ووجه القراءتني 

« وصلتها أخرى ، وقالوا فيه إلياسني كجربائني ، وقيلك حتتمل قراءة الوصل أن يكون امسه ياسني مث دخلت عليه 
ياسني املذكرو بعد ولد هارون ) إِل ( ؛ وقد تقدم وإلياُس هذا قيلك ابن » َيَسَع « املعرفة كما دخلت على » أل 
هو الياس بن بشري بن ِفْنحَاص بن العريان بن : ي موسى ، وقال ابن عباس هو ابن عم الَيَسَع وقال ابن إْسحَاَق أخ

َوإنَّ إِْدريس لَِمَن « إلياس هو إدريس ويف مصحفه : هارون بن عمران ، ووري عن عبد اهللا بن مسعود قال 
وإبراهيم وإبراهام ، ) يل ( وهذا قول عكرمة ، وقرئ إْدرَاسِ  وهبا قرأ عبد اهللا واألعمش وابن وثاب ،» املُْرَسِلَني 



ويف مصحف أيب قراءته وإن أَيلِيَس هبمزة مكسورة مث ياء ساكنة بنقطتني من حتت مث الم مكسورة مث ياء بنقطتني من 
  .حتت ساكنة ، مث سني مفتوحة مهملة 

أَالَ َتتَّقُونَ أي ال : اذكر يا حممد لقومك إذ قال لقومه : قدير والت» لَِمَن املُْرَسِلَني « ظرف لقوله } إذ قال { : قوله 
أََتْدُعونَ َبْعالً َوَتذَُرونَ { : ختافون اهللا وملا خوفهم على سبيل االحتمال ذكر ما هو السبب لذلك التخويف فقال 

  .} أَْحَسَن اخلالقني 
: اليمن مسع ابن عباس رجالً منهم يُْنِشد َضالَّةً فقال آخر  القراء على تنوينه منصوباً وهو الربّ بلغة} بَْعالً { : قوله 

َمْن َبْغلُ هذه الدار؟ أي َمْن رَبُّها؟ ومسي الزوج بعالً هلذا املعىن ، قال : اهللا أكرب وتال اآلية ويقال : أنا َبْعلُها ، فقال 
فعلى هذا ]  ٧٢: هود [ } وهذا َبعِْلي شَْيخاً { : ال ، وق]  ٢٢٨: البقرة [ } َوُبعُولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ { : تعاىل 

هو علم المرأة : هو علم لصَنم بعينه ، وقيل : املعىن أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة اهللا تعاىل وقيل : التقدير 
  .بزنة محراء » َبْعالَء « : بعينها أتتهم بضاللٍ فاتبعوها ويؤده قراءة من قرأ 

فيكون داخالً يف » َتْدُعونَ « جيوز أن يكون حاالً ، على إضمار مبتدأ ، وأن يكون عطفاً على } نَ َوَتذَُرو{ : قوله 
  .حيِّز اإلنكار 

النصب على املدح أو البدل أو البيان إن : قرأ األَخَوانِ بنصب الثالثة من ثالثة أوجه } اهللا رَبَّكُْم َوَربَّ { : قوله 
ة حمضة ، والباقون بالرفع إمَّا على أنه خرب ابتداء مضمر أي هو اهللا ، أو على أن إضاف» أفعل « إنَّ إضافة : قلنا 

وهو َحَسٌن جداً وفيه مجع . اجلاللة مبتدأ وما بعده اخلرب روي عن محزة أنه كان إذا وصل نصب ، وإذا وقََف رفع 
  .بني الرَِّواَيَتْينِ 

  فصل
َعظَُمت األحداثُ يف بين إسرائيل وظهر فيهم  -السالم) الصالة و ( ملا قََبَض اهللا ِحْزقِيلَ عليه : قال املفسرون 

فبعث اهللا إليهم إلياس نبيُّا ، وكانت األنبياء من بين  -عز وجل  -الفساد والشك وعبدوا األوثان من دون اهللا 
الشام ، وسبب  إسرائيلن يبعثون من بعد موسى بتجديد ما َنُسوا من التوراة وبنو إسرائيل كانوا متفرقني يف أرض

ذلك أن ُيوَشع ْبن ُنون ملا فتح الشام بّوأها بين إسرائيل وقسمها بينهم فأحل سبطاً منهم ببعلبك ونواحيها وهم 
السبط الذين كان من هم إلياس فبعثه اهللا إليهم نبياً وعليهم يومئذ ملك يقال له أحب قد أضلّ قومه وأجربهم على 

صنماً يقال له َبْعل وكان طوله عشريَن ذارعاً وله أربعةُ أوجه فجعل إلياس عبادة األصنام وأن يعبد هو وقومه 
وهم ال يسمعون إىل ما كان من امللك فإنه صدقه وآمن به مث ذكروا قصة طويلة  -َعزَّ َوَجلَ  -يدعوهم إىل اهللا 

واملشرب فكان إنسيا ملكياً  وذكروا يف آخرها ان إلياس رفع إىل السماء وكساه اهللا الرِّيش وقطع عنه ِلذَّة املطعم
إنَّ اخلضر وإلياسَ يصومان شهر رمضان ببيت املقدس ويوافيان املوسم يف كل : أرضياً مسائياً ، قال ابن أيب ُدَؤاَد 

  .عام 

أي حملضرون }  فَكَذَُّبوُه فَإِنَُّهْم لَُمْحَضُرونَ{ : ثُمَّ قال تعاىل . إنَّ إلياس وكَل بالفيفي اخلَْضَر وكّل بالعمار : وقيل 
َوَترَكَْنا َعلَْيِه ِفي { من قومه الذين أوتوا بالتوحيد اخلالص فإّنهم حمضرون } إِالَّ ِعَباَد اهللا املخلصني { النار غداً 
  .} اآلخرين 

لك وفيه داللة على أن يف قومه من مل يكذبه فلذ» فكذبوه « استثناء من فاعل } إِالَّ ِعَبادَ اهللا املخلصني { : قوله 
؛ ألنه يلزم أن يكونوا ُمْنَدرِجَِني فيمن كذب لكنهم » لَمْحَضُرونَ « استثنوا وال جيوز أن يكونوا ُمْستَثْنِْيَن من ضمري 

هو ُمْسَتثًْنى منه استثناء منقطعاً؛ ألنه يصري : ال يقال ) و ( وهو بني الفساد . مل حيضروا لكوهنم عباد اهللا املخلصني 



  .وال حاجة إىل هذا بوجه إذ به َيفُْسد نَظُْم الكَالَمِ . املخلصني من غري هؤالء مل حيضُروا  املعىن لكن عباد اهللا
إىل ياسني  -مبعىن األهل -» آل « بإضافة » آلِ يَاِسَني « قرأن نافع وابن عامر » على إلياسني « : قوله تعاىل 

لياس مجع َسالََمٍة ، فأما األوىل فإنه أراد باآلل والباقون بكسر اهلمزة وسكون الالم موصولة بيَاِسني؛ كأنه مجع إ
املراد بياسني هذا إلياس املتقدم فيكون له امسان مثل إمساعيل : إلياَس ولَد يَاِسني كما تقدم وأصحاَبه ، وقيل 

صلى اهللا  -املرد بياسني ، حممد بن عبد اهللا : َرْهطُه وقومه املؤمنون ، وقيل : وإمساعني وميكائل وميكائني ، وآلُُه 
  .املراد بياسني اسم القرآن كأنه قيل سالم على من آمن بكتاب اهللا الذي هو َياِسُني : وقيل  -عليه وسلم 

املََهاِلَبِة واألَشاِعثَِة يف املَُهلَّبِ َوبِنِيهِ ) ك ( هي مجع إلَْياس املتقدم ومجع باعتبار أصحابه : وأما القراءة الثانية ، فقيل 
وهو يف األصل مجع املنسوب إىل إلياس واألصل إلياسي كَأَْشعرِي ، مث استثقل تضعيفها فحذفت . ْوِمِه واَألْشَعث وقَ

ياء اجلمع فحذفت أوالمها اللتقاء ) و ( إحدى يائي النسب ، فلما مجع مجع سالمة التقى ساكنان إحدى اليائني 
  :ونَ ، قال الساكني فصار الياسني كما ترى ومثله اَألشَْعُرونَ واخلُبَْيُب

  ) .. ي ( قَْدنِي ِمْن َنْصرِ اخلَُبيَْبْينِ قَِد  -٤٢٢١
إالَّ أنَّ الزخمشري قد رد ]  ١٩٨: الشعراء [ } األعجمني { : وقد تقدم طََرٌف من هذا آخر الشعراء عند قوله 

  .هذا بأنه لو كان على ما ذكر لوجب تعريفه بأل ، فكان يقال على اِإللْياِسني 
الزَّْيَدان ، : ألنه مىت مجع العلم مجع سالمة أو ثىن لزمته األلف والالم ألنه تزول علميته فيقال : دين قال شهاب ال

َمجادَيان وعمايتان َعلََمْي َشهَْرْينِ ، َوَجَبلَْينِ لندورمها وقرأ احلسنُ : والزَّْيُدون ، والزَّيْنبَاُت ، وال يلتفت إىل قوهلم 
وهذه واضحة . ول اهلمزة ألنه جيمع الياسني وقومه املنسوبني إليه بالطريق املذكورة وأبو رجاء على الياِسَني بوص

وإن إدريس ، وقرأ أيب علي : وقرأ عبد اهللا على إْدراسني ألنه قرأ يف األول . املعرفة كالزَّْيِديَن » ال « لوجود 
  .مجع إلياس » الياسني « تدالّن على أنّ  إيليسني ألنه قرأ يف األول وإن إيليَس كما تقدم عنه ، وهاتان القراءتان

ثُمَّ َدمَّْرَنا ) ١٣٥(إِلَّا َعجُوًزا ِفي الْغَابِرِيَن ) ١٣٤(إِذْ َنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه أَْجَمِعَني ) ١٣٣(َوإِنَّ لُوطًا لَِمَن الُْمْرَسِلَني 
َوإِنَّ يُوُنَس لَِمَن الْمُْرَسِلَني ) ١٣٨(َوبِاللَّْيلِ أَفَلَا َتْعِقلُونَ ) ١٣٧(َوإِنَّكُمْ لََتُمرُّونَ َعلَْيهِْم ُمْصبِِحَني ) ١٣٦(الْآخَرِيَن 

فَالَْتقََمُه الُْحوُت َوُهَو ُمِليمٌ ) ١٤١(فََساَهَم فَكَانَ ِمَن الُْمْدَحِضَني ) ١٤٠(إِذْ أََبَق إِلَى الْفُلِْك الَْمْشُحوِن ) ١٣٩(
فََنَبذَْناُه بِالْعََراِء َوُهَو َسِقيمٌ ) ١٤٤(لَلَبِثَ ِفي َبطْنِهِ إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ ) ١٤٣(َسبِِّحَني فَلَْولَا أَنَُّه كَانَ ِمَن الُْم) ١٤٢(
إِلَى ِحنيٍ  فَآَمُنوا فََمتَّْعَناُهْم) ١٤٧(وَأَْرَسلَْناهُ إِلَى ِمائَِة أَلٍْف أَْو َيزِيُدونَ ) ١٤٦(َوأَنَْبْتَنا َعلَْيِه َشَجَرةً ِمْن َيقِْطنيٍ ) ١٤٥(
)١٤٨ (  

حال ، وهو من أصَْبحَ } مُّْصبِِحنيَ { : تقدم الكالم على نظريه ، وقوله } َوإِنَّ لُوطاً لَِّمَن املرسلني { : قوله تعاىل 
  :التامة أي داخلني يف الصََّباح ، ومنه 

  ِن فَاْعلَْم بأَنَّه ُمصْبِح... إذَا َسِمْعَت بُِسَرى القَْي  -٤٢٢٢
عطف على اجلارِّ قَْبلَها ، أي ملتبسني بالليل ، » بِاللَّْيلِ « الصباح ، وتقدم ذلك يف سورة الروم ، و  أي مقيم يف

واملعىن أن أولئك القوم كانوا يسافرون إىل الشام ، واملسافر يف أكثر األمر إمنا َيْمِشي يف الليل أو يف النهار فلهذا 
{ : أي ليس فِيكُْم عقول تَْعَتُبون هبا قوله } وبالليل أَفَالَ َتْعِقلُونَ { : السبب عرب تعاىل عن هذهني الوقتني مث قال 

وإنَّما صارت هذه : قرئ بضم النون وكسرها ، قال الزخمشري ، قال ابن اخلطيب } َوإِنَّ ُيوُنَس لَِمَن املرسلني 



السالم ) الصالة و ( ىل يُونَس عليه َبَعثَ اهللا تعا: القصة آخر القصص ألنه مل يصرب على أذى قومه ، قال املفسرون 
فكذبوه ومتادوا عليه على كفرهم فلما طال ذلك  -عز وجل  -إىل أرض نيَنوى من أرض املوصل فدعاهم إىل اهللا 

  .عليه خرج من بني اظهرهم وواعدهم حلول العذاب بعد ثالث كما سيايت 
أََبَق الَعْبدُ : هرب يقال » أََبَق « لني ، حىت يف هذه احلالة و ظرف للُمْرَسِلني ، أي هو من املرس( } إِذْ أََبَق { : قوله 

اجلمع إباق كضِرَاب ، وفيه لغة ثانية أَبَِق بالكسر َيأَْبُق بالفتح وتَأَبََّق الرجلُ تشبه به يف ) يأبق إَِباقاً فهو آبٌِق و 
  :االستتار ، وقول الشاعر 

  دِّ َواَألَبقَاأَْحكََمْت َحكََماتِ الِق) َو . ... (  -٤٢٢٣
خيرج السهم على ) أن ( أي فغالبهم يف املسامهة وهي االقْتراع ، وأصله » فََساَهَم « ) قوله . ( هو الِقتب : قيل 

أي املغلوبني ، يقال أْدَحَض اهللا ُحجََّتُه فََدِحَضْت أي أزاهلا فزالت وأصل الكلمة » فَكَانَ ِمَن املُْدَحِضَني « من غلب 
  .َدِحَضْت رِْجلُ البعري إذا َزِلقَْت : وهو الّزلق يقال  من الدَّْحضِ

  فصل
كان يوُنس وعد قومه العذاب فلما تأخر عنهم خرج كاملتشرِّد منهم فقصد البحر فركب : قال ابن عباس ووهب 

رعوا ثالثاً ههنا عبد أََبق من سيده فاقترعوا فوقعة القرعة على يونس فاقت: السفينة فاحتبست السفينة فقال املالحون 
  .أنا اآلبق وَزجَّ نَفَْسَه يف املاء : فوقعت على يونس فقال يونس 

  :املليم الذي أتى مبا يالم عليه قال } فالتقمه احلوت َوُهَو ُمِليمٌ { : قوله 
  وُمشَْبعٍ بالذَّْنبِ لَْيَس لَُه ذْنُب... َوكَْم ِمْن ُمليمٍ لَْم ُيَصْب َمبالََمٍة  -٤٢٢٤

بفتح امليم من الََم َيلُوُم وهي » َمِليٌم « وقرئ . حال } َوُهو ُمِليٌم { فالنٌ أي فعل ما يالم عليه ، وقوله  أالََم: يقال 
ولكن أخذت من ليم على : قيل . ؛ ألهنا من ذوات الواو كَمقُولٍ وَمصُوبٍ » َملُوٌم « شاذة جداً ، إذا كان قياسها 

لشيُء فهوم َمشيٌب وُدِعَي فهو ُمدِْعيٌّ والقياس َمُشوٌب وَمدعوٌّ ألهنما من شِيب ا: كذا مبنياً للمفعول ومثله يف ذلك 
  .َيشوب وَيْدُعو 

  فصل
كان يسكن مع قومه ِفلَْسِطَني فََغَزاُهْم ملٌك وَسَبى منهم  -السالم ) الصالة و ( عليه  -روى ابن عباس أن يونس 

وأصابتكم ) أ ( إسرائيل إذا أسركم عدوّكم  تسعة أسباط ونصف وبقي سبطان ونصف وكان قد أوحي إىل بين
مصبة فادعوين أستجب لكم فلما نسوا ذلك وأسروا أوحى اهللا تعاىل بعد حني إىل نيبٍّ من أنبيائهم أنْ اذَْهْب أىل 

،  لقوته وأمانته -السالم ) الصالة و ( عليه  -ملك هؤالء األقوام وقل هلم يبعث إىل بين إسرائيل نبياً اختار يُوُنسَ 
ويف بين إسرائيل : ال ولكن امرت أن أْبَعثُ قوياً أميناً وأنت كذلك فقال يونس : اهللا أمرك هبذا؟ قال : قال يونس 

من هو أقوى مين فلم ال تبعه؟ فأحل امللك عليه فغضب يوُنس منه وخرج حىت أتى َبْحر الروم فوجد سفينةً مشحونةً 
فقال املالحون إن فيكم عاصاًي وإالّ مل حيصل يف . أشرفوا عل الغرق فحملوه فيها ، فلما أشرف على لُدَّة البحر 

أنا العاصي وتلفّف يف كساء ورمى : السفية ما نراه وقال خٌري من غََرقِ الكل فخرج من بينهم يونس فقال يا هؤالء 
إن السمكة خرجت من ال تكسر منه عظماً وال تقطَْع له وصالً مث : بنفسه فالتقمه احلُوُت وأوحى اهللا إىل احلوت 

البطائح ، مث دجلة فصعدت به ورمته يف أرض َنِصيبَِني بالَعَراء ، ) َبْحرٍ ( نيل مصر مث إىل حبر فارس مث إىل 
وهوكالفَْرخ املَنُتوِف ال َشْعٌر وال لَْحٌم فأنبت اهللا عليه شجرةً من َيقْطني فكان يتسظل هبا ويأكل من مثرها حىت اشتد 

أكلتها فَحزِنَ يوُنس ِلذَِلَك ُحْزناً فقال يا رب كنت أستظل حتت هذه الشجرة من الشمس ) ةَ (  مث إنَّ اَألَرَض. 



أَْنَبَتت يف ساعة واقُْتِلَعتْ يف ساعة ) على شجرة ( يا يونس حتزن ) : له ( والرِّيح وأَُمصُّ من مثرها وقد سقطت فقيل 
  .ليهم وال حتزن على مائة ألفٍ أو يزيدون تركتهم فانطلُق إ

من املصلني : من الذاكرين اهللا قبل ذلك وكان كَثري الذِّكْر ، قال ابن عباس } فَلَْوالَ أَنَُّه كَانَ ِمَن املسبحني { : قوله 
وقال سعيد . ما كنت له صالة يف بطن احلوت ولكن قَدََّم َعمالً صاحلاً : وقال احلسن . من العابدين : وقال وهب 

  .» ال إله إال أنت سبحانك إنِّي كمنت من الظاملني « : احلوت  بن جبري هو قوله يف بطن
حال أي مستقر وكان َبطْنه قرباً له إلَى َيْومِ القيامة ، قال : وقيل » بلَبِثَ « الظاهر أنه متعلق } ِفي َبطْنِِه { : قوله 

رة ولَفظَُه عشيا وقال مقاتل بن التقمة بك: وقال بعضهم . مل يلبث إال قليالً مث أُخْرَِج من بطن احلوت : احلسن 
  .أربعني يوماً : شهر ، وقيل : وقيل . سبعة أيام ، وعن الضحاك ، عشرون يوماً : َحيَّانَ ثالثة أيام ، وعن عطاء 

أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -وال أدري بأي دليل عينوا هذه املقادير وروى أبو بردة عن النيب : قال ابن اخلطيب 
وُنُس يف بطن احلوت فَسِمَعت املالئكةُ تسبيحه فقالوا ربنا إنا نسمع صوتاً بأرض غريبة فقال ذاك سَبََّح ُي: قال 

العبُد الصاحل الذي كان يصيعد إليك منه يف كل : عبدي يونس َعصَانِي فَحَبْسُتهُ يف بطن احلُوِت يف الَبْحر ، قالوا 
  .ذفه بالساحل نعم فشفعوا له فأمر احلوت فق: يوم وليلة عمل صاحل قال 

وروي أن يونس ملا ابتلعه احلوت ابتلغ احلوَت حوٌت آخُر أكُرب منه فلما استقر يف جَْوف احلُوت حسب أنه قد مات 
  .يار رب اختذت لك مسجداً مل يعبدك أحد يف مثله : فحرك جوارحه فتحركت فإذا هي َحيٌّ فَخرَّ ساجداً وقال 

ىل نفسه مع أن ذلك النبذ إمنا حصل بفعل احلوت وهذا يدل على أن فعل العبد أضاف النبذ إ} فََنَبذَْناُه { : قوله 
  .زَْيٌد بَِمكَّةَ : أي يف العراء حنو } بالعرآء { : خملوق هللا تعاىل وقوله 

 األرض الواسعة اليت ال نباَت هبا و َمْعلَم اشتقاقاً من العُري وهو عدم السُّترة ومسيت األرض اجلرداء بذلك: والعراء 
وأما املمدود فهو كما تقدم األرضُ . لعدم استتهارها بشيء والَعَرى بالقصر الناحية ومنه اْعتََراُه أي قصد َعَراُه 

  :الفَْيَحاُء قال 
  وَنَبذُْت باملَْتنِ الَعَراِء ثَِيابِي... َوَرفَْعُت رِْجالً الَ أََخاْف ِعثَاَرَها  -٤٢٢٥

فِْعيلٌ من قَطََن باملكان إذا أقام ) َي ( اليقطني } َشَجَرةً مِّن َيقِْطنيٍ { عنده : له ، وقيل أي } َوأَنَبْتَنا َعلَْيِه { : قوله 
اليقطُني كل ما مل يكن له ساٌق من ُعود كالِقثَّاِء والقَْرع والَبطِّيخِ واحلَْنظَلِ وهو : فيه ال َيْبَرُح قال املربد والزجاج 

  .، ومقاتل ) قتادة ( قوله احلسن و 
  .« املراد هنا القرع من بني الشجر يقطيناً كل ورقة اتسعت وسترت فهي يقطني : البغوي  قال

ما يرد قول بعضهم أن الشجرة يف كالمهم ما كان هلا ساق من عود بل الصحيُح « شجرة » : واعلم أن يف قوله 
فال ]  ٦: الرمحن [ } الشجر َيْسُجَدانِ والنجم و{ : ، وأما قوله « ِمْن َيقْطني » : أهنا أعم ، ولذلك بُيَِّنْت بقوله 

  .دليل فيه ألنه استعمال اللفز العام يف أحد مدلوالته 
اآلية تقتضي شيئني مل : بل أنبت اهللا اليقطني اخلاص على ساق معجزةً له ، فجاء على أصله قال الواحدي : وقيل 

  :يذكرمها املفسرون 
أن اليقطني مغروس ليحصل له ظل ، ولو كان منبسطاً : ألجله ، واآلخر أن هذا اليقطني مل يكن فأنبته اهللا : أحدمها 

كان يونس يستظلّ بالشجرة وكانت َوْعلة ختتلف إليه : على األرض مل يكن أن يستظل به وقال مقاتل بن َحيان 
  .فيشرب من لبنها ُبكْرةً وعشيا حىت اشتد حلمه وَنَبتَ َشْعُرُه 

} لَّْوالَ أَن َتدَاَركَُه نِْعَمةٌ مِّن رَّبِِّه لَُنبِذَ بالعرآء َوُهَو َمذُْموٌم { : وقال يف موضع آخر « َراِء فنبذناه بالَع» : وقال ههنا 



  .ولكنه تداركه النعمة فَنَبذَُه وهو غري مذموم ]  ٤٩: القلم [ 
  فصل

لواو لوقوعها بني ياء وكسرة َيْوِعيٌد ، ال يقال حبذف ا: ولو بنيت من الوعد مثل يقطني لقلت : قال شهاب الدين 
  .ألن شرط تلك الياء أن تكون للمضارعة ، وهذه مما ميتحن هبا أهل التريف بعضُْهم بعضاً « َوَعَد » كَيِعيُد مضارع 

؛ وعلى هذا » َوأْرَسلَْناُه قبل ُملَْتقَِمِه « : حيتمل أن يكون املراد } َوأَْرَسلَْناُه إىل ِمئَةِ أَلٍْف أَوْ َيزِيُدونَ { : قوله 
والواو معناها اجلمع وحيتمل أن يكون املراد به اإلرسال بعد . فاإلرسال وإن ذكر بعد االلتقام فاملراد به التقدمي 

كان إرسال يونَس بعدما نبذة احلوت وعلى هذا التقدير جيوز أنه أرسل إىل قوم آخريَن : االلتقام قال ابن عباس 
  .سل إىل األولني بشريعة فآمنوا هبا سوى القوم األَُول وجيوز أن يكون أر

} أَْو كََصيِّبٍ مَِّن السمآء { : هذه سبعة أوجه حتقيقها أول البقرة عند قوله تعاىل » أو « يف } أَْو يَزِيُدونَ { : قوله 
تعاىل أهبم  فالشك بالنسبة إىل املخاطبني أي أن الرَّاِئي يشك عند رؤيتهم ، واإلهبام بالنسبة إىل اهللا]  ١٩: البقرة [ 

أمرهم واإلباحة أي أن الناظر إليهم يباح له أن حيذرهم هبذا القدر وكذا التخيري أي هو خمري بني أن حيذرهم كذا أو 
  .كذا ، واإلضراب ومعىن الواو واضحان 

اللتقام كما تقدم ، وقيل قال قتادة أرسل إىل أهل نِيَنَوى من أرض املوصل قبل ا} فَآَمُنواْ فََمتَّْعَناُهْم إىل ِحنيٍ { : قوله 
إهنا مبعىن الواو ، وقال مقاتل والكليب : قال ابن عباس » أو « وتقدم الكالم على . إىل قوم آخرين : بعده ، وقيل : 
: على األصل بالنسبة للمخاطبني واختلفوا يف مبلغ الزيادة ، قال ابن عباس ومقاتل : مبعىن بل ، وقال الزجاج : 

بضعاً وثالثَني ألفاً : وقال احلسن  -صلى اهللا عليه وسلم  -ورواه أيب بن كعب عن رسول اهللا .  كانوا ِعشْرين ألفاً
تسعني ألفاً فآمنوا يعين الذين أرسل إليهم يونس بعد معايَنة العذاب فآمنوا فمتعناهم إىل : ، وقال سعيد بن جبري 

  .حني انقضاء آجاهلم 

أَلَا إِنَُّهْم ِمْن إِفْكِهِْم ) ١٥٠(أَْم َخلَقَْنا الَْملَاِئكَةَ إَِناثًا َوُهمْ َشاِهُدونَ ) ١٤٩(َولَُهُم الَْبُنونَ فَاْسَتفْتِهِْم أَِلرَبَِّك الَْبنَاُت 
ونَ َما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُم) ١٥٣(أَْصطَفَى الَْبَناِت َعلَى الَْبنَِني ) ١٥٢(َولََد اللَُّه َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ ) ١٥١(لََيقُولُونَ 

َوَجَعلُوا َبْيَنهُ ) ١٥٧(فَأْتُوا بِِكَتابِكُمْ إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني ) ١٥٦(أَْم لَكُْم ُسلْطَانٌ ُمبٌِني ) ١٥٥(أَفَلَا َتذَكَُّرونَ ) ١٥٤(
إِلَّا ِعَبادَ اللَّهِ ) ١٥٩(ا َيِصفُونَ ُسْبَحانَ اللَِّه َعمَّ) ١٥٨(َوَبْيَن الْجِنَِّة َنَسًبا َولَقَْد َعِلَمِت الْجِنَّةُ إِنَُّهمْ لَُمْحَضُرونَ 

  ) ١٦٠(الُْمْخلَِصَني 

وإذا كان قد : معطوف على مثله يف أول السورة وإن تباعدت قال أبو حيان : قال الزخمشري } فاستفتهم { : قوله 
مل كثرية وقصص كيب فكيف جب) ا ( كُلْ لَْحماً ، واضْرِْب زيداً و خبزاً من أبقح التَّر : عدوا الفَْصلَ بنحو 

إن الفصل وإن كَثر بني اجلمل املتعاطفة مغتفر ، وأما األول أنه تعاىل : وِلقَائل أن يقول : متباينة؟ قال شهاب الدين 
عاد إىل شرح مذاهب املشركني وبيان قبحها ومن مجلة  -السالم ) الصالة و ( عليهم  -ملا ذكر أقاصيص األنبياء
» فاْسَتفْتِهِْم « األوالد هللا تعاىل مث زعموا أهنا من جنس اإلناث ال من جنس الذكور فقال  أقواهلم الباطلبة أهنم أثبتوا

باستفتاء قريش عن وجه اإلنكار للبعث أوالً مث ساق الكالم موصوالً بعضه ببعض إىل أن أمرهم بأن يستفتيهم يف 
  أهنم مل أثبتوا هللا سبحانه البنات وهلم البنني؟

إنَّ قريشاً وأجناس العرب جهينة وبين سلمة وخزاعة وبين مليح ، قالوا : املفسرين أهنم قالوا  ونقل الوَاِحِديُّ عن



  :املالئكة بنات اهللا وهذا الكالم يشتل على أمرين 
إثبات البنات هللا وذلك باطل ألن العرب كانوا يستنكفون من البنت والشيء الذي يستنكف منه املخلوق : أحدمها 

  خالق؟كيف ميكن إثباته لل
إثبات أن املالئكة إناثٌ ، وهذا أيضاً باطل ألن طريق العلم إما اِحلسُّ وإما اخلرب وإما النظر أما اِحلسُّ : والثاين 

} أَْم َخلَقَْنا املالئكة إَِناثاً وَُهْم َشاِهُدونَ { : فمفقود ألهنم مل يشاهدوا كيف خلق اهللا املالئكة وهو املراد من قوله 
ود أيضاً ألن اخلرب إمنا يفيد العلم إذا علم كونه صدقاً قطعاً وهؤالء الذين خيربون عن هذا احلكم وأما اخلرب فمفق

أَالَ إِنَُّهم مِّْن إِفِْكهِْم لََيقُولُونَ وَلََد اهللا وَإِنَُّهمْ { : كذابون أفاكون مل يدر على صدقهم دليل وهذا هو املراد من قوهلم 
  :ود من وجهني وأما النظر فمفق} لَكَاِذُبونَ 

أن دليل العقل يقتضي فساد هذا املذهب ألنه تعاىل أكمل املوجودات واألكمل ال يليق به اصطفاء البنات : األول 
على البنني مبعىن إسناد األفضل إىل األفضل أقرب إىل العقل من إسناد اَألَخّس إىل األفضل فإن كان حكم العقل 

  . معترباً يف هذا الباب كان قولكم باطالً
أن يتركوا بترك االستدالل على فساد مذهبهم بل نطالبهم بإثبات الدليل على صحة مذهبهم فإذا مل جيدوا : الثاين 

: فقوله } أَْم لَكُمْ ُسلْطَانٌ مُّبٌِني فَأُْتواْ بِِكتَابِكُْم إِن كُنُتْم صَاِدِقَني { : دليالً ظهر بطالن مذهبهم ، وهذا هواملراد بقوله 
أَِلرَبَِّك البنات َولَُهمُ البنون أَْم َخلَقَْنا املالئكة إَِناثاً َوُهمْ { فاسأل يا حممد أهل مكة وهو سؤال توبيخ }  فاستفتهم{ 

وهذه مجلة حالية من املالئكة ، والرابط الواو ، وهي هنا واجبة عدم رابط غريه قاله شهاب الدين؛ } َشاِهُدونَ 
  .ني وحيتمل أن يكون مجلة حالية من السؤال

فعالً ماضياً مسنداً للجاللة ، » ولد « العامة على } أَالَ إِنَُّهم مِّْن إِفِْكهِمْ لََيقُولُونَ َولََد اهللا وَإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ { : قوله 
 وَلَُد اهللا بإضافة الولد إليه أي يقولون املالئكة ولده ،: أي أتى بالولد؛ تعاىل عما يقولون علواً كبرياً ، وقرئ 

فحذف املبتدأ للعلم به ، وأبقى خربه ، والَولَُد فََعلٌ مبعىن مفَُعولٌ كالقََبض فلذلك يقع خرباً عن املفرد واملثىن 
  .َولَِدي وُهْم َولَِدي ) َهِذِه : تقول ( واجملموع تذكرياً وتأنيثاً ، 

نكار والتقريع ، وقد حذف معها مهزة العامة على فتح اهلمزة على أهنا مهزة استفهام مبعىن اإل} أَْصطَفَى { : قوله 
وقرأ نافعٌ يف رواية وأبو َجْعفَر وشيبةُ واألعمُش هبمزة وصل تثبت ابتداء وتسقط درجاً وفيه . الوصل استغناًء عنها 

  :وجهان 
  :أنه على نية االستفهام ، وإمنا حذف للعمل به ومنه قول عمر بن أيب ربيعة : أحدمها 
  َعَدَد الرَّْملِ وَالَْحَصى َوالتُّرَابِ... َبهْراً : َها قُلُْت ُتجِبُّ: قَالُوا  -٤٢٢٦

  .أي أحتبها 
أي تقولون كذا وتقولون اْصطَفَى هذا » َولَد اللَِّه « : أن هذه اجلملة بدل من اجلملة احملكية بالقول وهي : والثاين 

  .اجلنس على هذا اجلِْنس 
أن ) وهذا القراءة وإن كان هذا حملها فهي ضعيفة والذي أضعفها .  وقد قرأ هبا محزة واألعمُش: قال الزخمشري ( 

فمن جعلها } َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ َمالَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ { : هذه اجلملة قد اكتَنفَها اإلْنكَاُر من جانبيها وذلك قوله 
وَإِنَُّهمْ لَكَاِذُبونَ { : وأما قوهلم » ولد اهللا « : لإلثبات فقد أوقعها دخيلة بني نسبتني؛ لن هلا مناسبةً طاهرةً مع قوهلم 

فهي مجلة اعتراض بني مقالة الكفرة جاءت للتشديد والتأكيد يف كون مقالتهم تلك هي من إفكهم ، ونقل أبو } 
  .وهو بعيد جداً : باملد قال » آْصطَفَى « البقاء أنه قرئ 



استفهاميتان ليس إحدامها تعلق باألخرى من حيث اإلعراب استفهم أوالً  مجلتان} َمالَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ { : قوله 
عما استقر هلم وثبت استفهام إنكار ، وثانياً استفهام تعجب من حكمهم هبذا احلكم اجلائر وهو أهنم نسبوا أحسن 

أَْم لَكُمْ « تتعظون » نَ أفَالَ َتذَكَُّرو« ما لكم كيف حتكمون هللا بالبنات ولكم بالبنني؟ : اجلنسني إليهم واملعىن 
  .يف قولكم } إِن كُنُتْم صَاِدِقَني { الذي لكم فيه حجة } فَأُْتواْ بِِكتَابِكُْم { برهان بني على أن اهللا ولد » ُسلْطَانٌ ُمبٌني 

  .ة الجِتَننِهم عن األْبصار أراد باجلنة املالئكة مسوا جن: قال جماهد وقتادة } َوَجَعلُواْ بَْيَنُه َوَبْيَن اجلنة َنَسباً { : قوله 
: إهنم خُزَّان اجلنة ، قال ابن اخلطيب : جنس من املالئكة يقال هلم اجلن منهم إبليس ، وقيل : وقال ابن عباس 

َوَجَعلُواْ َبْيَنُه َوَبْينَ { : املالئكة بناُت اهللا ، مث عطف عليه قوله : وهذا القول عندي ُمْشِكلٌ؛ ألنه تعاىل أبطل قوهلم 
  .والعطف يقتضي كون املعطوف مقابالً مبعطوف عليه فوجب أن يكون املراد من اآلية غري ما تقدم } جلنة َنَسباً ا

َسرََواتُ اِجلنَّ : فمن أمهاهتم؟ قالوا : قالت كفار قريش املالئكة بنات اهللا فقال هلم أبو بكر الصديق : وقال جماهد 
  . وهذا أيضاً بعد لن املصاهرة ال تسّمى نسباً

  }َوَجَعلُواْ للَِّه ُشَركَآَء اجلن { : وقد روينا يف تفسري قوله تعاىل : قال ابن اخلطيب 

إن اهللا وإبليس أخوان فاهللا هو احلّر الكرمي إبليس هو األخر : أن قوماً من الزََّناِدقَة يقولون ]  ١٠٠: األنعام [ 
املراد منه هذا املذهب وهذا القول عندي هو أقرب } اجلنة َنسَباً َوَجَعلُواْ َبْيَنُه َوَبْيَن { : الشديد ، فقوله تعاىل 

أي } َولَقَْد َعِلَمِت اجلنة إِنَُّهْم لَُمْحَضُرونَ { : وهو مذهب اجملوس القائلني بيزدان وأهرمن ، مث قال . األقاويل 
علمت اجلنة أنّ اجلنة أهنم  املراد ولقد: وقيل . علمت اجلنة أنّ الذين قالوا هذا القول حمضرون النار ومعذبون 

الثَّانِي َعاِئدٌ إىل ) القَْولِ ( الضمري عائد إىل قائل هذا القول وعلى : األول ) القول ( فعلى . سيحضرون يف العذاب 
اَد اهللا إِالَّ ِعَب{ : قوله } سُْبَحانَ اهللا َعمَّا َيِصفُونَ { نفس اجلنة ، مث إنه تعاىل نزَّه نفسه عما قالوا من الكذب فقال 

  :يف هذا االستثناء وجوه } املخلصني 
  .أي جعلوا بينه وبني اجلنة نسباً إىل عباد اهللا؟ » َجَعلُوا « أنه مستثىن منقطع واملستثىن منه إما فاعل : أحدمها 

  .أي لكن عباد اهللا يصفونه مبا يليق به تعاىل » َيِصفُونَ « أنه فاعل : الثاين 
وعلى هذا فتكون مجلة التسبيح معترضةً وظاهر كالم . أي لكن عباد اهللا ناُجون » ن حمضرو« أنه ضمري : الثالث 

وجيوز أن يكون » ُمْحَضُرونَ « أو » َجَعلُوا « مستثىن من : أيب البقاء أنه جيوز أن يكون استثناًء متصالً ألنه قال 
وجََعلَ الناَس ، : وليس ببعيد كأنه قيل منفصالً وظاهر هذه العبارة أن الوجهني األولني هو فيهما متصل ال منفصل 

  .مث استثىن منهم هؤالء وكل من مل جيعل بني اهللا وبني اجلنة نسباً فهو عند اهللا ُمْخلٌَص من الشِّرك 

ا ِمنَّا إِلَّا لَُه َمقَاٌم َمْعلُوٌم َوَم) ١٦٣(إِلَّا َمْن ُهَو َصالِ الَْجحِيمِ ) ١٦٢(َما أَنُْتْم َعلَْيِه بِفَاِتنَِني ) ١٦١(فَإِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ 
لَوْ أَنَّ ِعْندََنا ِذكًْرا ) ١٦٧(َوإِنْ كَانُوا لََيقُولُونَ ) ١٦٦(َوإِنَّا لََنْحُن الُْمسَبُِّحونَ ) ١٦٥(َوإِنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ ) ١٦٤(

  ) ١٧٠(فَكَفَرُوا بِِه فََسْوَف َيْعلَُمونَ  )١٦٩(لَكُنَّا ِعَباَد اللَِّه الُْمخْلَِصَني ) ١٦٨(ِمَن الْأَوَِّلَني 

  :يف املعطوف وجهان } فَإِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ { : قوله 
فيِه تغليب املخاطب » أنتم « امسها أو مبتدأ و » أَنُْتْم « نافية و » وما » « إنَّ « أنه معطوف على اسم : أحدمها 

» بفَاِتنَِني « متعلق بقوله » َعلَْيِه « ) و ( ْم ما أنتم َوُهو؛ فغلب اخلطاب على الغائب إذ األصلُ فإنَّكُْم وَمْعبُودكُ
معىن حاملني على عبادته إال الذي سبق » فاتنني « بتقدير حذف مضاف وضمن » َما َتعُْبُدونَ « والضمري عائد على 



  .مفرغ مفعول بفَاِتنَني واالستثناء » من « يف علمه أنَّه من أهل َصلْي اجلَِحيم و 
( إنَّ كُلَّ َرُجل َوَضْيَعَتُه : أنه مفعول معه وعلى هذا فيحسن السكوت على تعبدون كما حيسن يف قولك : الثاين 

كما تقدر ذلك يف كل رجل وضعيته ) إنَّ كُلَّ ثُْوبٍ ومثََنُه ، واملعىن إنكم مع معبودكم مقرنون : وحكى الكسائي 
إالَّ « مستأنف أي ما أنتم على ماتعبدون بفاتنني أو حباملني على الِفتنة ، } ِه بِفَاِتنَِني َمآ أَنُتْم َعلَْي{ : مقترنان وقوله 
إىل ( مثلكم ، قاله الزخمشري ، إال أن أبا البقاء ضعف الثاين وتابعه أبو حيان يف تضعيفه لعدم تبارده » َمْن ُهَو َضالّ 

غري واضح واحلق أحق أن يتبغ » ما أنتم عليه فاتنني «  الظاهر أنه معطوف واستئناف: الفهم قال شهاب الدين ) 
  .كيف يفتوهنم على اهللا؟ : فإن قلت : على اهللا قال » عليه « وجوز الزخمشري أن يعود الضمري يف 

َمْن « أَفَْسَدها عليه وخيبها عليه و : فََتَن فالنٌ على امرأته كما تقول : يفسدوهنم عليه بإغوائهِْم من قولك : قلت 
جيوز أن تكون موصولةً أو مصوفةً وقرأ العامة َصالِ اجلَحِيم بكسر الال م ألنه منقوص مضاف حذفت المه » َو ُه

  .» هو « فأُفْرَِد » َمْن « اللتقاء الساكنني ومحل على لفظ 
فقط فيما نقله  عن احلسن) ابن عطية ( وقرأ احلسن وابُن عبلة بضم الالم مع واو بعدمها فيما نقله اهلُذَِلّي عنهما ، 

أوالً فأفرد » من « الزخمشري ، وأبو الفضل فأما مع الواو فإنه مجع سالمة بالواو والنون ويكون قد ُحِملَ على لفظ 
وحذفت النون لإلضافة ومما محل فيه على اللفظ » َصالُو « : وعلى معناها ثانياً فجمع يف قوله » ُهَو « : يف قوله 

فأفرد ]  ١١١: البقرة [ } إِالَّ َمن كَانَ ُهوداً أَْو نصارى { : صلة املوصول قوله تعاىل واملعىن يف مجلة واحدة وهي 
  :ومثله قوله » ُهوداً « ومجع يف » كَانَ « يف 

وإمنا حذفت الواو ) أيضاً ( وأما مع عدم الواو فيحتمل أن يكون مجعاً ... َوأَْيقَظَ َمْن كَانَ ِمْنكُْم نَِياماً  -٤٢٢٧
األنعام [ } يَقُصُّ احلق { ا حذفت لفظاً وكثرياً ما يفعلون هذا ُيْسِقطُونَ يف اخلطِّ ما َيْسقُطُ يف اللفظ ، ومنه خطًّا كم

  :يف قراءة من قرأ بالضد املعجمية ورسم بغري ياء ، وكذلك ]  ٥٧: 

ألنه عني منقوص وحيتمل أن يكون مفرداً وحقه على هذا كسر الالم فقط ]  ٣: املائدة [ } واخشون اليوم { 
َهذَا قَاضِ الْبَلَِد ، وقد ذكروا فيه : وهي الياء اللتقاء الساكنني حنو  -وعني املنقوص مكسورة أبداً وحذفت الالم 

  :توجيهني 
أنه مقلوب إذ األصل صَاِلي مث قّدموا الالم إىل موضع العني ، فقوع اإلعراب على الَعْينِ مث حذفت الم : أحدمها 

َجاَء صَالٌ ورَأَْيتُ صاالً ، : لب فصار اللفظ كما ترى ووزنه على هذا فَاعٍ ، فيقال على هذا الكملة بعد الق
َهذَا باٌب ورأيُت باباً ، ومررت ببابٍ ونظريه يف جمرد القلب ، شاٍك والثٍ : وَمَرْرتُ بِصَالٍ فيصري يف اللفظ كقولك 

فصارا به متعلني مقنوصني خبالف َصاِلي فإنه قبل يف شَاِئٍك والئٍث ، ولكن شائك والئث قبل القلب صحيحان 
  .القلب كان متعالً منقوصاً فصار به صحيحاً 

أن الالم حذفت استثقاالً من غري قلب ، وهذا عندي أسهل مما قبله وقدر رأيناهم َيَتنَاَسْونَ الالم احملذوفة : والثاين 
» َوَجىن الَْجنََّتْينِ َدانٌ « برفع الراء ]  ٢٤: الرمحن [  }َولَهُ اجلوار { : وجيعلون اإلعراب على العني ، وقد قرئ 
ما بَالَْيتُ بِِه َبالَةً ، واألصل َباِلَيةً ، كعافيٍة وقد تقدم طََرٌف من هذا عند : برفع النون تشبيهاً َجبناحٍ وَجانٍّ ، وقالوا 

  .الشني فيمن قرأه برفع ]  ٤١: األعراف [ } َوِمن فَْوِقهِْم غََواشٍ { : قوله 
  فصل

« ما تعبدون » ما أنتم عليه « من األصنام » وما تعبدون « تقولون ألهل مكة » فإنكم « املعىن : قال املفسرون 
ُمبِضلَِّني أحداً إال من هو صال اجلحيم أي من قدَّر اهللا أنه سيدخل النار ، ومن سبق له يف علم اهللا الشقاوة » بفاتنني 



ل على فساد مذاهب الكفار أتبعه مبا ينبه على أن هؤالء الكفار ال يقِدرون على إضالل ، واعمل أنه ملا ذكر الدالئ
وقد احتج أهل السنة هبذه اآلية على أنه ال . أحد إال إذا كان قد سبق حكم اهللا يف حقه بالعذاب والوقوع يف النار 

  .تأثري إلحياء الشيطان ووسوسته وإمنا املؤثر قضاُء اهللا وقَدُرُه 
  :فيه وجهان } َوَما ِمنَّآ إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم { : قوله 

ما : تقديره } إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم { : صفة ملوصوف حمذوف فهو مبتدأ واخلرب اجلملة من قوله » منا « أن : أحدمها 
  .ِمْن َجيٌِّد فصيٌح « أحٌد ِمنَّا إالَّ له مقام ، وَحذُْف املبتدأ مع 

صفة حذف موصوفها واخلرب على هذا هو اجلار املتقدم والتقدير « إالَّ لَُه َمقَاٌم » أن املبتدأ حمذوف أيضاً و :  والثاين
  :حذف املوصوف وأقام الصِّفَةَ ُمقَاَمُه كقوله : قال الزخمشري « وما منَّا أحٌد إالَّ لَُه َمقَاٌم » : 

  .. . . أََنا اْبُن َجالَ وَطَالَُّع الثَّنَاَيا -٤٢٢٨
  :وقوله 
ليس هذا من حذف املوصوف وإقامة » : ورده أبو حيان فقال ... َيْرِمي بِكَفّي كَانَ ِمْن أرْمى الَبَشر  -٤٢٢٩

َوَما ِمنَّا أََحدٌ « : خربه وألنه خربه وألنه ال ينعقد كَالٌَم من قوله » إالَّ لَُه َمقَاٌم « الصفة ُمقَاَمُه ، ألن احملذوف مبتدأ و 
يف موضع الصفة فقد َنصُّوا على أنَّ » له مقام معلوم « حمط الفائدة وإن ختيل أن » إالَّ لَُه َمقَاٌم َمْعلُوٌم « : وقوله ، » 
يف » غَْيرٍ « إذا كانت صفة يف ذلك ِلتََمكُّنِ » غَْيراً « ال تكون صفته إذا حذف موصوفها وأهنا فارقت » إالَّ « 

أي » بكفى كان « أي أنا ابن َرُجلٍ َجال ، و » أَنَاْبُن َجالَ « : ؛ وجعل ذلك كقوله فيه» إالَّ « الوصف وعدم متكن 
  :َرُجلٍ كان فقد عده النَّحويُّونَ من أقبح الضرائر ، حيث حذف املوصوف والصفة مجلة مل تيقدمها ِمْن بِخالف قوله 

ظَعَن ، ومنا فريق أقام ، وقد تقدم حنٌو من هذا يف النَِّساء  منَّا فريٌق: يريدون ... » ِمنَّا ظََعَن َوِمنَّا أَقَاَم «  -٤٢٣٠
  ] . ١٥٩: النساء [ } َوإِن مِّْن أَْهلِ الكتاب إِالَّ لَُيْؤِمَننَّ بِِه { : عند قوله 

  .من كالم الرَُّسولِ صلى اهللا عليه وسلم : وهذا الكالم وما بعده ظاهره أنه من كالم املالئكة ، وقيل 
  فصل

أي » َوَما ِمنَّا َمْعَشَر الَْمالَِئكَِة إالَّ له مقام معلوم « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -يقول جربيل للنيب : رون قال املفس
ما يف السموات موضع شرب إال وعليه « : ما منا ملك إال له مقام معلوم يف السموات يعبد اهللا فيه قال ابن عباس 

أَطَّْت السََّماُء َوَحقَّ لََها أَنْ َتِئطَّ ، وَالَِّذي َنفِْسي « :  -السالم) الة و الص( عليه  -وقال » ملك يصلي أو ُيسَبِّح 
إالَّ له مقام معلوم يف القُْرَبة : وقال السُّدِّيُّ » بَِيِدِه َما فيَها َمْوِضُع أْرَبَعةِ أََصابعَ إالَّ َوِفيِه َملٌَك وَاِضٌع جََبَهَتُه سَاجِدٌ هللا 

  .واملشاهدة 
جيوز أن يكون مراداً أي » الصافاون واملسبحون « مفعول } َوإِنَّا لََنْحُن الصآفون وَإِنَّا لََنْحُن املسبحون { : قوله 

  .الصافون أقَْدامَنا وأجْنَِحَتَنا ، واملسبِّحون اللََّه تعاىل ، وأن ال يُراَد البتة أي حنن من أهل هذا الفعل 
الصافون يف مواقف الُعُبوِدية ال غريهم وذلك يدل على أنَّ طاعات البشر  فعلى األول يفيد احلصر ومعناه أهنم هم

  .بالنسبة إىل طاعات املالئكة كالَعَدم حىت َيِصحَّ هذا احلصر 
هم : البشر أقرُب درجةً من امللك فضالً عن أن يقال : وكيف جيوز مع هذا احلصر أن يقال : قال ابن اخلطيب 
  ! .أفضل منه أم ال؟

صفوف املالئكة يف السماء : هم املالئكة َصفُّوا أقَْدامَُهْم ، وقال الكليب } وَإِنَّا لََنْحُن الصآفون { : قوله :  قال قتادة
 -أي املصلون املنزهون اهللا عن السوء خبري جربيل للنيب } َوإِنَّا لََنْحُن املسبحون { . كصفوف الناس يف األرض 



 بالصالة والتسبيح وأهنم ليسوا مبعبودين كا زعمت الكفار ، مث أعاد الكالم أهنم يعبدون اهللا -صلى اهللا عليه وسلم 
لَْو أَنَّ { الم التأكيد » لَيقولُونَ « يعين أهل ملكة : أي وقد كانوا } َوإِن كَاُنواْ { : إىل اإلخبار عن املشركني فقال 

أي ألخلصنا العبادة هللا وملا كذبنا } ا ِعَباَد اهللا املخلصني لَكُنَّ{ أي كتاباً من كتب األولني } ِعنَدَنا ِذكْراً مَِّن األولني 
عاقبة هذا الكفر وهذا } فَكَفَرُواْ بِِه فََسْوَف َيْعلَُمونَ { ، مث جاءهم الذكر الذي هو سيِّد األذكار وهو القرآن ، 

  .هتديد عظيم 

فَتََولَّ ) ١٧٣(َوإِنَّ جُْندََنا لَُهُم الَْغاِلُبونَ ) ١٧٢(نَُّهْم لَُهُم الْمَْنصُوُرونَ إِ) ١٧١(َولَقَْد َسبَقَْت كَِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا الُْمْرَسِلَني 
فَإِذَا نََزلَ بَِساَحِتهِْم فََساءَ ) ١٧٦(أَفَبَِعذَابَِنا َيْستَْعجِلُونَ ) ١٧٥(وَأَْبِصْرُهْم فََسْوفَ ُيْبِصُرونَ ) ١٧٤(َعْنُهْم حَتَّى ِحنيٍ 
سُْبَحانَ َربِّكَ َربِّ الِْعزَّةِ ) ١٧٩(َوأَْبِصْر فََسْوَف ُيْبِصُرونَ ) ١٧٨(َوتََولَّ َعْنُهْم َحتَّى ِحنيٍ ) ١٧٧(يَن َصبَاُح الْمُْنذَرِ
  ) ١٨٢(َوالَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني ) ١٨١(َوَسلَاٌم َعلَى الْمُْرَسِلَني ) ١٨٠(َعمَّا َيِصفُونَ 

ملا ]  ٢١: اجملادلة [ } كََتَب اهللا َألغِْلَبنَّ أََناْ ورسلي { : وهي قوله } كَِلَمُتَنا ِلعَِباِدَنا املرسلني َولَقَدْ َسَبقَْت { : قوله 
َولَقَْد َسَبقَْت كَِلَمُتَنا { أردفه مبا يقوي قلب الرسول فقال ]  ٣: احلجر [ } فََسْوَف َيْعلَُمونَ { : هدد الكفار بقوله 
والنُّْصَرةُ والغلبة قد تكون باحلُجَّة وقد تكون } نَُّهْم لَُهُم املنصورون َوإِنَّ ُجنَدَنا لَُهُم الغالبون ِلِعَباِدَنا املرسلني إِ

بالدولة واالستيالء وقد تكون بالدوام والثبات فاملؤمن وإن صار مغلوباً يف بعض األوقات بسبب َضْعِف أحوال 
  .ل قد قتل األنبياء وهزم كثريةٌ من املؤمنني الدنيا فهو الغالب وال يلزم على هذه اآلية أن يقا

تفسري للكلمة فيجوز أن اليكون هال حملٌّ من اإلعراب ، وجيوز أن تكون خرب } إِنَُّهْم لَُهُم املنصورون { : قوله 
مبتداً مضمر ومنصوبة بإضمار فعل أي هي أهنم هلم املنصورون أو أعين بالكلمة هذا اللفظ ويكون ذلك على سبيل 

عنيت هذا اللفظ كما تقول : كاية ألنك لو صحرت بالفعل قبلها حاكياً للجملة بعده كان صحيحاً كأنك قلت احل
  .مجعاً » كَِلَماُتَنا « : كََتْبُت زَيٌد قَاِئٌم ، وإنَّ زَْيداً لَقَاِئٌم وقرأ الضحاك : 

يوم بدر ، : يعين املوت ، وقال جماهد : اس قال ابن عب» حَتى ِحني « أي أعرْض عنهم } فََتَولَّ َعْنُهمْ { : قوله 
  .إلَى فتحِ مكة : إىل أن يأتيهم عذاُب اهللا ، وقيل : حىت يأمرك اهللا بالقتال ، وقيل : وقال السدي 

إذا نزل هبم العذاب عن القتل واألسر يف الدنيا والعذاب » وَأَْبِصْرُهْم « نسختها آية القتال : قال مقاتل بن حيان 
مىت هذا : ذلك من النصرة والتأييد يف الدناي والثواب العظيم يف اآلخرة فقالوا » فََسْوَف يُْبِصُرونَ « يف اآلخرة 

أي إن ذلك االستجعال جهل ألن لكُلّ شيء من أفعال اهللا تعاىل } أَفَبَِعذَابَِنا َيْستَْعجِلُونَ { : العذاب؟ فقال تعاىل 
  .وقتاً معيَّناً ال يتقدم وال يتأخر 

  .العامة على َنَزل مبنياً للفاعل ، وعبُد اللَِّه مبنياً للمفعول ، واجلاّر قائم َمقَام فاعله } فَإِذَا نََزلَ بَِساَحِتهِمْ { :  قوله
  :والساحة الفناء اخلاِلي من األبنية ومجعها سُوحق فألفها عن واوٍ فُيصغَّر على ُسوَْيَحٍة قال الشاعر 

  أَْو َيسَْرُحوُه بَِها َواغَْبرَّتِ السُّوُح...  َيسَْرُحوا َنَعماً فَكَانَ ِسيَّاِن أَنْ الَ -٤٢٣١
الساحة املكان الواسع : إهنا من ذَواِت الَياء حيث عدها يف مادة سيح ، مث قال : وهبذا يتبني ضعف قول الراغب 

ورجل سَاِئٌح َوسيَّاح . رَّ السائح والسائح املاء اجلري يف الساحة ، وَساَح فالنٌ يف األْرض َمرَّ َم. ساحة الدر : ومنه 
  .وحيتمل أنْ َيكثون هلا مادََّتاِن لكن كان ينبغي أن يذكر ما هي األشهر أو يذكرمها معاً . انتهى 

  .بعِتاهبم : َحبْضَرتِهِْم وقيل : يعين العذاب بساَحتِهِْم ، قال مقاتل } فَإِذَا َنَزلَ بِسَاَحتِهِْم { : قوله تعاىل 
فبئس َصبَاح الكَافرين الذين أُْنِذُروا } فََسآَء صََباُح املنذرين { العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم :  قال الفراء



إىل َخبْيَبَر أتاها ليالً ، وكان إذا َجاء قوماً بلَْيلٍ مل َيْغُز حىت  -السالم ) الصَّالَةُ و ( عليه  -ملا خرج . بالعذاب 
ُمحَمَّد واللَِّه ُمحَمَّد واخلميس : َمبَساِحيها وَمكَاِتِلَها ، فلما رأوه قالوا ) َخْيَبَر ( ُيصْبَح فلما أصبح خرجت يهوُد 

  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» اللَُّه أكُرب َخرَِبتُ َخْيَبر إنَّا إذا َنَزلَْنا بَساَحِة قْومِ فََسْوَف يُْبِصُرونَ « 
  } َوأَْبِصرُْهْم فََسْوَف يُْبِصُرونَ فََتَولَّ َعْنُهْم حىت ِحنيٍ{ : قوله 
املراد من هذه الكلمة فيما تقدم أحوال الدنيا ويف هذه الكلمة أحوال القيامة وعلى التقديرين فالتكرير زائل : قيل 

  .املراد من التكرير املبالغة يف التَّهديد والتَّْهويلِ : ، وقيل 
  بغري ضمري؟» وَأَْبِصرْ « : وههنا قال » ِصرُهْم وَأَْب« : ما احلكمة يف قوله أوالً : فإن قيل 

الثاين إمَّا اختصراً لداللة األوىل عليه وما اقتصار تقنُّناً يف البالغة مثَّ إنَُّه تعاىل » أبصر « فاجلواب أنه حذف مفعول 
أي الغلبة والقوة ، } العزة  سُْبَحانَ رَبَِّك َربِّ{ : ختم السورة بتنزيه نفسه عن كل ما ال يليق بصفات اإلهلّية فقال 

: وقيل . صاحب صدق الختصاصه به : ذُو الِعزَّة ، كما تقول : أضاف الربَّ إىل العزة الختصاصه هبا كأنه قيل 
  .املراد بالعزة املخلوقة الكائنة بْين خلقه 

  .ويترتب على القولني مسألة اليمني 
  فصل
« : إىل كمال احلكمة والرحكمة والعزة إشارة إىل كمال القدرة ، فقوله  الربوبية إشارة} رَبَِّك َربِّ العزة { : قوله 

يفيد االستغراق وإذا » العزة « : يدل على أنه القادر على مجيع احلوادث ، ألن األلف والالم يف قوله » رب العزة 
كلمة حمتوية على } مَّا َيِصفُونَ سُْبَحانَ َربِّكَ َربِّ العزة َع{ : كان الكل ملكاً له مل يبق لغريه شيء فثبت أن قوله 

َواحلَْمُد ِللَِّه « ، الذين بلغوا عن اهللا التوحيد بالشرائع » َوَسالٌَم َعلَى املُْرَسِلَني « أقصى الدرجات وأكمل النهايات 
  . -السالم) الصالة و ( عليه  -على هلك األعداد ونصر األنبياء » َربَّ الَعالَِمَني 

َمْن أََحبَّ أنْ َيكَْتالَ بِاِملكْيَالِ اَألوْفَى ِمَن اَألْجرِ فَلَْيكُْن آِخَر كَالَِمِه ِمْن « قال  -اهللا عنه  رضي -ُروي عن عليِّ 
ة عن مامسُْبَحانَ رَبَِّك َربِّ الِعزَِّة َعمَّا َيِصفُونَ وَسالٌم على املُْرَسلَني واحلَْمُد ِللَِّه َربِّ الَعالَِمَني وَرَوى أبو أ: َمْجِلِسِه 

أُعِْطَي ِمَن اَألْجرِ » والصافات « من قرأ سورة  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا » : أيبِّ بن كعب قال 
القَِياَمِة  َحاِفظَاُه َيْوَم َعْشَر َحسََناٍت بَِعَدِد كُلِّ جنِّيِّ َوَشْيطَاِن وََتَباَعَدْت ِمْنُه َمَرَدةُ الشياطني َوبِرَئ ِمَن الشِّْرِك وشَهَِد لَُه

  .« أنَّه كَانَ ُمْؤِمناً 
  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

كَْم أَهْلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن فََناَدْوا َولَاتَ ِحَني ) ٢(َبلِ الَِّذيَن كَفَرُوا ِفي ِعزٍَّة َوِشقَاقٍ ) ١(ص َوالْقُْرآِن ِذي الذِّكْرِ 
  ) ٣(َمَناصٍ 

  .عامة بسكون الدال كسائر حروف التهجي يف أوائل السور وقد مر ما فيه قرأ ال} ص { : قوله تعاىل 
  :وقرأ أيبٌّ واحلسُن وابن أيب إسحاق وابن أيب َعْبلَة وأبو الّسمَال بكسر الدال من غري تنوين وفيه وجهان 

  .أنه كسر اللتقاء الساكنني وهذا أقرب : أحدمها 
ارضة ومنه صوت الصََّدى ملعارضته لصوتك ، وذلك يف األماكن الصُّلبة من املصاداة وهي املع) أمر ( أنه : والثاين 



  .اخلالية 
وعنه أيضاً أنه من صَاَدْيتُ أي حَاَدثْتُ . وانته عن نواهيه قاله احلسن ( واملعىن عارض القرآن بعملك فاعل بأوامره 

أنه نونه وذلك على أنه جمرور حبرف قسم مقدر واملعىن َحاِدث النَّاسَ بالقرآن ، وقرأ ابُن أيب إْسحَاَق كذلك إالَّ ) 
اللَِّه الَفَْعلَنَّ باجلر إال أن اجلر يقل يف غري اجلاللة ، وإمنا صرفه ذهاباً به إىل معىن الكتاب : حذف وبقي عمله كقوهلم 

وكذلك  أو التنزيل وعن احلسن أيضاً وابن السميقع وهَارونَ اَألعْورض صاُد ومنع من الصرف للعملية والتأنيث
َصاَد بالفتح  -يف رواية حمبوب  -قرأ ابن السََّمْيقَع وهاُرون قاُف ونونُ بالضم على ما تقدم وقرأ عيسى وأبو عمرو 

البناء على الفتح ختفيفاً كأيَن وكَْيَف ، واجلر حبرف القسم املقدر وإمنا منع : من غري تنوين وهي حتتمل ثالثة أوجه 
  :والنصب بإضمار فعل أو على حذف حرف القسم حنو قوله . ا تقدم من الصرف للعملية والتأنيث كم

وكذلك قرأ قاف ونون بالفتح فيهما ومها . وامتنعت من الصرف ملا تقدم ... فَذَالكَ أََماَنةَ اللَِّه الثَّرِيُد  -٤٢٣٢
  .كما تقدم ومل حيفظ التنوين مع الفتح والضم 

  فصل
: ( ذكر يف احلروف املقطعة يف أوئل السور قال حممد بن كعب القُرَِظّي  اسم للسورة كما: هذا قسم ، وقيل : قيل 
معناه صدق اهللا وروي عن ابن عباس صدق حممد صلى اهللا عليه : اسم الصّمد وصادق الوعد وقال الضحاك ) ص 

  .وسلم وقيل معناه أن القرآن مركب من هذه احلروف وأنتم قادرون عليها وسلتم قادرين على معارضته 
  .قسم فأين املقسم عليه؟ } والقرآن ِذي الذكر { قوله : إن قيل ف

  :فاجلواب من وجوه 
ال جنده : قال الفراء ]  ٦٤: ص [ } إِنَّ ذَِلَك لََحقٌّ { : هو قوله : قال الزجاج والكوفيون غري الفراء : أحدمها 

لكم « : واألصل » كَْم أَهْلَكَْنا « : وقال ثعلب والفراء هو قوله } والقرآن { مستقيماً لتأخريه جداً عن قوله 
، } َوالشَّْمسِ { : بعد قوله ]  ٩: الشمس [ } قَْد أَفْلََح َمن َزكَّاَها { : فحذف الالم كما حذفها يف قوله » أهلكنا 

  .ملا طال الكالم 
وقوله ]  ٩٧: الشعراء [ } ن كُنَّا تاهللا إِ{ : كقوله » إنْ كُلُّ لَمَّا كَذَّبَ الرُُّسلَ « : قال األخفش هو قوله : الثالث 

  ] ٤و ١: الطارق [ } إِن كُلُّ } { والسمآء والطارق { : 
  ] . ٥٤: ص [ } إِنَّ هذا لَرِْزقَُنا { : قوله : الرابع 

ألن املعىن والقرآن لقد صدق حممد قاله الفراء وثعلب أيضاً؛ وهذا بناء منهما » ) ص ( « : هو قوله : اخلامس 
  .قدمي جواب القسم وأن هذه احلرف مقتطع من مجلة دالّ هو عليها وكالمها ضعيف على جواز ت

ما : وحنوه وقدره ابن عطية » لَقَْد َجاَءكُم احلَقُّ « : أنه حمذوف واختلفوا يف تقديره فقال احلَْويفُّ تقديره : السادس 
: أنه ملعجز ، وأبو حيان : والزخمشري } اْ َبلِ الذين كَفَُرو{ : ودل على هذا احملذوف قوله . األمر كما تزعمون 
  ] . ٣-١: يس [ } يس والقرآن احلكيم إِنَّكَ لَِمَن املرسلني { : ألنه نظري : قال . إنََّك لَِمَن املُْرَسِلَني 

والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا يف عزة . ص « : قوله : فإن قلت : وللزخمشري هنا عبارة بشعة جداً قال 
  .كالم ظاهر متناف غري منتظم فما وجه انتظامه؟ » وشقاق 

  :فيه وجهان : قلت 
أن يكون قد ذكر اسم هذا احلرف من حروف املعجم على سبيل التحديث والتنبيه على اإلعجاز كما مر : أحدمها 

ر إنه لكالم معجز والقرآن ِذي الذِّكْ: يف أول الكتاب مث أتبعه القسم حمذوف اجلواب بداللة التَّحدِّي عليه كأنه قال 



.  
يعين هذه السورة » ص « هذه : خرب مبتدأ حمذوف على أهنا اسم للسورة كأنه قال ) صاد ( أن يكون : والثاين 

تريد هو املشهور بالسخاء واللَِّه وكذلك » هذا َحامتٌ واللَِّه « : اليت أعجزت العرب وَالقُرآِن ذي الذكر كما تقول 
بلِ الذَّيَن كَفَرُوا ِفي ِعزٍَّة واستكبار : مث قال . مُت بصاد والقرآِن ذي الذكر إنه ملعجز أقس: إذا أقسم هبا كأنه قال 

والقرآن ذي « جعلتها مقسماً هبا وعطفت عليها ) و ( وِشقَانِ هللا ورسوله ) باحلق ( عن اإلذعان لذلك واالعتراف 
أُقِْسمُ بالسُّورِة الشرِيفة والقرآنِ : بعينها ومعناه  جاز لك أن تريد بالقرآن التنزيل كله ، وأن تريد السورة» الذكر 

فيه تقدمي : وقيل . مََرْرتُ بالرَُّجلِ الكَرِمي وبالنِّْسَبة املُبَاَركَِة ، وال تريد بالّنسبة غَري الرجل : ِذي الذِّكر كما تقول 
  .وتأخري تقديره بل الذين كفروا يف ِعزٍَّة وشقاق والقرآِن ذي الذكر 

 ٤٤: الزخرف [ } َوإِنَّهُ لَِذكْرٌ لََّك َوِلقَوِْمَك { : أي ذي الشرف ، قال تعاىل ) ملراد بكون القرآن ذي الذكر وا( 
وحيتمل » ِلفُالٍَن ذٍكٌْر ِفي النَّاسِ « : كما تقول ]  ١٠: األنبياء [ } لَقَْد أَنَزلَْنآ إِلَْيكُْم كَِتاباً ِفيِه ِذكْرُكُْم { : وقال ] 

  .معناه ذو النبأ أي فيه أخربا األولني واآلخرين وبيان العلوم األصلية والفرعية  أن يكون
ومحاد بن  -يف رواية سَْوَرةَ  -وقرأ الكسائي . إضراب انتقال من قصٍة إىل أخرى } َبلِ الذين كَفَُرواْ { : قوله 

وقد نقل أن َحمَّاداً الراوية قرأها كذلك تصحيفاً يف غَرَّة بالغني املعجمة والراء : الزِّبرقَان وأبو جعفر َواجلَْحَدرّي 
. وهو َوَهٌم منه ، ألن العزة املشار إليها محية اجلاهلية . ما ظننت أن الكافرين يف ِعّزٍة : فلما ُرّدت عليه قال 

  .داللة على شّدهتما وتفاقمهما ) عزة وشقاق ( والتنكري يف 
  فصل

]  ٥٠: األنبياء [ } وهذا ِذكٌْر مُّبَاَركٌ { : على أنه ُمْحَدث ، ويؤيده قوله ) ِذي الذّكْر : ( قالت املعتزلة دل قوله 
  .أنا نصرف دليلكم إىل ما نقرأه حنن به : واجلواب ]  ٦٩: يس [ } إِنْ ُهَو إِالَّ ذِكٌْر َوقُْرآنٌ مُّبٌِني { 

  فصل
قسم بصاد والقرآن ذي الذكر أن الذين كفروا من بل لتدارك كالم ونفي آخر ، وجماز اآلية أن اهللا أ: قال القَُتْييبُّ 

وقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أهل مكة يف عزة وَحِميَّة جاهلية وَتكَبُّر عن احلق وِشقَاق خالف وعداوة حملمد 
  .يف عزة وتغابن : جماهد 

البتداء الغاية واملعىن » ِمْن قَْبِلهِْم « ، و َتْمييٌز » ِمْن قَْرٍن « و » أَْهلَكَْنا « مفعول ) كم ( } كَْم أَْهلَكَْنا { : قوله 
: وقيل . كم أهلكنا من قبلهم من قرن يعين من األمم اخلالية فنادوا استغاثوا عند نزول العذاب وحلول النِّقَْمة 

  .نادوا باإلميان والتوبة عند معاينة العذاب 
أي استغاثوا واحلال أنه مَْهَرَب وال » َنادَْوا « فاعل هذه اجلملة يف حمل نصب على احلل من } وَّالَتَ ِحَني { : قوله 

  .َمْنجِى 
  :بفتح التاء وحَني منصوبة وفيها أوجه » الَتَ « وقرأ العامة 

ُربَّت وثُمَّت : أن ال نافية مبعىن ليس والتاء مزيدة فيها كزيادهتا يف ُربَّ وثُّم ، كقوهلم : أحدها وهو مذهب سيبويه 
الت حني ، والت : وال يعمل إال يف الزمان خاصة حنو « كما قالوا ثُّمْه » الَه « ْت بال فقالوا ُوِصلَ» ها « وأصلها 

  :أوان كقوله 
  فَأَجبَْنا أَنْ لَْيَس ِحَني َبقَاء... طَلَُبوا ُصلَْحَنا والََت أََواٍن  -٤٢٣٣

  :وقوله اآلخر 



  َمرَْتُع ُمْبَتِغيِه َوخِيُم والبَْغُي... َنِدَم البَُغاةُ الََت َساَعةَ َمْنَدم  -٤٢٣٤
وقد حيذف املنصوب ويبقى املرفوع وقد قرأ هنا . َوالََت اِحلُني ِحَني َمَناصٍ : واألكثر حينئذ حذف مرفوعها تقديره 

  :بذلك بعضهم لقوله 
  فَأََنا اْبُن قَْيسٍ الَ َبرَاُح... َمْن َصدَّ َعْن نَِريانَِها  -٤٢٣٥

  :يف غري األحيان على املشهور ، وقد متسك بإعماهلا يف غري األحيان يف قوله وال تعمل . أي ال براح يل 
  وَبَدا الَِّذي كَاَنتْ َنوَاُر أََجنَِّت... َحنْت َنوَاُر َوالََت َهنَّا حَنَّت  -٤٢٣٦

  :من ظروف األمكنة ، وفيه شذوذ من ثالثة أوجه « هّنا » فإن 
  .ة وال تعمل إال يف النكرات عملها يف اسم اإلشارة وهو معرف: أحدمها 
  .كونه ال ينصرف : والثاين 
قد خرجت عن املكانية واستعملت يف الزمان كقوله « هنا » وقد رد بعضهم هذا بأن . كونه غري زمان : الثالث 

  :وقوله ]  ١١: األحزاب [ } ُهنَاِلَك ابتلي املؤمنون { : تعاىل 
  فَهُنضاك يَْعَترِفُون أَْيَن املَفَْزُع) ... َشاكَلَْت َوإِذَا اُألُموُر تََعاظَمْت وََت(  -٤٢٣٧

  .كما تقدم يف سورة األحزاب 
هنا ُمْجَملَةٌ ال عمل هلا « الت » وتأول بعضهم البيت أيضاً بتأويل آخر وهو أن . إال أن الشذوذين األخريين باقيان 

» : حنو « أَنْ حَنَّت » درية تقديره املص« أن » مبتدأ بتأويل حذف « حنت » ظرف خرب مقدم و « هنا » ، و 
ويف هذا تكلف وبعد أىل أن فيه االستراحة من الشذوذات املذكورة أو « َتْسَمُع باملُعَْيدِيِّي خَْيٌر ِمْن أنْ ترَاُه 

اً العربية ومجاهري القراء السبعة بالتاء اجملبورة اتباع] علماء [ أشهرمها عند : الشذوذين ويف الوقف عليها مذهبان 
  .ملرسوم اخلط ، والكسائي وْحَدُه من السبعة باهلاء 

  .مذهب اخلليل وِسيبَوْيِه والزَّجَّاج والفراِء واْبنِ كَْيَسانَ : واألول 
  .مذهب املربد : والثاين 

قمت حتني قمت وحتني كان كذا فعل : والتاء متصلة حبني فيقولون « ال » الوقف على : َوأَغَْرَب أبو عبيدة فقال 
  :متصلةً ، وأنشد على هذا أيضاً قول أيب َوْجَزة السَّعديِّ « َوالَ َتِحَني » رأيتها يف اإلمام كذا : ا ، وقال كذ

  َواملُطِْعمونَ َزَمانَ الَ ِمْن ُمطِْعمِ... الَعاِطفونَ َتِحَني َما ِمْن َعاِطٍف  -٤٢٣٨
» اآلن « يريد » اذَْهْب َتالَنَ إلَى أَْصَحابَِك  «: ومنه حديث ابن عمر وسأله رجل من عثمان فذرك مناقبُه مث قال 

فأما البيت . ومحل العامة ما رآه على أنه مما شذ عن قياس اخلط كَنظَاِئَر له مرت . واملصاحف إمنا هي الت حني 
أن  جاز» الت حني « إنه إذا حذف احلني املضاف إىل اجلملة اليت فيها : إنه شاذ ال يلتفت إليه وقيل : فقيل فيه 

العاطفُونَ ِحَني الََت ِحَني الَ من عاطف ، فحذف األول وال : وحدها ويستغَنى عنها بالتاء ، واألصل ) ال ( حيذف 
  _@_: وحدها كما أنه قد صرح بإضافة حني إليها يف قوله اآلخر 

  .. . . .َوذَِلَك ِحَني الََت أََواِن ِحلْمٍ  -٤٢٣٩
  :إليها من غري حذف هلا كقوله » حني « داً وقد يقدر إضافة ذكر هذا الوجه ابن مالك؛ وهو متعسف ج

  .. . . .َتذَكََّر ُحبَّ لَْيلَى الََت حِيَنا  -٤٢٤٠
فإِنه قد وجدت » َوالََت َساَعةَ َمْنَدمِ ، والت أواِن « : وأيضاً فكيف يصنع أبو عبيدة بقوله . أي حني الت حني 

  !ُدونَ ِحَني؟» ال « التاء من 



امسها ، » ِحَني َمَناصٍ « يعين أها نافية للجِْنس فيكون » أن « أهنا عاملة عمل : ين من األوجه السابقة الوجه الثا
  .واُمسها معرٌب لكونه مضافاً . الَ غُالََم سَفَرٍ لََك : وخربها مقدر تقديره والت ِحَني َمَناصٍ لَُهْم ، كقولك 

ناص بعدها أي الت أرى حَني مناص هلم مبعىن لَْسُت أرى ذلك ، ومثله أنّ بعدها فعالً مقّدراً ناصباً حلني م: الثالث 
  .أي ال أتوا مرحباً وال وَِطئُوا سهالً وال لَقُوا أهالً » الَ َمْرحَباً بِهِْم وال أْهالً وال سَْهالً « : 

  :وهذا الوجهان ذهب إليهما األخفش ومها ضعيفان وليس إضمار الفعل هنا نظري إضماره يف قوله 
  .. .أالَ َرُجالً َجَزاهُ اللَُّه خَْيراً  -٤٢٤١

لضرورة أن امسها املفرد النكرة مبين على الفتح فلما رأينا هنا معرباً قدرنا له فعالً خالفاً للزجَّاج فإنه جيوز تنوينه يف 
  .تقدم حتقيق هذا  الضرورة ويدعي أن فتحته لِإلعراب ، وإمنا حذف التنوين لتخفيف وَيسَْتِدلُّ بالبيت املذكور وقد

أن الت هذه ليست هي ليس فأبدلت السني تاء ، وقد أبدل متنها يف مواضع قالواك النَّاُت يريدون الناسَ : الرابع 
  :ومنه ُستٌّ وأصله ُسْدٌس ، وقال 

  َعْمٌرو ْبُن يَْربُوع شِرار النَّاِت... َيا قَاَتلَ اللَُّه بَنِي السَّْعالَِت  -٤٢٤٢
يريد شِرار ]  ٦-١: الناس [ إىل آخرها » قل أعوذُ بربِّ الّناِت « : وقرئ شاذاً ... ارٍ َوالَ أَلَياِت لَْيسُوا بأْخَي

» الت « الناسِ وال أكياس فأبدل ، وملا أبدل السني تاًء خاف من التباسها حبرف التمين فقلب الياء ألفاً فبقيت تاء 
يبدل ألفاً إالّ بشرٍط منها أن يتحرَك ، وأن ينفتَح ما قبله فيكون وهو من االكتفاء حبرف العلة ، ألن حرف العلة ال 

  .خربها واالسم حمذوف على ما تقدم والعملُ هنا حبقِّ األصالِة ال الفرعيَِّة » حني مناص « 

وهي قارءة مشكلةٌ جداً ، زعم الفراء أن الت جير . والتِ حنيِ مناص بكسر التاء وجر حني : وقرأ عيسى بن عمر 
  :وأنشد  هبا

  :وأنشد غريه ... َولََتْندُمنَّ َوالََت َساَعِة َمْنَدمِ  -٤٢٤٣
  :ومثله قول أيب َزبيد الطَّاِئي : وقال الزخمشري ... طَلَُبوا ُصلَحَنا َوالََت أوان  -٤٢٤٤
  .؟ « ما وجه اجلر يف أواٍن : فإن قلت : البيت قال . ... طَلَُبوا ُصلَْحَنا  -٤٢٤٥

  :يف قَوِلِه  ُشّبه بإذْ: قلت 
َوالَت أوانَ : يف أنه زمان قطع عنه املضاف إليه وعوض منه التنوين ألن األصل ... َوأَْنَت إِذْ َصحِيح  -٤٢٤٦
« مناص » نزل قطع املضاف إليه من : واملضاف إليه قائم؟ قلت « ِحَني َمَناص » فما تقول يف : فإن قلت . صلح 

الّتحاد املضاف واملضاف إليه وجعل تنوينه عوضاً عن املضاف « حني » ألن أصله حني مناصهم منزلة قطعه من 
  .احملذوف ، مث بني اجلهة لكونه مضافاً إىل غري متمكن انتهى 

» : وبقي عملها حنو قوهلم « ِمْن » واألصل والت ِمْن حني ماص فحذفت « من » وخرجها أبو حيان على إضمار 
  :باإلضافة مثل قوله : ْن جذعٍ يف أصحِّ القولني وفيه قول آخر أي ِم« َعلَى كَْم جذع بنيَت َبيْتَك 

  .أنشده جبّر رجلٍ أي أال ِمن رجلٍ ... أالَ َرُجلٍ َجَزاُه اللَُّه َخيْراً  -٤٢٤٧
  وقال أَالَ الَ ِمْن َسبِيل إىل هِْنِد. ...  -٤٢٤٨

لَْيَس ِمْن َرُجلِ قائماً : كما تقول  رفعاً على أنه اسم الت مبعىن ليس ،) من حني مناص ( ويكون موضع : قال 
« والت أوان » على أنه مبتدأ واخلرب حمذوف على قول األخفش ) و ( واخلرب حمذوف ، وهذا على قول سيبويه ، 

  .حذف املضاف وبقي املضاف إليه جمرواً على ما كان واألصل والت حني أوان ) ه ( على حذف مضاف يعين أن 
  .كان ينبغي أن يقوم املضاف إليه ُمقَامه يف اِإلعراب فريفع  وقدر هذا الوجه مكي بأنه



فالكثري أن يكون يف اللفظ مثل : قد جاء بقاُء املضاف إليه على جرِّه وهو قسمان قليلٌ وكثٌري : قال شهاب الدين 
  :املضاف حنو قوله 

  ْيلِ نَارَاوََنارٍ َتوَقَُّد بِاللَّ... أَكُلَّ امْرِىٍء َتْحَسبَِني اْمرًَءا  -٤٢٤٩
على أن . جبر اآلخرة فليكن هذا منه « َواللَُّه ُيرِيُد اآلِخَرةِ » : أي وكل نار ، والقليل أن ال يكون كقراءة من قرأ 

األصل والت أواننا ، فحذف املضاف إليه فوجب أن : املربد رواه بالرفع على إقامته ُمقَام املضاف ، وقال الزجاج 
  .الساكين  ال يعرف وكََسَرُه اللتقاء

وهذا هو الوجه الذي قرره الزخمشري أخذه من أيب إسحاق يعين الوجه األول وهو قوله والت : وقال أبو حيان 
وأما كسرة الَِت فعلى أصل التقاء الساكينن كِحني إال أنه ال يعرف تاء « حني » هذا ما يتعلق جبر . أوان صلح 

  .فقط ونصب حني كالعامة  تأنيث إالّ مفتوحةً وقرأ عيس أيضاً بكسر التاء

مناص بالفتح وهذه قراءة مشكلة جداً ال تبعد عن الغلط من راويها عن عيسى فإنه . وقرأ ايضاً والت حُني بالرفع 
« وقد خرجها أبو الضل الرازي يف لواحمه على التقدمي والتأخري وأن . مبكان من العِلم املانع له من مثل هذه القراءة 

يف بنائه على الضم عند قطعه عن اإلضافة جبامع ما بينه وبينها من الظرفية » قَْبلُ وَبْعُد « َرى أُْجرَِي ُمْج» حني 
والت َمَناَص حنيُ : امسها مبني على الفتح فصل بينه وبينها حبني املقطوع عن اإلضافة واألصل » مناص « الزمانية و 

وقد جيوز أن يكون لذلك : بني الت وامسها قال  كذا ، مث حذفت املضاف إليه حني وبين على الضم وقدم فاصالً
  .معىن ال أعرفه وقد ريو يف تار الت الفَْتُح والكسُر والضمُّ 

كانوا إذا قاتلوا : ال مفعول له ألن األصل فََعلُوا النداء من غري قصد مناًدى وقال الكليب } فََناَدواْ { ) : قوله ( 
َوالَت ِحنيَ : بالفراء فلما أتاهم العذاب قالوا مناص فقال اهللا هلم  فاضطربوا نادى بعضهم لبعض مناص أي عليكم

  ) .عليه ( مناص قال القشريي فعلى هذا يكون التقدير نفادوا فحذف لداللة ما بعده 
أي نادوا بعضهم هبذا اللفظ » مناص « فيكون قد حذف املنادى وهو بعضاً وما ينادون به وهو : قال شهاب الدين 

اقتضى » حني « وأخر » ال « أي فنادوا حني ال مناص أي ساعة ال مَْنَجى وال فَْوَت ، فلما قدم : َجاينّ وقال اجلُْر
جاء وُهَو َراكٌب ، : َجاَء َزْيدٌ راكباً ، مث نقول : ذلك الواو كما يقتضي احلال إذا جعل ابتداًء وخرباً مثل ما تقول 

وكون أْصل هذه اجلملة فنادوا حني ال مناص وأن حني : أبو حيان وقال ( } فَنَاَدواْ { : طفرف لقوله » فحني « 
: فنادوا دعوى أعجمية يف نظم القرآن واملعىن على نظمه يف غاية الوضوح قال شهاب الدين ) : ظرف لقوله 

أصل املعىن  يف التركيب الذي عليه القرآن اآلن إمنا يعين بذلك يف» ِلَنادَْوا « ظرف » حني « اجلُْرَجاينّ ال يعين أن 
يف التركيب األول حال » فراكباً » « َجاَء َزْيدٌ راكباً ، مث َجاَء زَْيٌد َوُهو راكبٌ « : والتركيب كما شبه ذلك بقوله 
أو امسها على َحسبِ اخلالف » الت « ظرف للنداء ، مث صار خرب ) يف األصل ( ويف الثاين خرباً مبتدأ حني كان 

  .املتقدم 
فَْعلٌ من َناَص َينُوُص أي هَرَب فهو مصدر يقال نَاَصُه َينُوُصُه إذا فَاَُه فهو متعدٍّ ، وَناَص َيُنوُص أي َم» املََناص « و 

  ]من الطويل : [ قاله الفراء وأنشد قَْولَ اْمرئِ القيسل . تأخر ، ومنه َناَص عن ِقْرنِِه أي تأخر عنه جبناً 
  فََتقُْصَر َعنَْها ِحقَْبةً وَتنُوُص... نُوُص أَِمْن ِذكْرِ َسلَْمى إِنْ نأَْتَك َت -٤٢٥٠

  :َناَص َيُنوُص إذا تقدم فيكون من األْضَداد ، واْسَتَناص طلب املََناَص ، قال حارثة بن بدر : قال أبو جعفر النحاس 
  بِيدي اْسَتَناَص َوَراَم جَْرَي اِملْسَحلِ... غَْمُر اِجلَراِء إِذَا قَصَْرُت ِعَناَنُه  -٤٢٥١

قال بعضهم املناص املَْنَجى والغَْوثُ ، يقال نَاَصُه ينُوُصُه إذا أغاثه . َناَص إىل كَذَا َيُنوُص نَْوصاً إذَا الَتجأ إليه : قال وي



كان كفار مكة إذا قاتلوا فاضطربوا يف احلب قال بعضهم لبعض مناص أي اهربوا وُخذُوا حذْرَكم : قال ابن عباس 
  .والت حني مناص أي ليس حني هذا القول : ، وقالوا مناص فانزل اهللا تعاىل  ، فلما نزل هبم العذاب ببدر

أََجَعلَ الْآِلَهةَ إِلًَها َواِحًدا إِنَّ َهذَا لََشْيءٌ ) ٤(َوَعجُِبوا أَنْ َجاَءُهْم مُْنِذٌر ِمنُْهْم َوقَالَ الْكَاِفُرونَ َهذَا َساِحٌر كَذَّاٌب 
َما َسِمْعَنا بَِهذَا ِفي الِْملَِّة ) ٦(ِمنُْهْم أَِن اْمُشوا وَاصْبُِروا َعلَى آِلهَِتكُمْ إِنَّ َهذَا لََشْيٌء ُيرَاُد َواْنطَلََق الَْملَأُ ) ٥(ُعَجاٌب 

أَْم ) ٨(َيذُوقُوا َعذَابِ أَأُْنزِلَ َعلَْيِه الذِّكُْر ِمْن َبْينَِنا َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِذكْرِي َبلْ لَمَّا ) ٧(الْآخَِرِة إِنْ َهذَا إِلَّا اْخِتلَاٌق 
أَْم لَُهْم ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما فَلْيَْرَتقُوا ِفي الْأَْسَبابِ ) ٩(ِعْنَدُهْم خَزَاِئُن َرْحَمِة رَبَِّك الَْعزِيزِ الْوَهَّابِ 

  ) ١١(ُجْنٌد َما ُهنَاِلَك َمْهُزوٌم ِمَن الْأَْحزَابِ ) ١٠(

من باب وضع الظاهر » وقَالَ الكَاِفُرونَ « . أي ِمْن أَنْ ، ففيها اخلالف املشهور } وعجبوا أَن َجآَءُهم { : قوله 
  .موضع املضر شهادةً عليهم هبذا الوصف القبيح 

  فصل
مِّنُْهْم  وعجبوا أَن َجآَءُهم مٌّنِذٌر{ : ملا حكى عن الكفار يف كوهنم يف غّزة وشقاقٍ أتبعه بشرح كلماهتم الفاسدة فقال 

  :وجهان » منهم « : ويف قوله } 
إن حممداً مساوٍ لنا يف اِخللْقَة الظاهرة واألخالق الباطنة والنسب والشكل والصورة فكيف : أهنم قالوا : األول 

  ! .يعقل أن ُيْخَتصَّ من بيننا هبذا املنصب العايل؟
هنم جاءهم رجل يدعوهم إىل التوحيد وتعظيم أل( أن الغرض من هذه الكلمة التنبيه على كمال جهلهم : والثاين 

من أقارهبم يعلمون أنه كان بعيداً عن الكذب ) املالئكة والترغيب يف اآلخرة والتنفري عن الدنيا مث إن هذا الرجل 
أَْم لَْم { : ونظريه قوله . والتهمة وكان ذلك مما يوجب االعتراف بتصديقه مث إهنم حلماقتهم يتعجبون له من قوله 

َوقَالَ الكافرون هذا سَاِحٌر كَذَّاٌب أََجَعلَ اآلهلة إهلا وَاِحداً { ]  ٦٩: املؤمنون [ } ْعرِفُواْ َرُسولَُهْم فَُهْم لَُه مُنِكُرونَ َي
َرُجلٌ طَُوال وأْمر سَُراٌع ، مها أبلغ من طَوِيل وَسرِيع ، وقرأ : كقوهلم » عجب « مبالغة يف } إِنَّ هذا لََشْيٌء ُعَجابٌ 

  .وهي أبلغ مما قبلها فهي مثل رجل كرمي وكُرَّام . ُعجَّاب بتشديد اجليم : عليٌّ والسُّلَمي وعيسى وابن ِمقْسم 
َوَمكَرُواْ َمكْراً { : لغة أَْزِد َشُنوَءةَ ، وهذه القراءة أعين بالتشديد كقوله  -يعين بالتخفيف  -وعجاب: قال مقاتل 

أي أصَيَّرها إلَهاً واحداً يف » أَجََعلَ « : من كَُبارٍ وكُبَاٌر أبلغ من كَبِري ، وقوله وهو أبلغ ]  ٢٢: نوح [ } كُبَّاراً 
  .قوله وزعمه 

« هم القوم الذين إذا حضروا امتألت العيونُ والقلوُب من مهابتهم ، وقوله : املأل } وانطلق املأل مِْنُهمْ { : قوله 
باجلواب  -صلى اهللا عليه وسلم  -لب بعد ما بكَّتهم رسول اهللا أي من قريش انطلقوا عن جملس أيب طا» ِمْنُهْم 

أن ُعَمَر ْبَن اخلطاب أسلم فشق ذلك « ، وذلك » أَِن اْمشُوا وَاْصبِرُوا على آِلهَِتكُْم « : العنيد قائلني بعضهم لبعض 
راف وكانوا مخسةً على قريش وفرح به املؤمنون فقال الوليد بن املغرية للمأل من قريش وهم الصناديد واألش

انت شيخنا : امشوا إىل أيب طالب فأتَْوا أبا طالب وقالوا له : وعشريَن رجالً أكربهم سنا الوليد بن املغرية قال هلم 
وكبرينا وقد علمت ما فعل هؤالء السفهاء وإنا قد أتيَناك لتقضَي بيننا وبني ابن أخيك ، فأرسل أبو طالب إىل النيب 

هؤالء قومك يسألوَنك السََّواَء فال َتِملْ كُلَّ امليل على : فدعا به فقال يا ابن أخي  -لم صلى اهللا عليه وس -
اْرفُْض ذكَر آهلتنا وَنَدُعكَ : فقالوا « َماذَا تسألون؟ » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قلومك ، فقال رسول اهللا 

ة متلكون هبا العرب وتدين لكمن هبا العجز أعطوين كلمةً واحد:  -صلى اهللا عليه وسلم  -وآهلَتك فقال النيب 



قولوا ال إله إال اهللا :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال أبو جهل هللا أبوك لُنْعطِيكَها وعشراً أمثاهلا فقال رسول اهللا 
ي أ} هذا لََشْيٌء ُعَجابٌ { ! أجعل اآلهلة إهلاً واحداً كيف يسع اخللق كلهم إله واحد؟: فنفروا من ذلك وقالوا 

  .» عجيب 

« مصدرية أي انطلقوا بقوهلم أَِن اْمشُوا ، وأن تكون مفسَِّرة إما » أن « جيوز أن تكون } أَِن امشوا { : قوله 
ألن املنطلقني عن جملس التقاول ال بد هلم أن يتكلموا : ألنه ضمن معىن القول ، قول الزخمشري » الْنطَلََق 

  .ويتعارضوا فيما جرى هلم انتهى 
  .بل هي مفسرة جلملة حمذوفة يف حمل حال تقديره واْنطَلَقُوا يتحاورون أَن اْمشوا : وقيل 

اْنطَلََق : االنطالق هنا االندفاع يف القول والقول والكالم حنو : وجيوز أن تكون مصدرية معمولة هلذا املقدر وقيل 
هو دعاء بكثرة ) بل : ( وقيل . ملتعارف واملشُي الظاهُر أنَّه هو ا. لساُنه فان مفسرة له من غري تضمني وال حذف 

وأما . وهذا فاسد لفظاً باأللف؛ أي صار ذا ماشية فكان ينبغي على أن يقرأ أَْمشُوا بقطع اهلمزة مفتوحة . املاشية 
املعىن فليس مراداً البتة وأي معىن على ذلك ، إال أن الزخمشري ذكر وجهاً صحيحاً من حيث الصناعة وأقرب 

َمَشت املرأة إذا كثرْت والََدُتها ، ومنه : وجيوز أهنم قالوا امشوا أي اكثروا واجتمعوا من ) : فقال ( تقدم معًنى ممَّا 
وابتدئ مبا بعدها فليبتدأ بكسر اهلمزة ال بضمِّها ، ألن الثالث » أن « املاشية للتفاؤل انتهى وإذا وقف على : 

أُغْزِي يا امرأة ، : باحلذف ، وهذا كما يبتدأ بضم اهلمزة يف قولك اْمِشُيوا ، مث أُِعلّ : مكسرو تقديراً إذ األصل 
  .وإن كانت الزاي مكسورة ألهنا مضمومة ، إذا األصل اْعُزوِي كاخُْرجِي فأعلّ باحلذف 

  فصل
صلى اهللا  -إن هذا الذي نراه من زيادة أصحاب حممد : ملا أسلم عمر وحصل للمسلمني قوة ملكانه قال املشركون 

إن : ميلك علينا ، وقيل ) أن ( يراد مبحمد : يراد بأهل األرض ، وقيل : لشيء يراد بنا ، وقيل  -سلم عليه و
  .دينكم لشيٌء يَُراُد أي يطلب ليؤخذ عنكم 

حممد من التوحيد يف امللة اآلخرة ، قال ابن ) ه ( أي ما مسعنا هبذا الذي يقول } َما َسِمْعَنا هبذا ِفى امللة { : قوله 
ثالثُ ثالثٍة ، وقال جماهد : يعنون يف النصرانية ألهنا آخر اِمللَلِ وُهْم ال يوحدون بل يقولون : والكليب ومقاتل عباس 
  .يعنون ملَّة قريشٍ دينهم الذي هم عليه : وقتادة 

  :وفيه وجهان } ِفى امللة { : قوله 
  .ذا الذي جئت به مل نسمع يف امللة اآلخرة هب( أي » بَسِمعَْنا « أنه متعلق : أحدمها 
أي مل نسمع من الكُهَّان ) أنه متعلق مبحذوف على أنه حال من هذا أي ما مسعنا هبذا كائناً يف امللة اآلخرة : والثاين 

  .وهذا من فَْرِط كَِذبِهم . وال من أهل الكتب أنه حيدث توحيد اهللا يف امللة اآلخرة 
  .ذب أي افتعال وك} إِنْ هذا إِالَّ اختالق { : قوله 

، قد تقدم حكم هاتني اهلمزتني يف أوائل آل عمران ، وأن الوارد منه يف ) ِمْن َبْينَِنا ( أَأُْنزِلَ َعلَْيِه الذِّكُْر ) : قوله ( 
  .منقطعة » أم « القرآن ثالثى أماكن ، واإلضرابات يف هذه اآلية واضحة و 

  فصل
ربنا وال أشرفنا ، وهذا استفهام على سبيل اإلنكار فأجاهبم اهللا املعىن أأنزل عليه الذكر أي القرآن من بيننا وليس بأك

أي ) بل هم يف شك من ذكري : قويل ( ، ) أي وحيي وما أنزلُت ( } ْبل ُهْم فَي َشكٍّ مِّن ِذكْرِي { : تعاىل بقوله 



ذاقوه ملا قالوا هذا القول ،  ولو» َبلْ لَمَّا َيذُوقُوا َعذَابِ « من الدالئل اليت لو نظروا فيها لزال هذا الشك عنهم 
كان خيوفهم من عذاب اهللا لو  -صلى اهللا عليه وسلم  -هو أن النيب » بل هم يف شك من ذكري « معىن : وقيل 

قَالُواْ { مث إهنم أصروا على الكفر ومل ينزل عليهم العذاب فصار ذلك سبباً لشكهم يف صدقه و . أصروا على الكفر 
  ) .ِمَن السََّماِء ] (  ٣٢: األنفال [ } احلق ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً  اللهم إِن كَانَ هذا ُهَو

أَُهْم { : يعين مفاتيح نعمة ربك وهي النبوة يعطوهنا من شاءوا ، ونظريه } أَْم ِعنَدُهْم َخَزآِئُن َرْحَمِة رَبَِّك { : قوله 
أي نبوة ربك العزيز يف ملكه الكامل القدر الوهاب أي وهاب النبوة ]  ٣٢: الزخرف [ } َيقِْسُمونَ َرْحَمةَ رَبَِّك 

  . -صلى اهللا عليه وسلم  -حملمد 
فخزائن اهللا } أَْم ِعندَُهْم َخزَآِئُن َرْحَمِة رَبَِّك { : ملا قال } أَْم لَُهم مٌّلُْك السماوات واألرض َوَما َبَيَنُهَما { : قوله 

ومن مجلة تلك اخلزائن السموات ]  ٢١: احلجر [ } َوإِن مِّن َشْيٍء إِالَّ ِعنَدَنا خََزاِئُنُه { : تعاىل غري متناهية كما قال 
واألرض ، فلما ذكر اخلزائن أوالً على العموم أردفها بذكر السموات والرض وما بينهما يعين أن هذه األشياء أحد 

  .نوا عاجزين عن كل خزائن اهللا أوىل أنواع خزائن اهللا فإذا كانوا عاجزين عن هذا القسم فبأن يكو
هذا كالم حممول على املعىن أي إِن زعموا ذلك فلريتقوا ، فجَعلََها جواباً : قال أبو البقاء } فَلَْيْرَتقُواْ { : قوله 

  .لشرط مقدر 
توصلهم إىل  وكثرياً ما يفعل الزخمشري ذلك ، ومعىن الكالم إن ادَّعَْوا شيئاً من ذلك فليصعدوا يف األسباب اليت

  .السماء فليأتوا منها بالوحي إىل من خيتارون 
أراد باألسباب أبواب السماء وطرقها من مساء إىل مساء وكل ما يوصلك إىل شيء من باب أو طريق : قال جماهد 

األجرام على أن } فَلَْيْرَتقُواْ ِفى األسباب { : فهو سببه ، وهذا أمر توبيخ وتعجيز واستدل حكماء اإلسالم بقوله 
الفلكية وما أودع اهللا فيها من القوى واخلواص أسباب حلوادث العامل السفلي ألن اهللا تعاىل مسى الفلكيات أسباباً ، 

  .وذلك يدل على ما ذكَْرَنا 
  :جيوز فيه وجهان } جُنٌد { : قوله 

  :فيها وجهان » ما « أنه خرب مبتدأ مضمر أي هم جند و : أظهرمها 
  .دة أهنا مزي: أحدمها 
  :أهنا صفة جلند على سبيل التعظيم للهزء هبم أو للتحقري ومثله قوله امرئ القيس : والثاين 
  َوَحِديٍث َما َعلَى قَْصرِِه. . ...  -٤٢٥٢

  :جيوز فيه ثالثة أوجه » هنالك « د تقدم هذا يف أوائل البقرة و وق
  .ذكره مكي . مزيدة ، ومهزوم نعت جلند » ما « أن يكون خرب اجلند و : أحدمها 

  .أن يكون صفة جلند : الثاين 
  :ومهزوم جيوز فيه أيضاً وجهان » مبهزوم « أن يكون منصوباً : الثالث 
  .ملبتدأ املقدر أنه خرب ثاٍن لذلك ا: أحدمها 
صفة بل متعلقاً به لئال يلزم تقدم » هنالك « أنه صفة جلند إال أن األحسن على هذا الوجه أن ال جيعل : والثاين 

  .الوصف غري الصريح على الصرح 
مشار به إىل موضع التقاول واحملاورة بالكلمات السابقة وهو مكة أي سيهزمون مبكة ، وهو إخبار » هنالك « و 

  .إىل َحفْر اخلَْندق يعين إىل مكان ذلك : مشار به ُنْصَرة األصنام ، وقيل : وقيل .  بالغيب



نعت ومهزوم خربه ، قاله » هنالك « مزيدة ، و » ما « مبتدأ و » جند « أن يكون : الثاين من الوجهني األولني 
لدين وهذا الوجه املنقول عن أيب البقاء وفيه بعد لتفلته عن الكالم الذي قبله قال شهاب ا: أبو البقاء قال أبو حيان 

  .يبقه إليه مكي 
وجوز أبو البقاء أن يكون متعلقاً به وفيه » ملهزوم « جيوز أن يكون جلند وأن يكون صفة } مِّن األحزاب { : قوله 

  .بعد ألن املراد باألحزاب هم املهزومون 
  فصل

صلة مهزومة مغلوب من األحزاب أي من مجلة األجناد ، » ما « املعىن أن الذين يقولون هذا القول جند هناِلك و 
{ : وهو مبكة أنه سيزم جنَد املشركني فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أخرب اهللا تعاىل نبيه : عني قريشاً ، قال قتادة 

بدر ومصارعهم ) م يو( فجاء تأويلها يوم بدر ، وهنالك إشارة إىل ]  ٤٥: القمر [ } َسُيْهَزُم اجلمع َويَُولُّونَ الدبر 
واألصح عندي محله على يوم فتح مكة ألن املعىن أهنم جند سيصريون : وقال ابن اخلطيب . يوم اخلندق : ، وقيل 

منهزمني يف املوضع الذي ذكروا فيه الكلمات وذلك املوضع هو مكة فوجب أن يكون املراد أهنم سيصريون 
  .منهزمني يف مكة وما ذاك إال يوم الفتح 

أي من مجلة األحزاب أي هم من القرون املاضية الذين َتحَزَّبوا وجتمعوا على األنبياء » من األحزاب « : وقوله 
  .بالتكذيب فقهروا وأهلكوا 

) ١٣(َك الْأَحَْزاُب َوثَُموُد َوقَْوُم لُوٍط وَأَْصَحابُ الْأَْيكَةِ أُولَِئ) ١٢(كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوَعاٌد َوِفْرَعْونُ ذُو الْأَْوتَاِد 
َوقَالُوا َربََّنا ) ١٥(َوَما َينْظُُر َهُؤلَاِء إِلَّا صَْيَحةً وَاِحَدةً َما لََها ِمْن فََواقٍ ) ١٤(إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُُّسلَ فََحقَّ ِعقَابِ 

  ) ١٧(نَ َواذْكُْر عَْبَدَنا َداُووَد ذَا الْأَْيدِ إِنَُّه أَوَّاٌب اْصبِْر َعلَى َما َيقُولُو) ١٦(َعجِّلْ لََنا ِقطََّنا قَْبلَ َيْومِ الِْحسَابِ 

قال ابن } كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوَعاٌد وِفْرَعْونُ ذُو األوتاد { : معزياً له  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث قال لنبيه 
: تقول العرب : الشديد الثابت ، وقال القتيّيب أراد ذو امللك : ذو البِناء احملكم ، وقيل : عباس وحممد بن كعب 

ذو اجلنود : ذو القوة البطش ، وقال عطية : هم يف ِعزٍّ ثابت األوتاد بريدون أنه دائم شديد ، وقال الضحاك 
واجلموع الكثرية ، ومسيت األجناد أوتاداً لكثرة املضارب اليت كانوا يضربوهنا ويوتدوهنا يف أسفارهم وهي رواية 

العويف عن ابن عباس يعين أهنم كانوا يقوون أمره ويشدون ملكه كما يثبت إال باألوتاد واألطَْناب كما قال عطية 
  :األفوه األودي 

  َوالَ ِعَماَد إذَا لَْم تُْرَس أَْوتَاُد... والَْبْيتُ الَ ُيبَْتَنى إالَّ َعلَى ُعُمٍد  -٤٢٥٣
  :ألسود بن يعفر استغري لثبات العز وامللك واستقرار األمر كقول ا

  ِفي ِظلّ ُملٍْك ثَابِِت اَألْوَتاِد... َولَقَْد غَُنوا ِفيَها بِأَْنَعمِ عِيشٍة  -٤٢٥٤
وَِتٌد بفتح الواو وكسر التاء وهي الفصحى ، ووَتَد بفتحتني ، َوَودٌّ بإدغام التاء يف : واألوتاد مجع وتد فيه لغات 

  :الدال قال 
  َوُتوَارِيه إذَا َتشَْتكِْر... ا أَْشجذَْت ُتخْرُِج الَْودَّ إذَا م -٤٢٥٥

تاء ، مث إدغام التاء فيها ، وهذا شاذ؛ ألن األصل إبدال األول للثاين ال العكس ، وقد تقدم ) الدال ( ووت بإبدال 
  ] . ١٨٥: آل عمران [ } فََمن ُزحْزَِح َعنِ النار َوأُْدِخلَ اجلنة { : حنٌو من هذا يف آل عمران عند قوله 

  .شُغل شاِغل : أي قوّي ثابٌت وهو مثلُ جمازِ قوهلم ) وَاِتد ( وَِتٌد : يقال و



  :أنشد األصمعي 
  َولَْم َيكُْن ُيْخِلفَُها الْمََواِعدَا... الَْماِء ُجذَْيالَ واتدا ) َعلَى ( الَقَْت  -٤٢٥٦

ع الَوتِد وكان له أوتاد يعذب الناس األوتاد مج: قال الكيب ومقاتل ) و ( األوتاد هنا حقيقة ال استعارة ، : وقيل 
عليها فكان إذا غضب على أََحد مده مستلقياً بني أربعة أوتاد تشّد كل يد ولك رجل منه إىل سارية ويتركه كذلك 

وقال جماهد ومقاتل بن حيَّان كان ميد الرجل مستلقياً على األرض مث . يف اهلواء بني السماء واألرض حىت ميوت 
كان ميد الرجل ويشده باألوتاد ويرسل عليه : وقال السدي . ورأسه على األرض باألوتاد  يسد يديه ورجليه
َوثَُمودُ { : كانت له أوتاد وأرسان ومالعب يلعب عليها بني يديه ، مث قال : وقال قتادة وعطاء . العقارَب واحليَّاِت 

  . سورة الشعراء تقدم اخلالف يف األيكة يف} َوقَْوُم لُوٍط َوأَْصَحابُ اَألْيكَةِ 
وأن تكون خرباً ، واملبتدأ قال أبو ) من اإلعراب ( جيوز أن تكون مستأنفةً ال حمل هلا } أولئك األحزاب { : قوله 

  .» وقوم لوط « وأن يكون من قوله » مثود « وأن يكون من » وعاد « : قوله ) من ( البقاء 
واستئناف اجلملة بعده ، وكان يسوغ على » قوم نوح «  وما بعدها على) عاد ( الظاهر عطف : قال شهاب الدين 

  .} وَأَْصَحاُب األَْيكَِة { ما قاله أبو البقاء أن يكون املبتدأ وحده 
  فصل

املعىن أن هؤالء الذين ذكرناهم من األمم هم الذين حتزبوا على أنبيائهم فأهلكناهم وكذلك قومك هم من جنس 
  .األحزاب املتقدمني 

( أولئك األحزاب مع كمال قّوهتم ملا كان عاقبتهم هي اهلالك والبوار فكيف حال هؤالء الضعفاء املعىن : وقيل 
  ؟) املساكني 

  :إن نافية وال عمل هلا هنا البتة ولو على لغة من قال } إِن كُلٌّ إِالَّ كَذََّب الرسل { : قوله 
  .. . .إنْ ُهَو ُمْستْوِلياً َعلَى أََحٍد  -٤٢٥٧

فإن » إالّ « النتقاض النفي ب ]  ١٩٤: األعراف [ } إِنَّ الذين َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اهللا ِعَبادٌ { : وعلى قراءة 
  .مبطل فكيف بفرغها؟ وقد تقدم أنه جيوز أن تكون جواباً للقسم » ما « انتقاضه مع األصل وهي 

  فصل
زل العقاب عليهم وإن كان ذلك بعد املعىن كل هذه الطوائف ملا كذبوا أنبياءهم يف الترغيب والترهيب ال جرم ن

َوَما َينظُُر { مث بني تعاىل أن هؤالء املذكبني وإن تأخر هالكهم فكأنه واقع هبم . حني ، واملقصود منه زجر السامعني 
َما { : وهي نفخة الصور األوىل كقوله } إِالَّ صَْيَحةً واِحَدةً { أي وما نتظر هؤالء يعين كفار مكة } هؤالءآء 

-٤٩: يس [ } ونَ ُرونَ إِالَّ صَْيَحةً وَاِحَدةً تَأُُخذُُهْم َوُهْم َيِخصُِّمونَ فَالَ َيْستَِطيُعونَ تَْوِصَيةً َوالَ إىل أَْهلِهِْم يَْرجُِعَينظُ
. واملعىن أهنم وإن مل يذوقوا عذايب يف الدنيا ينتظر الشيء فهو ماد الطَّْرف إليه يقطع كل ساعة يف حضوره ]  ٥٠

  ) :قال ( صَاَح الزمانُ هبم إذَا َهلَكُوا : ملراد بالصيحة عذاب يفجأُهْم وجييئهم َدفْعةً واحدة كما يقال ا: وقيل 
  َخرُّوا ِلشدَّتَِها َعلَى اّألذْقَاِن... َصاَح الزََّمانُ بآلِ َبرَْمَك صَْيَحةً  -٤٦٥٨

[ } الذين َخلَْواْ ِمن قَْبِلهِْم قُلْ فانتظروا إِنَّي َمَعكُْم مَِّن املنتظرين فََهلْ يَنَتِظُرونَ إِالَّ ِمثْلَ أَيَّامِ { : ونطريه قوله تعاىل 
  ] . ١٠٢: يونس 
بالفاعلية؛ العتماده على النفي ، وأن يكون » ِلمْن فََواقٍ « رافعاً » هلا « جيوز أن يكون } مَّا لََها ِمن فََواقٍ { : قوله 

مزيدة وقرأ األخوان » من « و » لَصْيَحة « ة املنفية يف حمل نصب صفة مجلة من مبتدأ وخرب وعلى التقديرين فاجلمل



مها لغتان ومها الزمان الذي بني : بضم الفاء ، والباقون بفَْتحها ، قال الكسائيُّ والفراُء وأبو عبيدة » فَُواق « : 
  .قة َحلَْبَتي احلَاِلبِ ، وَرضَْعَتي الرَّاضع ، واملعىن ما هلا من توقف قدر فواق نا

[ } فَإِذَا َجآَء أََجلُُهمْ الَ َيْسَتأِْخُرونَ َساَعةً { : وهذا يف املعىن كقوله » العِياَدةُ قَْدر فََواق َناقٍَة « : ويف احلديث 
  ] . ٣٤: األعراف 

عها ما هلا من ُرجُوع من أفاَق املريُض إذا رجع إىل صحته وإفاقة الناقة ساعة يرجع اللنب إىل ضر: وقال ابن عباس 
أَفَاقَتِ النَّاقَةُ تُِفيُق إفاقة رَجَعت الِفيقَةُ يف َضرعها ، والِفيقةُ اللنب الذي جيتمع بني احللبتني ، وجيمع على أفواق : يقال 

  .ناقة ُمِفيٌق وُمِفيقَةٌ : وأما أفاويق فجمع اجلمع ، ويقال 
اقة واالسِْتراحة كاجلواب من اإلجابة وهو قول ابن الفواق بالفتح اإلف: وقال الفراء وأبو ُعبَْيَدة ومؤّرج الّسدوسّي 

  .زيٍد والسُّدِّيِّ 
وأما املضموم فاسم ال مصدر أي اسم ملا بني احلَلَْبَتْين ، واملشهور أهنما مبعىن واحد كقََصاصٍ الشّعر وقُصاِصِه وَجَمام 

فَوَاق والفُواق امسان من اإلفاقة واإلفاقة ال: املَكُور وُجَماِمِه ، فالفتح لغة قريش ، والضم لغة متيم قال الواحدي 
معناها الرجوع والسكون كما يف إفاقة املريض إال أن الفَوَاق بالفتح جيوز أن يُقَام املصدر ، والفُواق بالضم اسم 

صلى اهللا عليه وسلم  -لذلك الزمان ، الذي يعوج فيه اللنب ، وروي الواحدي يف البسيط عن أيب هريرة عن النيب 
فَيمّدها ويطوهلا وهي اليت يقول ما هلا من : يأمر اهللا تعاىل إسرافيل فينفخ نفخة الفزع قال : ه قال يف هذه اآلية أن -

  :وهذا حيتمل معنيني : فواق ، مث قال الواحدي 
  .ما هلا من سكون : أحدمها 

لكل من بقي على حالة ما هلا من رجوع واملعىن ما تسكن تلك الصيحة وال ترجع إىل السكون ويقال : الثاين 
  .واحدة بأنه اليُفيُق منه والَ َيْستَفيُق 

أن َنِصيبََنا وَحظََّنا ، وأصله من قَطَّ الشيَء أي قَطََعُه ، ومنه قَطّ القلم واملعىن قطعه مما وعدتنا به } ِقطََّنا { : قوله 
ئزة أيضاً ِقطّ ألهنا قطعة من العطية ، وهلذا يطلق على الصحيفة والصك ِقطّ ، ألهنما قطعتان يقطعان ، ويقال للجا

  :قال األعشى 
  بِِغبِْطِتِه ُيْعِطي القُطُوطَ َوَيأِفُق... َوالَ الَْمِلُك النُّْعَمان َيْوَم لَِفيُتُه  -٤٢٥٩

  :وأكثري استعماله يف الكتاب ، قال أمية بن أيب الّصلت 
  جْبِى إَليْهِْم بَِها وَالِقطُّ وَالْقَلَمَي... قَْوٌم لَُهْم َساَحةُ أَْرضِ الِعرَاقِ َوَما  -٤٢٦٠

ِقْرد وِقَرَدٍة وقُُرود ، ويف القلة على أَِقطٍَّة وأَقْطَاٍط كِقْدح وأَقِْدَحةٍ : وجيمع على قُطُوط كما تقدم ، وعلى ِقطَطٍَة حنو 
  .وأَقْدَاحٍ ، إال أن أفِْعلَةً يف ِفْعلٍ شاذ 

  فصل
ملا نزل قوله يف : الصحيفة أحصت كل شيء ، قال الكليب : والِقطّ . تابنا قال سعيد بن جبري عن ابن عباس عني ك

: قالوا استهزاء ]  ٢٥-١٩: احلاقة [ } َوأَمَّا َمْن أُوِتَي كَِتاَبُه بِِشَماِلهِ } { فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيمِينِِه { : احلاقة 
وقال . يعنون حظنا ونصيبنا من اجلنة اليت تقول : عيد بن جبري عجل لنا كتابنا يف الدنيا قل يوم احلساب ، وقال س

{ : قاله النَّْضر بن احلَرث وهو قوله : عني عقوبتنا ونصيبنا من العذاب قال عطاء : احلسن وقتادة وجماهد والسدي 
وعن جماهد ]  ٣٢: األنفال [ } مَِّن السمآء َوإِذْ قَالُواْ اللهم إِن كَانَ هذا ُهَو احلق ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحجَاَرةً 

  .حسابنا يقال للكتاب قط : قطنا 



من أمر النبوات : القط الكتابة باجلوائز واعلم أن القوم تعجبوا من أمور ثالثة ، أوهلا : قال أبو عبيدة والكسائي 
  .« اِفُرونَ َهذَا سَاِحٌر كَذَّاٌب َوَعجِبُوا أَنْ َجاءَُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم ، فَقَالَ الْكَ: وإثباهتا فقال 

  .أَجََعلَ اآلهلةَ إهلاً وَاِحداً : تعجبهم من اإلليهات فقالوا : وثانيها 
قالوا ذلك استهزاء } َربََّنا َعجِّل لََّنا ِقطََّنا قَْبلَ َيْومِ احلساب { : تعجبهم من املعاد واحلشر والنشر فقالوا : وثالثها 

  .} اصرب على َما َيقُولُونَ { : على سسفاهتهم فقال  فأمره اهللا تعاىل بالصرب
  ؟} واذكر َعْبَدَنا َداوُوَد { وبني قوله } اصرب على َما َيقُولُونَ { : أي تعلق بني قوله : فإن قيل 
  :هذا التعلق من وجوه : فاجلواب 

هم احلَْشَر والنشَر فاذكر قصة إن كنت شاهدت من هؤالء اجلُهّال جََراءتَهم على اهللا وإنكاَر: كأنه قيل : األول 
) الّضّد ( داود حىت تعرف شدة خوفه من اهللا تعاىل ومن يوم احلشر فإن بقَْدرِ ما يَْزَدادُ أحُد الضِّدين شرفاً يزاد 

  .اآلخ نقصاناً 

 تضيق صدرك بسبب إنكارهم لقولك ودينك فإهنم وإن) ال (  -صلى اهللا عليه وسلم  -كأنه قيل حملمد : الثاين 
  .خالفوك فاألكابر من األنبياء وافقوك 

إهنا تدل على ِدينه ، ومنهم من قال إهنا ال تدل عليه فمن : منهم من قال : أن للناس يف قصة داود قوالن : الثالث 
إنّ حزنك ليس إال ألن الكفار كذبوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال باألول كان وجه املناسبة فيه كأنه قيل حملمد 

حزن داود فكان بسبب وقوع ذلك الذنب ، وال شك أن حزنه أشد فتأمل يف قصة داود وما كان فيه من ، وأما 
ومن قال بالثاين قال اخلَْصَمان اللذان دخال على َداُوَد كَاَنا من البشي وإمنا دخال عليه لقصد قتله ، فخاف . احلزن 

ما سيجيء تقرير هذه ( ُسوء بل اْسَتْغفَر مل على منهما داوُد ومع ذلك فلم يتعرض إليذائهما وال دعا عليهما ب
  .بأن يقتدي به يف حسن اخللق  -صلى اهللا عليه وسلم  -، فال َجَرَم أمر اهللا تعاىل حممداً ) الطريقة 
 إنه يتيم فقري ، مث إنه تعاىل قصَّ: واستخفوا به لقوهلم  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن قريشاً إمنا كذبوا حممداً: الرابع 

ما كان يف َمْملَكَِة داود ، مث بني بعد ذلك أنه ما سلم من األحكان والغموم  -صلى اهللا عليه وسلم  -على حممد 
  .لَيْعلم أن اخلَالص من احلزن السبيل إليه يف الدنيا 

ذكر عقيَب قصة  ومل يقتصر على قصة داود بل} اصرب على َما َيقُولُونَ واذكر َعْبَدَنا َداُووَد { قوله تعاىل : اخلامس 
فاصرب على ما يقولون واعترب حبال سائر األنبياء لُيْعِلَمُه أن كل واحد : داود قصص أنبياء كثرية فكأنه تعاىل قال 

منهم كان مشغوالً هَبمٍّ خاص وحزن خاص فيعلم حنيئذ أن ال انفكاك عن اهلموم واألحزان وأن استحقاق الدرجة 
  .مل املشاق واملتاعب يف الدنيا العالية عند اهللا ال حتصل إىل بتح

وههنا وجه آخر قويٌّ وأحسن من كل هذه الوجوه وسيأيت ذكره إن شاء اهللا تعاىل عند االنتهاء : قال ابن اخلطيب 
  ] . ٢٩: ص [ اآلية } ِكَتاٌب أَنَزلَْناهُ إِلَْيَك ُمَباَرٌك { : إىل تفسري قوله 

نعت له واأليد القوة ، قال ابن » ذَا األَْيِد « نصوب بإضمار أعْنِي و بدل أو عطف بيان ، أو م} َداُوودَ { : قوله 
فوصفه بكونه عبداً له } َعْبَدَنا َداوُوَد { : القوة يف اِمللك ، واعلم أن قوله : أي القوة يف العبادة ، وقيل : عباس 

ف أال ترى أنه تعاىل ملا أراد أن وعرب عن نفسه بصيغة اجلمع الدالة على هناية التعظيم وذلك يدل على غاية التشري
]  ١: اإلسراء [ } سُْبَحانَ الذي أسرى بِعَْبِدِه { : ليلة املعراج ، قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -يشرف حممداً 

وأيضاً فإن وصف األنبياء بالعبودية ُمْشِعٌر بأهنم قد حصلوا معىن العبودية بسبب االجتهاد يف الطاعة واملراد باأليد 



يف الطاعة واالحتراز عن املعاصي ألن مدحه بالقوة يوجب أن تكون تلك القوة موجبة للمدح العظيم وليست القوة 
  :إال القوة على فعل ما أمر اهللا به ، وترك ما هنى عنه ، واأليد املذكورة ههنا كالقوة املذكروة يف قوله 

َتْبَنا لَُه ِفي األلواح ِمن كُلِّ َشْيٍء مَّْوِعظَةً َوَتفْصِيالً لِّكُلِّ َوكَ{ : وقوله ]  ١٢: مرمي [ } ياحيىي ُخِذ الكتاب بِقُوَّةٍ { 
أي باجتهاد وتشدد يف القيام بالدعوة وترك إظهار الوهن والضعف ، ]  ١٤٥: األعراف [ } َشْيٍء فَُخذَْها بِقُوَّةٍ 

َوأَيَّْدَناهُ بُِروحِ القدس { : وقوله ]  ٦٢: األنفال  [} ُهَو الذي أَيََّدَك بَِنْصرِهِ { : القوة سواء ومنه قوله ) و ( واأليد 
« : السالم ) الصالة و ( وقال عليه ]  ٤٧: الذاريات [ } والسمآء َبنَْيَناَها بِأَْيدٍ { ) : وقوله ] (  ٨٧: البقرة [ } 

الصَّالَة إلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َصالَةُ َداُوَد كَان َيُصوُم  السَّالم وأََحبُّ) الصَّالَة و ( أَحبُّ الصَِّيام إلَى اهللا ِصَياُم َداُوَد َعلَْيِه 
  .» َيْوماً َوُيفِْطُر َيوْماً َوكَانَ َيَناُم نِْصَف اللَّْيلِ وَيقُوُم ثُلُثَُه وََيَناُم ُسُدَسُه 

فعَّالٌ من آَب َيُؤوُب إذا َرَجعَ  أي رجاع إىل اهللا عّز وجلّ بالتوبة عل كل ما يكره ، واَألوَّاُب} إِنَُّه أَوَّاٌب { : قوله 
قَّتال وَضرَّاب وهو أبلغ من قَاِتل : وهذا بناء مبالغة كما يقال ]  ٢٥: الغاشية [ } إِنَّ إِلَْيَنآ إِيَاَبُهمْ { : قال تعاىل 

  .مسبِّح بلغة احلبشة : مطيع ، وقال سعيد من جبري : وضارب ، وقال ابن عباس 

َوَشَدْدَنا ُملْكَُه َوآَتْيَناهُ ) ١٩(َوالطَّْيَر َمْحُشوَرةً كُلٌّ لَُه أَوَّاٌب ) ١٨(الَ َمَعُه ُيسَبِّْحَن بِالَْعِشيِّ َوالْإِشْرَاقِ إِنَّا َسخَّْرَنا الْجَِب
ا َعلَى َداُووَد فَفَزَِع إِذْ َدَخلُو) ٢١(َوَهلْ أَتَاَك َنَبأُ الَْخْصمِ إِذْ َتَسوَّرُوا الِْمحَْراَب ) ٢٠(الِْحكَْمةَ َوفَْصلَ الِْخطَابِ 

) ٢٢(لَى َسَواِء الصَِّراِط ِمْنُهْم قَالُوا لَا َتَخْف َخْصَماِن بََغى َبْعضَُنا َعلَى َبْعضٍ فَاْحكُْم َبْيَنَنا بِالَْحقِّ َولَا ُتْشِططْ َواْهِدَنا إِ
قَالَ لَقَْد ظَلََمَك ) ٢٣(فَقَالَ أَكِْفلْنِيَها َوَعزَّنِي ِفي الِْخطَابِ  إِنَّ َهذَا أَِخي لَُه ِتْسٌع َوِتْسُعونَ َنْعَجةً َوِلَي نَْعَجةٌ وَاِحَدةٌ

ُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َوقَِليلٌ بِسَُؤالِ نَْعجَِتَك إِلَى نِعَاجِِه َوإِنَّ كَثًِريا ِمَن الُْخلَطَاِء لََيْبِغي َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ إِلَّا الَِّذيَن آَم
فََغفَْرَنا لَُه ذَِلَك َوإِنَّ لَُه عِْنَدَنا لَُزلْفَى َوُحْسَن مَآبٍ ) ٢٤(نَّ َداُووُد أَنََّما فََتنَّاُه فَاْسَتغْفََر َربَُّه َوَخرَّ َراِكًعا َوأََناَب َما ُهْم َوظَ

وَلَا َتتَّبِعِ الَْهَوى فَُيِضلََّك َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنَّ  َيا َداوُوُد إِنَّا َجَعلَْناَك َخِليفَةً ِفي الْأَْرضِ فَاْحكُْم َبْيَن النَّاسِ بِالَْحقِّ) ٢٥(
  ) ٢٦(الَِّذيَن َيِضلُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد بَِما َنُسوا َيْوَم الِْحسَابِ 

وأتى هبا هنا فعالً مضارعاً » اجلبال « مجلة حالية من » يسبحن « : فقوله } إِنَّا َسخَّْرَنا اجلبال َمَعُه ُيسَبِّْحَن { : قوله 
  :دون اسم الفاعل فلم يقل مسبِّحات ، داللة على التجدد واحلدوث شيئاً بعد شيء كقول األعشى 

  إلَى َضْوٍء َنارٍ ِفي بِقَاعِ َتحَرَُّق... لََعْمرِي لَقَْد الََحْت ُعُيونٌ كَِثَريةٌ  -٤٢٦١
  .ة مل يدل على هذا املعىن ُمْحرِق: أي حترق شيئاً فشيئاً ، ولو قال 

  فصل
  :يف كيفية تسبيح اجلبال وجوه ) و ( املعىن يسبحن بتسبيحه 

  .أن اهللا تعاىل خيلق يف جسم اجلبل حياة وعقالٌ وقُدرة وُنطقاً ، فحينئذ يصري اجلبل مسبحاً هللا تعاىل : األول 
ن شدة الصوت وحسنة ما كان له يف اجلبال أويت م -السالم) الصالة و ( عليه  -إن داود : قال القفال : الثاين 

حلسنه فيكون دوّي اجلبال وتصويت الطري معه وإصغاؤها إليه تسبيحاً ، ) إليه ( دويٌّ حسن وما يصغي الطري 
وروى حممد بن إسحاق أن اهللا تعاىل مل يعط أحداً من خلقه مثل صوت داود حىت إنه كان إذا قرأ الزبور دَنْت منه 

  .ذَ بأْعَناقَِها الوحوش حىت تؤَخ
أن اهللا تعاىل سخر اجلبال حىت إنّها كانت تسري إىل حيث يريده داود فجعل ذلك السري تسبيحاً ألنه يدل : الثالث 



  .على كمال قدة اهللا وحكمته 
قال الكليب غَْدوةً وَعِشيا واإلشراق هو أن تشرق الشمُس ويتناهى ضوؤها قال } بالعشي واإلشراق { : قوله 
واألول أكثر تقول . مها مبعًنى : إذا طلعت ، وأشرقت إذا أضاءت ، وقيل ( يقال َشرقَت الشمس : ج الزجا

قال ابن عباس كنت أمر به اآلية ال « واملاء ُيشرق ، وفسره ابن عباس بصالة الضحى ) العرب شرقت الشمس 
دخل عليها فدعا  - عليه وسلم صلى اهللا -أدري ما هي حىت حدثَْتنِي أّم هانِئ بنت أيب طالب أن رسول اهللا 

هل جتدون : وروى طاوس عن ابن عباس قال » هذه صالة اإلشراق : بَوُضوء فتوضأ مثّ صلّى وقال يا أم هانئ 
: قال » إنا َسخَّْرَنا اجلبال معه يسبحن بالعشي واإلشراق « : ال؛ فقرأ : ذكَر صالِة الضحى يف القرآن؟ قالوا 

لي السالم وقال مل يزل يف نفس شيء من صالة الضحى حىت طلبتها فوجدهتا يف قوله وكانت صالة يصليها داود ع
  .} ُيسَبِّْحَن بالعشي واإلشراق { : تعاىل 
ضربت : العامة على نصبها َعطََف مفعوالً على مفعول ، وحاالً على حال كقولك } والطري َمْحشُوَرةً { : قوله 

ل امساً ألنه مل يقصد أن الفعل وقع شيئاً فشيئاً ألن حشرها دفعة واحدة وأدلُّ زيداً مكتوفاً وعمراً مطلقاً وأتى باحلا
  .على القدرة واحلاشر اهللا تعاىل 

  .وقرأ اْبُن أبِي َعْبلَةَ واجلَْحدري برفعهما جعالها مستقلة من مبتدأ وخرب 
واجتمعت إليه الطري فسبحت  كان داود إذا سبح جاءته اجلبال: واملعىن وسخرنا الطري حمشورةً ، قال ابن عباس 

  .معه واجتماعها إليه هو حشرها فيكون على هذا التقدير حاشرها هو اهللا تعاىل 

  كيف يصدر تسبيح اهللا عن الطري مع أنه ال عقل هلا؟: فإن قيل 
َد قال أنه ال يبعد أن خيلق اهللا تعاىل هلا عقوالً حىت تعرف اهللا فتسبحه حنيئذ ويكون ذلك معجزة لداو: فاجلواب 

إال أنه ليس يف احلشر ما كان يف التسبيح من إرادة الداللة » يسبحن « : يف مقابلة } َمْحشُوَرةً { : الزخمشري قوله 
حيشرن ) ( حمشورة ( وسخرنا الطري : على احلدوث شيئاً بعد شيء فال َجَرَم أتى به امساً ال فعالً ، وذلك أنه لو قيل 

حاشرها شيئاً بعد شيء واحلاشر هو اهللا عّز وجلّ خلفاً ألنه تعاىل حشرهم مجلةً على تقدير أن احلشر يوجد من ) 
  .واحدة 

: وقيل . أي كل من اجلبال والطري لداود أي ألجل تسبيحه ، فوضع أواب موضع مسَبح } كُلٌّ لَُّه أَوَّابٌ { : قوله 
  .بال والطري مسبح ورجاع هللا تعاىل للباري تعاىل واملراد كل من داود واجل» لَهُ « : الضمري يف ) إنَّ ( 

 ٣٥: القصص [ } قَالَ َسَنُشدُّ َعُضَدَك بِأَِخيكَ { : العامة على ختفيف شددنا أي قَوَّْيَنا كقوله } َوَشَدْدَنا { : قوله 
  .حلرس واجلنود بالتشديد وهي مبالغة كقراءة العامة ، ومعىن الكالم قويناه با» َشدَّدَْنا « وابُن أيب َعْبلَةَ واحلسن ] 

  .كان اشد ملوك األرض ُسلطاناً كان حيرس حمرابه كل ليلة ستةٌ وثالثون ألَف رجلٍ : قال ابن عباس 
َوَمن ُيْؤتَ الِْحكَْمةَ فَقَدْ { : العلم واخلري؛ قال تعاىل : فهي النبوة ، وقيل } َوآَتْينَاُه احلكمة َوفَْصلَ اخلطاب { : قوله 

: إن داود أول من قال يف كالمه : وأما فصل اخلطاب فقال بعض املفسرين ]  ٢٦٩: البقرة [ } اً أُوِتَي َخيْراً كَِثري
  .معرفة األمور اليت هبا يفصل بني اخلصوم وهو طلب البينة واليمني : املراد منه : أما بعد وقيل 

ى كل ما خيطر بالبال وحيُضر وهذا بعيد ألن فصل اخلطاب عبارة عن كونه قادراً على التعبري عل: قال ابن اخلطيب 
هذا معىن عاّم يتناول فصل اخلصومات . يف اخليال حبيث ال خيِلط شيئاً بشي وحبيث يفصل كُلّ مقام عن ما خيالفه 

  .ويتناول الدعوة إىل الدين احلق ويتناول مجيع األقسام واهللا أعلم 
( ئهم عند داود أن هذا غََصبين بقراً فسَألَُه وروى ابن عباس أن رجالً من بين إسرائيل استعدى على رجلٍ من عظما



قوما حىت ينظر يف أمركما فأوحى اهللا إىل داود : فَجَحد فقال لآلخر البينة فلم يكن له بينة فقال هلما داود ) داود 
من منامه أن يقتل الذي استعدى عليه فقال هذه رؤيا ولست أعجل حىت أتثبت فأوحى اهللا إليه ثانيةً فلم يفعل 

تقتلين : وحى اهللا إليه الثالثة أن يقتله أو تأتيه العقوبة ، فأرسل داود إليه فقال إن اهللا أوحى إيلَّ أن أقتلك؛ فقال فأ
بغري بينة ، فقال داود نعم واهللا ألنفذنَّ أمر اهللا فيك فلما عرف الرجل أنه قاتله قال ال تعجل حىت أخربك إين واهللا ما 

الد هذا فقتلته ولذلك أخذت فأمر به داود فقتل فاشتد هيبة داود عند ذلك يف أخذت هبذا الذنب ولكن اغتلت و
يعين النبوة واإلصابة يف } َوآَتْيَناُه احلكمة } { َوَشَددَْنا ُملْكَُه { : قلوب بين إسرائيل ، واشتد به ُملْكه فذلك قوله 

على احلكم : ن مسعود واحلسن والكليب ومقاتل بيان الكالم وقال اب: قال ابن عباس » فَْضلَ الِْخطَابِ « األمور و 
هو أن البينة على املدَِّعي واليمني على ما أنكر؛ ألن كالم اخلصوم ينقطع : بالقضاء ، وقال علي بن أيب طالب 

  .فصل اخلطاب الشهود واألْيَمان : وينقصل به ، ويروى ذلك عن أيب بن كعب قال 

أما بعد إذا : فصل اخلطاب هو قول اإلنسان بعد محد اهللا والثناء عليه :  وقال جماهد وعطاء بن أيب رباح عن الشعيب
  .أراد الشروع يف كالم آخر 

قد تقدم أن اخلصم يف األصل مصدر فلذلك يصلح للمفرد واملذكر } َوَهلْ أََتاكَ َنَبأُ اخلصم { ) : تعاىل ( قوله 
إِذْ { : واملراد باخلصم هنا مجٌع بدليل قوله ]  ٢٢: ص [ }  الَ َتَخْف َخْصَماِن{ وِضدَّْيهِما ، وقد يطاَبق ، ومنه 

أََتاَك َحدِيثُ { : وهو يقع للواحد واجلمع كالضَّْيِف ، قال تعاىل : قال الزخمشري } إِذْ َدَخلُواْ { : وقوله } َتسَوَُّرواْ 
َضافَُه : َصَمُه َيْخِصَمُه كما تقول ألنه مصدر يف أصله ، يقال َخ]  ٢٤: الذاريات [ } َضْيِف إِْبرَاِهيَم املكرمني 

معىن خصمان فريقان خصمان ، : َخْصَمان تثنية فكيف استقام ذلك؟ قلت : هذا مجع وقوله : فإن قلت . َضْيفاً 
 ١٩: احلج [ } هذان َخْصَماِن اختصموا { : وحنوه قوله تعاىل » َبَغى بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ « : والديل قراءة من قرأ 

معناه أنّ التحاكم بني ملكني وال : وهو دليل على االثنني؟ قلت } إِنَّ َهذَآ أَِخي { : فما َتْصَنُع بقوله : قلت  فإن] 
ملا : ؟ قلت » َنَبأُ اخلَْصمِ وَخْصَمان « : كيف مساهم مجيعاً َخْصماً يف قوله : مينع أن يصحبهاما آخرون ، فإن قلت 

  .ورة اخلسم صحت التسمية به كان صحب كل واحد من املتحاكمني يف ص
  :أَْوُجٌه » إذْ « يف العامل يف } إِذْ َتَسوَّرُواْ { : قوله 

وإليه ذهب ابُن عطية وأبو البقاء ومكِّيٌّ أي هل أتاك اخلرب الواقع يف . أنه معمول للنبأ إذا مل يرد به القصة : أحدمها 
صلى اهللا  -الواقع يف ذلك الوقت ال يصح إتيانه رسول اهللا وقت َتَسوُّرهم احملراب ، وقد رّد بعضهم هذا بأن النبأ 

  .قاله أبو حَيَّانَ . وإن أريد بالنبأ القصة مل يكن ناصباً  -عليه وسلم 
« : فقال : ُوردَّ مبا ُردَّ به األول وقد صرح الزََّمْخَشريُّ بالرد على هذين الوجهني » أََتاَك « أن العامل فيه : الثاين 

أو مبحذوف فال يسوغ انتصابه « بالنََّبأ » أو « بأَتاَك » ال خيلوا إما أن ينتصب : انتصب إذ؟ قلت  مب: فإن قلت 
ال يقع إال يف عهده ال يف عهد داوَد فال يصح إتيانه  -صلى اهللا عليه وسلم  -بأَتَاك ألن إتيان النبأ رسول اهللا 

يف نفسها مل يكن نصاباً ، فبقي أن يكون منصوباً  وإن أرادت بالنبأ القصة -صلى اله عليه وسلم -رسولَ اهللا 
  .فاختار أن يكون معموالً حملذوف » وَهلْ أََياَك َنَبأُ َتَحاكُمِ اخلَْصمِ إذْ : مبحذوف تقديره 

  .أن ينتصب باخلصم؛ ملا فيه من معىن الِفْعل : الرابع 
  :فيه وجهان » إذْ َدَخلُوا « : قوله 

  .األُولَى » إذ « أنه بدل من : أحدمها 



  .أنه منصوب بَتسَوَُّروا : الثاين 
« والضمري يف . َتَسنَّم البَِغَري أي َبلَغَ َسَناَمُه : ومعىن تسوروا َعلَْو أَْعلَى السّور ، وهو احلائط غري مهموز كقولك 

مثنى واملثىن مجع يف أو على أنه ( راجع على اخلصم ، أنه مجع يف املعىن على ما تقدم ، » َدَخلُوا « و » َتسَوَُّروا 
  .حتقيقه ) املعىن وتقدم 

» بعضهم « ، ومن قرأ } َبْعُضَنا { : خرب مبتدأ مضمر أي َنْحُن َخْصَماِن ولذلك جاء بقوله } َخْصَمانِ { : قوله 
َخْصَمان ، وجيوز أن يقدرهم َخْصَمان ليتطابق وروي عن : بالغيبة جيوز أن يقدره كذلك ويكون قد راعى لقظ 

  .سائي ِخْصَماِن بكسر اخلَاء وقد تقدم أنه قرأها كذلك يف احلَجِّ الك
  .مجلة جيوز أن تكون مفسِّرة حلاهلم ، وأن تكون خرباً ثانياً } بغى َبْعُضَنا { : قوله 

معناه : وامللكان ال يبغيان؟ قيل  -على قول بعضهم -بغى بعضنا على بعض ومها َملَكَان : كيف قاال : فإن قيل 
  .َخْصَمْين بََغى أَحُدُهما على اآلخر ، وهذا من َمَعارِيضِ الكالم ال على حتقيق البغي من أحدمها أرأيت 

ْشطَطَ ) أ ( العامة على ضم التاء وسكون الشني ، وضم الطاء األوىل من } فاحكم َبيَْنَنا باحلق َوالَ ُتْشِططْ { : قوله 
َشطَطْتُ يف احلكم وأَْشطَطُْت إذا ُجْرت؛ فهو مما اتفق فيه فََعلَ وأَفَْعلَ :  ُيْشِططُ إْشطَطاً إذا جتاوز احلق قال أبو عبيدة

وقرأ احلسن . وقد تقدم حتقيقه ]  ٢١٧: البقرة [ } َمْن َيرَْتِدْد مِْنكُمْ { : ، وإمنا فكَُّه على أحد اجلائزين كقوله 
  .كما تقدم » أََشطَّ « مبعىن » َشطّ « وأبو رجاء وابن أيب عبلة َتشطُطْ بفتح التاء وضم الطاء من 

وعنه أيضاً « َمْن َيرَْتدَّ مْنكُْم » أََشطَّ رباعياً إال أنه أدغم وهو أحد اجلائزين كقراءة من قرأ « ُتِشطّ من : وقرأ قتادة 
ْهِدَنا إلَى َسَواء َشطَِّت الدَّاُر وأَطَّْت إذا َبُعَدْت َوا. بفتح الشني وكسر الطاء مشددة من َشطَّط يشطِّطُ » ُتَشطِّطْ 

إنَّ َهذَا أَِخي لَُه ِتْسٌع وَِتْسُعونَ نَْعَجةً » : َتكَلََّما فقال أحدمها : أَْرِشْدَنا إىل طريق الصواب فقال هلما داود « الصِّرَاِط 
  .أي امرأة واحدة « وَِلَي نْعَجةٌ وَاِحَدةٌ » يعين امرأة « 

سر التاء وهي اللغة الفاشية ، وزيد بن علّي واحلسُن بفتحها وهي لَُغيَّةٌ العامة على ك} ِتْسٌع َوِتْسُعونَ { : قوله 
  :لبعض متيم ، وكثر يف كالمهم الكناية هبا عن املرأة قال ابن َعْون 

ُصغَْراُهنَّْه  -٤٢٦٢   َوَنْعَجِتي خَْمساً ُتَوفِّيُهنَّْه... أََنا أَُبوُهنَّ ثَالَثٌ ُهنَّةْ َرابَِعةٌ ِفي الَْبْيتِ 
  :ال آخر وق

  لََدى جُْؤذَُرْينِ أَْو كََبْعضِ ُدَمة َهكِْر... ُهَما َنْعَجَتاِن ِمْن نَِعاجِ ِتبَالَةَ  -٤٢٦٣
َضَربَ زَْيٌد َعْمراً : هذا تعريض للتنبيه والتفهيم ألنه مل يكن هناك نعاج وال بغي كقوهلم : بن الفضل : قال احلسني 

  .ب هناك وال ِشَراء وال ضَْر. ، أو اشَْتَرى َبكٌْر دَاراً 
  :وهذا تأكيد كقوله « ِتْسٌع َوِتْسُعونَ َنْعَجة أُنْثَى » : وقر عبد اهللا « هذا » بدل من « أِخي » : قال الزخمشري 

النَّْعَجةُ األنثى من الضأن والبقر الوحشي : وقال الليث ]  ٥١: النحل [ } َوقَالَ اهللا الَ تَتَِّخذُواْ إهلني اثنني { 
  .اجلمع النِّعَاُج والشاة و

وحقيقة ُضمَّها إلَيَّ واْجَعلْنِي كافال . انزل يل عنها : قال ابن عباس أْعطِنِيها ، وقال جماهد } فَقَالَ أَكِْفلْنِيَها { : قوله 
  .طلقها ألتزوج إياها : ، وهو الذي يعولُها وُيْنفق عليها ، واملعىن 

  :أي غَلََبنِي ، قال } َوَعزَّنِي { : قوله 
  ُتجَاِذُبُه َوقَْد َعِلَق الَْجَناُح... قَطَاةٌ َعزََّها َشَراٌك فََباَتْت  -٤٢٦٤

  ] . ١٤: يس [ } فَعَزَّْزَنا بِثَاِلٍث { : وتقدم حتقيقه يف يس عند قوله تعاىل . َعزَُّه يَُعزُُّه بضم العني : يقال 



  :حذف الزاي الواحد ختفيفاً كما قال الشاعر :  بالتخفيف قال ابن جنِّي» َوَعَزنِي « : وقرأ طلحةُ وأبو حيوةَ 
  أََحْسَن بِِه فَُهنَّ إلَْيِه شُوُس. ...  -٤٢٦٥

وقرأ عبد اهللا واحلسن وأبو وائل ومسروق والضحاك . وتروى هذه قراءةً عن عاصم . يريد أْحَسْسَن فحذف 
  .َوَعازَّنِي بألف مع تشديد الزاي أي غَالَبَنِي 

والفاعل حمذوف أي بأَنْ سَأَلََك نَْعجََتَك ، وضّمن السؤال معىن . مصدر مضاف ملفعوله } ْعجَِتَك بِسَُؤالِ َن{ : قوله 
  ) .بإىل ( اإلضافة واالنضمام أي بإضافة نعجتك على سبل السؤال ولذلك عدي 

  فصل
  :للناس يف هذه القصة ثالثة أقوال : قال ابن اخلطيب 

  .برية عنه أن هذه القصة دلت على صدور الك: أحدها 
  .داللتها على الصغرية : وثانيها 
فاحتال يف » أُورَيا « إن داوَد أحبًَّ امرأة : ال تدل على كبرية وال على صغرية ، فأما القول األول فقالوا : وثالثها 

لك وعرضا ت( ملكني يف صورة املتخاصمني يف واقعة تشبه واقعته ) تعاىل ( قتل زوجها مث تزوج هبا مث أرسل اهللا 
: وقال ابن اخلطب . فحكم داود حبكم لزم منه اعترافه بكونه مذنباً مث تنبيه لذك فاشتغل بالتوبة ) الواقعة عليه 

  :والذي أدين به وأذهبُ إليه أنّ ذلك باطلٌ لوجوٍه 
، والذي نقل  أن هذه احلكاية ال تناسب داوَد ألهنا لو ُنسبت إىل أفَْسقِ النَّاس وأشدهم فجوراً النتفى منها: األول 

هذه القصة لو نسب إىل مثل العمل لبالغ يف تنزيه نفسه وروعاً ولعن من نسبه إليها فكيف يليق بالعاقل نسبة 
  ! .املعصية إليه؟

أن حاصل القصة يرجع إىل أمرين إىل السعي وقتل رجل مسلم بغري حق وإىل الطمع يف زوجته أما األول : الثاين 
َمْن َسَعى ِفي َدمِ ُمْسِلمٍ ولَْو بَشرِّ كَلَمٍة َجاَء َمكُْتوٌب َعلَْيِه َبْيَن « : السالم ) صالة و ال( عليه  -فأمر منكر؛ قال 

املُْسِلُم َمْن َسِلَم « :  -السالم) صالة و ( عليه  -وأما الثاين فمنكر عظيم ، قال » َعْيَنْيِه أيٌس ِمن َرمحِة اللَِّه 
  .مل يسلم من داود ال يف روحه وال يف منكوحه » أوريا « وإن » ِه املُْسِلُمونَ ِمْن ِلَسانِِه وََيِد

موصوفاً هبذا الفعل املنكر  -السالم) الصالة و ( عليه  -أن اهللا تعاىل وصل داوَد بصفات تنايف كونه: الثالث 
مع املكاره فلو قيل أن يقتدي بداود يف املصابرة ) يف (  -صلى اهللا عليه وسلم  -فالصفة األول أنه تعاىل أمر حممداً 

إنَّ داود مل يصرب على خمالفة النفس بل سعى يف إراقة دم مسلم لغرض شهوته فكيف يليق بأحد احلاكمني أن يأمر 
  ! .حممداً أفضل الرسل بأن يقتدي بداود يف الصرب على طاعة اهللا؟

لوصف بيان كون ذلك املوصف كامالً وأما الصفة الثانية فإنه وصفه بكونه عبداً له ، وقد بينا أن املقصود من هذا ا
إن داود اشتغل بتلك : يف وصف العبودية أما يف القيام بأداء الطاعات واالحتراز عن احملضورات ، فلو قلنا 

ذَا األيد { : وأما الصفة الثالثة وهي قوله . األعمال الباطلة فحينئذ ما كان داود كامالً إالَّ يف طعة اهلوى والشهوة 
أي ذا القوة وال شك أن املراد منه القوة يف الدين ألن القوة يف غري الدين كانت موجودة يف ملوك  ] ١٧: ص [ } 

الكفار ، وال معىن للقوة يف الدين إال القوة الكاملة يف أداء الواجبات واالجتناب عن احملضورات ، وأي قولة ملن مل 
كونه أوَّاباً كثَري الرجوع إىل اهللا تعاىل فكيف يليق : عة الصفة الراب! ميلك نفسه عن القتل والرغبة يف زوجة املسلم؟

أفترى أنه } إِنَّا َسخَّْرَنا اجلبال َمَعُه ُيسَبِّْحَن { : قوله تعاىل : الصفة اخلامسة ! هذا مبن قلبه مشغوٌف بالقتل والفجور؟
: قيل } والطري َمْحُشوَرةً { :  قوله تعاىل: الصفة السادسة ! سخرت له اجلبال ليتخذوا سبيله إىل القتل والفجور؟



إنه كان حمرَّماً عليه صيد شيْء من الطري فكيف يعقل أن يكون الطري آمناً منه وال جيوز أمن الرجل املسلم على 
شد ملكه : وحمال أن يكون املراد أنه تعاىل } َوَشدَْدَنا ُملْكَُه { : قوله تعاىل : زوجته ومنكوحه الصفة السابعة 

يا بل املراد بأنا ملكناه تقوى الدين وأسباب سعادة اآلخرة ، أو املراد تشديد ملكه يف الدين والدنيا بأسباب الدن
وَآَتْينَاُه احلكمة َوفَْصلَ { : قوله تعاىل : الصفة الثامنة ! ومن الميلك نفسه عن القتل والفجور كيف يليق به ذلك؟

احلكمة وفصل ) إِنَّا آَتْيَناُه : الً فكيف جيوز أن يقال واحلكمة اسم جامع لك ما ينبغي علماً وعم( } اخلطاب 
فهذه الصات ! اخلطاب مع إصراره على ما يستنكف عنه الشيطان من ُمزاََحَمة أخصِّ أصحابه يف الروح واملنكوح؟

  .اليت وصف هبا قبل شحر القصَّة 
وهذا الكالم إمنا } عِنَدَنا لزلفى َوُحْسَن مَآبٍ  َوإِنَّ لَُه{ : وأما الصفات املذكورة بعد ذكر القصة فأوهلا قوله تعاىل 

دالة على سعيه يف القتل ) على قوته يف طاعة اهللا أما لو كانت القصة املتقدمة ( يناسب لو دلت القصة املتقدمة 
  .الئقاً } َوإِنَّ لَُه ِعنَدَنا لزلفى َوُحْسَن مَآبٍ { : والفجور مل يكن قوله 

: وهذا يدل على كذب تلك القصة من وجوه } ياداوود إِنَّا َجَعلْنَاَك َخِليفَةً ِفي األرض { : قوله تعاىل : وثانيها 
أن امللك الكبري إذا ُحِكي عن عبده أنه قصد دماء الناس وأمواهلم وأزواجهم فعند فراغه من شرح قصته : األول 

ونبويت ألن ذكر تلك القبائح واألفعال على الناس يقبح منه أن يقول عقيبة أيها العبد إّني فوضت إليك خالفيت 
  .يليق البتة ) ال ( املنكرة يناسب الزجر واحلجر فأما جعله نائباً وخليفة لنفسه فذلك مما 

أنه ثبت يف أصول الفقه أن ذكر احلكم عقيب الوصف املناسب يدل على كون ذلك احلكم معلالً بذل : الثاين 
أشعر هذا } إِنَّا َجَعلَْناَك َخِليفَةً ِفي األرض { : اقعة القبيحة ، مث قال بعده الوصف فلما حكمى اهللا تعاىل عنه تلك الو

ومعلوم أن هذا فاسد أما لوك ذكرنا . بأن املوجب لتفويض هذه اخلالفة هو إتيانه بتلك األفعل املنكرة ) الوصف ( 
شّدة مصابرته يف طاعة اهللا أن تلك القصة كانت على وجه يدل على براءة ساحته عن املعاصي والذنوب وعلى 

  .فثبت أن الذي خنتاره أوىل } إِنَّا َجَعلَْناكَ َخِليفَةً ِفي األرض { : تعاىل فحينئذ يناسب أن يذكر عقيبه 
وتعظيمه ومؤخرهتا أيضاً دالة  -السالم) الصالة و ( عليه  -أنه ملا كان مقدمة اآلية دالة على حمد داود: الثالث 

فالن عظيم الدردة عايل املرتبة يف : واسطة دالة على املقابح واملعايب جلرى َمْجرى أن يقال على ذلك فلو كانت ال
طاعة اهللا تعاىل يقتل ويزين ويسرق وقد جعله اللخ خليفة له يف أرضه وصوب أحكامه فكما أن هذا الكالم مما ال 

  .أعظم أبواب العيوب يليق بالعاقل فكذا ههنا ومن املعلوم أن ذكر العشق والسعي يف القتل من 
متىن أن حيصل له يف الدين  -السالم) الصالة و ( عليه  -أن بعض القائلني ذكر يف هذه اآلية أن داود : ورابعها 

كال حصل لألنبياء املتقدمني من املنازل العالية مثلَ ما حصل للخيل من اإللقاء يف النار ، وحل للذبيح من الذبح 
وجبة لكثرة الثواب فأوحى اهللا إليه إمنا وجدوا تلك الدرجات ألهنم ملا ابتلوا صربوا وحصل ليعقوَب من الشدائد امل

السالم االبتالء فأوحى اهللا إليه إنك مبتلي يف يوم كذا فبالغ يف االحتراز ، ) الصالة و ( فعند ذلك سأل داود عليه 
ه بالبالء الذي يزيد يف منقبته ويكمل مراتب إن حكايتهم تدلّ على أن اهللا تعاىل يبتلي: مث َوقََعت الواقعة فنقول 

واإلفراط يف العشق كيف يليق هبذه احلالة حبيث إن احلكاية اليت ) بغري احلق ( إخالصه ، فالسعي يف قتل النفس 
  .ذكروها يناقص أولُها آخَرها 

نبياء املتقدمني من املنازل متنَّى أن حيصل له يف الدين كما حبل لأل( السالم ) الصالة و ( أن داود عليه : وخامسها 
} َوإِنَّ كَِثرياً مَِّن اخللطآء ليبغيا بَْعُضُهْم على بَْعضٍ إِالَّ الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات َوقَِليلٌ مَّا ُهمْ { : قال ) العالية 

بعدم اإلميان على نفسه  إنه حكم: إنه كان موصوفاً بالبغي لزم أن يقال : فلو قلنا . استثىن الذين آمنوا من البغي 



  .وذلك باطل 
حضرت يف جملس وفيه بعض أكابر املسلمني وكان يريد أن يتعصب لتقرير ذلك القول الفاسد والقصة : وسادسها 

السالم كان من أكابر األنبياء والرسل ) الصالة و ( ال شك أن داود عليه : اخلبيثة لسبب اقتضى ذلك فقلت له 
هذا املدح العظيم مل ) تعاىل مبثل ( ومن مدحه اهللا ]  ١٢٤: األنعام [ } لَُم حَْيثُ َيْجَعلُ رِسَالََتُه اهللا أَْع{ : وقال اهللا 

صلى اهللا عليه  -جيز لنا أن نبالغ يف املطعن فيه وأيضاً فتبقدير أنه ما كان من األنبياء فال شك أنه كان مسلماً؛ وقال 
  -وسلم 

إنَّ من املعلوم : مث على تقدير أنَّا ال نلتفت إىل شيء من هده الدالئل إالَّ أَنَّا نقول » بَِخْير  الَ َتذْكُُروا َموَْتاكُْم إِالَّ« 
بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة اليت ذكرمتوها يف حقه صحيحةً فإن روياهتا وذكرها ال يوجب شيئاً ِمَن الثواب 

وأما بتقدير أن تكون هذه القصة باطلة .  توجب الثواب ، ألن إشاعة الفاحشة إن مل توجب العقاب فال أقل من أالَّ
فاسدة فإن ذكرها مستحق به أعظم العقاب ، والواقعة اليت هذا شأهنا وصفتها فإنَّ صريح العقل يوجب السكوت 
عنها فثبت أن احلق ما ذهبنا إليه ، وأن شرح تلك القصة حمرم حمظور ، فلما مسع ذلك امللك الشديد هذا الكالم 

  .كت ومل يذكر شيئاً س
يقتضي إشاعة الفاحشة يف الذين  - السالم) الصالة و ( عليه  -أن ذكر هذه القصة وذكر قصة يوسف: السابع 
  .آمنوا 
َمْن َسَعى ِفي َدمِ املرىٍء ُمْسِلم َولَْو بَِشكْرِ كَِلَمٍة َجاَء « : لو سعى داوُد يف قتل ذلك الرجل دخل حتت قوله : الثامن 
{ : وأيضاً لو فعل ذلك لكان ظاملاً وكان يدخل حتت قوله . » ِقَياَمِة َمكُْتوبٌ َبْيَن َعْيَنْيِه آيٌس ِمْن َرْحَمِة اللَِّه َيْوَم ال

  ] . ١٨: هود [ } أَالَ لَْعَنةُ اهللا َعلَى الظاملني 
َعلَى َماَترْويه القُصَّاُص فاجلدوه  َمْن َحدَّثَكُْم َحبِديث َداوَد: عن سعيد بن املسيب أن علي بن أيب طالب قال : التاسع 

إن املغرية بَن شعبة زىن وشهد : وهو ّحد الِفرية على األنبياء ، وما يقوي هذا انَُّهْم ملا قالوا ) َجلْدةً ( مائةً وسَني 
ثة إين رأيت ذلك بعيين فإن عمر بن اخلطاب كذب أولئك الثال: ثالثةٌ من عدول الصحابة وأما الرابع فإنه مل يقل 

وجلد كل واحد منهم مثانني جلدة ألجل أهنم قذفوا ، فإذا كان احلال يف واحد من آحاد الصحابة كذلك فكيف 
  . -السالم) الصالة و ( عليهم  -مع أنه كان من كابر األنبياء ! السالم؟) الصالة و ( احلال مع داود عليه 

فما بنبغي أن يزاد عليها وإن كنت :  ، مث قال ُروي أن بعضهم ذكر هذه القصة على ما يف كتاب اهللا: العاشر 
الواقعة على ما ذكرت مث إنه تعاىل مل يذكرها لَسْتر تلك الواقعة على داود عليه الصالة والسالم فال جيوز للعاقل أن 

مساعي هذا الكالم أحب إيل ما طلعت عليه : يسعى يف هتك ستر ستره اهللا ألف سنة أو أقل أو أكثر فقال عمر 
  .مُس الش

إن كثرياً من أكابر احملدثني : فثبت هبذه الوجوه اليت ذكرناها أن القصة اليت ذكروها باطلة فاسدة فإن قال قائل 
  !املفسرين ذكروا هذه القصة فكيف احلال فيها؟

رجوع واحد من أخبار اآلحاد كان ال) كل ( أنه ملا وقع التعارض بني الدالئل القاطعة وبني خرب : فاجلواب احلقيقي 
  .إىل الدالئل القاطعة أوىل 

وأيضاً فاألصل براءة الذمة ، وأيضاً فلما تعارض ذكر التَّحرُّم والتحليل كان جانب التحرمي أوىل ، وأيضاً طريقة 
هذا الواقعة ال يقول لنا اهللا يوم ) وقوع ( االحتياط توجب ترجيَح قوِلَنا ، وأيضاً فنحن نعلم بالضرورة أن بتقدير 



ِلَم لَْم َتسَعْوا يف تشهري هذه الواقعة أما بتقدير كوهنا باطلة فإنه يوجب أن ال جتوَز الشهادة هبا ، وأيضاً كل القيامة 
املفسرين مل يتفقوا على هذا القول ، بل األكثرون واحملققون يردونه وحيكمون عليه بالكذب ، وإذا تعارضت أقوال 

  .فيه إال الدالئل اليت ذكرناها املفسرين واحملدِّثني تساقطت وبَِقَي الرجوع 
  :االحتمال الثاين أن حنمل هذه القصة على ُحُصول الصغرية ال على حصول الكبرية وذلك من وجوه 

فأجابوه ، مث خطبها داود فآثره أهلها فكان ذنبه أن َخطَب على خطبته » أوريا « أن هذه املرأة خطبها : األول 
  .أخيه املؤمن مع كثرة نسائه 

قالوا إنه وقع بصره عليها فمال قلبه إليها وليس له يف هذا ذنب ألَْبتَّةَ ، أما وقوع بصره عليها من غري قصد :  الثاين
بذنب ، وأما حصول امليل عقيب النظر فليس أيضاً ذنباً ، ألن امليل ليس يف وسعه فال يكون مكلفاً به بل ملا اتفق أنه 

املرأة فََحَصلت بسبب هذا املعىن وهو أنه مل يشق عليه قتل ذلك  قتل زوجها ألجل أنه طمع يف أن يتزوج بتلك
  .الرجل 

السالم يسأل بعضهم بعضاَ أن يطلق زوجته حىت تزوجها ) الصالة و ( أنه كان أهل زمان داود عليه : والثالث 
املرأة فأحبها وقعت على تلك ) عليه السالم ( وكانت عادهتا مألوفة مفهومة يف هذا املعىن فاتفق أن عني داود 

فسألوه النزول فاستحيا أن يرده ففعل وهي أم سليمان فقيل له هذا وإن كان جائزاً يف ظاهر الشريعة إال أنه ال يليق 
فهذه وجوه ثالثة لو محلنا هذه القصة على واحد منها مل يلزم يف َحقِّ . بك فإنَّ حسناتِ األبرار سيئات املقربني 

  .م إال ترك األفضل ، واألوىل السال) الصالة و ( داود عليه 
) الصالة و ( أن حتمل هذه القصة على وجه ال يلزم منه إجياب كبرية وال صغرية لداود عليه : االحتمال الثالث 

روي أنَّ مجاعة من األعداء طمعواأن يقتلوا : السالم بل يوجب إحلاق أعظم أنواع املدح والثناء به وهو أنه نقول 
وكان له يوم خيلو فيه بنفسه ويشتغل بطاعة ربه ، فانتهزوا الفرصة يف ذلك  -السالم) ة و الصال( عليه  -داود 

اليوم وتسوَّرُوا احملراب فلما دخلوا عليه وجدوا عنده أقواماً مينعهم منه فخافوا ووضعوا كذباً حيتج به يف إحلاق 
  :السالم إال ألفاظ أربعة ) الصالة و ( الذنب بداود عليه 

  }َوظَنَّ َداُووُد أَنََّما فََتنَّاهُ { : وله ق: أحدمها 
  .} فاستغفر َربَُّه َوَخرَّ َراِكعاً { : قوله : وثانيها 
  .} وَأَنَاَب { : وثالثها 
  :هذه األلفاظ ال يدل شيء منها على ما ذكروه من وجه : مث نقول } فََغفَرَْنا لَُه ذَِلَك { : قوله : ورابعها 
عليه لطلب قتله هبذه الطريق وعلم داود عليه السالم دعاه الغضب إىل أن يشتغل باالنتقام  أهنم ملا دخلوا: األول 

منهم أي أنه مال إىل الصَّفْح والتجاوز عنهم طلباً ملرضاة اهللا تعاىل فكانت هي الفتنة ألهنا جاريةٌ َمْجَرى االبتالء 
وتاب عن ذلك اهلمِّ َوأَنَاَب فغفر له ذلك القدر من اهلمِّ واالمتحان مث إنَّه استغفر به مما َهمَّ به من االنتقام منهم 

  .والعزم 

لَمَّا لَْم تقم داللة وال : أنه وإن غلب على ظنه أهنم دخلوا عليه ليقتلوه إال أنه ندم على ذلك الظن وقال : الثاين 
{ : ان هذا هو املراد من قوله أمارة على أن األمر كذلك فَلَبِئَْس ما َعِملُْت حيث ظننت فيهم هذا الظن الرديء فك

  .مث إنه استغفر ربه وأناب منه فغفر اهللا له ذلك } َوظَنَّ َداُووُد أَنََّما فَتَنَّاُه 
السالم استغفر ) الصالة و ( إال أنه عليه -السالم ) الصالة و ( عليه  -دخوهلم عليه كان فتنة لداود : الثالث 

} واستغفر ِلذَنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني واملؤمنات { :  -صلى اهللا عليه وسلم  -د لذلك العازم على قتلهم كقوله يف حق حمم



استغفر هلم ، وأناب أي رجع إىل اهللا تعاىل يف طلب املغفرة لذلك الرجل ) عليه السالم ( فداود ]  ١٩: حممد [ 
الذنب ألجل احترام داود وتعظيمه كما قال  أي فََغفَْرَنا ذلك} فََغفَرَْنا لَُه ذَِلَك { : الداخل القاصد القتل ، وقوله 
إن اهللا يغفر : إن معناه ]  ٢: الفتح [ } لَِّيْغِفَر لََك اهللا َما َتقَدََّم ِمن ذَنبَِك َوَما َتأَخََّر { : بعض املفسرين يف قوله تعاىل 

  .لك وألجلك ما تقدم من ذَْنب أّمتك 
رت منه لكن ال نسلم أن تلك الزلة وقعت بسبب املرأة وِلم ال أنه عاتب داود عليه السالم عن زلَّة صد: الرابع 

: إن تلك الزلة إمنا حصلت ألنه قضى ألحد اخلصمني قبل أن يسمع كالم اخلصم الثاين ألنه ملا قال : جيوز أن يقال 
اً حكم عليه بكونه ظاملاً مبجرد دعوة اخلصم بال بينة فيكون هذا احلكم خمالف» لقد ظلمت بسؤال نعجتك « 

فعند هذا اشتغل باالستغفار والتوبة إال أن هذا من باب ترك األفضل واألوىل فثبت هبذه البيانات أنا إِذَا . للصواب 
بل  -السالم) الصالة و ( عليه  -َحَملَْنا هذه اآليات على هذا الوجه فإنه ال يلزم إسناد شيٍء من الذنوب إىل َداودَ 

  :ومحل اآلية عليه أوىل لوجوه : مث نقول . ليه ذلك يوجب إسناد أعظم الطَّاعَاِت إ
  .أن األصل يف حال املسلم البعد عن املناهي ال سيما وهو رجل من أكابر األنبياء والرسل : األول 
  .أنه أحوط : الثاين 

» اذْكُْر عَْبَدَنا َداُوَد اْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َو« ) : صلى اهللا عليه وسلم ( أنه تعاىل قال يف أول اآلية حملمد : الثالث 
إنه ساحٌر كذاب ، واستهزأوا به حيث : ملا أظهروا السفاهة حيث قالوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -فإن قوم حممد 

اصرب على ما يقولون يا حممد وعلى : ربَّنا عجل لنا قطنا قبل يوم احلساب ، فقال تعاىل يف أول اآلية : قالوا 
لغضب واذكر عبدنا داود فهذا الذكر إمنا حيسن إذا كان داود عليه السالم قد صرب سفاهتهم وحتمل وال تظهر ا

  .على أذاهم وحتمل سفاهتهم وَحِلَم ومل يظهر الطيش والغضب وهذا املعىن إمنا حيصل إذا محلنا اآلية على ما ذكرناه 

  .أما إذا محلنا اآلية على ما ذكروه صار الكالم متناقضاً 
إن اخلَْصَمْين كانا ملكني وإذا كانا ملكني ومل يكن بينهما خماصمة ومل : رواية إمنا تتمشى إذا قلنا أن تلك ال: الرابع 

  .كذب فهذه الرواية ال تتم إال بشيئني » َخْصَمان بََغى َبْعُضَنا َعلَى َبْعضٍ « : يبغ أحُدمها على اآلخر كان قوهلما 
  .إسناد الكذب إىل املالئكة : أحدمها 
إسناد أفحش القبائح إىل رجل كبري من أكابر األنبياء وأما إذا محلنا اآلية على ما ذكرنا استغنينا عن إسناد : والثاين 

  .الكذب إىل املالئكة وعن إسناد القبيح إىل األنبياء ، فكان قولنا أوىل 
  فصل

: قال الضحاك يقول . القول  أي يف» يف اخلطاب « اي قهرين وغلبين ) يف اخلِطَاب ( َوَعزَّين : قال املفسرون قوله 
إن تكلم كان أفصَح مين ، وإن حارب كان أبطَش مين وحقيقة املعىن أن الغلبة كانت له فضعفي يف يده وإن كان 

  .أي بسؤاله نعجتك ليضمها إىل نعاجه » لَقَْد ظَلََمَك بُِسؤَالِ نَْعجَِتَك إلَى نِعَاجِِه « : احلق معي فقال داود 
  ! .لقد ظلمك بسؤال نعجتك ومل يكن مسع قوله صاحبه؟:  كيف قال: فإن قيل 
ملا فرغ اخلصم األول من كالمه : إن معناه إن كان األمر كما تقول فقد ظلمك ، قال ابن إسحاق : قيل : فاجلواب 

  .» لَِئْن َصَدقَ لَقَْد ظَلََمُه « : نظر داود إىل اخلصم الذي مل يتكلم وقال 
اعترف الثاين فحكم داود عليه ومل يذكر اهللا ذلك االعتراف لداللة ) عى أحد اخلَْصَمْين ملا اد: وقال ابن األنباري 

َوإِنَّ كَِثرياً مَِّن اخللطآء ليبغيا بَْعضُُهْم { : إن اخلَْصمَ الذي هذا شأنه قد ظلمك مث قال : الكالم عليه وقيل التقدير 
  .} على َبْعضٍ 



  .الشركاء : اخللطاء : طُُه ، وقال الزجاج َخِليطُ الرَُّجلِ ُمخَاِل: قال الليث 
  مل خص اخللطاء ببغي بعضهم على بعض مع أن غري اخللطاء يفعلون ذلك؟: فإن قيل 
أن املخالطة توجب كثرة املنازعة واملخاصمة ألهنا إذا اختلطا اطلع كل واحد منهما على أحوال اآلخر : فاجلواب 

ع عليه عظمت رغبته فيه فُيفِْضي ذلك إىل زيادة املخاصمة واملنازعة فلهذا فكل ما ميلكه من األشياء النفسية إذا اطل
السالم اخللطاء بزيادة البغري والُعدَْوان مث استثىن عن هذا احلكم الذين آمنوا ) الصالو ة ( عليه  -خص داود 

  .} َبْعضهم  {: وهذا استثناء متصل من قوله . وعملوا الصلحات ألن خمالطة هؤالء ال تكون ألجل الدين 
  .مبتدأ » هم « مزيدة للتعظيم و » ما « خرب مقدم و } َوقَِليلٌ مَّا ُهْم { : قوله 

فإن أرادت أن تتحقق : لإلهبام وفيه تعجب من قتلهم قال } َوقَِليلٌ مَّا ُهْم { : يف قوله » ما « و : قال الزخمشري 
  :فائدهتا وموقعها فاطرحها من قول امرئ القيس 

أي امتحناه ، قرأ » َوظَنَّ داُود أَنََّما فََتنَّاُه « وانظر هل بقي هلا معىن قط؟ ... دِيٍث َما َعلَى قَْصرِِه َوَح -٤٢٦٦
العامة فَتنَّاُه بالتخفيف وإسناده إىل الضمري املتكلم املعظِّم نفسه ، وعمر بن اخلطاب واحلسن وأبو رجاء فَتََّناه بتشديد 

  :فََتَنُه وأَفَْتَنُه أي َحَملَُه على الِفْتَنِة ومنه : أَفَْتنَّاُه يقال : حاك وهي مبالغة وقرأ الض. التاء 
  .. لَِئْن فََتَنْتنِي لَهَي بِاألَْمسِ أَفَْتَنْت  -٤٢٦٧

حال » راكعاً « يف رواية فََتنَّاُه بالتخفيف َوفتَّنَّاه بالتشديد ، واأللف ضمري اخلصمني ، و  -وقرأ قتادة وأبو عمرو 
  .ة ، قال أبو البقاء ، وفيه نظر لظهور املُقَارنِة مقدر
  فصل

السالم ملا قضى بينهما نظر أَحُدُهَما إىل ) الصالة و ( إن الظن ههنا مبعىن العلم؛ ألن داوَد عليه : قال املفسرون 
وإمنا . م بذلك صاحبه فضحك ، مث صََعد إىل السماء قبل وجهه فعل داود أنَّ اهللا ابَْتالَهُ بذلك فثبت أن داود عل

جاز محل لفظ الظن على العلم ، ألن العلم االستداليلّ يشبه الظّن مشاهبةً عظيمةم واملشهاهبة علة جلواز اجملاز قال 
هذا الكالم إمنا يلزم إذا قلنا اخلصمان كانا ملكني إما إذا مل ُيقَلْ ذلك ال يلزمنا محل الظن على العمل : ابن اخلطيب 

  .إنه ملَّا غَلَب على ظنه حصول االبتالء من اهللا تعاىل اشتغل باالستغفار واإلنابة : بل لقائل أن يقول 
إنه صدرت منه َزلَّة محل هذا االستغفار : أي سأل الغفران من ربه ، مث ههنا وجهان إن قلنا } فاستغفر َربَُّه { : قوله 

  :عليها وإن مل ُيقَلء به قلنا فيه وجوه 
ال عليه قاصدين قتله وإنه كان سلطاناً شديَد القهر عظيَم القوة مع القدرة الشديدة على أن القوم ملا دخو: األول 

االنتقام ومع حمصول الفزغ يف قلبه عفا عنهم ومل يقل هلم شيئاً قَُرب األمر من أن يدخل قبله شي من الُعْجب 
خلري ما كان إال بتوفيق اهللا فغفر له فاستغر ربَّه من تلك احلالة وأناب إىل اهللا ، واعترف بأن إقدامه على ذلك ا

  .وجتاوز عنه بسبب طَرََياِن ذلك اخلاطر 
إنه مل يدل دليل قاطع على أن هؤالء قصدوا الشر فعفا عنهم مث استغفر من : لعله َهمَّ بإيذاء القوم ، مث قال : الثاين 

  .ذلك اهلم 
وألجل أن يَقَْبلَ توبتهم فاستغفر وتضرع إىل ) هلم ( ستغفر اهللا لعل القوم تابوا إىل اهللا تعاىل وطَلَبُوا منه أن ي: الثالث 

وهه كلها وجوٌه حمتلمة ظاهرةٌ ، والقرآن مملوء من أمثال هذه الوجوه ، . اهللا فغفر له توبتهم بسبب شفاعته ودعائه 
كرات فما الذي دل عليه وإذا كان الفظ حمتمالً ملا ذكرناه ومل يقم دليل قطعي وال ظين على التزام ما ذكروه من املن

ومثل } َوإِنَّ لَُه ِعندََنا لزلفى َوُحْسَن َمآبٍ { : التزامه والقول به؟ ويؤد ما ذكرنا أنه تعاىل ختم هذه القصة بقوله 



هذه اخلامتة إمنا حيصل يف حّق من صدر عن امتثال األوامر يف اخلدمة والطاعة وحتمل أنواعاً من الشدائد يف املوافقة 
  .د واالنقيا

وجوز أبو البقاء فيه أن يكون خرب مبتدأ مضمر أي األمُر ذِلك وال » غَفَرْنا « الظاهر أنه مفعول } ذَِلَك { : قوله 
بسبب أنه َحكَمَ ألحد : حاجة إىل هذا واملشهور أَنَّ االستغفار إمنا كان بسبب قصة النَّْعَجة ، والنِّعاج ، وقيل 

  .وذلك غري جائز  اخلصمني قبل أن يسمع كالم الثاين ،
أي تدبر أمور العباد بأمرنا ، واعلم أنه ملا متم الكالم يف شرح } ياداوود إِنَّا َجَعلْنَاَك َخِليفَةً ِفي األرض { : قوله 

الفقصة أردفها ببيان أن اهللا تعاىل فوض إىل داودَ خالفةَ األرض وهذا من أقوى الدالئل على فساد القول املشهور يف 
البعيد جداً أن يوصف الرجل بكونه ساعياً يف سفك دماء املسلمني رغبة ف انتزاع أزواجهم منهم ،  القصة ألن من

  :مث يف تفسري كونه خليفة وجهان . مث يذكر عقيبه أن اهللا فوَّضَ خالفة األرض إليه 
ن خليفة الرجل من خيلفُه جلعناك َتْخلُُف من تقدمك من األنبياء يف الدعاء إىل اهللا تعاىل ويف سياسة الناس أل: األول 

  .وذلك إمنا يعقل يف حق من يصح عليه الغيبة ، وذلك على اهللا حمال 
فبهذا التأويل يسمى خليفة ، ومنه يقال خليفة اهللا يف الرض . إنا جعلناك ممكناً يف الناس نافذ احلكم فيهم : الثاين 

اخلالفة ممتنعة يف حق اهللا تعاىل فلما امتنعت احلقيقة وحاصله أن خليفة الرجل يكون نافذَ احلكم يف َرعيته ، وحيقية 
  .للزوم نفاذ لك احلكم يف تلك احلقيقة ) مفيدةً ( جعلت اللفظة 

أي بالعدل ألن األحكام إذا كانت مطابقةً للشريعة احلقيقة اإلهلية انتظمت } فاحكم َبْيَن الناس باحلق { : قوله 
ذا كانت األحكام على َوفق األهوية وحتصيل مقاصد األنفس أقضى إىل مصاحل العامل واتسعت أبواب اخلريات ، وإ

َوالَ تَتَّبِعِ اهلوى { : ختريب العامل ووقوع اهلََرج واملََرج يف اخللق وذلك يُفْضي إىل هالك ذلك احلاكم وهلذا قال 
الل عن سبيل اهللا يوجب سوء ، ألن متابعة اهلوى توجب الضالل عن سبيل اهللا ، والض} فَُيِضلََّك َعن َسبِيلِ اهللا 

  .العذاب 
  :فيه وجهان } فَُيِضلََّك { : قوله 

  .أنه منصوب يف جواب النهي : أظهرمها 
وهو وهني عن كل واحدة على . فهو جمزوٌم وإمنا فتحت الالم اللتقاء الساكنني » الَ َتتَّبْع « أنه عطف على : الثاين 

{ د يترجح الثاين هلذا املعىن ، وقد تقدم تقرير ذلك يف البقرة يف قوله حدته واألول فيه النهي عن اجلمع بينهما وق
  ] . ٤٢: البقرة [ } َوَتكُْتمُواْ احلق 

جيوز أن يكون اهلََوى ، وجيوز أن يكون ضمَري املصدر املفهوم من الفعل أي فيضلك إتِّبَاُع » فيضلك « وفاعل 
  .اهلوى 
وقرأ ابن عباس واحلََسُن وأبو حيوةَ بضمها أي ُيِضلونَ . لعامة بتفح ياء يضلون قرأ ا} إِنَّ الذين َيِضلُّونَ { : قوله 

  .الناس وهي مستلزمة للقراءة األوىل فإنه ال ُيضل غريه إال ضَالٌّ خبالف العكس 
أن يكون جيوز » لَُهْم َعذَاٌب « و » هلم « ما مصدرية واجلار يتعلق باالستقرار الذي تضمنه } بَِما َنسُواْ { : قوله 

  .فاعل به وهو األحس لقربه من املفرد » َعذَاٌب « وجيوز أن يكون اخلرب وحده اجلار ، و » إنَّ « مجلة خرباً ل 
  فصل
: بتركهم العمل ذلك اليوم ، وقال عكرمة والسدي : وقال الزجاج . معناه مبا تركوا اإلميان بيوم احلساب : قيل 

  .ب شديد َيْوم احلساب مبا نسوا أي تركوا القضاء بالعدل يف اآلية تقدمي وتأخري تقديره هلم عذا



أَْم َنْجَعلُ ) ٢٧(ا ِمَن النَّارِ َوَما َخلَقَْنا السََّماَء َوالْأَْرَض َوَما َبيَْنُهَما َباِطلًا ذَِلَك ظَنُّ الَِّذيَن كَفَرُوا فََوْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُرو
ِكتَاٌب أَْنَزلْنَاُه إِلَْيَك ُمبَاَركٌ ) ٢٨(كَالْمُفِْسِديَن ِفي الْأَْرضِ أَْم َنْجَعلُ الُْمتَِّقَني كَالْفُجَّارِ  الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت

  ) ٢٩(ِلَيدَّبَّرُوا آَياِتِه َوِليََتذَكََّر أُولُو الْأَلْبَابِ 

أي ال لثواب وال لعقاب ، اْحَتجَّ : قال ابن عباس }  َوَما َخلَقَْنا السمآء واألرض َوَما َبْيَنُهَما َباِطالً{ : قوله تعاىل 
ألنه مشتملة على الكفر والِفْسق : اجلُبَّاِئّي هبذه اآلية على أنه تعاىل ال جيوز أن يكون خالقاً ألعمال العَِباِد قال 

  .خيلق أعمال العباد وكلها أباطيل فلما بني تعاىل أنه ما خلق السماء واألرض وما بينهما باطالً دل هذا على أنه مل 
وعند املُْجبِرة أنه خلق الكافر ألجل أن يكفر } َوَما َخلَقَْنا السمآء واألرض َوَما َبيَْنُهَما َباِطالً { : وأيضاً قوله تعاىل ( 

أي } كَفَرُواْ  ذَِلَك ظَنُّ الذين كَفَُرواْ فَوَْيلٌ لِّلَِّذيَن{ : والكفر باطل ، فقد خلق الباطل ، مث أكد تعاىل ذلك بأن قال 
واحتج أهل السنة بأن هذه اآلية . كل من قال هبذا القول فهو كافر فهذا تصريح بأن مذهب املُْجَبَرِة من الكفر 

تدل على أنه تعاىل خلق أعمال العباد ألن اآلية َدلَّت على أنه تعاىل خلق ما بني السماء واألرض وأعمال العباد مما 
  .كون تعاىل خالقاً هلا بني السماء واألرض فوجب أن ي

  فصل
دلت اآلية على صحة القَْول باحلَْشر ألنه تعاىل ملا خلق اخللق يف هذا العامل فإما أن يكون خلقهم لإلضرار أو 

االنتفاع ، أو ال لشيء ، واألول باطلن ألن ذلك ال يليق بالرحيم الكرمي ، والثالث أيضاً باطل؛ ألن هذه احلالة 
خلقهم لالنتفاع فذلك االنتفاع إما أن يكون يف حياة الدنيا أو : ومني ، فلم يبق إال أن يقال حاصلةٌ حني كانوا معد

يف حياة اآلخرة ، واألول باطل ألن منافع الدنيا قليلة ومضارَّها كثرية وحتمل الضرر الكثري لوجدان املنفعة القليلة ال 
أخرى بعد هذه احلياة ، وذلك هو القول باحلشر يليق باحلكمة ، وملا بطل هذا القول ثبت القول بوجود حياة 

  .والنَّْشرِ والِقَياَمة 
جيوز أن يكون نعتاً ملصدر حمذوف أو حاالً من ضمري أي خلقاً باطالً ، وجيوز أن يكون حاالً من } َباِطالً { : قوله 
  .أي ِللَْباِطل وهو العََبثُ  أي ُمْبِطِلَن ، أو ذَوِي باِطلٍ ، وجيوز أن يكون مفعوالً من أجله» َخلقنا « فاعل 
يعين أهل مكة هم الذين ظنوا أهنم خلقوا لغري شيٍء وأنه ال } ذَِلَك ظَنُّ الذين كَفَُرواْ فَوَْيلٌ لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ { : قوله 

  .} فََوْيلٌ لِّلَِّذيَن كَفَرُواْ ِمَن النار { بعثَ وال ِحَساب 
أم يف املوضعني منقطعة وقد تقدم ما فيها } اْ َوَعِملُواْ الصاحلات كاملفسدين ِفي األرض أَْم َنْجَعلُ الذين آَمُنو{ : قوله 

أَْم َنْجَعلُ { : إَنا ُنْعطَى يف اآلرخة من الخري ما ُتْعطَْونَ فنزلت هذه اآلية : قال كفار قريش للمؤمنني : قال مقاتل . 
  . -صلى اهللا عليه وسلم  -املتقني أصحاب النيب أراد ب: أي املؤمنني كالكفار ، قيل } املتقني كالفجار 

» مبارك « و » أَنَْزلْنَاُه « خرب مبتدأ مضمر ، أي هذا كتاب و » كتاب « جيوز أن يكون } ِكَتاٌب أَنَزلَْناهُ { : قوله 
ى الصَّريحِ ، خرب مبتدأ مضمر أو خرب ثاين وال جيوز أن يكون نعتاً ثانياً ألنه ال يقتدم عند اجلمهور غري الصريح عل

  .ومن يرى ذلك استدل بظاهرها وقد تقدم حترير هذا يف املاِئَدِة 
رضي  -مباركاً على احلال الالَّزمة ، ألن الربكة ال تفارقه وقرأ علي : وقرئ » بأَْنزَلَْناه « متعلق } ليدبروا { : قوله 

الدال ، وأصلها لتتدبروا بتاءين فحذفَت إحدامها ،  لَيَتدبَُّروا ، وهي أصل قراءة العامة ، فأدغمت التاء يف -اهللا عنه 
ليتعظ أولو » وليتذكَّر « ) أتباعه ( تدبروا آياته : وفيها اخلالف املشهور هل هي األوىل أو الثانية ، قال احلسن 

  .األلباب أي العقول 



فَقَالَ إِنِّي أَْحَبْبتُ ) ٣١(عُرَِض َعلَْيِه بِالَْعِشيِّ الصَّافَِناُت الْجَِياُد إِذْ ) ٣٠(َوَوَهْبَنا ِلَداُووَد ُسلَْيَمانَ نِْعَم الَْعْبدُ إِنَُّه أَوَّاٌب 
َولَقَْد فََتنَّا ) ٣٣(ُردُّوَها َعلَيَّ فَطَِفَق َمْسًحا بِالسُّوقِ َوالْأَعَْناقِ ) ٣٢(ُحبَّ الْخَْيرِ َعْن ِذكْرِ َربِّي َحتَّى َتوَاَرْت بِالِْحَجابِ 

قَالَ َربِّ اغِْفرْ ِلي َوَهْب ِلي ُملْكًا لَا َيْنبَِغي ِلأََحٍد ِمْن َبْعِدي إِنََّك ) ٣٤(قَْيَنا َعلَى كُْرِسيِِّه َجَسًدا ثُمَّ أََناَب ُسلَْيَمانَ َوأَلْ
) ٣٧(لَّ بَنَّاٍء َوغَوَّاصٍ َوالشَّيَاِطَني كُ) ٣٦(فََسخَّرَْنا لَُه الرِّيَح َتْجرِي بِأَْمرِهِ ُرَخاًء َحْيثُ أََصاَب ) ٣٥(أَْنَت الَْوهَّاُب 

َوإِنَّ لَُه ِعْندََنا لَُزلْفَى َوُحْسَن ) ٣٩(َهذَا َعطَاُؤَنا فَاْمُنْن أَْو أَْمِسْك بِغَْيرِ ِحَسابٍ ) ٣٨(َوآَخرِيَن ُمقَرَّنَِني ِفي الْأَْصفَاِد 
  ) ٤٠(َمآبٍ 

داود؛ : املخصوص باملدح حمذوف أي نعم العبد سليمانُ ، وقيل } َوَوَهْبَنا ِلَداُوودَ ُسلَْيَمانَ نِْعَم العبد { ) : قوله ( 
واألول أظهر ألنه هو املسوق ]  ١٧: ص [ } ذَا األيد إِنَُّه أَوَّاٌب { : ألنه وصفه هبذا املعىن وقد تقدم حيث قال 

  :بكسر العني وهي األصل كقوله : للحديث عنه ، وقرئ 
  ْومِ يف القوم الشُّطُرنِْعَم السَّاُعونَ ِفي القَ. . ...  -٤٢٦٨
  فصل
  .يدل على أنه كان نعم العبد ألنه كان أواباً؛ أي كثري الرجوع إىل اهللا يف أكثر أوقاته ومهماته } إِنَُّه أَوَّاٌب { : قوله 
  :يف ناصبه أوجٌه } إِذْ عُرَِض { : قوله 

: قال ابن اخلطيب » نِْعمَ « لِعدم تصرف ) و ( وهو أضعفها؛ ألنه ال يتقيد مدحه بَوقٍْت ، : » نِْعَم « : أحدها 
  .التقدير نعم العبد إذْ كَانَ من أعماله أنَّه فََعلَ كَذَا 

  .وفيه تقييد وصفه بذلك هبذا الوقت » أواب « : الثاين 
  .اذكر مقّدراً ، وهو أسلمها : والثالث 

هو الذي : خالف بني أهل اللغة فقال الزجاج  والصَّاِفنَاُت مجع َصافن ، وفيه. والَعِشيُّ من العصر إىل آخر النهار 
  :يقف على إحدى يديه ويقف على طرف سنبكه ، وقد يفعل ذلك بإحدى رجليه قال وعي عالمة الفراهة وأنشد 

  ِمّما َيقُوُم َعلَى الثُّالِث كَسِريا... أَِلَف الصُّفُونَ فَالَ َيزَالُ كَأَنَُّه  -٤٢٦٩
  .يسويهما ، وأما الذي يقف على سنبكه فامسه املُِخيم ، قاله أبو عبيدة هو الذي جيمع بني يديه و: وقيل 
( وبقوله عليه ) حبديث ( هو القائم مطلقاً أي سواء كان من اخليل ، أو من غريها ، قاله القَُتبِّي واستدل : وقيل 

وحكاه . أي يدميون له القيام » أ َمقَعَدُه ِمَن النَّار َمْن َسرَُّه أنْ َيقُوَم النَّاسُ لَُه ُصفُوناً فَلَْيَتبوَّ« السالم ) الصالة و 
هو القيام مطلقاً سواء وقفت على طرف : أي صافِّني أقدامَنا ، وقيل » قُْمَنا ُصفُوناً « قطرب أيضاً وجاء يف احلديث 

  :على هذا رأيت أشعاَر العرب ، وقال النابغة : سنبك أم ال ، قال الفراء 
  ِعتَاُق املَهَاَرى واِجلَياُد الصََّواِفُن... ْضُروَبةٌ بِفَناِئَها لََنا قُبةٌ َم -٤٢٧٠

. َجاَدا الفرسُ َيجوُد َجْوَدةً وُجوَدةً بالفتح والضم فهو َجوَاد ، للذكر واألنثى : واجلياد إما من اجلَْوَدة ، يقال 
وإِما م اجلِيِد وهو . مجع جَيِّد : وقيل . بٍ وِثيَاب مجع ِلَجْود بالفتح كثَْو: واجلمع جَِياٌد وأجَْواٌد ، وأَجاوِيُد ، وقيل 

  .وهو دال على فراهَِتها . طويلة األعناق األجياد : الُعُنق ، واملعىن 
  :فيه أوجه } ُحبَّ اخلري { : قوله 

 أي على ذكر ربِّي ، ألنه روي» َعلَى « على هذا مبعىن » عن « هو مفعول أحببت ألنه مبعىن آثرت ، و : أحدها 
  .أن عرض اخليل حىت شغلته عن صالة العصر أول الوقت حىت غَربت الشَّْمُس 

مفعوالً » حب اخلري « معىن آثرُت ، حيث نصب » أَْحبَْبُت « إّنه ضمن  -وكأنه منقول عن الفراء -وقال أبو حيان



  .وفيه نظر؛ ألنه متعد بنفسه وإمنا حيتاج إىل التضمني وإن مل يكن ُمتََعدِّياً ) به ( 
  .» أَحَْبْبُت « مصدر على حذف الزوائدة والناصب له » حب « أن : الثاين 

  .أنه مصدر تشبيهي أي ُحبا مِثْلَ ُحبِّ اخلَْير : الثالث 
  .ضمن معىن أنبت فلذلك تعدى بَعْن : أنه قيل : الرابع 

  .أن أحببت مبعىن لَزْمُت : اخلامس 
ال حيبه كاملريض الذي يشتهي يف مرضه فأما من ) ولكنه جيب أن  شيئاً( إن اإلنسان قد حيب : قال ابن اخلطيب 

  .أي أحببت حبري للخري } أَْحَبْبُت ُحبَّ اخلري { : أحب شيئاً وأحب أن حيبه فذلك غاية احملبة ، فقوله 
حب اخلري  «أن أحببت من أََحبَّ البعُري إذا سقط وََبَرَك من اإلعياء ، واملعىن قعدت عن ذكر ريب فيكون : السادس 

عن كتاب ريب : عن صالة العصر ، وقيل : قيل } َعن ِذكْرِ رَبِّي { : على هذا مفعوالً من أجله ، واملراد بقوله » 
جيوز أن } ِذكْرِ رَبِّي { وهو التوراة ، ألن إرتباط اخليل كما أنه يف القرآن ممدوٌح فكذلك يف التوراة ممدوح وقوله 

اخليل : أذكر ريب ، وأن يكون مضافاً للفاعل أي عن ذكر يب ريب واملراد باخلري  يكون مضافاً للمفعول أي عن أن
ألنه معقود ) خرياً ( َخَتلُْت الرجلَ وخَتْرُته أي َخَدْعُته ، ومسيت اخليلُ ) : تقول ( والعرب تعاقبت بني الراء والالم 

  .بواصيها اخلَْير األجُر واملَْغنم 
  :لفاعل وجهان يف ا} حىت تََواَرْت { : قوله 

  .حىت دخلت إْصطَْبالَِتها فتوارْت وغابت : ، واملعىن » الّصافنات « : هو : أحدمها 
عليها فإهنا تشعر هبا ، وقيل » الَعِشيِّ « لداللة : أضمرت لداللة السياق عليها ، وقيل » الشمس « : أنه : والثاين 

  .يدل عليها اإلشراق يف قصة داوَد وما أْبَعَدُه : 
وهذا بعيد لوجوه : للشمس وهو غريب جدا قال ابن اخلطيب : هذا الضمري للّصافنات ، وقيل } ُردُّوَها { : ه قول

:  
أن الصَّاِفنَات مذكورة بالتصريح ، والشمس غري مذكورة وعود الضمري إىل املذكور أوىل من عوده إىل املقدَّر : منها 

س وفاتت صالة العصر كان ذلك ذنباً عظيماً ومن كان هذا حاله أنه لو اشتغل باخليل حىت غربت الشم: ، ومنها 
فطريقُه الّتضرع والبكاء واملبالغة يف إظهار التوبة فإما أن يقول على سبيل الَعظََمة لربِّ العاملني مثل هذه الكلمة 

 فكيف جيوز ال يصدر عن أبعد الناس عن اخلري) فهذا ( العارية عن كل جهات األدب عقيب ذلك اجلُْرم العظيم 
إسناده للرسول املطهر املكرم ومنها أن القادر على حتريك األفالك والكواكب هو اهللا تعاىل فكان جيب أن يقول 

ردوها عليَّ ألن هذا اللفظ مشعر بأعظم أنواع االستعالء فيكف يليق هبذا اللفظ رعاية : ُردَّها عليَّ ، وال يقول 
عد الغروب لصار ذمل مشاهداً ألهل الدنيا ولو كان كذلك لوفرت أن الشمس لو رجعت ب: التعظيم؟ ومنها 

  .الدواعي على نقهل وحيث مل ينقل عِلْمَنا فََساَدُه 
طفق َيْمَسُح َمْسحاً ، ألن خرب ) ف ( بفعل مقدر ، هو خرب طفق أي » مسحاً « نصب } فَطَِفَق َمْسحاً { : قوله 

مصدر يف موضع احلال وهذا ليس :  -وبه بدأ -لعام وقال أبو البقاء هذه األفعال ال يكون إال مضارعاً يف األمر ا
  .ال بّد هلا من َخَبرٍ » طَِفَق « بشيٍء؛ ألن 

[ } وامسحوا بُِرؤُوِسكُْم { : مزيدة مثلها يف قوله » بالسوق « ِمَساحاً بزنة ِقتَال ، والباء يف : وقرأ زيد بن علي 
  .رَأَْسُه وبرأِسهِ مبعىن واحٍد َمَسْحُت : وحكى سيبويه ]  ٦: املائدة 



وجعل الفارسيُّ اهلمز ضعيفاً وليس كما . وجيوز أن تكون لإللصاق كما تقدم ، وتقدم مهز السوق وعدمه يف النمل 
  :ُمفَْرداً اكتفاًء بالواحد لعدم اللَّْبسِ كقوله » بالسَّاقِ « ) أيضاً ( وقرأ زيد بن علّي . قال ملا تقدم من األدلة 

  َوأَمَّا جِلُْدَها فََصلِيُب...  -٤٢٧١
  :وقوله 
  كُلُوا ِفي َبْعضِ َبطْنِكم َتعفُّوا. . ...  -٤٢٧٢
  :وقوله 
  ِفي َحلِْقكُْم َعظٌْم َوقَْد َشجِينَا..  -٤٢٧٣

  ؟» ردوها علي « بَِم اتَّصل قوله : فإن قلت : قال الزخمشري 
فماذا قال سليمان؟ لنه موضع : له كأنّ قائالً قال  مبحذوف تقديره قال ردوها فأضمر وأضمر ما هو جواب: قلت 

  .متقض للسؤال اقتضاءاً ظاهراً 
  .» إنِّي أَْحبَْبُت : فَقَال « : وهذا ال حيتاج إليه ألن هذه اجلملة مندرجة حتت حكاية القول وهو : قال أبو حيان 

  فصل
لعصر الشتغاله بالنظر إىل تلك اخليل استردها ملا فاتته صالة ا -السالم) الصالة و ( عليه  -إنه : قال املفسرون 

وعقر سوقها وأعناقها تقرباً إلَى اهللا تعاىل ، وبقي منها مائة ، فاخليل اليت يف أيدي الناس اليوم ، من نسل تلك املائة ، 
. شاء خرياًي منها وأوسع وهي الريح جتري بأمره كيفْ  -عّز وجلّ  -فلما عقر اخليل ، أبدله اهللا : قال احلسن 

  :وهذا عندي بعيد لوجوه : قال ابن اخلطيب 
أنه لو كان مسح السوق واألعناق قطعا لكان معىن فامسحوا برؤوسكم أي اقطعوها وهذا ال يقوله عاقل ، : األول 

مسح رأسه بالسيف فرمبا فهم منه ضرب الُعُنق ، أما إذا مل ُيذْكَر لفظ السيف مل يفهم منه البتة من : بل لو قيل 
  .سح العقر والذبح امل

  .أنواعاً من األفعال املذمومة  -السالم) الصالة و ( عليه  -أن القائلني هبذا القول مجعوا على سليمان : الثاين 
  .ترك الصالة : فأوهلا 

)  ُحبُّ( « :  -السالم) الصالة و ( عليه  -أنه استويل عليه االشتغل ُحببِّ الدنيا حيث َنِسّي الصالة وقال : وثانيها 
  .» الدُّْنَيا رَأُس كُلِّ خَطيئٍَة 

  .أنه بعد اإلتيان هبذا الذنب العظيم مل يشتغل بالتوبة واإلنابة البتة : وثالثها 
وهذه كلمة ال يقوهلا الرجل احلَِصيف إال مع اخلادم } ُردُّوَها َعلَيَّ { : أنه خاطب رب العاملني بقوله : ورابعها 

  .اخلسيس 
عن _ صلى اهللا عليه وسلم  -نََهى النيب « هذه املعاصي بعقر اخليل من سوقها وأعناقها وقد أنه أتبع : وخامسها 

مع أن لفظ  -السالم ) الصالة و ( عليه  -، وهذه أنواع من الكبائر نسبوها إىل سليمان» ذبح احليوان إال ملأكله 
َوقَالُواْ َربََّنا َعجِّل { : هللا تعاىل عقيب قوله أن هذه القصص إمنا ذكرها ا: وخالصتها . القرآن مل يدلّ على شيء منها 

 -وأن الكفار ملا لبلغوا يف السفاهة إىل هذا احلد قال اهللا عّز وجلّ حملمد ]  ١٦: ص [ } لََّنا ِقطََّنا قَْبلَ َيْومِ احلساب 
يبه قّصةَ سليمان فكان يا حممد اصرب على سفاهتهم ، واذكر عبدنا داود ، مث ذكر عق:  -السالم) الصالة و ( عليه 

  .يا حممد اصرب على ما يقولون واذكر عبدنا سليمان :  -السالم) الصالة و ( عليه  -التقدير أنه تعاىل قال حملمد 



أتى يف هذه القصة باألعمال الفاضلة  -السالم) الصالة و ( إن سليمان عليه : وهذا الكالم إمنا يليق إذا قلنا 
طاعة اهللا تعاىل وأعرض عن الشهوات واللذات ، فلو كان املقصود من قصة سليمان  واألخالق احلميدة وصرب على

إن : والصواب أن نقوله . يف هذا املوضع أنه أقدم على الكبائر العظيمة والذنوب مل يكن ذكر هذه القصة الئقاً 
( عليه  -الم؛ مث إنَّ سليمانَ الس) الصالة و ( رَِباط اخليل كان مندوباً إليه يف دينهم كما هو يف دين حممد عليه 

احتاج إىل الغزو فجلس وأَمَر بإْحضَارِ اخلَْيل وأمر بإجرائها ، وذكر أين ال أجريها ألجل الدنيا  -السالم) الصالة و 
عليه -مث إنه } َعن ِذكْرِ رَبِّي { : ونصيب النفس وإمنا حبها ألمر اهللا وطلب تقوية دينه وهو املراد من قوله 

مر بإجرائها وسيَّرها حىت توارت باحلجاب أي غابت عن بصره ، مث إنه أمر الرابضني بأن يردوها فردوا أ -السالم
  :تلك اخليل إليه فلما عادت إليه طَِفَق َيْمَسُح ُسوقَها وأعناقها والغرض من ذلك أمور 

  .تشريفاً هلا وإبانة لعزهتا لكوهنا من أعظم األعوان يف دفع العدو : األول 
  .أنه أراد أن يظهر أنه يف ضبط السياسة وامللك يَتَِّضُع إىل حيث يباشر أكثر األمور بنفسه :  الثاين

أنه كان أعلم بأحوال اخليل ومراميها وعيوهبا فكان ميسحها وميسح سوقها وأعناقها حىت يعلم هل فيها ما : الثالث 
يلزم منه نسبة شيء من تلك املنكرات إىل يدل على املرض فهذا التفسري هو الذي ينطبق عليه لفظ القرآن وال 

والَعَجُب منهم كيف قَبِلُوا هذه الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل يردها  -السالم) الصالة و (  -سليمان عليه
  وليس هلم يف إثباهتا شبهة فضالً عن حجة؟

  .فاجلمهور فسروا اآلية بتلك الوجوه : فإن قيل 
ال يدل على شيء من تلك الوجوه اليت يذكروهنا ملا ذكرنا ، وأيضاً فإن الدالئل أن نقول لفظ اآلية : فاجلواب 

ومل يدل على صحة هذه احلكايات دليل قاطع ،  -السالم) الصالة و ( عليهم  -الكثرية قامت على عصمة األنبياء 
قواهلم؟ والذي ذهبنا إليه ورواية اآلحاد ال تصلح معارضة للدالئل القوية فكيف احلكايات عن أقوام ال نلتفت إىل أ

  .قولُ الزهري وابن كيسان 
السالم بلغُه خُرب مدينة يف ) الصالة و ( عليه  -إن سليمان : قال بعض املفسرين } َولَقَْد فََتنَّا ُسلَْيَمانَ { : قوله 

من أحسن الناس » جرادة « : صيد ، فخرج إليها جبنوده فأخذها وقتل ملكها وأخذ بنتاً له امسها : البحر يقال هلا 
وجهاً فاصطفاها لنفسه وأسلمت فأحبَّها فكانت تبكي على أبيها ، فأمر سليمان الشيطان فمثل هال صورة أبيها 

آصف « نَ هلا فأخرب ) و ( فكستها مثل كسوته وكانت تذهب إىل تلك الصورة ُبكْرةً وَعشِيا مع جواريها َيْسُجُد 
رأة وخرج وحده إىل فالة ففرش الّرماد وجلس عليه تائباً هللا تعاىل ، سليمان بذلك فكسر الصورة وعاقب امل» 

األمينة إذا دخل للطهارة أو إلصابة امرأة وضع خامتة عندها وكان ملكه فيه موضعه : وكانت له أم ولد ُيقال هلا 
خامتي فناولته : وقال هلا يا أمينة » سليمان « عندها يوماً فأتاها الشيطان صاحب البحر وامسه صخر على صورة 

اخلامت فََتختَّم به وجلس على كرسي سليمان فعكفت عليه الطري واجلن واإلنس وتغريت هيئة سليمان فأتى األمينة 
أنا سليمان َحثَوا : لطلب اخلامت فأنكرته فعل أن اخلطيبئة قد أدرتكته فكان يدور على البيوت يتكفف ، وإذا قال 

السمك للسَّماكني فيعطونه كل يوم مسكتني فمكث على هذه احلالة أربعني يوماً  عليه التراب وَسبُّوه ، وأخذ ينقل
ما : عدد ما عبد الوثن يف بيته فأنكر آصف وعظماء بين إسرائيل حكم الشيطان وسأل آصف نساء سليمان فقُلْن 

فيهن ، مث طار نفذ حكمه يف كل شيء إال ) بل : ( يف دمها وال تغتسل من جنابة ، وقيل ) منا ( يدع امرأة 
الشيطان وقذف اخلامت يف البحر فابتلعته مسكة ، ووقعت السمكة يف يد سليمان فبقر بطنها فإذا هو باخلامت فتختم به 

  .ووقع ساجداً هللا تعاىل ورجع إليه ملكه وأخذ ذلك الشيطان فحبسه يف صخرة ألقاها يف البحر 



ةر افتنت سليمان فكان يسقط اخلامت من يده وال يتماسك فيها إن تلك املرأة ملا أقدمت على عبادة تلك الصو: وقيل 
  .فقال له آصف إنك ملفتون بذنبك فُتْب إىل اهللا تعاىل 

أرين خاَتَمكَ أُخْبِْرك ، فلما أعطاه إياه نبذه : فقال : كيف تفتنون الناس : إن سليمان قال لبعض الشياطني : وقيل 
{ : املراد من قوله : على كرسيه مث ذكر احلكاية إىل آخرها فقالوا يف البحر ، وذهب ملكه وقعد هذا الشيطان 

: قال ابن اخلطيب . عقوبة له } وَأَلْقَْيَنا على كُْرِسيِِّه َجَسداً { : أن اهللا تعالة ابتاله ، وقوله } َولَقَْد فََتنَّا ُسلَْيَمانَ 
  :واستبعد أهل التحقيق هذا الكالم من وجوه 

لو قدر على أن يتشبه يف الصورة واخللقة باألنبياء فحينئذ ال يبقى اعتماد على شيء من ذلك أن الشيطان : األول 
ما كانوا  -) السالم ) الصالة و ( عليهم  -فلعل هؤالء الذين رآهم الناس على صورة حممد وعيسى وموسى 

  .لدين بالكلية أولئك بل كانوا شياطني تشبهوا هبم يف الصورة ألجل اإلغواء واإلضالل وذلك يبطل ا
أن الشيطان لو قدر أن يعامل نيب اهللا سليمان مبثل هذه املعاملة لوجب أن يقدر على مثلها مع مجيع العلماء : الثاين 

والزهاد وحينئذ جيب أن يقلتهم وميزق َتصَانِيفَُهْم ، وُيخَرِّب ِديَاَرُهم ، وملا بطل ذلك يف حق آحاد العلماء فألن 
  .نبياء أولَى يبطل يف حق أكابر األ

  .وال شك أنه قبيح ( كيف يليق حبكمة اهللا وإحسانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليمان؟ : الثالث 

وإن مل يأذن فيه البتة ) تلك الصورة فهذا كفر منه ) ها ( إن سليمان أذن لتلك املرأة يف عبادت : لو قلنا : الرابع 
  ان بفعل مل يصدر منه؟فالذنب على تلك املرأة فكيف يؤاخذ اهللا سليم

  :وأما أهل التحقيق فذكروا وجوهاً 
أن فتنة سليمان أنه ُوِلَد له ابٌن فقال الشيطان إن عاش صار ملكاً مثل أبيه فسبيلنا أن نقتله فعلم سليمان : األول 

على خطيئته يف ميتاً على كرسيه فتنبه ) الولد ( ذلك فكان يربيه يف السحاب فبينما هو يشتغل مبهماته إذ لقي ذلك 
  .أنه مل َيِثْق ويتوكلْ على اهللا فاستغفر ربه وتاب 

قَالَ ُسلَْيَمانُ َألطُوفَنَّ اللَّْيلَةَ َعلَى َسْبِعَني امَْرأةً كُلُّ « : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -روي عن النيب : الثاين 
قُلْ إنْ َشاَء اللَُّه َتَعالَى فَطَاَف َعلَْيهّن فَلَْم حتمل إال امرأة واحدة جاءت اْمَرأةٍ َتأِتي بِفَارسٍ ُيَجاِهُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه وَلَم َي

{ : فذَلك قولهُ تعاىل » بشّق رَدل والذي نفسي بَِيِدِه لو قال إن شاء اهللا تعاىل لََجاَهدوا يف سبيل اهللا فُْرسَاناً أْجَمِعَني 
إنه لَْحٌم على « : والعرب تقول يف الضعيف . وذلك لشدة املرض } كُْرِسيِِّه َجَسداً  َولَقَْد فََتنَّا ُسلَْيَمانَ َوأَلْقَيَْنا على

فاللفظ حيتمل هلذه الوجوه وال حاجة إىل محله . أي َرَجعَ إىل حال الصحة » ثُمَّ أَنَاب » « َوَضم وجسٌم بالَ ُروح 
  .على تلك الوجوه الركيكة 

َتاله اهللا تعاىل بتسليط خوٍف أو وقوع بالء َتَوقَّعه من بعض اجلهات حىت صار إنه اْب: ال يبعد أيضاً أن يقال : الثالث 
مث إن اهللا تعالة أزال عنه ذلك اخلوف وأعاده . بسبب قوة ذلك اخلوف كاجلََسِد الضعيف اخلفي على ذلك الكرسي 

  .إىل ما كان عليه من القوة وطيب القلب 
  :فيه وجهان } َجَسداً { : قوله 

  .أنه مفعول به َأللْقَيَْنا : أظهرمها 
أنه حال ، وصاحبها إما ُسلَْيَمانُ ألنه يروى أنه َمرِضَ حىت صار كاجلََسد الذي ال ُروَح فيه ، وإما ولده ، : والثاين 

  .جامد فال بّد من تأويله مبشتق أي ضعيفاً أو فارغاً » َجَسٌد « قاهلما أبو البقاء ولكن 
متسك به من َحَملَ الكالم املتقدم على صدور الزَّلَّة ألنه لو ال تقدم الذنب ملا طلب }  قَالَ َربِّ اغفر ِلي{ : قوله 



بأن اإلنسان ال ينفك عن ترك األفضل واألوىل وحينئذ حيتاج إىل طلب املغفرة ألن حسان : املغفرة وميكن أن جياب 
) الصالة و ( عليه  -لَّة واخلضوع كما قال األبرار سيئات املقربني وألنه أبداً يف مقام َهْضم النفس وإظهار الذِّ

  .مع انه غُِفَر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » إنِّي َألْسَتغِْفُر اللََّه يف الَْيْومِ وَاللَّْيلَِة َسْبِعَني َمرَّةً « :  -السالم
جيب تقدمي مُهِّم الدين على ُمهِّم الدينا دلت هذه اآلية على أنه } َوَهْب ِلي ُملْكاً الَّ َينبَِغي َألَحٍد مِّن بعدي { : قوله 

ألن سليمان طلب املغفرة أوالً مث طلب اململكة بعده ، مث دلت اآلية أيضاً على أن طلب املغفرة من اهللا تعاىل سبب 
( عليه  -الفتتاح أبواب اخلريات يف الدنيا ألن سليمان طلب املغفرة أوالً ، مث توسل به إىل طلب اململكة ونوح 

  :قال  -السالم) ة و الصال

]  ١٢-١٠نوح[ }  فَقُلُْت استغفروا َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاراً يُْرِسلِ السمآء َعلَْيكُْم مِّْدرَاراً َوُيْمِددْكُْم بِأَمَْوالٍ وََبنَِني{ 
أَلَُك رِْزقاً نَّْحُن َنْرُزقَُك والعاقبة َوأُْمْر أَْهلََك بالصالة واصطرب َعلَْيَها الَ َنْس{ : السالم ) الصالة و ( وقال حملمد عليه 

  ] . ١٣٢: طه [ } للتقوى 
مشعر باحلسد » َهْب ِلي ُملْكاً ال ينبغي ألحد من بعدي « :  -السالم) الصالة و ( عليه  -قول سليمان : فإن قيل 

.  
 ملكاً ال يقدر الشيطان على أن يعطيه اهللا: أن القائلني بأن الشيطان استوىل على مملكته قالوا معناه هو : فاجلواب 

  :أن يقوم فيه مقامه ألبتة ، وأما املنكرون فأجوابوا بوجوه 
أن املُلَْك هو القدرة فكان املراد أقدرنِي على أشياء ال يقدر عليها غريي ألبتة ليصري اقتداري عليها معجزة : األول 

فََسخَّرَْنا لَُه الريح َتْجرِي بِأَْمرِهِ ُرَخآًء { : به تدل على صحة ُنُبويت ورساليت ويدل على صحة هذا قوله تعاىل عقي
  .فكون الريح جارية بأمره قدرة عجيبة وملك دال على صحة نبوته ال يقدر أحد على معارضته } َحْيثُ أَصَاَب 

غريات السالم ملا مرض مث عاد إىل الصحة عرف أن خريات الدنيا صائرة إىل الت) الصالة و ( عليه  -أنه : الثاين 
  .فسأل ربه ملكاً ال ميكن أن ينتقل عّني إىل غريي 

يا : أنَّ االحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة عليها أشق من االحتراز عنها حالَ َعَدمِ القدرة فكأنه قال : الثالث 
  .أكمل وأفضلَ ) ثوايب ( إهلي أعطين مملكةً فائقةً على ممالك البشر بالكلية حىت أْحتَرَِز عنها مع القدرة عليها ليصري 

  .سأل ذلك ليكون علماً على قبول توبته حيث أجاب اهللا دعاءه ورد عليه ُملْكَُه وزاده فيه : الرابع 
لَّينة أي رخوة لَّينة ، وهي من الرخاوة والريُح إذا كانت لينة ال } فََسخَّْرَنا لَهُ الريح َتْجرِي بِأَْمرِِه ُرَخآًء { : قوله 

  ) .تنع عليه إذا كانت طيبة وال مت( تزعزع 
  ] . ٨١: األنبياء [ } َوِلُسلَْيَمانَ الريح عَاِصفَةً َتْجرِي بِأَْمرِهِ { : قد قال يف آية أخرى : فإن قيل 
  :من وجهني : فاجلواب 

مره كانت ال منافاة بني اآليتني فإن املراد أن تلك الريح كانت يف قوة الرِّيح العاصفة إال أهنا ملا أمرت بأ: األول 
  .لذيذة طيبة وكانت ُرَخاء 

  .أن تلك الريح كانت لينة مرة وعاصفة أخرى فال منافاة بني اآليتني : الثاين 
  .أراد بلغة ِحْمَيَر « أََصابَ » و « أو لَسخَّرَْنا » َتجْرِي « ظرف ل } َحْيثُ أَصَاَب { : قوله 
  .أصاب الصواب فأخطأ اجلواب : بلغة َهَجر وحكى األصمعي عن العرب أهنم يقولون : وقيل 

أين تصيبان فعرفاها وقاال هذه بغيتنا : ليسأاله عن هذا احلرف فقال هلما « ُرْؤَبةَ » وروي أن رجلني خرجا يقصدان 
  :، وأنشد الثعليبُّ على ذلك 



  فَأَْخطَا الَْجوَاَب لََدى الْمَفَْصلِ... أَصَاَب الْجََواَب فَلَْم َيْسَتِطْع -٤٢٧٤
صَاَب ) أَ ( اهلمزة يف أصاب للتعدية من : أي أراد بك وقيل « أَصاَب اللَُّه بكَ َخيْراً » : د اجلواب ويقال أي أرا

  :َيصُوُب أي نزل ، قال 

  َتنَزَّلَ ِمْن َجوِّ السََّماِء َيُصوُب. ...  -٤٢٧٥
نسٌق على » الشياطني « املطر ، و  واملفعول حمذوف أي أصاب جنوده أي حيث َوجَّهَُهْم َوَجَعلُهمْ َيصُوُبونَ صَْوَب

  .كانوا يبنون له ما شاء من األبنية » الشياطني « بدل من » كل بناء « و » الريح « 
أمر اجلانَّ فبنت له إصْطَْخَر ، فكانت فيها قرار مملكة النزل قيدماً ،  -السالم) الصالة و ( عليه  -روي أن سليمان 

وبني املقدس وباب جربون وباب الربيد الذين بدمشق على أحد األقوال ، وبنوا له » َتْدُمر « وبنت هل اجلان أيضاً 
أي يغوصون له » بناء « نسق على » وغواص « : قوله . ثالثة قصور باليمن غدان وشاخلني ويبنون ومدينة صنعاء 

  .وأال بصيغة املبالغة ألنه يف معرض االمتنان . فيستخرجون اللؤلؤ 
آِخَر » ُمقَرَّنَِني يف األْصفَاِد « فهو داخل يف حكم البدل وتقدم شرح » كُلَّ « عطف على }  َوآَخرِيَن{ : قوله 

  .سورة إبراهيم 
  فصل

دلت هذه اآلية على أن الشياطني هلا قولة عظيمة قدروا هبا على بناء تلك األبنية العطيمة اليت ال : قال ابن اخلطيب 
 -السالم) الصالة و ( عليه  -يف البحار واستخراد اآللئ وقيدهم سليمان يقدر عليها الَبَشر ، وقدروا على الغوص 

هذه الشياطني إما أن تكون أجسادُهم كثيفةً أو لطيفةً؛ فإن كانت كثيفة وجب أن يراهم من : ولقائل أن يوقل . 
ل عالية وأصوات هائلة كان شديد احلاّسة؛ إذْ لو جاز أن ال نراهم مع كثافة أْجسادهم فلَيُجْز أن تكون حبضرتنا جبا

وال نراها وال نسمعها وذلك وذلك دخول يف السَّفَْسطَِة وإن كانت أجسادهم لطيفةً فمثل ها ميتنع أن يكون 
يف احلال ( موصوفاً بالقوة الشديدة ، ويلزم أيضاً أن تتفرق أجساُدُهْم وأن َتَتمزَّق بالرِّياح العاصفة القوية وأن ميوتوا 

بالقوة وأيضاً فاِجلّن والشياطني وإن كانوا موصوفني هبذه القوة والشدة ِفلََم ال يقتلون الُعلََماء وذلك مينع وصفهم ) 
والزُّهَّاد يف زماننا هذا وِلَم ال ُيخَرُِّبون ديار الناس مع أن املسلمني يبالغون يف إظهار لعنتهم وعدواهتم وحيث مل حيس 

  .ات اجلنِّ ضعيٌف بَشْيٍء ِمْن ذلَك َعِلْمَنا أن القولَ بإثب
واعلم أن أصحابنا جيوزون أن تكون أجسادهم كثيفة مع أنا ال نراهم وأيضاً ال يبعد أن تكون : قال ابن اخلطيب 

وأما اجلُبَّائّي فقد سلم أهنا كانت كثيفة . أجسادهم لطيفة مبعىن عدم الكون ولكنها ُصلبة مبعىن أهنا ال تقل التفرق 
مث إنه ملا تويف سليمان  -السالم) الصالة و ( عليه  -انوا يشاهدوَنُهمْ يف زمن ُسلَْيَمان األجسام ، وزعم أن الناس ك

أمات اهللا أولئك اجلنَّ والشياطني وخلق أنواعاً أخر من اجلن والشياطني تكون  -السالم) الصالة و ( عليه  -
ماننا من اجلن والشياطني ليس إال من هذا أجسادهم يف غاية الّرقَّة ، وال يكون هلم شيء من القوة ، واملوجود يف ز

  . -واهللا أعلم -اجلنس

أعِط من شئت وامنع من شئت : هذَا َعطاُؤَنا فَاْمُنْن أَْو أَْمِسْك ، قال ابن عباس : أي قلنا له } هذا َعطَآُؤَنا { : قوله 
.  

  :فيه ثالثة أوجه » بغري حساب « : قوله 
  .وهو داللة على كثرة اإلعطاء . أعطيناك بَغْير حساب وال تقدير  أي» بَعطَاُؤَنا « أنه متعلق : أحدها 



  .أي يف حال كونه غَْير ُمحَاَسبٍ عليه ألن َجمٌّ كثٌري يعسر َعلى احلُسَّابَ َضبطُُه » َعطَاُؤَنا « أنه حال من : الثاين 
  .لهما أي غري حماَسبٍ عليه ، وجيوز أن يكون حاالً من فاع» أَْمِسْك « أو » باْمُنْن « أنه متعلق : الثالث 
  فصل

ما أنعم اهللا على أحد نعمة : ْمَسكَْت ، قال احلسن ) أَ ( معناه ال حرج عليك فيما أعطيت وفيما : قال املفسرون 
هذا يف أمر الشياطني : وقال مقاتل . أْعطى أجر إن مل يعط مل يكن عليه تبعة ) إنْ ( إال عليه تبعة إال سليمان ، فإنه 

  .يف وثَاِقك ال تبعة عليك فيما تتعطاه ) منهم ( من شئت منهم وأْمِسْك من شئت عني خل 
وقرأ احلسُن وابُن أيب َعْبلَةَ » لَُزلْفَى « هو » إنَّ « نسقاً على اسم } َوإِنَّ لَُه ِعنَدَنا لزلفى َوُحْسَن مَآبٍ { : قوله 

؛ » ُحْسَن مَآب « وَيْبتَدئاِن ب ) لَُزلْفَى ( ويقفان على برفعه على االبتداء ، وخربه مضمر ، لداللة ما تقدم عليه ، 
  .أي وحسن مآب له أيضاً 

ارْكُْض بِرِْجِلَك َهذَا ُمْغَتَسلٌ بَارِدٌ ) ٤١(َواذْكُْر َعْبَدَنا أَيُّوَب إِذْ َناَدى َربَُّه أَنِّي َمسَّنِيَ الشَّْيطَانُ بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ 
َوُخذْ بَِيِدكَ ِضْغثًا فَاضْرِْب بِِه ) ٤٣(ُه أَْهلَُه َوِمثْلَُهْم َمَعُهمْ َرْحَمةً ِمنَّا َوِذكَْرى ِلأُوِلي الْأَلَْبابِ َوَوَهْبَنا لَ) ٤٢(َوَشرَاٌب 

  ) ٤٤(َولَا َتْحَنثْ إِنَّا َوَجدَْناُه صَابًِرا نِْعمَ الْعَْبُد إِنَُّه أَوَّاٌب 

» إذْ َناَدى « وفيه الثالثة األوجه ، و » َعبدنا َداُوَد ) َواذكر ( « كقول } واذكر َعْبدََنآ أَيُّوَب { ) : تعاىل : ( قوله 
« : جاء به على حكاية كالمه الذي ناداه بسببه ولو مل حيكه لقال } أَنِّي { : بدل منه بدل اشتمال أي بأين ، وقوله 

وعيسى بن ُعَمر بكسرها على . هبذا اللفظ ألن غائب وقرأ العامة بفتح اهلمزة على أنه هو املَُناِدي » إنَّه َمسَُّه 
  .إضمار القول أو على إجراء النداء ُمْجَراُه 

َوُوثْنٍ وأَسد وأُْسدٍ ) وثَن : ( هو مجع َنَصب بفتحتني ، حنو : قرأ العامة بالضم والسكون ، فقيل } بُِنْصبٍ { : قوله 
يف  -وأبو جعفر وَشْيَبةُ وحَفٌْص ونافٌع. ٍن وَعَدم وُعْدمٍ َرَشٍد وُرْشد وَحَزٍن وُحْز: هو لغة يف النََّصب حنو : وقيل 
وفيه بعد ملا تقرر أن مقُْتَضى اللغة ختفيف . وهو تثقيل ُنْصبٍ بضمةً وسكون ، قاله الزخمشري  -بضمتني  -رواية 

  .ة وفيه خالف وقد تقدم يف هذا الُعْسر والُيْسر يف الَبقََر. فُُعل كُعُنق ال تثقيل فُْعل كقُفُل 
  .بفتح وسكون وكلها مبعىن واحد وهو الّتعب والشمقة  -يف رواية -وقرأ أبو حيوة ويعقوب وحفٌص

  فصل
عليهما  -النصب يف اجلسد والعذاب يف املال واعلم أن داود ُسلَْيَمانَ : قال قتادة ومقاتل . النُُّصب املشقة والضر 

ناف اآلالء والنَّْعَماء ، وأيوب كان ممن خصَّه اهللا تعاىل بأنواع كانا ممن أفاض اهللا عليهما أص -السالم ) الصالة و ( 
يا حممد اْصرِْر على سفاهة قوِمَك فإنه ما كان : واملقصود من مجيع هذه القصص االعتبار كأن اهللا تعاىل قال . البالء 

فتأمل يف أحوالِ .  حمنة من أيوب يف الدنيا أكثر نعمةً وماالً وجاهاً أكثر من داوَد وسليمانَ ، وما كان أكثر بالًء وال
  .هؤالء لتعرف أنَّ أحوال الدنيا ال تنتظم ألحد وأن العاقل ال بدّ له من الصرب على املكاره 

  فصل
إمنا حصلت بفعل اهللا : اآلالم واألسقام احلاصلة يف جسمه إمنا حصلت بفعل الشيطان ، وقيل : قال بعض احلكماء 

اآلية إىل الشيطان هو عذاب الوسوسة وإلقاء اخلواطر الفاسدة أما تقرير القول  والعذاب املضاف يف هذه. تعاىل 
نعم : هل يف عبيدك مْن لو سلطتين عليه ميتنع مين؟ فقال اهللا تعاىل : األول فهو ما روي أنَّ إبليَس سأل فيه ربه فقال 

رب إنه قد امتنع علّي فسلِّطْين على : فقال عبدي أيوب فجعل يأتيه بَوَساوِِسِه وهو يرى إبليس عياناً وال يلتفت إليه 



يا رب : اهللا أعطى واهللا أخذ مث حيمد اهللا تعاىل فقال : َهلََك من مالك كذا وكذا فيقول : ماله فكان جييئه ويقول له 
اله وولده يا رب إنه ال يبايل مب: إنّ أيوَب ال يَُبايل مباله فسلّطين على ولده فجاءه وأخربه به فلم يلتفت إليه فقال 

فسلّطين على جسده فأِذن فيه فنفخ يف جلد أيوب فحدث أسقام عظيمة وآالم شديدة فيه فمكث يف ذلك البالء 
إنَّ : سنَني حىت اْسَتقََدَرُه أهلُ بلده فخرج إىل الصحراء وما كان َيقُْرُب منه أحد فجاء الشيطان إىل امرأته ، وقال 

هذه البالء فذكرت املرأة ذلك لزوجها فَحلف باهللا لئن عافاه اهللا لَيجِلدُها مائةَ  زوجك إن استغاث إلَيَّ َخلَّْصُتُه من
« : فأجاب اهللا دعاَءُه وأوحى إليه أن } أَنِّي َمسَّنَِي الشيطان بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ { : جلده وعند هذه الواقعة قال 

طيبة فاغتسل منها فأذهب اهللا عنه كل داء يف ظاهره وأظهر اهللا تعاىل من حتت رجله عيناً َباردة » ارْكُْض بِرِْجِلَك 
  .وباطنه ، ورد عليه أهله وماله 

  :وأما القول الثاين أن الشيطان ال قدرة له البتة على إيقاع الناس يف األمراض واألسقام ويدل عليه وجوه 
نا إمنا وجد احلياة بفعل أنا لو جوزنا حصول املوت واحلياة والصحة واملرض من الشيطان فلعل الواحد م: األول 

إىل معرفة معطي ) لنا ( الشيطان ولعل ما عندما من اخلريات والسعادات قد حصل بفعل الشيطان وحينئذ السبيل 
  .احلياة واملوت والصحة والسقم هو اهللا تعاىل أم الشيطان 

خيرب دورهم ومل يقتل ) ال ( ، ومل  أن الشيطان لو قدر على ذلك ِفلَم ال َيسَْعى يف قتل األنبياء واألولياء: الثاين 
  .أوالدهم 
[ } َوَما كَانَ ِلَي َعلَْيكُْم مِّن ُسلْطَاٍن إِالَّ أَن َدَعوُْتكُْم فاستجبتم ِلي { : أن اهللا حكى عن الشيطان أنه قال : الثالث 
سدة فدل ذلك على فساد فصرح بأنه ال قدرة له يف حّق البشر ، إال إلقاء الَوَساوِ واخلواطر الفا]  ٢٢: إبراهيم 

  .القول بأن الشيطان هو الذي ألقاه يف تلك األمراض 
  إن الفاعل هلذه األحوال هو اهللا لكن على َوفْق التماس الشيطان؟: ِلَم ال جيوز أن يقال : فإن قيل 

جعل الشيطان واسطة  فإذا كان ال بّد من االعتراف بأن خالق تلك اآلالم واألسقام هو اهللا تعاىل فأّي فائدٍة يف: قلنا 
أنه سبب إلقاء الوساوس الفاسدة كأن } أَنِّي َمسَّنِيَ الشيطان بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ { : يف لك بل احلق أن املراد يف قوله 

  :يلقيه يف أنواع العذاب ، والقائلون هبذا القول اختلفوا يف أن تلك الوساوس كيف كانت وذكروا وجوهاً 
ة األمل مث طالت تلك العلة واستقذره الناس ونفروا عن جماورته ومل يبق له مال ألبتة أن علته كانت شديد: األول 

وامرأته كانت ختدم الناس وحتصل قدَر القوت ، مث بلغت ُنفْرةُ الناس عنه إىل أن منعوا امرأته من الدخول عليهم 
لت وكان حيتال يف دفع تلك النِّعم اليت كانت ، واآلفات اليت حص) ُه ( ومن خدمتهم والشيطان كان يذكر 

َمسَّنَِي الشيطان بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ { : الوساوس ، فلما قويت تلك الوساوس يف قلبه خاف وتضرع إىل اهللا تعاىل وقال 
  .ألنه كلما كثرت تلك اخلواطر كان تأمل قلبه منها أشد } 

لُه أن جيزع فخاف من خاطر القنوط يف قلبه أنه ملا طالت مدة املرض جاء الشيطان فكان يقنطه مدة ويَْزلزِ: الثاين 
  .إنِّي مسين الشيطان : وتضرع إىل اهللا تعاىل وقال 

َبِقَي أَيُّوُب ِفي البالء مثاِن َعْشَرةَ سنةً حىت رَفََضه القرُي « : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -روي أن النيب : الثالث 
الَ أْدرِي ما تقوالن غري أنين كنت أَُمر َعلَى : لقد أذنب أيوُب فقال : به والَبعِيُد إالَّ َرُجلَْين ، مث قال أحدمها لصاح

  .» الرجلني يتنازعان فيذكر أن اهللا تعاىل فأرجع إىل بييت فأنفر عنهما كراهية أن يذكر اهللا تعالة إال يف حق 
ب فاتَّفق أهنم ما استخدموها إنّ امرأته كانت ختدم الناس وتأخذ منهم قدر القوت وجتيء به إىل أيو: قيل : الرابع 



ألبتة وطلب بعض الناس منها قطع إحدى ذُؤَاَبَتيَْها على أن ُتْعطيها قدر القوت ففعلت ، مث يف اليوم الثاين مثل ذلك 
إذا أراد أن يتحرك على فراشه تعلق بتلك الذَُّؤابة  -السالم) الصالة و ( عليه  -فلم يبق هلا ذؤابة وكان أيوب 

  .} َمسَّنَِي الشيطان بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ { : الذؤابة وقعت اخلواطر الرديئة يف قلبه ، فعند ذلك قال فلما مل جيد 
يا رب لقد علمَت أين ما اجتمع عليَّ : قال يف بعض األيام  -السالم ) الصالة و ( عليه  -روي أنه : اخلامس 

يا أيوب : اً ، والبن السبيل معيناً ولليتامى أباً فنودي أمران إال آثرت طاعتك ، وملا أعطيتين املالَ كنت لألرامل قيم
منك يا رب مث خاف من اخلاطر األول فقال : ممِّن كان ذلك التوفيق؟ فأخذ أيوب التراب ووضعه على رأسه وقال 

  .واهللا أعلم . َمسَّنِي الشيطان بُنْصبٍ وعذاب وذكر احواالً أَُخَر : 
أنه ملا اشتكى َمسَّ الشَّْيطَان فكأنه سأل ربه أن يزيل عنه تلك البلية فأجابه اهللا بأن معناه } اركض بِرِْجِلَك { : قوله 
ومنه ركَض الفََرُسن والتقدير قُلَْنا له ارْكُْض . والرَّكُْض هو الدفع القويُّ بالرجل } اركض بِرِْجِلكَ { : قال 

هذا مغتسل بارٌد وشراب أي هذا ما تَْغَتِسلُ به : إنه ضرب برجله تلك األرض فنبعت عني ، فقيل : بِرِْجِلَك قيل 
اللفظ يدل على أنه َنَبَعت له عني واحدة من املاء فاغتسل ) هذا ( وظاهر . فيربأ ظاهرك وتشرب منه فيربأ باطنك 

من  َنَبَعت له َعْيَناٍن فاغتسل من إْحَداُهما وشرب من اُألخَْرى فذهب الداء: منه ، وشرب منه ، واملفسرون قالوا 
ضرب بِرْجِلِه اليمني فنبعت عني حاّرة فاغتسل منها مث بالسرى فنبعت : وقيل . ظاهره ومن باطنه بإذن اهللا تعاىل 

  .عٌني باردة فشرب منها 
غريهم مثلهم ، واألول : قيل » ومثلهم « هم عني أهله وديراه : قيل } َوَوَهْبَنا لَُه أَْهلَُه َوِمثْلَُهْم مََّعُهْم { : قوله 

أزلنا عنهم السَّقَم فأعيدوا أَِصحَّاء ، وقيل : أوىل؛ ألنه الظاهر فال جيوز الُعدُولُ عنه من غري ضرورة مث اختلفوا فقيل 
بل متكن منهم ومتكنوا منه كما يفعل : بل حضروا عنده بعد أن غابوا عنه واجتمعوا عبد أن تفرقوا ، وقيل : 

  .بالِعْشَرة واِخلْدَمة 
بِصحَِّتِه وماله وقواه حىت كثر نسله وصاروا أهله ضعف ما ) متَّعه ( األقرب أنه تعاىل } ُهْم مََّعُهمْ َوِمثْلَ{ : قوله 

  .املراد بِهبة األهل أنه تعاىل أحياهم بعد أن َهلَكُوا : وقال احلسن . كانوا وأضعاف ذلك 

ه ولَيَتذَكََّر حباله أولو األلباب يعين سلطنا مفعول من أجله وهبناهم له ألجل رمحتنا إيا» َرْحَمةً َوِذكْرى « : قوله 
. عليه البالء أوالً فصرب ، مث أزلنا عنه البالء وأوصلنا إليه اآلالء والنَّْعَماَء تنبيهاً ألويل األلباب عن أن من صرب ظفر 

ال اهللا تعاىل وهذا يدل على أن أفع: قالت املعتزلة . كما تقدم  -السالم) الصالة و ( عليه  -وهو تسلية حملمد 
  .} َرْحَمةً مِّنَّا وذكرى ألُْوِلي األلباب { : معلَّلة باألغراض واملقاصد لقوله 

والضَّْغثُ اِحلْزمة الصَّغرية من احلَشِيش والقُْضَبان » اركُْض « معطوف على ) ضغثاً ( } َوُخذْ بَِيِدَك ِضْغثاً { : قوله 
  :واإلبَّالَةُ احلزمة من احلَطَب ، قال الشاعر » ِضْغثٌ َعلَى إبَّالة « : ثل احلزمة الكبرية من القضبان ويف امل: ، وقيل 
  وَأَلْقَْيتُ ِضْغثاً ِمْن َخلًى ُمَتطَيبِ... َوأَْسفَلَ مِنِّي نَْهَدةٌ قَْد َرَبطُتهاَ  -٤٢٧٦

  ] . ٤٤: يوسف [ } الَمٍ أَْضغَاثُ أَْح{ : وأصل املادة يدل على مجع املختلطات ، وقد تقدم هذا يف ُيوُسفَ يف قوله 
احلِْنثُ اإلمث ويطلق على فعل ما ُحلف على َتْركه أو َترك ما حلف على } ِضْغثاً فاضرب بِِّه َوالَ َتحَْنثْ { : قوله 

  .فعله ألهنما سببان فيه غالباً 
  فصل

ليها ، ويبعد ما قيل هذا الكالم يدل على تقدم ميني منه ، وقد روي أنه حلق على أهله ، وختلفوا يف سبب حلفه ع
إهنا رغبة يف طاعة الشيطان ويبعد أيضاً ما رُوَِي أهنا قطعت ذَوَاِئبَها ألن املضطر يباح له ذلك ، بل األقرب أهنا : 



خالفته يف بعض املهمات ، وذلك أهنا ذهبت يف بعض املهمات فأبطأت فحلف يف مرضه لَيضرِبنََّها مائةً إذا برئ ، 
 -ة ال َجَرَم حلل اهللا ميينه بأهون شيء عليه وعليها وهذه الرخصة باقية ، ملا روي أن النيب وملا كانت حسنة اخلدم

مائة ِشمراخ فاضربوه هبا ضربةً ) ِعثْكَاالً فيه ( ُخذُوا « : أتى برجل َضعيٍف َزَنا بأمٍة فقال  -صلى اهللا عليه وسلم 
  .» واحدةً 

  كيف وجده صابراً وقد شكا إليه؟: قيل فإن } إِنَّا َوَجْدَناهُ َصابِراً { : قوله 
  :فاجلواب من وجوه 

  .أنه شكى َمسَّ الشيطان إليه وما شكى إىل أحٍد : األول 
) ف ( أن اآلالم حني كانت على اجلسد مل يذكر شيئاً فلما عظمت الَوَساوُِس خاف على القلب والدين : والثاين 
  .َتضَرَّع 
  .العدو إىل احلبيب ال تقدح يف الصرب  أن الشيطان عدو والشكاية من: الثالث 

  .إمنا حصل لكونه أواباً } نِّْعَم العبد { : يدل على أن التشريف بقوله } نِّْعَم العبد إِنَّهُ أَوَّاٌب { : قوله 
 -يف حق سليمان تَارةً ويف حق أيوَب أخرى عظم يف قلوب أمة حممد } نِّْعَم العبد { : روي أنه ملا نزل قوله تعاىل 

نعم العبد تشريٌف عظيم فإن احتجنا إىل حتمل بالء مثل أيوب مل نقدر : إن قوله : وقالوا  -صلى اهللا عليه وسلم 
واملراد أنك إن ]  ٧٨: احلج [ } فَنِْعَم املوىل َونِْعَم النصري { : عليه فكيف السبيل إىل حتصيله؟ فأنزل اهللا تعاىل قوله 

  .إن كان منك الفضل فمين الفضل وإن كان منك التقصري فمين الرمحةُ والتَّْيِسُري مل تكن نعما لعبد فأنا نعم املوىل ف

) ٤٦(إِنَّا أَْخلَْصَناُهمْ بَِخاِلَصٍة ِذكَْرى الدَّارِ ) ٤٥(َواذْكُْر ِعَباَدَنا إِْبَراِهيَم وَإِْسحَاَق َوَيْعقُوبَ أُوِلي الْأَْيِدي َوالْأَْبَصارِ 
  ) ٤٨(َواذْكُْر إِْسَماعِيلَ وَالَْيَسَع َوذَا الْكِفْلِ َوكُلٌّ ِمَن الْأَخَْيارِ ) ٤٧(َن الُْمْصطَفَْيَن الْأَْخيَارِ َوإِنَُّهْم ِعْندََنا لَِم

والباقون ِعَباَدَنا باجلمع . َعْبَدنا بالتوحيد : قرأ ابن كثري } واذكر ِعَبادََنآ إِبَْراهِيَم َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب { : قوله 
« لتملهما ، فأما قراءة ابن كثري فإبراهيم بدل ، أو بيان ، أو بإضمار أعين ، وما بعده عطف على نفس والرسم حي

  .؛ إذ يلزم إبدالُ مجعٍ من مفرد » إبراهيم « : ال على » عبدنا 
يف » إبراهيم  وإلِه أبيك« : ملا كان املراد بَِعْبِدَنا اجلنس جاز إبدال اجلمع منع كقراءة ابن عباس : ولقائل أن يقول 

  .وأما قراءة اجلماعة ، فواضحة ألهنا موافقة لألول يف اجلمع . وقد تقدم . يف أحد القولني ]  ١٣٣[ البقرة 
إِنْ ُهَو إِالَّ َعْبدٌ { : ألن غري إبراهيم من األنبياء قد أجري عليه هذا الوصف فجاء يف حق عيسى : قال ابن اخلطيب 

} إِنَُّه كَانَ َعْبداً َشكُوراً { : ويف نوح ]  ٤٤: ص [ } نِّْعَم العبد { : ويف أيوب ]  ٥٩: رف الزخ[ } أَْنَعْمَنا َعلَْيِه 
واملعىن اصرب يا حممد على ما يقولون واذكر صرب أيوب على البالء واذكر صرب إبراهيم حنيَ أُلِْقَي ]  ٣: اإلسراء [ 

  . فقد ولده وذهب َبَصُرُه يف النار وصرب إسحاق حني عرض على الذّبح وصرب يعقوب حني
وهي إما اجلارحة وكين بذلك عن األعمال ألن » َيد « العامة على ثبوت الياء وهو مجع } أُوِْلي األيدي { : قوله 

وقرأ عبُد اهللا واألعمش واحلسُن . املراد هبا الّنعمة  -مجع يد -املراد باأليدي: أكثر األعمال إمنا تَُزاَولُ باليد ، وقيل 
تعاقبت التنوين » أَلْ « وإمنا ُحِذفَت الياء اجتزاء عنها بالكسرة وألن . هي األوىل : األيِد بغري ياء ، فقيل :  وعيسى

األيد القوة ، إالَّ أنَّ : وهذا ضعيٌف جّداً وقيل . إجراؤها معه » أل « والياء حتذف مع التنوين فأُْجرِيْت مع 
  .تأييد قَِلٌق غري متمكن انتهى وتفسريه باأليد من ال: الزََّمْخَشري قال 

إنه ال يراد : وقد يقال . عليه فهو مناسب لأليدي ال ِلألَْيِد من التأييد » اَألْبصار « وكأنه إمنا قلق عنده لعطف 



حقيقة اجلوارحن إذ كُلّ أحٍد كذلك إمنا املراد الكناية عن العمل الصاحل والتفكري ببصريته ، فلم يقلق حينئذ إذ مل 
يقة األبصار وكأنه قيل أويل القوة والتفكر بالبصرية ، وقد َنَحا الزخمشري إىل شيء من هذا قبل ذلك ، قال يرد حق

أويل القوة يف طاعة اهللا واألبصار يف املعرفة باهللا أي البصائر يف الدين ، وقال قتادة وجماهد أعطوا قوة يف : ابن عباس 
  .العبادة وبصراً يف الدين 

{ : ، للبيان ألن اخلَالصةَ تكون ذكرى وغَري ذكرى كما يف قوله » ذكرى « إضافة خالصة إىل أن يكون : أحدها 
  .ألن الشهاب يكون قبساً وغريه ]  ٧: النمل [ } بِِشهَابٍ قََبسٍ 

مصدر مبعىن إخالص فيكون مصدراً مضافاً ملفعوله والفاعل حمذوف أي بأنْ أَْخلَصُوا ذكرى » خالصة « أن : الثاين 
الدنيا ، وقد جاء املصدر على فاعله كالَعاِفَيِة ، أو يكون املعىن بأن أَخْلَْصَنا َنْحنُ ) ى ( ار واتناسوا عندها ذكر الد

  .لَُهْم ِذكَْرى الدَّارِ 
أهنا مصدر أيضاً مبعىن اخلُلُوص فتكون مضافة لفاعلها أي بأن َخلسْت هلم ِذكْرى الدار وقرأ الباقون : الثالث 

  :دم اإلضافة وفيها أوجه بالتنوين وع
» ذكرى « منصوباً به ، وأن يكون مبعىن اخلُلُوص فيكون » ِذكَْرى « : أهنا مصدر مبعىن اإلخالص فتكون : أحدها 

  .مرفوعاً به كما تقدم 

بدل أو بيان هلا أو » وذكرى « أو يكون خالصة اسم فاعل على بابه ، . واملصدر يعمل منوناً كما يعمل مضافاً 
وأن يكون » بذكَرى « جيوز أن يكون مفعوالً به » الدار « بإضمار أعين ، أو مرفوع على إضمار مبتدأ و  منصوب

إذا كانت صفة فهي صفة » خالصة « ذكرمها أبو البقاء و . ظرفاً إما على االتِّساع ، وإما على إسقاط اخلافض 
  .حملذوف أي بسبب َخْصلٍَة خالصة 

  فصل
قال مالك بن . أخلصناهم بذكرى الدار اآلخرة إن مل يعملوا هلا ، والذّكرى مبعىن الذكر من قرأ باإلضافة فمعناه 

كانوا َيدُعون إىل : نزعنا من قلوهبم حب الدنيا وذكرها وأخلصناهم حبب اآلخرة وذكرها ، وقال قتادة : دينار 
خلصناهم بأفضل ما يف اآلخرة ، قال أ: أخلصوا اخلْوف لآلخرة ، وقيل : وقال السدي . اآلخرة وإىل اهللا عّز وجلّ 

بدالً عن اخلاصلة أو » ذكرى الدار « ومن قرأ بالتنوين فمعناه ُخبلٍّة خالصٍة وهي ذكرى الدار فتكون . ابن زيد 
  .الذكر اجلميل الرفيع هلم يف اآلخرة : جعلناهم خملصني مبا اخترنا من ذكر اآلخرة واملراد بِذكرى الدار 

[ } واجعل لِّي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي اآلخرين { هو دعاؤهم : ى هلم الذكر اجلميل يف الدنيا ، وقيل أبق) إهنم : ( وقيل 
  ] . ٨٤: الشعراء 

 -مجع َخْير أو َخيِّر: أي املختارين من أبناء جنسيهم ، واألخيار } َوإِنَُّهْم ِعنَدَنا لَِمَن املصطفني األخيار { : قوله 
واحتج العمالء هبذه اآلية على إثبات عصمة األنبياء ألنه .  مجيع َميٍِّت أومَْيٍت كأموات يف -بالتثقيل والتخفيف 

تعاىل حكم عليهم بكوهنم أخياراً على اإلطالق وهذا يعم حصلو اخلريية يف مجيع األفعال والصفات بدليل صحة 
  .االستثناء منه 

آخرون من األنبياء حتملوا ) قوم ( وهم } مَِّن األخيار واذكر إِْسَماعِيلَ واليسع َوذَا الكفل َوكُلٌّ { : قوله تعاىل 
  .» األنعام « الشدائد يف دين اهللا ، وقد تقدم شرح أصحاب هذه األمساء يف سورة 



َيْدُعونَ ِفيَها بِفَاِكَهةٍ  ُمتَِّكِئَني ِفيَها) ٥٠(َجنَّاِت َعْدٍن ُمفَتََّحةً لَُهمُ الْأَْبوَاُب ) ٤٩(َهذَا ِذكٌْر َوإِنَّ ِللُْمتَِّقَني لَُحْسَن َمآبٍ 
إِنَّ َهذَا لَرِْزقَُنا ) ٥٣(َهذَا َما ُتوَعُدونَ ِلَيْومِ الِْحَسابِ ) ٥٢(َوعِْنَدُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف أَْترَاٌب ) ٥١(كَِثَريٍة َوشََرابٍ 
  ) ٥٤(َما لَُه ِمْن َنفَاٍد 

ة قد َتمَّْت وأََخذَ يف أخرى وهذا كما فعل اجلاحظ يف كتبه يقول مجلة جيء هبا إيذاناً بأنَّ القصَّ} هذا ذِكٌْر { : قوله 
َهذَا « : فهذا باب مث يشرع يف آخر ويدل على ذلك أنه ملا أراد أن يعقب بذكر أهل النار ذكر أهل اجلنة مث قال 

  .األول املراد هذا شرف وذكر مجيل هلؤالء األنبياء يذكرون أبداً والصحيح : وقيل » وإنَّ ِللطَّاِغني 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -املآب املرجُع ، ملا حكى َسفَاَهة قَُرْيش على النيب } َوإِنَّ ِللُْمتَِّقَني لَُحْسَن مَآبٍ { : قوله 

مث أمره بالصرب على َسفَاهَتهم واقتدائه باألنبياء » َعجِّلْ لََنا ِقطََّنا « : وقوهلم له استهزاء » َساِحر كَذَّاب « : بقوهلم 
ملذكورين يف صربهم على الشدائد واملكاره بني ههنا أن من أطاع اهللا كان له من الثواب كذا وكذا وكل من خالفه ا

  .وهذا نظم حسن ، وترتيب لطيف . وذلك يوجب الصرب على تكاليف اهللا تعاىل . كان له من العقاب كذا وكذا 
» جنات عدن « سواء كانت » حسن مآب « من  بدالً» جنات « العامة على نصب } َجنَّاِت َعْدٍن { : قوله 

معرفة أم نكرة ألن املعرفة تبدل من النكرة وبالعكس ، وجيوز أن تكون عطف بيان إن كانت نكرة وال جيوز ذلك 
  .فيها إن كانت معرفةً 

 واستدالله على أهنا معرفة ، وهذا كما تقدم له يف مواضع جييز عطف) وقد جوز الزخمشري ذلك بعد حكمه ( 
: آل عمران [ } ِفيِه آيَاٌت َبيَِّناٌت مَّقَاُم إِْبَراِهيَم { : وقد تقدم هذه يف قوله تعاىل . البيان وإن ختلفا تعريفاً وتنكرياً 

أو نعت هلا إن » َجنَّات َعْدنٍ « حال من » ُمَختََّحةً « بإضمار فعل ، و » جَنَّاِت َعْدٍن « وجيوز أن ينتصب ]  ٩٧
  .كانت نكرة 

  .انتهى . من معىن الفعل » املُتَِّقنيَ « حال ، والعامل فيها ما يف : الزخمشري  وقال
: أن تكونَ حاالً وإن كانت العلة غري صحيحة فقال » مفتحةً « تقتضي مع » مُتَِّكِئَني « وقد علل أبو البقاء بعلة يف 

 عنهم قبل احلال وهذه العلة موجودة يف ؛ ألنه قد أخرب» للمتقني « حاالً من  -يعين متكئني  -وال جيوز أن تكون 
إنَّ » : وهو نظري قولك . ُمفَتَّحةً حاالً من للمتقني كما ذكره الزخمشري إالّ أنّ هذه العلة ليست صحيحة « جعل 

» ن مل خيرب عنهم صناعة إمنا أخرب عنهم معىن وإال فقد أخرب ع« للمتقني » وأيضاً يف عبارته جتوز فإن « هلنٍد الً قائمةً 
  .بأنه هلم ، وجعل احلويف العامل مقدراً أي َيْدُخلُوَنها مفتحةً « ُحْسَن َمآبٍ 

  :يف ارتفاعها وجهان } األبواب { : قوله 
واعترض على هذا ]  ٧٣: الزمر [ } َوفُِتَحْت أَبَْواُبَها { : أهنا مرتفعة باسم املفعول كقوله : أشهرمها عند الناس 

  .« جلَنَّات » حال ، وما نعت إما « ُمفَتََّحةً » بأن 

  :وأجيب بوجهني . وعلى التقديرين فال رابطَ 
  .قول البصريني وهو أن ثَمَّ خرباً مقدراً تقديره األبواُب منها : أحدمها 
والوجهان . قامت مقام الضمري ، إذ األصل أبواهبا ، وهو قول الكوفيني وتقد حتقيق هذا ) » أل « ( أن : والثاين 

  ] . ٤١: النازعات [ } فَإِنَّ اجلنة ِهَي املأوى { : قوله جريان يف 
وهو قول الفارسي ملا رأى خلّوها من . أهنا مرتفعة على البدل من الضمري يف متفحة العائد على جنات : الثاين 

ضمري واعترض على هذا بأن هذا من بدل البعض أو االشتمال وكالمها ال بّد فيهما من . الرابط لفظاً اّدعى ذلك 



ورجح بعضهم األول بأن فيه إضماراً واحداً ويف هذا إضماران وتبعه الزخمشري . فيضطر إىل تقديره كما تقدم 
» ُضرِبَ زَْيٌد الَْيُد والرِّْجلُ « : أي مفتحة هي األبواب كقولك » مفتحة « بدل من الضمري يف » واألبواب « فقال 

  .وهو من بدل االْشِتمال 
إهنا ليست بعض اجلنات ، وأما ضرب زيد : إمنا يعين به األبواب ألن األبواب قد يقال » تمال بدل االش« : فقوله 

  .اليد والرجل فهو بعض من كل ليس إال 
وقرأ زيد بن علي وأبو حيوة جنات عدن مفتحة برفعها إما على أهنا مجلة من مبتدأ وخرب ، وإما على كل واحدة 

  .مفتحةٌ خرب مبتدأ مضمر أي ِهَي جناٌت ِهَي 
وقد تقدم . تأخر عنها ) و ( » َيْدُعونَ « العامل : العامل فيها مفتحة ، وقيل » هلم « حال من } ُمتَِّكِئنيَ { : قوله 

جيوز أن يكون مستأنفاً وأن يكون حاالً إما من » َيْدُعونَ « وما فيه ، و » للمتقني « منع أيب البقاء أهنا حال من 
  . ثانيةً وإما حاالً» متكئني « ضمري 
  فصل

  :اعلم أنه تعاىل وصف أحوال أهل اجلنة يف هذه اآلية بأشياء 
  :أحوال مساكنهم جنات عدن وذلك يدل على أمرين : أوهلا 

  .كوهنا بساتَني : أحدمها 
هلم ) ن ( تحو املراد أن املالئكة يف: قيل } مُّفَتََّحةً لَُّهُم األبواب { : كوهنا دائمةً ليست منقضيةً ، وقوله : والثاين 

حىت إِذَا َجآُءوَها َوفُِتَحتْ أَبَْوابَُها َوقَالَ لَُهْم خََزَنُتَها َسالٌَم َعلَْيكُمْ { : أبواب اجلنة ُيَحيُّوهنم بالسالم كما قال تعاىل 
كلما احلق أهنم كلما أرادوا انفتاح األبواب انفتحت هلم و: وقيل ]  ٧٣: الزمر [ } ِطْبُتْم فادخلوها خَاِلِديَن 

{ : املراد من هذا الفتح وصف تلك املساكن بالسِّعة وقُرَّة العيون فيها ، وقوله : أرادوا انغالقها انغلقت هلم ، وقيل 
وق يف ]  ٥٦: يس [ } َعلَى األرآئك ُمتَِّكئُونَ { قد ذكر يف آيات أخر كيفية ذلك االّتكاء فقال يف آيةٍ } ُمتَِّكِئَني 
ِفي اجلنات بألوان » َيْدُعونَ ِفيَها « ]  ٧٦: الرمحن [ } لى َرفَْرٍف ُخْضرٍ َوَعْبقَرِيٍّ ِحَسانٍ مُتَِّكِئَني ع{ : آخرى 

الفاكهة وألوان الشراب والتقدير بفاكهة كثرية وشارب كثري ، وملا بني املسكن واملأكول واملشروب ذكر أألمر 
بنات ثالث وستني سنة : أي على سنِّ واحد ، وقيل » أَْترَاٌب « أي من غريهم وقوله } أَتَْراٌب { املنكوح فقال 
: أتراب لألزواج ، وقال القفال : متواِخيات ال َيَتَباغَْضَن وال َيَتَغاَيرن ، وقيل : وعند جماهد . واحدها تِْرب 

سَّوِيَّة وذلك يقتضي والسبب يف اعتبار هذه الصفة أهنن ملا َتَشاَبْهَن يف الصِّفة والسن واِجلبِلّة كان امليل إليهن على ال
  .عدم الغرية 

ابن كثري ) و ) ( ق ( بياء الغيبة ويف » هذا ما ُيوَعُدونَ « : قرأ ابن كثري وأبو عمرو } هذا َما ُتوَعُدونَ { : قوله 
تقدم ذكر املتقني ووجه اخلطاب االلتفات إليهم ) ق ( والباقون باخلطاب فيهما وجه الغيبة هنا ويف . وحده 

» إنَّ َهذَا لَرِْزقُنا َما لَُه ِمْن َنفَاٍد « عليهم؛ أي قُلْ ِللُْمتَِّقني هذا ما توعدون ليوم احلساب أي يف يوم احلساب واإلقابل 
  .أي فناء وانقطاع ، وهذا إخبار عن دوام هذا الثواب 

قَُنا أي غري فاٍن ، مزيدة ، واجلملة يف حمل نصب احلال من رْز» من « إما مبتدأ وإما فاعل و » من نفاد « : قوله 
  .وجيوز أن يكون خرباً ثانياً 



َوآَخرُ ) ٥٧(َهذَا فَلَْيذُوقُوُه َحمِيٌم َوغَسَّاٌق ) ٥٦(َجَهنََّم َيْصلَْونََها فَبِئَْس الِْمَهاُد ) ٥٥(َهذَا َوإِنَّ ِللطَّاِغَني لََشرَّ مَآبٍ 
قَالُوا َبلْ أَْنُتمْ لَا َمْرَحًبا بِكُمْ ) ٥٩(ْم لَا مَْرَحًبا بِهِْم إِنَُّهمْ صَالُو النَّارِ َهذَا فَْوٌج ُمقَْتِحٌم َمَعكُ) ٥٨(ِمْن َشكِْلِه أَْزوَاٌج 

َنا لَا َنَرى َوقَالُوا َما لَ) ٦١(قَالُوا َربََّنا َمْن قَدََّم لََنا َهذَا فَزِْدُه َعذَاًبا ِضْعفًا ِفي النَّارِ ) ٦٠(أَنُْتْم قَدَّْمُتُموُه لََنا فَبِئَْس الْقََراُر 
إِنَّ ذَِلَك لََحقٌّ َتخَاُصُم أَْهلِ ) ٦٣(أَتََّخذَْناُهْم ِسخْرِيا أَْم َزاغَْت َعنُْهُم الْأَْبصَاُر ) ٦٢(رِجَالًا كُنَّا نَُعدُُّهْم ِمَن الْأَشَْرارِ 

  ) ٦٤(النَّارِ 

» هذا كما ذكر « :  مقدر ، فقدره الزخمشري مبتدأ ، واخلرب» هذا « جيوز أن يكون } هذا َوإِنَّ ِللطَّاِغَني { : قوله 
  .وقدره أبو علي للمؤمنني ، وجيوز أن يكون خَرب مبتدأ مضمرٍ أي األمُر هذا 

  فصل
ملا وصف ثواب املؤمنني وصف بعده عقاب الظاملني ليكون الوعيد مذكوراً عقيَب الوعد والترهيب عقيب الترغيب 

واملراد } هذا َوإِنَّ ِللطَّاِغَني لََشرَّ مَآبٍ { : أي مرجع ، وهذا يف مقابلة قوله } رَّ َمآبٍ هذا َوإِنَّ ِللطَّاِغَني لََش{ : فقال 
{ : هم أصحاب الكبائر سواء كانوا كفاراً أم ال ، واحتج األولون بقوله : الكفار ، وقال اجلبائي : » بالطاغني « 

مل إال على الكامل يف الطغيان وهو الكافر ، واحتج اجلبائي بقوله ؛ وألن هذا ذّم مطلق فال حي} أَتََّخذَْناُهمْ ِسْخرِّياً 
فدل على أن الوصف بالطغيان قد حيصل ]  ٧-٦العلق [ } أَن رَّآُه استغىن ( * ) إِنَّ اإلنسان ليطغى { : تعاىل 

  .لصاحب الكبرية ، ألن كل من جتاوز حّد تكاليف اهللا وتعداها فقد طغى 
أو منصوبة بإضمار أعين فعل ، وقياس » َشرَّ َمآبِ « جيوز أن يكون بدالً من } لَْوَنَها فَبِئَْس املهاد َجهَنََّم َيْص{ : قوله 

أي يكون عطف بيان وأن يكون جهنم منصوبة بفغل يتقدمه على االشتغل » َجنَّاِت َعْدٍن « : قول الزخمشري يف 
  .» ِهيَ « ذوف أي أي َيْصلَْونَ َجْهنَّمَ َيْصلَوَْنها ، واملخصوص بالذم حم

شبَّه اهللا ]  ٤١: األعراف [ } لَُهْم مِّن َجَهنََّم مَِهاٌد َوِمن فَْوِقهِْم غََواشٍ { : هو معىن قوله } فَبِئَْس املهاد { : قوله 
  .تعاىل ما حتتهم من النار باملهاد الذي يفرشه النائُم 

  :يف هذا أوجه } هذا فَلَْيذُوقُوهُ { : قوله 
{ : وقد تقدم أن اسم اإلشارة يكتفي بواحدة يف املثىن كقوله » محيٌم وغَسَّاٌق « : كون مبتدأ وخربه أن ي: أحدها 

مجلة } فَلَْيذُوقُوُه { : هذا جامع بني الوصفني ويكون قوله : أو يكون املعىن ]  ٦٨: البقرة [ } َعَوانٌ َبْيَن ذلك 
  .اعتراضية 

وَإِيَّايَ { : على االشتغال أي ِلَيذُوقُوا هذا ، وشبهه الزخمشري بقوله تعاىل  منصوباً مبقدر» هذا « أن يكون : الثاين 
على هذا خرب » ِمحيٌم « يعين على االشتغال والكالم على مثل هذه الفاء قد تقدم و ]  ٤٠: البقرة [ } فارهبون 

  :مبتدأ مضمر ، أو مبتدأ وخربه مضمر أي ِمْنُه محيٌم ومنُه غسَّاٌق كقوله 
  َوغُوِدَر البَقْلُ َملْوِيٌّ وَمْحصُوُد... َحتَّى إذَا َما أََضاَء الْبَْرُق ِفي غَلَسٍ  -٤٢٧٧

  .أي منه ملويٌّ ومنه حمصود 
  .مبتدأ واخلرب حمذوف أي هذا كََما ذُِكَر أو هذا للطاغني » هذا « أن يكون : الثالث 
  .» فَلَْيذُوقُوُه « قال أنه خرب مبتدأ مضمر أي األمر هذا مث استأنف أمراً ف: الرابع 

  :أن يكون مبتدأ خربه فليذوقوا وهو رأي األخفش ومنه : اخلامس 
: املائدة [ } والسارق والسارقة فاقطعوا { : وتقدم حتقيق هذا عند قوله ... َوقَاِئلٍَة َخْوالَنُ فَاْنِكْح فََتاَتُهْم  -٤٢٧٨
وَخفَّفَُه الباقون فيها ]  ١: النبأ [ } َعمَّ يََتَسآَءلُونَ { ا ويف وقرأ اَألخَواِن وحفٌص غَسَّاق بتشديد السني هن]  ٣٨



يف الصفات أغلب منه يف االسم وِمْن » فَعَّاالً « فأما املثقل فهو صفة كاجلّبَّار والضَّرَاب مثال مبالغٍة وذلك أن 
واخلَطَّار وأما املخفف فهو اسم ال صفة ألن فََعاالً  ُوُروِدهِ يف األمساء الكالَّء واحلَبَّان والفَيًَّاد لذَكَر البوم والَعقَّار

أي » ذو كذا « بالتخفيف يف األمساء كالَعذَاب والنَّكَال أغلب منه يف الصفات على أنَّ مْنُهْم من جعلَُه صفةً مبعىن 
  .مبعىن فَاِعلٍ » فَعَّال « ِذي غََسق ، وقال أبو البقاء أو يكون 

  .روٍف وهذا غري مع: قال شهاب الدين 
  فصل
جهنم يصلوهنا فبئس : التقدير : فَلَيذُوقُوُه ، وقيل ( هذا محيٌم وغَسَّاق : هذا على التقدمي والتأخري والتقدير : قيل 

غَسَقَْت : والَغَسُق السََّيالَنُ ، يقال ) َحمِيٌم وغَسَّاق أي منه محيم وغساق : املهاد هذا فليذوقوه مث يبتدئ فيقوله 
غسق أي امتأل ، ومه غسبقت عينه أي : إنه ما يسيل من صديدهم ، وقيل : ْت ، قال املفسرون َعْينُه أي سَالَ

غاِسٌق ، ألنه : لليل : الَغسَّاق ما قََتلَ بربِدِه ، ومنه قيل : وقيل . امتألت بالدمع ومنه الَغاِسق للقمر المتالئه وكماله 
: وقال جماهد وقتادة . ريُر حيرقهم بربده كما حترقهم النار حبرِّها هو الزَّْمَه: قال ابن عباس ) و ( أبرد من النهار ، 

الغسق شدة الظلمة ومنه قيل للَيل غاسق ، ويقال للقمر غاسق إذا كسف ال ُسوَِدادِهِ : هوا لذي انتهى برده ، وقيل 
املننت بلغة الترك : الغساق : قيل و]  ٢: الفلق [ } ِمن َشرِّ َما َخلََق { : ، والْقَوالن منقولالن يف تفسري قوله تعاىل 

هوا لقيح الذي يسيل منهم : وقال ابن ُعَمر » لو قَطََرْت منه قطرة باملغرب َألْنَبَنتْ أهل املشرق « : وحكى الزاج 
هو ما يَْغِسُق أي يسيل من القيح والصَّديد من جلودها أهل النار وحلومهم وفروج : جيتمع فُيْسقَْوَنُه ، قال قتادة 

الَغسّاق عٌني يف جهنم يسيل إليهم : غََسقَْت َعْيُنُه إذا اْنصَبَّْت والَغَسقَانُ االْنصَاُب ، قال كعب : ناة من قوهلم الز
  .كل ذوات حية وعقرب 

  :قرأ أبو عمرو بضم اهلمزة على أنه مجع وارتفاعه من أوجٍه } َوآَخُر { : قوله 
  .فاعل به » أَْزوَاٌج « و خربه ، » ِمْن شكِْلِه « أنه مبتدأ و : أحدها 
واجلملة خربه ، وعلى هذين . مبتدأ » أزواج « خرب مقدم ، و » ِمْن َشكِْلِه « أن يكون مبتدأ أيضاً و : الثاين 

يعود على ما تقدم أي من » شكله « فإن الضمري يف » آخر « كيف يصحُّ من غري ضمري يعود على : القولني فيقال 
ذكر هذا . لضمري عائد على املبتدأ وإمنا أفرد وذكر ألن املعىن من شكل ما ذكرنا شكل املذوق؟ واجلواب أن ا

  .قود منَع َمكِّيٌّ ذلك ألجل اخلُلُوِّ من الضمري وجوابه ما ذكرنا . التأويل أُبو الَبقَاء 
  .» املذوق أزواج آخر من شكله « خرب املبتدأ أي » أزواج « و » آلخر « نعتاً » ِمْن َشكِْلِه « أن يكون : الثالث 
بالتأويل املتقدم » آخر « فاعل به والضمري عائد على » أزواج « نعتاً أيضاً ، و » ِمْن َشكِْلِه « أن يكون : الرابع 

  .على االبتداء ، واخلرب مقدر أي وهلم أنواع أخُر استقر من شكلها أزواج » آخر « وعلى هذا فريتفع 

صفتان آلخر ، وقرأ العامة » أزواج « و » ِمْن َشكِْلِه « قدم أي وهلم آخر و أن يكون اخلرب مقدراً كما ت: اخلامس 
هذَا َعلَى َشكِْلِه أي مثله : تقوله . بفتح الشني ، وقرأ جماهد بكسرها ومها لغتان مبعىن املثل والضرب » من َشكْله « 

َباقُونَ وآخر بفتح اهلمزة عليه من غري قاله الزخمشري وقرأ ال. وضربه وأما الشِّكْل مبعىن الغنج فبالكسر ال غري 
تأويل ألنه مفرد إال أن يف أحد األوجه يلزم اإلخبار عن املفرد باجلمع أو وصف املفرد باجلمع ألن من مجلة األوجه 

  :وعنه جوابان . أو نعت له كما تقدم » آخر « خرباً عن » أزواج « املتقدمة أن يكون 
م ذوق آخر ، وهو ضروب ودرجات فكان يف قوة اجلمع أو جيعل كل جزء أن التقدير وعذاب آخر أو: أحدمها 



  .من ذلك اآلخر مثل الكل ومساه بامسه وهو شائع كثري حنو غَِليظ احلََواجب وشابت مفارقه 
صفة للثالثة األشياء أعين احلميم والغساَق وآخَر من شكله فيلغي السؤال » أزواجاً « إن : على أن لقائل أن يقول 

.  
حمذوف أي ُمقَْتِحمٌ النار ، واالقتحام الدخول يف الشيء » مقتحم « مفعول } هذا فَْوٌج مُّقَْتِحٌم مََّعكُمْ { : ه قول

االقتحام توسط شدة خميفة ومنه قََحَم الفرُس فارَسه أي توغل به ما خياف : وقال الراغب . بشدة والقُْحمةُ الشدة 
  .الذي يتجنب  منه ، واملقاحيم الذين يقتحمون يف األمر

قال أبو » ُمقَْتِحٌم « وأن يكون حاالً من الضمري املستتر يف » ِلفَْوجٍ « جيوز أن يكون نعتاً ثانياً } َمَعكُمْ { : قوله 
ولَمْ أدرِ من أي وجه يفسد واحلالية والصفة يف : وال جيوز أن يكون طرفاً لفساد املعىن ، قال شهاب الدين : البقاء 

جيوز أن يكون من كالم الرؤساء بعضهم لبعض بدليل قول » النار « إىل » َهذَا فَْوٌج « : ، وقوله  املعىن كالظرفية
من كالم » َهذَا فَوٌج « وأن يكون من كالم اخلََزَنة ، وجيوز أن يكون » الَ مَْرَحباً بِكُْم أَنُْتْم قَدَّْمُتُموه لََنا « األتباع 

َبلْ ُهْم ال مرحباً هبم ال يقولون للمالئكة : وكان القياس على هذا أن يقال . املالئكة والباقي من كالم الرؤساء 
واملعىن هنا مجع كثيف وقد اقتحم معكم . ذلك إال أهنم عدلوا عن خطاب املالئكة إىل خطاب أعدائهم تشفياً منهم 

  .ومجعه أفواٌج  النار كما كانوا قد اقتحموا معكم يف اجلهل والضالل ، والفَْوُج القطيُع من النَّاسِ
  :وجهان » مرحباً « يف { } ) : قوله ( 

  .أوال سعتم مرحباً ( أنه مفعول بفعل مقدر أي ال أتيتم مرحباً : أظهرمها 
بل ِضيقاً ، مث يف اجلملة املنفية ) أنه منصوب على املصدر قاله أبو البقاء أي ال َرُجَبتكُْم داُركُْم مَْرَحباً : والثاين 
  :وجهان 
  .بيان للمدُعوِّ عليهم » بِهِْم « : أهنا مستأنفة ِسيقَْت للدعاء عليهم ، وقوله :  أحدمها

ال يقع حاالً واجلواب أنه على إضمار ) والطلب ( أهنا حالية ، وقد يعترض عليه بأنه دعاء والدعاء طلب : والثاين 
دعاء منهم على أتباعهم يقول الرجل ملن } اً الَ َمْرحَب{ : القول أي مقوالً هلم ال مرحباً قال املفسرون قوله تعاىل 

يف دعاء » ال « مرحباً أي أتيت َرحْباً من البالد ال ضيقاً أو َرحَُبْت بالَُدَك َرْحباً ، مث تدخل عليه كلمة : يدعو له 
  .النفي 
َما َدَخلَْت أُمَّةٌ لَّعََنْت أُْخَتَها كُلَّ{ : تعليل الستجابة الدعاء عليهم ونظري هذه اآلية قوله } إِنَُّهمْ َصالُو النار { : قوله 

يريدون أن الدعاء الذي دعومت به علينا أيها } َبلْ أَنُتْم الَ مَْرَحباً بِكُمْ { أي األتباع » قالوا « ]  ٣٨: األعراف [ } 
  .ضَّالل والضمري للعذاب أو لل» أَنُْتْم قَدَّْمُتُموُه لََنا « : الرؤساء أنتم أحق به وعللوا ذلك بقوهم 

  ما معىن تقدميهم العذاب هلم؟: فإن قيل 
يقُهُ َيْوَم القيامة َعذَابَ احلريق ذلك بَِما قَدََّمْت { : الذي أوجب التقدمي عو عمل السوء كقوله تعاىل : فاجلواب 

: يه قيل إال أن الرؤساء ملا كانوا هم السبب فيه بإغوائهم وكان العذاب جزاءهم عل]  ١٠،  ٩: احلج [ } َيَداَك 
  .أي بئس املستقّر واملستكّن جهنم » فبئس القرار « : أنتم قدمتموه لنا ، وقوله 

جواهبا ، وأن تكون استفهامية وقّدم خربها أي « زُِدهُ ( ف » ( َمْن شرطية و « جيوز أن تكون } َمن قَدََّم { : قوله 
وأن تكون موصولة مبعىن الذي وحينئذ جيوز « ْدُه فَزِ» : أي شخص قم لنا هذا؟ مث استأنفوا دعاًء ، بقوله ) أن ( 

أهنا منصوبة بفعل مقدر : والفاء زائدة تشبيهاً له بالشرط ، والثاين « فَزِْدُه » الرفع باالبتداء واخلرب : فيها وجهان 
  .تقدم ) قَْد ( على االشتغال والكالم يف مثل هذه الفاء 



أو استفهامية أعني االشتغال إال أنه ال يقدر الفعل إال بعدها ألن وهذا الوجه جيوز عند بعضهم حال كوهنم شرطية 
  .نعت لعذاب أي مضاعفاً « ِضْعفاً » هلا صدر الكالم و 

» أو حاالً منه لتخصيصه أو حاالً من مفعول « لَعذَابٍ » أو نعتاً « ِلزْدُه » جيوز أن تكون ظرفاً } ِفي النار { : قوله 
  .« زِْدُه 
ِفي النًَّارِ » أي شرَعُه وسنَُّه لنا فزده عذاباً ضعفاً أي مضاعفاً « َربََّنا َمْن قَدََّم لََنا َهذَا » يعين األتباع } ا قَالُو{ : قوله 

إِنَّآ { وقوهلم ]  ٣٨: األعراف [ } مَِّن النار ) ِضْعفاً ( َربََّنا هؤالء أََضلُّوَنا فَآتِهِْم َعذَاباً { : ونظريه قوله تعاىل « 
 ٦٨-٦٧: األحزاب [ } َنا َسادََتَنا َوكَُبَرآَءَنا فَأََضلُّوَنا السبيال رَبََّنآ آتِهِْم ِضعْفَْينِ ِمَن العذاب والعنهم لَْعناً كَبِرياً أَطَْع
. [  

كل ِمقْدَارٍ يفرض من العذاب فإن كان بقدر االستحقاق مل يكن مضاعفاً وإن كان زائداً عليه كان ظلماً : فإن قيل 
  .جيوز وإنه ال 

َمْن َسنَّ ُسنَّةً َسيِّئَةً فََعلَْيِه وْزُرها ووِْزُر من َعِملَ بَِها إىل َيوم »  -صلى اهللا عليه وسلم  -املراد منه قوله : فاجلواب 
  .واملعىن أنه يكون أحد الِقسمني عذاب الضَّالَلِ ، والثَّانِي عذاب اإلْضالَلِ ، واهللا أعلم « الِْقَياَمةِ 

أحوال الكفار مع الذين كانوا أحباباً هلم يف الدنيا ، وأما شرح أحواهلم مع الذين كانوا اعاء هلم يف  وهذا آخر شرح
أي أن صناديد قريش قالوا ، وهم يف النار } َوقَالُواْ َما لََنا الَ نرى رَِجاالً كُنَّا نَُعدُُّهْم مَِّن األشرار { : الدنيا فهو قوله 

يف الدنيا يعنون فقراء املؤمنني عماراً وخباباً وصهيباً وبالالً } نرى رَِجاالً كُنَّا َنُعدُُّهْم مَِّن األشرار  َوقَالُواْ َما لََنا الَ{ : 
وسلمان ومسوهم أشراراً إما مبعىن األرذال الذين الَ خري فيهم وال جدوى أو ألهنم كانوا على خالف دينهم فكانوا 

  .عندهم أشْراراً 
  :قرا األخوان وأبو عمرو بوصل اهلمزة ، وهي حتتمل وجهني } ْم ِسْخرِّياً أَتََّخذَْناُه{ : قوله 

صفة » كُنَّا نَُعدُُّهْم « كما وقع » لرجاالً « أن يكون خرباً حمضاً وتكون اجلملة يف حمل نصب صفة ثانية : أحدمها 
  :عليها كقوله » أَْم « وأن يكون املراد االستفهام وحذفت أداته لداللة 

  َوَماذَا َعلَْيَك بِأَنْ َتْنَتظِر... ُروُح ِمَن الَْحيِّ أَْم َتبَْتِكر َت -٤٢٧٩
واهلمزة ألهنا مل يتقدمها مهزة استفهام وال تسوية ، » بل « متصلة على هذا ، وعلى األول منقطعة ، مبعىن » فأم « 

حينئذ ألنه طلبية ، وجوز بعضهم والباقون هبمزة استفهام سقطت ألجلها مهزة الوصل ، والظاهر أنه ال حمل للجملة 
  :أن تكون صفة لكن على إضمار القول أي رجاالً مقوالً فيهم أختذناهم كقوله 

  َجاُؤوا بَِمذْقٍ َهلْ َرأْيتَ الذِّئَْب قَطّ...  -٤٢٨٠
واملشهور » ْؤِمُنونَ قَْد أَفْلََح الُْم« يف » ُسْخرِيا « إال أن الصفة يف احلقيقة ذلك القول املضمر ، وقد تقدم اخلالف يف 

  :من اهلُْزء كقوله 
  ِمْن َعلْوِ الَ كَِذٌب ِفيَها وال ُسخُْر... إّني أَتَانِي ِلَسانٌ الَ أَُسرُّ بََِها  -٤٢٨١

مع اخلرب منقطعة فقط كما تقدم ومع االستفهام جيوز أن تكون » أم « وتقدم معىن حلاق الياء املشددة يف ذلك ، و 
متصالً » أَْم َزاغَْت « َزْيٌد عِْنَدَك أَْم ِعْنَدَك َعْمرو ، وجيوز أن يكون ) أ : ( نقطعةً كقولك متصلةً ، وأن تكون م

« ؛ ألنه استفهام إال أنه يتعني انقطاعها لعدم اهلمزة ويكون ما بينهما معترضاً على قراءة } َما لََنا { : بقوله 
قراءة األخوين أوىل ألهنم : قال أَْهلُ املعاين . إضمار القول كما تقدم  باالستفهام إن مل جتعله صفةً على» أَتََّخذَْناُهمْ 

فال ]  ١١٠: املؤمنون [ } فاختذمتوهم ِسْخرِّياً حىت أَنَسْوكُْم ِذكْرِي { : علموا أهنم اختذوهم سخرياً لقوله تعاىل 



هذا من : عن هذا بأَن قال  وأجاب الفراء» بل « على هذه القراءة مبعىن » أم « وتكون . يستقيم االستفهام 
ومثلُ هذا االستفهام جائز عن الشيء املعلوم ومن فتح األلف قال هو على . االستفهام الذي معاه التعجب والتوبيخ 

  .» أَْم َزاغْت « يف قوله » أْم « اللفظ ال على املعىن ليعاِدل 
  ألوىل؟على القراءة ا» أم زاغت « : فما اجلملة املعادلة بقوله : فإن قيل 
والباقون بكسرها  -بضم السِّني -أَْم َزاغَْت َعْنُهمُ اَألْبصَاُر وقرأ نافعٌ ُسْخريا : أهنا حمذوفة ، والتقدير : فاجلواب 

الكسر مبعىن اهلُْزء ، وبالضم التذليل والتسخري وأما نظم اآلية على قراءة اإلخبار فالتقدير : مها مبعىن ، وقيل : فقيل 
َراُهْم َحاِضريَن ألْجلِ أنَُّهْم حلَقَاَرِتهمْ ُتركوا ألجل أهنم زاغت عنهم األبصار ، ووقع التعبري عن حقارهتم َما لََنا َن: 

وأما على قراءة االستفهام فالتقدير ألجل أّنا قد اختذناهم سخرياً وما كانوا كذلك » أَتََّخذَْناُهْم ِسْخريا « : بقوهلم 
  .األبصار  فلم يدخلوا ألجل أنه زاغت عنهم

  فصل
فزاغت أي فمالت ) ها ( وَما لََنا ال نرى هؤالء الذين اختذناهم سخرياً مل يدخلوا معنا النَّار أم دخلو : معىن اآلية 

  .عنهم أبصارنا فَلَْم َنَرُهْم حىت دخلوا 
حنن ال نعلم فكان هم يف النار ولكن احتجبوا عن أبصارنا ، وقال ابن كيسان أم كانوا خرياً منا و) أم : ( وقيلي 

  .أبصارنا تزيغ عنهم يف الدنيا فال نعدُهُّْم شيئاً 
{ : أي الذي ذكرت حلق أي ال بّد وأن يتكلموا به ، مث بني ذلك الذي حكاه عنهم فقال } إِنَّ ذَِلَك لََحقٌّ { : قوله 

  : وفيه أَْوُجٌه» ألهل « مضافاً » ختاصم « العامة على رفع } َتخَاُصُم أَْهلِ النار 
  .» لََحّق « أنه بدل من : أحدها 
  .أنه عطُف بيان : الثاين 

  .على املوضع حكاه مكي وهذا يوافق قولَ بعضِ الكوفيني » ذَِلَك « أنه بدل من : الثالث 
  .» إنَّ « أنه خرب ثاٍن ل : الرابع 

  .أنه خرب مبتدأ مضمر أي ُهو َتخَاُصُم : اخلامس 
لكان بعيداً ألنه يصري » حبق « هو مرفوع : ولو قيل : إال أن أبا البقاء قال » ّق حلَ« : أنه مرفوع بقوله : السادس 

وقد جياب عنه بأن الضمري مقدر أن حلقٌّ َتخَاُصم . ، وهذا رد صحيح » إنّ « مجلة وال ضمري فيها يعود على اسم 
أي ِمْنُه ، وقرأ ابن ]  ٤٣: الشورى [ } َعْزمِ األمور َولََمن صََبَر َوغَفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن { : أهل النار ِفيِه ، كقوله 

فعلى الفاعلية » أهل « على ما تقدم ، وأما رفع » ختاصم « فرفع » أَْهلُ « ورفع » َتَخاُصٌم « ُمحَْيِصن بتنوين 
يَِّني ، وبعض وهذا قولُ الَبْصرِ« َتخَاَصُما » أَنْ « أي » يعجبين َتخَاُصٌم الزيدونَ « : باملصدر املنون كقولك 

  :وفيه أوجه « ألهل » الكوفيني َخالَ الفراَء وقرأ ابُن أيب عبلة َتخَاُصمَ بالنصب مضافاً 
ألن أمساء اإلشارة توصف بأمساء األجناس وهذا فيه نظر : على اللفظ ، قال الزخمشري « لذلك » أنه صفة : أحدها 

هبذا « مََرْرتُ » : هَبذَا الرجل وال جيوز ) َمَرْرُت : ( أل حنوه ألهنم نصوا على أن أمساء اإلشارة ال توصف إال مبا فيه 
إن كان مشتقاً كان صفة « ألل » غالمِ الرجلِ ، فهذا أبعد ، وألن الصحيح أن الواقع بعد اسم اإلشارة املقارن 

  .ليس مشتقاً « ختاصم » وإال كان بدالً ، و 
  .ف بيان أنه عط: الثالث « ذَِلَك » أنه بدل من : الثاين 
. جلاز انتهى « ذلك » على أنه بدل من « َتَخاُصم » ولو نصب : على إضمار أَْعنِي ، وقال أَُبو الفَْضلِ : الرابع 



فاعل به وهي مجلة استئنافية ، وإمنا « أَْهلُ » فعالً ماضياً « َتخَاَصَم » وقرأ ابن السََّميْقَع . كأنه مل يطلع عليها قراءة 
« بل أنتم ال مرحباً بكُم » وقول األتباع « ال مرحباً هبم » : ك الكلمات ختاصماً ألن قول الرؤساء مسى اهللا تعاىل تل

  .من باب اخلُُصوَمة 

) ٦٦(عَزِيُز الَْغفَّاُر َربُّ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما الْ) ٦٥(قُلْ إِنََّما أََنا ُمْنِذٌر َوَما ِمْن إِلٍَه إِلَّا اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر 
  ) ٦٨(أَنُْتْم َعْنُه ُمْعرُِضونَ ) ٦٧(قُلْ ُهَو َنَبأٌ َعِظيٌم 

ملا شرح اهللا نعيمَ أهلِ الثََّوابِ وعقابَ أهلِ العقاب عاد إىل تقرير التوحيد والنبوة } قُلْ إِنََّمآ أََناْ ُمنِذٌر { : قوله 
حممد إمنا أَنا ُمْنِذٌر خموف وال بد من اإلقرار بأنه ما من إله إال اهللا  قُلْ يا: والبعث املذكورين أول السورة فقال 

الواحد القهار فكونه واحداً يدل على عدم التشريك وكونه قهاراً مشعر بالترهيب والتخويف وملا ذكر ذلك 
فكونه ربا يشعر } الغفار  َربُّ السماوات واألرض َوَما َبيَْنُهَما العزيز{ : أردفهبما يدل على الرجاء والترغيب فقال 

. بالتربية واإلحسان والكرم واجلود وكونه غفاراً يشعر بأن العبد لو أقدر على املعاصي والذنوب فإنه يغفر برمحته 
رب « ) جيب عبادته ألنه هو الذي خيشى عقابه ويُْرَجى ثوابه وجيوز أن يكون ( وهذا املوصوف هو الذي 

  .فيه معىن املدح خرب مبتدأ مضمر ، و» السموات 
: على ختاصم أهل النار وقيل : يعود على القرآن وما فيه من القصص واألخبار ، وقيل ) هو ( } ُهَو َنَبأٌ { قوله 

بأنه نذير مبني وبأن اهللا إله واحٌد متصف بِتلْكَ الصفات احلُسَْنى  -صلى اهللا عليه وسلم  -على ما تقدم من إخباره 
املراد بالنبأ العظيم القرآن ، : ، أو مستأنفة ، قال ابن عباس وجماهد وقتادة » لنبأ « صفة } رُِضونَ أَنُتْم َعْنُه ُمْع{ و 

  ] . ٢ ١: النبأ [ } َعمَّ يََتَسآَءلُونَ َعنِ النبإ العظيم { : القيامة لقوله : وقيل 
واحد ، وأن » اإلله « قول بأن فيمكن أن يكون املراد به ال: هذا النبأ العظيم حيتمل وجوهاً : قال ابن اخلطيب 

القرآن معجزاً لتقدم ذكره يف ) كون ( يكون املراد القول بإثبات احلشر والقيامة نبأ عظيم وميكن أن يكون املراد 
انَ َما كَ{ : وهؤالء األقوام أعراضوا عنه قوله ]  ٢٩: ص [ } ِكَتاٌب أَنَزلَْناهُ إِلَْيَك ُمَباَرٌك ليدبروا آيَاِتِه { : قوله 

{ : متعلق بقوله ]  ٦٩: ص [ } باملإل األعلى { : يعين املالئكة فقوله ]  ٦٩: ص [ } ِلَي ِمْن ِعلْمٍ باملإل األعلى 
  .تقدم حتقيقه ) قد ( وضمن معىن اإلحاطة فلذلك تعدي بالباء و ]  ٦٩: ص [ } ِمْن ِعلْمٍ 

إِذْ قَالَ َربُّكَ ) ٧٠(إِنْ يُوَحى إِلَيَّ إِلَّا أَنََّما أََنا َنِذيٌر ُمبٌِني ) ٦٩(خَْتِصُمونَ َما كَانَ ِلَي ِمْن ِعلْمٍ بِالَْملَإِ الْأَْعلَى إِذْ َي
فََسَجدَ ) ٧٢(فَإِذَا َسوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَُه سَاجِِديَن ) ٧١(ِللَْملَاِئكَِة إِنِّي َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن ِطنيٍ 

قَالَ َيا إِْبلِيُس َما َمَنَعَك أَنْ َتْسُجَد ِلَما ) ٧٤(إِلَّا إِْبلِيَس اْسَتكَْبَر َوكَانَ ِمَن الْكَاِفرِيَن ) ٧٣(كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ  الَْملَاِئكَةُ
قَالَ ) ٧٦(رٍ َوَخلَقَْتُه ِمْن ِطنيٍ قَالَ أََنا َخْيٌر ِمْنُه َخلَقَْتنِي ِمْن َنا) ٧٥(َخلَقُْت بَِيَديَّ أَْسَتكَْبْرَت أَْم كُْنَت ِمَن الَْعاِلَني 

قَالَ ) ٧٩(قَالَ َربِّ فَأَْنظِْرنِي إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ ) ٧٨(َوإِنَّ َعلَْيَك لَْعَنِتي إِلَى َيْومِ الدِّينِ ) ٧٧(فَاْخُرْج ِمنَْها فَإِنَّكَ َرجِيٌم 
إِلَّا ِعبَاَدَك ِمْنُهمُ ) ٨٢(قَالَ فَبِِعزَِّتَك لَأُغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني ) ٨١(َمْعلُومِ إِلَى َيْومِ الَْوقِْت الْ) ٨٠(فَإِنََّك ِمَن الُْمْنظَرِيَن 

  ) ٨٥(لَأَْملَأَنَّ َجَهنََّم مِْنَك َوِممَّْن َتبَِعَك ِمنُْهْم أَْجَمِعَني ) ٨٤(قَالَ فَالَْحقُّ وَالَْحقَّ أَقُولُ ) ٨٣(الُْمْخلَِصَني 

  :فيه وجهان } ُمونَ إِذْ َيخَْتِص{ : قوله 
  .هو منصوب باملصدر أيضاً : أحدمها 
للمأل األعلى هذا هو » َيخَْتِصُمونَ « مبضاف مقدر أي بكَالَم املأل األعلى إذْ؛ قال الزخمشري والضمري يف : والثاين 



غري ذلك فالتقدير بنات اهللا ، وبعضهم يقول : لقَُرْيش أي خيتصمون يف املأل األعلى فبعضهم يقول : الظاهر ، وقيل 
[ } إِنِّي َجاِعلٌ ِفي األرض َخِليفَةً قَالُواْ أََتجَْعلُ ِفيَها { : يف شأِن آدم ، قال اهللا تعاىل ) يعين ( إذْ خيتصمون فيهم؛ 

  ] . ٣٠: البقرة 
اء ، أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدم: إهنم اختصموا بسبب قوهلم : املالئكة ال جيوز أن يقال : فإن قيل 

  .واملخاصمة مع اهللا كفر 
ال شك أنه جرى هناك سؤال وجواب وذلك يشبه املخاصمة واملناظرة واملشاهبة علة جلواز فلهذا السبب : فاجلواب 

أن يذكر هذا الكالم على  -صلى اهللا عليه وسلم  -حسن إطالق لفظ املخاصمة عليه ، وملا أمر اهللا تعاىل حممداً 
  .يعين أنا ما عرفت هذها ملخاصمة إال بالوحي } إِن يوحى إِلَيَّ إِالَّ أَنََّمآ أََناْ َنذِيٌر مُّبٌِني { :  سبيل الرمز أمره أن يقول

  :وفيها وجهان » أنَّما « العامة على فتح مهزة } إِالَّ أَنََّمآ أََناْ { : قوله 
اإلنذار أو إال كوين نذيراً ) إال ( إلَيَّ  أهنا مع ما يف خربها يف حمل رفع لقيامها مقام الفاعل أي ما يوحى: أحدمها 

  .مبيناً 
أهنا يف حمل نصب أو جر بْعَد إسقاط الم العلة والقائمة مقام الفاعل على هذا اجلار واجملرور أْي ما يوحى : والثاين 

السياق أي ما  إيلّ إالّ لإلنذار ، أو لكوين نذيراً ، وجيوز أن يكون القائم مقام الفاعل على هذا ضمرياً يدل عليه
وهي القائمة مقام . وقرأ أبو جعفر الكسر؛ ألن الوحي قول ، قاله البغوي . يوحى إيلّ ذَِلَك الشيُء إال لإلنذار 

على : ( ما ُيوَحى إلَيَّ إال هذه اجلملة املتضمنة هلذا اإلْخبار ، وقال الزخمشري : الفاعل على سبيل احلكاية كأنه قيل 
ويف خترجيه : قال أبو حيان . لقول وهو أنْ أولَ لكم إنََّما أََنا نذيٌر مبٌني وال أَدَِّعي شيئاً آَخَر احلكاية أي إال هذا ا) 

وهو أن أقول لكم إين نذير ، : مث قال » إنِما أَنا نذيٌر مبني « تعارض ألنه قال إال هذا فظاهره اجلملة اليت هي 
يكون يف » إالّ هذا القول « : وعلى قوله . عده يف موضع نصب فالقائم مقام الفاعل هو أن أقوال لكم وإنِّي وما ب

  .موضع رفع فَتعَاَرَضا 
  .وال تعارض البتة ألنه تفسري معىن يف التقدير الثاين ويف األول تفسري إعراب فال تعارض : قال شهاب الدين 

باذْكُْر مقدراً قال األول الزخمشري  األوىل وأن يكون منصوباً» إذْ « جيوز أن يكون بدالً من } إِذْ قَالَ { : قوله 
هذا إذا كانت اخلصومة » إِذْ يضْخَتِصُمونَ « أبو البقاء الثاين وأطلق وفصل أبو حيان فقال بدل من ) و ( وأطلق ، 

وِتلْكَ : انتهى قال شهاب الدين » باذْكُْر « يف شأن َمْن يستخلف يف الرض وعلى غريه من األقوال يكون منصوباً 
  .ذا كان املخاصمة خالف ) إ ( أن التَّخَاُصَم إما بني املأل األعلى أو بني قريش ويف ما  األقوال

  .» َخاِلق « وأن يتعلق بنفس » ِلَبشَراً « جيوز أن يتعلق مبحذوف صفة } مِّن ِطنيٍ { : قوله 
  فصل

ا وقع فيه بسبب احلسد والكرب اعلم أن املقصود من ذكر هذه القصة املنع من احلََسد والكِْبر؛ ألن إبليس وقع فيم
بسبب احلََسد والكرب فذكر اهللا تعاىل هذه القصة ههنا ليصري  -صلى اهللا عليه وسلم  -والكفار إمنا نازُعوا حممداً 

  . -السالم) الصالة و ( آدم عليه : مساُعها زادراً هلم عن هاتني اخلَْصلََتْين املذمومتني ، واملراد بالبشر ههنا 
فأضاف الروح إىل نفسه وذلك يدل على أنه جوهر } َونَفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي { أمتت خلقه } إِذَا سَوَّْيُتُه فَ{ : قوله 

الروح يف اجلََسد توجه ) نفخ ( يدل على أنه كما مت } فَقَُعواْ لَُه سَاجِِديَن { : شريف علوّي قدسّين والفاء يف قوله 
هل هم مالئكة األرض أو يدخل ) و ( كالم يف املالئكة املأمورين بالسجود وقد تقدم ال. أمر اهللا عليهم بالسجود 

} َيْوَم َيقُوُم الروح واملالئكة صَفّاً { : فيه مالئكة السموات مثل جربيل وميكائيل والروح األعظم املذكور يف قوله 



النَّباتّية واحليوانية واحلسّية  املالئكة الذين أمروا بالسجود آلدم هم القوى: وقال بعض الصوفية ]  ٣٨: النبأ [ 
واحلركّية فإهنا يف بدن اإلنسان خوادم النفس الناطقة ، وإبليس الذي مل يسجد هو القوى الومهية اليت هي املنازعة 

  .جلوهر العقل 
، فأفادا معاً أهنم لالْجتماع » أْجَمُعونَ « لإلَحاطَِة و » كل « وقال الزخمشري . تأكيدان } كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ { : قوله 

  .سدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إى سجد وأهنم سدوا مجيعاً يف وقت واحد غري متفّرقني 
  .وقد تقدم الكالم معه يف ذلك يف سورة اِحلجرِ 

يف السورة األخرى زائدة ، حيث » أنْ ال َتْسُجَد « يف » ال « قد يستدل به من رى أن } أَن َتْسُجَد { : قوله 
على العاقل؛ ألن » ما « قد يستدل به من يرى جواز وقوع } ِلَما َخلَقْتُ { : وقوله . نا والقصة واحدة سقطت ه

وهذا ليس بشيء؛ . ال دليل فيه ألنه كان فَخَّاراً غري جسم حسَّاسٍ فأشري إليه يف تلك احلالة : املراد به آدم ، وقيل 
[ } فَإِذَا َسوَّْيُتُه َوَنفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَقَُعواْ لَُه َساجِِديَن { : قوله ألن هذا اخلطاب إمنا كان بعد نَفْخ الرُّوح فيه ل

ما مصدرية غري : وقيل } َما َمنََعَك أَن َتْسُجَد ِلَما َخلَقُْت بَِيَديَّ { : فلما امتنع من السجود قال ]  ٢٩: احلجر 
» لَمَّا « بتشديد امليم وفتح الالم وهي » لَمَّا « أ اجلّْحدرّي وقر. مارد فيكون واقعاً موقع املفعول به أي ملْخلُوقي 

الظرفية عند الفارسيِّ ، وحرف وجوب لوجوب عند سيَبوْيِه ، واملسجود له على هذا غري مذكور؛ أي ما منعك من 
  .السجود لَمَّا خلقُت أي حني خلقُت ملن مرتك بالسجود له 

بَِيِدي : وتقدم ما فيها وقرى ]  ٢٢: إبراهيم [ } بُِمْصرِِخكُمْ { : محزة بكسر الياء كقراءة » بِيَديِّ « : قرئ 
  .باإلفراد 

متصلة هنا ، وهذا قول » أم « قرأ العامة هبمزة االستفهام ، وهو استفهام توبيخ وإنكار ، و } أَْسَتكَْبْرَت { : قوله 
تكون معادلة لأللف مع اختالف الفعلني وإمنا تكون مجهور النَّحْويَِّني ونقله ابُن عطيةَ عن بعض النحويني أنا ال 

أَقَاَم َزْيدٌ أَْم َعْمٌرو ، وأزيٌد قَاَم أْم عمٌرو ، وإذا اختلفت الفعالن كهذه : معادلة إذا دخلتا على فعل واحد كقولك 
: سيبويه قال . اآلية فليست معادلةً وهذا الذي حكاه عن بعض النحاة مذهب فاسد بل مجهور النحاة على خالفه 

أَضََرْبَت زيداً أْم قََتلَْتُه ، فالبداَءةُ هنا بالفعل أحسن ألنك إمنا تسأل عن أَحِدمها ال تدري أيُّهما كان ، وال : وتقول 
أّي ذلك كان انتهى ، فعادل هبا األلف مع اختالف الفعلني ، وقرأ مجاعة : تسأل عن موضع أحدمها كأنك قلت 

  :اسْتكْبَْرَت بألف الوصل؛ فاحتملت وجهني  -ورةً عنه وليست مشه -منهم ابُن كَثريٍ
  :كقوله » أم « أن يكون االستفهام مراداً يدل عليه : أحدمها 
  بِسَْبعٍ َرَمْيَن اجلَْمَر أَْم بِثَماِن. ...  -٤٢٨٢
  :وقوله 
  .. . .َتَروَُّح ِمَن احلَيِّ أَْم َتْبَتِكُر  -٤٢٨٣

  .منقطعة لعدم شرطها » فأم « ل أن يكون خرباً حمضاً ، وعلى هذا فتتفق القراءتان يف املعىن ، واحتم
  فصل

املعىن استكربت اآلن أم كنت من املتكربين أبداً أي من القوم الذين يتكربون فتكربت عن السجود لكونك منهم 
فبني كونه خرياً منه بأن أصله من النار ، } نيٍ قَالَ أََناْ َخْيٌر مِّْنُه َخلَقَْتنِي ِمن نَّارٍ َوَخلَقَْتُه ِمن ِط{ : فأجاب إبليس بقوله 

وأصل آدم من الطني ، والنار أشرق من الطني ، والدليل على أن النَّارَ أفضلُ من الطني أن األجرام الفَلَِكيَّة أفضلُ 
من األرض  من األجرام العُْنصُريَّة ، والنار أقرب العاصر من الفَلَك واألرض أبعدها عنه ، فوجب كونُ النار أفضلَ



وأيضاً فالنار خليفة الشمس والقمر يف إضاءة العامل عند غيبتهما ، والشمس والقمر أشرف من األرض فخليفتهما 
يف اإلضاءة أفضل من األرض وأيضاً فالكيفية الفاعلة األصلية غما احلرارة أو الربودة واحلرارة أفضل من الربودة 

ب املوت ، وأيضاً فالنار لطيفة ، واألرض كثيفة ، واللطافة أشرف من ألن احلَرارة تناسب احلياة والربودة تناس
الكثافة وأيضاً فالنار مشرقة واألرض مظلمة ، والنور خري من الظلمة ، وأيضاً فالنار خفيفة تشبه الروح ، واألرض 

رض على كثيفة تشبه اجلسد ، والروح أفضل من اجلسد فالنار أفضل من األرض ، وذهب آخرون إىل تفضيل األ
إن األرض أمٌني ُمصلح فإذا أْوَدْعَتُه حبَّةً ردَّها إليك شجرةً مثمرةً ، والنار خائٌن مفسد كُلَّ ما سلمته : النار ، وقالوا 

إليه وأيضاً فالنار مبنزلة اخلادم ِلَما يف األرض إن احتيج إليها اسُتْدِعَيتْ استدَعاء اخلادم وإن استغين عنها طردت 
مستولية على النار فإهنا تطفئ النار وأيضا فإن استدالل إبليس بكون أصله خرياً من أصله فهو  وأيضاً واألرض

استدالل فاسدألن أصل الرماد وأصل البساتني املزهرة واألشجار املثمرة هو الطني ، ومعلوم بالضرورة أن األشجار 
ضيلة إال ان هذا ميكن أن يعاَرض جبهٍة أخرى أن اعتبار هذه اجلهة يوجب الفَ) هب ( املثمرة خري من الرماد وأيضاً 

فوجب الرُّْجَحانُ مثل إنسان َنِسيب عارٍ عن كل الفضائل فإنّ َنَسَبُه يوجب ُرْجَحاَنُه إال أن من ال يكون نسيباً قد 
  .يكونُ كثَري العلم والزهد فيكون أفضل من الّنسيب بدرجات ال حّد هلا فكذبت مقدمة إبليس 

إبليس أخطأ يف هذا القياس لكنه كيف لزمخ الكفر يف تلك املخالفة؟ وتقرير هذا السؤال من  هب أن: فإن قيل 
  :وجوه 
أمٌر واألمر ال يقتضي الوجوب بل النَّْدَب ، وخمالفة الندب ال تقضي العْصَيانَ فضالً » اْسُجُدوا « : أن قوله : األول 

فهم ال ينكورن كونه حمتمالً للندب احتماالً ظاهراً ومع  إن األمر للوجوب: وأيضاً فالذين يقولون ( عن الكفر ، 
  ! ) .قيام االحتمال الظاهر كيف يلزم العصيان فضالً عن الكفر؟

  .آلدم ال يدخل فيه إبليس ) بالسدود ( هب أهنا للوجوب إالّ أنَّ إبليس ما كان من املالئكة فاألمر : الثاين 
  .م بالقياس جائز فجاز أن خيصص نفسه من عموم ذلك األمر بالقياس هب أنه تناوله إال أن ختصيص العا: الثالث 
هب أنه مل يسجد مع علمه بأنه كان مأموراً به إال أن هذا القدر يوجب الِعصَْيانَ وال يوجب الكفر فكيف : الرابع 

  ! .لزمه الكفر؟
قراءن ما يدل على الوجوب هب أن صيغة األمر ال تدل على الوجوب ولكن جيوز أن ينضم إليها من ال: فاجلواب 

، فلما أتى إبليس بقياسه الفاسد } أَسَْتكْبَْرَت أَْم كُنَت ِمَن العالني { : وههنا حصلت تلك القرائن وهي قوله تعاىل 
وإذا عرفتَ . ودل ذلك على أنه إمنا ذكر القياس ليتوسل به إىل القَْدح يف أمر اهللا وتكليفه وذلك يوجب الكفر 

وقد ثبت يف أصول } فاخرج ِمْنَها فَإِنََّك َرجِيمٌ { : إبليس ملا ذكر هذا القياس الفاسد قال تعاىل إن : هذا فنقول 
الفقه أن ذكر احلكم عقيب الوصف املناسب يدل على كون ذلك احلكم معلَّالً بذلك الوصف ، وههنا احلكم 

ى أن ختصيص النص بالقياس يوجب بكونه رمجياً ورد عيَب ما حكمى عنه أنه خصص النص بالقياس فهذا يدل عل
  .هذا احلكم 

من : وقيل . أي من اجلنة أو من اِخللْقَة ألنه كان َحَسناً فَرَجَع قبيحاً؛ وكان ُنوَرانِيا فعاد ُمظِْلماً » ِمْنَها « : قوله 
إال أهنما من حيث املعىن عامان  السَّمََواِت وقال هنا لَْعنَِتي ويف غريها اللَّعنة ، ومها وإن كانا يف اللفظ عاما وخاصا

أُولَِئَك َعلَْيهِْم لَْعَنةُ { : بطريق الالزم ألن من كانت عليه لعنة اهللا كانت عليه لعنة كل أحٍد ال َمَحالَةَ ، وقال تعاىل 
  وباقي اجلملة تقدم نظُريها؟]  ١٦١: البقرة [ } اهللا واملالئكة والناس أَْجَمِعَني 



املرجوم والرَّجم ههنا عبارة عن الطَّْرد؛ ألن الظاهر أن من طُرَِد فقد يرمى باحلجارة وهو الرجم  »الرَّجِيم « : قوله 
  .فلما كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد 

ْيَك لعنتيا َوإِنَّ َعلَ{ : لكان قوله بعد ذلك ) على الطرد ( » َرجيٌم « : الطرد هو اللَّعن ، فلو مجلنا قوله : فإن قيل 
  .َتكْرَاراً } 

  :من وجهني : فاجلواب 
  .أّنا حنمل الرجم على الطرد من اجلنة من السموات وحنمل اللعن على الطرد من رمحة اهللا : األول 
امة على أنه الطرد إىل يوم القي} َوإِنَّ َعلَْيَك لعنيت إىل َيْومِ الدين { : أنا حنمل الرجم على الطرد وحنمل قوله : الثاين 

  .املراد بالرجم كون الشياطني مرجومني بالشهب : فيكون على هذا فيه فائدة زائدة وال يكون تكراراً ، وقيل 
يقتضي انقطاع تلك اللعنة عند جميء يوم الدين } إىل َيْومِ الدين { : النتهاء الغاية فقوله » إىل « كلمة : فإن قيل 

دنيا فإذا جاء يوم القيامة حصل مع اللعنة أنواع من العذاب فتصري وأجاب الزخمشري بأن اللغنة باقية عليه يف ال
إمنا طلب : ، قيل » فَاْنِظرْنِي إلَى َيْومِ ُيبَْعثُونَ « : اللعنة مع حصرها منفية واعمل أنَّ إبليس ملا صار مغلوباً قال 

مل َيُمت قبل يوم البعث وعند جميء  اإلنظار إىل يوم القيامة ألجل أن يتخلص من املوت ألنه إذا أُنظر إىل يوم البعث
أي إنك } إىل َيْومِ الوقت املعلوم ( * ) فَإِنََّك ِمَن املنظرين { : البعث ال ميوت فحينئذ يتخلص من املوت فقال تعاىل 

وهو قسم بعزة اهللا وسلطانه » فَبِِعزَِّتَك « : من املنظرين إىل يوم يعلمه اهللا وال يعلمه أحد سواه فقال إبليس 
َربِّ بَِما أَغَْوْيتَنِي : ُألغْوَِينَُّهم أَْجَمِعيَنط فههنا أضاف اإلغواء إىل نفسه على مذهب القََدرِيَّة ، وقال مرة أخرى 

إن غرض إبلس : قيل } إِالَّ ِعَباَدَك مِْنُهُم املخلصني { : مث قال . فأضاف اإلغواء إىل اهللا على ما هو مذهُب اجلَْبرية 
أن ال يقع يف كالمه الكذب ألنه لو مل يذكر هذا االستثناء او أدعى أنه يغوي الكل لظهر كذبه  من هذا االستثناء

إن الكذب شيء يستنكُف منه إبليس فكيف يليق باملسلم : حني يعجز عن إغواء عباد اهللا املخلصني وعند هذا يقال 
( صني ، وقد قال اهللا تعاىل يف صفة ُيوُسَف عليه ؟ وهذا يدل على أن إبليس ال ُيْغوي عباد اهللا املخل) اإلقدام عليه ( 

فتحصل من جمموع اآليتني أن إبليس ما ]  ٢٤: يوسف [ } إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا املخلصني { :  -السالم) الصالة و 
بائح من الق -السالم) الصال و ( عليه  -أغوى يوسَف عليه السالم فدل على كذب املَانَوِيَّة فيما نسبوه إىل يوسف 

.  
  :قرأمها العامة منصوبيني ، ويف نصب األول أوجه } فاحلق واحلق { : قوله 

  :أنه مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب كقوله : أحدها 
َوْيهِ يدفعه إِالَّ أَنَّ ِسيَب: جواب القسم ، قال أبو البقاء ) َجهَنََّم ( ألَْمَألن : وقوله ... فَذَاَك أَمَاَنةَ اللَِّه الثَّرِيُد  -٤٢٨٤

معترضاً بني القسم وجوابه قال } واحلق أَقُولُ { : ألنه ال جيوز حذف حرف القسم إِالَّ مع اسم اهللا ويلكون قوله 
  .وال أقولُ إالَّ احلَقَّ يعين أن تقدمي املفعول أفاد احلصر : كأنه قيل : الزخمشري 

  .وإّما نقيض الباطل ]  ٢٥: النور [ } أَنَّ اهللا ُهَو احلق املبني َوَيْعلَُمونَ { : واملراد باحلق إما الباري تعاىل كقوله 
  .أنه منصوب على اإلغراء أي الّزمُوا احلَقَّ : والثاين 

َحقًّا آلَتينََّك ، ووجود : هو على معىن قولك : قال الفََّراء » َألْمَألنَّ « : أنه مصدر مؤكد ملْضُموِن قَْوِلِه : والثالث 
وهذا ال يتمّشى مع قول البصريني ، فإن شرط . انتهى ) أي ألمألن جهنم حقاً ( رحهما سواء األلف والالم وط

نصب املصدر املؤكد ملضمون اجلملة أن يكون بعد مجلة ابتدائية جزءاها معرفتان َجاِمدان وجوز ابن الِعلْجِ أن يكون 



  .املؤكدة هو ملضموهنا؛ وهذا قد تقدم اخلرب نكرة ، وأيضاً فإن املصدر املؤكد ال جيوز تقدميه على اجلملة 
بعده ، واجلملة معترضة كما تقدم ، وجوز الزخمشري أن يكون منصوباً على » بأَقُولُ « وأما الثاين فمنصوب 

األولَ والثاينَ كليهما منصوبان بأقُولُ وسيأيت إيضاح ذِلك يف عبارته وقرأ عاصٌم ومحزة برفع ) أنَّ ( التكرير مبعىن 
  :ب الثاين ، فرفع األول من أوجه األول ونص

  .أنه مبتدأ وخربه مضمر تقديره فاحلق ِمنِّي أو فاحلَقُّ أََنا : أحدمها 
وهذا ليس : قال أبو حيان . ألن املعىن إين أْمُأل : ، قاله ابن عطية ، قال » ألَْمَألنَّ « أنه مبتدأ خريه : والثاين 

أن يكون مجلة فال َتَتقَدَُّر مبفرد ، وأيضاً ليس مصدراً مقدراً حبرف جواُب قسم وجيب » ألَْمَألنَّ « بشيء؛ ألن 
  .مصدرّي والفعل حىت ينحل إليهما َوِلكنَُّه ملا صحَّ إِسناد ما قدر إىل املبتدأ حكم أنَّه خٌرب عنه 

  .وتأويل ابن عطية صحيٌح من حيث املعىن ال من حيثُ الصناعةُ : قال شهاب الدين 
لََعْمُرَك إِنَُّهْم لَِفي { : جواب القسم ، كقوله » َألْمَألنَّ « أ خربه مضمر تقديره فاحلَقُّ قََسِمي و أنه مبتد: الثالث 

« ولكن حذف اخلرب هنا ليس بواجب ألنه ليس نصاً يف اليمني ، خبالف ]  ٧٢: احلجر [ } َسكَْرتِهِْم َيْعَمُهونَ 
  :ومثله قول امرئ القيس » لعمرك 
  َولَْو قَطَُّعوا رَأِْسي لَدَْيِك َوأَْوصَاِلي... ِمُني اللَِّه أَْبَرُح قَاِعداً فَقُلُْت َي -٤٢٨٥

وأما نصب الثاين فبالفعل بعده ، أي وأنا أقولُ احلقَّ وقرأ ابُن َعبَّاس وجماهٌد واألعمُش برفعهما ، فرفع األول على 
َوكُلٌّ َوَعدَ « : حمذوٌف كقوله تعاىل يف قراءة ابن عارم  ما تقدم ، ورفع الثاين باالبتداء وخربه اجلملة بعده ، والعائُد

  :وقوله أيب النَّْحمِ » اللَُّه احلُْسَنى 
  َعلَيَّ ذَْنباً كُلُُّه لَمْ أَْصنَعِ... قَْد أَصَْبَحْت أُمُّ اِخلَيارِ َتدَِّعي  -٤٢٨٦

رِّمها وخترجيهما على أن األول جمرور وجيوز أن يرتفع على التكرير عند الزخمشري وسيأيت ، وقرأ احلسن وعيسى جب
اعتراٌض بني « أَقُولُ » ، و « َواللَِّه َواللَِّه َألقُوَمّن : عطف عليه كقولك » احلَّق « بواو القسم مقدرة فََواحلَقِّ و 

أي  -وجمرورين: قال الزخمشرّي « بأقولُ » القسم وجوابه وجيوز أن يكون جمرواً على احلكاية وهو منصوب احمللّ 
أي « اللَِّه َألفَْعلَّن واحلَقِّ أقولُ ) و ( » : على أن األول مقسم به قد أضِمر حرف قسمه كقولك  -َوقُرِئَا َمْجرُوَريْنِ

وال أقولُ إالّ احلقَّ على حكاية لفظ املقسم به ومعناه التوكيد والتشديد ، وهذا الوجه جائز يف املرفوع واملنصوب 
  .انتهى أيضاً وهو جٌه دقيٌق حسٌن 

على سبيل احلكاية فيكون منصوباً بأقول سواء ُنصب أو ُرِفَع أو جر كأنه » َواحلَّق « : يعين أنه أعمل القول يف قوله 
  .وأقول هذا اللفظ املتقدم مقيداً مبا لفظ به أوالً : قيل 
  فصل

  .معىن ألمألن جهنم منك أي من جْنِسَك وهم الشياطني وممَّن تبعك منهم من ذرية آدم 
  :فيه وجهان } أَْجَمِعَني { : قوله 

( واملعىن ألمألن جهنم من » ومَّْن َتبَِعَك « وملن عطف عليه يف قوله » منك « أنه توكيد للضمري يف : أظهرمها 
املَْتُبوعَني والتابعني ال أترك منهم أحداً ، وجيء بأمجعني دون كلن وقد تقدم أن األكثر خالفُُه وجوز الزخمشري أن 

الشياطني وممن تبعهم من مجيع الناس ال ) ألمألن جهنَّم من : خاصة ، فقدر » ِمْنُهمْ « تأكيداً للضمري يف  يكون
  .تفاوت يف ذلك بني ناسٍ وناسٍ 



َولََتْعلَُمنَّ َنَبأَُه بَْعَد ِحنيٍ ) ٨٧(إِنْ ُهَو إِلَّا ِذكٌْر ِللْعَالَِمَني ) ٨٦(قُلْ َما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ َوَما أََنا ِمَن الُْمَتكَلِِّفَني 
)٨٨ (  

الَ » بأَسْأَلَكُْم « متعلق » عليه « : جعل فقوله » من أجر « أي على تبليغ الرسالة } قُلْ َمآ أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه { : قوله 
  .لدعاء إىل اهللا ألنه مصدر ، وجيوز أن يكون حاالً منه والضمري إما للقرآن وإما للَوْحي وإما ل» باَألجر « 

املتقولني القرآن من تلقاء نفسي ، وكل من قال شيئاً من تلقاء نفسه فقد تكلف له } َوَمآ أََنآ ِمَن املتكلفني { : قوله 
معناه أن هذا الدين الذين أدعوكم إليه ليس حيتاج يف معرفة صحته إىل التَّكِْليفَات الكثرية بل هو دين يشهد : وقيل 

  .ه صريح القعل بصحت
جواب قسم » لََتْعلَُمنَّ « أي للخلق أمجعني » للعاملني « موعظة » إِالَّ ِذكٌْر « ما هو يعين القرآن } إِنْ ُهَو { : قوله 

بعد املوت ، : قال ابن عباس وقتادة » َبْعَد ِحنيٍ « خرب صدقه ) مكة ( أنتم يا كفار » َنبَأُه « مقدر ومعناه لََتْعْرفُنَّ 
. من بقي علم ذلك إذا ظهر أمره وعال من مات َعِلَمُه بعد املوت : عين يوم القيامة ، وقال الكليب ي: وقال عكرمة 
  .ابن آدم عند املوت يأتيك اخلرب اليقني : قال احلسن 

َعَدِد أُعْطَي ِمَن اَألْجرِ بِ« ص » َمْن قََرأَ ُسوَرةَ « : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -روى الثعليب يف تفسريه أن النيب 
وقال أبو » عشَر َحَسناٍت وُعِصَم أن يصرَ على ذنب صغري أو كبري  -عليه السالم -كُلّ جََبل َسخَّره اللَُّه ِلَداُودَ 

  ) .وهو الرحيم الغفور ، وإليه ترجع األمور ( أُمامة عصمة اهللا من كل ذنب صغري أو كبريٍ ، وأعلم 

أَلَا ِللَِّه ) ٢(إِنَّا أَْنَزلَْنا إِلَْيَك الْكَِتاَب بِالَْحقِّ فَاْعُبِد اللََّه ُمْخِلًصا لَُه الدِّيَن ) ١(يزِ الَْحكِيمِ َتْنزِيلُ الِْكَتابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِ
فَى إِنَّ اللََّه َيْحكُُم بَْيَنُهْم ِفي َما ُهمْ الدِّيُن الْخَاِلُص َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِهِ أَْولَِياَء َما َنْعُبدُُهْم إِلَّا ِلُيقَرُِّبوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْ

  ) ٣(ِفيِه َيْخَتِلفُونَ إِنَّ اللََّه لَا يَْهِدي َمْن ُهَو كَاِذٌب كَفَّاٌر 

  :تنزيل وجهان « يف } تَنزِيلُ الكتاب ِمَن اهللا العزيز احلكيم { : قوله تعاىل 
ليعود على « هو » إنه خرب واملبتدأ : وأقول : أبو حيان أنه خرب مبتدأ حمذوف تقديره هذا تنزيل وقال : أحدمها 

هو تنزيلُ الِكَتابِ : وهذا الذكر ما هو؟ فقيل : كأنه قيل ]  ١٠٤: يوسف [ } إِنْ ُهَو إِالَّ ِذكْرٌ لِّلَْعالَِمَني { : قوله 
.  

  .يه ذهب الزَّجَّاج والفراء أنه مبتدأ ، واجلار بعده خربه أي َتْنزِيلُ الكتاب كَاِئٌن من اهللا ، وإل: الثاين 
: وهذا أوىل من األول؛ ألن اإلضمار خالف األصل فال يصار إليه إال لضرورٍة ، وأيضاً فإنا إذا قلنا : قال بعضهم 

مجلة تامة من املبتدأ واخلرب أفاد فائدةً شريفة وهي تنزيل الكتاب يكون من اهللا ال من يره } َتنزِيلُ الكتاب ِمَن اهللا { 
: ذا احلصر معىن ُمْعَتَبٌر ، وإذا أضمرنا املبتدأ مل َتْحُصلُ هذه الفائدة ، وأيضاً فإنا إذا أَْضمَْرَنا املبتدأ صار التقدير ، وه

هذا تنزيلُ الكتاب ، وحينئذ يلزم جماز آخر ألن هذا إشارة إىل السورة وهي ليست نفس التنزيل بل السورة منزلة 
  .راد منه املفعول وهو جماز حتملناه ال لضرورة امل: فيحنئذ حيتاج إىل أن يقول 

  :جيوز فيه أوجه } ِمَن اهللا { : قوله 
  .أنه مرفوع احملل خرب التنزيل كما تقدم : أحدها 
  .َهذَا زَْيٌد ِمْن أْهلِ العَِراقِ : أنه خرب بعد خرب إذا جعلنا َتنْزِيل خرب مبتدأ مضمر ، كقولك : الثاين 

  .مضمر أي َهذَا تنزيل هذا من اهللا  أنه خرب مبتدأ: الثالث 



  .إذا جعلناه خرب مبتد مضمر « تنْزِيلٍ » أنه متعلق بنفس : الرابع 
  .َعِملَ فيه اسم اإلشارة املقدرة قاله الزخمشري « َتْنزِيلٍ » أنه متعلق مبحذوف على أنه حال من : اخلامس 

شارة؛ ألن معاين األفعال ال تعمل إذا كان ما هي فيه وال جيوز أن يكون حاالً عمل فيها معىن اإل: قال أبو حيان 
  :حمذوفاً ، ولذلك ردوا على أيب العباس قوله يف بيت الفرزدق 

  َوإِذْ َما ِمثْلَُهْم َبشَُر. . . .  -٤٢٨٧
  .منصوب باخلرب احملذوف وهو مقدر وإذ ما يف الوجود يف حال مماثلتهم بشراً « ِمثْلَُهْم » أنّ 

قاله أبو البقاء ، وجاز جميء احلال من املضاف إليه لكونه مفعوالً للمضاف ، « الكتاب » ل من أنه حا: السادس 
  .فإن املضاف مضاف ملفعوله 

  فصل
وهذا الوصف ال يليق إال باملُْحَدثِ . احتج القائلون َخبلْق القرآن بأن اهللا تعاىل وصف القرآن بكونه تنزيالً ومنزالً 

  .واجلواب أّنا حنمل هذه اللفظة على الصِّيغ واحلُُروف : املخلوق ، قال ابن اخلطيب 
احلكمة وهذا إمنا ) لداعية ( والعزيز هو القادر الذي الُيْغلَُب ، واحلكيم هو الذي يفعل } العزيز احلكيم { : قوله 

  .يتم إذا كان عاملاً جبيمع املعلومات غنياً عن مجيع احلاجات 
ُيْشِعُر بأنه تعاىل أنزله جنماً على سبيل التدريج ، « تنزيل » اعلم أن لفظ } كَ الكتاب باحلق إِنَّآ أَنزَلَْنآ إِلَْي{ : قوله 

إنا حكماً كلياً بأن نوصل إليك هذا : ولفظ اإلنزال يشعر بأنه تعاىل أنزله دفعة واحدة ، وطريق اجلمع أن يقال 
  .ملصاحل الكتاب وهذا اإلنزال مث أوصلنا إليك َنْجماً جنماً على َوفْق ا
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  ) .وهذا هو التنزيل ( 
أي بِسَبِبِ احلق وأن يتعلق مبحذوف على أنه حال من الفاعل أو املفعول وهو الكتاب أي } باحلق { : قوله 

ّق والصِّْدق والصواب ، واملعىن كل ما فيه من إثبات التوحيد والنبوة واملَعَاد وأنواع ملتبسني باحلق أو ملتبساً باحلَ
تكرير تعظيم بسبب إبرازه يف مجلة أخرى } إِنَّآ أَنَزلَْنآ إِلَْيكَ الكتاب { : التكاليف فهو حق جيب العمل به ويف قوله 

  .مضافاً إنزاله إىل املعظم نفسه 
ملا بني أن هذا الكتاب مشتمل على احلق والصدق وأردفه ببيان بعض ما فيه من احلق } صاً فاعبد اهللا ُمْخِل{ : قوله 

« : فَاعُْبد اللََّه ُمخِْلصاً لَُه الدِّيَن ، فقوله : والصدق وهو أن يشتغل اإلنسان بعبادة اهللا على سبيل اإلخالص فقال 
للربط ، كقولك » فاعبدْ « وب باسم الفاعل ، والفاء يف منص» الديَن « و » فاعبْد « حال من فاعل » ُمْخِلصاً لَهُ 

  :وقرأ ابن أيب عبلة برِفِعِه وفيه وجهان » الدين « والعامة على نصب » أْحَسَن إِليَك فالنٌ فاْشكُْرُه « : 
خالص وعلى ها فال بد من جتوز وإضمار ، أما التجوز فإسناد اإل» خملصاً « أنه مرفوع بالفاعلية رافعُه : أحدمها 

شِْعُر َشاِعرٍ ، وأما اإلضمار فهو إضماٌر عائد على ِذي احلال ، أي : للدين وهو لصاحبه يف احلقيقة ونظريه قوهلم 
عوضاً عن » أل « خملصاً له الدين منك ، هذا رأي البصريني يف مثل هذا ، وأما الكوفيون فيجوز أن يكون عندهم 

  .الضمري أي ُمخِْلصاً ديُنك 
: النساء [ } َوأَخْلَُصواْ ِدينَُهْم للَِّه { : لقوله تعاىل  -بفتح الالم  -وحّق ملن رفعه أن يقرأ ُمْخلَصاً : قال الزخمشري 

واخلاِلُص واملُْخلَص واحد إال أن يصف الدين بصفة صاحبه } أَالَ ِللَِّه الدين اخلالص { : حىت يطابق قوله ]  ١٤٦
  .» اِعرٍ شِْعُر َش« : على اإلسناد اجملازي كقوهلم 

مبتدأ وخرب ، وهو قول » لَُه الدِّين « و » فَاْعُبْد « وهو حال من فالع » ُمْخِلصاً « أنْ يتم الكالم على : الثاين 
ِللّه الدين أال اهللا الدين اخلالص : فقد جاء بإعراب رجع به الكالم إىل قولك : الفراء وقدر ردَّه الزخمشري وقال 

  .ذكره الزخمشري ال يظهر فيه ردٌّ على هذا اإلعراب قال شهاب الدين وهذا الذي 
شهادة أن ال إله إال اهللا واعلم أنّ العبادة فعل : قال قتادة } أَالَ ِللَِّه الدين اخلالص { املراد بإخالص الدين الطاعة ، 

اإلخالص فهو أن أن أو قول أو ترك فعل أو ترك قول يؤتى به جملرد اعتقاد أن األمر به عظيم جيب االنقياد له وأما 
صلى اهللا  -يكون الداعي إىل اإلتيان بذلك الفعل أو الترك جمرد االنقياد واالمتثال ، واحتج قََتاَدهُ مبا روي عن النيب 

  -عليه وسلم 

ميان كما ال الَ إلَهَ إالَّ اللَُّه ِحْصنِي ، َوَمْن َدَخلَ َحْصنِي أَِمَن َعذَابِي وهذا قول من يقول ال تضر املعصية مع اإل« 
« وقال األكثرون اآلية متناولة لكل ما خيلق اهللا به من األوامر والنواهي ألن قوله تعاىل » ينتفع بالطاعة مع الكفر 

  .عام » فاعبد اهللا 
وُروَِي أن امرأة الفََرزَْدق ملا قَُرَبْت وقاهتا أوصلت أن يصلي احلسن البصري عليها ، فما دفنت قال احلسن للفرزدق 

هذا العمود فأي الطُُّنب؟ فبني : قال احلسن . ا ِفرَاس ما الذي أعددت هلذا األمر؟ قال شهادة أن ال إله إالّ اهللا أب: 
فأما ما : قال القاضي . هذا اللفظ الوجيز أن عمود اخليمة ال ينتفع به إال مع الطنب حىت ميكن االنتفاع باخليمة 



وإنْ َزَنا وإنْ سَرَق على رغم أنف أيب الدرداء : ملعاذ وأيب الدرداء قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -يروى أن النيب 
فإن صح فإنه جيب أن جيب أن حيمل عليه بشرط التوبة وإال مل َيُجز قبول هذا اخلرب ألنه خمالف للقرآن ، وألنه 

يف حكمة اهللا ، وهذا يوجب أن يكون اإلنسان مزجوراً عن الزّنا والسَّرقة ويكون إغراء له لفعل القبيح ، وذلك ينا
  .يدل على أن اعتقاد فعل القبيح ال يضر مع التمسك بالشهادتني ، هذا متام قول القاضي 

إن القول باملغفرة خمالٌف للقرآن فليس كذلك بل القرآن يدل عليه قال : أّما قولك : فقال له : قال ابن اخلطيب 
َوإِنَّ َربَّكَ لَذُو { : وقال ]  ٤٨: النساء [ } َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمن َيَشآُء  إِنَّ اهللا الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَركَ بِِه{ : تعاىل 

رأيت األمري على أكله وشربه أي حني كونه آكالً وشارباً : كما يقال ]  ٦: الرعد [ } َمْغِفَرٍة لِّلنَّاسِ على ظُلِْمهِْم 
: الزمر [ } هِْم الَ َتقَْنطُواْ ِمن رَّْحَمِة اهللا إِنَّ اهللا َيْغِفُر الذنوب َجِميعاً ياعبادي الذين أَْسَرفُواْ على أَنفُِس{ : وقال . 
. إن كان األمر كذلك وجب أن يقبح غفرانه عقالً : إن ذلك يوجب اإلغراء بالقبيح فيقال له : وأما قوله ]  ٥٣

ريني غفرانُ الذنب جائز عقالً ، وأيضاً فيلزم وهذا مذهب البَْغدَادّي من املعتزلة ، وأنت ال تقول به ألن مذهب البص
عليه أن ال حيصل الغفران بالتوبة ألنه إذا علم أنه أذنب مث تاب غفر اهللا له مل ينزجر ، وأما الفرق الذي ذكره 

َنا َمذْهَُب: مث نقول . ذلك الذنب البتة ) ه ( القاضي فبعيد ألنه إذا عزم على أن يتوب عنه يف احلال علم أنه ال يضر 
أّنا نقطع حبصول العفو عن الكبائر يف اجلملة إال أنه تعاىل مل يقطع حبصول هذا الغفران يف حق كل أحد بل يف حق 

  .من يَشاء وإذا كان األمر كذلك كان اخلوف حاصالً واهللا أعلم 
  :جيوز فيه أوجه } لَِّذيَن اختذوا ِمن ُدونِِه أَْوِلَيآءَ ؛١٦٤٩{ : قوله 

والتقدير } َما َنعُْبُدُهمْ { : مبتدأ ، وخربه قول مضمر حذف وبقي معموله وهو قوله » الذين « ن أن يكو: أحدمها 
  .َيقُولُون َما َنعُْبُدُهْم : 

يف حمل نصب على احلال أي ( ويكون ذلك القول املضمر } إِنَّ اهللا َيْحكُُم َبْينَُهْم { : أن يكون اخلرب قوله : الثاين 
  .ِئلَني كذا إِنًّ اهللا َيْحكُُم َبيَْنُهم والَّذين اختذوا قَا

والذين اختذوا قالوا ما نعبدهم : والتقدير » اختذوا « بدالً من الصلة اليت هي ) أن يكون القول املضمر : الثالث 
  .غريهم أولياء  يف هذه األقوال ِعَباَرةٌ عن املشركني املتخذين» الَِّذيَن « إنَّ اهللا َيْحكُُم َبْينَُهْم و : واخلرب أيضاً 

« عبارة عن املالئكة وما عبدوا من دون اهللا كُعزَْيرٍ ، والالَِّت والُعزَّى ويكون فاعل » الَّذين « أن يكون : الرابع 
» أَْولَياء « : عائداً على املشركني ومفعول االّتخاذ األول حمذوف هو عائد املوصول ، واملفعول الثاين هو » اتََّخذَ 

  :مث لك يف خرب املبتدأ وجهان . ذين اختذهم املشركون أولياء وال: والتقدير 
  .القول املضمر والتقدير والَِّذيَن اتََّخذَُهمُ املشرِكُونَ أولياء يقول فيهم املشركون ما نعبدهم إال : أحدمها 

بضم النون إتباعاً للباء ، وال » ُبُدُهْم ما ُنْع« : وقرئ } إِنَّ اهللا َيْحكُُم َبيَْنُهمْ { : أن اخلرب هي اجلملة من قوله : الثاين 
  .يعتدُّ بالساكن 

ليْزِلفُونا ) واملعىن ( مصدر مؤكد على غري املصدر ولكنه ُمالَقٍ لعامله يف املعىن ، والتقدير } زلفى { : قوله 
  .وِلُيقَرُِّبوَنا قُرَْبى وجوز أبو البقاء أن يكون حاالً مؤكدة 

  فصل
وهذا الضمري عائد إىل . من دون اهللا أولياء يقولون ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا  والذين اختذوا من دونه أي

ضمري العقالء فيحمل على املسح » َنعُْبُدُهْم « األشياء اليت عبدت ، وهذا الكالم إمنا يليق بالعقالء ألن الضمري يف 
لى األصنام أيضاً ألن العاقل ال يعبد الصنم من حيث وميكن أن ُيحَْمل ع. وُعَزْير واملالئكة لكي يشفعوا هلم عند اهللا 



إنه خشب أو حجٌر ، وإمنا يعبد ربه العتقادهم أهنا متاثيل الكواكب أو متاثيل األرواح السماوية أو متاثيل املالئكة أو 
  .متاثيل الصاحلني الذين مضوا ويكون مقصودهم من عبادهتا توجيه تلك العبادات إىل أصحاب تلك الصور 

  :ا حكمى اهللا تعاىل مذاهبهم أجاب عنها من وجوه ومل
  .} إِنَّ اهللا َيْحكُمُ َبْينَُهْم ِفي َما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونَ { : أنه اقتصر يف اجلواب على جمرد القول فقال : األول 

صرار عن قلبه ، فإذا زال واعلم أن املبطل إذا ذكر مذهباً باطالً وأصّر عليه فعالجه أن حيتال ِحبيلٍة توجب َزوَالَ واإل
اإلصرار عن قلبه فبعد ذلك يذكر له الديل الدالَّ على بُطْالَنِِه فيكون هذا الطريق أفضى إىل املقصود كما يقول 

على سقي املُسهل ، فإن تناول املنضج يصري املواد الفاسدة رخوة قابلة للزوال ) املُْنضج ( ال بد من تقدمي : األطباء 
سهل بعد ذلك حصل النقَاء التاّم فكذلك ههنا مساع التهديد والتخويف أوالً جيري َمجَْرى َسقْي ، فإذا سقي املُ

  .فهذا هو الفائدة يف تقدمي هذا التهديد . املنضج أوالً ، وإمساع الدليل ثَانِياً جيْرِي َمْجَرى املُْنضج املسهل ثانياً 
ُروماً ) َمح ( أي من أصر على الكذب والكفر بقي } ي َمْن ُهَو كَاِذٌب كَفَّارٌ إِنَّ اهللا الَ يَْهِد{ : مث قال اللَُّه َتعَالَى 

واملراد هبذا الكذب وصفهم لألصنام بأهنا آهلة مستحقة للعبادة مع علمهم بأهنا مجادات خسيسة ، . من اهلداية 
ليق إال ممن يصدر عنه غاية اإلنعام وحيتمل أن يكون املراد بالكفر كفران النعمة ألن العبادة هناية التعظيم وذلك ال ي

  .وهو اهللا تعاىل ، واألوثان ال مدخل هلا يف اإلنعام فعبادهتا توجب كفران نعمة املنعم احلق 
  .كَذَّاب كفار ، وزيُد بُن َعليٍّ كَذُوٌب كفوٌر  -وُتْرَوى عن أنس  -قرأ احلسُن واَألعَْرُج} كَاِذٌب كَفَّاٌر { : قوله 

َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرضَ ) ٤(ُه أَنْ يَتَِّخذَ َولًَدا لَاْصطَفَى ِممَّا َيْخلُُق َما َيَشاُء سُْبحَاَنُه ُهَو اللَُّه الْوَاِحُد الْقَهَّاُر لَْو أََراَد اللَّ
َس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي ِلأََجلٍ ُمَسمى أَلَا ُهوَ بِالَْحقِّ ُيكَوُِّر اللَّْيلَ َعلَى النَّهَارِ وَُيكَوُِّر النَّهَاَر َعلَى اللَّْيلِ َوَسخََّر الشَّْم

لُقُكُْم ِفي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ وَاِحَدٍة ثُمَّ جََعلَ ِمْنَها زَْوَجَها َوأَنَْزلَ لَكُْم ِمَن الْأَْنَعامِ ثَمَانَِيةَ أَْزوَاجٍ َيْخ) ٥(الْعَزِيُز الَْغفَّاُر 
إِنْ ) ٦(ْن َبْعِد َخلْقٍ ِفي ظُلَُماٍت ثَلَاٍث ذَِلكُُم اللَُّه رَبُّكُْم لَُه الُْملُْك لَا إِلََه إِلَّا ُهَو فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم َخلْقًا ِم

زُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى ثُمَّ إِلَى َربِّكُْم َتكْفُرُوا فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َعْنكُْم َولَا َيْرَضى ِلعَِباِدِه الْكُفَْر َوإِنْ َتْشكُرُوا يَْرَضُه لَكُْم وَلَا َت
َوإِذَا َمسَّ الْإِْنَسانَ ُضرٌّ َدَعا َربَُّه ُمنِيًبا إِلَْيِه ثُمَّ إِذَا ) ٧(َمْرجُِعكُْم فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ إِنَُّه َعِليمٌ بِذَاِت الصُُّدورِ 

ا إِنََّك ِمْن َما كَانَ َيْدُعو إِلَْيِه ِمْن قَْبلُ َوجََعلَ ِللَِّه أَْنَداًدا ِلُيِضلَّ َعْن َسبِيِلِه قُلْ َتَمتَّْع بِكُفْرَِك قَِليلً َخوَّلَُه نِْعَمةً ِمْنُه َنِسَي
َمةَ َربِِّه قُلْ َهلْ َيْسَتوِي الَِّذيَن أَمَّْن ُهَو قَانٌِت آَناَء اللَّْيلِ سَاجًِدا َوقَاِئًما َيْحذَُر الْآِخَرةَ َوَيْرُجو َرْح) ٨(أَْصحَابِ النَّارِ 

  ) ٩(َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ إِنََّما َيَتذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ 

ْو أََردَْنآ لَ{ : يعين املالئكة كما قال } ِممَّا َيْخلُُق َما َيَشآُء { الختار } لَّْو أََراَد اهللا أَن يَتَِّخذَ وَلَداً الصطفى { : قوله 
تنزيهاً له عن ذلك وعما ال } ُسْبحَاَنُه { : مث نزه نفسه فقال ]  ١٧: األنبياء [ } أَن نَّتَِّخذَ لَْهواً الَّتََّخذَْناُه ِمن لَُّدنَّآ 

  .د واملراد من هذا الكالم إقامة الدالئل القاهرة على كونه منزهاً عن الول} ُهَو اهللا الواحد القهار { يليق بطهارته 
ملا بني يف اآلية املتقدمة كونه منزهاً عن الولد بكونه إهلاً واحداً قهاراً أي } َخلََق السماوات واألرض باحلق { : قوله 

وأيضاً ملا أبطل إهليَّة األصنام ذكر عقيبها الصفات اليت باعتبارها . كامل القدرة ذكر عقيبها ما يدل على االستغناء 
ن الدَّالئل اليت يذكرها اهللا تعاىل يف إثبات اإلهلية إّما أن تكون فلكية أو أرضيَّة أما الفلكية حتصل اإلهلية ، وقد تقدم أ

  :فأقسام 
احلمد للَِّه الذي َخلََق السماوات { : وقد تقدم شرحها يف تفسري قوله تعاىل . خلق السموات واألرض : أحدها 

  ] . ١: األنعام [ } واألرض 



ويف هذه اجلملة } ُيكَوُِّر الليل َعلَى النهار { : لليل والنهار ، وهو املراد ههنا من قوله اختالف أحوال ا: وثانيها 
  :وجهان 
  .أهنا مستأنفة ، أخرب تعاىل بذلك : أظهرمها 
أهنا حال ، قاله أبو البقاء ، وفيه ضعٌف من حيث أن تكوير أحدمها على اآلخر إمنا كان بعد خلق : والثاين 

  .هي حالٌ مقدرة ، وُهو خالف األصل :  أن يقال السموات واألرض إال
كَاَر الَعَماَمةَ على رأسه وكَوَّرَها ، ومعىن تكوير الليل على النهار وتكوير النهار على : اللَُّف واللَّيُّ يقال : والتكوير 

ه لف عليه وألبسه الليل على هذا املعىن أن الليل والنهار خلفة يذهب هذا ويغشى مكانه هذا وإذا غشي مكانه فكأن
كما يلق اللباس على الالبس أو أن كل واحد منهما يغيِّب اآلخر إذا طرأ عليه فشبه يف تغييبه إياه بشيء لف عليه 

ما غيبه عن مطامح األبصار أو إن هذا َيكر على هذا كُرُوراً متتابعاً فشبه ذلك بتتابع إكرار الِعَماَمة بعضها على 
كَْوُر الشيء إدارته وضّم بعضه : أوفق إلشتقاق من أشياء قد ذكرت وقال الراغب وهذا . بعض قاله الزخمشري 

إشارة إىل جَرَيان الشمس يف مطالعها وانتقاص الليل } ُيكَوُِّر الليل َعلَى النهار { : إىل بعض كَكَْور الِعَماَمة ، وقوله 
إذا رد ذََنَبهُ يف َعُدوِِه ، وكَواَرةُ النَّْحل معروفة ،  واكَْتار الفرس. وكوَّره إذا ألقاه جمتمعاً . والنهار وازديادمها 

إن النور : وقيل لكل ِمصر كُورةٌ وهي البقعة اليت جيتمع فيها قًرى وحمال قال ابن اخلطيب . والكُور الرَّْحلُ 
ن والظلمة عسكران عظيمان ، ويف كل يوم يغلب هذا ذاك وذاك هذا ، وذلك يدل على أن كل واحد منهما يكو

مغلوباً مقهوراً ، وال بد من غالب قاهر هلما يكونان حتت تدبريه وقهوة وهو اهللا تعاىل ، واملراد من هذا التكوير أنه 
  :يزيد يف كل واحد منهما بقدر ما ينقص من اآلخر ، واملراد من تكوير الليل والنهار ما ورد يف احلديث 

  .من اإلدبار عبد اإلقبال : أي من النقصان بعد الزيادة ، وقيل  »َنُعوذُ باللَِّه من احلَْور َبْعدَ الكَْورٍ « 
فإن الشمس سلطانُ النهار ، والقمرَ سلطان الليل وأكثر مصاحل هذا العامل } َوَسخََّر الشمس والقمر { : قوله 

يوم القيامة ذهبا ، مربوطةٌ هبا كل جيري ألجل مسمى إىل يوم القيامة ال يزاالن َيْجرَياِن إىل هذا اليوم ، فإذا كان 
  .واملراد من هذا التسخري أن هذه األفالك تدور كَدََوَرانِ املْنَجُنون على حدٍّ واحٍد 

ومعناه أن خلق هذه األجرام العظيمة وإنْ دلّ على كونه عزيزاً أي كامل القدرة } أَال ُهَو العزيز الغفار { : مث قال 
، فإنه ملا كان اإلخبار عن كونه عظيم القدرة يوجب اخلوف والرهبة إال أنه غفاٌر عظيم الرمحة والفضل واإلحسان 

  .فكْوُنُه غفاراً كثري الرمحة يوجب الرجاء والرغبة 
َخلَقَكُْم مِّن نَّفْسٍ { : مث إنه تعاىل ملا ذكر الدالئل الفلكية أبتعها بذكر الدالئل السفلية فبدأ بذكر اإلنسان فقال 

  .يعين آدم } َواِحَدٍة 
  :هذه أوجه » مث « يف } ثُمَّ َجَعلَ ِمْنَها { : قوله 

أهنا على باهبا من الترتيب مبهلة وذلك أنه يروى أنه تعاىل أخرجنا من ظهر آدم كالذَّرِّ ، مث خلق حواء بعد : أحدمها 
  .ذلك بزماٍن 

وَاِحَدٍة « من الصفة يف قوله  أهنا على باهبا أيضاً ولكن ملَْجَرٍك آخر وهو أن يعطف هبا ما بعدها على ما فهم: الثاين 
  .إذا التقدير من نفس وحَِّدْت أي انفردت مث جعل منها زوجها » 
} ثُمَّ جََعلَ ِمْنَها زَْوَجَها { : ما وجه قوله : فإن قُلَْت : أهنا للترتيب يف األحوال والرَُّتب ، قال الزخمشري : الرابع ( 

مجلة اآليات اليت عددها داالً على وحدانيته وقدرته بتشعيب هذا اخللق مها آيتان من : وما تْعطيه من التراخي؟ قلت 
السالم وخلق حواء من قَُصْيَراه إال أنّ إحديهما جعلها اهللا عادة ) الصالة و ( الثابت للحصر من نفس آدم عليه 



يف كوهنا آية وأْجلَبَ مستمرةً واألخرى مل جتر هبا العادة ومل ختلق أنثى غري حواء من قَُصْيَرى رجل فكانت أدخل 
على اآلية األوىل للداللة على ُمباَينَِتَها فضالً ومزية وتراخيها عنها فيما يرجع إىل » بِثُمَّ « لَعَجب السامع فعطفها 

  .زيادة كوهنا آية فهي ِمَن التراخي يف احلال واملنزلة ال من التراخي يف الوجود 
َبلََغنِي َما َصَنْعتَ : يء لبيان تأخر أحد املكانني عن اآلخر كقول القائل مثَّط كما جت« إن كلمة : قال ابن اخلطيب 

  .الَيْوَم مث ما َصنَْعَت أَْمسِ أْعَجُب ، وأَْعطَْيُتكَ الَيْوَم شَْيئاً ثُمَّ الَِّذي أَْعطَْيُتَك أَْمس أَكْثر 
واإلنزال َيْحتَِملُ احلقيقةَ ، يروى أنه خلقها « َخلَقَكُمْ » لى عطف ع} َوأَنَزلَ لَكُْم مَِّن األنعام ثَمَانَِيةَ أَْزوَاجٍ { : قوله 

  :يف اجلنة مث أنزهلا َوْحيتَِملُ اجملاز وله وجهان 
أهنا ملا مل تعش إال بالنبات واملاء والنبات إمنا يعيش باملاء واملاء ينزل من السحاب أطلق اإلنزل عليها وهو : أحدمها 

  :كقوله  يف احلقيقة مطلق على سبب السبب

  :وقوله ... أَْسنَِمةُ اآلبضالِ ِفي َربَابِِه  -٤٢٨٨
  :وقوله ... َصاَر الثَّرِيدُ يف ُرؤُوسِ الِعيَداِن  -٤٢٨٩
  َرَعْيَناُه وإِنْ كَاُنوا ِغضَابَا... إِذَا نََزلَ السََّماُء بِاَْرضِ قَْومٍ  -٤٢٩٠
تبها يف الوح احملفوظ ، وهو أيضاً سبب يف إجيادها وقال أن قضاياه وأحكامه منزلةً من السماء من حيث ك: والثاين 
 ٢٦: األعراف [ } أَنَزلَْنا َعلَْيكُْم ِلبَاساً يَُوارِي َسْوءَاِتكُْم { : معىن اإلنزل ههنا اإلحداث واإلنشاء كقوله : البغوي 

ج أي مثانية أصناف ، وهي اإلبل أنزل لكم من األنعام جعلها نزالً لكم ورزقاً ومعىن مثانية أزوا: معناه : ، وقيل ] 
  .والبَقَر والضَّأن واملَِعز ، وتقدَّم تفسريها يف سورة األنَْعام 

هذه ا جلملة استئنافية ، وال حاجة إِىل َجعلَها خرب مبتدأ مضمر بل استؤنفت لإلخبار جبملة } َيْخلُقُكُمْ { : قوله 
  .» َهاِتكُْم اُمَّ« فعلية ، وقد تقدم خالف القراء يف كسر اهلمزة يف 

صفة له فهو لبيان النوع من حيث إنه ملا وصف زاد } مِّن بَْعِد َخلْقٍ { : وقوله » َخلََق « مصدر » َخلْقاً « : قوله 
  .بالفعل قبله ، فيكون خلقاً جملرد التوكيد » ِمْن َبْعِد َخلْقٍ « معناه على معىن عامله ، وجيوز أن يتعلق 

املنصوب ، ألنه مصدر مؤكد ، وإن » َخبلْقاً « الذي قبله ، وال جيوز تعلقه » َخبلْقٍ « متعلق } ِفي ظُلَُماٍت { : قوله 
الثاين ، ألن » َخبلْق « أو » َخبلْقاً « َيَتَعلَّق به ، أي » يف « و : كان أبو البقاء جوزه مث منعه مبا ذكرت فإنه قال 

نه قد تعلق به حرف مثله ، وال يتعلق حرفان متحدان لفظاً األول مؤكد فال يعمل ، وال جيوز تعلقه بالفعل قبله أل
بدل امشتال ألن البطون } ِفي ُبطُوِن أُمََّهاِتكُمْ { بدالً من » يف ظلمات « ومعىن إال بالَبَدِليَِّة أو العطف ، فإن جعلت 

وال يضر الفَْصلُ بني الَبَدل » قكم خيْلُ« مشتملة عليها وتكون بدالً بإعادة العامل جاز ذلك أعين َتَعلَُّق اجلَارَّين ب 
  .واملبدل منه باملصرد ألنه من َتِتمَّة العامل فليس بأجنيبِّ 

  فصل
» خلقاً من بعد خلق « : هذه احلالة مشتركة بني اإلنسان وبني األنعام وهي كوهنا خملوقة يف بطون األمهات ، وقوله 

اآليات } َنا اإلنسان ِمن ُسالَلٍَة مِّن ِطنيٍ ثُمَّ َجَعلْنَاُه ُنطْفَةً ِفي قََرارٍ مَِّكنيٍ َولَقَْد َخلَقْ{ : معناه ما ذكر اهللا تعاىل يف قوله 
  ] . ١٤-١٢: املؤمنون [ 

الصلب : ظلمة البطن ، وظلمة الرَِّحم ، وظلمة املشيمة ، وقيل : قال ابن عباس } ِفي ظُلَُماٍت ثَالَثٍ { : وقوله 
[ } ُهَو الذي ُيصَوُِّركُْم ِفي األرحام كَْيَف َيَشآُء { : ذه اآليات مذكور يف قوله والرحم والبطن ووجه االستدالل هب

  ] . ٦: آل عمران 



نعت ِللَّه أو بيان له أو بدل منه » ربُّكُْم « و » ِلذَِلكُْم « خرباً » اهللا « جيوز أن يكون } ذَِلكُُم اهللا َربُّكُْم { : قوله 
ذَِلكُُم اللَُّه الذي خلق هذه األشياء رَبُّكُمْ : خربه ، واملعىن » ربكم « و » ذلكم « من  بدالً» اهللا « وجيوز أن يكونَ 

.  
و » ذلكم « بدالً من » اهللا « جيوز أن يكون مستأنفاً وجيوز أن يكون خرباً بعد خرب وأن يكون } لَُه امللك { : قوله 

وجيوز أن يكون اخلرب نفس اجلار واجملرور وحده ، » لك له امل« نعت هللا أو بدل منه ، واخلرب اجلملة من » ربكم « 
  .فاعل به فهو من باب اإلخبار باملفرد » املُلُْك « و 

  .جيوز أن يكون مستأنفاً ، وأن يكون خرباً بعد خرب } ال إله إِالَّ ُهَو { : قوله 
  فصل
  .ُملَْك إال له وجب القول بأن ال إله إال هو يفيد احلصر أي له امللك ال لغريه ، وملا ثبت أنه ال » له امللك « : قوله 

عن طريق احلق } فأىن ُتْصَرفُونَ { : وملا بني هبذه الدالئل كمال قدرته وحكمته ورمحته َزيَّف طريقة املشركني وقال 
 بعد هذا البيان ، وهذا يدل على أهنم مل يصرفوا بأنفسهم عن هذه البيانات بل صرفهم عنها غُريهم وما ذلك الغري
إال اهللا وأيضاً فدليل العقل يقوي ذلك ألن كل أحد يريد حتصيل احلق والصواب فلمَّا مل حيصل ذلك فإمنا حصل 

} فأىن ُتْصَرفُونَ { : واستدلت املعتزلة هبذه اآليات أيضاً ألن قوله تعاىل . اجلهل والضالل علمنا أنه من غريه ال منه 
إِن َتكْفُُرواْ فَإِنَّ { : ك الصرف هو اهللا مل يبق هلذا التعجب معىن قوله تعجب من هذا االنصراف ولو كان الفاعل لذل

أي إنه تعاىل ما كلف املكلفني ليجّر إىل نفسه منفعةً أو لَيْدفَع عن نفسه مضرَّة ألنه تعاىل غين على } اهللا غَنِيٌّ عَنكُمْ 
لذاته وواجب الودود لذاته يف مجيع صفاته  اإلطالق فيمتنع يف حقه جر املنفعة ودفع املضرة ، ألنه واجب الوجود

يكون غنياَ على اإلطالق وأيضاً فالقادر على خلق السموات واألرض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسيّ 
وأن يستضر بعدم صالة هذا » َعْمرٍو « وصيامِ » َزْيدٍ « والعناصر األربعة واملواليد الثالثة ممتنع أن ينتفع بصالة 

  .ام ذلك وعدم صي
. أي وإن كَان ال ينفعه إمياهنم وال يضره كفرهم ، إال أنه ال يرضى بالكفر } َوالَ يرضى ِلِعَباِدِه الكفر { : مث قال 

إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك { : ال يرضى لعباده املؤمنني الكفر وهم الذين قال اهللا تعاىل فيهم : قال ابن عباس والسدي 
[ } َعْيناً َيْشَربُ بَِها ِعَباُد اهللا { : فيكون عاماً يف اللفظ خاصاً يف املعىن كقوله ]  ٤٢: احلجر [ } َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ 

ال يرضى ألحد من عباده الكفر أي ال يرضى لعباده أن يكفروا به : يريد بعض العباد ، وقال قتادة ]  ٦: اإلنسان 
  .هللا وإن كان بإرادته  كُفر الكافر غري مرضي: وهو قول السَّلَِف قالوا . 

  :واحتج اجلنائّي هبذه اآلية من وجهني 
إن اهللا تعاىل خلق العباد وأفعاهلم وأقواهلم وكل ما خلقه حّق وصواب ، وإذا كان : أن املُجربة يقولون : األول 

  .كذلك كان قد َرِضي بالكفر من التوجه الذي خلقه وذلك ضد اآلية 
 تعاىل لوجب علينا أن نرضى به ألن الرضا بقضاء اهللا واجب وحيث اجتمعت لو كان الكفر بقضاء اهللا: الثاين 

  :األمة على أن الرضا بالكفر كفر ثبت أنه ليس بقضاء اهلو ليس أيضاً برضا اهللا تعاىل وأجيب بوجوه 
  .إن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد باملؤمنني كما قدماه عن اْبنِ َعَباسٍ : أحدها 

  :قول السلف املتقدم وأنشد ابُن ُدرَْيٍد : وثانيها 
  َمْن كَانَ ذَا ُسْخٍط علَى صَْرِف القضا... َرِضيُت قَْسراً أو َعلَى القَْسرِ رِضا  -٤٢٩١



  .أثبت الرضا مع القَْسر 
دالة على عام فيتخصص باآليات ال} َوالَ يرضى لِِعَباِدهِ الكفر { : هب أن الرضا هو اإلرادة إال أن قوله : وثالثها 

  ] . ٣٠: اإلنسان [ } َوَما َتَشآُءونَ إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا { : أنه تعاىل ال يريد الكفر لقوله تعاىل 
قرأ ابن كثري والكسائي وابن . فَيثيبكم عليه » يَْرَضُه لَكُْم « أي تؤمنوا بربكم وُتِطيُعوه } َوإِن َتْشكُرُواْ { : قوله 

حىت ( من أشبع اهلاء : قال الواحدي . هي األصل من غري خالف وهي قراءة واضحةٌ و. ذكوان يَْرَضُهو بالصلة 
من غري صلة بال خالف ) بضم اهلاء » يَْرَضُه « أحلق فيها واواً ألن ما قبل اهلاء متحرك فصار مبنزلة ضربه ، وقرأ 

عن أيب عمرون ، وقرأ بالوجهني أعين  بإسكاهنا وصالً من غري خالف السُّوِسيُّ» يَْرَضُه « نافٌع وعاصٌم ومحزة وقرأ 
وقرأ باإلسكان والتحريك من غري صلة هشام عن ابن عامر فهذه مخس . اإلسكان والصلة الدّورِّي عن أيب عمرٍو 

مراتب للقراءة وقد تقدم توجيه اإلسكان والقصر واإلشباع أول الكتاب وما أنشد عليه ، وال يلتفت إىل أيب حامت 
  .ي السكون؛ فإهنا لغة ثابتةٌ عن بين عقيل وبين كَالَبٍ يف َتْغليطه َراوِ

غنه تعاىل يأخذ األوالد : هذا يدل على أنه ال جيوز أن يقال : قال اجلبائي } َوالَ تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أخرى { : قوله 
وهذا } ىل رَبِّكُْم مَّْرجُِعكُْم ثُمَّ إ{ : مث قال . بذنوب اآلباء واحتج به أيضاً من أنكر وجوب ضربالدية على الَعاِقلَة 

: وهذا يدل على هتديد العاصي وبشارة املطيع وقوله } فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ { يدل على إثبات البعث والقيامة 
ومات فيعلم ما يف كالعلة ملا سبق أي إنه إمنا ينبئكم بأعمالكم ألنه عامل جبميع املعل} إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصدور { 

إنَّ اللََّه الَ َيْنظُُر إىل ُصَورِكُْم َوالَ إِلَى أَْموَاِلكُْم « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قلوبكم من الدواعي والصوارف قال
  .» َولَِكْن َيْنظُرُ إِلَى قُلُوبِكُْم وأَْعَماِلكُْم 

فساد القول بالشِّرِك وبني أنه هو الذي جيب أن يعبد بني ههنا أن ملا بني } َوإِذَا َمسَّ اإلنسان ُضرٌّ َدَعا َربَّه { : قوله 
طريقة الكفار متاقضة ألهنم إذا مسهم الضر طلبوا دفعه من اهللا ، وإذا أزال ذلك الضر عنهم َرَجعُوا إىل عبادة غريه 

ودفع الشر فظهر تناقض فكان الواجب علهيم أن يتعرفوا باهللا تعاىل يف مجيع األحوال ألنه القادر على إيصال اخلري 
واملراد بالضر مجيع املكاره . أقوام معينني كُعْتَبةَ ْبنِ ريبعة وغريه : واملراد باإلنسان الكافر ، وقيل املراد . طريقهم 

  .سواء كان يف جسمه أو ماله أو يف أهله وولده ، ألن اللفظ مطلق فال معىن لتقييده 

أي راجعاً إليه يف إزالة ذلك الضر ، وألن » مبُنِيباً « متعلق » إلَْيِه « و »  َدَعا« حال من فاعل } ُمنِيباً { : قوله 
  .اإلنابة الرجوع 

وال يتسعمل يف اجلزاء بل يف . أي أعاطها إياه ابتداء من غري مقتضٍ » نعمة منُه « أعطاه } ثُمَّ إِذَا خَوَّلَُه { : قوله 
  :باتداء العطيَّة ، قال زهري 

  .. . .إنْ ُيسَْتخَْولُوا املَالَ ُيْخولوا ُهَناِلَك  -٤٢٩٢
  :ُيسَْتْخَبلُوا املاَ ُيْخبِلوا ، وقال أبو النجم : ويروى 
  كُوَم الذَُّرى ِمْن خََولِ املُخَوِّلِ... أَْعطَى فَلَْم َيْبَخلْ وَلَْم يَُبخَّلِ  -٤٢٩٣

داً له حسن القيام عليه ، وإما من َخالَ هو خائلُ مال إذا كان متعهِّ: وحقيقة خول من أحد معنيني إما من قوهلم 
إن الغَنِيَّ طَويلُ الذَّْيلِ َميَّاُس اخلَْيلِ ، وقد تقدم اشتقاق هذه املادة : َيخُول إذا اْخَتالَ وافَْتَخر ، ومنه قول العرب 

  .ُمْسَتْوفًى يف األْنَعام 
  .» ِلنِْعَمٍة « : لقاً مبحذوف على أنه صفة وأن يكون متع» بَِخوَّلَ « جيوز أن يكون متعلقاً » منه « : قوله 
  :هذه أربعة أوجه » ما « جيوز يف » َما كاَن َيْدُعو إلَْيِه « أي َتركَ } َنِسَي { : قوله 



مل ( أن تكون موصولة مبعىن الذي مراداً هبا الضُّّر أي َنِسَي الشَّرَّ الذي يدعو إىل كَشفه أي ترك دعاءه كأنه : أحدها 
  . ربه يتضرع إىل) 

» ما « وهذا عند من جييز وقوع . أهنا مبعىن الذي مراداً الباري تعاىل أي نسي اهللا الذي كان يتضرع إليه : الثاين 
{ ]  ٣: الليل [ } َوَما َخلََق الذكر واألنثى { : كقوله » َمْن « وما مبعىن : على أويل العلم ، وقال ابن اخلطيب 

  ] . ٣: النساء [ } فانكحوا َما طَاَب لَكُْم مَِّن النسآء { ]  ٣: الكافرون [ } عُْبُد َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َمآ أَ
  .مصدرية أي َنِسَي كَْوَنُه داعياَ » ما « أن تكون : الثالث 
مث استأنف إخرباً جبملة منفية ، ) » َنِسيَ « : ( نافية وعلى هذا فالكالم تام على قوله ) ما ( أن تكون : الرابع 
أي من قبل الضر } ِمن قَْبلُ { : وقوله ) تعاىل ( نسي ما كان فيه مل يكن دعاء هذا الكافر خالصاً اهللا : قدير والت

  .على القول األخري ، وأما على األقوال قبله فالتقدير من قبل حتويل النَّْعمة 
بفتح الياء أي » لَِيِضلَّ « قرأ ابن كثري وأبو عمرو »  لُِيِضلَّ َعْن َسبِيِلِه« يعين األوثان } َوَجَعلَ ِللَِّه أَنَداداً { : قوله 

ليفعل الضاللَ بنفسه ، والباقون بضمها فمعوله حمذوف ، وله نظائر تقدمْت ، والالم جيوز أن تكون للعلة ، وأن 
  ] . ٨: القصص [ } فالتقطه آلُ ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُّواً َوحََزناً { : تكون الم العاقبة كقوله 

يف الدنيا أي إىل انقضاء أجلك ، وليس املراد منه األمر بل » َتَمتَّعْ بِكُفْرَِك ِقِليالً « قُلْ َيا ُمَحمد هلذا الكافر : مث قال 
: نزلت يف عتبة بن ربيعة ، وقال مقاتل : املراد منه الزجُر وأن يعرفه قلة َتَمتُِّعِه يف الدنيا مث مصريه إىل النار ، قيل 

  .عامٌّ يف كل كافر : يف ُحذَْيفَةَ بنِ املغرية املَْخُزوِمّي ، وقيل نزلت 
ملا شرح اهللا تعاىل صفات املشركني ومتسكهم بغري اهللا أردفه بشرح أحوال احملقني } أَمَّْن ُهَو قَانٌِت { : قوله تعاىل 

  :ىل ففيها وجهان قرأ احلََرِميَّان نافٌع وابُن كثري ختفيف امليم والباقون بتشديدها فأما األو
أَمَّنْ : مبعىن الذي ، واالستفهام للتقرير ، ومقابله حمذوف تقديره » َمْن « أهنا مهزة االستفهام دخلت على : أحدمها 

وله أََهذا القَانُِت خريٌ أم الكافر املخاطب بق: أمَّْن ُهَو قانت كغريه؟ أو التقدير : ُهَو قَانٌت كَْمن َجَعل ِللَِّه أْنَداداً؟ أو 
حمذوف خرب } قُلْ َهلْ َيْسَتوِي الذين َيْعلَُمونَ والذين الَ َيْعلَُمونَ { : ؟ ويدل عليه قوله } َتَمتَّْع بِكُفْرَِك قَِليالً { : 

  :املبتدأ وما يعادل املتسفهم عنه والتقدير أن األوَّالن أوىل لقلة احلذف وِمْن حذف املعادل للداللة قول الشاعر 

  َسِميعق فََما أَْدرِي أَرْشٌد ِطالَُبهَا... إِلَْيَها القَلُْب إِنِّي ألَْمرَِها  َدَعانِي -٤٢٩٤
  .أم غي : يريد 
وهو املأمور  -صلى اهللا عليه وسلم  -ُمَناَدى ويكون املناَدى هو النّيب » َمْن « أن تكون اهلمزة للنداء و : الثاين 
يا َمْن ُهَو قانت قُلْ كَْيَت وكَْيَت كقول : كأنه قال } والذين الَ َيْعلَُمونَ  قُلْ َهلْ َيْسَتوِي الذين َيْعلَُمونَ{ : بقوله 
  :اآلخر 
  .. .أَزَْيٌد أََخا َوْرقَاء إنْ كُْنَت ثائِراً  -٤٢٩٥

وضعف أبو حيان هذا الوجه بأنه أجنيب مما قبله . وفيه بعد ، ومل يقع يف القرىن نداء بغري يا حىت حيمل هذا عليه 
وضعفه الفارسي . وقد تقدم أنه ليس أجنبياً مما بعده إذ املنادى هو املأمور بالقول : ه ، قال شهاب الدين ومما بعد

داخلة على » أم « ايضاً بقريب من هذا وجترأ على قارئِ هذِه القراءِة أبو َحامت واألخفش ، وأما القراءة الثانية فهي 
  :حينئذ قوالن » أم « يف و. من املوصولة أيضاً فأدغمت امليُم يف اِمليم 

  .الكافر خريٌ أم الذي هو قانٌت ، وهذا معىن قول األخفش : أهنا متصلة ومعادهلا حمذوف تقديره : أحدمها 
تقديره أّمن يعصي أمن هو مطيع يستويان : وحيتاج حذف املعادل إذا كان أَوَّلَ إىل مساع وقيل : قال أبو حيان 



  .} لْ َيْسَتوِي الذين َيْعلَُمونَ والذين الَ َيْعلَُمونَ قُلْ َه{ وحذف اخلرب لداللة قوله 
  .أهنا منقطعة فتتقّدر ببل واهلمزة أي بل أمَّْن هو قانت كغريه أو كالكافر املقولِ له متتع بكفرك : والثاين 

  .بله مبعىن الذي تقديره بل الذي هو قانت أفضل مما ذكر ق» َمْن « و » َبلْ « هي مبعىن : وقال أبو جعفر 
وانتقد عليه هذا التقدير من حيث إن من تقدم ليس له فضيلة البّتة حىت يكون هذا أفضل منه والذي ينبغي أن يقدر 

وقال البغوي } إِنََّك ِمْن أَْصحَابِ النار { : َبلِ الِّذي ُهَو قانٌت من أصحاب اجلنة لداللة ما ِلقَِسيِمِه عليه من قوله : 
  :من شدََّد فله وجهان 

أَمَّْن ُهَو قَانٌِت كمن : صلة ويكون معىن الكالم استفهاماً وجوابه حمذوف جمازه » أم « أن تكون امليم يف : دمها أح
  .يعين كمن مل يشرح َصْدَرُه ]  ٢٢: الزمر [ } أَفََمن َشَرَح اهللا َصْدَرُه ِلِإلْسالَمِ { : هو غري قانت كقوله 

  .الذي جعل ِللَِّه أندَاداً : أنه عطف على االستفهام جمازه : والثاين 
  فصل

أَفَْضلُ الصَّالَِة َصالَةُ القُنُوت « : السالم ) الصالة و ( هو القائم مبا جيب عليه من الطاعة ، ومنه قوله عليه : القانت 
اَءةَ القُْرآِن وطولَ الَ أْعلَُم القنوتَ إال قََر: وهو القائم فيها ومنه القُنُوت ألنه يدعوا قائماً ، وعن ابن عمر أنه قال » 

]  ١١٦: البقرة [ } كُلٌّ لَُّه قَانُِتونَ { : القنوت الطاعة كقوله : وعن ابن عباس » أَمَّْن ُهَو قَانٌِت « : القيام وتال 
  .أي مطيعون 

ويف  .آناَء منصوب على الظرف وتقدم اشتقاقه ، والكالم يف مفرده ، واملعىن ساعات الليل } آَنآَء الليل { : قوله 
أيب بكر ( َنزَلَْت يف :  -يف رواية َعطَاٍء -هذه اآلية داللة على أن قيام الليل أفضل من قيام النهار ، قال ابن عابس

أهنا نزلت : أهنا نزلت يف عثمانَ وعن الكليب : نزلت يف أيب بكر وعمر ، وعن ابن عمر : الصدِّيقِ ، وقال الضحاك 
  .لَْمانَ اْبن َمْسعوٍد ، وَعمَّارٍ وَس) يف 

  :حال أيضاً ويف صاحبها وجهان » قائماً « حال و } سَاجِداً { : قوله 
  .» وقانت « ) يف ( أن الضمري املستتر : أظهرمها 
  .قدماً على عاملهما ، والعامة على نصبهما « أنه الضمري املرفوع بَِيْحذَُر : والثاين 

  .وإما أهنا خٌرب عبد خربٍ « قَانٍِت ِل» وقرأ الضحاك برفعهما على أحد وجهني ، إما النعت 
« ساجداً » وأن يكون حاالً من الضمري يف « قَانِت » جيوز أن يكون حاالً من الضمري يف } َيْحذَُر اآلخرة { : قوله 

ما شأنه يقنت آناء الليل ويتعب نفسه ويكّدها؟ : وأن يكون مستأنفاً جواباً لسؤال مقدر كأنه قيل « قائماً » و 
ويف الكالم حذف ، والتقدير كمن ال يفعل شيئاً من . حيذر اآلخرة ويرُجو رمحه رهبن أي عذاب اآلخرة  :فقيل 

قُلْ َهلْ َيْسَتوِي الذين َيْعلَُمونَ { ذلك ، وإمنَّا َحسََّن هذا احلذف داللةُ ذكر الكافر قبل هذه اآلية وذكر بعدها 
ذين يعملون وهم الذين صفتهم أهنم يقنتون آناء الليل ساجداً وقائماً هل يستوي ال: والتقدير } والذين الَ َيْعلَُمونَ 

والذين ال يعملون وهم الذين صفتهم عند البالء واخلوف يوحدون وعند الراحة والفراغ يشركون ، وإمنا وصف 
ا جعلهم اهللا كأهنم اهللا الكفار بأهنم ال يعلمون ألنه تعاىل وإن آتاهم آلة العلم إال أهنم أعرضوا عن حتصيل العلم فلذه

  .ليسوا أُوِلي اَأللَْبابِ من حيث إنّهم مل ينتفعوا بعقوهلم وقلوهبم 
والذين ال يعملون أبو « عمار » الذين يعلمون : قيل } قُلْ َهلْ َيْسَتوِي الذين َيْعلَُمونَ والذين الَ َيْعلَُمونَ { : قوله 

مث ( إنكم تقولون العلم أفضل من املال : يلِة العلم قيل لبعض العلماء ُحذَْيفَة املَخُْزومّي ، وهذا الكالم تنبيه على فض
وال نرى امللكوك عند أبواب العلماء فأجاب بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلم ) نرى العلماء عند أبواب امللوك 



  .افع فال َجَرَم تركوه ألن العلماء علموا ما يف املال من املنفعة فطلبوه ، واجلهال مل يعرفوا ما للعلم من املن
  .إنََّما يذكر بإدغام التاء يف الذال : قرئ } إِنََّما َيَتذَكَّرُ أُْولُو األلباب { ) : قوله ( 

َما ُيوَفَّى الصَّابُِرونَ اِسَعةٌ إِنَّقُلْ َيا ِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا َربَّكُْم ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنةٌ وَأَْرضُ اللَِّه َو
  ) ١٠(أَْجرَُهْم بَِغْيرِ ِحسَابٍ 

قال القاضي أمرهم بالتقوى لكي ال . أي بطاعته ، واجتناب معاصيه } قُلْ ياعباد الذين آَمُنواْ اتقوا رَبَّكُمْ { : قوله 
  .يها حيبط حيبطوا إمياهنم بأعماهلم ألن عند االتقاء من الكبائر يسلم هلم الثواب وباإلقدام عل

هذا بأن يدل على ضد قولك أوىل ألنه أمر املؤمنني بالتقوى فدل ذلك على أنه يبقى مؤمناً مع عدم ) : له : ( فيقال 
  .التقوى وذلك يدل على أن الفسق ال يزيل اإلميان 

ِللَِّذيَن أَْحَسُنواْ ِفي هذه الدنيا { : واعلم أنه تعاىل ملا أمَر املؤمنني باالتِّقاء بني هلم ما يف هذا االتقاء من الفوائد فقال 
  .} َحَسَنةٌ 
إذ املعىن َحَسَنةٌ عظيمة ألنه ال » َحَسَنة « جيوز أن يتعلق بالفعل قبله ، وحذفت صفة } ِفي هذه الدنيا { : قوله 

» َنة َحَس« يوعد من عمل حسنة يف الدناي حسنة مطلقاً بل مقيدة بالِعظَم ، وأن يتعلق مبحذوف على أنه حال من 
  .كانت صفة هلا فلما تقدمت َبِقَيتْ َحاالً 

  فصل
أي آمنوا وأَْحَسنُوا العمل يف الدنيا } ِللَِّذيَن أَْحَسنُواْ { : حيتمل أن يكون صلة لقوله } ِفي هذه الدنيا { : قوله 

نه كماهلا ، قاله للتعظيم أي حسنة ال يصل العقل إىل ك» حسنة « حسنة يف اآلخرة وهي دخول اجلنة ، والتنكري يف 
معناه يف هذه الدنيا حسنة يريد الصحة : وعلى هذا قال السدي » َحَسَنة « : وحيتمل أن يكون صلة لقوله . مقاتل 

ثَالثَةٌ لَْيسَ لََها نَِهايةٌ « : األوىل أن حيمل على الثالثة املذكورة يف قوله صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن اخلطيب . 
  :األول أوىل لوجوه : وقال بعضهم » ةُ والِكفَاَيةُ اَألْمُن والصِّحَّ

أن التنكري يفيد النهاية يف التعظيم والرفعة ، وذلك ال يليق بأحوال الدنيا ألهنا َخسيسةٌ منقطعة وإمنا يليق : أحدها 
  .بأحوال اآلخرة 

ن والصحة والكفاية فحاصل أن الثواَب للتوحيد واألعمال الصاحلة إمنا َيحصل يف اآلخرة ، وأما األم: وثانيها 
الدُّْنَيا ِسْجُن الُْمْؤِمنِ َوَجنَّةُ الْكَاِفرِ «  -: السالم ) الصالة و ( عليه  -للكافر أكثر من حصوهلا للمؤمنني كما قال 

 «.  
  ] . ٣٣: الزخرف [ } لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُُر بالرمحن لُِبُيوتِهِْم ُسقُفاً مِّن ِفضٍَّة { : وقال تعاىل 

يفيد احلصر ، ومعناه أن حسنة هذه الدنيا ال حتصل إال } لِلَِّذيَن أَْحَسنُواْ ِفي هذه الدنيا َحَسَنةٌ { : قوله : وثالثها 
أما لو محلنا هذه احلسنة على حسنة اآلخرة صح هذا احلَْصُر فكان محله على حسنة . للذين أحسنوا وهذا باطل 

  .اآلخرة أوىل 
يعني ارحتلوا من مكة ، وفيه َحثٌّ على اهلجرة من البلد الَِّذي يظهر : قال ابن عباس } وَاِسَعةٌ  َوأَْرُض اهللا{ : قوله 

قَالُواْ فِيَم كُنُتْم قَالُواْ كُنَّا ُمسَْتْضَعِفَني ِفي األرض قالوا أَلَْم َتكُْن أَْرُض اهللا وَاِسَعةً { : فيه املعاصي ، ونظريه قوله تعاىل 
  ] . ٩٧: النساء [ } ا فَُتَهاجِرُواْ ِفيَه

ال ميتنع أن : من أمر باملعاصي فليهرْب ، وقال أبو مسلم : نزلت يف مهاجري احلبشة ، وقال سعيد بن جبري : وقيل 



يكون املراد من األرض أرض اجلنة؛ ألنه تعاىل أمر املؤمنني بالتقوى وهي خشية اهللا ، مث بني أن من اتقى فله يف 
  :د يف اجلنة ، مث بني أن أرض اهللا أي جنته واسعة كقوله تعاىل اآلخرة احلسنة وهي اخللو

َوَجنٍَّة عَْرُضَها السماوات واألرض أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني { : وقوله تعاىل ]  ٧٤: الزمر [ } َنَتبَوَّأُ ِمَن اجلنة َحْيثُ َنَشآُء { 
إِنََّما ُيَوفَّى الصابرون أَْجرَُهْم بَِغْيرِ { : ه واألول عندي أوىل ألن قول: قال ابن اخلطيب ]  ١٣٣: آل عمران [ } 

  .ال يليق إال باألول } ِحسَابٍ 
: أي الذين صربوا على دينهم فلم يتركوه لألذى ، وقيل } إِنََّما ُيوَفَّى الصابرون أَْجَرُهمْ بَِغْيرِ ِحسَابٍ { : قوله 

بَِغْيرِ { : ا اشتد هبم البالء وصربوا وهاجروا قوله نزلت يف جعفر بن أيب طالب وأصحابه حيث مل يتركوا دينهم مل
أي بغري هناية؛ ألن كل شيء دخل حتت احلساب فهو متناٍه فما ال هناية له كان خارجاً عن احلساب قال } ِحسَابٍ 

أنه يؤتى  :كل مطيع يكال له كيالً أو يوزن له وزناً الصابرين فإنه ُيْحثَى هلم حثياً ، يروى :  -رضي اهللا عنه -عليٌّ
إِنََّما ُيَوفَّى { : بأهل البالء فال ينصب هلم ميزانٌ وال ينشر هلم دوانٌ وُيَصّب عليهم األجر َصبا قال اهللا تعاىل 

حىت يتمىن أهل العافية يف الدنيا أن أجسادهم تقرض باملقاريض ما ذهب به أَهل } الصابرون أَجَْرُهْم بِغَْيرِ ِحَسابٍ 
  .البالء من الفضل 

قُلْ إِنِّي أََخاُف إِنْ ) ١٢(َوأُمِْرُت ِلأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الُْمْسِلِمَني ) ١١(لْ إِنِّي أُمِْرُت أَنْ أَْعُبدَ اللََّه ُمخِْلًصا لَُه الدِّيَن قُ
ا ِشئُْتْم ِمْن ُدونِِه قُلْ إِنَّ فَاْعُبدُوا َم) ١٤(قُلِ اللََّه أَعُْبُد ُمْخِلًصا لَُه ِدينِي ) ١٣(َعَصْيُت َربِّي َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ 

لَُهْم ِمْن فَْوِقهِْم ظُلَلٌ ِمَن ) ١٥(الَْخاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسرُوا أَْنفُسَُهْم َوأَْهِليهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة أَلَا ذَِلَك ُهَو الُْخْسَرانُ الُْمبُِني 
وَالَِّذيَن اْجتََنُبوا الطَّاغُوتَ أَنْ َيعُْبُدوَها وَأََنابُوا ) ١٦(بِِه ِعَباَدُه َيا ِعَباِد فَاتَّقُوِن  النَّارِ َوِمْن َتْحِتهِْم ظُلَلٌ ذَِلَك ُيَخوُِّف اللَُّه

اللَُّه َوأُولَِئَك ُهمْ الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ فََيتَّبُِعونَ أَْحَسَنُه أُولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم ) ١٧(إِلَى اللَِّه لَُهُم الُْبْشَرى فََبشِّْر ِعَباِد 
  ) ١٨(أُولُو الْأَلَْبابِ 

التوحيد ال أْشرِك به شيئاً ، وهذا هو النوع } أي خملصاً له « لَُّه الدين ( قُلْ إين أُمِْرُت أَنْ أَعُْبَد اهللا ُمْخِلصاً { : قوله 
  .الثامن من البيانات اليت أمر اهللا رسوله أن يذكرها 

  :يف هذه الالم وجهان } أَكُونَ  َوأُمِْرُت َألنْ{ : قوله 
« أُِمْرُت » كيف عطف : فإن قلَت : أهنا للتعليل تقديره وأمرت مبا أُمِْرُت به ألن أكون قال الزخمشري : أحدمها 

ومها واحد؟ قلُتك ليسا بواحد الختالف جهتيهما؛ وذلك أن األمر باإلخالص وتكليفه شيء « أمرت » على 
َصَب السبق يف الدِّين شيٌء آخر ، وإذا اختلف وجها الشيء وصفتاه ينزل بذلك منزلة شيئني واألمر به ليُحوَز به قَ

  .خمتلفني 
أََرْدُت َألنْ : وذلك أن جتعل الالَم مزيدةً مثلها يف قولك : قال الزخمشري « أَنْ » أن تكونَ الالم مزيدةً يف : الثاين 
االسم الصريح كأهنا زيدت عوضاً من ترك األصل إلَى ما يقوم مقامه ، خاصة دون « أنْ » وال تزاد إالَّ مع . أَفَْعلَ 

« أْسطَاع » عوضاً من تكر األصل إلَى ما يقوم مقامه ، كما عوض السني يف « أْسطَاع » كما عوض السني يف 
ْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن َوأُِم{ : والدليل على هذا الوجه جميئه بغري الم يف قوله « أَطَْوَع » عوضاً من ترك األصل الذي هو 

{ ) و ] (  ١٠٤: يونس [ } َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن املؤمنني { ) و ] (  ٩١: والنمل  ٧٢: يونس [ } املسلمني 
  .انتهى ]  ١٤: األنعام [ } أُِمْرُت أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ َمْن أَْسلََم 



تزاد باطّراد إذا كان املعمول متقدماً أو كان العامل فرعاً فيه أن نظر من حيث إهنا « وال تزاد إال مع أن » : قوله 
أسطاع » كما عوض السني يف . وقوله . ومل يذكر أحد من النحويني هذا التفصيل . وبغري اطراد من غري املوضعني 

يئه بغري الم والدليل عليه جم: هذا على أحد القولني ، والقول اآلخر أنه اْسَتطَاع ، فحذف تاء االستفعال ، وقوله « 
ويكون املأمور به « أَنَّ » و « أَنْ » إن أصله بالالم ، وإمنا حذفت ألن حرف اجلر يطرد حذفه مع : قد يقال 

  .أن أعبد َألنْ أَكُونَ : حمذوفاً تقديره 
  فصل

القلب واعلم أن العبادة هلا ركنان عمل . أن يكون أول ن متسك بالعبادات اليت أرسلت هبا : املراد من الكالم 
} َوأُمِْرُت َألنْ أَكُونَ أَوَّلَ املسلمني { : وعمل اجلوارح وعمل القلب أشرف من عمل اجلوارح وهو اإلسالم فقال 

  .أي من هذه األمة 
وهذا حني دعا إىل دين آبائه ، } َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ { وعبدت غريه } قُلْ إين أََخاُف إِنْ َعصَْيُت رَبِّي { : قوله 

{ : ودلت هذه اآلية على أن األمر للوجوب لقوله يف أول اآلية . د منه املبالغة يف زجر الغري من املعاصي واملقصو
فيكون معىن هذا الِعْصيان ترك األمر } قُلْ إين أََخافُ إِنْ َعَصْيُت َربِّي { : مث قال بعده } إين أُِمْرتُ أَنْ أَْعُبدَ اهللا 

  .على أن املرتب على املعصية ليس حصول العقاب بل اخلوف من العقاب  الذي تقوم ذكره ، ودلت اآلية أيضاً

ولداللته على ذلك قدم : قال الزخمشري . قدمت اجلاللة عند قوم إلفادة االختصاص } قُلِ اهللا أَْعُبدُ { : قوله 
ثانياً فيمن يفعل الفعل من املعبود على فعل العبادة هنا وأخره يف األول فالكالم أوالً وقع يف الفعل نفسه وإجياده ، و

ما معىن التكرير يف قوله : فإن قيل : قال ابن اخلطيب } فاعبدوا َما ِشئُْتْم مِّن ُدونِِه { : أجله فلذلك رتب عليه قوله 
هذا ليس : ؟ قلنا } ي قُلِ اهللا أَعُْبُد ُمْخِلصاً لَُّه ِدينِ{ : وقوله } قُلْ إين أُمِْرُت أَنْ أَعُْبَد اهللا ُمْخِلصاً لَُّه الدين { : 

بتكرير ألن األول إخبار بأنه مأمور من جهة اهللا باإلميان بالعبادة والثاين إخبار بأّنه أُمَر أن ال يعبد أحداً غري اهللا ، 
 أعبدُ يفدي احلصر أي اَهللا} قُلِ اهللا أَعُْبُد { : ال يفيد احلصر ووقوله تعاىل } أُمِْرُت أَنْ أَعُْبَد اهللا { : وذلك ألن قوله 

وهذا } فاعبدوا َما ِشئُْتْم مِّن ُدونِِه { : قال بعده } قُلِ اهللا أَْعُبُد { : وال أعبُد أحداً سواُه ، ويدل عليه أنه ملا قال 
: مث بني كمال الزجر بقوله ] .  ٤٠: فصلت [ } اعملوا َما ِشئُْتْم { : واملراد منه الزجر كقوله . أمر توبيخ وهتديد 

أوقعوها يف هالك ال يعقل هالك أعظم منه وخسروا أهاليهم أيضاً ألهنم } اخلاسرين الذين خسروا أَنفَُسُهمْ  قُلْ إِنَّ{ 
إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم وإن كانوا من أهل اجلنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً ال 

  .َران األهل أن يفرق بينه وبني أهله وقيل ُخسَْران النفس بدخول النار وُخْس. رجوع بعده البتة 
، وهذا « املُبِنيُ ) أَالَ ذَِلَك ُهَو اخلُْسَرانُ : املبنيَ بالفظاعة فقال ( وملا شرح اهللا تعاىل خسراهنم وصف ذلك اخلُْسَرانَ 

  :يدل على غاية املبالغة من وجه 
وهذا التكرير ألجل التأكيد « و اخلسران املبني أال ذلك ه» : أنه وصفهم باخلُْسَراِن ، مث أعاد ذلك بقوله : أحدها 

.  
بلغ يف العِظَم إىل حيث ال : وهو للتَّْنبِيِه ، وذكر التنبيه يدل على التعظيم كأنه قيل « أَالَ » ذكره حرف : وثانيها 

  .تصل عقولكم إليه فتنبهوا لَُه 
كل خسران يصري يف مقابلته كال خسران : ل يفيد احلصر كأنه قي« هو » ولفظ } ُهَو اخلسران { : قوله : وثالثها 

.  
  .وصفه بكونه خسراناً مبيناً وذلك يدل على التْهويل : ورابعها 



جيوز أن يكون اخلرب أحد اجلَارين املتقدمني وإنْ كان الظاهر َجْعلَ األول هو اخلرب ، } لَُهْم مِّن فَْوِقهِْم ظُلَلٌ { : قوله 
صفة « ِمَن النَّار » فيتعلق مبحذوف ، وإما متعلقاً مبا تعلق به اخلرب و « ظُلَلٍ » الً من إما حا« ِمْن فَْوِقهِْم » ويكون 

  .كما تقدم } َوِمن َتْحِتهِْم ظُلَلٌ { : لظُلَلٍ ، وقوله 
] .  ٤١: عراف األ[ } لَُهْم مِّن َجهَنََّم ِمَهاٌد َوِمن فَْوِقهِْم غََواشٍ { : ومساها ظلالً بالنسبة ملن حتتهم ، ونظريه قوله 

واملعىن أن الناَر حميطة هبم من ]  ٥٥: العنكبوت [ } َيْوَم َيْغَشاُهُم العذاب ِمن فَْوِقهِْم َوِمن َتْحتِ أَْرُجِلهِْم { : وقوله 
  .مجيع اجلوانِبِ 

  الظلة ما عال اإلنسان فكيف مسى ما حتته بالظلة؟: فإن قيل 
  :فاجلواب من وجوه 

 ٤٠: الشورى [ } َوَجَزآُء َسيِّئَةٍ َسيِّئَةٌ مِّثْلَُها { : ق اسم أحد الضِّدِّْين على اآلخر ، كقوله أنه من باب إطال: األول 
. [  

  .أن الذي حتته يكون ظلة لغريه ألن النار درجات كما أن اجلنة َدَرجَاٌت : الثاين 
واإلحراق واإليذاء أطلق اسم أحدمها على  أن الظلة التحتانية وإن كانت مشاهبة للظلة الفْوقَانّية يف احلرارة: الثالث 

  .اآلخر ألجل املماثلة واملشاهبة 
خرب ، والتقدير ذلك العذاب املعّد للكفار هو الذي خيوف » الَِّذي ُيَخوُِّف اللَُّه بِِه « : مبتدأ وقوله } ذَِلَك { : قوله 

ختويف للكفار والضالل واألول : ميان ، وقيل اهللا به عباده أي املؤمنني ، ألن لفظ العباد يف القرآن خيتص بأهل اإل
  .والظاهر أن املراد منه املؤمنون } ياعباد فاتقون { : أقرب لقوله بعده 

هو اخلرب » لَُهمْ « : اخلرب ، وقيل » لَُهمُ الُْبْشَرى « الذين مبتدأ ، واجلملة من } والذين اجتنبوا الطاغوت { : قوله 
  .به  فاعل» الُْبْشَرى « نفسه ، و 

فََعلُوٌت من الطُّغَْيان كاملَلَكُوِت والرََّهبُوت : وهذا أوىل ألنه من باب اإلخبار باملفردات والطّاغوت قال الزخمشري 
إال أن فيها قلباً بتقدمي الالم على العبني ملا ذكر وعيد عبدةِ األصنام ذكر َوْعَد من اْجَتَنَب عبادهتا واْحَتَرَز عن أهل 

  .عد مقروناً بالوعيد أبداً فيحصل كمالُ الترغيب والترهيبِ الشرك ليكون الو
  .الشيطان : املراد بالطاغوت هنا : قيل 

  .إمنا عبدوا الصنم : فإن قيل 
: أن الداعي إىل عبادة الصنم هو الشيطان فلما كان الشيطان هو الداعي كانت عبادة للشيطان ، وقيل : فاجلواب 

والطغاة هم الذين يعبدوهنا إال أنه ملا ( طََواِغيَت على سبيل اجملاز ألنه ال فعل هلا ، الصنم ومسيت : املراد بالطاغوت 
  .إطالقاً السم السبب على املسِّبب َحبَسبِ الظاهر ) حصل الطغيان بسبب عبادهتا والقرب منها ُوِصفت بذلك 

( أن األصل يف عبادة األصنام أن القوم يف التواريخ ) ذلك ( نقل . الطاغوت كل من ُيعَْبُد ويطاع دون اهللا : وقيل 
مشبهة واعتقدوا يف اإلله أنه نوٌر عظيم وأن املالئكة أنواع خمتلفة يف الصغر والكرب فوضعوا متاثيل صورها ) كانوا 

  .على وفق تلك اخلياالت فكانوا يعبدون تلك التماثيل عل اعتقادهم أهنم يعبدون اهللا واملالئكة 
أَنْ « الضمري يعود على الطَّاغوت ألهنا تؤنث ، وقد تقدم الكالم عليها مستوىف يف البقرة و } َها أَن َيعُْبُدو{ : قوله 

  .بدل اشتمال كأنه قيلك اْجَتَنبُوا عباَدة الطاغوت » الطّاغوت « يف حمل نصب على البدل من » َيْعُبُدوها 
شِّرُْهم أي أولئك اجملتبني ، وإمنا فعل ذلك تصرحياً من إيقاع الظاهر موقع املضمر أي فب} فََبشِّْر ِعَبادِ { : قوله 

  .بالوصف املذكور 



  فصل
الذين اجتنبوا الطاغوت أي أعرضوا عن عبادة ما سوى اهللا وأنابوا أي َرَجعُوا بالكلية إىل اهللا وأقبلوا بالكلية على 

  :مث إنه تعاىل وعد هؤالء بأشياء . عبادة اهللا 
وهذه البشرى حتصل عن القرب من املوت وعند الوضع يف القرب ، وعند اخلروج } ى لَُهُم البشر{ : قوله : أحدها 

من القرب ، وعند الوقوف يف َعْرَصة القيامة وعند ما يصري فريق يف اجلنة وفريق يف السعري ، ففي كل موضع من هذه 
  :ة عند املوت لقوله املواضع حتصل البشارة بنوع من اخلري ، وهذا املَُبشَّر حيتمل أن يكون هم املالئك

َواملَالَِئكَةُ { : أو بعد دخول اجلنة لقوله ]  ٣٢: النحل [ } الذين َتَتَوفَّاُهُم املالئكة طَيِّبَِني َيقُولُونَ َسالٌم َعلَْيكُُم { 
وحيتمل أن يكون ]  ٢٤-٢٣: د الرع[ } َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم مِّن كُلِّ َبابٍ َسالٌَم َعلَْيكُم بَِما َصبَْرُتْم فَنِْعَم عقىب الدار 

وهم الذين } فََبشِّْر ِعَباِد { ، مث قال ]  ٤٤: األحزاب [ } َتِحيَّتُُهْم َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسالٌَم { : هو اهللا تعاىل كما قال 
اء وهذه اآلية تدل على وجوب النظر واالستدالل ألنه مدح اإلنسان الذي إذا مسع أشي. اجتنبوا وأنابوا ال غريهم 

. كثرية خيتار منها ما هو األحسن الصوب ومتييز األحسن األصوب عما سواه ال يتأتى باملساع وإمنا حيجة العقل 
هو مثل أن يسمع القصاص والعفو فيعفو ، ألن العفو مندوب إليه لقوله : واختلفوا يف املراد باتِّباع األْحَسنِ ، فقيل 

يسمع العزائم والرخص فيتبع األحسن وهو العزائم ، : وقيل ]  ٢٣٧: رة البق[ } َوأَن تعفوا أَقَْرُب للتقوى { : 
صلى اهللا  -آمن أبو بكر بالنيب : يستمعون القرآن وغري القرآن فيتعبون القرآن وروى عطاء عن ابن عباس : وقيل 

بن زيٍد فسألوه  فجاءه عثمان وعبُد الرمحن بن عوف وطلحةُ والزبُري وَسْعدُ بُن أيب وقاص وِسِعيُد -عليه وسلم 
إنا : وقال ابن اخلطيب } فََبشِّْر ِعَباِد الذين َيْسَتِمُعونَ القول فَيَتَّبُِعونَ أَْحَسَنُه { : فأخربهم بإميانه فأمنوا فنزل فيهم 

قبل البحث عن الدالئل وتقريرها والشهبات وتزييفها نَْعرض تلك املذاهب وأضدادها على عقلونا فكل ما حكم به 
إله العامل حي عالم ( ل بأنه أفضل وأكمل كان أوىل بالقبول ، مثاله أن صريح العقل شاهد بأن اإلقرار بأن أو العق

بأن اهللا ال جيري يف سلطان اهللا على ) قادر حيكم رحيم أوىل من إنكار ذلك فكان ذلك المذهب ألوى واإلقرار 
، منزه عن التركيب واألعضاء أوىل من القول بكونه متبعِّضاً  خالف إرادته ، واإلقرار بأن اهللا تعاىل فَْرٌد أََحدٌ َصَمٌد

، مؤلفاً ، وأيضاً القول باستغنائه عن املكان والزمان أوىل من القول بأنه اليستغين عنه ألبتة ، فكل هذه األبواب 
عتقادات وأما أبواب التكاليف فهذا يف أبواب اال} الذين َيْسَتِمُعونَ القول فََيتَّبُِعونَ أَْحَسَنهُ { : داخلة حتت قوله 

اهللا أكُرب وهي بِنّية ويقرا : الصالةُ اليت يذكر يف حترميها : عبادات ومعامالت ، أما العبادات فكقولنا : فهي قسمان 
فيها بالفاحتة ويؤتى فيها بالطمأنينة يف املواقف اخلمسة وتُيَتشَهَّد فيها وخيرج منها بالسالم فال َشّك أهنا أحسن من 

ك اليت ال يُراعى فيها شيء من هذه األحوال ، فوجب على العاقل أن خيتار هذه الصالة دون غريها ، وكذا تل
  .القول يف مجيع أبواب العبادات 

أن املراد منه أن الرجل جيلس مع القوم : وأما املعامالت فكما تقدم يف القََصاص والعفو عنه ، وروي عن ابن عباس 
  .ومساوُئ فيحدِّث بأحسنِ ما مسع َويترُك ما سواه  فيسمع احلديث فيه حماسُن

جيوز أن يكون مبتدأً ، : ، أو بدل منه ، أو بيان له ، وقيل » لعبادي « الظاهر أنه نعت } الذين َيْسَتِمُعونَ { : قوله 
  .بعده  واالبتداء مبا» ِعَباِدي « : إىل آخره خربه ، وعلى هذا فالوقف على قوله } أولئك الذين { : وقوله 

والذين اجتنبوا الطاغوت أن « : نزلت : قال ابن زيد } أولئك الذين َهَداُهُم اهللا وأولئك ُهمْ أُْولُو األلباب { : قوله 
ال إله إال اهللا زيُد بُن عمرو وأبو ذر الِغفَاري : اآليتان يف ثالثة نفر كانوا يف اجلاهية يقولون » . . . يعبدوها 



حسن قول ال إله إال اهللا ويف هذه اآلية لطيفة وهي أن حصولَ اهلداية يف العقل والروح وسلْمان الفارسّي ، واأل
وأما } أولئك الذين َهَداُهمُ اهللا { حادث فال بدّ له من فاعل وقاتل أما الفاعل فهو اهللا تعاىل وهو املراد من قوله 

ن اإلنسان ما مل يكن عاقالً كامل الفهم امتنع حصول فإ} وأولئك ُهْم أُْولُو األلباب { : القائل فإليه اإلشارة بقوله 
  .هذه املعارف واحلقيقة يف قلبه 

لَِكنِ الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهمْ لَُهْم غَُرٌف ِمْن فَْوِقَها غَُرٌف َمْبنِيَّةٌ ) ١٩(أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه كَِلَمةُ الَْعذَابِ أَفَأَْنَت ُتْنِقذُ َمْن ِفي النَّارِ 
  ) ٢٠(رِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهاُر َوْعَد اللَِّه لَا ُيْخِلُف اللَُّه الِْميَعاَد َتْج

  :هذه وجهان » من « يف } أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه { : قوله 
« : وقدره الزخمشري » كََمْن َنَجا « : أهنا موصولة يف حمل رفع باالبتداء وخربه حمذوف فقدره أبو البقاء : أظهرمها 

تََتَخلَّص : َتَتأسَُّف عليه ، وقدره آخرون : عليه وقدره غريه » أَفَأَْنَت ُتنِْقذُ « : حذف لداللة : قال » ْنَت ُتَخلُِّصُه فَأَ
  .منه ، أي من العذاب 

  .وقدر الزخمشري على عادته مجلة بني اهلمزة والفاء تقديره ، أَأَْنَت َماِلُك أَْمرِهْم فََمن َحّق عليه كملة العذاب 
  .وأما غريه فيدعي أن ألصل تقدمي الفاء ، وإمنا آّخرت ملا تستحقه اهلمزة يف التصدير وقد تقدم حتقيق هذين القولني 

فالفاء فاء اجلواب دخلت على مجلة اجلزاء ، وأعيدت اهلمزة » أَفَأَْنَت « : شرطية وجوهبا » َمْن « أن تكون : الثاين 
موقع املضمر إذ كان األصل أفأنت تنقذه وإمنا وقع » َمْن ِفي النَّار « وهو  وأوقع الظاهر. لتوكيد معىن اإلنكار 

وجيء بألف االستفهام ملّا طال الكالم : موقعه شهادةً عليه بذلك ، وإىل هذا َنَحا احلَوِْفيُّ والزخمشريُّ ، قال احلويف 
تى بألف االستفهام يف االسم ، وألف أخرى يف توكيداً ولوال طولُه مل جيز اإلتيان هبا ألنه ال يصلح يف العربية أن يؤ

  .اجلزاء ومعىن الكالم أفَأْنت ُتْنِقذُُه 
وعلى القول بكوهنا شرطية يترّتب على قول الزخمشري وقول اجلمهور مسألة وهو أنه على قول اجلمهور يكون قد 

رية يف جواب االستفهام وهو قول وفيه حينئذ خالٌف بني ِسيبويِه ويُوُنَس هل اجلملة األخ. اجتمع شرط واستفهام 
  .يونس أو جواب الشرط وهو قول سيبويه 
استفهام؛ إذا أداةُ االستفهام عنده داخلةٌ على مجلٍة َمْحذُوفٍة ) و ( وأما على قول الزخمشري فلم جيتمع شَْرطٌ 

تفهام توقيف ، وقدم فيها اس} أَفَأَنَت ُتنِقذُ { : وقوله . عطفت عليها مجلة الشرط ولو مل يدخل على مجلة الشرط 
  .الضمُري إشعاراً بأنك لسَت قادراً على إنقاذه إمنا القَاِدُر عليه اللَُّه َوْحَدُه 

  فصل
ألَْمَألنَّ َجَهنََّم ِمنَ { : وقيل كلمة العذاب قوله تعاىل . عىن اآلية من سبق يف علم اهللا أنه يف النار : قال ابن عباس 

  .» َهُؤالَِء ِفي النَّارِ َوالَ أُبايل « : هي قوله : وقيل ]  ١١٩: هود [ } اجلنة والناس أَْجَمِعنيَ 
  فصل

فإذا حقت كلمة } أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه كَِلَمةُ العذاب { : احتج أهل السنة هبذه اآلية يف مسألة اهلدى والضالل بقوله 
رب اهللا الصدق كذباً وانقالب علمه جهالً ، وهو خ) انقالب ( العذاب عليه امتنع منه فعل اإلميان والطاعة وإالّ لزم 

توجب االستنكار التام من صدور اإلميان والطاعة منه لو ( حمالٌ ، وأيضاً فإنه تعاىل حكم بأن حقية كلمة العذاب 
  .مانعه منه مل يبق هلذا االستنكار واالستبعاد معًنى ) كان ذلك ممكناً ومل تكن حقية كلمة العذاب 

  فصل



ال يشفع ألهل الكبائر ألنه حق عليهم العذاب  -صلى اهللا عليه وسلم  -ضي هبذه اآلية على أن النيب احتج القا
بأنا : فتلك الشفاعة تكون جاريةً جمرى إنقاذهم من النار وأن اهللا تعاىل حكم عليهم باإلنكار واالستبعاد ، وأجيب 

  :العذاب مع أن اهللا تعاىل قال ال نسلم أن أهل الكابئر قد حق عليهم العذاب وكيف حيق عليهم 

إِنَّ اهللا َيْغِفُر الذنوب { : وقال ]  ١١٦: النساء [ } إِنَّ اهللا الَ َيغِْفُر أَن ُيْشَرَك بِِه َوَيغِْفُر َما ُدونَ ذلك ِلَمن َيَشآءُ { 
  ] . ٥٣: الزمر [ } َجِميعاً 

ضدين ، ومها املؤمنون والكافرون وقوله ) بني (  ، أو استدراك بني شيئني نقيضني} لكن الذين اتقوا رَبَُّهمْ { : قوله 
هلم من فوقهم ظلل من النار ومن « : وهذا كاملقابل ملا ذكر يف وصف الكفار } لَُهْم غَُرٌف مِّن فَْوِقَها غَُرٌف { : 

  .واملعىن هلم منازل يف اجلنة رفعية ، وفوقها منازل أرفع منها » حتتهم ظلل 
  ؟» مبينة « له ما معىن قو: فإن قيل 
معناه أنه وإن » مبينةٌ « أن املَنْزِل إذا ُبين على َمْنزِلٍ آخر كان الفَْوقَاين أضعف بناًء من التَّْحتَانِّي ، فقوله : فجوابه 

  .وذلك معلوم } َتْجرِي ِمن َتْحتَِها األهنار { : كان فوق غريه لكنه يف القوة والشدة مساوٍ املنزل األسفل ، مث قال 
يف } لَُهْم غَُرٌف { : مصدر مؤكد ملضمون اجلملة فهو منصوب بواجب اإلضمار ألن قوله } َوْعَد اهللا { : ه قول

معىن َوَعَدُهم اللَُّه ذلك ، ويف اآلية دقيقة شريفة وهي أنه تعاىل يف كثري من آيات الوعد يصرح بأن هذا وعد اهللا 
مثل هذا التأكيد والتقوية ، وذلك يدل أنّ جانب الوعد أرجح  وأنه ال خيلف وعده ومل يذكر يف آيات الوعيد البتة

: ق [ } َما يَُبدَّلُ القول لََديَّ َوَمآ أََناْ بِظَالَّمٍ لِّلَْعبِيدِ { من جانب الوعيد خبالف قول املعتزلة إنه قال يف جانب الوعيد 
عيد بل هو عام يتناول الِقْسَمْين الوعد ليس تصرحياً جبانب الو» ما يبدل القول لدي « : وأجيبوا بأن قوله ]  ٢٩

  .واهللا أعلم . والوعيد فثبت أن الترجيح الذي ذكرنا حق 

اُه ُمْصفَرا َتِلفًا أَلْوَاُنُه ثُمَّ َيهِيُج فََتَرأَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فََسلَكَُه َيَنابِيَع ِفي الْأَْرضِ ثُمَّ ُيْخرِجُ بِِه َزْرًعا ُمْخ
أَفََمْن َشَرَح اللَُّه َصْدَرهُ ِللْإِْسلَامِ فَُهَو َعلَى ُنورٍ ِمْن َربِّهِ ) ٢١(ثُمَّ َيْجَعلُُه ُحطَاًما إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَِذكَْرى ِلأُوِلي الْأَلَْبابِ 
  ) ٢٢(نيٍ فََوْيلٌ ِللْقَاِسَيِة قُلُوُبُهْم ِمْن ِذكْرِ اللَِّه أُولَِئَك ِفي َضلَالٍ ُمبِ

ملا وصف اآلخرة بوصف يوجب الرغبة العظيم فيها ) اآلية ( } أَلَْم َتَر أَنَّ اهللا أَنَزلَ ِمَن السمآء َمآًء { : قوله تعاىل 
كل ماء يف : النفرة عنها ، وذلك أنه أنزل من السماء ماء وهو املطر وقيل ) اشتداد ( وصف الدنيا بصفة توجب 

أي يعوناً } فَسَلَكَُه َينَابِيَع ِفي األرض { إنه تعاىل ينزله إىل بعض املواضع مث يقسمه األرض فهو من السماء ، مث 
من ُخْضَرة وُحْمرة } ثُمَّ ُيخْرُِج بِِه َزْرعاً مُّْخَتِلفاً أَلْوَاُنُه { ومسالك َوركَاَيا يف األرض وجماري كالعروق يف األجساد 

ألنه إذا » فََتراُه ُمْصفَرا « أي َيبَْيُس » ثُمَّ َيهِيُج « من ُبرِّ وَشعري وِسْمِسم ، وُصفرة وَبيَاض وغري ذلك خمتلفاً أصنافه 
أن ينفصل عن منابته وإن مل َتَتفَرَّق أجزاؤه فتلك األجزاء كأهنا هاجت ألن تتفرق مث تصري ) له ( مت جفافه جاَز 

يعين من شاهد هذه األحوال يف النبات يصري ُمْصفَرَّ } األلباب إِنَّ ِفي ذَِلَك لذكرى ألُْوِلي { ُحطَاماً فَُتاتاً متكّسراً 
اللون متحطم األعضاِء واألجزاء مث يكون عاقبته املوت ، فإذا كانت مشاهدة فحينئذ تعظم ُنفْرُتُه عن الدنيا ولذاهتا 

.  
  .مث َيْجَعلَُه منصوباً العامة على رفع الفعل َنَسقاً على ما قبله ، وقرأ أبو بشر } ثُمَّ َيْجَعلُُه { : قوله 

وهو ضعيف ومل يبني هو وال صاحبُ الكامل وجَه ضعفه وال :  -يعين اهلُذَِلي -قال صاحب الكامل: قال أبو حيان 



  :خترجيه فأما ضعفه فواضٌح حيث مل يتقدم ما يقتضي نصبه يف الظاهر ، وأما خترُجيُه فذكر أبو الباقء فيه وجهني 
يف أول اآلية } أَنَّ اهللا أَنَزلَ ِمَن السمآء َمآءً { : ويكون معطوفاً على قوله » أَنْ « أن ينتصب بإضمار : أحدمها 

  .أمل تر إنزالَ اللَّه مث َجْعلَُه : والتقدير 
مضمرةً وتكون أن وما » بأَن « ترى أي مث ترى َجْعلَه ُحطَاماً يعين أنه ينصب : أن يكون منصوباً بتقدير : والثاين 

  .َعلَْيِه » أَلَْم َتَر « : لداللة » ترى « عوالً به بفعل مقدر وهو يف حيِّزها مف
اآلية ، ملا بني الدالئل الدالة على وجوب اإلقبال على طاعة اهللا } أَفََمن َشَرحَ اهللا َصْدَرُه ِلِإلْسالَمِ { ) َتَعالَى ( قوله 

إال إذا ُشرَح الصدر وُنوِّر القلب ، والكالم ووجوب اإلعراض عن الدنيا وذلك أن االنتفاع هبذه البيانات ال تكمل 
أَفََمْن َشَرحَ اللَّهُ : والتقدير » أَفََمْن َحقَّ « كالكالم يف » أَفََمْن يتقي « : وقوله } أَفََمن َشَرَح { ) : تعاىل ( يف قوله 

« : عليه وكذا التقدير يف } ْيلٌ لِّلْقَاِسَيِة قُلُوبُُهْم فََو{ : َصْدَرُه لْإلْسالَم كََمْن قََسا قَلُْبُه ، أو كالقَاِسي املُعْرِضِ لداللة 
  .كاملُنعِمَني يف اجلنة وهو تقدير ابن عطيَّةَ : أي كمن أمن العذاب ، وهو تقدير الزمشخري ، أو » أَفََمْن يتقي 

  فصل
فَُهَو على ُنورٍ { ن أقسى اهللا قلبه كم} فَُهَو على ُنورٍ مِّن رَّبِِّه { معىن شرح اهللا صدره لإلسالم أْي وسعه لقبول احلق 

ما ضرب عبٌد بعقوبة أعظَم من قسوِة َوَما غضب اهللا على قوم إال َنَزَع منهم الرمحة : قال مالك بن دينار } مِّن رَّبِِّه 
.  

رِ اهللا أَالَ بِِذكْ{ : سبب حلُُصول النور واهلداية وزيادة االطمئنان قال تعاىل  -عّز جلّ -إن ذكر اهللا : فإن قيل 
  .فكيف جعله يف هذه اآلية مبيناً حلصول القسوة يف القلب؟ ]  ٢٨: الرعد [ } َتطَْمِئنُّ القلوب 

أن النفس إذا كانت خبيثة اجلوهر كدرة الُعْنصر بعيدةً عن مناسبة الرُّوحَانِيَّات شديدة امليل إىل الطبائع : فاجلواب 
اهللا يزيدها قسوةً وكُدُورةً مثاله أن الفاعل الواحد ختتلف أفعاله حبسب البهيمة واألخالق الذَّميمة فإن مساعها لذكر 

اختالف القوابل كنور الشمس تسود وجه القصار ويبيض ثوبه ، وحرارة الشمس تلني الشمع وتعِقد امللح وقد 
ك إال حبسب يذكر كالماً واحداً يف جملس واحد فيستطيبه واحد ويستكرهه غريه ، وما ذا) واحداً ( نرى إنساناً 

]  ١٢: املؤمنون [ } َولَقَْد َخلَقَْنا اإلنسان ِمن ُسالَلٍَة مِّن ِطنيٍ { : اختالف جواهر النفوس ، وملا نزل قوله تعاىل 
ثُمَّ أَنشَأَْناهُ { : إىل قوله تعاىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -وعمر بن اخلطاب حاضر وإنسان آخر فلما انتهى رسول اهللا

]  ١٤: املؤمنون [ } فََتَباَرَك اهللا أَْحَسُن اخلالقني { : منهما ) واحد ( قال كل ]  ١٤: املؤمنون [  }َخلْقاً آَخَر 
اكتب فكذا نزلت فاْزدَاَد عمُر إمياناً على إميان ، وازداد ذلك اإلنسان :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا 

يوجب النور واهلداية واالطمئنان يف  -عّز وجلّ -ون ذكر اهللاوإذا عرف هذا مل يبعد أن يك) كفراً على كُفْرٍ ( 
  .النفوس الطاهرة الروحانيَّة ويوجب القَْسَوة والبعد عن احلّق يف النفوس اخلبيثة الشَّْيطَانِيَّة 

َيْخَشْونَ َربَُّهمْ ثُمَّ َتِلُني ُجلُودُُهْم َوقُلُوُبُهْم إِلَى  اللَُّه نَزَّلَ أَْحَسَن الَْحِديِث كَِتاًبا مَُتَشابًِها َمثَانَِي تَقَْشِعرُّ ِمْنُه ُجلُوُد الَِّذيَن
أَفََمْن َيتَِّقي بَِوْجهِِه ُسوَء الَْعذَابِ ) ٢٣(ِذكْرِ اللَِّه ذَِلَك ُهَدى اللَِّه يَْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد 

كَذَّبَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَأََتاُهمُ الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ لَا ) ٢٤(ِللظَّاِلِمَني ذُوقُوا َما كُنُْتْم َتكِْسُبونَ َيْوَم الِْقَياَمِة َوقِيلَ 
  ) ٢٦( فَأَذَاقَُهمُ اللَُّه الِْخْزَي ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َولََعذَاُب الْآِخَرِة أَكَْبُر لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ) ٢٥(َيْشُعُرونَ 



  :احتج القائلون حبدوث القرآن هبذه اآلية من وجوه } اهللا نَزَّلَ أَْحَسَن احلديث { : قوله 
ويف ]  ٣٤: الطور [ } فَلَْيأْتُواْ بَِحِديٍث مِّثِْلِه { : يف هذه اآلية ويف قوله » حديثاً « : أنه تعاىل وصفه بكونه : األول 
واحلديث ال بّد وأن يكون حادثاً بل احلديث أقوى يف ]  ٨١: الواقعة [ } ُنونَ أفبهذا احلديث أَنُتْم مُّْدِه{ : قوله 

هذا حديث وليس بَِعتيقٍ ، وهذا َعِتيٌق وليس َحبدِيٍث ، : يصح أن يقال ) ال ( الداللة على احلدوث من احلادث ألنه 
ومسي . يب العهد باحلدوث هذا عتبيٌق وليس حباِدٍث فثبت أن احلديث هو الذي يكون قر: وال يصح أن يقال 

  .احلَِديثُ حديثاً ألنه مؤلٌَّف من احلروف والكلمات وتلك احلروف والكلمات َتْحدثُ حاالً فحاالً وساعةً فساعةً 
  .قالوا بأنَّه تعاىل وصفه بأنه أْنَزلَه واملُْنَزلُ يكون يف َمَحلِّ تصرف الغري وما كان كذلك فهو ُمْحَدثٌ وحَاِدثٌ : الثاين 

« : يقتضي أن يكون هو من جنس سائر األحاديث كما أنّ قوله } أَْحَسَن احلديث { : إن قوله : قالوا : ثالث ال
ويكون من جنسهم ، فثبت ) يقتضي أن يكونُ زيٌد مشاركاً ألولئك األقوام يف صفة اُألخُوَّة ( » زَيد أفضل اإلخوة 

  .حاديث حادثةً وجب أيضاً أن يكون القرآن حادثاً أن القرآن من جنس سائر األحاديث ، وملا كان سائر األ
إنه تعاىل وصفه بكونه كتاباً والكتاب مشتق من الكَتِيَبة وهي االْجِتمَاُع ، وهذا يدل على كونه : قالوا : الرابع 
  .حادثاً 

ات ، وذلك واجلواُب أن َنْحمل هذا الدليل على الكالم املؤلف من احلروف واأللفاظ والعبار: قال ابن اخلطيب 
  .الكالم عندنا حمدث خملوق 

  فصل
  :كَْونُ القرآِن أحسَن احلديث إما أن يكون حبسب اللفظ وذلك من وجهني 

  .أن يكون ذلك احلسن ألجل الفصاحة واجلَزَالَة : األول 
ن أن يكون حبسب النظم يف األسلوب وذلك ألن القرآن ليس من جنس الشعر وال من جنس اخلُطَب وال م: الثاين 

طبعٍ سليمٍ َيْسَتِلذُُّه وَيْستَِطيُبُه ، وإما أن يكون أْحَسن ) ِذي ( جنس الرِّسالة بل هو نوٌع خيالفُ الكلَّ مع أن كل 
  :وهو من وجوه . الَْحِديث ألجل املعىن 

النساء [ } ِه اختالفا كَثِرياً َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْيرِ اهللا لََوَجدُواْ ِفي{ : أنه كتاب منزه عن التناقض قال تعاىل : األول 
  .ومثل هذا الكتاب إذا خال عن التناقض كان ذلك من املُْعجَِزات ]  ٨٢: 

  .اشتماله على الغيوب الكثرية يف املاضي واملُْستقبل : الثاين 
  .أن العلوم املوجودة فيه كثرية جداً وقد شرح ابن اخلطيب منها أقساماً كثرية : الثالث 

  :فيه وجهان } باً ِكَتا{ : قوله 
  .» أَْحَسَن الَْحِديثِ « : أنه بدل من : أظهرمها 
َمْعرفة » أْحَسَن الَْحِديِث « وكأنه بناه على أن : أنَّه حال منه ، قال أبو حيانَ ، ملّا نقله عن الزخمشري : والثاين 

  .غُري حمضة : افُتُه َمْحَضةٌ وقيل إض: إلضافته إىل معرفة ، وأفعل التفضيل إذا أضيف إىل معرفة فيه خالٌف ، فقيل 
وعلى تقدير كونه نكرةً حيسن أيضاً أيضاً أن يكون حاالً؛ ألن النكرة مىت أضيفْت سَاغَ جميءُ : قال شهاب الدين 

وهو املسوِّغ » لكَِتابٍ « نعت » ُمَتَشابِهاً « : حمضةٌ وقوله » أفَْعل « احلال منها بال خالف ، والصحيح أن إضافة 
، أو متييزاً منقوالً من الفاعلية أي متشاهباً َمثَانِيه ، وإىل هذا ذهب » َمكْتُوبٍ « اجلامد حاالً ، أو ألنه يف قُّوة  جمليء

  .الزخمشريُّ 



صفة ثانية ، أو حاالً أخرى وقرأ هشاٌم عن ابن عامر وأبو بِشر  -بفتح الياء  -قرأ العامة َمثَانَِي} مَّثَانَِي { : قوله 
  :يها وجهان بسكوهنا وف

) ( و ] (  ٨٩: املائدة [ } ُتطِْعُمونَ أَْهِليكُْم { : أنه تسكني حرف العلة استثقاالً للحركة عليه كقراءة : أحدمها 
  ) :قوله 

  . . .. . .كَأَنَّ أَْيِديهِنَّ  -٤٢٩٦
  .وحنومها 
نظر من حيث إنه كان ينبغي أن ينون كذا ذكره أبو حيان ، وفيه . أنه خرب مبتدأ حمذوف أي ُهَو َمثَانِي : والثاين 

إنه وقف عليه مث أْجري الوصل : َهُؤالَِء جََوارٍ ، وقد يقال : مثاٍن كما تقول : حتذف ياؤه اللتقاء السَّاِكَنْينِ ، فيقال 
لُ ، هذَا قَاض وإثباهتا لغةً قَِلي: ُمْجَرى الوقف لكن يعترض عليه بأن الوقف على املنقوص املنون حبذف الياء حنو 

]  ٩٦: النحل [ } بَاقٍ { و ]  ١١: الرعد [ } ِمن َوالٍ { : وميكن اجلواب عنه بأنه قد قرئ بذلك يف املتواتر حنو 
  .يف قراءة ابن كَِثريٍ ]  ٧: الرعد [ } َهاٍد { و 

  فصل
يف احلُْسن وُيَصّدق ( بعضاً أي يشبه بعضهُ » ُمَتشَابِهاً « : وقوله » ذَِلَك الِْكَتاُب « : تقدم تفسري الكتاب عند قوله 

أي ُيثَنَّى فيه ذكرُ » َمثَْنى « مجع } مَّثَانِيَ { : ليس فيه تناقٌض وال اختالف ، قاله ابن عباس ، وقوله ) بعضُه بعضاً 
ر ، وإمنا َمثَْنى مفعل من التَّثْنِية مبعىن التَّكري« الَوْعِد ، والوعيد ، واألمر ، والنهي ، واألخبار واألحكام ، أو مجع 

ُبْرَمةٌ أْعَشاٌر ، : وهو مجع ألن الكتاب ُمْشَتِملٌ على سَُوٍة وآياٍت ، وهو من باب « َمبثَانِي » وصف كتاب وهو مفرد 
ثَمَّ موصوف حمذوف أي فصوالً َمثَانَِي ، حذف للداللة عليه ، وقال ابن : قاله الزخمشري وقيل . وثَْوٌب أْخالٌَق 

ء املذكورة َزْوَجْين َزْوَجْين مثل األمر ، والنهي ، والعام ، واخلاص ، واجململ ، واملفصل ، إن أكثر األشيا: اخلطيب 
وأحوال السموات واألرض واجلنة والنار ، والضوء والظلمة ، واللوح ، والقلم ، واملالئكة ، والشياطني ، والعرض 

بيانَ كلِّ ما َسوى احلق زوج يدل على أن ، والكرسّي ، والوعد ، والوعيدن والرجاء واخلوف واملقصود منه أن 
  .كل شيء ممثل بضدِّه ونقيضه وأن الفرد األحد احلق هو اللَُّه َتعَالَى 

وأن تكون حاالً منه الختاصه بالصفة ، وأن تكون « لكتاب » هذه اجلملة جيوز أن تكون صفة } َتقْشَِعرُّ { : قوله 
من اخلوف وقفَّ شعره ، واملصدر االقِْشعَْراُر والقَُشْعرِيرةُ أيضاً ووزن  مستأنفة ، واقشعر جلده إذا َتقَبَّض وجتمَّع

  .اقَْشعرَّ افَْعلَلَّ ، ووزن القَُشْعرِيَرة فَُعلِّيلَة 
  فصل

واالقشعرار تغري يف جلد اإلنسان عند } ِمْنُه ُجلُوُد الذين َيْخَشْونَ َربَُّهمْ { تقشعر تضطرب وتشمئز : قال املفسرون 
ثُمَّ َتِلُني ُجلُودُُهْم َوقُلُوُبُهْم إىل { املراد من اجلولد القلوب أي قلوب الذين خيشون رهبم : واخلوف ، وقيل  الَوَجل

إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود اخلائفني هللا وإذا ذكرت : قيل ) أي لذكر اهللا ( } ِذكْرِ اهللا ذَِلَك ُهَدى اهللا 
  :قال اهللا  آيات الرمحة النت وسكنت قلوهبم كما

وحقيقة املعىن أن قلوهبم تقشعر عند اخلوف وتلني عند الرجاء ]  ٢٨: الرعد [ } أَالَ بِِذكْرِ اهللا َتطَْمِئنُّ القلوب { 
َعنش  إذَا اقَْشَعرَّ جِلُْد الَْعْبِد مْن َخْشَيِة اللَِّه َتحَاتَّْت َعَنه ذُنُوُبُه كَما َيَتَحاتُّ« : السالم ) الصالة و ( قال عليه 

هذا : قال قتادة » إذا اقْشََعرَّ جِلُْد الَْعْبِد ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َحرََّمُه اللَّهث َعلَى النَّارِ « : وقال » الشَّجََرِة الَيابَِسِة َوَرقَُها 
ليهم إمنا ذلك نعت أولياء اهللا نعتهم اهللا بأهنم تقشعرُّ جلودهم وتطمئن قلوُبهم ومل ينعتهم بذهاب عقوهلم والَغَشَيان ع



قلت جلّديت أمساَء بنِت أيب بكر كيف كان أصحاب : يف أهل البَِدع وهو من الشيطان وعن عروةَ بن الّزبري قال 
كاُنوا كََما نعّتهم اهللا عّز وجلّ َتْدمَع : قالت ( يفعلون إذَا قرئ عليهم القرآن؟  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

َخرَّ أحدُهم معشياً عليه فقالت ) إن ناساً اليوم إذا قرئ عليهم القرآن : فقلُت هلا : ُهْم ، قال أعينُهْم وَتقَْشعرُّ جلوُد
إنه : ما بالُ هذا؟ قالوا : وعن ابن عمر أنه مّر برجل من أهل العراق ساقٍط فقال . أعوذُ باهللا من الشيطان الرجيم : 

  .وما َنْسقُط  -) عّز وجلّ  -( إّنا لنخشى اهللا : ل ابن عمر إذا قرئ عليه القرآنُ أو َسمع ذكَر اهللا َسقَطَ فقا
 -إن الشيطان يدخل يف جوف أحدهم ماكان هذا صنيع أصحابِ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال ابن عمر 

.  
  فصل

وهو الراء ليكون  تركيب لفظ القَُشْعرِيَرة من حروف التَّقَشُّع وهو األدُمي وضموا إليه حرفاً رابعاً: قال الزخمشري 
: وقف شعره وهو مثل يف شدة اخلوف فإن قيل ) إذا ( اقشعرَّ جلده من اخلوف : رباعياً داالً على معى زائد ، يقال 

  ؟» إىل « فعداه حبرف » َتِلُني إىل ذكر اهللا « : كيف قال 
  .اإلدراك تلني جلودهم وقلوهبم حال وصوهلا إىل حضرة اهللا وهو ال حيس : التقدير : فاجلواب 
  إىل ذكر رمحة اهللا؟: إىل ذكر اهللا ومل يقل : كيف قال : فإن قيل 
أن من أحب اهللا ألجل رمحته فهو ما أحب اهللا ألجل رمحته فهو ما أحب اهللا وإمنا أحب شيئاً غريه ، وأما : فاجلواب 

لودهم وقلوهبم إىل ذكر رمحة اهللا تلني ج: من أحبَّ اهللا ال لشيء سواه فهو احملب ويف الدرجة العالية فلهذا مل يقل 
  ] . ٢٨: الرعد [ } أَالَ بِذِكْرِ اهللا َتطَْمِئنُّ القلوب { : إىل ذكر اهللا وقد بني اهللا تعاىل هذا بقوله : وإمنا قال 
  مل ذكر يف جانب اخلوف قَُشعْرِيرة اجلولد فقط ، ويف جانب الرجاء لني اجللود والقلوب؟: فإن قيل 
كاشفة يف مقام الرجاء أكمل منها يف مقام اخلوف ألن اخلري مطلوب بالذات ، والشر مطلوب ألن امل: فاجلواب 

  .بالعََرض وحمل املكاشفات هي القلوب واألرواح واهللا أعلم 
 إشارة» ذَِلَك « فقوله } ذَِلَك ُهَدى اهللا َيْهِدي بِِه َمن َيَشآُء { : ملا وصف القرآن هبذه الصفات قال : مث إنه تعاىل 

لقبول اهلداية ومن يضلل اهللا أي جيعل قلبه قاسياً ) أوالً ( إىل الكتاب وهو ُهَدى اهللا وهو الذي َشَرَح اهللا صدره 
  .» فَما لَُه ِمْن َهاٍد « مظلماً 

َصْدَرُه  فََمن ُيرِِد اهللا أَن يَْهِدَيهُ َيشَْرْح{ : واعلم أن سؤاالت املعتزلة وجواهبا عن مثل هذه اآلية قد تقدم يف قوله 
  .ونظائرها ]  ١٢٥: األنعام [ } ِلِإلْسالَمِ 

اآلية ملا حكم على القاسية قلوهبم حبكم يف الدنيا وهو الضالل التام } أَفََمن َيتَِّقي بَِوْجهِِه سواء العذاب { : قوله 
} ء العذاب َيْوَم القيامة أَفََمن َيتَِّقي بَِوْجهِِه سوا{ : حكم عليه يف اآلخرة حبكم آخر وهو العذاب الشديد فقال 

ال تظهر ) والسعادة والشقاوة ( وتقريره أن أشرف األعضاء الظاهرة هو الوجه ألن حمل الصباحة وصومعه احلواس 
َها قَتََرةٌ أولئك ُهمُ ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ مُّْسفَِرةٌ ضَاِحكَةٌ مُّْستَْبِشَرةٌ َوُوجُوٌه َيْوَمِئٍذ َعلَْيَها غَبََرةٌ َتْرَهقُ{ : إال فيه ، قال تعاىل 

َيا َوْجَه الْعََربِ ، ويقال الطريق الدال على حال : ويقال ملقدم القوم ]  ٤٢-٣٨: عبس [ } الكفرة الفجرة 
فثََبتَ مبا ذكرنا أن أشرف األعضاء الظاهرة هو الوجه وإذا وقع اإلنسان يف نوع . إن وجه كذا هو كذا : الشيء 

إذا كان القادر على االّتقاء جيعل كل ما : ده وقاية لوجهه ، وإذا عرف هذا فنقول من أنواع العذاب فإنه جيعل ي
  :عن االتقاء ونظريه قوله النابغة ) عن العجز ( سوى الوجه فداًء للوجه ال َجَرَم حسن جعل االّتقاء بالوجه كناية 

  ْن ِقَراعِ الْكتَاِئبِبِهِّن فلُولٌ ِم... َوالَ َعْيَب ِفيهْم غَْيَر أَنَّ ُسُيوفَُهْم  -٤٢٩٧



أي ال عيَب فيهم إال هذا ، وهو ليس بعيب فال عيب فيهم إذَنْ بوْجٍه من الوجوه فكذا ههنا ال يقدرون على االتقاء 
إنه ُيلْقَى يف النار مغلولة يده : يوجه من الوجوه إال بالوجه ، وهذا يل باتقاء ، فال قدرة هلم على االتقاء البّتة ، وقيل 

أشده ، وقال » سوء العذاب « و . ، فال يتهيأ له أن يتقي النار إال بوجهه ، وتقدم الكالم على اإلعراب  إىل عنقه
  .يرمى به يف النار منكوساً ، فأول شيء ميس النار منه وجهه : جير على وجهه يف النار ، وقال عطاء : جماهد 
  .أي وباله } ذُوقُواْ َما كُنُتْم َتكِْسُبونَ { :  أي تقول اخلزنة للظاملني} َوِقيلَ ِللظَّاِلِمَني { : قوله 

أي } كَذَّبَ الذين ِمن قَْبِلهِْم { : وملا بني كيفية عقاب القاسية قلوهبم يف اآلخرة وبني كيفية وقوعهم يف العذاب قال 
نون غافلون عن العذاب أي يعين وهم آم} فَأََتاُهُم العذاب ِمْن حَْيثُ الَ َيْشُعُرونَ { من قبل كفار مكة كذبوا الرسل 

وهو الذل } فَأَذَاقَُهُم اهللا اخلزي ِفي احلياة الدنيا { من اجلهة اليت ال خيشون وال خيطر بباهلم أن الشر يأتيهم منا ، 
ب واخلزي يعين أنَّ أولئك وإن نزل هبم العذا} َولََعذَاُب اآلخرة أَكَْبُر لَْو كَانُواْ َيْعلَُمونَ { : والصغار واهلوان مث قال 

  .يف الدنيا فالعذاب املدخر هلم يوم القيامة أكرب وأعظم من ذلك الذي وقع هبم يف الدنيا 

قُْرآًنا َعرَبِيا غَْيَر ِذي ِعَوجٍ لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ ) ٢٧(َولَقَْد َضَربَْنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ مَثَلٍ لََعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ 
ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم لَا  ضََرَب اللَُّه َمثَلًا َرُجلًا ِفيِه ُشَركَاُء ُمَتَشاِكُسونَ َوَرُجلًا َسلًَما ِلَرُجلٍ َهلْ َيْستَوَِياِن َمثَلًا الْحَْمُد) ٢٨(

  ) ٢٩(َيْعلَُمونَ 

{ : حدّ الكمال والتمام فقال  وملا ذكر اهللا تعاىل هذه الفوائد الكثرية يف هذه املطالب بني أن هذه البيانات بلغت
دلت اآلية على أن : يتعظون ، قالت املعتزلة } َولَقَْد َضَربَْنا ِللنَّاسِ ِفي هذا القرآن ِمن كُلِّ مَثَلٍ لََّعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ 

َولَقَدْ { : قوله أفعال اهللا تعاىل وأحكامه معللة ، ودلت أيضاً على أنه تعاىل يريد اإلميان واملعرفة من الكلّ؛ ألن 
مشعر بالتعليل أيضاً ومشعر بأن املراد } لََّعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ { : مشِعر بالتعليل ، وقوله يف آخر اآلية } ضََرْبَنا ِللنَّاسِ 

  .من ضرب هذه األمثال حصولُ التذكرة والعلم 
  :فيه ثالثة أوجه } قُْرآناً َعَربِّياً { : قوله 

  .منصوباً على املدح؛ ألنه ملا كان نكرةً امتنع إتباعه للقرآن أن يكون : ( أحدمها 
  .يتذكرون قرآناً ) أي » يتذكرون « أن ينتصب ب : الثاين 

« على أهنا حال مؤكدة وتسمى حاالً موطّئة؛ ألن احلال يف احلقيقة » القرآن « أن ينتصب على احلال من : الثالث 
، أو » لقُْرآناً « نعت } غَْيَر ِذي ِعَوجٍ { : جاء زيد رجاالً صاحلاً ، وقوله :  توطئه له ، حنو» قُْرآناً « و » عربياً 

  .حال أُْخَرى 
  :فيه فائدتان : فهال قيل مستقيماً أو غري ُمْعَوجٍّ؟ قلُت : فإن قلت : قال الزخمشري 

  ] . ١: الكهف  [} َولَْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا { : نفي أن يكون فيه ِعَوٌج قط كما قال : إحدامها 
  :املراد بالِعَوج الشك واللَّْبس وأْنَشَد : أن العَِوج خيتص باملعاين دون األعيان وقيل : والثانية 
  ِمَن اإللِه َوقَْولٌ غَْيُر َمكْذُوبِ... َوقَْد أَتاَك يقٌني غَْيُر ِذي ِعَوجٍ  -٤٢٩٨
  فصل

  :اعلم أنه تعاىل وصف القرآن بصفات ثالثة 
  .رآناً ، واملراد كونه َمْتلُوَّا يف احملاريب إىل قيام الساعة كونه ق: أوهلا 

قُل لَِّئنِ اجتمعت اإلنس واجلن على { : كونه عربياً أي أنه أعجز الفصحاَء والبلغاَء عن معارضته كما قال : وثانيها 



  ] . ٨٨: اإلسراء [ } أَن َيأْتُواْ بِمِثْلِ هذا القرآن الَ َيأُْتونَ بِِمثِْلِه 
غري ذي : غري خمتلف ، وقال جماهد : كونه غَري ذي ِعوَج ، واملراد براءته من التناقض ، قال ابن عباس : لثها وثا

غري خملوق ، ويروى ذك عن مالكل بن أََنسٍ ، وحكى سفيان بن عينه عن سبعني من التابعني : لَْبس وقال السدي 
  .أن القرآن ليس خبالقٍ وال خملوق 

: ومتسك املعتزلة به يف تعليل أحكام اهللا تعاىل ، وقوله يف اآلية األوىل . الكفر والتكذيب به } ْم َيتَّقُونَ لََّعلَُّه{ : قوله 
  .واهللا أعلم . ألن التذكر يتقدم على االتّقاء واالحتراز » لعلهم يتقون « : ، وههنا } لََّعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ { 

  .ألنه تفسري للمَثَل » رجالً « نصب : قال الكسائي } ُجالً َضَرَب اهللا مَثَالً رَّ{ : قوله تعاىل 
ضََرَب اهللا َمثَالً { : واعلم أنه تََعالَى ملا شرح وعيد الكفار مَثَّلَ مبا يدل على فساد مذهبهم وقُْبحِ طريقتهم ، فقال 

  .} رَُّجالً 
وجيوز أن يكون » لَِرُجلٍ « ل نصب صفة جيوز أن يكون هذا مجلة من مبتدأ وخرب يف حم} ِفيِه ُشَركَآُء { : قوله 

» لُشركَاُء « صفة » مَُتَشاِكُسونَ « فاعل به ، وهو أوىل لقربه من املُفْرد ، و » ُشَركَاُء « الوصف اجلار وحده ، و 
ده موضع الكاف ، وقد تقدم الكالم على نصب املَثَل وما بع -باخلاء -والتَّشَاُخُس) والتََّشاكُُس ) والتَّشاكُُس 

  .الواقعني بعد َضَرَب 

على إسقاط اجلار ، أي ِلَرُجلِ أو يف َرُجل ، واملَُتَشاِكسون املختلفون الَعِسُرون » رجالً « انتصب : وقال الكسائي 
: َشكُسَ َيْشكُُس ُشكُوساً وَشكْساً إذا عسرن وهو رجلٌ َشِكس أي ِعِسر وَشاكَس إذا َتَعاَسر قال الليث : ، يقال 
« الليل والنهار يََتشاكسان أي يتضادان إذا جاء أحدمها ذهب اآلخر وقوله : ُس التضاد واالختالف ويقال التََّشاكُ

وقال أَبُوا البقاء كالماً اليشبه أن : قال شهاب الني ( كما تقول اشتركوا فيه أي يف رِقِِّة ، » لشركاء « صلة » فيه 
متعلق مبَُتَشاِكُسونَ ، » فيه « و » لَِرُجل « اجلملة صفة ) » كَاُء َوِفيِه ُشَر« : يصدر من مثله بل وال أقل منه قال 

وفيه داللة على جواز تقدمي خرب املبتدأ عليه انتهى أما هذا فال أشك أنه سهو ألنه من حيث جعله مجلة كيف يقول 
« : عدي جداً ، مث قوله أراد من حيث املعىن وهو ب: وقد يقال . » ُمبَتَشاِكُسونَ « يتعلق » فيه « إن : بعد ذلك 

يتعلق ُمبَتَشاِكُسونَ ، ولكنه » ِفيِه « إىل آخره يناقضه أيضاً معمول اخلرب على املبتدأ بناًء منه على أن » وفيه داللة 
  .فاسد ، والفاسُد ال ُيرام َصالَُحُه 

والباقون َسلَماً بفتح السني والالم  قرأ ابن كثري وأبو عمرو َساِلماً باأللف وكسر الالم ،} َسلَماً لَِّرُجلٍ { : قوله 
، فالقراءة ) بفتح السني وسكون الالم : ويقال أيضاً : قال ابن اخلطيب ( وابن جبري بكسر السني وسكون الالم ، 

األوىل اسم فاعل من سلم له كذا فهو سامل والقراءتان األخريتان ِسلْماً فهما مصدران وصف هبما على سبل املبالغة 
» َوَرُجلٌ َساِلٌم « : مضاف ، أوعلى وقوعهما موقع اسم الفاعل فيعود كالقراءة األوىل وقرئ  أو على حذف

  :برفعهما وفيه وجهان 
  .أن يكون مبتدأ واخلرب حمذوف تقديره وهناك رجلٌ لرجلٍٍ ، كذا قدره الزخمشرييُّ : أحدمها 

  :ألنه موضع تفصيل كقول أمرئ القيس خربه ، وجاز االبتداء بالنكرة » سامل « أنه مبتدأ ، و : الثاين 
  بِِشقٍّ َوِشقٌّ ِعْنَدَنا لَْم ُيحَوَّلِ... إذَا َما َبكَى ِمْن َخلِْفَها اْنَصَرفَتْ لَُه  -٤٢٩٩
  .» النَّاُس َرُجالَِن َرُجلٌ أَكَْرْمُت َوَرُجلٌ أََهْنُت « : وقوهلم 

هل يستوي ِمثْلُُهَما ، وأفرد التمييزُ ألنه : ية إذ األصل منصوب على التمييز املنقول من الفاعل} َمثَالً { : قوله 
وقال الزخمشري فيمن قرأ . فطابق َحالَ الرجلني » َمثَلَْينِ « وقرئ } َضَرَب اهللا مَثَالً { : مقتصر عليه أوالً يف قوله 



ومَثَلَ َرُجلٍ ، واملعىن هل يستويان فيما  مَثَلَ َرُجلٍ: ألن التقدير » للمثلني » « َيْسَتوَِياِن « إنّ الضمري يف : َمثَلَْينِ 
« على » يستويان « والظاهر أنه َيُعوُد الضمري يف : كَفَى بِهِما َرُجلَْين قال أبو حيان : يرجع إىل الوصيفة كما تقول 

يز يكون إذْ مثل رجل ومثل رجل ، فإن التمي: ، وأما إذا جعلته عائداً إىل املثلني اللّذين ذَكَر أن التقدير » رجلني 
هل يستوي املثالن مثلني يف الوصفية ، فاملثالن األوالن : ذَاَك قد فهم من املميز الذي هو الضمري إذ يصري التقدير 

كَفَى بِهَِما َرُجلَْين ، فإن الضمري يف هبما عائد على ما يراد بالرَُّجلَْين : معهودان الثانيان جْنَساِن ُمْبَهَماِن كما تقول 
  .يكون جواباً له » كفى هبما رجلني « :  املسألتني فما كان جواباً عن فال فرق بني

  فصل
اْضرْب لقومك مثالً وقل ما تقولون يف رجلٍ َمْملُوٍك لشركاء بينهم اختالٌف وتنازٌع فيه وكل واحد : تقدم الكالم 

غضب الباقونَ ، وإذا احتاج يدعي أنه عبده فهم يتجاذبونه يف حوائجهم وهو متحيِّر يف أمره وكلما أرضى أحدّهم 
إليهم فكل واحد منهم يرده إىل اآلخر فيبقى متحّيراً ال يعرف أيّهم أوىل أن يطلب رضاه؟ وأيهم ُيعِينه يف حاجاته؟ 

فهو هبذا السبب يف عذابٍ دائم ، وآخر له خمدوم واحد خيدمه على سبيل اإلخالص وذلك املخدوم يعينه يف مهاماته 
دين أحسُن حاالً؟ واملراد أن من أثبت آهلةً أخرى فإن اآلهلة تكون متنازعة متغالبة كما قال العب) من ( فأي هذا 

: املؤمنون [ } َولََعالَ بَْعُضُهْم على بَْعضٍ { : وقال ]  ٢٢: األنبياء [ } لَْو كَانَ ِفيهَِمآ آِلَهةٌ إِالَّ اهللا لَفََسَدَتا { : تعاىل 
االً ال يدري أَيَّ هؤالء اآلهلة يعبُد؟ وعلى ربوبية أيهم يعتمد؟ وممن يطلب فيبقى ذلك املشرك متحرياً ض]  ٩١

رزقه؟ فهمه مَشاع وقلبه أْوزَاع أما من مل ُيثبت إال إهلاً واحداً فهو قائم مبا كلفه عارف مبا يرضيه ويسخطه فكان 
  .ح الّشرك وحتسني التّوحيد حالُ هذا أقرب إىل الصالح من حالِ األول ، وهذا املثال يف غاية احلسن يف تقبي

  .هذا املثال ال ينطبُق على عبادة األصنام ألهنا َجَماَداٌت فليس بينهما منازعة وال تشاكس : فإن قيل 
هذه األصنام متاثيل الكواكب السبعة وهم يثبتون بينهما : أن عبدة األصنام خمتلفون منهم من يقول : فاجلواب 

ومنهم ) هو السَّعد األعظم : واملشتري ( ُزَحلُ هو النحس األعضم ، : قولون منازعة ومشاكسة ، أال ترى أهنم ي
بني تلك األرواح منازعة ومشاكسة وحنيئذ ) حيصل ( هذه األصنام متاثيل األرواح السماوية وحنيئذ : من يقول 

َمضَْوا فهم ) الذين ( د هذه األصنام متاثيل األشخاص من العلماء والزَّها: يكون املثال مطابقاً ، ومنهم من يقول 
والقائلون هبذا . يعبدون فهم يعبدون هذه التماثيل ليصري أولئك األشخاص من العلماء والزُّهَّاد شفعاَء مل عند اهللا 

القول يزعم كل طائفة منهم أن احملّق هو الذي الرجل الذي هو على دينه ، وأنّ من سواه مبطل وعلى هذا التقدير 
  .أيضاً ينطبق املثال 

يعين أنه ملا أبطل القول بإثبات الشركاء واألنداد وثبت أنه ال إله إال الواحُد األحدُ احملقُّ » قُل الَْحْمُد ِللَِّه « : قوله 
. أن احلمد له ال لغريه ، وأنّ املستحق العبادة هو اهللا » بل أكثرهم ال يعلمون « ثبت أن احلمد له ال لغريه ، مث قال 

على } احلمد للَِّه { : املراد أنه ملا سيقت عنده الدالئل الظاهرة قال : ا يصريون إليه ، وقيلي ال يعلمون م: وقيل 
واملراد باألكثر الكُلّ : اخللق ال يعرفوهنا قال البغوي ) أكثر ( حصول هذه البيانات ، وظهور هذه البيِّنات وإن كان 

.  

فََمْن أَظْلَُم ِممَّْن كَذََب َعلَى اللَِّه ) ٣١(نَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِعْندَ رَبِّكُْم َتخَْتِصُمونَ ثُمَّ إِ) ٣٠(إِنََّك َميٌِّت َوإِنَُّهْم َميُِّتونَ 
ُمتَّقُونَ َوالَِّذي َجاَء بِالصِّْدقِ َوَصدََّق بِِه أُولَِئَك ُهُم الْ) ٣٢(َوكَذََّب بِالصِّْدقِ إِذْ َجاَءُه أَلَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثًْوى ِللْكَافِرِيَن 

لُِيكَفَِّر اللَُّه َعنُْهْم أَسَْوأَ الَِّذي َعِملُوا وََيجْزَِيُهمْ أَْجرَُهمْ ) ٣٤(لَُهْم َما َيَشاُءونَ ِعْنَد َربِّهِْم ذَِلَك جََزاُء الُْمْحِسنَِني ) ٣٣(



وِّفُوَنَك بِالَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن أَلَْيسَ اللَُّه بِكَاٍف َعْبَدُه َوُيَخ) ٣٥(بِأَْحَسنِ الَِّذي كَانُوا َيْعَملُونَ 
  ) ٣٧(َوَمْن َيْهِد اللَُّه فََما لَُه ِمْن ُمِضلٍّ أَلَْيَس اللَُّه بَِعزِيزٍ ِذي اْنِتقَامٍ ) ٣٦(َهاٍد 

من  -بالتشديد -املَيِّتُ : ل الفراء والكسائي قا. أي سيموتون » وإهنم َميُِّتون « أي َسَتمُوُت } إِنََّك َميٌِّت { : قوله 
والعامة على َمّيت ومّيتون ، وقراءة . َمْن فَاٌرقَُه الروُح ولذلك مل خيفف ههنا  -بالتخفيف -مل َيُمْت وَسَيُموت واملَْيُت

ت ، وقد تقدم أَنه ال َماِئٌت ومَاِئُتونَ ، وهي صفة مشعرة حبدوثها دون َمّي: ابن ُمحَْيِصنٍ وابن أيب عبلة واليماين 
  .خالف بني القراء يف َتثْقِيل مثْلِ هذا 

  فصل
واملراد أن هؤالء األقوام وإن مل يلتفتوا إىل هذه الدالئل القاهرة ألجل احلسد فال تبال يا حممد هبذا فإنك ستموت 

ادل احلق بينكم فيوصل إىل كل حتشرون يوم القيامة وختتصمون عند اهللا تعاىل والع» ثُمَّ إنَّكُمْ « وهم أيضاً ميوتون 
  .أحد حقه وحينئذ يتميز احملق من املبطل 

مث إنه تعاىل بني نوعاً آخر من قابئح أفعاهلم وهم أهنم يكذبون ويضمون إليه أهنم يذكبون القائل احملق أما كذهبم فهو 
صلى اهللا عليه وسلم  -حممداً ) ق القائل احمل( أهنم أثبتوا هللا ولداً وشركاء ، وأما تكذيبهم الصادق فألهنم يكذبون 

أَلَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثًْوى { : بعد قيام الدالئل القاطعة على كونه صادقاً يف ادِّعاء النُُّبوة ، مث أردفه بالوعيد فقال  -
  .أي منزل ومقام للكافرين ، وهذا استفهام مبعىن التقرير } لِّلْكَاِفرِينَ 
ى اهللا الكذب أو كذب باحلق ذكر مقابلُه وهو الذي جاء بالصِّْدق وصدَّق به ، وقوله من افترى عل) اهللا ( وملا ذكر 

ألنه قصد به اجلزاء وما كان : لفظ مفرد ، ومعناه َجْمع ألنه أريد به اجلنُس ، وقيل } والذي َجآَء بالصدق { : 
كما } أولئك ُهُم املتقون { : له ولذلك ُروِعَي معناه فجمع يف قو« الذين » الذي موقع « : كذلك كثر فيه وقوع 

ظاهرةٌ واقٌع َمْوقع املضمر؛ إذ األصل َمثّْوى لَُهمْ « الكافرين » فإن } لِّلْكَاِفرِيَن { : يف قوله « َمْن » روعي معىن 
وهذا ]  ٦٩: التوبة [ } كالذي خاضوا { : والذين جاء بالصدق فحذفت النون ختفيفاً كقوله : بل األصل : وقيل 
: التوبة [ } كالذي خاضوا { : والِِّذي َجاُءوا ، كقوله : ؛ إٍذ لو قصد ذلك جلاء بعده ضمري اجلمع فكان يقال َوَهم
  :ويدل عليه أن نون التثنية إذا حذفت عاد الضمري مثنى كقوله ]  ٦٩

  الَقََتالَ الُْملُوَك َوفَكَّكَا اَألغْالَ... أََبنِي كُلَْيبٍ إنَّ َعمَّيَّ اللَّذَا  -٤٣٠٠
  :ولََجاء كقوله 

  ُهُم القَْوُم كُلُّ الْقَْومِ َيا أُمَّ خَاِلِد... إنَّ الِِّذي حَاَنْت بِفلْجٍ َدَماؤُُهْم ] و [  -٤٣٠١
: وقيل : وقد تقدم حتقيق نظري اآلية يف أوائل البقرة وغريها « والَِّذي َجاُءوا بالصِّْدقِ َوَصدَّقُوا بِِه » : وقرأ عبد اهللا 

} أولئك ُهُم املتقون { : صفة ملوصوف حمذوف مبعىن اجلمع تقديره والفريق أو الفوج ، ولذلك قال «  الذي» 
ولكن ملا كان املراد هو وأتباعه ذلك فجمع  -صلى اهللا عليه وسلم  -املراد لذي واحد بعينه وهو حممد : وقيل 

  }كتاب لََعلَُّهْم َيهَْتُدونَ َولَقَْد آَتْيَنا موسى ال{ : كقوله } أولئك ُهُم { : واحد فقال 

أرد به إياُه َوَمْن َتبَِعُه كما  -صلى اهللا عليه وسلم  -هو رسول اهللا : قاله الزخمشري ، وعبارته ]  ٤٩: املؤمنون [ 
: وإصالحه أن يقول : أراد مبوسى إياُه َوقَْوَمُه ، وناقشه أبو حيان يف إيقاعِ الضمري املنفصل موقع املتصل ، قال 

لغرض من » مبوسى « و » به « وال مناقشة ألنه مع تقدمي : اده به كما أرادُه مبوسى وقومه ، قال شهاب الدين وأر
َولَقَْد َوصَّْيَنا الذين أُوتُواْ الكتاب ِمن قَْبِلكُمْ { : األغراض استحال اتِّصال الضمري ، وهذا كالبحث يف قَوِِلِه تعاىل 



وهو أن بعض الناس زعم ]  ١: املمتحنة [ } ُيخْرُِجونَ الرسول َوإِيَّاكُمْ { : وقوله ]  ١٣١: النساء [ } َوإِيَّاكُْم 
وتقدم اجلواب بقريب مما ذكرنا َههنا ، وتقدم بيان حكمة التقدمي مثة . أنه جيوز االنفصال مع القدرة على االتصال 

ه نظر بل الظاهر خصوص الضمري بقومه دونه ملوسى وقومه في» لعلُهْم َيهَْتُدونَ « وقول الزخمشري إن الضمري يف . 
فمهتٍد ثابٌت على اهلداية وقال  -السالم) الصالة و ( عليه  -ألهنم هم املطلوب منهم اهلداية ، وأما موسى

والفوج أو الفريَق الذي جاء بالصدق وصدق به وهم الرسول الذي جاء : وجيوز أن يريد : الزخمشري أيضاً 
َجاَء « : وفيه توزيع للّصلة ، والفوُج هو املوصول فهو كقولك : قوا به قال أبو حيان بالصدق وصاحبته الذين صد
  .واألظهر عدم التوزيع بل املعطوف على الصلة صلة ملن له الصلة األوىل » الفَريُق الَّذي شَرف وشرف 

ومل يغريه بل أداه من غري حتريف ، وقرأ أبو َصاِلح وعكرمةُ بُن ُسلَْيَمانَ وحممد بن َجحَاَدةَ خمففاً مبعىن صدق فيه 
  .مشدِّداً مبنياً للمفعول » َوُصدَِّق بِهِ « : وقُرَِئ 
  فصل

املعىن فمن أظلم ممن كذب على اهللا فزعم أن له ولداً وشريكاً وكذَّب بالصِّْدق بالقرآن ، أو مبحمد إذْ َجاَءُه ، مث 
وَصدَّق  -صلى اهللا عليه وسلم  -ء بالصدق رسول اهللا والَِّذي جا: قال ابن عباس } والذي َجآَء بالصدق { قال 

 -رسول اهللا : والذي جاء بالصدق : تلقّاه بالقبول ، وقال أبو العالية والكليب  -صلى اهللا عليه وسلم  -به حممد 
 -والذي جاء بالصدق رسول اهللا : وقال قتادة  -رضي اهللا عنه -أبو بكر : وصدق به  -صلى اهللا عليه وسلم 

وقال عطاء ]  ٤: األنفال [ } أوالئك ُهُم املؤمنون { : هم املؤمنون لقوله : وصدق به  -اهللا عليه وسلم  صلى
َمثَلُُهْم { : كقوله » الَِّذيَن « مبعىن » الَّذي « األتباع وحنيئذ يكون : األنبياء وصدق به : والذي جاء بالصدق 

هم املؤمنون : وقال احلسن ]  ١٧: البقرة [ } َما َحْولَُه ذََهَب اهللا بُِنورِِهْم كََمثَلِ الذي استوقد َناراً فَلَمَّآ أََضاَءْت 
وهذا اليفيد العبدية مبعىن اجلهة واملكان بل مبعىن } أولئك ُهمُ املتقون { صدقوا به يف الدينا وجاءوا به يف اآلخرة ، 

  .]  ٥٥: القمر [ } ِعنَد َمِليٍك مُّقَْتِدرِ { : اإلخالص ، كقوله 
  .وهذا يدل على أن األجر مستحق هلم على إحساهنم يف العبادة : قالت املعتزلة } َجَزآُء احملسنني { : مث قال 

  :يف تعلق اجلار وجهان } لُِيكَفَِّر اهللا { : قوله 
  .أهنا متعلقة مبحذوف أي َيسََّر هلم ذلك لُيكَفَّر : أحدمها 
  .الذين أحسنوا لُيكَفّر أي ألجل التكفري : ه قيل أن تتعلق بنفس الُْمْحِسنَِني كأن: والثاين 

ليست للتفضيل بل مبعىن سيَء الذي عملوا : الظاهر أنه أفعل تفضيل ، وبه قرأ العامة وقيل } أَسَْوأَ الذي { : قوله 
أَْسَواءَ :  -يف رواية  -أي َعاِدالَُهْم ويدل عليه قراءة ابن كثري » األَشجُّ والنَّاِقصُ أَعدالَ َبنِي َمرْوانَ « : كقوهلم 

  .السَّْجَدِة » حم « : بألف بني الواو واهلَْمَزة بزنة أعماله مجع ُسوٍء ، وكذا قرأ يف 
  فصل
ِلُيكَفِّرَ اهللا { : يدل على حصول الثواب على أكمل الوجوه ، وقوله تعاىل } لَُهم مَّا َيَشآُءونَ ِعنَد رَبِّهِْم { : قوله 

العقاب عنهم على أكمل الوجوه ومعىن تكفريها أي يسترها عليهم باملغفرة وجيزيهم  يدل على سقوط} َعْنُهْم 
أجرهم بأحسن الذي كانوا يعلمون وقال مقاتلك جيزيهم باحملاسن من أعماهلم وال جيزيهم باملََساوِئِ ، قال ابن 

من املعاصي مع اإلميان كما ال ينفع  ال يضّر شيٌء: واعلم أن مقاتالً كان شيخ املُْرجِئَة وهم الذين يقولون : اخلطيب 
إهنا تدلُّ على أن من صدق األنبياء والرسل فإنه تعاىل يكفر : واحتج هبذه اآلية فقال . شيٌء من الطاعات مع الكفر 

عنهم أسوأ الذي عملوا وال جيوز محل هذا األسوأ على الكفر السابق ألن ظاهر اآلية أن التكليِيف إمنا حصل يف 



من الشرك وإذا كان كذلك وجب أن يكون املراد منه الكبائر اليت أييت هبا ) وهو التقوى ( التَّقَْوى ، حال وصفهم ب
  .ما يأتون به وذلك هو الكبائر ) أَسْوأَ ( بعد اإلميان فتكون هذه اآلية َتْنِصيصاً على أنه تعاىل يكفر عنهم بعد إمياهنم 

، واَألخََواِن ِعَباَدُه مجعاً ، وهم األنبياء وأتباعهم ، » عَْبده « لعامة على توحيد ا} أَلَْيَس اهللا بِكَاٍف َعْبَدُه { : قوله 
  .باإلضافة وُيكَاِفي مضارع كايف ِعَباَدُه ُنصب على املفعول به » بِكَاِفي ِعَباِدِه « وقرئ 

ى لفظ املفاعلة ملا تقدم من أن بناء ُيجَازِي مبعىن َيجْزِي وبين عل: حنو » فََعلَ « مث املفاعلة هنا حتتمل أن تكون معىن 
املفاعلة يشعر باملبالغة ألنه للمغالبة ، وحيتمل أن يكون أصله ُيكايفُء باهلمز من املكافأة مبعىن َيجْزِيهم فخففت اهلمزة 

  .وهذا استفهام تقرير 
حالَ ختويفهم إياك بكَذَا كأَنَّ املعىن أنه  كَاِفيَك) اللَُّه ( جيوز أن يكون حاالً؛ إذ املعىن أليس } وَُيَخوِّفُوَنكَ { : قوله 

  .كاِفيِه يف كل حال حىت يف هِذِه احلال ، وجيوز أن تكونَ مستأنفةً 
  فصل

السالم ) الصالة و ( ومن قرأ عباده يعين األنبياء عليهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -من قرأ بكاٍف َعْبَدُه يعين حممداً
وكفاهم اللَُّه َشرَّ من ]  ٥: غافر [ } َوَهمَّْت كُلُّ أُمٍَّة بَِرُسولِهِْم ِليَأُْخذُوُه { : ل تعاىل قََصَدُهْم قومُُهْم بالسوء كما قا

وإبراهيم النار ويونس ما دفع فهو  -السالم) الصالة و ( عليه  -املراد أن اهللا تعاىل كفى نوحاً : وقيل . عاداهم 
  .ل قبلك سبحانه وتعاىل كافيك يا حممد كما كفى هؤالء الرس

ُمَعاَداةَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -وذلك أن قريشاً خوفوا النيب } وَُيَخوِّفُوَنَك بالذين ِمن ُدونِِه { : وقوله تعاىل 
  .لََتكُفَّنَّ عن شتم آهلتنا أو لُيِصبَّنََّك منهم خََبلٌ أو جنونٌ ، فأنزل اهللا هذه اآلية : األوثاِن وقالوا 

َوَمن ُيْضِللِ اهللا فََما لَُه ِمْن َهاٍد { : الترغيب ختم الكالم خبامتة هي املفصل احلق فقال وملا شرح الوعد والوعيد و
أي هذه الدالئل والبينات ال تنفع إال إذا خص اهللا العبد باهلداية والتوفيق ، مث قال } َوَمن َيْهِد اهللا فََما لَُه ِمن مُِّضلٍّ 

  .وهذا هتديٌد للكُفَّار } أَلَْيَس اهللا بَِعزِيزٍ ِذي انتقام { : 
  فصل

َوَمن ُيْضِللِ اهللا فََما لَُه ِمْن َهاٍد َوَمن َيْهِد اهللا فََما { : احتج أهل السنة هبذه اآلية على مسألة خلق األعمال ألن قوله 
لفكر فيهم هو اهللا صريح يف ذلك ، ومتسك املعتزلة بقوله أليس اهللا بعزيز ِذي انتقام ولو كان اخلَالق ل} لَُه ِمن مُِّضلٍّ 

  .واهللا أعلم . تعاىل لكان االنتقام والتهديد غري الئق 

اللَِّه إِنْ أََراَدنَِي اللَُّه بُِضرٍّ َهلْ  َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلْ أَفََرأَْيُتْم َما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن
  ) ٣٨(كِّلُونَ اُت ُضرِِّه أَْو أَرَادَنِي بَِرْحَمٍة َهلْ ُهنَّ ُمْمِسكَاتُ َرْحَمِتِه قُلْ َحسْبَِي اللَُّه َعلَْيِه َيَتَوكَّلُ الُْمَتَوُهنَّ كَاِشفَ

د املوحدين اآلية ملا بني وعيد املشركني ووع} َولَِئن َسأَلَْتُهْم مَّْن َخلََق السماوات واألرض لََيقُولُنَّ اهللا { : قوله تعاىل 
  :عاد إىل إقامة الديل على َتزْيِيِف طريق عبدة األوثان وهذا التَّْزييف مبين على أصلني 

َولَِئن { : أن هؤالء املشركون مقرون بوجود اإلله القادر على العامل واحلكيم وهو املراد من قوله : األصل األّول 
قال بعض العلماء العلم بوجود اإلله القادر احلكيم علٌم متفق } اهللا  َسأَلَْتُهْم مَّْن َخلََق السماوات واألرض لََيقُولُنَّ

عليه بني مجهور اخلالئق ال نزاع بينهم فيه وفطرة العقل شاهدةً بصحة هذا العلم فإن من تأمل يف عجائب بدن 
اإلله القادر احلكيم الرحيم اإلنسان وما فيه من أنواع اِحلكَم الغربية واملصاحل العجيبة ِعلَم أنه ال بّد من االعتراف ب



.  
قُلْ أَفََرأَيُْتم مَّا َتْدُعونَ ِمن { : أن هذه األصنام ال قدرة هلا على اخلرب والشر وهو املراد من قوله : واألصل الثاين 

فثبت أنه ال بدّ } ُمْمِسكَاُت َرْحَمِتِه  ُدوِن اهللا إِنْ أََرادَنَِي اهللا بُِضرٍّ َهلْ ُهنَّ كَاِشفَاُت ُضرِِّه أَْو أَرَادَنِي بَِرْحَمٍة َهلْ ُهنَّ
اإلله القادر احلكيم الرحيم ، وثبت أن هذه األصنام ال قدرة هلا على اخلري والشر وإذا ) اهللا ( من اإلقرار بوجود 

لَْيِه َيَتَوكَّلُ قُلْ َحسْبَِي اهللا َع{ : كان األمر كذلك اكنت عبادة اهللا كافيةً واالعتماُد عليه كافياً وهو املراد من قوله 
  .} املتوكلون 

اجلملة االستفهامية والعائد : ، وثانيهما » ما تدعون « : هي املتعدية الثنني أوهلما } أَفَرَأَيُْتم مَّا َتْدُعونَ { : قوله 
اء اإلناث الالِت وإمنا أَنَّثَُه َتْحِقرياً ملا يدعون من دونه وألهنم كانوا يسموهنا بأمس» ُهنَّ « على املفعول منها قوله 

  .ومناةَ والُعزَّى وتقدم حتقيق هذا 
وهو الصل » ُضرَُّه وَرْحَمَتُه « ونصب  -بالتنوين -قرأ أبو عمرو كاشفاٌت وممسكاٌت} َهلْ ُهنَّ كَاِشفَات { : قوله 

  .يف اسم الفاعل والباقون باإلضافة هو ختفيٌف 
  فصل

صلى  -عن ذلك فسكتوا فقال اهللا لرسوله  -صلى اهللا عليه وسلم  -ملا نزلت هذه اآلية سأهلم النيب : قال مقاتل 
  .يثق الواثقون } َعلَْيِه َيَتَوكَّلُ املتوكلون { قُلْ َحْسبِيَ اللَُّه ِثقَيت باللَّه واعتمادي  -اهللا عليه وسلم 

َمْن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيخْزِيِه وََيِحلُّ َعلَْيِه َعذَاٌب ُمِقيمٌ ) ٣٩(قُلْ َيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ فَسَْوَف َتْعلَُمونَ 
)٤٠ (  

وهذا أمر هتديد أي أنكم تعتقدون يف أنفسكم أنكم يف هناية القوة } قُلْ ياقوم اعملوا على َمكَانَِتكُمْ { : قوله 
ن أن العذاب واخلزى يصيبين والشدة فاجتهدوا يف أنواع مكركم وكيدكم فإين عامل يف تقرير ديين فسوف تعلمو

  .أو يصيبكم 

  ) ٤١(ْيَها َوَما أَْنَت َعلَْيهِْم بَِوكِيلٍ إِنَّا أَنَْزلَْنا َعلَْيَك الْكَِتاَب ِللنَّاسِ بِالَْحقِّ فََمنِ اْهَتَدى فَِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَ

كان  -صلى اهللا عليه وسلم  -اعلم أن النيب . . . اآلية } ب ِللنَّاسِ باحلق إِنَّآ أَنَزلَْنا َعلَْيَك الكتا{ : قوله تعاىل 
{ : وقال ]  ٦: الكهف [ } فَلََعلََّك بَاِخٌع نَّفَْسَك على آثَارِِهمْ { : يعظُم عليه إصراهم على الكفر كما قال تعاىل 

: الشعراء [ } لََعلَّكَ َباِخٌع نَّفَْسَك أَالَّ َيكُوُنواْ ُمْؤِمنِنيَ { : وقال ]  ٨: فاطر [ } فَالَ َتذَْهْب َنفُْسَك َعلَْيهِْم َحَسرَاٍت 
فلما بني اهللا تعاىل يف هذه اآليات فساد مذاهب املشركني تارة بالدالئل البينات وتارة بضرب األمثال وتارةً ]  ٣

إنا : فقال  - عليه وسلم صلى اهللا -بذكر الوعد والوعيد أردفه بكالم يزيل ذلك اخلوف العظيم عن قلب الرسول 
أَنَْزلَْنا إلَْيَك الِْكتَاَب الكامل الشريف لنفع الناس وهداهم وجعلنا إنزاله مقروناً باحلق وهو املعجز الذي يدل على أنه 

أي لست } وََمآ أَنَت َعلَْيهِم بَِوكِيلٍ { من عند اهللا فمن اهتدى فنفعه يعود إليه ومن ضل فضري ضالله يعود إليه 
 -وراً بأن حتملهم على اإلميان على سبيل القهر بل القَُبول ، وعدم القبول مفوض إليهم وذلك تسلية للرسول مأم

مث بني تعاىل اهلداية ال حتصل إال بتوفيق اهللا تعاىل ، وكما أن املوت والنوم ال حيصالن  -السالم ) الصالة و ( عليه 
ال بأمر اهللا تعاىل ، ومن عرق هذه الدقيقة فقد عرف على هذه إال بتخليق اهللا تعاىل ، كذلك الضالل ال حيصل إ



فهذا وجه النظم ، وفيه وجه آخر وهو  -صلى اهللا عليه ومسل -الدقيقة سبباً لزوال ذلك احلزن عن قلب الرسول 
  .أن اهللا تعاىل ذكر حجة أخرى يف إثبات أنه إلٌه عامل ليلد على أنه بالعبادة أحقُّ من هذه األصنام 

يُْرِسلُ الْأُْخَرى إِلَى أََجلٍ ُه َيَتَوفَّى الْأَْنفُسَ ِحَني َمْوِتَها َوالَِّتي لَْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها فَُيْمِسُك الَِّتي قََضى َعلَْيَها الْمَْوَت َواللَّ
ِه ُشفََعاَء قُلْ أََولَْو كَانُوا لَا َيْمِلكُونَ َشْيئًا َولَا أَمِ اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَّ) ٤٢(ُمَسمى إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ 

َوإِذَا ذُِكَر اللَُّه َوْحَدهُ ) ٤٤(قُلْ ِللَِّه الشَّفَاَعةُ َجِميًعا لَُه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ ثُمَّ إِلَْيِه ُتْرَجُعونَ ) ٤٣(َيْعِقلُونَ 
  ) ٤٥(ْؤِمُنونَ بِالْآخَِرِة َوإِذَا ذُِكَر الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه إِذَا ُهمْ َيْستَْبِشُرونَ اْشَمأَزَّْت قُلُوُب الَِّذيَن لَا ُي

ِحَني ِمْوتَِها { : أي األرواح حني موهتا فيقبضها عند انقضاء أجلها ، وقوله } اهللا َيَتَوفَّى األنفس ِحَني مِْوِتَها { : قوله 
يريد يتوىف األنفس اليت مل متت يف مامها فاليت تتوىف عند النوم هي النفس }  واليت لَْم َتُمْت{ يريد موت أجسادها } 

اليت هبا العقل والتمييز ولكل إنسان َنفَْسان إحادمها نفس احلياة وهي اليت تفارقه عند املوت وتزول بزواهلا النفس 
فال يردها إىل } قضى َعلَْيَها املوت فَُيْمِسكُ اليت { واألخرى هي النقس اليت تفارقه إذا نام وهو بعد النوم تنفس 

وهو وقت } إىل أََجلٍ مَُّسمى { أي يردها إىل اجلسد وهي اليت مل يقض عليها املوت } َويُْرِسلُ األخرى { اجلسد 
  .موته 
» نامها يف م« أي يتوىف األنفس حني متوت وتتوىف أيضاً األنفَس اليت مل متت يف منامها ف } واليت لَْم َتُمتْ { : قوله 

  .مبنياً للمغفول الَْمْوُت رفعاً لقيامه مقام الفاعل » قُِضَي « : وقرأ األَخوَانش » لَيَتَوفَّى « ظرف 
  فصل
خترج الروح عند النوم : إنَّا لإلنسان َنفْساً وروحاً ، فعند النوم خيرج النَّفُْس وتبقى الروح ، وعن عليِ قال : قيل 

إن : يرى الرؤيا فإذا انتبه من النوم عاد الروح إىل حسده بأسرَع من حلظة ويقال  ويبقى شعاعه يف اجلََسد ، فبذلك
أرواح األحياء واألموات تلتقي يف املنام فَتَتَعارف ما شاء اهللا فإذا أرادت الرجوع إىل أجسادها أمسك اله أرواح 

ِفي ذَِلَك آلَياٍت لِّقَْومٍ { هتا األموات عنده وأرسل أرواح األجساد حىت ترجع إىل أجسادها إىل انقضاء مدة حيا
  .لدالالت على قدرته حيث مل يغلط يف إمساك ما مسك من األرواح وإرسال ما يرسل منها } َيَتفَكَُّرونَ 

لَعالمات لقوم يتفكرون يف أمر البعث يعين أن َتوفِّي نفسٍ النائم وإرسالَها بعد التَّوفِّي دليلٌ على البعث : وقال مقاتل 
.  

الذي { : يدل على أن املَتوفِّي هو اهللا تعاىل فقط ، ويؤكده قوله تعاىل } اهللا َيَتوَفَّى األنفس { : قوله تعاىل : ل فإن قي
وقال يف آية أخرى ]  ٢٥٨: البقرة [ } رَبَِّي الذي ُيحْيِي َوُيِميتُ { : وقوله ]  ٢: امللك [ } َخلََق املوت واحلياة 

} ُرُسلَُنا ) إِذَا َجآَء أََحدَكُُم املوت َتَوفَّْتُه { : وقال يف آية ثالثة ] (  ١١: السجدة [ } املوت  قُلْ َيَتَوفَّاكُم مَّلَُك{ : 
  فكيف اجلمع؟]  ٦١: األنعام [ 

أن املتوفِّي يف احلقيقة هو اهللا تعاىل إال أنه تعاىل فوض كل نوع إىل ملك من املالئكة ففوض قبَض األرواح : فاجلواب 
وت وهو الرئيس وحتته أتباع وَخَدٌم فأضيف التوفِّي يف آية اهللا تعاىل وهي اإلضافة احلقيقة ، ويف آيٍة إىل إىل ملك امل

  .ملك املوت ألن الرئيس يف هذا العمل ويف آية إىل أتباعه واهللا أعلم 
  .أم منقطعة فتقدر ببل واهلمزة } أَمِ اختذوا { : قوله 

حنن ال نعبد هذه األصنام العتقاِد أهنا تضر وتنفع وإمنا نعدهبا : لكالم سؤاالً قالوا واعلم أن الكافر أْوَردُوا على هذا ا



ألجل أهنا متاثيل ألشخاص كانوا عنده من املقربني فنحن نعبدها ألجل أن يصري أولئك األكابر شفعاء فأجاب اهللا 
  .} أَمِ اختذوا ِمن ُدوِن اهللا ُشفََعآَء { تعاىل بأن قال 

وكيف هذا التركيب ، واملعىن قُلْ يا ُمَحمَُّد أَو لَْو كانوا » أََولَْو « تقدم الكالم على حنو } أََولَْو كَاُنوا قُلْ { : قوله 
من الشفاعة أنكم تعبدوهنم ، وجواب هذا حمذوف تقديره وإن كانوا } الَ َيْمِلكُونَ شَْيئاً { أي وإن كانوا يعين اآلهلة 

  .هبذه الصفة تتخذوهنم 
لَُّه ُملُْك السماوات واألرض ثُمَّ إِلَْيهِ { ال يشفع أحٌد إال بإذنه : قال جماهد } قُل ِللَِّه الشفاعة َجِميعاً { : قوله 

  .} ُتْرَجُعونَ 
أي اْنقََبَضْت عن التَّوحيد وقال : نفرت ، قال ابن عباس وجماهد ومقاتل } َوإِذَا ذُِكَر اهللا َوْحَدُه امشأزت { : قوله 

وهذا نوع آخر من } قُلُوُب الذين الَ ُيْؤِمُنونَ باآلخرة { ْت ، وأصل االمشئزاز النُّفور واالسِْتكبَار قتادة استكرب
قال . يعين يفرحون } إِذَا ُهْم َيْستَْبِشُرونَ { يعين األصنام } َوإِذَا ذُِكَر الذين ِمن ُدونِِه { أعمال املشركني القبيحة 

تلك « سورة والنجم فألقى الشيطانُ يف أُْمنِيَِّة  -صلى اهللا عليه وسلم  - وذلك حيث قرأ النيب: جماهد ومقاتل 
  .ففرح به الكفار » الغََرانيق الُعالَ 

  ؟» إذَا ذُِكَر « : فإن قلتك ما العامل يف : قال الزخمشري } َوإِذَا ذُِكَر الذين { : قوله 
  .يَن من دونه فَاَجأوا َوقَْت االستبشار الفجائية تقديره وقت ِذكْرِ الَِّذ» إذا « العامل فيه : قلت 

» ِلفَاَجأُوا « أما قول الزخمشري فال أعلمه من قول من ينتمي إىل النحو وهو أن الظرفني َمْعموالَن : قال أبو حيان 
مضافة » إذَا » « إذَا ُهمْ َيْستبشُرونَ « : األول تنصب على الظرفية والثانية على املفعولية وقال احلَْويف » إذا « ثُمَّ 

إذا كان ذلك هم َيسَْتْبِشرونَ : مكررة للتوكيد ، وحذف ما يضاف إليهن والتقدير » إذا « إىل االبتداء واخلرب ، و 
  .إذا كان كذلك استبشروا : املعىن » إذا « هو العامل يف ) هم يستبشرون ( ، فيكون 

مكررة » إذا « ضافة إىل االبتداء واخلرب ، مث قال و م» إذَا « هذا يبعد جداً عن الصواب إذا جعل : قال أبو حيان 
فكيف تكون مضافة إىل ) فإذا كانت إذا حذف ما يضاف إليه ( للتوكيد وحذف ما يضاف إليه إىل آخره كالمه 

  .وهذا كله يوجبه عدم اإلتقان لعلم النحو والتحذف فيه ، انتهى ! »هم يستبشرون « االبتداء واخلرب الذي هو 
ويف هذه العبارة حتامل على أهل العلم املرجوع إليهم فيهم واختار ابو حيان أن يكون العامل يف : الدين قال شهاب 

إهنا : الشرطية الفعل بعدها ال جواهبا وأهنا ليست مضافة ملا بعدها سواء كانت زماناً أم مكاناًأما إذا قيل » إذا « 
  .شرط كالفاء حرف فال حيتاج إىل عامل وهي رابطة جلملة اجلزاء بال

  :هو الذعر ، امشأزَّ فُالَنٌ أي ذعر ووزنه افَْعلَلَّ كاقَْشَعرَّ ، قال الشاعر : واالْشِمئزَاُز النفور والَتقَبض وقال أبو زيد 
  ووَلَّتُه َعَشْوَزَنه َزبُونَا... إذَا َعضَّ الثِّقَافُ بَِها اْشَمأَزَّْت  -

ذ كل واحد منهما يف بابه ألن االستبشار أن ميتلئ قلبه سروراً حىت ولقد تقابل االستبشار واالمشئزاز إ: خشري 
وغيظه فينقبض الروح إىل داخل القلب ) غَمُّه « يظهر ذلك السرور يف أَسِرَّة وجهه ويتهلَّل ، واالمشئزاز أن يعظم 

  .فيبقى يف أدمي الوجه أثر الغربة والظلمة األرضية 

) ٤٦(وَالْأَْرضِ َعاِلَم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة أَْنَت َتْحكُُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفي َما كَانُوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ  قُلِ اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماوَاِت
ِة َوَبَدا لَُهْم ِمَن اللَِّه َما لَمْ الْقَِياَمَولَْو أَنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُموا َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َوِمثْلَُه َمَعُه لَافَْتدَْوا بِِه ِمْن ُسوِء الَْعذَابِ َيْوَم 

فَإِذَا َمسَّ الْإِْنَسانَ ُضرٌّ ) ٤٨(وََبَدا لَُهمْ َسيِّئَاُت َما كََسبُوا َوحَاَق بِهِْم َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ ) ٤٧(َيكُوُنوا َيحَْتِسُبونَ 



قَْد قَالََها الَِّذيَن ) ٤٩(ا أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ َبلْ ِهَي ِفْتَنةٌ َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم لَا َيْعلَُمونَ َدَعاَنا ثُمَّ إِذَا َخوَّلَْناُه نِْعَمةً ِمنَّا قَالَ إِنََّم
َسُيصِيُبُهمْ فَأََصابَُهْم سَيِّئَاُت َما كََسُبوا وَالَِّذيَن ظَلَُموا ِمْن َهُؤلَاِء ) ٥٠(ِمْن قَْبِلهِْم فََما أَغَْنى َعْنُهْم َما كَاُنوا َيكِْسُبونَ 

أََولَمْ َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْبُسطُ الرِّْزقَ ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياتٍ ) ٥١(َسيِّئَاُت َما كََسبُوا َوَما ُهْم بُِمْعجِزِيَن 
  ) ٥٢(ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 

قُلِ اللهم فَاِطرَ { : أردفه بذكر الدعاء العظيم فقال وملا َحكَى هذا األمر العجيب الذي تشهد فطرة العقل بفساده 
روى أبو سلمة قال } السماوات واألرض َعاِلَم الغيب والشهادة أَنَت َتْحكُُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفي َما كَانُواْ ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 

اللَُّهمَّ َربِّ « : كان يقول  :صالته بالليل؟ قالت  -صلى اهللا عليه وسلم  -سألت عائشة مب كان يفتتح رسول اهللا
جربيلَ وميكائلَ وإسرافيل فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عابدك فيما كانوا فيه 

  .» خيتلفون اهدنِي مل اختلف فيه احلق بإذنك إنك هتدي من تشاء إىل صراٍط مستقيم 
  :أشياء ولَمَّا حكى عنهم هذا املذهب الباطل ذكر يف وعيدهم 

أن هؤالء الكفار لو ملكوا كل ما يف األرض من األمور وملكوا مثله معه جعلوا الكل ِفْدية ألنفسهم من : أوهلا 
  .العذاب الشديد 

أي ظهرت هلم أنواع من العذاب مل يكن يف حساهبم ، } وََبَدا لَُهْم مَِّن اهللا َما لَمْ َيكُوُنواْ َيحَْتِسُبونَ { : قوله : وثانيها 
ِفيَها َما الَ َعْيٌن َرأَْت َوالَ أُذُنٌ َسِمَعْت َوالَ « : يف صفة الثواب يف اجلنة  -السالم) الصالة و ( عليه  -هذا كقولهو

} َوَبَدا لَُهْم مَِّن اهللا َما لَْم َيكُوُنواْ َيْحَتِسُبونَ { : فكذلك حصل يف العقاب مثله وهو قوله » َخطََر َعلَى قَلْبِ َبَشر 
ظنوا أن أعماهلم : وقال السدي . ظهر هلم حني بعثوا ما مل حيتبسوا يف الدنيا أنه نازل هبم يف اآلخرة : اتل وقال مق

حسنات فبدت هلم سيئات واملعىن أهنم كانوا يتقربون إىل اهللا بعبادة األصنام فلما عوقبوا عليها بدا هلم من اهللا ما مل 
  .حيتسبوا 
َوحَاق هِبمْ « أي مساوئ أعماهلم من الشرط وظلم أولياء اهللا } لَُهْم َسيِّئَاُت َما كََسبُواْ  َوَبَدا{ : قوله تعاىل : وثالثها 

  .فنبه تعاىل هبذه الوجوه على عظم عقاهبم } مَّا كَانُواْ بِِه َيْسَتهْزِئُونَ { أي أحاظ هبم من مجيع اجلوانب » 
مصدرية أي سيئات كَْسبِهم أو مبعىن الذي أي سيئات » ما « ن جيوز أن يكو} لَُهْم َسيِّئَاُت َما كََسبُواْ { : قوله 

  .أعماهلم اليت اكتسبوها 
وهذه حكاية طريقة أخرى من طرائقهم الفاسدة وهي أهنم . اآلية } . . . فَإِذَا َمسَّ اإلنسان ُضرٌّ َدَعاَنا { : قوله 

اىل ويرون أن دفع ذلك البالء ال يكون إال منه ، مث عند الوقوع يف الضر الذي هو الفَقْر واملََرُض يفزعون إىل اهللا تع
  .إمنا أوتيته على علم أي علم من اهللا أين أهل له : إنه تعاىل إذا َخوَّله أعطاه نعمة يقول 

إنْ كان ذلك سعادة يف احلال أو عافية يف النفس يقول إمنا حصل له ذلك جبدِّه واجتهاده ، وإن كان ماالً : وقيل 
إمنا حصل بسبب العالج الفالين ، وهذا تناقض عظيم ، ألنه ملا كان : تيته بكسيب وإن كان صحة قال إمنا أو: يقول 

عاجزاً حمتاجاً أضاف الكل إىل اهللا ويف حال السالم والصحة قطعه من اهللا وأسنده إىل كسب نفسه وهذا تناقض 
  .قبيح 

إمنا قام زيٌد ، وأن تكون موصولة ، والضمري : ائدة على حنو مهيئة ز) ما ( جيوز أن تكون } إِنََّمآ أُوِتيُتُه { : قوله 
  .أي إن الذي أوتيته على علم مين ، أو على علم من اهللا يف أين أستحق ذلك » أوتيته « عائد عليها من 

» شيئاً « ديره تق: ألهنا مبعىن اإلنعام ، وقيل » إمنا أوتيته « : الضمري للنعمة ذكرها أوالً يف قوله » َبلْ ِهيَ « : قوله 



فَإِذَا َمسَّ اإلنسان { : بل احلالة أو اإلتيانة ، وإمنا عظمت هذه اجلملة وهي قوله : وأنَّث هنا اعتبار بلفظها ، وقيل 
أي يشمئزون من ذكر اهللا » َوإذَا ذُِكَر « : بالفاء واليت يف أول السورة بالواو ألن هذه مسببة عن قوله } 

ا مس أحدهم خبالف األوىل حيث ال تسبب فيها ، فجيء بالواو اليت ملطلق العطف ويستبشرون بذكر آهلتهم فإذ
قال معناه الزخمشري واستبعده أبو حيان من حيث إن أبا عليّ . وعلى هذا فما بني السبب واملسبب مجل اعتراضية 
  .مينع االعتراض جبملتني فيكف هبذه اجلمل الكثرية؟ 

اآلية كان ذلك إشعاراً مبا ينال الظاملني من } َولَْو أَنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُمواْ { : نه ملا قال والذي يظهر يف الرْبط أ« : مث قال 
شدة العذاب وأنه يظهر هلم القيامة من العذاب أتبع ذلك مبا يدل على ظلمة وبغيه إذ كان إذا مسه ضر دعا اهللا 

يف عطف هذه اآلية بالفاء أنه تعاىل حكى عنهم  إن السبب: وقال ابن اخلطيب » فإذا أحسن إليه مل ينسب ذلك إليه 
التعقيب » بفاء « قبل هذه االية أهنم َيشَمِئزُّون من مساع التوحيد ، ويستبشرون بسماع ذكر الشركاء ، مث ذكر 

اء أهنم إذا َوقَُعوا يف الضرر والبالء الَتجأُوا إىل اهللا وحده ، فكان الفعل األول مناقضاً للفعل الثاين ، فذكر بف
فاصل مع أن كل : التَّْعقِيب ليدل به على أهنم واقعون يف املناقضة الصحرحية يف احلال وأنه ليس بني األول والثاين 

واحد منهما مناقض للثاين ، فهذا فائدةُ ذكرِ فاء التعقيب ههنا وأما اآلية األوىل فليس املقصوُد منها بيانَ وقوعهم يف 
  .عاىل حبرف الواو ال حبرف الفاء التناقض يف احلال فال جرم ذكره ت

  .استدراٌج من اهللا تعاىل وامتحان } ِفْتَنةٌ { : ومعىن قوله 
ألهنا كلمة أو مجلة من القول } إِنََّمآ أُوِتيُتُه على ِعلْمٍ { : أي قال القولة املذكورة وهي قوله } قَْد قَالََها { : قوله 

قَالَ إِنََّمآ أُوِتيُتهُ { : واملراد بالذين من قبلهم قارون وقومه ، حيث قال . قَْد قَالَُه أي هذا القول أو الكالم : وقرئ 
وقومه راُضون به فكأهنم قالوها ، وجيوز أن يكون يف األمم املاضية قائلون ]  ٧٨: القصص [ } على ِعلْمٍ عنديا 

  .مثلها 
ؤولة بالنفي وإذا احتجنا إىل تأويلها بالنفي هذه نافية أو استفهامية م» ما « جيوز أن يكون } فََمآ أغىن { : قوله 

  .ومعىن اآلية ما أغىن عنهم الكفر من العذاب شيئاً . فلنجعلها نافيةً استراحةً من اجملاز 

والذين ظَلَُمواْ ِمْن { : أي جزاؤها يعين العذاب ، مث أوعد كفار مكة فقال } فَأَصَاَبُهمْ َسيِّئَاُت َما كََسبُواْ { : قوله 
 -عز وجل -أي بفائتني ألن مرجعهم إىل اهللا } َوَما ُهمْ بُِمْعجِزِيَن { : مث قال } َسُيِصيُبُهمْ َسيِّئَاُت َما كََسبُواْ  هؤالء

.  
يعين أو مل يعلموا أن اهللا هو الذي يبسط الرزق تارة } أَوَلَْم يعلموا أَنَّ اهللا َيْبُسطُ الرزق ِلَمن َيَشآُء َويَقِْدرُ { : قوله 

أخرى ، ويدل على ذلك أنا نرى الناس خمتلفني يف سعة الرزق وضيقه فال بد لذلك من سبب وذلك  ويقبض
السبب ليس هو عقل الرجل وجهله ألنا نرى العاقل القادر يف أشد الضيق ونرى اجلاهل الضعيف يف أعظم الّسعة 

ا ذلك امللك الكرمي والّسلْطَان القاهر وليس ذلك أيضاً ألجل الطبائع واألجنم واألفالك ألن يف الساعة اليت ولد فيه
قد ولد فيها أيضاً عامل من الناس وعامل من احليوانات غري اإلنسان ويولد أيضاً يف تلك الساعة َعامل من الناس وعامل 
من احليوانات غري اإلنسان ويولد أيضاً يف تلك الساعة َعامل من النبات ، فلما شاهدنا حدوث هذه األشياء الكثرية 

تلك الساعة الواحدة مع كوهنا خمتلفة يف السعادة والشقاوة علمنا أن الفاعل لذلك هو اهللا تعاىل فصح هبذا  يف
  :وقال الشاعر } اهللا َيْبُسطُ الرزق ِلَمن َيَشآُء َوَيقِْدُر { : القاطع صحة قوله تعاىل ) العقلي ( الربهان 
  َوالَ النَّْحُس َيقِْضي َعلَْيَنا ُزَحلْ... فَالَ السَّْعُد يَقِْضي بِهِ املُْشتَري  -٤٣٠٣

  َوقَاِضي القَُضاةِ َتَعاىل َوَجلْ... َولَِكنَُّه ُحكْمُ َربِّ السََّما 



ُه ُهَو الَْغفُوُر الرَّحِيمُ وَب َجِميًعا إِنَّقُلْ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنْفُسِهِْم لَا َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه َيْغِفرُ الذُُّن
وَاتَّبُِعوا أَْحَسَن َما أُنْزِلَ إِلَْيكُْم ) ٥٤(َوأَنِيُبوا إِلَى رَبِّكُْم وَأَْسِلُموا لَُه ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأْتَِيكُُم الَْعذَابُ ثُمَّ لَا تُْنَصُرونَ ) ٥٣(

أَنْ َتقُولَ نَفٌْس َيا َحسَْرَتا َعلَى َما فَرَّطُْت ِفي جَْنبِ ) ٥٥(َتةً َوأَنُْتْم لَا َتْشُعُرونَ ِمْن َربِّكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَيكُُم الَْعذَاُب َبْغ
أَْو َتقُولَ ِحَني تََرى ) ٥٧(أَْو َتقُولَ لَْو أَنَّ اللََّه َهدَانِي لَكُْنُت ِمَن الُْمتَِّقَني ) ٥٦(اللَِّه َوإِنْ كُْنُت لَِمَن السَّاخِرِيَن 

بَلَى قَْد َجاءَْتَك آيَاِتي فَكَذَّْبتَ بَِها وَاسَْتكْبَْرَت َوكُْنَت ِمَن ) ٥٨(اَب لَْو أَنَّ ِلي كَرَّةً فَأَكُونَ ِمَن الُْمْحِسنَِني الَْعذَ
) ٦٠(َجَهنََّم َمثًْوى ِللُْمَتكَبِّرِيَن َوَيْوَم الِْقَياَمةِ َتَرى الَِّذيَن كَذَبُوا َعلَى اللَِّه ُوُجوهُُهْم ُمْسوَدَّةٌ أَلَْيَس ِفي ) ٥٩(الْكَاِفرِيَن 

  ) ٦١(َويَُنجِّي اللَُّه الَِّذيَن اتَّقَْوا بَِمفَازَِتهِْم لَا َيَمسُُّهُم السُّوُء َولَا ُهمْ َيْحَزُنونَ 

محته وفضله ، اآلية ملا ذكرالوعيد أردفه بشرح كمال ر} قُلْ ياعبادي الذين أَْسَرفُواْ على أَنفُِسهِمْ { ) : تعاىل ( قوله 
يف هذه اآلية أنواع من املعاين والبينات حسنة منها إقباله عليهم ونداؤهم ومنها إضافتهم إىل اهللا إضافة : قيل 

ومنها إضافة الرمحة ألجل أمسائه } ِمن رَّْحَمِة اهللا { : تشريف ومنها االلتفات من التكلم إىل اخلطاب ، يف قوله 
« إنَّه ُهو الَغفُور الرحيم » إبراز اجلملة من قوله : إنَّ اهللا ، ومنها « : فظه يف قوله احلسىن ، ومنها إعادة الظاهر بل

  .، وبالفصل ، وبإعادة الصِّفََيتني اللتني تضمنتهما اآلية السابقة « إنّ » مؤدكة ب 
  فصل

صلى اهللا عليه وسلم  -لنيب روى سعيُد ْبُن ُجبَْير عن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك كانوا قتلوا وأكثروا فأتوا ا
إن الذين تدعو إليه حلسن إنْ كان ملا َعِملَْنا كفارة فنزلت هذه اآلية ، وروى عطاء بن رباح عن ابن : وقالوا  -

صلى اهللا عليه وسلم يدعوه إىل اإلسالم فأرسل إليه  -عباس أهنا نزلت يف َوْحِشّي قاِتل محزة حني بعث إليه النّيب
[ } َيلَْق أَثَاماً ُيَضاَعْف لَُه العذاب َيْوَم القيامة { نك وأنت تزعم أنه من قتل أو أشرك أو َزَنا كيف تدعوين إىل يد

: الفرقان [ } إِالَّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َعَمالً صَاِلحاً { : وأنا قد فعلت ذلك كله فأنزل اهللا ]  ٦٩،  ٦٨: الفرقان 
إِنَّ اهللا الَ َيْغِفرُ أَن { :  -عز وجل -ي ال أقدر عليه فهل غري ذلك فأنزل اهللا هذا شرط شديد لَعَلِّ: َوْحشّي ]  ٧٠

أراين بعد يف شبهة فال أدري أيغفر يل : فقال وحشي ]  ١١٦: النساء [ } ُيشَْرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذلك ِلَمن َيَشآُء 
نَعْم هذا : قال وحشي } على أَنفُسِهِْم الَ َتقَْنطُواْ ِمن رَّْحَمِة اهللا  قُلْ ياعبادي الذين أَْسَرفُواْ{ : أم ال فأنزل اهللا تعاىل 

  .بل للمسلمني عامة : قال » هذا له خاصة أم للمسلمني عامة : فجاء وأسلم فقال املسلمون 
وا قد نزلت هذه اآلية يف عياش بن أيب َربيعة والوليد بن الوليد ونفر من املسلمني كان: وروي عن ابن عمر قال 

قد أسلموا مث تركوا ) قوم ( أسلموا مث فتنوا وعذبوا فافَْتَتُنو وكمنا نقول ال يقبل اهللا من هؤالء صرفاً وال َعْدالً أبداً 
دينهم لعذاب فيه ، فأنزل اهللا هذه اآليات فكتبها عمر بن اخلطاب بيه مث تركوا دينهم لعذاب عذبوا فيه ، فأنزل اهللا 

بن اخلطاب بيده مث بعث هبا إىل عبياش بن أيب ربيعة والوليد بن الوليد وإىل أولئك النفر هذه اآليات فكتبها عمر 
  .واعلم أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب . فأسلموا وهاجروا 

  فصل
 {: دلت هذه اآلية على أنه تعاىل يعفو عن الكبائر ألن عرف القرآن جارٍ بتخصيص اسم العباد باملؤمنني قال تعاىل 

  }َعْيناً َيشَْرُب بَِها ِعَباُد اهللا { : وقال ]  ٦٣: الفرقان [ } َوِعَباُد الرمحن الذين َيْمُشونَ على األرض َهْوناً 

وإذا كان لفظ العبد مذكوراً يف معرض التعظيم وجب أن ال يقع إال على املؤمنني وإذا ثبت هذا ]  ٦: اإلنسان [ 
ؤمنني ، وألن املؤمن هو الذي يعترف بكونه عبد اهللا وأما املشركون فإهنم خمتص بامل} ياعبادي { : ظهر أن قوله 



قُلْ ياعبادي الذين { : وإذا ثبت ذلك فقوله تعاىل ) وعبد املسيح ( يسمون أنفسهم بعبد اللالت وعبد الُعزى 
وهذا يقتضي كونه غافراً } ذنوب َجِميعاً إِنَّ اهللا َيْغِفُر ال{ : عام يف مجيع املسرفني ، مث قال } أَْسَرفُواْ على أَنفُِسهِمْ 

  .جلميع الذنوب الصادرة عن املؤمنني وهو املَطْلُوُب 
هذه اآلية ال ميكن إجراؤها على ظاهرها وإال لَزَِم القطع بكون الذنوب مغفورة قطعاً وأنتم ال تقولون به : فإن قيل 

نيبوا إىل َربِّكُْم وَأَْسِلُمواْ لَُه ِمن قَْبلِ أَن يَأْتَِيكُُم العذاب وأ{ فسقط االستدالل ، وأيضاً فإنه تعاىل قل عقيب هذه اآلية 
اآلية ، ولو كان املراد من اآلية أنه تعاىل يغفر الذنوب قطعاً ملا أم عقيبه بالتوبة ، وملا خوفهم بنزول العذاب عليهم } 

اآلية؛ وأيضاً لو كان } فَرَّطَُت ِفي َجنبِ اهللا أَن َتقُولَ َنفْسٌ ياحسرتا على َما { : من حيث ال يشعرون وأيضاً قال 
. املراد منا دل عليه ظاهر اآلية لكان ذلك إغراًء باملعاصي وإطالقاً يف اإلقدام عليها وذلك ال يليق حبكمة اهللا تعاىل 

له من  أن ال خملَص) العاصي ( وإذا ثبت هذا وجب أن حيمل على أن املراد منه التنبيه على أنه ال جيوز أن يظن 
  .العذاب البتة فإن اعتقد ذلك فهو قانطٌ مجيعاً أي بالتوبة واإلنابة 

َبلَى حنن نقول به ألن : إن اآلية تقتضي كون كل الذنوب مغفورة قطعاً وأنتم ال تقولون به قلنا ) قوله : ( فاجلواب 
قال ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا  للمضارع وهي االستقبال وعْنَدنا أن اهللا ُيْخرج من النار من» َيغْفر « صيغة 

وعلى هذا التقدير فصاحب الكبري مغفورة له قطعاً إما قبل دخول النار وإما بعد دخوهلا فثبت أن داللة ظاهر اآلية 
  .لو صارت الذنوب بأسرها مغفورة ملا أمر بالتوبة : عُني مذهبنا وأما قوله 

قائم فإذن ال ُيقْطَع بإزالة العقاب بالكلية بل نقول لعله يعفو  أن عندنا التوبة واجبة وخوف العقاب: فاجلواب 
  .مطلقاً ولعله يعذب بالنار مدة مث يعفو بعد ذلك وهبذا خيرج الجواب عن بقية األسئلة واهللا أعلم 

 نرى -صلى اهللا عليه وسلم  -كنا مْعَشر أصحاب رسول اهللا : وروى مقاتل بن حيَّان عن نافع عن اْبن ُعَمر قال 
} أَِطيعُواْ اللََّه وَأَِطيُعواْ الرسول َوالَ تبطلوا أَْعمَالَكُْم { : أن نقول ليس شيء من حسناتنا إال وهي مقبولة حىت نزلت 

الكبائر والفواحش وكنا إذا رأينا : ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا : فلما نزلت هذه اآلية قلنا ]  ١٠: حممد [ 
قد هلك فأنزل اهللا هذه اآلية فَكَفْفَنا عن القول يف ذلك ، فكنما إذا رأينا أحداً أَصاب :  قلنا( من أصاب شيئاً منها 

عن ابن ) وروي ( منها شيئاً ِخفْنا عليه وإن مل ُيصب منها شيئاً رجْونا له ، وأراد باإلسراف ارتكاب الكبائر ) 
يا ُمذكِّرُ ِلَم تُقَنِّطُ : غالل فقام على رأسه فقال وهو يذكر النار واأل) يقُصُّ ( مسعود أنه دخل املسجد فإذا قاصٌّ 

: وعن أَْسَماَء بنِت يزيد قالت » قُلْ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنْفُسِهِْم الَ َتقَْنطُو ِمْن َرْحَمِة اللَِّه « : النا؟ ثُمَّ قرأ 
  :يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -مسعت رسول اهللا 

وروى أبو » ) إنا اهللا يغفر الذنوب مجيعاً وال يبايل ( اِدي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا َيا ِعَب« 
إذا مات فََحرِّقُوه مث : قَال َرُجلٌ مل يعمل خرياً قط ألهله « : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -هريرة أن رسول اهللا 

ر فواللِّه لئن قََدَر اهللا عليه ليعدَبنَّه عذاباً ال يعذبه أحداً من العاملني فلما مات فعلوا ذَرُّوا نِْصفَُه يف الَبّر ونصفَه يف البح
ِمَن خشيتك يا رب : ِلَم فََعلَْت هذا قال : ما أمرهم فَأََمَر اهللا البحَر فجمع ما فيه وأمر الَبرَّ فجمع ما فيه ، مث قال له 

يا مياينّ : دخلت مسجد املدينة فناداين شيخ فقال : قال ) ب ( ن حَْوَش وعن َضْمَضم ب. » وأنَت أعلُم فََغفَر لَهُ 
ومن أنت يرمحك اهللا؟ : ال تقولن لرجل واهللا ال يغفر اهللا لك أبداً وال يدخلك اجلنة قلت : َتعضالَ وما أعرفه فقال 

فإين مسعت : أو خلادمه قال أبو هريرة قال فقلت إن هذه الكملة يقوهلا أحُدنا لبعض أهله إذا غضب أو زوجه : قال 
إنَّ َرُجلَْين كَاَنا ِفي بين إسرائيل ُمَتحَابِّْينِ أحدمها جمتهٌد يف العبادة « : يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

حىت وجده يوماً على : فيقول خلّين وريب قال : مذنب فجعل يقول أقصر عما أنت فيه قال : واآلخرة كأنه يقول 



واهللا ال يغفر لك اهللا أبداً وال يدخلك اجلنة : خلين وريب أبعثت علي رقيباً فقال : ه فقال أقصر فقال ذنب استعظم
: فبعث اهللا إليهما ملكاً فقبض أرواحها فاجتمعا عنده فقال للمذنب ادخل اجلنة برمحيت وقال لآلخر : أبداً قال 

والَِّذي نفسي : قال أبو هريرة » اذهبوا به إىل النار : ال يا رب فقال : أتستطيع أن حتظر على عبدي رمحيت؟ فقال 
  .تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته ) قد ( بيده ل 

  .} إِنَّ اهللا َيْغِفُر الذنوب َجِميعاً إِنَُّه ُهَو الغفور الرحيم { : قوله عز وجل 
يف بعض  -والباقون وعاصم قرأ نافع وابن كثري وابن عامر وعاصم يا عبادي بفتح الياء ،} ياعبادي { : قوله 

بغري فتح ، وكلهم يقفون عليها بإثبات الياء؛ ألهنا ثابتة يف املصحف إال يف بعض رواية أيب بكر عن  -الروايات
  .عاصم أنه يقف بغري ياء 

ويف : شري قرأ أبو عمرو والِكسائي بكسرالنون ، والباقون بفتحها ، ومها لَُغَتان ، قال الزخم} الَ َتقَْنطُواْ { : قوله 
  .» َيْغِفُر الذُُّنوبَ َجِميعاً ملْن َيَشاُء « قراءة ابن عباس وابن مسعود 

أي وأخلصوا له العمل ِمن قَْبلِ أن » وأْسِلُموا لَُه « قال الزخمشري أي تُوُبوا إليه } وأنيبوا إىل رَبِّكُمْ { : قوله 
  .يأتيكم الَعذَاُب ثُمَّ ال تُْنَصُرونَ 

الزموا : يعين القرآن ، والقرآن كله حسن ، ومعىن اآلية ما قال احلسن } َن َمآ أُنزِلَ إِلَْيكُم مِّن رَّبِّكُْم واتبعوا أَْحَس{ 
القرآن ذكَر القبيح ليجتنبه وذكر األْدَون لئال نرغب فيه ، وذكر األحسن ) يف ( طاعته واجتنبوا معصيته ، فإن 

َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو نُنِسَها َنأِْت بِخَْيرٍ مِّْنَها أَْو ِمثِْلَها { : خ ، لقوله تعاىل األحسن الناسخ دون املنسو: لُنؤِْثره ، وقيل 
  ] . ١٠٦: البقرة [ } 

وهذا هتديد وختويف واملعىن يفاجئكم العذاب وأنتم } مِّن قَْبلِ أَن َيأِْتَيكُُم العذاب َبْغَتةً َوأَنُتْم الَ َتْشُعُرونَ { : مث قال 
  .عنه غافلون 

واعلم أنه تعاىل ملا خوفهم بالعذاب بني أهنم بتقدير نزول العذاب عليهم ماذا يقولون؟ فحكم تعاىل عليهم بثالثة 
  :أنواع من الكالم 

أنيبوا من : وابن عطية ( كََراَهةَ أَنْ َتقُولَ ، : مفعول من أجله فقدره الزخمشري ) « أَنْ َتقُولَ : قوله : ( فاألول 
أَنِيبُوا » وال حاجة إىل إضمار هذا العامل مع وجود ) ، وأبو البقاء واحلَْويفّ أَْنذَرَْناكُْم َمَخافَةَ أن تقول أجل أن تقول 

  :وإمنا َنكَّر نفساً ألنه أراد التكثري كقول األعشى « 
  بَاأَتَّانِي كَرِميٌ َيْنغضُ الرَّأَْس ُمْغَض... َوُروبَّ َبقيعٍ لَْو َهَتفُْت بَِجوِِّه  -٤٣٠٤

باللجاج ) كرام كثريون ال كرمي فَذٌّ ملنافاته املعىن املقصود ، وجيوز أن يريد نفساً متميزة عن األنفس ( يريد أتاين 
  .الشديد يف الكفر والعذاب العظيم 

وأبو  َيا َحسَْرَتاه هباء السكت َوقْفاً: العامة على األلف بدالً من ياء اإلضافة ، وعن ابن كثري } ياحسرتا { : قوله 
  :َيا َحسَْراَي باأللف والياء وفيها وجهان : جعفر َيا َحْسَريت على األصل وعنه أيضاً 

  .المجع بني العَِوض واملَُعوَّضِ ِمْنُه : أحدمها 
بإدغام  -َيا َحسَْرَتيَّ: مضافة لياء املتكلم ، واعترض على هذا بأنه كان ينبغي أن يقال « َحْسَرة » أنه تثنية : والثاين 

َرأَْيُت الزَّْيَدانِ : بأنه جيوز أن يكون راعى لغة احلَْرثِ بن كَْعب وغريهم حنو : وأُجِيَب  -اء النصب يف ياء اإلضافة ي
  .مزيدة ) بعدها ( األلف بدل من الياء والياء : ، وقيل 

  .األلف مزيدة بني املتضايفني وكالمها ضعيف : وقيل 



يف جنب اهللا : ة أي على َتفْريطي ، ومثَّ مضاف أي يف جنب طاعة اهللا ، وقيل ما مصدري« َعلَى َما فَرَّطت » : قوله 
  :ُهَو يف جَْنبِ فُالٍَن َوجانِبِِه أي جَِهِتِه وَناحَِيِتِه قال : املراد به األمر واِجلَهةُ يقال 

  :وقال آخر ... النَّاُس جَْنٌب َواَألِمريُ َجْنُب  -٤٣٠٥
  ُسلَْيَمى لَقَْد كَاَنْت َمالََمُتَها ِثَنى... َعتْنِي َمالَمةً أِفي َجْنبِ َبكْرٍ قَطَّ -٤٣٠٦

  :فَّرط يف َجْنبِِه أي يف َحقِّه ، قَالَ : مث استع فيه فقيل 
  لَُه كَْبٌد حَرَّى َعلَْيِك َتقَطُّع... أََما َتتَِّقَني اللًََّه ِفي َجْنبِ َعاِشقٍ  -٤٣٠٧

  )فصل ( 
[ } وألقى ِفي األرض رََواِسَي أَن َتمِيَد بِكُْم { : نفس كقوله : عين ألن تقول أن تقول نفس يا حسريت ي: املعىن 

أي َباِدُروا َواحذَرُوا أنْ َتقُولَ نفس ، قال : أي لئَالَّ َتمِيَد بكم ، قال املربد ]  ١٠: لقمان [ و ]  ١٥: النحل 
يا : سر االغْتَمام على ما فات ، وأراد خوَف أن تصريوا إىل حال تقولون يا حسرتنا يا ندامتا والتح: الزجاج 

ياَ َوْيلََتا ، وَيا َنَداَمَتا ، ورمبا أحلقوا هبا : َحسريت على اإلضافة لكن العرب حتول ياء الكناية ألفاً يف االستغاثة فتقول 
يا أيَُّتَها احلَسَْرةُ أي } ياحسرتا { : معىن قوله : الياء بعد األلق ليدل على اإلضافة كقراءة أيب جعفر املتقدمة ، وقيل 

: يف أمر اهللا ، وقال سعيد بن جبري يف حق اهللا ، وقيل : قَصَّْرُت يف طاعة اهللا ، وقال جماهد : هذا َوقُْتِك قال احلسن 
  قصرت يف اجلانب الذي يؤدي إىل رضا اهللا ، والعرب متي اجلنب جانباً؟ز

بدين اهللا ، قال قتادة ومل يكفه أن ضيع طاعة اهللا حىت جعل  املستهزئون} َوإِن كُنُت لَِمَن الساخرين { : مث قال 
النصب على احلال كأنه قال فرطت وأنا ساخر أي فرطت يف حال « َوإنْ كُْنتُ » السخر بأهل طاعته ، وحمل 

  .سْخرَِتي 

قُولَ لَْو أَنَّ اهللا أَْو َت{ : بعد نزول العذاب عليهم قوله ) عنهم ( النوع الثاين من الكلمات اليت حكاها اهللا تعاىل 
  .} َهدَانِي لَكُنُت ِمَن املتقني 

} فَأَكُونَ ِمَن احملسنني { رجعه إىل الدنيا } لَْو أَنَّ ِلي كَرَّةً { عياناً } أَوْ َتقُولَ ِحنيَ َتَرى العذاب { : النوع الثالث 
  .املوحدين 

  .َتَمنوا الرَّْجَعة : بفقد اهلداية ، وثالثاً عللوا : على التفريط يف طاعة اهللا ، وثانياً : فتحسروا أوالً 
  :يف نصبه وجهان } فَأَكُونَ { : قوله 

  :فإهنا مصدر ، فعطف مصدراً مؤوالً على مصدر مصرَّح به كقوهلا » كَرَّةً « عطفه على : أحدمها 
  أََحبُّ إلَيَّ ِمْن لُْبس الشُّفُوف... لَلْْبُس َعَباَءٍة وَتقَرَّ عيننِي  -٤٣٠٨

  :ول اآلخر وق
  وتسال عن ركباهنا أين ميموا... فما لك منها غري ذكرى وحسرة  -٤٣٠٩
والفرق بني الوجهني أن األول يكون } لَْو أَنَّ ِلي كَرَّةً { : أنه منصوب على جواب التمين املفهوم من قوله : والثاين 

يه الكون مترتباً على حصول املتمين ال متمنِّي وأن ُتظْهَر والثاين يكون ف» أن « فيه الكون ُمَتمنَّى وجيوز أن تضمر 
  .» أن « وجيب أن تضمر 

  :حرف جواب وفيما وقعت جواباً له وجهان } َبلَى { : قوله 
مل يتسع : أن جتيء بعد نفي عليه تقرير ، كأن النفس قال » بلى « وحق : هو نفي مقدر ، قال ابن عطية : أحدمها 

ليس حقها النفي املقدر بل حقها النفي مث محل التقرير عليه ولذلك : ل أبو حيان يل النظر أو مل يبني يل األمر قا



  .أجاب بعض العرب النفي املقدر بنعم دون بلى ، وكذا وقع يف عبارة سيبويه نفسه 
  .مل أهتِد فرد اهللا عليه ذلك : أن التمين املذكور وجوابه متَضمِّنان لنفي اهلداية كأنه قال : والثاين 
لو أن « : جواب النفي وليس يف الكالم لفظ النفي إال أنه حصل فيه معىن النفي ألنه قوله » بلى « : جاج قال الز

  .بعده » بلى « أنه ما هداين فال جرم حسن ذكر » اهللا هداين 
ما لو أن اله هداين ومل يفصل بينه: هال قرن اجلواب بينهما مبا هو جواب له وهو قوله : فإن قلت : قال الزخمشري 

ألنه ال خيلوا إّما أن يقدم على أخرى القرائن الثالث فيفرق بينهن ، وإما أن يؤخر القرينة الوسطى فلم : قلت 
حيسن األول ملا فيه من تغري النظم باجلمع بني القراءتني ، وأما الثاين فِلما فيه من نقض الترتيب وهو التحسر على 

 متنِّي الرجعة فكان الصواب ما جاء عليه وهو أنه حكى أقوال النفس التفريق يف الطاعة مث التعلل بفقد اهلداية مث
  .على ترتيبها ونظمها ، مث أجاب من بينها عما اقتضى اجلواب 

بفتح التاء خطاباً للكافرين دون النفس » فَكَذَّْبَت وَاْسَتكَْبْرَت َوكُْنَت « قرأ العامة بفتح الكاف } َجآَءْتَك { : قوله 
 -السالم) الصالة و ( عليه  -ريُّ وأبو َحْيَوة وابُن َيْعُمَر والشافعيُّ عن ابن كثري وروهتا أم مسلة عنه وقرأ اجلَْحَد. 

بكسر الكاف والتاء؛ خطاباً للنفس واحلََسُن واألعرُج واألعمشُ  -رضي اهللا عنهما -هبا قرأ أُبو بكر وابنُته عائشةُ
: العلق [ } أَن رَّآُه استغىن { ؛ فيحتمل أن يكون قصراً كقراءة قُنُْبل هبمزة دون ألف» جََعْتَك « بوزن » َجأْتَك « 
ُرْمتُ : وأن يكون يف الكلمة قلٌب بأن قُّدمِت الالم على العني فالتقى ساكنان ، فحذفت األلف اللتقائهما حنو ]  ٧

وقلت ليست من اهللا » فكذبت « ن بَلَى قَْد َجاءُتَك آيَاِتي يعين القرآ: وغُْزت ، ومعىن اآلية يقال هلذا القائل 
  .واستكربت أي تكربت عن اإلميان هبا وكنت من الكافرين 

وهي } ُوُجوُهُهم مُّسَْودَّةٌ { العامة على رفع } َوَيْوَم القيامة َتَرى الذين كَذَُبواْ َعلَى اهللا ُوُجوهُُهم مُّْسوَدَّةٌ { : قوله 
  :مجلة من مبتدأ وخرب ، ويف حملها وجهان 

النصب على احلال من املوصول ألن الرؤية بصرية ، وكذا أعرهبا الزخمشري ومْن مذهبه أنه ال جيوز : مها أحد
  .إسقاط الواو من مثلها إال شاذاً تابعاً يف ذلك الفراء ، فهذا رجوع منع عن ذلك 

ة البصرية باألجسام وألواهنا أهنا يف حمل نصب مفعوالً ثانياً ، ألن الرؤية قلبية وهي بعيد ألن تعلق الرؤي: والثاين 
، » كل « بدل بعض من » وجوهم « بنصبهما على أن » ُوُجوهَُْم ُمْسوَدَّةً « : أظهر من تعلق القلبية هبما ، وقرئ 

  .على ما تقدم من النصب على احلال أو على املفعول الثاين » مسودة « و 
قد قرئ به واحلمد هللا : شتمال ، قال شهاب الدين ولو قرئ وجوهم بالنصب لكان على بدل اال: وقال أبو البقاء 

وقرأ أيبّ . على بدل االشتمال بل على بدل البعض ، وكأنه سبُق لساٍن أو طُْغَيانُ قَلَم : ولكن ليس كما قال 
َجهَنَّمَ  أَلَْيَس ِفي{ : وبابه ، وقوله ]  ١١: املرسالت [ } أُقَِّتتْ { : أُُجوهُُهْم بقلب الواو مهزةً وهو فصيح حنو 

  .عن اإلميان } َمثًْوى لِّلُْمَتكَبِّرِيَن 
قرأ اَألخوان وأبو بكر َمبفاَزهتم مجعاً ملَّا اختفت أنواع املصدر ُجْمعَ } َويَُنجِّي اهللا الذين اتقوا بَِمفَاَزتِهِْم { : قوله 

نوعاً آخر من املفازة ، والباقون  ، وألن لكل متق]  ١٠: األحزاب [ } َوتَظُنُّونَ باهللا الظنونا { : كقوله تعاىل 
  .باإلفراد على األصل 

ال حاجة إىل ذلك ، وإذ املراد : واملفاَزةُ املنجاة ، وقيل . مث مضاف حمذوف أي بدََواِعي مفازهتم أو بأسباهبا : وقيل 
: وقال املربد . بأعماهلم احلسنة  ألن املفَاَزةَ مبعىن الفَْوز أي يَُنجِّيهم بفوزهم من النار: قال البغوي . باملفازة الفالح 

  .املَفَاَزةُ َمفَْعلَةٌ من الفَْوز واجلمع َحَسٌن كالسََّعاَدة والسََّعاَداِت 



ال « : وما مفازهتم؟ فقيل : جيوز أن تكون هذه اجلملة مفسرة ملفازهتم كأنه قيل } الَ َيَمسُُّهُم السواء { : قوله 
  .» الَِّذيَن اتَّقوا « تكون يف حمل نصب على احلال من فال حمل هلان وجيوز أن » ميسهم السوء 

  .ومعىن الكالم ال يصيبهم مكروٌه وال هم حيزنون 

لَُه َمقَالِيُد السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ وَالَِّذيَن كَفَُروا بِآيَاِت اللَِّه ) ٦٢(اللَُّه خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ 
َولَقَدْ أُوِحَي إِلَْيَك وَإِلَى الَِّذيَن ِمْن ) ٦٤(قُلْ أَفََغْيَر اللَِّه َتأُْمرُونِّي أَعُْبُد أَيَُّها الَْجاِهلُونَ ) ٦٣(ُهُم الَْخاِسُرونَ  أُولَِئَك

  ) ٦٦(ُبْد َوكُْن ِمَن الشَّاِكرِيَن َبلِ اللََّه فَاْع) ٦٥(قَْبِلَك لَِئْن أَْشرَكَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك َولََتكُوَننَّ ِمَن الَْخاسِرِيَن 

اآلية تقدم الكالم على هذه اآلية يف األنعام وأهنا تدل على أن أعمال العباد } اهللا خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء { : قوله تعاىل 
من املدح أن وليس } اهللا َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء { : إن اهللا تعاىل مدح نفسه بقوله : خملوقة هللا تعاىل ، وقال الكعيب هنا 

{ : قد ال توجب العمم لقوله تعاىل » كل « خيلق الكفر والقبائح فال يصح احتجاج املخالف به ، وأيضاً فلفظة 
يريد كل شيء حيتاج امللك إليه أيضاً لو كانت أعمال ]  ٢٣: النمل [ } َوأُوتَِيْت ِمن كُلِّ َشْيٍء َولََها عَْرٌش َعِظيمٌ 

وملا صح قوله ]  ١٠٩: البقرة [ } كُفَّاراً َحَسداً مِّْن ِعْنِد أَنْفُسِهِْم { : فها إليهم بقوله العباد من خلق اله ملا أضا
وقال اجلبائي اهللا خالق كل شيء ]  ٧٨: آل عمران [ } َوَيقُولُونَ ُهَو ِمْن ِعْنِد اللًِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد اهللا { : تعاىل 

األمر والنهي ، واستحقوا هبا الثواب والعقاب ولو كانت أفعاهلم خلقاً اليت  سوى أفعال خلقه هللا ملا جاز ذلك فيها
صح فيها األمر والنهي ، واستحقوا هبا الثواب والعقاب ولو كانت أفعاهلم خلقاً هللا ملا جاز ذلك فيها كما ال جيوز 

هللا أهنم يفعلون الفعل الفالين فقد اخللق هو التقدير ال اإلجياد ، فإذا أخرب ا: يف ألواهنم وصورهم ، وقال أبو مسلم 
إنه تعاىل خلقه وإن مل يكن موجود له ، واجلواب عن هذه الوجوه تقدم يف سورة : قدر ذلك الفعل فصح أن يقال 

أي األشياء كلها موكولة إليه فهو القائم حبفظها وتدبريها من } َوُهَو على كُلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ { : األنعام ، وأما قوله 
ارك ، وهذا أيضاً يدل على أن فعل العبد خملوق هللا تعاىل ألن فعل العبد لو وقع خبلق العبد لكان الفعل غري غري مش

  .موكول إىل اهللا تعاىل فلم يكن اهللا وكيالً عليه ينايف عموم اآلية 
الَد أو مقْليد ، وال واحد له مجلة مستأنفة ، واملقاليد مجع مِقْ» له مقاليد « } لَُّه َمقَالِيُد السماوات واألرض { : قوله 

ويف هذا الكالم استعارة . من لفظه كأساطري وإخوته ، ويقال أيضاً إقليد وهي املفاتيح ، والكلمة فارسية معربة 
  .بيد فالن مفتاح هذا األمر ، وليس مث مفتاح ، وإمنا هو عبارة عن شدة متكنه من ذلك الشيء : بديعة حنو قولك 
له مقاليد السموات « : عن تفسري قوله  -صلى اهللا عليه وسلم  -سأل عثمانُ رسولَ اهللا قيل : قال الزخمشري 

) و ( يا عثمان ما سألين عنها أحد قبلك تفسريها ال إله إال اهللا ، واهللا أكرب وسبحان اهللا وحبمده : فقال » واألرض 
لباطن بيده اخلري حيي ومييت وهو على كل أستغفر اهللا وال حول وال قوة إال باهللا وهو األول واآلخر والظاهر وا

  .شيء قدير 
  .مفاتيح السموات واألرض بالرزق والرمحة ، وقال الكليب خزائن املطر والنبات : وقال قتادة ومقاتل 

وهذا يقتضي أنه ال خاسر إال الكافر وأن من مل يكن } والذين كَفَرُواْ بِآيَاِت اهللا أولئك ُهُم اخلاسرون { : قوله 
والذين كفروا بآيات « بَِم اتصل قوله : فإن قلت : اً فإنه ال بد وأن حيصل له حظ من رمحة اهللا قال الزخمشري كافر
  :إنه اتصل بقوله : ؟ قلت » له مقاليد السموات واألرض « بقوله » اهللا 



كفروا هم اخلَاِسرون واعترض أي ينجي اهللا املتقني مبفازهتم ، والذين ]  ١٦: الزمر [ } َويَُنجِّي اهللا الذين اتقوا { 
  .ما بينهما أنه خالق األشياء كلها وأنه له مقاليد السموات واألرض 

  :وهذا عندي ضعيف من وجهني : قال ابن اخلطيب 
  .أن قوع الفصل الكثري بني املعطوف عليه بعيد : األول 
والذين كَفَُرواْ بِآَياِت اهللا أولئك ُهمُ { : ه وقول]  ٦١: الزمر [ } َويَُنجِّي اهللا الذين اتقوا { : أن قوله : الثاين 

  .مجلة امسية وعطف اجلملة االمسية على اجلملة الفعلية ال جيوز } اخلاسرون 
  .وهذا االعتراض معترض إذ ال مانع من ذلك : قال شهاب الدين 

واجلاللة وهو كونه مالكاً  إنه ملا وصف اهللا تعاىل بصفات اإلليهة: بل األقرب عند أن يقال : مث قال ابن اخلطيب 
  .الظاهرة الباهرة هم اخلاسرون » والذين كفروا بآيات اهللا « : ملقاليد السموات واألرض بأسرها قال بعده 

  :فيه ثالثة أوجه } قُلْ أَفََغْيَر اهللا تأمروين أَْعُبدُ { : قوله 
املصدرية ، فلما » أنْ « على إضمار  »لتأمروين « معمول » أعبد « و » بأعبد « منصوب » غري « أن : أظهرها 

تأمروين « على » أعبد « حذفت بطل عملها وهو أحد الوجهني واألصل أفََتأُمُرونِي بأن أعُْبَد غري اهللا مث قدم مفعول 
» غري « العامل يف عامله ، وقد ضعف بعضهم هذا بأنه يلزم منه تقدمي معمول الصلة على املوصول ، وذلك أن » 

  .وهذا الجيوز » ألن « صلة » أعبد « و » بد بأع« منصوب 
  .وهذا الرد ليس بشيء ألن املوصول ملا حذف مل يراع حكمه فيما ذكر بل إمنا يراعى معناه لتصحيح الكالم 

  .لو حكمناه بذلك ألفضى إىل حذف املوصول وإبقاء صلته وذلك ال جيوز إالَّ يف ضروة شعر : قال أبو البقاء 
دون سائر املوصوالت وهو أهنا حتذف ويبقى صلتها وهو » بأَنْ « َنظٌَر من حيث إنَّ هذا خمتصٌّ وهذا الذي ذكر فيه 

منقاس عند البصريني يف مواضع حتذف ويبقى علمها ويف غريها إذا حذفت ال يبقى علمها إىل يف ضرورة أو قليل ، 
  ) :قوله ( وينشد بالوجهني 

  وأَنْ أَشَْهَد اللذَّاِت َهلْ أَْنَت ُمْخِلِدي... ُر الوََعى أَالَ أَيَُّهذَا الزَّاجِري أَْحُض -٤٣١٠
  .بنصب الفعل اعتداداً بأن » أَعُْبَد « : يف األصل قراءة بعضهم » أن « ويدل على إرادة 

  .مضمرة معه أيضاً » أَنْ « بدل منه بدل اشتمال ، و » أَعُْبد « و » بَتأُْمُروينِّ « منصوب » غَْير « أن : الثاين 
  .أفتأمرون بعبادة غري اهللا : أفَغْير اللَّه تأمرونِّي يف عبادته ، واملعىن : والتقدير 
) ي ( فُتلْزُِموين غري اهللا أي عبادة غري اهللا ، وقدره الزخمشري تعبدون ) تقديره ( أهنا منصوبة بفعل مقدر : الثالث 

أفغري اهللا : أن ، ورفع الفعل ، أال ترى أنك تقول ) فحذفت ( تأُمرُونَيي أن أعبد : وتقولون يل أعبده ، واألصل 
 َتقُولُون يل أْعُبُدُه ، وأفغري اهللا تقولون يل أعبد ، فكذلك ، أفغري اهللا تقولون يل أن أعُبَدُه ، وأفغري اهللا َتأُمُرونِّي أَنْ

  .أَْعُبَد 

  :ففيه ثالثة أوجه » بد أع« بالنصب ، وأما » أَعُْبَد « والدليل على صحة هذا الوجه قراءة من قرأ 
  .إير ، وقد تقدم « املضمرة يف حمصل نصب على البدل من » أن « أنه مع : أحدمها 

  .أنه يف حمل نصب على احلال : الثاين 
  .أنه ال حمل له ألتة : الثالث 

ابن كثري ، وأرسلها  بإدغام نون الرفع يف نون الوقاية ، وفتح الياَء« َتأُمرونِّي » قرأ اجلمهور } تأمرونيا { : قوله 
بنون خفيفة وفتح الياء وابُن عامر تأمرونَنِي بالفك وسكون الياء ، وقد تقدم يف « تأُمُرونَِي » الباقون ، وقرأ نافع 



سورة األنعام ، واِحلْجر ، وغريمها أنه مىت اجتمع نون الرفع مع نون الوقاية جاز ذلك أوجه وتقدم حتقيق اخلالف يف 
  . أيتهما احملذوفة

قُلْ { : َدْع دينك واتبع دين آبائك ونؤمن بإلَهك ، ونظري هذه اآلية : وذلك حني قاله له املشركون : قال مقاتل 
وتقدم يف تلك اآلية وجه احلكمة يف تقدم املفعول ووصفهم باجلهل ألنه ]  ١٤: األنعام [ } أَغَْيَر اهللا أَتَِّخذُ َوِلّياً 

شياء كلها وبكونه له مقاليد السموات واألرض وكون هذه األصنام مجادات ال تقدم وصف اإلله بكونه خالقاً لأل
َتُضرُّ وال تنفع فمن أْعَرض عن عبادة اإلله املوصوف بتلك الصفات املقدسة الشريقة واشتغل بعبادة األصنام 

  .} أَيَُّها اجلاهلون { : اخلَسيَسة فقد بلغ يف اجلهل مبلغاً ال مزيدة عليه ، فلهذا قال 
الذي عملت قبل الشرك ، واعلم } َولَقَدْ أُْوِحَي إِلَْيَك وَإِلَى الذين ِمن قَْبِلَك لَِئْن أَْشرَكَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك { : قوله 

هذه اجلملة هي القائمة مقام الفاعل ألهنا هي املوحاة وأصول البصريني تأىب « لَِئْن أَْشَركْتَ » قوله ) أن ( أن الظاهر 
ويقدرون أن القائم مقامه ضمري املصدرألن اجلملة ال تكون فاعالً عندهم والقائم هنا مقام الفاعل اجلار ذلك ، 

على ) ولُيْحَبطَّن ( أي اهللا ولُنْحبطَنًَّ بنون العظمة  -بضم الياء وكسر الباء -وقرئ لُيْحبِطنَّ« إليَك » واجملرور وهو 
  .قراءتني األوليني ومرفوع على الثالثة لقيامه مقام الفاعل مفعول به على ال« عملك » البناء للمفعول و 
  .والالم األوىل موطئة للقسم احملذوف والثانية الم اجلواب : قال ابن اخلطيب 

  .كيف أوحي إليه وإىل من قبله حال شركه على التعيني؟ : فإن قيل 
وإىل ) إليك ( من قبلك مثله أي أوحي تقرير اآلية أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك وإىل الذين : فاجلواب 

  .أي كل واحد منا : كََساَنا ُحلّة : كل أحد منهم لئن أشركت كما تقول 
  .كيف َصحَّ هذا الكالم مع علم اهللا تعاىل أن رسله ال يشركون وال حيبط أعماهلم : فإن قيل 
صدقها ) من ( شرطية ال يلزم قضية شرطية والقضية ال« لَئن أشركت ليحبطن عملك » : أن قوله : فاجلواب 

لَْو كَانت اخلَْمسة زوجاً لكانت منقسمة مبتساويني قضية صادقة مع أن كل واحد : صدق جزئيها أال ترى قولك 
  .ِمْن جزئيتها غري صادق 

صدق القول بأن فيهما ومل ييلزم من هذا ] .  ٢٢: األنبياء [ } لَْو كَانَ ِفيهَِمآ آِلَهةٌ إِالَّ اهللا لَفََسدََتا { : قال تعاىل 
واملراد منه غريه ، وقيل  -صلى اهللا عليه وسلم  -هذا خطاب مع الرسول: آهلة وأهنما قد فسدتا ، قال املفسرون 

وَلََتكُوَننَّ ِمَن { : عصمه من الشركن وقوله  -عز وجل -هذا أدب من اهللا لنبيه وهتديده لغريه ، ألن اهللا تعاىل: 
كما أن طاعات األنبياء والرسل أفضل من طاعات غريهم فكذلك القبائح اليت : ب قال ابن اخلطي} اخلاسرين 

اإلسراء [ } إِذاً ألذَقَْناكَ ِضْعَف احلياة َوِضْعَف املمات { : تصدر عنهم فإهنا بتقدير الصدور تكون أقبح لقوله تعاىل 
  .يف غضب اهللا تعاىل أقوى وأعظم فكان املعىن أن الشرك احلاصل منه بتقدير حصوله منه يكون تأثريه ]  ٧٥: 

وتقدم الكالم يف مثل هذه الفاء يف البقرة ، وجعله الزخمشري » اْعُبدْ « اجلاللة منصوبة ب } َبلِ اهللا فاعبد { : قوله 
جواب شرط مقدر أي إن كنت عاقالً فاْعُبٍد اللَِّه ، فحذف الشرط ، وجعل تقدمي املفعول عوضاً جلمع بني العَِوض 

  .على االبتداء ، والعائد حمذوف أي فَاْعُبْدُه  -رفعاً  -وَّض عنه وقرأ عيسى َبل اللَّهُ واملَُع
  فصل

يفيد أهنم أمروه بعبادة غرياهللا فقال اهللا تعاىل له ال تعبد إال اهللا ، » قل أفغري اهللا تأمروين أعبد « : ملا قال اهللا تعاىل 
  .إلنعامه عليك باِهلدَاَيِة « َوكُْن ِمن الشَّاكِرِيَن » ر يفيد احلص) َبل اللََّه فَاْعُبْد « فإن قوله 



ينِهِ سُْبَحاَنُه َوتََعالَى َعمَّا َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه َوالْأَْرُض َجِميًعا قَْبَضُتهُ َيْوَم الِْقَياَمِة َوالسََّماوَاُت َمطْوِيَّاٌت بَِيِم
رِ فََصِعَق َمْن ِفي السََّماوَاِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ إِلَّا َمْن َشاَء اللَُّه ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أُخَْرى فَإِذَا َوُنِفَخ ِفي الصُّو) ٦٧(ُيْشرِكُونَ 

ْينَُهْم بِالَْحقِّ وَأَْشَرقَِت الْأَْرُض بُِنورِ َربَِّها وَُوِضَع الِْكَتاُب َوجِيَء بِالنَّبِيَِّني َوالشَُّهَداِء َوقُِضَي َب) ٦٨(ُهْم ِقَياٌم َيْنظُُرونَ 
َوِسيَق الَِّذيَن كَفَرُوا إِلَى َجهَنََّم ُزمَرًا ) ٧٠(َوُوفَِّيْت كُلُّ نَفْسٍ َما َعِملَْت َوُهَو أَْعلَُم بَِما َيفَْعلُونَ ) ٦٩(َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ 

َيأِْتكُمْ ُرُسلٌ ِمْنكُْم َيْتلُونَ َعلَْيكُْم آَياِت َربِّكُْم َويُْنِذرُوَنكُْم ِلقَاءَ َحتَّى إِذَا َجاُءوَها فُِتَحتْ أَبَْوابَُها َوقَالَ لَُهْم خََزَنُتَها أَلَْم 
قِيلَ اْدُخلُوا أَْبوَاَب َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها فَبِئْسَ ) ٧١(َيْوِمكُْم َهذَا قَالُوا َبلَى َولَِكْن َحقَّْت كَِلَمةُ الَْعذَابِ َعلَى الْكَاِفرِيَن 

َخزََنُتَها َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا رَبَُّهْم إِلَى الَْجنَِّة ُزمًَرا حَتَّى إِذَا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَْبوَاُبَها َوقَالَ لَُهمْ ) ٧٢(لْمَُتكَبِّرِيَن َمثَْوى ا
قََنا َوْعَدُه َوأَْوَرثََنا الْأَْرَض نََتَبوَّأُ ِمَن الَْجنَّةِ َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َصَد) ٧٣(َسلَاٌم َعلَْيكُْم ِطبُْتْم فَاْدُخلُوَها خَاِلِديَن 

َوَتَرى الَْملَاِئكَةَ َحافَِّني ِمْن َحْولِ الْعَْرشِ ُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوقُِضَي بَْيَنُهمْ ) ٧٤(َحْيثُ َنَشاُء فَنِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني 
  ) ٧٥(لَِّه َربِّ الْعَالَِمَني بِالَْحقِّ َوِقيلَ الْحَْمُد ِل

قرأ احلسن وأبو حيوة وعيسى قَدَُّروا بتشديد الدال َحقَّ قَْدرِِه بفتح الدال ، } َوَما قََدُرواْ اهللا َحقَّ قَْدرِهِ { : قوله 
  .واملعىن وما عظمه حق عظمته حني أشركوا به غريه » قََدرِِه « وافقهم األعمش على فتح الدال من 

مبتدأ وخرب يف حمل نصب على احلال أي ما عظموه حق تعظيمه واحلال أنه } واألرض َجِميعاً قَْبَضُتهُ { : قوله 
( أي ]  ٢٨: البقرة [ } كَْيَف َتكْفُُرونَ باهللا َوكُْنُتمْ أَْموَاتاً فَأَحَْياكُْم { : موصوف هبذه القدرة الباهرة ، كقوله 

حال وهي دالة على أن املراد باألرض األرضون فإن » مجيعاً « و تكفرون مبن هذا وصفه وحال ملكه كذا ) كيف 
كُلُّ الطعام كَانَ ِحالًّ لبين { : ونظريه قوله تعاىل : هذا التأكيد ال حيسن إدخاله إال على اجلمع قال ابن اخلطيب 

إِنَّ اإلنسان { : وقوله ]  ٣١:  النور[ } أَوِ الطفل الذين لَْم َيظَْهُرواْ { : وقوله ]  ٩٣: آل عمران [ } إِسَْراِئيلَ 
يف هذه احلال ما دل ) والعامل ( وألن املوضع موضع تفخيم ولعطف اجلمع عليها ]  ٢: العصر [ } لَِفى ُخْسرٍ 

سواء جعلته مصدراً؛ ألن املصدر ال يتقدم عليه معموله أم ) » قَْبَضُتُه « وال جيوز أن يعمل فيها ( ، » قَْبَضُتُه « عليه 
فإنه أريَد به اجلمع وتأكيده باجلميع » يعين يف األرض « ومع القصد إىل اجلمع : به املقدار قال الزخمشري  مراداً

أتبع اجلميع مؤكده قبل جميء اخلرب ليعلم أول األمر أن ا خلرب الذي يرد ال يقع عن أرض واحدة ولكن عن األرض 
  .كلها 

« إذا كانت جمتمعةً قَْبضُتُه أي مقبوضةً ، فالعامل يف : ، والتقدير حال من األرض » َجِميعاً « و : وقال أبو البقاء 
وقد رد عليه ذلك بأن » ذَاُت قَْبَضِتِه « : التقدير : املصدر ، ألنه مبعىن املفعول ، وقال أبو علي يف احلدة » إذا 

حذف املضاف ال يبقى حكمه انتهى  املضاف إلَْيه ال يْعَملُ فيما قبله ، وهذا ال يصحُّ لن اآلن غري مضاف إليه ، وبعد
  .اليت مل يلفظ هبا » إِذ « وهو كالم فيه إشكال؛ إذ ال حاجة إىل تقدير العامل يف 

مفعول « مل يكن فيه وقوع املصدر موقع  -كما قال الفارسيُّ أي ذاُت قبضته -إنْ قَدَّْرَنا مضافاً} قَْبَضُتُه { : وقوله 
كيف أّنث املصدر الواقع موقع مفعول : كون املصدر واقعاً موقعه ، وحينئذ يقال وإن مل ُيقَدَّر ذلك احتمل أن ي» 

  .ُحلّة َنْسَجةُ الَيَمن بل َنْسُج الَيمن أي َمْنسُوُجه : ال يقال ! وهو غري جائز؟
ىن وليس بذاك فإن املع. كذا أجيب . أن املمتنع دخول التاء الدال على التحديد وهذه اجملرد التأنيث : واجلواب 

  ) .التحديد ) ( ذلك ( على التحديد ألنه أبلغ يف القدرة ، واحتمل أن يكون أريد باملصدر مقدار 
فَقََبْضُت قَْبَضةً مِّْن أَثَرِ الرسول { : املَرَّة ، وبالضم اسم املقبوض كالُغْرفَة والَغْرفَة ، قال تعاىل  -بالفتح  -والقَْبَضةُ 

  ] . ٩٦: طه [ } 



) يف ( « واحلسن ينصبها وخرَّجها ابن خالويه ومجاعة على النصب على الظرفية أي » قبضته « والعامة على رفع 
  .» قَْبَضِتِه 

وهذا هو رأي البصريني ، وأما الكوفيون فهو جائز عندهم إذ » يف « ورد هذا بأنه ظرف خمتص فال بد من وجود 
جعلها ظرفاً تشبيهاً للمؤقت باملبهم ، فوافق : ري أي يف دَارك ، وقال الزخمش -بالنصب -زَْيٌد دَاَرك: جييزون 

  .الكوفيِّني 
  :فيه أوجه » بَِيميِنِِه « خرباً ، و » َمطْوِيَّات « العامة على رفع } والسماوات َمطْوِيَّاٌت { : قوله 

  .» مبطويات « أنه متعلق : أحدمها 
  .» َمطْوِيَّاٍت « أنه حال من الضمري يف : الثاين 

ه خرب ثان ، وعيسى واجلْحدري نصباها حاالً واستدل هبا األخفش على جواز تقدمي احلال إذا كان أن: الثالث 
  :َزْيٌد قاِئٌم يف الدار وهذه ال حجة فيها إلمكان خترجيها على وجهني : العامل فيها حرف جر حنو 

وات بأن اجلميع قبضته نسقاً على األرض ويكون قد أخرب عن األرضني والسم» السموات « أن يكون : أظهرمها 
  .» ِمبطْوِيَاٍت « متعلق » بيمينه « حاالً من السموات ، كما كان مجيعاً حاالً من األرض و » مطويات « ويكون 
وعامله مجلة معترضة وهو » َمطْوِيَّات « اخلرب ، و » بَِيِميِنِِه « منصوباً بفعل مقدر و » مطويات « أن يكون : والثاين 
  .ضعيف 

  فصل( 
حكمى عن املشركني أهنم أمروا الرسول بعبادة األصنام مث إنه تعاىل أقام الدالئل على فساد وأمر الرسول بأن  ملا

يعبد اهللا وال يعبد سواه بني أهنم لو عرفوا اهللا حق معرفته ملا جعلوا هذه األشياء اخلسيسة مشاركة له يف العبودية 
واألرض َجِميعاً قَْبَضُتُه َيْوَم القيامة { : أي ما عظموا اهللا حقَّ عظمته فقال } َوَما قََدرُواْ اهللا َحقَّ قَْدرِهِ { : فقال 

يا : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وروى البخاري أن حَْبراً من األْحبَار أتى النيب } والسماوات َمطْوِيَّاتٌ بَِيِمينِِه 
بح واملاء والثرى على أصبح وسائر اخلالق على حممد إنا جند أن اهللا جيعل السموات على أصبع واألرضني على أص

: حىت بدت نََواجِذُُه تصديقاً لقوله احلَْبر مث قرأ  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنا امللك فضحك النيب : أصبع ، ويقول 
ح واجلبالُ والشجُر على إصب: وروى مسلم قال » َوَما قََدُروا اله حق قدره واألرض مجيعاً قبضته يوم القيامة « 

قال رسول اهللا : أنا املَِلُك أَنا اهللا وروى شبيةُ عن ابن أيب شَْيَبَى بإسناده عن ابن عمر قال : مث يهّزُهنَّ فيقول : وقال 
أْيَن أََنا املَِلُك : َيطْوِي اهللا السََّموَاِت َيْوَم الِقَياَمِة ثُمَّ يَأُخذُُهنَّ بَِيِدِه الُيمَْنى مث يقال «  -صلى اهللا عليه وسلم  -

  .} سُْبَحاَنُه وتعاىل َعمَّا ُيْشرِكُونَ { : وملا بني سبحانه وتعاىل عظمته قال » اجلَبَّاُرونَ أْيَن املَُتكَبُِّرون 
  فصل

  :وههنا سؤاالت : قال ابن اخلطيب 
ِملُ وََيْح{ : أن العرض أعظم من السموات السبع ، واألرضني السبع ، مث إنه تعاىل قال يف صفة العرش : األول 

  }َعْرَش َربَِّك فَْوقَُهْم َيْومَِئٍذ ثَمَانَِيةٌ 

فإذا وصف املالئكة بكوهنم حاملني للعرش العظيم فيكف جيوز تقرير عظمته اهللا عز وجل بكونه ]  ١٧: احلاقة [ 
  !حامالً للسموات واألرض؟

شرح حاالً ال } السماوات َمطْوِيَّاتٌ بَِيِمينِِه واألرض َجِميعاً قَْبَضُتُه َيْوَم القيامة و{ : قوله تعاىل : السؤال الثاين 



حيصل إال يف القيامة والقوم ما شاهدوا ذلك فإن كان هذا اخلطاب مع املصدقني لألنبياء فهم مقرون بأنه ال جيوز 
م القول جبعل األصنام شركاء هللا فال فائدة يف إيراد هذه احلجة عليهم وإن كان اخلطاب مع املكذبني يف النبوة فه

  .فكيف ميكن االستدالل به على إبطال القول بالشرك؟ » واألرض مجيعاً قبضته يوم القيامة « : ينكرون قوله 
حاصل القول بالقبضة واليمني هو القدرة الكاملة الوافية حبفظ هذه األجسام العظيمة فكما أن : السؤال الثالث 

ذلك اآلن فما الفائدة يف ختصيص هذه األحوال بيوم حفظها وإمساكها يوم القيامة ليس إال بقدر اهللا تعاىل فك
  .القيامة؟ 

قادراً على حفظ هذه األجسام العظيمة أن مراتب التعظيم كثرية فأوهلا تقرير عظمة اهللا بكونه : واجلواب عن األول 
كما أن حفَضها وإمساكها يوم القيامة عظيم ، مث بعده تقرير عظمته بكون قادراً على إمساك أولئك املالئكة الذين 

  .حيملون العرش 
لوقت هو أن املقصود منه أن املتويل إلبقاء السموات واَألَرِضني من وجوه الِعَمارة يف هذا ا: عن الثاين : واجلواب 

املتويل لتخريبها وإبقائها يوم القيامة وذلك يدل على حصول قدرة تامة على اإلجياد واإلعدام ويدل أيضاً على كونه 
قادراً غنياً على اإلطالق فإنه يدل على أنه حاول ختريب األرض فكأنه يقبض صغرية ، وذلك يدل على كمال 

  .االستغناء 
ص تلك احلالة بيوم القيامة ليدل على أنه كما ظهر كمال قدرته يف اإلجياد عند أنه إمنا خص: عن الثالث : واجلواب 

  .عمارة الدنيا يظهر كمال قدرته يف اإلعدام عند خراب الدنيا واهللا أعلم 
وهذه ترد قول » ُصوَرة « العامة على سكون الواو ، وزيد بن علي وقتادة بفتحها مجع } َونُِفَخ ِفي الصور { : قوله 

 -مبنياً للمفعول -فصعق: ية أن الصور هنا يتعني أن يكون القرن ، وال جيوز أن يكون مجع صورة وقرئ ابن عط
  .َصَعقَةُ اهللا فَُصِعَق : َصَعقَتُْهُم الصَّاِعقَةُ ، يال « : وهو مأخوذ من قوله 

وإما رِضَْوان واحلور : إسرافيل متصل ، واملستثىن إما جربيل وميكائيل و) استثناء ( } إِالَّ َمن َشآَء اهللا { : قوله 
فإنه ال } َمن ِفي السماوات َوَمن ِفي األرض { والزبانية ، وإما البارئ تعاىل ، قاله احلسن وفيه نظر من حيث قوله 

  .يتحيز فعلى هذا يتعني أن يكون منقطعاً 
عل وهي يف األصل صفة ملصدر هي القائمة مقام الفا« أخرى » جيوز أن يكون } ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أخرى { : قوله 

: احلاقة [ } فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصور نَفَْخةٌ وَاِحَدةٌ { : حمذوف أي نفخ فيه نفخة أخرى ويؤيده التصريح بذلك يف قوله 
  .منصوبة على ما تقدم « أُْخَرى » فصرح بإقامة املصدر وجيوُز أن يكون القائم مقامه اجلاّر ، و ]  ١٣

  :خرباً ، وَزْيُد ْبُن َعِليِّ نصبه حاالً ، وفيه حنيئذ أوجه « قيام » العامة على رفع } ْم ِقَياٌم فَإِذَا ُه{ : قوله 
  .وهو العامل يف هذه احلال أي فإذا ُهمْ َيْنظُُرونَ ِقَياماً « ينظرون » أن اخلرب : أحدمها 

 -كما قال سيبويه  -فإن كانت مكانية.  الفجائية إذا كانت ظرفاً» إذا « أن العامل يف احلال ما عمل يف : والثاين 
فَِفي ذلَك الزمان ُهْم قياماً أي وجودهم ، : فالتقدير فبِاحلَْضرة ُهْم قياماً ، وإن كان زمانية كقول الّرمَّانِي فتقديره 

  .وإمنا احتيَج إىل تقدير مضاف يف هذا الوجه ألنه ال خيرب بالزمان عن اجلُثث 
و العامل يف احلال أي فإذا هم مبعوثُون أو جمموعون قياماً ، وإذا جعلنا الفجائية حرفاً أن اخلرب حمذوف ه: الثالث 

  .، وإّما اخلرب املقدر كما تقدم حتقيقهما » ينظرون « كقول بعضهم فالعامل يف احلال إما 
  فصل

وهو شرح ملا ذكر كمال قدرته وعظمته مبا سبق ذكره أردفه بذكر طريق آخر يدل أيضاً على كمال عظمته 



  .اآلية } َوُنِفَخ ِفي الصور { : مقدمات يوم القيامة ، ألن نفخ الصور يكون قبل ذلك اليوم ، فقال 
َوَخرَّ موسى { :  -) السالم ) الصالة و ( عليه  -إهنا غري املوت لقوله تعاىل يف موسى : اختلفوا يف الصعقة فقيل 

نفخة تورث الفزغ الشديد وعلى هذا فاملراد من نفخ الصعقة وهو مل ميت فهذه ال]  ١٤٣: األعراف [ } َصِعقاً 
َوَيْوَم ُينفَُخ ِفي الصور فَفَزَِع َمن ِفي { : ومن نفخ الفزع واحد وهو املذكور يف سورة النمل يف قوله تعاىل 

. ال مرتني وعلى هذا القول فنفخ الصور ليس إ]  ٨٧: النمل [ } السماوات َوَمن ِفي األرض إِالَّ َمن َشآَء اهللا 
املراد بالفزع أي كادوا ميوتون من الفزع وشدة الصوت ، : الصعقة عبارة عن املوت ، والقائلون هبذا قالوا : وقيل 

إِالَّ َمن َشآَء { : وعلى هذا التقدري فالنخة الصعق ، والثالثة نفخة القيام ومها مذكورتان يف هذه السورة ، وقوله 
َويبْقَى : صعق ميوت من يف السموات ومن يف األرض إال جربيل وميكائيل وإسرافيل نفخة ال: قال ابن عباس } اهللا 

َبلْ { : املستثىن هم الشهداء لقوله تعاىل : جربيل وملك املوت ، مث ميوت عزرائيل مث ميوت ملك املوت ، وقيل 
ُهمُ « : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وروى أبو هريرة عن ]  ١٦٩: آل عمران [ } أَْحَياٌء ِعندَ َربِّهِْم يُْرَزقُونَ 

ألنه ُصِعَق ، وال  -صلى اهللا عليه وسلم  -هو موسى: وقال جابر » الشََّهَداُء ُمَتقَلُِّدونَ أْسَيافَُهمْ َحْولَ العَْرشِ 
  .يصعق 
بار ما يدل اهللا أعلم هبم وليس يف القرآن واألخ: هم احلور العني وسكان العرش والكرسي ، وقال قتادة : وقيل 

  .على أهنم من هم 
وهذا يدل على أن هذه النفخة متأخرة عن النفخة األولة ألن } ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أخرى فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم َينظُُرونَ { : مث قال 
ْين َما َبْيَن النَّفْخََت«  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : وروى أبو هريرة قال . للتراخي » مث « لفظة 

: أبيت قال : أبيت قالوا أربعون سنةً ، قال : أربعون شهراً قال : أَبْيُت قالوا : أْرَبعون َيْوماً قال : ، قالوا » أربعون 
مث ينزل اهللا من السماء ماًء فَتْنبُتونَ كما ينبت البَقْلُ ليس من اإلنسان شيء إال يبلى إالّ عظٌم واحد وهو َعجبُ 

  .« خللق يوم القيامة الذََّنب ، وفيه يركب ا

يعين أن قيامهم من القبور حيصل عقيب هذه النفخة األخرية يف احلال من غري } فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم َينظُُرونَ { : وقوله 
أي يقبلون أبصارهم يف اجلهات نظر » َيْنظُرون « يدلّ على التعقيب ، وقوله » فإذا هم « : تراخ ألن الفاء يف قوله 

ينظرون ماذا يفعل هبم ، وجيوز أن يكون القيام مبعىن الوقوف واجلمود يف : اجأه خطب عظيم ، وقيل املبهوت إذا ف
  .مكان ألجل استيالء احلَيْرة والدهشة عليهم 

  .العامة على بنائه للفاعل ، وابن عباس وأبو اجلَْوزاء } َوأَْشَرقَِت األرض { : قوله 
وهو منقول باهلمزة من َشرقَْت إذا طلعت ، وليس من أْشرقَْت مبعىن أضاءت وُعَبيُد بُن ُعَمري ، عل بنائه للمفعول 

  .ألن ذلك الزٌم وجعله ابن عطّية مثل َرَجَع ورجَْعُتُه ، َوَوقََف َوَوقَفُْتُه فيكون أشرق الزماً ومتعدياً 
  فصل

[ } رض غَْيَر األرض والسماوات َيْوَم تَُبدَّلُ األ{ : هذه األرض َعْرصة القيامة وليست بأرضنا اآلن لقوله تعاىل 
: أي خالقها يتجلى الرب لفصل القضاء بني خلقه ، وقال احلسن والسدي } بُِنورِ َربَِّها { : وقوله ]  ٤٨: إبراهيم 

ي كما ال ُتَضارُّونَ ِف« : وقال » إنَّكُْم سََترْونَ رَبَّكُمْ « : السالم ) الصالة و ( بنور رهبا أي بعدل رهبا قال عليه 
َوكُلَّ إِْنَساٍن أَلَْزْمَناُه طَآِئَرهُ { : أي كتاب األعمال لقوله } َوُوِضعَ الكتاب { : وقوله » الشَّْمس يف الَيْوم الصَّْحو 

اِدرُ َمالِ هذا الكتاب الَ ُيَغ{ : وقوله ]  ١٣: اإلسراء [ } ِفي ُعُنِقِه َوُنخْرُِج لَُه َيْوَم القيامة ِكتَاباً َيلْقَاُه مَْنُشوراً 
  .املراد بالكتاب اللوح احملفوظ : وقيل ]  ٤٩: الكهف [ } َصِغَريةً َوالَ كَبَِريةً إِالَّ أَْحَصاَها 



يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة ، وهم أمة حممد : قال ابن عباس } َوجِيَء بالنبيني والشهدآء { : وقوله 
َوَجآَءْت كُلُّ نَفْسٍ مََّعَها َسآِئٌق َوشَهِيدٌ { : عين احلَفَظَة لقوله تعاىل ي: وقال عطاء ومقاتل  -صلى اهللا عليه وسلم  -
  .املستشهدون يف سبيل اهللا : أراد بالشهداء : وقي ]  ٢١: ق [ } 

« ناهتم أي يُزادون يف سيئاهتم وال ُيْنقَُص من حس} َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ { أي بالعدل } َوقُِضَي بَْيَنُهم باحلق { : مث قال 
واعلم أنه تعاىل ملا بني أنه يوصل إىل كل أحد حقه عرب عن هذا : أن ثَُواَب َما َعِملْْت » ووفِّيت كُلّ َنفْسٍ ما َعِملَْت 

  :املعىن بأربع عبارات 
  .} َوقُِضَي َبْينَُهم باحلق { : قوله تعاىل : أوهلا 

  .} َوُهْم الَ ُيظْلَُمونَ { : قوله تعاىل : وثانيها 
  .} َوُوفَِّيْت كُلُّ نَفْسٍ مَّا َعِملَْت { : قوله تعاىل : لثها وثا

إال ( مل يكن عاملاً بكيفيات أحواهلم فلعله ال يقضي ) إن ( يعين أنه } َوُهَو أَْعلَُم بَِما َيفَْعلُونَ { : قوله تعاىل : واربعها 
اهتا امتنع دخول اخلطأ عليه ، واملقصود من اآلية باحلق ألجل عدم العلم أما إذا كان عاملاً مبقادير أفعاهلم وبكيفي) 

  .املبالغة يف َتقْرير أن كل مؤمن فإنه يصل إىل حقه ، قال عطاء يريد أّني عامل بأفعاهلم ال أحتاج إىل كاتب وال شاهد 

َوُوفَِّيْت كُلُّ { : ال ملا شرح أحوال أهل القيامة على سبل اإلمجال وق} َوِسيَق الذين كفروا إىل جََهنََّم زَُمراً { : قوله 
بني بعده كيفية أحوال العقاب مث كيفية أحوال الثواب ، فأما شرحُ أحوال العقاب فهو هذه اآلية } َنفْسٍ مَّا َعِملَْت 

ي أ]  ١٣: الطور [ } َيْوَم ُيَدعُّونَ إىل َنارِ َجَهنََّم َدعا { : وهذا السَّْوق يكون بالُعُنق والدفع بدليل قوله تعاىل 
  ] . ٨٦: مرمي [ } وََنُسوقُ اجملرمني إىل َجهَنََّم وِرْداً { : يدفعون دفعاص ، وقوله 

جتمعوا » َتَزمَّرُوا « وهي اجلماعات يف تفرقة بعضها يف إثر بعض ، و » ُزْمرة « مجع » ُزَمرٌ « و } ُزمَراً { : قوله 
  :قال 

الزُّْمرة اجلماعة : واألخفش ، وقال الراغب ) ة ( ذا قول أيب عبيد ه... َحتَّى اْحزَأَلَّْت زُمٌر َبْعدَ ُزَمْر  -٤٣١١
القليلة ، ومنه شاة زمرة أي قليلة الشعر ، ورجل زَِمٌر أي قليل املروءة ، وَزَمَرت النََّعاَمةُ َتْزُمر زََماراً ومنه اشتق 

  .والزَّمَّارة كناية عن الفاجرة . الزّمر 
وتقدم . فتحت : قوله » إذا « مَِراراً ، وجواب » إذا « الداخلة على » حىت « م يف تقدم الكال} حىت إِذَا { : قوله 

  .خالف القراء يف التشديد والتخفيف يف سورة األنعام 
« صفة »  ِمْنكُْم« قرأ ابن ُهْرمز أَلَمْ َتأِْتكُْم بتاء التأنيث لتأنيث اجلمع ، و } َوقَالَ لَُهْم خََزَنتَُهآ أَلَْم يَأِْتكُْم { : قوله 

  .يف املوضعني حال مقدرة » خَاِلديَن « صفة أُْخرى ، و » َيْتلُونَ « أو متعلق باإلْتيان و » الرسل 
  فصل

بني تعاىل أهنم ُيَساقُون إىل جهنم فإذا جاءوها فتحت أبواُبها ، وهذا يدل على أن أبواب جهنم تكون مغلقة قبل 
أمل يأتكم رسل منكم أي من : دخلوا جهنم قال هلم خزنةُ جهنم ذلك وإمنا تفتح عند وصول الكفار إليها فإذا 

  .جنسكم يتلون عليكم آياِت ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا 
  .ِلَم أضيَف اليوم إليهم؟ : فإن قيل 
واأليام يف ) إليهم ( أراد لقاء وقتكم هذا وهو وقت دخوهلم النار ال يوم القيامة واستعمال لفظ اليوم : فاجلواب 

َولَِكْن حَقَّْت كَِلَمةُ الَعذَابِ َعلَى « أتونا وَتلَْوا علينا » بَلَى « قوات الشدة مستفيض فعند هذا تقول الكفار أ
َألْمَألنَّ َجهَنََّم ِمَن اجلنة والناس { : أي وجبت كلمة العذاب على الكافرين وهي قوله عزو وجل » الكَاِفريَن 



شقياً والشقي ال ينقلب سعيداً ، ودلت ) ال ينقلب ( صريح يف أن السعيد  وهذا]  ١٣: السجدة [ } أَْجَمِعَني 
 -اآلية على أنه ال وجوب قبل جميء الشرع ألن املالئكة بينوا أهنم ما بقي هلم ُعذٌر وال علة بعد جميء األنبياء 

ملا بقي يف هذا الكالم مل يكن جميء األنبياء شرطاً يف استحقاق العذاب ) ولو ( ،  -السالم) الصالة و ( عليهم 
  .فائدةٌ 

  .هلم اْدُخلُوا أَْبوَاَب جََهنَّم خَاِلِديَن ِفيها فَبِئَْس َمثَْوى املَُتكَربيَن : مث إنَّ إذا َسِمعُوا منهم هذا الكالم قالوا 
بِئَْس َمثَْوى فَ{ : لو كان دخوهلم النار ألجل أهنم حقت عليهم كلمة العذاب مل يبق لقوله املالئكة : قال املعتزلة ( 

إهنم إمنا دخلوا النار ألهنم تكربوا على : الكالم إمنا يبقى مفيداً إذا قلنا ) هذا ( فائدة ، وأجيبوا بأن } املتكربين 
  .األنبياء ومل يقبلوا قوهلم ومل يلتفتوا إىل دالئلهم ، وذلك يدل على صحة قولنا 

  .واهللا أعلْم 
  .} ْم إِلَى اجلنة ُزمَراً َوِسيَق الذين اتقوا َربَُّه{ : قوله 

السَّْوقُ يف أهل النار معقول ألهنم ملا أمروا بالذهاب إىل موضع العذاب ال بد وأن ُيَساقُوا إليه ، وأما أهل : فإن ِقيلَ 
  ! .الثواب فإذا أمروا بالذهاب إىل موضع السعادة والراحة فأيُّ حادة فيه إىل السَّْوق؟

  :من وجوه : فاجلواب 
األخالء َيْومَِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ إِالَّ { : ن الحمبة و الصداقة باقية بني املتقني يوم القيامة كما قال تعاىل أ: األول 
ال أدخلها إال مع أحبَّاِئي وأصدقائي : اذهب إىل اجلنة فيقول : فإذا قيل لواحد منهم ]  ٦٧: الزخرف [ } املتقني 

  .حيتاجون إىل السَّوق إىل اجلنة فيتأخرونَ هلذا السبب فحينئذ 
أن املتقني قد عبدوا اهللا ال للجنة وال للنار فتصري شدة استغراقهم يف مشاهدة مواقف اجلالل مانِعاً هلم من : والثاين 

  .الرغبة يف اجلنة فال َجَرَم حيتاجون إىل أن ُيَساقُوا إىل اجلنة 
  .فلهذا السبب يساقون إىل اجلنة » أكثر أهل اجلنة الُبلُْه « : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : والثالث 

أن أهل النار وأهال جلنة يساقون إال أن املراد بسوق أهل النار طردهم إليها باهلََوان والشّدة كما يفعل : الرابع 
م إال َراِكبَني ، باألسري الذي يساق إىل احلبس والقتل ، واملراد بسوق أهل اجلنة سوق مراكبهم ألنه ال ُيذْهب هب

واملراد بذلك السوق إسراعهم إىل دار الكرامة والّرضوان كما يفعل مبن يكرم من الوافدين إىل امللوك فشتان ما بني 
  .السَّْوقَْتنيِ 

  :ثالثة أوجه » إذا « يف جواب » حىت إذا جاءوها َوفُِتَحْت « : قوله 
رأي الكوفيني واألخفش وإّنما جيء هنا بالواو دون اليت قبلها ألن والواو زائدة وهو } َوفُِتَحتْ { : قوله : أحدمها 

أبواب السجن تكون مغلقةً إىل أن جييئها صاحب اجلرمية فيفتح له مث تغلق عليه فناسب ذلك عدم الواو فيها خبالف 
إال عند  أبواب السرور والفرح فإهنا تفتحت انتظاراً ملن يدخلها فعلى ذلك أبواب جهنم تكون مغلقة ال تفتح

جَنَّاِت َعْدٍن مُّفَتََّحةً { : دخول أهلها فيها فأما أبواب اجلنة ففتحها يكون متقدماً على دخوهلم إليها كما قال تعاىل 
  .حىت إذا جاؤوها وقود فتحت أبواهبا : فلذلك جيء بالواو فكأنه قيل ]  ٥٠: ص [ } لَُّهُم األبواب 

  .على زيادة الواو أيضاً أي حىت إذا جاءوها قال هلم خزنتها } لَُهمْ َخَزنَُتَها َوقَالَ { : أن اجلواب قوله : والثاين 
انتهى يعني ألنه جييء بعد » َخاِلدين « وحقه أن يقدر بعدك : أن اجلواب حمذوف قال الزخمشري : والثالث 

ى هذين الوجهني فتكون اجلملة سُِعُدوا ، وعل: اطَْمأَنُوا وقدره املربد : متعلقات الشرط وما عطف عليه ، والتقدير 



القول عندي أن اجلواب حمذوف : قال الزجاج : وق البغوي . يف حمل نصب على احلال » َوفُِتَحْت « : من قوله 
  .» دخلوها « حَتَّى إذا جاءوها وفتحت أبواهبا ، وقال هلم خزنتها سالم عليكم طبتم فاْدُخلُوها خالدين : تقديره 

ألن أبواب : واو الثمانية قال » وفتحت « داللة الكالم عليه ، ومسى بعضهم الواو يف قوله ل» َدَخلُوَها « فحذف 
جاءوها ( حىت إذا جاءوها : تقديره : وقيل ]  ٢٢: الكهف [ } َوثَاِمُنُهْم كَلْبُُهْم { : اجلنة مثانية وكذا قالوا يف قوله 

  .دة تقييده باحلال فلذلك َصحَّ فوحتت أبواهبا يعين أن اجلواب بلفظ الشرط ، ولكنه بزيا) 
طبتم قال : يريد أن خزنة اجلنة يسلمون عليم ويقولون } َوقَالَ لَُهْم خََزَنُتَها َسالٌَم َعلَْيكُْم ِطْبُتْم فادخلوها { : قوله 

فيقتص بعضهم إهنم إذا قطعوا النار حُبُسوا على قَْنطَرة بني اجلنة والنار : وقال قتادة . طاب لكم املقام : ابن عباس 
  .َسالٌَم عليكم طبتم فادخلوها خالدين : من بعد حىت إذا هذبوا وطيبوا أُْدِخلُوا اجلنة فيقول هلم رضوان وأصحابه 

سيقوا إىل اجلنة فإذا انتهوا إليها وجدوا عند باهبا شجرةً خيرج من حتت ساقها َعْيَناِن فيغتسل : وروي عن علي قال 
« : هر ظاهره ويشرب منه األخرى فيطهر باطنه وتتلقاهم املالئكة على أبواب اجلنة يقولون املؤمن من إِْحدَاْيهِما فيط

احلمد هللا الذي صدقنا وعده وأورثنا األرض أي أرض : فعند ذلك يقول املتقون » َسالٌَم َعلَْيكُْم فَاْدُخلُوَها خَاِلِديَن 
: األنبياء [ } ن بَْعِد الذكر أَنَّ األرض َيرِثَُها ِعَباِدَي الصاحلون َولَقَْد كََتبَْنا ِفي الزبور ِم{ : اجلنة وهو قوله تعاىل 

١٠٥ . [  
مفعلو به ، وجيوز أن تكون ظرفاً على باهبا ، وهو الظاهر ، قال ابن » َحْيثُ « مجلة حالية و » َنَتبَوَّأُ « : قوله 

  :إمنا عرب عن أرض اجلنة باألرض لوجوه : اخلطيب 
َوكُالَ ِمنَْها َرغَداً َحْيثُ { : ألنه تعاىل قال  -السالم) الصالة و ( عليه  -نت يف أول األمر آلدمأن اجلنة كا: األول 
  .فلما عادت اجلنة إىل أوالد آدم كان ذلك سبباً لإلرث ]  ٣٥: البقرة [ } ِشئُْتَما 
فلما كانت طاعاهتم . كذا هذا الذي أورث كذا وهذا العمل أورث : أن هذا اللفظ مأخوذ من قول القائل : الثاين 

وأورثنا األرض ، واملعىن أن اهللا تعاىل أورثنا اجلنة بأن وفقنا لإلتيان بأعمال أَْوَبثتِ : قد أفادهتم اجلنة ال َجَرَم قالوا 
  .اجلَنَّةَ 

 أن الوارث يتصرف فيما يرثه كيف يشاء من غري منازع فكذلك املؤمنون املتقون يتصرفون يف اجلنة حني: الثالث 
  .شاءوا وأرادوا 

  .هل يتبوأ أحدهم مكان غريه؟ : فإن قيل 
  .يكون الكل واحد منهم جنة ال حيتاج معها إىل جنة غريه : فاجلواب 

هذا ليس من كالم أهل اجلنة بل اهللا تعاىل ملا : أي ثواب املطيعني ، قال مقاتل } فَنِْعَم أَْجُر العاملني { : مث قال تعاىل 
  .} فَنِْعَم أَْجُر العاملني { : الئكة وبني املتقني من صفة ثواب أهل اجلنة قال بعده حكى ما جرى بني امل

وهو احملدق بالشيء من َحفَْتُت بالشيء إذا : َحافّني مجع حَافِّ } َوَتَرى املالئكة َحآفَِّني ِمْن َحْولِ العرش { : قوله 
  :أَحطْتَ به ، قال 

  ِمثْلَ الّزَجاَجةِ لَْم َتكَْحلْ ِمَن الرََّمِد... بُِعُه َيُحفُُّه جَانَِبا نيقٍ َوُيْت -٤٣١٢
  :وهو مأخوذ من اِحلفَاف وهو اجلانب قال 

  إِذَا كَرََّها ِفيَها ِعقَاٌب وََناِئلُ... لَُه لََحظَاٌت َعْن َجفَافَْي سَرِيرِِه  -٤٣١٣



إذ احلفوف هوا » َحافًّا « حد ال يكون وال واِحَد حلافّني وكأهنما رأيا أن الوا -وبتعه الزخمشري -وقال الفراء
  .إلحداق بالشيء واإلحاطة به وهذا ال يتحقق إال يف مجع 

  فصل
البشر ذكر عقيبه ثواب املالئكة فكما داُر ثواب املتقني هو اجلنة فكذلك دارُ ثواب ) الثواب ( ملا ذكر صفة 

ي حمدقني حميطني بالعرش حبافيه أي جوانبه ، قال أ} َحآفَِّني ِمْن َحْولِ العرش { : املالئكة جوانب العرش فقال 
  .الليث َحفَّ القَْوُم بَسيِّدِِهْم َيُحفُّونَ َحفًّا إِذَا طافوا به 

  :وجهان » من « يف } ِمْن َحْولِ { : قوله 
  .أهنا مزيدة : وهو قول األخفش : أحدمها 
  .أهنا لالبتداء : والثاين 
، قيل هذا تسبيح لتذذ ال تسبيح » حافني « حال من الضمري يف » يسبحون « } هِْم ُيَسبُِّحونَ بِحَْمِد رَبِّ{ وقوله 

  .تعبد ، ألن التكليف يزول يف ذلك اليوم وهذا يشعر بأن ثواهبم هو َعني ذلك التسبيح 
ل اجلنة والنار قضى بني أه: َوِقيلَ ) ة ( هذا الضمري إما للمالئكة ، وإما للعباد } َوقُِضَي َبْينَُهْم باحلق { : قوله 

احلمد هللا رب العاملني : قالوا ) باحلق ( إن املالئكة ملا قضى بينهم : وقيل } َوِقيلَ احلمد ِللَِّه َربِّ العاملني { بالعدل 
  .على قضائه بيننا باحلق 

م وشرف كرم وجبل وجمد وعظ(  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : روى أبو أمامة عن أّيب بن كعب قال 
« : قالت  -رضي اهللا عنها -وعن عاشئة » َمْن قََرأَ ُسوَرةَ الزَُّمر لَْم َيقْطَعِ اللَُّه َرَجاَءُه َوأْعطَاُه ثََوابَ اخلَاِئفنيَ « ) : 

(  واهللا. روامها الثعليب يف تفسريه . » َيقَْرأُ كُلَّ ليلة بين إِْسرَائِيلَ والزَُّمر  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان رسول اله 
  .أعلم ) تعاىل 

غَاِفرِ الذَّْنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ َشدِيِد الْعِقَابِ ِذي الطَّْولِ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو ) ٢(َتْنزِيلُ الْكَِتابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْعلِيمِ ) ١(حم 
كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ ) ٤(فَُروا فَلَا َيغُْرْرَك َتقَلُّبُُهْم ِفي الْبِلَاِد َما ُيَجاِدلُ ِفي آَياِت اللَِّه إِلَّا الَِّذيَن كَ) ٣(إِلَْيِه الَْمِصُري 

الَْحقَّ فَأََخذْتُُهْم فَكَْيَف كَانَ  َوالْأَْحزَاُب ِمْن َبْعدِِهْم َوَهمَّْت كُلُّ أُمٍَّة بَِرُسوِلهِْم ِلَيأُْخذُوُه َوَجاَدلُوا بِالَْباِطلِ ِلُيْدِحضُوا بِِه
  ) ٦(َوكَذَِلَك َحقَّْت كَِلَمُت َربَِّك َعلَى الَِّذيَن كَفَُروا أَنَُّهْم أَْصحَاُب النَّارِ ) ٥(ِعقَابِ 

يف السور السبع إمالة ) حا ( كقوله الََم وبابه ، وقرأ األخوان وأبو بكر وابن ذكوان بإمالة } حم{ : قوله تعاىل 
. والباقون بالفتح ، والعامة على سكون امليم كسائر احلروف املقطعة  حمضة ، وورش ، وأبو عمرو باإلمالة بني بني ،

وقرأ الزهري برفع امليم على أنه خرب مبتدأ مضمر ، أو مبتدأ واخلرب ما بعدها ، وابن إسحاق وعيسى بفتحها وهي 
  :حتتمل وجهني 

تأنيث ، أو العلمية وشبه العجمة أهنا منصوبة بفعل مقدر أي اقرأ حم ، وإمنا منع من الصرف للعملية وال: أحدمها 
  .خبالف األعجمية حنو قابيل وهابيل » فاعيل « وذلك أنه لس يف األوزان العربية وزن 

  :ويف احتمال هذه الوجهني ولن الكميت . أهنا حركة بناء ختفيفاً كَأَْيَن وكَْيَف : والثاين 
  ا ِمنَّا َتِقيٌّ وُمعْرُِبَتأَوَّلََه... َوَجْدَنا لَكُْم يف آلِ َحاِميم آَيةً  ٤٣١٤

  :وقول ُشرَيح بن أوىف 
  فََهالَّ َتالَ َحاِميَم قَْبلَ التَّقَدُّمِ... ُيذَكِّرُنِي َحاِميم والرُّْمُح شَاجٌِر  ٤٣١٥



ونقل ابن اجلوزي عن شيخه اجلواليقي » حواميم « على ) حم ( وقرأ أبو السَّمَّالِ بكسرها ، وهل جيوز أن جيمع 
س بصواب بل الصواب أن تقول قرأت أل حم ، ويف احلديث عن ابن مسعود رضي اهللا عنه ، عن النيب أنه خطأ ولي

كلّ آل : وقال سعيد بن إبراهيم » إذَا َوقَْعُت ِفي آلِ حَم َوقَْعُت يف رَْوَضاتٍ أَتأَنَُّق فيهن « صلى اهللا عليه وسلم 
  :حم يسمني العرائس ، قال الكُمَْيُت 

  . . .. . . آل حاميم وحدنا لكم يف ٤٣١٦
، » احلََواِميُم ِديبَاُج القرآن « : السالم ) الصالة و ( ومنهم من جوزه ، وروي يف ذلك أحاديث منها قوله عليه 

جهنُم واحلُطََمةٌ ولَظَى والسعُري وَسقَُر واهلاويةُ : احلواميُم سبُع وأبواٌب جهنََّم سبُع « : وقوله عليه الصالة والسالم 
فتجيء كل جسم منهم يوم القيامة على باب من هذه األبواب فتقول ال يدخل النار من كان يؤمن يب  واجلحيُم
لكل شيء مثرةٌ ومثرةُ القرآن ذواُت حم هن روضات حسان خمصبات « : وقوله عليه الصالة والسالم » ويقرأين 

احلواميم يف « : وله عليه الصالة والسالم ، وق» متجاورات فمن أجب أن يَْرَتعَ يف رَِياضِ اجلنة فليقرأ احلواميم 
  .وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما لكل شيء لُباب ولُباب القرآن احلواميُم » القرآن كمثل اِحلبََراتِ يف الثياب 

  .فإن صحت هذه األحاديث فهي الفصل يف ذلك 
قال ابن . ضمر ، أو مبتدأ وخربه اجلار بعده إن كانت مبتدأ ، وإما خرب ملبتدأ م» حمَ « إما خٌرب ل » َتنْزِيلُ « قوله 

  .واملراد منه املنزل » تنزيل « قال : اخلطيب 
  فصل

امل وحم ون : حم اسم اهللا األعظم ، وروى عكرمة عنه قال : روي السُّدي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 
حلاء افتتاح أمسائه حكيم محيد حي حليم ا: عطاء اخلراساين ) وقال : ( حروف الرمحن مقطعة ، وقاله سعيد بن جبري 

  .حنان ، وامليم افتتاح امسائه ملك جميد 

  .ُحمَّ ، بضم احلاء وتشديد امليم : قال الضحاك والكسائّي معناه قضى ما هو كائن كأهنما أشارا إىل أن معناه 
من اهللا ، مث بني أن اهللا تعاىل :  ملا ذكر أن حم تنزيل الكتاب وجب بيان أن املنزل من هو؟ فقال» ِمَن اِهللا « قوله 

  .» العَزِيزِ الَعِليمِ « موصوف بصفات اجلاللة فقال 
  .فبني أنه بقدرته وعلمه نزل القرآن الذي يتضمن املصاحل واإلعجاز ، ولوال كونه عزيزاً عاملاً ملا صح ذَلك 

  :األوصاف ثالثة أوجه يف هذه } غَاِفرِ الذنب َوقَابِلِ التوب َشدِيِد العقاب { : قوله تعاىل 
وإمنا جاز وصف املعرفة هبذه وإن كانت إضافتها لفظية ألنه . أهنا كلها صفات اجلاللة ك العزيز ، والعليم : أحدها 

فيتعرَّف باإلضافة نص سيبويه على أن كل ما إضافته غري حمضة جاز أن جيعل ) معنوية ( جيوز أن جتعل إضافتها 
» َحَسن الَوْجِه « لصفة املشبهة ، ومل يستثن غريه شيئاً وهم الكوفيون يقولون يف مثل حمضة وتوصف به املعارف إال ا

من باب الصفة املشبهة فكيف أجزت جعله » َشدِيِد الِعقَابِ « : وعلى هذا فقوله . بأنه جيوز أن تصري إضافته حمضة 
  صفة للمعرفة وهو ال يتعرف إال باإلضافة؟

الكوفيني وهو أن الصفة املشبهة جيوز أن تتمخض إضافتها أيضاً فتكون معرفة وإما إّما بالتزام مذهب : واجلواب 
  .فتتمحض إضافته » مؤذن « مبعىن مشدد كأَِذين مبعىن » شديد « بأن 

أن يكون الكلِ أْبداالً ألن إضافتها غري حمضة قاله الزخمشري ، إال أن هذا اإلبدال باملشتق قليل جداً إال أن : والثاين 
  .فيها جانب الوصفية  يهجر

بدالً ِلَما تقدم من أن الصفة املشبهة ال تتعرف » َشِديِد « نعَتْينِ و » قَابِلِ « و » غَاِفرِ « أن يكون : الثالث 



. وحده بدالً للصفات فيه ُنُبوٌّ ظاهر » شديد العقاب « جعل الزجاج : باإلضافة قاله الزجاج إال أن الزخمشري قال 
ملا ُصوِدفَ بني هذه املعارف هذه النكرة الواحدة فقد آذنت بأهنا كلها أبدال غري أوصاف ،  :والوجه أن يقال 

فهي حمكوم عليها بأهنا من الرجز ، فإن وقع فيها جزٌء » ُمْسَتفِْعلُن « ومثال ذلك قصيدة جاءت تفاعيلها كلها على 
وال ُنُبوَّ يف ذلك؛ ألن اجلري على القواعد : ل وناقشه أبو حيان فقا. كانت من الكامل » ُمَتفَاِعلُن « واحد على 

تركيب غري عريب ألنه جعل فقد » فقد آذنت بأن كلها أبدال « وقوله . اليت قد استقرت وصحت وهو األصل 
ا وقوله بأنّ كلها أبدال فيه تكرير لألبدال إّم. لَمَّا قَاَم َزْيٌد فَقَْد قَام َعْمرو : آذنت جواب ملا ، وليس من كالمهم 

بدل الَبَداء عند من أثبته فقد تكررت فيه األبدال ، وإما بدل كل من كل وبدل بعض من كل وبدل اشتمال ، فال 
نص على أحد من النحويني أعرفه يف جواز التكرار فيها أو منعه إال أن يف كالم بعض أصحابنا ما يدل على أن 

  :البدل ال يكرر وذلك يف قول الشاعر 

  َعْمرٍو فَُتْبِلغُ َحاَجِتي أو ُتْزِحُف... أُمِّ أُنَاَس أَْرَحلُ َناقَِتي فَإلَى اْبنِ  ٤٣١٧
  َعَرفُوا مََوارَِد مُْزبِدٍ الَ ُينْزُِف... َمِلٍك إذَا َنَزلَ الُوفُوُد بَبابِِه 

» اس أبن أم أن« أال يكون بدالً من : فإن قلَت : بدل نكرة من معرفة ، قال » عمرو « بدل من » فملك « : قال 
  .فال جيوز أن يبدل منه مرة أخرى ألنه قد طرح انتهى » عمراً « ألنه قد أبدل منه : قلُت 

قال . فدل هذا على أن البدل ال يتكرر ويتحد املبدل منه ، ودل على أن البدل من البدل َجائز : قال أبو حيان 
  .فلُْيلَْتفَْت إليه ]  ٧: الفاحتة [ } م غَْيرِ املغضوب َعلَْيهِ{ وهذا البحث قد تقدم يف قوله : شهاب الدين 

وقوله تفاعيلها هو مجع ِتفْعال أو ُتفْعُول أو َتفْعِيل وليس شيء منها معدوداً من أجزاء العروض ، فإن أجزاءه : قال 
  .جاءت أجزاؤها كلها ُمْسَتفِعلُن : ُمْنَحِصَرة ليس فيها شيء من هذه األوزان فصوابه أن يقول 

ِلُيَزاوَج ماقبله وما » شديد « ولقائل أن يقول هي صفات وإمنا حذفت األلف والالم من : أيضاً وقال الزخمشري 
ما يعرف َسَحاَدلَْيِه من ُعَناَدلَْيِه ، فَثنَّوا ما : بعده لفظاً فقد غريوا كثرياً من كالمهم عن قوانينه ألجل اإلزاج ، قالوا 

ِمثِْلَك أنْ َيفَْعلَ ذَِلَك ، وما ( ما َيْحُسُن بالرجل : اخلليل قال يف قوهلم على أن . » شَفٌْع « ألجل ما هو » َوتر « هو 
خري منك أنه على نية األلف والالم كما كان اجلَمَّاء الغفري على نية طرح األلف والالم ، ومما ) َيْحُسُن بالرجل 

شديد « من » آل « ذف وال ضرورة إىل ح: قال أبو حيان . سهل ذلك األمن من اللبس وجهالة املوصوف 
  .وتشبيهه بنادر مغري وهو تثنية الوَْتر ألجل الشفع فيتنزه كتاب اهللا عن ذلك » العقاب 

  .أما االزدواج وهو املشاكلة من حيث هو فإنه واقع يف القرآن وقد مضى منه مواضع : قال شهاب الدين 
للداللة على فرط الشِّدَِّة على ما ال شيء أْدَهى منه  قد تعمد تنكريه وإهبامه: وجيوز أن يقال : وقال الزخمشري أيضاً 

هذه النكتة هي الداعية إىل اختيار البدل على الوصف إذا سلكت طريق : وجيوز أن يقال . َوأَمّر لزيادة اإلنذار 
  .اإلبدال انتهى 

. ما معرفتان ملُضِيِهَِما البدل على أهنما نكرتان ال ستقباهلما والوصف على أهن» غافر وقابل « جيوز يف : وقال مكي 
صفة ، وإمنا كانا كذلك ألهنما يفيدان معىن الدوام واالستمرار » غافر « وقال ابن اخلطيب ال نزال يف جعل 

يفيد ذلك ألن صفاته منزهة عن احلدوث والتجدد فمعناه كونه حبيث شديد عقابه ، ) شديد العقاب ( فكذلك 
وهذا كالم من مل يقف على علم النحو : حصل بعد أن مل يكن قال أبو حيان  وهذا املعىن حاصل أبداً ال يصوف بأنه

معارف لتنزيه صفاته عن احلدوث والتجدد ، » َمِليٌك ُمقَْتِدٌر « و » َحكيٌٍم َعِليٌم « وال نظر فيه ويلزمه أن يكون 



سواء ، وهذا ال يقوله مبتدىٌء  وألهنا صفاٌت مل َتْحُدثْ مل حتصل بعد أن مل تكن ويكون تعريف صفاته بأل وتنكريها
  .يف علم النحو َبلْه أن ًيَصّنَف فيه ويقدم على تفسري كتاب اهللا تعاىل 

وإمنا عطف الجتماعهما : قال بعضهم » قابل التوت « وقد ُسرَِدْت هذه الصفات كلياً من غري عاطف إال 
  .عطف النفراده عنهما فلم ي» شديد « وتالزمهما وعدم انفكاك أحدمها عن اآلخر وقطع 

قال . وفيه نزعة اعتزالية ، ومذهب أهل السنة جواز الغفران للعاصي وإن مل يتب إال الشرك : قال أبو حيان 
التالزم الزم من جهة أنه تعاىل مىت قَبِلَ التوبة فقد غفر : مث أقول . وما أبعده عن نزعة االعتزالية : شهاب الدين 

  .الذنبل وهو كَاٍف يف التَّالَُزم 
فيها نكتة جليلة وهي إفادة اجلمع : ؟ قلُت » َوقَابِلِ التَّْوبِ « : ما بال الواو يف قوله : قال الزخمشري فإن قلَت 

املذنب والتائب بني رمحتني بني أن يقبل توبته فيقبلها فيكتبها له طاعة من الطاعات وإن مل جيعلها َمحَّاَءةً للذنبوب 
  .ملغفرة والقبول أنتهى جامُع ا: كمن مل يذنب كأنه قال 

وما أكثر تََهجَُّح هذا الرجل وشَقَْشقََته ، والذي : وبعد هذا الكالم األنيق وإبراز هذه املعاين احلسنة قال أبو حيان 
  :وقد أنشدين بعضهم رمحه اهللا : قال شهاب الدين . أن الواو للجمع وهذا معروف من ظاهر علم النحو : أفاد 

  وآفَُتُه ِمَن الفَْهمِ السَِّقيمِ... ِئبٍ قَْوالً َصِحيحاً َوكَْم ِمْن َعا ٤٣١٨
  ) :وآخر ( 

  وَُيْنِكرُ الفَُم طَْعَم املَاِء ِمْن َسقَمِ... قَْد ُتْنِكُر الَعْيُن َضْوَء الشَّْمسِ ِمْن َرَمٍد  ٤٣١٩
ِذي « مجعاً لتَْوَبٍة كَتْمرٍ وَتْمَرٍة و  أن يكون امساً مفرداً مراداً به اِجلنس كالذَّْنب ، وأن يكون) حيتمل ( والتَّْوُب 
جيوز أن يكون مستأنفاً ، وأن يكون » الَ إله إالَّ ُهَو « نعت أو بدل كما تقدم ، والطَّْولُ َسَعةُ الفَْضل ، و » الطَّْولِ 

ال تكون صفة حاالً وحي حالٌ الزمةٌ ، وقال أبو البقاء جيوز أن يكون صفة ، وهذا على ظا هره فاسد؛ ألن اجلَُمل 
  .للمعارف ، وميكن أن يريد أنه صفة لشديد العقاب ، ألنه مل يتعرف باإلضافة 

  .كالقول يف اجلملة قبله وجيوز أن يكون حاالً من اجلُْملَِة قبله » إلَْيِه املَِصُري « والقول يف 
  فصل

التوب مجع : ُتوُب تَْوباً ، وقيل غافر الذنب ساتر الذنب وقابل التوب أي التوبة ، مصدر َتاَب َي: قال املفسرون 
غافر ملن قال ال إله إال اهللا ، وقال : َدْوَمة وَدْوم ، وَعْومة وَعْوم ، وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما : توبة مثل 

ال ذي الِغَنى عمن ال يقول » ذي الطول « التوب ملن قال ال إله إال اهللا ، شديد العقاب ملن ال يقول ال إله إال اهللا ، 
  .إله إال اهللا 

ذو : ذو النعم ، وقيل : ذي الفضل ، وقال قتادة : ذي الطول ذي السََّعِة ، والغَِنى ، وقال احلسن : قال جماهد 
واملعىن أنه ملا وصف نفسه . القدرة ، وأصل الطَّْول اإلنعام الذي تطولُ ُمدَُّتُه على صاحبه ، ال إله إال هو إليه املصري 

لفضل فلو حصل معه إله آخر يشاركه يف صفة الرمحة والفضل ملا كانت احلاجة إىل عبوديته بصفاِت الرمحة وا
مما يقوِّي الرغبة » إلَيثِْه املَِصريُ « و قوله . شديدة فكان الترغيب والترهيب الكاملني حاصلني بسبب هذا التوحيد 

  .يف اإلقرار بالعبودية 
ملا قرر أن القرآن كتابه أنزله ليهتدى به يف الدين ذكر }  إِالَّ الذين كَفَرُواْ َما ُيَجاِدلُ يف آَياِت اهللا{ : قوله تعاىل 

أي يف دفع آيات اهللا بالتكذيب واإلنكار إال الذين } ما جيادل يف آيات اهللا { أقوال من جيادل لغرض إبطاله فقال 



  .كفروا 
ر الباطل ، أما اجلدال يف تقرير احلق فهو ِحْرفة واعلم أن اجلدالَ نوعان ، جدالٌ يف تقرير احلق ، وجدالٌ يف تقري

 ١٢٥: النحل [ } َوَجادِلُْهم باليت ِهَي أَْحَسنُ { األنبياء عليه الصالة والسالم قال تعاىل حملمد عليه الصالة والسالم 
وأما اجلدال يف يتقرير ] .  ٢٣: هود [ } قَالُواْ يانوح قَْد َجادَلَْتَنا فَأَكْثَْرَت جَِدالََنا { : وحكى عن قوم نوح قوهلم ] 

وروى عمرو » إنَّ جَِداالً يف القُْرآِن كُفْرٌ « : الباطل فهو مذموم وهو املراد هبذه اآلية ، وقال عليه الصالة والسالم 
ْن كَانَ إمنا َهلََك َم: مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوماً َيَتماَرْونَ فقال « : بُن ُشَعْيبٍ عن أبيه عن جده قال 

قَْبلضكُْم هبذا ضربوا كتابَ اهللا عّز وجلّ بعَضه ببعض ، وإمنا نزمل كتاب اهللا ُيَصدِّق بعضه بعضاً فال تكذبوا بعَضه 
َما ضََرُبوُه لََك إِالَّ َجَدالَ َبلْ ُهْم قَْوٌم { : ، وقال تعال » ببعض فما علمتم منه فقُولُوه ، وما َجْهلتم فِكلُوُه إىل عامله 

  ] . ٥: غافر [ } َوجَاَدلُوا بالباطل لُِيْدِحُضواْ بِِه احلق { : وقال ]  ٥٨: الزخرف [ } ُمونَ َخِص
قرأ العامة بالفك وهي لغة اِحلجَاز ، وزيُد بُن علّي وُعَبْيُد بن ُعَمْيرٍ فال َيغُرََّك باإلدغام مفتوح » فَالَ َيغُْرْرَك « قوله 

  .الراء وهي لغة َتمِيمٍ 
  فصل

يف آيات اهللا هو قوهلم خمرة سحٌر ، ومرة هو شعٌر ، ومرة إنه قول الكهنة ، ومرة إنه أساطري األولني ، ومرة  جداهلم
  .أَأنْزِلَ َعلَْيَنا املَالَِئكَةُ ، وأشباه هذا ]  ١٥: يس [ } َمآ أَنُتْم إِالَّ َبَشٌر مِّثْلَُنا { : إنه ُيَعلُِّمُه َبَشٌر ، وقوهلم 

أي ال تغترَّ بأين أْمَهلُْتُهْم وتركتهم ساملني يف أبداهنم وأمواهلم يتقلبون يف } َيغُْرْرَك َتقَلُّبُُهْم ِفي البالد فَالَ { : مث قال 
البالد أي يتصرفون فيها للتجارات وطلب املعاش فإين وإن أمهلتهم فإين سآخذهم وأنتقم كما فعلت باألمم املاضية 

.  
وهم الكفار الذين حتزبوا على } ْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ واألحزاب ِمن بَْعِدِهْم كَذََّب{ مث كشف عن هذا املعىن فقال 

: ، وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما } َوَهمَّْت كُلُّ أُمٍَّة بَِرُسولِهِْم لَِيأُْخذُوُه { أنبيائهم بالتكذيب من بعد قوم نوح 
  .ليأِسُروه : ليقتلوه وُيهلكوه وقيل 

عبارة عن » ليأخذوه « واجلمهور على معناها ، ويف قوله » اهللا « ُسوِلها ، أعاد الضمري على لفظ وقرأ عبداهللا بَِر
  :أخِيذٌ قال : املَُسبَّبِ بالسََّببِ وذلك أن القتل مسبب عن األخذ ومنه قيل ِلألسري 

  فكَْم ِمْن واحٍد َيْهَوى ُخلُوِدي... فَإمَّا تأُْخذُونِي َتقُْتلُونِي  ٤٣٢٠
} فَأََخذْتُُهْم فَكَْيَف كَانَ ِعقَابِ { لُيبْتِطلُوا به احلق الذي جاءت به الرسلُ ، } اَدلُوا بالباطل لُِيْدِحُضواْ بِِه احلق َوَج{ 

اجتزاٌء بالكسرة عن ياء املتكلم وصالً ووقفاً؛ ألهنا رأ س فاصلة ، واملعىن فأنزلت هبم من اهلالك ما مهوا بإنزاله 
يأخذوهم فأخذهتم أنا فيكف كان عقايب إيَّاُهم؟ أليس كان مستأصالً؟ فأنا أفعل بقومك ما  بالرسل ، وأرادوا أن

  .فعلت هبؤالء إن أصروا على الكفر واجلدال يف آيات اهللا 
حيتمل الكاف أن تكون مرفوعة احملل على خرب مبتدأ مضمر ، أي واألمر » َوكَذَِلكَ َحقَّْت « ) تعاىل ( قوله تعاىل 

أخرب بأنه حقت كلمة اهللا عليهم بالعذاب ، وأن يكون نعتاً ملصدر حمذوف أي مثل ذلك الوجوب من مث : كذلك 
عقاهبم وجب على الكفرة ، واملعىن كما حقت كلمة العذاب على األمم املكذبة حقت أيضاً على الذين كفروا من 

  .قومك 
فيجري يف حملها القوالن ) فحذف ( ّر أي َألنَُّهم جيوز أن يكون على حذف حرف اِجل} أَنَُّهْم أَْصحَاُب النار { قوله 



وقد تقدم . » كلمٍة « ، وجيوز أن يكون يف حمل رفع بدالً من ) قال األخفش َألنَُّهْم أو بأَنَُّهْم أَْصَحاُب النار ( 
  .إلفراد على اجلمع والباقون با» كلمات « ومجعها ، وأن نافعاً وابن عامر قرأ » كَِلَمة « خالفهم يف أفراد 

َن آَمنُوا رَبََّنا َوِسْعَت كُلَّ َشْيءٍ الَِّذيَن َيْحِملُونَ الْعَْرَش َوَمْن َحْولَُه ُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوُيْؤِمُنونَ بِِه َوَيْسَتْغفُِرونَ ِللَِّذي
َربََّنا َوأَْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعْدتَُهمْ ) ٧(َعذَابَ الَْجِحيمِ َرْحَمةً َوِعلًْما فَاغِْفْر ِللَِّذيَن َتابُوا َواتََّبُعوا َسبِيلََك َوِقهِْم 

َوِقهُِم السَّيِّئَاِت َوَمْن َتقِ السَّيِّئَاِت َيْومَِئذٍ ) ٨(َوَمْن َصلََح ِمْن آَبائِهِْم َوأَزْوَاجِهِْم وَذُرِّيَّاتِهِْم إِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الَْحِكيُم 
  ) ٩(َرِحْمَتُه َوذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم فَقَْد 

خربه ، والعامة على فتح عني الَعرش وابن عباس يف آخريَن » ًيَسبُحونَ « مبتدأ و » الَِّذيَن َيْحِملُونَ « : قوله 
يكون مرفوع احملل  حيتمل أن» ِمْن َحْوِلِه « حيتمل أن يكون مجعاً لعَْرش كُسقُفٍ يف َسقٍْف وقوله : فقيل . بَضمَّها 

أخرب عن الفريقني بأهنم يسبحون ، وهذا هو الظاهر ، وأن يكون منصوب » الذين حيملون العرش « عطفاً على 
  .يعين أهنم حيملون أيضاً املالئكة احلافني بالعرش ، وليس بظاهر » العَْرشِِ « احملل عطفاً على 

  فصل
املؤمنني بني أن أشرف طبقات املخلوقات هم املالئكة الذين هم محلة  ملا بني أن الكفار يبالغون يف إظهار العداوة مع

إن كان هؤالء : العرش واحلافّون حول العرش يبالغون يف إظهار احملبة والنصرة للمؤمنني ، فكأنه تعاىل يقول 
ون من حول العرش األراذل يبالغون يف العداوة فال تلفت إليهم وال ُتِقْم هلم وزناً فإن محلة العرش معك ، واحلافّ

محلة العرش ما بني كعب أحدهم إىل أسفل قدميه : ينصرونك وهم الكُُربِيُّونَ ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
بني القائمِة من قوائم العرش والقائمة : مسرية مخسمِائِة عام ، وروى جعفُر ْبُن حممد عن أبيه عن جده أهنن قال 

: بَني السماِء الثانية وبني العرش سبعونُ ألف حجاب : وقال جماهد . ثني ألف عامٍ الثانية َخفَقان الطري املسرع ثال
إن حول العرشِ سبعونَ ألف صفٍّ من املالئكة ، : حجاب من نور ، وحجاب من ظلمة ، وقال وهب بن منبه 

  .صّف خلف صّف يطوفون بالعرش 
سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ : محلةُ العرش مثانيةٌ ، فأربعةٌ منهم َيقُولُون : قال شهر بن حوشب } ُيَسبُِّحونَ بِحَْمِد رَبِّهِْم { قوله 

سُْبحَاَنك اللَُّهمَّ وبِحَْمِدَك لك احلمُد على : َوبِحَْمِدَك لََك احلَْمُد َعلَى ِحلْمك بعد ِعلْمك ، وأربعةٌ منهم يقولون 
  .وكأهنم يرون ذنوب بين آَدَم : َعفْوِك بْعَد قْدَرِتَك؛ قال 

مع أن االشتغال بالتسبيح » ويؤمنون به « ما الفائدة يف قوله : فيه سؤال وهو أن يقال » وُيؤِمُنونَ بِِه « : قوله و
  والتحميد ال ميكن إال بعد سبق اإلميان باهللا؟

رش بأن املقصوَد منه التنبيه على أن اهللا تعاىل لو كان حاضراً لكان محلة العرش واحلافون بالع: وأجاب الزخمشري 
يشاهدونه ويعاينونه ، ولو كان كذلك ملا كان إمياهنم بوجود اهللا موجباً للمْدجِ والثناء ألن اإلقراَر بُوجُود شيءٍ 

مشاهد معاين ال يوجب املدح والثناء ، أال ترى أن اإلقرار بوجود املشس وبكوهنا مضيئةً ال يوجب املدح والثناء؟ 
هللا على سبيل املدح والثناء والتعظيم دل على أهنم إمنا آمنوا به مع أهنم ما فلما ذكر اهللا سبحانه وتعاىل إمياهنم با

  .شاهدوه حاضراً جالساً ُهَناَك 
  :اعلم أن كمال السعادة بأمرين } َوَيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن آَمُنواْ { : قوله 

  .التعظيم ألمر اهللا : أحِدِهَما 
: كون التعظيم ألمر اهللا مقدماً على الشفقة على خلق اهللا ، فقوله تعاىل الشفقة على خلق اهللا ، وجيب أن ي: والثاين 



مشعٌر بالشفقة } وََيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن آَمُنواْ { مشعر بالتعظيم ألمر اهللا ، وقوله } ُيَسبُِّحونَ بِحَْمِد رَبِّهِْم َوُيؤِْمُنونَ بِِه { 
ية على أن املَلََك أفضلُ من البشر؛ ألهنا دلت على أن املالئكة ملا على خلق اهللا ، واحتج كثري من العلماء هبذه اآل

فرغوا من ذكر اهللا تعاىل بالثناء والتقدير اشتغلوا باالستغفار لغريهم وهم املؤمنون وهذا يدل على أهنم مستغنون 
  عليه وسلمبأنفسهم؛ إذ لو كانوا حمتاجني إىل االستغفار الستغفروا ألنفسهم أوالً ، لقوله صلى اهللا 

 ١١: حممد [ } واستغفر ِلذَنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني واملؤمنات { ولقوله تعاىل حملمد عليه الصالة والسالم » ابدأ بنفسك « 
[ }  رَّبِّ اغفر ِلي َوِلوَاِلَديَّ َوِلَمن َدَخلَ َبيِْتَي ُمْؤِمناً َوِللُْمْؤِمنَِني واملؤمنات{ وقال عن نوح عليه الصالة والسالم ] ٍ 

فإنه يقدم االستغفار لنفسه على االستغفار لغريه ( وهذا يدل على أن من كان حمتاجاً إىل االستغفار ]  ٢٨: نوح 
الستغفروا ألنفسهم أوالً مث استغفروا لغريهم ، وملا مل يذكر اهللا تعاىل ) واملالئكة لو كانوا حمتاجني إىل االستغفار 
نوا حمتاجني إىل االستغفار ، وأما األنبياء عليهم الصالة واسالم فهم كانوا استغفارهم ألنفسهم علمنا أهنم مل يكو

فظهر أن مللك أفضل من البشر » واْسَتْغِفرْ ِلذَْنبِكَ « حمتاجني إىل االستغفار لقوله تعاىل حملمد عليه الصالة والسالم 
  .واهللا أعلم 

« القول املضمر يف حمل نصب على احلال من فاعل معمول لقول مضمر تقديره يقولون ربنا ، و» َربََّنا « قوله 
. متييز منقول من الفاعلية أي وسع كل شيء َرْحمَُتَك وِعلُْمَك » َرْحَمةً وِعلْماً « أو خٌرب بعد خرب ، و » يستغفرون 

ل آدُم عليه ، وقا» ربنا « ؛ ألن املالئكة قالوا يف هذه اآلية » الرب « واعلم أن الدعاء يف أكثر األمر مذكور بلفظ 
قَالَ َربِّ إِنِّي َدَعْوُت قَْوِمي لَْيالً َوَنهَاراً { : وقال نوٌح ]  ٢٣: األعراف [ } رَبََّنا ظَلَْمَنآ أَنفُسََنا { : الصالة والسالم 

حْيِي املوتى َربِّ أَرِنِي كَْيَف ُت{ : وقال إبراهيم ]  ٢٧: نوح [ } رَّبِّ اغفر ِلي َولَِواِلَديَّ { وقال ]  ٥: نوح [ } 
َربِّ قَْد آَتْيَتنِي ِمنَ { وقال يوسُف ]  ١٢٨: البقرة [ } رَبََّنا واجعلنا ُمْسِلَمْينِ لَكَ { : وقال ]  ٢٦٠: البقرة [ } 

]  ١٤٣: األعراف [ } َربِّ أرين أَنظُْر إِلَْيكَ { : وقال ُموسى عليه الصالة والسالم ]  ١٠١: يوسف [ } امللك 
وحكى عن داود عليه الصالة ]  ١٦: القصص [ } إِنِّي ظَلَْمُت َنفِْسي فاغفر ِلي فََغفََر لَُه )  َربِّ( { : وقال 

َربِّ اغفر ِلي َوَهبْ ِلي ُملْكاً الَّ َينبَِغي { والسالم أنه استغفر ربه وخر راكعاً وقوله سلمانُ عليه الصالة والسالم 
نادى َربَُّه نَِدآءً { ، وحكى عن َزكَرِيَّا عليه الصالة والسالم أنه ]  ٣٥: ص [ } َألَحٍد مِّن بعدي إِنََّك أَنَت الوهاب 

 ١١٤: املائدة [ } َربََّنآ أَنزِلْ َعلَْيَنا مَآِئَدةً مَِّن السمآء { : وقال عيسى عليه الصالة والسالم ]  ٣: مرمي [ } َخِفّياً 
]  ٩٧: املؤمنون [ } أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الشياطني  َوقُلْ رَّبِّ{ : وقال تعاىل حملمد عليه الصالة والسالم ] 

  ] . ١٩١: آل عمران [ } رَبََّنآ َما َخلَقَْت َهذا بَاِطالً { : وحكى عن املؤمنني أهنم قالوا 
  لفظ اهللا أعظم من لفظ الرب فلم خص لفظ الربِّ بالدعاء؟: فإن قيل 
ض والنفي الصِّْرِف فأخرجتَنِي إىل الوجود وربَّيتين فاجعل تربيتك يل كنُت يف العدم احمل: بأن العبد يقول : فاجلواب 

  .، إلجابة دعائي ) وفضلك ( شفيعاً إليك يف أن ال ُتَخلِّينِي طرفة عني عن تربيتك وإحسانك 

ىل قوله ربنا وسعت كل شيء رمحةً وعلماً فيه سؤال ، ألن العلم وسَع كل شيء وأما الرمحة فما وصلت إ: فإن قيل 
{ : كل شيء؛ ألن املضروَر حال وقوعه يف الضرر ال يكون ذلك يف حقه رمحة وهذا السؤال أيضاً مذكور يف قوله 

  ] . ١٥٦: األعراف [ } َوَرْحمَِتي َوِسَعْت كُلَّ َشْيٍء 
( اهللا  كل موجود فقد نال من رمحة اهللا نصيباً؛ ألن الوجود إما واجب وإما ممكن أما الواجب فليس إال: فاجلواب 
وأما املمكن فوجوده من اهللا تعاىل وبإجياده وذلك رمحة فثبت أنه ال موجود غري اهللا إال وقد . وتعاىل ) سبحانه 



هذه اآلية دلت على أنه تعاىل عامل } َربََّنا َوِسْعَت كُلَّ َشْيٍء رَّْحَمةً َوِعلْماً { : حصل له نصيب من الرمحة فلهذا قال 
  .ال هناية هلا من الكليات واجلزئيات جبميع املعلومات اليت 

  .} َوِقهِْم َعذَاَب اجلحيم { دينك } فاغفر ِللَِّذيَن تَاُبواْ واتبعوا سَبِيلََك { : قوله 
َوِقهِمْ { وبني قوله » فاغِْفْر لَُهْم « ال معىن للُغفْران إال إسقاط العذاب وعلى هذا فال فرق بني قوله : فإن قيل 

  .} َعذَاَب اجلحيم 
فاغفر فيه رمز وإشارة إلسقاط العذاب ، فلهذا أردفوه بذكره على سبيل التصريح تأكيداً : قوهلم : فاجلواب 
  .ومبالغة 

رَبََّنا َوأَْدِخلُْهمْ { : أردفوه بطلب إيصال الثواب إليهم فقالوا ) عنهم ( واعلم أهنم ملا طلوا من اهللا إزالة العذاب 
  .} ُهمْ َجنَّاِت َعْدنٍ اليت َوَعْدتَّ

أنتم زعمتم أن الشفاعة إمنا جعلت للمذنبني وهو اآلية ُتبِْطلُ ذَِلك ، ألنه تعاىل ما وعد املذنبني بأن : فإن قيل 
  .يدخلهم جنات َعْدن 

ال إله إال اهللا ، « ما َوَعَدُهْم بذلك ، ألن الدالئل الكثرية دلت على أنه ال خيلد أهل ) ال نسلم أنه : ( فاجلواب 
يف النار ، وإذا أخرجهم من النار وجب أن يدخلهم اجلنة فكان هذا وعد من اهللا بأن يدخلهم » ول اهللا حممد رس

  .جنات عدن إما من غري دخول النار ، وإما بعد أن يدخلهم النار 
وقال الفراءُ » َوَعدَتُهْم « وإما على مفعول » أَْدِخلُْهْم « يف حمل نصب إما عطفاً على مفعول » َوَمْن َصلََح « : قوله 

والعامة . « َوَعدَتُهمْ » وإن شئت على الضمري يف : أَْدِخلُْهْم « والزجاج نصبه من مكانني إن شئت على الضمري يف 
والعامة على . َصلَُح فَُهو َصلِيٌح : صَلََح فهو َصاِلٌح ، وابُن أيب عبلة بضمها ، يقال : يقال « صَلََح » على فتح الم 

  .واملراد بقوله ومن صلح من أهل اإلميان . إفراداً « ذُرِّيَّتهم » عاً ، وعيسى مج« ذرِّّياهتم » 
وإمنا ذكروا يف دعائهم هذين الوصفني ، ألنه لو مل يكن عزيزاً بل كان حبيث . } إِنََّك أَنَت العزيز احلكيم { مث قالوا 

  .املطلوب على وفق احلكمة واملصلحة  يغلب ومينع ملا صح وقوع املطلوب منه ولو مل يكن حكيماً ملا حصل هذا

  .قال بعُض املفسرين املراد منه عذاب السيئات ( » َوِقهُِم السَّيِّئَاِت « بعد ذَِلكَ : مث قالوا 
وحينئذ } وقهم عذاب اجلحيم { وبني قوله ) » وقهم السيئات « : فعلى هذا التقدير ال فرق بني قوله : فإن قيل 

  !لفائدة وهو ال جيوزيلزم التكرار اخلايل من ا
  :أنّ التفاوت حاصلٌ من وجهني : فاجلواب 

دعاء » وقهم السيئات « لألُصولِ وقوله ( ، دعاء مذكوراً } وقهم عذاب اجلحيم { أن يكون قوله : األول 
  .للفروع وهم اآلباء واألزواج والذريات ) مذكوراً 

» وقهم السَّيِّئَات « ى إزالة عذاب اجلحيم ، وقوله مقصوراً عل} وقهم عذاب اجلحيم { أن يكون قوله : الثاين 
  .يتناول عذاب اجلحيم وعذاب موقف القيامة واحلساب والسؤال 

عذاب « : هو أن املالئكة طلبوا إزالة عذاب النار بقوهلم » َوِقهِم السيئات « : املراد : وقال بعض املفسرين 
مث طلبوا بعده ذلك أن يصوهنم اهللا } َوأَْدِخلُْهْم جَنَّاِت َعْدٍن {  :بقوهلم ) إليهم ( وطلبوا إيصال الثواب » اجلحيم 

} َوَمن َتقِ السيئات َيوَْمِئٍذ فَقَْد َرِحْمَتُه { مث قالوا » َوِقهُِم السَّيِّئَاتِ « : تعاىل يف الدنيا عن العقائد الفاسدة بقوهلم 
حيث وجدوا بأعمال } َوذَِلَك ُهَو الفوز العظيم { ، مث قالوا يعين من تقِ السيئات يف الدنيا فقد رمحته يف يوم القيامة 

  .منقطعة نعيماً ال ينقطع وبأفعالٍ حقرية ُملْكاً ال تصل العقول إىل كُْنِه جاللته و اهللا أعلم 



التنوين عوض من مجلة حمذوفة ، ولكن ليس يف الكالم مجلمة مصرٌح هبا عوض من هذه التنوين » َيْوَمِئذٍ « : قوله 
أي حني إذْ َبلََغْت احللقوَم ِلَتقَدُِّمَها يف اللفظ فال بّد من ]  ٨٤: الواقعة [ } َوأَنُتْم ِحيَنِئٍذ َتنظُُرونَ { : خبالف قوله 

  .َيْوَم إذْ ُيؤَاَخذُ بَِها : تقدير مجلة يكمون هذا عوضاً منهاتقديهر 
  فَْصلٌ

اخللقِ للمؤمنني هم الشياطني ، قال سعيد بن جبري يف تفسري  أنصُح عباد اهللا للمؤمنني املالئكة وأغشُّ: قال ُمطرٌف 
إهنم مل : ابن أيب؟ أين ولدي؟ أين زوجيت؟ فيقال هلم : يدخل املؤمن اجلنة فيقول } من صلح من آبائهم { قوله 

  .أدخوهلم اجلنة : إن كنت أعمل يل وهلم فيقال : يعملوا مثل عملك فيقول 

قَالُوا رَبََّنا أََمتََّنا ) ١٠(َناَدْونَ لََمقُْت اللَِّه أَكَْبُر ِمْن َمقِْتكُْم أَْنفَُسكُمْ إِذْ ُتْدَعْونَ إِلَى الْإَِمياِن فََتكْفُُرونَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُي
كُْم بِأَنَُّه إِذَا ُدِعَي اللَُّه َوْحَدُه كَفَْرُتْم َوإِنْ ذَِل) ١١(اثْنََتْينِ َوأَحَْيْيَتَنا اثْنََتْينِ فَاْعَتَرفَْنا بِذُُنوبَِنا فََهلْ إِلَى ُخُروجٍ ِمْن َسبِيلٍ 

  ) ١٢(ُيشَْرْك بِِه ُتْؤِمنُوا فَالُْحكُْم ِللَِّه الَْعِليِّ الْكَبِريِ 

أي يوم القيامة وهم يف النار وقد مقتوا أنفهسم حني عرض عليهم سيئاهتم } إِنَّ الذين كَفَُرواْ ُيَناَدْونَ { : قوله تعاىل 
أي ملقت اهللا } لََمقُْت اهللا أَكَْبُر ِمن مَّقِْتكُْم أَنفَُسكُْم إِذْ ُتْدَعْونَ إِلَى اإلميان فََتكْفُُرونَ { : عاينوا العذاب فيقال هلم و

  .إياكم يف الدنيا إذ تدعون إىل اإلميان فتكفرون أكرب من مقتكم اليوم أنفسكم عند ُدُخول العذاب قال البغوي 
َما ُيَجاِدلُ يف { عاىل عاد إىل شرح أحوال الكافرين اجملادلني يف آيات اهللا ، وهم املذكورون يف قوله واعلم أن اهللا ت

وبني أهنم يف القيامة يعترفون بذنوهبم واستحقاقهم العذاب ويسألون ]  ٤: غافر [ } آَياِت اهللا إِالَّ الذين كَفَُرواْ 
  .الرجوع إىل الدنيا ليتالفوا ما فرط ِمْنُهْم 

اذكروا : هذا الظاهر ، تقديره مقتكم إذ تدعون ، وقّدره بعضهم ( منصوب مبقدر يدل عليه » إذْ ُتْدَعْونَ « قوله 
ورد عليه أبو حيان بأنه يلزم الفصل بني املصدر . وجوز الزخمشري أن يكون منصوباً باملقت األول ) . إذ تدعون 

ر علم النحو اليت ال تكاد َتْخفَى على املُبَْتِدىِء ، فضالً عن من هذا من ظواه: ومعموله باألجنيب وهو اخلرب ، وقال 
َوِمثْلُ هذها ال يفخى على أبع القاسم ، وإمنا أراد : َيدَِّعي من العجم أنه شيخ العرب والعجم ، قال شهاب الدين 

َسُح فيه ما ال ُيتََّسعُ يف غريه أو ألن الظَّْرَف يُتَّ. على تقدير ذلك فهو مذهب كويف ق به ) و ( أنه دال على ناصبه ، 
  :، وأيُّ غموض يف هذا حمىت يُْنحي عليه هذا اإلحناء؟ وهللا دّر القائل 

  فالقَْوُم أعْتَداٌء لَُه َوُخُصوُم... َحَسدُوا الفََتى إذْ لَمْ َيَنالُوا َسْعَيُه  ٤٣٢١
  ُه لَذَِميُمكَذِباً َوُزوراً إنَّ... كََضرَاِئرِ احلَْسَناِء قُلَْن ِلَوْجهَِها 

» أَكَْبُر « وال جيوز أن يعمل فيه مقت اهللا؛ ألنه مصدر أخرب عنه وهو قوله : وهذا الرد سبقه إليه أبو البقاء فقال 
فمن مث أخذه أبو حيان ، وال جيوز أن ينتصب باملقت الثاين ألهنم مل ميقتوا أنفسهم وقت دعائهم إىل اإلميان إمنا 

وجوز احلسن أن يكون يف . واقع يف الدنيا كما تقدم يف تفسري اآلية » مقت اهللا « والظاهر أن . َمقُتوَها َيْوَم القيامة 
مفلّتاً من الكالم لكونه ليس له عامل مقدم فال يفسر قائالً فإذا » إذْ ُتْدَعْونَ « اآلخرة وضعفه أبو حيان بأنه يبقى 

وهذا التجري على مثل : قال شهاب الدين ) . م مقتك( كان املقت يف الدنيا أمكن أن يضمر له عامل تقديره 
  .احلسن يهون عليك َتجَرِّيه على الزخمشري وحنوه 

الم اتبداء ، أو قسم ، ومفعوله حمذوف أي ملقت اهللا إياكم أو أنفسكم فهو مصدر مضاف » لََمقْتُ « والالم يف 



بني املقتني؛ لئال يلزم الفصل باخلرب بني » فسكم أن« وال جيوز أن تكون املسألة من باب التنازع يف . لفاعله كالثاين 
  .املقت األول ومعموله على تقدير إعماله 

لكن قد اختلف النحاة يف مسألة وهي التنازع يف ِفْعلَي التعجب فمن منع اعتل مبا ذكرته ألنه ال يُفَْصلُ بني فعل 
لزم الفصل فليكن هذا منه ، واحلق عدم الثاين حىت ال ي) إعمال ( يلتزم : التعجب ومعموله ، ومن جوز فقال 

  .اجلواز فإنَّه على خالف قاعدة التنازع 
  فصل

  :ذكروا يف تفسري مقتهم أنفسهم وجوهاً 
  .أهنم إذا شاهدوا القيامة واجلنة والنار مقتوا أنفسهم على إصرارهم على التكذيب هبذه األشياء يف الدنيا : األول 
لرؤساء الذين َدَعوُْهم إىل الكفر يف الدنيا ، والرؤساء أيضاً يشتد مقتهم لألتباع أن األتباع يشتد مقتهم ل: الثاين 

، واملراد قتل ]  ٥٤: البقرة [ } فاقتلوا أَنفَُسكُْم { : فعرب عن مقت بعضهم بعضاً بأهنم مقتوا أنفسهم كقوله تعاىل 
  .بعضهم بعضاً 

َوَما كَانَ ِلَي َعلَْيكُْم مِّن { : إبليس وهم يف النار بقوله إذا خطبهم ) : القُرَِظّي ( قال حممد بن كعب : الثالث 
ففي هذه احلالة مقتوا أنفسهم ، وأما الذين يناُدون ]  ٢٢: إبراهيم [ } ولوموا أَنفَُسكُمْ { : إىل قوله } ُسلْطَاٍن 

  .الكفار هبذا الكالم فهم خزنةُ جََهنََّم 
  فصل

ُيَناَدْونَ لََمقْتُ { ىل حمال ، فاملراد منه اإلنكار والزجر ، قال الفراء قوله أشد البغض وذلك يف حق اهللا تعا: املقت 
  .ناديت إن زيداً قائٌم ، وناديت لَزَْيٌد قائم : معناه ينادون أن مقت اهللا ، يقال } اهللا 

» اثنتني « : اآلية } . تني ربنا أمتنا اثنتني وأحييتنا اثن{ : مث إنه تعاىل بني أن الكفار إذا خوطبوا هبذا اخلطاُب قالوا 
كانوا أمواتاً يف أصالب آبائهم فأحياهم : قال عباس وقتادة والضحاك . نعت مصدر حمذوف تقديره إمَاَتَتْينِ اثْنََتْين 

{ : اهللا يف الدنيا ، مث أماهتم املوتة اليت ال بد منها ، مث أحياهم للعبث يوم القيامة فهما موتان وحياتان ، وهو كقوله 
أميُتوا يف : وقال السدّي ] .  ٢٨: البقرة [ } ْيَف َتكْفُُرونَ باهللا َوكُْنُتْم أَمَْواتاً فَأَْحَياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم كَ

لْ إىل فاعترفنا بِذُنُوبَِنا فََه{ وقوله . الدنيا مث أُْحيُوا يف قبورهم للسؤال مث أميُتوا يف قبورهم ، مث أُْحُيوا يف اآلخرة 
َهلْ إىل َمَردٍّ { : أي من خروج من النار إىل الدنيا فنصلحِ أعمالنا ونعمل بطاعتك ، َومَّر نظُري } ُخُروجٍ مِّن َسبِيلٍ 

واملعىن أهنم ملا عرفوا أن الذي كانوا عليه يف الدنيا كان فاسداً باطالً متنوا الرجوع ]  ٤٤: الشورى [ } مِّن َسبِيلٍ 
  .لوا باألعمال الصاحلة إىل الدنيا ليشتغ

سبباً هلذا االعتراض فما ) واإلحياُء مرتني ( يقتضي أن تكون اإلماتةُ مرتني » فاْعَتَرفَْنا « : الفاء يف قوله : فإن قيل 
  .وجه هذه السََّببِيَِّة؟ 

ر يف اإلقرار بالبعث ألهنم كانوا منكرين البعث فلما شاهدوا هذا األحياء بعد اإلماتة مرتني مل يبق هلم عذ: فاجلواب 
  .فال جرم وقع هذا اإلقرار كاملسبب عن تلك اإلماتة واإلحياء 

ال أن نعم وهو تعاىل مل يَقُلْ ذلك بل : واعلم أهنم ملا قالوا فهل إىل خروج من سبيل فاجلواب الصريح عنه أن يقال 
أي ذلك الذي } هُ إِذَا دُِعَي اهللا َوْحَدُه كَفَرُْتْم ذَِلكُم بِأَنَّ{ قال كالماً يدل على أنه ال سبيل هلم إىل اخلروج وهو قوله 

أنتم فيه من العذاب واخللود من النار وأن ال سبيل لكم إىل خروج قط إمنا وقع بسبب كفرهم بتوحيد اهللا ، أي إذا 
  قيل ال إله إال اهللا كفرمت وقلتْم



  .أي تصدقوا ذلك الشرك } بِِه ُتْؤِمنُواْ َوإِن ُيْشَركْ { ]  ٥: ص [ } أَجََعلَ اآلهلة إهلا َواِحداً { 
  :فيه وجهان » َوْحَدهُ « قوله 

  .منفرداً : أنه مصدر يف موضع احلال ، وجاز كونه معرفة لفظاً لكونة يف قوة النكرة ، كأنه قيل : أحدمها 
مصدر حمذوف الزوائد ، وهو . ُدِعَي َعلَى ِحَياِلِه : أنه منصوب على الظرف والتقدير : والثاين وهو قول يُوُنَس 
  .واألصل أْوَحدُتُه إحياداً 

يدل على الكربياء والعظمة » العَِليِّ الِكبِريِ « : وقوله . حيث حكم عليكم بالعذاب السَّرَْمِد » فَاحلُكْمُ ِهللا « قوله 
  .الذي ال أعلى منه وال أكرب 

فَاْدعُوا اللََّه ُمخِْلِصَني لَُه الدِّيَن َولَْو ) ١٣(َماِء رِْزقًا َوَما يََتذَكَُّر إِلَّا َمْن ُينِيُب ُهَو الَِّذي ُيرِيكُْم آَياِتِه َوُينَزِّلُ لَكُْم ِمَن السَّ
لَاقِ َرفِيُع الدََّرجَاِت ذُو الَْعْرشِ ُيلِْقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه لُِيْنِذَر َيْوَم التَّ) ١٤(كَرَِه الْكَاِفُرونَ 

الَْيْوَم ُتجَْزى كُلُّ ) ١٦(َيْوَم ُهْم بَارُِزونَ لَا َيْخفَى َعلَى اللَِّه ِمنُْهْم َشْيٌء ِلَمنِ الُْملُْك الَْيْوَم ِللَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ ) ١٥(
  ) ١٧(َنفْسٍ بَِما كََسَبْت لَا ظُلَْم الَْيْوَم إِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحسَابِ 

ليدل على كمال قدرته وحكمته وأنه ال جيوز جعل هذه األحجار املنحوتة } ُهَو الذي ُيرِيكُْم آيَاِتِه { :  قوله تعاىل
يعين املطر الذي هو سبب } وَُيَنزِّلُ لَكُم مَِّن السمآء رِْزقاً { واخلشب املصور شركاء هللا تعاىل يف املعبودية ، مث قال 

  .خفيفة والباقون بالتشديد » نزل ي« وقرأ ابن كثري وأبو عمرٍ . األرزاق 
واعلم أن أهم املُّهمات رعايةُ مصاحل األديان ومصاحل األبدان ، فاهللا تاىل يراعي مصاحل أديان العباد بإظهار الَبيِّنات 

واآليات وراعى مصاحل العباد بأبداهنم بإنزال الرزق من السماء فموقع اآليات من األديان كموقع األرزاق من 
  .عند حصوهلا حيصل اإلنعام الكامل األبدان و

أي ما يتعظ هبذه اآليات إال من يرجع إىل اهللا يف مجيع أموره فيعرض عن غري } َوَما َيَتذَكَُّر إِالَّ َمن ُينِيُب { : مث قال 
  .هَ الكَاِفُرونَ عن الشرك َولَْو كَرِ} فادعوا اهللا ُمْخِلِصَني لَُه الدين { اهللا ويقبل الكلّية على اهللا تعاىل وهلذا قال 

  :فيه وجهان » َرِفيُع الدََّرَجاِت « : قوله تعاىل 
جيوز أن يكون خرباً ثانياً ، وأن يكون حاالً ، » ُيلِْقي الروح « و » ذو العرش « أن يكون مبتدأ واخلرب : أحدمها 

قال } ُهَو الذي يُرِيكُْم { له وجيوز أن يكونَ الثالثة أخباراً ملبتدأ حمذوف ، وجيوز أن يكون الثالثة أخباراً لقو
أو أخبار مبتدأ حمذوف وهي خمتلفة } هو الذي يريكم { ثالثة أخبار جيوز أن تكون مترتبة على قوله : الزخمشري 

( أما األول ففيه طول الفصل وتعدد األخبار ، وليست يف معىن خرب واحد ، : تعريفاً وتنكرياً ، قال شهاب الدِّين 
« صفة » ذُو العَْرشِ « وهي مسألة خالف وال جيوز أن كيون ) تعدد األخبار وليس يف معىن واحد وأما الثاين ففيه 

إن جعلناه صفة مشهبة ، أما إذا جعلناه مثال مبالغة أي يرفع درجات املؤمنني فيجوز ذلك على » ِلَرفيعِ الدرجات 
» َرِفيَع « وقد تقدم ، وقرىء . صفة املشبهة أيضاً أن جيعل إضافته حمضة ، وكذلك عند من ُيَجوِّزُ َتَمحَُّض إضافة ال

  .بالنصب على املدح 
  فصل

ملا ذرك من صفات كربيائه كونه مظهراً لآليات منزالً لألرزاق ذكر يف هذه اآلية ثالثة أخرى من صفات اجلالل 
منه املرتفع ، فإن محلناهُ والعظمة وهو قوله رفيع الدرجات وهذا حيتمل أن يكون املراد منه الرافع وأن يكون املراد 

  :على األول ففيه وجوه 



  .أن اهللا يرفع درجات األنبياء واألولياء يف اجلنة : األول 
{ : يرفع درجات اخللق يف العلوم واألخالق الفاضلة فجعل لكل أحد من املالئكة درجةً معّينة كما قال : والثاين 

َيْرفَعِ اهللا { : ، وجعل لكل أحد من العلماء درجة معينة فقال تعاىل ]  ١٦٤: لصافات ا} َوَما ِمنَّآ إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم 
وعني لكل جسم درجةً معينة فجعل بعضها ]  ١١: اجملادلة [ } الذين آَمُنواْ مِنكُْم والذين أُوتُواْ العلم َدَرَجاتٍ 

رسي ، وأيضاً جعل لكل واحد مرتبة معينة ُسفْلّية كدرة ، وبعضها فلكية كوكبية ، وبعضها من جواهر العرش والك
  :يف اخلَلْقِ واخلُلُقِ والرزق واألجل فقال 

وجعل لكل أحد من ]  ١٦٥: األنعام [ } َوُهَو الذي َجَعلَكُْم َخالَِئفَ األرض َوَرفََع َبْعَضكُْم فَْوَق َبْعضٍ َدَرجَاٍت { 
. دة وموجبات الشقاوة ويف اآلخرة تظهر تلك اآلثار السعداء واألشقياء يف الدنيا درجة معينة من موجبات السعا

« وقوله . فهو سبحانه أرفع املوجودات يف مجيع صفات الكمال واجلالل » املرتفع « على » الرفيع « وإن جعلنا 
لوب أي ينزل الوحي من السماء روحاً ألنه حتيا به الق» ُيلِْقي الرُّوح « أي خالقه ومالكه ومدبره ، و » ذُو العْرشِ 

البتداء الغاية ، وجيوز أن يكون » ِمْن « ، و » ُيلِْقي « متعلق ب » ِمْن أَْمرِِه « كما حتيا األبدان باألرواح وقوله 
  .» الروح « متعلقاً مبحذوف على أنه َحالٌ من 

  فصل
لى من يشاء وقال مقاتل بأمره ع. من قوله : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما معىن من أمره أي من قضائه ، وقيل 

العامة على بنائه للفاعل ، ونصب اليوم والفاعل هو اهللا تعاىل أو الروح } ِلُينِذَر َيْوَم التالق { : وقلوه . من عباده 
إما على الظرفية واملُْنذَرُ به حمذوف تقديره لينذر العذابُ يوم « اليوم » أو الرسول ، ونصب : َمْن َيَشاُء « أو 

ل به اتساعاً يف الظرف وقرأ اّيب ومجاعة كذلك إال أنه رفع اليوم على الفاعلية جمازاً أي لينذر التالقي ، وإما املفعو
  :بالتاء من فوق وفيه وجهان « لتنذر » وقرأ احلسن واليماينّ . الناس العذاب يوم التالق 

  .أن الفاعل ضمري املخاطب وهو الرسول صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 
  .عل ضمري الروح ِفإهنا مؤنثة على رأيٍ أن الفا: والثاين 

بالرفع وهي تؤيد نصبه يف قراءة اجلمهور على املفعول به « يوم » مبنياً للمفعول « لينذر » وقرأ اليماين أيضاً 
وصالً ووقفاً ابن كثري ، وأثبتها يف الوقف دون الوصل من غيال خالف ورٌش ، « التالق » وأثبت ياء . اتساعاً 

اقون وصالً ووقفاً إال قَالُونُ ، فإنه روي عنه وجهان ، وجٌه كورشٍ ، ووجه كالباقني ، وكذلك هذا وحذفهنا الب
[ } الكبري املتعال { : وقد تقدم توجيه هنذه الوجيهن يف الرَّْعد يف قوله . « َيْوم التََّنادِ » اخلالف بعينه جارٍ يف 

  ] . ٩: الرعد 
  :أربعةُ أوجه » يوم «  يف} َيْوَم ُهم بَارُِزونَ { » قوله 

  .بدل كل من كل » يوم التالق « أنه بدل من : أحدها 
  .أن ينتصب بالتالق أي يقع التالق يف يوم ُبرُوزِهْم : الثاين 

« وهذا على أحد األقوال الثلالثة يف . ذكره ابن عطية ) ِمنُْهْم َشْيٌء ( أن ينتصب بقوله ال َيْخفَى َعلَى اِهللا : الثالث 
هل يعمل ما بعدها فيما قبلها؟ ثالثها التفصيل بني أن تقع جواب قسم فيمتنع أو ال فيجوز هذا على قولني من » ال 

  .هذه األقوال 
  .» كإذا « ظرف مستقبل » يوم « و » اذكر « أن ينتصب بإضمار : الرابع 



إِذَا السمآء { سيبويه يف قوله  وسيبويه ال يرى إضافة الظرف املستقبل إىل اجلمل االمسية واألخفش يراه ولذلك قدر
. وحنوه فعالً قبل االسم ، واألخفش مل يقدْره ، وعلى هذا فظاهر اآلية مع األخفش ]  ١: اإلنشقاق [ } انشقت 

« ليس مبتدأ بل مرفوعاً بفعل حمذوف يفسره اسمُ الفاعل ، أي يوم برزوا ويكون » ُهْم « وجياب عن سيبويه بأن 
َرِحَمُه ( ضمر ، فلما حذف الفعل انفصل الضمري فََبِقَي كما ترى ، وهذا كما قالوا يف قوله خَرب مبتدأ م» بارزون 

  ) :اُهللا 
  كُْنُت كالَغصَّانِ بِاملَاِء اْعِتصَارِي... لَْو بَغْيرِ املَاِء َحلِْقي َشرٌِق  ٤٣٢٢
  )شعرا ( ها إال األفعال ، وكذا قوله ال يلي» لَْو « ؛ ألنَّ » شَرٌِق « مرفوعٌ بفعل يفسره » َحلِْقي « يف أَنَّ 
  إيلَّ فََهالَّ نَفُْس لَْيلَى َشِفيُعها. . ...  ٤٣٢٣

أنا َزْيداً أَضارُِبُه من حني : ال يليها إال األفعال ، فاملفسَّر يف هذه املواضع ِأمساء مشتقة وهو نظري » َهالَّ « ألنَّ 
إعراب على املشهور ، ومنهم من جوز بناء الظرف وإن أضيف إىل حركة » َيْوَم ُهْم بَارُِزونَ « التفسري ، وحركة 

فعلٍ مضارع أو مجلة امسية هعي وهم الكوفيون ، وقد َوَهَم بعُضهم فََحتَّم بناء الظرف املضاف للجمل االمسية وقد 
  :ما ُنصضَّ كقوله ) فعل ( تقدم أنه ال يبىن عند البصريني إال ما أضيف إىل 

  .. َتْبُت َعلَى ِحَني َعا ٤٣٢٤
  .وتقدم هذا ُمْسَتْوفًى يف آخر املائدة 

  .هنا ويف الذاريات منفصالً ، وهو األصل » َيْوَم « وكتبوا 
، وأن تكومن خرباً » َبارُِزونَ « جيوز أن تكون مستأنفة ، وأن تكون حاالً من ضمري } الَ خيفى َعلَى اهللا { : قوله 
  .ثانياً 
  فصل

يلتقي اخللق : وقال قتادة ومقاتل . الق هو يوم يلتقي أهلُ السماء وأهل األرض يوم الت: قال بعض املفسرين 
يلتقي العابد : يلتقي الظامل واملظلوم ، وقيل : وقال َمْيُمونُ ْبُن َمهَْرانَ . يتالقى العباد : وقال بن زيد . واخلالق 

ع األجساد ، بعد مفارقتها إياها يوم هم يلتقي األرواح م: يلتقي فيه املرء مع عمله ، وقيل : واملعبود ، وقيل 
  ] . ٩: الطارق [ } َيْوَم تبلى السرآئر { : بارزون ، كناية عن ظهور أعماهلم وانكشاف أسرارهم كما قال تعاىل 

فال جييبه » ملن امللك اليوم « أي من أحواهلم شيء ويقول اهللا سبحانه بعد فناء اخللق } ال خيفى على اهللا منهم { 
  .الذي قهر اخللق باملوت } ِللَِّه الواحد القهار { جيب نفسه فيقول أحد فيت

  .اهللا تعاىل ال خيفى عليه شيء منهم يف مجيع األيام فما معىن تقييد هذا العلم بذلك اليوم؟ : فإن قيل 
خيفى عليه أعماهلم فهم أهنم كانوا يتومهون يف الدنيا أهنم إذا استتروا باِحليطَان واحلُُجب أن اهللا ال يراهم و: فاجلواب 

: يف ذلك اليوم صائرون من الربوز واالنكشاف إىل حالة ال يتومهون فيها مثل ما يتومهونه يف الدنيا ، كما قال تعاىل 
  }ولكن ظََننُتمْ أَنَّ اهللا الَ َيْعلَُم كَثِرياً مِّمَّا َتْعَملُونَ { 

]  ١٠٨: النساء [ } اس َوالَ َيْسَتْخفُونَ ِمَن اهللا َوُهَو َمَعُهْم َيسَْتْخفُونَ ِمَن الن{ : ، وقال تعاىل ]  ٢٢: فصلت [ 
  ] . ٤٨: إبراهيم [ } َوَبَرزُواْ للَِّه الواحد الْقَهَّارِ { : وهو معىن قوله 

  فصل
ِلمن امللك اليوم؟ يعين يوم : إذا هلك كل من يف السموات ومن يف األرض فيقول الرب تعاىل : قال املفسرون 

قال أهل األصول : هللا الواحد القهار ، قال ابن اخلطيب : ، فال جييبه أحد ، فهو تعاىل جييب نفسه فيقول القيامة 



  :هذا القول ضعيف من وجوه 
أنه تعاىل بني أن هذا النداء إمنا حيصل يوم التالق يوم هم بارزون ، ويوم جتزى كل نفس ما كسبت ، : األول 

  .هلم إمنا ينادى هذا النداء حني َيْهِلُك كُلُّ من يف السموات ومن يف األرض والناس يف ذلك الوقت أحياء فبطل قو
أن الكالم ال بد فيه من فائدة؛ ألن الكالم إما أن يذكر حالَ ُحُضور الغري أو حالَ ما ال َيْحُضُر الغري ، : الثاين 

والثاين أيضاً باطل ألن الرجل . فناء الكل إنه تعاىل إمنا يذكر هذا الكالم عند : واألول باطل ههنا؛ ألن القوم قالوا 
إمنا حيسن تكلمه حال كونه وحده إما ألن حيفظ به شيئاً كتكريره على الدرس وذلك على اهللا تعاىل حمال أو ألجل 

إن اهللا تعاىل يذكر هذا النداء حال : قوهلم ) أن ( أن يعدي اهللا بذلك الذكر وهذا ايضاً على اهللا تعاىل حمال فثبت 
إنه يف يوم التالق إذا حضر األولون واآلخرون وبرزوا هللا : ك مجيع املخلوقات باطل ، وقال بعض املفسرين هال

هللا الواحد القهار ، فاملؤمنون يقولونه تلذذاً هبذا : ملن امللك اليوم؟ فيقول كل احلاضرين يف حمفل القيامة : نادى مناٍد 
عة ، والكفار يقولونه حتسراً وَصَغاراً وندامةً على تفويتهم هذا الذكر يف اللكالم حيث نالوا هبذا الذكر املنزلة الرفي

الدنيا ، وقال القائلون هبذا القول األول عن ابن عباس وغري إن هذا النداء بعد هالك البشر مل مينع أن يكون هناك 
أيضاً على هذا القول ال يبعد : وقال ابن اخلطيب . هللا الواحد القهار : مالئكة يسمعون ذلك النداء وجييبون بقوهلم 

أن يكون السائل واجمليب هو اهللا تعاىل ، وال يعبد أيضاً أن يكون السائل مجعاً من املالئكة واجمليب مجع آخرون 
  .وليس على التعهيني دليل 

لَْم اليوم إِنَّ اهللا سَرِيعُ الَ ظُ{ جيزى احملسن بإحسانه ، واملسيء بإساءته } اليوم جتزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما كَسََبْت { : قوله 
  .} احلساب 

َيْعلَمُ َخاِئَنةَ ) ١٨(ُيطَاُع َوأَْنِذرُْهْم َيْوَم الْآزِفَِة إِذِ الْقُلُوبُ لََدى الَْحنَاجِرِ كَاِظِمَني َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َولَا َشفِيعٍ 
ي بِالَْحقِّ وَالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه لَا يَقُْضونَ بَِشْيٍء إِنَّ اللََّه ُهَو السَِّميُع وَاللَُّه َيقِْض) ١٩(الْأَْعُينِ َوَما ُتْخِفي الصُّدُوُر 

  ) ٢٠(الَْبِصُري 

واملقصود هبا وصف يوم القيامة ، ويوم اآلزفة جيوز أن يكون مفعوالً به } . . . وَأَنِذْرُهْم َيْوَم األزفة { : قوله تعاىل 
رفاً ، واملفعول حمذوف ، واآلزفة فاعلة من أَزَِف األْمُر إذا دنا وحضر ، كقوله يف صفة القيامة اتساعاً ، وأن يكون ظ

  ) :رمحة اهللا عليه ( أي قربت ، قال النابغة الشاعر ] .  ٥٧: النجم [ } أَزِفَتِ اآلزفة { 
  ا َوكَأَنْ قَِدلَمَّا َتَزلْ بِرَِحالَِن... أَزَِف التََّرحُّلُ غَْيَر أَنَّ رِكَاَبنا  ٤٣٢٥

  :وقال كعب بن زهري 
  َوالَ أََرى ِلَشبَابٍ بَاِئنٍ َخلَفَا... بانَ الشَّبَاُب وهذا الشَّْيُب قَْد أَزِفَا  ٤٣٢٦

وأَزَِف ، وأَِفدَ َيَتَعاقََباِن ، ولكن أَزَِف يقال اعتباراً بضيق وقتها ، ويقال أزف الشخوص ، واَألْزفُ : وقال الراغب 
قال شهاب الدين ، فجعل بينهما فَْرقاً ، ويروى بيت النابغة أَِفَد واآلزفة صفة ملوصوف حمذوف ، . ضيُق الوقت 

أو من » يوم اآلزفة « بدل من » إذِ القُلُوبُ « : فيجوز أن يكون التقدير الساعة اآلزفة ، أو الظلمة اآلزفة ، وقوله 
  .بدل اشتمال » أَْنِذرُْهْم « يف » ُهْم « 

  فصل
قال ]  ١: القمر [ } اقتربت الساعة { : من اآلية التنبيه على أن يوم القيامة قريب ، ونظريه قوله تعاىل املقصود 
  .إمنا قيل هلا آزفة ألهنا قريبة وإن استبعد الناس مداها وما هو كائٌن فهو قريب : الزجاج 



وأمساء القيامة : ازاة اآلزفة ، قال القفال يوم القيامة اآلزفة ، أو يوم اجمل: واعلم أن اآلزفة نعت حملذوف مؤنث فقيل 
  .جتري على التأنيث كالطامة واحلاقة وحنوها ، كأهنا يرجع معناها على الداهية 

املراد بيوم اآلزفة ُمشَاَرفَُتُهْم دخول النار ، فإن عند ذلك ترتفع قلوهبم عن مقارِّها من شدة اخلوف ، وقال : وقيل 
ور األجل ألنه تعاىل وصف يوم القيامة بأنه يوم التالق ويوم هم بارزون ، مث قال يوم اآلزفة يوم حض: أبو مسلم 

فوجب أن يكن ذلك اليوم غري ذلك اليوم وأيضاً فهذه الصفة خمصوصة يف سائر } وَأَنِذْرُهْم َيْوَم األزفة { : بعنده 
[ } كَالَّ إِذَا َبلََغِت التراقي { ، وقال ]  ٨٣: واقعة ال[ } فَلَْوالَ إِذَا َبلََغِت احللقوم { : اآليات بيوم املوت قال تعاىل 

وأيضاً فوصف يوم املوت بالقرب أوىل من وصف يوم القيامة بالقرب ، وأيضاً فالصفات املذكمورة ]  ٢٦: القيامة 
فُُه ، فكأنّ الئقة بيوم حضور املنية؛ ألن الرجل عند معاينة مالئكة العذاب َيعْظُُم َخْو» يوم اآلزفة « : بعد قوله 

قلوهبم تبلغ حناجرهم من شدة اخلوف وَبقُوا كَاِظِمَني ساكتني عن ذكر ما يف قلوهبم من شدة اخلوف ، و اليكون 
  .هلم من محيم وال شفيع يطاع ويدفع ما به من أنواع اخلوف والقلق 

وهو أن يكون ملا » كاظمني «  َنْصٌب على احلال ، واختلفوا يف صاحبها والعامل فيها ، فقال» كَاِظمَني « : قوله 
فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها { و ]  ٤: يوسف [ } رَأَْيتُُهْم ِلي َساجِِديَن { : أسند إليهم ما يسند للعقالء مجعت مجعه كقوله 

  .» كَاِظُمونَ « : وُيَعضُِّدُه قراءة من قرأ ]  ٤: الشعراء [ } َخاِضِعنيَ 
وفيه السؤال واجلواب املتقدماِن ، واملعىن أن القلوب كاظمة عن كَْربٍ وغَمٍّ مع » القلوب « أهنا حال من : الثاين 

  .بلوغها احلناجر 

هو حال من أصحاب القلوب على املعىن؛ إذ املعىن إذ : أنه حال من أصحاب القلوب قال الزخمشري : والثالث 
عوضاً من الضمري يف » أل « وة أن جعل فكأنه يف ق: اقل شهاُب الدين . قلوهبم لدى احلناجر كاظمَني عليها 

  .حناجرهم 
ويكون حاالً مقدرة ألهنم وقت اإلنذار غري كاظمني ، وقال » انذرهم « يف » هم « أن يكون حاالص من : الرابع 

أو مما يضاف إليه القلوب؛ إذ املراد إذ قُلُوب الناس لدى » إذ القُلُوب « كاظمني حال مما أبدل منه : ابن عطية 
أراد تشخيص فيه أباصرهم ]  ٤٣،  ٤٢: إبراهيم [ } َتْشَخُص ِفيِه األبصار ُمْهِطِعَني { جرهم ، وهذا كقوله حنا

َيْوم « : مشكل؛ ألنه أبدل من قوله » إذ القلوب « : ظاهر قوله أنه حال مما أبدل منه قوله : قال شهاب الدين 
يف أَْنِذْرُهْم بدل اشتمال » ُهمْ « الثاين وهو أن يكون بدالً من  وهذا ال يصح البتَّة ، وإمنا يريد على الوجه» اآلزفة 

  .وحينئذ يصح ، وقد تقدم الكالم على الكظم واحلناجر يف آل عمران واألحزاب 
  فصل
َوَبلََغِت القلوب { شدة اخلوف والفزع ونظريه قوله } إِِذ القلوب لََدى احلناجر كَاِظِمَني { املراد بقوله : قيل 

]  ٨٤و ٨٣: الواقعة [ } فَلَْوالَ إِذَا َبلََغِت احللقوم َوأَنُتْم ِحينَِئٍذ َتنظُُرونَ { : وقال ]  ١٠: األحزاب [ }  احلناجر
القلوب تنتزع من الصدور لشدة اخلوف وبلغت القلوب احلناجر فال هي خترج فيموتوا وال ترجع : وقال احلسن . 

أي مكروبني ، والكاظم الساكت حال امتالئه غماً وغيضاً و ) كاظمني : ( وله إىل مواقعها فيتنفّسوا وَيَترََّوحُوا ، وق
  .املعىن أهنم ال ميكنهم أن ينطقوا وأن يشرحوا ما عندهم من اخلوف واحلزن وذلك يوجب مزيد القلق واالضطراب 

جيوز أن حيكم » ُيطَاُع « وقوله . فع هلم فيش} َوالَ َشِفيعٍ ُيطَاُع { قريب ينفعهم } َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ { : قوله 
وال { على موضعه باجلر نعتاً على اللفظ ، وبالرَّفع نعتاً على احملل ألنه معطوف على اجملرور مبن املزيدة ، وقوله 

  :من باب } شفيع يطاع 



  .. . . .َعلَى الَ ِحبٍ ال ُيهَْتَدى َمبَنارِِه  ٤٣٢٧
  .ولكن ال يطاع أي ال شفيع فال طاعة ، أو مث شفيع 

  فصل
احتجت املتعزلة هبذه اآلية يف نفي الشفاعة عن املذنبني فقالوا نفى حصول شفيع هلم يطاع فوجب أن ال حيصل هلم 

  :هذا الشفيع وأجيبوا بوجوه 
ما عندي كتاب يباع : أنه تعاىل نفى أن حيصل هلم شفيع يطاع وهذا ال يدل على نفي الشفيع ، كقولك : األول 

  :في كتاب يباع وال يقتضي نفي الكتاب ، قال الشاعر فيقتضي ن
  َوالَ َتَرى الضَّبَّ بَِها يَْنَجحِْر. ...  ٤٣٢٨

أو لفظ الطاعة مبعىن حصول املرتبة فهذا يدل على أنه ليس هلم يوم القيامة شفيع يطيعه اهللا ، ألن ليس يف الوجود 
  .هللا تعاىل يطيعه إن ا: أحد أعلى حاالً من اهللا سبحانه وتعاىل حىت يقال 

  :الكفار ، ألن هذه اآلية وردت يف زجر الكفار وقال تعاىل : أن املراد بالظاملني ههنا : والثاين 

  ] . ١٣: لقمان [ } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعِظيمٌ { 
موعهم فيدخل أن لفظ الظاملني إما أن يفيد االستغراق أو ال يفيد االستغراق فإن كان املراد من الظاملني جم: الثالث 

يف هذا اجملموع هم الكفار وليس هلم شفيٌع فحنيئذ ال يكون هلذا اجملموع شفيع ، وإن مل يفد االستغراَق كان املراد 
  .من الظاملني بعَض املوصوفني هبذه الصفة وعندنا أن بعض املوصوفني هبذه الصفة ليس هلم شفيٌع وهم الكفار 

جيب محل كالم اهللا تعاىل على حمملٍ مفيد وكل أحد يعلم أنه ليس يف : لوا املعتزلة عن األول فقا] بعض ( وأجاب 
إن اهللا : الوجود شيء يطيعه اهللا ألن املطيع أدون حاالً من املطاع وليس يف الوجود أعلى درجة من اهللا حىت يقال 

فائدة ، فوجب محل الطاعة على يطيعه ، وإذا كان هذا املعىن معلوماً بالضرورة كان محل اآلية عليه إخراجاً هلا عن ال
  :اإلجابة ويدل على أن لفظ الطاعة مبعىن اإلجابة قولُ الشاعر 

  قَْد َتَمنَّى ِلَي موتاً لَْم يُطَْع... ُربَّ َمْن أَْنَضْجُت غَْيظاً َصْدَرُه  ٤٣٢٩
َصى ما يف الباب أن هذه صيغة مجع دخل عليها حرف التعريف فيفيد العموم ، أَقْ» الظاملني « بأن لفظ : وعن الثاين 

ما للظاملني من { : اآلية وردت لذم الكافر ، ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ، وعن الثالث أن قوله 
  .يفيد أن كل واحد من الظاملني حمكوم عليه بأنه ليس له محيم وال شفيع يطاع } محيم 

إهنا تشفع هلم : إهنا شفعاؤهم عند اهللا ، وكانوا يقولون  :وأجيبوا عن األول بأن القوم كانوا يقولون يف األصنام 
َمن ذَا الذي َيْشفَُع عِْنَدُه إِالَّ بِإِذْنِِه { : عند اهللا من غري حاجة إىل إذن فلهذا السبب رد ا هللا تعاىل عليهم ذلك بقوله 

ة تلك األصنام يف الشفاعة وهذا فهذا يدل على أن القوم اعتقدوا أنه جيب على اهللا تعاىل إجاب]  ٢٥٥: البقرة [ } 
: وعن الثاين بأن قالوا . } َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َوالَ َشِفيعٍ ُيطَاعُ { : نوع طاعة فاهللا تعاىل نفى تلك الطاعة بقوله 

األصل يف حرف التعريف أن ينصرف إىل املعهود السابق فإذا دخل حرف التعريف على صيغة اجلمع وكان هناك 
د سابق انصرف إليه ، وقد حصل يف هذه اآلية معهود سابق وهم الكفار الذين جيادلون يف آيات اهللا فوجب معهو

حيتمل عموم السلب ، } ما للظاملني من محيم وال شفيع يطاع { : وعن الثالث بأن قالوا قوله . أن ينصرف إليهم 
نّ كل واحد من الظاملني حمكوم عليه بأنه ليس له فعلى تقدير أن يكون املعىن أ: وحيتمل سلب العموم ، أما األول 

فعلى تقدير أن يكون جمموع الظاملني ليس هلم محيم وال شفيع ، وال يلزم من نفي : وأما الثاين . محيم ، وال شفيع 



واْ إِنَّ الذين كَفَُر{ : احلكم عن اجملموع نفيه عن كل واحد من آحاد ذلك اجملموع ، ويؤيد ما ذكرناه قوله تعاىل 
  }َسَوآٌء َعلَْيهِْم أَأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم ُتْنِذْرُهمْ الَ ُيْؤِمُنونَ 

فإن محلناه على أن كل ]  ٩٦: يونس [ } إِنَّ الذين َحقَّْت َعلَيْهِْم كَِلَمةُ َربَِّك الَ ُيؤِْمُنونَ { : وقوله ]  ٦: البقرة [ 
يف كالم اهللا تعاىل؛ ألن كثرياً ممن كفر قد آمن بعد ذلك ، أما  واحد منهم حمكوم عليه بأنه اليؤمن لزم وقوع اخلُلِْف

لو محلناه على أنّ جمموع الذين كفروا ال يؤمنون سواء آمن بعضهم أو مل يؤمن صدق وختلص عن اخلُلف ، فال َجَرَم 
  .حلمنا هذه اآلية على سلب العموم ال على عموم السلب وحينئذ يسقط استدالل املعتزلة هبذه اآلية 

  :فيه أربعة أوجه » َيْعلَُم « قوله 
فإن قُلَْت : ، قال الزخمشري ]  ١٣: غافر [ } ُهَو الذي ُيرِيكُْم آَياِتِه { يف قوله » هو « أنه خرب آخر عن : أظهرها 

غافر [ } ُهَو الذي ُيرِيكُْم آَياِتِه { يف قوله » هو « هو خرب من أخبار : قلُت } يعلم خائنة األعني { مب اتصل قوله : 
مث استطرد لذكر أحوال يوم » ِلُيْنِذَر « قد علل بقوله » يلقي الروح « ولكن » ُيلِْقي الرُّْوحطَ « مثل ]  ١٣: 

  .فبعد لذلك عن أخواته » وال شفيع يطاع « التالق إىل قوله 
شدة الغمِّ والكَْربِ وأن الظامل ال ملا أمر بإنذاره يوم اآلزمة وما يعرض فيه من » وأْنِذْرُهمْ « أنه متصل بقوله : الثاين 

جيد من حيميه وال شفيع له ، ذكر اطِّالَعُه على مجيع ما يصدر من اخللق ِسرا وجهراً إذ املعىن أنه تعاىل عامل ال خيفى 
عليه مثقالُ ذرة يف السموات واألرض ، واحلاكم إذا بلغ يف العلم إىل هذا احلد كان خوف املذنب شديداً جداً 

  .هذا فهذه اجلملة ال حمل هلا ألهنا يف قوة التعليل لألمر باإلنذار وعلى 
  .» سَرِيع اِحلسَابِ « : أهنا متصلة بقوله :ِ الثالث 
وعلى هذين الوجهني فيحتمل أن تكون جارية ]  ١٦: غافر [ } الَ خيفى َعلَى اهللا { : أهنا متصلة بقوله : الرابع 

  .لى احلال جمرى العلة ، وأن تكون يف حمل نصب ع
  :فيه وجهان » َخاِئَنة اَألْعُينِ « و 

أي يعلم خيانة األعني أي استراق النظر إىل ما ال ) والعافية ( أهنا مصدر مبعىن اخليانة كالعافية مبعىن املعافاة : أحدمها 
  .حيل كما يفعل أهل الريب 

  :ل األعُني اخلائنة كقوله أهنا صفة على باهبا وهو من باب إضافة الصفة للموصوف واألص: والثاين 
  وإنْ َسقَْيِت كَِراَم النَّاسِ فاسْقِِينَا..  ٤٣٣٠

ال يساعد عليه } َوَما ُتْخِفي الصدور { : ال حيسن أن يراد اخلائنةَ من األعني ألن قوله : وقد رده الزخمشري وقال 
  .يعنهي أنه ال يناسب أن يقابل املعىن إال باملعىن 

مصدرية حىت يلزم ما ذكره ، بل } وما ختفي الصدور { يف قوله » ما « يقول ال نسلم أن  وفيه نظر؛ أذ لقائل أن
جيوز أن يكون مبعىن الذي وهو عبارة عن نفس ذلك الشيء املخفي فيكون قد قابل االسم غري املصدر مبثله ، 

  .أي تضمر القلوب } وما ختفي الصدور { : واملراد بقوله 
أفعال اجلوارح ، وأفعال القلوب ، وأما أفعال اجلوارح فأخفاها خائنة األعني واهللا هبات : واعلم أن األفعال قسمان 

فدل هذا } َوَما ُتْخِفي الصدور { فكيف احلال يف سائر األعمال ، وأما أفعال القلوب فهي معلومة هللا تعاىل لقوله 
  .على كونه عاملاً جبميع أفعاهلم 



أيضاً يوجب عظم اخلوف ألن احلاكم إذا كان عاملاً جبميع األحوال وثبت أنه ال وهذا } واهللا َيقِْضي باحلق { قوله 
  .يقضي إال باحلق يف كل ما دق وجل كان خوف املذنب منه يف الغاية القُصَْوى 

  .نهم بذلك ، قرأ نافٌع وهشاٌم َتْدَعونَ باخلطاب للُمْشرِِكني والباقون بالغيبة ، إخباراً ع» َوالَِّذيَن َيْدُعونَ « : قوله 
واعلم أن الكفار إمنا عولوا يف دفع العقاب عن أنفسهم على شفاعة هذه األصنام فبني اهللا تعاىل أنه ال فائدة فيها 

أي يسمع من } إِنَّ اهللا ُهَو السميع البصري { : مث قال } الذين َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه الَ يَقُْضونَ بَِشْيٍء { : البتة ، فقال 
على األصنام ، وال يسمع ثناءهم على اهللا ويبصر خضوعهم وسجودهم ، وال يبصر خضوعهم الكفار ثناءهم 
  .وتواضعهم هللا 

 ْنُهْم قُوَّةً َوآثَاًرا ِفي الْأَْرضِأَوَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن كَانُوا ِمْن قَْبِلهِْم كَاُنوا ُهمْ أََشدَّ ِم
ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَاَنْت تَأِْتيهِْم ُرُسلُُهْم بِالْبَيَِّناِت فَكَفَُروا ) ٢١(فَأََخذَُهمُ اللَُّه بِذُنُوبِهِْم َوَما كَانَ لَُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن وَاقٍ 

  ) ٢٢(فَأََخذَُهمُ اللَُّه إِنَُّه قَوِيٌّ َشِديُد الِْعقَابِ 

أََولَْم َيِسريُواْ ِفي األرض { اآلخرة أردفه بيان ختويفهم بأحوال أهل الدنيا فقال وملا بالغ يف ختويفهم بأحوال أهل 
واملعىن أن العال من اعترب بغريه ، فإن الذين َمضَْوا من الكفار } فََينظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الذين كَانُواْ ِمن قَْبِلهِْم 

أقوى آثاراً يف األرض أي حصوهنم وقصورهم وعساكرمهخ ، كانوا أشد قوة من هؤالء احلاضرين من الكفار ، و
فمال كذبوا رسلهم أهلكهم اهللا عاجالً حىت إن هؤالء اجلاحدين من الكفار شاهدوا تلك اآلثار فحذرهم اهللا من مثل 

  .خيلصهم  أي ملا نزل العذاب هبم مل جيدوا ُمِعيناً]  ٣٤: الرعد [ } َوَما لَُهم مَِّن اهللا ِمن وَاقٍ { ذلك وقال 
  :جيوز أن يكون منصوباً يف جواب االستفهام ، وأن يكون جمزوماً َنَسقاً على ماقبله كقوله » فََيْنظُُروا « قوله 

  .. أَلَْم َتسْأَلْ فَُتخْبِْرَك الرُُّسوُم  ٤٣٣١
  .رواه بعضهم باجلزم ، والنصب 

منهم » ل االلتفات ، وكذلك هو يف مصاحفهم ، والباقون على سبي« مِْنكُْم » قرأ ابن عامر « قُوَّةً » ِمْنُهْم « قوله 
  .مبضري الغيبة جرياً على ما سبق من الضمائر الغائبة « 

وجعله الزخمشري . « َوتَْنحُتونَ ِمَن اِجلبَالِ ُبُيوتاً آِمنَِني » وهو يف قوة قوله « قوة » عطف على « َوآثاراً » : قوله 
؟ وال حاجة إىل ) يعين َوُمْعَتِقالً ُرْمحاً ( « ُمَتقَلِّداً َسْيفاً َورُْمحاً » : ر آثاراً كقوله أو أراد أكث: منصوباً مبقدر ، قال 

  .هذا مع االستغناء عنه 
وِيٌّ بِأَنَُّهْم كَاَنت تَّأِْتيهِْم ُرُسلُُهم بالبينات فَكَفَرُواْ فَأََخذَُهُم اهللا إِنَُّه قَ{ أي ذلك العذاب الذي نزل هبم « ذَِلكَ » قوله 

  .وهو مبالغة يف التخويف والتحذير } َشِديُد العقاب 

فَلَمَّا َجاَءُهمْ ) ٢٤(إِلَى ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوقَاُرونَ فَقَالُوا سَاِحٌر كَذَّاٌب ) ٢٣(َولَقَْد أَْرَسلَْنا مُوَسى بِآَياِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 
َوقَالَ ) ٢٥(أَْبَناَء الَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َواْسَتْحُيوا نَِساَءُهْم َوَما كَْيُد الْكَافِرِيَن إِلَّا ِفي َضلَالٍ بِالَْحقِّ ِمْن ِعْنِدَنا قَالُوا اقُْتلُوا 

َوقَالَ مُوَسى ) ٢٦(َد ضِ الْفََساِفْرَعْونُ ذَُرونِي أَقُْتلْ ُموَسى َولَْيْدُع َربَُّه إِنِّي أَخَاُف أَنْ يَُبدِّلَ ِديَنكُْم أَوْ أَنْ ُيظْهَِر ِفي الْأَْر
َوقَالَ َرُجلٌ ُمْؤِمٌن ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيكُْتُم إَِمياَنهُ ) ٢٧(إِنِّي ُعذُْت بَِربِّي َورَبِّكُْم ِمْن كُلِّ ُمَتكَبِّرٍ لَا ُيْؤِمُن بَِيْومِ الِْحَسابِ 

َبيَِّناِت ِمْن رَبِّكُْم َوإِنْ َيُك كَاِذًبا فََعلَْيِه كَِذُبُه َوإِنْ َيكُ َصاِدقًا ُيصِْبكُمْ أََتقُْتلُونَ َرُجلًا أَنْ َيقُولَ رَبَِّي اللَُّه َوقَْد َجاَءكُْم بِالْ
َيا قَْومِ لَكُُم الُْملُْك الَْيْوَم ظَاهِرِيَن ِفي الْأَْرضِ فََمْن ) ٢٨(َبْعُض الَِّذي َيِعدُكُْم إِنَّ اللََّه لَا يَْهِدي َمْن ُهَو ُمْسرٌِف كَذَّاٌب 



َوقَالَ الَِّذي آَمَن ) ٢٩(الرََّشاِد ْنُصُرَنا ِمْن بَأْسِ اللَِّه إِنْ َجاَءَنا قَالَ ِفْرَعْونُ َما أُرِيكُْم إِلَّا َما أََرى َوَما أَْهدِيكُْم إِلَّا سَبِيلَ َي
حٍ َوَعاٍد َوثَُموَد وَالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم َوَما اللَُّه ُيرِيدُ مِثْلَ دَأْبِ قَْومِ ُنو) ٣٠(َيا قَْومِ إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم ِمثْلَ َيْومِ الْأَْحزَابِ 

َيْوَم تَُولُّونَ ُمدْبِرِيَن َما لَكُْم ِمَن اللَِّه ِمْن َعاِصمٍ َوَمنْ ) ٣٢(َوَيا قَْومِ إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َيْوَم التََّناِد ) ٣١(ظُلًْما ِللِْعَباِد 
َولَقَْد َجاءَكُْم ُيوُسُف ِمْن قَْبلُ بِالَْبيَِّناِت فََما زِلُْتْم ِفي َشكٍّ ِممَّا َجاَءكُمْ بِِه حَتَّى إِذَا ) ٣٣(ُه ِمْن َهاٍد ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَ

لَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آيَاِت ا) ٣٤(َهلََك قُلُْتْم لَْن َيْبَعثَ اللَُّه ِمْن َبْعِدِه َرسُولًا كَذَِلكَ ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسرٌِف ُمرَْتاٌب 
  ) ٣٥(كُلِّ قَلْبِ ُمَتكَبِّرٍ َجبَّارٍ  اللَِّه بَِغْيرِ ُسلْطَاٍن أََتاُهْم كَُبَر َمقًْتا عِْنَد اللَِّه َوِعْنَد الَِّذيَن آَمُنوا كَذَِلَك يَطَْبُع اللَُّه َعلَى

ملا سلى رسوله بذكر الكفار الذين كذبوا األنبياء قبله . اآليات } . . . َولَقَْد أَْرَسلَْنا موسى بِآيَاِتَنا { : قوله تعاىل 
ومبشاهدة آثارهم ساله أيضاً بذكر قصة موسى عليه الصالة والسالم وأنه مع قوته ومعجزته بعثه إىل ِفْرَعْونَ 

باهرة والسلطان ساحر كذاب ، فلما جاءهم باحلق من عندنا أي بتلك اآليات ال: وهامانَ وقارونَ فكذبوه ، وقالوا 
هذا غري القتل : املبني وهو املعجزات القاهرة قالوا يعين فرعون وقومه اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه ، قال قتادة 

األول؛ ألن فرعون كان قد أمسك عن قتل الوِلَْداِن فلما بعث موسى دعا بالقتل عليهم لئال ينشأوا على دين موسى 
بالبنني دون البنات فلهذا أمر بقتل األبناء واسَْتْحيُوا نِساءهم ليصدوهم بذلك عن  فيقَوى هبم ، وهذه العلة خمتصة
  .أي وما مكر فرعون وقومه واحتياهلم إال يف ضالل } َوَما كَْيُد الكافرين { : متابعة موسى ومظاهرته مث قال 

ذروين « فتح ابن كثري ياء } ذروين أَقُْتلْ موسى  {أي وقال فرعون ِلَملِئِه } َوقَالَ ِفْرَعْونُ ذروين أَقُْتلْ موسى { قوله 
وإمنا قال فرعون ذلك؛ ألنه كان يف خاصة قوم فرعون من مينعه من قتل موسى ويف منعهم من . وسكنها الباقون » 

  :قتله احتماالن 
  :أهنم منعوه من قتله لوجوه : األول 
  .يل يف منع فرعون من قتله لعله كان فيه من يعتقد بقلبه كون موسى صادقاً فيتح: األول 

ال تقتله فإمنا هو ساحر ضعيف وال ميكن أن يغلب َسحََرَتَنا وإن قََتلَْتُه : إن أصحابه قالوا له : قال احلسن : وثانيهما 
  .إنه كان حمقاً وعجزا عن جوابه فقتلوه : أدخلَت الشبهةَ على الناس ويقولوا 

تله ألجل أن يبقى فرعون مشغول القلب مبوسى فال يتفرغ لتأديب أولئك أهنم كانوا حيتالون يف منعه من ق: وثالثها 
  .األقوام؛ ألن من شأن األمراء أن يشغلوا قلب ملِكهِم خبصمٍ خارجي حىت يصريوا آمنني من قلب ذلك امللك 

نه لو حاول قتله أن أحداً ما منع فرع من قتل موسى وأنه كان يريد قتله ، إال إنه كان خائفاً من أ: االحتمال الثاين 
  .لظهرت معجزات قاهرات متنعه من قتله فيفتضح إال أنه ق ذروين أقتل موسى وغرضه منه إخفاء خوفه 

  .أي وليدع موسى ربه الذي يزعم أنه أرسله فيمنعه منا؛ ذكر ذلك استهزاًءا » ولَْيْدُع َربَُّه « : قوله 
بأو اليت لإلهبام ) أو أن ( قرأ الكوفيون ويعقوُب } ُيظْهَِر ِفي األرض الفساد  إين أََخاُف أَن ُيَبدِّلَ ِديَنكُمْ أَْو أَن{ قوله 

. ومعناه أنه البد من وقوع أحد األمرين والباقون بواو النسق على تسلط اخلوف من التبديل وظهور الفاسد معاً 
بضم الياء » ُيظْهر « وحفص ؛ وقرأ نافع وأبو عمرو » إِنِّي أخاف « وفتح نافع وابن كثري وابو عمرو الياء من 

نصباً على املفعول به والباقون بفتح » الفََساَد « وكسر اهلاء من أظهر ، وفاعله ضمري موسى عليه الصالة والسالم 
رفعاً ، وزيد بن علي ُيظَْهُر مبنياً للمفعول الفََساد مرفوع لقيامه مقام » الفََساُد « الياء واهلاء من ظََهَر الفساُد ، 

« بتشديد الظاء واهلاء ، وأصلها َيَتظَهَّر من َتظَهَّر بتشديد اهلاء فأدغم التاء يف الظاء ، » َيظَّهَّر « ل وجماهد الفاع
  .رفع على الفاعلية » الفساُد 



  فصل
ذكر فرعونُ النسَب املوجبَ لقتل موسى وهو أن املُوجَِب لقتله إما فساد الدين أو فساد الدنيا ، أما فساد الدين 

القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو دينهم الذي كانوا عليه ، فلما كان موسى ساعياً يف إفساده اعتقدوا أنه  فألن
ساع يف إفساد الدين احلق ، وأما فساد الدنيا فهو أنه ال بد وأن جيتمع عليه قوم ويصري ذلك سبباً لوقوع 

{ : هم ألماهلم ال َجَرَم بدأ فرعونُ بذكر الدين فقال اخلصومات وإثارة الفنت ، وملا كان حب الناس ألدياهنم فوق حّب
  .مث أتبعه بذكر فساد الدنيا فقال أو أن يظهر يف األرض الفاسد } إين أخاف أن يبدل دينكم 

. قرأ نافع وأبو عمرو و محزة واكسائي ُعدّت بإدغام الذال ، والباقون باإلظهار } َوقَالَ موسى إِنِّي ُعذْتُ { : قوله 
  .» ِلُمَتكَبِّرٍ « صفة » الَ ُيْؤِمُن «  وقوله
  فصل

ملا توعد فرعونُ موسى بالقتل مل يأت يف دفع شره إال بأن استعاذ باهللا واعتمد على فضل اهللا فال َجَرَم صانه اهللا 
  :واعلم أن املوجب لإلقدام على أيذاء الناء أمران . وحفظه منه 

  .كون اإلنسان متكرباً قاِسَي القلب : أحدمها 
  .كونه منكراً للعبث والقيامة : والثاين 

ألن املتكرب القاسي القلب قد حيمله طبعه على إيذاء الناس إال أنه إذا كان مقّراً بالبعث واحلساب صار خوفه من 
احلساب مانعاً له من اجلري على موجب تكّبره فإذا مل حيصل له اإلميان بالبعث والقيامة كان طبعه داعياً له إىل 

  .اء ، ألن املانع وهو اخلوف من السؤال واحلساب زائلٌ فال َجَرَم تعظيم القَْسوةُ واإليذاء اإليذ
) وقيل . ( كان قبطياً : اختلفوا يف هذا املؤمن ، قال مقاتل والسدي } َوقَالَ َرُجلٌ مُّْؤِمٌن مِّْن آلِ ِفْرَعْونَ { : وقوله 

كان : وقيل ]  ٢٠: القصص [ } ُجلٌ مِّْن أَقَْصى املدينة يسعى َوَجآَء َر{ ابن فرعون ، وهو الذي حكى اهللا عنه 
الصديقون حبيب النجار مؤمن آل ياسني ومؤمن آل : إسرائيلياً ، روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

ن حممد أتقتلون رجالً أن يقول ريب اهللا ، والثالث أبو بكر الصديق وهو أفضلهم ، وعن جعفر ب: فرعون الذي قال 
كان أبو بكر خريا من مؤمن آل فرعون ، ألنه كان يكتم إميانه ، وقال أبو بكر جهاراً أتقتلون رجالً أن : أنه قال 

قلت لعبد اهللا بن عمرو بن العاص أخربين : روى عروةُ بن الزبري قال . يقول ريب اهللا وكان ذلك سراً ، وهذا جهراً 
َبْيَنا رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي بفناء « : ى اهللا عليه وسلم قال بأشد ما صنعهُ املشركون برسول اهللا صل

الكعبة إذ أقبل عبقةُ بن أيب ُمَعْيط فأخذ مينكب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلوى ثوبه يف عنقه فخنقه خنقاً 
أتقتلون رجالً أن يقول ريب اهللا شديداً وأقبل أبو بكر فأخذ مبنكبه ودفعه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 

  .» وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ 

  .وقال ابن إسحاق جربيل ، وقيل حبيب . قال بان عباس وأكثر العلماء كان اسم اجلرل خزييل 
وقرأ . َعِضدٌ يف َعُضٍد : األكثرون قرأُوا بضم اجليم ، وقرىء َرجِلَ بكسر اجليم كما يقال » َرُجلٌ ُمْؤِمٌن « : قوله 

  .األعمش وعبد الوارث بتسكينها وهي لغة متيمٍ وجند واألوىل هي الفصحى 
  .بعده أي يكتم إميانه من آل فرعون » بيكُْتمُ « حيتمل أن يكون متعلقاً » من آل « قوله 
َوالَ {  :كتمته كذا ، قال تعاىل : كتمُت من فالٍن كذا ، إمنا يقال : هذا االحتمال غري جائز؛ ألنه ال يقال : قيل 

  .بل الظاهر تعلقه مبحذوف صفةً لرجل ]  ٤٢: النساء [ } َيكُْتُمونَ اهللا َحِديثاً 
  .وإن كان ذلك املؤمن شخصاً من آل فرعون » مؤمن « : جيوز أن يكون متعلقاً بقوله : قال ابن اخلطيب 



حرف اجلر مث اجلملة وقد  وجاء هنا على أحسن ترتيب حيث قدم املفرد مث ما يقرب منه وهو: قال شهاب الدين 
تقدم أيضاً هذه املسألة يف املائدة وغريها ويترتب على الوجهني هل كان هذا الرجل من قرابة فرعون فعلى األوىل ال 

كتمت فالناً كذا : ك متت من فالن كذا إمنا يقال : دليل فيه ، وقد رد بعضهم األول مبا تقدم ، وأنه ال يقال 
  :وقال الشاعر ]  ٤٢: النساء [ } َوالَ َيكُْتُمونَ اهللا َحِديثاً { : ال تعاىل فيتعدى الثنني بنفسه ، ق

  َوَهمَّْينِ َهما ُمْسَتكِّناً َوظَاِهرَا... كََتْمُتَك َهما باجلَُموَمْينِ َساهِراً  ٤٣٣٢
  اَووِْرَد ُهُمومٍ لَْن َيجِْدنَ َمَصاِدَر... أََحاِديثَ نَفْسٍ َتْشَتِكي َما يَرِيبُها 

  .أي كتمتك أحاديث نفس ومهني ، فقدم املعطوف على املعطوف عليه وحملّه الشعر 
ولك أن تقدر مضافاً حمذوفاً أي وقت : قال الزخمشري . أي كراهة أن يقول ، أو ألن يقول } أَن َيقُولَ رَبَِّي { قوله 

وهذا الذي أجازه رده أبو ) يف أمره (  أن يقول واملعىن أتقتلونه ساعة مستعم منه هذا القول من غري روية وال فكر
ِصَياحَ الدِّيِك أي وقت صياحه ، ولو قلت : حيان بأن تقدير هذا الوقت ال جيوز إال مع املصدر املصّرح به ، تقول 

  أجيئك أَنْ َصاحَ الديك أو أَنْ َيصِيَح مل يصح نص عليه النحويون: 
  .من املفعول مجلة حالية ، جيوز أن تكون » وقد جاءكم « : قوله 

  .هو نكرة : فإن قيل 
أنه يف حيِّز االستفهام وكل ما سوغ االبتداء بالنكرة سوغ انتصاب احلال عنها ، وجيوز أن تكون حاالً : فاجلواب 

  .من الفاعل 
  فصل

 أنه ملا حكى اهللا تعاىل عن موسى عليه الصالة والسالم أنه ما زاد يف دفع مكر فرعون وشره على االستعاذة باهللا بني
أََتقُْتلُونَ َرُجالً أَن { : تعاىل قَيََّض له إنساناً أجنبياً حىت ذب عنه بأحسن الوجوه وبالغ يف تسكني تلك الفتنة فقال 

وهذا استفهام على سبيل اإلنكار ، وذكر يف هذا الكالم ما يدل على حسن ذلك اإلنكار ، وذلك } َيقُولَ َربَِّي اهللا 
َوقَْد َجآءَكُْم بالبينات ِمن { : ريب اهللا وجاء بالبينات ، وذلك ال يوجب القتل البتةَ فقوله  :ألنه ما زاد على أن قال 

  :حيتمل وجهني } رَّبِّكُْم 
  .إشارة إىل تعزيز النبوة بإظهار املعجزة » ريب اهللا « أن قوله : األول 

  .إشار إىل التوحيد » َربِّي اُهللا « أن قوله : الثاين 
إشارة إىل الدالئل الدالة على التوحيد ، مث ذكر ذلك املؤمن حجة ثانية } َجآءَكُْم بالبينات ِمن رَّبِّكُْم  َوقَْد{ : وقوله 

إن كان هذا الرجل كاذباً : على أن اإلقدام على قتِلِه غري جائز ، وهي حجة مذكورة على طريق التقسيم فقال 
بكم بعض الذي يعدكم فعلى كال التقديرين األوىل إبقاؤه كان وبال كذبه عائداً عليه فاتركوه وإن كان صادقاً يص

  .حيا 
  :اإلشكال على هذا الدليل من وجهني : فإن قيل 

كذبه مقصور عليه وال يتعداه ، وهذا كالم فاسد ) ضرر ( معناه أن } َيُك كَاذِباً فََعلَْيِه كَِذُبُه { أن قوله : األول 
  :لوجوه 

كونه كاذباً يكون ضرر كذبه مقصوراً عليه ألنه يدعو الناس إىل ذلك الدين الباطل  أنا ال نسلم أن بتقدير: أوهلا 
ويغتر به مجاعة ويقعون يف املذهب الباطل واالعتقاد السّيىء مث يقع بينهم وبني غريهم اخلصوماُت الكثرية فثبت أن 

، وهلذا أمجع العلماء علىأن الزِّْنِديقَ  بتقدير كونه كاذباً مل يكن ضرر كذبه مقصوراً عليه بل يكون متعدياً إىل الكل



  .الذي يدعو الناس إىل زَْنَدقَِتِه جيب قتله 
أنه إن كان هذا الكالم حجة فال كذاب إال وميكنه أن يتمسك هبذه الطريقة فيمكن مجيع الزنادقة واملُْبِطلَة : وثانيها 

  .من أدياهنم الباطلة 
ليه الصالة والسالم جيب أن ال جيوز اإلنكار عليهم ألنه يقال إن كان أن الكفار الذين انكروا موسى ع: وثالثها 

ذلك املنكر كاذباً يف ذلك اإلنكار فعليه كذبه وإن يك صادقاً فما انتفعتم بصدقه ، فثبت أن هذه الطريق َصوََّبتْ 
  .صدقه وما أفضى ثُبُوُته إىل عدم صدقه كان فاسداً 

وإنْ َيكُ َصاِدقاً ُيِصْبكُْم كُلُّ الَِّذي َيِعدُكُْم؛ ألن الذي يصيب من بعض : ل كان من الواجب أن يقا: الوجه الثاين 
أما الرسول الصادق الذي ال يتكلم إال بالوحي فإنه جيب أن يكون . الذي َيِعُد دون البعض هو الكفار واملنجمون 

  .ا املقام غري الئق هبذ} يصيبكم بعض الذي يعدكم { : صادقاً يف كل ما يقول فكان قوله 
ال حاجة لكم يف دفع شره إىل قتله بل يكفيكم أن متنعوه من ) أنه ( واجلواب عن األسئلة الثالثة بأن تقدير الكالم 

  .إظهار هذه املقالة مث تتركوا قتله فإن كان كاذباً فحينئذ ال يعود ضرره إال إليه وإن كان صادقاً فما انتفعتم به 

وأما .  حاجة بكم إىل قتله بل يكفيكم أن ُتعْرُِضوا عنه وأن متنعوه من إظهار دينه واملقصود من ذلك التقسيم أنه ال
  :فهو من وجوه » يصيبكم كل الذي يعدكم « : وهو قوله كان األوىل أن يقال : اجلواب عن الوجه الثاين 

ه وإن كان كاذباً كان ضرر أن مدار هذا االستدالل على إظهار اإلنصاف وترك اللَّجَاجِ؛ َألنَّ املقصود من: األول 
كذبه مقصوراً عليه وِإن كان صادقاً فال أقلَّ من أن يصيبكُم بعض ما يعدكم وإن كان املقصود من الكالم هذا صح 

  ] . ٢٤: سبا [ } وَإِنَّآ أَْو إِيَّاكُْم لعلى ُهًدى أَْو ِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ { ، ونظريه قوله 
م كان يتوّعدهم هبم بعذاب الدنيا وبعذاب اآلخرة ، فإذا وصل إليهم يف الدنيا أنه عليه الصالة والسال: والثاين 

  .عذاب الدنيا فقد أصبهم بعض الذي وعدهم به 
على باهبا وإمنا قال ذلك ليهضم موسى بعَض َحقِِّه يف ظاهر الكالم فرييهم أنه » بعض « : قال الزخمشري : الثالث 

وهذا أحسن من قول أيب عبيدة وغريه أن بعض مبعىن . عن أن يتعصب له  ليس بكالم من أعطاه حقه وافياً فضالً
  :كل ، وأَْنَشَد قَْولَ لَبيٍد 

  أَوْ َيرَْتبِطْ َبْعضُ النُّفُوسِ ِحَماُمها... َترَّاُك أَْمِكَنٍة إذَا لَْم أَْرَضَها  ٤٣٣٣
  :وأنشد أيضاً قول عمرو بن شَُيْيمٍ 

  َوقَْد َيكُونُ مع املُْسَتْعجِلِ الزَّلَلُ... َض حَاَجِتِه قَْد ُيْدرِكُ املُتأنِّي بَْع ٤٣٣٤
  :وقول اآلخر 

  ُدونَ الشُُّيوخِ َتَرى ِفي بَْعِضَها َخلَالَ... إنَّ اُألُمورَ إذَا اَألْحَداثُ َدبَّرَها  ٤٣٣٥
دليل ألن املوت  من البيتني األخريين ، وأما األول ففيه بعض» الكل « وال أدري كيف فهموا : قال شهاب الدين 

وأراد لبيٌد ببعض النفوس نفسه ، : واجلمهور على أن هذا القول خطأ قالوا : قال ابن اخلطيب . يأيت على الكل 
ومعىن البيت أنه وصف نفسه أنه َنزَّالُ أمكنٍة أي كثُري املنزول يف أماكن ال يرضاها إال أن يربط نفسه اِحلمام وهو 

بعض « ملا حكى الزخمشري قول أيب عبيدة أن . ههنا صلة ُيريد يصبكم الذي يعدكم  بعض: املوت ، وقال اللَّْيثُ 
: إن صحت الرواية عنه فقد حق فيه قولُ املَازِنِيِّ يف مسألة الَعلْقَى : وأنشد عنه بيت لبيد قال » الكل « مبعىن » 

ما : هي أن أبا عبيدة قال للمازين :  ومسألة املازين معه: قال شهاب الدين . كان أْجفَى من أن يفقه ما أقول له 
فقلت له وما : أكذب النحويني يقولون هاء التأنيث ال تدخل على ألف التأنيث ، فإن األلف يف َعلْقَى ملحقة ، قال 



  :مسعت رؤبة يُْنِشُد : أنكرت من ذلك؟ فقال 
  . .. .َيْنَحطُّ ِفي َعلْقَى  ٤٣٣٦

فأَِسفُْت ومل أفسر له ألنه كان أغلظمن أن يفهم : َعلْقَاة ، قال املازين :  ما واحد علقى؟ قال: فمل ينوهننا ، فقلت 
دالة ( وإمنا استغلظه املازين؛ ألن األلف اليت لإلحلاق قد تدخل عليها تاء التأنيث : قال شهاب الدين . مثل هذا 

  .َدْعَوى ، وَصْرَعى : حنو ) يث أَرْطَى ، وأَْرطَامة ، وإمنا املمتنع دخوهلا على ألف التأن: على الوحدة فيقال 

فألنه مسَّى هبا شيئاً بعينه ، وألف اإلحلاق املقصورة حال العلمية جتري جمرى تاء التأنيث » علقى « وأما عدم تنوين 
  .فيمتنع االسم الذي هو فيه كما ميتنع فاطمةُ وينصرُف قَاِئمة 

  :وفيه احتماالن } ابٌ إِنَّ اهللا الَ يَْهِدي َمْن ُهَو ُمْسرٌِف كَذَّ{ : قوله 
أن هذا إشارة إىل الرمز والتعريض بعلو شأن موسى عليه الصالة والسالم واملعىن أن اهللا تعاىل هدى موسى : األول 

إىل اإلتيان باملعجزات الباهرة ، ومن هداه إىل اإلتيان باملعجزات ال يكون مسرفاً كذَّاباً فدل على أن موسى يل من 
  .الكذابَني 
أن يكون املراد أن فرعون مسرٌف يف عزمه على قتل موسى كذاٌب يف ادعائه اإللَهيَّة وةاهللا ال : ال الثاين االحتم

أمره    .يهدي من هذا شأنه وصفته بل ُيْبِطلُُه وَيْهِدمُِ 
ن اعلم أن مؤمن آل فرعون ملا استدل على أنه ال جيوز قتل موسى خوف فرعو} ياقوم لَكُُم امللك اليوم { : قوله 

يا قوم لكم امللك اليوم : فقال } يصبكم بعض الذي يعدكم { وقومه ذلك العقاب الذي توّعدهم به فيوقوله 
أي أرض مصر يعين قد علومت الناس وقَهَْرُتُموُهْم فال تفسدوا أمركم على أنفسكم وال . ظاهرين يف األرض 

؛ » َيْنصُُرَنا َوَجاَءَنا « اهللا إن حلَّ بكم ، وإمنا قال تتعرضوا لعذاب اهللا بالتكذيب وقتل النيب فإنه ال مانع من عذاب 
  .ألنه كان يظهر أنه منهم وأن الذي ينصحهم به هو مشارك هلم فيه 

  .» لكم « والعامل فيها ويف اليوم ما تعلق به » لكم « حال من الضمري » ظَاِهريَن « قوله 
: هي من رؤية االعتقاد فيتعدى ملفعولني ثانيهما } ْم إِالَّ َمآ أرى َمآ أُرِيكُ{ : وملا قال املؤمن هذا الكالم قال فرعون 

َوَمآ أَْهدِيكُمْ إِالَّ سَبِيلَ { قوله . ما أعلمكم إال ما أعلم : وقال الضحاك . أي إال ما أرى لنفسي » إالَّ َما أَرى « 
جبل بتشديدها ، وخرجها أبو الفتح وغريه وقرِأ معاذ بن . العامة على ختفيف الشني ، مصدر َرَشَد يَْرُشُد } الرشاد 

هو حلن ، وتومهه من الرباعي يعين أرشد ، ورد : على أهنا صفة مبالغة ، حنو َضَرَب فهو َضرَّاب ، وقال النحاس 
الثالثي ، وهو الظاهر ، وقد جاء فعال أيضاً من أفعل وإن » رشد « بأنه حيتمل أن يكون من : على النحاس قوله 

ويدل على أنه . أْدَرَك فَُهَو َدرَّاك وأْجَبَر فهو َجبَّار ، وأَقَْصَر فهو قَصَّار ، وأَْسأَر فهو سَئَّار : ، قالوا  كان ال ينقاس
  .صفة مبالغة أن معاذاً كان يفسرها بسبيل اهللا 

اللفظ على  ويبعد عندي على معاذ رضي اهللا عنه وهل كان فرعون يدعي إال اإللَهيَّةَ؟ ويعلق بناء: قال ابن عطية 
قال شهاب الدين يعين ابن عطية أهنن كيف يقول فرعون ذلك فيقر بأنَّ مثَّ من يهدي إىل الرشاد . هذا التركيب 

  .غريه مع أنه يدعي أنه إله 

وهذا الذي عزاه ابن عطية والزخمشري وابن جبارة صاحب الكامل إىل معاذ بن جبل من القراءة املذكورة ليس هو 
الثاين الذي هو من قول املؤمن بعد » الرََّشاِد « الذي هو يف كالم فرعون كما تومهوا ، وإمنا هو يف » الرََّشاِد « يف 

وقرأ معاذ بن جبل سبيل الرشاد احلرف : ويدل على ذلك ما روى أبو الفضل الرازي يف كتاب اللوامح . ذلك 



وهو منقول من ) بن جبل ( لك فسره معاذ الثاين بالتشديد وكذلك احلسن وهو سبيل اهللا تعاىل أوضحه لعباده كذ
ُمْرِشد كَدرَّاك من مدرك ، وجبار من جمرب ، وقصَّار من مقِصر عن األمر ، وهلا نظائر معدودة فأما قصّار الثوب فهو 

وقال أبو البقاء . مفعلى هخذا يزول إشكال ابن عطية املتقدم ويتضح القراءة والتفسري . من قصرت الثوب ِقصَاَرةً 
الثالثي ، » َرَشدَ « الرباعي ، أو » أَْرَشَد « الذي يكثر منه اإلرشاد أو الرشد يعين أنه حيتمل أن يكون من  وهو

  .واألوىل أن يكون من الثالثي ملا عرفت أنه ينقاس دون دو األول 
يكتم ) كان ( عن ذلك املؤمن أنه حكى ) ملا ( اعلم أنه تعاىل } ياقوم إين أََخاُف َعلَْيكُْم مِّثْلَ َيْومِ األحزاب { : قوله 

  :إميانه والذي يكتم إميانه كيف ميكنه أن يذكر هذه الكلمات مع فرعون فلهذا السبب حصل ههنا قوالن 
أن فرعون ملا قال ذروين أقُْتلْ موسى مل يصرِّح ذلك املؤمن بأنه على دين موسى بل أوهم أنه على دين : األول 

تقتضي إبقاء موسى؛ ألنه مل يصدر عنه إال الدعوة إىل اهللا واإلتيان باملعجزات  فرعنون إال أنه زعم أن املصلحة
القاهرة ، وهذا ال يوجب القتل ، فاإلقدام على قتله يوجب الوقوع يف ألسنة الناس بقبح الكلمات بل األوىل تأخري 

ن صادقاً حصل االنتفاع به من بعض قتله ومنعه من إظهار دينه ألنه إن كان كاذباً فََوبَالُ كَِذبِِه عليه ، وإن كا
يعىن أنه إن صدق فيما يدعيه من إثبات } إِنَّ اهللا الَ يَْهِدي َمْن ُهَو ُمْسرٌِف كَذَّاٌب { مث أكد ذلك بقوله . الوجوه 

أنه } ذَّابٌ إِنَّ اهللا الَ َيْهِدي َمْن ُهَو ُمْسرٌِف كَ{ : اإلله القادر احلكيم فهو ال يهدي املسرف الكذاب ، فأوهم بقوله 
  .يريد موسى ، وإمنا كان يقصد به فرعون؛ ألن املسرف الكذاب هو فرعون 

أن مؤمن آل فرعون كان يكتم إميانه أوالً فلما قال فرعون ذروين أقتل موسى أزال الكتمان وأظهر : والقول الثاين 
يوم األحزاب أي مثل أيام األحزاب  يا قوم إنِّي أخاف عليكم مثلَ: أنه على دين موسى وشَاقَّ فرعون باحلق وقال 

إال أنه ملا أضاف اليوَم إىل األحزاب وفسرهم بقوم نوح وعاد ومثود ، وكان لكل حزب يوم يف العذاب اقتصر من 
  .اجلمع على ذكر الواحد لعدم االلتباس 

هبم يف عملهم من الكفر بدالً ، وأن يكون عطف بيان واملعىن مثل دأ» مثل « جيوز أن يكون » ِمثْلَ دأبِ « : قوله 
  .والتكذيب وسائر املعاصي دائماً ال يفترون عنه 

{ واحلاصل أنه خوفهم اهلالك يف الدنيا مث خوفهم هالك اآلخرة . وال بّد من حذف مضاف يريد م ثل جزاء دأهبم 
ملقصود التنبيه على عذاب اآلخرة يعىن أن أي ال ُيهِْلكُُهْم قبل إقامة احلجة عليهم ، وا} َوَما اهللا ُيرِيُد ظُلْماً لِّلِْعَباِد 

تدمري أولئك األحزاب كان عدالً بأهنم استوجبوه بتكذيبهم األنبياء ، وتلك العلة قائمة هنا فوجب حصول احلكم 
  .هنا 

التبة وما اهللا يريد ظلماً للعباد يدل على أنه ال يريد أن يظلم العباد ، وال يريد الظلم من أحد العباد : قالت املعتزلة 
، ولو خلق الكفر فيهم مث عذهبم على ذلك الكفر لكان ظاملاً ، وإذا ثبت أنه ال يريد الظلم ألبتة ثبت أنه غري خالق 
ألفعال العباد ، ألنه لو خلقها ألرادها ، وثبت أيضاً أنه قادر على الظلم إذ لو مل يقدر عليه ملا حصل التمدح بترك 

  .راراً مع اجلواب الظلم ، وهذا االستدال ل قد تقدم م
تنادى القوم أي نادى : التناد تفاعل من النداء يقال } وياقوم إين أََخاُف َعلَْيكُْم َيْوَم التناد { ) : تعاىل ( قوله 

الياء ، وقد تقدم اخلالف يف يائه كيف حتذف واألصل َتَناُدياً بضم الدال ولكنهم : بعضهم بعضاً ، واألصل 
وقرأت طائفة بسكون الدال إجراء للوصل جمرى الوقف ، وتنادى القوم أي نادى . كسروها؛ ِلَتصحذَ الياُء 

  ) :الشَّاِعُر َرِحَمُه اهللا ( بعضُهم بَْعضاً ، قال 
  فَقُلَْنا ُعَبْيَد اِهللا ذَِلكُمُ الرَِّدي... َتَناَدْوا فَقَالُوا أَرَْدِت اخلَْيلُ فَارِساً  ٤٣٣٧



  :وقال آخر 
  َوِفي تَْرَحاِلهِْم نَفْسِ... حِيلِ غَداً َتَناَدْوا َبالرَّ ٤٣٣٨

َندَّ : وقرأ ابن عباس والضحاك والكليب وأبو صاحل وابن مقسم والزعفراين يف آخرين بتشديدها مصدر َتَنادَّ من 
اآليات ويدل على  ] ٣٤: عبس [ } َيْوَم َيِفرُّ املرء ِمْن أَِخيِه { : الَبِعريُ إذَا هََرَب وَنفََر ، وهو يف معىن قوله تعاىل 

التَّنادي خمففاً من التناد من قوهلم : قال أبو علي . } َيْوَم تَُولُّونَ ُمدْبِرِيَن { : صحة هذه القراءة قوله تعاىل بعد ذلك 
  :يب الصَّلِْت وقال أميةُ بُن أ» َجْولَةً َينِدُّونَ َيظُنُّونَ أَنَُّهمْ َيجُِدونَ َمهَْرباً « : ويف احلديث . َندَّ فالنٌ إذا هرب 

  فَُهمْ ُسكَّاُنَها َحتَّى التََّناِدي... َوَبثَّ اخلَلَْق ِفيَها إذْ َدَحاَها  ٤٣٣٩
وال جيوز أن . » أعين « وأن يكون منصوباً بإضمار » يوم التناد « جيوز أن يكون بدالً من » َيْوَم ُتَولُّونَ « : قوله 

: آل عمران [ } ِفيِه آيَاٌت َبيَِّناٌت مَّقَاُم إِْبَراِهيَم { قد تقدم يف قوله يكون عطف بيان ، ألنه نكرة وما قبله معرفة ، و
أن الزخمشري جعله بياناً مع ختالفهما تعريفاً وتنكرياً وهو عكس هذا ، فإن الذي حنن فيه الثاين نكرة ، ]  ٩٧

  .واألول معرفة 
أن يكون فاعال باجلار ، العتماده على النفي ، وأن » صم من عا« جيوز يف } َما لَكُْم مَِّن اهللا ِمْن َعاِصمٍ { قوله 

  .يكون مبتدأ أو من مزيدة على كال التقديرين ، ومن اهللا متعلق بعَاِصمٍ 
  فصل

  :يوم القيامة ويف تسميته هبذا االسم وجوه ) هو ( أمجع املفسرون على أن يوم التنادي 
  .اجلنة ينادون أصحاَب النار كما حكى اهللا عنهم ألن أهل النار ينادون أصحاَب اجلنة ، وأصحاب : قيل 

  ] . ٧١: اإلسراء [ } َيْوَم َنْدُعواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإَِماِمهِمْ { : هو قوله تعاىل : وقال الزجاج 
قيل ينادي املؤمن يَُناَدْونَ إىل احملشر و: وقيل . َيا َوْيلََنا : ينادي بعضُ الظاملَني بعضاً بالوْيل والثُّبُور ، فيقولون : وقيل 

جياء باملوت : ينادى باللََّعنِة على الظاملني ، وقيل : َيا لَيَْتنِي لَْم أُوَت ِكَتابَِيْه ، وقيل : َهاُؤم اقَْرأُوا ِكتَابَِيْه ، والكافر : 
ود بال على صورة كبش أملح مث يذبح بني اجلنة والنار ، مث ينادى يا أهل اجلنة خلود بال موت ، ويا أهل النار خل

ينادى بالسعادة والشقاوة أال إنَّ فالن بان فالن ِسِعَد سعادة ال يشقى بعدها أبداً ، وفالن بان فالن : موت ، وقيل 
  .شقي شقاوة فال يسعد بعدها أبداً 

اً من األقطار إال إذا مسعوا زفَري النار َندُّوا هرباً فال يأتون قطر: قال الضحاك . } َيْوَم ُتَولُّونَ ُمْدبِرِيَن { : وقوله 
{ : وقوله ]  ١٧: احلاقة [ } وامللك على أَْرَجآِئَهآ { : وجدوا املالئكة صفوفاً فريجعون إىل مكاهنم فذلك قوله 

قال ] .  ٣٣: الرمحن [ } يامعشر اجلن واإلنس إِنِ استطعتم أَن َتنفُذُواْ ِمْن أَقْطَارِ السماوات واألرض فانفذوا 
} َما لَكُْم مَِّن اهللا ِمْن َعاِصمٍ { : فارِّيَن عن النار غري معجزين ، مث أكد التهديد فقال : جماهد رضي اهللا عنه 

  .} َوَمن ُيضِْللِ اهللا فََما لَُه ِمْن َهاٍد { يعصمكم من عذابه ، مث نبه على قوة ضاللتهم وشدة جهالتهم فقال 
يعين يوسف بن يعقوب من قبل موسى بالبينات ، ونقل } قَْبلُ بالبينات َولَقَْد َجآءَكُْم ُيوُسُف ِمن { ) : َتَعالَى ( قَْولُُه 

إن فرعون موسى : الزخمشري أنه قبل يوسف بن إبراهيمخ بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نيفاً وعشرين سنة وقيل 
يوسف حاء  واملقصود من الكل شيء واحد هو أن. هو فرعون آخر : هو فرعون يوسف َبِقَي حيا إىل زمانه ، وقيل 

واألوىل أن ُيراد ]  ٣٩: يوسف [ } أَأَْرَباٌب مُّتَّفَرِّقُونَ َخْيٌر أَمِ اهللا الواحد القهار { : قومه بالبينات هي قوله تعاىل 
  .هبا املعجزات 

ومن يضلل اهللا فما له من هاد ذكر هذا املثال وهو أن يوسف جاءهم : واعلم أن مؤمن آل فرعنونه ملا قال هلم 



من أضله اهللا فما له من ) أن ( ات الباهرة فأصروا على التكذيب ومل ينتفعوا بتلك الدالئل ، وهذا يدل على بالبين
من عبادة اهللا وحده ال ) : رضي اهللا عنه ( قال ابن عباس } فََما زِلُْتْم ِفي َشكٍّ مِّمَّا َجآَءكُْم بِِه { : هاد ، مث قال 

  .بينات شريك له ، فلم ينتفعوا ألبتة بتلك ال
أي أقمتم } قُلُْتْم لَن َيْبَعثَ اهللا ِمن َبْعِدِه َرسُوالً { ، فَلََما َهلَك } فما زلتم يف شك { غاية لقوله » َحتَّى إذَا « قوله 

على كفركم ، وظننتم أن اهللا تعاىل ال جيدد عليكم احلجة ، وقرىء ألن يبعث اهللا بإدخال مهزة التقرير يقّرر بعضهم 
  .بعضاً 
أي األمر كذلك ، أو مثل هذا الضالل يضل اهللا كل مسرف كذاب يف عصيانه مرتاب يف دينه ، » كَذَِلَك « :  قوله

مستأنف ، أو نعت مصدر أي مثل إضالل اهللا إياكم حني مل تقبلوا من يوسف يضل اهللا من هو » يضل اهللا « فقوله 
  .مسرف 

أي } الذين ُيَجاِدلُونَ يف آَياِت اهللا بَِغْيرِ ُسلْطَاٍن أََتاُهْم { : قال مث بني تعاىل ما ألجله بقُوا يف ذلك الشك واإلسراف ف
  .بغري حجة إما بناء على التقليد ، وأما بناء على شبهات خسيسة 

  :جيوز فيه عشرة أوجه » الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ « : قوله 
  .» من  «وإمنا مجع اعتباراً مبعىن » من هو مسرف « أنه بدل من قوله : أحدها 
  .أن يكون بياناً له : الثاين 

  .أيضاً » من « أن يكون صفة له وإمنا مجع على معىن : الثالث 
  .أن ينتصب بإضمار أعين : الرابع 

  .أن يرتفع خرب مبتدأ مضمر أي هم الذين : اخلامس 
أي األمر كذلك ، والعائد خرب مبتدأ مضمر أيضاً » كذلك « ، و » يَطَْبُع اُهللا « أن يرتفع مبتدأ خربه : السادس 

  .من اجلملة وهي يطبع على املبتدأ حمذوف أي على كل متكرب منهم 
عليه » كرب « ولكن ال ُبّد من حذف مضاف ليعود الضمري من » كَُبَر َمقْتاً « أن يكون مبتدأ ، واخلرب : السابع 

اً ، وهو منقول من الفاعلية؛ إذ التقدير كرب َمقُْت متييز» َمقْتاً « قال الذين جيادلون كَُبَر مقتاً ، ويكون : والتقدير 
  .حاهلم أي جادل اجملادلني 

مبتدأ أيضاً ، ولكن ال يقدر حذف مضاف ، ويكون فاعل كرب ضمرياً عائداً على ما » الَِّذيَن « أن يكون : الثامن 
  .تقدم أي كرب مقت جداهلم 

ورده أبو حيان بأن فيه . قاله الزخمشري } بَِغْيرِ ُسلْطَاٍن أََتاُهْم { مبتدأ أيضاً ، واخلرب » الذين « أن يكون : التاسع 
» للذين « وال يتعلق جعله خرباً » بُِيَجاِدلُونَ » « بغَْيرِ ُسلْطَاٍن « تفكيك الكالم بضعه من بعض؛ ألن الظاهر تعلق 

ان أي يف غري سلطان؛ ألن الباء إذْ الذي جيادلون كائنونَ أو مستقرونَ بغري سلط: ألنه جار وجمرور فيصري التقدير 
  .ذَاَك ظرفية خٌرب عن اجلثث 

  .أنه مبتدأ وخربه حمذوف أي معاندون وحنوه قالهِ أبو البقاء : العاشر 
( وذلك أنه جيوز أن يبىن » كبئس « حيتمل أن يراد به التعجب واالستفهام ، وأن يراد به الذم » كَُبَر َمقْتاً « : قوله 
  :لعني مما جيوز فيه التعجب منه ، وَيْجرِي َمْجَرى نِْعَم َوبِئَْس يف مجيع األحكام ، ويف فاعله ستة أوجه بضم ا) فَُعلَ 

  .أنه ضمري عائد على حال املضاف إىل الذين ، كما تقدم تقريره : األول 
  .كما تقدم تقريره أيضاً » ُيجَاِدلُونَ « أنه ضمري يعود على جداهلم املفهوم من : الثاين 



كذلك ، أي كَُبَر مقْتاً مِثْل ذَِلَك : قوله » كَُبَر « وفاعل : قال الزخمشري . » كَذَِلكَ « أنه الكاف يف : الثالث 
  .كالم مستأنف » َيطَْبُع اُهللا « اِجلدال ، و 

ن من بأ ، فيه تفكيكاً للكالم وارتكاَب مذهب ليس بصحيح ، أما التفكيك فألن ما جاء يف القرآ: ورده أبو حيان 
إمنا جاء مربوطاً بعضه ببعض ، وكذلك هذا وأما ارتكاب مذهب غري صحيح فِإنه جعل » كَذَِلَك يطبع أو تطبع « 

  .الكاف امساً ، وال يكون امساً إال يف ضرورة خالفاً لألخفش 
الفاعل والفاعل ومن قال كرب مقتاً عند اهللا جَِداهلُم فقد حذف : أن الفاعل حمذوف نقله الزخمشري ، قال : الرابع 

القائل بذلك هو احلَْوِفيُّ لكنه ال يريد بذلك تفسري اإلعراب إمنا يريد به تفسري : قال شهاب الدين . ال يصح حذفه 
املعىن ، وهو معىن ما تقدم من أنّ الفاعل ضمري يعود على جداهلم املفهوم من فعله ، فصرح به احلويف باألصل ، 

  . يعود عليه وهو االسم الظاهر ، ومراده ضمري
  .نعم رجالً زيد ، وبئس غالماً َعْمرو : أن الفاعل ضمري يعود على ما بعده ، وهو التمييز ، حنو : اخلامس 
وأعاد الضمري من كرب مقتاً اعتباراً بلفظها وحينئذ » من هو مسرف « : أنه ضمري يعود على من يف قوله : السادس 

  .مقتاً يكون قد راعى لفظ من أوالً يف قوله كرب 
وقد تقدم أن اجلملة من قوله . نعتاً أو بياناً ، أو بدال } َمْن ُهَو ُمْسرٌِف { تابعاً ل » الذين « وهذا كله إذا أعربت 

  :فيها وجهان » كرب مقتاً « 
  .الرفع ، إذا جعلناها خرب املبتدأ : أحدمها 
  .ستئنافية أهنا ال حمل هلا ، إذا مل جنعلها خرباً ، بل هي مجلة ا: والثاين 
، فكذلك قد تقدم أنه جيوز أن يكون خرب املبتدأ حمذوفاً وأن يكون فاعالً » بكَُبَر « متعلق » ِعْنَد اهللا « : وقوله 

  .وهم ضعيفان 
  :فيه وجهان » يطبع اهللا « أي مثل ذلك الطبع يطبع اهللا ، و » َيطَْبُع « أنه معمول ل : والثالث وهو الصحيح 

  .نف أنه مستأ: أظهرهها 
  .أنه خرب للموصول كما تقدم : والثاين 

، وصف القلب بالتكرب واجلربوت ألهنما » قَلْبٍ « قرأ أبو عمرو ، وابن ذَكَْوانَ بتنوين » قَلْبِ متكّبر « : قوله 
: ويف قوله ]  ٢٨٣: البقرة [ } فَإِنَُّه آِثٌم قَلُْبُه { : ناشئان منه ، وإن كان املراد اجلملة ، كما وصف باإلمث يف قوله 

» اإلنسان احلقيقي هو القلب : وأيضاً قال قوم « : قال بان اخلطيب ]  ٥٦: غافر [ } إِن ِفي ُصُدورِِهْم إِالَّ ِكْبٌر { 
  :االختيار اإلضافة ، لوجوه : قال أبو عبيد . إىل ما بعده ، أي كُلِّ قَلْبِ شخصٍ متكربٍ » قلب « والباقون بإضافة 

  .وهو شاهد هلذه القراءة » على قلب كمل متكرب « :  قرأ أن عبداهللا: األول 
وقد قدر الزخمشري مضافاً يف القراءة . أن وصف اإلنسان بالتكرب واجلربوت أوىل من وصف القلب هبما : الثاين 

وال ضرورة تدعو إىل « : قال أبو حيان . األوىل ، أي على كُلّ ِذي قلبٍ متكرب ، فجعل الصفة لصاحبِ القلب 
بل ثَمَّ ضرورة إىل ذلك ، وهو توافُق القراءتني واحداً وهو صاحب القلب : قال شهاب الدين . » عتقاد احلذف ا

  .خبالف عدم التقدير ، فإنه يصري املوصوف يف إحدامها القلب ويف األخرى صاحبه 

  فصل
جيادلون يف آيات اهللا أي يف إبطاهلا  ، يعين هم الذين» املسرف املرتاب « تفسري ل » الذين « : قوله : قال الزَّجَّاُج 



أي كرب ذلك اجلدال مقتاً عند اهللا وعند الذين آمنوا » كرب مقتاً « ، » أتاهم « حجة ، » بغري سلطان « بالتكذيب 
ودلت اآلية على أنه جيوز وصف اهللا تعاىل بأنه قد مقت بعض عباده ، إال أهنا صفة التأويل يف حق اهللا ، كالغضب . 

  .ء ، والعجب ، واحليا
مقت اهللا إياهم يدل على : مث بني أن هذا املقت كما حصل عند اهللا فكذلك حصل عند الذين آمنوا ، قال القاضي 

  .أن كل فعل ليس خبلق ال أنّ كونه فاعالً للفعل ، وما قاله حمال 
  فصل

يدل على أن الكل } ذَِلَك َيطَْبُع اهللا كَ{ : قوله : قد تقدم الكالم يف الطبع ، والرَّْينِ ، والقَسوة ، قال أهل السنة 
قال ابن . اآلية تدل على أن هذا الطبع إمنا حصل ، ألنه كان يف نفسه متكرباً جباراً : وقالت املعتزلة . ِمْن عند اهللا 

وعند هذا تصيُِر اآلية حجة لكل واحد من الفريقني من وجه ، وعليه من وجه آخر ، والقول الثاين خيرج : اخلطيب 
عليه ُرْجَحانُ مذهبنا ، وهو أنه تعاىل خيلق دواعي الكرب والرياسة يف القلب فتصري تلك الدواعي مانعة من حصول 
ما يدعو إىل الطاعة ، واالنقياد ألمر اهللا ، فيكون القول بالقضاء والقدر حقاً ، فيكون تعليل القلب بكونه متكرباً 

  .قدر هو ما ينطبق عليه لفظ القرآن من أوله يل آخره متجرباً باقياً ، فثبت أن القول بالقضاء وال
  فصل

: قال ابن اخلطيب . الفرق بني املتكرب ، واجلبار ، أن املتكرب عن قبول التوحيد ، واجلبار يف غري حق : قال مقاتل 
للتعظيم ألمر  التعظيم ألمر اهللا ، والشفقة على خلق اهللا فعلى قول مقاتل املتكرب كاملضاد: كما السعادة يف أمرين 

  .اهللا ، واجلربوت كاملضاد للشفقة على خلق اهللا 

أَْسَبابَ السََّماوَاِت فَأَطَِّلَع إِلَى إِلَِه مُوَسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ) ٣٦(َوقَالَ ِفْرَعْونُ َيا َهاَمانُ اْبنِ ِلي صَْرًحا لَعَلِّي أَْبلُغُ الْأَْسبَاَب 
  ) ٣٧(َعْونَ ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعنِ السَّبِيلِ َوَما كَْيُد ِفْرَعْونَ إِلَّا ِفي َتبَابٍ كَاِذًبا َوكَذَِلكَ ُزيَِّن ِلِفْر

اْبنِ يل : إن فرعون قال لوزيره هامان : قال املفسرون . اآلية . . . } َوقَالَ فَْرَعْونُ ياهامان ابن ِلي صَْرحاً { : قوله 
{ وأصله من التَّصريح ، وهو اإلظهار . فى على الناظر ، وإن بُعَد البناء الظاهر الذي ال خي: صرحاً ، والصرح 

  .طُُرقها } لعلي أَْبلُغُ األسباب أَْسَباَب السماوات 
  لََعلِّي أبلغ أسباب السموات كان كافياً؟: ما فائدة هذا التكرير؟ ولو قيل : فإن قيل 

كان تفخيماً لشأنه ، فلما أراد تفخيم السموات إنه إذا أهبم الشيء ، مث أوضح « : فاجاب الزخمشري عنه فقال 
  .» أهبمها مث أوْضحََها 

  فصل
  اختلف الناس يف أن فرعون هل قصد بناء الصرح ليصعد منه إىل السموات أم ال؟

. أما الظَّاهِرِيُّونَ من املفسرين فقد قطعوا بذلك ، وذكروا حكاية طويلة يف كيفية بناء الصرح : قال ابن اخلطيب 
إنه كان جمنوناً أو عاقالً ، فإن كان : عندي أن هذا بعيٌد ، والدليل عليه أن فرعون ال خيلو إما أن يقال  والذي

إن كل عاقل يعلم ببديهة : جمنوناً مل جيز من اهللا عّز وجلّ أن يذكر حكاية كالمه يف القرآن ، وإن كان عاقالً فنقول 
فع من اجلبل العاِلي ويعلم أيضاَ ببديهة عقله أنه ال يتفاوت يف عقله أنه يتعذر يف قدرة البشر وضع بناء يكون أر

البصر من حال السماء بني أن ينظر إليها من أسفل اجلبال وبني أن ينظر إليها من أعلى اجلبال ، وإذا كان هذان 
بالضرورة امتنع  العلمان بديهيَّان امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء يصعد منه إىل السماء ، وإذا كان فاسداً معلوماً



والذي عندي يف تفسري هذه اآلية ، أنَّ ِفْرَعونَ كان من الدهرية ، وغرضه من هذا الكالم . إْسنَاُدُه إلَى ِفْرَعْونَ 
إّنا ال نرى شيئاً حنكم عليه أنه إله العامل ، فإنه لو كان موجوداً لكان يف : إيراد شبهة يف نفي الصانع وتقريره أنه قال 

حنن ال سبيلَ لنا إىل صعود السموات فكيف ميكننا أن نراه ، مث إنه ألجل املبالغة لبيان أنه ال ميكن السماء ، و
واملقصود أنه ملا عرف كل أحد أن هذا } ياهامان ابن ِلي صَْرحاً لعلي أَْبلُغُ األسباب { : الصعود إىل السماء قال 

فَإِن استطعت أَن َتْبتَِغَي { : ونظريه قوله تعاىل . سِّ ممتنعاً الطريق ممتنع كان الوصول إىل معرفة وجود اهللا بطريق اِحل
وليس املراد منه أن حممداً عليه الصالة ]  ٣٥: األنعام [ } َنفَقاً ِفي األرض أَْو ُسلَّماً ِفي السمآء فََتأِْتَيُهمْ بِآَيٍة 

أنه ملا عرف أن هذا املعىن ممتنع فقد عرف أنه والسالم طلَب نفقاً يف األرض ، أو وضع ُسلَّماً إىل السماء بل املعىن 
يعين أن } يا هامان ابن يل صرحاً { : ال سبيلَ لك إىل حتصيل ذلك املقصود ، كذا ههنا غرض فرعون من قوله 

االطالع إىل إله موسى ملا كان ال سبيل إليه إال هبذا الطريق ، وكان هذا الطريق ممتنعاً ، فحينئذ يظهر منه أنه ال 
  .إىل معرفة اإلله الذي يثبته موسى  سبيل

اِحلّس ، واخلََبر ، النَّظَر ، وال يلزم من انتفاء طريق واحد وهو : واعلم أن هذه الشبهة فاسدةٌ؛ ألن طرق العلم ثالثة 
اِحلسَّ انتفاء املطلوب؛ وذلك ألن موسى عليه الصالة والسالم كان قد بني لفرعون أن الطريَق يف معرفة اهللا تعاىل 

} َربُّ املشرق واملغرب { ]  ٢٦: الشعراء [ } رَبُّكُْم َوَربُّ آَبآِئكُُم األولني { : إمنا هو احلُجَّة ، والدليل كما قال 
إال أن فرعونَ بُِخْبِثِه وَمكْرِه تغافل عن ذلك الدليل ، وألقى إىل اجلُهّال أنه ملا كان ال طريق إىل ]  ٩: املزمل [ 

  .نفيه  اإلحساس هبذه اإلله وجب
  :، فيه وجهان » أسَْباَب السَّمَواِت « : قوله 

  .قبله ، بدالً أو عطف بيان » لألسباب « أنه تابع : أحدمها 
  .واألول أوىل؛ إذ األْصلُ عدُم اإلضمار . أنه منصوب بإضمار أعين : والثاين 

لترجي؛ وقرأ حفص يف آخرين بنصبه وفيه العامة عنلى رفعه عطفاً على أبلغ فهو داخل يف حيز ا» فَأَطَِّلَع « : قوله 
  :ثالثة أوجه 

  :فنصب بأن مضمرة بعد الفاء يف جوابه على قاعدة البصريني كقوله » ابن يل « أنه جواب األمر يف قوله : أحدمها 
  إلَى ُسلَْيَمانَ فََنسَْترِحيَا... يا نَاُق ِسريِي َعَنقاً فَسِيحا  ٤٣٤٠

  وهو أوفق ملذهب البصريني
كثرياً يف النظم ، » بأن « جاء مقروناً » لعل « عطفاً على التوهم؛ ألن خرب : أنه منصوب ، قال أبو حيان :  الثاين

والعطف على التوهم كثري وإن » بأن « وقليالً يف النثر ، فمن نصب توهم أن الفعل املضارع الواقع خرباً منصوب 
  .كان ال ينقاس 

{ لعل ، وهو مذهب كويف استهشد أصحابه هبذه القراءة وبقراءة نافع  أن ينتصب على جواب الترجي يف: الثالث 
وإىل . » لعله « جواباً ل » فتنفعه « بنصب ]  ٣٤: عبس [ } َوَما ُيْدرِيكَ لََعلَُّه يزكى أَْو َيذَّكَُّر فََتنفََعُه الذكرى 

  .لك وخيرجون القراءتني على ما تقدم والبصريون يأبون ذ. » تشبيهاً للترجي بالتمين « : هذا حنا الزخمشري ، قال 
وقال ابن عطية . فإنه مترتٌب عليه معًنى » َوَما ُيْدرِيكَ « : ويف سورة عبس جيوز أن يكون جواباً لالستفهام يف قوله 

نِّي وابن جبارة اهلذيل على جواب التمين ، وفيه نظر؛ إذ ليس يف اللفظ متن ، إمنا فيه ترجٍّ ، وقد فرق الناس بني التَّم
  :والتَّرجِّي ، بأن الترجي ال يكون إال يف املمكن عكس التمين فإنه يكون فيه ويف املستحيل كقوله 

  والشَّْيُب كَانَ َهَو الَبِديَء اَألوَّلُ... لَْيَت الشَّباَب ُهَو الرَّجِيُع َعلَى الفََتى  ٤٣٤١



صد عن « مبنياً للفاعل ، وهو الشيطان ، وتقدم اخلالف يف »  َزيََّن« : ، قرىء } َوكَذَِلَك ُزيَِّن ِلِفْرَعْونَ { : قوله 
وِمْن : قالوا ) . وهو اإلميان ( يف الرعد ، فمن بناه للفاعل حذف املفعول أي صد قومه عن السبيل ، » السبيل 

الذين { : على ذلك قوله تعاىل ، ويدل ]  ٧١: طه [ } فَُألقَطَِّعنَّ أَْيدَِيكُْم وَأَْرُجلَكُْم مِّْن ِخالٍَف { : َصدِّه قوله 
  }كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اهللا 

وِصدَّ « : وابن وثاب ]  ٢٥: الفتنح [ } ُهُم الذين كَفَرُواْ َوَصدُّوكُْم َعنِ املسجد احلرام { : وقوله ]  ١: حممد [ 
: ركتها ، وقد تقدم ذلك يف حنو بكسر الصاد ، كأنه نقل حركة الدال األوىل إىل فاء الكلمة بنعد توهم سلب ح» 

َوَصدٌّ بفتح الصاد ، : ردَّ ، وأنه جيوز فيه ثالث لغات اجلائزة يف ِقيلَ وبِيَع ، وابن إسحاق وعبد الرمحن بن أيب بكرة 
َما َو{ ، أي زين له الشيطان ُسوَء الَعَملِ والصَّدَّ ، » ُسوُء َعَمِلِه « ورفع الدال منونة جعله مصدراً منسوقاً على 

والتَّبَاُب اِخلَسارة ، وعقد . أي وما كيده يف إبطال ما جاء به موسى إال يف خسارة َوالٍَك } كَْيُد ِفْرَعْونَ إِالَّ ِفي تََبابٍ 
  .» غَْيرَ َتْتبِيبٍ « تقدم يف قَْوِلِه 

ْومِ إِنََّما َهِذهِ الَْحَياةُ الدُّنَْيا َمتَاٌع َوإِنَّ الْآِخَرةَ ِهَي َدارُ َيا قَ) ٣٨(َوقَالَ الَِّذي آَمَن َيا قَْومِ اتَّبُِعوِن أَْهِدكُْم َسبِيلَ الرََّشاِد 
َك َيْدُخلُونَ َمْن َعِملَ َسيِّئَةً فَلَا ُيْجَزى إِلَّا ِمثْلََها َوَمْن َعِملَ صَاِلًحا ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئ) ٣٩(الْقََرارِ 

َتْدُعوَننِي ِلأَكْفُرَ ) ٤١(وََيا قَْومِ َما ِلي أَْدُعوكُْم إِلَى النَّجَاِة َوَتْدعُوَننِي إِلَى النَّارِ ) ٤٠(قُونَ ِفيَها بِغَْيرِ ِحسَابٍ الَْجنَّةَ يُْرَز
َرَم أَنََّما َتْدُعوَننِي إِلَْيِه لَْيَس لَُه َدْعَوةٌ ِفي لَا َج) ٤٢(بِاللَِّه وَأُْشرَِك بِِه َما لَْيَس ِلي بِِه ِعلٌْم وَأََنا أَْدُعوكُْم إِلَى الَْعزِيزِ الَْغفَّارِ 

فََسَتذْكُُرونَ َما أَقُولُ لَكُْم َوأُفَوِّضُ ) ٤٣(الدُّْنَيا َولَا ِفي الْآِخَرِة َوأَنَّ مََردََّنا إِلَى اللَِّه َوأَنَّ الُْمْسرِِفَني ُهمْ أَْصحَاُب النَّارِ 
النَّارُ ) ٤٥(فََوقَاُه اللَُّه سَيِّئَاِت َما َمكَُروا َوَحاقَ بِآلِ ِفْرَعْونَ ُسوُء الَْعذَابِ ) ٤٤(لََّه َبِصٌري بِالِْعبَاِد أَْمرِي إِلَى اللَِّه إِنَّ ال

  ) ٤٦(ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها غُُدوا َوَعِشيا َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ 

ياقوم إِنََّما هذه احلياة الدنيا { أي طريق اهلدى } َوقَالَ الذي آَمَن ياقوم اتبعون أَْهِدكُْم َسبِيلَ الرشاد { : تعاىل قوله 
َمْن َعِملَ َسيِّئَةً { : اليت ال تزول ، مث قال } َوإِنَّ اآلخرة ِهَي دَاُر القرار { أي متعةٌ تنتفعون هبنا مرة مث تنقطع } َمَتاعٌ 
} بِغَْيرِ ِحسَابٍ  زى إِالَّ ِمثْلََها َوَمْن َعِملَ َصاِلحاً مِّن ذَكَرٍ أَْو أنثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فأولئك َيْدُخلُونَ اجلنة يُْرَزقُونَ ِفيَهافَالَ جي

ال تبعة عليهم فيما ُيْعطَْونَ يف اجلنة من : وقال مقاتل . يف سورة النساء » يدخلون اجلنة « : تقدم اخلالف يف قوله 
  .اخلريات 

ألنه : بغري حساب ، وقيل : ملا كان ال هناية لذلك الثواب قيل : فقيل » بِغَْيرِ ِحسَابٍ « : واختلفوا يف تفسري قوله 
إالّ مثلها « : تعاىل معطيهم ثواب آباِئهِْم ، ويضم إىل ذلك الثواب من التفضيل ما خيرج من احلساب واقع يف مقابلة 

حساب وتقدير ، لئال يزيد على االستحقاق فأما جزاء العمل الصاحل فبغري تقدير وغري يعين أن جزاء السيئة له » 
حساب ، وهذا يدل على أن جانب الرمحة والفضل راجٌح على جانب العقاب ، فإذا عارضنا ُعُموَماِت الَوعِيِد 

  .اعد املعتزلة بُعُموَماِت الَوْعد وجب أن يكون الترجيُح جلانبِ ُعُموَماِت الوعد ، وذلك يهدم قو
  فصل

نكرة يف معرض الشرط يف جانب اإلثبات } َوَمْن َعِملَ َصاِلحاً { : قوله : احتج أهل السنة هبذه اآلية ، فقالوا 
فإنه يدخل فيه أنّ من آمن بتلك الكلمة أو » من ذكر كلمة أو من خطا خطوة فله كذا « : فَجَرى َمْجَرى أن يقال 

كُلُّ من عمل صاحلاً واحداً من الصاحلات فإنه يدخل : ها هنا وجب أن يقال  بتلك اخلطوة مرة واحدة فكذلك



اجلنة ، ويُْرَزُق فيها بغري حساب ، واآليت باإلميان واملواظب على التوحيد والتنزيه والتقديس مدة مثانني سنة قد أتى 
ْخلُدُ يف النار أََبَد اآلباد ، إنه َي: بأعظم الطاعات ، وبأحسن الطاعات ، فوجب أن يدخل اجلنة ، واخلصم يقول 

إنه تعاىل شرط فيه كونه مؤمناً ، ومرتكب الكبرية عندنا ليس : قالت املعتزلة . وذلك خمالف هلذا النص الصريح 
فإن صاحب الكبرية مؤمن فََسقَطَ » ُيْؤِمُنون بالغَْيبِ « : مبؤمن ، فال يدخل يف هذا الوعد واجلواب ما تقدم يف قوله 

  . كالمُُهْم
  فصل

دلت هذه اآلية على اعتبار املماثلة يف الشريعة ، وأن الزائد على اِملثْلِ غري مشروع ، وليس يف اآلية بيان أن تلك 
وقد ثبت يف . املماثلة معتربةٌ يف أي األمور ، فلو محلناها على رعاية املماثلة يف مجيع األمور صارت اآلية عامةً خاصة 

وقع بني اإلمجال والتخصيص كان األول أوىل ، فوجب أن حتمل هذه اآلية على رعاية أصول الفقه أن التعارض إذا 
املماثلة من كل الوجوه إال ما َخّصُه الدليل وإذا ثبت ذلك بين عليه أحكاٌم كثرية من اجلنايات على النفوس 

ن جزاء احلسنة ليس مقصوراً على واألعظاء واألموال؛ ألنه تعاىل بني أنَّ جزاَء السيئة مقصوٌر على املِثْلِ ، وبني أ
  .اِملثْلِ بل هو خارج عن احلساب 

: قال الزخمشري } وياقوم { : قوله تعاىل . } وياقوم َما يل أَْدُعوكُمْ إِلَى النجاة وتدعونين إِلَى النار { : قوله تعاىل 
  ِلَم جاء بالواو يف الناداء الثالث دون الثاين؟: فَإن قُلَْت 

داخل على كالم هو بيان للمجمل ، وتفسري له ، فأعطي الداخل عليه حكمه يف امتناع دخول  ألن الثاينَ: قلت 
وأما الثالث فداخلٌ على كالم ليس بتلك املَثَاَبِة ، أي كالم مباين لألول والثاين ، فََحُسَن إيراُد الواو العاطفة . الواو 

سنة الغفلة ، وأظهر أن له هبذا مزيَد اهتمامٍ ، وعلى أُولئك وكرر النداء ألن فيه زيادةَ تنبيه له وإيقاضاً من . فيه 
  .األقوام فرط شفقة 

هذه اجللة مستأنفة ، أخرب عنهم بذلك بعد استفهام عن دعاء نفسه وجيوز أن يكون } وتدعونين إِلَى النار { : قوله 
االً ، أي مالكم أدعوكم إىل النجاة وما لكم تدعونين إىل النار ، وهو الظاهر ، ويضعف أن تكون اجلملة ح: التقدير 

  .حال دعائكم إياي إلَى النار 
» َتْدُعونَنِي « وأتى يف قوله . األوىل على جهة البيان هلا » َتْدعُوَننِي « هذه اجلملة بدل من » َتْدُعونين « : قوله 

جبلمة إمسيَّة؛ ليلد على ثُبُوتِ » وكُْم وَأََنا أَْدُع« : جبلمة فعلية؛ ليدل على أن دعوهتم باطلة ال ثبوت هلا ، ويف قوله 
  .دعوته وَتقْوَِيِتَها 

  فصل
أخربوين عنك ، كيف َهِذهِ احلال؟ : ما يل أراك حزنياً ، أي مالك ، يقول : كقولك » َمالَكُْم « : معىن قوله 

َتْدعُوَننِي { نار ، مث فصر فقال أدعوكم إىل النجاة من النار باإلميان باهللا ، وتدعونين إىل النار بالشرك الذي ُيوجُِب ال
َوأُشْرك به ما ليس يل بإله ، : واملراد بنفي العلم نفي اإلهلة كأنه قال . } َألكْفَُر باهللا وَأُْشرَِك بِِه َما لَْيسَ ِلي بِِه ِعلٌْم 

  وما ليس إله كيف ُيعْقَلُ َجْعلُُه شريكاً لإلله؟
الغفار « يف انتقامه ممن كفر ، » العزيز « يدعوهم إىل اإلميان بالعزيز الَغفَّارِ ، وملا بني أهنم يدعونه إىل الكفر بيََّن أنه 

إشارة إىل كونه كامل القدرة ، وأما فرعون فهو يف غاية العجز ، » العَزِيزِ « : فقوله . لذنوب أهل التوحيد » 
إشارة إىل أهنم جيب » الَغفَّار « : له فكيف يكون إهلاً؟ وأما األصنام فهي حجارة منحوتة فيكف يعقل كوهنا آهلة؟ قو

اً أن ال َييْأَُسوا من رمحة اهللا بسبب إصرارهم على الكفر ُمّدةً َمدِيَدة فَإنَّ إله العَالَم ، وإن كان َعزِيزاً ال ُيْغلُب ، قادر



  .ال يعارض ، لكنه غافار يغفر كفر سبيعَن سنة بإميان ساعٍة واحدٍة 
الَ َجَرَم أَنَُّهْم ِفي اآلخرة ُهُم األخسرون { : يف سورة هود يف قوله » الَ َجَرَم « اخلالف يف  تقدم» الَ َجَرَم « : قوله 

ال ُجْرَم أنه يفعل كذا بضم اجليم وسكون : ورُوَِي عن بعض العرب « : ، وقال الزخمشري هنا ]  ٢٢: هود [ } 
  .» َوُرْشٍد ، وَعَدمٍ ، َوُعْدمٍ  َوفََعلٌ َوفُْعلٌ أخوان كََرَشٍد ،. ال ُبدَّ : الراء مبعىن 

  .وشأنه على مذهب البصريني أن جيعل رداً على دعاه إليه قَْوُمُه 
مع ما يف حّيزها فاعله ، أي َوَجَب ُبطْالنُ َدْعَوِتِه ، أو مبعىن كََسَب من قوله » أَنَّ « فََعلٌ مبعىن َحق ، و » َجَرَم « و 

أي بسبب ذلك ]  ٢: املائدة [ } آنُ قَْومٍ أَن َصدُّوكُْم َعنِ املسجد احلرام أَن َتْعَتدُواْ َوالَ َيْجرَِمنَّكُْم شََن{ : تعاىل 
  .الدعاء إليه بطالن دعوته مبعىن أنه ما حصل من ذلك إال ظهور بطالن دعوته 

فعل من التبديد وهو » ا ُبد« فََعلَ من اجلَْرم وهو القطع كما أن » الَ ُبدَّ « نظري » الَ َجَرَم « وجيوز أن يقال إنّ 
[ } الَ َجَرَم أَنَّ لَُهُم النار { الَ ُبدَّ أنكَ َتفَْعلُ كذا مبعىن الَ ُبدَّ لك من ِفْعِلِه ، فكذلك : التفريق ، وكما أن معىن 

وال قطع النار ال انقطاع السِْتْحقَاقِهِْم ، ) العقاب ( أي الَ قَطَْع لذلك مبعىن أهنم أبداً يستحقون ]  ٦٢: النحل 
  .لبُطْالَن دعوة األصنام أي ال تزال باطلةً ال ينقطع ذلك فينقلب حقًّا 

  فصل
) رمحه اهللا ( أي للدين دعوة يف اآلخرة قال السدي } أَنََّما تدعونين إِلَْيِه لَْيَس لَُه { حقاً » الَ َجَرَم « : قال البغوي 

استجابة دعوة ، فسمى استجابة الدعوة دعوة ، إطالقًاً ال يستجيب ألحد يف الدنيا وال يف اآلخرة يعين ليست له 
ليسْت له دعوة أي عبادة يف الدنيا؛ ألن : وقيل . وجزاء سيئة سيئة مثلها : السم أحد املضافني على اآلخر ، كقوله 

  .األوثانَ ال َتدَِّعي الربوبية ، وال تدعو إىل عبادهتا ويف اآلخرة تتربأ من عابديها 
ُهمْ { املشركني » َوأَنَّ املُْسرِِفَني « فيجازي كُالًّ مبا َيسَْتِحقُُّه ، » إلَى اهللاِ « أي مرجعنا » َمَردََّنا  وأَنَّ« : مث قال 

  .السفاكني الدماء : وقال جماهد . قاله قتادة . } أَْصحَاُب النار 
وهذا كالم } َسَتذْكُُرونَ َمآ أَقُولُ لَكُمْ فَ{ : وملا بالغ مؤمن آل فرعون يف هذا البيان ختم كالمه خباِتَمٍة لطيفة فقال 

مبهم يوجب التخويف ، وهذا حيتمل أن يكون املراد منه أن هذا الذكر حيصل يف الدنيا أي عند املوت ، وأن يكون 
  .يف القيامة عند مشاهدة العذاب حني ال ينفعكم الذكر 

  .» أقولُ « كون حاالً من فعال وجواز أبو البقاء أن ت. هذه مستأنفة » َوأُفَوُِّض « : قوله 
  .أمري ، والباقون باإلسكان : وفََتَح نافٌع وأُبوا َعْمروا الياء من 

  فصل
توعدوه وخوفوه فعول يف دفع ختويفهم وكيدهم ومكرهم على اهللا } فََسَتذْكُُرونَ َمآ أَقُولُ لَكُْم { : ملا خوفهم بقوله 

هو إمنا تعلم هذه الطريقة من موسى عليه الصالة والسالم حني خّوفة فرعون و} َوأُفَوُِّض أمري إِلَى اهللا { : بقوله 
إِنِّي ُعذُْت بَِربِّي َورَبِّكُْم مِّن كُلِّ ُمَتكَبِّرٍ الَّ ُيْؤِمُن بَِيْومِ { : بالقتل فرجع موسى يف دفع ذلك الشر إىل اهللا تعاىل فقال 

  .أي عامل بأحواهلم يعلم احملقَّ من املُبطل . } ِصٌري بالعباد إِنَّ اهللا َب{ : مث قال ] .  ٢٧: غافر [ } احلساب 

ملا قال هذه الكلمات قصدوا قتله فهرب منهم إىل اجلبل : قال مقاتال . } فَوقَاُه اهللا َسيِّئَاِت َما َمكَُرواْ { : قوله 
قصدوا إدخاله يف الكفر ، وصرفه فوقاه اهللا سيئات ما مكروا أنه : املراد بقوله : وقيل . فطلبوه ، فلم يهتدوا عليه 

ال } َوحَاَق بِآلِ ِفْرَعْونَ سواء العذاب { : واألول أوىل ، ألن قوله بعد ذلك . عن اإلسالم ، فوقاه اهللا من ذلك 



  .يليق إال بالوْجهِ األول 
  .وقرأ محزة َوِحيَق بكسر احلاء وكذلك يف كل القرآن والباقون بفالتح 

الغرق يف الدنيا ، والنار » بآل فرعون سواء العذاب « نزل » َوحَاَق « . ى ، وكان ِقْبِطيا جنا مع ُموَس: قال قتادة 
  .يف اآلخرة 

  :اجلمهور على رفعها ، وفيه ثالثةُ أوجُه » النَّاُر « : قوله 
  .قاله الزجاج » سوء العذاب « : أنه بدل من : أحدمها 

على هذين » ُيعَْرَضونَ « لعذابِ الناُر ، ألنه جواب لسؤال مقدر؛ و أنه خرب مبتدأ حمذوف أي هو أي ُسوء ا: الثاين 
  .» آل فرعون « ، وجيوز أن يكون حاالً من » النار « الوجهني جيوز أن يكون حاالً من 

  .» ُيعْرََُضونَ « : أنه مبتدأ ، وخره : الثالث 
  :وقُرِىَء النَّاَر منصوباً ، وفيه وجهان 

{ : مضمر يفسره يعرضون من حيث املعىن أي يصلونَ النارَ ُيعَْرُضونَ عليها كقوله  أنه منصوب بفعل: أحدمها 
  ] . ٣٢: اإلنسان [ } والظاملني أََعدَّ لَُهمْ 

؛ لكنه مفسراً ، وعلى » ِلُيعَْرُضونَ « فعلى األول ال حمل : أن ينتصب على االختصاص ، قال الزخمشري : الثاين 
  .الثاين هو حال كما تقدم 

  لفص
دلت هذه اآلية على إثبات عذاب القرب؛ ألن اآلية تقتضي عرض النار عليهم غُدُوا وَعِشيا ، وليس املراد منه يوم 

، وليس املراد منه أيضاً الدنيا؛ ألن } َوَيْوَم َتقُوُم الساعة أدخلوا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ العذاب { القيامة ، لقوله بعده 
وعشياً ما كان حاصالً يف الدنيا فثبت أن هذا العرض إمنا حصل بعد املوت ، وقبل القيامة عرض النار عليهم غدوا 

  .وذلك يدل على إثبات عذاب القرب يف حق هؤالء ، وإذا ثبت يف حقهم ثبت يف غريهم ألنه ال قائل بالفَْرقِ . 
بائح عليهم يف الدنيا ألن أهل الدين ال جيوز أن يكون املراد من عرض النار عليهم غدواً وعشياً عرض الق: فإن قيل 

مث يف اآلية ما مينع محله على . إذا ذكروا هلم الترغيب والترهيب ، وخّوفهم بعذاب اهللا فقد عرضوا عليهم النار 
  :عذاب القرب وبيانه من وجهني 

يقتضي أن ال حيُصلَ } شِّياً َعلَْيَها غُُدّواً َوَع{ : وقوله . أن ذلك العذاب جيب أن يكون دائماً غري منقطع : أحدمها 
  .ذلك العذاب إال يف هذين الوقتني فثبت أن هذا ال ميكن محله على عذاب القرب 

أن الغدوةَ والعشيةَ إمنا حيصالن يف الدنيا ، أما يف القيامة فال وجود هلما ، فثبت أنه ال ميكن محل هذه اآلية : الثاين 
  .على عذاب القرب 

يف الدنيا عرض عليهم الكلمات اليت تذكرهم أمر النار ، ومل يعرض عليهم نفس الناس ، أن : واجلواب على األول 
اآلية تدل على حصول العذاب يف هذين الوقتني وذلك ال جيوز : وهذا الظاهر اآلية ، وارتكاب اجملاز ، وأما قوهلم 

 ، مث عند قيام ُيلْقَى يف النار ، فيدوم فاجلواب ِلَم ال جيوز أن يكتفى يف القرب بإيصال العذاب إليه يف هذين الوقتني
  :عذاب حينئٍذ ، واأيضاً ال ميتنع أن يكون ذكر الَغْدَوِة والعشية كناية عن الدوام ، كقوله تعاىل 

ِلَم  :إنه ليس يف القرب والقيامة غدوة وعشية قلنا : وأما قوهلم ]  ٦٢: مرمي [ } َولَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً َوَعشِّياً { 
  .حصول هذين الوقتني ألهل الدنيا يعرض عليهم العذاب ) عند ( إن : ال جيوز أن يقال 

  فصل



قال ابُن َمسُعود رضي اهللا عنه أرواح آل فرعون يف أجَْواف طريٍ ُسودٍ يعرضون على النار كل يوم مرتني تغدوا 
تعرض روح كل كافر : والسدي والكليب  وقال قتادة ،. يا آل فرعونن هذه منازلكم : وتروح إىل النار ، يقال 

  .على النار ُبكَْرةً وَعِشيا ما دامْت الدنيا 
إن أَحَدكُم إذَا مَاَت ُعرَِض عليه َمقَْعدُهُ : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال « وروى ابُن ُعَمَر َرِضَي اُهللا َعْنُهَما 

هذا : نَِّة فَِمْن أَْهلِ اجلَنَِّة ، وإنْ كَانَ ِمْن أَْهلِ النَّارِ؟ فَِمْن أَْهلِ النَّارِ ، فيقال بالَغَدامِة والَْعِشيِّ إنْ كَانَ ِمْن أَْهلِ اجلَ
  .» َمقَْعُدَك حَتَّى َيْبعَثََك اُهللا َيْوَم الِقَيامةَ 

  :فيه ثالثة أوجٍه » َوَيْوَم َتقُوُم « : قوله 
: أَْدِخلُوا ، والتقدير « : حمكي به اجلملة األمرية من قوله أنه معمول لقول مضمر ، وذلك القوم املضمر : أظهرها 

  .أَْدِخلُوا : يقال هلم يوم تقوم الساعة 
« َوَعِشيا » : أي أدخلوا يوم تقوم ، وعلى هذه الوجهني ، فَالْوقَُف تامٌّ على قوله « بأْدِخلُوا » أنه منصوب : الثاين 

.  
» و . « الساعة » : فيكون معموالً لُيْعَرَضونَ ، والوقف على هذا قوله أنه معطوف على الظرفني قبله ، : الثالث 
وقرأ الكسائيُّ ومحزةٌ ونافٌع وحفٌص أْدِخلُوا بقط اهلمزة وكسر . معمول لقول مضمر ، أي يقال هلم كذا « ادخلوا 

مفعول « أشد العذاب » ، و  مفعولٌ أول« فآل فرعون « » أَْدَخلَ » اخلاء ، أي يقال للمالئكة أدخلوا ، أَْمراً من 
منصوب به ، « أََشدّ » ثاٍن ، والباقون هبمزة وصل ، من َدَخلَ َيْدُخلُ ، فآل ِفْرعونَ مناَدى حذف حرف الناء منه و 

قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يريد ألوان . أي ادخلوا يا آل ِفْرَعون يف أشد العذاب . إما ظرفاً ، وإما مفعوالً به 
  .غري العذاب الذي كانوا يعذبون به منذ غرقوا العذاب ، 

) ٤٧( ُمْغُنونَ َعنَّا َنصِيًبا ِمَن النَّارِ َوإِذْ يََتحَاجُّونَ ِفي النَّارِ فََيقُولُ الضَُّعفَاُء ِللَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُْم َتَبًعا فََهلْ أَنُْتْم
َوقَالَ الَِّذيَن ِفي النَّارِ ِلَخَزَنةِ َجهَنََّم اْدُعوا رَبَّكُمْ ) ٤٨(ِفيَها إِنَّ اللََّه قَْد َحكََم َبْيَن الِْعَباِد  قَالَ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا إِنَّا كُلٌّ

ا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاُء الْكَافِرِيَن قَالُوا أََولَمْ َتُك َتأْتِيكُْم ُرُسلُكُْم بِالَْبيَِّناِت قَالُوا َبلَى قَالُو) ٤٩(ُيَخفِّْف َعنَّا َيوًْما ِمَن الَْعذَابِ 
َيْوَم لَا َيْنفَُع الظَّاِلِمنيَ ) ٥١(إِنَّا لََنْنُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوَيْوَم َيقُوُم الْأَْشهَاُد ) ٥٠(إِلَّا ِفي َضلَالٍ 

  ) ٥٢(الدَّارِ  َمْعِذَرُتُهْم وَلَُهُم اللَّْعَنةُ َولَُهْم ُسوُء

  :ثالثةُ أوجه » إذْ « يف العامل يف } َوإِذْ يََتحَآجُّونَ { : قوله تعاىل 
فيكون معموالً لُيعَْرُضونَ أي يعرضون على النار يف هذه األوقات كلها قاله » غُدُوا « أنه معطوف على : أحدها 

  .أبو البقاء 
وفيه نظر؛ لبُْعد مابينهما ، وألن الظاهر . قاله الطربي » َدى احلََناجِرِ إذِ القُلُوبُ لَ« أنه معطوف على قوله : الثاين 

  .إىل آل فرعون » يََتحَاجُّونَ « عوُد الضمري من 
  .أنه منصوب بإضمار اذكر : الثالث 

  :فيه ثالثة أوجه » تبعاً « : قوله 
  .َيٌب وآدٌم وأََدٌم خَاِدم وَخَدٌم ، وغَائٌب وغَ: أنه اسم َجْمع ِلتَابع ، وحنوه : أحدمها 

هو مجع ال واحد : وقال الكوفيون . والتََّبُع يكون واحداً وَجمعاً يف قولن أهل الَبْصرة ، واحده تابع : قال البغوي 
  .له و مجعه أتباع 



  .أنه مصدر واقع موقع اسم الفاعل أي تابعني : والثاين 
  .َبعٍ أنه مصدر أيضاً ولكن على حذف مضاف أي ذَوِي َت: والثالث 

  :فيه ثالثةُ أوجه » َنصِيباً « : قوله 
  .هل أنتم َداِفُعونَ َعنَّا : تقديره » ُمْغُنونَ « : أن ينتصب بفعل مقدر به عليه قوله : أحدمها 

  .أن ُيَضمَّن ُمْغُنونَ معىن َحاِملَني : الثاين 
لَن ُتْغنِيَ { : كذلك ، أال ترى إىل قوله » َشيٌء « كَما كَانَ : أن ينتصب على املصدر ، قال أبو البقاء : الثالث 

» نصيباً « فكذلك » ِغًنى « يف موضع » فََشْيئاً « ]  ١٠: آل عمران [ } َعْنُهْم أَْموَالُُهْم َوالَ أَْوالَُدُهم مَِّن اهللا شَْيئاً 
  .» نصيباً « صفة ل » من النار « و 

، وهذا » إنَّ « خربه واجلملة خرب » ِفيَها « ورفعه على االبتداء و »  كُلٌّ« العامة على رفع } إِنَّا كُلٌّ ِفيَهآ { : قوله 
وقرأ ابن الّسمْيقَع . ، يف قراءة أيب عمرو ]  ١٥٤: آل عمران [ } قُلْ إِنَّ األمر كُلَُّه للَِّه { : كقوله يف آل عمران 

  :وعيسى ْبُن ُعَمَر بالنصب ، وفيه ثالثةُ أوجه 
توكيد السم إن ، وهو معرفة ، والتنوين عوض من املضاف : السم إن ، قال الزخمشري  أن يكون تأكيداً: أحدها 

  .هو اخلرب ، وإىل كونه توكيداً ذهب اْبُن عطيةَ أيضاً » فيها « إنا كًُلََّنا فيها انتهى ، يعين فيكون : إليه ، يريد 
  .» ضافته خالفاً للزخمشري وال يستغين بنية إ« : ورد ابن مالك هذا املذهب فقال يف َتْسهِيِلِه 

  .» وليس هذا مذهباً للزخمشري وحده بل هو منقول عن الكوفيني أيضاً « : قال شهاب الدين 
يف القراءة املذكورة » كُالًّ « والقول املَْرِضيُّ عندي أنّ : أن تكون منصوبة على احلال ، قال ابن مالك : والثاين 

هو العامل؛ وقد قدمت عليه مع عدم تصرفه ، كما » فيها « و » ِفيَها «  منصوبة على احلال من الضمري املرفوع يف
  ] . ٦٧: الزمر [ } والسماوات َمطْوِيَّاتٌ { : قدمت يف قراءة َمْن قََرأَ 

  :ويف قول النَّابَِغِة 
  ِفيهِْم َوَرْهطُ َربِيَعة ْبنِ ُحذَارِ... َرْهطُ اْبنِ كُوزٍ ُمحِْقبِي أْدَراِعهِْم  ٤٣٤٢

  :ل بعض الطائيني وقا
  لََدْيكُْم َوكَانَ النَّْصُر غَْيَر بَِعيِد... َدَعا فَأََجْبَنا َوْهَو َباِدَي ِذلَّة  ٤٣٤٣

: فَإن قُلَْت : وهذا هو مذهب األخفش ، إال أن الزخمشري منع من ذلك ، قال رمحه اهللا . » بادي « يعين بنصب 
ال؛ ألن الظرف ال يعمل يف احلال متقدمةً كما : ؟ قُلُْت » فيها «  حاالً ، قد عمل فيِه» كالًّ « هل جيوز أن يكون 

وهذا الذي : قائماً يف الدَّارِ زَْيٌد ، قال أبو حيان : كُلَّ َيْومٍ لََك ثَْوٌب ، وال تقول : يعمل يف الظرف متقدماً ، تقول 
  .يد قائماً عندك زيٌد قائماً يف الدار ، وز: منعه أجازه األخفش ، إذا توسعت احلال ، حنو 

واملثال الذي ذكره ليس مطابقاً ملا يف اآلية؛ ألن اآلية تقدم فيها املسند إليه احلكم وهو اسم إن ، وتوسطت احلال 
فقد تأخر فيه املسند » وال تقول قائماً يف الدَّارِ زْيد « : وأما متثيله بقوله . إهنا حال ، وتأخر العامل فيها : إذا قلنا 

  .أن املنع يف ذلك إمجاع من النحاة : ، وقد ذكر بعضهم  واملسند إليه
الزخمشري منعه صحيح؛ ألنه ماشٍ على مذهب اجلمهور وأما متثيله مبا ذكر فال يضره؛ ألنه يف : قال شهاب الدين 

  .حمل املنع ، فعدم جتويزه صحيح 
إنّ كُالًّ فيها وإذا : َولَيت العَواِملَ فكأنه قيل  قد» كُالًّ « ؛ ألن » إنَّا « يف » َنا « بدل من » كُالًّ « أن : الثالث 

  :كانوا قد تأولوا قوله 



  َحْوالً أَكَْتعَا.. . . .  ٤٣٤٤
وأيضاً فإن املشهور . أوىل وأجدى » كّلّ « على البدل مع تصرف أكَْتَع وأْجَمَع؛ فألن ذلك يف » َحْوالً أْجَمَعا « و 

مررت بكُلِّ قائماً وبَِبْعضٍ جالساً ، وعزاه بعضهم لسيبويه : ثري الفَاِشي حال قطعها ، حكي يف الك» كُلّ « تعريف 
.  

  .أي مجيعاً » َمَرْرُت بِهِْم كُالًّ « : ونصبها حاالً يف غاية الشذوذ ، حنو » كل « وتنكري 
  .فيه بدل الكل من الكل يف ضمري احلاضر وهو ال جيوز : فإن قيل 

  :أجيَب بوجهني 
  :يني واألخفش يرون ذلك وأنشدوا قوله أن الكوف: أحدمها 
  محيداً قَْد َتذَرَّْيُت السَِّنامَا... أََنا َسْيفُ الِعِشَريِة فَاْعرِفُونِي  ٤٣٤٥

  .وقد تأوله البصريون على نصبه على االختصاص . » فاعرفوين « بدل من ياء » فحميداً « 
إنه مىت كان : ل على اإلحاطة والشمول ، وقد قالوا ؛ ألن دا« أن هذا الذي حنن فيه ليس حمل اخلالف : والثاين 

  :البدل داالً على ذلك جاز ، وأنشدوا 
  ثَالَثِتَنا حَتَّى أُزِيرُوا املَنَاِئيَا... فََما َبرَِحْت أَقَْداُمَنا ِفي َمكَانَِنا  ٤٣٤٦

« مكاننا » يف « ن » بدل من « ثالثتنا » : الو ق]  ١١٤: املائدة [ } لََنا ِعيداً ألَوَِّلَنا َوآِخرَِنا { : ومثله قوله تعاىل 
، فألن جيوز ذلك يف كل اليت هي « لنا » ف « ن » بدل من « ألولنا وآخرنا » ؛ لداللتها على اإلحاطة ، وكذلك 

  .أصل يف الشمول واإلحاطة بطريق األوىل ، هذا كالم أيب حيان يف الوجه الثالث 

ى أن البدل يف هذه اآلية ال جيوز فكيف يدعى أنه ال خالف يف البدل واحلالة وفيه نظر ألن املربد ومِكيا نصا عل
نعت السم إنَّ ، وقد صرح الكسائيُّ والفراء بذلك فقاال » كُالًّ « إن يف اآلية قوالً رابعاً ، وهو أن : هذه؟ ال يقال 

  .حقيقة النعت  هو نعت السم إن؛ ألن الكوفيني يطلقون اسم النعت على التأكيد ، وال يريدون: 
وممن نص على هذه التأويل مكي رمحه اهللا ؛ وألن الكسائي إمنا جوز نعت ضمري الغائب فقط دون املتكلم 

  .واملخاطب 
  فصل

مث شرح خصومتهم وهي أن الضعفاء . معىن اآلية واذكر يا حممد القومكم إذ يََتحاجُّون أي ُيَحاجُّ بعضُهم بعضاً 
م تبعاً يف الدنيا فهل أنتم مغنون عنا نصباً من النار أي فهل تقدرون على أن تدفعوا عنا إنا كنا لك: يقولون للرؤساء 

  أيها الرُّؤَساء نصيباً من العذاب؟
ومقصودهم من هذا الكالم املبالغة يف تعجيز أولئك الرؤساَء وإيالم قلوهبم؛ ألهنم يعلمون أن أولئك الرؤساء ال 

يقول الرؤساء إنا كل فيها أي إنا كُلَُّنا واقعون يف هذا العذاب ، فلو قدرنا  قدرةَ هلم على ذلك التخفيف فعند ذلك
يعىن فَأَْوَصلَ إىل شكل أحد حقه } إِنَّ اهللا قَْد َحكََم َبْيَن العباد { : مث يقولون . على إزالة العذاب لدفعناه عن أنفسنا 

{ : تبوعني ، فريجعون إىل خََزَنِة جهنم ويقولون هلم من النعيم أو من العذاب ، فعند هذا حيصل اليأس لألتباع من امل
  .} ادعوا َربَّكُْم ُيَخفِّْف َعنَّا َيْوماً مَِّن العذاب 

  وقال الذين يف النار خلزنتها؟: مل مل يقل : فإن قيل 
  :فاجلواب من وجهني 

  .أن يكون املقصود من ذكر جهنم التهويل والتفظيع : األول 



بِئٌْر جِهِنَّاٌم أي بعيدة القَْعر وفيها أعظم : امساً ملوضع من أشد املواضع بعيدِ القرار من قوهلم  أن تكون جهنم: والثاين 
أقسام كفار عقوبة ، وخزنة ذلك املوضع تكون أعظم خزنة جهنم عند اهللا درجة ، فإذْ عرف الكافر أن األمر 

  .؟ } ُسلُكُمْ بالبينات أََولَْم َتُك تَأْتِيكُْم ُر{ : كذلك استغاثوا هبم فيقولون هلم 
  :يف يوماًي َوْجَهاِن } َيْوماً مَِّن العذاب { : قوله 

وجيوز على . حمذوف ، أي خيفف عنا شيئاً من العذاب يف يوم » خيفف « أنه ظرف لُِيَخفِّْف ، ومفعول : أحدمها 
  .يوم العذاَب مزيدة فيكون العذاب هو املفعول ، أي خيفف عنا يف » ِمْن « رأي األخفش أن تكون 

: أن يكون مفعوالً به ، واليوم ال خيفف ، وإمنا خيفف مظروفه ، والتقدير خيفف عذاب يوم ، وهو قلق لقوله : الثاين 
  .والقول بأنه صفة كاحلال أقلق منه » ِمَن الَعذَابِ « 

ظرف ، سألوا أن خيفف عنهم بعض » اً َيْوم« هو املفعول ليخفف ، وِمْن َتْبعِيِضيَّة ، و » ِمَن العََذَابِ « والظاهر أن 
  .العذاب ال كله يف يوم ما ، ال يف كل يوم وال يف يوم معني 

  فصل
بلى واملعىن أن لوال إرسال الرسل كان : ؟ قالوا } أََولَمْ َتُك َتأْتِيكُْم ُرُسلُكُْم بالبينات { : ملا أجابوهم اخلزنة بقوهلم 

مث إن أولئك . ذه اآلية تدل على أن اجلواب ال يتحقق إال بعد جميء الشَّْرعِ وه. للقوم أن يقولوا ما جاءنا من نذير 
  :اْدُعوا أنتم فإنا ال نََتجَرأ على ذلك وال نشفع إال بشرطني : املالئكة يقولون هلم 

  .أن يكون املشفع له مؤمناً : أحدمها 
  .ن ادعوا أنتم حصول اإلذن يف الشفاعة ، ومل يوجد شيء من هذين الشرطني لك: والثاين 

وليس قوهلم فادعوا لرجاء املنفعة ، ولكن ِللداللة على اخليبة ، وأن املَلَك املقرب إذا مل يسمْع دعاؤه فيكف يسمع 
أي يبطل وَيِضلّ وال } ُدَعاُء الكافرين إِالَّ ِفي َضالَلٍ { : دعاء الكافر؟ مث صرحوا هلم بأنه ال أثر لدعائهم فقالوا 

  .ينفعهم 
إنه تعاىل ميتنع عليه أن يتأذى من اجملرمني يسبب جُْرأَتِهِْم ، وإذا كان التَّأَذِّي حماالً كانت شهوة االنتقام : فإن قيل 

ممتنعةً يف حقه ، وإذا ثبت هذا فنقول إيصال هذه املضاّر العظيمة إىل أولئك الكفار إضرار خالٍ عن مجيع جهات 
ترك اآلالم أَبَد اآلباِد وَدْهَر الدَّاهرِيَن من غري أن َيْرحم حاجتهم ، ومن املنفعة فكيف يليق بالرحيم الكرمي أن يعذب ب

غري أن يسمع دعاءهم ، ومن غري أن يلتفت إىل تضرعهم وانكسارهم ، ولو أن أقسى الناس قلباً فعل مثل هذا 
احلاجة والنفع و الضرر فأكرم  التعذيب ببعض َعبِيِدِه ألداء كََرُمُه ورمحته إىل العفو عنه مع أن هذا السيِّد يف حمل

  األكرمني كيف يليق به هذا اإلضرار؟
أن أفعال اهللا ال ُتعَلَّل ، وال ُيْسأَلُ عما َيفَْعلُ وهم ُيسْأَلُونَ فلما جاء احلكم احلق به يف الكتاب احلق وجب : فاجلواب 

  .اإلقرار به واهللا أعلم 
  :يف كيفية النظم وجوه . ية اآل} إِنَّا لََننُصرُ ُرُسلََنا { : قوله تعاىل 

أنه تعاىل ملا ذكر وقاية اهللا موسى عليه الصالة والسالم ، وذلك املؤمن من مكر فرعون َمنَّ يف هذه اآلية : األول 
  .بأنه ينصر رسله والذين آمنوا معه 

 تك تأتيكم رسلكم أمل: ملا بني من قبل َتخَاُصم أهلِ النار ، وأهنم عند الفزع إىل خزنة جهنم يقولون : الثاين 
  .بالبينات أتبع ذلك الرسل وأنه ينصرهم يف الدنيا واآلخرة 

إمنا ُيَجاِدلُ يف آَيات : وهو األقرب عندي أن الكالم يف أول السورة إمنا وقع من قوله : قال ابن اخلطيب : الثالث 



ولئك اجملادلني وعلى أن احملقني أبداً وأصل الكالم يف الرد على أ. اِهللا الذين كفروا فال يغرنك تقلّبهم يف البالد 
مشغولني بدفع كيد املبطلني ، وكل ذلك إمنا ذكره اهللا تعاىل تسلية للرسول صلى اهللا عليه وسلم وتصبرياً له على 

  .حتمل األذى من قومه 
إِنَّا { : اىل فقال وملا بلغ الكالم يف تقرير هذا املطلوب إىل الغاية القصوى وعد تعاىل بأن ينصر رسوله على أعدائه تع

: بالغلبة والقهر ، وقال الضَّحَّاُح : قال ابُن عباس رضي اهللا عنهما . } لََننُصُر ُرُسلََنا والذين آَمُنواْ ِفي احلياة الدنيا 
باحلُجَّة ، ويف اآلخرة باالنتقام من األعداء وبإعالء درجاهتم يف مراتب الثواب ، وكل ذلك قد كان لألنبياء 

، فهم منصورون باحلجة على من خالفهم ، وأهلك أعداءهم بعد أن قتلوا باالنتقام من أعدائهم ، كما  واملؤمنني
  .نصر حيىي بن زكريا ملا قُِتلَ فقََتلَ به سبعني ألفاً 

ُهْرمز قرأ اجلمهور َيقُوم بالياء من أسفلَ ، وأبو عمرو يف رواية املنقرّي عنه وابن } َوَيْوَم َيقُوُم األشهاد { : قوله 
  .وإمساعيل بالتاء من فوق لتأنيث اجلماعة 

فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلِّ أمٍَّة { : كَشرِيٍف وأشَْراٍف ، وهو مطابق لقوله » َشهيٍد « واألشهاد جيوز أن يكون مجع 
املربد وهو  كَصاِحب ، وأْصحاب ، وطَائر ، وأطيار ، قال» شاهد « وأن يكون مجع ]  ٤١: النساء [ } بَِشهِيٍد 

  ] . ٤٥: األحزاب [ } إِنَّآ أَْرَسلَْناكَ َشاِهداً { : مطابق لقوله 
فيه دقيقة لطيفة ، وهي أن السلطان العظيم إذا آثر بعض خواصه } َوَيْوَم َيقُوُم األشهاد { : واعلم أن قوله تعاىل 

وعىن باألشهاد كل من شهد . هبج باإلكرام العظيم عند حضور اجلمع من أهل املشرق واملغرب كان ذلك أمتّ وأ
أما املالئكة فهو الكرام الكاتبون يشهدون على الرسل بالتبليغ . بأعمال العباد يوم القيامة من ملك ونيب ومؤمن 

هؤالء فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلِّ أمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك على { : وأما األنبياء فقال تعاىل . وعلى الكفار بالتكذيب 
} وَكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً لَِّتكُوُنواْ ُشَهَدآَء َعلَى الناس { : وأما املؤمنون فقال تعاىل ]  ٤١: النساء [ } َشهِيداً 

  ] ١٤٣: البقرة [ 
  .قبله ، أو بيان له ، أو نصب بإضمار أَعْنِي » يوم « بدل من » َيْوَم « قوله 

« واملعىن ال ينفع الظاملني معذرهتم إن اعتذروا . بالياء والتاء آخر الروم » َيْنفَع الظَّاِلِمَني « وتقدم اخلالف يف قولهِ  
َولَُهمْ { البعد من الرمحة ، وهذا يفيد احلصر يعين أن اللعنة مقصورة عليهم ، وهي اإلهانة واإلذالل » وهلم اللعنة 
  .يعين جهنم } سواء الدار 

يدل على أهنم يذكرون األعذار ، ولكن تلك األعذار ال تنفعهم } نفع الظاملني معذرهتم ال ي{ : قوله : فإن قيل 
  ؟]  ٣٦: املرسالت [ } َوالَ ُيْؤذَنُ لَُهْم فََيْعَتِذُرونَ { : فكيف اجلمع بني هذا وبني قوله 

ه إال أنه ليس عندهم عذر ال يدل على أهنم ذكروا األعذار بل ليس في} ال ينفع الظاملني معذرهتم { قوله : فاجلواب 
مقبول ، وهذا ال يدل على أهنم ذكروه أم ال وأيضاً فيوم القيامة يوم طويل فيعتذرون يف وقت وال يتعذرون يف 

  .وقت آخر 

فَاْصبِْر إِنَّ َوْعدَ ) ٥٤(ُهًدى َوِذكَْرى ِلأُوِلي الْأَلْبَابِ ) ٥٣(َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الُْهَدى وَأَْوَرثَْنا بَنِي إِْسرَائِيلَ الِْكتَاَب 
  ) ٥٥(اللَِّه َحقٌّ َواْسَتْغِفْر ِلذَنْبَِك َوسَبِّْح بَِحْمدِ رَبَِّك بِالَْعِشيِّ َوالْإِْبكَارِ 



ء اآلية ملا بني أنه تعاىل ينصر األنبيا} . . . َولَقَْد آَتْيَنا مُوَسى اهلدى َوأَْوَرثَْنا بين إِسَْراِئيلَ الكتاب { : قوله تعاىل 
  .} َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى اهلدى { : واملؤمنني يف الدنيا واآلخرة ذكر نوعاً من أنواع تلك النصرة يف الدنيا فقال 

ُهًدى من الضاللة ، يعين التوراة ، وجيوز أن يكون املراد الدالئل القاهرة اليت أوردها على فْرَعون : قال مقاتل 
َوأَْوَرثَْنا بين إِْسرَاِئيلَ { املراد باهلدى النبوة اليت هي أعظم املناصب اإلنسانية  وأتباعِه وكادهم هبا ، وجيوز أن يكون

يعىن أنه تعاىل ملنا أنزل التوراة على موسى بقي ذلك الِعلْمُ } ُهًدى وذكرى ألُْوِلي األلباب { وهو التوراة } الكتاب 
  .فيهم وَتوارَثُوُه َخلَفاًس عن َسلٍَف 

  .الكتب أنزهلا اهللا عليهم ، وهي كتب أنبياء بين إسرائيل كالتوراة واإلجنيل والزَُّبور  املراد سائر: وقيل 
  :فيهما وجهان » ُهًدى َوِذكَْرى « : قوله 

  .أهنما مفعول من أْجِلهَِما أي ألجل اهلَُدى والذكر : أحدمها 
  .أهنما مصدران يف موضع احلال : والثاين 

هلدى ما يكون دليالً على الشيء وليس من شرطه أن يذكر شيئاً آخر كان والفرق بني اهلدى والذكرى ، أن ا
معلوماً مث صار َمْنسِيا ، وأما الذكرى فهو الذي يكون كذلك ، فكتب أنبياء اهللا تعاىل مشتملة على هذين القسمني 

  .بعضها دالئل يف أنفسها ، وبعضها مذكرات ملا ورد يف الكتب اإلهلية املقتدمة 
تعاىل أنه ينصر رسله وينصر املؤمنني يف الدنيا واآلخرة وضرب املثال يف ذلك حبال ُموسى خاطب بعد ذلك وملا بني 

أي فاصرب يا حممد على أذَاُهْم ، إن وعد اهللا حق يف } فاصرب إِنَّ َوْعَد اهللا َحقٌّ { : حممداً صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  .ت آية القتل آية الصَّْبر نسخ: وقال الكليب . إظهار دينك وهالك أعدائك 

والظاهر أن اهللا تعاىل يقول . املصدر مضاف للمفعول أي لذنب أمتك يف حقك : قيل } واستغفر ِلذَنبَِك { : قوله 
هذا تعبد من اهللا تعاىل : ذنباً ، قال املفسرون : ما أراد وإن مل جيز لنا حنن أن نضيف إليه عليه الصالة والسالم 

  .وليصري سنة ملن بعده ليزيده به درحة ، 
يعين صالة العصر وصالة الفجر ، : َصلِّ شكراً لربك بالَعِشيِّ واإلْبكَارِ ، قال احلسن } َوسَبِّْح بَِحْمِد َربِّكَ { : قوله 

  .الصلوات اخلمس : وقال ابن عباس 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

للَِّه إِنَُّه ُهوَ اِلِغيِه فَاْسَتِعذْ بِاإِنَّ الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آيَاِت اللَِّه بَِغْيرِ ُسلْطَاٍن أََتاُهمْ إِنْ ِفي ُصُدورِِهْم إِلَّا ِكْبٌر َما ُهْم بَِب
  ) ٥٦(السَّمِيُع الَْبِصُري 

اآلية ملا ابتدأ بالرد على الذين } . . . إِنَّ الذين ُيَجاِدلُونَ يف آيَاِت اهللا بَِغْيرِ ُسلْطَاٍن أََتاُهْم { ) : تعاىل ( قوله 
ىل على الداعية اليت حتمل ُيجادلون يف آيات اهللا واتصل الكالم بعضه ببعض على الترتيب املقتدم إىل هنا نبه تعا

إِنَّ الذين ُيَجاِدلُونَ يف آيَاِت اهللا بَِغْيرِ ُسلْطَاٍن أََتاُهْم إِن ِفي ُصدُورِِهْم إِالَّ { : أولئك الكفار على تلك اجملادلة ، فقال 
ا يف قلوهبم ، واملراد م: قال ابن عباس . أي ما حيملهم على هذا العمل الباطل إال الكرب الذي يف صدروهم } ِكْبٌر 

  .والصدر موضع القلب فكين به عن القلب جملاورته 
: قال ابن قتيبة . ما هم ببالغي مقتضى ذلك الكرب؛ ألن اهللا عّز وجلّ مذلّهم : قال جماهد } مَّا ُهم بِبَاِلِغيِه { : قوله 

  .» إن يف صدورهم إال تكرب على حممد ، وطمع أن يغلبوه ، وما هم ببالغي ذلك « 
إنا صاحبنا : نزلت يف اليهوِد ، وذلك أهنم قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم : قال املفسرون } فاستعذ باهللا { ه وقول

: املسيُح بُن داود يعنون الّدّجال خيرج يف آخر الزمان فيبلغ سلطانه الرب والبحر ويرد املُلَْك إلينا ، قال اهللا تعاىل 
يعىن أهنم } مَّا ُهم بَِبالِِغيِه { يعىن بقوله : وقال ابن اخلطيب . السميع البصري فاستعذ باهللا من فتنة الدجال إنه هو 

} فاستعذ باهللا { : مث قال تعاىل . يريدون أذاك ، و اليصلون إىل هذا املراد بل ال بد وأن يصريوا حتت أمرك وهنيك 
مبا يعملون وتعمل فهو جيعلك » الَبِصُري « ول أي فالتجىء إليه من كيد من جيادلك إنه هو السَّمِيُع مبا يقولون أو تق

  .َناِفذَ احلكم عليهم ويصونك عن مكرهم وكيدهم 

َوَما َيْسَتوِي الْأَْعَمى َوالَْبِصريُ ) ٥٧(لََخلُْق السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ 
  ) ٥٨(َمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َولَا الُْمِسيُء قَِليلًا َما َتَتذَكَُّرونَ َوالَِّذيَن آ

املصدران مضافان ملفعوهلما ، والفاعل حمذوف ، } لََخلُْق السماوات واألرض أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ الناس { : قوله تعاىل 
  .وهو اهللا تعاىل 

  .مما خيلقه الناُس ، أي يصنعونه وجيوز أن يكون الثاين مضافاً للفاعل أي أكرب 
  .بر من جرمهم : وجيوز أن يكون املصدران واقعني موقع املخلوق ، أي خملوقهما أكرب من خمولقهم ، أي جرمهما أ 

  فصل
خللق السموات : اعلم أنه تعاىل ملا وصف جداهلم يف اآليات بأن بغري سلطان وال حجة ، ذكر هلذا مثالً ، فقال 

وتقرير هذا الكالم أن االستدالل . خلق الناس والقادر على األكرب قادر على األقلّ ال حمالة واألرض أكرب من 
  :بالشيء على غريه ينقسم ثالثة أقسام 

  .ملا قدر على األضعف ، وجب أن يقدر على األقوى وهذا فاسد : أن يقال : أحدها 
أن حكم : ، فهذا استدالل صحيح ملا ثبت يف األصول ملا قدر على الشيء قدر على ِمثِْلِه : أن ُيقَال : وثانيها ( 

  ) .الشيء حكم مثله 



وهذا استدالل يف . يقدر على األقل األرذل كان أوىل ) فَبِأَنْ ( ملا قدر على األقوى األكمل : أن ُيقَالَ : وثالثها 
ق السمواِت واألرضِ هو اهللا مث إن هؤالء القوم يسلمون أن خال. غاية الصحة والقوة ، وال يرتاب فيه عاقل البتةَ 

سبحانه وتعاىل ويعملون بالضرورة أن خلق السموات واألرض أكرب من خلق الناس ، وكان من حقهمخ أن يقروا 
بأن القادر على خلق السموات واألرض يكون قادراً على إعادة اإلنسان الذي خلقه اوالً فهذا برهان كلي يف إفادة 

  .هذا املطلوب 
فظهر هبذا . ان على قوته صار حبيث ال يعرفه أكثر الناس ، واملراد منه الذين ينكرون احلشر والنشر مث إن هذا الربه

  .املثال أنَّ هؤالء الكفار جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان وال حجة بل مبجرد احلََسِد والِكْبر والَغَضب 
واجلَْهل كيف يكون؟ وأن اجلدال باحلجة والربهان كيف مث ملا بني اهللا تعاىل أن اِجلَدال املقرونَ بالِكرب واحلسد ، 

وما يسيت املستدل واجلاهل : يعين } َوَما َيْستَوِي األعمى والبصري { : يكون؟ نبه تعاىل على الفرق بني البيانني فقال 
التفاوت : فاملراد باألول } َتذَكَُّرونَ والذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات َوالَ املسياء قَِليالً مَّا َت{ : فاملقلد ، مث قال تعاىل 

: التفاوت بني اآليت باألعمال الصاحلة وبني اآليت باألعمال السيئة الباطلة ، مث قال : بني العامل واجلاهل واملراد بالثاين 
ل الصاحل خٌري من العمل أن العلَم خري من اجلهل ، وأن العم) يعلمون ( يعين أهنم وإن كانوا } قَِليالً مَّا تََتذَكَُّرونَ { 

فبني يف النوع األول املعىن من االعتقاد أنه علم أو جهل ، ويف النوع الثاين املعىن . الفاسد إال أنه قليالً ما يتذكرون 
  .من العمل أنه عملٌ صاحل أو فاسٌد 

  فصل
  :اعلم أن التقابلَ جييء على ثَالَِث طُُرقٍ ) َوالَْبصري : ( قوله 

  .ور املناسب ما يناسبه كهذه اآلية أن جيا: أحدمها 
  ] . ٢٤: هود [ } َمثَلُ الفريقني كاألعمى واألصم والبصري والسميع { : أن يتأخر املتقاالبن كقوله تعاىل : والثانية 
الَ َوَما َيْستَوِي األعمى والبصري َوالَ الظلمات َو{ : أن يقدم مقابل األول ويؤخر مقابل اآلخر كقوله تعاىل : والثالثة 

  .وكل ذلك تفنن يف البالغة ] .  ١٩٢٠: فاطر [ } النور 
  .} ولكن أَكْثََر الناس الَ َيْعلَُمونَ { : وقدم األعمى يف نفي التساوي جمليئه بعد صفة الذم يف قوله 

توكيداً » ال « ه الَ زائدة للتوكيد؛ ألنه ملا طال الكالم بالصلة بعد تقسيم املؤمنني ، فأعاد مع} َوالَ املسياء { : قوله 
  .، وإمنا قدم املؤمنني جملاورهتم 

قرأ الكوفيون بتاء اخلطاب ، والباقون بياء الغيبة ، واخلطاب على االلتفات للمذكورين بعد » تتذكرون « : قوله 
  .طاب وهم الذين التفت إليهم يف قراءة اخل» إنَّ الَِّذين ُيَجاِدلُونَ « : والغيبة نظراً لقوله . اإلخبار عنهم 

  ) ٥٩(إِنَّ السَّاَعةَ لَآِتَيةٌ لَا رَْيَب ِفيَها َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا ُيؤِْمُنونَ 

واملراد بأكثر الناس الكفار } آلِتَيةٌ الَّ َرْيَب ِفيَها ولكن أَكْثََر الناس الَ ُيْؤِمُنونَ { يعين القيامة } إِنَّ الساعة { : قوله 
  .يامة ملا قرر الدليل على إمكان وجود يوم القيامة أردفه باإلخبار عن وقوعها الذين ينكرون البعث والق

  ) ٦٠(يَن َوقَالَ رَبُّكُُم اْدُعونِي أَسَْتجِبْ لَكُْم إِنَّ الَِّذيَن َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَبادَِتي سََيْدُخلُونَ جََهنََّم َداخِرِ

اآلية ملا بني أن القولَ بالقيامة حق وكان من املعلوم } . . . ْب لَكُْم َوقَالَ َربُّكُْم ادعوين أَسَْتجِ{ : قوله تعاىل 
بالضرورة أن اإلنسان ال ينتفع يف يوم القيامة إال بطاعة اهللا تعاىل أو التضرع عليه ال َجَرَم كان االشتغال بالطاعة من 



َوقَالَ َربُّكُْم { : َم أمر اهللا تعاىل به فقال أهم املُهِمّات ، وملا كان أشرَف أنواع الطاعات الدعاُء والتضررُع ال َجَر
  .} ادعوين أَسَْتجِْب لَكُْم 

إِنَّ { : األمر بالعبادة بدليل قوله بعده : املراد منه األمر بالدعاء ، وقيل : فقيل » ادعوين « واختلفوا يف املراد بقوله 
إِن َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه إِالَّ إَِناثاً { : العبادة كثري يف القرآن كقوله  ، وأيضاً الدعاء مبعىن} الذين َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتي 

  .وأجاب األّولونَ بأن هذا ترك للظاهر فال ُيصَار إال بدليل ] .  ١١٧: النساء [ } 
  ، وقد ُيْدَعى كثرياً فال يستجاب؟» ادعوين أستجب لكم « : كيف قال : فإن قيل 

ء إمنا يصح بشرط ، ومن دعا كذلك يستجيب له ، وذلك الشرط هو أن يكون املطلوب وأجاب الكَعْبِيُّ بأن الدعا
  .بالدعاء مصلحة وحكمة 

  إن اهللا تعاىل يفعل ما هو األصلح بغري دعاء فما الفائدة يف الدعاء؟: مث سأل نفسه فقال 
  :وأجاب عنه بوجهني 

  .أن فيه الفزَع واالنقطاعَ إىل اهللا تعاىل : األول 
أن هذا أيضاً وارد على الكل ألنه إن علم أنه يفعله فال بّد وأن يفعله ، فال فائدة يف الدعاء وإن علم أنه ال  :الثاين 

  .يفعله فإنه البتة ال يفعله ، فال فائدة يف الدعاء أيضاً ، فكل ما يقولونه ههنا فهو جوابنا 
، وكل من دعا اهللا ويف قلبه ذَّرة من  ادعوين أستجيب لكم: وعندي وجه آخر وهو أنه قال : قال ابن اخلطيب 

االعتماد على ماله وجاهه وأصدقائه واجتهاده فهو يف احلقيقة ما دعا اهللا إال باللسان وأما القلب فإنه يعول يف 
حتصيل ذلك املطلوب على غري اهللا ، فهذا اللسان ما دعا ربه ، أما إذا يف وقت ال يكون القلُب فيه متلفتاً إىل غري 

  .الظاهر أن يستجاب له اهللا ف
وهذا إحسانٌ عظيٌم من اهللا تعاىل حيث ذكر } إِنَّ الذين َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَبادَِتي سََيْدُخلُونَ جََهنََّم دَاخِرِيَن { : قوله 

 َمْن« قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال . الوعيد الشديد على ترك الدعاء 
  .» لَْم َيْدعُ اَهللا غَِضَب اُهللا َعلَْيِه 

َمْن َشَغلَُه ِذكْرِي َعْن َمْسأَلَِتي أَْعطَْيُتُه أَفَْضلَ َما « : إنه صلى اهللا عليه وسلم قال حكاية عن ربه عّز وجلّ : فإن قيل 
  .» أْعِطي السَّاِئلَني 

لدعاء يوجب الوعيد الشديد فكيف اجلمع فهذا يقتضي أن ترك الدعاء أفضل ، وهذه اآلية تدل على أن ترك ا
  بينهما؟

ال شك أن العقلَ إذا كان مستغرقاً يف الثناء كان ذلك أفضلَ يف الدعاء ألن الدعاء طلب اجلنة ، : فاجلواب 
واالستغراق يف معرفة جالل اهللا أفضل من طلب اجلنة ، أما إذا مل حيصل االستغراق كان االشتغال بالدَُّعاء أوىل؛ ألن 

  .دعاء يشتمل على معرفة الربوبية وذُلّ العبودية ال
بضم الياء وفتح اخلاء ، واآلخرون بفتح الياء وضم » سَُيْدَخلُونَ « قرأ ابن كثري وأبو جعفر » َسَيْدُخلُونَ « : قوله 
  .صاغرين ذَِليِلَني » دَاِخرِيَن « اخلاء 

يِه َوالنََّهاَر مُْبِصًرا إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْشكُُرونَ اللَُّه الَِّذي جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ ِلَتْسكُنُوا ِف
اِت اللَِّه كَذَِلَك ُيْؤفَكُ الَِّذيَن كَانُوا بِآَي) ٦٢(ذَِلكُُم اللَُّه رَبُّكُْم َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء لَا إِلََه إِلَّا ُهَو فَأَنَّى ُتؤْفَكُونَ ) ٦١(

لطَّيِّبَاِت اللَُّه الَِّذي َجَعلَ لَكُُم الْأَْرَض قَرَاًرا وَالسََّماَء بَِناًء َوَصوَّرَكُْم فَأَْحَسَن ُصَورَكُْم َوَرَزقَكُْم ِمَن ا) ٦٣(َيْجَحُدونَ 



إِلََه إِلَّا ُهَو فَاْدُعوُه ُمْخِلِصنيَ لَُه الدِّيَن الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ  ُهَو الَْحيُّ لَا) ٦٤(ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم فََتبَاَرَك اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني 
  ) ٦٥(الْعَالَِمَني 

  :اعلم أن تعلقه مبا قبله من وجهني } اهللا الذي َجَعلَ لَكُمُ الليل لَِتْسكُنُواْ ِفيِه { : قوله تعاىل 
لنعم العظيمة ، ومن أنعم عليك قبل السؤال هبذه النعم إين أنعمت عليك قبل طلبك هذه ا: كأنه تعاىل قال : األول 

  ! .العالية فكيف ال ينعم باألشياء القليلة بعد السؤال؟
االشتغال بالدعاء ال بد وأن يكون مسبوقاً حبصول املعرفة فما الدليل : أنه تعاىل ملاأمر بالدعاء فكأنه قيل : والثاين 

الئل العشرة على وجوده وقدرته وحكمته ، وقد تقدم ِذكُْر الدالئل على وجود اإلله القدر؟ فذكر تعاىل هذه الد
الدالة على وجود اهللا وقدرته وهي إما فلكّية ، وإما ُعْنصُرِيَّة وأن الفلكيات أقساٌم كثرية ، أحُدها الليلًُ والنهاُر ، 

يف خلق الليل حصولُ الراحة بالنوم وأن أكثَر مصاحل العامل مربوطةٌ هبما فذكرمها اهللا تعاىل ههنا ، وبني أن احلكمة 
  .والسكون ، واحلكمة يف خلق النهار إبصار األشياء؛ ِلُيْمِكَن التصرُف فيها على الوجه األنفع 

جعل : هالَّ ِقيلَ حبسب رِعاية النظم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه أو يقال : فإن قيل 
  .مبصراً ولكنه مل يقل ذلك ، فما الفائدة؟ وما احلكمة يف تقدم ذكر الليل؟  لكم الليلَ ساكناً والنهار

هو أن الليل والنوم يف احلقيقة طبيعة َعَدِميَّة فهو غري مقصود بالذات ، وأما اليقظة فأمور : فاجلواب عن األول 
ئل اإلْعَجازِ أن داللة صيغة االسم وقد بّين الشيخ َعْبُد القَاِهر النَّحوِيُّ يف دال. وجودية ، وهي مقصودة بالذات 

  .على الكمال والتمام أقوى من داللة صيغة الفعل عليها فهذا هو السبب يف الفَْرق 
فهو أن الظلمة طَبِيَعةٌ عدِميَّة ، والنوُر طبيعةٌ وجودية ، والعدم يف املُْحَدثَاِت مقدٌَّم على : وأما اجلواب عن الثاين 

  ] . ١: األنعام [ } َوجََعلَ الظلمات والنور { :  أول سورة األنعام الوجود؛ فلهذا السبب قال يف
واملعىن أن فضل اهللا تعاىل على اخللق } إِنَّ اهللا لَذُو فَْضلٍ َعلَى الناس ولكن أَكْثََر الناس الَ َيْشكُُرونَ { : مث قال تعاىل 

  .كثٌري جداً ، ولكنه ال يشكرونه 
  :واعلم أن ترك الشكر لوجوه 

أن َيْعتَِقَد الرجل أنّ هذه النعم ليست من اهللا ، مثل أن يعتقد أن هذه األفالك واجبة الوجود لذواهتا ، : ول األ
  .فيعتقد أن هذه النعم منها ) لذواهتا ( واجبة الدوران 

ل والنهار ملا دامت أن َيْعتَِقَد أن كلَّ هذا العامل إمنا حصل بتخليق اهللا وتكوينه إال أن نعمةَ َتَعاقُبِ اللي: الثاين 
واستمرت َنِسيها اإلنسان ، فإذا اْبتُِلَي اإلنسان بِفقْداِن شيء منها عرف قدرها مثل أ ن حيبس يف بئر عميق مظلمٍة 

مًُدَّةً مديدةً ، فحينئذ يعرف ذلك اإلنسان قَْدَر نعمِة اهلواء الصايف وقَْدر نعمة الضوء ، وقد كان بعض امللوك يعذب 
  .أمر أقواماً مينعونه من النوم وعن االستناد إىل اجلدار بعض خدمه بأن ي

أن اإلنسان وإن كان عارفاً هبذه النعم إال أنه يكون حريصاً على الدنيا ، حمبا املالَ واجلاَه ، فإذا فاته املال : والثالث 
ن يف أحد هذه األودية الثالثة الكثري واجلاه العريض وقع يف كُفْران هذه النعم العظيمة ، وملا كان أكثر اخللق واقعو

  .} ولكن أَكْثََر الناس الَ َيْشكُُرونَ { : ال جرم قال تعاىل 

[ } َوالَ َتجُِد أَكْثََرُهمْ َشاكِرِيَن { : وقول إبليس ]  ١٣: سبأ [ } َوقَِليلٌ مِّْن ِعَباِدَي الشكور { : ونظريه قوله تعاىل 
  ] . ١٧: االعراف 

} ذَِلكُُم اهللا رَبُّكُمْ َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء الَّ إله إِالَّ ُهوَ { : ك الدالئل املذكورة وجود اإلله القادر قال وملا بني اهللا تعاىل بتل



ذَِلكُُم املعلوم املتميز باألفعال اخلاصة اليت ال يشاركه فيها أحد هو اهللاُ رَبُّكُْم ، خالق كمل شيء : قال الزخمشري . 
. ادفة أي هو اجلامع هلذه األوصاف من اإلهلية والربوبية وخلق كل شيء وأنه ال ثاينَ له أخبار متر» ال إله إال هو « 
  .أي فأىن ُتْصَرفُونَ أي وِلمَ َتْعِدلُونَ عن هذه الدالئل وتكذبون هبا؟ } فأىن ُتْؤفَكُونَ { 

. » على االختصاص « : الزَّخمشريُّ قال . العام على الرفع ، وزْيُد ْبُن عليِّ بالنصب } َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء { : قوله 
أي مثل ذلك اإلفك مبعىن كما أَِفكُْتْم عن احلق مع » وكذلك ُيْؤفَُك « : وقوله . وقرأ طلحة ُيْؤفَكُونَ بياء الغيبة 

أَملَْها ومل يكن فيه يعىن كلّ من جحد بآيات اهللا ومل َيَت} كَذَِلَك ُيؤْفَُك الذين كَانُواْ بِآيَاِت اهللا َيْجَحُدونَ { قيام األدلة 
  .عزُم طَلَبِ احلقِّ وَخْوِف العاقبة أِفَك كما أَِفكُوا 

ملا تقدم أن دالئل وجود اهللا تعاىل وقدرته إما أن يكون من } . . . اهللا الذي َجَعلَ لَكُمُ األرض قََراراً { : قوله تعاىل 
يل والنهار كما تقدم ، وذكر منها أيضاً ههنا دالئل اآلفاق وهي غري اإلنسان وهي أقسام ، وذكر منها أحوالَ الل

قال ابن عباس رضي اهللا عنهما قراراً أي منزالً يف } اهللا الذي جََعلَ لَكُُم األرض قَرَاراً { : األرض والسماء فقال 
ة ، مث ذكر دالئل َسقْفاً كالقُبَّ: وقيل . حال احلرارة وبعد املََمات والسماء بناء أي قائماً ثابتاً وإال َوقََعْت علينا 

َوَصوَّرَكُْم فَأَْحَسنَ { : األنفس ، وهي داللة أحوال َبَدن اإلنسان على وجود الصانع القادر احلكيم ، وهو قوله 
قرأ أبو َرزِين واألْعَمشُ ِصَوركُْم بكسر الصاد فراراً من الضمة قبل الواو } فَأَْحَسَن صَُوَركُمْ { : قوله . } ُصَورَكُْم 

  .ْرقَةٌ بضم الصاد وسكون الواو ، وجعلوه اسم جنس لُصوَرٍة ، كُبْسر وُبْسَرٍة وقرأت ِف. 
  فصل

قال ابن عباس َرِضي اُهللا َعْنُهَما ُخِلَق ابن آدم قائماً معتدالً يأكل ويتناول . خلقكم فأحسن َخلْقكم : قال مقاتل 
ذَِلكُُم اهللا { : مث قال . من غري رقز الدوابِّ : ، قيل } ت َوَرَزقَكُْم مَِّن الطيبا{ . بيده ، وغَْيرُ بن آدم يتناول بفيه 

وهذا » ُهَو احلَيُّ « : مث قال . ، ومعىن تبارك إّما الدوام والتبيان وإماكثرة اخلريات } رَبُّكُْم فََتبَاَرَك اهللا َربُّ العاملني 
إله إال هو مث أمر العباد باإلخالص يف الدعاء ال : مث نّبه على الوحدانية فقال . يفيد احلَْصر؛ وألن ال حيَّ إال هو 

  .} احلمد للَِّه َربِّ العاملني { : مث قال . } فادعوه ُمْخِلِصنيَ لَُه الدين { : فقال 
احلمد هللا رب العاملني وقال الفراء هو : واملراد أنه ملا كان موصوفاً بصفات اجلَالل والِعزة استحق لذاته أن يقال له 

ال إله إال : وروى جماهد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما من قال . ار األمر وجمازه فادعوه واْحمُدوُه خرب ، وفيه إضم
  .فادعوه خملصني له الدين احلمد هللا رب العاملني : احلمد هللا رب العاملني ، فذلك قوله : اهللا فليقل على أثرها 

) ٦٦(ْن ُدوِن اللَِّه لَمَّا َجاءَنَِي الَْبيِّنَاُت ِمْن َربِّي َوأُِمْرتُ أَنْ أُسِْلَم لَِربِّ الَْعالَِمَني قُلْ إِنِّي ُنهِيُت أَنْ أَْعُبدَ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِم
كُوُنوا ُشُيوًخا َوِمْنكُْم ُشدَّكُْم ثُمَّ ِلَتُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن تَُرابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ُيخْرُِجكُْم ِطفْلًا ثُمَّ ِلَتْبلُُغوا أَ

ُهَو الَِّذي ُيْحيِي َوُيمِيُت فَإِذَا قََضى أَمًْرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه ) ٦٧(َمْن ُيَتَوفَّى ِمْن قَْبلُ َوِلَتْبلُُغوا أََجلًا ُمَسمى َولَعَلَّكُْم َتْعِقلُونَ 
  ) ٦٨(كُْن فََيكُونُ 

ملا أورد على املشركني تلك األدلة الدالة على } أَْعُبَد الذين َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اهللا  قُلْ إِنِّي ُنهِيُت أَنْ{ : قوله تعاىل 
إثبات إله العامل أمره هبذا القول؛ ليصرفهم عن عبادة األوثان ، وبني وجه النهي ف يذلك وهو ما جاءه من البينات 

صوفاً بصفات اجلَالَل والعظمة على ماتقدم وصريحُ ، وهو ما تقدم من الدالئل على أن إله العامل قد ثََبَت كوُنُه مو
العقل يشهد بأن العبادة ال تليق إال به ، واألحجار املنحوتة واألخشاب املُصوَّرة ال تصلح أن تكون شريكاً له فقال 

  .وأمرت أَنْ أُْسِلمَ لرب العاملني ، وذلك حني ُدِعيَ إىل الكفر : 



ملا استدل على إثبات اإلليهة بدليل اآلفاق وذكر منها الليل } . . . مِّن تَُرابٍ  ُهَو الذي َخلَقَكُْم{ : قوله تعاىل 
حسن : أحدمها : والنهنار واألرض والسماء ، مث ذكر الدليل على إثبات اإلله القادر خبلق األنفس وهو نوعان 

وجَنيناً إىل آخر الشَّْيُخوَخة  تكوين البدن من ابتداء كونه ُنطفةً: العودة ورزق الطّيبات؛ ذكر النوع الثاين وهو 
وعندي ال : قال ابن اخلطيب . املراد آدم : ، قيل } ُهَو الذي َخلَقَكُْم مِّن تَُرابٍ ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة { : واملوت فقال 

الّدم حاجة إىل ذلك ألن كل غنسان فهو خملوق من املَنِي ومن َدم الطَّْمِث واملَنِي خملوق من دم فاإلنسان خملوق من 
، والدم إمنا يتولد من األغذية واألغذية إما حيواينة وإما نباتية ، واحلال يف ذلك احليوان كاحلال يف تكوين اإلنسان 

فكانت األغذية إما حيوانية وإما نباتية ، واحلال يف ذلك احليوان كاحلال يف تكموين اإلنسان فكانت اإلذية كلها 
ن من التراب واملاء فثبت أن كل إنسان مَُتكَوِّن من التراب ، مث إن ذلك التراب منتهية إىل النبات والنبات إمنا يكو

وا هللا تعاىل ترك ذكرها ههنا ألنه . يصري نطفةً مث علقةً ، مث بعد كونه علقة مراتب إىل أن ينفصل من بطن أألم 
: قوله : قال الزخمشري . ( } لتبلغوا أَُشدَّكُمْ  ثُمَّ{ أي أطفاالً } ثُمَّ ُيخْرُِجكُْم طِفْالً { : ذكرها يف آيات أَُخر ، قال 

ثُمَّ لَِتكُوُنواْ ُشيُوخاً َومِنكُْم مَّن يتوىف { متعلق بفعل حمذوف ، تقديره مث يبعثُكم ِلتبلُغوا أَُشدَّكُْم ، ) ِلَتْبلُُغوا أَُشدَّكُْم 
أي } ولتبلغوا أََجالً مَُّسمى { : َسقْطاً مث قال أن يصري شَْيخاً ، أو من قبل هذه األحوال إذا خرج : أي } ِمن قَْبلُ 

َولََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ { يوم القيامة ، : وقيل . وقتاً حمدوداً ال ُتَجاوُِزوَنه وهو وقت املوت } أََجالً مُّسَمى { ولتبغلوا مجيعاً 
  .انية اهللا تعاىل أي لكي تعقلوا توحيد ربكم وقدرته وتستدلوا هبذه األحوال العجيبة على وحد} 

واملعىن أنه تعاىل ملا ذكر انتقال } ُهَو الذي ُيْحيِي َوُيِميُت فَإِذَا قضى أَمْراً فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُن فَيكُونُ { : مث قال 
{ : األجسام من كوهنا تراباً إىل أن بلغت الشيخوخة ، واستدل هبذه التغيريات على وجود اإلله القادر قال بعده 

  .أي كما أن االنتقال من احلياِة إىل املوت وبالعكس ، يدل على اإلله القادر } الذي ُيْحيِي َوُيمِيُت  ُهَو

  :فيه وجوه } فَإِذَا قضى أَْمراً فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُن فَيكُونُ { : قوله ) و ( 
  .منا يقول له كن فيكون معناه أنه مل ينقل هذه األجسام من صفة إىل صفة أخرى بآلةٍ تعينه إ: األول 
االنتقال من كونه تراباً إىل كونه نطفةً إىل : فكأنه قيل } كُن فَيكُونُ { : أنه عرب عن اإلحياء واإلماتة بقوله : الثاين 

ذلك وأما َصْيرُوَرُتهُ َحيَّا فهي إمنا حتصل بتعليق َجوَْهر الرُّوح ، و. كونه علقةً انتقاالٌت َتْحُصل على التدريج قليالً 
  .» كن فيكون « : حيدث دفعة واحدة فلهذا عرب عنه بقوله 

إن اإلنسان إمنا يتكون من املَنِي والدَّم يف الرحم يف مدة معينة حبسب االنتقاالت : أنَّ من الناس من يقول : الثالث 
، ووقوع  إنه ميتنع أن يكون كل إنسان عن إنسان آخَر؛ ألن التسلسل حمالٌ: من حال إىل حال ، فكأنه قيل 

احلادث يف األزل حمال فال بد من االعتراف بإنسان هو الناس وحينئذ يكون حدوث ذلك اإلنسان ال بواسطة املَنِي 
  .} كُن فَيكُونُ { : والدم بل بإجياد اهللا تعاىل ، ابتداًء ، فعرب اهللا تعاىل عن هذه املعىن بقوله 

الَِّذيَن كَذَّبُوا بِالْكَِتابِ َوبَِما أَْرَسلَْنا بِِه ُرُسلََنا فََسْوفَ ) ٦٩(اتِ اللَِّه أَنَّى ُيْصَرفُونَ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آَي
ِقيلَ ثُمَّ ) ٧٢(ِفي الَْحمِيمِ ثُمَّ ِفي النَّارِ ُيْسَجُرونَ ) ٧١(إِِذ الْأَغْلَالُ ِفي أَْعَناقِهِْم َوالسَّلَاِسلُ ُيْسَحُبونَ ) ٧٠(َيْعلَُمونَ 

ِمْن ُدوِن اللَِّه قَالُوا َضلُّوا َعنَّا َبلْ لَْم َنكُْن َنْدُعو ِمْن قَْبلُ شَْيئًا كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه ) ٧٣(لَُهْم أَْيَن َما كُْنُتمْ ُتْشرِكُونَ 
اْدُخلُوا أَبَْوابَ َجهَنََّم ) ٧٥(كُْنُتمْ َتْمَرُحونَ  ذَِلكُْم بَِما كُنُْتْم َتفَْرحُونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوبَِما) ٧٤(الْكَاِفرِيَن 

  ) ٧٦(َخاِلِديَن ِفيَها فَبِئَْس َمثَْوى الُْمَتكَبِّرِيَن 



اعلم أنه تعاىل عاَد إىل ذَمِّ الذين جيادلون يف آيات . اآليات } أَلَْم َتَر إِلَى الذين ُيَجاِدلُونَ يف آيَاِت اهللا { : قوله تعاىل 
؟ كيف ُصرِفُوا عن } أىن ُيْصَرفُونَ { : يف إنكار آيات اهللا ودفعها والتكذيب هبا ، فَعجََّب تعاىل منهم بقوله اهللا ، أي 

  .تعجباً من غفلته ! إىل أين ُيذَْهُب بك؟: دين احلق وهذا كما يقول الرجل ملن ال يسمع نصحه 
وصول قبله ، أو بياناً له أو نعتاً أو خرب مبتدأ ، جيوز فيه أوجه ، أن يكون بدالً من امل» الذين كذبوا « : قوله 

مجلة مستأنفة ، سيقت للتهديد } فََسْوفَ َيْعلَُمونَ { : حمذوف ، أو منصوباً على الذم ، وعلى هذه األوجه ، فقوله 
.  

  .ودخول الفاء فيه واضح } فََسْوَف َيْعلَُمونَ { : وجيوز أن يكون مبتدأ واخلرب اجلملة من قوله 
  فصل
وعن حممد . هم املشركون : عىن هم الذي كذبوا بالكتاب أي بالقرآن ومبا أرسلنا به رسلنا من سائر الكتب؛ قيل امل

  .أهنا نزلت يف القََدرِيَّة : بن ِسريِين ومجاعة 
فسوف يعلمون { : للماضي ، فقوله » إِذْ « لالستقبال ، و » سوَف « فيه سؤال ، هو أن } إِِذ األغالل { : قوله 

إذا « هذه أن تكمون مبعىن » إذ « جوزوا يف : سَْوَف أَُصُم أَْمسِ ، واجلواب : مثل قولك } ذ األغالل يف أعناقهم إ
  .؛ ألن العامل فيها حمقق االستقابل وهو فسوف يعلمون » 

]  ١١: اجلمعة [ } نفضوا إِلَْيَها َوإِذَا َرأَْواْ ِتجَاَرةً أَْو لَْهواً ا{ : موضع إِذْ يف قوله تعاىل » إذَا « وكما تقع : قالوا 
  .كذلك تقع إِذْ َمْوِقَعَها 

]  ١٦٥: البقرة [ } َولَْو َيَرى الذين ظلموا إِذْ َيَرْونَ العذاب { : وقد مضى َنْحٌو من هذا يف البقرة عند قوله تعاىل 
  .والذي حسن هذا تيقن وقوع الفعل ، فأخرج يف صورة املاضي : قالوا 

عن موضوعها؛ بل هي باقية على َدالَلِتَها على املعىن ، وهي : إِذْ « وال حاجة إىل إخْراج : قال شهاب الدين 
نصب املفعول به ، أي فسوف يعلمون يوم القيامة وقت األغالل يف أعناقهم } فَسَْوَف َيْعلَُمونَ { : منصوبة بقوله 

سيعرفون وقت معاصيهم اليت : دنيا ، كأنه قيل أْي وقَت سببِ األغالل ، وهي املعاصي اليت كانوا يفعلوهنا يف ال
وهو وجه واضح غاية يف ما فيه . َتجَْعلُ األغالل يف أعناقهم وهو وجه واضح غاية ما فيه التصرُف يف إذ جيعلها 

راً مقُقَدَّ« باذْكُْر » منصوب : وال يضر ذلك ، فإن املعربني غالب أوقاهتم يقولون . التصرف يف إذ جيعلها مفعوالً هبا 
  .، أو ال يكون حينئذ إال مفعوالً به الستحالة عمل املستقبل يف الزمن املاضي 

وجوز أن يكون منصوباً باذْكُْر مقدراً ، أي اذكر هلم َوقَْت اإلِغالل؛ ليخالفوا وَيْنَزجُِروا ، فهذه ثالثة أوجه خريها 
  .أوسطها 

  :ة أوجه العامة على رفعها ، وفيه ثالث« والسَّالَِسلُ » : قوله 
إذ األَغْالَلُ : وأخرب عن النوعني باجلار ، فاجلال يف نية التأخري والتقدير . أنه معطوف على األغْالَلِ : أحدها 

  .والسَّالَِسلُ يف أعنقاهم 

  .أنه مبتدأ ، واخلرب حمذوف لداللة خرب األول عليه : الثاين 
وال ُبدَّ ِمن ذكر ضمري يعود عليه منها ، والتقدير » ْسَحُبونَ ُي« : أنه مبتدأ أيضاً ، وخربه اجلملة من قوله : الثالث 

  .والسالسل ُيْسَحُبونَ بَِها ، حذف ِلقُوَّة الدَّاللِة عليه : 
وأما الوجهيه املقتدمني فيجوز فيه النصب على احلال من الضمري . مرفوع احملل على هذا الوجه » فَُيْسَحُبونَ « 

  .يكون مستأنفاً  املنوّي يف اجلار ، وجيوز أن



نصباً َيْسَحُبونَ بفتح » والسَّالَِسلَ « وقرأ ابُن َعبَّاسٍ وابُن مسعُوٍد وزَْيُد ْبُن َعِليِّ واْبُن َوثَّابٍ ، واحلسن يف اختياره 
  .الياء ، مبنياً للفاعل ، فيكون السالسل مفعوالً مقدماً ، ويكون قد عطف مجلة فعلية على مجلة امسية 

  .إذا كانوا َيُجرُّوَنَها فهو أشد عليهم يكلفون ذلك وال يطيقونه : يف معىن هذه القراءة  قال ابن عباس
  :باجلر ُيْسَحُبونَ مبنياً للمفعول وفيها ثالثةُ تأويالٍت » والسَّالَِسل « وقرأ ابن عباس ومجاعة 

ما كان معىن الكالم على ذلك محل عليه يف احلمل على املعىن وتقديره إِذْ أَعَْناقُُهم يف األغاللِ والسالسلٍ فل: أحدها 
  .العطف 

لكان صحيحاً » إِذ األَغْالَلُ يف أعناقهم : إِذْ أَْعَناقُُهْم يف األغالل مكان قوله « : ووجه إنه لو قيل : قال الزخمري 
  :ونظريه . ة األخرى على العبار) عليه ( » والسالسل « : مستقيماً ، فلما كانتا عبارتني ُمْعَتِقَبَتْينِ ، محل قوله 

  َوالَ َناِعبٍ إالَّ بَِبْينٍ غَُرابُهَا... َمَشائِيُم لَْيُسوا ُمصِْلحَني َعِشريةً  ٤٣٤٧
  .مبصليحن : كأنه قيل 

إذا أعناقهم يف األغعالل والسالسلِ فعطف على املراد من لكالم : تقديره : وقال ابن عطية . بالسَّالَسلِ : وقرىء 
  .أَْدَخلْتُ القَلَْنُسَوةَ ِفي َرأِْسي : إذ ترتيبه فيه قل ، وهو على حد قول العرب  ال على ترتيب اللفظ؛

وميسى هذا : قال أبو حيان بعد قول ابن عطية والزخمشري املتقدم . ويف السالِسل َيْسَحُبوهنا : ويف مصحف أًُيبِّ 
ن تغيري تركيب اجلملة بأسرها ، إدخال حرف اجلر على مصلحني أقرب م: العطف على التوهم ، إال أن قوهلم 

  :والقراءة من تغيري تركيب اجلملة السابقة بأسرها ، ونظري ذلك قوله 
  َوالَ َبْيَداَء َناجَِيةً ذَُموالَ... أَجِدَّكَ لَْن َتَرى بثَُعْيلَباٍت  ٤٣٤٨

  بِبْعضِ َنوَاِشغِ الَواِدي ُحصًُوالً... َوالَ ُمَتدارٍِك واللَّْيلُ ِطفْلٌ 
  .لَْستَ براٍء وال مبتدارٍك : ر التقدي

، إذ املعىن أعناقهم يف األغالل » من جر السالسل محله على املعىن « : وهذا الذي قااله سبقهما إليه الفَرَّاُء فإِنه قال 
  .والسالسل 
  .، فقدم على املعطوف عليه وسيأيت تقرير ذلك » احلميم « أنه عطف على : الوجه الثاين 

وبالسَّالَِسلِ وإىل : وقرأ غريه » وِفي السَّالَِسلِ « : على تقدير إضمار اخلافض ويؤيده قراءة أَُبيٍّ  أن اجلر: الثالث 
( زيد : فتقول » يف « مل حيسن أن تضمر » زيد يف الدار « : لو قلت : هذا حنا الزجاج ، إالَّ أنَّ األنباريِّ ردَّه وقال 

، » خَاَصَم َعْبد اِهللا زَْيداً الَعاِقلْينِ « : كما تقول : مث قال . اءة عليه الدار مث ذكر تأويل الفراء وخرج القر) يف 
  .ورفعه؛ ألن أحدمها إذا خاصم صاحبه فقد خاصمه اآلخر » العاقلني « بنصب 

  .ْعَدانَ ) َس ( وهذه املسألة ليست جارية على أصول البصريني ، ونّصوا على منعها وإمنا قال هبا من الكوفيني اْبُن 
والسَّالَسلِ باخلفض على العطف على األعناق ، وهو غلط؛ ألنه يصري األغالل يف : وقد قرىء : وقال َمكّي 

  األعناق ويف السالسل وال معىن لألغالل يف السَّالَسل؟
هو : وقيل : وقال أيضاً . على العطف على األعناق ممنونع بل خفضه على ما تقدم : وقوله : قال شهاب الدين 

« : وهو أيضاً ال جيوز؛ ألن املعطوف املخفوض ، ال يتقدم على املعطوف عليه لو قلت » احلميم « على معطوف 
قَام َوَزْيٌد َعْمٌر ، ويبعد يف املنصوب ال حيسن رأيُت َوَزْيداً : مل جيز ، ويف املرفوع جيوز ، حنو » َمَرْرُت َوزَْيٍد بَِعْمرو 

  .ٌد َعْمراً ، ومل ُيجِْزهُ يف املخفوض أح
  :وظاهر كالمه أهنن جيوز يف املرفوع منعه ، وقد نصوا أنه ال جيوز إال ضرورة بثالثة شروط : قال شهاب الدين 



  :أن ال يقع حرف العطف صدراً ، وأن يكون العامل متصرفاً ، وأن ال يكون املعطوف عليه جمروراً وأنشدوا 
  َعلَْيِك َوَرْحَمةُ اِهللا السَّالَُم...  ٤٣٤٩
« : معروفة ، قال الراغب » السَّالَِسلُ « و .  ذلك من الشواهد مع تنصيصهم على أنه خمتص بالضرورة إىل غري

وماء سلسل متردد . وَتَسلَْسلَ الشيُء اضطرب كأنه ُتصُوِّر منه تسلسلٌ متردد فتردد لفظه تنبيهاً على تردد معناه 
  .» يف مقره 

لك ألن الريح َتُجرُّوُه ، أو ألنه جير املاء ، وسجرت التَّنُّوَر أي مألته ناراً اجلر مبعنف ، والسَّحاُب من ذ: والسَّْحُب 
  ) :رمحة اهللا عليه ( املضطرب ناراً ، وقال الشاعر : وهيجتها ، ومنه البحر املسجور ، أي اململوء ، وقيل 

  اَتَرى حَْولََها النَّْبَع والشَّْوَحطَ... إِذَا َشاَء طَالََع َمْسجُورةً  ٤٣٥٠
[ } َوقُوُدَها الناس واحلجارة { : أي يوقد هبم ، كقوله تعاىل } ثُمَّ ِفي النار ُيْسَجُرونَ { : فمعشىن قوله تعاىل هنا 

  .فُالَنٌ َيْحتَرُِق ِفي َمَودَِّة فُالٍَن : اخلليلُ الذي َيْسُجُر يف َموَدَّة خليله ، كقوهلم : والسَّجِريةُ ]  ٦: التحرمي 
  فصل

عقاهبم ، واملعىن أنه يكون يف أعناقهم أغالل وسالسل مث يسحبون بتلك السالسل يف املاء املَُسخَّنِ بنار هذه كيفية 
أي } قَالُواْ َضلُّواْ َعنَّا { يعين األصنام } ِقيلَ لَُهْم أَْيَن َما كُنُتْم ُتْشرِكُونَ ِمن ُدوِن اهللا { جهنم ، مث ُتوقَُد هبم النار 
أنكروا ، كقوهلم يف سورة } َبل لَّْم َنكُْن نَّْدُعواْ ِمن قَْبلُ َشْيئاً { : ننا فال نراهم ، مث قالوا فقدناهم وغابوا عن عيو

. معناه مل نكن ندعو من قبل شيئاً يضر وينفع : وقيل ]  ٢٣: األنعام [ } واهللا رَبَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكنيَ { : األنعام 
ما « : نع من قبل شيئاً أي ضاعت عبادتنا هلا كما يقول من ضاع عمله أي مل نكن نص: وقال احلسني بن الفضل 

  .» كنت أعمل شَْيئاً 
: معناه أنه ُيِضلُّهم عن طريق اجلنة ، وال جيوز أن يقال : قال القاضي } كَذَِلَك ُيِضلُّ اهللا الكافرين { : مث قال تعاىل 

مثل ضالل آهلتهم عنهم يضلهم عن } اهللا الكافرين  ُيِضلُّ{ بضلهم عن احلجة ، وقد هداهم يف الدنيا ، وقال 
  .آهلتهم حىت أهنم لو نطلبوا اآلهلة ، أو طلبتهم اآلهلة مل جيد أحدمها اآلخر 

ِفي { َتْبطُرون وَتأِشُرنَ } بَِما كُنُتْم تَفَْرُحونَ { أي ذلكم العذابُ الذي نزل بكم } بَِما كُنُتْم َتفَْرُحونَ { : قوله تعاىل 
تفرحون من باب التجنيس احملرف ، وهو أن : وقيل . تفرحون وختتالون } بَِغْيرِ احلق َوبَِما كُنُتْم َتمَْرُحونَ األرض 

  .يقع الفرق بني اللفظني حبرف 
لذم املخصوص با} خَاِلِديَن ِفيَها فَبِئَْس َمثَْوى املتكربين { أي السبعة املقسومة لكم } ادخلوا أَبْوَاَب َجهَنََّم { : قوله 

فبئس مدخل؛ ألن الدخول ال يدوم وإمنا يدوم الثّواء ، فلذلك خصه : حمذوف؛ أي جهنمُ أو َمثَْواكُْم ، ومل يقل 
  .بالذم ، وإن كان أيضاً مذموماً 

َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلًا ِمْن ) ٧٧(ا ُيْرَجُعونَ فَاْصبِْر إِنَّ َوْعدَ اللَِّه َحقٌّ فَإِمَّا نُرَِينَّكَ َبْعَض الَِّذي َنِعدُُهْم أَْو َنَتَوفََّينََّك فَإِلَْيَن
إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه فَإِذَا َجاَء أَْمُر قَْبِلَك ِمْنُهْم َمْن قََصْصَنا َعلَْيَك َوِمنُْهْم َمْن لَْم نَقُْصْص َعلَْيَك َوَما كَانَ ِلَرسُولٍ أَنْ يَأِْتيَ بِآَيٍة 

) ٧٩(اللَُّه الَِّذي َجَعلَ لَكُمُ الْأَْنَعاَم ِلَترْكَُبوا ِمنَْها َوِمْنَها َتأْكُلُونَ ) ٧٨(ُهَناِلَك الُْمْبِطلُونَ  اللَِّه قُِضَي بِالَْحقِّ َوَخِسَر
آيَاِتِه فَأَيَّ آَياتِ  َويُرِيكُْم) ٨٠(َولَكُْم ِفيَها َمَناِفُع َولَِتْبلُُغوا َعلَْيَها حَاَجةً ِفي ُصدُورِكُْم َوَعلَْيَها َوَعلَى الْفُلِْك ُتْحَملُونَ 

  ) ٨١(اللَِّه تُْنِكُرونَ 



ملا َزيََّف طريقة اجملادلني يف آيات اهللا تعاىل أمر يف هذه اآلية رسوله بأن } فاصرب إِنَّ َوْعَد اهللا َحقٌّ { : قوله تعاىل 
الرسول ُنْصرته ، ومن إنزال واملراد ما وعد . } إِنَّ َوْعَد اهللا َحقٌّ { : يصَرب على أذاهم بسبب جداهلم ، مث قال 

  .العذاب على أعدائه 
مزيدة لتأكيد معىن الشرط ، ولذلك أحلقت » ما « فَإِن ُنرَِك و : أصله : قال الزخمشري } فَإِمَّا ُنرَِينَّكَ { : قوله 

وما ذكره « : قال أبو حيان » َك إنْ ُتكرَِمنِّي أكْرِْمَك ، ولكن إِمَّا ُتكْرَِمنِّي أُكْرِْم« : النون بالفعل ، أال ترَاك تقول 
  .من َتالَُزمِ النون ، ما الزائدة ، ليس مذهب سيبويه ، إمنا هو مذهب املربد ، والزجاج 

  .ونص سيبويه على التخيري ، وقد تقدمت هذه القواعُد مستوفاةً 
  . ليس جواباً للشرط األول ، بل جواباً ملا عطف عليه} فَإِلَْيَنا ُيْرَجُعونَ { : قوله 

تقديره ) وجواب نرينك حمذوف « َنَتوفَّينََّك » متعلق بقوله « فَإِلَْيَنا » : قال الزخمشري . ( وجواب األول حمذوف 
فَإِلَْيَنا » قبل يوم بدر « َنَتَوفََّينََّك » فإن نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب والقتل يوم بدر ، فذاك؛ وإنْ : 

  .وحبثُ أيب حَيَّانَ َمَعُه . وقد تقدم مثلُ هذا يف سورة يونس . االنتقام  فننتقم منهم أشدُّ« ُيرَجُعونَ 
حمذوف؛ لداللة املعىن عليه أي فتقّر عينك ، وال يصح أن « إما ُنرِيَنََّك » جواب : وقال : وقال أبو حيان َهُهَنا 

فإما نُرينك بعض الذي نعدهم يف »  جواباً للمعطوف عليه واملعطوف ، ألن تركيَب« فَإِلَْيَنا ُيْرَجُعونَ » يكون 
أي فإِلينا يرجعون فننتقم منهم « أَْو َنَتَوفَّيَنََّك » ليس بظاهر ، وهو يصحُّ أن يكون جواب « حياتك فإلينا يرجعون 

  .ونعذهبم ، لكوهنم َيتَّبِعُوَك 
} َتِقُمونَ أَْو نُرَِينََّك الذي َوَعْدَناُهْم فَإِنَّا َعلَْيهِْم مُّقَْتِدُرونَ فَإِمَّا َنذَْهَبنَّ بَِك فَإِنَّا ِمْنُهم مُّن{ : ونظري هذه اآلية قوله تعاىل 

َوَهذَا بعَْينِِه هو قولن الزخمشري : إال أنه هنا صرح جبواب الشرط ، قال شهاب الدين ] .  ٤٢و ٤١: الزخرف [ 
  .لفاعل ، واْبُن ِمْصرٍِف ويعقوُب أيضاً بفتح اخلطاب َيْرجُِعونَ بفتح ياء الغيبة مبنياً ل: وقرأ السُّلَِميُّ وَيْعقُوُب . 

فاعالً العتماده « َمْن قََصصَْنا » فيكون « ِلُرسُوالً » صفة « مِْنُهْم » جيوز أن يكون } ِمْنُهم مَّن قََصصَْنا { : قوله 
  .مبتدأ مؤخر « َمْن » وجيوز أن يكون خرباً مقدماً ، و 

  :مث يف اجلملة وجهان 
  .وهو الظاهر « ِلُرُسالً » لوصف ا: أحدمها 
  .االستئناف : والثاين 
  فصل

، أنت كالرسل من قبلك وقد ذكرنا حال بعضهم لك ومل نذكر حال ) صلى اهللا عليه وسلم ( معىن اآلية قال حملمد 
انوا أبداً الباقني وليس فيهم أحد أعطاه اهللا آياٍت ومعجزاٍت ، إال وقد جادله قوُمه فيها وكَذَُّبوه فصربوا ، وك

َوَما كَانَ لَِرُسولٍ أَن َيأِْتَي بِآَيٍة إِالَّ بِإِذْنِ { يقترحون على األنبياء إظاهر املعجزات الزائدة علكى احلاجة ِعناداً وعبثاً ، 
قومك ، واهللا تعاىل علم الصالح يف إظهار ما أظهروه ، فلم َيقَْدْح ذلك يف ُنُبوَِّتهِْم ، فكذلك احلال يف اقتراح } اهللا 

  .عليك املعجزات الزائدة ملا مل يكن إظهارها صالحاً ال َجَرَم ما أظهرناها 

َوَخِسَر هَُناِلَك { أي فإذا جاء قضاُء اهللا بني األنبياء واألمم قضي باحلق } َجآَء أَْمرُ اهللا قُِضَي باحلق { : مث قال 
  .املعجزات الزائدة على قدر احلاجة تعنتاً وعَبثاً وهم املعاندون الذين جيادلون يف آيات اهللا فيقترحون } املبطلون 

ملا ذكر الوعيَد عاد إىل ِذكر ما يدل على وجود اِإللَهِ . اآلية } . . . اهللا الذي َجَعلَ لَكُمُ األنعام { : قوله تعاىل 
  .القَاِدرِ احلَِكيمِ ، وإىل ذكر ما يصلح أن يعد إنعاماً على العباد 



  .» ِمْنَها َوِمْنَها « : وقوله . هي األزواج الثمانية : ، وقال القاضي » ) َ خاصة ( اُم اإلِبل اَألْنَع« : قال الزجاج 
األوىل جيوز أن تكونَ ِللتَّبِْعيض ، إذ ليس كُلُّها ُتْركَُب ، وجيوز أن تكون البتداء الغاية إذ املراُد باألنعام » من « 

  .« عْهد املركوُب غريها ألنه مل ُي: شيٌء خاصٌّ هي اإلبل ، قال الزجاج 
  .ألن اخليل منها وال ُتؤْكَلُ : هي لبيان اجلنس قال : وقال ابن عطية . وأما الثانية فكاألوىل 

ومل يدخل على « ِلَتْبلُغُوا » : وعلى قوله « ِلَتْركَبُوا » : ما السََّبُب يف إدخال الم الِعَوض على قوله : فإن قيل 
  .البََواِقي؟ 
الركوب يف احلج والغزو إما أن يكون واجباً أو مندوباً ، وأيضاً ركوهبا ألجل حاجتهم : ل الزخمشري قا: فاجلواب 

، وهي االنتقال من بلٍد إىل بلد آخر لطلب علم أو إقامة دين يكون إما واجباً أو مندوباً فهذان القسمان أغراض 
النحل [ } واخليل والبغال واحلمري ِلَتْركَُبوَها َوزِيَنةً { :  دينيٍة ، فال َجَرَم أدخل عليها حرف التعليل نظريه قوله تعاىل

  .ومل يدخله على الزِّيَنِة « الرُّكُوبِ » فأدخل حرف التعليل على ]  ٨: 
{ وألباهنا  أي يف أصوافها وأوبارها وأشعارها} َوِمْنَها َتأْكُلُونَ َولَكُْم ِفيَها َمَناِفُع { أي بعضها } ِلَترْكَُبواْ ِمْنَها { قوله 

أي } َوَعلَْيَها َوَعلَى الفلك ُتْحَملُونَ { : قوله . حلمل أثقالكم من بلد إىل بلد } َوِلَتْبلُُغواْ َعلَْيَها حَاَجةً ِفي ُصُدورِكُْم 
  .على اإلبل يف الربِّ ، وعلى السفن يف الَبْحرِ 

  .؟ ]  ٤٠: هود [ } يَها ِمن كُلٍّ زَْوَجْينِ اثنني قُلَْنا امحل ِف{ : يف الفلك ، كما قال : ِلَم لَْم يقل : فإن قيل 
وضع : وضع فيه صح أن يقال : كلمة على لالسِتْعالَء ، فالشيء يُوَضع على الفلك كما صح أن يقال : فاجلواب 

  .} وعليها وعلى الفلك حتملون { : أوىل حىت يتم املزاوجة يف قوله « َعلَى » عليه وملا صح الوجهان كانت لفظةُ 
هناك ألَْيُق؛ ألن سفينة ُنوحٍ على ما قيل كانت ُمطْبِقَةً عليهم وهي حميطة هبم كالوعاء « ِفي » إن لفظة : وقال بعضم 

  .، وأما غريها فاالستعالء فيه واضح ، الن الناس على ظهرها 
وقدم وجوباً ألن له « تُْنِكُرونَ »  منصوب ب} فَأَيَّ آَياتِ اهللا { : دالئل قدرته ، وقوله } َويُرِيكُْم آَياِتهِ { : قوله 

ولو كان مع الفعل هاٌء لكان االختيار الرفع يف أي خبالفِ ألف االستفهام تدخل على : قال مكّي . صدر الكالم 
أَزَْيداً َضَرْبَتُه ، هذا مذهب سيبويه فرق : االسم ، وبعدها فعلٌ واقٌع على ضمري االسم فاالختيار النصب حنو قولك 

َضرَْبَت؟ كان االختيار الرفع؛ ألنه ال ُيْحوجُ إىل إضمار مع أن : يعين أنك إذا قُلْت « أي » لف وبني بني األ أَّيُهمْ 
خيتار النصب ألجل االستفهام فكان مقتضاه اختيار النصب أيضاً فيما إذا » أََزْيداً ضََرْبَتُه » « االستفهام موجود ويف 

  .َعِسٌر كان االستفهام بنفس االسم ، والفرقب 

فأيه آياِت اهللا قليلةٌ؛ ألن التفرقة بني املذكر : جاءت على اللغة املسفيضة وقولك » فأَيَّ آَياِت « : وقال الزخمشري 
( قال أبو حيانَ ) إلهبامه ( ِحمَار ، وِحَمارة غريب ، وهو يف أي أغرب : واملؤنث يف األمساء غري الصفات ، حنو 

  :وِمن قلة تأنيث أيَّ قولُه ) : َرْحَمةُ اِهللا َعلَْيِه 
  َتَرى حُبَُّهْم َعاراً َعلَيَّ وَتْحِسُب... بأيِّ كَتابٍ أَْم بِأَيَِّة ُسنٍَّة  ٤٣٥١
على اإلطالق فليس بصحيح؛ ألن املستفيضَ يف النِّداء أن يؤنث يف » أيا « أغرب إن عََنى » أي « وهو يف : وقوله 

: وال نعلم أحداً ذكر تذكريها فيه فيقول ]  ٢٧: الفجر [ } النفس املطمئنة  ياأيتها{ : نداء املؤنث كقوله تعاىل 
وإن عَنى غري املناداة فكالمه صحيح يقل تأنيثها يف االستفهام ، . يأَيُّها املرأَةُ ، إال صاحب الَبِديع يف النَّْحوِ 

  .وموصولة شرطية 
فة فالذي ينبغي أن ُجيوزَ الوجهان كاملوصولة ويكون أما إذا وقعت صفةً لنكرة أو حاالً ملعر: قال شهاب الدين 



مررُت بامرأٍة أَيَِّة امرأة ، وَجاَءْت ِهْنٌد أَيَّةُ امَْرأٍَة وكان ينبغي أليب َحيَّانَ أن ينبه على هذين الفَْرَعيْنِ : التأنيث أقلّ حنو 
.  

  فصل
يت عددناها كلها ظاهرة باهرة ليس يف شيء منها ما ميكن أَْي هذه اآليات ال} فَأَيَّ آَياِت اهللا تُنِكُرونَ { معىن قوله 

  .إنكاره 

َشدَّ قُوَّةً َوآثَاًرا ِفي الْأَْرضِ فََما أَفَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَاُنوا أَكْثََر ِمنُْهْم َوأَ
فَلَمَّا َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِالَْبيَِّناِت فَرِحُوا بَِما ِعْندَُهْم ِمَن الِْعلْمِ َوَحاَق بِهِْم َما كَاُنوا ) ٨٢(وا َيكِْسُبونَ أَغَْنى َعْنُهْم َما كَاُن

فَلَْم َيُك َيْنفَُعُهْم إِميَاُنُهمْ ) ٨٤(ْشرِِكَني فَلَمَّا َرأَْوا بَأَْسَنا قَالُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوْحَدُه َوكَفَْرَنا بَِما كُنَّا بِِه ُم) ٨٣(بِِه َيسَْتْهزِئُونَ 
  ) ٨٥(لَمَّا َرأَْوا بَأَْسَنا ُسنََّت اللَِّه الَِّتي قَْد َخلَْت ِفي ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهنَاِلكَ الْكَاِفُرونَ 

معناه أن هؤالء الكفار } . . . ن قَْبِلهِْم أَفَلَْم َيِسُريواْ ِفي األرض فََينظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الذين ِم{ : قوله تعاىل 
الذين جيادلون يف آيات اهللا وحصل الِكْبر العظيم يف صدورهم ، إمنا كان السبب يف ذلك طلب الرياسة والتقدمي 

 على الغري يف املال واجلاه ومن ترك االنقياد على احلق طلباً هلذه األشياء فقد باع اآلخرة بالدنيا وهذه طريقة فاسدة؛
يعين لو ساروا يف أطراف االرض لعرفوا أن } . . . أَفَلَْم َيِسُريواْ ِفي األرض { : ألن الدنيا ذاهبة واحتج بقوله تعاىل 

عاقبة املتكربين واملتمردين ليس إال اهلالك والَبوَار مع أهنم كانوا أكثر َعَدداً وِعدَداً وماالً من هؤالء املتأخرين ، فلما 
  ! .املُكَْنةُ العظيمة إال اخلَْيَبة واخلَسَار فكيف حال هؤالء الفقراء املساكني؟مل ُتِفْدُهْم تلك 

َما كَانُوا « أن تكون نافية واستفهامية مبعىن النفي ، وال حاجة إليه وقوله » ما « جيوز يف } فما أغىن عنهم { : قوله 
كَسُْبُهْم وجيوز أن يكون مبعىن الذي فال عائد مصدرية ، وحملها الرفع أي َمكُْسوبُُهْم أو » ما « جيوز أن يكون » 

  .على التقِدريرين » بأَغَْنى « على األول وعلى الثاين هو حمذوف أي يكسبونه وهي فاعل 
  :فيه أوجه } ِعنَدُهْم مَِّن العلم { : قوله 

  .أنه هتكم هبم ، واملعىن لْيَس عندهم ِعلْم : أحدمها 
  .أنَّ عندهم علماً ينتفعون به  أن ذلك جاء على َزْعِمهِْم: الثاين 

  .مبعىن بدل أي مبا عندهم من الدنيا بدل العلم » ِمْن « أن : الثالث 
  .أن يكون الضمري للرسل ، أي فَرِحَ الرسل مبا عندهم من العلم : الرابع 

مباعند الرسل من  أن األول للكفار ، وأما الثاين ِللرسل ، ومعناه فرح الكفار فََرحَ َضِحٍك واستهزاٍء: اخلامس 
َوِمْنَها أي من والوجوه أن يوضع قوله : وقال الزخمشري . العلم؛ إذ مل يأخذوه بقبول وميتثلوا أوامر الوحي ونواهيه 

مبالغة يف نفي فرحهم بالوحي املوجب ألقصى الفرح واملسرة مع هتكم بفَْرطِ } فَرُِحواْ بَِما ِعنَدُهْم مَِّن العلم { : 
  .علم وجهلهم ُخلُوِّهم من ال
َشرٌّ أَهرَّ ذا « : وال يعرب باجلملة الظاهر كوهنا مثبتة عن اجلملة املنفية إال يف قليل من الكالم ، حنو : قال أبو حيان 

وأما يف اآلية فينبغي أن ال حيمل على القليل ألن . على خالف فيه ، وملا آل أمره إىل اإلثبات احملصور جاز » ناب 
  .ين اجلمل املتباينة يف ذلك ختليطاً ملعا

  فصل
حيتمل أن يكون عائداً على الكفار وأن يكون عائداً إىل الرسل فإن » فَرِحُوا « : الضمري يف قوله : قال املفسرون 



هو األشياء اليت كانوا يسموهنا علماً ، وهي الشبهات احملكّية : عاد إىل الكفار ، فذلك العلم الذي فرحوا به قيل 
لَْو َشآَء اهللا َمآ أَْشَركَْنا َوالَ { : وقوهلم ]  ٢٤: اجلاثية [ } َوَما ُيْهِلكَُنآ إِالَّ الدهر { : كقوهلم عنهم يف القرآن ، 

َولَِئن رُّدِدتُّ إىل َربِّي { ]  ٧٨: يس [ } َمن ُيحيِي العظام َوِهَي َرمِيٌم { : وقوهلم ]  ١٨٤: األنعام [ } آَباُؤَنا 
  }ُمْنقَلَباً  َألجَِدنَّ َخيْراً مِّْنَها

[ } كُلُّ ِحْزبٍ بَِما لََديْهِْم فَرُِحونَ { وكانوا يفرحون بذلك ويدفعون به علوم األنبياء ، كما قال ]  ٣٦: الكهف [ 
املراد علوم الفالسفة فإهنم كانوا إذا مسعوا بوحي اهللا دفعوه وصغَّروا : وقيل ]  ٣٢: الروم [ و ]  ٥٣: املؤمنون 

لو : لومهم كما روي عن سقراط أن مسع مبجيء أحد األنبياء علهيم الصالة والسالم فقيل له علوم األنبياء عن ع
املراد علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم : وقيل . حنن قوم مهتدون فال حاجة بنا إىل من يهدينا : هاجرت إليه فقال 

ذَِلكَ { ]  ٧: الروم [ } ُهْم َعنِ اآلخرة ُهْم غَاِفلُونَ َيْعلَُمونَ ظَاهِراً مَِّن احلياة الدنيا َو{ : بتدبريها ، كقوله تعاىل 
فلما جاءت الرسل بعلوم الديانات ومعرفة اهللا تعاىل ، ومعرفة املعاد وتطهري ]  ٣٠: النجم [ } َمْبلَُغُهْم مَِّن العلم 

  .فائدة من علمهم ففرحوا به النفس من الرذائل مل يلتفتوا إليها واستهزأوا هبا ، واعتقدوا أنه ال علم أنفع وأجلب لل
  :وإن عاد الضمري إىل األنبياء ففيه وجهان 

أن يفرح الرُُّسلُ إِذَا َرأوا من قومهم جهالً كامالً وإعراضاً عن احلقِّ وعلموا سوء غَفْلَِتهِْم وما يلحقهم من : األول 
بالكافرين جزاء جهلهم » َوحَاَق « ه العقوبة على جهلهم وإعراضهم يفرحوا مبا أوتوا من العلم ، ويشركوا اهللا علي

  .واستهزائهم 
  .أن املراد أن الرسل فرحوا مبا عندهم من العلم فََرحَ َضِحٍك واستهزاء : الثاين 
أنا مما كنا نعدل أي ترب} قالوا آَمنَّا باهللا َوْحَدُه َوكَفَْرَنا بَِما كُنَّا بِِه ُمْشرِِكنيَ { أي عذابنا } فَلَمَّا َرأَْواْ بَأَْسَنا { : قوله 

فَلَْم َيُك { : قوله ] .  ١٦٥: األعراف [ } بَِعذَابٍ َبئِيسٍ { : شدة العذاب ، ومنه قوله تعاىل : باهللا ، البأُس 
مجلة خرباً مقدماً ، وجيوز أن يرتفع بأهنن فاعل » وَيْنفَعُُهْم « امساً لكان ، و » إمياهنم « جيوز رفع } َينفَُعُهمْ إِميَانُُهْم 

  .نفعهم ، ويف كان ضمري الشأن ي
ودخل . وأنه ليس من باب التنازع ]  ١٣٧: األعراف [ } َما كَانَ َيْصَنُع ِفْرَعْونُ { : وقد تقدم هذا حمققاً يف قوله 

َولَدٍ  َما كَانَ للَِّه أَن يَتَِّخذَ ِمن{ : حرف النفي على الكون ال على النفي؛ ألنه مبعىن ال يصح وال ينبغي ، كقوله تعاىل 
  ] . ٣٥: مرمي [ } 

واعلم أن املراد بالوقت الذي ال ينفع اإلميان فيه هو وقت ُمَعايَنة نزول مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب ألن يف ذلك 
  .الوقت يصري املرء ملجأ إىل اإلميان فذلك اإلميان الَ َيْنفَُع 

ضمون اجلملة يعين إن الذي فعل اهللا هبم سنة سابقة من اهللا ، جيوز انتصاهبا على املصدر املؤكد مل} ُسنَّةَ اهللا { : قوله 
، وتلك السنة أهنم إذا } اليت قد خلت يف عباده { وجيوز انتصاهبا على التحذير ، أي احذَرُوا سنة اهللا يف املكذبني 

واستعري هنا : قيل .  يف األصل مكان» ُهنَاِلكَ « } ُهنَاِلَك الكافرون { عاينوا العذاب آمنوا وال ينفعهم إمياهنم 
  .للزمان ، وال حاجة فاملكانيةُ فيه ظاهرة ، أي وخسر هَُناِلَك الكافرون بذهاب الدارين 

  .» الكافر خاسر يف كل وقت ، وإمنا يَُبيُِّن هلم خسراهنم إذا رأوا الَعذَاب « : قال الزَّجَّاُج 
  فصل

ِلَمْن أنُتنَّ؟ فقُلَْن : يف مكان واحد مل ير أْحَسَن مْنُهنَّ فقال هلُنَّ  رأى رجل يف املنام سَْبَع جوارٍ ِحَساٍن: قال بن سريين 



  .ِلَمْن قََرأَ آلَ حَم : 
  ) .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم ) ( اللَّهم وفِّقنا لكتابك ( 

َبِشًريا َوَنِذيًرا فَأَعَْرضَ ) ٣(قَْومٍ َيْعلَُمونَ ِكتَاٌب فُصِّلَْت آَياُتُه قُْرآًنا َعَربِيا ِل) ٢(َتْنزِيلٌ ِمَن الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ ) ١(حم 
َملْ َوقَالُوا قُلُوُبَنا ِفي أَِكنٍَّة ِممَّا َتْدعُوَنا إِلَْيِه َوِفي آذَانَِنا َوقٌْر َوِمْن َبْينَِنا َوَبيْنَِك ِحَجاٌب فَاْع) ٤(أَكْثَرُُهْم فَُهْم لَا َيْسَمُعونَ 

  ) ٥(إِنََّنا َعاِملُونَ 

على القول باهنا اسم السورة ، » حم « خرب » تنزيل « جيو أن يكون } حم تنزيل من الرحن الرحيم { : تعاىل قوله 
  .وجيوز أن يكون تنزيل خرب ابتداء مضمر ، أي هذا تنزيل . 

  .خربه » كتاب « تنزيل رفعت باالبتداء و : وقال األخفش 
َتنْزِيلُ ، وجيوز أن يكون خرباً ثانياً ، وأن يكون بدالً من تنزيل ، قد تقدم أنه جيوز أن يكون خرباً ِل» كتاب « : قوله 

  .» ِلكتَابٍ « صفة } فُصِّلَْت آيَاُتُه { و . وأن يكون فاعالً باملصدر ، وهو تنزيل أي نزل الكتاب ، قاله أبو البقاء 
  :يف نصبة ستةُ أوجه » قرآناً « : قوله 

وهي حال غري متنقلة » عربياً « صفته ، أو حال ُموطِّئَة ، واحلال يف احلقيقة »  َعرَبِيا« و . هو حال بنفسه : أحدها 
، أو منصوب على املصدر ، أي يقرأه قرآناً أو على » آياته « وصاحب احلال إما كتاب لوصفه بفصلت ، وما 

  .ْرآناً ، أو منصوب بتقدير فعل ، أي فصَّلَْناُه قُ» لفصلت « االختصاص واملدح ، أو مفعول ثانٍ 
  :فيه ثالثة أوجه » ِلقَومٍ « : قوله 

أي فصلُت هلؤالِء وبينُت هلم؛ ألهنم هم املنتفعون هبا وإن كانت مفصلة يف نفسها » بفصلت « أن يتعلق : أحدها 
  .جلميع الناس 

صفة له ، » ن من الرمح« صفة له؛ ألنك إن جعلت » ِمَن الرَّْحمنِ « وهذا إذا مل جتعل . أن يتعلق بتنزيل : الثاين 
خرباً عنه ، وال بدالً منه؛ لئال يلزم اإلخبار عن املوصول أو » كتاب « فقد أعلمت املصدر املوصوف وإذا مل يكن 

  .املبدل منه قبل متام صلته ، ومن يتسع يف الظرف وعديله مل يبال بشيٍء 
  .ذلك؛ ألنه من تتماته وليس بأجنيب  فاعالً به فال َيُضرُّ» كتاب « متعلقاً به و » من الرمحن « وأما إذا جعلت 

  فصل
  :اعلم أنه تعاىل حكم على هذه السورة بأشياء 

هذا بناء األمري أي مبنّيه ، : كوهنا تنزيالً ، واملراد املنزل ، والتعبري عن املفعول باملصدر جماز مشهور ، كقوله : أوهلا 
أن اهللا كتبها يف اللوح احملفوظ ، وأمر جربيل ، : منزالً ومعىن كونه ) أي مضروبه ( وهذا الدِّرهم ضرُب السُّلطان 

والسالم أن حيفظ الكلمات مث ينزل هبا على النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم وُيؤَدِّيها إليه ، فلما ) الصالة ( عليه 
  .والسالم مسي بذلك تنزيالً ) الصالة ( حصل تفهيُم هذه الكلمات بواسطة نزول جربيل عليه 

كون ذلك التنزيل من الرحن الرحيم ، وذلك يدل على أن ذلك التنزيل نعمةٌ عظيمة من اهللا تعاىل ، ألن :  وثانيها
الفعل املقرون بالصفة ال بد وأن يكون مناسباً لتلك الصفة ، فكونه تعاىل رمحن رحيماً صفتان دالتان على كما 

كون داالً على أعظم وجوه الرمحة والنعمة واألمر كذلك؛ الرمحة ، فالتنزيلُ املضاف إىل هاتني الصفتني ال بدَّ وأن ي
ألن اخلَلَْق يف هذا العامل كاملرضى واملُحتاجني ، والقرآن مشتمل على كل ما حيتاج إليه املرضى من األدوية ، وعلى 

  .ن عليهم ما حيتاج إليه األحصاء من األغذية ، فكان أعظم النعم من اهللا تعاىل على أهل هذا العامل إنزال القرآ



كونه كتاباً ، وتقدم أن هذا االسم مشتق من الكَْتبِ وهو اجلمع ، فسمي كتاباً ألنه مجع فيه ِعلَْم األولني : وثالثها 
  .واآلخرين 

قوله فصلت آياته ، أي ميزت وجعلت تفاصيل يف معاٍن خمتلفٍة فبعضها وصف ذات اهللا ، وصفاِت التنزيه : ورابعها 
مله وقدرته ورمحته وعجائب أصول خلقه من السموات والكواكب وتعاقب الليل والتقديس وشرح كمال ع

والنهار ، وعجائب أحوال النبات واحليوان وبعضها يف املواعظ والنصائح ، وبعضها يف هتذيب األخالق ورياضة 
خللق كتاب النفس ، وبعضها يف قََصص األنبياء وتواريخ املاضني ، وباجلملة فمن أنصف علم أنه ليس يف بدء ا

  .اجتمع فيه من العلوم واملختلفة مثل ما يف القرآن 
  .قرآناً وقد سبق توجيه هذا االسم : قوله : وخامسها 
[ } َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن رَُّسولٍ إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه { : قوله عربياً أي إمنا نزل بلغة العرب ، ويؤكده قوله تعاىل : وسادسها 

  ] . ٥: إبراهيم 
  .أي جعلناه قرآناً َألْجلِ أنا أنزلناه على قوم عربٍ بلغتهم ليفهموا منه املراد » لقوم يعلمون « قوله : سابعها و

جيوز أن يكونا نعتني لقرآناً ، وأن يكونا حالني؛ إما من كتاب وإما من آياته » بشرياً نذيرا « قوله : وثامنها وتاسعها 
وقرأ زيد بن علي برفعهما على النعت لكتاب ، أو على خرب ابتداء مضمر ، أي  .، وإما من الضمري املنوي يف قرآناً 

  .هو بشري ونذير ، ومعناه بشرياً للمطيعني بالثواب ونذيراً للمجرمني بالعقاب 
واحلق أن القرآن بشارة ونِذَارة إال أنه أطلق اسم الفاعل عليه للتنبيه على كونه كامالً يف هذه : قال ابن اخلطيب 

  .شعر شاعر وكالم قائل : فة كما يقال الص
كوهنم معرضني عنه ال يسمعونه وال يتلفتون إليه ، فهذه الصفات العشرة اليت وصف اهللا تعاىل القرآن هبا : عاشرها 

.  
  فصل

  :احتج القائلون خبلق القرآن هبذه اآلية من وجوه 
لُ والتنزيلُ مشعر بالتغيري من حال إىل حال فوجب أن يكونَ أنه وصف القرآن بكونه ُمنَزَّالً وَتنْزِيالً ، واملنزَّ: األول 
  .خملوقاً 
  .أن التنزيل مصدر ، واملصدر هو املفعول املطلق باتفاق النحويني : الثاين 

  .أن املراد بالكتابة إما الكتابة ، وهي املصدر الذي هو املفعول املطلق وإما املكتوب الذي هو املفعول : الثالث 
  .على أن متصرفاً يتصرف فيه بالتفصيل وذلك ال يليق بالقدمي ) بدل ( » فصلت آياته « : قوله  أن: الرابع 

  .أنه إمنا مسي قرآناً ، ألنه قُرِنَ بعض أجزائه ببعض وذلك يدل على كونه مفعول فاعل وجمعول جاعل : اخلامس 
فاظ إمنا دلت على هذه املعاين حبسب ، وإمنا صحت هذه النسبة ألن هذه األل» عربياً « وصفه بكونه : السادس 

  .وضع العرب ، واصطالحاهتم ، وما حصل بَِجْعلِ جاعل وِفْعلِ فاعل فال بد وأن يكون ُمْحَدثاً وَمْخلُوقاً 

  .أ ، كل هذه الوجوه املذكورة عائدة إىل اللغات وإىل احلروف والكلمات وهي حادثة : واجلواب 
  فصل

اللغات كاإلستربق والسِّجيل فإهنما فارسيان واِملْشكَاة فإهنا حبشية ، والِقْسطَاسِ  ذهب قوٌم إىل أن القرآن من سائر
َوَمآ أَْرَسلَْنا ِمن رَُّسولٍ إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه { : ، وقوله » قرآناً َعَربياً « : ، فإنه من لغة الروم ، وهذا فاسد لقوله تعاىل 

  ] . ٥: إبراهيم [ } 



  فصل
اإلميان والكفارة والصالة والزكاة والصوم واحلج ، ألفاظ شرعية ال لغوية مبعىن أن الشرع نقل هذه  :قالت املعتزلة 

وهذا باطل ، وليس للشرع تصرفٌ يف هذه األلفاظ إال . األلفاظ عن ُمسمَّياهتا اللُّغويَّة األصلية إىل مسميات أخرى 
من أنواع مسمََّياهتا ، كما أن اإلميان عبارةٌ عن التصديق  من وجٍه واحد ، وهو أنه َخصَّص هذه األمساء بنوعٍ معيَّنٍ

  .والصالة عبارة عن الدعاء ، فخصَّصه الشرع بنوع معني من الّدعاء ، وكذا القول يف البواقي 
  فصل

قرآناً عربياً  إهنا تدل على أنه إمنا جعله: متسك القائلون بأن أفعال اهللا تعاىل معلَّلةٌ باملصاحل واحلكمة هبذه اآلية فقالوا 
  .ألجل أن يعلموا املراد منه ، فدل على أنَّ تعليل أفعالِ اهللا وأحكامه جائز 

  فصل
قرآناً عربياً لقوم يعلمون يعين إمنا جعلناه عربياً ليصري معلوماً والقول بأنه : القرآن كله معلوم لقوله تعاىل : قال قوم 

  .غري معلوم يقدح فيه 
وهذه اآلية تدل على أنه ال مُْهَتِدي إال من َهَداه اهللا . ال يصغُّون تكرباً } ُرُهْم فَُهمْ الَ َيْسَمُعونَ فَأَْعَرَض أَكْثَ{ : قوله 

وملا وصف اهللا تعاىل القرآن بأهنم أعرضوا عنه ومل يلتفتوا إليه بني أهنمه صرحوا هبذه . ، وال ُمِضلَّ إال من أضله اهللا 
  :النفرة ، وذكروا ثالثة أشياء 

ويف آذَانَِنا وقر : على قلوبنا أكنة ، كما قيل : هال قيل : فإن قُلَْت : ، قال الزخمشري » ِفي أَِكنٍَّة « : قوله : ها أحد
قلوبنا يف أكنة ، وعلى : هو على منط واحد؛ ألنه ال فرق يف املعىن بني قولك : ليكون الكالم على منٍط واحد؟ قلت 
جعلنا قلوهبم يف أكنٍة مل خيتلف املعىن : جعلنا على قُلُوبِهِم ، ولو قيل ) إنَّا : ( اىل قلوبنا أكنة ، والدليل عليه قوله تع

  .إال يف املعاين ) واملالحظة ( ، وترى املطابيع منه ال يرون الطباق 
هنا أبلغ من على ، ألهنم قصدوا اإلفراط يف عدم القبول حبصول قلوهبم يف أكنة احتوت » يف « و : قال أبو حيان 

: املالُ يف الكيسِ خبالف قولك : عليها احتواء الظرف على املظروف ، فال ميكن أن يصل إليها شيء كما تقول 
فهو من إخبار اهللا » وجعلنا « املالُ على الكيس ، فإنه ال يدل على احلَصر ، وعدم الوصول داللة الوعاء ، وأما 

  .تعاىل فال حيتاج إىل مبالغة 
  .وقر وتقدم تفسري األكنة وال

  .وقرأ طلحة بن مصرف وِقْر بكسر الواو وتقدَّم الفرق بينهما 
البتداء الغاية واملعىن أن اِحلجاب ابتداء منا وابتداء منك » وِمْن َبيْننا « ويف » ِممَّا « من يف » ِممَّا َتْدُعوَنا « : قوله 

لكان املعىن أن حجاباً » ِمْن « تأٍت  فاملسافة املتوسطة جهتنا وجهتك مستوعبة باحلجاب ال فراغ فيها ، فلو مل
  .حاصل وسط اجلهتني 

هو حمصول على املعىن؛ ألن : وقال أبو البقاء . واملقصود املبالغة بالتباُين املُفرِط ، فلذلك جيء بِِمْن قاله الزخمشري 
ن األكنة األغشية ، وليس األغشية وال جيوز أن يكون نعتاً َألكنٍَّة؛ أل. املعىن يف أكنة حمجوبٍة عن مساع ما تدُعونا إليه 

  .مما تدعونا إليه 
  فصل

يعىن املشركني قلوبنا يف أكنة أغطية ، واألكنة مجع كنان ، كأغطية مجع غطاء ، والِكنان هو الذي جعل فيه : وقالوا 
 ترك القبول عنك إنا يف: السهام ، واملعىن ال نفقُه ما تقول ، ويف آذاننا وقر أي صمٌم فال نسمُع ما تقول ، واملعىن 



مبنزلة من ال يفهم وال يسمع ومن بيننا وبينك حجاب ، ِخالف يف الدين ، فال نوافقك على ما تقول فاعمل أنت 
  .على دينك إّنا عاملون على ديننا 

الَِّذيَن لَا ) ٦(ْيِه َواْسَتغِْفُروُه َووَْيلٌ ِللُْمْشرِِكَني قُلْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم ُيوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد فَاْسَتِقيمُوا إِلَ
قُلْ أَئِنَّكُمْ ) ٨(إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ لَُهمْ أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن ) ٧(ُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَُهْم بِالْآِخَرِة ُهْم كَاِفُرونَ 

َوجََعلَ ِفيَها َروَاِسَي ِمْن فَْوِقَها ) ٩(َق الْأَْرَض ِفي َيْوَمْينِ وََتْجَعلُونَ لَُه أَْنَداًدا ذَِلَك َربُّ الْعَالَِمَني لََتكْفُُرونَ بِالَِّذي َخلَ
اِء َوِهَي ُدَخانٌ فَقَالَ لََها ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّم) ١٠(َوَباَرَك ِفيَها َوقَدََّر ِفيَها أَقَْواَتَها ِفي أَْرَبَعِة أَيَّامٍ َسَواًء ِللسَّاِئِلَني 

فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َيوَْمْينِ َوأَْوَحى ِفي كُلِّ َسَماٍء أَْمرََها ) ١١(َوِللْأَْرضِ ائِْتَيا طَْوًعا أَْو كَْرًها قَالََتا أََتْيَنا طَاِئِعَني 
  ) ١٢(َك تَقْدِيُر الَْعزِيزِ الَْعِليمِ َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّنَْيا بَِمصَابِيَح َوِحفْظًا ذَِل

والرسم . فعالً ماضياً خرباً عن الرسول » قَالَ « : قرأ ابُن وثابٍ واألعمش } قُلْ إِنََّمآ أََناْ َبَشٌر { : قوله تعاىل 
ء؟؛ أي اهللا تعاىل وقرأ األعمُش والنَّخعيُّ يوحي بكسر احلا. وقد تقدم مثل هذا يف األنبياء وآخر املؤمنني . حيتملُهما 

قال احلسن رضي } أَنََّمآ إهلكم إله َواِحٌد { ، واملعىن إنَّما أنا بشر مثلكم أي كواحد منكم لوال الوحُي ما دعوتكم 
  .اهللا عنه َعلََّمُه اهللا التواضع 

إليه بالطاعنة وال َتِميلوا عن ُعدِّي بإىل؛ لتضمنه معىن توجَّهُوا واملعىن وجِّهُوا استقامتكم } فاستقيموا إِلَْيهِ { : قوله 
  .من ذنوبكم » واستغفروه « سبيله 
الذي ال يقولون ال إله إال اهللا : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما } َوَوْيلٌ لِّلُْمْشرِِكَني الذين الَ ُيْؤُتونَ الزكاة { : قوله 

َوَنفٍْ وَما َزكَّاَها « : ، وهو مأخوذ من قوله واملعىن ال يُطَهِّرون أنفسهم من الشِّرك بالتوحيد . ، وهي زكاة األنفس 
الزكاة قَْنطََرةُ اإلسالم ، فمن : وكان يقال . ال يقرِّون بالزكاة وال يرون إيتاَءها واجباً : وقال احلسن وقتادة . » 

ال : جماهد ال ُينِفقُون يف الطاعة وال يتصدقون ، وقال : وقال الضحاك ومقاتل . قطعها جنا ، ومن ختلف عنها هلك 
  .} َوُهْم باآلخرة ُهْم كَاِفُرونَ { يزكون أعماهلم 

  فصل
  :إنه تعاىل توعدهم بأمرين : إن الكفار خماطُبون بفروع اإلسالم هبذه اآلية ، فقالوا : احتج من قال 

  .كوهنم مشركني : أحدمها 
حق وصول الوعيد ، وذلك يدل  ال يؤتون الزكاة ، فوجب أن يكون لكل واحد من هذين تأثري عظيم يف: والثاين 

  .على أن لعدم ايتاء الزكاة من املشرك تأثري عظيم يف زيادة الوعيد وهو املطلوب 
  فصل

إن اهللا تعاىل ملا ذكر هذه الصفة ذكر قبلها ما يوجب : احتج بعضهم على أن مانع الزكاة كافر هبذه اآلية فقال 
} َوُهْم باآلخرة ُهْم كَاِفُرونَ { : وذكر بعدها ما يوجب الكفر وهو قوله » َوَوْيلٌ ِللُْمْشرِِكَني « : الكفر وهو قوله 

فلو مل يكن منع الزكاة كفراً لكان ذكره فيما بني الصفتني املوجبتني للكفر قبيحاً؛ ألن الكالم إمنا يكون فصيحاً إذا 
قال . عنه حكم بكفر مانعي الزكاة  كانت املناسبة مرعيةً بني أجزائه ، مث أكدوا ذلك بأن أبا بكر الصديق رضي اهللا

واجلواب أنه ثبت بالدليل أن اإلميان عبارة عن التصديق بالقلب ، واإلقرار باللسان ، ومها حاصالن : ابن اخلطيب 
  .عند عدم إيتاء الزكاة ، فلم يلزم ُحُصول الكفر بسبب عدم إيتاء الزكاة واهللا أعلم 

قال ابن عباس رضي اهللا عنهما غري مقطوع ، } واْ الصاحلات لَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن إِنَّ الذين آَمُنواْ َوَعِملُ{ : قوله 



  :أي قطعه وأنشدوا » قَد َمنَُّه السَّفرَ « : مننُت احلبلَ أي قطعُتُه ، ومنه قوهلم : من قولك 
  َوالَ َنزِقَا ُيعِْطي بذلك َمْمنُوناً... فَْضلَ اجلَوَاِد على اخلَْيلِ البِطَاِء فَالَ  ٤٣٥٢

  :غري منقوص ، ومنه املنون ألنه ينقص منة اإلنسان وقوته ، وأنشدوا لذي اإلصبع الُعدواين : وقال مقاتل 

  على الصَِّديقِ وال َخريِي بَِمْمُنوِن... إنِّي لََعمُْرَك َما بَابِي بِِذي غَلَقٍ  ٤٣٥٣
: غري حمسوب وقال السُّدِّّي : وقال جماهد . إمنا َيُمنُّ املخلوق غري ممنون به عليهم؛ ألن عطاء اهللا ال ُيَمنُّ به : وقيل 

  .نزلت هذه اآلية يف املَْرَضى والزَّمىن واهلَْزَمى إذا عجزوا عن الطاعة يكتبه هلم األجُر كأصح ما كانوا يعلمون فيه 
ن العبد إذا كان على إ« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روي عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال 

اكُتْب له مثل علمه إذا كان طليقاً حىت أطلقه أو أكفته : طريقة حسنة من العبادة مث َمرَِض ، قيل للملك املوكل به 
  .» إيلَّ 

مزة وبعدها اآلية قرأ ابُن كثري أينكم لتكفرون هب} قُلْ أَإِنَّكُْم لََتكْفُرُونَ بالذي َخلََق األرض ِفي َيْوَمْينِ { : قوله تعاىل 
وهو استفهام مبعىن اإلنكار ، أي كيف تكفرون باهللا ، . ياء حمققة ساكنة بال مد والباقون ممدوداً مشدد النون 

وكيف جيوز جعل هذه األنداد اخلسيسة أنداداً هللا مع أنه تعاىل خلق األرض يف يومني ، ومها يوم األحد ويوم االثنني 
ن وخلق السموات بأسرها يف يومني آخرين ، فمن قدر على خلق هذه األشياء ، ومتم بقية مصاحلها يف يومني آخري

  العظيمة كيف يعقل الكفر به ، وإنكار قدرته على احلَْشر والنَّشر؟
َمن استدل بشيء على إثبات شيء فذلك الشيء املستدل به جيب أن يكون مسلماً عند اخلصم حىت : فإن قيل 

القاً لألرض يف يومني أمر ال ميكن إثباته بالعقل احملض إنا ميكن إثباته بالسمع يصح االستدالل به ، وكونه تعاىل خ
ووحي األنبياء والكفار كانوا منازعني يف الوحي والنبوة ، فال يعقل تقرير املقدمة عليهم ، وإذا امتنع تقريرها عليهم 

  .امتنع االستدالل هبا على فساد مذاهبهم 
ألرض خملوقةً بالعقل ُممكٌن ، وإذا أمكن ذلك أمن االستدالل به على وجود إثبات كون السموات وا: فاجلواب 

الكافر كيف يعقل التسوية بني اإلله املوصوف هبذه القدرة القادرة وبني : وحنيئذ يقال . اإلله القادر القاهر العظيم 
فحينئذ ال يبقى يف االستدالل بكونه  :الصَّنم الذي هوة مجاٌد ال يضرُّ وال ينفع يف املعبودية واإلهلية؟ بقي أن يقال 

بل له أثر يف هذا الباب ، وذلك أن التورية مشتملة على هذا : قال ابن اخلطيب . تعاىل خالقاً لألرض يف يومني أثر 
املعىن ، فكان ذلك يف غاية الشهرة بني أهل الكتاب فكفار مكة كانوا يتعقدون يف أهل الكتاب أهنم أصحاب العلوم 

أهنم كانوا قد مسعوا من أهل الكتاب هذه املعاين فاعتقدوا كوهنا حقاً ، وإذا كان األمر كذلك َحسن أن ، والظاهر 
إن اإلله املوصوَف بالقدرة على خلق هذه األشياء العظيمة يف هذه املدة اللطيفة كيف يليق بالعقل جع : يقال هلم 

  .فبهذا التقدير حسن االستدالل ! ليهة؟اخلشب املنجور واحلجر املنحوت شريكاً له يف املعبودية واإل
أي } ذَِلَك َربُّ العاملني { : فهو داخل يف حيز االستفهام وقوله » لََتكْفُُرونَ « عطف على » َوَتْجَعلُونَ لَهُ « : قوله 

هو رب العاملني وخالقهم ومبدعهم فكيف ( ذلك املوجود الذي علمَت من صفته وقدرته أن خلق األرض يف يومني 
مث أخرب أنه أتى بثالثة ) ثبتهم له أنداداً من اخلشب واحلجر؟ مثإنه تعاىل ملا أخرب عن كونه خالقاً لألرض يف يومني أ

وهذا مستأنف وال جيوز } َوَجَعلَ ِفيَها َروَاِسيَ { : أنواعٍ من الصُّنع العجيب والفعل البديع بعد ذلك ، فاألول قوله 
لتكفرون « : فإنه معطوف على قوله » وََتْجَعلُونَ « : هما بأجنيب ، وهو قوله عطفه على صلة املوصول ، للفصل بين

  .كما تقدم » 



  .واملراد بالرواسي اجلبال 
{ كما اقتصر على قوله } َوجََعلَ ِفيَها رََواِسَي { ومل يقتصر على قوله » من فوقها « : ما الفائدة يف قوله : فإن قيل 

]  ٣١: األنبياء [ } َوَجَعلَْنا ِفي األرض َروَاِسيَ { وقوله ]  ٢٧: املرسالت [ } َشاِمَخاتٍ َوَجَعلَْنا ِفيَها رََواِسَي 
  ] . ٣: الرعد [ } َوَجَعلَ ِفيَها َروَاِسيَ { : وقوله 

أ ، ه تعاىل لو جعل فيها رواسي من حتتها ألوهم ذلك أن تلك األساطني التَّحتانيَّة هي اليت أمسكت هذه : فاجلواب 
ُخِلقَْت هذه اجلبال الثقال فوق األرض لريى اإلنسان بعينه أنَّ : ض الثقيلة عن النزول ، ولكنه تعاىل قال األر

  .األرض واجلبال أثقالٌ وكلها مفتقرة إىل ُمْمِسٍك وحافٍظ وما ذاك احلافظ املدبِّر إال اهللا سبحانه وتعاىل 
قال ابن عباس . مبا خلق من البحار واألهنار واألشجار والثمار  أي يف األرض» وََباَرَك ِفيَها « قوله : النوع الثاين 

يريد شقَّ األهنار ، وخلق اجلبال خلق األشجار والنار ، وخلق اجلبال وخلق األشجار والنار ، : رضي اهللا عنهما 
  .وخلق أصناف احليوانات ، وكل ما حيتاج إليه من اخلريات 

املعىن وقدر فيها أقوات أهِلها ومعايشهم ما يصلحهم وقال حممد : قيل } أَقَْواتََها  َوقَدََّر ِفيَهآ{ قوله : النوع الثالث 
وعلى هذا . وقدر فيها أقواهتا من املطر : وقال جماهد . قدر أقوات األبدان قبل أن خيلق األبدان : بن كعب 

وقيل املراد من إضافة . املطر  فاألقوات لألرض ال للسكان ، واملعىن أن اهللا عزَّ وجلَّ قدر لكل أرض حظَّها من
القُوت إىل األرض كوهنا متولدة يف تلك األرض وحادثة فيها؛ ألن النحاة قالوا يف حسن اإلضافة أدىن سبب فالشيء 

أي قدر األقوات اليت خيتص حدوثها هبا ، » وقدر فيها أقواهتا « قد يضاف إىل فاعله تارة ، وإىل حمله أخرى ، فقوله 
 جعل كل بلدة معدناً لنوع آخر من األشياء املطلوبة مبعىن أن أهل هذه البلدة حيتاجون إىل األشياء وذلك ألنه تعاىل

  .املتولدة يف ذلك البلد وبالعكس فصار هذا املعىن سبباً لرغبة الناس يف التجارات واكتساب األموال 
يف تتمَّة أربعة أيام ، يريد : قال الزجاج . بالَيوَْمْينِ املقتدمني  يف َتَمام أَْرَبَعِة أيام: تقديره } يف أَْرَبَعِة أَيَّامٍ { : قوله 

كل ذلك يف : يف أربعة أيام فلذلك املدة خلق اهللا األرض وما فيها كأنه قال : وقال الزخمشري . بالتتمة اليومني 
  .أربعة أيام كاملة مستويةً بال زيادة وال ُنقصاٍن 

أي يف متام : وقال أبو البقاء . ْيتُ بييت يف يوم وأكملته يف يومني أي باألول َبَن: وهذا كقولك : قال شهاب الدين 
ويوماِن } َخلََق األرض ِفي َيْوَمْينِ { : أربعة أيام ، ولوال هذا التقدير لكانت األثام مثانيةً يومان يف األول ، وهو قوله 

  .} يف أَْرَبَعِة أَيَّامٍ { يف الَوَسِط وهو قوله  وأربعةُ} َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َيوَْمْينِ { يف اآلخر وهو قوله 
إنه تعاىل ملا ذكر خلق األرض يف يومني ، فلو ذكر أنه خلق هذه األنواع الثالثة الباقية يف يومني آخرين : فإن قيل 

  كان أبعَد عن الشُّبهة وعن الغلط فَِلَم َتَرك التصريح وذكر الكالم اجململ؟
خلقت هذه الثالثة يف يومني؛ ألنه لو : فيه فائدة زائدة على ما إذا قال » أربعة أيام سواء يف « أن قوله : فاجلواب 

: خلقت هذه األشياء يف يومني مل ُيِفْد هذا الكالم كون اليومني ُمستغرقني بتلك األعمال؛ ألنه قد يقال : قال 
، أمَّا ملا ذكر خلق األرض ، وخنلق هذه  عملُت هذا العمل يف يومني مع أن اليومني ما كانا مستغرقني بذلك العمل

يف أربعة أيام سواء دلَّ على أن هذه األيام األربعة صارت مستغرقةً يف تلك األعمال من غري زيادة : األشياء مث قال 
  .وال ُنقصاٍن 

  :العامة عل النصب ، وفيه أوجه » سواء « : قوله 
  .ت قاله مكي وأبو البقاء أنه منصوب على املصدر بفعل مقدر ، أي استو: أحدها 
العائدة على األرض أو من األرض قاله أبو البقاء » فيها « يف » ها « يف أقواهتا ، أو من » ها « أنه حال من : الثاين 



  .وفيه نظر ألن املعىن إمنا هو وصف األيام بأهنا سواء ، ال وصف األرض بذلك وعلى هذا جاء التفسري 
اجلر صفة للمضاف ، أو املضاف إليه ، وقال قتادةُ والسُّدي سواء معناها سواء ملن ويدل على ذلك قراءة َسواٍء ب

إال أن ابن زيد ومجاعةً قالوا . ِسأل عن األمر ، واستفهم عن حقيقة وقوعه وأراد العربة فيه فإنه جيده كما قال تعاىل 
مهيَّأ أمر هذه املخلوقات ونفعها للمحتاجني إليها  شيئاً يَقُْرُب من املعىن الذي ذكره أبو البقاء فإهنم قالوا معناه مستوٍ

وقرأ زيُد بُن علي واحلسُن وابُن أيب إسحاق وعيسى ويعقوُب وعمُرو بن . من البشر ، فعرب بالسائلني عن الظالبني 
  :وأبو جعفر بالرفع وفيه وجهان . َسواٍء باخلفض على ما تقدم : ُعبيٍد 

هو مرفوع باالبتداء وخربه : ، أي هي سواء ، ال يزيُد وال َينقُُص ، وقال مكِّي أنه على خرب ابتداء مضمر : أحدمها 
يف كَمْ : مبعىن مستويات ملن سأل فقال : مث قال . للسائلني؛ وفيه نظر ، من حيث االبتداء بنكرة من غري ُمسوَّغ 

  .تعاىل للسائلني جلميع السائلني ألهنم يسألون الرزق وغريه من عند اهللا : خلقت؟ وقيل 
  :فيه ثالثة أوجه » للسائلني « قوله 

  .أنه متعلق بسََواء مبعىن مستويات للسائلني : أحدها 
  .أنه متعلق بقدَّر ، أي قدر فيها أقواهتا ألجل الطالبني هلا احملتاجني املقتاتني : الثاين 

  .ألرض وما فيها؟ يف كم خلقت ا: هذا احلصر ألجل من سأل : أن يتعلق مبحذوف ، كأنه قيل : الثالث 
: من قوهلم : وقال ابن اخلطيب . أي عمد إىل خلق السماء } ثُمَّ استوى إِلَى السمآء َوِهَي ُدَخانٌ { ) : تعاىل ( قوله 

استوى إىل مكان كذا إذا توجَّه إليه توجُّهاً ال يلتفُت معه إىل عمل آخر وهو من االستواء الذي هو ضد االعوجاج 
مث دعاه داعي : واملعىن ]  ٦: فصلت [ } استقيموا إِلَْيِه { : تقام إليه وامتدَّ إليه ، قال تعاىل اس: ونظريه قوهلم . 

هو ما ارتفع عن هلب : والدُّخان . احلكمة إىل خلق السموات بعد خلق األرض ما فيها من صارٍف يصرفُُه عن ذلك 
غُرابٍ : يف القلة أَْدِخَنةٌ ويف الكثرة ُدْخَيان ، حنو  ويستعار ملا يرى من ُبخار األرض عند جدهبا وقياس مجعة. النار 

هو مجع داِخنةٍ تقديراً على سبيل اإلسناد اجملازّي ، ومثله : َدوَاِخن ، قيل : وأغربة وِغْربَاٍن وشذوا يف مجعه على 
  .عثانٌ وعواِثن 

  .خاِن يف رأي العني من باب التشبيه الصُّوري؛ ألن صورهتا صورة الدُّ« ُدَخان » ِهَي « و : وقوله 
  فصل

هذا الدخان ُبخار املاء وذلك أن عرش الرمحن كان على املاء قبل خقل السموات واألرض ، كما : قال املفسريون 
  ] . ٧: هود [ } َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى املآء { : قال تعاىل 

ُدخانٌ فأما الزَّبُد فبقي على وجه املاء فخلق  مث إن اهللا تعاىل أحدث يف ذلك املاء اضطراباً فأْزَبَد وارتفع ، وخرج منه
  .منه اليبوسة وأحدثَ منه األرض ، وأما الدخان فارتفع وعال فخلق منه السَّموات 

ُيشعر بأن ختليق السماء حصل بعد ختليق األرض ، } مث استوى إىل السماء وهي دخان { قوله تعاىل : فإن قيل 
يشعر بأن ختليص األرض حصل بعد ختليق السماء ]  ٣٠: النازعات [ } َدَحاَها واألرض بَْعَد ذَِلَك { وقوله تعاىل 

  !وذلك يوجب التناقض
إنه تعاىل خلق األرض أوالً ، مث َخلََق بعنده السماء ، مث بعد أن َخلََق السماء دحى : املشهور أن يقال : فاجلواب 

  :اجلواب عندي ُمشِكلٌ من وجوه  وهذا: قال ابن اخلطيب . األرض ، وهبذه الطريق يزول التناقض 
أنه تعاىل َخلََق األرض يف يومني ، مث إنه يف اليوم الثالث جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها : األول 

: أقواهتا ، وهذه األحوال ال ميكن إدخاهلا يف الوجود ، إال بعد أن صارت األرض منبسطة مث إنه تعاىل قال بعد ذلك 



فهذا يقتضي أنه تعاىل خلق السماء بعد خلق األرض ، وبعد أن جعلها مدُحوَّةً وحينئذ } استوى إِلَى السمآء ثُمَّ { 
  .يعود السؤال 

إهنا كرة ، واآلن بقيتْ : أنه ورد أنَّ الدالئل اهلندسية دلَّت على أن األرض كرةٌ يف أول حدوثها إن قلنا : الثاين 
إهنا كانت مدحُوَّةً : إهنا غري كرة مث جعلت كرة فيلزم أن يقال : وَّةٌ ، وإن قلنا كرة أيضاً فهي منذ خقلت كأهنا مدُح

  .قبل ذلك ، مث أزيل عنها هذه الصفة وذلك باطل 
أن األرض جسٌم يف غاية الِعظم واجلسم الذي يكون كذلك فإنه من أول دخوله يف الوجود يكون مدحوَّا : الثالث 

  .مث صارت مدحوة قولٌ باطل  ، فالقول بأهنا كانت غري مدحوٍة

والذي جاء يف كتب التواريخ أن األرض خلقت من موضع الّصخرة ببيت املقدس فهو كالم مشكل ألنه إذا كان 
املراد أهنا على عظمها خلقت من ذلك املوضع مث خلق بقيةُ أجزائها ، وأضيفت إىل تلك األجزاء اليت خلقت أوالً 

  .ألرض وقع متأخراً عن ختليق السماء فهذا يكون اعترافاً بأن ختليق ا
أنه ملا حصل ختليق ذات األرض يف يومني ، وختليق سائر األشياء املوجودة يف األرض يف يومني وختليق : الرابع 

السموات يف يومني آخرين كان جمموع ذلك ستة أيام ، فإذا حصل َدْحُو األرض بعد ذلك فقد حصل هذال الدحو 
  .م الستة فحينئذ يقع ختليق السموات واألرض يف أكثر من ستة أيام وذلك باطل يف زماٍن آخر بعد األيا

كناية عن إجياد } فَقَالَ لََها َوِلَألْرضِ ائتيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً { : أنه ال نزاع يف أن قوله تعاىل بعد هذه اآلية : اخلامس 
يقتضي إجياد املوجودات } ائتيا طَْوعاً أَْو كَرْهاً  {: السموات واألرض ، فلو تقدم إجياد السمات لكان قوله تعاىل 

  .هذا متام البحث عن هذا املبحث . انه حمال باطل 
} مثَّ استوى إىل السماء { : خلق السماء قبل األرض ، وتأول قوله : ونقل الواحدي يف البسيط عن مقاتل أنه قال 

قالوا إِن َيسْرِْق فَقَدْ { : ض ، فأضمر فيه كما قال تعاىل مث كان قد استوى إىل السماء وهي ُدخان قبل أن خيلق األر
َوكَم مِّن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها فََجآَءَها { : معناه إن يكن سرق ، وقال تعاىل ]  ٧٧: يوسف [ } سََرَق أٌَخ لَُّه ِمن قَْبلُ 

دي قال ابن اخلطيب وهذا عندي ضعيف فكان قد جاءها ، هذا ما نقله الواح) واملعىن ] (  ٤: األعراف [ } َبأْسَُنا 
تقتضي التأخري ، وكلمة » ثُمَّ « هذا مجعني الضدين ألن كلمة . ، ألن تقدير الكالم ثُمَّ كان قد استوى إىل السماء 

تقتضي التقدمي ، واجلمع بينهما يفيد التناقض ، وإمنا جيوز تأويل كالم اهللا مبا ال يؤدي إىل وقوع التناقض » كان « 
اخللق ليس : خلق السماء مقدم على خلق األرض ، وتأويل اآلية أن يقال : واملختار عندي إن ُيقال . اكة فيه والرك

إِنَّ َمثَلَ عيسى ِعنَد اهللا كََمثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمن ُترَابٍ ثُمَّ { : عبارةً عن التكموين واإلجياد ، والدليل عليه قوله تعاىل 
فلو كان اخللق عبارةً عن اإلجياد والتكوين لصار تقدير اآلية أوجدضهُ ]  ٥٩: آل عمران [ } قَالَ لَُه كُن فََيكُونُ 

من تراب ، مث قال له كن فيكون وهذا حمال فثبت أن اخللق ليس عبارةً عن اإلجياد والتكوين ، بل هو عبارة عن 
خلق األرض يف يومني معناه : قول قوله وإذال ثبت هذا فن. التقدير ، والتقدير يف حق اهللا هو كلمته بأن سيُوجُدُه 

أنه قضى حبدوِثهِ يف يومني ، وقضاء اهللا أنه سيحدث كذا يف مدة كذا ال يقتضي حدوث ذلك الشيء يف احلال 
  .فَقََضاُء اهللا ُحبدُوِث األرض يف يومني قد تقدم على إحداِث السَّماء وحينئذ يزول السؤال 

وقرأ العامة . } ِهَي ُدَخانٌ فَقَالَ لََها وَِلَألْرضِ ائتيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً قَالََتآ أََتْيَنا طَآِئِعَني ثُمَّ استوى إِلَى السمآء َو{ : قوله 
قَالََتا آتينا باملد فيهما » آِتيا « وقرأ ابن عباس وابن جبريٍ وجماهدٌ . منه أيضاً » قَالََتا أََتْيَنا « أمراً من اإلتيان » ائتيا « 

  :وفيه وجهان 



  .من املؤاتاة وهي املُوافقة ، أي ليوافق كل منكما األخرى ملا يليق هبا : أحدمها 
  .وزنه فاعلنا كقاتلنا » آتْيَنا « فاعال ، كقاِتال ، و » آِتَيا « وإليه ذهب الرازي والزَّخمشريُّ ، فوزن 

فعلى األول . أَفَْعلَْنا كأَكْرَْمَنا » آتينا « ، ووزن أفِْعالَ كأكرما » آِتَيا « أنه من اإليتاء مبعىن اإلعطاء ، فوزن : والثاين 
يكون قد حذف مفعوالً ، وعلى الثاين قد حذف معفولني؛ إذ التقدير أعطيا الطاعة من أنفسكما َمْن أمركما ، قالتا 

ؤاتاة مبعىن سارعنا ، آتينا باملَدِّ على فاعلنا من امل: وقد منع أبو الفضل الرازي الوجه الثاين فقال . أَعطيناُه الطاعة 
  .على حذف املعفول به ، وال يكون من اإليتاء الذي هو اإلعطاء لبعد حذف مفعوليه 

مصدران يف } طَْوعاً أَْو كَْرهاً { : قوله . وهذا هو الذي منع الزخمشري أن جيعله من اإلتياء : قال شهاب الدين 
  .موضع احلال ، أي طائعتني أو ُمكْرهتني 

أي قالت السماُء واألرض ، : قَالََتا « : وقله . بالضم ، وتقدم الكالم على ذلك يف النساء » كُْرهاً  «وقرأ األعمش 
  :أراد الفرقتني املذكورتني ، جعل السموات مساًء واألرضني أرضاً كقوله ) رمحة اهللا عليه : ( وقال ابن عطية 

  َك قَْد تََباينتا انقِطَاعاََوقَْوِم... أَلَْم حيُْزْنَك أَنَّ ِحبَالَ قَْوِمي  ٤٣٥٤
قال أبو حيان وليس كما ذكر ألنه مل يتقدم إال ذكر األرض مفردة والسماء مفردة فلذلك . « بَتَباَيَنَتا » عرب عنهما 

  .حسن التعبري بالتثنية 
طَائِِعَني » : قوله . باحلبال املودة َحبْلَي قَْوِمي َوقَْوِمَك ، وأنث يف تََبايََنَتا على املعىن؛ ألنه عىن : وأما البيت فكأنه قال 

  :يف جميئه جميء مجع املذكورين العقالء وجهان « 
  .أن املراد يأتينا من فيهما من العقالء وغريهم ، فلذلك غلَّب العقالء على غريهم ، وهو رأي الكسائيِّ : أحدمها 
رَأَْيتُُهْم ِلي { : هلما مجعهما كجمعهم ، كقوله أنه ملا عاملهم معاملة العقالء يف اإلخبار عنهما ، واألمر : والثاين 

  .خالف . وهل هذه احملاورة حقيقة أو جمازاً وإذا كانت جمازاً فهل هو متثيلٌ أو ختييلٌ؟ ]  ٤: يوسف [ } َساجِِديَن 
  فصل

أن اهللا تعاىل ظاهر هذا الكالم يقتضي أن اهللا تعاىل أمر السماء واألرض باإلميان فأطاُعوُه وهذا ليس مبستبعد كما 
وأنطق األيدي ]  ١٠: سبأ [ } ياجبال أَوِّبِي َمَعُه والطري { : أنطَق اجلبالَ مع داود عليه الصالة والسالم فقال 

{ : وقوله  ] ٢٤: النور [ } َيْوَم َتشَْهُد َعلَْيهِْم أَلِْسنَُتُهْم وَأَْيِديهِْم َوأَْرُجلُُهْم بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ { : واألرجل ، فقال 
وإذا كان كذلك ] ٍ  ٢١: فصلت [ } َوقَالُواْ ِلُجلُوِدِهمْ ِلَم َشهِدتُّْم َعلَْيَنا قالوا أَنطَقََنا اهللا الذي أَنطََق كُلَّ َشْيٍء 

فكيف يستبعُد أن خيلَق اهللا تعاىل يف ذات السموات واألرض حياةً وعقالً مث يوجه التكليف عليهما؟ ويؤكد هذا 
  :وجوه 
  .أن األصل محل اللفظ على ظاهره ، إال إن منع منه مانع ، فههنا ال مانع :  األول

  .} قَالََتآ أََتْيَنا طَآِئِعنيَ { : أنه تعاىل مجعهما مجع العقالء فقال : الثاين 
األحزاب [ } أَْشفَقَْن ِمْنَها إِنَّا عََرْضَنا األمانة َعلَى السماوات واألرض واجلبال فَأَبْيَن أَن َيْحِملَْنَها َو{ : قوله : الثالث 

  .وهذا يدل على كوهنا عارفة باهللا ، عاملة بتوجه تكليف اهللا تعاىل ]  ٧٢: 
اإلثبات اىل الوجود } ئِْتَيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً ؛١٦٤٩{ بأن املراد من قوله : وأجاب ابن اخلطيب عن هذا القول 

ذا األمر كانت السموات واألرض معدومة ، إذ لو كانت واحلدوث واحلصول ، فعلى هذا التقدير فحال توجه ه
موجودةً فذلك ال جيوز ، فثبت أن حال توجه هذا األمر عليها كانت معدومة ، وإذا كانت معدومة مل تكن فامهة ، 

  .وال عارفة للخطاب ، فلم َيُجْز توجُّه األمر عليها 



  فصل
سموات واألرض أخرجا ما فيكما من املنافع ومصاحل العباد قال اهللا لل: روى جماهٌد وطاوس عن ابن عباس أنه قال 

، أما أنِت يا مساُء فأطعلي َشْمَسِك وقََمرِك وُنُجومِك ، وأنت يا أرض فشقَّقي أهنارك وأخرجي مثارك ونباتِك ، وقال 
ال يكون املراد من  فعلى هذا التقدير: تفعال فنقول ) حىت ( افعال ما آمركما طوعاً ، وإال أجلأتكما إىل ذلك : هلما 
أتينا طائعني حدوثهما يف ذاهتما ، بل يصُري املراد من هذا األمر أن يظهرا ما كان مودعاً فيهما ، وهذا باطل؛ : قوله 

{ : وذلك يدعل على ُحُدوثَ السماء إمنا حصل بعد قوله } فَقََضاُهنَّ سَْبَع َسَماوَاٍت ِفي َيْوَمْينِ { : ألنه تعاىل قال 
  .} َيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً ئِْت؛١٦٤٩
  فصل

: اعلم أن املقصود من هذا الكالم إظهار كمال القدرة ، والتقدير ائتيا ذلك أو أََبْيُتما كما يقول اجلبار ملن حتت يده 
  .لتفعلن هذا شِئَْت أو أبيَت ، ولََتفَْعلُنَُّه طَْوعاً أو كَرهاً 

ذكر الطوع والكره فوجب أن ينصرف الطوعُ إىل السماء والكرُه إىل إنَُّه تعاىل ذكر السماء واألرض ، مث : وقيل 
  :األرض ، وختصص السماء بالطوع لوجوه 

أن السماء يف دوام حركتها على هنج واحد ال خيتلف ُتْشبُِه حيواناً مطعياً هللا عزَّ وجلَّ خبالف األرض فإهنا : أحدمها 
  .ُب خمتلفة األحوال ، تارة تكون ساكنةً ، وتارة تضطر

[ } َيَخافُونَ َربَُّهْم مِّن فَْوِقهِْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ { : أن املوجود يف السماء ليس إال الطاعة ، قال تعاىل : وثانيها 
  .وأما أهل األرض فليس كذلك ]  ٥٠: النحل 
األشكال وهو املستدير إهنا أفضل األلوان وشكلها أفضل : أن السماء موصوفة بكمال احلال ، وقيل : وثالثها 

ومكاهنا أفضل األمكنة ، وهو الُعلُوُّ ، وُسكَّاُنها أفضل األجرام ، وهي الكواكب املنرية خبالف األرض فإهنا مكان 
الظلمة والكثافة ، واختالف األحوال وتغيري الذات والصفات فال جرم عبَّر عن تكوين السماء بالطَّْوعِ وعن تكوين 

  .األرض وبالكره 
  :أربعةُ أوجه » َسْبعَ « ف ينصب } فَقََضاُهنَّ سَْبَع َسَماوَاٍت { : تعاىل  قوله

  .؛ ألنه ضّمن معىن صيَّرُهنَّ بقضائه سبع مسوات » لقََضاُهنَّ « أنه مفعول ثاٍن : أحدها 
أيب  كقول» َصَنَع « أي قضاهن معدودةً ، وقضى مبعىن » فقضاهن « أنه منصوب على احلال من مفعول : الثاين 

  :ذؤيب 

  َداُودُ أَْو صََنُع السَّوابِغِ ُتبَُّع... َوَعلَْيهَِما َمْسُروَدَتاِن قََضاُهَما  ٤٣٥٥
  .أي صنعها 

« وجيوز أن يكون ضمرياً مبهماً مفسَّراً بسبع مسواٍت على التمييز يعين بقوله : أنه متييز؛ قال الزخمشري : الثالث 
  .المن حيث اللفظ ، وال من حيث املعىن خبالف كونه حاالً أو مفعوالً ثانياً  ، أنه ال يعود على السماء ،» مبهماً 
السماء ، تذكَّر وتَؤنَّثُ ، وعلى التأنيث جاء : قاله مكي ، وقال أيضاً » فَقََاُهنَّ « يف » ُهنَّ « أنه بدل من : الرابع 

  .قيق تذكريه وتأنيثه يف أوائل البقرة وقد تقدم حت. َسْبَعةَ مسواٍت : القرآن ، ولو جاء على التذكري لقيل 
  فصل

إن اهللا تعاىل خلق األرض يوم األحد واإلثنني ، وخلق سائر ما يف األرض يوم الثالثاء واألربعاء : قال أهل األثر 
وخلق السموات وما فيها يف يوم اخلميس واجلمعة ، وفرغ يف آخر ساعٍة من يوم اجلُُمعِة فخلق هبا آدم ، وهي 



  .يت تقوم فيها القيامة الساعة ال
اليوم عبادرة عن النهار والليل ، وذلك إمنا حيصل بطُلُوعِ الشَّمس وغروهبا ، وقبل حدوث السموات : قيل : فإن 

  والشمس والقمر كيف يعقل حصوم اليوم؟
الشيء إمتامه وقضاء . معناه أنه مضى من املدة ما لو حصل هناك فلٌك ومشس لكان املقدار ُمقدَّراً بيوم : فاجلواب 

  .والفرغ منه 
خلق يف كل مساء خلقها من : قال عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما . } وأوحى ِفي كُلِّ سََمآٍء أَْمَرَها { : قوله 

يعين خلق فيها : املالئكة وما فيها من البحار ، وجبال الربد ، وما ال يعلمه إال اهللا تعاىل ، وقال قتادة والسُّدِّيُّ 
وأوحى إىل كل مساء ما أراد من األمر والنهي ، وذلك يوم اخلميس واجلمعة : وقال مقاتل . قمرها وجنومها مشسها و

وهللا يف كل مساء بيت ُيَحجُّ إليه ويطوف به املالئكة ، كل واحد منها مقابل للكعبة حبيث لو موقعت : ، قال السدي 
  .منه حصاةٌ لوقعت على الكعبة 

وهي النريان اليت خقلها يف السموات ، وخص كل واحد بضوء معني ، } سمآء الدنيا بَِمَصابِيحَ َوزَيَّنَّا ال{ : قوله 
  .وسرٍّ معني وطبيعة معينة ال يعرفها إال اهللا تعاىل 

  :يف نصبه وجهان » َوِحفْظاً « : قوله 
  .وحفظناها بالثواقب من الكواكب حفظاً : أنه منصوب على املصدر بفعل مقدر ، أي : األول 
وهو َتكَلٌُّف « خلقنا الكواكب زينةً وحِفظاً ، قال أبو حيان : أنه مفعول من أجله على املعىن؛ فإن التقدير : والثاين 

  .» وُعُدولٌ عن السَّْهلِ الَبيِّن 
  فصل

يف »  الَعزِيزِ« أي الذي ذكر من ُصْنَعةِ » ذِلَك « : املعىن وحفظاها من الشياطني الذي يسترقون السمع ، مث قال 
  .خبلقه فالعزيزُ إشارة إىل كمال القدرة ، والعليُم إشارة إىل كمال العلم » الَعلِيمِ « ملكه 

ا إِذْ َجاَءتُْهُم الرُُّسلُ ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم أَلَّ) ١٣(فَإِنْ أَْعَرُضوا فَقُلْ أَْنذَْرُتكُْم َصاِعقَةً مِثْلَ َصاِعقَِة َعاٍد َوثَُموَد 
فَأَمَّا َعاٌد فَاسَْتكَْبرُوا ِفي الْأَْرضِ بِغَْيرِ ) ١٤(َتْعُبدُوا إِلَّا اللََّه قَالُوا لَْو َشاَء َربَُّنا لَأَنَْزلَ َملَاِئكَةً فَإِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ 

  ) ١٥(لََّه الَِّذي َخلَقَُهْم ُهَو أََشدُّ ِمْنُهْم قُوَّةً َوكَاُنوا بِآيَاِتَنا َيْجَحُدونَ الَْحقِّ َوقَالُوا َمْن أََشدُّ ِمنَّا قُوَّةً أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّ ال

إىل الغيبة لفعلهم » قُلْ أَِئنَّكُْم « : هذا التفات من خطاهبم بقوله } فَإِنْ أَعَْرُضواْ فَقُلْ أَنذَرُْتكُمْ َصاِعقَةً { : قوله تعاىل 
هو تناسب حسٌن ، واملعىن أن احلجة قد متت على أكمل الوجوه ، فإن بقُوا اإلعراض ، أعرض عن خطاهبم و

فَإِنْ أَعَْرُضواْ فَقُلْ { : مصرِّين على اجلهل مل يبق حينئذ عالٌج ف حيقهم إال إنزال العذاب عليهم ، فلهذا قال 
  .الِكهِْم ، واإلنذار التخويف ، أي هالكاً مثلَ ه} أَنذَْرُتكُْم َصاِعقَةً مِّثْلَ َصاِعقَِة َعاٍد َوثَُمودَ 

وابُن الزبري . صاِعقَةً مثل صََاِعقَِة باأللف فيهما : وقرأ اجلمهور . الصاعقة املرة املهلكة ألي شيٍء كان : قال املربد 
وتقدم الكالم يف ذلك يف أوائل . صعقةٌ مثل صعقِة حمذوف األلف وسكون العني : والنَّخعيُّ والسُّلميُّ وابن حميصنٍ 

. جذَعُتُه فجذَع : ومثله . وهذا مما جاء فيه فعلُتُه بالفتح ففعل بالكسر . صعقته الصاعقة فصعق : يقال . البقرة 
  .والصَّعقَةُ املرة من الصَّعق : قال الزخمشري 

  :فيه أوجه » إذْ َجاَءْتُهم « : قوله 
  .لقيتك إذ كان كذا : ، حنو » ألْنذَرُْتكُم « أنه ظرف : أحدها 



  .أنه منصوب بصاعقه ، ألهنا مبعىن العذاب ، وأي أنذرتكم العذاب الواقع يف وقت جميء ُرُسلهم : ين الثا
  .أنه صفة لصاعقة االوىل : الثالث 
وفيه نظر إذ الظَّاِهُر أنَّ الصَّاِعقَة ُجثَّةٌ وهي قطعة نار . الثانية ، قاهلما أبو البقاء » صاعقة « أنه حال من : الرابع 

لسماء فتحرق كما تقدم تفسريها ، وال يقع الزمان صفة هلا ، وال حاالً عنها ، وتأويلها مبعىن العذاب تنزل من ا
إخراٌج هلا عن مدلوهلا من غري ضرورٍة ، وإمنا جعلها وصفاً لألوىل ، ألهنا نكرة ، وحاالً من الثانية معرفة إلضافتها 

  .فتعودُ األوجُه مخسةً . إلضافة جلاز إىل علم ، ولو جعلها حاالً من األوىل ألهنا ختصصت با
َخلِْفهِمْ « الضمري يف : وقيل . الظاهر أن الضَّمريين عائدان على عاد ومثود } ِمن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم { : قوله 

من خلف جاءهتم الرسل من خلق الرسل أي : يعوُد على الرسل واسُتبعد هذا من حيث املعىن؛ إذ يصري التقدير » 
  .ِدرَْهٌم ونصفُُه ، أي ومن خلف رُسلٍ أخرين : أنفسهم ، وقد جياب عنه بأنه من باب 

  :ثالثةُ أوجه » أن « جيوز يف } أَالَّ تعبدوا { : قوله 
أن تكمون املخففة من الثقيلة ، وامسها ضمري الشأن حمذوٌف ، اجلملة النهيية بعدها خرب ، كذا أعربه أبو : أحدها 

  :نظر من وجهني  حيان وفيه
  .ال يقع بعدها فعلٌ إال من أفعال اليقني ) من الثقيلة ( أنَّ املخففة : أحدمها 
  :أن اخلرب يف باب إنَّ وأخواهتا ال يكون طلباً ، فإن ورد منه شيء أوِّلَ ، ولذلك تأَوَّلُوا : والثاين 
  بُوا لَْيلَُهْم َعْن لَْيِلكُْم َنامَاالَ َتْحَس... إنَّ الَِّذيَن قََتلُْتْم أَْمسِ سَيَِّدُهْم  ٤٣٥٦
  :وقوله 
  إنَّ الرَِّياَضةَ الَ تُْنِصْبكَ ِللشِّيبِ... َولَْو أَصَاَبْت لَقَالَْت وَهَي صَاِدقَةٌ  ٤٣٥٧

  .على إضمار القول 
إليه بأن قُم  أهنا الناصبة للمضارع ، واجلملة النهيية بعدها صلتها وصلت بالنهي كما توصل باألمر يف كتبُت: الثاين 

.  

  .وقد مر يف وصلها باألمر إشكالٌ يأيت مثله يف النهي 
يف هذه األوجه كلها ناهية ، وجيوز أن تكون نافية » ال « أن تكون مفسرة جمليئهم؛ ألنه يتضمن قوالً ، و : الثالث 

نع العامل أن يعمل فيما بعدها ، حنو على الوجه الثاين ، ويكون الفعل منصوباً بأن بعد ال النافية ، فإنَّ ال النافية ال مت
  .جئُت بال زيٍد ، ومل يذكر احلويفُّ غريه : 

قدَّر الزخمشري مفعول شاء لو شاء إرسالَ الرُّسل ألنَْزلَش مالئكةً قال أبو حيان تتبعت القرآن » لَْو َشاَء « : قوله 
َولَْو َشآَء اهللا لََجَمعَُهْم َعلَى { واهبا ، حنو وكالم العرب ، فلم أجد حذف مفعول شاء الواقع بعد لو إالَّ من جنس ج

} لَْو َنَشآُء لََجَعلَْناهُ ُحطَاماً { ) و . ( مجعهم على اهلدى جلمعهم عليه ) اهللا ( أي لو شاء ]  ٣٥: األنعام [ } اهلدى 
و ]  ٩٩: يونس [ } َشآَء رَبَُّك آلَمَن َولَْو { و ]  ٧٠: الواقعة [ } لَْو َنَشآُء َجَعلَْناهُ أُجَاجاً { و ]  ٦٥: الواقعة [ 
، وقال ]  ٣٥: النحل [ } لَْو َشآَء اهللا َما عََبْدَنا ِمن ُدونِهِ { و ]  ١١٢: األنعام [ } َولَْو َشآَء رَبَُّك َما فََعلُوُه { 

  ) :رمحة اهللا عليه ( الشاعر 
  َشاَء رَبِّي كُْنَت َعْمروا ْبَن َمرْثَِد َولَْو... فَلَْو َشاَء َربِّي كُْنَت قَْيَس ْبَن خَاِلٍد  ٤٣٥٨

  :وقال األخرة 
  أَْو َجَبالً أََشمَّ ُمْشَمخرا... واللَِّذ لَْو َشاَء لَكُْنت َصخْراً  ٤٣٥٩



لو شاء ربنا إنزال مالئكٍة بالرسالة إىل : فعلى ما تقدم ال يكمون احملذوف ما قدره الزخمشري ، وإمنا التقدير : قال 
هلُم هبا إلبيهم وهذا أبلغ يف االمتناع من إرسال البشر إذ علَّقُوا ذلك بإنزال املالئكة وهو مل يشأ ذلك اإلنس َألنز

  .فكيف يشاُء ذلك يف البشر 
« وتقدير أيب القاسم أوقع معًنى وأخلُص من إيقاع الظاهر موقع املضمر؛ إذ يصري التقدير : قال شاهب الدين 

  .» كة لوشاء إنزال مالكةٍ ألنزلَ مالئ
هذا خطاب هلوٍد وصاحل وغريهم من األنبياء عليهم الصالة والسالم وغلب املخاطب } بَِمآ أُْرِسلُْتْم بِِه { : قوله 

، وأن » به « ، وعائدها » الذي « جيوز أن تكون موصولة مبعىن » ما « و . أَنَت َوزَْيٌد تقوماِن : على الغائب حنو 
يعود على ذلك املصدر املؤول ، ويكون من باب التأكيد ، » به « هذا يكون تكون مصدرية ، أي بإرسالكم فعلى 

  .كافرون بإِرسالكم به : كأنه قيل 
  فصل

معىن جاءهتم الرسل من بني أيديهم ومن خلفهم ، أي إن الرسل املبعوثني إليهم أتوُهم من كل جانب ، وأتوا جبميع 
آلِتَينَُّهْم مِّن َبْينِ { : عراض ، كما حكى اهللا تعاىل عن الشيطان وجوه الدالالت ، فلم يروا منهم إال الُعُتوَّ واإل

املعىن أن الرسل جاءهتم من قبلهم أي أرسلوا : وقيل . أي من كل جهة ]  ١٧: األعراف [ } أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم 
  .إىل آبائهم ، ومن خلفهم يعين الذين أرسلوا إليهم 

  ! .أهنم جاءوا؟كيف ميكن وصفهم ب: فإن قيل 
فكأن مجيع الرسل قد : قد جاءهم هوٌد وصاحل داعيني إىل اإلميان هبما ، وجبميع الرسل ، ويهذا التقدير : فاجلواب 

وجعلوا عدم إنزال املالئكة دليالً } لو شاء رّبنا ألنزل مالئكة { : جاءوهم وأمروهم بالتوحيد ونفي الشرك ، فقالوا 
أنه تعاىل لو شاء إرسال الرسل إىل البشر جلعل رسله مالئكةً؛ ألن املالئكة أفضى إىل على تكذيب الرسل ، واملعىن 

  .املقصود من بعثِة البشر 

  .مث قالوا إنا مبا أُْرسلُتم به كافرون ، وتقدم اجلواب عن هذه الشُّبهة يف سورة األنعام 
وإمنا ذكروه حكاية الكالم الرسل أو على سبيل أرسلتم به ، ليس إقراراً بأن أولئك األنبياء رسلٌ : واعلم أن قوهلم 

  ] . ٢٧: الشعراء [ } إِنَّ َرسُولَكُُم الذي أُْرِسلَ إِلَْيكُْم لََمْجُنونٌ { : االستهزاء ، كما قال فرعون 
  فصل

شعر التبس علينا أمُر حممد ، فلو التمستم لنا رجالً عاملاً بال: روي أن أبا جهل لعنه اهللا مقال يف مأل من قريش 
واهللا لقد علمُت الشعر والسحر والكهانة ، : والسحر والكهانِة وكلََّمُه مث أتانا من أمره ، فقال ُعيينةُ ْبُن حصن 

أنت خٌري أم هاشم؟ أتت خري أم عبداملطلب؟ أ ، ت : وعلُم من ذلك علماً وال خيفى عليَّ ، فأتاه ، فقال يا حممُد 
نا وتضلِّلُ آباءنا؟ فإ ، كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواَء فكنت رئيسنا ، وإن أردت خرب أم عبداهللا؟ فَِلَم َتشِْتُم آهلت

الباءة زوَّجناك أَعزَّ نسوة ختتاُروُهنَّ من أيِذ بنات قريش شئت ، وإن كنت تريد املال مجعنا لك ما تستعني به على 
:  صلى اهللا عليه وسلم أَفرغت؟ قال ذلك ، ورسو اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساكت ، فمال فرغ ، قال رسول اهللا

حم تنزيل من الرمحن » بسم اهللا الرمحن الرحيم « : فامسع مث إنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم َتعَوَّذَ مث قرأ : قال . نعم 
ومثود فإن أَْعرَََضُوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد : الرحيم كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً إىل أن بلغ قوله 

فأمسك ُعيينةُ على ِفيِه وناشدُه بالرحم إال ما سكت ، مث رجع إىل أهله ، فلم خيرج إىل قريش ، فلما احتبس عنهم 
يا عيينة ، ما حََبَسَك عنا ، إال أنك قد صبأت إىل حممد ، : ما نرى عيينة إال قد َصَبأ فانطلقوا إليه وقالوا : قالوا 



مجعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام حممد ، فغضب وأقسم ال يكلم  وأعجبك طعاُمه ، فإن كان بك حاجة
واُهللا لقد علمتم أين من أكثر قريش ماالً ، ولكين قصصت عليه القصة فأجابين بشيء واهللا « : حممداً أبداً ، مث قال 

ت بفيه ، وناشدته ماهو بشعرٍ وال كهانٍة وال سحر ، وقرأ السورة وملا بلغ صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود أمسك
  .بالرحم حىت سكت ، لقد علمتم أن حممداً إذا قال شيئاً مل يكذب فِخفت أن ينزل العذاب 

هذا االستكبار إظهار الُعجِبِ والتِّه وعدم االلتفات : قيل } فَأَمَّا َعاٌد فاستكربوا ِفي األرض بَِغْيرِ احلق { : قوله تعاىل 
َمْن أََشدُّ { : مث ذكر تعاىل سبب ذلك االستكبار وهو قوهلم . لناس واستخدامهم االستعالء على ا: وقيل . إىل الغري 
  .وكانوا ذوي أجسام طوال ، وقوة شديدة } ِمنَّا قُوَّةً 

أََولَمْ َيَرْواْ أَنَّ اهللا الذي َخلَقَُهْم ُهَو { : مث إنه تعاىل ذكر ما يدل على أهنم ال جيوز هلم أن يغتروا بشدة قوهتم فقال 
وإن كانت الزيادة يف القوة توجب كون الناقص يف طاعة الكامل فيجب عليهم االنقياد هللا تعاىل } َشدُّ ِمْنُهْم قُوَّةً أَ

  .واخلضوع ألوامره ونواهيه 
صيغة أفعل التفضيل إمنا جتري بني شيئني ألحدمها نسبة إىل اآلخر لكن قدرة العبد متناهية ، وقدرة اهللا ال : فإن قيل 
  .؟ » أنَّ اهللا أََشدَّ منُْهْم قوة « : ا واملتناهي ال نسبة هلا إىل غري املتناهي فما معىن قوله هناية هل

واملعىن أهنم يعرفون أهنا حق } َوكَانُواْ بِآيَاِتَنا َيْجَحُدونَ { : اهللا أكرب ، مث قال : هذا ورد على قانون قولنا : فاجلواب 
  .لَوِديعةَ ولكنهم جيحدوهنا كما جيحد املُوَدُع ا

{ : أما عاد فاستكربوا يف األرض بغري احلق وكانوا بآياتنا جيحدون ، وأما قوهلم : واعلم أنَّ نظم الكالم أن يقال 
اعتراض وقع يف البني لتقرير الداعي إىل } َمْن أشد من اقوة أو مل يروا أن اهللا الذي خلقهم هو أشد منهم قوة 

  .االستكبار 

ْخَزى وَُهْم ْم رًِحيا صَْرصًَرا ِفي أَيَّامٍ َنِحسَاٍت لُِنِذيقَُهْم َعذَاَب الِْخْزيِ ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َولََعذَاُب الْآِخَرِة أَفَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِ
الَْعذَابِ الُْهونِ بَِما كَانُوا  َوأَمَّا ثَُموُد فََهَدْيَناُهْم فَاسَْتَحبُّوا الَْعَمى َعلَى الُْهَدى فَأََخذَتُْهْم َصاِعقَةُ) ١٦(لَا يُْنَصُرونَ 

  ) ١٩(َوَيْوَم ُيْحَشُر أَْعَداُء اللَِّه إِلَى النَّارِ فَُهْم يُوَزُعونَ ) ١٨(وََنجَّيَْنا الَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ ) ١٧(َيكِْسُبونَ 

هي الباردة من الصَّرِّ وهو الربد ، وقيل : الشديدة ، فقيل الريح : الصَّرصُر } فَأَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم رِحياً َصْرَصراً { : قوله 
فَأَقَْبلَتِ { : الصَّيحة ومنه : والصَّرَّةٌ . املُصوِّتةُ من صرَّ الباُب أي ُسِمعَ صريُرُه : هي الشدية السُُّموم ، وقيأل : 

كون الصَّرِّ وهو الربد ، وأن يكون من جيوز أن ي» صَْرَصرٌ « قال ابن قتيبة ]  ٢٩: الذاريات [ } امرأته ِفي صَرٍَّة 
  ] . ٢٩: الذاريات [ } فَأَقَْبلَِت امرأته ِفي َصرٍَّة { : صرَّ الباُب ، وأن يكون من الصََّرَّة ومنه 

  .صَْرصٌر لفظه من الّصر وذلك يرجع إىل الشد ملا يف الربودة من التعقيد : قوال الراغب 
  .وابُن عامر بكسر احلاء والباقون بسكوهنا  يف أيَّام حنساٍت قرأ الكوفيون: قوله 

َنِحَس فهو َنِحٌس ، كَفَرَِح ، : بكسر العني أيضاً كِفْعِلِه؛ يقال » فَِعلَ « : وفعلُُه » فَِعلٍ « فأما الكسر فهو صفة على 
  .فُهو فَرٌِح ، وأَِشَر فهو أَِشٌر ، ومعناه نكدات َمْشئُوماٌت ذاُت ُنُحوسٍ 

الكسائيِّ ألفه ألجل الكسرة ، ولكنه غري مشهور عنه حىت نسبه الدَّاينُّ للوهم وأما قراءة اإلسكان وأمال اللَّيثُ من 
  :فتحتمل ثالثة أوجٍه 

  .يف القراءة املتقدمة وفيه توافق القراءتني » فَِعل « أن يكون خمفف من : أحدها 



أن ) به ( ُع ، فإن الفصيحَ يف املصدر املوصوف أنه مصدر وصف به كرُجلٍ َعْدلٍ ، إال أنَّ هذا يضعفه اجلم: الثاين 
  .يوحَّد وكأنَّ املُسوِّغَ للجمع اختالفُ أنواعه يف األصل 

فَِعل « بسكون العني ولكن أهل التصريف مل يذكروا يف الصفة اجلائية من » فَْعل « أنه صفة مستقلة على : الثالث 
فَرَِح فهو فَرٌِح وحوز فهو أْحَوُر ، وَشبع : بالسكون فذركوا  »فَْعل « بكسر العني إال أوزاناً حمصورة ليس فيه » 

  :قوالن » حنسات « ويف معىن . فهو َشْبَعانُ ، وَسِلَم فهو سَاِلٌم ، وبلي فَُهو بالٍ 
  .أهنا من الّشؤم ، قال السدي أي مشائيم من النحس املعروف : أحدمها 
  :ولَ الشاعر أهنا من شدة الربد وأنشدوا على األول ق: والثاين 
  َنْجَمْينِ سَْعَدْينِ وََنْجماً َنْحسَا... َيْوَمْينِ غَْيَمْينِ َوَيْوماً َنْحَسا  ٤٣٦٠

  :وعلى املعىن الثاين 
  ُيِحيلُ َشِفيفَُها املَاَء الزًُّالَالَ... كَأَنَّ ُسالَفَةً ُعرَِضتْ لَِنْحسٍ  ٤٣٦١

  :ومنه 
  للصَّْيِد ِفي َيْومِ قَِليلِ النَّْحسِ... سِ قَْد أَغَْتِدي قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْم ٤٣٦٢

» َنِحَسات « و . وقد قيل بذلك يف اآلية إهنا ذات غبار . يريُد به يف هذا البيت الغبار ، أي قليل الغبار : وقيل 
اللَُّهمَّ َيسِّرْ ( قرة نعت أليَّام ، واجلمع باأللف والتاء ُمطَّرِدٌ يف صفة ما اليعقل كأيَّام معدوداٍت كما تقدم حتقيقه يف الب

. (  
  فصل

الرِّياح مثاٍن ، : روي عن عبداهللا بن َعبَّاسٍ رضي اهللا عنهما أنه قال . العاصفة اليت ُتصَْرِصرُ يف ُهُبوبَِها؟ : الصَّْرَصر 
الناشرات ، : اربٌع منها عذاب وهي العاصف ، والصرصر ، والعقيم ، والعاصفة ، واربع منها رمحة ، وهي 

أن اهللا تعاىل ما أرسل على عباده من : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . َبشِّرات ، واملُْرَسالَت ، والذَّارياتت واملُ
  .أمسك اهللا عنهم املطر ثالث سنني ، وتوالت الرياح عليهم من غري َمطَرٍ : وقال الضحاك . الريح إال قدر خَاَتِمي 

  فصل
َني هبذه اآلية على أن بعض األيام يكون حنساً وبعضها سعداً وأجاب املتكلمون بأن استدلَّ اَألحكَاِميُّون من املَُنجِِّم

معىن كون هذه : املراد هبذه احلسنات أي ذات غبار وتراب ثائر ، ال يكاد ُيْبَصُر فيه وال ُيَتَصرَّف فيه ، وقالوا أيضاً 
حكام يف وضع اللغة هي املشئومات ألن النحس وأجاب األحكاميون بأن األ. األيام َنِحسَاٍت أن اهللا أهلكهم فيها 

وأيضاً فإنه تعاىل أخرب عن إيقاع ذلك العذاب يف تلك األيام . مقابلة السعد ، واهلواء الكدر يقابله الصايف 
  .النحسات ، فوجب أن كون تلك األيام َنِحَسةً مغاياًر لذلك الذاب الذي وقع فيها 

َولََعذَابُ { أي عذاب اهلوان والذل مقابل لذلك االستكبار } ي ِفي احلياة الدنيا لُِّنِذيقَُهْم َعذَاَب اخلز{ : قوله 
  .أي ال يكون هلم ناصر يدعف عنهم ذلك اخلزي } اآلخرة أخزى وَُهْم الَ يُنَصُرونَ 

لك كل ما واألعمش وابن وثَّاب مصروفاً ، وكذ. اجلمهور على رفعه ، ممنوع الصرف } َوأَمَّا ثَُموُد { : قوله تعاىل 
وقرأ ابن عباس . ، قالوا ألن الرسم مثود بغري ألف ]  ٥٩: اإلسراء [ } َوآَتْيَنا ثَُموَد الناقة { : يف القرآن إال قوله 

واحلسُن وابن هرمزٍ وعاصم أيضاً منصوباً غري . وابُن أيب إسحاق واألعمش يف روايٍة مثوداً منصوباً مصروفاً 
  .منصرف 

وأما الرفع فعلى االبتداء واجلملة بعده اخلرب ، وهو متعّين . » ُهودٍ « تقدم توجيههما يف فأما الصرف وعدمه فقد 



ال يليها إال املبتدأ ، فال جيوز فيما بعدها االشتغال إال يف قليل كهذه القراءة ، وإذا قدرت » أَمَّا « عند اجلمهور ألن 
  .ألهنا ال يليها األفعال : قالو . فهديناهم  الفعل الناصب فقدِّره بعد االسم املنصوب أي وأما هديناهم

  فصل
وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما بيَّنَّا هلم . دعوناهم : هديناهم : قال جماهد . بضم الثَّاء : وقرىء : قال الزخمشري 

فاستحبوا  {]  ٣: اإلنسان [ } َهدَْيَناُه السبيل { دللناهم على طريق اخلري والشر ، كقوله : سبيل اهلدى ، وقيل 
  .أي فاختاروا الكفر على اإلميان } العمى َعلَى اهلدى 

أن اهلدى عبارة عن الداللة ] :  ٢: البقرة [ } ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني { : وذكر الزخمشري يف تفسري اهلدى قوله تعاىل 
. ( اء إىل البغية مل حيصل املوصلة إىل البغية ، وهذه اآلية تبطل قوله ألهنا تدل على أن اهلدى قد حصل مع أن اإلفض

  ) .انتهى 
  فصل

دلت هذه اآلية على أن اهللا تعاىل ينصب الدالئل ويزيح األعذار إال أن اإلميان إمنا حيصل من العبد ، : قالت املعتزلة 
يدل } فاستحبوا العمى على اهلدى { يدل على أنه تعاىل نصب هلم الدالئل ، وقوله » فََهدْيَناُهْم « : ألن قوله تعاىل 

  .على أهنم من عند أنفسهم أتوا بذلك العمى ، وهذا يدل على أن الكفر واإلميان حيصالن من العبد 
  :واجلواب من وجهني 

أمنا صدر عنهم ذلك العمى ألهنم أحبوا حتصيله ، فمال وقع يف قلوهبم هذه احملبة دون حمبة صده ، ِفإن : األول 
ن كان ملرجِّح فإن كان املرجِّح هو العبد عاد الطلب ، وإن كان املرجح حصل هذا الترجيح ال ملرجِّح فهو باطل وإ

  .هو اهللا فقد حصل املطلوب 

ومن املعلوم بالضرورة أن أحداً ال حيب العمى واجلهل مع } فاستحبوا العمى َعلَى اهلدى { : أنه تعاىل قال : الثاين 
ل بكونه تبصرةً وعلماً مما يرغب فيه فإقدامه على اختياره العلم بكونه عًمى وجهالً بل ما يظنُّ يف ذلك العمى واجله

على ذلك اجلهل الثاين إن كان باختياره لزم التسلسل وهو حمال ، فال بد من انتهاء تلك اجلهاالت إىل جهل حيصل 
  .فيه ال باختياره وهو املطلوب 

وصاعقة العذاب أي املهلكة والعذاب اهلون أي ذي } ُبونَ فَأََخذَتُْهْم َصاِعقَةُ العذاب اهلون بَِما كَانُواْ َيكِْس{ : قوله 
  .من شركهم وتكذيبهم صاحلاً } مبا كانوا يكسبون { اهلون ، أي اهلوان وهو الذي يهينهم 

  .يعين يتقون األعمال اليت كانوا يأتون هبا عاٌد ومثوٌد } َوَنجَّْيَنا الذين آَمُنواْ َوكَانُواْ يتَّقُونَ { : مث قال 
كيف جيوز للرسول صلى اهللا عليه وسلم أن ينذر قومه مثل صاعقة عاٍد ومثود مع العلم بأن ذلك ال يقع : يل فإن ق

[ } َوَما كَانَ اهللا ِلُيَعذَِّبُهْم وَأَنَت ِفيهِْم { : يف أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وقد صرح اهللا تعاىل بذلك يف قوله 
  ! .ن اهللا رفع عن هذه األمة أنواع العذاب؟وجاء يف احلديث الصحيح أ]  ٣٣: األنفال 

أهنم ملا عرفوا كوهنم مشاركني لعاٍد ومثود يف استحقاق مثل تلك الصاعقة وأن السبب املوجب للعذاب : فاجلواب 
  .واحد رمبا يكون العذاب النازل هبم من جنس ذلك وإن كان أقل درجة ، وهذا القدر يكفي يف التخويف 

اآلية ملا بني كيفية عقوبة أولئك لكفار يف الدنيا أردفه ببيان كيفية } َم ُيْحَشُر أَْعَدآُء اهللا إِلَى النار َوَيْو{ : قوله تعاىل 
يف العامل يف هذا الظرف . » ويوم حيشر « : عقوبتهم يف اآلخرة ليصحل متام االعتبار يف الزجر والتحذير ، فقال 

  :وجهان 
يساقُ الناُس َيْوَم ُيْحَشر وقدره أبو البقاء : تقديره » فَُهْم يوَزُعونَ « ه حمذوف دل عليه ما بعده من قول: أحدمها 



  .مينعون يوم حيشر 
نصباً أي » أَْعَداَء « بنون العظمة وضم الشني » َنْحُشُر « وقرأ نافع . أنه منصوب باذكر ، أي اذكر يوم : الثاين 

رفعاً لقيامه مقام » أَْعَداُء « على ما مل يسم فاعله و  حنشر حنن ، والباقون بياء الغيبة مضمومة والشني مفتوحة
  .الفاعل 

َيْوَم َنْحُشُر { وقوله ) يقويه ( فيحسن أن يكون على وفقه يف اللفظ » َوَنجَّْيَنا « ووجه األول أنه معطوف على 
  ] . ٤٧: الكهف [ } َوَحشَْرَناُهْم { ، ]  ٨٥: مرمي [ } املتقني 

ابتداء كالم آخر وأيضاً احلاشرون هلم هم املأمورون » َوَيْوَم ُيْحَشر « : مثود قد متت وقوله  أن قصة: وحجة الثانية 
» فَُهمْ ُيوَزُعونَ « : وهم املالئكة ، وأيضاً موافمقة لقوله ]  ٢٢: الصافات [ } احشروا الذين ظَلَُمواْ { : بقوله 

فكان األوىل على هذا التقدير أن يقال } َوَيْوَم ُيْحَشُر أَْعَدآُء اهللا { : وأيضاً فتقدير القراءة األوىل ، أن اهللا تعاىل قال 
أي يساقون ، » فهم يُوَزعون « : مث قال . » حيِشر « وكسر األعرج شني . ويوم َنْحُشُر أعداءنا إىل النار : 

ابقهم حىت يصل أي يوقف سو. حيبس أوهلم على آخرهم ليتالحقوا : وقال قتادة والسدي . ويدفعون إىل النار 
  .إليهم تواليهم 

َوقَالُوا ِلُجلُودِِهْم ِلمَ َشهِْدُتمْ ) ٢٠(َحتَّى إِذَا َما َجاُءوَها َشهَِد َعلَيْهِْم َسْمُعُهْم َوأَْبَصارُُهْم َوُجلُودُُهْم بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ 
َوَما كُنُْتْم َتسَْتِتُرونَ أَنْ ) ٢١(ُهَو َخلَقَكُْم أَوَّلَ َمرٍَّة َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ َعلَْيَنا قَالُوا أَْنطَقََنا اللَُّه الَِّذي أَْنطََق كُلَّ َشْيٍء َو

َوذَِلكُمْ ) ٢٢(ِممَّا َتْعَملُونَ َيشَْهَد َعلَْيكُْم َسمُْعكُْم وَلَا أَْبصَاُركُْم َولَا ُجلُوُدكُْم وَلَِكْن ظََننُْتْم أَنَّ اللََّه لَا َيْعلَُم كَثًِريا 
  ) ٢٣(نُّكُُم الَِّذي ظَنَْنُتْم بِرَبِّكُْم أَرَْداكُْم فَأَصَْبْحُتْم ِمَن الْخَاسِرِيَن ظَ

وقيل . صلة » ما « غاية لُيْحَشُر واملعىن حىت إذا جاءوا النار فيكون » حىت « } حىت إِذَا َما َجآُءوَها { : قوله تعاىل 
أَثُمَّ إِذَا َما { : يئهم ال بد وأن حتصل هذه الشهادة كقوله تعاىل فيها فائدة زائدة وهي تأكيد وهي تأكيد أن عند جم: 

  .أي ال بد لوقت وقوعه من أن يكون وقت إمياهنم به ]  ٥١: يونس [ } َوقََع آَمْنُتْم بِِه 
  فصل

  :يف كيفية تلك الشهادة ثالثة أقوال 
  .رجل على ما يعرفه أن اهللا تعاىل خيلق الفهم والقدرة والنطق فتشهد كما يشهد ال: األول 
  .أنه تعاىل خيلق يف تلك األعضاء األصوات واحلروف الدالة على تلك املعاين : والثاين 
أن يظهر يف تلك األعضاء أحوال تدل على صدور تلك األعمال من ذلك اإلنسان وتلك األمارات تسمى : الثالث 

  .يشهد هذا العامل بتغريات أحواله على حدوثه : شهادات كما يقال 
  فصل

والسبب يف ختصيص هذه األعضاء الثالثة بالذكر أن احلواسَّ اخلمس وهي السمع والبصر ، : قال ابن اخلطيب 
والشَّمُّ والذَّْوُق واللمُس ، وآلة اللمس هي اجللد ، فاهللا تعاىل ذكر هاهنا ثالثة أنواع من احلواس وهي السمع 

والشم ، فالذوق داخل يف اللّمس من بعض الوجوه؛ ألن إدراك الذوق : والبصر واللم ، وأمهل ذكر نوعني ، ومها 
الطعام وكذلك الشم ال يتأتى حىت تصري جلدة احلنك مماسةً ( الذوق إمنا يتأتى بأن تصري جلدة اللسان مماسَّة جلرم 

ما أنه نقل عن ابن عباس رضي اهللا عنه: وإذا عرف هذا فنقول . املشموم فكانا داخلني يف جنس اللَّمس ) جلرم 
[ } الَّ تَُواِعُدوُهنَّ سِّراً { : املراد من شهادة اجللود شهادة الفروج ، وهذا من باب الكنايات ، كما قال : قال 



واملراد قضاء احلاجة ، ]  ٤٣: النساء [ } أَْو َجآَء أََحٌد مِّْنكُْم مِّن الغآئط { : وأراد النكاح وقال ]  ٢٣٥: البقرة 
وعلى هذال التقدير فتكون هذه اآلية » أَوَّلَ َما يََتكَلَُّم ِمَن اآلدميِّ فَِخذُُه وكَفُّه « : الم وقال عليه الصالة والس

تنطق جوارحهم مبا كتمته األنفس : وقال مقاتل . وعيداً شديداً يف إتيان الزنا؛ ألن مقدمة الزنا إمنا حتصل بالفخذ 
  .من عملهم 

َوقَالُواْ ِلُجلُودِِهْم ِلَم َشهِدتُّْم َعلَْيَنا قالوا أَنطَقََنا اهللا الذي { حيشرون إىل النار  يعين الكفار الذين» َوقَالُوا « : قوله 
هذا من جواب اجللود ، ومعناه أن القادر على خلقكم } أَنطََق كُلَّ َشْيٍء َوُهَو َخلَقَكُْم أَوَّلَ َمرٍَّة وَإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ 

خلقكم وأنطقاكم يف املرة الثانية وهي حال القيامة ) على ( ونكم يف الدينا مث وإنطاقكم يف املرة األوىل حال ك
  !والبعث كيف يستبعد منه إنطاق اجلوارح واألعضاء؟

وقال جماهد تتقون ، وقال . أي تستخفون عند اإلقدام على األعمال القبيحة } َوَما كُنُتْم َتْسَتِتُرونَ { : قوله تعاىل 
  :جيوز فيه أوجه } أَن َيْشَهَد { قوله . تظنون : قتادة 

  .من أن يشهد : أحدمها 
  .خيفة أن يشهد : الثاين 

  .ألجل أن يشهد وكالمها مبعىن املفعول له : الثالث 
  .عن أن يشهد أي ما كنتم متتنعون وال ميكنكم االختفاء عن أعضائكم واالستتار عنها : الرابع 

  .أنه ضمن معىن الظن وفيه بعد : اخلامس 
  فصل

معىن الكالم أهنم كانوا يستترون عند اإلقدام على األعمال القبيحة؛ ألن استتارهم ما كان ألجل قوهلم من أن 
يشهد عليهم مسعهم وأبصارهم وجلودهم ألهنم كانوا منكرين للبعث والقيامة ، وذلك االستتار ألجل أهنم كانوا 

كنت مستتراً بأستار الكعبة : بن مسعود رض ياهللا عنه قال ورَي عن ا. يظنون أن اهللا ال يعلم األعمال اليت خيفوهنا 
أترون أن : فدخل ثالثة نفر ثقفيان وقرشّي أو قرشيان وثقفي كثري شحم بطوهنم ، قليل فقه قلوهبم ، مفقال أحدهم 

نا إن كان يسمع إذا جهر: يسمع إن جهرنا وال يسمع إن أخفينا ، وقال اآلخر : اهللا يسمع ما نقول؟ قال اآلخر 
قيل . اآلية } . . . َوَما كُنُتْم َتْسَتِتُرونَ { فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا . مسع إذا أخفينا 

  .الثقفي عبد ياليل وختناه القرشيان ربيعة وصفوان بن أمية : 
  :فيه أوجه » َوذَِلكُْم ظَنُّكُْم « : قوله 

معه » قد « حال و » َوأَْرداكُْم « نعته » الَِّذي ظََننُْتْم « خربه و » ظنكم « و رفع باإلبتداء » ذلكم « أن : أحدها 
  .وهو ممنوع ملا تقدم : قد « مقدرة على رأي اجلمهور خالفاً لألخفش ، و منع مكي احلالية للخلو من 

  . حال أيضاً« أَْرَداكُْم » بدالً ، واملوصول خربه ، و « ظَنُّكُْم » أن يكون : والثاين 
  .أن يكون املوصول خرباً ثانياً : الثالث 
  .خرب ثاين « أْردَاكُْم » بدالً أو بياناً ، واملوصول هو اخلرب ، و « ظنكم » أن يكون : الرابع 

» : أخباراً إال أن أبا حيان ردَّ على الزخمشري قوله « أرْداكم » أن يكون ظنكم واملوصول واجلملة من : اخلامس 
وظنكم بربكم أنه : إشارة إىل ظنهم السابق فيصري التقدير « وَذِلكُْم » ألن قوله : خربان قال « ْرَداكُْم َوظَنُّكُْم َوأَ

سَيِّد : ال يعلم ظنكم بربكم فاستفيد من اخلرب ما استفيد من املبتدأ وهو ال جيوز وهذا نظري ما منعه النحاة من قولك 
  .اجلارية مالكها 



  .وتقدَّمم اخلالف يف ذللك . « قد » حاالً ، لعدم وجود « َداكُْم أَْر» وقد منع ابن عطية كون 
  فصل

قال . وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أي ظنكم أن اهللا ال يعلم كثرياً مما تعملون أرادكم أهلككم : قال املفسرون 
من ظن أنه وهنذا نص صريح يف أن } فأصبحتم من اخلاسرين { طرحكم ف يالنار : ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .خيرج شيء من املعلومات عن علم اهللا فإنه يكون من اهلالكني اخلاسرين 
  :الظن قسمان : قال احملققون 

فاحلسن أن يظن باهللا عز وجل الرمحة والفضل واإلحسان ، قال عليه الصالة . فاسد : حسن ، واآلخر : أحدمها 
الَ ُميوَتنَّ أََحدُكُْم إالَّ » : وقال عليه الصالة والسالم « َعْبِدي يب  أَنا ِعْنَد ظَنِّّ» : والسالم حكايةً عن اهللا عز وجل 

  .« وُهَو َحَسُن الظَّنِّ باهللا 
مُْنجِي وُمرِْدي : والظن نوعان : وقال قتادة . والظن القبيح أن يظن أنه تعاىل أنه يعرب عن علمه بعض األحوال 

[ } الذين َيظُنُّونَ أَنَُّهم مُّالَقُو َربِّهِْم { : وقوله ]  ٢: احلاقة [ } ِحَسابَِيهْ  إِنِّي ظََننتُ أَنِّي ُمالَقٍ{ : فاملنجي قوله 
  .} َوذَِلكُْم ظَنُّكُُم الذي ظََننُتم بِرَبِّكُمْ أَرَْداكُمْ { واملردي هو قوله ]  ٤٦: البقرة 

َوقَيَّْضَنا لَُهْم قَُرَناَء فَزَيَُّنوا لَُهْم َما َبْيَن أَْيِديهِْم ) ٢٤(ا ُهْم ِمَن الُْمْعَتبَِني فَإِنْ َيْصبِرُوا فَالنَّاُر َمثًْوى لَُهْم َوإِنْ َيْسَتعِْتُبوا فََم
الَِّذينَ  َوقَالَ) ٢٥(وا خَاسِرِيَن َوَما َخلْفَُهْم َوَحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ ِفي أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلهِْم ِمَن الْجِنِّ َوالْإِْنسِ إِنَُّهْم كَاُن

فَلَُنِذيقَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َعذَاًبا َشدِيًدا وَلََنْجزِيَنَُّهْم أَْسَوأَ ) ٢٦(كَفَُروا لَا َتْسَمُعوا ِلَهذَا الْقُْرآِن َوالْغَْوا ِفيِه لََعلَّكُمْ َتْغِلُبونَ 
  ) ٢٧(الَِّذي كَانُوا َيْعَملُونَ 

أي سكن هلم ، يعين إن أمسكوا عن االستغاثة لفرجٍ يتنظرونه مل } ثًْوى لَُّهْم فَإِن َيْصبُِرواْ فالنار َم{ : قوله تعاىل 
  .جيدوا ذلك وتكون النار مثوى هلم أمي مقاماً هلم 

ل وكسر التاء الثانية مبنياً للفاع» َيْسَتعِْتُبوا « العامة على فتح الياء من } َوإِن َيْسَتْعِتبُواْ فََما ُهم مَِّن املعتبني { : قوله 
واملعتب . بكسر التاء اسم الفاعل ومعناه وإن طلبوا العُْتَبى وهي الرضا فما هم ممن يعطاها } فما هم من املعتبني { 

أعتبين فالنٌ ، أي أرضاين بعد إسخاطه إيَّاي ، وا ستعتبته طلبتمنه أن : الذي قبل عتابه وأجيب إىل ما سأل ، يقال 
وأصل العتب . وا زوال ما يعتبون فيه فماهم من اجملابني إىل إزالة العتب املعىن وإن طلب: وقيل . يعتب أي يرضى 

عتبة ، ويعرب بالعتب عن الغلظة اليت جيدها اإلنسان يف : املكان النَّائي بنازله ، ومنه قيل ألسكفَّة الباب واملرقاة 
  .محلته على العتب : وقيل صدره على صاحبه ، وعتبت فالناً أبرزت له الغلظة ، وأعتبته أزلت عبتاه كأشكيته 

وإن ُيستعتبوا مبنياً للمفعول فما هم من املُْعِتبَِني اسم فاعل مبعىن إن يطلب منهم أن : وقرأ احلسن وعمرو بن عبيد 
معناه أن يطلب ما ال يعتبون عليه فما هم ممَّن : يرضوا فما هم فاعلون ذلك ، ألهنم فارقوا دار التكليف ، وقيل 

  :وقال أبو ذؤيب يريد الُعْتَبى 
  والدَّْهرُ لَْيسَ بُِمْعِتبٍ َمْن َيجَْزُع... أَِمَن املَُنوِن َوَرْيبِِه َتَتَوجَُّع  ٤٣٦٣

سيناهلم وأصل التقييض التيسري : وقال الزجاج . َهيَّأَْناُه : بعثنا هلم وولكنا ، وقال مقاتل » َوقَيَّْضَنا لَُهْم « : قوله 
واملقايضة . ه له ويّسرته ، وهذان ثوبان قيِّضان أي كل منهما مكاىفء لآلخرة يف الثمن والتهيئة ، قضيته للداء هيأت

أي نسهل ونيسر ليستويل عليه استيالء القَْيض على ]  ٣٦: الزخرف [ } ُنقَيِّْض لَُه َشْيطَاناً { املعارضة ، وقوله 
  .البَْيض 



قايضت الرجل مقايضة أي عاوضته مبتاع ، ومها :  ويقال: قال اجلوهري . والقيض يف األصل قشر البيض األعلى 
و املراد } َوقَيَّْضَنا لَُهْم قُرََنآَء { : وقيَّض اهللا فالناً لفالن أي جاء به ومنه قوله تعاىل . بيعان : قيضان كما يقال 

« أمر الدنيا حىت أثروه على اآلخر  من} فََزيَُّنواْ لَُهم مَّا َبْيَن أَْيدِيهِْم { بالقرناء النظراء من الشياطني حىت أضلوهنم 
  .من أمر اآلخرة فدعوهم إىل التكذيب وإنكار البعث » َوَما َخلْفَُهْم 

هلم ماب ين أيديهم من أمر اآلخرة أنَّه ال بعث وال جنة وال نار ، وما خلفهم من أمر الدنيا ( زينوا : وقال الزجاج 
  .ك وأن الدنيا قدمية ، وال صانع إال الطبائع واألفال

  .مابني أيديهم أعماهلم اليت يعملوهنا وما خلفهم ما يعزمون أن يعملوه : وقيل 
  ) ) .وما بقي من أعماهلم اخلسيسة ( مابني أيديهم ما مضى من أعماهلم اخلبيثة : وقال ابن زيد 

  فصل
هلم الباطل ، وهذا يدل على دلت هذه اآلية على أنه تعاىل يريد الكفر من الكافر؛ ألنه تعاىل قيَّض هلم قرناء فزينوا 

  .أنه تعاىل أراد منهم الكفر 

لو أراد املعاصي لكانوا يفعلها مطيعني؛ ألن الفاعل ملا يريده منه غريه جيب أن يكون مطيعاً : وأجاب اجلُبَّائيُّ بأنقال 
مطيعاً لعباده إذا فعل بأهنن لو كان من فعل ما أراده غريه مطيعاً له لواجب أن يكون اهللا : وأجاب ابن اخلطيب . له 

  .ما أرادوه فهذا إلزام الشيء على نفسه وإن أردت غريه فال بد من بيانه حىت ينظر فيه هال يصح أم ال 
) ِشعْراً ( واملعىن كائنني يف مجلة إَُممٍ ، وهذا كقّوله » َعلَْيهِمْ « نصب على احلال من الضمري يف » ِفي أَُممٍ « : قوله 

:  
  فُوكاً فَِفي آخَرِين قَْد اَِفكُوا... ْن أَْحَسنِ الصَّنِيَعة َمأْ إنّْ َتُك َع ٤٣٦٤

  .» مع « يف مبعىن : وقيل . أي يف مجلة قوم آخرين 
  فصل

احتّج أهل السنة بأنه تعاىل أخرب أن هؤالء حق عليهم القول فلو مل يكونوا كفاراً ال نقلب هذا اخلرب احلق باطالً ، 
رب الصدق كذباً ، وكل ذلك حمال ، ومستلزم احملال فثبت أن صدور اإلميان وعدم وهذا العلم جهالً ، وهذا اخل

  .صدور الكفر عنهم حمال 
اآلية اعلم أن الكالم ابتداء من } . . . َوقَالَ الذين كَفَُرواْ الَ َتْسَمُعواْ هلذا القرآن والغوا ِفيِه { ) : تعاىل ( قوله 

  ] . ٥: فصلت [ } إِنََّنا َعاِملُونَ { : إىل قوله ]  ٥: فصلت [ } يف أَِكنٍَّة َوقَالُواْ قُلُوُبَنا { : قوله تعاىل 
{ : وأجاب اهللا تعاىل عن تلك الشبهة واتصل الكالم إىل هذا املوضع ، مث إنه تعاىل حكى عنهم شبهة أخرى فقال 

  :ى فتح الغني وهي حتتمل وجهني العامة عل} َوقَالَ الذين كَفَُرواْ الَ َتْسَمعُواْ هلذا القرآن والغوا ِفيِه 
  :بالكسر َيلَْغى ، وفيها معنيان » لَِغَي « أن تكون من : أحدمها 
  .من ألغى إذا تكلم باللغو وهو ما ال فائدة فيه : أحدمها 
  .مبعىن الباء أي ارموا به وانبذوه » يف « أنه من لغى بكذا أي رمى به فتكمون : والثاين 
بالفتح أيضاً حكاه األخفش ، وكان قياسه الضم كغزا يغزو ، » لََغا « أن يكون من : ولني من الوجهني األ: والثاين 

وقرأ قتادة وأبو حيوة وأبو السمال والزعفراين وابن أيب إسحاق وعيسى بضم الغني . ولكنه فتح ألجل حرف احللق 
  .وهنذا موافق لقراءة غري اجلمهور »  فَقَْد لَغَْوَت« : ، من لغا بالفتح َيلُغو كَدَعا َيُدُعوا ، ويف احلديث 

  فصل



إذا رأيتم حممداً يقرأ فعارضوه : يعين الَغطُوا فيه ، كان بعضهم يوصي بعضاً : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .بالرجز والشعر واللغو 

قال الّسدي أكثروا الكالم فختلط عليه ما يقول؛ و: وقال الضحاك . والغوا يف باملكاء والّصفري : قال جماهد 
على قراءته ، وهذا جهل منهم ألهنم يف احلال أقروا بأهنم مشتغلني باللغو » لََعلَّكُمْ َتْغِلُبونَ « . صيحوا يف وجهه 

فَلَُنِذيقَنَّ الذين { والباطل من العمل واهللا تعاىل ينصر حممداً بفضله وملا ذكر اهللا تعاىل هددهم بالعذاب الشديد وقال 
وهذا هتديد شديد؛ ألن لفظ الذوق إمنا بذكر يف القدر القليل الذي يؤتى به ألجل التجربة ، } اً َشدِيداً كَفَُرواْ َعذَاب

مث ! مث إنه تعاىل ذكر أن ذلك الذوق عذاب شديد ، ِفإن كان القليل منه عذاباً شديداً فكيف يكون حال الكثري منه؟
املراد باألسوأ أي أقبح أعماهلم ألهنم أحبطوها : قال أكثر العلماء } َيْعَملُونَ َولََنجْزَِينَُّهْم أَسَْوأَ الذي كَاُنواْ { : قال 

  .بالكفر فضاعت أعماهلم احلسنة ، ومل يبق معهم إال األعمال القبيحة فال جرم مل حيصلوا إال على السيئات 

َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا َربََّنا أَرَِنا ) ٢٨(بَِما كَاُنوا بِآَياِتَنا َيْجَحُدونَ  ذَِلَك َجَزاُء أَْعَداِء اللَِّه النَّاُر لَُهْم ِفيَها دَاُر الْخُلِْد جََزاًء
إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ ) ٢٩(اللَّذَْينِ أََضلَّاَنا ِمَن الْجِنِّ َوالْإِْنسِ َنْجَعلُْهَما َتْحَت أَقَْداِمَنا ِلَيكُوَنا ِمَن الْأَْسفَِلَني 

َنْحُن أَْولَِياُؤكُْم ِفي ) ٣٠( ُتوَعُدونَ ْسَتقَامُوا تََتَنزَّلُ َعلَيْهُِم الَْملَاِئكَةُ أَلَّا َتَخافُوا َولَا َتْحَزنُوا وَأَْبِشرُوا بِالَْجنَِّة الَِّتي كُنُْتْما
  ) ٣١(كُْم ِفيَها َما َتدَُّعونَ الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوِفي الْآِخَرِة وَلَكُْم ِفيَها َما َتْشتَهِي أَنْفُُسكُْم وَلَ

  :فيه وجهان » ذَِلَك « : قوله تعاىل 
  .خربه » جزاء « أنه مبتداً و : أحدمها 
  .مجلة مستقلة مبنيةٌ للجملة قبلها } أَْعَدآِء اهللا النار { األمر ذلك : أنه خرب مبتدأ حمذوف أي : والثاين 

  :فيه ثالثة أوجه » النار « ) : قوله ( 
  .وفيه نظر؛ إذ البدل حيل حملّ املبدل منه فيصري التقدير ذلك النار » جزاء « أهنا بدل من  :أحدها 
  .أنه خرب مبتدأ مضمر : الثاين 

  .جيوز ارتفاعها بالفاعليَّة أو االبتداء » َداُر « اخلرب ، و } لَُهْم ِفيَها َداُر اخلُلِْد { أنه مبتدأ و : الثالث 
. غري النار ، وليس كذلك بل النار هي نفس دار اخللد » دار اخللد « يقتضي أن يكون } لِْد ِفيَها دَاُر اخلُ{ : وقوله 

بأنه قد جيعل الشيء ظرفاً لنفسه باعتبار متعلَّقه على سيب املبالغة ، ألن ذلك املتعلق صار مستقراً : وأجيب عن ذلك 
  :ومثله قول اآلخر . له ، وهو أبلغ من نسبة املتعلق إليه على سبيل اإلخبار به عنه 

  َويفِ اِهللا إنْ لَْم تُْنِصفُوا َحكٌَم َعْدلُ. ...  ٤٣٦٥
كذا . والرسول هو نفس األسوة ]  ٢١: األحزاب [ } لَّقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اهللا أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ { : وقوله تعاىل 

  .داراً تسمى دار اخللد ، والنار حميطة هبا  وفيه نظر؛ إذ الظاهر وهو معىن صحيح منقول أن يف النار. أجابوا 
  :يف نصبه ثالثة أوجه » جزاء « : قوله 

  .أنه منصوب بفعل مقدر ، وهو مصدر مؤكد ، أي جيزون جزاًء : أحدها 
مْ فَإِنَّ َجَهنَّمَ َجَزآُؤكُ{ واملصدر ينصب مبثله كقوله . أن يكون باملصدر الذي قبله ، وهو جزاء أعداء اهللا : الثاين 
  ] . ٦٣: اإلسراء [ } َجَزاًء 

الثاين إن مل يكن مؤكداً وباألول » جبزاء « متعلق » بَِما « أن ينتصب على أنه مصدر واقع موقع احلال و : الثالث 
  .متعلق بيجحدون » بِآيَاِتَنا « و ) مؤكداً ( إن كان 



  فصل
بني أن ذلك األسوأ الذي جعل جزاء أعداء ]  ٢٧: فصلت [ } لُونَ َولََنْجزَِينَُّهمْ أَسَْوأَ الذي كَاُنواْ َيْعَم{ : ملا قال 

جزاء { ، أي هلم يف مجلة النار داٌر معينة ، وهي دار العذاب اخللد ، } لَُهْم ِفيَها دَاُر اخلُلْدِ { : اهللا هو النار ، مث قال 
الطريقة الفاسدة وذلك ) تلك ( جوا أي يبلغون يف القراءة ، ومساه آلمنوا به فاستخر} مبا كانوا بآياتنا جيحدون 

  .يدل على أهنم علموا كونه معجزاً وأهنم جحدوا حسداً 
  .انتهى » أي مبا كانوا يلغون ، فذكر اجلحود؛ ألنه سبب اللَّغو « : قال الزخمشري 

  .ثعين أنه من باب إقامة السبب قمام املسبَّب ، وهو جماز سائغٌ 
: ويف نون الَّذين وقال اخلليل » أَرَِنا « اآلية تقدم اخلالف يف } اْ رَبََّنآ أَرَِنا الذين أََضالََّنا َوقَال الَِّذيَن كَفَرُو{ : قوله 

  .أرين ثوبك فمعناه بصِّرنيِه ، وبالسكون أعطنيه : إذا قلت 
  فصل

الوقوع يف  عند( ملا بني أن الذي محلهم على الكفر املوجب للعقاب الشديد جمالسة قرناء السو بيَّن أن الكفار 
ومعناه أن الشيطان على نوعني } َربََّنآ أَرَِنا الذين أََضالََّنا ِمَن اجلن واإلنس { : يف النار يقولون ) العذاب الشديد 

  .جنِّي وإْنِسيٍّ 

الذى يَُوْسوِسُ {  :وقال ]  ١١٢: األنعام [ } َوكَذَِلكَ َجَعلَْنا ِلكُلِّ نِبِيٍّ َعدُّواً َشَياِطنيَ اإلنس واجلن { : قال تعاىل 
مها إبليس وقابيل بن آدم الذي قتل أخاه؛ ألن الكفر : وقيل ]  ٥٦: الناس [ } ِفي ُصدُورِ الناس ِمَن اجلنة والناس 

لَِيكُوَنا ِمنَ { يف النار } َنْجَعلُْهَما َتْحَت أَقَْداِمَنا { . سنة إبليس والقتل بغري حق سنة قابيل فهما سنة املعصية 
وقال بعض . ليكونا يف الدرك األسفل : وقال الزجاج . يكونون أسفل منا يف النار : قال مقاتل } األسفلني 
املراد باللَّذَْيَن ُيِضالَّن الشهو والغضب واملراد جبعلهما حتت أقدامهم كوهنما مسخَّرين للنفس مطيعني هلا ، : احلكماء 

  .وأن ال يكونا مستوليني عليها قاهرين هلا 
. ملا ذكر الوعيد أردفه بذكر الوعد كما هو الغالب . اآلية } إِنَّ الذين قَالُواْ َربَُّنا اهللا ثُمَّ استقاموا { :  قوله تعاىل
أن ال تشرك : لتراخي الرتبة يف الفضيلة سئل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه عن االستقامة فقال » ثُمَّ « واعلم أن 
االستقامة أن تستقيم على األمر والنهي ، وال تروغَ َرَوغَات : اهللا عنه  وقال عمر بن اخلطاب رضي. باهللا شيئاً 
وقال ابن عباس . وقال علي رضي اهللا عنه أدَّوا الفرائض . وقال عثمان رضي اهللا عنه أخلصوا العمل . الثَّْعلَب 

أمر اهللا بطاعته واجتنبوا  استقاموا على) رضي اهللا عنه ( وقال احلسن . رضي اهللا عنه استقاموا على أداء الفرائض 
كان احلسن إذا : وقال قتادة . وقال جماهد وعكرمة استقاموا على شهادة أن ال إله إال اهللا حىت حلقوا باهللا . معصيته 

  .اللَُّهمَّ فَاْرُزقَْنا االستقامة « : تال هذه اآلية قال 
إذا قاموا من : وقال مقاتل وقتادة . عند املوت ) اهللا عنهما رضي ( قال ابن عباس } َتتََنزَّلُ َعلَْيهُِم املالئكة { : قوله 

  .البشرى تكون يف ثالثة مواظن ، عند املوت ويف القرب وعند البعث : وقال وكيع بن اجلرَّاح . قبورهم 
لى الوجهني ناهية ع« ال » أن تكون املخففة ، أو الفسِّرة ، أو الناصبة و « أن » جيوز يف } أَالَّ َتَخافُواْ { : قوله 

وقال . فالتقدير بأن ال ختافوا أي بانتفاء اخلوف . وقد تقدم ما يف ذلك من اإلشكال . األولني ، ونافية على الثالث 
. ال ختافوا : هو حال ، أي نزلوا بقوهلم : بأن ال ختافوا ، أو قائلني أن ال ختافوا فعلى األول : التقدير : أبو البقاء 

يعين الباء املقدرة حالية ، فاحلال غري حمذوفة وعلى الثاين احلال : قال شهاب الدين . ذوفة احلال حم: وعلى الثاين 
هو القول املقدر وفيه تسامح ، وإال فاحلال حمذوفة يف املوضعني ، وكما قام املقول مقام احلال كذلك قام اجلار 



  .يقولون ال ختافوا : القول ، أي  وذلك على إضمار« أن » بإسقاط « ال ختافوا » وقرأ عبد اهللا . مقامها 
  فصل

ال ختافون على ما َتقَْدُمونَ عليه من أمر اآلخرة وال حتزنوا على ما خلَّفتم : قال جماهد . من املوت } أن ال ختافوا { 
  .من أهل وولد ، فإنا خنلفكم يف ذلك كله 

  .ها لكم ال ختافوا وال حتزنوا على ذنوبكم فإين أغفر: وقال عطاء ابن أيب رباح 
  .} َوأَْبِشرُواْ باجلنة اليت كُنُتْم ُتوَعُدونَ { : قوله 

البشارة عبارةٌ عن اخلرب األول حبصول املنافع ، فأما إذا أخرب الرجل حبصول املنفعة مث أخرب ثانياً حبصوهلا : فإن قيل 
فإذا مسع املؤمن هذا اخلَبر من كان اإلخبار الثاين إخباراً وال يكون بشارةً ، واملؤمن قد يسمع بشارات اخلري ، 

  املالئكة وجب أن يكون هذا إخباراً وال يكون بشارة ، فما السَّبب يف تسمية هذا اخلرب بشارة؟
فإذا مسع املؤمن هذا اخلرب من املالئكة وجب أن يكون هذا إخباراً ( أن املؤمن قد يسمع بشارات اخلري ، : فاجلواب 

ألبتة أنه من أهل ) يسمع ( كان له اجلنة أما إذا مل ) سمع أن من كان مؤمناً تقِيا املؤمن ي: قلنا ! وال يكون بشارة
  .اجلنة فإذا مسع هذا الكالم من املالئكة كان أخباراً بنفع عظيم مع أنه هو اخلرب االول فكان ذلك بشارة 

يكون فازعاً من األهوال ومن ) ال ( واعلم أن هذا الكالم يدل على أن املؤمن عند املوت ويف القرب وعند البعث 
يفيد نفي اخلوف ، واحلزن على } أَالَّ َتَخافُواْ َوالَ َتْحَزنُواْ { : بل يكون آمن الصدر ألن قوله ( الفزع الشديد 

  ) .اإلطالق 
: فار حيث قال وهذا يف مقابلة ما ذكره يف وعيد الك} َنْحُن أَوِْلَيآؤُكُْم ِفي احلياة الدنيا َوِفي اآلخرة { : قوله تعاىل 

تقول املالئكة حنن احلفظة الذين كنا معكم يف : قال السدي ] .  ٢٥: فصلت [ } َوقَيَّْضَنا لَُهْم قَُرَنآَء فََزيَّنُواْ { 
وَلَكُْم ِفيَها َما { . وحنن أولياؤكم يف اآلخرة أي ال نفارقكم حىت تدخلوا اجلنة ) وحنن أولياؤكم من الدينا ( الدنيا 

  .أي تتمنون } وَلَكُْم ِفيَها َما َتدَُّعونَ { من الكرامات واللذات } ُسكُمْ تشتهي أَنفُ
قال } ولكم فيها ما تدعون { و } ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم { : هلى هذا التفسري ال فرق بني قوله : فإن قيل 

جلنة الرُّحانيَّة املذكورة يف إشار إىل ا} ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم { : واألقرب عندي أن قوله : ابن اخلطيب 
  .اآلية ]  ١٠: يونس [ } َدْعَواُهْم ِفيَها سُْبَحاَنَك اللهم { قوله 

َولَا ) ٣٣(َوَمْن أَْحَسُن قَْولًا ِممَّْن َدَعا إِلَى اللَِّه َوَعِملَ َصاِلًحا َوقَالَ إِنَّنِي ِمَن الُْمْسِلِمَني ) ٣٢(ُنُزلًا ِمْن غَفُورٍ َرِحيمٍ 
َوَما ُيلَقَّاَها إِلَّا ) ٣٤(ِليٌّ َحِميٌم وِي الَْحَسَنةُ َولَا السَّيِّئَةُ اْدفَْع بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي بَْيَنَك وََبْيَنُه َعَداَوةٌ كَأَنَُّه َوَتْسَت

  ) ٣٥(الَِّذيَن صََبُروا َوَما ُيلَقَّاَها إِلَّا ذُو َحظٍّ َعِظيمٍ 

  :فيه أوجه » ُنُزالً « : قوله 
أنه منصوب على احلال من املوصول ، أو من عائده ، واملراد بالنزل الرزق املعّد للنازل كأنه قيل ولكم : أحدها 

  .فيهنا الذي تدعونه حال كونه معدا 
ُبرٍ على أن يكون نزالً مجع نازل كَصابِر وُص» لَكُْم « أو من الضمري يف » َتدَُّعونَ « أنه حال من فاعل : الثاين 

  .وَشارٍِف وُشُرٍف 
  .هو مصدر أنزل : وقيل . النزول ال النزل » نزل « أنه مصدر مؤكد ، وفيه نظر ، ألن املصدر : والثالث 



من االستقرار أي » لكم « يف » لنزالً « جيوز أن يكون تعلقه مبحذوف على أنه صفة } من غفور رحيم { : قوله 
من االستقرار أي استقر لكم من جهة » لكم « لق مبا تعلق به الظرف يف استقر لكم من جهة غفور رحيم ، وأن يتع

  .غفورٍ رحيمٍ 
وهذا البناء منه ليس بواضح بل هو متعلق باالستقرار : قال شهاب الدين . فيكون حاالً من ما : قال اأبو البقاء 

  .» ما « فَضلةً كسائر الفضالت ، وليس حاالً من 
هو رسول اهللا صلى اهللا : اآلية قال ابن سريين والسُّدِّيُّ } . . . ُن قَْوالً مِّمَّن َدَعآ إِلَى اهللا َوَمْن أَْحَس{ : قوله تعاىل 

هو املؤمن الذي أجاب اهللا يف دعوته ، ودعا الناس إىل ما : عليه وسلم دعا إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وقال احلسن 
وقالت عائشة رضي اهللا عنها إن هذه اآلية نزلت يف .  من املسلمني أجاب إليه ، وعمل صاحلاً يف إجابته وقال إنَّين

وقال . ركعتني بني األذان واإلقامة : وعمل صاحلاً : وقال أبو أمامة الباهلّي . هو املؤذن : وقال عكرمة . املؤذِّنني 
  .هو الصالة بني األذان واإلقامة : قيس بن أيب حازمٍ 

« : قوله تعاىل . وابن أيب عبلة وابن نوحٍ بنون واحدة . العامة على إنيي بنونني } املسلمني  َوقَالَ إِنَّنِي ِمَن{ : قوله 
  :هذه وجهان » ال « يف » وال السيئَةُ 

[ } َوالَ املسياء { : وكقوله ]  ٢١: فاطر [ } َوالَ الظل َوالَ احلرور { : أهنا زائدة للتوكيد ، كقوله : أحدمها 
  .وى ال يكتفي بواحد ، ألن است]  ٥٨: غافر 

أهنا مؤسسة غري مؤكِّدة؛ إذ املراد باحلسنة والسيئة اجلنس ، أي ال تستوي احلسنات يف أنفسنا فإهنا متفاوته : والثاين 
: ، وال تستوي السيئات أيضاً ، فربَّ واحدٍة أعظم من أخرى ، وهو مأخوذ من كالم الزخمشري ، وقال أبو حيان 

فقد « : قال شهاب الدين . » ة جنساً مل يكن زيادهتا كزيادهتا يف الوجه الذي قبل هذا إن أخذت احلسنة والسيئ« 
  .» جعلها يف املعىن الثاين زائدة ، وفيه نظر ملا تقدم 

  فصل
  .احللم واجلهل : وقيل . املراد باحلسنة الصَّرب ، وبالسيئة الغضب : قال املفسرون 

وإصرارهم الشديد » قُلُوُبَنا يف أَِكنٍَّة « : ملا حكى اهللا تعاىل عنهم قوهلم  :قال بان اخلطيب . العفو واإلساء : وقيل 
على دينهم ، وعد التأثّر بدالئل حممد صلى اهللا عليه سومل مث أطنب يف اجلواب عن شبهاهتم مث رغّب حممداً صلى اهللا 

  :عليه وسلم يف أن ال يترك الدعوة إىل اهللا بقوله 

فلهم الثواب العظيم ، مث َترَقَّى من تلك الدرجة إىل ]  ٣٠: فصلت [ } َربَُّنا اهللا ثُمَّ استقاموا إِنَّ الذين قَالُواْ { 
إن الدعوة إىل اهللا ، : قال ) سأل ف ( درجة أخرى ، وهي أن الدعوة إىل اهللا تعاىل أعظم الدرحات ، مث كأن سائالً 

ار شديدةً ، فذكر اهللا تعاىل ما يصلُح أل ، يكون دافعاً هلذا وإن كانت طاعةً عظيمةً ، إال أنَّ الصرب على سفاهة الكفَّ
  .} وال تستوي احلنسة وال السيئة { : اإلشكال فقال 

واملراد باحلسنة دعوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل احلق ، والصرب على جهالة الكفار ، وترك االنتقام وترك 
الَ َتْسَمُعواْ هلذا { : وقوله » قُلُوُبَنا يف أَِكنٍَّة « : ن اجلالفة يف قوهلم االلتفات إليهم؛ واملراد بالسيئة ما أظهروا م

( يا حممد فعلُك حسنة ، وفعلُهم سيئة ، وال تستوي احلسنة : فكأنه قال ]  ٢٦: فصلت [ } القرآن والغوا ِفيِه 
يف اآلخرة ، وهم بالضِّدِّ من ذلك ، أنت إذا أتيت هبذه احلسنة استوجتبت التعظيم يف الدنيا والثواب ) وال السيئة 

ادفع باليت ِهيَ أَْحَسُن { مث قال . فال ينبغي أن يكون إقدامهم على تلك السيئة مانعاً لك من االشتغال هبذه احلسنة 
قال ابن عباس رضي اهللا عنهما أمر بالصرب عند . يعين ادفع ستاهتهم وجهالتهم بالطريق اليت هي أحسن الطُّرق } 



واملعىن أنك إذا صربت على سوء أخالقهم مرةً بعند أخرى . وباِحللْم عند اجلهل ، وبالعفو عن اإلساءة  الغضب ،
ومل تقابل سفاهتهم بالغضب استحيوا من تلك األخالق املذمومة وتركوا أفعاهلم القبيحة ، وانقلبوا من العداوة إىل 

{ يعين إذا فعلت ذلك خضع لك عدوك } ي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعدَاَوةٌ فَإِذَا الذ{ : احملبة ، ومن البغضاء إىل املودَّة فقال 
نزلت يف أيب سفيان بن حرب ، وذلك ألنه الن : أي كالصديق القريب ، قال مقاتل بن حيَّان } كَأَنَُّه َوِليٌّ َحِميمٌ 

 أسلم فصار وليا باإلسالم للمسلمني شدة عداوته باملصاهرة اليت حصلت بينه وبني النّيب صلى اهللا عليه وسلم ، مث
  .ومحيماً بالقرابة 

  :يف هذه اجلملة التَّشبيهيَّة وجهان « كأنه ويل : قوله 
اليت للمفاجأة خربه والعامل يف هذا الظرف « إذا » أهنا يف حمل نصب على احلال ، واملوصول متبدأ ، و : أحدمها 

فالبحضرة املعادي : هي احلال والتقدير ( ة يف هذا الكالم وحمطُّ الفائد. من االستقرار هو العامل يف هذا احلال 
  .مشبهاً القريب الشفوق 

معمولة ملعىن التشبيه والظرف يتقدم على عامله « إذَا » أيضاً ، واجلملة بعد خربه ، و ) أن املوصول مبتدأ : والثاين 
  .إهنا ظرف : هذا إن قيل . املعنوي 
  .إنَّها حرف فال عامل : فإن قيل 

وابن كثري يف رواية وطلحة بن مصرف ُيالَقَاها من املُالَقَاِة ، . العامة على ُيلَقَّاها من التَّلِْقَية : َوَما ُيلَقَّاها » : وله ق
  .أو اجلنة أو شهادة التوحيد ( فالضمري للخصلة أو الكلمة ، 

  فصل
َومَا « : قَالَ الزَّجاج ( } َما ُيلَقَّاَها إِالَّ الذين صََبُرواْ َو{ : قال ) ملا أرشد اهللا تعاىل إىل الطريق النافع يف الدين والدنيا 

ُيلَقَّاَهآ إِالَّ { . على حتمل املكاره وجترح الشدائد وكظم الغيظ ، وترك االنتقام ) ُيلَقَّى هذه الِفْعلَةَ إالَّ الَِّذيَن صََبُروا 
  .حلظ العظيم اجلنة ، أي وما يلقاها إال من وجبت له اجلنة وقال قتادة ا. من الفضائل النفسانية } ذُو َحظٍّ َعِظيمٍ 

َوِمْن آَياِتِه اللَّْيلُ َوالنََّهاُر َوالشَّْمُس وَالْقََمُر ) ٣٦(َوإِمَّا َيْنَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَْزغٌ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه ُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم 
فَإِِن اْسَتكَْبُروا فَالَِّذيَن ِعْنَد ) ٣٧(لَا ِللْقََمرِ َواْسُجدُوا ِللَِّه الَِّذي َخلَقَُهنَّ إِنْ كُْنُتْم إِيَّاُه تَْعُبُدونَ لَا َتْسُجُدوا لِلشَّْمسِ َو

اِشَعةً فَإِذَا أَنَْزلَْنا َعلَْيَها الَْماَء َوِمْن آَياِتِه أَنََّك َتَرى الْأَْرَض َخ) ٣٨(رَبَِّك ُيسَبُِّحونَ لَهُ بِاللَّْيلِ وَالنَّهَارِ َوُهْم لَا َيْسأَُمونَ 
  ) ٣٩(اْهتَزَّْت َورََبْت إِنَّ الَِّذي أَْحَياَها لَُمْحيِي الَْموَْتى إِنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 

قال . عراف تقدم تفسريها يف آخر سورة األ. اآلية } . . . َوإِمَّا َينَزغَنََّك ِمَن الشيطان نَْزغٌ { : قوله تعاىل 
النَّزغُ والنَّْسغُ مبعىن واحد وهو شبه النَّخس والشيطان ينزغ اإلنسان كأنه ينسخه يبعثه على ما ال : الزخمشري 

إنه هو « واملعىن وإن صرفك الشيطان عما شرع لك من الدفع باليت هي أحسن فاستعذ باهللا من شره . ينبغي 
  .الك وأحوالك بأفع» العليم « الستعاذتك وأقوالك » السميع 

اآلية ملا بني تعاىل يف اآلية املتقدمة أن أحسن األعمال واألقوال هو } . . . َوِمْن آَياِتِه الليل والنهار { : قوله تعاىل 
الدعوة إىل اهللا تعاىل وهي عبارة عن تنوير الدالئل الدالة على ذات اهللا وصفاته ، ومن مجلتها العامل جبميع أجزائه 

ر الفلكِّات وهي اللَّيل والنَّهار ، والشمس والقمر ، وقدم ذكر الليل على ذكر النهار تنبيهاً على أن فبدأ هاهنا بذك
. الظلمة عدٌم ، والنور وجود ، والعدم سابق على الوجود ، وهذا كالتنبيه على وجود الصانع وتقدم شرحه مراراً 

} الَ َتْسُجُدواْ ِللشَّْمسِ َوالَ ِللْقََمرِ { له القادر قال وملا بني أن الشمس والقمر حيدثان ومها دليالن على وجود اإل



والسجود عبارة عن هناية التعظيم وهو ال يليق إال مبن كان ) القادر ( يعين أهنما عبدا دليالن على وجود اإلله 
الق القادر ألهنما عبدان خملوقان ، واسجدوا هللا اخل} ال تسجدوا للشمس وال للقمر { : أشرف املوجودات فقال 

  .احلكيم 
كما قال ( ويف جميء الضمري كضمري اإلناث . » الليل والنهار والشمس والقمر « أنه يعود على : أحدمها 

  .األَقْالَُم بريُتَها وبَريُْتُهنَّ : حنو ) الزخمشري هو أنَّ مجع ما ال يعقل حكمه حكم األثىن أو اإلناث 
ني مجع القلة والكثرة يف ذلك؛ ألن األفصح يف مجع القلة أن يعامل معاملة من حيث إنه مل يفرق ب: وناقشه أبو حيان 

األجذاع كََسرهتُنَّ ، واجلذوع كسرُتَها ، : اإلناث ، ويف مجع الكثرة أن يعامل معاملة األنثى ، فاألفصح أن يقال 
زَّلَت منزلة اجلمع املعرب به والذي تقدم يف هذه اآلية ليس جبمع قلة أعين بلفظ واحد ولكنه ذكر أربعة متعاطفة فتن

والزخمشري ليس يف مقام بيان الفصيح واألفصح بل يف مقام كيفية جميء : قال شهاب الدين . عنها بفلظ واحد 
: الضمري ضمري إناث بعد تقدم ثالثة أشياء مذكرات وواحد مؤنث والقاعدة تغليب املذكر على املؤنث أو لَمَّا قال 

ذكر الزخمشري أيضاً أنه يعود على لفظ اآليات وهذا هو . َخلَقَُهنَّ : يف معىن اآليات فقيل كُنَّ » َوِمن آياِتِه « 
  .الوجه الثاين 

  .» ُشمُوٌس وأَقَْماٌر « : أنه يعود على الشمس والقمر؛ ألن االثنني مجع ، واجلمع مؤنث لقوهلم : الثالث 
على طريق مجع التكسري ، ومل ُيْجر على طريق التغليب للمذكر إمنا قال خلقُُهنَّ بالتأنيث ألنه أجراها : وقال البغوي 
  .على املؤنث 

كان ناسٌ يسجدون للشمس والقمر كالصَّابئني يف عبادهتم الكواكب : قيل } إِن كُنُتمْ إِيَّاُه َتعُْبُدونَ { : قوله 
أن ال يسجدوا إال هللا الذي خلق ويزعمون أنه يقصدون بالسجود هلما السجود هللا ، فَُنهُوا عن هذه الواسطة وأمروا 

  .هذه األشياء 

ال } فالذين ِعنَد َربِّكَ ُيسَبُِّحونَ لَُه بالليل والنهار َوُهْم الَ َيْسأَُمونَ { أي عن السجود } فَإِِن استكربوا { : قوله 
  .َيَملُّونَ 

ا أهليَّةٌ لعبادة اهللا تعاىل ولكنا إن الذين يسجدون للشمس والقمر يقولون حنن أقلّ وأذلّ من أن حيُصل لن: فإن قيل 
عبيٌد للشمس والقمر ومها عبدان هللا تعاىل ، وإذا كان قوهلم هكذا فكيف يليق هبم أهنم استكربوا عن السجود هللا 

  ! .تعاىل؟
ليس املراد من االستكبار ههنا ما ذكرمت بل املراد استكبارُهم عن قول قولك يا حممد بالنهي عن السجود : فاجلواب 

  .لشمس والقمر ل
  فصل

عند املَِلك من اجلُند كذا وكذا ، ويدل عليه قوله : قال ابن اخلطيب ليس املراد هبذه العِنديَّة قرب املكان ، بل يقال 
عند : وأنا ِعْنَد املُْنكَسَِرة قُلُوُبُهم من أجلي يف مقعٍد صدقٍ عند ملٍك ُمقتدرٍ ، ويقال » أنا عِْنَد ظَنَّ َعْبِدي بِي « : 

  .أنَّ املُْسلم ال ُيقَْتلُ بالذِّمِّيِّ : الشافعي 
  فصل

هؤالء القوم إن : دلَّت هذه اآلية على أن املَِلَك أفضل من البشر؛ ألنه إمنا ُيْسَتَدلُّ حبال األعلى على األدىن فيقال 
  .استكربوا عن طاعة فالن ، فاألكرب خيدمونه 

ل والنهار ال يفترون ، وهذا يدل على مواظبتهم على التسبح ال وصف املالئكة بأهنم يسبحون له باللي: فإن قيل 



واشتغاهلم هبذه العمل ]  ٢٠: األنبياء [ } ُيَسبُِّحونَ الليل والنهار الَ َيفُْتُرونَ { : ينفكون عنه حلظةً وادة كما قال 
نََزلَ بِِه الروح { ال تعاىل على سبيل الدوام مينعهم من االشتغال بسائر األعمال لكنهنم ينزلون على األرض ، كما ق

{ وقال ]  ٥١: احلجر [ } َوَنبِّئُْهْم َعن َضْيِف إِْبَراِهيَم { وقال ]  ١٩٣١٩٤: الشعراء [ } األمني على قَلْبَِك 
{ ر وقال عن الذين قاتلوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بد]  ٦: التحرمي [ } َعلَْيَها َمالَِئكَةٌ ِغالَظٌ ِشدَاٌد 

  ] . ١٢٥: آل عمران [ } ُيْمِددْكُْم رَبُّكُْم بِخَْمَسِة آالف مَِّن املالئكة ُمَسوِِّمنيَ 
  .أن الذين ذكرهم اهللا ههنا بكوهنم واظبني على التسبيح أقوام ُمعيَُّنونَ من املالئكة : فاجلواب 

  فصل
: وقال أبو حنيفة رضي اهللا » إِيَّاهُن َتْعُبُدونَ « اختلفوا يف مكان السجدة فقال الشافعي رمحُه اهللا هو عند قوله تعاىل 

  .» َوُهْم الَ َيْسأَُمونَ « هو عند قوله تعاىل 
فَإِذَآ أَنَزلَْنا َعلَْيهَا { أي ومن دالئل قدرته أنك ترى األرض خاشعةً أي يابسة غري اإلنبات فيها » َوِمْن آَياِتِه « : قوله 

بالنبات ، َوَرَبت اْنتَفََخْت؛ ألن النبت إذا قرب أن يظهر ارتفعت له األرض  ، أي حتركت} املآء اهتزت َورََبْت 
  .وانتفخت مث تصدعت عن النبات 

إِنَّ الذي { : واعلم أنه تعاىل ملا ذكر الدالئل األربعة الفكلية أتبعها بذكر الدالئل األرضية وهي هذه اآلية مث قال 
. در على إحياء األرض بعند موهتا هو القادُر على أحياء هذه األجساد بعد موهتا يعىن أن القا} أَْحَياَها لَُمْحىِ املوتى 

  .وهذ هو الدليل األصلي وتقدم تقريره ِمرَاراً } إِنَُّه على كُلِّ َشْيٍء قَِديرٌ { : مث قال 

نَّارِ َخْيٌر أَْم َمْن َيأِْتي آِمًنا َيْوَم الِْقَياَمِة اْعَملُوا َما ِشئُْتْم إِنَُّه إِنَّ الَِّذيَن يُلِْحُدونَ ِفي آيَاِتَنا لَا َيْخفَْونَ َعلَْيَنا أَفََمْن ُيلْقَى ِفي ال
لَا َيأِْتيِه الَْباِطلُ ِمْن َبْينِ َيَدْيهِ ) ٤١(إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِالذِّكْرِ لَمَّا َجاَءُهْم وَإِنَُّه لَِكَتاٌب عَزِيٌز ) ٤٠(بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

َما ُيقَالُ لََك إِلَّا َما قَْد ِقيلَ ِللرُُّسلِ ِمْن قَْبِلَك إِنَّ َربَّكَ لَذُو َمْغِفَرٍة َوذُو ) ٤٢(لَا ِمْن َخلِْفِه َتْنزِيلٌ ِمْن َحكِيمٍ َحمِيٍد َو
  ) ٤٣(ِعقَابٍ أَلِيمٍ 

ىل دين اهللا تعاىل أعظم املناصب ، وأشرف اآلية ملا بني أن الدعوة إ} إِنَّ الذين ُيلِْحُدونَ يف آَياتَِنا { : قوله تعاىل 
املراتب ، مث بني أن الدعوة إمنا حتُصلُ بذكر دالئل التوحيد العدل وصحة البعث والقيامة عاد إىل هتديد من ينازع يف 

حلاِفرُ أحلَد ا: إن الذين ُيلحدون يف آياتنا ال خيفون علينا ، يقال : تلك اآليات ، وجيادل بإبقاء الشُّبهات فيها فقال 
َولََحَد إذ مال عن االستقامة فحفر يف شقِّ فاملُلِحُد ، هو املُنْنَحرُِف ، مث اختص يف العرف باملُْنحرِِف عن احلق إىل 

قوال . يكذبون يف آياتنا : وقال قتادة . يلحدون يف آياتنا باملُكَاِء والتصدية واللغو واللَّغط : الباطل قال جماهد 
إنَّ الذين ينازعون يف ملكي أعرفهم : وهو كقول امللك املهيب } الَ َيْخفَْونَ َعلَْيَنآ { ون يعاندون ويشاق: السدي 

وهذا استفهام } أَفََمن يلقى ِفي النار َخْيٌر أَم مَّن يأيت آِمناً َيْوَم القيامة { : مث قال . ال يكون هتديداً ) ال ( فإنت ذلك 
ن املُلِحِدين يف اآليات ُيلْقَون يف النار ، وأن املؤمنني باآليات يأتون آمنني مبعىن التقدير ، والغرض منه التنبيه على أ

} اعملوا َما ِشئُْتْم { : مث قال . عمار بن ياسر : عثمان ، وقيل : املراد محزة ، وقيأل : قال املفسرون . يوم القيامة 
  .أي عامل بأعمالكم فيجازيكم } إِنَّهُ بَِما َتْعَملُونَ َبِصريٌ { وهذا أمر هتديد ووعيد أيضاً ، 

  :يف خربها ستةُ أوجه } إِنَّ الذين كَفَُرواْ { : قوله 
ال أجد : وقد سئل بالل بُن أيب ُبْرَدة عن ذلك يف جمسله فقال » أُولَِئكَ ُيَناَدْونَ « أنه مذكور ، وهو قوله : أحدها 

  :وقد استبعد هذا من وجهني . لئك ينادون إنه منك لقريب أو: هلا معاداً ، فقال له أبو عمرو بن العالء 



  .كثرة الفواصل : أحدمها 
واسم اإلشارة يعود » َوالَِّذيَن الَ ُيؤِْمُنونَ « : وهو قوله » أُولَِئَك « : تقدم من يصح اإلشارة إليه بقوله : والثاين 

  .على أقرب مذكور 
سد مسده ما تقدم : وقال الكسائي . ْهلَكُونَ ، أو ُمَعانُِدونَ ُمَعذَُّبونَ ، أو ُم: أنه حمذوف لفهم املعىن فقدر : الثاين 

يعين يف الداللة عليه ، والتقدير ُيخلَُّدونَ يف النار ، . } أَفََمن يلقى ِفي النار { وهو قوله » إنَّ « من الكالم قبل 
إن الذين : ك فقال معناه يف التفسري وسأل عيسى بن عمر َعْمَرو بن عبيٍد عن ذل. َيَجاَزْونَ بكُفْرِِهْم : وقال البغوي 

وفيه نظر من حيث اّتحاد اخلرب واملُخرب عنه يف . كفروا بالذكر ملا جاءهم كفروا به ، فقدر اخلرب من جنس الصِّلة 
  .سيُِّد اجلارِية َماِلكُها : املعىن من غري زيادة فائدة ، حنو 

األوىل احملكوم به على البدل حمكوم به على املبدل منه » الَِّذين  إِنَّ« الثانية بدل من » إنَّ الَِّذيَن « أن : الثالث 
  .وهو منتزع من كالم الزخمشري } َيْخفَْونَ َعلَيَْنآ { فيلزم أن يكون اخلرب 

يأتيه الباطل منهم والعائد حمذوف تقديره ال } الَّ َيأِْتيِه الباطل ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوالَ ِمْن َخلِْفِه { : أنَّ اخلري قوله : الرابع 
« : عوضاً من الضمري يف رأي الكوفيني ، تقديره » أل « أي منوان منه أو يكون » السَّْمُن منوان بِدرَهم « : ، حنو 

  .» إنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بالِّكْرِ الَ َيأِتيِه َباِطلُُهْم 

إنَّ الَِّذين كَفَُروا بالذِّكْرِ َما يقال لك : أيضاً تقديره  والعائد حمذوف} مَّا ُيقَالُ لََك { : أن اخلرب قوله تعاىل : اخلامس 
  .وهذان الوجهان ذهب إليهما أن أبو حيَّان . يف شأهنم إالَّ ما قد قيل للرسل من قبلك 

  .وهذا غري متعقَّلٍ } َوإِنَّهُ لَكَِتابٌ { : إنه قوله : قال بعض الكوفيني : والسادس 
خرب مبتدأ » َتْنزِيلٌ « ، و » الكتاب « صفة } الَّ يَأِْتيِه الباطل { مجلة حالية ، وقوله } َعزِيزٌ  َوإِنَّهُ لَِكتَاٌب{ : قوله 

معترف أو صفة كما تقدم على رأي من جيوز تقدمي غري الصريح من » الَ يأِْتيهِ « حمذوف ، أو صفة لكتاب على أنَّ 
» الباطل « أو متعلق به و » لتنزيل « صفة » ْن َحكِيم ِم« و . الصفات على الصريح ، وتقدم حتقيقه يف املائدة 

  .مصدر كالعاِصفِة والعاِقبِة : اسم فاعل ، وقيل 
  فصل

قال الكليب عن أبن } َوإِنَُّه لَِكتَاٌب َعزِيزٌ { : ملا بلغ يف هتديد املُلحدين يف آيات القرآن أتبعه تعظيم القرآن فقال 
قال قتادة . أعزة اهللا تعاىل ال جيد الباطل إليه سبيال : وقال قتادة .  أي كرمي على اهللا: عباس رضي اهللا عنهم 

معناه أنه حمفوظ من : وقال الزجاج . الباطل هو الشيطان ال يستطيع أن يغريه أو يزيل فيه أو ينقص منه : والسدي 
وعلى هذا فمعىن الباطل هو الزيادة  أن ُيْنقَُص منه فيأتيه الباطل من بني يديه أو ُيَزاُد فيه فيأتيه الباطل من خلفه ،

قال الزخمشري ) و ( ال يأتيه التكذيب من الكتب اليت قبله ، وال يأيت بعده كتاب فُيبطلُُه : وقال مقاتل . والنقصان 
  .هذا متثيل واملقصود أن الباطل ال يتطرطُ إليه وال جيد إليثه سبيالً من جهة من اجلهات حني يصل إليه 

  فصل
يب مسلم األصفهاين أن حيتج هبذه اآلية على أنه مل يوجد النسخ فيه؛ ألن النسخ إبطال ، فلو دخل النسخ اعلم أنَّ أل

  .فيه لكان قد أتاه الباطل من خلفه وهذا خالف اآلية 
  .أي حكيم يف مجيع أفعاله محيد إىل مجيع خلقه بسبب كثرة نعمه } َتنزِيلٌ مِّْن َحِكيمٍ َحمِيٍد { : مث قال 
اآلية ملا هدَّ امللحدين يف آيات اهللا مث بني شرف آيات } مَّا ُيقَالُ لََك إِالَّ َما قَْد ِقيلَ ِللرُُّسلِ ِمن قَْبِلَك { : عاىل قوله ت

اهللا وعلو درجة كتاب اهللا تعاىل رجع إىل أمر رسوله بأن يصرب على أذى قومه ، وأن ال يضيق قلبه بسبب ما حكاه 



فاعمل إِنََّنا { : إىل قوله ]  ٥: فصلت [ } قُلُوُبَنا يف أَِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه { : هلم عنهم يف أول السورة وهو قو
: أي إهنم قالوا لألنبياء قبلك } ما يقال لك إال ما قد قيل للرسل من قبلك { : فقال ]  ٥: فصلت [ } َعاِملُونَ 

ال لك إال مثل ما قال لسائر الرسل وهو أنه أمرك وأمرهم املراد ما ق: وقيل . ساحٌر ، وكذبوهم كما كُذِّبت 
  .بالصرب على سفاهة األقوام 

هو : قيل للرسل إن ربك لذو مغفرة وقيل : هو مفسر للمقول كأنه قيل : قيل } إِنَّ َربََّك لَذُو َمْغِفَرةَ { : قوله 
  .أصر على التكذيب مستأنف ومعناه لذو مغفرة ملن تاب وآمن بك ، وذُو ِعقَابٍ أليمٍ ملن 

آَمُنوا ُهًدى َوشِفَاٌء َوالَِّذيَن لَا َولَْو َجَعلَْناُه قُْرآًنا أَْعَجِميا لَقَالُوا لَْولَا فُصِّلَْت آيَاُتُه أَأَْعَجِميٌّ َوَعرَبِيٌّ قُلْ ُهَو ِللَِّذيَن 
َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب فَاْخُتِلَف ) ٤٤(َدْونَ ِمْن َمكَاٍن بَِعيٍد ُيْؤِمُنونَ ِفي آذَانِهِْم َوقٌْر َوُهَو َعلَْيهِْم َعًمى أُولَِئَك ُيَنا

َمْن َعِملَ َصاِلًحا فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََساَء ) ٤٥(ِفيِه َولَْولَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك لَقُِضَي َبيَْنُهْم وَإِنَُّهْم لَِفي َشكٍّ ِمْنُه مُرِيبٍ 
إِلَْيِه ُيَردُّ ِعلُْم السَّاَعِة َوَما َتْخُرُج ِمْن ثَمََراٍت ِمْن أَكَْماِمَها َوَما َتْحِملُ ِمْن أُْنثَى َولَا ) ٤٦(ا َربَُّك بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد فََعلَْيَها َوَم

  ) ٤٧(هِيٍد َتَضُع إِلَّا بِِعلِْمِه َوَيْوَم يَُنادِيهِْم أَْيَن ُشَركَاِئي قَالُوا آذَنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن َش

لَّقَالُواْ لَْوالَ { أي جعلنا هذا الكتاب الذي يقرؤه على الناس قرآناه أعجميا بغري لغة العرب } َولَْو َجَعلَْناهُ { : قوله 
  .أي هال بينت آياته بالعربية حىت نفهمها } فُصِّلَْت آَياُتُه 

بتسهيل الثانية َبْينَ : ة ، وهشام بإسقاط األوىل ، والباقون قرأ األخوان وأبو بكر بتحقيق اهلمز» أَأَْعَجِميٌّ « : قوله 
فمن استفهم قال معناه . يف أول الكتاب ]  ٦: البقرة [ } أَأَنذَرَْتُهْم { : وأما املّد فقد عرف حكمه من قوله . َبْيَن 

  أكتاب أعجمي ورسول عريب؟
؟ ومن مل يثبت مهزة االستفهام فيحتمل أنه محلها معناه بعضه أعجمي وبعضه عريب: ومرسل إليه عريب؟ وقيل : وقيل 

: حنو » أم « لفظاً وأرادها معىن ، وفيه توافق القراءتني ، إال أن ذلك الي جيوز عند اجلمهور إال إذا كان يف الكالم 
  .بَِسْبعٍ َرَمْيَن اجلَْمَر أَْم بِثََماِن 

  .وتقدم ما فيه . مل جيز إال عند األخفش » أم « فإن مل يكن 
هال فُصِّلت آياُتُه فكان بعضها أعجمياً يفهم العجم وبضعه عربياً : وحيتمل أن يكون جعله خرباً حمضاً ويكون معناه 

واألعجمي من ال يفصح ، وإن كان من العرب وهو منسوب إىل صفته ، كأمحرّي ، ودوّارّي؛ . يفهمه العرب 
  .فهو كياء كُْرسّي وخبّيت : ل الرازي يف لواحمه وقا. فالياء فيه للمبالغة يف الوصف وليس فيه حقيقياً 

أْعَجِميٍّ « ليست كياء كُرسّي ، فإنَّ ياء كرسيِّ وخبّيت ُبنَِيت الكلمة عليها خبالف ياء : وفرق أبو حيان بينهما فقال 
  .رجلٌ أعجم وأَعجميٌّ : فإهنم يقولون » 

رجلٌ عجميّ : عجم والياء فيه للنسب حقيقة ، ويقال وقرأ عمرو بن ميموٍن أَعجمّي بفتح العني وهو منسوب إىل ال
  :ويف رفع أعجمي ثالثة أوجه . وقد تقدم الفرق بينهما يف سورة الشعراء . وإن كان فصحياً 

  .أنه مبتدأ واخلرب حمذوف تقديره أعجمي وعريب يستويان : أحدمها 
  .عريبٌّ أنه خرب مبتدأ حمذوف أي هو أي القرآن أعجمي واملرسل به : والثاين 

  .إذ ال حيذف الفعلُ إال يف مواضع تقدم بياهنا . أنه فاعل فعل مضمر ، أي أيستوي عجميٌّ وعريبٌّ : والثالث 
  فصل

املُنزَّلُ عليه عريب ، واملَُنزَّلُ أعجمي وذلك : هذا استفهام على وجه اإلنكار ، ألهنم كانوا يقولون : قال املفسرون 



سلم كان يدخل على يسار غالم عامر بن احلضرمي وكان يهوديا أعجمياً يكىن أبا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و
هو يعلّمين ، فأنزل اهللا : إنك تعلُِّم حممداً فقال يسار : إمنا يعلمه يسار فضربه سيده وقال : فكيهة ، فقال املشركون 

هال نزل القرآن بلغة : ألجل التعنت قالوا  نقلوا يف نزول هذه اآلية أن الكفار: وقال ابن اخلطيب . تعاىل هذه اآلية 
أن أمثال هذه الكلمات فيها حذف عظيم على القرآن ، ألن يقتضي ورود : وعندي . العجم فنزلت هذه اآلية 

آيات ال تعلق للبعض فيها بالبعض ، وأنه يوجب أعظم أنواع الطعن فكيف يتم مع التزام مثل هذه الطعن ادعاه 
فضالً عن ادِّعاء كونه معجزاً؛ بل احلق عندي أن هذه السورة من أوهلا إىل آخرها كالم واحد  !كونه كتاباً منتظماً؟

وهذا الكالم متعلق به أيضاً } قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه ويف آذننا وقر { على ما حكى اهللا عنهم من قوهلم 
كيف أرسلت الكالم العجمي إىل : م أن يقولوا إنا لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكانه هل: وجوب له والتقدير 

قلوبنا يف أكنة من هذا الكالم ، ويف آذاننا وقر منه ألنا ال نفهمه وال حنيط : القوم العرب؟ ويصح هلم أن يقولوا 
  .مبعناه 

يف أكنة أما ملَّا نزل هذا الكتاب بلغة العرب وبألفاظهم وأنتم من أهل هذه اللغة فيكف ُيمكنكم ادعاء أن قلوبكم 
فظهر أنا إذا جعلنا هذا الكالم جواباً عن ذلك الكالم بقيت السورة من أوهلا إىل ! منها ويف آذانكم وقر منها؟

  .آخرها على أحسن وجوه النظم ، وأما على الوجه الذي يذكره الناس فهو عجيٌب جدا 
مد هو يعين القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء هدى من أي قل يا حم} قُلْ ُهَو ِللَِّذيَن آَمُنواْ ُهًدى َوشِفَآٌء { : قوله 

قُلُوُبَنا يف أَِكنٍَّة { : هذا متعلق بقوهلم : قال ابن اخلطيب . شفاٌء من األوجاع : وقيل . الضاللة وشفاء ملا يف القلوب 
إليكم بلغتكمخ ال بلغة أجنبية  إن هذا الكالم أرسلته: كأنه تعاىل يقول ]  ٥: فصلت [ اآلية . . } ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه 

عنكم فال ميكنكم أن تقولوا قلوبنا يف أكنة منه بسبب جهلنا هذه اللغة فكل من أعطاه اهللا تعاىل طبعاً مائالً إىل احلق 
. ، وقلباً داعياً إىل الصدق ومهَّةً تدعوه إىل بذل اجلهد يف طلب الدين فإن هذا القرآن يكون يف حقه ُهًدى وشفاء 

نه هدى فإنه فإنه أذا أمكنه االهتداء فقد حصل اهلدى ، وذلك شفاء هلم من مرض الكفر واجلهل ، وأما من أما كو
َوِمن َبيْنَِنا َوبَْينَِك ِحجَابٌ { : غرق يف حبر اِخلذْالن وشغف مبتابعة الشيطان فكأنَّ هذا القرآن عليهم َعًمى ، كما قال 

ٍد بسبب ذلك احلجاب احلائل بينه وبني االنتفاع ببيان القرآن وكل أولئك ُينادون من كان بعي]  ٥: فصلت [ } 
من أنصف ومل يتعسف علم أن التفسري على هذا الوجه الذي ذكرناه أوىل مما ذكروه؛ ألن السورة نتصري من أوهلا 

  .إىل آخرها كالماً واحداً منتظماً منسوقاً حنو غرض واحد 
  :ثالثة أوجه فيه } والذين الَ ُيْؤِمُنونَ { : قوله 

مبتدأ » وقر « خرب مقدم و » يف آذَانِهِم « فاعل ، أو » َوقٌْر « خربه و » يف آذانِهِم « أن يكون مبتدأ و : أحدها 
  .مؤخر ، فاجلملة خرب األول 

ا مل. خرب مبتدأ مضمر ، واجلملة خرب األول ، والتقدير والذين ال يؤمنون هو وقر يف آذاهنم » وقراً « أن : الثاين 
وال حاجة إىل . أخرب عنه بأنه هدى ألولئك أخرب عنه أنه وقر يف آذان هؤالء وعًمى عليهم ، قال معناه الزخمشري 

  .اإلضمار مع متام الكالم بدونه 

وهذا باب . » ُهدى « عطف على » َوقٌْر « و » الذين آمنوا « عطفاً على » الذين ال يؤمنون « أن يكون : الثالث 
  . عاملني وفيه مذاهب تقدم حتريرها العطف على معمويل

َصِديَ َيْصَدى َصًدى وَهوِيَ : العامة على فتح امليم املنونة ، وهو مصدر لَعِمي َيعَْمى َعًمى ، حنو » َعًمى « : قوله 



 وقرأ ابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزُّبري ومجاعةٌ عم بسكرهنا منونة امساً منقوصاً ، وصف بذلك. َيْهَوى َهًوى 
ويف الضمري . بكسر امليم وفتح الياء فعالً ماضياً » َعِمَي « : وقرأ عمرو بن دينار ، وُربيت عن ابن عباس . جمازاً 

  :وجهان 
  .أنه القرآن : أظهرمها 
إن جتعله خرباً تعلق مبحذوف على أنه حال منه ألنه صفة يف » يف آذاهنم « أنه للوقر ، واملعىن يأباه و : والثاين 
كذلك يف قراءة العامة } َوُهَو َعلَْيهِْم َعًمى { : وال يتعلق به ألنه مصدر ، فال يتقدم معموله عليه وقوله  األصل ،

: واألوىل هي الوجه ، لقوله : قال أبو عبيد . مبا بعده إذ ليس مبصدر » على « وأما يف القراءتني املتقدمتني فيتعلق 
َعِمَي « ر مثلهما ولو كان املذكور أنه هاٍد وشاٍف لكان الكسر يف وهو مصد» عمى « وكذلك } ُهًدى َوشِفَآٌء { 
  .أجود ، فيكون نعتاً هلما » 

  فصل
قال ابن عباس } أولئك ينادون من مكان بعيد { . َعُموا عن القرآن وصمُّوا عنه ، فال ينتفعون به : قال قتادة 

  .ء رضي اهللا عنهما يريد مثل البهيمة اليت ال تفهم إال دعاء وندا
من دعي من كان بعيد مل يسمع وإن مسع مل يفهم فكذا حال هؤالء ، وهذا مثل لقلّة انتفاعِهِْم مبا ُيوعظُونَ بِِه : وقيل 

.  
ملا آتينا موسى الكتاب إنا : وجه تعلقه مبا قبله كأنه قيل } َولَقَْد آَتْيَنا مُوَسى الكتاب فاختلف ِفيِه { : قوله تعاىل 

فقبله بعضهم و ردَُّه آخرون فكذلك آتيناك هذا الكتاب ، فقبله بعضهم وهم أصحابك ، ورده آخرون وهم الذين 
{ يعين يف تأخري العذاب عنهم } َولَْوالَ كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمن رَّبِّكَ { : مث قال . قلبونا يف أكنة مما تدعوننا إليه : يقولون 
يعين املصدق واملكذب بالعذاب الواقع أي لفرغ من عذاهبم } لَقُِضَي َبْينَُهْم { وهو يقوم القيامة } مَُّسمى  إىل أََجلٍ

موقع هلم الريبة ، فال ينبغي أن يعظم » ُمرِيبٍ « من صدقك وكتابك } وَإِنَُّهْم لَِفي َشكٍّ مِّْنُه { وعجل إهالكهم 
} مَّْن َعِملَ َصاِلحاً فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََسآَء فََعلَْيَها { : مث قال . } مما تدعونا إليه قلوبنا يف أكنة { : استيحاشك من قوهلم 

يعىن خفف على نفسك إعراضهم فإهنم إن آمنوا فنفع إمياهنم يعود عليهم وإن كفروا فضرر كفرهم يعود عليهم 
  .} َما رَبَُّك بِظَالَّمٍ لِّلَْعبِيدِ َو{ فاهللا سبحانه وتعاىل يوصل إىل كل أحد ما يليق بعمله من اجلزاء 

جيوز أن يتعلق بفعل مقدر أي فلنفسه عملُه ، وأن كيون خرب مبتدأ مضمر أي فالعامل الصاحلُ » فلنفسه « : قوله 
  .مثله » فََعلَْيَها « وقوله . لنفسه 

َوأَنَّ اهللا لَْيسَ { : يف سورة آل عمران عند قوله  والكالم على نظريه قد تقدم} َوَما رَبَُّك بِظَالَّمٍ لِّلَْعبِيدِ { : مث قال 
  ] . ١٨٢: آل عمران [ } بِظَالَّمٍ لِّلَْعبِيِد 

} من عمل صاحلاً فلنفسه ومن أساء فعليها { : ملا هدد الكفار بقووله } إِلَْيِه يَُردُّ ِعلُْم الساعة { ) : تعاىل ( قوله 
إنه ال : ومىت يكون ذلك اليوم؟ فقال تعاىل : ة ، فكأن سائالً قال ومعناه أن جزاء كل أحد يصل إليه يوم القيام

إليه يرد علم الساعة وهذه الكلمة تفيد احلصر ، : سبيل للخلق إىل معرفة وقت ذلك اليوم وال يعلمه إال اهللا فقال 
ا املعينة ليس إال عند أي ال يعلم وقت الساعة بعينه إال اهللا تعاىل وكذلك العلم حبدوث احلوادث املستقبلة يف أوقاهت

  :اهللا ، مث ذكر من أمثلة هذا الباب مثالني 
  .} َوَما َتْخُرُج ِمن ثَمََراٍت مِّْن أَكَْماِمَها { : قوله : أحدمها 
  .} َوَما َتْحِملُ ِمْن أنثى َوالَ َتَضُع إِالَّ بِِعلِْمِه { : قوله : والثاين 



هذه جيوز أن تكون نافية وهو الظاهر وأن تكون موصولة جوَّز ذلك أبو البقاء  ما} َوَما َتْخُرُج ِمن ثََمرَاٍت { : قوله 
ِمْن « وعلم اليت خترج ، و ) علم الساعة ( ، ومل يبني وجهه ، وبيانه أهنا جمرورة احململ عطف على الساعى أي 

قال . وأما الثانية فنافية فقط . ة الثانية البتداء الغاي» ِمن « للبيان ، و » ِمن « على هذا حال ، أو تكون » ثََمراٍت 
مث نقض النفي بإال ولو كانت مبعىن الذي معطوف على الساعة مل َيُجزْ » َوالَ َتَضعُ « ألنه عطف عليها : أبو البقاء 

  .ذلك 
ا اجلنس ، فإن ويقويه أهنا ُرِسَمْت بالتاء املمطوطة والباقون مثرة باإلفراد ، واملراد هب» ثََمراٍت « وقرأ نافٌع وابن عامر 

واألكمام مجع . مزيدة يف الفاعل ، و إن كانت موصولة كانت للبيان كما تقدم » ِمْن « نافية كانت » ما « كانت 
الكُم ما : و قال الراغب . بكسر الكاف؛ كذا ضبطه الزخمشري ، وهو ما يغطي الثمرة كُجفِّ الطَّلع » ِكّم « 

أكماٌم ، وهذا يدل على أنه مضموم الكاف؛ إذ جعله ُمْشَتَركاً بني : عه يغطي اليد من القميس وما يغطي الثمرة ومج
القميص بالضم فيجوز أن يكون يف وعاء الثمرة » كُم « الثمرة ، وال خالف يف » كم « القميص ، و » كم « 

  .مٍ كأزمٍَّة وزما» ِكماٌم « وأما أَكَمةٌ فواحدها . القميص مجعاً بني قوليهما » كم « لغتان ، دون 
رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس . أكمامها أوعيتها وهي ما كانت فيه الثمرة و احدها كم وكمَّة : قال أبو عبيدة 

أي إليه يرد علم الساعة كما يرد إليه } َوَما َتْحِملُ ِمْن أنثى َوالَ َتَضُع إِالَّ بِِعلِْمِه { . يعىن الكُفُرَّى قبل أن تنشقَّ ) : 
  .نِّتاج علم الثمار وال

قالوا آذَنَّاكَ { . ابن كثري ياء ُشركائي ) و . ( أي حبسب زعمكم واعتقادكم } َوَيْوَم ُيَناِديهِْم أَْيَن ُشَركَآِئي { : قوله 
  أمسعناك ، كقوله) : رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس } 

وهذا : أعلمناك ، قال بان اخلطيب : الكليب  وقال. ، يعين مسعت ]  ٢: اإلنشقاق [ } َوأَِذَنْت لَِربَِّها َوُحقَّْت { 
  .بعيد؛ ألن أهل القيامة يعملون أن اهللا تعاىل يعلم األشياء علماً واجباً ، فاإلعالم يف حقه حمال 

  :؛ ألهنما ميعىن أعلمناَك ، قال » آلذناك « هذه اجلملة املنفية معلقة } َما ِمنَّا ِمن َشهِيدٍ { : قوله 
  ُربَّ ثاوٍ َيَملُّ ِمْنُه الثَّواُء... ْينها أَْسَماُء آذََنْتَنا بَب ٤٣٦٦

وجوَّز أبو حامت أن يوقف . والصحيح وقوعه مساعاً من العرب . للغاية » ِمْن « و . وتقدم اخلالف يف تعليق أعلم 
ِمْن َشهِيٍد « و . خرب مقدم » ِمّنا « و . ويبتدأ بالنفي بعدمها على سبيل االستئناف » ظنوا « وعلى » آذنَّاَك « على 

  .فاعالً باجلار قبله؛ العتماده على النفي » ِمْن َشهِيٍد « مبتدأ ، وجيوز أن يكون » 
  فصل

  :يف معىن اآلية وجوه 
  .ليس أحد منا يشهد بأن لك شريكاً ملا عاينوا العذاب تربأوا من األصنام : قيل 

: هم آهلتهم فال يبصروهنا يف ساعة التوبيخ وقيل معناه ما منا أحد يشاهدهم ألهنم ضلوا عنهم وضلت عن: وقيل 
بصحة ما أضافه إلينا من الشركة ، » َما ِمنَّا ِمْن أََحٍد َيشَْهُد « : هذا كالم األصنام كأن اهللا جييبها ، مث إهنا تقول 

ا كَاُنواْ َيْدُعونَ ِمن مَّ) َوَضلَّ َعْنُهم { : أهنم ال ينفعوهنم وهي معىن قوله ( وعلى هذا التقدير فمعىن ضالهلم عنهم 
  ] . ٤٨: فصلت [ } قَْبلُ 

لَا َيْسأَُم الْإِْنَسانُ ِمْن ُدَعاِء الْخَْيرِ َوإِنْ َمسَّهُ ) ٤٨(َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَانُوا َيْدُعونَ ِمْن قَْبلُ َوظَنُّوا َما لَُهْم ِمْن َمِحيصٍ 
َرْحَمةً ِمنَّا ِمْن بَْعِد ضَرَّاَء َمسَّْتُه لََيقُولَنَّ َهذَا ِلي َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ قَاِئَمةً َولَِئْن  َولَِئْن أَذَقْنَاُه) ٤٩(الشَّرُّ فََيئُوٌس قَُنوطٌ 



َوإِذَا أَْنَعْمَنا ) ٥٠(يٍظ ْن َعذَابٍ غَِلُرجِْعُت إِلَى رَبِّي إِنَّ ِلي ِعْنَدُه لَلُْحْسَنى فَلَُنَنبِّئَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بَِما َعِملُوا َولَُنِذيقَنَُّهْم ِم
قُلْ أَرَأَْيُتمْ إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ثُمَّ ) ٥١(َعلَى الْإِْنَساِن أَعَْرَض وََنأَى بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَُّه الشَّرُّ فَذُو ُدَعاٍء َعرِيضٍ 

يهِْم آيَاِتَنا ِفي الْآفَاقِ َوِفي أَْنفُسِهِْم حَتَّى َيتََبيََّن لَُهمْ أَنَُّه الَْحقُّ َسنُرِ) ٥٢(كَفَْرُتْم بِِه َمْن أََضلُّ ِممَّْن ُهَو ِفي ِشقَاقٍ َبعِيٍد 
  ) ٥٤(أَلَا إِنَُّهْم ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلقَاِء رَبِّهِْم أَلَا إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء ُمِحيطٌ ) ٥٣(أَوَلَْم َيكِْف بِرَبَِّك أَنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء شَهِيٌد 

أهنم أيقنوا أهنم ال حميص هلم عن : ومعناه » َما ِمنَّا ِمْن َشهِيٍد « : كقوله } َوظَنُّواْ َما لَُهْم مِّن مَِّحيصٍ { : له تعاىل قو
  .النار أي مهرب ، وهذا ابتداء كالم من اهللا تعاىل 

بعد أن كانوا ) أهنم ( ىل من حال هؤالء الكفار اآلية ملا بني تعا. . . } اَّ َيْسأَُم اإلنسان ِمن ُدَعآِء اخلري { : قوله تعاىل 
مصرين على القول بإثبات الشركاء واألضداد هللا يف الدنيا تربأُوا عن تلك الشركاء يف اآلخرة بني أن اإلنسان يف 

سان يف واملعىن أن اإلن. مجيع األوقات متغري األحوال ، فإن أحسَّ خبري وقدرة تعاظم ، وإن أَحسَّ ببالٍء وحمنٍة ذُلَّ 
ويف قوله . حال اإلقبال ال ينتهي إىل درجة إال ويطلب الزيادة عليها ، ويف جمال اإلدبار واِحلرمان يصري آيساً قناطاً 

  :ُمبالغةٌ من وجيهن } فََيئُوٌس قَُنوطٌ { 
  .من طريق فعول : أحدمها 
  .من طريق التكرار : والثاين 

  .اليأس يف الوجه واألحوال الظاهر واليأس من صفة القلب ، والقنوط أن يظهر آثار 
َولَِئْن أَذَقَْناُه َرْحَمةً مِّنَّا ِمن َبْعِد َضرَّآءَ { : مث بني تعاىل أن الذين صار آيساً قانطاً لو عاوَدْتهُ النعمة والدَّولة وهو قوله 

  . ِفإنه يأيت بثالثة أنواع من األقوايل الفاسدة املوجبة للكفر والبعد عن اهللا} َمسَّْتُه 
  .وهو جواب القسم لسبقه الشرط ، وجواب الشرط حمذوف كما تقدم تقريره } لََيقُولَنَّ هذا ِلي { قوله : فاألول 

وهو الجيوز إال يف شعر ) رمحه اهللا ( قال شهاب الدين . ليقولن جواب الشرط والفاء حمذوفة : وقال أبو البقاء 
  :كقوله 
  .. . .َيْشكُرَُها َمْن َيفَْعلِ احلََسنَاِت اُهللا  ٤٣٦٧

  :حىت إنَّ املربد مينعه يف الشعر ، ويروى البيت 
  فصل... َمْن َيفَْعلِ اخلَْيَر فَالرَّْحمُن َيْشكُُرُه  ٤٣٦٨

أي هذا حقي وصل إِيلَّ؛ ألين استوجبته بعلمي وعملي ، وال يعلم اِملْسِكُن أن أحداً ال » هذَا يل « : معىن قوله 
ألنه إن كان عارياً من الفضائل ، فالكمه ظاهر الفساد ، وإن كان موصوفاً بشيء من يستحق على اهللا شيئاً ، 

إمنا حصلت هذه : الفضائل والصفات احلميدة فهي إمنا حصلت بفضل اهللا تعاىل وإحسانه ، فيثبُت هبذا فساد قوله 
  .اخلريات بسبب استحقاقي 

، واملعىن أنه يكون شديد الرغبة يف الدنيا عظيم } الساعة قَآِئَمةً  َوَمآ أَظُنُّ{ : قوله : النوع الثاين من كالمه الفاسد 
َوَما أظُنُّّ : إهنا يل ، وإذا آل األمر إىل اآلخرة يقول : النُّفرة عن اآلخرة فإذا آل األمُر إىل أحوال الدنيا يقول 

  .السَّاَعةَ قَاِئَمة 
: أي أن هذا الكافر يقول } ْعُت إىل ريب إِنَّ ِلي ِعنَدُه للحسىن َولَِئن رُّجِّ{ : قوله : من كالمه الفساد : النوع الثالث 

لست على يقني من البعث وإن كان األمر على ذلك وُردِْدُت إىل ريب إن يل عنده احلسىن أي اجلنة ، كما أعطاين يف 
ُننَبِّئَنَّ الذين كَفَُرواْ بَِما فَلَ{ : وملا حكى اهللا عنهم هذه األقوال الثالثة الفاسدة قال : الدنيا سيعطيين يف اآلخرة 



وهذا يف } َولَُنِذيقَنَُّهْم مِّْن َعذَابٍ غَِليٍظ { لنوقفنّهم على مساوىء أعماهلم : قال ابن عباس رضي اهللا عهما } َعِملُواْ 
  .} إِنَّ ِلي ِعنَدُه للحسىن { : مقابلة قوله 

وَإِذَآ أَْنَعْمَنا َعلَى { :  اآلفات حكى أفعاله أيضاً فقال وملا حكى اهللا تعاىل أقوال الذي أنعم عليه بعد وقوعه يف
أي } َونَأَى بَِجانِبِهِ { . أي أعرض عن التعظيم ألمر اهللا والشفقة على خلق اهللا } اإلنسان أَعَْرَض وََنأَى بِجَانِبِِه 

. كبري » عريض « ومعىن  .تعاظم ، مث إن مسه الضر والفقر أقبل على دوام الدعاء وأخذ يف االبتهال والتضرع 
  .أَطَاللَ فالنٌ الكَالَم والدعاَء وأعَْرَض أي أَكثََر : والعرب تستعمل الطُّول والعَْرضَ يف الكثرة ، يقال 

تقدم الكالم عليها ، ومفعوهلا األول هنا حمذوف ، تقديره أرأيتم أْنفَُسكُْم والثاين هو ) قلْ أَرأْيُتْم : ( قوله تعاىل 
  .تفهامية اجلملة االس

  فصل
ومعىن اآلية إنكم ملا مسعتم هذا القول القرآن أعرضتم عنه ، وما تأملتهم فيه وبالغتم يف النُّفرِة عنه حىت قلتم قلوبنا 
يف أكنة مما تدعوننا إليه ويف آذننا وقر ومن املعلوم بالضرورة أنه ليس العلم بكون القرآن باطالً وليس العلم فساد 

الدليل حيتمل أن يكون صحيحاً ، وأن يكون فساداً ، فتبقدير أن يكون : بوة علماً بديهيا فقيل القول بالتوحيد والن
صحيحاً كان إصراركم على دفعة من أعظم موجبات العقاب فيجب عليكم أن تتركوا هذه النفرة ، وأن ترجعوا 

على فساده تركتموه ، وقبل الدليل  إىل النظر واالستدالل فإن َدلَّ دليل على صحته قَبِلُْتموُه ، وإن دل دليل
  .فاإلصرار على الدفع واإلعراض بعيد عن العقل 

  .موضوع موضع بيان حاهلم وصفتهم } ِممَّْن ُهَو ِفي ِشقَاقٍ َبعِيٍد { : فقوله 
ا ِفي َسُنرِيهِْم آيَاِتَن{ : وملا ذكر هذه الوجوه الكثرة يف تقرير التوحيد والنبوة آجاب عن شبهات املشركني فقال 

اآلفاق النَّواِحي ، : نقل النََّووِيُّ يف التهذيب قال أهل اللغة . اآلفاق مجع أفق وهو الناحية } اآلفاق ويف أَنفُِسهِمْ 
  ) :رمحه اهللا ( الواحد أفُق بضم اهلمزة والفاء ، وأُفْق بإسكان الفاء قال الشاعر 

  أُفَْق السََّماِء لَنَالَْت كَفُُّه اْألفُقَا ...لَْو َنالَ َحيٌّ ِمَن الدُّنيا بَِمْنزِلٍَة  ٤٣٦٩
. أَفٌَق بفتح اهلمزة والفاء فيكون كجبلٍ وأجبالٍ : ونقل الراغب أنه يقال . وهو كأعناقٍ يف عنق ، أُْبِدلَْت مهزته ألفاً 

والنسبة إىل . اق واآلِفُق الذي بلغ هناية الكرم تشبيهاً يف ذلك بالذهاب يف اآلف. وأفََق فالنٌ أي ذهب يف اآلفاق 
قال . وحيتمل أن نسب إىل املفتوح مث استغنوا بذلك عن النسبة إىل املضموم ، وله نظائر . اأفق أَفَقّي بفتحهما 

  .والنسبة إليه أُفُقّي بضم اهلمزة والفاء وبفتحهما لغتان مشهورتاِن : قالوا : النووي 
  فصل

يهنم آياتنا يف اآلفاق أي منازل األمم اخلالية ويف أنفسهم بالبالء معىن قوله سنر) : رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس 
وقال جماهد واحلسن والسدي . يعين وقائع اهللا تعاىل يف األمم اخلالية ويف أنفسهم يوم بدر : وقال قتادة . واألمراض 

  . فتح مكة: ما يفتح اهللا من القُرى على حممد صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني ويف أنفسهم : 

الوجه بعيد؛ ألن أقصى ما يف الباب أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم استوىل على ) هذا ( محل اآلية على : فإن قيل 
البالد احمليطة مبكة مث استوىل على مكة إال أن االستيالء على بعض البالد ال يدل على كون املستويل حمقاً فإنا نرى 

  .حمقني ) وهذا يدل على كوهنم ( وعلى مولكهم بعض الكفار قد يستويل على بالد املسلمني 
أنا ال نستدل مبجرد استيالء حممد عليه الصالة والسالم على تلك البالد على كونه حمقاً يف ادعاء النبوة : فاجلواب 



، بل يستدل به من حيث إنه صلى اهللا عليه وسلم أخرب عن أنه سيستويل عليها ويقهر أهلها وهذا إخبار عن الغيب 
قند وقع ُمْخَبره مطابقاً خلََبرِِه ، فيكون هذا إخباراً صدقاً عن الغيب فيكون معجزاً فبهذا الطريق يستدل حبصول ، و

يف اآلفاق يعين أقطار السموات واألرض من : وقال عطاء وابن زيد . هذا االستيالء على كون هذا الدين حقاً 
ضواء ، والظالل والظلمات والنبات واألشجار و األهنار ، الشمس والقمر والنجوم ، وآيات الليل والنهار ، واأل

ويف أنفسهم من لطيف الصنعة ، وبديع احلمكة ، يف كيفية تكوين األجنة يف ظلمات األرحام ، وحدوث األعضاء 
هم هذه يعين نري]  ٢١: الذاريات [ } ويف أَنفُِسكُمْ أَفَالَ ُتْبِصُرونَ { : العجيبة ، والتركيبات الغريبة ، كقوله 

  .من عند اهللا يعين حممداً صلى هللا عليه وسلم ، وأنه مرسل من عند اهللا } حىت َيتََبيََّن لَُهمْ أَنَُّه احلق { الدالئل 
يقتضي أنه تعاىل ما أطلعهم على تلك اآليات إىل } َسنُرِيهِْم آيَاِتَنا { هذا الوجه ضعيف ، أل ، قوله تعاىل : فإن قيل 

بعد ذلك ، واآليات املوجودة يف العامل األعلى واألسفل قد أطلعهم علهيا قبل ذلك فيعتذر  اآلن وسيطلعهم عليها
  .محل اللفظ على هذا الوجه 

اليت أَْوَدعََها اهللا تعاىل يف هذه األشياء مما ال ( أن القوم وإن كانوا قد رأوا هذه األشياء إال أن العجائب : فاجلواب 
تلك العجائب زماناً فزماناً؛ ألن كل أحد رأى بنية اإلنسان وشاهدها ، إال أن  هناية هلا فهو تعاىل يطعلهم على

إىل أبدعها اهللا تعاىل يف تركيب هذا البدن كثرية وأكثر الناس ال يعرفوهنا ، والذي وقف على شيء منها ) العجائب 
  ) .الفلكية أيضاً (  كلَّما أزداد وقوفاً على تلك العجائب ازَْداد يقينا وتعظيماً ، وكذلك التركيبات

وهو الرسول فقول جماهد أوىل وإن كان املراد } حىت َيَتَبيََّن لَُهْم أَنَُّه احلق { : إن كان املراد بقوله : واألوىل أن يقال 
  .به الدين والتوحيد فهذا أوىل 

  :فيه وجهان } أَوَلَْم َيكِْف بَِربَِّك { : قوله 
  .، وهذا هو الراجح ، واملفعول حمذوف ، أي أََو لَْم يكف ربُّك أن الباء مزيدة يف الفاعل : أحدمها 

  :وجهان } أَنَُّه على كُلِّ َشْيٍء َشهِيدٌ { : ويف قوله 
  .فيكون مرفوع احملل ، جمرور اللفظ كمتبوعه » بربك « أنه بدل من : أحدمها 
  .أن األصل بأنه ، مت حذف اجلار فجرى اخلالف : والثاين 

وما بعده هو الفاعل ، أي أو مل يكف ربَّك » أنه « هو املفعول و » بَِربََّك « أن يكون : ني األولني الثاين من الوجه
  .َشَهاَدته 

  .، وهو على إضمار القول أو على األستئناف » بالكسر » « إنَّه على كلِّ « : وقرىء 
  فصل

أو مل يكفهم أن ربك على كل شيء : ناه يف موضع الرفع على أنه فاعل كما تقدم ومع» بَِربِّك « اعلم أن قوله 
  .شهيد ، أي شهيداً على األشياء ألنه خلق الدالئل الدالة عليها 

معىن الكفاية ههنا أن اهللا عزَّ : قال الزجاج . أو مل يكِف بربك شاهداً أن القرآن من اهللا عزَّ وجلَّ : وقال مقاتبل 
  .وجلَّ قد بني من الدالئل ما فيه ِكفَاية 

وقرأ أبو عبد الرمحن واحلسن يف مُْرَية . أي يف شك من البعث والقيامة } أَالَ إِنَُّهْم ِفي ِمْرَيٍة مِّن لِّقَآِء َربِّهِْم {  :قوله 
  .بضم امليم وقد تقدم أهنا لغة يف املكسورة امليم 

هناية هلا فيعلم بواطن الكفر وظواهرهم اليت ال ( أي عامل بكل املعلومات } أَالَ إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء مُِّحيطُ { : مث قال 
.وجيازي كل واحد على فعله   (  



  !اإلحاطة مشعرة بالنهاية ، وهذا يقتضي أن يكون معلومه ُمَتَناِهياً: فإن قيل 
يقتضي أن يكون عمله بكل شيء حميطاً أي بكلّ واحد من األشياء } بِكُلِّ َشْيٍء مُِّحيطُ { : أن قوله : فاجلواب 

  .أن يكون واحٌد منها متناهياً ال كون جمموعها متناهياً واهللا أعلم  وهذا يقتضي
من قرأ حم السجدة أعطاه اهللا من األجر بكل « : روى الثعليب يف تفسريه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .» حرف منها َعشَر َحَسَناٍت 

لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي ) ٣(ِمْن قَْبِلَك اللَُّه الَْعزِيُز الَْحكِيُم كَذَِلكَ ُيوِحي إِلَْيَك وَإِلَى الَِّذيَن ) ٢(عسق ) ١(حم 
َتكَاُد السََّماَواُت َيَتفَطَّْرنَ ِمْن فَْوِقهِنَّ َوالَْملَاِئكَةُ ُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوَيْسَتغِْفُرونَ ) ٤(الْأَْرضِ َوُهَو الَْعِليُّ الَْعظِيُم 

وَالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياَء اللَُّه َحِفيظٌ َعلَْيهِْم َوَما أَْنَت َعلَْيهِمْ ) ٥(ي الْأَْرضِ أَلَا إِنَّ اللََّه ُهَو الَْغفُوُر الرَّحِيُم ِلَمْن ِف
َمْن َحْولََها وَُتْنِذَر َيْوَم الَْجْمعِ لَا رَْيَب ِفيِه فَرِيٌق ِفي َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك قُْرآًنا َعَربِيا ِلتُْنِذرَ أُمَّ الْقَُرى َو) ٦(بَِوِكيلٍ 

َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَعلَُهْم أُمَّةً وَاِحَدةً َولَِكْن ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه َوالظَّاِلُمونَ َما لَُهْم ) ٧(الَْجنَِّة َوفَرِيٌق ِفي السَِّعريِ 
) ٩( أَمِ اتََّخذُوا ِمْن ُدونِهِ أَْوِلَياَء فَاللَُّه ُهَو الْوَِليُّ َوُهَو ُيْحيِي الَْموَْتى َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر) ٨(َنِصريٍ  ِمْن َوِليٍّ َولَا

  ) ١٠(لَْيِه أُنِيُب َوَما اْخَتلَفُْتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء فَُحكُْمُه إِلَى اللَِّه ذَِلكُُم اللَُّه َربِّي َعلَْيِه َتَوكَّلُْت وَإِ

  .تقدم الكالم يف أمثال هذه الفواتح » حم عسق « : قوله تعاىل 
فجرت جمرى » حم « ألهنا سور أوائلها : مل قطع حم عسق ومل يقطع كهيعص فقال : وسئل احلُسُني بُن الفضل 

يعص ، واملص واملر عدت كه: خربه ، وألهنما عدا آيتني وأخواهتا مثل » عسق « مبتدأ » حم « كأنَّ . نظائرها 
  .ألن أهل التأويل مل خيتلفوا يف كهيعص ، وأخواهتا ، ألهنا حروف التهجي ال غري : وقيل . آية واحدة 

. معناه ُحمَّ أي قضي ما هو كائن : وقيل . فأخرجها بعضهم من حيِّز احلروف ، وجعلها فعالً » حم « واختلفوا يف 
سناؤه » س « عمله ، » ع « جمده » م « حلمه » ح « : أنه قال ) نهما رضي اهللا ع( روى عكرمة عن ابن عباس 

حرب يِعزُّ فيها الذليل ويذلُّ » ح « : وقال شهُر بن حوشب وعطاُء بن أيب رباح . قدرته أقسم اهللا هبا » ق « ، 
«  يكون فيهم سٌيب» س « عدوٌّ لقريش يقصدهم » ع « ملُك يتحول ِمْن قوم إىل قوم » م « فيها العزيز من قريش 

ليس من نيب صاحب كمتاب : أنه قال ) رضي اهللا عنهما ( قُدرةُ اهللا النافذة يف خلقه؛ وُروَِي عن ابن عباس » ق 
اهللا العزيز احلكيم { ُيوحى إليك وإىل الَِّذين من قبلك وعلى هذا فقوله : إال وقد أوحيت إليه حم عسق فلذلك قال 

وقرأ ابُن عباس وابُن مسعود حَم َسق . اهللا العزيُز احليكم كما سيأيت : وحي؟ فقيل من ي: تبيني للفاعل كأنه قال } 
.  

القراء على يوحي بالياء من أسفل مبنيا للفاعل ، وهو اهللا تعاىل ، والعزيز احلكيم نعتان ، » كَذَِلَك ُيوِحي « : قوله 
  .يوحي إحياًء مثل ذلك اإلحياء  والكاف منصوبة احملل إما نعتاً ملصدر ، أو حاالً من ضمريه ، أي

  :وقرأ ابن كثري وُتْرَوى عن أيب عمرو ُيوَحى بفتح احلاء مبنياً للمجهول ويف القائم مقام الفاعل ثالثة أوجه 
» فِمثْلُ ذَِلك « . ضمري مستتر يعود على كذلك ، ألنه مبتدأ ، والتقدير مثلُ ذلك اإلحياء ُيوَحى هو إليك : أحدها 

  .خربه » ُيوَحى إِلَْيَك « مبتدأ ، و 
  .والكاف منصوبة احملل على الوجهني املقتدمني » إليك « أن القائم مقام الفاعل : الثاين 

وأصول البصريني ال تساعد . أي يُوحى إليك هذا اللفظُ » اهللاُ العزيُز « أن القائم مقامه اجلملة من قوله : الثالث 
وقرأ أبو حيوة واألعمش وأبان ُنوحي بالنون وهي موافقة العامة . ئمةً مقامه عليه؛ ألن اجلملة ال تكون فاعلةً وال قا



منصوبة احملل مفعولة بُنحي أي نُوِحي إليك هذا اللفظ } اهللا العزيز احلكيم { : وحيتمل أن تكون اجلملة من قوله . 
  .، إال أنَّ فيه حكاية اجلملة بغري القول الصريح 

وَإِلَى الذين ِمن { : ته جيوز أن يكون على بابه من احلال واالستقبال فيتعلق قوله على اختالف قراء» ُيوِحي « و 
وأن يكون يكون مبعىن املاضي ، وجيء به » وأُِحي إىل الذَّين من قَْبِلَك « : مبحذوف لتعذر ذلك تقديره } قَْبِلَك 

  .على صورة املضارع لغرضٍ وهو تصوير احلال 
وز أن يرتفع بالفاعلية يف قراءة العامة ، وأن يرتفع بفعل مضمر يف قراءة ابن كثري كأنه قيل جي» اهللاُ العَزيُز « : قوله 

]  ٣٧،  ٣٦: النور [ } ُيسَبُِّح لَُه ِفيَها بالغدو واآلصال رَِجالٌ { : اُهللا العزيُز ، كقوله تعاىل : من يوحيه؟ فقيل : 
  :وقوله 
وأن يرتفع باالبتداء ، وما بعده خربه ، واجلملة قائمة مقام . وقد مرَّ .. .ِلُيْبَك َيزِيُد ضَارٌع ِلُخُصوَمٍة  ٤٣٧٠

} لَُه َما ِفي السماوات { : خربين ، أو نعتني ، واجلملة من قوله » العَزِيُز احلَِكيمُ « الفاعل على ما مر ، وأن يكون 
احلكيم « مبتدأ ، و » العَزِيُز « البقاء يكون  وجوَّز أبو. » الَعزِيزِ احلَكِيم « خرب أول أو ثاٍن على حسب ما تقدم يف 

  .خربه } لَُه َما ِفي السماوات { خربه ، أو نعته و » 
ال جتعل العامل مرفوعاً على » َجاَء َزْيٌد الَعاِقلُ الفَاِضلُ « : وأنت إذا قلت . وفيه نظر؛ إذا الظاهر تبعيَُّتها للجاللة 

  .االبتداء 
  فصل

لإلشارة إىل شيء سبق ذكره فيكون املعىن مثل حم عسق يوحي إليك » ذَا « معناه املثل و » كَذَِلَك « الكاف يف 
  :وإىل الذين من قبلك ، وعند هذا حصل قوالن 

ال نيب صابح كتاب إال وقد أوحي إليه حم عسق كما : أنه قال ) رضي اهللا عنهما ( ما نقل عن ابن عباس : أحدمها 
  .تقدم 

  .» عندي بعيد  وهذا« : قال ابن اخلطيب 
أن يكون مثل الكتاب املسمى حبم عسق يوحى إليك وإىل الذين من قبلك ، وهذه املماثلة املراد منها : والثاين 

  .املماثلة يف الدعوة إىل التوحيد والنبوة واملعاد ، وتقبيح أحوال الدنيا ، والترغيب يف أمور اآلخرة 
يوحى إليك على لفظ املضارع ليدل على أن أحياء مثله عادة : ال أُوِحَي إليك ولكن ق: مل يقل : قال الزخمشري 

وكونه عزيزاً بدل على كونه قادراً على ما الهناية له وكونه حكيماً يدل على كونه عاملاً جبميع املعلومات غنياً عن 
  .املؤمن » حم « مجيع احلاجيات كما تقدم بيناه يف أول سورة 

يدل على كونه موصوفاً بالقدرة الكاملة النافذة يف مجيع أجواء } َوَما ِفي األرض  لَُه َما ِفي السماوات{ : وقوله 
السموات واألرض على عظمها وسعتها باإلجياد واإلعالم وأن ما يف السموات وما يف األرض ملكه وملكه ، وهو 

  .الَعِلّي أي املتعايل عن ُمشاهبِة املُْمِكنَات العظيم بالقدرة والقهر واالستعالء 
تقدم الكالم فيه ُمْشبعاً يف مرمي ، وإال أن الزخمشري زاد هنا وروى يونس } َتكَاُد السماوات َيَتفَطَّْرنَ { : قوله تعاىل 

  .عن أيب عمرو قراءةً غريبةً تتفطَّرن بتاءين مع النون 
  .» اإلِبل تتشمَّْمَن « : ونظريها حرف نادر ، ُروِيَ يف نوادر ابن األعرايب 



بالتاء والنون ُيونُس » َتْنفَِطْرنَ « والظاهر أن هذا وهٌم ، ألن ابن خالويه قال يف شاذِّ القرآن ما نصه : ان قال أبو حي
  .عن أيب عمرو 

النساء تقُْمَن ، ولكن َيقُْمَن ، : وهذا حرف نادر؛ ألن العرب ال جتمع بني عالميت التأنيث ال يقال : قال ابن خالويه 
اإلبل تتشمَّْمَن : وقد كان أبو عمر الزَّاِهُد روى يف نوادر ابن األعرايب . تُرِضعن : وال يقال والواِلدَاُت يُْرِضعَن 

  .فأنكرناه ، فقد قواه اآلن هذا 
فهو وهم ، وإن كان يف بعضها « بتاءين مع النون : فإن كانت نسُخ الزخمشري متفقةً على قوله : قال أبو حيان 

. بن خالويه وكان بتاءين حتريفاً من النساخ وكذلك كتبهم تتفطَّرن وَتتشمَّْمَن بتاءين بتاء مع النو كان موافقاً لقول ا
  .انتهى 

كتبهم تتشمَّمن بتاءين ومهاً وذلك ألن ابن خالويه أورده يف ) ن ( كيف يستقيم أن يكو : قال شهاب الدين 
منكراً بتاءين ، فإنه حينئذ يكون مضارعاً  معرض الندرة واإلنكار حىت يقوى عنده هبذه القراءة ، وإمنا يكون نادراً

النِّساُء يقُمن فكان : مسنداً لضمري اإلبل ، فكان من حقه أن يكون حرف مضارعته ياء منقوطة من أسفل ، حنو 
اإلبل يتشمَّمن بالياء من حتت مث بالتاء من فوق ، فلما جاء بتاءين كالمها من فوق ظهر ُنُدوره : ينبغي أن يقال 

إن كتبهم بتاءين ومهاً بل كان ينبغي كتبه بتاء واحدة ملا كان فيه شذوذ : ، ولو كان على ما قال أبو حيان وإنكاره 
النِّسوة تدحرْجَن فإنه ماض مسنٌد لضمري اإلناث ، وكذا لو كتبت بياء من حتت وتاء من : وال إنكار ، ألنه نظري 

  .فوق مل يكن فيه شذوذ ، وال إنكار 
واإلنكار إذا كان بتاءن منقوطتني من فوق ، مث إنه سواء قُرِىء تتفطَّرن بتاءين أو بياء ونون ،  وإمنا جييء الشذوذ

  .فإنه نادر ملا ذكر ابن خالويه ، وهذه القراءة مل يقرأ هبا يف نظريهتا يف سورة مرمي 
  :يف هذا الضمري ثالثة أوجه « ِمْن فَْوِقهِنَّ » : قوله 

اختذ اهللا َولَداً { : ت ، أي كل واحدة منها تتفطَُّر فوق اليت تليها من قول املشريكن أنه عائد على السموا: أحدها 
ال بتداء الغاية متعلقة مبا « ِفَمْن » كما يف سورة مرمي ، أي يبتدىء انفطارُهنَّ من هذه اجلهة ]  ٤: الكهف [ } 

  .قبلها 
  .أنه يعود على األرضني؛ لتقدم ذكر األرض : الثاين 

وأنكره مكي وقال ال جيوز ذلك . قاله األخفش الصغري . أنه يعود على فرق الكفار واجلماعات امللحدين  :الثالث 
  .يف املذكور من بين آدم ، وهذا ال يلزم األخفش فإنه قال على الفرق واجلماعات فراعى ذلك املعىن 

  فصل
( ينفِطرن من حتتهن : القياس أن يقال  كلمة الكفر إنَّما جاءت من الذين حتت السموات ، وكان: قال الزخمشري 

جاءت منها الكلمة ، ولكن ُبولغ يف ذلك فجعلت مؤثرة ِمْن جهة الفوقِ ، فكأنه قيل ) حتت ( من اجلهة اليت ) أي 
  .يكون ينفطرن من اجلهة اليت فوقهنَّ ، دع اجلهة اليت حتتهن : 

 ١٩: احلج [ } ُرُءوسِهُِم احلميم ُيْصَهُر بِِه َما ِفي ُبطُونِهِْم واجللود ُيَصبُّ ِمن فَْوقِ { : ونظريه يف املبالغة ، قوله تعاىل 
  .فجعل مؤثراً يف أجزائهم الباطنة ] .  ٢٠، 

يعين من فوقهن أي من فوق اجلهة اليت حصلت هذه السموات فيها ، وتلك اجلهة هي فوق ، : وقال ابن اخلطيب 
  .اليت ُهنَّ فيها من فوقهن أي من اجلهة الفوقانيَّة : فقوهلن 

فالتسبيح عبارة عن تنزيه اهللا تعاىل عما ال ينبغي والتحميد عبارة عن } واملالئكة ُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم { : قوله 



  .وصفه بكونه ُمفيضاً لكُلِّ اخلريات 
وََيْسَتْغِفُرونَ { : ؤمن فقال أي من املؤمنني كما حكى عنهم يف سورة امل} َوَيْسَتْغِفُرونَ ِلَمن ِفي األرض { : قوله 

  ] . ٧: غافر [ } ِللَِّذيَن آَمُنواْ 
أُولَِئكَ { : ويستغفرون ملن يف األرض عام ، فيدخل فيهم الكفار وقد لعنهم اهللا تعاىل فقال ) : قوله : ( فإن قيل 

! ال عنني هلم ومستغفرين هلم؟) يكونون  (فيكف ]  ١٦١: البقرة [ } َعلَْيهِْم لَْعَنةُ اهللا واملالئكة والناس أَْجَمِعَني 
  :واجلواب من وجوه : قال ابن اخلطيب 

  .أنه عام خمصوص بآية املؤمن كما تقدم : األول 
إهنم استغفروا لكل من يف األرض : يصح أن يقال ) ال ( ال يفيد العموم؛ ألنه } ِلَمن ِفي األرض { أن قوله : الثاين 

  .من يف األرض دون البعض ولو كان صرحياً يف العموم ملا صحَّ ذلك  إهنم استغفروا لبعض: وأن يقال 
إِنَّ اهللا يُْمِسكُ { : جيوم أن يكون املراد من االستغفار أنه ال يُعاجلهم بالعقاب ، كما يف قوله تعاىل : الثالث 

  ] . ٤١: فاطر [ } غَفُوراً إِنَُّه كَانَ َحِليماً { : إىل أن قال ]  ٤١: فاطر [ } السماوات واألرض أَن َتزُوالَ 
إهنم يستغفرون لكل من يف األرض ، أما يف حق الكفار فبطلب اإلميان هلم وأما يف حق : جيوز أن يقال : الرابع 

اللهم أهدش الكفار ، وزيِّن قلوهبم بنور اإلميان وأَزِل عن خواطرهم : املؤمنني فبالتجاوز عن سيئاهتم فإنا نقول 
  .استغفار هلم يف احلقيقة  وحشة الكُفْرِ ، وهذا

  فصل
يدل على أهنم ال يستغفرون ألنفسهم ولو وجد منهم » ويستغفرون ملن يف األرض « : قوله : قال ابن اخلطيب 

معصية ال ستغفروا ألنفسهم قبل استغفارهم ملن يف األرض ، فحيث مل يذكر اهللا عزَّ وجلَّ استغفارهم ألنفسهم 
الذنوب واألنبياء عليهم الصالة والسالم هلم ذنوب ، والذين ال ذنب هلم ألبتة أفضل ممن علمنا أهنم ُمربَّأُون عن كل 

يدعل على أهنم يستغفرون لألنبياء عليه الصالة والسالم » ويستغفرون ملن يف األرض « : له ذنب ، وأيضاً فقثوله 
. ة والسالم كان الظاهر أهنم أفضل منهم ألهنم من مجلة َمْن يف األرض ، وإذال كانوا مستغفرين لألنبياء عليه الصال

وهذا تنبيه على أن املالئكة وإن كانوا يستغفرون للبشر ، إال أن } أَالَ إِنَّ اهللا ُهَو الغفور الرحيم { : مث قال تعاىل 
  .املغفرة املُطْلَقة هللا تعاىل وهذا يدل على أنه تعاىل يعطي املغفرة اليت طلبوها ويضم إليها الرمحة 

أي جعلوا له شركاء وأنداداً اهللا حفيظٌ عليهم أي رقيب عليهم وحيفظ } والذين اختذوا ِمن ُدونِِه أَْولَِيآَء { : قوله 
أي مل يوكلك هبم وال أمرمهه » بَِوكِيل « يا حممد } َوَمآ أَنَت َعلَْيهِم { أعماهلم ، وأقواهلم وُيحصيها ليجازيهم هبا ، 

  .إليك إنَّما أنت مُنذٌر 

  :يف قرآناً وجهان } َوكَذَِلَك أَْوَحيَْنآ إِلَْيَك قُرْآناً َعَربِّياً { : عاىل قوله ت
  .أنه مفعول أوَحيَْنا ، والكاف للمصدر نعتاً أو حاالً : أظهرمها 

أي أوحينا مثل ذلك اإلحياء ، وهو قرآن عريب » َألْوحَْيَنا « أنه حال من الكاف ، و الكاف هي املفعول : الثاين 
  .وكون الكاف امساً يف النثر مذهب األخفش . عريب وإليه حنا الزخمشري وإليه 
  فصل

قوله وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً يقتضي تشبيه وحي اهللا بالقرآن بشيء سبق ذكره ، وليس : قال ابن اخلطيب 
أَْوِلَيآَء اهللا حَِفيظٌ َعلَْيهِْم َوَمآ والذين اختذوا ِمن ُدونِِه { : ههنا شيء سبق ذكره ميكن تشبيه وحي القرآن به إال قوله 

يعين أوحينا إليك أنك لست حفيظاً عليهم ولست وكيالً عليهم وكذلك أوحينا إلريك قرآناً } أَنَت َعلَْيهِم بَِوكِيلٍ 



  .عربياً ليكون نذيراً هلم 
  .أي أهلَ أُمِّ القرى؛ ألن البلد ال تعِقلُ } أُمَّ القرى { : قوله 
  .عطف على أهل املقدر من قبل أم القرى واملفعول الثاين حمذوف أي العذاب } ْن َحْولََها َوَم{ : قوله 

لُينذر بالياء من حتت أي القرآن ، أم القرى أصل القرى مبعىن مكة ، ومسي هبذا االسم إجالالً؛ ألن فيها : وقرىء 
هذه القصيدة من أُمَّهاِت قصائد فالنٍ : والعرب تسمي أص لكلٍّ شيء أمةً ، حىت يقال . البيت ومقاَم إبراهيِم 

  .التخويف : واإلنذار . أي قرى األرض كلها من أهل البدو واحلضر وأهل املََدر والَوَبر » َمْن َحْولَها « ومعىن 
أي تنذرهم بيوم اجلمع ، وهو يوم القيامة ، مجع اهللا فيه األولني واآلخرين وأهل } َوتُنِذَر َيْوَم اجلمع { : قوله 

  .املراد جتمع األرواح باألجساد : وقيل . السموات واألرض 
  .جيمع بني الظامل واملظلوم : جيمع كبني العامل وعمله وقيل : وقيل 
وجعله الزَّخمشري اعتراضاً » َيْومِ اجلَْمعِ « إخباٌر فهو مستأنف ، وجيوز أن يكون حاالً من } الَ َرْيَب ِفيِه { : قوله 

  .ذ مل يقع بني مُتالزمني وهو غري ظاهر صناعة إ
  :العامة على رفعه بأحد وجهني » فَرِيٌق « : قوله 

  :إمَّا االبتداء ، وخربه اجلار بعده ، وساغ هذا يف النكرة ، ألنه مقام تفصيل كقوله 
  فَثَْوٌب َنِسيُت وثَْوٌب أَجُرٌّ. ...  ٤٣٧١

تقدمي خربها جار وجمروراً : ء بالنكرة لشيئني وساغ االبتدا. وجيوز أن يكون اخلرب مقدراً تقديره منهم فريق 
  .أنه خرب ابتداء مضمر إي هم أي اجملموعون ، َدلَّ على ذلك يوم اجلمع : ووصفها باجلار بعدها ، والثاين 

  .فريقاً وفريقاً ، نصباً على احلال من مجلة حمذوفة أي افَتَرقُوا أي اجملموعون : وقرأ زيٌد بن عليٍّ 
ُتنذر فريقاً يف اجلنة وفريقاً يف : على معىن » فريقاً « ز الكسائي والفراُء النصب يف الكالم يف وأجا: وقال مكي 

  .السعري يوم اجلمع وكأنه مل يطلع على أهنا قراءة 
» ويوم اجلمع « مفعوالً أول لتنذر ، » فريقاً « وجعل ) عليها ( وظاهر نقله عن هذين اِإلمامني أهنما مل يطلعا 

  .نياُ مفعوالً ثا

ويف ظاهره إشكالٌ وهو أنَّ اإلنذار ال يقع للفريقني ومها يف اجلنة ويف السعري إمنا يكون اإلنذار قبل استقرارمها فيهما 
وميكن أن ُيجَاَب عنه بأن املراد َمْن هو من أهل اجلنة ومن أهل السعري ، وإن مل يكن حاصالً فيهما وقت اإلنذار ، . 
  .أو متعلق بذلك احملذوف » فَرِيقاً  «صفة » ِفي اجلَنَِّة « و 

  ! .يوم اجلمع يقتضي كون القوم جمتمعني ، واجلمع بني الصنفني حمال: فإن قيل 
  .أهنم جيتمعون أوالً مث يصريون فريقني : فاجلواب 

: على دين واحٍد وقال مقاتل ) ا رضي اُهللا َعْنُهَم( قال ابن عباس } َولَْو َشآَء اهللا لََجَعلَُهْم أُمَّةً َواِحَدةً { : قوله تعاىل 
ولكن ُيْدِخلُ َمن َيَشآُء ِفي { ]  ٣٥: األنعام [ } َولَْو َشآَء اهللا لََجَمعَُهْم َعلَى اهلدى { : على ملة اإلسالم ، كقوله 

» َوالَ َنِصري «  يرفع عنهم العذاب} َما لَُهْم مِّن َوِليٍّ { الكافرون » والظَّاِلُمونَ « أي يف دين اإلسالم } َرْحَمِتِه 
أي أنت ال تقدر أن حتملهم على } َحِفيظٌ َعلَْيهِْم َوَمآ أَنَت َعلَْيهِم بَِوِكيلٍ { : مينعهممن النار وهذا تقرير لقوله تعاىل 

  .اإلميان فلو شاء اهللا لفعله؛ ألنه أقدر منك ، ولكنه جعل البعض مؤمناً والبعض كافراً 
أم املنقطعة فتقدر ببل اليت لالنتقال وهبمزة اإلنكار ، أو ) هي ( أم هذه } ُدونِِه أَْولَِيآَء أَمِ اختذوا ِمن { : قوله تعاىل 

واعلم أنه تعاىل ملا حكى عنهم أوالً أهنم اختذوا من دونه أولياء مث يقال بعده حملمد عليه الصالة . باهلمزة فقط 



ملهم على اإلميان فإن اهللا لو شاء لفعله أعاد ذلك الكالم لَْسَت َعلَْيهْم بِوَِكيلٍ أي ال جيب عليك أن حت: والسالم 
وليك يا حممد ، وويل ) : رِضَي اُهللا َعْنُهَما ( ، قال ابن عباس } فاهللا ُهَو الويل { : مث قال . على سبيل االستنكار 

الَ ويلَّ سواه؛ ألنه حييي إنْ أََراُدوا أولياء حبق فاُهللا هو الويلّ ، : من اتبعك ، والفاء جواب شرط مقدر كأنه قال 
: وقيل . فهو احلقيق بأن يتخذ ولياً دون من ال يقدر على شيء قاله الزخمشري } َوُهَو على كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر { املوتى 

  .الفاء عاطفة ما بعدها على ما قبلها 
أنه تعاىل كما منع الرسول صلى اهللا عليه  وجه النظم} َوَما اختلفتم ِفيِه ِمن َشْيٍء فَُحكُْمُه إِلَى اهللا { : قوله تعاىل 

{ : وسلم أن حيمل الكفار على اإلميان قهراً فكذلك منع املؤمنني أن يشرعوا معهم يف اخلُُصوماِت واملنازعات فقال 
من أمر الدين فحكمه إىل اهللا يقضي فيه وحيكم يوم القيامة بالفصل الذي يُزيل ) من شيء ( } َوَما اختلفتم ِفيِه 

وما اختلفُتم فيه من شيء وتنازعتم فتحاكموا فيه إىل رسول اهللا صلى هللا عليه وسلم وال يُْؤثروا : يب ، وقيل الرَّ
  .حكومة غريه على حكومته 

ما وقع بينكم فيه خالف من األمور اليت ال يصل تكليفكم وال ط ريق لكم إىل علمه ، فقولوا اهللا أعلم كما : وقيل 
  :قال تعاىل 

  ] . ٨٥: اإلسراء [ } لُوَنَك َعنِ الروح قُلِ الروح ِمْن أَْمرِ رَبِّي َوَيْسأَ{ 
إما أن يكون املراد فحكمه مستفاد من نص اهللا عليه ، أو املراد فحكمه مستفاد من } فَُحكُْمُه إِلَى اهللا { : قوله 

بالقياس وأنه باطل فتعني األول القياس على مان نص اهللا عليه ، والثاين باطل ، ألنه يقتضي كون كل األحكام مثتبة 
  .، فوجب كون كل األحكام مثبتة باملعىن ، وذلك ينفي العمل بالقياس 

  .الجيوز أن يكون املراد فحكمه معروف من بيا اهللا تعاىل سواء كان ذلك البيان بالنص أو القياس؟ : فإن قيل 
إىل القياس يقوي حكم االختالف وال يوضحه  أن املقصود من التحاكم إىل اهللا قطع االختالف والرجوع: فاجلواب 

  .فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إىل نص اهللا تعاىل 
{ يف رفع كيد األعداء ويف طلب كُل خري } رَبِّي َعلَْيِه َتَوكَّلُْت { أي الذي حيكم بني املختلفني } ذَِلكُُم اهللا { : قوله 

  .ات ، وهذا يفليد احلصر أي ال أتوكل إال عليه أي أرجع إليه يف كل املهم} َوإِلَْيِه أُنِيبُ 

 لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو فَاِطُر السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ جََعلَ لَكُْم ِمْن أَنْفُِسكُْم أَزَْواًجا َوِمَن الْأَنَْعامِ أَزَْواًجا َيذَْرُؤكُْم ِفيِه
شََرعَ ) ١٢(اِت وَالْأَْرضِ َيْبُسطُ الرِّْزقَ ِلَمْن َيَشاُء َويَقِْدُر إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم لَُه َمقَالِيُد السََّماَو) ١١(السَّمِيُع الَْبِصُري 

َولَا  ى أَنْ أَِقيمُوا الدِّيَنلَكُْم ِمَن الدِّينِ َما َوصَّى بِِه ُنوًحا َوالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك َوَما َوصَّْيَنا بِِه إِبَْراِهيَم َومُوَسى َوِعيَس
َوَما َتفَرَّقُوا إِلَّا ) ١٣(لَْيِه َمْن ُينِيُب َتَتفَرَّقُوا ِفيِه كَُبَر َعلَى الُْمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه اللَُّه َيْجَتبِي إِلَْيِه َمْن َيَشاُء َوَيْهِدي إِ

َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك إِلَى أََجلٍ ُمسَمى لَقُِضَي بَْيَنُهْم وَإِنَّ الَِّذيَن أُورِثُوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم الِْعلُْم َبغًْيا َبيَْنُهْم َولَْولَا كَِلَمةٌ 
فَِلذَِلَك فَاْدُع وَاْسَتِقْم كََما أُمِْرَت َولَا َتتَّبِْع أَْهَواَءُهْم َوقُلْ آَمْنتُ بَِما ) ١٤(الِْكَتاَب ِمْن بَْعِدِهْم لَِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيبٍ 

لَا ُحجَّةَ َبْيَنَنا وََبْيَنكُُم اللَُّه اللَُّه ِمْن ِكَتابٍ َوأُِمْرتُ ِلأَْعِدلَ َبيَْنكُُم اللَُّه رَبَُّنا َورَبُّكُمْ لََنا أَْعمَالَُنا وَلَكُْم أَْعمَالُكُْم  أَنَْزلَ
  ) ١٥(َيْجَمُع َبْيَنَنا َوإِلَْيهِ الَْمِصُري 

َعلَ لَكُم مِّْن أَنفُِسكُْم أَْزوَاجاً َوِمَن األنعام أَزْواجاً َيذَْرُؤكُْم ِفيِه لَْيَس كَِمثِْلِه فَاِطُر السماوات واألرض َج{ : قوله تعاىل 
  .} َشْيٌء َوُهَو السميع البصري 



» عليه توكلت « على حمض إضافته و » لريب « ، أو نعتاً » لذلكم « العامة على رفعه خرباً » فاطر « : قوله تعاىل 
  .أو خرب مبتدأ مضمر أي هو » جعل لكم « أو مبتدأ خربه  معترض على هذا ،
« وما بينهما اعتراض أو بدل من اهلاء يف » إلَى اِهللا « : باجلر ، نعتاً للجاللة يف قوله » فاِطر « وقرأ زيد بن على 

  .» إلَْيِه « أو » َعلَْيِه 
ملدح وجيوز يف الكالم اخلفض على البدل من على ا: وأجار الكسائي النصب على البدلِ ، وقال غريه : وقال مكيُّ 

  .اهلاء كأنه مل يطلع على أهنا قراءة زيد بن علي 
جعل لكم من أنفسكم أزواجاً أي مثل : معناه : قيل } َجَعلَ لَكُم مِّْن أَنفُِسكُْم أَزَْواجاً َوِمَن األنعام أَْزواجاً { : قوله 

أي } َوِمَن األنعام أَزْواجاً { سكم أي خلق حّواء من ِضلع آدم ، خلقكم ، وأزواجاً أي حالئل ، وقيل معىن من أنف
  .أصنافاً ذكوراً وإناثاً 

َعلَى َباهبا ، واملعىن يكثركم يف هذا » يف « جيوز أن تكون » فيه « : وقوله . أي يكثركم } َيذَْرُؤكُْم ِفيِه { : قوله 
» يذرأكم « والضمري يف . بني ذكورهم وإناثهم التوالد التدبري ، وهو أن جيعل الناس واألنعام أزواجاً حىت كان 

  :للمخاطبني واألنعام ، إال أنه غلب فيه العقالء من وجهني 
  .أن غلب فيه جانب العقالء على غري العقالء : أحدمها 

  .أنه غلب جانب املخاطبني على الغائبني : الثاين 
وهو اصطالح غريب يعين أن اخلطاب يغلب : بو حيان قال أ. وهي من األحكام ذات العلَّتني : قال الزخمشري 

يذرأكم به؟ : ما معىن يذرأكم يف هذا التدبري وهال قيل : فإن قلت : مث قال الزخمشري . على الغيبة إذا اجتمعا 
 حعل هذا التدبري كاملنبع واملعدن للبث والتكثري ، أال تراك تقول للحيوان يف خلق األزواج تكثري ، كما قال: قلت 
إهنا للسببّية كالباء أي يكثركم بسببه ، والضمري : وقيل ] .  ١٧٩: البقرة [ } وَلَكُْم ِفي القصاص َحيَاةٌ { : تعاىل 

  .يعود على اجلعل أو للمخلوق 
  .يف البطن : وقيل . يذرأكم فيه أي خيلقكم يف الرحم : وقيل 
  :يف هذه اآلية أوجه } لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء { : قوله 

ولوال ادعاء : قالوا . ليس شيٌء مثله : امسها ، والتقدير » شيء « أن الكاف زائدة يف خرب ليس ، و : شهرها أ
مثله شيء فنفى ) مِثْلَ ( ليبس : زيادهتا للزم أن يكون له مثل ، وهو حمال؛ إذ يصري التقدير على أصالة الكاف 

  .ثل ، وهذا حمال تعاىل اهللا عن ذلك املماثلة عن مثله ، فثبت أن له مثالً ال مثل لذلك امل
املعىن أن له مثالً وليس ملثله مثل ، ) يكون ( لو مل تكن زائدة ، ألفضى ذلك إىل احملال؛ إذ كان : وقال أبو البقاء 

  .ويف ذلك تناقض؛ ألنه إذا كان له مثل فلمثله مثل وهو هو ، مع أن إثبات املثل هللا تعاىل حمال 

  .رير زيادة الكاف ، وفيها حسن صناعٍة وهذه طريقة حسنة يف تق
: قال الطربيُّ ]  ١٣٧: البقرة [ } بِمِثْلِ َمآ آَمْنُتمْ بِِه { : هي الزائدة كزيادهتا يف قوله تعاىل » مثل « أن : الثاين 

  :كما زيدت الكاف يف قوله 
  :ويف قوله ... َوَصالَِياٍت كَكََما ُيَؤثِْفْني  ٤٣٧٢
: وهذا ليس جبيد ، ألن زيادة األمساء ليست جبائزة ، وأيضاً يصري التقدير ... لَ كََعْصٍف َمأْكُول فَُصيُِّروا مِثْ ٤٣٧٣

  .ودخول الكاف على الضمائر ال جيوز إال يف شعر . ليس كهو شيء 
نفي الوصف عن يعنون املخاطب نفسه؛ ألهنم يريدون املبالغة يف » ِمثْلَُك الَ َيفَْعلُ كَذَا « : أن العرب تقول : الثالث 



  ) :رمحة اهللا عليه ( املخاطب فينفوهنا يف اللفظ عن مثله ، فثبت انتفاؤها عنه بدليلها ومنه قول الشاعر 
  َوإِنْ َباَت ِمْن لَْيلَى َعلَى النَّاسِ طَاوِيَا... َعلَى ِمثْلِ لَْيلَى َيقُْتلُ املَْرُء نَفَْسُه  ٤٣٧٤

  :وقال أوس بن حجر 
  مِثْلِ الفََتى زَُهيْرولَْيَس كَ...  ٤٣٧٥

  :وقال آخر ... َخلٌْق ُيَوازِيِه ِفي الفَضَاِئلِ 
  َتَغشَّاُهُم ُمْسبِلٌ ُمْنَهمِْر... َوقَْتلَى كَِمثْلِ ُجذُوعِ النَِّخيلِ  ٤٣٧٦

  :وقال آخر 
  ِدفََما كَِمثِْلهِم يف النَّاس ِمْن أََح... َسْعُد ْبُن زَْيٍد إذَا أَْبصَْرَت فَْضلَُهُم  ٤٣٧٧

ونسبة : قيل . أي أنا ال يقال يل » ِمثِْلي الَ يُقَالُ لَُه َهذَا « : العرب ٌتِقيمُ اِملثْلَ ُمقَامِ النَّفْس فتقول : قال ابن قتيبة 
أنه جواد ، وال نظري له يف احلقيقة إىل اليد حىت تقول : فالنٌ يده مبسوطةٌ ، يريد : املثل إىل من ال مثل له قولك 

  ] . ٦٤: املائدة [ } َبلْ َيَداُه مَْبُسوطََتاِن { : له كقوله  ذلك ملن ال يد
، ]  ١٥: حممد [ } مَّثَلُ اجلنة { أن يراد باملثل الصفة ، وذلك أن املثل مبعىن املثل ، واملثل الصفة كقوله : الرابع 

  ) .وهو َمْحِملٌ سَْهلٌ ( فيكون املعىن ليس مثل صفته تعاىل شيء من اليت لغريه 
  فصل

أي سامعاً للمسموعات بصرياً » وهو السميع البصري « معناه ليس له نظري ) رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس 
  .للمرئيات 
يفيد احلصر ، فما معىن هذا احلصر مع العباد أيضاً موصوفون بكموهنم } وهو السميع البصري { : قوله : فإن قيل 

  ! .مسيعني بصريين؟
لفظان مشرعان حبصول هاتني الصفتني على سبيل الكمال والكمال يف كل »  السمعي البصري« : فاجلواب 

  .الصفات وليس إال اهللا ، فهذا هو املراد من هذا احلصر 
مفاتيح : أي مفاتيح الرزق يف السموات واألرض ، قال املفسرون } لَُه َمقَاِليدُ السماوات واألرض { : قوله تعاىل 
يَْبُسطُ الرزق ِلَمن َيَشآُء { . النبات وتقدم الكالم على املقاليد يف الرمز : رض ومقاليد األ. األمطار : السموات 

  .» َعِليٌم « من البسط والتقدير } إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء { ألن مفاحتي األرزاق بيده } َوَيقِْدُر 
كذلك { : ليه الصَّالة والسَّالم بقوله اآلية ملَّا عظم وحيه إىل حممد ع} . . . شََرَع لَكُم مَِّن الدين { : قوله تعاىل 

شََرَع لَكُم مَِّن الدين { : ذكر يف هذه اآلية تفصيل ذلك فقال } يوحي إليك وإىل الذين من قبلك اهللا العزيز احلكيم 
  .أي بني لكم من الدين يا أصحاب حممد ما وصى به نوحاً وهو أول أنبياء الشريعة } َما وصى بِهِ ُنوحاً 

َوَما َوصَّْيَنا { من القرآن وشرائع اإلسالم } والذي أَْوحَْيَنآ إِلَْيكَ { أوصيناك وإياه يا حممد ديناً واحداً : قال جماهد 
إمنا خص هؤالء األنبياء اخلمسة بالذكر ألهنم كانوا أكابر األنبياء وأصحاب الشرائع } بِِه إِبَْراهِيَم وموسى وعيسى 

  .العظيمة واألتباع الكثرية 
حترمي األمهات والبنات : حتليل احلالل وحترمي احلرام ، وقال احلكم : فا يف املوصى به ، فقال قتادة واختلو

مل يبعث اهللا تعاىل نبياً إىل وهداه بإقام الصالة وإيتاء الزكاة ، واإلقرار هللا بالطاعة ، فذلك : وقال جماهد . واألخوات 
  .دينه الذي شرع هلم 

أَنْ أَِقيُمواْ الدين َوالَ َتَتفَرَّقُواْ ِفيِه { : هو ما ذكر من بعد يف قوله : وقيل . ءة من الشرك هو التوحيد و الربا: وقيل 



  .بعث األنبياء كلهم بإقامة الدين واأللفة واجلماعة وترك الفرقة واملخالفة } 
  فصل

  :يف لفظ اآلية إشكاالت : قال ابن اخلطيب 
والذي { ويف وسطها } َوَما َوصَّْيَنا بِهِ إِبَْراهِيَم { : ويف آخرها } هِ ُنوحاً َما وصى بِ{ : قال يف أول اآلية : أحدمها 

  فما فائدة هذا التفاوت؟} أَْوَحيَْنآ إِلَْيكَ 
  .} َوَما َوصَّيَْنا بِِه إِْبَراِهيَم { وقال } َما وصى بِِه ُنوحاً { : ذكر نوحاً على سبيل الغيبة فقال : وثانيها 
اآلية شرع لكم من الدين الذي أوحينا إليك؟ وهذا يقتضي اجلمع بني خطاب الغيبة وخطاب  تقدير: وثالثها 

احلضور يف الكالم الواحد باالعتبار الواحد ، وهو مشكل ، وهذه مضايق جيب البحث عنها والقوم ما داروا حوهلا 
  .باجلملة 

قت األنبياء على صحته ، فيجب أن يكون شرع لكم من الدين ديناً تطاب: واعلم أن املقصود من اآلية أن يقال 
ِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمنكُمْ ِشْرَعةً { : املراد من هذا الدين شيئاً مغايراً للتكاليف واألحكام؛ ألهنا خمتلفة متفاوتة ، قال تعاىل 

ع ، وهو اإلميان اليت ال ختلتف باختالف الشرائ) األمور ( فوجب أن يكون املراد منه ]  ٤٨: املائدة [ } َوِمْنَهاجاً 
  ) .وأصول الدين ( باهللا ، ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ، 

  فصل
على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف أول } شََرَع لَكُم مَِّن الدين َما وصى بِِه نُوحاً { : استدل بعضهم بقوله 

، ه عطف عليه سائر األنبياء ، فدل ذلك على أن با : األمر متعبداً بشريعة نوح عليه الصَّالة والسَّالم ، وأجيب 
  .املراد هو األخذ بالشريع املتفق عليها بني الكل 

  :جيوز فيها أوجه } أَنْ أَِقيُمواْ الدين { : قوله 
هو إقامة : وما ذلك املشروع؟ فقيل : أن تكون مصدرية يف حمل رفع على خرب مبتدأ مضمر ، كأنه قيل : أحدها 

  .وحيد اهللا الدين املشروع ت
  .شرع لكم ما وصَّى به نوحاً توحيد اهللا : أهنا يف حمل نصب بدالً من املوصول ، كأنه قيل : الثاين 

  .أهنا يف حمل جر بدالً من الدين : الثالث 
  .بدالً من اهلاء . أهنا يف حمل جر أيضاً : الرابع 

  .أن تكون مفسِّرة؛ ألنه قد تقدمها ما هو مبعىن القول : اخلامس 

  .من التوحيد ، ورفض األوثان } كَُبَر َعلَى املشركني َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه { : قوله 
{ يهدي إليه من يشاء يصطفي لدينه من عباده من يشاء } إِلَْيِه َمن َيَشآُء { أي يصطفي » اهللا َيْجَتبِي « : قوله 

جىب اخلَراَج واجَْتَبى املاء يف احلوض : على الضم ومنه واالجتباء يدل . يقبل إىل طاعته } ويهدي إِلَْيِه َمن يُنِيُب 
  .أي يضم إليه ويقربه منه تقريب اإلكرام والرمحة » اهللا جيتيب « : فقوله 
  فصل

إنه تعاىل أخرب بأن أكابر األنبياء أطبقوا على أنه جيب إقامة الدين حبيث ال : احتج نفاة القياس هبذه اآلية ، فقالوا 
ف والنزاع ، واهللا تعاىل ذكر يف معرض املنَّة على عباده أنه أرشدهم إىل الدين اخلايل عن التفرق يفضي إىل االختال

واملخالفة ، املعلوم أن فتح باب القياس ُيفِْضي إىل أعظم أنواع التفرق واملنازعة فإن احلسَّ شاهد بأن هؤالء الذين 
تفاق بينهم إىل قيام القيامة ، فوجب أن يكون ذلك حمرماً بنوا دينهم على القياس تفرقوا تفرقاً ال رجاء يف حصول اال



.  
  فصل

فلماذا جندهم : اعلم أنه تعاىل ملا بني أنه أمر كل األنبياء واألمم باألخذ بالدين املتفق عليه كان لقائل أن يقول 
يعين أهنم ما تفرقوا إال من بعد أن } ْيَنُهمْ َوَما تفرقوا إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجآَءُهمُ العلم بَْغياً َب{ : متفرقني؟ ِفأجاب بقوله 

علموا أن الفرقة ضاللة ، ولكنهم فعلوا ذلك للبغي وطلب الرياسة ، فحملتهم احلميَّة النَّفسانية الطبيعية ، على أن 
ذهبت كل طائفة إىل مذهب ، ودعوا الناس إليه ، وقبحوا ما سواه طلباً للذكر والرياسة فصار ذلك سبباً لوقوع 

  .االختالف 
مث أخرب تعاىل أهنم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل ، إال أنَّه تعاىل أخَّر عنهم ذلك العذاب ألن لكل عذاب عنده 

. } َولَْوالَ كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمن رَّبَِّك إىل أََجلٍ مَُّسمى لَّقُِضَي بِْينَُهْم { : أجالً مسمى ، أي وقتاً معلوماً وهذا معىن قوله 
واألجل املسمَّى قد يكون يف الدنيا ، وقد يكون يف اآلخرة ، واختلفوا يف الذين أريدوا هبذه الصفة ، فقال ابن 

َوَما اختلف الذين أُوتُواْ الكتاب إِالَّ ِمن { : هم اليهود والنصارى ، لقوله تعاىل يف آل عمران : عباس واألكثرون 
  ] . ١٩: آل عمران [ } ُهْم َبْعِد َما َجآَءُهُم العلم َبْغياً َبْيَن

وقيل ] .  ٤: البينة [ } َوَما تَفَرََّق الذين أُوُتواْ الكتاب إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجآَءتُْهُم البينة { : » مل يكن « قوله يف سورة 
أي } اب ِمن َبْعدِِهْم َوإِنَّ الذين أُورِثُواْ الكت{ : هم العرب ، وهذا باطل ، ملا تقدم ، ألن قوله تعاىل بعد هذه اآلية : 

وقيل من حممد صلى اهللا عليه . أي من كتاهبم } لَِفي َشكٍّ مِّْنُه { من بعد األمم اخلالية : وقيل . من بعد أنبيائهم 
  .صفة الشك ، أي ال يؤمنون به حق اإلميان » ُمرِيبٍ « وسلم و 

  .للمفعول  ُورِّثُوا بالتشديد مبنياً: قرأ زيد بن علي : أُورِثُوا « : قوله 
  :يف الالم وجهان } فَِلذَِلَك فادع واستقم كََمآ أُمِْرَت { : قوله تعاىل 

« واْستَِقْم » أي فإىل ذلك الدين فادع واستقم ، وهو االتفاق على امللة احلنيفية ، « إىل » أن تكون مبعىن : أحدمها 
  .املختلفة الباطلة } َتتَّبِْع أَْهَوآَءُهمْ َوالَ { كما أمرك اهللا ) أي على الدين الذي أَمَرَك به ( عليها 

أي بأيِّ } آَمنتُ بَِمآ أَنَزلَ اهللا ِمن ِكتَابٍ { أهنا للعلة ، أي ألجل التفرق واالختالف ادع للدين القيم : والثاين 
  .كتابٍ صحَّ أن اهللا أنزله يعين اإلميان جبميع الكتب املنزلة 

أمِْرُت أنْ أَْعِدلَ : وأمرت بذلك ألعدل بينكم يف احلكم ، وقيل : أن يكون التقدير  جيوز} َوأُمِْرُت َألْعِدلَ { : قوله 
  .وفيه نظر ألنك بعد زيادة الالم حتتاج إىل تقدير حرف أي بأن أعدل . ، فاللم مزيدة 

  فصل
لفكم إىل ما ال معناه أن ريب أمرين أن ال أفرق بني نفسي أو أنفسكم بأن آمركم مبا ال أعلمه أو أخا: قال القفال 

ال : وقيل معناه . أكابركم وأصاغركم يف احلكم : أهناكم عنه ، لكين أسوي بينكم وبني نفسي كذلك أسوي بني 
  .أضيف عليكم بأكثر مما أفترض اهللا عليكم من األحكام 

احد ، وإن ختلفت أعمالنا ، فكلُّ ُيجاَزى بعمله ، يعين إهلنا و} اهللا َربَُّنا َورَبُّكُمْ لََنآ أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُْم { : قوله 
نسختها أية القتال ، وإذا مل يؤمر بالقتال وأمر بالدعوة مل يكن بينه . » بَْيَنَنا وََبْيَنكُْم « ، ال خصومة ، » ال حجَّة « 

  .وبني من ال جييب خصومة 
بعمل نفسه ، فوجب أن يشتغل كل  ومعىن اآلية أنه إله الكل واحد ، وكل واحد خمصوص: قال ابن اخلطيب 

  .واحد يف الدنيا بنفسه فإن اهللا تعاىل جيمع بني الكل يوم القيامة وجيازيه على عمله 



هذه : فاجلواب ! كيف يليق هبذه املتاركة ما فعل هبم من القتل وختريب البيوت وقطع النخيل واإلجالء؟: فإن قيل 
املتفق على صحته بني كل األنبياء ودخل فيه التوحيد ، وترك عبادة  املتاركة كانت مشروطة بشرط أن يقبلوا الدين

  .األصنام واإلقرار بنبوة األنبياء وبصحة البعث والقيامة فلمَّا مل يقبلوا هذه الدين فات الشَّرط فيفوت املشروط 
ليل أن هذا الكالم مذكور يف معرض جيرى جمرى حماجَّتهم ، بد} الَ ُحجَّةَ َبْينََنا َوَبيَْنكُمُ { : واعلم أن قوله تعاىل 

وأيضاً لوال األدلة ملا . احملاجَّة ، فلو كان املراد من هذه اآلية حترمي احملاجة لزم كوهنا حمرمةً لنفسها ، وهو متناقض 
أن الدليل يفيد العلم وذلك ال ميكن حترميه بل املراد أن القوم عرفوا باحلجة صدق حممد : توجه التكليف ، وأيضاً 

وإمنا تركوا تصديقه عناداً فبني تعاىل أنه حصل االستغناء عن حماجَّتهم؛ ألهنم عرفوا صدقه ، . ى اهللا عليه وسلم صل
  .وال حاجة معهم إىل احملاجَّة ألبتة 

قَدْ قَالُواْ يانوح { : وقوله ]  ١٢٥: النحل [ } َوَجاِدلُْهم باليت ِهَي أَْحَسُن { : ومما يقوي عدم حترمي احملاجة قوله 
  ] . ٨٣: األنعام [ } َوِتلَْك ُحجَُّتَنآ آَتْيَناَهآ إِبَْراهِيَم على قَْوِمِه { : وقوله ]  ٣١: هود [ } َجادَلَْتَنا فَأَكْثَْرَت جِدَالََنا 

لَْيهِْم غََضٌب َولَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد َوالَِّذيَن ُيَحاجُّونَ ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد َما اسُْتجِيَب لَهُ ُحجَُّتُهْم َداِحَضةٌ ِعْنَد َربِّهِْم َوَع
َيْسَتْعجِلُ بَِها الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ ) ١٧(اللَُّه الَِّذي أَنَْزلَ الِْكتَاَب بِالَْحقِّ َوالِْميَزانَ َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ السَّاَعةَ قَرِيٌب ) ١٦(

اللَّهُ ) ١٨(ونَ أَنََّها الَْحقُّ أَلَا إِنَّ الَِّذيَن ُيمَاُرونَ ِفي السَّاَعِة لَِفي َضلَالٍ َبعِيٍد بَِها وَالَِّذيَن آَمُنوا ُمْشِفقُونَ ِمْنَها َوَيْعلَُم
يُرِيدُ  َمْن كَانَ يُرِيُد َحْرثَ الْآِخَرةِ َنزِْد لَُه ِفي َحْرِثِه َوَمْن كَانَ) ١٩(لَِطيٌف بِِعبَاِدِه يَْرُزُق َمْن َيَشاُء َوُهَو الْقَوِيُّ الْعَزِيُز 

أَْم لَُهْم ُشَركَاُء َشَرُعوا لَُهْم ِمَن الدِّينِ َما لَمْ َيأْذَنْ بِِه اللَُّه ) ٢٠(َحْرثَ الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمنَْها َوَما لَُه ِفي الْآِخَرِة ِمْن َنصِيبٍ 
تََرى الظَّاِلِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا كََسبُوا َوُهَو َواِقٌع ) ٢١(أَلِيٌم  َولَْولَا كَِلَمةُ الْفَْصلِ لَقُِضَي َبْينَُهْم َوإِنَّ الظَّاِلِمَني لَُهْم َعذَاٌب

) ٢٢(َو الْفَْضلُ الْكَبُِري بِهِْم وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ِفي رَْوضَاِت الْجَنَّاِت لَُهْم َما َيَشاُءونَ ِعْنَد َربِّهِْم ذَِلَك ُه
لْقُْرَبى َوَمْن اللَُّه ِعَباَدُه الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت قُلْ لَا أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجًرا إِلَّا الَْمَودَّةَ ِفي ا ذَِلَك الَِّذي يَُبشُِّر

اللَِّه كَِذًبا فَإِنْ َيَشإِ اللَُّه َيخِْتْم أَْم َيقُولُونَ افَْتَرى َعلَى ) ٢٣(َيقَْترِْف َحَسَنةً َنزِْد لَُه ِفيَها ُحْسًنا إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َشكُوٌر 
َوُهَو الَِّذي َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدهِ ) ٢٤(َعلَى قَلْبَِك َوَيْمُح اللَُّه الَْباِطلَ وَُيِحقُّ الَْحقَّ بِكَِلَماِتِه إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ 

َوَيْسَتجِيُب الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َوَيزِيدُُهْم ِمْن فَْضِلِه ) ٢٥(ا َتفَْعلُونَ َوَيْعفُو َعنِ السَّيِّئَاِت َوَيعْلَُم َم
إِنَُّه َولَْو َبَسطَ اللَُّه الرِّْزَق لِِعَباِدهِ لََبَغْوا ِفي الْأَْرضِ َولَِكْن يَُنزِّلُ بِقََدرٍ َما َيَشاُء ) ٢٦(َوالْكَاِفُرونَ لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد 

  ) ٢٨(َوُهَو الَِّذي ُيَنزِّلُ الْغَْيثَ ِمْن َبْعِد َما قََنطُوا َويَْنُشُر َرْحَمَتُه َوُهَو الَْوِليُّ الَْحِميُد ) ٢٧(بِِعَباِدهِ َخبٌِري َبِصٌري 

وخربه خرب خرب الثاين ، والثاين ) داحضة ( مبتدأ ثاٍن و ) » حجتهم « مبتدأ ، و ( } والذين ُيَحآجُّونَ { : قوله 
تعود على اهللا تعاىل ، أو على » لَُه « حجتهم بدالً من املوصول بدل اشتمال واهلاء يف : وأعرب مكيٌّ . األول 

الرسول عليه الصَّالة والسَّالم أي من بعد ما استجاب الناس هللا أو من بعد ما استجاب اهللا لرسوله حني دعا على 
  .أي من بعد ما استجاب النَّاس لذلك الدين » لدين ا« يعود على : وقال ابن اخلطيب . قومه 
  فصل

هم اليهود ، قالوا كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم ، : وقال قتادة . املعىن والذين خياصمون يف دين اهللا نبيَّه 
«  فنحن خٌري منكم ، فهذه خصومتهم من بعد ما استجاب له الناس ، فأسلموا ودخلوا يف دينه لظهور معجزته

ألستم : تلك املخاصمة هي أن اليهود قالوا : قال ابن اخلطيب » ِعْندَ َربِّهِْم « خصومتهم باطلة » حجتهم داِحضةٌ 
تقولون إن األخذ باملتفق عليه أوىل باألخذ من املختلف فيه فنبوة موسى عليه الصَّالة والسَّالم وحقيقة التوراة 



ليه وسلم ليست متفقاً عليها فوجب األخذ باليهودية ، فبني تعاىل فساد معلومة باالتفاق ، ونبوة حممد صلى اهللا ع
هذه احلجة ، وذلك ألن اليهود أمجعوا على أنه إمنا وةجب اإلميان مبوسى عليه الصَّالة والسَّالم ألجل ظهور 

دوا تلك املعجزات على قوله وهاهنا نظهرت املعجزات على وفق قول حممد صلى اهللا عليه وسلم ، واليهود شاه
املعجزات ، فإن كان ظهور املعجزة يدل على الصدق فهاهنا جيب االعتراف بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم وإن 
( كان ال يدل على الصدق وجب يف حق موسى أن ال يقروا بنوته بظهور املعجزات؛ ألنه يكون متناقضاً ، وملا قرر 

  .يف اآلخرة } َوَعلَْيهِْم غََضٌب َولَُهْم َعذَابٌ َشِديٌد { : قيامة فقال هذه الدالئل خوف املنكرين بعذاب ال) اهللا تعاىل 
مسي العدل ميزاناً؛ ألن امليزان : قال قتادة وجماهد ومقاتل } اهللا الذي أَنَزلَ الكتاب باحلق وامليزان { : قوله تعاىل 

  . بالوفاء وهنى عن البخس أمر اهللا تعاىل) رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس . آلة لإلنصاف والتسوية 
ومعىن اآلية أنه تعاىل أنزل الكتاب املشتمل على الدالئل والبيِّنامت وأنزل امليزان وهو الفصل الذي هو القسطاس 

املستقيم وأهنم ال يعلمون أن القيامة حق يفاجئهم ، ومىت كان األمر كذلك وجب على العاقل أن جيتهد يف النظر 
وملا كان الرسول عليه الصَّالة والسَّالم يهددهم يوم القيامة ومل . قة أهل اجلهل والتقليد واالستدالل ، ويترك طري

يروا لذلك أثراً قالوا على سبيل السخرية مىت تقوم الساعة؟ وليتها قامت حىت يظهر لنا احلّق أهو الذي حنن عليه أم 
  ! .الذي عليه حممد وأصحابه؟

وإن كان صفة ملؤنث ألن الساعة يف معىن الوقت أو البعث أو » قريب « إمنا ذكر } لََعلَّ الساعة قَرِيٌب { : قوله 
  .على معىن النَّسب أي ذات قُْربٍ ، أوعلى حذفق مضاف ، أي جميء الساعة 

الشمسُ : وليس بشيء ، إذ ال جيوز . ألن تأنيثها جمازي نقله مكي : وقيل . وقيل للفرق بينها وبني قاربة النسب 
  .وتقدم مثله آخر األنبياء . الِقْدُر فاِئٌر ، ومجلة الترجي أو اإلشفاق معلِّقة للدراية  طالٌع ، وال

  فصل
مىت تكون : ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم الساعة وعنده قوم من املشركني فقالوا مستهزءين : قال مقاتل 

والذين آَمنُواْ { ظناً منهم أهنم غري آتية } ُيؤِْمُنونَ بَِها َيْستَْعجِلُ بَِها الذين الَ { : الساعة؟ فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية 
} أَالَ إِنَّ الذين ُيمَاُرونَ { : أي أهنا آتية ال ريب فيها ، مث قال } ِمنَْها َوَيْعلَُمونَ أَنََّها احلق { خائفون } ُمْشِفقُونَ 
لٍ بعيٍد؛ ألن استيفاء حقِّ املظلوم من لفي ضال» ُوقُوع الساعة « يدخلهم املرية والشك يف : وقيل . خياصمون 

الظامل واجب يف العدل فلو مل حتصل القيامة لزم إسناد الظلم إىل اهللا عز وجل ، وهذا من أحمل احملاالت ، فال جرم 
  .كان إنكار القيامة ضالالً بعيداً 

وقال . بارٌّ هبم : وقال عكرمة . حفيٌّ هبم ) : رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس } اهللا لَِطيفٌ بِِعَباِدِه { : قوله تعاىل 
بِعَِباِدهِ { : لطيف بالرب والفاجر حيث مل يهلكهم جوعاً مبعاصيهم بدليل قوله : وقال مقاتل . رفيق هبم : السدّي 

  .وكل من رزقه اهللا من مؤمن وكافرٍ وذي روحٍ فهو ممَّن يشاُء اهللا أن يرزقه } َيْرُزُق َمن َيَشآُء 
  :اللطيف يف الرزق من وجهني : لصادق قال جعفر ا

  .أنه جعل رزقك من الطيبات : أحدمها 
  .أنه مل يدفعه إليك مرة واحدة : الثاين 

  .الذي ال يغالب » العزيز « القادر على ما يشاء » هو القوي « و 
  فصل

يفة ، فكان ذلك من إمنا حسن ذكر هذا الكالم هاهنا؛ ألنه أنزل عليهم الكتاب املشتمل على هذه الدالئل اللط



مث إنه تعاىل آخر عنهم ذلك العذاب فكان . بعباده ، وأيضاً فاملتفرقون استوجبوا العذاب الشديد ) تعاىل ( لطف اهللا 
دفع أعظم املضارِّ عنهم ال جرم ) و ( ذلك أيضاً من لطف اهللا تعاىل ، فلما سبق ذكر إيصال أعظم املنافع إليهم 

  .حسن ذكره هاهنا 
اآلية احلرث يف اللغة الكسب ، أي من كان يريد } . . . َمن كَانَ ُيرِيدُ َحْرثَ اآلخرة َنزِْد لَُه ِفي َحْرِثِه  {: قوله 

معناه إنا : وقيل . قال مقاتل . بعمله اآلخرة نزد له يف حرثه بالتضعييف بالواحد عشرة إىل ما شاء اهللا من الزيادة 
  .ريات والطاعات عليه نزيد يف توفيقه وإعانته وتسهيل سبيل اخل

واعلم أنه قد تقدم أن . إنه تعاىل مسَّى ما يعمله العامل مما يطلب به الفائدة حرثاً على سبيل اجملاز : وقال الزخمشري 
كون الشرط ماضياً واجلزاء مضارعاً جمزوماً ال خيتص جميئه بكان خالفاً أليب احلكم مصنِّف كتاب اإلعراب فإنه قال 

  .إال يف ضرورة شعر » كان « إال مع ال جيوز ذلك : 

  :وأطلق النحويون جواز ذلك وأنشدوا بيت الفرزدق 
  َعلَْيَك َيْشفُوا ُصُدوراً ذَاِت َتْوغِريِ... َدسَّْت َرسُوالً بِأَنَّ القَْوَم إنْ قََدُروا  ٤٣٧٨

  :وقوله أيضاً 
  َمْن َيا ذِئُْب َيصْطَحَِباِن َنكُْن ِمثْلَ... َتَعشَّ فَإِنْ َعاَهْدَتين الَ َتخُونِنِي  ٤٣٧٩

  .يزد ويؤته بالياء من حتت ، أي اهللا تعاىل : وقرأ ابن مقسم والزَّعفراينُّ وحمبوب 
  .وقرأ سالم يؤته بضم هاء الكناية وهو األصل ، وهو لغة احلجاز وتقدم خالف القراء يف ذلك 

  فصل
أي يريد مجلة حرث الدُّنيا نؤته منها أي نؤته بقدر ما قسم الدنيا ) َحْرثَ ( ومن كان يريد : معىن قوله : قال قتادة 

وما له يف اآلخرة من نصيب؛ ألنه مل يعمل لآلخرة قال ]  ١٨: اإلسراء [ } َعجَّلَْنا لَُه ِفيَها َما َنَشآُء { : له كما قال 
والتَّْمِكنيِ يف اَألْرضِ ، فََمْن َعِملَ ِمْنُهْم َعَملَ  َبشِّْر َهِذِه األمَّة بالسناء والرِّفَْعِة والنَّْصرِ« : عليه الصَّالة والسَّالم 

يزيد له يف حرثه ومل يذكر ) إنه ( واعلم أنه تعاىل قال يف طلب اآلخرة » اآلِخَرِة للدُّْنَيا لَْم َيكُْن لَُه يف اآلِخَرِة َنِصيٌب 
  .أنه يعطيه الدنيا أم ال بل سكت عنه نفياً وإثباتاً 

ا فبني أنه ال يعطيه شيئاً من نصيب اآلخرة على التنصيص ، وهذا يدل على التفاوت العظيم كأنه وأما الطالب الدني
اآلخرة أصلٌ والدنيا تبٌع فواجد األصل يكون واجداً للتَّبع بقدر احلاجة ، إال أنه مل يذكر ذلك تنبيهاً على أن : يقول 

أن طالب اآلخرة يزاد يف مطلوبه وطالب الدنيا يعطى وأيضاً بني . الّدنيا أحسن من أن يقرن ذكرها بذكر اآلخرة 
بعض مطلوبه وال حيصل له يف اآلخرة من نصيب البتة فبني أن طالب اآلخرة يكون حاله أبداً يف التزايد ، وأن طالب 

  .الدنيا يكون حاله يف النقصان والبطالن يف اآلخرة ، وذلك يدل على تفضيل طلب اآلخرة 
أن منافع اآلخرة ومنافع الدنيا ليست حاضرة ناجزةً ، بل ال بدَّ فيهما من احلرث واحلرث ال وأيضاً فإنه تعاىل بني 

يف البذر مث التسقية والتنمية مث احلصد مث التنقية فلما مسى اهللا كال القسمني حرثاً علمنا أن ( يتأتى إال بتحمل املشاق 
خرة إىل الزيادة والكمال وأن مصري الدنيا إىل النُّقصان مث بني أنَّ مصري اآل. واملتاعب ) كل واحد منهما ال حيصل 

إذا كان ال بد يف القسمني من متاعب احلراثة من التبقية والتنمية و احلصد والتَّْنِقية فصرف : والعناء ، فكأنه قيل 
  .هذه املتاعب إىل ما يكون يف التزايد الباقي أوىل من صرفها إىل ما يكون يف التناقص واالنقضاء 

  صلف
ظاهر اللفظ يدل على أن من صلَّى ألجل طلب الثواب أو ألجل دفع العقاب فإنه : فإن قيل : قال ابن اخلطيب 



  .تصح صالته ، وأمجعوا على أهنا ال تصح 
رض ، ، واحلرث ال َيتَأَتَّى إال بإلقاء البذر الصَّحيح يف األ} َمن كَانَ ُيرِيدُ َحْرثَ اآلخرة { : أنه تعاىل قال : فاجلواب 

  .والبذر الصحيح اجلامع للخريات والسعادات ليس إال عبودية اهللا سبحانه وتعاىل 

  فصل
  .إذا توضأ بغري نية ، مل يصح ، ألنه مل يرد حرث اآلخرة ، وذلك ال حيصل بالوضوء العاري عن النية 

ملا بني القانون األعظم يف أعمال اآلخرة والدنيا .  اآلية} . . . أَْم لَُهْم ُشرَكَاُء َشَرُعواْ لَُهْم مَِّن الدين { : قوله تعاىل 
» أم « ومعىن اهلمزة يف } أَْم لَُهْم ُشرَكَاُء َشَرُعواْ لَُهْم { : أردفه بيان ماهو األصل يف باب الضَّاللة والسعادة فقال 

على » هلم « مري يف ، والض» الشركاء « جيوز أن يكون عائداً على » َشَرعوا « والضمري يف . التقرير والتقريبع 
الكفار ، وجيوز العكس؛ ألهنم جعلوا هلم أنصباء ، واملعىن شركاؤهم أي شياطينهم الذين زينوا هلم الشرك وإنكار 

وملا . شركاؤهم أوثاهنم ، وإمنا أضيفت إليهم؛ ألهنم هم الذي اتَّخذوها شركاء هللا : وقيل . البعث ، والعمل للدنيا 
َربِّ إِنَُّهنَّ { : شارعة لدين ضاللتهم هلم كما قال إبراهيم عليه الصَّالة والسَّالم  كانت سبباً لضاللتهم جعلت

  ] . ٣٦: إبراهيم [ } أَْضلَلَْن كَِثرياً مَِّن الناس 
رضي اهللا ( قال ابن عباس . يعين كفار مكة أأي هلم آهلة سنوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا : قال املفسريون 

  .ا هلم ديناً غري دين اإلسالم شرعو) عنهما 
أي لوال القضاء السابق بتأخري احلزاء أو لوال الوعد بأن الفصل يكون بينهم يوم } َولَْوالَ كَِلَمةُ الفصل { : قوله 

  .أي بني الكافرين واملؤمنني ، أو بني املشركني وشركائهم » لَقُِضَي بَْيَنُهمْ « القيامة 
على االستئناف ومسلم بن جبنوب واإلعرج بفتحها عطفاً على كلمة » إن « العامة بكسر »  وإنَّ الظَّاِلِمَني« : قوله 

ولوال كلمة واستقرار الظاملني يف العذاب لَقَِضي بينهم يف : ، تقديره » لوال « وفصل بني املتعاطفني جبواب . الفصل 
مث إنه تعاىل ] .  ١٢٩: طه [ } َك لَكَانَ ِلَزاماً وَأََجلٌ مَُّسمى َولَْوالَ كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمن رَّبِّ{ : وهو نظري قوله . الدنيا 

أي ترى املشركني } َتَرى الظاملني ُمْشِفِقنيَ { : أما األول فهو قوله . ذكر أحوال أهل العقاب وأحوال أهل الثواب 
أي جزاء كسبهم واقع سواء أشفقوا } بِهِمْ  َوُهَو َواِقٌع{ من السيئات ، » ِممَّا كََسُبوا « يوم القيامة خائفني وجَِِلَني 

  .أو مل يشفقوا 
قال أبو } والذين آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصاحلات ِفي رَْوضَاِت اجلنات { : وأم الثاين وهو أحوال أهل الثواب فهو قوله 

. َجفََنات : حيح حنو ، ولغة هذيل فتح الواو إجراء هلا ُمْجَرى الص» رَْوضَات « اللغة الكثرية تسكني واو : حيان 
إن عىن مل يقرأ أحد بلغتهم يف هذا الباب من حيث هو فليس : قال شهاب الدين . ومل يقرأ أحد فيما علمناه بلغتهم 

بفتح الواو وإن َعَنى أنه مل يقرأ يف روضات » ثَالَثُ َعَورَاٍت « : كذلك؛ ملا تقدم يف سورة النور أن األعمش قرأ 
  .يس هو ظاهر عادته خبصوصها فقريب ، لكن ل

  فصل
اعلم أن روضة اجلنة أطيب بقعٍة فيها ، وفيه تنبيه على أن الفسَّاق من أهل الصالة كلهم من أهل اجلنة؛ ألنه خص 

الذين آمنوا وعملوا الصاحلات بأهنم يف روضات اجلنَّات ، وهي البقاع الشَّريفة كالبقاع اليت دون تلك الروضات ، 
  .مبن كانوا دونن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ال بد وأن تكون خمصوصة 



« والعندية جماز و . وهذا يدل على أن تلك األشياء حاضرة عنده مهيَّأة } لَُهْم مَّا َيَشآُءونَ ِعنَد رَبِّهِْم { : مث قال 
مث . قال الزخمشري » هلم «  قاله احلويف ، أو لالستقرار العامل يف. » لَِيَشاُءونَ « جيوز أن يكون ظرفاً » ِعْنَد َربِّهِْم 

وهذا يدل على أنَّ اجلزاء املرتب على العمل إمنا حصل بطريق الفضل من اهللا } ذَِلَك ُهَو الفضل الكبري { : قال 
  .تعاىل ال بطريق الوجوب واالستحقاق 

وتقدمت القراءات . د تقدم حتقيقه وق. » كالَِّذي خَاضُوا « : كقوله } ذَِلَك الذي ُيَبشُِّر اهللا ِعَباَدُه { : قوله تعاىل 
ُيْبِشرُ بضم الياء وسكون الباء وكسر الشني من أَْبَشَر منقوالً من َبِشَر : وقرأ جماهٌد وُحَمْيُد بُن قَْيسٍ . يف يَُبشُِّر 

  .للتكثري ال للتعدية ، ألنه متعد بدوهنا » بشر « بالكسر ال من َبَشَر بالفتح؛ ألنه متعدٍّ والتشديد يف 
من السَّبعة ، ومل يذكر غريمها من ) أي ( قل أبو حيان قراءة يَْبُشُر بفتح الياء وضم الشني عن محزة والكسائي ون

مبتدأ ، واملوصول بعده خربه ، وعائده » ذلك « و . السبعة ، وقد وافقهما على ذلك ابن كثري وأبو عمرو 
وأما على رأي . ُيَبشُِّر بِِه ، مث ُيَبشُِّرُه على االتساع  أي» كالَِّذي َخاضُوا « حمذوف على التدريج املذكور كقوله 

وذلك إشارة إىل . يوُنس فال حيتاج إىل عائد؛ ألهنا عنده مصدرية وهو قول الفراء أيضاً ، أي ذلك تبشري اهللا عباده 
: قال أبو حيان . ده أو ذلك التبشري الذي يبشِّره اهللا عبا: وقال الزخمشري . ما أعده اهللا تعاىل هلم من الكرامة 

  .أو شبهه » َبشَّر « وليس بظاهر؛ إذ مل يتقدم يف هذه السورة لفظ البشرى وال ما يدل عليها من 
  فصل

  :هذه اآليات دالة على تعظيم حال الثواب من وجوه 
ك أن امللك الذي هو أعظم املوجودات وأكرمهم إذا رتب على أعمال شاقة جزاًء ، دل ذلك على أن ذل: األول 

  .اجلزاء قد بلغ إىل حيث ال يعلم كُْنَهُه إالَّ اهللا تعاىل 
يدخل يف باب غري املتناهي؛ ألنه ال درجة إال واإلنسان يريد ما هو } لَُهْم مَّا َيَشآُءونَ { : أن قوله تعاىل : الثاين 

  .أعلى منها 
ه من له الكربياء والعظمة على اإلطالق والذي حيكم بكرب} ذَِلَك ُهَو الفضل الكبري { : أنه تعاىل قال : الثالث 

  .يكون يف غاية الكرب 
واعلم أنه تعاىل ملا أوحى إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم هذا الكتاب الشريف ، وأودع فيه أقسام الدالئل 

بليغ والتكاليف ورتبه على لطاعة والثواب وأمره بتبليغه إىل األمة أمره بأن يقول إين ال أطلب منكم بسبب هذا الت
  .} قُل الَّ أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً إِالَّ املودة ِفي القرىب { : نفعاً حاضراً فقال 

  :يف االستثناء قوالن 
  .أنه منقطع؛ إذ ليست املودة من جنس األجر : أحدمها 
أجراً يف احلقيقة؛ ألن  أنه متصل ، أي ال أسألكم عليه أجراً إال هذا وهو أن تودُّوا أهل قرابيت ومل يكن هذا: والثاين 

  .قاله الزخمشري . قرابتهم وكانت صلتهم الزمةً هلم يف املودة 
  !إالَّ مودَّة القرىب ، أو إال املودة للقرىب؟: هال قيل : فإن قلت : وقال أيضاً 

: إذا قلت صلة املودة ، كالالم » يف « يف آل فالن مودة وليست : جعلوا مكاناً للمودة ومقراً هلا ، كقولك : قلت 
إال املودة ثابتةً : املال يف الكيس ، وتقديره : إال املودة للقرىب ، إمنا هي متعلقة مبحذوف فتعلق الظرف به يف قولك 

  .يف القرىب ومتمكنةً فيها 
  .متصل ، أي ال أسألكم شيئاً إال املودة : وقيل : وقال أبو البقاء 



ظر؛ جمليئه بشيء الذي هو عام ، وما من استثناء منقطع إال وميكن ويف تأويله متصالً مبا ذكر ن: قال شهاب الدين 
  .ما جاءين أحٌد إال محار ، أنه يصح ما جاءين شيء إال محاراً : تأويله مبا ذكر ، أال ترى إىل قولك 

  .بدون ألٍف والمٍ » مودة « : وقرأ زيد بن عليٍّ 
  فصل

  :يف اآلية ثالثة أقوال 
كثر الناس علينا يف هذه اآلية فكتبنا إىل ابن عباس نسأله عن ذلك ، فكتب أبن عباس أن أ: قال الشَّعيبُّ : االول 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كاتن وسط النسب من قريش ليس بطٌن من بطوهنم إال قد ولده ، وكان له فيهم 
دعوكم إليه إال أن تؤثروين لقرابيت أي تصلوا ما على ما أ} قُل الَّ أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً { قرابةٌ ، فقال اهللا عز وجل 

بيين وبينكم من القرابة ، واملعىن أنكم قومي وأحق من أجابين وأطاعين ، فإذا قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق القرىب 
  .وإىل هذا ذهب جماهد وقتادة وعكرمة ومقاتل والسدي والضَّحَّاك . وصلوا رمحي ، وال تؤذوين 

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم املدينة كانت َتُنوبُه نوائب وحقوق : عن ابن عباس ، قال  روى الكليب: الثاين 
إن هذا الرجل هداكم هو ابن أخيكم ، وأجاركم من بلدكم ، فامجعةوا ) : األنصار ( ، وليس يف يده سعةٌ لقالت 

قُل الَّ أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً إِالَّ املودة ِفي { : تعاىل  له طائفة من أموالكم ، ففعلوا مث أتوه هبا ، فردها عليهم ونزل قوله
أن ال تؤذوا أقاريب وعشرييت ، وحتفظوين فيهم ، قاله سعيد بن جبري وعمرو بن ) إال ( أي على اإلميان } القرىب 
  .شعيب 
الصاحل ، ورواه ابن أيب ُنجَْيحٍ عن جماهد  معناه إال أن تََودُّوا اهللا وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل: قال احلسن : الثالث 

.  
فالقرىب على القول األول بالقرابة اليت مبعىن الرَِّحم ، وعلى الثاين مبعىن األقارب ، وعلى الثالث فُْعلَى من القُْربِ 

  .والتَّقْرِيب 
  :طلب األجر على تبليغ الوحي ال جيوز لوجوه : فإن قيل 
  األنبياء التصريح بنفي طلب األجر ، فقال يف قصة نوح عليه الصَّالة والسَّالمأنه تعاىل حكى عن أكثر : أحدها 

اآلية وكذا يف قصة هود وصاحل ولوط وشعيب عليه الصَّالة ] . .  ١٠٩: الشعرا [ } َوَمآ أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ { 
  .ة والرسالة أوىل والسَّالم ورسلونا أفضل األنبياء فَبِأَنْ ال يطلب األجر على النبو

قُلْ َمآ أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ َوَمآ أََنآ ِمَن { : أنه عليه الصَّالة والسَّالم صرَّح بنفي طلب األجر فقال : وثانيها 
ألجر على اآلية وطلب ا] . .  ٤٧: سبأ [ } قُلْ َما َسأَلُْتكُم مِّن أَْجرٍ فَُهَو لَكُْم { : وقال ]  ٨٦: ص [ } املتكلفني 

  .أداء الواجب ال يليق بأقل الناس فضالً عن أعلم العلماء 
: البقرة [ } َوَمن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ فَقَْد أُوِتَي خَْيراً كَثِرياً { : أن النبوة أفضل من احلممة ، وقد قال تعاىل : ورابعها 
فكيف حيني بالعاقل مقابلة ]  ٧٧: النسا [ } يلٌ قُلْ َمَتاعُ الدنيا قَِل{ : ووصف الدينا بأهنا متاع قليل فقال ]  ٢٦٩

  !أشرف األنبيثاء بأخس األشيءا؟
فثبت هبذه الوجوه أنه ال جيوز من . أن طلب األجر يوجب التهمة ، وذلك ينايف القطع بصحة النبوة : وخامسها 

ر ما جيري َمجَْرى طلب األجر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يطلب أجراً ألبتة على التبليغ والرسالة ، وهاهنا قد ذك
  ) .هذا تقرير السؤال ( وهو املودة يف القرىب 

إال املودة يف القرىب فاجلواب عنه من : أنه ال نزاع يف أنه ال جيوز طلب األجر على التبليغ ، وأما قوله : فاجلواب 



  :وجهني 
  :أنه هذا من باب قوله : األول 
  بِهِنَّ فُلُولٌ ِمْن ِقَراعِ الكَتَاِئبِ... ُسُيوفَُهْم  َوالَ َعْيَب ِفيهِْم غَْيَر أَنَّ ٤٣٨٠

وهذا يف احلقيقة ليس أجراً؛ ألن حصول املودة بني املسلمني أمر واجب ، قال . يعين أنا ال أطلب منكم إال هذا 
املُْؤِمُنونَ « : ة والسَّالم ، وقال ، عليه الصَّال]  ٧١: التوبة [ واملؤمنون واملؤمنات بَْعُضُهمْ أَْولَِيآُء َبْعضٍ : تعاىل 

وإذا كان حصول املودة بني املسلمني واجب فحصوهلا . واآليات األخبار يف هذا كثرية » كالبنيان يشدُّ بعضه بعضاً 
تقديره واملودة ف يالقرىب ليست أجراً ، فَرَجَع } إال املودة يف القرىب { : يف احق أششرف املسلِمني أوىل ، فقوله 

  .أنه ال أجر ألبتة  احلاصل إىل
} إِالَّ املودة ِفي القرىب { : مث قال } الَّ أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجراً { : إن هذا استثناء منقطع ، ومت الكالم عند قوله : الثاين 

  .أي أذكركم قرابيت منكم فكأنه يف اللفظ أجر وليس بأجر 
  فصل

إِنََّما ُيرِيُد اهللا لُِيذِْهَب َعنكُُم الرجس أَْهلَ { : ا ، وفيهم نزل هم فاطمة وعلى وأبناؤمه: اختلفوا يف قرابته ، فقيل 
  ] . ٣٣: األحزاب [ } البيت َوُيطَهِّرَكُْم َتطْهِرياً 

ي إنِّي تَارٌِك ِفيكُُم الثَّقَلَْينِ كتاَب اِهللا َتعَالَى َوأَْهلَ َبيِْت« : وروى زيد بن أرقم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  فمن أهل بيته؟: قيل لزيد بن أرقم » َوأُذَكِّرُكُم اهللا يف أَْهلِ َبيِْتي 

هم آلُ عليِّ وآل َعِقيل وآل جعفر ، وآل عباس رضي اهللا عنهم وروى ابن عمر عن ابن بكر رضي اهللا : فقال 
  .أرقبوا حممداً صلى اهللا عليه وسلم يف أهل بيته : تعاىل عنه قال 

عليه الصدقة من أقاربه ويقسم فيه اخلًمُس هم بنو هاشم ، وبنوا املطلب الذين مل يتفرقوا هم الذي حترم : وقيل 
قال البغوي . هذه اآلية منسوخة ، وإليه ذهب الضحاك بن مُزاحم واحلسني بن الفضل : وقيل . جباهلية وال إسالم 

ه ومودة أقاربه والتقرب إىل اهللا مرضٍ؛ ألن مودة النيب صلى اهللا عليه وسلم وكف األذى عن) غري ( وهذا قول 
  .تعاىل بالطاعة والعمل الصاحل من فرائض الدين 

بالنون ، » نَزد « العامة على } نَّزِدْ لَُه ِفيَها ُحْسناً { أي من يكتسب طاعة } َوَمن َيقَْترِفْ َحَسَنةً { : قوله تعاىل 
بالتنوين مصدراً » ُحْسناً « والعامة . ، أي يزِد اهللا وزيد بن علي وعبُد الوارث عن أيب عمرو َيزِْد بالياء من حتت 

ُشكر وهو مفعول به ، وعبد الوارث عن أيب عمرو ُحْسَنى بألف التأنيث على وزن ُبْشَرى ، : حنو » فُْعلٍ « على 
  وجيوز أن يكون صفة كفُْضلَى ، فيكون وصفاً حملذوف أي خْصلَةً. وُرجَْعى ، وهنو مفعول به أيضاً 

نزلت هذه اآلية يف أيب بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه والظاهر العموم يف أي حسنة كانت ، إال : قيل .  ُحسَْنى
  .أهنا ملا ذكرت عقيب املودة يف القُرَْبى دل ذلك على أن املقصود التأكيد يف تلك املودَِّة 

والشكر يف حق اهللا تعاىل جماز ، واملعىن )  يضاعفها حىت( للقليل : } إِنَّ اهللا غَفُوٌر َشكُورٌ { : ثُمَّ قال سبحانه وتعاىل 
  .أنه تعاىل ُيْحِسُن للمطيعني يف إيصال الثواب إليهم ، ويف أن يزيَد عليهم أنواعاً كثريةً من التفضل 

الكتاب إمنا  اعلم أن الكالم ابتداء من أول هذه السورة يف تقرير أن هذا} أَْم َيقُولُونَ افترى َعلَى اهللا كَذِباً { : قوله 
واتصال ]  ٣: الشورى [ } كَذَِلكَ يوحي إلَْيَك وَإِلَى الذين ِمن قَْبِلَك { : حصل بَِوْحي اهللا تعاىل ، قال تعاىل 

: إىل هاهنا ، مث حكى هاهنا ، شبهة القوم وهي قوهلم ) حىت وصل ( الكالم يف تقرير هذا املعىن وتعلق بعضه ببعض 
منقطعة » أم « : قال الزخمشري . } أَْم َيقُولُونَ افترى َعلَى اهللا كَِذباً { : عاىل فقال إن هذا ليس وحياً من اهللا ت



أيقع يف قلوهبم وجيري على ألسنتهم أن ينسبوا مثله على االفتراء على اهللا سبحانه : ومعىن اهلمزة للتوبيخ واملعىن 
: قال جماهد } فَإِن َيَشإِ اهللا َيخِْتْم على قَلْبَِك { : وتعاىل الذي هو أقبح األنواع وأفحشها ، مث أجاب عنه بأن قال 

يعين يطبع على قبلك : إنه مفتر كذاٌب ، وقال قتادة : يربط على قلبك بالصرب حىت ال يشقَّ عليك أذاهم وقوهلم 
 جيترىء على فينسيك القرآن وما آتاك فأخربهم أنه لو افترى على اهللا كذباً لفعل به ، وما أخرب يف هذه اآلية فإنه ال
أن ينسب : افتراء الكذب إالّ من كان يف هذه احلالة واملقصود من هذا الكالم املبالغة يف تقرير االستبعاد ، ومثاله 

لعل اهللا أعمى قَلْيب ، وهو ال يريد إثبات اِخلذالن وال َعَمى القلب : رجل بعض األمناء إىل اخليانة فيقول األمني 
  .صدق اهللا تعاىل اخليانة عنه لنفسه وإمنا يريد استبعاد 

هذا مستأنف غري داخل يف جزاء الشرط؛ ألنه تعاىل ميحو الباطل مطلقاً ، } َويَْمُح اهللا الباطل { : قوله تعاىل 
} سََنْدعُ الزبانية { : وسقطت الواو منه لفظاً اللتقاء السكانني يف الدَّرج ، وخطَّا محالً للخطِّ على اللفظ كما كتبوا 

عليه ، ولكن ينبغي أن ال جيوز الوقف على هذه اآلية ألنه إن وقف عليه باألصل هو الواو خالفنا ]  ١٨: ق العل[ 
  .وتقدَّم حبث مثل هذا . خط املصحف وإن وقف عليه بغريها موافقاً للرسل خالفنا األصل 

فيه تقدمي وتأخري جمازه : ائي وقال الكس] .  ٩: غافر [ } َوَمن َتقِ السيئات { : وقد منع مكيٌّ الوقف على حنو 
{ : واهللا ميح الباطل فهو يف حمل رفع ، ولكن حذفت منه الواو يف املصحف محالً على اللفظ كما حذفت من قوله 

  ] . ١٨: العلق [ } َسَنْدُع الزبانية { ]  ١١: اإلسراء [ } َوَيْدُع اإلنسان 
  فصل

أي اإلسالم بكلماته ، أي مبا أنزل اهللا تعاىل من كتاب ، » قُّ احلَقَّ وُيِح« أخرب تعاىل أن ما يقولونه باطل ميحوه اهللا 
مبا يف صدرك وصدورهم ، قال ابن عباس » إنَُّه َعِليم « وقد فعل اهللا ذلك فمحى باطلهم ، وأعلى كلمة اإلسالم 

: وقع يف قلوب قوم منها شيء وقالوا } القرىب  قُل الَّ أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجراً إِالَّ املودة ِفي{ ملا نزلت : رضي اهللا عنهما 
: ( يريد أن حيثنا على أقاربه من بعده ، فنزل جربيل فأخربه أنه اهتموه فأنزل اهللا هذه اآلية فقال القوم يا رسول اهللا 

ياءه وأهل طاعته يريد أول: قال ابن عباس } َوُهَو الذي َيقَْبلُ التوبة َعْن ِعَباِدِه { : إنا نشهد أنك صادف فنزل ) ف 
  .قَبِلُْت ِمْنُه الشيء وقَبِلُْتُه َعْنُه : يقال : قال الزخمشري . 

  فصل
التوبة االنتقال من : وقال سهل ابن عبداهللا . التوبة بترك املعاصي نية وفعالً ، واإلقبال على الطاعة نيَّةً وفعالً : قيل 

على املاضي والترك يف احلال والعزم على أن ال يعود إليه يف  الندم: وقيل . األحوال املذمومة إىل األحوال املمدوحة 
اللهم إين أستغفرك وأتوب : املستقبل روى جابر أن أعرابياً دخل مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

وبه يا هذا إن سرعة اللسان باالستغفار ت: إليك ، وكبَّر ، فلما فرغ من صالته قال عليٌّ رضي اهللا تعاىل عنه 
اسم يقع على ستة أشياء على املاضي من الذنوب الندامة ، : التوبة؟ فقال ) وما ( الكذابني ، فقال ياأمري املؤمنني 

ولتضييع الفريضة اإلعادى ورد املظامل وإدامة النفس يف الطاعهة كما ربتيها يف املعصية ، وإذاقة النفس مرارة الطاعة 
  .بدل ضحك ضحكته  كما أذقتها حالوة املعصية ، والبكاء

ال جيب على اهللا تعاىل ، وكل ما يقبله فهو كرم : جيب على اهللا قبول التوبة ، وقال أهل السنة : قالت املعتزلة 
إنه تعاىل متدح بقبول التوبة ، ولو كان ذلك القبول واجباً ملا حصل املدح : وفضل ، واحتجوا هبذه اآلية فقالوا 

  .فسه بأن ال يضرب الناس ظلماً كان ذلك مدحاً العظيم ، أال ترى أنه من مدح ن



إما أن يكون املراد منه أن يعفو عن الكبائر بعد التوبة ، مأو املراد أن يعفو عن } َوَيْعفُواْ َعنِ السيئات { : قوله 
  .إن يعفو عن الكبائر قبل التوبة : الصغائر أو املراد 

والتكرار } َوُهَو الذي َيقَْبلُ التوبة َعْن ِعَباِدِه { : عني قوله } السيئات َوَيْعفُواْ َعنِ { : واألول باطل وإال صار قوله 
  ) .خالف األصل 

والثاين أيضاً باطل؛ ألن ذلك واجٌب ، وأداء الواجب ال ميدح به فبقي القسم الثالث فيكون املعىن أنه تارة يعفو 
  .بواسطة قبول التوبة ، وتارة يعفو ابتداء من غري توبة 

  فصل
ُهللا أَشدُّ فََرحاً بَِتْوَبِة عَْبِدِه ِحَني َيُتوبُ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ) رضي اهللا عنه ( ى أنس رو

فَأََتى َشَجرةً َس مِْنَها إلَْيِه ِمْن أََحِدكُْم كَانَ َعلَى َراِحلَِتِه بأْرضٍ فَالٍَة فاْنفَلََتْت ِمْنُه َوَعلَْيهضا طََعاُمُه َوَشرَاُبُه ، فَأَيِ
امَِها ثُمَّ قَالَ ِمْن ِشدَّةِ فاْضطََجَع يف ِظلَِّها ، قَْد أَيَِس ِمْن َراِحلَِتِه فََبيْنضا ُهَو كَذَِلَك إذْ ُهَو بَِها قَاِئمةً ِعْنَدُه فَأََخذَ بُِخطَ

  .أخطأ من شدَّة الفََرحِ » اللَُّهمَّ أْنَت َعْبِدي َوأََنا َربُّكَ : الفََرحِ 
وقال بعده » ِمْن ِعَباِدِه « : قرأ األخوان وحَفٌْص َيفَْعلُونَ بالياء من حتت؛ نظراً إىل قوله } َوَيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ { : ه قول
  .والباقون باخلطاب إقباالً على اناس عامةً ، وهو خطاب للمشركني } َويَزِيدُُهم مِّن فَْضِلِه { : 

استجيبوا { : وز أن يكون املوصول فاعالً أي جييبون رهبم إذا دعاهم كقوله تعاىل جي} الذين آَمُنواْ { : قوله تعاىل 
  :واستجاب كأجاب ، ومنه قوله الشاعر ]  ٢٤: األنفال [ } للَِّه َوِللرَُّسولِ إِذَا َدَعاكُم ِلَما ُيْحيِيكُمْ 

  ُه عِْنَد ذَِلَك ُمجِيُبفَلَْم َيسَْتجِْب... َوَداعٍ َدَعا َيا َمْن ُيجِيبُ إلَى النََّدى  ٤٣٨١
وجيوز أن . وجيوز أن تكون السني للطلب على باهبا مبعىن ويستدعي املؤمنون اإلجابة من رهبم باألعمال الصاحلة 

ثَمَّ الم : وقيل . وُيجيُب الذيَن آمنوا اي ُدَعاءَُهْم : يكون املوصول مفعوالً به والفاعل مضمر يعود على اهللا مبعىن 
قال ]  ٣: املطففني [ } وَإِذَا كَالُوُهْم { : فحذفها ، للعلم هبا ، كقوله ( يُب اهللا ِللِذيَن آمنوا ، مقدرة أي ويستج

ِسَوى ثواب أعماهلم } وََيزِيُدُهم مِّن فَْضِلِه { وعلموا الصاحلات ) وُيِثيبُ الذين آمنوا : عطاء عن ابن عباس معناه 
والكافرون { : قال يف أخونان إخواهنم ) ثُمَّ . ( زيدهم من فضله يشفعهم وي: تفضالً منه ، وروى أبو صاحل عه 

  .} لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد 
فينا نزلت هذه اآلية ، : ، قال َخبَّاب بن األرتِّ } َولَْو َبَسطَ اهللا الرزق لِِعَباِدِه لََبَغْواْ ِفي األرض { : قوله تعاىل 

َولَوْ َبَسطَ اهللا الرزق لِِعَبادِهِ { ضري وبين قَينقاَع ومتنيناها فأنزل اهللا عز وجل وذلك أنا نظرنا إىل أموال بين قَُرْيظَة والنَّ
منزلةً بعد منزلة ، ومركباً ) هم ( بغيهم طَلَب ) : رضي اهللا عهنما ( ، لطغوا يف األرض ، قال ابن عباس } لََبَغْواْ 

  .نظراً منه لعباده بعد مركب وملبساً بعد ملبس ، ولكن ينزل أرزاقهم قدر ما شاء 

روى أنس بن مالك عن النيب . إنَّه بعباده خبريٌ بصٌري ) قرأ ابن كثري وأبو عمر ُينَّزِّلُ مشددة ، والباقون خمففة ( 
ما تََردَّْدتُ يف َشْيٍء « : صلى اهللا علهي وسلم عن جربيل عن اهللا عز وجل يف حديث طويل وفيه يقول اهللا عزَّ وجلَّ 

ي املُْؤِمنَِني ملَْن َتَردُِّدي يف قَْبضِ رُوحِ َعْبِدي املُْؤِمن َيكَْرهُ املَْوَت وأَكَْرُه َمَساَءَتُه َوال ُبدَّ لَُه ِمْنُه وإنَّ ِمْن ِعَباِد أََنا فَاِعلُُه
إنَّ ِمْن ِعَباِدي املُْؤِمنَِني ملَْن الَ ُيْصِلحُ الَ َيْدُخلَُه ُعْجٌب فُيفِْسَدُه ذَِلَك َو) أّنْ ( َيسْأَلُنِي الَباَب َعنِ الِعبَاَدِة فأَكُفُُّه َعْنُه 

ملَْن الَ ًيصِْلُح إَميانُه إالَّ الفَقُْر ولو أَعَْنْيُتهُ ) املُؤِمنَِني ( إميَاَنُه إالَّ الغَِنى َولَْو أَفْقَْرُتُه َألفَْسَدُه ذَِلَك ، وإنَّ ِمْن ِعَباِدي 
ملَْن الَ ًيْصِلُح إمياَنُه إالَّ الصِّحَّةُ ، َولَْو أَْسقَمُتهُ َألفَْسَدُه ذَِلَك ، وإنَّ ِمْن ) املُْؤِمنَِني ( َألفَْسَدُه ذَِلَك ، وإنَّ ِمْن ِعَباِدي 

َر ِعَباِدي بِِعلِْمي ملَنء الَ ُيْصِلُح إميَاَنُه إالَّ السَّقَُم َولَْو أَْصَحْحُتُه َألفَْسَدُه ذَِلَك وذِّلَك أَنِّي أُدَبُِّر أَْم) املُْؤِمنَِني ( ِعَباِدي 



إنِّي َعِليٌم َخبٌِري    .» بِقُلُوبِهِمِْ 
  فصل

وجه التعلق أنه تعاىل ملا قال يف اآلية األوىل إنه جييب دعاء املؤمنني َوَرَد عليه سؤالٌ وهو أن املؤمن قد يكون يف شدة 
فأجاب تعاىل عنه ! يستجيب الذين آمنوا؟و: وبليٍَّة وفَقْر مث يدعو فال يظهر أثر اإلجابة فكيف اجلمع بينه وبني قوله 

، وألقدموا على املعاصي ، فلذلك وجب أن ال يعطيهم ما } َولَْو َبَسطَ اهللا الرزق ِلِعَباِدِه لََبغَْواْ ِفي األرض { : بقوله 
  .طلبوه ، ويؤيده احلديث املتقدم 

  فصل
  :هذه اآلية تدل على فساد قول اجملربة من وجهني : قال اجلباِئيُّ 

أنه تعاىل لو بسط الرزق لعباده لبغوا يف األرض غري مراد ، فعلمنا أنه تعاىل ال يريد الَبْغيَ يف األرض ، : األول 
  .وذلك يوجب فساد قول اجملربة 

أنه تعاىل إمنا مل يرد بسط الرزق؛ ألنه يفضي إىل املفسدة ، فلما بني تعاىل أنه ال يريد ما يفضي إىل املفسدة : الثاين 
  .ال يكون مريداً للمفسدة كان أوىل  فبأن

بأن امليل إىل البغي والقسوة والقهر صفة حدثت بعد أن مل تكن ، فال بد هلا من فاعل وفاعل هذه األحوال : وأجيب 
إما البعد أو اهللا ، واألول باطل؛ ألنه إمنا يفعل هذه األشياء لو مال طبعه إليه وعاد السؤال يف أنه من احملدث لذلك 

الثاين؟ ويلزم التسلسل ، وأيضاً فامليل الشديد إىل الظلم والقسوة عيوٌب ونقصاناٌت ، والعاقل ال يرضى  امليل
  .بتحصيل موجبات النقصان لنفسه ، وملا بطل هذا ثبت أن حمدث هذا امليل والرغبة هو اهللا تعاىل 

  :مث أوده اجلبائي على نفسه سؤاالً 
  ! .باده مع أنه يبغي؟أليس قد يبسط الرزق لبعض ع: فإن قيل 

بأن الذي يبسط الرزق إذا بغى كان املعلوم من حاله أنه يبغي على كل حال سواء أُْعِطَي ذلك الرزق : فأجاب عنه 
  :هذا اجلواب فاسد ، ويدل عليه القرآن والعقل أما القرآن فقوله تعاىل : قال ابن اخلطيب . أو مل ُيْعطَ 

حكم مطابق لكن حصول الغىن سبب حلصول الطغيان ]  ٦٧: العلق [ } رَّآُه استغىن  كَالَّ إِنَّ اإلنسان ليطغى أَن{ 
وأم العقل فهو أن النفس إذا كانت مائلةً إىل الشر فمعحصول الغىن متيل إىل الشر أكثر ، فثبت أن وجدان املال 

  .يوجب الطغيان 
  فصل

  :يف كون بسط الرزق موجباً للطغيان وجوه 
 لو سوَّى يف الرزق بني الكل ال متنع كون البعض حمتاجاً إىل البعض ، وذلك يوجب خراب أن اهللا تعاىل: األول 

  .العامل وتعطيل املصاحل 
فإنه كلما اتسع رزقهم ، ووجدوا من ماء املطر ما يرويهم ومن الكأل . أن هذه األية خمتصة بالعرب : الثاين 

  .والعشب ما يشبعهم ، أقدموا على النهب والغارة 
أن اإلنسان متكرب بالطبع ، فإذا وجد الغىن والقدرة عاد إىل مقتضى خلقته األصلية وهو التكرب وإذا وقع : لث الثا

  .يف شدة وبليَّة ومكروه انكسر وعاد إىل التواضع والطاعة 
وإنزال الغيب . ناُس منه من بعد ما يئس ال} ِمن َبْعِد َما قََنطُواْ { أي املطر } َوُهَو الذي ُيَنزِّلُ الغيث { : قوله تعاىل 

  .بعد القنوط أدعى إىل الشكر؛ ألن الفرح حبصول النعمة بعد البلية أمتُّ 



فأما فتح النون فهي قراءة العامة ، وأما كسرها فهي قراءة . ( قرىء قنطوا ، بفتح النون وكسرها : قال الزخمشري 
]  ٥٣: الزمر [ } الَ َتقَْنطُواْ { ]  ٥٦: احلجر [ }  َيقَْنطُ{ : حيىي بن وثَّاب ، واألعمش وهي لغة وعليها قراءة 

قال مقاتل ) . مصدرية أي من بعد قُُنوِطهِْم » ما « ومل يقرأ يف الكسر يف املاضي إال شاذاً و . بفتح النون يف املتواتر 
  .حبس اهللا املطر عن أهل مكة سبع سنني حني قنطوا ، مث أنزل اهللا املطر فذكرهم اهللا نعمه : 
[ } َوُهَو الذي ُيْرِسلُ الرياح ُبْشرىً َبْيَن َيَديْ َرْحَمِتهِ { : يبسط مطره ، كما قال } َويَنُشُر َرْحَمَتُه { : وله ق

احملمود على ما يوصل » احلَميد « الذي يتوىل عباده بإحاسنه : » الَوِليُّ « . وهو الويل احلميد ]  ٥٧: األعراف 
  .عند خلقه » احلميد « ألهل طاعته ، » الويل « : إىل اخللق من الرمحة وقيل 

َوَما أَصَاَبكُْم ِمْن ) ٢٩(يٌر َوِمْن آَياِتِه َخلُْق السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبثَّ ِفيهَِما ِمْن َدابٍَّة َوُهَو َعلَى َجْمعِهِْم إِذَا َيَشاُء قَِد
َوَما أَْنُتْم بِمُْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا ) ٣٠(ِثريٍ ُمِصيَبٍة فَبَِما كََسَبتْ أَْيدِيكُْم َوَيْعفُو َعْن كَ

  ) ٣١(َنِصريٍ 

اآلية قد تقدم الكالم على داللة خلق السموات } . . . َوِمْن آَياِتِه َخلُْق السماوات واألرض { : قوله تعاىل 
  .ه احليكم واألرض واحليوانات على وجود اإلل

  ! .كيف جيوز إطالق لفظ الدابَّة على املالئكة؟: فإن قيل 
  :فيه وجوه : فاجلواب 

، وإمنا » َبُنو فُالٍَن فََعلُوا كََذَا « : أنه قد يضاف الفعل إىل مجاعة ، وإن كان فاعله واحداً منهم كما يقال : األول 
  ] . ٢٢: الرمحن [ } لْؤلُُؤ َواملَْرَجانُ َيْخُرُج مِْنُهَما الُّ{ : فعله واحٌد م هنم ومنه قوله 

  .أن الدابة عبارة عما فيه الروح واحلركة ، واملالئكة هلم الروح واحلركة : الثاين 
. إنه تعاىل خلق يف السموات أنواعاً من احليوانات ميشون مشي األناس على األرض : ال يبعد أن يقال : الثالث 

أسفله ) بني ( فوق السماء السابعة حبر « : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ) رضي اهللا عنه ( وروى العبَّاس 
وأعله كما بني السماء واألرض ، مث فوق ذلك مثانية أوعٍا بني رُكَبِهِنَّّ وأَضالَِفهِنَّ كما بني السََّماِء واألْرضِ ، ثُمَّ 

  .احلديث » . . . فَْوَق ذَِلك العَْرش 
، على » خلق « أو مرفوعته عطفاً على » السموات « جيوز أن تكون جمرورة احملل عطفاً على »  َوَما َبثَّ« : قوله 

املقدر فال » ِلَخلق « وفيه نظر؛ ألنه يئول إىل جره باإلضافة . قاله أبو حيان . حذف مضاف أي وخلق ما بثَّ 
  .يعدل عنه 

ألن ذلك يؤدي إىل أن يصري : ، قال أبو البقاء » بِقَِديرٍ « ال » َجبْمِعهِْم « منصوبة » إذَا » « إذَا َيَشاَء « : قوله 
َوالَ أدري ما وجه : قال شهاب الدين . وهو على مجعهم قدير إذا يشاء ، فتتعلق القدرة باملشيئة وهو حمال : املعىن 

 مشى كالمه ، ولكنه كونه حماالً على مذهب أهل السنة ، فإن كان يقول املعتزلة ، وهو القدرة تتعلق مبا مل يشأ اهللا
، » إذَا َيَشاُء قَِديرٌ « : قال الزخمشري . جيوز تعلق الظرف به أيضاً : ونقول . مذهب رديء ال جيوز اعتقاده 

، يعىن اجلمع ] ٍ  ١: الليل [ } والليل إِذَا يغشى { : واملقصود أنه تعاىل خلقها ال لعجز وال ملصلحة وهلذا قال 
  .واحلشر واحملاسبة 

  فصل
) مل ( ظرف ملا » إذا « ألن كلمة : إذا يشاء قدير على أن مشيئة اهللا تعاىل حمدثةٌ ، قال : احتج اجلبَّائيُّ بقوله 



صيغة املستقبل فلو كانت مشيئته تعاىل قدمية مل يكن لتخصيصها بذلك الوقت » َيَشاُء « يستقبل من الزمان ولكمة 
  .على التخصيص علمنا أن مشيئته تعاىل حمدثة » اُء إذَا َيَش« : املستقبل فائدة ، وملا دل قوله 

فلزم على هذا أن تكون » القَِدير « بأن هاتني الكلمتني كما دخلتا على املشيئة فقد دخلتا أيضاً على لفظ : وأجيب 
  .قدرته صفة حمدثة ، وملا كان هذا باطالً فكذا القول يف املشيئة 

« قرأ نافع وابن عامر مبا كسبت بغري فاء ، الباقون بالفاء } َبٍة فَبَِما كََسَبْت أَْيِديكُْم َوَمآ أَصَاَبكُْم مِّن مُِّصي{ : قوله 
  .» مبا كسبت « يف القراءة األوىل الظاهر أهنا موصولة مبعىن الذي ، واخلرب اجلار من قوله » فما 

َوإِنْ أَطَْعُتُموُهْم إِنَّكُْم { : كقوله تعاىل  :إهنا شرطية حذفت منها الفاء ، قال أبو البقاء : وقال قوم منهم أبو البقاء 
  ] ١٢١: األنعام [ } لَُمْشرِكُونَ 

  :وقول اآلخر 
  .. َمْن َيفَْعل احلََسنَاِت اُهللا َيْشكُرَُها  ٤٣٨٢

واباً فلي ج» إنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ « : وهذا ليس مذهب اجلمهور ، إمنا قال به األخفش وبعض البغداديِّني ، وأما قوله 
  .للشرط ، إمنا هو جواب لقسم مقدر حذفت المه املوطِّئة قبل أداة الشرط 

وجيوز تكون . إنَّه َضعيٌف وال يلتفت إىل ذلك : وقال أبو البقاء . وأما القراءة الثانية ، فالظاهر أهنا فيها شرطية 
وقد وافق نافع وابن . ذا الكتاب موصولة ، والفاء داخلة يف اخلري تشبيهاً للموصول بالشرط بشروط مذكورة يف ه

عامر مصاحفهما ، فإن الفاء ساطقة من مصاحف املدينة والشام ، وكذلك الباقون ، فإهنا ثابتة يف مصاحف مكَّة 
  .والعراق 
  فصل

اختلفوا فيما حيصل يف الدنيا من اآلالم واألسقام ، والقَحط ، والَغَرق ، واملصائب هي هي عقوبات على ذنوب 
  :؟ فمنهم من أنكر ذلك لوجوه سلفت أم ال

بّين تعاىل أن ذلك إمنا حيصل يوم القيامة ]  ١٧: غافر [ } اليوم جتزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت { : قوله تعاىل : األول 
  .أي يوم اجلزاء ، وأمجعوا على أن املراد منه يوم القيامة ]  ٤: الفاحتة [ } مالك َيْومِ الدين { : وقال تعاىل 

مصائب الدنيا يشترك فيها الزنديق ، والصِّدِّيق ، فيمتنع أن يكون عقوبة على الذنوب ، بل حصول : ثاين ال
ُخصَّ الَبالَُء باألَْنبَِياِء ثُمَّ « : واملتقني أكثر منه للمذنبني ، وهلذا قال عليه الصَّالة والسَّالم ) للصاحلني ( املصائب 

  .» اَألمْثَل فاَألمْثَلِ 
وقال آخرون . أن الدنيا دار تكليف ، فلو حصل اجلزاء فيها لكانت دار تكليف ودار جزاء معاً وهو حمالٌ  :الثالث 

ملا نزلت هذه اآلية قال : هذه املصائب قد تكون أَجزيةً على ذنوب متقدمة هلذه اآلية ، وملا روى احلسن قال : 
َما ِمْن َخْدشِ ُعوٍد وال َعثْرِة قََدمٍ َوالَ اخِْتالَجِ عِْرقٍ إالَّ بِذَْنبٍ  والَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه« رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» َوَما َيْعفُو اُهللا َعْنُه أَكْثَُر 
َوَما » : أَال أُْخبِرُكُْم بأَفَْضلِ آَيةَ يف ِكَتابِ اهللاِ َحدَّثَنا بَِها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم « : قال علي بن أيب طالب 

َوَسأفسُِّرها لََك َيا َعِليُّ َما أَصَاَبكُْم ِمْن َمَرضٍ أَوْ ) : قال ( « صَاَبكُْم ِمْن ُمِصيَبٍة فبَما كَسََبْت أَْيدِيكُْم َوَيْعفُوَعْن كَِثريٍ أَ
ثْنَِي َعلَْيكُْم الُعقُوَبةَ يف اآلِخَرِة ، َوَما َعفَا اهللاُ ُعقُوَبٍة أَْو َبالَءٍ يف الدُّْنَيا فبَما كََسَبْت أَْيِديكُْم واُهللا َعزَّ وَجلَّ أَكَْرُم ِمْن أَنْ ُي

أَْو ُيوبِقُْهنَّ بَِما { : ومتسكوا أيضاً بقوله تعاىل بعد هذه اآلية . َعْنُه يف الدُّنَْيا ، فَاهللا أَْحلَُم ِمْن أنْ َيُعوَد بعد َعفْوِِه 



أجاب األولون بأن حصول هذه املصائب يكون من و. وذلك تصريح بأن ذلك االهالك بسبب كسبهم » } كََسُبوا 
  .باب األمتحان يف التكليف ، ال من باب العقوبات ، كما يف حق اإلنبياء واألولياء 

  .على أن األصلح عند إتيانكم بذلك الكسب إنزال هذه املصائب عليكم } مبا كسبت أيديكم { : وحيمل قوله 
  فصل

، والكسب ال يكون بل بالقدرة القائمة باليد فوجب أن يكون املراد من  هذه اآلية تقتضي إضافة الكسب إىل اليد
لفظ اليد هاهنا القدرة ، وإذا كان هذا اجملاز مشهوراً مستعمالً كان لفظ اليد الوارد يف حق اهللا تعاىل جيب محله على 

  .القدرة تنزيهاً هللا تعاىل عن األعضاء 
: يترك الكثري بفضله ورمحته قال الواحدي بعد أن روى حديث عليٍّ املتنقدم أي قد } َوَيْعفُواْ َعن كَِثريٍ { : قوله 

وهذه أرجى آية يف كتاب اهللا؛ ألن اهللا تعاىل جعل ذنوب املؤمنني صنفني ، صنف كفَّر عنهم باملصائب ، وصنٌف َعفَا 
افر ، فإنه ال يعجل له عقوبة ذنبه وأما الك. عنه يف الدنيا ، وهو كََرٌم ال يرجع يف عفوه فهذه سنة اهللا مع املؤمنني 

  .يوم القيامة ) َربَُّه ( حىت يوايف 
هرباً ، أي ال تُْعجِزوَننِي حيث ما كنتم و التَ ْسبِقُونِي » يف األرض « أي بفائتني } َوَمآ أَنُتْم بِمُْعجِزِيَن { : مث قال 

اد به من يعبد األصنام ، بني أنه ال فائدة فيها ألبتة بل الّنصري هو واملر} َوَما لَكُْم مِّن ُدوِن اهللا ِمن َوِليٍّ َوالَ َنِصريٍ { 
  .اهللا تعاىل ، فال جرم هو الذي ْحيُسُن ِعَباَدُتُه 

ذَِلَك لَآَياتٍ إِنْ َيَشأْ ُيْسِكنِ الرِّيَح فََيظْلَلَْن َرَواِكَد َعلَى ظَْهرِِه إِنَّ ِفي ) ٣٢(َوِمْن آَياِتِه الْجََوارِ ِفي الَْبْحرِ كَالْأَْعلَامِ 
َوَيْعلََم الَِّذيَن ُيجَاِدلُونَ ِفي آيَاِتَنا َما لَُهْم ِمْن ) ٣٤(أَْو ُيوبِقُْهنَّ بَِما كََسبُوا َوَيْعُف َعْن كَِثريٍ ) ٣٣(ِلكُلِّ صَبَّارٍ َشكُورٍ 

  ) ٣٥(َمحِيصٍ 

وأما . بيا يف الوصل » اجلواري « و عمرو قرا نافٌع وأب} َوِمْن آَياِتِه اجلوار ِفي البحر كاألعالم { : قوله تعاىل 
  .الوقف فإثباهتا على األصل وحذفها للتخفيف ، وهي السفن ، وأحدثها جاريةٌ ، وهي السائرة يف البحر 

مررت مباشٍ؛ ألن املَْشَي عامٌّ ، : الصفة مىت مل تكن خاصةً مبوصوفها امتنع حذف املوصوف ، ال تقول : فإن قيل 
  س وكاتبٍ ، واجلري ليس من الصفات اخلاصة فما وجه ذلك؟مررت مبهند: وتقول 

قرينة دالة على املوصوف ، وجيوز أن تكون هذه صفة غالبة كاألبطح واألبرق ، » يف البحر « : أن قوله : فاجلواب 
جمراه  ، إذا مل جير جمرى اجلوامد ، فإن جرى» باجلواري « متعلق » يف الَبْحرِ « و . فوليت العوامل دون موصوفها 

  :وهي اجلبال قالت اخلَْنَساُء » كاألَْعالَمِ « : كان حاالً منه ، وكذا قوله 
  كَأَنَُّه َعلٌَم يف رَأِْسِه نَاُر... َوإِنَّ َصْخراً لَتأَْتمُّ اهلُدَاةُ بِِه  ٤٣٨٣

هذا البيت قال  )إىل ) ( الراوي ( قصيدهتا هذه ، فلما وصل ) ب ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استنشد : روي 
  .قَاَتلََها اُهللا َما َرِضَيْت َتْشبِيَههُ باجلََبلِ حَتَّى َجَعلْت يف َرأِْسهِ َناراً : 

كل شيٍء مرتفع عند العرب فهو علم ومسع : وقال اخلليل بن أمحد . األعالم القصور ، واحدها علم : وقال جماهد 
: اب على الراء تناسياً للمحذوف ، وتقدم هذا يف قوله تعاىل هذه اجلوار ، وركبت اجلوار ، ويف اجلوار ، باإلعر: 
  ] . ٤١: األعراف [ } َوِمن فَْوِقهِْم غََواشٍ { 

  فصل



  :اعلم أن املقصود من ذكر هذه اآلية أمران 
  .أن يستدل به على وجود اإلله القادر احلكيم : أحدمها 

لى العباد ، وأما وجه األول فإن هذه السفن العظيمة اليت أن يعرف ما فيه من النِّعم العظيمة هللا تعاىل ع: الثاين 
وقد تقدم يف ) تقف ( كاجلبال جتري على وجه البحر عد هبوب الريح على أسرع الوجوه وعنند سكون الرياح 

ا وال تعاىل؛ إذْ ال يقدر أحد من البشر على حتريكه) سبحانه و ( سورة النحل أن ُمَحرِّك الرياح و ُمَسكَِّنها هو اهللا 
على تسكينها ، وذلك يدل وجود اإلله القادر مع أن تلك السفينة يف غاية الثقل ومع ثقلها بقيت على وجه املاء 

وأما داللتها على النعم العظيمة ، وهو مافيها من املنافع فإنه تعاىل خص كل جانب من األرض بنوع من . أيضاً 
اآلخر يف السفن وبالعكس حصلت املنافع العظيمة بالتجارة ، فلهذه األمتعة ، فإذا نقل متاع هذا اجلانب إىل اجلانب 

  .األسباب ذكر اهللا تعاىل حال هذه السفن 
ألن » إنْ َيَشأْ « : قرأ أبو عمرو واجلمهور هبمزة } فََيظْلَلَْن َرَواِكَد { اليت جتري هبا } إِن َيَشأْ ُيْسِكنِ الريح { : قوله 

على » الريَح « على اجلمع والباقون » ُيْسِكنِ الرِّيَاَح « نافع بال مهز وقرأ ناقع  السكون عالمة اجلزم ، وورٌش عن
  .التوحيد 

العامة على فتح الالم اليت هي عني الكملة وهو القياس؛ ألن املاضي بكسرها ، تقول ظَِللُْت » فََيظْللَْن « : وقوله 
  .قائماً 

  .خواته وقد تقدمت آخر البقرة حسب حيسب وأ: وقرأ قتادة بكسرها وهو شاذ ، حنو 
وليس : قال أبو حيان . ظَلّْ َيَضلَ وَيِضلُّ : قرىء بفتح الالم وكسرها من ظَلَّ يظل ويظل ، حنو : وقال الزخمشري 

كما ذكر؛ ألن يَضلُّ بفتح العني من ظَِللْت بكسرها يف املاضي وَيِضلّ بالكسر من َضلَلُْت بالفتح وكالمها مقيس 
  .فإن ماضيه مكسور العني فقط » ظَلَّ « منهما له أصلٌ يرجع إليه خبالف  يعين أن كالً

هنا مبعىن صار؛ ألن املعىن ليس على وقت الظلول » ظل « أن يكون : خربها وجيوز » َروَالِكَد « والنون أمسها ، و 
  :االستقراُر قال  والرُّكود والثُّبُوُت. أين باتت يده ، من هذه احليثية : ، وهو النهار فقط وهو نظري 

  ُركُوداً بَِواِدي الرَّبَْرب املَُتفَرِّقِ... َوقَْد َركََدْت َوْسطَ السََّماِء ُنُجوُمَها  ٤٣٨٤
« على بال اهللا } إِنَّ ِفي ذَِلكَ آليَاٍت لِّكُلِّ َصبَّارٍ { واملعىن فيظللن رواكد أي ثوابت على ظهر البحر ، ال جتري 

  .على نعمائه » َشكُورٍ 
إن َيَشأْ ُيْسِكْن فََيرْكُْدنَ ، أو َيْعصِفَْها : ألن املعىن : قال الزخمشري « ُيْسِكْن » عطف على « أْو ُيوبِقُْهنَّ : له قو

أو يعصفها فيغرقن ألن إهالك السفن ال يتعني أن : وال يتعني أن يكون التقدير : فََيْغرقَْن بَِعْصِفَها ، قال أبو حيان 
  .قد يهلكها بقلع لوح أو خسٍف  يكون بعصف الريح ، بل

» يسكن الرياح يقابله : والزَّخمشريُّ مل يذكر أن ذلك متعني ، وإمنا ذكر شيئاً مناسباً؛ ألن قوله : قال شهاب الدين 
  .فهو يف غاية احلسن والطِّباق « يعصفها 
  فصل
من } َوَيْعُف َعن كَِثريٍ { ت ركاهبا من الذنوب أي مبا كسب« بَِما كََسُبوا » ُيهِْلكُْهنَّ ويغرقهن « ُيبِقُْهنَّ » معىن 

  .أْوَبقَْتُه ذنوبه أي أهلكته : أْوَبقَهُ أي أهلكه ، كما يقال للمجرم : يقال . ذنوهبم فال يعاقب عليها 
  ما معىن إدخال العفو يف حكم اإليباق حيث جعل جمزوماً مثله؟: فإن قيل 
فقد استأنف الكالم؟ « ويعفو » اً على طريق العفو عنهم ، وأما من قرأ معناه إن يشأ يهلك ناساً ينج ناس: فاجلواب 



ألن املعىن إن يشأ يسكن الريح فتبقى : واستشكله القشرييُّ ، وقال . والعامة على اجلزم عطفاً على جواب الشرط 
إن يشأ : يصري  على هذا ألن املعىن« َوَيْعُف » : تلك السفن رواكداً ويهلكها بذنوب أهلها ، فال حيسن عطف 

يعف ، وليس املعىن على ذلك ، بل املعىن اإلخبار عن العفو من غري شرط املشيئة فهو عطف على اجملزوم من حيث 
وما قاله ليس جيّيد ، إذ مل يفهم مدلول التركيب واملعىن إال أنه تعاىل إن : قال أبو حيان . اللفظ ال من حيث املعىن 

وهي حتتمل أن تكومن كاجملزوم . ويعفو بالواو : وقرأ األعمش . ى طريق العفو عنهم يشأ أهلك ناساً وأجنى ناساً عل
  .« َمْن َيتَِّقي وََيْصبِْر » ، وثبتت الواو يف اجلزم كثبوت الياء يف 

  .وحيتمل أن يكون الفعل مرفوعاً ، أخرب اهللا تعاىل أنه يعفو عن كثري من السَّيِّئات 
  :شعراً : بعد الواو كنصبه يف قول النابعة » أنْ « إضمار وقرأ بعض أهل املدينة بالنصب ب

  َربِيعُ النَّاسِ والَبلَدُ احلََراُم... فَإنْ َيْهِلْك أَُبو قَابُوَس َيهِْلْك  ٤٣٨٥
  أََجبَّ الظَّْهرِ لَْيَس لَُه َسَناُم... َوَنأُْخذُ َبْعَدُه بذنابِ َعْيشٍ 

[ } فََيْغِفُر ِلَمن َيَشآُء { : ألوجه الثالثة بعد الفاء يف قوله تعاىل بنصب ونأخذ ورفعه وجزمه ، وهذا كما ترى با
املضمرة والفعل على » أَنْ « كما تقدم آخر البقرة ويكون قد عطف هذا املصدر املؤول من ]  ٢٨٤: البقرة 

اجلزم يف املعىن إال أن  فقراءة النصب كقراءة. أو يقع إيباٌق ، وعفٌو عن كثريٍ : مصدر متوهَّم من الفعل قبله تقديره 
  .يف هذه عطف مصدر مؤول على مصدر متوهم ويف تيك عطُف فعل على مثله 

. قرأ نافع وابن عامر برفعه والباقون بنصبه } َوَيْعلَمَ الذين ُيَجاِدلُونَ يف آَياتَِنا َما لَُهْم مِّن مَِّحيصٍ { : قوله تعاىل 
االستنئاف جبملة امسية ، فتقدر الفعل مبتدأ : اً ، وهو حيتمل وجهني فأما الرفع فواضح جد. جبزمه أيضاً : وقرىء 

  «: وأما قراءة النصب ففيها أوجه . على األول فاعل ، وعلى الثاين مفعول » الذين « أي وهو يعلم الذين و 
:  ومعىن الصرف صرف العطف عن اللفظ إىل العطف على املعىن قال: على الصرف قال : قال الزجاج : أحدها 

جمزوماً على ما قبله؛ إذ يكون املعىن إن يشأ يعلم عدل إىل العطف على مصدر « ويعلم » وذلك أنه مل حيسن عطف 
قرىء : وقال البغوي . ليكون من الفعل يف تأويل اسم « أن » الفعل الذي قبله ، وال يتأتى ذلك إال بإضمار 

]  ١٤٢: آل عمران [ } َوَيْعلََم الصابرين { : له بالنصب على الصَّرف واجلزم إذا صرف عنه معطوفه نصب كقو
  .نقل من حال اجلزم إىل النصب استخفافاً وكراهية توايل اجلزم 

وتقدم « أنْ » إنه منصوب بواو الصرف يعنون أن الواو نفسها هي الناصبة ، ال بإضمار : قول الكوفيون : الثاين 
  .معىن الصَّرف 

ما : ؛ ألن قبلها جزاًء تقول « إنْ » شري عن الزجاج إن النصب على إضمار قال الفارسي ونقله الزخم: الثالث 
  .وأكرمك جزماً : وأنا أكرمك ، وإن شئت : وأكرمك على : تصنع أصنع ، وأكرمك وإن شئت 

ِتنِي آِتكَ إن تَأْ: واعلم أنَّ النَّصب بالواو والفاء يف قوله : وفيه نظر؛ ملا أورده سيبويه يف كتابه قال : قال الزخمشري 
  :، وأُعِطيَك ضعيٌف ، وهو حنو من قوله 

  َوأَلَْحَق بِاِحلَجازِ فَأَْسَترِحيَا. . ...  ٤٣٨٦
جيوز ، ألنه ليس َحبدِّ الكالم وال وجه ، إال أنه يف اجلزاء صار أقوى قليالً؛ ألنه ليس بواجب أنه يفعل ) ال ( فهذا 

قال .  يوجبه كاال ستفهام وحنوه أجازوا فيه هذا على ضعفه إال أن يكون من األول فعل ، فلما ضارع الذي ال
وال جيوز أن حتصل القراءة املستفيضة على وجةٍ ليس حبدِّ الكالم وال وجهه ، ولو ك انت من هذا : الزخمشري 

  .الباب ملا أخلى سيبويه منها كتابه 



  .وقد ذكر نظائرها من اآليات املشكلة 
لينتقم منهم ويعلم الذين وحنوه يف العطف على التعليل : عليل حمذوف تقديره أن ينتصب عطفاً على ت: الرابع 

َوَخلََق اهللا السماوات واألرض { ]  ٢١: مرمي [ } َولَِنْجَعلَُه آَيةً لِّلْنَّاسِ { : احملذوف غري عزيز يف القرآن ومنه 
لينتقم منهم ألنه مرتب على : تقديره  ويبعد: قال أبو حيان . قاله الزخمشري ]  ٢٢: اجلاثية [ } باحلق ولتجزى 

وأما اآلتيان فيمكن أن تكونت الالم متعلقةً بفعل حمذوف » لينتقم منهم « الشرط إهالك قوم وجناة قوم فال حيسن 
ل مع هذه الالم يقدر هذا الفع) ما ( وهو كثرياً » وَِلنْجَعلَُه آَيةً فََعلَن ذلك ، ولُتْجَزى كُلُّ نَفْسٍ فََعلَْنا ذَِلكَ « تقديره 

لينتقم؛ ألنه يعود يف املعىن على إهالك قوم : بل حيسن تقدير : وقال شهاب الدين . إذا مل يكن فعل يتعلق به 
  .املترتب على الشرط 

  :وأما اجلزم فقال الزخمشري 
  !؟» َوَيْعلَمْ « فإن قلت كيف يصح املعىن على جزم 

وإذا قرىء باجلزم فيكسر . مور إهالك قوم وجناة قوم وحتذير آخرين أو إن يشأ جيمع بني ثالثة أ: كأنه قيل : قلت 
  .امليم اللتقاء الساكنني 

  .يف حمل نصب ، بسدها مسدَّ مفعويل العلم } َما لَُهْم مِّن مَِّحيصٍ { : وقوله 
  فصل

هرب هلم من عذاب اهللا املعىن وليعلم الذين جيادلون أي يكذبون بالقرآن إذا صاروا إىل اهللا عّز وجلّ بعد البعث ال م
، كما أنه ال خملص هلم إذا ُوقصت السفن وإذا عصفت الرياح ، ويكون ذلك سبباً ال عترافهم بأن اإلله النافع 

  .الضار ليس إال اهللا 

وَالَِّذيَن ) ٣٦(نُوا َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ فََما أُوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء فََمَتاُع الْحََياِة الدُّْنَيا َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر َوأَبْقَى ِللَِّذيَن آَم
َوالَِّذيَن اسَْتجَاُبوا ِلَربِّهِْم َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ َوأَْمرُُهمْ ) ٣٧(َيجَْتنُِبونَ كَبَاِئَر الْإِثْمِ وَالْفَوَاِحَش وَإِذَا َما غَِضبُوا ُهْم َيْغِفُرونَ 

َوجََزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلَُها ) ٣٩(َوالَِّذيَن إِذَا أَصَاَبُهمُ الْبَْغُي ُهْم َيْنَتِصُرونَ ) ٣٨(ُهْم ُيْنِفقُونَ ُشوَرى َبْينَُهْم َوِممَّا َرَزقَْنا
ِئَك َما َعلَيْهِْم ِمْن َسبِيلٍ َولََمنِ اْنَتَصرَ َبْعَد ظُلِْمِه فَأُولَ) ٤٠(فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرُه َعلَى اللَِّه إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني 

  ) ٤٢(أَلِيٌم  إِنََّما السَّبِيلُ َعلَى الَِّذيَن َيظِْلُمونَ النَّاَس وََيْبُغونَ ِفي الْأَْرضِ بِغَْيرِ الَْحقِّ أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب) ٤١(

} اهللا خَْيٌر وأبقى ِللَِّذيَن آَمُنواْ وعلى رَبِّهِْم يََتَوكَّلُونَ  فََمآ أُوِتيُتْم مِّن َشْيٍء فََمَتاُع احلياة الدنيا َوَما ِعنَد{ : قوله تعاىل 
اآلية ملا ذكر دالئل التوحيد أردفها بالتنفري عن الدنيا وحتقري شأهنا؛ ألن املانع من قبول الدليل ]  ٣٦: الشورى [ 

واألول » ألوتِيُتْم « نصب مفعوالً ثانياً  شرطية ، وهي يف حمل» ما » « َوَما أوِتيُتمْ « : هو الرغبة يف الدنيا ، فقال 
بيان ملا » ِمْن َشْيٍء « : هو ضمري املخاطبني قام مقام الفاعل ، وإمنا قدم الثاين؛ ألن له صدر الكالم ، وقوله 

خرب مبتدأ مضمر أي فهو متاع ، » متاع « الفاء جواب الشرط و » فََمَتاعُ « وقوله . الشرطية ملا فيها من اإليهام 
  .» َبأبْقَى « يتعلق » ِللَِّذيَن « خرب خربها ، و » متاع « الفاء جواب الشرط و » فََمَتاُع « وقوله 
  فصل
وما أوتيتم من شيء من رياش الدنيا فمتاع احلياة الدنيا ليس من زاد املعاد ، ومساه متاعاً تنبيهاً على قلته : املعىن 

  .نقراضه ، وأما اآلخرة فإهنا خري وأبقى والباقي خري من اخلَسِيس الفاين وحقارته وجعله من متاع الدنيا تنبيهاً على ا
لِلَِّذيَن آَمُنواْ وعلى { مث بني أن هذه اخلريية إمنا حتصل ملن كان موصوفاً بصفات منها أن يكون من املؤمنني فقال 



ه متكل على عمل نفسه ال على اهللا فال وهذا يدل على من زعم أن الطاعةت توجب اثواب؛ ألن. } َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ 
  .يدخل حتت اآلية 

يف » الذين جيتنبون « : وقال أبو البقاء . األوىل » الذين « نسٌق اىل » َوالَِّذيَن َيْجتَنُِبونَ « : قوله : الصفة الثانية 
و يف موضع رفع على تقدير أ» أعْنِي « وجيوز أن يكون يف حمل نصب بإضمار » الَِّذيَن آَمُنوا « موضع جر بدالً من 

وعلى رهبم يتوكلون الذين جيتنبون فبىن عليه الثَّالثة : وهذا َوَهٌم منه يف التالوة كأنه اعتقد أن القرآن » ُهْم « 
  .األوجه وهو بناء فاسد 

كََباِئرَ باجلمع يف السورتني  باإلفراد ، والباقون: كَبَِري اِإلثْمِ « : قرأ األخوان هنا ويف النجم » كََباِئرَ اِإلثْمِ « : قوله 
  .، واملفرد هنا يف معىن اجلمع والرسم الكرمي حيتمل القراءتني 

  فصل
أن كبري اإلمث هو : نقل الزخمشري عن ابن عباس : قال ابن اخلطيب . تقدم معىن كبائر اإلمث يف سورة النساء 

كبائر اإلمث ما يتعلق : شرك ، وقيل الشرك ، وهو عندي ضعيف ألن شرط اإلميان مذكور وهو يغين عن عدم ال
  .ما يوجب الوحدَّ : وقال مقاتل . يعين الزنا : وأما الفواحش فقال السدي . بالبدع واستخراج الشبهات 

خري هلم واجلملة بأسرها عطف على الصلة » َيغِْفُرونَ « منصوبة بيغفرون ، و » إذا : } َوإِذَا َما غَِضُبواْ { : قوله 
  .والذين جيتنبون وهم يغفرون عطف امسية على فعلية : ، والتقدير »  جيتنبون« وهي 

وقال أبو . ، وعلى هذا فيغفرون جواب الشرط » غضبوا « : توكيد للفاعل يف قوله » هم « وجيوز أن يكون 
  .هم مبتدأ ، ويغفرون اخلرب ، واجلملة جواب إذا : البقاء 

إذا جاء زيٌد فعمرو منطلق ، : ان جواباً إلذا القترن بالفاء ، تقول وهذا غري صحيح ، ألنه لو ك: قال شهاب الدين 
بعده وملا حذف الفعل انفصل » يغفرون « مرفوع بفعل مقدر يفسره ) هم : ( وقيل . عمرو ينطلق : وال جيوز 
اجلازمة تقول  ينبغي أن جيوز ذلك يف مذهب سيبويه ، ألنه أجازه يف األداة: ومل يستبعده أبو حيان ، وقال . الضمري 

وأيضاً . ينطلق زيد ينطلق فينطلق واقع جواباً ومع ذلك فسَّر الفعل فكذلك هذا : إنْ َيْنطَِلْق زَْيٌد ينطلق تقديره : 
  .إذا السََّماُء اْنشَقَّْت فليجز يف جواهبا أيضاً : فذلك جائز يف فعل الشرط بعدها حنو 

  فصل
ِظُمونَ الغيظ ، وخص الغضب بلفظ الغفران؛ ألن الغضب على طبع النار وإذا ما غضبوا هم يغفرون َيْحِلُمونَ وَيكْ

  .واستيالؤه شديد ومقاومته صعبة ، فلهذا خصه اهللا تعاىل هبذا اللفظ 
املراد : وقال ابن اخلطيب . أي أجابوه إىل ما دعاهم إليه من طاعته } والذين استجابوا ِلرَبِّهِْم { ) : تعاىل ( قوله 

  .قياد منه متام االن
  !أليس أنه ملا حصل اإلميان فيه شرطاً فقد دخل يف اإلميان إجابة اهللا؟: فإن قيل 

َوأَقَامُوا « : مث قال . أن حيصل هذا على الرضا بضاء اهللا من صميم القلب وأن ال يكون يف قلبه منازعة : واجلواب 
  .أي الواجبة ألن هذا هو الشرط يف حصول الثواب » الصَّالَةَ 

والشُّوَرى مصدر كالفتيا مبعىن التَّشاور . أي يتشاورون فيما يبدوا هلم وال جيعلون } َوأَْمرُُهْم شورى َبيَْنُهْم {  :قوله 
  .} َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَ { . 

هم من غري أن أي ينتقمون من ظامل» ُهْم َيْنَتِصُرونَ « أي الظلم والعدوان } والذين إِذَآ أََصابَُهُم البغي { : قوله 
وإذا ما { : صنف يعفون عن ظاملهم فبدأ بذكرهم وهو قوله : جعل اهللا املؤمنني صنفني : قال ابن زيد . يعتدوا 



وصنف ينتصرون من ظاهلم وهم املذكورون يف هذه اآلية كانوا يكرهون أن يستذلوا ، فإذا } غضبوا هم يغفرون 
أخرجهم الكفار من مكة وبغوا عليهم ، مث مكنهم اهللا يف األرض حىت هم املؤمنون الذي : وقال عطاء . قدروا عفوا 

كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم : وعن النَّخعيِّ أنه كان إذا قرأها قال . انتصروا ممن ظلمهم 
  .السفهاء 
  :هذه اآلية مشكلة لوجهني : فإن قيل 

رون كيف يليق أن يذكر معه ما َيْجرِي َمْجَرى الضد له وهم وإذا ما غضبوا هم يغف: أنه ملا ذكر قبله : األول 
  !الذين إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون؟

]  ٢٣٧: البقرة [ } َوأَن تعفوا أَقَْربُ للتقوى { : قال تعاىل . أن مجيع اآليات دالة على أن العفوا أحسن : الثاين 
ُخِذ العفو َوأُْمْر بالعرف َوأَْعرِْض َعنِ اجلاهلني { وقال ]  ٧٢: الفرقان [ }  َوإِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ َمرُّوا كِراماً{ : وقال 

  }َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقبُواْ بِِمثْلِ َما ُعوِقبُْتْم بِِه َولَِئن َصَبرُْتْم لَُهوَ َخْيٌر لِّلصَّابِريَن { : وقال ]  ١٩٩: األعراف [ } 

  ؟]  ١٢٦: النحل [ 
  :على قسمني  أن العفو: فاجلواب 
  .أن يصري العفو سبباً لتسكني الفتنة ورجوع اجلاين عنه جنايته : أحدمها 
أن يصري العفو سبباً ملزيد جرأة اجلاين وقوة غيظه ، فآيات العفو حممولة على القسم األول ، وهذه اآلية : والثاين 

  .حممولة على القسم الثاين وحينئذ يزول التناقض 
أقبلت على عائشة تشتمها فنهاها النيب صلى اهللا عليه وسلم عنها فلم تنته فقال النيب صلى اهللا أن َزْيَنبَ : روي « 

وأيضاً فإنه تعاىل مل يرغِّب يف االنتصار ، بل بني أنه مشروع فقط ، مث بني أن « دوَنِك فَاْنَتصِرِي » : عليه وسلم 
فََمْن َعفَا { : مث بني أن العفو أوىل بقوله } ئٍَة َسيِّئَةٌ مِّثْلَُها َوَجَزآُء َسيِّ{ : مشروعيته مشروطة برعاية املماثلة فقال 

  .فزال السؤال } َوأَصْلََح فَأَْجُرُه َعلَى اهللا 
ففيه ما تقدم ، إال أنه يزيد هنا أنه جيوز } وإذا ما غضبوا هم يغفرون { : إعرابه كإعراب « ُهْم َينَْتِصُرونَ » : قوله 

أكد بالضمري املرفوع وليس فيه إال الفصل بني املؤكد « أَصاَبُهْم » يداً للضمري املنصوب يف توك« ُهْم » أن يكون 
  .واملؤكد ، والظاهر أنه غري ممنوعٍ 

بني بعده } والذين إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون { : اآلية ملا قال } . . . َوَجَزآُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ مِّثْلَُها { : قوله تعاىل 
ك االنتصار جيب أن يكون مقيداً باملثل ، فإن العدل هو املساواة ، ومسي اجلزاء سيئة وإن كان مشروط مأذوناً أن ذل

َوإِن ُتِصبُْهْم { : وجزاؤها سيئة؛ ألهنا تسوء من تنزل به ، قال تعاىل : األوىل : كلتا الفعلتني : فيه قال الزخمشري 
وأجاب غريه بأ ، ه ملا . ما يسوءهم من املصائب والبالء : يريد ]  ٧٨: النساء  [} َسيِّئَةٌ َيقُولُواْ هذه ِمْن ِعنِدَك 

  .جعل أحدمها يف مقابلة اآلخر أطلق اسم أحدمها على اآلخر جمازاً واألول أظهر 
  .إمنا مسي اجلزاء سيئة وإن مل يكن سيئةً لتشاهبهما يف الصُّورة : وقال آخرون 

  فصل
أخزاك اهللا : هو جواب القبيح إذا قال : وقال جماهد والسدي . جلراحاتن والدماء يعين القصاص يف ا: قال مقاتل 

ما : قلت لسفيان الثوريِّ : قال سفيان بني عيينة . أخزاك اهللا وإذا شتمك فاشتمه مبثلها من غري أن تعتدي : تقول 
فتفعل به فلم أجد عنده شيئاً  أن يشتمك رجلٌ فتشتمه أو يفعل بك: وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ قال : قوله عز وجل 

  .اجلارح إذا جرح يقتص منه وليس هو أن يشتمك فتشتمه : ، فسألت هشام بن حجريٍ عن هذه اآلية فقال 



  فصل
دلت هذه اآلية على أن املسلم ال يقتل بالذمِّيِّ وأن احلرَّ ال يقتل بالعبد؛ ألن املماثلة شرط جلريان القصاص وهي 

يساوي عشرة ) ف ( وأيضاً فإن احلر إذا قتل العبد يكون قد أتلف على مالك البعد شيئاً مفقودة يف املسألتني ، 
دنانري مثالً فوجب أن يلزمه أداء عشرة دنانري هلذه اآلية وإذا وجب الضَّمان وجب أن ال جيب القصاص ، ألنه ال 

لوجوب القصاص هذه اآلية ، والدليل على أن املماثلة شرط . قائل بالفرق ، فوجب أن جيري القصاص بينهما 
  :وقوله 

: النحل [ } َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبواْ بِِمثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِهِ { وقوله ]  ٤٠: غافر [ } َمْن َعِملَ َسيِّئَةً فَالَ جيزى إِالَّ ِمثْلََها { 
} كُِتَب َعلَْيكُُم القصاص ِفي القتلى { : وقوله تعاىل ]  ٤٥: املائدة [ } واجلروح ِقَصاٌص { : وقوله تعاىل ]  ١٢٦

ودلت اآلية . والقصاص عبار عن املساواة واملماثلة فهذه النصوص تقتضي مقابلة الشيء مبثله ] .  ١٧٨: البقرة [ 
أولئك القاطعني أو عن ) كل ( أيضاً على أن األيدي تقطع باليد الواحدة؛ ألن كل القطع أو بعضه صدر عن 

  .وع يف حق أولئك القاطعني مثله هبذه النصوص فوجب أن يش. بعضهم 
  ! .فيلزم استيفاء الزيادة من اجلاين وهو ممنوع: فإن قيل 
. أنه ملا وقع التعارض بني جانب اجلاين وبني جانب اجملينِّ عليه كان جانب اجملين عليه بالرعاية أوىل : فاجلواب 

ودلت . ألنه صدر عنه اجلرح فوجب أن يقابل مبثله  ودلت اآلية أيضاً على مشروعية القصاص يف حق شريك األب
تعمدنا : اآلية أيضاَ على أن من حرق حرقناه ، ومن غرَّق غرقناه ، وعلى أن شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا 

ودلت أيضاً على أن املكره . الكذب يلزمهم القصاص؛ ألهنم بتلك الشهادة أهدروا دمه فوجب أن يهدر دمهم 
د ، ألنه صدر منه القتل ظلماً فوجب مثله أما صدور القتل فاحلّس يدل عليه ، وأما أنه قتل ظلماً جيب عليه القو

فإلمجاع املسلمني على أنه مكلف بأن ال يقتل فوجب أن يقابل مبثله ودلت أيضاً على أن منافع الغصب مضمونة ، 
  .جب أن يفّوت على الغاصب مثله من املال ألن الغاصب فوَّت على املالك منافع تقابل يف العرف بدينار مثالً فو

إذا كان يوم : قال احلسن رضي اهللا عنه . » فأمره على اهللا « بالعفو بينه وبنني ظامله } فََمْن َعفَا َوأَْصلََح { : قوله 
إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الظاملني { مث مقرأ هذه اآلية  .َمْن كَانَ لَُه ِعْنَد اهللا أْجٌر فَلَْيقُْم ، فَالَ َيقُوُم إالَّ َمْن َعفَا : القيامة نادة مناٍد 

الذين يبدأون بالظلم ، وفيه تنبيه على أن اجملين عليه ال جيوز له الزيادة ) : رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس . } 
  .والتعدي يف االستيفاء خصوصاً يف حال احلرب والتهاب احلمية فرمبا صار املظلوم عند االستيفاء ظاملاً 

وفيه دقيقة وهو أنه تعاىل ملا حث على العفو عن الظامل وأخرب أنه ال حيب الظامل وإذا كان ال حيبه وندب غريه إىل 
  .العفو عنه فاملؤمن الذي حيبه اهللا بسبب إميانه أوىل أن يعفو اهللا عنه 

» َمْن « وليس جييد إذا جعلنا  هذه الم االبتداء ، وجعلها احلويف وابن عطية للقسم ،» َولََمنِ انَْتَصَر « : قوله 
جيوز أن تكون شرطية » من « و . شرطية كما سيأيت؛ ألنه كان ينبغي أن ُيجاب السابق ، وهنا مل جيب إال الشرط 

. جواب الشرط ، وأن تكون موصولة ودخلت الفاء لشبه املوصول بالشرط » فَأُْؤلَِئكَ « وهو الظاهر ، والفاء يف 
  .مبنياً للمفعول » بعدما ظُِلَم « : ضاف للمفعول وأيدها الزخمشري بقراءة من قرأ مصدر م» ظُلِْمِه « و 

  فصل
وملن انتصر بعد ظلم الظامل إياه فأولئك املنتصرين ما عليهم من سبيل لعقوبة ومؤاخذة ، ألهنم ما فعلوا : معىن اآلية 

قود مُْهَدَرةٌ ألنه فعل مأذون فيه مطلقاً فيدخل واحتجوا هبذه اآلية على أن سراية ال. إال ما أبيح هلم من االنتصار 
  .حتت هذه اآلية 



} َوَيْبُغونَ ِفي األرض بِغَْيرِ احلق { أي يبدأون بالظلم } إِنََّما السبيل َعلَى الذين َيظِْلُمونَ الناس { : قوله تعاىل 
  .} أولئك لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم { يعملون فيها باملعاصي 

َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َوِليٍّ ِمْن َبْعِدِه َوتََرى الظَّاِلِمَني لَمَّا َرأَُوا ) ٤٣(غَفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ الْأُمُورِ َولََمْن َصَبَر َو
َن الذُّلِّ َيْنظُُرونَ ِمْن طَْرفٍ َخِفيٍّ َوتََراُهمْ ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها خَاِشِعَني ِم) ٤٤(الَْعذَاَب َيقُولُونَ َهلْ إِلَى َمَردٍّ ِمْن َسبِيلٍ 

) ٤٥(لظَّاِلِمَني ِفي َعذَابٍ ُمقِيمٍ َوقَالَ الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ الْخَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوأَْهلِيهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة أَلَا إِنَّ ا
اسَْتجِيُبوا لِرَبِّكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ ) ٤٦(ْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َسبِيلٍ َوَما كَانَ لَُهْم ِمْن أَوِْلَياَء َيْنُصُرونَُه

ْرَسلَْناَك َعلَْيهِمْ َحِفيظًا فَإِنْ أَعَْرُضوا فََما أَ) ٤٧(َيأِْتَي َيْوٌم لَا َمَردَّ لَُه ِمَن اللَِّه َما لَكُْم ِمْن َملَْجإٍ َيْوَمِئٍذ َوَما لَكُْم ِمْن َنِكريٍ 
 بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم فَإِنَّ الْإِْنَسانَ كَفُوٌر إِنْ َعلَْيَك إِلَّا الَْبلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمنَّا َرْحَمةً فَرِحَ بَِها َوإِنْ ُتصِْبُهْم َسيِّئَةٌ

أَْو ُيزَوُِّجُهمْ ) ٤٩(ْرضِ َيْخلُُق َما َيَشاُء َيَهبُ ِلَمْن َيَشاُء إَِناثًا َوَيَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُّكُوَر ِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َوالْأَ) ٤٨(
  ) ٥٠(ذُكْرَاًنا َوإَِناثًا َوَيجَْعلُ َمْن َيَشاُء َعِقيًما إِنَُّه َعِليٌم قَِديٌر 

إن جعلناها شريطة فإن جواب القسم املقدر ، وحذف الشرط ف: الكالم يف الالم كما تقدم } َولََمن َصَبرَ { : قوله 
» َمْن « وجوز احلويف وغريه أن تكون . هو اخلرب » إنَّ ذَِلَك « : للداللة عليه ، وإن كانت موصولة ، كان قوله 

  :جواهبا على حذف الفاء على حدِّ حذفا يف قوله » إنَّ ذَِلكَ « شرطية و 
  . . . .َمْن َيفَْعل احلََسنَات  ٤٣٧٨

  :ويف الرابط قوالن 
إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ { : هو اسم اإلشارة ، إذا أريد به املبتدأ ، ويكون حينئذ على حذف مضاف تقديره : أحدمها 
  .} األمور 
« : عطف على قوله } َولََمن َصَبَر { : وقوله . » منه أو له « أنه ضمري حمذوف تقديره ملن عزم األمور : والثاين 

  .اعتراض » إنَّما السَّبِيلُ « : واجلملة من قوله » وملن اْنَتَصَر 
  فصل

من : قال مقاتل . املعىن ملن صرب وغفر فلم يقتص وجتاوز ، إن ذلك الصرب والتجاوز من عزم األمور حقها وحزمها 
  .أمت عزماً  الصابر يؤتى بصربه الثواب والرغبة يف الثواب: وقال الزجاج . األمور اليت أمر اهللا هبا 

أي فليس له ناصر يتواله من بعد إضالل اهللا إياه ، وليس له من } َوَمن ُيْضِللِ اهللا فََما لَُه ِمن َوِليٍّ مِّن َبْعِدهِ { : قوله 
  .مينعه من عذاب اهللا ، وهذا صريح يف جواز أن اإلضالل من اهللا وأن اهلداية ليست يف مقدور أحد سوى اهللا 

وأجيب بأن تقييد اإلضالل . ومن يضلل اهللا عن اجلنة جلنايته فما له من ويل من بعده ينصره : اد املر: قال القاضي 
  .هبذه الصور املعينة خالف الدليل ، وأيضاً فاهللا تعاىل ما أضله عن اجلنة يف قولكم بل هو أضل نفسه عن اجلنة 

أي يطلبون الرجوع إىل } َيقُولُونَ َهلْ إىل َمَردٍّ مِّن َسبِيلٍ {  يوم القيامة} َوَتَرى الظاملني لَمَّا َرأَُواْ العذاب { : قوله 
  .الدنيا لعظم ما شاهدوا من العذاب 

حال والضمري يف » َخاِشِعَني « حال ، ألن الرؤية بصرية ، و » ُيعَْرُضونَ « : قوله . مث ذكر حاهلم عند عرض النار 
  .ها يعود على النار لداللة العذاب علي» َعلَْيَها « 

. يتعلق خباشعنيِ أي من أجل » ِمْن الذُّلِّ « من الذِّلِّ بكسر الذال وقد تقدم الفرق بني الذَّل والذِّل و : وقرأ طلحة 
أن تكون التبداء الغاية ، وأن تكون تبعيضية » ِمْن « جيوز يف » ِمْن طََرٍف « : وقوله . هو متعلق بينظرون : وقيل 



طرفت عينه تطرف طرفاً أي : يراد به املصدر يقال : يراد به العضو وقيل : ظرف قيل وأن تكون مبعىن الباء ، وال
  .ينظرون نظراً خفيا 

  فصل
خاشعني أي خاضعني حقريين بسبب ما حلقهم من الذل : اعلم أنه ذكر حاهلم عند عرضهم على النار ، فقال 

املقتول إىل السيف فال يقدر أن ميأل عينيه منه ، وال  يسارقون النظر إىل النر خوفاً منها وذلة يف أنفسهم ، كما ينظر
  .يفتح عينه إمنا ينظر ببعضها ، وإذا كانت من مبعىن الباء أي بطرف خفي ضعيف من الذل 

: فاجلواب ! إهنم حيشرون عمياً فكيف قال هاهنا إهنم ينظرون من طرٍف خفي؟: إنه قال يف صفة الكفار : فإن قيل 
معىن ينظرون : وقيل . تداء هاهنا مث يصريون عمياً ، أو لعل هذا يف قوم وذاك يف قوم آخرين لعلهم يكونون يف االب

  .من طرٍف خفيٍّ أي ينظرون إىل النار بقلوهبم ألهنم حيشرون عمياً والنظر بالقلب خفّي 
نَّ اخلاسرين الذين َوقَالَ الذين آمنوا إِ{ : وملا وصف اهللا تعاىل حال الكفار حكى ما يقوله املؤمنون فيهم فقال 

خسروا أنفسهم بأن صاروا إىل النار وأهليهم بأن صاروا لغريهم إىل : وقيل } خسروا أَنفُسَُهْم َوأَْهِليهِْم َيْوَم القيامة 
وهذا القول حيتمل أن يكون واقعاً يف الدنيا ، وإما أن يقولوه يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة ، مث . اجلنة 
هذا يدل على أن الكافر والفاسق يدوم عذاهبما : قال القاضي . أي دائم } الَ إِنَّ الظاملني ِفي َعذَابٍ مُّقِيمٍ أَ{ : قال 

: البقرة [ } والكافرون ُهُم الظاملون { : أنّ لفظ الظامل املطلق يف القرآن خمصوص بالكافر قال تعاىل : واجلواب 
واملعىن } َوَما كَانَ لَُهم مِّْن أَْولَِيآَء َينُصُرونَُهم مِّن ُدوِن اهللا { : آلية والذي يؤكد هذا قوله تعاىل بعد هذه ا]  ٢٥٤

  .أن األصنام اليت كانوا يعبدوهنا لتشفع هلم عند اهللا تعاىل ما أتوا بتلك الشفاعة وهذا ال يليق إال بالكافر 
ها باجلرِّ اعتباراً بلفظ موصوفها وبالرفع ، فيجوز أن حيكم على موضع» ألولياء « صفة » َيْنُصُرونَُهْم « : قوله 

إما فاعل وإما مبتدأ ، واملعىن فما له من سبيل إىل احلق يف » ِمْن َسبِيلٍ « : وقوله . اعتباراً مبحلة ، فإنه اسم لكان 
  .الدنيا واجلنة يف الُعقَْبى وقد أفسد عليهم طريق اخلري 

» خلَِسُروا « معموالً » َيْوَم القَِياَمِة « اضياً على حقيقته ، ويكون جيوز أن يكون م} َوقَالَ الذين آمنوا { : قوله 
  .وجيوز أن يكون مبعىن يقول فيكون يوم القيامة معموالً له 

{ : ملا ذكر الوعد والوعيد ذكر بعده ما هو املقصود ، فقال . اآليات } . . . استجيبوا لَِربِّكُْم { : قله تعاىل 
مِّن قَْبلِ أَن َيأِْتَي َيْوٌم الَّ َمَردَّ لَُه ِمَن { يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم ) ربكم ( أي أجيبوا داعي  }استجيبوا لَِربِّكُْم 

  .أي ال يقدر أحٌد على دفعه } اهللا 
» لَُه  الَ َمَردَّ« جيوز تعلقه بيأيت أي يأيت من اهللا يوٌم ال مرد له ، وأن يتعلق مبحذوف يدل عليه » ِمَن اِهللا « : قوله 

  .أي ال يرد ذلك اليوم ما حكم اهللا به فيه 
بأنه يكون معموالً وكان ينبغي أن يعرب فينصب منوناً : ، ورده أبو حيان » بِالَ َمَردَّ « وجوز الزخمشري أن يتعلق 

.  
حيتمل أن يكون و: يوم القيامة ، قال ابن اخلطيب : وقيل . هو ورود املوت : واختلفوا يف املراد بذلك اليوم ، فقيل 

أي ال يقبل التقدمي وال التأخري ، وأن يكون معناه أنه ال مرد فيه إىل حال التكليف حىت « ال مرد له : معىن قوله 
  .حيصل فيه التالقي 



}  َوَما لَكُْم مِّن نَِّكريٍ{ تلجأون إليه يقع به املخلص من العذاب } َما لَكُْم مِّن مَّلَْجٍأ { : مث وصف اليوم فقال فيه 
وجيوز أن يكون املراد من النكري اإلنكار ، أي ال تقدرون أن تنكروا شيئاً مما اقترفتموه من . ينكر تغري ما بكم 

  .األعمال 
بأن حتفظ أعماهلم } فََمآ أَْرَسلْنَاَك َعلَْيهِْم َحِفيظاً { عن االستجابة ومل يقبلوا هذا األمر » فَإنْ أَْعَرضُوا « : قوله 

مث بني السبب يف . أي ما عليك إال البالغ ، وذلك تسلية من اهللا تعاىل له } إِنْ َعلَْيَك إِالَّ البالغ { وُتْحِصيَها 
يعين الغىن ) رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس } َوإِنَّآ إِذَآ أَذَقَْنا اإلنسان ِمنَّا َرْحَمةً { : إصرارهم على الكفر فقال 

  .» فرح هبا « والصحة 
اهللا وإن كانت يف الدنيا عظيمة إال أهنا بالنسبة إىل سعادات اآلخرة كالقطرة بالنسبة إىل البحر ،  واعلم أن نعم

تعاىل أن اإلنسان إذا حصل له هذا القدر احلقري يف الدنيا فرح به وعظم غروره ، ) اهللا ( فبني . فلذلك مسيت ذوقاً 
ىل أقصى السعادات ، وهذه طريقة من ضعف اعتقاده ووقع يف العجب والكرب ، ويظن أنه فاز بكل املىن ، ووصل إ

  .يف سعادات اآلخرة 
مث إنه تعاىل بني أنه مىت أصاهبم سيئة أي شيء يسوءهم يف احلال كاملرض والفقر والقحط وغريها فإنه يظهر الكفر 

كفور أي ملا تقدم : د بقوله هو املبالغ يف الكفران واملرا: ، والكفور } فَإِنَّ اإلنسان كَفُوٌر { : قوله ) معىن ( وهو 
  .من نعمة اهللا عليه ينسى وجيحد باول شدة مجيع ما سلف من النِّعم 

ضمرياً حمذوفاً فقال فإن : وقدر أبو البقاء . فإنَّ اإلنسان من وقوع الظاهر موقع املضمر أي فإنه كفور : وقوله 
} ِللَِّه ُملُْك السماوات واألرض { : اتبع ذلك بقوله  وملا ذكر إذاقة اإلنسان الرمحة وإصابته بعدها) منهم ( اإلنسان 

له التصرف فيهما مبا يريد واملقصود منه أن ال يغتر اإلنسان مبا ملكه من املال واجلاه بل إذا علم أن الكل ملك هللا 
  .وملكه وإمنا حصل له القدر إنعاماً من اهللا عليه فيصري ذلك حامالً له على مزيد من الطاعة 

من أقسام تصرف اهللا تعاىل يف العامل أنه خيص البعض باألوالد و اإلناث والبعض بالذكور والبعض هبما ، مث ذكر 
  .} وََيْجَعلُ َمن َيَشآُء َعِقيماً { : والبعض بأن جيعله حمروماً من الكل وهو املراد بقوله 

ا بعد ما جيوز أن يكون األمر على خالفه ، حال وهي حال الزمة؟ وسوغ جميئها كذلك أهن} ذُكْرَاناً وَإَِناثا { : قوله 
  .ألن معىن يزوجهم يقرهنم 

ومل عرف الذكور ! مل قدم اإلناث على الذكور مع تقدميهم عليهن مث رجع فقدمهم؟: فإن قلت : قال الزخمشري 
رمحة السابقة عنه ، ألنه ذكر البالء يف آخر اآلية األوىل ، وكفران اإلنسان بنسيانه ال: قلت ! . بعدما نكَّر اإلناث؟

مث عقبه بذكر ملكه ومشيئته وذكر قسمة األوالد فقد اإلناث؛ ألن سياق الكالم أنه فاعل ما يشاؤه ال ما يشاؤ 
اإلنسان ، فكان ذكر اإلنثا الاليت من مجلة ما يشاؤه اإلنسان أهم ، واألهم واجب التقدمي ، وليلَي اجلنس اليت 

الء ، وآخر الذكور ، فلما أخرهم تدارك تأخريهم وهم أحقَّاء بالتقدمي الب) ذكر ( كانت العرب تعده بالء 
ويهب ملن يشاء الفرسان االعالم املذكورين الذين ال : وبالتَّعريف ، ألن تعريفهم فيه تنويه وتشهري ، كأنه قال 

  .خيفون عليكم 

يكن لتقدمهن ولكن ملقتضى آخر مث أعطى بعد ذلك كال اجلنسني حظه من التقدمي والتأخري وعرف أن تقدميهن مل 
{ فجعل فيه ]  ١٣: احلجرات [ } َخلَقَْناكُم مِّن ذَكَرٍ وأنثى { ) إنَّا : كََما قَالَ ( » ذُكْرَاناً وإَناثاً « : فقال 

  .} الزوجني الذكر واألنثى 
  فصل



  :ويف اآلية سؤاالت : قال ابن اخلطيب 
والً ، مث قدم الذكر على اإلناث ثانياً فما السبب يف هذا التقدمي أنه قدم اإلناث يف الذكر على الذكور أ: األول 

  والتأخري؟
  .} أَْو ُيزَوُِّجُهْم ذُكْرَاناً وَإَِناثاً { أنه ينكّر اإلناث وعرف الذكور وقال يف الصِّنفني معاً : الثاين 

فأّي حاجة يف عدم حصوله إىل ملا كان حصول الولد هبة من اهللا تعاىل فيكفي يف عدم حصوله أن ال يهب : الثالث 
  .} وََيْجَعلُ َمن َيَشآُء َعِقيماً { : قوله 

  هل املراد هبذا احلكم مجع معيَّنون أو احلكم على اإلنسان املطلق؟: الرابع 
أن الكرمي يسعى يف أن يقع احلتم على اخلري والراحة فإذا وهب األنثى أوالً مث أعطي الذكر : واجلواب على األول 

أنه نقله من الغم إىل الفرح ، وهذا غاية الكرم ، أما إذا أعطي الذكر أوالً مث أعطي األنثى ثانياً فكأنه نقله بعده فك
من الفرح إىل الغم ، فذكر اهللا تعاىل هبة األنثى أوالً ، مث ثنَّى هببة الذكر حىت يكون قد نقله من الغم إىل الفرح 

  .فيكون أليق بالكرم 
ة تبكريها باألنثى قبل الذكر؛ ألن اهللا بدأ باإلناث وأما تقدمي ذكر الذكور على اإلناث ثانياً؛ ألن من ُيْمنِ املرأ: قيل 

  .الذكر أكمل وأفضل من األنثى ، واألفضل مقدم على املفضول 
وأما اجلواب عن تنكري اإلناث وتعريف الذكور فهو أن املقصود منه التبيه على أن الذكور أفضل من األنثى وأما 

وهو أن كل شيئني يقرن أحدمها باآلخر ، فهما زوجان وكل واحد منهما يقال } أَْو ُيزَوِّجُُهْم ذُكْرَاناً وَإَِناثاً { : ه قول
عائدة على اإلناث والذكور واملعىن جيعل الذكور واإلناث أزواجاً أي جيمع له » يَُزوِّجُُهْم « زوج والكناية يف : له 

  .اث بينهما فيولد له الذكور واإلن
َرُجلٌ َعِقيٌم ، وامَْرأَةٌ َعِقيٌم ، وأصل : فالعقيم هو الذي ال يلد وال يولد له يقال » عقيماً « وأما اجلواب عن قوله 
  .امللك عقيٌم ، ألنه يقطع فيه األرحام بالقتل والعقوق : العقم القطع ومنه قيل 

هُب ملن يشاء إناثاً ، يريد لوطاً وشعيباً مل يكن هلما َي) : رضي اهللا عنهما ( وأما اجلواب عن الرابع فقال ابن عباس 
} أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً { إبراهيم مل يكن له إال الذكور ، : يريد } َويََهُب ِلَمن َيَشآُء الذكور { إال البنات ، و 

راهيم ، ومن البنات يريد حممداً صلى اهللا عليه وسلم كان له من البنني ثالثة على الصحيح القاسم وعبداهللا ، وإب
يريد حيىي وعيسى عليهما الصَّالة والسَّالم } َوَيجَْعلُ َمن َيَشآُء َعِقيماً { زينب ، ورقية ، وأم كلثوم ، وفاطمة : إربع 

.  

هذا على وجه التمثيل ، وإمنا احلكم عام يف كل الناس؛ ألن املقصود بيان نفاذ قدرة اهللا تعاىل : وقال أكثر املفسرين 
  .ين األنبياء كيف شاء ، فال معىن للتخصيص يف تكو

عليم مبا خلق قدير ما يشاء ) : رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس . } إِنَُّه َعِليٌم قَِديرٌ { : مث إنه تعاىل خت اآلية بقوله 
  .واهللا أعلم . أن خيلقه 

َوَراِء ِحجَابٍ أَْو يُْرِسلَ َرسُولًا فَُيوِحَي بِإِذْنِِه َما َيَشاُء إِنَُّه َعِليٌّ َحِكيمٌ َوَما كَانَ ِلَبَشرٍ أَنْ ُيكَلَِّمُه اللَُّه إِلَّا َوْحًيا أَْو ِمْن 
 نُوًرا َنْهِدي بِِه َمْن َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمرَِنا َما كُْنَت َتْدرِي َما الِْكتَاُب َولَا الْإَِميانُ وَلَِكْن َجَعلَْناُه) ٥١(
ِصرَاِط اللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ أَلَا ) ٥٢(اُء ِمْن ِعَباِدَنا وَإِنََّك لَتَْهِدي إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ َنَش

  ) ٥٣(إِلَى اللَِّه َتِصُري الْأُُموُر 



اآلية ملا بني حال قدرته وعلمه وحكمته أتبعه ببيان أنه } . . . ياً َوَما كَانَ لَِبَشرٍ أَن ُيكَلَِّمُه اهللا إِالَّ َوْح{ : قوله تعاىل 
وقال . خربها » ِلَبَشرٍ « ومنصوهبا اسم كان و » أن » « أَنْ ُيكَلَمُه « : وقوله . كيف خيص أنبياءه بوحيه وكالمه 

ار العتماده على حرف النفي والفعل يف موضع رفع على االبتداء وما قبله اخلرب ، أو فاعل باجل» أن « : أبو البقاء 
  .وما لبشر أن يكلمه مع أنه ميكن اجلواب عنه بتكلٍُّف : ، وكأنه وهم يف التالوة فزعم أن القرآن 

استثناء منقطع؛ ألن الوحي ليس من : وقال أبو البقاء . جيوز أن يكون مصدراً أي إال كالم وحي } إِالَّ َوْحياً { و 
وجيوز أن يكون مصدراً يف موضع . هره أنه مفرغ ، واملفرغ ال يوصف بذلك وفيه نظر؛ ألن ظا. جنس الكالم 

  .احلال 
. والباقون بنصبهما . فيوحي فسكنت ياؤه : بفرع الالم ، وكذلك » أوْ ُيْرِسلُ « : قرأ نافع » أَْو يُْرِسلَ « : قوله 

  :فاما القراءة األوىل ففيها ثالثة أوجه 
  .أو هو يرسل : أ أي أنه رفع على إضمار مبتد: أحدها 
  .إال موحياً أو مرسالً : على أنه حال؛ ألن وحياً يف تقدير احلال أيضاً فكأنه قال » َوْحياً « أنه عطف على : الثاين 

يف موضع » َوْحياً « ؛ إذ تقديره أو ُيْسِمُع من وراء حجاب و » ِمَن َوراِء « أن يعطف على ما يتعلق به : الثالث 
إالَّ موحياً أو ُمْسِمعاً ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ أَْو : ، والتقدير » أْو ُيْرِسل « لك املقدر املعطوف عليه احلال عطف عليه ذ

  .ُمْرِسالً 
  :وأما الثانية ففيها ثالثة أوجه 

. ابٍ أو ُيكَلَِّمُه ِمْن َوَراِء ِحَج: إذ تقديره } ِمن َوَرآِء ِحَجابٍ { أن يعطف على املضمر الذي يتعلق به : أحدها 
  .إال بوحي أو إمساعٍ من وراِء حجابٍ أو إرسال رسولٍ : ، واملعىن » َوْحياً « معطوف على ) املقدر ( وهذا الفعل 

وَما كَانَ ِلَبَشرٍ أن يُْرِسلَ اُهللا َرُسوالً ، فيفسد : لفساد املعىن؛ إذ يصري التقدير » ُيكَلَِّمُه « وال جيوز أن يعطف على 
  .لفظاً ومعًنى 

  .ألنه يلزم منه نفي الرسل ، ونفي املرسل إليهم : ل مكي وقا
، فيكون هذا أيضاً حاالً » َوْحياً « و » َوْحياً « أن ينصب بأن مضمرة وتكون هي وما نصبته معطوفني على : الثاين 

  .إال موحياً أو مرسالً : ، والتقدير 
ِمن { إرساالً و : أن يُْرِسلَ يف معىن : ال ، ألن مصدران واقعان موقع احل» َوْحياً وأن يرسل « : وقال الزخمشري 

وما : والتقدير ]  ١٩١: آل عمران [ } وعلى ُجُنوبِهِْم { : ظرف واقع موقع احلال أيضاً كقوله } َوَرآِء ِحجَابٍ 
  .صح أن يكلم أحداً إال موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسالً 

قع احلال غري منقاس وإمنا قاس منه املربد ما كان نوعاً للفعل فيجيز أتيته ورد عليه أبو حيان بأن وقوع املصدر مو
  .أتيته بكاًء أي باكياً : ركضاً ومينع 

والفعل ال يقع حاالً وإن كان املصدر الصريح يقع » أَنْ « على أن : أن يرسل ال يقع حاالً لنص سيبويه : وبأن 
  .ك جاء زيد ضحكاً ، وال جيوز أن يضح: حاالً تقول 

ذكره . إالَّ بأن يوحي إليه أو بأن يرسل : أنه عطف على معىن وحياً فإنه مصدر مقدر بأن والفعل والتقدير : الثالث 
  .مكي وأبو البقاء 

وهذا اجلار يتعلق مبحذوف تقديره . حجبٍ مجعاً : وابن أيب عبلة . العامة على اإلفراد } ِمن َوَرآِء ِحجَابٍ { : قوله 
  .وقد تقدم أن هذا الفعل معطوف على معىن وحياً ، أي إالَّ أن يوحي أو يكلمه . وراء حجاب أو يكلمه من : 



املوجودة يف اللفظ ألن ما قبل االستثناء ال يعمل فيما بعد ( » ْيكَلِّمُه « وال جيوز أن يتعلق من ب : قال أبو البقاء 
  .لظرف يُتََّسُع فيه ألنه ظرف وا} من مسبوقة بُيكَلُِّمُه : وقيل : مث قال . إال 
  فصل

ذكر املفسرون أن اليهود قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم أال تكلم اهللا وتنظر إليه إن كنت نيباً كما كلمه موسى 
فأنزل اهللا تعاىل وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحياً أي يوحي . مل ينظر موسى إىل اهللا عز وجل : ونظر إليه؟ فقال 

أو باإلهلام أو من وراء حجاب يسمعه كالمه وال يراه كما كلم موسى عليه الصَّالة والسَّالم أو يرسل  إليه يف املنام
رسوالً ما جربيل أوة غريه من املالئكة فيوحي بإذنه ما يشاء أن يوحي ذلك الرسول إىل املرسل إليه بإذن اهللا مايشاء 

.  
إليه وأن القبح ال يقبح لوجه عائد إليه بل اهللا إمنا يأمر مبا احلسن ال حيسن لوجه عائد ) أن ( وهذه اآلية تدل على 

َما َيَشاُء « : يشاء من غري ختصيص وأنه ينهى عما يشاء من غري ختصيص ، إذ لو مل يكن األمر كذلك ملا صح قوله 
فيتكلم تارة بغري  أي عليم بصفات املخلوقني حيكم جتري أفعاله على احلكمة} إِنَُّه َعِليٌّ َحكِيٌم { : ، مث قال » 

وملا بني اهللا كيفية أقسام الوحي إىل . واسطة على سبيل اإلهلام وأخرى بإمساع الكالم وثالثاً بواسطة املالكئة الكرام 
ا أي كما أوحينا إىل سائر رسلن} َوكَذَِلَك أَْوَحيَْنآ إِلَْيَك رُوحاً مِّْن أَْمرَِنا { : األنبياء عليهم الصَّالة والسَّالم قال 

  .أوحينا إليك روحاً من أمرنا 
. وحياً : رمحة وقال السدي ومقاتل ) : رضي اهللا عنه ( وقال احلسن . نبوة ) رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس 

  .يعين القرآن : وقال مالك بن دينار . كتاباً ، وقال الربيع ، جربيل : وقال الكليب 
األوىل نافية والثانية استفهامية ، واجلملة االستفهامية معلقة للدِّراية ، » ا م« } َما كُنَت َتْدرِي َما الكتاب { : قوله 

  .» إلَْيَك « فهي يف حمل نصب لسدها مفعولني ، واجلملة املنفية بأسرها يف حمل نصب على احلال من لكاف يف 

  فصل
وقال حممد بن إسحاق بن . املة وما كنت تدري قبل الوحي ما الكتاب وال اإلميان يعين شرائع اإلميان ومع: املعىن 
: وقيل . أي صالتكم ]  ١٤٣: البقرة [ } َوَما كَانَ اهللا ِلُيضِيَع إَِمياَنكُمْ { : اإلميان هنا الصالة لقوله تعاىل : خزمية 

  .هذا على حذف مضاف أي ما كنت تدري ما الكتب وال اإلميان حني كنت طفالً يف املهد 
ر جبميع ما كلف اهللا تعاىل به وأنه قبل النبوة ما كان عارفاً جبميع تكاليف اهللا تعاىل بل وقيل اإلميان عبارة عن اإلقرا

منها ما ميكن معرفته مبحض دالئل العقول : صفات اهللا تعاىل على قسمني : وقال بعضهم . كان عارفاً باهللا تعاىل 
واعلم أن أهل . كن معرفته حاصالً قبل النبوة ومنها ماال ميكن معرفته إال بالدالئل السمعية فهذا القسم الثاين مل ي

األصول على أن األنبياء عليهم الصَّالة والسَّالم كانوا مؤمنني من قبل الوحي ، كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعبد 
  .اهللا قبل الوحي على دين إبراهيم ومل يتبني له شرائع دينه 

واهللا { : وإما للكتاب ، وإما هلما ، ألهنما مقصد واحد ، فهو كقوله الضمري يعود إما لروحاً » َجَعلَْناُه « : قوله 
  ] . ٦٢: التوبة [ } َوَرسُولُُه أََحقُّ أَن ُيْرُضوُه 

  فصل
نرشد به من « يعين القرآن يهدي به من يشاء : وقال السدي : يعين اإلميان ) رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس 

  .جيوز أن يكون مستأنفاً وأن يكون مفعوالً مكرراً للفعل وأن يكون صفة لنوراً » ي هند« ِمْن ِعَباِدَنا ، و » نشاء 
لتهدي بضم التاء : لتهدي مبنياً للمفعول وابن السَّميقع : بن حوشب ) شهر ( قرأ } َوإِنََّك لتهدي { : قوله 



  .أهدى واملراد بالصراط املستقيم اإلسالم : وكمسر الدال من 
  .قبله بدل كل من كل معرفة من نكرة » ِصرَاٍط « : بدل من } هللا صَِراِط ا{ : قوله 
  فصل

أَالَ إِلَى اهللا { : نبه هبذه اآلية على أن الذي جيوز عبادته جيوز عبادته هو الذي ميلك السموات واألرض ، مث قال 
ها إىل اهللا تعاىل حيث ال أمور اخلالئق كلها يف اآلخرة وهذا كالوعيد والزجر أي ترجع األمور كل} َتِصُري األمور 

  .حياكم سواه فيجازي كالً منهم مبا يستحقه من ثواب أو عقاب 
َمْن قََرأَ ُسوَرة َحَم َعَسَق كان ممَّن « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى أبو أمامة عن أيب بن كعب قال 

  ) .واهللا أعلم ( » تصلِّي عليه املالئكة ويستغفرون له ويسترِحُمون له 

) ٤(وَإِنَُّه ِفي أُمِّ الِْكتَابِ لََدْيَنا لََعِليٌّ َحِكيٌم ) ٣(إِنَّا َجَعلَْناُه قُْرآًنا َعرَبِيا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ ) ٢(وَالِْكَتابِ الُْمبِنيِ ) ١(حم 
  ) ٥(أَفََنضْرُِب َعْنكُُم الذِّكَْر صَفًْحا أَنْ كُْنُتْم قَْوًما ُمْسرِِفَني 

  .قسماً كانت الواو عاطفة ، وإن مل تكن الواو للقسم » حم « إن جعلت } محوالكتاب املبني { : ىل قوله تعا
وهذا عندهم من البالغة ، وهو كون القسم واملقسم عليه من واٍد واحٍد ، . جواب القسم } إِنَّا َجَعلَْناُه { : وقوله 

  :كقول أيب متام 
  َوثََناَياك إنَّها إغْريُض..  ٤٣٨٨

» َجَعلَْناهُ « والضمري يف . أريد بالكتاب القرآن ، وإن أُرِيدَ به جنس الكتب املنزلة غري القرآن مل يكن من ذلك إن 
واجلَْعلُ يف هذا تصيري ، وال يلتفت خلطأ . على األول يعود على الكتاب وعلى الثاين للقرآن وإن مل يصرح بذكره 

  .ه الزخمشري يف َتجْوِيزِه أن يكون مبعىن خلقان
  فصل

  :ذكر املفسرون يف هذه اآلية وجهني 
  .أن يكون التقدير هذه حم والكتاب املبني فيكون املقسم واقعاً على أن هذه السورة هي سورة حم : األول 
  .} إِنَّا َجَعلْنَاُه قُْرآناً َعَربِّياً { : أن يكون القسم واقعاً على قوله : الثاين 

  :ويف املراد بالكتاب قوالن 
  .أنه القرآن فيكون قد أقسم بالقرآن أنه جعله عربياً : ا أحدمه

املراد بالكتاب الكتابة واخلط ، أقسم بالكتاب لكثرة ما فيه من املنافع ، ووصف الكتاب بأنه مبني أي أبان : والثاين 
املبني هو اهللا تعاىل طريق اهلدى من طريق الضالل ، وأبان ما حيتاج إليه األمة من الشريعة وتسميته مبيناً جماز؛ ألن 

  .وإمنا مسي القرآن بذلك توسعاً من حيث إنه حصل البيان عنده 
جََعلَ فُالَنٌ َزْيداً : يقال . وقيل مسيناه وقيل وضعناه . بّيناه . أي صَيَّْرَنا قراءة هذا الكتاب عربياً » َجَعلَْناُه « : وقوله 

َجَعلُواْ { و ]  ١٩: الزخرف [ } املالئكة الذين ُهْم ِعبَاُد الرمحن إِنَاثاً َوَجَعلُواْ { : َعاِلماً ، أي وصفه هبذا ، كقوله 
  :كلها مدفوع من وجهني ]  ١٩: التوبة [ } أََجَعلُْتمْ ِسقَاَيةَ احلاج { ]  ٩١: احلجر [ } القرآن ِعِضنيَ 

، وإن كان بلغة العرب ، وهذا  أنه لو كان املراد من اجلعل التسمية لزم أن مساه عجمياً أنه يصري عجمياً: األول 
  .باطل 
لو صرف اجلَْعلُ إىل التسمية لزم كونُ التسمية جمعولة ، والتسمية أيضاً كالم اهللا وذكل أنه جعل ) أنه : ( الثاين 



  .بعض كالمه ، وإذا صح ذلك يف البعض صح يف الكل 
  .عضه مقروناً بالبعض ، وما كان ذلك مصنوعاً أنه وصفه بكونه قرآناً ، وهو إمنا مسي قرآناً ، ألنه جعل ب: الثاين 

وصفه بكونه عربياً ، وإمنا يكون عربياً ، ألن العرب اختصت بضوع ألفاضه واصطالحهم ، وذلك يدل : الثالث 
  .َحم َوَربِّ الِكَتابِ املُبِنيِ : والتقدير . على أنه جمعول 

  .» يس ، وَيا ربِّ القُْرآِن الَعظِيم َيا َربَّ طَه َو« ويؤكد هذا بقوهلن عليه الصالة والسالم 
بأن هذا الذي ذكرمتوه حق؛ ألنكم استدللتم هبذه الوجوه على كون احلروف املتواليات : وأجاب ابن اخلطيب 

  .والكلمات املتعاقبة ُمْحَدثَةً ، وذلك معلوم بالضرورة َوَمنِ الذي ينازعكم فيه 
للتمين والترجي ، وهي ال تليق مبن كان عاملاً بعواقب األمور ، وكان املراد » لََعلَّ « كلمة } لََّعلَّكُْم َتْعِقلُونَ { : قله 

  .إنَّا أَْنَزلْنَاُه قُْرآناً َعَربيًِّا ألجل أن ُتِحطُوا َمبْعنَاه : ههنا 

كونا حالني مما بعدمها؛ وجيوز أن ي. متعلقان مبا بعدمها ، وال متنع الالم من ذلك } وَإِنَُّه يف أُمِّ الكتاب { : قوله تعاىل 
متعلقاً مبا تعلق به اجلار قبله ، إذا » لدينا « ألهنما كمانا وصفني له يف األصل فيتعلقان مبحذوف ، وجيوز أن يكون 

وكذا جيوز يف اجلار أن يتعلق مبا تعلق به الظرف . جعلناه حاالً من لََعِلّي ، وأن يكون حاالً من الضمري املستتر فيه 
على العامل املعنوي ، وجيوز أن يكون الظرف بدالً من اجلار ) تقدميها ( الً من ضمريه عند من جيوز وأن يكون حا

  .» أُمِّ « أو ِمْن » الكتاب « قبله ، وأن يكونا حالني من 
ن وال جيوز أن يكون واحٌد من الظرفني خرباً؛ الن اخلرب لزم أن يكو« : ذكر هذه األوجه الثالثة أبو البقاء ، وقال 

إنَّْ َزْيداً كَاِتبٌ لََشاعٌِر؛ ألنه منع أن يكون « : وهذا مينع أن تقول : قال شهاب الدين . » من أجل الالم « َعِليا » 
  .» غري املقترن هبا خرباً 

ملتقدم عائد إىل الكتاب ا» وَإنَُّه « والضمري يف قوله . وقرأ محزةُ والِكَساِئيُّ إم الكتاب بكسر األلف والباقون بالضم 
  .ذكره 
  فصل
  .أم الكتاب أصل الكتاب ، وأُمُّ كُلِّ شيء أْصله : قال قتادة . أم الكتاب هو اللوح احملفوظ : قيل 

أَوَّلُ ما َخلََق اُهللا القَلََم أََمَرهُ أَنْ َيكُْتَب بَِما ُيرِيُد أنْ َيْخلَُق فالكتاب عنده مث قرأ ) : رضي اهللا عنه : ( قال ابن عباس 
َبلْ ُهَو قُْرآنٌ مَّجِيٌد ِفي لَْوحٍ { : ُه ِفي أُمِّ الكَِتابِ لَدَْيَنا ، فالكمتاب مثبت عنده يف اللوح احملفوظ كما قال وإنَّ: 

  ] . ٢١٢٢: الربوج [ } مَّْحفُوٍظ 
لََعِليٌّ « فَإنه عندنا  خيرب عن منزلته وشرفه ، أي إن كَذَّبُْتْم بالقرآن يا أهل مكة: قال قتادة } لََعِليٌّ َحِكيمٌ { : وقوله 

املراد بأم الكتاب : قيل . أي حمكم يف أبواب البالغة والفصاحة ، أو ذو حكمة بالغٍة » َِحكِيٌم « رفيع شريف » 
: آل عمران [ } ُهَو الذي أَنَزلَ َعلَْيَك الكتاب ِمْنُه آَياٌت مُّْحكَمَاٌت ُهنَّ أُمُّ الكتاب { : اآليات احملكمة لقوله تعاىل 

  .واملعىن أن سورة حم واقعة يف اآليات احملكمة اليت هي األصل واألم ]  ٧
  ما احلكمة يف خلق هذا اللوح احملفوظ مع أنه تعاىل عالم الغيوب فيستحيل عليه السهو والنسيان؟: فإن قيل 
وا أن مجيع احلوادث إمنا أنه تعاىل ملا أثَْبَت يف ذلك أحكاَم حوادِث املخلوقات ، مث إن املالئكة إذا شاهد: فاجلواب 

  .حتدث على موافَقَى ذلك املكتوب استدلوا بذلك على كمال حكمته وعلمه 
  :مخسةُ أوجه » صفحاً « يف نصب } أَفََنْضرُِب عَنكُُم الذكر صَفْحاً { : قوله تعاىل 

أعَْرَض عنه وصََرَف َوْجَهُه َعْنُه  َضَرَب َعْن كَذَا وأَضَْرَب َعْنُه مبعىن: أنه مصدر يف معىن يضرب؛ ألنه يقال : أحدمها 



  :قال 
  ضَْرَبَك بِالسَّْيِف قَْوَنَس الفََرسِ... اضْرَِب َعْنَك اهلُُموَم طَارِقََها  ٤٣٨٩

  .أفنصفح عنكم الذكر ، أي أفَنُزِيلُ القرآن عنكم إزالةً ، ُيْنِكُر عليهم ذلك : والتقدير 

  .صافحني أنه منصوب على احلال من الفاعل أي : الثاين 
: النمل [ } ُصْنَع اهللا { : أن ينتصب على املصدر املؤكد ملضمون اجلملة ، فيكون عامله حمذوفاً ، حنو : الثالث 
  .قاله ابن عطية ]  ٨٨

  .أن يكون مفعوالً من أجله : الرابع 
  .أن يكون منصوباً على الظرف : اخلامس 

ر من صَفََح عنه إذَا أعرض عنه ، منتصب على أنه مفعول له إما مصد: على وجهني » َصفْحاً « و : قال الزخمشري 
َنظََر إلَْيِه : ، على معىن أَفََنْعزِلُ َعْنكُمْ إنَْزالَ القُْرآِن وإلزام احلجة به إعراضاً عنكم؟ وإما مبعىن اجلانب من قوهلم 

َضْعُه جانباً ، وأْمش جنباً ، : ، حنو  بصفح وجهه ، وصفح وجهه مبعىن أفَُنَنحِّيِه َعْنكُمْ جانباً؟ فينتصب على الظرف
يشري إىل قراءة َحسَّانِ ْبنِ عبد الرمحن الضَُّبعيَّ وُسَمْيِط بن ُعَمر وُشَبْيل بن َعزَرةَ . صُفْحاً بالضم : وبعضده قراءة 

  :صُفْحاً بضم الصاد وفيه احتماالت : قرأوا 
وظاهر عبارة أيب البقاء أنه جيوز فيه ما جاز يف املفتوح؛ . فاً ما ذكره من كونه لَُغةً يف املفتوح ، ويكون ظر: أحدمها 

  .ألنه جعله لغة فيه كالسَّدِّ والسُّدِّ 
وقدََّر الزخمشري على عادته » َيضْرُِب « َصبُورٍ ، وُصْبر ، فينتصب حاالً من فاعل : أنه مجع َصفُوحٍ ، حنو : والثاين 

  .وقد تقدم ما فيه . كُْم فََنضْرُِب أَُنْهِملُ: فعالً بني اهلمزة والفاء ، أي 
إمنا تدخل » إنْ « َوإسَْرافُُهْم كان مَُتَحقِّقاً و . قرأ نافع واَألَخَواِن بالكسر ، على أهنا شرطيه } أَن كُنُتمْ { : قوله 

  .على غري املَُتَحقّق أو املتحقق املبهم الزمان 
إنْ « : ي بصحة األمر والتحقيق لثبوته كقوله األجري أنه من الشرط الذي يصدر عن املُْدِل: وأجاب الزخمشري 

، وهو عامل بذلك ، ولكنه ختيل يف كالمه أن تفريطَك يف إيصال حقي فعل من » كُْنُت َعِملُْت لََك َعَمالً فََوفِّين َحقِّي 
  .له شك يف استحقاقه إيَّاه جتهيالً هلم 

كم الذكر صفحاً مىت أْسَرفُْتم ، أي إنكم غري متروكمني من اإلنذار املعىن على املُجَاَزاة ، واملعىن أفنضرب عن: وقيل 
إن بكسرها على الشرط وما تقدم يدل على : وقرىء : وهذا أراد أبو البقاء بقوله . مىت كنتم قوماً مسرفني 

  :اجلواب ، والباقون بالفتح على العلة ، أي َألنْ كُنُْتْم كقوله 
  .. ِليطُ املُوَدُِّع أََتْجَزعُ أَنْ َبانَ اخلَ ٤٣٩٠

  :ومثله قوله 
  .. أََتْجَزعُ أَن أُذَْنا قَُتْيَبةَ جُزََّتا  ٤٣٩١

إذا بذالٍ عوضِ النون وفيها معىن : وقرأ زيُد بُن علّي . يروى بالكسر والفتح ، وقد تقدم حنٌو من هذا أول املائدة 
  ] . ١٣٩: آل عمران [ } ِمنَِني وَأَنُْتُم اَألْعلَْونَ إِنْ كُنُْتْم مُّْؤ{ : العلة ، كقوله 

  فصل
أي » صَفْحاً « : أي َترَكُْتُه وَمَسكُْت َعْنُه ، وقوله . ضََرْبُت َعْنُه وأَضَْرْبُت َعْنُه : يقال : قال الفارء والزجاج 

ُردُّ عنكم النصائح أفن: وقيل . واملراد بالذكر عذاُب اهللا . إنك تََولَّْيَت بَصفْنَحِة ُعُنِقَك : إعراضاً ، واألصل فيه 



أَفََنُردُّ عنكم القرآن ، وهذا االستفهام على سبيل اإلنكار ، : واملراعظ واألعذار بسبب كونكم مسرفني ، وقيل 
أفنترك عنكم الوحي ، ومنسك عن إنزال القرآن ، فال نأمركم وال ننهاكم من أجل أنكم أسرفتم يف : واملعىن 

واهللا لو كان هذا القول رف ع حني رده أوائل هذه : دةَ ومجاعٍة ، قال قتادة كفركم وتركتم اإلميان؟ وهذا قول قتا
  .األمة هللكموا ، ولكن اهللا برمحته كرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنةً أو ما شاء اهللا 

فال  أفنطوي عنك الذّكَْر طَيا ،: قال الكسائي . معناه أفنضرب عنكم بذكرنا إياكم صافحني ُمعْرِضَني : وقيل 
أفَُنعْرِضُ : وقال جماهد والسدي . أَفََنْتركُكُم ُسًدى ، ال نأمركم وال َنْنَهاكُْم : تدعون وال توعظون ، وقال الكليب 

  .عنكم ونترككم فال نعاقبكم على كفركم 

فَأَْهلَكَْنا أََشدَّ ِمنُْهْم َبطًْشا وََمَضى ) ٧(ا بِِه َيْستَْهزِئُونَ َوَما يَأِْتيهِْم ِمْن َنبِيٍّ إِلَّا كَانُو) ٦(َوكَْم أَْرَسلَْنا ِمْن َنبِيٍّ ِفي الْأَوَِّلَني 
الَِّذي َجَعلَ لَكُمُ ) ٩(َولَِئْن سَأَلْتَُهْم َمْن َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض لََيقُولُنَّ َخلَقَُهنَّ الَْعزِيزُ الَْعلِيُم ) ٨(َمثَلُ الْأَوَِّلَني 

َوالَِّذي نَزَّلَ ِمَن السََّماِء َماًء بِقََدرٍ فَأَْنَشرَْنا بِِه َبلَْدةً َمْيًتا ) ١٠(لَ لَكُْم ِفيَها ُسُبلًا لََعلَّكُْم تَْهَتُدونَ الْأَْرَض مَْهًدا َوَجَع
لَِتْسَتُووا َعلَى ) ١٢(ْركَُبونَ َوالَِّذي َخلََق الْأَزَْواَج كُلََّها َوجََعلَ لَكُْم ِمَن الْفُلِْك َوالْأَْنَعامِ َما َت) ١١(كَذَِلَك ُتْخَرُجونَ 

َوإِنَّا ) ١٣(َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِنَِني ظُُهورِِه ثُمَّ َتذْكُُروا نِْعَمةَ رَبِّكُْم إِذَا اْستََوْيُتْم َعلَْيِه َوَتقُولُوا سُْبَحانَ الَِّذي َسخََّر لََنا َهذَا 
  ) ١٤(إِلَى َربَِّنا لَُمْنقَِلُبونَ 

يتعلق باإلرسال أو } ِفي األولني { و } ِمن نَّبِيٍّ { خربية مفعول قمدم ، و » كم « } أَْرَسلَْنا َوكَْم { : قوله 
أن عادة األمم مع األنبياء الذين يدعوهنم إىل الدين احلق هو التكذيب : واملعىن » ِلَنبِيٍّ « مبحذوف على أنه صفة 

  .وأستهزائهم ، ألن املصيبة إذا عمت خفت واالستهزاء ، فال ينبغي أن ُيَتأَذَّى بسبب تكذيبهم ، 
أي إن أولئك املتقدمني الذين إرسل إليكم الرسل ، كانوا أشدَّ بطشاً من } فَأَْهلَكَْنآ أََشدَّ مِْنُهم بَطْشاً { : مث قال 

  .قريب وأَكْثََر َعدداً وجلَداً 
  :فيه وجهان » بطشاً « قوله 

  .أنه حال من الفاعل أي أْهلَكَْناُهْم َباِطشَني : والثاثن » ألشد « أ ، هن متييز : أحدمها 
واملعىن أن كفار مكة سلكوا يف الكفر والتكذيب مسلك من كان قبلهم فَلَْيْحذَرُوا } ومضى مَثَلُ األولني { : قوله 

  .إلهالك أي صفِتهم وسنتهم وعقوبتهم ، فعاقبة هؤالء كذلك يف ا. أنْ َينْزِلَ هبم اخلِْزُي مثْلَ أنزل باألولني 
َولَِئْن سَأَلَْت قَْوَمَك من َخلََق : اآلية واملعىن } . . . َولَِئن َسأَلَْتُهْم مَّْن َخلََق السماوات واألرض { : قوله تعاىل 

واألقرب األول ، أي منهم مع . حيتمل رجوعه إىل األنبياء » سألتهم « الضمري يف : السموات واألرض؟ وقيل 
  .مه ، مث عبدوا غريه ، وأنكروا قدرته يف البعث ، لفَْرطِ َجْهِلهِْم كفرهم مقرين بعزته ، وعل

كالن كافياً ، كقولك » خلقهن « بغري » العزيز « كرر الفعل للتوكيد؛ إذ لو جاء } َخلَقَُهنَّ العزيز العليم { : قوله 
[ } لَِئن َسأَلَْتُهم مَّْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ اهللا َو{ : وفيها دليل على أن اجلاللة الكرمية من قوله . زيٌد : َمْن قَاَم؟ فيقال : 

  .مرفوعة بالفاعلية ، ال باالبتداء للتصريح بالفعل يف نظريهتا ]  ٨٧: الزخرف 
  .وهذا اجلواب مطابق للسؤال من حيث املعىن؛ إذ لو جاء على اللفظ جليء فيه جبملة ابتدائية كالسؤال 

اعلم أنه تقد مت اإلخباُر عنهم ، مث ابتدأ داالً على نفسه بذكر مصنوعاته } رض مَْهداً الذي جََعلَ لَكُُم األ{ : قوله 
الذي جعل لنا األرض ِمَهاًد ، : ولو كان هذا من مجلة كالم الكفار لقالوا } الذي جََعلَ لَكُمُ األرض مَْهداً { : فقال 

  .ال يليق إال بكالمه } مَّْيتاً فَأَنَشْرَنا بِهِ َبلَْدةً { : إال أن قوله يف أثناء الكالم 



الذي بىن هذا املسجَد فالنٌ الَعاِلُم فيقول السَّامع هلذا الكالم : ونظريه من كالم الناس أن يسمع الرجل رجالً يقول 
أنا أعرفه بصفات محيدٍة فوق ما تعرفه فأَزِيُد يف وصفه ، فيكون النعتان : الزاهُد الكرُمي ، كأن ذل السامع يقول : 
  .يعاً من رجلني لرجل واحد مج

ومعىن كون األرض مهاداً واقعة ساكنة ، فإهنا لو كانت متحركة ملا أمكن االنتفاع هبا يف الزراعة واألبنية ، وستر 
{ فكانت األرض مهاداً لكثرة ما فيها من الراحات . عيوب األحياء واألموات ، وألن املهَد موضعَ راحة الصيب 

وذلك أن انتفاع الناس هبا إمنا يكمل إذا سعوا يف أقطار األرض ، فهيأ تعاىل تلك السبل } سُُبالً  َوَجَعلَ لَكُْم ِفيَها
  .ووضع عليهاعالمات ، ليصح هبا االنتفاع 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  .إىل َمقَاِصدِكم يف أسفاركم ، أو لتهتدوا إىل احلق يف الدِّينِ } لََّعلَّكُمْ َتهَْتُدونَ { : مث قال 
أي بِقَْدرِ حاجتكم إليه من غري زيادة وال نُقَْصان ، ال كما أنزل } قََدرٍ والذي َنزَّلَ ِمَن السمآء َمآًء بِ{ : قوله تعاىل 

  .على قومل نوع بغري قدر حىت أَغَْرقَُهْم 
. قرأ العامة ُمَخفَّفاً ، وِعيَسى وأبو َجْعفَرٍ ُمثَقَّالً ، وتقدم الكالم فيه يف آل عمران } فَأَنشَْرَنا بِهِ َبلَْدةً مَّْيتاً { : قوله 
م يف األعراف اخلالف يف َتْخُرُجونَ وُتخَْرُجونَ أي كما أحيينا هذه البلدة باملطر ، ومعىن امليتة اخلالية من النبات وتقد

واملعىن أن هذا الدليل كما دل على قدرة اهللا تعاىل وحكمته ، فكذلك يدل . ، كذلك خترجون من قبوركم أحياء 
  .على قدرته على املبعث والقيامة 

  .ه أنه جعلهم أحياَء بعد إماتٍة كهذه األرض ليت انَْتَشَرتْ بعدما كانت ميتةً ووجه التشبي
بل وجه التشبيه أنه يُعيدهم وُيْخرجهم من األرض مباٍء كاملين مكا تَْبُبُت األرُض مباء املطر ، وهذا ضعيف؛ ألن : قيل 

  .ظاهر لفظ اإلنشار اإلعادة فقط دون هذه الزيادة 
األزواج الضروب واألنواع ) رضي اهللا عنهما ( ، قال ابن عباس } َخلََق األزواج كُلََّها  والذي{ : قوله تعاىل 

  .كاحلُلو واحلَاِمض واألبيض واألسود والذكر واألنثى 
كل ما سوى اهللا فهو َزْوج ، كالفَْوق ، والَتْحِت ، والَيِمني ، والَيسَار ، والقُدَّام واخلَلِْف ، : وقال بعض احملققني 

وكوهنا أزواجاً يدل على . اِضي ، واملُْستَقَْبلش ، والذَّواِت والصِّفاِت ، والصيِف ، والشِّتاء ، والربيعِ واخلريِف واملَ
أهنا ممكنة الوجود يف ذواهتا حمدثةً مسبوقةٌ بالعدم ، فأما احلق تعاىل فهو املفرد املنزه عن الضِّدِّ والنِّدِّ ، واملقابل ، 

أي كل ما هو زوج فهو خملوق ، فدل هذا على أن } والذي َخلََق األزواج كُلََّها { : ال تعاىل واملعاِضد ، فلهذا ق
  .خالقها فرد مطلق منزه عن الزوجية 

  :وأيضاً علماء احلساب بينوا أن املفرد أفضل من الزوج لوجوه : قال ابن اخلطيب 
وج ُمْحَتاجٌ إىل الفرد ، والفرد هو الوحدة وهي غنية عن أن االثنني ال توجد إال عند حصول َوْحَدَتْينِ ، فالز: األول 

  .الزوج والغين أفضل من احملتاج 
أن الزوج يقبل القسمة بقسمني ُمَتَساوَِيْينِ والفرد ال يقبل القسمة ، وقبول القسمة انفعال وتأثر وعدم قبوهلا : الثاين 

  .قوة وشدة ، فكان الفرد أفضل من الزوج 
وإذا كان كذلك ثبت أن األزواج ممكناٌت وحمدَثاتٌ ) َخَر تدل على أن الفرد أفضل من الزوج مث ذكر وجوهاً أُ( 

  .وَمْخلُوقَاٌت وأن الفرَد هو القائم بذاته املستقلّ بنفسه ، الغين َعمَّا ِسَواُه 
أي ما َتْركَبُوَنُه ، وركب ما موصولة وعائدها حمذوف ، } َوَجَعلَ لَكُْم مَِّن الفلك واألنعام َما َتْركَُبونَ { : قوله 

: ويف غريه بنفسه ، قال ]  ٦٥: العنكبوت [ } فَإِذَا َرِكبُواْ ِفي الفلك { : يتعدى حبرف اجلر ) إىل الفلك ( بالنسبة 
  .فغلب هنا املتعدي بنفسه على املتعدي بواسطة ، فلذلك حذف العائد ]  ٨: النحل [ } ِلَترْكَُبوَها { 

  فصل
  .يكون يف البحر ، وإما أن يكون يف الربِّ ، فأما سفر البحر فعلى السفينة ، وأما سفر الرب فعلى األنعام  السَّفَُر إما أن

  ِلَم لَْم يقل على ظهورها؟: فإن قيل 



  :من وجوه : فاجلواب 
» ما « لفظ ما تركبونه ، فالضمري يعود على : و التقدير » َما َتْركَُبَو « : قال أبو عبيدة التذكري لقوله : األول 

  .فلذلك أَفْرََدُه 

أضاف الظهر إىل واحد فيه معىن اجلمع مبنزلة اجلنس ، فلذلك ذَكََّرُه ، ومجع الظهور باعتبار : قال الفراء : الثاين 
  .معناها 
  .اِفقَُك ِعْنِدي ِمَن النَِّساء َمْن ُيَو: أن التأنيث فيها ليس حقيقاً ، فجاز أن خيتلف اللفظ فيه ، كما يقال : الثالث 

جََعل « جيوز أن تكون هذه الم العلة ، وهو الظاهر وأن تكون للصريورة فتتعتلق يف كليهما ب » ِلَتْسَتُووا « : قوله 
  .أن تكون لألمر ، وفيه بعد ، لقلة دخوهلا على أمر املخاطب : وجوز ابن عطية . » 

  :وقال » َمَصافَّكُمْ لَِتأُْخذُوا « : فَلَْتفَْرحُوا ويف احلديث : وقُرىَء شاذاً 
  فََتقِْضي َحوَاِئجَ املُْسِلِمينَا... ِلَتقُْم أَْنَت َيا اْبَن َخْيرِ قَُرْيشٍ  ٤٣٩٢

  .نص النحويون على قلتها عدا أََبا القَاِشم الزَّجَّاجِيِّ ، فإنه جعلها لغة جيدة 
أي تذكروهنا يف قلوبكم ، وذلك الذكر هو أن َيْعرِف أن اهللا }  ثُمَّ َتذْكُرُواْ نِْعَمةَ رَبِّكُمْ إِذَا استويتم َعلَْيِه{ : قوله 

تعاىل خلق البحر وخلق الرياح ، وخلق ُجْرَم السفينة على وجه ُيْمِكُن اإلنسان من تصريف هذه السفينة إىل أي 
إلنسان جانب شاء ، فإذا تذكر أن خلق البحر ، وخلق الرياح ، وخلق السفينة على هذه الوجوه القابلة لتصرف ا

ولتحريكاته ، إمنا هو من تدبري احليكم العليم القدير ، عرف أن ذلك نعمة من اهللا تعاىل ، فَيْحِملُُه ذلك على االنقياد 
  .لطاعة اهللا تعاىل ، وعلى االشتغال بالشكر ، لنعم اهللا اليت هناية هلا 

  .ضابطني : مطيقني وقيل } نَِني سُْبَحانَ الذي َسخََّر لََنا هذا َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِ{ : قوله 
وذكر دخول } سُْبَحانَ الذي َسخََّر لََنا هذا { : واعلم أنه تعاىل عني ذكراً لركوب السفينة والدابة ، وهو قوله 

كوبة ال بّد أن وحتقيقه أن الدابة املر]  ٢٩: املؤمنون [ } رَّبِّ أَنزِلْنِي ُمنَزالً مَُّبارَكاً َوأَنَت َخْيُر املنزلني { : املنازل 
تكون أكثَر قوة من اإلنسان بكثري ، وليس هلا عقل يهديها إىل طاعة اإلنسان ، ولكنه تعاىل خلق تلك البهيمة على 

أما َخلْقُها الظاهر ، فألهنا َتْمِشي . وجوه خمصوصة يف خلقها الظاهر ، وخلقها الباطن ، فحصل منها هذا النتفاع 
الستقرار اإلنسان وأما خلقها الباطن فألهنا مع قوهتا الشديدة قد صّيرها اهللا تعاىل على أرَبعٍ ، وكان ظهرها حيسن 

ُمْنقَادةً لإلنسان ، ومسّخرة له ، فَإذا تأمل اإلنسان يف هذه العجائب َعظُمَ تعجبه من تلك القدرة ، واحلكمة اليت ال 
  .له مقرنني سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا : نِهاية هلا ، فال بّد وأن يقول 

: املُطيُق للشيء الضابط له من : واملُقْرِنُ . ، وقدم الفواصل » مبقرنني « متعلق » له « ، » ُمِقْرنَِني ) لَُه ( « : قوله 
دة ِصْرتُ له ِقْرناً ، ومعىن ِقْرن فُالٍَن ، أي مثلُُه يف الشِّ: كأن اشتقاقه من قولك : قال الواحدي . أي أَطَاقَُه : أَقَْرَنُه 

.  
  :والقَْرنُ احلَْبلُ ، وقال ابن َهْرَمةَ . ِقْرنٌ لفالٍن أي ضابط له : وقال أبو عبيدة 

  ُيطَاُق اْحِتمَالُ الصَّدِّ َيا َدْعُد واهلَجُْر... َوأقَْرْنُت َما َحمَِّلتْنِي َولَقَلََّما  ٤٣٩٣

  :وقال عمرو بن معد يكرب 
  لََنا ِفي النَّاِئَباتِ بُِمقْرِنِينَا...  لَقَْد َعِلَم القََباِئلُ َما ُعقَْيلٌ ٤٣٩٤

  ) :رمحه اهللا ( وجده قَرِينُه؛ ألن القوي ال يكون قرينه الضعيف ، قال : وحقيقة أقَْرَنُه 



  لَمْ َيْستَِطْع صَْولَةَ الُبْزلِ القََناعِيسِ... وابُن اللَُّبون إذَا َما لُزَّ ِفي قََرٍن  ٤٣٩٥
  .اء قبل الراء ُمقَْترِنَِني بالت: وقرىء 
  فصل

ومعىن اآلية ليس عندنا من القوة والطاعة أن نقرن هذه الدابة والفلك ، وأن نضبطها فسُْبحانَ َمْن َسخَّر لنا هذا 
: أنه كان إذا وضع رِْجلَُه يف الركاب ، قال « بقدرته وحكمته ، روى الزخمشرّي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

. احلَْمُد هللا على كل حال ، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني : لى الدَّابَِّة قال بِْسم اِهللا ، فإذا استوى ع
  .» َوإنَّا إلَى َربَِّنا لَُمْنقَِلُبونَ 

ال إله إال اهللا ظلمت نفسي فاغفر يل ، إنه ال : مث محَّد ثالثاً ، وكبَّر ثالثاً ، مث قال : وروى عن عليٍّ أيضاً مثله وزاد 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه « : مما تضحك يا أمري املؤمنني؟ قال : الذنوب إال أنت ، مث ضحك ، فقيل يغفر 

العبُد إذا قال ال إله إال أنت ظلمت نفسي فاغفر يل ، : ما يضحكك يا نيبَّ اهللا؟ قال : وسلم فََعلَ ما فعلُت ، فقلنا 
  .» نوب إال ُهَو إنه ال يفغر الذنوب إال أنت بعلم أنه ال يغفر الذ

  فصل
  :دلت هذه اآلية على خالف قول املَُجبِّرة من وجوه 

» كَْي « فذكره بالم » لَِتْسَتوُوا على ظهوره مث تذكروا نعمة ربكم إذا استويتكم عليه « : أنه تعاىل قال : األول 
  .الكفر منه  إنه تعاىل أراد: وهذا يدل على أنه أراد منا هذا الفعل وهذا يدل على بطالن قوهلم 

  .يدل على أن فعله معلّل باألغراض » لتستوو « قوله : الثاين 
أنه تعاىل بني أن خلق هذه احليوانات على هذه الطبائع إمنا كان لغرض أن يصدر الشكر عن العبد ولو كان : الثالث 

أن أَْخلَُق ُسْبَحانَ اهللا يف لسان فعل العبد فعالً هللا لكان معىن اآلية إين خلقت هذه احليوانات على هذه الطبائع ألجل 
  .وهذا باطل؛ ألنه تعاىل قادر على أن خيلق هذا اللفظ يف لسانه بدون هذه الَوسَاِئِط . العبد 

  .» الكالم على هذه الوجوه معلوم مما تقدم فال فائدة يف اإلعادة « : قال ابن اخلطيب 
ووجه اتصال الكالم مبا قبله أن راكب الفلك يف خطر . ملُصَيَُّرونَّ يف املعاد أي } َوإِنَّآ إىل َربَِّنا لَُمنقَِلُبونَ { : قوله 

اهلالك وراكب الدابة كذلك أيضاً؛ ألن الدابة قد حصل هلا ما يوجب هالك الراكب ، وكذا السفينة قد تنكسر ، 
الك ، وأنه منقلب إىل ففي ركوهبما تعريض النفس للَهالَك فوجب على الراكب أن يتذكر أمر املوت ، ويقطع أنه ه

  .كان قد وطن نَفَْسُه على املوت ) احملذور ( اهللا ، وغري منقلب من قََضاِئِه وقدره ، فإذا اتفق له ذلك 

َوإِذَا ) ١٦(الَْبنَِني أَمِ اتََّخذَ ِممَّا َيْخلُُق َبَناٍت َوأَصْفَاكُْم بِ) ١٥(َوَجَعلُوا لَُه ِمْن ِعَباِدِه ُجزًْءا إِنَّ الْإِْنَسانَ لَكَفُوٌر ُمبٌِني 
أََوَمْن يَُنشَّأُ ِفي الِْحلَْيِة َوُهَو ِفي الِْخَصامِ ) ١٧(ُبشَِّر أََحدُُهْم بَِما َضَربَ ِللرَّْحَمنِ َمثَلًا ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَودا َوُهَو كَظِيٌم 

) ١٩(َمنِ إِنَاثًا أََشهِدُوا َخلْقَُهمْ َسُتكَْتُب شََهادَُتُهْم وَُيْسأَلُونَ َوَجَعلُوا الَْملَاِئكَةَ الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْح) ١٨(غَْيُر ُمبِنيٍ 
أَْم آتَْيَناُهْم ِكتَاًبا ِمْن قَْبِلِه فَُهْم ) ٢٠(َوقَالُوا لَْو َشاَء الرَّْحَمُن َما َعَبْدَناُهْم َما لَُهْم بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم إِلَّا َيخُْرُصونَ 

وَكَذَِلَك َما أَْرَسلَْنا ِمْن ) ٢٢(َبلْ قَالُوا إِنَّا َوَجْدَنا آَباءََنا َعلَى أُمٍَّة َوإِنَّا َعلَى آثَارِِهْم مُْهَتُدونَ ) ٢١(ْمِسكُونَ بِِه ُمْسَت
  ) ٢٣(لَى آثَارِِهْم ُمقَْتُدونَ قَْبِلَك ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنِذيرٍ إِلَّا قَالَ مُْتَرفُوَها إِنَّا َوَجْدَنا آَباءََنا َعلَى أُمٍَّة َوإِنَّا َع

قرأ عاصم يف رواية أبِي َبكْرٍ جزءاً بضم اجليم والزَّاي ، يف كل القرآن ، والباقون بإسكان الزاي » ُجْزءاً « : قوله 
  .ومها لغتان . يف كُلِّ القرآن 



وجيوز . عل واجلعل َتْصيٌِري قويل مفعول أول للج» جزءاً « و . جَُزا بفتح الزاي بال مهزٍ : وأما محزة فإذا وقف قال 
  .أن يكون مبعىن َسمَّْوا واْعتَقَُدوا 

  :أن اجلزء األنثى ، وأنشدوا : وأغرُب ما قيل هنا 
  قَدْ ُتْجزِىُء احلُرَّةُ اِملذْكَاُر أَْحَيانَا... إنْ أَجَْزأَْت ُحرَّةٌ َيوْماً فَالَ َعَجٌب  ٤٣٩٦

  :وقال اآلخر 
  ِللَْعْوسجِ اللَّْدِن يف أَْبيَاِتَها َزَجلُ... نَاِت األَْوسِ ُمْجزِئَةً َزوَّْجُتُه ِمْن َب ٤٣٩٧

  .أثر الصنعة فيهما ظاهر : قال الزخمشري 
  .هذه اللغة فاسدة ، وهذه اآلبيات مصنوعة : وقال الزَّجَّاُج واَألْزَهرِيُّ 

  فصل
َجَعلُْت زيداً أفضلَ الناس أي : موا به ، كما تقول املشهور أن املراد من هذا اجلعل أهنم أثبتوا هللا َولَداً مبعىن حك

« املَالَئكةُ بناتُ اهللا؛ ألن ولد الرجل جزء منه ، قال عليه الصالة والسالم ، : وَصفُْتُه وحكمتم به ، وذلك قوهلم 
  .» فَاِطَمةُ بْضَعةٌ منِّي 

زء ويتولد منه شخص مثلك ذلك األصل واملعقول من الولد أن ينفصل من الوالد جزء من أجزائه مث يترىب ذلك اجل
  .، وإذا كان كذلك فولد الرجل جزء منه 

املراد باجلزء إثبات الشركاء هللا ، وذلك أهنم ملا أثبتوا الشركاء فقد زعموا أن كل العباد ليست هللا ، بل : وقيل 
: قالوا . بعضهم جزءاً منهم بعضها هللا ، وبضعها لغري اهللا ، فهم ما جعلوا هللا من عباده كلهم ، بل جعلوا له من 

وهذا القول أوىل ، ألنا إذا محلنا هذه اآلية على إنكار الشريك هللا ومحلنا اآلية اليت بعدها على إنكار الولد هللا كانت 
 ُمبني« يعين الكافر لكفور جحود لنعم اهللا » إنَّ اإلنْسَسانَ لَكَفُور « : اآلية جامعة للرد على مجيع املبطلني ، مث قال 

  .ظاهر الكفر » 
» أْصفَاكُْم « هذا استفهام توبيخ وإنكار ، يقول اختذ َربُّكُْم ِلَنفِْسهِ الَبَناِت و } أَمِ اختذ ِممَّا َيْخلُُق َبنَاٍت { : قوله 

مشارك ، أصْفَْيُت فُالَناً أي آثَْرُتُه به إيثَاراً حصل له على سبيل الصفاء من غري أن يكون فيه : أخلَصكم بالَبنني يقال 
جيوز أن يكون داخالً يف حيز » وأْصفَاكُْم « : فقوله ]  ٤٠: اإلسراء [ } أَفَأَْصفَاكُمْ رَبُّكُم بالبنني { : كقوله 

مقدرة عن » قد « و . ، وجيوز أن يكون حاالً ، أي أَمِ اتََّخذَ ف يهذه احلالة » اتََّخذَ « اإلنكار معطوفاً على 
  .اجلُْمُهورِ 

  فصل
اهللا تعاىل َرتََّب هذه املناظر على أحسن الوجوه ، وذلك ألنه بني أن إثبات الولد هللا حمال ، وبتقدير أن واعلم أن 

  .ثبت الولد فجعله بنْتاً حمالٌ أيضاً 
 أما بيان أن إثباَت الولد هللا حمال؛ فألن الوَلََد ال بّد وأن يكون ُجْزءاً من الوَاِلِد ، ولَمَّا كان له جزء كان مركباً ،

وكل مركب ممكن وأيضاً ما كان كذلك ، فإنه يقبل االتِّصالَ واالْنِفصَالَ واالْجَتمَاَع واالفْتَِراَق وما كان كذلك 
  .فهو ُمْحَدث عبد ، فال يكون إهلاً قدمياً أزليا 

اختذ لنفسه النبات  وأما املقام الثاين وهو أن يكون هللا ولد فإنه ميتنع أن يكون بنتاً ، ألن االبن أفضلُ من البنت فلو
  .وأعطلى البنَني لعباده لزم أن يكون حال العبد أفضل وأكمل من حال اهللا ، وذلك مدفوع ببديهة العقل 

وَزْجُهُه ُمْسَودٌّ ُمسَْوادٌّ بالرفع على أهنا : وقرىء هنا « : قال الزخمشري . تقدم نظريه } َوإِذَا ُبشَِّر أََحُدُهم { : قوله 



  .» ضمري الشأن « ظل » ، واسم « ظل »  مجلة يف موضع خرب
  فصل

ُمْسوَدا َوُهَو « أي صار وجهه » ظَلَّ َوْجُههُ « واملعىن مبا ضرب للرمحن مثالً ، أي جعل هللا شبهاً؛ ألنَّ كُلّ ُيْشبُِهُه ، 
ثباته؟ روي أن واملعىن أن الذي بلغ حاله يف النقص إىل هذا احلد كيف جيوز للعاقل إ. من احلز والغيظ » كَِظيٌم 

  :بعض العرب هجر بيته حني وضعت امرأته بِْنتاً فقالت املرأة 
  يَظَلُّ ِفي الَْبيِت الَِّذي َيِلينَا... َما َألبِي َحمَْزةَ الَ يَأِتيَنا  ٤٣٩٨

  لَْيَس لََنا ِمْن القََضاِء َما ِشينَا... غَْضَبانَ أَن ال نَِلَد الَبنِيَنا 
  :وجهان » َمْن « جيوز يف } . . . أََوَمن ُيَنشَّأُ ِفي احللية { : قوله تعاىل ... ْعِطيَنا َوإِنََّما نَأُخذُ َما أُ

  .أََو َتْجَعلُونَ َمْن ُيَنشَّأُ ِفي اِحللَْيِة : أن تكمون يف حمل نصب مفعوالً بفعل مقدر ، أي : أحدمها 
  .ٌء أو وَلٌَد ، إذ جعلوا اهللا ُجْزءاً أنه مبتدأ وخربه حمذوف ، تقديره أََو َمْن ُيَنشَّأُ جز: والثاين 

وقرأ العامة يَْنَشأُ . » بَِما ضََرَب « : مما خيلق ، وقوله : جيوز مأن يكون يف حمل خفض ردا على قوله : وقال البغوي 
الشني مبنياً  واَألَخَواِن َوحَفٌْص بضم الياء وفتح النون وتشديد. بفتح الياء وسكون النون من نشأ يف كذا يَْنشأُ ِفيِه 

يَُناَشأُ كيقاتل ، مبنياً : واحلسن . للمفعول أي يَُربَّى وقرأ اجلَْحَدرِيُّ كذلك ، إال أنه خفف الشني أخذه من أَْنشَأَُه 
  .واملفاعلة تأيت مبعىن اإلفعال ، كاملَُعاالَةِ مبعىن اإلْعالَِء . للمفعول 

  فصل
أن الذي يترىب يف اِحللية والزينة يكون ناقصَ الذات؛ ألنه لوال : ا واملعىن املراد من هذا الكالم التنبيه على ُنقْصَانَِه

َوُهَو ِفي { : ُنقْصَاُنهام يف ذاهتا ملا احتاجت إىل تزيني نفسها باِحللْية ، مث بني نُقَْصانَ حاهلا بطريق آخرٍ وهو قوله 
يتعلق مبحذوف يدل عليه من بعده تقديره وهو ال ُيبنيُ جيوز أن » يف اِخلَصامِ « و . اجلملة حال } اخلصام غَْيُر ُمبِنيٍ 

ال « وجاز للمضاف إليه أن َيْعَملَ فيما قبل املضاف ، ألنَّ غَْير مبعىن » ُمببِنيٍ « يف اِخلَصام أي احلجة وجيوز أن يتعلق 
  .كما تقدم حتقيقه آخر الفاحتة » 

  فصل
كل ما تتكلم امرأة ، : قال قتادة يف هذه اآلية . قََمهِّن املعىن وهو يف املخاصمة غري مبني احلجة من ضعفهن وَس

  .فتريد أن تتكلم ُحبجَِّتها إال تكلمت باحلُجَِّة عليها 

  .جعلوا أي حكموا به } َوَجَعلُواْ املالئكة الذين ُهْم ِعبَاُد الرمحن إِنَاثاً { : قوله 
 ٢٠٦: األعراف [ } إِنَّ الذين ِعنَد َربَِّك { : ويؤيده قوله  ظرفاً» ِعْنَد الرَّْحَمن « : وقرأ نافع وابن كثري وابن عام 

على إضمار ِفْعل ، » عباد « وقرأ األعمش كذلك ، إال أنه نصب . مجع َعْبد والرسم حيتملها » عباد « والباقون ] 
أيب عبدالرمحن باإلفراد أي الذين هم ُخِلقُوا ِعَباداً وحنوه وقرأ عبداهللا وكذلك هي يف مصحفه املالئكة عباَد الرمحن و

  .أُُنثاً مجُع اجلَْمعِ : وقرأ َزْيُد ْبُن ِعلّي . ، وإناثاً هو املفعول الثاين للجَْعلِ مبعىن االعتقاد أو التصيري القويل 
قرأ نافع هبمزة مفتوحة ، مث بأخرى مضمومة ُمَسهَّلٍة بينها وبني الواو وسكون الشني على ما مل » أَشَهُِدوا « : قوله 

: الصافات [ } أَْم َخلَقَْنا املالئكة إَِناثاً َوُهْم َشاِهُدونَ { : يسّم فاعله أي أَحَضُروا َخلْقَُهْم حني خلقوا ، كقوله 
وقرأ قالون ذلك باملد يعين بإدَختال أِلٍف بني اهلمزتني ، والقصر يعين . وهذا استفهام على سبيل اإلنكار ] .  ١٥٠

فعالً رباعياً َمبْنيا » أََشهِدُوا « فنافع أدخل مهزة للتوبيخ على . الشني بعد مهزة واحدة  الباقون بفتح. بعندم األلف 
للمفعول فسّهل مهزته الثانية وأدخل ألفاً بينهما كراهة الجتماعهما ، وتارة مل يدخلها اكتفاء بتسيهل الثانية وهي 



بل نقله . ومل ينقل أبو حيان عن نافع تسهيلَ الثانية . ثالثياً » َشهِدُوا « والباقون أدخلوا مهزة اإلنكار على . أَْوَجُه 
  .عن عليِّ ْبنِ أيب ط البٍ 

  :وقرأ الزهري أُشْهُِدوا رباعياً مبنياً للمفعول وفيه وجهان 
  .أن يكون حذف اهلمزة لداللة القراءة األخرى عليها ، كما تقدم يف قراءة أَْعجَميٌّ : أحدمها 
  .ملة خربية ، وقعت صفة إلناثاً ، أي أَجَعلُوُهْم إَناثاً َمْشُهوداً َخلْقَُهْم كذلك أن تكون اجل: والثاين 

بالرفع لقيامه مقام » شهادهتم « قرأ العام سُتكَْتب بالتاء من فوق مبنياً للمفعول } سَُتكَْتُب َشَهادَُتُهمْ { : قوله 
وابن عباس . َسَيكُْتُب بالياء من حتت وهو يف الباقي كالعامة : يُّ شََهادَاتُُهْم باجلَْمع ، والزُّهْر: الفاعل؟ وقرأ احلسن 

  .وزيُد ْبُن علّي وأبو جعفر وأبو َحْيَوةَ سََنكُْتبُ بنون العظمة َشَهاَدَتُهمْ بالنصب مفعوالً به 
  فصل

لوا هذا القول سأهلم ملا قا: قال الكليب ومقاتل . املعىن سنكتب شهادهتم على املالئكة أهنم بنات اهللا ويسألون عنها 
مسعنا من آبائنا وحنن نشهد أهنم لَْم ُيكَذُِّب ا فقال : ما ُيْدرِيكُْم أهنم إناث؟ قالوا : النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

ليد عنها يف اآلخرة وهذا يدل على أن القول بغري دليل منكر ، وأن التق} سَُتكَْتُب َشَهاَدُتُهْم َوُيسْأَلُونَ { : اله تعاىل 
  .حرام يوجب الذم العظيم ، والعقاب الشديد 

  :هؤالء الكفار كفروا يف هذا القول من ثالثة أوجه : قال احملققون 
  .إثبات الولد : أوهلا 
  .أن ذلك الولد بنت : ثانيها 

  .احلكم على هؤالء املالئكة باألنوية : وثالثها 
  فصل

بالنون ، فهذه العندية ال شك أهنا » ِعْنَد « ءات ، أما قراءة احتج من قال بتفضيل املالئكة على البشر هبذه القرا
يوجب احلصر واملعىن أهنم هم املوصوفون هبذه » ُهْم « عندية الفضل والقرب من اهللا تعاىل بسبب الطاعة ولفظة 

  .العندية ال غريهم ، فوجب كوهنم أفضل من غريهم ، رعاية للفظ الدال على احلَْصرِ 

يفيد » ِعَباد الرَّْحَمنِ « فقد تقدم أن لفظ العباد يف القرآن خمصوٌص باملؤمنني ، فقوله » العَْبد « د مجع وأما قراءة ِعَبا
َحْصرَ الُعبُوِديَّة فيهم ، فَإذَا كَانَ اللَّفظُ الّدالُ على الُعُبوديَّة داالً على حصر الفضل والقرب والشرب هلم وجب 

  .كوهنم أفضل؛ واهللا أعلم 
وقال جماهد . اآلية يعىن املالئكة قاله قتادة ومقاتل والكليب } . . . َوقَالُواْ لَْو َشآَء الرمحن َما َعَبْدَناُهْم { :  قوله تعاىل

وإمنا مل يعجل عقوبتنا على عبادتنا إياهم ، لرضاه منا بعبادهتا وهذا نوع آخر من كفرهم وشبهاهتم . يعين األوثان : 
.  

  فصل
  :ية تدل على فساد القول باجلرب يف أن كفر الكافر يقع بإرادة اهللا من وجهني هذه اآل: قالت املعتزلة 

مث إنه تعاىل أبطله . لو شاء الرمحن ما َعَبدَْناُهْم وهذا تصريح بقول اجملربة : أنه تعاىل حكى عنهم أهنم قالوا : األول 
فثبت بطالن هذا املذهب ونظريه قوله تعاىل يف سورة } ُصونَ مَّا لَُهم بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم إِالَّ َيْخُر{ : بقوهلم 
قُلْ َهلْ ِعنَدكُم مِّنْ { : إىل قوله ]  ١٤٨: األنعام [ } َسَيقُولُ الذين أَْشَركُواْ لَْو َشآَء اهللا َمآ أَْشَركَْنا { : األنعام 

  ] . ١٤٨: األنعام [ } إَالَّ َتخُْرُصونَ  ِعلْمٍ فَُتْخرُِجوهُ لََنآ إِن َتتَّبُِعونَ إِالَّ الظن َوإِنْ أَنُتْم



} َوَجَعلُواْ لَُه ِمْن ِعَباِدِه ُجزًْءا { ) : تعاىل ( قوله : أنه تعاىل حكى عنهم قبل هذه اآلية أنواع كفرهم ، ِفأوهلا : الثاين 
لُواْ لَوْ َشآَء الرمحن َما َعَبْدَناُهمْ َوقَا{ : قوله تعاىل : } وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثاً { : قوله : وثانيها 

 {.  
فلما حكى هذه األقاويل بعضها على إثر بعض وثبت أن القولني األولني كفر حمض ، فكذلك هذا القول الثالث 

  :جيب أن يكون كفراً وأجاب الواحدي يف البسيط بوجهني 
  .املالئكةُ بناُت اهللا : عائد إىل قوهلم } َك ِمْن ِعلْمٍ مَّا لَُهم بِذَِل{ : ما ذكره الزجاج وهو أن قوله تعاىل : األول 
لَْو َشاَء الرمحن ما عبدناهم أنه أمرنا بذلك ورضي بذلك فقررنا عليه فأنكر عليهم : أهنم أرادوا بقوهلم : والثاين 
  .ذلك 

لني باطلني ، وبني وهذان الوجهان عندي ضعيفان ، أما األول ، فألنه تعاىل حكى عن القوم قو: قال ابن اخلطيب 
وجه بُطْالَهنما ، مث حكى بعده وجهاً ثالثاً يف مسألة أجنبية عن املسألتني األوليني ، مث حكى البطالن ، والوعيد ، 

فهو أيضاً : وأما الوجه الثاين . فصرف هذا اإلبطال الذي ذكره عنه إىل كالم متقدم وأجنيب عنه يف غاية البعد 
ليس فيه بيان متعلق خالف تلك املشيئة واإلمجال خالف الدليل } الرمحن ما عبدناهم  لو شاء{ : ضعيف؛ ألن قوله 

تفيد انتفاء الشيء النتفاء غريه ، » لو « وكلمة . لو شاء اهللا أن نعبدَهم ما عبدناهم : ، فوجب أن يكون التقدير 
واإلبطال واإلفساد يرجع إىل فساد . فهذا يدل على أنه مل توجد مشيئة لعدم معبادهتم ، وهذا غري مذهب اجملربة 

  .هذا املعىن 

إهنم ملا ذكروا ذلك الكالم على سبيل االستهزاء والسخرية ، : ومن الناس من أجاب عن هذا االستدالل بأن قال 
  :و أجاب الزخمشري عنه من وجهني . فلهذا السبب استوجبوا الظن والذم 

  .ه مستهزئني ، وادعاء ما ال دليل عليه باطل أنه ليس يف اللفظ ما يدل على أهنم قالو: األول 
أنه تعاىل حكى فيهم ثالثة أشياء وهي أهنم جعلوا له من عباده جزءاً ، وأهنم جعلوا املالئكة إناثاً ، وأهنم قالوا : الثاين 

ء ال على سبيل لو شاء الرمحن ما عبدناهم فلو قلنا بأنه إمنا جاء الذم على القول الثالث ألهنم قالوه على ظريق اهلُْز
اجلّد وجب أن يكون احلال يف اِحلكَاية للقولني كذلك فيلزم أهنم لو نطقوا بتلك األشياء على سبيل اجلد أن يكونوا 

  .حمقني ومعلوم أنه كفر 
وأما القول بأن الظن يف القولني األولني إمنا يوجد على بعض ذلك القول وبعض القول الثالث ال على نفسه ، بل 

  .ه على سبيل االستهزاء فهذا يوجب تشويش النظم ، وأهنم ال جيوز يف كالم اهللا تعاىل على إيراد
واجلواب احلق عندي عن هذا احلكم هو ما ذكرنا يف سورة األنعام وهو أن القوم ملا ذكروا هذا : قال ابن اخلطيب 

ان ، فاعتقدوا أن األمر واإلرادة جيب الكالم ، استدلوا مبشيئة اهللا تعاىل للكفر على أنه ال جيوز ورود األمر باإلمي
إن اهللا يريد الكفر من الكافر ، بل : كوهنما ُمَتطَابِقْينِ وعندنا أن هذا باطل فالقوم مل يستحقوا الذم جملرد قوهلم 

سقط ملا أراد الكفر من الكافر وجب أن يقبح منه أمر الكافر باإلميان ، فإذا صرفنا الذمَّ إىل هذا : ألجل أهنم قالوا 
  .ومتام التقرير موجود يف سورة األنعام . استدالل املعتزلة هبذه اآلية 

إن اهللا َرِضيَ : ما هم إال كاذبون يف قوهلم } إِنْ ُهْم إِالَّ َيخُْرُصونَ { فيما يقولون } مَّا لَُهم بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ { : قوله 
  .املالئكة إناث وهم بنات اهللا :  إنْ ُهْم إال خيرصون يف قوهلم: وقيل . َعنَّا بعبادتنا 

} فَُهم بِِه ُمْستَْمِسكُونَ { أي من قبل القرآن ، أو الرسول بأن يعبد غري اهللا } أَْم آَتْيَناُهْم ِكَتاباً مِّن قَْبِلِه { : قوله 
يضاً باطل ، لقوله يعين أن القول الباطل الذي حكاه اهللا عنهم عرفوا صحته بالعقل أو بالنقل؟ أما إثباته بالعقل فهو أ



واملعىن أهنم وجدوا ذلك الباطل يف كتاب منزل قبل } أَْم آتَْيَناُهْم ِكتَاباً مِّن قَْبِلِه فَُهم بِِه ُمْسَتْمِسكُونَ { : تعاىل 
  .القرآن ، حىت جاز هلم أن يتمسكوا به؟ فذكر هذا يف َمعْرِض اإلنكار 

واملقصود أنه تعاىل ملا بني أنه ال دليل على } ا على أُمٍَّة َوإِنَّا على آثَارِِهم مُّْهَتُدونَ َبلْ قالوا إِنَّا َوَجدَْنآ آَبآَءَن{ : قوله 
مث بني أن . صحة قوهلم ألبتة ال من العقل وال من النقل ، بني أنه ليس هلم حاملٌ حيِملُُهم عليه إال التقليد احملض 

َوكَذَِلَك َمآ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك ِفي قَْرَيٍة مِّن نَِّذيرٍ إِالَّ { : فقال متسك اجلهال بالتقليد أمر كان حاصالً من قدمي الزمان 
أمه العامة على ضم اهلمزة مبعىن : ، قوله } قَالَ ُمْتَرفُوَهآ إِنَّا َوَجدَْنآ آَبآَءَنا على أُمٍَّة َوإِنَّا على آثَارِِهم مُّقَْتُدونَ 

  :الطريقة والدين قال قَْيُس بن اخلَطيم 

  َوَيقَْتِدي باَألوَّلِ اآلخُر... كُنَّا َعلَى أُمَِّة آَباِئَنا  ٤٣٩٩
  :أي على طرقتهم ، وقال آخر 

  .وقرأ جماهٌد وقتادةٌ وعمُر بُن العَزِيزِ بالسكر . أي ذو دين ... هل َيْستَوِي ذُو أمٍَّة َوكَفُور  ٤٤٠٠
كلتامها من اَألمِّ وهو القصد ، واُألمَّة ) : م قال الزخمشري هي الطريقة احلسنة لغة يف أُممٍَّة بالض: ( قال اجلوهري 

وقرأ ابن عباص . يكون عليها اآلّم وهو القاصد ) اليت ( الطريقة اليت تؤم كالرحلة للمرحول إليه ، واإلّمة احلالة 
  .بالفتح وهي املرة من األم ، واملراد هبا القصد واحلال 

  فصل
واملُتَْرُف هو الذي آثر النعمة ، فال حيب إال الشهوات واملالهي ويبغض املشاق . ؤساء املراد باملترفني األغنياء والر

وإذا عرف ذلك علمنا أن رأس مجيع اآلفات حب الدنيا واللذات اجلسمانية ورأس مجيع اخلريات . يف طلب احلق 
  .» ْنَيا رَأُْس كُلِّ َخطِيئَة ُحبُّ الدُّ« هو حب اهللا تعاىل ، والدار اآلخرة ، وهلذا قال عليه الصالة والسالم 

فَاْنَتقَْمَنا ِمنُْهْم فَاْنظُْر كَْيفَ ) ٢٤(قَالَ أََولَْو جِئُْتكُْم بِأَْهَدى ِممَّا َوَجدُْتْم َعلَْيِه آَباَءكُْم قَالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ 
  ) ٢٥(كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني 

قرأ ابُن عام وحفٌص قَالَ . اآلية } . . . أََولَوْ جِئُْتكُْم بأهدى ِممَّا َوَجدتُّْم َعلَْيِه آَبآَءكُْم قالوا إِنَّا بَِمآ قُلْ { : قوله 
  .أمراً ، أي قال النذير أو الرسول وهو النيب صلى اهللا عليه وسلم » قُلْ « ماضياً مكان 

جِئَْناكُمء بنون : وقرأ أبو جعفر وَشْيَبةُ . وهو الظاهر  جيوز أن يكون للنذير ، أو الرسول» قل « واإلمر يف 
وإن جئتكم بأهدى منه فعند هذا حكى اهللا } ِممَّا َوَجدتُّْم َعلَْيِه آَبآَءكُْم { أي بدين أْصَوَب » بأَْهَدى « املتكلمني 

وإن كان أهدى } أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ  إِنَّا بَِمآ{ إنا ال ننفك عن دين آبائنا وإن جئتنا مبا هو أهدى : عنهم أهنم قالوا 
ةوهذا } فانتقمنا ِمنُْهْم فانظر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ املكذبني { : مما كنا عليه فعند هذا مل يبق هلم عذر ، هلذا قال تعاىل 

  هتديد للكفار

َوَجَعلََها كَِلَمةً َباِقَيةً ) ٢٧(إِلَّا الَِّذي فَطَرَنِي فَإِنَُّه َسَيْهِدينِ ) ٢٦(ُدونَ َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم ِلأَبِيِه َوقَْوِمِه إِنَّنِي َبَراٌء ِممَّا َتعُْب
  ) ٢٨(ِفي َعِقبِِه لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ 

ملتقدمة أنه ليس ألولئك الكفار ملا بني يف اآلية ا} َوإِذْ قَالَ إِْبَراهِيُم َألبِيِه َوقَْوِمِه إِنَّنِي َبَرآٌء مِّمَّا َتْعُبدُونَ { : قوله تعاىل 
حجة إال تقليد اآلباء ، مث بني أنه طريق باطل ، وإن الرجوع إىل الدليل أوىل من التقليد أردفه هبذه اآلية ، وهو وجه 



  :آخر يدل على فساد التقليد من وجهني 
على الدليل وذلك أن تقليد  أنه تعاىل حكى عن إبراهيم عليه الصالة والسالم أنه تربأ من دين آبائه بناء: األول 

فإن كان حمرماً فقد بطل القول بالتقليد ، وإن كان جائزاً فمعلوم أن . اآلباء يف األديان إما أن يكون حمرماً أو جائزاً 
إال بكوهنم من أوالده ) ن ( وال يتخفرو ) ن ( أشرف آباء العرب هو إبراهيم عليه الصالة والسالم ألهنم ال يشرفو 

وإذا ثبت أن تقليده أوىل . كذلك فتقليد هذا األب الذي هو أشرف اآلباء أوىل من تقليد سائر اآلباء  وإذا كان. 
إنه ترك دين اآلباء وحكم بأن اتباع الدليل أوىل من متابعة اآلباء ، فوجب تقليده يف ترجيح : من تقليد غريه فنقول 

  .الدليل على التقليد 
براهيم عليه الصالة والسالم ملا عدل عن طريقة أبيه إىل متابعة الدليل ال َجَرم جعل أنه تعاىل بني أن إ: الوجه الثاين 

فثبت أن الرجوع إىل متابعة . اهللا ديَن ومذَهبه باقياً يف َعِقبِِه إىل يوم القيامة ، وأما أديان آبائه فقد اندرست وَبطُلَْت 
  .ينقطع أثره الدليل يبقى حممود األثر إىل قيام الساعة ، وأن التقليدَ 

العامة على فتح الباء ، وألف ومهزة بعد الراء وهو مصدر يف األصل وقع موقع الصفة وهي َبريٌء ، : َبَراُء « : قوله 
قال الزخمشري والفراء واملربد . وال جيمُع ، وال يؤنثُ ، كاملصادر يف الغالب « َبَراٌء » وال يثىن . وهبا قرأ األعمش 

  .منك ثنيت ومجعت : فإن قلت . وذَُوو الرباءة ) ِة ( اِن ، وال الَبَراُءونَ؛ ألن املعىن ذََوا الَبَراَء ال يقولون البََراَء: 
وقرأ . طَوِيلٌ وطُوالٌ ، وَبرِيٌء ، وبَُراء : وقرأ الزعفراينُّ وابُن املبارك عن نافع بضم الباء ، بزنة طُوال وكُرام ، يقال 

  .األعمش بنون واحدة 
  :فيه أربعةُ أوجِه }  الذي فَطَرَنِي إِالَّ{ : قوله 

  .أنه استثناء منقطع ، ألهنم كانوا َعَبَدةَ أصنامٍ فقط : أحدها 
  .أنه متصل؛ ألنه روي أهنم كانوا يشركون مع الباري غريه : الثاين 

: ورده أبو حيان . زخمشري قاله ال} مِّمَّا َتْعُبُدونَ { : املوصولة يف قوله « ما » أن يكون جمروراً بدالً من : الثالث 
. « يف معىن النفي ، وال ينفعه ذلك ، ألنه موجب » بََراء « وغَرَُّه كونُ » : قال . بأنه ال جيوز إال يف نفي أو شبهه 

: التوبة [ } ويأىب اهللا إِالَّ أَن يُِتمَّ نُوَرُه { : قد تأول النحاة ذلك يف مواضع من القرآن كقوله : قال شهاب الدين 
واالستثناء املفرغ ال يكون يف إجياب ، ولكن ملا ] .  ٤٥: البقرة [ } َوإِنََّها لَكَبَِريةٌ إِالَّ َعلَى اخلاشعني { ، ]  ٣٢

  .مبعىن ال َتْسهلُ وال َتِخفُّ ساغ ذلك فهذا مثله « َوإنَّها لكَبَِريةٌ » مبعىن ال يفعل ، « َيأْىب » كان 

وإمنا : قال أبو حيان . قاله الزخمشري . نكرةة موصوفة » ما « على أن تكون  أن تكون إال صفة مبعىن غري: الرابع 
. مبعنىغري ال يوصف هبا إال النكرة وفيها خالف » إالَّ « أخَْرَجَها يف هذا الوجه عن كوهنا موصولة ، ألنه يرى أن 

  .مبعىن غري صفة هلا « إال » و « موصولة » ما « فعلى هذا جيوز أن تكون 
  فصل

  .يرشدين لدينه ويوفقين لطاعته } فَإِنَُّه سََيْهِدينِ { أي خلقين } الَّ الذي فَطَرَنِي إِ{ 
الضمري املرفوع إلبراهيم وهو الظاهر ، أو اهللا والضمري املنصوب لكلمة التوحيد } َوَجَعلََها كَِلَمةً َباِقَيةً { : قوله 

. و ألهنا مبنزلة الكلمة ، فعاد الضمري على ذلك اللفظ ألجل املعىن به إىل آخره ، أ« إنَّنِي بََراٌء » : املفهومة من قوله 
ِفي َعاِقبِِه : وقرىء . ِفي َعقْبِِه بسكون القاف : وقرىء . ِكلَْمةً بكسر الكاف وسكون الالم : وقر ُحَمْيُد ْبُن قَْيسٍ 

ال يزال يف ذريته َمن َيْعُبدُ اهللاَ : قال قتادة . أي َوَراِئِه ، واملعىن أن هذه الكلمة كلمة باقيةٌ يف عقبة أي يف ذريته 
{ : وهو قوله تعاىل عز وجل . يعين وجعل وصية إبراهيم اليت وصى هبا بنيه باقية يف ذريته : قال القُرَِظيُّ . وُيَوحُِّدُه 



ُهَو { : وقرأ « لَِربِ الَعالَِمَني  أَْسلَْمُت» : يعين قوله : قال ابن زيد ] .  ١٣٢: البقرة [ } ووصى بَِهآ إِبَْراهِيُم َبنِيهِ 
لعل أهل مكة يتبعون هذا الدين ويرجعون عما هم } لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ { ]  ٧٨: احلج [ } َسمَّاكُُم املسلمني ِمن قَْبلُ 

  .لعلهم يتوبون ويرجعون إىل طاعة اهللا عز وجل : عليه إىل دين إبراهيم قال السدي 

َولَمَّا َجاَءُهُم الَْحقُّ قَالُوا َهذَا ِسْحٌر وَإِنَّا بِِه كَاِفُرونَ ) ٢٩(َوآَباَءُهْم َحتَّى َجاءَُهُم الَْحقُّ َوَرُسولٌ ُمبٌِني  َبلْ َمتَّْعُت هَُؤلَاِء
َمَت َربِّكَ َنْحُن قََسْمَنا أَُهْم يَقِْسُمونَ َرْح) ٣١(َوقَالُوا لَْولَا ُنزِّلَ َهذَا الْقُْرآنُ َعلَى َرُجلٍ ِمَن الْقَْرَيَتْينِ َعِظيمٍ ) ٣٠(

ًضا ُسْخرِيا َوَرْحَمُت َربَِّك َخْيرٌ َبْينَُهْم َمِعيشََتُهْم ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَرفَْعَنا بَْعَضُهْم فَْوَق َبْعضٍ َدَرجَاٍت لَِيتَِّخذَ بَْعُضُهمْ َبْع
  ) ٣٢(ِممَّا َيْجَمُعونَ 

ر َمتَّْعُت بتاء املتكلم وقتادة ، واألعمش بفتحها للمخاطب خاطب إبراهيم أو حممد قرأ اجلمهو» َبلْ َمتَّعتُ « : قوله 
  .وهبا قرأ نافع يف رواية َيْعقُوَب . ربه بذلك 

بل َمتَّْعَنا بنون العظمة َهُؤالَِء َوآَباَءُهْم يعين أهل مكة وهم َعِقُب إبراهيَم يريد مشركي مكة ، ومل : واألعمش أيضاً 
» َوَرسُولٌ ُمبٌِني « يعين اإلسالم : وقال الضحاك . وهو القرآن } حىت َجآءَُهُم احلق { وبة على الكفر أعاجلهم بالعق

برسالة واضحة يبني هلم األحكام ، وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم فلم ُيطيقوه وعصوا ، وكذبوا به ، ومسوه ساحراً 
ا يف احلجة اغتروا بطول اإلمهال ، وإمتاع اهللا إياهم بنعيم ووجه النظم أنه ملا عولوا على تقليد اآلباء ومل يتفكرو

  :وقال الزخمشري . الدنيا ، فأعرضوا عن احلق 
  .َمتَّْعَت ، بفتح التاِء؟ : ما َوْجُه من قرأ : فإن قيل 

[ } ِه لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ َوَجَعلََها كَِلَمةً َباِقَيةً ِفي َعِقبِ{ : كأن اهللا سبحانه وتعاىل اعترض على ذاته يف قوله : قُلَْنا 
بل َمتَّْعتُُهْم مبا متعتهم به من طُول ا لعمر والسِّعة يف الرزق حىت َمَنَعُهْم ذلك عن كلمة : فقال ]  ٢٨: الزخرف 

التوحيد وأراد بذلك املبالغة يف تعيريهم ، ألنه إذا متعهم بزيادة النعم ، وجب عليهم أن جيعلوا ذلك شيئاً يف زيادة 
شكر ، والثبات على التوحيد ، ال أن يشركوا به وجيعلوا له أنداداً ، فمثاله أن يشكو الرجل إساءةَ من أْحسٍََن إِليه ال

أنت السبب يف ذلك مبعروفك وإحسانك إليه ويريد هبذا الكالم توبيخَ املسيء ال : ، مث يقبل على نفسه ، فيقول 
  .تقبيح فعل نفسه 

قَالُواْ هذا ِسْحٌر َوإِنَّا بِِه كَاِفُرونَ َوقَالُواْ لَْوالَ ُنزِّلَ هذا القرآن على َرُجلٍ { وهو القرآن } احلق  َولَمَّا َجآَءُهُم{ : قوله 
منصب الرسالة منصٌب شريٌف فال يليق إال : هذا نوع آخر من كفر آبائهم ، وهو أهنم قالوا } مَِّن القريتني َعظِيمٍ 

أهنم ضموا إليه مقدَّمة فاسدة ، وهو أن الرجل الشريف عندهم هو الذي  برجل شريٍف ، وصدقوا يف ذلك ، إال
يكون كثَري املال واجلاه ، وحممد ليس كذلك ، فال تليق رسالة اهللا به ، وإمنا يليق هذا املنصب برجلٍ عظيم اجلاه ، 

ُعتْبَبةُ بن : وقال جماهد . قاله قتادة . طائف كثريِ املال ، يعنون الوليدَ بَن املغرية مبكة ، وُعرَوةَ بَن مسعود الثَّقَِفّي بال
هو الوليُد بن املُغرية من مكة ، ) رضي اهللا عنهما ( وعن ابن عباس . ربيعة من مكة وعبُد َيالِيل الثقفّي من الطائف 

عود الثَّفَِفي املراد عروةٌ بن مس: وقيل . من إحدى القريتني : ومن الطائف َحبيُب بُن َعْمرو بُن ُعَمْير الثقفي وقيل 
  .كان بالطائف وكان يتردد بني القريتني فنسب إىل كليهما 

  .َرْجلٍ بسكون العني ، وهي َتِميميَّةٌ : وقرىء 
  :وهذا إبطال لشبهتهم وتقريره من وجوه . واهلمزة لإلنكار . يعىن النبوة } َيقِْسُمونَ َرْحَمةَ رَبَِّك { : قوله 



يف مناصب الدنيا ، ومل يقِدْر أحد من اخللق على التفسري ، فالتفاوت الذي أوقعناه يف أنا إذا أوقعنا التفاوت : األول 
  .مناصب الدين والنبوة بأن ال يَقِْدرُوا على التَّصرف أوىل 

إن اختصاص ذلك املعىن ذلك الرجل إمنا كان ألجل حكمنا وفضلنا وإحساننا فيكف يليق بالعقل أن جيعل : الثاين 
  .كثرة املال حجة علينا يف أن حيسن إليه بالنبوة؟ إْحَساناً إليه ب

أنا إمنا أوقعنا التفاوت يف اإلحسان مبنافع الدنيا ال بسبب سابق فلم ال جيوز أيضاً أن يوقع التفاوت يف : الثالث 
  ! .اإلحسان مبناصب الدين والنبوة ال لسبب سابق؟

فجلعنا هذا غَنِيا وهذا فقرياً ، وهذا مالكاً ، وهذا مملوكاً ، } ِفي احلياة الدنيا َنْحُن قََسْمَنا َبْينَُهْم مَِّعيشََتُهْم { : مث قال 
َوَرفَعَْنا َبْعَضُهْم فَْوقَ َبْعضٍ { كما فضلنا بعضهم على بعض يف الرزق كما ِشئْنا ، كذلك اصطفينا بالرسالة من شِئَْنا 

ى ، والفقر ألن لو سويناهم يف كل هذه األحوال ، مل خيدم يف القوة والضعف ، والعلم ، واجلهل ، والِغَن} َدَرجَاٍت 
  .وحينئذ خيرب الَعالَُم وَيفَْسُد نظام الدنيا . أحٌد أحداً ، ومل يِصْر أحٌد منهم ُمَسخَّراً لغريه 

ُألَجَراَء الفقراء أي ليستخدم بعضهم بعضاً ، فيسخر األغنياء بأمواهلم ا} لِّيَتَِّخذَ َبْعُضُهم بَْعضاً ُسخْرِّياً { : وقوله 
وقد مضى الكالم يف سخرياً يف . بالعمل فيكون بعضهم لبعض سبب املعاش هذا مباله وهذا بأعماله فيلتئم قوام العامل 

وقرأ بالكسر هنا َعْمُرو بُن َمْيُمون ، وابن ُمحَيِصن ، وأبوُ َرجاء وابُن أيب ليلى ، والوليُد بُن ُمسِْلم ، . املؤمنني 
َوَرْحَمةُ ربِّكَ « : مث قال . إنه استهزاء الغينّ بالفقري : َوَيبُْعُد قولُ بعضهم .  املشهورة وهو االستخدام وخالئُق مبعىن

  .مما جيمع الكفار من األموال » َخْيٌر ِللُْمؤِمنَِني « يعين اجلنة » 

) ٣٣(الرَّْحَمنِ ِلُبيُوتِهِْم ُسقُفًا ِمْن ِفضٍَّة َوَمَعارَِج َعلَْيَها َيظَْهُرونَ َولَْولَا أَنْ َيكُونَ النَّاُس أُمَّةً َواِحَدةً لََجَعلَْنا ِلَمْن َيكْفُُر بِ
ِقَني َوُزْخُرفًا َوإِنْ كُلُّ ذَِلكَ لَمَّا َمتَاُع الَْحيَاِة الدُّْنَيا وَالْآِخَرةُ ِعْنَد َربِّكَ ِللُْمتَّ) ٣٤(َوِلُبُيوِتهِْم أَْبوَاًبا َوُسُرًرا َعلَْيَها َيتَِّكئُونَ 

)٣٥ (  

اعلم أنه تعاىل أجاب هَُهَنا بوْجٍه ثالث عن ُشْبَهتِهِْم بتفضيل الغين } َولَْوالَ أَن َيكُونَ الناس أُمَّةً وَاِحَدةً { : قوله تعاىل 
أن  ولوال{ : على الفقري ، وهو أنه تعاىل بني أن منافع الدنيا وطيباهتا حقري خسيسة عند اهللا تعاىل وبني حقارهتا بقوله 

واملعىن لوال أن يرغب الناس يف الكفر إذا رأوا الكفار يف سعة من اخلري والرزق ألعطيتهم } يكون الناس أمة واحدة 
ارَج َعلَْيَها َيظْهُِرونَ أي َيْعلُون : ََمع : وثانيها . أين كون سقْفُُهْم ِمْن ِفضٍَّة : أكثر األسباب املفيدة للنعم فأحدها 

  .ظََهْرُت َعلَى السَّطْحِ إذَا َعلَْوته : وَيْرَتقُونَ ، يقال 
  .» أن جيعل لبيوهتم أبواباً وسرراً أيضاً من فضة عليها يتَِّكئُونَ « : وثالثها 

  .بدل اشتمال ، بأعادة العاملة ، والالمان لالْخِتَصاص « ِلُبُيوِتهِْم : قوله 
( بأن الثاين بدل فيشترط أ ، يكون : أبو حيان ورده . األوىل للِملِْك ، والثانية لالختصاص : وقال ابن عطية 

َوَهْبُت لَهُ ثَْوباً ِلقَِميِصهِ : وجيوز أن يكونا مبنزلة الالمني يف قولك : وقال الزخمشري . متحد املعىن ال خمتلفة ) احلرف 
كانت اهلبة ألجل  أراد بذلك أن الالمني للعلة ، أي: قال شهاب الدين . وال أدري ما أراد بقوله : قال أبو حيان . 

األنعام [ } َوَوَهبَْنا لَُه إِْسَحاقَ { : ألجل قميصك ، فلقميصك بدل اشتمال ، بإعادة العامل بَِعْينِِه وقد نقل أن قوله 
  .أهنا للعلة ]  ٢٧: العنكبوت [ و ]  ٧٢: األنبياء [ و ]  ٨٤: 

سكون القاف باإلفراد ، على إرادة اجلنس والباقون قرأ ابُن كَثريٍ ، وأبو عمرو بفتح السني ، و« ُسقُناً » : قوله 



ويف رهن تأويل ال ميكن هنا ، وهو أن يكون مجع رَِهان مجع َرْهن ، . يف مجع َرْهنٍ ) كُرُهن ( بضمتني على اجلمع 
  .ألنه مل يسمع سِقَاف مجع َسقْف 

فاً بفتحتني لغة يف َسقٍْف ، وُسقُوفاً بزنة فَلسٍ َسقَ: وقرىء . وعن الفراء أنه مجع َسِقيفٍَة فيكون كَصِحيفٍَة ، وُصُحٍف 
  .وأبو رجاء بضمة وسكون . وفُلُوساً 

  .« لُسقفٍ » جيوز أن يتعلق باجلعل ، وأن يتعلق مبحذوف صفة « ِمْن ِفضٍَّة » و 
كِمفَْتاح ِملفَْتح ،  وهو السلم وطلحة َمَعارِيح مجع ِمْعرَاج وهو« ِمْعَرج » قرأ العامة َمَعارَج مجع « ومعارج » : قوله 

  .َوَمفَاتِيح ِملفَْتاحٍ 
والعامة على ضم الراء؟ وقرىء بفتحها ، وهي لغة بعض متيم وكَلْبٍ وقد تقدم « سرير » مجع « َوُسُرراً » : قوله 
. م للنحاة وفيه كال. ثَْوٌب َجدِيٌد ، وِثيَاٌب ُجَدٌد : املضعف يفتح عينه ، إذا كان امساً ، أو صفة حنو « فعيالً » أن 

  .شامل للمعارج واألثواب والسُُّرر؟ « ِمْن ِفّضٍة » : وهل قوله 
َعلَْيَها » و « َعلَْيَها َيتَِّكئُونَ » : َو . نعم ، كأنه يرى تشريك املعطوف مع املعطوف عليه يف قيوده : فقال الزخمشري 

  .صفتان ملا قبلهما « َيظَْهُرونَ 
كون منصوباً جبعل أي وَجَعلَْنا لَُهْم ُزْخُرفاً ، وجوز الزخمشري أن ينصب عطفاً على جيوز أن ي« وُزْخُرفاً » : قوله 
  .ُسقُفاً من فضٍة وذهب ، فلما حذف اخلافض انتصب أي بعضها كذا وبعضها كذا : ، كأنه قيل « من فضة » حمل 

  ] . ٩٣: اإلسراء [ }  أَْو َيكُونَ لَكَ َبْيٌت مِّن ُزْخُرٍف{ : هو الذََّهُب ، لقوله : الزخرف قيل 
فيكون املعىن ]  ٢٤: يونس [ } حىت إِذَآ أََخذَِت األرض ُزْخُرفََها وازينت { : الزخرف الزينة ، لقوله تعاىل : وقيل 

  .ُنْعِطيهم زينةً يف كل بابٍ 
وما كُل ذلك إالّ متاع : ى معىن قرأ محزة وعاصم لَمَّا بالتشديد عل} َوإِن كُلُّ ذَِلَك لَمَّا َمتَاُع احلياة الدنيا { : قوله 

ويؤيد هذه القراءة قراءةٌ . مبعىن إال » أَْنَشْدُتكَ بِاهللا لَمَّا فََعلَْت « : حكى سيبويه . فكان ملا مبعىن إال . احلياة الدنيا 
فتكون الالم . حلياة الدنيا وكل ذلك متاع ا: َوَما ذَِلَك إالَّ َمَتاعُ احلََياةِ الدُّْنَيا وخففه اآلخرون على معىن : َمْن قرأ 

أن هذا كله متاع احلياة الدنيا ومساع متاعاً ، ألن اإلنسان يستمتع به قليالً ، مث يزول : لالبتداء ، وما صلة يريد 
  .وتقدم اخلالف يف ملا ختفيفاً وتشديداً يف سورة ُهوٍد . ويذهب 

ال أعرف وجه : وحكي عن الكسائي أنه قال . ُف الوجه التخفيف ، ألن ملا مبعىن إال ال ُيعَْر: قال أبو احلسن 
ِلَما بكسر الالم على أهنا الم العلة ودخلت على ما املوصولة ، وحذف عائدها : وقرأ أبو َرَجاٍء وأبو َحْيَوةَ . التثقيل 

برفع ]  ١٥٤: عام األن[ } َتَماماً َعلَى الذي أَْحَسَن { : الذي هو متاع ، كقوله : ، وإن مل َتطُّلِ الّصلة ، واألصل 
  .النون 

مبتدأ ، واجلار بعده خربه ، أي وإنَّ كُلَّ ما تقدم ذكره كائٌن ِللَِّذي » كل « هي املخففة من الثقيلة ، و » إنْ « و 
وكان الوجه أن تدخل الالم الفارقة ، لعدم إعماهلا ، إال إهنا ملا َدلَّ الدليلُ على اإلثبات جاز . ُهَو متاع احلياة 

  ) :رمحه اهللا ( ا ، كما حذفها اآلخر يف قوله َحذْفه
  َوإنْ مَاِلٌك كَاَنْت ِكَراَم املَعَادِِن... أََنا اْبُن أَُبامِة الضَّْيم ِمْن آلِ َماِلٍك  ٤٤٠١

  .خاصة ، يعين اجلنة للمتقني عن حب الدنيا } واآلخرة عِنَد رَبَِّك ِللُْمتَِّقَني { : قوله 
  .» لَْو كَاَنت الدُّْنَيا َتزِثُ ِعْنَد اِهللا َجَناحَ َبُعَوَضٍة َما سَقَى ِمْنَها كَافِراً قَطَْرةَ َماٍء «  :قال عليه الصالة والسالم 

كنت يف الركب الذين وقفوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على السحلة « : وروى املُسَْتْورُد بُن شداد قال 



ِمْن َهوانِها أَلقَْوهات : أتُرى هذه هانت على أهلها حني ألقوها؟ قالوا : م امليتة ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
  .« فالدُّْنَيا أَْهَونُ َعلَى اِهللا ِمْن َهِذِه َعلَى أْهِلَها » : ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ع الناس على الكفر ، فلم مل ملا بني تعاىل أنه لو فتح على الكافر أبواب النعم لصار ذلك سبباً الجتما: فإن قيل 
  ! .يفعل ذلك باملسلمني حىت يصري ذلك سبباً الجتماع الناس على اإلسالم؟

ألن الناس على هذا التقدير كانوا جيتمعون على اإلسالم ، لطلب الدنيا ، وهذا اإلميان إميان املنافقني ، : فاجلواب 
دخل اإلسالم فإمنا يدخل ملتابعة الدليل ، وِلطَلَبِ فكان األصوب أن يضيق األمر على املسلمني حىت أن كل من 

  .رضوان اهللا تعاىل ، فحينئذ يعظم ثوابه هلذا السبب 

 َوإِنَُّهْم لََيُصدُّونَُهْم َعنِ السَّبِيلِ َوَيْحَسُبونَ أَنَُّهْم) ٣٦(َوَمْن َيْعُش َعْن ِذكْرِ الرَّْحَمنِ ُنقَيِّْض لَُه َشْيطَاًنا فَُهَو لَُه قَرِيٌن 
َولَْن َيْنفََعكُُم الَْيْوَم إِذْ ) ٣٨(َحتَّى إِذَا َجاَءَنا قَالَ َيا لَْيَت َبْينِي َوَبيَْنَك ُبْعدَ الَْمْشرِقَْينِ فَبِئَْس الْقَرِيُن ) ٣٧(ُمْهَتُدونَ 

  ) ٤٠(الُْعْمَي َوَمْن كَانَ ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ  أَفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ أَْو تَْهِدي) ٣٩(ظَلَْمُتْم أَنَّكُْم ِفي الَْعذَابِ ُمْشَترِكُونَ 

  .العامة على ضم الشني من َعَشا َيْعُشو ، أي َيَتَعاَمى ، ويََتَجاَهلُ } َوَمن َيْعُش { : قوله 
ُهَو أَْعَشى ، َعِشَي يَْعَشى َعشاً إذَا َعِمَي ، فَ: وعن ابن عباس وقتادة وَيحَْيى ْبنِ َسالَّم بفتح الشني مبعىن يَْعَم ، يقال 

  وزيد. وامرأَةٌ َعْشَواء 
قال أبو . على أن من موصولة ، وحق هذا أن يقرأ ُنقَّيُِّض بالرفع : وقال الزخمشري . بن علي َيْعُشو بإثبات الواو 

وال يتعني موصوليتُها ، بل خيرج على وجهني ، إما تقدير حذف حركة حرف العلة ، وقد حكاها األخفش : حيان 
  .قدم منه يف سورة ُيوُسَف شواهُد لغةً ، وت

  .وإما على أنه ُجزَِم َمبْن املَْوصُولَة تشبيهاً هلا َمبْن الشَّْرطيَّة 
  :وإذا كانوا قد جزموا بالذي وليس بشرط قَط فأوىل مبا استعمل شرطاً وغري شرط ، وأنشد : قال 

  يَها أَْنَت ِمْن ُدونِِه َتقَْعفَإنََّك ِف... َوالَ َتْحِفَرنْ بئْراً تُريُد أَخاً بَِها  ٤٤٠٢
  ُتِصْبُه َعلَى َرغْمٍ َعواِقُب َما صَنَْع... كَذَِلَك الَِّذي َيبِْغي َعلَى النَّاسِ ظَاِلًما 

أشَْبَهْت اسم الشرط يف دخول الفاء يف » الذي « وهو مذهب الكوفيني ، وله وجه من القياس ، وهو أنَّ : قال 
  .أيضاً ، إال أن دخخول الفاء منقاٌس بشرطه وهذا ال َيْنقَاُس خربها ، واسم الشرط يف اجلزم 

وبعضهم فرق بأن َعِشَي يَْعَشى ، إذا جعلت اآلفة . َعَشا َيْعشُوا ، َوعِشَي يَْعَشى ، فبعضهم جعلهما مبعًنى : ويقال 
ا َيْعُشو أي تفاعل ذلك ، وَعَش. وإمنا قبلت ياء ، النكسار ما قبلها ، كََرِضَي يَْرَضى . يف بصره ، وأصله الواو 

  .وَنظََر َنظََر الُعْشي ، وال آفة ببصره 
  ) :رمحةُ اِهللا عليه ( قال . وَعَرَج ملن تعارج ومشى ِمْشَية العْرَجاِن . َعرَِج ملن به آفة العرج : كما قال 
  َحتَّى يُوارِي جَارَِتي اِخلْدُر... أَْعُشو إِذَا َما َجاَرِتي َبَرَزْت  ٤٤٠٣
  :نظر نظر الُعْشي ، وقال آخر أي أ

  َتجِْد َخْيَر نَارٍ ِعْنَدَها َخْيُر ُموِقِد... َمَتى َتأِْتهِ َتْعشُوا إىل َضْوِء نَارِِه  ٤٤٠٤
بأن عشوت إىل النار إذَا استدللت عليها : وفّرق بعضهم . أي ينظر نظر الُعشي لضعف بصره من كثرة الوقُود 

: مل َنَر أحداً حكى : ُيعْرُِض ، وَعِشَي يَْعَشى َعِمَي ، إال أن ابن قتيبةَ قال : ا يَْعُشوا وقال الفَرَّاء َعَش. بنظر ضعيف 
  .تََعاشَْيُت عن كَذَا ، إذا َتَغافَلْت عنه وَتَعاَمْيت : َعَشْوُت َعنِ الشيء ، أْعَرْضُت عنه ، وإمنا يقال 



أيب طالب ، واألعمش ويعقوُب ، والسُّلَِمّي ، وأبو َعْمرو ،  قراءة العامة بنون العظمة وَعِلّي بن» ُنقَيِّضْ « : قوله 
نصب يف القراءتني وابن » الشيطان « و . أي ُيقَيِّض الرمحُن . ُيقَيِّْض بالياء من حتت : وعاصمٌ يف روايٍة عنهما 

  .يُقيِّضَّ مبنياً للمفعول شَْيطَانٌ بالرفع قائم مقام الفاعل ) رضي اهللا عنهما ( عباس 
  فصل

ُيعرض عن اهللا ، فلم خيْف عقابه ومل يرُج ثََواَبه ، : أي ُيعْرِض عن القرآن ، وقيل } َوَمن َيْعُش َعن ِذكْرِ الرمحن { 
عدلت : َعشَْوت إىل النار ، أَْعُشو َعْشواً ، إذا قصدهتا ُمبَْتِدياً ، وَعشَْوُت َعْنَها إذا أعرضت عنها ، كما يقال : يقال 

  .عنه أي ِملُْت إلَْيِه ، وِملُْت َعْنُه  إىل فُالَن ، وعدلت

أصل الَعْشوِ : وقال اخلليل ]  ١٧١،  ١٨: البقرة [ } ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي { : تولية ظهره ، كقوله : قال القرطيب 
له َيَتَعاَم عن ذكره أي يعرف أنه احلق ويتجاهل وَيَتَعامى ، كقو: وأما القراءة بالضم فمعناه . النظر ببصرٍ ضعيف 

  ] . ١٤: النمل [ } َوَجَحُدواْ بَِها واستيقنتهآ أَنفُُسُهْم ظُلْماً َوُعلُّواً { : تعاىل 
ال يفارقه ، يزين له العََمى وخييل إليه أنه } فَُهَو لَُه قَرِيٌن { أي نضمه إليه ، وتسلطه عليه } ُنقَيِّْض لَُه َشْيطَاناً { 

  .اهلدى 
  .} ُهْم َعنِ السبيل َوَيْحَسُبونَ أَنَُّهم مُّْهَتُدونَ َوإِنَُّهْم لََيُصدُّوَن{ : قوله 

وذكر الشياطني واإلنسان بلفظ اجلمع . أي مينعوهنم عن اهلدى } ليصدوهنم عن السبيل { يعين الشياطني » وإهنم « 
  .يفيد اجلمع وإن كان اللفظ على الواحد } ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطاناً { ، ألن قوله 

من حيث معناها راعى » َمْن « عائدان على } َوإِنَُّهْم لََيُصدُّونَُهْم { الظاهر أن َضِمريي النصب يف : أبو حيان  قال
والضمري املرفوع على } وإهنم ليصدوهنم { : مث راعى معناها فجمع يف قوله » له « ) يف ( لفظها أوالً ، فأفرد 

  .عه قرين الشيطان ألن املراد به اجلنس وألن كل كافر م
وإن الشياطَني ليصدون الكفار العاتني ، : إن الضمري األول للشياطني ، والثاين للكفار والتقدير : وقال ابن عطية 

  .وحيسبون أهنم مهتدون أي وحيسب كفاُر بين آدم أ ، هنم على اهلَُدى 
إسناد الفعل إىل ضمري مفرد يعود على ب» جاءنا « قرأ أبو عمرو واألخوان وحفص } حىت إِذَا َجآَءَنا { : قوله تعاىل 

وهو العاِتي ، وحينئذ يكون هذا مما محل فيه على اللفظ ، مث على املعىن مث على اللفظ ، فإنه محل أوالً » من « لفظ 
ون أهنم وحيسب. . . } وإهنم ليصوهنم { : مث مجع على معناها يف قوله » فَُهَو لَُه . . نُقَيِّْض لَُه « : على لفظها يف قوله 

مسنداً إىل ضمري تثنية ، ومها العاِتي وقرينه جُعال يف » جاءانا « : والباقون » َجاَءَنا « : مث رجع إىل لفظها يف قوله 
أي بعد مابني املشرق واملغرب ، } ياليت َبيْنِي َوَبيَْنَك بُْعَد املشرقني { سلسلة واحدة فحينئذ يقول الكافر لقرينه 

  :لى اآلخر ، كالقمرين والعمرين قال الفرزدق فُغلِّبت إحَداُهما ع
  لََنا قََمَراَها وَالنُُّجوُم الطََّولُِع. . ...  ٤٤٠٥

: الُعمَران وللماء والثمر : العصران ، وأليب بكر ، وعمر : الَبْصَرَتان ، والَغَداِة والَعْصر : ويقولن للكوفة والبصرة 
بُْعُد املْشرِقَْينِ ِمن : وقيل . ق الصيف ومشرق الشتاء واألول أصلح َمشْرِ: أرادن باملشرقني : األْسَوَدان وقيل 

إن احلركة اليت تكون من املشرق إىل املغرب هي حركة : إن أهل النجوم يقولون : وقال ابن اخلطيب . املَْغرَِبْينِ 
ك املميلة والسيارات سوى الفَلَك األعظم ، واحلركة اليت من املغرب إىل املشرق هي حركة الكواكب الثابتة واألفال

القمر ، وإذا كان كذلك املشرق واملغرب كل واجد منهما مشرِق بالنسبة إىل شيء ومغرب بالنسبة إىل شيء آخر 
فثبت أن إطالق لفظ املشرق على كل واحد من اجلهتني حقيقة مث ذكر وجهاً آخَر ، وهو أن اِحلسَّ يدل على أن . 



الشمس من املشرق إىل املغرب ، وأما من املغرب فإنه يظهر يف أول الشهر يف  احلركة اليومية إمنا حتصل بطلوع
  .جانب املغرب ، مث ال يزال يتقدم إىل جانب املشرق وذلك يدل على أن حركة القمر من املغرب 

ملغرب وأما اجلانب املسمَّى با. وإذا ثبت هذا باجلانب املسمى باملَْشرِق ، فإنه مشرق الشمس ولكنه مغرب القمر 
ولعل « : قال . فإنه مشرق القمر ولكنه مغرب الشمس ، وهبذا التدقري يصح تسمية املشرق واملغرب باملشرقني 

وهذا ليس بشيء ، فإن ظهور القمر من املغرب ما كان . » هذا الوجه أقرب إىل مطابقة اللفظ من سائر الوجوه 
لشَّْمسِ عنه ، وإمنا كان إشراقه وظهوره من املشرق لكونه أشرق من الغرب إمنا كان ظهورها لغيبوبة شَُعاع ا

  .احلقيقي ولكنه كان خمتفياً بشعاع الشمس 
إذا بعض الكافر زوج « : قال أبو سعيد اخلدري . واملخصوص بالذم حمذوف أي أنت } فَبِئَْس القرين { : قوه 

  .» بقرينه من الشياطني فال يفارقه حىت يصري بِِه إىل النار 
  :يف فاعله قوالن } لَن َينفََعكُُم َو{ : قوله 

ولن ينفعكم اشتراكُكُمْ يف العذاب بالتأسِّي كما : وما يف خربها التقدير » أنَّكُْم « أنه ملفوظ به وهو : أحدمها 
  .ينفعكم االشتراك يف مصائب الدنيا فيتأسى املَصاب ِمبثِْلِه 

  :ومنه قول اخلنساء 
  َعلَى َمْوَتاُهُم لَقََتلُْت نَفِْسي... َحوِْلي  َولَْوال كَثَْرةُ الَباِكَني ٤٤٠٦

  أَُعزِّي النَّفَْس َعْنُهمْ بِالتأَسِّي... َوَما َيْبكُونَ مِثْلَ أَِخي وَلِكْن 
أي لن ينفعكم متنيكم » َيا لَْيتَ َبيْنِي « : أنه مضمر ، فقدره بعضهم ضمري التمين ، املدلول عليه بقوله : والثاين 
  .البُْعد 
وعبارة من عّبر بأن الفاعل حمذوف مقصوده . ظلمكم ، وجحدكم : وبعضهم . لن ينفعكم اجتماعكم : هم وبعض

« : اإلضمار املذكور ال احلذف؛ إذ الفاعل ال حيذف إال يف مواضع ، ليس هذا منها وعلى هذا الوجهه يكمون قوله 
ف ، أهو نصب أم جر؟ ويؤيد إضمار الفاعل تعليل ، أي ألنَّكُْم ، فحذف اخلافض ، فجرى يف حملها اخلال» أنكم 

  .ال أنه هو إنكم قراءة إنكم بالكسر فإنه استئناق مفيد للتعليل 
ظرف » إذْ « ظرف حايل و ) اليوم ( قد استشكل املعربون هذه اآلية ، ووجهه هو أن قوله » إذْ ظَلَْمُتْم « : قوله 

نفي املستقبل ، والظاهر أنه عامل يف الظَّْرفَْينِ ، وكيف يعمل مستقبل ، القترانه بلن ، اليت ل» ينفعكم « ماض ، و 
عن إعماله يف الظرف على : وأجيب . هذا ما ال جيوز ! احلدث املستقبل الذي مل يقع بعد يف ظرف حاضر أو ماض؟

 ٩: اجلن [ } آلن فََمن َيْسَتِمعِ ا{ : سبيل قربه منه ، ألنَّ احلال قريب من االستقبال ، فيجوز يف ذلك ، قال تعاىل 
  :، وقال الشاعر ] 

  َسأسَْعى اآلنَ إِذْ َبلََغْت إَناهَا. ...  ٤٤٠٧
قال : ففيها للناس أوجه كثرية » إذْ « : وأما قوله . وهو إقناعي ، وإال فاملستقبل يستحيل وقوعه يف احلال عقالً 

اآلخرة متصلتان ، ومها سواء يف حكم اهللا راجعت أبا علي فيها مراراً ، وآخر ما حصلت منه أن الدنيا و: ابن جين 
  .تعاىل وعلمه 

  .حىت كأنه مستقبل ، أو كأن اليوم ماض » اليوم « بدل من » فَإِذْ « 
ومحله الزخمشري على معىن إذ َتَبيََّن وصح ظلمكم ومل يبق » وإذْ بدل من اليوم « : وإىل هذا حنا الزخمشري ، قال 



  :ظاملني ونظريه ألحٍد لكم ُشْبَهة يف أنكم كنتم 
  .. . .إِذَا انَتَسْبنا لَْم َتِلْدنِي لئيمةٌ  ٤٤٠٨

  .أي شتبني أين ولد كرمية 
  .وال جيوز البدل ما دامت إذ على موضوعها من املَُغيَّا فإن جعلت ملطلق الزمان جاز : قال أبو حيان 

  .ة لزمان خاص باملضي كَأَْمسِ مل ُيعْهد يف إذ أهنا تكون ملطلق الزمان بل هي موضوع« : قال شهاب الدين 
  .« َبْعَد إِذْ ظَلَْمُتْم » : أن يف الكالم حذفل مضاف تقديره : الثاين 

  .أهنا للتعليل ، وحينئذ تكون حرفاً للتعليل كالالّم : الثالث 
م أو ُجحُودكم إذْ ولن َيْنفََعكُْم ظلُمكُ: هو ذلك الفاعل املقدر ، ال ضمريه ، والتقدير « إذ » أن الفاعل يف : الرابع 
  .ظَلَْمُتْم 

مث . قاله احلَْويفُّ . ولكن لن ينفعكم اجتماُعكُْم إذْ ظَلَْمُتْم : أن العامل يف إذْ ما دل عليه املعىن كأنه قال : اخلامس 
  .وفاعل ينفعكم االشتراك انتهى : قال 

» بدالً من « إذْ » ومنع أن يكون . شتراك وظاهر هذا متناقض ، ألنه جعل الفاعل أوالً اجتماعكم مث جعله أِخراً اال
  .ِلَتَغاُيرِمها يف الدَّاللة « اليوم 

ولكن قال . ومل يقيدها بكوهنا أَن بالفتح أو الكسر . أي إن ظلمتم « إنْ » إذْ مبعىن : وقيل : ويف كتاب أيب البقاء 
أَنْ « أراد ما ذكره أبو البقاء إال أن تسميته وكأنه . إذ للتعليل حرف مبعىن أَنْ ، يعين بالفتح : وقيل » : أبو حيان 

وال . للتعليل جمازاً ، فَإِنَّها على حذف حرف العلة أي َألنْ ، فلمصاحبتها هلا واالستغناء هبا عنها مسَّاها بامسها » 
  .ينبغي أن يعتقد أهنا يف كتاب أيب البقاء بالكسر على الشرطية ، ألن معناه بعيٌد 

إنكم بالكسر ، على االستئناف املفيد للعلة وحينئذ يكون الفاعل مضمراً : أن ابن عامر قرأ : ويف كتاب جماِهٍد 
  .على أحد التقادير املذكورة 

  فصل
أي ال } أَنَّكُْم ِفي العذاب ُمشَْترِكُونَ { أشركتم يف الدنيا » إذْ ظَلَْمُتْم « يف اآلخرة } َولَن َينفََعكُُم اليوم { : املعىن 

تراك يف العذاب وال خيفف االشتراك عنكم؛ ألن لكل واحد من الكفار والشياطني احلَظَّ األوفر من ينفعكم االش
لن ينفعكم االعتذار والندم اليوَم ، فأنتم وقرناؤكم اليوم مشتركون يف العذاب ، كما كنتم : وقال مقاتل . العذاب 

ال تفيد التخفيف ، كما كان يفيده يف الدنيا ،  واعلم أنه تعاىل بني أن الشركة يف العذاب. يف الدنيا تشتركون 
  :والسبب فيه وجوه 

أن ذلك العذاب الشديد عظيم ، واشتغال كل واحد بنفسه يذهله عن حال اآلخر ، فال َجَرَم مل تفد : األول 
  .الشركة خفةً 

. بسببه بعض التخفيف  إذا اشترك األقوام يف العذاب ، أعان كل واحد منهم صاحبه مبا مقدر عليه ليحصل: الثاين 
  .وهذا املعىن متبّدد يف القيامة 

فبني تعاىل أن الشيطان وإنْ كَانَ قريناً له ، . أن جلوس اإلنسان مع قرينه ُيفيده أنواعاً كثرية من السلوة : الثالث 
  إال أن جمالسته يف القيامة ال توجب السلوة وخفة العقوبة؟

ملا وصفهم يف اآلية املتقدمة بالعشي وصفهم يف هذه } . . . الصم أَوْ َتْهِدي العمي  أَفَأَنَت ُتسِْمُع{ ) : تعاىل ( قوله 
وما أحسن هذا الترتيب ، وذلك أن اإلنسان يف أول اشتغاله يطلب الدنيا يكون كمن . اآلية بالصَممِ والَعَمى 



إىل اجلُسمانيَّات أشد ، وإعراضه عن حصل بعينه َرمدٌ ضعيف ، مث ملا كان اشتغاله بتلك األعمال أكثر كان َمْيلُُه 
الروحانيات أكمل؛ ألن كثرة املواطبة على الشيء توجب حصول امللكة الالَزمة لينتقل اإلنسان من الرمد إىل أن 

  .يصري أعشى ، فإذا واظب على تلك احلال انتقل من كونه أعشى إىل كونه أعمى 
قومه ، وهم اليزيدون إال تصميماً على الكفر وِعناداً يف الغي روى أنه عليه الصالة والسالم ، كان جيتهد يف دعاء 

مبعىن أهنم يف النفرة عنك وعن دينك حبيث إذا أمسعتهم } أَفَأَنَت ُتْسِمُع الصم أَْو تَْهِدي العمي { : فقال اهللا تعاىل 
  .القرآن كانوا كالصُّمِّ ، وإذا أريتهم املعجزات كانوا كالعمي 

فَاْسَتْمِسْك بِالَِّذي ) ٤٢(أَْو نُرِيَنََّك الَِّذي َوَعْدَناُهْم فَإِنَّا َعلَْيهِْم ُمقَْتِدُرونَ ) ٤١(بَِك فَإِنَّا ِمنُْهْم ُمْنَتِقُمونَ  فَإِمَّا َنذَْهَبنَّ
  ) ٤٤(نَ َوإِنَّهُ لَِذكْرٌ لََك َوِلقَوِْمَك َوَسْوفَ ُتسْأَلُو) ٤٣(أُوِحَي إِلَْيَك إِنََّك َعلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ 

فَإِنَّا { قد تقدم الكالم عليه قريباً ، واملعىن فَإِمَّا َتذَْهَبنَّ بك بأَنْ ُنمَِتَك قبل أن تعذهبم } فَإِمَّا َنذَْهَبنَّ بَِك { : قوله 
نَّا َعلَْيهِْم مُّقَْتِدُرونَ فَإِ{ من العذاب ، } الذي َوَعْدَناُهْم { يف حياتك } أَْو نُرَِينَّكَ { بالقتل بعدك ، } ِمْنُهم مُّنَتِقُمونَ 

وقال احلسن . قادرون مىت نشاء عذبناهم وأراد به مشركي مكة ، انتقم منهم يوم بدر هذا قول أكرب املفسرين } 
َعَنى به أهل اإلسالم من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وقد كان بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم نقمة : وقتادة 

هللا تعاىل نبيه وذهب به ومل يره يف أمته إال الذي َتقَرُّ عينه ، وأبقى النقمة بعده وروي أن النيب شديدة يف أمته فأكرم ا
» ُنرَِْنَك « وقرىء . صلى اهللا عليه وسلم أُرَِي ما يصب أمََّتُه بعده فما رؤي ضاحكاً منبسطاً حىت قبضه اهللا تعاىل 

  .بالنون اخلفيفة 
العامة على أوحي منبياً للمفعول مفتوح الياء وبعض قراء الشام } ِحَي إِلَْيَك فاستمسك بالذي أُو{ : قوله تعاىل 

  .مبنياً للفاعل وهو اهللا تعاىل : سكنها ختفيفا ، والضحاك 
  فصل

ملا بني له ما يوجب التسلية أمره أن يتمسك مبا أمره اهللا تعاىل به فاستمسك بالذي أوحي إليك بأن تعتقد أنه حق ، 
وملا بني تأثري التمسك هبذا الدين . به ، فإنه الصراط املستقيم الذي ال مييل عنه إال ضالّ يف الدين وبأن تعمل مبوج

لذكر لك « أي أنه يعين القرآن } وإنه لذكر لك ولقومك { : يف منافع اآلخرة بني أيضاً تأثريه يف منافع الدنيا فقال 
شرفكم وأنه يوجب » ليكم ِكتَاَب ِفيه ِذكُْركُْم لقد أنزلنا إ« : من قريش نظريه » ولقومك « لشرف لك » 

  .إن هذا الكتاب العظيم أنزله اهللا عز وجل لقوم من هؤالء : الشرف العظيم لك ولقومك ، حيث يقال 
وهذه اآلية تدل على أن اإلنسان ال بد وأن يكون عظيم الرغبة يف الثناء احلسن والذكر اجلميل ولو مل يكن الذكر 

وَلَم } إنه لذكر لك ولقومك { : رغوباً فيه ملا َمنَّ اُهللا تعاىل به على حممد صلى اهللا عليه وسلم فقال اجلميل أمراً م
وألن ]  ٨٤: الشعراء [ } واجعل لِّي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي اآلخرين { : طلبه إبراهيم عليه الصالة والسالم حيث قال 

ر أفضل من احلياة؛ ألن أثر احلياة ال حيصل إال يف مسكن ذلك الذكر اجلميل قائٌم مقاَم احلياة الشريفة ، بل الذك
: قال الكليب } َوَسْوَف ُتسْأَلُونَ { : احلي ، وأما أثر الذكر اجلميل فإن حيصل يف كل زمان وكل مكان مث قال تعاىل 

كَذَّْبَت؟ فيسأل  ِلَم: يقال ملن كذب به : وقال مقاتل . تسألون هل أديتم شكر إنعامنا عليكم هبذا الذكر اجلميل 
  .سؤال توبيخ 

، ) رضي اهللا عنهم ( وروى الضحاك عن أيب عباس . تسألون هل علمتم مبا دل عليه القرآن من التكاليف : وقيل 



أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا سئل ملن هذا األمر؟ مل خيرب بشيء حىت نزلت هذه اآلية ، فكان بعد ذلك إذا 
  .بعدك؟ قال لقُرَْيشٍ سئل ملن هذا األمر 

الَ َيزَالُ هذَا األَْمُر يف قُرَْيشٍ َما « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ) رضي اهللا عنهما ( وروى ابن ُعَمر 
إن هذا األمر يف قرَْيش ال « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وروى معاوية قال » َبِقَي اثَْناِن 

القوم هم العرب ، فالقرآن هلم شرف ، إذْ نََزل : وقال جماهد » إال كّبه اهللا َعلَى َوْجهِِه َما أَقَامُوا الدِّيَن  يعاديهم أحٌد
  .بلغتهم ، مث خيتص بذلك الشرف األخص فاألخص من العرب مث يكون األكثر لقريش ولبين هاشم 

ا هداهم اهللا به ، وسوف تسألون عن القرآن ، ذكر لك مبا أعطاك من احلكمة ، ولقومك من املؤمنني ، مب: وقيل 
  .وعما يلزمكم من القيام حبقه 

َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُموَسى بِآيَاِتَنا إِلَى ) ٤٥(َواسْأَلْ َمْن أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا أََجَعلَْنا ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ آِلَهةً ُيعَْبُدونَ 
َوَما ُنرِيهِْم ِمْن ) ٤٧(فَلَمَّا َجاَءُهْم بِآيَاِتَنا إِذَا ُهْم ِمْنَها َيْضَحكُونَ ) ٤٦(قَالَ إِنِّي َرُسولُ َربِّ الَْعالَِمَني ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَ

السَّاِحُر اْدُع لََنا رَبََّك بَِما َعهِدَ  َوقَالُوا َيا أَيَُّه) ٤٨(آَيٍة إِلَّا ِهَي أَكَْبُر ِمْن أُْخِتَها وَأََخذَْناُهْم بِالَْعذَابِ لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ 
وََناَدى ِفْرَعْونُ ِفي قَْوِمِه قَالَ َيا قَْومِ ) ٥٠(فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُهمُ الَْعذَاَب إِذَا ُهْم يَْنكُثُونَ ) ٤٩(ِعْنَدَك إِنََّنا لَُمهَْتُدونَ 

أَْم أََنا َخْيٌر ِمْن َهذَا الَِّذي ُهَو َمهٌِني َولَا َيكَادُ ) ٥١(ِمْن َتْحِتي أَفَلَا ُتْبِصُرونَ أَلَْيَس ِلي ُملُْك ِمْصَر َوَهِذهِ الْأَْنهَاُر َتْجرِي 
ُهْم كَاُنوا فَاسَْتَخفَّ قَْوَمُه فَأَطَاُعوُه إِنَّ) ٥٣(فَلَْولَا أُلِْقَي َعلَْيِه أَسْوَِرةٌ ِمْن ذََهبٍ أَْو َجاَء َمَعُه الَْملَاِئكَةُ ُمقْتَرِنَِني ) ٥٢(ُيبُِني 

  ) ٥٦(فََجَعلَْناُهْم َسلَفًا َوَمثَلًا لِلْآخِرِيَن ) ٥٥(فَلَمَّا آَسفُوَنا اْنَتقَْمَنا مِْنُهْم فَأَغَْرقَْناُهْم أَْجَمِعَني ) ٥٤(قَْوًما فَاِسِقَني 

  :فيه ثالثة أوجه } وَاْسأَلْ َمْن أَْرَسلَْنا { : قوله تعاىل 
و أسْأَل الذي أرسلناُه من قبلك َعمَّا اُْرِسلُوابه ، : مفعولة للسؤال ، كأنه قيل  أن من موصولة ، وهي: أظهرها 

  .فإهنم مل يرسلوا إال بالتوحيد 
أنه على حذف حرف اجلر على أنه املسؤول عنه واملسؤول الذي هو املفعول األول حمذوف تقديره واْسأَلَْنا : الثاين 

  .َعمَّْن أَْرَسلَْناُه 
خربه واجلملة معلقة للسؤال فيكون يف حمل نصب » أرسلنا « استفهامية ، مرفوعة باالبتداء ، و  أن من: الثالث 

  .على إسقاط اخلافض 
  .» أََجَعلَْنا « : وهذا ليس بظاهر بل الظاهر أن املعلق للسؤال إمنا هو اجلملة االستفهامية من قوله 

  فصل
ملا أُْسرَِي بالنَّبِي صلى اهللا عليه « : قال ) رضي اهللا عنهم (  اختلف يف هؤالء املسؤولني ، فروى عطاء عن ابن عباس

يا حممد تقدم فصل هبم ، : وسلم إىل املسجد األقصى بعث له آدم وولده من املرسلني فَأّذَّنَ جْبريلُ مث أقام وقال 
فقال رسول اهللا . اآلية . . . سل يا حممد من أرسلنا من قبلك من رسلنا : فلما فرغ من الصالة قال له جربيل 

وهذا قول الزهري ، وسعيد بن جبري ، وابن زيد؛ » صلى اهللا عليه وسلم ال أسأل قد اكتفيت ، وليست َشاكاً فيه 
  .مجع له الرسل ليلة أسري به وأمر أن يسأهلم ، فلم يسأل ومل يشك : قالوا 

ألنبياء هل جاءهتم الرسل إال بالتوحيد ، وهو َسلْ ُمْؤِمين أْهلِ الكتاب الذين أرسلت إليهم ا: وقال أكثر املفسرين 
: قول ابن عباس يف سائر الروايات وجماهد وقتادة والضحاك والسدي واحلسن ، ويدل عليه قراءة عبداهللا وأيب 



 واسأل الذين أرسلنا إليهم قَْبلَك ِمْن ُرُسلَِنا ومعىن األمر بالسؤال التقرير ملشركي قريش أنه مل يأت رسوله بعبادة غري
  .اهللا عز وجل 

  .انظر يف هذه املسألة بعقلك وتدبرها بفهمك : وقال عطاء سؤال األنبياء الذين كانوا قبله ممتنع ، فكأن املراد منه 
ملا طعن كفار قريش يف نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم بكونه فقرياً ، عدمي } َولَقَْد أَْرَسلَْنا موسى { : قوله تعاىل 

هللا تعاىل أن موسى عليه الصالة والسالم بعد أن أورد املعجزاتِ القاهرة اليت ال يشك يف صحتها املال واجلاه بني ا
إنه غَنِيٌّ كثُري املالِ واجلاِه ، أال ترون أين : عاقل ، أورد عليه فرعونُ هذه الشبهة اليت ذكرها كفار قريش فقال 
إنه فقري مهني ، وليس له بيانٌ ولسان ، والرجل حصل يل ملك مصر ، وهذه األهنار جتري من حتيت ، وأما موسى ف

  ! .الفقري كيف يكون رسوالً من عند اهللا امللك الكبري؟
لَْوالَ ُنزِّلَ هذا القرآن على َرُجلٍ مَِّن القريتني { : فثبت أن هذه الشبهة اليت ذكرها كفار قريش مبكة ، وهي قوهلم 

فيكو األمر ف : » مث انتقمنا منهم فأغرقناهم « ا فرعون على موسى قد أْوَرَدَها بعينه]  ٣١: الزخرف [ } َعِظيمٍ 
  .حيق أعدائك هكذا 

  .املقصود من أعادة هذه القصة عينها ، بل املقصود تقرير اجلواب عن الشبهة املذكورة ) ليس ( فثبت أنَّه 
كيف جاز أن جياب لَمَّا : فَإِن قلت : قال الزخمشري  }فَلَمَّا َجآَءُهم بِآَياتَِنآ إِذَا ُهم مِّْنَها َيْضَحكُونَ { : قوله تعاىل 
  ! .بإذا املفجأة؟

فلما جاءهم بآياتنا فأَجأُوا َوقْتَ : ألن فعل املفاجأة معها مقدر ، وهو عامل النصب يف حملها ، كأنه قيل : قلت 
جائية تكون منصوبة بفعل الف» إذا « وال نعلم حنوياً ذهب إىل ما ذهب إليه من أن : قال أبو حيان . َضِحكِهِْم 

  :فاجأ ، بل املذاهب ثالثة : مقدر ، تقديره 
فإن ذكر بعد االسم الواقع بعدها خرب ، كانت . إما حرف فال حيتاج إىل عامل ، أو ظرف مكان ، أو ظرف زمان 

ْجُت ففي املكان الذي َخَر: َخَرْجُت فَإذَا زَْيٌد قَاِئٌم تقديره : حننو . منصوبة على الظرف والعامل فيها ذلك اخلرب 
  .خرجت فيه زيٌد قائٌم ، أو ففي الوقت الذي َخَرْجُت فيه زيٌد قائٌم 

إهنا ظرف مكان ، : وإن مل يذكر بعد االسم خرب ، أو ذكر اسم منصوب على احلال ، فإن كان االسم ُجثَّة ، وقلنا 
إهنا زمان : وإن قلنا . َرِة اَألَسُد ، أوة فَإِذَا اَألَسُد رابضاً خََرْجُت فَإِذَا اَألَسُد ، أي فَباحلَض: كان األمر واضحاً ، حنو 

َخَرْجُت فَإذَا اَألَسُد ، أي ففي الزمان ُحضُور اَألَسِد ، : كان على حذف مضاف ، لئال خيرب بالزمان عن اجلثة ، حنو 
إن . َخرْجُت فَإذَا الِقَتالُ : اف حنو وال حاجة إىل تقدير مض. وإنْ كَان االسم َحدَثاً جاز أن يكون مكاناً أو زماناً 

  .فباحلَْضَرة القتالُ ، أو ففي الزماِن القتالُ : شئت قدرت 
فنحكم على موضعها باجلر اعتباراً باللفظ ، وبالنصب » ِمْن آَيٍة « : مجلة واقعة صفة لقوله } إِالَّ ِهَي أَكَْبرُ { : قوله 

  :أوجه » كَْبُر ِمْن أُْخِتَها أَ« : ويف معىن قوله . اعتباراً باحمللِّ 
هم أهنم يستعظمون اآلية اليت تأيت جلدَّة أمرها وحدوثه ، ألهنم أَنِسُوا بتلك اآلية السابقة : قال ابن عطية : أحدها 

  :فيعظُم أمُر الثانية ويكُرب وهذا كقول الشاعر 
  دَْنى َوإِنْ َجلَّ َما َبْمِضيُتوَكَّلُ باَأل... َعلَى أَنَّها َتْعفُو الكُلُوَم َوإِنََّما  ٤٤٠٩
  .إن املعىن إال هي أكرب من أختها السابقة ، فحذف الصفة للعلم هبا : قيل : الثاين 

هو كالم مناقض؛ ألن معناه ما من آية من التِّْسع إال َوِهَي أكرب من كل : فإن قُلَْت : قال الزخمشري : الثالث 
  .ة يف حالة واحدة واحدة ، فتكون كل واحدة منها فاضلة ومفضول



الغرض هبذا الكالم وصفني بالِكَبر ، ال َيكَدنَ َيَتفَاَوْتَن فيه وكذلك العادة يف األشياء اليت تتقارب يف الفضل : قلُْت 
التقارب اليسري ختتلف آراء الناس يف تفصيلها ، فبعضهم يفضل هذا وبعضهم يُفَضِّل هذا ، ورمبا اختلف آراء 

  :ماسي الواحد فيها ، كقول احل
  مِثْلَ النُُّجومِ الَِّتي ُيْهَدى بَِها السَّارِي... َمْن َتلَْق ِمْنُهْم َتقُلْ آلقَْيَت َسيِّدَُهْم  ٤٤١٠

طََرفَاَها  ثَِكلُْتُهمْ إنْ كُْنُت أْعلَُم أَيُُّهْم أَفَْضلُ ، ُهْم كَاحلَلْقَِة املُفَْرغَِة لَ ُيْدَرى أَْيَن: وقالت األنبارية يف اجلملة من أبنائها 
.  

  .انتهى كالمه 
  .وأوله فظيع جداً ، كأن العبارات ضاقت عليه حىت قال ما قال ، وإن كان جواُبُه حسناً فُسؤاله فظيع 

  فصل
: ذكر أنه تعاىل أرسل موسى بآياته ، وهي املعجزات اليت كانت من موسى إىل فرعون وملئه أي قومه فقال موسى 

إنه ملا ألقى : استهزاء قيل } إِذَا ُهم مِّْنَها َيْضَحكُونَ { فَلَمَّا َجاَءُه بتلك اآليات . } ملني إِنِّي َرُسولُ َربِّ العا{ « 
وملا عرض عليهم اليد البيضاء مث عادت كما كانت . عصاه صار ثعباناً ، مث أخذه فصار عصاً كمما كان فضحكوا 

  .ضحكوا 
أي قرينتها وصاحبتها اليت كانت قبلها َوأََخذَْناُهْم بالَعذَابِ } َي أَكَْبُر ِمْن أُْخِتَها َوَما ُنرِيِهِم مِّْن آَيٍة إِالَّ ِه{ : مث قال 

أي بالسنني والطوفان ، واجلراد والقمل والضفادع والدم والطَّمس ، فكانت هذه َدالالت ملوسى وعذاباً ، وكانت 
  .كفر إىل اإلميان عن ال} لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ { كل واحدة أكرب من اليت قبلها 

هذا يدل على أنه تعاىل يريد اإلميان من الكل فإنه إمنا أظهر تلك املعجزات القاهرة إلرادة أن يرجعوا : قالت املعتزلة 
  .عن الكفر إىل اإلميان 

سى أيها السَّاحُر ، تقدم الكالم فيه يف النور ، واملعىن أهنم ملا عاينوا العذاب قالوا ملو} َوقَالُواْ ياأيها الساحر { : قوله 
  .أي يا أيها الكامل احلاذق ، وإمنا قالوا هذا توقياًر وتعظيماً؛ ألن السحر عندهم كان علماً عظيماً ، وصفةً حممودةً 

  .خاطبوه به ملا تقدم له عندهم من التسمية بالساحر : وقال الزجاج . « يا أيها الذين َعلََبَنا بسحره » معناه : وقيل 
  ! .إِنََّنا لَمُْهَتُدونَ؟: ف َسمَّوُه بالساحر مع قوهلم كي: فإن قيل 

  :فاجلواب من وجوه 
أهنم كانوا يسمون العامل املاهر ساحراً ، ألهنم يستعظمون السحر وكما يقال يف زماننا يف العمل العجيب : االول 

  .إنه أتى بالسحر : الكامل 
َوقَالُواْ ياأيها الذي نُزِّلَ َعلَْيِه الذكر إِنَّكَ { : قوم فرعون ، كقوله  أيَُّها السَّاِحر يف زعم الناس ، ومتعارف: والثاين 

  .أي نزل عليه الذكر يف اعتقاده وزعمه ]  ٦: احلجر [ } لََمْجُنونٌ 
َعْنُهمُ  فَلَمَّا كََشفَْنا{ وقد كانتوا عازمني على خالفه ، أال ترى إىل قوله } إِنََّنا لَمُْهَتُدونَ { : أن قوهلم : الثالث 

  .} إِنََّنا لَُمهَْتُدونَ { : فتسميتهم إياه بالساحر ال ينايف قوله } العذاب إِذَا ُهْم يَنكُثُونَ 
أي مبا أخربنا عن عهده إليك إن آمنا كشف عنا العذاب فاسأله يكشف } ادع لََنا رَبََّك بَِما َعهَِد ِعنَدَك { : قوله 

فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُهُم { : شف عنهم ، فلم يؤمنوا فلذلك قوله عز وجل عنا إننا ملهتدون مؤمنون فدعا موسى فك
  .أي نكثوا ذلك العهد ، يعين َينْقُُضونَ َعهدَُهْم وُيصرون على كفرهم } العذاب إِذَا ُهْم يَنكُثُونَ 

فقال . ضاً معاملة فرعون معه ملا ذكر معاملة قوم فرعون مع موسى ذلك أي} ونادى ِفْرَعْونُ ِفي قَْوِمِه { : قوله تعاىل 



} قَالَ ياقوم أَلَْيَس ِلي ُملُْك ِمْصَر وهذه األهنار َتْجرِي ِمن حتتيا { . أي أظهر هذا القول } ونادى ِفْرَعْونُ ِفي قَْوِمِه { 
كانت جتري حتت قصره : قيل . أي أهنار النيل ومعظمها هنر امللك ، وهنر طُولون ، وهنر ِدمياط ، وهنر تنيس 

  .وحاصل األمر أنه احتج بكثرة أمواله ، وقوة جاهه على فضيلة نفسه 

: جتري من بني يدي يف جناين وبستايين ، وقال احلسن : وقال قتادة . من حتت قصري } أَفَالَ ُتْبِصُرونَ { : مث قال 
يسمى قْبطون  وقيل من ملك الِقْبطَ يسمى فرعون ، ومن ملك اليهود. بأمري أفال تبصرون عظميت وشدة ملكي 

واملعروف ماخل ، ومن ملك الصابئة يسمى ُنمرود ، ومن ملك الرببر يسمى جالوت ، ومن ملك اهلند يسمى هبمن 
  .، وقيل يعفور ، ومن ملك فرغانة يسمى اإلخشيد ، ومن ملك العرب من قبل العجم يسمى النعمان 

  :وجهان » وهذه « جيوز يف } وهذه األهنار َتْجرِي { : قوله 
اخلرب » َتجْرِي « صفة السم اإلشارة ، أو عطف بيان و » األهنار « أن تكون مُْبَتَدأَةً ، والواو للحال ، و : حدمها أ

  .» ِلي « واجلملة حال من ياء 
على هذا حال أي أليس ملك مصر وهذه األهنار » جتري « و » ُملِْك ِمْصَر « أن هذه معطوفة على : والثاين 
  . أي الشيئان! جارية؟

العامة على اخلطاب ملن ناداهم ، وقرأ عيسى بكسر النون أي ُتًبِصرُونِي ويف قراءة العامة » تبصرون « : قوله 
  .املفعول حمذوف أي تبصرون ُملِْكي وَعظََمِتي 

  .قوم موسى  ُيْبِصُرونَ بياء الغيبة ، إما على االلتفات من اخلطاب إىل الغيبة وإما رداً على: وقرأ فَْهُد ْبُن الصَّقْر 
  :يف أم هذه أقوال } أَْم أََنآ َخْيرٌ { : قوله 

  .اليت إلضراب االنتقال ، وباهلمزة اليت لإلنكار » َبلْ « أهنا منقطعة ، فتقدر ب : أحدها 
  :أهنا مبعىن بل فقط ، كقوله : والثاين 
  ا أَْم أَْنِت ِفي الَعْينِ أَمْلَُحَوُصوَرُتَه... َبَدْت مِثْلَ قَْرِن الشَّْمسِ ِفي رُْوَنقِ الضَُّحى  ٤٤١١

  .أي بل أنت 
أم هنا منقطعة يف اللفظ لوقوع اجلملة بعدها يف اللفظ ، « : قال أبو البقاء . أهنا منقطعة لفظاً متصلة معىن : الثالث 

نقطعة لفظاً وهذه عبارة غريبة أن تكون م» وهي يف املعىن متصلة معادلة؛ إذ املعىن أنا خري منه أم ال؟ وأينا خري؟ 
  .متصلة معىن وذلك أهنما َمعْنَياِن خمتلفان ، فَإِنَّ االنقطاع يقتضي إْضراباً إما إْبطاالً ، وإِما انتقاال 

، حنو » أم « بعد » ال « أَْم تُْبِصُرونَ؟ وهذا ال جيوز إال إذا كانت : أهنا متصلة ، واملعادل حمذوف ، تقديره : الرابع 
وقد جاء .  تقوم ، وأزيد عندك أم ال؟ أي أم ال هو عندك أما حذفه دون معادل فال جيوز أتقوم أم ال؟ أي أم ال: 

  :مع املعادل ، وهو قليل جداً ، قال الشاعر » أم « حذف 
  َسِميٌع فََما أَْدرِي أَُرْشٌد ِطالَُبَها؟... َدَعانِي إِلَْيَها القَلُْب إِين ألَْمرَِها  ٤٤١٢

  .أي أم غّي 
عن سيبويه أن هذه هي أم املعادلة ، أي أم تبصرون األمر الذي هو حقيق أن يُْبَصر عنده وهو أنه  ونقل أبو حيان
  .خري من موسى 

أم هذه متصلة؛ ألن املعىن أَفَالَ ُتْبِصُرونَ أْم تُْبِصُرونَ؟ إال أنه وضع قوله : وهذا القول بدأ به الزخمشري فقال : قال 
أنت خري فَُهْم عنده بصراء ، وهذا من إنزال السبب منزلة : هنم إذا قالوا أل» تبصرون « موضع » أنا خري « : 

  .املَُسبَّب 



وهذا متكلف جداً ، إذ املعادل إمنا يكون مقابالً للسابق فإن كان املعادل مجلة فعلية ، كان السابق : قال أبو حيان 
َصاِمُتونَ أََد{ : مجلة فعلية ، أو مجلة إمسية يتقدر منها مجلة فعلية ، كقوله  ]  ١٩٣: األعراف [ } َعْوُتُموُهْم أَْم أَْنُتمْ 

أفَال تُْبِصُرونَ ، : ليسي مقابالً لقوله } أَْم أََنآ َخْيرٌ { : ؛ ألن معناه أو صمتُّم وهنا ال يتقدر منها مجلة فعلية ألن قَْولَُه 
  :م حنو قوله وإن كان السابق امساً كان املعادل امساً أو مجلة فعلية يتقدر منها اس

  .أم ُمِتما؟ : معادل لالسم والتقدير » فأمتت « ... اَُمْخَدُج الَيَدْينِ أَْم أََتمَِّت؟  ٤٤١٣
إنه ال : وهذا الذي رده على الزخمشري رده على سيبويه ، ألنه هو السابق به وكذا قوله أيضاً : قال شهاب الدين 
ر يف جتويز سيبويه حذف املعادل دون ال فهو رد على سيبويه أيضاً فيه نظ» ال « وبعدها » أم « حيذف املعادل بعد 

.  
. هذه اجلملة جيووز أن تكون معطوفة على الصلة وأن تكمون مستأنفة وأن تكون حاالً » وال يكاد يبني « : قوله 

  .َيبِينُش بفتح الياء من َبانَ أي ظََهَر : والعامة على ُيبُِني من أََبانَ ، والباقون 
  فصل
الوقف على قوله أم وفيه إضمار : قال الفراء . وليس حبرف عطف » بل « هنا مبعىن » أم « : ل أكثر املفسرين قا

أي أََتأْكُلُ أَْم الَ » أََتأْكُلُ أَْم « : كما تقول لغريك » أم « أفال تُْبِصُرونَ أَْم تُْبِصُرونَ؟ لكنه اكتفى بلفظ ) ه ( جمارز 
  .لمة أم اقتصاراً َتأْكُلُ؟ لكنك تقتصر على ك

أم أنا خري : مث ابتدأ فقال . أفال تبصرون : معناها بل أنا خري ، وعلى هذا فقد مت الكالم عند قوله : قال أبو ُعبَْيَدة 
أنا « : وقال الباقون أم هذه متصلة ، ألن املعىن أفال تُْبصُرونَ أَْم ُتْبُصرونَ؟ إال أنه وضع قوله . ، يعىن بل أنا خري 

  .أََْنَت َخْيٌر فَُهْم ِعْنَدُه ُبصَراُء : ، ألهنم إذا قالوا له » تبصرون « : موضع » خري 
أَْي يُفِْصحُ لساُنُه لُرّتٍة كَاَنْت ِفي } َوالَ َيكَاُد ُيبُِني { أي ضعيف حقري يعين موسى } مِّْن هذا الذي ُهَو َمهٌِني { : قوله 

  .ِلسَانِِه 
واحلل ُعقَْدةً مِّن { : الة والسالم سئأل اهللا أن ُيزيل الرُّتةَ عن لسانه بقوله أليس أن موسى عليه الص: فإن قيل 

: طه [ } قَْد أُوِتيَت ُسؤْلََك ياموسى { : فأعطاه اهللا ذلك بقوله تعاىل ]  ٢٨،  ٢٧: طه [ } لِّسَانِي َيفْقَُهواْ قَوِْلي 
  ! .فكيف عابه فرعون بتلك الرُّتِة؟]  ٣٦

  :فاجلواب من وجهني 
حجته اليت تدل على صدقه ، ومل يرد أنه ال قدرة له على الكالم » وال يكاد يبني « : أن فرعون أراد بقوله : األول 

.  
أنه عابه مبا كان عليه أوالً ، وذلك أن موسى عليه الصالة والسالم مكث عند فرعون زماناً طويالً ، وكان : والثاين 

  .ليه من الرُّتِة؛ ألنه مل يعلم أن اهللا تعاىل أزال ذلك العيب َعْنُه يف لسانه حبسة فنسبه فرعون إىل ما عهد ع

» سَِوارٍ « والباقون أََساوَِرة ، فأسورة مجع . قرأ حفص أَْسوَِرةٌ كأَْحِمرٍة } فَلَْوالَ أُلِْقَي َعلَْيِه أَسْوَِرةٌ { : قوله تعاىل 
واألصل . سواُر املرأِة ، وأَْسوَاُرَها : إِسَْوار مبعىن ُسوار ، يقال  وأََساوَِرةٌ مجع. كِحَمارٍ ، وأَْحِمَرٍة ، وهو مجع قلة 

  .أََساوِير بالياء ، فعوض من حرف املد تاء التأنيث ، كبطريقِ وَبطَارِقٍَة ، وزِْنِديقٍ وَزَناِدقٍَة 
وروي عن . دون تاء وقر أيب واألعمش وتروى عن أيب عمرو أََساوُِر . بل هي مجع أَسْوَِرة فهي مجع اجلمع : وقيل 

« أَلْقَى مبنياً للفاعل ، أي اهللا تعاىل َوأََساوَِرةً نصباً على املفعولية و : وقرأ الضحاك . أََساوِير : أيب أيضاً وعبد اهللا 
  .الداخلة على التمييز » من « وجيوز أن تكون . صفة ألساورة » ِمْن ذََهبٍ 



  فصل
لوا واحداً منهم رئيساً هلم سّوره بسوار من ذهب وطَوَّقُوه بطَْوق من ومعىن الكالم أن عادهتم جرت بأهنم إذا جع

أنا : ذهب ، فطلب فرعون من موسى عليه الصالة والسالم مثل عادهتم ، وحاصل الكالم أن فرعون كان يقول 
ضي أكثر منه ماالً وجاهاً فوجب أن أكون أفضل منه فيمتنع كونه رسوالً من عند اهللا ألن منصب النوبة يقت

متتابعني يعاون بعضهم } أَْو َجآَء َمَعُه املالئكة ُمقْتَرِنَِني { : املَْخُدوميَّةَ ، واألخَس ال يكون خمدوماً لألشرف مث قال 
  .قََرْنُتُه بِِِه : بعضاً يشهدون له بصدقه وُيعِيُنوَنُه على أمره وجيوز أن يكون املراد مقترنني به من قولك 

استخفه عن رأيه : أي وجدهم جُهَّاالً فحملهم على اخلفة واجلهل ، يقال } ْوَمُه فَأَطَاُعوُه فاستخف قَ{ : قوله تعاىل 
حني } إِنَُّهْم كَانُواْ قَْوماً فَاِسِقَني { على تكذيب موسى ، » فَأَطَاُعوُه « ، إذا محله على اجلهل وأزاله عن الصوةاب 

  .أطاعوا ذلك الفاسق اجلاهل 
أتغضب يا أبا خالد؟ فقال فقد : أغضبونا ُحكي أن ابن جَُرْيج غضب يف شيء فقيل له } فُوَنا فَلَمَّآ آَس{ : قول 

} انتقمنا منهم فأغرقناهم أمجعني { أي أغضبونا } فَلَمَّآ آَسفُوَنا { : غضب الذين خلق األحالم إن اهللا تعاىل يقول 
كل واجد منهما من املتشاهبات اليت جيب تأويلها  واعلم أن ذرك لفظ األسف يف حق اهللا تعاىل ، وذكر لفظ االنتقام

  .فمعىن الغضب يف حق اهللا تعاىل إرادة الغضب ومعىن االنتقام أرادة العقاب ُجبرم سابق 
وقال بعض املفسرين . أغضبونا مبخالفتهم أْمَرَنا : وآَسفُوَنا منقول هبمزِة التعديِة من أَِسَف مبعىن غضب ، واملعىن 

  .» نُوا أَْوِلَياَءَنا أَْحَز« : معناه 
  :قرأ األخوان ُسلُفاً بضمتني ، والباقون بفتحتني ، فأما األوىل فتحتمل ثالثة أوجه » فجعلناهم سلفاً « : قوله 

أنه مجع َسليٍف ، كَرِغيٍف ، وُرغٍُف ، ومسع القاسم بن معن من العرب معىن َسليف من الناس والسيلُف : أحدمها 
  .هم من الناس كالغَرِيقِ من

  .أهنا مجع ساَِلف ، كَصَابرٍ ، وُصُبرٍ : والثاين 
  .أهنا مجع َسلٍَف كَأََسٍد وأُُسٍد : الثالث 

  :والثانية حتتمل وجهني 
أن تكون مجعاً لسَالٍف ، كحَارِسٍ وحََرسٍ ، وخَاِدمٍ وَخَدمٍ ، وهذا يف احلقيقة اسم مجع ال مجع تكسري ، إذ : أحدمها 

  .يغة فََعلٍ ليس يف أبنية التكسري ص

كُلُّ َشْيٍء قَدَّْمَتُه : َسلُُف الرَُّجلُ َيْسلُُف َسلَفاً أي تقدم ، والسلف : أنه مصدر يطلق على اجلماعة ، تقول : والثاين 
  :من عمل صاحلٍ ، أو قرضٍ فهو َسلٌَف ، وَسلَُف الرَُّجلِ آَباُؤهُ املتقدمون ، واجلمع أَْسالٌَف وُسالٌَّف قال طفيل 

  ُصُروُف املََناَيا بِالرِّجَالِ َتقَلَُّب... َضْوا َسلَفاً قََصدَ السَّبِيلُ َعلَْيهِم َم ٤٤١٤
  :وفيه وجهان . وقرأ عليٌّ ُمَجاِهدٌ رضي اهللا عنهما ُسلَفاً بضم السني 

  .والسُّلْفَة اُألمَّةُ . أنه مجع ُسلْفٍَة كُغْرفٍَة وغَُرٍف : أشهرمها 
  .، وإنَّما أبدل من الضمة فتحة األصل ُسلُفاً بضمتني : وقيل 
جعلناهم متفرقني ليتعظ : قاق الفراُء والزجاُج . إما مفعول ثان إن كانت مبعىن صري ، وإالَّ حاالً » َمثَالً « : وقوله 

  .هبم اآلخرون ، وهم كفار أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم واملعىن ومثالً لآلخرِيَن أي ِعظة ملن بقي بعدهم وعربة 
أكثر ) على ( املَثَلُ واحد يراد به اجلمع ، ومن مث عطف على سلف والدليل على وقوعه : بو علي الفارسي قال أ



: النحل [ } ضََرَب اهللا مَثَالً َعْبداً مَّْملُوكاً الَّ يَقِْدُر على َشْيٍء َوَمن رََّزقَْناُه ِمنَّا رِْزقاً َحَسناً { : من واحد قوله تعاىل 
  .املعىن سلفاً لفكار هذه األمة إىل النار ، ومثالً ملن جييء بعدهم : املَثَل َشْيئَْين وقيل فأدخل حتت ] .  ٧٥

َوقَالُوا أَآِلَهتَُنا َخْيٌر أَْم ُهَو َما َضَرُبوهُ لََك إِلَّا َجَدلًا َبلْ ُهمْ ) ٥٧(َولَمَّا ضُرَِب اْبُن مَْرَيَم َمثَلًا إِذَا قَْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّونَ 
َولَْو َنَشاُء لََجَعلَْنا مِْنكُْم َملَاِئكَةً ِفي ) ٥٩(إِنْ ُهَو إِلَّا َعْبدٌ أَْنَعْمَنا َعلَْيِه َوَجَعلَْناُه َمثَلًا ِلَبنِي إِسَْرائِيلَ ) ٥٨(َخِصُمونَ  قَْوٌم

َولَا َيُصدَّنَّكُُم الشَّْيطَانُ ) ٦١(َهذَا ِصرَاطٌ ُمْسَتقِيٌم  َوإِنَُّه لَِعلْمٌ ِللسَّاَعِة فَلَا َتْمَتُرنَّ بَِها َواتَّبُِعوِن) ٦٠(الْأَْرضِ َيْخلُفُونَ 
يِه َولَمَّا َجاَء ِعيَسى بِالَْبيِّنَاِت قَالَ قَْد جِئُْتكُْم بِالِْحكَْمِة َوِلأَُبيَِّن لَكُْم َبْعضَ الَِّذي َتْخَتِلفُونَ ِف) ٦٢(إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني 

فَاْخَتلََف الْأَحَْزاُب ِمْن بَْينِهِمْ ) ٦٤(إِنَّ اللََّه ُهَو رَبِّي َوَربُّكُْم فَاْعُبُدوُه َهذَا ِصَراطٌ ُمْسَتِقيٌم ) ٦٣(ِطيُعوِن فَاتَّقُوا اللََّه َوأَ
  ) ٦٥(فََوْيلٌ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ِمْن َعذَابِ َيْومٍ أَِليمٍ 

قوله تعاىل : اعلم أنه تعاىل ذكر أنواعاً كثرية من كفراناهتم ، فأوهلا } ا َولَمَّا ُضرِبَ ابن َمرَْيَم مَثَالً إِذَ{ : قوله تعاىل 
  ] . ١٥: الزخرف [ } َوَجَعلُواْ لَُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزًءا { : 

  ] . ١٩: الزخرف [ } َوَجَعلُواْ املالئكة الذين ُهْم ِعَباُد الرمحن إَِناثاً { : قوله : وثانيها 
  ] . ٢٠: الزخرف [ } واْ لَْو َشآَء الرمحن َما َعَبْدَناُهْم َوقَالُ{ : قوله : وثالثها 
  ] . ٣١: الزخرف [ } َوقَالُواْ لَْوالَ نُزِّلَ هذا القرآن على َرُجلٍ مَِّن القريتني َعظِيمٍ { : قوله : ورابعها 

  :كروا فيه وجوهاً وليس يف لفظها ما يدل على أن ذلك املثلال أي شيء كان واملفسرون ذ: هذه اآلية : وخامسها 
نزلت اآلية يف جمادلة عبداهللا بن الزَِّبْعرى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن عباس وأكثر املفسرين : أشهرها 

[ } إِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َحَصُب َجهَنََّم { : يف شأن عيسى عليه الصالة والسالم ملا نزل قول اهللا عز وجل 
  .كما تقدم يف سورة األنبياء ]  ٩٨: نبياء األ

وملا ضرب عبداهللا بن الزبعرى عيسى ابن مرمي مثالً ، وجادل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعبادة : واملعىن 
أي يرتفع هلم ضجيج فرحاً بسبب » َيِصدُّونَ « أي من هذا املثل » ِمْنُه « من قريش » إِذَا قَْوُمَك « النصارى إياه 

رأوا من سكوت النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنه قد جرت العادة بأن أحد اخلْصَمْين إذا انقطع ، أظهر اخلْصُم ما
  .الثاين الفرَح والضَّجيَج 

: إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا حكى أن النصارى عبدوا املسيح وجعلوه إِلَهاً ألنفسهم قالت كفار قريش : وقيل 
أَآِلَهتَُنا َخْيرٌ أَْم ُهَو { : ل نفسه لنا إهلاً كما جعل النصارى املسيح إِلَهاً ألنفسهم فعند هذا قالوا إن حممداً يريد أن جيع

إن حممداً يدعونا لعبادة نفسه وآباؤنا زعموا أنه جيُب عبادة هذه األصنام وإذا كان ال بد من : فعند ذلك قالوا } 
. نا وآسالفنا أمجعوا على ذلك ، وأما حممد فإنه متهٌم يف أمرنا بعبادته عبادة أحد هذين فعبادة األصنام أوىل؛ ألن آبائ

إن عبادة املسيح طريق حسن ، بل هو كالم باطل ، وأن عيسى ليس إال عبداً أْنَعمَْنا َعلَيِْ : مث إنه تعاىل مل يقل 
  .إن حممداً يريد أن يأمرنا بعبادة نفسه : فزالت شبهتهم يف قوهلم 

ر ملا رأوا النصارى يعبدون عيسى قالوا إذا عبد النصارى عيسى فآهلتنا خري من عيسى فعبدوال إن الكفا: وقيل 
  .املالئكة 

مها مبعىن واحد : قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويصدون بضم الصاد والباقون بكسرها ، فقيل » َيُصدُّونَ « : قوله 
  .كََعكََف يَْعكُُف ويَْعِكُف وَعَرَش يَْعُرُش َوَيعْرُِش َصدَّ َيُصدذُ وَيِصدُّ : وهو الصحيح واللفظ ، يقال . 

. يِعجُّون : وقال الضحاك . يصيحون : وقال سعيد بن املسيب . يْضَجرون ) رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس 



بن َعبَّاس الضَّم من الّصدود وهو اإلعراض وقد أنكر ا: وقيل . يضجرون : ْجيَزعون ، وقال القَُرِظيُّ : وقال قتادة 
  .الضم ، وقد روي له عن علي رضي اهللا عنه 

  .وهذا واُهللا أَْعلَُم قبل بلوغه تواتره 
ومل يدخل . قرأ أهل الكوفة بتحقيق اهلمزة الثانية والباقون بتسهيلها بني بني } وقالوا أَآِلَهُتَنا َخْيٌر { : قوله تعاىل 

وأبدل اجلميع . تني بألٍف أَِلفاً كراهة لتوايل أربع مَُتشَابَِهاٍت أحٌد من القراء الذين من قاعدهتم الفصل بني اهلمز
 اهلمزة الثانية ألفاً ، وال بد من زيادة بيان ، وذلك أن آهلة مجع إله كِعَماٍد ، وأَْعِمَدٍة ، فاألْصل أَأْهلةٌ ، هبمزتني األوىل

، مث دخلت مهزة » كَآَمَن وبابِِه « ب قلُبها ألفاً زائدة ، والثانية فاء الكلمة ، وقعت الثانية ساكنةً بعد مفتوحة فوج
فالكوفيون مل يعتدوا » أَفِْعلٍَة « االستفهام على الكل فالتقى مهزتان يف اللفظ ، األول لالستفهام ، والثانية مهزة 

ف حمضة مل تغري باجتماعهما ، فأبقومها على ما لَُهما ، وغريهم استثقل فخفف الثانية بالتسهيل بني بني ، والثالثة أل
وأكثر أهل العصر يقرأون هذا احلرف هبمزة واحدة بعدها ألف على لفظ اخلرب ومل يقرأ به أحٌد من السبعة . البتَّةَ 

وإمنا حذف . فيما علمنا إال أنه قد روي أن َوْرشاً قرأ كذلك يف رواية أيب اَألزَهر وهي حتتمل االستفهام كالعامة 
وحيتمل أنه قرأة خرباً حمضاً وحينئذ تكون أم منقطعة تقدر ببل واهلمزة . ليها ، وهو كثري أداة االستفهام لداللة أم ع

وهو من » آهلتنا خري « على قراءة العامة عطف على » اَْم ُهَو « : : فقوله . وأما اجلماعة فهي عندهم متصلة 
على قراءة ورش يكون هو مبتدأ ، وخربه حمذوف أَاَهلتنا أَْم ُهَو َخْيٌر؟ أي أيهما خري؟ و: عطف املفردات ، والتقدير 

  .حنيئذ عاطفةً » أْم « وليست . بل أُهَو خَْيٌر : تقديره 
  فصل

أم هو يعين عيسى : وقال السدي وابن زيد . يعنون حممداً فنعبده ونترك آهلتنا » أْم ُهو « : قال قتادة معىن قوله 
ر ، فنحن نرضى أن تكون آهلتنا مع عيسى وعزير ، واملالئكة يف قالوا يزعم حمد أن كل ما عبد من دون اهللا يف النا

أي خصومة بالباطل ، فقد علموا أن املراد » لََك إالَّ َجَدالً « : يعين هذا املثل } َما ضََرُبوُه { : النار ، قال اهللا تعاىل 
} َبلْ ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ { هؤالء األصنام ]  ٩٨ :األنبياء [ } َوَما َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َحَصبُ َجهَنََّم { : من قوله 

» َما َضلَّ قوم َبْعَد ُهًدى كَاُنوا َعلَْيه إالَّ أُوتُوا اجلََدل « : روي أنه عليه الصالة والسالم قال . مبالغون يف اخلُُصوَمة 
  .} َما ضََرُبوُه لََك إِالَّ َجَدالَ َبلْ ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ { : مث قرأ 

هو مصدر يف موضع احلال : مفعول من أجله ، أي ألجل اجلدل واملَِراء ، ال إلظهار احلق ، وقيل » َجَدالً « : له قو
لعيسى كغريه » هو « والظاهر أن الضمري يف . جِدَاالً والوجهان جاريان فيه : وقرأ ابن مقِسم . أي إال ُمَجاِدلني 

  .السالم ، وبكُلِّ قال به املفسرون كما تقدم هو للنّيب عليه الصالة و: وقيل . من الضمائر 

  فصل
متسك القائلون بذم اجلدل هبذه اآلية ، واآليات الكثرية دالة على مدح اجلدل فالتوفيق بينهما أن ًتْصَرَف اآليات 

  .الدالة على مدح اجلدل إىل اجلدل الذي يفيد تقرير احلق وتصرف هذه اآلية إىل اجلدل الذي يوجب تقرير الباطل 
حيث جعلناه » اَْنَعْمَنا َعلَْيه « كسائر العبيد » إالَّ َعْبٌد « أي ما هو يعين عيسى } إِنْ ُهَو إِالَّ َعْبٌد { ) : تعاىل ( قوله 

» ِلَبنِي إسَْراِئيلَ « أي آية وغريه » َوَجَعلْنَاه َمثَالً « آية ، بأن خلقناه من غري ذكَرٍ كما خلقنا آدم ، وشرفناه بالنبّوة 
أي لو نشاء } َولَْو َنَشآُء لََجَعلَْنا ِمنكُْم مَّالَِئكَةً { يعرفون به قدرة اهللا على ما يشاء حيث خقله من غري أبٍ 

أي يكونون خلفاً منكم َيْعُمرونَ األرض ، ويعبدونين } ِفي األرض َيْخلُفُونَ { ألهلكناكم وجعلنا بدالً منكم مالئكة 



  .بعضاً خيلف بعضُهم : وقيل . ويطيعوين 
  :يف ِمن هذه أقوال } لََجَعلَْنا ِمنكُْم مَّالَِئكَةً { : قوله 

[ } أََرِضيُتمْ باحلياة الدنيا ِمَن اآلخرة { أهنا مبعىن بدل أي جلعلنا َبدَلَكُْم كما تقدم يف التفسري ، ومنه أيضاً : أحدها 
  ) :َرْحَمةُ اِهللا عليه ( وأنشد . أي بدهلا ]  ٣٨: التوبة 
  ظُلْماً َوُيكَْتُب لَألِمريِ إفَاالً... َخذُوا املََخاَض ِمَن الفَصِيلِ غُلُبَّةً أَ ٤٤١٥

  :وقال آخر 
  َولَمْ ّتذُْق ِمَن الُبقُولِ الفُْسُتقَا... َجارَِيةٌ لَْم َتأكُل املَُرقَّقَا  ٤٤١٦
كةً يف األرض َيْخلُفُوَنكُْم كما ختلفُكُمْ وتأويل اآلية لولدنا منكم يا رجالُ مالئ. أهنا تبعيضية : هو املشهور : والثاين 

  .ذكره الزخمشري . أوالدكم ، كما ولْدنا عيسى من أنثى دونَ ذكر 
  .املعىن لَحَوَّلَْنا بعَضكُْم مآلئكة : أهنا تبعيضية قال أبو البقاء وقيل : والثالث 

الزمان ، وقيل الضمري للقرآن ، أي فيه علم  ِلِعسى يعين نزوله آخر« املشهور أن الضمري » َوإِنَّه لعِلٌْم « : قوله 
[ } اقتربت الساعة { ]  ١: األنبياء [ } اقترب ِللنَّاسِ ِحسَاُبُهمْ { الساعة وأهواهلا ، أو هوعالمة على قرهبا ومنه 

مبالغة ، ملَّا كان به  مصدراً جعل علْماً« ِعلْم » والعامة على « ُبعثُْت أََنا وَالسَّاَعةُ كََهاَتْينِ » : ومنه ]  ١: القمر 
وابُن م عباس وأُبو هرييرة وأبو مَاِلٍك الغفاريّّ وزيد . حيصل العلم ، أو ملا كان شرطاً يعلم به ذلك أطلق عليه علم 

وقرا أبو َنْضَرةَ وِعكْرمةُ كذلك إال أنَّهما عرَّفا بالالم فقرآ . بن علي لََعلٌَم ، بفتح العني والفاء أي لشرطٌ وعالمةٌ 
  .لِْعلُْم أي للَعالَمةُ املَْعُروفَةُ لَ

  فصل
لَيُوِشكَنَّ أَنْ َينْزِلَ ِفيكُمُ » : معىن اآلية أن نزول عيسى من أشراط الساعة يعلم هبا قرهبا ، قال عليه الصالة والسالم 

« ، وَتْهِلُك ِفي َزمَانِِه اِمللَلُ كُلَُّها إالَّ اإلْسالََم  اْبُن َمرَْيَم َحكَماً َعاِدالً َيكْسرُ الصَِّليَب وَيقُْتلُ الِْخنزِير ، َوَيَضعُ اِجلْزَيةَ
أنه ينزل على ثنّية باألرض املقدسة يقال هلا أَِفيق ، وبيده حَْرَبةٌ ، وعليه ُمَمصَّرَتاِن ، وشعر رَأِسِه َدِهٌني : ويروى 

لصبح فيتأخر اإلمام فيتقدمه عيسى عليه يقتل الدَّجَّالَ ، ويأيت بيَت املقدس والناس يف صالة العصر روري يف صالة ا
الصالة والسالم ويصلي َخلْفه على شريعة حممد صلى هللا عليه وسلم مث يقُتل اخلََنازِيَر ، ويكسُر الصليَب ، وخيَرب 

  .البيَع والكنائَس ويقتل النَّصَاَرى إال من آمن به 

ال تكذبوا هبا ) رض ياهللا عنهما ( قال ابن عباس . كُّنَّ فيها من املِرية وهي الشك أي ال َتُش» فَالَ َتْمَتُرونَّ « : قوله 
  .» صَِراطٌ ُمْسَتِقيمٌ « الذي أنا عليه » َهذَا « على التوحيد » واتَّبِعُونِي « 
لكم ألجل أنه  قد بانت عداوته} إِنَّهُ لَكُْم َعُدوٌّ مُّبٌِني { عن دين اهللا » الشَّْيطَانُ « ال يصرفنكم » َوالَ َيُصدُّنَّكُمْ « 

  .أخرج أبويكم من اجلنة ، ونزع عنهما لباس النور 
قَالَ قَْد جِئُْتكُم باحلكمة { أي باملعجزات وبالشرائع البينات الواضحات } َولَمَّا َجآَء عيسى بالبينات { : قوله تعاىل 

من أحكام التوراة } َض الذي َتْخَتِلفُونَ ِفيِه َوألَُبيَِّن لَكُم َبْع{ معرفة ذات اهللا وصفاته وأفعاله : وقيأل . وهي النبوة } 
.  

الذي جاء به عيسى يف اإلجنيل إمنا هو : قال الزجاج . يعين اختالف الفرق الذين حتّزبوا يف أمر عيسى : قال قتادة 
  .بعض الذي اختلفوا فيه فبني هلم يف غري اإلجنيل ما احتاجوا إليه 

حكام التكاليف ، واتفقوا على أشياء فجاء عيسى ليبني هلم احلقَّ يف تلك كانوا قد اختلفوا يف أشياء من أ: وقيل 



  .املسائل اخلالفية 
  .وباجلملة فاحلكمة معناها أصول الدين ، وبعض الذي خيتلفون فيه معناه فروع الدين : قال ابن اخلطيب 

  ِلَم لَْم ُيَبيِّْن لَُهْم كُلَّ الذي خيتلفون فيه؟: فإن قيل 
وملا بني هلم . الناس قد اختلفوا يف أشياء ال حاجة هلم إىل معرفتها فال جيب على الرسول بياُنَها  ألن: فاجلواب 

فيما أبلغه إليكم من التكاليف » وَأِطيُعوُه « من الكفر واإلعراض عين دينه » فَاتَُّق ا اهللاَ « : األصول والفروع قال 
أي الفرق املتحزبة بعد عيسى وهم } ذا صَِراطٌ مُّْسَتِقيٌم ، فاختلف األحزاب إِنَّ اهللا ُهَو رَبِّي َورَبُّكُْم فاعبدوه ه{ ، 

وهو وعيد } فَوَْيلٌ لِّلَِّذيَن ظَلَُمواْ ِمْن َعذَابِ َيْومٍ أَِليمٍ { اليهود والنصارى : امللكانّية واليعقوبية والنسطورية ، وقيل 
  .يوم األحزاب 

  إىل من يرجع؟» بَْيَنُهمْ « الضمري يف قوله : فإن قيل 
  .وهم قومه } قَْد جِئُْتكُم باحلكمة { : إىل الذي خاطبهم عيسى يف قوله : فاجلواب 

َيا ) ٦٧( الْأَِخلَّاُء َيْومَِئٍذ بَْعُضُهمْ ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ إِلَّا الُْمتَِّقَني) ٦٦(َهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا السَّاَعةَ أَنْ تَأِْتيَُهْم َبْغَتةً َوُهْم لَا َيشُْعُرونَ 
اْدُخلُوا الَْجنَّةَ أَنُْتْم ) ٦٩(الَِّذيَن آَمُنوا بِآَياِتَنا َوكَاُنوا ُمْسِلِمَني ) ٦٨(ِعَباِد لَا َخْوٌف َعلَْيكُُم الَْيْوَم َولَا أَْنُتمْ َتْحَزُنونَ 

َوِفيَها َما َتْشَتهِيِه الْأَنْفُُس َوَتلَذُّ الْأَْعُيُن وَأَنُْتْم ُيطَاُف َعلَيْهِْم بِِصحَاٍف ِمْن ذََهبٍ َوأَكْوَابٍ ) ٧٠(َوأَزَْواُجكُْم ُتحَْبُرونَ 
  ) ٧٣(لَكُْم ِفيَها فَاِكَهةٌ كَثَِريةٌ ِمْنَها َتأْكُلُونَ ) ٧٢(َوتِلَْك الَْجنَّةُ الَِّتي أُورِثُْتُموَها بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ ) ٧١(ِفيَها َخاِلُدونَ 

بدل » أنْ تَأِتيَُهْم « : فقوله . أين أهنا تأتيهم ال حمالة ، فكأهنم ينظروهنا } الَّ الساعة أَن تَأِْتيَُهْم َهلْ َينظُُرونَ إِ{ : قوله 
  .فجأة » َبْغَتة « : قوله . واملعىن هل ينظرون إال إتيان الساعة . من الساعة 

  ئدته؟فما فا» َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ « : قوله بغتة يفيد ما يفيد قوله : فإن قيل 
  .« جيوز أن تأتيهم بغتة وهم يعرفونه بسبب انَّهم يشاهدونه : فاجلواب 

َيْوَمِئذ » : عوض عن مجلة ، تقديره « يومئذ » والتنوين يف « َعُدوٌّ » مبتدأ وخربه « اَألِخالّاُء َيوَْمِئٍذ » : قوله تعاىل 
أي َعَداوهتم يف ذلك اليوم » عدو « لفظ » يومئذ « اَعةُ والعامل يف َتأتِيُهُم السَّ: والعامل يف َيْوَمئٍذ . تأتِيُهْم السَّاَعةُ 

.  
  فصل

يعين املتحابني يف اهللا على } ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ إِالَّ املتقني { معىن اآلية األخالء على املعصية يف الدنيا يومَِئٍذ أي يوم القيامة 
  .ان والتقوى فإن خلتهم ال تصري عداوة طاعة اهللا وهم املوحدون الذين خيالٌّ بعضهم بعضاً على اإلمي

يف اآلية خليالن مؤمنان وخليالن : قال ) رضي اهللا عنه ( روىي أبو ثَْورٍ عن َمْعَمر عن قتادة عن أيب إسحاقَ أنَّ َعِلياً 
وينهاين يا رب إن فالناً كان يأمرين بطاعتك وطاعة رسولك ، ويأمرين باخلَْير ، : كافران ، فمات أحد املؤمنني فقال 

عن الشر ، وخيربين أين ُمالَقِيَك يا رب ، فال ُتِضلَُّه بعدي ، واْهِدِه كما هديتين وأَكْرِْمُه كما أكَْرمتنِي ، فإذا مات 
نعم األخ ، ) يا رب : ( لُيثْنِ أََحُدكَُما على صاحبه فيقول ) : اهللا تعاىل ( بينهما فيقول ) اهللا ( خليله املؤمن مجع 

يا رب إن فالناً كان ينهاين عن ذاتك وطاعة : وميوت أحد الكافرين فيقول : قال . ، ونعم الصاحُب ونعم اخلليلُ 
بئس األُخ وبئس اخلليلُ وبئس : رسولك ويأمرين بالشر ، وينهاين عن اخلري ، وخيربين أين غري مالقيك فيقول 

  .الصاُحب 
واألخوان وابن كثري وحفص . بفتح الياء « الَ َخْوف يا عباديَ » : قرأ أبو بكر عن عاصم « َيا ِعَبادي : قوله 



الَ خَْوٌف بالرفع والتنوين إما مبتدأ وإما امساً هلا وهو : وقرأ العامة . والباقون بإثباهتا ساكنة . حبذفها وصالً ووقفاً 
بِي إْسحَاَق بالفتح واحلسُن وابُن أ. وابن َحمْيِصن دون تنوين على حذف مضاف وانتظاره أي ال َخْوفلَ شيٍء . قليل 

  .على ال التربئة ، وهي عندهم أبلغ 
  فصل

  :وفيه أنواع كثرية توجب الفرح . قد تقدم أن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد باملؤمنني املطيعني املتقن 
  .أن احلق سبحانه وتعاىل خاطبهم بنفسه من غري واسطٍة : أوهلا 

ة من غري واسطة ، وهذا تشريف عظيم ، بدليل أنه تعاىل ملا أراد تشريف حممد أنه تعاىل وصفهم بالعبودي: وثانيها 
  ] ٍ . ١: اإلسراء [ } سُْبَحانَ الذي أسرى بِعَْبِدِه لَْيالً { : صلى اهللا عليه وسلم ليلة املعراج قال 

  .احلزن بسبب فوت الدنيا املاضية  فنفى عنهم} الَ َخْوٌف َعلَْيكُُم اليوم َوالَ أَنُتْم َتْحَزُنونَ { : قوله : وثالثها 

جيوز أن يكون نعتاً ِلعَباِدي ، أو بدالً منه ، أو عطف بيان اهللا ، أو مقطوعاً منصوباً بفعل أي » الَِّذيَن آَمُنوا « : قوله 
  .أْعنِي الذين آمنوا 

  .اْدُخلُوا : أو مرفوعاً باالبتداء وخربه مضمر ، تقديره يقال هلم 
  فصل

فإذا مسعوا النداء رفع . يا عبادي ال خوف عليكم اليوم : ذا وقع اخلوف يوم القيامة نداى ُمنَاٍد إ: قال مقاتل 
فينكس أهل األديان الباطلة رؤوسهم فيمر حساهبم } الذين آَمُنواْ بِآَياتَِنا َوكَانُواْ ُمْسِلِمَني { : اخلالئق ُرؤوسم فيقال 

ُتسَرُّونَ وُتنعُمونَ واحلربةُ املبالغةُ يف } نة أَنُتْم وَأَْزوَاُجكُْم ُتْحَبُرونَ ادخلوا اجل{ : على أحسن الوجوه مث يقال هلم 
  .اإلكرام على أحسن الوجوه وتقدم تفسريه يف سورة الروم 

أَنُتْم ِفيَها خَاِلُدونَ ُيطَاُف َعلَْيهِْم بِِصَحاٍف مِّن ذََهبٍ َوأَكْوَابٍ َوِفيَها َما َتْشَتهِيِه األنفس َوَتلَذُّ األعني َو{ : قوله تعاىل 
 {.  

الصَِّحاُف مجع َصْحفٍَة كَجفَْنٍة وجِفَاٍن؛ قال . ُيطَاُف ) و ( قبله حمذوف أي َيْدُخلُونَ » ُيطَاُف َعلَْيهِْم « : قوله 
 الصفحة تشبع أعظلم الِقَصا اجلَفْنة ، مث القَْصَعة تشبُع العشرة ، مث: وقال الكسائي . الصْحفَةُ كالقَْصَعِة : اجلوهريُّ 

والصحيفة الكتاب واجلمع ُصُحفٌ ) . مث الصحيفة تشبع الرجل ( اخلمسة ، مث املَِكيلةَ تشبع الرجلني والثالثة 
  وأمال الكسائي يف رواية بِِصحَاٍف ِمْن ذََهبٍ؟. وَصَحاِئُف 

وقيل . يق إال أنه عروة له هو كاإلبر: وقيل . مجع كُوب ، وهو إناء مستدير مدوَّر الرأس ال ُعرى له » وأكواب « 
ليتمكن الشارب من أين شاء ، : قال اجلواليقي . إنه ال خرطوم له وال عروة معاً : وقيل . إنه ما ال خرطوم له : 

  :ِفإن الُعْرَوةَ متنع من ذلك ، وقال عدّي 
  َيطُوُف َعلَْيِه العَْبُد بالكُوبِ... ُمتَِّكئاً َتْصِفُق أَبَْواُبه  ٤٤١٧
« : إشارة إىل املطعوم ، وقوله } ُيطَاُف َعلَيْهِْم بِِصَحاٍف مِّن ذََهبٍ { : فقوله . وأكواب من ذهب :  والتقدير

َوِفيَها َما َتْشَتهِيِه األنفس { : مث إنه تعاىل ملا ذكر التفصيل ذكر بياناً كلياً فقال . إشارة إىل املشروب » َوأَكْوَابٍ 
  .أي يف اجلنة } َوَتلَذُّ األعني 

الذي { ك : قرأ نافع وابن عامر وحفص َتْشَتهِيِه بإثبات العائد على املوصول ، كقوله } َما َتشَْتهِيِه األنفس { : قوله 
 ٤١: الفرقان [ } أهذا الذي َبَعثَ اهللا َرُسوالً { : والباقون حبذفه كقوله ] .  ٢٧٥: البقرة [ } َيَتَخبَّطُُه الشيطان 

وهذه اهلاء يف هذه . وقد تقدم يَس ] .  ٣٥: يس [ } َوَما َعِملَْتُه أَْيِديهِمْ { : وله وهذه القراءة شبيهة بق] . 



  .السورة رمست يف مصاحف املدينة والشام وحذفت من غريها 
وقد وقع أليب عبداهللا الفاسي شارح القصيدة وََهم فسبق قلمه فكتب واهلاء منه حمذوفة يف مصاحف املدينة والشام 

: ويف مصحف عبداهللا . ا أراد أن يكتب ثابتة يف مصاحف املدينة والشام حمذوفة من غريمها فعكس ثابتة يف غريمه
  .َتْشتَهِيِه األنْفُُس َوَتلَذُُّه األعُيُن باهلاء فيِهَِما 

  فصل
ة فال تشاء أن إن ُيْدخِلَْك اهللا اجلن: يف اجلنَّة َخْيلٌ؟ فإين أُحب اخليل فقال ) هل ( روي أن رجالً قال يا رسول اهللا 

أيف اجلنة إبل؟ : فقال أعرايب يا رسول اهللا . يركبك فرساً من ياقوتة محراء فتطري بك يف أي اجلنة شئت إال فََعلَْت 
  .إنْ أَْدَخلَك اهللا اجلنَّة أََصْبَت فيها ما اشتهيت نفسك ولَذَّْت َعْيُنك : فإين أحب اإلبل فقال يا أعرايب 

{ : قد تقدم الكالم يف معىن وراثة اجلنة عند قوله } اجلنة اليت أُورِثُْتُموَها بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ  َوِتلَْك{ ) تعاىل ( قوله 
وملا ذكر الطعام والشراب ذكر الفاكهة فقال ]  ١٠١١: املؤمنون [ } أولئك ُهُم الوارثون الذين يَرِثُونَ الفردوس 

الَ َينْزُع َرُجلٌ من اجلَنَِّة من ثََمرٍة إالَّ نََبَتْت مكاَنها « : جاء يف احلديث } ا َتأْكُلُونَ لَكُْم ِفيَها فَاِكَهةٌ كَِثَريةٌ مِّنَْه{ : 
  .» ِمثْالَها 

واعلم أنه تعاىل ملا بعث حممداً صلى اهللا عليه وسلم أوالً إىل العرب مث إىل العاملني ، كانت العرب يف ضيق شديد 
فَِلهذا ذكر اهللا تعاىل هذه املعاين مرة بعد أخرى تكميالً لرغباهتم ، وتقوية بسبب املأكول ، واملشروب والفاكهة ، 

  .وقدم اجلار ألجل الفاِصلَة . تبعيضية ، أو اتبدائية » مِْنَها َتأْكُلُونَ « : يف قوله » ِمْن « و . لدواعيهم 

َوَما ظَلَْمَناُهْم وَلَِكْن كَاُنوا ُهُم ) ٧٥(ْنُهْم وَُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ لَا يُفَتَُّر َع) ٧٤(إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفي َعذَابِ جََهنََّم َخاِلُدونَ 
لَقَْد جِئَْناكُْم بِالَْحقِّ وَلَِكنَّ أَكْثَرَكُْم ِللَْحقِّ ) ٧٧(َوَنادَْوا َيا مَاِلُك ِلَيقْضِ َعلَْيَنا َربَُّك قَالَ إِنَّكُْم َماِكثُونَ ) ٧٦(الظَّاِلِمَني 
أَْم َيْحَسُبونَ أَنَّا لَا َنْسَمُع ِسرَُّهْم وََنْجَواُهْم َبلَى َوُرُسلَُنا لَدَْيهِمْ ) ٧٩(أَْم أَْبَرُموا أَْمًرا فَإِنَّا ُمْبرُِمونَ ) ٧٨(كَارُِهونَ 
  ) ٨٠(َيكُْتبُونَ 

أردفه بالوعيد على الترتيب  ملا ذكر الوعد} ِفي َعذَابِ َجَهنََّم َخاِلُدونَ { أي املشركني } إِنَّ اجملرمني { : قوله تعاىل 
لفظ اجملرم بتناول الكافر والفاسق : واحتج القاضي على القطع بوعيد الفساق هبذه اآلية فقال . املستمر يف القرآن 

  .، فوجب كون الكل يف عذاب جهنم 
  .بدل على اخللود » خالدون « و } الَ ُيفَتَُّر َعْنُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ { : وقوله 

  .إن ما قبل اآلية وما بعدها يدل على أن املراد من لفظ اجملرم ههنا الكافر : اجلواب و
. الَِّذيَن آَمُنوا بآَياِتَنا َوكَانُوا ُمْسِلِمَني . َيا ِعَباِدي الَ َخْوٌف َعلَْيكُْم الَْيْوم َوالَ أَنُْتْم َتحَْزُنونَ : فأما قبل اآلية فقوله 

َيا ِعَباِدي الَ خَْوٌف َعلَْيكُْم الَْيوْم « : بآياِت اهللا وكان مسلماً ، فإنه يدخل حتت قَوله وهذا يدل على أن كل من آمن 
والفاسق من أهل الصالة آمن باهللا وآياته وأسلم فوجب أن يدخل حتت ذلك الوعد ، وأن خيرج من هذا الوعيد » 
واملراد باحلّق ههنا إما } كن أَكْثَرَكُْم ِللَْحقِّ كَارُِهونَ لَقَدْ جِئَْناكُم باحلق ول{ : لكن وأما بعد اآلية فقوله تعاىل . 

فثبت أن ما قبل اآلية وما بعدها يدل على أن . اإلسالم وإما القرآن ، والرجل املسلم ال يكره اإلسالم وال القرآن 
  .واهللا أعلم . املراد من اجملرمني الكفار 

أي يف النار » َوُهْم ِفيَها « : وقرأ عبداهللا } َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ { وكذلك جلمة حالية } الَ ُيفَتَُّر َعنُْهْم { : قوله 



  .واعلم أنه قد تقدم أن اخللود عبارة عن طول املُكْث ، وال يفيد الدوام . لداللة العذاب عليها 
  .مَّى إذا سكََنْت ونقص َحرَُّها فََتَرْت َعْنُه احلُ: أي ال خيفف فال ينقص من قوهلم } الَ ُيفَتَُّر َعْنُهْم { : وقوله 
  .واملُبِْلُس هو اليائس الساكت سكوت يائس من فََرجٍ } َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ { : وقوله 

  .ُيعقل اجملرم يف تابوت من نار ، مث ُيقْفَلُ عليه فيبقى خالداً ال يرى وال يرى : عن الضحاك 
إما فصل ، وإمَّا توكيد ، » هم « العامة على الياء خرباً لكان ، و } ُم الظاملني َوَما ظَلَْمَناُهْم ولكن كَاُنواْ ُه{ : قوله 

  .وهي لغة متيم . خربه واجلملة خرب كان » الظاملون « الظَّاِلُمونَ على أنه مبتدأ و : وقرأ عبداهللا وأبو زَْيٍد النحويات 
وقال قيس . بالرفع ]  ٢٠: املزمل [ } َو َخيْراً َوأَْعظَمَ أَجْراً َتجُِدوُه ِعنَد اهللا ُه{ : مسعتهم َيقَْرأُونَ : قال أبو زيد 

  )الشاعر ( بن ذُرَْيح 
  َوكُْنَت َعلَْيَها باملَالَ أَْنَت أَقَْدُر... َتِحنُّ إلَى لَيْلَى َوأَْنَت َتَركَْتَها  ٤٤١٨

  .فصل أو توكيد » أنت « و » أقدر « برفع 
  .أَظُنُّ زَْيداً ُهَو َخْيٌر ِمْنكَ يعين بالرفع : ل بلغنا أن رؤبة كان يقو: قال سيبويه 

  فصل
إن كان خلق فيهم الكفر ليدخلهم النار : فقال } َوَما ظَلَْمَناُهْم ولكن كَانُواْ ُهُم الظاملني { : احتج القاضي بقوله 
إلبيهم مما نفاه عنه نفسه؟ أو ؟ وما الذي نسبه « ) ولكن كانواهم الظاملني ( َوَما ظَلمناهم { : فما الذي نفاُه بقوله 

ليس لو أثبتناه هلم كان ال يزيد عما قوله القوم؟ فإن قالوا ذلك الفعل مل يقع بقدرة اهللا عّز وجلّ بل إمنا وقع بقدرة 
عندكم القدرةُ على الظلم موجبة للظلم ، وخالق : قلنا : اهللا مع قدرة العبد معاً فلم يكن ذلك ظلماً من اهللا تعاىل 

قدرة هو اهللا تعاىل ، وكأنه تعاىل ملا فعل مع خلق الكفر قدرة على الكفر خرج من أن يكون ظلماً هلم ، تلك ال
قدرة : وذلك حمال ، ألن من يكون ظاملاً يف فعله إذا فعل معه ما يوجب ذلك الفعل يكون ذلك أحق فيقال للقاضي 

كانت صاحلة لكال الطرفني فالترجيح إنْ وقع ال  العبد هل هي صاحلة للطرفني أو هي متعيِّنة ألحد الطرفني؟ فإن
ملرّجح ، لزم نفي الصانع ، وإن افتقر إىل مرجَّح عاد التقسيُم األول ، وأن ينتهي إىل داعية مرجحة خيلقها اهللا تعاىل 

  .يف العبد ، وحينئذ يلزمك ما ألزمته علينا 

وليس الرجل من : قال ابن اخلطيب . جته علينا وأن كانت تلك القدرة متعينة ألحد الطرفني فحينئذ يلزمك أورد
االستدالل فيذكره إمنا الرجل َمْن ينظر فيما قبل الكالم وفيما بعده ، فإن رآه وارداً على مذهبه بعينه ) وجه ( يرى 

  .مل َيذْكره 
ُد اهللا بن وثَّاب واألعمشُ َيا َمالِ وَعِليُّ بُن أَبِي طَاِلبٍ ، وعب. العامة من غري ترخيم } َونَاَدْواْ يامالك { : قوله تعاىل 

ما أشغلَ أهل : فقال » َوَنادَْوا َيا َمالِ « إن ابن مسعود قرأ : قيل البن عباس . على لغة ينتظر احملذوف » مرخَّماً « 
ذكروا بأنه إما َحُسَن الترخيم ألهنم بلغوا من الضعف والنحافِة إىل حيث ال ميكن أن ي: النار بالترخيم ، وأجيب عنه 

  .َيا مَالُ َمْبنِيا على الضم على لغة من ال ينوي : وقرأ أبو السَّرار الَغَنوِيُّ . من الكلمة إال بعضها 
  فصل

ِلُيِمْتَنا } ِلَيقْضِ َعلَْيَنا َربُّكَ { : أن أهل النار يدعون مالكاً خازن النار يقولون ) رضي اهللا عنهما ( روي ابن عباس 
مقيمون يف العذاب وعن عبداهللا بن عمرو بن العاص » إِنَّكُْم َماِكثُونَ « مالك بعد ألف سنة ربك فنستريح فيجيئهم 

  .جييئهم بعد أربعني سنة وعن غريه مائة سنة 
  فصل



وقال . على التمين : يا مالك ليقضي علينا ربك على أي الوجوه طلبوه؟ فقال بعضهم : اختلفوا يف أن قوهلم 
: ال يبعد أن يقال : وقيل . ة ، وإال فهم عاملون بأنه ال خالص هلم من ذلك العقاب على وجه االستغاث: آخرون 

إنكم « : مث إنه تعاىل بني أن مالكاً يقول هلم . إهنم لشدة ما هم فيه َنُسوا تلك املسألة تذكرة على وجه الطلب 
مث إنه تعاىل ذكر بعد ذلك ماهو  وليس يف القرآن مىت أجاهبم ، هل أجاهبم يف احلال أو بعد ذلك مبدة؟» ماكثون 

واملراد نُفَْرتُُهْم عن حممد صلى } لَقَْد جِئَْناكُم باحلق ولكن أَكْثَرَكُْم لِلَْحقِّ كَارُِهونَ { : كالعلة لذلك اجلواب فقال 
  .اهللا عليه وسلم وعن القرآن ، وشّدة بغضهم لقبول الدين احلق 

  بَْعَد َما َوصَفُهْم باإلْبالَسِ؟» ِلُك َوَنادَْوا َيا مَا« : كيف قال : فإن قيل 
أهنا أزمنةٌ متطاولة ، وأحقابٌ ممتدة فتختلف هبم األحوال فَْيسكُُنونَ أوقاتاً لغلبة اليأس عليهم ويستغيثون : فاجلواب 

ا مالكاً ادعو: روي أنه ُيلْقَى على أهل النار اجلوع حىت يعدل ما هم فيه من العذاب فيقولون . أوقاتاً لشدة ما هبم 
  .فَيْدُعونَ يا مالُك ِليَقِْضي َعلَْيَنا َربَُّك 

أَْم أبرموا { : وملا ذكر اهللا تعاىل كيفيةَ عذاهبم يف اآلخرة ، ذكر بعده كيفية مكرهم ، وفساد باطنهم يف الدنيا فقال 
حمكمون أمراً » نَّا ُمْبرُِمونَ فإ« أي أحكموا أمراً يف املكر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعين مشركي مكة } أَْمراً 

[ } أَْم ُيرِيُدونَ كَْيداً فالذين كَفَُرواْ ُهُم املكيدون { : يف جمازاهتم أي مربمون كيدنا كما أبرموا كيدهم كقوله تعاىل 
َك الذين وَإِذْ َيْمكُرُ بِ{ : نزلت يف تدبريهم يف املكر يف دار الندوة وقد تقدم يف قوله : قال مقاتل ] .  ٤٢: الطور 

واإلبرام اإلتقان وأصله يف الفتل . أم منقطعة » أْم أَْبَرُموا « : قوله . اآلية ]  ٣٠: األنفال [ } . . . كَفَُرواْ ِليُثْبُِتوَك 
  :َسجِيلٌ قال زهري : أَْبَرَم احلَْيلَ ، أي أْتقََن فَْتلَُه وهو الفَْتلُ الثاين ، واألول يقال له : يقال 

  َعلَى كُلِّ َحالٍ ِمْن َسحِيلٍ وُمْبرَمِ... لَنِْعمَ السَّيَِّداِن ُوجِدتَُّما  لََعْمرِي ٤٤١٩
السر ما حدث الرجل به نفسه أو غريه يف مكان } أَْم َيْحَسُبونَ أَنَّا الَ َنْسَمعُ ِسرَُّهْم َوَنجَْواُهم { : قوله تعاىل 

أي « لَدَْيهِْم َيكُْتُبونَ » أي احلفظة « ُرُسلَُنا » ْعلَُم َن« و » َبلى نسمع ذلك « والنجوى ما تكلموا به فيما بينهم 
  .يكتبون عليهم مجيع أحواهلم 

) ٨٢(سُْبَحانَ َربِّ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َربِّ الْعَْرشِ َعمَّا َيِصفُونَ ) ٨١(قُلْ إِنْ كَانَ ِللرَّْحَمنِ َولٌَد فَأََنا أَوَّلُ الْعَابِِديَن 
َوُهَو الَِّذي ِفي السََّماِء إِلٌَه َوِفي الْأَْرضِ إِلٌَه َوُهوَ ) ٨٣(ضُوا َوَيلَْعُبوا َحتَّى ُيلَاقُوا َيْومَُهُم الَِّذي ُيوَعُدونَ فَذَْرُهْم َيخُو

) ٨٥(السَّاَعِة وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ  َوَتبَاَرَك الَِّذي لَُه ُملْكُ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما َوِعْنَدُه ِعلُْم) ٨٤(الَْحِكيُم الَْعِليُم 
َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ ) ٨٦(َولَا َيْمِلُك الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه الشَّفَاَعةَ إِلَّا َمْن َشهِدَ بِالَْحقِّ َوُهْم َيْعلَُمونَ 

فَاصْفَْح َعْنُهْم َوقُلْ َسلَاٌم فََسْوَف َيْعلَُمونَ ) ٨٨(بِّ إِنَّ َهُؤلَاِء قَْوٌم لَا ُيْؤِمُنونَ َوِقيِلِه َيا َر) ٨٧(اللَُّه فَأَنَّى ُيْؤفَكُونَ 
)٨٩ (  

قيل شرطية على باهبا ، } إِن كَانَ للرمحن { قوله . } قُلْ إِن كَانَ للرمحن وَلٌَد فَأََناْ أَوَّلُ العابدين { : قوله تعاىل 
إن ذلك فأنا أول من يعيده ، لكنه مل يصح ألبتة بالدليل القاطع ، وذلك أنه علق العبادة : واختلف يف تأويله ، فقيل 

فهو يف صورة إثبات الكينونة والعبادة ويف معىن . بكَْينُوَنة الولد ، وهي حمالٌ يف نفسها ، فكان املعلق هبا حماالً مثلها 
  .ذكره الزخمشري . نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها 

  .إن كان له ولد يف زعمكم فأنا أول العابدين أي املوحِِّدين هللا ، املكذبني هلذا القول : وقيل 



واعلم أن هذا التأويل فيه نظر ، سواء أثبتوا هللا ولداً ، أو مل ُيثْبِتُوا له ، فالرسول منكر لذلك الولد ، فلم يكن 
زعمهم إثبات الولد مؤثراً يف كون الرسول  لزعمهم تأثري يف كون الرسول منكراص لذلك الولد ، فلم يصلح جعل

  .وهذا التأويل قاله الواحدي . منكراً للولد 
:  العابدين مبعىن اَألنِِفني ، من َعبَِد َيعَْبُد إذَا اْشَتدَّ أنفه فهو َعبٌد وَعابٌِد ، ويؤيده قراءة السُّلَِميَّ والَيمَانِيِّ: وقيل 

ءة غريبة وهي الَعْبدين بسكون الباء وهي ختفيف قارءة السلمي ، فأصلها وحكى اخلليل قرا. العَبِِديَن دون ألف 
  .بالكسر 

عابد والقرآن ال جييء على القليل أو : وقلَّ ما يقال . َعبِدَ بالكسر َيعَْبُد بالفتح فهو َعبٌِد : يقال : قال ابن عرفة 
  :وقال الفرزدق . مث قال كقول جماهد  إن العابدين مبعىن اَألنِِفَني ال يصح ،: الشاذ يعين ختريج من قال 

  َوأَعَْبُد أَنْ أَْهُجو كُلَْيباً بِدَارِم... أُولَِئَك آَباِئي فَجِئْنِي بِِمثْلِهْم  ٤٤٢٠
  :وقال آخر 
  َوَيعَْبْد َعلَْيِه الَ َمَحالَةَ ظَاِلمَا... َمَت َما َيَشأ ذُو الُودِّ َيْصرِْم َخِليلَُه  ٤٤٢١

  .ذا التعليق أيضاً فاسد؛ ألن هذه األنفة سواء حصل ذلك الزعم واالعتقاد أو مل حيصل وه: قال ابن اخلطيب 
العَبُِد يكسر الباء الشديدُ : وقال أبو حامت . َعَبدَنِي حَقِّي ، أي َجَحَدنِيِه : معناه اجلاحدين ، يقال : وقال أبو عبيدة 

  .ا أول من يغضب لذلك الَغَضب ، وهو معىن حسن ، أي إن كان له ولد على زعمكم فأن
أي املوحدين من أهل مكة أن ال ولد له } فَأََناْ أَوَّلُ العابدين { : نافية؛ أي ما كان مث أخرب بقوهلن » إنْ « : وقيل 

ألنه يوهم أنك إمنا نفيت عن اهللا الولد فيما مضى دون « : قال . ومنع مكي أن تكون نافية . وتكون الفاء سببية 
إىل » َوكَانَ اُهللا غَفَوراً َرِحيماً « : كقوله . قد تدل على الدوام » كَانَ « ورد عليه بأن . » حمال ما هو آت ، وهذا 

  .ما ال حيصى 
  .والصحيح من مذاهب النحاة أهنا ال تدل على االنقطاع والقائل بذلك يقول ما مل تكن قرينة كاآليات املذكورة 

أن املعىن ما كان للرمحن ولّد فأنا أول العابدين الشاهدين له بذلك ) رضي اهللا عنهما ( وروي عن عبداهللا بن عباس 
  .ولو كان للرمحن ولد فأنا أو من عبده بذلك ولكن ال ولد له : مبعىن اجلَْحد ، وقال السدي معناه » إنْ « ، جعل 

سُْبَحانَ َربِّ السماوات {  :مث إن تعاىل نزه نفسه فقال . يف َمرَْيَم » ولد « و » َولَد « وتقدم اخلالف يف قراءيت 
أي عما يقولون من الكذب وذلك أ ، إله العامل جيب أن يكون واجب الوجود } واألرض َربِّ العرش َعمَّا َيِصفُونَ 

لذاته ، وكلّ ما كان كذلك فهو ال يقبل التَّجْزِيَء بوجه من الوجوه ، والولد عبارة أن ينفصل عن الشيء جزءٌ 
شخص مثله ، وهذا إمنا يعقل فيما تكون ذاته قابلة للتَّْجزِيء والتبعيض ، وإذا كان ذلك فيتولد عن ذلك اجلزء 

  .ُمَحاالً يف حق إله العامل امتنع إثباُت الولد 
حىت { أي خيوضوا يف باطلهم ، ويلعبوا يف دنياهم } فَذَرُْهْم َيخُوُضواْ َوَيلَْعبُواْ { : وملا ذكر هذا الربهان القاطع قال 

واملقصود منه التهديد ، يعين قد ذكرت احلجة على فساد ما . يعىن يوم القيامة } واْ َيْومَُهُم الذي ُيوَعُدونَ ُيالَقُ
ذكروا ، فلم يلتفتوا إليها ، ألجل استغراقهم يف طلب املال واجلاة ، والرياسة ، فاتركهم يف ذلك الباطل ، واللعب 

  .حىت يصلوا إىل ذلك اليوم املوعود 
( قوله . » لَقَِِي « من » َيلْقُوا « وابُن ُمحَْيِصن ويروى عن ابن عمرو . قراءة العامة من املُالَقَاِة » ُيالَقُوا  «: قوله 
ألنه مبعىن معبود يف السماء معبود يف » إله « متعلق ب » يف السماء « } َوُهَو الذي ِفي السمآء إله { ) : تعاىل 

وال شيء منها . صلة ال تكون إال مجلة ، أو ما يف تقديرها وهو الظرف وعديله ال) إنَّ : ( األرض ، وحينئذ فيقال 



  .ُهَنا 
َوُهَو الَِّذي ُهَو ِفي السََّماِء إلُه ، : أن املبتدأ حذف لداللة املعىن عليه ، وألن احملذوف هو العائد ، تقديره : واجلواب 

َما أََنا بالَِّذي قَاِئلٌ لَكَ : ومثله » بإلٍَه « ممول ، فإن اجلار متعلق َوُهَو ِفي اَألْرضِ إلَُه ، وإمنا حذف لطول الصلة باملع
  .طولُه باملعمول » قَاِئلٌ لََك َشْيئاً « : وحسنه طوله بالعطف عليه كما حسن يف قوهلم : ُسوءاً وقال أبو حيان 

يف كليهما والعطف أمر زائٌد  حصوله يف اآلية ، وفيما حكاه سواء ، فإن الصلة طالت باملعمول: قال شهاب الدين 
مبتدأ مؤخراً ، لئال َتْعَرى » إله « وال جيوز أن يكون اجلارُّ خرباً مقدماً و . على ذلك ، فهو زيادة يف حتسني احلذف 

فإن جعلت اجلار ِصلةً ، وفيه ضمري عائد على » َجاَء الَِّذي ِفي الدَّارِ زَْيٌد « اجلملةُ من رابٍط؛ إذ يصري نظري 
جاء على ضعفه؛ ألن الغرض الكلي إثبات اإلهلية ، ال « : بدالً منه ، فقال أبو البقاء » إله « صول وجلعت املو

؛ ألنه معطوف على } َوِفي األرض إله { : كونه يف السموات واألرض فكان يفسد أيضاً من وجه آخر ، وهو قوله 
  .» عىن أنه يف اإلرض إله ما قبله ، وإذا مل يقدر ما ذكرنا صار منقطعاً عنه ، وكان امل

  .انتهى 
فوجدت ارتفاعه يصح بأن يكون خرب مبتدأ حمذوف ، والتقدير ُهَو » إله « نظرت فيما يرتفع به : وقال أبو علي 

وجيوز أن تكون الصلة اجلار واجملرور ، واملعىن أنه فيهما بإهليَّته ، : وقال أبو حيان . الَِّذي يف السماء ُهو إله 
ته؛ إذ يستحيل محله على االستقرار ، وقرأ ُعَمُر ، وَعِليٌّ ، وعبُد اهللا يف مجاعٍة وهو الذي يف السماء اهللاُ ضمَّن وُربُوبِيَّ

  .فرعونُ الَعذَاُب : ومثله . أي اجلواد فيهم . ُهَو حَاِتٌم ِفي طَّيىٍء : العلم أيضاً معىن املشتق فيتعلق به اجلار ومثله 
  فصل

ه أآلية من أدل الدالئل على أنه تعاىل غري مستقر يف السماء ألنه تعاىل بني يف هذه اآلية أن وهذ: قال ابن اخلطيب 
نسبته بإهليته السماء كنسبته إىل األرض ، فلما كان إهلاً لألرض مع أنه غري مستقر فيها فكذلك وجب أن يكون إهلاً 

  .للسماء مع أنه ال يكون مستقراً فيها 
  الكالم ينفي الولد عن اهللا عّز وجلّ؟ أيُّ تعلق هلذا: فإن قيل 
َتَعلُّقُه به أنه تعاىل خالق عيسى عليه الصالة والسالم مبحض كُْن فََيكُون من غري واسطة النطفة واألب : فاجلواب 

إن كان هذا القدر ال يوجب كون عيسى ولداً ِهللا عّز وجلّ؛ ألن هذا املعىن حاصل يف ختليق السموات : فكأنه قيل 
احليكم يف تدبري خلقه العليم } َوُهَو احلكيم العليم { : مث قال . مع انتفاء حصول الولد به هناك  واألرض

  .وقد تقدم يف سورة األنعام أن كونه حكيماً عليماً ينايف حصول الولد له . بَِمصَاِلِحهِْم 
، وعلى التقديرين فكل واحد من إما أن يكون مشتقاً من وجوب البقاء ، وإما من كثرة اخلري » َتبَارَك « : قوله 

الوجهني ينايف كون عيسى عليه الصالة والسالم واجَب البقاء والدوام؛ ألنه حدث بعد أن لَْم َيكُْن مث عند النصارى 
أنه قُتل ومَاَت ومن كان كذلك مل يكن بنيه وبني الباقي األزيل الدائم جمانسة ومشاهبة فامتنع كونه ولداً له ، وإن 

ُد بالربكة كثرةَ اخلريات مثل كونه خالقاً للسموات واألرض وما بينهما فَِعيسى مل يكن خالقاً هلما مع أن كانَ املرا
اليهود عندهم أخذوه وقتلوه وصلبوه ، والذي هذا صفته كيفل يكون ولداً ملن كان خالقاً للسَّمَوات وةاألرض وما 

د منه التنبيه على أن كل من كان كامالً يف الذات ، والعلم ، واملقصو} َوِعنَدُه ِعلُْم الساعة { : بينهما؟ مث قال 
والقدرة على الوصف املشروح فإنه ميتنع أن يكون ولده يف العجز وعد القدرة عن أحوال العامل باحلد الذي وصفته 

  .النصارى به 
اقون بالتاء من فوق وهو يف كالمها مبين قرا اَألخَواِن ، وأبُن كثري بالياء من حتت ، والب} َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ { : قوله 



  .وقرىء باخلطاب مبنياً للفاعل . للمفعول 
  .قرأ العامة يدعون بياء الغيبة ، والضمري للموصول } َوالَ َيْمِلُك الذين َيْدُعونَ { : قوله 

  .ه القراءة مع ذلك بالياء والتاء واَألسْوُد بُن يَزِيَد بتشديد الدال ، ونقل عن. والسُّلَِميٌّ وابُن َوثَّاب بتاء اخلطاب 

  :فيه قوالن } إِالَّ َمن شَهَِد باحلق { : وقوله 
أنه متصل ، واملعىن إال من َشهَِد باحلَقِّ ، كُعَزْيزٍ ، واملالئكة فإهنم ميلكون الشفاعة بتمليك اهللا إياهم هلا : أحدمها 

ق أي لكن من شهد باحلق يشفع فيه هؤالء كذا هو منقطع مبعىن أن هؤالء ال يشفعون إال فيمن شهد باحل: وقيل 
وال َيْمِلُك الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن : وهذا التقدير جيوز فيه أن يكون االستثناُء متصالً على حذف املفعول تقديره . قدروه 

  .ُدونِِه الشَّفَاَعةَ ِفي أََحٍد إالَّ ِفيَمْن َشهَِد 
  فصل

  :ذكر املفسرون قولني يف اآلية 
  .أن الذي يدعون من دون املالئكة وعيسى ، وعزير ، ال يشفعون إال ملن شهد باحلق :  أحدمها
إن كان ما يقوله حممٌد حقاً فنحن نتوىل املالئكة فهم أحق : ُروَِي أن النْضَر ْبَن احلَارِِث ونفراً معه قالوا : الثاين 

  .ال يقدر هؤالء أنْ َيشفعوا ألحد بالشفاعة من ُمَحمٍَّد ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ، واملعىن 
يف » من « تكون : فعلى األول . إالَّ من شهد باحلق أي املالئكة وِعيَسى وُعزير ، فإهنم يشفعون : مث استثىن فقال 

وهم « ال إله إال اهللا كلمة التوحيد : واملراد بشهادة احلق قول . يف حمل رفع » من « حمل جر ، وعلى الثاين تكون 
  .بقلوهبم ما شهدوا به بألسنتهم » ونَ َيْعلَُم

اآلية ظن قوم أن هذه اآلية وأمثاهلا يف القرآن تدل على } . . . َولَِئن َسأَلَْتُهم مَّْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ اهللا { : قوله تعاىل 
) هلم ( ال إله : وهذا ال يصح ألن قوم فرعون قالوا : أن القوم مضطرونَ إىل االعتراف بوجود اإلله قال اجلبائي 

  ) .ُمرِيبٍ ( إنَّ لَِفي َشكِّ ِممَّا َتْدعُوَنَنا إلَْيِه : وقوم إبراهيم قالوا . غريه 
َوَجَحُدواْ بَِها واستيقنتهآ { : بأنا ال نسلم أن قوم فرعون كانوا منكرين لوجود اإلله ، بدليل قوله تعاىل : وأجيب 

لَقَْد َعِلْمَت َمآ أَنَزلَ هؤالء إِالَّ َربُّ { : وقال موسى عليه الصالة والسالم ]  ١٤: النمل [ } أَنفُُسُهْم ظُلْماً َوُعلُّواً 
وهذا يدل على أن » َعلمَت « على قراءة من فتح التاء من ]  ١٠٢: اإلسراء [ } السماوات واألرض َبَصآِئَر 

فيهو » وَإِنَّا لَِفي َشكِّ ِممَّا َتْدُعونا إلَْيِه « ) : عليه الصالة والسالم ( وأم اقول وقم إبْراهيم . فرعون كان عارفاً باهللا 
  .مصورف إىل إثبات القيامة ، وإثبات التكليف ، وإثبات النبوة 

  إنَّ اهللا أمرنا بعبادة األصنام؟: أي مل يكذبون على اهللا فيقولون } فأىن ُيْؤفَكُونَ { : قوله 
قراءة محزة وعاصم باجلر ، والَباقُونَ بالنصب فأما اجلر فعلى } ٌم الَّ ُيْؤِمُنونَ َوِقيِلِه يارب إِنَّ هؤالء قَْو{ : قوله تعاىل 

  :وجهني 
أي عنده علم ِقيلِه ، أي قول حممد ، أو ِعيسى والقَْولُ والقَالُ والِقيلُ مبعًنى » الساعة « أنه عطف على : أحدمها 
  .جاءت املصادر على هذه األوزان . واحد 

لُتْنَصُرنَّ أو َألفَْعلَنَّ هبم ما أريد وإما مذكور ، وهو قوله : للقسم ، واجلواب إما حمذوف ، تقديره  أن الواو: والثاين 
  :وأما قراءة النصب ففيها مثانية أوجه . ذكره الزخمشري . إنَّ َهؤالَِء الَ يْؤِمُنونَ : 

  .م ِقيلُه كذا إنه يعلم الساعةَ ويعل: كأنه قيل » الساعة « أنه منصوب على حمل : أحدها 



  .وال يعلم قيله ) أي ال يعلم ِسرَُّهْم ( » سرهم وَنْجَواهم « أنه معطوف على : الثاين 
  .احملذوف ، أي يكتبون ذلك ، ويكتبون ِقيلَُه كذا أيضاً » َيكُْتُبونَ « عطف على مفعول : الثالث 
  .قيله ) يعلمون و( أنه معطوف على معفول يعلمون احملذوف ، أي يعلمون ذَلك : الرابع 

  .أنه مصدر أي قَالَ ِقيلُه : اخلامس 
  .وهو حممٌد صلى اهللا عليه وسلم . أن ينتصب بإضمار فعل ، أي اهللاُ يعلَُم قيلَ َرُسولِه : السادس 
  .، أي شَهِنَد باحلقِّ وبِقيِله » باحلَقِّ « أن ينتصب على حملّ : السابع 
  .» فَذَاَك أََماَنةَ الِه والثَّرِيُد « : ه أن ينتصب على حذف القسم ، كقول: الثامن 

، بتقدير » علم الساعة « الرفع ، عطفاً على : وقرأ األعرج وأبو ِقالبة ، وجماهد واحلسن ، بالرفع ، وفيه أوجه 
  .مضاف ، أي وعنده علم ِقيِلِه ، مث حذف ، وأقيم هذا ُمقَامه 

  .إىل آخره هو اخلرب « َيا َربِّ : : أنه مرفوع باالبتداء ، واجلملة من قوله : الثاين 
  .وقيلُه كَْيَت وكَْيَت مسموٌع أو متقبلٌ : أنه مبتدأ وخربه حمذوف ، تقديره : الثالث 
. أُميُن اِهللا ، ولََعْمرُ اِهللا ، فيكون خربه حمذوفاً ، واجلواب كما تقدم : أنه مبتدأ أو صلة القسم ، كقوهلم : الرابع 

  :القراءة البينة بالنصب من جهتني : قال النحاس . واختاره القراءة بالنصب مجاعة  .ذكره الزخمشري أيضاً 
  .أن التفرقة بني املنصوب ، وما عطف عليه ُمْغَتفَرةٌ ، خبالفها بني املخفوض وما عطف عليه : أحدمها 
ي يف التفسري أم حيسبون أنا ال إمنا ه: كأنه يريد ما قال أبو عبيدة قال . تفسري أهل التأويل مبعىن النصب : والثانية 

  .نسمع وسرهم وجنواهم وال نسمع قيله يا رب 
  .وتقدم حتقيقها . وإمنا اختار أن يكون قََسماً يف القراءات الثالث . ومل يرتض الزخمشري من األوجه املتقدمة شيئاً 

  :تزئاً عنها بالفتحة كقوله يا ربِّ بفتح الباء ، على قلب الياء ألفاً ، مث حذفهنا جم: وقرأ أبو ِقالََبةَ 
  .بِلَْهَف َوالَ بِلَْيَت ..  ٤٤٣٣

  .واألخفش يَطْرُدها 
الذي ذكره الزخمشري متكلٌف أيضاً وها هنا إضمار ، : وأقول : قال ابن اخلطيب بعد أن حكى قول الزخمشري 

واذكر : رب ، ويف قراءة اجلر واذكر قيله يا : امتالأ القرآن منه ، وهو إضمار اذكر ، والتقدير يف قراءة النصب 
. َوقَْت ِقيِلِه يا رب ، وإذا َوَجَب التزاُم إضمار ما جرت العادة يف القرآن بالتزامه ، فالتزام إضماره أوىل من غريه 

ئدة اهلاء زا. وقيل يا ربِّ : املراد « َوِقيِلِه َيا َربِّ » : أ ، ه قال يف تفسري قوله ) رضي اهللا عنهما ( وعن ابن عباس 
.  

  فصل
كَثُر فيه : وحكى اللَّْيثُ عن العرب تقولُ « أنه َنَهى عن ِقيلَ وقَالَ » : القيلُ َمْصَدٌر ، كالقَْولِ ، ومنه احلديث 

» والضمري يف . ما أحْسَن ِقيلَُك ، وقَْولَُك ، وَمقَالُتَك ، وَمقَالَُك : وروى َشِمٌر عن أب زيد ياقل . القِيلُ والقَالُ 
لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملعىن يعلم قَْولَ حممٍد صلى اهللا عليه وسلم شاكياً إىل ربه ، يا ربِّ إن « َوِقيِلِه 

  :هؤالء قوٌم ال يؤمنون ملا عرف إصرارهم ، وهذا قريب مما حكى اهللا عن نوح عليه الصالة والسالم أنه قال 

أي » فَاصْفَُح َعْنُهمْ « : مث قال ]  ٢١: نوح [ } ُه مَالُُه َووَلَُدُه إِالَّ َخسَاراً رَّبِّ إِنَُّهْم َعَصوْنِي واتبعوا َمن لَّْم َيزِْد{ 
[ } َسالٌَم َعلَْيكُْم الَ نَْبَتِغي اجلاهلني { : معناه املتاركة كقوله تعاىل : قال سيبويه » َوقُلْ َسالٌَم « أْعرِْض عنهم ، 

  .واملراد به التهديد »  فََسْوَف َيْعلَُمونَ« : مث قال ]  ٥٥: القصص 



  .قرأ نافٌع وابن عامر بتاء اخلطاب التفاتاً ، والباقون بياء الغيبة نظراً ِلَما َتقَدَّم » فََسْوَف َيْعلَُمون « : قوله 
  فصل

  .السَّْيِف ) بآية ( منسوخ } فاصفح َعنُْهْم َوقُلْ َسالٌَم { : قوله ) رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس 
وعندي التزام النسخ يف مثل هذه املواضع مشكل؛ ألن األمر ال يفيد الفعل إال مرة واحدة : خلطيب قال ابن ا

فسقطت داللة اللفظ ، فَأَيُّ حاجة إىل التزا النسخ ، وأيضاَ فاللفظ املطلق قد يقيَّد حبسب الُعْرف ، وإذا كان 
  .كذلك ، فال حاجة فيه إىل التزام النسخ 

  .واهللا أعلم بالصواب 
َمْن قََرأَ سُورة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ) رضي اهللا عنهم ( روى أبو أمامةَ عن أَُبيِّ بنِ كعب 

اجلَنَّةَ اْدُخلُوا « َيا ِعَباِدي الَ َخوٌف َعلَْيكُْم الَيْوَم وال أََنُتْم حتزنونَ » : الزُّْخُرِف كَانض ِممَّن كَانَ ُيقَالُ لَُه َيْوَم القَِياَمِة 
  ) .انتهى ( » بَِغْير ِحَسابٍ 

أَْمًرا ِمْن ) ٤(ِفيَها ُيفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحِكيمٍ ) ٣(إِنَّا أَنَْزلَْناُه ِفي لَْيلٍَة ُمَباَركٍَة إِنَّا كُنَّا مُْنِذرِيَن ) ٢(وَالِْكَتابِ الُْمبِنيِ ) ١(حم 
َربِّ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما إِنْ كُنُْتمْ ) ٦(ْن رَبَِّك إِنَُّه ُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم َرْحَمةً ِم) ٥(ِعْنِدَنا إِنَّا كُنَّا مُْرِسِلَني 

  ) ٩(َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ َيلَْعُبونَ ) ٨(لَا إِلَهَ إِلَّا ُهَو ُيحْيِي َوُيِميُت َربُّكُْم َوَربُّ آَباِئكُمُ الْأَوَِّلَني ) ٧(ُموِقنَِني 

  :فيه احتماالن } محوالكتاب املبني { : له تعاىل قو
  .َهذَا زَْيٌد واِهللا : هذه حَم والِكتَابِ املُبِني ، كقولك : أن يكون التقدير : األول 
  .حَم َوالِكتَابِ املبني إنَّا أَْنزَلَْناُه؛ فيكون يف ذلك تقدير قسمني على شيء واحد ) و : ( أن يكمون التقدير : والثاين 
} إِنَّا كُنَّا ُمنِذرِينَ { : جيوز أن يكون جواب القسم ، وأن يكون اعتراضاً ، واجلواب قوله « إنَّا أَنَْزلَْناُه :  قوله

  .واختاره ابن عطية 
  .مستأنف ، أو جواب ثاٍن من غري عاطف ) ُمْنِذرِيَن ( إنَّا كُنَّا : وقيل 
  .ون صفة الليلة وما بينهما اعتراض جيوز أن تكون مستأنفةً ، وأن تك« ُيفَْرُق » : قوله 

  .ما موقع هاتني اجلملتني؟ « ِفيَها ُيفَْرُق » } إِنَّا كُنَّا ُمنِذرِيَن { : فإن قلَت : قال الزخمشري 
أنزلناه؛ ألن : كأنه قيأل « إنَّا أَنَْزلْنَاُه » : مها مجلتان مستأنفتان ملفوفتان ، فسر هبما جواب القسم الذي هو : قلُت 
شأننا اإلنذاَر والتحذيَر ، وكأن إنزالنا إياه يف هذه الليلة خصوصاً ألن إنزالَ القرآن من األمور احلكيمة ، وهذه من 

  .الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم 
. بالنصب ، أي َيفُْرُق اُهللا كُلَّ أمرٍ « كُلَّ » َيفُْرُق بفتح الياء ، وَضمِّ الراء : وقرأ احلسن ، واألعرج واألعمش 

ونل عن األهوازي بفتح الياء . نقله الزمشخري ) كذا ( بالنصب « كُلَّ » َنفْرِقُ بنون العظمة ، : وزيُد بن علي 
وعن احلسن واألعمش أيضاً ُيفَرَُّق كالعامة ، إال أنه . وكسر الراء كُلّ بالنصب َحكِيٌم بالرفع على أنه فاعل َيفْرُِق 

  .بالتشديد 
  فصل

  :ى حدوث القرآن من وجوه استدلوا هبذه اآلية عل
هذه حم يعين هذا شيء ُمَؤلَّف من هذه احلروف واملؤلف من الحروف املتعاقبة : أن قوله حم تقديره : األول 

  .ُمْحَدثٌ 



َوَربِّ َحَم َوَربِّ الِكتَابِ : أنه ثبت أن احلَِلَف ال يصح هبذه األشياء ، بل بإِله هذه األشياء فيكون التقدير : الثاين 
  .بَِني ، وكُلُّ ما كان مربوباً فهو ُمْحَدثٌ املُ

، والكتاب مشتق من الكتبِ ، وهو اجلمع فمعناه أنه جمموع ، واجملموع َمَحلُّ « كتاباً » أنه وصفه بكون : الثالث 
  .وما كان كذلك فهو ُمْحَدث . تصرِف الغري 

وقد : قال ابن اخلطيب . ا كان كذلك فهو حمدث واملنَزل َمَحلّ تصرِف الغري ، وم» إنا أنزلناه : قوله : الرابع 
ذكرنا أن مجيع هذه الدالئل تدل على أن الشيء املركب من احلروب املتعاقبة ، واألصواب املتوالية حمدث والعلم 

  بذلك ضروري َبديهِّي ال نزال فيه ، إمنا القدمي شيء آخر سوى ما تركب من هذه احلروف واألصوات؟
  فصل

لَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بالبينات { : راد بالكتاب ههنا الكتب املتقدمة املنزلة على األنبياء ، كما قال جيوز أن يكون امل
{ : قال اهللا تعاىل . وجيوز أن يكون املراد به اللوحُ احملفوظ ]  ٢٥: احلديد [ } َوأَنَزلَْنا َمعَُهُم الكتاب وامليزان 

[ } َوإِنَّهُ يف أُمِّ الكتاب لََديَْنا لََعِليٌّ َحكِيٌم { : وقال ]  ٣٩: الرعد [ } َوِعنَدهُ أُمُّ الكتاب  َيْمُحو اهللا َما َيَشآُء َويُثْبُِت
وجيوز أن يكون املراد به القرآن ، وهبذا التقدير فقد أقسم بالقرآن على أنه أنزل يف ليلية مباركة ]  ٤: الزخرف 

« : إليه حاجةً ) له ( قرآن ، فقد يقول الرجل إذا أراد تعظيم الرجل وهذا النوع من الكالم يدل على غاية تعظيم ال
  .» أسَْتْشِفُع بَِك إِلَْيَك ، وأُقِْسُم بِحَقَِّك َعلَْيَك 

  .» أَعوذُ بِرِضاَك ِمْن َسَخِطَك ، وبَِعفْوَِك ِمْن ُعقُوَبِتَك وبَِك ِمْنَك ، الَ أُْحِصي ثََناًء َعلَْيَك « : وجاء يف احلديث 
هو املشتمل على بيان ما بالناس من حاجة إليه يف دينهم ودنياهم فصوفه بكوهنن مبيناً وإذا كانت » املُبني « : له قو

النمل [ } إِنَّ هذا القرآن يَقُصُّ على بين إِْسرَائِيلَ { : حقيقة اإلبانة هللا تعاىل ، ألن اإلبانةَ َحَصلَتْ به ، كقوله تعاىل 
أَْم أَنَزلَْنا َعلَْيهِْم ُسلْطَاناً فَُهَو { : وقوله ]  ٣: يوسف [ } َنقُصُّ َعلَْيكَ أَْحَسَن القصص َنْحُن { : وقوله ]  ٧٦: 

فوصفه بالتكلم ، إذ كان غاية يف اإلبانة ، فكأنه ذُو لسانٍِ ينطق ]  ٣٥: الروم [ } َيَتكَلَّمُ بَِما كَانُواْ بِِه ُيْشرِكُونَ 
  .مبالغةً 
  فصل

وقال عكرمة وطائفة . إنا أنزلناه يف ليلة مباركة هي ليلة القدر : املراد بقوله : زيد وأكثر املفسرين قال قتادة وابُن 
  :واحتج األولون بوجوه . إهنا ليلة الَبَراَءة وهي ليلة النصِف ِمن شعبان : 

} إِنَّآ أَنَزلَْناُه ِفي لَْيلٍَة مَُّباَركٍَة { : ههنا : وقوله ]  ١: القدر [ } إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفي لَْيلَِة القدر { : قوله تعاىل : االول 
  .فوجب أن تكون هي تلك الليلة املسماة بليلة القدر لئال يلزم التناقض 

ٍة إِنَّآ أَنَزلَْناُه ِفي لَْيلَ{ : فقوله ههنا ]  ١٨٥: البقرة [ } َشْهُر رََمَضانَ الذي أُنْزِلَ ِفيِه القرآن { : قوله تعاىل : الثاين 
  .فيجب أن تكون تلك الليلة املباركة يف رمضان فثبت أهنا ليلة القدر ]  ٣: الدخان [ } مَُّباَركٍَة 
ِفيَها { : وقال ههنا ]  ٤: القدر [ } تََنزَّلُ املالئكة والروح ِفيَها بِإِذِْن َربِّهِم مِّن كُلِّ أَْمرٍ { : قوله تعاىل : الثالث 

، وإذا ]  ٥: القدر [ } َسالٌَم ِهيَ { : وقال يف ليلة القدر } َرْحَمةً مِّن رَّبِّكَ { : وقال ههنا }  ُيفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحكِيمٍ
  .تقاربت األوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتني هي األخرى 

مضان نزلت صحُف إبراهيم يف أول ليلة من ر: نقل حممد بن جَرير الطَّربي يف تفسريه عن قتادة أنه قال : الرابع 
والتوراة لست ليال منه والزبور لثنيت عشرة ليلة مضت منه ، واإلجنيل ِلثماين عشرة ليلةً مضت منه ، والقرآن 

  .ألربعٍ وعشريَن مضت منه ، والليلة املباركة هي ليلة القدر 



درها وشرفها أن ليلة القدر إمنا مسيت هبذا االسم ألن قدرها وشرفها عند اهللا عظيم ومعلوم أنه ليس ق: اخلامس 
لسبب نفس الزمان ، ألن الزمان شيء واحد يف الذات والصفات ، فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاهتخ 
فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمورٌ شريفة هلا قدر عظيم ، ومن املعلوم أن منصب الدين أعظم من 

القرآن؛ ألنه ثبت به نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم  مناصب الدنيا ، وأعظم األشياء وأشرفها منصباً يف الدين هو
وبه ظهرت درجات أرباب السعادات : َومَُهْيِمناً َعلَْيِه « : وبه ظهر الفرق بني احلق والباطل كما قال تعاىل يف صفته 

يث ودركات أرباب الشقاوات فعلى هذا ال شيء إال والقرآن أعظم قدراً ، وأْعلَى ذكراً وأعظم منصباً ، وح
  .أطبقوا على أن ليلة القدر هي اليت وقعت يف رمضان علمنا أن القرآن إمنا أنزل يف تلك الليلة 

الليلة املباركة ، وليلة الرباءة ، وليلة الَصّك ، : واحتج اآلخرون على أهنا ليلة النصف من شعبان بأهنا هلا أربعة أمساء 
فضيلة : والثانية } ِفيَها يُفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحكِيمٍ { : قال تعاىل :  األوىل: وليلة الرمحة ، وألهنا خمتصة خبمسِ خصالٍ 

َمْن َصلَّى ِفي َهِذِه اللَّْيلَِة أَْرَسلَ اُهللا تعاىل إليه مائةَ َملٍَك ، « العبادة فيها ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اب النار ، وثالثونَ يْدفَُعونَ عنه آفاِت الدنيا وعشرةٌ يدفعون عنه ثالثونَ يبشروَنه باجلنِة ، وثالثونَ ُيَؤمِّنُوَنُه من عذ

إنَّ اَهللا َيْرَحُم أُمَِّتي ِفي َهِذِن اللَّيلَِة بَعَدِد شَْعرِ « نزول الرمحة قال عليه الصالة والسالم : الثالثة » مكايَد الشيطان 
إنَّ اَهللا َيْغِفُر ِلَجمِيعِ املُْسلِمنيِ يف تلك « : صالة والسالم حصول املغفرة قال عليه ال: الرابعة » أَغَْنام َبنِِي كَلْبٍ 

أنه تعاىل أعطى رسول اهللا : واخلامسة » الليلة إال الكاهَن ، واملشاحَن وُمْدِمَن اخلمر وعاقَّ والديه واملصرَّ على الزنا 
لثالثةَ َعَشَر الشفاعة يف أمته فأعطي الثُّلُثَ صلى اهللا عليه وسلم يف هذه الليلة متام الشّفاعة وذلك أنه سأل يف الليلة ا

منها مث سأل الليلة الرابَِعةَ َعَشَر فأعِطي الثُلْثَنيِ مث سأل ليلةَ اخلامس عشرة فأعطي مجيَع الشفاعة إال من َشَرَد عن اهللا 
  .ِشرَاَد البَِعريِ ، نقله الزخمشري 

  فصل
إِنَّا { : وقوله } إنَّا أنزلناه يف ليلة مباركة { : عن قوله ) اهللا عنهم  رضي( ُروَِي أن عطية احلَرُورِيَّ سأل ابن عباس 

  .كيف يصح ذلك مع أن اهللا تعاىل أنزل القرآن يف مجيع األيام؟ ]  ١: القدر [ } أَنَزلَْناُه ِفي لَْيلَِة القدر 
هللكت ، نزنل القرآن مجلة من يا ابن األسود لو هكلتُ أنا ووقع يف نفسك هذا ، ومل جتد جوابه : فقال ابن عباس 

قال قتادة وابن . اللوح احملفوظ إىل بيت املعمور يف السماء الدنيا ، مث نزل بعد ذلك يف أنواع الوقائع حاالً فحاالً 
أنزل اهللا القرآن يف ليلة القدر من أم الكتاب إىل السماء الدنيا ، مث انزل به جربيلُ على النيب صلى اهللا عليه : زيد 

  .جنوماً يف عشريَن سنةً وسلم 
  .يعين إن احلكمة يف إنزال القرآن أن إنذاَر اخللق ال يتم إال به } إِنَّا كُنَّا ُمنِذرِيَن { : قوله 
حمكم ومعناه ذو احلكمة ، وذلك ألن } كُلُّ أَْمرٍ َحكِيمٍ { ُيفَصلُ » يُفرقُ « أي يف الليلة املباركة » ِفيَها « : قوله 

كل واحد حبالة معينة من األجل والرزق والسعادة والشقاوة يدل على حكمة بالغة هللا عز وجل ،  ختصيص اهللا تعاىل
فلما دلت تلك األقضية على حكمة فاعلها ، وصفت بكوهنا حكمة ، وهذا إسناد جمازيّ ألن احلكيم صفة صابح 

يف ليلة القدر ما هو كائن يف  يكتب يف أم الكتاب: قال ابن عباس . األمر على احلقيقة ، ووصف األمر به جماز 
  .َيُحجُّ فالنٌ وَيُحجُّ فالن : السنة من اخلري ، والشر ، األرزاق ، واآلجال حىت احلُجَّاج يقال 

ُيْبَرُم يف ليلة القدر يف شهر رمضان كل أجل ، وعمل ، وخلق ، ورزق ، وما يكون : وقال احلسن وجماهد وقتادة 
ليلة النصف من شعبان يقوم فيها أمر السنة ، وتنسُخ األحياء من األموات ، فال هي : وقال عكرمة . يف تلك السنة 



ُتقْطَع اآلَجالُ ِمْن َشْعَبانَ إلَى َشْعَبانَ َحتَّى إنَّ الرَُّجلَ « : قال عليه الصالة والسالم . يزاد فيهم ، وال ينقص منه أحد 
إن اهللا يقضي األقضية يف ) رضي اهللا عنهما ( وعن ابن عباس » املَوَْتى  لَيْنِكُح ، ويُولدُ لَُه ، َولَقْدَ أُخْرِج اْسُمُه يف

ليلة النصف من شعبان ، ويسلمها إىل أرباهبا يف ليلة القدر وروي أن اهللا تعاىل أنزل كل القرآن من اللوح احملفوظ 
نسخة احلروف إىل جربيل ، يف ليلة الرباءة ، ووقع الفراغ يف ليلة القدر ، وتدفع نسخة األرزاق إىل ميكائيل ، و

وكذلك الزَّالزِل ، والصواعق ، اخلسف ، وَنسَخة األعمال إىل إسرافيل صابح مساء الدنيا ، وهو ملك عظيم ، 
  .ونسخة املصائب إىل ملك املوت 

  :فيه اثَْنا َعَشَر َوْجَهاً » أَْمراً « : قوله 
  .» أَْنَزلَْناُه « أن ينتصب حاالً من فاعل : أحدمها 

  .حال من مفعوله أي أنَْزلَْناُه آمريَن ، أو َمأُموراً بِِه ) أنه : ( ثاين ال
  .» ُيفَْرُق « وإما » ُمْنِذرِيَن « وإما » أَْنَزلْنَاُه « أن يكون مفعوالً له وناصبه إمَّا : الثالث 
  .أنه مصدر من معىن يفرق أي فَْرقاً : الرابع 

  .اً حمذوف» َألْمرََنا « أنه مصدر : اخلامس 
والفرق بني هذا وما تقدم أنك رددت يف هذا بالعامل إىل املصدر ، وفميا . أن يكون ُيفَْرُق مبعىن يأمر : السادس 

  .تقدم بالعكس 
على احلال ، « أْمراً » : احلسن أنه محل قوله ) أيب « حكى أبو علي الفارسي عن . » كُلُّ « أنه حال من : السابع 

  .«  كل أمر حكيم» وذُو احلال 
جميء احلال من املضاف إليه يف غري : وجاز ذلك؛ ألنه وصف؛ إال أن فيه شيئني . « أَْمرٍ » أنه حال من : الثامن 

  .أهنا مؤكدة : والثاين . املواضع املذكورة 
  .أَْنزَلَْناُه إِْنزَاالً ، قاله األخفش ) إنَّا ( أنه مصدر َألنَْزلَ ، أي : التاسع 
ان بتأويل العامل فيه إىل معناه ، أي أَمَْرَنا به أَْمراً بسبب اإلْنزَال ، كما قالوا ذلك يف وجهي أنه مصدر لك: العاشر 

  .فرقاً ، أو يَْنزِلُ إنزاالً « ِفيَها ُيفَْرُق » : 
وال يعين بذلك االختصاص االصطالحي فإنه ال . أنه منصوب على االختصاص ، قاله الزخمشري : احلادي عشر 
  .يكون نكرةً 
  .« َحِكيمٍ » أن يكون حاالً من الضمري يف : الثاين عشر 

ويكون املفعول ]  ٢: الكهف [ } لِّيُْنِذرَ َبأْساً َشِديداً { : أن ينتصب مفعوالً به ُمبْنِذريَن ، كقوله : الثالث عشر 
ملفعول به واملفعول له ، ا: األول حمذوفاً أي ُمْنِذريَن الناَس أمراً ، واحلاصل أن انتصابه يرجع إىل أربعة أشياء 

  .واملصدريِة ، واحلاليِة ، وإمنا التكثري حبسب احملالِّ 

  .وهي ُتقَوِّي النصب على االختصاص : قال الزخمشري . أَْمٌر بالرفع : وقرأ زيد بن علي 
  .أي من جهتنا وهي البتداء الغاية جمازاً » بُيفَْرُق « جيوز أن يتعلق » ِمْن ِعْندَنا « : قوله 
  .جيوز أن تكون صفة ألمراً و

: قال ابن اخلطيب . إنا كمنا منذرين : جواب ثالث ، أو مستأنف ، أو بدل من قوله } إِنَّا كُنَّا ُمْرِسِلَني { : قوله 
  .أي إنا فعلنا ذلك اإلنذار ألجل أَنَّا كُنَّا مُْرِسِلَني ، يعين األنبياء 

  :فيها مخسة أوجه » َرْحَمةً « : قوله 



  .» منذرين « ، وإما » يفرق « ، وإما » أمراً « ، وإما » أنزلناه « إما : املفعول له والعامل فيه : األول 
  .مصدر بفعل مقدراً ، أي َرِحْمَنا رمحة : الثاين 

  .مفعول مبرِسِلَني : الثالث 
  .، أي ذَوِي َرْحَمٍة » مرسلني « حال من ضمري : الرابع 

يتعل بَرْحمٍة ، » ِمْن َربِّكَ « و . فيجيء فيها ما تقدم ، وتكثر األوجه فيها حينئذ »  أَمْراً« أهنا بدل من : اخلامس 
: التفات من املتكلم إىل الغيبة ولو جرى على ِمْنَوالِ ما تقدم لقال » ِمْن َربَِّك « : ويف . أو مبحذوف على أهنا صفة 

  .َرْحَمةً ِمنَّا 
  فصل

معىن رمحة من ربك أي رأفة مين خبلقي ، ونعمةً عليهم مبا بعثت إليهم من ) : ْم َرِضيَّ اُهللا َعُنُه( قال ابن عباس 
أي إن تلك الرمحة كانت رمحة يف » إنه هو السميع العليم « أنزلناه يف ليلٍة مباركة ، : وقال الزجاج . الرسل 

و مسيع ، وإن مل يذكروها فهو احلقيقة؛ ألن احملتاجني إما أن يذكروا حاجتهم بألسنتهم أول يذكروها فإن ذكروها فه
  .تعاىل عاملٌ هبا 

فاجلر على البدل أو البيان ، . والباقون برفعه » َرّب « قرأ الكوفيون خبفض } السماوات واألرض { : قوله تعاىل 
  .} الَ إله إِالَّ ُهَو { : أو النعت ، والرفع على إضمار مبتدأ ، أو على أنه مبتدأ خربه 

  فصل
اآلية أن املنزِّل إذا كان موصوفاً هبذه اجلاللة والكربياء كان املُنزَّل الذي هو القرآن يف غاية املقصود من هذه 
إن كنتم تطلبونه وتريدونه فاعرفوا أن : قال أبو مسلم معناه } إِن كُنُتم مُّوِقنَِني { : مث قال . الشرف والرفعة 

) رب ( كانوا يقرون بأن : وقال الزخمشري . أي يريد َنْجداً وِتَهاَمةً  فُالَنٌ ُمْنجٌِد ُمنْهٌِم ،: األمور كما قلنا؛ كقوهلم 
إن هذا الرب هو : إن إرسلنا الرسل وإِنَْزالََنا الكتَب رمحةً من الّر مث قال : السموات واألرض ربُّ خالٌق فقيل هلم 

ما إن كان إقراركم عن علم السميع العليم الذي أنتم مقرون به ، ومعترفون بأنه رب السموات واألرض وما بينه
واملعىن إن كنتم . هذا إْنَعاُم َزْيد الِّذي َتَساَمع الناُس بكََرِمِه إن َبلََغَك حديثُه ومسعت بِصيِتِه : ويقني ، كما تقول 

، وأن إقرارهم غري صادر عن علم ويقني وال عن حد وحقيقة بل قول } ُهْم ِفي َشكٍّ َيلَْعُبونَ { . موقنني بقوله 
  .لوط هُبْزِء ولَِعبٍ خم

العامة على الرفع ، بدالً أو بياناً أو نعتاً لرب السموات فيمن رفعه أو على أنه } َربُّكُْم َوَربُّ آبَآِئكُُم { : قوله تعاىل 
  .ال إله إال هو : مبتدأ ، وةاخلري 

اء اجلر والرفع ، أو فاعل لقوله إنه هو السميع أو خرب مبتدأ مضمر عند اجلميع ، أعين قر: أو خرب بعد خرب ، لقوله 
ضمري يرجع إىل ما قبله أي ُيحْيِي هو أي رب السموات ، وُيميت هو ، فأوقع » ُيْحيِي « ويف . » ُيِميُت « : 

من التنازع جيوز أن ينسب الرفع إىل األول أو الثاين ، حنو » حييي ومييت « وجيوز أن يكمون . الظاهر موقع املضمر 
وقرأ ابن ُمحَْيِصن وابُن أيب إسحاَق وأبو . على شريطة التفسري : وهذا عىن أبو البقاء بقوله . ُعُد َزْيٌد َيقُوُم َوَيقْ: 

َحْيَوةَ واحلََسُن باجلر ، على البدل أو البيان أو النعت لرب السموات ، وهذا يوجب أن يكونوا يقرأونه رب 
  .واألنطاطي بالنصب على املَْدح . السموات باجلر 



رَبََّنا اكِْشْف َعنَّا الَْعذَاَب إِنَّا ) ١١(يَْغَشى النَّاَس َهذَا َعذَاٌب أَِليٌم ) ١٠(َتِقْب َيْوَم َتأِْتي السََّماُء بُِدَخاٍن ُمبِنيٍ فَاْر
إِنَّا كَاِشفُو ) ١٤(ُمَعلٌَّم َمْجُنونٌ ثُمَّ تََولَّْوا َعْنُه َوقَالُوا ) ١٣(أَنَّى لَُهُم الذِّكَْرى َوقَدْ َجاَءُهْم َرُسولٌ ُمبٌِني ) ١٢(ُمْؤِمُنونَ 

  ) ١٦(َيْوَم َنْبِطشُ الْبَطَْشةَ الْكُْبَرى إِنَّا ُمْنَتِقُمونَ ) ١٥(الَْعذَابِ قَِليلًا إِنَّكُْم َعاِئُدونَ 

منصوب بارتقب على الظرف ، ومفعول االرتقاب حمذوف » يوم « } فارتقب َيْوَم تَأِْتي السمآء { : قوله تعاىل 
» يوم « وجيوز أن يكن . هذا عذاب أليم ، أي ارتقب وعيد اهللا يف ذلك اليوم : اللة ما بعده عليه ، وهو قوله لد

  .هو املفعول املرتقب 
  فصل

بينما رجل ُيَحدِّث يف ِكْنَدةَ فقال جييء ُدَخانٌ يوم : اختلفوا يف هذا الدخان ، فروى الضحاك عن مسروق قال 
أبصارهم ويأخذ املؤمن كهيئة الزكام ، ففزعنا فأتينا ابن مسعود ، وكان متكئاً فعضب القيامة فيِأخذ بأمساعهم و

ال أعلم ، فإن اهللا : من علم فليقل ومن مل يعلم فيلقل اهللا أعلم فإن من العلم أن يقول ملا ال يعلم : فجلس فقال 
  ] . ٨٦: ص [ } َنآ ِمَن املتكلفني قُلْ َمآ أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ َوَمآ أَ{ : تعاىل قال لنبيه 

اللَّهم أعِنِّي عليهم بسبع : وإن قريشاً ملا اْستَْعَصْت عن اإلسالم ، فدعا عليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال « 
كسبع يوسف ، فأخذهتم سنة حىت َهلَكُو فيها ، وأكلوا امليتة ، والعظاَم ، ويرى الرجل ما بني السماء واألرض 

جئت كافراً بصلة الرحم ، وإن قومك قَْد هلكوا ، فادعُ اهللا فقرأ : لدخان ، فجاءه أبو سفيان فقال يا حممد كهيئة ا
وهذا قول ابن عباس ومقاتل وجماهد واختيار « » َعابُِدونَ » إىل قوله } فارتقب َيْوَم َتأِْتي السمآء بُِدَخاٍن مُّبِنيٍ { : 

، وكان ينكر أن يكون الدخان إال الذي أصاهبم من شدة اجلوع كالظُّلَْمِة الفراِء والزجاجِ وهو قول ابن مسعود 
  :وذكر ابن قتيبة يف تفسري الدخان يف هذه احلالة وجهني . على أبصارهم حىت كانوا كأهنم يرون ُدخَاناً 

، وُيظْلم اهلواء وذلك يشبه أن يف َسَنِة القحط لعِظَم يُْبسِ األرض بسبب اْنِقطَاع املطر يرتفع الغباُر الكثُري : األول 
  .كان بيننا أمر ارتفع له دخان وهلذا يقال للسنة املُْجِدبة الغرباء : الدخان ، ويقولون 

أن العرب يسمون الشيء الغالب بالدخان ، والسبب فيه أن اإلنسان إذا اشتد خوفه أو ضعفه أظلمت عيناه : الثاين 
إنه دخان يظهر يف العامل وهو إحدى عالمات القيامة ، وهذا منقول : وقيل . ، ويرى الدنيا كاململوءة من الدخان 

أَوَّل « : عن علي بن أيب طالب ، وعن ابن عباس يف املشهور عنه ملا روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
يا : قال حذيفة . وق النَّاسَ إىل املَْحَشرِ اآلَياِت الدَُّخانُ ، ونزولُ عيَِسى اْبنِ َمْرَيَم ، وناٌر َتخُْرُج ِمْن قَْعرِ َعَدن َتُس

رسول اهللا ، وما الدخانُ؟ فََتالَ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اآلية به وكان ميأل ما بني املشرق واملغرب ميكث 
. ، دبره وأما الكافر فهو كالسكران خيرج من منخريه ، وأذنيه . أربعني يوماً وليلة ، أما املؤمن فيصيبه كالزُّكَْمِة 

  «َباِكُروا باَألْعَمالِ » : ويكون األرض كلها كبيت أُوقد فيه النار قال عليه الصالة السالم 

  .، وذَكَر منها طلوعَ الشمسِ من َمْغرَِبها ، والدَُّخانَ والدابةَ ، رواه احلسن 
فإذا محلناه على . مؤمنون ربنا اكشف عّنا العذاب إنا : واحتج األولون بأن اهللا تعاىل حكى عنهم أهنم يقولون 

القحط الذي وقع يف مكة استقام فإنه نقل أن األمر ملا اشتد على أهل مكة َمَشى إليه أبو سفيان فناشده اهللا والرَّحم 
وواعده إن دعا هلم وأزال اهللا عنهم تلك البلّية أن يؤمنوا به ، فلما أزاله اهللا عنهم َرجَُعوا إىل شركهم ، أما إذا 

أن املراد منه ظهور عالمة من عالمات القيامة مل يصح ذلك؛ ألن عند ظهور عالمات القيامة ال ميكنهم  محلناه على
كَاِشفُو العذاب قَِليالً إِنَّكُمْ { : ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، ومل يصح أيضاً أن يقال هلم : أن يقولوا 



  .} َعآِئُدونَ 
  فصل

اذا { : ْي يشملهم وهو يف حمل جر صفة ثانية أي بُدَخان مبنيٍ غَاشٍ وقوله ظاهر احلال أنه دخان يغشى الناس أَ
وجيوز أن ال يكون معموالً لقول ألبتة ، بل . يف حمل نصل بالقول ، وذلك القول حال أي قائلني ذلك } َعذَاٌب أَلِيٌم 

هذا العدنو : ُنوِّه واقترابه كما يقال هذا إشارة إليه ، وإخبار عن ُد: قال اجلُْرَجانِي صاحب النظم . هو جمرد إخبار 
  .فاستقبله ، الغرض منه التنبيه على القرب 

يقولون هذا عذاب أليم ربنا اكشف عّنا : فالتقدير ( إن أضمرنا القول هناك } ربنا اكشف عنا العذاب { : قوله 
إنَّا « ثاين الدخان املهلك على القول ال» العذاب « أضمرناه ههنا ، و ) العذاب ، وإن مل يضمر القول هناك 

  .أي مبحمد وبالقرآن واملراد منه الوعد باإلميان إن كشف عنهم العذاب » مؤمنون 
« أىن » تبيني ، وجيوز أن يكون « هلم » خرباً لذكرى ، و : إين « جيوز أن يكون } أىن لَُهُم الذكرى { : قوله 

  .وقع خرباً لذكرى « هلم » منصوباً على الظرف باالستقرار يف لَُهم ، فإن 
واملعىن كيف يتعظون أي من أين هلم التذكرة واالتِّعاظُ وقد جاءهم ماهو « لَُهْم » حال من « َوقَْد َجاَءُهْم » : قوله 

ظاهر الصدق يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم وما ظهر « رسول مبني » أعظم وأدخل يف وجوب الطاعة ، وهو 
وذلك أن كفار } َوقَالُواْ ُمَعلٌَّم مَّْجُنونٌ { أعرضوا عنه ، ومل يتلفتوات إليه } تََولَّْواْ َعْنُه  ثُمَّ{ عليه من املعجزات ، 

النحل [ } إِنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر { : إن حممداً يتعلم هذه الكلمات من بعض الناس ، ولقوهلم : مكة منهم من كان يقول 
إنه جمنون ، واجلن يلقون : ومنهم من كان يقول ]  ٤: الفرقان [ } قَْوٌم آَخُرونَ  َوأََعاَنُه َعلَْيِه{ : وقوله ]  ١٠٣: 

إنا كاشفوا العذاب » : وقرأ زيد بن علي معلم بكسر الالم قوله . عليه هذه الكلمات حال ما يعرض له الُغْشي 
الً ، أو زماناً قليالً ، يعين نعت لزمان ، أو املصدر حمذوف أي كشفوا قلي« قليالً » : أي عذاب اجلوع « قليالً 
  .أي كما نكشف العذاب عنكم تعودون يف احلال إىل ما كنتم عليه من الشرك « إنكم عائدون » يسرياً 

» منتقمون « ب : وقيل . منصوب بإضمار اذكر : وقيل . » يوم تأيت « هو بدل من : قيل » َيْوَم َنْبِطشُ « : قوله 
ال يعمل فيما قبلها ، وألنه ال يفسر » ال « وُردَّ هذَان بأن ما بعد . وهو ينتقم » َتِقُمونَ ُمْن« : مبا دل عليه : وقيل . 

وقرأ احلََسُن ابو َجْعفَر بضم . وكسر الطاء أي نبطش هبم » َنبِْطُش « وقرأ العامة بفتح نون . إال ما يصحّ أن يعمل 
وهو منقول . رجاء وطلحة بضم النون وكسر الطاء  واحلسن أيضاً ، وأبو. » بَطََش « الطاء وهي لغة يف مضارع 

: حنو : أي ُنبِطُْش بِهُِم املَالَئِكة والبطشة على هذا جيوز أن تكون منصوبة بنبِطُش على حذف الزائد » أبطش « من 
. ِطُشونَ الَبطَْشة وأن تنتصب بفعل مقدر أي نبِطُش هبم املالئكة ، فََيْب]  ١٧: نوح [ } أَنَبَتكُْم مَِّن األرض َنَباتاً { 

  .والبطش األخذ بالشدة وأكثر ما يكون يوقع الضرب املتتابع مث صار حبيث يشتمل يف اتصال اآلالم املَُتتَابَِعِة 
  فصل( 

  :يف املراد هبذا اليوم قوال ن 
أن كفار مكة ) وذلك ( أنه يوم بدر ، وهو قول ابن مسعود ، وابن عباس ، وجماهد ، ومقاتل ، وأيب العالية : األول 

  .ملا أزال اهللا تعاىل عنهم القحط واجلوع عادوا إىل التكذيب ، فانتقم اهللا منهم يوم بدر 
وهذا القول أصح؛ ألن يوم بدر ، ال يبلغ هذا املبلغ الذي يوصف هبذا : قال ابن اخلطيب . أهنن يوم القيامة : الثاين 

[ } اليوم جتزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت { : لقيامة ، لقوله تعاىل الوصف العظيم ، وألن االنتقام التام إمنا حيصل يوم ا
. ١٧: غافر   [  



َوأَنْ لَا ) ١٨(أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ ِعَباَد اللَِّه إِنِّي لَكُْم َرسُولٌ أَِمٌني ) ١٧(َولَقَْد فََتنَّا قَْبلَُهْم قَْوَم ِفْرَعْونَ َوَجاَءُهْم َرسُولٌ كَرٌِمي 
َوإِنْ لَْم ُتؤِْمُنوا ِلي ) ٢٠(وَإِنِّي ُعذُْت بَِربِّي َورَبِّكُْم أَنْ َتْرُجُموِن ) ١٩(لَى اللَِّه إِنِّي آتِيكُمْ بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ َتْعلُوا َع

وَاْتُركِ الَْبْحرَ َرْهًوا ) ٢٣(َبُعونَ فَأَْسرِ بِِعَباِدي لَْيلًا إِنَّكُْم ُمتَّ) ٢٢(فََدَعا َربَُّه أَنَّ َهُؤلَاِء قَْوٌم ُمْجرُِمونَ ) ٢١(فَاْعَتزِلُوِن 
َوَنْعَمٍة كَانُوا ِفيَها فَاِكهِنيَ ) ٢٦(َوُزرُوعٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍ ) ٢٥(كَْم َتَركُوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ٢٤(إِنَُّهْم جُْنٌد ُمْغَرقُونَ 

َولَقَْد َنجَّيَْنا ) ٢٩(َعلَْيهُِم السََّماُء َوالْأَْرُض َوَما كَانُوا ُمْنظَرِيَن فََما َبكَْت ) ٢٨(كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها قَْوًما آَخرِيَن ) ٢٧(
َولَقَِد اْختَْرَناُهْم َعلَى ِعلْمٍ َعلَى ) ٣١(ِمْن ِفْرَعْونَ إِنَُّه كَانَ َعاِلًيا ِمَن الُْمْسرِِفَني ) ٣٠(َبنِي إِسَْرائِيلَ ِمَن الَْعذَابِ الُْمهِنيِ 

  ) ٣٣(َوآَتْيَناُهْم ِمَن الْآيَاِت َما ِفيِه َبلَاٌء ُمبٌِني ) ٣٢( الْعَالَِمَني

ملا بني أن كفار مكة ُيِصرُّونَ على كفرهم بني أن كثرياً من } . . . َولَقَْد فََتنَّا قَْبلَُهْم قَْوَم ِفْرَعْونَ { : قوله تعاىل 
  .فرعون  املتقدمني أيضاً كانوا كذلك ، وبني حصول هذه الصفة يف أكثر قوم

حيتمل االستئناف » َوَجاَءُهْم َرُسولٌ « . بالتشديد على املبالغة ، أو التكثري لكثرة متعلّقه » َولَقَْد فََتنَّا « : قوله 
  .واحلال 
  فصل

عاملناهم معاملة املخترب ببعث الرسول : بلونا واملعىن : وقال الزجاج . ابتلينام ) : رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس 
  .أي موسى بن عمران } َوَجآَءُهمْ َرسُولٌ كَرٌِمي { هم إلي

  .كرمي على ربه مبعىن أنه استحق على ربه أنواعاً كثرية من اإلكرام : قال الكليب 
جيوز أن تكون املفسرة ، لتقدم ما هو مبعىن القول ، وأن تكون املخففة ، } أَنْ أدوا إِلَيَّ ِعبَاَد اهللا { : قوله تعاىل 

أَدّوا إِيل ِعَباَد اِهللا ، وأن تكون الناصبة للمضارع وهي توصل باألمر ويف : وجاءهم بأَنَّ الشأنَ واحلَدِيثَ : ومعناه 
جعلها خمففة إشكال تقدم ، وهو أن اخلرب يف هذا الباب ال يقع طلباً وعلى جعلها مصدرية تكون على حذف حرف 

حيتمل أن يكون مفعوالً به وبذلك أنه طلب منهم أن يؤدوا إليه بين » ِعباد اهللا « اجلر ، أي َجاَءُهْم بأَنْ أدَّوا و 
وأن يكون مناّدى ، واملفعول حمذوف ]  ١٠٥: األعراف [ } فَأَْرِسلْ َمِعَي بين إِسَْرائِيلَ { : إسرائيل ، بدليل قوله 

  .ه وعلل بأنه رسول أمني قد ائتمنه اله على وحيه ورسالت. أي أعطوين الطاعة يا عباد اهللا 
إين آتِيكُمْ { األوىل ، واملعىن ال تتكّبروا على اهللا بإهانة وحيه ورسوِلهِ » أَِن « عطلف على » وأَن ال تعلوا « : قوله 

  .حبجة بينة يعرف بصحتها كُلُّ عاقل } بُِسلْطَاٍن مُّبِنيٍ 
ح على تقدير الالم أي وأَنْ الَ وقرىء بالفت. على االستئناف » إنِّي آتِيكُمْ « والعامة على كسر اهلمزة من قوله 

  .َتْعلُوا ألنِّي آتيكم 
اء أبو عمرٍو وأْدغم الذال يف الت. مستأنف » إنِّي ُعذُْت « : وقوله } َوإِنِّي ُعذْتُ بِرَبِّي َوَربِّكُْم أَن تَْرُجُموِن { : قوله 

  .« فََنَبذُْتَها : عند قوله » طه « وقد مضى توجيهه يف . واَألَخَواِن 
  فصل
وإين عذت بريب وربكم أن ترمجون أي : توعدوه بالقتل ، فقال } َوأَن الَّ َتْعلُواْ َعلَى اهللا { : إنه ملا قال : قيل 

» : وقال قتادة . هو ساحر : هم الشتم وتقولوا تقتلوين ، وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما أن ترمجوين بالقول و
  .« َتْرُجمُونِي باِحلجَارة 

» الم األجل « ِلي » وإن مل تؤمنوا يل أي تصدقوين ومل تؤمنوا باهللا ، ألجل ما آتيتكم به من احلجة ، فالالم يف 
فاْعتَزِلُوا أذايَ باليد واللسان ) : عنهما  رضي اهللا( وقال ابن عباس . أي اتركوين ، ال َمِعي ، وال َعلَيَّ « فَاْعَتزِلُون 



.  
تدل على أنه متصل مبحذوف قبله ، وتأويله أنَُّهْم كفروا ومل يؤمنوا فدعا « فدعا » الفاء يف « فََدَعا َربَُّه » : قوه 

  .موسى ربه بأن هؤالء قَْوٌم ُمْجرُِمونَ 

  .الكفار جمرمنني حال ما أراد املبالغة يف ذمهم؟ الكفر أعظم حاالً من اجلرم فما السبب يف أن جعل : فإن قيل 
  .والفاسق يف دينه أَخسذُ الناس ) وقد يكون فاسقاً يف دينه ( أن الكافر قد يكون عدالً يف دينه : فاجلواب 

  .العامة على الفتح ، بإضمار حرف اجلر ، أي َدعَاُه بأنَّ هؤالء » أَنَّ َهؤالَِء « : قوله 
جمرى » دعى « ، واحلسن ، بالكسر ، على إضمار القول عند البصريني وعلى إجراء  وابن أيب أسحاق وعيسى

  .القول عند الكوفيني 
. إضمار القول بعد الفاء : وقال الزخمشري فيه وجهان . قد تقدم قراءتا الَوْصلِ والقَطْع » فَأَْسرِ بِعبَاِدي « : قوله 

: قال أبو حيان . إن األمر كما تقول فَأَْسرِ بِِعَباِدي : كأنه قال أَْسرِ بِعبَاِدي ، أو جواب شرط مقدر : أي فقال 
  .كثرياً ما يدعي حذف الشرط ، وال جيوز إال الدليل واضح كأن يتقدمه األمر وما أْشَبَهُه 

  فصل
مره أن يسري إنَّ هؤالء قَْوٌم ُمْجرُِمونَ أجاب اهللا تعاىل دعاءه وأ: َسَرى ، وأَْسَرى لغتان ، ملا قال موسى : يقال 
  .أي يتبعكم فرعون وقومه وذلك بسبب هالكهم } لَْيالً إِنَّكُم مُّتََّبُعونَ { أي بين إسرائيل » فَأْسرِ بِعَِباِدي « : فقال 
مفعوالً ثانياً ، على أن ترك مبعىن صَيَّر وأن يكون حاالً على » رهواً « جيوز أن يكون } واترك البحر َرهْواً { : قوله 

َجاَءت : السكون ، فاملعىن اْتُركُْه َساكناً ، يقال َرَها ، َيْرُهو ، َرْهواً ، ومنه : قيل : والرهو . مبعناها  أهنا ليست
  :قال النابغة . اخلَْيلُ َرْهواً 

  كَالطَّْيرِ يَْنُجو ِمَن الُشْؤبُوبِ ذي الَبرَِد... َواخلَْيلُ َتمَْرُح َرهْواً ِفي أَِعنَِّتَها  ٤٤٢٤
  :ْرُهو يف َسيْرِه أي َرفََق ، قال القطاِميُّ َوَرَها َي
  َوالَ الصُّدُوُر َعلَى األَْعَجازِ َتتَِّكلُ... َيْمِشَني َرْهواً فَالَ األَْعَجازُ َخازِلَةٌ  ٤٤٢٥

  .رهواً أي اتركه منفتحاً فَُرجاً على ما تركته : وعن أيب عبيدة 
يتبعه فرعون فأراد أن يضربه ليعود حىت ال يلحقوه ، فأمر أن روي أنه ملا انفلق البحر ملوسى ، وطلع منه خاف أن 

اترك البحر رهواً أي راهياً : قال مقاتل ( َرَها الرَُّجلُ َيْرُهو َرْهواً فتح ما بني رجليه : وأصله من قوهلم . يتركه فرجاً 
والرَّْهوُ ) . قاً يابساً اترك طري: وقال كعب . فأصل الرهو السكون ، فسمي باملصدر أي ذا رهو . يعين ساكناً 

والرهو طائر . والرهوة املرأة الواسعة اهلن . والرَّهَوةُ املكان املرتفع أو املنخفض جيتمع فيه املاء فهو من األضداد 
  .يقال له الكُْرِكيَّ 

  .} كَْم َتَركُواْ ِمن َجنَّاٍت { : وقد تقدم الكالم يف الشعراء على نظري 
وابن ُهرُمز ، وقتادةُ ، وابُن السمقيع ونافع يف . عامة على فتح امليم ، وهو اسم كان القيام ال» َوَمقَامٍ « : قوله 

  .بضمها اسم مكان اإلقامة : رواية خارجة 
ل وقي. النعمة بالفتح من التَّنعُّم ، والنِّعمة بالكسر اإلنعام : قال الزخمشري . ( والنَّْعَمة بالفتح َنَضارة الَعْيشِ ولَذَاذَُتُه 

وقله ] .  ١١: املزمل [ } وَذَرْنِي واملكذبني أُوِْلي النعمة { : النَّعمة بالفتح هي املال والزينة كهذه اآلية ، ومثله : 
  }َولَِئْن أَذَقَْناُه َرْحَمةً مِّنَّا ِمن بَْعِد َضرَّآَء َمسَّْتهُ لََيقُولَنَّ هذا ِلي { 



أي تركوا « كَْم » ونصبها أبو رجاء عطفاً على . هور على جرها واجلم. « أي ماالً بعد فَقْرٍ ]  ٥٠: فصلت [ 
  .كثرياً من كذا ، وتركوا َنْعَمةً 

. الِهَني : فاكهني : العامة على األلف أي طّيييب األنفُسِ ، أو أصحاب فاكهة كَالَبنٍ وَتاِمرٍ وقيل « فَاِكهَِني » : قوله 
  .مستهزئني بنعمة اهللا  فَِكهَني ، أي مستخفني: وقرأ احلسن وأبو رجاء 

وإليه حنا الزجاج ، . فَِكَه الرَُّجلُ بالكسر فَُهَو فَِكٌه ، خرباً ملبتدأ مضمرٍ ، أي األمر كذلك : يقال : قال اجلوهري 
  .وجيوز أن تكون منصوبة احمللّ ، فقدرها احلَْوِفيُّ أْهلَكَْنا إهالكاً ، وانتقمنا انتقاماً كذلك 

  .َيفَْعلُ ِفْعالً كَذَِلَك : تقديره : وقيل . َعل مبن عصا كذلك أف: وقال الكليب 
، « كذلك » َتْركاً كذلك ، فجعله نعتاً للتَّْرك احملذوف ، وعلى هذه األوجه كلها يوقف على : وقال أبو البقاء 

مثل ذلك األخراج الكاف منصوبة على معىن : وقال الزخمشري ) . ( قَْوماً آخَرِيَن ( « َوأَْورَثَْناَها » : ويبتدأ 
معطوفاً « َوأَْوَرثَْناَها » : ، ليسوا منها يعين بين إسرائيل ، فعلى هذا يكون ) أخرجناهم منها ، وأورثنا قَْوماً آخرين 

  .ِحينِئٍذ « كَذَِلَك » على تلك اجلملة الناصبة للكاف فال جيوز الوقف على 
  :كون استعارة ، كقول الفرزدق جيوز أن ي} فََما َبكَْت َعلَْيهُِم السمآء { : قوله 

  َتْبِكي َعلَْيَك ُنُجوَم اللَّْيلِ َوالقَمَرَا... َوالشَّْمُس طَاِلعةٌ لَْيَستْ بكَاِسفٍَة  ٤٤٢٦
  :وقال جرير 

  سُور املَِديَنِة وَالْجِبَالُ اخلُشَُّع... لَمَّا أََتى َخَبُر الزَُّبْيرِ تَوَاَضَعْت  ٤٤٢٧
  :وقال النابغة 

  َوحَْوَران ِمْنُه َخاِشٌع مَُتضَاِئلُِ... َحارِثُ اجلَْوالَِن ِمْن فَقِْد َربِِّه  َبكَى ٤٤٢٨
  فصل

َما ِمْن َعْبٍد إالَّ َولَُه ِفي السََّماِء َباَباِن ، » : روى أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
، وَتالَ هذه اآلية ، وذلك ألهنم مل « فَإذَا َماَت َوفَقََداهُ َبكََيا َعلَْيِه . ِمْنُه َعَملُُه باٌب َيخُْرُج ِمْنُه رِْزقَُه ، وَباٌب َيْدُخلُ 

يكونوا يعملون على األرض عمالً صاحلاً فتبكي عليه ، ومل يكن يصعد هلم إىل السماء كالٌم طيب ، وال عمل صاحل 
فما بكت عليه : ء واألرض ، فحذف املضاف واملعىن فما بكت عليهم أْهلُ السما: التقدير : وقيل . فتبكي عليهم 

  .املالئكة ، وال املؤمنون بل كانوا هلالكهم مسرورين 
إن العادة جرت بأن يقولوا يف هالك الرجل العظيم الشأِن إنه أظلمت له الدنيا ، وكسفت الشمس والقمر : وقيأل 

وقال . تعظيم تلك املصيبة ال نفس هذا الكتاب يريُدونَ املبالغة يف . ألجله ، وبكت السماء والريح واألرض 
ذكر هذا على سبيل السخرية هبم يعين أهنم كانوا يستعظمون أنفسهم ويعتقدون أهنم لو ماتوا لبكت : الزخمشري 

  .عليهم السماء واألرض ، ومل يكونوا هبذا احلَدِّ ، بل كانوا دون ذلك ، فذكر هذا هتكماً هبم 
ملا قتل احلسني بن علي رضي اهللا عنهما بكت عليه : : وقال السدي . ُحْمَرةُ أطراِفَها بكاء السماء : وقال عطاء 

أي ملا جاء وقت هالكِهِهم مل ينظروا إىل وقت آخر لتوبِة وتدارك } َوَما كَانُواْ ُمنظَرِينَ { السماء وبكاؤها ُحْمَرتُها 
  .تقصريٍ 

ِئ{ : قوله تعاىل  . وهو قتل األبناء واستحياء النساء والتعب يف العمل } يلَ ِمَن العذاب املهني َولَقَْد َنجَّْيَنا بين إِْسرَا
َولَقَْد َنجَّْيَنا بين إِسَْراِئيلَ { : واعلم أن رفع الضرر مقدم على إيصال النفع ، فبدأ تعاىل ببيان رفع الضرر عنهم فقال 

  .} ِمَن العذاب املهني 



  :فيه وجهان » من فرعون « : قوله 
، إمَّا على حذف مضاف ، أي من َعذَابِ ِفْرَعْونَ ، وإما على املبالغة جعل نفس » العذاب « أنه بدل من :  أحدمها

  .العذاب ، فأبدله منه 
ِمْن َعذَاب املُهِنيِ ، وهي من إضافة : وقرأ عبداهللا . صادراً ِمْن ِفْرَعْونَ : أنه حال من العذاب تقديره : والثاين 

َمْن ِفْرَعْونُ؟ ) رضي اهللا عنهما ( وقرأ ابن عباس . العذاب املهني كالقراءة املشهورة : األصل املوصوف لصفته ، إذ 
َمْن أَْنَت َوَزْيداً؟ مث بني حالة : ورفع فرعون على االبتداء واخلََبر ، وهو استفهام حتقري ، كقولك » من « بفتح امليم 

هل تعرفون من هو يف ُعُتوه وَشْيطََنته؟ مث عرف حاله : والتقدير . } املسرفني  إِنَُّه كَانَ َعاِلياً مَِّن{ : باجلملة بعد قوله 
أي كان عايل الدرجة يف طبقة املسرفني ، وجيوز أن يكون املراد إنه كان } إِنَُّه كَانَ َعالِياً مَِّن املسرفني { : بقوله 

وكان أيضاً مسرفاً ومن إسرافه أنه كان على ]  ٤: القصص [ } إِنَّ ِفْرَعْونَ َعالَ ِفي األرض { : عالياً كقوله 
كيف دفع عن بين إسرائيل الضرر ، بني أنه كيف أوصل ) أنه ( وملا بني اهللا تعاىل . حقارته وخسته ادَّعى اإلهلية 

عالَِمي  واملراد اخترنا مؤمين بين إسرائيل على} َولَقَِد اخترناهم على ِعلْمٍ َعلَى العاملني { : إليهم اخلريات فقال 
  .زماهنم 

، متعلقة » على العاملني « و » اخترناهم « متعلقة مبحذوف ، أل ، ها حال من الفاعل يف » على علم « : قوله 
) ( الشاعر ( أنه ملا اختلف مدلوهلما جاز تعلقهما باخترنا ، وأنشد على ذلك : ويف عبارة أيب حيان . باخترناهم 

  ) :رمحُق اِهللا َعلَْيِه 
  َعلَيَّ وآلَْت َحلْفَةً لَمْ ُتحَلَّلِ... َيْوماً َعلَى ظَْهرِ الكَثِيبِ َتَعذََّرْت َو ٤٤٣٩
» تعذرت « حال من الفاعل يف » على ظهر « حال إما من الفاعل ، أو من املفعول ، و » على علم « ف : مث قال 

لذلك تعلقا بفعل واحد ملا اختلف املدلول و: وفيه نظر ، ألن قوله أوالً . ( والعامل يف احلال هو العامل يف صاحبها 
  .ال ينفع يف ذلك ) والعامل يف احلال هو العامل يف صاحبها : ينايف جعل األوىل حاالً ، ألهنا مل تتعلق به ، وقوله 

  فصل
هذا عام :  بأن املراد على َعالَِمي زََمانِهِْم وقيل: وأجيب . هذه اآلية تدل على كوهنم أفضل من كل العَالَِمَني : قيل 

  ] . ١١٠: آل عمران [ } كُنُْتْم َخْيرَ أُمٍَّة أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ { : كقوله . دخله التخصيص 
. مثل فَلْق البحر ، وَتظْلِيلِ الغمام وإنزال املَنِّ والسَّلَوى ، والنِّعم اليت أنعمها عليهم } َوآَتْيَناُهم مَِّن اآليات { : قوله 

؛ ألنه تعاىل ]  ٣٥: األنبياء [ } َوَنْبلُوكُم بالشر واخلري ِفْتَنةً { : م بالرخاء والشدة ، وقرأ ابتاله: وقال ابن زيد 
وههنا آخر الكالم على قصة موسى عليه . كما بلو باحملنة فقد يبلو أيضاً بالنعمة ، ليتميز به الصديق على الزِّنديق 

  .الصال ة والسالم 

أَُهْم ) ٣٦(فَأْتُوا بِآبَاِئَنا إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني ) ٣٥(إِنْ ِهيَ إِلَّا َموَْتُتَنا الْأُولَى َوَما َنْحُن بُِمْنَشرِيَن  )٣٤(إِنَّ َهُؤلَاِء لََيقُولُونَ 
َماَواِت وَالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما َوَما َخلَقَْنا السَّ) ٣٧(َخْيٌر أَْم قَْوُم ُتبَّعٍ وَالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم أَْهلَكَْناُهمْ إِنَُّهْم كَانُوا ُمْجرِِمَني 

  ) ٣٩(َما َخلَقَْناُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم لَا َيْعلَُمونَ ) ٣٨(لَاِعبَِني 

مببعوثني } ينَ ِهَي إِالَّ َمْوَتتَُنا األوىل َوَما َنْحُن بِمُنَشرِ{ : يعين مشركي مكة ، ليقولون } إِنَّ هؤالء لََيقُولُونَ { : قوله 
[ } َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ َيلَْعُبونَ { : واعلم أنه َرَجَع إىل ذكر كفار مكة؛ ألن الكالم كا فيهم حيث قال . بع موتنا 
مث بني كيفية إصرارهم على كفرهم مث بني أن قوم فرعون . أي بل هم يف شك من البعث والقيامة ]  ٩: الدخان 



لهم ، وبني كيف أهلكهم وكيف أنعم على بين إسرائيل مث رجع إىل كفار مكة كانوا يف اإلصرار على الكفر مث
  .} ِهَي إِالَّ َمْوَتُتَنا األوىل { : وإنكارهم للبعث فقال 

إن هذي إال حياتنا األوىل وما حنن : القوم كانوا ينكرون احلياة الثانية ، فكان من حقهم أن يقولوا : فإن قيل 
  .مبنشرين 
إنكم متوتون موتةً َيْعقُُبَها حياةٌ كما أنكم حال كونكم نطفاً كنتم أمواتاً : إنه قيل هلم : لزخمشري قال ا: فاجلواب 

إِنْ ِهَي { : فقالوا ]  ٢٨: البقرة [ } َوكُْنُتْم أَمَْواتاً فَأَْحَياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم { : وقد يعقبها حياة ، كقوله 
مال املوتة اليت من شأهنا أن تعقبها حياة إال املوتة األوىل خاصة ، وال فرق إذن بني هذا : يريدون } األوىل إِالَّ َمْوتَُتَنا 

إن هي إال { : وميكن وجه آخر وهو أن قوله : قال ابن اخلطيب . » إن ِهَي إالَّ َحيَاُتنا اُألوىل « : الكالم وبني قوله 
األحوال الشديدة إال املوتة األوىل وهذا الكالم يدل على أنه ال يأتيهم احلاية  ، يعىن أنه ال يأتينا من} موتننا األوىل 

وال حاجة إىل التكليف الذي ذكره . } َوَما َنْحُن بِمُنَشرِيَن { : الثانية ألبتةَ ، مث صرحوا هبذا املرموز فقالوا 
ن كان البعث والنشر ممكناً معقوالً فعجَّلوا إ: مث إنَّ الكفار احتجوا على نفي احلشر ، والنشر بأن قالوا . الزخمشري 

  .لنا إحياء من مات من آبائنا إن كنتم صادقني يف دعوى النبوة والبعث يف القيامة 
طلبوا من الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن َيْدُعوا اهللا حىت ينشر قَصيَّ ْبن ِكالَب ، ليشاوروه يف صحة نبوة : قيل 

أَُهْم خَْيٌر أَْم قَْوُم ُتبَّعٍ والذين ِمن قَْبِلهِْم أَْهلَكَْناُهمْ { : ى اهللا تعاىل عنهم ذلك قال وملا حك. حممد ويف صحة البعث 
كل واحد منهم يسمى ) ملوك اليمن : ( وهذا استفهام على سبيل اإلنكار قال أبو عبيدة } إِنَُّهْم كَانُواْ ُمْجرِِمنيَ 

يف اجلاهلية موضع اخلليفة يف اإلسالم وهم األعاِظُم من ) » تبع « ( وموضع ُتبَّعاً؛ ألن أهل املدينة كانوا يتعبونه ، 
هو : ذَمَّ اهللا ولَْم َيذُمَّه وقال الكليب : وقال كَْعٌب . ملوك العرب قالت عائشة رضي اهللا عنها كان ُتبٌَّع َرُجالً صاحلاً 

وعنه صلى اهللا » بُّوا تبَّعاً فَإِنَُّه كَانَ قَْد أَْسلََم الَ َتُس« : وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . أسعد ) أبو ( أو كرب 
  »َما أَْدرِي أَكَانَ تُبٌَّع َنبِيا أَْم غَْيَر َنبِيٍّ « : عليه وسلم 

هو تبٌَّع الِْحْميَرّي ، وكان سار باجليوش حىت حري احلرية وبىن مسرقند ، وكان من ملوك اليمن يسمى : واقل قتادة 
أتباعه ، كل واحد منهم يسمى تبعاً ، ألن يتبع صاحبه ، وكان هذا يعبد النار ، فأسلم ودعا قومه إىل ُتبَّعاً لكثرة 

وكان امسه بيان أسعد أبو كرب وقصَُّتُه مسرودة؛ أل ، ه كان : قال ابن إسحاق . ( فكذبوه . اإلسالم ، وهم ِحمَْير 
أنه أتى البيت احلرام فطاف به ، وحنر عنده ، وحلق رأسه ، يعبد األوثان ، وأنه أسلم على يد َحبَْرْينِ عاملْين ، و

وأقام مبكة ستة أيا ينحر هبا للناس وُيطِْعُم أهلها ويسقيهم العسل ، وأُري يف املنام أن يكُْسوَ البيت ، فكساه اخلََصفَ 
. الوصائل ، مث أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه املعافري ، مث أري يكسوه أحسن من ذلك فكساه املال و

وكان تبع أول من كسا البيت وأوصى به والته من خزاعة فأمرهم بتطهريه ، وأن يقربوه َدماً وال ِميتةَ ، و المِيالَثاً 
، وهي احملايُِض وجعل له باباً ومفتاحاً ، وقصته مع احلَبَْرينِ مْشهُورة وأيضاً وأنه َرَجَع إىل اليمن وتبع احلربين على 

  ) .ل دين اهليودية بالَيَمنِ دينهما ولذك كان أص
  مع أنه ال خري يف الفريقني؟} أَُهْم خَْيٌر أَْم قَْوُم ُتبَّعٍ { : ما معىن قوله : فإن قيل 
بعد ]  ٤٣: القمر [ } أَكُفَّارُكُْم َخْيٌر مِّْن أُْولَِئكُْم { : أن معناه أهم خري يف القوة والشوكة كقوله تعاىل : فاجلواب 

  .نَ ذكر آلِ ِفْرَعْو
  :جيوز فيه ثالثة أوجه } والذين ِمن قَْبِلهِْم { : قوله 

  .» ُتبَّع « أن يكون معطوفاً على قوم : أحدها 



إما مستأنٌف وإما » فأَْهلَكَْناُهمْ « : وأما على األول » أَْهلَكَْناُهْم « : أن يكون مبتدأ ، وخربه ما بعده من : الثاين 
  .ة حال من الضمري املستكنِّ يف الصل

  .حينئذ » أهلكناهم « وال حملّ ل » أَهْلَكَْناُهْم « أن يكون منصوباً بفعل مقدر يفسره : الثالث 
ملا أنكر على كفار مكة قوهلم ووخبهم بأنه أضعف } َوَما َخلَقَْنا السماوات واألرض َوَما َبْيَنُهَما الَعِبَِني { : قوله تعاىل 

وما خلقنا السموات واألرض وما { : صحة القول بالعبث والقيامة ، فقال ممن كان قبلهم ذكر الدليل القاطع على 
أي لو مل حيصل البعث لكان هذا اخللق لعباً وعبثاً وقد تقدم تقدير هذا الدليل يف أول سورة يونس ، } بينهما العبني 

]  ١١٥: املؤمنون [ } َوأَنَّكُمْ إِلَْيَنا الَ تُْرَجُعونَ أَفََحسِْبُتْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَبثاً { : ويف آخر سورة املؤمنني عند قوله 
وتقدم أيضاً استدالل ]  ٢٧: ص [ } َوَما َخلَقَْنا السمآء واألرض َوَما بَْيَنُهَما َباِطالً { : عند قوله » ص « ويف 

  .َواُبُهَما املعتزلة بنظري هذه اآلية على أنه تعاىل ال خيلق الكفر والشرك و اليريدمها وَتقَّدَم َج
» بينهما « : والعامة . َوَما َبيَْنُهنَّ ، ألن السموات واألرض مجٌع : وقرأ َعْمُرو ْبُن ُعَبْيد . حال » الَِعبَِني « : قوله 

  .باعتبار النوعني 
{ : احلق مث قال حال إما من الفاعل وهو الظاهر وإما من املفعول أي إالَّ ُمِحقَِّني أو ملتبسني ب» إالَّ بالَْحقِّ « قوله 

  ) .يعين أهل مكة ( } ولكن أَكْثََرُهْم الَ َيْعلَُمونَ 

إِلَّا َمْن َرِحَم اللَُّه إِنَّهُ ) ٤١(َيْوَم لَا ُيغْنِي َمْولًى َعْن َمْولًى َشْيئًا َولَا ُهْم يُْنَصُرونَ ) ٤٠(إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ ِميقَاتُُهْم أَْجَمِعَني 
  ) ٤٢(حِيُم ُهَو الَْعزِيُز الرَّ

« وقرىء بنصبه على أنه أسم إنَّ ، و . » إنّ « العامة على رفع ميقاهتم خرباً ل } إِنَّ َيْوَم الفصل ِميقَاُتُهْم { : قوله 
  .وأمجعوا على تأكيد الضَّمري اجملرور . خربه » َيْوم الفَصل 

  فصل( 
مسي بذلك ألن اهللا تعاىل يفصل فيه : فصل قال احلسن ملا ذكر الدليل على إثبات الَبْعث والقيامة ذكر َعِقيبه يوم ال

يظهر ح ال كل أحد كما هو فال يبقى : وقيل . إن اهللا فيه بني وبني ما يريد : وقيل . بني أهل اجلنة ، وأهل النار 
أو بياناً » ْوم الفَْصلِ َي« جيوز أن يكون بدالً من » َيْوَم الَ ُيْغين « : إالَّ احلقائُق والَبيِّنات ، مث وصف ذلك اليوم فقال 

. أو أن يكون منصوباً بإضمار أعين ، وأن يكون صفة مليقاهتم ولكنه بين . عند من ال يشترط املطابقة تعريفاً وتنكرياً 
وهذا ال يتأتى عنه البصريني إلضافته إىل معرب ، وقد تقدم آخر املائدة ، وأن ينتصب بفعل يدل . قاله أبو البقاء 

نفسه ملا يلزم من الفصل » الفَْصل « أ يفصل بينهم َيْوَم ال يُْغنِِي ، وال جيوز أن ينتصب ب » فصل يوم ال« عليه 
  .والفصل مصدر ال جيوز فيه ذلك » ِميقَاتُُهْم « بينهما بأَْجَنيبِّ وهو 

  ) .ن الفصل ألنه قد أخرب عنه ، وفيه َتَجوز ، فَإنَّ اإلخبار عما أضيف إىل الفَْصل ال ع: وقال أبو البقاء 
أي ليس هلم ناصر مينعهم من } ُهْم يُنَصُرونَ { ال ينفع قريٌب قَرِيَبُه ، وال يدفع عنه } َمْولًى َعن مَّْولًى َشْيئاً { : قوله 

واعلم أن القريب إما يف الدين أو يف النَّسب أو املعتق وكل هؤالء ُيَسمَّْونَ باملوىل فلما حتصل النصرة . عذاب اهللا 
[ } واتقوا َيوْماً الَّ َتْجزِي نَفٌْس َعن نَّفْسٍ شَْيئاً { : ونظري هذه اآلية قوله تعاىل . ن ال حتصل ممَّْن سواهم أوىل هلم فبأ
موىل عن موىل الكفار ، ألنه ذكر بعده : املراد بقوله : قال الواحدي } ُهْم يُنَصُرونَ { إىل قوله ]  ١٢٣: البقرة 

  .يريد املؤمن فإنه يشفع له األنبياُء واملالئكةُ ) رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس } رَِّحَم اهللا إِالَّ َمن { : املؤمن فقال 
، وإن كان مفرداً؛ ألنه قصد معناه ، فجمع وهو نكرة يف » َمْوىل « مجع الضمري عائداً به على » َوالَ ُهْم « : قوله 



  .سياق النفي تَُعمُّ 
  :جيوز فيه أْرَبَعة أْوُجٍه }  إِالَّ َمن رَِّحَم اهللا{ : قوله 

  .وهو قول الكسائي أنه منقطع : أحدمها 
ال ُيْغين قريٌب عن قريبٍ ، إال املؤمنني فإهنم ُيْؤذَنُ هلم يف الشفاعة فَيْشفَُعونَ يف بعضهم : أنه متصل تقديره : الثاين 

  .كما تقدم عن ابن عباس 
  .مبعىن ينفع قاله احلْويفُّ » ُيغْنِي « األول ، ويكون » وْلًى َم« أن يكون مرفوعاً على البديلة من : الثالث 
  .أي ال مينع من العذاب إال من رمحه اهللا » يَْنَصُرونَ « أنه مرفوع احملل أيضاً على البدل من واوِ : الرابع 

ُخذُوُه فَاْعِتلُوُه ) ٤٦(كََغلْيِ الَْحمِيمِ ) ٤٥( كَالُْمْهلِ َيغِْلي ِفي الُْبطُوِن) ٤٤(طََعاُم الْأَثِيمِ ) ٤٣(إِنَّ َشَجَرَت الزَّقُّومِ 
إِنَّ َهذَا ) ٤٩(ذُْق إِنََّك أَْنَت الْعَزِيُز الْكَرُِمي ) ٤٨(ثُمَّ ُصبُّوا فَْوقَ رَأِْسِه ِمْن َعذَابِ الَْحمِيمِ ) ٤٧(إِلَى َسَواِء الَْجحِيمِ 
  ) ٥٠(َما كُْنُتْم بِِه َتمَْتُرونَ 

شجرة « قال الزخمشري يف . ملا وصف اليوم ذكر بعده وعيد الكفار } َشجََرةَ الزقوم طََعاُم األثيم  إِنَّ{ : قوله تعاىل 
اَألثِيُم « يف سورة الصَّافَّات ، و » الزَّقُّوم « وتقدم اشتقاق لفظ . ثالث لغات ، كسر الشني ، وضمها ، وفتحها » 
  .أي ِذي اإلثْمِ » األثيم « و . ورِ اَألثُوم كالصَُّبورِ والشَّكُ: صفة مبالغة ويقال » 

هذه اآلية تدل على حصول هذا الوعيد لألثيم ، وهو الذي صدر : قالت املعتزلة . هو أبو جهل : قال املفسرون 
  .عنه اإلمث ، فيكون حاصالً للفسَّاقِ 

السابق ، وال يفيد  أن اللفظ املفرد الذي دخل حتته حرف التعريف األصلُ فيه أن ينصرف إىل املذكور: واجلواب 
  .العموم ، واملذكور السابق هنا هو الكفار فنيصرف إليه 

  فصل
رضي اهللا ( أن قراءة القرآن باملعىن جائز واحتج علهي بأنه نقل عن ابن مسعود ) رضي اهللا عنه ( مذهب أيب حنيفة 

وهذا الدليل يف غاية الضعف على . الفَاجِرِ  طََعاُم: طََعاُم الَيثيمِ فقال : أنه يقرىء رجالً هذه اآلية فكان يقول ) عنه 
  .ما ُبيَِّن يف الِفقْه 

وال جيوز أن يكون . جيوز أن يكون خرباً ثانياً ، وأن يكون خرب مبتدأ مضمر ، أي ُهَو كَالْمُْهلِ » كَالُْمْهلِ « : قوله 
نظر؛ ألنه جيوز أن يكون حَاالً والعامل يف  وفيه. ألنه ال عامل إذَنْ : قال أبو البقاء . » طََعام األثيم « : حاالً من 

  .زَْيٌد أَخُوَك ُشَجاعاً : معىن التشبيه ، كقولك 
ما أذيب منهما : وقيل . ما أُِذيَب من ذهب أو فضِة : وقيل . َعكُر القطران : وقيل . ُدْرِديّ الزيت : واملهل قيل 

فََمهِّلِ { : واملََهلُ بالفتح التَُّؤَدةُ والرِّفق ، ومنه . س والرََّصاص ومن كل ما يف معنامها من املُْنطَبَعاِت كاحلَديد والنُّحا
. كَالْمَْهلِ بفتح امليم فقط وهي لغة يف املُْهل بالضم : وقرأ احلسن ] .  ١٧: الطارق [ } الكافرين أَْمهِلُْهْم رَُوْيداً 

  .وتقدم تفسريه يف الكهف 
وجَوَّز أُبو البقاء أن يعود . » طََعام « بالياء من حتت الفاعل ضمري يعود على  قرأ ابُن كثري وحَفٌْص» َيْغِلي « : قوله 

وجوز . حال من الضمري املستتر يف اجلار أي منهما املهل غالياً » َيْغِلي « و . على املهل نفسه : وقيل . على الزقوم 
والباقون َتْغِلي بالتاء من فوق ، على . الطعام  أبو البقاء أن يكون خرب مبتدأ حمذوف ، اي ُهَو َيْغِلي ، أي الزقوم أو

واختار أبو ( أن الفاعل ضمري الشجرة ، واجلملة خرب ثاٍن أو حال على رأيٍ ، أو خرب مبتدأ مضمر ، أي ِهيَ َتْغِلي 



َغلْي كَ« : قوله ) . عبيد الياء؛ ألن االسم املذكور الذي هو املهل هو الذي يلي الفعل نعتاً ، والتذكري به أوىل 
. نعت ملصدر حمذوفِ أو حال من ضمريه أي َتْغِلي َعلْياً ِمثْلَ غَلْي الَْحِميم أو َتْغليةً ُمْشبِهاً غَلَْي احلميم » الَْحِميم 

واعلم أنه ال جيوز أن حيمل الَغلُْي على املُْهل؛ ألن املهل مشبَّه به ، وإمنا يغلي ما يشبه باملهل : قال ابن اخلطيب 
  .، وهو املاء إذا اشتدت حرارته  كغلي احلميم

« قرأ نافٌع وابُن كثري وابُن عامر بضم تاء اعتلوه والباقون بكسرها ومها لغتان يف مضارع » ُخذُوُه فَاْعِتلُوُه « : قوله 
العَْتلُ أن تأخذ : الت اللَّْيثُ اجلَاِفي الَغليِظُ ق: والعُُتلُّ . أي ساقه َجبفَاٍء ، وِغلْظَة ، كَعَرَش ، َيْعرُِش ، ويَْعُرُش » َعَتلَُه 

وأخذ فالن بزمام الناقة َيْعِتلَُها ، وذلك إذا . َتلْبِيب الرجل فتقتله ، أي َتجُرُّه إليك ، وتذهب به إىل َحْبسٍ أو حمنٍة 
وأْعَتلُْتُه إذا دفَْعَتُه َعَتلُْتُه إلَى السِّْجنِ : وقال ان السِّكِّيت ( قبض على أصل الزَِّمام عند الرأس ، وقادها قوداً عنيفاً 

  ) .َدفْعاً َعنِيفاً 
خذوه أي األثيم فاعتلوه ، أي : أنه يقال للزبانية : أي إىل َوَسِط اجلَِحيم ، ومعىن اآلية } إىل َسَوآِء اجلحيم { : قوله 

ُيَصبُّ ِمن فَْوقِ { : ه تعاىل ، كقول} ثُمَّ ُصبُّواْ فَْوَق رَأِْسِه ِمْن َعذَابِ احلميم { سوقوه بعنف إىل َوَسط اجلحيم ، 
صبو عليه عذاب ذلك : إال أنَّ هذه االستعارة أكمل يف املبالغة كأنه يقول ]  ١٩: احلج [ } ُرُءوسِهُِم احلميم 

  ] . ١٢٦: األعراف [ } َربََّنآ أَفْرِغْ َعلَْيَنا َصبْراً { : احلميم ونظريه قوله 
وقيل تقديره ذق عذاب . ئيُّ بفتح مهزة إنك ، على معىن العلة ، أي ألَنَّك قرأ الكسا} ذُْق إِنََّك أَنتَ { : قوله 

اجلحيم أنك أنت العزيز ، والباقون بالكسر ، على االستنئاف املُفيد للعلة ، فتتحدُ القراءتان معىن ، وهذا الكالم 
  .على سبيل التهكم وهو أغيظ ِللُْمْسَتهَْزأ بِِه 

  :ه َزْهَرةً الَيَمنِ ومثله قول جرير لشاعر يسمي نفس
  ِمْن كُلِّ َمْوِعظٍَة َيا َزْهَرةَ الَيمَنِ... أَلَْم َتكُْن ِفي ُوُسومٍ قَْد ُوِسْمَت بَِها  ٤٤٣٠

  :وهذا الشاعر قد قال 
  أَنِّي اَألَعزُّ َوأَنِّي َزهَْرةُ الَيَمنِ... أَْبِلغْ كُلَْيباً َوأَْبِلغْ عَْنَك َشاِعَرَها  ٤٤٣١

َما َبْيَن جبلْيها أََعزُّ وال أكرُم : روي أن أبا جهل قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . نك بالضدِّ منه ومعىن اآلية أ
وروي أن خزنة جهنم تقولُ للكافر هذا الكالم إْشفَاقاً هبم . ِمنِّي ، فََواهللا ال َتْسَتطيُع أَْنَت َوالَ رَبَُّك أَنْ َتفَْعالَ بِي َشْيئاً 

  .وتوبيخاً 
  .أي تشكون فيه وال تْؤِمُنون بِِه } إِنَّ هذا َما كُنُتْم بِهِ َتْمَتُرونَ { : له قو

كَذَِلكَ ) ٥٣(َيلَْبُسونَ ِمْن ُسْنُدسٍ وَإِْستَْبَرقٍ ُمتَقَابِِلَني ) ٥٢(ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ٥١(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َمقَامٍ أَِمنيٍ 
لَا َيذُوقُونَ ِفيَها الَْمْوَت إِلَّا الَْمْوَتةَ الْأُولَى َوَوقَاُهمْ ) ٥٥(َيْدُعونَ ِفيَها بِكُلِّ فَاِكَهٍة آِمنَِني ) ٥٤(َوَزوَّْجنَاُهْم بُِحورٍ ِعنيٍ 

) ٥٨(يََتذَكَُّرونَ  فَإِنََّما َيسَّْرنَاُه بِِلسَانَِك لََعلَُّهْم) ٥٧(فَْضلًا ِمْن َربَِّك ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم ) ٥٦(َعذَاَب الَْجِحيمِ 
  ) ٥٩(فَاْرَتِقْب إِنَُّهْم ُمْرَتِقُبونَ 

قال أهل » إنْ املُتَِّقَني « : ملا ذكر وعيد الكفار أردفه بِآَياتِ الوْعد فقال } إِنَّ املتقني ِفي َمقَامٍ أَِمنيٍ { : قوله تعاىل 
. ِفي َمقَام أَِمنيٍ : هذا الوعد فقال  كل من اتقى الشرك صدق عليه أنه متق ، فوجب أن يدخل الفساق: السنة 

على املصدر ، أي يف إقامة وقرأ الباقون فتح امليم أي يف َمجِْلس أمنني » ُمقَام « وقرأ أهل املدينة والشام بضمِّ ميم 



ُجعل بفتح امليم هو موضع القيام واملراد املكان وهو من اخلاص الذي ) املقام ( قال الزخمشري . آمنوا فيه من الغري 
أَِمَن الرَُّجلُ اَمَاَنةً فَُهو أَِمٌني وهو ضد اخلائن : مستعمالً يف املعىن العام وبالضم هو موضع اإلقامة ، واألمني من قولك 

  .فوصف به املكان ستعارة؛ ألن املكان املخيف كأنه َيُخون صَاِحَبه . 
بتكرير العامل ، وجيوز أن يكون خرباً ثانياً وقوله » ام ِفي َمقَ« : جيوز أن يكون بدالً من قوله » ِفي َجنَّاٍت « : قوله 

فيتعلَّق اجلار به ، وأن » إنّ « جيوز أن يكون حاالً من الضمري املستكن يف اجلارِّ ، وأن يكون خرباً ل » َيلَْبُسونَ « : 
  .يكون مستأنفاً 

  .السُّْنُدسِ واإلْسَتبَْرقِ واملُقَام وتقدم تفسري . » َيلَْبُسونَ « حال من فاعل » ُمَتقَابِِلَني « : قوله 
  :يف هذه الكاف وجهان » كذلك « : قوله 

  .النصب نعتاً ملصدر ، أي نفعل باملتقني فعالً كذلك أي مثْلَ ذلك الِفعل : أحدمها 
  .الرفع على خرب ابتداء مضمر أي اَألمُر كَذِلَك : والثاين 

« والوقف على . ، وال حاجة إليه » فََعلَْنا ذَِلَك ، واألَْمُر كَذِلَك  :تقديره « : وقدر أبو البقاء قبله مجلةً فقال 
  .َوَزوَّْجَناُهْم : واالبتداء بقوله » كذلك 

وعكرمة مل ُيَنوِّنْ ، أضافهن أل ، هن َينْقَِسْمن . » بِِعنيٍ « موصوفاً » حُورٍ « العامة على تنوين » بِحُورٍ ِعنيٍ « : قوله 
  .وتقدم تفسري احلُور الِعنيِ . » ِعنيٍ «  وغري» ِعنيٍ « إىل 

املراد جبلوسهم متقابلني استئناس بعضهم ببعض ، واجللوس على هذه الّصفة موحش ألنه يكون كل : فإن قيل 
  !واحد منهم مطلعاً على ما يفعل اآلخر ، وأيضاً فالقيليل الثواب إذا اطلع على حال من يكثر ثوابه ينغص عليه

  .ال اآلخرة خبالف أحوالِ الدنيا أن أحو: فاجلواب 
  فصل

. أي جعلناهم أزواجاً ، كما يزوج النَّْعلُ بالنَّْعلِ أي َجَعلَْناُهْم اثَْنْينِ اثَْنْينِ » َوزَوَّْجَناُهمْ « معىن : قال أبو عبيدة 
وَّْجَناُهم بُِحورٍ َوَز{ : قوله تعاىل : واختلفوا يف هذا اللفظ هل يدل على حصول عقد التزويج أم ال؟ فقال يونس 

وقال . َتزَوَّْجُتَها : َتزَوَّْجُت بَِها ، وإنَّما تقول : قََرنَّاُهْم بِهِنَّ وليس من عقد التزويج ، والعرب ال تقول } ِعنيٍ 
طَراً فَلَمَّا قضى َزْيٌد مِّْنَها َو{ : والتنزيلم نزل على ما قال يونس ، وذلك قوله تعاىل ) : رمحه اهللا : ( الواحديُّ 
  .زَوَّْجَناكَ بَِها : ولو كان املراد َتَزوَّْجتُ بَِها لقال ]  ٣٧: األحزاب [ } َزوَّْجَناكََها 

  فصل
وعني حوراء إذا اشتدَّ . وأصل احلور البََياض ، والتَّحْوير التبييض ، وقد تقدم يف تفسري احلَوَارِيَِّني : قال الواحدي 

وأما . اُد سََواِدَها ، وال تسمى املرأة َحْوَراَء حىت يكون َحَوُر َعْيَنيَْها بَْيَضاء يف لَْون اجلََسد َبيَاُض َبيَاضَِها ، واشَْتدَّ سََو
  .الِعينُش فجمع َعْيَناَء ، وهي اليت تكون عظيمةً العَْيَنْينِ من النَِّساء َواِسعََتُهَما 

« : مفعوله حمذوف ، أي يدعون اخلََدَم بكُلّ فَاِكَهٍة وقوله و» زَوَّْجَناُهْم « حال من مفعول » َيْدُعونَ ِفيَها « : قوله 
» آمنني « فتكون حاالً مَُتدَاِخلَةً ومعىن » َيْدُعونَ « جيوز أن تكون حَاالً ثانيةً ، وأن تكون حاالً من فالع » آِمنَِني 

  .ضَرَِّتَها » َم « أي من نِفَارَِها وِمْن 
  .صَاب ، والشَّْيطَان آمنني من املوت ، واألْو: وقال قتادة 

« وأن يكون حاالً ثالثةً أو ثانيةً من مفعول » آِمنَِني « جيوز أن يكون حاالً من الضمري يف » الَ َيذُوقُونَ « : قوله 
وقرأ َعمُرو . أو مستأنف » آلِمنَني « كما تقدم ، أو صفة » َيْدُعونَ « حال من فاعل » آِمنَني « ، و » وَزوَّْجنَاُهْم 



  .الَ ُيذَاقُونَ مبنياً للمفعول : ُعَبْيد بُن 
  :فيه أوجه » إالَّ املَْوَتة األُْولَى « : قوله 

  .أنه استثناء منقطع ، أي لكن املَْوَتةَ اُألوىل ، قَْد ذَاقُوَها : أحدها 
ْعطَاه منها أوملا يتيقنه من أنه متصل ، وتأولوه بأن املؤمن عند موته يف الدنيا ُيَرى منزلته يف اجلنة ملعاينة ما ُي: الثاين 

  .نعيمها 
  .نقله الطربي وَضعَّفَُه . مبعىن سوى » إالَّ « أن : الثالث 

  .وليس تضعيفه بصحيح ، بل هو كوهنا مبعىن سوى مستقيم منتسق : قال ابن عطية 
  . بَْعَد مل َيثْبُت وأباُه اجلمهور ، ألن إالَّ مبعىن. ، واختاره الطربي » بَْعَد « مبعىن » إالّ « أن : الرابع 

  كيف استثنيت املوتةَ األوىل املَذُوقَةَ قبل دخول اجلنة من املوت املنفي ذوقه منها؟: فَإِن قلَت : وقال الزخمشري 
، ألن املوتة » ذَِلَك « موضع } إِالَّ املوتة األوىل { : ال يذقون فيها املوت البتة ، فوضع قوله : أريدَ أن ُيقَالَ : قُلُْت 
إن كانت املوتة األوىل يستقيم ذَْوقَُها يف : اضية حمال ذوقها يف املستقبل فهو من باب التعليق باحملال كأنه قيل امل

  .املستقبل؛ فإهنم يذُوقُونَها يف اجلنَّة 
  :وهذا عند علماء البيان يسمى نَفي الشيء بدليله ومثله قولن النَّابغة : قاالل شهاب الدين 

  بِهِنَّ فُلُولٌ ِمْن ِقَراعِ الكَتاِئبِ... يهِْم غَْيَر أنَّ ُسُيوفَُهْم َوالَ َعْيَب ِف ٤٤٣٢
يعين إن كان أحد يعند فُلُول السيوف من قراع الكتائب عيباً ، فهذا عيبهم لكن َعّدُه من العيوب حمال فانتفى عنه 

  .العيب بدليل تعليق األمر على املُحَال 
فتبني أنه فىن عنهم ذَْوَق املوت ، وأنه ال يناهلم من ذلك غري ما تقدم يف :  وقال ابن عطية بعد ما حكاه عن الطربي

  .يعين أنه كالٌم حممول على َمْعَناه . الدنيا 
إنه ذَاَقَُه ، وإذا صح أن يسمى ذَِلَك العلُم : إن من جرب شيئاً ووقف عليه وصح أن يقال : وقال ابن اخلطيب 

  .وق بالذوق صح أن يسمى تذكره أيضاً بالذ

  .يعىن الذَّْوَق احلاِصلَ بسبب تذكر املوتة األوىل } َيذُوقُونَ ِفيَها املوت إِالَّ املوتة األوىل { : فقوله 
  أليس أنَّ أهل النار ال يذوقون املوت فلم َبشََّر أهل اجلنة هبذا مع أن أهل النار يشاركوهنم فيه؟: فإن قيل 
مع سابقة حصول تلك اخلريات والساعات ) بل بدوام احلياة ( اة ، أن البشارةَ ما وقعت بدوام احلي: فاجلواب 

  .فافترقا 
اجلمهور على التخفيف ، وقرأ أَبو َحْيَوةَ َوَوقَّاُهْم بالتشديد على املبالغة وال تكون للتعدية فإنه » َوَوقَاُهْم « : قوله 

  .متعدٍّ إىل اثنْينِ 
« : العامل فيه : وقيل . » َيْدُعونَ « مصدر َعِملَ فيه : َمكِّيٍّ بقوله مفعول من أجله ، وهو مراد » فَْضالً « : قوله 

« فهذا إمنا يظهر على كونه مفعوالً من أجله ، على أن جيوز أن يكون مصدراً ، ألن . آمنني : وقيل . » َوَوقَاُهْم 
ه أبو البقاء منصوباً مبقدر أي َتفَضَّلْنَا وجعل. وما بعده من باب التفضُّل ، فهو مصدر مالقٍ لعامله يف املعىن » َيْدُعونَ 

  .بذلك فضالً أي تَفَضُّالً 
  فصل

فضالً وإحساناً وأن كل ما وصل إليه العبد من ) تعاىل ( احتج أهل السنة هبذه اآلية على أن الثواب حيصل من اهللا 
وهذا يدل على } ذَِلَك ُهَو الفوز العظيم { : اخلالص عن النار والفَْوزِ باجلَنَّة ، فإمنا حيصل بفضل اهللا تعاىل ، مث قال 



أن الفضل أعلى من درحات الثواب املستحق ، ألنه وصفه بكمونه فَْوزاً عظيماً ، وأيضاً فإن امللَك العظيم إذا أعطى 
 وملا بني اهللا تعاىل. األجري أجرته ، مث خلع على إنسان آخر ، فإن تلك اخلُلْعة أعلى حاالً من إعطاء تلك األجرة 

أي » بِِلسَانَِك « أي َسهَّلَْنا القرآن ، كناية عن غري مذكور } فَإِنََّما َيسَّرَْناُه { : الدالئل وشرح الوعد والوعيد قال 
وهذا يدل علىأنه أراد من الكل اإلميان ومل : قال القاضي . َيتَّعظُونَ } لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ { والباء للمصاحبة . بلغتك 

عائد إىل أقوام خمصوصني فيحمل ذلك } لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ { : بأن الضمري يف قوله : وأُجِيَب . ٍد الكفر يرد من أَح
  .على املؤمنني 

فمفعوال االرتقاب حمذوفان أي فارتقب . ملا ِحيلُّ بَِك } إِنَُّهْم مُّْرتَِقُبونَ { أي فانتظر ما ِحيلُّ هبم » فَاْرَتِقبْ « : قوله 
  .ر من ربك إهنم مرتقبون بك ما يتمنونه من الدوائر والغوائل ولن يضرك ذلك النص

َمْن قََرأَ َحم الدخان يف لَْيِلِه أصبح « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ) رضي اهللا عنه : ( روى أبو هريرة 
  .رواه البغوي يف تفسريه » يستغفر له َسُبعون أَلْف َملَك 

من قرأ حم اليت يذكر فيها الدخان يف « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يُّ عن أيب هريرة قال وروى الثَّْعلَبِ
» ) : يقول ( وقال أبو أمامة رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم . » « ليلة مجعٍة أصبح مغفوراً له 

  .« اهللا له بيتاً يف اجلنة من قرأ حم الدخان ليلة اجلُُمَعِة أو يوم اجلمعة بََنى 
  ) .واهللا تعاىل أعلُم بالصواب وإليه املرجُع واملَآب ) . ( اللهم أسِْعْدنا بعظيم فضلك ، وأرمحنا برمحتك ( 

َوِفي َخلِْقكُمْ ) ٣( إِنَّ ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ لَآَياٍت ِللُْمْؤِمنَِني) ٢(َتْنزِيلُ الْكَِتابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحِكيمِ ) ١(حم 
َواْخِتلَاِف اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ َوَما أَْنَزلَ اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن رِْزقٍ فَأَحَْيا بِِه الْأَْرضَ ) ٤(َوَما َيُبثُّ ِمْن َدابٍَّة آَياٌت ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ 

ِتلَْك آيَاُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ فَبِأَيِّ َحِديثٍ َبْعَد اللَِّه ) ٥(لُونَ َبْعَد َمْوتَِها َوَتْصرِيِف الرَِّياحِ آَياٌت ِلقَْومٍ َيْعِق
  ) ٦(َوآَياِتِه ُيؤِْمُنونَ 

العزيز : وقال أبو عبداهللا الرازي . قد تقدم مثله أول غافرٍ } محَتنزِيلُ الكتاب ِمَن اهللا العزيز احلكيم { : قوله تعاىل 
  .صفة هللا كانا حقيقة ، وإنْ كَاَنا صفة للكتاب كانا جمازاً له  احلكيم إن كانا

تنزيل : إذ لو كان كذلك لوليت الصِّفَةُ موصوفَها فكا يقال : قال . ورد عليه أبو حيان جعله إيامها صفة للكتاب 
أو ملبتدأ » حم « خرب ل  »تنزيل « و » بتنزيل « إن تعلق » من اهللا « ألن : قال . الكتاب العزيزِ احلكيمِ ِمَن اِهللا 

أْعَجَبنِي ضَْرُب زَْيٍد بٍَسْوط الفَاِضل ، أو : حمذوف ، لزم الفصل به بني الصفة واملوصوف ، وال جيوز ، كما ال جيوز 
  .َضْربُ زَْيٍد َشِديدٌ الفَاِضلُ : يف موضع اخلرب وتنزيل مبتدأ ، فال جيوز الفصل به أيضاً ال جيوز 

نعت » فتزيل الكتاب « قسماً » حم « إن كان قوله } ِفي السماوات واألرض آليَاٍت لِّلُْمْؤِمنَِني إِنَّ { : قوله تعاىل 
واعلم أن حصول اآليات يف السموات واألرض ظاهر دال } إِنَّ ِفي السماوات واألرض { : له ، وجواب القسم 

ضاً الشمس والقمر والنجوم واجلبال والبحار على وجود اهللا تعاىل ، وقدرته مثل مقاديرها وكيفياهتا وحركاهتا ، وأي
  .وقد تقدم الكالم يف كيفية داللتها على وجود اإلهلة القادر الفاعل املختار . 

إهنا آيات للمؤمن والكافر ، إال : وقالت املعتزلة . يقتضي كون هذه خمتصةً باملؤمنني » آلياِت ِللْمؤِمنَِني « : وقوله 
: البقرة [ } ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني { : ون الكافر أضيف كوهنا آياٍت للمؤمنني ، ونظريه قوله تعاىل أنه ملا انتفع هبا املؤمن د

إالَّ أهنن ملا نتفع به املؤمن خاصةً ]  ١٨٥: البقرة [ } ُهًدى لِّلنَّاسِ { : فإنه ُهًدى لكلّ الناس ، كما قال تعاىل ]  ٢
  .هدى للمتقني : قيلَ 



  :فيه وجهان } لِْقكُْم َوَما يَُبثُّ ِمن َدآبٍَّة َوِفي َخ{ : قوله تعاىل 
  .وفيَما َيُبثُّ : اجملرور بفي والتقدير » َخلِْقكُْم « معطوف على » َوَما َيُبثُّ « : أن قوله : أظهرمها 

أنه معطوف على الضمري املخفوض باخللق وذلك على مذهب من يرى العطف على الضمري اجملرور دون : الثاين 
مََرْرُت بَِك أَْنَت َوَزْيٍد يشري بذلك إىل مذهب اجلَْرمّي ، فإنه : واستقبحه الزخمشري وإن أُكَِّد ، حنو . جلار إعادة ا
  .فقوله مذهب ثالث . إن أكَّد جاز ، وإِالَّ فَالَ : يقول 
كسر يف املوضعني األخوان والباقون وقرأ آيات بال. } آيَاٌت لِّقَْومٍ َيْعِقلُونَ { و } آَياتٌ لِّقَْومٍ ُيوِقُنونَ { : قوله 

  :فأما آيات لقوم يوقنون بالكسر فيجوز فيها وجهان » إن « برفعهما وال خرف يف كسر األوىل؛ ألهنا اسم 
وإنَّ ِفي َخلِْقكُْم َوَما يَُبثُّ ِمْن : كأنه قيل } َوِفي َخلِْقكُْم { : واخلرب قوله » إن « أهنا معطوفة على اسم :ِ أحدمها 

  .ٍة آَيات َدابَّ
كرر » السَّموَات « معطوفاً على » يف خلقكم « األُْولَى ، ويكون » آلَيات « أن تكون كررت توكيداً : والثاين 

إنَّ يف َبيِِْتَك َزْيداً ويف السّوقِ َزْيداً فزيد الثاين توكيد لألول كأنك قلت : ونظريه أن تقول . معه حرف اجلر توكيداً 
  .اً ِفي بَْيِتَك وِفي السُّوق إنَّ زَْيداً َزْيد: 

آيات لقوم يوقنون : وليس يف هذا عطف على معمويل عاملني البتة وقد وهم أبو البقاء فجعلها من ذلك فقال 
  :بكسر الثانية وفيه وجهان 

معطوفة على آيات األوىل ، » آيات « األوىل عليها ، وليست » إن « مضمرة حذفت لداللة » إن « أن : أحدمها 
  .فيه من العطف على معمويل عاملني  ملا

إنَّ بِثَْوبَِك َدماً : األوىل ، وإعراهبا كإعراهبا كقولك » آيات « أن تكمون كررت للتأكيد ، ألهنا من لفظ : والثاين 
  .َوبِثَْوبِ َزْيٍد دماً ، فََدم الثاين مكرر ، ألنك مستغنٍ عن ذكره انتهى 

وىل ملا فيه من العطف على معمويل عاملني وهٌم أين معمول العامل األ» آيات « وليست معطوفة على : فقوله 
هبذه ، } آيات لقوم يعقلون { أو اختلطت عليه } َوِفي َخلِْقكُْم { : ساقطة من قوله » يف « اآلخر؟ وكأنه توهم أن 

  :اً وأما الرفع فمن وجهني أيض. وقد ذكره هو أيضاً . ألن ِتيَك فيها ما يوهم العطف على عاملني 
مبتدأ مؤخراً ، وهي مجلة معطوفة على مجلة مؤكدة » آياٌت « خرباً مقدماً ، و » ِفي َخلِْقكُْم « أن يكون : أحدمها 

  .بإِن 
إنه : األوىل اعتباراً باحملل عند من جييز ذلك ، ال سيما عند من يقول » آيات « أن تكون معطوفة على : والثاين 

فقد تقدم أنَّ األخوين يقرآن آياٍت بالكسر } واختالف الليل والنهار { : أما قوله و. جيوز ذلك بعد اخلرب بإمجاعل 
وهي حتتاج إىل إيضاح ، فإن الناس تكلموا فيها كثرياً وخّرجوها على أوجه خمتلفة ، وهبا استدل على جواز العطف 

جيوز أن يستدل عليه أيضاً والعطف على عاملني ال خيتص بقراءة األخوين ، بل : على عاملني قال شهاب الدين 
  :بقراءة الباقني كما سنقف عليه إنْ َشاَء اهللا تعاىل فأما قراءة األخوين ففيها أَْوجُه 

مضمرةً ، وإمنا حذفت لتقدم ذكرها مرتني وحرف اجلر » يف « جمروراً ب » اخِْتالَُف اللَّْيلِ « أن يكون : أحدها 
  : )وأنشد اإلمام األستاذ سيبويه  جاز حذفه وأيضاً عمله( إذا دلّ عليه دليل 

  فَاذَْهْب فََما بَِك َواَأليَّامِ ِمْن َعَجبِ... أآلن قَربَّْت هتُْجوَنا وَتْشُتمَُنا  ٤٤٣٣
وال جيوز عطفه على الكاف ألنه ليس من مذهبه العطف على الضمري . » بَِك « وباألَيامِ ، لتقدم الباء يف : تقديره 

، فآيات على ما تقدم من الوجهني يف » َوِفي اخِْتالَِف آيَاِت « : ّر ، فالتقدير يف هذه اآلية اجملرور ، دون إعادة اجلا



فهذان . تصرحياً بفي ) َوِفي اْخِتالِف ( ويدلّ على ذلك قراءة عبد اهللا : قالوا . آيات قبلها العطف أو التأكيد 
  :وجهان 
آيات على املنصوب بإن وهبذا هو العطف على عاملني ، على اجملرور بفي ، و» اخِْتالِف « أن يعطف : الثالث 

، وذلك أنك عطفت  وهو جمرور بفي فهو معمول عامل ، » َخلْقِ « على » اخِْتالَِف « وحتقيقه على معمويل عاملني 
  .على اسم إنّ وهو معمول عامل آخر » آياِت « وعطف 

خلق « على معمولني قبلهما ومها » آياتٍ « و » اخِْتالفِ « فقد عطفت حبرف واحد وهو الواو معمولني ومها 
  .» وآيات 

ويف املسألة أربعة مذاهب ، املنع مطلقاً ، وهو مذهب سيبويه ، . ويظاهرها استدل على من جّوز ذلك كاألخفش 
جلاز ألنه يؤدي إىل إقامة حرف العطف مقام عاملْين وهو ال جيوز؛ ألنه لو جاز يف عاملني : ومجهور البصريني ، قالوا 

يف ثالثة ، وال قائل به ، وألن حرف العطف ضعيف ، فال َيقَْوى أن ينوب عن عاملني ، وألن القَاِئلَ جبواز ذلك 
يستضعفه واألحسن عنده أن ال جيوز ، مفمال ينبغي أن حيمل عليه كتاب اهللا ، وألنه مبنزلة التَّْعِدَيَتْينِ مبَُعدِّ واحد ، 

  .وهو غري جائز 
العطف على عاملني خطأ يف القياس غري مسموع من العرب ، مث محل ما يف هذه اآلية على :  قال ابن السراج

إنَّ ِفي الدَّارِ َزْيداً َوالَبْيِت َزْيداً ، فهو جائز باإلمجاع ، وهذا الوجه : هو كقولك : قال الرماين . التكرار والتأكيد 
اب اهللا إال عليه وقد ثبتت القراءة بالكسر ، وال يعيب الذي ذكره ابن السراج َحَسٌن جداً ال جيوز أن حيمل كمت

والعطف على عاملني عيب عند من أجازه ومن مل جيزه فقد َتَناهى يف العقيب فال جيوز . فيها يف القرآن على وجه 
َسلَّم وهذا احلَْصر مْنُه غري ُم: قال شهاب الدين . محل هذه اآلية على ما ذكره ابن السراج دون ما ذهب إليه غريه 

  :وقال الزجاج ومثله يف الشعر . ، فإن يف اآلية خترجياتٍ أَُخر على ما ذكره ابُن السراج ، جيوز احلمل عليها 
  وََنارٍ َتوَقَُّد بِاللَّْيلِ نَارا... أَكُلَّ امْرِىٍء َتْحَسبَني اْمرَءاً  ٤٤٣٤

  :وأنشد الفارسيّ للفرزدق 
  َوَجنَْبْيِه َحرَّ النَّارِ َما يَتَحرَُّف... َبانِِه وَباَشرُوا َرْعَيها الصَّال بِلَ ٤٤٣٥

  :وقول اآلخر 
  بِالكَلْبِ َخْيراً َواحلَمَاِة شَرا... اَْوَصْيَت ِمْن بَرَّةً قَلْباً َحرا  ٤٤٣٦

ْمرءاً أ« الثانية على » َناراً « و » بكل « املخفوض » امرىء « على » َوَنارٍ « فأما البيت األول فظاهره أنه عطف 
  .أَتْحَسبَِني كُلَّ َناراً ، فقد عطف على معمويل عاملني : الثاين ، والتقدير » 

وبَاَشَر َجبنَْبْيه : والتقدير » على الصَّال « عطف حّر النار » بِلَبَانِِه « على » وَجْنَبْيِه « عطف عليه : والبيت الثاين 
  .َحرَّ النَّارِ 

وأْوَصْيَت باحلََماِة شَرا : تقديره » خرياً « على » شرا « و » الكلبِ « على » اِة احلََم« عطف فيه : والبيت الثالث 
.  

وسيبويه يف مجيع ذلك يرى اجلر خبافض مقدر ، لكنه عورض بأن إعمال حرف اجلر مضمراً ضعيفٌ جداً ، أال ترى 
  :إالَّ يف ضرورة كقوله » َزْيٍد « مََرْرتُ زَْيٍد خبفض : أنه ال جيوز 
  أَشَاَرْت كُلَْيبٍ بِاَألكُفِّ اَألَصابُِع... إِذَا ِقيلَ أَيُّ النَّاسِ َشرُّ قَبِيلٍَة  ٤٤٣٧

  :إىل كليب ، وقول اآلخر : يريد 



  َتَبذََّخ فَاْرتَقَى اَألْعالَمِ. . ...  ٤٤٣٨
  .أي إىل األعالم 

احلرف يف اللفظ قويِت الّداللة عليه بأنه ملا تقدم ذكر : فقد فقر من شيء فوقع يف أضعف منه ، وأجِيب عن ذلك 
  .فكأنه ملفوظ به خبالف ما أردمتوه يف اِملثَال والشِّعر 

  :التفضيل ، وهو مذهب األخفش ، وذكل أنه جيوز بشرطني : واملذهب الثاين 
اآلية :  مثال األول» بال « أن يتصل املعطوف بالعاطف أو يفصل : أن يكون أحد العاملني جاراً ، والثاين : أحدمها 

َما ِفي الدَّارِ َزْيدٌ : قولك » بال « الكرمية واألبيات املتقدمة ، ولذلك استصوب املربد اشتهاده باآلية ومثال الفصل 
إنَّ : أو فقد أحدمها ، حنو ) هِْنداً ( إنَّ زَْيداً َشَتم بِْشراً ، وََواهللاِ َخاِلداً : فلو فقد الشرطان ، حنو . َوالَ احلُْجَرِة َعْمٌرو 

  .وفيه نظر ، ملا سيأيت من اِخلالف . زيداً َضَرَب َبكْراً ، وخالداً بِْشراً ، فقد نقل ابن مالك ، االمتناع عن اجلميع 
إنَّ : أنه جيوز بشرط أن يكون أحد العاملني جارا ، وأن يكون متقدماً حنو اآلية الكرمية ، فلو مل يتقدم حنو : الثالث 

  .و السوقِ ، مل َيُجز ، وكذا لو مل يكن حرف جر كما تقدم متثيله زَْيداً يف الدارِ وعمر
  .اجلواز مطلقاً ، وُيْعَزى للفراء : الرابع 

قاله الزخمشري ، كما . على االختصاص » آيات « أن ينتصب : الوجه الرابع من أوجه ختريج القراءة املكذورة 
  :وأما قراءة الرفع ففيها أوجه . سيأيت 
  .} آيَاٌت لِّقَْومٍ ُيوِقُنونَ { ما تقدم يف : والثاين . ن األول أن يكو: أحدها 
وهو » َخلْقكم « عطف على » اخِْتالَِف « أن تكون املسألة من باب العطف على عاملني ، وذلك أن : الثالث 
  .أيضاً  قبلها ، وهي معمولة لالبتداء فقد عطف على معمول عاملني يف هذه القراءة» آيات « و » لِفي « معمول 

إنَّ َزْيداً ِفي الدَّارِ وعمرو يف : بالرفع والنصب على قولك } آَياٌت لِّقَْومٍ ُيوِقُنونَ { : وقرىء : قال الزخمشري 
فمن العطف على عاملني سواء نصبت أم } آيَاٌت لِّقَْومٍ َيْعِقلُونَ { : وأما قوله : قال . السوق أو عمراً يف السُّوق 

» اختالف الليل والنهار « ، أقيمت الواو ُمقَاَمُهما فعملت اجلر يف ) ِفي ( و ) إنَّ ( النصب  رفعت ، فالعامالن يف
. » اختالف « واجلر يف » آيات « عملت الرفع يف ) يف ( وإذا رفعت فالعامالن االبتداء و » آيات « والنصب يف 

  .انقضاء اجملرور أن ينتصب على االختصاص بعد : والثاين : ثُمَّ قال يف توجيه النصب 
ونسبة اجلر : وناقشه أبو حيان فقال . على خرب ابتداء مضمر أي ِهَي آياٌت » آياٌت « أن يرتفع : والوجه اخلامس 

والرفع واجلر والنصب للواو ليس بصحيح؛ ألنّ الصحيَح من املذاهب أن حرف العطف ال يعمل ، وأيضاً ناقش أبو 
» يف « ومها حرف . ذه القراءة أيضاً يعين قراءة الرفع عطف على عاملني فمنهم من يقول هو على ه: شامة فقال 

  .ومنهم من ال يطلق هذه العبارة يف هذه القراءة؛ ألن االبتداء ليس بعامل لظفي . واالبتداء املقتضي للرفع 
  .واخِْتالَُف بالرفع آَيةٌ بالرفع ، والتوحيد على االبتداء واخلرب : وقرىء 

وتصْرِيف الرِّيح كذا قال أبو : وقرأ َزْيدُ ْبُن َعِليٍّ وطلحة وِعيَسى . ا َيُبيُّ ِمْن دَابَّةٌ بالتوحيد وم: وكذلك قرىء 
  .وقد تقدم ذلك يف سورة البقرة . وقد قرأ هبذه القراءة محزةُ والكسائيُّ أيضاً : قال شهاب الدين . حيان 
  فصل

  :اختالف الليل والنهار فيه وجوه 
  .لنهار بالليل وبالعكس تبديل ا: األول 



  .زيادة طول النهار على طول الليل والعكس : الثاين 
  .اختالف مطالع الشمس يف أيام السنة : الثالث 

فَأَْحَيا بِِه األرض َبْعَد مَْوِتهَا { يعين الرزق الذي هو سبب أرزاق العباد } َوَمآ أََنَزلَ اهللا ِمَن السمآء مَّن رِّْزقٍ { : قوله 
  :دل على وجوب القول بوجود الفاعل املختار من وجوه وهذا ي} 

  .إنشاء السحاب وإنزال املطر فيه : أحدها 
  .تولد النبات من تلك احلبة الواقعة يف األرض : وثانيها 
تولد األنواع املختلفة وهي ساق الشجرة ، وأغصاهنا ، وأوراقها ، ومثارها ، مث تلك الثمرة منها ما يكون : وثالثها 
حميطاً باللّب ، كاجلَْوز ، واللَّوز ، ومنها ما يكون اللّب حميطاً بالقشر كاِملشِْمش واخلوخ ، ومنها ما يكون  القشر

فتولد أقسام النبات على كثرة أقسامه َوَتبَاُينِها يدلّ على وجوب القول بوجود الفاعل . خالياً عن القشر كالتِّني 
  .املختار احلكيم الرحيم 

هي أقسام كثري منها الشرقية ، والغربية والّشمالية ، واجلنوبية ، ومنها احلاّرة ، } يِف الرياح َوَتْصرِ{ : قوله 
إِنَّ ِفي َخلْقِ السماوات { : واعلم أنه تعاىل مجع هذه الدالئل يف سورة البقرة فقال . والباردة ، أياٌت ِلقَْومٍ َيْعِقلُون 

جْرِي ِفي البحر بَِما َينفَعُ الناس وََمآ أَنَزلَ اهللا ِمَن السمآء ِمن مَّآٍء واألرض واختالف الليل والنهار والفلك اليت َت
ض آليَاتٍ فَأَْحَيا بِِه األرض بَْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمن كُلِّ َدآبٍَّة وََتصْرِيِف الرياح والسحاب املسخر َبْيَن السمآء واألر

فذكر اهللا تعاىل هذه األقسام الثمانية من الدالئل ، والتافوت بني الوصفني من  ] . ١٦٤: البقرة [ } لِّقَْومٍ َيْعِقلُونَ 
  :وجوه 
إن يف السموات { : وقال ههنا } إنَّ يف خلق السموات واألرض { : أنه تعاىل قال يف سورة البقرة : األول 

سورة البقرة ، ومل يذكره هَُهَنا إنَّ اخللق غري املخلوق ، فذكر لفظ اخللق يف : والصحيح عند أهل السنة } واألرض 
  .تنبيهاً على أن ال تفاوت بني أن يفصل السموات أو خلق السموات فيكون هذا دليالً على أن اخللق غري املخلوق 

أنه ذكر هناك مثانيةَ أنواع من الدالئل ، وذكر ههنا سبعة أنواع من الدالئل ، وأمهل منها الفلك والسحاب : الثاين 
فيه أن َمَدار حركة الفلك والسحاب على الرياح املختلفة ، فذكر الرياح اليت هي كالسبب يغين عن ، والسََّبُب 

  .ذكرمها 
أنه مجع الكل وذكر هلا مقطَعاً واحداً ، وههنا َرتََّبها على ثالثة أنواع ، والغرض منه التنبيه على أنه ال بدّ : الثالث 

  .من إفراد كل احد منها بنظر تامٍّ سابقٍ 
يعقلون « : وثالثها . » يوقنون « : للمؤمنني ، وثانيها : أحدها : أنه تعاىل ذكر يف هذا املوضع ثالثة مقاطع : لرابع ا

 «.  
إن كنتم من املؤمنني فافهموا هذه الدالئل وإن كنتم : وأظنُّ أن سبب هذا الترتيب أن قوله : قال ابن اخلطيب 
وال من ) ْزم واليقني ، فافهموا هذه الدالئل وإن كنتم لستم من املؤمنني بل أنتم من طالب اجلَ( لستم من املؤمنني 

  .املُوِقنَِني فال أَقَلَّ أن تكونوا من ُزْمَرِة العقالْ فاجتهدوا يف معرفة هذه الدالئل 

، بدل أو عطف » اِهللا  آيَاُت« و » ِلتِلَْك « خرباً » نتلوها « جيوز أن تكون } َتلَْك آَياُت اهللا َنْتلُوَها { : قوله تعاىل 
« والعامل ما دل عليه : حال قال الزخمشري » َنْتلُوها « مبتدأ وخرباًن و » ِتلَْك آيَاُت « بيان ، وجيوز أن تكون 

َهذَا « وليس حنو ألن يف : قال أبو حيان ] .  ٧٢: هود [ } وهذا َبْعِلي شَْيخاً { : من معىن اإلرشاد وحنوه » تلك 
( العامل يف احلال ما دل عليه حرف التنبيه أي َتَنبَّْه وأما تلك فليس فيها حرف تنبيه ، : بيه؛ فقيل حرف تن» َبْعِلي 



مبا فيه من معىن التنبيه ألن املعىن قد يعمل يف احلال ، فاملعىن َتَنبَّهْ لزيٍد يف حال شَْيِخه ) فإذا كان حرف التنبيه عامالً 
  .أو يف حال قيامه 

ثل هذا التركيب فعل حمذوف يدل عليه املعىن ، أي انظر إليه يف حال شيخه فال يكون اسم العامل يف م: وقيل 
َهذَا َبعِْلي شَْيخاً من َحْيِثيَّةِ نسبة : بل اآلية حنو : قال شهاب الدين . اإلشارة عامالً وال حرف التنبيه إن كان هناك 

ْصلُحُ أن يكون عامالً ، وهذا ال َيقَْدح يف التنظري إذا العمل السم اإلشارة غاية ما ثَمَّ أن يف اآلية األخرى ما َي
« ويف : قصدت جهةً مشتركةً ، وأما إضمار الفعل فهو مشترك يف املوضعني عند من يرى ذَِلَك قال ابن عطية 

ملعىن ، حذف مضاف ، أي نتلو شأهنا وشرح العربة فيها وحيتمل أن يريد بآيات اهللا القرآن املنزل يف هذا ا» َنْتلُوها 
  .فال يكون فيها حذُف مضاف 

  .َيْتلُوَها بياء الغيبة ، عائداً على الباري تعاىل : وقرأ بعضهم 
( وجيوز أن تكون . حال من الفاعل ، أي ملتبسني باحلق ، أو من املفعول ، أي ملتبسةً باحلق » بالَْحقِّ « : قوله 
  .» َنْتلُوَها « للسببية فتتعلق بنفس ) الباء 
أَْعَجبَنِي َزْيٌد كََرُمُه ، : أي بعد آيات اهللا ، فهو كقولك : قال الزخمشري } فَبِأَيِّ َحِديٍث بَْعَد اهللا َوآيَاِتِه {  :قوله 

وردَّه عليه أبو حيان بأنه ليس مراداً ، بل املراد إعجاباً ، وبأنَّ فيه إقحاماً لألمساء من غري . كََرَم زَْيٍد : يريدون 
  .ذا قلب حلقائق النَّْحو وه: ضرورة ، قال 

متعلق به ، » فَبِأَيِّ « و . بياء الغيبة والباقون بتاء اخلطاب » ُيؤِمُنون « وقرأ احلََرِميَّان وأبو عمرو وعاصٌم يف رواية 
  .} لُونَ لِّقَْومٍ َيْعِق{ ، و } ُيوِقُنونَ { : واختار أبو عبيد الياء ، ألن فيه غيبة ، وهو قوله . قدم ألن له صدر الكالم 

الغيبة أقرب إىل احلرف املُْخَتلَِف فيه فكان : قُلَْنا } َوِفي َخلِْقكُْم { : يف أول الكالم خطاب ، وهو قوله : فإن قيل 
  .أوىل 
  فصل

وهذه اآلية تبطل القول بالتقليد ، . ومعىن اآلية أن من مل ينتفع هبذه اآليات ، فال شيء بعده جيوز أن ينتفع به 
  .ملكلف على التأمل يف دالئل دين اهللا وتوجب على ا

َوإِذَا ) ٨(َيْسَمُع آَياِت اللَِّه ُتْتلَى َعلَْيِه ثُمَّ ُيِصرُّ ُمْسَتكْبًِرا كَأَنْ لَْم َيْسمَْعَها فََبشِّْرهُ بَِعذَابٍ أَلِيمٍ ) ٧(َوْيلٌ ِلكُلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ 
ِمْن َورَاِئهِْم َجَهنَُّم َولَا ُيغْنِي َعْنُهْم َما كََسُبوا َشْيئًا َولَا ) ٩(ا أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني َعِلَم ِمْن آَياِتَنا َشيْئًا اتََّخذََها ُهُزًو

ٌب ِمْن رِْجزٍ َهذَا ُهًدى وَالَِّذيَن كَفَُروا بِآيَاِت َربِّهِمْ لَُهْم َعذَا) ١٠(َما اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْولَِياَء َولَُهْم َعذَاٌب َعظِيٌم 
  ) ١١(أَلِيٌم 

اآلية ملا بني اآليات للكفار ، وبني أهنم إذا مل يؤمنوا هبا مع ظهورها فبأي } . . . َوْيلٌ لِّكُلِّ أَفَّاٍك أَثِيمٍ { : قوله 
ثيم املُبَالغ يف واألفاك الكذاب ، واأل} وَْيلٌ لِّكُلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ { : حديث بعدها يؤمنون أتبعه بوعيد عظيم هلم فقال 

يعين النَّظْر بن احلارث ، واآلية : قال املفسرون . اقتراف اإلمث ، وهو أن يبقى مصراً على اإلنكار ، واالستكبار 
  .عامة يف من كان موصوفاً هبذه الصفة 

الضمري يف  وأن يكون حاالً من» هو « جيوز أ ، يكون مستأنفاً ، أي هو يسمع ، أو دون إضمار » َيْسَمُع « : قوله 
  .وأن يكون صفة » أثيم « 

، وال جييء فيه اخلالف وهو أنه جيوز أن يكون يف حمل نصب مفعوالً » آَياِت اِهللا « حال من » ُتْتلَى َعلَْيِه « : قوله 



: و أما إذا وقع بعدها ما يسمع ، حن» َسِمْعتُ زَْيداً يَقَْرأ « ثانياً؛ ألن شرط ذلك أن يقع بعدها ما ال يسمع حنو 
  .مما يسمع » اآليات « َسِمْعُت ِقَراَءةَ زَْيٍد يََترنَُّم بَِها فهي متعدية لواحد فقط ، و 

كمعناه يف : قلُت } ثُمَّ ُيِصرُّ ُمْسَتكْبِراً { : يف قوله » مث « ما معىن : فإن قلَت : قال الزخمشري » مثَّ ُيِصرُّ « : قوله 
  :قول القائل 

  الْمَْوِت ثُمَّ َيُزورُهَا َيَرى غََمرَاِت. ...  ٤٤٣٩
وذلك أن غمرات املوت حقيقة بأن ينجو رائيها بنفسه ، ويطلب الِفرار منها ، وأما زوراهنا واإلقدام على مزاولتها 

فامر مستبعد ، فمعىن مث اإليذان بأن فعل املقدم عليها بعدما رآها وعاينها شيء يستبعد يف العادات والطباع 
ضحة الناطقة باحلق من ُتِلَيْت عليه وَسِمَعها كان مستبعداً يف العقول إصراره على الضاللة وكذلك آيات اهللا الوا

  .عندها واستنكاره عن اإلميان هبا 
هذه اجلملة جيوز أن تكون مستأنفةً ، وأن يتكون حاالً ، واألصل كأنه مل يسمعها ، } كَأَن لَّْم َيْسَمْعَها { : قوله 

  .} فََبشِّْرُه بَِعذَابٍ أَِليمٍ { : ل اجلملة النصب على احلال َيِصُري مِثْلَ غَْيرِ السَّاِمع مث قال والضمري ضمري الشأن ، وحم
وقتادةُ ومطر الوراق . العامة على فتح العني وكسر الالم خفيفة مبنياً للفاعل } َوإِذَا َعِلَم ِمْن آَياِتَنا شَْيئاً { : قوله 

  .ُعلِّم مبنياً للمفعول مشدداً 
  :الضمري املؤنث فيه وجهان ) اتََّخذََها : ( قوله 

  .يعين القرآن » آيَاِتَنا « أنه عائد على : أحدمها 
  :وإن كان مذكراً ، ألنه مبعىن اآلية كقول أيب العتاهية » َشْيٍء « أنه يعود على : والثاين 
  املَْهِديُّ َيقْضِيهَا اُهللا َوالْقَاِئُم... َنفْسي بَِشْيٍء ِمن الدُّْنَيا ُمَعلَّقَةٌ  ٤٤٤٠

  .عتبة : جاريةً يقال هلا » بَشْيء « ألنه أراد 
  فصل

اتََّخذَها لإلشعار بأن هذا الرجل إذا أحسّ بشيء من الكالم أنه من : املعىن ذلك الشيء ُهُزٌؤ ، إال أنه تعاىل قال 
ع اآليات ، ومل يقتصر على االستهزاء مجلة اآليات املنزلة على حممَّد صلى اهللا عليه وسلم خاض يف االستهزاء جبمي

  .بذلك الواحد 

إشارة إىل معىن كل أفَّاكٍ أَثِيم ليدخل فيه مجيع األفاكني فَُحِملَ أوَّالً على لفظها فأفرد ، مث على » أُولَِئَك « : قوله 
  ] . ٥٣: املؤمنون [ } كُلُّ حِْزبٍ بَِما لََديْهِْم فَرُِحونَ { : معناها فجمع ، كقوله 

من ورائهم : وصف كيفية ذلك العذاب فقال } أولئك لَُهْم َعذَاٌب مُّهٌِني { : ملا قال } مِّن َوَرآِئهِمْ َجهَنَُّم { : وله ق
قال الزخمشري هي اسم للجهة اليت يواجه هبا الشخص من َخلْفه أو من . جهنم أي أمامهم جهنم ألهنم يف الدنيا 

  .أي من األموال } َوالَ ُيغْنِي َعْنُهم مَّا كََسبُواْ شَْيئاً { : لدنيا ال ينفعهم فقال مث بني أن ما ملكوه يف ا. قُدَّاِمِه 
فيهما إما مصدرية أو مبعىن الذي أي ال يغين كَْسبُُهْم وال » ما « عطف على ما كسبوا و } َوالَ َما اختذوا { : قوله 

  .اِتّخاذُُهْم ، أو الذي كسبوه وال الذي اختذوه 
  فما الفرق بينهما؟} وَلَُهْم َعذَاٌب َعِظيمٌ { : مث قال ههنا } لَُهْم َعذَاٌب مُّهِنيٌ { : إنه قال قبل هذه اآلية : فإن ِقيلَ 
كون العذاب ُمهِيناً يُدلُّ على حصول اإلهانة مع العذاب وكَْونُه عظيماً يدل على كونه بالغاً إىل أقصى : فاجلواب 

  .الغايات يف الضََّرر 
والذين كَفَرُواْ بِآيَاِت رَبِّهِْم لَُهمْ { يعين هذا القرآ هدى أي كامل يف كونه هدى من الضاللة » ذَا ُهًدى َه« : قوله 



رِجْزاً { : والرجز أََشدُّ العذاب لقوله تعاىل » سبأ « وقد تقدم الكالم على الرجز األليم يف } َعذَاٌب مِّن رِّْجزٍ أَِليمٌ 
« وقرىء ] .  ١٣٤: األعراف [ } لَِئن كََشفَْت َعنَّا الرجز لَُنْؤِمَننَّ لََك { : وقوله ]  ٥٩: البقرة [ } مَِّن السمآء 

من الرجز النََّجُس الذي هو النجاسة ، ) املراد ( باجلر ، والرفع ، أما الرفع فتقديره هلم عذاب أليم ، ويكون » أليم 
وكأن املعىن هلم عذاب من َتجرُّع رجسٍ ]  ١٦: إبراهيم [  }ويسقى ِمن مَّآٍء َصِديٍد { : ومعىن النجاسة فيه قوله 

أو شرب رجس ، فيكنون تنبيهاً للعذاب ، وأما اجلر فتقديره هلم عذاب من عذاب أليم ، وإذا كان عذاهبم من 
  .عذاب أليم كان عذاهبم أليماً 

َوَسخََّر لَكُْم َما ِفي ) ١٢(رِِه َوِلتَْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ اللَُّه الَِّذي َسخَّرَ لَكُُم الَْبْحَر لَِتْجرِيَ الْفُلُْك ِفيِه بِأَْم
قُلْ ِللَِّذيَن آَمنُوا َيْغِفرُوا ِللَِّذيَن لَا ) ١٣(السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا ِمْنُه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ 

َمْن َعِملَ َصاِلًحا فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيَها ثُمَّ إِلَى َربِّكُْم ) ١٤(أَيَّاَم اللَِّه لَِيْجزَِي قَْوًما بَِما كَانُوا َيكِْسُبونَ َيْرُجونَ 
  ) ١٥(ُتْرَجُعونَ 

اآلية ملا ذكر تعاىل االستدالل بكيفية } . . . اهللا الذي َسخََّر لَكُُم البحر لَِتجْرَِي الفلك ِفيِه بِأَْمرِِه { : قوله تعاىل 
وثانيها . الرياح اليت توافق املراد : أحدها : َجَرَيان الفلك على وجه البحر؛ وذلك ال حيصل إال بتسخري ثالثة أشياء 

اء خلق اخلشبة على وجه تبقى طافية على وجه امل: وثالثها . خلق وجه املاء على املَالََسِة اليت جتري عليها الفُلك : 
وهذه األحوال ال يقدر عليها أحد من البشر وال بّد من موجود قادر عليها وهو اهللا سبحانه وتعاىل . وال َتغْرُق عنه 

  .إما بالتجارة وإما الغوص على اللؤلؤ واملرجان ، أو الستخراج اللَّحم الطَّرِيِّ } َوِلتَْبَتُغواْ ِمن فَْضِلِه { وقوله . 
  .أي لنفعنا . أي خلقها مسخرة لنا } لَكُْم مَّا ِفي السماوات َوَما ِفي األرض  َوَسخََّر{ : قوله تعاىل 

» منه « وقد عدها ابن مالك يف أَلْفَاِظِه و . أو توكيد } ما يف السموات وما يف األرض { حال من » مجيعاً « : قوله 
وجوَّز . ر من جهته ومن عنده أي هو صاد» بَسخَّر « وأن يتعلق » مجيعاً « جيوز أن يتعلق مبحذوف صفة ل 

« مبتدأ و } َوَما ِفي األرض { أن يكون خرب ابتداء مضمر ، أي ُهنَّ َجِميعاً منه ، وأن يكون » منه « الزخمشري يف 
  .خربه » منه 

لى فقدمت ع» َجِميعاً « وَهذَاِن ال جيوزان إالَّ على رأي األخفش ، من حيث إنَّ احلال تقدمت يعين : قال أبو حيان 
) رضي اهللا عنهما ( وابن عباس . » ِمْنُه « َزْيٌد قَاِئماً ِفي الدَّارِ والعامة على : عاملها املعنوي َيعْنِي اجلَار فهي نظري 

فانتصبا به عنده على املصدر املؤكد » َمنَّ َيُمنُّ ِمنَّةً « : جعله مصدراً ِمْن . بكسر امليم وتشديد النون ونصب التاء 
قال شهاب . سند هذه القراءة إىل بان عباس مظلم : قال أبو حامت . مضمر ، وإما بسخَّر ألنه مبعناه ، وإما بعامل 

قد ُروَِيْت أيضاً عن مجاعة جلة غري ابن عباس ، فنقلها بن خالويه عنه وعن ُعَبْيد ْبنِ ُعَمْير ونقلها صاحب : الدين 
وقرأ ُمْسِلَمةُ ْبُن . جلَْحَدرّي وعبد اهللا بن ُعبَْيد بن ُعَمْير اللوامح وابن جين عن ابن عباس ، وعبد اهللا بن عمرو وا

  .َمَحارِب كذلك إال أنه رفع التاء جعلها َخَبر اْبتداٍء مضمر ، أي هي ِمنَّةً 
. كناية مضمومة جعله مصدراً مضافاً لضمري اهللا تعاىل » ها « وقرأ أيضاً يف رواية أخرى فتح امليم وتشديد النون و 

  :من وجهني ورفعه 
  .بالفاعلية بَسخَّر ، أي َسخََّر لَكُْم َهِذِه األشياَء َمنُُّه َعلَْيكُْم : أحدمها 
  .} آليَاٍت لِّقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ { أن يكون خرب ابتداء مضمر ، أي ُهو ، أو ذَِلَك َمنُُّه عليكم إنَّ يف ذَِلَك : والثاين 

رضي اهللا عنهما املراد : تقدم نظريه يف سورة إبراهيَم ، قال ابن عباس } َيغِْفُرواْ  قُل لِّلَِّذيَن آَمُنواْ{ : قوله تعاىل 



نزلوا يف  بالَِّذيَن آمنوا عمُر بُن اخلطاب رضي اهللا عنه َيْغِفرُوا الَ َيْرَجونَ أَيَّاَم اِهللا يعين َعْبداهللا ْبَن أَُبيِّ ، وذلك أهنم
: املريسيع فأرسل عبداهللا غالمه ليستقي املاء ، فأبطأ عليه ، فلما أتاه ، قال له : ا غََزاِة بين املْصطَلَق على بئرٍ يقال هل

غُالم عمر قعد على طَرف البئر ، فما ترك أحداً يستقي حىت مأل قَُرَب النيب ، وقَُرَب أيب بكر ، : ما َحَبَسك؟ فقال 
َسمِّْن كَلَْبَك َيأكُلَْك ، فبلغ ذَِلَك ُعَمر ، فاشتمل بسيفه ،  :ِمثْلُنا ومِثْلُ هؤالء إال كما قيل : فقال عبداهللا بن أَُبيِّ 

  .فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ) له ( يريد التوجه 

مبكَّةَ ، فهم عمر أن َيْبِطشَ به ، فأنزل ) رضي اهللا عنه ( إنَّ َرُجالًمن بين ِغفار شتم ُعَمَر ْبَن اخلَطَّاب : وقال مقاتل 
{ : ، وأمره بالعفو والتََّجاوز ، وروى َمْيُمونُ ْبُن مهرانَ أَن فِنحاَص اليهوديَّ ملا نزل قوله تعاىل اهللا تعاىل هذه اآلية 

احتاجَ َربَّ حممَّد ، فمسع ذلك ُعَمُر ، فاشتمل : قال ]  ٢٤٥: البقرة [ } مَّن ذَا الذي ُيقْرُِض اهللا قَْرضاً َحَسناً 
نزلت يف ناسٍ من : وقال القُرِظيُّ والسُّدِّيُّ . اهللا عليه سومل إليه فردَّه على سيفه ، وخرج يف طلبه فبعث النيب صلى 

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهل مكة كانوا يف آَذًى كثري من املشركني قبل أن يؤمروا بالقتال 
  .ْتَها آيةُ الِقتَال فََشكَْوا ذَِلَك إىل رسول اهللا صلى اهللا علهي وسلم فأنزل اهللا هذه اآلية مث َنَسَخ

وإمنا قالوا بالنسخ ، ألنه يدخل حتت الغفران أن ال َيقْتلُوا وال يقاِتلوا فلما أمروا باملقاتلة كان : قال ابن اخلطيب 
إنه حممول على ترك املنازعة ، وعلى التجاوز عما يصدر عنهم من الكلمات املؤذية : واألقرب أن يقال . نسخاً 
ال يرجون ثواب اهللا وال خيافون عقابه وال خيشون مثل عذاب األمم : قال ابن عباس } ونَ أَيَّاَم اهللا الَ يَْرُج{ : وقوله 

  ] . ٥: إبراهيم [ } َوذَكِّْرُهْم بِأَيَّامِ اهللا { : عند قوله » أيام اهللا « اخلالية وتقدير تفسري 
وباقي السبعة لَيْجزِي . ْجزِي بنون العظمة ، أي لَنْجزي َنْحُن لَن: قرأ ابن عامر واَألخََواِن } لَِيْجزَِي قَْوماً { : قوله 

وأبو جعفر خبالف عنه وشبيةُ وَعاصٌم يف رواية كذلك إال أنه مبين . بالياء من حتت مبنياً للفاعل؛ أي ليجزي اُهللا 
  :ويف القائم مقام الفاعل ثالثة أوجه . » قوماً « للمفعول هذا مع نصب 

ليجزي هو أي اخلري قوماً واملفعول الثاين : ل الثاين ، عاد الضمري عليه لداللة السِّياق تقديره ضمري املفعو: أحدها 
  .الدِّرَْهَم أُْعِطَي َزْيداً : من باب أعطى ، بقوم مقام الفاعل بال خالٍف ، ونظريهن 

وفيه نظر ألنه ال يترك املفعول به ، .  أن القائم مقامه ضمري املصدر املدلول عليه بالفعل ، أي لُيْجَزى اجلََزاَء: الثاين 
  .ويقام املصدر ، ال سيما مع عدم التصريح به 

أن القائم مقامه اجلار واجملرور ، وفيه حجة لألخفش والكوفيني حيث جييزون نيابة غري املفعول به مع : الثالث 
  :وجوده وأنشدوا 

  لَُسبَّ بِذَِلَك اِجلْروِ الِكالَبَا. ...  ٤٤٤١
  :و 

  .والبصريون ال ُيجِيزُوَنه ... لَْم ُيْعَن بالَْعلَْياِء إالَّ َسيَِّدا  ٤٤٤٢
  فصل

  .املعىن لكي جنازي باملغفرة قوماً يعملون اخلري 
} قُل لِّلَِّذيَن آَمُنواْ َيْغِفُرواْ { : مع أن املراد هبم املؤمنون املذكورون يف قوله » قَْوماً « ما الفائدة من تنكري : فإن قيل 

  ؟
ليجزِي قَْوماً وأَّي قوم قوماً من شأهنم الصَّفُْح عن : أن التنكري بدل على تعظيم شأهنم ، كأنه قيل : اجلواب ف



مث ذكر . ال تكافئوهم أنتم حىت ُنكَافِئَُهْم حنن : الّسيئات ، والتجاوز عن املؤذيات ، وجترع املكروه ، كأنه قيل 
مثل } َوَمْن أََسآَء فََعلَْيَها { وهو مثل ضربه اهللا للذين يغفرون } فَِلَنفِْسِه  َمْن َعِملَ َصاِلحاً{ : احلكم العام فقال 

  .} ثُمَّ إىل َربِّكُْم تُْرَجُعونَ { ضربه اهللا للكفار الذين كانوا يؤذون الرسول واملؤمنني 

َوآَتْيَناُهْم ) ١٦(اُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوفَضَّلَْناُهْم َعلَى الَْعالَِمَني َولَقَْد آتَْيَنا بَنِي إِْسرَائِيلَ الِْكتَاَب َوالُْحكَْم وَالنُّبُوَّةَ َوَرَزقَْن
ِفيهِ  ي َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَاُنواَبيِّنَاٍت ِمَن الْأَْمرِ فََما اْخَتلَفُوا إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاءَُهُم الِْعلْمُ َبْغًيا َبْينَُهْم إِنَّ رَبََّك يَقِْض

إِنَُّهْم لَْن ُيْغنُوا َعْنكَ ) ١٨(ثُمَّ َجَعلْنَاَك َعلَى َشرِيَعٍة ِمَن الْأَْمرِ فَاتَّبِْعَها َولَا َتتَّبِْع أَهَْواَء الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ ) ١٧(َيْخَتِلفُونَ 
  ) ١٩(ُه وَِليُّ الُْمتَِّقَني ِمَن اللَِّه َشْيئًا َوإِنَّ الظَّاِلِمَني َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ َواللَّ

واملراد هبذه اآلية أنه تعاىل بني أنه } واحلكم والنبوة { يعين التوراة } َولَقَْد آَتْيَنا بين إِْسرَائِيلَ الكتاب { : قوله تعاىل 
يبني أن  أنعم بنعم كثرية على نيب إسرائيل مع أنه حصل بينهم االختالف على سيب البغي واحلسد ، واملقصود منه أن

  .املراد به الِعلْم واحلُكُْم : واعلم أن املراد بالكتاب التوراة أما احلكم ، فقيل . طريقة قوِمِه كطريقة َمْن َتقَدَّم 
َوَرَزقَْناُهمْ { وأما النبوة فمعلومة . معرفة أحكام اهللا وهو علم الفقه : وقيل . املراد العلم بفصل احلكومات : وقيل 

على عالَِمي زماهنم قال : قال املفسرون . } َوفَضَّلَْناُهْم َعلَى العاملني { احلَالَالَت ، يعين املَنَّ والسَّلْوا } مَِّن الطيبات 
  .مل يكن أحد من العاملني أكرم على اهللا وال أحبَّ إليه منهم ) رضي اهللا عنهما ( ابن عباس 

يعين العلم َمبْبَعِث حممد صلى اهللا عليه ) رضي اهللا عنهما ( بن عباس قال ا} َوآَتْيَناُهم َبيَِّناٍت مَِّن األمر { : مث قال 
املراد بالبيِّنات : وقيل . وسلم وما بني هلم ممن أمره وأنه يهاجر من ِتهامةَ إىل يثرَب ، ويكون أنصاره من أهل يثرَب 

  .املعجزات القاهرة على صحة نبوهتم واملراد معجزات موسى عليه الصالة والسالم 
. » حم عسق « وتقدم تفسري هذا يف سورة } فََما اختلفوا إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجآَءُهمُ العلم بَْغياً بَْيَنُهمْ { : قال تعاىل  مث

واملراد من ذكر هذا الكالم التعجب من هذه احلالة؛ ألن حصول العلم يوجب ارتفاع اخلالف ، وههَُنا صار جميء 
لك ألهنم مل يكن مقصودهم من العلم نفس العلم ، وإمنا مقصودهم طلب الرَِّياَسةِ العلم سبباً حلصول االختالف؛ وذ

وجيوز أن يريد بالعلم اإلدلة اليت توصل إىل العلم ، واملعىن أنه تعاىل وضع . والتَّقَدُّم ، فيجوز أنه علموا مث عاندوا 
إِنَّ { : وأظهروا النزاع على وجه احلسد ، مث قال  الدالئل والبينات اليت لو تأملوا فيها لعرفوا احلقَّ ، لكنه اختلفوا

واملعىن أنه ال ينبغي أن يغتر املُبِْطل بِنَعم الدنيا ، فإهنا وإن } رَبََّك َيقِْضي بِيَْنُهْم َيْوَم القيامة ِفيَما كَانُواْ ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 
وملا بني تعاىل أهنم . ؤه وذلك كالزجر هلم ساوت نَِعَم امللحّق أو زادت عليها ، فإنه سريى يف اآلخرة ما يسو

أعرضوا عن احلق بغياً وحسداً ، أَمَر رسوله بأن َيْعِدلَ عن تلك الطريقة ، وأن يتمسَّك باحلّق وأن ال يكون له غََرض 
« بعد موسى أي جعلناك يا حممد على سنة وطريقة } ثُمَّ َجَعلَْناَك على شَرِيَعٍة مَِّن األمر { : سوى إظهار احلق فقال 

قال . يعين مراد الكافرين وأدياهنم اخلبيثة } فاتبعها َوالَ َتتَّبِْع أَْهَوآَء الذين الَ َيْعلَُمونَ { من الدِّين » ِمَن اَألْمر 
إن رؤساَء قريشٍ قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم وهو مبكة ارجع إىل دين آبائك فهم كانوا أفَْضلَ مْنك : الكليب 

  .أَنَْزل اهللا َتعَالَى هذه اآلية وأَسّن ، ف
هو املفعول الثاين حلََعلَْناك والشريعة يف األصل ما يرده الناس من املاء يف األهنار ، ويقال » َعلَى َشرِيعٍة « : قوله 

  :لذلك املوضع شريعة ، واجلمع شرائع قال 



  خَِفيُّ الشَّْخصِ مُْنسَرُِب َرثٌّ الثِّيابِ... َوِفي الشََّراِئع ِمْن َجْيالَن ُمقَْتَنٌص  ٤٤٤٣
  .فاستعري ذلك للدين ، ألن العباد يردون ما حيىي به نفوسهم 

واملعىن إنك } َوإِنَّ الظاملني بَْعُضُهمْ أَْولَِيآُء َبْعضٍ { أي اتبعت أهواءهم } إِنَُّهْم لَن ُيْغنُواْ َعنَك ِمَن اهللا َشْيئاً { : قوله 
تحقاً للعذاب وهم ال يقدرون على دفع عذاب اهللا عنك ، وإنَّ الظاملني يتوىل لو ملت أدياهنم الباطلة لصرت مس

بعضهم بعضاً يف الدنيا وأما يف اآلخرة ، فال ويل هلم ينفعهم يف إيصال الثوب ، وإزالة العقاب ، وأما املتقون 
  .املهتدون فاهللا وليهم وناصرهم 

أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرحُوا السَّيِّئَاِت أَنْ َنْجَعلَُهْم كَالَِّذيَن آَمُنوا ) ٢٠(ْومٍ ُيوِقُنونَ َهذَا َبَصاِئُر ِللنَّاسِ َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلقَ
ى َوَخلََق اللَُّه السََّماوَاِت وَالْأَْرَض بِالَْحقِّ َولُِتْجَز) ٢١(َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت سََواًء َمحَْياُهْم َوَمَماُتُهْم َساَء َما َيْحكُُمونَ 

أَفََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه َهَواُه وَأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلْمٍ َوَخَتَم َعلَى َسْمِعِه ) ٢٢(كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت وَُهْم لَا ُيظْلَُمونَ 
َوقَالُوا َما ِهَي إِلَّا َحيَاُتَنا الدُّْنَيا َنُموتُ ) ٢٣(ُرونَ َوقَلْبِِه َوَجَعلَ َعلَى َبَصرِِه ِغَشاَوةً فََمْن َيْهِديِه ِمْن بَْعِد اللَِّه أَفَلَا َتذَكَّ

َوإِذَا ُتتْلَى َعلَْيهِْم آَياُتَنا بَيَِّناٍت َما كَانَ ) ٢٤(َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلكَُنا إِلَّا الدَّْهُر َوَما لَُهْم بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم إِلَّا يَظُنُّونَ 
قُلِ اللَُّه ُيحْيِيكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ َيْجمَُعكُْم إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة لَا ) ٢٥(أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآَباِئَنا إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني  ُحجََّتُهْم إِلَّا

  ) ٢٦(َرْيَب ِفيِه وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ 

رجوعاً إىل اآليات » َهِذه « : وقرىء . القرآن ، مجع َخبَُرُه باعتبار ما فيه  أي هذا} هذا َبَصاِئرُ { : قوله تعاىل 
  :وألن القرآن مبعناها كقوله 

  َساِئلْ بَنِي أََسٍد َما َهِذِه الصَّْوتُ؟..  ٤٤٤٤
ريه يف وتقدم تفس. ألنه مبعىن الصيحة ، واملعىن بصائر للناس ، أي معامل للناس يف احلُُدوِد واألحكام يبصرون هبا 

  .هدىة من الضاللة ، ورمحة من العذاب ملن اتقى وآمن } َوَرْحَمةً لِّقَْومٍ ُيوِقُنونَ { سورة األعراف 
  .أم منقطعة فتقدر ببل واهلمزة أو ببل وحدها ، أو باهلمزة َوْحَداها وتقدم حتقيق هذا » أَْم َحِسبَ « : قوله 
. ثاين للجَْعل ، أي أن َنْجَعلَُهْم كائنني كالذين آمنوا أي ال حيسبون ذلك هنو املفعول ال» كَالَِّذيَن آَمُنوا « : قوله 

وتقدم الوعد عليه . َسَواًء بالنصب والباقون بالرفع : َوقَْد تقدم يف سورة احلج أنَّ األَخَوْينِ وحفصاً قرأوا هنا 
  :أما قراءة النصب ففيها ثالثة أوجه : بالكالم هنا فنقول 

ويكون املفعول الثاين » كَالَِّذيَن آَمُنوا « : على احلال من الضمري املستتر يف اجلار واجملرور ومها أن ينتصب : أحدها 
  .أي أحسبواأنْ َنْجَعلَُهم مثلهم يف حال استواء َمْحَياُهْم َوَمَماِتهِْم؟ ليس األمر كذلك » كالذين آمنوا « للجعل 
يف حمل نصب على احلال ، أي أن جنعلهم حال » كَالَِّذيَن « و . هو املفعول للجَْعل » سواًء « أن يكون : الثاين 

  .وليس معناه بذاك . كوهنم ِمثْلَهم سواًء 
  .وهذا الوجه حنا إليه أبو البقاء . » حلسب « مفعوالً ثانياً » سواه « أن يكون : الثالث 

  :فيه وجهان ويقرأ بالنصب و: وأظنه غلطاً؛ ملا سيظهر لك ، فإنه قال : قال شهاب الدين 
  .أي جنعلهم مثل املؤمنني يف هذه احلال » الكاف « هو حال من الضمري يف : أحدمها 

أن يكون مفعوالً ثانياً حلسب والكاف حال ، وقد دخل استواء حمياهم ومماهتم يف اِحلْسبان وعلى هذا الوجه : الثاين 
  .وَِي باعتماده انتهى ألنه قد قَ} بسواء ( مرفوعان } مَّحَْياُهْم َوَمَماُتُهْم { 

: أَنَّ « وأخواهتا إذا وقع بعدها » حسب « فقد صرح بأنه مفعول ثاين للحسبان ، وهذا ال يصح ألبّتة ، ألن 



الناصبة ، فهي « أَنْ » املخففة أو الناصبة َسدَّت مسدَّ املفعولني ، وهنا قد وقع بعد احلسبان « أَنْ » املشددة و 
  !مفعوالً ثانياً حلسب؟« سواءًَ » ْن أين يكون ساّدة مسدَّ املفعولني فِم

. هذا الذي قلته رأي اجلمهور ، سيبويه وغريه ، وأما غريهم كاألخفش فيدَّعي أهنا تسد مسّد واحٍد : فإن قلت 
» و ) « َحِسَب » ل ( مفعوالً أول « أنْ َنْجَعلَُهْم » وإذا تقرر هذا فقد جيوز أن أبا البقاء ذهب املذهب فأَْعَربَ 

  .مفعوالً ثانياً « َسَواًء 
أن األخفش صرح بأن املفعول الثاين حينئذ يكون حمذوفاً ، ولئن سلمنا أنه ال حيذف امتنع من وجه آخر : فاجلواب 

ألنه مبعىن مستو كما تقدم ، وال ضمري يرجع من مرفوعه إىل املفعول ) ُمحياُهْم َوَمَماُتُهْم ( وهو أنه قد رفع به 
  .َحِسْبُت ِقَياَمَك ُمْسَتوِياً ذهابك وعدمه : أجنبيا من املعفول ألول وهو نظري  األول بل رفع

  :ومن قرأ بالرفع فيحتمل قراءته وجهني 
» حمياهم « مبتدأ و » سواء « مبتدأ مؤخراً ، ويكون » َمْحَياُهم « خرباً مقدماً ، و » سواء « أن يكون : أحدمها 

م يف سورة احلج ، وهو أنه نكرة ال مسوغ فيها وأنه مىت اجتمع معرفة ونكرة وفيه نظر تقد. خربه كذا أعربوه 
  .جعلت النكرة خرباً ال مبتدأ 
  :مث يف هذه اجلملة ثالثة أوجه 

ألن اجلملة تقع مفعوالً : قال الزخمشري . أهنا تبدل من الكاف الواقعة مفعوالً ثانياً : والثاين . أهنا استئنافية : أحدها 
ظَنَْنُت : أن جنعلهم سواًء حمياهم ومماهتم كان سديداً ، كما تقول : نت يف حكم املفرد ، أال تراك لو قلت ثانياً فكا

  .زَْيداً أبوه ُمْنطَِلق 
وهذا أعين إبدال اجلملة من املفرد أجازه ابن جين وابن مالك ومنعه ابن العِلْجِ ، مث ذكر عنه كالماً : قال أبو حيان 

ألهنا مبعىن التَّصْيِري ، وال : والذي يظهر أنه ال جيوز يعين ما جوزه الزخمشري قال « : مث قال . ك كثرياً يف تقريره ذل
َصيَّْرُت زيداً أبو قائٌم؛ ألن التصيري انتقال من ذات إىل ذات أو من وصف يف الذات إىل وصٍف فيها ، وتلك : جيوز 

  .ليس فيها انتقال مما ذكر فال جيوز  اجلملة الواقعة بعد مفعول صريت املقدرة مفعوالً ثانياً
بل فيها انتقال من وصف يف الذات إىل وصف فيها ، ألن النحاة نصوا على : ولقائل أن يقول : قال شهاب الدين 

َمَرْرتُ بَِرُجلٍ أُبوُه قاِئٌم ، وجاء زيد أبو قائٌم ، فالذي حكموا عليه بالوصفية : جواز وقوع احلمل صفة وحاالً ، حنو 
  .الية جيوز أن يقع يف حيِّز التصيري؛ إذ ال فرق بني صفة وصفة من هذه احليثية واحل

أم حسب الكفار أن نصريهم مثل املؤمنني يف حال استواء َمْحَياُهْم : التقدير ) و ( أن تكون اجلملة حاالً : الثالث 
ى الوجهني األخريين تكون اجلملة وهذا هو الظاهر عند أيب حيان وعل. ليسوا كذلك بل هم مقترفون ! َوَمماِتهِم؟

مقتضى هذا الكالم أن لفظ اآلية خرب ، ويظهر أن قوله : داخلة يف حيِّز احلسبان ، وإىل ذلك حنا ابن عطية فإنه قال 
ومل يبني كيفية . سواء حمياهم ومماهتم داخل يف احلسبة املنكرة السيئة ، وهذا احتمال حسن ، واألول جيِّد انتهى : 

نصباً « سواًء » وقرأ األعمش . احلسبان وكيفة أحد الوجهني األخريين إما البدل وإما احلالية كما عرفته دخوله يف 
  .حمياُهْم وَمَماتَُهْم 

  :وأما نصب حمياهم ومماهتم ففيه وجهان . بالنصب أيضاً ، فأما سواء فمفعول ثان ، أو حال كما تقدم 
بدل اشتمال ويكون سواء على هذا هو ) جنعلهم ( البدل من مفعول  أن يكونا ظريف زمان ، وانتصبا على: أحدمها 

  ) .سََواًء ( أنْ َنجَْعلَ َمْحَياُهْم َوَمَماَتُهْم : املفعول الثاين ، والتقدير 



أن ينتصبا على الظرف الزماين ، والعامل إما اجلعل أو سواء ، والتقدير أن جنعهلم يف هذين الوقتني سواء : والثاين 
  .هم ُمْستَوَيْينِ يف هذين الوقتني أو جنعل

ظرفني كمقدم احلاجِّ وُخفُوقَ » َمحَْياُهْم َوَمَماَتُهْم « ومن قرأ بالنصب جعل : قال الزخمشري ُمقرراً هلذه الوجه 
ومتثيله خبفوق النجم ليس جبيد ، ألن خفوق مصدر ليس على َمفَْعل فهو يف احلقيقة على : قال أبو حيان . النَّجم 
فإهنا موضوعة على االشتراك بني ) مقدم ( و ) ممات ( و ) حميا ( خبالف ) النَّْجم ( مضاف أي وقت ُخفُوقِ حذف 

ثالثة معان املصدرية والزمانية واملكماينة فإذا استعملت مصدراً كان ذلك بطريق الوضع ، ال على حذف مضاف 
وهذا أمر قريب ، ألنه إمنا أراد أنه وقع هذا  كُخفُوق ، فإنه ال بد من حذف مضاف ، لكونه موضوعاً للمصدرية

جيوز » حمياهم ومماهتم « والضمري يف . أما كونه بطريق األصالة أو الفرعية فال يضر ذلك . اللفظ مراداً به الزمان 
م سواء يف أن يعود على القبيلني مبعىن أن َمْحَيا املؤمنني ومماهتم سواء عند اهللا يف الكرامة ، وحميا اجملترحني ومماهت

وجيوز أن يعود على اجملترحني فقط أخرب أن حاهلم يف . فَلَفَّ الكالم اتكاالً على ذهن السامع وفهمه . اإلهانة عنده 
هو : وقيل . جنعل أو سواء : والعامل . ويقرأ َمَماَتُهْم بالنصب أي حمياهم ومماهتم : وقال أبو البقاء . الزمانني سواء 

  .هو القول األول بعينه  :قال شهاب الدين . ظرف 
  )فصل ( 

أَْم َحِسبَ { : ملا بني اهللا تعاىل الفرق بني الظاملني وبني املتقني من الوجه املتقدم بني الفرق بينهما من وجه آخر فقال 
شيء  كلمة وضعت لالستفهام عن) و ( } الذين اجترحوا السيئات أَن نَّْجَعلَُهْم كالذين آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصاحلات 

أفيعلم : هنا : والتقدير . حال كونه معطوفاً على شيء آخر سواء كان ذلك املعطوف مذكوراً أو مضمراً 
االكتساب أي اكتسبوا املعاصي والكفر ، : واالجتراح . املشركون هناأم حيسبون أنا نتوالهم كما نتوىل املتقني 

] .  ٦٠: األنعام [ } َوَيعْلَُم َما جََرْحُتم بالنهار { :  قال تعاىل. ومنه اجلوارح ، وفالن جارحة أهله ، أي كاسبهم 
نزلت هذه اآلية يف عليِّ ومحزة ، وأيب ُعبيدة بن اجلرَّاح رضي اهللا عنهم ويف ثالثة من املشركني ُعْتَبة : وقال الكليب 

تقولونه حقًّا لكان حالنا أفضل من واهللا ما أنتم على شيء فلو كان ما : ، وشيبةً ، والوليد ْبنِ ُعْتَبة قالوا للمؤمنني 
فأنكر اهللا عليهم هذا الكالم ، وبني أنه ال ميكن أن . حالكم يف اآلخرة كما كنا أفضل حاالص منكم يف الدنيا 

سواءً { : مث قال . يكون حال املؤمن املطيع مساوياً حلال الكافر العاصي يف درجات الثواب ومنازل السََّعادات 
كال فإنه يعيشون ! معناه أحسبوا أن حياتَُهم ومماهتم كحياة املؤمنني؟: قال جماهد عن ابن عباس . }  حمياهم ومماُتُهْم

كافرين وميوتون كافرين واملؤمنون يعيشون مؤمنني وميوتون مؤمنني ، فاملؤمن ما دام حياً يف الدنيا فإنَّ وليَّه هو اهللا 
وإِنَّ الظَّاِلمَني بَْعضَُهْم أَوْلَياُء « : منه ، كما ذكره اهللا تعاىل يف قوله  الكافر بالضِّدِّ. وأنصاره املؤمنون وحجة اهللا معه 

سالم عليكم أْدخلوا اجلَنَّة بَِما كُْنُتم : واملؤمنون تتوفاهم املالئكة طَيِّبني يقولون » واُهللا َوِليُّ املُتَِّقنيَ » « َبْعض 
  .ي أنفسهم َتْعَملُونَ وأما الكفار فتتوفاهم املالئكة ظامل

ُوجُوٌه َيْومَِئٍذ مُّْسِفَرةٌ ضَاِحكَةٌ مُّسَْتْبشَِرةٌ َوُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ َتْرَهقَُها قََتَرةٌ أولئك { : وأما يف القيامة فقال تعاىل 
احلياة ، ألن معىن اآلية ال يستوون يف املمات ، كما استووا يف : وقيل ]  ٣٨٤٢: عبس [ } ُهُم الكفرة الفجرة 

املؤمن والكافر قد يستويان يف الصحة والرزق والكفاية ، بل قد يكون الكافر أرجح حاالً من املؤمن ، وإنَّما يظهر 
مستأنف واملعىن أن حميا املؤمنني ومماهتم سواء } َسَوآًء مَّْحَياُهْم َوَممَاُتُهمْ { إنَّ قوله : وقيل . الفرق بينهم يف املمات 

مث إنه تعاىل صرح بإنكار التسوية فقال . الكفار ومماهتم سواء أي كل ميوت على حسب ما عاش عليه وكذلك حميا 
قال يل رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك َتِميم : قال مسروق . أي بئس ما يقضون } َسآَء َما َيْحكُُمونَ { : 



ويبكي ) هبا ( ة من كتاب اهللا يركع هبا ويسجد الدَّاريِّ ، لقد رأيته ذات ليلة حىت أصبح أو قرب أن ُيصْبح يقرأ آي
  .اآلية } . . . أَْم َحِسَب الذين اجترحوا السيئات { 

ملا بني أن املؤمن ال يساوي الكافر يف درجات السَّعادة أتبعه } وخلق اهللا السموات واألرض باحلق { : قوله تعاىل 
أي لو مل يوجد البعث ملا } اهللا السماوات واألرض باحلق  َوَخلََق{ : بالدالئل الظاهرة على صحة هذه الفتوى فقال 

كان ذلك باحلق بل كان بالباطل ألنه تعاىل لو خلق الظامل وسطله على املظلوم الضعيف وال ينتقم للمظلوم من الظامل 
  .س وتقدم تقريره يف سورة يُوُن. كان ظاملاً ولو كان ظاملاً لبطل أنه ما خلق السموات واألرض إال باحلق 

  .فيه ثالثة أوجه إما حال من الفاعل ، أو من املفعول أو الباء للسببية » بِالَْحقِّ « : قوله 
  :فيه ثالثة أوجه » َولُتْجَزى « : قوله 

  .يف املعىن ، ألن كالًّ منهما سبب فعطف الصلة على مثلها » باحلق « أن يكون عطفاً على : أحدها 
َخلََق اُهللا السمواِت واَألْرَض ليدل هبا على قدرته ولتجزى كل : ذوف ، والتقدير أهنا معطوفة على معلل حم: الثاين 

نفس واملعىن أن املقصود من خلق هذا العامل إظهار العدل والرمحة ، وذلك اليتم إالَّ إذا حصل البعث والقيامة ، 
  .وحصل التفاوت بني الدَّركات والدرجات بني احملقني واملبطلني 

  .كون الم الصريورة أي وصار األمر منها من اهتدى هبا قوم وظلَّ عنها آخرون أن ت: الثالث 
بعد : مبعىن أخربين وتقدم حكمها مشروحاً ، املفعول األّول من اختذ والثاين حمذوف ، تقديره » أفَرَأْيت « : قوله 

  .» فََمْن َيْهِديِه « : ِ غشاوة أيهتدي؟ ودل عليه قوله 
واعلم أنه تعاىل عاد إىل شرح أحوال الكفار ، وقبائح طرائقهم . ، ألجل صال ت املوصول وإمنا قدرت بعد غشاوة 

وذلك الكافر اختذ دينه ما يهواه ، فال يهوى : قال ابن عباس واحلسن وقتادة } أَفَرَأَْيَت َمنِ اختذ إهله َهَواهُ { : فقال 
  .شيئاً إال ركبه ، ألنه ال يؤمن باهللا وال خيافه 

قال . هواه ، ألنه كلما مال طبعه إىل شيء اتبعه واملعىن اختذ معبوده هواه ، فيعبد ما هتواه نفسه » ِلَهَتُه آ« وقرىء 
كانت العرب يعبدون احلجارة والذهب والفضة فإذا وجدوا شيئاً أحسن من األول َرموه وكسروه : سعيد بن جبري 
حال من اجلاللة » َعلَى ِعلْمٍ « : قوله . ي بصاحبه يف النار إمنا مسي اهلوى ألنه َيهوِ: قال الشعيب . وعبدوا اآلخر 

  .أي كَائِناً َعلَى ِعلْمٍ منه يعاقبة أمره أنه أهل لذلك 
آِلَهةً على اجلمع ، وعنه كذلك : وقرأ اَألعرُج . حال من املفعول ، أي أضله وهو عامل ، وهذا أشنع لَُه : وقيل 

  .مضافة لضمريه آهلته هواه 
َخَتَم اهللا على قُلُوبِهمْ { : يسمع اهلوى وقلبه مل يعقل اهلدى وهو املراد من قوله } وختم على مسعه وقلبه { : قوله 

  .وقد تقدم ]  ٧: البقرة [ } وعلى َسْمِعهِْم وعلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوةٌ 
ْصرف كذلك إال أهنما واألعمش وابن ِم. قرأ األخوان غَْشَوةً بفتح الغني ، وسكون الشني » غشاوة « : قوله 

وابن مسعود واألعمش أيضاً بفتحها وهي لغة ربيعة واحلسن . وباقي السبعة ِغشاوة بكسر الغني . كسرا الغني 
وعبداهللا أيضاً بضمها ، وهي لغة حمكيَّة وتقدم الكالم يف ذلك يف أول سورة البقرة ، وأنه قرىء هناك . وعكرمة 

  .بالَعْين املُْهملة 
ليس يبقى ِللْقدرية مع هذه اآلية : وقال الواحدي . أي من بعد إضالل اهللا إياه } ن َيْهِديِه ِمن َبْعِد اهللا فََم{ : قوله 

. عذر وال حيلة؛ ألن اهللا تعاىل صرح منعه إياهم عن اهلدى بعد أن أخرب أنه ختم على مسع هذا الكافر وقلبه وبصره 
  .بالتشديد ، واجلَْحدرّي بتخفيفها واألعمش تتذكرون بتاءين  قرأ العامة} أَفَالَ َتذَكَُّرونَ { : مث قال 



  .وقرأ زيد بن على ُنْحَيا بضم النون . تقدم نظريه } َما ِهَي إِالَّ َحيَاُتَنا الدنيا { : قوله 
دمي حنيا ومنوت ، فما السبب يف تق: احلياة متقدمة على املوت يف الدنيا فمنكر القيامة كان جيب أن يقول : فإن قيل 

  ذكر املوت على احلياة؟
  :من وجوه : فاجلواب 

ما حصل » حنيا « : حال كوهنم ُنطَفاً يف أصالب اآلباء وأرحام األمهات وبقوله » منوت « : املراد بقوله : األول 
  .بعد ذلك يف الدنيا 

  .منوت حنن وحنيا بسبب بقاء أوالدنا : الثاين 
  .ميوت بعٌض وحييا بعٌض : ملعىن الواو لالجتماع وا: قال الّزجاج : الثالث 
َنمُوُت { : مث قال بعده } َما ِهيَ إِالَّ حََياتَُنا الدنيا { : إنَّه تعاىل قدم ذكر احلياة فقال : قال ابن اخلطيب : الرابع 
وت بعد ، يعن أن تلك احلياة منها ما يطرأ عليها املوت وذلك يف حق الذين ماتوا ومنها ما مل يطرأ عليه امل} َوَنْحَيا 

  .وذلك يف حق األحياء الذين مل ميوتوا بعد 
َوَما لَُهمْ { أي وما ُيفنينا إال مرُّ الزمان ، وطول العمر ، واختالُف الليل والنهار } َوَما ُيْهِلكَُنآ إِالَّ الدهر { : قوله 

  .} الَّ َيظُنُّونَ إِنْ ُهْم إِ{ أي مل يقولوه عن علم َعِلموه } ِمْن ِعلْمٍ { الذي قالوه } بِذَِلَك 

الَ يَقُل اْبُن آَدَم يا » : قال اهللا تعاىل « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال 
ال » اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى : وعنه قال « َخْيَبةَ الدَّْهرِ فَإِنِّي أََنا أُْرِسلُ اللَّْيلَ والنََّهاَر فَإِذَا ِشئُْت قََبْضُتها 

ومعىن احلديث « املُْسِلُم َيُسبَّ أحدُكُْم الدَّْهَر فإنَّ الدَّْهَر ُهَو اُهللا ، َوالَ َيقُولَنَّ ِللِْعَنبِ الكْرَم ، فإنََّ الكَْرَم ُهَو الرَُّجلُ 
ن املصائب املكاره أن العرب كان من شأهنا ذم الدهر وسبه عند النوازل ، ألهنم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم م

فإذا أضافوا } َوَما ُيْهِلكَُنآ إِالَّ الدهر { : أصابتهم قوارعُ الدهر ، وأبادهم الدهُر ، كما أخرب اهللا عنهم : فيقولون 
إىل الدهر ما ناهلم من الشدائد سبوا فاعلها فكان يرجع َسبُّهم إىل اهللا عز وجل ؛ إذ هو الفاعل يف احلقيقة لألمور 

  .ا إىل الدهر فنُهوا عن سبِّ الدهر اليت يضيفوهن
قرأ العامة } َني َوإِذَا تتلى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا بَيَِّناٍت مَّا كَانَ ُحجََّتُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ ائتوا بِآبَآِئَنآ إِن كُنُتمْ َصاِدِق{ : قوله تعاىل 

« ما كان » ُد ابن َعمرو بالرفع وتقدم تأويل ذلك و وزيُد ْبُن عليٍّ ، وعمرُو ْبُن ُعَبيد ، وُعَبْي. « حجتهم » بنصب 
ال يعمل ما « ما » فيها ألن « إذا » وجعله أبو حيان دليالً على عدم إعمال جواب . الشرطية « إذا » جواب 

  .بعدها فيما قبلها 
  .وخالفت غريها من أدوات الشرط ، حيث مل يقترن بالفاء جواهبا إذا نفي مبا : قال 
  فصل

  :م حجة لوجوه مسى قوهل
  .لزعمهم أنه حجة : االول 
  :أن من كانت حجته هذا فليس له ألتة حجة كقوله : الثاين 
  َتِحيَّةُ َبْينِهِْم َضْرٌب َوجيُع. ...  ٤٤٤٥
واعلم أهنم احتجوا على إنكمار البعث هبذه الشبهة وهي شبهة . أهنم ذكروها يف معرض االحتجاج هبا : الثالث 

ه ليس كل ما الحيصل يف احلال جيب أن ميتنع حصوله فإن كان حصول كل واحد منا كان معدوماً ضعيفة جداً ، ألن
من األزل إىل الوقت الذي خلقنا فيه ، ولو كان عدم احلصول يف وقت معني يدل على امتناع ا حلصول لكان عندم 



  .ُحصُوِلنا يف األزل إىل وقت خلقنا يدل على امتناع حصولنا وذلك باطلٌ 
  .} قُلِ اهللا ُيْحيِيكُمْ ثُمَّ ُيمِيُتكُْم ثُمَّ َيْجمَُعكُْم إىل َيْومِ القيامة { : تعاىل  قوله

ما هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما يهلكنا إال الدَّهر { : هذا الكالم مذكوراً ألجل جواب من يقول : فإن قيل 
؟ وهل هذا إال } اهللا ُيْحيِيكُْم { : إبطال كالمه بقوله وهذا القائل ينكر وجود اإلله ووجود القيامة فكيف جيوز } 

  !إثْبَات الشيء بنفسه ، وهو باطل؟
: أنه تعاىل ذكر االستدالل حبدوث احليوان واإلنسان على وجود اإلله القادر الفاعل احلكيم مراراً فقوله : فاجلواب 

وأوضحها مراراً ، وليس املقصود من ذكر هذا الكالم  إشارة إىل تلك الدالئل اليت بينها} اهللا ُيْحيِيكُمْ { : ههنا 
  .إثبات اإلله ، بل املقصود منه التنبيه على ما هو الدليل احلق القاطع يف نفس األمر 

وملا ثبت أنّ اإلحياء من اهللا ، وثبت أن اإلعادة مثل اإلحياء أألول ، وثبت أن القادر على الشيء قادر على مثله 
در على اإلعادة ، وثبت أن اإلعادة ممكنة يف نفسها وثبت أن القادر احليكم أخرب عن وقت ثبت أن اهللا تعاىل قا

إشارة إىل ما تقدم يف } ثُمَّ َيْجَمُعكُْم إىل َيْومِ القيامة الَ َرْيَب ِفيِه { : وقوله تعاىل . وقوعها فوجب القطع بكوهنا حقاً 
{ : منزهاً عن اجلَْوز والظلم يقتضي صحة البعث والقيامة ، مث قال  اآلية املقتدمة ، وهو أن كونه تعاىل عادالً خالقاً

داللة على حدوث اإلنسان واحليوان والنبات على وجود اإلله القادر احلكيم ، وال } ولكن أَكْثَرَ الناس الَ َيْعلَُمونَ 
  .لى اإلعادة ثانياً يعلمون أيضاً أنه تعاىل ملا كان قادراً على اإلجياد ابتداء ، وجب أن يكون قادراً ع

َوتََرى كُلَّ أُمٍَّة َجاِثَيةً كُلُّ أُمٍَّة ُتْدَعى ) ٢٧(َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ َيْومَِئٍذ َيْخَسرُ الُْمْبِطلُونَ 
ا ِكَتاُبَنا َيْنِطُق َعلَْيكُْم بِالَْحقِّ إِنَّا كُنَّا َنْستَْنِسُخ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ َهذَ) ٢٨(إِلَى ِكَتابَِها الَْيْوَم ُتْجَزْونَ َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

َوأَمَّا الَِّذينَ ) ٣٠(فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَُيْدِخلُُهْم َربُُّهْم ِفي َرْحَمِتِه ذَِلَك ُهَو الْفَْوزُ الُْمبُِني ) ٢٩(
َوإِذَا ِقيلَ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوالسَّاَعةُ لَا ) ٣١(وا أَفَلَْم َتكُْن آَياِتي ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَاسَْتكْبَْرُتْم َوكُنُْتْم قَْوًما ُمْجرِِمَني كَفَُر

وََبَدا لَُهمْ َسيِّئَاُت َما َعِملُوا َوَحاقَ بِهِمْ ) ٣٢(ْيِقنَِني َرْيَب ِفيَها قُلُْتْم َما َنْدرِي َما السَّاَعةُ إِنْ َنظُنُّ إِلَّا ظَنا َوَما َنْحُن بُِمْسَت
َوقِيلَ الَْيْوَم َنْنَساكُْم كََما َنِسيُتْم ِلقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا َوَمأَْواكُُم النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن نَاصِرِيَن ) ٣٣(َما كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ 

) ٣٥(ْعَتُبونَ اتََّخذُْتْم آيَاِت اللَِّه ُهزًُوا َوغَرَّْتكُُم الَْحَياةُ الدُّْنَيا فَالَْيْوَم لَا ُيْخَرُجونَ مِْنَها َولَا ُهمْ ُيْسَت ذَِلكُْم بِأَنَّكُُم) ٣٤(
اَواِت َوالْأَْرضِ َوُهَو الْعَزِيزُ َولَُه الِْكْبرَِياُء ِفي السََّم) ٣٦(فَِللَِّه الَْحْمُد َربِّ السََّماوَاِت َوَربِّ الْأَْرضِ َربِّ الْعَالَِمَني 

  ) ٣٧(الَْحِكيُم 

اآلية ملا احتج بكونه قادراً على اإلحياء يف املرة الثانية يف } . . . َوِللَِّه ُملُْك السماوات واألرض { : قوله تعاىل 
لقدرة على مجيع الكائنات سواء أي هللا ا} َوِللَِّه ُملُْك السماوات واألرض { : اآليات املتقدمة ، َعمََّم الدليل فقال 

كانت يف السموات أو يف األرض وإذا ثبت كونه تعاىل قادراً على كُلِّ املمكنات وثبت أن حصول احلياة يف هذه 
الدار ممكن إذ لو مل يكن ممكناً ملا حصل يف املرة األوىل ، فيلزم من هاتني املقدمتني كونه تعاىل قادراً على اإلحياء يف 

: وملا بني تعاىل إمكانية القول باحلشر والنشر يف هذين الطريقني ، ذكر تفاصيل أحوالِ القيامة فأوهلا . ية املرة الثان
  :يف عامله وجهان } َوَيْوَم َتقُوُم الساعة { : قوله 

رة ومل والتنوين على هذا التنوين عوض عن مجلة مقد. » َيْوَم َتقُوُم « بدل من » يومئذ « و » خيسر « أنه : أحدمها 
وهذا الذي قدروه . ويوم تقوم الساعة يومئذ تقوم الساعة : فيصري التقدير » تقوم الساعة « يتقدم من اجلمل إال 



  .ليس فيه مزيد فائدة ، فيكون بدالً توكيديا 
بدالن فكأنه أن العامل فيه مقدر ، قالوا ألن يوم القيامة حالة ثالثة ليست بالسَّماء وال األرض ، ألهنما يت: والثاين 

معموالً ليخصُر ، واجلملة مستأنفة » َيْومَئٍذ « : ويكون قوله . وهللا ملك السموات واألرض وامللك يوم تقوم : قيل 
  .من حيثُ اللفظ ، وإنْ كَانَ هلا تعلق مبا قبلها من حيثُ املَعَْنى 

  فصل
ب السعادة األخروية َمْجَرى تصرف التاجر يف اعلم أنَّ احلَيَاةَ والعقل والصحة كأهنا رأس مال ، والتصرف فيها بطل

ماله لطلب الربح والكفار قد اتعبوا أنفسهم يف تصرفاهتم بالكفر واألباطيل فلم جيدوا يف ذلك اليوم إالَّ احلرمان 
  .واِخلذالن ودخول النار وذلك يف احلقيقة هناية اخلسران 

اجلَثُْو : حال قال الليث » جاثية « اهر أن الرؤية بصرية فيكون الظ} وترى كُلَّ أُمَّةٍ َجاِثَيةً { : قوله : وثانيها 
جمتمعة ، ومنه اجلُثَْوةُ : وقيل . اجلُلُوُس على الركب اجلِِثّي بني َيَدي احلَاِكمِ ، وذلك ألهنا خائفة واملذنب ُمْسَتْوِفٌز 

  ) :رمحه اهللا ) ( الشاعر ( للقرب الجتماع األحجار عليه ، قال 
  َصفَاِئُح ُصمٌّ ِمْن َصفِيحٍ ُمَنضَِّد... ثَْوَتْينِ ِمْن ُترَابٍ َعلَْيهَِما َتَرى ُج ٤٤٤٦

جاذية بالذال املعجمة : قال الزخمشري وقرىء . جاثية جمتمعة مرتقبة ملا يعمل هبا ) رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس 
  .اف أصابعه ، وهو أشد استيفازاً من اجلاِثي واجلَذُْو أشد من اجلَثْوِ ، ألن اجلَاِذي هو الذي جيلس على أطر: قال 
كُلَّ أمَّة « ويعقوب بالنصب على البدل من . خربها » ُتْدَعى « العامة على الرفع باالبتداء ، و » كُلُّ أمة « : قوله 

  .األوىل ، بدل نكرة موصوفة من مثلها » 
. } فَأَمَّا الذين آَمُنواْ { : نس كقوله تعاىل بعد ذلك أي إىل صحائف أعماهلا ، فاكتفي باسم اجل« إلَى كَِتابَِها : قوله 

إن يف القيامة ساعةً هي عشُر سنني ، َيِخرُّ الناس فيها جثاةً على ركبهم ، حىت إبراهيم ينادي : قال سلمان الفارسي 
  .ربه ال أملك إال نفسي 

معمول ملا » الَْيْوَم « يقال هلم اليوَم ُتَجزونَ و : ير هذه اجلملة معمولة لقول مضمر ، التقد» الَْيْوَم ُتْجَزْونَ « : قوله 
  .هو املفعول الثاين » َما كنُْتْم « بعده و 
  !اجلثْو على الركب إمنا يليق باخلائف ، واملؤمنون ال خوف عليهم يوم القيامة: فإن قيل 
  .ر كونه حمقاً أن يظه) إىل ( أن اجلاثي اآلمن قد يشارك املبطل يف مثل هذه احلالة : فاجلواب 
  كيف أضيف الكتاب إليهم وإىل اهللا تعاىل؟: فإن قيل 
ال منافاة بني األمرين ، ألنه كتاهبم ، مبعىن أنه الكتاب املشتمل على أعماهلم ، وكتاب اهللا مبعىن أنه هو : فاجلواب 

  .الذي أمر املالئكة بكتبه 
  .كم من غري زيادة وال نقصان أي يشهد عليكم بأعمال} َينِطُق َعلَْيكُم باحلق { : قوله 
« جيوز أن يكون حاالً ، وأن يكون خرباً ثايناً ، وأن يكون » ينطق « و . املراد بالكتاب اللوح احملفوظ : وقيل 
  .حال » باحلق « خرب وحده و » ينطق « بدالً و » كتابنا 
: ملالئكة بنسخه أعمالكم أي بكتبها وإثباهتا عليكم وقيل أي نأمر ا} إِنَّا كُنَّا َنْسَتنِسُخ َما كُنُتْم َتْعَملُونَ { : قوله 

نستنسخ أي نأخذ نسخة ، وذلك أن امللكني يرفعان عمل اإلنسان فيثبت اهللا منه ما كان إال ثواب أو عقاب ، 
 هلُم ، واذهب ، فاالستنساخ من اللوح احملفوظ تنسخ املالئكة كل عام ما يكون من: ويطرح منه اللغو ، حنو قوهلم 

نستنسخ أي : وقال الضحاك . واالستنساخ ال يكون إال من أصل كما ينسخ كتاٌب من ِكَتاب . أعمال بين آدم 



فَأَمَّا الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ { : مث بني أحوال املطيعني فقال . َنْحفَظُ : وقال احلسن . نكتب : وقال السدي . ُنثْبُِت 
فوصفهم بالعمل الصاحل بعد وصفهم باإلميان يدل على } ي َرْحَمِتِه ذَِلَك ُهَو الفوز املبني الصاحلات فَُيْدِخلُُهْم رَبُُّهْم ِف

  .أن العمل الصاحل مغاير لإلميان زائد عليه 
  فصل

علّق الدخول يف رمحة اهللا على كونه آتياً باإلميان والعمل الصاحل واملعلق على جمموع أمرين يكون : قالت املعتزلة 
  !م أحدمها ، فعند عدم األعمال الصاحلة جيب أن ال حيصل الفوز باجلنةعدماً عندم عند

  .بأن تعليق احلكم على الوصف ال يدل على عدم احلكم عند عدم الوصف : وأُجِيَب 
  فصل

واجبةً ، فوجب أن ال يكون الثواُب واجباً ) تكن ( مسى الثواب رمحة ، والرمحة إمنا يصح تسميتها هبذا االسم إذا مل 
  .اهللا تعاىل على 
هذا على إضمار القول أيضاً ، وقدر الزخمشري على عادته مجلة بني اهلمزة } َوأَمَّا الذين كفروا أَفَلَْم َتكُْن { : قوله 

  والفاء أي ألَْم تأتكم رسلي فَلَْم تكن آيايت؟
  فصل

تزلة يف إثبات منزلة بني املنزلتني ذكر اهللا املؤمنني والكافرين ومل يذكر ِقسماً ثالثاً ، وهذا يدل على أن مذهب املع
باطل ، ويف اآلية دليل على أن استحقاق العقوبة ، ال حيصل إال بعد جميء الشرع وعلى أن الواجبات ال جتب إال 

  .إنَّ بعض الواجبات قد جتب بالعقل : بالشرع خالفاً للمعتزلة يف قوهلم 

مة على كسر اهلمزة أل ، ها حمكيَّةٌ بالقول ، واألْعَرُج وعمرو بن فائدٍ العا} َوإِذَا ِقيلَ إِنَّ وْعَد اهللا َحقٌّ { : قوله 
  :وذلك ُمَخرَُّج على لغة ُسلَْيمٍ ُيْجرون القومل ُمْجَرى الظَّنِّ مطلقاً ومنه قوله . بفتحها 
  .. إذَا قُلُْت أَنِّي آيٌِب أْهلَ َبلَْدِة  ٤٤٤٧

  :الباقون برفعها ، وفيه ثالثة أوجه « َوْعَد اِهللا » لى قرأ محزة بنصبها عطفاً ع: َوالسَّاعة « : قوله 
  .االبتداء ، ما بعدها من اجلملة املنفية خربها : األول 
واْسمِها موضعاً « إنّ » العطف على حمل إنّ وامسها معاً ، ألن بعضهم كالفارسيِّ والزخمشري َيَرْونَ أن ل : الثاين 

  .وهو الرفع باالبتداء 
هذه اآلية ال بّد فهيا من تأويل ، وذلك أنه جيوز تفريغ العامل مال بعده من مجيع معموالته مرفوعاً : ظَنا إالَّ » : قوله 

َما َضَرْبتُ إالَّ َضرْباً ألنه ال فائدة ، وذلك أنه : كان أم غري مرفوع ، إال املفعول املطلق ، فإنه ال يفرغ له ، ال جيوز 
َما َضرَْبُت إالَّ ضَْرباً ألنه ال فائدة فيه ، وذلك أنه مبنزلة تكرير الفعل ، فكأنه قو :  مبنزلة تكرير الفعل ، فكأنه يف قوة

إنْ َنظُنُّ إالَّ ظَنا؟ : ما معىن : قلت : فإن : وقال الزخمشري . قاله مكي وأبو البقاء . َما َضَرْبتُ إالَّ َضرْبُت : قوة 
، وأدخل حرف النفي واالستثناء ليفاد إثبات الظن ونفي ما  أصله نظن ظنا ، ومعناه إثبات الظن حسُب: قلت 

فظاهر كالمه أنه ال يتأول اآلية بل محلها . } َوَما َنْحُن بُِمْسَتيِْقنَِني { : سواه ويزيُد نفي ما سوى الظن توكيداً بقوله 
  .على ظاهرها 
فريغ يكون يف مجيع املعموالت من فاعل أو وهذا كالم من ال ُشُعور له بالقاعدة النحوية من أن الت: قال أبو حيان 

  .مفعولٍ وغريمها إال املصدر املؤكد ، فإنه ال يكون فيه 
  :وقد اختلف الناس يف تأويلها على أوجه 



لَْيسَ الطِّبُ إالَّ : ونظريه ما حكاه أبو عمرو : إنْ َنْحُن إالَّ َنظُنُّ ظَنا قال : ماقاله املربد وهو أن األصل : أحدها 
« ضمري الشأن مستتر فيها و » ليس « يعين أن اسم : قال شهاب الدين . تقديره ليس إال الطيُب املسُك . سُك امل

» بإال « وكأنه خفي عليه أن لغة متيم إبطال عمل ليس إذا اْنَتقََض نفيها . يف حمل نصب خربها » إال الطيب املسك 
ة ف يكتب النحو ، وعليها حاكاية َجَرْت بني أيب عمرو ، واملسألة طويلة مذكور. » ما احلجازية « قياساً على 

  .وعيسى بنب ُعَمَر 
  .إالّ ظَنا َبيِّناً ، فهو خمتص ال مؤكد : له صفة حمذوفة تقديره : ظَنا « أنّ : الثاين 

  .مفوالً به ال مصدراً « ظناً » فينتصب « نعتقد » معىن ) نظن ( أن يضمن : الثالث 
وقد رده عليه من . ل إنْ َنظُنُّ إالَّ أنَّكُم َتظُنُّونَ ظَنا ، فحذف هذا كله موهو معزوٌّ للمربد أيضاً أن األْص: الرابع 

  .حيث إنه حذف إنّ وامسها وخربها وأبقى املصدر 

  .وهذا ال جيوز 
مثل اآلية قول و. مالنا اعتقاد إالّ الشك : أن الظن يكون مبعىن العلم والشك ، فاستثين الشك كأنه قيل : اخلامس 
  :األعشى 
  َوَما اغَْترَُّه الشَّْيُب إالََّ اغْتَِرارَا... َوَحلَّ بِِه الشَّْيُب أَثْقَالَُه  ٤٤٤٨

  .يريد اغتراراً بيناً 
  فصل

القوم كانوا يف هذه املسألة على قولني ، منهم من كان قاطعاً ينفي البعث والقيامة وهم : قال ابن اخلطيب 
ومنهم من كان شاكًّا متحرياً فيه ]  ٢٤: اجلاثية [ } َوقَالُواْ َما ِهيَ إِالَّ حََياتَُنا الدنيا { : تعاىل املذكورون يف قوله 

ألهنم من كثرة مامسعوه من الرسول عليه الصالة والسالم ولكثرة ما مسعوه من دالئل القول بصّحته صاروا شاكني 
أنه تعاىل حكى مذهب أولئك القاطعني ، مث أتبعه حبكاية قول  فيه ، وهم املذكورون فيه هذه اآلية ، ويدل على ذلك

َسيِّئَاُت َما َعِملُواْ { أي اآلخرة » وََبَدا لَُهْم ِمَن اهللاِ « : مث قال . هُؤالء ، فوجب كون هؤالء مغايرين للفريق األول 
إنْ نظّن إالَّ ظناً : ل على أن هذه الِفرقة ملا قالوا وهذا كالدلي} َوحَاَق بِهِم مَّا كَانُواْ بِِه َيْسَتهْزِئُونَ { أي جزاؤها } 

إمنا ذكروه استهزاًز وسخرية ، وعلى هذا الوجه فصار ذلك أول خسراهنم ، فهذا الفريق أسوأ من الفريق األول ، 
  . ألن األولني كانوا ُمْنكِرين ، وما كانوا ُمْسَتهْزِِئَني وهؤالء ضموا إىل اإلصرار على اإلنكار االستهزاء

: وقيل . أن نترككم يف العذاب ، كما تركتم اإلميان والعمل ولقاء هذا اليوم } َوِقيلَ اليوم نَنَساكُمْ { : قوله 
  .جنعلكم مبنزلة الشيء املنسي غري املباىل به ، كما مل تبالوا أنتم بلقاء يومكم هذا ومل تلتفتوا إليه 

َبلْ َمكُْر الليل { : الظرف ، حيث أضاف إليه ما هو واقع فيه ، كقوله هذا من التوسع يف } ِلقَآَء َيوِْمكُمْ { : قوله 
  ] . ٣٣: سبأ [ } والنهار 

فجمع اهللا عليهم من وجوه العذاب ، ثالثة أشياء ، قطع الرمحة } َوَمأَْواكُُم النار َوَما لَكُْم مِّن نَّاصِرِيَن { : قوله 
إمنا صرمت مستحقني هلذه الوجوه الثالثة من : بني تعاىل أن يقال هلم  عنهم ، وصّير مأواهم النار ، وعدم األنصار ، مث

العذاب ، ألنكم أتيتم ثالثة أنواع من االعمال القبيحة ، وهي اإلصرار على إنكار الدين احلق واالستهزاء به ، 
 آَياِت اهللا ُهزُواً َوغَرَّْتكُُم احلياة ذَِلكُم بِأَنَّكُُم اختذمت{ : والسخرية واالستغراق يف حب الدنيا ، وهو املراد بقوله تعاىل 

  .} الدنيا 
يف أول األعراف } ال خيرجون منها { : تقدم اخلالف يف قوله } فاليوم الَ ُيخَْرُجونَ ِمْنَها َوالَ ُهْم ُيْستََعَتُبونَ { : قوله 



ال } وال هم يستعتبون { . راء ، وأن محزة والِكَسائّي قرءا بفتح الياء وضم الراء ، والباقون بضم الياء وفتح ال
فَِللَِّه احلمد َربِّ { : يطلب منهم أن يرجعوا إىل طاعة اهللا ، ألنه ال يقبله يف ذلك اليوم عذٌر وال توبة قوله تعاىل 

و نعتاً ، يف الثالثة باجلر تبعاً للجاللة ، بياناً ، أو بالًد ، أ» َرّب « قرأ العامة } السماوت َوَربِّ األرض َربِّ العاملني 
  .» ُهَو « وابن ُمحَْيِصنٍ برفع الثالثة على املدح بإضمار 

» الِْكبْرِياء « متعلقاً مبحذوف حاالً من » يف السموات « جيوز أن يكون } َولَُه الكربيآء ِفي السماوات { : قوله 
  .وأن يتعلق مبا تعلق به الظروف األول ، لوقوعه خرباً 

وأن يكون يعين يف السموات ظرفاً والعامل « : وقال أبو البقاء . ألهنا مصدر » اء الكربي« وجيوز أن يتعلق بنفس 
وال حاجة إىل تأويل الكربياء مبعىن : قال شهاب الدين . » فيه الظرف األول ، والكربياء ، ألهنا مبعىن العظمة 

  .العظمة فإهنا ثابتة املصدرية 
  فصل

فَِللَِّه احلمد َربِّ السماوت َوَربِّ األرض { : تم السورة بتحميد اهللا تعاىل فقال ملا مت الكارم يف املباحث الرُّوَحانيَّة خ
أي فامحدوا اهللا الذيه و خالق السموات واألرضني ، بل خالق كل العاملني من األجسام واألرواح } َربِّ العاملني 

  .ملخلوقني واملربوبني والذوات والصفات ، فإن هذه الرُّبُوبيَّة توجب احلمد والثناء على كل من ا
يعين بكمال قدرته ، يقدر على خلق أي } َولَُه الكربيآء ِفي السماوات واألرض َوُهَو العزيز احلكيم { : مث قال 

  .بكمال حكمته خيص كل نوع من خملوقاته بآثار احلكمة والرمحة ) و ( شيء أراد ، 
روى أبو هريرة . درة ويف احلكمة ويف الرمحة ليس إالَّ ُهَو يفيد أن الكامل يف الق} َوُهَو العزيز احلكيم { : وقوله 

الِكْبرَِياُء رِدَاِئي ، وَالَْعظَمةُ إَِزارِي » : يقول اهللا عّز وجلّ « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رضي اهللا عنه قال 
  .« فََمْن َناَزَعنِي َواحداً مِْنُهَما أَْدَخلُْتُه النَّاَر 

َمْن قََرأَ سُوَرة َحَم احلَاثيِية سََتَر » قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ) رضي اهللا عنه ( عب وروى أيب بن ك
  .« اُهللا َعْوَرَتُه وَسكََّن َرْوَعَتُه َيْوَم الِْحَسابِ 

وَالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ َوأََجلٍ ُمَسمى  َما َخلَقَْنا السََّماَواِت) ٢(َتْنزِيلُ الْكَِتابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحِكيمِ ) ١(حم 
قُلْ أَرَأَْيُتْم َما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَرُونِي مَاذَا َخلَقُوا ِمَن الْأَْرضِ أَْم لَُهمْ ) ٣(َوالَِّذيَن كَفَُروا َعمَّا أُْنِذرُوا ُمعْرُِضونَ 

َوَمْن أََضلُّ ِممَّْن َيْدُعو ِمْن ) ٤(نِي بِِكتَابٍ ِمْن قَْبلِ َهذَا أَْو أَثَاَرٍة ِمْن ِعلْمٍ إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني ِشْرٌك ِفي السََّماَواِت ائْتُو
ُنوا لَُهْم أَْعَداًء َوكَانُوا َوإِذَا ُحِشَر النَّاُس كَا) ٥(ُدوِن اللَِّه َمْن لَا َيسَْتجِيُب لَُه إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة وَُهْم َعْن ُدَعاِئهِْم غَاِفلُونَ 

أَْم ) ٧(َوإِذَا ُتْتلَى َعلَيْهِْم آَياُتَنا بَيَِّناٍت قَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِللَْحقِّ لَمَّا َجاءَُهْم َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِني ) ٦(بِِعَباَدِتهِْم كَافِرِيَن 
ِلي ِمَن اللَِّه شَْيئًا ُهَو أَْعلَُم بَِما ُتفِيُضونَ ِفيِه كَفَى بِِه شَهِيًدا َبيْنِي َوبَْيَنكُْم َوُهَو  َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ إِِن افَْترَْيُتُه فَلَا َتْمِلكُونَ

  ) ٨(الَْغفُوُر الرَّحِيُم 

} مَُّسًمى  محَتنزِيلُ الكتاب ِمَن اهللا العزيز احلكيم َما َخلَقَْنا السماوات واألرض َوَما بَْيَنُهَمآ إِالَّ باحلق وَأََجلٍ{ : ىل 
واملراد ههنا باألجل املسمى يوم القيامة ، وهو األجل الذين ينتهي إليه السموات . تقدم الكالم على نظري ذلك 

  .واألرض وهو إشارة إىل قيامها 
 مصدرية أي عن إنذارهم أو مبعىن الذي أي عن الذي» ما « جيوز أن تكون } والذين كَفَرُواْ َعمَّآ أُنِذرُواْ { : قوله 



ووقع بعد هذه . » أرأيتم « حكم } قُلْ أَرَأَيُْتْم { : خرب قوله » ُمعْرُِضون « متعلقة باإلعراض و » عن « أُنِذُروُه و 
  :فاحتلمت وجني » أََرُونِي « 

اذَا َم« قوله ) َألرَأَْيُتْم ( أن تكون توكيداً هلا ، وألهنما مبعىن أخربوين ، وعلى هذا يكون املفعول الثاين : أحدمها 
  .» َما َتْدُعونَ « : إال أنه استفهام ، واملفعول األول هو قوله » َخلَقُوا 

» يطلب ثانياً و ) أَرأَيُْتْم « أن ال تكون مؤكدة هلا وعلى هذا تكون املسألة من باب التنازع ، ألن : الوجه الثاين 
  .وتكون املسألة من إعمال الثاين ، واحلذف من األول  هو املَُتَناَزُع فيه ،: َماذَا َخلَقُوا » : كذلك ، وقوله « أروين 

» وتدعون « : وقال . استفهاماً معناه التوبيخ » َما َتْدُعونَ « أن ال يتعدى ، وجعل » أَرأَْيُتم « وجوز ابن عطية يف 
]  ٦٣: الكهف [ } ة أَْيَت إِذْ أََويَْنآ إِلَى الصخر{ َ: وهذا رأي األخفش ، وقد قال بذلك يف قوله . معناه تبعدون 

  .وقد تقدم 
  .» مَاذَا َخلَقُوا « : هذا بيان لإلهبام الذين يف قوله » ِمن اَألْرضِ « : قوله 
صفة ِلِكَتابٍ أي بكتاب » ِمْن قَْبلِ َهذَا « : املنقطعة ، والشِّْرُك املَُشاَركَةُ ، وقوله » أم « هذه » أَْم لَُهمْ « : قوله 

  .قدرها أبو البقاء ، واألحسن أن يقدر كون مطلق أي كائن من قبل هذا  منزل من قبلِ هذا ، كذا
العامة على أَثارة ، وهي مصدر على فََعالٍة ، كالسََّماَحِة ، والغَواَيِة والظَّالَلَِة ومعناها البقية من » أَْو أَثَارةٍ « : قوله 

واألثارة . مث هزِلَُت ، وبقي بقية من َشْحِمَها مث مسنت مسنت الناقة على أثارٍة من لَْحم إذَا كانت َسمِينةً ، : قوهلم 
  :لِفُالٍن أثارةٌ أي بقية شرف ، وتستعمل يف غري ذلك قال الراعي : غلب استعماهلا يف بقية الشرف ، يقال 

  َنَباتاً يف أكَِمَِّتِه قَفَاراً... وََذَاِت أَثَاَرٍة أَكَلَت َعلَْيَها  ٤٤٤٩
أي مسنداً له عن غريي » ما َخلَّفْت به ذَاِكراً َوالَ آِثراً « : ومنه قوله عمر . كذا أي أسَْنَدُه اشتقاقها من أثر : وقيل 

  :وقال األعشى . 
  ُبيَِّن ِللسَّاِمعِ وَاآلثِرِ... إنَّ الَِّذي ِفيِه َتَماَرْيُتَما  ٤٤٥٠

وهي الواحدة . أَثََرٍة دون ألف : رمةُ يف آخرين وقرأ َعِليٌّ وابن َعبَّاسٍ وزيُد بُن َعِليٍّ وعك. فيها غري ذلك : وقيل 
وقتادة . أُثَْرٍة ، وإِثَْرة بضم اهلمزة وكسرها مع سكون الثاء : وقرأ الكسائي . وجتمع على أَثَر ، كقََتَرٍة ، وقََترٍ 

  .والسُّلَمّي بالفتح والسكون 

وهذا على سبيل التنزيل للعلم بكذب . ولكم واملعىن مبا ُيؤْثَُر وُيْرَوى ، أي ائتوين خبرب واحد يشضهد بصحة ق
  .صفةٌ ألَثَاَرٍة » ِمن ِعلْمٍ « و . املدعي 
  فصل

هذا احلديثُ : قال املربد أثارة ما يؤثر مْن ِعلم كقولك . قال أبو ُعبَْيَدة والفَرَّاُء والزَّجَّاجُ أثارة من علم أي بقية 
وكالم : قال الواحدي . َجاَء يف األثر كَذَا وكَذَا : ار واآلثار ، يقالً ُيْؤثَر َعْن فُالٍَن ، ومن هذا املعىن سيمت األخب

  :أهل اللغة يف هذا احلرف يدور على ثالثة أقوال 
  .األثارة واشقاقها من أثرت الشيَء أُِثُريه إِثَارةً ، كأهنا بقية تستخرج فُتثَاُر : األول 
  .من األثر الذي هو الرواية : والثاين 

  .اَألثَرِ مبعىن العالمة من : والثالث 
: وقال جماهد وعكرمة ومقاتل . أي بقية من علم يؤثر عن األولني أي يسند إليهم : قال الكليب يف تفسري األثارة 

{ : تعاىل ) قوله ( وههنا قول آخر يف تفسري : قال ابن اخلطيب . خاصة من علم : وقال جماهد . رواية عن األنبياء 



وعن النيب صلى . هو علم اخلط الذي خيط يف الرمل والعرب كانوا خيطونه وهو علم مشهور } ِعلْمٍ أَْو أَثَاَرٍة مِّْن 
فعلى هذا الوجه معىن اآلية » كَانَ َنبِيُّ ِمَن اَألْنبَِياِء َيُخطُّ فََمْن َوافََق ًخطُّه َخطَُّه َعِلَم ِعلَْمُه « : اهللا عليه وسلم أنه قال 

فإ ، صّح تفسري اآلية . ط الذي ختطونه يف الرمل على صحة مذهبكم يف عبادة األصنام ائتوين بعلم من قبل هذا اخل
  .هبذا الوجه كان ذلك من بَابِ التََّهكُّم هبم وأقواهلم ودالئلهم 

 من نكرة موصوفة أو موصولة ، وهي مفعولة بقوله» َمْن الَ َيسَْتجِيُب « وقوله . مبتدأ وخرب » َوَمْن أََضلُّ « : قوله 
  .» َيْدُعو « : 

وهم } َمن الَّ َيسَْتجِيبُ لَُه { : جيوز أن يكون الضَّمِرياِن عائدين على َمْن يف قوله } َوُهْم َعن ُدَعآئِهِْم { : قوله 
األصنام ويوقع عليهم من معاملتهم إياها معاملة العقالء وألنه أراد مجيع َمْن ُعبَِد ِمْن ُدوِن اهللا وغلب العقالء ، 

» َوَيسَْتجِيُب « : بعدما راعى لفظها فأفرد يف قوله » وهم « : فلذلك مجع يف قوله » من « د راعى معىن ويكون ق
، وثانياً » َيْدُعو « : وُحِملَ أوالً على لفظها ، فأفرد يف قوله » وَمْن أََضلّ « : يف قوله » َمْن « يعود على : وقيل 

  .} آِئهِْم غَاِفلُونَ وَُهْم َعن ُدَع{ : على معناها فجمع يف قوله 
  فصل

استفهام على سبيل اإلنكار واملعىن ال أحد أبعد عن احلق وأقرب إىل اجلهل ممن يدعو من دون اهللا » ومن أضلّ « 
. األصنام ، فيتخذها آهلة ويعبدها ، وهي إذا ُدِعَيْت ال تسمع ، وال جتيب ال يف حلال وال يف املآل إىل يوم القيامة 

إنه تعاىل حيييها ، وخياطب مْن يعبدها ، فلذلك جعله اهللا تعاىل حدا : غاية ، ألن يوم القيامة قد قيل وإمنا جعل ذلك 
  .وإذا قامت القيامة وحشر الناس فهذه األصنام ُتَعاِدي هَُؤالَِء العابدين 

املراد عبدة : وقيل . م واختلفوا فيه فاألكثرون على أنه تعاىل ُيْحيِي هذه األصنام يوم القيامة فتتربأ من عبادهت
َوإِذَا ُحِشَر الناس كَانُواْ { : املالئكة وعيسى ، فإهنم يف يوم القيامة ينظهرون عبادة هؤالء العابدين وهو املراد بقوله 

: القصص [ } َنا َيعُْبُدونَ َتبَرَّأَْنآ إِلَْيَك َما كانوا إِيَّا{ : أي جاحدين كقوله } لَُهْم أَْعَدآًء َوكَاُنواْ بِِعَباَدتِهِْم كَاِفرِيَن 
٦٣ . [  

هنا أقام ظاهرين مقام مضمرين ، } َوإِذَا تتلى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا بَيَِّناٍت قَالَ الذين كَفَرُواْ ِللَْحقِّ لَمَّا َجآَءُهمْ { : قوله تعاىل 
  .م يف للحق للصلة والال. إذ األصل قالوا هلا أي لآليات ولكنه أبرزمها ظاهرين ألجل الوصفني املذكورين 

  فصل
ملا تكلم يف تقرير التوحيد ، وَنفْي األضداد ، واألنداد تكلم يف النبّوة وبني أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم كلما 

  .هذا سحر أي يسمون القرآن سحراً : عرض عليهم نوعاً من أنواع املعجزات قالوا 
دع هذا وامسع القول املنكر العجيب مث بني : والتعجب كأنه قيل أم لإلنكار } أَْم َيقُولُونَ افتراه { : قوله تعاىل 

على سبيل الفرض ، فإن اهللا يعاملين بعقوبة بُطْالَن ذلك » إِن افْتََرْيُتُه « يا حممدج » قل « : بطالن شبهتهم فقال 
فَالَ َتْمِلكُونَ { : راد بقوله الفتراء ، وأنتم ال تقدرون على دفعه فكيف أقدر على هذه الِفْرَيِة؟ يعين لعقابه ، وهو امل

أي الَ َتقِْدُرونَ أن تردوا عين عذابه ، وإن عذبين اهللا على افْتراِئي ، فكيف أفتري على اهللا من } ِلي ِمَن اهللا َشْيئاً 
َوَمن ُيرِدِ { ]  ١٧: ائدة امل[ } فََمن َيْمِلُك ِمَن اهللا َشْيئاً إِنْ أََراَد أَن ُيهِْلَك املسيح ابن َمرَْيَم { : ونظريه ! أجلكم؟

أي اهللا أعلم مبا } ُهَو أَْعلَُم بَِما ُتِفيُضونَ ِفيِه { : مث قال ] .  ٤١: املائدة [ } اهللا ِفْتَنَتُه فَلَن َتْمِلَك لَُه ِمَن اهللا َشْيئاً 
أي القرآن جاء من } َنكُمْ كفى بِِه َشهِيداً َبْينِي َوَبْي{ . خيوضون فيه من التكذيب بالقرآن ، والقول فيه بأنه سحر 



: قال الزجاج . ملن رجع عن الكفر وتاب } َوُهَو الغفور الرحيم { عنده فيشهد يل بالصدق ويشهد لكم بالكذب 
  .هذا دعاء إىل التوبة ، ومعناه غفور ملن تاب منكم رحيٌم به 

قُلْ ) ٩(لَا بِكُْم إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا َما يُوَحى إِلَيَّ َوَما أََنا إِلَّا َنِذيٌر ُمبٌِني قُلْ َما كُْنُت بِْدًعا ِمَن الرُُّسلِ َوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َو
ا َيْهِدي َواسَْتكْبَْرُتمْ إِنَّ اللََّه لَ أََرأَيُْتْم إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوكَفَرُْتْم بِِه َوَشهَِد َشاِهٌد ِمْن بَنِي إِسَْراِئيلَ َعلَى ِمثِْلِه فَآَمَن

ولُونَ َهذَا َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا لَْو كَانَ َخيًْرا َما َسَبقُوَنا إِلَْيِه َوإِذْ لَْم يَْهَتدُوا بِِه فََسَيقُ) ١٠(الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 
ِكتَاٌب ُمَصدٌِّق ِلسَاًنا َعَربِيا ِليُْنِذَر الَِّذيَن ظَلَُموا َوُبْشَرى  َوِمْن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً َوَهذَا) ١١(إِفٌْك قَِدٌمي 

  ) ١٢(ِللُْمْحِسنَِني 

إنه خيتلقه من : ملا حكى طعنهم يف كون القرآن معجزاً بقوهلم } . . . قُلْ َما كُنُت بِْدعاً مَِّن الرسل { : قوله تعاىل 
ى سبيل الِفْرَية حكى عنهم ُشْبَهةً أخرى وهي أهنم كانوا يقترحون عليه عند نفسه مث نسبه إىل كالم اهللا تعاىل عل

قُلْ َما كُنُت بِْدعاً مَِّن { : معجزاٍت عجيبة ، ويطالبونه بأن خيربهم عن املغيبات ، فأجاب اهللا تعاىل عن ذلك بقوله 
  .} الرسل 

  :فيه وجهان » بدعاً « : قوله 
  .وهذا على أن يكون البْدُع َمْصدراً : ذَا بِْدعٍ ، قاله أبو البقاء : أنه على حذف مضاف تقديره : أحدمها 
أن البِْدَع نفسه صفة على ِفْعلٍ مبعىن َبِديعٍ كاِخلفِّ واخلَِفيف؛ والبِْدُع والَبدِيُع ما مل ير له ِمثْلٌ ، وهو من : والثاين 

  :أنشد قطرب . االْبِتدَاع وهو االختراع 
  رِجَاالً َعَرْت ِمْن َبْعِد بُْؤسٍ وَأَْسعد... َواِدث َتعَْترِي فََما بِْدٌع ِمْن َح ٤٤٥١

وقرأ عكرمة وأبو َحْيَوة وابُن أَبِي . مثلُ نْصف وَنِصيٍف ، ومجع البِْدعِ أَْبداٌ ) البِْدُع ) : ( رمحه اهللا ( قال البغوي 
الزخمشري أن يكون صفة على ِفَعلٍ ، ِكدين ِقَيم ، وجوز . بِدٌع بفتح الدال مجع بِْدَعٍة ، أي ما كنت ذا بَِدعٍ : َعْبلَةَ 

  .ولَْحمٍ زَِيمٍ 
. أي متفرق . وقد استدرك عليه حلٌم زَِيٌم . إالَّ قَوْماً ِعًدى » ِفعلٍ « ومل ُيثْبِْت سيبَوْيهِ صفةً على : قال أبو حيان 
َماٌء صّرى ، وَسْبٌي ِطَيٌب ، فمتأولة َمكَانٌ ِسوى ، وماء رًِوى ، ورجل رًِضى ، و: وأما قول العرب . وهو صحيٌح 

وقرأ أبو حيوةَ أيضاً وجماهدٌ . تأويلها إما باملصدرية أو القَْصر ، ِكقَيم يف ِقيام : قال شهاب الدين . عند التصريفيني 
  .َبِدع بفتح الباء كسر الدال ، وهو وصف كََحِذرٍ 

  فصل
قال املفسرون معناه إين لست بأول . رع ما مل يكن موجوداً قبله البدع والبديع من كل شيء املَْبَدأ ، والبدعة ما اخت

: وقيل ! وكيف تنكرون إخباري بأين رسول اهللا؟! ُمْرَسل ، قد بعث قبلي كثٌري من األنبياء فكيف تنكرون نبّويت؟
واملعىن أن اإلتيان هبذه  }قُلْ َما كُنتُ بِْدعاً مَِّن الرسل { : إهنم طلبوا منه معجزة عظيمةً وإخباراً عن الغيوب فقال 

املعجزات القاهرة واألخبار عن الغيوب ليس يف ُوْسعِ البشر ، وأما جنس الرسل فأنا واحد منهم ، فإذا مل يقِْدروا 
إهنم كانوا يعيبونه بأنه يأكل الطعام وميشي يف األسواق ، وبأنه فقري ، وأن : وقيل ! على ما ُترِيُدَنه فكيف أقدر عليه؟

وهم كلهم على هذه الصفِة فهذه األشياء ال تقدح يف ُنُبوَّيت . } قُلْ َما كُنُت بِْدعاً مَِّن الرسل { : اء فقال أتباعه فقر
  .كما ال تقدح يف ُنبُوَّتِهِم 

 وابن أيب عبلة وزيد بن علي مبنياً للفاعل ، أي اهللا. العامة على نيابة املفعول } َوَمآ أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي { : قوله 



« استفهامية مرفوعة باالبتداء ، وما بعدها اخلرب ، وهي معلقة » َما َيفَْعلُ « : يف قوله ) ما ( والظاهر أن . تعاىل 
  .عن العمل ، فتكون َسادَّةً مَسدَّ مفعوليها » َألْدرِي 

  .ه اُهللا وجوََّز الزخمشري أن تكون موصولة منصوبة ، يعين أهنا متعدية لواحٍد ، أي ال أعرف الذي يفعلُ
  فصل

  :يف تفسري اآلية وجهان 
  :أما األول ففيه وجوه . أن حيمل ذلك على أحوال اآلخرة : والثاين . أن حيمل ذلك على أوال الدنيا : أحدمها 
  .معناه ال أْدرِي ما يصري إليه أمري وأمركم ، وَمن الغالب منَّا ومن املغلوب؟ : األول 
ملا اشتد البالء بأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة رأى يف املنام أنه : لكليب قال ابن عباس يف رواية ا: الثاين 

يهاجر إلىأرض ذات خنلٍ وشجرٍ وماٍء فقصها على الصحابة فاستبشروا بذلك ورأوا أن ذلك فرج ممَّا هم فيه من 
ما رأيْنا الذي قُلَْت ، مىت : رسول اهللا  يا: مث إنَّهم مكثوا ُبرَهةً من الدهر ال يرْونَ أثر ذلك فقالوا . أذى املشركني 

قُلْ َما كُنُت بِْدعاً مِّنَ { : هناجر إىل األرض اليت رأيَتها يف املنام؟ فكست النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنزل اهللا تعاىل 
  .يوحيه اهللا إِلَيِّ  وهو شيء رأيته يف املنام وأنا ال أتبع إال ما} الرسل وََمآ أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوالَ بِكُْم 

ال أدري ما ُتؤَمُرونَ به ، وال ما أومر به من التكاليف ، والشرائع ، وال من االبتالء : قال الضحاك : الثالث 
واالمتحان وإمنا أنذكركم مبا أعلمين اهللا به من أحوال اآلخرة من الثواب والعقاب ، مث أخرب أنه تعاىل يظهر دينه 

وقال ]  ٢٨: الفتح [ } َو الذي أَْرَسلَ َرُسولَهُ باهلدى َوِدينِ احلق ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدين كُلِِّه ُه{ : على األديان فقال 
فأخربه اهللا ]  ٣٣: األنفال [ } َوَما كَانَ اهللا ِلُيَعذِّبَُهْم َوأَنَت ِفيهِْم َوَما كَانَ اهللا ُمَعذَِّبُهْم َوُهمْ َيْسَتغِْفُرونَ { : يف أمته 
  .به وبأمته قال السدي  ما يصنع

ما أدري ما يفعل يب يف الدنيا ، أموت أو أُقَْتلُ ، كما تقل األنبياء قبلي وال أدري ما يفعل بكم : كأنه يقول : الرابع 
أيها املُكَذِّبون أَُتْرَمْونَ باحلجارة من السماء أو ُيْخَسف بكم أو يفعل بكم ما يفعل بسائر األمم ، وأما من محل اآلية 

: لَما نزلت هذه اآلية فرح املشركون واملنافقون واليهود وقالوا : ى أحوال اآلخرة فروى عن ابن عباس أنه قال عل
إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً مُّبِيناً لَِّيْغِفرَ لََك اهللا َما تَقَدََّم ِمن ذَنبِكَ { : كيف نتبع نبياً ال يدري ما يفعل به ربُّه فأنزل اهللا تعاىل 

هنيئاً لك يا نيب اهللا : فقالت الصحابة ]  ١٥: الفتح [ } َوكَانَ ذَِلَك ِعندَ اهللا فَْوزاً َعِظيماً { : إىل قوله } ا َتأَخَّرَ َوَم
لُِّيْدِخلَ املؤمنني واملؤمنات َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها { : ، قد علمنا ما يفعل بك فما يعفل بنا؟ فأَنَزلَ اُهللا عز وجلّ 

فبني اهللا ]  ٤٧: األحزاب [ } وََبشِّرِ املؤمنني بِأَنَّ لَُهْم مَِّن اهللا فَْضالً ِكبِرياً { : اآلية وأنزل ]  ٥: الفتح [ } ر األهنا
إمنا قال هذا قبل أن خيرب بغفران ذنبه وإمنا : وقالوا . ما يفعل به وهبم ، وهذا قول أنس وقتادة واحلََسنِ وعكرمةَ 

  :وأكثر احملققني استبعدوا هذا القول لوجهني : ام احلديبية فنسخ ذلك قال ابن اخلطيب أخرب بغُفَْران ذنبه ع
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال بّد وأن يعلم من نفسه كَْوَنُه َنبيا ، ومىت علم كوَنه نبياً ، علم أنه ال يصدر : األول 

  .كًّا يف أنه هل هو مغفور له أم ال؟ عنه الكبائُر وأنه مغفور له ، وإذا كان كذلك امتنع كوُنه شا

إِنَّ الذين قَالُواْ َربَُّنا اهللا ثُمَّ استقاموا فَالَ َخْوفٌ { : أن األنبياء أرفع حاالً من األولياء وقد قال يف حق هؤالء : الثاين 
الرسول الذي هو رئيس فكيف يعقل أن يبقى فكيف يعقل أن يبقى ]  ١٣: األحقاف [ } َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ 

  .األنبياء وقُْدوةُ األولياء شاكًّا يف أنه هل هو من املغفور هلم؟ فثََبَت َضْعُف هذا القَْولِ 
للمفعول ، وقرأ ابن عمر بكسر احلاء على البناء » ُيوَحى « العامة على بناء } إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما يوحى إِلَيَّ { : قوله 



واحتج ُنفَاةُ القياس هبذه اآلية . واملعىن إنِّي ال أقول قوالً وال أعمل عمالً إالَّ مبقتضى الَوْحي .  للفاعل وهو اهللا تعاىل
فوجب أن يكون ) إليه ( النيب صلى اهللا عليه وسلم ما قال قوالً وال عمل عمالً إالَّ بالنص الذي أوحاه اهللا : فقالوا 

ألهنم كانوا يطالبونه باملعجزات العجيبة ، وباإلخبار عن } َناْ إِالَّ َنذِيٌر مُّبٌِني وََمآ أَ{ : مث قال اهللا تعاىل . حالَُنا كذلك 
البشر والعامل بتلكم الغيوب ( قُلْ َما أنا إال نذير مبني والقادر على تلك األعمال اخلارجة عن قدرة : الغيوب فقال 

  ) . .ليس إالَّ اُهللا َتعَالَى 
حمذوفان تقديره أرأيتم حالكم إنْ كَانَ كَذَا لستم ظاملني؟ » أرأيتم « مفعوال } نَ ِمْن ِعنِد اهللا أََرأَْيُتْم إِن كَا{ : قوله 

ألستم : وقدره الزخمشري . وهلذا أتى بفعل الشرط ماضياً . فقد ظَلَْمُتْم : وجواب الشرط أيضاً حمذوف تقديره 
ألن اجلملة االستفهامية مىت وقعت جواباً للشرط ظاملني؟ ورد عليه أبو حيان بأنه لو كان كذلك لوجبت الفاء ، 

إنْ تَُزْرَنا أَفَالَ ُنكْرُِمَك؟ وإن كان غريها : مث إن كانت أداة االستفهام مهزة فقدمت على الفاء حنو . لزمت الفاء 
  إنْ تَُزرَْنا فََهلْ تََرى إالَّ َخيْراً؟: تقدمت الفاء عليها حننو 

  .أمراً تقديرياً فسر به املعىن اإلعراب  والزخمشري ذكر: قال شهاب الدين 
وحيتمل أن . حيتمل أن تكون ُمَنبِّهة ، فهي لفظ موضوع للسؤال ، ال يقتضي مفعوالً » أَرأَْيُتم « وقال ابن عطية و 

وهذا خالف ما قّرره النحاة ، وقد تقدم حتقيق : قال أبو حيان . تكون اجلملة كان وما عملت ساّدة مسّد مفعوليها 
هو حمذوف تقديره فمن املُِحّق منا : وقيل . } فَآَمَن واستكربمت { : جواب الشرط هو قوله : وقيل . ا قَرَّره َم

إن كان هذا : ججواب الشرط حمذوف ، والتقدير أن يقال : قال ابن اخلطيب . » فمن أضل « : واملبطل؟ وقيل 
  .ْن َبنِيِ إسَْراِئيلَ على صحته مث استكربمت لكنتم من اخلاسرين الكتاب من عند اهللا ثُمَّ كَفَرُْتْم به وشَهَِد شاهٌد ِم

» إنْ أَْحسَْنَت إلَْيَك وأََسأتَ إلَيَّ وأَقَْبلُْت إِلَْيَك وأَعرْضَت عين فَقَْد ظَلَْمَتنِي « : ونظريه قوله . مث حذف هذا اجلواب 
ز اخللق عن معارضته مث كفرمت به وجعل أيضاً وكذا ههنا التقدير أخربوين إن ثبت أن القرآن من عند اهللا بسبب عج

شاهده أعلم بين إسرائيل بكونه معجزاً من عند اهللا فلو استكربمت وكفرمت ألسم أضل الناس وأظلمهم؟ واعلم أن 
ل أَوْ َولَْو أَنَّ قُْرآناً ُسيَِّرتْ بِِه اجلبا{ : جواب الشرط حمذوف يف بعض اآليات كما يف هذه اآلية وكما يف قوله تعاىل 

قُلْ أَرَأَيُْتْم إِن كَانَ ِمْن ِعنِد { : وقد يذكر كما يف قوله تعاىل ]  ١٣: الرعد [ } قُطَِّعْت بِِه األرض أَْو كُلِّمَ بِِه املوتى 
َسْرَمداً إىل َيْومِ  قُلْ أَرَأَيُْتْم إِن جََعلَ اهللا َعلَْيكُُم الليل{ : وقوله ]  ٥٢: فصلت [ } اهللا ثُمَّ كَفَرُْتْم بِِه َمْن أََضلُّ 

  ] . ٧١: القصص [ } القيامة َمْن إله غَْيُر اهللا 
  فصل

َوشَهِدَ { أيها املشركون } ِمْن ِعنِد اهللا َوكَفَْرُتْم بِهِ { يعين القرآن » إنِْ كَانَ « معىن اآلية أخربوين ماذا تقولون 
َواْسَتكَْبرُتْم « َعلَْيِه أي على أنه من عند اهللا فَآَمَن يعين الشاهد  املثل صلة بعني. } َشاِهٌد مِّن بين إِْسرَائِيلَ على ِمثِْلِه 

هو عبداهللا بن سالم شهد نبوة : واختلفوا يف هذا الشاهد فقال قتادة والضحاك وأكثر املفسرين . عن اإلميان به » 
« : قال ) َرِضيَ اُهللا َعْنُه ( املصطفى صلى اهللا عليه وسلم فآمن به ، واستكرب اليهود ، فلم يؤمنوا كما روى أنس 

مسع عبداهللا بن َسالَم بِمَقِْدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتاه وهو خيترف يف أرض ، فنظر إىل وجهه ، فعلم أنه 
وَّلُ أَشَْراطَ إين سائلك عن ثالثة ال َيْعلَُمُهنَّ إالَّ نيب ، ما أ: ليس وجه كَذَّاب ، وتأمله فتحقق أنه النيب املُْنَتطَر فقال له 

فقال صلى اهللا عليه وسلم أخربين هبن جربيلُ . السَّاَعِة؟ وما أوَّلُ طََعام أْهلِ اجلَنَِّة؟ وما ينزع الولد إىل أبيه أو إىل أمه 
فَإِنَّهُ َنزَّلَهُ  َمن كَانَ َعُدّواً لِّجِبْرِيلَ{ : ذَاَك عدّو اليهود من املالئكة فقرأ هذه اآلية : نعم قال : جربيل قال : آنفاً قال 

أم أول أشراط الساعة فنار حتشر الناس من املَشْرِق ] .  ٩٧: البقرة [ } على قَلْبَِك بِإِذِْن اهللا ُمَصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه 



ماء إىل املغرب وأما أول طعام يأكله أهل اجلنة فزيادة كَبِد حُوت ، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزعُه وإن سبق 
إن اليهود قوم ُبْهٌت ، وإن علموا بإسالمي : مث قال يا رسول اهللا . أشهد أنك رسول اهللا حقاً : املرأة نزعته فقال 

أيُّ رجل عبد اللهن : قبل أن تسأهلم عين بََهُتونِي عْندك ، فجاءت اليهود فقال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عبد اهللا بن ) إن أسلم ( أفرأيتم : وسيُدنا وابُن سيِِّدنا وِأعلَُمنا وابن أَْعلَِمَنا قال  َخيُْرنا وابن َخْيرَِنا: فيكم؟ فقالوا 
أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً رسولُ اهللا : فخرج إليه عبداهللا فقال » أعاذَه اهللا من ذلك : سالم؟ فقالوا 

ما كنا : ما كنت أخاف منه يا رسول اهللا فقال سعد بن أيب وقّاص  هذا: أَشرَُّنا واْبُن َشرَِّنا وانتقصوه فقال : فقالوا 
نقول ويف رواية ما مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول ألحد ْميِشي على األرض إنه من أهل اجلنة إال لعبد اهللا بن 

  .} َوشَهَِد َشاِهٌد مِّن بين إِْسرَاِئيلَ على ِمثِْلِه { : َسالَم وفيه نزلت هذه اآلية 

واهللا ما : قال مسروق يف هذه اآلية : هو موسى بن ِعْمَرانَ عليه الصَّالَة والسَّالم قال الشعيب : الشاهد : وقيل 
نزلت يف عبد اهللا بن سالم ، ألن آل حم نزلت مبكة ، وإمنا أسلم عبد اهللا بن سالم باملدينة قبل وفاة رسول اهللا 

هذه اآلية املكية على واقعٍة حدثت يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه  صلى اهللا عليه وسلم بعامني ، فكيف ميكن محل
وأجاب الكليبُّ بأن . وإمنا نزلت اآلية يف حماّجة كانت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقومه ! سومل باملدينة؟

ه وسلم أن يَضَعَها يف سورة السورة مكمية إال هذه اآلية فإهنا مدينة وكانت اآلية تنزل فيأمر رسول اهللا صلى اهللا علي
. كَذَا وكَذَا ، وهذه اآلية نزلت باملدينة وأنّ اهللا تعاىل أمر رسوله بأن يضعها يف السورة املكية يف هذا املوضع املعني 

إن احلديث الذي رََويُْتْم عن عبد اهللا بن سالم مشِكلٌ؛ ألن ظاهر احلديث : وِلقاِئلٍ أن يقول : قال ابن اخلطيب 
أنه ملا سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن املسائل الثالث ، فلما أجاب النّيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك يشعر ب

  :اجلواب آمن عبد اهللا بن سالم ألجل أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر تلك اجلوابات وهذا بعيٌد من َوْجَهْينِ 
يألكه أهل اجلنة إْخبَار عن وقوع شيٍء من املُْمِكنَات ، أن اإلخبار عن أول أشراط الساعة وعن أول طعام : األول 

وما هذا سبيله فإنه ال ُيْعَرُف كَْونُ ذلك اخلرب صدقاً إالَّ إذا عرف أوالً كونُ املُْخرب صادقاً ، فلو عرفنا صدق املُْخبِر 
  .وهو حمال . يكون ذلك اخلرب صادقاً لزم الدور 

: بات املذكورة عن هذه املسائل ال يبلغ العلم هبا إىل حدِّ اإلعجاز ألبتة بل نقول أنا نعلم بالضرورة أن اجلوا: الثاين 
  .اجلوابات الباهرة عن املسائل الصعبة ملا يبلغ إىل حد اإلعجاز 

واجلواب حيتمل أنه جاء يف بعض كتب األنبياء املتقدمني أن َرسُولَ آِخرِ الزمان ُيسْأَلُ عن هذه املسائل وهو جييب 
ذه اجلوابات وكان عبد اهللا بن سالم عاملاً هبذا املعىن وملا سأل النّيب صلى اهللا عليه وسلم أجاب بتلك األجوبة عنها هب

  .الِعلُْم هبذه اجلوابات ُمْعجزةٌ واهللا أعلم : فال حاجة بنا إىل أن نقول 

وحممد على الفرقان ، وكل  ومثل القرآن هو التوراة فشهد موسى على التوراة ،. املراد بالشاهد التوراة : وقيل 
واحد ُيَصدُِّق اآلخَر ، ألن التوراة مشتملة على البشارة مبحمٍد صلى اهللا عليه وسلم والقرآن مصدق التوراة مث قال 

وهو قائم مقام اجلواب احملذوف . وهذا هتديد } إِنَّ اهللا الَ يَْهِدي القوم الظاملني { فلم تؤمنوا } فَآَمَن واستكربمت { : 
  .التقدير قل أرأيتم إنْ كَانَ من عند اهللا مث كفرمت به فإنكم ال تكونون مهتدين بل تكونون ضالّني ، و

  :يف سبب نزول وجوه } . . . َوقَالَ الذين كَفَُرواْ لِلَِّذيَن آَمُنواْ لَْو كَانَ َخيْراً مَّا َسَبقُوَنآ إِلَْيِه { : قوله تعاىل 
َعامَّةَ من يتبع حممداً الفقراُء واألرذالُ مثلُ عمَّار ، وُصهَْيب ، واْبن َمْسعُوٍد ولو  إِن: أن كفار مكمة قالوا : االول 

  .كان هذا الدين خرياً ما سبقونا إليه هؤالء 



لو كان هذا : ملا أسلمت ُجهَْيَنةُ وُمَزْيَنة ، وأْسلَم ، وِغفار ، قالت بنو عامر وعطفان وأسد وأشجع : قيل : والثاين 
  .بقنا إليه رعاة البَْهمِ خرياً ما س

لوال أّني فترت لزِْدُتِك َضْرباً فكان كفار قريش : إنَّ أََمةً لعمَر أسلمت وكان عمر يضرهبا ويقول : قيل : الثالث 
  .لو كان ما يدعونا إليه حممد خرياً ما سبقنا إليه : يقولون 
  .بن سالم وأصحابه  كان اليهود يقولون هذا الكالم حني أسلم عبداهللا: قيأل : الرابع 
ألجل إميان الذين آمنوا ، : جيوز أن تكون الم الصلة ، أي ألجلهم ، يعين أن الكفار قالوا » ِللَِّذيَن آَمُنوا « : قوله 

والضمري . ما سبقتمونا ولكنهم التفتوا فقالوا ما سبقونا : وأن تكون للتبليغ ولو جروا على مقتضى اخلطاب لقالوا 
  .عائدان على القرآن ، أو ما جاء به الرسول أو الرسول » ليه إ« و » كان « يف 

وال » فََسَيقُولُونَ « ) قوله ( مقدر أي ظهر عناُدُهْم ، وتسبب عنه » إذْ « العامل يف } َوإِذْ لَْم َيهَْتُدواْ بِِه { : قوله 
  .َبالَ وألجل الفاء أيضاً فََسَيقُولُونَ ، لتضاد الزمانني ، أعين املُِضيَّ واالْستِقْ» إذْ « يعمل يف 
  فصل

  .أَساِطُري اَألوَّلني : املعىن وإذ مل يهتدوا بالقرآن كما اهتدى به أهل اإلميان فسيقولون هذا إفك قدمي كما قالوا 
حرف جر ، وهي مع جمرورها خرب مقدم » ِمْن « العامة على كسر ميم } َوِمن قَْبِلِه ِكَتاُب موسى { ) : تعاىل ( قوله 

: وأْنَزلَ ِمْن ِقْبِلِه ِكَتاَب ُموَسى وقرىء : جلملة حالية ، أو خرب مستأنف وقرأ الكليب بنصب الكتاب تقديره وا. 
كتاب « موصولة ، وهي مفعول أول آلَتيَْنا مقدَّراً ، و » من « َوَمْن قَْبلَه بفتح امليم ِكتَاَب ُموَسى بالنصب ، على أن 

  .لذي قبله ِكَتاَب مُوَسى مفعوله الثاين أي وآتينا ا» موسى 
. منصوبان مبقدر أي أَنَْزلَْناُه إَِماماً وال حاجة إليه : وقيل . » كتاب موسى « حاالن من » إَماماً وَرْحَمةً « : قوله 

فيه إضمار أي جعلناه : وقال أبو عبيدة . من االستقرار » ِمْن قَْبل « وعلى كوهنما حالني مها منصوبان مبا نصب به 
  .ورمحة من اهللا ملن آمن به  إماماً

ومن قبل القرآن كتاُب موسى يعين التوراة إماماً يهتدى به ، ورمحة من اهللا ويف الكالم حمذوف تقديره : ومعىن اآلية 
  .} َوإِذْ لَمْ َيهَْتُدواْ بِهِ { وتقجمه كتاب موسى إماماً ورمحةً ومل َيهَْتُدوا به كما قال يف اآلية األخرى : 

  .أي القرآن يصدِّق الكتب اليت قبله ، يف أن حممداً رسول من عند اهللا } وهذا ِكتَاٌب مَُّصدِّقٌ  {: قوله 
والعامل التنبيه ، أو معىن » ِكتَابٍ « وجيوز أن يكون حاالً من » ُمَصدِّق « حال من الضمري يف » ِلسَاناً « : قوله 

غ لوقوع هذه اجلامدة حاالً ، وجوز أبو البقاء أن يكون وهو املسو» ِلَساناً « صفة ل » عربياً « و . اإلشادة 
وهو . وعلى هذا تكون اإلشارة إىل غري القرآن؛ ألن املراد باللسان العريب القرآن » مصدق « مفعوالً به ناصبه 

: يل هو على حذف مضاف ، أي ُمَصدِّق ذَا لساٍن َعَريبٍّ وهو النيب صلى اهللا عليه وسلم وق: وقيل . خالف الظاهر 
  .هو على إسقاط حرف اجلرف ، أي بلسان وهو ضعيف 

وملا اختلف العلة . لإلنذار وللُبْشَرى : عطف على حملّه تقديره « ُبشَْرى » لتنذر متعلق ُمبَصدِّق ، و « : قوله 
يف يس  فأما من قرأ بياء الغيبة وقد تقدم ذلك. واملعلول وصل العامل إليه بالالم ، وهذا فيمن قرأ بتاء اخلطاب 

هي مرفوعة على خرب : وقيل . أي فيكون جمروراً فقط « ِلتُْنِذَر » بشرى عطف على لفظ : وقيل . فإنَُّهَما متَِّحَداِن 
عن الزخمشري وأيب « ِلُتْنِذَر » ونقل أبو حيان وجه النصب عطفاً على حمل . ِهَي ُبْشَرى : ابتداء مضمر تقديره 

ى الصحيح من مذاهب النحويني ، ألهنم يشترطون يف احلمل على احملل أن يكون وهذا اليصح عل» : البقاء مث قال 
، ) له ( وهنا احملل ليس حبق األصَالة؛ إذ األصل يف املفعول اجلر . وأن يكون للموضع ُمحْرز . حبّق األصالة 



  .انتهى . « والنصب ناشىء عنه ، لكنه ملا كثر بالشروط املذكورة وصل إليه الفعل فنصبه 
وجيوز : األصل يف املفعول له اجلر باحلرف ممنوع بدليل قول النحويني إنه ينصب بشروط ذكروها مث يقولون : وله ق

  .وجيوز ظاهر يف أنه فرع أصل : جره بالم فقوهلم 
  .يف موضع رفع أي وُهو ُبْشَرى « وبشرى » األجوُز أن يكون ) : َرِحَمُه اهللا ( قال الزجاج 

وقوله للمحسنني . يكون يف موضع َنْصب على معىن لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنني  جيوز أن) ال ( قال و 
  .متعلق ببشرى ، أو مبحذوف على أنَّه صفة هلا 

  فصل
  .املراد بالذين ظلموا مشركوا مكمة ، واحلاصل أن املقصوَد من إنزال هذا الكتاب إنذار املعرضني وبشارة املطيعني 

أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجنَِّة خَاِلِديَن ِفيَها ) ١٣(ا رَبَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَامُوا فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيحَْزُنونَ إِنَّ الَِّذيَن قَالُو
  ) ١٤(َجَزاًء بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

ئل التوحيد والنُّبوة وذكر شبهات املنكرين وأجاب ملا قرر دال} إِنَّ الذين قَالُواْ َربَُّنا اهللا ثُمَّ استقاموا { : قوله تعاىل 
وقد تقدم تفسريه يف سورة } إِنَّ الذين قَالُواْ رَبَُّنا اهللا ثُمَّ استقاموا { : عنها ، ذكر بعد ذلك طريقة احملققني فقال 

افُوا َوالَ َتحَْزُنوا ، الَ َتَخ: والفرق بني املوضعني أن يف سورة السجدة ذكر أن املالئكة ينزلُونَ ويقولون . السجدة 
وههنا رفع الواسطة وذكر أنه ال خوف عليهم وال هم حيزنون؛ فإذا مجعنا بني اآليتني حصل من جمموعهما أن 

  .املالئكة يلتقوهنم بالبشارة من غري واسطة 
من ذلك إبقاء » إنَّ « مل متنع و. الفاء زائدة يف خََبر املوصول ، ملا فيه من معىن الشرط } فَالَ َخْوٌف َعلَْيهِمْ { : قوله 

  .معىن االبتداء خبالف لَْيَت ، ولََعلَّ ، وكَأَنَّ 
  :قالت املعتزلة هذه اآلية تدل على مسائل } أولئك أَْصحَاُب اجلنة { : قوله تعاىل 

ال الذين قالوا ربنا يفيد احلصر وأن أصحاب اجلنة ليسوا إ} أولئك أَْصَحابُ اجلنة خَاِلِديَن ِفيَها { : أن قوله : أوهلا 
  .اهللا مث استقاموا وهذا يدل على أن صاحب الكبرية قبل التوبة ال يدخ اجلنة 

  .الثواب فضل ال جزاء : يدل على فساد قول من يقول } َجَزآًء بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ { قوله : وثانيها 
  .إثبات العمل للعبد يدل على } َجَزآًء بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ { : وثالثها قوله 

  .يدل على أن العبد يستحق على اهللا جزاء عمله وتقدم جواب ذلك : ورابعها 
منصوب إما بعامل مضمر ، أي ُيْجَزْونَ جزاًء أو مبا تقدم ، » َجَزاًء « منصوب على احلالية و } َخاِلِديَن { : قوله 

  .ألن معىن أولئك أصحاب اجلنة جَاَزْيَناُهْم بِذَِلَك 

ونَ َشْهًرا َحتَّى إِذَا َبلَغَ أَُشدَّهُ صَّْيَنا الْإِْنَسانَ بِوَاِلَدْيِه إِْحسَاًنا َحَملَْتُه أُمُُّه كُْرًها وََوَضَعْتُه كُْرًها َوَحْملُُه َوِفصَالُُه ثَلَاثَُوَو
َعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َوأَنْ أَْعَملَ صَاِلًحا تَْرَضاهُ َوَبلَغَ أَْرَبِعَني َسَنةً قَالَ َربِّ أَْوزِْعنِي أَنْ أَْشكَُر نِْعمََتَك الَِّتي أَْن
أُولَِئكَ الَِّذيَن َنَتقَبَّلُ َعنُْهْم أَْحَسَن َما َعِملُوا َوَنَتَجاَوزُ ) ١٥(َوأَصِْلْح ِلي ِفي ذُرِّيَِّتي إِنِّي ُتْبُت إِلَْيَك َوإِنِّي ِمَن الُْمْسِلِمَني 

  ) ١٦(ي أَْصَحابِ الَْجنَِّة َوْعَد الصِّْدقِ الَِّذي كَانُوا ُيوَعُدونَ َعْن َسيِّئَاتِهِْم ِف

» حسناً « إْحساناً ، وباقي السبعة : قرأ الكوفيون . تقدم نظريه } َوَوصَّْيَنا اإلنسان بَِواِلَدْيهِ إِْحَساناً { : قوله تعاىل 
فيها منصوباً بفعل مقدر أي وصيناه أن حيسن أليهما » اً إْحَسان« بَضمِّ احلاء وسكون السني ، فالقراءة األوىل يكون 



بل هو منصوب : فيكون مفعوالً ثانياً وقيل » أَلَْزْمَنا « بل هو مفعول به على تضمني وصينا معىن : إِْحَساناً وقيل 
ىن وصينا أْحَسنا ، هو منصوب على املصدر ، ألن مع: وقيل . على املفعول له ، أي وصَّْيَنا هبما إْحسَاناً منا إليهما 

بإْحسَاناً « وإما » بوصَّْيَنا « إهنا تتعلق إما : وقال ابن عطية . فهو مصدر صريٌح ، واملفعول الثاين هو اجملرور بالباء 
ال يتعدى بالباء ، وإمنا » أَْحَسَن « وردَّ عليه أبو حيان هذا الثاين بأنه مصدر مؤول فال يتقدم معموله عليه ، وألن » 
أَْحَسَن يب إِذْ { : ورد بعضهم هذا بقوله . أَْحِسْن بَزْيٍد على معىن وصول اإلحسان إليه : ى بالالم ال تقول يتعد

ووصينا اإلنسان بوالديه ذَا إْحَساٍن ، : وقدر بعضهم . هو بغري هذا املعىن : وقيل ] .  ١٠٠: يوسف [ } أَخَْرجَنِي 
وقد تقدم . وقرأ ِعيَسى والسُّلَمي بفتحهما . » إحسان « فيها ما تقدم يف  فقيل» ُحْسناً « وأما . يعين فيكون حاالً 

{ : حجة من قرأ إحساناً قوله تعاىل يف سورة بين إسرائيل : قال ابن اخلطيب . معىن القراءتني يف البقرة ويف لقمان 
وحجة القراءة األخرى قوله تعاىل  .ومعناه أمر بأن يوصل إليهما إحساناً ]  ٢٣: اإلسراء [ } وبالوالدين إِْحسَاناً 

واملراد أنا أمرناه بأن . ومل خيتلفوا فيه ]  ٨: العنكبوت [ } وََوصَّْيَنا اإلنسان بِوَاِلَدْيِه ُحْسناً { : يف سورة العنكبوت 
قرأ أهل } َوَضَعْتُه كُرْهاً َحَملَْتُه أُمُُّه كُْرهاً َو{ : قوله . هذا الرجل ِعلٌْم وكََرٌم : يوصل إليهما فعالً حسنا ، كما يقال 

مها لغتان مبعىن واحد ، مثل الضَّْعف والضُّْعف ، والفَقْر : احلجاز وأبو عمرو بفتح الكاف ، والباقون بضمها ، وقيل 
شيء الكُْرُه مصدر من كَرِْهُت ال: والفُقْر ، ومن غري املصادر الدَّفُّ ، والدُّفُّ ، والشَّْهُد والشُّْهُد وقال الواحدي 

]  ٢١٦: البقرة [ } كُِتَب َعلَْيكُُم القتال َوُهَو كُْرٌه لَّكُمْ { : أَكَْرُهُه والكَْرُه االسُم كأنه الشيء املكروه ، قال تعاىل 
فهذا يف موضع احلال ، وما كان مصدراً يف موضع ]  ١٩: النساء [ } َترِثُواْ النسآء كَْرهاً { : فهذا بالضم ، وقال 

وال يلتفت ملا قاله . الكره بالفتح ال حيسن ، ألنه بالفتح الَغْصُب والَغلبة : وقال أبو حامت . يه أحسن احلال فالفتح ف
وانتصاهبما إمَّا على احلال من الفاعل أي ذات كره ، وإِمَّا على النعت ملصدر مقدر أي َحْمالً . لتواتر هذه القراءة 

  .كُْرهاً 
  فصل

على مشقٍة ، ووضعته مبشقٍَّة وليس املراد ابتداء احلمل فإن ذلك ال يكون مشقة ،  محلته أمُّه مشقةً: قال املفسرون 
فحينئذ محلته كرهاً ]  ١٨٩: األعراف [ } فَلَماَّ َتَغشَّاَها َحَملَْت حَْمالً َخِفيفاً فََمرَّتْ بِِه فَلَمَّآ أَثْقَلَْت { : لقوله تعاىل 

  .ووضعته كرهاً يريد شدة الطلق 
  فصل

فذكرمها معاً ، مث خص اُألمَّ } َوَوصَّْيَنا اإلنسان بَِواِلَدْيِه إِْحسَاناً { : ية على أن حق األم أعظم ألنه تعاىل قال دلت اآل
وذلك يدل على أن حقها أعظُم وأَنَّ وصول املشاّق إليهما } َحَملَْتُه أُمُُّه كُْرهاً َوَوضََعْتُه كُْرهاً { : بالذكر فقال 

  .واألخبار كثرية يف هذا الباب بسبب الولد كثرية 

. كأن األم فَاَصلَْتُه وُهَو فَاَصلََها » فَاَصل « وقرأ العامة وِفَصالُُه َمْصَدر . أي مدة محله } َوَحْملُُه َوِفَصالُُه { : قوله 
ولو . ِعظَامِ والقَطِْف والقِطَاِف والفَْصلُ والِفَصالُ مبعىن كالَعظْمِ وال: قيل . وفَْصلُُه : واجلَْحَدرِيُّ واحلََسُن وقََتاَدةُ 

على الظرف الواقع موقع اخلرب جاز وهو األصل ، هذا إذا مل ُنقدر مضافاً فإن قدرناه أي ُمدَّة » ثالثني « نصب 
  .َحْمِلِه مل جيز ذلك وتعني الرفع لتصادق اخلََبر واملُخَْبرِ َعْنُه 

  فصل
: ه ملا كان جمموع مدة احلمل والرََّضاع ثالثونَ شَْهراً وقال تعاىل دلت اآلية على أن أقل مدة احلمل ستة أشهر ، ألن

فإذا أسقطنا احلولني الكاملني وهي أربعة ]  ٢٣٣: البقرة [ } والوالدات يُْرِضْعَن أَْوالََدُهنَّ َحوْلَْينِ كَاِملَْينِ { 



إذا : قال ) رضي اهللا عنهما ( وروى عكرمة عن ابن عباس . وعشرون شهراً من ثالثني بقي مدة احلمل ستة أشهر 
رضي اهللا عنه أَنَّ امرأةً ) الصديق ( وروي عن أيب بكر . محلِت املرأةُ تسعة أشهر أرضعت واحداً وعشريَن شهراً 

وعن عقمان . ال َرْجَم عليها وذكر الطريق املتقدمة : فقال عمر . رفعت إليه وقد ولدت لستة أشهر فأمر برمجها 
  .وأما مدة أكثر احلمل فليس يف القرآن ما يدل عليه . فقرأ ابن عباس عليه اآلية  حنوه وأنه يعم بذلك

غاية هلا ، أي عاش واستمرت حياته حىت إذا » َحتَّى « ال بد من مجلة حمذوفة ، تكون } حىت إِذَا َبلَغَ أَُشدَّهُ { : قوله 
هناية قوته وغاية شبابه واستوائه ، وهو : ل بلغ أشده ، قال ابن عباس يف رواية عطاء األشد مثاين عشرة سنة وقي

نزلت يف سعد : وقال السدي والضحاك } َوَبلَغَ أَْرَبِعَني َسَنةً { : مابني مثاين عشرة سنة إىل أربعني سنة ، فذلك قوله 
عمرو ، وأمه أم  نزلت يف أيب بكر الصديق وأبيه أيب قَُحافَةً ُعثَْمانَ ْبنِ: وقيل . بن أيب وقاص ، وقد َمَضت الِقصَّةُ 

اآلية يف أيب بكر الصديق أسلم أبواه مجيعاً ، ومل جيتمع ألحد : وقال علي بن أيب طالب . اخلري بنت صخر بن عمرو 
من املهاجرين أبواه غريه أوصاه اهللا هبما ولزم ذلك من بعده ، وكان أبو بكر صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

صلى اهللا عليه وسلم ابن عشرين سنة يف جتارته إىل الشام فلما بلغ أربعني سنة ، وهو ابن مثاين عشرة سنة ، والنيب 
َربِّ أوزعين أَنْ أَشكَُر نِْعمََتَك اليت أَْنَعْمَت َعلَيَّ وعلى { : وُنبِّىء النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم آمن به ودعا ربه فقال 

  .األشد ثالثُ وثالثون سنةً  وأكثر املفسرين على أن. باهلداية واإلميان } َواِلَديَّ 
  فصل

مراتب سن احليوان ثالثة ، ألن بدن احليوان ال يتكون إال برطوبة غريزية وحرارة غريزية ، : قال ابن اخلطيب 
والرطوبة الغريزية زائدة يف أول العمر ، وناقصة يف آخر العمر واالنتقال من الزيادة إىل النقصان ال يعقل حصوله 

  :واء يف وسط هاتني املدتني فثبت أن مدة العمر منقسمة إىل ثالثة أقسام إىل إذا حصل االست
أن تكون الرطوبة الغريزية زائدة على احلرارة الغريزية ، وحيئنذ تكون األعضاء عظيمة التمدد يف ذََواِتها : فأوهلا 

  ) .واالنتماء ( وزيادهتا يف الطول والعرض والُعْمق وهذا هو سن النُُّشوِّ 

وهي املرتبة املتوسطة أن تكون الرطوبة الغريزية وافيةً حبفظ احلرارة الغريزية من غري زيادة وال ُنقْصَان ، : ة والثاني
  .وهذا هو سّن الوقوف وهو ِسّن الشباب 

  :مث هذا النقصان على قسمني . أن تكون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الوفاء بفحظ احلرارة الغريزية : واملرتبة الثالثة 
  .هو النقصان الظاهر وهو سن الشَّْيخُوَخِة : والثاين . هو النقصان اخلفي وهو سن الكهولة : األول ف

قال . مل يبعث نَبِيٌّ قَطُّ إالَّ بعد أربعني سنة : قال املفسرون . مفعول به » فأربعني « أي متامها ، » أَْرَبِعَني « : قوله 
: والسالم فإنه تعاىل جعله نبياً من أول عمره إال أنه جيب أن يقال  وهذا يشكل بعيسى عليه الصالة: ابن اخلطيب 

  .الوحي إال بعد األربعني وهكذا كان األمر يف حق نبينا صلى اهللا عليه وسلم ) ه ( األغلب أن ما جاء 
ُتُه أَغَْرْبُتُه به ، فَأُوزَع بِه أَْوَزْع: قال اجلوهري . معناه أَلْهِْمنِي ) رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس » أَْوزِعْنِي « : قوله 

  .فَهو ُموزٌع به أي ُمْغّرى به ، واْستَْوَزْعُت اَهللا فَأَْوَزَعنِي أي اْسَتلَْهْمُتُه فأَلَْهمَنِي 
أجاب اهللا عزَّ وَجلَّ دعاء أيب بكر ، فأعتق ) رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس » وأَن أعمل صاحلاً ترضاه « : قوله 

ودعا . ملؤمنني ُيَعذَُّبونَ يف اهللا ، منهم باللٌ ، وعامرُ بُن فَُهْيرة ، فلم يرد شيئاً من اخلري إال أعانه اهللا عليه تعسةً من ا
فاجتمع له إسالم أبويه . فأجاب اهللا تعاىل فلم يكن له ولد إال آمنوا مجيعاً » فَأَصِْلح ِلي ِفي ذُرِّيَِّتي « : أيضاً فقال 

رك أبو قحافة النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم وابنه أبو بكر ، وابنه عبدالرمحن بن أيب بكر ، وابن فأد. وأوالده مجيعاً 
  .عبدالرمحن أبو عتيق ، كلهم أدركوا النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يكن ذلك ألحد من الصحابة 



وإنََّما ]  ٩٠: األنبياء [ } ا لَهُ َزْوَجهُ َوأَصْلَْحَن{ : أصلح يتعدى بنفسه لقوله } وَأَْصِلْح ِلي ِفي ذريتيا { : قوله 
  :الطف يب يف ذرييت أو ألنه جعل الذرية طرفاً لالصالح كقوله : لتضمنه معىن » يف « تعدى ب 
  .واملعىن هب يل الصالح يف ذرييت ، وأوقعه فيهم ... َيخُْرُج ِفي َعَراِقيها ُنَصلِّي  ٤٤٥٢

  .واملراد أن الدعاء ال يصح إال مع التوبة ، ومع كونه من املسلمني } نِّي ِمَن املسلمني إِنِّي تُْبُت إِلَْيَك وَإِ{ : قوله 
على » أحسن « َنَتقَبَّلُ بفتح النون مبنياً للفاعل ونصب : قرأ اَألخَواِن وَحفٌْص } أولئك الذين نتقبل عنهم { : قوله 

لقيامه مقام الفاعل ، ومكان النون ياء : أْحَسن «  والباقون للمفعول ، ورفع» نَتَجاَوزُ « املفعول به ، وكذلك 
  .مضمومة يف الفعلني 

  .احلََسُن واَألعَْمُش وِعيَسى بالياء من حتت ، والفاعل اهللا تعاىل 
  )فصل ( 

ومعىن أولئك أي أهل هذا القول الذي تقدَّم ذكره ، فمن يدعو هبذا الدعاء نتقبل عنهم ، والتقبل من اهللا هو إجياب 
  .يعين أعماهلم الصاحلة اليت عملوها يف الدنيا وكلها حسن } أَْحَسَن َما َعِملُواْ { : وقوله . له على عمله  الثواب

  !واهللا َيَتقبَّل األْحَسَن َوَما ُدوَنه؟} أَْحَسَن َما َعِملُواْ { : كيف قال : فإن قيل 
  :فاجلواب من وجهني 

]  ٥٥: الزمر [ } واتبعوا أَْحَسَن َمآ أُنزِلَ إِلَْيكُم مِّن رَّبِّكُْم {  :املراد باألحسن احلسن ، كقوله تعاىل : األول 
  .النَّاِقُص واألشجُّ أعدال بين مروان أي عادالً بين مروان : وكقوهلم 

أنّ احلسن من األعمال هو املباح الذي ال يتعلق به ثواب ، وال عقاب ، واألحسن ما يغاير ذلك وهو : الثاين 
  .واجب املندوب أو ال

  .فال يعاقبهم عليها } َونََتَجاَوُز َعن َسيِّئَاتِهِْم { : وقوله 
  :فيه أوجه } يف أصحاب اجلنة { : قوله 

  .أي يف ُجْملَِتهِم » أَكَْرمَنِي األَمُري يف أصحابِهِ « : أنه يف حمل أي كائنني يف مجلة أصحاب اجلنة كقولك : أظهرها 
  .»  َمَع« معناها » يف « أن : والثاين 
  .أهنا خرب ابتداء مضمر أي ُهْم يف أصحاب اجلنَّة : الثالث 

يف معىن } أولئك الذين َنَتقَبَّلُ َعْنُهمْ { : مصدر مؤكد ملضمون اجلملة السابقة ألن قوله } َوْعَد الصدق { : قوله 
يعامل من صفته ما قدمناه ) أنه ( واملعىن  وعداً من اهللا بالتقبل والتجاوز» َنَتقَبَّلُ َونََتَجاَوُز « : الوعد ، فيكون قوله 

  .هبذا اجلزاء ، وذلك وعد من اهللا ، فبني أنه صدق ال شك فيه 

إِنَّ َوْعَد غِيثَاِن اللََّه َوْيلََك آِمْن َوالَِّذي قَالَ لَِواِلَدْيِه أُفٍّ لَكَُما أَتَِعدَانِنِي أَنْ أُْخَرَج َوقَْد َخلَِت الْقُُرونُ ِمْن قَْبِلي َوُهَما َيْسَت
أُولَِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ ِفي أَُممٍ قَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلهِْم ِمَن ) ١٧(اللَِّه َحقٌّ فََيقُولُ َما َهذَا إِلَّا أَسَاِطُري الْأَوَِّلَني 

  ) ١٩(َعِملُوا َوِلُيَوفَِّيُهْم أَْعَمالَُهْم َوُهمْ لَا ُيظْلَُمونَ  َوِلكُلٍّ َدَرجَاٌت ِممَّا) ١٨(الْجِنِّ َوالْإِْنسِ إِنَُّهْم كَانُوا خَاسِرِيَن 

. ملا وصف الولد البارَّ بوالديه ، وصف الولد العاقَّ بوالديه ههنا } والذي قَالَ ِلوَاِلَدْيِه أُفٍّ لَّكَُمآ { : قوله تعاىل 
. وهي كلمة كََراَهيِة » َهْيتَ لََك « : ف لكما حنو بيان أي التأفي» لكما « و . واعلم أنه قد تقدم الكالم على أُفٍّ 

قال ابن عباس ، . ومل يبعث منهم أحد } َوقَْد َخلَِت القرون ِمن قَْبِلي { كم قربي حياً } أتعدانين أَنْ أُخَْرَج { 



نه إىل اإلسالم يف عبدالرمحن بن أيب بكر قبل إسالمه كان أبواه يدعوا: وقيل . نزلت يف عبداهللا : والسدي ، وجماهد 
أُفٍّ كما أَْحيوا يل َعْبَد اهللا بن ُجْدَعان ، وعامَر بن كعب ومشايخ قريش حىت أسأهلم عما : ، وهو يأىب ، وهو قوله 

كاتب معاوية إىل ابن مروان بأن يبايع الناس ليزيد قال عبدالرمحن بن أيب ) ملا ( واحتجوا هبذا القول بأنه . تقولون 
والذي قَالَ { : يا أيها الناس هو الذي قال اهللا فيه ) مروان : ( ُنكراً أتبايعون أبناءكم فقال  لقد جئتم شيئاً: بكر 

قوله من : قال الزجاج . قاله احلسن وقتادة . والصحيح أهنا نزلت يف كل كافر عاقٍّ لوالديه } ِلوَاِلَدْيِه أُفٍّ لَّكَُمآ 
أولئك الذين َحقَّ َعلَْيهُِم القول يف أَُممٍ قَْد { : سالمه يبطله قوله إهنا نزلت يف عبدالرمحن بن أيب بكر قبل إ: قال 

فأعلم اهللا تعاىل أن هؤالء قد حقت عليم كلمة العذاب ، وعبدالرمحن مؤمن من أفاضل املؤمنني ، } َخلَْت ِمن قَْبِلهِْم 
روى أه ملا دعاه : حيح فإن قالوا وهذا القول هو الص: قال ان اخلطيب . فال يكون ّممن حقَّت عليهم كلمة العذاب 

َوقَْد خلت « أََتِعَدانين أَنْ أُخَْرَج من القرب يعين أبعث بعد املوت : أبواه إىل اإلسالم ، وأخرباه بالبعث بعد املوت قال 
: قوله : فنقول . يعين األمم اخلالية ، فلم يرجعوا منهم عبداهللا بن جدعان ، وفالن وفالن » القرون من قبلي 

لئك الذي حق عليهم القول املراد هؤالء الذين ذكرهم عبدالرمحن من املشركني الذين ماتوا قبله هم الذين حق أو
{ : ال إىل املشار إليه بقوله } َوقَْد َخلَِت القرون ِمن قَْبِلي { : عليهم القول فالضمري عائد إىل املُشارِ إليهم بقوله 

وأيضاً روي أن َمرَْوان ملا . هذا جواب الكليب يف َدفْعِ ذلك الدليل ، وهو حسن . } آ والذي قَالَ لَِواِلَدْيِه أُفٍّ لَّكَُم
واهللا ما ُهَو به ، : خاطب عبدالرمحن بن أيب بكر بذلك الكالم مسعت عائشة رضي اهللا عنها ذلك فغضبت وقالت 

وال حاجة إىل . بالصفات املذكورة  وإذا ثبت ذلك كان املراد كُلّ ولد اتصف. ولكن اهللا كفَّر أباك وأنت يف صلبه 
  .ختصيص اللفظ بشخص معني 

العامة على نوين مكسورتني ، األوىل للرفع والثانية للوقاية وهشام باإلدغام ونافع يف رواية بنون واحدة } ا { : قوله 
عن أيب عمرو بفتح النون وقرأ احلسن وشيبة وأبو جعفر وعبد الوارث . » َتأُْمرُونِّي أَعُْبد « : وهذه شبيهة بقوله . 

  .األوىل ، كأهنم فروا من توايل مثلني مكسورين بعدمها ياء 

  :إن عىن نون االثنني يف األمساء حنو قوله : قال شهاب الدين . وهي لغة شاذة يف فتح نون االثنني : واقل أبو البقاء 
  . . . .َعلَى أَْحَوِذيَّْيَن اْسَتقَلَّْت  ٤٤٥٣

  .عىن يف الفعل فلم يثبت ذلك لَُغةً ، وإمنا الفتح هنا ملا ذكرت فليس هذا منه ، وإن 
  .وأن ال نقدِّرََها » أن « هو املوعود به ، فيجوز أن نقدر الباء قبل } أَنْ أُْخَرجَ { : قوله 
غاث يتعدى بنفسه تارة أي َيسْأَالَِن اهللا ، واست} َوُهَما َيْسَتغثَِياِن اهللا { مجلة حالية ، وكذلك } َوقَْد َخلَِت { : قوله 

: ُمْسَتغَاثٌ بِِه قال شهاب الدين : ، وبالباء أخرى ، وإن كان ابن مالك زعم أنه متعدٍّ بنفسه ، وعاَب قولَ النحاة 
فاستغاثه الذي ِمن { ]  ٩: األنفال [ } إِذْ َتْستَِغيثُونَ َربَّكُْم { ) : كقوله ( لكنه مل يرد يف القرآن إال متعدياً بنفسه ، 

معناه يستغيثان اهللا : قال ابن اخلطيب ] .  ٢٩: الكهف [ } َوإِن َيْسَتِغيثُواْ ُيغَاثُواْ { ]  ١٥: القصص [ } ِشيَعِتِه 
حذف الباء ، ألنه أريد باالستغاثة الدعاء ، : من كفره وإنكاره ، فلما حذف اجلار وصل للفعل ، وجيوز أن يقال 

  .يِه فحذف اجلار ، ألنَّ الدعاء ال َيقَْتِض
. وَْيَحُه ووَْيَسُه ، َوَوْيَتُه : منصوب على املصدر بفعل مالق له يف املعىن دون االشتقاق ، ومثله » َوْيلََك « : قوله 

وإما على املفعول به بتقدير ألَْزَمَك اُهللا َويْلََك ، وعلى كال التقديرين اجلملة معمولة لقول مضمر ، أي َيقُوالَِن َويْلََك 
وصدِّقْ ) والقول يف حمل نصب على احلال أي يستغيثان اهللا قَاِئِلَني ذلك ، واملعىن يقوالن له ويلََك آمْن ( آِمْن ، 

  .بالبْعِث ، وهو دعاء عليه بالثُُّبورِ واملراد احلث والتحريض على اإلميان ال حقيقة اهلَالَك 



فاً ، أو تعليالً ، وقرأ عمرو ْبُن فَاِئٍد واألعرُج بفتحها على قرأ العامة بكسر إنّ ، استئنا} إِنَّ َوْعَد اهللا َحقٌّ { : قوله 
َما هاذآ إِالَّ أََساِطريُ { هلما » فََيقُولُ « على حذف الباء أي آمن بأن وعد اهللا حق بالبعث » آلِمْن « أهنا معمولة 

  .} األولني 
قَدْ { وقد تقدم . أي مع أمم } يف أَُممٍ { اب أي وجب عليهم العذ} ِئَك الذين َحقَّ َعلَْيهُِم القول ؛١٦٤٨{ : قوله 

  .} َخلَْت ِمن قَْبِلهِْم مَِّن اجلن واإلنس إِنَُّهْم كَانُواْ خَاِسرِينَ 
يريد من سبق إىل اإلسالم فهوأفضل ممَّنْ ) َرِضَي اُهللا َعْنُهَما ( قال ابن عباس } َوِلكُلٍّ َدَرجَاٌت مِّمَّا َعِملُواْ { : قوله 

يف اإلميان » َدَرَجاٌت « ولكل واحٍد من الفريقني يعين البارَّ بوالديه والعاّق هلما : وقال مقاتل . ولو ساعةً ختلف عنه 
  .والكفر والطاعة واملْعِصَيِة 

  اجلَنَّةُ َدَرَجاُت والنَّار دركات؟: كيف جيوز إطالق لفظ الدرجات يف أهل النار ، وقد روي : فإن قيل 
  :فاجلواب من وجوه 

  .أن ذلك على جهة التغليب : مها أحد
  .َدَردُ أهل اجلنة تذهب ُعلُوا ، وَدَرُد أهلِ النار تذهب ُهبُوطاً : قال ابن زيد : وثانيها 
املراد بالدرجات املراتب املتزايدة ، فدرجات أهل اجلنة يف اخلريات والطاعات ودرجات أهل النار يف : الثالث 

  .املعاصي والسيئات 
وقرأ ابن كثري ، وأبو عمرو ، وعاصم وهشام بالياء . معلَّلة مبحذوف تقديره َجاُؤوُهْم بذلك } ُيَوفِّيَُهْم َوِل{ : قوله 

وَُهْم الَ ُيظْلَُمونَ { : قوله . أسند التَّوفَيةً للدرجات جمازاً : والسُّلَمّي بالتاء من فوق . من حتت وباقي السبعة بالنون 
  .ة إما استئناف وإما حال مؤكَّد} 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

ْونَ َعذَابَ الُْهونِ بَِها فَالَْيْوَم ُتْجَزَوَيْوَم ُيعَْرُض الَِّذيَن كَفَُروا َعلَى النَّارِ أَذَْهْبُتْم طَيَِّباِتكُْم ِفي َحيَاِتكُُم الدُّنَْيا َواْسَتْمَتْعُتمْ 
  ) ٢٠(بَِما كُْنُتْم َتسَْتكْبُِرونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوبَِما كُْنُتْم تَفُْسقُونَ 

وجعل الزخمشري . أَذْهَْبُتمْ يف يوم عرضهم : اليوم منصوب بقول مضمر ، أي يقال هلم } َوَيْوَم ُيعَْرُض { : قوله 
وردُه أبو حيان بأنه ضرورة وأيضاً العرض أمر . فيكون قلباً » النَّاقَةُ َعلَى الْحَْوضِ ُعرَِضْت « : هذا مثل قوهلم 

  .وقد تقدم الكالم يف القلب وأنَّ فيه ثالثة مذاهب . نسيب فتصح إىل الناقة ، وإىل احلوض 
وهذا . َسهَّلة َبْيَن َبْيَن ومل ُيدخل بينهما ألفاً أَأَذْهَْبُتْم هبمزتني األوىل خمففة والثانية ُم: قرأ ابن كثري } أَذْهَْبُتْم { : قوله 

فهشام سهل الثانية : وابن عامر قرأ أيضاً هبمزتني ، لكن اختلف رواياه عنه . وحنوه » أأنذرهتم « : على قاعدته يف 
دون  وابن ذكوان بالتحقيق فقط ،. وخففها ، وأدخل ألفاً يف الوجهني ، وليس على أصله فإنه من أهل التحقيق 

  .إدخال ألف ، والباقون هبمزة واحدة فيكون إما خرباً وإما استفهاماً سقطت أداته للداللة عليها 
أذْهَْبَت فَفََعلَْت : واالستفهام معناه التقريع وكلتا القراءتني فصيحتان ألن العرب تْسَتفْهُِم وتترك االستفهام فتقول 

  .كَذَا؟ وذََهبَت فَفََعلَْت كَذَا؟ 
  .« طَيَْباِتكُْم » وجيوز تعلقه مبحذوف على أنه حال من : بأَذْهَْبُتْم « جيوز تعلقه } ِفي َحيَاِتكُُم  {: قوله 
  فصل
تدخل عليهم الناُر لريوا أهواهلا ، ويقال : وقيل . أي َيْدُخلُون النار ) النار ( املعىن يعرض الذين كفروا على : قيل 
لدنيا واستمعتم هبا ، واملعىن أن ما قدر لكم من الطيبات والدََّرجَات فقد أَذْهَبُتمٍ طيباتكم يف حياتكم ا: هلم 

لَْو ِشئْتُ لَكُْنُت : وعن عمر رضي اهللا عنه . استوفيتموه يف الدنيا ، فلم يبق لكم بعد استيفاء حضكم شيء منها 
إن الصاحلني يؤثرون التقشف والزهد يف : قال الواحدي . أَطْيََبكُْم طََعاماً وأْحسََنكُْم ِلَباساً ، ولكنِّي أْسَتبِْقي طَيِّباِتي 

الدنيا رجاء أن يكون ثواهبم يف اآلخرة أكمل ، ألن هذه اآلية ال تدل على املنع من التمتع ، ألن هذه اآلية وردت 
أما املؤمن فإنه يف حق الكافر ، وإمنا وبخ اهللا الكافر ، ألنه متتع بالدنيا ومل يؤد شكر املنعم بطاعته ، واإلميان به ، و

قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ اهللا اليت أَخَْرَج ِلِعَباِدِه { : يؤدي بإميانه شكر املنعم ، فال يّبخ بتمتعه ، ويدل على ذلك قوله تعاىل 
دت نعم ال يُْنكَر أنَّ االحتراز عن التنعيم أوىل؛ ألن النفس إذا اعتا]  ٣٢: األعراف [ } َوالْطَّيَِّباِت ِمَن الرزق 

( روى عمر . التنعيم صعب عليها االحتراز واالنقياد وحينئذ رّبما محله املَْيلُ إىل تلك الطيبات على فعل ما ال َيْنَبِغي 
دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا هو على ُزّمالٍ َحِصريٍ قد أثر الّزمّال جبنبه : قال » ) رضي اهللا عنه 

هللا أن ُيوسَِّع على أمتك ، فإنَّ فارساً والروَم قد وسع عليهم وهم يعبدون غري اهللا فقال ادعه ا: فقلت يا رسول اهللا 
ما شبع آل حممد : قالت ) رضي اهللا عنها ( وروت عائشة « أولَِئَك قوم قد ُعجِّلَْت هلم طيباهتم يف احلياة الدنيا : 

لقد : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنها قالت صلى اهللا عليه وسلم من خبز الشعري يومني متتابعني حىت قُبَض رس
  .كان يأيت علينا الشَّْهُر ما ُنوِقُد فيه ناراً ما هو إال املاء والتمز 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َيبِيُت الليايل املتتابعةَ طاوياً وأهلُه ال : قال ) رضي اهللا عنهما ( وعن ابن عباس 
  .زهم خبَز الشعري ، واألحاديث فيه كثرية جيدون شيئاً ، وكان أكثر خب



بَِما كُنُتْم { َعذَاب اهلََواِن : وقرىء . أي العذاب الذي فيه ذُلّ وِخْزي } فاليوم ُتْجَزْونَ َعذَاَب اهلون { : قوله 
  : فعلّل تعاىل ذلك العذاب بأمرين} َتسَْتكْبُِرونَ ِفي األرض بَِغْيرِ احلق َوبَِما كُنُتْم َتفُْسقُونَ 

  .االستكبار والترفع وهو ذنب القلب : أحدمها 
الِفسق ، وهو ذَْنب اجلوارح وقدم األول على الثاين ، ألن أحوال القلب أعظم وقعاً من أعمال اجلوارح ، : والثاين 

وميكن أن يكون املراد من االستكبار أهنم يكتربون عن قول الدين احلق ، ويستكربون عن اإلميان مبحمد صلى اهللا 
  .عليه وسلم واملراد بالفسق املعاصي 

  فصل
  :دلت اآلية على ان الكفار خياطبون بفروع اإلسالم ، ألن اهللا تعاىل علل عذاهبم بأمرين 

الفسق وهذا الِفسق ال بّد وأن يكون مغايراً لذلك الكفر ألن الَعطْفَ يوجب املغايرة : الكفر ، وثانيهما : أوهلما 
  .عذاب يف حقهم ، وال معىن للفسق إال ترك املأمورات وفعل املنهيَّات فثبت أن فسق الكافر يوجب ال

ا َتعُْبُدوا إِلَّا اللََّه إِنِّي أََخافُ َواذْكُْر أََخا َعاٍد إِذْ أَْنذََر قَْوَمُه بِالْأَْحقَاِف َوقَْد َخلَِت النُّذُُر ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه أَلَّ
قَالَ إِنََّما ) ٢٢(قَالُوا أَجِئَْتَنا ِلَتأِْفكََنا َعْن آِلَهِتَنا فَأْتَِنا بَِما َتِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني ) ٢١(ْومٍ َعِظيمٍ َعلَْيكُْم َعذَاَب َي

مَّا َرأَْوُه َعارًِضا ُمْستَقْبِلَ أَْوِديَِتهِْم قَالُوا فَلَ) ٢٣(الِْعلُْم ِعْندَ اللَِّه وَأَُبلُِّغكُْم َما أُْرِسلْتُ بِِه َولَِكنِّي أََراكُْم قَْوًما َتْجَهلُونَ 
ُتَدمُِّر كُلَّ َشْيٍء بِأَْمرِ َربَِّها فَأَْصَبحُوا لَا ُيَرى ) ٢٤(َهذَا َعارٌِض ُمْمِطُرَنا َبلْ ُهَو َما اْستَْعَجلُْتْم بِِه رِيٌح ِفيَها َعذَاٌب أَِليٌم 

َولَقَْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما إِنْ َمكَّنَّاكُْم ِفيِه َوَجَعلَْنا لَُهمْ َسْمًعا َوأَْبصَاًرا ) ٢٥(الْقَْوَم الُْمْجرِِمَني إِلَّا َمَساِكنُُهْم كَذَِلَك َنْجزِي 
تِ اللَِّه َوحَاَق بِهِْم َما بِآَياَوأَفِْئَدةً فََما أَغَْنى َعنُْهْم َسْمعُُهْم َولَا أَْبصَارُُهْم َولَا أَفِْئَدتُُهْم ِمْن َشْيٍء إِذْ كَاُنوا َيْجَحُدونَ 

فَلَْولَا َنَصَرُهمُ ) ٢٧(َولَقَدْ أَْهلَكَْنا َما حَْولَكُْم ِمَن الْقَُرى َوَصرَّفَْنا الْآيَاِت لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ ) ٢٦(كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ 
  ) ٢٨(وا َعنُْهْم َوذَِلَك إِفْكُُهْم َوَما كَانُوا َيفَْتُرونَ الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه قُرَْباًنا آِلَهةً َبلْ َضلُّ

اآلية ملا ذكر دالئل النبوة والتوحيد وكان أهل مكة } . . . واذكر أََخا َعاٍد إِذْ أَنذََر قَْوَمُه باألحقاف { : قوله تعاىل 
َوَيْوَم ُيعَْرُض { : قال تعاىل يف حقهم بسبب استغراقهم يف لذات الدنيا أعرضوا عنها ومل يلتفتوا إليها هلذا السبب 

فلما كان األمر كذلك بني أن قوم ]  ٢٠: األحقاف [ } الذين كَفَُرواْ َعلَى النار أَذْهَْبُتْم طَيَِّباِتكُْم ِفي َحَياِتكُمُ الدنيا 
صتهم ليعترب هبا أهل مكة عاد كانوا أكثر أمواالً وقوةً وجاهاً ، مث إن اهللا تعاىل سلَّط عليهم العذاب بكفرهم وذكر ق

أي » وَاذْكُْر يا حممد لقومك أََخا َعاٍد « : فيتركوا االغترار مبا وجدوه يف الدنيا ويقبلوا على طلب الدين احلق فقال 
  .هوداً عليه الصالة والسالم 

ِحقٍْف وهو الرمل  هي مجع} باألحقاف { وقوله . بدل اشتمال وتقدم حتقيقه » أخا « بدل من } إِذْ أَنذََر { : قوله 
  :املستطيل املعوجُّ ومنه اْحقَْوقََف اِهلالَلُ ، قال امرؤ القيس 

  بَِنا َبطُْن حقٍْف ِذي حِقَاٍف َعقَْنقَلِ... فَلَمَّا أََجْزَنا سَاَحةَ احلَيِّ َوانَْتَحى  ٤٤٥٤
زل عاد باليمن يف حضرموت ، كانت منا: وقال مقاتل . وادٍ بني عمان وَمْهرة ) رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس 
َمْهَرةَ إليها تنسب اإلبل املَْهرِيَّة ، وكانوا أهل ُعُمد سيارة يف الربيع فإذا الُعود َرَجُعوا إىل منازهلم : مبوضع يقال له 

ذكر لنا أن عاداً كانوا حياً من اليمن كانوا أهل رمل مشرفني على البحر ، : وكانوا من قبيلة إَرم ، وقال قتادة 
  .أرض يقال هلا الشِّْحر ب

جيوز أن يكون حاالً من الفاعل ، أو من املفعول والرابط الواو ، والنُّذُر مجع َنذِيرٍ وجيوز أن } َوقَْد َخلَِت { : قوله 



  .أي أنذرهم بأن ال » أَنْ ال تَْعُبدُوا « وبني » أَْنذََر « يكون معترضة بني 
واملعىن أعلمهم أن . ( أي مضت الرسل من قبل هود ومن خلفه أي بعده } لِْفِه ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخ{ : وقوله 

  .بعده كلهم منذرون حنو إنذاره ) الرسل الذي بعثوا قبله والذين يبعثون 
  فصل

أن ال تعبدوا إال اهللا إنِّي أََخاُف َعلَْيكُم : إن ُهوداً عليه الصالة والسالم كان قد أنذرهم وقال : قال املفسرون 
أَِفكَُه َعْن َرأيهِ : َعْن آِلَهِتَنا أي عن ِعَباَدِتَها ، واإلفُْك الصَّْرُف ، يقالُ » أي لتصرفنا « العذاب قالوا جئتنا لتأفكنا 

إِن كُنَت ِمَن { من معاجلة العذاب على الكفر } فَأِْتَنا بَِما تَِعدَُنآ { . املراد لتلفتنا بالكذب : وقيل . إذا َصَرفَُه عنه 
وَأَُبلُِّغكُمْ { إنََّما الِْعلُْم ِعْنَد اِهللا وهو يعلم مىت يأتيكم العذاب : يف وعدك أن العذاب نازل بنا قال هود } ادقني الص

} ولكين أََراكُْم قَْوماً َتْجَهلُونَ { من الوحي والتحذير من العذاب ، فأما العلم بوقته فما أوحاه إيلَّ } مَّآ أُْرِسلُْت بِِه 
ل أ ، املراد أنكم ال تعلمون أن الرسل مل يبعثوا مقترحني وال سائلني عن غري ما أُِذنَ هلم فيه وإمنا بعثوا وهذا حيتم

  .مبلغني 

وحيتمل أن يكون املراد قوماً جتهلون من حيث إنكم َبقِيُتم ُمصرِّين على كفركم وجهلكم فيغلب على ظين أنه قرب 
  .هل املفرط والوقاحة التامة الوقت الذي ينزل عليكم العذاب بسبب هذا اجل

وحيتمل أن يكون املراد قوماً جتهلون حيث ُتِصرُّونَ على طلب العذاب وهب أنه مل يظهر لكم كوين صادقاً ولكن مل 
  .يظهر لكم أيضاً كوين كاذباً ، فاإلقدام على الطلب الشديد هلذا العذاب جهل عظيم 

  :قوالن » َرأَْوُه » « اء ه« يف } فَلَمَّا َرأَْوُه َعارِضاً { : قوله 
  .» ما َتِعُدنا « يف قوله » ما « أنه عائد على : أحدمها 

  .قاهلما الزخمشري . إما متييزاً ، أو حاالً » َعارِضاً « أنه ضمري مبهم يفسره : الثاين 
نَّ احلالَ مل ُيعَْهد فيها أن توضع وردَّه أبو حيان بأن التمييز املفسِّر للضمري حمصوٌر يف باب ُربَّ ، ويف نِْعَم وبِئَْس ، وبأ

  :وذكر املربد يف الضمري ههنا قولني . الضمري قبلها ، وأن النَّحويِّني ال يعرفون ذلك 
َما َتَرَك على ظَْهرَِها ِمن { : كقوله » عارضاً « : : أنه يعود إىل غري مذكور وبينه قوله : والثاين . ما تقدم : االول 
: ومل يذكر األرض لكوهنا معلومة فكذا الضمري ههنا ، عائد إىل السحاب ، كأنه قيل ] .  ٤٥: فاطر [ } َدآبٍَّة 

  .ويكون من باب اإلضمار ال على شريطة التفسري . وهذا اختيار الزجاج . فلما رأَوا السََّحاَب عارِضاً 
عَارِضُ املُْعتَرُِض من السَّحَاب يف ال: قال أهل اللغة . والعارض السحابة اليت ترى يف ناحية السماء مث تطّبق السماء 

  :اجلوِّ ، قال 
  َبْيَن ِذَراَعْي َوَجْبَهِة اَألَسِد... َياَمْن َرأَى َعارِضاً أَرقُْت لَُه  ٤٤٥٥

« ، وإضافة غري حمضة فم ثَمَّ سَاغَ أن يكون نعتاً لنكرة وكذلك » َعارِضاً « صفة ل } مُّْسَتقْبِلَ أَوِْدَيتِهِْم { : قوله 
  :ومثله » ِلَعارِضٍ « وقع نعتاً » ْمِطُرَنا ُم

  الَقَى ُمَباَعَدةً ِمْنكُْم َوِحْرمَانَا... َيا ُربَّ غَابِِطَنا لَْو كَانَ َيطْلُُبكُْم  ٤٤٥٦
  .وأَحْوَِزٍة  وقد تقدم أن أوديةً مجع واٍد ، وأن أفِْعلَةً وردت مجعاً لفاعل يف ألفاظ كََواٍد وأْدوَِيٍة ونَاٍد وأْنِدَيٍة ، وَحاِئزٍ

  فصل
كانت عاد قد حبس عنهم املطر أمياً فساق اهللا إليهم سحابة سوداء فخرجت عليهم من واٍد هلم : قال املفسرون 

} َبلْ ُهَو َما استعجلتم بِهِ { : هذا عارض ممطرنا فقال اهللا تعاىل : املغيث ، فلما رأوها استبشروا وقالوا : يقال له 



ُتَدمُِّر كُلَّ َشْيٍء بِأَْمرِ { : مث وصف تلك الريح فقال } رِيٌح ِفيَها َعذَابٌ أَلِيٌم { : ته فقال مث بني ماهي. من العذاب 
ومعناه أن هذا ليس من باب تأثرياٍت الكواكب والِقراَنات . أي هتلك كل شيء من احليوان والناس بأم رهبا } َربَِّها 

  .ْعِذبكم بل هو أمر حدث ابتداًء بقدرة اهللا تعاىل ألجل َت
جيوز أن يكون خرب » ريٌح « : وقوله . مبنياً للمفعول » ما اْستُْعجلُْتْم « : قرىء } َبلْ ُهَو َما استعجلتم بِهِ { : قوله 

ُتَدّمر « وكذلك » رِيحٍ « صفة ل » ِفيَها َعذَاٌب « و » ِهَي « مبتدأ مضمر أي ُهَو رِيٌح ، وجيوز أن يكون بدالً من 
 «.  

ُمر كل شيء ، بالياء من حتت مفتوحة ، وسكون الدال ، وضّم امليم بالرفع على الفاعلية ، أي هتلك َيْد: وقرىء 
  .كل شيء 

الثالثي ) َدَمَر ( وزيد بن علي كذلك إال أنه بالتاء من فوق ونصب كل والفاعل ضمري الريح؛ وعلى هذا فيكون 
  .الزماً ومتعدياً 

« قرأ محزة وعاصم ال ُيَرى بضشم الياء من حتت مْبنيا للمفعول } َمَساِكنُُهْم  فَأْصَْبحُواْ الَ يرى إِالَّ{ : قوله 
. بالرفع لقيامه مقام الفاعل ، والباقون من السبعة فتح تاء اخلطاب َمَساِكَنُهمْ بالنَّصب مفعوالً به » َمَساِكنُُهْم 

بضم التاء من فوق مبنياً للمفعول َمَساكُِنُهْم بالرفع واجلَْحَدرِيُّ واألعمُش وابُن أيب إسحاق والسُّلَِمّي وأبو رجاء 
فإنه ميتنع حلاق عالمة التأنيث » إال « لقيامه مقام الفاعل ، إال أن هذا عند اجلمهور ال جيوز ، أعين إذا كان الفاصل 

  ) :َرِحَمُه اُهللا ( إالَّ يف ضرورة كقوله ) يف الفعل ( 
  إالَّ النَُّحْيَزةُ َواَأللْوَاُح والُْعُصُب... ِقَيْت كَأَنَُّه َجَملٌ َوُهٌم َوَما َب ٤٤٥٧

  .ال ُيَرى بالياء من حتت مبنياً للمفعول َمْسكَُنُهْم بالتوحيد : وعيسى اهلمداين 
  .واْجتُزِىَء بالَواِحِد َعن الَْجْمعِ . ونصرُ بُن عاصم بتاء اخلطاب َمْسكََنُهْم بالتوحيد أيضاً منصوباً 

  فصل
إن أّول من : كانت حتمل الفُْسطَاطَ فَتْرفَُعَها يف اجلوِّ ، وحتمل الظَِّعيَنةَ حىت تَُرى كأهنا جَراَدةٌ وقيل  روي أن الريح

  .رحياً فيها كشُهب النار ) َرأَْيُت : ( أبصر العذاب امرأة بينهم قالت 
مواشيهم تطري هبم الريح بني وروي أن أول ما عرفوا به أنه عذاب أليم أهنم رأوا ما كان يف الصحراء من رجاهلم و

السماء واألرض ، فدخلوا بيوهتم وأغلقوا أبواهبم فقلعت الريح األبواب ، وَصَرعَْتُهْم وأمال اهللا تعاىل عليهم 
اَألْحقَاَف فكانوا حتتها سبعَ ليالٍ ومثانيةَ أيَّام ، لَُهْم أنٌني ، مث أمر اهللا الريح فكشف عنه الرِّمال واحتملهم ، فَرَمتْ 

وروي أن هوداً ملا أحسَّ بالريح خط على نفسه على املؤمنني خطًّا إىل جنب عني تنبُع ، وكانت . هبم يف البحر 
الريح اليت تصيبيهم رحياً طَيِّبةً هادية ، وا لريح اليت ُتصيُب قوم عاد ترفعهم من األرض وتطري هبم إىل السماء ، 

َما أََمرَ « قال عليه الصالة وةالسالم ، .  تلك الريح من هذا الوجه وتضرهبم على األرض ، وأثر املعجزِة إمنا ظهر يف
وذَِلَك القَْدُر أْهلَكَُهْم بكُلِّيَِّتهِْم وذلك إظهاُر قدرة اهللا » اُهللا َخازِنَ الرَِّياحِ أنْ يُْرِسلَ َعلَى َعاٍد إالَّ ِمثْلَ ِمقَْدارِ اخلَاَتم 

اللَّهم إِنِّي أَسْأَلَُك َخْيَرَها َوَخْيَر َما » : أنه كان إذا رأى الريح فزع وقال  وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم« . تعاىل 
واملقصود به } كَذَِلَك َنْجزِي القوم اجملرمني { : قال تعاىل « أُْرِسلَْت بِِه ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّها وَشرِّ َما أُْرِسلَتْ به 

فكيف ]  ٣٣: األنفال [ } َوَما كَانَ اهللا ِلُيَعذِّبَُهْم َوأَنَت ِفيهِْم { ) : ىل تعا( ملا قال : ختويف كفار مكة فإن قيل 
  حيصل التخويف؟



  .أن ذلك قبل نزول اآلية : فاجلواب 
  .ما موصولة ، أو موصوفة } َولَقَْد َمكََّناُهْم ِفيَمآ إِن مَّكَّنَّاكُْم ِفيِه { : قوله تعاىل 

  :ثالثة أوجه » إنْ « ويف 
  .يف الَّذي إنْ َمكَّنَّاكُْم فيه طََغيُْتْم : شرطية ، وجواهبا حمذوف واجلملة الشرطية صلة ما ، والتقدير : أحدها 
  :أهنا مزيدة تشبيهاً للموصولة مبا النافية والتوقيتية ، وهو كقوله : والثاين 
  طُوُبَوَتعْرُِض ُدونَ أَْدنَاُه اخلُ... ُيَرجِّي الَْمْرء َما إنْ الَ َيرَاُه  ٤٤٥٨

ويدل . وهو الصحيح أهنا نافية مبعىن مكّناكم يف الذي ما مكّناهم فيه من القوة والَبْسطَِة وَسَعِة األرزاق : والثالث 
» إنْ « النافية إىل » ما « وإمنا عدل عن لفظ . وأمثاله ]  ٩: الروم [ } أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّةً { : له قوله يف مواضع 

  :وقد أَغَيُّ أبو الطيب يف قوله : قال الزخمشري . ثلني لفظاً كراهية الجتماع متما
  .. . . .لَْعُمَرَك ما ما بانَ ِمْنَك لَضَارٌِب  ٤٤٥٩

  .» َما إنْ بان « : وما ضره لو اقتدى بعذوبة لفظ التنزيل فقال 
  فصل

ال مث إهنم مع زيادة القُوَّة ما َنجَْوا معىن اآلية مكناهم فيما مل منكنكم فيه من قوة األبدان وطولِ العمر ، وكَثْرِة ا مل
أي فتحنا عليهم أبواب } َوَجَعلَْنا لَُهمْ َسْمعاً َوأَْبَصاراً َوأَفِْئَدةً { : من عذاب اهللا تعاىل فكيف يكون حالكم؟ مث قال 

الئل ملكوت النعم وأعطيناهم مسْعاً ، فما استعملوه يف َسمَاع الدالئل وأعطيناهم أبصاراً فما استعملوها يف د
السموات واألرض ، وأعطيناهم أفئدة فما استعملوها يف طلب معرفة اهللا تعاىل بل صرفوا كل هذه القَُوى إىل طلب 

  .الدنيا ولذاهتا فال َجَرَم ما أغىن عنهم مسعهم وال أبصارهم وال أفئدهتم من عذاب اهللا تعاىل 
  .أو استفهاماً للتقرير . الظاهر نفياً وهو » ما « جيوز أن يكون } فََمآ أغىن { : قوله 

» من « إذ يصري التقدير أي شيء أعىن عنهم من شيء؟ فزاد : قال } مِّن َشْيءٍ { : واستبعده أبو حيان ألجل قوله 
  .ِفي الوَاجِبِ ، وهو ال جيوز على الصحيح 

والنهي واالستفهام وهذا وفسروا غري املوجب بالنفي . قالوا جيوز زيادهتا يف غري املُوجب : قال شهاب الدين 
  .استفهام 

وِهَي ُمْشربة معىن التعليل ، أي ألهنم كانوا جيحدون فهو كقوله ضََرْبُتُه إذْ » أغْىن « معمول ل } إِذْ كَانُواْ { : قوله 
يعين } َيْستَْهزِئُونَ َوحَاَق بِه مَّا كَاُنواْ بِِه { : مث قال . ويف هذه اآلية ختويف ألهل مكة . أََساَء ، أي ضربته ألنه أساء 

  .أهنم كانوا يطلبون نزول العذاب على سبل االْسِتهَْزاء 
يا كفار مكة كِحْجر ثَُمود وعاد باليمن وأرض سدوم وحنوها } َولَقَْد أَْهلَكَْنا َما َحوْلَكُْم مَِّن القرى { : قوله تعاىل 

} لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ { : قوله : قال اجلبائي . قرى يرجعون احلُجج بيناها هلم لعل أهل ال} َوَصرَّفَْنا اآليات { بالشام 
بأنه فصل ما لو : معناه لكي يرجعوا عن كفرهم وذلك يدل على أنه تعاىل أراد رجوعهم ومل يرد إصرارهم وأجيب 
تعاىل مريد جلميعِ فعله غريه لكان ذلك ألجل اإلرادة املذكورة وإنَّما ذهبنا إىل هذا التأويل للدالئل الدالة على أنه 

  .الكائنات 
  .القُْرَبانُ ما ُتقُرِّب به إىل اهللا } فَلَْوالَ َنَصَرُهُم الذين اختذوا ِمن ُدوِن اهللا قُْرَباناً آِلَهةَ { : قوله تعاىل 



  ] . ٣: الزمر [ } فى َما نَْعُبدُُهْم إِالَّ ِلُيقَرِّبُوَنآ إِلَى اهللا زل{ هؤالء شفعاؤنا عند اهللا : أي اختذوها شفعاء وقالوا 
  :فيه أربعة أوجه } قُْرَباناً { : قوله 

هو » آِلَهةً « نصب على احلال ، و » قُْربَاناً « . حمذوف ، هو عائد » اتََّخذَ « أن املفعول األول ل : أظهرها 
  .آهلة  َنَصَرُهم الَِّذيَن اتََّخذُوُهْم ُمَتقَرَّباً هبم. املفعول الثاين لالتِّخَاذ ، والتقدير 

وإليه حنا أبن عطية . بدل منه » آهلة « مفعوالً ثانياً و » قُْربَاناً « أن املفعول األول حمذوف كما تقدم و : والثاين 
قال أبو . ومل يبني جهة الفاسد . » الفساد املعىن « : واحلَْوِفيُّ وأبو البقاء ، إال أن الزخمشري منع هذه الوجه قال 

ووجه الفساد واهللا أعلم أن القُْرَبانَ اسم : قال شهاب الدين .  صحيح على ذلك اإلعراب ويظهر أن املعىن: حيان 
بدالً منه لزم أن يكون الشيء املَُتقَرَُّب به آهلةً والغرض أنه » آهلةً « ملا تقرب به إىل اإلله ، فلو جعلناه مفعوالً ثانياً و 

  .كيف تكون اآلهلة بدالً منه؟ وهذا َما الَ َيُجوُز بل هو شيء يتقرب به إليها فهو غريها ف. غُري آهلة 
« وعلى هذا ف . وإليه ذهب أبو البقاء أيضاً . وعزاه أبو حيان للَحْويف . مفعولٌ من أجله » قرباناً « أن : الثالث 

  .مفعولٌ ثان ، واألول حمذوف كما تقدم » آِلَهةً 
وجهاً ثانياً وهو املفعول من أجله لكان كالمه مؤوالً بأنه  ولوال أنه ذكر. نقله مكي . أن يكون مصدراً : الرابع 

  .أراد باملصدر املفعول من أجله لبُْعِد معىن املصدر 
  .بل ضلت اآلهلة عنهم فلم ينفعهم عد نزول العذاب هلم : قال مقاتل } َبلْ َضلُّواْ َعنُْهْم { : قوله 
ة ، وسكون الفاء ، مصدر أَِفَك َيأِفُك إفْكاً ، أي كَذُِبُهْم وابن العامة على كسر اهلمز} َوذَِلَك إِفْكُُهْم { : قوله 

وابن عباس أيضا وعكرمة والصَّباح بْن العالء أَفَكَُهْم بثالث فتحات فعالً ماضياً . عباس بالفتح وهو مصدر له أيضاً 
وابن الزبري ، وابن عباس أيضاً وأبو عياض وعكرمة أيضاً كذلك ، إال أنه بتشديد الفاء للتكثري ، . ، أي َصَرفَُهْم 

وهو حيتمل أن يكون بزنة فَاَعل ، فاهلمزة أصلية ، وأن يكون بزنة أَفَْعلَ فاهلمزة . آفَكَُهْم باملد فعال ماضياً أيضاً 
  .زائدة والثانية بدل من مهزة 

د وابن عباس أيضاً آفكُُهْم إنه أفعل ، فهمزته حيتمل أنت تكون للتعدية ، وأن تكون أفعل مبعىن املَُجّر: وإذا قلنا 
وقرى أَفَكُُهْم بفتحتني ورفع الكاف على أنه . باملد وكسر الفاء ، ورفع الكاف جعله اسم فاعل مبعىن صارفهم 

مصدر ألِفَك أيضاً فيكون له ثالثة مصادر اإلفك و اَألفك بفتح اهلمزة وكسرها مع سكون الفاء وفتح اهلمزة والفاء 
  .فجعله أفعل تفضيل . مبعىن أَكْذَبُُهْم : آفَكُُهْم باملد وفتح الفاء ، ورفع الكاف قال : ه قرىء ، وزاد أبو البقاء أن

جيوز أن تكون ما مصدرية ، وهو األحسن ، ليعطف على مثله ، وأن تكون مبعىن } َوَما كَاُنواْ َيفَْتُرونَ { : قوله 
جيوز أن يكون مضافاً إىل الفاعل مبعىن كُِذبُُهْم ، » إفكهم « :  الذي ، والعائد حمذوف أي َيفَْترُوَنُه واملصدر من قوله

  .وإىل املفعول مبعىن َصْرفُُهْم 
} َوَما كَانُواْ َيفَْتُرونَ { إهنا تقرهبم إىل اهللا وتشفع هلم : وذلك إفكهم أي كذهبم الذي كانوا يقولون : واملعىن 

  .يكذبونَ أنَّها آِلَهةٌ 

 مُْنِذرِيَن نَفًَرا ِمَن الْجِنِّ َيْسَتِمُعونَ الْقُْرآنَ فَلَمَّا َحَضُروُه قَالُوا أَْنِصُتوا فَلَمَّا قُِضَي َولَّْوا إِلَى قَْوِمهِْم َوإِذْ َصَرفَْنا إِلَْيَك
ْهِدي إِلَى الَْحقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ ُمْسَتقِيمٍ قَالُوا َيا قَْوَمَنا إِنَّا َسِمْعَنا ِكَتاًبا أُْنزِلَ ِمْن َبْعِد مُوَسى ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيهِ َي) ٢٩(
َوَمْن لَا ُيجِبْ ) ٣١(َيا قَْوَمَنا أَجِيُبوا َداِعَي اللَِّه َوآِمُنوا بِِه َيغِْفْر لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم َوُيجِْركُْم ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ ) ٣٠(

أََولَمْ َيَرْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي ) ٣٢(َس لَُه ِمْن ُدونِِه أَوِْلَياُء أُولَِئَك ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ َداِعَي اللَِّه فَلَْيَس بُِمْعجِزٍ ِفي الْأَْرضِ َولَْي
َيْوَم َو) ٣٣( َشْيٍء قَِديٌر َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرَض َولَْم يَْعَي بَِخلِْقهِنَّ بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيْحيَِي الَْموَْتى َبلَى إِنَُّه َعلَى كُلِّ



فَاْصبِرْ ) ٣٤(ا كُْنُتْم َتكْفُُرونَ ُيعَْرُض الَِّذيَن كَفَُروا َعلَى النَّارِ أَلَْيَس َهذَا بِالَْحقِّ قَالُوا بَلَى َورَبَِّنا قَالَ فَذُوقُوا الَْعذَابَ بَِم
ْوَم َيَرْونَ َما ُيوَعُدونَ لَمْ َيلَْبثُوا إِلَّا َساَعةً ِمْن َنَهارٍ َبلَاغٌ فََهلْ كََما َصَبَر أُولُو الَْعْزمِ ِمَن الرُُّسلِ َولَا َتْستَْعجِلْ لَُهْم كَأَنَُّهْم َي

  ) ٣٥(ُيْهلَُك إِلَّا الْقَْوُم الْفَاِسقُونَ 

بني اآلية ملا بني أن يف اإلنس َمْن آَمَن ، ومنهم من كفر ، } . . . َوإِذْ َصَرفَْنآ إِلَْيَك نَفَراً مَِّن اجلن { : قوله تعاىل 
  .أيضاً أن يف اجلن من آمن ومنهم من كفر ، وأن مؤمنهم ُمَعّرض للثواب ، وأن كافرهم معرض للعقاب 

» َنفَراً « صفلة ل » ِمْن الْجِنِّ « َصرفنا بالشديد للتكثري : وقرىء . منصوب باذْكُْر مقدراً } َوإِذْ َصَرفَْنآ { : قوله 
  .البتداء الغاية  »ِمْن « و » َصْرفَنا « وجيوز أن يتعلق ب 

صفة له وراعى معىن » ِمَن الْجِنِّ « إن : صفة أيضاً لنفراً ، أو حال ، لتخصصه بالصفة إن قلنا » يسمعون « : قوله 
  .يستمع جلاز : النفر فأعاد ليه الضمري مجعاً ، ولو راعى لفظه فقال 

هر ، وأن تكون للرسول صلى اهللا عليه وسلم جيوز أن تكون اهلاء للقرآن وهو الظا} فَلَمَّا َحَضُروُه { : قوله 
  .» َحَضُروُه « إىل الغيبة يف قوله » إلَْيكَ « : وحينئذ يكون يف الكالم التفات من قوله 

حضروه على » هاء « العامة على بنائه للمفعول ، أي فرغ من قراءة القرآن وهو يؤيد عود } فَلَمَّا قُِضَي { : قوله 
وحبيب بن عبد اهللا قََضى مبنياً للفاعل ، أي أمت الرسول قراءته وهي تؤيد عودها على الرسول وأبو ِمْجلزٍ . القرآن 

  .عليه الصالة والسالم 
  فصل

  :ذكروا يف كيفية هذه الواقعة قولني 
هذا الذي حدث يف السماء إما حدث لشيء : كانت اجلن َتْسَتمع ، فلما رمجوا قالوا : قال سعيد بن جبري : األول 
وكان قد اتفق أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أَيَِس من أهله مكة أن ُيجِيبُوه . رض؟ فذهبوا يطلبون الّسبب يف األ

خرج إىل الطائف ، لَيْدُعَوُهْم إىل اإلسالم فلما انصرف إىل مكة وكان ببطن مكة خنلة قام يقرأ القرآن ، فمر به نفٌر 
س بعثهم ليعرف السبب الذي أوجب حراسة السماء بالرجم فسمعوا القرآن َنصِيبَِني ، كان إبلي) جِنِّ ( من أشراف 

  .، فعرفوا أن ذلك هو السبب 
أن اهللا أمر رسوله أن يُْنِذَر اجلنَّ ويدعوهم إىل اهللا تعاىل ويقرأ عليهم القرآن فصرف إليه نفراً من : والقول الثاين 

  ) .انتهى  (اجلن لَيْسَتِمعُوا منه القرآن ، وُيْنِذُروا قومهم 
  فصل

نقل القاضي يف تفسريه أن اجلنَّ كانوا يهوداً؛ ألن يف اجلن ِملَالً كما يف اإلنس من اليهود والنَّصاَرى واجملوس وعبدة 
  هل للجن ثواب؟: سئل أبن عباس . األوثان ، وأطبق احملقِّقون على أن اجلنة مكلفون 

  .اجلنة ويزَدِحُمونَ على أبواهبا هلم ثواب وعليهم عقاب يلتقون يف أبواب : نعم : قال 
  فصل

روى الطربي عن ابن عباس أن أولئك اجلنَّ كانوا سبعة » أَنْفَارٍ « النَّفَُر دون الَعَشَرِة وجيمع على : قال الزخمشري 
  .نفر من أهل نِصيبِني ، فجعلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسالً إىل قومهم 

واختلفت . ذكر لنا أهنم صرفوا إليه من نِيَنَوى : وعن قتادة . ، أحدهم زوبعة وعن زِرِّ بن حبيش كانوا تسعة 
  الروايات يف أنه هل كان عبداهللا بن مسعود مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلن؟



  فصل
خ َيَتوَّكأ كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو بظاهر املدينة إذْ أَقَْبلَ شي: روى القاضي يف تفسريه عن أنس قال 

علىُعكَّازِِه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا ملشية جنِّيِّ ، مث أَتى فسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب 
أََجلْ يا رسول اهللا فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم من أَيِّ : صلى اهللا عليه وسلم إهنا لنغمةُ جِنِّّي ، مفاق الشيخ 

ال أدري : أنا َهاُم بن ِهيم بن القيس بن إبليس فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال يار سول اهللا اجلن أنت؟ 
أكلت ُعمر الدنيا إال : قال . قال كم أتى عليك ِمَن الُعمر . أجل يا رسول اهللا : بينك ونبني إبليس إال أبوين قال 

. وام فكنت أََتشَوُف على اآلكام ، وأْصَداُد اهلَاَم وأُْورُِش بني األَنام القليل كنت حني قََتلَ قابيلُ هابيلَ غالماً ابن أع
فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم بئس العملُ قال يا رسول اهللا دعين من العتب ، فإين ممن آمن مع نوحٍ عليه الصالة 

. وأعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني إين واهللا لَِمَن النّادمينت ، : والسالم وعاتبته يف دعوته فبكا وأبكاين وقال 
ولَِقيُت إبراهيم وآمنت به ، وكنت بينه وبني األرض إذ رُِمَي به يف املَْنَجنِيق ، كنت معه يف النار إذْ أُلِْقَي فيها وكنت 

ى ابن َمرَْيَم وكنت مع عيس. مع يوسف إذ أُلِقَي يف اجلُبِّ فسبقته إىل قصره ولَِقيُت موسى ْبَن ِعْمَران باملكان األثري 
قال أنس . إن لَِقيَت ُمَحمَّداً فاقرأ عليه السالم علّمين التوراة وإن عيسى علمين اإلجنيل ، فعلّمين القرآن : فقال يل 

قال عمر بن . فَعلََّمُه النيب صلى اهللا عليه وسلم َعْشَر سَُورٍ ، وقُبَِض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل َيْنِعِه إلينا : 
إِذَا { و  ١: النبأ [ } َعمَّ َيَتَسآَءلُونَ { وروي أنه عمله سورة الواقعة ، و . طاب رضي اهللا عنه وال أراه إال حيا اخل

  .وسرة اإلخالص واملَُعوِّذََتني ]  ١: الكافرون [ } قُلْ ياأيها الكافرون { و ]  ١: التكوير [ } الشمس كُوَِّرْت 
  فصل

وروى . كانوا تسعةً : كانوا سبعة وقد تقدم ، وقيل ) رضي اهللا عنهما ( ل ابن عباس اختلفوا يف عدد النفر ، فقا
عاصم عن زِرِّ بن ُحَبْيش كان زوبعة من التسعة الذين استمعوا القرآن ، فلما حضروه قالوا أنصتوا أي قال بعضهم 

روي يف احلديث أن اجلنة ثالثة أصناف ، . لَُه أَْنَصَت ِلكَذَا ، واْستَْنَصتُّ : لبعض أنصتوا أي اْسكُتُوا مستمعني يقال 
  .صنف هلم أجنحة يطريون يف اهلواء ، وصنف حيَّاٍت وِكالَب ، وصنف حيلّون ويظَْعُنون 

خموفني داعني بأمر » ُمْنِذرِيَن « انصرفوا إليهم } َولَّْواْ إىل قَْومِهِم { مث إهنم ملا استمعوا القرآن حىت فرغ من تالوته 
صلى هللا عليه وسلم وذلك ال يكون إال بعد إمياهنم ، ألهنم ال َيْدُعونَ غريهم إىل مساع القرآن ، رسول اهللا 

قَالُواْ ياقومنآ إِنَّا َسِمْعَنا ِكتَاباً أُنزِلَ ِمن َبْعِد موسى ُمَصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه { وعند ذلك . والتصديق به ، إال وقد آمنوا 
ذلك أن كتب سائر األنبياء كانت مشتملةً على الدعوة إىل التوحيد والدعوة إىل النبوة أي لكتب األنبياء ، و} 

يهدي إِلَى احلق وإىل { واملََعاد وتطهري األخالق ، وكذلك هذا الكتاب مشتمل على هذه املعاين وهو معىن قوله 
  .} طَرِيقٍ مُّْسَتقِيمٍ 

  من بعد عيسى؟: من بعد موسى ، ومل يقولوا : كيف قالوا : فإنْ قيل 
. إنا مسعنا كتاباً أنزل بعد موسى : أنه روي عن عطاٍء واحلسن أنه كان دينهم اليهودية فلذلك قالوا : فاجلواب 

من بعد موسى مث إن اجلن ملا : أن اجلنَّ ما مسعت أمر عيسى فلذلك قالوا ) رضي اهللا عنهما ( وعن ابن عباس 
  .يعين حممَّداً صلى اهللا عليه وسلم « ا يا قومنا أجيبوا َداِعيَ اهللا وصفوا القرآن هبذه الصفات الفاضلة قالو

  فصل
  .دلت هذه اآلية على أنه صلى اهللا عليه سومل كان مبعوثاً إىل اِجلنِّ كما كان مبعوثاً إىل اإلْنسِ 

  .مل يبعث اهللا نبياً إىل اإلنس وإىل اجلن قبله : قال مقاتل 



وآمنوا به : أمر بإجابته يف كل ما أمر به فيدخل فيه األمر باإلميان فكيف قال } ِعَي اهللا أَجِيُبواْ َدا{ قوله : فإن قيل 
  ؟» 

أفاد ذكر اإلميان على التعيني ، ألنه أهم األقسام وِأشرفها وقد جرت عادة القرآن الكرمي بأنه يذكر : فاجلواب 
وقوله ]  ٩٨: البقرة [ } ُسِلِه َوجِبْرِيلَ َومِيكَالَ ومالئكته َوُر{ : اللفظ العام مث يعطف عليه أشرف أنواعه ، كقوله 

وملا أمر باإلميان به ذكر فائدة ذلك اإلميان ]  ٧: األحزاب [ } َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النبيني ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمن نُّوحٍ { 
بل : يغفر لكم ذُنُوَبكُْم ، وقيل : ئدة والتقدير هنا زا» من « كلمة : قال بعضهم } َيْغِفْر لَكُْم مِّن ذُنُوبِكُْم { : فقال 

هنا البتداء الغاية واملعىن أنه يقع ابتداء الغفران بالذنوب مث ينتهي إىل َعفْوِ ما صدر عنكم » من « فائدته أن كلمة 
  .وجيوز أن تكون تبعيضيةً . من ترك األَْولَى واألكمل 

فاستجاب هلم من قومهم حنو سبعَني َبْعالً ) رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس } وَُيجِْركُْم مِّْن َعذَابٍ أَِليمٍ { : قوله 
  .من اجلن فََرَجُعوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوافقوه يف البَطَْحاء فقرأ عليهم القُْرآنَ وأمرهم وَنَهاُهْم 

  فصل
كُونُوا تراباً مثلَ : النجاة من النار ، مث يقال هلم  ال ثَوَاَب هلم إال: اختلفوا يف أن اجلن هل هلم ثواب أم ال؟ فقيل 

وقو قول أيب حنيفة والصحيح أن حكمهم حكم ) وُيجِرْكُْم ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ : ( واحتجوا على ذلك بقوله . البهائم 
  .بين آدم يستحقون الثواب على الطاعة والعقاب على املعصية 

يدخلون اجلنة ، ويأكلون : قال الضحاك . تقدم عن ابن عباس أيضاً حنُو ذِلَك وهو قولُ ابن أَبِي لَْيلَى ومَاِلٍك و
والفرق . ويشربون ، ألن كل دليل دل على أن البشر يستحقون الثواب على الطاعة فهو بعينه قائم يف حقِّ اجلنِّ 

: يصيبون من نعيمها؟ قال  هل: فقيل . بينهما بَعيداً جِدا ، وذكر النقاش يف تفسريه حديثاً أنه يدخلون اجلنة 
سألت : وقال أَرطَأَةُ ْبُن املُْنِذر . ُيلْهُِمُهم اُهللا تسبيحُه وِذكَْره فيصيبهم من لذته ما يصيب بين آدم من نعيم اجلنة 

] .  ٥٦: الرمحن [ } لَْم َيطِْمثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوالَ َجآنٌّ { : نعم وقرأ : ضمرةَ بن حبيب هل للجن ثواب؟ ققال 
  .إن مؤمين اجلنِّ حول اجلنة يف َرَبض َورِحابٍ ولُْبسِ فيها : وقال عمر بن العزيز 

أنصار } َولَْيَس لَُه ِمن ُدونِِه أَْوِلَيآُء { ومن ال جيب داعي اهللا فليس مبعجز يف األرض أي ال يعجز اهللا فيفوته : قوله 
  .} أولئك ِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ { مينعونه من اهللا 

اعلم أنه تعاىل قرر من أول سورة إىل ههنا } . . أََولَْم َيَرْواْ أَنَّ اهللا الذي َخلََق السماوات واألرض { : له تعاىل قو
مث ذكر ههنا تقرير القادر من تأمل يف ذلك علم أن املقصود من القرآن كله تقرير هذه . أمر التوحيد والنبوة 

ه اآلية الداللة على كونه تعاىل قادراً على البعث ، ألنه تعاىل أمام الدليل واعلم أن املقصود من هذ. األصول الثالثة 
على خلق السموات واألرض وخلقهام أعظم من أعادة هذا الّشخص حيا بعد أن كان ميِّتاً ، والقادر على األكمل 

  .ال بّد وأن يكون قادراً على ما دونه 
بالكسر َيعَْيا بالفتح فلما دخل » عِيَِي « ة على سكون العني وفتح الياء مضارع العام} َولَمْ َيْعَي بَِخلِْقهِنَّ { : قوله 

وأصلها َعيِيَ بالكسر فجعل الكسر : قالوا . وقرأ احلسن يَِعي بكسر العني وسكون الياء . اجلازم حذف األلف 
بالفتح جاء مضارعه » فََعلَ « املاضي على  وملا بىن. َبقَا : ، كما قالوا يف َبِقي » َعَيا « فتحة ، على لغة طَيِّةء فََصار 

لَْم يَْعيِ بعني ساكنة وياءٍ : على َيفِْعلُ بالكسر فصار َيعْيي مثل َيْرِمي ، فلما دخل اجلَازم حذف الياء الثانية فصار 
، الفَكّ وقد تقدم أن َعيَِي وحَيَِي فيها لغتان . مكسورة ، مث نقل حركة الياء إىل العني فصار اللفظ كما َتَرى 

  :َعيَِي فكقوله ) أما ( فأما حَيَِي فتقدََّم يف األنفال و . واإلدغام 



  ببيَضتَِها احلََمامَْه... َعّيوا بأْمرِِهْم كَما َعْيَيُت  ٤٤٦٠
  .ومنه الَعيُّ يف الكالم ، وَعيَِي باَألمر إذا مل يهتد لوجهه . والعي عدم االهتداء إىل جهٍة 

قال أبو عبيدة ، واألخفش . » أَلَْيَس اهللاُِ بِقَادرٍ « باء زائدة وَحسََّن زيادَتها كَْونُ الكالم يف قوة ال» بِقَاِدرٍ « : قوله 
» َما ظََنْنُت أَنَّ أحداً بِقَاِئمٍ « وقاس الزجاج ]  ٢٠: املؤمنون [ } َتنُبتُ بالدهن { : الباء زائدة للتوكيد ، كقوله : 

  .ما أظُنَُّك بقائمٍ : ل الكسائي والفراء العرب تدخل الباء يف االستفهام فتقول وقا. والصحيح التوقف . َعلَْيَها 

  .بغري ياء » قَاِدٌر « وقرأ عيسى ، وزيد بن علي 
  .} أَوَلَْم َيرَْواْ { : إجياب ملا تضمنه الكالم من النفي يف قوله » بلى « : قوله 

أليس هذا : أَلْيَس َهذا بالَْحقِّ قَالُوا َبلَى فقوله : فيقال هلم } ى النار َوَيْوَم ُيعَْرُض الذين كَفَُرواْ عل{ : قوله تعاىل 
واملقصود من هذا االستفهام التهكم والتوبيخ على استهزائهم . معمول لقول مضمر هو حال كما تقدم يف نظريه 

  .} فَذُوقُواْ العذاب بَِما كُنُتْم َتكْفُُرونَ { فيقال هلم . بوعد اهللا تعاىل ووعيده 
عاطفة هذه اجلملة على ما تقدم ، » فَاْصبِر « الفاء يف قوله } فاصرب كََما َصَبَر أُْولُواْ العزم ِمَن الرسل { : قوله تعاىل 

واعلم أنه تعاىل ملا قرر املَطَاِلَب الثَّالثَة وهي التوحيد والنبوة وأجاب عن الشبهات أردفه مبا . والسببية فيها ظاهرة 
والنصيحة للرسول صلى اهللا عليه وسلم وذلك ألن كانوا يؤذونه وُيوجُِسون صدره فقال تعاىل  جيري جمرى الوعظ

  .أولو احلَْزم ) رضي اهللا عنهما ( أي أُولو اِجلدِّ والصَّْبر والثَّبَات وقال ابن عباس } فاصرب كََما َصَبَر أُْولُواْ العزم { : 
وجيوز أن يكون . ة ، وعلى هذا فالرُُّسلُ أَولُو َعْزم َوغُري أُوِلي َعْزمٍ جيوز أن تكون من تبعيضي} ِمَن الرسل { : قوله 

كُلّ الرُُّسلِ كانوا أوىل عزم ومل يبعث اهللا نبياً إال كان ذَا َعْزم : قال ابن زيد . للبيان فكلهم على هذا أُولو َعْزم 
من اخلَزِّ وأَرِْدَيةً ) أكسية ( كما يقال اشتريت  وإمنا دخلت ِمْن للتَّْجنِيس ال للتبعيض. وَحْزمٍ ، ورأي وكمال عقل 

األنبياء كلهم أولو العزم إال يُوُنسَ لعجلة كانت منه ، أال ترى أنه قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم : وقيل . من البّز 
رة األنعام ، وقيل هم ُنجََباء الرسل ، وهم املذكورون يف سو]  ٤٨: القلم [ } َوالَ َتكُن كََصاِحبِ احلوت { : 

هم الذين أمروا : وقال الكليب . » أُولَِئكَ الَِّذيَن َهَداُهُم اُهللا فبهداُهم اقَْتِدْه « : وهم ثََمانَِيةَ َعَشَر لقوله بعد ذكرهم 
نوٌح وهوٌد ، وصاحلٌ ، ولوطُ ، وشعيٌب ، وُموَسى ، : هم ستة : باجلهاد ، وأظهروا املكاشفة مع أعداء الدين وقيل 

  .ملذكورون على النَّسقِ يف سورة األْعراف والشَُّعَراِء وهم ا
هم ستة ، نوح صرب على أذى قومه ، كانوا يضربونه حىت ُيْغَشى َعلَْيه ، وإبراهيم َصَبَر على النار : وقال مقاتل 

 يف اجلُبِّ وذْبح الَولَد ، وإسحاق صرب على الذبح ، ويعقوب ، صرب على فَقْد ولده ، وذَهَابِ بصره ، ويوسُف صرب
  .والسِّْجن ، وأيوبُ صرب على الُضرِّ 

وقال . هم نوح ، وإبراهيم ، وموسى وعيسى أصحاب الشرائع ، فهم مع ُمحَمَّد مخسة : وقال ابن عباس وقتادة 
َوإِبَْراهِيَم وموسى  َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النبيني ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمن نُّوحٍ{ : ذكرهم اهللا على التخصيص يف قوله : البغوي 

]  ١٣: الشورى [ } َشَرعَ لَكُم مَِّن الدين َما وصى بِِه ُنوحاً { : ويف قوله ]  ٧: األحزاب [ } َوِعيَسى ابن َمْرَيمَ 
يا عائشةُ إن اهللا مل يرض الويل العزم إال بالّصرب على : اآلية روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعائشة 

، } فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل { : صرب على حمبوهبا مل يرَض إال ان كلفين ما كلفهم قال مكروهها ، وال
  .وإين واهللا ال بّد يل من طاعة ، واهللا ألصربنَّ كما َصَبرُوا وأَْجَهَدنَّ وال قوة إال باهللا 



يب صلى اهللا عليه وسلم ضجر من قومه بعَض إن الن: قيل . العذاب فإنه نازل هبم } َوالَ َتْسَتْعجِل لَُّهْم { : قوله 
مث أخرب أن ذلك العذاب . الضََّجر ، وأحبَّ أن ينزل اهللا العذاب مبن أىب من قومه ، فأمر بالصرب ، وترك االستعجال 

} ُيوَعُدونَ كَأَنَُّهْم َيْوَم َيَرْونَ َما { : إذ أنزل هبم يستقصرون مدة لبثهم يف الدنيا حىت حيسبوهنا ساعة من هنار فقال 
إذا عاينوا العذاب صار طُول لَبْثهِمْ يف الدنيا والْبرَزخ كأنه ساعةٌ من } لَْم يلبثوا إِالَّ َساَعةً مِّن نََّهارٍ { من العذاب 

  :النهار ، أو كان مل يكن هلول ما عاينوا ، ألن ما مضى وإن كان طويالً صار كأنه مل يكن ، قال الشاعر 
  كَأَنَّ َشْيئاً لَْم َيكُْن إذَا أََتى... لَْم َيكُْن إذَا َمَضى  كَأَنَّ َشْيئاً ٤٤٦١

  .واعلم أنه مت الكالم ههنا 
  :وفيه وْجَهان . العامة على رفعه » بالغ « : قوله 

وقيل . } إِالَّ َساَعةً مِّن نَّهَارٍ { : تلكَ الساعةُ بالغٌ ، لداللة قوله : أنه خرب مبتدأ حمذوف ، فقدره بعضهم : أحدمها 
  .تقديره هذا أي القرآن والشرع بالغٌ من اهللا إليكم : 

وال تستعجل « أي هلم بالغ فيوقف على } َوالَ َتْسَتْعجِل { الواقع بعد قوله » لَُهْم « أنه مبتدأ واخلرب قله : والثاين 
ْعَجالِ فهو يشبه اهليئة والقطع باالْسِت» هلم « وهو ضعيف جداً ، للفصل باجلملة التشبيهية ، وألن الظاهر َتَعلُّق . » 
.  

» َبلِّغْ « ويؤيده قراءة ابن ِمْجلَزِ . نصباً على املصدر أي بلِّغ بالغاً » بالغاً « وقرأ زيد بن علي واحلسن وعيسى 
ولو « : ال فإنه ق» ِلَساَعِة « ويؤخذ من كالم َمكِّيٍّ أنه جيوز نصبه نعتاً . فعالً ماضياً » َبلَّغَ « وقرأ أيضاً . أمراً 

وقرأ احلسن . وكأنه لو مل يطلع على ذلك قراءة . » قرىء بالغاً بالنصب على املصدر ، أو على النعت لساعة جاز 
على حذف مضاف أي من هنارٍ ذي بالغ ، أو وصف » َنهَار « َبالَغٍ باجلر ، وُيخَرِّج على الوصف ل : أيضاً 

  .بلْيغ والبالغ مبعىن التَّ. الزمان بالبالغ مبالغةً 
وعنه . وابن حميصن َيْهِلكُ بفتح الياء وكسر الالم مبنياً للفاعل . العام على بنائه للمفعول » فهل يهلك « : قوله 

بضم : وزيد بن ثابت . » كُلٌّ َمْرغُوٌب َعْنَها « : قال ابن جين . أيضاً فتح الالم وهي لغةٌ واملاضي َهِلَك ، بالكسر 
بالنو » َتْهِلُك « : وقرىء . نصباً على املفعول به . } القوم الفاسقون { . عل هو اهللا تعاىل الياء وكسر الالم ، فالفا

  .» الْقَْوم « وكسر الالم ونب 
  فصل

تأويله ال َيْهِلُك مع رمحة : املعىن فهل يهلك بالعذاب إذا نزل إالّ القَْوم الفاسقون اخلارجون عن أمر اهللا قال الزجاج 
  .َما ِفي الرََّجاِء ِلَرْحَمِة اهللا أقَْوى ِمْن هذه اآلية : القَْوم الفاسقون ، وهلذا قال قوٌم  اهللا وفْضِلِه إالَّ

َمْن قََرأَ سُوَرة اَألْحقَاِف أُْعِطيَ « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ) رضي اهللا عنه ( روى أّيب بن كعب 
اللَُّهمَّ َتوفََّنا ( » ْنَيا َعْشَر َحَسَناٍت وُمِحَي َعْنُه َعْشُر َسيِّئاٍت وُرِفَع لَُه َعْشُر َدَرجَاٍت ِمَن اَألْجرِ بَِعَدِد كُلِّ َرْملٍ ِفي الدُّ

  ) .ُمْسِلِمَني 

ا بَِما نُزِّلَ َعلَى َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوآَمنُو) ١(الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه أََضلَّ أَْعمَالَُهْم 
ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا اتََّبعُوا الَْباِطلَ َوأَنَّ الَِّذيَن ) ٢(ُمَحمٍَّد َوُهَو الَْحقُّ ِمْن َربِّهِْم كَفََّر َعْنُهمْ َسيِّئَاتِهِْم وَأَْصلََح بَالَُهْم 

  ) ٣(للَُّه ِللنَّاسِ أَْمثَالَُهْم آَمُنوا اتََّبُعوا الَْحقَّ ِمْن َربِّهِْم كَذَِلَك َيضْرُِب ا



. أول هذه السورة مناسب آلخر السورة املتقدمة } . . . الذين كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اهللا { : وقوله تعاىل 
هم الذين كانوا يطعمون اجليش يوم بدر ، منهم أبو جهل واحلارث بن هشام ، وعبتة : واملراد بالذين كفروا قيل 

ومعىن َصدِِّهْم عن سبيل . كل كافر : وقيل . أهل الكتاب : وقيل . كفار قريش : وقيل . ابنا ربيعة وغريهم وشيبة 
  .صدوا غريهم َوَمَنُعوُهم : وقيل . صدوا أنفسهم عن السَّبيل ، ومنعوا عقوهلم من اتِّباع الدليل : اهللا ، قيل 

وجيوز نصبه على } أَْعَمالَُهْم { : تداء واخلرب اجلملة من قوله جيوز فيه الرفع على االب} الذين كَفَرُواْ { : قوله 
  .من حيث املعىن ، أي َخيَّبَ الَّذيَن كَفَُروا » أضل « االشتغال بفعل مقدر يفسره 

أي أبطلها فلم يقبلها وأراد باألعمال ما فعلوا من إطعام الطعام ، وصلِة األرحام قال الضحاك } أَْعَمالَُهْم { : قوله 
  .أبطل كيدهم ومكرهم بالنيبِّ صلى اهللا عليه وسلم وجعل الدائرة عليهم  :

  .» َرِحمَ الَِّذيَن آَمُنوا « : جيوز فيه الوجهان املتقدمان ، وتقدير الفعل } والذين آَمُنواْ { : قوله 
شدداً ، وزيد بن علي وابُن ِمقِْسم والعامة على بناء الفعل نزل للمفعول م} َوآَمُنواْ بَِما ُنزِّلَ على ُمحَمٍَّد { : قوله 

قال . َنَزلَ ثالثياً مبنياً للفاعل : وقرىء . َنزَّلَ مبنيا للفاعل وهو اُهللا ، واألعمش أُْنزِلض هبمزة التعدية مبنياً للمفعول 
نوا مشركُوا مكَّةَ والذين آم» الذين كفروا وصدوا « : قال بان عباس . مل خيالفوه يف شيء : سفيان الثوري 

  .وعملوا الصاحلات األَْنَصاُر 
  .مجلة معترضة بني املبتدأ واخلرب املفسَّر واملفسِّر } َوُهَو احلق { : قوله 
رضي اهللا ( قال ابن عباس . يف طه » البال « وتقدم تفسري . حاهلم } كَفََّر َعْنُهْم سَيِّئَاِتهِْم وَأَصْلََح بَالَُهمْ { : قوله 
  .أي َعَصمَُهْم أيَّاَم َحيَاتِهِْم يعين أن هذا اإلصالحَ يعود إلَى صالح أعماهلم حتَّى ال َيْعُصوا  أصلح ،: معىن ) : عنه 
  فصل

تكفري السيئات مرّتب على اإلميان ، والعمل الصاحل ، فمن آمن ومل يعمل صاحلاً يبقى يف العذاب : قالت املعتزلة 
  .خالداً 

أو . مرتباً على الكفر والّصد ، فمن يكفر ال ينبغي أن تضل أعماله  لو كان كما ذكرمت لكان اإلضالل: واجلواب 
أي مؤمنٍ يتصور : أو نقول . إن اهللا تعاىل رتَّب أمرين فمن آمن كفر سيئاته ، ومن عمل صاحلاً أصلح باله : نقول 

من » وَعملُوا  «: غري آت بالصاحلات حبيث ال يصدر عنه صالة وال صيام وال صدقة وال طعام ، وعلى هذا فقوله 
  .أَكَلُْت كَِثرياً وَشبِْعُت : عطف املسببِ على السبب كقول القائل 

أفاد هذا » آمنوا وعلموا الصلحات « : مع أن قوله » وآمنوا مبا نُّزل على حممد « : ما احلكمة يف قوله : فإن قيل 
  .املعىن؟ 

  :من وجوه : فاجلواب 
أي جبميع األشياء » آَمُنوا بَِما نزل « : ورسوله ، واليوم اآلخر ، وقوله  أي اهللا» الذين آمنوا « : قوله : األول 

خلق اهللا السموات واألرض وكل شيء إما على معىن : الواردة يف كالم اهللا ورسوله تعميماً بعد أمور خاصة كقولنا 
  .وكل شيء غري ما ذكرنا ، وإما على العموم بعد ذكر اخلصوص 

املعجز الفارق بني الكاذب والصادق يعين » وُهَو احلَقُّ « آمنوا من قبل مبا نزل على حممد  أن يكون املعىن: والثاين 
) و . ( آمنوا أوالً باملعجز ، وأيقنوا أن القرآن ال يأيت به غري اهللا فآمنوا وعلموا الصاحلات والواو للجمع املطلق 

ئل آمن به وكان اإلميان به واجباً ويكون بياناً إلمياهننم جيوز أن يكون املتأخر ذكراً متقدماً وقوعاً ، وهذا كقول القا
خرجُت وخرجت مصيباً أي : آمنوا وآمنوا مبا نزل على حممد أي آمنوا وآمنوا باحلق كقول القائل : ، كأنه قال 



 وكان خروجي جيداً ، حيث جنوت من كذا أو رحبت كذا ، فكذلك ملا قال آمنوا بني أن إمياهنم كان مبا أمر اهللا
  .وأنزل اهللا ال مبا كان باطالً من عند غري اهللا 

  :فيه وجهان » ذلك « : قوله 
  .أنه مبتدأ واخلرب اجلار بعده : أظهرمها 

: فاجلار يف حملِّ نصب قال أبو حيان . أنه خرب مبتدأ مضمر ، أي األمر ذلك بسبب كذا : قال الزخمشري : الثاين 
  .وال حاجة إليه 

الذين آَمُنواْ اتبعوا { قول كربائهم ، ودين آبائهم : وقيل . أي الشيطان } ين كَفَُرواْ اتبعوا الباطل بِأَنَّ الذ{ : قوله 
متعلقاً باحلق » من رهبم « : وعلى هذا فال يكون قوله : احلق هو اهللا تعاىل : وقيل . يعين القرآن } احلق ِمن رَّبِّهِمْ 

بعوا من رهبم ، أو من فضل اهللا أو هداية رهبم ابتعوا باحلق؛ وهو اهللا تعاىل أي ات} اتبعوا { : وإمنا يتعلق بقوله تعاىل 
.  

عائد إىل الفريقني مجيعاً ، أي من رهبم اتبع هؤالء الباطل ، وهؤالء احلق ، } ِمن رَّبِّهِْم { : قوله : وحيتمل أن يقال 
  .وأي من حكم رهبم ومن عند رهبم 

والضمري راجع إىل ( على مثل ذلك الضرب يضرب اهللا للناس أمثاهلم خرجه الزخمشري » كذلك يضرب « : قوله 
  ) .انتهى ( ألجل الناس ليعتربوا ) الفريقني أو إىل الناس على معىن أنه يضرب أمثاهلم 

  فصل
. واملراد باألمثال األشكال . معناه كذلك بني اهللا أمثال حسنات املؤمنني وإضالل أعمال الكافرين : قال الزجاج 

  :فيه وجهان } أَْمثَالَُهْم { والضمري يف قوله . بني كون الكافر متبعاً للباطل وكون املؤمن متبعاً للحق :  وقيل
  .يضرب للناس أمثال أنْفُِسهِْم : أنه يعود إىل الناس ، كأنه تعاىل قال : أحدمها 
  .قني السَّابقني يعود إىل الفريقني السابقني ، واملعىن يضرب اهللا للناس أمثال الفري: والثاين 

َبْعُد َوإِمَّا ِفَداًء حَتَّى َتَضَع فَإِذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَُروا فَضَْرَب الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثَْخْنُتُموُهْم فَُشدُّوا الْوَثَاَق فَإِمَّا َمنا 
لَِكْن لَِيْبلَُو َبْعَضكُْم بِبَْعضٍ وَالَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَلَْن ُيِضلَّ الْحَْرُب أَْوَزاَرَها ذَِلَك َولَْو َيَشاُء اللَُّه لَاْنَتَصَر ِمْنُهْم َو

  ) ٦(وَُيْدِخلُُهُم الَْجنَّةَ َعرَّفََها لَُهْم ) ٥(َسيَْهدِيهِْم وَُيْصِلحُ َبالَُهْم ) ٤(أَْعَمالَُهْم 

تقديره » َضْربَ الرِّقَابِ « ذا الظرف فعل مقدر هو العامل يف العامل يف ه} فَإِذَا لَقِيُتُم الذين كَفَُرواْ { : قوله 
ألنه مؤكَّد وهذا : ومنع أبو البقاء أن يكون املصدر نفسه عامالً ، قال . فاضربوا الرقاب وقَت ُمالَقَاِتكُُم الَعُدوَّ 

قول ( م إىل عامله؟ ومنه ضرباً زيداً ، هل العمل منسوب إليه إ: أحد القولني يف املصدر النائب عن الفعل ، حنو 
  ) :الشاعر 
  فََنْدال ُزَرْيَق املَالَ َنذْطَ الثَّعَاِلبِ... َعلَى جَِني أَلَْهى النَّاسَ ُجلُّ أُُمرِِهْم  ٤٤٦٢

وبه استدل على أن العمل . واملصدر هنا أضيف إىل معموله » نْدالً « أو ب » أندل « فاملال منصوب إما ب 
  .بعده ولو مل يكن عامالً لََما أضيف إىل ما بعده  للمصدر ، إلضافته إىل ما

  فصل
  :يستدعي متعلَّقاً ُتَعلَُّق به وُتَرتَُّب َعلَْيه وفيه وجوه » فإذا لقيتم « : الفاء يف قوله : قال ابن اخلطيب 

ج إعدامه خري ملا بني أن الذين كفروا أضل أعماهلم ، وأن اعتبار اإلنسان بالعمل وَمْن ال عمل له فهو َهَم: األول 



بعد ظهور أن ال حرمة هلم بعد إبطال عملهم فاضربوا أعناقهم قال } فإذا لقيتم الذين كفروا { . من وجوده 
  .فضرب الرقاب َنْصٌب على اإلغراء : البغوي 
ق وهو إذا تبني تباين الفريقني وتباعد الطريقني بأن أحدمها يتبع الباطل وهو حزب الشيطان واآلخر يتبع احل: الثاين 

  .فإذا لَِقيُتُموُهْم فاقُْتلُوُهْم ) عند التََّحزُّب ( ِحزب الرمحن حق القتال 
أن من الناس من يقول لضعف قلبه وقُُصور َنظَرِه إيالم احلَيوان من الظُّلْم والطُّْغَيان وال سيما القَْتلُ الذي : الثالث 

األعمال باتباع احلق والباطل فلمن ُيقَْتلْ يف سبيل اهللا لتعظيم ملا كان اعتبار : فيقال رَدا عليهم . هو ختريب بنيان 
فإن ذلك . األجر ما للمصلى والصائم فإذا لقيتم الذين كفروا فاقتلوهم وال تأُْخذْكُْم هبم رأفة ) من ( اهللا وبأمره له 

  .اتباع للحق واالعتبار به ال بصورة الفعل 
  فصل

ها من األعضاء ، ألن املؤمن هنا ليس بدافع ، إمنا هو مدافع وذلك ألن واحلكمة يف اختيار ضرب الرقبة دون غري
من يدفع الصائل ال ينبغي أن يقصد أوالً مقتله ، بل يَُتَدرَّج وُيْضَرب غري املقتل فإن اندفع فذاك ، وال يرقى إىل 

رض بالكلية ، وتطهري درجة اإلهالك ، فأخرب تعاىل أنه ليس املقصود دفعهم عنكم بل املقصود دفعهم عن وجه األ
األرض منهم وكيف ال واألرض لكم مسجِد ، واملشركون َنَجٌس ، واملسجُد ُيطَهَُّر من النجاسة؟ فإذاً ينبغي أن 

والرقبة أظهر املقاتل ، ألن قطع احللقوم واألوداج مستلزم . يكون قصدكم أوالً إىل قتلهم خبالف دفع الصَّائل 
ما ينىبء عن خمالفتهم الصَّائل ، ألن قوله » لَِقيُتْم « ويف قوله .  سيما ِفي احلرب للموت ، خبالف سائر املواضع وال

  ، ولذلك قال يف غري هذا املوضع» لقيكم « يدل على أن القصد من جانبهم خبالف قولنا » لقيتم « : 

  ] . ٩١: النساء [ } واقتلوهم َحْيثُ ِثِقفُْتُموُهْم { 
{ : بإضمار الفعل وإظهار املصدر ، وقال يف األنفال } فََضْرَب الرقاب { : ههنا  ما الفائدة يف قوله: فإن قيل 

  ! .بإظهار الفعل وترك املصدر؟]  ١٢: األنفال [ } فاضربوا فَْوَق األعناق 
فاجلواب مبين على تقدمي مقدَّمة ، وهي أن املقصود يف بعض الصور قد يكون صدور الفعل من فاعل ويتبعه املصدر 

أنِّي َحلَفْتُ أن أْخُرج َمن املدينة ، : إذ ال ميكن أن يفعلَ فاعل إال فاعل ، فيطلب منه أن يفعل مثاله من قال  ضمناً؛
فاخْرج صار املقصود صدور الفِْعل منه واخلروج يف نفسه غري مقصود االبتعاد ولو أمكن أن خيرج من : فيقال له 

ضَاَق يب : فإذا قال قائل صادق . ج لكن يف ضرورة اخلروج أن خيرج غري حتقق اخلروج منه ملا كان عليه أن ال َيْخُر
اخلروج يعين اخلروج فاخرج فإن اخلروج هو املطلوب ، حىت لو أمكن اخلروج : املكانُ بسبب األعداء فيقال مثالً 

عن احلرب  يف األنفال احلكاية: وإذا عرف هذا فيقال . منغري فعل منه ، حلصل الغرض لكنه حمال فيعبته الفعل 
. من حضر يف صفِّ القتالِ ، فصدور الفعل منه مطلوب ) و ( الكائنة ، وهم كانوا فيها واملالئكة أنزلوا للّنصرة 

واملقصود بيان كون املصدر مطلوباً } فَإِذَا لَِقيُتُم { : وههنا األمر وارد ليس يف وقِت الِقتال ، بدليل قوله تعاىل 
{ ويف ذلك بيان فائدة أخرى ، وهي أن اهللا تعاىل قال هناك . } فَضَْرَب الرقاب { : قال لتقدم املأمُورِ على الفِْعل 
وذِلَك ألن الوقت وقت القتال فأرشدهم إىل القتل وغريه إن مل يصيبوا ]  ١٢: األنفال [ } واضربوا ِمْنُهْم كُلَّ َبَنانٍ 

  .ملسلم ذلك فبني أن املقصود القتل وغرض ا. املقتل وههنا ليس وقت القتال 
} فَُشدُّواْ الوثاق { : وقوله . هذه غاية لألمر بضْرب الرِّقاب ، ال لبيان غاية القتل } حىت إِذَآ أَثَْخنُتُموُهمْ { : قوله 

والَوثَاُق بالفتح وفيه الكسر اسم ما يُوثَُق به واملعىن حىت إذا . فَِشدُّوا بكسر الشني وهي ضعيفة جِدا : قرأ السُّلَِميُّ 
واألسر يكون بعد املبالغة . أثَْخْنُتُموُهْم أي بالَغُْتم يف القتل وقََهْرُتُموُهْم فشّدوا الوثاق يعين يف األسر حىت ال َيفِْلتوا 



  ] . ٦٧: األنفال [ } َما كَانَ ِلَنبِيٍّ أَن َيكُونَ لَهُ أسرى حىت يُثِْخَن ِفي األرض { : يف القتل كقوله تعاىل 
  :فيهما وجهان . } َمنا َبْعُد َوإِمَّا ِفَدآًء  فَإِمَّا{ : قوله 

أهنما منصوبان على املصدر بفعل ال جيوز إظهاره؛ ألن املصدر مَتى سبق تفصيالً لعاقبة مجلة وجب نصبه : أشهرمها 
  :فَإِمَّا أنْ َتُمنُّوا َوإِمَّا أَنْ ُتفَادُوا ِفَداًء ومثله : بإِضمار فعل ال جيوز إظهاره ، والتقدير 

  ُتْخَشى َوإِمَّا ُبلُوغَ السُّْؤلِ وَاَألَملِ... َألْجَهَدنَّ فَإِمَّا َدْرَء َواِقَعٍة  ٤٤٦٣
  .أَْولُوُهْم َمنَّا وأقَْبلُوا مِْنُهْم ِفَداًء : إهنما مفعوالن هبما لعامل مقدر تقديره : قال أبو البقاء : والثاين 

  .وليس بإعرابِ َنحْوي : قال أبو حيان 
وال ُيلَْتفَُت إليه؛ ألن الفّراء حكى فيه . ال جيوز ، ألنه مصدر فَاَديته : ِفًدى بالقصر قال أبو حامت : بن كثري وقرأ ا

ِفَداًء لََك ، وفََداِء باملد أيضاً والبناء على الكسر ، والتنوين ، وهو غريب جداً : أربع لغات املشهور املّد واإلعراب 
.  

واألوزار هنا . وِفًدى بالكسر مع القصر ، وفًَدا بالفتح مع القصر أيضاً . بالتنوين  هؤالٍء: وهذا يشبه قول بعضهم 
الشاعر ( واألوزار عبارة عن آالت احلرب قال . هو من جماز احلذف أي أْهل احلرب : وقيل . وهو جماز . األثقال 

  ) :يف معىن ذلك رمحه اهللا 
  َماحاً طَُواالً َوَخْيالً ذُكُورارِ... َوأَْعَدْدَت لِلْحَْربِ أَوَزارََها  ٤٤٦٤

وجيوز أن يكونا غايتني لضَْرب الرِّقاب علىأن الثانية » ُشدُّوا « وحىت األوىل غاية لضرب الرقاب ، والثانية ل 
  .توكيد وبدل 

  :وْجَهاِن » حَتَّى « ويف تعلق : قال ابن اخلطيب 
  .تعلقها بالقتل أي اقُْتلُوُهمْ َحتَّى َتَضَع : أحدمها 
  .وتعلقها بالقتل أظهر » فشدوا الوثاق « : وحيتمل أن يقال متعلقة بقوله . بالَْمنِّ والِفداء : وثانيهما 
  فصل

والفداء جيوز أن يكون ماالً وجيوز أن يكون غريه . قدم املن على الفداء ، ألن حرمة النفس راجحة على طلب املال 
  .من األشياء ويشرط بشرط عليهم ، أوعليه وحده 

  صلف
الوزر اإلمثُ أو السِّالح ، واإلمث إمنا هو على احملارب وكذلك السالح ومعناه تضع احلرب األوزار : قال ابن اخلطيب 

حىت : فكأنه قال ]  ٨٢: يوسف [ } واسأل القرية { : اليت على احملاربني أو السالح الذي عليهم ، كقوله تعاىل 
واملراد انقضاء احلرب بالكلية حبيث ال يبقى يف الدنيا حزب من . ا َتَضع أمةُ احلرب ، أو ِفرقةُ احلرب أوزاره

حىت تضع أمة احلرب جاز أن : ولو قلنا . أحزاب الكفر ال حزب ن أحزاب اإلسالم هذا إذا أمعنت النظر يف املعىن 
. يف هذه األيام  خصوميت ما اْنفََصلَْت ، ولكين تركتها: يضعوا األسلحة ويتركوا احلرب وهي باقية ، كقول القائل 
واختلفوا يف وقت وضع األوزار على أقوال ، يرجع . وإذا أسندنا الوضع إىل احلرب يكون معناه إن احلرب مل َتْبَق 

ذلك عند : وقيل . حاصلها إىل الوقت الذي ال يبقى فيه حِْزٌب من أحَْزاب اإلسالم ، وال حزب من أحزاب الكفر 
  .ة والسالم قتال الدجال ونزول عيسى عليه الصال

  فصل
فَإِمَّا َتثْقَفَنَُّهْم ِفي احلرب فَشَرِّْد بِهِم مَّْن { : هي منسوخة بقوله : اختلف العلماء يف حكم هذه اآلية ، فقال قوم 



وإليه ذهب قتادة ]  ٥: التوبة [ } فاقتلوا املشركني َحْيثُ َوَجدتُُّموُهمْ { : وبقوله ]  ٥٧: األنفال [ } َخلْفَُهْم 
ال جيوز املّن على من قوع يف : حاك ، والسُّديُّ وابُن ُجرَْيجٍ ، وهو قول األوزاعي وأصحاب الرأي وقوالوا والض

  .األسر من الكفار وال الفداء 
وذهب آخرون إىل أن اآلية حمكمة ، واإلمام باخليار يف الرجال العاقلني من الكفار إذا أوقعوا يف األسر بني أن 

وإليه ذهب ابُن عمر . ُهْم أو ُمينَّ عليهم فيطلقهم بال عوض أو ُيفَاِديهم باملال أو بأسارى املسلمني يقتلهم ، أو َيسَْترِقَّ
( قال ابن عباس . وهو قول الثَّوريِّ والشافعيِّ وأمحد وإسحاق . وبه قال احلسن وعطاء وأكثر الصحابة والعلماء . 

، وهذا هو } فَإِمَّا َمنا بَْعُد َوإِمَّا ِفَدآًء { نزل اهللا يف األسارى ملا كثر املسلمون واشتد سلطناهم أ) رضي اهللا عنهما 
  .األصح واالختيار ، ألنه عمل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واخللفاُء بعده 

بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم خيالً قبل َنْجد ، فجاءت برُجل من بين حنيفة « : روى البخاري عن أيب هريرةَ قال 
ثَُماَمةُ بُن أُثَالِ ، فربطوه يف سَارَِيٍة من سواري املسجد فخرج إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) له ( ، يقال 

عندي خريٌ يا حممد ، إن َتقُْتلْنِي َتقُْتلْ ذَا َدمٍ ، وإن ُتنِْعْم ُتنِْعْم َعلَى شاكرٍ وإنْ كُْنَت : ما عندك يا مثامة؟ فقال : فقال 
إن ُتنِْعْم ُتنْعْم : عندي ما قلُت لك : ما عندك َيا ثَُماَمةُ؟ فقال : لَ فلك ما شئَت ، حىت كان الَغُد لقال له تريُد املا

أطِْلُق ا مثامة ، : عندي ما قلُت لك قال : ما عند يا مثامةُ؟ قال : فتركه حىت إذا كان بعد الغد قال . َعلَى شكر 
أشهد أن ال إله إال اهللا ، وأن حممداً رسول اهللا : مث دخل املسجد فقال  فانطلق إىل خنل قريبٍ من املسجد فاغتسل

واهللا ما كان على األرض وجٌه أبغُض إيلَّ ِمْن َوجْهَِك فقد أصبح وجهك أحبَّ الوجوه إيلَّ ، واِهللا ما ك ان من دينٍ 
َبلٍَد أبغضَ إلَيَّ من بلِدَك فقد أصبح بلدكُ  و اِهللا ما كان من. أبَغَض إلَيَّ من دينَك فأصبح ديُنك أحبَّ الدِّين إلَيَّ 

وإ ، َخْيلَك أخذتين وأنا أريُد الُعمَْرةَ فما ترى؟ فبشَّره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمره أن . أحبَّ البالِد إلَيَّ 
وال واِهللا ال ال ولكن أسلمت مع حممد صلى اهللا عليه وسلم : َصَبْوَت؟ قال : يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل 

أسر : وعن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قال » يأتيكُم من الَيَماَمِة َحبَّةُ ِحْنكٍَة حىت يأذن فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجالً من َعِقيل فأوثقوه ، وكانت ثَِقيٌف قد أسرت رجلني من أصحاب 

  .فَفَداهُ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالرجلني اللذين أََسَرْتُهَما ثَِقيٌف النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قال ابن . » افَْعلُوا « جيوز أن يكون خرب مبتدأ مضمر ، أي األمر ذلك وأن ينتصب بإضمار » ذَلك « : قوله 

  .فذاك مقصود ومطلوٌب إنْ فعلت فذاك ، أي : واجبٌ أو مقدٌم كما يقول القائل : وحيتمل أن يقال : اخلطيب 
  فصل

فأهلكهم } َولَْو َيَشآُء اللَُّه الَْنَتَصَر مِْنُهْم { الذي ذكرت وبّينت من حكم الفكار ، » ذلك « معناه : قال املفسرون 
فيصري من قتل من املؤمنني إىل } لَِّيْبلَُو بَْعَضكُْم بِبَْعضٍ { أمركم بالقتال » ولكن « وكفاهم أمرهم بغري قتال ، 

  .الثواب ، ومن قتل من الكافرين إىل العذاب 
  التكليف ابتالء وامتحان واهللا يعلم السِّرَّ وأخْفَى؟: ما التحقيق يف قولنا : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجوه 
  .أن املراد منه يفعل ذلك فعل املسلمني أي كما يقول املبتلى املُْخَتَبر : األّول 

ظهر األمر لغريه ، إما للمالئكة ، أو للناس والتحقيق هو أن االبتالء واالختبار فعل يظهر أن اهللا تعاىل َيْبلُو لي: الثاين 
  .بسببه أمر ظاهر 



  فائدة االبتالء حصول العلم عند املبتلي ، فإذا كان اهللا عاملاً فَأَيُّ فائدٍة فيه؟: فإن قيل 
نٍ؟ ومل خلق النار ُمْحرِقَةً وهو قادر على أن أن هذا السؤال كقول القائل مل عاقب الكافر وهو ُمْسَتْغ: فاجلواب 

  ؟) َوُهمْ ُيسْأَلُونَ ( الَ ُيسْألُ َعمَّا َيفَْعلُ : خيلقها حبيث تنفع وال تضر؟ وجوابه 
وأبو عمرو وحفٌص قُِتلُوا مبنياً للمفعول على معىن أهنم . قرأ العامة قَاَتلُوا } والذين قُِتلُواْ ِفي سَبِيلِ اهللا { : قوله 

قََتلُوا : وقرأ اجلَْحَدرِّي ] .  ١٤٦: آل عمران [ } قَاَتلَ َمَعُه رِبِّيُّونَ { : ِتلُوا وماتوا؛ أصاب القتل بعضهم كقوله قُ
  .وزيد بن ثابت واحلسن وعيسى قُتِّلُوا ، بتشديد التاء مبنياً للمفعول . بفتح القاف والتاء خفيفة ومفعوله حمذوف 

. قرأ على رضي اهللا عنه ُيَضلَّ مبنياً للمفعول أَْعمَالُُهمْ بالرفع لقيامه مقام الفاعل  }فلن يضل أعماهلم { : قوله 
{ : جََزائية؛ ألن قوله تعاىل » فَلَْن ُيِضلّ « : والفاء يف قوله . َتِضلَّ بفتح التاء أَْعَمالُُهْم بالرفع فاعالً : وقرىء 

  ذكر لنا أن هذه اآلية نزلت يوم أُُحٍد ، وقد: قال قتادة . فيه معىن الشرط } والذين قُِتلُواْ 
  .فََشْت يف املسلمني اجلَِراَحاُت والقَْتلُ 

برضى } َوُيصِْلُح بَالَُهْم { أيام حياهتم يف الدنيا إىل أرشد األمور ويف اآلخرة إىل الدرجات } َسيَْهدِيهِْم { : قوله 
واملاضي واملستقبل راجٌح إىل أن } َوُيصِْلُح بَالَُهمْ { :  وقد تقدم تفسريه يف قوله تعاىل. خصمائهم وتقبل أعماهلم 

هناك وعدهم ما وعدهم بسبب اإلميان ، والعمل الصاحل ، وكان قد وقع منهم فأخرب عن اجلزاء أيضاً بصيغة 
  .الوقوع 

يدل على } يُتُم فَإِذَا لَِق{ وههنا وعدهم بسببه القتل والقتال وكان يف اللفظ ما يدل على االستقبال ، ألن قوله 
  .} َبالَُهْم وَُيْدِخلُُهُم اجلنة { : االستقبال فقال 

  :جيوز فيها وجهان } َعرَّفََها لَُهمْ { : قوله 
  .أن تكون مستأنفة : أحدمها 
  .أن تكون حاالً : والثاين 

عىن أن كل أحد من التعرف الذي هو ضد اجلَْهل وامل» َعرَّفََها « ، وأن ال تضمر ، و » قد « فيجوز أن تضمر 
  .امللك املوكل بأعماله يهديه : وقيل . يعرف منزله يف اجلنة 

  .أنه من الَعْرِف وهو الطيب أي طيِّبَها هلم ) رضي اهللا عنهما ( وعن ابن عباس 
{ : اىل عرَّفََها هلم من عرََّف الدَّاَر وأَْوَرثَها أي حددها ، وحتديدها يف قوله تع: حيتمل أن يقال : وقال الزخمشري 

{ : املراد هو قوله تعاىل هلم : ، وحيتمل أن يقال ]  ١٣٣: آل عمران [ } َوَجنٍَّة َعْرُضَها السماوات واألرض 
عرفها هلم وقت : وقيل . فيشري إليه معرفاً هلم بأها هي تلك ]  ٧٢: الزخرف [ } َوِتلَْك اجلنة اليت أُورِثُْتُموَها 

وقرأ أبو عمرو يف رواية ويِّْدِخلُْهْم بسكون . َرُض عليه منزلة يف اجلنة فيشتاُق إليه القتل ، فإن الشهيد وقت وفاته ُيْع
وقد تقدم له قراءة . كان يستثقل احلركات ]  ٨٧: النساء [ } لََيْجَمَعنَّكُْم { الالم وكذا ميم وُيطِْعُمُهْم وعني 

  .وبابه ]  ٧: حممد [  }َينُصرْكُْم { و ]  ١٠٩: األنعام [ } ُيْشِعُركُمْ { بذلك يف 

) ٨(وَالَِّذيَن كَفَُروا فََتْعًسا لَُهْم وَأََضلَّ أَْعَمالَُهْم ) ٧(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ تَْنُصرُوا اللََّه يَْنُصرْكُْم َوُيثَبِّْت أَقَْداَمكُْم 
  ) ٩(ْم ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَرُِهوا َما أَنَْزلَ اللَُّه فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُه

. أي إن تنصروا ديَنه وَتْنُصروا َرُسولَهُ َيْنُصْركُْم على عدوكم } ياأيها الذين آمنوا إِن َتنُصُرواْ اهللا َينُصرْكُْم { : قوله 
  .إنْ تنُصرُوا حِْزَب اِهللا وفَرِيقَُه : وقيل 



وُيثَّبِّتْ : واملعىن . م ختفيفه من أثَْبَت وروي عن عاص. قرأ العامة ويثبت مشدداً } َوُيثَبِّْت أَقَْداَمكُْم { : قوله 
  .أقَْداَمكُْم عند القتال 

فََتْعساً { : فََتِعُسوا وأُْتِعسُوا ، بدليل قوله : جيوز أن يكون مبتدأ ، واخلرب حمذوف تقديره } والذين كَفَرُواْ { : قوله 
وقدر الزخمشري الفعل الناصب . لمبتدأ بالشرط ودخلت الفاء تشبيهاً ل. منصوب باخلرب » فتعساً « : وقوله } لَُّهمْ 
وإضمار ما هو من لفِظ املصدر : قال أبو حيان . ألن املعىن يقال تعساً أي فقََضى تَْعساً لَُهْم : فقال » تعساً « ل 

قال أبو حيان  كذا. َزْيٌد َجَدعاً لَُه : ، كما تقول » فََتْعساً لَُهْم « أنه منصوب بفعل مقدر يفسره : والثاين . أوىل 
، إمنا هو متعلق مبحذوف ألنه بيان أي أعين » تَْعساً « ال يتعلق ب » هلم « وهذا ال جيوز ألن . تابعاً للزخمشري 

فإن عيَّنا إضماراً من حيثُ ُمطْلَُق الدَّاللة ال من جهة االشتغال فُمَسلَّم ، ولكن تأباه . وتقدم حتقيق هذا . عنهم 
عاطف على ذلك الفعل املقدر أي : أََضلَّ « و . » فعساً هلم « منصوب بفعل مضمر يفسره : عبارُتُهما وهي قوهلما 

  :َتَعسَ الرَُّجل بالفتح َتْعساً ، وأَْتَعَسهُ اُهللا ، قال ُمَجمٌَّع : أْتَعَسُهْم وأََضلَّ أعماهلم والتَّْعسُ ضّد السَّْعِد ، يقال 
  تََعْسَت كََما أَتَْعْستَنِي َيا ُمَجمَُّع... ِلَها َتقُولُ َوقَْد أَفرْدُتَها َعْن َخلي ٤٤٦٥

تَعسُه واْتَعَسُه ُمتََعدَِّياِن ، فُهما مَّما اتُِّفَق ِفيهِما : وعن أيب عبيدة . تعس بالكسر عن إيب اهلَْيثَم وَشِمرٍ وغريمها : وقيل 
  .فََعلَ وأَفَْعلَ 

« لََعا » وتعساً له نقيض لََعا لَهُ يعين أن كلمة ) : تعاىل  رمحه اهللا( التعس ضد االنتعاش ، قال الزخمشري : وقيل 
  :مبعىن اْنتََعَش قال األعشى 

  فَالتَّْعُس أَْدَنى لََها ِمْن أَنْ أَقُولَ لعَا... بِذَاِت لَْوث َعفَْرَناٍة إذَا َعثََرْت  ٤٤٦٦
  .ر على الرأس وقيل التعس اجلَرُّ على الوجه ، والّنكُْس اجل. التْعُس اهلَالَك : وقيل 
  فصل

: شقاًء هلم وقال الفراء : وقال ابن زيد . ُسقْطاً هلم : وقال أبو العالية . َصْمتاً هلم ، أي بُْعداً هلم : قال ابن عباس 
: ويقال للعاثر . يف الدنيا الَعثَْرةُ ، ويف اآلخرة التَّردَّي يف النار : وقيل . هو نصب على املصدر على سبيل الدعاء 

وأضل أعماهلم؛ ألهنا كانت يف طاعة الشيطان ، وهذا زِيَاَدةٌ يف . اً إذا مل يريدوا قيامه وضده ملَا إذا أرادوا قيامه َتْعس
  .لَكُم الثباُت وهلم الزوالُ والتََّعثُّر : تقوية قُلُوبِهِْم؛ ألنه تعاىل قال 

اجلار بعده ، أو خرب مبتدأ مضمر ، أي األمر ذلك  مبتدأ ، واخلرب« ذلك » جيوز أن يكون } ذَِلَك بِأَنَُّهمْ { : قوله 
أو منصوب بإضمار فعل أي فََعلَ هبم ذَِلكَ بسبب أهنم كرهوا فاجلار يف الوْجَهْينِ األخريين . بسبب أهنم كرهوا 

آن ، ذلك التعس واإلضالل بأهنم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعماهلم واملراد أهنم كرهوا القر: منصوب احملل واملعىن 
: أو كرهوا ما أنزل اهللا من بيان التوحيد فلم يعرفوا الَعَمل الصَّاِلَح بل أشركوا ، والشرك حيبط العمل ، قال تعاىل 

كرهوا ما أنزل اهللا من بيان أمر اآلخرة فلم يعملوا هلا : وقيل ]  ٦٥: الزمر [ } لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك { 
  .ا هلا باطل ، فأحبط اهللا أعماهلم والدنيا وما فيها وم

ذَِلَك بِأَنَّ ) ١٠(لْكَاِفرِيَن أَمْثَالَُها أَفَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َدمََّر اللَُّه َعلَْيهِْم َوِل
إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َجنَّاتٍ ) ١١(رِيَن لَا َمْولَى لَُهْم اللََّه َمْولَى الَِّذيَن آَمُنوا وَأَنَّ الْكَاِف

يِّْن ِمْن قَْرَيةٍ َوكَأَ) ١٢(َمثًْوى لَُهْم َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهاُر وَالَِّذيَن كَفَُروا َيَتَمتَُّعونَ َوَيأْكُلُونَ كََما َتأْكُلُ الْأَْنَعاُم وَالنَّاُر 
أَفََمْن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه كََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء ) ١٣(ِهَي أََشدُّ قُوَّةً ِمْن قَْرَيِتَك الَِّتي أَخَْرجَْتَك أَْهلَكَْناُهْم فَلَا نَاِصَر لَُهْم 

  ) ١٤(َعَمِلِه َواتََّبُعوا أَْهَواءَُهْم 



أي } فَلَْم َيِسُريواْ ِفي األرض فََينظُُرواْ كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الذين ِمن قَْبِلهِْم َدمََّر اهللا َعلَْيهِْم أَ{ : مث خوف الكفار فقال 
  .أهلكهم 

« جيوز أن يكون حذف مفعوله ، أي أهلك اهللا ُبُيوَتُهْم ، وخّرهبا عليم أو يضمن معىن } َدمََّر اهللا َعلَْيهِْم { : قوله 
مناسب للوجه األخري ، يعين فينظروا } أَفَلَمْ َيِسريُواْ ِفي األرض { : وقوله . له عليهم بالتدمري معىن سخط ا» دمر 

  .إىل حاهلم ، ويعلموا أن الدنيا فانيةً 
. كة اهلل: وقيل . التدمري : وقيأل . أمثال العقوبة : وقيل . أي أمثال العاقبة املتقدمة } َوِللْكَافِرِيَن أَْمثَالَُها { : قوله 

  .واألول أوىل لتقدم ما يعود عليه الضمري صرحياً مع صحة معناه 
  إذا عاد الضمري إىل العاقبة فكيف يكون هلا أمثال؟: فإن قيل 
  .أن املراد هو العذاب الذي هو مدلول العاقبة ، واألمل الذي دلّت العاقبة عليه : فاجلواب 

  فصل
  :وجهان } الَُها َوِللْكَافِرِيَن أَْمثَ{ : يف املراد بقوله 

  .أن املراد الكافرون مبحمد عليه الصالة والسالم : أحدمها 
َدَمَر اُهللا عليهم يف الدنيا : أن املراد أمثاهلا يف اآلخرة ، فيكون املراد من الكفارين َمْن تقّدم ، كأنه يقول : الثَّانِي 

  .وهلم يف اآلخرة أمثاهلا 
ين مبحمد عليه الصالة والسالم فإهنم أمثال ما كان ملن تقدمهم من العاقبة ، الكافر) من ( إذ كان املراد : فإن قيل 

  .فاألولون أهلكوا بأمور شديدة كالزَّالَزِلِ والنِّريان والرِّيَاحِ والطُّوفَاِن ، وال كذلك قوم حممد عليه الصالة والسالم 
د أظهر بسبب تقدم األنبياء عليهم جيوز أن يكون عذاهبم أشد من عذاب األولني ، لكون دين حمم: فاجلواب 

الصالة والسالم عليه ، وأخبارهم عنه ، وإنذارهم على أهنم قتلوا وأُِسُروا بأيدي َمْن كانوا َيسَْتِخفُّوَنُهمْ 
  .ويستضعفوهنم والقتل بيد اِملثلال آمل من اهلالك بسبب عام 

واملراد باملوىل } َوأَنَّ الكافرين الَ موىل لَُهْم { لكالم على نظريه تقدم ا} ذَِلَك بِأَنَّ اهللا َموْلَى الذين آَمُنواْ { : قوله 
إِنَّ اهللا ُيْدِخلُ الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات جَنَّاٍت َتجْرِي ِمن َتحِْتَها { : مث ذكر ما للفريقني فقال . هنا الناصر 

إنه يدخل املؤمن اجلنة ، والكافر النار : م يف اآلخرة وقال ملا بني حال املؤمنني والكافرين يف الدنيا بني حاهل} األهنار 
) أن ( حتتمل أن تكون صلة معناه جتري حتتها ، وحيتمل أن يكون املراد » ِمْن َتْحِتَها « : وقد تقدم أن ِمْن يف قوله . 

  .من عني كذا من حتت جبل كذا : هذا هنر َمْنَبُعُه ِمْن أَْيَن؟ يقال : ماءها منها ال جيري إليها من موضع آخر ، يقال 
أي ليس هلم ِهمة إال بطوهنم وفروجهم وهم الهون } والذين كَفَرُواْ َيَتَمتَُّعونَ َوَيأْكُلُونَ كََما َتأْكُلُ األنعام { : قوله 

  .املؤمن يف الدنيا يتزود ، والكافر يتزين ، والكافر يتمتع : قيل . عما يف غد 
إما حال من ضمري املصدر ، أي يأكلون األكل مشبهاً أكل األنعام وإما نعت ملصدر } عام كََما َتأْكُلُ األن{ : قوله 

  .أي أكالً مثل أكل األنعام 

وجيوز أن تكون حاالً ، ولكنها مقدرة أي يأكلون . جيوز أن تكون هذه اجلملة استئنافاً } والنار َمثًْوى لَُّهمْ { : قوله 
النار مثوى { : بصيغة الوعد ، وقال يف حق الكافر } إِنَّ اهللا ُيْدِخلُ { : حق املؤمن  وقال يف. مقدار ثَْويتهم يف النار 

بصغية تنىبء عن االستحقاق ، ألن اإلحسان ال يستدعي استحقاقاً ، فاحملسن إىل من يوجد منه ما يوجب } هلم 
  .واملعذب من غري استحقاق ظامل . اإلحسان كرمي 

بعدما راعى } أَهْلَكَْناُهْم فَالَ نَاِصَر لَُهمْ { : يريد أهل ، ولذلك راعى هذا املقدر يف قوله } َيٍة َوكَأَيِّن مِّن قَْر{ : قوله 



نسب اإلخراج للقرية محالً : وقال ابن عطية . واجلملة من هي ابتداء صفة لقرية } ِهَي أََشدُّ { : املضاف يف قوله 
« وظاهر هذا الكالم ال َيِصّح ألن الضمري يف : قال أبو حيان .  محالً على املعىن» أهلكناهم « : على اللفظ وقال 

َوكَأَيِّن مِّن { : ليس عائداً على املضاف إىل القرية اليت أسند إليه اإلخراج بل على أهل القرية يف قوله » أهلكناهم 
فهو صحيح ، } َوكَأَيِّن مِّن قَْرَيٍة  {: ، أي معىن القرية يف قوله » محالً على املعىن « : فإن كان أراد بقوله } قَْرَيٍة 

وكان على هذا يبقى كأين مفلتاً . محالً على اللفظ ، ومحالً على املعىن أن يكون يف مدلول واحد : لكن ظاهر قوله 
وابنُ : قال شهاب الدين . خرب عنه والظاهر أنه صفة لقرية } ِهَي أََشدُّ { غري حمدَّث عنه بشيء إال أن يتخيَّل أن 

  .طية إمنا أراد لفظ القرية من حيث اجلملة ال من حيث التفسري ع
  فصل

، ومل ينفعهم مع ما تقدم من الدالئل ، ضرب للنيب صلى } أَفَلَْم َيِسريُواْ ِفي األرض { : ملا ضرب اهللا هلم مثالً بقوله 
أي أخرجك أهلها } قُوَّةً مِّن قَْريَِتَك اليت أَخَْرجَْتَك َوكَأَيِّن مِّن قَْرَيٍة ِهَي أََشدُّ { : اهللا عليه وسلم مثالً تسلية له فقال 

فال » أهلكناها « : ومل يقل } أَْهلَكَْناُهْم { : كان رجاهلم أشد من أهل مكة ، يدل عليه قوله : ، قال ابن عباس 
  .ناصر هلم كذلك يفعل هبم ، فاصرب كما صرب رسلهم 

فَالَ { : أن اإلهالك ماضٍ وقوله ) مع ( } فَالَ نَاِصَر لَُهْم { قال ) ف كي( قال الزخمشري } فال ناصر هلم { : وقوله 
فال { : قوله : للحال واالستقبال حممول على احلكاية ، واحلكاية كاحلال احلاضر ، وحيتمل أن يقال } َناِصَر لَُهْم 
تقدم من أهل دينك وال ناصر أهلكنا من : عائد على أهل قرية حممد عليه الصالة والسالم كأنه قال } ناصر هلم 

  .ألهل قريتك ينصرهم وُيخلِّصُهْم ِمْن ِمثْلِ ما جرى على األولني 
  فصل

ملا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة إىل الغار التفت إىل مكة ، ) : رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس 
فأنزل اهللا . ، ولو أن املشركني مل خيرجوين مل أخرج منك أنت أحب بالد اهللا إىل اهللا ، وأحب بالد اهللا إلَيَّ : وقال 

  .هذه اآلية 
فأفرد يف » َمْن « ومحل على لفظ } كََمن ُزيَِّن لَُه { أفمن كان مبتدأ واخلرب } أَفََمن كَانَ على َبيَِّنٍة مِّن رَّبِِّه { : قوله 
» اتبعوا أهواءهم « واجلملة من . ( } ْهَواءَُهْم واتبعوا أَ{ : ، وعلى املعىن فجمع يف قوله » سوء عمله « : قوله 

  .؛ فهو صلة » زين « عطف على 
  فصل

أي يقني من دينه ، يريد حممداً واملؤمنني ، كمن زين له سوء عمله » أفمن كان على بينة من ربه « : معىن قوله 
  .يعين عبدة األوثان ، يريد أبا جهل واملشركني ) واتبعوا أهواءهم 

ُه وَأَْنهَاٌر ِمْن َخْمرٍ لَذٍَّة َجنَِّة الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ ِفيَها أَْنهَاٌر ِمْن َماٍء غَْيرِ آِسنٍ َوأَْنَهاٌر ِمْن لََبنٍ لَْم َيَتَغيَّْر طَْعُمَمثَلُ الْ
َرةٌ ِمْن َربِّهِْم كََمْن ُهَو َخاِلٌد ِفي النَّارِ َوُسقُوا َماءً ِللشَّارِبَِني وَأَْنهَاٌر ِمْن َعَسلٍ ُمَصفًّى َولَُهْم ِفيَها ِمْن كُلِّ الثَّمََراِت َوَمْغِف

َوِمنُْهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك حَتَّى إِذَا خََرُجوا ِمْن ِعْنِدَك قَالُوا ِللَِّذيَن أُوتُوا الْعِلَْم َماذَا قَالَ ) ١٥(َحِميًما فَقَطََّع أَْمَعاَءُهْم 
  ) ١٧(وَالَِّذيَن اهَْتَدْوا َزادَُهْم ُهًدى َوآتَاُهْم َتقَْواُهْم ) ١٦(َبَع اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َواتَّبَُعوا أَهَْواَءُهْم آنِفًا أُولَِئَك الَِّذيَن طَ

ملا بني الفرق بني يف االهتداء واإلضالل بني الفرق بينهما يف مرجعهما } مَّثَلُ اجلنة اليت ُوِعَد املتقون { : قوله 
  .ومآهلما 



  :فيها أوجه » مثل اجلنة « : له قو
ِفيَهآ { خرب ، و » فما يسمعون « مثل اجلنة ما يسمعون : أنه مبتدأ وخربه مقدر ، فقدره النْضُر بُن ُشمَْيل : أحدها 
  .فيما يتلى عليكم مثل اجلنة : وقدره سبيويه . مفسر له } أَْنهَاٌر 

  .ثل هو الوصف ومعناه وصف اجلنة ، وذلك ال يقتضي مشاهبة امل: قال سيبويه . واجلملة بعدها أيضاً مفسرة للمثل 
  :يف قوله » اسم « ونظري زيادة مثل هنا زيادة . اجلنَّةُ اليت وعد املتقون فيها أهنار : أن مثل زائدة تقديره : الثاين 
  .. . . .إلَى الَْحْولِ ثَُم اْسُم السَّالَم َعلَْيكَُما  ٤٤٦٧
، وهذا ينبغي أن ميتنع؛ إذ ال عائد من اجلملة إىل املبتدأ ، » فيها أهنار « : دأ ، واخلرب قوله أن مثل اجلنة مبت: الثالث 

  .وال ينفع كون الضمري عائداً على ما أضيف إليه املبتدأ 
يف (  أمثل أهل اجلنة كمن هو خالد: فقدره ابن عطية } كََمْن ُهَو َخاِلٌد ِفي النار { أن مثل اجلنة مبتدأ خربه : الرابع 
  .فقدر حرف اإلنكار ومضافاً ليصحَّ ) ( النار 

على هذا فيها ثالثة } ِفيَهآ أَْنهَاٌر { : واجلملة من قوله ) وقدره الزخمشري أمثل اجلنة كمن جزاؤه من هو خالد 
  :أوجه 

  .هي حال من اجلنة ، أي مستقرة فيها أهنار : أحدها 
  .فيها أهنار : ما فكيها؟ فقيل : أهنار ، كأن قائالً قال أهنا خرب ملبتدأ مضمر ، أي هي فيها : الثاين 

  :أن تكون تكريراً للصلة ، ألهنا يف حكمها ، أال ترى إىل أنه يصح قولك : الثالث 
  .اليت فيها أهنار 

 وإمنا أعري قوله مثل اجلنة تصوير املكابرة من أن يسّوي بني املستمسك بالبينة وبني التابع هواه ، كمن يسّوي بني
  :ونظريه قوله القائل رمحه اهللا . اجلنة اليت صفتها كيت وكيت وبني النار اليت صفتها أن يسقي أهلُها احلَِميم 

  أُورثَ ذَوداً َشَصاِئصاً نُْبالً... أَفَْرُح أَنْ اُْزَرأَ الكَِراَم َوأَنْت  ٤٤٦٨
وقرأ . وذكر ذلك كله الزخمشري . إلنكار هذا كالم منكر الفرح برزية الكرام ووراثة الذود مع َتَعرِّيه من حرف ا

  .أَْمثَالُ باجلمع : وعنه أيضاً وعن ابن عباس وابن مسعود . ِمثَالُ اجلَنَِّة : علي بن أيب طالب 
أًِسن بزنة َحِذرٍ ، وهو اسم فاعل من أَِسَن بالكسر َيأسُن ، فهو أَِسٌن كََحذر : قرأ ابن كثري } غَْيرِ آِسنٍ { : قوله 

أََسَن املَاُء بالفتح يَأِسُن ويَأُسُن بالكسر : أََسَن بالفتح يأسن ، يقال : الباقون آِسن بزنة ضَارِبٍ من . َحِذر  حيذر فهو
أسن املاء يأسن أسناً وأَجِن َيأجُن ، وأَِسَن َيأُسنُ : فهما لغتان يقال . وكذا ذكره ثَْعلَُب يف فصيحة . والضم أُُسوناً 

أَِسَن بالكسر يَأَسُن بالفتح أََسناً أي تغري طعمه ، وأما : وقال اليَزِيِديُّ يقال . أُُسوناً وأُجُوناً  وَيأِسُن ، وأََجن َيأُجُن
  :أَِسَن الرَُّجلُ إذا دخل بئراً فأصابه من رحيها ما جعل يف رأسه دواراً فأَِسَن بالكسر فقط قال الشاعر 

  َيمِيُد ِفي الرُّْمحِ َمْيَد املَاِئحِ اَألِسنِ...  قَْد أَْتُركَُ الِقْرنَ ُمصْفَرا أََناِملُُه ٤٤٦٩
  .هو ختفيف أسن وهو ختفيف غريب : قال أبو علي . وقرىء َيِسنٍ بالباء بدل من اهلمزة 

  .» لََبنٍ « صفة ل } لَّْم َيَتَغيَّْر طَْعُمُه { : قوله 
وجيوز أن يكون مصدراً . يٍد ، وال تأويلَ على هذا ولَذٌّ مبعىن لَِذ» لَذٍّ « جيوز أن يكون تأنيث » لَذَّةٍ « : قوله 

كعام لَذٌّ ولَذِيٌد ، : ما ثَبََتْت لذَُّتُه يقال : حيتمل أن يقال : قال ابن اخلطيب . وصف به ، ففيه التأويالت املْشهُوَرة 
هو َحكِيٌم كله : يقال للحكيم  وأَطِْعَمةٌ لَذَّة ولَِذيَدةٌ ، وحيتمل أن يكون ذلك وصفاً بنفس املعىن ال باملشتق منه كما

وقرىء بالنصب على املفعول له وهي تؤيد . صفة خلمر » لَذَّة « والعامة على جرِّ . هو عاقل كله : ، وللعاقل 



ومل جتمع ، ألهنا مصدر إن قيل به وإال فألهنا صفة جلمع غري . » ألهنار « وبالرفع صفة . املصدرية يف قراءة العامة 
  .ل معاملة املؤنثة الواحدة عاقل ، وهو يعام

والَْعَسالَنُ » ُمصَفًّى « : نقلوا يف عسل التذكري والتأنيث ، وجاء القرآن على التذكري يف قوله } مِّْن َعَسلٍ { : قوله 
وأصله من عسالن الرمح وهو اهتزازه ، فكا ، . َعَسلَ الذّئُب والثعلب : العدو ، وأكثر استعماله يف الذِّئْبِ ، يقال 

  :لعادي َيُهزّ أعَضاَءُه وُيحركها ، قال الشاعر ا
  ِفيِه كََما َعَسلَ الطَّرِيَق الثَّْعلَُب... لَْدنٌّ بَِهزِّ الكَفِّ َيْعِسلُ َمْتُنُه  ٤٤٧٠

  »َتِك حىت َتذُوِقي ُعَسْيلََتُه وَيذُوَق ُعَسْيلَ« : قال عليه الصالة والسالم . وكىن بالُعَسْيلَة عن اِجلَماع ، ملا بينهما 
  فصل

اختار هذه األهنار من األهنار األربعة؛ ألن املشروب إما أن ُيشَْرَب ِلطَْعِمِه أو لغري طعمه ، فإن : قال ابن اخلطيب 
. املُّر واملَاِلح ، واحلريف ، واحلَاِمض ، والَعِفُص والقَابُض والّتفه ، واحللو ، والدَِّسم : كان للطعم فاملطعوم تسعة 

والدَِّسم ، لكن أحلى األشياء العسل فذكره وأما أدَسُم األشياء فالدهن لكن الدُُّسوَمة إذا تََمحََّضتْ ال وألذها احلُلو 
تطيب لألكل وال للشرب ، فإن الّدهن ال يأكل وال يشرب يف الغالب وأما اللنب ففيه الدسم الكائن يف يغره وهو 

؛ وأّما ما يشرب لغري الطَّْعم فاملاء واخلَْمر ، فإن اخلمر كريهة طيب لألكْل وبه تغذية احليوان أوالً فذكره اهللا تعاىل
  .الطعم ، حلصول التواتر بذلك ، وإمنا تشرب ألمر آَخر غري الطعام وأما املاء فألن به بقاء احليوان فذكره 

رب طعمه للطاعمني وال قال يف مل خي: ومل يقل يف اللنب } لَّذٍَّة لِّلشَّارِبَِني { : ما احلكمة يف قوله يف اخلمر : فإن قيل 
  العسل مصفًّى للناظرين؟

: ألن اللذَّةَ ختتلف باختالف األشخاص فربَّ طعام يلتذ به شخص ويََعافُُه اآلخر فقال : قال ابن اخلطيب : فاجلواب 
رة كراهة طعم لذة للشاربني بأَْسرِِهْم ، وألن اخلمر كريهة الطعم يف الدنيا ، فقال لذة ، أي ال يكون يف مخر اآلخ

وأما الطعم واللون فال خيتلف باختالف الناس ، فإن احلُلَْو واحلَاِمَض وغريمها يدركه كل أحد قد يعافه بعض الناس 
  .ويلتذ به البعض مع اتفاقهم على أنَّ هلم طعماً واحداً وكذلك اللون فلم يكن للتصريح بالتعميم حاجةً 

  :فيه وجهان } كُلِّ الثمرات { : قوله 
متعلق مبا تعلق » فيها « و » لَُهْم « أن هذا اجلار صفة ملقدر ، وذلك املقدر مبتدأ وخربه اجلار قبله وهو : حدمها أ

} ِفيهَِما ِمن كُلِّ فَاِكَهٍة َزْوَجاِن { : وهلم فيها زَْوَجاِن من كل الثمرات ، كأنه انتزعه من قوله تعاىل : به ، والتقدير 
  .واألول أليق . هم ِصْنٌف وقدر بعض]  ٥٢: الرمحن [ 

  .مزيدة يف املبتدأ » ِمن « أن : والثاين 
  :فيه وجهان } َوَمْغِفَرةٌ { : قوله 

أنه عطف على ذلك املقدر ال بِِقْيِد كونه يف اجلنة ، أي وهلم مغفرة؛ َألنَّ املغفرة تكون قبل دخول اجلنة؛ : أحدمها 
  .وبَِنعِيمِ َمْغِفَرٍة؛ ألنه ناشىٌء َعنِ املغفرة وهو اجلنة وال بّد من حذف مضاف حينئذ أي . أو بقيد ذلك 

واجلملة مستأنفة ، والفرق بني الوجيهن أن الوجه الذي قبل هذا . أن جيعل خربها مقدراً على ولَُهْم مغفرةٌ : والثاين 
خلرب جار آخر حذف ويف الوجه اآلخر ا. امللفوظ به عن شيئني ، ذلك احملذوف ومغفرة » لَُهْم « فيه اإلخبار ب 

  .للدَّالَلَِة َعلَْيِه 
، بالتأويلني املذكورين عن ابن عطيةَ } مَّثَلُ اجلنة { : قد تقدم أنه جيوز أن يكون خرباً عن } كََمْن ُهَو { : قوله 

  :ففيه أربعة أوجه » َمثَلٍ « والزخمشريِّ وأما إذا مل جتعله خرباً عن 



  .حَالُ هؤالء املتقني كحال َمْن ُهو َخالٌد :  أنه خرب مبتدأ حمذوف تقديره: أحدها 
وهو يف موضع رفع أي َحالُُهْم كَحالِ َمْن ُهَو َخالدٌ : وذكر فيه أبو البقاء األوجه الباقية فقال . وهذا تأويل صحيح 

  .ِفي النَّار 
يف موضع نصب أي :  هو على معىن االستفهام أي أكمْن ُهَو خالد ، وقيل: وقيل . هو اْستِْهَزاٌء هبم : وقيل 

  .انتهى . َمْن ُهو َخالٌد ِفي النَّار ) حال ( ُيْشبِهُونَ 
على سبيل االستهزاء ) ُهَو َخاِلٌد ( حاهلم كََحال َمْن : هو استهزاء أي أن اإلخبار بقولك : وقيل : ومعىن قوله 

  .معناه أمن كان يف هذا النعيم كمن هو خالد يف النار؟ : قال البغوي . والتهكم 
فأفرد ويف الثانية » من « عطف على الصلة عطف فعلية على امسية ، لكنه راعى يف األول لفظ } َوُسقُواْ { : قوله 

  :وقد وصف باجلمع يف قوله . واألمعاء مجع ِمًعى بالقصر وهو املُْصَرانُ اليت يف البطن . معناه فجمع 
  وَمِعى جِيَاُع. . .. . .  ٤٤٧١

  .على إرادة اجلنس 
  فصل

املاء احلميم هو الشديد احلَرِّ تسعر عليه النار منذ خلقت إذا أُدْنَِي ِمنْهم َشَوى ُوُجوََهُهْم ، ووقعت فَروة رُُؤِسهم ، 
  .فإذا شَرُِبوا قطَّع أمعاءهم فخرجت من أدبارهم مجيع ما يف البطن من احلََواَيا ، واحدها ِمًعى 

يعىن الكفار منهم من يستمع إليك يعين املنافقون يستمعون إليك فال يسمعونه ، }  َوِمْنُهْم مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيَك{ : قوله 
ُهَو َخاِلٌد ِفي النار َوُسقُواْ َمآءً { : حيتمل أن يرجع إىل معىن قوله » َوِمْنُهمْ « : والضمري يف قوله . وال َيفَْهُموَنه هتاوناً 

  .ن إليك يعىن ومن اخلالدين يف النار قوم يستمعو} َحِميماً 

والعطف حبىت ال حيُسُن إال إذا كان : قالوا . َحتَّى للعطف : قال املفسرون } حىت إِذَا خََرُجواْ ِمْن ِعنِدكَ { قوله 
أَكْرََمنِي النَّاُس حَتَّى املَِلُك وجاء احلُجَّاُج حََتى : املعطوف ُجْزءاً من املعطوف َعلَْيِه إمَّا أعاله وإما أدونه ، كقولك 

وال يشترط بالعطف بالواو . ويف اجلملة ينبغي أن يكون املعطوف متعلّقاً باملعطوف عليه من حيث املعىن . اةُ املَُش
: يفيد معًنى واحداً يف االستماع كأنه يقول } حىت إِذَا َخَرجُواْ ِمْن ِعنِدَك { : فوجه التعلق ههنا هو أن قوله . ذلك 

تمعون وإذا خرجوا يستعيدون من العلماء كما يفعله اجملتهد يف التعلُّم الطالب يستمعون استماعاً بالغاً جيداً ألهنم يس
َوإِذَا َخلَْواْ إىل َشَياِطينِهِْم قالوا إِنَّا َمَعكُْم إِنََّما َنْحنُ { : للتفهم ، يفعلون ذلك استهزاء كما قال تعاىل عنهم 

كَذَِلكَ { : واألول يؤيده قوله تعاىل . ذلك لعدم فهمهم وحيتمل أن يكون فعلهم ] .  ١٤: البقرة [ } ُمْسَتهْزِئُونَ 
أولئك الذين طََبعَ اهللا على قُلُوبِهِْم { ، وقوله بعد ذلك ]  ١٠١: األعراف [ } َيطَْبُع اهللا على قُلُوبِ الكافرين 

  .أي تركموا اّتباَع احلقِّ ، إما لعدم الفهم أو لعدم االستفادة } واتبعوا أَْهَوآَءُهمْ 
  :فيه وجهان » آنِفاً « : ه قول

ماذا قال ُمْوَتنِفاً؟ وقدره غريه مبتدئاً أي ما القول الذي ائَْتَنفَهُ : أنه منصوب على احلال فقدَّره أبو البقاء : أحدمها 
  اآلن قبل انْفصاله عنه؟

ألنا مل نعلم أحداً :  وأنكره أبو حيان قال. قاله الزخمشري . أنه منصوب على الظرف أي ماذا قال الساعة : والثاين 
  .عده من الظروف 

  .واختلفت عبارهتم يف معناه؛ فظاهر عبارة الزخمشري أنه ظرف حايل كاآلنَ ، ولذلك فّسره بالسَّاعِة 
وقرأ الَبزِّيُّ . آنفاً معناه الساعة املاضية القريبة منا وهنذا تفسري باملعىن : واملفسرون يقولون : وقال ابن عطية 



ومها امسا فاعل كَحذر وَحاِذر وأَسنٍ وآسنٍ؛ إال . والباقون املدِّ ، ومها لغتان مبعًنى واحٍد . فاً بالقصر خبالف عنه أنِ
. أنه مل يستعمل هلما فعل ُمجَرَّد ، بل املستعمل ائَْتَنَف يأَتنُِف ، واستأنف َيسَْتانُِف واألئْتناف واالْسئتَِناف االبتداء 

  ُت الشَّْيَء أي اْبَتَدأُتُه أي مذا قال يف أول وقت َيقُْرُب منَّا؟هو من اْسَتأنَفْ: قال الزجاج 
  فصل

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خيطب ويعيب املنافقني فإذا خرجوا من املسجدد ) َرِضَي اُهللا َعْنُه ( روى مقاتل 
فلم } أولئك الذين طََبَع اهللا على قُلُوبِهِمْ { : سألوا َعْبَد اهللا بن مسعود استهزاءاً ماذا قال حممد آنفاً؟ مث قال تعاىل 

  .يؤمنوةا واتَّبعوا أهواءهم يف الكفر والنفاق 
. مصدر مضاف لفاعله » َتقَْواُهْم « جيز فيه الرفع باالبتداء والنَّْصب على االشتغال و } والذين اهتدوا { : قوله 

أو على . املنافقني؛ ألن قوهلم ذلك ما يزيد املؤمنني تقوى  )قَْول ( يعود على اهللا أو على » َوآَتاُهْم « والضمري يف 
تقواهم أي وفقهم للعمل مبا آمر به ، أو زادهم اهللا هدى ( الرسول واملعىن زادهم قول الرسلو ُهًدى وآتاهم 

  .امة قول املنافقني تقواهم أي ثواب تقواهم يوم القي) وآتاهم اهللا تقواهم أو زادهم استهزاء املنافقني وآتاهم 

فَاْعلَْم أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا ) ١٨(كَْراُهْم فََهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا السَّاَعةَ أَنْ تَأِْتيَُهْم َبْغَتةً فَقَْد َجاَء أَشَْراطَُها فَأَنَّى لَُهْم إِذَا َجاَءْتُهْم ِذ
َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنوا لَوْلَا نُزِّلَْت سُورَةٌ ) ١٩(ُه َيْعلَُم ُمَتقَلََّبكُْم َوَمثْوَاكُْم اللَُّه َواْسَتْغِفْر ِلذَنْبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناِت َواللَّ

ِه ِمَن َك َنظََر الَْمْغِشيِّ َعلَْيفَإِذَا أُْنزِلَتْ ُسوَرةٌ ُمْحكََمةٌ َوذُِكَر ِفيَها الِْقَتالُ َرأَْيَت الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َمَرضٌ َيْنظُُرونَ إِلَْي
فََهلْ َعَسيُْتْم إِنْ ) ٢١(طَاَعةٌ َوقَْولٌ َمْعُروٌف فَإِذَا َعَزَم الْأَْمُر فَلَْو َصَدقُوا اللََّه لَكَانَ َخْيًرا لَُهْم ) ٢٠(الَْمْوِت فَأَوْلَى لَُهْم 

  ) ٢٢(َتَولَّيُْتْم أَنْ تُفِْسدُوا ِفي الْأَْرضِ َوُتقَطِّعُوا أَْرَحاَمكُْم 

َما « : يعين الكافرين واملنافقني ، قال عليه الصالة والسالم } َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ الساعة أَن تَأِْتيَُهْم َبْغَتةً فَ{ : قوله 
زاً أو الدَّجَّال ، وَْتا ُمْجهَِيْنَتِظُر أََحدُكُْم إالَّ غًَنى ُمطِْغياً ، أَْو فَقْراً مُْنِسياً ، أَْو مََرضاً مُفِْسداً أَْو هَرماً ُمفَنِّداً ، أَْو َم

ومسيت القيامة بالساعة لسرعة األمور الواقعة فيها من » والدَّجَّال َشرٌّ غَاِئبٍ َيْنتَِظُر أو السَّاَعةُ ، والسَّاَعةُ أَْدَهى َوأََمرُّ 
  .البعث واحلشر واحلساب 

إنْ تَأِتيهِمْ بإِن الشّرطية وجز ما :  وقرأ أبو جعفر الرؤاسّي. بدل من الساعة بدل اشتمال } أَن تَأِْتيَُهْم { : قوله 
  :ويف جواهبا وجهان . بعدها 

على } فَقَْد َجآَء أَشَْراطَُها { : مب يتصل قوله : فإن قلَت : مث قال . قال الزخمشري } فأىن لَُهْم { : أنه قوله : أحدمها 
  .َمنِي زَْيٌد فَأََنا َحِقيٌق باإلكَْرامِ أكْرِمُه إنْ أَكَْر: بإتيان الساعة اتصال العلة باملعلول كقولك : القراءتني؟ قتلُ 

وإتيان الساعة وإن كان متحقّقاً إال أهنم ُعوِملُوا معاملةَ الشَّاكِّ } فَقَْد َجآَء أَْشَراطَُها { : أن اجلواب قوله : والثاين 
  .وحاهلم كانت كذا 

  :كون الراء وفتحها قال أبو األسود اَألشْراط مجع شَْرٍط بس} فَقَْد َجآَء أَشَْراطَُها { : قوله 
  فَقَْد َجَعلْتِ أَشَْراط أَوَِّلِه تَْبدُو... فَإنْ كُْنِت قَْد أَْزَمْعِت بِاالصَّْرمِ َبيَْنَنا  ٤٤٧٢

  .وأَشَْرطَ الرَُّجلُ نَفَْسُه أي ألَْزَمَها أموراً . ومنه أشراط الساعة . واألشراط العالمات 
  :قال أوس 
  فَأَلْقَى بأَْسَباب لَُه َوَتوَكَّالَ... ِفيَها َنفَْسُه َوُهَو ُمْعِصٌم فَأَْشرضطَ  ٤٤٧٣

  .والشرط القطع أيضاً مصدر شرط اجللد َيْشُرطُُه َشْرطاً 



  فصل
ُبعِثُْت : رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم قال بإصبعه هكذا بالْوْسطَى واليت تلي اإلهبام « : قال سهل بن سعد 

إنَّ ِمْن أَْشَراطِ السَّاَعِة أن ُيْرفَعَ الِعلُْم وَيكْثُرَ اجلَْهلُ وَيكْثَُر الرَِّبا ، « : وقال عليه الصالة السالم » ْيْن َوالسَّاَعة كََهاَت
عليه الصالة وقال » وَيكْثَُر شُْرُب الَْخْمرِ ، ويَِقلَّ الرِّجَالُ ، وَتكْثَُر النَِّساُء َحتَّى َيكُونَ ِلَخْمِسنيَ امرأة القيُم الواِحدُ 

إذا ُوسَِّد األَْمُر إىل غَْيرِ أَْهِلِه ، فَاْنَتِظر : كَْيَف إَضاَعُتَها؟ قَالَ : إذَا ُضيَِّعِت اَألماَنةُ فَاْنَتِظر السَّاَعةَ فقيل « : والسالم 
  :حيتمل وجهني } فَقَْد َجآَء أَشَْراطَُها { : واعلم أن قوله تعاىل » السَّاَعة 
فهل ينظرون { : وحيتمل أن يكون تسليةً لقلب املؤمنني كأنه تعاىل ملا قال . بياناً لغاية ِعَناِدِهْم أن يكون : أحدمها 

أشراط الساعةمثل انشقاق القمر ، ورسالة حممد عليه الصالة : ، فهم منه تعذيبهم ، قال املفسرون } إال الساعة 
  .والسالم 

وإذَا وما بعدها . مبتدأ مؤخر ، أي أَنَّى هلم التذكري » ِذكَْراُهم « و خٌرب مقدم ، » أَنَّى « } فأىن لَُهمْ { : قوله 
وجواهبا حمذوف أي كيف هلم التذكري إذا جاءهتم الساعة؟ فكيف تتذكرون؟ وجيوز أن يكون املبتدأ . معترض 

بفتح » بََغتَّةً « و يف رواية وقرأ أبو عمر. » َجاَءتُْهْم « فاعالً ب » ِذكَْراُهمْ « حمذوفاً أي أنَّى هلم اخلالص؟ ويكون 
  .الغني وتشديد التاء 

اجلََربَّة للجماعة : وهي صفة فنصبها على احلال ، وال نظري هلا يف الصفات وال يف املصادر ، وإمنا هي يف األمساء حنو 
: ن الصواب وما أخوفين أن تكون غلطة من الراوي على أيب عمرو ، وأن يكو: قال الزخمشري . والشََّربَّة للمكان 

  .َبَغَتةً بفتح الغني من غري تشديٍد 
  فصل

َيْوَمِئذٍ َيَتذَكَُّر اإلنسان { : معىن اآلية فمن أين هلم التَّذَكُّر واالتِّعاظ والتوبة إذا جاءهتم ذكراهم أي الّساعة نظريه 
  ] . ٢٣: الفجر [ } وأىن لَُه الذكرى 

ه مناسبته ملا قبله هو أنه تعاىل ملا قال فاعلم أنه ال إله إال اهللا أي يأيت بالساعة وج} فاعلم أَنَُّه الَ إله إِأل اهللا { : قوله 
فاعلم أنَّه ال إله إال اهللا : وقيل ] .  ٥٧٥٨: النجم [ } أَزِفَِت اآلزفة لَْيَس لََها ِمن ُدوِن اهللا كَاِشفَةٌ { : كما قال 

وقال احلَُسْيُن بن الفضل . معناه فاثُْبْت عليه : وقيل . غريه ينفعك ، قيل اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد 
معناه إذا جاءهتم الساعة فاعلم أنه ال َملَْجأَ وال َمفْزَع عند : وقال أبو العالية وابن ُعَيْيَنةَ . فازَدْد علماً إىل علمك : 

معىن قوله : وقيل . من أنه مغفور له ِلَتْسَتنَّ به أمته  أمٌر باالستغفار» فَاْسَتْغِفْر ِلذَنْبَِك « : مث قال . قيامها إال اهللا 
املراد النيب؛ والذنب هو ترك األفضل الذي هو : وقيل . لذنبك أي لذَنبِ أهل بيتك الذي ليسوا منك بأهل بيت 

َألْسَتْغِفُر اَهللا ِفي كُلِّ إّنُه لَيَُعانُ َعلَى قَلْبِ َوإّني : قال عليه الصالة والسالم . بالنسبة إليه ذنب وحسناُتنا دون ذلك 
  .َيْومٍ ِمائَةَ َمرٍَّة 

هذا إكرام من اهللا تعاىل هلذه األمة حيث أمر نبيهم صلى اهللا عليه وسلم أن يستغفر } َوِللُْمْؤِمنَِني واملؤمنات { : قوله 
ُمْنَصرَفَكُْم ومْنَشَركُمْ يف أعمالكم : بكم متقل: قال ابن عباس والضحاك } واهللا َيْعلَُم ُمَتقَلََّبكُْم َوَمثَْواكُْم { لذنوهبم 
متقلبكم منصرفكم : وقال مقاتل وابن جرير . مصريكم يف اآلخرة إىل اجلنة أو إىل النار » ومثواكم « يف الدنيا 

متقلبكم يف أصالب اآلباء إىل أرحام : وقال عكرمة . ألشغالكم بالنهار ومثواكم مأواكم إىل مضاجعكم بالليل 
متقلبكم من ظهر إىل بطن ومثواكم مقامكم يف القبور : وقال ابن كيسان . ومثواكم ومقامكم يف األرض األمهات 
  .معناه أنه عامل جبميع أحوالكم فال خيفى عليه شيء منها : ، وقيل 



الَ «  التفات إلَى قول بعضهم إنَّ وال. أي هالَّ } َوَيقُولُ الذين آَمُنواْ لَْوالَ نُزِّلَْت سُوَرةٌ فَإِذَآ أُنزِلَْت ُسوَرةٌ { : قوله 
وزَْيُد بُن َعِليٍّ بالنصب فيهما على . والعامة على رفع حمكمة لقيامها مقام الفاعل . واألصل لو نزلت . زائدة » 

ُجالً الرَُّجلُ َجاءَنِي َر: والقائم مقام الفاعل ضمري السورة املتقدمة وسَوَّغ وقوعَ احلال كذا َوصْفُها كقولك . احلَالِ 
» الِقتَالَ « مبنياً للفاعل أي اهللا تعاىل » َوذَكََر « وقرأ زيدٌ ْبُن َعِليٍّ وابُن ُعَمْير . فَإذَا نََزلَْت سُوَرةٌ : َصاِلحاً وقرْى 

  .نصباً 
  فصل

  .املعىن ويقول الذين آمنوا حرصاً منهم على اجلهاد هال أنزلت سورة تأمرنا باِجلهاد 

هال : ظرم نزول األحكام والتكاليف ويطلب تنزيلها وإذا تأخرت عنه التكليف كان يقول واعلم أن املؤمن كان ينت
وأما املنافق فإذا أنزلت السورة أو اآلية وفيها تكليف فيشق عليه . أمرت بشيء من العبادة خوفاً من أن ال يؤهل هلا 
  .ذلك فحصل التََّباُين بني الفريقني يف العلم والعمل 

كل سورة ذكر فيها اجلهاد : أي مل تنسخ ، وقال قتادة » ُمْحكََمةُ « : وقوله . اليت فيها تكليف؟ واملراد بالسورة 
  .حمكمة وهي أشد القرآن على املنافقني 

َشْزراً بتحديقٍ شديٍد كراِهيةً منهم } َينظُرُونَ إِلَْيَك { يعىن املنافقني } رَأَْيَت الذين ِفي قُلُوبِهِْم مََّرٌض { : قوله 
  .جهاد ، وجبناً عن لقاء العدوِّ لل

األصل َنظَراً مثل َنظَراً مثل َنظَر املَْغِشيِّ عليه من املوت كما ينظر الشاخص بصره عْند } َنظََر املغشي { : قوله 
  .املوت 
( اللفظة فقال األصمعي يف هذه ) َرِحَمُه اِهللا َعلَْيهِْم ( اختلف اللّغويون وةاملُْعرُِبونَ . } فأوىل لَُهْم طَاَعةٌ { : قوله 

  ) :َرمحُه اُهللا ( إهنا فعل ماضٍ مبعىن قاربه ما يهلكه ، وأنشد ) : َرمحُه اهللا 
  َوأَْولَى أَنْ يَزِيَد َعلى الثَّالَِث... فََعاَدى َبْيَن َهاِديََتْينِ ِمْنَها  ٤٤٧٤

  .أي قارب أن يزيد 
معناه َوِلَيَك َوقََرَبك ما تكره ولكن : وقال البغوي . مل يقل أحدٌ يف أوْلَى أحسنت من األصمعيِّ : قال ثعلب 

  :مث اختلف هؤالء فقيل هو مشتق من الَولْي وهو القريب كقوله . األكثرين على أنه اسم 
  َوَعاَدْت َعَواٍد َبْيَننا َوُخطُوُب... ُتكَلِّفُنِي لَْيلَى َوقَْد َشطَّ َولُْيَها  ٤٤٧٥
وإلَى هذا حنا . فقلبت العني إىل ما بعد الالم فصار وزنه أفلع . صل فيه أوئل هو مشتق من الوَْيل واأل: وقيأل 

  :هي هتديد ووعيد كقوله : اجلُْرَجاينّ واألصل عدم القلب وأما معناها فقيل 
  َوَهلْ ِللدَّرِّ ُيْحلَُب ِمْن َمرَدِّ... فَأَْولَى ثُمَّ أَولَى ثُمَّ أَوْلَى  ٤٤٧٦

. أَْولَى لََك : ِأوىل لك كقول أعرايبِّ كان يواِلي رمي الصيد فيفلت منه فيقول : بالغضب  يقال ملن هم: وقال املربد 
  ) :َرْحَمةُ اهللا عليه ورَِضاُه ( مث رمى صيداً فَقَاَرَبُه فأفلت منه فقال 

  ُجوَّعَا وَلَِكْن أَوْلَى يَْتُرُك الْقَْوَم... فَلَْو كَانَ أَْولَى ُيطِْعُم الْقَْوَم ِصْدتُُهْم  ٤٤٧٧
  .هذا ما يتعلق باشتقاقه ومعناه 

  :وأما اإلعراب فإن قلنا بقول اجلمهور ففيه أوجه 
{ : وسوغ االبتداء بالنكرة كونُه ُدَعاء حنو . فاهلالك هلم : خربه تقديره » هلم « ) و ( مبتدأ » أوىل « أن : أحدمها 

  ] . ١: اهلمزة [ } وْيلٌ لِّكُلِّ ُهَمَزةٍ لَُّمَزٍة 



: التقدير : وقال ابُن اخلطيب . أي أقرب واَدَْنى . الِعقَاُب أو اهلَالك أَوْلَى هلم : أنه خرب مبتدأ مضمر تقديره : اين الث
، وذلك أن احلياة يف طاعة اهللا } َنظََر املغشي َعلَْيِه ِمَن املوت { : فاملوت أوىل هلم؛ ألنَّ املوت سبق ذكره يف قوله 

  .أن تكون الالم مبعىن الباء أي أوىل وأحق بِهِْم  وجيوز. ورسوله خري منها 
أوىل هبم طاعة دون غريها : خربه التقدير » طاعة « و . متعلق به ، والالم مبعىن الباء » هلم « أنه مبتدأ و : الثالث 

.  
  .و أي اهلالك فأوىل ه: وإن قلنا بقول األصمعي فيكون فعالً ماضياً ، وفاعله مضمر يدل عليه السِّيَاق ، كأنه قيل 

املشهور من : وقال ابن عطية . ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم املكروه : وهذا ظاهر عبارة الزخمشري حيث قال 
فقط على جهة » أوىل لك « وقد تستعمل العرب . هذا أوىل بك من هذا ، أي أحق : استعمال العرب أنك تقول 

  .انتهى . أوىل لك يا فالن على جهة الزجر والوعيد : احلذف واالْخِتصَار؛ ملا معها من القول فتقول 
وفيه نظر؛ ألن ذلك إمنا يكون يف التذكري والتأنيث احلقيقيني؛ أما التأنيث . أَْولَى مؤنثة أَْوالة : وقال أبو البقاء 

  .وسيأيت له مزيد بيان يف القيامة إنْ َشاَء اهللاُ َتَعالَى . اللفظي وفال يقال فيه ذلك 
  :فيه وجهان } طَاَعةٌ  {: قوله 

  .على ما تقدم » أَوْلَى « أنه خرب : أحدمها 
ذكره مكي ، وأبو . أي ذات طاعة أو مطاعة » طاعة « أي فإذا أنزلت سُوَرةٌ حمكمة » ِلسُوَرة « أهنا صفة : الثاين 
  .وفيه بُْعد لكثرة الفواصل . الَبقَاِء 

وقّدر َمكِّيٌّ منَّا طاعةٌ . أَمْثَلُ لَكُْم ِمْن غَْيرِِهَما : خلرب حمذوف تقديره عطف عليها وا» قَْول « أهنا مبتدأ و : الثالث 
  .فقّدره مقدَّماً 

  .أن يكون خرب مبتدأ حمذوف ، أي أمُْرَنا طَاَعةٌ : الرابع 
  .والوقف واالبتداء ُيْعَرفَاِن مما تقدم . أن هلم خرب مقدم وطاعة مبتدأ مؤخر : اخلامس 
  فصل

طاعة وقول معروف ابتداء حمذوف اخلرب ، تقديره طاعة وقول معروف أمثل ، أي لو : قوله : ون قال املفسري
َوقَْولٌ { : وساغ االبتداء بالنكرة ، ألهنا ُوِصفَتْ بدليل قوله . أطاعوا وقالوا قوالً معروفاً كان أمثل وأحسن 

يقول املنافقون قبل نزول : وقيل . وف خري كاعة خملصةً وقولٌ معر: فإنه موصوف فكأنه تعاىل قال } مَّْعُروٌف 
  .حسن : السورة احملكمة طاعة رفع على احلكاية أي أمرنا طاعة ، أو منا طاعة وقول معروف 

مبعىن الباء أي فأوىل هبم طاعة اهللا ورسوله وقول معروف باإلجابة ، » لَُهْم « : والالم يف قوله . » متَّصل « : وقيأل 
  .وهذا معىن قول ابن عباس يف رواية َعطَاٍء . نت الطاعة واإلجابة أوىل هبم أي لو أطاعوا اهللا كا

  :يف جواهبا ثالثة أوجه } فَإِذَا َعَزَم األمر { : قوله 
  .إذَا َجاءنِي طََعاٌم فَلَْو جِئْتَنِي أَطَْعمُْتَك : حنو } فَلَْو َصَدقُواْ { : قوله : أحدمها 

  .ُدْق ، كذا قدره أبو البقاء فَاْص: أنه حمذوف تقيدره : الثاين 
  :وَعَزَم األْمر على سبيل اإلسناد اجملازي كَقوله . تقديره كرهوا ذلك : وقيل . أن تقديرنا ناقضوا : الثالث 
: وقال املفسرون . أو يكون على حذف مضاف أي َعَزَم أَْهلُ األمر ... قَْد َجدَِّت الَْحْربُ بِكُْم فَجِدُّوا  ٤٤٧٨

وقيل . األمر ولزم فرض القتال خالفوا وختلفوا فلو صدقوا هللا يف إظهار اإلميان والطاعة لكان خرياً هلم  معناه إذا جدَّ
  .جواب إذا حمذوف تقديره فإذا عزم األمر لكلُّوا أو كذبوا فيما وعدو ولو صدقوا لكان خرياً هلم : 



، } أَن تُفِْسدُواْ ِفي األرض { قرآن وفارقتم أحكامه أي فلعلكم إن توليتم أعرضتهم عن ال} فََهلْ َعَسيُْتْم { : قوله 
تعودوا إىل ما كنتم عليه يف اجلاهلية تفسدوا يف األْرضِ باملعيصية والَبْغي وسَفِْك الدماء وترجعون إىل الفُْرقة بعدما 

  !مجعكم اهللا باإلسالم
  .خرب عسى } أَن ُتفِْسدُواْ { : قوله 

، عند من » فََهلْ َعَسيُْتْم « عليه أو هو يفسره » فََهلْ َعَسيُْتْم « : حمذوف لدالَلَِة  والشرط ُمْعتَرٌِض بينهما وجوابه
  .يرى تقدميه 

بضم التاء والواو وكسر الالم مبنياً للمفعول من الوالية أي ُولِّيتم أمور الناس » إن تُُولُِّتْم « وقرأ علي رضي اهللا عنه 
ةٌ ظلمة ، ُجفاة غََشَمة ومشيتم معهم لفسدمت وقعطت األرحام والنيب عليه لوال توالَّكم وال: وقال ابن اخلطيب . 

واألول أظهر ومعناه إن كنتم تتركون ! . الصالة والسالم ال يأمركم إال بصلة األرحام فلم تتقاعدون عن القتال؟
، حيث َتَتقََتلُونَ على أدىن القتال وتقولون فيه اإلفساد ، وقطع األرحام وكون الكفار أقاربنا فال يقع منكم إال ذلك 

  ) .وُليتم من الوالية أيضاً : وقرى . ( شيٍء كما كان عادة العرب اُألَول 
  فصل

  :ثالثة مذاهب » عسى « يف استعمال : قال ابن اخلطيب 
وَعسَْيُت َعسَ زَْيٌد ، وَعَسْيَنا وَعسَْوا ، وَعَسْيُتَما ، : أحدها اإلتيان هبا على صورة فعل ماض معه فاعل تقول 

  .وَعَسْيُتنَّ وَعَسْيَنا وَعسَْيُتنَّ 
  .َعَساُه ، وَعَساُهَما ، وَعَساَك ، َوَعَساكَُما وَعَساَي وَعَساَنا : أن يؤتى هبا على صورة فعل ومفعول يقال : والثاين 
تَ َتْخُرُج ، وَعَسى أََنا أخُْرُج ، َعَسى َزْيٌد َيخُْرُج ، وَعَسى أَْن: اإلتيانُ هبا من غري أن ُيقَْرن هبا شيء تقول : الثالث 

من األفعال اجلامدة ، واقتران الفاعل بالفعل األول من اقتران » عسى « والك متوجه ما عليه كالم اهللا أوجه ، ألن 
 َبُصْرُت وجوزوا يف: املفعول ، ألن الفاعل كاجلزء من الفعل وهلذا مل جيوزوا فيه أْرَبَع متحركات يف مثل قول القائل 

  .مْشبَعاً » عسى « وقد تقدم الكالم يف . َبَصُرَك : مثل قولنا 
إىل خطاهبم بذلك زيادة } الذين ِفي قُلُوبِهِْم مََّرضٌ { : إىل آخره ، التفات من غيبة يف قوله » َعَسيُْتم « : ويف قوله 

لكان للمخاطب أنينكره » مْ إنْ َعَسْيُت« : يف توبيخهم واالستفهام للتقرير املؤكد فإنه لو قال على سبيل اإلخبار 
، » نََعْم « أو » ال « جتيب إال ب ) أن ( أنا أسألك عن هذا وأنت ال تقدر : فإذا قال بصيغة االستفهام فإنه يقول 

  .فهو ُمقَرَّر عندك وعندي 
: املائدة [ } لَِّيْبلَُوكُْم { : ويف قوله « لََعلَّ » َعَسى للتوقع واهللا عامل بكل شيء والكالم فيه كالكالم يف « واعلم أن 

. كل من ينظر إليهم يتوقع منهم ذلك : وقيل . يفعل بكم فعل املترجِّي واملبتلي واملتوقع : فقال بعضهم ]  ٤٨
هو حممول على احلقيقة؛ ألن الفعل إذا كان يف نفسه متوقعاً فالنظر غري مستلزم ألمر ، وإِمنا : وقال ابن اخلطيب 
منه تارة ، وال حيصل منه أخرى يكون الفعل لذلك األمر املطلوب على سبيل الترجِّي سواء  األمر جيوز أن حيصل

هو متوقع لذلك ، فإن : كان الفاعل يعلم حصول األمر منه أو مل يعلم مثاله من َنَصبَ َشَبكةً الصطياد الصَّيد يقال 
  .رج عن التوقع حصل له العمل بوقوعه فيه بأخبار صادقٍ أنه سيقع أو بطريق أخرى ال خي

غاية ما يف الباب أن يف الشاهد مل حيصل لنا العلم فيما نتوقعه فظن أن عدم العلم الزم للتوقع فليس كذلك بل 
  .التوقع هو املنتظر بأمر ليس بواجب الوقوع نظراً إىل ذلك األمر حسب سواء كان له به علم أو مل يكن 



بالتخفيف مضارع : التكثري ، وأبو عمرو يف رواية وسالم ويعقوب قرأ العامة بالتشديد على } وتقطعوا { : قوله 
على » أَْرَحاَمكُم « وانتصب . بفتح التاء والطاء مشددة ، أصلها َتَتقَّطُُعوا بتاءين حذفت إحدامها : واحلَسن . قَطَع 

  .هذا إسقاط اخلافض أي يف أْرَحاِمكُْم 

إِنَّ ) ٢٤(أَفَلَا يََتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ أَْم َعلَى قُلُوبٍ أَقْفَالَُها ) ٢٣(مَُّهْم َوأَْعَمى أَْبَصارَُهْم أُولَِئَك الَِّذيَن لََعَنُهمُ اللَُّه فَأََص
أَنَُّهْم قَالُوا ِللَِّذينَ ذَِلَك بِ) ٢٥(ْم الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعلَى أَْدَبارِِهْم ِمْن َبْعِد َما تََبيََّن لَُهمُ الُْهَدى الشَّْيطَانُ َسوَّلَ لَُهْم َوأَْملَى لَُه

فَكَْيفَ إِذَا َتَوفَّْتُهمُ الَْملَاِئكَةُ َيْضرُِبونَ ) ٢٦(كَرُِهوا َما نَزَّلَ اللَُّه َسُنِطيُعكُْم ِفي بَْعضِ الْأَْمرِ َواللَُّه َيعْلَُم إِسَْراَرُهْم 
أَْم َحِسَب الَِّذيَن ) ٢٨(ْسَخطَ اللََّه َوكَرُِهوا رِضَْواَنُه فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْم ذَِلَك بِأَنَُّهمُ اتََّبعُوا َما أَ) ٢٧(ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَارَُهْم 

َولَْو َنَشاُء لَأََرْيَناكَُهْم فَلََعَرفَْتُهْم بِِسيَماُهْم َولََتْعرِفَنَُّهْم ِفي لَْحنِ ) ٢٩(ِفي قُلُوبِهِْم َمَرضٌ أَنْ لَْن ُيْخرِجَ اللَُّه أَْضَغاَنُهْم 
  ) ٣١(َولََنْبلَُونَّكُْم حَتَّى َنْعلَمَ الُْمَجاِهِديَن ِمْنكُْم َوالصَّابِرِيَن َوَنْبلَُو أَْخبَاَركُْم ) ٣٠(قَْولِ َواللَُّه َيْعلَمُ أَْعَمالَكُْم الْ

» مَُّهْم فَأََص« : وقوله . أولئك املفسدون يدل عليه ما تقدم : مبتدأ ، واملوصول خربه والتقدير » أُلَِئَك « : قوله 
ألنه ال يلزم من ذهاب اإلذن ذهاب : ومل يقل أعمارهم ، قيأل » أَْعَمى أَْبصَاَرُهْم « و » فَأَصَّم آذَاَنُهمْ « : ومل يقل 

ويف آذَانِهِمْ { : السمع فلم يتعرض هلا ، واألبصار وهي األعني يلزم من ذهاهبا ذهاب اإلْبصار وال يرد عليك قوله 
ألنه دون الصََّمم والصَّمُم أعظم منه ]  ٥٧: الكهف [ و ]  ٤٦: اإلسراء [ و ]  ٢٥: ألنعام ا[ وحنوه } َوقْراً 
مع ذكر العني؛ ألن الَبَصَر ههنا مبعىن العني وهلذا » أْعَمى أْبصَاَرُهْم « : أصمهم من غري ذكر األذن ، وقال : فقال 

إذْ الَ َمْدَخلَ هلا يف اإلصمام وذكر العني ، ألن هلا مدخالً مجعه باألْبصار ولو كان مصدراً ملا مجع ، فلم يذكر األذن؛ 
يف الرُّؤية ، بل هي الكل بدليل أنه اآلفة يف غري هذا املوضع ملا أضافها إىل األذن مساها وقراً فقال تعاىل حاكياً عنهم 

  .والَوقْر دون الصََّمم ]  ٥: فصلت [ } َوِفي آذانَِنا َوقٌْر { : 
  فصل

إشارة إىل من سبق ذكرهم من املنافقني ، أبعدهم اهللا عنه أةو عن اخلرب اخلري فأصمهم ال } ن لََعنَُهُم اهللا أولئك الذي{ 
  .يسمعون الكالم املبني وأعمى أبصارهم عن احلق 

ر يف فأصمهم وأعمى أبصارهم فيكف ميكنهم التدب: فيه سؤال وهو أنه تعاىل قال } أَفَالَ َيَتَدبَُّرونَ القرآن { : قوله 
  ! .القرآن وهو كقول القائل األعمى أَْبِصر ولألصّم أْسَمْع؟
  :فاجلواب من ثالثة أوجه مترتبة بعضها أحسن من بعض 

تكليفه ما ال يطاق جائز واهللا أمر من علم منه أنه اليؤمن بأن يؤمن فلذلك جاز أين ُيِصمَّهم ويعميهم : األول 
  .ويذمَّهم على ترك التدبر 

  .املراد منه الناس } أفال يتدبرون القرآن { : له أن قو: الثاين 
أي } أولئك الذين لَعََنُهُم اهللا { : هذه اآلية وردت حمققة ملعىن اآلية املقتدمة كأنه تعاىل قال : أن يقال : الثالث 

هم ال أبعدهم عنه أو عن الصدق أو اخلري أو غري ذلك من األمور احلسنة فأصمهم ال يسمعون حقيقة الكالم وأعما
يتبعون طريقة اإلسالم ، فإِذَنْ هم بني أمرين إما ال يتدبرون القرآن فيبعدون منه ، ألن اهللا لعنهم وأبعدهم عن اخلري 
والصدق والقرآن منهما هو الّصف األعلى بل النوع األشرف وإما يتدبرون لكن ال تدخل معانيه يف قلوهبم لكوهنا 

فيتدبرون وال يفهمون؛ وعلى } أَْم على قُلُوبٍ أَقْفَالَُهآ { آن لكوهنم ملعونني ُمبَْعِديَن أفال يتبدون القر: ُمقْفَلَةً تقديره 
بل هي على حقيقتها لالستفهام واقعة واهلمزة أخذت مكاهنا وهو » بل « أم مبعىن : هذا ال حيتاج إىل أن يقول 



  .الصدر 
م مواعظ القرآن وأحكامه روى ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ عن أبيه واملعىن بل على قلوب أقفاهلا فال تفه. أم مبعىن بل : وقيأل 
تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفال يتبدرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا فقال شباٌّ من أهل اليمن بل « : قال 

  .» ستعان به على قولب أقفاهلا حىت يكون اهللا يفتحها أو يفرجها ، فما زال الشاب يف نفس ُعَمَر حىت َوِلَي فا

باجلمع على » أقْفَالُها « : وقرأ العامة . منقطعة » أم « أم منقطعة وتقدم الكالم على } أَْم على قُلُوبٍ { : قوله 
وهذا الكالم استعارة . وقرىء إِقْفَالَُها بكسر اهلمزة مصدراً كاإلقبال . على أفْعل ) باجلمع ( وقرىء أَقْفُلَُها . أَفَْعالٍ 

  .ذلك عبارة عن عدم وصول احلق إليها : بليغة قيل 
  .ما الفائدة يف تنكري القلوب؟ : فإن قيل 

  :حيتمل وجهني : فقال الزخمشري 
أْم َعلَى قُلُوبٍ قاسيٍة : أن يكون للتنبيه على كون موصوفاً ألن النكرة بالوصف أوىل من املعرفة فكأنه قال : أحدمها 

  .أو مظلمٍة 
جاءين رجالٌ فُيفَْهمُ : أم على نفس القلوب؛ ألن النكرة ال تَُعمُّ ، تقول : كأنه قال أن تكون للتبعيض : الثاين 

والتنكري يف القلوب للتنبيه على اإلنكار الذي يف القلوب وذلك ألن القلب . البعض وجاءين الرجال فُيفَْهم الكل 
ملعرفة فكأنه ال يعرف قلباً ، فال يكون قلباً إذا كان عارفاً كان معروفاً ، ألن القلب خلق للمعرفة فإذا مل يكن فيه ا

  .هذا ليس بقلبٍ هذا حجر : هذا ليس بإنسان فكذلك يقال : يعرف ، كما يقال لإلنسان املؤذي 
على قلوهبم أقفاهلا أو هي لنعدم َعْود فائدة : وإذا علم هذا فالتعريف إما باأللف والالم وإما باإلضافة بأن يقال 

  .م إليهم كأهنا ليست هل
: الزمر [ } فََوْيلٌ لِّلْقَاِسَيِة قُلُوُبُهمْ { : وقال ]  ٧: البقرة [ } َخَتَم اهللا على قُلُوبِهْم { : قد قال تعاىل : ِفإن قيل 

٢٢ . [  
  .اإلقفال أبلغ من اخلتم ، فترك اإلضافة لعدم انتفاعهم رأساً : فاجلواب 
  .قُلُوبٍ؟ : أقفال كما قال : اإلضافة ومل يقل ب» أقْفَالَُها « : ما احلكمة يف قوله : فإن قيل 
ألن األقفال كأهنا ليست إال هلا ومل تضف القلوب إليهم لعدم نفعها إياهم وإضافة األقْفال إليها لكوهنا : فاجلواب 

  .أراد به أقفاالً خمصوصة هي أقفال الكُفْر والِعَناِد : أو يقال . مناسبةً هلا 
هم كفار أهل : قال قتادة } مِّن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم اهلدى { رَجعُوا كفاراً } ا على أَْدبَارِِهمْ إِنَّ الذين ارتدو{ : قوله 

وقال ابن عباس والضحاك . الكتاب كفروا مبحمدٍ صلى اهللا عليه وسلم بعدما عرفوه ووجدوا نعَته يف كتاهبم 
  .هم املنافقون : والسدي 

وتقدم } إِنَّ الذين ارتدوا على أَْدبَارِِهمْ { : وهذه اجلملة خرب . أي زين هلم القبيَح }  الشيطان سَوَّلَ لَُهْم{ : قوله 
وقد اشتقه من السَّؤلِ من ال ِعلَْم له بالتصريفِ : وقال الزخمشري هنا . الكالم على َسوَّلَ معًنى واشتقاقاً 

ووجه الغلط . ُن َبْحر من أن املعىن أعطاهم سُْؤلَُهْم كأنه يشري إىل ما قاله اْب: قال شهاب الدين . واالشتقاق مجيعاً 
فيه أن مادة الّسول من السؤال باهلمز ومادة هذا بالواو فافَْتَرقَا ، فلو كان على ما قيل لقيل سأَّل بتشديد اهلمزة ال 

وعليه قراءة . واو  وفيما قال الزخمشري نظر؛ ألن السؤال له مادتان سأل باهلمزة وسال باأللف املنقلبة من. بالواو 
  :وقوله » َسالَ َساِئلٌ « : 



  َضلَُّت ُهذَْيلٌ بَِما سَالَْت وَلَْم ُتِصبِ... َسأَلَْت ُهذَْيلٌ َرسُولَ اِهللا فَاِحَشةً  ٤٤٧٩
  .وقد تقدم هذا يف البقرة مستوفًى 

قال أبو البقاء . هو للباري تََعاىل : وقيل . العامة على أملي مبنياً للفاعل وهو ضمري الشيطان } وأملى لَُهْم { : قوله 
وال يلزم ماقاله بل هو معطوف على اخلرب . يكون مستأنفاً : وعلى الثاين . يكون معطوفاً على اخلرب : على األول : 

  .يف كال التقديرين أخرب عنهم هَبذَا وهَبذَا 
  .جلار والقائم مقام الفاعل ا. وقرأ أبو عمرو يف آخرين أُْمِلَي مبنياً للمفعول 

وقرأ يعقوُب وسالٌَّم وجماهد وأُْمِلي بضم اهلمزة وكسر الالم . القائم مقامه ضمري الشيطان ذكره أبو البقاء : وقيل 
  :وسكون الياء فاحتمل وجهني 

أن يكون مضارعاً مسنداً لضمري املتكلم أي وأملي أنا هلم ، وأن يكون ماضياً كقراءة أيب عمرو سكنت : أحدمها 
  .اً وقد مضى منه مجلة ياؤه ختفيف

  فصل
نعيش أياماً مث نؤمن به وهو معىن : وأَْملَى هلم أي مد هلم ِفي األمل يعين قالوا . سَوَّلَ لَُهْم سَهَّل هلم : قال املفسرون 

  .} وأملى لَُهْم { : قوله 
وأملى هلم فإن اململي : قرأ اإلِمالء واِإلمهال َوَحدُّ اآلجال ال يكون إِال من اهللا فكيف يصح قراءة من : فإن قبل 

  .حينئذ هو الشيطان؟ 
  :فاجلواب من وجهني : قال اخلطيب 

هو أن املسوِّل أيضاً ليس هو الشيطان وإمنا إسند إليه من حيث إن اهللا قد ر على يده ولسانه ذلك ، : أحدمها 
  .خر العمل تؤمنون يف آجالكم فَْسَحةٌ فتمتعوا برئاستكم مث يف آ: فكذلك الشيطان ميسهم ويقول هلم 

وهم املشركون أي ذلك } ِللَِّذيَن كَرُِهواْ َما َنزَّلَ اهللا { : يعين املنافقني أو اليهود قالوا } ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُواْ { : قوله 
  .قال الواحدي . اإلمالء ال يسبب قوهلم الذين كرهوا 

سنطيعكم قاله ابن : ارة لالرتداد بسبب قوهلم ذلك إش: وحيتمل أن يقال . ذلك إشارة إىل التسويل : وقيل 
هو أنه قالوا نوافقكم على أن حممداً ليس » سنطيعكم ف يبعض األمور « : ألنا نبني أن قوله : قال . اخلطيب 

مبرسل وإمنا هو كذاب ولكن ال نوافقكم على إِنكار الرسالة واحلشر واإلشراك باهللا من األصنام ومن مل يؤمن 
ال بل نؤمن مبحمد عليه الصالة والسالم وال نؤمن باهللا وال . اهللا عليه وسلم فهو كافر وإن آمن بغريه مبحمٍَّد صلى 

برسله وال باحلشر ، ألن اهللا تعاىل كما أخرب عن احلشر وهو جائز أخرب عن نبّوة حممد صلى اهللا عليه وسلم وِهَي 
  .جائزة 

ين كرهوا ما نزل اهللا وهم املشركون سنطيعكم يف بعض األمور يف إِن اليهود واملنافقني قالوا للذ: وقال املفسرون 
واهللا { : وكانوا يقولونه سراً فقال اهللا تعاىل . التعاون على عداوة حممد صلى اهللا عليه وسلم والقعود عن اجلهاد 

  .} َيْعلَُم إِْسرَاَرُهمْ 
  .والباقون بفتحها مجع ِسّر  .قرأ األخوان وحفص بكسر اهلمزة مصدراً » إسَْرارَُهْم « : وقوله 
  .إما خرب مقدم ، أي فيكف عمله بأسرارهم إذا توفتهم املالئكة » فكيف « : قوله 

مقدرة أي فكيف يكونُون؟ والظرف معمول » لكان « وإما منصوب بفعل حمذوف أي فكيف تصنعون وإما خرب 
أن يكون ماضياً كالعامة ، وأن يكون : جهني دون تاء ، فاحتملت و» َتَوفَّاُهْم « : لذلك املقدر وقرأ األعمش 



  .مضارعاً ُحذفت إحدى تائيه 
  .حال إما من الفاعل وهو األظهر أو من املعفول » َيضْرُِبون « : قوله 
  فصل

أي ما يف قلوهبم من العلم بصدق حممد صلى اهللا عليه } واهللا َيْعلَُم إِْسرَاَرُهمْ { : األظهر أن قوله : قال ابن اخلطيب 
سلم فإهنم كانوا مكابرين معاندين وكانوا يعرفون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ويؤيده و

املراد من الذين ارتدّوا هم : القراءة بكسر اهلمزة فإهنم كانوا ُيِسرُّونَ نبوة حممد عليه الصالة والسالم وإن قلنا 
نطيعكم يف بعض األمور كانوا يرون أهنم إن غلبوا انقلبوا كما قال املنافقون فكانوا يقولون للجاحدين من الكفار س

فَإِذَا ذََهَب اخلوف { : وقال تعاىل ]  ١٠: العنكبوت [ } َولَِئْن َجآَء َنْصٌر مِّن رَّبَِّك لََيقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا َمَعكُمْ { : اهللا 
فَكَْيفَ إِذَا َتَوفَّْتُهمُ املالئكة َيضْرُِبونَ ُوُجوهَُهْم َوأَْدَبارَُهمْ { : له وقو] .  ١٩: األحزاب [ } َسلَقُوكُْم بِأَلِْسَنةٍ ِحَداٍد 

ملا قال اهللا : أو نقول ! َهْب أهنم يسرون واهللا ال يظهره اليوم فكيف يبقى خمفياً وقت وفاهتم؟: كأنه تعاىل قال } 
ب والطعن مع أنه مفيد على الوجهني مجيعاً إن غَلبوا واهللا يعلم إسرارهم أهنم خيتارون القتال ملا فيه من الضر: تعاىل 

  ! .يف احلال والثواب يف املآل ، وإن غُلبوا فالشهادة والسعادة ، فكيف حاهلم إذا ضرب وجوههم وأدبارهم؟
وعلى هذا فيه لطيفة وهي أن القتال يف احلال إن أقدم املبارز قد يهزم اخلَْصم ويسلم وجهه َوقَفاُه وإن مل يهزمه 

الضرب على وجهه إن ثََبَت وَصَبَر وإن يثبت واهنزم فإنه فاته باهلرب فقد سلم وجهه وقفَاه وإن مل يفته فالضرب ف
على فقاه ال غري ويوم الوفاة ال ُنْصرة له وال مفّر ، فوجهه وظهره مضروب مطعون فيكف حيترز عن األذى وخيتار 

  .العذاب األكربّ؟ 
رضي اهللا ( قال ابن عباس . أي ذلك الضرب بأنه اتبعوا ما أسخط اهللا } بعوا َمآ أَْسَخطَ اهللا ذَِلَك بِأَنَُّهُم ات{ : قوله 

. مبا كتموا التوراة وكفروا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وكرهوا ما فيه رضوان اهللا وهو الطاعة واإلميان ) عنهما 
إِن َتكْفُُرواْ فَإِنَّ اهللا غَنِيٌّ َعنكُْم َوالَ يرضى { :  املراد مبا أسخط اهللا الكفر ألن اإلميان يرضيه لقوله تعاىل: وقيل 

  .مبا أسخط اهللا هو تسويل الشيطان : وقيل ] .  ٧: الزمر [ } ِلِعَباِدهِ الكفر َوإِن َتْشكُُرواْ َيْرَضهُ لَكُْم 
وال نطلب به إال  إن الذي هم عليه رضوان اهللا: هم ما كانوا يكرهون رضوان اهللا بل كانوا يقولون : فإن قيل 

ِليُقَرِّبُوَنآ إِلَى اهللا { : واملشركون بإشراكهم كانوا يقولون إنا نطلب رضى اهللا كما قالوا ) ال ( رضى اهللا وكيف 
  :وقالوا ]  ٣: الزمر [ } زلفى 

  ] . ٥٣: األعراف [ } فََيْشفَُعواْ لََنآ { 
لطيفة وهي » ما أرضى اهللا « : ومل يقل } َمآ أَْسَخطَ اهللا { : وفيه قوله . معناه كرهوا ما فيه رضى اهللا : فاجلواب 

رضوانه « أن رمحة اهللا سابقة ، فله رمحة ثانية وهي منشأ الرضوان وغضب اهللا متأخر ، فهو يكون على ذبن ، فقال 
س ثبوته إشارة إىل أن السخط لي» أَْسَخطَ « بل قال » َسِخطَ اهللا « ومل يقل . ألنه من وصف ثابت هللا سابق » 

} واخلامسة أَنَّ غََضَب اهللا َعلَْيَهآ إِن كَانَ ِمَن الصادقني { : كثبوت الرضوان وهلذا املعىن قال يف اللََّعان يف حق املرأة 
غضب اهللا مضافاً ألن لعانه قد سبق فظهر الزنا بقوله وإميانه وقبله مل يكن غضب فرضوان اهللا : يقال ]  ٩: النور [ 

  .عل وغضب اهللا أمر يكون من فعله أمر يكون منه الف
أَْم َحِسبَ { : قوله . حيث مل يطلبوا رضا اهللا وإمنا طلبوا رَِضا الشيطان واألصنام » فَأَْحَبطَ اُهللا أَْعَمالَُهْم « : قوله 

الدَّارِ أَْم َعْمٌرو أَزيٌد ِفي : تستدعي مجلة أخرى استفهامية يقال » أم « يعين املنافقني و } الذين ِفي قُلُوبِهِْم مََّرٌض 
واملفسرون على أهنا . بل عمرو : إنَّ هذا لزيدٍ أم عمرو وكما يقال : وإذا كانت منقطعة ال تستدعي ذلك؛ يقال 



وكأنه تعاىل . } واهللا َيْعلَمُ إِسَْرارَُهْم { : إهنا استفهامية والسابق مفهوم من قوله تعاىل : وحيتمل أن يقال . مقطعة 
والكل فاسد فإمنا . سب الذين كفروا وأن مل يعلم اهللا إسرارهم أم حسب املنافقون أن لن يظهرها ح) أم : ( قال 

  .يعلمها ويظهرها 
« و . هذه خمففة » أن « اإلخراد مبعىن اإلظهار ، أي لن يظهر أحقادهم و } أَن لَّن ُيْخرِجَ اهللا أَضَْغانَُهْم { : قوله 
رمحه اهللا ( قال . واَألْضَغانُ مجع ضْغنٍ وهي اَألحْقَاُد والضَّغِيَنةُ كذلك . لشأن وما بعدها خربها وامسها ضمري ا» لن 
: (  

  َوكُْنُت َعلَى إَِساَءِتِه ُمِقيتَا... َوِذي ِضْغنٍ كَفَفُْت الُودَّ َعْنُه  ٤٤٨٠
  :وقال عمرو بن كلثوم 

  رُِج الدَّاَء الدَّفِينَاَعلَْيَك وَُيْخ... َوإِنَّ الضِّْغَن بَْعَد الضَّْغنِ يَْعُسو  ٤٤٨١
  :الضغن العداوة وأنشد : وقيأل 
  َساَء الصَِّديَق َوشَيََّد اَألضَْغانَا... قُلْ الْبنِ ِهْنٍد َما أََرْدتَ بَِمْنِطقٍ  ٤٤٨٢

  .َضِغَن بالكسر َيْضَغُن بالفتح وقد ضَِغنَت عليه وأْضَغَن القَْوُم وَتَضاغَُنوا : يقال 
  ) :َرْحَمةُ اِهللا َعلَْيِه ( واء يف قوائم الّدابة والقناة ، قال وأصل املادة من األلت

  َما َزادََها التَّثِْقيُف إِالَّ َضغَنَا... إنَّ قََناِتي ِمْن َصليباِت القََنا  ٤٤٨٣
  :وقال آخر 
  كَذَاِت الضَّْغنِ َتْمِشي ِفي الرِّقَاقِ. ...  ٤٤٨٤

  :اضطََغْنُت الصَّبِيَّ إِذَا احتضنته وأنشد : قوهلم واالضطَغانُ االحتواء على الشيء أيضاً ومنه 
  :وقال اآلخر ... كَأَنَّه ُمْضطَِغٌن َصبِيا  ٤٤٨٥
  .. وما اضطََغْنتُ ِسالَِحي عِْنَد َمْعَرِكَها  ٤٤٨٦

  .وفرٌس َضاِغٌن ال جيري إِالَّ بالضَّْربِ 
  فصل

) رضي اهللا عنهما ( وقال ابن عباس . ىت تعرفوا نفاقهم أضغاهنم أحقادهم على املؤمنني فيُْبِديها ح: قال املفسون 
  .أضغاهنم َحَسدَُهْم 

من رؤية البصر؛ وجاء على األفصح من اتصال الضمريين ولو جاء على أرينك } َولَْو َنَشآُء َألَرْيَناكَُهمْ { : قوله 
  .اإلَراَءةُ هنا مبعىن التعريف : وقال ابن اخلطيب . إياهم جاز 

  .جواب قسم حمذوف » َولَتَْعرفنَُّهمْ « : وقوله » لو « عطف على جواب » َعَرفَْتُهْم فَلَ« : قوله 
قال الزجاج . بعالمتهم : ألريناكهم أي ألعلمناكهم وَعرَّفَْناكَُهْم فَلََتْعرِفَنَُّهْم بِِسيماُهْم : معىن الكالم : قال املفسرون 

فأخفي على رسول اهللا صلى اهللا عليه : » أنس « قال . رفهم هبا املعىن لو نشاء جلعلنا على املنافقني عالمة تع: 
  .وسلم بعد نزول هذه اآلية شيء من املنافقني كان يعرفهم بسيماهم 

  :واللحن يقال باعتبارين . أي يف معناه ومقصده } َولََتْعرِفَنَُّهْم ِفي لَْحنِ القول { : قوله 
  :يف حكاية له ) رمحه اهللا ( ومنه قول القَتَّال الِكالَيب . خماطبك الكناية بالكالم حىت ال يفهمه غري : أحدمها 
  وَلََحْنُت لَْحناً لَْيسَ بِالْمُْرتَابِ... َولَقَْد َوَحْيتُ لكْيَما َتفَْهُموا  ٤٤٨٧

  :وقال آخر 



  َوخَْيُر الَْحِديِث َما كَانَ لَحْنَا... َوَمْنِطٌق َصاِئٌب َوتَلَْحن أْحَياناً  ٤٤٨٨
يقال من األول . وقيل جيمعه هو واألول صرف الكالم عن وجهه . صرف الكالم من اإلعراب إىل اخلطأ : ْحُن واللَّ

ومنه قول . وأَلَْحْنُت الكَالََم أَفَْهْمُتُه إياه فَلِحَنُه بالكسر أي فهمه فهو الحن . لَحَْنُت بفتح احلاء أَلَْحُن له فَأََنا الَجٌِن : 
  .» َولََعلَّ َبْعَضكُمْ أَنْ َيكُونَ أَلَْحَن بُِحجَِّتِه ِمْن َبْعضٍ « : لم النيب صلى اهللا عليه وس

  .لَِحَن بالكسر إذا مل ُيْعرب هلو لَِحٌن : ويقال من الثاين 
  فصل

معىن اآلية أنك تعرفهم فيما يَُعّرضون به من هتجني أمرك وأمر املسلمني واالستهزاء هبم ، فكان بعد هذا ال يتكلم 
: قال ابن اخلطيب . د النيب صلى اهللا عليه وسلم إال َعَرفَُه بقوله ويستدل بفحوى كالمه على فساد َدْخلَِتِه منافق عن

: ِفلَم لَْم يُظْهر؟ فقال : معىن اآلية لن ُيخْرَِج اهللا أضغاهنم أي يُظْهَِر ضمائرهم وُيبْرَِز سرائرهم ، وكأن قائالً قال 
  .م ولو نشاء ألريناكم أي ال مانع لنا واإلراءة مبعىن التعريف أخرناه حملْض املشيئة ال خلوف منه

َعرَّفُْتُه ولَْم َيْعرِف وفَهَّْمُتهُ : لزيادة فائدة وهي أن التعريف قد يطلق وال يلزم منه املعرفة يقال » فَلََعرفتُهْم « : وقوله 
« : والالم يف قوله . رِيفاً تعرفهم به إشارة إىل قوة التعريف فَلََعَرفَْتُهْم يعين َعرَّفَْناُهمْ َتْع: ولَْم َيفَْهْم فقال ههنا 

أدخلت على املعرفة إشارة إىل املعرفة املرتبة » َألَرْيَناكَُهْم « : كما يف قوله » لو « هي اليت تقع يف خرب » فلعرفتهم 
ف فتفيد تأكيد التعريف أي لو ولو نشاء لعرفتهم لتفهم أنَّ املعرفة غري متأخرة عن التعري: على املشيئة كأنه قال 

أي يف معىن القول حيث يقولون ما معناه } ِفي لَْحنِ القول { : وقوله . نشاء لعرفنانك تعريفاً معه املعرفة ال بعده 
[ } ة لَِئن رََّجْعَنآ إِلَى املدين{ : وقوهلم ]  ١٠: العنكبوت [ } إِنَّا كُنَّا َمَعكُمْ { : النفاق ، كقوهلم حني جميء النصر 

وحيتمل أن يكون املراد قوهلم ما مل فأمالوا ]  ١٣: األحزاب [ } إِنَّ ُبيُوَتَنا َعْوَرةٌ { : وقوهلم ]  ٨: املنافقون 
ملنافقون ا[ } َنشَْهُد إِنََّك لََرُسولُ اهللا واهللا َيْعلَُم إِنََّك لََرُسولُُه واهللا َيشَْهُد إِنَّ املنافقني لَكَاِذُبون { : كالمهم كما قالوا 

 :١ . [  
وحيتمل أن يكون املراد من لَْحنِ القَْول هو الوجه اخلفي من القول الذي يفهمه النيب عليه الصالة والسالم وال 

  .غريه ( يفهمه 

  )فالنيب عليه صلى اهللا عليه وسلم كان يعرف 
على جنائزهم ، والقيام على قبورهم املنافقني ومل يظهر أمرهم ، ىل أن أذن اهللا له يف إظهار أمرهم ، ومنع من الصالة 

.  
َولَْو َنَشآءُ { : الظاهر أن املراد أنه تعاىل لو شاء جلعل على وجوههم عالمة أو يسمخهم كما قال » بِسيماُهْم « 

{ : وروي أن مجاعة منهم أصبحوا وعلى جباههم مكتوب هذا منافٌق مث قال تعاىل ] .  ٦٧: يس [ } لََمَسْخَناُهمْ 
  .وهذا وعد للمؤمنني وبيان لكون حاهلم خبالف حال املنافقني } لَُم أَْعَمالَكُمْ واهللا َيْع

واألعمش . قرأ أبو بكر الثالثة بالياء من أسفل يعين اهللا تعاىل } َوَنْبلَُو أَْخبَاَركُمْ . . . َولََنْبلُوَنَّكُْم حىت َنْعلََم { : قوله 
ورَُوْيٌس كذلك وتسكني الواو والظاهر قطعة عن األّول يف قراءة . والباقون بنون العظمة ( كذلك وتسكني الواو 

بسكون ]  ٢٣٧: البقرة [ } أَْو َيْعفَُواْ الذي { : وجيوز أن يكون سكن الواو ختفيفاً كقراءة احلسن ) تسكني الواو 
  .الواو 
  فصل
أي علم }  َنْعلََم اجملاهدين ِمنكُْم والصابرين حىت{ لُنَعاِملَنَّكُْم معاملة املخترب بأن نأمركم باجلهاد والقتال : املعىن 



َوَنْبلُوَ { : الوجود واملشاهدة فإن تعاىل قد علمه علم الغيب يريد نبني اجملاهد الصابر على دينه من غريه وقوله 
  .أي يظهرها ويكشفها بإباء من يأىب القتال وال َيصْبُِر على اجلهاد } أَْخبَاَركُمْ 

يْئًا َوسَُيْحبِطُ ُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَشاقُّوا الرَّسُولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى لَْن َيُضرُّوا اللََّه َشإِنَّ الَِّذيَن كَفَ
إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا ) ٣٣(َمالَكُْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ َولَا ُتْبِطلُوا أَْع) ٣٢(أَْعَمالَُهْم 

فَلَا تَهُِنوا وََتْدُعوا إِلَى السَّلْمِ َوأَْنُتُم الْأَْعلَْونَ َواللَُّه َمَعكُْم ) ٣٤(َعْن َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ َماتُوا َوُهْم كُفَّاٌر فَلَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم 
الَكُمْ إِنََّما الَْحَياةُ الدُّْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو َوإِنْ ُتْؤِمُنوا وََتتَّقُوا يُْؤِتكُْم أُُجورَكُْم َولَا َيسْأَلْكُْم أَْمَو) ٣٥(َولَْن َيِتَركُمْ أَْعَمالَكُْم 

ْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَِمْنكُْم َها أَْنُتْم هَُؤلَاِء ُتْدَعْونَ ِلُت) ٣٧(إِنْ َيْسأَلْكُُموَها فَُيحِْفكُْم َتْبَخلُوا َوُيْخرِْج أَْضغَاَنكُْم ) ٣٦(
ْوا َيْستَْبِدلْ قَْوًما غَْيَركُْم ثُمَّ لَا َيكُوُنوا َمْن َيْبَخلُ َوَمْن َيْبَخلْ فَإِنََّما يَْبَخلُ َعْن َنفِْسِه َواللَُّه الْغَنِيُّ َوأَْنُتُم الْفُقََراُء َوإِنْ َتَتَولَّ

  ) ٣٨(أَْمثَالَكُْم 

هم أهل : قيل } الذين كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اهللا َوَشآقُّواْ الرسول ِمن َبْعِد َما تََبيََّن لَُهُم اهلدى  إِنَّ{ : قوله 
لَن { . هم كفا رقريش : الكتاب قَُرْيظَةُ والنَِّضريُ ألن أهل الكتاب تبني هلم صدق حممد صلى اهللا عليه وسلم وقيل 

قال ابن . فال ُيْبقي هلم ثواباً يف اآلخرة } َوَسُيْحبِطُ أَْعَمالَُهْم { ا يضرون أنفسهم وهذا هتديد إمن} َيُضرُّواْ اهللا َشيْئاً 
إِنَّ الذين كَفَُرواْ ُينِفقُونَ أَْموَالَُهْم ِلَيُصدُّواْ { : نظريها قوله تعاىل . هم املُطْعُمونَ يوم بدر ) رضي اهللا عنهما ( عباس 

  .األعمال ههنا مكايدهم يف القتال : وقيل ]  ٣٦: فال األن[ } َعن َسبِيلِ اهللا 
وقال . بالشك والنفاق : قال عطاء } ياأيها الذين آمنوا أَِطيُعواْ اللََّه َوأَِطيُعواْ الرسول َوالَ تبطلوا أَْعَمالَكُْم { : قوله 

كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : ة وقال أبو العالي. باملعاصي والكبائر : وقال احلسن . بالرِّياء والسمعة : الكليب 
عليه وسلم يرون أ ، ه اليضر مع اإلخالص ذنب ، كما ال ينفع مع الشِّرك عمل فنزلت هذه اآلية فخافو الكبائر 

ال َتُمنُّوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتبطلوا أعمالكم نزلت يف بين أسد : وقال مقاتل . أن حتبط األعمال 
فعلته ألجل قلبك ولوال أرضاك : فإنه يقول ]  ٢٦٤: البقرة [ } الَ ُتْبِطلُواْ َصَدقَاِتكُم باملن واألذى  {: قال تعاىل 

  .به ملا فعلت وهذا مناف لإلخالص واهللا ال يقبل إالَّ الَعَملَ اخلالص 
هم أصحاب القَليب : قيل } اٌر فَلَن َيْغِفَر اهللا لَُهمْ إِنَّ الذين كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اهللا ثُمَّ مَاُتواْ وَُهْم كُفَّ{ : قوله 

  .اللفظ عام : وقيل . 
عطفاً على فعل النهي ونصبه بإضمار أن يف جواب » َتْدعُوا « جيوز جزم } فَالَ َتهُِنواْ وتدعوا إِلَى السلم { : قوله 

َعى القَْوُم وَتَداَعْوا مثل اْرَتمَوا الصََّيد ، ِمن ادَّ: بتشديد الدال فقال الزخمشري : وقرأ أبو عبد الرمحن . النهي 
  .وتقدم اخلالف يف السِّلْمِ . مبعىن تغتروا : وقال غريه . وَتَرامَْوا 
  فصل

ملا بني أن عمل الكافر الذي له صورة احلسنات حيبط وذنبه الذي هوأقبح السيئات غري مغفور وأمر بطاعة اهللا 
أي ال َتْضُعفُوا بعدما وجد السبب وهو األمر باِجلدِّ واالجتهاد يف » فَالَ َتهُِنوا  «: وطاعة الرسول أمر بالقتال فقال 

أي إىل الصلح أبتداء فمنع اهللا املسلمني أن يدعوا الكفار إىل الصلح } فَالَ َتهِنُواْ وتدعوا إِلَى السلم { : القتال فقال 
  .وأمرهم حبرهبم حىت يسلما 

  .وأصل اَألْعلونَ اَألْعلَُيونَ فَأُِعلًّ } واهللا َمَعكُمْ { مجلة حالية ، وكذلك } َوأَنُتُم األعلون { : قوله 
أصله يف اجلمع املوافق أَْعلَُيونَ وُمْصطَفَُيونَ فسكنت الياء لكوهنا حرف علة حترك ما قبله والواو : قال ابن اخلطيب 



آلخر والتحريك كان قد ثبت يف احملذور كانت ساكنة فالتقى سكنان فلم يكن ُبدٌّ من حذف أَحِدِهما وحتريك ا
  .الذي اجتنب منه فوجب احلذف والواو فيه كانت ملعىن ال يستفاد إالَّ منها وهو اجلمع فأسقطت الياء وبقي أَْعلَْونَ 

بوكم يف أخر األمر لكم وإن غل: ومعىن األعلون الغالبون قال الكليب . وهبذا الدليل صار يف اجلرِّ أَْعلَْيَن وُمْصطَفَْيَن 
  .بالَعْوِن والنُّصَْرِة } واهللا َمَعكُمْ { بعض األوقات 

أي ينقصكم أو يفردكم عنها ، فهو من َوَتْرُت الرَُّجلَ إذا قتلت له قتيالً أو َنهَْبَت } َولَن َيِترَكُْم أَْعَمالَكُمْ { : قوله 
ىل اإلفْراد ، ألن من قَُتل له قتيل ، أو هنَب له مال كال املعنيني يرجع إ: وقيل . أو من الوضْتر وهو االنفْراد . َمالَُه 

َوَتَره َيِتُرُه َوْتراً وتَرةً إذَا : لَْن َينْقُصكُْم شيئاً من ثواب أعمالكم يقال » لن يتركم أعمالكم « : فقد أفرد عينه فمعىن 
  .نقصه َحقَُّه 

مث . مْ أعمالكم الصاحلة أن يؤتيكم أجورها لن َيظِْلَمكُ: وقتادة والضحاك ) رضي اهللا عنهما : ( قال ابن عباس 
{ الفواحش } َوإِن ُتْؤمُِنواْ َوَتتَّقُواْ { باطل وغرور } إِنََّما احلياة الدنيا لَِعٌب وَلَْهٌو { : حضَّ على طلب اآلخرة فقال 

إلتتاء األجر بل يأمركم باإلميان } مْ أَمَْوالَكُ{ ربكم } َوالَ َيسْأَلْكُْم { جزاء أعمالكم يف اآلخرة } ُيؤِْتكُْم أُُجورَكُْم 
ال يسألكم : وقيل ] .  ٥٧: الذاريات [ } َمآ أُرِيُد ِمنُْهم مِّن رِّْزقٍ { : نظريه قوله . والطاعة ليثيبكم عليها اجلنة 

يسألكم اهللا ورسوله  معىن اآلية ال: وقيل ] .  ٨٦: ص [ } قُلْ َمآ أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ { : حممد أموالكم نظريه 
ويدل عليه . قاله ابن ُعَيْيَنةَ . أموالكم كلها يف الصدقات إمنا يسأالنِكم غيضاً من فيض ُربع العشر فطيبوا هبا نفساً 

  .سياق اآلية 
« : الفاء يف قوله : قال ابن اخلطيب . جاب الشرط » تَْبَخلُوا « عطف على الشرط و » فَُيْحِفكُْم « : قوله 
ِلإلشاَرة إىل أن اإلْحفَاَء يتبع السؤال لُشحِّ اَألْنفُس ، وذلك ألن العطف بالواو قد يكون ملباينني وبالفاء » كُْم فَُيْحِف

ال يكون إال للمتعاقبني ، أو متعلقني أحدمها باآلخر فكأنه تعاىل يبني أن اإلْحفَاء يقع عقيَب السؤال ألن اإلنسان 
أَْحفَى فالنٌ : فُيحِْفكُْم ُيجْهُِدكم وبلحف عليكم مبسألة مجيعها يقال : املفسرون قال . مبجرد السؤال ال يعطي شيئاً 

  .فالناً إذا جهده َوأحلََف قلبُه يف املسألة 
إىل ضمري فاعل إما اهللا تعاىل أو الرسول أو » ُيخْرِْج « العامة على إسناد } تَْبَخلُواْ وَُيخْرِْج أَْضَغاَنكُمْ { : قوله 

نه سبب وهو جمزوم عطفاً على جواب الشرط وروي عن أيب عمرو رفعه على االستئَناِف وقرأ أيضاً الّسؤَال؛ أل
  .فاعالً » أَْْضغَاُنكُْم « بفتح الياء وضم الراء ورفع 

ويعقوب َوخنْرِجْ بنون العظمة وكسر . وابن عباس يف آخرين وَتْخُرجْ بالتاء من فوق وضم الراء أْضغَاُنكُْم فاعل به 
  .ء أضَْغاَنكُْم نصباً الرا

وعيسى كذلك إال أنه نصبه بإضمار أن عطفاً على . َوُيخَْرْج بالياء على البناء للمفعول أْضغَاُنكُْم رفعاً به : وقرىء 
  .مصدر متوهم أي بأن ُيكَفَّ ُبْخلُكُْم وإخَْراجَ أضَغانِكُْم بُْغُضكُْم َوَعَداَوُتكُْم 

  فصل
سألة األموال خروج اَألْضَغان يعين ما طلبها ولو طلبها وأحلَّ عليكم يف الطلب لبخلتم علم اهللا أن يف م: قال قتادة 

فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم . كيف وأنتم تبخلون باليسري فكيف ال تبخلون بالكثري فيخرج أضغانكم بسببه 
  .القتال وتظهر به الضغائن وأصحابه إذا طلبوا منكم وأنتم حملبة األموال وُشحِّ األنفس متتنعون فيفضي إىل 



  قد طلبت منكم اليسري فيحكم فكيف لو طلبت منك الكل؟} َها أَنُتْم هؤالء { : مث بني ذلك بقوله 
أي أنتم الذين تدعون أو أنتم يا » تدعون « موصول صلته ) هؤالء : قال الزخمشري ( } َها أَنُتْم هؤالء { : قوله 

« : وقال ابن اخلطيب . ُتْدَعْونَ : وما َوصْفَُنا؟ فقيل : نف وصفهم كأهنم قالو مث استأ. خماطَُبون هؤالء املؤمنون 
  :حتتمل وجهنيِ » هؤالء 

  .أنتم الذين ُتْدَعْونَ لتنفقوا يف سبيل اهللا : أن تكون موصولة كأنه قال : أحدمها 
يقاً لشهرة والظهور أي ظهور أنت هذا حتق) أنت و ( أنت : « : كما يقال » أنتم « هؤالء وحدها خرب : وثانيهما 

ُمْشَبعاً يف آلِ } َها أَنُتْم هؤالء { : وقد تقدم الكالم على قوله . أثركم حبث ال حاجة إىل اإلخبار عنكم بأْمر مغاير 
  .ِعْمَرانَ 
{ : له قو. أي إىل اإلنفاق إما يف سبيل اهللا باجلهاد وإما صرفه إىل املستحقني من إخوانكم « ُتْدَعْونَ » : وقوله 

أي إن ضرر ذلك البخل عائد } َوَمن يَْبَخلْ فَإِنََّما يَْبَخلُ َعن نَّفِْسِه { مبا فرض عليه من الزكاة } فَِمنكُم مَّن َيْبَخلُ 
ومثن الدواء ) الطّبيب ( إليه فال تظنوا أهنم ينفقون على غريهم بل ال ينفقونه إال على أنفسهم فإن من يبخل بأجرة 

{ : أي غري حمتاج إىل مالكم وأمته بقوله } واهللا الغين { : بخل إال على نفسه مث حقق ذلك بقوله وهو مريٌض فال ي
  .إليه وإىل ما عنده من اخلري حىت ال تقولوا بأنا أغنياء عن القتال ودفع حاجة الفقراء } َوأَنُتُم الفقرآء 

  .أخرى « َعْن » تارةً وب « ى َعلَ» َبِخلَ وضنَّ يتعديان ب } يَْبَخلُ َعن نَّفِْسهِ { : قوله 
  .ُمَضمََّنْين معىن اإلمساك » َعْن : واألجود أن يكون حال تعديهما ب 

عطف على » ثُمَّ الَ َيكُونُوا « و . الشرطية قبلها ) اجلملة الشرطية عطف على ( هذه اجلملة } َوإِن َتتََولَّْواْ { : قوله 
  .» َيسَْتْبِدلْ « 

  فصل
إن : قال املفسرون ]  ١٦: فاطر [ } إِن َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم َويَأِْت بَِخلْقٍ َجِديٍد { : ر كما قال تعاىل ذكر بيان االستغفا

هم ِكْنَدةُ : قال الكليب . َتَتَولَّْوا يستبدل قوماً غريكم مث ال يكونوا أمثالكم بل يكونوا أمثل منكم وأطوع هللا منكم 
  .والنَّْخُع 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه « ملا روى أبو هريرة ) والروم ( فارس : وقال عكرمة . هم العجم : وقال احلسن 
من هؤالء : قال يا رسول اهللا } َوإِن َتتََولَّْواْ َيْستَْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُمْ ثُمَّ الَ يكونوا أَْمثَالَكُم { : وسلم تال قوله تعاىل 

هذا وقومه ولو كان : ونوا أمثالنا؟ فضرب على فَخِد َسلَْمانَ الفَارسيِّ مث قال الذين إن تولينا اسُْتْبِدلُوا بنا ، مث ال يك
  .» هم قوم من األْنصارِ : وقيل . الدين عند الثَُّريَّا لتناوله ورجالٌ من الفرس 

  فصل
والفاء وثُمَّ بالواو « جيوز يف املعطوف على جواب الشرط : ههنا مسألة ، وهي أن النَُّحاةَ قالوا : قال ابن اخلطيب 

َوإِن َتتََولَّْواْ َيْستَْبِدلْ قَْوماً { إنْ َتأِتنِي آِتَك فَأُْخبُِرَك باجلزم والرفع مجيعاً ، قال اهللا تعاىل ههنا : اجلزم والرفع ، تقول » 
  :باجلزم وقال يف موضع آخر } ثُمَّ الَ يكونوا أَْمثَالَكُم { وقال } غَْيَركُْم 

: وفيه تدقيق . بالرفع ، إلثبات النون ]  ١١١: آل عمران [ } يَُولُّوكُُم األدبار ثُمَّ الَ ُينَصُرونَ  َوإِن ُيقَاِتلُوكُْم{ 
متعلق بالتوايل؛ ألهنم إن مل َيَتَولَّْوا َيكُونوا مثلَ من يأيت هبم اهللا على الطاعة وإن تولوا » الَ َيكُوُنوا « : وهو أن قوله 

وأما هناك سواء قاتلوا أو مل يقاتلوا ال ينصرون ، فلم . كون من يأيت هبم مطيعني ال يكونون مثلهم لكوهنم عاصني و
  .يف الوصف ال يف اجلنس } يكونوا أَْمثَالَكُم { : وقوله . يكن التعلق هناك مبا وقع باالبتداء وهنا جزم 



َمْن قََرأَ سُوَرة ُمحَمٍَّد كَانَ َحقًّا َعلَى « م قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: روى أَُبيُّ بن كَْعبٍ َرِضيَ اُهللا َعْنُه قال 
  ) .صدق رسول اله صلى اهللا عليه وسلم وشرَف وكرَم ( » اِهللا أَنْ َيْسِقيُه ِمْن أَْنهَارِ اجلَنَِّة 

َر وَُيِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك وََيْهِدَيكَ ِصرَاطًا ُمْستَِقيًما ِلَيْغِفَر لََك اللَُّه َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما تَأَخَّ) ١(إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتًحا مُبِيًنا 
  ) ٣(َوَيْنُصَرَك اللَُّه َنصًْرا َعزِيًزا ) ٢(

. فتح خيرب : اختلفوا يف هذا الفتح فروى أنس أنه فتح مكة وقال جماهد } إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً مُّبِيناً { : قوله تعاىل 
. فتح اإلسالم باحلُجَّة والُبْرَهان والسَّْيِف والسِّنان : وقيل . فتح الروم : ه فتح احلديبية ، وقيل واألكثرون على أن

ثُمَّ َيفَْتُح َبْينََنا { : وقوله ]  ٨٩: األعراف [ } افتح بَْيَنَنا َوَبْيَن قَْوِمَنا باحلق { : الفتح احلكم لقوله تعاىل : وقيل 
  :ألنه مناسب آلخر السورة اليت قبلها من وجوه : هو فتح مكة قال : قال فمن ] .  ٢٦: سبأ [ } باحلق 

َوَمن يَْبَخلْ فَإِنََّما يَْبَخلُ { : إىل أن قال } َها أَنُتْم هؤالء ُتْدَعْونَ ِلُتنِفقُواْ ِفي َسبِيلِ اهللا { : أنه تعاىل ملا قال : أحدمها 
وغَنِموا ديراهم ، وحصل هلم أضعاف ما أنفقوا؛ ولو خبلوا لضاع عليهم  وبني تعاىل أنه فََتَح هلم مكة ،} َعن نَّفِْسِه 

  .ذلك فال يكون خبلهم إال على أنفسهم 
  .بني برهانه بفتح مكة فإهنم كانوا هم األعلون » وَأَنُْتُم اَألْعلَْونَ « : وقال » واُهللا َمعكُْم « : ملا قال : وثانيها 
وكان معناه ال تسألوا الفتح بل اصربوا فإنكم تسألون } هِنُواْ وتدعوا إِلَى السلم فَالَ َت{ : ملا قال تعاىل : وثالثها 

الصلح كما كان يوم احلديبية فكان املراد فتح مكة حيث أتوا َصَناِديَد قُرَْيشٍ مستأمنني ومؤمنني ومسلمني 
  .ومستسلمني 

  نا بلفظ املاضي؟فتح: إن كان املراد فتح مكة فمكة مل تكن فتحت فكيف قال : فإن قيل 
  :فاجلواب من وجهني 

  .فتحنا يف ُحكْمِنا وَتقِْديرِنا : أحدمها 
  .ما قدره اهللا تعاىل فهنو كائن فأخرب بصيغة املاضي إشارة إىل أنه أمٌر واقٌع ال َداِفَع له : والثاين 

تم الفتح فتح مكة وقد كان فتح تعدون أن: وأما حجة رأي األَكْثرِين على أنه صلح احلديبية فِلَما َرَوى الرباء قال 
مكة فتحاً وحنن َنُعدُّ الفتَح بيعةَ الرضوان يوم احلديبية كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم أَْرَبَع َعْشَرةَ مائةً واحلديبيةُ 

اٍء من ماٍء بئٌر فََنَزَحَناَها فلم تنزل قَطَْرةٌ فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتاها فجلس على شفريها فدعا بإن
قال الشعيب يف قوله . مث إهنا أَْصَدَرْتَنا ما شئنا حنن وركابنا . فتوضأ مث َتَمضَْمَض ودعا َوصبَُّه فيها فتركناها غري بعيد 

لغ فتح احلديبية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وأطعموا َنْخل خيرب ، وب: قال } إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً مُّبِيناً { : 
ومل يكن : قال الزهري . اهلدْي َمِحلّه وظهرت الروم على الفرس ففرح املؤمنون بظهر أهل الكتاب على املَجُوسِ 

فتح أعظُم من صُلْحِ احلُْديبَِيِة ، وذلك أن املشركني اختلطوا باملسلمني فسمعوا كالمهم فتمكن اإلسالم يف قلوهبم 
أي قضينا لك } إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً مُّبِيناً { : اإلسالم ، قال املفسرون  وأسلم يف ثالِث سنني خلق كثري وكثر َسواٌَد

  .قََضاًء َبيِّناً 
  :وقال الزََّمْخَشرِيُّ . وهي الم العلة » بِفََتحَْنا « متعلق } لَِّيْغِفَر لََك اهللا { : قوله 

  كيف جعل فتح مكة علَّةً للمغفرة؟: فإن قلَت 
عل علة للمغفرة ولكن ملا عدد من األمور األربعة وهي املغفرة ، وِإمتام النعمة وهداية الصراط املستقيم لَْم ُتْج: قلُت 



َيسَّْرَنا لََك فَْتح مكة ، وَنصَْرَناك على عدوك ليجمع لك بني ِعزِّ الدَّاَرْين ، وإعراض : ، والنصر العزيز كأنه قال 
  .العاجل واآلجل 

وهذا الذي قاله خمالف لظاهر اآلية . من حيث إنَُّه جهاٌد للعدو سَبباً للُغفْران والثواب فتح مكة ) يكون ( وجيوز أن 
كيف جعل فتح : ، فإن الالم داخلة على املغفرة فتكمون املغفرة علة للفتح والفتح معلَّلٌ هبا فكان ينبغي أن يقول 

  مل جيعل ُمَعلَّالً؟: مكة معلَّالً باملغفرة؟ مث يقول 
إنَّ اجتماع األربعة مل : آخرين؛ فقال بعد أن حكى األول وقال : خلطيب يف جواب هذا السؤال وجهني وقال ابن ا

أن فتح مكة كان سبباً لتظهري بيت اهللا من رِْجز : الثاين : يثبت إالَّ بالفتح فإنَّ النعمةَ به َتمَّْت ، والنُّصَْرةَ به َعَمت 
أن الفتح سبب اِحلَجج ، والبَحجِّ حتصل املغفرة كما ال عليه : الثالث . ه األوثان وتظهري بيته صار سبباً لتظهري عبد

  .» اللَُّهّم اْجَعلُْه َحجا َمْبُروراً َوَسعْياً َمْشكُوراً وَذَْنباً َمْغفُوراً « الصالة والسالم يف احلج 
املراد هنا أن : وقال ابن عطية . عصوم إنَّا فتحنا لك ِلَتْعرَف أنك مغفور لك م: املراد منه التعريف تقديره : الرابع 

: وهذا كالم ماش على الظاهر ، وقال بعضهم . اهللا فتح لك ِلكَْي جيعل الفتح عالمة لَُغفَْرانِهِ لك فكأهنا الم صريورة 
هذا بِأن َوُردَّ . ، وحذفت النون » كي « لََيغِْفَرنَّ فكسرت الالم تشبيهاً بالم : إنَّ هذه الالم الم القََسم واألصل 

  .الالم ال تكسر ، وبأهنا ال تنصب املضارع 
إنَّ هذا ليس بنصب وإمنا هو بقاُء الفتح الذي كان قبل نون التوكيد َبِقَي ليدل عليها ولكنه قول مردودٌ : وقد يقال 

.  
  فصل

وقيل . د ترك األفْضل املرا: وقيل . املراد ذنب املؤمنني : مل يكن للنيب صلى هللا عليه وسلم ذنب فما يغفر له؟ فقيبل 
املراد : وقيل . وهي تصوهنم عن الُعْجبِ : قال ابن اخلطيب . الصغائر فإهنا جائزة على األنبياء بالسهو والعَْمد : 

. إنه وعد النيب صلى اهللا عليه وسلم بأنه ال يذنب بعد النُُّبوَّة : قيل » َوَما تَأَخَّر « : ومعىن قوله . باملغفرة الِعْصمة 
  .ما تقدم على الفتح :  وقيل
. اْضرِْب َمْن لَِقيَت َوَمْن الَ َتلْقَاُه مع أن من ال تلقاه ال ميكن ضربه إشارة إىل العموم : هو للعموم ، يقال : وقيل 
قال ابن . وفيه وجوه أُخر ساقطة . من قبل النبوة وبعدها ومعناه ما قبل النبوة بالفعو وما بعدها بالعصمة : وقيل 

وهو أبعد الوجوه » َزْيَنَب « من أمر » َوَما َتأَخَّر » « مَارَِيةَ « ما تقدم من أمر : منها قول بعضهم  :اخلطيب 
  .وأَْسقَطَُها لعدم الِْتئَامِ الكَالَمِ 

والتكاليف  إنَّ التكاليَف عند الفتح َتْمْت حيث َوَجب احلَجُّ وهو آخر التكاليف: قيل } َويُِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك { : قوله 
يتم نعمته عليك بإخالء األرض من ُمَعانِِديَك ، فإنَّ ِمْن يوم الفتح مل يبق للنيب صلى اهللا عليه وسلم : نعمة وقيل 

  .عدوٌّ ، فإن بعضهم قُِتلَ يوم بدر ، والباقون آمنوا واستأمنوا يوم الفتح 

بِقبول : جابة دعائك يف طلب الفتح ، ويف اآلخرة ويتم نعمته عليك يف الدنيا واآلخرة ، وأما يف الدنيا باست: وقيل 
  .شفاعتك 

  فصل
» ِلَيْغِفَر « : فإنْ كانت الالم يف قوله . إنَّا فتحنا لك فتحناً مبيناً بغري قتال ، كان الصلح من الفتح : قال الضحاك 

: وقال احلسن بن الفضل . عمة يف الفتح الم كي فمعناه إنَّا فََتْحَنا لك فتحاً مبيناً لكي جيتمع لك مع املغفرة َتَماُم الن



واْسَتْغِفْر ِلذَْنبَِك َوِللُمْؤِمنَِني َواملُؤِمنَاِت ليغفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك ، وما تأخر ، « : هو مردود إىل قوله 
  .» ولُيْدِخلَ املؤمنني واملؤمنات جناٍت جتري من حتتها األهنار 

إِذَا َجآَء َنْصُر اهللا والفتح َوَرأَْيَت الناس َيْدُخلُونَ ِفي ِدينِ اهللا أَفْوَاجاً { :  هو راجع إىل قوله: وقال حممد بن جرير 
ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك يف اجلاهلية قبل ]  ١٣: النصر [ } فََسبِّْح بَِحْمدِ رَبَِّك واستغفره إِنَُّه كَانَ تَوَّاَبا 

  .رة إىل وقت نزول هذه السو» وما تأخر « الرسالة 
مما » ما تقدم « : وقال ُسفَْيانُ الثَّْورِّي . وهذا على طريق من جيوز الصغائر على األنبياء . ما تأخر ممايكون : وقيل 

  .كل شيء مل تعمله كما تقدم » وما تأخر « عملت يف اجلاهلية 
ذنوب أمتك » َوَما َتأََخرَ « بربكتك ،  يعين ذنب أبويك آَدَم وحّواء} َما تَقَدََّم ِمن ذَنبَِك { : وقال عطاء اخلراساين 

  .بالنبوة واحلكمة } وَُيِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيكَ { . بدعوتك 
ُيدميك على الصراط املستقيم ، وقيل جعل الفتح سبب : وقيل . يهدي بك : قيل } صَِراطاً مُّْسَتِقيماً { : قوله 

املراد : وقيل . العادجلة واآلجلة ) و ( جلهاد لعلمهم بفوائده اهلداية إىل الصراط املستقيم ألنه سهل على املؤمنني ا
ُمعِزا؛ ألن : وقيل . غالباً } وََينصَُرَك اهللا َنْصراً َعزِيزاً { : مث قال . التعريف ، أي لتعرف أنك على صراط مستقيم 

  .بالفتح ظهر النصر 
  !لنصرإنَّ اهللا تعاىل وصف النَّْصر بكونه عزيزاً من له ا: فإن قيل 

  :فاجلواب من وجهني 
  :إنه حيتمل وجوهاً ثالثة : قال الزخمشري : أحدمها 
  .أي ذَاتِ رِضاً ]  ٢١: احلاقة [ } ِفي ِعيَشةٍ رَّاِضَيةٍ { : معناه نصراً ذا عزة ، كقوله : األول 
  .يقال له متكلم صادق وصف النصر مبا يوصف به املنصور إسناداً جمازياً يقال لَُه كَالٌَم صَاِدُق كما : الثاين 

  .املراد نصراً عزيزاً صَاِحُبُه : الثالث 
: وأما إذا قلنا . العزة هي الغلبة والعزيز الغالب : أن يقال إمنا يلزم ما ذكره الزخمشريُّ إذا قلنا : الوجه الثاين 

ْيُء يف سُوقِ كَذَا أي قَلَّ ُوجُوُدُه مع َعزَّ الشَّ: العزيز هو النفيس القليل النظري ، أو احملتاج إليه القليل الوجود ، يقال 
أنه ُمْحَتاحٌ إليه ، فالنصُر كان حمتاجاً إليه ومثله مل يوجد وهو أخذ بيت اهللا من الكفار املقيمني فيه من غري َعَد وال 

  .ُعَدٍد 
  فصل يف البحث املعنوي
» ويُِتّم « : أبرز الفاعل وهو اهللا ، مث عطف عليه بقوله  }لَكَ اهللا َما َتقَدََّم ِمن ذَنبِكَ { : وهو أن اهللا تعاىل ملا قال 

ومل يذكر لفظ اهللا على الوجه احلسن يف الكالم وهو أن األفعال الكثرية إذا صدرت من » وَيْهِديَك « : وبقوله 
وال تقول َجاَء زَْيٌد » قَاَم َجاَء َزْيٌد َوقََعَد َوَتكَلَََّم َورَاَح َو« : فاعل يظهر امسه يف الفعل ، وال يظهر فيما بعد تقول 

بل » َوَيْنُصَرَك َنْصراً « : َوقََعَد َزْيٌد ، َبلْ َجاَء زَْيٌد َوقََعد ، اختصاراً للكالم باالقتصار على األّول ، وههنا مل يثقل 
  :فة فقال تعاىل أعاد لفظ اهللا وجوابه هذا إرشاد إلَى طريق النَّصر وهلذا قَلََّما ذَكََر اهللا النَّْصَر من غري إضا

األنفال [ } ُهَو الذي أَيََّدَك بَِنصْرِِه { : بالنَّْصر يُْنَصُر وقال : ومل يقل ]  ٤٠: احلج [ } َولَيَنُصَرنَّ اهللا َمن يَنُصُرُه { 
[ } قَرِيٌب  َنْصٌر مِّن اهللا َوفَْتٌح{ : وقال } إِذَا َجآَء َنْصُر اهللا والفتح { : أيدك بالنصر ، وقال : ومل يقل ]  ٦٢: 

، وهذا أدل اآليات على ]  ١٢٦: آل عمران [ } َوَما النصر إِالَّ ِمْن ِعنِد اهللا { : ، وقثال ]  ١٣: الصف 
  .مطلوهبا 



وذلك ألن الصرب ]  ١٢٧: النحل [ } َوَما َصْبُرَك إِالَّ باهللا { : وحتقيقه هو أن النصر بالصرب والصرب باهللا قال تعاىل 
فلما قال ههنا } أَالَ بِذِكْرِ اهللا َتطَْمِئنُّ القلوب { : كما قال تعاىل ) تعاىل ( نانه وذلك بذكر اهللا سكون القلب واطمئ

  .أ؟هر لفظ اهللا ، لُيْعلََم أن بذكر اهللا اطمئنان القلب وبه حيصل الصرب وبه يتحقق النصر » َوَيْنُصرَك اُهللا « : 
  فصل
تعظيماً ألمر الفتح وذلك الن » إنَّا فََتْحَنا ِلَيغِْفَر لَكَ « : ، ومل يقل } لََك اهللا { : مث قال } إِنَّا فََتحَْنا لَكَ { : قال 

{ : وقال ]  ٥٣: الزمر [ } إِنَّ اهللا َيْغِفرُ الذنوب َجِميعاً { : املغفرة وإن كانت عظيمة لكنها عامة لقوله تعاىل 
املراد من املغفرة يف حق النيب صلى اهللا عليه سومل : فإن قلنا ]  ١١٦: النساء [ } َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذلك ِلَمن َيَشآُء 

اليوم أَكَْملُْت لَكُمْ { : فكذلك مل خيتص به نبينا ، بل غريه من الرسل كان معصوماً وإمتام النعمة كذلك قال تعاىل 
} اَبنِي إِسَْرائِيلَ اذكروا نِْعمَِتي اليت أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َي{ : وقال تعاىل ]  ٣: املائدة [ } ِديَنكُْم وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعمَِتي 

وكذلك النصر ، قال اهللا ]  ٣٥: النور [ } يَْهِدي اهللا { : وكذلك اهلداية قال تعاىل ]  ١٢٢و ٤٧: البقرة [ 
وأما الفتح فلم ]  ١٧١١٧٢: الصافات [ }  َولَقَْد َسَبقَْت كَِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا املرسلني إِنَُّهْم لَُهُم املنصورون{ : تعاىل 

  :وفيه التعظيم من وجهني } إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً مُّبِيناً { : يبق ألحد غري النيب صلى هللا عليه ونسلم فعظَّمه بقوله 
  »إنَّا « : قوله : أحدمها 
  .أي ألجلك على وجه اِملنَِّة » لََك « : قوله : والثاين 

أَْرضِ َوكَانَ اللَّهُ نَْزلَ السَِّكيَنةَ ِفي قُلُوبِ الُْمْؤِمنَِني ِليَْزَدادُوا إَِمياًنا َمعَ إِميَانِهِْم َوِللَِّه ُجُنوُد السََّماَواِت َوالُْهَو الَِّذي أَ
اُر َخاِلِديَن ِفيَها وَُيكَفَِّر َعْنُهمْ َسيِّئَاتِهِْم لُِيْدِخلَ الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤمَِناِت َجنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْه) ٤(َعِليًما َحِكيًما 

َويَُعذِّبَ الُْمَناِفِقَني وَالُْمَناِفقَاِت َوالُْمْشرِِكَني وَالُْمْشرِكَاِت الظَّانَِّني بِاللَِّه ظَنَّ ) ٥(َوكَانَ ذَِلَك ِعْندَ اللَِّه فَْوًزا َعِظيًما 
َوِللَِّه ُجُنوُد السََّماَواتِ ) ٦(ِء َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم َولََعنَُهْم َوأََعدَّ لَُهمْ َجهَنََّم َوَساَءْت َمِصًريا السَّْوِء َعلَْيهِْم َداِئَرةُ السَّْو

  ) ٧(َوالْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما 

: الفتح [ } َويَنُصَرَك اهللا َنصْراً َعزِيزاً {  :ملا قال تعاىل } ُهَو الذي أَنَزلَ السكينة ِفي قُلُوبِ املؤمنني { : قوله تعاىل 
بني وجه النصر ، وذلك أن اهللا تعاىل قد ينصر رسله بصحيٍة يْهِلُك هبا أعداؤُُهْم ، أو َرْجفٍَة ُيْحكَُم فيها عليهم ]  ٣

ن هلم بذلك الثواب اجلزيل ، بالفََناِء ، أو بشيٍء ْيْرِسلُُه ِمن السََّماء ، أو يصرب وقوة وثبات قلبٍ يرزق املؤمنني ليكو
وقيل . الَوقَار هللا : السكون ، وقيل : واملراد بالسكينة قيل . أي حتقيقاً للنصر } ُهَو الذي أَنَزلَ السكينة { : فقال 

َنةٌ مِّن يَأِْتَيكُُم التابوت ِفيِه َسِكي{ : هذه السكينة غري السكينة املذكورة يف قوله تعاىل : قال أكثر املفسرين . اليقني : 
وحيتمل أن تكون هي تلك؛ ألن املقصود منها على مجيع الوجوه اليقني وثبات القلب ] .  ٢٤٨: البقرة [ } رَّبِّكُْم 

.  
  فصل

بلفظ القذف ]  ٤٣: احلشر ] [  ٢٦: األحزاب [ } َوقَذََف ِفي قُلُوبِهُِم الرعب { ) يف حق الكفار ( قال اهللا تعاىل 
  .بلفظ اإلنزال املثبت } أَنَزلَ السكينة ِفي قُلُوبِ املؤمنني { : ؤمنني املُزِعج وقال يف حق امل

وفيه معىن حكمّي وهو أن من علم شيئاً من قبل ويذكره استدام بذكره ، فإذا وقع ال َيتََغيَّر ومن كان غافالً عن 
ال تنزعج منها فوقعت ) له ( شيء فيقع رفعه فإنه يَْرُجُف فؤاده ، أال ترى أن من أخرب بوقوع َصْيَحٍة ، وقيل 

كذلك الكافر أََتاهُ اهللا من حيث مل . الصيحة ال يَْرَتجُِف ومنل م خيرب به أو أخرب وغفل عنه يرجتف إذا وقعت 



حيتسب وقذف يف قلبه الرُّْعَب ، فاْرَتَجَف ، واملؤمن أُِتَي من حيث كان يذكر فسكن ، فال تزعج نفوسهم ملا يرد 
  .كل سكينة يف القرآن فهي طمأنِيَنةٌ إالَّ اليت يف سورة البقرة :  قال ابن عباس. عليهم 

َبعث اهللا رسوله حممداً صلى اهللا عليه وسلم ) رضي اهللا عنهما ( ، قال ابن عباس } ا إَِمياناً مَّعَ إِميَانِهِْم { : قوله 
يام ، مث احلّج ، مث اِجلَهاد حىت أكمل هلم بشهادة أن ال إله إال اهللا ، فلما صدقوا زادهم الصالة ، مث الزكامة ، مث الصِّ

أنزل : يقيناً مع يقينهم ، وقيل : وقال الضحاك . دينهم وكُلََّما أُِمُروا بشيء فصدقوه ازدادوا تصديقاً إىل تصديقهم 
اً ُمْسَتفَاداً من الغيب السكينة عليهم فََصَبرُوا ورأْوا َعْيَن القني ما علموا النصر علم اليقني إمياناً بالغيب فازدادوا إميان

ازدادوا إمياناً بالفروع مع إمياهنم باألصول فإهنم آمنوا بأن حممداً رسولُ اهللا : وقيل . مع إمياهنم املستفاِد من الشهادة 
 ، فإن اهللا واحٌد ، واحلَْشَر كائٌن فآمنوا بأن كُلَّ ما يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو صدق ، وكُلَّ ما يأمر اهللا

  .تعاىل به فهو واجب 
  .ازدادوا إمياناً استدالليا مع إمياهنم الفطري : وقيل 

ومل يقل مع ]  ١٧٨: آل عمران [ } إِنََّما ُنْمِلي لَُهْم ليزدادوا إِثَْماً { : ما احلكمة يف قوله يف حق الكفار : فإن قيل 
  ؟}  ا إِميَاناً مََّع إَِميانِهِْم{ : كفرهم وقال يف حق املؤمنني 

أن كفر الكافر ِعَناِدّي ، وليس يف الوجود كُقٌْر ِفطْرّي ، وال يف الوجود كفر ِعَناِديّ لينضمَّ إلَى الكفر : فاجلواب 
انضم إىل الكفر باألصول ، ألن من ضرورة : الفطري بل الكفر ليس إال عناداً وكذلك الكفر بالفروع ال يقال 

رورة اإلميان باألصول اإلميان بالفروع مبعىن الطاعهة واالنقياد ، وهلذا الكفر باألصول الكفر بالفروع وليس من ض
  .} ا إَِمياناً مََّع إِميَانِهِْم { : قال 

فهو قادر على أهالك َعُدوِّهم جبنود ، بل بصيحة ومل يفعل بل أنزل } َوِللَِّه ُجُنوُد السماوات واألرض { : قوله 
واملراد جبنود السموات واألرض املالئكة ، . ائه بأديهيم فيكون هلم الثواب السكينة على املؤمنني ليكون إهالك أعد

  .األسباب السماوية : وقيل . جنود السموات املالئكة وجنود األرض اجلنُّ واحلَيََوانَاُت : وقيل 
إشارة إىل : َعليماً « ال وعددهم غري حمصور فق} َوِللَِّه ُجُنوُد السماوات واألرض { : ملا قال } َوكَانَ اهللا َعِليماً { 

أَنَزلَ السكينة ِفي { : ملا ذكر القلوب بقوله : وقيل . أنه ال يعزب عنه مثقال ذّرة يف السموات وال يف األرض 
« حكيماً » وقوله . واإلميان الذي من َعَملِ القُلُوب ذكر العلم إشارة إىل أنه َيْعلَُم السِّرََّ وأخفى } قُلُوبِ املؤمنني 

  .إشارة إىل أنه يفعل على َوفْق العلم ، فإن احلكيم من يعمل شيئاً متقناً وبعلمه « عليماً » بعد 
  :يف متعلق هذه الالم أربعة أوجه } لُِّيْدِخلَ املؤمنني { : قوله تعاىل 

ه ليدخل ويعذب يبتلي بتلك اجلنود من شاء فيقبل اخلرب ممن أهَّلَُه له والشَّرَّ ممن قضى له ب: حمذوف تقديره : أحدمها 
.  

ألنه روي أن املؤمنني قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم هنيئاً لك إن اهللا غَفَر « إِنَّا فََتْحَنا » : أهنا متعلقة بقوله : الثاين 
  .إنا فتحنا لك ليغفر لك وفتحنا للمؤمنني لُيْدِخلَُهمْ جناٍت : لك فما بالنا؟ فنزلت اآلية فكأنه تعاىل قال 

  .وينصرك اهللا باملؤمنني ليدخل املؤمنني جنات : كأنه تعاىل قال « يَْنُصَرَك » هنا متعلقة ب أ: الثالث 
عطف عليه وازديادهم اإلميان ليس « ويعذب » : واستشكل هذا بأن قوله « يَْزَدادُوا » أهنا متعلقة ب : الرابع 

  .الكفار يزيد يف إمياهنم ال حمالة بأن اعتقادهم أن اهللا يعذب : وأجيَب . سبباً عن تعذيب اهللا الكفار 
: بأنه ذكر لكونه مقصوداً للمؤمن كأنه قيل : وأجيب . واالزِْدَياُد ال يكون سبباً لتعذيب الكفار : وقال أبو حيان 

ال : وفيه نظر ألنه كان ينبغي أن يقول . بسبب ازِدَيادِكم يف اإلميان يدخلكم اجلنة ويعذب الكفار بأيديكم يف الدنيا 



  .« ِلَيْغِفْر لََك اُهللا » : ون مسبَّباً عن تعذيب الكفار وهذا يشبه ما تقدم يف قوله يك
  :وأجاب ابن اخلطيب بوجهني آخرين 

فعلت ألخرب به العدوَّ والصديق أي ألعرف : ويعذب نَِقيَض ما لكم من االزِْدياد ، يقال ) تقديره : ( أحدمها 
  ) .به ( ا ليزداد املؤمن إمياناً ُيْدِخلُُه اجلنة ويزداد الكافر كفراً فيعذبه بوجوده الصديق وبعدمه العدو ، فكذا ههن

  .أن بسبب زيادة إميان املؤمن َيكْثُرُ َصْبرُُهْم وثباهتم ويتعب املنافق والكافر معه ويتعذب : وثانيهما 
َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك ألن : كأنه تعاىل قال « َحِكيماً » : أن اجلار يتعلق بقوله : مث ذَكََر وجوهاً أخر يف تعلق اجلار منها 
  .اهللا حكيم فََعلَ ما فََعلَ ليدخل املؤمنني 

فيستجيب دعاءك يف الدنيا ويقبل شفاعتك يف العُقَْبى ليدخل » ويتم نِْعَمَتُه عليك « : أن يتعلق بقوله : ومنها 
ال وهو األمر بالقتال ألنه ملا ذكر الفتح والنصر علم أن أن يتعلق بأمر مفهوم من قرينة احل: ومنها . املؤمنني جنات 

إنَّ اهللا تعاىل أََمَر بالقتال ليدخل املؤمنني ، أو عرف من قرينة احلال أَنَّ اهللا : احلالَ حالُ الِقتَال ، فكأنه تعاىل قال 
  .ليدخلهم جنات ) اختار املؤمنني : فكأنه تعاىل قال ( اختار املؤمنني 

احلكمة يف أنه تعاىل ذكر يف بعض املواضع املؤمنني واملؤمنات ويف بعضها اكتفى بذكر املؤمنني ودخلت  ما: فإن قيل 
ِمَن اهللاِ ( َوَبشِّرِ الْمْوِمنَني بِأَنَّ لَُهْم : وقوله ]  ١: املؤمنون [ } قَْد أَفْلََح املؤمنون { : املؤمنات فيهم كقوله تعاىل 

  ؟) فَْضالً كَبِرياً 
أنه يف املواضع اليت فيها ما ُيوهم اخِْتَصاَص املؤمنني باخلري املوعود به مع ُمشَاَركَِة املؤمنات هلم ذَكََرُهنَّ  :فاجلواب 

مع أنه علم » وبشر املؤمنني « : اهللا صرحياً ويف املواضع اليت فيها ما يوهم ذلك اكتفى بدخوهلن يف املؤمنني كقوله 
العموم ، فال يوهم خروج املؤمنني ]  ٢٨: سبأ [ } اكَ إِالَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ َبِشرياً َوَنِذيراً َوَمآ أَْرَسلَْن{ : من قوله تعاىل 
متعلّقاً بفعل سابق وهو إما األمر بالقتال أو } لُِّيْدِخلَ املؤمنني { : ههنا فلما كان قوله تعاىل وأما . عن البشارة 

  .أو الفتح بأيديهم على ما تقدم ) باملؤمنني ( الصرب فيه ، أو النصرة 
{ : بِذكرِِهنَّ ، وكذا يف قوله تعاىل فَإْدَخالُ املؤمنني كان للقتال واملرأة ال ُتقَاِتلُ فال تدخل اجلَنَّةَ املوعَد هبا فصرح اهللا 

{ : ؛ ألن املوضع ذكر النساء وأحواهلن لقوله ]  ٣٥: األحزاب [ } إِنَّ املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات 
: األحزاب [ } ُبُيوِتكُنَّ  واذكرن َما يتلى ِفي. . . َوأَِطْعَن . . . َوآِتَني . . . َوالَ َتبَرَّْجَن َتبَرَُّج اجلاهلية األوىل َوأَِقْمَن 

أصالً لكن الرجال ملا كان هلم ما للنساء من األمر العظيم ذكرهم وذكرهن ) ك ( فكان ذكر النساء هنا ]  ٣٣٣٤
  ) .أنَّ األصل ذكرهن يف ذلك املوضع ( بفلظ مفرد من غري تبعية ملا بينا 

و أن تكفري السيئات قبل اإلدخال فكيف ذكره بعد ذكر اإلدخال؟ فيه سؤال وه} َوُيكَفَِّر َعْنُهْم سَيِّئَاِتهِمْ { : قوله 
  :واجلواب من وجهني 

  .أن الواو ال تقتضي التريتب : أحدمها 
أن تكفري السيئات واملغفرة من توابع كون املكلف من أهل اجلنة فقدم اإلدخال يف الذكر مبعىن أنه من أهل : والثاين 

  .اجلنة 
ألنه صفته يف » فَْوزاً « متعلق مبحذوف على أنه حال من » عِْنَدا اِهللا « } فَْوزاً َعِظيماً  ذَِلَك ِعنَد اهللا{ : قوله 

وأن يكون ظرفاً حملذوف دل عليه الفوز ، أي . وفيه خالف . وجوز أبو البقاء أن يكون ظرفاً ملَكَان . األصل 
قال . من اغتفر ذلك يف الظرف جوزه . وله عليه ؛ ألنه مصدر فال يتقدم معم» بفَْوزاً « يفوزون عند اهللا وال يتعلق 



عندي هذا األمر على هذا الوجه أي : معناه أن ذلك اإلدخال والتكفري يف علم اهللا فوز عظيم يقال : ابن اخلطيب 
  .يف اعتقادي 

  .اآلية } . . . َويَُعذَِّب املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات { : قوله تعاىل 
  :املنافقني على املشركني يف كثري من املواضع ألمور  اعلم أنه قدم

أهنم كانواأ شد على املؤمنني من الكافر اجملاهر؛ ألن املؤمن كان يتوقى املشرك اجملاهر وخيالط املنافق لظنه : أحدها 
ُسَك الَِّذي َبْينَ اَْعَدى َعُدوَك نَفْ« وإىل هذا أشار النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله . بإميانه وكان يفشي أسراره 

  :وهلذا قال الشاعر » َجْنبَْيَك 
  َواْحذَرْ َصِديقَكَ أَلَْف َمرَّْه... اْحذَْر َعُدوََّك َمرَّة  ٤٤٨٩
  َعدُوا َوكَان أَْعلََم بِالَْمضَرَّْه... الصَِّديُق ) اْنقَلََب ( فَلَُربََّما 
فر ال يقطع بأن املؤمن إن غلبه يعذبه فلهذا أول ما أخرب أن املنافق كان يظن أن يتخلص باملخادعة والكا: وثانيها 

  .اهللا عن املنافق 
  .وقرأ احلسن السُّوِء بالضم فيهما . وتقدم اخلالف يف السَّوءِ يف التَّوْبة . صفة للفريقني } الظآنني باهللا { : قوله 
  فصل

  :هذا الظن حيتمل وجوهاً : طيب وقال ابن اخل. ظن السوء هو أن ينصر حممداً واملؤمنني : قال املفسرون 
  ] . ١٢: الفتح [ } َبلْ ظََننُْتْم أَن لَّن َينقَِلبَ الرسول { : هو الظن الذي ذكره اهللا بقوله : أحدها 
بُِعونَ إِن َيتَّ{ : إىل أن قال } إِنْ ِهَي إِالَّ أَْسَمآٌء َسمَّْيُتُموَهآ { : ظن املشركني باهللا يف اإلشراك كقوله تعاىل : وثانيها 

  ] . ٢٨ ٢٣: النجم [ } إِالَّ الظن َوإِنَّ الظن الَ ُيْغنِي ِمَن احلق َشيْئاً 
[ } ولكن ظََننُتْم أَنَّ اهللا الَ َيْعلَُم كَِثرياً مِّمَّا َتْعَملُونَ { : ظننتم أ ، اهللا ال يرى وال يعلم كما قال تعاىل : وثالثها 
  ] . ٢٢: فصلت 

ويؤيد ] .  ٢٧: ص [ } ذَِلَك ظَنُّ الذين كَفَُرواْ { : املراد مجيع ظنوهنم كما قال  :واألول أصح أو يقال : قال 
  :ويف السَّوِء وُجوٌه . ذلك دخول األالف والالم يف السَّْوء 

: أن السَّْوَس عبارة عن الفساد والصِّدق عبارة عن الصالح ، يقال : وهو اختيار احملققني من األدباء : أحدها 
وٍء أي فاسد ، وسكنت عند رجل ِصْدق ، أي صاحل وهو قول اخلليل ، والزَّجَّاج واختاره مررت برجل َس

  .الزَّخمشرّي 
َساَء ظَنَّه ، كما ) و ( ساء ُخلُقُه ) و ( ساء ِمَزاُجُه : وحتقيق هذا أن السوء يف املعاين كالفساد يف األجساد يقال ( 

ء فقد فسد ، وكلّ؟ ما فَسَد فقد َساَء غري أن أحدمها كثري االستعمال فسَد اللحُم وفسد اهلواء بل كلُّ ما سا: يقال 
َسآَء َما كَانُواْ { : وقال ]  ٣٠: الروم [ } ظََهَر الفساد ِفي الرب والبحر { : يف املعاين واآلخر يف األجرام قال تعاىل 

  ] . ٢: املنافقون [ و ]  ١٥: اجملادلة [ و ]  ٩: التوبة [ } َيْعَملُونَ 
َوغَِضَب اهللا َعلَْيهِمْ { أي دائرة الفساد يعين حاق هبم العذاب حبيث ال خيرجون منه } َعلَْيهِْم َدآئَِرةُ السوء { : وله ق

} َوَسآَءْت َمِصرياً { يف الُعقَْبى } َوأََعدَّ لَُهمْ َجهَنََّم { أي الغضب يكون شديداً » َولعَنُهمْ « زيادة على التعذيب } 
  .أي جهنم 

وفائدة اإلعادة أن هللا جنود الرمحة وجنود العذاب ، . تقدم تفسريه } َوِللَِّه ُجنُوُد السماوات واألرض { : تعاىل  قوله



{ : أو جنود اهللا أنزهلم قد يكون إنزاهلم للرمحة وقد يكون للعذاب فذكرهم أوالً لبيان الرمحة باملؤمنني كما قال 
  .لبيان إنزال العذاب بالنافقني واملشركني : وثانياً ]  ٤٣: األحزاب [ } َوكَانَ باملؤمنني َرِحيماً 

ويف األول ذكر اجلنود قبل إِْدخَال اجلنَّة وذَكرهم هنا بعد تعذيب الكفار وإعداد جهنم؛ ألن اهللا تعاىل ُينَزِّل جنوَد 
مث يقرهبم } َر َعنُْهْم َسيِّئَاتِهِْم وَُيكَفِّ{ : الرمحة ليدخل املؤمن معظماً مكرماً اجلنة ، مث يلبسهم ُخلع الكرامة بقوله 

وأما يف حق الكفار فيغضب اهللا عليهم أوالً فيعبدهم ويطردهم } َوكَانَ ذَِلَك عِنَد اهللا فَْوزاً َعِظيماً { : زلفى بقوله 
َعلَْيَها { : إىل البالد النائية عن الرمحة وهي جهنم ، مث يسلط عليهم مالئكة العذاب وهم جنود اهللا كما قال تعاىل 

{ : فلذلك ذكر جنود الرْحَمِة أوالً هناك ، وقال ههنا ]  ٦: التحرمي [ } َمالَِئكَةٌ ِغالَظٌ ِشدَاٌد الَّ يَْعُصونَ اهللا 
  .مالئكة العذاب آخراً ) املالئكة ( وهو اإلْبعَاد إىل جهنم مث ذكر اجلنو وهم } َوغَِضَب اهللا َعلَْيهِْم َولََعنَُهْم 

إِنَّ ) ٩(ِلُتْؤِمنُوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوُتعَزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه َوُتسَبُِّحوهُ ُبكَْرةً وَأَِصيلًا ) ٨(لَْناَك َشاِهًدا َومَُبشًِّرا َوَنِذيًرا إِنَّا أَْرَس
فَإِنََّما َيْنكُثُ َعلَى نَفِْسِه َوَمْن أَْوفَى بَِما َعاَهَد َعلَْيُه الَِّذيَن ُيبَايُِعوَنَك إِنََّما ُيبَايُِعونَ اللََّه َيُد اللَِّه فَْوَق أَْيدِيهِْم فََمْن َنكَثَ 

  ) ١٠(اللََّه فََسُيؤِْتيِه أَْجًرا َعِظيًما 

[ } وََيكُونَ الرسول َعلَْيكُمْ َشهِيداً { : على أمتك مبا يفعلون ، كما قال تعاىل } إِنَّآ أَْرَسلَْناَك َشاِهداً { : قوله تعاىل 
آل [ } َشهَِد اهللا أَنَُّه الَ إله إِالَّ ُهَو واملالئكة َوأُْولُواْ العلم { : أنه ال إله إال اهللا وكما قال تعاىل ]  ١٤٣: البقرة 
  .ملن ردَّ شهادته » وَنذِيراً « من قبل شهادته وحيكم هبا » َوُمَبشِّراً « وهم األبنياء ] .  ١٨: عمران 

أي ُتعظموه » َوُتَوقُِّروُه « أي تعينوه وتنصوره } ِمُنواْ باهللا َوَرسُوِلِه َوُتعَزُِّروُه لُِّتْؤ{ : مث بني فائدة اإلرسال فقال 
مث قال وتسبحوه ، أي تسبحوا اهللا ، . وُتفخموه ، هذه الكنايات راجعة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وههنا وقف 

  .يريد يصلوا له بكرةً وَأصيالً بالَغدََاِة والعشيّّ 
الكنايات راجعة إىل هللا تعاىل ، أي ليؤمنوا باهللا ورسوله ويعزروا اهللا بتقوية دينه ، ويوقروه اهللا الذي ُيَعظِّموه : وقيل 

.  
. قرأ ابن كثري وأبو عمرو لُيؤِْمُنوا وما بعده بالياء من حتت رجوعاً إىل قوله املؤمنني واملؤمنات » ِلُتْؤِمنُوا « : قوله 

قرأ اجلَْحدرّي َيعَزُُّروه بفتح الياء وضم الزاي وهو أيضاً وجعفر بن حممد كذلك إال أهنما و( والباقون بتاء اخلطاب 
  .وابن عباس واليماين وُيعَزُِّزوُه كالعامَّة إال أنه بزاَيني من الِعزَّة . كسرا الزاي 

اً وََنِذيراً َوَداِعياً إِلَى اهللا بِإِذْنِِه َوسَِراجاً مُّنِرياً إِنَّآ أَْرَسلَْناَك َشاِهداً َوُمَبشِّر{ : ما احلكمة يف قوله يف األحزاب : فإن قيل 
  .وههنا اقتصر على الثالثة األول؟ ]  ٤٥٤٦: األحزاب [ } 

  :فاجلواب من وجهني 
أن ذلك املقام كان مقام ذكر ، ألن أكثر السورة ذكر الرسول وأحواله وما تقدمه من املبايعة و الوعد : أحدمها 

  .هناك ومل يفصل هنا  بالدخول ففصل
ملا مل يقتض أن يكون داعياً جلواز أن يقول مع نفسه أشهد أن ال إله إال اهللا وال » شاهداً « : أن قوله : وثانيهما 

ليؤمنوا باهللا : كذلك ههنا ملا مل يكن كونه شاهداً ينىبء عن كونه داعياً قال » وََداِعياً « : يدعو الناس قال هناك 
حيتمل أن يكون إشارة إىل املداومة ، وحيتمل أن يكون ملخالفة عمل » بكرة وأصيالً « : وقوله .  ويعزروه ويوقروُه

املشركني ، فإهنم كانوا يعبدون األصنام يف الكعبة بكرة وعشيَّةً ، فأمر اهللا بالتسبيح يف أوقات ذكرهم الفَْحَشاء 



  .واملُْنكَر 
ألهنم باعوا أنفسهم من } إِنََّما ُيَبايُِعونَ اهللا { يا حممَُّد باحلديبية على أن ال يفروا  }إِنَّ الذين ُيبَايُِعوَنَك { : قوله تعاىل 

على أيِّ شيء بايعتم رسولَ اهللا صلى : قلت لسلمةَ ْبنِ األكوع : عبيد قال ) أيب ( اهللا تعاىل باجلنة ، روى يزيُد بن 
  .على املوت : اهللا عليه وسلم يوم احلديبية؟ قال 

مجلة حالية ، أو خرب ثان وهو ترشيح } َيُد اهللا فَْوَق أَْيِديهِْم { و » إنَّ الَِّذيَن « خرب } إِنََّما ُيَبايُِعونَ اهللا {  :قوله 
  .يبايعون ِهللا ، واملفعول حمذوف أي إمنا يبايعوَنَك ألجل اهللا : وقرأ متام بن العباس . للمجاز يف مبايعة اهللا 

  .ملا بني أنه مرسل ذكر أن من بايعُه فقد بايع احلّق } أَْيِديهِْم  َيُد اهللا فَْوَق{ : قوله 

حيتمل وجوهاً ، وذلك أن اليد يف املوضعني إما أن تكون مبعًنى واحٍد ، وإما أن } َيدُ اهللا فَْوقَ أَْيِديهِْم { : وقوله 
  :تكومن مبعنيني فإن كانا مبعىن واحد ففيه وجهان 

َبلِ اهللا َيُمنُّ َعلَْيكُْم أَنْ { : اهللا عليه يف اهلداية فوق ما صنعوا من البيعة كما قال تعاىل نعمة : قال الكليب : أحدمها 
  ] . ١٧: احلجرات [ } َهداكُْم ِلِإلَميانِ 

يد اهللا بالوفاء مبا عاهدهم من النصر واخلري وأقوى وأعلى من نصرهتم إياه ، : قال ابن عباس وجماهد : وثانيهما 
  .لفالٍن أي الغلبة والقوة  اليُد: ويقال 

كانوا يأخذون بيد رسول : وإن كانا مبعنيني ففي حق اهللا مبعىن احلفظ ، ويف حق املبايعني مبعىن اجلارحة قال السدي 
صلى اهللا عليه وسلم ويبايعونه ويد اهللا فوق أيديهم يف املبايعة ، وذلك أن املتبايعني إذا مد أحدمها يده إىل اآلخر يف 

وبينهما ثالث فيضع يده على يديهما وحيفظ أيديهما إىل أن يتم العقد وال يترك أحدمها بترك يد اآلخر لكي البيع ، 
} َيُد اهللا فَْوَق أَْيِديهِمْ { : يلزم العقد وال يتفاسخان فصار وضع اليد فوق األيدي سبباًب حلفظ البيعة ، فقال تعاىل 

  .تبايعني حيفظهم على البيعة كما حيفظ املتوسط أيدي امل
َوَمْن أوىف بَِما َعاَهَد َعلَْيِه اهللا { أي عليه و ما له } فَإِنََّما َينكُثُ على َنفِْسِه { أي نقص البيعةَ » فََمْن َنكَثَ « : قوله 

. نون قرأ أهل العراق فسُيؤتيه بالياء من حتت ، وقرأ اآلخرون بال} فََسيُْؤِتيِه أَْجراً َعِظيماً { أي ثبت على البيعة } 
  .وتقدم الكالم يف معىن األجر العظيم . واملراد باألجر العظيم اجلنة 

َنتِهِْم َما لَْيَس ِفي قُلُوبِهِْم قُلْ فََمْن َسَيقُولُ لََك الُْمَخلَّفُونَ ِمَن الْأَعَْرابِ َشَغلَْتَنا أَمَْوالَُنا َوأَْهلُوَنا فَاْسَتْغِفْر لََنا َيقُولُونَ بِأَلِْس
َبلْ ظَنَْنُتْم أَنْ لَْن ) ١١(ا كُْم ِمَن اللَِّه َشْيئًا إِنْ أََراَد بِكُمْ ضَرا أَْو أََرادَ بِكُْم َنفًْعا َبلْ كَانَ اللَُّه بَِما َتْعَملُونَ خَبًِريَيْمِلُك لَ

َوَمْن ) ١٢(وَظََننُْتْم ظَنَّ السَّْوِء َوكُْنُتْم قَْوًما ُبوًرا  َيْنقَِلَب الرَّسُولُ َوالُْمْؤِمُنونَ إِلَى أَْهِليهِْم أََبًدا َوُزيَِّن ذَِلَك ِفي قُلُوبِكُْم
َوِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن ) ١٣(لَْم ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَرسُوِلِه فَإِنَّا أَعَْتدَْنا ِللْكَافِرِيَن َسِعًريا 

  ) ١٤(لَُّه غَفُوًرا َرِحيًما َيَشاُء َوكَانَ ال

يعين أعراب ِغفَار ، وُمَزْيَنةَ وُجَهْيَنةَ ، : وجماهد : قال ابن عباس } َسَيقُولُ لََك املخلفون ِمَن األعراب { : قوله تعاىل 
اْسَتنفََر من  وأْشَجَع وَأْسلََم ، وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أراد املسري إىل مكة عام احلديبية معتمراً

حول املدينة من األعراب ، والبََوِدي ليخرجوا معه َحذَراً من قريش أن يعرضوا له حبرب ، أو يصدوه عن البيت 
فأحرم بالعمرة وساق معه اهلَْدي ، ليعلمَ الناُس أنه ال يريد حَرباً فتثاقل كثٌري من األعارب وختلفوا واْعَتلُّوا بالشغل 

  .اهللا هذه اآلية  لظنهم أنه يهزم ، فأنزل



يعين النساء } أَْموَالَُنا َوأَْهلُوَنا { َشغَّلَْتَنا بالتشديد : حكى الكسائي عن ابن مدح أنه قرأ » َشَغلَْتَنا « : قوله 
  .َتَخلٌّفََنا عنك } فاستغفر لََنا { والذََّرارِي أنْ مل يكن لنا من خيلفنا فيهم 

من األمر باالستغفار فإهنم ال يبالون } لُونَ بِأَلِْسَنتِهِْم مَّا لَْيَس ِفي قُلُوبِهِْم َيقُو{ : فكذهبم اهللا يف اعتذارهم فقال 
قرأ األخوان ُضرا } قُلْ فََمن َيْمِلُك لَكُْم مَِّن اهللا َشْيئاً إِنْ أََراَد بِكُمْ ضَّراً أَْو أََراَد بِكُمْ َنفْعاً { . أستغفر هلم النيب أو ال 
  .بفتحها  بضم الضاد والباقون

بالفتح ِضدُّ النفع ، وبالضم ُسوء احلال فمن فتح : مها لغتان مبعى كالفَقْر والفُقْر والضَّعف والضُّْعف ، وقيل : فقيل 
ألنه قابله بالنفع ، والنفع ضد الضر ، وذلك أهنم ظنوا أن ختلفهم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يدفع عنهم : قال 

لسالمة يف أمواهلم وأنفسهم فأخربهم أنه إن أراد هبم شيئاً من ذلك مل يقدر واحد على الضر ، وجيعل هلم النفع با
  .أي مبا تعلنون من إظهار أمر وإضمار غريه } َبلْ كَانَ اهللا بَِما َتْعَملُونَ خَبِرياً { دفعه 
أي ظننتم أن العدون يستأصلهم وال يرجعون }  َبلْ ظََننُْتْم أَن لَّن َينقَِلَب الرسول واملؤمنون إىل أَْهِليهِْم أََبداً{ : قوله 

  .إلَى أهلهم دون ياء ، بل أضاف األهل مفرداً : قرأ عبداهللا . 
وزين مبنياً للفاعل أي الشيطان أو ِفْعلُكُم زين ذلك الظن يف قلوبكم : قرىء . } َوُزيَِّن ذَِلَك ِفي قُلُوبِكُْم { : قوله 

إن حممداً وأصحابه أكلة رأس فال يرجعون فأين تذهبون معه؟ انتظروا ما : هنم قالوا وذلك أ} َوظََننُتْم ظَنَّ السوء { 
كنتم على باهبا من اإلخبار : وقيل . أي صرمت َهلْكَى ال تصلحون خلري } َوكُنُتْم قَْوماً ُبوراً { يكون من أمرهم 

  :أخرب به عن اجلمع كقوله  وهو حيتمل أن يكون هنا مصدراً. والبُوُر اهلالُك . بكوهنم يف املاضي كذا 
  رَاِتٌق َما فَتقُْت إذْ أََنا ُبوُر... َيا َرسُول اِإللَِه إنَّ ِلَسانِي  ٤٤٩٠

وجيوز أن يكون مجع بَائرٍ كَحائل وُحولٍ يف املعتل وبَازِل وُبْزلٍ يف . ولذا يستوي فيه املفرد واملذكر وضدمها 
  .الصحيح 

والظاهر قائم مقام العائد على كال . شرطية أو موصولة ) من ( جيوز أن يكون }  َوَمن لَّْم ُيْؤِمن باهللا{ : قوله 
ومن مل يؤمن باهللا ورسوله فهو من الكافرين وإّنا : وفيه فائدة وهي التعميم كأنه قال . التقديرين أي فإنا أعتدنا هلم 

  .أعتدنا للكافرين سعرياً 
ذكر هذه } ض َيْغِفُر ِلَمن َيَشآُء َوُيَعذُِّب َمن َيَشآُء َوكَانَ اهللا غَفُوراً رَِّحيماً َوِللَِّه ُملُْك السماوت واألر{ : قوله تعاىل 

وذلك يفيد عظمة . بعد ذكر من له أجر عظيم من املبايعني ومن له يف السعري عذاب أليم من الظاملني الضالني 
  .وعذابه وعقوبته يف غاية األمل األمرين مجيعاً ، ألن من عظم ملكه يكون أجره وهيبته يف غاية العظمة 

وا كَلَاَم اللَِّه قُلْ لَْن َتتَّبِعُوَنا كَذَِلكُمْ َسَيقُولُ الُْمَخلَّفُونَ إِذَا اْنطَلَقُْتمْ إِلَى َمَغانِمَ ِلتَأُْخذُوَها ذَُروَنا َنتَّبِْعكُْم ُيرِيُدونَ أَنْ يَُبدِّلُ
قُلْ ِللُْمَخلَِّفَني ِمَن الْأَْعرَابِ سَُتْدَعْونَ ) ١٥(َتْحُسدُوَنَنا َبلْ كَانُوا لَا َيفْقَُهونَ إِلَّا قَِليلًا قَالَ اللَُّه ِمْن قَْبلُ فََسَيقُولُونَ َبلْ 

ا كََما تََولَّيُْتْم ِمْن قَْبلُ نْ َتتََولَّْوإِلَى قَْومٍ أُوِلي بَأْسٍ َشدِيٍد ُتقَاِتلُونَُهْم أَْو ُيْسِلُمونَ فَإِنْ ُتِطيُعوا يُْؤِتكُُم اللَُّه أَْجًرا َحسًَنا َوإِ
لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى َحَرٌج َولَا َعلَى الْأَْعَرجِ حََرٌج َولَا َعلَى الَْمرِيضِ حََرٌج َوَمْن ُيِطعِ اللََّه ) ١٦(ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا أَِليًما 

  ) ١٧(َمْن َيَتَولَّ يَُعذِّْبُه َعذَاًبا أَِليًما َوَرسُولَُه ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر َو

إِذَا { يعين هؤالء الذين ختلفواعن احلديبية } ا َمغَانَِم ِلَتأُْخذُوَها } { َسَيقُولُ املخلفون إِذَا انطلقتم { ) : قوله تعاىل ( 
إىل خيرب لنشهد } ذَُروَنا َنتَّبِْعكُمْ { خيرب  يعين مغامن} ا َمغَانَِم ِلَتأُْخذُوَها { سرمت وذهبتم أيها املؤمنون } انطلقتم 

معكم قتال أهلها ، وذلك أهنم ملا انطلقوا انصرفوا من احلديبية وعدهم اهللا فتح خري ، وجعل عنائمهنا ملن شهد 



ألن ( ومل يصيبوا منهم شيئاً ، ) منهم على صلح ( احلديبية خاصة عوضاً من غنائم مكة إذا انصرفوا من احلديبية 
  ) .وعد للمبايعني بالغنيمة وللمخلفني احلالفني باحلرمان } َسَيقُولُ الُْمَخلَّفُونَ { : وله ق

ذَُروَنا « وأن يكون حاالً من مفعلو » املخلفون « جيوزو أن يكون مستأنفاً وأن يكون حاالً من ) ونَ ( ُيرِيُد : قوله 
 «.  

يريدون أن يغريوا تواعد اهللا تعاىل : مة والبقاون كَالَم قيل معناه قرأ األخوان كَِلَم مجع كل} كَالََم اهللا { : قوله 
يعين أمر اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم أن ال يسيِّر معه منهم أحداً : ألهل احلديبية ، بغنيمة خيرب خاصة وقال مقاتل 

ظنهم وأظهر له نفاقهم وقال للنيب هو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا ختلف القوم أطعله اهللا على : وقال ابن زيد . 
] .  ٨٣: التوبة [ } فاستأذنوك ِللُْخُروجِ فَقُلْ لَّن َتخُْرجُواْ َمِعَي أََبداً َولَن ُتقَاِتلُواْ َمِعَي َعُدّواً { صلى اهللا عليه وسلم 

  .واألوىل أصوب وعليه أكثر املفسرين 
أي من قبل مرجعنا إليكم أن غنيمة خيرب ملن شهد } ْم قَالَ اهللا ِمن قَْبلُ كَذَِلكُ{ إىل خيرب } قُل لَّن َتتَّبِعُوَنا { : قوله 

  .احلديبية ليس لغريهم فيها نصيب 
لإلضْراب واملضروب عنه حمذوف يف » َبلْ « قرأ أبو حيوة َتْحِسدُوَنَنا بكسر السني } َبلْ َتْحُسدُوَنَنا { : قوله 

يره ما قال اهللا كذلك من قبل بل حتسدوننا أي مينعكم احلد من أن املوضعني عنه حمذوف املوضعني أما ههنا فتقد
منهم وهم } إِالَّ قَلِيالً { ال يعلمون عن اهللا ما هلم وعليهم من الدين } َبلْ كَانُواْ الَ َيفْقَُهونَ { نصيب منكم العنائم 

  .من صدق اهللا وروسله 
  مباذا كان احلسد يف اعتقادهم؟: فإن قيل ( 

َرَجُعوا من احلديبية من غري عدو حاصل ، وحنن ) حيث ( مصيبني يف عدم اخلروج ) كنا ( حنن : م قالوا كأهن: قلنا 
مث قال اهللا تعاىل رداً عليهم كما . اسَْتَرْحَنا فإن خرجنا معهم ويكون فيه غنيمة يقولون هم غنموا معنا ومل يتعبوا معنا 

ال خترجوا إال ظاهر النهي ، فلم يفهموا : أي مل يفقهوا من قولك } الَّ قَِليالً َبلْ كَانُواْ الَ َيفْقَُهونَ إِ{ : ردوا عليه 
  . . ) .حكمة إالَّ قليالً فحملوه على ما أرادوه وعللوه باحلسد 

والسالم هلم لن ملا قال للنيب عليه الصالة } قُل لِّلُْمَخلَِّفَني ِمَن األعراب َسُتْدَعْونَ إىل قَْومٍ أُوِْلي بَأْسٍ { : قوله تعاىل 
تتبعونا ، ولن خترجوا معي أبداً كان املخلفون مجعاً كثرياً من قبائل متشعبة دعت احلاجة إىل بيان قبول توبتهم ، 
فإهنم مل يبقوا على ذلك ، ومل يكونوا من الذين َمَرُدوا على النفاق بل منهم من حسن حاله فجعل لقبول توتبهم 

أويل بأس شديد ، ويطيعون خبالف حال ثَْعلََبةَ ، حيث امتنع من أداء الزكاة ، مث وهو أهنم يدعون إىل قوم ( عالمة 
أتى هبا ومل يقبل منه النيب صلى اهللا عليه وسلم واستمر عليه احلال ، ومل يقبل منه أحد من الصحابة كذلك كان 

  .حلسن فإن أطاعوا أعطوا األجر ا: يستمر حال هؤالء لوال أن اهللا تعاىل بني أهنم يدعون 

  :والفرق بني حال هؤالء وبني حال ثعلبة من وجهني 
وحل األعراب تغريت ، فإن ) أن ثعلبة جيوز أن يقال حاله مل يكن يتغري يف علم اهللا فلم يبني لتوبته عالمة : أحدمها 

  .بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يبق من املنافقني على النفقا أحٌد 
ن حال اجلمع الكثري ، والَْجمِّ الغفري ، أمّس؛ ألنه لوال البيان ألفضى األمر إىل قيام الفتنة أن احلاجة إىل بيا: الثاين 

  .بني ِفَرق الُْمْسِلِمَني 
  »فصل « ( 

: الروم وقال احلسن : وقال كعب . هم أصحاب فارس : } قَْومٍ أُْوِلي َبأْسٍ { املراد بقوله : قال ابن عباس وجماهد 



وقال الزهري . هوازن وغطفان قوم حنني : وقال قتادة . هوازن وثقيف : سعيد بن جبري وقال . فارس والروم 
كنا نقرأ هذه اآلية : وقال رافع بن خديج . هم بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة الكذاب : ومقاتل ومجاعة 

  ) .مل تأت هذه اآلية بعد : هريرة وقال أبو . وال نعلم من هم حىت دعا أبو بكر إىل قتال بين حنيفة فعلمنا أهنم هم 
أو على االستئناف أي أو ُهْم » ُتقَاِتلُوَنُهْم « العامة على رفعه بإثبات النون عطفاً على } أَْو ُيْسِلُمونَ { : قوله 

  .وقرأ أّيب وزيُد بن عليٍّ حبذف النون نصباً حبذفها . ُيْسِلُمونَ 
نفسها عند اجلَْرمي والِكسَائيِّ ، ويكون قد عطف » أو « وب عند مجهور البصريني ، » أن « والنصب بإضمار 

  :ومثله يف النصب قول امرىء القيس . يكون قتالٌ أو إسالٌم : مصدراً مؤوالً على مصدر متوهم كأنه قيل 
  ُنَحاوِلُ ُملْكاً أَوْ َنُموَت فَُنْعذَرَا... فَقُلُْت لَُه الَ َتْبِك َعْيُنَك إنََّما  ٤٤٩١

  .أو مبعىن إالَّ أَنْ ، أو حَتَّى : البقاء وقال أبو 
  »فصل « ( 

: تبني املتغايرين وُتْنبِىُء عن احلصر ، يقال » أو « تقاتلوهنم أن يسلمون إشارة إىل أن أحدمها يقع؛ ألن : معىن قوله 
؛ إذا علم هذا هذا زيٌد أو ابن عمرو؛ أذا كان زيد ابن عمرو: العدد زوٌج أو فرٌد ، وهلذا ال يصح قوله القائل 

قسم يكون فيه املالزمة ، وقسم يكون : أُالَزُِمَك أَْو تَقضينِي حَقِّي معناه أن الزمان احنصر يف قسمني : فقول القائل 
أالزمك إىل أن تقضيين ، المتداد زمان املالزمة إىل : ، كقوله » أُالَزُِمَك أو تقضيين « : فيه قضاُء احلق فيكون قوله 

  ) .القضاء 
عام } كََما َتوَلَّْيُتْم مِّن قَْبلُ { ُتعْرِضُوا } َوإِن َتَتَولَّْواْ { يعين اجلنة } فَإِن ُتِطيُعواْ يُْؤِتكُُم اهللا أَْجراً َحسَناً { :  قوله

؟ فأنزل كيف بنا يا رسول اهللا: وهو النار ، فلما نزلت هذه اآلية قال أهل الزمانة } ُيَعذِّْبكُْم َعذَاباً أَِليماً { احلديبية 
َوالَ َعلَى األعرج َحَرٌج َوالَ َعلَى املريض { أي يف التخلف عن اجلهاد } لَّْيَس َعلَى األعمى حََرٌج { اهللا عّز وجلّ 

  .} َحَرجٌ 

وذلك ألن اجلهاَد عبارة عن املقاتلة والكرِّ والفَرِّ ، وهؤالء الثالثةال ميكنهم اإلقدام على العدو والطلب ، وال 
ويف معىن األعرج اَألقْطَُع املُقَْعد بل أوىل أن يعذر ، ومن به َعَرٌج ال ميكنه من الكرِّ والفرِّ . تراز واهلرب ميكنهم االح

ال يعذر ، وكذلك املرض الذي ال مينع من الكر والفر كالطّحال والسُّعال وبعض أوجاع املفاصل إذا مل ُيْضِعفُْه عن 
اهد ، وتبقى أعذار خارجة ، كالفقر الذي ال ميكن صاحبه من ستصحاب ما الكرِّ والفر ، فهذه األعذار يف نفس اجمل

  .حيتاج له وكذا االشتغال مبن لواله لضاع كطفلٍ أو مريضٍ 
وقدم األعمى على األعرج ، ألن عذر األعمى يستمر ولو حضر القتال ، . واألعذار املبيحة مذكورة يف كتب الفقه 
  .در على القتال بالرمي وغريه واألعرج إن حضر راكباً أو بطريق يق

قرأ أهل املدينة }  َوَمن ُيِطعِ اهللا َوَرسُولَُه ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األهنار َوَمن َيَتَولَّ ُيَعذِّْبُه َعذَاباً أَِليماً{ : قوله 
  .} هللا ورسوله ومن يطع ا{ : وقرآ اآلخرون بالياء لقوله . والشام ندخله ونعذبه بالنون فيهما 

ِكيَنةَ َعلَْيهِْم َوأَثَابَُهْم فَْتًحا قَرِيبًا لَقَْد َرِضَي اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني إِذْ ُيَبايُِعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة فََعِلَم َما ِفي قُلُوبِهِْم فَأَْنَزلَ السَّ
َوَعَدكُُم اللَُّه َمَغانَِم كَثَِريةً تَأُْخذُوَنَها فََعجَّلَ لَكُْم َهِذِه ) ١٩(ا َحِكيًما َوَمَغانَِم كَثَِريةً يَأُْخذُوَنَها َوكَانَ اللَُّه َعزِيًز) ١٨(

وَأُْخَرى لَْم تَقِْدرُوا َعلَْيَها قَْد أََحاطَ ) ٢٠(َوكَفَّ أَْيِدَي النَّاسِ عَْنكُْم وَِلَتكُونَ آَيةً ِللُْمْؤِمنَِني وََيْهِدَيكُْم صَِراطًا ُمْسَتِقيًما 



َولَْو قَاَتلَكُُم الَِّذيَن كَفَرُوا لََولَُّوا الْأَْدَبارَ ثُمَّ لَا َيجُِدونَ َولِيا َولَا َنِصًريا ) ٢١(لَُّه بَِها َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديًرا ال
  ) ٢٣(ِديلًا ُسنَّةَ اللَِّه الَِّتي قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلُ َولَْن َتجَِد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْب) ٢٢(

إِنَّ الذين يَُبايِعُوَنَك إِنََّما { : اآلية ملا بني حال املخلفني بعد قوله } . . . لَّقَْد َرِضَي اهللا َعنِ املؤمنني { : قوله تعاىل 
  .عاد إىل بيان حال املبايعني ]  ١٠: الفتح [ } ُيَبايُِعونَ اهللا 

وأن » يَُبايِعُوَنَك « جيوز أن يكون متعلقاً ب » َتْحَت الشََّجَرة « و »  َرِضَي« منصوب ب } إِذْ يَُبايِعُوَنكَ { : قوله 
  .يتعلق مبحذوف على أنه حال من املفعول 

  »فصل « ( 
وكانت مسرة قال » َتْحتَ الشََّجَرة « : وقوله . يبايعونك باحلديبية على أن يناجزوا قريشاً ، وال يفروا : املعىن 

فلما خرجنا :  أنه كان فيمن بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت الشجرة قال حدثين أيب: سعيد بن املسيب 
: وروي أن عمر بن اخلطاب مّر بذلك املكان بعد أن ذهبت الشجرة فقال . من العام املقبل َنِسيناها فلم نقدر عليها 

وروى . ا قد ذهبت الشجرة سريو: ههنا ، وبعضهم ههنا ، فلما كثر اختالفهم قال : أين؟ فجعل بعضهم يقول 
قَالَ لََنا رسول اهللا صلى اهللا عليه سومل يوم احلديبية أنتم خري أهل األرض ، وكنا ألفاً « : جابر بن عبداهللا قال 

وروى سامل عن جابر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وأَْرَبَعِمائٍة ولو كنت أبصر اليوم َألَريُْتكُْم َمكَانَ الشََّجَرة 
  .» ) الَ َيْدُخلُ النار أَحٌج ِممَّْن َباَيَع َتْحَت الشَّجََرِة : ل قا

  »َعلَْيهِْم « الطمأنينة والرضا } فَأنَزلَ السكينة { من الصدق والوفاء } فََعِلَم َما ِفي قُلُوبِهِْم { : قوله 
رضي عنهم فكيف يفهم التعقيب الفاء للتعقيب وعلم اهللا قبل الرضا؛ ألن علم ما يف قلوهبم من الصدق ف: فإن قيل 
  يف العلم؟
: كما تقول } إِذْ ُيبَايُِعوَنَك { : متعلق بقوله } فََعِلَم َما ِفي قُلُوبِهِْم { : إن قوله تعاىل : قال ابن اخلطيب : فاجلواب 

الفرح بعد اإلكرام مرتباً كذلك ههنا فيكون » فَرِْحُت أَمس إِذْ كَلَّمت زَْيداً فَقَاَم يل ، وإذْ َدَخلُْت َعلَْيِه فَأَكَْرِمين « 
من الصدق إشارة أىل أن الرضا ال } فََعِلَم َما ِفي قُلُوبِهِمْ . . . لَّقَْد َرِضيَ اهللا َعنِ املؤمنني إِذْ ُيَبايِعُوَنَك { : قال تعاىل 

} فَأنَزلَ السكينة { قوله  والفاء يف. اليت كان معها علم اهللا بصدقهم ) َحْسب بل عند املبايعة ( يكون عند املبايعة 
  .للتعقيب املذكور ، فإنه تعاىل رضي عنهم فأنزل السكينة عليهم 

  .معقبة بالعلم بالصدق الذي يف قلوهبم ) ها ( لبيان وصف املبايعة يكون » فََعِلَم « : ويف قوله 
وإمنا . أي وآتاهم َمَغانَِم أو أثاهبم مغامن } َم كَِثَريةً َوَمَغانِ{ : وقوله . يعين فتح خيرب } َوأَثَابَُهْم فَْتحاً قَرِيباً { : قوله 

باخلطاب وهي قراءة » تَأُخذُوَنَها « بالغيبة ، وهي قراءة العامة ، و » يَأُخذُوَنَها « : قدر اخلطاب والغيبة ألنه يقرأ 
  .األعمش وطَلَْحةَ ونافعٍ يف رواية سِقْالَبٍ 

  فصل
امن خيرب ، وكانت خيرب ذاَت َعقَار وأموال فقسمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املراد باملغامن الكثرية مغ: قيل 

  .بينهم 

  .مغامن هجر : وقيل 
حيث جعل هالك أعدائه على أيديهم ليثيبكم » َحِكيماً « كامل القدرة غنياً عن إعانتكم إياه } َوكَان اهللا َعزِيزا { 

  .ُيِذلُّ َمْن َيَشاُء بِِعزَِّتِه ، ويعز من يشاء بِِحكَْمِتِه : آلخرين فقال  عليه ، أو ألن يف ذلك كان إعزاز قوم وإذاللَ



وهي الفتوح اليت تفتح هلم إلىيوم ا لقيامة وليس املغامن كل الثواب ، } َوَعَدكُُم اهللا َمَغانَِم كَِثَريةً َتأُْخذُونََها { : قوله 
َوكَفَّ أَْيِدَي الناس { يعين خيرب } فََعجَّلَ لَكُْم هذه { : م ، وهلذا قال بل اجلنة قُدَّامهم ، وإمنا هي عاجلة َعجَّلَ هبا هل

وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قصد َخْيَبَر وَحاَصَر أهلها َهمَّ قبائلُ من أََسَد ، وغَطَفَان ،ِ أن ُيِغريُوا } َعْنكُْم 
كف أيدي الناس عنكم : وقيل . يديهم بإلقاء الرعب يف قلوهبم على ِعَيال املسلمني وذَرَارِيهِْم باملدينة فكف اهللا أ

يعين أهل مكة بالصلح ، وليكون كفهم وسالمتكم آية للمؤمنني على صدقك ، ويعلموا أن اهللا هو املتولِّي حياطتهم 
  .وِحرَاَستَُهْم يف مَشْهدِِهْم ومغيبهم 

  :جيوز فيه ثالثة أوجه » َولَتكُونَ « : قوله 
  .فعل ذلك ) فعلك ( ولَِتكُونَ : يتعلق بفعل مقدر بعد تقديره أن : أحدها 
  .َوَعَد فََعجَّل َوكَفَّ لينتفعوا وِلَيكُونَ أو لتشكروا ولتكون : أنه معطوف على علة حمذوفة تقديره : الثاين 

  .والتعليل ملا قبله أي َوكَفَّ لتكون . أن الواو مزيدة : الثالث 
يثيبكم على اإلسالم ، ويزيدكم َبصَريةً ويقيناً بُصلْح احلديبية وفتح خيرب ، } اطاً مُّْسَتِقيماً َويَْهدَِيكُمْ ِصَر{ : قوله 

وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا رجع من احلديبية أقام باملدينة بقية ذي احلجة وبعض املَُحرَّم ، مث خرج 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوماً مل ) اُهللا َعْنُه  َرِضَي( روى أنُس بن مالك . يف َسَنِة َسبع إلىخيرب 

فخرجنا إىل : يكن بغري بنا حىت ُيصْبَِح َوَيْنظَُر ، فإن مسع أَذَاناً كفَّ عنهم ، وإن مل يسمع أذاناً أغار عليهم ، قال 
ف أبِي طلحة ، وإن قدمي لتَمسُّ قدم النيب وركبُت خل) ركب ( َخْيَبَر ، فانتهينا إليهم ، فلما أصبح مل يسمع أذاناً 

اهللا : فخرجوا إلينا مبكاتلهم وَمسَاِحيهم فلما رآهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : صلى اهللا عليه وسلم قال 
وى إياسُ ْبُن َسلََمةَ قال حدثين أيب ور. أكرب اهللا أكرب خَربْت َخْيَبُر ، إنَّا إذَا نََزلَْنا بِسَاَحِة قَْومٍ فََساَء َصَباُح الُْمْنذَرِيَن 

  :فجعل عمي يَرَْتجُِز بالقَوم : خرجنا إىل خيرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : قال 
فَثَبِِّت اَألقَْداَم إنْ .. .وََنْحُن ِمْن فَْضِلَك َما اْستَْغَنْيَنا ... َوالَ َتَصدَّقَْنا َوالَ َصلَّْينضا ... َتاِهللا لَْوالَ اُهللا َماأْهَتَدْيَنا  ٤٤٩٢
غَفَر اهللا : أنا عامر ، قال : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن َهذَ؟ فقال ... وَأَنْزِلَنْن َسكِيَنةً َعلَْيَنا ... الَ قَْيَنا 

  .وما استغفر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلنسان َيُخصُّه إال استشهد . لك ربك 

فلما قدمنا خيرب : يا نّيب اهللا لوال َمتَّْعَتَنا بعامرٍ قال : بُن اخلَطَّاب رضي اهللا عنه وُهَو على مجل له  فنادى عمُر: قال 
  :خرج ملكهم َمْرَجُب خيطر بسيفه يقول 

  َشاِكي السِّالَح يَطَلٌ ُمجَرُِّب... قَْد َعِلَمْت َخْيَبُر أَنِّي مَْرَحُب  ٤٤٩٣
  :فقال علي رضي اهللا عنه ... لَهَُّب إذَا الُْحرُوُب أَقَْبلَْت َت

: قال ... أَِكيلُكُْم بِالصَّاعِ كَْيلَ السَّْنَدَرْه ... كَلَْيِث غاَباٍت كَرِيهِ املَْنظََره ... أََنا الَِّذي َسمَّْتنِي أُمِّي َحْيَدَرُه  ٤٤٩٤
  .فضرب رأس مرحب فقتله ، مث كان الفتح على يديه 

قيل حيتمل أن . والسَّندرة مكيال واسع . لسندرة أي أقتلكم قتالً واسعاً ذريعاً ومعىن أكليكم بالسيف كيل ا( 
قال ابن . يكون اختذ من السندرة وهي شجرة يعمل منها النَّْبل ، والِقِسيُّ ، والسَّْندرة أيضاً العجلة ، والنون زائدة 

  .) وذكرها اجلَوَْهرِيُّ يف هذا الباب ومل ينبه على زيادهتا : األثري 
  .وروي فتح خيرب من طرق أَُخر يف بعضها زيادات ويف بعضها نقصان عن بعض 

  :جيوز فيها أوجه » وأخرى « : قوله 
  .خربها } قَْد أَحَاطَ اهللا بَِها { صفتها و } لَمْ َتقِْدُرواْ َعلَْيَها { أن تكون مرفوعة باالبتداء و : أحدها 



  .ا ، أي وَثَمَّ أخرى لَْم تَقِْدرُوا َعلَْيَها حمذوف مقدر قبله» منهم « أن اخلرب : الثاين 
قَْد أََحاطَ اهللا { أن تكون منصوبة بفعل مضمر على شريطة التفسري ، فتقدر بالفعل من معىن املتأخر وهو : الثالث 

  .أي وقََضى اُهللا أُخََْرى } بَِها 
الَلة السِّياقِ ، أي وَوَعَد أُْخَرى ، أو أن تكمون منصوبة بفعل مضمر ال على شريطة التفسري ، بل ِلَد: الرابع ( 

  .وآتاكُْم أخرى 
ويف اجملرور بعد . ذكره الزخمشري » رب « مقدرة ، ويكون الواو واو » ُربَّ « أن تكون جمرورة ب : اخلامس 

رة يف جا» ُربَّ « ومل تأت : الواو املذكورة خالف مشهور أهنو بُربَّ مضمرة أم بنفس الواو؟ إال أبا حيان قال 
: احلجر [ } رَُّبَما { : إهنا جارة تقديراً هنا ويف قوله : قيل . القرآن على كَثْرة دورها ، يعين جارة لفظاً وإال تقدر 

  ) .إنّ ما نكرة موصوفةٌ : على قولنا ]  ٢
ا ِقيلَ بأن أخرى مبتدأ كما تقدم ، أو صفة ثانية إذَ» أُْخَرى « جيوز أن يكون خرباً ل } قَْد أَحَاطَ اهللا بَِها { : قوله 

  .وخربها مضمر أو حاالً أيضاَ 
  فصل

معناه أي وعدكم فتح بلدة أخرى مل تِقدروا عليها قد أحاط اهللا هبا حىت يفتحها لكم كأنه حفظها : قال املفسرون 
ال ابن ق. علم اهللا أنه يفتحها لكم ) رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس . لكم ، ومنعها من غريكم حىت تأخذوها 

وعدكم اهللا مغامن تأخذوهنا ، ومغامن ال تأخذوهنا أنتم وال تقدرون عليها ، وإمنا يأخذها من جييء : تقديره : اخلطيب 
أي حفظها ملؤمنيين ، ال جيري } قَْد أََحاطَ اهللا بَِها { : معىن قوله : قال . وهذا تفسري الفراء . بعدكم من املؤمنني 

  .أخذها املسلمون كإحاطة احلُرَّاسِ باخلَزَاِئنِ عليها هالك وفناء إىل أن ي
هي فارس والروُم ، وما كانت العرب تقدر على قتال فارس : واختلفوا فيها فقال ابُن عباس واحلسن ومقاتل 

  .والروم ، بل كانوا حوالً هلم حىت قدروا عليها اإلسالم 

نبيه صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يصيبها ومل يكونوا هي خيرب وعدها اهللا عّز وجلّ : وقال الضَّحَّاُك وابُن زيد 
َوكَانَ اهللا على { وما فََتُحوا حىت اليوم ، : وقال جماهد . ُحَنْين : وقال ِعكْرَِمةُ . هي مكَّة : وقال قتادة . برجوهنا 

  .} كُلِّ َشْيٍء قَِديراً 
: ، قال ابن اخلطيب } لََولَُّواْ األدبار { وغَطفانَ وأَْهلَ َخيَْبَر  يعين أسداًس} َولَْو قَاتَلَكُُم الذين كفَُرواْ { : قوله تعاىل 

كَّف األيدي عنهم كان أمراً اتفاقياً ، ولو اجتمع عليهم العرب كما زعموا ملنعوهم : وهذا يصلح جواباً ملن يقول 
صرون والغلبة واقعة للمسلمني ليس كذلك بل سواء قاتلوا أو مل يقاتلوا ال ين: من فتح خيرب واغتنام غنائمها ، فقال 

  .} الَ َيجُِدونَ َوِلّياً َوالَ َنصِرياً { ومث قال . ، فليس أمرهم أمراً اتفاقياً ، بل هو أمر إهليٌّ حمكوم به حمتوم 
  .مصدر مؤكد ملضمون اجلملة املقدمة ، أي َسنَّ اُهللا ذَلك سنةً } ُسنَّةَ اهللا { : قوله 

إن الطَّوَاِلَع والتأثريات واالتِّصاالِت : عن سؤال آخر يقوله قوٌم من اجلُهَّال وهو وهذا جواب : قال ابن اخلطيب 
هذه سنة اهللا يف نصرة : ليس كذلك ، بل سنة اهللا نصرة رسوله ، وإهالك عدوه ، واملعىن : تأثرياٌت وتغيريات فقال 

  .} َتجَِد ِلُسنَِّة اهللا َتْبِديالً { أوليائه ، وقهر أعدائه 

اللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصًريا  الَِّذي كَفَّ أَْيِديَُهْم َعْنكُْم َوأَْيدَِيكُْم َعنُْهْم بَِبطْنِ َمكَّةَ ِمْن َبْعِد أَنْ أَظْفَرَكُْم َعلَْيهِْم َوكَانَ َوُهَو
نْ َيْبلُغَ َمِحلَُّه َولَْولَا رِجَالٌ ُمْؤِمُنونَ َونَِساٌء ُهُم الَِّذيَن كَفَرُوا َوَصدُّوكُْم َعنِ الَْمْسجِِد الْحََرامِ َوالَْهْدَي مَْعكُوفًا أَ) ٢٤(



ِتِه َمْن َيَشاُء لَْو تََزيَّلُوا لََعذَّْبَنا ُمْؤِمَناٌت لَْم َتْعلَُموُهْم أَنْ تَطَئُوُهْم فَُتِصيَبكُْم ِمْنُهْم َمعَرَّةٌ بَِغْيرِ ِعلْمٍ لُِيْدِخلَ اللَُّه ِفي َرْحَم
إِذْ جََعلَ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي قُلُوبِهُِم الَْحِميَّةَ َحِميَّةَ الَْجاِهِليَِّة فَأَْنَزلَ اللَُّه َسكِيَنَتهُ ) ٢٥(ِمنُْهْم َعذَاًبا أَِليًما الَِّذيَن كَفَُروا 

  ) ٢٦(ا َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليًما َعلَى َرُسوِلِه َوَعلَى الُْمْؤِمنَِني َوأَلَْزَمُهْم كَِلَمةَ التَّقَْوى َوكَانُوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلََه

وهذا تبيني ملا } َوُهَو الذي كَفَّ أَْيِدَيُهْم عَنكُْم وَأَْيِدَيكُْم َعْنُهم بَِبطْنِ َمكَّةَ ِمن َبْعِد أَنْ أَظْفََركُْم َعلَيْهِْم { : قوله تعاىل 
بتقدير اهللا ، كما أنه كف أيهديهم ]  ٢٢: الفتح [ } ُواْ األدبار َولَْو قَاَتلَكُُم الذين كفَرُواْ لََولَّ{ : تقدم من قوله 

  .عنكم بالفرار ، وأيديكم عنهم بالرجوع عنهم وتركهم 
أن مثانني رجالً من أهل مكة ُهَبطُوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه ) رضي اهللا عنه ( روى ثابٌت عن أنس بن مالك 

ِغرَّةَ النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فأخذهم سلْماً فاستحياهم فأنزل وسلم من جبل التنعيم متسلحني يريدون 
  .} َوُهَو الذي كَفَّ أَْيدَِيُهْم َعنكُْم َوأَْيدَِيكُْم َعنُْهم بَِبطْنِ َمكَّةَ ِمن بَْعِد أَنْ أَظْفَرَكُْم َعلَْيهِمْ { : اهللا 

يف « اهللا عليه وسلم باحلديبية يف اصل الشجرة اليت قال اهللا تعاىل كنا مع النيب صلى : قال عبداهللا بن ُمَغفَّل املَُزينّ 
بني ) رضي اهللا عنه ( ، وعلى ظهره غُْصٌن من أغصان الشجرة فرفعته عن ظهرِه ، وعلي بن أيب طالب » القرآن 

اهللا صلى اهللا يديه يكتب كتاب الصلح فخرج علينا ثالثون شاباً عليهم السالح فنادَْوا يف وجوهنا فدعى عليهم نيب 
( عليه وسلم فأخذ اهللا بأبصارهم فقمنا إليهم فأخذناهم ، فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جئتم يف عهد 

  .فأنزل اهللا هذه اآلية . اللَّهم ال فََخلَّى سبيلهم : أو هل جََعلَ لكم أحد أمناً؟ قالوا ) أحد 
قرأ أبو عمرو َيْعلَُمونَ بالياء وقرأ اآلخرون بالتاء من فوق قرأ الغيبة فهو } رياً َوكَانَ اهللا بَِما َتْعَملُونَ َبِص{ : قوله 

، « عَنكُم » و « أْيدَِيكُْم : ومن قرأ باخلطاب فهو رجوع إىل قوله . » َعْنُهْم « َو » أْيِديَُهْم « : رجوع إىل قوله 
  . واملعىن أن اهللا يرى فيه من املصلحة وإنْ كُْنُتْم ال ترون ذلك

وهذا أشارة إىل أن الكف مل يكن األمر } ُم الذين كَفَُرواْ َوَصدُّوكُْم َعنِ املسجد احلرام { ُ: مث بني ذلك بقوله تعاىل 
ألهنم كفروا وصدوكم وأحصروا وكل ذلك يقتضي قتَالَُهم ، فال يقع ألحد أن الفريقني اتفقوا واصطلحوا ) فيهم ( 

 االختالُف والنزاُع باقٍ مستمر؛ ألهنم هم الذين كفروا وصدوكم ومنعوكم ، ومل يكن بينهما خالف وال نزاع بال
  .فازدادُوا كفراً وعداوةً ، وإمنا ذلك للرجال املؤمنَني والنِّساء املؤمنات 

نصب : وقيل « َصدُّوكُْم » العامة على نصبه ، واملشهور أنه نسق على الضمري املنصوب يف « َواهلَْدَي » : قوله 
وال بد . « املَْسجِِد احلََرامِ » وقرأ أبو عمرو يف رواية جبره عطفاً على . وفيه ضعف ، إلمكان العطف . ية على املع

من حذف مضاف ، أي وَعْن َنْحرِ اهلَْدي ، وقرىء برفعه على أنه مرفوع بفعل مقدر مل يسم فاعله أي وُصدَّ اهلَْديُ 
.  

وحكى . أيب عمرو وعاصم وغريمها كسر الدال وتشديد الياء  والعامة على فتح اهلاء وسكون الدال ، وروي عن
  .ابن خالويه ثالث لغات اهلَْدي وهي الشهرية لغة قريش ، واهلَِدّي واهلََدا 

  .َعكَفْتُ الرَُّجلَ عن حاجته : حال من اهلدى أي حمبوساً ، يقال » َمْعكُوفاً « : قوله 
وهو ظاهر القرآن لبناء اسم . بن سِيَدْه واألزهرّي وغُريُهَما بنفسه ، وأثبتها ا» عكف « وأنكر الفارس تعدية 

  .مفعول منه 
  :فيه أوجه } أَن َيْبلُغَ { : قوله 

« وحينئذ جيوز يف هذا اجلار املقدر أن يتعلق » ِمْن أن « أو » َعْن « أنه على إسقاط اخلافض ، أي : أحدها 



  .اً عن بلوغ َمِحلِِّه أي حمبوس» َمْعكُوفاً « وأن يتعلق ب » َصدُّوكُْم 
صدوا اهلدي كراهة أن يبلغ حمله وأن : أنه مفعول من أجله ، وحينئذ جيوز أن يكون علة للصد ، والتقدير : الثاين 

  .أي ألجل أن يبلغ حمله ، ويكون احلبس من املسِلِمَني » َمْعكُوفاً « يكون علة ل 
  .لوغ اهلدي حمله بدل اشتمال أي صدوا ب» اهلدي « أنه بدل من : الثالث 

  فصل( 
« أن تطوفوا فيه } َعنِ املسجد احلرام { منعوكم » َوَصدُّوكُْم « يعىن كفار مكة } ُهُم الذين كَفَُرواْ { معىن اآلية 

مَْعكُوفاً « أي وصدوا اهلدي وهي الُبْدنُ اليت ساقها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانت سبعَني بدنةً » َواهلَْدَي 
مَْنحََرُه ، } أَن َيْبلُغَ َمِحلَُّه { َرَجَع َرْجعاً وُرُجوعاً : َعكَفَُه َعكْفاً إذا حبسه ، وُعكُوفاً ، كما يقال : اً ، يقال حمبوس» 

  ) .يعين املستضعفني مبكة } َولَْوالَ رَِجالٌ مُّْؤِمُنونَ َونَِسآٌء مُّْؤِمَناٌت { : مث قال . وحيث ِحيلّ حنُره يعين احلرم 
رجال « جيوز أن يكون بطالً من } أَن َتطَئُوُهْم { : صفة للصِّْنفني ، وغلب الذكور ، وقوله } لَّْم َتْعلَُموُهْم {  :قوله 

ولوال وطُء : ، وغلب الذكور كما تقدم وأن يكون بدالً من مفعول َتْعلَُموُهْم ، فالتقدير على األول » ونساء 
ولوال نساء ورجال : مل َتْعلَُموا َوطْأَُهْم ، واخلرب حمذوف تقديره :  رجالٍ ونساٍء غريِ معلومني ، وتقدير الثاين

  .موجودون أو باحلَْضَرِة 
  :ففيه ثالثة أوجه » لوال « وأما جواب ( 

  .عليه » لو « أنه حمذوف ، لداللة جواب : أحدها 
ول لداللة الثاين ، ومن الثاين هو احملذوف فحذف من األ» لو « وجواب » لََعذَّْبَنا « أنه مذكور وهو : والثاين 

  .لداللة األول 
  .وهو بعيد إن أراد حقيقة ذلك . جواهبما معاً » لعذبنا « أن : والثالث 

كالتكرير ِللَْوالَ رِجَالٌ ُمْؤِمُنونَ ملرجعهما » لَوْ َتَزيَّلُوا « : وجيوز أن يكون : وقال الزخمشرري قريباً من هذا فإنه قال 
  .هو اجلواب » لََعذَّْبَنا « كون إىل معىن واحد ، وي

  ) .ألن ما تعلق به األَوَّل غُري ما تعلَّق به الثاين : ومنع أبو حيان مرجعهما ملعىن واحد ، قال 
  فصل
بن زيد إمث قال ا. } فَُتِصيَبكْم مِّنُْهْم مََّعرَّةٌ { . بالقتل وُتوقعوا هبم } أَن تَطَئُوُهْم { مل َتْعرِفُوُهم » مل تعلموهم « املعىن 

ذلك ألنكم رمبا تقتلوهم فيلزمكم الكفَّار ، وهي دليل اإلمث ، ألن اهللا تعاىل أوجب على قاتل املؤمن يف دار احلرب 
  :إذا مل يعلم إميانه الكفارة دون الدِّيَِة؛ قال تعاىل 

. غُرم الدية : وقال ابن إسحاق ] .  ٩٢: النساء [ } ِمَنٍة فَإِن كَانَ ِمن قَْومٍ َعُدوٍّ لَّكُْم َوُهَو ْمْؤِمٌن فََتحْرِيُر َرقََبٍة مُّْؤ{ 
إن املشركني يعيبوكم ويقولون قتلوا أهل دينهم وفعلوا بإخواهنم ما فعلوا بأعدائهم واملََعرَّةُ السُّبَّة يقول لوال : وقيل 

ة ألذن لكم يف دخوهلا ولكنه أن تطئوا رجاالً مؤمنَني ونساًء مؤمناٍت ال تعلموهم فيلزمكم به كفارة ويلحقكم به ُسبَّ
  .حال بينكم وبني ذلك 

« جيوز أن يتعلق مبحذوف على أنه صفة ل } أَن َتطَئُوُهمْ { وقوله } فَُتصِيَبكْم { َنَسٌق على » فَُتِصيَبكُْم « : قوله 
وال . » منهم « ين يف ِمَن الضمري اجملرور يع: وقال أبو البقاء » ُتصيُبكُْم « وأن يكون حاالً من مفعول » َمَعرَّة 

  .؛ أي تطئوهم بغري علم » بتطئوهم « أو أن يتعلق » بتصيبكم « أو أن يتعلق . يظهر معناه 
مل تعلموا أن َتطَئُوُهمْ بغري علم فيلزم : هو بدل عن الضمري يكون التقدير : هذا تكرار ، ألنه إن قلنا : فإن قيل ( 



  .َتْعلَُموُهْم؟ لَمْ : تكرار بَغريِ ِعلْمٍ حلصوله بقوله 
يعّركم ) الذي ( هو يف موضعه أي فتصيبكم منهم َمَعرَّةٌ بغري علم من » بَِغْيرِ ِعلْمٍ « : قوله : أن يقال : فاجلواب 

أي جبهل ألهنم ال يعلمون » بغري علم « الكفار ) َمسبَّة ( ويعيُب عليكم ، يعين إن َوطَأُتُموُهْم غري عاملني يعركم 
مل تعلموا أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغري علم فيكون الوطء الذي : أو يقال تقديره . ه أنكم معذورون في

  :املعرَّة قسمان : أو نقول . حيصل بغري علم معذورين فيه 
  .ما حيصل من القتل العمد والعدوان ممن هو غري عامل حبال اِحمللّ : أحدمها 
تصبيكم منهم معرة بغري علم ال اليت تكون عند العلم : لعلم فقال ما حصل من القتل خطأ وهو عند عندم ا: والثاين 

. (  
  :وأنشدوا » اللَُّهمَ اْشُدْد َوطْأََتَك َعلَى ُمَضرَ « : والَوطُْء هنا عبارة عن القَْتلِ والدَّْوسِ ، قال عليه الصالة والسالم 

  ابَِت اهلََرمَِوطَْء املُقَيَِّد ثَ... َوَوِطئَْتَنا َوطْاً َعلَى َحَنقٍ  ٤٤٩٥
وقال . متعلق مبقدر أي كان انتفاء التسليط على أهل مكة وانتفاء العذاب ليدخل اهللا » ِلُيْدِخلَ اهللاُ « : قوله 

الالم يف ليدخل متعلق مبحذوف دلّ عليه معىن الكالم يعين ليدخل اهللا يف رمحته أي يف دين اإلسالم من : البغوي 
  .أن يدخلوها  يشاء من أهل مكمة بعد الصلح قبل

  .قرأ بانُ أيب َعْبلَةَ وأبو حيوة وابُن َعْون َتَزَيلُوا على َتفَاَعلُوا : لْو تََزيَّلُوا « َ: قوله 
واملعىن لو متَيََّز هؤالِء . والضمري يف تزايلوا جيوز أن يعود على املؤمنني فقط ، أو على الكافرين ، أو على الفريقني 

  .ا منهم عذاباً أليماً بالسَّْبيِ والقْتل بأيديكم من هؤالِء لعذبنا الذين كفرو
فيكون « اذْكُر » أو « َصدُّوكُْم » أو « لََعذَّبَْنا » إِما « إذْ » العامل يف } إِذْ َجَعلَ الذين كَفَُرواْ { ) : تعاىل ( قوله 

  .مفعوالً به 

ويكون عامالً له ، وحيتمل أن يكون مفعوالً  حيتمل أن يكون ظرفاً ، فال بد من فعل يقع فيه: قال ابن اخلطيب يف إذ 
إنه ظرف فالفعل الواقع فيه حيتمل أن يكون مذكوراً وحيتمل أن يكون غري مذكور ، فإن كان : به ، فإن قلنا 

  :مذكوراً ففيه وجهان 
  .جعون إىل اإلسالم أي وصدوكم ِحَني َجَعلُوا يف قلوهبم احلَِميَّة فال ير} َوَصدُّوكُمْ { : هو قوله تعاىل : أحدمها 
  .املؤمنون ملا أنزل اهللا عليهم سكينته ال يتركون االجتهاد يف اجلهاد واهللا مع املُؤمنني : وثانيهما 
  :إنه غري مذكور ففيه وجهان : فإن قلنا 
  .حفظ اهللا املؤمنني عن أن َيطَئُوهم إذ جعل الذين كفروا يف قولبهم احلمية : أحدمها 
تفسري » فَأَنَْزلَ السَّكيَِنةَ « : وعلى هذا فقوله . إليكم إذ جعل الذين كفروا يف قلوهبم احلمية أحسن اهللا : وثانيهما 

اذْكُر إِذْْ قَاَم زَْيٌد أي اذكر َوقْتَ : إنه مفعول به فتقديره اذكر ذلك الوقت كقولك : وإن قلنا . لذلك اإلحسان 
  .ليه ظرفاً للفعل املضاف إ» إذْ « وعلى هذا يكون . قيامه 
، فتتعدى لواحد؛ أي إِذْ أَلْقَى » أَلْقَى « على أهنا مبعىن » جََعلَ « جيوز أن يتعلرق ب » ِفي قُلُوبِهِْم « : قوله 

  .الكافرون يف قلوهبم احلمية ، وأن يتعلق مبحذوف على أنه مفعول ثاٍن قدم على أهنا مبعىن صّير 
  :قبلها ، واحلمية األَنفَةُ من الشيء ، وأنشدوا للمتلمس » حلمية ا« بدل من » َحِميَّةَ اجلَاِهِليَِّة « : قوله 

  كَذَا الرَّأْسِ َيْحِمي أَْنفَُه أَنْ يَُهشَّمَا... أَالَ إِنَّنِي ِمنُْهْم َوِعْرِضي ِعْرُضُهْم  ٤٤٩٦
  ) .َحِميَّةً ( َحمَْيُت عن كذا أَْحِميه : وهي املنع ، ووزهنا فَِعيلَةٌ ، وهي مصدر ، يقال 



  فصل( 
إذ جعل الذين كفوروا يف قلوهبم احلمية حني صدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه عن البيت ، : املعىن 

قال أهل مكة قد قتلوا أبناءنا وإخواَنَنا مث يدخلون علينا فتتحدث : قال مقاتل . وأنكروا أَنَّ حممداً رسول اهللا 
فهذه َحِميَّة اجلاهلية اليت دخلت قلوهبم . والالِت والُعزَّ ال يدخلوهنا علينا العرب أهنم دخلوا علينا على رغم أنفنا ، 

. (  
. حني مل يدخلهم ما دخلهم من احلمية فعصوا اهللا يف قتاهلم } فَأَنَزلَ اهللا َسِكيَنَتُه على َرُسوِلِه َوَعلَى املؤمنني { : قله 

إِذْ « يدل على تعلق اإلنزال أو ترتيبه على ما ذكرنا من أن } هللا فَأَنَزلَ ا{ : دخول الفاء يف قوله : قال ابن اخلطيب 
: تفسري لذلك اإلحسان ، كما يقال » فأنزل « . أْحَسَن اُهللا إِذْ َجَعلَ الَِّذيَن كَفَُروا : ظرف لفعل مقدر كأنه قال » 
تعلق إنزال السكينة جبعلهم احلمية يف وحيتمل أن تكون الفاء للداللة على . اَكَْرمَنِي فَأَْعطَانِي لتفسري اإلكرام « 

  .أَكَْرمِنِي فَأَثْنَْيُت َعلَْيِه : قلوهبم على معىن املقابلة تقول 
قال ابن عباس وجماهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي وابن زيد وأكثر } َوأَلَْزَمُهْم كَِلَمةَ التقوى { : قوله ( 

  .كلمة التقوى ال إله إال اهللا : املفسرين 

وقال عطاء بن أيب . كلمة التقوى ال إله إال اهللا واهللا أكرب : وقال عليٌّ وابُن عرم . ي عن أيب بن كعب مرفوعاً ورو
وقال عطاء اخلراساين . هي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير : رباح 

  ) .هي الوفاء بالعَْهد : وقيل . هي بسم اهللا الرمحن الرحيم : هري هي ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا وقال الز: 
جيوز أن يعود إىل املؤمنني وهو الظاهر ، أي أحق بكلمة التقوى » كانوا « الضمري يف } وكانوا أََحقَّ بَِها { : قوله 

  .يعود على الكفار أي كانت قريٌش أحقَّ هبا لوال حرماُنُهْم : من الكفار ، وقيل 
  لفص( 

وكان املؤمنونَ أحّق هبا من كفار مكة وأهلها أي وكانوا املؤمنون أحّق هبا من كفار مكة وأهلها أي : قال البغوي 
« : قوله : وكانوا أهلها يف علم اهللا تعاىل ، ألن اهللا تعاىل اختبار لدينه وصحبةَ نبيه أهل اخلري ، قال ابن اخلطيب 

  :حيتمل وجهني » أحق هبا 
على الكافرين وإن مل يثبت األهلية كما لو اختار امللك ) ما ( يفهم من معىن األحقِّ أنه يثبت رجحاناً أنه : أحدمها 

اثنني لشغل ، وكل واحد منهما غري صاحل له ولكن أحدمها أبعد عن االستحقاق يقال لألقرب إىل االستحقاق إن 
  .ال هيِّن هناك فقال وأهلها دفعاً لذلك احلبس أهون من القتل ، مع أنه : كان وال بد فهذا أحق كما يقال 

]  ٧٣: مرمي [ } َوأَْحَسُن َندِّياً { ، ]  ٢٤: الفرقان [ } َخْيٌر مُّْسَتقَّراً { أن يكون ال للتفضيل كما يف قوله : الثاين 
  ) .} َوكَانَ اهللا بِكُلِّ َشْيٍء َعِليماً { ؛ إذ ال خري يف غريه 

 لَا الرُّْؤَيا بِالَْحقِّ لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الْحََراَم إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِني ُمَحلِِّقَني ُرُءوَسكُْم َوُمقَصِّرِيَن لَقَْد َصَدَق اللَُّه َرُسولَُه
  ) ٢٧(َتَخافُونَ فََعِلَم َما لَْم َتْعلَُموا فَجََعلَ ِمْن ُدوِن ذَِلَك فَْتًحا قَرِيًبا 

يتعدى الثنني ، ثانيهما حبرف اجلر ، يقال َصَدقَََك ِفي » َصَدَق « . }  َرسُولَُه الرؤيا لَّقَْد َصَدقَ اهللا{ : قوله تعاىل 
  :فيه أوجه » بِاحلَقِّ « : كَذَا ، وقد حيذف كهذه اآلية ، وقوله 

  .» َصَدَق « أن يتعلق ب : أحدها 



  .أن يكون صفة ملصدر حمذوف أي ِصْدقاً ُملَْتبِساً باحلَقِّ : الثاين 
  .أن يتعلق مبحذوف على أنه حال من الرؤيا ، أي ملتبسةً باحلق :  الثالث
  .لََتْدُخلُنَّ فعلى هذا يوقف على الرؤيا ، ويبتدأ مبا بعدها : أنه قسم وجوابه : الرابع 

ق وعلى تقديره قََسماً إما أن يكون قََسماً باهللا فإن احلقَّ من أمسائه ، وأما أن يكون قسماً باحل. قال الزخمشري ( 
  .الذي هو نقيض الباطل 

  :وحيتمل وجهني آخرين : وقال ابن اخلطيب 
  .رسوله الرؤيا باحلق الرؤيا أي الرسول الذي هو رسول باحلق ) و ( فيه تقديرم وتأخري تقديره صدق اهللا : أحدمها 

باحلق يعين أن الرؤيا هي رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن فيكون تفسرياً للرؤيا ) و ( أن يقال تقديره صدق اهللا : الثاين 
  .َواِهللا لََتْدُخلُنَّ 

  فصل
ذكر املفسرون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى يف املنام قبل أن خيرج إىل احلديبية أنه يدخل هو وأصحابه املسجد 

ذلك فلما انصرفوا  احلرام وَيْحِلقُونَ ُرُؤَسُهْم ويُقَصِّرونَ ، فأخرب أصحابه ففرحوا ، وحسبوا أهنم دخلوا مكة عاَمُهم
  .ومل يدخلوا شقَّ عليهم ذلك فأنتزل اهللا هذه اآلية 

شهدنا احلديبية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذ : وروى ُمَجمَّعُ بُن جارية األنصاريُّ قال 
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أُوحيَّ إىل رسول: ما بال الناس؟ قالوا : النَّاُس يهّزون األَباِعَر فقال بعضهم 

فخرجنا نزحف فوجدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم واقفاً على راحلته على كَراع الَغمِيم ، فلما اجتمع الناس : قال 
يل ففيه دل. نعم والذي نفسي بيده : أََو فَتٌح هو يا رسول اهللا؟ قال : فقال عمر » إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً ُمبِيناً « : قرأ 

لَّقَدْ َصَدَق اهللا َرُسولَهُ { : على أن املراد من الفتح صلح احلديبية وحتقيق الرؤيا كان ف يالعام املقبل فقال تعاىل 
  ) .أراها إياه يف َمخَْرجِِه إىل احلديبية أنه يدخل هو وأصحابه املسجَِد احلََراَم صدق وحق } الرؤيا باحلق 

» لََتْدُخلُنَّ « و : وقال أبو البقاء . على ذلك القول » باحلَقِّ « : مضمر أو لقوله جواب قسم » لََتْدُخلُنَّ « : قوله 
وهذا ال يصح البتة . تفسري الرؤيا أو مستأنف أي واهللا لتدخلن ، فجعل كونه جواب قسم قسماً تفسرياً للرؤيا 

نه جيوز أن يكون هو مع القسم وهو أن يكون تفسرياً للرؤيا غري جواب القسم ، إال أن يريد أنه جواب قسم ولك
  .تفسرياً وأن يكون مستأنفاً غري تفسري ، وهو تفسري من عبارته 

  :فيه وجوه } إِن َشآَء اهللا { : قوله 
  :أنه ذكره تعظيماً للعبادة األدب كقوله تعاىل : أحدها 

  ] . ٢٤و ٢٣: الكهف [  }َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذلك غَداً إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا { 
لََتْدُخلُنَّ ولكن ال : أن الدخول ملا وقع عام احلديبية وكان املؤمنون يريدون الدخول ، ويأبون الصلح قال : الثاين 

  .َتَعالَى ( جبالدتكم وال بإرادتكم وإمنا َتْدُخلُنَّ مبشيئة اله 
) ذكر أنه مبشيئة اهللا » لتدخلن « : صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا تعاىل ملا قال يف الوحي املنزَّل على النيب : الثالث 

تعاىل ، ألن ذلك من اهللا َوْعٌد ، ليس عليه ديٌن وال حقٌّ واجٌب؛ ألن من وعد بشيء ال حيققه إال مبشيئة اهللا ، وإال 
  .فال يلزمه به أحٌد 

  فصل( 
قوله رسول اهللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه  لَْتدُخلُنَّ من: وقال ابن كيسان . معناه وقال لتدخلن : قال البغوي 



حكاية عن رؤياه ، فأخرب اهللا عن رسوله أنه قال ذلك ، وإمنا استثىن مع علمه بدخوهلا بإخبار اهللا تعاىل تأدباً بأدب 
وقال ] .  ٢٤و ٢٣: كهف ال[ } َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذلك غَداً إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا { : اهللا تعاىل حيث قال 

وقال احلَُسْيُن بن ]  ٢٧٨: البقرة [ } إِن كُْنُتْم مُّْؤِمنَِني { : مبعىن إذ جمازه إذْ َشاَء شاهللا كقوله » إِالَّ « : أبو عبيدة 
جيوز أن يكون االستثناء من الدخول ألن بني الرؤيا وتصديقها سنة ومات يف السنة ناس فمجاز اآلية : الفضل 
االستثناء واقع على األمر ال على الدخول؛ ألن الدخول مل يكن : وقيل . املسجد احلرام كلكم إذْ َشاَء اهللا لتدخلن 

فاالستثناء راجع » وإِنَّا إنْ َشاَء اُهللا بِكُْم الَ ِحقُونَ « : فيهن شك كقول النّيب صلى اهللا عليه وسلم عند دخول القرب 
  ) .إىل اللحوق ال إىل املوت 

« حاالً من » ُمَحلِِّقَني « وجيوز أن تكون . » ُمَحلِِّقَني وُمقَصِّرِيَن « حال من فاعل لََتْدُخلُنَّ وكَذَا » آِمنَني  «: قوله 
  .فتكون متداخلةً » آِمنَني 
  .فصل 
إشارة » لََتْدُخلُونَّ « : إشارة إىل أنكم تتمون احلج من أوله إىل آخره فقوله } ُمَحلِِّقَني ُرُءوَسكُْم َومُقَصِّرِيَن { : قوله 

  .إشارة إىل اآلخر » حملقني « : إىل األول وقوله 
  .حملقني حال الداخلني ، والدَّاخل ال يكون إال ُمْحرِماً واحملرم ال يكون ُمَحلّقاً : فإن قيل 

  ) .ُمتََمكِّنِني من أن ُتِتُموام احلجَّ ُمَحلِِّقَني » آِمنَني « : أن قوله : فاجلواب ( 
من فاعل لتدخلن ، ) إما ( جيوز أن يكون مستأنفاً ، وأن يكون حاالً ثالثةً ، وأن يكون حاالً » الَ َتَخافُونَ «  :قوله 

فإن كانت حاالً من آمنني أو حاالً من فاعل لتدخلن فهي حال » حملِّقني أو مقصرين « أو » آمنني « أو من ضمري 
  .إذا جعل حاالً فإهنا مقارنة أيضاً » ال ختافون « : إال قوله  للتأكيد وآمنني حال مقارنة وما بعدها حال مقدرة

  فما الفائدة يف إعادته؟} آِمنَِني { : معناه غري خائفني ، وذلك حيصل بقوله تعاىل » ال ختافون « : قوله : فإن قيل 
ل ولكن عند أهل مكة أن فيه كمال األمن؛ ألن بعد احلق خيرج اإلنسان عن اإلحرام فال حيرم عليه القتا: فاجلواب 

  .َتْدُخلُونَ آِمنَِني وَتْحِلقَُو ، ويبقى أَمُنكُمْ بعد إحاللكم من اإلحَْرام : حيرم قتال من أْحَرَم ومن َدَخلَ احلََرَم فقال 

نتكم أي ما مل تعلموا من املصلحة ، وأن الصالح كان يف الصلح ، وأن دخولكم يف س} فََعِلَم َما لَْم َتْعلَُمواْ { : قوله 
  .اآلية ]  ٢٥: الفتح [ } . . . َولَْوالَ رَِجالٌ مُّْؤِمُنونَ { : سبب لوطء املؤمنني واملؤمنات وهوقوله تعاىل 

  .عقبت ماذا؟ » فعلم « فاء التعقيب ، فقوله » فعلم « : الفاء يف قوله : فإن قيل ( 
املراد فعلم املصلحة : َصَدَق ، وإن قلنا  وقت الدخول فهو عقيب» فََعِلم « إن املراد من : إن قلنا : فاجلواب 

ملا حصلت املصلحةُ يف العام القابل فعلم ما مل تعلموا من : والتقدير . فاملعىن علم الوقوع والشهادة ال علم الغيب 
  .املصلحة املتجددة 

. تح احلديبية عند األكْثَرين وهو ف» فَْتحاً قَرِيباً « أي من قبل دخوهلم املسجد احلرام } فََجَعلَ ِمن ُدوِن ذَِلَك { 
وهذا يدفع َوَهَم حدوِث علمه يف ]  ٢٦: الفتح [ } َوكَانَ اهللا بِكُلِّ َشْيٍء َعِليماً { : مث قال . فتح خيرب : وقيل 
.يفيد َسْبَق علِْمِه ]  ٢٦: الفتح [ } َوكَانَ اهللا بِكُلِّ َشْيٍء َعِليماً { : ؛ ألن قوله » فََعِلَم « : قوله   (  

  ) ٢٨(ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ِليُظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا 



وهذا تأكيد لبيان صدق يف الرؤيا؛ ألنه ملا كان مرسالً لرسوله } ُهَو الذي أَْرَسلَ َرُسولَُه باهلدى { : قوله تعاىل 
وحيتمل أن الرؤيا املوافقة . ما ال يكون فيحدث الناس فيظهر خالفه فيكون ذلك سبباً للضالل  ليهدي ، ال يريد

} ُهَو الذي أَْرَسلَ َرسُولَُه باهلدى { : للقواقع قد تقع لغري املرسل ، ولكن ذلك قليل ال يقع لكل أحد فقال تعاىل 
ا سيقع وال استبعاد يف صدق رؤياه وفيها بيان وقوع وحكى له ما سيكون يف اليقظة فال يبعد أن ُيرَِيه يف املنام م

. أي من يقويه على األديان ال يستبعد منه فتح مكة } ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدين كُلِِّه { : الفتح ودخول مكة بقوله تعاىل 
وعلى هذا ]  ١٨٥: قرة الب[ } أُنْزِلَ ِفيِه القرآن ُهًدى لِّلنَّاسِ { : واهلدى حيتمل أن يكون هو القرآن كقوله تعاىل 

  .وحيتمل أن يكون اهلدى هو املعجزة أي أرسله باملعجزة . دين احلق هو ما فيه من األصول والفروع 
. وحيتمل أن يكون اهلدى هو األصولَ ودين احلق هو األحكام . إشارة إىل ما شرع » َوِديَن احلق « : فيكون قوله 

األنعام [ } ذلك ُهَدى اهللا يَْهِدي بِِه َمن َيَشآُء { : للعهد وهو كقوله  حيتمل أن تكون» اهلدى « واأللف والالم يف 
  .وأن تكون للتعريف أي كل ما هو ُهًدى ]  ٨٨: 

حيتمل أن يكون املراد دين اهللا تعاىل؛ ألن احلق من أمساء اهللا ، وحيتمل أن يكون احلقُّ نقيضَ » َوِديَن الَْحقِّ « : قوله 
أرسله باهلدى وهو املعجزة : دين األمر احلق ، وحيتمل أن يكون املراد االنقياد للحق ، وقوله : الباطل ، فكأنه قال 

على أنك صادق فيما خترب } وكفى باهللا شَهِيداً { أي جنس الدين } ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدين كُلِِّه { على أحد الوجوه 
ال نعلم : ذوا من ردِّ الكفَّار عليهم العهد املكتوب وقالوا وهذا يف تسلية قلب املؤمنني فإهنم تأَ. ويف أنك رسول اهللا 

أي يف } وكفى باهللا َشهِيداً { : أنه رسول اهللا فال تكتبوا حممد رسول اهللا ، بل اكتبوا حممد بن عبداهللا ، فقال تعاىل 
  .أنه رسول اهللا 

ارِ ُرَحَماُء َبْينَُهْم تََراُهمْ ُركًَّعا ُسجًَّدا َيْبَتُغونَ فَْضلًا ِمَن اللَِّه َورِضَْواًنا ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّ
خَْرَج َشطْأَُه فَآَزَرهُ ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِههِْم ِمْن أَثَرِ السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمثَلُُهْم ِفي الْإِْنجِيلِ كََزْرعٍ أَ

وا الصَّاِلَحاِت مِْنُهمْ َتْغلَظَ فَاْسَتَوى َعلَى ُسوِقِه يُْعجُِب الزُّرَّاَع ِلَيِغيظَ بِهِمُ الْكُفَّاَر َوَعدَ اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُفَاْس
  ) ٢٩(َمْغِفَرةً َوأَجًْرا َعِظيًما 

دل على » ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرُسوله « ه ملا تقدم جيوز أن يكون خرب مبتدأ مضمر؛ ألن} مَُّحمَّدٌ رَّسُولُ اهللا { : قوله 
وأن يكون مبتدأ وخرباً ، . بدل أو بيان ، أو نعت » رسول اهللا « ذلك املقدر ، أي هو أي الرسول باهلَُدى حممد و 

عطف على حممد » والذين معه « على ما تقدم من البيان والبدل ، والنعت » رسول اهللا « وأن يكون مبتدأ و 
  .» َعْنهم « اخلرب و

أشداء الكفار رمحاء بينهم { مجيعهم » الذين معه « : كأنه قال : قال ابن اخلطيب ( } أَِشدَّآُء َعلَى الكفار { : قوله 
أَِذلٍَّة َعلَى املؤمنني أَِعزٍَّة َعلَى الكافرين { : ألن وصف الشدة والرمحة وجد يف مجيعهم ، أما يف املؤمنني فقوله تعاىل } 
] .  ٧٣: التوبة [ } واغلظ َعلَْيهِْم { : وأما يف حق النيب عليه الصالة والسالم فقوله تعاىل ]  ٥٤: املائدة [ } 

  ] . ١٢٨: التوبة [ } باملؤمنني َرُءوٌف رَّحِيٌم { : وقال يف حقه 
ماً خرج َمخَْرج اخلطاب ال يكون خطاباً مع النيب عليه الصالة والسالم بل يكون عا» تََراُهمْ « : وعلى هذا فقوله 

َرسُولَ اِهللا بالنصب على االختصاص وهي : وقرأ ابن عامر يف رواية ) . تقديره تراهم أيها السامع كائناً من كان 
  .تؤيد كونه تابعاً ال خرباً حالة الرفع 

ذين آمنوا معه ألنه ملا على هذا الوجه جمروراً عطفاً على اجلاللة أي ورسول ال» َوالَِّذيَن َمَعُه « وجيوز أن يكون 



» أشداء « أرسل إليهم أضيف إليهم فهو رسول اهللا مبعىن أن اهللا أرسله ورسول أمته مبعىن أنه مرسل إليهم ويكون 
« و » الَّذين َمَعُه « و » َرُسول اِهللا « وجيوز أن يكون َتمَّ الكالُم على . حينئذ خرب مبتدأ مضمرم أي ُهْم أَِشدَّاُء 

َمَعهُ « أِشدَّاَء ُرَحَماَء بالنصب إما على املَْدح وإمَّا على احلال من الضمري املستِكّن يف : وقرأ احلسن . ربه خ» أِشدَّاء 
حاالن؛ ألن الرؤية بصرية ، » ُركَّعاً ُسجَّداً « و » تََراُهمْ ركعاً « ؛ لوقوعه صلة ، واخلرب حينئذ عن املبتدأ قوله » 

تََراُهمْ « وإذا كان حاالص فيجوز أن تكون حاالً ثالثة من مفعول . أن يكون مستأنفاً وجيوز . » َيبَتُغونَ « وكذلك 
» ُسجَّداً حاالً من الضمري يف « وجوز أبو البقاء أن يكون . » ُركَّعاً ُسجَّداً « وأن تكون من الضمري املستتر يف » 

ُسجَّداً ، فيكون حاالً من حال ، وتلك احلال » ن الضمري حاالً م« َيْبَتُغونَ » فعلى هذا يكون . حاالً مقدرةً « ُركَّعاً 
  :وقرأ ابن َيْعُمرَ أَِشدا بالقصر والقَْصُر من ضرائر األشعار كقوله . األوىل حالٌ من حالٍ أخرى 

  .. .الَ ُبدَّ ِمْن َصْنَعا وإنْ طَالَ السَّفَْر  ٤٤٩٧
وهذه قرءاة : وُرضَْواناً بضم الرءا قال شهاب الدين : وقرأ عمرو بن عبيد : وقال أبو حيان . فلذلك كانت شاذة 

متواترة ، قرأ هبا عاصٌم يف رواية أيب بكر عنُه ، وتقدمت يف سورة آل عمران واستثنيت له حرفاً واحداً وهو ثاين 
  .املائدة 

  فصل
ُرَحَماُء بينهم « هم فيهم رأفة أي ِغالظٌ عليهم كاألسد على فريسته ، ال تأخذ} أَِشدَّآُء َعلَى الكفار { : معىن اآلية 

[ } أَِذلٍَّة َعلَى املؤمنني أَِعزٍَّة َعلَى الكافرين { : متعاطفون متوادُّون بعضهم لبعض كالوالد مع الوَلَد كقوله تعاىل » 
، أن } مَِّن اهللا  َيْبَتُغونَ فَْضالً{ خرب عن كثرة صالهتم ومداومتهم عليها } َتَراُهْم ُركَّعاً ُسجَّداً { و ]  ٥٤: املائدة 

وهذا متييز لركوعهم وسجودهم عن ركوع الكافر وسجوده . أي يرضى عنهم » َورِْضوَاناً « يدخلهم اجلنة 
  .وركوع املرائي وسجوده فإنه ال يبتغي به ذلك 

  ) :يه رمحه اهللا عل( وهي لغة فصيحة ، وأنشد . قرىء ِسيماُؤُهْم بياء بعد امليم واملد » ِسيَماُهمْ « : قوله 
  لَُه ِسيْمَياُء ال ُتَشقُّ َعلَى الَبصَر... غُالٌَم َرَماُه اُهللا بالُْحْسنِ َياِفعاً  ٤٤٩٨

  .وتقدم الكالم عليها وعلى اشتاقها يف آخر البقرة 
ُجوهِهِْم يف ُو« حال من الضمري املستتر يف اجلار وهو } مِّْن أَثَرِ السجود { و » ِسيَماُهْم « خرب » ِفي ُوُجوِههِْم « و 
  .مجعاً » ِمْن آثار « وقتادة . وابن هرُمز بكسر وسكون . بفتحتني » ِمن أَثْرِ « وقرأ العامة . » 

  فصل
املراد سيماهم نوٌر وبياٌض يف وجوههم يوم القيامة كما قال : قيل . املعىن عالمتهم يف وجوههم من أثر السجود 

وقال : رواه عطيةُ العَْويفُّ عن ابن عباس ] .  ١٠٦: آل عمران [ } ُوُجوهٌ  َيْوَم تَْبَيضُّ ُوجُوٌه َوَتسَْودُّ{ : تعاىل 
تكون مواضع : وقال شهر بن حوشب . استنارة وجوههم من كَثَْرِة صالهتم : عطاء بن أيب رباح والربيع بن أنس 

سن واخلشوُع والتواضع هو السَّْمُت احل: وروي البواليبُّ عن ابن عباس . السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر 
صفرة : وقال الضحاك . واملعىن أن السجود أورثهم اخلشوَع والسَّْمتَ احلسن الذي يعرفون به . وهو قول جماهد 

: وقال سعيد بن جبري وعكرمة . إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما هم مبرضى : وقال احلسن رضي اهللا عنه . الوجوه 
  .املراد ما يظهر يف اجلباه بكثرة السجود : ل وقي. هو أثر التراب على اجلَِباه 

إشارة إىل ما تقدم من وصفهم بكوهنم أِشدَّاَء ُرَحَماَء هلم ِسيَما يف وجوههم وهو » ذلك « ، » ذَِلَك َمثَلُْهْم « : قوله 
  .والعامل معىن اإلشارة » َمثَلَُهْم « حال من » ِفي التَّْوَراِة « و » َمثَلُُهْم « مبتدأ خربه 



  :جيوز فيه وجهان } َوَمثَلُُهْم ِفي اإلجنيل { : قوله 
  .فهما مَثَالِن » ِفي التَّْوَراِة « : فيوقف على قوله » كََزْرعٍ « أحدمها أنه مبتدأ وخربه 
  ) :رضي اهللا عنهما ( وإليه ذهب أبن عباس 

ف ياإلجنِيلِ وإليه : ني ويوقف حينئذ على األول فيكون مثالً واحداً يف الكتاب» َمثَلُُهمْ « أنه معطوف على : والثاين 
  .حنا ُمجاهٌد ، والفراء 

  :فيه أوجه » كََزْرعٍ « وعلى هذا يكون قوله 
  .أنه خرب مبتدأ مضمر أي مثلهم كزرع فسر هبا املثل املذكور : أحدمها 

  .أي ُممَاِثِلَني َزْرعاً هِذهِ صفَُتُه » َمثَلُُهْم « أنه حال من الضمري يف : الثاين 
  .ذكره أبو البقاء . أهنا نعت مصدر حمذوف أي متثيالً كزرعٍ : الثالث 

َوقََضيَْنآ { : ، كقوله تعاىل » كزرع « : إشارة مبهمةً أوضحت بقوله » ذلك « وجيوز أن يكون : وقال الزخمشري 
  ] . ٦٦: احلجر [ } إِلَْيِه ذَِلَك األمر أَنَّ َدابَِر 

ومها لغتان كالنَّْهر . وقرأ ابُن ذَكَوان بفتح الطاء والباقون بإسكاهنا . » َزْرع « صفة ل } أَْخَرَج َشطْأَُه { : قوله 
َشطَاُه بألف صرحية بعد الطاء فيحتمل أن تكون بدالً من : وزيد بن على . َشطَاَءُه باملد : وقرأ أبو َحْيوة . والنََّهر 

وهو مقيٌس عند الكوفيني . املَِراةُ والكََماةُ بعد النقل : ل اهلمزة بعد نقل حركتها إىل الساكن قبلها على لغة من يقو
. وهو القياس . بالنقل واحلذف » َشطَُه « وأبو جعفر ونافع يف رواية . وحيتمل أن يكون مقصوراً من املمدود . 

َشطَا : ع ، يقال وهذه كلها لغات يف ِفرَاخ الزر. واجلَْحَدريُّ َشطَْوُه أبدل اهلمزة واواً ، أو يكون لغة مستقلة 
. وهل خيتص ذلك باِحلْنطَِة فقط أو هبا وبالشعري فقط أو ال خيتص خالٌف مشهور . الزرُع وأَْشطَأ أي أْخَرَج فَِراَخُه 

  :قال الشاعر 
  َوِمَن اَألْشَجارِ أفنانُ الثَّمَْر... أَْخَرجَ الشَّطَْء َعلَى َوْجِه الثََّرى  ٤٤٩٩

إنه فاعل كََجاَهَر وغَيْرِه بأنه مل يسمع : َوغَلَّطوا من قال . » أَفَْعلَ « على املد وهون على العامة » فآَزَرُه « : قوله 
واملعىن . بالتشديد » فأزََّرُه « وقرىء . فَأََزَره َمقُصوراً ، جعله ثالثياً : وقرأ ذكوان . ُيؤَازُِر على يؤزر : يف مضارعه 

  :ساواه ، وأنشد : وقيل . قّواه : يف الكل 
  َمَجرَّ ُجيُوشٍ غَانِِمَني َوُخيَّبِ... بَِمْحنَِيٍة قَْد آَزَر الضَّال َنبُْتَها  ٤٥٠٠

  :كقوله . باهلمزة الساكنة . » اْسَتَوى « متعلق ب » َعلَى ُسوِقِه « : قوله 
  .. أََحبُّ املُْؤِقِديَن إلَيَّ ُمْؤَسى  ٤٥٠١

  .وق مجع سَاقٍ والسُّ. هبمزة مضمومة بعندها واو كعروج وتوجيه ذلك 
  .» فصل « ( 

هو نبت واحد فإذا خرج بعده فهو شطء : قال مقاتل . أشطأ الزرع فهو ُمشِْطىء إذا َخَرَج : يقال : قال املفسرون 
غَلُظَ ذلك » فَاْسَتْغلَظَ « قَوَّاُه وأََعاَنُه وشدَّ أزره » فَآَزَرهُ « هو أن خيرج معه الطاقة األخرى : وقال السُّدّي . 
أي أعجب ذلك ُزرَّاَعُه هذ مثل ضربُه » يُْعجُِب الزُّرَّاَع « : َتمَّ َوَتالََحَق َنبَاُتُه َعلَى ُسوِقِه أصوله » فَاْسَتَوى « لزرع ا

َمثَلُ : قال قتادة . اهللا ألصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم يف اإلجنيل أهنم يكونوا قَليالً مث َيزَْداُدونَ َوكْثُُرونَ 
د صلى اهللا عليه وسلم يف اإلجنيل مكتوب له سيخرج قوٌم َيْنبُتونَ نبات الزرع يأُمرون باملعروف أصحاب حمم

روى مبارك بن فُضَالة . الزرع حممد صلى اهللا عليه وسلم والشطء أصحابه واملؤمنون : وقيل . وينهْون عن املنكر 



{ عمر بن اخلطاب } أَِشدَّآُء َعلَى الكفار  {أبو بكر الصديق : حممد رسول اهللا والذين معه : عن احلََسن قال 
العشرة » َيْبَتُغونَ فَْضالً مَِّن َربِّهِْم « على بان أيب طالب } تََراُهْم ُركَّعاً ُسجَّداً { عثمان بن عفان } ُرَحَمآُء َبْينَُهْم 

يعين استغلظ ) بن عفان ( عثمان } لظ فَآَزَرُه فاستغ{ أبو بكر } أَْخَرَج َشطْأَُه { حممد » كَمَثَلِ َزْرعٍ « املبشرن 
: قال } يُْعجُِب الزراع { علي بن أيب طالب استقام اإلسالم بسيفه } فاستوى على ُسوِقِه { عثمان باإلسالم 

  .فعل عمر ألهل مكة بعدما أسلم ال ُيعبد اهللا سرا بعد اليوم } ِليَِغيظَ بِهُِم الكفار { املؤمنون 

النَّبِيِّ أُبو َبكْرس ، ) أْصَحابِ ( أَْرَحُم « : هللا عنه عن النيبّ صلى اهللا عليه وسلم قال رضي ا: روى أنس بن مالك 
 ُمُهْم باحلالل وَالَْحَرامِ ُمَعاذُ ْبُنَوأََشدُُّهْم ِفي أَْمرِ اِهللا ُعَمُر ، وَأَْصَدقُُهْم حُبا ُعثَْمانُ َوأَفَْرُضُهْم زيٌد ، َوأَقَْوأُُهْم أيبٌّ ، َوأَْعلَ

وروى » َوأَقَْضاُهْم َعِليٌّ « : ، ويف رواية أخرى » َجَبلٍ ، َوِلكُلِّ أُمَّة أَِمٌني َوأَِمني َهِذِه اُألمَّةِ أَُبو ُعبَْيَدةَ ْبُن اجلَرَّاحِ 
  .» ) ْوَم الِْقَياَمِة َمْن َماَت ِمْن أَْصحَابِي بِأَْرض كان نُوَرُهْم َوقَاِئَدُهمْ َي« : بريدةُ عن النَّيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .وها مت املَثَلُ . حال أي معجباً } يُْعجُِب الزراع { : قوله 
  :فيه أوجٌه » ِلَيِغيظَ « : قوله 

  .؛ ألن الكفار إذا مسعوا بعزِّ املؤمنني يف الدنيا وما أد هلم يف اآلخرة غَاظَُهْم ذلك » َوَعَد « أنه متعلق ب : أحدها 
قاله الزخمشري ، أي شبههم اهللا بذلك . ذوف دل عليه تشبيُهُهمْ بالزرع يف منائِهِْم وتقويتهم أن يتعلق مبح: الثاين 
  .ليغيظ 
  .إىل آخره أي جعلهم هبذه الصفات ليغيظ } أَِشدَّآُء َعلَى الكفار { : أن يتعلق مبا دل عليه قوله : الثالث 

بِِه غَْيظٌ َعلَى أَْصَحابِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَْد َمْن أصَْبَح ِفي قَلْ« ) رضي اهللا عنه ( قال مالك ابن أنس 
اَهللا اَهللا ِفي أَْصَحابِي الَ تَتَِّخذُوُهْم عََرضاً بَْعِدي ، فََمن أَذَانِي فَقَْد أَذَى « : وقال عليه الصالة السالم . » َهِذِه اآلَيةُ 

  .» اهللا فَُيوِشُك أَنْ َيأُخذَُه 
الَ َتُسّبثوا أَْصَحابِي فََوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدهِ لَْو أَنَّ أََحدَكُْم أَْنفََق مِثْلَ أُُحٍد ذََهباً َما أَْدَركَ « : ة والسالم وقال عليه الصال

  .» ُمدَّ أََحدِهم َوالَ َنِصيفَهُ 
هذه للبيان ، ال للتبعيض؛ ألن كلهم  »ِمْن « } لْكُفَّاَر َوَعَد اهللا الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات مِْنُهم { : قوله 

  ] . ٣٠: احلج [ } فاجتنبوا الرجس ِمَن األوثان { : كذلك فهي كقوله 
منهم يعين من الشطء الذي أخرج الزرع ، وهم الداخلون يف اإلسالم إلىيوم القيامة ، فَأََعاَد : وقال الطربي 

  .ِمْنه وهو معًنى َحَسٌن : ومل يقل »  ِمنُْهْم« : الضمري على معىن الشطء ال على لَفِْظِه فقال 
  فصل

إهنم يَْبَتُغونَ فضالً من : وقال ههنا يف حق الراكعني السَّاجدين . قد تقدم الدكالم على األجر العظيم واملغفرة مراراً 
مل يلَتِفْت إىل ه من الفْضل؛ ألن املؤمن عند العمل ) نَ ( هلم ما يطلبوا : ومل يقل « هلم أجر : اهللا ورِضْواناً وقال 

ال أبتغي إال فضلك فإن عملي َنْزٌر ال يكون له أجٌر واهللا تعاىل آتاه من طلب : عمله ومل جيعل له أجراً يعتّد به فقال 
  .الفضل ، ومساه أجراً إشارةً إىل قبوله عمله ووقوعه املوقع 

اللَّهم ) . ( انتهى ( ناً ِفي التَّطَوع ُحِفظَ يف ذلك العام إنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً ُمبِي: روى أنه من قرأ أول ليلة من رمضان 
  ) .إِنِّي أَسْأَلُكَ رَِضاَك والَْجنَّة وأَعوذُ بك من َسخَِطَك والنَّارِ 



َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْرفَعُوا ) ١(َعِليٌم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا تُقَدُِّموا َبْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرُسوِلِه وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َسِميٌع 
) ٢(كُْم وَأَْنُتمْ لَا َتشُْعُرونَ أَصَْواَتكُْم فَْوَق صَْوِت النَّبِيِّ وَلَا َتْجَهرُوا لَُه بِالْقَْولِ كََجْهرِ بَْعِضكُْم ِلبَْعضٍ أَنْ َتْحَبطَ أَْعَمالُ

  ) ٣(ْم ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه أُولَِئَك الَِّذيَن امَْتَحَن اللَُّه قُلُوَبُهْم ِللتَّقَْوى لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم إِنَّ الَِّذيَن يَُغضُّونَ أَْصوَاتَُه

لدال قرأ العامة بضم التاء وفتح القاف وتشديد ا} ياأيها الذين آَمُنواْ الَ تُقَدُِّمواْ َبْيَن َيَديِ اهللا َوَرسُوِلِه { : قوله تعاىل 
  :وفيها وجهان . مكسورة 
، » ُهَو ُيْعِطي َوْمَنُع « : وكقوهلم } ُيْحيِي َوُيمِيُت { : أنه معتمدٍّ ، وحذف مفعوله إما اقتصاراً كقوله : أحدمها 

  .وإما اختصاراً للداللة عليه أي ال تقدموا ماال يصلح « وكُلُوا واشَْرُبوا 
واألصل . الَ َتقَدَّمُوا بالفتح يف الثَّالَثَِة : ويعضده قراءة ابن عباس والضحاك .  َوجه وَتَوجَّه: أنه الزم حنو : والثاين 

وبعض املكيني ال تقدموا كذلك إال أنه بتشديد التاء كتاءات الَبّزي واملتوصل . ال تتقدموا فحذف إحدى التاءين 
  .ىأمر من األمور إليه حبرف اجلر يف هاتني القراءتني أيضاً حمذوف أَْي ال َتتَقَدَّموا إل

وعلى هذا فهو جماز ليس املراد نفس التقدمي بل املراد ال جتعلوا ألنفُسكم تقدماً عند النيبّ صلى اهللا عليه وسلم يقال 
  .لفالن تقدم من بني الناس إذا ارتفع أْمُرُه ، وَعالَ شَأُْنُه : 

  .وا على شيٍء ال ُتقْدموا بضم التاء و كسر الدال من أقدم أي ال ُتقِْدُم: وقرىء 
  فصل

  :فصل يف بيان حسن الترتيب وجوه 
أهنم يف السورة املتقدمة ملا جرى منهم ميلٌ إىل االمتناع مما أجاز النيب صلى اهللا عليه وسلم من الصلح ، : أحدمها 

ا أتى من ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله أي ال تتجاوزوا م: وألزمهم اهللا كلمة التقوى قال هلم على سبيل العموم 
  .اهللا تعاىل ورسوله 

أنه تعاىل ملا بني علو درجة النيب صلى اهللا عليه وسلم بكونه رسوله الذي يظهر دينه وأنه باملؤمنني رحيٌم قال : الثاين 
  .ال تتركوا من احترامه شيئاً ال بالفعل وال بالقول وانظروا إىل رفعة درجته : 

شداء ورمحاء فيما بينهم وبكوهنم راكعني ساجدين وذكر أن هلم من احلرمة أنه تعاىل وصف املؤمنني بأهنم أ: الثالث 
: الفتح [ } ذَِلَك َمثَلُُهْم ِفي التوراة َوَمثَلُُهْم ِفي اإلجنيل { : عند اهللا ماأورثهم حسن الثناء يف الكتب املتقدمة قوله 

حمترماً ووعدهم باألجر العظيم فقال يف يهذه ، فإن املَلَك العظيم ال يذكر أحداً يف غيبته إال إذا كان عنده ]  ٢٩
  ) .وال تقدموا ( السورة ال تفعلوا ما يوجب اْنِحطَاط درجاتكم وإحباطَ َحَسنَاِتكم 

  فصل يف سبب النزول
روى الشعيب عن جابر أنه يف الذبح يوم األضحى قبل الصالة وهو قال احلسن أي ال يذحبوا قيل أن يذبح النيب 

من » : م وذلك أن ناساً ذحبوا قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمرهم أن ُيعِيُدوا الذَّْبَح ، وقال صلى اهللا عليه وسل
وروي عن مسروق عن عائشة أنه يف النهي « ذََبَح قَْبلَ الصَّالَِة فَإِنََّما ُهَو لَْحٌم َعجَّلَُه َألْهِلِه لَْيَس ِمَن النُُّسك ِفي َشْيٍء 

  .ا قبل أن يصوم نبيكم عن صوم الشك أي ال تصومو

أمر القْعقَاع بن معبد بن : وروى ابن الزبري أنه قدم ركٌب من بين متيم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أبو بكر 
ماأردت خالفَك : ما أردت إال خاليف ، قال عمر : قال أبو بكر . بل أمر األقرَع بن حابس : وقال عمر . زرارة 

الزبري ) ابن ( ؛ قال } يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله { : ت أصواهتما فنزلت فََتَماَرَيا حىت ارتفع



نزلت يف مجاعة : وقيل . حىت يستفهمه ) بعد هذه اآلية ( فكان عمر ال يسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
صلى اهللا عليه وسلم بشيء حىت يَقِْضَيُه اهللا على لسانه ال َتفْتَاُتوا على رسول اهللا : وقال جماهد . أكثروا من السؤال 

واألصحّ : قال ابن اخلطيب . يعين يف القتال وشرائع الدين ، أي ال تقضوا أمراً دون اهللا ورسوله : وقال الضحاك . 
علٍ غريِ أنه إرشاد عام يشتمل الكل ومنع مطلق يدخل فيه كل افِتيَاٍت وتقدُّم واستبداٍد باألمر وإقدامٍ على ف

  .ضروري من غري ُمَشاَورٍة 
  فصل

بني يدي { : ويف قوله . ومعىن بني يدي اهللا ورسوله أي حبضرهتما؛ ألن ما حيضره اإلنسان فيهو بني يديه ناظر إليه 
  :فوائد } اهللا ورسوله 

مع أن ألحدمها علو أن قول اإلنسان فالن بني يدي فالن إشارة إىل أن كل واحد منهما حاضر عند اآلخر : إِْحَداَها 
الشأن ولآلخر درجة العبيد والِغلَْمان؛ ألن من جيلس جبنب اإلنسان يكلفه َتقْليب احلََدقَة إليه وحتريك الرأس غليه 

فالنٌ بني يدي : عند الكالم ومن جيلس بني يديه ال يكلفه ذلك وألن اليدين تنىبء عن القدرة ألن قول اإلنسان 
ء يف أشغاله كما يفعل اإلنسان مبا يكون موضوعاً بني يديه وذلك يفيد وجوب االجِْتَناب فالن أي ُيقَلِّبِه كيف يشا

  .من التَّقَدُّم 
ذكر اهللا إشارة إىل وجوب احترام الرسول واالنقياد ألوامره ، ألن احترام الرسول احترام للمرسل ، لكن : وثانيها 

أي أنتم » بني يدي اهللا « : على ما يفعل برسوله فقوله  احترام الرسول قد يترك ألجل بُعد املرسل وعدم اطّالعه
  .ويف مثل هذه احلال جيب احترام رسوله . حبضرة من اهللا وهو ناظر إليكم 

ألن من يكون بني يدي » واّتقوا اهللا « : أن العبارة كما تقرر النهي املتقدم تقرر األمر املتأخِّر ، وهو قوله : وثالثها 
أي يف تضييع حقه ، « َواتَّقُوا اهللا : ع بني يديه يقلبه كيف يشاء يكون جديراً بأن يتقيه ، وقوله الغري كاملتاع املوضو

  .بأفعالكم « َعِليٌم » ألقوالكم ، } إِنَّ اهللا َسِميٌع َعِليٌم { وخمالفة أمره 
يف إعادة النداء فوائد منها أن يف ذلك }  ياأيها الذين آَمنُواْ الَ ترفعوا أَْصوَاَتكُْم فَْوَق صَْوِت النيب{ ) : تعاىل ( قوله 

يابين إِنََّهآ إِن { ]  ١٣: لقمان [ } يابين الَ ُتْشرِْك باهللا { : بيان زيادة الشفقة على املسترشد ، كقول لقمان البنه 
ن النداء تنبيه للمنادى ، أل]  ١٧: لقمان [ } يابين أَِقمِ الصالة { ]  ١٦: لقمان [ } َتُك ِمثْقَالَ َحبٍَّة مِّْن َخرَْدلٍ 

  .ليقبل على استماع الكالم وجيعل بالَه منه ، فإعادته تفيد جتدد ذلك 

يا زيُد افعلْ : أن ال يتوهم متوهم أن املخاطَب ثانياً غري املخاطب األول ، فإن من اجلائز أن يقول القائل : ومنها 
يعلم أن ) ) وقل كذا ( يا زيد قل كذا ( ذا يا زيد قل ك: كذا وكذا يا عمرو ، فإذا أعادة مرة أخرى وقال 

ومنها أن يعلم أن كل واحد من الكالمني مقصود ، وليس الثاين تأكيداً لألول . املخاطب أوالً هو املخاطب ثانياً 
كَلَّْم كما حيسن عند يا زيُد ال َتْنطْق يا زيُد ال َتَت: َيا زَْيُد ال َتْنطٌ وال َتَتكَلَّم إال احلق فإنه ال حيسن أن تقول : كقولك 

  .اختالف املطلوبني 
  فصل
حيتمل أن يكون املراد حقيقة رفع الصوت ، ألن ذلك يدل على } الَ ترفعوا أَْصوَاَتكُْم فَْوَق صَْوِت النيب { : قوله 

َوَضُعفَتْ قلة االحتشام ، وترك االحترام ، وهو أن رفع الصوت يدل على عدم اخلَْشَية؛ ألن من َخِشَي قلُبه ارَْتَجَف 
حركته الدافعة فال خيرج منه الصوت بقوة ، ومن مل خيف ثبت قلبه وقويت حركته الدافعةُ ، وذلك دليلٌ على عدم 

وحيتمل أن يكون املراد املنع من كثرة الكالم ، ألن من كَثُر كالمه يكون متكلماً عند سكوت الغري فيبقى . اخلشية 



غي أن يكون ألحد عند النيب صلى اهللا عليه وسلم كالٌم كثري بالنسبة إىل كالم لصوته ارتفاٌع وإن كان خائفاً فال ينب
النيب عليه الصالة والسالم ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ُمَبلِّغ فاملتكلُم عنده إن أراد اإلخبار ال جيوزُ له ، وإن 

ا سُئل ، وإن مل ُيسْأَل فرمبا يكون يف سأل فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم لَمَّا وجب عليه البيان فهو ال يسكت عم
ياأيها الذين آَمُنواْ الَ { : اجلواب تكليف ال يسهل على املكلف اإلتيان به فيبقى يف وْرطَة الِعقَاب كما قال تعاىل 

  ] . ١٠١: املائدة [ } َتسْأَلُواْ َعْن أَشَْيآَء إِن تُْبَد لَكُْم َتُسْؤكُمْ 
كالم بالتعظيم ، أي ال جتعلوا لكالمكم ارتفاعاً على كالم النيب عليه الصالة والسالم وحيتمل أن يكون املراد رفع ال

معناه َبجِّلُوه وفَّخموُه وال ترفعوا أصواتكم : قال املفسرون . واألول أوضح والكل يدخل يف املراد . يف اخلطاب 
{ : ملا نزل قوله تعاىل « : قال ) نه رضي اهللا ع( روى أنس بن مالك . عنده وال تنادوه كما ينداي بعضكم بعضاً 

أنا من أهل النار : جلس ثابُت بُن قيسٍ يف بيته ، وقال } ياأيها الذين آَمُنواْ الَ ترفعوا أَْصوَاَتكُْم فَْوقَ َصْوِت النيب 
مرو ما شأنُ يا أبا ع: واحتََبَس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم سعَد ْبَن معاذ فقال 

فأتاه سعٌد فَذَكَر له قوله النيب صلى اهللا عليه : إنه لََجارِي وما علمت له شكوى قال : ثابت اشتكى؟ فقال سعٌد 
أُْنزِلَْت هذه اآلية ولقد َعِلْمُتْم أنِّي من أَْرفَِعكُمْ صوتاً َعلَى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا : وسلم فقال ثابٌت 
ذكر ذلك سعٌد للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بل هو من أهل اجلنة من أهل النار ف

 «.  

: قال . ما ُيبكِيَك يا ثابُت؟ : وروى ملانزلت هذه اآلية قََعَد ثابٌت يف الطريق يبكي فمر به عاصُم ْبُن َعِدٌي فقال « 
ت أخاف أن ُيْحَبط عملي وأكون من أهل النار فمضى عاصم إىل هذه اآلية أختوف أن تكمونَ نزلت وأنا رفيُع الصو

إذا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وغلب ثابتاً البكاُء ِفأتى امرأته مجيلَة بنَت عبِد اهللا بن أيبِّ ابنِ سلول فقال هلا 
حىت َيَتوفَّانِي اهللا أو يَْرَضى عنِّي  ال أخُْرُج: دخلت فََرسي فُشّدي على الضَّبَّة ِمبسمارٍ ، فضربت عليه بِمْسَمارٍ وقال 

اذهْب فاْدُعُه يل : رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتى عاصٌم رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأَْخَبَرُه َخَبَرُه فقال 
ل اهللا صلى اهللا فجاء عاصم إىل املكان ايل رآه فيه فلم جيْده ، فجاء إىل أهِلِه فوَجَدُه يب بيت الفرس فقال له إن رسو

اكِْسر الضَّبة فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه : عليه وسلم يدعوك فقال له 
أنا صيت وأخاف أن تكمون هذه اآلية نزلت يفّ ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا : وسلم ما يُْبِكيكَ يا ثابت؟ فقال 
رضيتُ بُبْشَرى اهللا ورسوله ، ال أرفعْ : َش محيداً وُتقْتضلَ شهيداً وَتْدُخلَ اجلنة؟ فقال عليه وسلم أما تَْرَضى أن تعي

} الذين يَُغضُّونَ أَْصوَاَتُهْم عِنَد َرسُولِ اهللا { فأنزل اهللا » َصْويت أبداً على صوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نة ميشي بيننا فلما كان يوُم الَيَماَمة يف حرب ُمَسْيِلَمةَ رأى ثابتٌ فكُنَّا ننظر إىل رجلٍ من أهل اجل: قال أنس . اآلية 

ما كنا : أُفٍّ هلؤالء مث قال ثابٌت لساملِ موىل أيب حذيفة : من املسلمني بعض االنكسار فاهنزت طائفةٌ منهم فقال 
 قُِتالَ واستشهد ثابٌت وعليه ِدْرٌع نقاتل أعداء اهللا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل هذا ثُّم ثََبَتا وقاتال حىت

اعلم أن فالناً رجلٌ من املسلمني َنَز درعي فذهب هباوهي يف : فرآه رجلٌ من الصحابة بعد موته يف املنام قال له 
يف طَِوله ، وقد وضع على درعي ُبْرَمةً؛ فأِت خالَد ْبن الوليد وأْخبِْره حىت ) به ( ناحية من املعسكر عند فرس يسنت 

، ) عنِّي ( إن علّي َدْيناً حىت يَقِْضَيُه : سترد درعي ، وأت أبا بكر خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقُلْ له ي
  .من رقيقي عتيق ) وفالن ( وفالن 

أبو فأخرب الرجلُ خالداً فوجد ِدْرعه والفرَس على ما وصفُه فاْسَتَردَّ الدرع وأخرب خالٌد أبا بكر بتلك الرؤيا ، وأجاز 
  .بكر وصيََّتُه 



  .ال أعلم وصيةً أُجيَزْت بعد موت صاحبها إال هذه ) : رضي اهللا عنه ( قال مالك بنأنس 
الَ { : املراد من قوله ) إن : ( إن قلنا : قال ابن اخلطيب } َوالَ َتْجَهرُواْ لَُه بالقول كََجْهرِ َبْعِضكُْم ِلَبْعضٍ { : قوله 

يكون جمازاً عن اإلتيان بالكالم عند النيب صلى » والَ َتْجَهرُوا « :  ُتكِْثرُوا الكالم فقوله أي ال} ترفعوا أَصَْواَتكُْم 
املراد بالرفع اخلطاب فقوله : اهللا عليه وسلم بقدر ما يؤتى به عند غريه أي ال تكثروا وقللوا غاية التقليل ، وإن قلنا 

  .غريه ) نَ ( أي ال ختاطبوه كما ُتَخاِطُبو » الَ َتْجَهرُوا « : 
ملا كان من جنس ال جتهروا مل يستأنف النداء ، وملا كان خمالفاً للتقدم } الَ ترفعوا أَصَْواَتكُمْ { : واعلم أن قوله تعاىل 

{ : ، وقوله ]  ١٣: لقمان [ } يابين الَ ُتشْرِْك باهللا { : لكون أحدمها فعالً واآلخر قوالً استأنف كقول لقمان البنه 
يابين أَِقمِ { : لكن األول من عمل القلب والثاين من عمل اجلوارح ، فقوله ]  ١٧: لقمان [ } مِ الصالة يابين أَِق

  .من غري استئناف النداء لكون الكل من عمل اجلوارح ]  ١٧: لقمان [ } الصالة َوأُْمْر باملعروف وانه َعنِ املنكر 
} الَ ترفعوا أَْصوَاَتكُْم { : مع أن اجلهر مستافد من قوله } لَهُ بالقول  َوالَ َتجَْهُرواْ{ : ما الفائدة من قوله : فإن قيل 

  .؟ 
أن املنع من رفع الصوت هو أن ال جيعل كالمه أو صوته أعلى من كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم أو : فاجلواب 

لنظرائكم بل اجعلوةا ) نَ ( صوته ، والنهي عن اجلهر منع من املساواة ، أي ال جتهروا له بالقول كما َتْجَهُرو 
  .كلمته ُعلَْيا 

» الَ َتْجَهرُوا لَُه « و » الَ َتْرفَعُوا « : واملسألة من التنازع ألن كالًّ من قوله . مفعول من أجله » أنْ َتْحَبطَ « : قوله 
واألول أصح . يطلبه من حيث املعىن فيكون معموالً للثاين عند البصريني يف اختيارهم ، ولألول عند الكوفيني 

  .للحذف من األول أي ألن َتْحَبطَ 
  .حال } َوأَنُتْم الَ َتْشُعُرونَ { إهنا الم الّصريورِة و : وقال أبو البقاء 

  فصل
معىن الكالم إنكم إن رفعتم أصواتكم وتقدمتم فذلك يؤدي إىل االستحقار وهو يفضي إىل االرتداد واالرتداد حمبطٌ 

إشارة إىل أن الرّدة تتمكن من النفس حبيث ال يشعر اإلنسان فإن من ارتكب ذنباً } َتْشُعُرونَ َوأَنُتْم الَ { : وقوله . 
مل يرتكبه يف عمره تراه نداماً غاية الندامة خائفاً غايةَ اخلَوف ، فإذا ارتكبه مراراً قلّ خوفه وَنَداَمُته ويصري عادة من 

الثانية أو الثالثة أو غريها ، وهذا كما إذا بلغه خرب فإنه ال يقطع حيث ال يعلم مىت متكن هذا كان يف املرة األوىل أو 
باملخرب ، فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ إىل حد التواتر حصل له اليقُني ومتكن االعتقاد ، وال يدري مىت كان ذلك ويف 

  .أي لَْمَحٍة َحَصلَ هذا اليقني 
ال تقولوا بأن املرة الواحدة تغفر وال توجب رِّدة؛ ألن االمر غري تأكيد للمنع أي } َوأَنُتْم الَ َتْشُعُرونَ { : فقوله 

  .معلوم بل اْحُسموا الباب 

} أولئك الذين امتحن اهللا قُلُوبَُهْم للتقوى { أي إجالالً له } إِنَّ الذين َيُغضُّونَ أَصَْواتَُهْم ِعنَد َرُسولِ اهللا { : قوله 
  .تخرج خالصة اختربها وأخلصها كما ميتحن الذهب بالنار ف

هلم « ويكون » إِنَّ « خربه واجلملة خرب » والذين « مبتدأ » أولئك « جيوز أن يكون } أولئك الذين { : قوله 
« صفة » ) اهللا قُلُوبَُهْم ( الَِّذيَن اْمَتَحَن « وجيوز أن يكون . مجلة أخرى إما مستأنفة وهو الظاهر وإما حالية » َمْغِفَرةٌ 

  .مجلة خربية » لَُهْم َمْغِفَرةٌ « منه أو بياناً و  أوة بدالً» ألولئك 
حيتمل أن يتعلق » ِللْتَّقَْوى « : فاعل به والالم يف قوله » َمْغفَِرةٌ « هو اخلرب وحده و » هلم « وجيوز أن يكون 



وحيتمل أن أْنتَ ِلكذَا أي صَاِلحٌ أي كائٌن : مبحذوف تقديره عرف اهللا قلوهبم صاحلة أي كائنة للتقوى كقولك 
  :وهو حيتمل وجهني . يكون للتعليل 

جِئُْتَك إلِكَْراِمَك ابين أمسِ أي صار ذلك : أن يكون تعليالً جيري َمجَْرى بيان السبب املقتدمخ ، كقولك : أحدمها 
  .السبب السابق سبب اجمليء 

جِئُْتكَ َألَداء : حقاً ال سابقاً ، كقولك أن يكون تعليالً جيرى جمرى بيانه علّّية املقصود املتوقع الذي يكون ال: والثاين 
  .الَواجِبِ ، أي ليصري جميئي سبباً ألداء الواجب 

فعلى األول فمعناه أن اهللا علم يف قلوهبم تقواه فامتحن قلوهبم للتقوى اليت كانت فيها ، ولوال أن قلوهبم كانت 
على الثاين فمعناه أن اهللا تعاىل امتحن قلوهبم . م مملوءة من التقوى ملا أمرهم بتعظيم رسوله وتقدمي نبيه علىأنفسه

وقد تقدم الكالم عن } لَُهم مَّْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعظِيٌم { : مبعرفته معرفة رسوله بالتقوى أي لريزقهم اهللا التقوى ، مث قال 
  .ذلك 

َولَوْ أَنَُّهْم َصَبُروا َحتَّى َتخُْرَج إِلَيْهِْم لَكَانَ َخيًْرا لَُهْم ) ٤(نَ إِنَّ الَِّذيَن يَُناُدوَنَك ِمْن َوَراِء الُْحجَُراتِ أَكْثَرُُهْم لَا َيْعِقلُو
  ) ٥(َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

مقابلة من تقدم ، فإن ( هذا بيان حلال من كان يف } إَنَّ الذين ُيَنادُوَنَك ِمن َوَرآِء احلجرات { ) : تعاىل ( قوله 
  : )ه ، وفيه إشارة إىل ترك األدب من وجوه األول غَضَّ صوته ، واآلخر رفع

  .النداء ، فإن نداء الرجل الكبري قبيح بل األدب احلضور بني يديه وعرض احلاجة إليِه : أحدمها 
النداء من وراء احلجرات ، فإن من ينادي غريه وال حائل بينهما ال يكلفه املَْشَي واجمليئَ بل جييئه من مكانه : الثاين 

  .ادي غريه مع احلائل يريد منه حضوره وكلمه ومن ين
يدل على كون النيب صلى اهللا عليه وسلم يف َخلَْوِتِه اليت ال ميكن إتيان احملتاج إليه يف » احلجرات « قوله : الثالث 
  .ذلك الوقت بل األحسن التأخري وإن كان يف َوْرطَِة احلاجة ) يف ( حاجته 

يكون البتداء الغاية وانتهائها » ِمْن « ويف كالم الزخمشري ما مينع أن . ء الغاية البتدا» ِمْن » « ِمْن َوَراء « : قوله 
  .أل ، الشيء الواحد ال يكون مبدأ للفعل ومنتًهى له : قال 

أَْخذُْت الدِّْرَهَم ِمَن : وهذا الذي أثبته بعض الناس وزعم أهنا تدل على ابتداء الفعل وانتهائه يف جهة واحدة حنو 
  .الِكيسِ 

وهي ثالث لغات وتقدم حتقيقها . وابن أيب عبلَة بإساهنا . والعامة على احلُجَُرات بضمتني وأبو جعفر وَشْيَبةُ بفَْتحها 
  .» يف ظُلَُماتٍ « : يف البقرة يف قوله 

  .َجْمعُ اجلَْمعِ  احلُُجرَاُت مجع احلُْجَرِة فهي: قال البغوي . احلُْجَرةُ فُْعلَةٌ مبعىن مفعولة كُغْرفَة مبعىن َمْغروفَة 
  فصل

  :ذكروا يف سبب النزول وجوهاً 
بعث رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرّيةً إىل بين الَعْنرب ، وأمر عمليهم ُعَيْيَنة بن ِحْصنٍ : قال ابن عباس : األول 

هللا صلى اهللا عليه وسلم على رسول ا) هبم ( الفََزارّي ، فلما علما هربوا وتركوما عياهلم ، فََسَباُهْم عيينة ، وقدم 
فجاء بعد ذلك رجاهلم يفدونَ الذََّرارِي فقدموا وقت الظهرية ووافقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائالً يف أهله 
فلما رأهتم الذََّرارِي أْجَهشُوا إىل آبائهم يبكون وكانت لكل امرأة من نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُحْجرةٌ 



يا حممد اخُْرُج إلينا حىت أيقظُوه من نومه : رج إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعلوا ينادون فجعلوا أن خي
إن اهللا يأمرك أن جتعل : فقال ) عليه الصالة والسالم ( فادنا عيالنا ، فنزل جربيل : فخرج إليهم ، فقالوا يا حممد 

سلم أتَْرُضون أن يكون بيين وبينكم سربة بن عمرو وهو على بني وبنيهم رجالً فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و
( أرى : أنا ال أحكم وعمي شاهد وهو األعور بن بشامة؛ فرضوا به فقال األعور : نعم؛ قال سربة : دينكم؟ فقالوا 

} رُُهْم الَ َيْعِقلُونَ إَنَّ الذين ُيَنادُوَنَك ِمن َوَرآِء احلجرات أَكْثَ{ : فأنزل اهللا . تفادي نصفهم وأعتق نصفهم ) أن 
  .وصفهم باجلهل وقلة العقل 

واهللا غَفُورٌ { ألنك كنت تعتقهم مجيعاً وتطلقهم بال فداء } َولَْو أَنَُّهمْ َصَبرُواْ حىت َتخُْرَج إِلَْيهِمْ لَكَانَ َخيْراً لَُّهْم { 
: يب صلى اهللا عليه وسلم فنادوا على الباب نزلت يف ناسٍ من أعراب بين متيم جاءوا إىل الن: وقال قتادة . } رَّحِيٌم 

اخرج إلينا يا حممد فإنن َمْدَحنا َزْيٌن وذّمنا شٌني فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول إمنا ذلك اُهللا الذي 
ال رسول اهللا حنن ناس من بين متيم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعُرك ونفاخرك ، فق: َمْدُحَه َزْيٌن وذَمُُّه َشْيٌن ، فقالوا 

صلى اهللا عليه وسلم ما بالشعر ُبِعثُْت ، وال بالفخر أُِمْرُت ، ولكن هاتوا فقام شاب منهم فذكر فضلَه وفضل قومه 
قُْم : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لثابت بن قيس بن ِشمَاس ، وكان خطيب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أجبُه فأجابُه ، : فذكر أبياتاً فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلسَّان بن ثاتب  وقام شاعرهم. فَأَجِْبُه فأجَاَبُه 
إن حممداً املؤَتى له ، تكلم خطيبنا ، فكان خطبيهم أحسَن قوالً ، وتكلم شاعُرنا فكان : فقام األقرع بن حابس فقا 

أشه أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا : قال شاعُرهم أشعَر وأحسَن قوالً ، مث مدنا من النيب صلى اهللا عليه وسلم ف
ما يضرك ما كان من قبل هذا مث أعطاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

{ : أعطاهم فأزرى به بعضهم وارتفعت األصوات وكثر اللَّغلظُ عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنزل فيهم 
{ : اآليات األربع إىل قوله ]  ٢: احلجرات [ } . . . لذين آَمُنواْ الَ ترفعوا أَْصوَاَتكُْم فَْوقَ َصْوِت النيب ياأيها ا

: جاء ناس من العرب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال بعضهم لبعض : وقال زيد بن أرقم . } غَفُوٌر رَّحِيٌم 
فنحن أسعد الناس به ، وإن يكُْن ملكاً نعيش يف َجنَاِحِه فجاءوا فجعلوا انطلقوا بنا إىل هذا الرجل ، فإن يكن نبياً 

  .اآلية } . . . إَنَّ الذين ُيَنادُوَنَك { : يا حممُد يا حممد ، فأنزل اهللا : ينادون من وراء احلجرات 
  فصل

  :وجوه » أكثرهم « : يف قوله 
لكذب واحتيادطاً يف الكالم ، ألن الكل مما ال حييط به أن العرب تذكر األكثر وتريد الكل ، احترازاً عن ا: أحدها 

علم اإلنسان يف بعض األشياء فيقول األكثر ويف اعتقاده الكل ، مث إن اهللا تعاىل َمعَ إحاطة علمه باألمور أتى مبا 
ادتكم أَنا مع إحاحة علمي بكل شيء جربت على ع: يناسب كالمهم ، وفيه إشارة لِطيفٍة وهي أن اهللا تعاىل يقول 

استحساناً لتلك العادة ، وهي االحتراز عن الكذب ، فال تتركوها واجعلوا اختياري ذلك يف كالمي دليالً  قاطعاً 
  .على رضائي بذلك منكم 

أن يكون املراد أهنم يف أكثر أحواهلم ال يعقلون ، وذلك أن اإلنسان إذا اعترب مع وصف مث اعترب مع وصف : الثاين 
إذا كان اإلنسان جاهالً أو فقرياً فيصري عاملاً أو غنياً فيقال يف : ألول غري اجملموع الثاين ، مثاله آخر يكون اجملموع ا

إذا . زَْيٌد لَْيَس ُهَو الذي َرأَْيُت ِمْن قَْبلُ بل اآلن على أحسن حال فيجعله كأنه ليس ذلك إشارة إىل ذكرنا : العُْرف 
{ : فقوله تعاىل . تلك احلالة مغايرون ألنفسهم إذا اعتربهتم مع غريها علم هذا فهم بعض األحوال إذا اعتربهتم مع 



  .إشارة إىل ما ذكرنا } أَكْثَرُُهْم الَ َيْعِقلُونَ 
أكثرهم إخراجاً ملن : لعل فيهم من رجع عن ذلك األمر ، ومنهم من استمر على تلك العادة الّرديئة فقال : الثالث 

  .ندم منهم عنهم 
وجعل اسم أن . وجعله الزخمشري فاعالً بفعل مقدر أي ولو ثبت َصْبُرُهم . تقدم مثله } أَنَُّهمْ َصَبرُواْ َولَْو { : قوله 

» أَنَّ « وقد تقدم أن مذهب ِسيَبوْيهِ أهنا يف حمل رفع باالبتداء وحنيئذ يكمون اسم . ضمرياً عائداً على هذا الفاعل 
  .ضمرياً عائداً على َصْبرهم املفهوم من الفعل 

  :حيتمل أمرين } واهللا غَفُوٌر رَِّحيٌم { : قوله 
  .غفور لسوء صنعهم يف التعجيل : أحدمها 
  .حلسن الصرب يعين بسبب إتياهنم مبا هو خري يغفر اهللا هلم سيئاهتم : وثانيهما 

  .كالصرب هلم } لُونَ أَكْثَُرُهمْ الَ َيْعِق{ : وقوله . وحيتمل أن يكون ذلك حثّ النيب صلى اهللا عليه وسلم على الصلح 

َواْعلَُموا ) ٦(َعلَى َما فََعلُْتْم َناِدِمَني َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َجاءَكُْم فَاِسٌق بَِنَبإٍ فَتََبيَُّنوا أَنْ ُتصِيُبوا قَْوًما بَِجهَالٍَة فَُتصْبِحُوا 
الْأَْمرِ لََعنِتُّْم َولَِكنَّ اللََّه َحبََّب إِلَْيكُُم الْإَِميانَ َوزَيََّنُه ِفي قُلُوبِكُْم َوكَرَّهَ  أَنَّ ِفيكُْم َرُسولَ اللَِّه لَْو يُِطيُعكُْم ِفي كَِثريٍ ِمَن

  ) ٨(فَْضلًا ِمَن اللَِّه َونِْعَمةً َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم ) ٧(إِلَْيكُُم الْكُفَْر َوالْفُسُوَق َوالِْعْصَيانَ أُولَِئَك ُهُم الرَّاِشُدونَ 

نزلت يف الوليد بن عقبة بن أيب : قال املفسرون } ياأيها الذين آمنوا إِن َجآَءكُْم فَاِسٌق بَِنَبإٍ فتبينوا { : قوله تعاىل 
معيط وهو أخو عثمان ألمه بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بين املصطلق بعد املوقعة والياً ومصدقاً ، وكان 

ة فلما مسع به القوم َتلقَّْوه تعظيماً ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحثه الشيطان بينه وبينهم عداوة يف اجلاهلي
إهنم منعوا صدقاهتم وأراد : أهنم يريدون قتله فهاهبم فرجع من الطريق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 

القوَم رجوُعه فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه  قتلي ، فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهمَّ أن َيْغُزوَُهْم فبلغ
َسِمْعَنا برسُولك فخرجنا نلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من حق اهللا تعاىل فأبطأ يف : يا رسول اهللا : وسلم فقالوا 

الرجوع فخشينا أنه إمنا رّده من الطريق كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا وإنا نعوذ باهللا من غضبه وغضب 
انظر فإن رأيت : فاتَّهُمهمْ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبعث خالَد بَن الوليد خفْيةً يف عسكره وقال . رسوله 

منهم ما يدل على إمياهنم فخذ منهم زكاة أمواهلم وإن مل َتَر ذلك فاستعمل فيهم ما يستعمل يف الكفار ، ففعل ذلك 
لعشاء فأخذ منهم صدقاهتم ومل َيَر منه إال الطاعة واخلَْيَر وانصرف خال ووافاهم فسمع منهم أذان صاليت املغرب وا
« يعين الوليد بن عقبة } ياأيها الذين آمنوا إِن َجآَءكُْم فَاِسٌق بَِنَبإٍ { إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخربه فنزل 

} فَُتصْبُِحواْ على َما فََعلُْتْم { صيبوا بالقتل والقتال قوماً جباهلة كيال ت} فتبينوا أَن ُتِصيببُواْ قَْوَما بِجََهالَةٍ { خبرب ، » بَِنبأ 
  .» َناِدمَني « من إصابتكم باخلَطَأ ، 

إين أنزلتها لكذا والنيب عليه الصالة والسالم مل ينقل عنه : وهذا ضعيف ، ألن اهللا تعاىل مل يقل : قال ابن اخلطيب 
اية ما يف الباب أهنا نزلت يف ذلك الوقت وهو مثل تاريخ نزول اآلية ، وردت اآلية لبيان ذلك حسب ، غ: أنه قال 

ومما يصدِّق ذلك ويؤكده أن إطالق لفظ الفاسق على الوليد ، بعيد ألنه توهم وظن فأخطأ ، واملخطىء ال يسمَّى 
إِنَّ اهللا الَ يَْهِدي  {: فاسقاً ، وكيف والفاسق يف أكثر املواضع املراد به من خرج عن رتبة اإلميان ، كقوله تعاىل 

َوأَمَّا الذين { : وقوله ]  ٥٠: الكهف [ } فَفََسَق َعْن أَْمرِ َربِِّه { : وقوله تعاىل ]  ٦: املنافقون [ } القوم الفاسقني 
  ! .غري ذلك؟إىل ]  ٢٠: السجدة [ } فََسقُواْ فََمأَْواُهُم النار كُلََّمآ أرادوا أَن َيخُْرُجواُ ِمنَْهآ أُِعيُدواْ ِفيَها 



  فصل
دلت اآلية على أن خرب الواحد حجة وشهادة الفاسق ال تقبل أما يف املسألة األوىل فألنه علل األمر بالتوقف بكونه 

  :فاسقاً ولو كان خرب الواحد العدل ال يقبل ملا كان للترتيب على النسق فائدة وأما يف املسألة الثانية فلوجهني 
ل قوله كان احلاكم مأموراً بالتبني ، فلم يفد قوله الفاسق شيئاً ، مث إنَّ اهللا تعاىل أمر أنه أمر بالتبني وقي: أحدمها 

  .بالتبني يف اخلرب والنبأ وباب الشهادة أضيق من باب اخلرب 

جاهالً  ، واجلهل فو اخلطأ؛ ألن اجملتهد إذا أخطأ ال يسمى} أَن ُتِصيبُبواْ قَْوَما بَِجهَالٍَة { : أنه تعاىل قال : الثاين 
  .فالذي يبين احلكم على قول الفاسق إن مل يصف جاهالً فال جيوز البناُء على قَْوِلِه 

معناه على مذهب الكوفيني لئَالّ ُتِصيبُوا : قال ابن اخلطيب . « أَنْ َتْحَبطَ : مفعول له كقوله » أَنْ ُتِصيُبوا « : قوله 
  .، و على مذهب البصريني كََراَهةَ أَنْ ُتِصبُوا 

يف « بِجََهالٍة » : وحيتمل أن يكون املراد فتبينوا واتقوا قوماً جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني ، فقوله : قال 
وهذا بيان ، ألن اجلاهل . } فتبحوا على ما فعلتم نادمني { : تقدير حال أي ُتصيبوُهْم َجهلَني ، مث حقق ذلك بقوله 

  :أصبح يستعمل على ثالثة أوجه : قال النحاة . معناه تصيبوا « تصبحوا » : ه وقول. ال بد وأن ينقدم على ِفْعِلِه 
  .مبعىن دخول اإلنسان يف الصباح : أحدها 
أصبَح املريُض اليوَم خَْيراً مما كان يريد كونه يف وقت الصبح : مبعىن كان األمر وقت الصباح كما يقال : والثاين 

  .على حالِة خري 
  .أي صار من غري إرادة وقٍت دونَ وقٍت « أصْبَح َزيٌد غََنياً » : وله مبعىن صار كق: الثالث 

والصريورة قد تكون من ابتداء أمرٍ : قال ابن اخلطيب . « أمسى وأَْضَحى » وكذلك . وهذا هو املراد من اآلية 
صَاَر الطِّفْل فاِهماً : ك َوتُدوُم وقد تكون يف آخر األمر مبعىن آل األمر إليه ، وقد تكون متسوطة؛ فمثال األول قولل

وإذا علم . َصار زيٌد عاملاً إذا مل ترد أخذه فيِه وال بلوغه وهنايته بل كونه ملتبساً به : ومثال الثالث قولك . َحدُُّه 
أهل : أصلُ استعمال أصبح فيما يصري الشيء بالغاً يف الوصف هنايته وأصل أضحى التوسط ، ال يقال : هذا فنقول 
إذا تقارَبِت املعاين جاز :  يفرقون بني األمور ويستعملون األلفاظ الثالثة مبعىن واحداً ، ألنَّا نقول االستعمال ال

االستعمال ، وجواز االستعمال ال ينايف األصل ، وكثري من األلفاظ أصله معىن واستعمل استعماالً شائعاً فيما 
: فَتِصريوا آخذين يف الندم مث ِتسَْتِدميُوَنُه ، وكذلك يف قوله أي « فَُتصْبُِحوا » وإذا علم هذا فقوله تعاىل . يشاركه 

  .أي أخذمت يف األخوَّة وأنتم فهيا زائدونَ مستمرُّون ]  ١٠٣: آل عمران [ } فَأَصَْبحُْتْم بِنِْعَمِتِه إِْخوَاناً { 
أْدَمنَ يف : كُّ عن معىن الدوام كقول القائل الندم َهمٌّ دائم ، والنون والدال وامليم يف تقلبها ال َتْنفَ« َناِدمَني » : قوله 

  .املَدِيَنةُ : الشُّْرب وُمْدِمٌن أي أقام ومنه 
فاتقوا اهللا أن تقولوا باطالً أو تكذِّبوه فإن اهللا خيُربه ويعرفُه أحوالكم } واعلموا أَنَّ ِفيكُمْ َرسُولَ اهللا { : قوله 

  .فتفَْتِضُحوا 
وإمَّا من « فِيكُْم » : جيوز أن يكون حاالً إما من الضمري اجملرور يف قوله } كَِثريٍ مَِّن األمر  لَْو ُيِطيُعكُْم ِفي{ : قوله 

  .لوقوعه خرباً « ِفيكُْم » املرفوع املستتر يف 

وال يظهر ما قاله بل االستئناف . وجيوز أن يكون مستأنفاً ، إال أنّ الزخمشري منع هذا ، ألدائه إىل تنافر النظم 
  .داللة على أنه كان يف إرادهتم استمراُر عمله على ما َيْسَتصوُبونَ » لو « وأتى باملضارع بعد . يضاً واضٌح أ



  فصل
يف تقدير حال الضمري املرفوعه يف » لو يطيعكم « : وجه التعليق هو أن قوله : نقل ابن اخلطيب أن الزخمشريَّ قال 

على حالٍ تريدون أن ُيِطيَعكُْم أو يفعل باستصوابكم فال  كائن فيكم أو موجود فيكم: فيكم ، والتقدير : قوله 
  .ينبغي أن يكون على تلك احلال لو فعل ذلك لَِعنتُّْم أي وقعتم يف شدة أو أَِثْمُتْم وَهلَكُْتْم والَعَنتُ اإلثُْم واهلَالَُك 

» لَْو يُِطيُعكُْم « : غري املخاطبني بقوله وهذا خطاب مع بعض املؤمنني . } ولكن اهللا حَبََّب إِلَْيكُُم األميان { : مث قال 
حبَّب إىل بعضكم اإلميان وقال أيضاً بأن قوله تعاىل : اكتفى بالتغري يف الصفة واختصر ، ومل يقل : قال الزخمشري . 
ه إشارة إىل أهنم كانوا يريدون استمرار تلك احلالة ودوام النيب صلى اهللا علي» أطاعكم « بدل » لَْو يطيعكم « : 

وههنا كذلك غن مل حيصل اخلالفة . وسلم على العمل باستصواهبم لكن يكون ما بعدها على خالف ما قبلها 
هم » لَْو ُيِطيُعكُْم « : بصريح اللفظ؛ ألن اختالف املخاطبني يف الوصف يدلنا على ذلك ، ألن املخاطبني أوالً بقوله 

: ليه وسلم هذا ما قاله الزخمشري ، واختاره وهو حسن قال الذين أرادوا أن يكون عملهم ملراد النيب صلى اهللا ع
قال ) مث . ( واكشفوا } إِن َجآءَكُْم فَاِسٌق بَِنَبإٍ فتبينوا { : والذي َيُجوز أنْ يقال وكأنه هو األقوى أن اهللا تعاىل قال 

يب صلى اهللا عليه وسلم فإنه أي الكشف سهل عليكم بالرجوع إىل الن} واعلموا أَنَّ ِفيكُمْ َرسُولَ اهللا { : بعده 
هذا الشَّْيُخ قاَعئُد ، ال يريد به : فيكم مبيِّن ُمْرشد ، وهذا كما يقول القائل عند اختالف تالميذ الشيخ يف مسألة 

بيان قعوده وإمنا يريد أمرهم مبراجعته؛ ألن املراد ال يطيعكم يف كثري من األمر ، وذلك ألن الشيخ إذا كان يعتد 
الميذ ال يطمئن قلوهبم بالرجوع إليه وإن كان ال يذكر إال النقل الصحيح وتقريره بالدليل القوى على قول الت

. يراجعه كل أألحد فكذلك ههنا فاسترشدوه فإنه يعلم وال يطيع أحداً فال يوجد كفيه حيف وال يروج عليه زيف 
لبيان امتناع الشرط المتناع اجلزاء ، } مَِّن األمر لََعنِتُّْم لَْو ُيِطيُعكُْم ِفي كَِثريٍ { : والذي يدل عليه أن املراد من قوله 

َولَْو كَانَ ِمْن ِعنِد غَْيرِ اهللا { : وقوله ]  ٢٢: األنبياء [ } لَْو كَانَ ِفيهَِمآ آِلَهةٌ إِالَّ اهللا لَفََسَدَتا { : كما يف قوله تعاىل 
  .ذلك يدل على أنه ليس فيهما آهلة وأنه ليس من عند غري اهللا و]  ٨٢: النساء [ } لََوَجُدواْ ِفيِه اختالفا كَثِرياً 

ها استدراك من حيث املعىن ال من حيث اللفظ ألن من حبب إليه اإلميان } ولكن اهللا حَبََّب إِلَْيكُُم األميان { : قوله 
  .غايرت صفُتُه صفة من تقدَّم ِذكُْرُه 

  فصل
َوكَرََّه إِلَْيكُمُ { حىت اخترمتوه » ِفي قُلُوبِكُْم « حسنه » وزَّيََّنُه « يكم فجعله أحّب األديان إل} حبب إليكم اإلميان { 

مث عاد من . مجيع َمَعاِصي اهللا » والِعْصَيانَ « يريد الكذب ) رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس } الكفر والفسوق 
  .} أولئك ُهُم الراشدون { : اخلطاب إىل اخلرب فقال 

  فصل
  :وهذا معىن اآلية مجلةً فلنذكْره تفصيالً يف مسائل : بعد ذكره الكالم املتقدم :  قال ابن اخلطيب

الرجوع إليه فلم يصرح } واعلموا أن فيكم رسول اهللا { : إذا كان املراد بقوله : لو قال قائل : املسألة األوىل 
فائدته : اِئدة يف العدول إىل هذا اجملاز؟ نقول وراجعوا النبِيَّ عليه الصالة والسالم ؟ وما الف» فََتبَيَُّنوا « : بقوله 

رَاجُعوا : هذا الشيخ قائد آكد يف وجوب املراجعهة من قوله : زيادته التأكيد ألنَّ قول القائل يف املثال املقتدم 
 :شَْيَخكُم؛ ألن القائل جيعل وجوب مراجعته متفقاً عليه وجيعل سبب عدم الرجوع عدم علمهم بقعوده فكأنه يقول 
إنكم ال تشكون يف أن الكاشف هو الشيخ وأن الواجب مراجعته ، لكنكم ال تعلمون قعوده ، فهو قاعد فيجعل 
املراجعة أظهر من القعود ، ألنه يقول خفي عنكم قعوده فتركتم مراجته وال خيفى عليكم حسُن مراجعته فيجعل 



ألنه حينئذ يكون قائالً بأنكم ما علمتم أن راجعوه ، : حسن املراجعة أظهر من األمر اخلفي خبالف ما لو قال 
فجعل ُحْسنَ } واعلموا أَنَّ فِيكُْم َرُسولَ اهللا { : وبني الكالمني َيْونٌ بعنيد فكذلك قوله تعاىل . مراجعته هو الطريق 

يف  وهذا من املعاين العزيزة اليت توجد. مراجعته أظهر من كونه فيهم حيث ترك بيانه وأخذ يف بيان كونه فيهم 
  .اجملازات وال توجد يف الصََّراِئحِ 

بيان كونه غري مطيع ألحد بل هو ممتنع للوحي فِلَم لَْم يصرِّْح » لَْو ُيطُِعكُْم « : إذا كان املراد من قوله : فإن قيل 
  .به؟ 

في مع بيان دليله بيان نفي الشيء مع بيان ذلك النفي أمتُّ من بيانه من غري دِليل ، واجلملة الشرطية بيان للن: نقول 
لو كان : مل قلت إنه ليس فيهما آهلة حبيث أن يذكر الدليل فيقال : لو قال قائل » ليس فيهما آهلة « : وأن قوله 

لو أطاعكم : ِلَما الَ يُِطيُع؟ فوجب أن يقال : ال يطيعكم لقائل قائل : فيهما آهلة إال اهللا لَفََسدََتا فكذلك ههنا لو قال 
تكم ومصلحة أبصاركم لكن ال مصلحة لكم يف ألنكم َتْعَنُتون وَتأْثَُمونَ وهو يشقُّ عليه َعَنُتكم ألطاعكم ألجل قل

فإذا أطاعكم ال يفيده شيئاً فال يطيعكم فهذا نفي الطاعة ]  ١٢٨: التوبة [ } َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم { : كما قال 
  .ل فَرٌق عظيم وبني نفي الشيء بدليل ونفيه من غري دلي. بالدليل 

{ : ليعلم أنه قد يوافقهم ويفعل مبقتضى مصلحتهم حتقيقاً لقوله } ِفي كَِثريٍ مَِّن األمر { : واعلم أن يف قوله 
  ] . ١٥٩: آل عمران [ } َوَشاوِرُْهْم ِفي األمر 

  .قفوا فلَم مل يصرح به؟ فال تتو} ولكن اهللا حَبََّب إِلَْيكُُم األميان { : إذا كان املراد بقوله تعاىل : فإن قيل 
ملا بيناه من اإلشارة إىل ظهور األمر يعين أنتم تعلمون أن اليقني ال يتوقف فيه ، إذا ليس بعده مرتبة حىت : قلنا 

يتوقف إىل بلوغ اَألْمر إىل تلك املرتبة ، خبالف الشك ، فإنه يتوقف إىل بلوغ األمر إىل درجة الظّن ، مث الظن 
حَبَّب إليكم : فال تتوقفوا بل قال : ما كان عدم التوقف يف النفس معلوماً متفقاً علهي مل يقل يتوقف إىل اليقني فل

  .اإلميان أَي َبيََّنُه وَزيَّنُه بالُبْرَهانِ النَّقّي 
  فصل

رج من معىن حبب إليكم أن قرََّبهُ إليكم وأدخله يف قلوبكم ، مث زينه ِفيَها حبيث ال تفارقونه وال خي: قال ابن اخلطيب 
قلوبكم وذلك ألن ُيِحبّ شيئاً فقد يسأم منه لطول مالزمته واإلميان كل يوم يزداد ُحْسناً لكل من كانت عبادته 

حبب إليكم اإلميان ، : أكثر وحتّمله مشاق التكليف أمت تكون العبادة والتكاليف عنده ألذ وأكمل وهلذا قال أوالً 
  .إليهم مث أقامه يف قلوهبم وزينه يف قلوبكم كأنه قرب : وقال ثانياً 

هذه األُمور الثالث يف مقابلة اإلميان الكامل؛ : قال ابن اخلطيب } َوكَرََّه إِلَْيكُُم الكفر والفسوق والعصيان { : قوله 
إِن { : هو الكذب كما تقدم عن ابن عباس وقال تعاىل : وأما الفسوق فيل . ألن اإلميان املزين هو التصديق باِجلَنان 

وقيل ]  ١١: احلجرات [ } بِئَْس االسم الفسوق { : فسمى الكاذب فاسقاً وقال تعاىل } َءكُْم فَاِسٌق بَِنَبإٍ َجآ
وقال بعضهم . وأم العصيان فهو ترك املأمور به . فسقت الرُّطََبةُ إِذَا خََرَجْت : الفسوق اخلروج عن الطاعهة لقوهلم 

  .َيانُ هو الصغرية الكفر ظاهر ، والفسوق هو الكبرية والِعْص: 
  :وفيما ينصبه وجهان . جيوز أن ينتصب على املفعول من أجله » فَْضالً « : قوله 

  .} أولئك ُهُم الراشدون { : وعلى هذا فما بينهما اعتراض من قوله } ولكن اهللا َحبََّب إِلَْيكُُم { : قوله : أحدمها 
فكيف حاز أن يكون فضل اهللا الذي هو : وعلى هذا يقال  .» الرّاشدون « أنه الفعل الذي فوي قوله : والثاين 

. فعل اهللا مفعوالً له بالنسبة إىل الرشد الذي هو فعل العبد فاختلف الفاعل ، ألن فاَعل الرُّْشِد غري فاعل الفَْضل؟ 



أي كون  بأن الرشد ملا كان توفيقاً من اهللا تعاىل كان فعل اهللا وكأنه تعاىل أرشدهم فضالً: وأجاب الزخمشري 
وجوز أيضاً أن ينتصب بفعل . متفضِّالً عليه ، منعماً يف حقهم ، ألن الرشد عبارة عن التحبب والتَّْزيني والتكريه 

وليس من مواضع إضمار كان ، وجعل كالمه : قال أبو حيان . مقدر ، أي جرى ذلك وكان ذلك فضالً من اهللا 
ملسند إىل فاعله لفظاً وإال فالتحقيق أن األفعالَ كلها خملوقة هللا تعاىل وليس كذلك ألنه أراد الفعل ا. األول اعتزاالً 

  .وإنْ كان الزخمشري غَْيَر موافقٍ َعلَْيه 
وجيوز أن ينتصب على املصدر املؤكد ملضمون اجلملة السابقة ، ألهنا فضل إيضاً ، إال أنَّ ابن عطية جعله من املصدر 

  .املؤكد لنفسه 

نتصب على احلال وليس بظاهر ويكون التقدير متفضالً منعماً أو ذا فضل ونعمة قال ابن اخلطيب وجوز احلَوِْفيُّ أن ي
وهم يبتغون } أولئك ُهُم الراشدون { : وجيوز أن يكون فضالً مفعوالً به والفعل مضمراً دل عليه قوله تعاىل : 

والنعمة إشارة إىل ما . و من جانب اهللا املغين فضالً من اهللا إشارة إىل ما ه: ألن قوله : فضالً من اهللا ونعمة ، قال 
بفعل مضمر وهو االبتغاء » فضالً « أن ينتصب : وهذا يؤكد قولنا . هو من جانب العبد من اندفاع احلاجة 

  .والطَّلَُب 
  :وفيه مناسبات } واهللا َعِليمٌ َحكِيٌم { : مث قال 

على َتْروِجيِِه عليكم الزُّوَر فإن اهللا عليم ، وال يقل كقوله املنافق فال يعتمد : أنه تعاىل ملا ذكر نبأ الفاسق قال : منها 
  .فإن اهللا حكيم ال يفعل إال على َوفْق حكمته » لَْوالَ يََعذُِّبَنا اُهللا بَِما َنقُولُ « : 

فإن اهللا « م بل يتبع الوحي مبعىن ال يطيعك} واعلموا أَنَّ ِفيكُمْ َرسُولَ اهللا لَْو ُيِطيُعكُمْ { : ملا قال تعاىل : وثانيها 
  .بأمره مبا تقتضيه احلكمة » حكيٌم « يعلم من يكذبه » عليم 

اِتلُوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى تَِفيَء إِلَى َوإِنْ طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُوا فَأَْصِلحُوا بَْيَنُهَما فَإِنْ َبَغْت إِْحَداُهَما َعلَى الْأُْخَرى فَقَ
إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِْخَوةٌ فَأَْصِلحُوا ) ٩(ْمرِ اللَِّه فَإِنْ فَاَءْت فَأَصِْلُحوا َبْيَنُهَما بِالَْعْدلِ َوأَقِْسطُوا إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني أَ

  ) ١٠(َبْيَن أَخََوْيكُْم َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ 

ملا حذر املؤمنني من النبأ الصادر من الفاسق أشار إىل . اآلية } . . . آِئفََتاِن ِمَن املؤمنني اقتتلوا َوإِن طَ{ : قوله تعاىل 
فإن اتفق أنكم تبنون على قوله من يوقع بينكم من األمر املُفِْضي إىل اقتتال : ما يلزم استدراكاً ملا يفوت فقال 

أي الظامل جيب عليكم } فَإِن َبَغْت إِْحَداُهَما على األخرى فَقَاِتلُواْ اليت َتبِْغي  فَأَْصِلحُواْ َبيَْنُهَما{ طائتفني من املؤمنني 
دفعه مث إن الظامل إن كانو عو الرعية فالواجب على األمري دفعهم وإن كان هو األمري فالواجب على املسلمني دفعه 

  .ائفتني أو أشد منهما بالنصيحة فما فوقها وشرطه أن ال ُيثَري فتنة مثل اليت يف اقتتال الط
  فصل

احلج [ } هذان َخْصَماِن اختصموا ِفي َربِّهِْم { ) : تعاىل ( عائد أفراد الطائفتني كقوله » اقَْتَتلُوا « : الضمري يف قوله 
  .عائد على اللفظ » بينهما « : والضمري يف قوله ]  ١٩: 

بن علي وُعَبْيُد ْبُن َعْمرو اقتََتال أيضاً إال أنه ذكر الفعل باعتبار وزيد . اقَْتَتلََتا مراعياً للَّفِْظ : وقرأ ابن أيب عبلة 
  .الفريقني ، أو ألنه تأنيث جمازي 

  فصل



فانطلق ) اْبنِ َسلُول ( لَوْ أتَْيَت َعْبَد اِهللا ْبَن أّيب : قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم : قال ) رضي اهللا عنه ( روى أنس 
وهو بأرض سَبَِخٍة ، فلما أتاه ) وانطلق املسلمون ميشون معه ( ه سومل وركب محاراً إليه رسول اهللا صلى اهللا علي

واهللاِ لَِحمَارُ : إِلَْيَك عَنِّي وَاهللا لَقَْد َنَتُن ِحَمارَِك فقال رجل من األنصار منهم : النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
بد اهللا رجل من قومه فََتَشاَتَما فعضب لكل واحد منهم رسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم أطيب رحياً منك ، فغضب لع

َوإِن طَآِئفََتاِن ِمَن املؤمنني اقتتلوا فَأَصِْلُحواْ َبْيَنُهَما { : أصحابُه ، فكان بينهم ضرٌب باجلريد واأليدي والنِّعال فنزلت 
نزل يف رجلني من : ة وقال قتاد. فقرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاصطلحوا وكف بعضهم عن بعض } 

آلُخذَنَّ حقِّي منك َعْنوةً لكثرة عشريته وإن اآلخر : األنصار كان بينهما مداراة يف حق بينهما فقال أحدمها لآلخر 
دعاء لُيَحاِكَمُه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأىب أن يتبعه فلم يزل األمر بينهما حىت تدافعوا وتناول بعضم بعضاً 

: كانت امرأة من األنصار يقال هلا : وقال سفيان عن السدي . مل يكن قتال بالسيوف ) وإنْن ( ل و باأليدي والنعا
أم زيد حتت رجل وكان بينها وبني زوجها شيء فرقي هبا إىل ُعلِّّية وحبسها فبلغ ذلك قومها فجاءوا وجاء قومه 

أي بالدعاء إىل } آِئفََتاِن ِمَن املؤمنني اقتتلوا فَأَصِْلُحواْ َبْيَنُهَما َوإِن طَ{ : فاقَْتَتلُوا باألْيدي والنِّعال فأنزل اهللا عّز وجلّ 
  .حكم كتاب اهللا والرِّضا مبا فيه هلَُما َوَعليهَِما 

  فصل
  .إشارة إىل ُنْدَرةُ وقُوع االقتتال بني طوئف املسلمني ) ِمن املؤمنني ( َوإنْ طَائِفََتاِن « : قوله 

  القتتال يف طوائفهم؟حنن نرى أكثر ا: فإن قيل 
إشارة إىل أنه ال ينبغي أن ال يقع إال نادراً ، غاية ما يف الباب أن األمر على } إنْ { : أن قوله تعاىل : فاجلواب 

إشارة إىل أنَّ جميء الفاسق بالنبأ ينبغي أن ال يقع إال قليالً مع أن » إنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق بَنبٍأ « : خالف ما ينبغي كذلك 
« : الفاسق كثٌري ، وذلك ألن قول الفاسق صار عند أول األمر أشدَّ قبوالً من قول الصادق الصاحل ، وقال جميء 

حتقيقاً للمعىن الذي ذكرناه وهو التقليل ، ألن الطائفة دون الفرقة ، قال تعاىل » ِفْرقََتان « : ومل يقل » َوإنْ طَاِئفََتاِن 
  ] . ١٢٢: التوبة [ } ٍة مِّْنُهْم طَآِئفَةٌ فَلَْوالَ َنفََر ِمن كُلِّ ِفْرقَ{ : 

  فصل
ياأيها الذين آمنوا إِن َجآَءكُمْ { : منكم مع أن اخلطاب مع املؤمنني سبق يف قوله تعاىل : من املؤمنني ومل يقل : قال 

نْ رأيَت أحداً ِمْن إ: تنبيهاً على قبح ذلك وتبعيداً هلم عنه ، كقول السيد لعبده ]  ٦: احلجرات [ } فَاِسٌق بَِنَبإٍ 
أنت حاشاك : ِغلَماين يفعل كذا فامنعه ، فيصري بذلك مانعاً للمخاطب عن ذلك الفعل بالطريق احلسن كأنه يقول 

  .أنْ تفعل ذلك وإن فعل غعريك فاْمَنْعُه ، كذلك ههنا 
  فصل
اتصاهلا بالفعل » إن « طائفتان من املؤمنني مع أن كلمة  فإن اقْتََتلَ: وإن طَائِفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُوا ومل يقل : قال 

أوىل ، وذلك ليكون االبتداء مبا مينع من القتال فيتأكد معىن النكرة ، واملدلول عليها بكلمة إنْ ، وذلك ألن كوهنما 
  .يقتضي أن ال يقع القتال بينهما ) مؤمنتني ( طائتفني 
أو إن أحٌد من الفّساق جاءكم ليكون االبتداء مبا » َجاَءكُْم « آمنوا إن فاسٌق  يا أيها الذين: ِفلَم لَْم يقل : فإن قيل 

  مينعهم من اإلصغاء إىل كالمه وهو كونه فاسقاً؟ أو يزداد بسببه فسقه باجمليء به بسبب الفسق؟
ان فاسقاً أوالً أو جاءكم إنْ َجاءَكُْم فاسٌق أي سواء ك: أن االقتتال ال يقع سبباً لإلميان وال للزيادة فقال : فاجلواب 

إنْ أََحٌد من الفُسَّاقِ جاءكم ال يتناول إال مشهور الِفْسقِ قب اجمليء إذا جاءهم : ولو قال . بالنبأ فصار فاسقاً به 



  .بالنََّبِأ 
  فصل

الدوام واالستمرار ؛ ألن صيغة االستقبال تنىبء عن } بصيغة االستقبال ( ومل يقل يَقَْتِتلُوا } أقَْتَتلُوا { : قوله تعاىل 
عن الدوام واالستمرار فيفهم من أن طائفتني من املؤمنني إنْ متادى االقتتال بينهما فأصلحوا ، وهذا ألن صيغة 

  .فُالَنٌ َيَتَهدَُّد َوَيُصوُم : املستقبل تنىبء عن ذلك ، يقال 
  فصل
بَْيَنُهمْ ألن الفتنة قائمة عند االقتتال ، : ومل يقل » َنُهَما فَأَْصِلحُوا َبْي« : اقْتََتالَ وقال : ومل يقل » اقَْتَتلُوا « : قال 

) الصلح ( اقَْتَتلُوا وعند الصلح تتفق كلمةُ كُلِّ طائفة وإال مل يتحقق : وكل أحد برأِسهِ يكون فاعال فعلالً فقال 
  .لكون الطائفتني حينئذ كََنفَْسْينِ » َبيَْنُهَما « : فقال 
إىل طاعة الرسول وأويل : وقيل . وأَنبت اإلجابة إىل حكم كتاب اهللا } إِْحَداُهَما على األخرى فَإِن َبَغْت { : قوله 

  .إىل الصُّلْحِ : وقيل . األمر 

إىل التقوى ، ألن من خاف اهللا ال يبقى له عدو : وقيل ]  ١: األنفال [ } وَأَصِْلُحواْ ذَاَت بِْينِكُْم { : كقوله تعاىل 
  ] . ٦: فاطر [ } إِنَّ الشيطان لَكُْم َعُدوٌّ فاختذوه َعدُّواً { :  إال الشيطان ، لقوله

من أهنا تستعمل يف الشرط الذي ال يتوقع وقوعه وبغي أحدمها » إنْ « كيف يصح يف هذا املوضع كلمة : فإن قيل 
  إنْ طَلَْعْت الشَّْمسُ؟: عند االقتتال متحقق الوقوع فيكون مثل قوله القائد 

االقتتال بني طائفتني ال يكون إال نادر الوقوع ألن كل طائفة : فيه معىن لطيفاً وهو أن اهللا تعاىل يقول أن : فاجلواب 
  تظن أن األخرى فئة الكفر والفساد كما يتحقق يف الليايل املظلمة ، أو يقع لكل طائفة أن القتال جائز باجتهاد

ُهَما أو ألحدمها اخلطأ واستمّر عليه فهو نادر وعند ذلك يكون االقتتال ال يقع إىل كذا فإن َبانَ لَ: خطأ ، فقال تعاىل 
  .يعين بعد انكشاف األْمر ، وهذا يفيد النُّْدرة وِقلَّةَ الوقوع » فَإنْ َبَغتْ « : قد بغى فقال 

  فَإن َتْبغِ؟: فإنْ َبَغْت ومل يقل : مل قال : فإنْ قيل 
  .َيقَْتتلُوا : ومل يقل « َتلُوا اقَْت{ : ما تقدم يف قَْوِلِه َتعَالَى : فاجلواب 

  .الَعامة على مهزة من فَاء َيِفيُء أي َرَجَع كَجاء َيجِيُء « َحتَّى َتِفيء » : قوله 
دون مهز؛ وحينئذ فتح الياء « جاَ ، َيجِي » : بياء مفتوحة كمضارع َوفَا وهذا على لغة من يقصر فيقال : والزهري 

  .ألهنا صارت حرف اإلعراب 
  فصل
عىن حىت تفيء إىل أمر اهللا يف كتابه وهذا إشارة إىل أن القتال جزاء الباغي كحدِّ الشرب الذي ُيقَاُم وإن ترك امل

وهذا يدل على جواز قتال الصَّاِئل ، ألن . الشرب بل القتال إىل حّد الفيئة ، فإن فاءت الفئةُ الباغيةُ َحُرم قتاهلُم 
وفيه دليل أيضاً على أن املؤمن ال خيرج عن . د املعىن الذي ألجله القتال القتال ملا كان للفيئة فإذا حصلت مل يوج

  .اإلميان بفعل الكبرية؛ ألن الباغي من أحدى الطَّاِئفََتْينِ ومسامها مؤمنني 
  .أي َرَجَعْت إىل احلَقِّ « فَإِنْ فَاَءاْت » : قوله 

لوقوع وقلتم بأن البغي من املؤمن نادٌر فإذن تدل على كون الشرط غري متوقع ا« إنْ » قد تقدم أن : فإن قيل 
  ؟« فَإنْ فَاَءْت » : تكون الفئةُ متوقعةً فيكف قال 

ن ُمّت فَأَْنَت ُحرٌّ ، مع أن املوت ال بّد من وقوعه لكن ملا كان وقوعه حبيث ال : هذا كقول القائل لعبده : فاجلواب 



فكذلك ههنا ملا كان املتوقَّع . ه حياً يعيش بعد وفاته غري معلوم يكون العبد َمَحالًّ للِعْتق بأن يكون باقياً يف ملك
أي بعد اشتداد األمر } فَإنْ فَاءْت { : فيئتهم من تلقاء أنفسهم ملا مل يقع دل على تأكيد األْمر بينهم فقال تعاىل 

  .بعيداً والتحام القتال فَأَصِْلُحوا ، وفيه إشارة إىل أنَّ من مل َيخِف اهللا وبغى يكون رجوعه 
إِنَّ اهللا ُيِحبُّ { اِعْدلُوا « َوأَقِْسطُوا » حبملهما على اإلنصاف والرضا حبكم اهللا } فَأَْصِلحُواْ بَْيَنُهَما بالعدل { : قوله 

  .} املقسطني 

ِمَن املؤمنني اقتتلوا  َوإِن طَآئِفََتاِن{ : ومل يذكر العدل يف قوله } فَأَْصِلحُواْ بَْيَنُهَما بالعدل { : مل قال ههنا : فإن قيل 
  ؟} فَأَْصِلحُواْ َبيَْنُهَما 

أن اإلصالح هناك بإزالة االقتتال نفسه وذلك يكون بالنصيحة وبالتهديد والزجر والتعذيب واإلصالح : فاجلواب 
موا فاحك: فكأنه قال » بالَْعْدلِ « : ههنا بإزالة آثار االقتتال بعد ارتفاعه من ضمان املتلفات وهو حكم فقال 

بينهما بعد تركهما القتال باحلق وأَصِْلُحوا بالَْعدْلش فيما يكون بينهما لئال يؤدي إىل ثََوَران الفتنة بينهما مرة أخرى 
.  

  َوأَقِْسطُوا؟: فَأَْصِلُحوا َبْيَنُهَما بالعدل فأيةُ فائدة يف قوله : ملا قال : فإن قيل 
وأقصدوا أي يف : كأن فيه ختصيصاً حبال االقتتال فعمَّ األمر بالعدل وقال » ا فَأَْصلحُوا َبيَْنُهَم« : أنّ قوله : فاجلواب 

  .أمر فإنه مفض إىل أشرف درجة وأرفع منزلة وهي حمبة اهللا واإلقساط أزالة وهو اجلَْور والقَاِسطِّ هو اجلَاِئُر ) كل ( 
اإلخوة مجع اَألخ ، من النَّسب : بعض أهل اللغة وقال . أي يف الدين ، والوالية } إِنََّما املؤمنون إِْخَوةٌ { : قوله 

تأكيداً لألْمر وإشارة إىل أن مابني } إِنََّما املؤمنون إِْخَوةٌ { : واإلْخَوانُ مجع األخ من الصَّداقة ، واهللا تعاىل قال 
  ) :رمحةُ اهللا عليه ( قال قائلهم . اإلخووة من اإلسالم والنسب هلم كاألب 

  إذَا افَْتَخرُوا بِقَْيسٍ أَو َتمِيمِ... الَ أََب ِلي ِسوَاُه  أَيب اإلْسالَُم ٤٥٠٢
إخَْوانِكُْم مجعاً : وزيد بن ثابت وعبُد اهللا ومحَّاُد بُن سلمة وابُن سريين . العامة على التثنية » َبْيَن أَخَويكُْم « : قوله 

وروي عن . سب ، وقد تعكس كهذه اآلية وقد تقدم أن اإلخْوان تغلب يف الصداقة واإلخوة يف الن. على ِفْعالَن 
  .وقد ُروَِي عن ابن عمرو أيضاً القراءات الثَالَثُ . إْخَوِتكُْم بالتاء من فَْوقِ : أيب عمرو ومجاعة 

  فصل
أَُخوا املُْسِلُم « قال عليه الصالة والسالم » لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ « فاتقوا اهللا وال تَْعُصوا وال ُتَخالفوا أمره : املعىن 

مٍ كُْرَبةً فَرََّج اُهللا َعْنُه الُْمْسِلم الَ َيظِْلُمُه َوالَ َيْشُتُمه َمْن كَانَ ِفي َحاَجة أَِخيِه كَانَ اُهللا ِفي َحاَجِتِه ، َوَمْن فَرََّج َعْن ُمْسِل
  .» القَِياَمِة  َبها كُْرَبةً ِمْن كَُرب َيْومِ الِْقَياَمِة َوَمْن سََتَر ُمْسِلماً َسَتَرهُ اهللاُ َيْوَم

  اتَّقُوا وقال هَُهنَنا اتَّقوا مع أنَّ ذلك أهم؟: عند إصالح الفريقني والطائفتني مل يقل : فإن قيل 
أنّ االقتتال بني طائفتني يُفضي إىل أنْ َتُعمَّ املفسدة ويلحق كل من مؤمن منها شيء وكل يسعى يف : فاجلواب 

وى وأما عند ختاصم َرُجلَْين ال خياف الناس ذلك ورمبا يريد بعضهم تأكيد اإلصالح ألمر نفسه فلم يؤكد باألمر بالتق
وأصِْلُحوا إشارة : قوله : أو يقال } فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللا { : اِخلَصام بني اخلصوم ولغرض فاسد ، فقال 

ء قلب األخ؛ ألن من اتقى اهللا شغله إشارة ما يصيبهم عن املَُشاَجَرة ، وإيذا» وَاتَّقُوا اهللاَ « : اإلصالح ، وقوله 
  »الُْمْسِلُم َمْن َسِلَم الُْمْسِلُمونَ ِمْن ِلَسانِِه وََيِدٍه « : تقواه عن االشتغال بغريه ، قال عليه الصالة والسالم 



  .فاملسلم يكون مقبالً على عبادة اهللا مشتغالً بَعْيبِه عن عيوب الناس 
  فصل

بغي ال يزيل اسم اإلميان ، ألن اهللا تعاىل مساهم إخوةً مؤمنني مع كونه باغني ، ويدل يف هاتني اآليتني دليل على أن ال
عليه ما روى احلاُر األعور أن عليَّ ْبَن أيب طالب ُسِئلَ وهو القدوةُ ف يقتال أهل البغي عن أهل اجلمل وِصفِّني 

  .إن املنافقني ال يذكرون اهللا إال قليالً ) ال (  :أُمَناِفقُونَ؟ فقال : ال؛ من الشرك فروا فقيل : أمشركون ُهْم؟ فقال 
إخواننا َبغَْوا علينا والباِغي يف الشرع هو اخلارج على إمام العدل ، فإذا اجتمعت طائفةٌ هلم : فما حاهلم؟ قال : قيل 

إلمام إليهم ويدعوهم قوة َوَمَنَعةٌ فامتنعوا عن طاعة إمام العدل بتأويل حمتمل ونصِّبُوا إماماً باحلكم فيهم أن يبعث ا
إىل طاعته فإن أظهروا مظلمةً أزاهلا عنهم وإن مل يذكروا مظلمةً وأصروا على بغيهم قاتلهم اإلمام حىت َيِفيئُوا إىل 

  .وحكم قتاهلم مذكور يف كتب الفقه . طاعته 
  فصل

وهلذا إذَا مات املسلم وله أخر كافر  فال أُُخوَّةَ بني املؤمن والكافر. للحصر أي األخوة اآلتني من املؤمنني » إنََّما « 
يكون مالُه للمسلمني ، وال يكون ألخ الكافر ، وكذلك الكافر ، ألن يف النسب املعترب األب الشرعي حىت إنَّ 

َولََدي الّزنا من ولِد رجلٍ واحد ال يتوارثان ، فكذلك الكفر ألن اجلَامع الفاسد ال يفيد األُخّوة وهلذا من مات من 
له أٌخ مسلم وال واثَ له من النسب ال جيعل ماله للكفار ، ولو كان الّدين جيمعهم يرثه الكفار وما املسلم الكفار و

  .للمسلمني عند عدم الوارث 
إذا ثبت أن أُخَوة اإلْسالَم أقوى مْن أُخُّوة النسب بدليل أنَّ املسلم َيرِثُه املسلمون إذا مل يكن له أخوة : فإن قيل 

اَألُخ الكافر من النسب ِفلَم ال يقدمون األخوة اإلسالمية على األخوة النََّسبِيَّة مطلقاً حىت يكون نسبّية وال يرث 
  مال املسلم للمسلمني ال ألخوة النسب؟

  .أن األخ املسلم إذا كان أخاً من النسب فقد اجتمع فيه أُخُوَّتان فصار أَقَْوى : فاجلواب 
  فصل

{ : إنََّما الُْمؤِْمنَِني إخَوةٌ ويف قوله تعاىل : افَّة تكف إنَّ عن العمل ، ولوال ذلك لقيل ك» َما « إنَّ : قال النحاة ههنا 
. ليست كافة ]  ٤٠: املؤمنني [ } َعمَّا قَِليلٍ { : وقوله ]  ١٥٩: آل عمران [ } فَبَِما َرْحَمٍة مَِّن اهللا لِنَت لَُهْم 

« يف » ما « و . كذلك » عن « و » الباء « ن حرفو اجلر و هو أن ُربَّ م: قال ابن اخلطيب والسؤال األقوى 
يكون » إِنَّما « و » ُربََّما « والتحقيق فيه هو أن الكالم بعد . ليست كافة » مبا « و » عما « كافّة ، يف » ُربَّ 

ولو .  ، وُربََّما َزْيدٌ يف الدَّارِ ربََّما قَاَم اَألِمُري: مل يضرَّ تقول » رّبما وإنَّما « تاماً وميكن جعله مستقالً ، ولو حذفت 
مبا « و » َعمَّا « وأما » لَِكنَّما « و » إنَّما « َزْيٌد ِفي الدَّار وقام األمري لصحَّ ، وكذلك يف : وقلت » ُربََّما « حذف 

  :فليس كذلك ، ألن قوله تعاىل » 

َرْحمةٌ ِمَن اِهللا ِلْنتَ لَُهْم ، ملا : وقلت » مبا « لو حذفت ]  ١٥٩: آل عمران [ } فَبَِما َرْحَمٍة مَِّن اهللا ِلنَت لَُهْم { 
ملا استغىن عنها ، » ٌربََّما « ، وأما » َعمَّا « كان كالماً ، فالباء تَُعّد متعلقة مبا حيتاج إليها فهي باقية حقيقه وكذلك 

  .فكأهنا مل تبق حكماً ، وال َعَملَ للمعدوم 
إنَّ زَْيداً قَاِئٌم ولو قلت : تقول . كَفَّ بَِما فما بعده كالم تام فوجب أن ال يكون له عمل مل ُت» إذَا « إنَّ : فإن قيل 

  !زيٌد قائٌم لَكَفَى َومتَّ: 
وتقول َجاَءنِي . إنَّ َرُجالً َجاَءنِي وأَخَْبرَنِي بكذا : ليس كذلك ألن ما بعد إنَّ جيوز أَنْ يكون نكرة تقول : نقول 



وكذلك القول يف لَْيَتَما لو حذفتهما . إنَّما َرٌجلٌ َجاءين كما لو مل يكن هناك إمنا : وال حيسن .  َرٌجلٌ وأَْخَبرَنِي
  .ِمرَاراً » لعلّ « وتقدم الكالم يف . واقتصْرت على ما بعدمها ال يكون تاماً فلم يكف 

كُوُنوا َخْيًرا مِْنُهْم َولَا نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسى أَنْ َيكُنَّ َخيًْرا ِمْنُهنَّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َيْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْومٍ َعَسى أَنْ َي
 يَا) ١١(ْب فَأُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ َولَا َتلِْمُزوا أَْنفَُسكُْم َولَا َتنَاَبزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئَْس اِلاْسُم الْفُسُوُق بَْعَد الْإَِمياِن َوَمْن لَمْ َيُت
ْعُضكُْم بَْعًضا أَُيِحبُّ أََحدُكُْم أَنْ أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجتَنُِبوا كَثًِريا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ بَْعَض الظَّنِّ إِثٌْم َولَا َتَجسَُّسوا وَلَا َيْغَتبْ َب

  ) ١٢(اٌب َرحِيٌم َيأْكُلَ لَْحَم أَِخيِه َمْيًتا فَكَرِْهُتُموُه َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه تَوَّ

وجعله الزخمشري » قَْوم « اآلية تقدم اخلالف يف } . . . ياأيها الذين آَمُنواْ الَ َيْسَخْر قَْوٌم مِّن قَْومٍ { : قوله تعاىل 
: فَْعل ليس من أبنية التكسري إال عند األخفش حنو ) و . ( كَصْوم وَزور مجع صاَِئمٍ وزائرٍ : ههنا مجعاً لقائمة قال 

والسخرية هو أن ال ينظر اإلنسان إىل أخيه بعني اإلجالل ، وال يلتفت إليه وُيْسقطه عن درجته . ب ، وَصْحب َركْ
  .ومعىن اآلية ال حتقروا إخواتكم وال َتسَْتْصِغُروُهْم . ، وحينئذ ال يذكر ما فيه من املعايب 

  فصل
ِشماس كان يف أُذُنِه َوقٌْر ، فكان إذا أتى رسول اهللا نزلت يف ثابِت بنِ قيسِ بنِ ) رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس 

صلى اهللا عليه وسلم وقد سبقوه باجمللس أوسعوا له حىت جيلس إىل َجْنبه فَيسَتِمُع ما يقول ، فأقبل ذاَت يوم وقد 
جمالسَهم فَظنَّ كل  فاَتْته َركَْعةٌ من َصالة الفَْجرِ ، فلما انصرف النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم من الصالة أخذ أصحابُه

رجل مبجلسه ، فال يكان يوسعِ أحٌد ألحٍد وكان الرجل إذا جاء ومل جيْد جملساً قَام قائماً فلما فرغ ثابٌت من الصالة 
قد أصبتَ : تفسَُّحوا فقال له الرجل ) : ويقول ( أقبلَ حنَو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتخطى رقاَب الناس 

أنا فالنٌ فقال : من هذا فقال : ابتٌ َخلْفَُه ُمْغَضباً فلما إجلِت الظّلمة غََمزَّ ثابٌت الرجلَ فقال جملساً فاْجلس فجلس ث
فأنزل اهللا تعاىل هذه . ابن فالنة؟ ذكر أُماً له كان يعيَّر هبا يف اجلاهلية ، فنكس الرجل رأسه ، فاستحيا : له ثابت 

يم كانوا يستهزِئون بفُقََراء أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل عمَّار ، نزلت ِفي َوفِْد مت: وقال الضَّحَّاُك . اآلية 
  .وَخبَّاب وباللٍ ، وُصَهْيبٍ ، وَسلََّمانَ ، وساملٍ موىل حذيفة ، ملا رأو من َرثَاضة حَاِلهِم 

وهي لغة ) . جََعالَها َناقصةً ( َعَسْيَن قرأ أَُبي وعبُد اهللا بُن مسعود َعسَْوا و} عسى أَن َيكُوُنواْ خَْيراً مِّنُْهْم { : قوله 
  .متيم وِقَراَءةُ العامة لغة احلجاز 

روي أهنا نزلتْ يف نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم عريت } َوالَ نَِسآٌء مِّن نَِّسآٍء عسى أَن َيكُنَّ َخيْراً مِّْنُهنَّ { : قوله 
يهودية : لت يف صَفيَّة بنِت ُحَيّي بنِ أْخطََب قَالَ هلالنساء نز: أم سلمة بالِقَصر ، وروى عكرمة عن ابن عباس أيضاً 

  .بنُت َيهُوِديَّْينِ 
ال َتلُْمزُوا بالّضمِّ واللَّْمز : قرأ احلََسُن واَألْعرُج . أي ال يعُب بعضكُم على بعض } َوالَ تلمزوا أَنفَُسكُمْ { : قوله 

  .بالقول وغريه والَغْمزُ باللسان فقط 
التنابز تفاعل من النَّْبز وهو التداِعي بالنَّْبز والنََّزبِ ، وهو مقلوب منه لقلة هذا ، }  َتنَاَبزُواْ باأللقاب َوالَ{ : قوله 

وأصله من الرفْع كأَنَّ النَّبَز َيْرفَع صاحبه . َتَناَبُزوا وَتَنابزوا إذا دعا بعضُهم بعضاً بلقبِ سوٍء : ويقال؟ . وكثرِة ذلك 
ما أشعر بَضَعةِ املَُسمَّى كقُفَّة وَبطَّة أو رِفَْعِتِه كالصِّدِّيق وعتيقٍ والفَاروق ، وأََسد اهللا ، وأََسدِ : قَب واللَّ. فُيَشاَهُد 

  .َرسُوِلِه وله مع الكمنية واالسم إذا اجتمعن أحكام كثرية مذكورة ف يكتب النحو 



َسَوآٌء َعلَْيهِمْ { : قط من االستفهام إحدى اهلَمَزَتْينِ فقال َتنَاَبزُوا َتتََناَبزُوا أسِقطَْت إحدى التاءين كما أس: وأصل 
واحلذُف َهُهَنا أوىل؛ ألن تاء اخلطاب وتاء التفاعل حرفاِن من جْنسٍ واحٍد يف كلمة ]  ٨: البقرة [ } أَأَنذَْرتَُهْم 

أسهل من احتماله يف كلمة  أُخَْرى ، واحتمال َحْرشفَْين يف كلمتني» أنذرهتم « ومهزة االستفهام كلمة برأسها و 
  .واحدة 
  فصل

والسُّخْرية االحتقار واالستصغار . ذلك يف اآلية أموراً ثالثةً مرتبة بعضها دون بعض ، وهي السُّْخرَيةُ واللَّْمُز والنَّْبُز 
 يغضب له وهذا دون األول ، ألنه مل يلتفت إليه وإمنا جعله مثل املَْسَخرة الذي ال. ، واللمز ذكر يف غيبته بعيب 

والنَّْبُز دون الثاين ألن َيِصفُه بوصٍف ثابت فيه نقصه به ، وحيط منزلته . وال َعلَْيه ، وهذا جعل فيه شيئاً ما فعابه به 
والنّْبُز جمرد التسيمة وإن مل يكن فيه ألن اللقب احلسن واالسم املستحسن إذا وضع لواحٍد وَعالَ عليه ال يكون 

ي سَْعداً وسَِعداً قد ال يكون كذلك وكذلك من لُقّب إمام الدين أو ُحَسام الّدين ال يفهم معناه موجوداً فإن من مس
منه أنه كذلك وإمنا هو عالمة ، وكذلك النَّبز ، فإن من مسي مروان احلمار مل يكن كذلك فكأنه تعاىل قالك ال 

إذا نزلتم عن هذا فال تَعيُبوهم طالبني َحطَّ درجتهم َتَتكَبَُّروا فََتْسَتحِْقروا إخوانكم حبيث ال تلتفوا إليهم إصالً ، و
  .وإذا تَِعيُبوهم ومل تصفوهم مبا يسوؤم فال ُتَسمُّوهم مبا يكرُهونه 

  فصل
القَْوُم اسم يقع على مجع من الرجال وال يقع على النساء وال على األطفال ألنه مجع قائم والقائم : قال ابن اخلطيب 

ا ففي إفراد الرجال والنساء فائدة وهي أن عدم االلتفات واالستحقار إمنا يصدر يف باألمور هو الرجال وعلى هذ
النَِّساُء لَْحمٌ « : أكثر األمر من الرجال بالنسبة إىل الرجال؛ ألن املرأة يف نفسها ضعيفة؛ قال عليه الصالة والسالم 

يف رفعش حواِئجِها وأما الرجال بالنسبة إىل  فاملرأة ال يوجد منها استحقار الرجل ألنَّها مضطرة إليه» على َوَضم 
  .الرجال والنساء بالنسبة إىل النساء فإنه يوجد فيهم ذلك 

  فصل
إىل إحباط األعمال ] حكمة وهي أهنم أذا وجد منهم التَّكَبُّر املُفْض } عسى أَن َيكُوُنواْ َخيْراً مِّْنُهمْ { : يف قوله 

فصار هو خياًر منه ، » أََنا خَْيٌر منه « : حيث مل يلتفت إىل آدم وقال  وجعل نفسه خرياً منهم ، كما فعل إبليس
أي يصريوا ، فإن من استحقر إنساناً لفقره أو َضْعِفِه ال يأم أن يفتقر هو » يكونوا « : وحيتمل أن يكون املراد بقوله 

  .ويستغين الفقري ويضعف هو وَيقَْوى الضعيُف 
  فصل

  :وجهان } نفَُسكُْم َوالَ تلمزوا أَ{ : يف قوله 
  .أن عيب األخ عائد إىل األخ فإذا أعابه فكأنه أعاب َنفَْسه : أحدمها 
أنه إذا عابه وهو ال خيلو من عيب فيعيبه به املعاب فيكون هو مبعيبه حامالً للغري على عيبه فكأنه هو : والثاين 

  :العائب نفسه ونظريه قوله تعاىل 

  ] . ٢٩: النساء  [} َوالَ تقتلوا أَنْفَُسكُْم { 
ال تعيبوا أنفسكم أي كل واحد منكم ُمعَيَّب فإنكم إن فعلتم فقد عبتم أنفسكم أي كل واحد : وحيتمل أن يقال 

» َوالَ َتقُْتلُوا أَنْفَُسكُْم « : وهذا ههنا ظاهر وال كذلك يف قوله . عاب واحد فِصرُْتْم عاِئبَِني من وجه ُمعيََّبني من وجه 
.  



  فصل
وال َتنْبُزوا ألن االِمزَ إذا لََمَز فاملَلُْموز قد ال جيد فيه يف احلال عيباً َيلِْمُزُه به وإمنا : وَلَْم يقُل » َوالَ َتنَاَبزُوا « : قال 

  .يبحث ويتتّبع ليطلع منه على عيب فيوجد اللمز يف جانب 
  .ْبَز ُيفِْظي يف احلال إىل التََّنابز ، وال كذلك اللمُز وأما النَّْبُز فال يعجز كل أحد عن اإلتَياِن بَِنْبزٍ ، فالظاهر أن النَّ

  فصل
هو قول الرجل للرجل يا فاسُق ، يا : اللقب هو أن يدعي اإلنسان بغري ما ُيَسمَّى به ، وقال عكرمة : قال املفسرون 

ا يهودّي يا نصراينّ فنهوا كان اليهودي والنصراينّ يسلم ، فيقال له بعد إسالمه ، ي: وقال احلسن . منافُق ، يا كَافُر 
) : رضي اهللا عنهما ( وعن ابن عباس . يا محاُر يا خنزيُر : هو أن يقول الرجل ألخيه : عن ذلك ، وقال عطاء 

  .التنابز باأللقاب أن يكون الرجلُ عمل السيئات مث تاب عنها فنهي أن يعيَّر مبا سلف من عمل 
: وقيل . يا َيُهوِديُّ يا فاِسُق بعدما آَمن : أي بئسَ االسُم أن يقول له } ان بِئَْس االسم الفسوق َبْعَد اإلمي{ : قوله 

معناه من فعل ما هني عنه من السخرية واللمز والنبز فهو فاسق وبئس االسم الفسصوق بعد اإلميان فال تفعلوا ذلك 
  .} الظاملون  فأولئك ُهُم{ أي من ذلك } َوَمن لَّْم َيُتْب { : مث قال . فستحقوا اسم الفسوق 

« نََزلَْت يف َرُجلَْين اعتابا رفيقهما ، : قيل . اآلية } . . . ياأيها الذين آَمُنواْ اجتنبوا كَِثرياً مَِّن الظن { : قوله تعاىل 
وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كسان غزا أو سافر ضم الرجل احملتاج إىل َرُجلَْين ُموسَِرْين خيدمهما 

ما إىل املنزل فيهّييء هلما طعاَمُهَما وشراهبما فضم سلمان الفارسي إىل رجلني يف بعض أسفاره فتقدم سلمانُ ويقتدم هل
: ال غلبتين َعْيَناي ، قاال له : الفارسي إىل املنزل فغلبته عيناه فَلَْم ُيهّيىْء هلما فلما قدما قاال له ما َصَنْعَت شيئاً؟ قال 

 عليه وسلم واطلب لنا منه طعاماً ، فجاء سلمان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انطلق إىل رسول اهللا صلى اهللا
إن كان عند فضلٌ من : انطلق إىل أسامة بن زيد وقل له : وسأله طعاماً ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ِله فأتاه فقال ما عندي شيء فرجع طعام فَلُْيْعِطَك؛ وكان أسامة خازن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى َرْح
كمان عند أسامةم ولكن َبِخلَ فبعثَا َسلَْمانَ إىل طائفٍة ِمَن الصََّحابة فلم جيد عندهم : َسلَْمانُ إليهما فأخربمها فقاال 

ما به رسول بعثناه إىل بئر ُسمَْيَحة فغار ماؤهم مث انطلقا يتجّسسان هل عند أسامة ما أمر هل: شيئاً فلما َرَجَع قالوا 
َما ِلي أََرى َحْضَرة اللَّحم ِفي : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما جاءا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلما 

  »ظَلَلُْتْم تأكلونَ لَحم أساَمة وسلمان ) بل : ( واهللا يا رسول اهللا ما َتَناَولَْنا َيوْمَنا هذا حلماً قال : أَفْواِهكَُما؟ قاال 

  .} ياأيها الذين آَمُنواْ اجتنبوا كَِثرياً مَِّن الظن { : ل اهللا عزَّ وجلَّ فأنز
  فصل

  :الظّنُّ ظنان : قال سفيان الثوري 
  .إمث وهو أن ُيظَنَّ ويتكلم به : أحدمها 
الظَّنَّ أَكذَُب إيَّاكُْم َوالظَّنَّ فَإنَّ « : ليس بإمث وهو أن يظن ، وال يتكلم به ، قال عليه الصالة والسالم : واألخر 

  .» الَْحِديِث 
ألنه يَِثُم اَألْعَمال أي يكسرها وهذا غري ُمَسلَّمٍ بلْ تلك : جعل الزخمشري مهزهُ بدالً من واو قال » إثٌْم « : : قوله 

  .مادةٌ أخرى 
ان وحََواسُُّه ومشاعره ، التجسس التَّتبُع ، ومنه اجلَاُسوُس ، واجلَسَّاَسةُ ، وجواّس اإلنس» َوالَ َتَجسَُّسوا « : قوله 

  .وقد قرأ هنا باحلاء احلََسُن وأبو رجاء وابُن ِسريِيَن 



  فصل
التجسس هو البحث عن عيوب الناس فنهى اهللا تعاىل عن البحث عن املستورين من الناس وتتبع عوراهتم قال عليه 

وقال عليه » الَ َتدَاَبُروا َوكُوُنوا ِعَبادَ اهللاِ إخْواناً ال َتَجسَُّسوا َوالَ َتَباغََضُوا َوالَ َتحَاَسدُوا َو« : الصالة والسالم 
تِهم فإنه يا َمْعَشَر َمْن آمَن بِِلَسانِِه وَلَْم يَِفضِ اإلَميانُ إىل قَلْبِِه الَ َتغَْتابُوا املُْسِلِمَني َوال َتَتبَّعُوا َعْورَا« : الصالة والسالم 

ما : ونظر عمر يوماً إىل الكعبة فقال » َعْوَرَتُه يَفَْضُحُه َولَو ِفي َجْوِف َرْحِلِه  من تتبَّع عوراِت املسلمني َتتَبََّع اُهللا
هل لك يف الوليد بن عقبة تقطر : وقيل البن مسعود . أعظَِمَك وأْعظََم ُحْرَمِتَك واملُْؤمُن أَْعظَُم ُحْرَمةً ِمْنِك عِْنَد اهللا 

  .التََّجسُّسِ فإن يظهر لنا شيئاً نأخذه به  إنَّا قَْد ُنهينا َعنِ: حليته مخراً؟ فقال 
  فصل

واعلم أن الظن ُتْبَنى عليه القبائح فالعاقل إذا َوقََف أموره على اليقني قلَّ ما يتقّن يف أحد عيباً يلمزه به ألن الوعظ 
الرأي خمطئاً  يف الصورة قد يكون قبيحاً ويف نفس األمر ال يكون كذلك؛ ألن الفعل قد يكون فاعله ساهياً أو يكون

  .إخراج للظنون اليت تبىن عليها اخلريات } كَثِرياً مَِّن الظن { : ، وقوله تعاىل 
. إشارة إىل األخذ باألحوط } إِنَّ بَْعَض الظن إِثٌْم { : وقوله » ظُنّوا بالُْمْؤِمن َخْيراً « قال عليه الصالة والسالم 

. فهم منه أن املعترب اليقني } اجتنبوا كثرياً من الظن { : ه تعاىل ملا قال إمتاٌم لذلك ألن» َوالَ َتَجسَُّسوا « : وقوله 
  .أي ال يتناول بعضكُم َبْعضاً يف غَْيَبِتِه مبا َيسوؤه مما هو فيه } َوالَ َيغَْتب بَّْعُضكُم بَْعضاً { : وقوله 

: قيل . ذكُرك أََخاَك مبا َيكَْرُه : ورسوله أَعلَم قال اهللا : قالوا « أََتْدُرونَ َما الَْغيبةُ؟ » : قال عليه الصالة والسالم « 
  »إن كان فيه ما تقول فقد أغْتَْبَتُه وإن مل يكن فيه ما َتقُولُ فقد بََهتَُّه : أرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال 

  .ويف هذا إشارة إىل وجوب حفظ عرض املؤمن 
، وتقدم » أَِخيِه « أو » لَْحم « على احلال من » ميتاً « نصب } أَِخيِه َمْيتاً  أَُيِحبُّ أََحُدكُْم أَن َيأْكُلَ لَْحَم{ : قوله 

  .اخلالف يف َمْيتاً 
  اللحم أال يكون ميتاً؟: فإن قيل 
  .فسمى القطعة ميتاً » َما أُبَِني ِمْن َحيٍّ فَُهَو َميٌِّت « : قال عليه الصالة والسالم . بلى : فاجلواب 
: حاالً من األخ ال يكون هيئة الفاعل وال املفعول فال جيوز جعله حاالً فهو كقول القائل  مإذا جعلناه: فإن قيل 

  .وذلك ال جيوز . ويريد كون زيٍد قائما ) قَاِئماً ( َمَرْرُت بِأَِخي زَْيٍد 
  .من أكل حلمه فقط أكل فصار األخ مأكوالً مفعوالً خبالف املرور بأِخي زيٍد : قلنا 
  فصل

ه إشارة إىل أن عِْرَض اإلنسان كَدِمِه ولَْحِمِه ألنَّ اإلنسان يتأملُ قلبه من قرض العرض كما يتأمل جسمه يف هذا التشبي
وهذا من باب القياس الظاهر؟ ألن عرض اإلنسان أشرف من حلمه ودمه فلما مل حيسن من العاقل . من قطع اللحم 

  .ن ذلك آملُ أكل حلوم الناس مل حيسن منه قرض عرضهم بالطريق األوىل ، أل
إشارةٌ » َمْيتاً « : آكد يف املنع؛ ألن العدو حيمله الَغَضُب على َمْضغ حلم العدوِّ ، ويف قوله » لَْحَم أَِخيِه « : وقوله 

: الشَّتم يف الوجه يؤمل فيحرم وأما االغتياب فال اطالع عليه للمغتاب فال يؤمل فقال : إىل دفع َوَهمٍ وهو أن يقال 
وهو ميت أيضاً يؤمله ومع هذا فهو يف غاية القبح ِلَما أنَّه لو اطلع عليه لتأمل فإن امليت لو أحس بأكل  آكل حلم األخ

حلمه آلمله ، وفيه معىن لطيٌف وهو أن االغتياب بأكل حلم اآلدِميِّ ميتاً وال حيل أكله إال للمضظر بقدر احلاجة ، 
يأكل حلم اآلدمّي فكذلك املغتاب إن وجد حلاجته مدفعاً غري  واملضطر إذا وجد حلم الشاة امليتة وحلم اآلدمي فال



  .الغيبة فال يباح له االغتياب 
الفاء يف تقدير جواب : وقال ابن اخلطيب . فقَْد كَرِْهُتُموُه فال تفعلوه : تقديره : قال الفراء » فَكَرِْهُتُموُه « : قوله 

وقال أبو . ال حيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه فكرهتموه إذَنْ : قال  أَُيِحبُّ لإلنكار فكأنه: كالم كأنه تعاىل ملا قال 
  .واملعىن يعرض عليكم فَتكرهُوَنُه . املعطوف عليه حمذوف تقديره ُعرَِض َعلَْيكُْم ذَِلَك فَكَرهُتُموُه : البقاء 
بب وَتَرقُّبِِه َعلَْيه هو كمتعلق املسّبب بالس: تكرهونه قال ابن اخلطيب ) أي ( إن صح ذلك عندكم فأنتم : وقيل 

  .» اتَّقَى اهللاَ اْمُرٌؤ فََعلَ خَْيراً ُيثَْب َعلَْيِه « : هو خرب ميعىن األمر كقوهلم : َجاَء فُالَنٌ ماشياً فَتِعَب ، فقيل : كقولك 

« : ه أوالً فكُرِّْهُتُموُه بضم الكاف وتشديد الراء عدي بالتضعيف إىل ثاٍن خبالف قول: وقرأ أبو حيوة واجلَْحدرِّي 
  .فإنه وإن كان مضّعفاً مل يتعدّ لواحد لتضمنه معىن َبغََّض » كَرََّه إلَْيكُمُ الكُفَْر 

  فصل
  :فيه وجوه « فَكَرِْهُتُموُه : الضمري يف قوله : قال ابن اخلطيب 

مع الفعل « أَنْ » كل ألن معناه أحيب أحدمكم األ} أَُيِحبُّ أََحُدكُْم { : أن يعود إىل اآلكل ألن قوله تعاىل : أظهرها 
  .للمصدر أي فَِكرهُْتُم اَألكْلَ 

  .أن يعود إىل اللحم أي فَكرِهُْتُم اللَّْحَم : وثانيها 
أُيِحبُّ أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتاً متغرياً فكرهتموه : تقديره « ميتاً » : أن يعود إىل املّيت يف قوله : وثالثها 

كون فيه زياَدةُ مبالغة يف التحذير يعين امليتة أن أكلت يف النُّدرة لسبب كان نادراً وي« ميتاً » : فكأنه صفة لقوله 
ولكن إذا أَْنَتَن وأروح وتغري ال يؤكل أصالً فكذلك ينبغي أنْ يكون الغيبة ، وذلك حيقّق الكارهة ويوجب النُّفْرة إىل 

أكله ففيه إذَنْ كراهة شديدة فكذلك حال حد ال يشتهي اإلنسان أن يبيت يف بيت فيه ميت فكيف يقربقه حبيث ي
  .الغيبة 
  فصل

أي كما كرهتم « فكرْهُتُموُه » : ال ، قيل : أَُيِحبُّ أَحُدكُمْ أَنْ َيأكُلَ لَْحم أَِخيِه َمْيتاً؟ قالوا : ملا قيل هلم : قال جماهد 
َيْحُضرك بُسوٍء مبنزلِة أكلِ حلمه وهو  تأويله إن ِذكْرضَك َمْن مل: قال الزجاج . هذا فاجتنبوا ذكره باللسوء غائباً 

  .ميت ال حيسُّ بذلك 
: لَمَّا ُعرِجَ بِي مََرْرُت بِقوم لَُهْم أَظَْفَاٌر ِمْن ُنحَاسٍ َيْخِمُشونَ ُوُجوهَُهْم وَلُُحومَُهْم فَقُلُْت » قال عليه الصالة والسالم 

  .« وم النَّاسِ وَيقَُعونَ يف أَعَْراِضهِْم َهُؤالء الذين يأكلون حلُ: قال . َمْن َهُؤالََء يا جِْبرِيلُ 
} إِنَّ اهللا تَوَّابٌ رَّحِيٌم { عطف على ما تقدم من األَواِمر و النواهي أي اجتنبوا واتقوا اهللا « وأتَّقُوا اَهللا » : قوله 

إِنَّ { : وقال ههنا } ُم الظاملون َوَمن لَّمْ َيُتْب فأولئك ُه{ : واعلم أنه تعاىل ختم اآليتني بذكر التوبة فقال يف األولَى 
ذكر النفي الذي } الَ َيْسَخْر قَْوٌم مِّن قَْومٍ { : لكن ملا كان االبتداء يف اآلية األوىل بالنهي يف قوله } اهللا تَوَّابٌ رَّحِيٌم 

  .ذي هو قريٌب من األْمر فذكر اإلثبات ال« اْجَتنِبُوا كَِثرياً » : هو قريب من النهي ويف الثانية كان االبتداء يف قوله 

َرَمكُْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم إِنَّ اللََّه َعِليٌم َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن ذَكَرٍ َوأُنْثَى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوًبا َوقََباِئلَ ِلَتعَاَرفُوا إِنَّ أَكْ
  ) ١٣(َخبٌِري 



اآلية هذه اآلية مبينة ومقررة ملا تقدم ألن السخرية من } نَّا َخلَقَْناكُم مِّن ذَكَرٍ وأنثى ياأيها الناس إِ{ ) : تعاىل ( قوله 
الغري والعيب إن كان بسبب التفاوت يف الدين واإلميان فهو جائز ، وكذلك لَْمُزُه وغَيَْبُتُه وإن مل يكن بسبب الدين 

ومؤِمنِهْم يشتركون فيما يفتخر به املفتِخر ، ألن التكرب واالفتخار  واإلميان فال جيوز ، ألنَّ الناسَ بُعُموِمهِْم كاِفرِهم
إن كان بسبب الغىن فالكافر قد يكون غنياً املؤمن فقرياً وبالعكس ، وإنْ كان بسبب النَّسب فالكافشر قد يكون 

متقاربون وال يؤثر شيء نسيباً واملؤمن موىل ِلَعْبٍد أْسود وبالعكس فالناس فيما ليس من الدين والتقوى متساوون أو 
ياأيها الناس إِنَّا َخلَقَْناكُم { : فقوله تعاىل } إِنَّ أَكَْرَمكُْم َعنَد اهللا أَْتقَاكُْم { : من ذلك مع عدم التقوى كما قال تعاىل 

يعىن كآدَم أي أنكم متساوون يف النسب فال تفاخر لبعض على بضع لكوهنم أبناء رجل واحد } مِّن ذَكَرٍ وأنثى 
  .امرأة واحدٍة و

  فصل
ابَن فالنة فقال النيب : نزلت يف ثابِت بن قيس وقوله للرجل الذي مل يتفسح له ) َرِضَي اُهللا َعْنُهَما ( قال ابن عباس 

ما : اْنظُر يف وجوه القوم فََنظَر ، فقال : أنا يا رسول اهللا فقال : صلى اهللا عليه وسلم من الذكر فالنة؟ قال ثابت 
فإنك ال َتفُْضلُُهم إال يف الدِّين والتقوى ، فنزلت هذه اآلية : رأيت أبيَض وأْحَمَر وأسود ، قال : قال رأيت ثابُت؟ 

  ] . ١١: اجملادلة [ } ياأيها الذين آَمُنواْ إِذَا قِيلَ لَكُْم تَفَسَّحُواْ ِفي اجملالس فافسحوا { : ونزل يف الذي مل َيتَفَسَّح 
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالالً حىت عال ظَْهَر الكَْعَبِة فأذَّن فقال َعتَّاب بن  ملا كان فتح مكة: وقال مقاتل 

أما َوَجَد ُمَحمٌَّد غَْيرَ : وقال احلارث بن هشام . احلمُ هللا الذي قبض أيب حىت مل ير هذا اليوم : أُسَيد بن أيب العيِص 
إين ال أقول شيئاً : وقال أبو سفيان . إن يرد اُهللا شيئاً ُيَغيِّْرُه :  هذا الغراب األسود مؤذناً؟ وقال ُسَهْيل بن َعْمرو

فدعاهم عما قالوا : أخاف أن خيرب به ربُّ السموات فأتى جربيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه مبا قالوا 
  .األموال ، واإلْزَراِء بالفقراء فأقروا فأنز الهللا عزَّ وجلَّ هذه اآلية وَزَجرَهم عن التفاخر باألنساب و التكاثر ب

هذه اآلية تدل على عدم اعتبار النسب وليس كذلك فإن للنسبِ اعتباًر ُعْرفاً وشرعاً حىت ال جيوز تزويج : فإن قيل 
  ! .الشريفة بالنََّبِطّي

ا اجلنس فألن إذا جاء األمر العظيم ال يبقى األمر احلقري معترباً ، وذلك يف اجلنس والشرع والعرف أم: فاجلواب 
وأما العرف فألن . الكواكب ال ترى عند طلوع الشمس ، وحلناح الذباب دَوّي وال يسمع عندما يكون َرعٌد قوّي 

  .من جاءه غالم ملك أقبل عليه وأكرمه فإذا جاءه مع امللك ال يبقى له اعتبار وال يلتفت إليه 

ّي ال يبقى هناك اعتبار ال لنسب وال لسبب ، أال وإذا علم هذه ففي الشرع كذلك إذا جاء الشرف الديين اإلهل
ترى أن الكافر وإنْ كان من أعلى الناس نسباً ، واملؤمن وإنْ كان من أْدَونِهِْم نسباً ال يقاس أحدمها باآلخر وكذلك 

عاملاً  ما هو من الدين مع غريه ، وهلذا تصلح املناصُب الدينية كالقضاِء والشهادة لكل شريف ووضيعٍ إذا كان ديناً
، وال يصلح لشيء منها فاسق وإ ، كان قَُرِشيَّ النََّسبِ وقَاُرونِيَّ النََّشبِ ولكن إذا اجتمع يف اثنني الديُن املتنيُ 

: النجم [ } َوأَن لَّْيَس ِلِإلنَساِن إِالَّ َما سعى { وأحدمها نسيب يرجح بالنسب عند الناس ال عند اهللا ، لقوله تعاىل 
  .ب ليس مكتسباً و الحيصل بعسيٍ وشرف النس]  ٣٩
  فصل

احلكمة يف اختيار النسب من مجلة أسباب التفاخر ، ومل يذكر املال ، ألن األمور اليت يفتخر هبا يف الدنيا وإن كانت 
كثرية ، لكن النسب أعالها ، ألن املال قد حيصل للفقري فيبطلُ افتخار املفتخر به عليه والسّن واحلسن وغري ذلك 

، والنسب ثابت مستمر غري مقدور التحصيل ملن ليس له ذلك فاختاره اهللا للذكر وأبطل اعتباره بالنسبة  ال يدوم



  .إىل التقوى ليعلم منه بطالن غريه بطريق األوىل 
  ؟} إِنَّا َخلَقَْناكُم { : إذا كان ورود اآلية لبيان عدم جواز االفتخار بغري التقوى فما فائدة قوله تعاىل : فإن قيل 
بأن كل شيء يترجح علىغريه ، فإما أن يرجح بأمر فيه يلحقه ويرتب عليه بعد وجوده وإما أن يرجح : فاجلواب 

عليه بأمر قبله ، فالذي بعده كاحلُْسنِ والقوة وغريمها من األوصاف املطلوبة من ذلك الشيء وأما الذي قبله فإمنا 
َهذَا ِمَن النُّحَاس ، وَهذَا ِمْن فضَّةِ : ه فاألول كقولك راجع إىل أصله الذي وجد منه أو إىل الفاعل الذي أوجد

ال ترجيح مبا خلقتم منه ، ألنكم كلكم من : َهذَا َعَملُ فُالٍَن ، وهذا عمل فُالَن ، فقال تعاىل : كقولك : والثاين 
  .ذكر وأنثى ، وال َتْحُصل لكم بعد وجودكم وأشرفُها التَّقْوى 

الشعوب مجع َشْعبٍ فتح الشني ، وهو أعلى طبقات األْنساب مثل رَبِيعة ، } ُعوباً َوقََبآِئلَ َوَجَعلَْناكُمْ ُش{ : قوله 
الشَّعب ، والقَبِيلة ، والِعَمارة ، : وُمَضر ، واألْوس ، واخلَْزَرج ، وذلك أن طبقات النسب اليت عليها العرب سّت 

له فالفصيلة تدخل يف الفخذ والفخذ يف البطن وزاد بعض والَبطْن ، والفَِخذ ، والفصيلة ، وكل واحد يدخلُ فيما قب
الناس بعد الفخذ العشرية فجعلها داخلة فيها ، فتكون الفصائل داخلة يف الَعِشرية وتدخل العشرية يف األفخاذ و 

أذْهضبُ  تدخل األفخاذ يف الُبطُون والبطون يف الَعمَائر والعمائر يف القبيلة والقبيلة يف الشعب ، وذكر األعم ألنه
والشَّْعُب من . باألفِْتخَارِ وُسّمي الشعب شعباً لتَشعب القبائل منه ، واجتمامعهم فيه كُشَعب أغصان الشجرة 

َشْعبٌ أي مجع ، ومنه تشعيب القََدح وَشعَّب أي شفرق ، والقبائل هي دون الشعوب واحدهتا : األضداد ، يقال 
ُمَضَر مسيت بذلك لتقابلها ، شبهت بقبائل الرأس ، وهي قطع متقابلة ،  قَبيلَةٌ وهي كَبكْر ِمن ربيعة ، وَتميم من

  :الشعب النسب األبعد والقبيلة األقرب وأنشد : وقيل 

  كَرٌمي قَْد يَُعدُّ والَ َنجِيُب... قََباِئلُ ِمْن ُشُعب لَْيس ِفيهم  ٤٥٠٣
دون القبائل العمائر واحدهتا َعَمارة فتح العني والنسبة إىل الشّعب َشُعوبِيَّة بفتح الشني وهم جيل يبغضون العرب و

مث . وهم كَشْيَبان ِمْن بكر وَدرِم من متيم ، َوُدونَ الَعمَائر الُبطُون واحدهتا َبطْن وهم كَبنِي هاشم وأمية من بين لَُؤّي 
  .الفصائل والعشائر واحتها فَِصيلة وَعشرية 

د بل َينَْتسبون إىل املَدَائن والقَُرى والقََبائل العرب الذي ينتسبون الشعوب الذين ال يعتزون إىل أح: وقال أبو رَْوق 
  .إىل آبائهم 

والَبزِّي بتشديدها وقد . لتتعارفُوا فحذف إحدى التاءين : العامة على ختفيف التاء ، واألصل » ِلَتعَارفُوا « : قوله 
  .» َجبَعلَْناكُم « تقدم ذلك يف الَبقَرة ، والالم ُمَتلِّقة 

  .رأ األْعمِ بتاءين وهو األصل الذي أدغمه البّزي ، وحذفه اجلمهور ، وابن عباس لَتْعرِفُوا مضارع َعَرَف وق
  فصل

: َخلَقَْناكُم وقال ههنا : وقال يف أول اآلية . املعىن ليعرَف بعُضكم بعضاً يف قُْرب النسب وبعده ال ِلَتفَاَخُروا 
َوَما َخلَقُْت اجلن { : رع عليه اجلعل واإلجياد ألجل العبادة ، كما قال تعاىل وَجَعلَْناكم ُشعُوبا ، ألن اخللق أصل تف

، واجلَْعلَ شعوباً للتعارف ، واألصل متقدم على الفرع فتعترب العبادة ]  ٥٦: الذاريات [ } واإلنس إِالَّ ِليَْعُبُدوِن 
قِ اخللق ، ويف هذا إشارة إِىل أَنَّه إن كان فيكم قبل اعتبار النسب ، ألن اعتبار اجلعل شعوباً إمنا يتحقق بعد َتَحقُّ

  .عبادة فُتْعَتَبُر ، وإال فال اعتبار ألْنَسابِكُْم 
ُيِضلُّ َمن َيَشآُء وََيْهِدي { ]  ٣: اإلنسان [ } إِنَّا َهَدْيَناُه السبيل { : اهلداية والضالل كذلك كقوله تعاىل : فإن قيل 

  ] . ٩٣: النحل [ } َمن َيَشآُء 



اإلنسان [ } فََمن َشآَء اختذ إىل َربِِّه َسبِيالً { : أن اهللا تعاىل أثبت لنا فيه كسباً َمْبنيا على فعل لقوله تعاىل : اجلواب ف
  .وأما يف النسب فال ]  ٣٠: اإلنسان [ } َوَما َتَشآُءونَ إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا { : مث قال ]  ٢٩: 

: وقال قتادة يف هذه اآلية . أخرب تعاىل أن أرفعهم منزلةً عند اهللا أتقاهم } اهللا أَْتقَاكُْم  إِنَّ أَكْرََمكُْم َعنَد{ : قوله 
وقال ابن » احلََسُب املَالُ والكََرُم التَّقَْوى « : وقال عليه الصالة والسالم . أكَْرُم الكََرمِ التقوى وأَألُم اللُّؤم الفجور 

« : قال ) رضي اهللا عنه ( وعن أيب هريرة . الغَِنى وكرم اآلخرة التقوى  كرم الدنيا) : رضي اهللا عنهما ( عباس 
عن هذا نسألك : أَكَْرمُُهْم ِعْنَد اِهللا أَتقَاُهْم ، قالوا : أيُّ الناس أكرُم؟ قال : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فََعْن َمَعاِدن العََربِ : لَْيَس َعْن َهذَا َنْسأَلَُك قال : ِليلِ اهللا قالوا فأكرُم الناسِ يُوُسُف نَبِيُّ اِهللا اْبُن َنبِيِّ اهللا اْبنِ َخ: قال 
إنَّ : عليه الصالة والسالم : وقال . خِيارُكُم يف اجلَاِهلَية خياُركُم يف اإلْسالَم إذا فَِقُهوا : نََعم قال : َتسْأَلُونِي؟ قالوا 

  .» ظُُر إِىل قُلُوبِكُْم اَهللا الَ َيْنظُُر إلَى ُصورَكُْم وَلِكْن َيْن
  فصل

وابن عباس بفتحها ، فإن جعلت الالم الم األمر وفيه ُبْعدٌ َصحَّ أن يكون » إنّ « إنَّ أَكْرََمكُْم بكسر : قرأ العامة 
 ، بالفتح مفعول الِعْرفَان فإن أمرهم أن يعرفوا وإن جعلتها للعلّة مل يظهر أن يكون مفعوالً» أنَّ أَكْرََمكُْم « : قوله 

ألنه مل جيعلهم شعوباً وقبائل ليعفروا ذلك ، فينبغي أن يكون املفعول حمذوفاً والالم للعلة أي ِلَتْعرِفُوا احلقَّ ألنَّ 
  .أَكَْرَمكُْم 

  فصل
  :يف املراد باآلية وجهان : قال ابن اخلطيب 

  .أن التقوى تفيد اإلكرام : األول 
  .واألول أشهر ، والثاين أظهر . املخلصون على َخطَر : ال أن اإلكرام يورث التقوى ، كما يق: والثاين 

لَفَِقيُه أََشدُّ َعلَى الشَّْيطَاِن ِمْن أَلْفِ « : التقوى من األعمال والعلم أشرف لقوله عليه الصالة والسالم : فإن قيل 
  .» َعابٍد 

فال تقوى إال ]  ٢٨: فاطر [ } ْن ِعَباِدِه العلماء إِنََّما َيْخَشى اهللا ِم{ : أن التقوى مثرة العلم لقوله تعاىل : فاجلواب 
العامل فامللتقي العامل أمت علمه والعامل الذي ال يتقي كشجرةٍ ال ثََمر هلا لكن الشجرة املثمرة أشرُف من الشَّجَرِة اليت ال 

لفيه فهو الذي ال ُتثْمر بل هي حطب وكذلك العامل الذي ال يتّقي َحَصُب جهنم ، وأما العابد الذي يفضل عليه ا
علم له وحينئذ ال يكون عنده من خشية اهللا نِصَاٌب كامل ، ولعلمه يعبده خمالفة اإللقاء يف النار فهو كاملكره ، أو 

  .لدخول اجلنة ، فهو يعمل كالفاعل له أجره ويرجع إىل نيته ، واملتقي هو العامل باهللا املواظب ِلبَابِِه 
يقتضي اشتراك الكال يف اإلكرام وال كرامة للكافر فإنه أضل من » اَكْرََمكُمْ  «: خطاب الناس بقوله : فإن قيل 
  .األنعام 

ألن كل من خلق فقد ]  ٧٠: اإلسراء [ } َولَقَْد كَرَّمَْنا بَنِي آَدَم { : ذلك غري الزم أنه بدليل قوله تعاىل : فاجلواب 
  .ومن رجع عنه أُزِيلَ عن الكرامة اعترف بربه ، مث من استمر عليه وَزاد زِيَد يف كرامته ، 

أي عليم بظواهركم يعلم أنسابكم خبري ببواطنكم ال خيفى عليه أسراركم } إِنَّ اهللا َعِليٌم خَبٌِري { : مث قال تعاىل 
  .فاجعلوا التقوى زادكم 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

َوَرُسولَُه لَا  َوإِنْ ُتِطيعُوا اللََّهقَالَِت الْأَْعرَاُب آَمنَّا قُلْ لَمْ ُتْؤِمُنوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمَنا َولَمَّا َيْدُخلِ الْإَِميانُ ِفي قُلُوبِكُْم 
  ) ١٤(َيِلْتكُْم ِمْن أَْعَماِلكُمْ َشْيئًا إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

]  ١٣: احلجرات [ } إِنَّ أَكْرََمكُْم َعندَ اهللا أَْتقَاكُْم { : ملا قالت تعاىل . اآلية } قَالَتِ األعراب آَمنَّا { : قوله تعاىل 
وى وأصله اإلميان واالتِّقاء من الشِّرك قالت األعراب يكون لنا النسب واالّتقاء ال يكون إال بعد حُصول التق

« ليس اإلميان بالقول إمنا بالقلب ، فما آمنتم فإن اهللا خبري بعلم ما يف : الشريف يكون لنا الشرف قال اهللا تعاىل 
بين أسد بن خزمية ، قدموا على رسول نزلت يف َنفَرٍ من : قيل . ولكن قولوا أسلمنا أي أْنقَْدَنا وأَْسلَْمَنا » الصدور 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف َسنٍة ُمَجِدَبٍة ، فأظهروا اِإلسالم ومل يكونوا مؤمنني يف السر طالبني الصدقة فأفسدوا 
أَتَْتَك العرب : طرق املدينة بالقاذورات وكانوا يغتدون َوُيرُحون إىل رسو الهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقولون 

ا على ظهور َروَاِحلَها ، وجئناك باألثقال والِعيَال والذَّرارِي ومل ُنقاتِلَك كما قاَتلََك بُنو فالن َيُمنُّون على بأنفسه
وقال السدي . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويريدون الصدقة ، ويقولون أَْعِطَنا ، فانزل اهللا تعاىل فيهم هذه اآلية 

: اىل يف سورة الفتح وهم جَُهْيَنةُ وُمزَْيَنةُ وأَْسلَُم ، وأْشَجُع وِغفَار وكانوا يقولون نزلت يف األعراب الذين اهللا تع: 
} قَالَِت األعراب آَمنَّا { : آمنا ليأَمنُوا على أنفسهم وأمواهلم فلما استنفروا إىل احلديبية ختلفوا فأنزل اهللا تعاىل 

  .أنقَذْنا واسَْتْسلَْمَنا خمالفَة القتل والسَّْبي } َنا قُل لَّْم ُتْؤِمنُواْ ولكن قولوا أَْسلَْم{ صدقنا 
وقد بينا أن ذلك كالتاريخ للنزول ال لالختصاص هبم ، فكل من أظهر فعل التقوى أراد أن يصري : قال ابن اخلطيب 

  .له ما للمتقي من اإلكرام وال حيصل له ذلك ألن التقوى من عمل القلب 
» قَولُوا « : وجعلها الزخمشري حاالً مستقّرة يف . هذه اجلملة مستأنفة ، أخرب تعاىل بذلك » َولَمَّا َيْدُخلْ « : قوله 

[ } َولَمَّا َيأِْتكُم { : يف البقرة عند قوله تعاىل » مل « وما تدل عليه ، والفرق بينها وبني » ملا « وقد تقدم الكالم يف 
  ] . ٢١٤: البقرة 

  ! .يشبه التكرير من غري استقالل بفائدة متجدِّدة: لَمْ ُتؤِمُنوا « : وله هو بعد ق: فإن قلت : وقال الزخمشري 
توقيت ِلَما أمروا به « َولَمَّا َيْدُخل » : وقوله . مل ُتْؤِمنُوا هو تكذيب دعواهم : ليس كذلك ، فإن فائدة قوله : قلت 

  من معىن التوقيع د» ملّا « وملا يف » : مث قال . أن يقولوه 
قال ! . فال أدري من أي وجه يكون النفي بِلَمَّا يقع بعد؟: ، قال أبو حيان « هؤالء قد آمنوا فيم بعده يل لعى أن 

  .ألنَّها لنفي قَْد فَعل ، وقَْد للتََّوقع : شهاب الدين 
  فصل

ان وغريمها من حروف لَْم ولَمَّا َحْرفَا نفي ، وَما ، وإنْ والَ كذلك من حرفو النفي ولَْم ولَمَّا جيزم: قال ابن اخلطيب 
  .النفي ال جيزم فما الفرق بينهما؟ 

لَمْ : أن مل وملا يفعالن بالفعل ما ال يفعل به غريمها ، فإهنما َيْصرِفَان معناه من االستقبال إِىل النفي تقول : فاجلواب 
  .ما مل يفعل به غريمها جزم هبما  الَ ُيْؤِمُن أَْمسِ ، فلما فعال بالفعل: ُيْؤِمْن أَْمسِ ، وآَمَن الَيْوَم ، وال تقول 



مل جزم هبما؟ غاية ما يف الباب أن الفرق حصل ولكن ما الدليل على وجوب اجلزم هبما؟ نقول : مع هذا : فإن قيل 
ألن اجلزَم والقَطْع َيْحصل يف األفعال املاضية؛ ألنَّ من قال فقد حصل القطع بقيامه وال جيوز أن يكون ما قام ، : 

لَمَّا ولَمْ « ستقبلة إما متوقعة احلصول وإما ممكنة من غري َتَوقُّع ، فال ميكن اجلزم والقطع فيه ، فإذا كان واألفعال امل
َيقِْلَبان اللَّفظَ من االستقبالِ إىل املُِضيِّ أفاد اجلزم والقطع يف املعىن فجعل له مناسباً والقطع يف املعىن فجعل له » 

األمر جيزم ، ألن : إذا كان السبُب يف اجلزم ما ذكرنا فلهذا قيل : ، وعلى هذا نقول  مناسباً ملعناه وهو اجلزم لفظاً
» إنْ « اآلمّر كأنه جزم على املأمور أن يفعله وال يتركه ، فأتى بلفظ جمزوم تنبيهاً على أنّ الفعل ال بد من إيقاعه و 

تغيِّره من االستقبال إىل » لَْم « ىل االستقبال كما أن تغري معىن الفعل من املُِضيِّ إ» إنْ « ألن » لَمْ « يف الشرط ك 
يف كونه حرفاً ، ويف لزوم الدخول على األفعال » لَْم « مثلُ » إنْ « إِنْ أكَْرْمتَنِي أُكْرِْمَك ، فلما كان : املُِضي تقول 

، فإن اجلزاء جيزم لوقوعه عند وجود وتغيريها صار جازماً للشبه اللَّفْظيِّ وأما اجلزاء فجزم ِلَما ذَكَْرنا ِمن املعىن 
  .الشرط فَجْزُمهُ إِذَنْ إمَّا للْمْعَنى ، أو للشبه اللفظي 

  فصل
أخرب اهللا تعاىل أنَّ حقيقة اإلميان هو التصديق بالقلب ، وأن اإلقرار باللِّسان وإظهار شرائعه باإلميان ال يكون إمياناً 

أْسلََم الرَُّجلُ إذا : لدخول يف السِّلم ، وهو االنقياد والطاعة يقال دون التصديق بالقلب واإلخالص و اإلسالُم هو ا
 دخل يف اإلسالم والسِّلْم ، كما يقال أَشَْتى إذَا َدَخلَ يف الشَِّتاء ، وأََصافَ إذَا دَخلَ يف الصَّْيِف ، وأرَْبَع إذا دخل يف

أَْسِلْم قَالَ { : ان واجلنان كقوله عز وجلّ إلبراهيم الرَّبِيع ، فمن اإلسالم ما هو طاعة على احلقيقة باللسان واألبد
ولكن قولوا { : ما هو انقياد باللِّسان دون القلب وذلك قوله : ومنها ]  ١٣١: البقرة [ } أَْسلَْمُت لَِربِّ العاملني 

  .} أَْسلَْمَنا َولَمَّا َيْدُخلِ اإلميان ِفي قُلُوبِكُْم 
واحد عن أهل السنة فيكون الفرق بني العام واخلاص أن اإلميان ال حيصل إال املؤمن واملسلم : قال ابن اخلطيب 

بالقلب واالنقياد قد حيصل بالقلب وقد حيصل باللسان واإلسالم أعم لكن العام يف صورة اخلاص متَّحد مع اخلاص 
  .وال يكون أمراً آخر غريه 

أمراً ينفكُّ عن اإلنسان وجيوز أن يكون ) ليس ( ة اإلنسان احلََيَوان أََعمُّ من اإلنسان ، لكن احليوان يف صور: مثاله 
ذلك احليوانُ حيواناً وال يكون إنساناً ، فالعام واخلاص خمتلفان يف العموم متحدان يف الوجود وكذلك املؤمن 

  .واملسلم 

املؤمنني فََما َوَجْدَنا ِفيَها غَْيَر َبْيتٍ  فَأَخَْرْجَنا َمن كَانَ ِفيَها ِمَن{ : وسيأيت بقية الكالم عن ذلك يف الذَّاريات عند قوله 
  .إن شاء اهللا تعاىل ]  ٣٦و ٣٥: الذاريات [ } مَِّن املسلمني 

لَمْ : قال هلم ) ضعيفاً ) بعد ( ( ويف اآلية إشارة إىل بيان حال املؤلَّفة إذا أسلموا ويكون إمياهنم : قال ابن اخلطيب 
  .مل يدخل يف قلوبكم وسيدخل باطّالعكم على حماسن اإلسالم تؤمنوا ألن اإلميان أيقانٌ وذلك بعد 

  .ُتْخِلصُوا اإلميان : قال ابن عباس . أي ظاهراً وباطناً سراً وعالنية } َوإِن ُتِطيعُواْ اهللا َوَرُسولَُه { : قوله 
تح يف املاض والكسر والضم يف املضارع باهلمز من أَلََتُه َيأِْلُتهُ بالف» ال يألتكم « : قرأ أبو عمرو » الَ َيلتكُْم « : قوله 

  .والسُّوِسّي يبدل اهلمزة ألفاً على أصله ]  ٢١: الطور [ } وََمآ أَلَْتَناُهْم مِّْن َعَمِلهِم مِّن َشْيٍء { : لقوله 
ألوىل لغة غَطَفَان وأسٍد والثانية ومها لغتان معنامها ال َيْنقُُصكُْم ، فا. من الََتُه يليُته كَباَعُه يَبِيُعُه « ُيلِْتكُْم : : والباقون 

هي من َولََتُه َيِلُتُه كَوَعَدُه يَِعُدُه ، فاحملذوف على : أَلَت يأْلُُت أَلْتاً ، والََت يِليتُ لَْيتاً ، وقيل : لغة اِحلَجاز ، يقال 
ل أيضاً أالََتهُ ليُته كأََباَعُه ُيبِيُعهُ َيِفلْكُْم وعلى الثاين فاؤها ، ووزهنا َيِعلْكُْم ويقا: القول األوىل عٌني الكلمة ووزهنا 



  :وكلّها لغات يف معىن َنقََصُه َحقَُّه ، قال احلطيئة . وآلََتُه ُيؤِْلُتُه كآمن ُيْؤِمُن 
  َجْهَد الرَِّسالَِة الَ أَلْتاً والَ كَِذبَا... أَْبِلغْ سََراة بَنِي سَْعٍد ُمَغلَْغلَةً  ٤٥٠٤

  :وقال رؤبة 
  وَلَْم َيِلْتنِي َعْن سَُراَها لَْيُت... ذَاِت َنًدى َسَرْيُت ولَْيلٍَة  ٤٥٠٥

  .أي مل مينعين وَيْحبِْسنِي 
  فصل

ال َيْنقُُصكُم ، املراد منه أنكم إذا أتيتم مبا يليق بضعِّفكُم من ) « الَ َيِلْتكُْم » : ( معىن قوله : قال ابن اخلطيب 
إىل ملك فاكهة طيبةً يكون مثنها يف السوق درمهاً فأعطاه امللك احلسنة فهو يؤتيتكم به من اجلزاء؛ ألن من محل 

درمهاً انتسب امللك إىل البخل ، وإما معناه أالّ ُيْعِطي مثل ذلك من غري نقص أي يعطي ما تتوقعون بأعمالكم من 
  .غري نقص 

  .به  أي يغفر لكم ما قدم سلق ويرمحكم مبا أتيتم} إِنَّ اهللا غَفُوٌر رَِّحيٌم { : مث قال 

هِْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه أُولَِئَك ُهمُ إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمنُوا بِاللَِّه َوَرُسوِلهِ ثُمَّ لَْم يَْرتَاُبوا َوَجاَهُدوا بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُِس
) ١٦(السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ وَاللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم  قُلْ أَُتَعلُِّمونَ اللََّه بِِدينِكُْم وَاللَُّه َيْعلَُم َما ِفي) ١٥(الصَّاِدقُونَ 

) ١٧(لْإَِمياِن إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني َيُمنُّونَ َعلَْيَك أَنْ أَْسلَُموا قُلْ لَا َتُمنُّوا َعلَيَّ إِْسلَاَمكُْم َبلِ اللَُّه َيُمنُّ َعلَْيكُمْ أَنْ َهَداكُْم ِل
  ) ١٨(ْعلَُم غَْيبَ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َواللَُّه َبِصٌري بَِما َتْعَملُونَ إِنَّ اللََّه َي

إنْ : هذاإرشاد للذين قالوا آمّنا؛ بني هلم حقيقة اإلميان فقال } إِنََّما املؤمنون الذين آَمُنواْ باهللا َوَرُسوِلهِ { : قوله تعاىل 
أي مل يشكوا يف دينهم وأيقنوا بأن اإلميان إيقانٌ } ثُمَّ لَْم َيْرتَاُبواْ { سوله كُنتْم تريدون اإلميان فاملؤمن من آمن باهللا ور

  .آمنوا مث أقول شيئاً آخر مل يرتابوا : للتراخي يف احلكاية كأنه يقول » ثُمَّ « و . 
عليه وسلم من  وحيتمل أن تكون للتراخي يف الفعل ، أي آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا فيما قال النيب صلى اهللا

أي ايقنوا أن بعده هذه الدار داٌر أخرى فجاهدوا } َوَجاَهدُواْ بِأَمَْوالِهِْم وَأَنفُسِهِْم ِفي سَبِيلِ اهللا { احلشر والنَّْشر 
  .يف إمياهنم } أولئك ُهُم الصادقون { طالبني الُعقَْبى 

د وقد وجد منهم قوالً وفعالً ، وإن مل يوجد كيف جيوز أن يكذبوا يف اإلسالم ، واإلسالم هو االنقيا: فإن قيأل 
  ! .إِنَّا أَْسلَْمَنا؟: اعتقاداً أو علماً ، وذلك القدر كاف يف صدقهم يف قوهلم 

  :إن التكذيَب يقع اىل وجهني : فاجلواب 
  .إن ال يوجد نفس املخرب عنه : أحدمها 
ا بلْ جئَت للحاجة ، فاهللا تعاىل كذهبم يف قوهلخم ما جئتن: إن ال يوجد كما أخرب يف نفسك ، فقد يقول له : والثاين 

آمّنا على الوجه األوَّل أي ما آمنتم أصالً ، ومل يصدقهم يف اإلسالم على الوجه الثاين فإهننم انقادوا للحاجة وأخذ : 
  .الصدقة 
  فصل

هنم مؤمنون صادقون وعرف اهللا ملا نزلت هاتان اآليتان أتت األعراب رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْحِلفُون باهللا أ
بِدِينكم ، أدخل : ، والتعليم ههنا مبعىن اإلْعالم فلذلك قال } قُلْ أَُتَعلُِّمونَ اهللا بِِدينِكُْم { : غري ذلك منهم فنزل اهللا 

  .الباء فيه؛ ألنه منقول بالتضعيف من علمت به مبعىن شعرت به فلذلك تعدت لواحد بنفسها ، وآلخر بالباء 



واهللا {  ال تعرفوا اهللا بدينكم فإنه عامل به ال خيفى عليه شيء ، ألنه يعلم ما يف السموات وما يف األرض ، واملعىن
  .ال حيتاج إىل إخباركم } بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

  :أَنْ أَْسلَُموا وجهان : جيوزم يف قوله } َيُمنُّونَ َعلَْيَك أَنْ أَْسلَُمواْ { ) : تعاىل ( قوله 
يعيدون عليك إسالمهم مانِّني به عليك وهلذا : أنه مفعول به ألّنه ضمن مينون معىن ُيِعيُدونَ كأنه قيل : أحدمها 

  .كذا استدل أبو َحيَّان . أي ال ُتعيدوا عليَّ إسالمكم } قُل الَّ َتُمنُّواْ َعلَيَّ إِْسالََمكُمْ { : صرح باملفعول به يف قوله 
على املفعول به ، بل جيوز فيه املفعول من أجله كما » إِْسالََمكُْم « ال نسلم انتصاب : وفيه نظر ، إذ لقائل أن يقول 

الَّ َتُمنُّواْ { : وهو الوجه الثاين فيه أي مينون عليك ألجل أن أَْسلَُموا فكذلك يف قوله » أَنْ أَْسلَُموا « جيوز يف حمل 
  .له مىت كان مضافاً اْسَتَوى جّره باحلرف ونصبه ، وشروط النصب موجودة واملفعول } َعلَيَّ إِْسالََمكُمْ 

  .يعين ال ِمنَّةَ لَكُْم َعلَْيَنا أَْصالً ، بل املنة عليكم حيث بيْنُت لكم الطرق املستقيم } َبلِ اهللا َيُمنُّ َعلَْيكُْم { : قوله 

» أنْ « إِذْ َهَداكُْم بِإِذْ َمكَانَ : د بن علي وقرأ زي. » أن أَْسلَُموا « : أعرابه كقوله } أَنْ َهداكُْم ِلِإلَمياِن { : قوله 
وهي تفيد التعليل ، وجواب الشرط مقدر أي فَُهَو املَانُّ عليكم ال أَنتم َعلَْيه . وهي يف مصحف عبد اهللا كذلك 

  .وَعلَيَّ 
  .كيف َمنَّ عليهم باهلداية إىل اإلميان مع أنه تبني أهنم مل يؤمنوا؟ : فإن قيل 

  :ث أوجه فاجلواب من ثال
  .أنْ َهَداكُْم لِإلميان : بل اهللا مين عليكم أن رزقكم اإلميانَ بلْ قال : أنه تعاىل مل يقل : أحدها 
  .أنَّ إرسال الرسول باآليات البينات هدايةٌ : وثانيها 
م من النار فقال أنتم قلتم آمنا فذلك نعمة يف حقكم حيث ختلصت: أنه تعاىل مينُّ عليهم مبا زعموا فكأنه قال : ثالثها 

  .} إِنُ كُْنُتمْ َصاِدِقَني { : هداكم يف زعمكم ، و هلذا قال تعاىل : 
، فأخرب » إِنَّ اهللاَ َسِميٌع َعليٌم « : اآلية؛ وهذا تقرير ألول السورة حيث قال } . . . إِنَّ اللََّه َيْعلَُم { : مث قال تعاىل 

  .ههنا عن علمه وبصره 
: قرأ ابن كثري بالغيبة ، نظراً لوقله } لََّه َيْعلَُم غَْيَب السماوات واألرض واهللا َبِصٌري بَِما َتْعَملُونَ إِنَّ ال{ : قوله تعاىل 

الَ َتُمنُّوا َعلَيَّ إْسالََمكُْم إىل آخره ، ويف هذه اآلية إشارة أنه : َيُمنُّونَ وما بعده ، والباقون باخلطاب ، نظراً إىل قوله 
  .كم الظاهرة والباطنة ، ال خيفى عليه شيٌء ُيْبصُر أعمال جوارح

» َمْن قََرأَ ُسوَرة احلُُجرَاِت أُْعِطَي ِمَن اَألْجر َعْشَر َحسََناٍت بَِعَدِد َمْن أَطَاَع اَهللا َوَعَصاهُ « : قال عليه الصالة والسالم 
  ) .انتهى ( 

أَإِذَا مِْتَنا َوكُنَّا تَُراًبا ) ٢(ٌر مِْنُهْم فَقَالَ الْكَاِفُرونَ َهذَا َشْيٌء َعجِيٌب َبلْ َعجِبُوا أَنْ َجاءَُهْم ُمْنِذ) ١(ق َوالْقُْرآِن الَْمجِيِد 
َبلْ كَذَّبُوا بِالَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم فَُهْم ِفي ) ٤(قَْد َعِلْمَنا َما َتنْقُُص الْأَْرُض ِمْنُهْم َوعِْنَدَنا كَِتاٌب حَِفيظٌ ) ٣(ذَِلَك َرْجٌع بَِعيٌد 

  ) ٥(رٍ َمرِيجٍ أَْم

وقيل اسم من أمساء . اسم السورة : وقيل . هو قََسٌم  -) رضي اهللا عنهما (  -قال ابن عباس } ق { : قوله تعاىل 
هو : وقال عكرمة والضحاك . هو مفتاح امسه قدير ، وقادر ، وقاهر وقريب وقابض : وقال القرطيب . القرآن 

هو : والسماء َمقْبِيَّةٌ عليه ، وعليه كتفاها ويقال . ُخْضَرةُ السماء : َء ومنه جبل حميط باألرض من ُزُمرََّدٍة َخْضرا



معناه قِضي األمر وقضي ما هو كائن ، كما قالوا : وقيل . وراء احلجاب الذي تغيب الشمس من ورائه مبسرية سنٍة 
  . صدق اهللا ، وقيل هو اسم فاعل من قَفَا َيقْفُوُه: ، ويف ص ) حم األمر ( يف حم 
  فصل

وهذا ضعيف : اسم جبل حميط باألرض عليه أطواق السماء قال » ق « قال ابن اخلطيب ، ملا حكى القول بأن 
  :لوجوه 
أن أكثر القراء يقف عليها ، ولو كان اسم جبل ملا جاز الوقف يف اإلدراج ألنَّ من قال ذلك قال بأن اهللا : أحدها 

  .تعاىل أقسم به 
، وحنوه؛ ألن حرف القسم ]  ١: الطور [ } والطور { : ذكر حبرف القسم كقوله تعاىل لو كان كذلك ل: وثانيها 

فاستحقاقه له يغين عن الداللة » اللَّه َألفَْعلَنَّ كَذَا « : حيذف حيث يكون املقسم به مستحقاً ألنْ يُقَْسَم بِِه ، كقولنا 
  .زَْيد َألفَْعلَنَّ كَذَا : عليه باللفظ وال حيسن أن يقال 

، ]  ١٢: الغاشية [ } َعْيٌن َجارَِيةٌ { : أنه لو كان كما ذكر لكان يكتب قاف مع األلف والفاء كما يكتب : ثالثها 
  .» ق « ويف مجيع املصاحف يكتب حرف ]  ٣٦: الزمر [ } أَلَْيسَ اهللا بِكَاٍف َعْبَدُه { ويكتب 
« وهي حروف ال كلمات فكذلك يف » حم « و » ن « و » ص « أن الظاهر كون األمر فيه كاألمر يف : رابعها 

  .» ق 
  . -) رضي اهللا عنهما (  -هو منقول عن ابن عباس : فإن قيل 

  .أن قاف اسم جبل ، وأما أن املراد ههنا ذلك فَالَ : املنقول عنه : نقول 
  فصل

بالقرآن بعده وقوله هذه السورة وسورة ص يشتركان يف افتتاح أوهلما باحلرف املعجم والقسم : قال ابن اخلطيب 
ويشتركان أيضاً يف أن أول السورتني وآخرمها متناسبات ألّنه تعاىل قال يف أول . بل والتعجب : بعد القسم 

وقال ]  ٨٧: ص [ } إِنْ ُهَو إِالَّ ِذكْرٌ لِّلَْعالَِمَني { : ويف آخرها ]  ١: ص [ } ص والقرآن ِذي الذكر { : السورة 
، فافتتح مبا ]  ٤٥: ق [ } فَذَكِّرْ بالقرآن َمن َيَخاُف َوعِيِد { : ، وقال يف آخرها » ِن املَجِيدِ وَالقُْرآ« : يف أولِ ق 
أَجََعلَ اآلهلة إهلا { : وأيضاً يف أول ص صرف العناية إىل تقرير األصل األول وهو التوحيد لقوله تعاىل . اختتم به 

أَإِذَا ِمْتَنا { : إىل تقرير األصل اآلخر وهو احلشر فقال تعاىل  ويف هذه السورة صرف العناية]  ٥: ص [ } َواِحداً 
إِذْ قَالَ رَبُّكَ { : يف تقرير املبدأ قال يف آخرها » ص « ، فلما كان افتتاح سورة } َوكُنَّا ُترَاباً ذَِلَك َرْجُع بَِعيٌد 

  }ِللَْمالَِئكَِة إِنِّي خَاِلٌق َبَشراً مِّن ِطنيٍ 

لبيان احلشر قال يف آخرها » ق « ه حبكاية َبْدء آدَم ، ألنَّه دليل الوحدانية ، وملا كان افتتاح وختم] .  ٧١: ص [ 
  ] . ٤٤: ق [ } ذَِلَك َحْشٌر َعلَْيَنا َيِسريٌ { : 

  فصل
قد ذكرنا أن احلروف تنبيهات قدمت على القرآن ليكون السامع بسببها يقبل على استماع ما : قال ابن اخلطيب 

ألمساع ، فال يفوته شيء من الكالم الرائق واملعىن الفائق ، وذكر أيضاً أن العبادة منها قلبية ومنها لسانية يرد على ا
، ومنها خارجية ظاهرة ووجد يف اخلارجية ما عقل معناه ووجد فيها ما مل يْعقَلْ معناه كأعمال احلج من الرمي 

م كالتوحيد وإمكان احلشر ، وصفات اهللا تعاىل ، وصدق والسعي وغريمها ، ووجد يف القلبية ما عقل بالدليل وعل
الرسل ، ووجد فيها َما لَْم ُيعْقَلْ وال ميكن التصديق به لوال السمُع كالصِّراط املمدود اَألَحّد َحدا من السيف ، 



ة اللسانية فيها األرّق من الشعر ، وامليزان الذي توزن به األعمال ، فكذلك ينبغي أن يكون األذْكار اليت هي العباد
ما يْعقَلُ معناه ، كجميع القرآن إالّ قليالً منه ، وفيها ما ال يعقل وال يفهم كحروف التهجي ليكون التلفظ به حملض 

بل » رَبَّنا اغفْر لنا وارمحنا « : االنقياد واألمر ، ال ملا يكون يف الكالم من طيب احلكاية والقصد إىل غرض كقولنا 
ويؤيد هذا وجه آخر ، وهو أن هذه احلروف مقسم هبا ألن اهللا تعاىل ملا أقسم بالتِّني . اً حمضاً يكون النطق به تعبد

والزَّْيُتون تشريفاً هلما ، فإذا أقسم باحلروف اليت هي أصل الكالم الشريف الذي هو دليل املعرفة وآلة التعريف كان 
  .أوىل 

وقوله ]  ١: العصر [ } والعصر { : واحد كما يف قوله تعاىل  القسم من اهللا تعاىل وقع بأمر: وإذا عرف هذا نقول 
ووقع بأمرين كما ]  ١: ق [ } ق { و ]  ١: ص [ } ص { وحبرف واحد كما يف ]  ١: النجم [ } والنجم { : 

]  ١: الطارق [ } والسمآء والطارق { : ويف قوله ]  ٢و  ١: الضحى [ } والضحى والليل { : يف قوله تعاىل 
، ووقع بثالثة ]  ١: غافر [ } حم{ و ]  ١: النمل [ } طس { و ]  ١: طه [ } طه { :  كما يف قوله وحبرفني

: وقوله ] .  ٣ - ١: الصافات [ } والصافات َصفَّا فالزاجرات َزجْراً فالتاليات ِذكْراً { : أمور كما يف قوله تعاىل 
{ : وبثالثة أحرف كما يف قوله ]  ٣ - ١: الربوج [ } هُوٍد والسمآء ذَاِت الربوج واليوم املوعود َوَشاِهٍد َوَمْش{ 
ووقع بأربعة أمور ، ]  ١١: هود [ } الر { و ]  ١: الشعراء والقصص [ } طسم { ، و ]  ١: البقرة [ } امل 

]  ٤ - ١: اريات الذ[ } والذاريات ذَرْواً فاحلامالت وِقْراً فاجلاريات ُيسْراً فاملقسمات أَْمراً { : كما يف قوله تعاىل 
: ، وبأربعة أحرف كما يف قوله ]  ٣ - ١: التني [ } والتني والزيتون َوطُورِ ِسينَِني وهذا البلد األمني { : ويف قوله 

والطور َوِكتَابٍ { : ووقع خبمسة أمور كما يف قوله تعاىل ]  ١: الرعد [ } املر { و ]  ١: األعراف [ } املص { 
{ : ويف قوله ]  ٦ - ١: الطور [ } ْنشُورٍ والبيت املعمور والسقف املرفوع والبحر املسجور مُّْسطُورٍ ِفي َرقٍّ مَّ

]  ٥ - ١: املرسالت [ } واملرسالت ُعْرفاً فالعاصفات َعْصفاً والناشرات َنْشراً فالفارقات فَْرقاً فامللقيات ِذكْراً 
و  ١: الشورى [ } محعاساقا { و ]  ١: مرمي [ } هيعص ك{ : ويف النَّازِعاِت ويف الفَْجر ، وخبمسة أحرف كما يف 

والشمس َوُضَحاَها والقمر إِذَا َتالََها { : ، ومل يقسم بأكثر من مخسة أشياء إال يف سورة واحدة وهي الشَّمس ]  ٢
  }والنهار إِذَا َجالََّها والليل إِذَا َيْغَشاَها والسمآء َوَما بََناَها واألرض َوَما طََحاَها 

والنَّْجمِ » « والطُّورِ « : وملا أقسم باألشياء املعهودة ذكر حرف القسم وهو الواو فقال ] .  ٦ - ١: الشمس [ 
وق وحم؛ ألن القسم ملا كان بنفس : وعند القسم باحلروف مل يذكر حرف القسم فلم يقل » والشَّْمسِ » « 

تسوية بني احلروف ومل يدخل القسم باحلروف احلروف كان احلرف مقسماً فلم يورده يف موضع كونه آلة القسم 
  .يف أثناء السورة ألنه خيلُّ بالنظم 

  فصل
أقسم اهللا باألشياء املركبة العناصر كالتِّنيِ والطُّورِ ، ومل يقسم بأصوهلا وهي اجلواهر املفردة كاملاء والتراب ، وأقسم 

ن حاهلا ، وأما احلروف إن ركبت ملعىن يقع باحلروف من غري تركيب ، ألن األشياء عند تركيبها تكون على أحس
  .احلَِلُف مبعناه ال باللفظ ، كقولنا والسماء واألرض وإن ركبت ال ملعىن فكأن املفرد أشرف فأقسم مبفردات احلرف 

  فصل
اخلروج  كَذَِلَك{ : وقوله ]  ٤٢: ق [ } ذَِلَك َيْوُم اخلروج { : هذه السورة تقرأ يف صالة العيد ، لقوله تعاىل فيها 

، فإن العيد يوم الزينة فينبغي أن ال ينسى ]  ٤٤: ق [ } ذَِلَك َحْشٌر َعلَْيَنا َيِسريٌ { : وقوله ]  ١١: ق [ } 
. وال يكون يف ذلك اليوم فرحاً فخوراً وال يرتكب فسقاً وال فجوراً . اإلنسان خروَجه إىل عَْرصَاِت اِحلَسابِ 



وفتحها عيسى ، وكسرها احلسن ، وابن أيب إسحاق ، وضمها . د تقدم وق. والعامة على سكون الفاء من قاف 
هارون وابن السميقع وقد مضى توجيه ذلك ، وهو أن الفتح حيتمل البناء على الفتح للتخفيف ، أو يكون منصوباً 

وخربه منع والضم على أنه مبتدأ . بفعل مقدر ومنع الصرف أو جمروراً حبرف قسم مقدر وإنَّما ُمنَع الصرف أيضاً 
  .الصرف أيضاً 

هي مبنية على ما بينا فحقّها الوقف؛ إذ ال عامل فيها وجيوز الكسر : فأما القراءة فيها فإن قلنا : قال ابن اخلطيب 
  .حذراً من التقاء الساكنني ، وجيوز الفتح اختياراً لألَخفِّ 

اكنني إذا كان أحدمها آخر كلمة واآلخر أول كلمة كيف جاز اختيار الفتح َهُهَنا ومل َيُجْز عند التقاء الس: فإن قيل 
  ! .؟]  ٥٢: األنعام [ } َوالَ َتطُْردِ الذين َيْدُعونَ { ]  ١: البينة [ } لَْم َيكُنِ الذين كَفَُرواْ { : أخرى ، كقوله 

حمالً للرفع  ألن هناك إمنا وجب التحريك ألن الكسرة يف الفعل تشبه حركة اإلعراب ، ألن الفعل إمنا كان: نقول 
والنصب وال يوجد فيه اجلر اختري الكسرة اليت ال خيفى على أحد أهنا ليست جبر؛ ألن الفعل ال جيوز فيه اجلر ، ولو 

فتح الشتبه بالنصب ، وأما يف أواخر األمساء االشتباه الزم ، ألن االسم ِحملّ يرد عليه احلركات الثالث فلم ميكن 
  .االحتراز فاختاروا األَخفَّ 

على وجه االتصال » أُقِْسمُ « إهنا حرف مقسم به فحقها اجلر ، وجيوز النصب على أنه مفعول به ب : وإن قلنا 
  .وتقدير الباء كأن مل يوجد 

مقسم هبا مع ذلك فحقها الفتح ألهنا ال تنصرف حينئذ فتفتح يف موضع : هي اسم السورة ، فإن قلنا : وإن قلنا 
هي اسم : ليس مقسماً هبا فإن قلنا ) إنه : ( ، إذا أقسمت هبما وإن قلنا » يَم وأَحَْمَد وإِبَْراِه« : اجلر كما تقول 

َهذَا : هو من قَفَا َيقْفُو فحقه التنوين كقولنا : وإن قلنا » َهِذِه ق « : السورة فحقها الرفع إذا جعلناها خرباً تقديره 
  .دَاعٍ ورَاعٍ 

  .ن كان قسماً اسم جبل فاجلر والتنوين وإِ: وإن قلنا 
  :قسم ، ويف جوابه أوجه » َوالقُْرآنِ املَجِيِد « : قوله 

  .} قَْد َعِلْمَنا َما َتنقُُص األرض { : أنه قوله : أحدها 
  ] . ٢٩: ق [ } َما يَُبدَّلُ القول لََديَّ { : الثاين 

  ] . ١٨: ق [ } مَّا َيلِْفظُ ِمن قَْولٍ { : الثالث 
  ] . ٣٧: ق [ } ِلَك لذكرى إِنَّ ِفي ذَ{ : الرابع 

  .ألنه مبعىن قَْد عجُبوا : وهو قول كويف ، قالوا . » َبلْ َعجُِبوا « : اخلامس 
  .لَقَْد جِئَْتُهْم مُْنِذراً : لَُتْبَعثُنَّ ، وغريهم : أنه حمذوف ، فقّدره الزجاج واألخفش واملربد : السادس 

، و ]  ٢و  ١: العصر [ } والعصر إِنَّ اإلنسان لَِفى ُخْسرٍ { : له واعلم أن جوابات القسم سبعة ، إنَّ املشددة كقو
والالم ]  ٣ - ١: الضحى [ } والضحى والليل إِذَا سجى َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قلى { : النافية كقوله » َما « 

[ } تاهللا إِن كُنَّا لَِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ { : له وإنْ اخلفيفة كقو]  ٩٢: احلجر [ } فََورَبَِّك لََنْسأَلَنَُّهمْ { : املفتوحة كقوله 
، و ]  ٣٨: النحل [ } َوأَقَْسُمواْ باهللا َجْهَد أَْيَمانِهِْم الَ َيْبَعثُ اهللا َمن َيُموُت { : وال النافية كقوله ]  ٩٧: الشعراء 

َها والليل إِذَا َيْغَشاَها والسمآء َوَما بََناَها والشمس َوُضَحاَها والقمر إِذَا َتالََها والنهار إِذَا َجالَّ{ : كقوله » قَْد « 
، ]  ٩ - ١: الشمس [ } واألرض َوَما طََحاَها َوَنفْسٍ َوَما سَوَّاَها فَأَلَْهمََها فُُجورََها َوَتقَْواَها قَْد أَفْلََح َمن َزكَّاَها 

  .الكثري الكرم : اجمليُد : قيل و. العظيم : واجمليُد . } والقرآن اجمليد َبلْ عجبوا { : وَبلْ كقوله 



اجمليد العظيم ، فألن القرآن عظيم الفائدة وألنه ذكر اهللا العظيم ، وذكر العظيم عظيم وألنه مل يقدر عليه : فإن قلنا 
دل وال وال يب] .  ٨٧: احلجر [ } َولَقَْد آَتْيَناَك َسْبعاً مَِّن املثاين والقرآن العظيم { : أحٌد من اخللق ، وقال تعاىل 

اجمليد هو الكثري الكفر فالقرآن كرمي كل من طلب منه : يغري وال يأتيِه الباطل من بني يديه وال من خلفه ، وإن قلنا 
  .مقصوداً َوَجَدُه ، ويغين كل من الَذَ به وإِغناء احملتاج غاية الكرم 

  .القرآن مقسم به فما املقسم عليه؟ : فإن قيل 
ما أن يفهم بقرينة حالية أو قرينة َمقَاِليَّة ، واملقالية إما أن تكون متقدمة على املقسم به أن املقسم عليه إ: فاجلواب 

هذَا ق والقرآِن ، أو : فيكون التقدير » ق « أو متأخرة ، فإن فهم من قرينة مقالية متقدمة ، فال يتقدم هنا لفظاً إال 
اهلاللُ واللَِّه أْي رأيته : للَِّه؛ أي هو املشهور بالسخاء ، وتقول هذَا حَاِتٌم وا: ق أنزهلا اهللا تعاىل والقرآِن ، كقولك 

  :وإن فهم من قرينة مقالية متأخرة فذلك أمران . واللَِّه 
والقرآن اجمليد إنك املنذر ، أو والقرآن اجمليد إن الرجع لكائن ، ألن كالم األمرين ورد : أن التقدير : أحدمها 

: يس [ } ِلُتنِذَر قَْوماً { : إىل أن قال ]  ٢ - ١: يس [ } يس والقرآن احلكيم { : اىل طاهراً ، أما األّول فقوله تع
٦ . [  

والطور َوِكَتابٍ مُّْسطُورٍ ِفي َرقٍّ مَّْنُشورٍ والبيت املعمور والسقف املرفوع والبحر { : فقوله تعاىل : وأما الثاين 
  }املسجور إِنَّ َعذَاَب َربِّكَ لََواِقعٌ 

. ٧ - ١:  الطور[   [  
اسم جبل فإن القسم يكون باجلبل » ق « : وهذا الوجه يظهر غاية الظهور على قال من قال : قال ابن اخلطيب 

 -والقرآن ، وهناك أقسم بالطور والكتاب املسطور وهو اجلبل والقرآن وإن فهم بقرينة حالية فهو كون حممد 
  .ينكرون ذلك  على احلق فإِن الكفار كانوا -صلى اهللا عليه وسلم 

يقتضي أن يكون هناك أمٌر مضروٌب عنه فما ذلك؟ أجاب الواحدي ووافقه الزخمشريّ أنه » َبلْ َعجُِبوا « : قوله 
: والتقدير والقرآن اجمليد إنك ملنذر ، وكأنه قال بعده : قال ابن اخلطيب . ما األمر كما تقولون : تقرير كأنه قال 
َبلْ َعجُبوا أي فلم يكتفوا بالشك وال بالردِّ حىت َعجُِبوا بل َجَزُموا باخلالف : ال مث أضرب عنه وق. إهنم شكوا فيه 

  .حىت جعلوا ذلك من األمُور العجيَبة 
فما احلكمة يف هذا االختصار العظيم يف موضع واحد حذف املقسم عليه واملُضَْرب عنه ، وأتى بأمر ال : فإن قيل 

  ! .مع الفكر إال بالتوثيق العزيز؟ يفهم إال بعد الفكر العظيم وال يفهم
أما حذف املقسم عليه فألن الترك يف بعض املواضع يفهم منه ظهور ال يفهم من الذكر ، ألن من : قال ابن اخلطيب 

هو ال يذكر يف هذا اجمللس يكون : ذكر املَِلَك العظيم يف جملس ، وأثىن عليه يكون قد َعظََّمُه ، فإذا قال له غريه 
ذكر املقسم عليه لبيان هو أظهر من ) تعاىل ( إىل ترك الذكر داالًّ على عظمة فوق ما استفيد بذكره فاهللا باإلرشاد 
وأما حذف املُْضرب عنه ، فألن املُْضَرب عنه إذا ذكر وأضرب عنه بأمرٍ آخر ، وكان بني املذكورين . أن يذكر 

الَوزيُر يعظم ، فال مياثل : ، مثاله حيسن أن يقال تفاوٌت ما ، فإذا عظم التفاوت ال حيسن ذكرمها مع اإلضراب 
البواُب ُيَعظَّم فال مياثل امللك بعظمه لكون البْون بينهما بعيداً ، إذ اِإلضراب : امللك بعظمه ، وال حيسن أن يقال 

  :للتدريج ، فإِذا ترك املتكلم املُضَْرَب عنه صرحياً وأتى حبرف اإلضراب اْسُتفِيَد منه أمران 
  .اإلشارة إىل أمر آخر قبله مضرٌب عنه : ا أحدمه

وههنا كذلك ألن الشك بعد قيام الُبرهان بعيد لكن القطع خبالفه يف غاية ما يكون : ِعظَم التفاوت بينهما : والثاين 



  .من البعد فالعجب منه أبعد 
أُمِْرُت بأَنْ أَقُوَم وأمرت « : ول تق. . . أنْ مع الفعل بتقدير املصدر : فيه سؤال ، وهو » أَنْ َجاَءُهمْ « : قوله 

( ، وإذا كان كذلك فلم ترك اإلتيان مبا هو يف معىن املصدر ما جيب ذكره عند اإلتيان باملصدر حيث جاز » بالقيام 
وا َعجُِب: أُمِْرُت الِقَياَم بل ال بد من الباء ولذلك قال : أمرت أَنْ أقوَم من غري باء ، وال جيوز أن تقول ) : أن تقول 

  ! .َعجُِبوا ِمْن َمجِيئه: َعجبُوا َمجيئَُه بل ال بد من قولك : أَنْ َجاَءُهْم ، وال جيوز أن يقال 
أَنْ َجاءَُهْم وإن كان يف املعىن قائماً َمقَام املَْصَدر ، لكنه يف الصورة تقدير ، وحروف التقدير : أن قوله : واجلواب 

على الفعل فكان الواجب أن ال يدخل فال أقلّ من أن جيوز الدخول فجاز أن كلها حروف جارَّة ، واجلارُّ ال َيْدُخل 
  .عجبوا َمجِيئَُهْم؛ لعدم جواز إِْدخَال احلَْرف َعلَْيِه : َعجُِبوا أَنْ َجاَءُهْم ، وال جيوز : يقال 

تقرير َتَعجُّبهْم ويصلح أن أي يعرفون َنَسَبُه وصدقه وأَمَاَنَتُه ، وهذا يصلح أن يكون مذكوراً ل» ِمْنُهْم « : قوله 
القمر [ } أََبَشراً مِّنَّا وَاِحداً نَّتَّبُِعُه { : يكون مذكوراً إلبطال تََعجبهم ، أما وجه تقرير تعجبهم فألهنم كانوا يقولون 

اصه هبذه املنزلة وذلك إشارة إىل أنه كيف جيوز اختص]  ١٥: يس [ } قَالُواْ َمآ أَنُتْم إِالَّ َبَشٌر مِّثْلَُنا { و ]  ٢٤: 
الرفيعة مع اشتراكنا يف احلقيقة واللوازم؟ وأما تقدير اإلبطال فألنه إذا كان واحداً منهم ويرى بني أظهرهم وظهر 

هذا ليس من عنده وال من عند أحد من جِْنسَنا : منه ما عجزوا عنه كلهم ومن بعدهم فكان جيب عليهم أن يقولوا 
حنن ال : ءهم واحٌد من خالف جْنسهم ، وأتى مبا يعجزون عنه فإهنم كانوا يقولون فهو من عند اهللا خبالف ما لو جا

  .نقدر على ذلك ، ألن لكل نوع خاصيةً كما أن الّنعامة تبلع النَّار ، وابن آدم ال يقدر على ذلك 
، وهو احلشر الذي  هذا تعّجٌب آخُر من أمر آخَر: قال الزخمشري } فَقَالَ الكافرون هذا َشْيٌء َعجِيبٌ { : قوله 

فتعجبوا من كونه منذراً ومن وقوع احلَْشر ، ويدل عليه } أَإِذَا ِمتَْنا َوكُنَّا تَُراباً ذَِلكَ َرْجعُ َبِعيدٌ { : أشار إليه بقوله 
داً إِنَّ هذا أَجََعلَ اآلهلة إهلا َواِح{ : وقال ]  ٤: ص [ } وعجبوا أَن َجآَءُهم مٌّنِذٌر مِّنُْهْم { : » ص « قوله يف أول 

والظاهر أن قولَهم هذا إشارة إىل جميء : قال ابن اخلطيب . فذكر تعجبهم من أمرين ]  ٥: ص [ } لََشْيٌء ُعَجابٌ 
أََجَعلَ اآلهلة إهلا { : إِنَّ هذا لََشْيٌء ُعَجابٌ بعد االستفهام اإلنكاري فقال : املنذر ال إىل احلشر ، ألن هناك ذكر 

، ومل يكن هناك ما تقع اإلشارة } هذا َشْيٌء َعجِيبٌ { إنَّ : وقال ههنا ]  ٥: ص [ } لََشْيٌء ُعجَاٌب َواِحداً إِنَّ هذا 
، وأيضاً أن ههنا ُوجد بعد االستبعاد باالستفهام أَمٌر يؤدي معىن » أَِئذَا مْتَنا « : إليه إال جميء املنذر ، مث قالوا 

؛ فإنه استبعاد وهو كالتعجب فلو كان التعجب أيضاً عائداً إليه لكان } يدٌ ذَِلكَ َرْجعُ َبِع{ : التعجب ، وهو قوهلم 
  .كالتكرار 
يعود إىل جميء املنذر فإن تعجبهم منه علم من } هذا شيء عجيب { : التكرار الصريح يلزم من قولك : فإن قيل 

  ! .ليس تكراراً} هذا شيء عجيب { : فقوله } وعجبوا أن جاءهم { : قوله 
بل عجبوا بصيغة الفعل وجاز أن يتعجب اإلنسان مما ال : ذلك ليس بتكرار ، بل هو تقرير؛ ألنه ملا قال : نقول 

ال وجه ِلتََعجُّبَِك مما ليس : ويقال يف العرف ]  ٧٣: هود [ } أَتَْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اهللا { ) : تعاىل ( يكون عجباً كقوله 
ويدل ! هذا شيء عجيب فكيف ال نعجب منه؟: عىن لتََعجُّبِكُْم ، فقالوا ال م: بعجب ، فكأهنم ملا عجبوا قيل هلم 

وقال { : » ص « حبرف الفاء وقال يف } فَقَالَ الكافرون هذا َشْيٌء َعجِيٌب { : على ذلك قوله تعاىل ههنا 
لى ما تقدم حبرف الواو فكان نعتاً غري مرتب على ما تقدم ، وهذا شيء عجيب أمر مرتب ع} الكافرون هذا ساحر 

{ : هذا شيء عجيب كيف ال نعجب منه؟ ويدل عليه أيضاً قوله تعاىل : ، أي ملا عجبوا أنكروا عليهم ذلك فقالوا 
  .بلفظ اإلشارة إىل البعيد } ذَِلَك َرْجُع بَِعيدٌ 



ه هَبذَا ، وهذا ال إشارة إىل احلاضر القريب فَيْنَبغي أن يكون املشار إليه بذلك غري املشار إلي» هذا ساحر « : قوله 
  .يصحُّ إال على قولنا 

وأبو جعفر واألعْمش واألعْرج هبمزة واحدة  -يف رواية  -قرأ العامَّة باالستفهام؛ وابن عامر » أَِئذَا ِمتَْنا « : قوله 
وإمنا حذف األداة للداللة ، وحيتمل اإلخبار بذلك ، والناصب للظرف يف قراءة . فيحتمل االستفهام كاجلمهور 

« : وقيل قوله . على قراءة اخلرب حمذوف أي َرَجْعَنا » إذا « وجواب . اجلمهور مقدر أي أُنْبَعثُ أو أَنْرجِعُ إِذا مِْتَنا 
) : وقال الزخمشري ( واجلمهور ال جيوز ذلك إالَّ يف شعر . على حذف الفاء ، وهذا رأي بعضهم » ذَِلَك َرْجٌع 

جوع وهو اجلواب ، ويكون من كالم اهللا تعاىل استبعاداً إلنكارهم ما أنذروا به من وجيوز أن يكون الرَّْجُع مبعىن املر
  .على هذا التفسري َحَسٌن » ما « البعث والوقف على 

  .فما ناصب الظرف إذا كان الرَّْجُع مبعىن املرجوع؟ : فإن قيل 
  .ما دلّ عليه املُْنِذر من املُْنذَرِ به وهو البَْعثُ : فاجلواب 

  فصل
هذا شيء عجيب إشارة إىل اجمليء فلما : إشارة إىل ما قاله وهو اإلنذار ، وقوله » ذلك « : ل ابن اخلطيب قا

اجمليء واجلائي كل واحد حاضراً وأما اإلنذار وإن كان حاضراً لكن املنذر به كان جازماً : اختلفت الصفتان نقول 
كان متعدياً والرجوُع مصدر إذا كان الزماً وكذلك  والرجوع مصدر َرَجَع إذا. على احلاضر ، فقالوا فيه ذلك 

ذَِلكَ َرْجعُ َبِعيدٌ { : والرجوع أيضاً يصّح مصدراً لالَّزم فيحتمل أن يكون املراد بقوله . الرُّجعى مصدر عند لُُزومه 
إِنَّ إىل َربِّكَ { : الّرجَْعى املتعدِّي ، ويدل على األول قوله تعاىل : أي رجوٌع بعيد ، وحيتمل أن يكون املراد } 

أي ]  ١٠: النازعات [ } أَإِنَّا لََمْردُوُدونَ ِفي احلافرة { : وعلى الثاين قوله تعاىل ]  ٨: العلق [ } الرجعى 
  .مرجوعون؛ فإنه من الرجوع املتعدي 

  .هو من املتعدي فقد أنكروا كونه مقدوراً يف نفسه : فإن قلنا 
  فصل

أي رد » ذَِلَك َرْجٌع « : ا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاباً ُنْبَعثُ ، ترك ذكر البعث لداللة الكالم عليه أَِئذَ: تقديره : قال املفسرون 
  .غري كائن أي َيبُْعُد أنْ ُنْبَعثَ بعد املوت » َبعِيٌد « إىل احلياة 
وِعظَامهم ، ال يعزب عن علمه أي تأكل من حلوِمهِم ودماِئهِم } قَْد َعِلْمَنا َما َتنقُُص األرض ِمنُْهْم { : قوله تعاىل 

  .قد علمنا من ميوُت منهم ، ومن يبقى : هو املوت َيقُول : وقال السدي . شيء 
وهذه اآلية تدل على جواز البعث وقدرته تعاىل عليه ، ألن اهللا سبحانه وتعاىل عامل بأجزاء كل واحد من املوتى ال 

  :والتأليف فليس الرجُع منه ببعيٍد ، وهذا كقوله تعاىل يشتبه عليه جزء واحد جبزء اآلخر ، وقادر على اجلمع 

{ : حيث جعل العلم مدخالً يف اإلعادة وهذا جواب ِلَما كانوا يقولون ] .  ٨١: يس [ } َوُهَو اخلالق العليم { 
عذهبم مبا أي أنه تعاىل كما يعلم أجزاءهم يعلم أعماهلم فريجعهم وي]  ١٠: السجدة [ } أَإِذَا َضلَلَْنا ِفي األرض 

  .كانوا يقولون ومبا كانوا يعملون 
. وهو اللوح احملفوظ . أي حمفوظ من الشياطني ومن أن َيْدرِس أو يتغيَّر } َوِعنَدَنا ِكتَاٌب َحِفيظٌ { : قوله تعاىل 

ظ وارد وهذا هو األصّح؛ ألن احلفيظ مبعىن احلاف: قال ابن اخلطيب : معناه حافظ لعدهتم وأمسائهم وأعماهلم : وقيل 
]  ٦: الشورى [ } اهللا َحِفيظٌ َعلَْيهِْم { : وقال ]  ٨٦هود [ } َوَمآ أََناْ َعلَْيكُْم بَِحِفيظٍ { : يف القرآن قال تعاىل 

  .العلم عندي كما يكون يف الكتاب ، فهو حيفظ األشياء وهو مستغن عن أن حيفظ : وألن الكتاب للتمثيل ومعناه 



إضراب أتبع لإلضراب األول للداللة على أهنم : هذا إضراب ثاٍن ، قال الزخمشري } واْ َبلْ كَذَُّب{ : قوله تعاىل 
. وكان هذا اإلضراب الثاين بدالً من األّول : وقال أبو حيان . جاؤوا مبا هو أفظع من تعجبهم وهو التكذيب باحلق 

ل هذه اآلية مجلة مضرب عنها تقديرها قب: وقيل . وإطالق مثل هذا يف كتاب اهللا ال جيوز ألبتة : قال شهاب الدين 
  .وما قاله الزخمشري أحَسُن . ما أجاُزوا النظر َبلْ كَذَّبوا : 

  فصل
  :يف املضروب عنه وجهان 

  .والقرآن اجمليد إنَّك لَمُْنذٌر ، وإهنم شكوا فيك بل عجبوا بل كذبوا : أنه الشّك تقديره : أحدمها 
  .كذبوا هم  مل يكذب املنذر بل: تقديره : والثاين 

  :ويف املراد باحلق وجوه 
  ) . -عليه الصالة والسالم (  -الربهان القائم على صدق الرسول : األول 
  .الفرقان املنزلُ وهو قريب من األول؛ ألنه برهانٌ : الثاين 

  .السورة الثابتة باملعجوة القاهرة فإِنَّها َحقٌّ : الثالث 
  .هو حق احلشر الذي ال بد من وقوعه ف: الرابع 

؟ وأيةُ حاجة إليها؟ يعين أن التكذيَب متعدٍّ بنفسه فهلْ هي التعدية ) باحلَقِّ : ( ما معىن الباء يف قوله تعاىل : فإن قيل 
  ] . ٦و  ٥: القلم [ } فَسَُتْبِصُر َوُيْبِصُرونَ بِأَيِّكُُم املفتون { : إىل مفعول ثاٍن أو هي زائدة كما هي قوله تعاىل 

لكن النسبة توجد تارة يف ) هو النسبة إىل الكذب ( هنا يف هذا املوضع إلظهار التعدية؛ ألن التكذيب أ: فاجلواب 
كَذََّبه أي جعله : كَذََّب فالنٌ قَوِْلي ، ويقال : كَذََّبنِي فالنٌ وكنت صادقاً ويقول : القائلِ وأخرى يف القول ، تقول 

والتكذيب يف القائل . فتأخر عمداً حىت كَذََّبنِي أو كذب قويل  زيٌد جييء غداً ،: قلُت لفالن : كاذباً وتقول 
[ } كَذََّبْت ثَُموُد بالنذر { وقال ]  ١٤١: الشعراء [ } كَذََّبْت ثَُموُد املرسلني { : يستعمل بالباء وبدوهنا قال تعاىل 

األعراف [ } فَكَذَُّبوُه { : تعاىل ويف القول كذلك غَري أن االستعمال يف القائل بدون الباء أكثر قال ]  ٢٣: القمر 
ويف القول االستعمال بالباء أكثر ] .  ٤: فاطر [ } َوإِن ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كُذَِّبتْ ُرُسلٌ مِّن قَْبِلَك { : وقال ]  ٦٤: 

وَكَذََّب بالصدق { : ل وقا] .  ٥: ق [ } كَذَّبُواْ باحلق { : وقال ]  ٤٢: القمر [ } كَذَُّبواْ بِئَاَياتَِنا { : قال تعاىل 
  ] . ٣٢: الزمر [ } 

والتحقيق فيه أن الفعل املطلق هو املصدر ، ألنه هو الذي يصدر من الفاعل ، فإن من ضََرَب مل يصدر منه غري 
  .الضَّرب ، غري أن له حمالً يقع فيه يسمى مضروباً 

ضََرْبُت عمراً وشَرِْبتُ : من غري حرف يقال مث إن كان ظاهراً لكونه حمالً للفعل يستغين بظهوره عن احلرف فيعدى 
: َماًء للعلم بأن الضرب ال بدَّ له من ِحمل يقوم به وكذلك الشرب ال يستغين عن مشروب يتحقق فيه؛ فإذا قلت 

( َمرَّ السَّحَاب يفهم منه ُمُرور ، : َمَرْرُت حيتاج إىل احلرف ليظهر معىن التعدية ، لعدم ظهوره يف نفسه؛ ألن قولك 
  .ال يفهم َمْن َمرَّ به ) و 

مث إن الفعل قد يكون يف الظهور دون الضَّْربِ والشُّرب ويف اخلفاء فوق املرور ، فيجوز اإلتيان فيه بدون احلرف 
: للظهور الذي فوق ظهور املرور ، ومع احلرف لكون الظهور دون ظهور الضرب ، وهلذا ال جيوز أن تقول 

َمَرْرُتُه : علته آلة الضرب ، أما إذا ضربته بسوٍط أو غريه فَالَ جيوز فيه زيادة الباء ، وال جيوز ضََرْبُت بَعْمروٍ إال إذا ج
َمَسْحُتُه ومسحُت به ، وَشكَْرُتُه َوَشكَْرُت لَُه ألن املسحَ إمرار اليد بالشيء فصار كاملُرور : إال مع االشتراك وتقول 



 الشكر الفعل اجلميل وكونه واقعاً لغريه كالتََّبع خبالف الضرب والشكر فعل مجيل غري أنه يقع حملسن فاألصل يف
فإنه إمساُس جسمٍ جبسم بعنف ، فاملضروب داخل يف مفهوم الضَّْرب أوالً ، واملشكور داخل يف مفهوم الشكر ثانياً 

كان ، وإذا عرف هذا فالتكذيب يف القائل طاهر ، ألنه هو الذي يصدق أو يكذب ويف القول غري ظاهر ، ف
وكَذَّبوا : هو املكذب تقديره » ملا جاءهم « : االستعمال فيه بالباء أكثر والباء فيه لظهور معىن التعدية ، وقوله 

  .باحلق ملا جاءهم احلَقُّ أي مل يؤخروه إىل التفَكر والتدبر 
. ىن حني كما تقدم ، وهي إما حرف وجوب لوجوب أو ظرف مبع» ملا « لَمَّا َجاَءُهْم العامة على تشديد : قوله 

: على أهنا الم اجلر دخلت على ما املصدرية وهي نظري قوهلم  -بكسر الالم وختفيف امليم  -وقرأ اجلَْحدرّي ِلَما 
  .كََتْبُتُه خلمسٍ َخلَْونَ أي عندها 

  :فَُهْم ِفي أَْمرٍ َمرِيجٍ ، أي خمتلط ، قال أبو واقد : قوله 
  ُمْشرَِف اَألقْطَارِ َمْحُبوَك الكََتْد... لَُه  وَمرَِج الدِّيُن فَأْعدَْدُت -٤٥٠٦

  :وقال آخر 
  فََخرَّ كَأَنَّهُ ُخوطٌ َمرِيُج... فََجالَْت والَتَمْسُت به َحَشاَها  -٤٥٠٧

  .ملتبس : مرج اخلامت يف إصبعه وقال سعيد بن جبري وجماهد : وأصله من احلركة واالضطراب ، ومنه 
  فصل

. ما ترك قوٌم احلّق إال مَرج أمرُُهْم : وقال احلسن . احلق مرج إليه أمره وألبس عليه دينه معناه من ترك : قال قتادة 
مرة شاعٌر ، ومرة ساحٌر ، ومرة  -صلى اهللا عليه وسلم  -معىن اختالط أمرهم أهنم يقولون للنيب : وقال الزجاج 

  .هم ُمْخَتِلطاً ملتبساً عليهم معلٌّم ، ومرة كاهٌن ، ومرة معتّر ومرة ينسبونه إىل اجلنون فكان أمر

وَالْأَْرَض َمَدْدَناَها َوأَلْقَْيَنا ِفيَها رََواِسيَ ) ٦(أَفَلَْم َيْنظُرُوا إِلَى السََّماِء فَْوقَُهْم كَْيَف َبنَْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمْن فُُروجٍ 
َوَنزَّلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَبارَكًا فَأَْنبَْتَنا بِهِ ) ٨(َرةً َوِذكَْرى ِلكُلِّ َعْبٍد ُمنِيبٍ َتْبِص) ٧(َوأَْنبَْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ زَْوجٍ َبهِيجٍ 

ُخرُوُج رِْزقًا ِللِْعَباِد َوأَحَْيْيَنا بِِه بَلَْدةً َمْيًتا كَذَِلكَ الْ) ١٠(وَالنَّْخلَ َباِسقَاٍت لََها طَلْعٌ َنضِيٌد ) ٩(َجنَّاٍت َوَحبَّ الَْحصِيِد 
)١١ (  

أَفَلَْم ينظروا إِلَى السمآء فَْوقَُهْم كَْيَف { : فقال ]  ٣: ق [ } ذَِلَك َرْجعُ َبِعيدٌ { : مث ذكر الدليل الذي يدفع قوهلم 
أَن َيْخلَُق أََولَْيَس الذي َخلََق السماوات واألرض بِقَاِدرٍ على { : بالكواكب ، وهو نظري قوله تعاىل } َبَنْيَناَها َوزَيَّنَّاَها 

أَوَلَْم َيرَْواْ أَنَّ اهللا الذي َخلََق السماوات واألرض َولَْم يَْعَي بَِخلِْقهِنَّ بِقَاِدرٍ { : وقوله تعاىل ]  ٨١: يس [ } ِمثْلَُهم 
  ] . ٣٣: األحقاف [ } على أَن ُيحْيَِي املوتى 

م تارةً تدخل على الكالم بغري واو وتارة تدخل ومعها واْعلَم أن مهزة االستفها. اهلمزة لالستفهام » أَفَلَْم « : قوله 
  .يذكره لإلنكار ( َوقَْد طَلََعِت الشَّْمُس : أَزَيٌد ِفي الدّارِ؟ بعد : واو والفرق بينهما أن قولك 

قبيحني ،  يشري بالواو إىل أن قبح فعله صار مبنزلة فعلني) َوقَْد طَلََعِت الشَّمس : أََو َزْيٌد يف الدار بعد : فإن قلت 
  .ألن الواو ُتنْبِئُ عن سبق أمر مغايرٍ ملا بعدها وإن مل يكن هناك سابٌق لكن تأيت بالواو زيادة يف اإلنكار 

  ! .ويف موضع آخر بالواو؟» أَفَلَْم « : كيف أتى هنا بالفاء فقال : فإن قيل 
  .هنا سبق منهم إنكار الرجع فقال حبرف التعقيب ملخالفة ما قيلَ : فاجلواب 
  .؟ ]  ٧٨: يس [ } قَالَ َمن ُيحيِي العظام { : سبق ذلك بقوله » يس « ففي : فإن قيل 



قُلْ ُيْحيِيَها الذي { : بأن هناك االستدالل بالسموات مل يعقب اإلنكار بل استدل بدليلٍ آخَر وهو قوله : فاجلواب 
  .نا الدليل كان عقيب إنكارهم ، فذكر بالفاء مث ذكر الدليل اآلخر وهه]  ٧٩: يس [ } أَنَشأََهآ أَوَّلَ َمرَّةٍ 

  ! .كيف قال ههنا بلفظ النظر ويف األحقاف بلفظ الرؤية؟: فإن قيل 
أفلم ينظروا؛ : استبعد استبعادهم وقال } ذلك رجع بعيد { : أهنُْم ههنا ملا استبعدوا أمر الرجع بقوهلم : فاجلواب 

العلم بإمكان الرجع ، وال حاجة إىل الرؤية ، ليقع االستبعاد يف  ألن النظر دون الرؤية فقال النظر كاف يف حصول
  .مقابلة االستبعاد وهناك مل يوجد منهم إنكار فأرشدهم إليه بالرؤية اليت هي أمتُّ من النظر 

وهي  حال من السماء وهي مؤكدة وكَْيَف منصوبة مبا بعدها» فَْوقَُهْم « : فقوله } إِلَى السمآء فَْوقَُهْم { : قوله 
  .معلِّقةٌ للنظر قبلها 

  ! .ِفي السَّماء؟: إىل السماء ومل يقل : كيف قال : فإن قيل 
غايةٌ منتهى » إِىل « ألنَّ النظر يف الشيء ينبئ عن التأّمل واملبالغة والنظر إىل الشيء ال ينبئ عنه؛ ألن : فاجلواب 

  .ينبغي أن ينفذ فيه حىت يصح معىن النظر فيه النظر عنده ويف الدخول يف معىن الظرف فإذا انتهى النظر إليه 
  .أي ُشقوقٍ وفتوقٍ وُصدُوعٍ ، واحدها فَْرج } َوَما لََها ِمن فُُروجٍ { : قوله 

 َوأَنَبْتَنا ِفيَها ِمن كُلِّ زَْوجٍ{ جباالً ثوابَت } َوأَلْقَْيَنا ِفيَها رََواِسَي { بسطناها على وجه املاء » َواألْرَض َمَددَْناَها « 
  .َحَسنٍ كرميٍ يبهج به أي يستر } َبهِيجٍ 
منصوبان : وقيل . العامة على نصيبها على املفعول من أجله أي تبصري أمثاهلم وتذكري أمثاهلم » َتْبِصَرةً « : قوله 

  .بفعل من لفظهما مقدر أي َبصِّرُْهم تبصرةً وذكِّرهم تذكرةً 

وزيد بن علي . حال من املفعول أي ذات تبصري وتذكري ملن يراها : ل حاالن أي ُمَبصَّرين ُمذَكَّرِيَن ، وقي: وقيل 
: وقال البغوي . إما صفة وإما متعلق بنفس املصدر » ِلكُلِّ « تبصرةٌ وذكٌر و : وِذكٌْر أي هي : وقرأ . بالرفع 

  .َتَبصُّراً وَتذِْكرياً 
  فصل

واألرض أي َخلََق السماء تبصرةً وخلق األرض حيتمل أن يكون األْمران عائدين إىل السماء : قال ابن اخلطيب 
ويدل على ذلك أن السماء زينتها مستمرة غري مستجّدة يف كل عام ، فهي كالشيء املرئي على مرور . ذكْرى 
وأما األرض فهي كل سنة تأخذ زخرفها فُتذَكِّر ، فالسماء تبصرة واألْرض تذكرة ، وحيتمل أن يكون كل . الزمان 

موجوداً يف كلّ واحد من األمرين فالسماء تبصرة وتذكرة واألرض كذلك والفرق بني التبصرة  واحد من األمرين
  .والتذكرة هو أن فيها آيات مستمرة منصوبة يف مقابلة البصائر وآيات متجددة متذكرة عند التََّناِسي 

  .جع التفكر والتذكّر والنظر يف الدالئل أي را: أي لتُبصَِّر وُتذَكِّر كل عبد منيب } ِلكُلِّ َعْبٍد مُّنِيبٍ { : قوله 
فَأَنَبْتَنا بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ { كثري اخلري ، وفيه حياة كل شيء وهو املطر } َونَزَّلَْنا ِمَن السمآء َمآًء مَُّبارَكاً { : قوله 

جيوز أن يكون من باب » وَحبَّ احلَِصيدِ « : ، يعين الُبّر والّشعري وسائر احلبوب اليت حتصد ، فقوله } احلصيد 
َمْسَجُد اجلَاِمعِ وبابه وهذا مذهب البصريني؛ لئال : حذف املوصوف للعلم به ، تقديره وحب الزرع احلصيد ، حنو 

وجيوز أن يكون من إِضافة املوصوف إىل صفته؛ ألن األصل واحلَبُّ احلصيُد أي . يلزم إِضافة الشيء إىل نفسه 
  .املَْحُصوُد 

  فصل
وهو ما بني السماء واألرض فيكون االستدالل بالسماء واألرض وما بينهما وهو إِنزال املاء من فوق  هذا دليل آخر



  .وإخراج النبات من حتت 
{ : فما الفائدة من إعادة قوله } َوأَنَبْتَنا ِفيَها ِمن كُلِّ زَْوجٍ بَهِيجٍ { : فإن قيل هذا االستدالل قد تقدم يف قوله تعاىل 

  .؟ } َجنَّاٍت َوَحبَّ احلصيد  فَأَنَبْتَنا بِِه
استدالل » وَأَْنَبتَْنا « : وأنبتنا إشارة إىل جعلها حمالً للنبات ، اللحم والشعر وغريمها ، وقوله : أن قوله : فاجلواب 

كما بنفس النبات أي األشجار تنمو وتزيد فكذلك بدن اإلنساِن بعد املوت ينُمو ويزيُد أي يُرجُِع اهللا إليه قوة النماء 
  .يعيدها إىل األشجار بواسطة ماء السماء 

حال ، » باسقات « والنخل منصوب عطفاً على مفعول أنبتنا أي وأنبتنا النخل و } والنخل َباِسقَاٍت { : قوله تعاىل 
ل َبَسَق فُالنٌ على أصحابه أي طا: والُبسُوُق الطّول يقال . وهي حال مقّدرة؛ ألهنا وقت اإلنبات مل تكن طُواالً 

  :عليهم يف الفضل ، ومنه قول اْبنِ َنوْفلِ يف ابن ُهَبْيَرةَ 
  قَْيسٍ فََزارَْه) َعلَى ( َبَسقَْت ... َيا اْبَن الَِّذيَن بَِمْجِدِهْم  -٤٥٠٨

  :وهو استعارة واألصل استعماله يف بسقت النخلة تبُسق ُبُسوقاً أي طالت ، قال الشاعر 
  َولَِكْن ِمْن نِتَاجِ الَباِسقَاِت... َر كَْرمٍ لََنا َخْمٌر َولَْيَسْت َخْم -٤٥٠٩

  َوفَات ِثَماُرها أَْيِدي اجلَُناِة... ِكَراٌم ِفي السََّماِء ذََهْبَن طُوالً 
  .وَبَسقَت الَشاةُ ولدت ، وأْبسَقَِت الناقةُ َوقََع يف َضْرعَِها اللبأ قبل النتاج ، ونُوٌق َمَباِسٌق من ذلك 

مستويات والعامة على السني يف باسقات ، : وقال سعيد بن جبري . مة يعين باسقاٍت طواالً قال جماهد وقتادة وعكر
وهي لغة لبنِي العنرب يُْبدلونَ السِّني . باِصقَات  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويرويها عن النيب  -وقرأ قُطَْبةُ بُن مالك 

  .فصلت منها حبرف أو حرفني صاداً قبل القاف والغني والعني واخلاء والطاء إذا وليتها أو 
وجيوز أن يكون احلال » َباِسقَاٍت « جيوز أن تكون اجلملة حاالً من النخل أو من الضمري يف » لََها طَلٌْع « : قوله 

وَنضِيٌد مبعىن مَنُضود بعضها فوق بعض يف كمامها كما يف سنبلة الزرع ، وهو . وطلع فاعل به » لََها « وحده 
الطوال مثارها بعضها على بعض ، لكل واحد منها أصل خيرج منه كاجلَْوزِ واللَّوز وغريمها ،  عجيب ، فإن األشجار

  .والطَّلُْع كالسُّْنُبلَة الواحدة يكون على أصل واحٍد 
جيوز أن يكون حاالً أي مرزوقاً للعباد أي ذا رزق ، وإن يكون مصدراً من معىن أْنبَْتَنا؛ ألن إنبات » رْزقاً « : قوله 
أنبتناها إنباتاً للعباد وجيوز أن تكون مفعوالً له للعباد ، إّما صفة ، وإما متعلق باملصدر ، وإِما : ه رزق فكأنه قال هذ

  .مفعوالً للمصدر ، والالم زائدة ، أي رِْزقاً العباَد 
  فصل

» رِْزقاً « :  الثمار قال ويف» َتْبِصَرةً وِذكَْرى « : ما احلكمة يف قوله عند خلق السماء واألرض : قال ابن اخلطيب 
  والثمار أيضاً فيها تبصرة ويف السماء واألرض أيضاً منفعة غري التبصرة والتذكرة؟

  :فيه وجوه : نقول 
صلى اهللا  -البقاء بعد اإلعادة ، فإن النيب : أحدمها اإلعادة ، والثاين : أن االستدالل وقع لوجود أمرين : أحدها 

ر ومجع يكون بعده الثواب الدائم ، والعقاب الدائم ، وأنكروا ذلك ، فقال أما كان خيربهم حبش -عليه وسلم 
األّول فاهللا القادر على خلق السموات واألرض قادر على خلق اخللق بعد الفناء ، وأما الثاين فألن البقاء يف الدنيا 

شر فكان األوَّل تبصرةً وتذكرةً بالرزق والقادر على إخراج األرزاق من الّنخل والشجر قادر على أن يرزق بعد احل
حيث ذكر } تبصرة وذكرى { : باخللق ، والثاين تذكرة بالبقاء بالرزق ، ويدل على هذا الفصل بينهما بقوله تعاىل 



  .ذلك بعد اآليتني ، مث بدأ بذكر املاء وإنزاله وإنبات النبات 
ء الظاهرة ليست أمراً عائداً إىل انتفاع العباد منفعة الثمار الظاهرة وهي الرزق فذكرها ، ومنفعة السما: ثانيها 

: لبعدها عن ذهنهم حىت أهنم لو تومهوا عدم الزرع والثمر لظنوا أن يهلكوا ولو تومهوا عدم السماء فوقهم لقالوا 
مار ال يضرنا ذلك مع أن األمر بالعكس أوىل ألنّ السماء سبب األْرزاق بقدرة اهللا تعاىل ، وفيها منافع غري ذلك والث

وإن مل تكن كان العيش كما أنزل اهللا على قوم املنَّ والسلوى ، وعلى قوم املائدة من السماء فذكر األظهر للناس يف 
  .هذا املواضع 

رْزقاً إشارة إىل كونه منعماً ليكون تكذيبهم يف غاية القبح فإنه يكون إشارة باملنعم وهو أقبح ما يكون : قوله : ثالثها 
.  

  فصل
فقّيد العبد بكونه منيباً ، ألنّ العبودية حصلت لكل أحد غري أن املنيب } صرة وذكرى لكل عبد منيب تب{ : قال 

  .يأكل ذاكراً شاكراً لإلنعام وغريه يأكل كما تأكل األْنعام ، فلم خيصص بقيٍد 
والعامة على . على معىن املكان ومل يؤنث محالً » َبلَْدةً « صفة ل » َمْيتاً « أي باملاء و » فَأَْحَيْيَنا بِِه « : قوله 

  .وأبو جعفر وخالد بالتَّثْقِيلِ . التخفيف 
) اهلاء ( حيث أثبت ]  ٣٣: يس [ } َوآَيةٌ لَُّهمُ األرض امليتة { : ما الفرق بني هذا املوضع وبني قوله : فإن قيل 
  هناك؟

هٌر هناك والبلدة األصل فيها احلياة ألن أن األصل يف األرض الوصف فقال امليتة ، ألن معىن الفاعلية ظا: فاجلواب 
األرض إذا صارت حية صارت آهلة وأقام هبا القوم وَعَمُروَها فصارت بلدة فأسقط اهلاء ألن معىن الفاعلية ظاهر 

 ١٥: سبأ [ } َبلَْدةٌ طَيَِّبةٌ { : فيثبت فيه اهلاء ، وإذا كان مبعىن الفاعل مل يظهر ال يثبت فيه اهلاء ، وحيقق هذا قوله 
  .حيث أثبت اهلاء حيث ظهر معىن الفاعلية ومل يثبت حيث مل يظهر ] 

  .أي من القبور أي كاإلحياء اخلروج » كَذَِلَك الُْخرُوُج « : قوله 
  اإلحياء يشبه به اإلخراج ال اخلروج؟: فإن قيل 
  .خيرج منها األموات تقديره أحيينا به بلدةً مْيتاً فتشققت وخرج منها النبات كذلك َتَتشقُق و: فاجلواب 

؛ ألنه تعاىل بني هلم } ذلك رجع بعيد { : إن الرَّْجعَ مبعىن الرجوع يف قوله : وهذا يؤكد قولنا : قال ابن اخلطيب 
كذلك : كذلك اإلخراج فلما قال : ما استبعدوه فلو استبعدوا الرجع الذي هو من املتعدي لناسبُه أن يقول 

  .كذلك الرجوع واخلروج : فقال اخلروج فهم أهنم أنكروا الرجوع 

َوأَْصحَاُب الْأَْيكَِة َوقَْوُم ) ١٣(َوَعاٌد َوِفْرَعْونُ َوإِخَْوانُ لُوٍط ) ١٢(كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوأَْصحَاُب الرَّسِّ َوثَُموُد 
  ) ١٤(ُتبَّعٍ كُلٌّ كَذََّب الرُُّسلَ فََحقَّ َوِعيِد 

اآلية ذكر املكذبني تذكرياً هلم حباهلم وأنذرهم بإهالكهم ، وفيه تسلية } . . . ْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ كَذََّبْت قَ{ : قوله تعاىل 
واملراد . للرسول ، وتنبيه بأن حالَُه كحال من تقدمه من الرسل كُذبوا وَصَبُروا فأهلك اهللا مكذّبيهم ونصرهم 

 -م من أقصى املدينة رجل يسعى وهم من قوم عيسى الذين جاءه: هم قوم شعيب ، وقيل : بأصحاب الرَّسِّ قيل 
هم أصحاب األْخدود والرس إمَّا موضع نسبوا إليه ، أو فَْعل وهو َحفُْر البئر ، : وقيل  -عليه الصالة والسالم 



 ؛ ألن لوطاً» إخوان لوط « : ، وقال » قوم نوح « : وقال ههنا . وقد تقدم يف الفرقان . يقال رسَّ إذا حفر بئراً 
» فرعون « : كان مرسالً إىل طائفة من قوم إبراهيم هم معارف لوط ، ونوح كان مرسالً إىل خلْق عظيمٍ ، وقال 

؛ ألن فرعون كان هو املعترب ، املستبّد بأمره ، وتبَّع كان معتضداً » قوم تبع « : ، وقال » قوم فرعون « : ومل يقل 
ذم اهللا : قال قتادة . ع هو تبع اِحلْمريِّي ، وامسه سعد أبو كرب وتب. بقومه فجعل االعتبار لفرعون وخصه بالذكر 

  .قوم تبع ومل يذمه وتقدم ذكره يف سورة الدخان 
أبو جعفر وشيبةُ ، وقال أبو حيان  -بزنة ليلة  -وقرأ ههنا لَْيكَةَ . تقدم الكالم عليها يف الشعراء » اَألْيكَة « : قوله 

وهذا الذين نقله غفلة منه بل . واجلمور لَْيكَة  -بالم التعريف  -فع األيكة وقرأ أبو جعفر وشيبة وطلحة ونا: 
  .كما تقدم حتقيقه وأما هنا فاجلمهور على الم التَّعرِْيف » ص « اخلالف املشهور إمنا هو يف سورة الشعراء و 

تنوينها وبناَءها على الضم ) َحذَْف ( وكان بعض النحاة ُيجيُز . التنوين عوض عن املضاف إليه » كُلٌّ « : قوله 
والالم يف الرسل قيل لتعريف اجلنس وهو أن كل واحد كذب مجيع الرسل وذلك على . قَْبلُ وَبْعُد : كالغاية حنو 

  :وجهني 
  .أن املكذب للرسول مكذب لكل الّرسل : أحدمها 
  .أن املذكورين كانوا منكرين للرسالة واحلشر بالكلية : وثانيهما 

  .أي وجب هلم عذايب أي ما أوعد اهللا تعاىل من ُنصرة الرسل عليهم وإهالكهم » قَّ َوِعيِد فََح« : قوله 

َولَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ َوَنْعلَُم َما ُتَوسْوُِس بِِه نَفُْسُه وََنْحُن ) ١٥(أَفََعيِيَنا بِالَْخلْقِ الْأَوَّلِ َبلْ ُهْم ِفي لَْبسٍ ِمْن َخلْقٍ َجدِيٍد 
َما َيلِْفظُ ِمْن قَْولٍ إِلَّا لََدْيِه ) ١٧(إِذْ َيَتلَقَّى الُْمَتلَقَِّياِن َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشِّمَالِ قَِعيٌد ) ١٦(إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الَْورِيِد  أَقَْرُب

  ) ١٨(َرِقيٌب َعِتيٌد 

َعْبلَةَ أفُعيِّنا بتشديد الياء من غري إشباع ، وقرأ ابُن . العامة على ياء مكسورة بعدها ياء ساكنة » أَفََعيِيَنا « : قوله 
وروى ابن خالويه عن ابن . وهذه القراءة على إشكاهلا قرأ هبا الوليُد بن مسلم وأبو جعفر وشيبةُ ونافٌع يف رواية 

يَِي َعيَّ عبلة أَفَُعيِّيَنا كذلك ، لكنه أتى بعد الياء املشددة بأخرى ساكنة وخرجها أبو حيان على لغة من يقول يف َع
مث ملا أسند هذا الفعل وهو مدغم اعترب لغة بكرِ ْبنِ وائل وهو أهنم ال يفكون اإلدغاَم يف . ويف حَيَِي َحيَّ باإلدغام 

مثل هذا إذا أسندوا ذلك الفعل املدغم لتاء املتكلم وال إحدى أخواهتا اليت تسكن هلا الم الفعل فيقولون يف َردّ 
وتوجيهها أهنا من َعيَّا . ومل يذكر توجيه القراءة األخرى . هذه اللغة تكون التاء مفتوحة وعلى : رّدت ورّدنا ، قال 
  .ُيَعيِّي كَحلَّى ُيَحلِّي 

  فصل
وهذا تقريع هلم ألهنم اعترفوا باخللق . ومعىن أفعيينا باخللق األول أي أََعجَْزَنا حني خلقناهم أوالً فتعبنا باإلعادة 

  .قال لكل من عجز عن شيء َعيِي بِِه األول وأنكروا البعث ، وي
واملراد باخللق األول قبل خلقهم ابتداء لقوله تعاىل . وهو البعث } مِّْن َخلْقٍ َجِديدٍ { أي شك } َبلْ ُهْم ِفي لَْبسٍ { 
نه هو اخللق األول هو خلق السموات أل: وقيل ] .  ٨٧: الزخرف [ } َولَِئن سَأَلْتَُهم مَّْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ اهللا { : 

أَوَلَمْ { : هبذا ، ويؤيدُه قوله تعاىل » أَفََعيِيَنا « : مث قال ]  ٦: ق [ } أَفَلَْم ينظروا إِلَى السمآء { : فكأنه تعاىل قال 
َولَقَدْ { : ة وقال بعد هذه اآلي]  ٣٣: األحقاف [ } َيَرْواْ أَنَّ اهللا الذي َخلََق السماوات واألرض وَلَْم َيْعَي بَِخلِْقهِنَّ 

وعطفه حبرف الواو على ما تقدم من اخللق ، وهو بناء السموات ، ومدّ األرض ، وتنزيل املاء } َخلَقَْنا اإلنسان 



  .وإنبات احلبِّ 
  فصل

َنا ونَزَّلَْنا ِمَن وَاَألْرَض َمَدْدَناَها َوأَلْقَْيَنا ِفيَها رََواِسَي وَأَْنَبْت« : عطف دالئل اآلفاق بعضها على بعض حبرف الواو فقال 
، مث يف الدليل النفسّي ذكر حرف االستفهام ، والفاء بعده إشارة إىل أن تلك الدالئل من جنس ، » السََّماِء َماًء 

أَوَلَْم َيَر اإلنسان أَنَّا { : حيث قال » يس « وهذا من جنس ، فلم جيعل هذا تبعاً لذلك ، ومثل هذا مراعى يف سورة 
  ] . ٧٧: يس [ } َخلَقَْناُه 

  ِلَم لَْم يعطف الدليل اآلفاقّي ههنا كما عطفه يف سورة يس؟: فإن قيل 
فاستدل باألكرب ]  ٣: ق [ } ذَِلَك َرْجعُ َبِعيدٌ { : أن ههنا ُوجَِد منهم استبعاد بقوهلم  -واهللا أعلم  -فاجلواب 

 أنفسهم دليل جواز إْرشاِدِهْم ال ال حاجة إىل ذلك االستدالل بل يف: وهو خلق السموات ، مث نزل كأنه قال 
  .ليدفع استبعادهم فبدأ باألَْدَنى وارتقى إىل األْعلى 

  فصل
  :وجهان » خلق جديد « وتنكري » اخللق األول « يف تعريف 

مل يعرفه كل أحد ومل يعلم كيفيته وألنَّ الكالم عنهم وهم مل » اخللق اجلديد « أن األول عرفه كل أحد و : األول 
  .عاملني باخللق اجلديد  يكونوا

أيكون لنا خلق على وجه إنكار اإلله بالكلية : أن ذلك لبيان إنكارهم للخلق الثاين من كل وجه كأهنم قالوا : الثاين 
.  

  .} َولَقَْد َخلَقَْنا اإلنسان َوَنْعلَُم َما ُتَوسْوُِس بِِه نَفُْسُه { : قوله تعاىل 
وال جيوز أن يكون هو . وَنْحُن َنعْلَُم ، واجلملة االمسية حينئذٍ حالٌ : ر تقديره خرب مبتدأ مضم» َوَنْعلَُم « : قوله 

  .» وحنن أقرب « : حاالً بنفسه ، ألنه مضارع مثبت باشرته الواو ، وكذلك قوله 
  فصل

األول هو  بأن اخللق: بأن اخللق األول هو خلق السموات فهذا ابتداء استدالل خبلق اإلنسان ، وإذا قلنا : إذا قلنا 
أي حيدث } َوَنْعلَُم َما ُتَوسْوُِس بِِه نَفُْسُه { خلق اإلنسان فهذا تتميم لالستدالل بأن خلق اإلنسان أول مرة ، وقوله 

ألن أبعاضه حتجب بعضها بعضاً } وََنْحُن أَقَْربُ إِلَْيِه ِمْن حَْبلِ الوريد { به قلبه ، وال خيفى علينا سرائره وضمائره 
  .َم اهللا شيٌء ، وهذا بيان لكمال علِمِه وال حيجب عل

أو ألنَّ احلبل أعم فأضيف للبيان . َمْسجُِد الَْجاِمعِ ، أي حبل العِْرقِ الَورِيِد : كقوهلم } ِمْن َحْبلِ الوريد { : قوله 
قال البغوي . احد حبل العاتق فأضيف إىل الوريد كما يضاف إىل العاتق ألهنما يف عضو و: بعُري َسانَِيةٍ أو يراد : حنو 

حبل الوريد عرق الُعُنق وهو عرق بني احلُلْقُوم والِعلَْباَوْينِ تتفرق يف البدن ، واحلبل هو الوريد فأضيف إىل نفسه : 
إهنما َورِيدان : فقال . والوريُد عرق كبري يف العنق . والوريد إما مبعىن الوارد وإما مبعىن الُورُود . الختالف اللفظني 

عرقان ُمكَْتنِفَان بصفحيت الُعُنق يف مقّدمهما يتصالن بالوتني يردان من الرأس إليه يسمى وريداً : خمشري قال الز. 
  :ألنَّ الروح ترد إليه وأنشد 

هو هنر اجلسد ويف القلب الوتني ، ويف الظهر األهبر ، ويف : وقال أْبَرُم ... كَأَنَّ ورِيَدْيِه رَشاَءا ُخلَّبِ  -٤٥١٠
  .خذ األكحل واللسان ويف اخلنصر األسلم الذراع والف

واملعىن إذ يتلقى ويأخذ امللكان املوكالن . وجيوز أن يكون منصوباً باذْكُْر » أَقَْرب « ظرف ل » إذْ َيَتلَقَّى « : قوله 



  .باإلنسان عمله ومنطقه حيفظانه ويكتبانه 
خر عن مشاله فالذي عن اليمني يكتب احلسنات ، أي أحدمها عن َيِمينه واآل} َعنِ اليمني َوَعنِ الشمال { : قوله 

أي قاعد ، فيجوز أن يكون مفرداً على بابه ، فيكون مبعىن » قَعِيٌد « : وقوله . والذي عن الشمال يكتب السيئات 
جزائه وحنن أقرب إليه من حبل الوريد املخالط أل: وفيه لطيفة ، وهي أن اهللا تعاىل قال . ُمقَاِعد كَخِليٍط مبعىن خمالط 

الداخل يف أعضائه وامللك متنحٍ عنه فيكون علمنا به أكمل من علم الكاتب ، أو يكون عدل من فاعل إىل فعيل 
وجوز الكوفيون أن يكون فعيلٌ واقعاً موقع االثنني أراد قعوداً كالرسوب جيعل لالثنني واجلمع كما . مبالغة كعليم 

عن اليمني قعيد : األصل : وقال املربد ] .  ١٦: الشعراء [ } لُ َربِّ العاملني فقوال إِنَّا َرُسو{ : قال تعاىل يف االثنني 
وعن الشمال ، فأخر عن موضعه ، وهذا ال ُيَنحِّي من وقوع املفرد موقع املثىن ، واألجود أن يدعى حذف إما من 

  .لألول  األول أي عن اليمني قعيد وعن الشمال قعيد ، وإما من الثاين فيكون قعيد امللفوظ به

  :ومثله قوله 
  َبرِيئاً َوِمْن أَْجل الطَّوِيِّ َرَمانِي... َرَمانِي بأَْمرٍ كُْنُت ِمْنُه َووَاِلِدي  -٤٥١١

  .الرصيد : القَعِيُد : وقال جماهد . أراد بالقعيد الالزم الذي ال يربح ال القائم الذي هو عند القائم : قال املفسرون 
حافظ حاضر } إِالَّ لََدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد { أي ما يتكلم من كالم فيلقيه أي يرميه من فيه } قَْولٍ مَّا َيلِْفظُ ِمن { : قوله 

هو مبعىن رقيبان : قيل » َرِقيٌب َعتِيٌد « َو . َمْعَدان بفتحها ) أيب ( وحممد بن . بكسر الفاء » َيلِْفظُ « وقرأ العامة . 
إن املالئكة جيتنبون اإلنسان على حالتني عند غَاِئِطِه ، وعند )  عنه رضي اهللا( قال احلسن . عتيدان أينما كان 

. ال يكتبان إال ما يؤجر عليه ويُوَزُر فيه : يكتبان عليه حىت أنينه يف مرضه ، وقال عكرمة : وقال جماهد . َجَماِعِه 
وروى أبو أُمامة قال . نظف َعْنفَقََته َمجِْلُسُهَما حتت الشعر على احلََنك ومثله عن احلسن يعجبهُ أن ي: وقال الضحاك 

كاتب احلسنات على ميني الرَّجل وكاِتُب السَّيئات على يسار الرَُّجلِ «  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : 
َعشْراً ، َوإِذَا َعِملَ َسيِّئَةً قَالَ  َوكَاِتُب الَْحَسنَاِت أَِمٌني َعلَى كَاِتبِ السَّيِّئاِت ، فَإذَا َعِملَ َحَسنةً كََتبََها صَاِحُب الَْيِمنيِ

  .» َدْعُه َسْبَع َساَعاٍت لََعلَُّه ُيسَبُِّح أَْو َيْسَتْغِفُر : َصاِحُب الَْيِمنيِ ِلصَاِحبِ الشِّمَالِ 

َوَجاَءْت كُلُّ ) ٢٠(َيْوُم الَْوِعيِد َونُِفَخ ِفي الصُّورِ ذَِلَك ) ١٩(َوَجاَءْت َسكَْرةُ الَْمْوِت بِالَْحقِّ ذَِلَك َما كُْنَت ِمْنُه َتِحيُد 
  ) ٢٢(لَقَْد كُْنَت ِفي غَفْلٍَة ِمْن َهذَا فَكََشفَْنا عَْنَك ِغطَاَءَك فََبَصُرَك الَْيْوَم َحدِيٌد ) ٢١(َنفْسٍ َمَعَها َساِئٌق َوشَهِيٌد 

  .ب على عقله أي غمرته وشدته اليت تغشى اإلنسان وجتل} َوَجاَءْت َسكَْرةُ الْمَْوِت { : قوله 
جيوز أن تكون الباء للحال أي ُملَْتبسةً باحلّق واملعىن حبقيقة املوت ، وجيوز أن تكون للتعدية » بالَْحقِّ « : قوله 

باحلق من : جاء فالن بكذا أي أحضره ، وقيل : واملراد منه املوت فإنه حق كأن شدة املوت حتضر املوت ، يقال 
  .مبا َيؤُول إليه أمر اإلنسان من السعادة والشقاوة : وقيل . ويراه بالَعَيان أمر اآلخرة حىت يتبينه اإلنسان 

  .َسكَرَاُت : وقرأ عبد اهللا 
. ذَِلَك َما كُْنَت ِمْنُه حتيد أي متيل ، من َحاَد عن الشيء َيِحيُد ُحُيوداً وُحُيوَدةً وَحْيداً : ويقال ملن جاءته سكرة املوت 

ُحْدُت عن : امليلُ ، يقال : تكره وأصل احلَْيِد )  -رضي اهللا عنهما (  -ن عباس هترب ، وقال اب: وقال احلسن 
حيتمل أن يكون إشارة إىل املوت وأن يكون إشارة إىل احلق » ذلك « الشيء أَِحيُد َحْيداً وَمحِيداً إذا ِملْت عنه ، و 

وهو . مع الكافر : و ُمْنكَر ، وقيل وه: قال ابن اخلطيب .  -صلى اهللا عليه وسلم  -واخلطاب قيل مع النيب . 



  .هو خطاب عامٌّ مع السامع : واألقْوى أن يقال . أقرب 
} ذَِلَك َيْوُم الوعيد { يعين نفخة البعث } َوَجاَءْت َسكَْرةُ الَْمْوِت { : عطف على قوله } َونُِفَخ ِفي الصور { : قوله 

أي » َونُِفَخ « : إشارة إىل املصدر الذي هو قوله » لك ذ« : قال الزخمشري . الذي وعد الكفار أن يعذهبم فيه 
لو كان منصوباً لكان ما ذكره ظاهراً » يوم « وهذا ضعيٌف؛ ألن : قال ابن اخلطيب . وقت ذلك النفخ يوم الوعيد 

  .فيفيد أن ذلك نفس اليوم ، واملصدر ال يكون نفس الزمان وإمنا يكون يف الزمان » يوم « ، وأما رفع 
ألن الفعل كما يدل على املصدر يدل » ونفخ « : إشارة إىل الزمان املفهوم من قوله » ذلك « :  أن يقال فاألوىل

  .ذلك الزمان يوم الوعيد ، والوعيد هو الذي أَوَْعَد به من احلَشر ، واجملازاة : على الزمان فكأنه قال تعاىل 
السائق هو الذي يسوقه إىل املوقف ومْنه إىل مقعده ، : قيل } يٌد َوَجآَءْت كُلُّ نَفْسٍ مََّعَها َسآِئٌق َوشَهِ{ : قوله 

{ : والسائق الزم للربِّ والفَاجِرِ ، أما الَبرُّ فيساق إىل اجلنة وأما الفاجر فإىل النار ، قال تعاىل . والشهيُد هو الكاتب 
، والشهيد يشهد ]  ٧٣ - ٧١: الزمر [ } لَى اجلنة َوِسيَق الذين اتقوا رَبَُّهْم إِ. . . َوِسيَق الذين كفروا إىل َجهَنََّم 

السائق من املالئكة والشاهد من أنفسهم األيدي واألرجل ، وهي رواية العَْويف : قال الضحاك . عليها مبا عملت 
  .مها مجيعاً من املالئكة : وقيل . عن ابن عباس 

أو يف موضع نصب » لكُلّ « و يف موضع رفع صفة أ» ِلَنفسٍ « مجلة يف موضع جر صفة » َمَعَها َساِئٌق « : قوله 
حباٍء مشددة ، وذلك أنه » َمحَّا « وطلحة على اإلدغام » معها « والعامة على عدم اإلدغام يف . » كُلّ « حاالً من 

  .أدغم العني يف اهلاء ، وال ميكن ذلك فقلبت اهلاء حاء مث أدغم فيها العني فقلبها حاًء 

؛ لتعرفه » كُلّ « النصب على احلال من » َمَعَها َسائٌق « وحمل : وقال الزخمشري . أي معهم  ذََهَب َمحُّْم: ومسع 
« ال يقولُ هذا مبتدٌئ يف النحو ، ألنه لو نعت : وأْنحى عليه أبو حيان وقال . باإلضافة إىل ما هو يف حكم املعرفة 

  .منه غري مرض إذ يعلم أنه مل يرد حقيقة ما قاله وهذا : قال شهاب الدين . َما نعت إال بالنكرة » كُلُّ َنفْسٍ 
» كُْنَت « والعامة على فتح التاء يف . لَقَْد كُْنَت ، والقول إما صفة أو حال : أي يقال له » لَقَْد كُْنتَ « : قوله 

بالكسر خماطبة كُْنتِ : واجلَْحَدرّي . من التذكري » كل « محالً على لفظ » َبُصَرَك « و » ِغطَاَءَك « والكاف يف 
ومل ينقل صاحب . بالكسر مراعاة للنفس أيضاً } َعنَك ِغطَآَءَك فََبَصُركَ { : وهو وطلحة بن مصرف . للنفس 

  .اللوَّامح الكسر يف الكاف عن اجلَْحَدري ، وعلى كل فيكون قد راعى اللفظ مرةً واملعىن أُخَْرى 
  فصل

{ نا عنك الذي كان يف الدنيا وعلى قلبك ومسعك وبصرك اليوم فكشف} لقد كنت يف غفلة من هذا { واملعىن 
يعين نظرك على لسان ميزانك حيث توزن : وقال جماهد . نفاذ تبصر ما كنت تنكر يف الدنيا } فََبَصُرَك اليوم َحِديدٌ 
  .واملعىن أزلنا غَفْلََتك عنك فبصرك اليوم حديد وكان من قبل كليالً . حسناتَك وسيِّئَاُتَك 

الَِّذي ) ٢٥(َمنَّاعٍ ِللَْخْيرِ ُمْعَتٍد مُرِيبٍ ) ٢٤(أَلِْقَيا ِفي َجَهنََّم كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد ) ٢٣(قَرِيُنُه َهذَا َما لََديَّ َعِتيٌد َوقَالَ 
  ) ٢٦(َجَعلَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر فَأَلْقَِياُه ِفي الَْعذَابِ الشَّدِيِد 

امللك املوكل به وهو القعيد والشهيد الذي : املراد بالقرين : قيل } هذا َما لََديَّ َعتِيٌد َوقَالَ قَرِيُنُه { : قوله تعاىل 
املراد بالقرين الشيطان الذي زين له : وقيل . يريد كتاب أعماله معدٌّ حمَضٌر } هذا َما لََديَّ َعِتيدٌ { سبق ذكره 

ُنقَيِّضْ { : وقال ]  ٢٥: فصلت [ } آَء فََزيَّنُواْ لَُهم مَّا َبْيَن أَْيِديهِمْ َوقَيَّْضَنا لَُهْم قَُرَن{ : الكفر والعصيان بدليل قوله 



فاإلشارة هبذا ]  ٣٨: الزخرف [ } فَبِئَْس القرين { : وقال تعاىل ]  ٣٦: الزخرف [ } لَُه َشْيطَاناً فَُهَو لَُه قَرِيٌن 
هذا العاصي شيء هو : د الناد ومعناه أن الشيطان يقول والقعيد معناه املعت. السَّْوق إىل املرتكب للفجور والفسوق 

  .عندي معتد جلهنم أعتدته هلا باإلغواء واإلضالل 
متعلق بَعِتيدٍ أي » لََديَّ « صفتها و » عتيد « نكرة موصوفة و » ما « جيوز أن تكون } هذا َما لََديَّ َعتِيٌد { : قوله 

صفة ثانية » عتيد « و » ما « وصفاً ل » لََديَّ « ذا أن يكون هذا شيء عتيٌد لدي أي حاضر عندي وجيوز على ه
صلتها ولََديَّ خرب املوصول » لََدّي « ، أو خرب مبتدأ حمذوف أي هو عتيٌد ، وجيوز أن تكون موصولة مبعىن الذي و 

« و » يَّ لََد« بدالً من هذا موصولة كانت أو موصوفة ب » ما « واملوصول وصلته خرب اإلشارة وجيوز أن تكون 
. أن يكون بدالً أو خرباً بعد خرب أو خَبر مبتدأ حمذوف » عتيد « وجوز الزخمشري يف . » هذا « خرب » عتيد 

موصولة؛ ألهنا معرفة واملعرفة يكثر » ما « واألجود حينئذ أن تكون . والعامة على رفعه ، وعبد اهللا نصبه حاالً 
كأنَّه مل يطلْع عليها » جاز ذلك يف غري القرآن جلاز نصُبُه على احلال  ولو« : قال أبو البقاء . جميء احلال منها 

  .قراءةً 
وإمنا أتى بضمري االثنني داللةً على . واحد : اختلفوا هل املأمور واحد أو اثنان؟ فقيل } أَلِْقَيا ِفي َجهَنََّم { : قوله 

بالنون اخلفيفة ، فأبدهلا ألفاً إجراًء للوصل ُمْجَرى الوقف ،  أراد أَلْقََيْن: وقيل . أَلْقِ أَلْقِ : تكرير الفعل كأنه قيل 
العرب ختاطب الواحد خماطبةَ االثنني تأكيداً : وقيل . أَلِْقَيْن بالنون )  -رضي اهللا عنه  -( ويؤيده قراءة احلسن 

  :كقوله 
  ْحمِ عِْرضاً ُمَمنَّعَاَوإنْ َتَدعَانِي أَ... فَإنْ َتْزُجرَانِي َيا اْبَن َعفَّانَ أْزَدجِْر  -٤٥١٢

  :وقال آخر 
  بِنَْزعِ أُُصوِلِه واْجَدزَّ شِيحَا... الَ َتحبسانا : فَقُلُْت ِلَصاِحيب  -٤٥١٣

وأصل ذلك أن أدىن أعواِن الرجل يف إبله : قال الفراء . وحيك اْرجِالََها واْزجَُراَها وُخذاها للواحد : وتقول العرب 
هذا أمر : وقال الزجاج . خليليَّ : الواحد على صاحبه ، ومنه قوهلم يف الشعر وغنمه وسفره اثنان فجرى كالم 

  .للمتلقني : وقيل . السائق والشهيد 
الكفار حيتمل أن يكون من الكُفْر فيكون مبعىن شديد الكفر ألن الشديد يف اللفظ بدل } كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد { : قوله 

  .الكُفْران فهو املنكر نعم اهللا مع كثرهتا على شدة يف املعىن ، وحيتمل أن يكون 

: قال عكرمة وجماهد . واملعىن عاصٍ معرض عن احلق . فعيل مبعىن فاعل من َعنَِد ُعُنوداً ، ومنه الِعَناُد » العنيُد « و 
  .جمانبٍ للحق ومعاندٍ هللا 

واجب يف ماله هذا إذا قلنا إن الكفار  أي كثري املنع للمال والواجب من الزَّكاة وكُلّ حق» َمنَّاع للخري « : قوله 
هو من الكفر فهو الذي أنكر دالئل وحدانية اهللا تعاىل مع قّوهتا وظهورها ، : وإن قلنا . هو املنكر نعم اهللا تعاىل 

فكان شديد الكفر عنيداً حيث أنكر احلق الواضح فهو مناع شديد املنع من اإلميان فهو مناع للخري وهو اإلميان 
  .كفر باهللا ومل يقتنع بكفره ، حىت َمَنعَ اخلري من الَغْير : َخْيٌر حمض ، كأنه يقول الذي هو 

فإن فسرنا املَنَّاع مبنَّاع الزكاة فمعناه ملن يؤدِّ الواجب وتعدى ذلك حىت أخذ احلرام أيضاً بالرِّبا » ُمعَتٍد « : قوله 
َمَنعَ اإلميان ومل يقنع به حىت تعداه ، : ان فكأنه يقول كما كان عادة املشركني ، وإن كان املنّاع مبعىن منع اإلمي

  .هو الظامل الذي ال ُيقرُّ بتوحيد اهللا تعاىل : قال املفسرون . وأهان َمْن آَمن ، وآذاُه ، وأعان من كفر فَآَواُه 
وإن . يب بإلقاء الشَُّبه موقع للغري يف الر: ومعناه دخل يف الرَّْيب ، وقيل . أي شاّك يف التوحيد » ُمرِيبٍ « : وقوله 



وفيه : قال ابن اخلطيب . بأن املنَّاع َمنَّاُع الزكاة فمعناه ال يعطي الزكاة ألنه يف َرْيبٍ من اآلخرة والثواب : قيل 
« : فقوله . هذا بيان أحوال الكافر بالنسبة إىل اهللا تعاىل وإىل الرَُّسول وإىل اليوم اآلخر : ترتيب آخر وهو أن يُقَالَ 

، إشارة إىل حَاِلِه مع } مَّنَّاعٍ لِّلَْخْيرِ ُمعَْتٍد { : وقوله . إشارة إىل َحاِلِه َمَع اللَِّه يكفر به ويعاند آياته » فَّار َعنيد كَ
إشارة إىل حاله بالنسبة » مريب « : الرسول مينع الناس اّتَباَعُه ومن اإلنفاق على َمْن عنده وبتعدَّى باإليذاء وقوله 

  .م اآلخر يَْرَتاب فيه وال يظن أن الساعة قائمةٌ إىل اليو
إىل غري ذلك يوجب أن يكون اإللقاُء خاصاً } أَلِْقَيا ِفي جََهنََّم كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد مَّنَّاعٍ لِّلَْخْيرِ { : قوله تعاىل : فإن قيل 

  ؟مبن اجتمع فيه هذه الصفات بأسرها والكفر وحده كاف يف إثبات اإللقاء يف جهنم
أعِط العامل الزاهَد بل املراد : ليس املراد منه الوصف املميز كما يقال } كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد { : أن قوله : فاجلواب 

. َهذَا َحاِتٌم السخيُّ : الوصف املبني لكون املوصوف موصوفاً به إما على سبيل املدح أو على سبيل الذم كقولك 
الكافر عنيد ومناع للخري؛ ألن آياِت الوحدانية ظاهرةٌ ونَِعَم اهللا على عباده  معناه أن} كل كفار عنيد { : فقوله 

وافرة وهو مع ذلك عنيد ومناع للخري ، ألنه ميدح دينه ويذم دين احلق فهو َيْمَنُع ، وُمرِيب ألنه يرتاب يف احلَْشر ، 
  .وكل كافر فهو موصوف هبذه الصفات 

« وأن يكون جمروراً بدالً من » كُلَّ « كون منصوباً على الذَّمِّ ، أو على البدل من جيوز أن ي» الَِّذي جََعلَ « : قوله 
ودخلت الفاء لشبهِِه بالشرط ، وجيوز أن يكون خرب مبتدأ : قيل . » فَأَلِْقيَاُه « ، أو مرفوعاً باالبتداء واخلرب » كَفَّارٍ 

  . تأكيداً» فَأَلْقَِياُه « مضمر ، أي هو الذي جعل ، ويكون 
باألوصاف املذكورة فجاز وصفه » كفار « من حيث خيتص : ؛ قال » ِلكَفَّارٍ « وجوز ابن َعِطيَّة أن يكون صفة 

  .فراراً من َتَوايل أَْربع متجانساٍت » مُرِيب « وقرئ بفتح التَّنوين يف . وهذا مردوٌد . هلذه املعرفة 

) ٢٨(قَالَ لَا َتخَْتِصُموا لََديَّ َوقَْد قَدَّْمُت إِلَْيكُْم بِالَْوِعيِد ) ٢٧(كَانَ ِفي َضلَالٍ بَِعيٍد قَالَ قَرِيُنُه َربََّنا َما أَطَْغْيُتُه وَلَِكْن 
  ) ٢٩(َما ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََديَّ َوَما أََنا بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد 

: ربِّ ُهو أطغاين فقال قرينه : كافر قال جاءت هذه بال واو؛ ألهنا قصد هبا االستئناف كأن ال» قَالَ قَرِيُنُه « : قوله 
َما أَطَْغْيُتُه خبالف اليت قبلها فإهنا عطفت على ما قبلها للداللة على اجلمع بني معناها ومعىن ما قبلها يف احلصول أعين 

العاطفة جاءت هذه بال واو ويف األوىل بالواو : قال ابن اخلطيب . جميء كل نفس مع املَلَكَْين وقول قرينه ما قال 
ألن يف األوىل إشارة وقعت إىل معنيني جمتمعني ، فإن كل نفس يف ذلك الوقت جييء معها سائٌق وشهيد فيقول 

فَأَلْقَِياُه ِفي { : الشهيد ذلك القول ، ويف الثاين مل يوجد هناك معنيان جمتمعان حىت يذكر بالواو ، فإن الفاء يف قوله 
  .فليس هناك مناسبة مقتضية للعطف بالواو » قَالَ َربََّنا َما أطَْغْيُتهُ « : ال يناسب قوله ]  ٢٦: ق [ } العذاب 
  فصل

ربنا ما : ربنا أطغاين َشْيطَانِي ، فيقول الشيطان : هذا جواب لكالم مقدر ، كأن الكافر حني يلقى يف النار يقول 
صمة تستدعي كالماً من اجلانبني ونظريه قوله تعاىل يف ؛ ألنَّ املخا} الَ َتخَْتِصُمواْ لََديَّ { : أطغيته بدليل قوله تعاىل 

[ } إِنَّ ذَِلَك لََحقٌّ َتخَاُصُم أَْهلِ النار { : إىل قوله ]  ٦٠: ص [ } قَالُواْ َبلْ أَنُتْم الَ َمْرَحباً بِكُْم { : » ص « سورة 
ة هو الشيطان ال امللك الذي هو وهذا يدل على أن املراد بالقرين يف اآلية املتقدم: قال الزخمشري ] .  ٦٤: ص 

  .أعتدته : ، مناقضاً لقوله } رَبََّنا َمآ أَطَْغْيُتُه { : شهيد وقعيٌد ، وعلى هذا فيكون قوله 
  :وللزخمشري أن ُيجِيَب بوجهني : قال ابن اخلطيب 



  .أعتدته مبعىن َزيَّْنُت له : الشيطان ) إن قول ( أن يقول : أحدمها 
شارة إىل حالني ، ففي احلالة األوىل أنا فعلت به ذلك إظهاراً لالنتقام ِمْن بين آدم وتصحيحاً أن تكون اإل: والثاين 
َربََّنا ما أَطْغَْيُته : مث إذا رأى العذاب وهو معه مشترك يقول ]  ٨٢: ص [ } فَبِعِزَِّتكَ ُألغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعنيَ { : لقوله 

امللك أي يقول : املُراُد بالقرينِ هنا : ابن عباس وسعيد بن جبري ومقاتل  قال. فريجع عن مقاله عند ظهور العذاب 
َربََّنا َما أَطَْغْيتهُ يعين ما زدت عليه وما كتبت إال ما قال : ربِّ إن امللك زاد علّي يف الكتابة فيقول امللك : الكافر 
  .ق أي طويل ال يرجع عنه إىل احل} ولكن كَانَ ِفي َضالَلٍ َبعِيٍد { وعمل 

رّب ، : ربِّ ويف كثري من املواضع القائل واحد وقال : رَبََّنا ما أطغيته ومل يقل : القائل هنا واحد وقال : فإن قيل 
رَّبِّ الَ َتذَْر َعلَى { ]  ٢٨: نوح [ } رَّبِّ اغفر ِلي { : وقال نوح ]  ٢٦٠: البقرة [ } َربِّ أَرِنِي { : كقوله 
: التحرمي [ } َربِّ ابن ِلي ِعنَدَك َبيْتاً { ]  ٣٣: يوسف [ } السجن أََحبُّ إِلَيَّ  َربِّ{ ]  ٢٦: نوح [ } األرض 
  .» َربِّ فَأَْنظِْرنِي « ]  ١١

: أن يف مجيع تلك املواضع القائل طالب ، وال حيسن أن يقول الطالب يا رب أعطين وإمنا حيسن أن يقول : فاجلواب 
: وأما هنا فاملوضع موضع هبة وعظَمة وعرض حال فقال . اسب ختصيَص الغَاِلبِ ال ين» َربا « : أعِطنا ألن كونه 

  .ربنا ما أطغيته 

  ما الوجه يف اتِّصاف الضَّاللِ بالبُْعِد؟: فإن قيل 
أن الضالل يكون أكثر ضالالً من الطريق فإذا َتَمادى يف الضالل وبقي فيه مدة يبعد عن املقِصد كثرياً ، : فاجلواب 
وصف للمصدر مبا » ضالل بعيد « : الضالل قَُصَرت الطريق عن قريب فال يبعد عن املقصد كثرياً فقوله  وإذا عدم

ضالل ذو بعد والضالل إذا بعد َمَداه ) و ( كالٌم َصادٌق ، وعيشةٌ راضيةٌ أي : يوصف به الفاعل ، كما يقال 
وَبُعد عنه يبعد عليه الصواب وال يرى ( الطريق وامتد الضالل فيه فيصري َبيِّناً ويظهر الضالل ألن من َحاَد عن 

ورمبا يقع يف أَْوِدَيٍة وَمفاوَز تظهر له أماراُت الضالل خبالف من َحادَ ) للمقصد أثراً فبيَّن له أنه ضلّ عن الطريق 
يف ضالل {  :، وأخرى } يف ضالل مبني { : قليالً ، فالضالل وصفه اهللا بالوصفني يف كثريٍ من املواضع ، فتارةً قال 

  .} بعيد 
  ؟» ألغْوَينَُّهْم أَْجَمِعَني « : ما أطغيته مع أنه قال : كيف قال : فإن قيل 

  .فاجلواب من ثالثة أوجه تقدم منها وجهان يف االعتذار عما قاله الزخمشري 
أنت على : قال له شخص أي ُألدميّنهم على الِغوَاية كما أنّ الضالّ إذا » ألغوينهم « : أن املراد من قوله : والثالث 

  .أي ما كان ابتداء اإلطغاء ِمنِّي » ما أطغيته « : كذا ههنا ، فقوله . إنه يضله : اجلَادَّة فال تتُركها ، يقال 
« : يقال ال ختتصموا وقوله : فماذا قال اهللا له؟ فأجيب : استئناف أيضاً كأن قائالً قال » الَ َتْخَتِصمُوا « : قوله 
  .مفهومه أنَّ االختصام كان ينبغي أن يكون قبلَ احلضورِ ، والوقوِف بني َيَديَّ  يفيد» لََديَّ 
مجلة حالية ، وال بّد من تأويلها ، وذلك أن النهي يف اآلخرة وتقدمه الوعد يف الدنيا ، » َوقَْد قَدَّْمُت « : قوله 

ين قَدَّْمُت وزمان الصحة وزمان النهي فاختلف الزمنان فكيف يصح جعلها حالية؟ وتأويلها هو أن املعىن وقد صح أ
على حاله متعدياً والباء مزيدة يف املفعول أي قدمت إليكم الوعيد » قدمت « جيوز أن يكون » قَدَّْمُت « و . واحٌد 

الباء هنا للمصاحبة : وقيل . على قول من قال بزيادهتا هناك ]  ٢٠: املؤمنون [ } َتنُبُت بالدهن { : ، كقوله تعاىل 
قدمت إليكم ما جيب مع الوعيد عليَّ تركه : اْشتَْريُت الفََرَس بِِلجاِمِه وسَْرجِِه أي معه فكأنه قال : كقولك  ،

  .واإلنذار 



[ } َألْمَألنَّ َجهَنََّم ِمَن اجلنة والناس أَْجَمِعَني { : أي ال تبديل لقويل ، وهو قوله } َما ُيَبدَّلُ القول لََديَّ { : قوله 
وقيل املعىن ما يبدل القول لديَّ أي ما يكذب عندي وال يغري القول عن وجهه ألين أعلُم الغيب ] .  ١٣: السجدة 

. » ما يبدل قويل « : ومل يقل } ما يبدَّل القول لدي { : وهذا قول الكليب ، ومقاتل ، واختيار الفراء؛ ألنه قال . 
سعيد حني خلقت العباد ، فذلك القول عندي ال تبديل له معناه ما يبدل القول السابُق أنّ هذا شقي وهذا : وقيل 

  .بَسعي ساعٍ 

: ما ورد يف القرآن من الَوعيد فَُهو ختويٌف وال حيقق اللَُّه منه شيئاً ، وقالوا : وهذا رّد على املُْرجِئَِة حيث قالوا 
دَّلُ الكفر باإلميان لََديَّ ، فإن القيام عند املعىن ما ُيَب: وقيل . الكرمي إذا وعد خبري َوفَى ، وإذا أوعد أْخلَف َوَعفَا 

ما : إشارة إىل نفي احلال ، كأنه قال } َما ُيَبدَّلُ القول لََديَّ { : القيام بني يدي اهللا يف القيامة غري مقبول فقوله 
َيفَْعلُ زَْيٌد ِفي بَْيِتِه؟ َماذَا : إذا دخلت على الفعل املضارع ينفى هبا احلال ، تقول » ما « يبدل اليوَم لدي القول؛ ألن 

  .ال يفعل شيئاً إذا أريد زيادة بيان النفي : ماذا َيفَْعلُ غداً؟ قيلَ : َما َيفَْعلُ شيئاً أي يف احلال فإذا قلت : فيقال 
 ويلزم من إثباته إثبات واعلم أن الظالَّم مبالغةٌ يف الظامل. أي فأعاقبهم بغري ُجْرم } َوَمآ أََناْ بِظَالَّمٍ لِّلَْعبِيدِ { : قوله 

هو كذاب يلزم أن يكون كثَري الكَِذب ، فال يلزم من نفيه نفي أصلِ الكذب جلواز أن : أصل الظلم فإذا قال القائل 
يفهم منه َنفي أصلِ الظلم وأن اهللا } َمآ أََناْ بِظَالَّمٍ { : فقوله . ليس بكذاب كثري الكذب لكنه يكذب أحياناً : يقال 

  :والوجه يف ذلك من وجوه . ليس بظامل 
لتحقيق النِّسبِة ألن الفَعَّال » للعبيد « : أن الظالم مبعىن الظامل كالتمار مبعىن التامر ، فيكون الالم يف قوله : األول 

  .حينئذ مبعىن ذي ظلم 
هو حملّ الرمحة  لو ظلمُت عبدي الضعيَف الذي: إن ذَِلكَ أمٌر تقديرّي كأنه تعاىل يقول : قال الزخمشري : الثاين 

لكان ذلك غايةَ الظلم وما أنا بذلك ، فيلزم من نفي كونه ظالماً نفي كونه ظاملاً ، وحيقق هذا الوجه إظهار لفظ 
: أي يف ذلك اليوم الذي أمأل فيه جهنم مع ُوسِْعها حىت َتصِيَح وتقول } َوَمآ أََناْ بِظَالَّمٍ لِّلَْعبِيِد { : العبيد حيث قال 

  .استفهام إنكار » فََهلْ ِمْن َمزيٍد « طاقةٌ هبم ، ومل يبق يفَّ موضع هلم ، مل يبق يل 
أنه ملقابلة اجلمع باجلمع ، واملعىن أن ذلك اليوم مع أين أُلِْقي يف جهنم عدداً ال حصر له ال أكون بسبب : الثاث 

. َما أََنا بِظَالَّمٍ يف مجيع األزمان : ومل يقل » لُ وما أنا بظالم للعبيد ، َيْوَم َنقُو« : كثرة التعذيب كثَري الظلم ألنه قال 
، ومل يطلق فكذلك خصص النفي بنوع من أنواع الظلم ومل } ما أنا بظالم للعبيد { : وخصص بالعبيد حيث قال 

  .يطلق ، ومل يلزم منه أن يكون ظاملاً يف غري ذلك الوقت 
  ] . ١١: آل عمران [ } كََدأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ { » ظالم للعبيد ب« : وبقية األوجه مذكورة يف آل ِعْمَرانَ عند قوله 

  فصل
هذه اآلية تدل على أن التخصيص بالذكر ال يدل على نفي ما عداه؛ ألنه نفى كونه ظالماً ومل يلزم منه كونُه ظاملاً 

  .ومل يلزم منه كونه ظالَّماً ِلَغْيرهم 
  فصل

، املعىن ]  ٣٠: يس [ } ياحسرة َعلَى العباد َما َيأْتِيهِْم مِّن رَّسُولٍ { : حيتمل أن يكون املراد الكفار كقوله تعاىل 
لو بدلت قويل ورمحت : واملعىن أن اهللا تعاىل يقول . أعذهبم وما أنا بظالم هلم ، وحيتمل أن يكون املراد املؤمنني 

اب ألجل هذا اليوم فلو كان ينال من مل الكافر لكنت يف تكليف العباد ظاملاً لعبادي املؤمنني ألين منعتهم من الشهو
الَ { : يأِت مبا أتى به املؤمن لكان إتيان املؤمن مبا أتى به من اإلميان والعبادة غري مفيد ، وهذا معىن قوله تعاىل 



لذين الَ قُلْ َهلْ َيْسَتوِي الذين َيْعلَُمونَ وا{ : وقوله ]  ٢٠: احلشر [ } يستوي أَْصحَاُب النار وَأَْصَحاُب اجلنة 
  .وحيتمل أن يكون املراد التعميَم ]  ٩: الزمر [ } َيْعلَُمونَ 

َهذَا َما ُتوَعُدونَ ) ٣١(وَأُْزِلفَتِ الَْجنَّةُ ِللُْمتَِّقَني غَْيَر َبعِيٍد ) ٣٠(َيْوَم َنقُولُ ِلَجهَنََّم َهلِ اْمَتلَأِْت َوَتقُولُ َهلْ ِمْن َمزِيٍد 
اْدُخلُوَها بَِسلَامٍ ذَِلَك َيْوُم الُْخلُودِ ) ٣٣(َمْن َخِشَي الرَّْحَمَن بِالْغَْيبِ َوَجاَء بِقَلْبٍ ُمنِيبٍ  )٣٢(ِلكُلِّ أَوَّابٍ َحِفيٍظ 

  ) ٣٥(لَُهْم َما َيَشاُءونَ ِفيَها وَلَدَْيَنا َمزِيٌد ) ٣٤(

هلذا؛ ألنه إذا مل يظلم يف هذا اليوم فنفي وال مفهوم » بظَالَّمٍ « يوم منصوب إما } َيْوَم َنقُولُ ِلَجهَنََّم { : قوله تعاىل 
قاله . َيْوَم َنقُولُ : واإلشارة بذلك إىل ] .  ٢٠: ق [ } َونُِفَخ ِفي الصور { : أو بقوله . الظلم عنه يف غريه أحرى 

خريين مفعول به وهو على هذين األ. واستبعده أُبو َحيَّان؛ لكثرة الفواصل أو باذْكُْر مقدراً أو بأْنِذْر . الزَمْخَشرّي 
لََديَّ َوقَدْ { : اهللا تعاىل ، لتقدم ذكره يف قوله : َيقُولُ ِلَجهَنَّم بياء الغيبة ، والفاعل : وقرأ نافٌع وأبو بكْرٍ . ال ظرف 

وذلك ملا سبق من وعده إياها » َهل امَْتألِت « : وقوله . ُيقالُ مبنياً للمفعول : واألعمش ]  ٢٨: ق [ } قَدَّْمُت 
  .لتصديق خربه وحتقيق َوْعِدِه  -عّز وجلّ  -ميألها من اجلنَِّة والنَّاسِ وهذا السؤال من اهللا أنه 

السؤال خلزنتها واجلواب مبهم ، فال : وقيل . معناه النفي : وقيل . سؤال تقرير وتوقيف } َهلْ ِمن مَّزِيدٍ { : قوله 
جيوز أن يكون مصدراً أي ِمْن زيادةٍ » املزيد « و . بّد من حذف مضاف أي نقولُ خلزنة جهنم ويقولون مث حذف 

  .وأن يكون اسَم مفعول أي من شيٍء َتزيُدوَنه أَْحرِقُُه 
  فصل

هل من مزيد أي قد امتألُت ومل يبق ِفيَّ موضٌع مل ميتلئ ، فهو استفهام إنكار مبعىن : معىن قوله : قال املفسرون 
هل امَتألِت قبل : وعلى هذا يكون السؤال وهو قوله ) ي اهللا عنهم رض( االستزادة ، رواه أبو صاحل عن ابن عباس 

ألْمَألن جهنم من اجلنة والناس أمجعني ، : أن اهللا تعاىل سبقت كلمته : روي عن ابن عباس . دخول مجيع أهلها فيها 
َت قد أقسمَت لَتَمألَنِّي ألس: فلما سبق أعداء اهللا تعاىل إليها ال يلقى فيها فوٌج إال ذهب فيها وال َميُألها فتقول 

  .قَطْ قَطْ قد امتألت وليس ِفيَّ مزيد : هل امَْتألِت؟ فتقول : فيضع قدمه عليها مث يقول 
ومل يؤنث؛ » اجلنة « جيوز أن يكون حاالً من » غَْيرَ َبِعيدٍ « : قربت وأدنيت وقوله } وَأُْزِلفَتِ اجلنة { : قوله تعاىل 

ال يؤنث؛ ألنه بزنة املصادر ، قاله الزخمشري ومنعه أبو حيان ، وقد تقدم يف » فَعِيالً « ألن  ألهنا مبعىن الُبْسَتان ، أو
وجيوز أن يكون منصوباً على الظرف املكاين ، أي مكاناً غري ]  ٥٦: األعراف [ } إِنَّ َرْحَمةَ اهللا قَرِيٌب { : قوله 

أو شيئاً : بعيد ، وهو ظاهر عبارة الزخمشري ، فإنه قال بعيد ، وجيوز أن يكون نعتاً ملصدر حمذوف أي إزالفاً غري 
  .غري بعيد 
  :ما وجه التقريب مع أن اجلنة مكانٌ ، واألمكنة يقرب منها وهي ال تقرب؟ فاجلواب من وجوه : فإن قيل 

يطوي املسافة اليت أن اجلنة ال تزال وال يؤمر املؤمن يف ذلك اليوم باالْنِتقَال إليها مع بعدها لكن اهللا تعاىل : األول 
  .بني املؤمن واجلنة فهو التقريب 

أزلفت اجلنة « : فعلى هذا ليس إْزالف اجلنة من املؤمن بأوىل من إْزالَِف املؤمنِ من اجلنة فما فائدة قوله : فإن قيل 
  ؟» 

  .أن ذلك إكرام للمؤمن وبيان لشرفه ، وأنه ِممَّْن ميشى إليه : فاجلواب 



  .ول يف الدخول ال مبعىن القرب املكاين قربت من احلص: الثاين 
أن اهللا تعاىل قادر على نقل اجلنة من السماء إىل األرض فيقرهبا للمؤمن وحيتمل أهنا أُْزلِفَْت مبعىن َجَمَعت : الثالث 

  .ا حماسنها ، ألهنا خملوقة ، وإما مبعىن قرب احلصول هلا ألهنا تنال بكلمة وحسنة وخص املتقني بذلك ألهنم أحّق هب
  :هذه اجلملة جيوز فيها وجهان } هذا َما ُتوَعُدونَ { : قوله 

  .بإعادة العامل » املتقني « بدل من » ِلكُلِّ أَوَّاب « أن تكون معترضة بني الَبَدلِ واملُْبَدلِ منه ، وذلك أن : أحدمها 
) سُوَرة ( وقد تقدم يف . هلم  أن تكون منصوبة بقول ُمْضَمرٍ ، ذلك القول منصوب على احلال أي مقوالً: والثاين 

  .ُيوَعُدونَ بالياء والتاء : أنه قرئ » ص « 
  .ونسب أبو حيان قراءة الياء من حتت هنا البن كثري ، وأيب عمرو ، وإمنا هي عن ابن كثريٍ َوْحَدُه 

  فصل
هو الذي : عيد بن املُسَيِّب هو الذي يَْرجُِع عن الذنوب إىل االستغفار والطاعة ، قال س: واألواب الرَّجَّاُع ، قيل 

وقال . هو الذي يذكر ذنوبُه يف اخلَالَِء فيستغفر منها : وقال الشَّْعبِيُّ وجماهٌد . ُيذْنُب مث يتوب ، مث ُيذْنُِب مث يتوُب 
. هو املصلِّي : وقال قتادة ]  ١٠: سبأ [ } ياجبال أَوِّبِي َمَعُه { : هو املسبِّح من قوله : عطاء ، وابن عباس 

هو الذي حيفظ ذُنُوَبُه حتَّى  -) رضي اهللا عنهما (  -وقال ابن عباس . هو الذي حيفظ تَوبته من النّقص : والَْحِفيظُ 
. احلفيظ ألمر اهللا ، وقال قتادة احلفيظ ملا استودعه اهللا من حقِّه : وقال ابن عباس أيضاً . يرجع عنها ويستغفر منها 

  .اب املبالغة أي يكون كثَري األَْوبِ شديَد اِحلفِْظ واألوَّاُب واحلفيظ كالمها من ب
جيوز أن يكون : وقال الزخمشري . » كُلّ « جيوز أن يكون جمرور املََحلّ بدالً ، أو بياناً ل » َمْن َخِشَي « : قوله 

ومل جيعلْه بدالً . »  ِللُْمتَِّقَني« من » لكلّ « يعين أنه بدل من كل بعد أن أبدلت . انتهى . بدالً بعد بدل تابعاً لكل 
أَوَّابٍ « وجيوز أن يكون بدالً من موصوف . ألنه ال يتكرر البدل واملبدل منه واحد » ِللُْمتَِّقَني « آخر من نفس 

املقدر » َشْخص « بدالً من » َمْن َخِشيَ « يعين أن األصل لكلّ شخص أوابٍ ، فيكون . قاله الزخمشري » وَحِفيٍظ 
الرجلُ َمْن جاءين : ال يوصف هبا ، ال يقال » َمْن « ؛ ألن » أواب وحفيظ « أن يكون يف حكم وال جيوز : قال . 

وال يوصف من بني . والفرق بينهما يأيت يف الفصل بعده . الرجل الذي َجاَءين جالٌس : جالٌس ، كما يقال 
ذا كما قال ال جيوز ، إال أنَّ أبا حَيَّانَ وه. أن جيعل من صفة » يف حكم أواب « : املوصوالت إالَّ بالَّذي يعين بقوله 

الضَّارُِب : بل يوصف بغري الذي من املوصوالت كوصفهم مبا فيه أل املوصوفة ، حنو : استدرك عليه احلَْصَر وقال 
كََراَمِة ذات أَكْرََمكُمْ بالْفَْضلِ ذُو فَضَّلَكُم اللَُّه بِِه ، والْ« : واملَْضرُوب ، وكوصفهم بذُو وذاِت الطَّاِئيََّتني حنو قوهلم 

  .» بِِه 

َمْن َخِشَي : وجيوز أن يرتفع . وهو مردود مبا تقدم . أن يكون نعتاً ملا تقدم » َمْن َخِشيَ « : وقد جوز ابن عطية يف 
ولٌ على أنه خرب ابتداٍء مضمر أو ينصب بفعل مضمر ، وكالمها على القطعِ املُْشِعر باملَْدحِ ، وأن يكون مبتدأ خربه ق

  .اْدُخلُوها وُحِملَ أوالً على اللفظ ويف الثَّاين على املَْعَنى : مضمر ناصٌب لقوله 
َمْن َخِشَي منادى حذف منه حرف النداء أي َيا َمْن َخِشَي اْدُخلُوَها باعتبار اجلملتني املتقدمتني وَحذْفُ : وقيل 

« و . ول ، ولكن رّد معه فاء أي فيقال هلم وأن تكون شرطية وجواهبا حمذوف هو ذلك الق. حرف النداء سائغٌ 
الباء املسببة أي : حال أي غائباً عنه ، فيحتمل أن يكون حاالً من الفاعل أو املفعول أو منهما ، وقيل » بالْغَْيبِ 

َغْيبِ وجيوز أن يكون صفة ملصدر خشي أي َخِشيُه خْشَيةً ُملتَبَِسةً بالْ. خشيةً بسبب الغَْيب الذي أوعد به من عذابه 
.  



  فصل
يشتركان يف كوهنما من املوصوالت فلماذا ال يشتركان يف جواز » َمْن والَّذي « إذا كان : قال ابن اخلطيب 
  الوصف هبما؟

اسم مبهم يقع على كل شيء فمفهومه هو شيء ، لكن الشيء هو أعم األْشياء فإن اجلَْوَهَر شيء ، » ما « : فنقول 
، واملمكن شيء ، واألَعمُّ قبل األخص يف الفهم ألنك إذا رأيت شيئاً من البعد والعََرَض شيء ، والواجب شيء 

إنه رجل : إنسان ، فإذا بان لك أنه ذكر قلت : إنَّه شيء ، مث إذا ظهر لك منه ما خيتص بالناس تقول : تقول أوالً 
يف الفهم ، فال جيوز أن يكون  شجاٌع إىل غري ذلك فاألَعّم أعرف ، وهو قبل األَخص: ، فإذا وجدته ذا قوة تقول 

هذا من حيث املعقول ، وأما من حيث النَّْحو ، فألن احلقائق ال يوصف هبا ، فال . صفة ، ألنَّ الصفة بعد املوصوف 
جِْسُم َناِطقٍ َجاَءنِي؛ ألنَّ الوصف يقوم باملوصوف واحلقيقة تقوم بنفسها ال : جِْسمُ َرُجلٍ َجاءَنِي ، كما يقال : يقال 
  .عامل أي شيء له علم : فقولنا . ريها بغ

  فصل
واخلَْشَيةُ واخلَْوُف معنامها واحد عند أهل اللغة ، لكن بينهما فَْرٌق ، وهو أن اخلشيةَ خوٌف من َعظََمِة املَْخِشيِّ ، ألن 

 السِّنِّ ، ومها مجيعاً شَْيٌخ لِلسَّيِِّد وللرجل الكبري: يف تقاليبها يلزمه معىن اهليبة ، يقال » َش َي َخ « تركيب حروف 
يف تقاليبها يدل على الضعف ، ويدل على » َخ َو ف « َمهِيَبان واخلوف خشيةٌ من ضعف اخلاشي ، ألنَّ تركيب 
، ]  ٢٨: فاطر [ } إِنََّما َيْخَشى اهللا ِمْن ِعَباِدِه العلماء { : ذلك أنه حيث كان اخلوف من عظمة املخشّي قال تعاىل 

مع أن املالئكة واجلبل أقوياء وحيث كان اخلوُف من ]  ٥٧: املؤمنون [ } ْن َخْشيةِ َربِّهِْم مُّْشِفقُونَ ُهم مِّ{ : وقال 
  :ضعف اخلاِشي مساه خوفاً قال تعاىل 

بُ َخآِئفاً َيَتَرقَّ{ : وقال تعاىل . أي بسبب مكروه يلحقكم يف اآلخرة ]  ٣٠: فصلت [ } أَالَّ َتَخافُواْ َوالَ َتحَْزُنواْ { 
( لوحدته وضعفه هذا يف أكثر االستعمال ورمبا يتخلف » إنِّي أََخافُ أَنْ َيقُْتلُوِن « : وقال ]  ١٨: القصص [ } 

  ) .املُدََّعى عنه لكن الكثرة كافية 
  فصل

.  يعين يف اخللوة حيث ال يراه أحد: وقال الّضحاك والّسدي . معىن اآلية من خاف الرمحن فأطاعه بالغيب ، ومل يره 
  .إذا أرخى الستر وأغلق الباب : قال احلسن 

هذه صفة مدح ، ألن شأن اخلائف أن َيهْرب ، فأما املتقي فجاء ربه لعلمه أنه ال ينجي } َوَجآَء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ { 
  .الفِرار منه 

ة ، وإما للُمصَاَحبة ، وإما إما للتعدي» بِقَلْبٍ « والباء يف . أي خملص مقبل على طاعة اهللا تعاىل » ُمنِيبٍ « : وقوله 
  .للسببية 

أي سليم من ]  ٨٤: الصافات [ } إِذْ َجآَء َربَُّه بِقَلْبٍ َسِليمٍ { : والقلب املنيب كالقلب السليم يف قوله تعاىل 
  .الشرك 

ي حال مقارنة ، أو أي ساملني من اآلفات فه» اْدُخلُوَها « اجلار واجملرور حال من فاعل » اْدُخلُوَها بَِسالَمٍ « : قوله 
كذا قيل وفيه نظر ، إذ ال مانع ] .  ٧٣: الزمر [ } فادخلوها خَاِلِديَن { : مسلّماً عليكم فهي حال مقدرة كقوله 

من مقارنة وتسليم املالئكة عليهم حال الدخول خبالف فَاْدُخلُوَها خالديَن فإنه ال يعقل اخللود إال بعد الدخول ، 
بسالم من اهللا : عائد إىل اجلنة ، أي ادخلوا اجلنة بسالمٍة من العذاب واهلموم وقيل » ا اْدُخلُوَه« والضمري يف 



  .ومالئكته عليهم 
إشارة إىل ما تقدم من » ذَِلكَ « أي ومن ذلَك َيْوُم اخللود كأّنه جعل : قال أبو البقاء } ذَِلَك َيْوُم اخللود { : قوله 

يف : قال الزخمشري . َهذَا زَْيٌد : مشاٌر به ملا بعده من الزَّمان ، كقولك » ك ذَِل« إنعام اهللا عليهم مبا ذكره ، وقيل 
اليوم ُيذْكَُر ويراد به : وحيتمل أن يقال . ذَِلَك َيْوم تَقْرِير اخلُلُود : إضمار تقديره } ذَِلَك َيْوُم اخللود { : قوله 

لَُد لِفُالَن يكون السروُر العظيُم ، ولو ولد له بالليل لكان َيْوَم ُيو: الزمان املطلق سواء كان يوماً أو ليالً ، تقول 
  .ذَلك زََمانُ اإلقامة الدَّاِئَمِة : السرور حاصالً فاملراد به الّزمان فكأنه تعاىل قال 

  املؤمن قد علم أنه إذا دخل اجلنة خلد فيها فما فائدة القول؟: فإن قيل 
  :فاجلواب من وجهني 

قول قاله اهللا يف الدنيا ، إعالماً وإخباراً ، وليس ذلك قوالً يقولُه عند قوله } ِلَك َيْوُم اخللود ذَ{ : أن قوله : األول 
  .، فكأنه تعاىل أخرب يف يومنا أنَّ ذلك اليوم يوُم اخللود » ادخلوها « : 

  .أن اطمئنان القلب بالقول أكثر : الثاين 
وجيوز أن يكون حاالً من املوصول ، أو » يشاؤون « ب » فيَها « يتعلق جيوز أن } لَُهم مَّا َيَشآُءونَ ِفيَها { : قوله 

  .من عاِئِدِه واألول أوىل 
  فصل

  لَكُم؟: ومل يقل » لَُهْم « : اْدُخلُوَها بَِسالَمٍ على املخاطبة ، مث قال : ما احلكمة يف أنه تعاىل قال 
  :فاجلواب من وجوه 

  .فيه مقدر ، أي فُيقَال لَُهُم اْدُخلُوها » اْدُخلُوَها « : أن قوله تعاىل : األول 

  .فال يكون التفاتاً 
  .غري حملّ هبم يف غيبتهم وحضورهم : أنه التفات ، واحلكمة اجلمع بني الطرفني ، كأنه تعاىل يقول : الثاين 

  .ففي حضورهم احلبور ، ويف غيبتهم احلوُر والقُصُور 
كالماً مع املالئكة ، يقول للمالئكة توكلوا خبدمتهم ، َواْعلَُموا أَنّ » ُهْم لَ« : أنه جيوز أن يكون قوله تعاىل : الثالث 

  .هلم ما يشاؤون فيها فأَْحِضروا بني أيديهم ما يشاؤون ، وأما أنا فعندي ما ال خيطر بباهلم وال تَقِْدُرون أنتم عليه 
]  ٢٦: يونس [ } يَن أَْحَسنُواْ احلسىن َوزَِياَدةٌ لِّلَِّذ{ : حيتمل أن يكون معناه الزيادة ، كقوله تعاىل » املزيد « و 

  .وحيتمل أن يكون مبعىن املفعول ، أي عندنا ما نَزيدُه على ما يَْرُجون وَيأَملُونَ 
  .هو النظر إىل وجه اهللا الكرمي : قال أنس وجابر 

إِنَّ ِفي ذَِلَك لَذِكَْرى ِلَمْن ) ٣٦(ُبوا ِفي الْبِلَاِد َهلْ ِمْن َمِحيصٍ َوكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمنُْهْم بَطًْشا فََنقَّ
  ) ٣٧(كَانَ لَُه قَلٌْب أَْو أَلْقَى السَّْمَع َوُهَو َشهِيٌد 

اخلربية َتْجرِي َمْجَرى » كم « وقدم إما ألنه استفهام ، وإما ألن . نصب مبا بعده } َوكَْم أَهْلَكَْنا { : قوله تعاىل 
  .وإما ِلقَرنْ » لكَْم « صفة إما » ُهْم أََشدُّ « متييز و » ِمْن قَْرٍن « و . االستفهامية يف التصدير 

إما للقرون املتقدمة ) َنقَّبُوا ( اشتدَّ بطشهم فََنقَُّبوا والضمري يف : الفاء عاطفة على املعىن كأنه قيل » فََنقَُّبوا « : قوله 
وابن َيْعُمَر ، وأَبِي العَاِلَية ، وَنْصرِ بن  -) رضي اهللا عنهما (  -ويؤيده قراءة ابن عباس وهو الظاهر وإما لقَُرْيشٍ ، 



  .أمراً هلم بذلك  -بكسر القاف  -فََنقُِّبوا ) رضي اهللا عنهم (  -عن أيب عمرو  -َيسَار ، وأيب حيوة ، واألصمعي 
  :فُ يف البالد ، قال احلاُر بُن ِحلَِّزةَ والتَّنِْقيُب التَّْنِقُري والّتفتيش ، ومعناه التَّطَْوا

  ِت َوجَالُوا ِفي اَألْرضِ كُلَّ َمجَالِ... َنقَُّبوا ِفي الْبِالَِد ِمْن َحذَرِ الَْمو  -٤٥١٤
  :وقال امرؤ القيس 

  َرِضيُت ِمَن الْغَنِيَمِة بِاإليَابِ... َوقَْد َنقَّْبُت ِفي اآلفَاقِ َحتَّى  -٤٥١٥
نَِقُبوا بكسرها : وقرئ . ومعناها كما تقدم . َنقَبُوا بفتح القاف خفيفة : أبو عمرو أيضاً يف رواية وقرأ ابُن َعباسٍ و

  .خفيفة أي نَِقَبْت أقدامُُهْم َوأَقَْدام إبلهم وَدِمَيْت فحذف املضاف ، وذلك لكثرة َتطَْوافِهِْم 
وهذه . أو هل هلم من حميص . سلك طريقهم هل ملن : مبتدأ أو خرب مضمر تقديره } َهلْ ِمن مَّحِيصٍ { : قوله 

  .اجلملة حيتمل أن تكون على إضمار قولٍ وأن ال تكون 
  فصل

املعىن فََنقَُّبوا أي فضربوا وسافروا وتقلبوا ، وأصله من النَّقب وهو الطريق كأهنم سلكوا كُلَّ طريق ، فلم جيدوا 
ي ساروا يف األسفار ورأوا ما فيها من اآلثار ومل جيدوا ملجأ وعلى هذا فاملراد هبم أهل مكة ، أ. حميصاً من أمر ا هللا 

  .ومهرباً 
املعىن صاروا نُقََباء يف األرض أراد ما أفادهم َبطْشُُهم وقُوَّتُُهم؛ ألن الفاء تدل على ترتيب األمر على مقتضاه : وقيل 
هم بطشاً فصاروا نقباءَ يف اَألْرضِ ، وهم قوم مثود واملعىن كانوا أشدَّ من. كانَ َزْيٌد أَقوى من َعْمرٍو فََغلََبُه : تقول 

  .الذين جابوا الصخر بالواد ، ومن قوهتم َخَرقُوا الطُّرق وَنقَّبُوها وقَطَُعوا الصُُّخوَر 
وهذا مجع بني اإلْنذارِ بالعذاب العاجل والعقاب اآلجل؛ . مفر من املوت ، فلم جيدوا } َهلْ ِمن مَّحِيصٍ { : وقيل 
  .وهذا إنذار ألهل مكة ألهنم على مثل َسبِيلهم . رهم مبا يعجل هلم من العذاب املُْهِلك ، واإلهالك املُْدرك ألنه أنذ

{ : بني اإلنذار بالعذاب العاجل والعقاب اآلجل فَِلَم توسَّطَُهَما قوله تعاىل ) ذلك للجمع ( إذا كان : فإن قيل 
  ؟]  ٣١: ق [ } َوأُْزِلفَِت اجلنة ِللُْمتَِّقنيَ 

  .، وحال الشكور ترهيباً وترغيباً ) املعاند ( ليكون ذلك َرْدعاً باخلوف والطمع ، فذكر حال الكفور : فاجلواب 
ِلَم لَْم جيمع بني التَّْرهيب والترغيب يف العاجلة كما مجع بينهما يف اآلجلة ومل يذكر حال من أْسلََم من قبل : فإن قيل 

  به وأهلكه؟ وأنعم عليه كما ذكر حال من أشرك
أن النعمة كانت قد وصلت إليهم ، وكانوا ُمَتقَلِّبني يف النِّعم فلم ُيذَكِّرْهم به ، وإمنا كانوا غافلني عن : فاجلواب 

  .اهلالك فأنذرهم به وأما يف اآلخرة فكانوا غافلني عن األْمرين مجيعاً فأخربهم هبا 

هو كالم مستأنف كأنه تعاىل : وقيل . ار أي مل يكن هلم حميٌص استفهام مبعىن اإلنك} َهلْ ِمن مَّحِيصٍ { : وقوله 
  هم أهلكوا مع قوة بطشهم فهل من حميص لكم تَْعَتِمُدونَ َعلَْيه؟ -عليه الصالة والسالم  -يقول لقوم حممد 

  .} َهلْ ِمن مَِّحيصٍ؟ { ومن قرأ بالتشديد فهو مفعول أي حبثوا عن املَحِيص 
أي يف شدةٍ » َوقََعوا ِفي َحْيَص َبْيَص « :  أن احمليص َمْعَدل ومهرب عن الشدة بدليل قوهلم واملَحِيُص كاملَحِيِد غري

  .َحاَص عن اَألمر َبطَراً : وال يقال . حَاَد عن الطَّريق بَطراً : وضيق ، واملَِحيُد َمْعَدلٌ وإن كان باالختيار ، فيقال 
مصدر أي » الذّكرى « و . ارة إىل اإلهالك ، أو إىل إزالف اجلنة ذلك إش} إِنَّ ِفي ذَِلَك لذكرى { : قوله تعاىل 

  .} ِلَمن كَانَ لَُه قَلٌْب { َتذْكِرةٌ وعظةٌ 
َما لََك قَلٌْب َوالَ : هذا جائز يف العربية تقول : قال الفراء . أي َعقْل :  -) رضي اهللا عنهما (  -قال ابن عباس 



  .قَلُْبَك َمَعَك ، أي َعقْلُك َمَعَك 
{ : قلٌب واع؛ وذلك ألن من ال يتذكر كأنَّه ال قلب له ، ومنه قوله تعاىل : وقيل . له قلب حاضر مع اهللا : وقيل 

[ } كَأَنَُّهْم ُخُشٌب مُّسَنََّدةٌ { : أي هم كاجلماد ، وقوله تعاىل ]  ١٧٩: األعراف [ } أولئك كاألنعام َبلْ ُهْم أََضلُّ 
  .، وليس هلم قلب ، وال لسانٌ للشُّكْر أي هلم صَُور ]  ٤: املنافقون 

أُلِْقيَ : مبنياً للفاعل ، وطَلَْحةُ والسُّلَِميُّ والسُّدِّيُّ وأبو الربهسم » أَلْقَى « العامة على } أَْو أَلْقَى السمع { : قوله 
ُيلْقُونَ : أليس يقول :  وذكرت هذه القراءة ِلعَاِصمٍ عن الّسّدّي فمقته وقال. رفع به » السَّْمُع « مبنياً للمفعول 

السَّْمَع وإلقاء السمع كناية عن االستماع ، ألن الذي ال يسمع كأنه حفظ مسعه فأمسكه واملعىن اْسَتَمع الْقُْرآنَ 
ملن : أَلْقِ إلَيَّ َسمَْعَك ، أي استمْع ، أو يكون معناه : واستمع ما يقال له ، ال حيدث نفسه بغريه ، تقول العرب 

  .فقصد االستماع ، أو أَلْقَى السمع بأن أْرَسلَه وإن مل يقصد السماع  كان له قلٌب
  .حاضر الذِّهن » َوُهو َشهِيدٌ « 

اإلشارة بذلك إىل القرآن يف أول السورة أي يف القرآن الذي سبق ذكره ذكرى ِملن كَان لَُه قلب : وحيتمل أن يقال 
إِنَّآ أَْرَسلَْناكَ { : الذي تََعجَّبُْتم منه وهو شهيد عليكم كقوله أي املنذر » وهو شهيد « ، أو ملن استمع ويكون معىن 

  ] . ٤٥: األحزاب [ } َشاِهداً 

فَاصْبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َوسَبِّحْ ) ٣٨(َولَقَْد َخلَقَْنا السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَما َبيَْنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ َوَما َمسََّنا ِمْن لُُغوبٍ 
وَاْسَتِمْع َيْوَم ُينَاِد ) ٤٠(َوِمَن اللَّْيلِ فَسَبِّْحُه َوأَْدَبارَ السُّجُوِد ) ٣٩(بِحَْمِد رَبَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ الُْغرُوبِ 

  ) ٤٢(َيْوَم َيْسَمُعونَ الصَّْيَحةَ بِالَْحقِّ ذَِلَك َيْوُم الُْخُروجِ ) ٤١(الُْمَناِد ِمْن َمكَاٍن قَرِيبٍ 

أعاد الدليل مرة أخرى وقد مّر تفسريه يف } َولَقَْد َخلَقَْنا السماوات واألرض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ { : قوله تعاىل 
والظاهر . استراح يوم السَّْبِت  -سبحانه وتعاىل  -إن اهللا : إن هذا رّد على اليهود يف قوهلم : امل السجدة ، فقيل 

  ى املشركني ، أي مل َيْعَي عن اخللق األول فكيف يعجز عن اإلعادة؟أهنا رّد عل
ِفي ستَّة أيام إىل ستة أطْوَارٍ َألنَّ املراد من األيام ال ميكن أن يكون هو املفهوم من : وأشار بقوله : قال ابن اخلطيب 

خلق : وقيل . طُّلوع إىل الُغُروب وضع اللغة ، ألن اليوم يف اللغة عبارة عن زمان ُمكِْث الشَّْمس فوق األرض من ال
َيْوَم يُولَُد ِللَْمِلِك اْبٌن َيكُونُ ُسُروٌر َعظيمٌ : السموات مل يكن مشٌس وال قمٌر لكن اليوم يطلق ويراد به الوقت ، يقال 

دخل يف مراد القائل وقد ي. وَيْوَم َيُموت فُالَنٌ َيكُون ُحْزنٌ َشدِيٌد ، وإن اتفقت الوِالدة أو املوت لئال ال يتعني ذلك 
  .، ألنه أراد باليوم ُمَجّرد الوقِت 

وعليٌّ . والعامة على َضمِّ الم اللُّغُوب . جيوز أن يكون حاالً ، وأن يكون مستأنفاً } َوَما َمسََّنا ِمن لُُّغوبٍ { : قوله 
ذا إىل ما حكاه ِسيبويه من املصادر وينبغي أن يضم ه) . مبعًنى ( ومها مصدران . وطلحةُ والسُّلَِمّي وَيْعقُوُب بفتحها 

اجلائية على هذا الوزن وهي مخسة وإىل ما زاده الكسائي وهو الَْوزُوُع فتصري سبعةً ، وقد تقدم هذا يف البقرة عند 
  .واللّغوب العناُء والّتَعُب ]  ٢٤: البقرة [ } َوقُوُدَها الناس واحلجارة { : قوله تعاىل 
. إن هذا لشيء َعجِيٌب : من كَذِبِهِْم ، وقوهلم بِاالْستَِراَحِة ، أو على قوهلم } ا َيقُولُونَ فاصرب على َم{ : قوله تعاىل 

  .وهذا قبل األمر بقتاهلم 
َوأَِقمِ الصالة طََرفَيِ { : بالصالة كقوله تعاىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -هذا أَمر للنيب : قيل } َوسَبِّْح بَِحْمِد َربِّكَ { 

إشارة إىل طريف النهار ، } قَْبلَ طُلُوعِ الشمس َوقَْبلَ الغروب { وقوله ]  ١١٤: هود [ } فاً مَِّن الليل النهار َوُزلَ



  ] . ١١٤: هود [ } ُزلَفاً مَِّن الليل { إشارة إىل } َوِمَن الليل فَسَبِّْحهُ { : وقوله 
  :كان مشتغالً بأمرين  -عليه الصالة والسالم  -وتقريره أنه 

  .عبادة اهللا  :أحدمها 
  .أقبل على شغلك اآلخر وهو العبادة : هداية اخللق ، فإذا مل يهتدوا قيل له : والثاين 
معىن َسبِّْح حبمد ربك ، أي َنزِّهُه عما يقولون وال َتْسأَْم من تذكريهم بَعظََمِة اهللا ، بل َنزِّهه عن الشرك : وقيل 

َوِمَن { : غروب؛ فإهنما وقت اجتماعهم ويكون املراد بقوله والعجز عن املمكن وهو احلشر قبل الطلوع وقبل ال
  .أوله ، ألنه أيضاً وقت اجتماعهم } الليل فََسبِّْحهُ 

اللَُّه أَكَْبُر وسلَّم : كَبَّر ملن قال : قُلْ سُْبَحان اهللا ، ألن ألفاظاً جاءت مبعىن التلفظ بكالمهم كقوهلم : املعىن : وقيل 
ُسْبَحان اهللا : الَ آله إالَّ اهللا ، وسبَّح ملن قال : وهلَّك ملن قال . الَْحْمُد هللا : لَْيكُْم ، ومحَّد ملن قال السَّالَُم َع: ملن قال 

احلاجة إىل استعمال لفظة واحدة مفيدة للكالم ] فدعت [ ، وذلك أن هذه أموٌر تََتكَرَّر من اإلنسان يف الكالم ، 
زيد يف السوق وأراد أن خيرب عنه بذلك ال جيد لفظاً : ٌد ِفي السُّوقِ ، فإنَّ من قال زَْي: هلل خبالف قَْوِلهِْم : وقالوا 

  .واحداً مفيداً لذلك لعدم تكرره 

اْصبِْر َعلَْيهِْم ، واجعل بدل : هو أن تكذيبهم وإنكارهم يقتضي مقابلتهم باللَّْعنِ ، فقيل له : ومناسبة هذا الوجه 
عليهما  -أو كنوحٍ ]  ٤٨: القلم [ } َوالَ َتكُن كََصاِحبِ احلوت { مد هللا ، الدعاء عليهم التسبيح هللا ، واحل

  ] ٢٦: نوح [ } رَّبِّ الَ َتذَْر َعلَى األرض ِمَن الكافرين َديَّاراً { : حيث قال  -الصالة والسالم 
  فصل

الة فيحتمل أن يكون املراد حبمد املراد بالتسبيح الص: فإن قلنا . وقد استعمل التسبيح مع الباء ومع الالم وبدوهنما 
  .وهذا بعيٌد . صَلَّى فالنٌ بسورة كذا : األمر بقراءة الفاحتة ، كقولك : ربك 

معناه التَّنْزِيُه أي َنزِّْهُه واَمحْدُه َوفَّقََك : وكذلك إن قلنا . قُلْ ُسْبَحانَ اللَِّه ، فالباء للمصاحبة : وإن قلنا املراد 
  .حمذوفاً ، للعلم به ، أي نزه اهللا حبمد ربك ، أي ملتبساً أو مقترناً حبمد ربك  لتسبيحه فيكون املفعول

  .وأما الالم فإّما أن يكون من باب َشكََر وَنَصَح ، وإما أن يكون معناها خالصاً هللا 
، والثاين مبعىن وأعاد األمر للتسبيح ، إما تأكيداً وإما أن يكون األول مبعىن الصالة . وأما تعّديه بنفسه فهو األصل 

  .وأمَّا من الليل فسبحه : ودخلت الفاء؛ ألن املعىن . التَّْسبِيح والذكر 
: الشرح [ } فَإِذَا فََرغَْت فانصب { : وملا ذكر أوقات الصلوات ذكر أْدبَار السُّجود؛ لَيُعمَّ األوقات فيكون كقوله 

  .وإمَّا للتبعيضِ إما البتداء الغاية ، أو ِمْن أوَّل الليل ، » من « و ]  ٧
  فصل

قبل : قبل طلوع الشمس يعين صالة الصبح ، وقبل الغروب يعين العصر ، وروي عن ابن عباس : قال املفسرون 
وِمَن الليل َيْعنِي صالة : وقال جماهد . يعين صالة املغرب ، والِعَشاِء } َوِمَن الليل فَسَبِّْحُه { الغروب الظهر والعصر 
  . الليل ، أّي وقت صلى

إدبار بكسر اهلمزة ، على أنه مصدر قَاَم َمقَام ظَْرف : قرأ نافع وابن كثري ، ومحزة » وأدبار السجود « : قوله 
والباقون . ومعىن وقت إدبار الصالة أي انتصاهبا ومتامها . آتِيَك ُخفُوَق الّنجم وِخالَفَة احلّجاج : الزَمان كقوهلم 

  :ومنه قول أوس . ة وعقبها وهو آخر الصال) ُدُبر ( بالفتح مجع 
  َوَما حَْولََها َجْدٌب ِسُنونَ َتلَمَُّع... َعلَى ُدُبر الشَّْهرِ الَْحَرام فَأَْرُضَنا  -٤٥١٦



  ] . ٤٩: الطور [ } َوإِْدَبارَ النجوم { : ومل خيتلفوا يف 
  .» ْيلِ َوِمَن اللَّ« وإّما على » قَْبلَ الُْغُروبِ « معطوف إّما على » وأدبار « : وقوله 
  فصل

أدبار السجود الركعتان : قال عمُر بن اخلطاب ، وعليُّ بن أيب طالب ، واحلسُن ، والشعيبُّ ، والنخعيُّ واألوزاعي 
وقال جماهد . وهذا قول أكثر املفسرين . وروي عنه مرفوعاً . قبل صالة الفجر ، وهي رواية العَْويف عن ابن عباس 

َمْن َسبََّح « :  -عليه الصالة والسالم  -للِّسان يف أدبار الصلوات املكتوبات ، قال أدبار السجود هو التسبيح با: 
َتَمام « : فَذَلك ِتْسَعةٌ وتسُعونَ مث قال » ِفي ُدُبر كُلِّ َصالٍَة ثَالَثاً وثالثني َوكَبََّر ثَالَثاً وَثَالَِثَني َوَحمََّد ثَالَثاً َوثَالَِثَني 

هُ  َوْحَدُه الَ شَرِيَك لَهُ له الُْملُْك َولُه الَْحْمدُ ُيحيِي َوُيمِيُت َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر غُفَِرْت َخطَاَيااِملائَِة ال إله إال اهللا
  .» َوإنْ كَاَنْت مِثْلَ زََبِد الَْبْحرِ 

فعلى األول جيوز أن . و بعيد وه. مبعىن االنتظار : وقيل . هو استماع على بابه } واستمع َيْوَم يَُناِد { : قوله تعاىل 
» َيْوَم ُيَناِدي « يكون املفعول حمذوفاً ، أي استمع نَِداَء املنادي ، أو نداء الكافر بالَوْيل والثبور ، فعلى هذا يكون 

 مفعوالً» َيْوَم ُيَناِدي « استمع ما أقول لك فعلى هذا يكون : وقيل . أي استمع ذلك ِفي َيْوم » اْسَتِمْع « ظرفاً ل 
  .به أي انتظر ذَِلَك الَْيْوَم 

ووجه حذفها وقفاً . ووجه إثباهتا أنه ال مقتضي حلذفها . والباقون دون ياء . بالياء » ُيَناِدي « َوَوقََف ابن كثري على 
  .اتباع الرسم وكأن الوقَْف حملّ ختفيٍف 

و عمرو بإثباهتا وصالً وحذفها وقفاً ، وباقي ونافع وأب. فأثبت ابن كثري أيضاً ياَءه وصالً ووقفاً » املنادي « وأما 
ومن خص الوقف باحلذف . فمن أثبت ، فألنه األصل ، ومن حذف فالتباع الرسم . السبعة حبذفهما وصالً ووقفاً 

  .فألنه حملّ راحة وحملّ تغيري 
  فصل

  :وجوه » واستمْع « يف 
هو : معاً وال تكن مثلَ هؤالء املُعْرِضني الغافلني ، يقال كُْن مست: أن يكون مفعوله حمذوفاً رأساً ، واملقصود : األول 

  .مسموع بعينه : رجل َسِميٌع مطيٌع ، وال يراد 
  .استمع ما يوحى إليك : الثاين 

  .استمع نداء املنادي : الثالث 
( نيا وما يوحى وهو يف الدنيا ، فاالستماع يكون يف الد» َسبِّْح « َو » فَاْصبِْر « عطف على » استمع « : فإن قيل 

  .ال يسمع يف الدنيا » يوم ينادي « ) يكون 
َصلِّ واْدُخلِ الَْجنَّةَ أي صل يف الدنيا وادخل اجلنة يف الُعقَْبى فكذا : أنه ال يلزم ذلك ، جلواز أن يقال : فاجلواب 

  .ههنا 
واملراد . الصيحة لئال يَفَْجأَك فُيزْعجَك  َتأَهَّْب هلذه: وحيتمل أن يكون املراد . وحيتمل أن يكون استمع مبعىن اْنَتِظْر 

: ق [ } أَلِْقَيا ِفي َجَهنَّمَ { : وبقوله ]  ٢٢: الصافات [ } احشروا الذين ظَلَُمواْ { : إما اهللا تعاىل بقوله : باملنادي 
ينادي : يل قال مقاتل إسراف: وحيتمل أن يكون املراد باملنادي ]  ٢٧: النحل [ } أَْيَن ُشَركَآِئَي { : أو بقوله ]  ٢٤

إسرافيل باحلشر يا أيتها الِْعظَاُم البالية ، واألْوصال املتقطعة ، واللحوم املتمزقة ، والشُّعور املتفرقة ، إن اهللا يأمركم 
: الفجر [ } ياأيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل َربِِّك { : أو يكون النداء للنفس فقال . أن جتَْتِمُعوا لفَْصل القضاء 



{ : هو املكلف لقوله : إذْ ينادي املنادي هؤالء للجنة ، وهؤالء للنار ، وحيتمل أن يكون املنادي ]  ٢٨ - ٢٧
أَلْقَِيا { : واملعهود السابق قوله . والظاهر األول؛ ألن الالم للعهد والتعريف ] .  ٧٧: الزخرف [ } َوَناَدْواْ يامالك 

  ] . ٢٤: ق [ } ِفي َجَهنَّمَ 
قال . مْن َصخَْرة َبْيِت املَقِْدس وهي وسط األرض : وقيل . أي ال خيفى على أحد } ِمن مَّكَاٍن قَرِيبٍ  {: وقوله 
  .هي أَقرب اَألرض إىل السماء بثمانيةَ َعَشَر ميالً : الكليب 

أي ملتبسة باحلق أو من  »الصَّْيَحة « حال من » بِالَْحقِّ « و » َيْوَم يَُناِدي « بدل من » َيْوَم َيْسَمُعونَ « : قوله 
  .الفاعل أي يسمعون ُملَْتبِِسَني بسماع احلق 

. يوم اخلروج  -أي وقت النداء والسماع  -ذلك الوقت : جيوز أن يكون التقدير } ذَِلَك َيْوُم اخلروج { قوله 
فقدر مضاف ،  إشارة إىل النداء ، ويكون قد اتسع يف الظرف فأخرب به عن املصدر ، أو» ذلك « وجيوز أن يكون 

إِن كَاَنتْ { : للتعريف ، لقوله » الصَّيحة « والالم يف . أي ذَِلَك النداء واالستماع نداُء يوم اخلروج ، واستماعه 
َصاَح فالنٌ بَِيِقني ال بظنٍّ وختمني أي : احلشر أو اليقني ، يقال : واملراد باحلق ] .  ٢٩: يس [ } إِالَّ َصْيَحةً َواِحَدةً 

اذَْهبْ بالسَّالَمة واْرجِع بالسََّعاَدة : الصياح يقيناً ال كالصَّدى وغريه ، أو يكون املراد املقترنة باحلق ، يقال وجد منه 
  .أي مقروناً ومصحوباً 

أي } ذَِلَك َيْوُم اخلروج { : وهو ضعيف وقوله . الَْحقِّ ) َو ( قسم ، أي يسمعون الصيحة باهللا » بالَْحقِّ « : وقيل 
  .ور من القب

َنْحُن أَْعلَُم ) ٤٤(َيْوَم َتَشقَُّق الْأَْرُض َعنُْهْم سَِراًعا ذَِلَك َحْشٌر َعلَْيَنا َيِسٌري ) ٤٣(إِنَّا َنْحُن ُنحْيِي َوُنِميُت وَإِلَيَْنا الَْمِصُري 
  ) ٤٥(ِد بَِما َيقُولُونَ َوَما أَْنَت َعلَْيهِْم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُْرآِن َمْن َيَخاُف َوعِي

ُنْحيِِي « وأما قوله . يف سورة يس » إنَّا َنْحُن « : قد تقدم الكالم على قوله } إِنَّا َنْحُن ُنحْيِي َوُنِميتُ { : قوله 
بيان » إلَيَْنا املَِصُري « إشارة إىل املوتة األوىل و » َوُنِميُت « : فاملراد من اإلحياء اإلحياء أوالً ، وقوله » وُنِمْيُت 
  .وهذا إشارة إىل قدرته على احلشر . ر للحش
وفيه . اَألوَّل » َيْوم « إنه بدل من : وقال أبو البقاء . قبله » َيْوم « جيوز أن يكون بدالً من » َيْوَم َتَشقَّق « : قوله 

  .وقد تقدم أنَّ الزَّخمشريَّ َمَنَعُه . نظر من حيث تعدد البدل واملبدل منه واحٌد 
وقيل . وقيل ظرف للخروج . ظرفاً للَمِصريِ أي يصريون إلينا يوم َتَشقَُّق اَألْرض » َيْوَم الْ« وجيوز أن يكون 

  .مقدراً » َيْخرُجونَ « منصوب ب 
  .يف الفُْرقَان » َتَشقَُّق « وتقدم يف اخلالف يف 

  .بفك اإلْدغَام » تتشقّق « : وقرأ زيد بن علي 
  .» َتَشقَُّق « والعامل فيها » ْنُهْم َع« حال من الضمري يف » ِسَراعاً « : قوله 
يفيد } َعْنُهْم { : املقّدر أي َيخُْرُجون سراعاً يو تشقق؛ ألن قوله تعاىل » َيْوَم َتَشقَُّق « عاملها هو العاقل يف : وقيل 

« ، فيصري » وٌف كَشَفُْت َعْنُه فَُهَو َمكُْش« : كوهنم مفعولني بالتشقق ، فكأن التشقق ُعدِّي حبرف اجلر ، كما يقال 
  .ُمْسرِِعَني : هيئة املفعول كأنه قال » سراعاً 

حيتمل أن يكون إشارة إىل التَّشقُّق َعنُْهْم وإشارة إىل » ذَِلَك « : وقوله . والسراع مجع سريع ، كالكَِرام مجع كَرِمي 



  .واحلَْشر اجلمع . ر يسري ، وحيتمل أن يكون معناه ذلك احلشر حش» سَِراعاً « : اإلخراج املدلول عليه بقوله 
وجيوز أن يتعلق . وال يضّر ذلك . ففصل مبعمول الّصفة بينها وبني موصوفها » َيِسٌري « متعلق ب » َعلَْيَنا « : قوله 

  .مبحذوف على أنه حال منه؛ ألنه يف األصل جيوز أن يكون نعتاً 
لى اهللا وحده أي هو علينا هيِّن ال على غرينا وهو التقدمي لالختصاص ، أي ال َيتَيسَّر ذلك إال ع: وقال الزخمشري 
  .إعادة جواب هلم 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -يعين كفار مكة يف تكذيبك ، وهذا تسلية للنيب } نَّْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولُونَ { : قوله تعاىل 
ونظريه قوله . يف التهديد ، وبالعلم يكمل ظاهر » وَإلَيَْنا الَْمِصُري « : وحيتمل أن يكون هتديداً وختويفاً ألن قوله 

  ] . ٧: الزمر [ } ثُمَّ إىل َربِّكُْم مَّْرجُِعكُْم فَُينَبِّئُكُْم بَِما كُنُتمْ َتْعَملُونَ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاتِ الصدور { : تعاىل 
ونفوذ إرادته ، ولكن متام وحيتمل أن يكون تقريراً ألمر احلشر بالعلم؛ ألنه ملا بني أن احلشر يسري لكمال قدرته 

لكمال قدرتنا ، وال } ذَِلَك َحْشٌر َعلَْيَنا َيِسريٌ { : ذلك بالعلم الشامل حىت يتبني جزء زيد وجزء بدن عمرو ، فقال 
  .خيفى َعلْينا األْجزاء لكمال علمنا 

  :إما ليست للمشاركة يف أصل الفعل كقوله » أَْعلَُم « : وقوله 

  .أو معناه َنْحن أَْعلَُم به من كل عامل مبا يعلمه ]  ٢٧: الروم [ } ْيِه َوُهَو أَْهَونُ َعلَ{ 
أي  -صلى اهللا عليه وسلم  -أي مبسلِّط جترب على اإلسالم ، وهذا تسلية للنيب } َوَمآ أَنَت َعلَْيهِْم بَِجبَّارٍ { : قوله 

  .علت ما أُِمْرَت بِِه أنك لست حفيظاً عليهم ، ومكلفاً بأن يؤمنوا ، إمنا أنت منذر ، وقد ف
  .هي منسوخة بآية القتال : قال املفسرون 

واملعىن ُدم على . إثباتاً وحذفاً ]  ١٤: ق [ } َوِعيِد { اخلالف يف ياء } فَذَكِّْر بالقرآن َمن َيَخاُف َوِعيِد { : قوله 
  .منني اإلنذار وال تترك اهلداية بالكلية ، بل ذكِّر املؤمنني فإن الذكرى تنفَُع املؤ

أي اتل عليهم القرآن ليحصل هلم املنفعة بسبب ما فيه أو فَذكِّر بالقُْرآنَ بني به أنك رسول اهللا » بِالْقُْرآِن « : وقوله 
فذكر : ويف قوله . لكونه معجزاً ، أو يكون املراد فذكر مبقتضى ما يف القرآن من األوامر الواردة بالتبليغ والتذكري 

) َوعيِد : ( إشارة إىل اليوم اآلخر وقوله » َوِعيِد « مأمور بالتذكري بالقرآن املنزل عليه ، وقوله  إشارة إىل أنه ُمْرَسل
وضمري املتكلم أعرُف املعارف ، وأبعد . وعيد اهللا لذهب الَوْهمُ إىل كل صَْوب : إشارة إىل الوحدانية ، إذ لو قال 

} ق والقرآن اجمليد { : ن يف املعىن حيث قال يف األول وقد تقدم أن أول السورة وآخرها مشتركا. عن االشتراك 
  .» فَذَكِّْر بِالقُْرآِن « : ، وقال يف آخرها ]  ١: ق [ 

َمْن قََرأَ ُسوَرة ق َهوَّنَ اهللا َعلَْيِه َسكَرَاِت « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : روى أّيب بن كعب قال 
  .» الَْمْوتِ 

) ٥(إِنََّما ُتوَعُدونَ لََصاِدٌق ) ٤(فَالُْمقَسَِّماِت أَْمًرا ) ٣(فَالْجَارِيَاِت ُيْسًرا ) ٢(فَالَْحاِملَاِت وِقًْرا ) ١(رًْوا َوالذَّارِيَاِت ذَ
  ) ٦(َوإِنَّ الدِّيَن لََواِقٌع 

: ر بدالئله ، وقال أول هذه السورة مناسب آلخرها قبلها ، ألنه تعاىل ملا بني احلش} والذاريات ذَْرواً { : قوله تعاىل 
ُتجْبِرهم على اإلميان ، ]  ٤٥: ق [ } َوَمآ أَنَت َعلَْيهِْم بِجَبَّارٍ { : وقال ]  ٤٤: ق [ } ذَِلَك َحْشٌر َعلَْيَنا َيِسريٌ { 

. والذاريات { : إشارة إىل إصرارهم على الكفر بعد إقامة الربهان ، وتالوة القرآن عليهم ، مل يبق إال اليمني فقال 



  ] . ٦٠: الذاريات [ } فَوَْيلٌ لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ ِمن َيْومِهُِم الذي ُيوَعُدونَ { وقال يف آخرها } إِنََّما ُتوَعُدونَ لَصَاِدقٌ  .
  فصل

  :ويف احلكمة يف القسم ههنا وجوه 
نه عامل بفساد قوهلم للجدال ، ومعرفة طرقه ، وأ -صلى اهللا عليه وسلم  -أن الكفار كانوا يَْنسبون النيب : أحدها 

، وأنه يغلبهم مبعرفته باجلدال ، وحينئذ ال ميكن أن يقابلهم باألدلة ، كما أن من أقام َخْصُمه عليه الدليل ومل يبق له 
إنه غلبين ، لعلمه باجلدل وعجزي عن ذلك ، وهو يعلم يف نفسه أن احلق تبعي وال يبقى للمتكلم : حجة ، يقول 

واهللا إن األمر كما أقول وال أجادلك بالباطل ألنه لو استدل بطريق آخر يقول خصمه : يقول املربهن غري اليمني ، ل
  .فيه كقوله األول ، فال يبقى إال السكوت ، أو التمسك باألميان ، وترك إقامة الربهان 

صلى اهللا عليه وسلم  -أن العرب كانت حتترز عن األميان الكاذبة ، وتعتقد أهنا خترب املنازل ، فكان النيب : الثاين 
  .يكثر اإلقسام ، داللة على أنه صادق ولذلك كان أمره يتزايد ويعلموا أنه ال حيلف هبا كاذباً  -

أن األميان اليت أقسم هبا كلها دالئل أخرجت يف صورة األميان لينّبه هبا على كمال القدرة ، كقول القائل : الثالث 
فذكر النعم اليت هي سبب مفيد لدوام الشكر ، وإمنا أخرجها . ال زال أَْشكُرَك وحقِّ نِْعَمِتك الكثرية إّني : للمنعم 

ُمخْرج اإلميان ، إيذاناً بأنه يريد أن يتكلم بكالم عظيم فيصغي إليه السامع أكثر ما يصغي إليه حيث يعلم أن الكالم 
  .ليس مبعترب فبدأ باحللف 

  فصل
َما َنْعُبدُُهْم إِالَّ ِلُيقَرُِّبوَنآ إِلَى { : أمرها واعترافهم هبا حيث يقولون  أورد القسم على أمور منها الوحدانية ، ولظهور

مل يقسم عليها ]  ٢٥: لقمان [ } مَّْن َخلََق السماوات واألرض لََيقُولُنَّ اهللا { : وقوهلم ]  ٣: الزمر [ } اهللا زلفى 
ومنها » يس « ، وباحلروف يف » وَالضَُّحى » « مِ َوالنَّْج« إال يف سورة الصافات ومنها الرسالة وهو يف سورتني 

  .احلشر ، واجلزاء وما يتعلق به ، فلكثرة إنكارهم له كرر القسم عليه 
  فصل

: أقسم اهللا جبمع السالمة املؤنث يف سور مخس ، ومل يقسم جبمع السالمة املذكر يف سورٍة أصالً ، فلم يقل 
ىل غري ذلك مع أن املذكر أشرف؛ ألن مجوع السالمة بالواو والنون يف والصَّاِلِحَني من عبادي ، وال املقربني إ

  .الغالب ملن يعقل 
  فصل

: قال هي الرياح اليت َتذُْرو التُّراب يقال } والذاريات { : يف قوله تعاىل  -) رضي اهللا عنه (  -روي عن علي 
هي السفن » فَاجلَارِيَاِت ُيْسراً « السحاب حتمل ِثقْالً من املاء يعين » احلَاِمالَت وقْراً « ذََرِت الرِّيحُ التُّرَاَب وأَذَْرْت 

هي املالئكة يقسمون األمور بني اخللق على ما أمروا به ، أقسم هبذه » فَاملُقَسِّماِت أَمْراً « جتري يف املاء جرياً سهالً 
  .األشياء ، ملا فيها من الداللة على صنعته وقدرته 

أن هذه صفات للرياح ، فالذاريات هي اليت تُنشئ السحاب أوالً ، واحلامالت هي  واألقرب: قال ابن اخلطيب 
. اليت حتمل السحب اليت هي حبار املياه اليت إذا سّحْت جرت السيول العظيمة ، وهي أوقاٌر أثقل من جبال 

ألمطار وتفرقها على األقطار ، واجلاريات هي اليت جتري السحب ِعْنَد َحْمِلها ، َواملُقَسَِّمات هي الرياح اليت تقسم ا
هذه أمور أربعة ذكرت ألمور أربعة هبا تتم اإلعادة ، ألن األجزاء املتفرقة بعضها يف ُتُخوم األرض : وحيتمل أن يقال 

، وبعضها يف قَْعر البَِحار ، وبعضها يف َجوِّ اهلواء ، ويف األجزاء البخارية اللطيفة املنفصلة عن األبدان فالذاريات هي 



ليت جتمع الذرات من األرض ، وَتذُْرو التُّراب من وجه األرض واحلامالت هي اليت جتمع األجزاء من اجلو وحتمله ا
محالً ، فإن التراب ال ترفعه الرياح محالً مستقالًّ بل تنقله من موضع إىل موضع ، خبالف السحاب فإنه حيمله يف اجلو 

ة من املاء ، فإن من ُيْجرِي السفَن الثقيلة يف تيّار البحار قادٌر على نقل محالً ال يقع منه شيء ، واجلاريات هي اجلامع
األجزاء من البحر إىل الّرب ، فإذن تبني أن اجلمع من األرض وجو اهلواء ووسط البحار ممكن ، وإذا اجتمع ذلك 

املالئكة اليت تنفخ الروح يف اجلسد بأَْمر يعين » فاملُقسِّمَاِت أَمْراً « : كله َبِقَي نفخُ الروح ، وهي من أمر اهللا ، فقال 
  .اهللا 

منصوب على املصدر املؤكد العامل فيه فرعه وهو اسم الفاعل ، واملفعول حمذوف اختصاراً إذ ال » ذَرواً « : قوله 
  .نظري ملا تذروه هنا 

: ل به باحلامالت ، كما يقال فهو مفعو» وِقْراً « وأما » ذَْرواً « يف ذال » الذاريات « وأدغم أبو عمرو ومحزة تاء 
  .َحَمل فالنٌ عْدالً ثَقِيالً 

ويؤيده قراءة من قرأ بفتح . َضَرَبهُ َسْوطاً : وحيتمل أن يكون امساً أقِيَم ُمقَام املصدر ، كقوله : قال ابن اخلطيب 
  .الواو 

وجيوز أن يكون . ملفعول باملصدر وقرئ بالفتح ، وذلك على تسمية ا. اسم ما يوِقر أي َيُحلُّ  -بالكسر  -والوِقْرُ 
مصدراً على حاله والعامل فيه معىن الفعل قبله ، ألن احلَْمل والَوقْر مبعىن واحد ، وإن كان بينهما عموم وخصوص 

.  
جيوز أن يكون مصدراً من معىن ما قبله أي َجْرياً ُيسْراً وأن يكون حاالً ، أي ذات ُيْسرٍ أو مَْيَسرة » ُيسْراً « : قوله 

  .أو جعلت نفس الُيْسر مبالغةً 
فُالَنٌ قَسَّمَ الرِّْزَق أَوِ املَالَ ، وأن تكون حاالً : جيوز أن يكون مفعوالً به ، وهو الظاهر ، كقولك » أَْمراً « : قوله 

 ال حاجة لتقديره كما يف الذاريات: وقد يقال . » املُقَسِّمَات « وعلى هذا فيحتاج إىل حذف مفعول . أي مأمورة 
.  

  وهل هذه أشياء خمتلفة فتكون الفاء على باهبا من عطف املتغايرات ، والفاء للترتيب يف القسم ال يف املقسم به؟
وجيوز أن يراد الرياح وحدها ، ألهنا ُتْنِشئ السحاب وُتِقلُّه ، وَتْصرِفُُه ، وجتري يف اجلو جرياً َسْهالً : قال الزخمشري 

  ) : -رمحه اهللا  -( واملراد واحد ، كقوله وعلى هذا يكون من عطف الصفات ، 
  الصّابحِ فَالَغانِمِ فَاآليبِ... يا لَْهَف َزيَّاَبةِ ِللْحَارِِث  -٤٥١٧
  :وقوله 
  وَلَْيِث الكَِتيَبِة ِفي املُزَْدَحْم... إِلَى املَِلكِ القَْرمِ وَاْبنِ اهلَُمامِ  -٤٥١٨

  . فتكون الفاء على هذا الترتيب األمور يف الوجود
  .أوقاراً؟ : َمفْعوالً لَْم ُيجمع وما قيل » وقراً « إن كان : فإن قيل 
إنه مفعول به ، : ألن مجاعةً ِمَن الرياح قد حتمل وقرا واحداً ، وكذا القول يف املقّسمات أمراً إذا قيل : فاجلواب 

  .ألنه قد جتمع مجاعة من املالئكة على أمر واحد 
جيوز أن تكون امسية ، وعائدها حمذوف ، أي ُتوَعُدوَنُه وأن » ما « هذا جواب القسم ، و  »إنََّما ُتوَعدونَ « : قوله 

تكون مصدرية فال عائَد على املشهور ، وحينئذ حيتمل أن يكون توعدون َمْبنِيا من الوْعد ، وأن يكون مبنياً من 
إن وعدكم أو إن : ُه فهو ُيوَعد ال خيتلف ، فالتقدير أْوَعْدُتُه فهو ُيوَعُد ، َوَوَعْدُت: الَوعِيد ، ألنه يصلح أن يقال 



وقع فيه اسم الفاعل موقع املصدر أي لصدق ألن » لصادق « : إنه قوله : وال حاجة إىل قول من قال . وعيدكم 
  .لفظ اسم الفاعل أبلغ إذا جعل الوعد أو الوعيد صادقاً مبالغة وإن كان الوصف إمنا يقوم مبن يَِعُد أو ُيوِعُد 

معناه ذو » الصادق « هو احلق؛ ألن اليمني مع املنكر بَِوِعيدٍ ال بَوْعد ، و » أوعد « وبناؤه من : قال ابن اخلطيب 
  .، ووصف به الفاعل كوصف الفاعل باملصدر يف إفادة املبالغة » كعِيَشٍة رَاِضَيةٍ « صدق 

  .أي احلشر واجلزاء كائن } َوإِنَّ الدين لََواِقٌع { : قوله 

  ) ٩(ُيْؤفَُك َعْنُه َمْن أُِفَك ) ٨(إِنَّكُمْ لَِفي قَْولٍ ُمْخَتِلٍف ) ٧(السََّماِء ذَاِت الُْحُبِك َو

قال ابن عباس وقتادة  -بضمتني  -العامة على احلُُبك } والسمآء ذَاِت احلبك { : مث ابتدأ قسماً آخر وهو قوله 
وقال سعيد بن . ما أْحَسَن َحْبكُه : ا َنَسَج الثَْوَب فَأََجاد ذاتِ اخللق احلسن املستوي ، يقال للنساج إذ: وعكرمة 

. هي املتقنة املبنيّات : وقال جماهد . حُبِكَْت بالنُّجوم : قال احلسن . ذاِت الّزينة أي املزينة بزينة الكواكب : جبري 
، وَحْبِك الرَّمل والّشعر اجلَْعد وهو ذات الطرائق كحَْبك املاء إذا ضََرَبْتُه الرِّيح : وقال مقاتل والكليب والضحاك 
  :آثار َتثَنِّيه وََتكسُّرِِه ، قال زهري 

  ريٌح خَريٌق لَضاحي َمائِه ُحُبك... ُمكَلَّلٌ بِأُُصولِ النَّْجمِ َتْنِسُجُه  -٤٥١٩
  :ِحَمار وُحُمر قال : واحلبك مجع حيتمل أن يكون مفرده حَبِيكَة ، كطَرِيقٍة وطُُرق أَو ِحباك حنو 

  ِطنْفَسةٌ ِفي َوْشيَِها ِحَباُك... كَأَنََّما َجلَّلَها احلُوَّاُك  -٤٥٢٠
احلَْبُك الشّد والتََّوثُّق ، قال امرؤ : وقيل . َمْحُبوكة : وأصل احلَْبك إحكام الشيء وإتقانه ، ومنه يقال للدروع 

  :القيس 
  ْينِ َمحُبوٌك ُممَّرالَِحُق اإلطْلَ... قَْد غََدا َيْحِملُنِي ِفي أَْنِفِه  -٤٥٢١

كالُعُنق ،  -بالضم  -ست قراءات ، احلبك  -) رضي اهللا عنه (  -ويف هذه اللفظة قراءات كثرية ، فعن احلسن 
وبضم احلاء وسكون الباء وتروى عن ابن عباس ، وأيب عمرو ، وبكسر احلاء والباء ، وبكسر احلاء وسكون الباء ، 

تح الباء ، وكسر احلاء وضم الباء ، وهذه أقلها ألن هذه الزنة مهملة يف وهو ختفيف املكسور ، وكسر احلاء وف
  .أبنية العرب 

هو من التداخل ، يعين أن فيها لغتني الكسر يف احلاء والباء والضم فيهما فأخذ هذا القارئ : قال ابن عطية وغريه 
وخرجها أبو حيان على . ا يكون يف كلمتني واستبعدها الناس؛ ألن التداخل إمن. الكسَر من لغٍة ، والضّم من أُْخَرى 

  .ومل يعتد بالالم فاصلةً ألهنا ساكنة فهي حاجز َبيٌِّن حصني : أن احلاء أتبعت حلركة التاء يف ذات ، قال 
  .وقد وافق احلسن على هذه القراءة أبو مالك الغِفَاّري 

ن عباس وأبو مالك احلََبك بفتحتني ، مجع حَْبكَة غُْرفَة وغَُرف ، واب: وقرأ عكرمة بالضم والفتح مجع ُحْبكَة حنو 
  .كَعقَْبة وَعقَب 

  .جواب القسم } إِنَّكُمْ لَِفي قَْولٍ مُّْخَتِلٍف { : وقوله 
  فصل
إنه أمني ، وأخرى : تارة تقولون  -صلى اهللا عليه وسلم  -إنكم يا أهل مكة لفي قول خمتلف يف حق حممد : املعىن 

ه إىل اجلنون ، وتارة كاهن ، وشاعر ، وساحر ، وهذا القول ضعيف؛ إذ ال حاجة إىل إنه كاذب ، وتارة تنسبون
إنه جمنون مث يقولون : يقولون : وقيل . اليمني على هذا ، ألهنم كانوا يقولون ذلك من غري إنكار حىت يؤيد باليمني 



  .ِسْحٌر وكَهَاَنةٌ وأساطري األولني  لفي قول خمتلف يف القرآن ، يقولون فيه إنه: وقيل . غلبنا بقُوَِّة جداله : 
  .غري ثابتني على أمر : وقيل . قَْولٌ خمتلف أي مصّدق ومكذب : وقيل 
  .إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا على أُمٍَّة : ال َحْشَر وال َحَياةَ بعد املوت ، مث يقولون : متناقض ، تارة يقولون : وقيل 
للقرآن ، أو الرسول ، أو للدين ، أو ملا توعدون ، أي » عنه « ري يف صفة لقول ، والضم» ُيؤفك عنه « : قوله 

  .يصرف عنه 

على هذا القول خمتلف ، أي يؤفك بسبب القول » عنه « واملأفوك عنه حمذوف ، والضمري يف . عن السبب : وقيل 
  .هو سحٌر وكَهَاَنةٌ : من أراد اإلسالم بأن يقول 

ُيؤْفَُك عنه من أَِفَك ، األول للمفعول ، والثاين للفاعل ، أي : وقتادة وابن جبري . والعامة على بناء الفعلني للمفعول 
َيأِْفُك مبنياً للفاعل من أِفَك مبنياً للمفعول عكس ما قبله ، أي : وزيد بن علي . ُيصَْرُف عنه من َصَرَف الناَس َعْنُه 

  .َيصْرِف الناَس َعْنه َمْن هو َمأْفُوٌك يف َنفِْسِه 
  .ُيؤفُّك عنه من أفََّك بالتشديد ، أي من هو أَفَّاك يف نفسه : أيضاً  وعنه

  .ُيْؤفَن عنه من أُِفن بالنون فيهما أي ُيْحَرُمُه من ُحرَِمُه من أَفََن الضَّْرَع إذا نََهكَُه َحلْباً : وقرئ 
  فصل

  :وجوه } يؤفك عنه من أفك { : قيل يف تفسري قوله 
ناه يصرف عن القول املختلف من صرف عن ذلك القول ، ويرشد إىل القول املستوي مدح املؤمنني ، ومع: أحدها 

. إنه ذم ومعناه يؤفك عن اإلميان به من صرف حىت يكذبه ، يعين من حرمه اهللا اإلميان مبحمد وبالقرآن : وقيل . 
اإلميان من صرف ، ، أي يصرف من أجل هذا القول املختلف ، أو بسببه عن » ِمْن أجل « مبعىن » عن « وقيل 

إنه ساحر ، وكاهن ، وجمنون ، فيصرفونه عن اإلميان ، : وذلك أهنم كانوا يتلقون الرجل إذا أراد اإلميان ، فيقولون 
  .قاله جماهد 

ُهْم َعلَى النَّارِ ُيفَْتُنونَ َيْوَم ) ١٢(َيْسأَلُونَ أَيَّانَ َيْوُم الدِّينِ ) ١١(الَِّذيَن ُهْم ِفي غَْمَرٍة َساُهونَ ) ١٠(قُِتلَ الْخَرَّاُصونَ 
  ) ١٤(ذُوقُوا ِفْتَنَتكُْم َهذَا الَِّذي كُنُْتْم بِِه َتْستَْعجِلُونَ ) ١٣(

مفعوله ، } اخلرّاصني { : قََتلَ مبنياً للفاعل ، وهو اهللا تعاىل : وقرئ . لُِعَن الكَذَّاُبونَ » قُِتلَ اخلَراصونَ « : قوله 
وهذا دعاء عليهم ، . م الذين ال جيزمون بأمر وال يثبتون عليه ، بل هم شاكون متحريون واملعىن لُِعَن اخلراصون وه

، » هم « حيتمل أن يكون خرباً بعد خرب واملبتدأ قوله » َساُهونَ « : مث يصفهم بأهنم يف غمرة ساهون ، فقوله 
وحيتمل . تقصد به وصف اجلاهل باجلائر  زَيٌد َجاهلٌ جَائٌر ، ال: هم كائنون يف غَْمَرة ساهون ، كقولك : والتقدير 
ال غري ، » قاعد « َزْيٌد ِفي َبْيِتِه قَاِعٌد فاخلرب هو : ظرف له ، كقولك » يف غمرة « خرب ، و » ساهون « : أن يقال 

  .ظرف للسَّْهَوِة » يف غمرة « : بيان لطرف القعود ، فكذا قوله » يف بيته « و 
هم : قال املفسرون . َتَخرََّص عليه الباطل : على أن اخلراص صفة ذم يقال  واعلم إن وصف اخلارص بالسهو دليل

. ليصرفوا الناس عن دين اإلسالم  -صلى اهللا عليه وسلم  -الذين اقتسموا ِعقَاب مكة ، فاقتسموا القول يف النيب 
والسهو . غافلون عن أمر اآلخرة  »َساهُونَ « الكهنة الذين هم يف غَْمَرة أي غَفْلة وَعًمى وَجَهالَةً : وقال جماهد 

  .الغفلة عن الشيء وهو ذََهاُب القلب عنه 



ومها ظرفان فكيف يقع : مبتدأ أو خرب قيل } أَيَّانَ َيْوُم الدين { : فقوله } َيْسأَلُونَ أَيَّانَ َيْوُم الدين { : قوله تعاىل 
  .أحد الظرفني يف اآلخر؟ 

مََتى َيكُونُ َيْوُم : ظرف الوقوع ، كما تقول » فَأَيَّانَ « نَ ُوقوع َيْومِ الدِّين بأنه على حذف َحَدثٍ أي أَيَّا: وأجيب 
  .يف اَألعراف  -بالكسر  -اجلُُمَعِة ، وتقدم قراءة إّيانِ 

) و ( » أَيٍّ « اليت مبعىن مىت ، أو ِمْن » آن « اليت لالستفهام ، و » أيٍّ « وأيان من املركبات ، ركب من : قيل 
فكأنه ]  ٦: الذاريات [ } وَإِنَّ الدين لََواِقٌع { : وهذا جواب قوله . أَّي أََوان ، فلما ركبت ُبنَِي : ؛ فكأنه قال أََوان
  .أَيَّانَ َيقَُع؟ استهزاًء : قال 

وترك السؤال داللة على أن الغرض ليس اجلواب ، وإمنا يسألون استهزاًء ، واملعىن يسألون أيان يوم الدين يقولون 
أي يكون } َيْوَم ُهْم { :  -عز وجل  -يا حممد مىت يكون يوم اجلزاء؟ يعين يوم القيامة تكذيباً واستهزاء قال اهللا : 

وعلى هذا فاألوىل أن . هذا اجلزاء يف يومِ ُهْم على النار ُيفَْتُنونَ أي يعذبون وحيرقون هبا ، كما ُيفَْتُن الذََّهُب بِالنَّارِ 
تناسب ذلك ولو كان املراد » على « َرُضون عرض اجملرِّب للذّهب على النار ، ألن كلمة يكون معىن يفتنون ُيْع

  .بالنَّار ، أي ِفي النار : حيرقون لقيل 
» َيْوم الدين « جيوز أن يكون منصوباً مبضمر أي اجلزاُء كائٌن َيْوَم ُهْم وجيوز أن يكون بدالً من » َيْوَم ُهْم « : قوله 

على رأي من ُيجيز بناء الظرف ، وإن أُِضيَف إىل مجلة امسية وعلى هذا فيكون حكاية ملعىن كالمهم ، والفتحة للبناء 
  .يوم َنْحُن َعلَى النَّار ُنفَْتُن : ، قالوه على َسبيل االستهزاء ، ولو جاء على حكاية لفظهم املتقدم لقيل 

  .مبضمر ، أي ُيَجاَزْونَ : منصوب بالدين ، وقيل » يوم « و 
على مبعىن : وقيل . على مبعىن يف : وقيل . هو مفعول بأعين مقدَّراً وُعّدي يُفَْتُنونَ بَعلَى ألنه مبعىن ُيخَْتَبُرون : ل وقي

ويؤيد ذلك قراءة ابن أيب عبلة . خرب مبتدأ مضمر ، أي ُهَو َيْوَم ُهْم والفتح ملا تقدم » َيْوَم ُهْم « : وقيل . الباء 
  .وتقدم الكالم يف مثل هذا يف غَاِفرٍ . ْم بالرفع ، وكذلك يؤيد القول بالبدل والّزعفراينّ َيْوُم ُه

  فصل
  :حيتمل وجهني : قال ابن اخلطيب } َيْوَم ُهْم َعلَى النار يُفَْتُنونَ { : قوله 

 جيبهم أن يكون جواباً عن قوهلم أيَّانَ يَقَُع فكما أهنم مل يسألوا سؤال مستفهم طالب لِعلم ، كذلك مل: أحدمها 
يوم هم على النار يفتنون فجهلهم بالثاين أقوى من جهلم باألول ، وال جيوز أن يكون : جواب معلم مبني بل قال 

َيْوم يقدم رِفيقُُه وال يعلم يوم قُُدوم الرفيق مل : َمَتى يَقْدُم زَْيٌد؟ فلو أجيب بقوله : اجلواب باألخفى ، فلو قال قائل 
إىل مىت هذا : ن الكالم يف صورة وال يكون جواباً كقول القَائل ملن يعد ِعَداتاً وخيلفها يصح هذا اجلواب إال إذا كا
إىل أَْشأَمِ َيْومٍ عليك ، فالكالمان يف صورة سؤال وجواب ، وال يريد باألول السؤال ، : اإلخالف؟ فيغضب ويقول 

مقابلة الستهزائهم باإليعَاِد ال على } فتنون يوم هم على النار ي{ : وال الثاين يريد به اجلواب ، فكذلك ههنا قال 
  .وجه اِإلتيان بالَبَيان 

  ) .» ذُوقُوا ِفْتنََتكُْم « : يف قوله ( ابتداء كالم متامه » ذلك « أن يكون : الثاين 
  ! .هذا يفضي إىل اإلضمار: فإن قيل 
  .متصل مبا قبله إال بإِضمار يقال ذُوقُوا ِفْتَنَتكُْم غُري : أن اإلضمار ال بد منه؛ ألن قوله : فاجلواب 

وجوَّز الزخمشري أن . هو الظاهر » هذا « مبتدأ وخرب } هذا الذي كُنُتمْ { يقال هلم ذُوقُوا و » ذُوقُوا « : قوله 
جِلُونَ هذا الذي كُنُتمْ بِِه َتْستَْع{ ؛ ألهنا مبعىن العذاب ، ومعىن فتنتكم عذابكم » ِفْتنََتكُْم « بدالً من » هذا « يكون 



: هود [ } فَأَْتنِا بَِما تَِعدَُنآ { : وقوهلم ]  ١٦: ص [ } َربََّنا َعجِّل لََّنا ِقطََّنا { : يف الدنيا تكذيباً به ، وهو قوهلم } 
وحيتمل أن يكون املراد . فإنه نوع استعجالٍ بالقول } َيسْأَلُونَ أَيَّانَ َيْوُم الدين { : ونظائره ، وقوله ]  ٣٢

  .ال بالفعل وهو إصرارهم على العناد ، وإظهار الفساد ، فإنه يعجل العقوبة االستعج

كَاُنوا قَِليلًا ِمَن ) ١٦(آِخِذيَن َما آَتاُهْم َربُُّهمْ إِنَُّهْم كَانُوا قَْبلَ ذَِلَك ُمْحِسنَِني ) ١٥(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 
  ) ١٩(َوِفي أَْموَالِهِْم َحقٌّ ِللسَّاِئلِ وَالَْمْحُرومِ ) ١٨(الْأَْسحَارِ ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ َوبِ) ١٧(اللَّْيلِ َما يَْهَجُعونَ 

ملا بني حال اجملرمني بني بعده حال املتقني ، واملتقي له مقامات ، أدناها } إِنَّ املتقني ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن { : قوله تعاىل 
ما ِسَوى اهللا ، وأدىن َدَرَجات املُتِقي اجلنة فما من أحد اجتنب الكفر إال ويدخل أن يتقي الشرك ، وأدناها أن يتقي 

  .اجلنة 
يعين مما يف اجلنة فيكون حاالً حقيقية ، » َما آَتاُهْم « و » َجنَّاٍت « : حال من الضمري يف قوله » آِخِذيَن « : قوله 
  .تكون حاالً حمكيةً ، الختالف الزمانني َما آتاُهُم من أوامره ونواهيه فيكون يف الدنيا ف: وقيل 

[ } إِنَّ اجملرمني ِفي َعذَابِ َجهَنََّم َخاِلُدونَ { : وجعل اجلار خرباً ، والصفة فضلة ، وعكس هذا يف قوله تعاىل 
ألن اخلرب مقصور اجلملة ، والغََرُض هناك اإلخبار عن ختليدهم ، ألن املؤمن قد يدخل : ، قيل ]  ٧٤: الزخرف 

ار ، ولكن ال بد من خروجه ، وأما آية املتقني ، فجعل الظرف فيها خرباً ألمنهم اخلروج منها ، فجعل ذلك حمط الن
  .الفائدة ليحصل هلم الطمأنينة فانتصبت الصفة حاالً 

  فصل
]  ١٥: حممد  [و ]  ٣٥: الرعد [ } مَّثَلُ اجلنة اليت ُوِعدَ املتقون { : اعلم أنه تعاىل وحد اجلنة تارة ، قال تعاىل 

[ } َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنََّتاِن { : وتارة ثَنَّاها ، قال تعاىل } إِنَّ املتقني ِفي َجنَّاتٍ { : وأخرى مجعها كقوله ههنا 
، واحلكمة فيه أن اجلنة يف توحيدها التصال املنازل واألشجار واألهنار كجنة واحدة ، وأما مجعها ]  ٤٦: الرمحن 
  .ا بالنسبة إىل الدنيا وباإلضافة إليها جّنات ال حيصرها عدد ، وأما تثنيتها فسيأيت يف سورة الرمحن فألهن

إن اهللا تعاىل عند الوعد وحَّد اجلنة وعند اإلعطاء مجعها إشارة إىل أن الزيادة : غَري أنَّا نقول ههنا : قال ابن اخلطيب 
يقتضي » َوُعُيوٍن « : يقول إنه يف جنة ، ألنه دون املوعود ، وقوله يف الوعد موجودة خبالف ما لو وعد جبَنَّات مث 

يف َجنَّاتٍ « : أن يكون املُتَِّقي فيها وال لذة يف كون اإلنسان يف ماٍء؛ فاملعىن يف خالل العيون ، أي بني األهنار كقوله 
فُالَنٌ َرُجلٌ أي : فة للتعظيم كقولك معناه بني اجلنات ويف خالهلا؛ ألن اجلنة هي األحجار ، ونكرها مع كوهنا معر» 

  .عظيم يف الرجولة 
: وقيل . أي قابضني ما آتاهم شيئاً فشيئاً وال يستوفونه بكماله ، المتناع استيفاء ما ال هناية له » آخذين « : ومعىن 

قبلها ، قاله أي ي]  ١٠٤: التوبة [ } َويَأُْخذُ الصدقات { : معىن آخذين أي قابلني قبول راضٍ كقوله تعاىل 
: ِفي َجنَّاتٍ يدلّ على السُّكَْنى حيث قال : وفيه وجه ثالث ، وهو أن قوله : وقال ابن اخلطيب . الزخمشري 

آِخذيَن بالَد كذا ، أو قَلَْعة كذا ، أي دخلها متملّكاً هلا ، وكذا يقال ملن اشترى داراً أو بستاناً أخذه بثمن قليلٍ أي 
  .قبص حسا وال قبول برًِضى متلكه ، وإن مل يكن هناك 

وحيئذ فائدته بيان أن دخوهلم فيها ليس دخول مستعريٍ أو من يسترد منه ذلك بل هو ملكُه الذي اشتراه مباله 
  .ونفسه من اهللا 



« وعلى هذا الوجه . أخذهم ذلك مل يكن َعْنَوةً ، وإمنا نال ذلك بإعطاء اهللا تعاىل ) أن ( لبيان » آتاُهْم « : وقوله 
  .راجعة إىل اجلَنَّاِت والُعُيون » ما 

إشارة إىل أهنم أخذوها بثَمنها وملكوها باإلحسان يف الدنيا ، واإلشارة } إِنَُّهْم كَانُواْ قَْبلَ ذَِلَك ُمْحِسنِنيَ { : وقوله 
وهلذا قيل يف معىن بذلك إما لدخول اجلنة ، وإما إليتاء اهللا ، وإما ليوم الدين ، واإلحسان هو قول ال إله إال اهللا؛ 

]  ٣٣: فصلت [ } َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً مِّمَّن َدَعآ إِلَى اهللا { : إهنا ال إله إال اهللا ، ويف قوله تعاىل : كلمة التقوى 
  .هو اإلتيان بكلمة ال إله إال اهللا ]  ٦٠: الرمحن [ } َهلْ َجَزآُء اإلحسان إِالَّ اإلحسان { : وقوله 
  :وهذا كالتفسري لكوهنم ُمْحِسنَِني ، وفيه أوجه } قَِليالً مِّن الليل َما َيْهجَُعونَ كَانُواْ { : قوله 

[ } َوقَِليلٌ مَّا ُهمْ { : وهلذا وقف بعضهم على قليالً ليؤاخي هبا قوله تعاىل » قَِليالً « أن الكالم َتمَّ على : أحدها 
أي ما يهجعون من } مِّن الليل َما يَْهَجُعونَ { : ويبتدئ ]  ١٣ :سبأ [ } َوقَِليلٌ مِّْن ِعَباِدَي الشكور { ]  ٢٤: ص 

ما يَْهَجُعون وجعله َجْحداً أي ال ينامون بالليل ألبتة يقومون : واملعىن كانوا من الناس قليالً ، مث ابتدأ فقال . الليل 
حيث الصناعة ، أما األول  وهذا ال يظهر من حيث املعىن ، وال من. وهو قول الضحاك ومقاتل . للصالة والعبادة 

يف حيز النفي ال يتقدم عليه عند » ما « فال بد أن يهجعوا ، وال يتصور نفي هجوعهم ، وأما الصناعة فألن 
وال فائدة فيه ، ألن غريه . هذا إن جعلتها نافية ، وإِن جعلتها مصدرية صار التقدير من الليل ُهُجوُعُهْم . البصريني 

  .ثابة من سائر الناس هبذه امل
  .كَاُنوا قليالً ُهُجوُعُهْم : ، والتقدير » بِقَلِيالً « مصدرية يف حملِّ رفع » ما « أن جتعل : الثاين 

على » ِمَن اللَّْيلِ « و . أن جتعل ما املصدرية بدالً من اسم كان بدل اشتمال أي كان ُهُجوعُُهْم قليالً : الثالث 
وبعض املانعني اغتفروا يف . َحيِّز املصدر ال يتقدم عليه على املشهور ألن ما يف » يهجعون « هذين ال يتعلق ب 

  .» يَْهَجُعونَ ِمَن اللَّْيل « : الظرف فيجوُز هذا عنده واملانع يقدر فعالً يدل عليه 
، أو زمناً كَانُوا يهجعون من الليل ُهُجوعاً قَِليالً : خرب كان ، والتقدير » َيْهَجُعون « مزيدة و » ما « أن : الرابع 

  .، نعت ملصدر أو ظرف » قَليالً « قليالً ، ف 
وهذا فيه َتكَلٌُّف . كَاُنوا قليالً من الليل الوقت الذي يهجعونه : أهنا مبعىن الذي ، وعائدها حمذوف تقديره : اخلامس 

.  
  فصل

بعض « َض الليل ، فنصب قام َبْع: منصوب على الظرف تقديره يهَجعونَ قليالً يقال » قليالً « : قال ابن اخلطيب 
  .زائدة هذا منقول عن الضَّحَّاك ومقاتل » ما « و » يَْهَجُعونَ « : على الظرف ، وخرب كان هو قوله » 

: ال جيوز أن تكون نافية؛ ألن ما بعدها ال يعمل فيها قبلها ال تقول : نافية ، وقال » ما « وأنكر الزخمشري كون 
َزْيداً لَْم أَْضرِْب وذلك أن الفعل املتعدي إمنا يعمل : فيما قبلها ، تقول » مل « عمل ما بعد زَْيداً ما َضَرْبُت وجيوز أن ي

  .ضََرَب زيٌد عمراً ثبت تعلق فعله بعمرو : يف النفي محالً له على اإلثبات ألنك إذا قلت 

مول على اإلثبات ، فإذا ثبت هذا َما َضَرَبُه مل يوجد منه فعل حىت يتعلق به ويتعدى إليه ، لكن النفي حم: فإذا قلت 
فالنفي بالنسبة إىل اإلثبات كاسم الفاعل بالنسبة إىل الفعل فإنه يعمل َعَمل الفعل لكن اسم الفاعل إذا كان مبعىن 

مل  زَْيٌد ضَارٌب َعْمراً غداً والَيْوَم واآلنَ؛ ألن املاضي: زَْيداً ضارٌب َعْمراً أمس ، وتقول : املاضي ال يعمل فال تقول 
  .يبَق موجوداً وال ُمتوقَّع الوجود ، فال يتعلق باملفعول حقيقة ، لكن الفعل لقوته واسم الفاعل لضعفه مل َيْعَملْ 

لَمْ أَْضرِْب فإِن كان : وأما . َما َضَرْبتُ للنفي يف املاضي ، فاجتمع فيه النفي واملضّي فََضُعَف : إذا عرف هذا فقوله 



  .َزْيدٌ ضَارٌِب َعْمراً غَداً فأُْعِملَ : وجد يف قول القائل  يقلب املستقبل فوجد فيه ما
( َيْهَجُعونَ ، وإِمنا ذلك خرب : قليالً ليس منصوباً بقوله : غري أن القائل بذلك القول يقول : قال ابن اخلطيب 

  .كانوا قَِليِلَني ) كانوا؛ أي 
  فصل

ون ويستغفرون يف آخر اآليات ، بل ألن اهلجوع راحة هلم تقدمي قليالً يف الذكر ليس جملرد السَّجع حىت يقع يهجع
، وقد َيغْفَلُ السامع عما بعد ) راحتهم ( واملقصود بيان اجتهادهم وحتملهم السهر هللا تعاىل ، فال يناسبه تقدمي 

« : جوع وقوله ليسبق إىل الفهم أوالً قلَةُ اهل» قَِليالً « : الكالم فيعتقد كوهنم حمسنني بسبب هجوعهم ، فقدم قوله 
  .إشارة إىل أنه الزمن الذي يهجع الناس فيه وال يسهر يف الطاعة إال متعبد » ِمَن اللَّْيل 
  ! .ُهجُوع: اهلجوع ال يكون إال بالليل والنوم هناراً ال يقالُ له : فإن قيل 
وأما ذكر اخلاص . قاً فَصِيحاً رأيُت حََيوَاناً َناِط: أن ِذكرَ العام وإِردافه بالتخصيص َحَسٌن ، تقول : فاجلواب 

  .رأيُت ناطقاً فصيحاً حيواناً : وإردافه بالعام فال َيْحُسن إال يف بعض املواضع ، فال تقول 
كَانُوا من الليل : كَاُنوا قليالً من الليل ذكر أمراً هو كالعام حيتمل أن يكون بعده : وإذا عرف هذا فقوله تعاىل 

َيْهَجُعون فكأنه خّصص ذلك باألمر العام احملتمل له : ، أو غري ذلك ، فلما قال  يسبحون أو يستغفرون أو يسهرون
  .ولغريه فأََزال االْحِتَمال 

وقدم متعلق اخلرب على املبتدأ جلواز تقدمي . » ِفي « ، والباء مبعىن » َيْسَتغِْفُرونَ « متعلق ب » َوبِاَألْسَحارِ « : قوله 
  .العامل 
  فصل

يعين : وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس . أي يصلون أكثر الليل } ِليالً مِّن الليل َما َيْهَجُعونَ قَ{ : معىن قوله 
كانوا يصلون الَعَتَمةَ : وقال أنس بن مالك . كانوا قل ليلة متر هبم إال صلوا فيها شيئاً إما من أوهلا وإما من أوسطها 

.  

كانوا ال ينامون من الليل : وقال جماهد . قَلَّ ليلة أتت عليهم يهجعوهنا كلها : وقال ُمطرُف ْبُن َعْبِد اللَّه بنِ الشَِّخري 
: وقال الكليب وجماهد ومقاتل . إال أقله ، ورمبا َنِشطُوا فََمدُّوا إىل السََّحر ، مث أخذوا باألسحار يف االستغفار 

  .وباألسحار يَصلّونَ؛ وذلك ألن صالهتم باألسحار لطلب املغفرة 
َيْنزِلُ اللَُّه إِلَى السََّماء كُلَّ لَْيلٍَة حَني َيبْقَى ثُلُثُ « : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -هريرة أن رسول اهللا  روى أبو

الَِّذي َيْسَتغِْفرُنِي أََنا املَِلُك أََنا املَِلُك ، َمنِ الَّذي َيْدعُونِي فَأْسَتجِيَب لَُه؟ َمنِ الَِّذي يَسأَلُنِي فَاْعِطَيُه؟ ِمَن : اللَّْيل فََيقُولُ 
  .» فَأَغِْفَر لَُه؟ 

إشارة إىل أهنم كانوا يتهجدون وجيتهدون مث يريدون أن يكون } وباألسحار ُهْم يستغفرون { : فصل يف قوله 
وهذه سرية الكرمي يأيت بأبلغ وجوه الكرم . عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه ، فهم يستغفرون من التقصري 

  .ذر من التقصري واللئيم يأيت بالقليل ويستكثره وَيُمنُّ به وَيْسَتِقلُّه ويعت
  :ويف اآلية لطائف 

َيْسَتغِْفُرونَ أي من ذلك القدر من النوم : أنه تعاىل ملا ذكر قلة هجوعهم ، واهلجوع ُمقَْتضى الطبع قال : األوىل 
  .القليل 
كَانُوا قليالً من الليل ما يسهرون مع أن : هر فلم يقل أنه تعاىل مدحهم بقلة اهلجوع ومل ميدْحهم بكَثْرة السَّ: الثانية 



السََّهر هو الكَلَفَةُ واالجتهاد ال اهلجوع ، وهذا إشارة إىل أن َنْومَهم عبادةٌ حيث مدحهم اهللا بكوهنم هاجعني قليالً ، 
  .نفسهم وذلك اهلجوع أورثهم االشتغال بعبادة أخرى ، واالستغفار باألسحار ، ومنعهم من اإلعجاب بأ

  فصل
إن حروف اجلر : قال بعض النحاة . استعملت للظرف هنا ، وهي ليست للظرف » باألسحار « : الباء يف قوله 

فتستعمل الالم . َخَرْجُت ِلَعْشرٍ َبِقَني ، وبالليل ، ويف شهر رمضان : ينوب بعُضها عن بعض يقال يف ظرف الزمان 
قال ابن . قُْمُت بِمدينة كذا ، وفيها ، ورأيته بَبلَْدِة كذا ، وفيها : والباء ، ويف ، وكذلك يف ظرف املكان تقول 

احلروف هلا معاٍن خمتلفة كما أن األمساء واألفعال كذلك غري أن احلروف : والتحقيُق فيه أن نقول : اخلطيب 
تباعد كما يف األمساء ) و  (مستقلة بإفادة املعىن واالسم والفعل ُمْسَتِقالَِّن ، لكن بني بعض احلروف وبعضها تنافٌر 

، وكذلك كل امسني أو كل ) وَأَلَمَّ ( واألفعال ، فإن البيَت والسَّكَن متخالفان ومتقاربان ، وكذلك َمكَثَ ، وَسكََن 
للظرف ، والظرف مع » يف « فعلني يوجد كان بينهما تقارب وتباعد ، ألن الباء لإلِلصاق ، والالم لالختصاص ، و 

مشاركة ، أما الباء فألهنا » يف « و » الالم « و » الباء « بني : إذا عرف هذا فنقول . وخمتص به املظروف ملتصق 
سَاَر بالنَّهَارِ معناه : لِإللصاق ، واملتمكن يف مكان ملتصق به متصل ، وكذلك الفعل بالنسبة إىل الزمان فإِذا قال 

  .ذهب ذََهاباً مُتَِّصالً بالنهار 
أي متصالً باألسحار ، أخرب عن االقتراب ، وذلك أدل على وجود الفعل } ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ  وباألسحار{ : فقوله 

: ؛ ألنه يستدعي احتواء الزمان بالفعل وكذلك قول القائل » ِفي اللَّْيلِ « : مع أول جزء من أجزاء الوقت من قوله 
  .أقمُت بَبلَْدة كذا ، ال يفيد أنه كان خمالطاً بالبلد 

: أَقَْمُت بالبَلَِد ، وَدَعْوُت باَألْسحَارِ أعمُّ ِمْن قوله : أقمُت فيها يدل على إحاطتها به ، فإذن قول القائل : وقوله 
  .أقمُت ِفيِه؛ ألن القائم فيه قائٌم به والقائم به ليس قائماً فيه 

ْخلُونَ وقتاً عن العبادة وأهنم بالليل ال إشارة إىل أهنم ال ُي} وباألسحار ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ { : وإِذا علم هذا فقوله 
يهجعون ، ومع أول جزء من السحر يتسغفرون فيكون فيه بيان كوهنم مستغفرين من غري أن يسبق منهم ذنب ، 

خََرْجُت بَِيْوم : ، فال تقول » يف « وال يطرد استعمال الباء مبعىن . ألهنم وقت االنتباه مل ُيْخلوا الوقت للذنب 
َخَرْجُت بَِنهَارَِنا : ألن يوم اجلمعة مع أنه زمان فيه ُخصُوصيَّات وتقييدات زائدة على الزمان ، ألنك إذا قلت  اجلُُمَعِة

َنْحسٍ َحُسن فالنهاُر والليل ملّا مل يكن ) بَِيْومِ ( َخَرْجُت بَِيْوم َسْعٍد وَخَرَج : ولو قلت . وبلَْيلَِة اجلُُمَعِة ، مل حيسن 
ملَّا كان » َيْوُم اجلمعة « ييد جاَز استعمالُ الباء فيهما ، فإِذا قيدهتما وخصصتهما زال اجلواُز ، و فيهما ُخُصوٌص وتق

فيصح مطلقاً؛ ألن ما حصل يف العام حصل يف » ِفي « وأما . َخَرْجُت بَِيْوم سَْعٍد جاز : فيه خصوص مل جيز وقلت 
وأما الالم فتقدم الكالم . َيْومِ اجلُُمَعِة وِفي هِذِه السَّاعة ِفي : اخلاص ، ألن العام جزٌء داخل يف اخلاص ، فتقول 

  ] . ٣٨: يس [ } والشمس َتجْرِي ِلُمْستَقَرٍّ لََّها { : عليها عند قوله 
  فصل

َزْيدٌ : فائدهتا اْنِحَصاُر املستغفرين أي هم الكاملون فيه ال غريهم كقولك : ؛ قال الزخمشري » هم « : وفائدة قَْوِلِه 
واالستغفار إما . فلو عطف بدون هم ألوهم أهنم يستغفرون قليالً : عَاِلُم ، لكماله يف العلم كأنه تفرد به ، وأيضاً ال

َربَّنا اغِْفرْ لََنا ، وإما إتياهنم بعبارات يتقربون هبا طلباً للمغفرة ، وإما أن يكون من باب : طلب املغفرة ، كقوهلم 
  .ذلك أوان املغفرة  اسَْتْحَصد الزَّْرع أي: قوهلم 
ملّا تقدم التعظيم ألم اهللا ثَنَّى بالشفقة على خلق اهللا ، وأضاف األموال } ويف أَمَْواِلهِْم َحقٌّ لَّلسَّآِئلِ واحملروم { : قوله 



؛ ألن ذلك ]  ٧: احلديد [ } وَأَنِفقُواْ ِممَّا َجَعلَكُم مُّسَْتْخلَِفَني ِفيِه { إليهم ، ألنه مدح هلم ، وقال يف موضع آخر 
  .حتريض وحث على النفقة وذلك يناسبه 

كون احلق يف املال ال يوجب مدحاً؛ ألن كون املسلم يف ماله حّق وهو الزكاة ليس صفة مدح ، ألن كل : فإن قيل 
وإن إنه خماطب بفروع اإلسالم يف ماله حق معلوم ، غري أنه إذا أَسْلََم سقط عنه ، : مسلم كذلك بل الكافر إذا قلنا 
  وإن أَدَّى من غري إسالم ال يقع املوقع فكيف يفهم كونه مدحاً؟. مات ُعوِقَب على ما تركه األداء 

أنا نفسر السائل مبن يطلب جزءاً من املَال وهو الزكاة واملَْحُروُم من ال يطلب جزءاً معّيناً وهو طالب : فاجلواب 
  .يف ماله زكاةٌ وَصَدقَةٌ : صدقة التطوع كأنه قال 

للظرفية ، واملعىن أَّنهم الَ جيمعون املال وال جيعلونه ظرفاً للُحقُوق ، واملطلوب من الظرف » يف « بأن : و يقالُ أ
  .واملظروف إمنا هو املظروف وهذا مدح عظيم 

  !ماهلم للسائل كان أبلغ: لَو قيل : فإن قيل 
منهيٌّ عنه ، وكذلك الصالة والصوم االقتصاد  ال نسلم ، فإن صرف مجيع املال حىت يبقى فقرياً حمتاجاً: فاجلواب 

إنَّ َهذَا الدِّيَن َمِتٌني ، فَاْدُخلُوا ِفيِه بِرفقٍ؛ فَإنَّ املُْنَبتَّ الَ أَْرضاً قَطََع « :  -عليه الصالة والسالم  -: فيهما أبلغ لقوله 
  .» َوالَ ظَهْراً أَبْقَى 

  فصل
  :يف السائل واحملروم وجوه 

عليه الصالة والسالم  -ل هو اآلدمي ، واحملروم كل ذي روح غريه من احليوانات احملترمة ، قال أن السائ: أحدها 
  .وهذا ترتيب حسن؛ ألن اآلدمي ُيقدَُّم على البهائم » ِفي كُلّ كَبٍِد حَرَّى أَْجٌر « :  -

وقدََّم السائلَ؛ ألن حاله يعرف . َرُم أن السائل هو الذي َيسْأَل ، واملَْحُروم هو املتعفّف يظن أنه غينٌّ فُيْح: الثاين 
بسؤاله ، أو يكون إشارة إىل كثرة الَعطَاء فيعطي السّؤال ، فإذا مل جيدهم يسأل عن احملتاجني فيكون سائالً ومسؤوالً 

.  
  .قدم السائل؛ لتجانس ُرؤُوس اآلي : الثالث 
  فصل

، واحملروم الذي ليس له يف الغنائم سهٌم وال ُيْجَرى الّسائل الذي يسأل الناس : قال ابُن عباس وسعيُد بن املُسّيب 
هو املصاب : وقال زيد بن أسلم . احملروم املتعفّف الذي ال يسأل : وقال قتادة والزُّهْري . عليه من الفَيء َشيٌء 

إِنَّا { : ، مث قرأ احملروم صاحب احلاجة : قال . مثره أو زرعه أو تَشلُّ ماشيُته ، وهو قول ُمحَّمد بن كَْعب القَُرظيِّ 
  ] . ٦٧ - ٦٦: الواقعة [ } لَُمْغَرُمونَ َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ 

) ٢٢(َوِفي السََّماِء رِزْقُكُْم َوَما ُتوَعُدونَ ) ٢١(َوِفي أَْنفُِسكُمْ أَفَلَا ُتْبِصُرونَ ) ٢٠(َوِفي الْأَْرضِ آَياتٌ ِللُْموِقنَِني 
  ) ٢٣(نَُّه لََحقٌّ ِمثْلَ َما أَنَّكُْم َتْنِطقُونَ فََوَربِّ السََّماِء َوالْأَْرضِ إِ

إذا ساروا فيها من اجلبال والبحار والثمار وأنواع النبات تدهلم على } َوِفي األرض آيَاٌت لِّلُْموِقنَِني { : قوله تعاىل 
، وحيتمل أن يكون املعىن ]  ٣٩: لت فص[ } َوِمْن آَياِتِه أَنََّك َتَرى األرض خَاِشَعةً { : أن احلَْشَر كائن كقوله تعاىل 

  .َوِفي اَألْرضِ آَياٌت َتُدلُّ على ُمَدبِّرٍ قادرٍ قاهرٍ جيب أن ُيْعَبَد وُيْحذََر : 



 ٣٣: يس [ } َوآَيةٌ لَُّهُم األرض امليتة أَْحيَْيَناَها { : كيف خصص اآليات باملُوقنَني ، ومل ُيَخصِّْص يف قوله : فإن قيل 
  ؟] 

ن القََسَم إمنا يكون مع املَعانِِد يف الربهان ، فهو ال ينتفع باآليات وإمنا ينتفع هبا املُوِقُنونَ فلذلك أقسم أ: فاجلواب 
أو يقال . ويف سورة يس مل يؤكد ذلك بالقسم الدال على املعاند } فََوَربِّ السمآء واألرض إِنَُّه لََحقٌّ { : ههنا فقال 

هنا ، ألن املُوقن يتنبه ألمور » اآليات « ومجعت . ت هنا باعتبار املنفعة هبا أطلقت هناك باعتبار حصوهلا وخصص: 
َوِفي أَنْفُِسكُْم آيات دالة على ذلك إذ كانت نطفةً مث علقةً ، مث مضغةً ، مث عظاماً ، إىل أن : كثرية ، وكذلك قوله 

  .ينفخ فيها الرُّوح 
  .يريد اختالف اَأللْسنة والصور واأللوان والطبائع ) :  - َرِضيَ اللَُّه َعْنُهْم(  -وقال عطاء عن ابن عباس 

  .يريد سبيل البول والغائط َيأكُلُ وَيشَْرُب من َمْدَخلٍ واحد وَيخْرج من ِسبِيلَْينِ : وقال ابن الزَُّبْير 
  أفال تبصرون كيف خلقكم فتعرفوا قدرته على البعث؟: قال مقاتل « أفال تبصرون : وقوله 
ويف األرض : أيضاً ، والتقدير « آيات » فهو خرب عن « يف األرض » ) َما ( َنَسٌق على « أنفسكم  ويف» : قوله 

  .ويف أنفسكم آيات 
يعين من يرفع الفاعل بالظرف مطلقاً أي . يف الظرف « اآليات » َوَمْن َرفََع بالظرف جعل ضمري : وقال أبو البقاء 

  .« آيات » مري وإن مل يعتمد يرفع هبذا اجلار فاعالً هو ض
  .وهو فاسٌد؛ ألن االستفهام والفاء مينعان َجوَاَزُه . « ُيْبِصُرونَ » وجوز بعضُهم أن يتعلق ب 

احلجارة يف نفسها : ُيْحَتَملُ أن يكون املراد ِفيكُْم ، يقال « ِفي أْنفُِسكُمْ » : باإلفراد ، وقوله « آية » : وقرأ قتادة 
وحيتمل أن يكون املراد ويف نفوسكم اليت هبا . اليت هي مَْنبُع احلياة واِحلّس واحلََركَات ُصلَْبة ، وال يراد هبا النفس 

  .باالستفهام إشارة إىل ظهورها « أَفَالَ ُتْبِصُرونَ » : حياتكم آيات وقوله 
فاعل ، واهللا تعاىل  رازِقُكُْم اسم: وقرأ ُحَمْيٌد وابُن ُمحَْيصن . أي سبب رزقكم } َوِفي السمآء رِْزقُكُمْ { : قوله 

يف السماء : وقيل . املطر؛ ألنه سبب اَألرزاق : يعين بالرزق : قال ابن عباس وجماهد ومقاتل . متعالٍ َعنِ اِجلّهِة 
  .تقدير األرزاق كلها من السماء ، ولواله ملا حصل يف األرض حبَّة قُوٍت : رزقكم مكتوب ، وقيل 

وما : وقال الضحاك . من اخلَْير والشَّرِّ : من الثََّواب والِعقَاب ، وقال جماهد :  قال عطاء« َوَما ُتوَعُدونَ » : قوله 
  :وما توعدون حلّق ، كقوله : توعدون من اجلَنَّة والنار فيكون املعىن على هذا 

عد ، وإن هو من الواجلنة ف» وما توعدون « : املراد بقوله : فإن قلنا ]  ٥: الذاريات [ } إِنََّما ُتوَعُدونَ لََصاِدٌق { 
  .املراد العذاب فيكون اخلطاب مع الكفار : قيل 
{ : يف قوله » الَْيْوم « ، وإما » للدِّين « الضمري إما للقرآن ، وإما } فََوَربِّ السمآء واألرض إِنَُّه لََحقٌّ { : قوله 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -، وإما للنيبّ » َيْوم الدِّينِ « و » َيْوَم ُهْم « و ]  ٦: الذاريات [ } َوإِنَّ الدين لََواِقٌع 
مع » والذَّاريات « : ودخلت الفاء مبعىن إنَّ ما توعدون حلق بالربهان املبني مث بالقسم واليمني أو للعطف على قوله 

  .إعادة املقسم عليه لوقوع الفَْصل 
  .وأقسم أوالً باملخلوقات وههنا برهبا َتَرقِّياً من األدىن إىل األعلى 

  :قرأ األخواِن وأبو بكر ِمثْلُ بالرفع ، وفيه ثالثة أوجه » ِمثْلَ َما «  :قوله 
  .أنه خرب ثاٍن مستقلٌّ كاَألول : أحدها 
  .َهذَا ُحلٌْو َحاِمٌض نقلهما أبو البقاء : أنه مع ما قبله خٌرب واحد ، كقولك : الثاين 



مضاف إليه ، أي لََحقٌّ ِمثْلُ ُنطِْقكُم ، وال » أَنَّكُْم «  مزيدة على األوجه الثالثة و» ما « أنه نعت حلَقٍّ و : والثالث 
  .يضر تقدير إضافتها ملعرفة ، ألهنا ال تتعرف بذلك إلْبَهاِمَها 

  :والباقون بالنصب ، وفيه أوجه 
اه اآلخر أيضاً كما يف القراءة األوىل ، وإمنا بين االسم إلضافته إىل غري متمكن ، كما بن» حلَّق « أنه نعت : أشهرها 
  :يف قوله 
  ِمثْلَ َما أثَْمَر ُحمَّاُض اجلََبلْ... فََتَداَعى مِْنَخرَاُه بَِدمٍ  -٤٥٢٢

  : -) رمحةُ اهللا عليه (  -يف قوله » غَْيرُ « وكما بنيت » َدمٍ « مع أهنا نعت لِ » مثل « بفتح 
  ةٌ ِفي غُُصوٍن ذَاِت أَْوقَالَِحَماَم... لَْم َيْمَنع الشُّْرَب ِمنَْها غَْيَر أَنْ َنطَقَْت  -٤٥٢٣

[ } لَقَد تَّقَطََّع َبْيَنكُْم { : وقد تقدم يف قراءة » أَنْ َنطَقَتْ « فاعل مينع ، فبناها على الفتح إلضافتها إىل » غري « 
  .بالفتح ما ُيغْنِي عن تقرير مِثْلِ هذا ]  ٩٤: األنعام 
َوْيَحَما ، وَهيََّما وَأْيَنَما ، وأنشد : ومثله : شيئاً واحداً ، قال املازين حىت صارا » ما « ركّب مع » ِمثْلَ « أن : الثاين 

  ) : -رمحة اللَِّه عليه َرْحمةً واسعةً (  -حلَُمْيد بن ثَْور 
  وََوْيحاً ِلَمْن لَْم َيْدرِ َما ُهنَّ وَْيَحمَا... أَالَ َهيََّما ِممَّا لَِقيُت َوَهيََّما  -٤٥٢٤

  .ء لكان منوناً فلوال البنا: قال 
  :وأنشد أيضاً 

  فَأَكْرِْم بَِنا أباً َوأَكْرِْم بَِنا اْبَنمَا...  -٤٥٢٥
  :وهو الذي ذهب إليه بعض النحويني وأنشد 

  أَْم َهِذه الَْجمَّاُء ذَاتُ القَرَنيْْن... أَثَْوَر َما أَصِيُدكُمْ أَْم ثَْوَرْيْن  -٤٥٢٦
زيدت عليه امليم وإذا زدَت » ابٌن « فليس من هذا الباب ، ألن هذا » بَِنا اْبَنَما َوأَكْرِْم « : وأما ما أنشده من قوله 

هذا ابُْنٌم ، ورأيت اْبَنماً ومررت بابْنِمٍ ، : عليه امليم جعلت النون تابعةً للميم يف احلركات على الفصيح ، فتقول 
  .فتجري حركات اإلعراب على امليم ويتبعها النون 

الزائدة ، بل امليم وحدها » ما « نصوب على التمييز فالفتح ألجل النصب ال البناء ، وليس هذه وابنما يف البيت م
  .زائدة ، واأللف بدل من التنوين 

  .أنه منصوب على الظَّْرف ، وهو قول الكوفيني : الثالث 
ويقرأ بالفتح ، وفيه : لٍَة فقال زَْيٌد ِمثْلََك بالفتح ، ونقله أبو البقاء عن أيب احلسن ولكن بعبارة ُمْشِك: وجييزون 
  :وجهان 
أو على أنه مرفوع املوضع ، ولكنه فتح كما فتح الظرف يف قوله : هو معرب ، مث يف نصبه أوجه ، مث قال : أحدمها 

  .هو مبّين : والوجه الثاين : على قول األخفش ، مث قال ]  ٩٤: األنعام [ } لَقَد تَّقَطََّع َبيَْنكُمْ { : 
  .َهذَا َرُجلٌ ِمثْلََك : نصباً أبداً ، فيقولون » مِثْلَ « بعض العرب جيعل : ُعبَْيد  وقال أبو

  .أنه منصوب على إسقاط اجلارِّ وهو كاُف التشبيه : الرابع 
َت ِمثْلَه ِمثْلَ َمْن َعْبد اهللا؟ وَعْبد اهللا مثْلََك وأْن: العرب تنصبها إذا رفع هبا االسم يعين املبتدأ فيقولون : وقال الفراء 

  .ألن الكاف قد تكون داخلة عليها فُتْنَصب إذا ألقيت الكاف 
تفيد فائدهتا؟ وكأنه ملا رأى أن » مِثْلُ « ويف هذا نظر ، أّي حاجة إىل تقدير دخول الكاف و : قال شهاب الدين 



  . قال ذلك]  ١١: الشورى [ } لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء { : الكاف قد دخلت عليها يف قوله 
  .أنه نعت ملصدر حمذوف ، أي حلَّق َحقًّا مِثْلَ ُنطِْقكُْم : اخلامس 
؛ ألنه قد كثر الوصف هبذا املصدر حىت جرى َمْجرى األوصاف » لََحقٌّ « أنه حال من الضمري يف : السادس 

  .» َحقٌّ « املشتقة ، والعامل فيها 
سيبويه يف مواضع من كتابه على جوازه ، وتابعه  وقد نصَّ. وإن كان نكرة » َحّق « أنه حال من نفس : السابع 

  .أبو عمرو على ذلك 
هذا : ، كما أنك ههنا ال جتّوز حذفها ، فال يقال » َهذَا َحقٌّ « : هذه يف مثل هذا التركيب حنو قوهلم » ما « و 

  . -رمحه اهللا  -نص على ذلك اخلليلُ . حق كأنك ههنا 
وإذا جعلتها مبنية . يف حمل خفض باإلضافة كما تقدم » أَنَّكُْم « مزيدة و » ما  «معربة كانت » مِثْلَ « فإذا جعلت 

( الزيادة وأن تكون نكرة موصوفة ، : هذه وجهان » ما « إما للتركيب ، وإما إلضافتها إىل غري متمكن جاز يف 
  .قال أبو الَبقَاِء ) كذا 

ل َعدمُه ، وأيضاً فنصوا على أن هذه الصفة ال حتذف ، هو حمذوف فاألص: وفيه نظر ، لعدم الوصف هنا ، فإن قال 
مزيدة ، وإن ) » ما « ( فيجوز أن يكون جمروراً باإلضافة إن كانت » أَنَّكُمْ َتْنطَقُونَ « وأما . إلهبام َمْوُصوِفها 

  .كانت نكرة كان يف موضع نصب بإضمار أَعْنِي ، أو رفع بإضمار مبتدأ 
  فصل
: أي ما ذكرت من أمر الرزق لَحق كَِمثْلِ َما أَنَّكُْم تَْنِطقُونَ فتقولون } لسمآء واألرض إِنَُّه لََحقٌّ فََوَربِّ ا{ : املعىن 

  .ال إله إالَّ اهللا 
إنَّه لََحقٌّ كما أنت ههنا وإنه حلق كما أنك تتكلم : َشبَّه حتقيق ما أخرب عنه بتحقيق ُنطْق اآلدمي كقولك : وقيل 

كما أنَّ كل إنسان ينطق بلسان نفسه ال : قال بعض احلكماء . وجوده كالذي تعرفه ضرورة واملعىن أنه يف صدقه و
  .ميكنه أن ينطق بلسان غريه فكذلك كل إنسان يأكل رزق نَفْسه الذي قُِسمَ له ، وال يقدر أن يأكل رزق غريه 

  .معناه إن القرآن حلق تكلم به امللك النازل من السماء مثل ما تتكلمون : وقيل 

فََراغَ ) ٢٥(إِذْ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسلَاًما قَالَ َسلَاٌم قَْوٌم ُمْنكَُرونَ ) ٢٤(َهلْ أََتاَك َحِديثُ َضْيِف إِْبرَاِهيَم الُْمكَْرِمَني 
مِْنُهْم ِخيفَةً قَالُوا لَا َتَخْف َوَبشَُّروهُ  فَأَْوَجَس) ٢٧(فَقَرََّبُه إِلَْيهِْم قَالَ أَلَا َتأْكُلُونَ ) ٢٦(إِلَى أَْهِلِه فََجاَء بِِعْجلٍ َسِمنيٍ 

قَالُوا كَذَِلِك قَالَ رَبُِّك إِنَُّه ُهَو ) ٢٩(فَأَقَْبلَِت اْمَرأَُتُه ِفي َصرٍَّة فََصكَّْت َوْجَهَها َوقَالَْت َعُجوٌز َعِقيٌم ) ٢٨(بُِغلَامٍ َعِليمٍ 
ِلُنْرِسلَ َعلَْيهِمْ ) ٣٢(قَالُوا إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومٍ ُمْجرِِمَني ) ٣١(أَيَُّها الْمُْرَسلُونَ قَالَ فََما َخطُْبكُمْ ) ٣٠(الَْحِكيُم الَْعِليُم 

فََما َوَجْدَنا ) ٣٥(فَأَخَْرْجَنا َمْن كَانَ ِفيَها ِمَن الُْمْؤِمنَِني ) ٣٤(ُمَسوََّمةً ِعْنَد َربِّكَ ِللُْمْسرِِفَني ) ٣٣(ِحجَاَرةً ِمْن ِطنيٍ 
  ) ٣٧(َوَتَركَْنا ِفيَها آَيةً ِللَِّذيَن َيَخافُونَ الَْعذَاَب الْأَِليَم ) ٣٦(يَها غَْيَر َبْيٍت ِمَن الُْمْسِلِمَني ِف

وتيسري له  -صلى اهللا عليه وسلم  -هذا تسلية للنيب } َهلْ أََتاكَ َحِديثُ َضْيِف إِْبَراهِيَم املكرمني { : قوله تعاىل 
َضيْفاً ، ألنه حسبهم كذَلك ، ويقع على الواحد واجلمع ، ألنه مصدر ومسَّاهم ُمكَْرمني أي عند  بالفرج ، وَسمَّاُهْم
أكرمهم بأن َعجَّل ِقَراُهم ، وأجلسهم يف أكرم املواضع واختار  -عليه الصالة والسالم  -اهللا أو ألن إبراهيم 

ثُمَّ { : مأموراً بأن يتبع ملته ، كما قال تعاىل  - عليه الصالة والسالم -إبراهيم لكونه شيخ املرسلني ، وكون النيب 
 -مساهم مكرمني ألهنم كانوا ضيف إبراهيم : وقيل ] .  ١٢٣: النحل [ } أَْوَحيَْنآ إِلَْيكَ أَِن اتبع ِملَّةَ إِبَْراهِيَم َحنِيفاً 



عن جماهد  -ل ابن أيب ُنجَْيح وقا. وكان إبراهيم أَكرَم اخلليقة ، وضيف الكرام مكرمون (  -عليه الصالة والسالم 
مساهم مكرمني ألهنم جاءوا غري : وعن ابن عباس ) خدمهم بنفسه  -عليه الصالة والسالم  -ألن إبراهيم :  -

  .» َمْن كَانَ ُيْؤِمُن باللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخر فَلُْيكْرِْم َضْيفَُه « : َمْدُعوِّيَن ، وقال عليه الصالة والسالم 
  ذا كان املراد من اآلية التسلية واإلنذار ، فأي فائدة يف حكاية الضيافة؟إ: فإن قيل 
ليكون ذلك إشارة إىل أنَّ الفرجَ يف حق األنبياء ، والبالء على اجلهلة يأيت من حيث مل حيتسبوا ، كقوله : فاجلواب 

عليه الصالة والسالم  -لم يكن عند إبراهيم ، ف]  ٢٥: الزمر [ } فَأََتاُهُم العذاب ِمْن َحْيثُ الَ َيْشُعُرونَ { : تعاىل 
  .خٌرب من إنزال العذاب مع ارتفاع منزلته وقد تقدم عددهم يف سورة هود  -

  :أَْوُجٌه » إذْ « العامل يف } إِذْ َدَخلُواْ َعلَْيِه { : قوله تعاىل 
  .أي هل أتاك حديثهم الواقع يف وقت دخوهلم عليه » حديث « أنه : أحدها 
من معىن الفعل ، ألنه يف األصل مصدر ، ولذلك استوى فيه الواحد املذكور » َضْيف « أنه منصوب مبا يف : الثاين 

  .الَِّذيَن أََضافَُهْم يف وقت دخوهلم عليه : وغريه ، كأنه قيل 
رِمُوا إذ أُكْ: أنه منصوب باملكرمني إن أريد بإكرامهم أنَّ إبراهيم أكرمهم خبدمته هلم كأنه تعاىل يقول : الثالث 
  .َدَخلُوا 
  .الختالف الزَّمَاَنْينِ » أََتاَك « وال جيوز نصبه ب » اذْكُْر « أنه منصوب بإضمار : الرابع 

  .بالتشديد : من أَكَْرَم ، وعكرمة  -بتخفيف الراء  -وقرأ العامة املُكَْرِمنيَ 
فما احلكمة يف ]  ٣٢: الذاريات [ } مٍ مُّْجرِِمَني إِنَّآ أُْرِسلَْنآ إىل قَْو{ : أرسلوا بالعذاب بدليل قوهلم : فإن قيل 

  ؟-عليه الصالة والسالم  -جميئهم إىل إبراهيم 
  :فاجلواب من وجهني 

شيخ املرسلني ، ولوط من قومه ، ومن عادة امللك إذا أرسل رسوالً  -عليه الصالة والسالم  -أن إبراهيمَ : األول 
  .اعرب على فالن امللك ، وأخربه برسالتك وخذ فيها رأيه :  مللك ويف طريقه من هو أكرب منه يقول له

كان شديد الشفقة حليماً فكان يشق عليه إهالك أمة عظيمة وكان  -عليه الصالة والسالم  -أن إبراهيم : الثاين 
رج من صلبه َبّشروه بغالمٍ خي) هلم ( شفقةً منه على العباد فقال  -عليه الصالة والسالم  -ذلك مما ُيْحزن إبراهيمَ 

  . -عليهم الصالة والسالم  -أضعاف من َيْهلَُك ، ويكون من صلبه خروج األنبياء 

فأما نصب األول فاملشهور . األول ، ورفع الثاين » سالماً « العامة على نصب } فَقَالُواْ َسالَماً قَالَ َسالٌَم { : قوله 
معناه َحَسناً أي قالوا كالماً حسناً؛ ألنه كالم سلم به » ماً سال« وحيتمل أن . أن السالم التحية أي ُنسَلِّم سالماً 

املتكلم من أن َيلُْغو أو يأمث فكأهنم قالوا قوالً حسناً َسِلموا به من اإلمث فيكون مفعوالً به ألنه يف معىن القول ، كما 
، أو هو مفعول بفعل حمذوف ، أي ]  ٦٣: لفرقان ا[ } َوإِذَا َخاطََبُهمُ اجلَاِهلُونَ قَالُواْ َسالَماً { : قيل يف قوله تعاىل 

  .ُنَبلُِّغَك َسالَماً 
  .ومل يقولوا من اهللا شفقة على قلب إبراهيم فأتوا به جممالً ، مث فسروه بْعَد ذلك 

َسالٌَم وأما رفع الثاين فاملشهور أنه التحية ، فهو مبتدأ ، وخربه حمذوف أي َعلَْيكُْم ، وحيتمل أنه السالمة ، أي أَْمرِي 
  ألين ال أعرفكم ، أو قولُكُم َسالٌَم ، أي ينبئ عن السالمة وأنتم قوم منكرون فَما َخطُْبكُمْ؟

وأما الفرق بني النصب والرفع ، فإن محلنا السالم على الّتحية ، فإنه ُمبتدأ مع أنه نكرة تنبيهاً على أصله ، ألنه 
  .لبيان املسلَّم عليه ، ال حظَّ له يف اإلعراب »  َعلَْيكُْم« النصب ، ألن املعىن أَسلُِّم سالماً و 



أبلع ألنه أتى ) إبراهيم ( وأصل الكالم أسلم سالماً ، فالنصب أصل ، فقدم على الرفع الذي هو فرع ، وأيضاً فرد 
اهللا : لنا باجلملة االمسية الدالة على الثبات خبالف الفعلية ، فإهنا تدل على التَّجّدد واحلُُدوث ، وهلذا يستقيم قو

  .اللَُّه وجَد اآلن : موجود اآلن ، وال يستقيم قولنا 
  .معناه َحَسناً ، أو ذا سالمة ، فمعناه قلتم حسناً وأنتم ُمْنكرون فالتبس األمر عليَّ : وأما إن قلنا 

َوإِذَا خَاطََبُهمُ { : وأما إن قلنا معناه املتاركة فمعناه سلَّمتم عليَّ ، وأنا أمري متاركة ألين ال أعلم حالكم ، ومنه 
ألن ]  ٨٩: الزخرف [ } فاصفح َعْنُهْم َوقُلْ َسالَمٌ { : وقال تعاىل ]  ٦٣: الفرقان [ } اجلَاِهلُونَ قَالُواْ َسالَماً 

فمعناه سلم أمري متاركة إىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -سالمتهم عن اجلاهلني ال مينع التعرض هلم ، خبالف النيب 
  .وتقدم حترير نظري هذه اآلية يف سورة ُهود . اهللا أن يأيت أمر 

  .وتقدم أيضاً خالف القراء يف َسالم بالنسبة إىل فتح ِسينه وكسرِها ، وإىل سكون المه وفتحها 
وقرئ سالماً قَالوا ِسلْماً بكسر السني الثاين ونصبه ، وال خيفى توجيه ذلك مبا تقدم يف هود . وقُرِئَا مرفُوَعْين 

  .فاء ههنا إشارة إىل أهنم مل خيلوا بأدب الدخول ، بل جعلوا السالم َعِقيَب الدخول ودخلت ال
خرب مبتدأ مضمر ، فَقدَّروه أنتم قَْوٌم ، ومل َيسَْتْحِسْنُه بعُضهم؛ ألن فيه عدم أنس فمثله ال » قَْوٌم ُمْنكَُرون « : قوله 

در َهؤالِء قوٌم ، أو ُهْم قَْوٌم ، وتكون مقالته هذه مع أهل ، فاألوىل أن يق -عليه الصالة والسالم  -يقع من إبراهيم 
  .بيته وخاصته ، ال لنفس املالئكة ألن ذلك يوحشهم 

  .قوم منكرون أي غَُرَباء وال نعرفكم : وقال املفسرون 
ألهنم  إمنا أنكر أمرهم ،: وقيل . هؤالء قوم ال َنعرفهم : قال يف نفسه )  -رضي اهللا عنهما (  -قال ابن عباس 

  .أنكر سالمهم يف ذلك الزمان ويف تلك األرض : وقال أبو العالية . دخلوا عليه من غري استئذان 
فدل على أن إنكاره ]  ٧٠: هود [ } فَلَمَّا َرأَى أَْيِديَُهْم الَ َتِصلُ إِلَْيِه َنِكرَُهْم { : قال يف سورة هود : فإن قيل 

} فََراغَ إىل أَْهِلِه { : ، مث قال } فَقَالُواْ َسالَماً قَالَ َسالٌَم قَْوٌم مُّنكَُرونَ { : حصل بعد تقريب الِعْجل إليهم وههنا قال 
  بفاء التعقيب ، وذلك يدل على تقريب الطعام منهم بعد حصول إْنكَارِِه فما وجهه؟

أي ( ، » قوم منكرون « : لعلهم كانوا خمالفني ِلصفة الناس يف الشكل واهليئة ، ولذلك قال : أن يقال : فاجلواب 
َتفَرَّد  -عليه الصالة والسالم  -، مث ملّا امتنعوا عن الطعام تأكد اإلنكار ، ألن إبراهيم ) منا ( عند كل أحد ) 

  .مبشاهدة إمساكهم فَنِكرَُهْم فوق اإلنكار األول 
ر به ، وهناك ذكره بامسه وهو أْبَسطُ مما ذكره ههنا ، فإن َههنا مل يبني املَُبشَّ» هود « وحكاية احلال يف سورة 

  .قَْوم لوٍط : إسحاق وههنا مل يقل إن القوم قوم َمْن ، وهناك قال 
  فصل

« : ذكر ههنا من آداب الضيافة تسليَم املُِضيِف على الضَّيف ، ولقاَءه بالوجه احلسن ، واملبالغةَ يف اإلكرام بقوله 
سالم بالرفع زيادة على ذلك ومل يقل سالٌم عليكم؛ ألن : ، وهو آكد ، وسالمهم باملصدر ، ويف قوله » سالم 

سالم أي أمري ُمَساملة ، مث فيها من أدب الضيف : االمتناع من الطعام يدل على أن العداوة ال تليق باألنبياء فقال 
خفاء وغيبة يدل على التعقيب وإخفائها ألن الرََّوغَانَ يقتضي اإل» فََراغ « : تعجيل الضيافة ، فإن الفاء يف قوله 

» َسِمنيٍ « : املُِضيِف عن الضَّْيف ليستريح ، ويأيت مبا مينعه احلياء منه ، وخيدم الضيف بنفسه وخيتار األجود لقوله 
ويَْعرض األكل عليه ال يأمره لقوله » فَقَرََّبُه إلَيْهِْم « : وُيقَدِّم الطعام للضيف يف مكانه ال ينقل الضيف للطعام لقوله 

وسروره بأكله كما يوجد يف بعض البخالء الذين حيضرون طعاماً كثرياً ، وجيعل . كُلُوا : ومل يقل » َتأْكُلُونَ أَالَ « : 



  .بعدم أكلهم } فَأَْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفَةً { : نظره ونظر أهل بيته إىل الطعام حىت ميسك الضيف يده عنه ، لقوله 
له لكونه مضراً به ، أو يكون َضِعيفَ القوة عن هضم ذلك  ومن آداب الضيف إذا حضره الطعام ومل يكن يصلح

يب مانع من أكل الطعام ، ألهنم : هذا طعام غليظ ال يصلح يل بلْ يأيت بعبارة حسنة ، ويقول : الطعام فال يقول 
م مالئكة ، ال ختف ، ومل يذكروا يف الطعام شيئاً ، وال أنه يّضر هبم بل بشروه بالولد إشعاراً بأهن: أجابوه بقوهلم 

  .وبشروه باألشرف وهو الذكر حيث فهموه أهنم ليسوا ممن يأكلون 
مث وصفوه بالعلم دون املال واجلمال ، ألن العلم أشرف الصفات مث أدب آخر يف البشارة وهو أن ال خيرب اإلنسان 

  .ُنَبشِّرُك : ، مث قالوا مبا يسّرُه َدفْعةً واحدة ، ألنه يورث رَِضاُهم ، ألهنم جلسوا ، واستأنس هبم إبراهيم 

  .وتقدم الكالم على فائدة تقدمي البشارة 
« وتسببه عنه واضح » فََراغَ « عطف على » فََجاَء « : ، وقوله » إىل أَْهِلِه « أي عدل ومال » فََراغَ « : قوله 

ليأكلوا ، فلم » فَقَرََّبُه إلَْيهِْم «  ] . ٦٩: هود [ } بِِعْجلٍ َحنِيٍذ { : أي مشوّي كقوله يف مكان آخر » بِِعْجلٍ َسِمنيٍ 
  .لإلنكار عليهم يف عدم أكلهم ، أو للعرض ، أو للتحضيض » أَالَ َتأْكُلُونَ « يأكلوا قَالَ أَالَ َتأْكُلُون واهلمزة يف 

  .} فَأَْوَجَس مِْنُهْم ِخيفَةً قَالُواْ الَ َتَخْف َوَبشَّرُوُه بُِغالَمٍ َعلَيمٍ { 
: مل يكن ذلك إقباالً من مكان إىل مكان ، وإمنا هو كقول القائل : قيل } فَأَقَْبلَِت امرأته ِفي َصرٍَّة  {: قوله تعاىل 

، وذلك أهنا ]  ٧٢: هود [ } قَالَْت ياويلىت { : أقبل َيْشُتمُنِي مبعىن أخذ يف َشْتِمي ، أي أخذت ُتَولْوِلُ ، لقوله 
زوجها بوالدهتا استحت وأعرضت عنهم ، فذكر اهللا تعاىل ذلك  كانت مع زوجها يف خدمتهم ، فلما تكلموا مع

  .بلفظ اإلقبال على األهل ، ومل يقل بلفظ اإلدبار عن املالئكة 
الصيحة ، قال امرؤ القيس : والصَّرة قيل . جيوز أن يكون حاالً من الفاعل أي كائنةً يف َصرَّة » ِفي َصرَّةٍ « : قوله 

:  
  جََواِحُرَها ِفي َصرٍَّة لَمْ َتزَيَّلِ... َهادَِياِت َودُوَنُه فَأَلَْحقَْنا بِالْ -٤٥٢٧

من َصرَّ اجلُْنُدُب والباُب والقلُم ، أي فصاحت كما جرت عادة النساء إذا مسعن شيئاً من أحواهلن : قال الزخمشري 
  .َيِصْحَن صيحةً معتادة هلن عند االستحياء أو التعجب 

  .َيا َوْيلََتا ، وحملّها النصب على احلال أي فجاءت صارةً : ت بقوهلا تلك الصيحة كان: وحيتمل أن يقال 
  .أي أقبلت يف مجاعة نسوٍة كُنَّ معها ، والصَّرة اجلماعة من النساء » أَقَْبلَْت « وجيوز أن يتعلق ب 

: تلف يف صفته فقيل واخ. فلطمت َوْجَهَها :  -) رضي اهللا عنهما (  -قال ابن عباس » فََصكَّْت َوْجَهَها « : قوله 
بل ضرب الوجه بأطراِف األصابع فعل املتعجِّب ، وهو عادة النساء إذا أنكرنَ : وقيل . هو الضرب باليد مبسوطةً 

  .وأصل الصكّ ضرب الشيء بالشيء الَعريض . شيئاً 
استبعدت ذلك ظنا خرب مبتدأ مضمر أي أنا عجوٌز عقيٌم فكيف ألد؟ وتفسرها اآلية األخرى ، ف» َعُجوٌز « : قوله 

يا ليتكم دعومت دعاء قريباً من اإلجابة ، فأجابوها بأن ذلك : منها أن ذلك منهم على سبيل الدعاء ، فكأهنا قالت 
إِنَُّه ُهوَ { : مث دفعوا استبعادها بقوهلم } كَذَِلِك قَالَ َربُِّك { من اهللا تعاىل ، وأن هذا ليس بدعاء ، وإمنا هو قول اهللا 

  .} لعليم احلكيم ا
الثانية أي مثلُ ذلك القول الذي أخربناِك به قال ربُّك ، أي » قَالَ « منصوب على املصدر ب » كَذَِلك « : قوله 

  .إنه من جهة اهللا فال تعجيب منه 



إنَُّه َحميٌد جميٌد؛ ألن احلكاية يف هود أبسطُ ) : هود ( احلكيم العليم ويف سورة : وقال ههنا : قال ابن اخلطيب 
  :فذكروا ما يدفع استبعادها بقوهلم 

فإن احلميد هو » َحِميدٌ « : ، مث أرشدوها إىل القيام بشكر نعم اهللا بقوهلم ]  ٧٣: هود [ } أَتَْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اهللا { 
  .الذي يفعل األفعال احلسنة ، واجمليد إشارة إىل أنه ال حيمد لفعله وإمنا حيمد لذاته 

فاحلميد يتعلق . » حكيم عليم « : أََتْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اهللا أََشارُوا إىل ما يدفع تعجبها بقوهلم :  وههنا ملا مل يقولوا
بالفعل ، واجمليد يتعلق بالذات ، وكذلك احلكيم هو الذي فعله قاصداً إليه ، فإن من يتقلب يف النوم على حية 

إنه حكيم والعليم صفة راجعة إىل : ن هنشها ، يقال فماتت ال يعد حكيماً ، وأما إذا قصد قتلها حبيث يسلم م
  .الذات ، فقدم وصف الفعل وارتقى درجة إىل وصف الذات إشارة إىل أنه يستحق احلمد وإن مل يفعل فعالً 

قال له هذا أيضاً من آداب املُِضيف ، إذا بادر الضيف إىل اخلروج } قَالَ فََما َخطُْبكُْم أَيَُّها املرسلون { : قوله تعاىل 
ما هذه الَعَجلَةُ؟ وما َشأُنك؟ ألن يف ُسكُوته ما يوهم باسِْتثْقَاهلم مث إنّهم أتوا مبا هو من أدب الصديق الذي ال يسر : 

عن الصديق شيئاً ، وكان ذلك بإذن اهللا هلم يف إطالع إبراهيم على إهالكهم وجرب قلبه بتقدمي البشارة بأيب األنبياء 
  . -لسالم عليه الصالة وا -إسحاق 
  َما َهذَا االستعجال؟ وَما َخطْبكُم املعجل لكم؟: فما الذي اقتضى ذكره بالفاء وِلمَ ال قال : فإن قيل 
ما : أنه ملا أوجَس منهم خيفةً أو خرجوا من غري بشارة وإيناس ما كان يقول شيئاً فلما أَنُِسوه قال : فاجلواب 

  !اإلحياش األليمَخطُْبكُم أي بعد هذا اُألنس العظيم ما هذا 
  فصل

فََما َخطُْبكُم أي لعظمتكم ال ترسلون إالَّ يف أمر عظيم ، ولو قال : واخلَطْب ُيْسَتْعمل يف األمر العظيم ، ولذلك قال 
ما ُشْغلكم اخلَِطُري وأمركم العظيم للزم التطويل فاخلَطُْب أفاد التعظيم مع اإلجياز وعرف : بلفظ مركب بأن يقول 

  .حلكايتهم قول اهللا تعاىل } كَذَِلِك قَالَ َربُّكِ { : أو بقوهلم المرأته » إِنَّا أُْرِسلَْنا « : قوهلم أهنم مرسلون ب
، ألن احلكاية } إىل قَْومٍ مُّْجرِِمَني { : وقالوا هنا ]  ٧٠: هود [ } إِنَّا أُْرِسلَْنا إىل قَْومِ لُوٍط { : وقالوا يف سورة هود 

  .عن معىن قوهلم 
  .أهنم قالوا األمرين وملا حكى لفظهم يف السالم أتى يف املوضعني بصفة واحدة وحيتمل 

  .هو املشرك ، ألن الشرك أسرف الذنوب وأعظمها ) :  -رضي اهللا عنهما (  -واملُْجرم قال ابن عباس 
م الشيء ِلعظَِمِه املُْجرم هو اآليت بالذنب العظيم ، ألن اجملرم فيه داللة على العظيم ومنه ُجْر: قال ابن اخلطيب 

  .ومقْدَاره 
والفائدة يف إرسال مجاعة من املالئكة هلذا . فيه دليل على َرْجم الالئط } ِلنُْرِسلَ َعلَيْهِْم ِحَجاَرةً مِّن ِطنيٍ { : قوله 

عُوض ، األمر وإن كان يكفي فيه الواحد منهم ، أنَّ امللك العظيم قد يهلك باألمر احلقري كما هلك النُّْمُرود بالَب
وكما أُْهِلَك بالقُمَّل واجلََراد بل بالرِّيح اليت هبا احلياة إظهاراً للقدرة ، وقد تكثر األسباب كما يف يوم بدر أُِمَر مخسة 

  .آالف من املالئكة بإهالك أهل بدر مع قلتهم إظهاراً لعظيم قدرته 

إن : لَُّه تعاىل ال كما يقول احلكماء فإهنم يقولون أي ليست من البََرِد والفاعلُ لذلك ُهو ال» ِمْن ِطنيٍ « : وقوله 
  .يدفع ذلك التَّوَهَُّم » ِمْن ِطنيٍ « : البََرد يسمى حجارة فقوله 

ال ينزل من السماء إال حجارة من طني مدوَّرات على هيئة ) : يقول ( إن بعض من َيدَّعي الَعقل : قال ابن اخلطيب 



وسبب ذلك أن اإلعصار يصعد الُغَبار من الفلََواتِ العظيمة اليت ال : ا الرماة ، قالوا البَرد وهيئة الَبنَاِدق اليت يتخذه
ذلك إىل هواء َنِدّي فيصري طيناً رَطْباً ، والرطب إذا ) وصول ( ِعَماَرةَ فيها والرياح تسوقها إىل بعض البالد ويتفق 

يه رأيته ينزل كراٍت ُمَدوََّراٍت كالآللِئ الِكبَار مث نزل وتفرق استدار بدليل أنك إذا رميت املاء إىل فوق مث نظرت إل
يف النزول إذا اتفق أن تضربه النريان اليت يف اجلو جعلته حجارة كاآلُجّر املطبوخ فينزل فيصيب من قدر اهللا هالكه 

ما ال يكون ) نَّ ( أل »  ِمْن طنيٍ« : وقد ينزل كثرياً يف املواضع اليت ال ِعمارة هبا ، فال ُيرى وال ُيْدَرى به فلهذا قال 
من طني كاحلجر الذي يف الصواعق ال يكون كثرياً حبيث ميطر ، وهذا تعسُّف ، ألن ذلك اإلعصار ملا وقع فإن وقع 
حبادث آخر لزم التسلسل ، وال بّد من االنتهاء إىل حمِدث ليس حبادث فذلك احملدث ال بّد وأن يكون فاعالً خمتاراً ، 

ل وله أن َيْخلُق اِحلجَارة من طني على وجه آخر من غري نارٍ وال غبارٍ ، لكن العَقل ال طريق له إىل واملختار له أن يفع
اجلزم بطريق إحداثه وما ال يصل العقل إليه فال يؤخذ إال بالنقل والنص ومن املعلوم أن ُنُزول حجارة من الطني من 

  .السماء أغرب وأعجب من غريها 
  :يه ثالثة أوجه ف» ُمَسوََّمةً « : قوله 

  .أنه منصوب على النَّعت ِلَحجَارٍة : أحدها 
  .أنه حال من الضمري املستكنِّ يف اجلارِّ قبله : الثاين 

  .، وحسََّن ذلك كونُ النكرة ُوِصفَتْ باجلارِّ بعدها » حجارة « أنه حال من : الثالث 
ُمْرَسلَة : وقيل . عدت لتعذيبهم خلقت وأ: وقيل . على كل حجر منها اسم صاحبه : ومعىن مسومة قيل 

  .للمجرمني؛ ألن اإلرسال يقال يف التسومي ، يقال أرسلها لَِتْرَعى ، كما قيل يف اخليل املَُسوََّمِة أي مستغىن عنها 
املتمادي ولو يف الصغائر فهم جمرُمون » واملُْسرُِف « أي معلَّمة عنده » ملُسوَمٍة « ظرف » ِعْند رَبَِّك « : قوله 
  .ْسرفُونَ ُم

وهنا لطيفة وهي أن احلجارة ُسومِّْت للمسرف املُِصّر الذي ال يترك الذنب يف املستقبل وذلك إمنا يعلمه اهللا تعاىل ، 
«  والالم يف} إِنَّآ أُْرِسلَْنآ إىل قَْومٍ مُّْجرِِمَني { : وملا كان اإلجرام ظاهراً قالوا } عِنَد رَبَِّك ِللُْمْسرِِفَني { : فلذلك قال 

  .لتعريف العهد ، أي ِلهؤالء املسرفني؛ إذ ليس لكل مسرف حجارة مسوَّمة » املسرفني 
  .وإسرافهم بأهنم أتوا مبا مل َيْسبِقْهم به أحٌد من الَعالَِمني 

ا ميز اجملرمَ هذه اآلية تدل على بيان القدرة واالختيار ، ألنه تعاىل مل} فَأَخَْرْجَنا َمن كَانَ ِفيَها ِمَن املؤمنني { : قوله 
عن احملسن يدل على االختيار وأيضاً فيها بيان أن بَِبركَة احملسن ينجو املسيء ، فإن القرية ما دام فيها املؤمنون مل 

  .عائد على القرية وهي معلومة وإن مل تكن مذكورة » ِفيَها « والضمري يف . َتْهلَْك 
احلجر [ } فَأَْسرِ بِأَْهِلَك بِقِطْعٍ مَِّن الليل { : املؤمنني ، وذلك قوله فأََخرجْنا من كان يف قَُرى قومِ لوط من : واملعىن 

 :٦٥ . [  
يعين لوطاً وابنتيه وصفهم اهللا تعاىل باإلميان واإلسالم مجيعاً ، ألنه } فََما َوَجْدَنا ِفيَها غَْيَر َبْيٍت مَِّن املسلمني { : وقوله 

 أن الكفر إذا غلب ، والِفْسَق إذا فََشا ال ينفع معه عبادة املؤمنني ، ما من مؤمن إال وهو مسلم ، وفيه إشارة إىل
خبالف ما لو كان أكثر اخللق على الطريقة املستقيمة ، وفيهم ِشْرِذَمةٌ يسرية يسرقون ويزنون ، ومثاله أن العامل 

مث إن البدن إن خال عن املنافع كالَبَدن ، ووجود الصاحلني كاألغذية الباردة واحلارة والسموم الواردة عليه الضارة 
  .وفيه الضاّر هلك وإن خال عن الضار وفيه النافع طاب ومنا ، وإن ُوجَِدا فيه فاحلكم للغالب 

وإذا علم أن إطالق الَعاّم على اخلَاصِّ ال مانع منه ، ألن املسلم أعّم من املؤمن فإذا مسي املؤمن مسلماً ، ال يدل 



أخرجنا املؤمنني ، فما وجدنا األعمَّ منهم إال َبيْتاً من املسلمني ، ويلزم من : عاىل قال على احتاد مفهوميهما فكأنه ت
  .هذا أن ال يكون هناك غريهم من املؤمنني 

جيوز أن يعود الضمري على القَْرية ، أي تركنا يف القرية عالمةً أي ِعربة كاحلجارة أو } َوَتَركَْنا ِفيَهآ آَيةً { : قوله 
  . وجيوز أن يعود على اإلهالكة املفهومة من السِّياق املاء املننت

[ } لِّقَْومٍ َيْعِقلُونَ { : أي ما ينتفع هبا إال اخلائف ، كقوله تعاىل يف سورة العنكبوت » ِللَِّذيَن َيَخافُونَ « : وقوله 
  .مثل عذاهبم تدهلم على أن اهللا تعاىل أهلكهم فيخافون » اآلية « أن : ومعىن اآلية ]  ٣٥: العنكبوت 

فَأََخذَْناُه َوُجُنوَدهُ ) ٣٩(فََتَولَّى بُِركْنِِه َوقَالَ َساِحرٌ أَْو َمْجُنونٌ ) ٣٨(َوِفي ُموَسى إِذْ أَْرَسلَْناُه إِلَى ِفْرَعْونَ بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 
  ) ٤٠(فََنَبذَْناُهْم ِفي الَْيمِّ َوُهَو ُمِليٌم 

  :وجه ِفيِه أ} َوِفي موسى { : قوله تعاىل 
من » َتَركَْنا « بإعادة اجلار؛ ألنَّ املعطُوَف َعلَْيِه ضمٌري جمروٌر فيتعلق ب » ِفيَها « : أنه عطف على قوله : أظهرها 

  .وهذا واضح . وَترَكَْنا يف قصِة موسى آية : حيث املعىن ويكون التقدير 
أي ويف األرض ويف موسى آياتٌ ]  ٢٠ :الذاريات [ } ِفي األرض آيَاٌت { : أنه معطوف على قوله : والثاين 

  .قاله الزخمشري وابُن عطية . للموقنني 
  .وهذا بعيد جدا ُينَزَّه القرآن عن مثله : قال أبو حيان 

  .وجه استبعاده له بعد ما بينهما ، وقد فعل أهل العلم هذا يف أكثر من ذلَك : قال شهاب الدين 
  .عليه » وََتَركَْنا « : درة ، لداللة مق» َجَعلَْنا « أنه متعلق ب : والثالث 

على معىن ]  ٣٧: الذاريات [ } َوَتَركَْنا ِفيَهآ آَيةً { :  -يعين أو يعطف على قوله  -أو على قوله : قال الزخمشري 
  :وجعلنا يف موسى آية كقوله 

  .. . .َعلَفُْتَها ِتْبناً وَماًء َبارِداً  -٤٥٢٨
  .» وتركنا « ألنه قد أمكن أن يكون العامل يف اجملرور » َوَجَعلَْنا « : ار وال حاجة إىل إضم: قال أبو حيان 

» َوِفي اَألْرضِ « معطوف على » َوِفي ُموَسى « : والزخمشري إمنا أراد الوجه األول بدليل قوله : قال شهاب الدين 
وإمنا أظهر الفعل تنبيهاً على . اإلعراب على جهة تفسري املعىن ال : وإمنا قال » َوَتَركَْنا ِفيَها « : ، أو على قوله 

  .مغايرة الفعلني يعين أن هذا الترك غري ذاك الترك ، ولذلك أبرزه مبادة اجلَْعل دون مادة الترك ليظهر املخالفة 
 ويف حديث موسى إذْ: تقديره ]  ٢٤: الذاريات [ } َهلْ أََتاكَ َحِديثُ َضْيِف إِْبَراهِيَم { أن يعطف على : الرابع 

كقوله (  -عليهما الصالة والسالم  -َوُهَو مناسب ، ألن اهللا تعاىل مجع كثرياً بني ذكر إبراهيم وموسى : أَْرَسلَْناُه 
ُصُحِف { : ، وقال ]  ٣٧ - ٣٦: النجم [ } أَْم لَْم ُيَنبَّأْ بَِما ِفي ُصُحِف موسى َوإِْبَراهِيَم الذي وىف { ) : تعاىل 

  .قاله ابن اخلطيب ]  ١٩: ألعلى ا[ } إِبَْراهِيَم وموسى 
  فصل
لك يف إبراهيم تسلية ويف موسى ، أو لقومك يف لوط وقومه عربة ، ويف موسى وفرعون ، أو َتفَكَُّروا يف : املعىن 

على مذكور فقد تقدم ) مْعلُوم ، وإن عطفناه ( هذا إن عطفناه على . إبراهيم ولوط وقومهما ويف موسى وفرعون 
  .احلجة الظاهرة » لطان املبني الس« و . آنفاً 
  :جيوز يف هذا الظرف ثالثة أوجه » إذْ أَْرَسلَْناهُ « : قوله 



  .على الوجه األول؛ أي تركنا يف ِقصة موسى عالمةً يف وقِت إرسالنا إيَّاُه » آَية « أن يكون منصوباً ب : أحدها 
  .وقت إرسالنا أنه يتعلق مبحذوف ألنه نعت آليٍة ، أي آية كائنة يف : الثاين 

  .» َتَركَْنا « أنه منصوب ب : الثالث 
جيوز أن يتعلق بنفس اإلرسال ، وأن يتعلق مبحذوف على أنه حال إما من موسى وإما من » بُِسلْطَاٍن « : قوله 

  .الفارق بني ِسْحر السَّاحِرِين وأْمر املُْرَسِلَني » املبني « و . ضمريه أي ملتبساً بُسلطان وهو احلُجَّة 

  .وحيتمل أن يكون املراد باملبني أي الرباهني القاطعة اليت حَاجَّ بَِها ِفْرَعْونَ 
والباء . أَْدَبَر عن اإلميان » َتوَلَّى « ومعىن » تََولَّى « اجلار واجملرور حال من فاعل » فََتَولَّى بُِركْنِِه « : قوله 

َيَتقَوَّى هبم كالرُّكْن الذي َيَتقَوَّى به الُبْنَيان ، كقوله تعاىل  واملراد بالركن أي جبمِعِه وجنوده الذين كان. للمصاحبة 
  ] . ٨٠: هود [ } أَْو آوي إىل ُركْنٍ َشدِيٍد { : 

أقتل : وحيتمل أن يكون املراد َتوَلَّى أْمر موسى بقُوَِّتِه ، كأنه قال . الباء للتعدية فتكون مبعىن تقوى جبنده : وقيل 
وحيتمل أن يكون . دينكم ، فتوىل أمره بنفسه ، فيكون املفعول غري مذكور وركنه هو نفسه القوية  موسى لئَالَّ ُيَبّدلَ

  .املراد بركنه هامان فإنه كان وزيره 
هنا على باهبا من اإلهبام على السامع أو للشّك نَزَّل نفسه مع أنه يعرفه َبيِّناً » أو « } سَاِحٌر أَْو َمْجُنونٌ { : قوله 

ألنه قد قاهلما ، قال تعاىل : مبعىن الواو ، قال » أو « : وقال أبو عبيدة . الشاكّ يف أمره متويهاً على قومه  حقاً منزلة
إِنَّ َرُسولَكُُم الذي أُْرِسلَ إِلَْيكُمْ { : ، وقال تعاىل يف موضع آخر ]  ١٠٩: األعراف [ } إِنَّ هذا لَسَاِحٌر َعِليٌم { : 

  :مبعىن الواو ، كقوله » أو « ، وجتيء ]  ٢٧: الشعراء [ } لََمْجُنونٌ 
  َعَدلَْت بِهِْم طَُهيَّةَ واِخلشَابَا... أَثَْعلَبةَ الفََوارِسِ أَوْ رِيَاحاً  -٤٥٢٩

وأما اآليتان فال يدالَّن على أنه قاهلما معاً ، وإمنا يفيد أنه . ال ضرورة تدعو إىل ذلك : ورد الناس عليه هذا وقالوا 
  .أن يكونا معاً أو هذه يف وقت وهذه يف آَخَر قاهلما أعم من 

{ . وهو الظاهر ، وأن يكون مفعوالً معه » أََخذَْناُه « جيوز أن يكون معطوفاً على مفعول » َوَجنوَدهُ « : قوله 
  .أغرقناهم يف الَبْحرِ } فََنَبذَْناُهْم ِفي اليم 

فالواو الزمةٌ؛ إذ ليس فيها ذكر يعود » َنَبذَْناُهمْ « ن مفعول مجلة حالية ، فإِن كانت حاالً م» َوُهو ُمِليٌم « : قوله 
. فالواو ليست واجبة؛ إِذ يف اجلملة ذكٌر يعوُد عليه » أََخذَْناُه « على صاحب احلال ، وإن كانت حاالً من مفعول 

فصار يف احلال ذكر يعود على » ُجُنوِده « وعلى » ِفْرَعْونَ « يعود على » َنَبذَْناُهمْ « إنَّ الضمري يف : وقد يقال 
َجاَء السُّلْطَانُ َوُجُنوُدُه فأكرمتهم راكباً فََرَسُه ، : وفيه نظر ، إذ يصري نظري قولك . بعض ما َشِملَه الضمري األول 

  .» أكرمتهم « حَاالً من بعض ما اشتمل عليه ضمري » راكباً « فتجعل 
  فصل

  .دعوى الربوبّية وتكذيب الرسول  أي أََتى مبا ُيالَم عليه من» مليم « ومعىن 

  ) ٤٢(َما َتذَُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعلَْيِه إِلَّا َجَعلَْتُه كَالرَّمِيمِ ) ٤١(َوِفي َعاٍد إِذْ أَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم الرِّيحَ الَْعقِيَم 

  .الكالم عليه قد تقدم َعلَى نظريه } َوِفي َعاٍد إِذْ أَْرَسلَْنا { : قوله تعاىل 
  .وتذكريه حبال األنبياء  -صلى اهللا عليه وسلم  -لم أن املراد هبذه احلكايات تسلية قلب النيب واع



َعلَْيهُِم الصَّالةُ والسالم  -أنبياءهم كما ذكر إبراهيم وموسى ولوطاً » مثُوَد « و » َعاٍد « ِلَم لَم يذكر يف : فإن قيل 
  ! .؟-

يم وبشارته وحكاية قوم لوط وجناة َمْن كان فيها من املؤمنني أنه ذكر ست حكايات ، حكاية إبراه: فاجلواب 
وحكاية موسى ، ففي هذه احلكايات الثالثة ذكر الرسل واملؤمنني ألن الناجني منهم كانوا كثريين ، فأما يف حق 

كانوا أهل ُبقْعٍَة  إبراهيم وموسى فظاهر وأما يف حق لوٍط فألن الناجني وإن كَانُوا أْهلَ َبْيٍت واحد لكن املهلكني أيضاً
وأما عاد ومثود وقوم نوح فكان عدد املهلكني بالنسبة إِىل الناجني أضعاَف املهلكني من قوم لوط عليِه . واحدة 

الصَّالَةُ والسَّالَم؛ فذكر احلكايات الثالث األول للتسلية بإهالك العدو والكل مذكور للتسلية بدليل قوله تعاىل يف 
]  ٥٢: الذاريات [ } ذَِلَك َمآ أََتى الذين ِمن قَْبِلهِْم مِّن رَُّسولٍ إِالَّ قَالُواْ َساِحرٌ أَْو َمْجُنونٌ كَ{ : آخر هذه اآليات 

ذَِلَك ِمْن { : وقال يف سورة هود بعد احلكايات ]  ٥٤: الذاريات [ } فََتَولَّ َعنُْهْم فََمآ أَنَت بَِملُومٍ { : إىل أن قال 
وكذلك أَْخذُ رَبَِّك إِذَا أََخذَ القرى َوِهَي ظَاِلَمةٌ إِنَّ { : إىل أن قال ]  ١٠٠: هود [ } ُه َعلَْيكَ أَنَْبآِء القرى َنقُصُّ
  ] . ١٠٢: هود [ } أَْخذَُه أَِليٌم َشدِيٌد 

َتْحمل مطراً ألهنا  وهي اليت ال خري فيها وال بركة ، وال تلقح َشجَراً ، وال} إِذْ أَْرَسلَْنا َعلَيْهُِم الريح العقيم { : قوله 
  ! .تكسر وتقلع فكيف تلقح؟

. إِذا كان مبعىن فَاِعل يف بعض الصُّور ) إِن كان مبعىن مفعول وكذلك ( واعلم أن الفَِعيلَ ال يلحق به تاء التأنيث 
أن ال يتميز  وقد تقدم ذكر سببه ، وهو أن فَِعيالً ملا جاء للمفعول والفاعل مجيعاً ومل يتميز املفعول عن الفاعل فأوىل

لََتميََّز الفاعل عن املفعول قبل متييز املؤنث واملذكر ، ألن الفاعلَ جزٌء من ) لو متيز ( املؤنث عن املذكر فيه ألنه 
الكالم حمتاجٌ إليه ، واملفعول فيه فائدة أكيدةٌ وإن مل يكن جزءاً من الكالم حمتاجاً إليه ، فأول ما حيصل يف الفعل 

فَاِعلٌ وفَاِعلَةٌ ، وَمفُْعولٌ ومفَُعولَةٌ ، ويدل : تقول ) واملفعول ( والتأنيث يصري كالصفة للفاعل الفاعل مث التذكري 
فَاعل بألف فاصلة بني الفاء والعني : على ذلك أيضاً أن التمييز بني الفاعل واملفعول جعل حبرف ممازج للكلمة فقيل 

بني العني والالم والتأنيث كان حبرف يف آخر الكلمة ، مفُعول بواو فاصلة : اليت هي من أصل الكلمة ، وقيل 
مل يؤثر ، وألن التمييز يف الفاعل واملفعول كان بأمرين ) ويف التأنيث ( فاملميز فيهما غيَّر نظم الكلمة لشّدة احلاجِة 

لتمييز يف التذكري خيتص كُلّ واحد منهما بأحدمها فاأللف بعد الفاء خيتص بالفاعل ، وامليم والواو خيتص باملفعول وا
ميتاز » فَِعيلٌ « وجوده مييز املؤنث وعدمه يبقي اللفظ على أصل التذكري فإذا مل يكن ) واحد عند ( والتأنيث حبرف 

املؤنث واملذكر ال ميتاز أحدمها عن اآلخر إِال حبرف غري متصل به ( فيه الفاعل عن املفعول إال بأمر منفصل كذلك 
.  

  ) :فيه وجهان } ن َشْيٍء َما َتذَُر ِم{ : قوله 
  .قاله الواحدي . » الَعِقيم « أنه نصب على أنه صفة للريح بعد صفة : أحدمها 
  ! .مجلة فال يوصف هبا النكرات؟» َما َتذَُر « كيف يكون وصفاً واملعرف ال يوصف باجلَُملِ؟ و : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجهني 
  .َوأَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم الرِّيحَ الَعقِيَم رحياً َما َتذَُر : كأنه يقول أن يكون بإِعادة الريح تقديراً ، : األول 
مل تكن من الرياحِ اليت تقع وال وقع مثلُها ، فهي لشدهتا : أهنا ملا مل تكن معهودة صارت منكَّرة كأنه يقول : الثاين 

َبلْ ُهَو َما استعجلتم بِِه رِيٌح { : اىل منكرة ، وهلذا أكثر ما ذكرت يف القرآن منكَّرة ، ووصفت باجلملة كقوله تع
َوأََما َعاٌد فَأُْهِلكُواْ بِرِيحٍ َصْرَصرٍ َعاِتَيٍة َسخََّرَها َعلَيْهِْم َسْبعَ لََيالٍ { : ، وقوله ]  ٢٤: األحقاف [ } ِفيَها َعذَابٌ أَلِيٌم 



  .إىل غري ذلك ]  ٧و  ٦: احلاقة [ } 
  .َجاءَنِي ما َيفَْهُم َشْيئاً فََعلَّْمُتُه وفَهَّْمُتُه أي حاله كذا : ، تقول أنه نصب على احلال : الوجه الثاين 

مل يكن حال اإلرسال ما تذر واحلال ينبغي أن يكون موجوداً مع ِذي احلال وقت الفعل فال جيوز أن يقال : فإن قيل 
  !اًجاءين زيد أمس راكباً غداً ، والريح بعد ما أرسلت بزمان صارت ما تذُر شيئ: 

أن املراد بيان الصالحية أي اليت أرسلناها على قوٍة وصالحّيٍة ال تذر ، وتقول ملن جاء وأقام عندك أياماً : فاجلواب 
  .جئَْتين سَائالً أْي وقت السؤال بالصالحية واِإلمكان : مث سألك شيئاً 

  .بأنه نصب على املشهور : هذا إن قيل 
  .قديره ِهَي َما َتذَُر وحيتمل أنه رفع على خرب مبتدأ حمذوف ت

ال خيرُج أو : َما خََرَج زَْيٌد إلَى اآلن ، َوإِذا أََرْدَت املستقبل تقول : لنفي حال املتكلم؛ يقال » ما تذر « : فَإن ِقيلَ 
ت كان -صلى اهللا عليه وسلم  -َما خََرَج ومل َيخُْرْج ، والريح حالة الكالم مع النيب : وتقول للماضي . لن َيخُْرَج 

  !ما تذر؟: ما تركت من شيء إال جعلته كالرميم فكيف قال بلفظ احلال 
[ } َوكَلُْبُهْم بَاِسطٌ ِذَراَعْيِه بالوصيد { : أنّ احلكايات مقدرة على أهنا حمكية حال الوقوع ، كقوله تعاىل : فاجلواب 
  .ْنه مبعىن احلال واالستقبال مع أن اسم الفاعل مبعىن املاضي ال يعمل ، وإمنا يعمل ما كان م]  ١٨: الكهف 
ُتَدمُِّر كُلَّ َشْيٍء بِأَْمرِ { : ختصيص كما يف قوله تعاىل } َما َتذَُر ِمن َشْيٍء أََتْت َعلَْيِه { : هل يف قوله تعاىل : فإن قيل 

  ] . ٢٥: األحقاف [ } َربَِّها 
كُلّ شيٍء أََتْت َعلَْيه : كأنه قال » َشْيء « : صف لقوله و» أََتْت َعلَْيِه « : أن املراد به املبالغة ، ألن قوله : فاجلواب 

، أو كل شيء تأيت عليه ، وال يدخل فيه السموات ، ألهنا ما أتت عليه ، وإمنا يدخل فيه األجسام اليت َتُهبُّ عليها 
  .الرِّياُح 

  ! .فاجلبال والصخور أتت عليه وما جعلته كالرَّميم: فإِن قيل 
أتت عليه قاصدةً له وهو عاٌد وأبنيتُهم وعروشُهم ألهنا كانت مأمورة بأمر من عند اهللا فكأهنا  أن املراد: فاجلواب 

  .كانت قاصدة هلم ، فما تركت شيئاً من تلك األشياء إال جعلته كالرميم 
َتتْرُك ِمْن شيء إال َما : كأنه قيل » َتذَُر « هذه اجلملة يف موضع املفعول الثاين ل } إِالَّ َجَعلَْتُه كالرميم { : قوله 

  .وليس بظاهر . حاالً : وأعرهبا أبو حيان . َما َتَركُْت زَْيداً إالَّ َعاِلماً : جمعوالً حنو 
  فصل
أي } إالَّ جعلته كالرميم { من أنفسهم وأمواهلم وأنعامهم } ِمن َشْيٍء أََتْت َعلَْيِه { ما تترك » َما َتذَُر « املعىن 

  .كالتِّْبن اليابسِ : قال جماهد . وهو نبات األرض إذا َيبَِس وِديَس كالشيء اهلالك البايل ، 
  .أصله من العظم الَبايل : وقيل . كالتراب املدقُوق : وقال أبو العالية 

فََما ) ٤٤(َوُهْم َيْنظُُرونَ  فََعتَْوا َعْن أَْمرِ َربِّهِْم فَأََخذَتُْهُم الصَّاِعقَةُ) ٤٣(َوِفي ثَُموَد إِذْ ِقيلَ لَُهْم َتَمتَّعُوا حَتَّى ِحنيٍ 
  ) ٤٥(اْسَتطَاعُوا ِمْن ِقَيامٍ َوَما كَاُنوا ُمْنَتِصرِيَن 

إِذْ ِقيلَ لَُهْم َتَمتَّعُواْ حىت { : ، وقوله » ويف موسى « : الكالم فيه كما تقدم يف قوله } َوِفي ثَُمودَ { : قوله تعاىل 
: يف قوله تعاىل ) كما ( ما أَْمَهلَُهم اهللا بعد عقرهم الناقة وهو ثالثة أيام املراد منه هو : قال بعض املفسرين . } ِحنيٍ 



قال . وكان يف تلك األيام تغيري ألواهنم فتصفرُّ وحتمرُّ وتسودُّ ]  ٦٥: هود [ } فَقَالَ َتَمتَّعُواْ ِفي َدارِكُْم ثَالَثَةَ أَيَّامٍ { 
حبرف الفاء دليل على أن الُعُتوَّ كان بعد } َتْواْ َعْن أَْمرِ َربِّهِمْ فََع{ : وهذا ضعيف؛ ألن قوله تعاىل : ابن اخلطيب 

، فإذن الظاهر أن املراد هو ما قدر اهللا للناس من اآلجال فما من أحد إِال وهو ُمْمَهلٌ مدَّة األجل » متتعوا « : قوله 
.  

[ } أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى الرمحن ِعِتّياً { : ، كقوله تعاىل » بعَلَى « يتعدى تارة » َعَتا « } فََعَتْواْ َعْن أَْمرِ َربِّهِْم { : قوله 
 ١٩: األنبياء [ } الَ َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه { : ، وههنا استعمل بَعْن؛ ألن فيه معىن االستكبار كقوله ]  ٦٩: مرمي 

  .فُالَنٌ يتكبَّر َعلَْيَنا : وحيث استعمل بعلى ، فهو كقولك ] 
وتقدم ذكره يف . واحلسن الصَّاِقَعة . وقرأ الكسائي الّصْعقَةُ . وهذه قراءة العامة } فَأََخذَتُْهُم الصاعقة { : له قو

من االنتظار : وقيل . من النَّظَرِ : قيل » َيْنظُُرونَ « و . مجلة حالية من املفعول » َوُهْم َيْنظُُرونَ « : وقوله . البقرة 
  .من العذاب  أي ينتظرون ما ُوعدوُه

  .أي فما قاموا بعد نزول العذاب وال قدروا على دفعه } فََما استطاعوا ِمن ِقَيامٍ { ) : تعاىل ( قوله 
  .مل ينهضوا من تلك الصرعة : قال قتادة 

وحيتمل أن يكون . مْن َهَرب؛ ألن العاجز عن القيام أحرى أن يعجز عن اهلََرب : بدل قوله » من قيام « : وقوله 
كان : قال قتادة . أي منتقمني منا } وما كانوا منتصرين { . راد منه من القيام باألمر أي ما استطاعوا من قيامٍ به امل

  .عندهم قوة من اهللا 

  ) ٤٦(َوقَْوَم ُنوحٍ ِمْن قَْبلُ إِنَُّهْم كَاُنوا قَْوًما فَاِسِقَني 

وأبو السَّمَّال وابن ِمقْسم وأبو . امليم ، والباقون بنصبها  قرأ األخوان وأبو عمرو جبر} َوقَْوَم ُنوحٍ { : قوله تعاىل 
  .وقَْوُم ُنوحٍ بالرفع : عمرو يف رواية األصمعّي 

  :فأما اخلفض ففيه أربعة أوجه 
  .» َوِفي األرض « أنه معطوف على : أحدها 

  .» َوِفي ُموَسى « أنه معطوف على : الثاين ( 
  ) .» اٍد َوِفي َع« : أنه معطوف على : الثالث 
وهو الظاهر؛ لقُْربه ، وُبْعِد غريه ، ومل يذكر الزخمشري غَْيَرُه ، فإنه قال . » َوِفي ثَُمودَ « أنه معطوف على : الرابع 

ومل َيذْكُرْ أبو البقاء غري . وِفي قَْومِ نوحٍ؛ أي لكم عربة : قُرئ باجلرِّ على معىن وقوم نوح وتقوِّيه قراءةُ عبد اهللا : 
  .خري لظهوره الوجه األ

  :وأما النصب ففيه ستة أوُجٍه 
  .أنه منصوب بفعل مضمر أي وأْهلَكَْنا قَْوَم نوحٍ؛ ألن ما قبله يدل عليه : أحدها 
  .مقدراً ، ومل يذكر الزخمَشريُّ غريه » اذْكُْر « أنه منصوب ب : الثاين 

  .» فَأََخذَْناُه « أنه منصوب عطفاً على مفعول : الثالث 
أنه معطوف على مفعول فَنََبذَْناُهْم ِفي اليمِّ أي أَغَْرقَْناهم ، وناسب ذلك أن قوم نوح مغرقون من قبل لكن : الرابع 

  .وأصل العطف أن يقتضي التشريك يف املتعلقات . يشكل أهنم مل يغرقوا يف اليمِّ 
نه مل تأخذهم الصاعقة وإمنا أهلكوا إال وفيه إشكال أل. » فَأََخذَْتُهمُُ الصَّاِعقَةُ « أنه معطوف على مفعول : اخلامس 



  .أن يراد بالصَّاعقة الداهية والنازلة العظيمة من أي نوعٍ كانت فيقرب ذلك 
وأما الرفع فعلى االبتداء واخلرب . وهو ضعيف . نقله أبو البقاء . » ويف موسى « : أنه معطوف على حمل : السادس 

وال جيوز أن } إِنَُّهْم كَاُنواْ قَْوماً فَاِسِقَني { : واخلرب ما بعده يعين من قوله :  وقال أبو البقاء. مقدر أي أْهلَكَْناُهْم 
  .إِِذ الظرُف ناقٌص فال ُيْخَبُر بِِه » ِمْن قَْبلُ « يكون مراده قولَه 

َوِمْن كُلِّ َشْيٍء َخلَقَْنا زَْوَجْينِ ) ٤٨(َماِهُدونَ َوالْأَْرَض فََرْشَناَها فَنِْعَم الْ) ٤٧(َوالسََّماَء َبَنْيَناَها بِأَْيٍد وَإِنَّا لَُموِسُعونَ 
وَلَا َتْجَعلُوا َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر إِنِّي لَكُْم ِمْنُه َنذِيٌر ) ٥٠(فَِفرُّوا إِلَى اللَِّه إِنِّي لَكُْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمبٌِني ) ٤٩(لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ 

أَتََواَصْوا بِِه َبلْ ُهْم قَْوٌم ) ٥٢(ى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن َرُسولٍ إِلَّا قَالُوا َساِحرٌ أَْو َمْجُنونٌ كَذَِلَك َما أََت) ٥١(ُمبٌِني 
  ) ٥٣(طَاغُونَ 

} واألرض فََرْشَناَها { : العامة على النصب على االشتغال ، وكذلك قوله } والسمآء بََنْيَناَها بِأَْيٍد { : قوله 
. أي َوَرفَْعَنا السََّماَء َبَنْيَناَها فقدر الناصب من غري لفظ الظاهر : وقال أبو البقاء . َوَبَنيَْنا السََّماَء َبَنيَْناَها : والتقدير 

َزْيداً : َزْيٌد مَرْرُت بِِه ، وزيد ضََرْبُت غُالََمُه وأما يف حنو : وهذا إمنا يصار إليه عند تعذر التقدير املوافق لفظاً حنو 
  .ْبُتُه ، فال يقدر إال َضَرْبتُ زَْيداً ضََر

والنصب أرجح لعطف مجلة االشتغال على . وقرأ أبو السَّمَّال وابن ِمقسم برفعهما؛ على االبتداء ، واخلرب ما بعدمها 
بلها    .مجلة فعلية ق

  :جيوز أن يتعلق مبحذوف على أنه حال وفيها وجهان » بأَْيٍد « : قوله 
[ } واذكر َعْبَدَنا َداوُوَد ذَا األيد { : أي ملتبسَني بأيٍد أي بقوة؛ قال تعاىل » َبَنيَْناَها « فاعل أهنا حال من : أحدمها 

. ١٧: ص   [  
وجيوز أن تكون . وجيوز أن تكون الباء للسبب أي بسبب قُْدَرِتَنا . أنه حال من مفعوله أي ملتبسةً بقوة : الثاين 

  .َبَنْيتُ َبيَْتَك باآلُجّر : يدي كاآللة املبينِّ هبا ، كقولك الَباء معّدية جمازاً على أن جتعل األ
وجيوز أن تكون حاالً من مفعوله . » َبنَْيَناَها « جيوز أن تكون اجلملة حاالً من فاعل » َوإِنَّا لَُموِسُعونَ « : قوله 

: لَقَاِدُرونَ كقولك : لٌ؛ ألن معناه وجيوز أن ال يقدر له مفعو. حمذوف أي ُموِسُعونَ بَِناَءَها » موِسُعون « ومفعول 
قاله ]  ٢٨٦: البقرة [ } الَ ُيكَلُِّف اهللا نَفْساً إِالَّ ُوْسعََها { : ما يف ُوْسِعي كذا أي ما يف طاقيت وقُوَِّتي؛ كقوله تعاىل 

  .ملوسعون الرزق على َخلِْقَنا : ابن َعبَّاسٍ وعنه أيضاً 
  ] . ٢٣٦: البقرة [ } َعلَى املوسع قََدُرُه { : غنياء ، دليله قوله تعاىل أ: وقال الضحاك . ذُو َسَعٍة : وقيل 

وجيوز أن يكون من السََّعة أي أْوَسْعَناَها حبيث صارت األرض وما حييط هبا من املاِء واهلواء : قال ابن اخلطيب 
سعة ال يقدر عليها الَبنَّاُؤونَ ، ألهنم بالنسبة إىل سعتها داخل فيها والبناء الواسع الفضاء عجيب ، فإِنَّ القُبَّة الوا

وإنا « : فقوله . حمتاجون إِىل إقامة آلة يصح هبا استدارهتا ، ويثبت هبا َتمَاُسك أجزائها إىل أن يتصل بعضها ببعض 
  ) .يف الفعل ( بيان لإلعراب » ملوسعون 

  فصل
أَمِ { : ، وقوله ]  ٥: الشمس [ } َوَما َبَناَها والسمآء { : واحلكمة يف كَثْرة ذكر البناء يف السموات كقوله تعاىل 

أن بناء السماِء باقٍ إىل قيام الساعة ، مل يسقط منها شيء ، ومل ُيْعَدم منها جزٌء ]  ٢٧: النازعات [ } السمآء َبَناَها 
ء املبّين الثابت كما أشار وأما األرض فَهي يف التبدل والتغري كالفراش الذي يُْبَسط وُيطَْوى وُينْقَلُ ، والسماء كالبنا. 



وأما األرض فكَْم صارت حبراً ، وعادت أرضاً من وقت حدوثها ، ]  ١٢: النبأ [ } َسْبعاً ِشَداداً { : إليه بقوله 
وأيضاً فالسماء ترى كالقُبَّةِ املبنية فوق الرؤوس ، واألرض مبسوطة َمْدُحوَّة ، وذكر البناء باملرفوع أليق كقوله تعاىل 

  ] . ٢٨: النازعات [ } َع َسْمكََها َرفَ{ : 
  .واهللا أعلم . السماء مسكَن اَألرَْواحِ ، واألرض موضع األعمال واملسكن أليق بكونه بناًء : وقال بعض احلكماء 

  ! .وَبنَْيَنا السََّماَء بأيٍد كان أَْوَجز؟: ما احلكمة يف تقدمي املفعول على الفعل ولو قال : فإن قيل 

ألن الصُّْنَع قبل الصانع عند الناظر يف املعرفة ، فلما كان املقصود إثبات العلم : ابن اخلطيب  قال: فاجلواب 
  .والسََّماء املبنية اليت ال تُشكُّون يف ُبْنيَانِها ، فاْعرفونا هبا إِن كنتم ال تَْعرِفُوَنَنا : بالصانع قدم الدليل وقال 

  !َبنَْيُتها؟ وال بناها اهللا؟: َبَنْيَناها ، ومل يقل  :إذا كان إثبات التوحيد فكيف قال : فإن قيل 
بنيناها أدل على عدم الشريك ، ألن الّشركة ضعيفة؛ فإن الشريَك مينع شَريكه عن التصرف : أن قوله : فاجلواب 

وبني أن » نَْيَناَها َب« : يدل على الَعظََمة ، وبني العظمة والضعف تنافٌر فبني قوله » َبَنْيَناَها « : واالستبداد ، وقوله 
ال يورث إيهاماً بأن اآلهلة اليت كانوا يعبدوهنا هي اليت } َبَنْيَناَها { : وتقريره أن قوله تعاىل . يكون شريك منافاة 

يرجع إليها الضمري ، ألن تلك إما أصنام منحوتة وإما كواكب جعلوا األصنام على ُصَورِها وطَبائِِعَها ، فأما األصنام 
فال َيشكون أهنا ما بنت من السماء شيئاً ، وأما الكواكب فهي يف السماء حمتاجة إليها فال تكون هي املنحوتة 

َبنَْيَنا َنْحُن وحنن غري ما يقولون ويدعونه : ُبنيْت هلا وجعلت أماكنها ، فلّما مل يتوهم ما قالوا قال : بانيتها؛ وإمنا يقال 
قوهلم ال ُيوهم شريكاً أصالً ، ألن كل ما هو غري السماء فهو حمتاج إىل  مث ملا بني أن. فال يصلحون لنا ُشَركَاَء 

السماء دون السماء يف املرتبة فال يكون خالقاً للسماء وال بانيها ، فعلم أن املراد مجعُ التعظيم ، فأفاد النص عظمة ، 
  .» بَِناء اللَِّه « و » َبنَْيُتَها « ك من أدلّ على نفي الشَّري» َبنَْيَناَها « : والعظمة أنفى للشريك ، فعلم أن قوله 

  ] . ٧١: يس [ } ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَنآ { : َبَنْينَاَها بأيدينا كما قال : ِلَم لَْم يقل : فإن قيل 
  .أن ذلك لفائدة جليلة ، وهي أنَّ السماء ال خيطر ببال أحد أهنا خملوقة غري اهللا واألنعام ليست كذلك : فاجلواب 

ص [ } َخلَقُْت بَِيَديَّ { : وكذلك . عملت أيدينا تصرحياً بأن احليوان خملوق هللا تعاىل من غري واسطة : ل هناك فقا
  .بأيد من غري إضافة لالستغناء عنها : ويف السماء قال ]  ٧٥: 

ل خلقته وال عملته ، أن هناك ملا أثبت اإلضافة مل يعد الضمري العائد إىل املفعول فلم يق: وهي ) أخرى ( وفيه لطيفة 
  .َبنَْيَناَها بعَْوِد الضمري تصرحياً بأهنا خملوقة : فبعض اجلهال يزعم أهنا غري جمعولة ، فقال : وأما السماء 

أي بسطناها ومَهَّدَْناها ، وفيه دليل على أن خلق األرض بعد خلق السماء ألن بناء » َواَألْرَض فََرْشَناَها « : قوله 
  .عادة قبل الفرش البيت يكون يف ال

]  ٣٠: ص [ } نِْعَم العبد { : املخصوص باملدح حمذوف لفهم املعىن ، أي َنْحُن ، كقوله » فَنِْعم املَاِهُدونَ « : قوله 
  .معناه الباسطون أي نعم ما وطأت لعبادي ) :  -رضي اهللا عنهما (  -، قال ابن عباس 

أي خلقنا من كل شيء َزْوَجْين ، وأن يتعلق مبحذوف » َخبلَقَْنا « تعلق جيوز أن ي} َوِمن كُلِّ َشْيٍء { : قوله تعاىل 
  .ألنه يف األصل صفة له ، إذْ التقدير َخلَقَْنا زَْوَجْيَن كَائَِنْين ِمْن كلِّ شيء » َزْوَجْينِ « : على أنه حال من 

  .واألول أقوى يف املعىن 
  فصل
ني ، كالسََّماِء واألرض ، والشَّمس والقمر ، والليل والنهار ، والَبرّ ِصنْفَْين ونوعني خمتلف» خلقنا زوجني « املعىن 



والبحر ، والسَّْهل واجلبل ، والشتاء والصَّْيف ، واجلّن واإلنس ، والذَّكَر واألنثى ، والنور والظُّلَْمة ، واإلميان 
فتعلمون أنّ خالق األزواج » كُمْ َتذَكَُّرونَ لََعلَّ« واحلق والباطل ، واحلُلْو واملُرّ ) والشقاوة ( والكفر ، والسعادة 

  .واحد ال شريك له ، ال يعجز عن حشر األْجساد وَجْمع األرواح 
رضي اهللا عنهما (  -قال ابن عباس . أي فاهربُوا من عذاب اهللا إىل ثوابه باإلميان والطاعة } ففروا إِلَى اهللا { : قوله 

إِنِّي لَكُْم مِّْنُه َنِذيٌر مُّبِنيٌ { فروا ممَّا سوى اهللا إىل اهللا : قال سهل بن عبد اهللا و. فروا منه إليه واعملوا بطاعته ) :  -
  .وهذا إشارة إىل الرسالة } 

: إمتاماً للتوحيد ، ألن التوحيد يباين التعطيل والتشريك ، ألن املَُعطِّل يقول } َوالَ َتْجَعلُواْ َمَع اهللا إهلا آَخَر { : قوله 
قول االثنني باطل ، ألن نفي الواحد باطل والقول :  واملشرك يقول بوجود إله آخر ، واملوحِّد يقول ال إله أصالً

} َوالَ َتْجَعلُواْ َمَع اهللا إهلا آَخَر { : أثبت وجود اهللا ، فلما قال } ففروا إِلَى اهللا { : باالثنني باطل ، فلما قال تعاىل 
  .د باآليتني نفى األكثر من واحد فصح القول بالتوحي

  .أي يف املقامني واملوِضَعْينِ } إِنِّي لَكُْم مِّْنُه َنِذيٌر مُّبٌِني { : وهلذا قال مرتني 
  :فيه وجهان » كَذَِلَك « : قوله 

واإلشارة بذلك إىل تكذيبهم الرسول ) : قال الزخمشري ( أنه خرب مبتدأ حمذوف أي األمُر مِثْلُ ذلك ، : أظهرمها 
  .» َما أَتى « : مث فسَّر ما أمجل بقوله . وجمنوناً  وتسميته ساحراً

وال يصح أن ينتصب مبا بعده . ومل يبني َتقِْديَرُه . قاله مكي . أن الكاف يف حمل نصب نعتاً ملصدر حمذوف : والثاين 
» أََتى « وال يصح أن يكون الكاف منصوبة ب : وأما املعىن فال ميتنع ، ولذلك قال الزخمشري . ألجل ما النافية 

مل « ب » َما « مل يأت لكان صحيحاً ، يعين لو أتى يف موضع : ألن ما النافية ال يعمل ما بعدها فيما قبلَها؛ ولو قيل 
كَذََّبْت قَُرْيٌش تكذيباً مِثْلَ َتكِْذيبِ اُألَمم : ألن املعىن يسوغ عليه ، والتقدير » أََتى « جلاز أن ينتصب الكاف ب » 

  .اآلية } َمآ أََتى الذين ِمن قَْبِلهِْم { : ويدل عليه قوله . لَُهْم السَّابِقَة ُرُس
« : فاعل » ِمْن َرُسولٍ « و } الذين ِمن قَْبِلهِْم { : اجلملة القولية يف حمل نصب على احلال من } إِالَّ قَالُواْ { : قوله 
  .سَاِحٌر ُهَو : ما أتى األولَني رسولٌ إالَّ يف حال قوهلم : كأنه قيل » أتى 

إن من األنبياء من قرر دين النيب الذي كان قبله وبقي القوم على ما كانوا عليه كأنبياء بين إسرائيل : فإن قيل 
  ! .وكيف وآدم ملا أرسل لَْم ُيكَذّْب؟

  . أنا ال نسلم أن املقرر رسول ، بل هو نيب على دين رسولٍ ومن كَذَّب َرسُولَه فهو يكذبه أيضاً ضرورةً: فاجلواب 

ساحر واألمر ليس : يدل على أهنم كلّهم قالوا } ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا { : قوله : فإن قيل 
  ! .كذلك ألن ما ِمْن رسول إال وآمن به قوٌم وهم ما قالوا ذلك

ا كان كثري منهم قابلَني ذلك ومل» إالَّ قَالوا « : إال قال كلهم وإمنا قال : أن ذلك ليس بَعامٍّ ، فإنه مل يقل : فاجلواب 
  .إِالَّ قَالُوا : قال اهللا تعاىل 

  .إِالَّ َبْعضُُهْم صدقَت وبعضهم كذبَت؟ : ِلَم ملْ يذكر املصّدقني كما ذكر املُكَذّبني ، وقال : فإن قيل 
، فإن أقواماً  ال تأَس على تكذيب قوِمَك: ألن املقصود التسلية وهي على التكذيب ، فكأنه تعاىل قال : فاجلواب 

  .قبلك كَذّبوا ورسالً كُذُّبوا 
يعود على القول املدلول عليه بقَالُوا ، أي » بِِه « االستفهام للتعجب والتوبيخ والضمري يف » أَتَواصَوا بِه « : قوله 

أهنم كيف اتفقوا على قول واحد ك: واملعىن . أتواصى األولون واآلخرون هبذا القول املتضمن كساحر أو جمنون؟ 



مل يكن ذلك : مث قال . ال تقولوا إال هذا وأوصى أوهلم آخَرهم بالتكذيب : تواطؤوا عليه ، وقال بعضهم لبعض 
 -لتواطُؤ قولٍ وإمنا كان ملعىن جامع وهو أن الكُلّ أترفوا فاستغنوا فَنُسوا اهللا وطغوا فكذبوا ُرُسلَُه ، قال ابن عباس 

  .فيما أعطيتهم ووسعت عليهم على تكذيبك  محلهم الطغيان)  -رضي اهللا عنهما ( 

  ) ٥٥(َوذَكِّْر فَإِنَّ الذِّكَْرى َتْنفَعُ الُْمْؤِمنَِني ) ٥٤(فََتَولَّ َعْنُهْم فََما أَْنتَ بَِملُومٍ 

ا ال لوم عليك ، قد أديت الرسالة ، وما قصرت فيم} فََمآ أَنتَ بَِملُومٍ { فأعرض عنهم ، » فََتَولَّ َعْنُهْم « قوله 
  .وهذه تسليةٌ أُْخَرى . أمرت به 

فاشتّد ذلك على أصحابه وظنوا أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -ملا نزلت هذه اآلية َحزِنَ رسول اهللا : قال املفسرون 
{ : أن يتولَّى عنهم فأنزل اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -الوحي قد انقطع ، وأن العذاب قد حضر إذ أمر النيب 

ليس التويل مطلقاً ، بل تََولَّ وأَقْبِلْ وأَعرض وادُع فال : واملعىن . فطابت أنفسهم } الذكرى َتنفَُع املؤمنني  َوذَكِّْر فَإِنَّ
  .التويل يضرك إذا كان علهيم ، وال التذكري يضيع إذا كان مع املؤمنني 

عظ : وقال الكليب . منهم  معناه ِعظ بالقرآن كفار مكة ، فإن الذكرى تنفع من علم اهللا أنه يؤمن: قال مقاتل 
  .بالقرآن من آمن من قومك ، فإن الذكرى تنفعهم 

إِنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاقُ ) ٥٧(َما أُرِيُد ِمْنُهْم ِمْن رِْزقٍ َوَما أُرِيُد أَنْ ُيطِْعُموِن ) ٥٦(َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ َوالْإِْنَس إِلَّا ِلَيعُْبُدوِن 
فَوَْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُروا ِمْن ) ٥٩(فَإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ذَُنوًبا ِمثْلَ ذَُنوبِ أَْصحَابِهِْم فَلَا َيْسَتْعجِلُوِن ) ٥٨( ذُو الْقُوَِّة الَْمِتُني

  ) ٦٠(َيْوِمهُِم الَِّذي ُيوَعُدونَ 

  .» لَقُْت َخب« هذا اجلار متعلق . } َوَما َخلَقُْت اجلن واإلنس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن { : قوله تعاىل 
املراد هبم العموم واملعىن إال آلمرهم بالعبادة وليقروا هبا ، وهذا منقول عن علي : واختلف يف اجلن واإلنس ، قيل 

ليطيعوين وينقادوا : أو يكون املعىن ]  ٣١: التوبة [ } َوَمآ أمروا إِالَّ ليعبدوا إهلا َواِحداً { : بن أيب طالب ، ويؤيده 
يفعل ذلك طوعاً والكافر كرهاً ، فكل خملوق من اِجلّن واإلنس خاضع لقضاء اهللا متذلّل ملشيئته ،  لقضائي ، فاملؤمن

إال معدين للعبادة ، مث منهم من يتأتى منه ذلك ، : أو يكون املعىن . ال ميلك أحد لنفسه خروجاً عما خلق عليه 
املراد به اخلصوص ، أي : ، مث قد يكتب به ، وقد ال ُيكَْتب وقيل  َهذَا القَلَُم بََرْيُتُه لِلِْكتَاَبِة: ومنهم من ال ، كقولك 

هو ما : قال . قاله زيد بن أسلم . ما خلقت السعداَء من اجلنِّ واإلنس إال لعباديت ، واألشقياء منهم إال ملعصييت 
: األعراف [ } رياً مَِّن اجلن واإلنس َولَقَْد ذََرأَْنا ِلَجَهنََّم كَِث{ : ُجبلوا عليه من السعادة والشقاوة ، ويؤيده قوله 

١٧٩ . [  
وهذا أحسن؛ ألنه لو مل خيلقهم مل يعرف وجوده وتوحيده ، بدليل : قال البغوي . معناه إِالَّ ليْعرفُون : وقال جماهٌد 

دون أي إال ليوحدون ، فأما إال ليعب: ، وقيل ]  ٨٧: الزخرف [ } َولَِئن سَأَلْتَُهم مَّْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ اهللا { : قوله 
فَإِذَا { : املؤمن فُيَوحِّده يف الشدة والرخاء ، وأما الكافر فيوحده يف الّشدة والبالء دون النعمة والرخاء قال تعاىل 

َس املراد وما خلقت اِجلنَّ واإلِْن: وقيل ]  ٦٥: العنكبوت [ } َرِكُبواْ ِفي الفلك َدَعُواْ اهللا ُمْخِلِصَني لَُه الدين 
  .واألول أحسُن : قال شهاب الدين . الطائعني : وقيل . املؤمنني 
  فصل

فََتَولَّ َعْنُهمْ { : يف تعلق اآلية مبا قبلها أن بعثة األنبياء منحصرة يف أمرين عبادة اهللا وهداية اخللق ، فلما قال تعاىل 



د اليأس ، وأّما العبادة فهي الزمة للخلق املطلق بني أن اهلداية قد سقطت عن]  ٥٤: الذاريات [ } فََمآ أَنَت بَِملُومٍ 
إنه ملا بني حال من قبله ِفي التكذيب ذكر هذه ليتبني ُسوَء صنيعهم ، حيث : وليس اخللق املطلق للهداية ، وقيل 

  .تركوا عبادة اهللا الذي خلقهم للعبادة 
ملكلفني وعبادهتم أكثر من عبادة غريهم من ما احلكمة يف أنه مل يذكر املالئكة مع أهنم من أصناف ا: فإِنْ ِقيلَ 

: األعراف [ } الَ َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه { : وقال ]  ٢٦: األنبياء [ } َبلْ ِعَباٌد مُّكَْرُمونَ { : املكلَّفني ، قال تعاىل 
٢٠٦ . [  

  :فاجلواب من وجوه 
وهذا خمتص باِجلنِّ واإلنس؛ . َرةُ ، من ترك ما ُخِلقُوا له أنه تقدم أن اآلية سيقت لبيان قُْبح ما يفعله الكَفَ: أحدها 

  .ألن الكفر موجوٌد يف اجلنِّ واإلنس خبالفِ املالئكة 
بني ما يذكر به » َوذَكِّْر « : كان مبعوثاً إىل اجلنِّ واإلنس ، فلما قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : الثاين 

  .ه بالذكر أي ذكر اإلنس واجلن وهو كون اخللق للعبادة ، وخصص أمت
إن اهللا تعاىل عظيم الشأن خلق املالئكة وجعلهم مقربني ، فُهم يعبدون اهللا : أن عباد األصنام كانوا يقولون : الثالث 

  :وخلقهم لعبادته وحنن لنزول درجتنا ال نصلح لعبادة اهللا فنعبد املالئكة وهم يعبدون اهللا كما قالوا 

ومل } َما َخلَقُْت اجلن واإلنس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن { : فقال تعاىل ]  ٣: الزمر [ } إِالَّ ِلُيقَرُِّبوَنآ إِلَى اهللا زلفى َما َنْعُبُدُهْم { 
  .يذكر املالئكة ألن األمر فيهم كان مسلماً من القوم ، فذكر املتنازع فيه 

وهم ُمْسَتِتُرون عن اخللق فذكر اجلن لدخول فعل اجلن يتناول املالئكة ، ألن أصل اجلن من االستتار ، : الرابع 
  .املالئكة فيهم 

} َوَمآ أُرِيُد أَن ُيطِْعُموِن { أي يرزقوا أحداً من َخلِْقي ، وال أن يرزقوا أنفسهم } َمآ أُرِيُد ِمْنُهم مِّن رِّْزقٍ { : قوله 
اهللا ومن أطعم عيالَ أحٍد فقد أطعَمُه ،  وإمنا أسند اإلطعام إىل نفسه ألن اخللق ِعيالُ. أي يطعموا أحداً من خلقي 
  .، أي مل تطعم عبدي » اْسَتطَْعْمُتَك فَلَْم ُتطِْعمْنِي « : قال عليه الصالة والسالم 

  فصل
على أن أفعال اهللا تعاىل معلّلة باألغراض } َوَما َخلَقُْت اجلن واإلنس إِالَّ ِلَيْعُبُدونِ { : استدل املعتزلة بقوله تعاىل 

[ } أَِقمِ الصالة ِلُدلُوِك الشمس { : أن الالم قد تثبت لغري الغرض كقوله تعاىل : ا بوجوه تقدمت منها وأجيبو
قرنت اخللق بالعبادة أي : ومعناه املقارنة فمعناه ]  ١: الطالق [ } فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ { : وقوله ]  ٧٨: اإلسراء 

  .خلقتهم ، وفرضت عليهم العبادة 
  ] . ١٦: الرعد [ و ]  ٦٢: الزمر [ } اهللا َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء { : قوله تعاىل :  ومنها
]  ٩٣: النحل [ } ُيِضلُّ َمن َيَشآُء َويَْهِدي َمن َيَشآُء { : ما يدل على أن اإلضالل بفعل اهللا كقوله تعاىل : ومنها 

  .وأمثاله 
]  ٢٧: إبراهيم [ } َوَيفَْعلُ اهللا َما َيَشآُء { : وقوله ]  ٢٣: األنبياء [ }  الَ ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ{ : قوله تعاىل : ومنها 

  ] . ١: املائدة [ } َيْحكُُم َما ُيرِيُد { و 
  .أن النفع يعود إليهم ال يل : معناه } َمآ أُرِيُد ِمنُْهم مِّن رِّْزقٍ َوَمآ أُرِيُد أَن ُيطِْعُموِن { : وقوله تعاىل 

  ! .ائدة يف تكرير اإلرادتني مع أن من ال يريد من أحٍد رزقاً ال يريد أن ُيطِْعَمُه؟ما الف: فإن قيل 
أن السيَِّد قد يطلب من العبد املتكّسب له ، فيطلب منه الرزق ، وقد يكون للسَّيِد مالٌ وافر يستغين به : فاجلواب 



وقد . ال أريد ذلك وال هذا : فقال  عن التكسب لكنه يطلب من العبد قضاَء حوائجه وإحضار الطعام بني يديه ،
  .طلب الرزق على طلب اإلطعام من باب االرتقاء من األدَنى إِىل األعلى 

  ! .ما فائدة ختصيص اإلطعام بالذكر مع أن املراد عدم طلب فعل منهم غري التعظيم؟: فإن قيل 
ارة إىل التعميم بذكر اِإلطعام ونفي وذلك إش» من رزق « : أنه ملا عمم النفي يف الطلب األول بقوله : فاجلواب 

  .ما أريد منهم من ِغًنى وال َعَملٍ : األدىن يستتبعه نفي األعلى بطريق األوىل ، فكأنه قال 
املطالب ال تنحصر فيما ذكره فإن السيِّد قد يشتري العبد ال لطلب عمل منه ، وال لطلب رزق وال : فإن قيل 

  !للتعظيم ، بل يشتريه للتجارة
  .يتناول ذلك } َمآ أُرِيُد مِْنُهم مِّن رِّْزقٍ { : أن عموم قوله : اب فاجلو
املعىن أن َيْنفَُعون : وقيل . فيه حذف مضاف أي يطعموا َخلِْقي كما تقدم يف التفسري : قيل » أَنْ ُيطِْعُموِن « : قوله 

  .ْسَتْغنٍ عن ذلك فعرب ببعض وجوه االنتفاعات ألن عادة السادة أن ينتفعوا بعبيدهم ، واهللا ُم

تقرير » ذو القُوَِّة « : يعين جلميع خلقه ، وهذا تقرير لعدم طلب الرزق ، وقوله } إِنَّ اهللا ُهَو الرزاق { : قوله تعاىل 
: لعدم طلب العمل ألن من يطلب رزقاً يكون فقرياً حمتاجاً ، ومن يطلب عمالً يكون عاجزاً ال قوة له فكأنه يقول 

  .رزق فإين أنا الرزّاق ، وال العمل فإِين قَوِّي  ما أريُد منهم من
الرَّازق ، كما تقدم يف قراءته : إِنِّي أنا الرزَّاق ، وقرأ ابن ُمحَْيِصن : قرأ  -عليه الصالة والسالم  -وروي أن النيب 

  .} َويف السََّماء رازِقُكْم { : 
  :العامة على رفعه ، وفيه أوجه » املَِتُني « : قوله 
وهو مذهب اجلَْرِميِّ والفراء ، . على املوضع » إِنَّ « نعت للرزَّاق ، وإما النعت ِلذُو ، وإما النعت السم إما ال

يفيد فائدَتُه » ذو القوة « وعلى كل تقدير فهو تأكيد ، ألن . وإما خرب بعد خرب ، وإما خرب مبتدأ مضمر . وغريمها 
.  

، وإمنا ذكر وصفها لكْون تأنيِثها غَري » القوة « صفة : فقيل  -باجلر  - وقرأ َيْحَيى ْبُن وَثَّاب واألعمُش املَِتنيِ
  .ألهنا يف معىن األْيِد : وقيل . َحِقيقيٍّ 

يعين أنه صفة للمرفوع ، وإمنا جر ملا » َهذا ُجْحُر َضبٍّ خَرِبٍ « : هو خفض على اجلوار كقوهلم : وقال ابن جنِّي 
  .ن غريه ، واجلوار ال يصار إليه إال عند احلاجة وهذا مرجوٌح إلمكا. جاور جمروراً 

  فصل
  .إين رازق بل قال على احلكاية عن الغائب إن اهللا هو الرزّاق فما احلكمة فيه؟ : ومل يقل » ما أريد « : قال تعاىل 

أما على القراءة و. إنِّي أنا الرَّزَّاق : قرأ  -صلى اهللا عليه وسلم  -قد رُوَِي أن النيب : نقول : قال ابن اخلطيب 
قُلْ يا حممد إن اهللا هو الرزَّاق ، أو يكون من باب االلتفات من التكلم إىل الغيبة ، أو يكون قل : املشهورة فاملعىن 

قُلْ َمآ أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه { : ما أريد منهم من رزق فيكون مبعىن قوله : أي قل يا حممد » َما أُرِيُد « : مضمراً عند قوله 
ذُو : القوي ، بل قال : ، ومل يقل } إِنَّ اهللا ُهَو الرزاق { : ويكون على هذا قوله تعاىل ]  ٨٦: ص [ } ْجرٍ ِمْن أَ

القوة ، ألن املقصود تقرير ما تقدم من عدم إرادة الرزق ، وعدم االستعانة بالغري لكن يف عدم طلب الرزق ال يكفي 
ن الناس يرزق ولده وعبده ويسترزق وامللك يرزق اجلند ، كون املستغين حبيث يرزق واحداً ، فإن كثرياً م

ويسترزق ، فإذا كثر منه الرزق قل منه الطلب ألن املسترزَِق منه يكثر الرزق ، ال يسترزق من رزقه فلم يكن ذلك 
دون ذلك  الرزَّاق ، وأما ما ُيغين عن االستعانة بالغري ، فهو: املقصود حيصل إال باملبالغة يف وصف الرازق ، فقال 



ألن القوي إذا كان يف غاية القوة يعني الغري ، فإذا كان دون ذلك ال يعني غريه وال يستعني به استعانة قوية بل 
، » ذُو القوة « : كفاه بيان نفس القوة فقال } َوَمآ أُرِيُد أَن ُيطِْعُموِن { : استعانة ما وتتفاوت بعد ذلك ، وملا قال 

إفادة معىن القوي دون إفادة القَوِّي ، ألن ذلك ال يقال يف الوصف الالزم البني ، يقال يف ذُو القوة يف : ألن قولنا 
  .يلزم لزوماً بيناً ) ال ( ذُو َمال ومتمول ، وذو َجمال ، ومجيل ، وذو خلق حسن إىل غري ذلك مما : اآلدمي 

مل يرد يف األوصاف احلقيقية فلم يسمع ذو ذات زوجية ، وهذا : ذات فردية ، وال يف األربعة : وال يقال يف الثالثة 
  .ذو علم ، وذو حياة ألهنا فيه عرض ال الزم بني : الوجود وال ذو احلياة وال ذو الِعلم ، ويقال يف اإلنسان 

مبعىن صاحب والصحبة » ذا كذا « ؛ ألن ) وذو اخللق قليالً ( اهللا تعاىل ذُو الفضل كثرياً : ويف صفات الفعل يقال 
 ٧٦: يوسف [ } َوفَْوَق كُلِّ ِذي ِعلْمٍ َعِليٌم { : ويؤيد هذا قوله تعاىل . منها اللزوم فضالً عن اللزوم البني ال يفهم 

فجعل غريه ذا علم ووصف نفسه بالفعل فبني ذي الِعلم والعليم فرق وكذلك بني ذي القوة والقوّي ، ويؤيده ] 
اهللا لَِطيٌف بِعَِباِدِه َيْرُزُق َمن َيَشآُء َوُهَو القوي { : وقوله ]  ٢٢: غافر [ } وِيٌّ فَأََخذَُهُم اهللا إِنَُّه قَ{ : أيضاً قوله تعاىل 

ألن هذه الصور كان ]  ٢١: اجملادلة [ } َألغِْلَبنَّ أََناْ ورسلي إِنَّ اهللا قَوِيٌّ َعزِيزٌ { : وقال ]  ١٩: الشورى [ } 
) ما ( املراد عدم االحتياج ومن ال حيتاج إىل الغري يكفيه من القوة قدر املراد هبا بيان القيام باألفعال العظيمة وههنا 

  .ومن يقوم مستبداً بالفعل ال بد له من قوة عظيمة ، ألن عدم احلاجة قد يكون بترك الفعل واالستغناء َعْنه . 
  فصل
يف الوصف املتانة وهو الذي له ثبات  ، ألن ذا القوة كما تقدم ال يدل إال على أن له قوةً ما ، فزاد» املَِتُني « : قوله 

ال يتزلزل وهو مع املتني من باب واحد لفظاً ومعىن ، فإن معىن َمْتن الشيء هو أصله الذي عليه ثباته واملنت هو 
قَوِيٌّ َعزِيٌز « : الظهر الذي عليه أساس البدن واملتانة مع القوة كالعّزة مع القوي حيث قرن العزة مع القوة يف قوله 

  .» القَوِّي الَعزِيزُ « : قوله و» 
. كفار مكة : واملراد بالذين ظلموا . قد تقدم الكالم على الفاء يف وجه التعلق } فَإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُمواْ { : قوله تعاىل 

وم نوح أي مثل نصيب أصحاهبم الذين هلكوا من ق} مِّثْلَ ذَنُوبِ أَْصَحابِهِْم { ومعىن ذنوباً أي نصيباً من العذاب 
» فَأُيت بذَُنوبٍ ِمْن َماٍء « : يف األصل الدلو العظيمة اململوءة ماء ، ويف احلديث الشريف : والذنوب . وعاٍد ، ومثود 

  :فإن مل تكن َمَألى فهو الدَّلْو ، مث عرب به عن النَّصيب ، قال علقمة 
  سٍ ِمْن َنَداَك ذَنوُبفَُحقَّ ِلشَأْ... َوِفي كُلّ َحيٍّ قَْد َخبَطُْت بِنِْعَمٍة  -٤٥٣٠

  .وقال املَلُك ملا أنشد هذا البيت نََعْم وأَذْنَِبة . وجيمع يف القلة على أَذْنَِبٍة ، ويف الكثرة على ذََناِئَب 
الذَُّنوب الدلو العظيمة ، وهذا متثيل أصله يف الّسقاة يقتسمون املاء فيكون هلذا ذنوب وهلذا : وقال الزخمشري 

  :ذنوب قال الشاعر 

  فَإِنْ أََبيُْتْم فَلََنا القَِليُب... لََنا ذَنُوٌب ولَكُم ذنُوُب  -٤٥٣١
والذنوب أيضاً الفََرُس الطّويل الذّنب وهو . فراعى االشتقاق . الذنوب الدلو الذي له ذنب انتهى : وقال الراغب 

  .الّشر استعارة من ذلك  َيْوم ذَنُوب أي طويل: ويقال . والذَّنوب حلم أسفل املَْتن . صفة على فَُعول 
ووجه مناسبة الذنوب أن العذاب منصّب عليهم كما ُيَصبُّ الذَُّنوُب ، . أي بالعذاب } فَالَ َيْسَتْعجِلُونِ { : قوله 

ذَابِ ثُمَّ ُصبُّواْ فَْوقَ رَأِْسِه ِمْن َع{ : وقال تعاىل ]  ١٩: احلج [ } ُيَصبُّ ِمن فَْوقِ ُرُءوِسهُِم احلميم { : قال تعاىل 
نصّب فوق رؤوسهم ذَنُوباً من العذاب كذنوب ُصبّ : والذّنوب كذلك فكأنه قال ]  ٤٨: الدخان [ } احلميم 



ووجه آخر وهو أن العرب يستقون من اآلبار على النَّْوَبة ذنوباً فذنوباً وذلك وقت عْيشِهم . فوق رؤوس أولئك 
إذا مألوه وال يكون هلم يف اآلخرة » ذَُنوباً « من الدنيا وطيباهتا } لَُمواْ فَإِنَّ ِللَِّذيَن ظَ{ : الطيب ، فكأنه تعاىل قال 

من نصيب كما كان عليه حال أصحاهبم استقوا ذنوباً وتركوها ، وعلى هذا فالذنوب ليس بعذاب وال هالك وإمنا 
  .هو َرغَُد العيش 

  .وهو أليق بالعربية : قال ابن اخلطيب 
يوم بدر ، وحذف العائد : وقيل . يعين يوم القيامة } لَِّذيَن كَفَرُواْ ِمن َيْوِمهُِم الذي ُيوَعُدونَ فَوَْيلٌ لِّ{ : قوله تعاىل 

  .الستكمال ُشُروطه ، أي ُيوعدونه 
« َوالذَّارِيَاِت » َمْن قََرأَ ُسوَرة « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : روى الثعليب عن أّيب بن كعب قال 

واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وأشفق وأرحم ( » َن اَألْجرِ َعْشَر َحَسنَاٍت بَِعَدِد كُلّ رِيحٍ هَبَّْت َوجََرْت ِفي الدُّْنَيا أُْعِطَي ِم
. (  

رِ َوالَْبْح) ٥(وَالسَّقِْف الَْمْرفُوعِ ) ٤(َوالَْبْيِت الَْمْعُمورِ ) ٣(ِفي َرقٍّ مَْنُشورٍ ) ٢(َوِكَتابٍ َمْسطُورٍ ) ١(َوالطُّورِ 
  ) ٨(َما لَُه ِمْن َداِفعٍ ) ٧(إِنَّ َعذَاَب َربَِّك لََواِقٌع ) ٦(الَْمْسجُورِ 

والواوات اليت بعد األوىل عواطف ال } إِنَّ َعذَابَ رَبَِّك لََواِقعٌ { وما بعده أقسام جواهبا } والطور { : قوله تعاىل 
  .حروف قسم كما تقدم يف أول هذا الكتاب عن اخلليل 

  .تابَ تفخيماً وتعظيماً ونكر الك
  فصل

مناسبة هذه السورة ملا قبلها من حيث االفتتاح بالقسم وبيان احلشر فيهما ، وأول هذه السورة مناسب آلخر ما 
ويف أول ]  ٦٠: الذاريات [ } فَوَْيلٌ لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ ِمن َيْوِمهُِم الذي ُيوَعُدونَ { : قبلها ، ألن يف آخرها قوله تعاىل 

} فَإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُمواْ ذَُنوباً { : ويف آخر تلك السورة قوله ]  ١١: الطور [ } فَوَْيلٌ َيْومَِئٍذ لِّلُْمكَذِّبَِني { ذه السورة ه
  .إِنَّ َعذَاَب رَبَِّك لََواِقٌع : ؛ وذلك إشارة إىل العذاب ، وقال َههَُنا ]  ٥٩: الذاريات [ 

  فصل
. باألرض املقدسة ، أقسم اهللا به  -عليه الصالة والسالم  -ل الذي كلم اهللا عليه موسى املراد بالطور اجلب: قيل 

هو اسم جنس ، واملراد بالكتاب : وقيل ] .  ٢: التني [ } َوطُورِ ِسينَِني { : هو اجلبل الذي قال اهللا تعاىل : وقيل 
صحائف : كتاب الذي يف السماء ، وقيل ال: وقيل . املسطور كتاب موسى عليه الصالة والسالم ، وهو التوراة 

. الفرقان : وقيل ] .  ١٣: اإلسراء [ } وَُنْخرُِج لَُه َيْوَم القيامة ِكتَاباً َيلْقَاُه َمْنُشوراً { : أعمال اخللق ، وقال تعاىل 
  .واملراد باملسطور املكتوب 

وجوَّز أبو البقاء أن يكون نعتاً آخر لكتاب وفيه . ؛ أي مكتوب يف َرقٍّ » َمبْسطُورٍ « ِفي َرقِّ جيوز أن يتعلق : قوله 
  .نظر؛ ألنه يشبه َتهْيئَةَ الَعاِملِ للَعَملِ وقطِْعِه مْنُه 

انتهى فهو أعم من . الرق ما يكتُب فيه شبه كاغد : وقال الرَّاِغب . اجللد الرقيق يكتب فيه  -بالفتح  -والرَّقُّ 
: وقال الزَّخمشري . فأما ِملُْك العبيد فال يقال إال رِقٌّ بالكسر . بالكسر  رِقٌّ: ويقال فيه . كونه جلداً أو غَريُه 

كََتْبتُ يف الرِّقّ بالكسر؛ : وقد غلط بعضهم من يقول . انتهى . اجللد الذي يكتب فيه : وقيل . والرَّقُّ الصحيفة 
  .وليس بغلط لثبوته به لَُغةً 



  .ر يف رِقٍّ ، بالكس: وقد قرأ أبو السَّمَّال 
  ! .وعظمة الكتاب بلفظه ومعناه ال خبطِّه ورقه؟} ِفي َرقٍّ مَّْنُشورٍ { : ما الفائدة يف قوله تعاىل : فإِن قيل 
يف رق منشور أي ليس كالكتب : أن هذا إِشارة إىل الوضع ألن الكتاب املطويَّ ال يعلم ما فيه فقال : فاجلواب 

  .طَالَعِتِه املطوّية أي منشوٌر لكم ال مينعكم أحٌد من ُم
الّصراح ُحرَْمُتُه : هو بيت يف السماء العليا حتت العرش بِحيَالِ الكَْعَبِة يقال له : قيل » والبيت املعمور « : قوله ( 

يف السماء كُحْرَمةِ الكعبة يف األرض يدخله كُلَّ يوم سبعونَ ألفاً من املالئكة يطُوفُونَ به وُيَصلُّون فيه ، مث ال يعودون 
  .أبداً إليه 

  .هو بيت اهللا احلرام وهو معموٌر باحلُجَّاج الطائفني به : وقيل . ووصفه بالعمارة لكثرة الطائفني به من املالئكة 
  ) .لتعريف جنس كأنه يُقِْسُم بالبيوِت املَْعُمورة والعمائر املشهورة » البيت املعمور « الالم يف : وقيل 
  }َوَجَعلَْنا السمآء َسقْفاً مَّْحفُوظاً { : ونظريِه .  السماء يعين» والسَّقِْف املَْرفُوعِ « : قوله 

  ] . ٣٢: األنبياء [ 
. َبْحٌر َمْسُجوٌر أي مملوء ، وَبْحٌر َمْسجُوٌر أي فارغٌ : هو من األضداد ، يقال : قيل » والَبْحر املَْسُجور « : قوله 

إِن احلَْوَض : خرجت أُمةٌ لَتْسَتقي فَقَالَْت : أنه قال  -) رضي اهللا عنهما (  -وروى ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس 
  .ويؤيد هذا أن البحار يذهب ماؤها يوَم القيامة . َمْسجُوٌر؛ أي فارغ 

: وقال حممد بن كعب القرظّي والضَّحَّاُك . املسجور املمسوك ، ومنه ساُجور الكلب ألنه ميسكه وحيبسه : وقيل 
؛ ملا روى أن اهللا تعاىل جيعل )  -رضي اهللا عنهما  -( لتَّنُّور املُحَمَّى ، وهو قول ابن عباس يعين املوقَد احملّمى مبنزلة ا

  ] . ٦: التكوير [ } َوإِذَا البحار ُسجَِّرْت { : البحار كلها يوم القيامة ناراً فيزاد هبا يف نار جهنم كما قال تعاىل 
الَ َيرْكََبنَّ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -) َعْنُهَما  َرِضَي اللَُّه(  -وروى َعْبُد اللَِّه ْبن ُعَمَر 

: وقال الربيع بن أنس » َرُجلٌ َبْحراً إالَّ غَازِياً أَْو ُمْعَتمِراً أَْو حَاجا ، فَإِنَّ َتْحَت الَبْحرِ نَاراً وَتْحتَ النَّارِ َبحْراً 
هو حبر : البحر املسجور : الضحاك عن النّّزال بن َسْبَرةَ عن علي أنه قال وروى . املسجور املختلط العذب باملاحل 

حبُر احليوان ميطر العباد منه بعد : حتت العرش ، كما بني سبع مسوات إىل سبع أرضني فيه ماء غليظٌ ، يقال له 
  .وهذا قول مقاتل . النفخة األوىل أربعني صباحاً فينبتون يف قبورهم 

  فصل
الطور ، والبيت املعمور ، والبحر : يف القسم هبذه الثالثة أشياء أن هذه األماكن الثالثة وهي احلكمة : قيل 

 -أما الطور فانتقل إليه موسى . املسجور كانت لثالثة أنبياء للخلوة برهبم واخلالص من اخللق وخطاهبم مع اهللا 
 -عليه الصالة والسالم  -فانتقل إليه حممد وخاطب اهللا تعاىل هناك وأما البيت املعمور  -عليه الصالة والسالم 

وأما . » َسالٌَم َعلَْيَنا وَعلَى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلحَني ، الَ أُحصي ثناَء عليك أنت كما أثنيَت على َنفسك « : وقال لربه 
ال أنت سبحانك أن ال إله إ{ : ، ونادى يف الظلمات  -عليه الصالة والسالم  -البحر املسجور فانتقل إليه يونسُ 

  .فصارت هذه األماكن شريفة هبذه األسباب فأقسم اهللا تعاىل هبا } إين كنت من الظاملني 
واقترانه ( مع اهللا تعاىل كالم والكالم يف الكتاب ) األماكن ( وأما ذكر الكتاب فألن األنبياء كان هلم يف هذه 

  ) .وٌب ينزل عليه وهو بالطُّور كان له مكت -عليه السالم  -بالطور أدل على ذلك؛ ألن موسى 
  فصل

{ ]  ١: املرسالت [ } واملرسالت { ]  ١: الذاريات [ } والذاريات { : أقسم يف بعض السور جبموع كقوله 



  .واَألطوار والبِحار : ومل يقل » والطُّورِ « : ويف بعضها بأفراد كقوله ]  ١: النازعات [ } والنازعات 
أن يف أكثر اجلموع أقسم عليها باملتحركات والريح الواحدة ليست بثابتة بل هي : يه واحلكمة ف: قال ابن اخلطيب 

إشارة إىل » والذاريات « : متبدِّلة بأفرادها مستمرة بأنواعها ، واملقصود ِمْنَها ال حيصل إال بالَبَدل والتَّغَيُّر ، فقال 
ابت غري متغري عادة فالواحد من اجلبال دائٌم زماناً ودهراً النوع املستمر ، ال الفرد املعني املستقر ، وأما اجلبل فهو ث

  :، فأقسم يف ذلك بالواحد ، وكذلك يف قوله 

  .ملا علم املقَسُم به ، ويف الطور ُعِلَم » والريح « : ، ولو قال ]  ١: النجم [ } والنجم { 
جيوز أن تكون اجلملة خرباً ثانياً ، وأن تكون » َداِفعٍ  ِمْن« : وقوله . نازل وكائن } إِنَّ َعذَاَب َربَِّك لََواِقٌع { : قوله 

ِمْن « جيوز أن يكون فاعالً ، وأن يكون مبتدأ و » ِمْن َداِفعٍ « و . قال أبو البقاء . صفة لواقع أي واقع غري مدفوع 
  .مزيدة على الوجهني » 

  فصل
يف أَُساَرى بدر فدفعت إليه وهي  -لى اهللا عليه وسلم ص -قدمت املدينة ألكلمَ رسولَ اهللا : قال ُجَبْيرُ ْبُن ُمطْعمٍ 

إِنَّ َعذَاَب رَبَِّك لََواِقٌع مَّا لَُه { : إىل قوله » والطور « يصلي بأصحابه املغرب وصوته خيرج من املسجد فسمعته يقرأ 
خوفاً من نزول العذاب وما  فأسلمُت: ومل أَكُْن أُسِْلُم يومئذ قال ) ه ( فكأمنا ُصدِّع قليب حني مسعت } ِمن َداِفعٍ 

  .كنت أظن أن أقوَم من مكاين حىت يقع يب العذاب 

الَِّذيَن ُهْم ِفي خَْوضٍ َيلَْعُبونَ ) ١١(فَوَْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ١٠(َوَتِسريُ الْجِبَالُ سَْيًرا ) ٩(َيْوَم َتُموُر السََّماُء َمْوًرا 
أَفَِسْحٌر َهذَا أَْم أَنُْتْم لَا ُتْبصُِرونَ ) ١٤(َهِذِه النَّاُر الَِّتي كُنُْتْم بَِها ُتكَذُِّبونَ ) ١٣(ارِ َجَهنََّم َدعا َيْوَم ُيَدعُّونَ إِلَى َن) ١٢(
  ) ١٦(اْصلَْوَها فَاْصبِرُوا أَْو لَا َتصْبُِروا سََواٌء َعلَْيكُْم إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ ) ١٥(

وعلى هذا فتكون . أي يقع يف ذلك اليوم » واقع « : جيوز أن يكون العامل فيه } َيْوَم َتُموُر السمآء  {: قوله 
. قاله احلَْوِفيُّ ، وأبو البقاء . » دافع « وجيوز أن يكون العامل فيه . اجلملة املنفية معترضة بني العامل ومعموله 

  .ومنعه َمكِّيٌّ 
وقد ذكر دليل املنع يف الكشف إال أنه رمبا يكون غلطاً : قال شهاب الدين . ملنع ومل يذكر دليل ا: قال أبو حيان 

« العامل فيه واقٌع أي إن عذاب ربك لََواِقعٌ يف يوم َتُموُر السَّماء ، وال يعمل فيه : عليه فإنه َوَهٌم ، وعبارته قال 
َك ما َزْيٌد آكالً ، رفعت آكالً أو نصبته أو أدخلت طََعاَم: ؛ ألن املنفي ال يعمل فيما قبل النّايف ، ال يقول » دافع 

  .انتهى . جاز وما بعد الطعام خرباً » هاء « على » آكالً « فإن رفعت الطعام باالبتداء وأوقعت . عليه الباء 
وهو يوم  -واملعمول  -وهو دافع  -وهذا كالم صحيح يف نفسه ، إال أنه ليس يف اآلية شيٌء من ذلك؛ ألن العامل 

طََعاَمَك : وأْوقَْعَت آكالً على هاء أي على ضمري يعود على الطعام فتقول : وقوله . كالمها بعد النايف ويف َحيِّزِِه  -
  .َما زْيٌد آِكلُه 

والغرض أن . إن وجه املنع من ذلك خوف الَوَهم أنه يفهم أن أحداً يدفع العذاب يف غري ذلك اليوم : وقد يقال 
َيْوَم َتجُِد { كل وقت وهذا أمٌر مناسب قد ذكر مثلُه كثٌري ، ولذلك منع بعضهم أن ينتصب عذاب اهللا ال يدفع يف 

لئال يفهم منه ما ال ]  ٢٩: آل عمران [ } واهللا على كُلِّ َشْيٍء قَِديرٌ { : بقوله ]  ٣٠: آل عمران [ } كُلُّ َنفْسٍ 
  .وهذا أبعد من هذا يف الوََهم كثري . يليق 



  .انتهى » فََوْيلٌ « جيوز أن يكون ظرفاً ملا دل عليه : وقيل :  وقال أبو البقاء
؛ ألن ]  ٨: الطور [ } مَّا لَُه ِمن َداِفعٍ { : والذي أظنه أن العامل هو الفعل املدلول عليه بقوله : وقال ابن اخلطيب 

الذي بعد احلَْشر ومَْور  العذاب الواقع على هذا ينبغي أن يقع يف ذلك اليوم ، ألن العذاب الذي به التخويف هو
  ] . ٨٥: غافر [ } فَلَْم َيُك َينفَعُُهْم إَِمياُنُهْم لَمَّا َرأَْواْ َبأَْسَنا { : السَّماء ألنه يف معىن قوله 

  فصل
وقال األخفش وأبو عبيدةَ َتكْفَأُ وأنشد لألعشى . َماَر الشْيُء أي ذهب وجاء : يقال . واملَْوُر االضطراب واحلركة 

:  
  َمْوُر السََّحاَبةِ الَ رَْيثٌ َوالَ َعَجلُ... كَأَنَّ ِمْشَيَتَها ِمْن َبْيِت َجاَرِتَها  -٤٥٣٢

وهو الشيء يتردد يف عرض كالداغصة وهي اجللدة اليت فوق قُفْل . هو حترك يف متوج : وقيل : وقال الزخمشري 
التراب املتردد به  -أي بالضم  -لى وجهه واملُور اجلريان السريع وَمار الدَُّم ع: املَْور : وقال الراغب . الركبة 
  .الريح 

  .وأكد باملصدرية دفعاً للمجاز أي هذان اجلرمان العظيمان مع كثافتهما يقع ذلك منهما حقيقة 
حيتمل أن يكون بياناً لكيفية مور السماء؛ » وَتِسريُ اِجلبَالُ « : فيه فائدة جليلة ، وهي أن قوله : وقال ابن اخلطيب 

ن اجلبال إذا سارت وسريت معها سكاهنا يظهر السماء كالسائرة إىل خالف تلك اجلهة ، كما يشاهده راكب أل
السماء متُور يف رأي العني بسبب سري اجلبال كما : السفينة ، فإنه يرى اجلبلَ الساكن متحركاً فكان لقائل أن يقول 

كذلك فال يبقى َمهَْرب وال َمفَْزع ال يف األرض وال يف َيَرى القمَر سائراً راكبُ السفينة ، والسماء إذا كانت 
  .السماء 

  فصل
أي َتُدوُر كما : يوم متور السماء موراً ، قال املفسرون : ملا ذكر أن العذاب واقع بني أنه مىت يقع العذاب ، فقال 

  .يدور الرََّحا وَتَتكفأ بأهلها َتكَفَُّؤ السَِّفيَنِة 
  .تلف أجزاؤها بعضها يف بعض خي: قال عطاء اخلُراَساينّ 

فتزول عن أماكنها ، وتصري هباًء منثوراً ، وهذا إيذان وإعالم بأن ال } َوَتِسُري اجلبال َسيْراً { . تضطرب : وقيل 
عود إىل السماء ألن األرَض واجلبالَ والسماَء والنجوَم كلها لعمارة الدنيا واالنتفاع لبين آدم فإذا مل يبَق فيها نفع 

  .أعدمها اهللا تعاىل فلذلك 
قال » فََوْيلٌ « والفاء يف قوله . » للمكذبني « واخلرب » بَويلٍ « يومئذ منصوب } فََوْيلٌ َيوَْمِئٍذ لِّلُْمكَذِّبِنيَ { : قوله 
  .جواب اجلملة املتقدمة وحسن ذلك ، ألن يف الكالم معىن الشرط ، ألن املعىن إذا كان ما ذُِكَر فَوْيلٌ : مكي 
أي إذا علم أن عذاب اهللا واقع ، وأنه ليس له دافع فويل إذَنْ للمكذبني؛ فالفاء التصال املعىن ، : ن اخلطيب قال اب

إن عذاب ربك لواقع وأنه ليس له دافع مل يبني موقعه : وملعىن آخر وهو اإليذان بأمان أهل اإلميان ، ألنه ملا قال 
  .وهو املكذب ) به ( علم املخصوص } ُمكَذِّبِنيَ فََوْيلٌ َيْوَمِئٍذ لِّلْ{ : بَِمْن ، فلما قال 

بيان ملن يقع به العذاب فمن ال يكذب ال يعذب فأهل } فَوَْيلٌ َيْومَِئٍذ لِّلُْمكَذِّبَِني { : إذا قلت بأن قوله : فإن قيل 
  .الكبائر ال يعذبون ألهنم ال ُيكَذِّبون 

كُلََّما أُلِْقَي ِفيَها فَْوٌج َسأَلَُهْم َخَزنَُتَهآ { : ر ، وإمنا هذا كقوله أن ذلك العذاب ال يقع إال على أهل الكبائ: فاجلواب 
فاملؤمن ال ُيلْقَى فيها إلقاء هبوان ، وإمنا ُيْدَخلُ ]  ٩و  ٨: امللك [ } أَلَْم َيأِْتكُمْ َنِذيٌر قَالُواْ بلى قَْد َجآَءَنا َنذِيٌر فَكَذَّْبَنا 



  .إكرامٍ ، والويل إمنا هو للمكَذِّبَِني فيها للتطهري إْدخَاالً مع نوع 
والويل ينبئ عن الشدة ، ألن تركيب حروف الواو والياء والالم ال ينفك عن ُوقُوع شدٍة ، ومنه لََوى إذا دافع 

  .ولََواه يلويه إِذا فََتلَُه فَْتالً قوياً 
مع كونه مبتدأ؛ ألنه يف تقدير » وَْيلٌ « :  يف قوله وقد تقدم وجه جواز التنكري. والَوِليُّ فيه القوة على املُولَى َعلَْيِه 

  ] . ٢٥: الذاريات [ } قَالَ َسالٌَم { : املنصوب ألنه دعاء يف تفسري قوله تعاىل 
َوُخْضُتْم كالذي خاضوا { : هو االندفاع يف األباطيل ، قال تعاىل : اخلَْوُض } الذين ُهْم ِفي خَْوضٍ َيلَْعُبونَ { : قوله 

  ] . ٤٥: املدثر [ } َوكُنَّا َنخُوُض َمَع اخلآئضني { : وقال تعاىل ]  ٦٩: وبة الت[ } 
  :وتنكري اخلوض حيتمل وجهني 

  .أن يكون للتكثري أي يف خوضٍ عظيم : األول 

: هود [ } َك أَْعَمالَُهْم َوإِنَّ كُالًّ لَّمَّا لَُيَوفَِّينَُّهْم رَبُّ{ : أن يكون التنوين عوضاً عن املضاف إليه ، كقوله تعاىل : الثاين 
  .يعلبون أي غافلون الهون : وقوله . واألصل يف خوضهم املْعرُوف منهم ]  ١١١

« : ليس وصفاً للمكذبني مبا مييزهم ، وإمنا هو للذم كقولك } الذين ُهْم ِفي خَْوضٍ { : واعلم أن قوله تعاىل 
أَكْرِمِ الرَُّجلَ العَاِلَم فالوصف : ي ليس برجيم خبالف قولك وال تُرِيُد فَْصله عن الشيطان الذ» الشيطانُ الرجيُم 

  .بالرجيم للذم له ال للتعريف 
اهللا الذي خلق ، واهللا العظيم للمدح ال للتمييز ، وال للتعريف عن إله مل خيلق أو إله ليس بعظيم ، : وتقول يف املدح 

  .فإن اهللا واحد ال غري 
يوم ]  ١٤: الطور [ } هذه النار { : املقدرة مع قوله » ليُقَالُ « ز أن يكون ظرفاً جيو} َيْوَم ُيَدعُّونَ { : قوله 

  .يدعون املكذبني؛ ألن معناه يوم يقع العذاُب ذلك اليوم وهو يوم ُيَدعُّون فيه إِىل النار 
وأصله أن : قال الراغب . والعامة على فتح الدال وتشديد العني من َدعَُّه َيُدعُُّه أي دفعه يف صدره بُعْنٍف وِشدٍَّة 

  .دع كما يقال له لَعاً : يقال للعاثر 
  .وهذا بعيد من معىن هذه اللفظة 

والّسلمي وأبو رجاء وزيد بن علي بسكون الدال وختفيف العني مفتوحة من الدَُّعاِء  -رضي اهللا عنه  -وقرأ علي 
  .َهلُمُّوا فادخلوها : أي ُيْدَعْونَ إليها فيقال هلم 

عا مصدر معناه تدفعهم املالئكة دفعاً على وجوههم بُعْنٍف أي ُيْدفَُعونَ إِىل النار ، فإِذا َدنَْوا منها قال هلم َد: قوله 
  .َهِذهِ النَّار اليت كنتم هبا تكذبون يف الدنيا : خزنتها 
 النار وهم بعيداً عنها وقوله تعاىل يدل على أن خزنتها يقذفوهنم يف} ُيَدعُّونَ إىل نَارِ َجهَنََّم { : قوله تعاىل : فإن قيل 

  .يدلّ على أهنم فيها ]  ٤٨: القمر [ } ُيْسَحُبونَ ِفي النار على ُوُجوهِهِْم { : 
  :فاجلواب من وجوه 

أن املالئكة َيْسَحبُوَنُهمْ يف النار ، مث إذا قربوا من نار خمصوصة وهي نار جهنم يقذفوهنم فيها من بعيد : األول 
} ُيْسَحُبونَ ِفي احلميم ثُمَّ ِفي النار ُيْسَجُرونَ { :  نار ، والدفع يف نار أشد وأقوى ، بدليل قوله فيكون السحب يف

  .أي يسحبون يف َحْمَوةِ النار ، مث بعد ذلك يكون هلم إِدخالٌ ] .  ٧٢و  ٧١: غافر [ 
  .ويف النار َيْسَحبُُهم آخر  جيوز أن يكون يف كل زمان يتوىل أمرهم مالئكة فإىل النار يدفعهم ملك: الثاين 

  .أن يكون السحبُ بَسالَِسلَ أي يسحبون يف النار ، والساحب خارج النار : الثالث 



  .أن يكون املالئكة يدفعوهنم إِىل النار إهانةً هلم ، واستخفافاً هبم ويدخلون معهم النار ويسحبوهنم : الرابع 
  .أ مؤخر مبتد» هذا « خرب مقدم و » أَفَِسْحٌر « : قوله 

هذَا ِسحٌر فسحر هذا يريد هذا اِملْصداق أيضاً سحر؛ : مبعىن كنتم تقولون للوحي : ودخلت الفاء قال الزخمشري 
ودخلت الفاء هلذا املعىن ، وهذا حتقيٌق لألمر؛ ألن من يرى شيئاً وال يكون األمر على ما يراه فذلك اخلطأ يكون 

أي هل يف املوت » أَفَسحٌر َهذَا « : رئّي ، وإمَّا ألمرٍ عائد إىل الرائي ، فقوله إما ألمر عائٍد إىل امل: ألجل أحد أمرين 
إنه : فهو استفهام إنكار أي ال أمر ِمْنُهَما ثابٌت فالذي َتَرْوَنُه حق وقد كنتم تقولون ! شكٌّ أْم هل يف بصركم خَلَل؟

إِىل السحر ، وأنه يغطي األبصار بالسِّحر ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -ليس حبق ، وذلك أهنم كانوا ينسبون حممداً 
  .أفسحر هذا أم أنتم ال تبصرون : وانشقاق القمر وأمثاله سحر ، فوخبوا به ، وقيل هلم 

أي إذْ مل ميكنكم إنكارها ، وحتقق أنه ليس بسحر وال َخلَل يف أبصاركم فاْصلَْوَها؛ أي قاسوا ) َها ( اْصلَْو : قوله 
  .أي الصرب وعدمه سواٌء ، وهذا بيان لعدم اخلَالص } ْو الَ َتْصبِرُواْ فاصربوا أَ{ . شدهتا 
  :فيه وجهان » َسَواٌء « : قوله 

  .قاله أبو البقاء . أنه خرب مبتدأ حمذوف أي صربكم وتركه سواء : أحدمها 
  .أنه مبتدأ واخلرب حمذوف أي سواء الصُرب واجلزُع ، قاله أبو حيان : والثاين 

  .واألول أحسن ، ألن جعل النكرة خرباً أوىل من جعلها مبتدأ وجعلِ املَْعرِفَِة خرباً : لدِّين قال َشهاُب ا
  .خربه حمذوف أي سواء عليكم الصَّْبرَانه الصُرب َوَعَدُمُه » سواء « : وحنا الزخمشري مَْنَحى الوجه الثاين فقال 

يه لطيفة ، وهي أن املؤمن بإِميانه اْسَتفَادَ أن اخلري الذي َيْنويهِ ُيثَاُب َعلَْيه ، ف} إِنََّما ُتْجزَْونَ َما كُنُتْم َتْعَملُونَ { : قوله 
) فيه ( والشَّرَّ الذي يقِصُدُه وال يقع منه ال يعاقَُب عليه وال ظلم ، فإن اهللا تعاىل أخربه به وهو اختار ذلك ودخل 

ه أبداً فاحذَرُوا ، ومن آمن أَثَْبُتُه دائماً فمن ارتكب باختياره ، فإن اهللا تعاىل قال بأن من كفر ومات كافراً عذبت
  .الكفر ودام عليه بعدما مسع ذلك فإذا عوقب دائماً فهو حتقيق ملا أَْوَعَد به فال يكون ظلماً 

كُلُوا َواْشَربُوا َهنِيئًا ) ١٨(اَب الَْجحِيمِ فَاِكهَِني بَِما آَتاُهمْ َربُُّهْم َوَوقَاُهْم َربُُّهْم َعذَ) ١٧(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوَنِعيمٍ 
َوالَِّذيَن آَمُنوا وَاتََّبعَْتُهْم ذُرِّيَُّتُهمْ ) ٢٠(مُتَِّكِئَني َعلَى ُسُررٍ َمْصفُوفٍَة َوَزوَّجَْناُهْم بِحُورٍ ِعنيٍ ) ١٩(بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

َوأَْمدَْدَناُهمْ بِفَاِكَهةٍ ) ٢١(أَلَتَْناُهْم ِمْن َعَمِلهِْم ِمْن َشْيٍء كُلُّ اْمرِئٍ بَِما كََسَب َرِهٌني  بِإَِميانٍ أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيََّتُهْم َوَما
نَُّهْم لُْؤلٌُؤ َوَيطُوُف َعلَيْهِْم ِغلَْمانٌ لَُهْم كَأَ) ٢٣(يََتَناَزُعونَ ِفيَها كَأًْسا لَا لَْغٌو ِفيَها َولَا تَأْثِيٌم ) ٢٢(َولَْحمٍ ِممَّا َيشَْتُهونَ 

  ) ٢٤(َمكُْنونٌ 

جيوز أن يكون مستأنفاً ، أخرب اهللا تعاىل بذلك بشارة ، وجيوز أن يكون } إِنَّ املتقني ِفي َجنَّاٍت َوَنِعيمٍ { : قوله تعاىل 
 البستان واجلنة هي موضع السرور لكن الناطُور قد يكون يف. من مجلة املقول للكفار زيادة يف غَمِّهِْم وَتَحسُّرِِهم 

أفاد أهنم فيها متنعمون كما يكون املتفرج ال كما يكون الناطُور » َوَنعِيمٍ « : الذي هو يف غاية الطيبة ، فلما قال 
  .والعمال 

« : يريد يف ذلك ، ألن املتنعم قد يكون آثار النعيم عليه ظاهرة وقلبه مشغول ، فلما قال » فَاِكهَِني « : وقوله 
  .غاية الطيبة  دل على» فَاِكهَني 

هذه قراءة العامة نصب على احلال ، واخلرب الظرف ، وصاحب احلال الضمري املستتر يف الظرف » فَاِكهَِني « : قوله 



.  
بالرفع ، فيجوز أن يكون الظرف لغواً ، متعلقاً باخلرب وجيوز أن يكون خرباً آخر من عند » فاِكُهونَ « : وقرأ َخاِلٌد 

  .من جييز تعداد اخلرب 
  .وقرئ فَِكهَني مقصوراً ، وسيأيت أنه قرأ به يف املُطَفِِّفَني يف املتواتر حفٌص عن َعاِصمٍ 

اليت هي يف » الفواكه « حينئذ واقعةً على » ما « : جيوز أن تكون الباء على أصلها وتكون » بَِما آَتاُهمْ « : قوله 
« وجيوز أن تكون . أي فيما آتاهم من الثمار وغري ذلك  اجلنة أي متلذذين بفاكهِة اجلنة ، وجيوز أن تكون مبعىن يف

  .مصدريةً أيضاً » ما 
  :جيوز فيه أوجه » َوَوقَاُهْم « : قوله 

  .أنه معطوف على الصلة أي فَِكهنيَ بإيتاِئهِم َربَُّهْم وبِوقاَيِتِه هلم عذاَب اجلَحِيم : أظهرها 
  .ن يشترط اقتراهنا باملاضي الواقع حاالً مقدرة عند م» قد « أن اجلملة حال فتكون : والثاين 
قاله الزخمشري يعين فيكون خمرباً به عن املتقني أيضاً فيكون . » ِفي َجنَّاٍت « : أن يكون معطوفاً على : الثالث 

  .بأنه َوقَاُهْم : مبا آتاهم ، والثاين : أَحِدِهَما : املراد أهنم فاكهون بأمرين 
  .وأبو حيوة بَتْشدِيِدَها . لوقاية والعامة على ختفيف القاف من ا

  .ِفي النَِّساء » َهنِيئاً « : وقد تقدم الكالم يف . أي يقال هلم كُلُوا واشربوا هنيئاً » كلوا واشربوا « : قوله 
  .ِفيِه  وهو الذي الَ َتْنَغيَص. هنا يقال هلم كلوا واشربوا أكالً وشُْرباً هنيئاً أو طعاماً وشرباً هنيئاً : قال الزخمشري 

  :وجيوز أن يكون مثله يف قوله 
  ِلعَزَّةَ ِمْن أَْعرَاِضَنا َما اسَْتَحلَِّت... َهنِيئاً َمرِيئاً غَْيَر َداٍء ُمَخاِمرٍ  -٤٥٣٣

كما يرتفع بالفعل كأنه قيل » ما اسَْتَحلَّت « أعين صفةً استعملت استعمال املصدر القائم مقام الفعل ، مرتفعاً به 
ُهَنا هّنأَكُُم اَألكْلُ والشُّْرُب ، أو َهنَّأَكُْم َما كُنُْتم َتْعملونَ » هنيئاً « املُسَْتَحلُّ مْن أعَْراِضَنا ، فكذلك معىن  َهّنأ َعزَّةَ

وهذا من . والباء متعلقة بكُلُوا واشَْرُبوا إذا جعلت الفاعل األكل والشرب » كَفَى بِاللَِّه « والباء مزيدة كما يف 
  .حماسن كالمه 
على خالٍف فيها فتجويزها » كَفَى « أما جتويزه زيادة الباب فليست مبَِقيسةٍ يف الفاعل إال يف فاعل : قال أبو حيان 
  .هنا ال يسوغ 

وهذا قريب . انتهى . فال يصح إال على اإلعمال فهي تتعلق بأحدمها » كُلُوا واشَْرُبوا « إنَّها تتعلق ب : وأما قوله 
.  

  :فيه أوجه »  ُمتَِّكِئَني« : قوله 
  .» كُلُوا « : أنه حال من فاعل : أحدها 
  .» أََتاُهْم « : أنه حال من فاعل : الثاين 

  .» َوقَاُهْم « : أنه حال من فاعل : الثالث 
  .أنه حال من الضمري املُسَْتِكنِّ يف الظرف : الرابع 

  .» فَاِكهَِني « : أنه حال من الضمري يف : اخلامس 
  .ن حاالً من ضمري الظرف لكونه ُعْمَدةً وأحسنها أن يكو

  .» متَِّكئَني « متعلق ب » َعلَى ُسُررٍ « : وقوله 



وقد تقدم أهنا لغة لكَلْبٍ يف املضعف َيفرونَ من َتَواِلي . وأبو السَّمَّال بفتحها . وقراءة العامة بضم الراء األوىل 
  .ضمتني يف املضعف 

  .قرأ عكرمةُ ُحبورٍ عنيٍ بإضافة املوصوف إىل صفته على التأويل املشهور } نيٍ َوَزوَّْجَناُهم بِحُورٍ ِع{ : قوله 
  فصل

اعلم أنه تعاىل بني أسباب التنعيم على الترتيب ، فأول ما يكون املَْسكَن وهو اجلَنّات مث األكل والشرب ، مث الفرش 
 كل واحد منها ما يدل على كماله ، والبسط مث األزواج ، فهذه أمور أربعة ذكرها اهللا على الترتيب ، وذكر يف

إشارة إىل عدم التَّنغُّص وعلو املرتبة بكونه مما آتاهم اهللا ، » فاكهني « : إشارة إىل املسكن وقال » َجنّات « : فقوله 
لة على أي مأمون العاقبة من التََّخم والسَّقَم ، وترك ذكر املأكول واملشروب دال} كُلُواْ واشربوا َهنِيئَاً { : وقال 

إين مع كوين ربكم وخالقَكم : إشارة إىل أنه تعاىل يقول } بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ { : تنوعهما وكثرهتما ، وقوله 
وأْدَخلُْتكُم اجلنة بفضلي فال ِمنَّة يل عليكم اليوم وإمنا ِمنَّيت عليكم كان يف الدنيا هديتكم ووفقتكم لألعمال الصاحلة 

وأما اليوم فال ِمنَّةَ عليكم ألن هذا إِجنازُ ]  ١٧: احلجرات [ } َيُمنُّ َعلَْيكُمْ أَنْ َهداكُْم ِلِإلَمياِن َبلِ اهللا { : كما قال 
  .الَوْعِد 

بَِما { : وقال يف حق املؤمنني ]  ١٦: الطور [ } إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُنُتْم َتْعَملُونَ { : قال يف حّق الكفار : فإن قيل 
  .فما الفرق بينهما؟ } لُونَ كُنُتْم َتْعَم

  :فاجلواب من وجوه 
للحصر ، أي ال جيزون إال ذلك ، ومل يذكر هذا يف حق املؤمن ، ألنه جيزيه أضعاف ما » إنَّما « أن كلمة : األول 

  .َعِملَ ، وَيزِيُدُه من فضله 
وهذا إشارة . أي جتزون عن أعمالكم ]  ٩٠: النمل [ } َما كُنُتمْ { : وقال هناك » بَِما كُنُْتْم « : قال هنا : الثاين 

بَِما كُْنُتم كأنَّ ذلك أمر ثابتٌ : وقوله يف حق املؤمن . هذا عُني ما عملت : إىل املبالغة يف املماثلة ، كأنه يقول 
  .مستمرٌّ يفيدكم هذا 

زاء ُينْبِئ عن االنقطاع ، فإِن من أحسن َألنَّ اجل} بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ { : أنه ذكر اجلزاء هناك ، وقال هنا : الثالث 
  .إىل أحد فأتى جبزائه ال يتوقع احملسُن منه شيئاً آخر 

  :فاللَّه تعاىل قال يف موضع آخر : فإن قيل 

  .يف الثواب ]  ٤٣: املرسالت [ } بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ { 
مبا كنت تفعل أتى مبا يفيد العلم بالدوام وعدم :  أنه يف تلك املواضعِ لَمَّا مل خياطب اجملزيَّ ومل يقل: فاجلواب 
  :وأما يف السرر فذكر أموراً . االْنِقطَاع 

  :ومجع السرر َألْمَرْينِ . االّتكاء فإنه هيئة خمتّصة باملنعم والفارغ الذي ال كُلْفَة عليه : أحدها 
أنه لواحٍد ، ألن سرر الكل ال تكون يف  يدل على» َمْصفُوفة « : أن يكون لكل واحد سَُرٌر؛ ألنه قوله : أظهرمها 

أي » َمْصفُوفَة « : موضع واحد مصطفَّة ، ولفظ السَّرِير فيه حروف السُُّرور ، خبالف التَّْخِت وغريه ، وقوله 
منتظمة بعُضها إىل َجْنبِ بعض فإِهنا لو كانت متفرقة لقيل يف كل موضع واحد يتكئ عليه صاحبه إذا حضر هذا 

  :إِشارة إىل النِّعمة الرابعة ، وفيها ما يدل على كمال احلال من وجوه } َوزَوَّْجَناُهم { : ل تعاىل وقو. املوضع 
أنه هو املزوج وهو الويل الذي يلي الطرفني ُيزوج عباده بإِمائه ومن يكون كذلك ال يفعل إال ما فيه راحة : األول 

  .العباد واإلماء 



َوَزوَّجَْناُهْم حوراً مع أن لفظ التزويج يتعدى فعله إىل مفعولني بغري : ومل يقل » بِحُور َوَزوَّْجَناُهمْ « : قال : الثاين 
وذلك ]  ٣٧: األحزاب [ } فَلَمَّا قضى َزْيٌد مِّنَْها َوطَراً َزوَّجَْناكََها { : حرف ، تقول َزوَّْجُتكََها ، قال اهللا تعاىل 

  .زوجوا للذهتم باحلور ال لِلَذَّة احلور هبم إشارة إىل أن املنفعة يف التزويج هلم ، وإمنا 
عدم االقتصار على الزوجات بل وصفهن باحلُْسن واختار األحسن من األحسن ، فإِنَّ أْحَسَن ما يف صورة : الثالث 

  .اآلدميِّ َوْجُهُه ، وأحسَن ما يف الوجه الَعْيُن 
  :فيه ثالثة أوجه } والذين آَمُنواْ { : قوله 

، والذُّرِّيَّات هنا يصدق على اآلباء ، وعلى } أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيََّتُهْم { : تدأ ، واخلرب اجلملة من قوله أنه مب: أحدها 
وهو منقول عن ابنِ َعبَّاسٍ . األبناء ، أي أن املؤمن إذا كان عمله أكثر أُلِْحَق به َمْن ُدوَنُه يف العمل ابناً كان أو أباً 

  .وغريه 
فيجوز أن : قال شهاب الدين . َوأَكَْرْمَنا الَِّذيَن آَمُنوا : نصوب بفعل مقدر ، قال أبو البقاء على تقدير أنه م: الثاين 

مفسٌر لذلك الفعل من حيثُ املعىن وأن يريد أنه } أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيََّتُهمْ { : يريد أنه من باب االشتغال ، وأن قوله 
  . تكون املسألة من االشتغال يف َشْيء مضمٌر لداللة السِّياق عليه ، فال

« فإذا كان كذلك فَِلَم أَعاَد لفظ : مث قال } إِنَّ املتقني ِفي َجنَّاٍت { : إنه معطوف على : قال ابن اخلطيب : الثالث 
كان يصري } ْجَناُهم َوَزوَّ{ بعد قوله } أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيََّتُهْم { : وكان املقصود حيصل بقوله تعاىل » الَذين آمنوا 

فيه فائدة وهي أن املتقني هم الذين اتقوا الشرك واملعصية وهم الذين آمنوا : وزوَّجَْناهم وأحلقنا هبم؟ نقول : التقديُر 
الذين آمنوا مبجرد اإلميان يصري ولده من أهل اجلنة ، مث إِن ارتكب األب كبريةً : وعملوا الصاحلات ، فقال ههنا 

اقب به ولده بل الوالد ، ورمبا يدخل اجلنةَ االبُن قبل األب ، وقد ورد يف اخلرب أن الَولَد الصغريَ أو صغرية ال يع
  .يشفع ألبيه ، وذلك إشارة إىل اجلزاء 

حُورٍ عنيٍ « معطوف على » َوالَِّذيَن آَمُنوا « : قال الزخمشري » حُورٍ عنيٍ « وذكر الزخمشري أنه جمروٌر عطفاً على 
: احلجر [ } إِْخوَاناً على ُسُررٍ مُّتَقَابِِلَني { : اُهْم باحلور وبالذين آمنوا أي بالرفقاء واجللساء منهم كقوله أي قََرنَّ» 
  .فيتمتعون تارة ُمبالََعَبِة احلور ، وتارةً ُمبؤَاَنَسةِ اِإلْخَوان ]  ٤٧

أي بسبب إميان عظيمٍ رفيعِ احملل وهو إميان اآلباء أحلقنا » هِمْ بإَِمياٍن أَلْحَقَْنا بِهِْم ذُرِّيَّاِت« : مث قال : مث قال الزخمشري 
  .بدرجتهم ذُرِّيَّتَُهم وإن كانوا ال يستأهلوهنا تفضالً عليهم 

وهو ختيُّلٌ . غري هذا الرجل » ُحبورٍ ِعنيٍ « معطوف على » َوالَِّذيَن آَمنُوا « وال يتخيل أحد أن : قال أبو حيان 
  .لعريب القُحِّ ابن عباس وغريه أعجمّي ، خمالف لفهم ا

أما ما ذكره أبو القاسم من املعىن فال شك يف ُحْسنِِه ونضارته ، وليس يف كالم العريب القُحِّ ما : قال شهاب الدين 
  ! .يدفعه بل لو عرض على ابن عباس وغريه ألعجبهم ، وأيُّ مانع َمْعَنويٍّ أو صناعيٍّ مينعه؟

باالتِّباع » بإميان « مبتدأ ويتعلق » والذين آمنوا « جيوز أن يكون عطفاً على الصلة ، ويكون » َوأَْتبَْعَناُهمْ « : قوله 
وهذا املعىن منقول عن ابن . ، مبعىن أن اهللا تعاىل يلحق األوالد الّصغار وإن مل يبلغوا اإلميان بأحكام اآلباء املؤمنني 

« ب » بإَِميانٍ « قال الزخمشري وجيوز أن يتعلق . دأ واخلرب وجيوز أن يكون معترضاً بني املبت. عباس والضَّحَّاك 
  .كما تقدم » أَلَْحقَْنا 

  .» ألَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيَّاتِهِْم « : أْتَبعَْناُهْم ذُرِّيَّاِتهِمْ يفيد قوله : قوله : فإن قيل 
  .يف حكم اِإلميان وإن مل يبلغوه كما تقدم  أي يف الدرجات واالّتباع إمنا هو» أَلَْحقْنا بِهِْم « : أن قوله : فاجلواب 



والباقون واتََّبعَْتُهْم بإسناد الفعل إىل الذرية وإِحلاق . بإِسناد الفعل إىل املتكلم نفسه » وأْتبَْعَناُهمْ « : وقرأ أو عمرو 
  .وقد تقدم اخلالف يف إِفراد ذرياهتم وَجْمِعِه يف سورة اَألْعَراِف . تاء التأنيث 

  فصل
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان يعين أوالدهم الصغار والكبار فالكبار : وا يف معىن اآلية ، فقيل معناها اختلف

  .بإمياهنم بأنفسهم ، والصغار بإميان آبائهم ، فإن الولد الصغري ُيْحكَمُ بإسالمه تبعاً ألحد األبوين 
نني يف اجلنة بدرجاهتم وإن مل يبلغوا بأعماهلم درجات آبائهم َتكْرَمةً آلبائهم ، أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيَّاتِهِْم ، أي املؤم: وقوله 

} والَّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم { معناه : وقيل . وهي روايةُ سعيِد بن جبري عن ابنِ عباس . ِلَتقَرَّ بذلك أعينهم 
وهو قول الضَّحَّاك يف رواية . ميان بإميان آبائهم الصِّغار الذين مل يبلغوا اِإل} بإميان أحلقنا هبم ذريتهم { البالغون 

أخرب اهللا عز وجل أنه َيْجَمُع لعبده ذُرّيته يف اجلنة كما كان حيب يف الدنيا أن جيتمعوا إليه . العويفّ عن ابن عباس 
َوَمآ { : قوله  يدخلهم اجلنة بفضله ويلحقهم بدرجته بعمل أيديهم من غري أن َينْقَُص اآلباء من أعماهلم شيئاً فذلك

  .} أَلَتَْناُهْم مِّْن َعَمِلهِم مِّن َشْيٍء 
  :قال  -رضي اهللا عنه  -روي عن عليٍّ 

صلى اهللا عليه  -عن ولدين هلا ماتا يف اجلاهلية فقال رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -سألت خدجية النيب « 
: قالت يا رسول اهللا . لَْو رأيِت مكاَنهما َألْبَغضِْتهَِما : مها يف النار ، فلما رأى الكراهية يف وجهها قال :  -وسلم 

إِنَّ املُْؤِمنَِني َوأَْوالَدَُهْم ِفي اجلَنَِّة وإِنَّ » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث قال رسول اهللا . يف اجلنة : فولدي منك قال 
َوالَِّذيَن آَمُنوا َوأَْتبَْعَناُهْم ذُرِّيَّاتِهِْم » :  -اهللا عليه وسلم  صلى -مث قرأ رسول اهللا « املُْشرِِكَني َوأَْوالَدَُهْم ِفي النَّارِ 

  .« بإَميانٍ ألَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيَّاتِهِْم 
  .والباقون بفتحها . قرأ ابن كثري أِلتَْناُهْم بِكَْسرِ الالم « َوَما أَلَْتَناُهْم » : قوله 

فيحتمل أن تكون : وأما الثانية . ني يف املاضي وفتحها يف املضارغ كَِعلمَ َيْعلَُم فأما اُألوىل فمن أَِلَت يَأْلَُت بكسر الع
  .من أَلََت يَأِْلُت كَضَرب َيْضرُِب ، وأن يكون من أَالََت ُيِليُت كَأََماَت ُيمِيُت فألَْتَناُهْم كأََمتَْناُهْم 

وعبد اهللا وأُيبّ . آلََت يُْؤِلُت كآَمَن ُيْؤِمُن : فَْعلَْناُهْم ، يقال على وزن أ -بألف بعد اهلمزة  -وقرأ اْبُن ُهْرُمَز آلَْتَناُهْم 
  .ِلْتَناُهْم بكسر الالم  -وُتْروى عن ابن كثريٍ  -واألْعمش وطلحةُ 

  .ال يدل عليها لغةٌ وال تفسٌري : ال جيوز فتح الالم من غري ألف حبال ، ولذلك أنكر آلَْتَناُهمْ باملد وقال : قال سهل 
  .س كما زََعَم ، بل نقلَ أهلُ اللغِة آلََت ُيؤِْلُت ولي

فيكون هذا احلرف من الََت َيلِيُت : قال ابن خَالََوْيِه . كَوَعْدَناُهمْ نقلها هاُرون  -بالواو  -ولَْتَناُهمْ  -: وقرئ 
  . وَولََت َيِليت وأَِلَت يأْلَُت وأَلَت يأِْلُت وأَالََت ُيِليُت ، وكلها بَِمعَْنى نَقََص

الَ َتأِْلْت أَِمَري املؤمنني ، أي ال : ُعَمَر َيِعظُُه فقال له رجل ) أمري املؤمنني ( ألت مبعىن غلَّظَ وقام رجل إىل : ويقال 
  .ُتَغلِّظْ عليه 

 وجيوز أن يكون هذا األثر على حاله واملعىن ال َتْنقُْص أمري املؤمنني حقه؛ ألنه إذا أغلظ القول: قال شهاُب الدِّين 
  .نقصه حقه 

  :َوْجَهاِن « أَلَْتَناُهمْ » ويف الضمري يف 
  .« املؤمنني » أنه عائد على : أظهرمها 

  .} كُلُّ امرىء بَِما كََسَب َرَهٌني { : ويقويه قوله تعاىل : قيل . « أَلَْتَناُهْم » أنه عائد على : الثاين 



مزيدة؛ واألوىل يف حمل نصب على « ِمْن » و « ألْتَناُهْم » ل  من شيء مفعول ثان} مِّْن َعَمِلهِم مِّن َشْيٍء { : قوله 
  .وجوز أبو البقاء أن يتعلق بِأَلَْتَناُهْم . ؛ ألهنا يف األصل صفةٌ له ، فلما قدمت نصبت حاالً ) َشْيٍء ( احلال ِمْن 

  فصل
واب عمل األب يوزع على الوَاِلِد والَولَِد بل تطييب لقلبهم ، وإزالة وََهم املَتوهِّم أن ث« َوَما أَلَْتَناُهْم » : يف قوله 

: من أجرهم ألن قوله : ومل يقل » ِمْن عملهم : وقال . للوالد أْجر َعَمِلِه ، وألوالده مثل ذلك فضالً من اهللا ورمحة 
بقاء وما ألتناهم من عملهم دليل على بقاء عملهم كما كان ، واألجر على العمل مع الزيادة فيكون فيه إشارة إىل 

َوَما أَلَْتَناُهْم من أجرهم لكان ذلك حاصالً : العمل الذي له األجر الكبري الزائد عليه العظيم العائد إِليه ، ولو قال 
َما أَلَْتَناُهْم من أجرهم كان مع : بأدىن شيء ، ألن كل ما يعطي اهللا عبده على عمله فهو أجر كامل ، وألنه لو قال 

 تعاىل يفضل عليه باألجر الكامل على العمل الناقص ، وأعطاه األجر اجلزيل مع أن إن اهللا: ذلك حيتمل أن يقال 
  .عمله كان له ولولده مجيعاً 

  .؟ » وَأَْتَبْعَناُهْم ذُرِّيَّاِتهِْم بإِمياٍن أحلقنا « : ما الفائدة يف تنكري اإلميان يف قوله : فإِن قيل 
أتبعناهم بإميان : أو نقول . ه يقول أتبعناهم ذرياهتم بإِميان خملصٍ كاملٍ إما للتحقري أو للتكثري كأن) هو : ( فاجلواب 

ما أي شيء منه ، فإِن اِإلميانَ كامالً ال يوجد يف الولد ، بدليل أنَّ من آمَن له ولٌد صغٌري حكم بإِميانه ، فإِذا بلغ 
بأنه يكون مرتداً؛ ألنه كفر : وقيل . ه أنه مل ُيْتَبْع بأنه ال يكون مرتداً وتبيني بقول: وصرح بالكفر وأنكر التََّبِعيَّة قيل 

ذكر هذين الوجهني . فإِذن تبني هبذا اخلالف أنَّ إمياَنه ليس بقويٍّ . بعدما حكم بإِميانه كولد املسلم األصلي 
  .الزخمشري 

: اإلسراء [ } ُهْم ِلبَْعضٍ بَْعُض{ : وحيتمل أن يكون املراد أن يكون التنويُن للتعويض عن املضاف إِليه كقوله تعاىل 
أتبعناهم ذرياهتم بإميان : ألن التقدير ]  ١٠: احلديد [ } وَكُالًّ َوَعَد اهللا احلسىن { ]  ٦٧: الزخرف [ و ]  ٨٨

قْييد ، أي بسبب إمياهنم ألن اِإلتباع ليس بإمياٍن كَْيَف كان وممَّْن كَانَ وإِمنا هو إِميان اآلباء ، لكن اِإلضافة ُتنْبِئُ عن َت
» ماء « ماُء الشجر وماُء الرمان فيصّح ، وإطالق اسم : وعدم كون اِإلميان إمياناً على اِإلطالق ، فإن قول القائل 

فَلَْم َيُك َينفَُعُهْم إِميَاُنُهمْ { : يوهم أنه إميان مضاٌف إليهم كقوله تعاىل » بإمياهنم « : من غري إضافة ال يصح ، فقوله 
حيث أثبت اِإلميان املضاف فلم يكن إمياناً فقطع اِإلضافة مع ردهتا ليعلم أنه إميان ]  ٨٥: غافر [ } بَأَْسَنا لَمَّا َرأَْواْ 

وَهذا وجٌه : قال ابن اخلطيب . صحيٌح وعوض التنوين ليعلم أنه مضاف ال يوجب اإلميان يف الدنيا إال إميان اآلباء 
  .َحَسٌن 
كل امرئ كافر مبا عمل من الشرك فهو مرهتن يف النار : قال مقاتل } َرَهنيٌ كُلُّ امرىء بَِما كََسَب { : قوله 

]  ٣٩ - ٣٨: املدثر [ } كُلُّ نَفْسٍ بَِما كََسَبْت َرهِيَنةٌ إِالَّ أَْصحَاَب اليمني { : واملؤمن ال يكون مرهتناً لقوله تعاىل 
  .ِهٍد أْيضاً وُهو قولُ ُمَجا. هذا يعود إىل ذكر أهل النار : قال الواحدي . 

هذا عام يف كل واحد أنه يكون مرهوناً عند اهللا بالكسب فإن كََسَب خرياً فك رقبته وإال أغلق : وقال الزخمشري 
  .الرهن 

كل امرئ مبا كسب : وفيه وجه آخر وهو أن يكون الرهُني فَِعيالً مبعىن الفاعل فيكون املعىن : قال ابن اخلطيب 
نة مؤبداً ، وإن أساء ففي النار خملداً؛ ألن يف الدنيا دوام األعمال بدوام األعيان راهن أي دائم إن أحسن ففي اجل

فإن العََرض ال يبقى إال يف جوهر فال يوجد إال فيه ، ويف اآلخرة دوام األعيان بدوام األعمال فإن اهللا يبقي أعماهلم 
  .الباقي يبقى مع عمله لكوهنا عند اهللا تعاىل من الباقيات الصاحلات ، وما عند اهللا باقٍ و



واملعىن . من أنواع اللّْحَماِن } وَلَْحمٍ مِّمَّا َيْشَتُهونَ { ، زيادة على ما كان هلم } َوأَْمَددَْناُهم بِفَاِكَهٍة { : قوله تعاىل 
َما : ويف هذا لطيفةٌ وهي أنه ملا قال . زدناهم مأكوالً ومشروباً فاملأكول الفاكهةُ واللحم ، واملشروب الكأس 

ليس عدم النقصان باقتصار على املساوئ؛ بل بالزيادة : أَلَتَْناُهْم ونفي النقصان يصدق حبصول املساوئ ، فقال 
  .واإلمداد 

  .وجيوز أن يكون مستأنفاً » أْمدَْدَناُهْم « : يف موضع نصب على احلال من مفعول » َيَتنَاَزُعونَ « : قوله 
ِفيَها أي يف : وقوله . واجلملة يف موضع نصب صفة لكأسٍ . يف البقرة } ٌو ِفيَها الَّ لَْغ{ : وتقدم اخلالف يف قوله 

التنازع التجاذب ويكون جتاذهبم : وحيتمل أن يقال . ومعىن يتنازعون أي َيَتعَاطَْون . يف اجلَنَّة : وقيل . َشرَابَِها 
  :لشاعر وفيه نوع لذٍَّة ، قال ا. جتاذب ُمالََعبةٍ ال َتجاذَُب ُمَناَزَعة 

  َصاحَ الدَّجَاُج َوحَاَنْت َوقَْعةُ السَّارِي... َناَزْعُتُه طَيِّبَ الرَّاحِ الشَُّمولِ َوقَْد  -٤٥٣٤
وقال سعيد . ال فضولَ فيها : وقال مقاتل بن حّيان . الباطل : اللَّْغو : قال قتادة } الَّ لَْغٌو ِفيَها َوالَ َتأِْثيٌم { : وقوله 

  .ال سباَب وال ختاُصَم فيها : وقال ابن زَْيد . فَث فيها الَ َر: بن املسيب 
: قال ابن اخلطيب . أي ال يكون منهم ما يُْؤِثُمُهْم » َوالَ َتأْثيٌم « ال يذهب عقوهلم فَيلُْغوا أو َيْرفُثُوا : وقال القَُتْيبِيُّ 

ما ُيلَْغى وال ما فيه إمث كما جيري يف الدنيا  ال جيري منهم: وقال الزجاج . وحيتمل أن يكون املراد من التأثيم السُّكْر 
  .لشََرَبِة اخلَْمر 

  .ال يأمثون يف ُشْربَِها : وقيل 
يف احلسن والبياض » كَأَنَُّهْم « أي يطوف عليهم باِخلدمة غلمانٌ هلم } َوَيطُوُف َعلَْيهِْم ِغلَْمانٌ لَُّهْم { : قوله تعاىل 
  .والصَّفاء 

وهم الوِلَْدان . واملعىن يطوف عليهم بالكُؤُوس غلمانٌ هلم . » ِلِغلَْماٍن « صفة ثانية } ْؤلٌُؤ مَّكُْنونٌ كَأَنَُّهْم لُ{ : قوله 
  .أي خمزون َمُصونٌ مل َتَمسَُّه اَألْيِدي } كَأَنَُّهْم لُْؤلٌُؤ مَّكُْنونٌ { املَُخلَُّدون 

ما من أحد من أهل اجلنة إال يسعى عليه ألُف غالم : مر يعين يف الصِّدق ، وقال عبد اهللا بن ع: قال سعيدُ بن ُجَبْير 
اخلادم : قَالُوا يا رسول اهللا : وروي عن احلسن أنه ملا تال هذه اآلية قال « . وكل غالم على عمل ما عليه صاحبه 
  .» رِ َعلَى َساِئرِ الْكَواِكبِ فَْضلُ املَْخُدومِ َعلَى الَْخاِدمِ كَفَْضلِ لَْيلَةَ البْد: كاللؤلؤ املكنون فكيف املْخُدوم؟ قال 

فََمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا َوَوقَاَنا َعذَابَ ) ٢٦(قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَْبلُ ِفي أَْهِلَنا ُمْشِفِقَني ) ٢٥(َوأَقَْبلَ بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ يََتَساَءلُونَ 
  ) ٢٨(الَْبرُّ الرَّحِيُم  إِنَّا كُنَّا ِمْن قَْبلُ َنْدُعوُه إِنَُّه ُهَو) ٢٧(السَُّمومِ 

رضي اهللا (  -قال ابن عباس . يسأَلُ بعضُهم بعضاً يف اجلنة } َوأَقَْبلَ بَْعُضُهْم على بَْعضٍ يََتَسآَءلُونَ { : قوله تعاىل 
بَْعضُُهْم « مجلة حالية من » َيَتَساَءلُونَ « : يتذاكُرون ما كانوا فيه من التََّعب واخلوف يف الدنيا؛ فقوله :  -) عنهما 

 «.  
: واملعىن أهنم يسألون عن سبب ما وصلوا إليه فيقولون . أي خائفني } قالوا إِنَّا كُنَّا قَْبلُ يف أَْهِلَنا ُمْشِفِقَني { : قوله 

: ( وقال احلسن . عذاب النار : قال الكليب . » فََمنَّ َعلَْيَنا َوَوقَاَنا َعذَاَب السَُّمومِ « َخْشَية اللَِّه أي كنا خناف اهللا 
والسَُّموم يف األصل الرِّيُح احلَارَّة اليت تََتَخلَّل املََسامَّ ، واجلمع . السموم اسٌم من أمساء جهنم ) :  -رضي اهللا عنه  -

: السموم شدة احلر أو شدة الربد يف النَّهَار وقال أبو عبيدة : وقال ثعلب . وُسمَّ َيوُْمَنا أي اشتَد َحرُُّه . َسَماِئُم 
السموم بالنهار وقد يكون بالليل واحلَُرور بالليل وقد يكون بالنهار وقد يستعمل السموم يف لَفْحِ الَبرد وهو يف لفح 



  .» فاطر « وقد تقدم شيء من ذلك يف سُورة . احلر والشمس أكثر 
» َنْدُعوُه « أي يف الدنيا » ا كُنَّا قَْبلُ إنَّ« : قوله . َوَوقَاَنا بالتخفيف ، وأبو َحْيَوة بالتَّشديد وقد تقدم : وقرأ العامة 

  .ُنْخِلصُ له العبادة 
قرأ نافٌع والكسائيُّ بفتح اهلمزة على التعليل أي ألنَّه والباقون بالكسر على االستئناف } إِنَُّه ُهَو الرب { : وقوله 

  .الذي فيه معىن العلة فيتحد معىن القراءتني 
اللَُّهمَّ ( الصادق فيما وعد الرحيم بعباده ، : وقال الضحاك . اللطيف : ابن عباس قال . » ُهَو الَبرُّ « : وقوله 

  ) .اْرَحْمَنا 

قُلْ تََربَّصُوا ) ٣٠(أَْم َيقُولُونَ َشاِعٌر نََترَبَُّص بِِه رَْيَب الَْمُنوِن ) ٢٩(فَذَكِّْر فََما أَْنَت بِنِْعَمتِ رَبَِّك بِكَاِهنٍ َولَا َمْجُنوٍن 
أَْم َيقُولُونَ َتقَوَّلَهُ َبلْ لَا ُيْؤِمُنونَ ) ٣٢(أَْم َتأُْمُرُهمْ أَْحلَامُُهْم بَِهذَا أَْم ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ ) ٣١(َمَعكُْم ِمَن الُْمتََربِِّصَني  فَإِنِّي

أَْم َخلَقُوا ) ٣٥(أَْم ُهُم الْخَاِلقُونَ  أَْم ُخِلقُوا ِمْن غَْيرِ َشْيٍء) ٣٤(فَلَْيأُْتوا بَِحِديٍث ِمثِْلِه إِنْ كَاُنوا َصاِدِقَني ) ٣٣(
أَْم لَُهمْ ُسلٌَّم َيْسَتِمُعونَ ِفيِه ) ٣٧(أَْم ِعْنَدُهْم َخزَاِئُن َربِّكَ أَْم ُهُم الُْمَصْيِطُرونَ ) ٣٦(السََّماَواِت َوالْأَْرَض َبلْ لَا ُيوِقُنونَ 

) ٤٠(أَْم َتْسأَلُُهْم أَْجًرا فَُهْم ِمْن َمْغَرمٍ ُمثْقَلُونَ ) ٣٩(لَُه الْبََناُت وَلَكُمُ الَْبُنونَ  أَْم) ٣٨(فَلَْيأِْت ُمْسَتِمُعُهمْ بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 
هِ أَْم لَُهْم إِلٌَه غَْيرُ اللَّ) ٤٢(أَْم يُرِيُدونَ كَْيًدا فَالَِّذيَن كَفَرُوا ُهُم الَْمكِيُدونَ ) ٤١(أَْم ِعْنَدُهُم الَْغْيُب فَُهمْ َيكُْتُبونَ 

  ) ٤٤(َوإِنْ َيرَْوا ِكْسفًا ِمَن السََّماِء َساِقطًا َيقُولُوا َسَحاٌب َمْركُوٌم ) ٤٣(سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

ملا بني تعاىل أن يف الوجود قوماً خيافون اهللا ، ويشفقون يف أهلهم والنيب } فَذَكِّْر فََمآ أَنَت بِنِْعَمِة َربِّكَ { : قوله تعاىل 
ق [ } فَذَكِّرْ بالقرآن َمن َيَخاُف َوعِيِد { : مأمور بتذكري من خياف اهللا تعاىل لقوله تعاىل  -عبليه الصالة والسالم  -
  .فوجب التذكري فلذلك ذَكََرُه بالفاء ]  ٤٥: 

  :فيه ثالثة أوجه » بِنِْعَمِة رَبَِّك « : قوله 
ويكون اجلواب حينئذ حمذوفاً لداللة هذا املذكور عليه . وخربها » ما « أنه مقسم به متوسط بني اسم : أحدها 

  .» َونِْعَمةَ رَّبَك َما أَْنَت بِكَاِهنٍ َوالَ َمْجُنونٍ « : والتقدير 
ما أنت كاهناً وال : والتقدير » بِكَاِهنٍ أْو َمْجُنون « : أن الباء يف موضع نصب على احلال ، والعامل فيها : الثاين 

مل يفارق  -عليه الصالة والسالم  -وعلى هذا فهي حالٌ الزمة؛ ألنه . قاله أبو البقاء . عمة ربك جمنوناً ملتبساً بن
  .َهِذِه احلَالَ 

ما أنت يف حال : وخربها والتقدير » ما « أن الباء متعلقة مبا دل عليه الكالم وهو اعتراض بني اسم : الثالث 
ويظهر وجه رابع وهو أن تكون الباء : قال شهاب الدين . حلويفّ قاله ا. أذْكَارِك بنعمِة ربك بكاهنٍ وال جمنون 

واملعىن انتفى عنك الكََهاَنةُ واجلنونُ . وهذا هو مقصود اآلية الكرمية . سببية وتتعلق حينئذ مبضمون اجلملة املنفية 
  .َما أَْنَت ُمبْعسرٍ حبْمِد اللَِّه َوِغناِئِه : بسبب نعمِة اهللا عليك كما تقول 

  فصل
مبتدع القول » بِكَاِهنٍ « أي برمحته وعصمته } فََمآ أَنَت بِنِْعَمِة رَبَِّك { يا حممد أهل مكة بالْقُْرآنِ » فَذَكِّْر « ملعىن ا

صلى اهللا  -نزلت يف الذين اقتسموا ِعقَاَب مكة يرمون رسول اهللا » َوالَ َمْجُنوٍن « وخمرب مبا يف غد من غري وحي 
  .والسِّحر واجلُُنون والشِّعر  بالكَهانِة -عليه وسلم 

  .فاْسِتفَْهاٌم وليس بَِعطٍْف » أم « كل ما يف سورة الطور من : قال اخلليل : قال الثعليب » أَْم َيقُولُونَ « : قوله 



ة وتقدم اخلالف يف املنقطعة هل تقدر بَِبلْ وحَدها أو بَِبلْ واهلمز. يف هذه اآليات منقطعة » أم « : وقال أبو البقاء 
  .والصحيحُ الثاين . أو باهلمزة وحدها 

  .أم ُهْم قَْوٌم : يدل } َبلْ ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ { : وقرأ . تقديره َبلْ َتأُمرُُهْم » إنْ َتأُمرُهْم « : وقال جماهد يف قوله 
« ل جلماعة املتكلمني بإسناد الفع» َنَترَبَّص « والعامة على » َشاِعٌر « يف موضع رفع صفة ل » َنتََربَُّص « : قوله 
  .بالنصب » َرْيَب 

  .بالرفع » َرْيُب « على البناء للمفعول  -بالياء من حتت  -ُيَترَبَّصُ : وزيد بن علي 
َحوَاِدثُ الدَّْهر ، وَتقَلَُّبات الزَّمان؛ ألهنا ال تدوم على حال كالريب وهو الشك فإنه ال يبقى بل : » َرْيُب املَُنونِ « و 

  :قال الشاعر  .هو متزلزل 
  ُتطَلَُّق َيْوماً أَْو َيمُوُت َخِليلُهَا... َتَربَّصْ بَِها َرْيَب الَْمُنوِن لََعلََّها  -٤٥٣٥

  :وقال أبو ذَُؤْيب 
  َوالدَّْهُر لَْيَس بُِمْعِتبٍ َمْن َيجَْزُع... أَِمَن الَْمُنونَ َورَْيبِِه َتتََوجَُّع  -٤٥٣٦

وَجَعلَ من ذلك قوله . املنّية؛ ألهنا َتْنقُصُ الَعَدَد ، وَتقْطَعُ الَْمَدَد : املَُنونُ : لراغب وقال ا. واملنون يف األصل الدهر 
فعول من منه إذا قطعه ألن املوت قطوع : وهو يف األصل : وقال الزخمشري . أي غري منقطع } أجر غري ممنون { : 

  .به حوادث الدهر أو املنية وريبة مفعول به أي ننتظر » رَْيَب « و . ، ولذلك مسيت شعوب 
  فصل
بل يقولون يعين هؤالء املقتسمني اخلَرَّاصني َشاِعٌر َنتََربَّصُ به رَْيَب املنون حوادث الدهر وصروفه وذلك أن : املعىن 

ال نعارضه يف احلال خمافة أن : العرب كانت حتترز عن إيذاء الشعراء ، فإن الشعر كان عندهم حيفظ ويدون فقالوا 
ا بقوة ِشْعره وإمنا نصرب َونََتربَُّص موَتُه وَيْهِلك كما هلك من قبله من الشعراء ويتفرق أصحابه وإنّ أباه مات يغلبن

واملنون يكون مبعىن الدهر فيكون مبعىن املوت ُسمَِّيا بذلك ألنَّهما . شاباً وحنن نرجو أن يكون موته كموت أبيه 
إن احلَقَّ دين اهللا ، وإنَّ الشرع الذي أتيت : كان يقول  -ة والسالم عليه الصال -إنه : أو يقال . يقطعان األجل 

ليس كذلك إمنا هو شاعر والذي يذكره شعر وال ناصر : به يبقى أبد الدهر ، وكتايب ُيْملَى إىل قيام الساعة فقالوا 
  .ت فَُعولٌ من املَنِّ ، وهو القطع هو اسم للمو: َورَْيُب املَُنون . له وسيصيبه من بعض آهلتنا اهلَالَك فنتربص به ذلك 

وحيتمل وجهاً آخر وهو أن يكون املراد انه إذا كان شاعراً فصروف الزمان رمبا تضعف ذِْهَنُه وُتورثُ َوَهَنُه فيتبني 
  .لكل أحد فساد أمره وكساد شعره 

  .أي انتظروا يب املوت » قُلْ َترَبَّصُوا « : قوله 
ولفظ األمر يوجب املأمور به أو ُيبِيُحه وجيوزه وتربصتم كان  -اهللا عليه وسلم  صلى -هذا أمر للنيب : فإن قيل 
  .حراماً 

افَْعلْ َما ِشئْتَ : ليس ذلك بأمر وإمنا هو هتديد أي تربصوا فإين متربٌص اهلالك بكم كقول الَغْضَبانِ لعبده : فاجلواب 
  .فإين لَْسُت َعْنَك بغافلٍ 

  ] . ١٦: الطور [ } اصربوا أَْو الَ َتصْبُِرواْ { : َترَبَّصوا أو ال تََترَبَُّصوا كما قال  :لو كان كذلك لقال : فإن قيل 
  .ليس كذلك ، ألن ذلك يفيد عدم اخلوف أكثر : فاجلواب 

ن اخلطيب قال اب. أي أتربُص َهالَكَكُْم ، وقد أهلكوا يوم بدر وغريه من األيَّام } فَإِنِّي َمَعكُْم مَِّن املتربصني { : قوله 
ريب املنون صروُف الدهر فمعناه إنكار كَْون صروف الدهر مؤثرة فكأنه ) إن : ( وحيتمل أن يكون معناه إذا قلنا : 



  .أََنا ِمَن املتربِّصني حىت أُْبِصَر ماذا يأيت به الذي جتعلونه مهلكاً وماذا ُيِصْيُبين منه : يقول 
إىل ما ظهر منهم » بَِهذَا « : واإلشارة بقوله } هباذآ أَْم ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ { عقوهلم  }أَْم َتأُْمرُُهْم أَْحالَمُُهْم { : قوله 

وقيل إشارة إىل . كَاهٌن وشاعٌر وجمنونٌ : إشارة إىل قوهلم : وقيل . وهو عبادة األوثان وقوهلم اهلَذََيان . عقالً ونقالً 
هل ورد أمٌر َسْمِعيّ أم عقوهلم تأمرهم مبا كانوا يقولون : لٍ فقال التربص وذلك أن األشياء إما أن َتثُْبَت بعقلٍ أو نق

انِ أم هم قوم طاغون ُمفَْتُرونَ وَيقُولُونَ ما ال دليل عليه مسعاً وال مقتضى له عقالً؟ والطُّْغَيان ُمَجاَوَزةُ احلَدِّ يف الِعْصَي
  :وكذلك كل شيء مكروٌه ظاهٌر ، قال تعاىل 

  ] . ١١: احلاقة [ } لَمَّا طََغا املآء { 
ويف هذه اآلية إشارة . أنزل عليهم ذكر أم تأمرهم أحالمهم هبذا : متصل تقديره » أَْم َتأُمرُُهْم « : واعلم أن قوله 

  .إىل أن كل ما ال يكون على َوفْق العقل ال ينبغي أن يقال؛ وإمنا ينبغي أن يقال ما جيب قولُه عقالً 
هما من باب واحد من حيث املعىن ألن العقل يضبط املرء فيكون كالبعري املَْعقُول ال واألحالم مجع ِحلم وهو العقل ف

يتحرك عن مكانه واحلِلْم من االحتالم ، وهو أيضاً سبب وقار املرء وثباته ألن احلُلم يف أصل اللغة هو ما يراه النائم 
، فاهللا تعاىل من لطيفِ ِحكمته قََرن الشهوة فينزل ويلزمه الغسل الذي هو سبب البلوغ وعنده يصري اإلنسان مكلّفاً 

بالعقل وعند ظهور الشهوة يكمل العقل ويكلف صاحبه فأشار تعاىل إىل العقل باإلشارة إىل ما يقارنه وهو احلِلْم 
  .ليعلم أنه يريد به كمال العقل 

والتَّقَوُّلُ تكلّف القول وال يستعمل إال يف الكذب أي خيلق القرآن من ِتلْقَاِء َنفِْسِه ، } أَْم َيقُولُونَ تَقَوَّلَُه { : قوله 
كاهن أم يقولون تقوله باملعىن ليس األمر كما َزَعُموا : تقديره } أَْم َيقُولُونَ َشاِعٌر { : وهذا أيضاً متصل بقوله تعاىل 

  .بل ال يؤمنون بالقرآن استكباراً 
أنَّ } إِن كَاُنواْ َصاِدِقَني { أي القُْرآِن ونظمه } ُتواْ بَِحِديٍث مِّثِْلِه فَلَْيأْ{ : مث ألزمهم احلُجَّة وأبطل مجيع األقسام فقال 

  .حممداً تقوَّلُه من ِقَبلِ نفسه ، وملا امتنع ذلك كَذَّبوا يف الكُلّ 
ويبطل الفاء للتعقيب أي إذا كان كذلك فيجب عليهم أن يأتوا مبثل ما أتى بِه ِلَيصحَّ كالُمُهم » فَلْيأُتوا « : قوله 

: والظاهر أن اَألمر ههنا على حقيقته ألنه مل يقل : وهذا أمر تعجيزٍ قال ابن اخلطيب : قال بعض العلماء . كالمه 
إيتوا إن كنتم صادقني فهو أمر معلق على شرط إذا وجد ذلك الشرط َيجُِب اإلتيان به وأمر : إيتوا مطلقاً بل قال 

: البقرة [ } أِْتي بالشمس ِمَن املشرق فَأْتِ بَِها ِمَن املغرب فَُبهِتَ الذي كَفََر فَإِنَّ اهللا َي{ : التعجيز كقوله تعاىل 
  .وليس هذا حبثاً يورث خلالً يف كالمهم ]  ٢٥٨
 َحبِديِث« واجلَْحَدرِيُّ وأبو السَّمَّال . » ِمثِْلِه « َوَوْصِفِه ب » َحدِيٍث « العامة على تنوين » بَِحدِيٍث ِمثِْلِه « : قوله 
  .على حذف موصوف أي حبديِث رجلٍ ِمثِْلِه من جِْنِسِه » املِثْل « بإضافة حديث إىل » ِمثِْلِه 
  فصل

  .احلديث ْحمَدث ، والقرآن مساه حديثاً فيكون ُمْحَدثاً : قالت املعتزلة 
أي متقادم هذا حديث قدمي : بأن احلديث اسٌم مشترك يقال للُمْحَدث واملنقول وهذا يصح أن يقال : وأجيبوا 

  .العَْهد ، ال مبعىن سبب األزلية وذلك الَ نِزَاع ِفيِه 
مضاف » ِمثِْلِه « وهو مَُنكَّر ، و » َحِديث « : الّصفة تتبع املوصوف يف التعريف والتنكري واملوصوف هنا : فإن قيل 

  واملضاف إىل القرآن ُمَعرَّف فكيف هذا؟» القرآن « إىل 
غَْيراً ومِثْالً « ال يتعرَّفان باإلضافة ، وكذلك كل ما هو مثله كِشْبٍه ، وذلك أن » غَيْراً « و » مِثْالً « أن : فاجلواب 



يتناول كل شيء ، فإن كل شيء مثل زيد يف شيء » ِمثْلُ زَْيٍد « : وأمثاهلما يف غاية التنكري؛ ألنك إذا قلت » 
ُشوء والنََّماء والذّبُول والفََناء ، واحلَيََوان مثله يف فاِحلمار مثله يف اجلسم واحلجم واإلمكان والنباُت مثله يف النُّ

  .احلركة واإلدراك وغريها من األوصاف 

غَْير زيدٍ صار يف غاية : فهو عند اإلضافة ينكَّر وعند قطع اإلضافة ربَّما َيَتعرَّف؛ فإنك إذا قلت » غَْيُر « وأما 
عن اإلضافة فربَّما يكون الَغْيُر واملُغَاَيَرةُ من بابٍ » غري « ذا قطعَت اإلهبام ، فإنه يتناول أموراً ال حصر هلا ، وأما إ

  .واحد وكذلك التَّغيُّر فتجعل الغري كأمساء اجلنس وَتْجَعلُُه مبتدأ أو تريد به معىن معيَّناً 
د ما وقع يف صدر هنا ليست مبعىن بل لكن أكثر املفسرين على أن املرا» أم « ال خالف أن » أَْم ُخِلقُوا « : قوله 

  .» أَُخِلقُوا ِمْن غري شيء « : الكالم من االستفهام باهلمزة كأنه يقول 
أَم ُخِلقُوا : هو على أصل الوضع لالستفهام الذي يقع يف أثناء الكالم وتقديره : وحيتمل أن يقال : قال ابن اخلطيب 

  من غري شيء أم هم اخلالقون؟
أَْم ُخِلقُوا ِمْن غَْيرِ شيء َحيٍّ كاجلَمَاِد : الْبِتَداء الغاية على معىن » من « أن تكون  جيوز} ِمْن غَْيرِ َشْيٍء { : قوله 

ٍة ، والَ ِلَغاَيِة ثوابٍ وال عقابٍ : فهم ال ُيْؤَمُرون وال ُيْنَهْونَ كما اجلََماَدات ، وقيل  هي للسََّببِيَّة على معىن من غري ِعلَّ
.  

  فصل
ونسبوه إىل الكَهَاَنِة والشِّْعر واجلُُنوِن وبرأه  -عليه الصالة والسالم  -هنم ملا كذبوا النيب وجه تعلق اآلية مبا قبلها أ

كيف تكذبوَنُه ويف أنفسكم دليل : اهللا من ذلك ذكر الدليل على ِصْدِقِه إبطاالً لتكذيبهم وبدأ بأنفسهم فكأنه يقول 
احلَْشرِ ، والرسالة ففي أنفسهم ما يعلم صدقه وهو أهنم صدقه ، ألن قوله كانَ يف ثالثة أشياء ، يف التوحيِد ، و

  :خلقوا وذلك دليل التوحيد ملا تقدم أنَّ 
  َتُدلُّ َعلَى أَنَّهُ الَواِحُد؟... ِفي كُلِّ َشْيٍء لَُه آَيةٌ 

  .وأما احلشر فألن اخللق األول دليل على جواز اخللق الثاين 
  فصل

أَْم ُهُم اخلالقون { من غري َشْيٍء فُوجِدُوا بال خالق وذلك مما ال جيوز أن يكون أم خلقوا : معىن اآلية : قال املفسرون 
ألنفسهم وذلك يف البُطْالَن أشدُّ؛ ألن ما ال وجوَد له كيف خيلق فإذا بَطَلَ الوجهان قامت احلجة عليهم بأن هلم } 

معناه أَُخِلقُوا باطالً ال ُيحَاَسُبون وال : الزجاج وقال . قال هذا املعىن أبو سليمان اخلَطَّابِيُّ . خالقاً فليؤمنوا به 
وقوله ( أخلقوا عبثاً وتركوا ُسًدى ال ُيْؤَمُرونَ وال ُينَهْون كقول القائل فعلت كذا وكذا : ُيْؤِمُنون وقال اْبُن كَْيَسانَ 

  . ألنفسهم فال جيب عليهم هللا أمر} أَْم ُهُم اخلالقون { لغري شيء } ِمْن غري شيء { ) : 

  .معناه أخلقوا من غري أبٍ وأُمٍّ : وقيل 
{ : أم خلقوا من غري شيء أي أَلَْم ُيْخلَقُوا من ترابٍ أو من ماء لقوله تعاىل : وحيتمل أن يقال : قال ابن اخلطيب 

عىن اإلثبات اإلستفهام ليس بنفي بل هو مب: وحيتمل أن يقال ]  ٢٠: املرسالت [ } أَلَْم َنْخلُقكُّم مِّن مَّآٍء مَّهِنيٍ 
[ } أَأَنُتْم تَْزَرُعوَنُه أَْم َنْحُن الزارعون { و ]  ٥٩: الواقعة [ } أَأَنُتْم َتْخلُقُوَنهُ أَم َنْحُن اخلالقون { : كقوله تعاىل 

في ويف كل ذلك يف األول من]  ٧٢: الواقعة [ } أَأَنُتْم أَنشَأُْتْم َشجََرتََهآ أَْم َنْحُن املنشئون { و ]  ٦٤: الواقعة 
أي إنَّ الصادَق هو الثاين وهذا حينئذ كقوله تعاىل } أَْم ُخِلقُواْ ِمْن غَْيرِ َشْيٍء { : الثاين مثبت كذلك ههنا قال تعاىل 



  ] . ١: اإلنسان [ } َهلْ أتى َعلَى اإلنسان ِحٌني مَِّن الدهر لَْم َيكُن َشْيئاً مَّذْكُوراً { : 
  اآلدمي خلق من تراب؟كيف يكون ذلك اإلثبات و: فإن قيل 

والتراب خلق من غري شيء ، فاإلنسان إذا نظرت إىل خلقه ونظرت إىل ابتداء أمره جتده خملوقاً من غري : نقول 
  .شيء 

  املراد أم خلقوا من غري شيء مذكوراً أو متغرياً وهو املاء املَهِنيُ؟: أو نقول 
وهو يف معىن » ال يوقنون بأهنم ُخِلقُوا « : قال الزخمشري } ِقُنونَ أَْم َخلَقُواْ السماوات واألرض َبل الَّ ُيو{ : قوله 
أي هم معترفون بأنه خلق اهللا ]  ٢٥: لقمان [ } َولَِئن سَأَلْتَُهْم مَّْن َخلََق السماوات واألرض لََيقُولُنَّ اهللا { : قوله 

  .وليس خلق أنفسهم 
وقيل املعىن . مر كذلك وما خلقوا وإمنا ال يوقنون بَوْحَدِة اهللا بل ال يوقنون بأن اهللا خالٌق واحٌد أي ليس األ: وقيل 

. فُالنٌ لَْيَس ُمبْؤِمنٍ وفُالَنٌ كَاِفٌر لبيان مذهبه وإن مل َيْنوِ مفعوالً : ال يوقنون أصالً من غري ذكر مفعول كَقْوِلَك 
وقنون أصالً وإن جئتهم بكل آية بدليل واملعىن أهنم ما خلقوا السموات واألرض وال يوقنون هبذه الدالئل ، بل ال ي

وهذه اآلية دليل اآلفاق . } َوإِن َيرَْواْ ِكْسفاً مَِّن السمآء َساِقطاً َيقُولُواْ َسَحاٌب مَّْركُوٌم { : قوله تعاىل بعد ذلك 
  .وقوله من قَْبلُ َدليلُ األنفس 

أَبِأَْيديهم مفاتيُح ربك بالرسالة : نبوة ، وقال مقاتل يعين ال: قال عكرمة } أَْم ِعنَدُهْم َخَزآِئُن َربَِّك { : قوله 
  .خزائن الرمحة : وقيل . َخزَاِئُن املَطَر والرِّزق : فيضعوهنا حيث شاؤوا؟ وقال الكليب 

أشار على أهنم  }أَْم ِعندَُهْم َخَزآِئُن َربِّكَ { : ل ) قَا ( وهذه َتِتمَّةُ الردِّ عليهم؛ ألنه ملا } أَْم ُهُم املسيطرون { : قوله 
ينتفي العلم جلواز أن يكون مشرفاً على ) ال ( ليسوا خبزنة اهللا فعلموا خزائن اهللا لكن مبجرد انتفاء كوهنم خزنة 

  .لستم َخبَزَنٍة وال بِكََتَبة اخلزانة املسلطني عليها : اخلََزَنِة ، فإن العلم باخلََزائنِ عند اخلازن والكاتب باخلَِزاَنة فقال 
بكََتَبةِ اخلزائن؛ ألن التركيب يدل على السَّطْر وهو يستعمل يف » املَُسيِْطرِين « : وال يبعد تفسري : اخلطيب  قال ابن
  .الِكَتابة 

  .املَُسيِْطُر الغالب القاهر من َسيْطََر عليه إذا راقبه َوَحفظَُه أو قََهَرُه : قال أهل اللغة 

أرباٌب قاهرونَ ، فال يكونوا حتت أمرٍ أو هني يفعلون : وقال عطاء . رُون املسيطرون املسلطون اجلَبَّا: قال املفسرون 
  .وجيوز بالسني والصاد مجيعاً . ما َشاُؤوا 

]  ٧: الفاحتة [ » صراط « : املَُصْيِطُرون بصاد خالصة من غري إْشَماِمها زاياً ألجل الطاء كما تقدم يف : وقرأ العامة 
.  

  .خالف عنهما بالسني اخلالصة اليت هي األصل وحفٌص خبالٍف عنه وقرأ هشاٌم وقُْنُبلٌ من غري 
وتوجيه هذه . وقرأ خالٌد بالوجهني أعين كَخلٍَف والعامَِّة . وقرأ خالٌَّد بصاد مشمٍَّة زاياً من غري خالف عنه 

ةٌ صفةٌ اسُم فاعل حنن إال مخسة ألفاظ ، أربع» ُمفَْيِعلٍ « القراءات واضٌح مما تقدم يف أول الفاحتة ، ومل يأِت على 
وهو املَُجْيِمر قال امرؤ  -اسم أرضٍ لبين ِفزارة : وقيل  -ُمَهْيِمن وُمَبْيِقر ، وُمَسْيطرِ وُمَبيْطر وواحد اسم جبل 

  :القيس 
  ِمَن السَّْيلِ والُغثَّاِء فَلْكَةُ ِمْغَزلِ... كَأَنَّ ذَُرى رَأسِ املَُجْيِمرِ غُْدَوةً  -٤٥٣٧

وهذا أيضاً تتميم الدليل ، فإن َمْن ال . » َيْسَتِمُعونَ ِفيِه « أي ِمْرقَاةٌ وِمصَْعد إىل السماء } لَُهْم ُسلٌَّم أَْم { : قوله 
أنتم لستم خبزنة وال كََتَبٍة وال : يكون خازناً وال كاتباً قد يطلع على األمر بالسماع من اخلازن أو الكاتب فقال 



  .ود لكم اجتمعتم هبم ، ألهنم مالئكة وال صع
قاله . » َعلَى « هي مبعىن : وقيل . على بابه من الظرفية » ِفيِه « و » لسُلَّمٍ « صفة » َيْسَتِمُعونَ ِفيِه « : قوله 

  .وال حاجة إلَْيِه ] .  ٧١: طه [ } َوُألَصلَِّبنَّكُْم ِفي ُجذُوعِ النخل { : الواحدي ، كقوله تعاىل 
حمذوف فقدره الزخمشري » َيْسَتِمُعونَ « ومفعول . َصاِعِديَن فيه : وفة تقديرها وقدَّره الزخمشري متعلقاً حبال حمذ

وقدره غريه يستمعون اخلرب بصحة ما يدعون من أنه شاعر ، وأنَّ . يستمعون ما يوحى إىل املالئكة من ِعلْم الغيب 
  .ِللَِّه شركاَء 

هل هلم قوة االستماع من السماء حىت يعلموا أنه  والظاهر أنه ال يقدر له مفعول بل املعىن يوقعون االستماع أي
  .ليس برسول 

  .أي حجة وبينة » بسلطان مبني « إن ادَّعَْوا ذلك » فَلَْيأِْت ُمْسَتِمُعُهمْ « : قوله 
: الطور [ } ثِْلِه فَلَْيأْتُواْ بَِحِديٍث مِّ{ : فَلَْيأتُوا كما قال تعاىل : ومل يقل » فَلَْيأِت ُمْسَتِمعُُهْم « : فإن قيل كيف قال 

  ؟]  ٣٤
: أنه طلب منهم األهون على تقدير صدقهم ليكون امتناُعه عليهم أدلَّ على بُطْالن قوهلم ، وقال هناك : فاجلواب 

فَلَْيأتوا أي اجتمعوا عليه وتعاونوا وأتوا مبثله ، فإن ذلك عند االجتماع أهون وأما االْرِتقَاءُ يف السلم باالجتماع 
. فَلَْيأِت ذَلك الواحد مبا َسِمَعُه : ألنه يرتقي واحٌد بعد واحد فال حيصل يف الدرجة العليا إال واحد فقال فمتعذِّر ، 

الَ بل الواجب أن : َسِمْعُت كذا فقال : وفيه لطيفة وهي أنه لو طلب منهم ما مسعوه لكان الواحد أن يفتري ويقول 
  .يأيت بدليل َيُدلُّ عليه 

فاستفتهم { : وهذا إنكار عليهم حني جعلوا هللا ما يكرهون كقوله تعاىل } البنات َولَكُُم البنون أَْم لَُه { : قوله 
  ] . ١٤٩: الصافات [ } أَلَِربَِّك البنات وَلَُهُم البنون 

قلهم ذلك املَْغَرم الذي أي أث} فَُهم مِّن مَّْغَرمٍ مُّثْقَلُونَ { جعالً على ما جئتهم به ودعوهتم إليه } أَْم َتْسأَلُُهْم أَْجراً { 
  .يسأهلم ، فيمنعهم ذلك عن اإلسالم 

أَْم ُتْسأَلُونَ أجراً : أَْم َتْسأَلَُهْم ومل يقل : حيث قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -ما الفائدة يف سؤال النيب : فإن قيل 
  إىل غري ذلك؟} أَْم ُيرِيُدونَ كَْيداً } { أَْم َيقُولُونَ { : كما قال تعاىل 

  :أنَّ فيه فائدتني : جلواب فا
صلى اهللا  -ألهنم امتنعوا عن االستماع َصُعَب على النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -تسلية قلب النيب : إحدامها 

أَْنَت أتيَت مبا عليك فال َيضيُق صدُرك حيث مل ُيْؤمنوا ، فأنت غري ُملَْزم ، وإمنا كنت : فقال له ربه  -عليه وسلم 
  .طلبت منهم أجراً فهل طلبت ذلك فأَثْقَلَْتُهْم فال َحَرَج عليك إذَنْ  ُتالَُم إن كنت

أَْم ُتسْأَلُونَ ففي طلب األجر مطلقاً وليس كذلك ألهنم كانوا مشركني مطالبني باألجر من : لو قال : الثانية 
بِعُوَنك وغريُهم يسأهلم وهم أنَت ال تسأهلم أجراً فهم ال َيتَّ: فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -رؤسائهم وأما النيب 

  .يسألون ويتَّبِعون السائلني هذا غاية الضَّالَل 
قال . أي علم ما غاب عنهم حىت علموا أن ما خيربهم من أمر القيامة والبعث باطل } أَْم ِعنَدُهُم الغيب { : قوله 
م الغيب حىت علموا أن حممداً ميوت قبلهم فهم أعنده: يقول } نَّتََربَّصُ بِِه رَْيَب املنون { : هذا جواب لقوله : قتادة 

  .يكتبون 
متصل به وذلك مينع اتصال هذا } قُلْ تََربَّصُواْ { : وهذا ضعيف لبعد ذكره ، أو ألن قوله تعاىل : قال ابن اخلطيب 



  .بذاك 
: اللذين ختاصما إليه للرجلني  -صلى اهللا عليه وسلم  -أي حيكمون والكَِتاب الُْحكم قال النيب : قال القَُتْيبِّي 

  .أقضي بينكما بكَِتاب اهللا أي ُحبكْمِ اهللا 
  .أم ِعْندُهمُ اللَّوح احملفوظ فهم يكتبون ما فيه وُيْخبُِرون الناس به : معناه  -) رضي اهللا عنهما (  -وقال ابن عباس 

اْشَترِ اللَّْحَم تريد : كما تقول  ال للَْعْهد وال لتعريف اجلنس بل املراد نوع الغيب ،} الغيب { واأللف والالم يف 
  .بيان احلقيقة ال كلّ حلم وال حلماً معيناً 

أي املَْخزِيُّونَ بِكَْيِدِهْم ، أي إن ضََرَر ذلك } فالذين كَفَُرواْ ُهُم املكيدون { أي مكراً بك } أَْم يُرِيُدونَ كَْيداً { قوله 
  .ر الندوة فقُِتلُوا َيْوَم َبْدرٍ يعود عليهم وحييق مكرهم هبم ألهنم مكروا به يف َدا

  فصل
فاملعىن أهنم ملا } نَّتََربَّصُ بِِه رَْيَب املنون { : متصل بقوله تعاىل } أَْم ِعندَُهُم الغيب { : وجه التعلق إذا قيل بأن قوله 

كيداً فتقولون نقتله أتعلمون الغيب فتعلمون أنه ميوت قبلكم أَْم ُترِيُدون : نتربص به ريب املنون قيل هلم : قالوا 
إن كنتم تدعون الغيب فأنتم كاذبون وإن كنتم تظنُّون أّنكم تقدرون عليه فأنتم غاِلطُون فإن اهللا : فيموت فقيل هلم 

  .َيصُوُنه ويَْنُصره عليكم 
ه من وإن قيل بأن املراد أنه عليه الصالة والسالم ال يسألكم عن اهلداية ماالً وأنتم ال تعلمون ما جاء به لكون

  :وجهان } أَْم يُرِيُدونَ كَْيداً { : الُغيُوبِ ففي املراد بقوله 
أنَت ال َتْسأهلم أجراً وهم ال يعلمون الغيب فهم : أن املعىن أم يريدون أي من الشيطان فكأنه تعاىل قال : األول 

  .حمتاجون إليك وأعرضوا فقد اختاروا كَْيدَ الشيطان ، وارَتَضْوا بإزاغَِتِه 

أَإِفْكاً آِلَهةً { : وقوله ]  ٢٠: الشورى [ } َمن كَانَ ُيرِيُد حَْرثَ اآلخرة { : ادة مبعىن االختيار كقوله تعاىل واإلر
  ] . ٢٩: املائدة [ } إين أُرِيدُ أَن َتُبوَء بِإِثِْمي وَإِثِْمَك { : وقوله ]  ٨٦: الصافات [ } ُدونَ اهللا ُترِيُدونَ 

ون كيداً ، فهو واصل إليهم وهم عن قريب مكيدونَ واملعىن أنه مل يبق هلم حجةٌ يف أن املراد أم يريد: الثاين 
اإلعراض فهم يريدون ُنزُول العذاب واهللا أرسل إليهم رسوالً ال يسأهلم أجراً وَيْهِديهم إىل ما الَ ِعلْمِ لَهم به وال 

الستدراَج كيٌد ، واإلمالء الزدياد اإلثْم كتاَب عندهم وهم معرضون فهم يريدون إذَنْ أن يهلكهم ويكيدهم ، ألن ا
هذا فاسد ، ألن الكيد واإلساءة ال تطلق على فعل اهللا تعاىل إال بطريق املقابلة وكذلك املكر فال : كذلك وال يقال 

يف حق  أَساَء اللَُّه إىل الكافر وال اعتدى اهللا إال إذا ذكر أوالً منهم شيء من ذلك ، مث يقال بعده مثله لفظاً: يقال 
فََمنِ اعتدى َعلَْيكُْم فاعتدوا َعلَْيِه { ، ]  ٤٠: الشورى [ } َوَجَزآُء َسيِّئَةٍ َسيِّئَةٌ مِّثْلَُها { : اهللا تعاىل ، كقوله تعاىل 
َوأَكِيُد  َيكِيُدونَ كَْيداً{ ]  ٥٤: آل عمران [ } َوَمكَرُواْ َوَمكََر اهللا { ]  ١٩٤: البقرة [ } بِِمثْلِ َما اعتدى َعلَْيكُمْ 

يُسوُء َمْن نََزلَ به ، وإن حسن ممن وجد منه كقول ) ما ( الكيد : ؛ ألنا نقول ]  ١٦ - ١٥: الطارق [ } كَْيداً 
ونكر الكيد ، إشارةً . من غري مقابلة ]  ٥٧: األنبياء [ } َألكِيَدنَّ أَْصَناَمكُْم {  -عليه الصالة والسالم  -إبراهيم 

  .يأتيهم َبْغتة وال يكون هلم علم بِعظِمِه : ث ال يشعُرون ، فكأنه قال إىل وقوع العذاب من حي
هذا من وقوع الظاهر موقع املضمر تنبيهاً على اتِّصافهم هبذه الصفة القبيحة ، واألصل أَم » فَالَِّذيَن كَفَُروا « : قوله 

  .اندراجاً أوَِّليا لتوغلهم يف هذه الصفة ُيريُدونَ كَْيداً فَُهم املكيدون ، أو حكم على جنس هم نوع منه فيندرجون 
  .} ُسْبحَانَ اهللا َعمَّا ُيْشرِكُونَ { يرزقهم وينصرهم } أَْم لَُهْم إله غَْيُر اهللا { : قوله 

  .كلمةُ استفهام وليس بعطف » أَْم « ما يف هذه السورة من ذكر : قال اخلليل 



  فصل
حيتمل أن تكون » َعمَّا ُيْشرِكُونَ « يف قوله » َما « اسم علم على التسبيح ، و »  سُْبَحانَ اللَِّه« : قَالَ أَْهلُ اللَُّغة 

وعلى هذا حيتمل أن يكون عن الولد . مصدرية أي عن إشراكهم ، وحيتمل أن تكون خربيةً أي عن الذين يشركون 
وحيتمل أن يكون عن مثل اآلهلة أي . » ني ُسْبحَانَ اللَِّه عن البنات والبن« : لَُه الَبنَاُت فقال : ألهنم كانوا يقولون 

  .سبحانه اهللا عن ِمثْل ما يعبدونه 
. » لو « هي مبعىن : وقيل . هذه شرطية على باهبا » إنْ « } َوإِن َيَرْواْ ِكسْفاً مَِّن السمآء َساِقطاً { : قوله تعاىل 

  .وليس بَِشيٍء 
  .واجلملة َنْصٌب بالقول  خرب مبتدأ مضمر أي هذا َسحَاٌب ،» َسَحاٌب « : وقوله 
  فصل

{ ملا بني فََساد أقواهلم وسقوطها أشار إىل أنه مل يبق هلم ُعذٌْر ، فإن اآليات واحلَُجج قد ظهرت ومل يؤمنوا فبعد ذلك 
  .أي ينكرون كونه آية } مَِّن السمآء َساِقطاً َيقُولُواْ َسحَاٌب { أي قطعةً } َوإِن َيرَْواْ ِكْسفاً 

َهذَا َسحَاٌب : و عذبناهم بسقوط بعض من السماء عليهم مل َينَْتُهوا عن كفرهم ويقولوا ملعاندهتم ومعىن اآلية ل
  .َمْركُوٌم أي بعضه على بعض 

ضربته قائماً : رَأَْيُت زيداً َعاِلَماً ، وأن يكون حاالً كقولك : حيتمل أن يكون مفعوالً ثانياً كقولك » َساِقطاً « : قوله 
.  

رَأَْيُت َهذَا املَذَْهَب : ألن الرؤية عند التعدي إىل مفعولني يف أكثر األمر تكونُ مبعىن العلم ، تقول  والثاين أوىل؛
رأيت زيداً؛ قال : يف األكثر ، تقول » رأي العني « َصحِيحاً وهذا الوجه ظاهراً وعند التعدي إىل واحد تكون مبعىن 

  ] . ٢٦: مرمي [ } فَإِمَّا َتَريِنَّ ِمَن البشر أََحداً { : وقال ]  ٨٤:  غافر[ } فَلَمَّا َرأَْواْ َبأَْسَنا { : تعاىل 
  .واملراد من اآلية رؤية العني 

  فصل
إشارة إىل أهنم حني يعجزون عن التكذيب وال ميكنهم أن يعقلوا وقوع شيء على » َسَحاٌب َمْركوٌم « : قوهلم 

هذا سحاب إشارة إىل وضوح األمر وظهور : َسحَاٌب ومل يقولوا : األرض َيْرجِعون إىل التأويل والتَّْخييل ، وقالوا 
وحذفوا املبتدأ ليبقى للقائل فيه جمال فيقولون عند تكذيب » سحاب مركوم « : وقالوا . الِعنَاد فأتوا مبا ال شك فيه 

وهذه طريق من خياف . روا وإن مشى األمر على عوامِّهم استم. قُلَْنا َسحَاٌب َمْركُوٌم شبهة أو مثلة : اخللق إّياهم 
فإن رأى القبول صرح مبرادِه ، وإن أنكر عليه . من كالم ال يعلم هل يقبل منه أم ال فيجعل كالمه ذَا َوْجَهْينِ 

  .أحدمها فَسَّره باآلَخر 

َوإِنَّ ) ٤٦(دُُهْم َشْيئًا َولَا ُهْم يُْنَصُرونَ َيْوَم لَا يُْغنِي َعنُْهْم كَْي) ٤٥(فَذَْرُهمْ َحتَّى ُيلَاقُوا َيْومَُهُم الَِّذي ِفيِه ُيْصَعقُونَ 
وَاصْبِْر ِلُحكْمِ رَبَِّك فَإِنَّكَ بِأَْعُينَِنا َوسَبِّْح بَِحْمِد َربِّكَ ) ٤٧(ِللَِّذيَن ظَلَُموا َعذَاًبا ُدونَ ذَِلَك وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم لَا َيْعلَُمونَ 

  ) ٤٩(بِّْحُه َوإِدَْباَر النُُّجومِ َوِمَن اللَّْيلِ فََس) ٤٨(ِحَني َتقُوُم 

َيلْقُوا مضارع لَِقَي وُيْضِعفُ : وقرأ أبو حيوة . مفعول به ال ظرف » يومهم « } فَذَرُْهْم حىت ُيالَقُواْ َيوَْمُهُم { : قوله 
  .ظرف أي يالقوا أو يلقوا جزاء أعماهلم يف َيْومِهِْم » َيْومَهم « أن يكون املفعول حمذوفاً و 



  فصل
إىل غري ]  ١٧٨: الصافات [ } َوَتَولَّ َعْنُهمْ { ، ]  ٦٨: األنعام [ } فَأَعْرِْض َعْنُهْم { : كقوله » فذرهم « : قوله 
وإمنا املراد التهديد كقول السيد لعبده اجلاين ملن . وهو ضعيف . كلها منسوخة بآيات القتال : فقيل . ذلك 

  .ُه َدْعُه فإنه سََيَنالُ جَِناَيَت: ينصحه 
وباقي السبعة بفتحها مبنياً . قرأ ابُن عامر وعاصم بضم ياء يصعقون مبنياً للمجهول } الذي ِفيِه ُيْصَعقُونَ { : قوله 

  .بضم الياء وكسر العني : وقرأ أبو عبد الرَّْحَمنِ . للفاعل 
حكاه األخفش ، فيكون مثل وهو ثالثي . فيحتمل أن تكون من ُصِعَق فهو َمْصُعوق مبنياً للمفعول : فأما األوىل 

  .واملعىن أن غَريهم أَْصَعقَُهْم . قاله الفارسي . أُْصِعَق فهو ُمْصَعٌق : ُسِعدُوا وأن يكون من أَْصَعَق رَُباِعيا ، يقال 
  .ومعىن يصعقون أي ميوتون أي حىت يعاينوا املوت . وقراءة السلمي تؤذن أن أفَْعلَ مبعىن فَِعلَ 

  .» َيْوَمُهمْ « يوم بدل من }  ُيغْنِي َعْنُهْم كَْيُدُهمْ َيْوَم الَ{ : وقوله 
  .» ُيالَقُوا « ظرف : وقيل 

  يلزم منه أن يكون اليوُم يف يوم فيكون اليوُم ظرَف الَْيْومِ؟: فإن قيل 
َوالَ ُهْم ُينَصُرونَ {  وقوله. قاله ابن اخلطيب . يأيت َيْوُم قتل فالن َيْوَم َتبني جَراِئُمُه : هو على حّد قولك : فاجلواب 

  .أي ال ينفعهم كيدهم يوم املوت وال مينعهم من العذاب مانٌع } 
واملعىن وإن . جيوز أن يكون من إتباع الظاهر موقع املضمر وأن ال يكون كما تقدم } َوإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُمواْ { : قوله 

َرِضيَ اهللا (  -قال ابن عباس . يف الدنيا قبل عذاب اآلخرة  أي عذاباً} َعذَاباً ُدونَ ذَِلكَ { للذين ظلموا أي كفروا 
  .يعين القتل يوم بدر  -) عنهما 

  .عذاب القرب : وقال الرباُء بن عازب . هو اجلوع والقحط َسْبَع سنني : وقال الضحاك 
  .أن العذاب نازل هبم } ولكن أَكْثََرُهمْ الَ َيْعلَُمونَ { 

ظلموا بعبادة غري اهللا : وقيل . وهم أهل مكة  -عليه الصالة والسالم  -َنبِيَّهم  واملراد بالظلم هنا هو كيدهم
  .إىل اليوم الذي فيه ُيْصَعقُونَ » ذَِلَك « : واإلشارة بقوله . فيكون عاماً يف كل ظامل 

  .لُون جيوز أن يكون ما تقدم ، وجيوز أن يكونَ ال مفعولَ له أي أكثرهم غاِفلونَ َجاِه» يعلمون « ومقعول 
قراءة العامة » فَإنََّك بِأَْعُينَِنا « أي إىل أن يقع هبم العذاب الذي حكمت عليهم . } واصرب ِلُحكْمِ { قوله تعاىل 

وناسب مجع الضمري هنا مجع العني أال تراه أفرد َحْيثُ أفردها يف . بالفك ، وأبو السَّمَّال بإدغام النون فيما بعدها 
  .فَإنك بِمرأًى مِنَّا : واملعىن . قاله الزخمشري ] .  ٣٩: طه [ } لى عيين َولُِتْصَنَع ع{ : قوله 

  .إنك حبيث نراك وحنفظك فال يصلون إىل َمكُْروِهَك : وقال الزجاج . َنَرى ما ُيعَْملُ بك : قال ابن عباس 

  :حتتمل وجوهاً » ِلُحكْمِ رَبَِّك « الالم يف قوله : قال ابن اخلطيب 
  .أي اصرب إىل أن حيكم اهللا » إىل «  هي مبعىن: أحدها 
  .أن الصرب فيه معىن الثبات أي َتثَبَّت حلكم ربك واْحَتِملُْه : الثاين 

فَاصْبِْر واجعل : حلكم فالن عليَّ باخلروج ، فقال : ِلم خرجت؟ فتقول : هي الالم اليت للسبب ، يقال : الثالث 
  .عليك ال لشيٍء آخر  سبب الصرب امتثال األمر ، أي فاصرب هلذا احلكم

أي قل : قال سعيد بن جبري وعطاء » ِحنيَ َتقُوُم « : تقدم الكالم على نظريه وقوله } َوسَبِّْح بَِحْمِد َربِّكَ { : قوله 
ُسْبحَانك اللهم وحبمدك ، فإن كان اجمللس خرياً ازددَت إحساناً وإن كان غري ذلك كان : حني تقوم من جملسك 



  .كفارةً له 
َمْن َجلََس َمْجِلساً وكَثُر فيه لََغطُُه فقال قبل « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قَالَ َرُسول اهللا : أبو هريرة قال وروى 

وقال » َنُهَما َما َبْيسُْبَحاَنَك اللَُّه َوبِحَْمِدك أَْشَهُد أَنْ الَ إلهَ إالَّ أَْنَت أَْسَتْغفُِرَك َوأَتُوُب إلَْيَك إالَّ كَانَ كَفَّاَرةً ِل: أن يقوم 
إذا قمت إىل : وقال الضحاك والربيع . َصلِّ هللا حني تقوم من مقامك : معناه ) :  -رضي اهللا عنهما  -( ابن عباس 

هو ذكر اهللا : وقال الكليب . سبحاَنك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل َجدُّك وال إله غريك : الصالة فقل 
سألُت عائشةَ بأيِّ « : ش إىل أن تدخل يف الصالة ، ِلَما َرَوى عاصمُ بُن ُحَمْيٍد قال من الفرا» ِحَني َتقُوُم « باللسان 

كان إذا قَاَم كَبَّر َعشْراً ، وَحِمَد اهللا : قياَم الليل؟ فقالت  -صلى اهللا عليه وسلم  -شيٍء كان َيفْتَِتُح رسولُ اهللا 
هم اغِْفْر يل واْهدِنِي واْرُزقْنِي وَعافِنِي ويتعوذ من ضيق املقام يوم الل: عشراً وَهلَّلَ َعشْراً واْسَتْغفَر َعشْراً وقال 

فسبح « حني تقوم ألمر ما وال سيما إذا كنت َتنَْتِصُب ملَُجاَهدِة قومك وُمَعاَداتِهِم والدعاء عليهم : وقيل » القيامة 
  .تسبيحه وبدل قيامك باملناداة ، وانتصابك لالنتقام بقيامك بذكر اهللا و» حبمد ربك 

يعين » وإْدبَاَر النُُّجومِ « حتَّى صالة املغربِ والعشاِء : أي َصلِّ له ، قال مقاتل } َوِمَن الليل فَسَبِّْحهُ { : قوله 
  .الركعتني قبل صالة الفجر وذلك حني ُتدْبُِر النجوم أي تغيب بضوء الصبح 

  . هي فريضة صالة الصبح: وقال الضحاك . هذا قول أكثر املفسرين 
كما تقدم ، فإنَّ الفتح » ق « العامة على كسر اهلمزة مصدراً ، خبالف اليت يف آخر » وإدَْباَر الّنُجومِ « : قوله 

  .هناك الئق ألنه يراد به اجلمع لَدْبر السجود أي أْعقَابِِه 
  .وآثارها إذا غَرَُبْت على أنه قرأ سامل اجلَعديُّ ويعقوب ، واِملْنهَالُ بن عمرو بفتحها هنا؛ أي أعقاب النجوم 

  فصل
  .وقد تقدم الكالم عليها ]  ١٧: الروم [ } فَسُْبَحانَ اهللا ِحَني ُتْمُسونَ َوِحَني ُتْصبُِحونَ { : هذه اآلية نظري قوله 

فيحتمل أن يكون املعىن « وأَْدبَار السُّجُّوِد » ق « وقال يف » وإدبار النجوم « : قال ههنا : قال ابن اخلطيب 
  :، واملراد من السجود مجع ساجد ، والنُُّجوم سجود قال تعاىل  واحداً

  ] . ٦: الرمحن [ } والنجم والشجر َيْسُجَداِن { 
َوللَِّه َيْسُجُد َمن ِفي { : ما ال ساق له من النبات قال تعاىل : النجم : وقيل . املراد من النجوم جنوم السماء : وقيل 

واملراد من النجوم الوظائف وكل وظيفة َنْجٌم يف اللغة إذا فرغت من .  ] ١٥: الرعد [ } السماوات واألرض 
  .سبحان اهللا كما تقدم : وظائف الصالة فقل 

َمْن قََرأَ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -) رضي اهللا عنه وأَْرضَاُه (  -روى أّيب بن كعب 
  .» أن ُيؤمَِّنُه ِمْن َعذَابِ الْقَْبر َوأَنْ ُيْدِخلَُه بِنِْعَمِتِه ِفي َجنَِّتِه  -عزَّ َوَجلَّ  -ه كان َحقًّا على اللَّ« والطُّورِ » ُسوَرة 

  .أْعلَُم )  -سبحانه وتعاىل  -واهللا ( 

َعلََّمُه ) ٤(ا َوْحيٌ ُيوَحى إِنْ ُهَو إِلَّ) ٣(َوَما َيْنِطُق َعنِ الْهََوى ) ٢(َما َضلَّ صَاحُِبكُْم َوَما غََوى ) ١(َوالنَّْجمِ إِذَا َهَوى 
) ٩(فَكَانَ قَاَب قَْوَسْينِ أَْو أَدَْنى ) ٨(ثُمَّ َدَنا فََتَدلَّى ) ٧(َوُهَو بِالْأُفُقِ الْأَْعلَى ) ٦(ذُو ِمرٍَّة فَاْسَتَوى ) ٥(َشِديُد الْقَُوى 

  ) ١٢(أَفَُتمَاُروَنُه َعلَى َما يََرى ) ١١(َما كَذََب الْفَُؤاُد َما َرأَى ) ١٠(فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى 



يف رواية الواليبِّ الَعوِْفيِّ يعين الثُّرَيَّا إذَا ) رضي اهللا عنهما ( قال ابن عباس } والنجم إِذَا هوى { : قوله تعاىل 
  :َنْجماً قال قائلهم » الثَُّريَّا « والعرب تسمي . وُهوِيُُّه َمغِيُبُه . سقطت وغابت 

  اْبَتَغى الرَّاِعي ِكَساءَا... ا طَلََع النَّْجُم ِعَشاَءا إِذَ -٤٥٣٨
  .َما طَلََع النَّْجُم قَطّ َوِفي اَألْرضِ ِمَن الَعاَهةِ َشْيٌء إِالَّ ُرِفَع : وجاء يف احلديث عن أيب هريرة مرفوعاً 

  :ة ومنه قول العرب وهذا هو الصحيح ألن هذا صار علماً بالغلب: قال شهاب الدين . وأراد بالنجم الثريا 
  فَاْبتََغى الرَّاِعي كَُسيَّْه... طَلََع النَّْجم غَُديَّْه  -٤٥٣٩

  :وقال عمر بن أيب ربيعة 
  َوالثَُّريَّا ِفي اَألْرضِ َزْيُن النَِّساِء... أْحَسُن النَّْجم ِفي السََّماِء الثَُّريَّا  -٤٥٤٠

» الشِّفا « وروى القاضي ِعياضٌ يف . ي ميتحن الناس به أبصارهم إهنا سبعة أجنم ستةٌ منها ظاهرة وواحٌد خف: يقال 
هي جنوم السماء كلها حني : وقال جماهد . كان يرى الثريا أحد عشر جنماً  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب 
والقَْرن َنَجم السِّنُّ : مسي الكوكب جنماً لطلوعه ، وكل طالع جنم ، يقال . لفظه واحد ومعناه اجلمع . تغرب 

أهنا ما يرمى به الشياطني عند استراقهم  -) رضي اهللا عنهما (  -وروى عكرمة عن ابن عباس . والنَّْبُت إذا طَلََع 
  .وقيل املراد بالنجم هنا اجلِْنس . هي النجوم إِذا اْستََتَرْت يوم القيامة : وقال أبو محزة الثُّمايلُّ . السمع 

  ) : -رمحة اهللا عليه(  -قال الشاعر 
  ِسرِيع بِأَْيِدي اآلِكلَني ُجُموُدهَا... فََباَتْت َتُعدُّ النَّْجم ِفي ُمسَْتِحَريٍة  -٤٥٤١

وَأَنَُّه ُهَو َربُّ { : املراد بالنجم الشِّْعَرى؛ لقوله : وقيل . وهذا هو معىن قول جماهد املتقدم . أي َتُعدُّ النجوم 
أراد بالنجم القرآن ، ألنه نزل جنوماً : وقيل . ألهنا كانت ُتعَْبُد  الزهرة؛: وقيل ] .  ٤٩: النجم [ } الشعرى 

واهلويُّ . قاله الكليب ورواه عطاء عن ابن عباس . ومسي التفريق تنجيماً واملفرق منجماً . متفرقاً يف عشرين سنة 
والنجم {  -َعزَّ وَجلَ  -النجم هو النبت الذي ال ساق له ومنه قوله : وقال األخفش . النزول من أعلى إىل أسفل 

صلى اهللا  -يعين حممداً : وقال جعفر الصادق . وُهوِيُُّه سقوطه على األرض ] .  ٦: الرمحن [ } والشجر َيْسُجَداِن 
« : والكالم يف قوله . واهلويُّ النزول ، يقال َهَوى َيْهوِي ُهوِيا . إِذ نزل من السماء ليلة املعراج  -عليه وسلم 

الذاريات [ } والذاريات { : وَالنُُّجوم وال اَألطْوَار وقال : حيث مل يقل » والطُّورِ « : لكالم يف قوله كا» والنجم 
  .كما تقدم ]  ١: املرسالت [ } واملرسالت { ]  ١: 

  فصل
» ور الطُّ« و » الذَّارَِيات « ، و » الصَّافَّات « السور اليت تقدمت وافتتاحها بالقسم باألشياء دون احلروف هي 
ويف ]  ٤: الصافات [ } إِنَّ إهلكم لَوَاِحٌد { : وهذه السورة بعدها فاألوىل أن يقسم إلثبات الوحدانية كما قال 

و  ٥: الذاريات [ } إِنََّما ُتوَعُدونَ لَصَاِدٌق وَإِنَّ الدين لََواِقٌع { : الثانية أقسم لوقوع احلشر واجلزاء كما قال تعاىل 
  }إِنَّ َعذَاَب َربِّكَ لََواِقٌع مَّا لَُه ِمن َداِفعٍ { : ام العذاب بعد وقوعه كما قال تعاىل ويف الثالثة لدو]  ٦

  .ويف هذه أقسم إلثبات النبوة لتكمل األصول الثالثة الوحدانية ، واحلشر ، والنبوة ]  ٨و  ٧: الطور [ 
« ه أقسم على الوحدانية يف سورة واحدة وهي واعلم أنه تعاىل مل يقسم على الوحدانية وال على النبوة كثرياً ، ألن

وأكثر من القسم ) َوالضَُّحى ( ، وأما النبوة فأقسم عليها بأمر واحد يف هذه السورة وبأمرين يف سورة » َوالصَّافَّاِت 
{ ]  ١: الشمس [ } والشمس َوُضَحاَها { ]  ١: الليل [ } والليل إِذَا يغشى { : على احلشر وما يتعلق به فقال 

إىل غري ذلك وكلها يف احلشر أو ما يتعلق به ، وذلك ألن دالئل ]  ١: الربوج [ } والسمآء ذَاِت الربوج 



  :الوحدانية كثرية كلها عقلية كما قيل 
  َتُدلُّ َعلَى أنَُّه الوَاِحُد... َوِفي كُلِّ َشْيٍء لَُه آَيةٌ  -٤٥٤٢

أما احلشر ووقوعه فال ميكن إثباته إالَّ بالسمع فأكثر فيه القسم ودالئل النبوة أيضاً كثرية وهي املعجزات املشهورة و
  .ليقطع هبا املكلف ويعتقده اعتقاداً جازماً 

  فصل
والفائدة يف تقييد القسم به بوقت هويه إذا كان يف وسط السماء بعيداً عن األرض ال يهتدي إليه : قال ابن اخلطيب 

فإِذا زال عن وسط السماء تبني بزواله جانب . غْرِب وال اجلنوب من الّشمال السَّارِي ألنه ال يعلم به املَْشرِق من املَ
وخص اهلويَّ دون الطلوع لعموم االهتداء به يف الدين والدنيا كما قال . املغرب من املشرق واجلنوب عن الشمال 

يفة وهي أن القسم بالنجم وفيه لط] .  ٧٦: األنعام [ } ال أُِحبُّ اآلفلني {  -عليه الصالة والسالم  -اخلليل 
  .يقتضي تعظيمه وقد كان منهم من يعبده فنبه هُبوِيِّه على عدم صالحيته لِإلهليَّة بأُفُوِلِه 

  فصل
وافتتح هذه بالنجم مع » وَإِْدبَاَر النُُّجومِ « : أول هذه السورة مناسب آلخر ما قبلها لفظاً ومعىن ، أما لفظاً فقوله 

بني له أنه ]  ٤٩: الطور [ } َوِمَن الليل فَسَبِّْحُه َوإِْدبَاَر النجوم { : فألنه تعاىل ملا قال لنبيه واو القسم ، وأما معًنى 
َما َضلَّ { : فقال ) عما ال جيوز له ( وبعده ) بالنجم  -صلى اهللا عليه وسلم  -جزأه يف أجزاء مكابدة النيب ( 

  .} َصاِحُبكُْم َوَما غوى 
  . العامل يف هذا الظرف أوجه وعلى كل منها إِْشكَال يف» إذَا َهَوى « : قوله 

وهو مشِكل؛ فإن . قاله أبو البقاء . أُقِْسُم بالنجم وقَْت ُهويه : أنه منصوب بفعل القسم احملذوف تقديره : أحدها 
  ! .ملا يستقبل من الزمان فكيف يتالقيان؟» إذا « فعل القسم إنشاء واإلنشاء حال و 

وهو مشكلٌ . أقَْسمَ به حال كونه مستقراً يف زمان ُهوِيِِّه ) النَّْجمِ ( فيه مقدر على أنه حال من  أن العامل: الثاين 
  :من وجهني 

  .أن النجم جثّة والزمان ال يكون حاالً كما ال يكون خرباً : أحدمها 
  ! .للمستقبل فيكف يكون حاالً؟) إِذَا ( أن : والثاين 

وهذا تفسري . لنَّجم القطعة من القرآن والقرآن قد نزل منجماً يف عشرين سنة وقد أجيب عن األول بأن املراد با
  .عن ابن عباس وعن غريه 

  .وعن الثاين بأهنا حال مقدرة 
  .قاله أبو البقاء . أن العامل فيه نفس النجم إذا أريد به القرآن : الثالث 

إِنَّ النجم مبعىن : وقد يقال . ذا الكتاب املخصوص وفيه َنظٌَر؛ ألن القرآن ال يعمل يف الظرف إذا أريد أنه اسم هل
  .املنجَّمِ كأنه قيل والقرآن املَُنجَّم يف َهذَا الَوقِْت 

والليل { : وقوله ]  ٥ - ١: الشمس [ وما بعده } والشمس َوُضَحاَها { : وهذا البحث وارد يف مواضع منها 
وسيأيت يف الشمس حبث أخص ]  ٢و  ١: الضحى [ } ى والضحى والليل إِذَا سج{ ]  ١: الليل [ } إِذَا يغشى 

واهلَوِيُّ ذهاب يف احندار واهلُوِّي « : سقوطٌ من ُعلوٍّ مث قال : واهلوِيُّ قال الراغب . من هذا إنْ َشاَء اللَُّه َتَعالَى 
  :، وأنشد » ذهاب يف اْرتفاع 

  َيْهوِي َمَخارُِمَها ُهوِيَّ اَألْجَدلِ. ...  -٤٥٤٣



  ) : -رمحةُ اللَِّه عليه (  -َوى يف اللغة خرق اهلواء ، ومقصده الّسفْل أو مصريه إليه وإن مل يقِْصْده قال َه: وقيل 
  ُهوِيَّ الدَّلْوِ أَْسلََمَها الرَِّشاُء. ...  -٤٥٤٤

م الكالم يف هذا وقد تقد. َهَوى َيْهوِي هُويا أي سقط من علُوٍّ ، وَهوَِي َيْهَوى َهًوى أي َصَبا : وقال أهل اللغة 
  .ُمشبعاً 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -ما ضل صاحبكم يعين حممداً : هذا جواب القسم ، واملعىن } َما َضلَّ صَاِحُبكُْم { : قوله 
وفرق بعضهم . ذهب أكثر املفسرين إىل أن الضالل والغي مبعىن واحد » َوَما غََوى « ما ضل عن طريق اهلدى 

َوإِن َيَرْواْ َسبِيلَ الرشد الَ يَتَِّخذُوهُ { : قابلة اهلدى والغي يف مقابلة الرشد ، قال تعاىل الضالل يف م: بينهما قال 
[ } قَد تََّبيََّن الرشد ِمَن الغي { : وقال تعاىل ]  ١٤٦: األعراف [ } َسبِيالً َوإِن َيرَْواْ سَبِيلَ الغي يَتَِّخذُوهُ َسبِيالً 

  ] . ٢٥٦: البقرة 
َضلَّ َبِعريِي وَرْحِلي وال تقول : وحتقيق القول فيه أن الضالل أعمّ استعماالً يف الوضع ، تقول :  قال ابن اخلطيب

غيَّ؛ فاملراد من الضالل أن ال جيد السالك إىل مقصده طريقاً أصالً ، والغواية أن ال يكون له طريق إِلَى القصد 
إنه : إنَّه َسِفيٌه غري رشيٍد وال تقول : السداد  مسقيم ، ومما يدل على هذا قولك للمؤمن الذي ليس على طريق

: ما َضلَّ أي ما كفر وال أقلّ من ذلك فما فسق أو يقال : ضال فالضال كالكافر والَغاوي كالفاسق كأنه تعاىل قال 
  .الضالل كالعدم والغواية كالوجود الفاسد يف الدرجة واملرتبة 

والقلم { : أي ما ُجنَّ فإنَّ اجملنون ضالٌّ وعلى هذا فهو كقوله » ا ضلَّ َم« وحيتمل أن يكون املراد معىن قوله : قال 
َما ( ومعىن صاحبكم إما سيدكم أو وصاحبكم ] .  ٢و  ١: القلم [ } َوَما َيْسطُُرونَ َمآ أَنتَ بِنِْعَمِة رَبَِّك بَِمْجُنوٍن 

  .ما خاب والَغّي اخليبة : وقيل . أي ما تكلم بالباطل ) غََوى 
مبعىن الباء ، أي ما ينطق : وقيل . على باهبا ) فعن ( أي ما يصدر عن اهلوى ُنطْقُُه } َوَما َينِطُق َعنِ اهلوى { :  قوله

  .إنَّ حممداً يقول القرآن من ِتلْقَاِء َنفِْسِه : باهلوى يريد ال يتكلم بالباطل ، وذلك أهنم قالوا 
  :وجهان ) َيْنِطُق ( ويف فاعل 

  .وهو الظاهر  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب  هو ضمري: أحدمها 
  }هذا ِكتَاُبَنا َينِطُق َعلَْيكُم باحلق { : أنه ضمري القرآن كقوله تعاىل : والثاين 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  ] . ٢٩: اجلاثية [ 
بصيغة املستقبل » َوَما َيْنِطُق « : بصيغة املاضية ويف قوله } َما َضلَّ َصاحُِبكُْم َوَما غوى { : واعلم أن يف قوله تعاىل 

حني اختلى بنفسه ورأى يف » َوَما غََوى « اية احلسن أي ما ضل حني اعتزلكم وما تبعدون يف صَِغرِِه ترتيب يف غ
منامه ما رأى وما ينطق عن اهلوى اآلن حيث أُْرِسلَ إليكم وجعل رسوالً شاهداً عليكم فلم يكن أوالً ضاالً وال غاوياً 

  .وصار اآلن منقذاً من الضاللة مرشداً وهادياً 
: وقوله . إن القرآن إال وحي من اهللا : وقيل . إن هو أي إن الذي ينطق به } إِنْ ُهَو إِالَّ َوْحيٌ يوحى { : عاىل قوله ت

: وفائدة اجمليء هبذا الوصف أنه ينفي اجملاز أي هو وحي حقيقة ال مبجرد تسمية كقولك . صفة لوحي » ُيوَحى « 
  .ففيه مزيُد فَائدٍة . إليه تقديره يُوَحى : وقيل . َهذَا قَْولٌ ُيقَالُ 

. } َما َضلَّ َصاِحُبكُْم { من } إِنْ ُهَو إِالَّ َوْحٌي يوحى { إن شئت أبدلت : نقل القُرْطُبِيُّ عن السِّجِْستَانِيِّ أنه قال 
ِه َما ؛ بدليل أنك ال تقول َواللَّ» ما « احلقيقية ال تكون مبدلة من » إنْ « وهذا غلط ، ألن : قال ابن األنبارّي 

  .قُْمُت إِنْ أنا لَقَاِعٌد 
  فصل

والوحي قد يكون امساً ومعناه الكتاب ، وقد يكون مصدراً وله معان منها اِإلرسال واإلهلام والكتابة والكالم 
واإلشاَرة واإلفهام ، وهذه اآلية تدل على أنه عليه الصالة والسالم مل جيتهد ، وهو خالُف الظَّاهر فإِنَّه اجتهد يف 

َعفَا اهللا عَنَك ِلَم أَِذنتَ لَُهمْ { : وأذن قال تعاىل ]  ١: التحرمي [ } ِلَم ُتَحرُِّم { : روب وأيضاً حرم يف قوله تعاىل احل
جيوز أن تكون هذه اهلاء للرسول وهو الظاهر فيكون املفعول الثاين حمذوفاً أي » َعلََّمُه « قوله ] .  ٤٣: التوبة [ } 

أي املوَحى ، وجيوز أن يكون للقرآن والوحي فيكون املفعول األول حمذوفاً أي علمه الرسولَ ، َعلَّم الرسولَ الوحَي 
[ } نََزلَ بِِه الروح األمني على قَلْبَِك { : والوحي إن كان هو الكتاب فظاهر وإن كان اِإلهلام فهو كقوله تعاىل 

  ] . ١٩٤و  ١٩٣: الشعراء 
[ } الرمحن َعلََّم القرآن { : الباري تعاىل لقوله : وقيل . وهو الظاهر : جربيل  هو: قيل » َشِديُد القَُوى « : وقوله 

  .والقَُوى مجع القُوَّة . من إضافة الصفة املشبهة ملرفوعها فهي غري حقيقية » َشدِيُد القَُوى « و ]  ٢و  ١: الرمحن 
احلَْبلُ ، وكذلك املََمرُّ : واملَرِيُر . لَ أي أحكمت فَْتلَُه أَمَْرْرُت احلَْب: ومنه . املرة القوة والشدة » ذُو ِمرَّة « : قوله 

  .كأنه كّرر فَْتلَُه مرةً بعد أُخَْرى 
رمحه اهللا (  -وأنشد » ذُو ِمرٍَّة : العرب تقول لكل جزل الرأي َحِصيف العَقْلِ « :  -) رمحه اهللا (  -وقال قطرب 

 (- :  
  إِذَا َرِكَبتْ َخالَةٌ َخالَهَا. ..َوإِنِّي لَذُو ِمرٍَّة ُمرٍَّة  -٤٥٤٥

  :وقال 
  عندي ِلكُلِّ ُمخَاِصمٍ ِميزانُُه... قَْد كُْنَت قَْبلَ ِلقَاِئكْم ذُو مِرٍَّة  -٤٥٤٦

ورجل مرير أي قريب ذو مرة قال . القوة وشدة العقل أيضاً : واملرة . واملِّرة أحد الطبائع األربع : وقال اجلوهري 
:  



  َوَحْشُو ِثَيابِِه أََسٌد مَرِيُر... النَِّحيَف فََتْزَدرِيِه  َتَرى الرَُّجلَ -٤٥٤٧
  :وقال لقيط 
  ُمرَّ الَعزَِميِة الَ َرتا َوالَ َضرعَا... َحتَّى اْسَتَمرَّْت َعلَى َشْزرٍ مَرِيَرُتُه  -٤٥٤٨

  فصل
ذو : وقيل : وقال مقاتل  .ذو مِّرة أي ذو منظر حسن : ذو مرة ذو قوة وشدة يف خلقه يعين جربيل قال ابن عباس 

ذو منظر وهيئة : وقيل . ذو كمال يف العقل والدين مجيعاً : وقيل . كمال يف العقل والدين ذو خلق طويل حسن 
ذو مرة إذا فسرنا املرَّة : فكيف قال بعده » َشِديُد القَُوى « : قد تبني كونه ذا قوة بقوله : فإن قيل . عظيمة 
  ! .بالقوة؟

ووجه . ذو قوة عظيمة : وليس وصفاً له تقديره » َشِديُد القَُوى « ذُو قُوة بدل من : وقوله هنا :  قال ابن اخلطيب
بالذكر رّبما يكون لبيان أن قواه املشهورة شديدة وله قوة أخرى َخصَّه اهللا هبا ، يقال » قَُوى « آخر وهو أن إفراد 

املراد ذو : على أنَّا َنقُول : مث قال . ظاهرة كثرية وله مال باطن فالنٌ كثُري املال وله مال ال يعرفه أحٌد أي أمواله ال
شدة وهي غري القوة وتقديره علمه من قواه شديدة ويف ذاته أيضاً شدة فإن اإلنسان ُربََّما تكون قواه شديدةً ويف 

أي شدة يف » و مرة ذ« : قوته يف العلم وبقوله » شديد القوى « : وحيتمل أن يكون املراد بقوله . جسمه حقارةٌ 
  ] . ٢٤٧: البقرة [ } َوَزاَدهُ َبْسطَةً ِفي العلم واجلسم { : جسمه فقدم الِعلْميَّة على اِجلْسِميَّة كقوله تعاىل 

اْسَتَوى يقع للواحد وأكثر ما يقع من اثنني ولذلك جعل : قال مكي . يعين جربيل يف خلقه » فَاْسَتَوى « : وقوله 
  .ثنني الفَرَّاُء الضمري ال

  :يف الضمري وجهان } َوُهَو باألفق األعلى { : قوله 
مث يف هذه اجلملة .  -صلى اهللا عليه وسلم  -والضمري جلربيل أو للنيب . خربه » بِاُألفُقِ « أنه مبتدأ و : أظهرمها 
  :وجهان 
  .قاله مكي . » استوى « أن هذه اجلملة حال من فاعل : أحدمها 
  .أخرب اهللا تعاىل بذلك . أهنا مستأنفة : والثاين 

صلى  -حملمد » ُهَو « و » اْسَتَوى « وضمري » اْسَتَوى « معطوف على الضمري املستتر يف » َوُهَو « أن : والثالث 
أكثر كالم العرب إذا أرادوا العطف يف مثل هذا أن يظهروا : قال البغوي يف توجيه هذا القول .  -اهللا عليه وسلم 

{ : ونظري هذا قوله عز وجل . اْسَتَوى وفُالَنٌ : اْسَتَوى ُهَو َوفُالنٌ وقَلَّ ما يقولون : يقولون كناية املعطوف فيه ف
. » َنْحُن « من غري إظهار » كُنَّا « على املكينّ يف » اآلباء « عطف ]  ٦٧: النمل [ } أَإِذَا كُنَّا تَُراباً َوآَبآُؤَنآ 

، وهو أقصى الدنيا » باُألفُقِ اَألْعلَى « ليلة املعراج  -الصالة والسالم عليهما  -ومعىن اآلية استوى جربيل وحممد 
  .عند مطلع الشمس 

وهذا الوجه الثاين يتمشى على قول الكوفيني ألن فيه العطف . جلربيل » هو « حملمد و » استوى « ضمري : وقيل 
  .على الضمري املرفوع املتصل من غري تأكيد ، وال فاصل 

  .ول عن الفراء والطربي وهذا الوجه منق
وهو باألفق { جلربيل فمعناه قام يف صورته اليت خلقه اهللا فيها » ُهَو « و » اْستََوى « بأن الضمريين أعين : وإذَا قِيلَ 
يف صورة اآلدميني كما كان يأيت النبيني  -صلى اهللا عليه وسلم  -، وذلك أن جربيل كان يأيت رسول اهللا } األعلى 



اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يُرِيُه نفسه يف صورته اليت ُجبِلَ عليها فأراه نفسه مرتني مرة يف األرض  ، فسأله رسول
 -صلى اهللا عليه وسلم  -ومرة يف السماء فأما يف األرض ففي األفق األعلى وهو جانب املشرق وذلك أن حممداً 

َمْغِشيا  -صلى اهللا عليه وسلم  -ْغرِب ، فخر رسول اهللا كان بِحَراَء فطلع له جربيلُ من املَشْرِق فسدَّ األرض من املَ
} ثُمَّ َدَنا فتدىل { : عليه فنزل جربيل يف صورة اآلدميني فضمه إىل نفسه ، وجعل ميسح التراب عن وجهه وهو قوله 

.  
 -صلى اهللا عليه وسلم  -وأما يف السماء فعند سدرة املنتهى ، ومل يره أحد من األنبياء على تلك الصورة إالَّ حممداً 

.  
  :وعلى هذا فيه وجهان . أي استوى القرآن يف صدره » فَاْسَتَوى « : معىن : وقيل 

  .فاستوى أي فاعتدل يف قوته : أحدمها 
وعلى هذا يكون متام الكالم ذو مرة ، وعلى الثاين َشدِيد : قال . نقله القرطيب عن املَاَوْرِدي . يف رسالته : الثاين 

  .القوى 
  :وفيه على هذا وجهان . اْسَتَوى أي ارتفع : قيل و

  .أي ارتفع إىل مكانه  -عليه الصالة والسالم  -أنه جربيل : أحدمها 
  .أي ارتفع باملعراج  -عليه الصالة والسالم  -أنه النيب : الثاين 
  .قاله احلسن . معناه استوى أي اهللا عز وجل استوى على العرش : وقيل 
االمتداد من علو إىل سفل ، فيستعمل يف القرب من العلو قاله الفراء ، وابن : التديل } َنا فتدىل ثُمَّ َد{ : قوله 

  .األعرايب 
  :وقال اهلذيل 

  لَه ِطْحِلٌب ِفي ُمنَْتَهى القَْيِظ َهاِمُد... َتدَلَّى َعلَْيَنا َوْهَو َزْرُق َحَماَمٍة  -٤٥٤٩
  :وقال الشاعر 

  َبْيَن ِسبٍّ َوَخْبطٍَةَتدَلَّى َعلَْيَنا ..  -٤٥٥٠
  .ُهَو كَالِقرِلَّى إنْ رأى خرياً تدلَّى وإن مل َيَره َتوَلَّى : ويقال 
  فصل

  :وجوه » دََنا فََتدَلَّى « : يف قوله 
« أي بعد ما مد َجنَاَحُه  -صلى اهللا عليه وسلم  -دنا من النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن جربيل : أشهرها 

وعلى هذا  -صلى اهللا عليه وسلم  -إىل الصورة اليت كان يعتاد النزول عليها وقَُرب من النيب عاد » وهو باألفق 
  :وجوه » َتَدلَّى « ففي 

  . -صلى اهللا عليه وسلم  -فيه تقدمي وتأخري أي تدىل من األفق األعلى فدنا من النيب : األول 
  .َدَنا فَقَُرَب : أن الدُُّنوَّ والتَّدلِّي مبعًنى واحد فكأنه قال : الثاين 

 -عليه الصالة والسالم  -مث تدىل جربيل : تدىل مبعىن الواو ، والتقدير ) َف : ( وذهب الفراء إىل أن الفاء يف قوله 
فََدَنا فقرب ، وقرب فدنا ، وشتمين : ودنا ولكنه جائٌز إذا كان معىن الفعلني واحداً قدمَت أيَُّهَما شئَت ، فقلت 

  :َشَتمَنِي؛ ألن اإلساءة والشتم شيٌء واحد وكذلك قوله فأساء ، وأََساَء فَ



  .أي انشق القمر واقَْتَرَبت الساعة ]  ١: القمر [ } اقتربت الساعة وانشق القمر { 
وحتول عن املكان الذي كان فيه فتدلّى إىل النيب  -عليه الصالة والسالم  -دنا أي قصد القرب من حممد : الثالث 

  . -م صلى اهللا عليه وسل -
دنا من اخللق واألمة َوالن هلم وصار كواحد منهم فتدىل أي تدىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن حممداً : الوجه الثاين 

  ] . ١١٠: الكهف [ } قُلْ إِنََّمآ أََناْ َبَشٌر مِّثْلُكُْم يوحى إِلَيَّ { : إِليهم بالقول اللّني والدعاء بالرفق فقال 
َمْن َتقَرَّبَ « : حكاية عن ربه تعاىل  -عليه الصالة والسالم  -ربه فقرب منه منزلته كقوله  َدَنا منه: الوجه الثالث 

 وهذا إشارة إىل» يَّ أََتْيُتُه َهرَْولَةً إِيلَّ ِشبْراً َتقَرَّْبَت إِلَْيِه ِذَراعاً ، َوَمْن َتقَرََّب إلَيَّ ِذَراعاً َتقَرَّْبُت إِلَْيِه َباعاً َوَمْن َمَشى إِلَ
  .املنع اجملازي 

ها هنا مضافان حمذوفان ُيْضطَرُّ لتقديرمها أي فكان مقداُر مسافِة قربه منه مقداَر مسافِة قَاب » فَكان قَاَب « : قوله 
.  

  :وقد فعل أبو علي هذا يف قول الشاعر 
  َوقَْد َجَعلَْتنِي ِمْن خَزَِميةَ إْصَبعَا..  -٤٥٥١

  .أي ذا مقدار مسافة إصبع 
وقد جاء : قال الزخمشري . ومثله الِقيُب والقَاُد والقِيُد والِقيُس . هذا قاب هذا أي قَْدُرُه : لقَْدُر؛ يقول والقاُب ا

الَ َصالةَ إلَى أَنْ « : التقدير بالقْوس والرّمح والسَّْوط والذّراع والباع واخلُطْوة ، والّشرب ، والفَْتر ، واإلصبع ومنه 
ِمقْدَاُر قَْوسِ أََحدِكُْم ِمَن اجلَنَِّة َوَمْوِضع ِقدِِّه َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها « : ويف احلديث » اَر رُْمَحْينِ َتْرتَِفَع الشَّْمُس ِمقَْد

وأما ِقيٌب فال داللة فيه على كوهنا ياء ألن . نص عليه أبو البقاء . عن واو » قاب « وألف . ، والِقدُّ السَّْوط » 
  .ا قبلها قلبت ياء كِدَميٍة وِقيَمٍة الواو إذا انكسر م

فعلى هذا . هو ما بني اِملقْبض والسَِّية من القَوس : إال أنه قال يف تفسريه » قوب « وذكره الراغب أيضاً يف مادة 
وفيما قاله نظرٌ ال خيفى . يكون مقدار نصف القوس ، ألن املقبض يف نصفه والّسية هي العَرضة اليت حيط فيها الَوَتر 

.  
نُقل ذلك عن ابن . إن القوس ذراٌع يقاس به : وقيل . ويروى عن جماهد أنه من الوتر إىل مقبض القوس يف وسطه 

والقوس معروفةٌ وهي مؤنثة وشذوا يف تصغريها ) والشَُّنوئّيَني ( وأنه لغة للحجازيني )  -رضي اهللا عنهما  -( عباس 
  .وهو مقلوب من قُُووس . ْيبٍ وجيمع على ِقِسيٍّ قَُوْيٌس من غري تأنيث كُعرَْيبٍ وحَُر: فقالوا 

  :فَصْوَمَعةُ الرَّاِهبِ قال الشاعر  -بالضم  -والقَْوُس برج يف السماء ، فأما القُوسُ 
عىن ؛ ألن امل» أَْو يَزِيُدونَ « : هي كقوله » أَوْ أَدَْنى « : قوله ... الْسَتفْتََنْتنِي وَذَا اِملْسَحْينِ ِفي القُوسِ  -٤٥٥٢

  .فكان يأخذ هذين املقدارين يف رأي الرائي أي لتقارب ما بينهما يشك الرائي يف ذلك 

  .أفعل تفضيل واملفضل عليه حمذوف أي أو أَدَْنى ِمْن قَابِ قَْوَسْينِ » أَدَْنى « و 
  فصل

ربنا عبد اهللا يعين ابن مسعود أن أخ: قال } قَاَب قَْوَسْينِ أَْو أدىن { : سألت زِرا عن قوله تعاىل : روى الشيباينّ قال 
مث دنا جربيل بعد استوائه باألفق األعلى من األرض فتدىل فنزل : فمعىن اآلية . حممداً رأى جربيل له ستمائة َجناح 

فكان منه قاَب قَْوَسْين أو أدىن بل أدىن؛ وهبذا قال ابن عباس ، واحلسُن ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -إىل حممد 
فتدىل فقرب منه حىت كان قاب قوسني أو  -صلى اهللا عليه وسلم  -َدَنا الربُّ من حممد : ل آخرون وقا. وقتادة 



  .أدىن 
ودنا اجلبَّار ربُّ العزة فتدىل حىت كان قاب : وروينا يف قصة املعراج عن شريك بن عبد اهللا عن أنس : قال البغوي 

  .وهذه رواية ابن سلمة عن ابن عباس . قوسي أن أدىن 
فتدىل فأهوى للسجود فكان منه قاب قوسني . دنا حممد من ربه : وقال الضحاك . دنا جربيل من ربه : ل جماهد وقا

والقوس ما يرمى به يف قول جماهد ، وعكرمة ، وعطاء عن ابن عباس فأخرب . وتقدم الكالم على القاب . أو أدىن 
معناه حيث الوتر من : وقال جماهد . داُر قَْوَسْين مق -عليهما الصالة والسالم  -أنه كان بني جربيل وبني حممد 

القوس وهذا إشارة إىل تأكيد القرب ، واألصل فيه أن اخلَِليفََتْين من العرب كانا إذا تعاقدا على الصفاء والعهد 
هللا وقال عبد ا. خرجا بقوسهما فألصقاُه بينهما يريدان بذلك أهنما متظاهران ُيَحاِمي كل واحد منهما عن صاحبه 

وهو قول سعيِد بنِ جبري ، وشقيقِ بنِ سلمة ، والقوس الذراع يقاس هبا كل . قاب قوسني قَْدَر ذراعني : بن مسعود 
  .بل أقَْرُب » أو أدىن « شيء 

  .وإمنا ضرب املثل بالقوس ألهنا ال ختتلف بالقاب 
أهبمَ » َما أَْوَحى « وقوله . حممد »  عبده إىل« أي أوحى اهللا وإن مل َيْجرِ له ذكر لعدم اللبس » فَاَْوَحى « : قوله 

وهبذه اآلية استدل ابن مالك على أنه ال يشترط يف الصلة أن تكون معهودة عند . تعظيماً له ورفعاً من شأنه 
  .املخاطب 

والوحي هو .  إال أن هذا الشرط هو املشهور عند النحويني]  ٧٨: طه [ } فََغِشَيُهْم مَِّن اليم َما غَِشيَُهْم { : ومثله 
  .الوحاء الوحاء : إِلقاء الشيء بسرعة ومنه 

  فصل
  :األول وجهان ) أوحى ( يف فاعل 
  :وجهان » عبده « وعلى هذا ففي . أن اهللا تعاىل أوحى : أحدمها 
  :وجهان » األخري « ففي فاعل أوحى ) أيضاً ( أنه جربيل أي أوحى اهللا إىل جربيلَ ، وعلى هذا : أحدمها 
أهبمه تفخيماً وتعظيماً ) اهللا ( واملعىن حينئذ فأوحى اهللا تعاىل إىل جربيل الذي أوحاه . أنه اهللا تعاىل أيضاً  :أحدمها 

  .للموِحي 
وعلى هذا فاملراد من الذي أوحى . الثاين جربيل أي أوحى إىل جربيل ما أوحى جربيلُ ) أوحى ( فاعل : ثانيهما 
  :تمل وجهني حي -والسالم ) الصالة ( عليه  -جربيل 
  ) .صلى اهللا عليه وسلم ( أن يكون مبنياً وهو الذي أوحى جربيل إىل حممد : أحدمها 

  .أن يكون عاماً أي أوحى اهللا إىل جربيل ما أوحى إىل كل رسول : وثانيهما 
إىل حممد ما  أنه حممد عليه الصالة والسالم أي أوحى اهللا: املوِحي هو اهللا : على قولنا ) عبده ( الوجه الثاين يف 

  .للتفخيم والتعظيم ( أوحى إليه 
ربه عز ) هو أنه جربيل أوحى إىل عبده أي عبد اهللا يعين حممداً ما أوحى إليه : الوجه الثاين يف فاعل أوحى األول 

الثاين » أوحى « وعلى هذا ففي فاعل . وجل؛ قاله ابن عباس يف رواية عطاء والكليب واحلسن والربيع وابن زيد 
  :ن وجها

  .أنه جربيل أي أوحى جربيل إىل عبد اهللا ما أوحى جربيل للتفخيم : أحدمها 
  .أن يكون هو اهللا تعاىل أي أوحى جربيل إِىل حممد ما أوحى اهللا إليه : وثانيهما 



  فصل
  :ويف الذي أوحى وجوه 

َوَرفَْعَنا لَكَ { : إىل قوله ]  ٦: ضحى ال[ } أَلَْم َيجِْدَك َيِتيماً فآوى { : قال سعيد بن جبري أوحى اهللا إليه : األول 
  ] . ٤: الشرح [ } ِذكَْرَك 
  .أوحى إليه الصالة : الثاين 

  .أن أحداً من األنبياء ال يدخل اجلنة قبلك وأنَّ أمة من األمم ال تدخلها قبل أمتك : الثالث 
  .أنه مبهم ال يطلع عليه أحد وتعبدنا به على اجلملة : الرابع 

  .ا للعموم واملراد كل ما جاء به جربيل أن م: اخلامس 
  .قرأ هشاٌم وأبو َجْعفَر بتشديد الذال والباقون بتخفيفها » َما كَذََب « : قوله 

مفعول به موصولة ) ما ( مل أعرفَْك و : فأما األوىل فإن معناها أن ما رآه حممد بعينه صدَّقه قلبُه ومل ينكره أي مل يقل 
  . -صلى اهللا عليه وسلم  -ضمري يعود على النيب )  رأى( والعائد حمذوف ففاعل 

هو على إسقاط اخلافض أي فيما رآه قاله : يتعدى بنفسه وقيل » كَذََب « و . وأما قراءة التخفيف فقيل كذلك 
  :مكي وغريه فأسقط حرف الصفة ، قال حسان 

  احلَارِِث ْبنِ ِهَشامِ لََنجْوُت مَْنَجى... لَْو كُْنِت َصاِدقَة الَِّذي َحدَّثْتِنِي  -٤٥٥٣
  .أي يف الذي حدثتين 

  :وجهني آخرين ) ما ( وجوز يف 
  .أن يكون مبعىن الذي : أحدمها 
ضمرياً يعود على الفؤاد أي مل يشك قلبه فيما رآه بَعْينِهِ ) رأى ( أن تكون مصدرية وجيوز أن يكون فاعل : والثاين 

.  
  فصل

ما قال إن من يراه بصرك ليس بصحيح ولو قال فؤاده ذلك لكان كاذباٌ أن قلبه مل يكذب و: قال الزخمشري معناه 
  .كَذََبُه إِذَا قال له الكَِذَب : هذا على قراءة التخفيف ، يقال . فيما قاله فما كذب الفؤاد 

  .إن املرئيَّ خيالٌ ال حقيقةٌ : وأما قراءة التشديد فمعناه ما قال 
إنه هاجس شيطان بل : ما كذب الفؤاُد ما رآه الفؤاد أي مل يقل : ىل قال هو الفؤاد كأنه تعا: وأما الرائي فقيل 

: وقيل . الرائي هو البصر أي ما كذب الفؤاد ما رآه البصر خيال : وقيل . تيقن أن ما رآه بفؤاده صدق صحيح 
القلوب شهدت وعلى هذا فاملراد بالفؤاد اجلنس؛ أي  -عليه الصالةُ والسالمُ  -ما كذب الفؤاد وما رأى حممد 

  . -صلى اهللا عليه وسلم  -بصحة ما رآه حممد 

. اآليات العجيبةُ اإلهليَّة : وقيل  -عليه الصالة والسالم  -جربيل : وقيل . هو الرب تعاىل : وأمَّا املرئي فقيل 
ن قال بأن وم -رضي اهللا عنهما  -هو ابُن مسعوٍد وعائشةُ  -عليه الصالة والسالم  -فالقائل بأن املرئي جربيل 

وهو قول ابن عباس . جعل بصره يف فؤاده فرآه بفؤاده : املرئيَّ هو اهللا تعاىل اختلفوا يف معىن الرؤية ، فقال بعضهم 
وقال أنس ] .  ١٣: النجم [ } َولَقَْد رَآُه نَْزلَةً أخرى } { َما كَذَبَ الفؤاد َما رأى { رآه بفؤاده مرتني : ، قال 

إنَّ اللََّه « : قال ) رضي اهللا عنهما ( وروى عكرمة عن ابن عباس . مٌد ربَّه بعينيه رأى حم: واحلسن وعكرمة 
وكانت . » صلى اهللا عليه وسلم  -اْصطَفَى إْبَراهيَم باخللَِّة ، واْصطَفَى ُموَسى بالكَالَم ، واْصطَفَى ُمَحمَّداً بالرُّْؤَيِة 



. وحتمل الرؤية على رؤية جربيل . ربه  -لى اهللا عليه وسلم مل ير رسول اهللا ص: تقول  -رضي اهللا عنها  -عائشة 
لقد قفَّ شعري ملا قلت أين أنت من ثالث من : يا أمَّتاه هل رأى حممٌد َربَّه؟ فقالت : قلت لعائشة : وقال مسروق 

ْدرِكُُه األبصار َوُهَو ُيْدرُِك الَّ ُت{ : َحدَّثَكَُهنَّ فَقَْد كَذََب ، من َحدَّثََك أنَّ حممداً رأى ربه فقد كذب ، مث قرأْت 
} َوَما كَانَ لَِبَشرٍ أَن ُيكَلَِّمُه اهللا إِالَّ َوحْياً أَْو ِمن َوَرآِء ِحجَابٍ { ]  ١٠٣: األنعام [ } األبصار َوُهَو اللطيف اخلبري 

[ } نَفٌْس مَّاذَا َتكِْسُب غَداً  َوَما َتْدرِي{ : ومن َحدَّثَك أنه َيْعلم َما يف غٍَد فقد كَذَب مث قرأت ]  ٥١: الشورى [ 
ياأيها الرسول َبلِّغْ َمآ أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن { : ومن حّدثك أنه كََتم شيئاً مما أْنزل اهللا فقد كذب مث قرأت ]  ٣٤: لقمان 

وروى أبو ذر .  صورته مرتني ولكنه رأى جربيل يف]  ٦٧: املائدة [ اآلية } رَّبَِّك َوإِن لَّمْ َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالََتُه 
  .» ُنوٌر أنَّى أَرَاُه : هل رأيت ربك قط؟ قال :  -صلى اهللا عليه وسلم  -سألت رسول اهللا « : قال 
وعبد اهللا الشعيب أَفَُتْمرون . قرأ األخوان أَفََتْمرُوَنُه بفتح التاء وسكون امليم ، والباقون ُتمَاُروَنُه » أَفَُتَمارُونه « : قوله 
  :فأما األوىل ففيها وجهان . م التاء وسكون امليم بض

  :وأنشد . أهنا من َمَرْيُتُه َحقَّه إذا علمته وَجَحدَتهُ إياه ، وعدي بعلى لتضمنه معىن الغلبة : أحدمها 
  لَقَْد مََرْيَت أَخاً َما كَانَ َيمْرِيكَا... لَِئْن َهَجْوَت أََخا ِصْدقٍ وَمكُْرَمٍة  -٤٥٥٤

  .ه حقه فقد غلبه عليه ألنه إذا جحد
قول بين كعب بن » عن « مبعىن » على « ومثلُ : َمَراُه َعْن َحقِّه وَعلَى َحقِّه إذا َمَنَعُه منه ، قال : وقال املربُد يقال 

  .َعْنَك : ؛ أي » َرِضَي اللَّه َعليَك « : ربيعة 
  .ِء وهو اِجلَدالُ أهنا من َمَرأَُه على كذا أي غلبه عليه ، فهو من اِملَرا: والثاين 

  .فهي من َماَراه ُيَمارِيه مراًء أي َجاَدلَُه : وأما الثانية 

وكان من حقه أن يتعدى بفي كقولك . واشتقاقه من َمْري الناقة ألن كل واحد من املَُتجاِدلَْينِ َيْمرِي ما عند صاحبه 
  .اهللا فمن أَْمراهُ رباعيا  وأما قراءة عبد. وإّنما ُضمِّن معىن الغلبة . َجادَلْتُه ِفي كذا : 

  فصل
ِصْف لنا بيَت املقدس : املعىن أفتجادلونه أي كيف جتادلونه على ما يرى ، وذلك أهنم جادلوه حني أُْسرَِي به فقالوا 

وأخربنا عن عرينا يف الطريق وغري ذلك مما جادلوه واملعىن أفتجادلونه جداالً ترومون به دفعه عما رآه وعلمه وتيقَّنه 
.  

أفتمارونه على ما رأى بصيغة املاضي ألهنم إمنا جادلوه حني أسري به كما تقدم وما احلكمة يف : هال قيل : فإن قيل 
أن التقدير أفُتمَاُروَنه على ما يرى فكيف وهو قد رآه يف السماء فماذا تقولون : إبرازه بصيغة املضارع؟ فاجلواب 

  .فيه؟ 

) ١٦(إِذْ يَْغَشى السِّْدَرةَ َما َيْغَشى ) ١٥(عِْنَدَها َجنَّةُ الَْمأَْوى ) ١٤(ِعْنَد ِسْدَرةِ الُْمنَْتَهى ) ١٣(َولَقَْد َرآهُ َنْزلَةً أُخَْرى 
  ) ١٨(لَقَْد رَأَى ِمْن آَياِت َربِِّه الْكُبَْرى ) ١٧(َما زَاغَ الَْبَصُر َوَما طََغى 

  :ة أوجه يف نصب نزلة ثالث} َولَقَدْ َرآُه نَْزلَةً أخرى { : قوله 
؛ ألن الفَْعلَةَ اسم للمرة من » َمرَّةً « نصب الظرف الذي هو : أحدها أهنا منصوبة على الظرف؛ قال الزخمشري 

  .وهذا ليس مذهب البصريني وإمنا هو مذهب الفَرَّاء نقله عنه مكي : قال شهاب الدين . الفعل فكانت يف حكمها 



وإليه ذهب احلَْويفُّ . أي َرآُه نازالً َنْزلَةً أُْخَرى : قع احلال ، قال مكي أهنا منصوبة نصب املصدر الواقع مو: الثاين 
  .وابُن َعِطيَّةَ 

  .أنه منصوب على املصدر املؤكد ، فقدره أبو البقاء َمرَّة أخرى أو ُرْؤيةً أُْخَرى : الثالث 
» ِعْنَد ِسْدَرِة « ؤية قبلها و تدل على سبق ر» أخرى « نظر ، و » برؤية « ويف تأويل نزلة : قال شهاب الدين 

جنة « مجلة ابتدائية يف موضع احلال ، واألحسن أن يكون احلال الظرف و » ِعْنَدَها َجنَّةُ « و » رَآُه « ظرف ل 
 وقرأ أمريُ املؤمنني وأبو الدَّرَْداِء وأبو هَُرْيَرة وابُن الزبري. اسم مرفوع ) َجنَّة ( والعامة على . فاعل به » املأوى 

  .واهلاء ضمري املفعول يعود للنيب صلى اهللا عليه وسلم . فعالً ماضياً ) َجنَّةُ ( وأنس وزِرّ بُن حبيش وحممد بن كعب 
قال . جنَُّه بِِظالَِلِه ودخل فيه : املعىن ضمَّه املبيت والليل ، وقيل : وقيل . والَْمأَوى فاعل مبعىن َسَتَرهُ إيواء اهللا تعاىل 

  .على هذه القراءة عائد إىل النزلة أي عند النزلة َجنَّ حممداً املأوى ) عندها ( لضمري يف قوله وا: ابن اخلطيب 
هذه القراءة وتبعها مجاعةٌ وقالوا أجنَّ اهللا ) رضي اهللا عنها (  -وقد ردت عائشة . والصحيح أنه عائد إىل السِّدرة 

دِّها ولكن املستعمل إمنا هو أجنَُّه رباعياً فإن استعمل وإذا ثبتت قراءة عن مثل هؤالء فال سبيل إىل ر. من قرأها 
  ] . ٧٦: األنعام [ } فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه الليل { : ثالثياً تعدى بعلى كقوله تعاىل 

  .وقد تقدم الكالم على هذه املادة يف اَألْنَعامِ . وهو شاذ واملستعمل أََجنَُّه : وقال أبو البقاء 
  فصل

حيتمل أن تكون عاطفة ، وحيتمل أن تكون للحال أي كيف جتادلونه فيما رآه وقد رآه على ) قَْد َولَ( والواو يف 
  وجٍه ال شك فيه؟

واختلفوا يف ذلك النزول . هي فَْعلَةٌ من النزول كَجلَْسٍة من اجلُلُوس فال بّد من ُنُزولٍ ) نَْزلَةً : ( واعلم أن قوله 
  :وفيه وجوه 

َما { وهذا قول من قال يف قوله . عائد إىل اهللا تعاىل ، أي رأى اللََّه نزلةً أخرى ) آه ر( أن الضمري يف : األول 
رأى ربه  -صلى اهللا عليه وسلم  -بأن النيب : وقد قيل . هو اهللا تعاىل ]  ١١: النجم [ } كَذََب الفؤاد َما رأى 

  :وعلى هذا ففي النزول وجهان . بقلبه مرتني 
  .ى اهللا احلركة قول من جيوز عل: أحدمها 
  .أن النزول مبعىن القُْربِ بالرَّْحَمِة والفَْضلِ : وثانيهما 

رأى اهللا نزله أخرى ، واملراد من النزلة ضدها ، وهي العَْرجة كأنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن حممداً : الثاين 
صلى اهللا عليه وسلم  -نه كانت للنيب نزلة أخرى هو أ)  -رضي اهللا عنهما(  -رآه َعْرَجةً أخرى قال ابن عباس : 
  .َعَرَجاٌت يف تلك الليلة ملسألة التخفيف من الصلوات فيكون لكل عرجة نزلة فرأى ربه يف بعضها  -

  .وعنه أنه رأى ربَّه بعيَْنْيِه . رأى ربه بفؤاده مرتني  -صلى اهللا عليه وسلم  -وروي عن ابن عباس أن النيب 
عائد إىل جربيل أي رأى جربيل نزلةً أخرى أي رأى جربيل يف صورته اليت ) رآه ( يف أن الضمري : القول الثاين 

ِعندَ { نازالً من السََّماء مرةً أخرى وذلك أنه رآه يف صورته مرتني مرة يف األرض ومرة يف السماء ) عليها ( خلق 
  .كما تقدم يف الَعْرَجاِن  -صلى اهللا عليه وسلم  - وحيتمل أن تكون النَّْزلَةُ حملمٍَّد: قال ابن اخلطيب } ِسْدَرِة املنتهى 

  فصل
يف السماء السادسة ، كما : وقيل . املشهور أن السدرة شجرةٌ يف السماء السابعة } ِعنَد ِسْدَرةِ املنتهى { وقوله 

  .» ن الِفَيلَِة َنْبقَُها كَِقالَل َهَجَر ، َوَوَرقَُها كَآذَا« : أنه قال  -عليه الصَّالة والسَّالم  -ورد عنه 



يعين عندها َيَحار العقل حريةً ال . والسدرة كالركبة من الراكب . سدرة املنتهى احلرية القصوى من السدرة : وقيل 
  .وما غاب وَرأَى َما َرأَى  -صلى اهللا عليه وسلم  -حرية فوقها ، وما حار النيب 

  مان يف هذا املوضع؟ظرف مكان أو ظرف ز} ِعنَد ِسْدَرِة املنتهى { : وهل قوله 
ظرف زمان كما : وقيل . املشهور أنه ظرف مكان أي رأى جربيل أو غريه بقرب سدرة املنتهى : قال ابن اخلطيب 

. صليت ِعْنَد طُلُوع الفَْجر ، والتقدير رآه عند احلِرية القُْصَوى أي يف الزمان الذي َيَحار فيه عقل العقالء : يقال 
  .ما حار مما من شأنه أن حيار العاقل فيه فهو عليه الصالة والسالم 

أن املراد من الغشيان غشيان حالة : فاجلواب } يغشى السدرة ما يغشى { : هذا التأويل يبطل بقوله : فإن قيل 
على حالة أي ورد على حالة احلرية حال الرؤية واليقني وأن حممداً عندما حيار العقل مما رآه وقت ما طرأ على تلك 

  .طرأ من فضل اهللا ورمحته  احلالة ما
  والصحيح األول

  فصل
والظرف قد يكون ظرفاً . رأى اهللا فمعناه أنه رآه عند سدرة املنتهى  -عليه الصالة والسالم  -إذا قِيلَ بأنَّ حممداً 

عند الشجرة أيَن رأيَتُه؟ فيقول َعلَى السطح وقد يقول ) له ( رَأَْيُت اِهلالَلَ فيقال : للرائي كما إذا قال القائل 
عليه الصالة  -بأن املرئي جربيل : وإن قيل . بأن اهللا تعاىل يف مكان فذلك باطل : وأما قول من قال . الفالنية 
  .فظاهٌر  -والسالم 
  فصل

  :إضافة السدرة إىل املنتهى حيتمل وجوهاً 
ال يتعداه َملٌَك قال هالل ْبنُ  أشجار بلدِة كَذَا ، فاملنتهى حينئذ موضع: إضافة الشيء إىل مكانه كقولك : أحدها 
إهنا سدرة يف أصل العرش على رؤوس محلة : سأل ابن عباس كعباً عن ِسدرة املنتهى وأنا حاضر فقال كعب : َيسَار 

  .العرش ، وإليها ينتهي ِعلم اخلالئق وما خلقها غيب ال يعلمه إالَّ اهللا 

: وقال الربيع . ينتهي إليها املالئكة واألنبياُء : وقال كعب . ينتهي إليها ما يهبط من فوقها ويصعد من حتتها : وقيل 
  .ينتهي إليها أرواح املؤمنني : وقال قتادة . ينتهي إليها أرواح الشهداء 

  .كتاُب الِْفقِه ، وعلى هذا فالتقدير سدرة عندها ُمْنتََهى العلوم : إضافة احمللِّ إىل احلالِّ فيه كقولك : ثانيها 
دَاُر زَْيٍد ، وَشَجَرةُ زَْيٍد ، وحينئذ فاملنتهى إليه حمذوف تقديره سدرة املنتهى : ة اِمللِْك إىل مالكه كقولك إضاف: ثالثها 

فاملنتهى إليه هو اهللا تعاىل وإضافة السِّْدَرة إليه حينئذ ]  ٤٢: النجم [ } َوأَنَّ إىل رَبَِّك املنتهى { : إليه ، قال تعاىل 
  .يا غاَيةَ رغَبتَاُه يا منتهى أمالَُه : لتشريف والتعظيم ، كما يقال يف التسبيح كإضافِة الَبْيتِ إليه ل

  فصل
هي جنة : وقيل ] .  ٣٥: فاطر [ } َدارَ املقامة { : هي اجلنة اليت وعد هبا املتقون ، كقوله : وجنة املأوى قيل 

  .هي جنة املالئكة : أخرى عندها تكون أرواح الشهداء وقيل 
وقال ] .  ١٠: النجم [ } َمآ أوحى { : كقوله » َما َيْغَشى « : وقوله ) َرآُه ( منصوب ب ) َيْغَشى  إذْ: ( قوله 

  :ما قبلها أو ما بعدها؟ فيه وجهان ) إذْ ( ابن اخلطيب العامل يف 
  :ما قبلها ففيه احتماالن : فإنْ قلنا 
  .أي رآه وقت ما يغشى السِّْدرة الذي يغشى » رآه « : أظهرمها 



العامل فيه الفعل الذي يف النزلة أي رآه نزلةً أخرى تلك النزلة وقت ما يغشى السِّدرة ما يغشى أي نزوله : الثاين و
  .مل يكن إالَّ بعدما ظهرت العجائب عند السدرة ، وغَِشيَها َما غشي 

  .َت غََشَيان السِّْدَرِة ما غَِشَيَها أي ما زاغ بصره َوقْ} َما زَاغَ البصر { العامل فيها ما بعدها فالعامل فيه : وإن قلنا 
  فصل

قال . وهو قول ابن عباس ، وابن مسعود ، والضحاك . فَرَاٌش َوَجَراٌد ِمْن ذَهب : اختلفوا فيما يَْغَشى السدرة فقيل 
رَأَْيُت َعلَى كُلّ رأيتُ السِّْدَرة يَْغَشاها فَرَاٌش ِمْن ذََهبٍ ، َو« : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وعن النيب : القرطيب 

وهذا ضعيف : قال ابن اخلطيب . } إِذْ يغشى السدرة َما يغشى { : ؛ وذلك قوله تعاىل » َوْرَدٍة َملَكاً قَاِئماً ُيسَبِّح 
  .ألن ذلك ال يثبت إالَّ بدليل َسْمِعيٍّ فإن صح فيه خرب وإالَّ فال وجه له 

  .إليها متشرِّفني متربِّكني هبا زائرين كما يزور الناس الكعبة  مالئكة يَْغَشْونَها كأهنم طيوٌر يرَتقُونَ: وقيل 
ملا وصل إليها جتلّى ربه هلا كما جتلى للجبل فظهرت  -صلى اهللا عليه وسلم  -يغشاها أنوار اهللا؛ ألن النيب : وقيل 

موسى َصعِقاً ومل  األنوار لكن السدرة كانت أقوى من اجلبل وأثبت فجعل اجلبل دكًّا ومل تتحرك الشجرة ، وَخرَّ
والْغَشَيانُ يكون مبعىن التغطية والسَّْتر ومنه الَغوَاِشي ، ويكون مبعىن اإلتيان . أهبمه تعظيماً له : وقيل . يتزلزل حممد 

  .فُالَنٌ َيْغشَانِي كُلَّ وقت أي يأِتيين : ، يقال 
  فصل

ألن السدرة : ألمر دون غريها من الشجر؟ قال ملا اختريت السدرةُ هلذا ا: قيل : قال املارودي يف معاين القرآن 
ظلٍّ مديٍد ، وطعمٍ لذيٍذ ، ورائحة زكيٍة فشاهبت اإلميانَ الذي جيمع قوالً وعمالً ونيةً ، فظلها : ختتص بثالثة أوصاف 

  .من اإلميان مبنزلة العمل لتجاوزه وطعمها مبنزلة النية لكمونه ، ورائحتها مبنزلة القول لظهوره 

وسئل » َمْن قَطََع ِسْدَرةً صَوََّب اللَُّه رَأَْسُه ِفي النَّارِ « : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -الدرداء عن النيبّ وروى أبو 
هو خمتصر مبعىن من قطع سدرة يف فَالٍَة يستظل هبا ابن السَّبيل والبهائم : أبو الدرداء عن معىن هذا احلديث فقال 

  .ها صوَّب اهللا رأسه يف النار عبثاً وظُلْماً بغري حق يكون له في
  :الالم يف البصر حيتمل وجهني } َما زَاغَ البصر َوَما طغى { : قوله 

بأن : وعلى هذا فقدم الزيغ لوجوه إن قيل  -عليه الصالة والسالم  -املعروف أي ما زاغ بصُر حممٍد : أحدمها 
ومل يشتغل به ومل يقطع نظره عن مقصوده فيكون غََشَيانُ  الغَاِشَي للسدرة هو اجلراُد والفَرَاُش فمعناه مل يلتفت إليه

  :وإنْ ِقيلَ إنّ الغاشي أنوار اهللا تعاىل ففيه وجهان  -عليه الصالة والسالم  -اجلراد والفراش ابتالًء وامتحاناً حملمد 
  .معناه مل يلتفت َيْمَنةً وَيْسَرةً بل اشتغل مبطالعتها : أحدمها 
فإنه قطع النظر وغشي عليه ، ففي »  -عليه الصالة والسالم«  -بَصْعقَة ، خبالف موسى ما زاغ البصر : والثاين 

  .ويف الثاين بيان قُوَِّتِه  -صلى اهللا عليه وسلم  -األول بيان أدبِ حممَّدٍ 
  .لتعريف اجلنس أي ما زاغ َبَصُرُه أصالً يف ذلك الوضع ِلعظمِ َهْيَبِتِه : الوجه الثاين 

  .ما زاغ بصٌر ، فإنه أدل على العموم ، ألن النكرة يف َمعْرِضِ النفي َتُعمُّ : ن كذلك لقال لو كا: فإن قيل 
ومل يدرك له َبَصر : ومل يقل ]  ١٠٣: األنعام [ } الَّ ُتْدرِكُُه األبصار َوُهَو ُيْدرِكُ األبصار { : هو كقوله : فاجلواب 

.  
  :فيه وجهان ) َوَما طََغى : ( قوله 

  .عطُف مجلٍة مستقلة على مجلٍة أخرى  أنه: األول 



ومثال املقدرة َخَرَج َزْيدٌ . خََرَج زَْيٌد وَدَخلَ َعْمرو : فمثال املستقلة . أنه عطف مجلة مقدرة على مجلة : والثاين 
  .والوجهان جائزاِن هنا . وَدَخلَ 

وما طغى ُمَحمَّد بسبب  -ى اهللا عليه وسلم صل -َما زَاغَ بصُر حممَّد : فكأنه تعاىل قال عند ظهور النور : أما األول 
  .االلتفات ولو التفت لكان طاغياً 

بأن الغاشي للسِّْدرة جراٌد فاملعىن مل يلتفت إليه وما طغى أي مل يلتفت إىل غري اهللا ومل : فإن قيل . فظاهر : وأما الثاين 
  .يلتفت إىل اجلراد وال إىل غري اجلراد بل إىل اللَّه َتعَالَى 

وفيه . أي ما طلب شيئاً وراءه » وما طغى « أي ما مال عن األنوار » ما زاغ « : غَِشَيها ُنوٌر فقوله : قيل  وإن
إىل سدرة اليقني الذي ال يقني فوقه  -عليه الصالة والسالم  -لطيفة وهي أن تكون ذَانِك بياناً لوصول حممد 

ا مال عن الطريق فلم َيَر الشيء على خالف ما هو ما زاغ أي م -عليه الصالة والسالم  -وذلك أن بصر حممد 
عليه خبالف من ينظر إىل عني الشمس مثالً مث ينظر إىل شيٍء أبيَض فإنه يراه أصفَر أو أْخَضرَ يزيغ بصره عن َجادَّة 

  .أي ما ختيل املعدوم موجوداً » َوَما طََغى « : اإلبصار ، وقوله 

  .َر بِِه أي ما جاوز ما أُِم» وما طغى « : وقيل 
  :وجهان » الكربى « يف } لَقَدْ رأى ِمْن آيَاِت َربِِّه الكربى { : قوله 

  .حال مقدرة ، والتقدير لقد رأى اآليات الكربى من آيات ربه ) من آياِت ربه ( و ) رأى ( أهنا مفعول : أظهرمها 
وهذا اجلمع جيوز وصفه . » آليات ربه « فة ص» الكُبَْرى « هو مفعول الرؤية و } ِمْن آَياِت َربِِّه { أن : والثاين 

لُِنرَِيَك ِمْن آَياِتَنا الكربى { عند قوله » طه « وقد تقدم مثله يف . بوصف املؤنثة الواحدة ، وحسََّنُه هنا كوهنا فاصلة 
  ] . ٢٣: طه [ } 

  :وجهان » الكُْبَرى « يف : قال ابن اخلطيب 
  .من آيات ربه اآلَية الكُْبَرى  أهنا صفة حملذوف تقديره لقد رأى: أحدمها 
  .صفة آليات ربه فيكون مفعول رأى حمذوفاً تقديره رأى من آيات رّبه الكربى آيةً أو شيئاً : ثانيهما 
  فصل

قال ابن . يف صورته  -عليه الصالة والسالم  -آيات ربه الكربى هي أنه رأى جربيل : قال بعض املفسرين 
وإن كان عظيماً ، لكن ورد  -َعلَْيِه الصَّالة والسالمُ  -غري ِتيَك ، ألن جربيلَ  والظاهر أن هذه اآليات: اخلطيب 

رأى من آيات ربِّه آياٍت هي : تأنيث األكرب فكأنه تعاىل قال » الكُْبَرى « و . يف األخبار أن هللا مالئكةً أعظَم منه 
  .أكرب اآليَاِت 

  فصل
يف  -عليه الصالة والسالم  -الرفرف جربيلُ : قال البيهقيُّ . فَُق السماء رأى َرفَْرفاً أْخَضَر َسدَّ أُ: قال املفسرون 

رضي اهللا  -وروى ابن عباس : وقال القرطيب . ثوٌب كان َيلَْبُسُه : وقيل . صورته على رفرف ، والرَّفَْرُف البَساط 
عليه  -خري ، أي تدىل الرفرف حملمد أنه على التقدمي والتأ]  ٨: النجم [ } َدَنا فتدىل { : يف قوله تعاىل  -عنهما 

فَاَرقَنِي جربيلُ واْنقَطَعت َعّني اَألصَْواتُ : ليلة املعراج فجلس عليه مث رفع فدنا من ربه قال  -الصالة والسالم 
  .فعلى هذا الرفرف ما جيلس عليه كالبسَاط وَنْحوِِه . وَسِمْعُت كَالََم َربِّي 

  فصل
مل ير اهللا ليلة املعراج وإمنا رأى آيات  -عليه الصالة والسالم  -تدل على أن حممداً ) هذه اآلية ( قال ابن اخلطيب 



ُسْبَحانَ الذي أسرى بَِعْبِدِه لَْيالً { : ووجه الداللة أنه ختم قصة املعراج ههنا برؤية اآليات وقال . وفيه خالف . اهللا 
ولو كان رأى ربه لكان ذلك أعظَم ما ميكن ]  ١: اإلسراء [ } آ ِلنُرَِيُه ِمْن آَياتَِن{ : إىل أن قال ]  ١: اإلسراء [ } 

  .فكان أكرب شيء هو الرؤية ، فكان األمر للرؤية 

ِتلْكَ إِذًا ِقْسَمةٌ ِضيَزى ) ٢١(أَلَكُُم الذَّكَُر َولَُه الْأُنْثَى ) ٢٠(َوَمَناةَ الثَّاِلثَةَ الْأُْخَرى ) ١٩(أَفَرَأَْيُتُم اللَّاَت َوالْعُزَّى 
إِلَّا الظَّنَّ َوَما َتْهَوى الْأَنْفُسُ إِنْ ِهَي إِلَّا أَْسَماٌء َسمَّْيُتُموَها أَْنُتْم َوآَباُؤكُْم َما أَْنَزلَ اللَُّه بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن إِنْ َيتَّبُِعونَ ) ٢٢(

  ) ٢٥(فَِللَِّه الْآِخَرةُ َوالْأُولَى  )٢٤(أَْم ِللْإِْنَساِن َما َتَمنَّى ) ٢٣(َولَقَْد َجاءَُهْم ِمْن َربِّهُِم الُْهَدى 

ملا قرر الرسالة ذكر ما ينبغي أن يبتدئ به الرسول وهو التوحيد ومنع اخللق عن } أَفَرَأَيُْتُم الالت والعزى { : قوله 
العقالء يف إشارة إىل إبطال قوهلم بنفس القول كما إذا ادعى ضعيٌف امللَك مث رآه » أَفَرَاَيُْتْم « : اإلشراك ، فقوله 

انْظُُروا إىل هذا الذي يدعي املُلَْك منكرين عليه غري مستدلني بدليل لظهور أمره : غاية البعد عما يدعيه يقولون 
  أي كما مها فكيف تشركوهنما باهللا؟} أَفََرأَْيُتُم الالت والعزى { : فكذلك قال 

  فصل
  :زائدة الزمة ، فأما قوله ) الالت ( واأللف والالم يف 

  .إلَى الَتَِها ..  -٤٥٥٥
  .فحذفت لإلضافة 

  .وعدمه » أَل « ويترتب على ذلك جواز صدق . هي والعزى علمان بالَوْضع ، أو صفتان غَاِلَبَتاِن؟ خالف : وقيل 
ِللَْمحِ الصفة » أَلْ « إهنما صفتان وإنّ : وإن قلنا . » أل « إهنما ليسا وصفني يف األصل فال حتذف منهما : فإن قلنا 

مها صفتان غالبتان مثل الْحَارِث والَْعبَّاس فال تكون : وقيل : وقال أبو البقاء . زائدة » فأل « از ، وبالتقديرين ج
  .انتهى . أل زائدة 

واختلف يف . وهو غلط ، ألن اليت للمح الصفة منصوص على زيادهتا مبعىن أهنا مل ُتْؤِثر تَْعريفاً : قال شهاب الدين 
زائدة : وقيل . موجودة » ل ي ت « أصل وأصله من الََت َيلِيُت فألفها عن ياء ، فإن مادة : تاء الالت ، فقيل 

وأصلها لَْوَيةٌ فحذفت . وهي من لََوى َيلْوِي ، ألهنم كانوا يلوون أْعَناقَُهْم إليها ، أو يلتوون أي َيْعَتِكفُونَ عليها 
  .من واو ) بدلٌ ( المها ، فألفها على هذا 

هي فَْعلَة من لََوى َيلْوِي ، وعلى هذا فأصلها لوية فسكنت الياء وحذفت اللتقاء الساكنني ، بقيت : ري قال الزخمش
واْخَتلَف القُرَّاُء يف الوقف على تائها فوقف الكسائي عليها . » الَت « لَْوة فقلبت الواو ألفاً لفتح ما قبلها فصارت 

  .لني املتقدمني وهو مبين على القو. والباقون بالتاء . باهلاء 
  .فمن اعتقد تاءها أصلية أَقرها يف الوقت كَتاء بِْنٍت ، ومن اعتقد زيادهتا وقف عليها هاًء 

والتاء يف الالت تاء تأنيث كما يف املََناة لكنها تكتب ممطوطةً لئال يوقف عليها فتصري هاًء فتشبه : قال ابن اخلطيب 
  .ليست تاَء تأنيث ووقف عليها فانقلبت هاًء  أصلية) اهللا ( فإن اهلاء يف ) اهللا ( باسم 

: وقيل . بيت بنخلة : وقال زيد . بُعكَاظ : وقيل . قاله قتادة . كان لثقيف بالطائف : وقيل . والالَُّت اسُم صنم 
  :ورجح ابن عطية األول لقول الشاعر . صنم 

  لْخَاسِرُِمبْنقَلَبِ الَْخاِئبِ ا... َوفَرَّْت ثَِقيٌف إىل الَِتَها  -٤٥٥٦
  .والعامة على ختفيف تائها 



  .بتشديد التاء  -يف رواية  -وقرأ ابن عباس ، وجماهٌد ، ومنصوُر بن املُْعَتِمر ، وأبو اجلَْوَزاء ، وأبو صاحل وابُن كثري 
م فاعل يف هو رجل كان َيِلتُّ السَّوِيَق ، وُيطِْعمُه الَْحاجَّ ، فلما مات عكفوا على قربه يعبدونه ، فهو اس: فقيل 

  .األصل غلب على هذا الرجل وكان جيلس عند حجر ، فلما مات مسي احلجر بامسه وُعبَِد من دون اهللا 

كان يف رأس جبل له غنيمة َيْسُأل منها السَّْمَن ويأخذ منها اَألقطَ وجيمع رسلها ويتخذ منه حيساً : وقال جماهد 
: كان رجالً من ثقيف يقال له : وقال الكليب . الالت فيطعم احلاج وكان ببطن النخلة فلما مات عبدوه وهو 

َصْرَمة بن غَْنم وكان َيْسُأل السَّمن فيضعه على صْخرة ، مث تأتيه العرب فتلتُّ به أَْسوِقَتَُهْم ، فلما مات الرجل 
ثقيف وكانوا قد بنوا  كانت صخرة مربَّعة وكان َسَدنَُتها من: وقال القرطيب . َحوَّلَْتَها ثَقيٌف إىل منازهلا فعبدهتا 

عليها بناًء ، فكانت قريش ومجيع العرب تعظمها وهبا كانت العربُ تسّمي زيَد الالِت وتَْيَم الالت ، وكانت يف 
صلى اهللا عليه وسلم  -فبعث رسول اهللا . موضع مسجد الطائف اليسرى ، فلم تزل كذلك إىل أن أسلمت ثقيٌف 

  .لنار ، مث اختذ العرب العزى وهي أحدث من الالت ، اختذها ظاملُ بن سَِعيد َعِليا فََهَدَمَها وَحَرقَها با -
  .شجرة كانت ُتعبد : وقيل . وهي اسم صنم . فعلى من العز وهي تأنيث األَعّز كالفُْضلَى واَألفَْضل : والعزى 

خالدَ بن الوليد  -يه وسلم صلى اهللا عل -هي شجرة كانت بَغطَفَان كانوا يعبدوهنا ، فبعث النَّبِيُّ : قال جماهد 
  :فقطعها فجعل خالدٌ يضرُبها بالفَأس ويقول 

  إنِّي َرأَْيتُ اللََّه قَْد أَهَاَنَك... َيا ُعزَّ كُفَْراَنِك الَ سُْبحَاَنك  -٤٥٥٧
  .فخرجت منها شيطانة مكشوفة الرأس ، ناشرةً شعرها ، تضرب رأَسها وتدعو بالوَْيل والثُُّبور فقتلها خالد 

ما رأيت؟ : قد قَطَْعُتها ، فقال : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -ي أَنَّ خالداً ملا قطع الشجرة رجع إىل النيب ورو
فعاودها ومعه املعول فقلعها واجتثَّ . ما بلغت :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال النيب . ما رأيت شيئاً : قال 

تلك العُزَّى ، ولن : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -َجَع إىل النيب أصلها فخرجت منها امرأة عُْرَيانة فقتلَها ، مث َر
  .ُتْعَبَد أبداً 

وذلك أنه قَِدَم مكة فرأى الصَّفَا واملَْرَوة ، . هو صنم لَغطَفَان وضعها هلم سعدُ بن ظامل الَغطَفَانِّي : وقال الضحاك 
إن ألهلِ مكة الصَّفَا واملَْرَوةَ وليسَتا لكم وهلم إله  :ورأى أهل مكة يطوفون بينهما فعاد إىل بطن خنلة وقال لقومه 

أنا أصنع لكم ذلك ، فأخذ حجراً من الصفا وحجراً من املروة : فما تأمرنا؟ قال : يعبدونه وليس لكم قالوا 
وة مث هذا املر: هذا الصفا مث وضع الذي أخذ من املروة فقال : ونقلهما إىل خنلة فوضع الذي أخذ من الصَّفا فقالَ 

هذا ربكم فجعلوا يطوفون بني احلَجَرْين ويعبدون احلجارة حىت افتتح : أخذ ثالثة أحجار فأسندها إىل شجرة وقال 
وقال . مكة فأمر برفع احلجارة ، وبعث خالد بن الوليد إىل الُعزَّى فقَطََعها  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

  .وقال ابن جبري العزى حجر أبيض كانوا يعبدونه . بده ثقيف هي بيت بالطائف كانت تع: قتادة وابن زيد 
َمنَأَةَ هبمزة مفتوحة بعد األلف ، والباقون بألف وحدها ، وهي صخرة كانت تعبد : قرأ ابن كثري ) َوَمَناةَ : ( قوله 

  .من دون اهللا 

َمفَْعلَة « ون عندها األنواء ووزهنا حينئذ فأما قراءة ابن كثري فاشتقاقها من النَّْوِء ، وهو املطر ، ألهنم كانوا يستمطر
  :فألفها عن واو ومهزهتا أصلية وميمها زائدة وأنشدوا على ذلك » 

  َعلَى النَّأيِ ِفيَما َبيَْنَنا اْبُن َتِميمِ... أَال َهلْ أََتى َتْيم ْبَن َعْبِد مََناَءٍة  -٤٥٥٨
  .الَْهْمز مل أمسع : وقد أنكر أبو عبيدة قراءة اْبنِ كثري ، وقال 



وأما قراءة العامة فاشتقاقها من َمَنى َيْمنِي أي َصبَّ ألن . قد مسعه غريُه ، والبيت حجَّةٌ عليه : قال شهاب الدين 
  :ِدَماَء النَّسائك كانت ُتَصبُّ عنَدها ، وأنشدوا جلرير 

  َك الَوعِيُدَتأَمَّلْ أَْيَن َتاَه بِ... أَزَْيَد َمَناةَ ُتوِعُد َيا اْبَن َتْيمٍ  -٤٥٥٩
َمَنى َيْمنِي إذا قدر ، وجيوز أن تكون من الواو ، ومنه َمنََواِن فوزهنا على : وألفه عن ياء كقولك : وقال أبو البقاء 

  .قراءة القصر فََعلَةٌ 
  فصل

ناةَ يف األنصار كانوا يصلون مل) رضي اهللا عنها ( وقالت عائشة . مناة صخرة كانت خلَُزاعةَ بقَدِيد : قال قتادة 
وقال الضحاك مناة صنم هلُذَْيل وخَُزاَعة . بيت كان باملشلل تعبده بنو كعب : وقال ابن زيد . فكانت حذو قَديٍد 

  .الالَُّت والُعزَّى ومناة أصناٌم ِمْن حجارٍة كانت يف جوف الكعبة يعبدوهنا : وقيل . تعبده أهل مكة 
  .توكيد ألن الثالثة ال تكون إال أُْخَرى » اُألْخَرى « و : اء قال أبو البق. صفة ملََناةَ ) اُألْخَرى : ( قوله 

]  ٣٨: األعراف [ } قَالَتْ أُخَْراُهمْ { : واألخرى ذم وهي املتأخِّرة الوضيعة املقدار ، كقوله : وقال الزخمشري 
  .انتهى  .وجيوز أن تكون األولية والتقدم عندهم ِلالَِّت والُْعزَّى . أي ُوَضعاؤهم َألْشَرافِهْم 

إمنا تدل على الغريية ، وليس فيها تعريض ملدح وال ذمٍّ ، فإن جاء شيء فلقرينة » األخرى « وفيه نظر ، ألن 
  .خارجيٍَّة 

فيه تقدمي وتأخري أي : وقال احلَُسْيُن بن الفَْضلِ . األخرى صفة للُعزَّى؛ ألن الثانية أخرى بالنسبة إىل األوىل : وقيل 
  .وال حاجة إىل ذلك؛ ألن األصل َعَدُمُه . ، ومناة الثالثة العزَّى اُألْخَرى 

  فصل
أول مشارٌك للثاين فال يقال َجاَءنِي َرُجلٌ ) تقدم ( إذا » أُْخرى « أَخَّرُوا : إمنا يقال : فإنْ ِقيلَ : قال ابن اخلطيب 

  !واْمرَأَةٌ أُخَْرى فيلزم أن تكون الُعزَّى ثالثةً
. والالت على صورة آدّمي . واُألخرى للذَّمِّ ، فاملراد باألخرى املتأخرة الذليلة قد يستعمل اآلخر : فاجلواب 

أو يف الكالم حذف أي الالت والعزى . صخرة َجَماد وهي متأخرة عنهما : وقيل . والعُزَّى شجرة وهي نبات 
ومعىن اآلية هل رأيتم . دمي والتأخري أو املعىن ومناة األخرى الثالثة على التق. املعبودين بالباطل ومناة الثالثة األخرى 

  .واملقصود إبطال الشركاء وإثبات التوحيد . هذه األصنام حقَّ الرؤية فَإنْ رأيتموها علمتم أهنا ال َتصْلُُح لإلهليَِّة 
  فصل

« :  اجلملة االستفهامية من قوله: مبعىن أخربين فيتعدى الثنني أوهلما الالت وما عطف عليه ، والثاين » أرأيت « 
  .» ألَكُُم الذَّكَرُ 

  .مل يعد من هذه اجلملة ضمري على املفعول األول : فإن قيل 
له هذه األصنام وإن كان أصل التركيب ألكم الذكر وله ُهنَّ أي تلك : يف قوة » َولَُه اُألنْثَى « أن قوله : فاجلواب 
  .األصنام 

  .وإمنا أوثر هذا االسم الظاهر لوقوعه رأَس فاصلٍة 
وجه تلفيق هذه اآلية مع ما قبلها فيقول أخربوين عن آهلتكم : جعل الزجاج املفعولَ الثَّانِي حمذوفاً ، فإنَّه قال  وقد

  .انتهى . هل هلا شيء من القدرة والعظمة اليت وصف هبا رّب العزة يف اآلي الساِلفِة 
  .يثُ املَْعىن ال من حيثُ اإلعراب ُمتعلِّقاً مبا قبله من ح) أَلَكُُم الذَّكَُر ( فعلى هذا يكون قوله 



أرأيت « وهي من رؤية العني ، ألنه أحال على أجرام مرئيَّة ، ولو كانت : وجعل ابن عطية الرؤية هنا بصرية فقال 
  .وقد تقدم الكالم على ذلك يف األنعام وغريها . اليت هي استفتاء مل يتعد » 

أَفَرَأَيُْتم مَّا َتْدُعونَ { : وقد وردت يف مواضَع بغري فاء ، كقوله تعاىل » ْيُتْم أَفََرأَ« : ما فائدة الفاء يف قوله : فإن قيل 
  ] . ٤٠: فاطر [ } أََرأَيُْتْم ُشرَكَآَءكُمُ { ) و ] (  ٣٨: الزمر [ } ِمن ُدوِن اهللا 

املدائن بشدته  ملا تقدم عظمة اهللا يف ملكوته وأن رسوله إىل الرسل يسد اآلفاق ببعض أجنحته ويهلك: فاجلواب 
أَفََرأَيُْتْم هذه األصنام مع ذلتها وحقارهتا : وقوته وال ميكنه مع هذا أن يتعدى السدرة يف مقام جالل اهللا وعزته قال 

شركاء هللا مع ما تقدم فقال بالفاء أي عقيب ما مسعتم من َعظََمِة آياِت اهللا الكربى ونفاِد أمْرِِه يف املأل األعلى وما 
  .انظروا إىل الالت والعزى َتْعلَُموا فََساَد ما ذهبتم إليه حتت الثَّرى 
  .كان املشركون مبكة يقولون لألصنام واملالئكة بناِت اهللا : قال الكليب } أَلَكُُم الذكر َولَهُ األنثى { : قوله تعاىل 

ٌت والبنون كاملونَ واهللا معناه كيف جعلتم هللا البنات وقد اعترفتم يف أنفسكم أن البناِت ناقصا: قال ابن اخلطيب 
كامل العظمة فكيف نسبتم إليه الناقص وهو يف غاية الذلة واحلقارة حيث عبدمت اجلماد من احلجارة والشجر مث 

نسبتم إليكم الكامل فهذه قسمةٌ جائرةٌ على زعمكم وعادتكم ألنه كان ينبغي أن جتعلوا األعظم للعظيم واألنقص 
  العادة؟للحقري فخالفتم النقل والعقل و

وحيتمل أن . إشارة إىل حمذوف تقديره تلكَ الِقْسَمةُ قسمةٌ غري عادلٍة » تلك « ، } ِتلَْك إِذاً ِقْسَمةٌ ضيزى { : قوله 
  .جواب نسبتهم البنات إىل اهللا ) إذَنْ ( وقوله . تلك النسبة؛ أي اليت نسبوها إىل اهللا بأَنَّ له البناِت : يقال 
وزيد بن علّي َضيَْزى بفتح الضاد . بن كثري ضِئَْزى هبمزة ساكنة والباقون بياء ساكنة قرأ ا» ضيَزى « : وقوله 

فأما قراءة العامة فيحتمل أن تكون من َضاَزُه َيِضيُزُه إذا َضاَمُه وجار عليه فمعىن ِضيَزى أي جائرة . والياء الساكنة 
  .ِقْسَمةٌ َعْوَجاُء : وقال جماهد ومقاتل . 

  :معتدلة ، قال الشاعر  غري: وقال احلسن 
  إذْ َيْجَعلُونَ الرَّأَس كَالذََّنبِ... َضاَزْت َبُنو أََسدٍ بُِحكِْمهُِم  -٤٥٦٠

  :وعلى هذا فيحتمل وجهني 
  .» كَبِيضٍ « وإمنا كسرت الفاء لتصحَّ الياء  -بضم الفاء  -» فُْعلَى « أن تكون صفة على : أحدمها 

  .إنَّها ِفْعلَى بالكسر؟ : صلها ضّم الفاء؟ ومل ال قيل وأي ضرورة إىل أن يقدر أ: فإن قيل 
ُحْبلَى وأُْنثَى وُربَّى : إمنا ورد بَضمِّها ، حنو  -بكسر الفاء  -أن سيبويه حكى أنه مل يرد يف الصفات ِفْعلَى : فاجلواب 

: كِيَصى ، وحكى غريه  َوُرجلٌ. ِمْشَيةٌ ِحيكَى : وما أشبهه إال أنه قد حكى غريه يف الصِّفات ذلك؛ حكى ثعلب 
لتصحَّ الياء : وهذا ال ينقض ، ألن سيبويه يقول يف حِيكَى وكِيَصى كقوله يف ِضيَزى . امرأةٌ ِعزَْهى ، وامرأة ِسْعلَى 

.  
ليس يف كالم العرب ِفْعلَى بكسر الفاء يف : وقال البغوي . وأما ِعْزَهى وِسْعلَى فاملشهور فهيما ِعْزَهاةٌ وسِْعالَةٌ 

  .وت إمنا يكون يف اإلمساء مثل ِذكَْرى ، وِشْعَرى النع
  .أن تكون مصدراً كَِذكَْرى : والوجه الثاين 
كقراءة ابن كثري ، إال أنه  -يقال َضازَ َيضِيُز كَذكََر َيذْكُُر ، وحيتمل أن يكون من َضأََزُه باهلمز : قال الكسائي 

  .ل هذه اهلمزة ياء لكنها لغة التزمت فقرأوا هبا خفف مهزها وإن مل يكن من أصول القراء كلهم إبدالُ مث
  .ومعىن َضأََزهُ َيضْأَُزُه نَقََصُه ظلماً وجوراً 



وممن جوز أن تكون الياء بدالً من مهزة أبو ُعبَْيٍد وأن يكون أصلها ضُوَزى بالواو ، ألنه مسع َضاَزه َيضُوزُه ضُوَزى 
ِضْزُتُه وضُْزُتُه بكسر : وحكى أبو عبيد . ضَأزاً ، حكى ذلك كله الكسائي  َوَضازُه َيِضيُزهُ ِضيَزى َوضَأََزُه َيْضأَُزُه

وفعلوا ذلك لَيتَوصَّلوا به إىل قلبِ الواو ياًء . الفاء وضمها فكسرت الضاد من ُضوَزى ، ألن الضمة ثقيلةٌ مع الواو 
  :وأنشد األخضر على لغة اهلمزة 

  فََسْهُمَك َمْضئُوٌز وَأَْنفَُك َراِغُم... نْ َتِغْب فَإنْ َتْنأَ َعْنَها َتْنتَِقْصَك وإ -٤٥٦١
ِلَم ال قيلَ يف : فإن قيلَ . وضيَزى يف قراءة ابن كثري مصدر ُوِصَف به ، وال يكون وصفاً أصلياً ملا تقدم عن سيبويه 

  ضيزى بالكسر واهلمز إنّ أصله ُضْيزى بالضم فكسرت الفاء كما قيل فيها مع ألفها؟
  .ال موجب هنا للتغيري ، إذ الضم مع اهلمز ال يستثقل استثقاله مع الياء الساكنِة أنه : فاجلواب 

  .ضُْؤَزى بضمِّ الضاد مع الواو والَْهْمزِ : ومسع منهم 
  .وأمَّا قراءة زيد فيحتمل أن تكون مصدراً ُوِصفَ بِِه كَدعوى وأن تكون صفة كَسكَْرى وَعطَْشى وغَضَْبى 

  :وجهان ) هي  (يف ) إنْ ِهَي : ( قوله 
أهنا ضمري األصنام أي وما هي إال أمساٌء ليس حتتها يف احلقيقة ُمَسمياتٌ ألنكم تدعون اإلهلية ملا هو أبعد : أحدمها 

ما زيد إال اسم إذا مل : وهذا على سبيل املبالغة والتجوز ، كما يقال لتحقري إنسان . شيء منها ، وأشد منافاة هلا 
  ] . ٤٠: يوسف [ } َما َتعُْبُدونَ ِمن ُدونِِه إِالَّ أَْسَمآًء َسمَّْيُتُموَهآ { : ربة كقوله يكن مشتمالً على صفة معت

أن يكون ضمري األمساء وهي الالَّت والعُزَّى وَمَناة ، وهم يقصدون هبا أمساء اآلهلة يعين وما هذه األمساء إال : الثاين 
  .سميتها ُبرهانٌ تتعلقون به َسمَّْيُتُموها هبواكم وشهْوتكم ليس لكم على صحة ت

  .؛ ألن االسم ال يسمى » َسمَّْيُتُموَها « : جيب أن يكون املعىن ذَوَاُت أَْسَماٍء ، لقوله » أَْسَماٌء « : قال أبو البقاء 

  مسيتموها أنتم مع أن هذه األمساء موضوعة قبلنا؟: كيف قال : فإن قيل 
ملُْبَتِدئ الواضع؛ ألن الواضع األول هلذه األمساء ملا مل يكن واضعاً أن كل من نطق هبذه األلفاظ فهو كا: فاجلواب 

  .بدليل نقلي أو عقلي مل جيب اتباعه وال جيوز فصار هو كاملبتدئ؛ إذ ال ُمقْتدى لَُه 
  أمساء مسيتموها؟: األمساء ال تسمَّى وإمنا يسمى هبا فكيف قال : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجهني 
  .أمساء وضعتموها ، فاستعمل َسمَّْيُتُموَها استعمال وَضْعُتُموَها : وضع االسم فكأنه قال أن التسمية : األول 
مسيت به : أمساٌء مسَّْيُتم هبا لكان هناك غري االسم شيء يتعلّق به الباء يف قولك هبا؛ ألن قول القائل : لو قال : الثاين 

  .أو غري ذلك فيكون قد جعل لألصنام اعتباراً  مسيُت بزيدٍ ابين أو عبدي: يستدعي دخُوالً آخر ، تقول 
َوإنِّي َسمَّْيتَُها بَِمرَْيَم : حيث مل يقل ]  ٣٦: آل عمران [ } َوإِنِّي َسمَّيُْتَها َمرَْيَم { : هذا باطل بقوله تعاىل : فإن قيل 

  .ومل يكن ما ذكرت مقصوداً وإال لكانت مرمي غري ملتفت إليها كما قلت يف األصنام 
مسيتها وامسها : َسمَّْيُتَها مَْرَيَم فذكر املفعولني فاعترب حقيقة مرمي بقوله : بَْيَنهما بونٌ عظيم؛ ألن هناك قال : واب فاجل

  .موضوعة فلم تعترب احلقيقة ههنا واعتربها يف مرمي } إِنْ ِهَي إِالَّ أَْسَمآٌء { : مرمي ، وأما ههنا فقال : بقوله 
: كقولك ) بَِها ( واستعملت الباء يف قوله . إهنا آهلة : أي حجة مبا يقولون }  بَِها ِمن ُسلْطَاٍن مَّآ أََنَزلَ اهللا{ : قوله 

هذا رجوع } إِن َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظن { : كذلك ههنا قوله . اْرَتَحلَ فالَنٌ بأهله وَمَتاِعِه أي ارحتل ومعه األهل واملتاع 
  .إهنا آهلة : بعون إالّ الظَّنَّ يف قوهلم إن يتَّ: إىل اخلرب بعد املخاطبة فقال 

إهنم ال : قرأها العامة على الغيبة التفاتاً من خطاهبم إىل الغيبة عنهم حتقرياً هلم ، كأنه قطع الكالم معهم وقال لنبيِّه 



  .يتبعون إال الظن فال يلتفت إىل قوهلم 
  :وحيتمل أن يكون املراد غريهم ، وفيه وجهان 

هذه األمساء مل نضعها حنن ، : َسمَّْيُتُموَها أنتم وآباؤكم فكأهنم قالوا : ن املراد آباءهم كأنه تعاىل قال أن يكو: األول 
  .ومسَّاها آباؤكم وما يتبعون إالَّ الظَّنَّ : وإنَّما تلقيناها من آبائنا فقال 

  .كان ينبغي أن يكون بصيغة املاضي : فإن قيل 
} َوكَلْبُُهْم بَاِسطٌ ِذَراَعْيِه { : زمان الكالم كقوله تعاىل ) بعد ( كأنه يفرض الزمان  وبصيغة املستقبل أيضاً: فاجلواب 

  ] . ١٨: الكهف [ 
  .أن يكون املراد عامة الكفار : الثاين 

  .وهو حسن موافٌق . باخلطاب : وقرأ عبُد اهللا وابُن عباس وطلحةُ وعيسى بن ُعَمر وابُن وثاب 
حكاية  -عليه الصالة والسالم  -تِّباع الظَّنِّ وحنن مأمورون باتباعه يف الفقه ، وقال كيف ذمهم على ا: فإن قيل 

  »أََنا ِعْنَد ظَنِّ َعْبِدي؟ « : عن اهللا تعاىل أنه قال 
. أن الظن خالف العلم وقد استعمل جمازاً مكان العلم والعلم مكانه وأصل العلم الظهور ومنه الَعاِلم : فاجلواب 

  .يف َتقَاِليبِها فيها معىن الظهور منها لََمَع البَْرُق إذا ظََهَر ، ولََمَع الَغزَالُ إذا َعدا ، وكذلك َعِلمت وحروف العلم 

. والظن إذا كان يف مقابلة العلم ففيه اخلفاء ومنه بئٌر ظنونٌ ال يدري أفيه ماٌء أم ال؛ خلفاء األمر فيه وديٌن ظَُنونٌ 
اء األمر على الظن عند العجز عن درك اليقني ، وأما االعتقاد فليس كذلك ، ألن جيوز بن: خيفى األمر فيه فنقول 
أي اتبعوا الظن وقد أمكنهم األخذ } َولَقَْد َجآَءُهم مِّن رَّبِّهُِم اهلدى { : وإىل هذا أشار بقوله . اليقني مل يتعذّر علينا 

  .واهللا أعلم . ويف العمل ميتنع ذلك أيضاً . باليقني 
واملراد مبا هتوى األنفس هو . مصدرية ، أو مبعىن الذي » ما « و ) الظّن ( نسق على } َوَما َتْهَوى األنفس  {: قوله 

  .ما زين هلم الشيطان 
أي َيتََّبُعون الظنَّ وهوى النفس يف ) َيتَّبُِعونَ ( جيوز أن يكون حاالً من فاعل } َولَقَدْ َجآَءُهم مِّن رَّبِّهُِم اهلدى { : قوله 
متصل بقوله » أْم لِإلْنَساِن « : وجيوز أن يكون اعتراضاً فإن قوله . الٍ ُتنايف ذلك وهي جميء اهلدى من عند رهبم ح
  .، وهي أم املنقطعة ، فتقدر ببل واهلَْمَزة على الصَّحِيح } َوَما َتْهَوى األنفس { : 

  . ومعىن اهلمزة فيها اإلنكار أي ليس لإلنسان ما متىن: قال الزخمشري 
  فصل

  .املعىن ولقد جاءهم من رهبم البيان بالكتاب والرسول أهنا ليست بآهلة وأن العبادة ال تصلح إالَّ للَِّه الواحد القهار 
هل لإلنسان أن : وحيتمل أن يكون معناه . أيظن أن له ما يتمىن ويشتهي من شفاعة األصنام } أَْم ِلإلِنَساِن َما متىن { 

  .ما هتوى َنفُْسُه  يعبد بالتمين واالشتهاء
  .أي ليس كما ظن ومتىن بل هللا اآلخرة واألوىل ال ميلك فيها أحٌد َشْيئاً إالَّ بإذنه } فَِللَِّه اآلخرة واألوىل { قوله 

إِنَّ الَِّذيَن لَا ) ٢٦(َشاُء وَيَْرَضى َوكَْم ِمْن َملٍَك ِفي السََّماَواِت لَا ُتْغنِي َشفَاَعتُُهْم َشْيئًا إِلَّا ِمْن بَْعِد أَنْ َيأْذَنَ اللَُّه ِلَمْن َي
َوَما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِنْ َيتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ لَا ُيغْنِي ِمَن ) ٢٧(ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة لَُيَسمُّونَ الَْملَاِئكَةَ َتْسِمَيةَ الْأُْنثَى 

ذَِلَك َمْبلَُغُهْم ِمَن الْعِلْمِ إِنَّ َربَّكَ ) ٢٩(َمْن َتَولَّى َعْن ِذكْرَِنا وَلَْم يُرِْد إِلَّا الَْحيَاةَ الدُّْنَيا  فَأَْعرِْض َعْن) ٢٨(الَْحقِّ َشْيئًا 
  ) ٣٠(ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اْهَتَدى 



} الَ ُتغْنِي َشفَاَعتُُهْم { و . تفيد التكثري ، وحملها الرفع على االبتداء هنا خربية » كم « } َوكَْم مِّن مَّلٍَك { : قوله 
وزيد بن علّي . » كم « ومبعىن » ملك « وُجمَع الضمري اعتباراً مبعىن . والعامة على إفراد الشفاعة . هو اخلرب 

مصدر أي شيئاً من » َشيْئاً « و . َها وابن ِمقِْسم َشفَاَعاتُُهم جبمِع. » كم وملك « َشفَاَعُتُه بإفرادها اعترب لفظ 
  .اإلغَْناء 
  فصل

املعىن وكم من ملك يف السموات ممن يعبدُهْم هؤالء الكفار ويرجون شفاَعتَهم عند اهللا ال تغين شفاَعتُُهْم شيئاً إالَّ 
  .أي من أهل التوحيد } ِلَمن َيَشآُء ويرضى { من بعد أن يأذن اهللا يف الشفاعة 

« : ومجع الكناية يف قوله . يريد ال تشفع املالئكة إال ملن رضي اهللا عنه  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس 
فََما ِمنكُْم مِّْن { : الكثرة ، فهو كقوله تعاىل } َوكَْم مِّن مَّلٍَك { : وامللك واحد؛ ألن املراد من قوله » شفاعتهم 

  ] . ٤٧: احلاقة [ } أََحٍد َعْنُه َحاجِزِيَن 
اعلم أن املراد بالذين ال يؤمنون } إِنَّ الذين الَ ُيْؤِمُنونَ باآلخرة لَُيَسمُّونَ املالئكة َتْسِمَيةَ األنثى { : عاىل قوله ت

: باآلخرة هم الذين ال يؤمنون بالرسل ، ألن كل من آمن بالرسل اعترف باحلشر ، وذلك أهنم كانوا يقولون 
َسَجَدت : اإلجياد ، مث رأوا يف املالئكة تاء التأنيث ، وصحَّ عندهم أن يقال املالئكة وجدوا من اهللا فهم أوالده مبعىن 

  .بنات اهللا فسمَّوُهْم تسميةَ اإلناث : املالئكة ، فقالوا 
هؤالء شفعاؤَُنا عند اهللا وكان من : إهنم ال يؤمنون باآلخرة مع أهنم كانوا يقولون : كيف يصح أن يقال : فإن قيل 

  ركوباً على قرب َمْن ميوت ، ويعتقدون أنه حيشر عليه؟عادهتم أن يربطوا م
  :فاجلواب من وجهني 

إنه ال حشر ، فإن كان فلنا شفعاُء بدليلِ ما حكى اهللا عنهم : أهنم ما كانوا جيزمون به ، بل كانوا يقولون : أحدمها 
  ] . ٥٠: فصلت [ } للحسىن  َوَمآ أَظُنُّ الساعة قَآِئَمةً َولَِئن رُّجِّْعُت إىل ريب إِنَّ ِلي ِعنَدُه{ 

  .أهنم ما كانوا يعترفون باآلخرة على الوجه الذي ورد به الرسل : الثاين 
  فصل

إنَّ الصََّنَم مجادٌ ال يشفع ، وبني هلم أن أعظَم أجناس اخللق ال : وأما مناسبة هذه اآلية ملا قبلها فهي أهنم ملا قيل هلم 
 َنْعُبدُ األصنام ألهنا مجادات وإمنا نعبد املالئكة بعبادهتا فإهنا على صورها ونضعها َنْحُن ال: شفاعة هلم إال باإلذن قالوا 

بني أيدينا لنذكر بالشاهد الغائب فنعظم امللك املقرب فرد اهللا عليهم هبذه اآلية أي كيف تعظموهم وأنتم تسموهم 
  تسمية اإلناث؟

  ؟تسمية اإلناث: كيف قال تسمية األنثى ومل يقل : فإن قيل 
إنه لو قال اإلناث : أو يقال . أن املراد بيان اجلنس وهذا اللفظ أليق هبذا املوضع ملؤاخاة رؤوس اآلية : فاجلواب 

  .وقد تقدمت شبهتهم . واملراد إمنا هو البنات . ألوهم أعالم إناث ، كعائشةَ وفاطمةَ 
  .يعود إىل ما كانوا يقولون ) به ( الضمري يف : قال الزخمشري } َوَما لَُهم بِِه ِمْن ِعلْمٍ { : قوله 

  .وقيل يعود إىل ما تقدم من عدم قَُبول الشفاعة 
اهلاء تعود على االسم ألن التسمية واالسم : وقال مكي . يعود إىل اهللا أي ما هلم باهللا من علم فُيْشرِكُونَ : وقيل 
  .بَِها أي باآلخرة أي ما هلم باآلخرة ِمْن علمٍ : وقرأ أّيب . مبعًنى 
إهنم : ما هلم باآلخرة فهو جواب كما قلنا : فإن قلنا . وهذا يقوِّي قول َمكِّيٍّ . بالتسمية : وقيل . باملالئكة : وقيل 



إن األصنام شفعاؤنا عند اهللا ، وكانوا يربطون اإلبل على قبور املوتى لريكبوها لكن ما كانوا : وإن كانوا يقولون 
  .يقولون به َعْن ِعلْمٍ 

  .» لَْيُسوا يف شكٍّ « نا بالتسمية ففيه إشكال ، وهو أن العلم بالتسمية حاصل هلم فإهنم يعلمون أنَّهم وإنْ قُلْ
أن التسمية قد يكون واضعها األول عاملاً بأنه وضع ، وقد يكون استعماالً معنوياً يتطرق إليه الصدق : واجلواب 

هذا مساٌء ، ومثال الكذب إذا قلنا : السماء ملوضوعها وقال فمثال الصدق َمْن َوَضعَ أوالً اسم . والكذب والِعلْم 
إنَّهم بنات اهللا مل : هذا مساء ، فإنه كذب ومن اعتقد فهو َجاِهل وكذلك قوهلم يف املالئكة : بعد ذلك للماء واحلََجر 

ذلك كذب تكن تسميةً وضعيةً ، وإمنا أرادوا به أهنم موصوفون باسم جيب به استعمال لفظ البنات فيهم ، و
. ومعَتقده جاهلٌ ، فاملراد التسمية اليت هي عن وصٍف حقيقي ال التسمية الوْضعيَّة؛ ألهنم عاملون هبا فهذا هو املراد 

  .قاله ابن اخلطيب 
  .تقدم الكالم عليه } إِن َيتَّبِعُونَ إِالَّ الظن { : وقوله 
احلق مبعىن : وقيل . احلق مبعىن العلم أي ال يقوم الظّن َمقَام العلم  :قيل } إِنَّ الظن الَ ُيْغنِي ِمَن احلق شَْيئاً { : وقوله 

  .العذاب ، أي إنّ ظنهم ال ُيْنِقذُُهْم من الَْعذَابِ 
املراد منه أن الظن ال ُيْغين يف االعتقادات شيئاً وأما األفعال الُعْرفية أو الشرعية فإنه يتبع عند : قال ابن اخلطيب 

املراد من احلق هو اهللا واملعىن أن الظن ال يفيد شيئاً من اهللا أي أن : وحيتمل أن يقال .  عدم الوصول إىل اليقني
  ] . ٣٠: لقمان [ } ذَِلَك بِأَنَّ اهللا ُهَو احلق { : األوصاَف اإلهليَّة ال تستخرج بالظنون بدليل قوله تعاىل 

  أليس الظن قد يصيب فكيف حيكم عليه بأنه ال يغين أصالً؟: فإن قيل 
أن املكلف ال حيتاج إىل مميز ُيمَّيز احلقَّ من الباطل؛ ليعتقد احلق ومييز اخلري من الشر ليفعل اخلري لكن يف : فاجلواب 

  .احلق ينبغي أن يكون جازماً العتقاد ُمطَاَبقَِتِه ، والظَّانّ ال يكون جازماً ويف اخلري رمبا يعترب الظن يف َمواِضَع 
  فصل

  :ع من الظن يف ثالثة مواضع اعلم أن اهللا تعاىل من
} الظن  إِنْ ِهَي إِالَّ أَسَْمآٌء َسمَّْيُتُموَهآ أَنُتْم َوآَبآؤُكُم مَّآ أََنَزلَ اهللا بَِها ِمن ُسلْطَاٍن إِن يَتَّبُِعونَ إِالَّ{ : قوله تعاىل : أحدها 

  ] . ٢٣: النجم [ 
  .هذه اآلية : وثانيها 
َوالَ َتنَاَبزُواْ باأللقاب بِئَْس االسم الفسوق َبْعَد اإلميان َوَمن لَّْم يَُتْب فأولئك { :  يف احلجرات وهي قوله تعاىل: ثالثها 

  }ُهُم الظاملون 

كان املنع عقيب : فاألول ]  ١٢: احلجرات [ } اجتنبوا كَثِرياً مَِّن الظن { : إىل قوله ]  ١١: احلجرات [ 
ذلك دليل على أن حفظ اللسان أوىل من حفظ غريه من األركان عقيب الدعاء باأللقاب وكل : التسمية ، والثاين 

فهذه املواضع الثالثة دلت على أن الظن فيها مذمومٌ . وأن الكذب أقبح من السيئات الظاهرة من األيدي واألرجل 
الئكة الذين ذّم من ال يستحق الذم وهم امل: مدح ما ال يستحق املدح كالالَِّت والُعزَّى من العزة ، وثانيها : أحدها 

ال : ذّم من مل يعلم حاله ، وأما مدح من ُيْعلَُم حاله فلم يقَلْ فيه : هم ِعَباد الرَّْحَمن ُيَسمُّوَنُهمْ تسمية األنثى ، وثالثها 
  .يتبعون الظن بل الظن معترب فيه واألخذ بظاهر حال العاقل واجب 

اإلميان؛ أي اترك جمادلتهم فقد بلَّغت وأتيت مبا : وقيل . القرآن  يعين} فَأَْعرِْض َعن مَّن توىل َعن ِذكْرَِنا { : قوله 
  .عليك 



منسوخ بآية القتال ، } فَأَْعرِضْ { : كل ما يف القرآن من قوله تعاىل : وأكثر املفسرين يقولون : قال ابن اخلطيب 
يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهو باطل؛ ألن األمر باإلعراض موافق آلية القتال فكيف ينسخ به؟ وذلك ألن النيب 

األول كان مأموراً بالدعاء باحلكمة واملوعظة احلسنة فلما عارضوه بأباطيلهم أُمر بإزالة شبههم واجلواب عن 
أعْرِْض عْنُهمْ : مث لَّما مل ينفع قال له ربه ]  ١٢٥: النحل [ } َوجَاِدلُْهم باليت ِهَي أَْحَسُن { : أباطيلهم ، وقيل له 

م بالدليل والربهان فإهنم ال ينتفعون به وال يتبعون احلق وقاتلهم ، فاإلعراض عن املناظرة شرط جلواز وال تقل هل
  املُقَاَتلَِة فكيف يكون منسوخاً هبا؟

[ } يا إِنْ ِهَي إِالَّ حََياتَُنا الدن{ : إشارة إىل إنكارهم احلشر كقوله تعاىل عنهم } َولَمْ ُيرِْد إِالَّ احلياة الدنيا { : قوله 
وذلك أنه إذا َتَرَك النظر يف آالء اهللا ال يعرفُهُ ]  ٣٨: التوبة [ } أََرِضيُتْم باحلياة الدنيا { : وقوله ]  ٢٩: األنعام 

فال يتبع رسوله فال ينفعه كالمه ، وإذا مل يقل باحلشر واحلساب ال خياف فال يرجع عما هو عليه فال يبقى يف الدعاء 
  .فائدة 

كان كالطبيب للقلوب ، فأتى على ترتيب اَألِطبَّاء يف أن املرض إذا أمكن  -صلى اهللا عليه وسلم  - واعلم أن النيب
إصالُحُه بالغذاء ال يستعملون الدواء القوي ، مث إذا عجز عن املداواة باملشروبات وغريها عدلوا إىل احلَِديد والكَيّ 

أوالً أمر القلوب بذكر اهللا َحْسب ، فإن  -عليه الصالة والسالم  -، فالنيب » آِخُر الدََّواِء الكَيُّ « : كما قيل 
عليه الصالة والسالم  -بذكْرِ اهللا تطمئن القلوب ، كما أن بالغذاء تطمئن النفوس فالذكر غذاء القلب وهلذا قال 

ومن مل ينتفع ذكر هلم  -نه رضي اهللا ع -أمر بالذكر ، فانتفع مثلُ أيب بكر » قُولُوا الَ إلَه إالَّ اللَُّه « : أوالً  -
[ } أَفَالَ َينظُُرونَ { ]  ١٠١: يونس [ } قُلِ انظروا { ]  ١٨٤: األعراف [ } أَوَلَْم َيتَفَكَُّرواْ { الدليلَ وقال 

أعْرِْض عن املعاجلة واقطع : إىل غري ذلك فلما مل ينتفعوا أتى بالوعيد والتهديد فلما مل ينتفعوا قال ]  ١٧: الغاشية 
  .اسد لئال يفسد الصَّاحل الف

  .أي فأعرض عنه وال تَُعاِملُْه إنَّ رَبََّك ُهو أَْعلَُم ( هو اعتراض : قال الزخمشري » ذَِلَك َمْبلَغُُهْم « : قوله 
وال يظهر هذا الذي يقوله من » إِنَّ َربََّك « : وبني » فَأَْعرِْض « بني ) هو اعتراض : كأنه يقول : قال أبو حيَّان 

  .تراض االع
: هو اعتراض وما معىن الشبيه وهو قد نصَّ عليه وصرح به فقال : كأنه يقول : كيف يقول : قال شهاب الدين 

ما أدري عدم الظهر مع ظهور أن هذا علة لذاك أي » َوالَ يَظَْهْر « وقوله . أي فأعرض عنه وال تعامله إنَّ رَبََّك 
هذا معترض : واالعتراض بني العلَّة واملعلول ظاهر وإذا كانوا يقولون » رِْض فَأَْع« علة لقوله » إنَّ رَبََّك « : قوله 

  فيما جييء يف أثناء قصَّة فكيف مبا بني علة ومعلول؟
  فصل

إشارة إىل الظن أي مل يبلغوا من : وقيل . إشارة إىل هناية ِعلْمهم وقدر عقوهلم إن آثروا الدنيا على اآلخرة » ذَِلكَ « 
إشارة إىل : وقيل . أن املالئكةَ بناُت اهللا وأهنا تشفع هلم ، واعتمدوا على ذلك وأعرضُوا عن القرآن العلم إال ظنهم 

اإلعراض أي فأعرْض عمَّن توىل؛ وذلك ألن اإلعراض غاية ما بلغوه من العلم وعلى هذا يكون املراد من الِعلْم 
  .يف القرآن  املَْعلُوم وتكون األلف والالم للتعريف والعلم املعلوم هو ما

إنَّ اهللا تعاىل بني أن غايتهم ذلك يف العلم وال يكلف اهللا نفساً إال وسعها واجملنون الذي ال علم له أو : فإن قيل 
  الصيب ال يؤمر مبا فوق احتماله فكيف يعاقبهم اهللا؟

لم وإمنا قدر اهللا توليهم أنه ذكر قبل ذلك أهنم تََولَّْوا عن ذكر اهللا فكان عدم علمهم لعدم قبوهلم الع: فاجلواب 



  .لُيضَاف اجلَْهلُ إىل ذلك فيتحقق الِعقَاُب 
جوز َمكِّيٌّ أن يكون على بابه من التفضيل أي هو أعلم من كل أحٍد هبذين } إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ { : قوله 

  .الوصفني وبغريمها ، وأن يكون مبعىن عاِلمٍ ، وتقدم ذلك مراراً 
  فصل

أعرض  -صلى اهللا عليه وسلم  -ووجه املناسبة أن اهللا تعاىل لَمَّا قال للنيب . ملعىن أن اهللا عامل بالفريقني فيجازيهم ا
شديد امليل إىل إميان قومه كأنه هجس يف خَاِطرِه أن يف ذكراهم منفعة ،  -عليه الصالة والسالم  -وكان النيب 

أي ال يؤمن مبجرد » ربك أعلم مبن ضل عن سبيله « : تال ، فقال له ورمبا يؤمن من الكفار قوٌم آخرون من غري ق
وعلى هذا . الدعاء أحد املتخلفني وإمنا ينفع فيهم َوقْع السيف والقتال فأعرض عن اجلدال ، وأقبل على القتال 

  .يف اإلعراض  أي علم يف األزل من ضل ومن اهتدى فال يشتبه عليه األمر ، وال بأَس» بَِمنِ اْهَتَدى « : فقوله 
  .قال يف الضالل عن سبيله ومل يقل يف االهتداء إىل سبيله : فإن قيل 
أنَّ الضالل عن السبيل هو الضالل وهو كافٍ يف الضَّالل ، ألن الّضالل ال يكون إالَّ يف السبيل وأما : فاجلواب 

سلك سبيالً أو مل َيْسلُكُْه وأما من بعد الوصول فال ضاللَ ، أو ألن من ضلَّ عن سبيله ال يصل إىل املقصود سواء 
  .اهتدى إىل سبيل فال وصول له إن مل يسلكه فقال من اهتدى إىل السبيل وسلوكه 

الَِّذينَ  )٣١(ُنوا بِالُْحْسَنى َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ لَِيْجزَِي الَِّذيَن أََساءُوا بَِما َعِملُوا َوَيْجزَِي الَِّذيَن أَْحَس
ذْ أَْنَشأَكُْم ِمَن الْأَْرضِ َوإِذْ أَْنُتْم أَجِنَّةٌ َيجَْتنُِبونَ كَبَاِئَر الْإِثْمِ وَالْفَوَاِحَش إِلَّا اللََّمَم إِنَّ َربََّك وَاِسُع الَْمْغِفَرِة ُهَو أَْعلَُم بِكُمْ إِ

  ) ٣٢(ْعلَُم بَِمنِ اتَّقَى ِفي ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم فَلَا ُتَزكُّوا أَْنفَُسكُْم ُهَو أَ

لَِيْجزِيَ الذين { : وهذا معترض بني اآلية األوىل وبني قوله } َوِللَِّه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : قوله تعاىل 
  .} أََساُءواْ بَِما َعِملُواْ 

  :فيها أوجه » ِلَيْجزِي « : والالم يف قوله 
وهو بعيد من حيثُ اللَّفْظ ومن . ذكره مكّي ]  ٢٦: النجم [ } نِي َشفَاعَُتُهمْ الَ ُتْغ{ : أن يتعلق بقوله : أحدها 

  .حيث املعىن 
أي له ملكهما يضلّ من يشاء ويهِدي من يشاء } َوِللَِّه َما ِفي السماوات { : أن يتعلق مبا دل عليه قوله : الثاين 

  .ليجزي املُْحِسَن والُْمِسيَء 
. والالم للصريورة أي عاقبة أمرهم مجيعاً للجزاء مبا عملوا » بَِمْن َضلَّ ، َوبَِمن اهَْتَدى « : أن يتعلق بقوله : الثالث 

  .قال معناه الزخمشري 
قاله أبو البقاء . أي حفظ ذلك لَِيْجزَِي ]  ٣٠: النجم [ } أَْعلَمُ بَِمن َضلَّ { : أن يتعلق مبا دل عليه قوله : الرابع 

.  
بالُْحْسَنى « وحَّدُوا رهبم » الَِّذيَن أْحَسُنوا « : وقوله . زِي بنون العظمة والباقون بياء الغيبة لَِنْج: وقرأ زيد بن علي 

ِللَِّه َما ِفي السماوات َوَما ِفي { : وإمنا يقدر على جمازاة احملسن واملسيء إذا كان مالكاً فلذلك قال تعاىل . بالَْجنَّة » 
  .} األرض 

  ) .أْحَسُنوا [ ( ِللَِّذيَن « جيوز أن يكون منصوباً بدالً أو بياناً أو نعتاً » نُِبونَ الَِّذيَن َيْجَت« : قوله 
الَِّذين أْحَسنُوا » فَِلَم خالف ما بعده باملُِضيِّ واالستقبال حيث قال « أْحَسنُوا ] الَِّذيَن » إذا كان بدالً عن : فإن قيل 



  اجَْتَنُبوا؟:  ومل يقل« الَِّذيَن َيْجَتنُِبونَ » : وقال « 
الَِّذيَن َسأَلُونِي أْعطَْيتُُهم الذين يترددون إيلَّ سائلني أي الذين عادهتم التَّرداد للسؤال : هو كقول القائل : فاجلواب 

وجيوز أن يكون . سألوين وأعطيتهم فكذلك ههنا أي الذين عادهتم ودأهبم االجتناب ال الذين اجتنبوا مرة واحدة 
  .، وأن يكون خرب مبتدأ مضمر أي هم الذين ، وهذا نعت للمحسنني « أَْعنِي » إضمار املوصول منصوباً ب

  .وقد تقدم الكالم يف كبائر وكبري اإلثْم 
  :فيه أوجه « إالَّ اللََّمَم » : قوله 

  .وهذا هو املشهور . أنه استثناء منقطع؛ ألن اللمم الصغائر فلم يندرج فيما قبلها : أحدها 
أي ]  ٢٢: األنبياء [ } لَْو كَانَ ِفيهَِمآ آِلَهةٌ إِالَّ اهللا لَفََسَدَتا { : مبنزلة غري كقوله « إالَّ » فة ، و أنه ص: الثاين 

  .كبائر اإلمث والفواحش غَري اللَّمم 
معىن  :إن اللََّمَم من الكبائر والفواحش قالوا : وهذا عند من يفسر اللّمم بغري الصغائر ، قالوا . أنه متصل : الثالث 

وهو قول أيب هريرةَ وجماهٍد والَْحَسن ورواية عطاء . اآلية إال أن يلم بالفاحشة مرة مث يتوب وتقع الواقعة مث ينتهي 
  .اللَّمم ما دون الشرك : عن اْبن َعبَّاس ، قال عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

هو الرجل يلم الذنب مث ال يَُعاوُده : مم فقلت إالَّ اللَّ: سئلت عن قول اهللا عّز وجلّ : قال أبو صاحل : قال السدي 
  .أعانك عليها ملٌك كرٌمي : ، فذكرت ذلك البن عباس فقال 

  : -صلى اهللا عليه وسلم  -إالَّ اللمم قال رسول اهللا : يف قوله ) رضي اهللا عنهما (  -وروى ابن عباس 
  لَكَ الَ أَلَمَّا؟ َوأَيُّ عَْبٍد... إنْ َتْغِفر اللَُّهّم َتْغِفرْ َجمَّا  -٤٥٦٢

أكلُهُ وأصل اللمم ما قلَّ وَصُغر ، ومنه اللََّمُم وهو املسُّ من اجلُُنون وأملَّ باملكان قَلَّ لَْبثُُه فيه ، وأَلَمَّ بالطعام أي قل 
  .منه 

وقال . به ، ومل خيالطه أَلَمَّ بكَذَا إذا قار: أصل اللََّمم أن يلمَّ بالشيء من غري أن َيْركََبُه فقال : وقال أبو العباس 
  ) :رضي اهللا عنه وأْرَضاُه : ( العرب تستعمل اإلملام يف معىن الدُُّنّو والقرب ، وقال جرير : األزهري 
  َعلَيَّ َوَمْن زِيَاَرُتهُ ِلَماُم... بَنفِْسي َمْن َتَجنِّيِه عَزِيٌز  -٤٥٦٣

  :وقال آخر 
  َتجِدْ َحطَباً جَْزالً َونَاراً َتأَجَّجَا... رَِنا َمَتى َتأِتَنا َتلُْمْم بَِنا ِفي ِديَا -٤٥٦٤

  :وقال آخر 
  .. ِلقَاء أَْخالَِء الصَّفَا ِلَماُم  -٤٥٦٥

  .ومنه أيضاً ملّة الشعر ملا دون الَوفْرة 
  فصل

  .الكبائر إشارة ملا فيها من مقدار السيئة : قال ابن اخلطيب 
حد اخلفاء وتركيب احلروف يف التأليف يدل عليه ، فإنك إذا  والفواحش يف اللغة خمتصة بالقبح اخلارج قبحه عن

َحَشَف كان فيه معىن الزيادة اخلارجة عن احلد ، فَإن احلََشَف أرذلُ التَّمر ، وكذلك فََشَح َيُدلُّ َعلَى : قلبتها وقلت 
لِ فالفُْحش يالزمه القبح ، وهلذا مل يقل فََشَحت النَّاقَةُ إذَا َوقَفَْت على هيئٍة خمصوصةٍ للَبْو: َحالَة َرديئٍة ، ُيقَال 

كََباِئر اإلمث ملا حصل : الفواحش من اإلمث ، وقال يف الكبائر من اإلمث؛ ألن الكبائر إن مل مييزها باإلضافة يف قوله 
  .املقصود خبالف الفواحش 



راً والفواحش ما أوجب عليه الكبائر ما وعد اهللا عليه بالنار صرحياً وظاه: واختلفوا يف الكبائر والفواحش؟ فقيل 
الكبائر ما ال يغفر اهللا لفاعله إال بعد التوبة وهو : وقيل . ما ُيكَفَُّر مستحلُّها : الكبائر : وقيل . حدا يف الدنيا 

  .مذهب املعتزلة 
ر هي اليت وقد ذكرنا أن الكبائ. كل هذه التعريفات تعريف للشيء مبا هو مثله يف اخلفاء أو فوقه : قال ابن اخلطيب 

مقدارها عظيم والفواحش هي اليت قبحها واضح ، فالكبرية صفة عائدة إىل املقدار والفاحشة صفة عائدة إىل 
  .الكيفية 
  فصل

ما سلف يف اجلاهلية فال يؤاخذهم اهللا به وذلك أن املشركني قالوا للمسلمني : اختلفوا يف معىن اآلية ، فقال بعضهم 
  .وهذا قول زيدِ بنِ ثابت وزيِد بن أسلم . معاً فأنزل اهللا هذه اآلية إهنم كانوا باألمس يعملون : 

وهذا قول ابن مسعود وأيب هريرة . هو صغار الذنوب كالنَّظرة والَغْمَزة ، والقُْبلَة وما كان دون الزنا : وقيل 
صلى  -هريرة عن النيب ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو : ومسروقٍ ، والشَّْعيب ورواية طاوس عن ابن عباس قال 

ا إنَّ اللََّه كََتَب علَى اْبنِ آَدَم َحظَُّه ِمَن الزَِّنا أَْدَرَك ذَِلَك الَ َمحَالَةَ ، فَزَِنا الَْعْين النَّظَُر ، وزَِن«  -اهللا عليه وسلم 
واُألذَُناِن زَِناُهما االْسِتَماُع ، « : ويف رواية » ُبهُ اللَِّسانِ النُّطُْق ، والنَّفُْس َتَتمَنَّى وَتشتهِي والفَْرُج ُيَصدُِّق ذَِلَك َوُيكَذِّ

  .» والَيُد زَِناَها الَْبطُْش والرِّْجلُ زِناها اخلُطَى 

  :اللمم على وجهني : وقال الكليب 
كل ذنب مل يذكر اهللا عليه حداً يف الدنيا وال عذاباً يف اآلخرة فذلك الذي تكفره الصلوات اخلمس ما ] : األّول [ 

  .مل يبلغ الكبائَر والفواحَش 
  .هو الذنب العظيم يلمُّ به املسلم املرة بعد املرة فيتوب منه : والوجه اآلخر 

اللََّمُم النظرةُ عن غري تعمد : وقال احلَُسْيُن بن الفضل . هو ما لَمَّ على القلب أي َخطََر : وقال سعيد بن املسيب 
  .بل ُهو ذنٌب  فهو مغفوٌر ، فإن أعاد النظر فليس بلََمم

وههنا َتمَّ الكالم . ملن يفعل ذلك وتاب  -) رضي اهللا عنه (  -، قال ابن عباس } إِنَّ َربََّك وَاِسُع املغفرة { : قوله 
.  

  :يف تعلق اآلية وجوه } ُهَو أَْعلَُم بِكُْم إِذْ أَنَشأَكُْم مَِّن األرض { : قوله 
حنن نعلم أموراً : هو أعلم مبن فعل كان القائل من الكفار يقول : قال  هو تصوير ملا قال من قبل ، فإنه لو: أحدها 

ليس علمكم أخفى من أحواِلكم وأنتم أَجِنَّة يف : يف جوِف الليل املُظْلمِ ، ويف البيت اخلايل فكيف يعلمه اهللا؟ قال 
  .بطون أمهاتكم ، فإنّ اهللا عاملٌ بتلك األحوال 

واملهتدي حصال على ما مها عليه بتقدير اهللا فإنه َعِلَم احلق وأنتم يف بطون األمهات  أنه إشارة إىل أن الضالَّ: الثاين 
  .فكتب على البعض أنه ضال ، وكتب على البعض أنه ُمهَْتد 

ء ال قال الكافرون هذا اجلزا} لَِيْجزَِي الذين أََساُءواْ بَِما َعِملُواْ { : أنه تأكيد لبيان اجلزاء ، ألنه ملا قال : الثالث 
يستحق إال باحلشر ومجع األجزاء بعد تفرقها وإعادة ما كان لزيٍد من األجزاء يف بدنه من غري اختالط ، وذلك غري 

  .ممكن فقال تعاىل هو عامل مماذا أنشأكم فيجمعها بعد ذلك على وفق علمه كما أنشأكم 
  فصل

ا تقريراً لكونه عاملاً ويكون تقديره هو أعلم بكم فيكون هذ» اذْكُْر « حيتمل أن يكون » إذْ « ) : قوله ( العامل يف 



وقد تقدم الكالم . إن كنتم يف شك من علمه بكم فاذكروا حال إنشائكم من التراب : وقد مت الكالم مث يقول . 
  .بأن كل أحد أصله من التراب ، فإنَّه يصري غذاء ، مث يصري دماً مث يصري نطفة } خلقكم من تراب { : على قوله 

َوإِذْ أَنُتمْ أَجِنَّةٌ ِفي ُبطُوِن { : إىل آدم ، ألن قوله } إِذْ أَنَشأَكُْم مَِّن األرض { ال بّد من صرف قوله : قيل فإن 
عائد إىل مجيع الناس } إِذْ أَنَشأَكُْم { : وإن قلت بأن قوله تعاىل . عائد إىل غريه ، فإنه مل يكْن جنيناً } أُمََّهاِتكُمْ 

  يع الناس أجنة يف بطون األمهات وهو قول الفالسفة؟فينبغي أن يكون مج
خطاب مع } ُهَو أَْعلَُم بِكُْم { : اخلطاب مع املوجودين حالة اخلطاب ، فقوله : ليس كذلك ، ألنا نقول : فاجلواب 
  .اإلنزال وهم كانوا أجنَّةً ، وخلقوا من األرض على ما قررناه ) وقت ( من َحَضر 

  .كَسرِيرٍ وأَسِرٍَّة » َجنٌِني ، وأَجِنَّة « و .  وهو احلمل يف البطن الستتاره مجع جنني» أجنة « : قوله 

{ : األجنة هم الذين يف بطون األمهات وبعد اخلروج ال يسمى إال ولداً أو َسقْطاً ، فما فائدة قوله تعاىل : فإن قيل 
  ؟} ِفي ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم 

لم والقدرة ، فإن بطون األمهات يف غاية الظُّلَْمِة ومن علم حالَ اجلنني فيها أن ذلك تنبيه على كمال الع: فاجلواب 
  .ال خيفى عليه ما يظهر من حال الِعبَاِد 

علم اهللا من : وقال احلسن . ال متدحوها :  -) رضي اهللا عنهما (  -قال ابن عباس } فَالَ تزكوا أَنفَُسكُْم { : قوله 
. تَُبرِّئُوها عن اآلثَام وال متدحوها حبسن أعماهلا } فَالَ تزكوا أَنفَُسكُمْ { ي صائرة كل نفس ما هي صانعة ، وإىل ما ه

. صالُتنا وصياُمنا وَحجُّنا فأنزل اهللا هذه اآلية : كان الناس يعملون أعماالً حسنة مث يقولون : وقال الكليب ومقاتل 
  .وأَْخلََص الَْعَملَ أَي برَّ وأَطَاَع } ُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اتقى { : مث قال 
  فصل

كيف يعلمنا اهللا؟ فرد عليهم قوهلم وحيتمل أن يكون خطاباً مع : حيتمل أن يكون هذا خطاباً مع الكفار ، فإهنم قالوا 
كل من كان يف زمن اخلطاب وبعده من املؤمنني والكفار ، وحيتمل أن يكون خطاباً مع املؤمنني وتقريره أن اهللا تعاىل 

قد علم كونك ومن َتبَِعك على احلق  -عليه الصالة والسالم  -رِْض َعمَّْن َتَولَّى َعْن ِذكْرَِنا قال لنبيه ملا قال فَأَْع
وكون الكفار على الباطل فأعرض عنهم وال تقولوا حنن على احلق وأنتم على الضالل؛ ألهنم يقابلونكم مبثل ذلك 

  .وفوض األمر إىل اهللا ، فهو أعلم مبن اتقى ومن طغى 
َوإِنَّآ أَْو إِيَّاكُْم لعلى ُهًدى أَْو ِفي { : منسوٌخ أظهر ، وهو كقوله تعاىل » فأعرض « : وعلى هذا قول من قال 

  .يعين اهللا أعلم جبملة األمر ]  ٢٤: سبأ [ } َضالَلٍ مُّبِنيٍ 

أَْم لَْم يَُنبَّأْ بَِما ِفي ُصُحفِ ) ٣٥(ُم الْغَْيبِ فَُهَو َيَرى أَِعْنَدُه ِعلْ) ٣٤(َوأَْعطَى قَِليلًا َوأَكَْدى ) ٣٣(أَفَرَأَْيَت الَِّذي تَوَلَّى 
َوأَنَّ ) ٣٩(َوأَنْ لَْيَس ِللْإِْنَساِن إِلَّا َما سََعى ) ٣٨(أَلَّا تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى ) ٣٧(وَإِبَْراِهيمَ الَِّذي َوفَّى ) ٣٦(ُموَسى 

َوأَنَُّه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبكَى ) ٤٢(َوأَنَّ إِلَى رَبَِّك الُْمْنتََهى ) ٤١(اُه الَْجَزاَء الْأَْوفَى ثُمَّ ُيجَْز) ٤٠(َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى 
 َوأَنَّ َعلَْيِه) ٤٦(ِمْن ُنطْفٍَة إِذَا ُتْمَنى ) ٤٥(وَأَنَُّه َخلََق الزَّْوَجْينِ الذَّكََر َوالْأُنْثَى ) ٤٤(َوأَنَُّه ُهَو أَمَاَت وَأَْحَيا ) ٤٣(

) ٥٠(َوأَنَُّه أَهْلََك َعاًدا الْأُولَى ) ٤٩(َوأَنَُّه ُهَو َربُّ الشِّْعَرى ) ٤٨(َوأَنَُّه ُهَو أَغَْنى َوأَقَْنى ) ٤٧(النَّْشأَةَ الْأُْخَرى 
فََغشَّاَها َما ) ٥٣(َتِفكَةَ أَهَْوى َوالْمُْؤ) ٥٢(َوقَْوَم ُنوحٍ ِمْن قَْبلُ إِنَُّهْم كَانُوا ُهْم أَظْلََم َوأَطَْغى ) ٥١(َوثَُموَد فََما أَْبقَى 

  ) ٥٥(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَ َتَتَماَرى ) ٥٤(غَشَّى 



  .ملا بني جهل املشركني يف عبادة األصنام ذكر واحداً منهم معيناً بسوء فعله } أَفَرَأَْيَت الذي توىل { : قوله 
على دينه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ن قد اتبع النيب نزلت يف الوليد بن املغرية كا: قال جماهد وابن زيد ومقاتل 

إنِّي َخِشيُت عذاب اهللا فضمن الذي عاتبه : تركت دين األشياخ وضللتهم فقال : فعيَّره بعض املشركني وقالوا له 
إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إىل شركه أن يتحمل عنه عذابَ اهللا ، فرجع الوليد إىل الشرك وأعطى الذي عريه 

» وأعطى « أي أدبر عن اإلميان } أَفَرَأَْيَت الذي توىل { عض ذلك املال الذي ضمن ومنعه متامه ، فأنزل اهللا ب
نزلت يف العاصِ بن وائل الّسهّمي ، وذلك أنه رمبا وافق : وقال السدي . خبل بالباقي » قَِليالً وأَكَْدى « صاحبه 

نزلت يف أيب جهل وذلك أنه قال : وقال حممد بن كعب القرظي . يف بعض األمور  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 
» أَكَْدى « ومعىن . أي مل يؤمن به } وأعطى قَِليالً وأكدى { واهللا ما يأمرنا حممٌد إال مبكارم األخالق فذلك قوله : 

  .أي قطع 
أَْجَبلَ أي صادف : عته من احلفر ، ومثله أصله من أَكَْدى احلَاِفر إذا حَفََر شيئاً فصادف كُْدَيةً من» َوأَكَْدى « : قوله 

مه جََبالً َمَنَعُه من احلَفْرِ ، وكَِدَيتْ أَصَابُِعُه كَلَّْت من احلفر ، مث استعمل يف كل من طلب شيئاً فلم يصل إليه أو مل يتمِّ
  :قال احلطيئة . وملن طلب شيئاً ومل يبلغ آِخَره 

  َوَمْن يَْبذُلِ املَْعرُوَف ِفي النَّاسِ ُيحَْمِد... طَاُؤُه فَأَْعطَى قَِليالً ثُمَّ أَكَْدى َع -٤٥٦٠
  .عن أبِي زَْيٍد . كََدى النبُت إِذا قلّ ريُعُه ، وكََدِت اَألْرُض َتكُْدو كُدُّوا فهي كَاِدَيةٌ إذا أبطأ نباهتا : ويقال 

أي قطع } وأعطى قَِليالً وأكدى { : خَْيُرُه ، فقوله  وأَكَْدى الرَُّجلُ إذَا قَلَّ. وأَكَْدْيُت الرَُّجلَ عن الشيء َردَْدُتُه 
  .القليل 

والظاهر أنه يعود : قال ابن اخلطيب ) بنِ املُِغرية ( يعود إىل الوليد » الَِّذي « : وقوله . مبعىن أخربين » أَرَأَْيَت « و 
  ] . ٢٩: النجم [ } فَأَعْرِْض َعن مَّن توىل { : إىل املتولّي يف قوله 

  .للعموم؟ ) َمْن ( الذين تولوا ألن : كان ينبغي أن يقول : ل فإن قي
  .فلهم : ومل يقل ]  ١٦٠: األنعام [ } َمن َجآَء باحلسنة فَلَُه { : إن العود إىل اللفظ كقوله تعاىل : فاجلواب 

مجلة امسية واقعة » فَُهَو َيَرى « : وقال أبو البقاء . هذه اجلملة مترتبة على ما قبلها ترّتباً ظاهراً » فَُهَو َيَرى « : قوله 
. أِعْنده علُم الغيب فََيَرى ، ولو جاء على ذلك لكان نصباً على جواب االستفهام ، انتهى : موقع الفعلية ، واألصل 

  .وقد تقدم له نظري هذا الكالم والرّد عليه . وهذا ال حاجة إليه مع ظهور الترتيب باجلملة االمسية 
من العذاب فهو يرى أي يعلم ما غاب عنه من  -أي علم ما غاَب عنه  -ا املُكِْدي علُم الغيب ومعىن اآلية أعند هذ

أمر اآلخرة وما يكون من أمره حىت يضمن َحْملَ العذاب عن غريه وكفى هبذا جهالً بأنه يرى ما غاب عنه ويعلم أن 
  .صاحبه يتحمل عنه عذابه 

« منقطعة أي بل أمل ينبأ و » أم « يعين أسفار التوراة و } بَِما ِفي ُصُحِف موسى { أي مل خيرب } أَْم لَْم ُيَنبَّأْ { : قوله 
وحيتمل أن يكون . حيتمل أن يكون املراد جنس ما قبلها أي مل ينبأ بالتوحيد واحلشر وغريه » بَِما « يف قوله » ما 

  .وعلى هذا فالكالم مع أهل الكتاب . عني ما يف التوراة ال جنسه 
ُصُحِف إِبَْراهِيَم { : ، أي وصحف إبراهيم ، لقوله يف سورة األعلى » موسى « عطف على » َوإِبَْراهِيَم  «: قوله 

  ] . ١٩: األعلى [ } وموسى 
وإمنا خص هذين النبيني بالذكر ، ألنه كان بني إبراهيم وموسى يؤخذ الرجلُ جبريرة غريه فأول من خالفهم إبراهيم 

َوفَى : وقرأ أبو أُمامة الباهلي وسعيُد بن جبري وابن السََّمْيقَع . والعامة على َوفَّى بالتشديد .  قاله اهلذيل بن ُشَرْحبِيل



  .وأطلق التوفية والوفاء ليتناوال كل ما وىف به واملعىن َتمَّ وأكمل ما أُِمَر به . وقد تقدم أن فيه ثالثَ لغات . خمففاً 
وىف مبا فرض عليه : وقال جماهد . مر به ، وبلغ رسالةَ ربه إىل خلقه عمل ما أ: قال احلسن وسعيد بن جبري وقتادة 

هو اإلمتام : وقال أبو العالية . استكمل الطاعة : وقال عطاء اخلراساين . وىف رُْؤياه وقام بذبح اْبنه : وقال الربيع . 
: وقال الضحاك . والتوفية اإلمتام ]  ١٢٤: البقرة [ }  َوإِِذ ابتلى إِبَْراِهيمَ َربُُّه بِكَِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ{ : يف قوله تعاىل 
إبَراهِيُم الَِّذي َوفَّى أَْرَبعَ َركََعاٍت ِمْن أَوَّلِ « : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وروي عن النيب . وفَّى املناسك 

  .» النََّهارِ 
هو » الَ تَزُِر « لثقيلة وامسها حمذوف هو ضمري الشأن و خمففة من ا» أن « } أَالَّ َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ أخرى { : قوله 
وما يف » أن « و . وجيء بالنفي لكون اخلرب مجلة فعلية متصرفة غري مقرونة كما تقدم حتريره يف املائدة . اخلرب 

  :حّيزها فيها قوالن 
  .} مبا يف صحف { يف قوله » ما « اجلر بدالً من : أظهرمها 
: وهو جواب لسؤال مقدر؛ كأن قائالً قال . ملبتدأ مضمر أي ذَِلك أن ال تزُر أو هو أن ال تزُر  الرفع خرباً: والثاين 

  .وما يف صحفهما؟ فأجيَب بذلك 
جواباً لذلك السائل وكل موضع أضمر فيه هذا املبتدأ » أعين « وجيوز أن يكون نصباً بإضمار : قال شهاب الدين 

  .هلذا املعىن أضمر فيه هذا الفِعل 
  صلف

ويف هذا إبطال قول من ضمن للوليد بن . أنه ال حتمل نفٌس حِْملَ أخرى أي ال ُتؤَخذُ نفس بإمث غريها : معىن اآلية 
  .املغرية أن حيمل عنه اِإلمث 

كانوا قبل إبراهيم عليه الصالة والسالم يأخذون الرجل : قال ) رضي اهللا عنهما ( وروى عكرمة عن ابن عباس 
رجل ُيقَْتلُ بقَْتل أبيه وابنه وأخواته حىت جاءهم إبراهيم عليه الصالة والسالم فنهاهم عن ذلك بذنب غريه وكان ال

  .وبلغهم عن اهللا عز وجل أن ال َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ أخْرى 

ةَ تكون اآلية مذكورة لبيان أن وِْزَر الرجل ال حيمل عنه وهبذا الكالم ال حتصل هذه الفائدة ، ألن الَوازَِر: فإن قيل 
  .ال حتمل فارغة وزر أخرى كان أبلغ : مثقلةً بوِْزرِها وكل أحد يعلم أهنا ال حتمل شيئاً فلو قال 

  .أن املراد من الَوازَِرِة هي اليت يتوقع منها الوزر واحلمل ال اليت َوَزرت وَحَملَْت : فاجلواب 
فَبِأَيِّ آالء َربِّكَ { : إىل قوله } تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أخرى  أَالَّ{ : قوله تعاىل : ونقل القرطيب عن أيب مالك الغِفارّي قال 

  .يف صحف إبراهيم وموسى } تتمارى 
أن هي املخففة أيضاً ومل يفصل هنا بينها وبني الفعل ألنه ال يتصرف } َوأَن لَّْيَس ِلِإلنَسانِ إِالَّ َما سعى { : قوله تعاىل 

مبين » يَُرى « و . » َوأَنَّ َسْعَيُه « : قبلها ، وكذلك حمل ) أن ( لعطفها على  وحملها اجلر أو الرفع ، أو النصب. 
. للمجهول ، فيجوز أن تكون من الَبَصرِية أي يُْبَصر ، وأن تكون من الِعلْميَّة فيكون الثاين حمذوفاً أي يرى حاضراً 

  .واألول أوضح 
» سعيه « ر اهلاء؛ أي َسْوفَ َيرَاُه ومل ُيجِْزهُ الكوفيُّونَ ألن َيَرى بفتح الياء على إضما: وأجاز الزجاج : وقال مكي 

وعملها فيه ، » َسْعَيهُ « على » أنّ « وهو جائز عند املربِّد وغريِِه؛ ألنَّ دخولَ . » َيَرى « يصري قد عمل فيه أنّ ، و 
  .َضَرْبَت بغري هاء إنَّ زيداً : ؛ وعلى هذا جوز البصريون »ُيَرى « يدل على اهلاء احملذوفة ِمْن 

وهو خالف ضعيف تومهوا أن االسم توجه عليه عامالِن خمتلفان يف اجلنسية ، ألن رأي بعضهم : قال شهاب الدين 



قَاَم وقََعَد َزْيٌد وَضرَْبُت وأكرْمُت َعْمراً : أن يعمل ِفْعالَنِ يف معمول واحد ، ومنه باب التنازع يف بعض صوره ، حنو 
: وهذا توهم باطل؛ ألنا نقول . َزْيداً ضََرْبُتهُ يف باب االشتغال : د يف اسم ويف ضمريه معاً حنو وأن يعمل عامل واح

  .متسلط على ضمريه املقدر فظاهر هذا أنه مل يقرأ به » ُيَرى « و » بأَنَّ « َسْعَيُه منصوب 
ء بفتح الياء ، وهو ضعيف؛ ألنه وقرى: وقد حكى أبو البقاء أنه قرىء به شاذًّا ، ولكه ضعفه من جهة أخرى فقال 

إنَّ : ليس فيه ضمري يعوُد على اسم أنَّ وهو السَّْعي والضمري الذي فيه اهلاء فيبقى االسم بغري خرب وهو كقولك 
  .» لُغالَمٍ « غُالََم زَْيٍد قَاَم وأنت تعين قام زيد ، فال خرب 

  .انتهى . وفيه بعد . سَّعي وقد ُوجِّه على أن التقدير سوف َيَراُه فتعود اهلاء على ال
مث أي بعد يف تقدير سوف يََرى ! وليت شعري كيف توهم املانع املذكور وكيف نظّره مبا ذكر؟: قال شهاب الدين 

  .وكأنه اطلع على مذهب الكوفيني يف املنع إال أن املُْدَرَك غري املُْدرِك ! َسْعي نَفِْسِه؟

وهذا أيضاً يف ] .  ٤: الليل [ } إِنَّ َسعَْيكُْم لشىت { : أي َعِمل ، كقوله } َما سعى  َوأَن لَّْيَس ِلإلِنَساِن إِالَّ{ : قوله 
{ : هذا منسوخ احلكم يف هذه الشريعة بقوله  -) رضي اهللا عنهما (  -قال ابن عباس . ُصُحف إِْبَراهِيَم َوُموَسى 

  .ناء اجلنة بصالح اآلباء فأدخل األب]  ٢١: الطور [ } أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيََّتُهْم 
ُروَِي أن « كان ذلك لقَوم إبراهيم وموسى أما هذه األمة فلهم ما سعوا وما سعى هلم غريهم ِلَما : وقال عكرمة 

  .» نعم ، ولِك أجٌر : أهلذا َحجٌّ؟ قال : امرأةً َرفََعْت صبيا هلا فقالت يا رسول اهللا 
  .» نعم : إن أّمي قََتلَْت نفسها فهل هلا أجر إن تصّدقت عنها؟ قال :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال رجل للنيب « 

من اعتقد أن اإلنسان ال ينتفع إال بعمله فقد خرق اإلمجاع وذلك : قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أمحد بن َتْيِميةَ 
  :باطل من وجوه كثرية 

  . أن اإلنسان ينتفع بدعاء غريه وهو انتفاع بعمل الغري: أحدها 
يشفع ألهل املوقف يف احلساب مث ألهل اجلنة يف دخوهلا ، مث ألهل  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : الثاين 

  .الكبائر يف اإلخراج من النار ، وهذا انتفاع بسعي الغري 
  .أن كل نيب وصاحل له شفاعة وذلك انتفاع بعمل الغري : الثالث 
  .ملن يف األرض وذلك منفعة بعمل الغري أن املالئكة يدعون ويستغفرون : الرابع 

  .وهذا انتفاع بغري عملهم . أن اهللا ُيْخرج من النار من مل يعمل خرياً قطّ َمبْحض رمحته : اخلامس 
  .أن أوالد املؤمنني يدخلون اجلنة بعمل آبائهم وذلك انتفاع َمبْحضِ َعَمل الَغْيرِ : السادس 
فانتفعا بصالح أبيهما ] .  ٨٢: الكهف [ } َوكَانَ أَُبوُهَما صَاِلحاً { : ليتمني قال تعاىل يف قصة الغالمني ا: السابع 

  .وليس هو من سعيهما 
  .أن امليت ينتفع بالصدقة عنه ، وبالِعْتق بنصِّ الّسنة واإلمجاع ، وهو من عمل غريه : الثامن 
  .ة وهو انتفاع بعمل الغري أن احلج املفروض يسقط عن امليت حبج وَِليِّه بَِنصِّ السُّنَّ: التاسع 
أن الصوم املنذور واحلجَّ املنذور يسقط عن امليت بعََملِ غريه بنص السنة وهو انتفاع بعمل الغري الذي : العاشر 

امتنع عليه الصالة والسالم من الصالة عليه حىت قضى ديَنُه أبو قََتاَدةَ ، وقضى َدْيَن اآلخر عليُّ بن أيب طالب قد 
  .وبردت جلدته بقضاء دينه وهو من عمل الغري  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيبِّ انتفع بصالة 
أال رجل يتصدق على هذا الرجل : قال ملن صلَّى وحده «  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النَّيبَّ : احلادي عشر 

  .» فيصلي معه فقد حصل له فضل اجلماعة بفضل الغري 



  .ن ديوان اخلَلْق إذا قضاها قاض عنه وذلك انتفاع بعمل غريه أن اإلنسان تربأ ذمته م: الثاين عشر 
  .أن من عليه تبعاٌت ومظامل إذا حلل منها سقطت عنه وهذا انتفاع بعمل غريه : الثالث عشر 
  .أن اجلار الصاحل ينفع يف احمليا واملمات كما جاء يف األثر ، وهذا انتفاع بعمل الغري : الرابع عشر 

يسَ أهلِ الذكر يرحم هبم وهو مل يكن منهم ، ومل جيلس لذلك بل حلاجٍة عََرَضْت له واألعمال أن جل: اخلامس عشر 
  .بالنيات فقد انتفع بعمل غريه 

  .الصَّالة على امليت والدعاء له يف الصالة انتفاع للميت بصالة احلي عليه وهو عمل غريه : السادس عشر 
  .د ، وكذلك اجلماعة بكثرة العدد وهو انتفاع للبْعضِ بالَبْعضِ أن اجلُمَعة حتصل باجتماع العد: السابع عشر 
 ٣٣: األنفال [ } َوَما كَانَ اهللا ِلُيَعذِّبَُهْم َوأَنَت ِفيهِْم { :  -عليه الصالة والسالم  -أن اهللا قال لنبيه : الثامن عشر 

} َولَْوالَ َدفُْع اهللا الناس بَْعَضُهْم بَِبْعضٍ { وقال ]  ٢٥: لفتح ا[ } َولَْوالَ رِجَالٌ مُّْؤِمُنونَ َونَِسآٌء مُّْؤِمَناتٌ { : وقال ] 
  .فقد دفع اهللا العذاب عن بعض الناس بسبب بعض وذلك انتفاع بعمل الغري ]  ٤٠: احلج [ 

  .أن صدقة الفطر جتب على الصغري وغريه ممن الرجل ينفع بذلك من خيرج عنه وال سعي له : التاسع عشر 
الزكاة جتب يف مال الصيب واجملنون ويثاب على ذلك وال سعي له ، ومن تأمل العلم وجد من انتفاع أن : العشرون 

اإلنسان مبا مل يعمله ما ال يكاد حيصى فكيف جيوز أن يتناول اآلية على خالف صريح الكتاب والسنة وإمجاع 
  ! .األمة؟

  .واملراد باإلنسان الُعُموم 
ليس للكافر : وقيل . وأما املؤمن فله ما سعى وما ُسعي له  -يعين الكافر  -ن ليس لإلنسا: وقال الربيع بن أنس 

  .من اخلري إال ما عمله يثاب عليه يف الدنيا حىت ال يبقى له يف اآلخرة خري 
صلى  -كان أعطى الَعبَّاس قميصاً ألبسه إياه فلما مات أرسل رسول اهللا ) ابن سلول ( أن عبد اهللا بن أيب : ويروى 

  .قميصه ليكفن فيه فلم يبق له حسنةٌ يف اآلخرة ُيثَاُب َعلَْيَها  -عليه وسلم  اهللا
  .أي يرى يف ميزانه يوم القيامة من أََرْيُتُه الشيَء أي يعرض عليه ويكشف له } َوأَنَّ َسْعَيُه َسْوَف يرى { : وقوله 

  ! .العمل كيف يرى بعد ُوجوده وُمِضيِّه؟: فإن قيل 
  :فاجلواب من وجهني 

  .يرى على صورة مجيلة إن كان العملُ صاحلاً : أحدمها 
وذلك على مذهبنا غري بعيد ، فإن كلّ موجود َيَرى اهللا واهللا قادر على إعادة كل ما : قال ابن اخلطيب : الثاين 

ه وفي. أي جزاءه » سترى إحسانك « : ووجه آخر وهو أن ذلك جماز عن الثواب كقولك . ُعِدَم فبعد الفعل فريى 
  .} ثُمَّ ُيْجَزاهُ اجلزآء األوىف { : نظر؛ لقوله بعد ذلك 

  :جيوز يف الضمري وجهان » ثُمَّ ُيجَْزاُه « : قوله 
  .واجلزاء مصدر مبيِّن للنوع » َسْعيهُ « أن الضمري املرفوع يعود على اإلنسان واملنصوب يعود على : أظهرمها 
{ : ، أو أبدله منه كقوله » اجلََزاَء « :  للجزاء ، مث فسره بقوله وجيوز أن يكون الضمري: قال الزخمشري : والثاين 

  ] . ٣: األنبياء [ } َوأََسرُّواْ النجوى الذين ظَلَُمواْ 
فعلى ماذا َينَْتِصُب؟ وأما إذا كان بدالً فهو من » ُيجَْزاُه « وإذا كان تفسرياً للضمري املنصوب يف : قال أبو حيان 

  .ر بدل الظاهر من املُْضَم



  .والصحيح املنُع . وهو مسألة خالف 
  :فعلى ماذا ينتصب؟ وانتصابه من وجهني : العجب كيف يقول : قال شهاب الدين 

  .وهي عبارة شائعة . أن يكون عطف بيان وعطف الَبَيان يصدق عليه أنه مفسِّر : أظهرمها 
  .ثل ذلك تفسرياً وهي عبارة شائعة أيضاً يسمون م» أْعين « أن ينتصب بإضمار : الثاين 

» ُيْجَزاهُ « هو مفعول » اجلََزاَء اَألْوفَى « : على املصدر فقال » اجلََزاَء اَألوْفَى « وقد منع أبو البقاء أن ينتصب 
  .وليس مبصدر؛ ألنه وصفه باَألوْفَى وذلك من صفة اجملزّي به ال من صفة الفِْعلِ 

إىل ثالثة مفاعيل؛ ألن األول قام مقام » ُيجَْزى « ه يلزم أن يتعدى وهذا ال يبعد عن الَغلَط؛ ألن: قال شهاب الدين 
وأيضاً فكيف ينتظم املعىن؟ وقد جياب . » اجلزاء األوىف « اليت هي ضمري السعي ، والثالث » اهلاء « الفاعل والثاين 

  .عنه بأّنه أراد أنه بدل من اهلاء ، كما تقدَّم عن الزخمَشريِّ 
  .ومثل هذا إلْغَاٌز . فال يتعدى لثالثة حينئذ إال أنه بعيٌد عن غرِضِه » ُيجَْزاه « عول هو مف: ويصح أن يقال 

ممنوٌع ، بل هو من صفاته جمازاً ، كما يوصف اجملزّي به جمازاً فإن » وَاَألْوفَى ليس من صفات الفعل « : وأما قوله 
  .احلقيقة يف كليها منتفيةٌ وإمنا املتصف به حقيقة اجملازى 

: اإلنسان [ } َوجََزاُهم بَِما َصَبرُواْ َجنَّةً َوَحرِيراً { : واجلزاء يتعدى إىل مفعولني ، قال تعاىل : ل ابن اخلطيب وقا
َجَزاهُ اخلَْيَر َعلَى َعَمله اجلَنَّة ، وقد : ويقال جزاك اهللا خرياً ، ويتعدى إىل ثالثة مفاعيل حبرف اجلر ، فيقال ]  ١٢

  .جََزاُه اخلَْيَر َعَملَه اجلَنَّة : ل ، فيقال حيذف اجلار ويوصل الفع
  فصل

  :جََزْيُت فالناً سَْعَيُه وبَِسْعيِِه قال الشاعر : األكمل واألمتَّ أي ُيْجَزى اِإلنسانُ َسْعَيُه؛ يقال : واملَُراُد باجلََزاء األوىف 
  الَِء َيْومٍ َواِحِدلَمْ أَجْزِِه بَِب... إنْ أَْجزِ َعلْقََمةَ ْبَن َسْعٍد َسْعَيُه  -٤٥٦٧

  .فجمع بني اللغتني 
فَإِنَّ َجَهنَّمَ { : واجلزاء األوىف يليق باملؤمنني الصاحلني؛ ألن جزاء الصاحل وافٌر ، قال تعاىل : قال ابن اخلطيب 

. ا أوىف وذلك أن جهنم ضررها أكثر من نفع اآلثام ، فهي يف نفسه]  ٦٣: اإلسراء [ } َجَزآُؤكُْم َجَزاًء مَّْوفُوراً 
لتراخي اجلزاء أو لتراخي الكالم أي مث نقول ُيْجَزاُه؟ فإن تكان لتراخي اجلزاء فكيف يَُؤخَّر » ثُمَّ « : فإن قيل 

  ! .إن الظاهر أن املراد منه الصاحلون؟: اجلزاء عن الصاحل وقد قلت 
 تعاىل من أّول زمان يتوُب الوجهان حمتمالن وجواب السؤال أن الوصف باألوىف يدفع ما ذكرت؛ ألن اهللا: نقول 

  .الصاحل جيزيه خرياً ويؤخِّر له اجلزاء األوىف وهي اجلنَّة 
{ وهي اجلنة ]  ٢٦: يونس [ } لِّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ احلسىن { : األوىف إشارة إىل الزيادة فصار كقوله تعاىل : أو نقول 
وهذا الوجه . وأنَّ سعيه سوف يرى مث يرزُق الرؤيةَ : ل وهي الرؤية ، فكأنه تعاىل قا]  ٢٦: يونس [ } َوزَِياَدةٌ 

أوىف من كذا فينبغي أن يكون أوىف من كل واٍف وال : يليق بتفسري اللفظ ، فإن األوىف مطلٌق غري مبّين ، فلم يقل 
  .يتصف به غري رؤية اهللا تعاىل 

  فصل
 يدل إال على عدم احلمل عن الَوازرة ، وال يلزم من ذلك وهو ال) وِْزَر أُْخَرى ( الَ تزُِر َوازَِرةٌ : قال يف حق املسيء 

بقاء الوِزر عليها من َضرُورة اللفظ؛ جلواز أن يسقط عنها ، وميحو اهللا ذلك الوِزر ، فال يبقى عليها وال حيمل عنها 
{ : وقال يف حق احملسن . إال وزر نفسها لكان من ضرورة االستثناء أهنا تزر ) َوازَِرةٌ ( ال تَزُِر : غُريها ، ولو قال 



ليس له ما مل َيْسَع؛ ألن العبارة الثانية ليس فيها أن له ما سعى ويف العبارة : ومل يقل } لَّْيسَ ِلِإلنَسانِ إِالَّ َما سعى 
األوىل أن له ما سعى نظراً إىل االستثناء فقال يف حق املسيء بعبارة ال تقطع رجاَءه ، ويف حق احملسن بعبارة تقطع 

  .، وكل ذلك إشارةٌ إىل َسْبق الرمحِة الَغَضَب  خوفه
وما عطف عليها مبعىن أن اجلميع يف » أَنَّ « العامة على فتح مهزة } َوأَنَّ إىل َربَِّك املنتهى { : ] َتَعالَى [ قوله 

  .صحف ُموَسى وإِبَْراهِيَم 
. منتهى اخلَلْق ومصريَهم إليه فيجازيهم بأعماهلم إن : وقرأ أبو السَّمَّال بالكسر يف اجلميع على االبتداء ومعىن اآلية 

َتفَكَّرُوا ِفي اخلَلْق َوالَ َتفَكَُّروا يف اخلَاِلقِ ، فَإن : وروى أو هريرةَ مرفوعاً . منه ابتداء املنَّة وإليه انتهاء اآلمَال : وقيل 
  .اللَّه الَ ُيِحيطُ بِهِ الِفكُْر 

َيأِْتي الشَّْيطَانُ أََحَدكُْم فََيقُولُ َمْن َخلََق كَذَا؟ َمْن َخلََق « : ليه الصالة والسالم ومن هذا املعىن قوله ع: قال القرطيبُّ 
رمحة اهللا عليه ( وهلذا أحسن من قال » َمْن َخلََق َربََّك؟ فَإِذَا َبلَغَ ذَِلَك فَلَْيْستَِعذْ بِاللَِّه ولَْيْنَتهِ : كَذَا؟ حَتَّى َيقُولَ لَُه 

  ) :اً شعْر) ( ورضاه 
  فَإِنَّكَ ُتْرَدى إنْ فََعلَْت وُتْخذَلُ... َوالَ ُتفَكَِّرنْ ِفي ذَا الُعالَ َعزَّ َوْجُهُه  -٤٥٦٨

  وَقُلْ ِمثْلَ َما قَالَ اخلَلِيلُ املَُبجَّلُ... َوُدوَنَك َمْصُنوعاِتِه فَاْعَتبِرْ بِها 
  .املراد من هذه اآلية التوحيد : وقيل 

  :ويف املخاطب وجهان 
  .أنه عام تقديره إىل ربك أيها السامع أو العاقل : حدمها أ

فعلى األوىل يكون هتديداً وعلى الثاين يكون تسليةً لقلب  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه خطاب مع النيب : والثاين 
  . -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 

  .القرآِن للعهد املوعود يف » املُْنتََهى « فعلى األوىل أيضاً تكون الالم يف 
  .وعلى الثاين تكون للعموم أي إىل ربك كُلُّ ُمْنتَهى 

  .» مُْبتًدى « فعلى هذا الوجه يكون ُمْنتًَهى ، وعلى األول يكون : فإن قيل 
منتهى اإلدراكاِت واملُْدَركَاِت فإن اإلنسان أوالً ُيْدرِك األشياء الظاهرة مث ُيْمِعُن النظر فينتهي إىل اهللا : فاجلواب 

  .ف عنده فيق
ما بعده هذا يسميه البيانيون الطِّباق والتضاد وهو نوع من ) أضحك وأبكى ( } َوأَنَُّه ُهَو أَْضَحَك وأبكى { : قوله 

  .البديع ، وهو أن يذكر ِضّدان أو نقيضان أو متنافيان بوجه من الوجوه 
رة اهللا تعاىل ال لبيان املقدور ، فال حاجة إىل ال مفعول هلما يف هذا املوضع؛ ألهنا مسوقة لقد» أَْضَحك َوأَْبكَى « و 

  .فُالَنٌ بَِيِدهِ األخذُ والَعطَاُء ُيعِْطي ومينع وال يريد ممنوعاً وُمعْطًى : املفعول كقول القائل 

  فصل
تصاص اإلنسان اختار هذين الوصفني املذكورين ألهنما أمران ال ُيَعلَّالن ، فال يقدر أحد من الطَّبِيِعّيَني أن يُْبِديَ يف اخ

بالضَّحِك والبكاء وجهاً وسبباً وإذا مل يعلل بأمر ، فال بد له من موجد فهو اهللا خبالف الصِّحة والسَّقَم ، فإِهنم 
  .سببهما اعتاللُ اِملزاج وخروُجه عن االْعِتَدال : يقولون 

إلنسان رمبا يبهت عند رؤية لقوة التعجب وهو باطل ، ألن ا: ومما يدل على ما ذكرنا أهنم عللوا الضحك قالوا 
لقوة الفرح؛ وليس كذلك؛ ألن اإلنسان قد يبكي لقوة الفرح كما قال : وقيل . األمور الَعجِيبة وال يضحك 



  )شعراً ( بعضهم 
  ِمْن ِعظَمِ ما قَْد سَرَّنِي أَْبكَانِي... َهَجَم السُّرُوُر َعليَّ حَتَّى إنَّنِي  -٤٥٦٩

زن قد يضحك وقد خيرج الدمع من العني عند أمور خمصوصة ال يقدرون على تعليلها وأيضاً فالذي حيزن غايةَ احل
  .بتعليل صحيحٍ 

وأيضاً عند اخلواص كاليت يف املَْغَناطيس وغريه ينقطع الطبيعّي كما ينقطع هو واملهندس الذي ال ُيفَوُِّض أمره إىل 
  .قدرة اهللا وإرادته عند أوضاع الكواكب 

  فصل
إثبات الَوْحدانية فهذه اآليات مبيَِّنات ملسائل يتوقف عليها } إىل رَبَِّك املنتهى { : ملراد بقوله تعاىل بأن ا: إِذا قيل 

بأنه موجب : بأنَّ اهللا املنتهى وأنه واحد لكن يقول : اإلسالم من مجلتها قدرة اهللا تعاىل ، فإن من الفالسفة من يقول 
الضَِّحَك والُبكَاَء يف َمحلٍّ واحد على التعاقب والتراخي ، واملوت واحلياة ، هو أَْوَجدَ ِضدَّين : ال قادر فقال تعاىل 

  .والذُّكُوَرة واألنوثة يف مادة واحدة ، وذلك ال يكون إال من قادرٍ يعترف به كُلُّ عاقل 
ألمور ضاحكاً ويف بأن املراد باملنتهى بيانُ املعاد فهو إشارة إىل أن اإلنسان كما كان يف الدنيا يف بعض ا: وإن قيل 

  .بعضها باكياً حمزوناً كذلك يف اآلخرة 
  فصل

: هذه اآلية تدل على أن كل َما َيْعَملُُه اإلنسان فبقضاء اهللا وَخلِْقِه حىت الضَّحك والبكاء قال جماهد والكليب 
أبكى السماَء أضحك األرَض بالنبات ، و: أضحك أهل اجلنة يف اجلنة وأبكى أهل النار يف النار ، وقال الضحاك 

  .يعين أفرح وأحزن؛ ألن الفرح جيلب الضَّحك واحلزن جيلب البكاء : باملَطَر ، وقال َعطَاُء بن أيب مسلم 
  فصل

إن  -صلى اهللا عليه وسلم  -واهللا ما قال رسول اهللا : قالت  -) رضي اهللا عنها (  -روى مسلٌم عن عائشةَ « 
الكافر يزيده اللَُّه ببكاِء أهلِه عذاباً ، وإن اهللا هلو أضحك وبكى ، َوَما  إن: امليت ليعذب ببكاِء أهله ، ولكنه قال 

  .» تزر وازرة وزر أخرى 
لَوْ َتْعلَُمونَ َما : على قومٍ من أصحابه وهم يضحكون فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -مر النيب « : وعنها قالت 

إنه : إن اهللا يقول لك : فقال يا حممد  -عليه الصالة والسالم  -، فنزل جربيل  أَْعلَُم لََضِحكُْتْم قَِليالً ولََبكَْيُتْم كَثِرياً
إيت هؤالء فقل هلم إن اهللا : ما خطوت أربعني خطوة حىت أتاين جربيل فقال : هو أضحك وأبكى فََرَجَع إليهم فقال 

  »ُهَو أضحك وأبكى : يقول 

  .أي قضى أسباب الضَِّحك والبكاء 
  ] :رمحه اهللا [ أضحك أسناهنم وأبكى قلوهبم ، وأنشد : د اهللا وقال َبسَّاُم بن عب

  وَإِنََّما ِضْحكُها زُوٌر وُمْخَتلَُق... السِّنُّ َتْضَحُك وَاَألْحَشاُء َتْحتَرق  -٤٥٧٠
  َوُربَّ َضاِحِك ِسنٍّ َما بِِه َرمَُق... َيا ُربَّ َباٍك بَِعْينٍ الَ ُدُموَع لََها 

إن القِْرَد َوْحَدُه يضحك وال : وقيل . اإلنسان بالضحك والبكاء من بني سائر احليوانات إن اهللا تعاىل خص : قيل 
أََتْضَحكُ املَالَِئكَةُ؟ : سئل طاهر املَقِْدسيُّ : وقال يوسف بن احلسني . يبكي ، وإن اإلبل وحدها تبكي وال تضحك 

  .ما َضِحكُوا وال كُلّ َمْن ُدون الَعْرشِ : فقال 
قضى أسباب املوت : وقال القرطيب . أي أمات يف الدُّْنَيا ، وأحيا للبعث } وَأَنَُّه ُهَو أََماَت َوأَحَْيا {  :قوله تعاىل 



أمات اآلباء وأحيا : أمات النُّطْفَة وأحيا النَّسمة ، وقيل : وقيل . قاله ابن حبر . َخلََق املوت واحلياة : وقيل . واحلياة 
  .بالكفر ، وأحيا املؤمن باإلميان أمات الكافر : وقيل . األبناء 

معىن أمات وأحيا حىت يعلم ذلك بل مشاهدة اإلحياء واإلماتة بناء على احلياة : فإن قيل : قال ابن اخلطيب 
  .واملوت؟ 

  :فيه وجوه : نقول 
  .أَْحَيا َوأَمَاَت : أنه على التقدمي والتأخري كأنه قال : أحدها 
كَأنّ فالناً وصل والليلُ َدَخلَ ، إذا قرب مكانه : األمَر قريبُ املُْسَتقْبل ، يقال  هو مبعىن املستقبل ، فإن: ثانيها 

  .وزمانه فكذلك اإلحياء واإلماتة 
  .أي خلق اِحلسَّ واحلركة فيها » أَْحَيا « أنه خلق املوت واجلمود يف العََناصر مث ركَّبها و : ثالثها 
. ومل يرد آدَم وحّواء؛ ألهنما ما ُخلقا من نطفة . أي من كل حيوان } األنثى َوأَنَّهُ َخلََق الزوجني الذكر و{ : قوله 

وهذا أيضاً من مجلة املتضادات الواردة على النطفة ، فبعضها خيلق ذكراً وبعضها خيلق أنثى ، وال يصل إليه فهم 
  .َبُس مزاجاً من الّرُجل الطَّبِيِعّي ، والذي يقولونه من الربد والرطوبة يف األنثى فُربَّ امرأٍة أحر وأَْي

َوأَنَُّه ُهَو أَْضَحكَ { : كما قال » وأَنَُّه ُهَو َخلََق « : ومل يقل } َوأَنَّهُ َخلََق { : ما احلكمة يف قوله تعاىل : فإن قيل 
  ؟} وأبكى 

م أبعد لكن أن الضحك والبكاء رمبا يتوهم أنه بفعل اإلنسان ، واإلماتة واإلحياء وإن كان ذلك التوه: فاجلواب 
]  ٢٥٨: البقرة [ } قَالَ أََناْ أُحْيِي َوأُمِيُت { رمبا يقول به َجاهلٌ كما قال من َحاجَّ إبراهيم عليه الصالة والسالم 

وأما خلق الذكر واألنثى من النطفة فال يتوهم أحٌد أنه بفعل واحٍد من الناس ، فلم يؤكد . فأكد ذلك بالفصل 
حيث كان اإلغناء عندهم غَري مسند إىل اهللا ، وكان يف } وَأَنَُّه ُهَو أغىن وأقىن { : بالفصل ، أال ترى إىل قوله 

{ : وكذلك قال ]  ٧٨: القصص [ } إِنََّمآ أُوتِيُتُه على ِعلْمٍ عنديا { : معتقدهم أن ذلك بفعلهم كما قال قارون 
  .ومل يؤكد يف غريه  فأكد يف مواضع استبعادهم إىل اإلسناد} َوأَنَُّه ُهَو َربُّ الشعرى 

واختلفوا يف الذكر واألنثى هل مها امسان ومها صفةٌ؟ أو امسان ليسا بصفة؟ فاملشهور عند أهل اللغة أهنما امسان ليسا 
  .بصفٍة 

  .والظاهر أهنما من األمساء اليت هي صفات فالذكر كاحلََسنِ ، واألنثى كاحلُْبلَى والكُْبَرى : قال ابن اخلطيب 
  .قاله الضحاك وعطاء بن أيب رباح . َمَنى الرَُّجلُ وأْمَنى : أي ُتَصبُّ يف الرَِّحمِ؛ ُيقَالُ } نُّطْفٍَة إِذَا متىن  ِمن{ : قوله 
وهذا أيضاً تنبيه على كمال القدرة ، ألن النطفة جسم متناسب . َمَنْيُت الشَّْيَء إذا قَدَّْرتُه : تقدر ، يقال : وقيل 

أعضاء خمتلفةً ، وطباعاً متباينةً ، وخلق الذكر واألنثى منها أعجب ما يكون ، وهلذا مل يَقِْدرِ  األجزاء خيلق اللَُّه منها
َولَِئن َسأَلَْتُهم مَّْن َخلََق { : أحد على أن َيدَِّعَيُه كما مل َيقِْدر على أن َيدَِّعيَ خلق السموات ، وهلذا قال تعاىل 

  ] . ٢٥: ان لقم[ } السماوات واألرض لََيقُولُنَّ اهللا 
حيتمل أن يكون املراد : قال ابن اخلطيب . أي اخللق الثاين للبعث يوم القيامة } َوأَنَّ َعلَْيِه النشأة األخرى { : قوله 

 ثُمَّ َجَعلَْناُه ُنطْفَةً ِفي قَرَارٍ{ : هو نفخ الروح اإلنسانية فيه كما قال تعاىل } َوأَنَّ َعلَْيِه النشأة األخرى { : من قوله 
} مَّ أَنشَأَْناُه َخلْقاً آَخَر مَِّكنيٍ ثُمَّ َخلَقَْنا النطفة َعلَقَةً فََخلَقَْنا العلقة ُمْضَغةً فََخلَقَْنا املضغة ِعظَاماً فَكََسوَْنا العظام لَْحماً ثُ

ر وهو وهبذا اخللق اآلخ. أي غري خلق النطفة علقة ، والعلقة مضغة ، واملضغة عظاماً ]  ١٤و  ١٣: املؤمنون [ 
: بعد خلق النطفة قال ههنا } أنشأناه خلقاً آخر { : نفخ الروح متيز اإلنسان عن أنواع احليوانات فكما قال هناك 



  .فجعل خلق الروح نشأةً أخرى كما َجَعلَه هناك إِنشاًء آَخَر } َوأَنَّ َعلَْيِه النشأة األخرى { 
  ؟»وأنَّ َعلَْيِه « : تعاىل اإلعادة ال جتب على اهللا ، فما معىن قوله : فإن قيل 

فاجلواب على مذهب املعتزلة جيب عليه عقالً ، فإن اجلزاء واجب ، وذلك ال يتم إال باحلشر فتجب اإلعادة عليه 
  :عقالً ، وأما على مذهب أهب السنة ففيه وجهان 

حبكم الوعد ال » فََعلَْيِه « ]  ١٢: س ي[ } إِنَّا َنْحُن ُنحْيِي املوتى { : حبكم الوعد ، فإنه قال » َعلَْيِه « : األول 
  .بالعقل وال بالشَّْرع 

َوَجَب َعلَْيَك إِذَنْ أنْ : حبكم التعيني ، فإن من َحَضَر بني مجع وحاولوا أمراً وعجزوا عنه ، يقال له » عليه « : الثاين 
  .َتفَْعلَه أي َتَعيَّْنَت لَُه 

  فصل
َضْرَبةٌ وَضرَْبَتاِن يعين النشأة مرة أخرى عليه : ِة على وزن فَْعلٍَة وهي املَرَّة يقال قرىء النَّْشأَةَ على أنه مصدر كالضَّْرَب

، وهو » َنَشأَ « وكيفما قُرِىَء فهي من . على أنه مصدر على وزن فََعالٍَة ، كالكَفَالَِة  -باملد  -وقرىء النَّشاءة . 
  .الزٌم 
أعطى القُنَيةَ وأصول األموال » وأقىن « الناسَ باَألمَْوالِ » أغىن « : صاحل قال أبو } َوأَنَُّه ُهَو أغىن وأقىن { : قوله 

  .وما َيدَِّخُروَنه بعد الِكفاية 
باإلبل والبَقَر والغنم ، وقال احلسن » وأقىن « بالذهب والفضة ، وصنوف األموال ، » أغىن « : وقال الضحاك 

أرضى : وقال جماهد ومقاتل . أغَْنى وأَقَْنى أَْعطَى فَأَْرَضى ) نهما رضي اهللا ع(  -وقال ابن عباس . أْخَدَم : وقتادة 
  .وحتقيقه أنه جعل له قنيةً من الرِّضا : وقال الراغب . مبا أعطى وقنع 

{ : أقلَّ ، وقرأ » وأقىن « أكثر » أغىن « : وقال ابن زيد . أغىن نفسه وأفقر خلقه إِليه : وقال ُسلَْيَمان التَّْيمّي 
  ] . ٣٠: اإلسراء [ } طُ الرزق ِلَمن َيَشآُء َويَقِْدرُ َيْبُس

أعطى القُْنَيةَ ، وهي املال » أقىن « : قال الزخمشري . أْولََد : وقال ابن كيسان . أفقر : » أقىن « : وقال األخفش 
، مث » غَنَِي َيغَْنى ِغًنى « مثل » ى قَنَِي الرجلُ َيقَْنى ِقًن« : وقال اجلَوَْهرِيُّ . الذي تأثَّلْته وعزمت أن ال خيرج من يدك 

بالفتح  -وَشَتَرها اللَّهُ  -بالكسر  -شَِتَرْت َعْيُنه : قَنيُت ماالً أي كََسْبُتُه ، وهو نظري : يتعدى بتغيري احلركة فيقال 
ه إياه أي أكَْسَبُه إيَّاه ، أَقَْناُه اللَُّه ماالً ، وقنا: فإذا أدخلت عليه اهلمزة أو التضعيف اكتسب مفعوالً ثانياً فيقال  -

  :قال الشاعر 
  َوِمْن فَِقريٍ َتقَنَّى َبْعَد إِقْالَلِ... كَْم ِمْن غَنِيٍّ أَصَاَب الدَّْهُر ثَْرَوَتُه  -٤٥٧١

؛ ألن املراد نسبةُ هذْينِ الفعلني إليه »أغىن وأقىن « وحذف مفعوال ) . املفعول الثاين ( أي تقىن ماالً ، فحذف 
  :عن ياٍء ، ألنه من القِْنية؛ قال » أقىن « وكذلك يف باقيها ، وألف  وْحَدُه ،
  :قَنِيُت كَذَا وأَقَْنْيُتُه ، قال : ويقال ... أالَ إنَّ بَْعَد الُعْدمِ ِللَْمْرِء ِقْنَيةً  -٤٥٧٢
  قَنِيُت َحيَاِئي ِعفَّةً وَتكَرُّمَا. . ...  -٤٥٧٣

والشِّْعَرى يف لسان العرب كوكبان يسمى أحدمها الشعرى العبور وهو } شعرى وَأَنَُّه ُهَو َربُّ ال{ : قوله تعاىل 
ألن : املراد يف اآلية الكرمية ، فإِنَّ خَُزاَعةَ كانت تعبدها ، وسن عبادهتا أبو كبشة رجلٌ من سادهتم فعبدها وقال 

َزاَعةُ وِحمُري وأبو كبشة أحد أجداد النجوم تقطع السماء عَْرضاً والشِّعْرى تقطعها طوالً فهي خمالفة هلا فعبدهتا ُخ
صلى اهللا عليه وسلم  -من ِقَبل أمهاته ، وبذلك كان مشركو قريش ُيسمونَ النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 



 -صلى اهللا عليه وسلم  -ابن أيب كبشة حني دعا إىل اهللا ، وخالف أْديَانَُهْم ، فكانت قريشٌ تقولُ لرسول اهللا :  -
  .أيب كبشة تشبيهاً بذلك الرجل يف أنه أْحَدثَ ديناً غَري ِدينهِْم  اْبَن: 

مرزم اجلوزاء وتسمى كلب اجلبار ، ويسمى الشعرى : والشِّعرى العبور تطلع بعد اجلْوَزاء يف شدة احلر ويقال هلا 
ية ، وسبب تسميها بالغميصاء اليمانية والثاين الشعرى الُغَمْيَصاء ، وهي اليت يف الذّراع واجملرة بينهما وتسمى الشام

أهنما كانتا أختني لُسهَْيل فاحندر ُسهَْيلٌ إىل اليمن فاتبعته الشّعرى  -على ما زعمت العرب يف بعض خرافاهتا  -
الَعبُور فعربت اجملرة فُسمَِّيت العبور ، وأقامت الغميصاُء تبكي لفَقِْدِه ، حىت غمصت عينها ، ولذلك كانت أخفى 

  :د كان من ال يعبد الشِّعرى من العرب يعلمها ويعتقد تأثريها يف العامل قال وق. من العبور 
  َوأَْخَبْت نَاَرها الشِّعَْرى الَعُبوُر... َمَضى أَْيلُولُ َواْرَتفََع احلَُروُر  -٤٥٧٤
  فصل

سان وهذا اآلية إشارة إىل فساده قولِ قوم آخرين؛ ألن بعض الناس يذهب إىل أن الفقر والغىن بكسب اإلن
واجتهاده ، فمن كسب استغَنى ، ومن كسل افَْتقََر ، وبعضهم يذهب إىل أن ذلك بسبب الطالع وذلك بالنجوم 

َوأَنَُّه ُهوَ { : هو َرّب النجوم وُمَحرِّكُها لقوله تعاىل : إن الغىن بالنجوم فيقال : هو أغىن وأقىن وإن قال قائل : فقال 
  .بالفصل إلنكارهم ذلك أُكِّد } َربُّ الشعرى 

  .اعلم أن هذه اآلية الكرمية من أشكل اآليات نقالً وتوجيهاً } َوأَنَّهُ أَْهلََك َعاداً األوىل { : قوله 
إن القراء اختلفوا يف ذلك على : َوقَد َيسََّر اهللا تعاىل حترير ذلك َحبْوله وقّوته فأقول ) : رمحه اهللا ( قال شهاب الدين 

  :أربع رتب 
بالتنوين مكسوراً وسكون الالم وحتقيق اهلمزة بعدها » َعاٍد األُولَى « ابن كثري وابُن عامر والكوفيون قرأ : إِْحَداها 

فقياسهم أن يقولوا األوىل هبمزة الوصل » األوىل « ابتدأوا ب » َعاٍد « هذا كله يف الوصل ، فإِذا وقفوا على . 
  .وسكون الالم وحتقيق اهلمزة 

داً لُّْؤلَى بإدغام التنوين يف الالم ونقل حركة اهلمزة إىل الم التعريف ومهز الواو هذا يف َعا: قرأ قالون : الثانية 
  :فله ثالثة أوجه » األوىل « الوصل ، وأما يف االبتداء ب 

  .هبزة وصل مث بالم مضمومة مث هبمزة ساكنة  -الُْؤلَى : األول 
  .بالم مضمومة ، مث هبمزة ساكنة  -لُؤْلَى : الثاين 
  .كابتداء ابن كثري ومن معه : الث الث

قرأ ورٌش عاداً لُّوىل بإدغام التنوين يف الالم ونقل حركة اهلمزة إليها كقالون ، إال أنه أبقى الواو على حاهلا : الثالثة 
ل دون يف الوصل وأما يف االبتداء فله وجهان الُْؤلَى باهلمزة والنقل ، ولُولَى بالنق) كله ( هذا . غري مبدلٍة مهزةً 

  .والواو ساكنة على حاهلا يف هذين الوجهني . مهزة وصل 
قرأ أبو عمرو كورشٍ وصالً وابتداًء سواًء بسواٍء إالّ أنه يزيد عليه يف االبتداء بوجه ثالث وهو وجه ابن : الرابعة 

  .كثري َوَمْن َمَعُه 
شٍ َوْجَهْينِ؛ فتأمل ذلك ، فإنَّ حتريره فقد حتصل أن لكل من قالون وأيب عمرو يف االبتداء ثالثةَ أوجٍه وأن لور

  .ضعيُف املأخذ من كتب القراءات 
  :وأما توجيهها فيتوقف على معرفة ثالثة أصول 

  .حكم التنوين إذا وقع بعده ساكن : األول 



  .حكم حركة النقل : الثاين 
  .ما هو » أوىل « أصل : الثالث 

]  ٢ - ١: اإلخالص [ } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحدٍ اللَُّه { : الساكنني حنو  أما األول فحكم التنوين املالقي أن يكسر اللتقاء
  :وكَقَْوِلِه } أَحُد اللَُّه الصََّمدُ { : أو حيذف تشبيهاً حبرف العلة كقراءة 

  .وقد مضى حتقيقه . وهو قليل جداً ... َوالَ ذَاِكَر اللََّه إالَّ قَِليالَ  -٤٥٧٤
  . احلركة املنقولة مذهبني االعتداد باحلركة ، وعدم االعتداد هبا وهي اللغة الغالبة فإن للعرب يف: وأما الثاين 

  .فلُيلَْتفَْت إليه » أَوَّل « : وقد تقدم اخلالف يف أصله يف . » أَوَّل « فأُولَى تأنيث : وأما الثالث 
  :إذا تقررت هذه األصول الثالثة فأقول 
إّما ألنه اسم للحّي أو األب فليس فيه ما مينعه ، وإمَّا ألنه وإن » عاداً « وا أما قراءة ابن كثري ومن معه فإهنم صرف

  :كان مؤنثاً امساً للقبيلة أو األم إال أنه مثل هْند وَدْعد ، فيجوز فيه الصرف وعدمه فيكون كقوله 
  َدْعٌد ومل ُتْسَق َدْعُد ِفي الُعلَبِ... لَْم َتَتلَفَّْع بِفَْضلِ مِئْزرَِها  -٤٥٧٦

  .فصرفها أوالً ومنعها ثانياً 
. ومل ينقلوا حركة اهلمزة إىل الم التعريف فالتقى ساكنان فكسروا التنويَن اللتقائهما على ما هو املعروف من اللّغتني 

وحذفوا مهزة الوصل من األوىل لالستغناء عنها حبركة التنوين وصالً ، فإذا ابتدأوا هبا احتاجوا إىل مهزة الوصل فأتوا 
كنظريها من مهزات الوصل ، وهذه قراءة واضحة ال إشكال فيها ومن مث اختارها اجلَمُّ » االوىل « ، فقالوا  هبا

  .الَْغفُري 
مع اختالفهما يف أشياء كما تقدم فوجهه  -ومها نافع وأبو عمرو  -وأما قراءة من أدغم التنوين يف الم التعريف 

من إذا نقل حركة اهلمزة إىل ساكن قبلها كَالَم التعريف َعاَملَها االعتداُد حبركة النقل ، وذلك أن من العرب 
ُمَعاَملََتها ساكنةً ، وال يعتدُّ حبركة النقل فيكسر الساكن الواقع قبلها ، وال ُيْدِغم فيها التنوين ويأيت قبلها هبمزة 

لتنوين ، واحلمر والعجم هبمزة الوصل؛ ألن لَْم َيذَْهب الَْحَمُر ، ورأيت زياداً الَْعَجَم من غري إدغام ا: الوصل فيقول 
ومنهم من يعتّد هبا فال يكسر الساكن األول وال يأيت هبمزة . الالم يف حكم السكون ، وهذه هي اللغة املشهورة 

من غري مهز ، » وحلمر ولعجم «  -بسكون الباء  -مل يذهْب حلمُر : الوصل وُيْدغم التنوين يف الم التعريف فيقول 
  .ْعجعم بتشديد الالم وعلى هذه اللغة جاءت هذه القراءةُ وزياد لَّ

  :هذا من حيث اإلمجال وأما من حيث التفصيل فأقول 
أما قالونُ فإنه نقل حركة اهلمزة إىل الم التعريف وإن مل يكن من أصله النقل ألجل قصده التخفيف باإلْدغَام وملا 

  .كن وال ما هو يف حكمه نقل احلركة اعتدَّ هبا؛ إذ ال ميكن اإلدغام يف سا
  :وأما مهزة الواو ففيها وجهان منقوالن 

أصلها عنده ُوْؤلَى من وَأَلَ أي َنَجا كما هو قول الكوفيني ، مث أبدل الواو األوىل مهزة » أوىل « أن يكون : أحدمها 
أوِمُن ، فلما : قلبها واواً حنو فاجتمع مهزتان ثانيهما ساكنة فوجب . ، ألهنا واو مضمومة وقد تقدم أهنا لغة ُمطَّرَِدة 

حذفت اهلمزة األوىل بسبب نقل حركتها رجعت الثانية إىل أصلها من اهلمز؛ ألهنا إمنا قلبت واواً من أجل األوىل 
  .وهذا تكلف ال دليل عليه . وقد زالت 

احلرف بني يديه فأبدل الواو أنه ملا نقل احلركة إىل الالم صارت الّضمة قبل الواو كأهنا عليهما؛ ألن حركة : والثاين 
  :مهزة كقوله 



[ } ُسْؤِقِه { و ]  ٣٣: ص [ } السُّْؤقِ { ومهزة » ُيؤِقُنونَ « وكقراءة ... أََحبُّ املُؤِقَدْينِ إلَيَّ ُمْؤَسى  -٤٥٧٧
على أصل وليس يف هذا الوجه دليلٌ . وهذا بناء منه على االعتداد باحلركة أيضاً . كما تقدم حتريره ]  ٢٩: الفتح 

  .عنده ما هو فيحتمل اخلالف املذكور مجيعه » أوىل « 
وأما ابتداؤه الكلمة من غري َنقْل ، فإنه األصل ، وألنه إمنا ثقل يف الوصل لقصده التخفيف باإلدغام وال إدغام يف 

الوصل ليجري اللفظ  االبتداء فال حاجة إىل النقل ، وألنه إمنا ثقل يف الوصل وأما االبتداء بالنقل فألنه حممول على
  .فيهما على َسَننٍ واحد 

  :وعلة إثبات ألف الوصل مع النقل يف أحِد َوْجَهْينِ 
ترك االعتداد حبركة الالم على ما هي عليه القراءة يف نظائره مما وجد فيه النقل؛ إذ الغرض إمنا هو َجْري اللفظ يف 

وعلة . وإن اختلفا يف تقدير االعتداد باحلركة وتركه  االبتداء والوصل على َسَننٍ واحد وذلك حيصل مبجرد النقل
ترك اإلتيان بألف يف الوجه الثاين محل االبتداء على الوصل يف النقل واالعتداد باحلركة مجيعاً ويقوِّي هذا الوجه 

 الوصل كما والكالم يف مهز الواو مع النقل يف االبتداء كالكالم عليه يف. يف هذا املوضع بغري ألف ) األوىل ( رسُم 
  .تقدم 

وأما ورش فإن أصله أن ينقل حركة اهلمزة على الالم يف الوصل فنقل على أصله إال أنه اعتد باحلركة ليصح ما 
ِسريَِتَها ( قصده من التخفيف باإلدغام وليس من أصله االعتداد باحلركة يف حنو ذلك ، أال ترى أنه حيذف األلف يف 

  .ولو اعتد باحلركة مل ْحيِذفَْها ]  ١١: األعلى [ } ا اَألْشقَى َويََتجنُبَه{ ] و ) [ األولَى 
؛ فإنه وجه نادٌر وُمَعلَّل باتِّباع األثر ]  ٧١: البقرة [ } قالوا الَنَ جِئَْت { : وأما ما جاز عنه يف بعض الروايات 

الوصل على ترك االعتداد  واجلمع بني اللغتني واالبتداء له بالنقل على أصله يف ذلك أيضاً واالبتداء له بألف
باحلركة إذْ ال حاجةَ إىل قصد ذلك يف االبتداء وترك اإلتيان له باأللف على االعتداد له باحلركة محالً لالبتداء على 

يف قراءته حتتمل اخلالف » األوىل « الوصل وموافقة الرسم أيضاً وال يبتدأ له باألصل؛ إذ ليس من أصله ذلك ، و 
  .املذكور يف أصلها 

وأما قراءة أيب عمرو فالعلة له يف قوله يف الوصل واالبتداء كالعلة املتقدمة لقالونَ ، إال أنه خيالفه يف مهز الواو؛ ألنه 
بل من غري هذا الوجه كما تقدم اخلالف يف أول هذا » وَأَلَ « مل يعِطها حكم ما جاورها ، فليست عنده من 

أيضاً ، إال أنه أبدل يف حال النقل مبالغةً يف التخفيف أو موافقة » وَأَلَ « الكتاب ، وجيوز أن يكون أصلها عنده من 
  .حلال ترك النقل 

أبو عثمانَ وأبو العباس ذهاباً منهما إىل أن اللغة الفصيحة عدم  -أعين قراءةَ اإلْدغَام  -وقد عاب هذه القراءة 
وقراءةً وإن كان غريها أفصح منها وقد ثبت عن  االعتداد بالعارض ، ولكن ال التفات إىل ردِّها لثُُبوت ذلك لغةً

  .العرب أهنم يقولون الَْحَمَر ولَْحَمر هبمزة الوصل وعدمها مع النقل واهللا أعلم 
غري مصروف ذهاباً به إىل القبيلة أو األم كما تقدم؛ ففيه العلمية » َعاَد اُألوىل «  -وِهَي يف َحْرِفِه  -وقرأ أّيب 

  .فوصفها بوصف املؤنث » اُألوىل « التأنيث قوله والتأنيث ، ويدل على 
  فصل

مساها األوىل : قال القرطيب . عاد األوىل هم قوم هود أهلكوا بريح صَْرَصر ، وكان هلم عقب فكانوا عاداً األخرى 
  .، ألهنم كانوا قبل مثود 



عليه الصالة  -ة أهلكت بعد نوح قيل هلا عاد األوىل ألهنا أول أم: وقال ابن زيد . إنّ مثود من قبل عاد : وقيل 
مها َعاداِن ، فاألوىل أهلكت بالريح الصرصر ، مث كانت اآلخرة وأهلكت بصيحة : وقال ابن إسحاق .  -والسالم 

. عاد األوىل هي عاد بن إَرم بن عوص بن سام بن نوح وعاد الثانية من ولد عاد األوىل ، واملعىن متقارب : وقيل . 
  .وهم قوم هود . خرة هم اجلبَّارون إن عاداً اآل: وقيل 
ويف . » هود « بالنسبة إىل الصرف وعدمه يف سورة » ثَُمود « قد تقدم اخلالف يف } َوثَُموَد فََمآ أبقى { : قوله 

  :انتصابه هنا وجهان 
  .» َعاداً « أنه معطوف على : أحدمها 
» أَبْقَى « وال جيوز أن ينتصب ب . أبو البقاء ، وبه بدأ قاله . » وَأَْهلََك « أنه منصوب بالفعل املقدر أي : والثاين 

عائد على من تقدم من عاٍد ومثود أي » أبقى « الثانية ال يعمل فيها قَْبلََها ، والظاهر أنّ متعلق » ما « ألن ما بعد 
ويؤيد هذا . طْرُِف فما أبقى منهم أحداً ، وال عيناً َت: أو يكون التقدير  -أي على عاٍد ومثود  -فما أبقى عليهم 

  ] . ٨: احلاقة [ } فََهلْ ترى لَُهم مِّن َباِقَيٍة { : قوله 
  .أي من قبل عاٍد ومثوَد » ِمْن قَْبلُ « كالذي قبله و » َوقَْوَم ُنوحٍ « : قوله 

  . حيتمل أن يكون الضمري لقوم نوح خاصةً ، وأن يكون جلميع من تقدم من األمم الثالثة» إنَُّهْم « : وقوله 
واملفضل . ويضعف أن يكون بدالً . أن يكون تأكيداً ، وأن يكون فصالً » هم « جيوز يف » كانوا هم « : قوله 

إن الضمري لقوم نوح خاصةً ، وعلى القول بأن الضمري للكل : من عاٍد ومثوَد على قولنا : عليه حمذوف تقديره 
إن الضمري لقوم نوح خاصة واملعىن أهلك قوم نوح من : قلنا  من غَْيرِهم من ُمْشرِكي الَعَرب ، وإن: يكون التقدير 

قبل عاد ومثود إنَُّهْم كَاُنوا ُهْم أَظْلََم وأطَْغى لطول دعوة نوح إياهم وُعُتوِِّهْم على اهللا باملعصية والتكذيب وهم 
ىء أظلم وأما أطغى فألهنم الباقون بالظلم واملتقدمون فيه ومن سن سنة سيئة فعليه وِْزرها ووزُر من عمل هبا والباد

مسعوا املواعظ وطال عليهم األمد ومل يرتدعوا حىت دعا عليهم نبيهم وال يدعو نيب على قومه إال َبْعَد اإلصرار 
  .العظيم والظامل واضع الشيء يف غري موضعه ، والطَّاِغي اجملاوز للَْحدِّ 

ويقول ( إهنم كانوا يف غايةِ الظلم والطُّْغيَان فأهلكوا : ل املراد من اآلية ختويف الظامل باهلالك ، فإذا قي: فإن قيل 
أهلكوا لظلمهم خلاف : ملبالغتهم يف الظلم وحنن ما بالغنا ، فال هنلك ، فلو قال ) هم كانوا أظلم فأهلكوا : الظامل 

  أظلم؟: كل ظامل فما الفائدة يف قوله 
هم ، فإهنم مل يقدموا على الظلم والطُّْغَيان الشديد إال بتماديهم وقوة أجسام) ِشدَِّتهِْم ( أن املقصود بيان : فاجلواب 

  .وطول أعمارهم ومع ذلك ما جنا أحٌد منهم فما حال من هو دوهنم يف العمر 

احذر هذا فإنه : يقول  -عليه الصالة والسالم  -ُروَِي أن الرجل منهم كان يأخذ بيد ابنه ينطلق به إىل قوم نوحٍ 
مشى يب إىل هذا ، وقال يل ما قلت لك فيموت الكبري على الكفر وينشأ الصغري على وصية  كذاب ، وإن أيب قد

  .أبيه 
» أَْهَوى « واملراد باملؤتفكة قرى قوم لوط . ؛ وقدم ألجل الفواصل »أَهَْوى « منصوب ب » َواملُْؤَتِفكَةَ « : قوله 

  .ها إىل السماء بعد ما رفع -صلى اهللا عليه وسلم  -أسقط ، أي أهواها جربيلُ 
َما « كقوله » َما غَشَّى « وقوله . يعين احلجارة املصورة املسوَّمة » ما غشى « أي ألَْبَسَها اهللا » فََغشَّاَها « : قوله 

ما « إنه للمبالغة والتكثري فتكون : إن التضعيف للتعدية ، وإن قلنا : يف اإلهبام وهو املفعول الثاين إن قلنا » أَْوَحى 
  .والُْمْؤتَِفكَاُت : وقرىء . واملؤتفكة املنقلبة ]  ٧٨: طه [ } فََغِشَيُهم مَِّن اليم َما غَِشيَُهْم { : ه كقوله فاعل» 



قلبها فيكون املعىن واملنقلبة قلبها وقلب املنقلبة » أهوى « املنقلبة ومعىن » املؤتفكة « إذا كان معىن : فإن قيل 
  .حتصيل حاصل 

  .نقلبة ما انقلبت بنفسها بل اهللا قَلََبها فاْنقَلََبْت أن معناه امل: فاجلواب 
  .واآلالء النعم واحدها إلْي وإىل وأَالً » ِفي « والباء ظرفية مبعىن » تتماَرى « متعلق ب » فبأي « : قوله 

  .»  َتذَكَُّرونَ« : باحلذف كقوله » َتمَاَرى « : واملعىن فبأي نعم ربك تشك ، وقرأ ابن ُمَحْيِصن ويعقوب 
  فصل
هو ابتداء لكالم ، واخلطاب عام ، واملعىن فبأي آالء أي نعم ربك أيها : وقيل . هذا أيضاً مما يف الصحف : قيل 

  .هذا خطاب مع الكافر : وقيل . تكذب ) : رضي اهللا عنهما ( وقال ابن عباس . اإلنسان تتمارى تشك وجتادل 
كيف جيوز أن يقول : وال يقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -يب خطاب مع الن: وحيتمل أن يقال : قال ابن اخلطيب 

: الزمر [ } لَِئْن أَشَْركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك { : هو من باب : تتمارى؟ ألنا نقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -للنيب 
يشك أو جيادل يف  ممن -صلى اهللا عليه وسلم  -يعين مل يبق فيه إمكان الشك حىت أنّ فارضاً لو فرض النيب ]  ٦٥

ياأيها اإلنسان َما غَرَّكَ { : والصحيح العموم كقوله تعاىل . بعض األمور اخلفية ملا كان ميكنه املراُء يف نعم اهللا تعاىل 
  ] . ٥٤: الكهف [ } َوكَانَ اإلنسان أَكْثََر َشْيٍء َجَدالً { : وقوله ]  ٦: االنفطار [ } بِرَبَِّك الكرمي 

  ) ٥٨(لَْيسَ لََها ِمْن ُدوِن اللَِّه كَاِشفَةٌ ) ٥٧(أَزِفَِت الْآزِفَةُ ) ٥٦(َن النُّذُرِ الْأُولَى َهذَا َنِذيٌر ِم

وهذا : قال ابن اخلطيب . أي القرآن : وقيل . إشارة إىل ما تقدم من اآلي ، وأخبار املهلكني » َهذَا َنذِيٌر « : قوله 
من جنس الصحف األوىل ، ألنه معجزة ، وتلك مل تكن معجزة ، وأما بعيد لفظاً ومعىن؛ أما معىن فألن القرآن ليس 

لفظاً فألن النذير إن كان كامالً فما ذكره من حكاية املهلكني أوىل ألنه أقرب ويكون هذا يبقى على حقيقة 
: ؛ يقال التبعيض ، أي هذا الذي ذكرناه بعض ما جرى أو يكون البتداء الغاية أي هذا إنذار من املنذرين املتقدمني

  .هذا الكتاب وهذا الكالم ِمْن فُالَن 
أي هذا النذير من جنس النذر األوىل أي رسول من الرسل  -صلى اهللا عليه وسلم  -إشارة إىل الرسول : وقيل 

  .إليكم كما أرسلوا إىل أقوامهم 
لقياس يف مصدره إنذار ، جيوز أن يكون مصدراً ، وأن يكون اسَم فاعل وكالمها ال ينقاس ، بل ا» نذير « : وقوله 

صفة محالً على معىن » اُألوْلَى « والنُّذُر جيوز أن يكون مجعاً لنذير مبعنييه املذكورين ، و . ويف اسم فاعله ُمْنِذر 
  ] . ١٨: طه [ } مَآرُِب أخرى { : اجلماعة كقوله 

[ } اقتربت الساعة { : لساعة اآلزفة ، كقوله ا: َدَنِت الِْقَياَمةُ ، واقتربت ، والتقدير » أَزفَت اآلزِفَةُ « : قوله 
  .وجيوز أن تكون اآلزفة على القيامة بالَغلََبِة ]  ١: القمر 

كانت : ويقال ] .  ١: الواقعة [ } َوقََعِت الواقعة { : كقوله تعاىل » أَزِفَِت اآلزِفَةُ « قوله : قال ابن اخلطيب 
  :وَهذَا االستعمال على وجهني . الكائنةُ 

: فعله الفاعل كقوله : إذا كان الفاعل صار فاعالً ملثل ذلك الفعل من قبل ، مث فعله مرةً أخرى ، يقال : ول األ
  .َحاكَه احلَاِئُك أي من شغله ذلك من قبل فعله 

غاصٌب َضِمَنهُ  إذَا َماَت الَْميُِّت اْنقَطََع َعَملُُه ، وإذا غصب العني: أن يصري الفاعل فاعالً بذلك الفعل ، يقال : الثاين 
أَزِفَت اآلزِفَةُ حيتمل أن يكون من األول أي قربت الساعة اليت كل يوم تزداد قرباً فهي كائنة قريبة : ، فقوله 



وفاعل أزفت يف . أي قرب وقوعها » َوقََعت الَْواِقَعةُ « : وزادت يف القرب ، وحيتمل أن يكون من الثاين كقوله 
  .أزفت القيامة اآلزفة أو السَّاعة اآلزفة : نه قال احلقيقة القيامة أو الساعة فكأ

ما : الُْمتَآزُِف؟ قلت : ما املتكأكىُء؟ قال : الُْمَتكَأْكىُء ، قلت : َما الُْمْحَبنِْطىُء؟ قال : قلت ألعرايبٍّ : قال أبو زيد 
  .أْنَت أْحَمُق وتركَنِي َوَمرَّ : املتآزف؟ قال 

وصفاً وأن يكون مصدراً ، فإن كانت وصفاً » كَاِشفَةٌ « جيوز أن يكون } اهللا كَاِشفَةٌ لَْيَس لََها ِمن ُدوِن { : قوله 
  .َنفٌْس كَاِشفَةٌ أو حالٌ كَاِشفَةٌ : تقديره : احتمل أن يكون التأنيث ألجل أنه صفة ملؤنث حمذوف فقيل 

  شهور فيكون اهللا نفساً كاشفة؟استثناء على امل} ِمن ُدوِن اهللا { إذا قدرهتا نفٌس كاشفة ، وقوله : فإن قيل 
  :فاجلواب من وجوه 

  }َوالَ أَْعلَُم َما ِفي َنفِْسَك {  -عليه الصالة والسالم  -ال فساد يف ذلك لقوله تعاىل حكايةً عن عيسى : األول 

  ] . ١١٦: املائدة [ 
  .ليس صرحياً يف االستثناء فيجوز أن ال يكون نفساً : الثاين 

لكاشف املُبَاِلغ وحيتمل أن يكون التاء للمبالغة كََراوية ، وَعالََّمة وَنسَّاَبة أي ليس هلا إنسان االستثناء ا: الثالث 
  .كاشفة أي كثري الكشف 

وإن كانت مصدراً ، فهي كاخلَاِئَنة والَعاِفَية والَْعاِقَبة ، واملعىن ليس هلا من دون اهللا كشٌف أي ال يكشف عنها ، وال 
: األعراف [ } الَ ُيَجلِّيَها ِلَوقْتَِهآ إِالَّ ُهَو { : ن كشف الشيء أي عرف حقيقته ، كقوله يظهرها غريه ، فيكون م

واملعىن ليس هلا من يزيلها ويردها إذا غَشَِيت اخلَلَْق أْهوالُها وشدائُدها مل . وإما من كشف الضر أي أزالُه ]  ١٨٧
  .يف غافر » أَزَِف « وتقدم الكالم على مادة . وهذا قول عطاء وقتادة والضحاك . يكشفها أحد عنهم غريه 

َما َجاَءنِي أََحٌد ، : زائدة ، تقديره ليس هلا غُري اهللا كَاشفة ، وهي تدخل على النفي فتؤكد معناه تقول » ِمْن « و 
يكون نفياً عاماً وَما َجاءنِي ِمْن أََحٍد ، وعلى هذا حيتمل أن يكون فيه تقدمي وتأخري أي ليس هلا من كاشفة دونَ اهللا ف

بالنسبة إىل الكواشف ، وحيتمل أن تكون غري زائدة ، واملعىن ليس هلا يف الوجود نفس تكشفها أي خترب عنها كما 
» دون « و . كَشَفُْت األَْمَر ِمْن َزْيٍد : هي من غري اهللا يعين من يكشفها فإمنا يكشفها من اهللا ال من غري اهللا كقولك 

  .أي غري اهللا ]  ٨٦: الصافات [ } أَإِفْكاً آِلَهةً ُدونَ اهللا ُترِيُدونَ { : تعاىل  يكون مبعىن غري كقوله

فَاْسُجدُوا ِللَِّه َواْعُبُدوا ) ٦١(َوأَنُْتْم َساِمُدونَ ) ٦٠(َوَتْضَحكُونَ َولَا َتْبكُونَ ) ٥٩(أَفَِمْن َهذَا الَْحِديِث تَْعَجُبونَ 
)٦٢ (  

وال جييء فيه اإلعمال ، ألن من شرط اإلعمال تأخري املعمول » َتْعَجُبونَ « متعلق ب } أَفَِمْن هذا احلديث { : قوله 
و » َتْعَجُبونَ « : وعليه تتخرج اآلية الكرمية فإن كُالًّ من قوله . عن العوامل ، وهنا هو متقدم ، وفيه خالف بعيد 

  . يطلب هذا اجلار من حيث املعىن» الَ تَْبكُونَ « و » َتْضَحكُونَ « 
واحلسن بضم التاء وكسر اجليم واحلاء من غري . » َتْضَحكُون « و » تَْعَجُبون « والعامة على فتح التاء واجليم من 

  .وهي أبلغ من حيث إهنم إذا أضحكوا غريهم كان جترؤهم أكثر . واو عاطفة بني الفعلني 
َسن ، فيحتمل أن يكون يضحكون حاالً ، وأن يكون وقرأ أَُبيٌّ وعبُد اهللا كاجلماعة ، إال أهنما بال واوٍ عاطفة كاحلَ

  .استثناًء كاليت قبلها 



  فصل
وحيتمل أن يكون إشارة إىل حديث أزفت اآلزفة ، فإهنم : قال ابن اخلطيب . املراد باحلديث القرآن : قال املفسرون 

أي استهزاء من هذا احلديث كقوله ) َوَتْضَحكُونَ : ( وقوله . كانوا يتعجبون من َحْشر األجساد ، والعظام البالية 
 ٤٧: الزخرف [ } فَلَمَّا َجآَءُهم بِآَياتَِنآ إِذَا ُهم مِّْنَها َيْضَحكُونَ { :  -عليه الصالة والسالم  -تعاىل يف حق موسى 

. [  
وحيتمل أن يكون إنكاراً على مطلق الضحك مع مساع حديث القيامة أي أتضحكون وقد مسعتم أن القيامة قربت 

  .ن حقاً أن ال تضحكوا حينئذ فكا
ما رؤي بعد هذه اآلية  -صلى اهللا عليه وسلم  -مما تسمعون من الوعيد ، روي أن النيب » َوالَ تَْبكُونَ « : وقوله 

إنا » : اآلية قال أهل الصفة } أَفَِمْن هذا احلديث َتْعَجُبونَ { ملا نزل قوله « : وقال أبو هريرة . ضاحكاً إال تبسماً 
صلى اهللا عليه وسلم  -مث بكَْوا حىت جرت دموعهم على خدودهم ، فلما مسع رسول اهللا « ِه َوإِنَّا إلَْيِه َراجُِعونَ ِللَّ
الَ َيِلُج النَّار َمْن َبكَى ِمْن َخْشَيِة اللَِّه ، :  -صلى اهللا عليه وسلم  -بكاءهم بكى معهم فبكينا لبكائه ، فقال النيب  -

ُهْم وََيْرَحمُُهْم نَّةَ ُمصرٌّ علَى َمْعِصَيِة اللَِّه ، َولَْو لَْم ُتذْنِبُوا لَذََهَب اللَُّه بكم ، َوأَتى بِقَْومٍ ُيذْنُِبونَ فَيْغِفُر لََوالَ َيْدُخلُ الَْج
  .» إنَُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُم 

كون مستأنفةً ، أخرب اهللا عنهم بذلك ، وهذه اجلملة حيتمل أن ت. أي غافلون الهون » َوأَنُْتْم َساِمُدونَ « : قوله 
اإلعراض والغفلة عن : والسمود ، قيل . وحيتمل أن تكون حاالً أي انتفى عنكم البكاء يف حال كونكم سامدين 

رضي اهللا (  -رواه الواليبُّ والَعْوِفيُّ عن ابن عباس . َدْع َعنَّا ُسُموَدك أي هلَوك : اللهو ، يقال : الشيء ، وقيل 
  :وقال الشاعر  -)  عنهما
  كَأَنَّكَ الَ َتفَْنى َوالَ أَْنَت َهاِلُك... أَالَ أَّيَها اإلْنَسانُ إنََّك َساِمٌد  -٤٥٧٨

  ) :رمحه اهللا ( االستنكار ، قال : وقيل . اخلُُموُد : وقيل . فهذا مبعىن اله العب 
  نَ لَُه ُسُمودَابِْمقَدارٍ سََمْد... َرَمى الِْحْدثَانُ نِْسَوة آلِ َسْعٍد  -٤٥٧٩

  َوَردَّ ُوُجوَهُهنَّ الْبِيضَ ُسودَا... فََردَّ ُشُعوَرُهنَّ السُّوَد بِيضاً 

يا جَارَِيةُ اُمسِدي لنا : السمود القيامة بلغة ِحْمَير ، يقولون : فهذا مبعىن اخلمود واخلشوع ، وقال عكرمة وأبو هريرة 
وقال . وقال جماهد غضاب َيَتبَْرطَُعونَ . أَِشُرونَ : وقال الضحاك . ا َولَِعبُوا أي غنِّي ، فكانوا إذا مسعوا القرآن َتَغنَّْو

مسد رأسه وسبده أي استأصل شعره : وقيل . َبِعريٌ َساِمدٌ يف َسيْرِِه : السامد الالهي الرافع رأسه من قوهلم : الراغب 
.  

وقال احلسن سامدون . ن يتجددان ويعدَمان وذكر باسم الفاعل ألن الغفلة دائمة وأما الضحك والعجب فهما أمرا
أنه خرج والناس ينتظرونه  -صلى اهللا عليه وسلم  -أي واقفون للصالة قبل وقوف اإلمام ، ملا ُروَِي عن النيب 

س وروى املَْهَدوِيُّ عن علي أنه خرج إىل الصالة فرأى النا. حكاه املاوردي . َما ِلي أََراكُْم َساِمِديَن : قياماً فقال 
أن جيلسوا غري مصلني وال منتظرين » سامدون « وروي عن علي أن معىن . َما ِلي أََراكُْم َساِمِديَن : قياماً فقال 

  .واْسَمأدَّ الرجال اْسمِئَْداداً أي َورِم غضباً . وتسميد األرض أن جيعل فيها السماد وهو سِْرجٌني َوَرَماٌد . الصالة 
هذا األمر حيتمل أن يكون عاماً ، وحيتمل أن يكون التفاتاً أي اشتغلوا بالعبادة ، } وا فاسجدوا ِللَِّه واعبد{ : قوله 

  .وإما ألن العبادة يف احلقيقة ال تكون إالَّ هللا » فَاْسُجدُوا ِللَِّه « : واعبدوا اهللا إما لكونه معلوماً من قوله : ومل يقل 
سجد بالنجم وسجد معه  -صلى اهللا عليه وسلم  -يب الن -أن ) ابن عباس رضي اهللا عنهما ( وروى عكرمة عن 



أول سورة أنزلت فيها : قال  -) َرِضَي اهللا عنه (  -وروي عن عبد اهللا . املسلمون واملشركون واجلّن واإلنس 
،  وسجد َمْن َخلْفَُه إال رجالً رأيته أخذ كَفًّا من تراب -صلى اهللا عليه وسلم  -السجدة النَّجم ، فسجد رسول اهللا 

  .فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافراً وهو أميةُ ْبُن َخلٍَف 
َوالنَّْجمِ فلم يسُجدْ  -صلى اهللا عليه وسلم  -قرأت على النيب : قال  -) رضي اهللا عنه (  -وروى زيد بن ثابت 

اهللا مل يكتبها إن :  -رضي اهللا عنه  -فيها ، وهذا يدل على أن سجود التالوة غُري واجب ، قال عمر بن اخلطاب 
  .علينا إال أن يشاَء وهو قولُ الشَّاِفِعيِّ وأْحَمد 

  .وهو قول سفيانَ الثوريِّ وأصحابِ الرأي . وذهب قوٌم إىل أنه واجٌب على القارىء واملستمع مجيعاً 
سورة النجم َمْن قََرأَ «  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : وروى الثعليب يف تفسريه عن أّيب بن كعب قال 

  ) .انتهى ( » بَعَدِد َمْن َصدََّق ُمبَحمَّد وكَذََّبُه ) عشر حسنات ( أُعطي من األجر 

 َوكَذَُّبوا وَاتََّبُعوا أَْهَواءَُهْم َوكُلُّ) ٢(َوإِنْ َيرَْوا آَيةً ُيعْرِضُوا َوَيقُولُوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ ) ١(اقَْترََبِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ الْقََمُر 
  ) ٣(أَْمرٍ ُمْسَتِقرٌّ 

أَزِفَتِ { : أول هذه السورة مناسب آلخر ما قبلها ، وهو قوله تعاىل } اقتربت الساعة وانشق القمر { : قوله تعاىل 
، وهو ]  ٥٧: النجم [ } أَزِفَِت اآلزفة { : ، فكأنه أعاد ذلك مستدالً عليه بقوله تعاىل ]  ٥٧: النجم [ } اآلزفة 

ماض على حقيقته ، وهو قول عامة املسلمني إال من ال يلتفت إىل » َواْنَشقَّ الْقََمُر « : ر انشق بقوله حقٌّ؛ إذ القم
(  -روى أنس بن مالك . مرتني  -عليه الصالة والسالم  -وقد صح يف األخبار أن القمر انشق على عهده . قوله 

أن يريهم آيةً ، فأراُهُم القمر َشقََّتْينِ  -يه وسلم صلى اهللا عل -أن أهل مكة سألوا رسول اهللا  -) رضي اهللا عنه 
رضي اهللا عنه (  -وعن ابن مسعود . فأراهم انشقاق القمر مرتني : حىت رأوا حَِراَء بينهما ، وقال سنان عن قتادة 

دونه ،  ِفْرقََتْين فرقةً فوق اجلبل ، وفرقةٌ -صلى اهللا عليه وسلم  -انشق القمر على عهد رسول اهللا : قال  -) 
مل ينشق : وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد اهللا . » اْشَهدُوا « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا 

  .انشق القمر ، مث الَْتأََم بعد ذلك : وقال مقاتل . مبكة 
 -لم صلى اهللا عليه وس -انشق القمر على عهد رسول اهللا : وروى أبو الضحى عن مسروق عن عبد اهللا قال 

{ : نعم قد رأينا ، فأنزل اهللا عّز وجلّ : سحركم ابن أيب كبشة فقَِدموا السُّفَّار فسألوهم قالوا : فقالت قريش 
انشق مبعىن سينشق يوم القيامة ، فأوقع املاضي موقع املستقبل لتحققه وهو : وقيل . } اقتربت الساعة وانشق القمر 

  :عنه الظالم عند طلوعه كما يسمى الصبح فلقاً وأنشد للنابغة  انشق مبعىن انفلق: وقيل . خالف اإلمجاع 
  َدَعاَنا ِعْندَ َشقِّ الصُّْبحِ َداِعي... فَلَمَّا أَْدَبُروا َولَُهْم دوِيٌّ  -٤٥٨٠

  .وإمنا ذكرنا ذلك تنبيهاً على ضعفه 
َمرَّ الشَّْيُء : ، أي ذاهب سوف يذهب ويبطل من قوهلم } َوإِن َيرَْواْ آَيةً ُيعْرِضُواْ َوَيقُولُواْ ِسْحٌر مُّْسَتِمرٌّ { : قوله 

مستمر أي دائم؛ فإن : وقيل . َمّنوا أنفسهم بذلك : قال جماهد وقتادة . قَرَّ واْسَتقَرَّ : واْسَتَمرَّ إذا ذهب مثل قوهلم 
، ال خيتلف  كان يأيت كل زمان ومكان مبعجزة فقالوا هذا سحر مستمر دائم -عليه الصالة والسالم  -حممداً 

بالنسبة إىل شيء خبالف ِسْحر السََّحَرة ، فإن بعضهم يقدر على أمر وأمرين ، وثالثة ، ويعجز عن غريها وهو قادر 
  :ومنه قول الشاعر . قاله الزخمشري . على الكل 
  مِْرَولَْيَس َعلَى َشْيٍء قَوِميٍ بُِمْسَت... أَالَ إِنََّما الدُّنَْيا لَيَالٍ َوأَْعُصٌر  -٤٥٨١



أي مستبشع عندنا مّر على هلواتنا ال نقدر أن َنِسيَغه : قال الزخمشري . معناه شديد املرارة : وقيل . أي بدائم باقٍ 
  .انتهى . كما ال َنسيغُ املُرَّ 

  .أََمرَُّه أيضاً : َمرَّ الشَّْيُء بنفسه َومرَُّه غَْيُرُه؛ فيكون متعدياً والزماً ، ويقال : يقال 
َمرَّ احلَْبل إذا صلب واشتد ، وأَْمَرْرُتُه إذا أحكمت : مستمر أي قوّي شديد ، من قوهلم : لعالية والضحاك وقال أبو ا

  ) : -رمحةُ اللَِّه عليه (  -فَْتلَُه ، واْسَتمرَّ إذا قَوَِي واسَْتحكََم ، قال لقيط 

  َميِة الَ َرتا َوالَ َضَرعاِصْدُق الْعَزِ... َحتَّى اْسَتَمرَّْت َعلَى َشْزرٍ مَرِيَرُتُه  -٤٥٨٢
هي اقتراب الساعة ، فإن انشقاق القمر من آياته ، وقد رأوه وكذبوا فإن يروا غريها أيضاً » آيةً « : واملراد بقوله 

أما كونه معجزةً ففي غاية الظهور ، وأما كونه آية فألن منكر خراب العامل . يعرضون ، أو آية النبوة فإنه معجزة 
ق السماء ، وانفطارها ، وكل كوكب ، فإذا انشق بعضها كان ذلك خمالفاً لقوله جبواز خراب العامل ينكر انشقا

  .للتعظيم أي آية قوية أو عظيمة ُيعْرِضُوا ) آية ( والتنكري يف قوله . واملَُراد هبؤالء القائلني املعرضني هم الكفار 
وهذا راجع إىل الدوام . هرت أفعاله على هذا احلال ومعىن مستمر أي يشبه بعضه بعضاً أي اشت: قال أبو حيان 

  .وأتى هبذه اجلملة الشرطية تنبيهاً على أن حاهلم يف املستقبل كحاهلم يف املاضي . املتقدم 
  .ُيَرْوا مبنيا للمفعول من أََرى : وقرىء 

وما عاينوه من قدرة اهللا عّز وجلّ ،  -سلم صلى اهللا عليه و -أي كذبوا النيب } َوكَذَّبُواْ واتبعوا أَْهَوآَءُهْم { : قوله 
يف أنه سحر القمر » َواتََّبُعوا أَهَْواءُهْم « واتبعوا ما زين هلم الشيطان من الباطل وكذبوا باآلية وهي انشقاق القمر ، 

، وأنه خسوف يف القمر ، وظهور شيء يف جانب آخر من اجلو يشبه نصف القمر ، وأنه سحر أعيننا والقمر مل 
  .به شيء ، فهذه أهواؤهم يص

. الواقع مبتدأ » لكل « العامة على كسر القاف ، ورفع الراء اسم فاعل ، ورفعه خرباً } َوكُلُّ أَْمرٍ مُّْسَتِقرٌّ { : قوله 
  .وقرأ شيبة بفتح القاف وتروى عن نافع 

ر ، وزمان استقرار ، أو ال وجه هلا ، وقد وجهها غريه على حذف مضاف أي وكل أمر ذو استقرا: قال أبو حامت 
وقرأ أبو جعفر . مكان استقرار ، فجاز أن يكون مصدراً ، وأن يكون ظرفاً زمانياً أو مكانياً قال معناه الزخمشري 

  :وفيها أوجه . وزيد بن علي بكسر القاف وجر الراء 
» الساعة « العطف على حينئذ ب» كُلّ « أن تكون صفة َألْمر ، ويرتفع :  -ومل يذكر الزخمشري غريه  -أحدها 

  .فيكون فاعالً أي اقتربت الساعة وكل أمر مستقر 
: وهذا بعيد لوجود الفصل جبمل ثالث ، وبعيد أن يوجد مثل هذا التركيب يف كالم العرب ، حنو : قال أبو حيان 

معطوفاً » وحلماً « فيكون  زيداً أكرمه ورحل إىل بين فالن وحلماً: وأن جييء » أَكَلُْت ُخبْزاً ، وَضَرْبتُ َخاِلداً « 
  .انتهى . بل ال يوجد مثله يف كالم العرب » خبزاً « على 

وإذا دل دليل على املعىن فال يباىل بالفواصل ، وأين فصاحة القرآن من هذا التركيب الذي : قال شهاب الدين 
  ركبه هو حىت يقيسه عليه يف املنع؟

  .وهو مرفوع ، إال أنه ُخِفَض على اجلَِوارِ . » أَْمر  ِلكُلّ« خرباً » مستقراً « أن تكون : الثاين 

  .قاله أبو الفضل الرازي 
وهذا ال جيوز ، ألن اِجلوَاَر إمنا جاء يف النعت أو العطف على خالف يف إتيانه كما تقدم يف سورة املائدة فكيف يقال 



  .به يف خرب املبتدأ؟ هذا ما ال جيوز 
{ : بأنه حكمة بالغة ويكون قوله } كُلُّ أَْمرٍ مُّْسَتِقرٌّ { أخرب عن » ِحكَْمةٌ بَاِلَغةٌ « : أن خرب املبتدأ قوله : الثالث 

  .مجلة اعتراض بني املبتدأ أو خربه ]  ٤: القمر [ } َولَقَْد َجآَءُهم مَِّن األنبآء َما ِفيِه ُمزَْدَجٌر 
وكذبوا واتبعوا { بالغوه؛ ألن قبله : دره غريه معمول به أو أتى وق: أن اخلرب مقدر؛ فقدره أبو البقاء : الرابع 

أي وكل أمر مستقر ، أي لكل أمر حقيقة ما كان منه يف الدنيا فسيظهر وما كان منه يف اآلخرة } أهواءهم 
كل أمر من خري : وقيل . وكل أمر مستقر فاخلري مستقر بأهل اخلري ، والشر بأهل الشر : وقال قتادة . فسيعرف 

مستقر قول املصدقني : وقيل . اره ، فاخلري مستقر بأهله يف اجلنة والشر مستقر بأهله يف النار أو شر مستقر قر
ما قدر كائن ال حمالة : وقيل . لكل حديث منتهى : واملكذبني حىت يْعرفوا حقيقته بالثواب والعذاب ، وقال مقاتل 

صلى اهللا عليه  -لك هتديداً هلم وتسلية للنيب وقيل كل أمر مستقر على سنن احلق يثبت ، والباطل َيْزَهُق فيكون ذ
  ] . ٧: الزمر [ } ثُمَّ إىل َربِّكُْم مَّْرجُِعكُْم فَُينَبِّئُكُم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ { : وهو كقوله تعاىل  -وسلم 
اء صدقوا وبلغوا كل أمر مستقر يف علم اهللا تعاىل ال خيفى عليه شيء ، فهم كذبوا واتبعوا أهواءهم ، واألنبي: وقيل 

َوكُلُّ َشْيٍء فََعلُوُه ِفي الزبر وَكُلُّ { : وكقوله ]  ١٦: غافر [ } الَ خيفى َعلَى اهللا ِمنُْهْم َشْيٌء { : ، كقوله تعاىل 
. ٥٣ - ٥٢: القمر [ } َصِغريٍ َوكَبِريٍ مُّْستَطٌَر   [  

  .قر أي بل كل أمره مست» ِسْحٌر ُمْسَتِمّر « : هو جواب لقوله : وقيل 

  ) ٥(ِحكَْمةٌ بَاِلَغةٌ فََما ُتْغنِ النُّذُُر ) ٤(َولَقَْد َجاءَُهْم ِمَن الْأَْنَباِء َما ِفيِه ُمْزَدَجٌر 

  .أي َمَناِهي } َما ِفيِه ُمزَْدَجٌر { يعين أهل مكة من أخبار األمم املكذبة والقرآن } َولَقَدْ َجآَءُهم مَِّن األنبآء { : قوله 
و . الْخرب » ِفيِه « وقع صلة وأن يكون مبتدأ ، و » فيه « ألن » فيه « جيوز أن يكون فاعالً ب  »مزدجر « : قوله 

  .بدل من تاء االفتعال ، وأصله ُمزَْتَجٌر ، فقُلبت التاء داالً » الدال « 
رف مهموس ، وقد تقدم أن تاء االفتعال تقلب داالً بعد الزاي ، والدال ، والذال؛ ألن الزاي حرف جمهور والتاء ح

هنا اسم مصدر أي ازدجاراً ، أو اسم مكان » مزدجر « و . فأبدلوها إىل حرف جمهورٍ قريب من التاء ، وهو الدال 
ُمزََّجر بِقلب : وقرىء . َزجَْرُتُه واْزَدَجْرُتُه إذا هنيته عن السوء : ومعناه فيه هني وعظة ، يقال . أي موضع ازدجار 

  .ُمْزجِر اسم فاعل من أَْزَجرَ صار ذا َزْجرٍ ، كَأَْعَشبَ أي صار ذا ُعْشبٍ : وزيد بن علي .  تاء االفتعال زاياً مث أدغم
، ألنه كان ]  ٢٢: النمل [ } َوجِئُْتَك ِمن َسَبإٍ بِنََبإٍ َيِقنيٍ { واألنباء هي األخبار العظام اليت هلا وقع كقول اهلدهد 

وإمنا جيب . أي بأمر غريب ]  ٦: احلجرات [ } ن َجآَءكُْم فَاِسُق بَِنَبإٍ إِ{ : خرباً عظيماً له وقع وخرب ، وقال تعاىل 
هود [ } ِتلَْك ِمْن أَْنَبآِء الغيب ُنوحِيَهآ إِلَْيَك { : التثبُّت فيما يتعلق به حكم ويترتب عليه أمر ذو بال ، وقال تعاىل 

  .واملراد باألنباء هنا أخبار املهلكني املكذّبني ] .  ٤٩: 
  .املراد القرآن :  وقيل

  :وجهان ) ما ( ويف : قال ابن اخلطيب 
  .أهنا موصولة أي جاءكم الذي فيه ُمْزَدَجٌر : األول 
  .أهنا نكرة موصوفة أي جاءكم من األنباء شيء موصوف بأن فيه مزدجر : الثاين 
  :فيه وجهان » حكمة « : قوله 

ولقد جاءهم حكمة بالغة من األنباء ، وحينئذ يكون بدل كل : قيل كأنه } َما ِفيِه ُمْزَدَجٌر { أنه بدل من : أحدمها 



  .من كل ، أو بدل اشتمال 
أن يكون خرب مبتدأ مضمر ، أي هو حكمة بالغةٌ ، أي ذلك الذي جاءهم من إرسال الرسل وإيضاح : الثاين 

وقد تقدم أنه جيوز . الساعة املقتربة الدالئل ، واإلنذار ملن مضى ، أو إشارة ملا فيه األنباء أنه حكمة ، أو إشارة إىل 
بالنصب » ِحكَْمةً « وقرىء ] .  ٣: القمر [ } وَكُلُّ أَْمرٍ مُّْسَتِقرٌّ { على قراءة أيب جعفر وزيد أن يكون خرباً ل 

  .» ما « حاالً من 
ن حاالً فكيف تعمل إ» حكمة « موصولة ساغ لك أن تنصب » ما « إن كانت : فإن قلت : قال الزخمشري 

  كانْت موصوفة وهو الظاهر؟
  .انتهى . َتَخصُّصها بالصفة فيحسن نصب احلال عنها : قلت 

جاءهم من األْنَباء شيء فيه ازدجار فيكون منكراً ، وتنكري ِذي احلال قبيحٌ : وهو سؤال واضح؛ ألنه يصري التقدير 
.  

وتكون يف حمل نصب مفعوالً مقدماً أي أَيَّ َشْيء  أن تكون استفهامية ،» ما « جيوز يف } فََما ُتْغنِي النذر { : قوله 
  .ُتْغنِي النذر؟ وأن تكون نافية أي مل تغن النذر شيئاً 

إتباعاً للفظ الوصل ، » تغن « وكتب . والنذر مجع َنذِير؛ واملراد به املصدر أو اسم الفاعل كما تقدم يف آخر النجم 
  .فإهنا ساقطة اللتقاء الساكنني 

قال مكي ، . » لَْم « فجزمت كما جتزم » لَْم « محالً هلا على » تغين « وإمنا حذفت الياء من : ني قال بعض النحوي
تنفي احلال ، فال جيوز أن يقع إحدامها موقع » ما « تنفي املاضي وتُردُّ املستقبل ماضياً ، و » مل « وهذا خطأ ، ألن 

  .األخرى الختالف َمْعَنيَْيهَِما 
  فصل

نافية فاملعىن أن » ما « إن كانت } فََما ُتْغنِي النذر { : وقوله . ن حكمة بالغة تامة قد بلغت الغاية املعىن أن القرآ
فَإِنْ أَعَْرضُواْ فََمآ أَْرَسلَْناكَ { : النذر مل يبعثوا ليغنوا ويلجئوا قومهم إىل اإلميان ، وإمنا أرسلوا مبلغني كقوله تعاىل 

وإن كانت استفهامية » فََتولَّ َعنُْهْم « : ويؤيد هذا قوله ]  ٤٨: الشورى [ } َك إِالَّ البالغ َعلَْيهِْم َحِفيظاً إِنْ َعلَْي
[ } َوَما ُتغْنِي اآليات والنذر َعن قَْومٍ الَّ ُيْؤِمُنونَ { : وأي شيٍء تغين النذر إذا خالفوهم وكذبوهم؟ كقوله : فاملعىن 
ى فكذبوا هبا وأنذرهتم مبا جرى على املكذبني ، فلم يفدهم أي إنك أتيت مبا عليك من الدعو]  ١٠١: يونس 

  .فهذه حكمة بالغة وما الذي تغين النذر غري هذا فلم يبق عليك شيء آخر؟ فتول عنهم 

) ٧(نَُّهمْ َجرَاٌد ُمْنَتِشٌر ُخشًَّعا أَْبصَاُرُهْم َيخُْرُجونَ ِمَن الْأَْجَداِث كَأَ) ٦(فََتَولَّ َعْنُهْم َيْوَم َيْدعُ الدَّاعِ إِلَى َشْيٍء ُنكُرٍ 
  ) ٨(ُمْهِطِعَني إِلَى الدَّاعِ َيقُولُ الْكَاِفُرونَ َهذَا َيْوٌم َعِسٌر 

قال ابن اخلطيب إن قول . نسختها آية السيف : قال أكثر املفسرين . أي أعرض عنهم » فتول عنهم « : قوله 
  .ملراد منه ال ُتَناِظْرُهْم بالكالم منسوخ ليس كذلك ، بل ا» فََتَولَّ « : املفسرين يف قوله 

وإليه ذهب الرُّمَّاينُّ ، . مضمرةً وهو أقرهبا » اذكر « منصوب إما ب » يوم « } َيْوَم َيْدُع الداع { : قوله 
« : ويكون قوله » فََما ُتْغنِ « : وإليه ذهب الزخمشري أيضاً ، وإما بقوله . بعده » َيخُْرُجونَ « والزخمشري وإما ب 

  .وفيه بعدٌ لبعده عنه . » َيقُولُ الْكَاِفُرونَ « : اعتراضاً ، وإما منصوباً بقوله » َتَولَّ َعْنُهْم فَ



} فََتَولَّ َعنُْهْم َيْوَم َيْدُع الداع { : ويبتدأ بقوله ]  ٥: القمر [ } فََما ُتْغنِ النذر { : مت الكالم عند قوله : وقيل 
وهو ضعيف جداً؛ ألن املعىن ليس أمره بالتولية عنهم يف يوم النفخ يف . » َعْنُهْم  فََتَولَّ« : فيكون منصوباً بقوله 

قاله احلسني وضعف من حيثُ اللَّفْظ ومن حيث . الصور ، وإمَّا منصوب حبذف اخلافض أي فتول عنهم إىل يوم 
عنهم ُمغَيا بذلك الزمان ، وإما باْنتظرْ املعىن أما اللفظ ، فألن إسقاط اخلافض غري منقاس ، وأما املعىن فليس تََولِّيِه 

أو على حذف حرف » ُخشَّعاً « أو منصوب ب : قال القرطيب . » يوم « مضمراً ، فهذه سبعة أوجه يف ناصب 
أي تول عنهم يا حممد : وقيل . فتول عنهم فإن هلم يوم يدع الدَّاعِ : الفاء وما عملت فيه من جواب األمر تقديره 

أعرض عنهم يوم القيامة وال تسأل عنهم وعن أحواهلم فإهنم : وقيل . ة ، وأبصرهتم يوم يدع الداع فقد أقمت احلج
  .ال َتَسلْ ما جرى على فالن إذا أخربته بأمر عظيم : يدعون إىل شيء نكر ويناهلم عذاب شديد كقولك 

» تغن « اتباعاً للفظ كما تقدم يف  خَطًّا» َيْدُع « وحذفت الواو من . أي وكل أمر مستقر يوم يدع الداعي : وقيل 
» ألل « مبالغة يف التخفيف إجراء » الدَّاع « والياء من . وشبهه ]  ٢٤: الشورى [ } َوَيْمُح اهللا الباطل { و 

  .ُمْجَرى ما عاقبها وهو التنوين ، فكما حتذف الياء مع التنوين كذلك مع ما عاقبها 
إن : ؛ ألنه معلوم قد أخرب عنه فقيل ]  ٤١: ق [ } َيْوَم ُيَناِد املناد { : قوله معرف كاملنادي يف » الدَّاِعي « : قوله 

  .منادياً ينادي وداعياً يدعو 
  .إسرافيل ينفخ قائماً على صخرة بيت املقدس ، قاله مقاتل : الداعي : قيل 

  .جربيل : وقيل 
قاله . َجاَء َرُجلٌ فَقَال الرَُّجلُ : ون كقولنا والتعريف حينئذ ال يقطع حّد العلمية ويك. ملك يوكَّل بذلك : وقيل 

  .ابن اخلطيب 
أمٌر ُنكٌُر ، : العامة على ضم الكاف ، وهو صفة على فُُعلٍ ، وفُُعلٌ يف الصِّفات عزيٌز منه } إىل َشْيٍء نُّكُرٍ { : قوله 

  .ورجل ُشلُلٌ وناقة أُُجٌد ، ورَوضةٌ أُُنٌف وِمْشَيةٌ ُسُجٌح 
  .بسكون القاف ، فيحتمل أن يكون أصالً ، وأن يكون خمففاً من قراءة اجلماعة وقرأ ابن كثري 

  .وقد تقدم ذلك حمرراً يف الُعْسر والُيْسر يف سورة املائدة 
  :ومسي الشديد نكراً ، ألن النفوس تنكره ، قال مالك بن عوف 

  َيْحِمي وََيكِْر ِمثِْلي َعلَى ِمثِْلَك... أَقِْدْم َنجَاُح إنَّه َيْوٌم ُنكُْر  -٤٥٨٣
{ : يتعدى؛ قال تعاىل » نكر « ُنِكَر فعالً ماضياً مبنياً للمفعول ، ألن : وقرأ زيد بن علي واجلحدري وأبو ِقالََبة 

  ] . ٧٠: هود [ } َنِكرَُهْم َوأَْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفَةً 
  فصل

  :وهو حيتمل وجهني : اخلطيب املعىن إىل شيء منكر فظيع ، مل ير مثله فينكرونه استعظاماً ، قال ابن 
أن املعىن إىل شيء نكر يف يومنا هذا ، ألهنم أنكروه أي يوم يدع الداعي إىل الشيء الذي أنكروه : أحدمها 

  .َيْخُرُجونَ 
فالن : أن املعىن منكر أي يقول القائل كان ينبغي أن ال يقع وال يكون ألن املنكر من شأنه أن ال يوجد يقال : الثاين 
  .ن املنكر ، وعلى هذا فهو عندهم كان ينبغي أن ال يقع ، ألنه ُيْردِيهم يف اهلاوية ينهى ع

  ما ذلك الشيء النكر؟: فإن قيل 
  .بأنه احلساب ، أو اجلمع له ، أو النشر للجمع : فأجيب 



  .ينكره النشر ال يكون منكراً ، فإنه إحياء ، ألن الكافر من أين يعرف وقت النشر ما جيري عليه ل: فإن قيل 
  ] . ٥٢: يس [ } ياويلنا َمن َبَعثََنا ِمن مَّْرقَدَِنا { : أنه يعلم ذلك لقوله تعاىل عنهم : فاجلواب 

قرأ أبو عمرو واألخوان خاشعاً ، وباقي السبعة ُخشَّعاً ، فالقراءة األوىل جارية على » َخاشِعاً أَْبصَاُرُهْم « : قوله 
: َتْخَشُع أَْبصَاُرُهْم ، وال تقول : ا جرى جمراه إذا قدم على الفاعل ُوحِّدَ تقول اللغة الفصحى من حيث إنَّ الفعلَ وم

  ) : -رمحةُ اهللا عليه  -( َيْخَشْعَن أَْبَصارُُهْم ، وأنشد 
  ِمْن إَِيادِ ْبنِ نِزَارِ ْبنِ َمَعْد... َوَشَبابٍ َحَسنٍ أَْوُجُهُهْم  -٤٥٨٥

  :وقال آخر 
  أَعَْناقَ ُبزَِّلَها ُمْرًخى لََها الُْجُدلُ... َها الرُّكَْبانُ ُمْعتَرِضاً َتلْقَى الِفجَاَج بِ -٤٥٨٥

أَكَلُونِي الْبََراِغيثُ ، وقد تقدم القول على ذلك يف املائدة واألنبياء : وأما الثانية فجاءت على لغة طَيِّىٍء ، يقولون 
  :ومثله قوله 
  َوِذي رَْوَنقٍ َعْضبٍ يَقُدُّ الْقََوانِسَا... بُِمطَّرٍِد لَْدنٍ ِصَحاحٍ كُُعوُبُه  -٤٥٨٦

  .َخاِشَعةً على َتْخَشُع ِهَي : وقرأ أّيب وعبد اهللا . ومجع التكسري يف اللغة يف مثل هذا أكثر من اإلفراد : قيل 
  .طىيء أَكَلُوين الرباغيثُ وهي : وهي لغة من يقول . على َيْخَشْعَن أْبَصارُُهْم » ُخشَّعاً « و : وقال الزخمشري 

وقد نص . وال جيري مجع التكسري َمْجرى مجع السالمة فيكون على تلك اللغة النادرة القليلة : قال أبو حيان 
سيبويه على أن مجع التكسري أكثر يف كالم العرب فكيف يكون أكثر ويكون على تلك اللغة القليلة؟ وكذا قال 

ألن الصِّفة مىت تقدمت على اجلماعة جاز فيها ذلك ، : ، قال  الفراء حني ذكر اإلفْراد مذكراً ومؤنثاً ومجع التكسري
  .واجلمع موافق للفظها فكان أْشَبه 

َمَرْرتُ بقَْومٍ كرميني آباؤهم والزخمشري : وإمنا خيرج على تلك اللغة إذا كان اجلمُع مجَع سالمة حنو : قال أبو حيان 
النقل عن العرب أن مجع التكسري أجود من اإلفراد كما قاس مجع التكسري على مجع السالمة وهو قياس فاسد يرده 

  .ذكره سيبويه ودل عليه كالم الفراء 

  :وقد خرج الناس قول امرىء القيس : قال شهاب الدين 
  الَ َتهْلَْك أًَسى وََتجمَّلِ: َيقُولُون ... ُوقُوفاً بَِها َصْحبِي َعلَى َمِطيِّهِْم  -٤٥٨٧

  .» ُوقُوفاً « يف أحد القولني يف » واقف « وهو مجع » ُوقُوفاً « على أن صحيب فاعل ب 
  :أوجٌه » خاشعاً وخشعاً وخاشعة « ويف انتصاب 

ملوصوف حمذوف تقديره فَرِيقاً خَاِشعاً أو ) صفة ( وهو يف احلقيقة ) . َيْدُع الدَّاعِ ( أنه مفعول به وناصبه : أحدها 
  . فَْوجاً َخاشِعاً

املتأخر عنه ، وملا كان العامل متصرفاً جاز تقدم احلال عليه ، وهو رد على ) َيْخُرُجونَ ( أنه حال من فاعل : والثاين 
حال من احلَلْبة ، » فشىت « ) شَتَّى َتؤُوُب احلَلْبةُ : ( اجلَْرمي ، حيث زعم أنه ال جيوز ، ورد عليه أيضاً بقول العرب 

  :وقال الشاعر 
  إذَا بَِرَجاٍء صَاِدقٍ قَاَبلُوا الَْبأسَا... يعاً َيُهونُ الصَّْعُب ِعْندَ أُوِلي النَُّهى َسرِ -٤٥٨٨
  .ومل يذكر َمكّّي غريه ) . َعْنُهْم ( أنه حال من الضمري يف : الثالث 
قاله ) . يدعو ( العامل فيها َيْوَم َيْدُعوُهمُ الدَّاعي ُخشَّعاً؛ ف: احملذوف تقديره ) َيْدُعو ( أنه حال من مفعول : الرابع 

  :وارتفع أبصارهم على وجهني . أبو البقاء 



  .الفاعلية بالصفة قبله : أظهرمها 
؛ ألن التقدير ُخشَّعاً ُهْم ، وهذا إمنا يأيت على قراءة خشعاً فقط ) ُخشَّعاً ( على البدل من الضمري املستتر يف : الثاين 

.  
مبتدأ ، واجلملة يف حمل نصب على احلال » أبصارهم « خرب مقدم ، و » خشعاً « وقرىء ُخشٌَّع أَْبصَاُرُهْم على أن 

  :وفيه اخلالف املذكور من قبل كقوله 
  َوَجْدُتُه حَاضَِراه اجلُوُد وَالْكََرُم. . ...  -٤٥٨٩
  فصل

أي َيْوَم َيْدعُو » َيْدُعو « : إنه منصوب على أنه مفعول بقوله : ، قال » خاشعاً « قال ابن اخلطيب ، ملا حكى نصب 
  .الدَّاِعي ُخشَّعاً 

  :هذا فاسد من وجوه : فإن قيل 
  .أن الشخص ال فائدة فيه؛ ألن الداعي يدعو كل أحٍد : أحدها 
  .بعد الدعاء فيكونون خشعاً قبل اخلروج وهو باطل } َيخُْرُجونَ ِمَن األجداث { : قوله : ثانيها 

  !قراءة خاشعة تبطل هذا: ثالثهما 
يدفع ذلك ، ألن كل أحد ال يدعى إىل شيء نكر ، } إىل َشْيٍء نُّكُرٍ { : أما اجلواب عن األول فإن قوله : نقول 

وعن الثاين املراد من الشيء النكر احلساب العسري يوم يدع الداعي إىل احلساب العسري خشعاً وال يكون العامل يف 
فََما َتنفَعُُهْم { : كقوله تعاىل ]  ٥: القمر [ } ا ُتْغنِ النذر فََم{ و » اذكروا « بل » َيخُْرُجونَ « يدعو ) يوم ( 

ابتداء كالم ، وعن الثالث أنه ال منافاة بني القراءتني » َيْخُرُجونَ « : ويكون ]  ٤٨: املدثر [ } َشفَاَعةُ الشافعني 
  .عاً أبصارهم يدعو الداعي قوماً خاش: وخاشعاً نصب على احلال أو على أنه مفعول يدعو كأنه يقول 

، وخشوع األبصار سكوهنا على ]  ١٠٨: طه [ } َوَخَشَعِت األصوات { : السكون كما قال تعاىل ) واخلشوع ( 
خاشعة أي : وقيل ] .  ٤٣: إبراهيم [ } الَ َيرَْتدُّ إِلَيْهِْم طَْرفُُهمْ { : حال ال تتلفّت مينة وال يسرة كما قال تعاىل 

  .اب ذليلة خاضعة عند رؤية العذ

واألجداث القبور وقد . وأن يكون مستأنفاً ) أبصارهم : ( جيوز أن يكون حاالً من الضمري يف ) َيخُْرُجونَ : ( قوله 
  .تقدم يف يس 

ومثلهم باجلراد . أو مستأنفة » خيرجون « هذه اجلملة جيوز أن تكون حاالً من فاعل ) كَأَنَُّهمْ َجرَاٌد : ( وقوله 
  .معىن منتشر أي منبث حََياَرى : وقيل . لتََّموج املنتشر يف الكثرة وا
أهنم خيرجون فزعني ال جهة ألحد منهم : واملعىن ] .  ٤: القارعة [ } كالفراش املبثوث { : ونظريه قوله تعاىل 

  .يقصدها كاجلراد وال جهة تكون خمتلطةً بعُضها يف بعض ، وذكر املنتشر على لفظ اجلراد 
[ } ثُمَّ إِذَآ أَنُتْم َبَشٌر َتنَتِشُرونَ { : املنتشر مطاوع َنَشَرُه إذا أحياه ، قال تعاىل : أن يقال  وحيتمل: قال ابن اخلطيب 

  .يدب إشارة إىل كيفية خروجهم من األجداث وضعفهم ) و ( فكأهنم جراد متحرك من األرض ]  ٢٠: الروم 
َيْوَم َيكُونُ { : وقال يف موضع آخر } ِشٌر مُّْهِطِعَني إِلَى الداع كَأَنَُّهمْ َجرَاٌد مُّنَت{ ) : تعاىل ( قوله : وقال القرطيب 

فهما صفتان يف وقتني خمتلفني أحدمها عند اخلروج من القبور خيرجون ]  ٤: القارعة [ } الناس كالفراش املبثوث 
م يف بعض ال جهة أين يتجهون فيدخل بعضهم يف بعض فهم حينئذ كالفراش املبثوث بعضه) إىل ( فزعني ال يهتدون 

  .له يقصدها فإذا مسعوا املنادي قصدوه فصاروا كاجلراد املنتشر ، ألن اجلراد املنتشر هلا جهة يقصدها 



قال أبو البقاء . عند من يرى تََعدَُّد احلال » َيْخُرُجونَ « حال أيضاً من اسم كان ، أو من فاعل » ُمْهِطِعَني « : قوله 
عند قوم ، وهو بعيد؛ ألن الضمري يف منتشر للجراد وإمنا هو حال » ُمنَتِشرٍ «  يف حال من الضمري» مهطعني « و : 

  .انتهى . أو من الضمري احملذوف » خيرجون « من فاعل 
  .وهو اعتراض حسن على هذا القول 

  :واإلهطاع اإلسراع وأنشد 
  إلَى السََّماعِ بِِدْجلَةَ ُمْهِطِعَني... بِِدْجلَةَ دَاُرُهْم َولَقَْد أََراُهم  -٤٥٩٠

  ) : -رمحة اهللا على من قال  -( قاله ابن عباس وأنشدوا . النظر : وقيل . اإلسراع مع مد العنق : وقيل 
  َونِْمُر ْبُن َسْعٍد ِلي ُمِطيٌع َوُمْهطُِع... َتَعبَّدَنِي نِْمُر ْبُن سَْعٍد َوقَْد أََرى  -٤٥٩١

  .هيم وقد تقدم الكالم على هذه املادة يف سورة إبرا
  .فاحتني آذاهنم إىل املصوت : وقال عكرمة . عامدين : وقال قتادة . مضلني : قال الضحاك 

  .» ُمْهِطِعَني « حال من الضمري يف : قال أبو البقاء » َيقُولُ الْكَاِفُرونَ « : قوله 
الضمري يف املعىن فيكون  وفيه نظر من حيث ُخلُوُّ اجلملة من رابط يربطها بذي احلال ، وقد جياب بأن الكافرين هم

وإمنا أبرزهم تشنيعاً عليهم هبذه الصفة . يقولون هذا : من باب الربط باالسم الظاهر عند من يرى ذلك كأنه قيل 
  .القبيحة 
  .أي صعبٌ شديد } هذا َيْوٌم َعِسٌر { : وقوهلم 

فَفََتْحَنا أَْبوَابَ ) ١٠(فََدَعا َربَُّه أَنِّي َمْغلُوٌب فَانَْتِصْر ) ٩(ونٌ وَازُْدجَِر كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ فَكَذَّبُوا َعْبَدَنا َوقَالُوا َمْجُن
َوَحَملَْناُه َعلَى ذَاِت أَلَْواحٍ ) ١٢(َوفَجَّْرَنا الْأَْرَض ُعُيوًنا فَالَْتقَى الَْماُء َعلَى أَْمرٍ قَْد قُِدَر ) ١١(السََّماِء بَِماٍء ُمْنَهِمرٍ 

فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي ) ١٥(َولَقَْد َتَركَْناَها آَيةً فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ ) ١٤(َتجْرِي بِأَْعيُنَِنا جََزاًء ِلَمْن كَانَ كُِفَر ) ١٣(َوُدُسرٍ 
  ) ١٧(َولَقَدْ َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ ) ١٦(َوُنذُرِ 

وال . وله حمذوف أي كذبت الرُُّسلَ؛ ألهنم ملا كذبوا نوحاً فقد كذبوا مجيع الرسل مفع» كَذََّبْت قَْبلَُهْم « : قوله 
كذبت قبلهم قوُم نوح عَْبَدنا فكذبوه ولو : جيوز أن تكون املسألة من باب التنازع؛ إذ لو كانت منه لكان التقدير 

ثاين تأكيداً ، ولذلك منعوا أن يكون لفظ هبذا لكان تأكيداً؛ إذ مل يفد غري األول ، وشرط التنازع أن ال يكون ال
  :قوله 

  أََتاكِ أَتَاِك الالَِّحقُونَ احْبِسِ احْبِسِ..  -٤٥٩٢
  .من ذلك 

: بعد قوله » فَكَذَُّبوا « ما معىن قوله : فإن قلت : ويف كالم الزخمشري ما جيوزه ، فإنه أخرجه عن التأكيد ، فقال 
  ؟»كَذََّبتْ « 

. عبدنا أي كذبوا تكذيباً عقب تكذيب كلما مضى منهم قَْرنٌ ُمكَذٌِّب تبعه قرن ُمكَذٌِّب معناه كذبوا فكذبوا : قلت 
  .هذا معىن حسن يسوغ معه التنازع 

  فصل
كذبت قبلهم قوم نوح : ملا فرغ من حكاية كالم الكافر ، ومن ذكر عالمات الساعة أعاد ذكر بعض األنبياء فقال 

ري املؤنث بالفعل قبل ذكر الفاعل جائٌز وحسٌن باالتفاق وإحلاق ضمري واعلم أن إحلاق ضم. أي قبل أهل مكة 



  كَذََّبْت فما الفرق؟: كَذَّبُوا قَْوُم نوحٍ وجيوزون : اجلمع بالفعل قبيٌح عند أكثرهم ، فال جيوزون 
األُنوثَةُ للفاعل ألن التأنيث قبل اجلمع ، ألن األنوثة والذكورة للفاعل أمر ال يتبدل ، ومل حتصل : قال ابن اخلطيب 

  .بسبب فعله خبالف اجلمع ، ألن اجلمع للفاعلني بسبب فعلهم 
  ؟»كَذََّبْت « : بعد قوله } فَكَذَّبُواْ َعْبَدَنا { : ما الفائدة يف قوله تعاىل : فإن قيل 

  :اجلواب عنه من وجوه : قال ابن اخلطيب 
  .كذب هؤالء عبدنا بآية االنشقاق فَكذَّبُوَك أي بآياته ف» كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ « أن قوله : األول 
كذبت قوم نوح املرسلني وقالوا مل يبعث اهللا رسوالً وكذبوهم يف التوحيد فكذبوا عبدنا كما كذبوا غريه؛ : الثاين 

وذلك ألن قوَم نوح كانوا مشركني يعبدون األصنام ومن يعبد األصنام يكذب كُلَّ رسول ، وينكر الرسالة ، ألنَّه 
  .ال تعلق هللا بالعامل السُّفِْليِّ ، وإمنا أمره إىل الكواكب فكان مذهبهم التكذيَب فكذَُّبوك : ول يق

كذبت قوم نوح فكان تكذيبهم : للتصديق والرد عليهم تقديره } فَكَذَّبُواْ َعْبَدَنا { : أن قوله تعاىل : الثالث 
  .تكذيب عبدنا أي مل يكن تكذيباً حبق 

  فكذبوا رسولنا كان أدلَّ على قُْبحِ فعلهم فما الفائدة يف اختيار لفظ العبد؟: لو قال : فإن قيل 
؛ ألن العبد أخوف وأقلّ حتريفاً »رسولنا « : َعْبَدَنا أدلّ يف صدقه وقبح تكذيبهم من قوله : أن قوله : فاجلواب 

 - ٤٤: احلاقة [ } األقاويل َألَخذَْنا ِمْنُه باليمني  َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا َبْعَض{ : لكالم السيِّد من الرسول فيكون كقوله 
٤٥ . [  

جمنون خرب ابتداء مضمر أي ُهو جمنون ، وهذا إشارة إىل أنه أتى باآليات الدالة على » َوقَالُوا َمْجُنونَ « : قوله 
َنُعوا بتكذيبهم بل قالوا صدقه حيث رأوا ما عجزوا عنه ، وقالوا مصاب اجلن أو زيادة بيان لقُْبح صنيعهم حيث مل َيقْ

َمْجُنونٌ مبالغة يف : جمنون أي َتقَوَّل ما ال يقبله عاقلٌ والكاذب العاقل يقول ما يظن به صدقُه ، فيكون قوهلم : 
  .التَّكِْذيبِ 

  .بدل من تاء ِلَما تَقَدََّم » ازدجر « الدال يف » َوازُْدجَِر « : قوله 
أو هو من كالم اهللا تعاىل  -قاله جماهد  -أي ازَْدجََرْتُه اِجلنُّ وذهبت ُبلبِّه  وهل هو من مقوهلم أي قالوا إنه ازدجر

: قال ابن اخلطيب . » ِلئَْن لَْم َتْنَتهِ لََتكُوَننَّ ِمَن املَْرُجوِمَني « أخرب عنه بأنه انُتهَِز وزجر بالسبِّ وأنواع األذى؟ َوقَالوا 
بذكر من تقدمه ، وأيضاً ترتب عليه قوله  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذا أصح؛ ألن املقصود تقوية قلب النيب 

، وهذا الترتب يف غاية احلسن ، ألهنم لَمَّا َزَجُروُه واْنَزَجَر هو عن دعائهم دعا ربه أَنِّي } فََدَعا َربَُّه { : تعاىل 
  .َمْغلُوٌب 

وٌب ، وجاء هبذا على حكاية املعىن ولو جاء على العامة على فتح اهلمزة؛ أي دعا بأَنِّي مغل» أَنِّي مغلوب « : قوله 
  .إنِّي مغلوب ومها جائزان : حكاية اللفظ لقال 

بالكسر إما على إضمار القول ، أي فقال فّسر به الدعاء ،  -وُروَِيْت عن عاصمٍ  -وعن ابن أيب إسحاق واألعمشِ 
  .ذهب الكوفيني وهو م. وهو مذهب الَبصْرّيني ، وإما إجراء للدعاء ُمْجَرى القول 

  فصل
  :يف معىن مغلوب وجوه 

  .غلبين الكفار فانَْتْصر يل منهم : أحدها 
  .وهو ضعيف . قاله ابن عطية . غَلََبْتنِي نَفِْسي َوَحَملَْتنِي على الدعاء عليهم ، فانَْتِصْر يل من نفسي : ثانيها 



اْحِتمَالٌ وِحلٌْم ، واحتمال نفسه ميتد ما دام اإلميان  إِنَّ النيب ال يدعو على قومه ما دام يف نفسه: أن يقال : ثالثها 
{  -صلى اهللا عليه وسلم  -منهم حمتمالً ، مث إنَّ يأسه حيصل واالحتمال واحللم يفر الناس مدة بدليل قوله حملمد 

عليه  -وقال لُنوحٍ ]  ٨: فاطر [ } فَالَ َتذَْهْب نَفُْسَك َعلَْيهِمْ َحسََراتٍ { ]  ٣: الشعراء [ } لََعلََّك بَاِخٌع نَّفَْسَك 
فقال ]  ٢٧: املؤمون [ و ]  ٣٧: هود [ } َوالَ ُتَخاِطبْنِي ِفي الذين ظلموا إِنَُّهم مُّْغَرقُونَ { :  -الصالة والسالم 

بت يا إِهلي إن نفسي غلبتين وقد أَمرَْتنِي بالدُّعاء عليهم فأهلكتهم فيكون معناه مغلوب حبكم البشرية أي غُل: نوح 
  .وِعيلَ صَْبرِي فانَْتِصْر يل منهم ال من نفسي 

  .وهو أحسنهما . وهذا الوجه ُمَركٌَّب من الوجهني : قال ابن اخلطيب 
  .أي فانتصر ِلي أو لنفسك ، فإِهنم كفروا بك ، أو انتصر للَحقِّ » فَاْنَتِصْر « : وقوله 
واملراد من الفتح واألبواب والسماء حقائقها وأن للسماء . تقدم اخلالف يف فتحنا يف األنعام ) فَفََتْحَنا : ( قوله 

  .أبواب ُتفَْتُح وُتْغلَُق 
هذا على سبيل : وقيل . هي املََجرَّة وهي شرع السماء ومنها فتحت مباء منهمر :  -رضي اهللا عنه  -قال علي 

  .» َجَرْت َميَازِيُب السََّماء « : ابل االستعارة؛ فإِن الظاهر أن املاء كان من السحاب فهو كقول القائل يف املطر الو
بيان بأن اهللا اْنَتَصَر منهم ، وانتقم مباء ال جبُْنٍد أنزله ومن العجب أهنم كانوا يطلبون املطر » فَفََتْحَنا « : ويف قوله 

  .سنني ، فأهلكهم اهللا َمبطْلُوبِهِْم 

  :يف الباء وجهان ) بَِماٍء ُمْنَهِمرٍ : ( قوله 
  .هنا للتعدية ويكون ذلك على املبالغة يف أنه جعل املاء كاآللة املُفْتََتحِ هبا ، كما تقول فََتْحُت باملَفَاتِيحِ أ: أظهرمها 
  :وأنشد امرؤ القيس . الغزير النازل بقوة : أهنا للحال أي فتحناها ملتبسةً هبذا املاء واملُْنَهمُر : والثاين 
  ِفيِه ُشْؤبُوب َجنُوبٍ ُمْنَهمِْر... نَْتَحى َراَح َتمْرِيِه الصََّبا ثُمَّ ا -٤٥٩٣

َهَمَر الرَُّجلُ يف كالمه إذا أكثر الكالم وأسرع ، وفالنٌ ُيَهاِمُر الشيء أي حيرفه ، وَهمََّر لَُه : واستعري ذلك يف قوهلم 
  .من ماله أعطاه بكَثَْرة 

  :قال الشاعر ) رمحة اهللا عليه ( واملنهمر الكثري قاله السُّدِّيُّ 
  َعلَى َخْيرِ َباٍد ِمْن مَعدٍّ َوحَاضِرِ... أََعْيَنيَّ ُجوَدا بالدُّمُوعِ اهلََواِمرِ  -٤٥٩٤

منهمر من غري سحاب مل ينقطع أربعني : قال ابن عباس . معىن منهمر أي منصب اْنصباباً شديداً : قال املفسرون 
  .مثان : وقيل . يوماً 
  .والباقون مثقالً . وفََجْرنا خمففاً  -يف روايةٍ  -عبد اهللا وأبو حيوة وَعاِصم قرأ » َوفَجَّرَْنا اَألْرَض « : قوله 

  :فيه أوجه » ُعُيوناً « : وقوله 
ومنعه بعضهم . أنه متييز أي فَجَّْرَنا ُعُيونَ اَألْرضِ ، فنقله من املفعولية إىل التمييز كما نقل من الفاعلية : أشهرها 

  .على ما سيأيت 
  .أبلغ من فَجَّْرَنا ُعُيونَ اَألْرضِ ، ملا ذكر يف نظريه مراراً } جَّْرَنا األرض ُعُيوناً َوفَ{ : وقوله 
أنه منصوب على البدل من األرض ، وُيْضِعُف هذا خلّوه من الضمري ، فإِنه بدل بعض من كل وجياب عنه : الثاين 

  .نار بدل اشتمال وال ضمري فهو مقدر ، فال» اُألْخُدوِد النَّارِ « : بأنه حمذوف أي عيوناً منها كقوله 
  .أنه مفعول ثان؛ ألنه ضمن فَجَّرَْنا معىن َصيَّْرَناَها بالتفجري ُعُيوناً : الثالث 
: قال ابن اخلطيب . أهنا حال ، وفيه جتوز حذف مضاف أي ذَات ُعُيوٍن ، وكوهنا حاالً مقدرةً ال مقارنةً : الرابع 



  .َوفجَّْرنا من األرض عيوناً : ه من البالغة ما ليس يف قول القائل في} وفجرنا األرض عيوناً { قوله 
فَفََتْحَنا السََّماَء أبواباً؛ ألن السماء أعظُم من األرض وهي للمبالغة ، وقال : وفجرنا األرض عيوناً ، ومل يقل : وقال 

فال غىن عنه } فَجَّرَْنا األرض ُعُيوناً  {: أما قوله تعاىل . أنابيب وال منافذ وال َمَجاري : أبواب السماء ومل يقل : 
فجرنا من األرض عيوناً يكون حقيقة ال مبالغة فيه ويكون يف صحة ذلك القول أن حيصل يف : ألن قول القائل 

  .األرض عيونٌ ثالثٌ وال يصلح مع هذا يف السََّماِء وِمَياهَِها 
  فصل

العني اليت هي آلة اإلبصار وجماز يف غريها أما يف عيون املاء الُعُيون مجع َعْينٍ وهي حقيقية يف : قال ابن اخلطيب 
فألهنا تشبه العني الناظرة اليت خيرج منها الدمع ، ألن املاء الذي يف العني كالدمع الذي يف العني وهو جماز مشهور 

 بقرينة كذلك ال حيمل صار غالباً حىت ال يفتقر إىل قرينٍة عند االستعمال فكما ال حيمل اللفظ على العني الناظرة إال
  .على الفَوَّاَرِة إال بقرينة ، مثل َشرِْبُت ِمَن الَعْينِ واغَْتَسلُْت مِْنَها وحنوه 

  .من أين علمت أن العني حقيقة يف الناظرة؟ : فإِن قيل 
  . وَعاَينُه ُمعَاَيَنةً وِعَياناً َعاَنُه َيِعيُنهُ إذا أصابه بالعني: ألن األفعال أخذت منه ، ومل تؤخذ من الُيْنبُوع ، فيقال : قلنا 

أوحى اهللا تعاىل إىل األرض أن ُتْخرَِج ماءها فتفجرت بالعيون وأي عني تأخرت غضب عليها : قال ُعَبْيُد ْبْن ُعَمْيرٍ 
  .فجعل ماءها ُمرا إىل يوم القيامة 

فالتقى ماُء السماء وماُء : فَالَْتقَى املاُء كأنه قال  :ملا كان املراد باملاء اجلنس َصحَّ أن يقال » فَالَتقَى املَاُء « : قوله 
املَاَءانِ « : وقرأ احلسن واجلَْحَدريُّ وُمَحمَّد بن كَْعب وتروى عن أمري املؤمنني أيضاً . وهذه قراءة العامة . األرض 

وقرأ احلسن أيضاً .  اثنني تثنية واهلمزة ساملة أي النوعان منه ماء السماء وماء األرض؛ ألن االلتقاء إمنا يكون بني» 
ِعلَْباَواِن ، يعين أنه شبه اهلمزة املنقلبة عن هاء : قال الزخمشري كقوهلم . بقلبها واواً ، وهي لغةَ طيِّىٍء » املَاَواِن « : 

  .هبمزة اِإلحلاق 
  .وروي عنه أيضاً املَاَيان بقلبها ياء ، وهي أشدُّ مما قبلها 

{ : مها لغتان قرىء هبما يف قوله . وقرأ ابن ِمقِْسم وأبو حيوة بالتشديد . ة على التخفيف العام» قَْد قُِدَر « : قوله 
  .كما سيأيت ]  ١٦: الفجر [ } فَقََدَر َعلَْيِه رِْزقَهُ { ]  ٣: األعلى [ } قَدََّر فهدى 

  فصل
قدَّر اهللا أن يكون املاءاِن : اتل وقال مق. معىن قد قدر أي حال قدرها اهللا كما شاء قضى عليهم يف أُّم الكتاب : قيل 

على َمقَادِير؛ وذلك ألن املفّسرين اختلفوا ، فمنهم من قال كان ماء السماء : وقيل . سواًء ، فكانا على ما قَدَّره 
قدر : كانا متساوَِيْين ، فقال على مقدار كان وقال قتادة : ومنهم من قال . ماء األرض : أكثر ، ومنهم من قال 

  .كفروا أن يغرقوا هلم إذا 
وفيه رد ) . مقدر ( التقى املاء أي اجتمع على أمر هالكهم وهو كأنه مقدور : وحيتمل أن يقال : قال ابن اخلطيب 

إن الطوفان كان بسبب اجتماع الكواكب السبعة يف برج مائّي والغرق مل يكن : على املنجِّمني الذين يقولون 
الطوفان الواجب وقوعه ، فرد اهللا عليهم بأنه مل يكن ذلك إال ألمر قد قُِدرَ  مقصوداً بالذات وإمنا ذلك أمر لزم من

  .، ويدل عليه أن اهللا تعاىل أوحى إىل نوح بأهنم ُمْغَرقُونَ 
وهي من الصفات اليت تقوم : قال الزخمشري . أي سفينة ذاِت ألواح } َوَحَملَْناُه على ذَاِت أَلَْواحٍ وَُدُسرٍ { : قوله 
  :وصوفات فتنوب مناَبها وتؤدي ُمؤَدَّاها حبيث ال ُيفَْصلُ بينها وبينها وحنوه مقام امل



  َولَكن قَِميصي َمْسُروَدة ِمْن َحِديِد. . ...  -٤٥٩٥
  :أراد ولكن قميصي درع ، وكذلك 

  َولَْو ِفي ُعُيون النَّازَِياِت بِأَكُْرعِ. . ...  -٤٥٩٦
مجعت بني الصفة وبني هذه الصفة ، أو بني اجلرار والدرع وهاتني  أراد ولو يف عيون اجلرار ، أال ترى أنك لو

  .وهذا من فصيح الكالم وَبِديِعِه . الصفتني مل يصح 
مجع ِدَسارة ، وهو اِملْسَماُر فعالة من : املسامري مجع ِدَسارٍ ، حنو كُُتب يف مجع ِكتاب وقال الزخمشري : والدُُّسر ، قيل 

  .به منفذه دسره إذا دفعه ، ألنه يدسر 

  .واحدها ِدَسار وَدِسٌري : الواحد َدْسٌر فيكون مثل َسقْف وُسقُف وقال البغوي : وقال الراغب 
ليس يف العنرب َزكاة إنَّما ُهوَ : وُمْدِسر مثل ُمطِْعن وروي . َدَسَرُه بالرمح ) و ( وأصل الدسر الدفع الشديد بقهر 

  .َشيٌء َدَسَرُه الَبْحُر أي دفََعُه 
وقال احلسن الدسر صدر . أضالعها : هي عراض السفينة وقيل : وقيل . إهنا اخليوط اليت تشد هبا السفن : وقيل 

  .الدسر أَلَْواحُ َجانَِبْيَها : وقال الضحاك . السفينة ، مسيت بذلك ألهنا َتْدُسرُ املاء جبؤجؤها أي تدفع 
وقيل . اْجَعل هذا نصب عينك : بأعيننا أي حبفظنا ، لقولك : مقاتل  وقال. أي مبَْرأى منَّا » َتْجرِي بِأَعُْينَِنا « : قوله 

بأعيننا أي ملتبسة حبفظنا ، وهو يف املعىن : فقوله . بأعني أوليائنا من املالئكة : وقيل . باألعني النابعة من األرض : 
  ] . ٣٩: طه [ } وَِلُتصَْنَع على عيين { : كقوله تعاىل 

  .معناه بأمرنا : وقال سفيان . السَّمَّال بأَْعيُنَّا باإلدغام  علي وأبو) بن ( وقرأ زيد 
  .وما بعده ) فَفَتَّْحَنا ( منصوب على املفعول له ، َناصُبُه ) جزاء : ( قوله 
منصوب على املصدر إما بفعل مقدر أي َجاَزْيَناُهم جََزاًء ، وإما على التجوز بأن معىن األفعال املتقدمة : وقيل 

  .ا جزاًء جازيناهم هب
أو  -عليه الصالة والسالم  -نوح : العامة على كُِفَر مبنيا للمفعول ، واملراد َمبْن كُِفَر } لَِّمن كَانَ كُِفَر { : قوله 

  .الباري تعاىل 
  :وقرأ ُمَسْيلََمةُ ْبُن ُمحَارِبٍ كُفَْر بإسكان الفاء ، كقوله 

  .كَفََر ، مبنياً للفاعل : وقرأ يزيد بن رومان وعيسى وقتادة ... َعَصْر لَْو ُعْصَر ِمْنُه اِملْسُك َوالَبانُ اْن -٤٥٩٧
. وفيه دليل على وقوع خرب كان ماضياً من غري قد . خرب كان » كَفَر « و . حينئذ قَوُم نوح » َمْن « واملراد ب 

  .ظاهرةً أو مضمرة ) قد ( ال بد من : وبعضُهْم يقول 
  :كفرهم ففيه وجهان  وجيوز أن تكون كان مزيدة ، وأما

{ : َشكَْرُتُه وَشكَْرتُ لَُه ، قال تعاىل : مثل َشكَرَ تعدى حبرف وبغري حرف ، يقال » كَفََر « أن يكون : أحدمها 
  ] . ١٥٢: البقرة [ } واشكروا ِلي َوالَ َتكْفُُرونِ 

  ] . ٢٥٦: البقرة [ } فََمْن َيكْفُْر بالطاغوت { : وقال 
  .الكفر ال من الكُفَْران أي جزاء ملن ستر أمره وأنكر شأنه ، أو جزاء ملن كفر به أن يكون من : الثاين 
  فصل

.  -عليه الصالة والسالم  -املعىن فعلنا به من إجناء نوح وإغراق قومه ثواباً ملن كفر به وُجِحَد أمره وهو نوح 
الذين غرقهم ، وجزاء ملا صنع بنوحٍ أي جزاء ملا كان كفر من أيادي ونقمة عند » ما « مبعىن » َمْن « : وقيل 



  .وأصحابه 
  .واجلزاء هنا مبعىن العقاب أي عقاباً لكفرهم . الم املفعول له » ِلَمْن « والالم يف 

وهو . ضمري تركناها إمَّا للقصة أو للِفْعلَة اليت فعلناها آية يعترب هبا ، أو السفينة } َولَقَدْ تََّركَْناَها آَيةً { : قوله 
واملعىن تركناها أي أبقاها اهللا بباِقْردى من أرض اجلزيرة آيةً أي عربة حىت نظرت إليها أوائلُ هذه األمة ، .  الظاهر

بأرض اهلِْنِد ، ومعىن تركناها أي جعلناها ، ألهنا بعد الفراغ منها صارت متروكة : وقيل . وكانت على اجلُوديِّ 
  .وجمعولة 

فأبدلت التاء داالً مهملة ، مث أبدلت املعجمة مهملة ملقارنتها وقد تقدم » ُمْدَتكر « صله أ} فََهلْ ِمن مُّدَِّكرٍ { : قوله 
  .هبذا األصل » ُمدَْتِكرٍ « وقد قرىء ] .  ٤٥: يوسف [ } وادكر َبْعَد أُمَّةٍ { : هذا يف قوله 

، من َدكَّر بالتشديد أي َدكَّر  بفتح الدال خمففة وبتشديد الكاف -ُمَدكَّرٍ  -وقرأ قتادة فيما نقل عنه أبو الفضل 
  .َنفَْسه أو غََريه مبا مبضى من قَصصِ األولني 

  .ونقل عنه ابن عطية كاجلماعة إال أنه بالذَّال املعجمة ، وهو شاذ ألن األَوَّلَ ُيقْلَُب للثَّانِي ، ال الثاين لألول 
مسعت عبد اهللا يقرأها : لْ ِمْن ُمدَِّكرٍ أو ِمْن مذَِّكرٍ ، قال فََه: روى ُزهَْيٌر عن أيب إِْسَحاقَ أنه مسَع رُجالً يسأل األسود 

  .فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ داالً : 
  فصل

. وهذه اآلية إشارة إىل أن األمر من جانب الرسل قد َتمَّ ، ومل يبق إال جانب املُْرَسلِ إِليهم بأن يتفكروا ويهتدوا 
ُمدَِّكٌر ُمفْتَِعلٌ من ذَكََر َيذْكُرُ : فاً وزجراً ، وقال ابن اخلطيب وهذا الكالم يصلح أن يكون حثاً وأن يكون ختوي

{ : مّدِكر إشارة إىل قوله : ويف قوله . ومنهم من يقلب التاء داالً . وقرأ بعضهم هبذا األصل . وأصله ُمذْتكٌر 
ة؟ وإما إىل وضوح األمر كأنه جعل أي هل ممن يتذكر تلك احلال]  ١٧٢: األعراف [ } أَلَْسَت بَِربِّكُْم قَالُواْ بلى 

  .للكل آيات اهللا فَنُسوها ، فهل من متذكر يتذكر شيئاً منها؟ 
جيوز أن : وقيل . خرب مقدم » فَكَْيَف « ) و ( كان الظاهر فيها أهنا ناقصة } فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي وَُنذُرِ { : قوله 

  .لظرف وإِمَّا على احلال كما تقدم حتقيقه يف البقرة يف حمل نصب إما على ا» كَْيَف « تكون تامة ، فتكون 
  فصل

؛ ]  ٤: الفجر [ } والليل إِذَا َيْسرِ { : يف قوله تعاىل » َيْسر « كما حذفت ياء » ُنذُر « وحذفت ياء اإلضافة من 
 ٢٣: يس [ } ذُونَ َوالَ ُينِق{ ]  ٥٦: العنكبوت [ } فَإِيَّاَي فاعبدون { : وذلك عند الوقف ، ومثله كثري ، كقوله 

َعذَابِي « : وقرىء بإثبات الياء يف ]  ١٥٢: البقرة [ } َوالَ َتكْفُُروِن { ]  ١٦: الزمر [ } ياعباد فاتقون { ] 
  .» وُنذُرِي 

  :جلامه ، قال أي َهيَّأَهُ للركوب بإِ» َيسََّر فََرَسهُ « : من قوهلم » ِللذِّكْرِ « هيأناُه } َولَقَدْ َيسَّْرَنا القرآن { : قوله 
  هَُناِلَك َيْجزِيين الَِّذي كُْنُت أَْصنَُع... فَقُْمُت إِلَْيِه باللَِّجامِ ُمَيسِّراً  -٤٥٩٨

يسرناُه للحفظ والقراءة ، وليس شيء من كتب اهللا : وقال سعيد بن جبري . سهلنا القرآن ليتذكر ويعترب به : وقيل 
  .يقرأ كله ظاهراً إال القرآن 

  .ُمتَِّعٍظ مبواعظه } َهلْ ِمن مُّدَِّكرٍ فَ{ : وقوله 



َتنْزُِع النَّاسَ ) ١٩(إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رًِحيا صَْرَصًرا ِفي َيْومِ َنْحسٍ ُمْسَتِمرٍّ ) ١٨(كَذََّبْت َعاٌد فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي وَُنذُرِ 
  ) ٢٢(َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ لِلذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ ) ٢١(َعذَابِي َوُنذُرِ فَكَْيَف كَانَ ) ٢٠(كَأَنَُّهمْ أَْعجَاُز َنْخلٍ ُمْنقَِعرٍ 

كَْيَف املَْسأَلَةُ الفُالَنِيَّةُ؟ مث : مرتني ، فاألول سؤال ، كقول املعلم للمتعلم } فكيف كان عذايب ونذر { : ذكر ههنا 
  .عىن التعظيم والتهويل ، والثاين مب» إِنَّا أَْرَسلَْنا « : بني فقال 
كَذََّبْت قَْوُم ُهوٍد؛ ألن التعريف كلما أمكن أن يؤتى : كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ ومل يقل يف عاد : قال يف قوم نوح : فإن قيل 

َبْيتُ « : به على وجه أبلغ فاألوىل أن يؤتى به والتعريف باالسم العلم أقوى من التعريف باِإلضافة؛ ألنك إذا قلت 
  .اسم علمٍ للقوم » فََعاٌد « حممد : َرسُولُ اللَِّه وقلت : الكَْعَبةُ ، وكذلك إذا قلت : ال يفيد ما يفيد قولك » ِه اللَّ

  :قَْوم ُهوٍد أعرف لوجهني : وال يقال 
وال يوصف ]  ٦٠: هود [ } أَالَ ُبْعداً لَِّعاٍد قَْومِ ُهوٍد { : أن اهللا تعاىل وصف عاداً بقوم هود يف قوله : أحدمها 

  .األظهر باألخفى ، واألخصُّ باألعمِّ 
: النجم [ } َعاداً األوىل { : إنه لفظٌ يقع على أقوام ، وهلذا قال تعاىل : ) واحد وَعاٌد قيل ( أن قوم هو : ثانيهما 
و بدل وجيوز يف فليس ذلك صفة ، وإمنا ه]  ٦٠: هود [ } لَِّعاٍد قَْومِ ُهوٍد { : أما قوله تعاىل : ألنا نقول ]  ٥٠

وأما عاداً األوىل فهو لبيان . يف املعرفة ، وجيوز أن يبدل من املعرفة بالنكرة ) منه ( البدل أن يكون دون املُْبَدل 
ُمَحمٌَّد النَّبِيُّ َشِفيِعي واللَُّه الكَرِميُ رَبِّي : تقدمهم أي عاداً الذين تقدموا ، وليس ذلك للتمييز والتعريف كما تقول 

َدَخلُت الدَّار املَْعُموَرة ِمَن الدَّاَرْينِ ، : الكَْعَبة املَُشرَّفَة ، لبيان الشرف ، ال لبياهنا وتعريفها بالشرف كقولك  َوَربُّ
  .وَخَدْمتُ الرَُّجلَ الزَّاِهَد ِمَن الرَُّجلَْينِ؛ فتبني املقصود بالوصف 

  .ْبدََنا؟ فكذبوا هوداً كما قال فكذبوا َع: ِلَم لَْم يقل : فإن قيل 
  .إِما ألن تكذيب قوم نوح أبلغُ لطول مقامه فيهم وكثرة ِعَناِدِهْم ، وإما ألن قصة عاٍد ذكرت ُمخَْتَصَرةً : فاجلواب 

  . الصَّْرَصُر الشَّديدة الصَّْوت من صَْرَصَر البابُ أو القَلَُم إِذَا صَوَّت} إِنَّآ أَْرَسلَْنا َعلَْيهِمْ رِحياً َصْرَصراً { : قوله 
  .الشديدة الربد من الصَّرِّ وهو الربد وهو كله أصول عند اجلمهور : وقيل 

من َصرَّ الشيُء إِذا صوت ، لكن أبدلوا من الراء املشددة صاداً ، وهذه أقوال » َصرَّراً « أصله : وقال مكي 
  .وتقدم هذا يف فُصِّلَْت وغريها . كَْبكََب وكَفْكََف : ومثله . الكُوِفيِّني 

  .الصرصر هو الدائمة اهلبوب من أََصرَّ َعلَى الشَّْيِء إِذا َداَم وَثََبت : ابن اخلطيب  وقال
  فصل

ذلك يوم : قيل . شديد دائم الشُّؤم استمر عليهم بُنحُوِسِه ، ومل ُيْبقِ منهم أحداً إِال أهلكه } َيْومِ َنْحسٍ مُّْسَتِمرٍّ { 
  .األربعاء يف آخر الشهر 

صلى اهللا عليه  -وقد جاء أن النيب ! يوم األربعاء َيْوَم َنْحسٍ مستمر فكيف يستجاب فيه الدعاء؟إذا كان : فإن قيل 
  .استجيب له فيه فيما بني الظهر والعصر  -وسلم 

  «إنَّ اللََّه يأمرك أَنْ تَقِْضي مع الشاهد » : أتاين جربيل فقال « : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : فاجلواب 

ومعلوم أنه مل يرد أنه حنس على املصلحني بل على املفسدين ، كما كانت . َيْوُم األربعاء َيْوُم َنْحسٍ ُمْسَتِمّر : وقال 
  .األيام النحسات على الكُفار ، ال على نبيهم واملؤمنني 

[ } َنا َعلَيْهُِم الريح العقيم إِذْ أَْرَسلْ{ : إِنا أرسلنا عليهم رحياً صرصراً وقال يف الذاريات : واعلم أنه تعاىل قال ههنا 



فعرَّف الريح هناك ، ونكََّرها ههنا؛ ألن العقم يف الريح أظهر من البَْرد الذي يضّر النبات أو ]  ٤١: الذاريات 
الشدة اليت تَْعِصُف األشجار ، ألن الريح العقيم هي اليت ال ُتْنِشىء سحاباً ، وال ُتلَقِّح شجراً وهي كثرية الوقوع ، 

  .الريح العقيم أي هذا اجلنس املعروف : ما الريح املهلكة الباردة فقلما ُتوَجد فقال وأ
فتميزت عن الريح ]  ٤٢: الذاريات [ } َما َتذَُر ِمن َشْيٍء أََتْت َعلَْيِه إِالَّ َجَعلَْتُه كالرميم { : مث زاده بياناً بقوله 

  .فنكَّرها  العقيم ، وأما الصرصر فقليلة الوقوع فال تكون مشهورة
  :وفيه وجهان  -بسكون احلاء  -العامة على إضافة َيْوم إىل َنْحسٍ } ِفي َيْومِ َنْحسٍ { : قوله 

  .أنه من إضافة املوصوف إىل صفته : أحدمها 
  .أنه صفة ملوصوف حمذوف أي يوم عذاب حنس  -وهو قول البصريني  -والثاين 

وقد . وقيده أبو حيان . وِينه ووصفه بَنْحسٍ ومل يقيِّده الزخمشري بكسر احلاء بَتْن) َرِضَي اللَُّه َعْنُه (  -وقرأ احلسن 
عند اجلميع ما تقدم » أيام « بسكون احلاء وكسرها ، وتنوين ]  ١٦: فصلت [ } يف أَيَّامٍ نَِّحسَاٍت { : قرىء قوله 
. عليهم حىت أهلكهم ، أو من املرارة  ومعناه كما تقدم أي. » حنس « أو » ليوم « صفة » ُمْسَتِمرٍّ « تقريره ، و 

َمرَّ الشَّْيُء ، وأََمرَّ أي كان : كان مراً عليهم وكذا حكى الكسائي أن قوماً قالوا هو من املرارة يقال : قال الضحاك 
  .والذي ُيذَاُق قَْد يكونُ ُمرا ]  ١٠٦: آل عمران [ } فَذُوقُواْ { : كالشيء املر تكرهه النفوس ، وقد قال 

وإما حاالً منها لتخصصها بالصفة؛ وجيوز أن تكون » رِحياً « يف موضع نصب إما نعتاً ل ) َتنْزُِع النَّاَس : ( قوله 
  .ليعم ذَكَرَُهْم وأنثاهم ، فأوقع الظاهر موقع املضمر لذلك فاألصل َتْنزِعُُهْم » الناس « : وقال . مستأنفة 
  فصل

وقال يف ]  ١٦: فصلت [ } ِفي أَيَّامٍ َنِحَساٍت { : وقال يف السجدة } ْسَتِمرٍّ ِفي َيْومِ َنْحسٍ مُّ{ : قال تعاىل هنا 
{ : واملراد من اليوم هنا الوقت والزمان كما يف قوله ] .  ٧: احلاقة [ } َسْبعَ لَيَالٍ َوثََمانَِيةَ أَيَّامٍ ُحُسوماً { : احلاقة 

يفيد ما يفيده األيام؛ ألن االستمرار » ُمْسَتِمّر « وقوله ] .  ٣٣: مرمي [ } ثُ َحّياً َيْوَم ُوِلْدتُّ َوَيْوَم أَُموُت َوَيْوَم أُْبَع
واحلكاية هنا مذكورة على سبيل االختصار فذكر الزمان ومل يذكر . ينىبء عن امتداد الزمان كما تنىبء َعْنُه األيام 

  .مقداره على سبيل اإلجياز 
صفة للنَّخل باعتبار اجلنس ، ولو أنث العترب معىن » ُمْنقَِعرٍ « من الناس مقدرةً ، و  حال» كَأَنَُّهْم أَْعَجاُز « : قوله 

  .وقد مضى حتقيق اللغتني فيه ] .  ٧: احلاقة [ } َنْخلٍ َخاوَِيةٍ { : اجلماعة كقوله 
: على وزن أفُْعلٍ حنو » أَْعُجُز « : وقرأ أبو نَُهْيٍك . وإمنا ذكر هنا وأنث يف احلاقة مراعاةً للفواصل يف املوضعني 

  .َضُبع وأَضُْبع 

  .قاله َمكِّي . َتْترُكُْهم كَأَنَّهم أَْعجَاٌز : الكاف يف موضع نصب بفعل مقدر تقديره : وقيل 
  .ولو جعل مفعوالً ثانياً على التضمني أي تصريهم بالنزع كأهنم لَكَان أقرب 

( املنقلع من أصله : واملُْنقَِعُر . ألنه يؤدي إىل تأخر األمور واألعجاز مجع َعُجز وهو مؤخر الشيء ، ومنه الَعْجز ، 
َوصلُت إِىل قَْعرَِها وقَعَْرُت اِإلناء شَرِْبُت ما فيه : وقََعْرتُ البئَْر . قََعْرتُ النَّْخلَةَ قَلَْعُتَها من أصلها فاْنقََعَرْت ) يقال 

  .ُت له قَْعراً حىت وصلت إِىل قَْعرِِه ، وأَقْعَْرُت البِئَْر أي َجَعلْ
  فصل

أهنا كانت تنزع الناس من قبورهم كأهنم : وروي . تنزع الناس َتقْلَُعُهمْ ثُمَّ َترِْمي هبم على رؤوسهم فتدق رِقَابَُهْم 
أوراك خنل منقعر منقلع من مكانه : وقال الضحاك . أصوهلا ) َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ( قال ابن عباس . أعجاز خنل 



أعجاز خنل وهي أصوهلا اليت قلعت فروعها ، ألن الكفّار تبني رؤوسهم من أجسادهم : ألرض وقال ساقٍط على ا
  .َتْنزُِعُهمْ بُعْنف كأهنم أعجاز خنل منقعر فينقعروا : قال ابن اخلطيب . فتبقى أجسادهم بال رؤوس 

أو إىل ثباهتم يف األرض فكأهنم وهذا إشارة إىل قوهتم وثباهتم على األرض ، ويكون ذلك إشارةً إىل عظم أجسادهم 
  .كانوا جيعلون أرُجلهمْ يف األرض ويقصدون املنع به على الرِّيح 

ملا هاجت الريح قام سبعة َنفَر من عاد من أقواُهم وأْحَسمِهْم منهم عمرو بُن احلُِلّي ، واحلارث بن : قال ابن إسحاق 
أوا الِعيَالَ يف شِْعب بنيٍ َجَبلَْين مث اصطفّوا على جانيب الشِّْعب لريدُّوا شّداد واِهللْقَاُم وابنا ِتقْن وخَلَْجانُ بن سعد فأجل

  :الريح عمن يف الشِّْعب من الِعيال فجعلت الريح َتْجعفُُهْم رجالً بعد رجلٍ ، فقالت امرأة عاد 
  ِن ُحِليٍّ واهلَنِيَّاِت... ذََهَب الدَّْهُر بَِعْمرِو ْب  -٤٥٩٩

  لقَام طالَّعِ الثَّنِيَّاِت... لْ ثُمَّ باحلَارِِث واِهل
  رِيحِ أَيَّاَم الَبِليَّاِت... والَِّذي َسدَّ َمَهبَّ الْر 

أو يكون إشارة إىل ُيْبسِهِْم وجفافهم بالريح ، فهي كانت تقتلهم وحترقهم بربدها املفرط فيقعون كأهنم أخشاب 
  .يابسة 
  فصل

أعجاز خنل خاوية ألجل الفواصل : وأنثه يف احلاقّة ، وقال » نقعر م« : ذكر النخل هنا ، وقال : املفسرون ) قال ( 
  .ُمْسَتِمّر ، وُمْنَهِمر ، وُمنَْتِشر : كقوله 
َنْخلٌ ُمْنقَِعٌر ، وُمْنقَِعَرةٌ وُمْنقَِعرَاٌت ، وَنْخلٌ خاوٍ وَخاوِيةٌ : إِن النَّْخل لفظه لفظ واحد ، ومعناه اجلمع ، فيقال : وقيل 

  .ْخلٌ َباِسٌق وَباِسقَةٌ وَباِسقَاٌت وَخاوِيَاٌت وَن
ُمْنقَِعرَاٌت أو خاويات أو باسقاٌت فألجل : فبالنظر إىل اللفظ ، وإذا قيل » منقعر أو خاو أو باسق « : فإِذا قيل 

  .املعىن 
ما الفرق بني : قال سُِئلَ املَُبرُِّد حبضرة القَاضي إسرفيل عن ألف مسألة هذه من ُجْملَِتَها ف: قال أبو بكر بن األنباري 

، ]  ٢٢: يونس [ } َجآَءْتَها رِيٌح َعاِصفٌ { : وقال ]  ٨١: األنبياء [ } وَِلُسلَْيَمانَ الريح َعاِصفَةً { : قوله تعاىل 
د عليك من كلّ ما ور: ؟ فقال } أَْعجَاُز َنْخلٍ مُّنقَِعرٍ { و ]  ٧: احلاقة [ } كَأَنَُّهْم أَْعَجاُز َنْخلٍ َخاوَِيٍة { : وقوله 

  .هذا القرآن ، فإن شئت رددته إىل اللفظ تذكرياً أو إىل املعىن تأنيثاً 
} والنخل َباِسقَاٍت { : ذكر اهللا لفظ النخل يف مواضع ثالثة ووصفها على األوجه الثالثة ، قال : قال ابن اخلطيب 

» ُمْنقَِعرٍ « : فحيث قال » ْخلٍ ُمْنقَعرٍ َن« و » َنْخلٍ َخاوَِيةٍ « : وذلك حال عنها وهي كالوصف وقال ]  ١٠: ق [ 
اخلَاوِي والباسق « كان املختار ذلك ، ألن املنقعر يف حقيقة األمر كاملَفْعُول؛ ألنه ورد عليه القَْعر ، فهو َمقُْعوٌر ، و 

  .امَْرأَةٌ قَتِيلٌ : فاعل وإخالء املفعول من عالمة التأنيث أوىل ، تقول » 

؛ ألن »َحَسنِ الَوْجِه « عالٌت حقيقة ، ألن الُبسُوَق اسم قام هبا ، وأما اخلاويةُ فهو من باب وأما الباسقاُت فهي فا
َنْخلٍ َخاوَِيِة املََواضع ، وهذا غاية اإلعجاز حيث أتى بلفظ مناسب لأللفاظ السابقة : اخلاوي موضعها فكأنه قال 
  .والالحقة من حيث اللفظ 

  :قال أكثر املفسرين } وَُنذُرِ  فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي{ : قوله 
: الذي هو مصدر مبعىن اإلِنذار فما احلكمة يف توحيد العذاب حيث مل يقال » َنِذير « ههنا مجع » النُّذُر « إن 

  ! .إِنذاري؟: فكيف أنواُع َعذَابِي َوقَالَ 



اإلنذاراُت اليت هي نَِعٌم ورمحة : فقال  هذا إشارة إِىل غَلََبِة الرمحة ، ألن اِإلنذار إِشفاٌق ورمحةٌ: قال ابن اخلطيب 
  .َتوَاَتَرْت ، فلما مل ينفع وقع العذاب دفعة واحدة فكانت النعُم كثريةً والنقمةُ واحدةً 

لِْقَي الذِّكُْر َعلَْيِه ِمْن َبْينَِنا أَأُ) ٢٤(فَقَالُوا أََبشًَرا ِمنَّا َواِحًدا َنتَّبُِعُه إِنَّا إِذًا لَِفي َضلَالٍ َوُسُعرٍ ) ٢٣(كَذََّبْت ثَمُوُد بِالنُّذُرِ 
إِنَّا ُمْرِسلُو النَّاقَِة ِفْتَنةً لَُهْم فَاْرتَِقْبُهْم وَاصْطَبِْر ) ٢٦(َسَيْعلَُمونَ غًَدا َمنِ الْكَذَّاُب الْأَِشُر ) ٢٥(َبلْ ُهَو كَذَّاٌب أَِشٌر 

فَكَْيَف كَانَ ) ٢٩(فََناَدْوا صَاِحبَُهْم فََتَعاطَى فََعقََر ) ٢٨(ِشْربٍ ُمْحَتَضٌر َوَنبِّئُْهْم أَنَّ الَْماَء ِقْسَمةٌ َبْينَُهْم كُلُّ ) ٢٧(
َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ لِلذِّكْرِ فََهلْ ) ٣١(إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم صَْيَحةً وَاِحَدةً فَكَانُوا كََهشِيمِ الُْمْحتَِظرِ ) ٣٠(َعذَابِي وَُنذُرِ 

  ) ٣٢(ِكرٍ ِمْن ُمدَّ

وكذلك يف » بالنذر ) كَذَّْبت قَْوُم ُنوحِ « : اعلم أَنَّه تعاىل مل يقل يف قوم نوح } ثَُموُد بالنذر ( كَذََّبْت { : قوله 
أن عادهتم إنكار الرسل وتكذيبهم فكذبوا نوحاً على } كذبت قبلهم قوم نوح { : ألن املراد بقوله . قصة عاد 

  .مذهبهم وعادهتم 
ح ههنا ، ألن كل قوم يأتون بعد قوم ، فاملكذِّب املتأخر يكذب املرسلَني مجيعاً حقيقةً ، واألولون يكذبون وإمنا صر

} كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ املرسلني { : رسوالً واحداً حقيقة ويلزم منه تكذيب من بعده تبعاً ، وهلذا املعىن قال يف قوم نوح 
فذكر ]  ٥٩: هود [ } لَْك َعاٌد َجَحُدواْ بِآَياتِ َربِّهِْم َوَعَصْواْ ُرُسلَُه َوِت{ : وقال يف عاد ]  ١٠٥: الشعراء [ 

كَذَّبُوا : ومل يقل ]  ١١٧: الشعراء [ } َربِّ إِنَّ قَْوِمي كَذَُّبوِن { : بلفظ اجلمع املُْسَتغْرق مث إنه تعاىل قال عن نوح 
إن النذر : إن قلنا } كَذََّبْت ثَُموُد بالنذر { : منه ، وقوله تعاىل ُرُسلََك إشارةً إىل ما صدر منهم حقيقة ال إىل ما لزم 

قوم نوح وعاد مل تستمر املعجزات اليت : إن النذر هي اإلنذارات فنقول : هم الرسل فهو كما تقدم ، وإن قلنا 
  .ظهرت يف زماهنم 

بوا فكان تكذيبهم بإِنذاراٍت وآياٍت ظاهرة وأما مثود فأُْنِذرُوا وأُْخرَِج هلم ناقة من صخرٍة وكانت تدور بينهم وكذ
  .فصرَّح هبا 

« و . نعت له » ِمنَّا « و . منصوب على االشتغال وهو الراجح ، لتقدم أداة هي بالفعل أوىل » أَبَشراً « : قوله 
  :فيه وجهان » َواِحداً 

حينئذ » ِمنَّا « بأن : وجياب . الصرحية  إال أنه يشكل عليه تقدمي الصفة املؤولة على» ِلَبَشراً « أنه نعت : أظهرمها 
  .قُدَِّم عليه » َواِحداً « ليس وصفاً بل حال من 

وهو َيْخلُُص من اإلعراب املتقدم ، إِال أنَّ املرجع لكونه صفة . » َنتَّبُِعُه « أنه نصب على احلال من هاء : والثاين 
ال حاالً » لَبَشرٍ « نعتاً » واحداً « على ما سيأيت ، فهذا يرّجح كون } بُِعُه أََبَشراً مِّنَّا وَاِحداً نَّتَّ{ : قراءهتما مرفوعني 

.  
  .خربه » َنتَّبُِعُه « صفته و » َواِحٌد « وقرأ أُبو السَّمَّال فيما نقل اهلُذَِليُّ والدَّانِّي برفعهما على االبتداء ، و 

وفيه » واحداً « ونصب » بشر « برفع : ضل وابن عطية وقرأ أبو السَّمَّال أيضاً فيما نقل ابن خالويه ، وأبو الف
  :أوجه 

» واحداً « وأما انتصاب . أََبَشٌر منا ُيْبَعثُ إِلينا أو ُيْرَسل : مبتدأ وخربه مضمر تقديره » أََبَشرٌ « أن يكون : أحدها 
  :ففيه وجهان 

  .ألنه وقع نعتاً ) ِمنَّا ( أنه حال من الضمري املستتر يف : أحدمها 



  .وهذا كله ختريج أبِي الفضل الرَّازيِّ . » َنتَّبُِعُه « أنه حال من هاء : لثاين ا
  .حال على الوجهني املذكورين آنفاً » واحداً « و » نَتَّبُِعُه « أنه مرفوع باالبتداء أيضاً ، واخلرب : والثاين 
حال أيضاً على ) واحداً ( نعت و ) ِمنَّا ( ، و  أَُينَبَّأُ َبشٌر: أنه مرفوع بفعل مضمر مبين للمفعول تقديره : الثالث 

  .الوجهني املذكورين آنفاً 

  .وإليه ذهب ابن عطية 
  فصل

واحلكمة يف تأخري الفعل يف الظاهر أن البليغ يُقَدُِّم يف الكالم ما يكون تعلق غرضه به أكثر : قال ابن اخلطيب 
نعم اتَّبُِعوُه ، وماذا : أََنتَّبِعُ َبشَراً أمكن أن يقال : اع ، فلو قالوا والقوم كانوا يريدون بيان كوهنم حمقِّني يف ترك االّتب

هو من نوعنا بشر من ِصفَِتَنا رجل ليس غريباً نعتقد فيه أنه َيْعلَُم ما ال : مينعكم من اتباعه؟ فإذا قدمنا حاله وقالوا 
 َحَشٌم وال َخَدٌم وال خيلٌ وهو وحيد وحنن مجاعة فكيف َنْعلَُم أو يَقِْدُر على ما ال نَقِْدُر وهو واحد وليس له جنٌد وال

ويف اآلية إشاراٌت إىل ذلك ، منها تنكريه حيث قالوا . فيكونون قد قدموا املوجب جلواز االمتناع عن اتباعه ! نتبعه؟
  :ِمنَّا وهو حيتمل أمرين : قوهلم : أََرُجالً ، ومنها : أََبَشراً ، ومل يقولوا : 

  .نفنا ليس غريباً من ص: أحدمها 
  .للتبعيض والبعض يتبع الكل ، ال الكل يتبع البعض » ِمْن « أي َتَبعنَا؛ ألن » ِمنَّا « : والثاين 

  :، وهو حيتمل أمرين أيضاً » واحداً « : ومنها قوهلم 
  .وحيداً إشارةً إىل ضعفه : أحدمها 
شهور َحبَسبٍ وال َنَسبٍ ، إذا َحدَّث ال يُْعَرُف وال ميكن واحداً أي هو من آحاد النَّاس أي هو ممَّْن ليس مب: وثانيهما 

  .قال واحٌد ، وذلك غاية اخلُمول ، أو ألن األرذَلَ ال يَْنَضمُّ إليه أحد : قَال فالنٌ ، بل يقال : أن يقال عنه 
: وقال احلسن . عذاب : باس قال ابن ع( » َوُسُعرٍ « َخطٍَأ ، وذهاب عن الصواب } إِنَّآ إِذاً لَِّفي َضالَلٍ { : قوله 

َناقَةٌ َمْسُعوَرةٌ أي كاجملنونة : جيوز أن يكون مفرداً أي ُجُنون يقال » وُسُعر « ) . َعَناء : وقال قتادةً . شدة العذاب 
  ) : -رمحةُ اللَِّه َعلَْيِه  -( يف سريها ، قال الشاعر 

  ذَِميلٌ َوإِْرَخاٌء ِمَن السَّْيرِ ُمْتِعُب... كَأَنَّ بَِها ُسعْراً إذَا السُّْعُر َهزََّها  -٤٦٠٠
  .واالحتماالن منقوالن عنه . قاله سفيان بن ُعَيْينة . وهو النار » َسِعريٍ « وأن يكون مجع 

  .بُْعٌد عن احلَقِّ : معناه : وقال َوْهٌب . إِنَّا إذَنْ لَِفي َعَناٍء وعذاب مما يلزمنا ِمْن طاعته : واملعىن 
، » عليه « حال من هاء » ِمْن َبْينَِنا « معناه أأنزل عليه الذكر ، وُهو الوحي } ِقيَ الذِّكُْر َعلَْيِه ِمن َبْينَِنا أَأُلْ{ : قوله 

وهو . أي ألقي عليه منفرداً من بيننا أي خصص بالرسالة من بني آلِ مثود وفيهم من هو أكثر ماالً وأحسن حاالً 
  .استفهام مبعىن اإلنكار 

أَِشَر يأَشرُ أَشَراً فَُهو أِشٌر كَِفرَح ، وآِشٌر كََضارِبٍ وأَْشَرانُ : األِشُر الَبِطُر ، يقال } ُهَو كَذَّابٌ أَِشرٌ  َبلْ{ : قوله 
  .كََسكَْرانَ ، وأَُشاَرى كَأُسَاَرى 

وتشديد الراء ، َجَعلَُهَما أفعلَ ؟ بفتح الشني } َمنِ الكَذَّاُب اَألَشرُ { ، } بل هو الكَذَّاُب اَألَشرُّ { : وقرأ أبو ِقالََبةَ 
زَْيٌد خَْيٌر ِمْن : التفضيل ، تقول » أفعل « ْحيذف اهلمزة من لفظ اخلَْيرِ والّشرّ يف ) مل ( وهو شاذ ، ألنه . َتفْضِيلٍ 

  :أْخَيُر وال أََشّر إالَّ يف ُنذُورٍ كهذه القراءة وكقول رؤبة : َعْمرو وَشرٌّ ِمن َبكْرٍ ، وال تقول 



وال حيذف إىل يف . ما أَْخَيَرُه وَما أََشرَُّه : وتثبت فيهما يف التعجب حنو ... بِالَلُ َخْيُر النَّاسِ وَاْبُن اَألْخَيرِ  -٤٦٠١
وقرأ . وهذا من حماسن الصِّناعة . َما َخْيَر اللََّبَن للّصحيح ، َوَما َشرَّهُ ِللَْمبطُوِن : ُندَورٍ عكس أفعل التفضيل ، قالوا 

ْيس اَألوِْديُّ وجماهٌد احلرف الثاين األُشُر بثالث ضمات ، وخترجيها على أن فيه لغةً أُُشر بضم الشني كُحذُر أبو قَ
ونقل الكسائي عن جماهد ضم الشني وفتح اهلمزة على أصل تِيَك . َوَحذُر ، مث ضمت اهلمزة إِتباعاً لضمِّ الشني 

  .اللغة كََحذُرٍ 
  فصل

  :قال امرؤ القيس يصف كلباً . فََرٌس أَِشٌر إذا كان َمرِحاً َنشِطاً : ط ، يقال التحّير والنشا) اَألشر ( 
  َسمِيٌع َبِصٌري طَلُوٌب َنكِْر... فَُيْدرِكَُنا فَِغٌم َداجٌِن  -٤٦٠٢

  َتبُوٌع أَرِيٌب َنِشيطٌ أَشِْر... أَلَّص الضُّرُوسِ حَنِيُّ الضُّلُوعِ 
  .اَألِشرُ الذي ال ُيَباِلي ما قال : وقال ابن زيد وعبد الرمحن بن محاد .  يستحقها إنه املتعدي إىل منزلٍة ال: قيل ) و ( 

  .ويف قراءة أيب قالبة بفتح الشني وتشديد الراء فاملعىن أَشَرَُّنا وأَْخَبثَُنا 
  بل هو كذاب يستدعي أمراً مضروباً عنه فما هو؟: قوهلم : فإن قيل 
أألقي عليه الذكر ال يقتضي إال أنه ليس : َما ألقي ، مث إنَّ قولَهم : أهنم قالوا أألقي لإلنكار فك: قوهلم : فاجلواب 

  .بل هو ليس بصادقٍ : ليس بِنيب ال يلزم منه أنه كاذب فكأهنم قالوا ليس بنيب ، مث قالوا : بِنبِيٍّ ، وقول القائل 
  :ن وفيه وجها. قرأ ابُن عامر ومحزةُ باخلطاب » فََسَيْعلَُمونَ « : قوله 

  .أنه حكاية قول صاحل لقومه : أحدمها 
» فَقَالُوا أََبشراً « : والباقون بياء الغيبة جَْرياً على الغيب قبله يف قوله . أنه خطاب اهللا على جهة االلتفات : والثاين 

  .ألن عليها األكثر : ، واختارها َمكِّيٌّ ، قال 
  ) :رمحةُ اهللا عليه ورضاه ( املستقبل ، كقول الطِّرمَّاح  ليس املراد به الذي يلي يومك بل الزمان» غَداً « و 

  َوقَْبلَ اْضطَِرابِ النَّفْسِ َبْيَن اجلََوانِحِ... أَالَ َعلِّالَنِي قَْبلَ نَْوحِ النَّوَاِئحِ  -٤٦٠٣
  إذَا رَاَح أَْصَحابِي وَلَْسُت بَِراِئحِ... َوقَْبلَ غٍَد َيا لَْهفَ َنفِْسي َعلَى غٍَد 

وذكر الغد للتقرِيبِ على . يعين يوم القيامة : قال الكليب . حني َينْزِلُ عليهم العذاب » َسَيْعلَُمون غَداً «  واملعىن
  .إنَّ َمَع الَْيْوم غَداً : عادة الناس يقولون 

  فصل
من خاط يوماً الكذَّاب فعال صيغة مبالغة ، ألن املنسوب إىل الشيء ال بدَّ له من أن يكثر من مزاولة الشيء ، فإنَّ 

خيَّاط فاملبالغة ههنا إما يف الكثرة بأن يكون كثريَ الكذب ، وإّما يف الشدة أي شديد الكذب ، يقول ما : ال يقال له 
إشارة إىل أنه كذب » أِشٌر « وقوهلم . وحيتمل أن يكونوا وصفوه بذلك العتقادهم األمرين مجيعاً . ال يقبله العقل 

  .استغىن فَبطََر وطلب الرِّئَاَسةَ ال لضرورة وحاجة وإمنا هو 
  .أي ُمْخرُِجوَها من اهلََضَبة اليت سألوا } إِنَّا مُْرِسلُواْ الناقة { : قوله 

مفعول به ، أو مصدر من معىن األول أو يف موضع » ِفْتَنةً « وأتى باسم الفاعل واإلضافة مبالغة يف حقيقته كأنه وقع 
  .احلال 

إِنَّا ُمْرِسلُواْ الناقة ِفْتَنةً { : فسألوه أن خيرج هلم من صخرة ناقةً محراَء ُعشََراَء ، فقال اهللا روي أهنم تعنتوا على صاحل 
مفعول له؛ ألن املعجزة فتنة؛ ألن هبا يتميز املُثَاُب من املعذب ، فاملعجزة » فتنة « : حمنةً واختباراً؛ فقوله } لَُّهمْ 



  .ذِّب تصديق ، وحينئذ يفترق املصدِّق من املُكَ
» إنَّا مُْرِسلُواْ « : إخراج الناقة من الصخرة معجزة ، ودوراهنا بينهم ، وقسمة املاء كان فتنةً ، وهلذا قال : أو يقال 
  .ُمخْرُِجو : ومل يقل 

» تاء » « اصْطَبِْر « أي اصرب على أَذَاُهْم وأصل الطاء يف » وَاْصطَبِْر « أي انتظر ما يصنعون » فَاْرَتقِْبُهْم « : قوله 
  .فتحولت طاًء ، لتكون موافقةً للصاد يف اإلطباق 

أي بني آل مثود وبني الناقة هلا يوم وهلم يوم ، كقوله تعاىل } أَنَّ املآء ِقْسَمةٌ َبْينَُهْم { أي أخربهم » َوَنبِّئُْهْم « : قوله 
لقوم صاحل والناقة فغلّب ) بينهم ( فالضمري يف ]  ١٥٥: الشعراء [ } لََّها ِشْرٌب وَلَكُمْ ِشْربُ َيْومٍ مَّْعلُومٍ { : 

  .العاقل 
أن املاَء مقسوٌم َبْينَُهْم : واملعىن . وهو قياس املرة  -وُروَِي عن أيب عمرو فَْتُحها  -ِقْسمة بكسر القاف : وقرأ العامة 

  .فُالنٌ َعْيُن الكرم : فوصف باملصدر مبالغة ، كقولك 
. أي حيضره من ُهو له ، فالناقة حتضر املاء يوم ُورُوِدَها وتغيب عنهم يوم ُوُرودِِهْم } َضرٌ كُلُّ شِْربٍ مُّْحَت{ : قوله 

إن مثود حيضرون املاء يوم غَبِّها عنهم فيشربون ، وحيضرون اللنب يوم ورودها فيحتلبون : وقال جماهد . قاله مقاتل 
ا أقلُّها ِشْرباً وأصله من سقي اإلناء ، ألن آخرها يرد آخره: ويف املثل . احلظ من املاء  -بالكسر  -والشِّْربُ . 

  .وقد َنزَف احلَْوُض 
واعلم أن قسمة املاء إما ألن الناقة عظيمةُ اخلَلْق ينفر منها حيواناهتم فكان يوم للناقة ويوم هلم ، وإما لقلة املاء فال 

وِد الناقة على هؤالء يرجعون على اآلخرين حيملهم ، وإما ألن املاء كان مقسوماً بينهم لكل فريق منهم فيوم ُوُر
  .وكذلك اآلخرون فيكون النُّقَْصان على الكل ، وال ختتص الناقة جبميع املاء 

{ : ُروَِي أهنم كانوا يكتفون يف يوم ورودها بلبنها ، وليس يف اآلية إال القسمة دون كيفيتها ، وظاهر قوله تعاىل 
  .وجه الثالث ، وَحَضر واْحَتَضَر مبعًنى واحد يعضد ال} كُلُّ شِْربٍ مُّحَْتَضٌر 

قبله حمذوف أي فتمادوا على ذلك مث عزموا على عقرها فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر » فََناَدْوا َصاِحَبْهم « : قوله 
واملعىن فنادوا صاحبهم نداء . مطاوع َعاطَى كأهنم كانوا يتدافعون ذلك حىت تواله أشقاها » تعاطى « و . 
فتعاطى أي آلةَ العقر أو الناقةَ ، أو هو . كان رئيسهم : وقيل . َتِغيث وهو قُدار بُن َسالف وكان أشجعهم املُْس

وحتقيقه أن الفعلَ العظيَم يتربأ منه كُلُّ أحد ويعطيه صاحَبه أو َجَعلُوا لَُه جُْعالً . عبارة عن اإلقدام على الفعل العظيم 
  .فَتَعاطَاُه 

كمن هلا يف أصل شجرة على طريقها فرماها فانتظم به عضلة ساقها مث شد عليها بالسيف : حَاَق قال ُمَحمَُّد بن إْس
  .فكشف عرقوهبا فخرت وَرغَْت رغاة واحدة ، مث َنَحَرها 

والعرب تسمي اجلَزَّار قَُداراً . قُدار بن سالف : كان الذي عقرها أمحر أشقر أكشف أقعى يقال له : قال ابن عباس 
  :قُدار ْبنِ سالف مشؤوم آل مثود ، قال مهلهل تشبيهاً ب
  ضَْرَب القُدَارِ َنِقيَعةَ القُدَّامِ... إنَّا لََنضْرُِب بالسُّيُوف ُرُؤوَسُهْم  -٤٦٠٤

على  العامة} فَكَانُواْ كََهشِيمِ احملتظر { يريد صيحة جربيل كما تقدم } إِنَّآ أَْرَسلَْنا َعلَْيهِمْ صَْيَحةً وَاِحَدةً { : قوله 
  .كسر الظاء اسم فاعل وهو الذي يتخذه حظريةً من َحطَب وغريه 

  .هو مصدر أي كََهِشيم االْحِتظَارِ : فقيل . وقرأ أبو السَّمال وأبو َحْيوة وأبو رجاء وعمُرو بن ُعَبْيد بفتحها 
وصوف لصفته هو اسم مفعول وهو اهلَشِيُم نفسه ، ويكون من باب إضافة امل: وقيل . هو اسم مكان : وقيل 



  .» ُسْبَحانَ « واحلَظْر املَْنع ، وقد تقدم حتريره يف . كَمْسجِِد اجلَاِمعِ 
  فصل

  :مبعىن صاروا كقوله : قيل » فكانوا « يف قوله » كان « 
  كَاَنت ِفرَاخاً ُبيُوضُهَا. ...  -٤٦٠٥

اجلفان غري أن اهلشيم يستعمل كثرياً يف املهشوم املكسور ، ومنه مسي هاِشٌم هلشمه الثَّرِيد يف : واهلشيم . أي صارت 
  .احلطب املتكسر اليابس 

الكهف [ } َهِشيماً َتذُْروُه الرياح { : كانوا كاخلشب املُْنكَِسرِ الذي خيرج من احلظائر بدليل قوله : قال املفسرون 
  .وهو من باب إقامة الّصفة مقَام املوصوف ]  ٤٥: 

كاملوتى الذين ماتوا من زمان ، أو النضمام بعضهم إىل بعض ، كما ينضم وتشبيههم باهلشيم إما لكوهنم يابسني 
الرفقاء عند اخلوف يدخل بعضهم يف بعض ، فاجتمعوا بعضهم فوق بعض كما جيمع احلاطب احلَطََب يصف شيئاً 

  .فوق شيء منتظراً حضور من يشتري منه 
إِنَّكُْم َوَما { : ليابس الذي للَوقِيد كقوله تعاىل وحيتمل أن يكون ذلك لبيان كوهنم يف اجلحيم أي كانوا كاحلطب ا

  ] . ١٥: اجلن [ } فَكَانُواْ ِلَجهَنََّم َحطَباً { : وقوله ]  ٩٨: األنبياء [ } َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َحَصُب َجهَنََّم 
  فصل

  :ذكر يف اآلية مباحث 
اعلم أن هذه اآلية ذكرت يف ثالثة مواضع ذكرها يف حكاية .  }فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي وَُنذُرِ { : قوله تعاىل : منها 

نوح بعد بيان العذاب ، وذكرها هنا قبل بيان العذاب ، وذكرها يف حكاية عاد قبل بيانه وبعد بيانه ، فحيث ذكر 
: فُالن؟ وغرضه أن يقول  َهلْ َتْعلَُم كَْيَف كَانَ أَْمُر: قبل بيان العذاب فَِللَْبَياِن كقول العارف حبكايته لغري العارف 

ضرب فُالَنٌ أَيَّ َضْرب وأّيما ضرب ، : وحيث ذكرها بعد بيان العذاب ذكرها للتعظيم كقول القائل . أخربين عنه 
ويف حكاية عاد ذكرها مرتني للبيان واالستفهام ومنها يف حكاية نوح ذكر . َضَرْبُتُه وكَْيفَ ضََرْبُتُه أي قويا : وتقول 

يم ، ويف حكاية مثود ذكر الذي للبيان ، ألن عذاب قوم نوح كان بأمر عظيم عام وهو الطوفان الذي الذي للتعظ
  .فإنه كان خمتصاً هبم ) هود ( عم العامل وال كذلك عذاب قوم 

  فصل
اعلم أن اهللا تعاىل ذكر يف هذه السورة مخس قصص ، وجعل القصة املتوسطة مذكورة على أمتِّ وجه؛ ألن حال 

ألنه أتى بأمر عجيب أَْرِضيٍّ ، وكان أعجب مما  -عليهما الصالة والسالم  -ن أكثر مشاهبةً حبال حممد صاحل كا
جاء به لألنبياء ، ألن عيسى عليه الصالةُ والسَّالَُم ، أحيا امليت لكن امليت كان حمالً للحياة فقامت احلياة بإذن اهللا 

انقلبت عصاه ثُْعبَاناً فأثبت اهللا له يف اخلشب احلياة بإذن  -سالم عليه الصالة وال -يف حمل كان قابالً هلا وموسى 
كان  -عليه الصالة والسالم  -اهللا؛ لكن اخلشبة نبات كان له قوة يف النمو فأشبه احليوان يف النمو ، وصاحل 

عليه الصالة  -نيب الظاهر يف يده خروج الناقة من احلجر ، واحلجر مجاد ، وليس حمالً للحياة ، وال حمالً للنمو وال
ال وصول ألحد إىل : أتى بأعجَب من الكُلِّ ، وهو التصرف يف اجلْرم السَّماويِّ الذي يقول املشرك  -والسالم 

إهنا أجسام مشتركة املواد يقبل كلُّ واحد منها صورة األخرى ، والسماوات ال : السماء ، وأما األرضيات فقالوا 
عليه الصَّالَةُ والسَّالَمُ  -أنه ال يقدر على مثله آَدِميٌّ كان أمت وأبلغ من معجزة صاحل تقبل ذلك فلما أتى مبا اعترفوا ب

  . -عليه الصَّالة والسالم  -اليت هي أمت من معجزة سَائر األنبِياء غري حممد  -



  فصل
القرطيب عن صاحب  ونقل. أراد احلظرية ، ومن قرأ بالكسر أراد صاحب احلظرية  -بفتح الظاء  -من قرأ املُْحَتظَر 
. إنَّه لََنِكدُ احلَِظَريِة : من كسر جعله الفاعل ، ومن فتح جعله املفعول ، ويقال للرجل القليل اخلري : الصِّحَاح ، قال 
من : وقال املَْهَدوِيُّ . أراه مسى أمواله حظرية ، ألنه حظرها عنده ومنعها ، وهي فعيلة مبعىن مفعولة : قال أبو عبيدة 

وجيوز أن يكون احملتظر هو الشجر املتخذ منه . اء من املُْحَتظَر فهو مصدر ، واملعىن كهشيم االحتظار فتح الظ
احملتظر هو الرجل جيعل لغنمه حظريةً بالشجر والشوك فما ) :  -رضي اهللا عنهما  -( احلظرية ، قال ابن عباس 

  :سقط من ذلك وداسته الغََنم فَُهَو اهلَِشيُم قال 
  َتِشبُّ بَِغْرقٍَد بَالٍ َهشِيمِ... ْرنَ َعجَاَجةً كَُدَخاِن نَارٍ أَثَ -٤٦٠٦

هو : وقال سعيد بن جبري . وهو قول قتادة . كالعظام النَّخِرة احملترقة : احلشيش تأكله الغنم ، وعنه أيضاً : وعنه 
حلظرية إذا ضََرْبَتَها بالعصا ، وهو هو ما تناثر من ا: وقال سفيان الثوري . التراُب املتناثر من اِحليطَان يف يوم ريح 

واملَُحَتظُر املُفْتََعلُ . العرب تسمي كل شيء كان رطباً فيَبَِس هشيماً واحلَظْر املنع : وقال ابن زيد . فَِعيلٌ من َمفُْعولٍ 
إبله ، قال  اْحَتظََر على إِبِِلِه ، وحظر أي مجع الشجر بعَضه على بعض ليمنع برد الريح والسِّباع عن: يقال منه 
  :الشاعر 
  كَأَنَّ ِعظَاَمَها َخَشُب الَْهِشيمِ... َتَرى جِيَف املَِطيِّ بَِجانَِبْيِه  -٤٦٠٧

فَُتات : ) واهلشيم . (  -أهنم كانوا مثل القمح الذي دِيَس وُهِشمَ : أيضاً )  -رضي اهللا عنهما (  -وعن ابن عباس 
  .السُّْنُبلَِة والتِّْبن 
أيها : تبوك ، قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -ملا نزلنا اِحلْجر يف َمْغَزى رسول اهللا « : ْيرِ عن جابر قال روى أَُبو الزَُّب

الناس ال تسألوين اآلياِت ، هؤالء قوم صاحل سألوا نبيهم أن يبعث هلم ناقةً ، فبعث اهللا عّز وجلّ إليهم الناقةَ وكانت 
  .» حيلبون منها مثل الذي كانوا يشربون منها يوم ِغبِّها ترد من ذلك الفّج فتشرب ماءهم يوم ورِْدها و

نِْعَمةً ِمْن ِعْنِدَنا كَذَِلَك ) ٣٤(إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم حَاِصًبا إِلَّا آلَ لُوٍط َنجَّيَْناُهْم بَِسَحرٍ ) ٣٣(كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط بِالنُّذُرِ 
َولَقَدْ َراوَُدوُه َعْن َضْيِفِه فَطََمْسَنا أَْعيَُنُهْم فَذُوقُوا ) ٣٦(مْ َبطْشََتَنا فََتَماَرْوا بِالنُّذُرِ َولَقَْد أَْنذََرُه) ٣٥(َنْجزِي َمْن َشكََر 

ِللذِّكْرِ  َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ) ٣٩(فَذُوقُوا َعذَابِي وَُنذُرِ ) ٣٨(َولَقَْد َصبََّحُهْم ُبكَْرةً َعذَاٌب ُمْسَتِقرٌّ ) ٣٧(َعذَابِي وَُنذُرِ 
  ) ٤٠(فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ 

} إِنَّآ أَْرَسلَْنا َعلَْيهِمْ حَاِصباً { : مث قال . أخرب عن قوم لوط ملا كذبوا لوطاً } كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط بالنذر { : قوله تعاىل 
وقال أبو . صَْباُء يف الرِّيح احلَاِصُب احلَ: وقال النَّْضُر . واحلاصب فاعل من حصب إذا رََمى باحلََصا وهي احلجارة 

احلَاِصُب الريح الشديدة اليت تثري احلَْصَباء ، وكذلك احلَْصَبةُ ، قال لَبيٌد : ويف الصِّحاح . احلاصب اِحلجارة : عبيدة 
:  

  أَذْيَالَها كُلُّ َعُصوٍف َحِصبَْه... َجرَّْت َعلَْيَها أَنْ خََوْت ِمْن أَْهِلَها  -٤٦٠٨
  :وقال الفرزدق . فَتِ الرِّيُح أي اشتدت فهي ريٌح َعاِصٌف وَعُصوٌف َعَص) : يقال ( 

  بَِحاِصبٍ كََنِديِف القُطْنِ َمْنثُورِ... ُمْسَتقْبِِلَني َشَمالَ الشَّأْمِ َتضْرُِبَنا  -٤٦٠٩
  :فيه وجهان } إِالَّ آلَ لُوٍط { : قوله 

  .ميع إال أهله ، فإنه مل يرسلْ عليهم أنه أرسل احلاصب على اجل: أنه متصل ويكون املعىن : أحدمها 



وال أدري ما َوْجُهُه؛ فإن االنقطاع وعدمه عبارة عن عدم دخول املستثىن : قال شهاب الدين . أنه منقطع : والثاين 
  .يف املستثىن منه ، وهذا داخلٌ ليس إالَّ 

. م احلاصب فَهلَكُوا إال آلَ لوط متصل؛ ألن اجلميع أرسل عليه: وقيل . هو استثناء منقطع : وقال أبو البقاء 
  .وهو كالم ُمْشِكلٌ . انتهى . وعلى الوجه األول يكون احلاصب مل يرسل على آل لوط 

  فصل
[ } َوأَمْطَْرَنا َعلَْيهِمْ ِحَجاَرةً مِّن ِسجِّيلٍ { : احلاصب رامي احلَْصَباء ، وهي احلجارة؛ كقوله : قال ابن اخلطيب 

مع أنَّ املرسلَ عليهم ليس ]  ٣٣: الذاريات [ } لُِنْرِسلَ َعلَْيهِْم ِحجَاَرةً مِّن ِطنيٍ { : ئكة وقول املال]  ٧٤: احلجر 
وجيوز تذكري الرِّيح؛ ألن تأنيثها غري حقيقي . لنرسل عليهم رحياً حاصباً باحلجارة : حباصب فيحتمل أن يكون املعىن 

يدل على ُمرسلِ وهو مرسل احلجارة وحاصبها ، وأفرد ) ا أَْرَسلَْن( وحيتمل أن يكون املراد عذاب حاصب ألن . 
} إِالَّ آلَ لُوطٍ { : كَْيَف كَانَ أَْمُرُهْم؟ واالستثناء يف قوله : كأنه جواب من قال » إنَّا أَْرَسلَْنا « : وقوله . للجنس 

قد يكون أهله قليالً فعمهم ظاهر  وهو يعود على قوم لوط فيقتضي أن آلَُه كَذَُّبوا ، لكن» َعلَْيهِْم « من الضمري يف 
اللفظ فبني باالستثناء خروجهم ألن املقصوَد بيانُ هالكهم ومن جنا أو يكون االستثناء من كالمٍ مدلول عليه أي فما 

أجنينا من احلاصب إال آل لوط ، ويكون اإلرسال عليهم واإلهالك عاما ، فكأن احلاصب أهلك من كان اإلرسال 
  .هم ، كاألطفال والدََّوابِّ عليه مقصوداً وغري

  .من تبع على دينه إال بِْنَتاُه : واملراد بآل لوط 
: البقرة [ } أىب { : فََما كان من شأن آلِ لوط؟ كقوله تعاىل : تفسري وجواب لقائل يقول » َنجَّْيَناُهْم « : قوله 
  .وقد تقدم يف البقرة . » إالَّ إْبلِيَس « : بعد قوله ]  ٣٤

) ِمَن ( ألنه نكرة ، ولو قصد به وقٌت بعينه ملنع » َسَحٌر « الباء حالية أو ظرفية ، وانصرف » بَِسَحرٍ  «: قوله 
  .الصَّرف للتعريف والعدل عن أل هذا هو املشهور 

  .وزعم َصْدُر االَفَاِضلِ أنه مبين على الفتح كَأَْمسِ مبنياً على الكسر 
؛ ألن تنجيتهم إنعاٌم ، فالتأويل »َنجَّْيَناُهمْ « دٌر بفِعلٍ من لفظهما أو من معىن إما مفعولٌ له ، وإما مص» نِْعَمةً « و 

  .إما يف العامل وإما يف املصدر 

  .إما متعلق بنْعمٍة ، وإما مبحذوٍف صفةً هلا » ِمْن ِعْنِدَنا « و 
  .نعت مصدر حمذوف أي ِمثْلُ ذَِلَك الَْجَزاِء َنجْزِي » كَذَِلَك « والكاف يف 

  لفص
سحرٌ إذا كان نكرة : وكذا قال الزجاج . إّنما ُجرَّ َسَحر ، ألنه نكرة ، ولو أراد يوماً بعينه مل َيُجرَّه : قال األخفش 

َسحُرَنا هذا ، وأتيته بَسَحرٍ ، والسََّحُر هو ما بني آخر الليل وطلوع : يراد به سحر من األسحار يصرف ، نقول 
سواد الليل بَِبيَاضِ النهار؛ ألن يف هذا الوقت تكون خماييل الليل وخماييل  الفجر ، وهو يف كالم العرب اختالط

  .النهار 
  .إنعاماً على لوط واْبَنَتْيِه } نِّْعَمةً مِّْن ِعنِدَنا { 
  .، أي كما جازينا لوطاً وأهله باإلجناء ، فكذلك جنزي من شكر أي آمن باهللا وأطاعه } كَذَِلَك َنْجزِي َمن َشكََر { 
  .بأنه يصوهنم عن اهلالك العام  -عليه الصالة والسالم  -هو وعد ألمة حممد : املفسرون  قال

هو وعد هلؤالء بالثواب يوم القيامة ، كما أجناكم يف الدنيا من العذاب؛ لقوله : وميكن أن يقال : قال ابن اخلطيب 



  ] . ١٤٥: آل عمران [ } الشاكرين  َوَمن ُيرِْد ثََوابَ اآلخرة نُْؤِتِه ِمْنَها َوَسَنْجزِي{ : تعاىل 
َيْوَم َنْبِطشُ { : هي العذاب الذي أصاهبم ، أو هي عذاب اآلخرة ، لقوله } َولَقَْد أَنذَرَُهْم بَطَْشَتَنا { : قوله تعاىل 

ومل يصدقوه أي فشكُّوا فيما أنذرهم به الرسول » فََتَمارَوا بِالنُّذُرِ « : ، وقوله ]  ١٦: الدخان [ } البطشة الكربى 
  .وهذه اآلية تدل على أن املراد بالنذر اإلنذارات . ، وهو َتفَاَعلُوا من اِملْرَية 

. َراَوْدُتُه َعلَى كَذَا ُمَراَوَدةً ، ورَواداً أْي أََرْدُتُه : املراودة من الرَّْوِد ، يقال } َولَقَْد َراَوُدوُه َعن َضْيِفِه { : قوله تعاىل 
أي يطلب » إذَا بَالَ أََحدكُْم فَلَْيرَْتْد ِلبَْوِلِه « : ويف احلديث . وُدُه رَْوداً َورِياداً ، واْرتَاَدُه أيضاً أي طَلََبُه َوراَد الكََأل َيُر

: ومنه اإلرادة وهي املطالبة غَْيَر أن املطالبة تستعمل يف العني ، يقال : قال ابن اخلطيب . مكاناً ليناً أو مْنَحدراً 
َراَوَدُه َعنِ الُْمَساَعَدِة ، وهلذا تعدى : َعْمراً بالدََّراِهمِ ، واملراودة ال تستعمل إال يف العمل ، فيقال  طَالََب َزْيٌد

املراودة إىل مفعول ثاٍن واملطالبة بالباء وذلك ألن الشغل منوطٌ باختيار الفاعل ، والعني قد توجد من غري اختيار منه 
أَْخبََرنِي َزْيٌد َعْن َمجِيءِ « : بِرْنِي َعْن أَْمرِ زَْيٍد وأَْخبِْرنِي بأَْمر زَْيٍد ، وكذا قوله أَْخ: فلهذا يفترق احلال بني قولك 

؛ فإن من قال عن جميئه رمبا يكون اإلخبار عن كيفية اجمليء ال عن نفسه ، »أَْخبََرنِي مبجيئه « : وقوله » فُالٍَن 
  .وأخربين مبجيئه ، ال يكون إال عن نفس اجمليء 

  .والضيف يقع على الواحد واجلماعة ، واملعىن أرادوا منه متكينهم ممن أتاه من املالئكة 
وابن ِمقِْسم مشدَّداً على التكثري ، ألجل املتعلق أو لشدة . قرأ العاّمة فَطَمسَنا خمففاً » فَطََمْسَنا أَْعُينَُهْم « : قوله 

  .الفعل يف نفسه 
  .على قومِ لوط  عائد» َراَوُدوهُ « : والضمري يف 

 -عليه الصالة والسالم  -روي أن جِبْرِيلَ . وأسند إليهم ألن مجيعهم راضٍ بذلك ، واملراد الذين دخلوا عليه 
صارت أعينهم كسائر الوجه ال يرى هلا ِشّق ، كما تطمس الريح األثر واألعالم مبا : وقيل . ضرهبم جبناحه فََعُموا 

لقد رأيناهم حني دخلوا : وقالوا . بل أعماهم اهللا تعاىل فلم َيَروا الرسل : الضحاك  َتْسِفي عليهم من التراب ، وقال
  .وهذا قول ابن عباس . البيت فأين ذهبوا فرجعوا ومل يروهم 

فما ]  ٦٦: يس [ } َولَْو َنَشآُء لَطََمْسَنا على أَْعُينِهِْم { : فَطََمْسَنا أَْعيَُنُهْم ، وقال يف يس : قال ههنا : فإن قيل 
  الفرق؟

. بأن املراد من الطمس احلَْجُب عن اإلدراك ، ومل جيعل على بصرهم شيء : هذا يؤيد قول ابن عباس : فاجلواب 
  .أراد أنه لو شاء جلعل على بصرهم غشاوة أو أَلَْزقَ أحد اجلَفَْنْين باآلَخرِ فتكون العُني جلدةً » يس « ويف 

  .فحة الواحدة وروي أهنم صارت أعينهم مع وجودهم كالص
اخلطاب هلم ، أي قلنا على لسان املالئكة فذوقوا ، وهو خطاب كل مكذب ، أي } فَذُوقُواْ َعذَابِي َوُنذُرِ { : قوله 

  .إنْ كُْنُتْم ُتكَذُِّبونَ فَذُوقُوا 
  .فَأَذَقُْتُهْم َعذَايب الذي أنذَرُهمْ به لوطٌ : واملراد من هذا األمر اخلرب أي : قال القرطيب 

هو العذاب اآلجل فهما مل » وُنذُر « : هو العذاب العاجل ، وبقوله » عذايب « : إذا كان املراد بقوله : فإن قيل 
  ذوقوا؟: يكونا يف زََماٍن واحد فكيف قال 

{ : أن العذاب اآلجل أوله متصل بآخر العذاب العاجل فهما كالواقع يف زمان واحد وهو كقوله تعاىل : فاجلواب 
  ] . ٢٥: نوح [ } اْ فَأُْدِخلُواْ َناراً أُغْرِقُو

؛ ألنه نكرة ولو قصد به وقت بعينه امتنع الصرف للتأنيث »بكرةً « انصرف } َولَقَْد صَبَّحَُهم ُبكَْرةً { : قوله تعاىل 



  .» غَْدَوٍة « وهذا كما تقدم يف . والتعريف 
  .ومنعها زيُد بن عليٍّ الصرف ، ذهب هبا إىل وقٍت بعينه 

أسرى بَِعْبِدهِ لَْيالً مَِّن املسجد { : انتصب ُبكَْرة على الظرف أي بكرة من البكر كقوله : صاحب املختصر قال 
والتنكري يدل على أنه كان يف بعض الليل : قال الزخمشري ] .  ١: اإلسراء [ } احلرام إىل املسجد األقصى 

بأن الوقت املبهم يذكر : وهو غري ظاهر ، واألظهر أن يقال  :قال ابن اخلطيب . ِمَن اللِّْيلِ : ومتسك بقراءة من قرأ 
َخَرْجَنا ِفي بَْعضِ اَألْوقَاِت َمَع أن اخلروج ال بّد وأن يكون : لبيان أن َتْعيَِني الوقت ليس مبقصود للمتكلم ، كقوله 

: اإلسراء [ } بِعَْبِدِه لَْيالً  أسرى{ أي بكرة من البكر ، و » َصّبَحُهْم ُبكَْرةً « : يف بعضِ األوقات ، وكذلك قوله 
  .أي ليالً من الليايل ]  ١

: واملراد بقوله ] .  ٢١: آل عمران [ } فََبشِّرُْهم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ { : ِعُموا صباحاً ، كقوله : ومعىن صبحهم قال هلم 
طاً؛ ألن الضرب يكون بالسَّْوطِ َضَرْبُتهُ َسْو: على املصدر كقولك » ُبكَْرةً « أو انتصب . بكرة أول أزمنة الصبح 

  .وغريه ، وكذلك الصبح يكون بكرةً وَبْعَدها 
أي ثابت عليهم ال يدفعه أحد عنهم ، أو دائم ألهنم انتقلوا منه إىل عذاب اجلحيم ، وهو دائم ، » مستقر « ومعىن 

عليهم ، وجعل أعالها أْسفَلََها أو مبعىن قدر اهللا عليهم وقوعه ومل يصبهم بطريق االتفاق وذلك العذاب قلب قريتهم 
.  

أي العذاب الذي نزل هبم من طَْمسِ اَألْعُين غري العذاب الذي أهلكوا به ، } فَذُوقُواْ َعذَابِي َوُنذُرِ { : وقوله 
  .فلذلك حسن التكرير 

أَكُفَّارُكُْم َخْيٌر ِمْن أُولَِئكُْم ) ٤٢(أَْخذَ َعزِيزٍ ُمقَْتِدرٍ  كَذَُّبوا بِآَياتَِنا كُلَِّها فَأََخذَْناُهْم) ٤١(َولَقَْد َجاَء آلَ ِفْرَعْونَ النُّذُُر 
َبلِ السَّاَعةُ ) ٤٥(َسُيْهَزُم الَْجْمُع َوُيَولُّونَ الدُُّبَر ) ٤٤(أَْم َيقُولُونَ َنْحُن َجِميٌع ُمنَْتِصٌر ) ٤٣(أَْم لَكُمْ َبَراَءةٌ ِفي الزُُّبرِ 
  ) ٤٦(ى َوأََمرُّ َمْوِعُدُهْم وَالسَّاَعةُ أَدَْه

ولقد يطلق لفظ اجلمع . املراد بآله خواصُّه ، والنُّذُر ُموَسى وَهاُرونُ } َولَقَْد َجآَء آلَ ِفْرَعْونَ النذر { : قوله تعاىل 
  .املراد بآل فرعون الِقبط : وقيل . على االثنني 

  ؟»عْونَ قَْومِ ِفَر« بدل » آلَ ِفْرَعْونَ « : ما الفائدة يف قوله : فإن قيل 
كانوا : أن القوم أعم من اآلل فالقوم كل من يقوم الرئيس بأمرهم ، أو يقومون هم بأمره وقوم فرعون : فاجلواب 

حتت قهره حبيث ال خيالفونه يف قليل وال كثري ، فأرسل إليه الرسول وحده غري أنه كان عنده مجاعة من املقربني مثل 
َولَقَْد { : ، وَهاَمان ِلَدهَاِئِه ، فاعتربهم اهللا يف اإلرسال ، حيث قال يف مواضع مقدم عنده ملاِلِه الَعِظيم . قَاُرون 

 ٢٤: غافر [ } إىل ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوقَاُرونَ { : وقال ]  ٤٦: الزخرف [ } أَْرَسلَْنا موسى بِآَياِتَنآ إىل ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه 
ألهنم إن آمنوا آمن ]  ٣٩: العنكبوت [ } ْونَ َوَهاَمانَ َولَقَْد َجآَءُهم موسى َوقَاُرونَ َوِفْرَع{ : وقال يف العنكبوت ] 

أدخلوا آلَ { : وقال } َولَقَْد َجآَء آلَ ِفْرَعْونَ النذر { : الكل ، خبالف األقوام الذين كانوا قبلهم وبعدهم ، فقال 
. ٤٦: غافر [ } ِفْرَعْونَ أََشدَّ العذاب   [  

  جاء؟: ومل يقل يف غريه » ولقد جاءهم « : كيف قال : فإن قيل 
فَلَمَّا { : ملا جاءهم كان غائباً عن القوم فقدم عليهم ، كما قال  -عليه الصالة والسالم  -ألن موسى : فاجلواب 

]  ١٢٨: وبة الت[ } لَقَْد َجآَءكُْم َرُسولٌ مِّْن أَنفُِسكُْم { : ، وقال تعاىل ]  ٦١: احلجر [ } َجآَء آلَ لُوطٍ املرسلون 



  .حقيقة أيضاً ، ألنه جاءهم من اهللا من السموات بعد املعراج ، كما جاء موسى قومه من الطور حقيقة 
  .النذر اإلنذاراُت : وقيل . الرسل وقد جاءهم يوسف وبنوه إىل أن جاءهم موسى : والنذر 

  :فيه وجهان » كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا « : قوله 
كالم مستأنف ، والضمري » كَذَُّبوا « : وقوله } َولَقَدْ َجآَء آلَ ِفْرَعْونَ النذر { : ند قوله أن الكالم متّ ع: أحدمها 

  .عائد إىل كل َمْن تقدم ذكرهم من قوم نوح إىل آل فرعون 
  .اُهْم كذبوا بآياتنا كلها فَأََخذَْن: فَكَْيَف كَانَ؟ فقال : أن احلكاية مسوقةٌ على سياق ما تقدم فكأنه قيل : والثاين 

 -عليه الصالة والسالم  -فعلى الوجه األوىل آياتنا كلها ظاهر ، وعلى الثاين املراد باآليات اليت كانت مع موسى 
  .كالعصا ، واليد ، والسِّنَِني ، والطمسِ ، واجلراِد ، والطوفاِن ، واجلراِد ، والقُمَّلِ ، والضفادعِ والدَّمِ 

( هذا مصدر مضاف لِفاعله ، واملعىن أَخذَْناُهمْ بالعذاب أَخذْ َعزِيزٍ غالب يف انتقامه } ِعزِيزٍ فَأََخذَْناُهمْ أَْخذَ { : قوله 
  .قادرٍ على إهالكهم ، ال يُْعجُِزه َما أَراَد ) ُمقَْتِدرٍ 

َميت من قوم نوح أي أشد وأقوى من الذين أحللت هبم نِقْ} أَكُفَّاُركُمْ َخْيٌر مِّْن أُوْلَِئكُْم { : مث خوف أهل مكة فقال 
وهذا استفهام مبعىن اإلنكار ، أي ليسوا بأقوى منهم ، فمعناه نفي أي ليس كفاركم خرياً . وعاد ومثود ، وقم لوط 

  .من كفار من تقدم من األمم الذين أهلكوا بكفرهم 
  :مع أنه ال خري فيهم إما أن يكون كقول حسان » َخْيٌر « : وقوله 
  ا ِلَخْيرِكَُما الِْفَداُءفََشرُّكَُم. . ...  -٤٦١٠

أهو حبسب زعمهم ، واعتقادهم ، أو املراد باخلري شدة القوة ، أو ألن كل ُمْمِكن فال بّد وأن يكون فيه صفات 
  .حممودة ، واملراد تلك الصفات 

. المة من العقوبة بالس -عليهم الصالة والسالم  -أي يف الكتب املنزلة على األنبياء } أَْم لَكُم َبَرآَءةٌ ِفي الزبر { 
  .أم لكم يف اللوح احملفوظ براءة من العذاب )  -رضي اهللا عنهما (  -وقال ابن عباس 

العامة على الغيبة ، وأبو حيوة وأبو الَبرَهسم وموسى األسَوارّي باخلطاب ، جرياً على ما » أَْم َيقُولُونَ « : قوله 
: واملعىن حنن مجاعة ال ُنطَاقُ لكثرة عددهْم وقوهتم ، ومل يقل .  آخره إىل. . . » كُفَّاُركُمْ َخْيٌر « : تقدم من قوله 

  .منتصرين اتباعاً لرؤوس اآلي 
حيتمل الكثرة ، واالّتفاق ، وحيتمل أن يكون معناه حنن مجيع الناس إشارة إىل » مجيٌع « : قوهلم : وقال ابن اخلطيب 

فيكون ]  ١١١: الشعراء [ } ْؤِمُن لََك واتبعك األرذلون أَُن{ : أن من آمن ال عربة به عندهم كقول قوم نوح 
: أو يكون مرادهم كل واحد منتصر كقولك » مجيع « وأفرد منتصر مراعاةً للفظ . التنوين فيه عوضاً من اإلضافة 

  .ِميُعُهْم كُلُُّهْم َعاِلٌم أي كل واحد فيكون املعىن أن كل واحد منا غالب؛ فرّد اهللا تعاىل عليهم بأهنم يهزمون َج
َستَْهزُِم بتاء اخلطاب : وقرىء . مرفوٌع به » اجلَْمُع « العامة على َسُيْهَزُم مبنياً للمفعول و » َسُيْهَزُم الَْجْمُع « : قوله 

َسَنْهزُِم بنون : وأبو حيوة يف رواية يعقوب . مفعول به » الَْجْمَع «  -عليه الصالة والسالم  -، خطاباً للرسول 
منصوب أي ) اجلَْمَع ( سََيْهزُِم بياء الغيبة مبنياً للفاعل : واْبُن أَبِي َعْبلَةَ . منصوب أيضاً » الَْجْمَع « و العظمة ، 

  .سَيْهزُِم اللَُّه 
وُتَولُّونَ بتاء اخلطاب ، وهي واضحة والدُُّبر  -يف رواية  -وأبو حيوة وأبو عمرو . العامة على الغيبة » ُيَولُّونَ « و 

  ] . ١٢: احلشر [ } لَُيَولُّنَّ األدبار { : جنس ، وحسن هنا لوقوعه فاصلةً خبالف  هنا اسم
  :أي األدبار ، كما قال : وقال الزخمشري 



  .. .كُلُوا ِفي َبْعضِ بطْنِكُُم َتِصحُّوا  -٤٦١١
  .وقرىء األدبار 
  .حمسن ِإلفراد َبطْنِكُْم وليس مثل بعضِ بَطْنِكُْم؛ ألن اإلفراد هنا له حمّسن ، وال : قال أبو حيان 

هنا وُجمع يف غريه؛ ألن اجلمع هو األصل ، ألن الضمري ينوب مناب َتكْرار » الدُُّبُر « وأفْرَد : قال ابن اخلطيب 
وفيه إشارة إىل أن مجيعهم يكونون يف االهنزام . وأفرد ملناسبة املقاطع . توىل هذا وهذا : العاطف فكأنه قيل 

فجمع ألن كل واحد برأسه منهّي عن ]  ١٥: األنفال [ } فَالَ تَُولُّوُهُم األدبار { : له كشخص واحد ، وأما قو
: أي كل واحد قال ]  ١٥: األحزاب [ } َولَقَْد كَانُواْ َعاَهدُواْ اهللا ِمن قَْبلُ الَ ُيَولُّونَ األدبار { : رأسه ، وأما قوله 

  .أنا أثبت وال أوَلِّي دُُبرِي 
  فصل

حنن َنقَْتصُّ اليوَم من ُمَحمَّد وأصحابِِه فأنزل : ضرب أبو جهل فرسه يوم بدر فتقدم من الصف وقال  :قال مقاتل 
  .} َنْحُن َجِميٌع مُّنَتِصٌر { : اهللا تعاىل 

َر سَُيْهَزُم اجلَْمُع َويَُولُّون الدُُّب: ملا نزل : يقول ) رضي اهللا عنه ( مسعت عمر بن اخلطاب « : وقال سعيد بن املسيب 
: يثب يف درعه ويقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -كنت ال أدري أي مجع يهزم فلما كان يوم بدر رأيت رسول اهللا 

أعظم نائبةً وأشّد مرارةً من األسر والقتل } َسيُْهَزُم اجلَْمع َوُيَولُّون الدُُّبرَ َبلِ السَّاَعةُ َمْوِعُدُهْم وَالسَّاَعةُ أَدَْهى َوأََمرُّ { 
  » يوم بدر

اللَُّهمَّ إنَّ قُرَْيشاً َحادَّْتَك وُتَحادّ » : كان َيِثُب يف ِدْرِعِه ويقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب « ، ويف رواية 
َرِضَي اللَُّه (  -وقال عمر » } َسُيْهَزُم اجلَْمُع َويَُولُّونَ الدُُّبَر { : ، مث قال « َرسُولََك بفَْخرَِها َخبْيلَِها فَأَْخنِهُِم الَعَداَوةَ 

ألنه أخرب عن غيب فكان كما  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذا من معجزات رسول اهللا . فََعَرفُْت َتأْويلَها :  -) َعْنُه 
. كان بني نزول هذه اآلية وبني بدر سبُع ِسنَني ، فاآلية على هذا مكية :  -رضي اهللا عنهما  -أخرب قال ابن عباس 

صلى اهللا عليه وسلم  -لقد أنْزِلَ على ُمَحمَّد : قالت  -) رضي اهللا عنهما (  -ةَ أمِّ املؤمنني ويف البخاري عن عائش
رضي اهللا  -( وعن ابن عباس « . } َبلِ الساعة َمْوِعدُُهْم والساعة أدهى َوأََمرُّ { : مبكة ، وإين جلارية ألعُب  -

أَْنُشُدَك َعْهَدك وَوْعَدَك ، اللَّهمَّ إنْ » : بٍَّة له يوم بدر قال وهو يف قُ -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم )  -عنهما 
َحْسُبك يا رسول اهللا قد أَلَْحْحَت َعلَى َربِّك وهو يف : فأخذ أبو بكر بيده وقال . « ِشئَْت لَْم ُتعَْبْد َبْعدَ الَيْوم أبداً 

  .» َبلِ السَّاَعةُ َمْوِعُدُهْم َوالسَّاَعةُ أَدَْهى َوأََمرُّ  َسُيْهَزُم اجلَْمُع َويولُّونَ الدُُّبَر: الدِّرع فخرج وهو يقول 
  .مما لَِحقَُهْم } والساعة أدهى وأمر { يريد يوم القيامة } بل الساعة موعدهم { 

  فصل
َدَهْتُه : كِّيت وقال ابن السِّ. أَْدهَاُه أَْمُر كَذَا أي أصابه َدْهواً ودَْهياً : من الداهية وهي األمر العظيم يقال » أْدَهى « 

  .َداِهَيةٌ َدْهَواُء وَدهَْياُء ، وهي توكيد هلا 

  ) ٤٨(َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفي النَّارِ َعلَى ُوُجوهِهِْم ذُوقُوا َمسَّ سَقََر ) ٤٧(إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفي َضلَالٍ َوُسُعرٍ 

وسعر أي نار تسّعر عليهم : قال الضحاك . عن احلق  يف ضالل بعد: قيل } إِنَّ اجملرمني ِفي َضالَلٍ َوُسُعرٍ { : قوله 
إن : وقال احلسني بن الفضل . نار مستعرة : وُسُعر مجع سَِعري . ضالل ذهب عن طريق اجلنة يف اآلخرة : وقيل . 



  .يف عناء وعذاب : قال قتادة . اجملرمني يف ضالل يف الدنيا ونارٍ يف اآلخرة 
  .} ذُوقُواْ َمسَّ َسقََر { : ويقال هلم } ْسَحُبونَ ِفي النار على ُوُجوهِهِْم َيْوَم ُي{ : مث بني عذاهبم فقال 

  فصل
صلى اهللا عليه  -وعن النيب . أََنها نزلت يف القََدرِيَّة : ويف احلديث . أكثر املفسرين على أن هذه اآلية يف القََدرِيَّة 

إِنَّ اجملرمني ِفي { : فَُهمُ املُُجرُِمونَ الَِّذيَن َسمَّاُهُم اللَُّه َتعَالَى يف قوله  َمجُوُس َهِذه اُألمَِّة القََدرِيَّةُ« : أنه قال  -وسلم 
  .» } َضالَلٍ َوسُُعرٍ 

والفريقان مّتفقان على . القدريُّ من يقول الطاعة واملعصية بفعِلي فهم ينكرون القََدر : واعلم أن اجلَبْريَّ من يقول 
واحلقُّ أن القََدرِيَّ هو الذي : قال ابن اخلطيب . فعال خلق اهللا وبسببٍ من العبد ليس بقََدرٍ أن السُّنِّيَّ القائلَ بأن األ

ُيْنِكُر القََدَر ، وَيْنِسبُ احلوادث التصال الكواكب ملا ُروَِي أنَّ قريشاً َخاَصمُوا يف القََدر ومذهبهم أن اهللا مكَّن العبد 
أَُنطِْعُم َمن { : ذلك يف العبد ، وقادر على أن ُيطِْعَم الفَِقَري ، وهلذا قالوا  ِمن الطاعة واملعصية ، وهو قادر على خلق

« :  -عليه الصالة والسالم  -وأما قوله . منكرين لقدرته تعاىل على اِإلطعام ]  ٤٧: يس [ } لَّْو َيَشآُء اهللا أَطَْعَمُه 
سل إليهم مطلقاً كالقَْوم ، فالقدرية يف زمانه هم املشركون املنكرون فإِن أريد باألمة املر» القََدرِيَّةُ َمجُوُس َهِذِه األمة 

 -عليه الصالة والسالم  -وإن كان املراد باألمة من آمن به . قدرته على احلوادث ، فال يدخل فيهم املعتزلة 
ة املتقدمني شبهةً وأشّدهم فمعناه أن نسبة القدرية إليهم كنسبة املَُجوس إىل األمة املتقدمة ، فإن اجملوس أضعُف الكَفََر
فاحلق أن القدريَّ هو . خمالفةً للعقل ، وكذا القدرية يف هذه األمة وكوهنم كذلك ال يقتضي اجلَْزم بكوهنم يف النار 

  .الذي يُْنِكر قدرةَ اهللا َتعَالَى 
  فصل

يف القدر ،  -ليه وسلم صلى اهللا ع -جاَء مشركو قريش خياصمون رسول اهللا : روى ُمْسِلٌم عن أيب هريرة ، قال 
] .  ٤٩: القمر [ } إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقْنَاُه بِقََدرٍ { : إىل قوله } إِنَّ اجملرمني ِفي َضالَلٍ َوُسُعرٍ { : فنزلت هذه اآلية 

اِديَر كََتبَ اللَُّه َمقَ« : يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -مسعت رسول اهللا : وروى عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال 
وعن طاوس اليماين » َوَعْرُشُه َعلَى املاء : اخلَالَِئقِ كُلََّها ِمْن قَْبلِ أن َيْخلَُق السََّموَاِت وَاَألْرَض َخبْمِسَني أَلِْف َسَنٍة قال 

ومسعت . كُلّ شيء بقدر اهللا : يقولون  -صلى اهللا عليه وسلم  -أدركت ما شاء اهللا من أصحاب رسول اهللا : قال 
  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : د اهللا بن عمرو يقول من عب

  .» كُلُّ َشْيٍء بقََدرٍ َحَتى الَعْجُز والكَْيُس أو الكَْيُس والَعْجُز « 
يشهدُ أن : ال يؤمن باهللا عبٌد حىت يؤمن بأربع : قال رسول اهللا « : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن علي بن أيب طالب 

خَْيرِِه وشَرِِّه : وزاد ُعَبْيُد اهللا . ه ، وأَنِّي رسولُ اهللا َبَعثَنِي باحلقِّ ويؤمن بالبعث بعد املوت ويؤمن بالقََدر ال إلَه إال اللَّ
  .وهذه األدلة تبطل مذاهب القدرية » 

  .َمسَّقََر  -يف رواية حمبوب عنه  -وقرأ أبو عمرو . فيه إضمار القول » ذُوقُوا « : قوله 
مدغم فيها فال تدغم يف غريها ألنه مىت أدغم فيها » َمسَّ « جماهد ، وهو معذُوٌر؛ ألن السِّني األخرية من وخطَّأَُه ابُن 

  .لزم حتريكها ومىت أدغمت هي لزم سكوهنا فَتَنافَى اجلمُع بينهما 
  .دغم والظَّنُّ بأيب عمرو أنه مل ُيْدِغمْ حىت حذَف أحد احلرفني الجتماع األمثال مث أ: قال أبو حيان 

  .كالم ابن جماهد إمنا هو فيما قالوه أنه أدغم أما إِذا َحذَف وأدغم فال إِشكال : قال شهاب الدين 
َصقََر بالصاد ، وهي : ويقال . علم جلهّنم أَعاذََنا اهللا منها ، مشتقة من َسقََرْتُه الشَّْمُس والناُر أي لَوََّحْتُه ) َسقَُر ( و 



  :قال ذو الرمة . مبدلة من السني ألجلِ القاف 
  بِأَفَْناِن مَْرُبوع الصَّرَِميِة ُمعْبِل... إِذَا ذَاَبت الشَّْمُس اتَّقَى صَقراِتَها  -٤٦١٢

  .متحتِّم املنع من الصرف؛ ألن حركة الوسط تنزلت منزلة احلرف الرابع ، كَعقَْرَب وزَْيَنَب » َسقَُر « و 
لظى وجهنم « نث ال ينصرف ، ألنه اسم مؤنث معرفة وكذلك اسم من أمساء جهنم مؤ» سقر « و : قال القرطيب 

  .شديد احلر : وَيْوٌم ُمْسَمِقرٌّ وُمْصَمِقرٌّ : وقال قطرب . الطابق السادس من النار » سقر « : وقال عطاء . » 
  .ومسها ما يوجد من األمل عند الوقوع فيها 

  فصل
وهذا العامل حيتمل أن يكون سابقاً . باً بعامل مفهوم غري مذكور حيتمل أن يكون منصو) َيْوَم ُيْسَحُبونَ ( العامل يف 
كأنه فيه مبعىن ) ِفي ( والعامل يف احلقيقة على هذا الوجه أيضاً مفهوم من . } إِنَّ اجملرمني ِفي َضالَلٍ { : وهو قوله 

ذُوقُوا َمسَّ َسقَرَ « : تقديره » وا ذُوقُ« : وحيتمل أن يكون متأخراً وهو قوله . كائن غري أن ذلك صار َنسْياً َمْنسيا 
: القمر [ } أَكُفَّاُركُْم َخْيٌر مِّْن أُْولَِئكُمْ أَْم لَكُم { : واخلطاب حينئذ مع من خوطب بقوله . » َيْوَم ُيْسَحُب املُْجرُمونَ 

  .وهو املشهور  .وحيتمل أن يكون منصوباً بالقول املقدر أي يُقَالُ هلم َيْوَم ُيْسَحُبونَ ذُوقوا ] .  ٤٣
والذوق استعارة للمبالغة لقوة اإلدراك يف الذَّْوقِ؛ فإن اإلنسان يشارك غريه يف اللَّْمس ، وُيْخَتصُّ بإدراك املطعوم 

َمسَّ َسقَر َيْوم ُيسحب اجملرمون  -فيحصل األمل العظيم ، واملعىن ذوقوا أيها املُكَذُِّبونَ مبحمد صلى اهللا عليه وسلم 
  .النار  املتقدمون يف

َولَقَْد أَهْلَكَْنا أَْشَياَعكُْم فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ ) ٥٠(َوَما أَمُْرَنا إِلَّا وَاِحَدةٌ كَلَْمحٍ بِالَْبَصرِ ) ٤٩(إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقْنَاُه بِقََدرٍ 
ِفي ) ٥٤(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوَنَهرٍ ) ٥٣( َوكُلُّ صَِغريٍ َوكَبِريٍ ُمْسَتطٌَر) ٥٢(َوكُلُّ َشْيٍء فََعلُوُه ِفي الزُُّبرِ ) ٥١(

  ) ٥٥(َمقَْعِد ِصْدقٍ ِعْنَد َملِيٍك ُمقَْتِدرٍ 

وأبو السَّمَّالِ بالرفع وقد رجح الناس . على االشتغال » كل « العامة على نصب } إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه { : قوله 
« : ألن الرفع يوهم ما ال جيوز على قواعد أهل السنة ، وذلك أنه إذا رفع : ، قال  النََّصب -بل بعُضُهمْ أَْوَجبَ  -

  .خربه » بِقََدرٍ « و » َشْيء « أو » كُلّ « صفة ل » خلقناه « كان مبتدأ ، و » كل شيء 
ىل ال بقدر كذا قدره وحيئنذ يكون له مفهوٌم ال خيفى على ُمَتأَمِِّلِه ، فيلزم أن يكون الشيء الذي ليس خملوقاً هللا تعا

وإمنا كان النصب أوىل لداللته على عموم اخللق ، والرفع ال يدل على عمومية بل يفيد : وقال أبو البقاء . بعضهم 
  .أن كل شيء خملوق فهو بقدر 

« : كما أن االختيار عندهم يف قولك » كُلّ « كان االختيار على أصول البصريني رفع : وقال مكي بن أيب طالب 
زَْيد أَكَْرْمُتُه ، ألنه قد تقدم يف اآلية شيء : الرفع واالختيار عند الكوفيني النصب فيه خبالف قولنا » ٌد ضََرْبُتُه زَْي

على ) كُلَّ ( وقد أمجع القراء على النصب يف . واالختيار عندهم النصب فيه . » إنَّ « عمل فيما بعده وهو 
عموم األشياء املخلوقات أهنا هللا تعاىل خبالف ما قاله أهلُ الزَّْيغِ من أن ثَمَّ االختيار فيه عند الكوفيني ليدل ذلك على 

إّنا َخلَقَْنا كُلَّ َشْيء َخلَقَْناُه بِقََدر : على العموم ، ألن التقدير » كل « وإمنا دل النصب يف . خملوقاٍت لغري اهللا تعاىل 
  .فهذا لفظ عام َيُعمُّ مجيع املخلوقات » كُلَّ َشْيٍء « صب ل املضمر النا» خلَلَقَْنا « تأكيد وتفسري » فخلقناه « 

؛ ألن الصفة والصلة ال يعمالن قبل فيما قبل املوصوف وال »َشْيٍء « صفة ل » َخلَقْنَاُه « وال جيوز أن يكون 
ال أنَّه تأكيٌد وتفسٌري صفة مل يبق إ» َخلَقَْناُه « املوصول ، وال يكونان تفسرياً ملا يعمل فيما قبلُهما ، فإذا مل يبق 



  .للمضمر الناصب وذلك يدل على العموم 
هو » كل « عندهم تطلب الفعل ، فُهو أوىل به فالنصب عندهم يف » إنَّا « ألن ( وأيضاً فإن النصب هو االختيار؛ 

  .فإذا انضاف إليه معىن العموم واخلروج عن الشبه كان النصب أوىل من الرفع ) االختيار 
  .هو الوجهُ يف العربية وقراءتنا بالنصب مع اجلماعة : قال أبو الفتح . بالرفع : طيه وقوٌم من أهل السنة وقال ابن ع

  .كل شيء منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر : وقال الزخمشري 
حمكماً مرتباً على  وقرىء هبما أي َخلَقَْنا كل شيء مقدَّراً. التقديُر : والقََدُر والقَْدُر . كُلُّ َشْيٍء بالرفع : وقرىء 

  .َحْسب ما اقتضته احلكمة أو مقدراً مكتوباً يف اللوح احملفوظ معلوماً قبل كونه قد علمنا حاله وزمانه انتهى 
  .وهو هنا يتعصب للمعتزلة لضْعف وجه الرفع 

ون الفعل هو إذا كان الفعل يتوهم فيه الوصف ، وأن ما بعده َيْصلُُح للخرب وكان املعىن على أن يك: وقال قوٌم 
ومنه هذا املوضع ، ألن قراءة الرفع ختيل . اخلرب اختار النصب يف االسم األول حىت يتضح أن الفعل ليس بوصف 

  .» َبقََدرٍ « : أن النصب وصف وأن اخلرب 
دليلهم كُلّ شيء خملوق هللا تعاىل ، و: وقد تنازع أهل السنة والقدرية يف االستدالل هبذه اآلية ، فأهل السنة يقولون 

  .قراءة النصب؛ ألنه ال يفسر يف هذا التركيب إال ما َيِصحُّ أن يكون خرباً لو رفع األول على االبتداء 
أي أمُْرَنا أو َشأْنَُنا كُلُّ شيء » كُلّ « يف موضع الصفة ل » َخلَقَْناُه « و » كل « القراءة برفع : وقال القََدريَّة 

  ) .َوغْيرِ ذَِلَك ( لى حد ما يف هيئَِتِه وزمنِِه وع. َخلَقَْناه فهو بقدر أو مبقدار 
  :وقال بعض العلماء يف القدر هنا وجوه 

  .أنه املقدار يف ذاته ويف صفاته : أحدها 
  :وقال الشاعر ]  ٢٣: املرسالت [ } فَقََدْرَنا فَنِْعَم القادرون { : التقدير لقوله ) أنه : ( الثاين 
  َمُن َما ُهَو قَاِدُرَوقَْد قََدَر الرَّْح...  -٤٦١٤

  .أي ما هو مقدِّر 
على قراءة الناصب ) بقََدرٍ : ( كَان بِقََضاِء اللَِّه وقََدرِِه ، فقوله : القدر الذي يقال مع القضاء ، كقولك : الثالث 

« رفع خرب وخربها يف حمل » كُلّ « و » كُلّ « متعلق بالفعل الناصب ، ويف قراءة الرفع يف حملّ رفع ، ألنه خٌرب ل 
[ } وَكُلُّ َشْيٍء فََعلُوُه ِفي الزبر { : وسيأيت قريباً أنه عكس هذه؛ أعين يف اختيار الرفع وهي قوله تعاىل . » ِإلنَّ 

ألن َنْصَبه يؤدي إىل فساد املعىن ألن الواقع خالفه ، وذلك أنك لو : ، فإنه خيتلف يف رفعه ، قالوا ]  ٥٢: القمر 
. وهو خالُف الواقع ، إذ يف الزبر أشياء كثرية جداً مل َيفَْعلُوها . فَعلُوا كُلَّ َشْيٍء ِفي الزُُّبرِ : نصبته لكان التقدير 

  .وهو املقصود فلذلك اتفق على َرفِْعِه . وأما قراءة الرفع فتؤدي إىل أن كل شيء فعلوه هو ثابٌت يف الزُُّبرِ 
ِفَق جميئُها يف سورة واحدٍة وَمكَاَنْين ُمَتقَارَِبْين ، ومما يدل على جاللة وهذان املوضعان من ُنكَت املسائل الغَريبة اليت اتُّ

  .علم اإلعراب وإفهاِمِه املعاينَ الَغاِمَضة 
  فصل

إن اهللا تعاىل قدر األشياء أَْي أي علم مقاديرها وأحواهلا وأزماهنا قبل إجيادها مث أوجد منها ما سبق : قال أهل السنة 
ِه تعاىل وقدرِتِه وإرادته دون خلقه ، وأن اخللق يف علمه فال حمدث يف  العامل العلوّي والسفلّي إال وهو صادٌر عن علِم

ليس هلم فيها إال نوُع اكتساب وحماولٍة ونسبٍة وإضافٍة ، وأن ذلك كله إمنا جُِعلَ هلم بتيسري اهللا وبقدرة اهللا وإهلامه 
ال كما قال القََدريَّة وغريهُم من أن . نص عليه القرآن والسنة سبحانه وتعاىل ال إله إال هو وال خالَق غريه كما 



  .األعمال إلينا ، واآلجال بيد غَريِنا 
األعمال إلينا واآلجال بيد غريِنا : فقالوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -قَِدَم َوفْد َنْجَرانَ على رسول اهللا « : قال أبو ذرٍّ 

: يكتب علينا الذنب ويعذبنا؟ فقال : فقالوا يا حممد } كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ  إِنَّا{ : ، فنزلت هذه اآليات إىل قوله 
  .» أنتم خصماء اهللا َيْوَم القيامة 

  فصل
إِنَّ َمجُوَس َهِذِه اُألمَّةِ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : روى أبو الزَُّبْير عن جابرِ بنِ عبد اهللا قال 

أخرجه » ْيهِْم ونَ لِقََدر اللَِّه ، إنْ َمرِضُوا فَالَ َتعُوُدوُهم وإنْ مَاُتوا فَالَ َتشَْهُدوُهم وإنْ لَِقيُتُموهم فَالَ ُتَسلُِّموا َعلَاملُكَذُِّب
ِصْنفَاِن « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : وخرج أيضاً عن ابن عباس وجابر قاال . ابن ماجه يف سننه 

  .» ِتي لَْيَس هلم يف اِإلْسالَم َنصِيٌب أَْهلُ اإلْرَجاء والقََدر ِمْن أُمَّ
أي قضائي يف خلقي » كَلَْمحِ بِالَبَصرِ « . » كُْن « أي إال كلمة واحدة وهو قوله } َوَمآ أَمُْرَنآ إِالَّ وَاِحَدةٌ { : قوله 

لََمَحُه وأَلَْمَحُه إِذا أبصره : بَبَصره؛ ويف الصحاح  لََمحَ الَبْرق: النظر بالَعَجلة يقال : واللمح . أسرع من ملح البصر 
  .بنظرٍ خفيف ، واالسم اللَّْمَحة ، ولََمَح البَْرُق والنَّْجُم لَمحاً ، أي لََمَع 

  .يرجع إىل املعىن دون اللفظ أي وما أمرنا إال واحدة » وَاِحَدةٌ « قوله : قال البغوي 
دنا تكوينه إال كلمة واحدة كما تقدم ، وهي رواية َعطَاٍء عن اْبن عبَّاس ، معناه وأما أمرنا للشيء إذا أر: وقيل 

  .وما أمرَنا مبجيء الساعة يف السرعة إالَّ كَطَْرف الَبَصر : وروى الكليب عنه 
  فصل

َدر ، والقول كُْن فهناك شيئان اإلرادة والقَْول ، فاإلرادة قَ: إنَّ اهللا تعاىل إذا أراد شيئاً قال له : قال ابن اخلطيب 
  :حيتمل أمرين » َواِحَدةٌ « : قضاء ، وقوله 

  .بيان أنه ال حاجة إىل تكرير القول إشارة إىل َنفَاِذ القَْول : أحدمها 
بيان عدم اختالف احلال فأمره عند خلق العرش العظيم كأمره عند خلق النَّْملَة الصغرية فأمره عند الكل : ثانيهما 
أمرنا واحدة ، فإذا املأمور كائٌن : تشبيه للكون ال تشبيه األَْمر ، فكأنه قال » حٍ بالَبَصرِ كَلَْم« : وقوله . واحد 

شيء أيضاً » كُْن « كلمح بالبصر ، ألنه لو كان راجعاً إىل األمر ال يكون ذلك صفة مدح يليق به ، فإن كلمة 
كََتْبُت بالقَلَم ، دخلت : والباء لالستعانة مثل .  أي كَنظَر الَعْين» كَلَْمحٍ بالبَصرِ « ومعىن . يوجد كلمح بالبصر 

على اآللة ومثل هبا؛ ألهنا أسرع حركة يف اإلنسان؛ ألن العني وجد فيها قرب احملرَّك منها ، وال يفضل عليه خبالف 
ُرطُوبٍة خملوقة يف العضو  الِعظام ، واستدارة شكلها ، فإن َدْحَرَجةَ الكَُرة أسرع من دحرجة املُثَلَِّث واملربَّعِ ، وألهنا يف

الذي هو موضعها ، وهو احلكمة يف كثرة املرئيَّات خبالف املأكوالت واملسموعات واملفاصل اليت تُفَْصل باألرجل 
  .واملذُوقات فلَْوالَ سرعة حركة اآللة اليت هبا إدراك املْبصرات ملا وصل إىل الكل إال بعد طول بََيان 

« : َمَرْرُت بِِه ، ويف قوله : الربق مير به سريعاً ، فالباء تكون لإللصاق ، حنو »  كلمح بالبصر« : معىن : وقيل 
كلمح الربق فائدةٌ ، وهي أن لَْمَح الربق له مبدأٌ وهناية فالذي مير بالبصر منه يكون أدل : ومل يقل » كَلَْمحِ بِالَبَصرِ 

  .من مجلته مبالغة يف القلة ، وهناية السرعة 

  .أي أشباهكم ونظراءكم يف الكفر من األمم السابقة } َولَقَْد أَْهلَكَْنآ أَْشَياَعكُْم { : قوله تعاىل 
  .أتباعكم وأعوانكم : وقيل 



  .، أي يتذكر ويعلم أن ذلك حق فيخاف ويعترب } فََهلْ ِمن مُّدَِّكرٍ { 
م قبلهم من خري وشر فإنه مكتوب عليهم أي يف أي مجيع َما فََعلَْتُه األم} َوكُلُّ َشْيٍء فََعلُوُه ِفي الزبر { ) قوله ( 

  .يف اللوح احملفوظ : وقيل . كتب احلفظة 
أي يف » يف الزُُّبرِ « أي } إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ { : وهذا بيان لقوله : قال القرطيب . يف أم الكتاب : وقيل 

  .اللوح احملفوظ 
  .أي كل صغري وكبري مكتوب على عامله قبل أن يفعلوه } مُّْسَتطَرٌ  َوكُلُّ صَِغريٍ َوكَبِريٍ{ : قوله 

َسطَْرُت واْستَطَْرُت وكَتَْبُت َواكْتََتْبتُ : وقرأ العامة ُمْسَتطٌَر بتخفيف الراء من السَّطْر وهو الكَْتب أي ُمكْتََتٌب يقال 
  :وفيه وجهان بتشديدها ،  -وتروى عن عاصمٍ  -وقرأ األعمش وِعْمَرانُ بُن ُحَدْير 

أنه مشتق من طَّر الشارُب والنباتُ أي ظََهَر وثََبَت مبعىن أن كل شيء قَلّ أو كَثُر ظاهرٌ يف اللّوح غري خفي : أحدمها 
  .، فوزنه ُمْسَتفَْعلٌ كُمسَْتْخرجٍ 

فَّر ونفعلّ ، مث هذا َجْع: أنه من االْسِتطَار كقراءة العامة ، وإمنا شددت الراء من أجل الوقوف كقوهلم : والثاين 
  .أجري الوصل جمرى الوقف فوزنه ُمفَْتَعلٌ كقراءة اجلمهور 

العامة باإلفراد ، وهو اسم جنس بدليل مقارنته للجمع واهلاء مفتوحة } إِنَّ املتقني ِفي َجنَّاٍت َوَنَهرٍ { : قوله تعاىل 
  .كما هو الفصيح 

  .وهي لغة تقدم الكالم عليها أول البقرة . » اض والفَيَّ« وسكّنها جماهٌد واألعرج وأبو السَّمَّال 
. مث الواحد قد ينىبء عن اجلمع . وُوحَِّد؛ ألنه رأس آية . أهنار املاء واخلَْمر والَعَسل ) هنر ( معىن : قال ابن جُرَْيجٍ 

كقول قَْيس بن اخلَطِيمِ وقال الضحاك ليس املراد هنا هنر املاء ، وإمنا املراد َسَعةُ األرزاق؛ ألن املادة تدل على ذلك 
:  

  يََرى قَاِئٌم ِمْن ُدوهنا َما َوَراَءَها... َملَكُْت بَِها كَفِّي فَأَنَْهْرُت فَْتقََها  -٤٦١٥
  .النَّهَار ، لضيائه : ومنه . أَْنهَْرُت اجلُْرَح : ومنه . أي وسعته 

 - أيضاً عن طَلَْحة بن ُمصَرِّف واألعرج وقتادة ونقله القرطيب -وقرأ أبو هنيك وأبو ْجملَز واألعمش وزهري الفُْرقُيبّ 
  :بضم النون واهلاء وهي حتتمل وجهني » وُنُهر « : 

  .أُُسد يف أََسٍد : أن يكون هنر بالتحريك وهو األوىل حنو : أحدمها 
. يف َجنَّات واجلمع مناسب للجمع قبله . ُسقُف يف َسقٍْف ، وُرُهن يف َرْهن : أن يكون مجع الساكن حنو : والثاين 

: البقرة [ } وََمالئكته وكتابه { وقراءة العامة بإفراده أبلغ ، وقد تقدم كالم ابن عباس يف قوله تعاىل آخر البقرة 
كأَنه ) رمحةُ اهللا عليه ( قال القرطيب . باِإلفراد أنه أكثر من الكُُتب ، وتقدم أيضاً تقرير الزخمشري لذلك ]  ٢٨٥

  :أنشدين بعض العرب : قال الفراء . َحاب وُسُحب مجع هنار ال ليل هلم كَس

  مََتى أََرى الصُّْبَح فَالَ أَْنَتظُِر... إِنْ َتك لَْيلِيا فَإِنِّي َنهُِر  -٤٦١٦
  :وقال آخر . أي صاحب النهار 

  ثَرِيُد لَْيلٍ َوثَرِيدٌ بِالنُّهُْر... لَْوالَ الثَّرِيُد إِنْ َهلَكَْنا بِالضُُّمْر  -٤٦١٧
  فصل

اسم لألشجار أي هم خالهلا : اجلنات } إِنَّ املتقني ِفي َجنَّاٍت { : ملا وصف الكفار وصف املؤمنني أيضاً ، فقال 
  :جنات وعند عيون كقوله : وكذلك األهنر ، واملعىن 



  .. .َعلَفُْتَها ِتْبناً َوَماًء َبارِداً  -٤٦١٨
{ : َهر؛ ألن املعىن يف خالله ، فاستغين عن مجعه ، ومجع يف قوله ومجعت اجلنات إشارة إىل َسَعِتها وتنوعها ، وأفرد النَّ

  .والتنكري فيه للتعظيم . لئال يتوهم أنه ليس يف اجلنة إالّ هنر فيه } َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها اَألنَْهاُر 
اجلار لوقوعه خرباً ،  جيوز أن يكون خرباً ثانياً وهو الظاهر ، وأن يكون حاالً من الضمري يف» ِفي َمقَْعِد « : قوله 

وحيئنذ جيوز أن يكون بدلَ بعض ، ألن املقعد بعضها . » ِفي َجنَّاٍت « : أن يكون بدالً من قوله : وجّوز أبو البقاء 
« : والعامة على إفراد َمقَْعٍد مراداً به اجلنس كما تقدم يف . ، وأن يكون اشتماالً ، ألهنا مشتملة ، واألول أظهر 

  .وهو مناسب للجمع قبله . َمقَاِعَد : ُعثَْمانُ البَتِّيُّ  وقرأ. » َنَهر 
من باب َرُجلُ ِصْدقٍ يف أنه جيوز أن يكون من إضافة املوصوف لصفته والصدق جيوز أن يراد به » َمقَْعُد ِصْدقٍ « و 

ُمبالغة ، وهو مناسب هنا وال َوَمِليٍك مثال . وأن يراد به اجلَْوَدة واخلَْيرِيَّة . ضد الكذب أي صدقوا يف اإلخبار عنه 
؛ ألنه هو الوارد يف غري موضع وأن الكسرة أُْشبَِعْت فتولد منها ياء؛ ألن اإلشباع مل يرد »ملك « يتوهم أن أصله 

فَلُْيلَْتفَْت . يف آخر إبراهيم ]  ٤٣: إبراهيم [ } أفئدة { : إال ضرورةً أو قليالً وإن كان قد وقع يف قراءة هشام 
  .إليه 
  فصل
{ ] و [ » قََواِعَد الَبْيِت « : يف جملس صدق؛ ألن القعود جلوس فيه مكثٌ ومنه : يف مقعد صدق ومل يقل : قال 

» ق ع د « ، وال يقال جوالس فأشار إىل َدَواِمه وثَبَاِتِه ، وألن حروف ]  ٦٠: النور [ } والقواعد ِمَن النسآء 
[ } الَّ َيْستَوِي القاعدون ِمَن املؤمنني { : دل على ذلك ومنه كيف دارْت تدل على ذلك واالستعمال يف القعود ي

َعنِ اليمني { : إشارة إىل الثبات وكذا قوله ]  ١٢١: آل عمران [ } َمقَاِعَد ِللِْقَتالِ { ، وقوله ]  ٩٥: النساء 
[ } تَفَسَُّحواْ ِفي اجملالس { : ، فذكر املقعد لدوامه أو لطوله وقال يف اجمللس ]  ١٧: ق [ } َوَعنِ الشمال قَِعيدٌ 

إشارة إىل ترك اجللوس أي هو جملس فال ]  ١١: اجملادلة [ } انشزوا { إشارة إىل احلركة ، وقال ]  ١١: اجملادلة 
  .جيب مالزمته خبالف املقعد 

  فصل
لك قادر ال يعجزه شيء و أي ما} عِنَد َمِليٍك مُّقَْتِدرٍ { يف مقعد صدق أي حق ال لغو فيه وال تأثيم : قال املفسِّرون 

َمَدحَ اهللا املكانَ : الصادق ) َجعفُر ( قال . ههنا عندية القُْرَبة والزُّلْفَِة واملكانة والرتبة والكرامة واملنزلة » ِعنَد « 
  .بالصِّدق فال يقع فيه إال أهل الصدق 

« :  -صلى اهللا عليه وسلم  -هللا قال رسول ا: قال ) رضي اهللا عنه ( وروى الثعليب يف تفسريه عن أّيب بن كعب 
َوَمْن قََرأََها كُلَّ . الَبْدرِ  َمْن قََرأَ ُسوَرةَ اقْتََرَبت السَّاَعةُ ِفي كُلّ ِغبٍّ ُبِعثَ َيْوَم الِقَياَمِة َوَوْجُهُه َعلَى ُصوَرةِ القََمرِ لَْيلَةَ

  .» فٌر َعلَى ُوُجوِه اخلَالَِئقِ لَْيلٍَة كَانَ أَفَْضلَ َوَجاَء َيْوَم الِقَياَمِة َوَوْجُهُه ُمس
  ) .واللَُّه أَْعلَُم ) . ( اللَُّهمّ ارمحْنا ، وارزقَْنا واْستُْرَنا ( 

وَالنَّْجُم َوالشََّجُر ) ٥(الشَّْمُس َوالْقََمُر بُِحْسَباٍن ) ٤(َعلََّمُه الْبََيانَ ) ٣(َخلََق الْإِْنَسانَ ) ٢(َعلََّم الْقُْرآنَ ) ١(الرَّْحَمُن 
َوأَِقيمُوا الَْوْزنَ بِالِْقْسِط وَلَا ُتْخِسرُوا ) ٨(أَلَّا َتطَْغْوا ِفي الِْميَزاِن ) ٧(وَالسََّماَء َرفََعَها وََوَضَع الِْميَزانَ ) ٦(َيْسُجَداِن 
وَالَْحبُّ ذُو الَْعْصِف وَالرَّْيَحانُ ) ١١(ِفيَها فَاِكَهةٌ وَالنَّْخلُ ذَاُت الْأَكَْمامِ ) ١٠(وَالْأَْرَض َوَضَعَها ِللْأََنامِ ) ٩(الِْميَزانَ 

  ) ١٣(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ١٢(



  :فيه ثالثة أوجه » الرَّْحمن « : قال تعاىل 
  .» اهللا الرمحن « : أنه خرب مبتدأ مضمر ، أي : أحدها 
آية مع هذا » الرمحن « ن عند من يرى أن وهذان الوجها» الرمحن ربنا « : أنه مبتدأ وخربه مضمر ، أي : الثاين 

  .» آية « املضمر معه ، فإهنم عدُّوا الرمحن 
{ : وال يتصور ذلك إال بانضمام خرب أو خمرب عنه إليه؛ إذ اآلية ال بد أن تكون مفيدة ، وسيأيت ذلك يف قوله 

  ] . ٦٤: اآلية [ } ُمْدَهآمََّتانِ 
  .» َعلَّم القُْرآنَ « ه كالم واحد ، وهو مبتدأ ، خربه أنه ليس بآية ، وأنه مع ما بعد: الثالث 

  فصل يف بيان مناسبة السورة
واجلربوت ، وهو انشقاق القمر ، فمن قدر عليه ] والغلبة [ افتتح السورة اليت قبلها بذكر معجزة تدل على القهر 

الرمحة ، وهي القرآن ، وأيضاً قدر على قطع اجلبال وإهالك األمم ، وافتتح هذه السورة بذكر معجزة تدلّ على 
  .وأول هذه أنه رمحن ]  ٥٥: القمر [ } َملِيٍك مُّقَْتِدرٍ { فأوهلا مناسب آلخر ما قبلها؛ ألن آخر تلك أنه 

قُلِ ادعوا اهللا أَوِ ادعوا الرمحن أَّياً مَّا َتْدعُواْ فَلَُه { : اسم علم ، واحتج بقوله تعاىل » الرمحن « إن : قال بعضهم 
  ] . ١١٠: اإلسراء [ } مسآء احلسىن األ

وهذا ضعيف ، وهو خمتص باهللا تعاىل ، فال يقال لغريه » يا اهللا « : بالالم ، كما يقال » يالرمحن « : وأجاز أن يقال 
.  

 و» الر « : فاحتة ثالثة سور إذا مجعن كن امساً من أمساء اهللا تعاىل » الرمحن « : قال سعيد بن جبري ، وعامر الشعيب 
  .» الرمحن « ، فيكون جمموع هذه » نون « و » حم « 

  :رمحتان  -تعاىل  -وهللا 
رمحة سابقة هبا خلق اخللق ، ورمحة الحقة هبا أعطاهم الرزق واملنافع ، فهو رمحن باعتبار السَّابقة ، رحيم باعتبار 

حلني ببعض أخالقه حبسب الطَّاقة رمحن ، وملا ختلق بعض خلقه الصا: الالحقة ، وملا اختص باإلجياد مل يقل لغريه 
  .رحيم : البشرية ، فأطعم ونفع ، جاز أن يقال له 

  :فيه وجهان » َعلَّم القُرآن « : قوله 
  .املتعدية إىل اثنني أي عرف من التعليم ، فعلى هذا املفعول األول حمذوف » علم « أنه : أظهرمها 

  .علم جربيل القرآن : تقديره : قيل 
  .داً علم حمم: وقيل 
  .دال عليه » َخلََق اإلْنسان « : علم االنسان ، وهذا أوىل لعمومه ، وألن قوله : وقيل 

هو عالمة النبوة ومعجزة ، وهذا مناسب : جعله عالمة ، وآية يعترب هبا ، أي : أهنا من العالمة ، واملعىن : والثاين 
أنه ذكر يف أول تلك السورة معجزة من باب اهليبة ، على ما تقدم ] .  ١: القمر [ } وانشق القمر { : لقوله تعاىل 

وذكر يف هذه السورة معجزة من باب الرمحة ، وهو أنه يسر من العلوم ما ال يسره غريه ، وهو ما يف القرآن ، أو 
  :يكون مبعىن أنه جعله حبيث يعلم كقوله تعاىل 

لتعليم على هذا الوجه جماز كما يقال ملن أنفق على متعلم ، فا]  ١٧: القمر [ } َولَقَدْ َيسَّْرَنا القرآن ِللذِّكْرِ { 
  .علمته : وأعطى أجرة معلمه 

  .مل ترك املفعول الثاين؟ : فإن قيل 



كيف جيمع بني هذه : أن ذلك إشارة إىل أن النعمة يف التعليم ال تعليم شخص دون شخص؛ فإن قيل : فاجلواب 
« إن قلنا بعطف الرَّاسخني على : ؟ فاجلواب ]  ٧: آل عمران [ } يلَُه إِالَّ اهللا َوَما َيْعلَمُ َتأْوِ{ : اآلية ، وبني قوله 

  .فظاهر » اهللا 
فألن من علم كتاباً عظيماً فيه مواضع مشكلة قليلة » والرَّاِسُخون « : وإن قلنا بالوقف على اجلاللة ، ويبتدأ بقوله 

اب الفالين ، وإن كان مل يعلم مراد صاحب الكتاب بيقني يف فالن يعلم الكت: ، وتأملها بقدر اإلمكان ، فإنه يقال 
املراد ال يعلمه من تلقاء نفسه ، خبالف الكتب اليت : تلك املواضع القليلة ، وكذا القول يف تعليم القرآن ، أو يقال 

  .تستخرج بقّوة الذكاء 
  فصل يف نزول هذه اآلية

  .لرمحن؟ وما ا: نزلت هذه اآلية حني قالوا : قال املفسرون 
، » اليمامة « ، وهو رمحن ]  ١٠٣: النحل [ } إِنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشرٌ { : حني قالوا » مكة « نزلت جواباً ألهل : وقيل 
  .سهله ألن يذكر ويُقرأ : أي } الرمحن ، علَّم القُرآن {  -تعاىل  -مسيلمة الكتاب فأنزل اهللا : يعنون 

  ] . ٢٢: القمر [ } القرآن ِللذِّكْرِ َولَقَْد َيسَّْرَنا { : كما قال 
  .» خلق اإلنسان « : قوله تعاىل 

  . -عليه الصالة والسالم  -يعين آدم : قال ابن عباس وقتادة ، واحلسن 
  .علمه أمساء كل شيء » علَّمُه الَبيانَ « : قوله 
وعن ابن عباس أيضاً ، وابن  .علمه اللغات كلها ، وكان آدم يتكلم بسبعمائة ألف لغة أفضلها العربية : وقيل 

واملراد من البيان بيان احلالل من احلرام ، واهلدى من  -عليه الصالة والسالم  -املراد باإلنسان هنا حممد : كيسان 
  .الضاللة 

  .ما كان وما يكون؛ ألنه ينىبء عن األولني ، واآلخرين ، ويوم الدين : وقيل 
  .هو ما ينفعه مما يضره : وقال الربيع بن أنس  اخلري والشر: » البيان « : وقال الضحاك 

الفهم وهو مما فضل به : مجيع الناس ، فهو اسم للجنس ، والبيان على هذا الكالم » اإلنسان « املراد ب : وقيل 
  .اإلنسان على سائر احليوان 

  .علم كل قوم لساهنم الذي يتكلمون به : قال السدي 
. ٥،  ٤: العلق [ } َعلََّم بالقلم َعلََّم اإلنسان َما لَمْ َيْعلَْم { نظريه الكتابة واخلط بالقلم : وقال ميان   [  

  فصل يف كيفية النظم
إنه علم املالئكة أوالً ، مث خلق اإلنسان ، وعلمه البيان ، فيكون ابتدأ بالعلوي ، وقابله بالسفلي ، وقدم العلويات 

  .عليم العلويني إشارة إىل ت» علم القرآن « : على السفليات ، فقال 
يف [ } الشمس والقمر حبسبان { : إشارة إىل تعليم السفليني ، وقال } َخلََق اإلنسانَ ، علَّمُه البيانَ { : مث قال 

  ] .يف السفليات [ } والنجم والشجر يسجدان { ] العلويات 
  ] . ١٠: الرمحن [ } َها واألرض َوَضَع{ ، ويف مقابلتها ]  ٧: الرمحن [ } والسمآء َرفََعَها { : مث قال 

  فصل يف وصل هذه اجلمل
جيء هبا من غري عاطف؛ ألهنا سيقت لتعديد } َعلََّم القُرآنَ ، خلق اإلنَسانَ ، علَّمه البيان { : هذه اجلمل من قوله 



فلشدة الوصل ترك العاطف ، والظاهر » فالن أحسن إىل فالن ، أشاد بذكره ، رفع من قدره « : نعمه ، كقولك 
  .هنا أخبار أ

، وجيوز أن يكون حاالً من اإلنسان مقدرة ، » علََّمُه « مستأنف ، وكذلك » َخلََق اإلنَسانَ « و : وقال أبو البقاء 
  .وقدَّر معها مرادة انتهى 

  .وهذا ليس بظاهر ، بل الظاهر ما تقدم ، ومل يذكر الزخمشري غريه 
  .، وهو متأخر عنه يف الوجود؟  مل قدم تعليم القرآن لإلنسان على خلقه: فإن قيل 
  .ألن التعليم هو السبب يف إجياده وخلقه : فاجلواب 
  .؟ »علَّم القُرآن « ، ومل يصرح هبما يف » علَّمُه الَبيانَ « كيف صرح بذكر املفعولني يف : فإن قيل 
تدعاء للشكر منه ، ومل يذكر تعديد النِّعم على اإلنسان ، واس» علَّمه الَبَيانَ « أن املراد من قوله : فاجلواب 

  .املالئكة؛ ألن املقصود ذكر ما يرجع إىل اإلنسان 
  .بأنه علم اإلنسان القرآن : فإن قيل 

َخلََق اإلنسان { : بأن ذكر نعمة التعليم وعظمها على سبيل اإلمجال ، مث بني كيفية تعليمه القرآن ، فقال : فيقال 
  .} َعلََّمُه البيان 

  .ذه اآلية على أن األلفاظ توقيفية واستدلّ بعضهم هب
  :فيه ثالثة أوجه } والشمس والقمر حبسبان { : قوله 

جري الشمس والقمر حبسبان ، : خربه على حذف مضاف ، تقديره » بُِحْسَبان « أن الشمس مبتدأ ، و : أحدها 
  .أي كائن ، أو مستقر ، أو استقر ُحبْسَبان 

  .جيريان ُحبْسَبان : ذا اجلار ، تقديره أن اخلرب حمذوف يتعلق به ه: الثاين 
  :وعلى هذين القولني ، فيجوز يف احلسبان وجهان 

  .» الكُفْران « و » الشُّكْران « ، فيكون ك » احلُْسبان « أنه مصدر مفرد مبعىن : أحدمها 
  .» شُْهَبان « و » شهاب « أنه مجع حساب ، ك : والثاين 

  .كائنان يف حسبان : أي » يف « ظرفية مبعىن » الباء « خربه ، و » حبسبان « أن : والثالث 
  .وحسبان على هذا اسم مفرد ، اسم للفلك املستدير ، مشبهة حبسبان الرََّحى الذي باستدارته تدور الّرحى 

  فصل
ى الشمس والقمر ، وأهنما عل: ملا ذكر خلق اإلنسان وإنعامه عليه لتعليمه البيان ، ذكر نعمتني عظيمتني ، ومها 

قانون واحد وحسابٍ ال يتغريان ، وبذلك تتم منفعتهما للزراعات وغريها ، ولوال الشمس ملا زالت الظلمة ، ولوال 
القمر لفات كثري من املنافع الظاهرة ، خبالف غريمها من الكواكب ، فإن نعمها ال تظهر لكل أحد مثل ظهور 

مها غري معلوم للخلق ملا انتفعوا بالزِّراعات يف أوقاهتا ، نعمتهما ، وأهنما حبساب ال يتغري أبداً ، ولو كان مسري
  .ومعرفة فصول السَّنة 

النبات الذي ال ساق له ، وما : مث ملا ذكر النعم السماوية وذكر يف مقابلتها أيضاً نعمتني ظاهرتني من األرض ، ومها 
  .له ساق؛ ألن النبات أصل الرزق من احلبوب والثمار ، واحلشيش للحيوان 

إمنا ذكر هاتني النعمتني بعد تعليم القرآن إشارة إىل أن من الناس من ال تكون نفسه زكّية ، فيكتفي بأدلة : وقيل 
  .القرآن ، فذكر له آيات اآلفاق ، وخص الشمس والقمر؛ ألن حركتهما حبسبان تدل على الفاعل املختار 



إن اهللا حركهما باإلرادة كما أراد : عني لعجزوا ، وقالوا ولو اجتمع العامل ليبّينوا سبب حركتهما على هذا التقدير امل
.  

ملا ذكر معجزة القرآن بإنزاله أنكروا نزول اجلرم من السماء وصعوده إليها ، فأشار تعاىل حبركتهما إىل أهنا : وقيل 
  .ليست بالطبيعة 

من حّركهما على : قال تعاىل وهم يقولون بأن احلركة الدّورية من أنواع احلركات ال يكون إال اختيارياً ، ف
االستدارة أنزل املالئكة على االستقامة ، والثقيل على مذهبكم ال يصعد ، وصعود النَّجم والشجر إمنا هو بقدرة 

  .اهللا تعاىل ، فحركة امللك كحركة الفلك جائزة 
  فصل يف جريان الشمس والقمر

  .رب جيريان حبسبان معلوم فأضمر اخل] املعىن : [ قال املفسرون 
  .جيريان حبساب يف منازل ال تعدوها وال حييدان عنها : قال ابن عباس وقتادة وأبو مالك 

هبما حتسب األوقات واألعمار ، ولوال الليل والنهار والشمس والقمر مل يدرك أحد : وقال ابن زيد وابن كيسان 
  .كيف جيد شيئاً إذا كان الدهر كله ليالً أو هناراً 

: جيريان بآجال كآجال الناس ، فإذا جاء أجلهما هلكا ، نظريه : تقدير آجاهلما ، أي » سبان حب« : وقال السدي 
  ] . ٢: الرعد [ } كُلٌّ َيْجرِي َألَجلٍ مَُّسمى { 

  .بقدر : وقال الضحاك 
  .قطعها ، يدوران يف مثل القُطْب : كُحْسَبان الرَّحى يعين » حبسبان « : وقال جماهد 
  .مثل الُغفَْران والكُفْران والرُّجحان » حسبته أحسُبه بالضم َحْسباً وِحسَاباً وُحْسبَاناً « يكون مصدر  قد: واحلُْسَبان 

  .أي عددته : وحسبته أيضاً 
  .» ِشهَاب ، وشُْهَبان « ويكون مجاعة احلساب ، مثل : وقال األخفش 

  .ُحْسبَانة :  العذاب والسِّهام القصار ، الواحدة: أيضاً  -بالضم  -واحلُْسَبان 
  ]جمزوء الكامل : [ قال . إذا وسدته » َحسَّْبُتُه « : الوِساَدة الصغرية تقول منه : واحلُْسبانة أيضاً 

  لَثَوَْيَت غَْيَر ُمَحسَّبِ...  -٤٦١٩
  .غري مكرم وال مكفن : أي غري ُموسَّد ، يعين 

  ] . ٦: الرمحن [ } والنجم والشجر َيْسُجَداِن { : قوله تعاىل 
  .ما له ساق : ما ال ساق له ، والشَّجر : النَّْجم : قال ابن عباس وغريه 

  ]الطويل : [ وأنشد ابن عباس قول صفوان التيمي 
  وَتمَّ بِِه حيَّا َتميمٍ وَواِئلِ... لَقَْد أجنمَ القَاُع الكَبُري ِعَضاهُه  -٤٦٢٠

  ]البسيط : [ وقال زهري بن أيب ُسلَْمى 
  رِيُح اجلَنُوبِ ِلضاِحي َماِئهِ ُحُبُك... ولِ النَّْجمِ َتْنِسُجُه ُمكَلَّلٌ بأُص -٤٦٢١

  .ظهر وطلع : ُنُجوماً  -بالضم  -» َنَجَم الشيء يَْنُجُم « واشتقاق النجم من 
سجودمها أهنما : وقال الفّراء . سجود ظالهلما؛ قاله الضحاك : وسجودمها . طلع : َنَجَم ناُب البعري ، أي : ومنه 
  .الن إذا طلعت ، مث مييالن معهما حىت ينكسر الفيء يستقب

  ] . ٤٨: النحل [ } َيَتفَيَُّؤاْ ِظالَلُُه { : دوران الظِّل معهما ، كما قال : سجودمها : وقال الزجاج 



وهو اختيار الطربي ، حكاه » دوران ظله « : النجم جنم السماء ، وسجوده يف قول جماهد : وقال احلسن وجماهد 
  . املهدوي

  .إمكان االجتناء لثمارها ، حكاه املاوردي : أفوله ، وسجود الشجر : سجود النجم : وقيل 
  .واألول أظهر 

إن مجيع ذلك مسخر هللا تعاىل ، فال تعبدوا النجم كما عبد قوم من الصَّابئني النجوم ، وعبد كثري من العجم : وقيل 
  .الشجر 

  .، حكاه القشريي  اخلضوع ، واملعين به آثار احلدوث: والسجود 
فهو من السموات كلها استسالمها  -عز وجل  -االستسالم واالنقياد هللا : أصل السجود يف اللغة : وقال النحاس 

  .وانقيادها له  -عز وجل  -ألمر اهللا 
  .ومن احليوان كذا ، ويكون من سجود الصالة 

  ]الطويل : [ وأنشد حممد بن يزيد يف النجم مبعىن النجوم؛ قال 
  سَرِيعٍ بأْيِدي اآلكلَني ُجُمودهَا... فََباَتْت َتُعدُّ النَّْجَم يف ُمسْتجريِِه  -٤٦٢٢

  .} والسمآء َرفَعََها { : قوله تعاىل 
على النصب على االشتغال مراعاة لعجز اجلملة اليت يسميها النحاة ذات وجهني ، وفيها دليل لسيبويه : العامة 

  .مجلة االشتغال ضمري عائد على املبتدأ الذي تضمنته اجلملة ذات الوجهني  الذي جيوز النصب ، وإن مل يكن يف
  .» هند قامت وعمراً أكرمته ألجلها « : ال بد من ضمري ، مثاله : واألخفش يقول 

  .» ألنك راعْيَت اخلرب وعطفت عليه ، واملعطوف على اخلرب خرب ، فيشترط فيه ما يشترط فيه « : قال 
  .ذلك ، وهذا دليلهم ومل يشترط اجلمهور 

{ : عند قوله » يس « فإن القراء كلهم نصبوا مع عدم الرابط إال من شذ منهم وقد تقدم حترير هذا يف سورة 
  ] . ٣٩: يس [ } والقمر قَدَّْرَناُه مََنازِلَ 

» شمس والقمر وال« برفع السماء على االبتداء ، والعطف على اجلملة االبتدائية اليت هي قوله : وقرأ أبو السمال 
.  

  .» فجعل املعطوف مركباً من ابتداء وخرب كاملعطوف عليه « : قال القرطيب 
  .» وَوَضع املِيزانَ « : قوله 

  .نصب على املفعول به » امليزان « فعالً ماضياً ، و » َوَضع « العامة على 
على أنه معطوف على : جيها وختر» امليزان « وخفص  -بسكون الضاد  -» ووْضع امليزاِن « : وقرأ إبراهيم 

أي جعل له مكانة ورفعة ألخذ احلُقُوق به ، وهو من بديع اللفظ » ورفع ووْضع امليزان « : أي » رفعها « مفعول 
  .» ورفع ووضع امليزان « : حيث يصري التقدير 

  .كيف أخلّ بالعاطف يف اجلمل األول وجيء به بعده؟ : فإن قيل « : قال الزخمشري 
األول ، وأورده على سننِ التعديد للذين أنكروا الرمحن وآالءه كما تبكت منكر أيادي : َت باجلمل َبكَّ: قلت 

املنعم من الناس بتعّددها عليه يف املثال الذي قدمته ، مث رد الكالم إىل منهاجه بعد التَّبكيت يف وصل ما جيب وصله 
  .للتناسب والتقارب بالعاطف 

  . اجلملتني حىت وسط بينهما العاطف؟ أي تناسب بني هاتني: فإن قلت 



إن الشمس والقمر مساويَّان ، والنجم والشجر أرضيَّان فبينهما تناسب من حيث التقابل ، وإن السماء : قلت 
واألرض ال يزاالن يذكران قرينتني ، وإن جري الشمس والقمر حبسبان من جنس االنقياد ألمر اهللا ، فهو مناسب 

  .» لسجود النجم والشجر 
  فصل يف املراد بوضع امليزان

  .وضع امليزان عبارة عن العدل : قال جماهد وقتادة 
وضع اهللا الشريعة ، ووضع فالن : وضع يف األرض العدل الذي أمر به ، يقال » ووضع امليزان « : قال السدي 

  .كذا أي ألقاه 

  .على هذا امليزان القرآن ، ألن فيه بيان ما حيتاج إليه : وقيل 
  .ن قول احلسني بن الفضل وهو م

هو امليزان الذي يوزن به لينتصف به الناس بعضهم من بعض ، وهو : والضحاك  -أيضاً  -وقال احلسن وقتادة 
  ] . ٩: الرمحن [ } َوأَِقيمُواْ الوزن بالقسط { : خرب مبعىن األمر بالعدل يدل عليه قوله تعاىل 

  .هو احلكم : والقْسط هو الَعْدل ، وقيل 
« وقد مضى القول فيه يف . » يوزان » « ميزان « وأصل . املراد وضع امليزان يف اآلخرة لوزن األعمال :  وقيل

  .» األعراف 
[ } َوأَنَزلَْنا َمَعُهُم الكتاب وامليزان { : إشارة إىل العدل ، كقوله » وَوَضَع اِمليزانَ « : قوله : قال ابن اخلطيب 

« ووضع امليزانَ ، فاملراد ب » َعلََّم القُرآن « تاب ، ويعملوا بامليزان ، فكذا هنا ليعلموا بالك: أي ]  ٢٥: احلديد 
شرع العدل لئال تطغوا يف امليزان الذي هو آلة الَعْدل ، هذا هو : العدل بوضعه شرعة ، كأنه قيل : » امليزان 

  .، أو مبعىن العدل مبعىن الوزن : واألوىل العكس كاألول وهو اآللة ، والثاين : املنقول ، قال 
  :هذه وجهان » أنْ « ، يف } أَالَّ َتطَْغْواْ { : قوله 

قبلها الم العلة مقّدرة » أن « ، و » أن « منصوب ب » تطغوا « بعدها نافية ، و » ال « أهنا الناصبة ، و : أحدمها 
النساء [ } ُيَبيُِّن اهللا لَكُْم أَن َتِضلُّواْ { : عاىل ، كقوله ت» لئالَّ َتطَغوا « : ، التقدير » ووَضَع اِمليزانَ « : تتعلق بقوله 

 :١٧٦ . [  
  .ناهية ، والفعل جمزوم هبا » ال « أن تكون املفسرة ، وعلى هذا تكون : وأجاز الزخمشري وابن عطية 

: وله جمزوم هبا كق» تطغوا « ، و » أي « موضع من اإلعراب ، فتكون مبعىن » أنْ « فال يكون ل : قال القرطيب 
  .» اْمشُوا « : ، أي ]  ٦: ص [ } وانطلق املأل ِمْنُهْم أَنِ امشوا { 

  .إال أن أبا حيان رد هذا القول بأن شرط التفسريية تقدم مجلة متضمنة ملعىن القول ، وليست موجودة 
: العتراض ، فقال وإىل كوهنا مفسرة ذهب مكي ، وأبو البقاء ، إال أن أبا البقاء كأنه تنبه ل« : قال شهاب الدين 

  .« والقول مقدر  -مبعىن أي  -وأن » 
ليس جبّيد؛ ألهنا ال « والقول مقدر » مقدراً ال ملفوظاً به ، إال أنه قد يقال إن قوله « أن » فجعل الشيء املفسر ب 

  .» وما هو مبعىن القول مقدر : تفسر القول الصريح ، فكيف يقدر ما ال يصّح تفسريه ، فإصالحه أن يقول 
  فصل يف الطغيان يف امليزان

إنه امليزان الذي يوزن به ، قال : الطغيان اجلور ومن قال : امليزان العدل ، قال : والطغيان جماوزة احلد ، فمن قال 
  .طغيانه الّنجس : 



  .ال ختونوا من وزنتم له : قال ابن عباس 
  .املكيال وامليزان : اس يا معشر املوايل وليتم أمرين هبما هلك الن: وعنه أيضاً أنه قال 

  .طغيانه التحريف : إنه طغيان احلكم ، قال : ومن قال 

  .وضع امليزان وأمركم أال تطغوا فيه : فيه إضمار ، أي : وقيل 
  .العلم ال شك يف كونه نعمة ، وأما امليزان فأي نعمة عظيمة فيه حىت يعد بسببها يف اآلالء؟ : فإن قيل 
الَغْبَن ، وال يرضى أحد بأن يغلبه غريه ، ولو يف الشيء اليسري ، ويرى أن ذلك استهانة أن النفوس تأىب : فاجلواب 

به ، فال يترك َخْصمه يغلبه ، مث إن عند عدم املعيار الذي به ُتؤخذ احلقوق ، كل أحد يذهب إىل أن خصمه يغلبه ، 
ني الناس ، وهو امليزان ، فهو نعمة كاملة ، وال معياراً بني به التَّساوي ، وال يقع به البغضاء ب -تعاىل  -فوضع اهللا 

  .ينظر إىل عدم ظهور نعمته وكثرته ، وسهولة الوصول إليه كاهلواء واملاء الذي ال يبني فضلهما إالَّ عند فقدمها 
  .} َوأَِقيُمواْ الوزن بالقسط { : قوله 
  .افعلوه مستقيماً بالعدل : أي 

  .زان بالقسط والعدل أقيموا لسان املي: وقال أبو الدرداء 
  .اإلقامة باليد ، والقسط بالقلب : وقال ابن عيينة 

  .العدل بالرومية : القسط : وقال جماهد 
ال : أتوا هبا لوقتها ، أي : أتى هبا يف وقتها ، وأقام الناس أسواقهم ، أي : أقام الصالة ، أي : هو كقولك : وقيل 

  .تدعوا التعامل بالوزن والعدل 
  .» ال ُتْخِسرُوا و« : قوله 

} َوإِذَا كَالُوُهمْ أَْو وََّزُنوُهْم ُيْخسُِرونَ { : نقص ، كقوله : أي » أْخَسَر « العامة على ضم التاء وكسر السني ، من 
. ٣: املطففني [   [  

َخِسر : ل مبعىن ، يقا» فَِعل ، وأفَْعل « بفتح التاء وكسر السني ، فيكون : وقرأ زيد بن علي ، وبالل بن أيب بردة 
  .» َجبِر وأْجرب : مبعىن واحد ، حنو « امليزان ، وأْخَسره 

ومها : فتح التاء والسني ، ونقلها أيضاً القرطيب عن أبان بن عثمان ، قال : ونقل أبو الفتح وأبو الفضل عن بالل 
  .» جربته « و » أجربته « أخسرت امليزان ، وخسرته ، ك : لغتان ، يقال 

  :وفيها وجهان  :قال شهاب الدين 
، ذكره الزخمشري وأبو البقاء ، إال أن » وال ختسروا يف امليزان « : أنه على حذف حرف اجلر ، تقديره : أحدمها 

]  ١٢: األنعام [ } خسروا أَنفُسَُهْم { : جاء متعدياً ، قال تعاىل » َخِسر « ال حاجة إىل ذلك؛ ألن : أبا حيان قال 
  ] . ١١: احلج [ } َخِسرَ الدنيا واآلخرة { و 

أن : معناه « خسر الدنيا واآلخرة » و « خسروا أنفسهم » وهذا أليق من ذاك ، أال ترى أن « : قال شهاب الدين 
ال ختسروا املوُزون يف : اخلسران واقع هبما ، وأهنما معدومان ، وهذا املعىن ليس مراداً يف اآلية قطعاً ، وإمنا املراد 

  .» امليزان 
  .بفتح التاء وضم السني » َتْخُسروا « : وقرىء 

َخِسر امليزان : بفتح التاء وضم السني وكسرها وفتحها ، يقال « وال َتْخسروا » : وقرىء « : قال الزخمشري 
  .» فحذف اجلار ، وأوصل الفعل إليه « يف امليزان » : َيْخُسره وَيْخِسره ، وأما الفتح فعلى أن األصل 



  .يضمره يف اجلملتني بعده تقوية لشأنه  ومل» امليزان « وكرر لفظ 
  ]اخلفيف : [ وهذا كقول اآلخر 

  نَغََّص املَْوُت ذَا الغَِنى والفَِقريَا... ال أَرى املَْوَت َيْسبُِق املَْوَت َشْيٌء  -٤٦٢٣
  فصل يف معىن اآلية

  ] . ٨٤: هود [ } ال وامليزان َوالَ َتنقُصُواْ املكي{ : وال تنقصوا وال تبخسوا الوزن والكيل ، كقوله : املعىن 
  .ال ختسروا ميزان حسناتكم يوم القيامة ، فيكون ذلك حسرة عليكم ، وكرَّر امليزان حلال ُرءُوس اآلي : وقيل 
  .التكرير لألمر بإيفاء الوزن ، ورعاية العدل فيه : وقيل 

  .ال تنقصوا املوزون : أي } وال ختسروا امليزان { : وقال ابن اخلطيب 
  .» َوَضَع اِمليزانَ « مبعىن اآللة ، وهو قوله : ثالث مرات ، فاألول » امليزان «  وذكر

  .ال تطغوا يف الوزن : مبعىن املصدر أي : والثاين 
  .ال ختسروا املوزون : للمفعول ، أي : والثالث 

كتب ، وامليزان به يقام مناسبة ، فإن القرآن فيه العلم الذي ال يوجدُ يف غريه من ال» امليزان « وبني القرآن و 
  .العدل الذي ال يقام بغريه من اآلالت 

  .} والسمآء َرفََعَها { : ، كقوله } واألرض َوَضعََها ِلَألَنامِ { : قوله 
  .علّة للوضع » األنام « بالرفع مبتدأ ، و : قرأ أبو السمال 

  .كل احليوان : قيل . » األنام « 
اخلَلْق : » األنام « : عن الزبيدي » التهذيب « ابن عبَّاس نقل النووي يف  بنو آدم خاصة ، وهو مروي عن: وقيل 
  .وجيوز األنيم : ، قال 

  .ما على ظهر األرض من مجيع اخللق » األناُم « : قال الليث : وقال الواحدي 
  .قاله احلسن ، واألول قاله الضَّحاك . هم اإلنس واجلن : وقيل 

ك » أْنم « ، ويف الكثرة على » امرأة أمنّة « : بزنة » أنِّمة « فيجمع يف القلة على »  قَذَال« ك » فََعال « : ووزنه 
  .» قَذَال وأقذلة وقُذْل « 

إال أهنا حال مقدرة ، واألحسن أن يكون » األرض « جيوز أن تكون هذه اجلملة حاالً من » فيها فاكهة « : قوله 
  .اجلار واجملرور هو احلال 

بالفاعلية ، ونكرت ألن االنتفاع هبا دون االنتفاع مبا ذكر بعدها ، وهو من باب الترقّي من رفع » فاكهةٌ « و 
  .األدىن إىل األعلى 
األرض موضوعة لكل ما عليها ، وإمنا خّص اإلنسان بالذِّكْر؛ ألن االنتفاع هبا أكثر ، فإنه ينتفع : قال ابن اخلطيب 

  .لكثرة انتفاع األنام هبا » ألنام ل« : هبا ، ومبا فيها ، ومبا عليها ، فقال 
  .» ِفيَها فَاِكَهةٌ « : وقوله 

  .ما يتفكّه به اإلنسان من ألوان الثمار : أي 
  .إشارة إىل األشجار } والنخل ذَاُت األكمام { : قوله 

  .وهو وعاء الثمر  -بالكسر  -» ِكّم « مجع » األكمام « و 
« و » ِكَمام « : وعاء الطلع ، وغطاء النَّْور ، واجلمع : » الِكَمامة «  و -بالكسر  -» الِكمُّ « و : قال اجلوهري 



  ]الرجز : [ الغسيل إذا أشفق عليه ، فُستر حىت يقوى ، قال العجاج » كم « أيضاً ، و » األكاميم « ، و » أِكمَّة 
  غُمُّوا غُمٍَّة لَْو لَْم ُتفَرَّْج... َبلْ لَْو َشهِدَت النَّاسَ إذْ ُتكُمُّوا  -٤٦٢٤

  .أي أعمى عليهم وغطّوا : » تكّموا « و 

ما يكمّ به فَُم البعري لئال يعّض : والكمامة أيضاً  -بالكسر  -أخرجت كمامها ، والِكَمامُ : وأكممُت وكََمْمت أي 
ام أكَْم« : واجلمع  -بالضم  -غطّيته ، ومنه كُمُّ القميص : ، تقول منه بعري مكموم أي حمجوم ، وكممت الشيء 

  .ُجّب وجببة : مثل » وِكَمَمة 
  .؛ ألهنا تغطي الرأس ] املدورة [ القَلَْنُسَوة : » الكُمَّةُ « و 

  ]الطويل : [ قال رمحه اهللا 
  َدَراِهَمكُْم ، إنِّي كذِلك أكَْيل... ِكيلُوا بِكُمَِّة بَْعِضكُْم : فَقُلُْت لَُهْم  -٤٦٢٥

ليفها الذي يف أعناقها : لّيف ، فإن النخلة قد تكمم بالليف وأكمامها ذات ال: أي » ذات األكمام « : قال احلسن 
.  

  .ذات الطلع قبل أن يتفّتق : وقال ابن زيد 
  .ذات األْحَمال : وقال عكرمة 

  .ذات الغلف : » ذات األكمام « : وقال الضَّحاك 
الفواكهة :  يتشقق ، واملراد بالفاكهة األوعية اليت يكون فيها الثمر؛ ألن مثر النخل يكون يف غالف ما مل: واألكمام 

.  
  .ما يتفكّهون به من النعم اليت ال ُتْحَصى ، ونكّر الفاكهة للتكثري والتعظيم : قال ابن كيسان 

  .} واحلب ذُو العصف والرحيان { : قوله 
  :وفيه ثالثة أوجه . بنصب الثالثة : قرأ ابن عامر 

  .قاله الزخمشري  »وأخص احلبَّ « النصب على االختصاص ، أي 
» أخص « وفيه نظر ، ألنه مل يدخل يف مسمى الفاكهة والنخل حىت خيّصه من بينها ، وإمنا أراد إضمار فعل ، وهو 

  .فليس هو االختصاص الّصناعي 
  .» األرض « أنه معطوف على : الثاين 

  .» على ذلك « احلب » خلقها ، فعطف : أي « واألرض وضعها » ألن قوله « : قال مكي 
  .» وخلق احلب « مضمراً ، أي » خلق « أنه منصوب ب : الثالث 

باأللف » ذا » « الشام « ، وقراءته موافقة لرسم مصاحف بلدِه ، فإن مصاحف » أو وخلق احلب « : وقال مكي 
.  

إليه فحذف املضاف ، وأقيم املضاف » وذا الرحيان « أن يكون على حذف مضاف ، أي » الرَّْيَحان « وجوزوا يف 
  ] . ٨٢: يوسف [ } َوسْئَلِ القرية { مقامه ، ك 

وهي تؤيد قول من حذف املضاف يف قراءة » الَعْصف « عطفاً على » الرَّْيَحان « وقرأ األخوان برفع األولني وجّر 
  .ابن عامر 
  .وفيها أيضاً هذه األشياء : أي » فاكهة « برفع الثالثة عطفاً على : والباقون 

  .تلذّذون به من الفواكهة ذكر أوالً ما ي



  .الشيء اجلامع بني التلذّذ والتغذِّي ، وهو مثر النخل : وثانياً 
  .ما يتغذى به فقط ، وهو أعظمها؛ ألنه قوت غالب الناس : وثالثاً 

يكون أيضاً ، وأن » وفيها الرحيان « : على هذه القراءة أن يكون معطوفاً على ما قبله ، أي » الرَّْيَحان « وجيوز يف 
  .ففعل به ما تقدم » وذو الرحيان « : جمروراً باإلضافة يف األصل ، أي 

  .ورق الشَّجر والزرع : قال جماهد رضي اهللا عنه » الَعْصفُ « و 
  .ِتْبن الزرع وورقه الذي تَْعِصفُه الرياح : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .» يقطع من الزرع : ، وهو ما يُعصف ، أي « الَعْصِف والَعِصيفَة » من : أصله « : قال الراغب 
  .بقل الزرع أي ما ينبت منه ، وهو قول الفراء : وقال سعيد بن جبري 

  .وكذا نقله القرطيب » الصِّحاح « خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يدرك ، وكذا يف : والعرب تقول 
  .َجَزرته قبل أن يدرك : وعصفت الزرع ، أي 

الفيل [ } كََعْصٍف مَّأْكُولِ { : ورق الزرع األخضر إذا وقع رءوسه ويبس نظريه : العصف : س أيضاً وعن ابن عبا
 :٨ . [  

  .» كثري الزرع : وقَدْ أْعَصَف الزَّْرُع ، ومكانٌ ُمْعصٌف ، أي « : قال اجلوهري 
  ]السريع : [ قال أبو قيس بُن األسلت األنصاريُّ 

  َزانَ جََنابِي َعطٌَن ُمْعِصُف... قَطَْرَها إذا ُجَماَدى َمَنَعْت  -٤٦٢٦
  .الكسب : حُطام النبات ، والَعْصفُ أيضاً : » الَعْصُف « : وقيل 

  ]الرجز : [ قال الراجز 
الورق اجملتمع الذي يكون فيه : » االعتصاف والعصيفة « وكذلك ... بَِغْيرِ َما َعْصٍف وال اكْتسَابِ  -٤٦٢٧
  .الّسنبل 

  .» الَعْصف والَعِصيفة ، واِجللُّ بكسر اجليم : تقول العرب لورق الزرع « : وقال ابن السكيت : وحكى الثعليب 
  ]البسيط : [ قال علقمة بن عبدة 

  ُحدُوُرَها ِمْن أِتيِّ املَاِء َمطُْموم... َتْسِقي َمذانَِب قَْد َمالْت َعصيفُتَها  -٤٦٢٨
  .» رع إذا حصد قصب الز -بالكسر  -واِجللّ « : » الصحاح « يف 

  .والرَّحيان يف األصل مصدر ، مث أطلق على الرزق 
  .استرزاقه : أي » سبحان اهللا ورحيانه « : ، كقوهلم » ِحْمري « هو الرزق بلغة : قال ابن عباس وجماهد والضحاك 

  .أنه الرحيان الذي يشّم وهو قول ابن زيد أيضاً : وعن ابن عباس أيضاً والضحاك وقتادة 
  .أنه ُخْضرة الزرع : عباس أيضاً  وعن ابن

  .هو ما قام على ساق : وقال سعيد بن جبري 
  .املأكول من الزرع » العصُف « : وقال الفراء 

  .ما ال يؤكل » الرحيان « و 
  .الورق الذي ال يؤكل : وقال الكليب الَعْصف 

  .هو احلب املأكول : » الرحيان « و 
  :قوالن » الرحيان « ويف . يشم : ناً؛ ألن اإلنسان يراح هلا رائحة طيبة أي كل فلّة طيبة الريح مسيت رحيا: وقيل 



  .من الرائحة » َرْوَحان « ، واألصل » الواو « وهو من ذوات » فَْعالن « أنه على : أحدمها 
« ينه وبني وإمنا قلبت الواو ياء للفرق ب» أشاوى « ياء كما أبدلت الياء واواً يف » الواو « فأبدلت : قال أبو علي 

  .وهو كل شيء له روح » الرَّْوَحان 
فأبدلت الواو ياء ، وأدغمت فيها الياء » فَيَْعالن « على وزن » َريَْوَحان « أن يكون أصله : والثاين : قال القرطيب 

ن ولَْين َهْي« كَْينُونة وبَْيُنوَنة واألصل تشديد الياء ، فخفف كما خفف : ، مث خفف حبذف عني الكلمة ، كما قالوا 
 «.  

  .ولزم ختفيفه لطوله بلُُحوق الزيادتني ، ومها األلف والنون : قال مكي 
  .ال موجب لقلبها ياء : مث رّد قول الفارسي بأنه 

  .وذكر ما تقدم عن أيب علي » وقال بعض الناس « : مث قال 

  .» كة االهتزاز واحلر: واألصل فيما يتركب من الراء والواو واحلاء « : قال القرطيب 
  .» خرجت أبتغي رحيان اهللا : الرزق ، تقول : والرحيان نبات معروف ، والرَّْيَحان « : ويف الصحاح 
  .» الولُد ِمْن رَْيحاِن اللَِّه « : ويف احلديث 

  .تنزيهاً له واسترزاقاً : نصبومها على املصدر ، يريدون « سُْبَحانَ اللَِّه ورَْيحَانه : وقوهلم 
  .ورقه قاله الفراء : ساق الزرع ، والرَّْيَحان : فالَعْصُف } ذُو العصف والرحيان  واحلب{ : قوله 
  .« تكذبان » متعلق ب « فبأي » ، ]  ١٣: الرمحن [ } فَبِأَيِّ آالء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن { : قوله 

  .« اآلالء » إىل « أي » والعامة على إضافة 
  .« أّي » وقرىء يف مجيع السورة بتنوين 

بدل معرفة من نكرة ، « آالء ربكما » عن اإلضافة إىل شيء مقدر ، مث أبدل منه « أيا » على أنه قطع : وخترجيها 
  .» ومفردها يف األعراف « اآلالء » وتقدم الكالم يف 

ه للثقلني من اإلنس واجلن؛ ألن األنام تضمنهما ، وهو قول اجلمهور ، ويدل علي: قيل » ربكما « واخلطاب يف 
  .حديث جابر 

  .» للْجِنُّ أْحَسُن ِمْنكُم َردا « : وفيه 
دل ذلك على ما تقدم وما تأخر هلما ] .  ١٥،  ١٤: الرمحن [ } َخلََق اإلنسان ، َوَخلََق اجلآن { : ملا قال : وقيل 

.  
  .خطاب لإلنس واجلن ]  ٣١: الرمحن [ } َسَنفُْرغُ لَكُْم أَيَُّها الثقالن { : وكذا قوله 
  ] . ٣٣: الرمحن [ } يامعشر اجلن واإلنس { : وقال أيضاً 

[ } حىت َتوَاَرْت باحلجاب { : كقوله تعاىل . خاطب اجلن مع اإلنس ، وإن مل يتقدم للجن ذكر : وقال اجلرجاين 
. ٣٢: ص   [  

فُون كاإلنس ، فقد سبق ذكر اجلن فيما سبق نزوله من القرآن ، والقرآن كالسورة الواحدة ، فإذا ثبت أهنم مكلَّ
  .خوطب اجلنسان هبذه اآليات 

  .اخلطاب للذكر واألنثى : وقيل 
  ] . ٢٤: ق [ } أَلِْقَيا ِفي َجَهنَّمَ { : هو مثّنى مراد به الواحد ، كقوله تعاىل : وقيل 

  ]الطويل : [ ، وكقول امرىء القيس » يا حرسي اضربا عنقه « : وكقول احلجاج بن يوسف 



  .. . ِقفَا َنبِك -٤٦٢٩
  ]الطويل [ و 

  .. َخِليلَيَّ ُمرَّا بِي  -٤٦٣٠
  .التثنية للتأكيد : وقيل 
  .التكذيب يكون بالقلب ، أو باللسان ، أو هبما ، فاملراد مها : وقيل 

  فصل يف آالء اهللا تعاىل
  .فبأي قدرة ربكما تكذبان ، وهو قول الكليب : القدرة ، واملعىن : املراد باآلالء : قال ابن زيد 

إمام اجلند ، واجلند : هذه السورة من بني السور علم القرآن ، والعلم : واختار حممد بن علي الترمذي ، وقال 
فافتتح السورة باسم } الرمحن َعلََّم القرآن { : تتبعه ، وإمنا صارت علماً؛ ألهنا سورة صفة امللك والقدرة ، فقال 

ا يصفه بعد هذا من أفعاله ومن ملكه وقدرته خرج إليهم من الرمحة ، الرمحن من بني األمساء ليعلم العباد أن مجيع م
  .} الرمحن َعلََّم القرآن { : فقال 

مث ذكر ما صنع به ، وما من عليه به ، مث ذكر ُحْسَبان الشمس والقمر ، » َخلََق اإلنسان « : مث ذكر اإلنسان فقال 
امليزان وهو العدل ، ووضع األرض لألنام ، فخاطب  وسجود األشياء من جنم وشجر ، وذكر رفع السماء ، ووضع

اإلنس واجلن ، حني رأوا ما خرج من القدرة وامللك برمحانيته اليت رمحهم هبا من غري منفعة ، وال : هذين الثقلني 
حاجة إىل ذلك ، فأشركوا به األوثان ، وكل معبود اختذوه من دونه ، وجحدوا الرمحة اليت خرجت هذه األشياء هبا 

  .إليهم 

بأي قدرة ربكما تكذبان ، وإمنا كان تكذيبهم أهنم جعلوا له : أي } فبأي آالء ربكما تكذبان { : فقال سائالً هلم 
يف هذه األشياء اليت خرجت من قدرته وملكه شريكاً ميلك معه ، ويقدر معه ، فذلك تكذيبهم ، مث ذكر خلق 

: أي } فَبِأَيِّ آالء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن { : نارٍ ، مث سأهلم فقال  اإلنسان من صلصال ، وذكر خلق اجلانّ من مارجٍ من
بأي قدرة ربكما تكذبان ، فإن له يف كل خلق قدرة بعد قدرة ، فالتكرير يف هذه اآليات للتأكيد ، واملبالغة يف 

  .التقرير ، واختاذ احلجة عليهم مبا وقفهم على خلقٍ بعد خلق 
عدد يف هذه السورة نعماءه ، وذكر خلقه آالءه ، مث أتبع كل خلّة وصفها ونعمة  -تعاىل  -إن اهللا : وقال القتيب 

وضعها يف هذه اآلية ، وجعلها فاصلة بني كل نعمتني ليبينهم على النعم ، ويقررهم هبا ، كما يقول ملن تتابع فيه 
ن خامالً فعززتك ، أفتنكر هذا؟ أمل تكن أمل تكن فقرياً فأغنيتك ، أفتنكر هذا؟ أمل تك: إحسانك وهو يكفره وينكره 

  .راجالً فحملتك ، أفتنكر هذا؟ والتكرير حسن يف مثل هذا 
  ]مشطور الرجز : [ قال الشاعر 

  ]البسيط : [ وقال الشاعر رمحه اهللا ... كَْم نِْعَمٍة كَاَنْت لَكُْم كَْم كَْم وكَْم  -٤٦٣١
  إيَّاِك من دِمِه إيَّاِك إيَّاِك... ةً ال َتقُْتِلي ُمْسِلماً إن كُْنِت ُمْسلَم -٤٦٣٢

  ]املنسرح : [ وقال آخر 
  َعْيَناَك من قَْولِ كَاشحٍ أشِرِ... ال َتقْطََعنَّ الصَّديَق ما طََرفَْت  -٤٦٣٣

  ُزْرُه َوُزْرُه َوُزْر َوُزْر َوُزرِ... وال َتَملَّنَّ ِمْن زَيارِتِه 
  .، وتأكيد للحجَّة  التكرير طرد للغفلة: وقال احلسني بن الفضل 

، ]  ١٧: القمر [ } َولَقَْد َيسَّرَْنا القرآن ِللذِّكْرِ { : كما تقدم يف قوله  -هاهنا  -والتكرير : قال شهاب الدين 



  ] . ٤٥: املرسالت [ } وَْيلٌ َيْومَِئٍذ لِّلُْمكَذِّبِنيَ { : وكقوله فيما سيأيت 
  .الختالف النِّعم ، فلذلك كرر للتوقيف مع كل واحدة  إىل أن التكرير: وذهب مجاعة منهم ابن قتيبة 

وذكره بلفظ اخلطاب على سبيل االلتفات ، واملراد به التقريع والزَّْجر ، وذكر لفظ الرب؛ ألنه : قال ابن اخلطيب 
  .يشعر بالرمحة 

  .ص العدد معىن وكررت هذه اللفظة يف هذه السورة نيفاً وثالثني مرة إما للتأكيد ، وال يعقل خبصو« : قال 
اخلطاب مع اإلنس واجلن ، والنعمة منحصرة يف دفع املكروه ، وحتصيل املقصود ، وأعظم املكروهات : وقيل 

نعيم اجلنة ، وهلا مثانية أبواب ، : ، وأعظم املقاصد ]  ٤٤: احلجر [ } لََها َسْبَعةُ أَبَْوابٍ { عذاب جهنم ، و 
  .» ن واإلنس ثالثون ، والزائد لبيان التأكيد فاجملموع مخسة عشر ، وذلك بالنسبة للج

حىت ختمها ، مث قال « الرمحن » قرأ علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سورة « : روى جابر بن عبد اهللا ، قال 
أَيِّ آالء رَبِّكَُما فَبِ{ : َما ِلي أراكُْم ُسكُوتاً؟ للجِنُّ كاُنوا أحسَن ِمنكُم َردا؛ ما قرأُت عليهمِ هذِه اآلية مرَّة » : 

  .« وال بِشيٍء من رْحمَِتَك ربَّنا نكذُِّب ، فلَك احلمد : إال قالوا } ُتكَذَِّبانِ 

) ١٦(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ١٥(َوَخلََق الَْجانَّ ِمْن َمارِجٍ ِمْن َنارٍ ) ١٤(َخلََق الْإِْنَسانَ ِمْن َصلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ 
َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ لَا ) ١٩(َمَرَج الَْبحَْرْينِ َيلَْتِقَياِن ) ١٨(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذِّبَاِن ) ١٧(الَْمْشرِقَْينِ َوَربُّ الَْمغْرَِبْينِ  َربُّ

) ٢٣(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٢٢(لْمَْرَجانُ َيخُْرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َوا) ٢١(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٢٠(َيْبِغَياِن 
  ) ٢٥(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٢٤(َولَُه الَْجوَارِ الُْمْنَشآُت ِفي الَْبْحرِ كَالْأَْعلَامِ 

مل الكبري من السماء واألرض ، خلق العا -تعاىل  -ملا ذكر اهللا . } َخلََق اإلنسان ِمن َصلَْصالٍ كالفخار { : قوله 
  .} َخلََق اإلنسان { : وما فيها من الدالالت على وحدانيته وقدرته ، ذكر خلق العامل الصَّغري ، فقال 

  .آدم من صلصال وهو الطني اليابس الذي يسمع له صلصلة ، وشبهه بالفخَّار الذي طبخ : يعين : قال املفسرون 
  .هو طني خلط برملٍ : وقيل 
  .إذا أْنَتَن : هو الطني املُنُنت ، من صلَّ اللحم وأصلَّ :  وقيل

  .} ِمن َصلْصَالٍ كالفخار { : وقال هنا 
} إِنَّا َخلَقَْناُهم مِّن ِطنيٍ الَّزِبٍ { : وقال ]  ٢٦: احلجر [ } ِمن َصلْصَالٍ مِّْن َحَمإٍ مَّْسُنوٍن { : » احلجر « وقال يف 

  ] . ١١: الصافات [ 
  ] . ٥٩: آل عمران [ } َمثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمن ُترَابٍ كَ{ : وقال 

وكله متفق املعىن ، وذلك أنه أخذ من تراب األرض ، فعجنه فصار طيناً ، مث انتقل فصار كاحلََمأ املسنون ، مث يبس 
  .فصار صلصاالً كالفخار 

  .وتقدم تفسريه . » َصلْصَالٍ « نعت ل » كالفخَّار « : فقوله 
  .} َخلََق اجلآن َو{ : قوله 

  .قيل هو اسم جنس كاإلنسان 
  .» إبليس « هو أبو اجلن : وقيل 
  .» إبليس « هو أبوهم ، وليس ب : وقيل 
  .األوىل البتداء الغاية » من « } ِمن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ { : قوله 



  :ويف الثانية وجهان 
  .أهنا للبيان : أحدمها 
  .أهنا للتبعيض : والثاين 

ما اختلط من أمحر وأصفر وأخضر ، وهذا مشاهد يف النار ترى األلوان الثالثة خمتلطاً بعضها : قيل : » رِجُ املَا« و 
  .ببعض 
  .اخلالص : وقيل 
  .احلمرة يف طرف النَّار : األمحر وقيل : وقيل 

  .وقيل املختلط بسواد 
  .اللهب املضطرب : وقيل 

أنه اللهب : اللهب الشديد ، وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما  الشعلة الساطعة ذات: » املارج « : وقال الليث 
  .الذي يعلو النَّار ، فيختلط بعضه ببعض أمحر وأخضر وأصفر ، وحنوه عن جماهد 

  .املرسل غري ممنوع » املَارُِج « : وقيل 
  .النار املرسلة اليت ال متنع : » املارج « : قال املربد 

  .املختلط النار ، وأصله من مرج إذا اضطرب ، واختلط : »  املارج« : وقال أبو عبيدة واحلسن 
خلق نارين ، فمرج إحدامها باألخرى ، فأكلت إحدامها األخرى ، وهي نار  -تعاىل  -يروى أن اهللا : قال القرطيب 

  .» إبليس « السَُّموم ، فخلق منها 
[ } مَّآٍء َداِفقٍ { : ل مبعىن مفعول كقوله املرسل أو املختلط ، وهو فاع: يف اللغة » واملارج « : قال القشريي 

  .» ذو مرج « : ، واملعىن ]  ٢١: احلاقة [ } ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة { و ]  ٦: الطارق 
  .} مَّارِجٍ { نعت ل } مِّن نَّارٍ { 

  .إىل آخرها » فبأي آالء « : وتقدم الكالم على قوله 
  .} َربُّ املشرقني َوَربُّ املغربني { : قوله تعاىل 

  .العامة على رفعه 
  :وفيه ثالثة أوجه 

  .، وما بينهما اعتراض } مََرَج البحرين { أنه مبتدأ ، خربه : أحدمها 
  .ذلك الذي فعل هذه األشياء : أي » ُهو ربُّ « : أنه خرب مبتدأ مضمر ، أي : الثاين 

  .» خلق « أنه بدل من الضمري يف : الثالث 

  .» رّبكما « ، بدالً أو بياناً ل  باجلر» رّب « : وابن أيب عبلة 
  .، كأنه مل يطلع على أهنا قراءة منقولة » ربكما « وجيوز يف الكالم اخلفض على البدل من : قال مكي 

  .مشرقا الشتاء والصيف ومغربامها : قيل : » املشرقان « و 
ما إشارة إىل أن الطرفني يتناول ما مشرقا الشمس والقمر ومغربامها ، وذكر غاية ارتفاعهما ، وغاية احنطاطه: وقيل 

  .فيفهم منه أن له ما بينهما ) له املشرق واملغرب : ( بينهما كقولك يف وصف ملك عظيم 
  ] . ٤٠: املعارج [ } بَِربِّ املشارق واملغارب { : ويؤيده قوله تعاىل 

أمهلهم ، وأصل : السلطان ، أي  مرج الناس: خلَّى وأرسل وأمهل ، يقال : أي } َمَرجَ البحرين { : قوله تعاىل 



  .مرج خلط : املَْرج اإلمهال كما مترج الدَّابة يف املَْرعى ويقال 
  .مبعىن » فََعلَ وأفَْعلَ « فيكون » مرج « أمرج البحرين مثل : ويقول قوم : وقال األخفش 

  .حبر السماء ، وحبر األرض : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما : » الَبحْرين « و 
  .يلتقيان يف كل عام : سعيد بن جبري  قال

  .يلتقي طرفامها : وقيل 
  .» الروم « و » فارس « حبر : وقال احلسن وقتادة 

  .البحر املاحل ، واألهنار العذبة : وقال ابن جريج 
  .حبر املشرق ، وحبر املغرب يلتقي طرفامها : وقيل 
  .حبر اللؤلؤ واملرجان : وقيل 

  .حاجز » بينهما برزخ « 
  .وهي قريبة من احلال املقدرة ، وجيوز بتجّوز أن تكون مقارنة » الَبحرْينِ « حال من » يلتقيان « : وله ق

« جيوز أن تكون مجلة مستأنفة ، وأن تكون حاالً ، وأن يكون الظَّرف وحده هو احلال ، و » َبينُهَما َبرزٌخ « و 
  .فاعل به ، وهو أحسن لقربه من املفرد » البَْرَزُخ 

  : صاحب احلال وجهان ويف
  .هو البحرين : أحدمها 
  .» َيلْتقيان « هو فاعل : والثاين 

مرجُهَما غري باغيني أو يلتقيان غري باِغيني ، أو بينهما برزخٌ يف حال : حال أخرى كاليت قبلها ، أي » ال َيْبِغَيان « و 
  .» ْبِغيانِ لئالَّ َي« : عدم بغيهما ، وهذه احلال يف قوة التعليل ، إذ املعىن 

، مث » إن « و » أن « أصل ذلك لئال يبغيا مث حذف حرف العلة ، وهو مطّرد مع : وقد متّحل بعضهم ، وقال 
» أن « ، فلما حذفت ]  ٢٤: الروم [ } َوِمْن آَياِتِه يُرِيكُُم { : أيضاً ، وهو حذف مطرد ، كقوله » أن « حذفت 

  .تكرر فيه احلذف  ارتفع الفعل ، وهذا غري ممنوع ، إال أنه
} َوَتْجَعلُونَ رِْزقَكُْم { : قد جاء احلذف أكثر من ذلك فيما هو أخفى من هذا ، كما سيأيت يف قوله : وله أن يقول 

  ] . ٨٢: الواقعة [ 
  فصل يف مناسبة هذه اآلية ملا قبلها

[ } كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ { :  ملا ذكر الشمس والقمر ، ومها جيريان يف الفلك كما جيري الفلك يف البحر ، كقوله
، فذكر البحرين عقيب املشرقني واملغربني ، أو ألن املشرقني واملغربني يكونان يف الرب والبحر ، ]  ٣٣: األنبياء 

  .فذكر البحر بعد ذكر الرب؛ الحنصار الرب والبحر بني املشرق والغرب 

، فعلى القول األول بأهنما حبر السماء ، وحبر األرض ، » ِغَيان ال يْب« حاجز ، : أي » بينهما َبْرَزخ « : قوله 
  .قاله الضحاك . فاحلاجز الذي بينهما هو ما بني السماء واألرض 

  .قاله احلسن وقتادة . هو األرض اليت بينهما : احلاجز : وعلى األقوال الباقية 
  .هو القدرة اإلهلية : احلاجز : وقال بعضهم 

  .ال يبغيان على النَّاس فيغرقاهنم ، جعل بينهم وبني الناس اليبس : قال قتادة . » َيان ال َيْبِغ« : وقوله 
  .ال يبغي أحدمها على صاحبه فيغلبه : وقال جماهد وقتادة أيضاً 



مرج البحرين يلتقيان لوال الربزخ الذي بينهما ال يبغيان أن : أي يلتقيان ، تقديره » ال يبغيان « : وقال ابن زيد 
  .قيا يلت

بينهما مدة قدرها اهللا تعاىل ، وهي مدة الدنيا فهما ال يبغيان ، فإذا أذنَ : الربزخ ما بني الدنيا واآلخرة ، أي : وقيل 
  ] . ٣: االنفطار [ } َوإِذَا البحار فُجَِّرْت { : اهللا بانقضاء الدنيا صار البحران شيئاً واحداً ، وهو كقوله تعاىل 

  .طريق اخلري والشر ، والربزخ الذي بينهما التوفيق والعصمة : البحران  :وقال سهل بن عبد اهللا 
  فصل يف إحاطة البحار باألرض

خلق يف األرض حباراً حتيط هبا األرض ، وخلق حبراً حميطاً باألرض أحاط به  -تعاىل  -إن اهللا : قال ابن اخلطيب 
رض هلا اتصال بالبحر احمليط ، مث إهنما ال يبغيان على اهلواء ، كما قال به أهل اهليئِة ، وهذه البحار اليت يف األ

األرض ، وال يغطياهنا بفضل اهللا لتكون األرض بارزة يتخذها اإلنسان مكاناً ، وعند النظر إىل أمر األرض حيار 
جبميع  الطبيعي ويتلجلج يف الكالم ، فإن عندهم أن طبع األرض يكون يف املركز مغموراً باملاء ، ويكون املاء حميطاً

  .جذب يف األرض : جوانبه ، فإذا سئلوا عن ظهور األرض من املاء قالوا 
  .ملاذا جتذب؟ وما سبب اجلذب؟ : فإذا قيل هلم 

ذلك حبسب اتصاالت : فالذي عنده قليل من احلق أسند ذلك إىل إرادة اهللا تعاىل ومشيئته ، واآلخر يقول 
  .الكواكب وأوضاعها 

ت أوضاع الكواكب على الوجه الذي أوجب الربد يف بعض األرض دون بعض؟ هبت كما ملاذا اختلف: فإن قيل له 
  .هبت الذي كفر ، ويرجع إىل احلق إن هداه اهللا تعاىل 

أرسل بعض البحرين إىل بعض ، ومن شأهنما االختالط فحجزمها  -تعاىل  -ومعىن اآلية أن اهللا : وقال ابن اخلطيب 
  .ال جياوز كل واحٍد منهما ما حد له : ن ، أي بربزخ من قدرته ، فهما ال يبغيا

  .ال يطلبان غري ما قدر هلما : جماوزة احلد ، أو من االبتغاء وهو الطَّلب ، أي : » البَْغي « و 
مبنيا  :مبنيا للمفعول ، والباقون » ُيْخَرجُ « : قرأ نافع ، وأبو عمرو } َيْخُرُج ِمْنُهَما الُّلْؤلُُؤ َواملَْرَجانُ { : قوله 

  .للفاعل على اجملاز 
: [ ؛ ألن ذلك مل يؤخذ من البحر العذب حىت عاُبوا قول الشاعر »من أحدمها « مث مضاف حمذوف ، أي : قالوا 

  ]الطويل 
  على وْجهَِها َماُء الفُراِت َيُموُج... فََجاَء بَِها ما ِشئَْت ِمْن لطَِميٍَّة  -٤٦٣٤

من إحدى القريتني ، فحذف : ، أي ]  ٣١: الزخرف [ } مَِّن القريتني  على َرُجلٍ{ : كما قال « : قال مكي 
  .» املضاف كثري شائع 

  .وإمنا الناسي فتاه ، ويعزى هذا أليب عبيدة ]  ٦١: الكهف [ } َنِسَيا حُوَتُهَما { : هو كقوله : وقيل 
َيامَْعَشَر اجلن واإلنس { : ل ، كقوله وهذا جائز يف كالم العرب أن يذكر شيئني ، مث خيص أحدمها بفع: قال البغوي 

  .، مث كانت الرسل من اإلنس ]  ١٣٠: األنعام [ } أَلَْم َيأِْتكُمْ ُرُسلٌ مِّنكُْم 
  .خيرج من أحدمها اللؤلؤ ، ومن اآلخر املرجان : وقيل 
  .بل خيرجان منهما مجيعاً : وقيل 

  .مث ذكروا أقاويل 
واضع الذي يقع فيه العذب ، وهذا مشاهد عند الغواصني ، وهو قول اجلمهور ، أهنما خيرجان من اِمللْح يف امل: منها 



  .فناسب ذلك إسناده إليهما 
تكون هذه األشياء يف البحر بنزول املطر ، والصدف تفتح أفواهها للمطر : قول ابن عباس رضي اهللا عنهما : ومنها 

  .وهذا قول الطربي . رض ، وقد شاهده الناس ، فيكون تولده من حبر السماء ، وحبر األ
  .الولد خيرج من الذَّكر واألنثى : أن العذب يف امللح كاللقاح ، كما يقال : ومنها 
َوَجَعلَ { : منهما من حيثُ مها نوع واحد ، فخروج هذه األشياء إمنا هي منهما ، كما قال تعاىل : أنه قيل : ومنها 

  .يف واحدٍة منهن  وإمنا هو]  ١٦: نوح [ } القمر ِفيهِنَّ ُنوراً 
  ، وإمنا خيرجان من امللح؟« منهما » : مل قال : فإن قلت « : وقال الزخمشري 

خيرجان من البحر ، وال : خيرجان منهما كما يقال : ملا التقيا ، وصارا كالشيء الواحد ، جاز أن يقال : قلت 
لد ، وإمنا خرجت من حملٍَّة واحدة من خرجت من الب: خيرجان من مجيع البحر ، وإمنا خيرجان من بعضه ، وتقول 

  .انتهى . » ال خيرجان إالَّ من ملتقى امللح والعذب : حماله ، بل من دارٍ واحدة من ُدورِه ، وقيل 
كالم اهللا أوىل باالعتبار من كالم بعض النَّاسِ ، فمن اجلائز أن يسوقها من البحر العذب إىل امللح ، : وقال بعضهم 
خيرجوها إال من امللح ، وإذا كان يف الرب أشياء ختفى على التُّجَّار املترددين القاطعني املفاوز ، فكيف واتفقُوا أهنم مل 

  .مبا هو يف قَْعرِ البحر؟ 
  .أن اهللا ال خياطب الناس ، وال مينن عليهم إال مبا يألفون ، ويشاهدون : فاجلواب عن هذا 

  .قاله علي ، وابن عباس ، والضحاك رضي اهللا عنهم . صغاره :  ِكباُر اجلوهر ، واملرجان: قيل : » اللؤلؤ « و 
  ]البسيط : [ وقيل بالعكس ، وأنشدوا قول األعشى رمحه اهللا 

  تيَّاُرَها ووقَاَها طينَها الصََّدُف... ِمْن كُلِّ َمْرَجانٍة ِفي الَبْحرِ أْحَرزََها  -٤٦٣٥
  . قاله علي ، وابن عباس أيضاً. أراد اللؤلؤة الكبرية 

  .حجر أمحر : » املرجان « : وقيل 
  .حجر شديد البياض ، واملرجان أعجمي : وقيل 

  .مل أمسع فيه كالماً منصرفاً : قال ابن دريد 
« وهو الصَّدر ، و » اجلُؤجؤ « اللؤلؤ ، و : ، بناء غريب مل يرد على هذه الصيغة إال مخسة ألفاظ » اللؤلؤ « و 

 -بضمتني  -» اللُّؤلُؤ « وهو األصل ، و  -باملوحدتني  -» الُبؤبؤ « و  -لطائر  -» اليُؤُيؤ « ، و » الدُّردؤ 
  .واهلمز هو املشهور 

  .وإبدال اهلمزة واواً شائع فصيح وقد تقدم ذلك 
بقلب » اللُّوِلي « : وهي لغة حمفوظة ، ونقل عنه أبو الفضل  -بكسر الالم الثالثة  -» اللُّؤِلىء « : وقرأ طلحة 

  .ألخرية ياء ساكنة ، كأنه ملا كسر ما قبل اهلمزة قلبها ياء استثقاالً اهلمزة ا
  .بنون العظمِة » ُنخْرِج « : اهللا تعاىل ، وروي عنه ، وعن ابن مقسم : أي » ُيْخرِجُ « : وقرأ أبو عمرو يف رواية 

  .على هاتني القراءتني منصوبان » اللؤلؤ واملرجان « و 
  املرجان للنعم السابقةفصل يف مناسبة نعمة اللؤلؤ و

حىت ذكرمها مع نعمة تعليم القرآن وخلق » اللُّولؤ واملرجان « أي نعمة عظيمة يف : فإن قيل : قال ابن اخلطيب 
  .اإلنسان؟ 

  .وأجاب بأن النعم منها خلق الضَّروريات كاألرض اليت له مكاناً ، وكذا الرزق الذي به بقاؤه 



  .ضروريا كاحليوان ، وإجراء الشمس والقمر  ومنها ما حيتاج إليه ، وإن مل يكن
والفلك اليت َتْجرِي ِفي البحر بَِما { : ومنها املنافع وإن مل يكن حمتاجاً إليها كالفاكهة ، وخلق البحار ، كقوله تعاىل 

  ] . ١٦٤: البقرة [ } َينفَُع الناس 
: النحل [ } َوَتسَْتخْرُِجواْ ِمْنهُ ِحلَْيةً َتلَْبسُوَنَها { : ومنها الزينة وإن مل يكن نافعاً كاللؤلؤ واملرجان ، كقوله تعاىل 

َعلَّمَ { : ، فاهللا تعاىل ذكر أنواع النعم األربعة ، وصدرها بالنعمة العظيمة اليت هي الروح وهو العلم بقوله ]  ١٤
النعم سبق ذكرها فذكر  بأن املقصود منه عجائب اهللا ال بيان النعم؛ ألن: ، أو يقال ]  ٢: الرمحن [ } القرآن 

خلق اإلنسان من صلصال ، وخلق اجلان من مارج من نارٍ ، وهذان من العجائب الدَّالة على القدرة ، ال من النعم 
.  

، أن } َخلََق اإلنسان ِمن صَلَْصالٍ { : التراب واملاء واهلواء والنار ، فاهللا تعاىل بّين بقوله : واعلم أن األركان أربعة 
، أن النار أيضاً أصل ملخلوق } َوَخلََق اجلآن ِمن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ { : ملخلوق عجيب ، وبني بقوله  التراب أصل

أن املاء أصل ملخلوق آخر كاحليوان عجيب ، بقي اهلواء } َيخُْرُج ِمْنُهَما الُّلْؤلُُؤ َواملَْرَجانُ { : عجيب ، وبني بقوله 
  .لوق ، لكن بني كونه منشئاً للجواري اليت يف البحر كاألعالم لكنه غري حمسوس ، فلم يذكر أنه أصل خم

  .» ولُه اجلوارِ « : فقال 
  .والياء حمذوفة لفظاً اللتقاء الساكنني » مفاِعل « ؛ ألنه منقوص على »الراء « العامة على كسر 

  ]الرجز : [  ومنه. » برفع الراء تناسياً للمحذوف « وقرأ عبد اهللا واحلسن ، ويروى عن أيب عمرو ، 
  وأْرَبٌع فثَْغُرَها ثََمانُ... لََها َبنَاٌت أْرَبعٌ ِحَسانُ  -٤٦٣٦

 ٤١: األعراف [ } َوِمن فَْوِقهِْم غََواشٍ { : هذا شاٍك وقد تقدم تقرير هذا يف األعراف عند قوله : وهذا كما قالوا 
. [  

  .» املُنشآُت « : قوله 
شِّني ، مبعىن أهنا تنشىء املوج جبريها ، أو تنشىء السري إقَْباالً وإدباراً ، أو قرأ محزة ، وأبو بكر خبالف عنه بكسر ال

  .القالع : اليت رفعت شراعها ، والشِّراع 
أنشأت : كل ما رفعت قلعها فهي من املنشآت ، وإال فليست منها ونسبة الرَّفع إليها جماز ، كما يقال : وعن جماهد 

  .السَّحابة املطر 

  .لفتح ، وهو اسم مفعول ، أي أنشأها اهللا ، أو الناس ، أو رفعوا شراعها با: والباقون 
  .بتشديد الشني مبالغة » املَُنشَّآت « : وقرأ ابن أيب عبلة 

باإلفراد وإبدال اهلمزة ألفاً وتاء حمذوفة خطاً ، فأفرد الصفة ثقة بإفهام املوصوف اجلمعية ، » املُنشَّأة « : واحلسن 
  ] . ١٥: آل عمران [ } وَاٌج مُّطَهََّرةٌ وَأَْز{ : كقوله 

  .وأما إبداله اهلمزة ألفاً وإن كان قياسها بني بني ، فمبالغة يف التخفيف 
  ]البسيط : [ كقوله 
  .. إنَّ السِّباَع لَتَْهَدا ِفي مََرابِِضَها  -٤٦٣٧

  .وأما كتابتها بإلقاء احملذوفة ، فاتباعاً للفظها يف الوصل » لتهدأ « : أي 
يقوي » العراق « ، ورمسه بالتاء بعد الشني يف مصاحف » املنشأة « أو » املنشآت « متعلق ب » يف الَبْحر « و 

  .قرءاة الكسر ، ورمسه بدوهنا يقوي قراءة الفتح ، وحذفوا األلف كما حتذف يف سائر مجع املؤنث السامل 



  .وكالمها مبعىن واحد » اجلواري « ، وإما من  »املنشآت « حال ، إما من الضمري املستكّن يف » كاألعالم « و 
  فصل يف املراد باجلواري

وهي اسم أو صفة للسفينة ، وخصها بالذكر؛ ألن جريها يف البحر ال صنع للبشر فيه ، . مجع جارية » اجلَوَارِي « 
  .» لك الفُلْك ، ولك املُلْك « : وهم معترفون بذلك ، فيقولون 

 خاصة ، ومسيت السفينة جارية؛ ألن شأهنا ذلك وإن كانت واقفةً يف السَّاحل كما مساها وإذا خافوا الغرَق دعوا اهللا
  ] . ١١: احلاقة [ } إِنَّا لَمَّا طََغا املآء َحَملَْناكُْم ِفي اجلارية { : ، فقال تعاىل » اجلارية « يف موضع آخر ب 

 ٣٧: هود [ } واصنع الفلك بِأَعُْينَِنا { : سالم ومساها بالفلك قبل أن تكون كذلك ، فقال لنوح عليه الصالة وال
  ] . ١٥: العنكبوت [ } فأَْنَجْيناُه وأَْصَحاَب السفينة { : مث بعد ما عملها مسَّاها سفينة ، فقال ] 

واعلم أن املرأة اململوكة تسمى أيضاً جارية؛ ألن شأهنا اجلري والسعي يف حوائج سيدها ، خبالف الزَّوجة ، فهو من 
  .فات الغالبة الص
عند » مفعولة « مبعىن » فَِعيلَة « تسفن املاء و : عند ابن دريد ، أي » فاعلة « مبعىن » فعيلة « : » السفينة « و 

  .فالفُلك أوالً ، مث السفينة ، مث اجلارية : غريه مبعىن منحوتة ، قال ابن اخلطيب 
  ]الرجز : [ الطويل ، قال : اجلبال ، والعلم : واألعالم 
  ]البسيط : [ وقالت اخلنساء يف صخر ... إذَا قطْعَن علماً َبَدا َعلَْم  -٤٦٣٨
  كَأنَُّه علٌم ِفي رَأِسِه َناُر... وإنَّ َصْخراً لَتأَتمُّ اهلُدَاةُ بِِه  -٤٦٣٩

  .، فالسفن يف البحر كاجلبال يف الرب » جبل « أي 
  .ارة إىل عظمِة البحر إش» األعالم « ، ومجع » البحر « ووحد » اجلواري « ومجع 

َيسْأَلُُه َمْن ِفي ) ٢٨(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٢٧(َوَيْبقَى َوْجُه َربَِّك ذُو الَْجلَالِ وَالْإِكَْرامِ ) ٢٦(كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن 
) ٣١(َسنَفُْرغُ لَكُْم أَيَُّه الثَّقَلَاِن ) ٣٠(رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن  فَبِأَيِّ آلَاِء) ٢٩(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن 

َيا َمْعَشَر الْجِنِّ وَالْإِْنسِ إِِن اْسَتطَعُْتْم أَنْ َتنْفُذُوا ِمْن أَقْطَارِ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ فَانْفُذُوا ) ٣٢(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 
يُْرَسلُ َعلَْيكَُما ُشَواظٌ ِمْن نَارٍ وَُنحَاٌس فَلَا َتْنَتِصَرانِ ) ٣٤(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٣٣(إِلَّا بُِسلْطَاٍن  لَا َتنْفُذُونَ

فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّبانِ ) ٣٧(فَإِذَا اْنَشقَِّت السََّماُء فَكَاَنْت َورَْدةً كَالدَِّهاِن ) ٣٦(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٣٥(
ُيْعَرُف الُْمْجرُِمونَ بِِسيَماُهمْ ) ٤٠(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٣٩(فََيْوَمِئٍذ لَا ُيسْأَلُ َعْن ذَْنبِِه إِْنٌس َولَا َجانٌّ ) ٣٨(

) ٤٣(َهِذِه َجهَنَُّم الَِّتي ُيكَذُِّب بَِها الُْمْجرُِمونَ ) ٤٢(اِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن فَبِأَيِّ آلَ) ٤١(فَُيْؤَخذُ بِالنََّواِصي وَالْأَقَْدامِ 
  ) ٤٥(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٤٤(َيطُوفُونَ َبْيَنَها َوَبْيَن َحِميمٍ آٍن 

  .مجيعهم مراد غلب من يعقل على غريه ، و} كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن { : قوله تعاىل 
  .لألرض » عليها « والضمري يف 
  ] . ٣٢: ص [ } حىت َتوَاَرتْ باحلجاب { : وإن مل جير هلا ذكر ، كقوله : قال بعضهم 

  ] . ١٠: الرمحن [ } واألرض َوَضَعَها { : ورد هذا بأنه قد تقدم ذكرها يف قوله 
  .الضمري عائد إىل اجلارية : وقيل 

كُلُّ َشْيٍء هَاِلكٌ { فنزلت . هلك أهل األرض : ملا نزلت هذه اآلية قالت املالئكة : هما قال ابن عباس رضي اهللا عن
  .وقاله مقاتل . فأيقنت املالئكة باهلالك ]  ٨٨: القصص [ } إِالَّ َوْجَهُه 



  .التسوية بينهم يف املوت : ووجه النعمة يف فناء اخللق 
  .دار اجلزاء والثواب  وجه النِّعمة أن املوت سبب النَّقل إىل: وقيل 
  .أي ويبقى اهللا ، فالوجه عبارة عن وجود ذاته سبحانه وتعاىل } ويبقى َوْجُه رَبَِّك { : قوله 

  .} ويبقى َوْجُه َربَِّك ذُو اجلالل واإلكرام { الوجه عبارة عنه ، كما قال : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
هو أهل ألن : أي } ذو اجلالل واإلكرام {  الصواب ، ومعىن هذا وجه األمر ، ووجه الصواب ، وعني: ويقال 

  .يكرم ، وهذا خطاب مع كل سامع 
  .خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم : وقيل 

  .} فَبِأَيِّ آالء رَبِّكَُما { : كيف خاطب االثنني بقوله : فإن قيل 
  .؟ »وْجه ربِّكَُما  «: ، ومل يقل } ويبقى َوْجُه رَبَِّك { : وخاطب هاهنا الواحد فقال 

أيها السامع ليعلم كل أحد أن } ويبقى وجه ربك { : أن اإلشارة هاهنا وقعت إىل فناء كل أحد ، فقال : فاجلواب 
  .ويبقى وجه ربكما ، لكان كل أحد خيرج نفسه ، ورفيقه املخاطب عن الفناء : غريه فاٍن ، فلو قال 

  .ن غري خطاب ، كان أَدلَّ على فناء الكل؟ م» ويبقى وجه الّرب « : فلو قال : فإن قيل 
إن كان اخلطاب يف الرب إشارة إىل اللطف ، واإلبقاء إشارة إىل القهر ، واملوضع موضع بيان اللطف ، : فاجلواب 

  .بلفظ الرب وكاف اخلطاب : وتعديد النعم ، فلهذا قال 
  .} ذُو اجلالل واإلكرام { : قوله تعاىل 

وسيأيت خالف . » رّبك « بالياء صفة ل » ذي « : او صفة للوجه ، وأيب ، وعبد اهللا بالو» ذو « العامة على 
  .القراء يف آخر السورة إن شاء اهللا تعاىل 

  .العظمة والكربياء : » اجلالل « و 
  .يكرم أنبياء وأولياءه بلُطفه مع جالله وعظمته : » اإلكرام « و 

  :فيه وجهان } واألرض  َيْسأَلُُه َمن ِفي السماوات{ : قوله تعاىل 
  .أنه مستأنف : أحدمها 
  .أي يبقى مسئوالً من أهل السموات واألرض » يبقى « ، والعامل فيه » وجه « أنه حال من : والثاين 

كان إشارة إىل بقائه بعد فناء من على األرض ، فكيف يكون يف } ويبقى َوْجُه َربِّكَ { : وفيه إشكال؛ ألنه ملا قال 
  .سئوالً ملن يف األرض؟ ذلك الوقت م

  .واجلواب من وجوه : قال ابن اخلطيب 
  .أهنم يفنون بالنظر إليه ، لكنهم يبقون بإبقاِء اهللا ، فيصح أن يكون اهللا مسئوالً : األول 

  .أن يكون مسئوالً معًنى ال حقيقة؛ ألهنم إذا فنوا فهم يسألونه بلسان احلالِ : الثاين 
  .لالستمرار فهو يبقى ويعيد من كان يف األرض ، ويكون مسئوالً » ويبقى « : أن قوله : الثالث 
أنَّ السَّائلني هم املالئكة الذين هم يف األرض فأهنم فيها ، وليسوا عليها ، وال يضرّهم زلزلتها ، فعندما يفىن : الرابع 

  .فيأمرهم مبا يريد  من عليها يبقى اهللا تعاىل ، وال يفىن يف تلك احلال املالئكة ، فيسألونه ماذا نفعل؟
  فصل يف حترير السؤال املقصود

  .وهذا السُّؤال إما استعطاف ، وإما استعطاء ، فيسأله كل أحد ما حيتاج إليه 
  .أهل السموات يسألونه املغفرة ، وال يسألونه الرزق ، وأهل األرض يسألوهنما مجيعاً : قال ابن عباس وأبو صاحل 



الرزق ألهل األرض ، فكانت املسألتان مجيعاً من أهل السماء ، وأهل األرض ألهل تسأله املالئكة : قال ابن جريج 
  .األرض 

إنَّ ِمَن املالئكِة ملكاً لهُ أربعةُ أوجٍه ، وجٌه كوْجِه اإلنساِن وهو َيسْألُ اللَّه الرِّْزَق « : ويف احلديث : قال القرطيب 
 الرِّْزَق للسِّباع ، ووْجه كوجه الثَّْور وهو يسألُ اهللا الرِّْزق للبهَاِئمِ ، ِلَبنِي آَدَم ، ووجُه كوْجِه األَسِد وهو يسألُ اهللا

  »ووْجه كوْجِه النَّْسر وهو َيسْأَلُ اهللا الرِّْزق للطَّْيرِ 
  .إهنم يسألونه القوة على العباد : وقال ابن عطاء 

  .» ِفي شأن « : هو قوله منصوب باالستقرار الذي تضمنه اخلرب ، و} كُلَّ َيْومٍ { : قوله تعاىل 
  .األمر : والشأن 

  فصل يف تفسري هذه اآلية
ِمْن شَأنِه أن َيْغِفَر ذَْنباً ، » : قال « كُلَّ يوم ُهَو يف شأٍن « » : روى أبو الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .« » وُيفَرَِّج كُْرَبةً ، ويرفَع أقواماً ، ويضع آخرين 
كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن { : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قول اهللا عز وجل  -ضي اهللا عنهما ر -وعن ابن عمر 

  .َيْغِفُر ذَْنباً ، ويكِْشُف كَْرباً وُيجِْيُب داعياً : قال } 
  .من شأنه أنه ُيْحيي ومييت ، ويعّز ويذلّ ، ويرزق ومينع : وقيل 

  :الّدهر كله يومان : وقال ابن حبر 
  .مدة أيام الدنيا : حدمها أ

يف أيام الدنيا االبتالء واالختبار باألمر والنهي واإلحياء واإلماتة  -سبحانه وتعاىل  -يوم القيامة ، فشأنه : واآلخر 
  .اجلزاء واحلساب والثواب والعقاب : واإلعطاء واملنع ، وشأنه يوم القيامة 

  .يوم من أيام الدنيا  والظَّاهر أن املراد بذلك اإلخبار عن شأنه يف كل
من شأنه أن مييت حيا ، وحييي مّيًتا ويقّر يف } كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأْنٍ { : يف قوله تعاىل : وقال عمرو بن ميمون 

  .األرحام ، ويعز ذليالً ، ويذلّ عزيزاً 
ن امليت ، ويشفي سقيماً ، ويسقم من شأنه أن يوجل الليل يف النهار ، ويوجل النَّهار يف الليل ، وخيرج احلي م: وقيل 

  .سليماً ، ويبتلي معاىف ويعايف ُمْبتلى ، ويعز ذليالً ، ويذل عزيزاً ، ويفقر غنيا ، ويغين فقرياً 
  .هو سوق املقادير املواقيت : وقال الكليب 

تكشفها يل قوله أشكلت علّي ثالث آيات ، دعوتك ل: وعن عبد اهللا بن طاهر أنه دعا احلسني بن الفضل ، وقال له 
  :تعاىل 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  .وقد صح أن الندم توبة ]  ٣١: املائدة [ } فَأَصَْبَح ِمَن النادمني { 
َوأَن لَّْيسَ { : وم القيامة ، وقوله تعاىل وصح أن القلم جف مبا هو كائن إىل ي} كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن { : وقوله تعاىل 

  .فما بال اإلضعاف؟ ]  ٣٩: النجم [ } ِلِإلنَسانِ إِالَّ َما سعى 
جيوز أال يكون الندم توبة يف تلك األمة ، ويكون توبة يف هذه األمة؛ ألن اهللا خّص هذه األمة : فقال احلسني 

  .خبصائص مل تشاركهم فيها األمم 
  .مل يكن على قتل هابيل ، ولكن على محله » ابيل ق« إن ندم : وقيل 

ليس له إالَّ ما سعى عدالً ، ويل : ، فمعناه ]  ٣٩: النجم [ } َوأَن لَّْيَس ِلإلِنَساِن إِالَّ َما سعى { : وأما قوله تعاىل 
  .أن أجزيه بواحدة ألفاً 

بديها وال يبتديها ، فقام عبد اهللا بن طاهر وقَبَّلَ رأسه ، فإهنا ُشئُون ي} كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن { : وأما قوله تعاىل 
  .وسوغ خراجه 

  .} َسنَفُْرغُ { : قوله تعاىل 
بنون العظمة ، والرَّاء : والباقون من السبعة . األخوان ، أي سيفرغ اهللا تعاىل  -بالياء  -» سيفرغ « : قرأ 

  .» احلجاز « مضمومة يف القراءتني ، وهي اللغة الفصحى لغة 
  :وقرأها مفتوحة الراء مع النون األعرج ، وحيتمل وجهني 

  .بفتح الراء يف املاضي ، وفتحت يف املضارع ألجل حرف احلَلْق » فََرغَ « أن يكون من : أحدمها 
وقرأ عيسى بن عمر » متيم « فيكون هذا مضارعه ، وهذه لغة  -بكسر العني  -» فَرِغَ « أنه مسع فيه : والثاين 
  .» الفاحتة « وتوجيهها واضح مما تقدم يف . بكسر حرف املضارعة وفتح الراء  -» َسنِفَْرغُ « : سمال وأبو ال

  .» مضر « هذه لغة سفلى : قال أبو حامت 
  .من حتت مبنيا للمفعول  -بضم الياء  -» َسيُفَْرغُ « : واألعمش وأبو حيوة وإبراهيم 

  .لراء بفتح نون العظمة ، وكسر ا -أيضاً  -وعيسى 
  .بفتح الياء ، ويروى عن أيب عمرو  -أيضاً  -واألعرج 

  فصل يف الكالم على فرغ
فرغُت من الشغل أفرغُ فُُروغاً وفََراغاً ، وتفرَّغُْت لكذا ، واستفرغُت جمهودي يف كذا ، : يقال « : قال القرطيب 

جملازاتكم أو حماسبتكم ، فهو وعيد هلم  سنقصد: شغل يفرغ منه ، وإمنا املعىن  -تعاىل  -بذلته ، وليس هللا : أي 
  .» أقصد قصدك : إذن أتفرغ لك ، أي : وهتديد قاله ابن عباس والضحاك ، كقول القائل ملن يريد هتديده 

  ]الوافر : [ وأنشد ابن األنباري جلرير 
  فََهذَا ِحَني كُْنُت لَُهْم َعذَابَا... أالنَ وقَْد فََرغُْت إىل ُنَمْيرٍ  -٤٦٤٠
  ]الطويل : [ د الزجاج والنحاس وأنش

أي سنقصد » َسنفُْرغُ إلْيكُمْ « : ويدل عليه قراءة أيبِّ رضي اهللا عنه ... فََرغُْت إىل الَعْبدِ املُقَيَّدِ يف اِحلْجلِ  -٤٦٤١
  .إليكم 



أهل اجلباجب يا : ، صاح الشيطان « العقبِة » أنه ملا بايع األنصار ليلة « ويف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم 
هذا أَزّب العقبة ، أما واهللا » : على حربكم ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم « قيلة » هذا ُمذمٌَّم يبايع بين 

  «ألتفرَّغن لك 

  .أقصد إىل إبطال أمرك : أي 
  .وهذا اختيار القتيب والكسائي وغريمها 

  .وهو احلّية » أزب العقبة « اهنا شيطان امسه الكثري الشعر ، وهو ه: األَزبُّ يف اللغة : قال ابن األثري 
مما وعدناكم ، : أي } َسَنفُْرغُ لَكُمْ { : وعد على التقوى ، وأوعد على الفُجُور ، مث قال  -تعاىل  -إن اهللا : وقيل 

  .قاله احلسن ، ومقاتل ، وابن زيد . ونوصل كالًّ إىل ما وعدناه ، أقسم ذلك وأتفرغ منه 
وهو منادى ، واحلكمة ]  ٣١: النور [ » النور « يف » أيَُّها « تقدم الكالم يف قراءة . } يَُّه الثقالن أَ{ : قوله تعاىل 

  .يف نداء املُبَْهم هي تنبيه كل سامع ، مث خيصص املقصود بعد ذلك ، فيكون فيه اهتمام باملنادى 
  .لتَّنبيه عوضاً عن اإلضافة؛ ألن املبهم يضاف وأيضاً جيعل املبهم وصلة لنداء املعرف بالالم ، وزيد معه هاء اليت ل

  .اجلّن واإلنس ، ُسمَِّيا بذلك لعظم شأهنما باإلضافة إىل ما يف األرض من غريمها بسبب التكليف » الثَّقالن « و 
  .مسّوا بذلك؛ ألهنما ثقال األرض أحياء وأمواتاً : وقيل 

  ] . ٢: الزلزلة [ } وَأَخَْرَجِت األرض أَثْقَالََها { : قال تعاىل 
  .أعطِه ثقله أي وزنه : ومنه قوهلم 

ثقل ، ألن واجده : كل شيء له قَْدر ووزن ينافس فيه فهو ثقل ، ومنه قيل لبيض النعام : وقال بعض أهل املعاين 
  .وصائده يفرح به إذا ظفر به 

  .مسيا ثقلني؛ ألهنم مثقالن بالذنوب : وقال جعفر الصادق 
العظيم : لشرفهم ، وّمسي اجلن بذلك جمازاً للمجاورة والتغليب كالَعمرْين والقَمرْين والثَّقَل  الثَّقَل اإلنس: وقيل 

  .الشريف 
  .» كتاب اللَِّه وعترِتي : إنِّي تارٌك فيكم ثقلنيِ « : قال عليه الصالة والسالم 

  فصل يف سبب التثنية بعد اجلمع
؛ ألهنما فريقان ، وكل فريق مجع ، وهذا كقوله تعاىل } أَيُّهَ الثقالن { : ل مث قا} َسَنفُْرغُ لَكُْم { : مجع يف قوله تعاىل 

: ؛ ألهنما فريقان يف حال اجلمع ، كقوله تعاىل »إن استطعتما « ، ومل يقل } يامعشر اجلن واإلنس إِِن استطعتم { : 
  ] . ٤٥: النمل [ } فَإِذَا ُهْم فَرِيقَاِن َيْخَتِصُمونَ { 

: سنفرغ لكما ، أو قال : ، ولو قال ]  ١٩: احلج [ } هذان َخْصَمانِ اختصموا ِفي َربِّهِْم  {: وقوله تعاىل 
  .استطعتما ، جلاز 

  .بفتحها : بضم اهلاء ، والباقون » أيُُّه الثَّقالنِ « : » الشَّام « وقرأ أهل 
  فصل يف أن اجلن مكلفون

دليل على أن اجلن خماطبون مكلفون مأمورون ]  ١: اجلن [  }قُلْ أُوِحيَ { ، و » األحقاف « هذه اآليات اليت يف 
  .منهّيون مثابون معاقبون كاإلنس سواء ، مؤمنهم كمؤمنهم ، وكافرهم ككافرهم 

: الرمحن [ } يامعشر اجلن واإلنس إِِن استطعتم أَن َتنفُذُواْ ِمْن أَقْطَارِ السماوات واألرض فانفذوا { : قوله تعاىل 
  .فلم أخر عذاهبم؟ : بني أن اهللا تعاىل ال يشغله شأن عن شأن ، كأن قائالً قال  ملا. اآلية ]  ٣٣



فال  -تعاىل  -بأن اجلميع يف قبضته ، وأن الذي يستعجل إمنا خياف الفوت ، واجلميع يف قبضة اهللا : فأجيب 
  .يفوتونه 

ال عدد بعده إالَّ بابتداء فيه حيث يعيد اجلماعة العظيمة؛ ألن املعشر هو العدد الكامل الكثري الذي : » املعشر « و 
أحد عشر ، واثنا عشر وعشرون ، وثالثون ، أي ثالث عشرات ، فاملعشر كأنه يف حمل العشر : اآلحاد ، تقول 

  .الذي هو الكثرة الكاملة 

ل لَِّئنِ اجتمعت قُ{ : ما احلكمة يف تقدمي اجلّن على اإلنس هاهنا ، وتقدمي اإلنس على اجلن يف قوله تعاىل : فإن قيل 
  .؟ ]  ٨٨: اإلسراء [ } اإلنس واجلن على أَن يَأُْتواْ بِِمثْلِ هذا القرآن 

أن النفوذ من أقطار السموات واألرض باجلن أليق إن أمكن ، واإلتيان مبثل هذا القرآن باإلنس أليق إن : فاجلواب 
  .أمكن اإلتيان ، فقدم يف كل موضع ما يليق به 

  يةفصل يف املراد باآل
  .جتوزوا وخترجوا بسرعة : إن استطعتم أن تنفذوا : معىن اآلية 

أن ما فاؤه نون وعينه فاء يدل على اخلروج كنفق ونفر ، قال تعاىل » البقرة « اخلروج وقد تقدم يف أول : والنفوذ 
فاهربوا واخرجوا منها ، } وا يامعشر اجلن واإلنس إِِن استطعتم أَن َتنفُذُواْ ِمْن أَقْطَارِ السماوات واألرض فانفذ{ : 

[ } أَْيَنَما َتكُونُواْ ُيْدرِككُُّم املوت { : حيث ما كنتم أدرككم املوت ، كما قال تعاىل : وهذا أمر تعجيز ، واملعىن 
  .وهو قول الضحاك ]  ٧٨: النساء 

جتوزوا أقطار السموات إن استطعتم أن : يقال هلم هذا يوم القيامة ، يعين : وروى جويرب عن الضحاك أيضاً قال 
واألرض ، فتعجزوا ربكم حىت ال يقدر عليكم ، فجوزوا يعين ال مهرب لكم وال خروج لكم عن ملك اهللا سبحانه 

  .وتعاىل ، وأينما تولوا فثمَّ ملك اهللا 
نه من وقال ابن عباس إن استطعتم أن تعلموا ما يف السموات وما يف األرض فاعلموه ولن تعلموه إال بسلطان أي يبي

ال تنفذون إال : اهللا عز وجل وعنه أيضاً ال تنفذون إال بسلطان ال خترجون من سلطاين وقدريت عليكم وقال قتادة 
  .الباء مبعىن إىل أي إال إىل سلطان كقوله تعاىل وقد أحسن يب أي إيلّ : مبلك وليس لكم ملك وقيل 

ال تتخلصون من عذاب اهللا إال بسلطان جيريكم وإال فال :  ال تنفذوا إال ومعكم سلطان اهللا وقيل معناه: وقيل معناه 
  .جمري لكم 
  .حال أو متعلق بالفعل قبله . } إِالَّ بُِسلْطَانٍ { : قوله تعاىل 
حيث ما توجهتم كنتم : القوة اليت يتسلّط هبا على األمر وامللك والقدرة واحلجة كلها سلطان ، يريد : والسلطان 
  .يف ملكي 
  .} يُْرَسلُ َعلَْيكَُما ُشَواظٌ مِّن نَّارٍ {  :قوله تعاىل 

» ُصوَار « من البقر ، و » صَِوار « : بضمها ، ومها لغتان مبعىن واحد مثل : بكسر الشني والباقون : قرأ ابن كثري 
  .وهو القطيع من البقر 

  .اللَّهب معه دخان : قيل : » الشُّواظ « و 
  .ص الذي ال ُدخان له هو اللهب اخلال: وقال ابن عباس وغريه 

  .اللَّهب األمحر : وقيل 
  .هو الدخان اخلارج من اللهب : وقيل 



  ]الرجز : [ وقال رؤبة رمحه اهللا 
  وَنارَ َحْربٍ ُتْسِعُر الشُّواظَا. ...  -٤٦٤٢

  ]الوافر : [ وقال حسَّان رضي اهللا عنه 
  ُج كالشَُّواِظبِقَاِفيةٍ تأجَّ... َهَجوُْتَك فاختضَْعَت لََها بِذُلٍّ  -٤٦٤٣

  .اللَّهب األخضر املنقطع من النَّار : » الشُّواظ « : وقال جماهد 
  .هو الدخان الذي خيرج من دخان اللَّهب ليس بدخان احلطب : وقال الضحاك 

  .وقاله سعيد بن جبري 
  .ب قاله ابن عمر ، وحكاه األخفش عن بعض العر. النَّار والدخان مجيعاً : » الشُّواظ « : وقيل 

من « بالنون ُشواظاً وحناساً بالنصب ، و » نرسل « مبين للمفعول وهي قراءة العامة ، وزيد بن علي » ُيْرَسل « و 
  .» يرسل « أو متعلق ب » شواظ « صفة ل » نار 

  .» وُنَحاس « : قوله 
  .» نار « جبره عطفاً على : قرأ ابن كثري وأبو عمرو 

  .» اظ ُشو« برفعه عطفاً على : والباقون 
  .ويعذهبم به  -تعاىل  -هو الصفر املعروف يذيبه اهللا : قيل : » النُّحَاس « و 

  .الدخان الذي ال هلب معه : وقيل 
  .وهو معروف يف كالم العرب : قال اخلليل 

  ]املتقارب : [ وأنشد لألعشى 
  ُنَحاسَا طِ لَْم َيجَْعل اللَُّه فيِه... ُيِضيُء كََضْوِء السَِّراجِ السَِّلي  -٤٦٤٤

  .على هذا بني » ُنَحاس « إن الشواظ النار والدخان مجيعاً ، فاجلر يف : من قال : قال املهدوي 
إن الشواظ اللَّهب الذي ال دخان فيه فبعيد ال يسوغ إال على تقدير حذف موصوف : فأما اجلر على قول من قال 

من حناس « معطوف على شواظ ، و » شيء « ف » يرسل عليكما شواظ من نار ، وشيء من حناس « : كأنه قال 
» على « كما حذفت » من نار « لتقدم ذكرها يف » من « وحذفت » شيء « مجلة هي صفة لشيء ، وحذف » 

احملذوفة ، وتضم نونه » من « على هذا جمروراً ب » ُنحَاس « وعليه ، فيكون : على من تنزل أنزل أي : من قوهلم 
  .، وطلحة والكليب ، ونقله القرطيب عن محيد أيضاً ، وعكرمة ، وأيب العالية  وتكسر ، وبالكسر قرأ جماهد

وابن أيب بكرة ، وابن أيب ]  ١٩: القمر [ } ِفي َيْومِ َنْحسٍ { : ، كقوله تعاىل » وَنْحٌس « : وقرأ ابن جندب 
: أي ]  ١٥٢: آل عمران [ } ُهم إِذْ َتُحسُّوَن{ : بضم احلاء والسني مشددة من قوله تعاىل » وَنُحسُّ « : إسحاق 

بضم احلاء وفتحها وكسرها وجر السني ، واحلسن » وَنحس « : ونقتل بالعذاب ، وقرأ ابن أيب إسحاق أيضاً 
  .بضمتني وجر السني » وُنُحسٍ « : والقاضي 

  .يف قراءته » ُشواظاً « بالنَّْصب لعطفه على » وُنحَاساً « : وتقدمت قرأة زيد 
  .الطبيعة واألصل : أيضاً بالكسر » النِّحاس « و 

  .كرمي النِّجار : أيضاً بالضم ، أي » النُّحاس « فالن كرمي النحاس و : يقال 
  .هو ُدْردّي الزَّيت املغلي : املهل وقال الضحاك : النحاس : قال ابن مسعود 
  .هو النار اليت هلا ريح شديدة : وقال الكسائي 



  .ال ينصر بعضكم بعضاً ، يعين اجلن واإلنس : أي } انِ فَالَ َتنَتِصَر{ : قوله تعاىل 
؛ ألنه خطاب للمعشر ، وكذا »إن اْسَتطعُْتْم « : ؛ ألن املراد النوعان ، ومجع يف قوله »َعلَْيكَُما « وثّنى الضمري يف 

  .خطاب للحاضرين ، وهم نوعان } فَالَ َتنَتِصَرانِ { : قوله تعاىل 

  .رأيت هوالً عظيماً ، أو كان ما كان : جوابه مقدر ، أي } قت السمآء فَإِذَا انش{ : قوله تعاىل 
  .مثل وردة : أي » فَكَاَنت وْرَدةً « : وقوله 
  .هي الزهرة املعروفة اليت تشّم شبهها هبا يف احلمرة : فقيل 

  ]الطويل : [ وأنشد قول الشاعر 
  ربِّي شَانَنِي بِسََواِديَا ولِكنَّ... فَلَْو كُْنُت َوْرداً لوُنُه لَعِشقْتَنِي  -٤٦٤٥

هي من لون الفََرس الورد يكون يف الربيع إىل الصُّفرة ، ويف الشتاء إىل احلُْمرة ، ويف شدة الربد إىل الغربة ، : وقيل 
  .فشبه تلّون السماء بتلون الوردة من اخلَيل 

  .بالرفع » َوْرَدةٌ « : وقرأ عمرو بن عبيد 
  ]الكامل : [ وردة ، وهو من الكالم الذي يسمى التَّجريد؛ كقوله فحصلت مساء : قال الزخمشري 

  َتْحوِي الَغنائَم أو َيُموَت كَرُِمي... فَلَِئْن َبِقيُت ألرحلنَّ بَِغْزَوٍة  -٤٦٤٦
» كانت « ، وأن يكون حاالً من اسم » َوْرَدة « جيوز أن يكون خرباً ثانياً ، وأن يكون نعتاً ل » كالدِّهان « : قوله 

.  
  :قوالن » الدَِّهان « ويف 

[ } َتكُونُ السمآء كاملهل { : قُْرط وِقَراط ، ورُْمح ورَِماح ، وهو يف معىن قوله تعاىل : حنو » ُدْهن « أنه مجع 
  .دردي الزيت : وهو ]  ٨: املعارج 
  .أنه اسم مفرد : والثاين 

  ]الطويل [ : ؛ وأنشد »اسم ما يدهن به كاحلزام واإلدام « : فقال الزخمشري 
  فريَّان ملَّا ُتدَهَنا بِدَهاِن... كأنَُّهَما َمزاَدَتا ُمتََعجِّلٍ  -٤٦٤٧

  ]الوافر : [ هو األدمي األمحر؛ وأنشد لألعشى : وقال غريه 
  كأنَّ على شَواِكِله ِدَهانَا... وأْجَرَد ِمْن ِكرامِ النَّْخلِ طَْرٍف  -٤٦٤٨

  ]الطويل : [ مجعاً ، ويؤيده ما أنشده منذر بن سعيد  أدمياً أمحر ، وهذا حيتمل أن يكون: أي 
  مبَْوسمِ َبْدرٍ أو بِسُوقِ ُعكَاِظ... َتبِْعَن الدَِّهانَ احلُْمَر كُلَّ َعِشيٍَّة  -٤٦٤٩
أهلك الناس الدينار احلمر والدرهم البيض ، إالَّ : هو كقوهلم : حيتمل أن يكون مجعاً ، وقد يقال » احلمر « : فقوله 
  .الف األصل أنه خ
  .شبهت بالدهان وهو الزيت لذوهبا ودوراهنا : وقيل 
  .لربيقها : وقيل 

  فصل يف معىن اآلية
  .} فَكَاَنْت َوْرَدةً كالدهان { انصدعت يوم القيامة ، } فَإِذَا انشقت السمآء { : قوله تعاىل : قال املفسرون 

صارت يف صفاء الّدهن ، والدهان على هذا مجع : عىن الدهن ، وامل: » الدهان « : قال جماهد والضحاك ، وغريمها 
  .دهن 



تذوب مع جريان الدهن حىت : املعىن تصري يف ُحْمرة الورد ، وجريان الدهن ، أي : وقال سعيد بن جبري وقتادة 
  .تصري محراء من حرارة نار جهنم ، وتصري مثل الدهن لرقّتها وذوباهنا 

تصري السماء كاألدمي لشّدة حر نار جهنم : أي . ذكره أبو عبيدة والفراء .  اجللد األمحر الصرف: الدهان : وقيل 
.  

فكانت كالفرس الورد يف الربيع كميت أصفر ، ويف الشتاء كميت أمحر ، فإذا اشتد : املعىن : وعن ابن عباس 
  .الشتاء كان كميتاً أغْرب 

لصُّفرة ، فإذا اشتد الربد كانت وردة؛ فإذا كان بعد أراد الفرس الوردة ، تكون يف الربيع وردة إىل ا: وقال الفراء 
  .ذلك كانت وردةً إىل الغربة ، فشبه تلّون السماء بتلّون الورد من اخليل 

  .كصبّ الدهن ، فإنك إذا صببته ترى فيه ألواناً : أي » كالدِّهان « : وقال احلسن 

  .أهنا تصري كعكر الزيت : املعىن : وقال زيد بن أسلم 
  .املعىن أهنا متر وجتيء : وقيل 

  .أصل الواو والراء والدال للمجيء واإلتيان : قال الزجاج 
  .يطلق على األسد : وهذا قريب مما تقدم من أن الفرس الوردة تتغري ألواهنا ، والورد أيضاً 

  .حكاه الثعليب . إهنا اليوم خضراء ، وسيكون هلا لون أمحر : وقال قتادة 
تقدمون أن أصل لون السَّماء احلمرة ، وأهنا لكثرة احلوائل وبعد املسافة يرى لوهنا أزرق ، وزعم امل: قال املارودي 

وشبهوا ذلك بعروق البدن ، وهي محراء محرة الدم ، وترى باحلائل زرقاء ، فإن كان هذا صحيحاً ، فإنَّ السماء 
  .واهللا أعلم . أصل لوهنا لقرهبا من النَّواظر يوم القيامة ، وارتفاع احلواجز ترى محراء؛ ألهنا 

جواب » فيومئٍذ « فيومئذ انشقَّت السَّماء ، والفاء يف : التنوين عوض من اجلملة ، أي } فََيْوَمِئذٍ { : قوله تعاىل 
  .الشرط 

  .فإذا انشقت السَّماء رأيت أمراً مهوالً وحنو ذلك : هو حمذوف ، أي : وقيل 
وال يسأل عن ذنبه جانّ أيضاً؛ وناصب : ين ، وضمري اآلخر مقدر ، أي تعود على أحد املذكور» ذنبه « واهلاء يف 
  .غري مانعة » ال « و » ال يسأل « الظرف 

  .باهلمزة فيها أيضاً » جأنٌّ « وقد تقدم اخلالف فيها يف الفاحتة وتقدمت قراءة 
  فصل يف الكالم على هذه اآلية

  ] . ٧٨: القصص [ } ُيسْأَلُ َعن ذُُنوبِهُِم اجملرمون  َوالَ{ : هذه اآلية مثل قوله تعاىل : قال املفسرون 
  .وهذا قول عكرمة . وأن القيامة مواطن لطول ذلك اليوم ، فيسأل يف بعض ، وال يسأل يف بعض 

 -تعاىل  -ال يسألون عن ذنوهبم؛ ألن اهللا : وقال احلسن وقتادة . املعىن ال يسألون إذا استقرُّوا يف النَّار : وقيل 
  .رواه العويف عن ابن عباس . عليهم ، وكتبتها املالئكة حفظها 

  .ال تسأل املالئكة عنهم؛ ألهنم يعرفوهنم بسيماهم : وعن احلسن وجماهد أيضاً 
ِعَني فََوَربَِّك لََنسْأَلَنَُّهْم أَْجَم{ : ، رواه جماهد عنه أيضاً يف قوله تعاىل } ُيْعَرُف اجملرمون بِِسيَماُهْم { : دليله قوله تعاىل 

  .} فََيْوَمِئٍذ الَّ ُيسْأَلُ َعن ذَنبِِه إِنٌس َوالَ َجآنٌّ { : ، وهو قوله تعاىل ]  ٩٢: احلجر [ } 
  .ال يسأهلم ليعرف ذلك منهم ، ولكنهم يسأهلم مل عملتموها؟ سؤال توبيخ : قال 

  .ال يسأل غري اجملرم عن ذنب اجملرم : وقال أبو العالية 



  .ل اخلتم على أفواههم ، مث خيتم على أفواههم ، وتتكلم جوارحهم شاهدة عليهم يسألون قب: وقال قتادة 
  .} ُيعَْرُف اجملرمون بِِسيَماُهْم { : قوله تعاىل 

  .باملد » بِِسيماِئهِْم « : قرأ محاد بن أيب سليمان 
  .اآلية } فَُيْؤَخذُ بالنواصي { : قوله تعاىل 

  .قاله أبو حيان . » يسحب « ؛ ألنه ضمن معىن متعّد ، ومع ذلك تعدى بالباء» ُيؤخذ « 
فكان ]  ٤٨: القمر [ } ُيْسَحُبونَ ِفي النار على ُوُجوِههِمْ { : ، قال تعاىل » على « إمنا يتعدى ب » يسحب « و 

  .» يدعون أو يدفعون « ضمن معىن يتعدى : ينبغي أن يقول 
  .أخذت الدَّابة بالناصية ، مل جيز : صية ، ولو قلت أخذت الناصية ، وأخذت بالنا: إمنا يقال « : وقال مكّي 

  .أخذت اِخلطَام ، وأخذت باِخلطَام : وحكي عن العرب 

  .مبعىن 
بالباء ، : فيؤخذ كل واحد بالنَّواصي ، وليس بصواب؛ ألنه ال يتعدى إىل مفعولني أحدمها : إن تقديره : وقد قيل 

أخذت ثوباً من زيد ، فهذا املعىن : أحدمها حبرف جر غري الباء ، حنو  :ملا ذكرنا ، وقد جيوز أن يتعدى إىل مفعولني 
أخذت زيداً « : ، فيجوز أن تقول » من أجل « غري األول ، فال حيسن مع الباء مفعول آخر إالَّ أن جتعلها مبعىن 

  .انتهى . « من أجله وبذنبه : أي » ثوباً بعمرو 
  .أيضاً بغري املعىن الذي ذكره « من » فقد تعّدى بغري « ب بدرهم أخذت الثو» : وفيما قاله نظر ، ألنك تقول 

[ } الَ يُْؤَخذُ ِمنكُْم ِفْدَيةٌ { : كيف عدي األخذ بالباء وهو متعد بنفسه قال تعاىل : فإن قيل : وقال ابن اخلطيب 
  .؟ ]  ٢١: طه [ } ُخذَْها َوالَ َتَخْف { : وقال ]  ١٥: احلديد 

]  ٩٤: طه [ } الَ َتأُْخذْ بِِلْحَيِتي َوالَ بِرَأِْسي { : ى بنفسه كما تقدم ، وبالباء كقوله تعاىل فاجلواب أن األخذ تعد
لكن التدقيق فيه أن املأخوذ إن كان مقصوداً فكأنه ليس هو املأخوذ ، فكأن الفعل مل يتعد إليه بنفسه ، فيذكر 

{ ، وقال تعاىل ]  ٢١: طه [ } َها َوالَ َتَخْف ُخذْ{ : اخلوف ويدل على هذا استعمال القرآن ، فقال تعاىل 
وأخذ األلواح إىل غري ذلك مما هو املقصود باألخذ غريه ، وأسند األخذ ]  ١٠٢: النساء [ } وليأخذوا أَسِْلَحتَُهْم 

  .إىل النواصي دون ضمري اجملرمني إشارة إىل استيالء اآلخذين على املأخوذين وكثرهتم وكيفية األخذ 
بالنواصي منهم ، وهي عند : ليست عوضاً من ضمري عند البصريني ، فالتقدير « النَّواصي واألقَْدام » يف  «أل » و 

  .الكوفيني عوض 
َما لَكُم ال » : ويف حديث عائشة رضي اهللا عنها « هود » مقدم الرأس ، وقد تقدم هذا مستوىف يف : والنَّاصية 

  .ناصيته  ال متدُّون: أي « َتُنصُّونَ َميََّتكُمْ 
فالن ناصية القوم ، حيتمل أن يكون من هذا ، يعنون أنه طيب منتفع ، أو : مرعى طيب ، فقوهلم : « النَّصّي » و 

  .هو رأُس القَْومِ انتهى : مثل قوهلم 
  فصل يف سيما اجملرمني

وََنْحُشرُ اجملرمني َيْوَمِئذٍ { : اىل أي بسواد األوجه ، وزرقة األعني قال تع} يُْعَرُف اجملرمون بِِسيَماُهمْ { : قال احلسن 
  ] . ١٠٢: طه [ } ُزْرقاً 

  ] . ١٠٦: آل عمران [ } َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه وََتْسَودُّ ُوُجوهٌ { : وقال تعاىل 
بشعور مقدم رءوسهم وأقدامهم : يأخذ املالئكة بنواصيهم ، أي : أي } فَُيْؤَخذُ بالنواصي واألقدام { : فقوله 



  .هنم يف النار فيقذفو
  .مجع ناصية : « النَّواصي » و 

  .جيمع بني ناصيته وقدمه يف سلسلة من وراء ظهره حىت يندقَّ ظهره ، مث يلقى يف النّار : وقال الضحاك 
  .يفعل به ذلك ليكون أشد لعذابه ، وأكثر لتشويهه : وقيل 
ّره على وجهه ، وتارةً تأخذ بقدميه وتسحبه على وجهه تسحبهم املالئكة إىل النَّار ، تارةً تأخذ بناصيته ، وجت: وقيل 

.  
  .مع أن اجملرمني مجع ، وهم املأخوذون؟ « ُيؤَخذ » ما وجه إفراد : فإن قيل 

  .ذهب يزيد : ، كقولك « بالنواصي » متعلق « ُيؤَخذُ » : أن قوله : األول : فاجلواب من وجهني 
  .يؤخذ املأخوذون بالنواصي : فكأنه قال  ،« يؤخذ » أن يتعلق مبا يدلّ عليه : والثاين 

  .هذه جهّنم : أي يقال هلم } هذه َجهَنَُّم اليت ُيكَذُِّب بَِها اجملرمون { : قوله تعاىل 
معناه هذه صفة جهنم ، فأقيم املضاف إليه مقام املضاف ، وقد يكون املشار : وحيتمل أن يقال : قال ابن اخلطيب 
  .إليه هو ما تقدم 

لقرهبا } هذه َجَهنَّمُ { : ، وقوله تعاىل } بالنواصي واألقدام { : الكالم مت عند قوله تعاىل : قوى أن يقال واأل: قال 
جهنم اليت يكذب هبا اجملرمون هذه قريبة غري بعيدة : هذا زيد قد وصل إذا قرب مكانه ، فكأنه قال : ، كما يقال 

هذه جهنم اليت كذب هبا : ( لو كان بإضمار يقال ، لقال تعاىل هلم ؛ ألن الكالم »ُيكَذُِّب « : عنهم ، ويؤيده قوله 
  .؛ ألن يف ذلك اليوم ال يبقى تكذيب ) اجملرمون 

  .» َيطُوفُونَ « : قوله تعاىل 
يُطَافُونَ « : وأبو عبد الرمحن  -رضي اهللا عنه  -، وعلي بن أيب طالب » طاف « من » َيطُوفون « : قراءة العامة 

  .مفعول ، من أطافهم غريهم مبنيا لل» 
  .بضم الياء وفتح الطاء وكسر الواو مشددة ، أي يطوفون أنفسهم » ُيطَوِّفُون « : واألعمش وطلحة وابن مقسم 

  .» يتطّوفون « : بتشديد الطَّاء والواو ، واألصل » َيطَّوَّفُونَ « : وقرأت فرقة 
ك » أَتى يَأِتي فهو آٍت « : يقال » قاض « احلرارة ، وهو منقوص ك َحاّر متناٍه يف : أي } َحمِيمٍ آٍن { : قوله تعاىل 

  .» األحزاب « وقد تقدم يف . » قََضى يَقِْضي فهو قَاضٍ « 
  .يطوفون مرة بني احلميم ، ومرة بني احلميم واجلحيم : قال قتادة 

  :ثالثة أوجه » آٍن « : ويف قوله تعاىل . الّشراب : » احلميم « و 
: [ قاله ابن عبَّاس ، وسعيد بن جبري ، والسدي ، ومنه قول النابغة الذبياين . الذي انتهى حّره ومحيمه أنه : أحدها 
  ]الوافر 
  بأْحَمَر ِمْن َنجِيعِ اجلَْوِف آِن... وُتْخَضُب ِلْحَيةٌ غََدَرْت وخَاَنْت  -٤٦٥٠

  .تغاثوا من النار جعل غياثهم ذلك إذا اس: طبخ منذ خلق اهللا السموات واألرض ، يقول » آن « : وقال قتادة 
  .اسم واد من أودية جهّنم » آن « : أنه احلاضر ، وعنه أيضاً : وعن كعب 
  .إنه الذي قد آنَ شربه ، وبلغ غايته : وقال جماهد 

  .} فَبِأَيِّ آالء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن { : مث قال 
  .؟ بأي آالء: هذه األمور ليست نعمة ، فكيف قال : فإن قيل 



  .فاجلواب من وجهني 
أن ما وصف من َهْولِ القيامة ، وعقاب اجملرمني فيه َزْجر عن املعاصي ، وترغيب يف الطَّاعات وهذا من : أحدمها 

  .أعظم النعم 
فَإِذَا انشقت السمآء فَكَاَنْت َوْرَدةً كالدهان { : روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى على شاب يف الليل يقرأ « 
وحيي من يوم تنشقُّ فيه السماء وَْيِحي ، فقال النيب صلى اهللا عليه : وقف الشَّاب ، وخنقته العربة ، وجعل يقول ف} 

  .« » وحيك يا فىت ، يأتيين مثلها ، فوالذي َنفِْسي بيدِه لقَدْ َبكَْت مالئكةُ السَّماِء مْن ُبكاِئَك » : وسلم 
ما استحقيتم هذه العقوبات ، وهي دالة على اإلميان بالغيب ، وهو من أعظم  أن املعىن كذبتم بالنعم املتقدمة: الثاين 
  .النعم 

فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّبانِ ) ٤٨(ذَوَاَتا أَفَْناٍن ) ٤٧(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٤٦(َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنََّتاِن 
فَبِأَيِّ آلَاءِ ) ٥٢(ِفيهَِما ِمْن كُلِّ فَاِكَهٍة زَْوَجاِن ) ٥١(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٥٠(اِن َتْجرَِياِن ِفيهَِما َعْيَن) ٤٩(

آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن  فَبِأَيِّ) ٥٤(ُمتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ َبطَاِئُنَها ِمْن إِْسَتبَْرقٍ َوجََنى الْجَنََّتْينِ َداٍن ) ٥٣(رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 
كَأَنَُّهنَّ ) ٥٧(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٥٦(ِفيهِنَّ قَاِصرَاُت الطَّْرِف لَْم َيطِْمثُْهنَّ إِْنٌس قَْبلَُهْم َولَا َجانٌّ ) ٥٥(

فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ) ٦٠(َهلْ َجَزاُء الْإِْحَساِن إِلَّا الْإِْحَسانُ ) ٥٩(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٥٨(الَْياقُوُت َوالْمَْرَجانُ 
  ) ٦١(ُتكَذَِّباِن 

  .} َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنََّتاِن { : قوله تعاىل 
  .مصدراً ، وأن يكون مكاناً » َمقَام « جيوز أن يكون 

أَفََمْن { : قيام ربه عليه ، وحفظه ألعماله من قوله تعاىل : اعله ، أي فإن كان مصدراً ، فيحتمل أن يكون مضافاً لف
هو : ويروى عن جماهد ، قال جماهد وإبراهيم النَّخعي ] .  ٣٣: الرعد [ } ُهَو قَآِئٌم على كُلِّ نَفْسٍ بَِما كَسََبْت 

  .الرجل يهمّ باملعصية ، فيذكر اهللا فيدعها من خوفه 
  .القيام حبقوق اهللا فال يضيعها : ، واملعىن  وأن يكون مضافاً ملفعوله

  .وإن كان مكاناً ، فاإلضافة بأدىن مالبسة ملا كان النَّاس يقومون بني يدي اهللا للحساب يف عرصات القيامة 
مصدر مبعىن : » مقام « خاف مقامه بني يدي ربه للحساب ، فنزلت املعصية ، ف : فيه مقام اهللا ، واملعىن : قيل 

  .القيام 
  فصل فيمن علق طالق زوجته على دخوله اجلنة

إن مل أكُن من أهل اجلنة فأنت طالق ، أنه ال حينث إن كان : هذه اآلية دليل على أن من قال لزوجته : قال القرطيب 
  .وقاله سفيان الثوري وأفىت به . هم باملعصية وتركها خوفاً من اهللا وحياء منه 

  فصل يف املراد باجلنتني
  .اجلنتني خلائف واحد الظاهر أن 

  .جّنة خلوفه من ربه ، وجّنة لتركه شهوته : قال حممد بن علي الترمذي 
  .من خاف مقام ربه بعد أداء الفرائض : قال ابن عباس 

} فَإِذَا َجآَء أََجلُُهْم { : وجيوز أن يكون املقام للعبد ، مث يضاف إىل اهللا ، وهو كاألجل يف قوله تعاىل : قال القرطيب 
  ] . ٤: نوح [ } إِنَّ أََجلَ اهللا إِذَا َجآَء الَ يَُؤخَُّر { : وقوله يف موضع آخر ]  ٣٤: األعراف  [



  .كل خائف له جنتان على حدة : أي } َوِلَمْن َخافَ { : وقوله تعاىل 
  .واألول أظهر . جنتان جلميع اخلائفني : وقيل 
هنا مُقحم ، » مقام « : وقيل . من باب التوزيع  جنة خلائف اإلنس ، وأخرى خلائف اجلن ، فيكون: وقيل 

  ]الوافر : [ ؛ وأنشد »وملن خاف ربه « : والتقدير 
  َمقَاَم الذِّئْبِ كالرَُّجلِ اللَّعنيِ... وَنفَْيُت َعْنُه . . .  -٤٦٥١

  .نفيت الذئب وليس جبيد ، ألنَّ زيادة االسم ليست بالسهلة : أي 
  .جّنة للجزاء ، وأخرى زيادة على اجلزاء  :» اجلنتني « املراد ب : وقيل 
  .جنته اليت خلقت له ، وجنة ورثها : إن اجلنتني : وقيل 
  .إحدى اجلنتني منزله ، واألخرى منزل أزواجه كما يفعله رؤساء الدنيا : وقيل 
  .إحدى اجلنتني مسكنه ، واألخرى بستانه : وقيل 
  .أعاليها  إن إحدى اجلنتني أسافل القصور ، واألخرى: وقيل 

  .مها جنة عدن وجنة النعيم : وقال مقاتل 
  .إهنا جنة واحدة ، وإمنا ثّنى مراعاة لرءوس اآلي : وقال الفرَّاء 

  ] . ٢٤: ق [ } أَلِْقَيا ِفي جََهنَّمَ { : جنة واحدة ، وإمنا ثّنى تأكيداً كقوله تعاىل : وقيل 
مراعاة ]  ٣٠: املدثر [ } ِتْسَعةَ َعَشَر { النار عشرون ، وإمنا خزنة : ال جيوز أن يقال : وأنكر القتيب هذا ، وقال 

  .لرءوس اآلي 
  .} ذََواَتآ أَفَْناٍن { : وأيضاً قال 

حني ذكر ذات يوم اجلّنة حني أزلفت ،  -رضي اهللا عنه  -نزلت هذه اآلية يف أيب بكر : وقال عطاء وابن شوذب 
  .والنَّار حني برزت 

ات يوم لبناً على ظمأ ، فأعجبه فسأل عنه ، فأخرب أنه من غري حلٍّ فاستقاءه ورسول بل شرب ذ: وقال الضحاك 
  .، وتال عليه هذه اآلية » رمحكَ اللَُّه لقَْد أنْزِلَْت ِفْيَك آَيةٌ « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظر إليه ، فقال 

  .» مها ذواتا « : ذوف ، أي ، أو خرب مبتدأ حم» َجنَّتان « صفة ل . » ذَوَاَتا « : قوله تعاىل 
  :لغتان » ذات « ويف تثنية 

  .» ذو « ، فالعني واو ، والالم ياء؛ ألهنا مؤنثة » ذوية « الرد إىل األصل ، فإن أصلها 
  .» ذواتا « : فيقال . التثنية على اللفظ : الثانية 

  .فيه وجهان : » األفنان « و 
  .و الغصن ، وه» طلل « ك » فََنن « أنه مجع : أحدمها 

  ]الوافر : [ قال النابغة الذبياين 
  مُفَجََّعٍة على فََننٍ ُتَغين... ُبكَاُء َحَماَمٍة َتْدُعو َهدِيالً  -٤٦٥٢

  ]الرمل : [ وقال آخر 
  ذَاِت َشْجوٍ َصَدَحْت يف فَنَنِ... ُربَّ َوْرقَاَء َهُتوٍف بالضَُّحى  -٤٦٥٣

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  ى كُلِّ أفَْناِن الِعَضاهِ َترُوُقَعلَ. . ...  -٤٦٥٤



  .مجعه أفنان مث األفانني : » الفََنن « و 
  ]الرجز : [ قال الشاعر يصف رحى 

  .أي ذات أفنان ، وفنواء أيضاً على غري قياس : وشجرة فناء ... لََها زَِماٌم ِمْن أفَانِنيِ الشََّجْر  -٤٦٥٥
  .» حَّلُون أولُو أفَانِْين أنَّ أْهلَ اجلنَِّة ُمرٌد ُمكَ« : ويف احلديث 

  .ذكره اهلروي . من الشعر ، شبه بالغصن » فََنن « مجع : وهو مجع أفنان ، وأفنان 
  .قاله قتادة . ذواتا سعة وفضل على ما سوامها : أي » ذواتا أفنان « : وقيل 

  .أن األفنان ظل األغصان على اِحليْطان : وعن جماهد أيضاً وعكرمة 
  .هو الغصن املستقيم طوالً : فنن ال: وقال جماهد 
  .، وإليه أشار ابن عبَّاس » دنّ « ك » فّن « أنه مجع : الوجه الثاين 

  ]الطويل : [ ذواتا أنواع وأشكال؛ وأنشدوا : واملعىن 
  لََهْوُت بِِه والعَْيُش أخضرُ نَاضُِر... وِمْن كُلِّ أفَْناِن اللذَاذَِة والصَِّبا  -٤٦٥٦

إذا » افّنت فالن يف حديثه « : ، من قوهلم » فّن « : ألوان من الفاكهة ، واحدها : والضحاك  قال سعيد بن جبري
يف : ، ومجع عطاء بني القولني فقال » فنون « أن جيمع على » فّن « أخذ يف فنون منه وضروب ، إال أن الكثري يف 

  .كل غصن فنون من الفاكهة 
} ِفيَها َعْيٌن َجارَِيةٌ { : يف كل واحدة منهما عٌني جارية ، كما قال تعاىل : أي } َياِن ِفيهَِما َعْيَناِن َتجْرِ{ : قوله تعاىل 

  .على أهل اجلنَّة  -تعاىل  -جتريان ماء بالزيادة ، والكرامة من اهللا ]  ١٢: الغاشية [ 
  .السلسبيل التسنيم؛ واألخرى : جتريان باملاء الزالل ، إحدى العينني : وعن ابن عباس أيضاً واحلسن 

  .إحدامها من ماء غري آسن ، واألخرى من مخر لذّة للشَّاربني : وقال ابن عطية 
  .جتريان من جبل من مسك : وقيل 

  .فيهما عيناِن جترياِن ، ملن كانت عيناه يف الدنيا جتريان من خمافة اهللا عز وجل : وقال أبو بكر الوراق 

  .صنفان ونوعان : ، أي } ٍة َزْوَجاِن ِفيهَِما ِمن كُلِّ فَاِكَه{ : قوله تعاىل 
  .أن فيهما من كل ما يتفكه به ضربني رطباً ويابساً : معناه : قيل 

  .ما يف الدنيا مثرة ُحلوة وال مرة إال وهي يف اجلنة حىت احلَنْظل إالّ أنه حلو : وقال ابن عبَّاس 
. } ِفيهَِما ِمن كُلِّ فَاِكَهٍة َزْوَجانِ { ، و } َعْيَناِن َتجْرَِيانِ ِفيهَِما { ، و } ذَوَاَتآ أَفَْناٍن { : قوله تعاىل : فإن قيل 

جنتان ذواتا أفنان ، وفيهما َعْيَنان جتريان ، وفيهما « : أوصاف للجنتني املذكورتني ، فهو كالكالم الواحد ، تقديره 
؟ مع أنه مل } آالء َربِّكَُما ُتكَذَِّبانِ فَبِأَيِّ { : فما الفائدة يف فصل بعضها عن بعض بقوله » من كل فاكهة زوجان 

الرمحن [ } يُْرَسلُ َعلَْيكَُما شَُواظٌ مِّن نَّارٍ وَُنحَاٌس فَالَ َتنَتصَِراِن { : يفصل حني ذكر العذاب بني الصفات ، بل قال 
  .كالم آخر؟ » َيطُوفُون « : وقوله . مع أن إرسال النُّحاس غري إرسال الشُّواظ ]  ٣٥: 

أنه مجع العذاب مجلة ، وفصل آيات الثواب ترجيحاً جلانب الرمحة على جانب العذاب ، وتطييباً للقلب : اب فاجلو
  .، وهتييجاً للسَّامع؛ فإن إعادة ذكر احملبوب حمبوب ، وتطويل الكالم يف اللذات مستحسن 

إمنا تكون على األغصان ، فاملناسبة  ما وجه توسيط آية العينني بني ذكر األفنان ، وآية الفاكهة والفاكهة: فإن قيل 
  .أالّ يفصل بني آية األغصان والفاكهة؟ 

أنه على عادة املتنعمني إذا خرجوا يتفرجون يف البستان ، فأول قصدهم الفرجة باخلضرة واملاء ، مث : فاجلواب 



  .يكون األكل تبعاً 
وإمنا مجع محالً على } ِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِّهِ َجنََّتانِ َو{ يف قوله » مْن « جيوز أن يكون حاالً من » مّتِكئني « : قوله 
  .بعد اإلفراد محالً على لفظها » َمْن « معىن 
  .يتنعمون متكئني : حال عاملها حمذوف ، أي : وقيل 
  .منصوب على االختصاص : وقيل 

  .بضمة وسكون ، وهي ختفيف منها : بضمتني ، وأبو حيوة » فُُرش « : والعامة على 
وتقدم . » فُرش « هذه اجلملة جيوز أن تكون مستأنفة والظاهر أهنا صفة ل } بَطَآئُِنَها ِمْن إِسَْتبَْرقٍ { : قوله تعاىل 
  .يف سورة الكهف » االستربق « الكالم يف 

  .، فلما مسي به قطعت مهزته » اْسَتفَْعلَ « أصل الكلمة فعل على : وقال أبو البقاء 
رىء حبذف اهلمزة ، وكسر النون ، وهو سهو؛ ألن ذلك ال يكون يف األمساء ، بل يف هو أعجمي ، وق: وقيل 

  .اخل . . . وهو سهو؛ ألن ذلك ال يكون إال يف األمساء : أما قوله . انتهى . املصادر واألفعال 
  .يعين أن حذف اهلمزة يف الدَّرج ال يكون إال يف األفعال واملصادر 

  .ا؛ ألهنا مهزات قطع وأما األمساء فال حتذف مهزاهت
وهذا الكالم أحق بأن يكون سهواً؛ ألنا أوالً ال نسلم أن هذه القراءة من حذف مهزة القطع « : قال شهاب الدين 

إجراًء هلا جمرى مهزة الوصل ، وإمنا ذلك من باب نقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها ، وحركة اهلمزة كانت 
  .» ركة التقاء الساكنني كسرة ، فحركة النون حركة نقل ال ح

ليس هذا احلَْصر بصحيح اتفاقاً لوجود ذلك يف أمساء عشرة ليست مبصادر » إال يف األفعال واملصادر « : مث قوله 
  .تقدم ذكرها يف أول الكتاب 

: كما يقال يتَّكئون على فرش ، : ، كأنه يقول » ُمتَّكئَني « متعلق مبا يف » َعلى فُُرشٍ « : قوله : قال ابن اخلطيب 
  .فالن اتكَّأ على عصاه ، أو على فخذيه ، وهذا ألن الفراش ال يتكأ عليه ، وإن كان متعلقاً بغريه فما هو؟ 

  .يتفكّه الكائنون على فرش متكئني ، من غري بيان ما يتكئون عليه : تقديره : فنقول 
  فصل يف حترير معىن االستربق

  .ج ما غلظ من الدِّيبا: » اإلْسَتبَْرُق « 
  .إذا كانت البطانة اليت تلي األرض هكذا فما ظنك بالظهارة؟ : قال ابن مسعود ، وأبو هريرة 

  .البطائن من إستربق فما الظواهر؟ : وقيل لسعيد بن جبري 
  ] . ١٧: السجدة [ } فَالَ َتعْلَُم َنفٌْس مَّآ أُخِْفَي لَُهم مِّن قُرَِّة أَْعُينٍ { : هذا مما قال اهللا : قال 
  .إمنا وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم ، فأما الظواهر فال يعلمها إال اهللا : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما و

البطائن : وعن احلسن » ظَواِهُرَها نُوٌر يتألُأل « : ويف اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : قال القرطيب 
  .هي الظَّواهر ، وهو قول الفراء 

  .هذا بطن السماء ، وظهر األرض : ظهراً ، فيقولون : والعرب تقول للبطن : ن قتادة روي ع
البطانة؛ ألنَّ كل واحد منهما يكون وجهاً ، والعرب تقول : الظهارة ، والظهارة : قد تكون البطانة : وقال الفرَّاء 

  .هذا ظهر السماء ، وهذا بطن السماء لظاهرها الذي تراه : 
ال يكون هذا إالَّ يف الوجهني املتساويني إذا ويل كل واحد منهما قوماً : ة وغريه هذا ، وقالوا وأنكر ابن قتيب



  .كاحلائط بينك وبني قوم ، وعلى ذلك أمر السماء 
  .وصف البطائن وترك الظواهر؛ ألنه ليس يف األرض أحد يعرف ما الظَّواهر : وقال ابن عباس 

  فصل يف أن اإلستربق معرب
اإلستربق معرب ، وهو الدِّْيبَاج الثخني ، وكما أن الديباج معرب بسبب أن العرب مل يكن : طيب قال ابن اخل

ثخني ، فزادوا يف أوله مهزة ، : مبعىن » ستربك « عندهم ذلك إال من العجم تصرفوا فيه ، وهو أن أصله بالفارسية 
العجم غري مبنية يف كثري من املواضع ، فصارت  وبدلوا الكاف قافاً ، أما اهلمزة فألن حركات أوائل الكلم يف لسان

كالسكون ، فأثبتوا فيه مهزة كما جيلبون مهزة الوصل عند سكون أول الكلمة ، مث إنَّ البعض جعلوها مهزة وصل ، 
واألكثرون جعلوها مهزة قطع؛ ألن أول الكلمة يف األصل متحرك ، لكن حبركة فاسدة . » ِمن اْسَتبَْرقٍ « : وقالوا 

أتوا هبمزة تسقط عنهم احلركة الفاسدة ، ومتكنهم من تسكني األول؛ ألن عند تساوي احلركة العود إىل ، ف
  .السُّكون أقرب ، وأواخر الكلمات عند الوقف تسكن ، وال تبدل حركة حبركة 

، وعلى  وأما القاُف فألهنم أرادوا إظهار كوهنا فارسية أو أعجمية ، فأسقطوا منها الكاف اليت هي حرف تشبيه
، إذا حلقت كاف » مسجدك « ب » ستربك « لسان العرب يف أواخر الكلم للخطاب لو تركت الكاف الشتبه 

اخلطاب هبما ، فلو تركت الكاف قافاً أوالً ، مث أحلقت اهلمزة بأوهلا ، وهذا ومثله ال خيرج القرآن عن كونه عربيا؛ 
ن لغة غريها ، وذلك كله سهلٌ عليهم ، وبه حيصل اإلعجاز ، ألن العريب ما نطقت به العرب وضعاً واستعماالً م

خبالف ما مل يستعملوه من كالم العجم لصعوبته عليهم ، وذكر االتكاء؛ ألنه حال الصَّحيح الفارغ القلب املتنعم ، 
  .خبالف املريض واملهموم 

  .فأعل كإعالله » غاز «  مثل» دان « : مبتدأ وخرب ، وأصله } َوجََنى اجلنتني َداٍن { : قوله تعاىل 
  .بكسر النون » وجَنِي « : وقرأ عيسى بن عمر 

أن يكون أمال الفتحة ألجل األلف ، مث حذف اللتقاء الساكنني ، وأبقى إمالة النون حنو الكسرة : وتوجيهها 
  .بكسر اجليم ، وهي لغة » وجَِنى « : وقرىء 
  .كالقَْبضِ والقنص » مفعول « عىن مب» فَْعلٌ « ما يقطف من الثِّمار ، وهو : واجلىن 

  فصل يف املراد باجلىن
« أتانا الشجر جبناة طيبة لكل ما جيتىن ، ومثرة جينٌّ على : ما ُيْجتىن من الشجر ، تقول : » اجلىن « : قال القرطيب 

  .حني ُجين » فَِعيل 
  .قريب : أي » داٍن « : قوله 

  . اهللا إن شاء قائماً ، وإن شاء قاعداً ، وإن شاء مضطجعاً تدنو الشجرة حني جيتنيها ويل: قال ابن عبَّاس 
  .ال يرد يده بعد ، وال شوك : وقال قتادة 

  :جنة اآلخرة خمالفة جلّنة الدنيا من ثالثة أوجه : قال ابن اخلطيب 
الثمرة تتدىل أن الثمرة على رءوس الشجر يف الدنيا بعيدة على اإلنسان املّتكىء ، ويف اجلنة هو متكىء ، و: أحدها 

  .إليه 
  .أن اإلنسان يف الدنيا يسعى إىل الثمرة ، ويتحرك إليها ، ويف اآلخرة هي تدُنو إليهم ، وتدور عليهم : ثانيها 

أنَّ اإلنسان يف الدنيا إذا قرب من مثر شجرة بعد عن غريها ، ومثار اجلنة كلها تدنو إليهم يف وقت واحد ، : وثالثها 
  .ومكان واحد 



  .} ِفيهِنَّ قَاصَِراتُ الطرف { : ىل قوله تعا
  .اختلف يف هذا الضمري 

  .يعود على اجلنات : فقيل 
  .مث أتى بضمري مجع؟ } ِفيهَِما ِمن كُلِّ فَاِكَهٍة { ، و } ِفيهَِما َعْيَناِن { : كيف تقّدم تثنيته يف قوله : فإن قيل 
عائد إىل اجلنَّات املدلول عليها : أكثرها ، أو يقال أن أقلّ اجلمع اثنان على قول ، وله شواهد تقدم : فاجلواب 
  .باجلنتني 
كل فرد فرد له جنتان فصح أهنا جنان كثرية ، وإما أن اجلنة تشتمل على جمالس وقصور ومنازل ، فأطلق : أو يقول 

  .على كل واحد منها جنة 
  .يعود على الفرش : وقيل 

  .ء املعدودة من اجلنتني والعينني ، والفاكهة والفرش واجلىن يف هذه اآلال: أي » ِفيهِنَّ « : قال الزخمشري 
على الفراش : وكأنه قد استحسن الوجه األول وفيه نظر؛ ألن االستعمال أن يقال » وفيه ُبْعد « : قال أبو حيان 

  .يف الفراش كذا إال بتكلّف : كذا ، وال يقال 
حبرف الظرفية؛ وألن احلقيقة أن يكون » فيهن « : ل فلذلك مجع الزخمشري مع الفرش غريها حىت صح له أن يقو

  .اإلنسان على الفرش ألنه مستعمل عليها 

  .وأما كوهنا فيها فال يقال إال جمازاً 
  .» فيهن « : كل موضع يف اجلنة ، فلذلك صح أن يقال : وقال الفراء 
  .أي حيبسن أعينهن عن غري أزواجهن : احلابسات الطَّرف : والقاصرات 

  .قصرن أحلاظهن على أزواجهن : ه ومعنا
  ]الطويل : [ قال امرؤ القيس 

  ِمَن الذّرِّ فوَق اإلتبِ ِمْنَها ألثَّرَا... ِمَن القَاصَِراتِ الطَّْرِف لَْو َدبَّ ِمْحَولٌ  -٤٦٥٧
 قصر طرفه على كذا ، وحذف متعلق: من إضافة اسم الفاعل ملنصوبه ختفيفاً ، إذ يقال » قاصرات الطّرف « و 

  .على أزواجهن : القصر للعلم به ، أي 
  .قاصرات طرف غريهن عليهن إذا رآهن أحد مل يتجاوز طرفه إىل غريهن : معناه : وقيل 

ما فيها عني : ووحد الطرف مع اإلضافة إىل اجلمع؛ ألنه يف معىن املصدر ، من طرفت عيناه تطرف طرفاً ، يقال 
  .قاله القرطيب . » قَوٌم َعْدل ، وَصْوم « : حد واجلمع ، كقوهلم تطرف ، مث مسيت العني بذلك ، فأدى عن الوا

واعلم أن هذا الترتيب يف غاية احلسن؛ ألنه بيَّن أوالً املَْسكن وهو اجلنة ، مث بني ما يتنّزه به وهو البستان ، واألعني 
، مث ذكر موضع الرَّاحة بعد األكل وهو الفرش } ِفيهَِما ِمن كُلِّ فَاِكَهٍة َزْوَجانِ { : اجلارية ، مث ذكر املأكول ، فقال 

  .، مث ذكر ما يكون يف الفراش معه 
  .} قَاِصرَاُت الطرف { : وقوله : قال ابن اخلطيب 

مل يذكرُهّن باسم اجلنس ، وهو النساء بل  -تعاىل  -نساء أو أزواج ، فحذف املوصوف لنكتة وهو أنه : أي 
} قَاصَِراتُ الطرف { ]  ٣٣: النبأ [ } َوكََواِعَب أَتَْراباً { ، ]  ٢٢: الواقعة [ } َوحُوٌر ِعٌني { : بالصفات ، فقال 

  :نساء ُعرباً ، وال نساء قاصرات ، لوجهني : ومل يقل ]  ٧٢: الرمحن [ } ُحوٌر مَّقُْصوَراٌت { ، 
  .خرجن من جنسهن  إما على عادة العظماء كبنات امللوك إمنا يذكر بأوصافهّن ، وإما ألهنن ملا كملن كأهنن



يدل على عفّتهن ، وعلى حسن املؤمنني يف أعينهن ، فيحبنب أزواجهن حبا } قَاِصرَاُت الطرف { : وقوله تعاىل 
يشغلهنَّ عن النَّظر إىل غريهم ، ويدل أيضاً على احلياء؛ ألن الطرف حركة اجلفن ، واحلييَّةُ ال حترك جفنها ، وال 

  .ترفع رأسها 
  .} لَْم َيطِْمثُْهنَّ  {: قوله تعاىل 

[ } هذا عَارٌِض مُّْمطُِرَنا { : ، ألن إضافتها لفظية ، كقوله تعاىل » قاصرات « هذه اجلملة جيوز أن تكون نعتاً ل 
  ] . ٢٤: األحقاف 

  ]البسيط : [ وقوله 
  .. َيا ُربَّ غَابِِطَنا لَْو كَانَ َيطْلُُبكُْم  -٤٦٥٨

  .إلضافة وأن يكون حاالً لتخصيص النكرة با
  .واختلف يف هذ احلرف والذي بعده عن الكسائي ، فنقل عنه أنه جييء يف ضم أيهما شاء 

  .ونقل عنه الدوري ضم األول فقط 
  .ضم الثاين فقط ، ومها لغتان : ونقل عنه أبو احلارث 

أصلي خلف أصحاب عليٍّ كنت : طََمثَها َيطِْمثها وَيطْمُثها إذا جامعها ، ملا روى أبو إسحاق السبيعي قال : يقال 
بكسر امليم ، : بالرفع ، وكنت أصلي خلف أصحاب عبد اهللا فأمسعهم يقولون » مل أطْمِثُْهّن « : فأمسعهم يقولون 

  .وكان الكسائي يضم إحدامها ، ويكسر األخرى لئالّ خيرج عن هذين األثرين 
  .على كل مجاع طمث ، وإن مل يكن معه دم  اجلماع املؤّدي إىل خروج دم البكر ، مث أطلق: » الطَّْمث « وأصل 

  .دم احليض ودم اجلماع ، فيكون أصله من الدم : » الطّمث « : وقيل 
  .مل يدمهن باجلماع إنس قبلهم وال جانّ : طامث ، كأنه قيل : ومنه قيل للحائض 

  .املّس اخلالص : وقيل الطمث 
يف احلرفني ، وهو شاذ ، إذ ليس عينه وال المه  بفتح امليم» يطمثهن « : وقال اجلحدري ، وطلحة بن مصرف 

  .حرف حلق 
  .» متكئني « ، أو الدَّال عليه } قَاصَِراتُ الطرف { : عائد على األزواج الدال عليهم قوله » قبلهم « والضمري يف 

  فصل يف حترير معىن الطمث
  .مل يصبهن باجلماع قبل أزواجهن أحد : أي » مل يطمثهن « : قال القرطيب 

  .االفتضاض والنكاح بالتدمية ، طََمثَها َيطِْمثُها طَْمثاً إذا افتضها : والطَّْمث : قال الفراء 
  .حائض : امرأة طامث أي : ومنه قيل 

  .طمثها مبعىن وطىء على أّي الوجوه كان ، إال أن الفراء أعرف وأشهر : وغري الفراء خيالفه يف هذا ويقول 
  ]الوافر : [ قال الفرزدق 

  وُهنَّ أصحُّ ِمْن َبْيضِ النََّعامِ... وقَْعَن إيلَّ لَْم ُيطَْمثَْن قَْبِلي  -٤٦٥٩
ما طمث ذلك املرتع قبله أحد ، وما : الطَّمث واملس ، وذلك يف كل شيء ميّس ، ويقال للمرتع : وقال أبو عمرو 

  .التذليل : والطمث  مل يذللهن إنس وال جان ،: طمث هذه النَّاقة حبل أي ما مسها عقال وقال املربد 
  .باهلمزة » جأن « : وقرأ احلسن 

  فصل يف أن اجلن جيامعون ويدخلون اجلنة كاإلنس



  .دلّت هذه اآلية على أن اجلن تغشى كاإلنس ، وتدخل اجلنة ، ويكون هلم فيها جنّيات 
  .للمؤمنني منهم أزواج من احلُور ، فاإلنسيَّات لإلنس ، واجلنّيات للجن : قال َضْمَرة 

مل يطمث ما وهب اهللا للمؤمنني من اجلّن يف اجلنَّة من احلور العني من اإلنسيّات إنس ، وذلك ألن : معناه : وقيل 
  .ذكره القشريي . اجلن ال تطأ بنات آدم يف الدنيا 

  .وأنه جائز أن تطأ بنات بين آدم » سبحان « ويف » النمل « قد مضى القول يف سورة : قال القرطيب 
لَمْ َيطِْمثُْهنَّ { : إنه إذا جامع الرجل ، ومل يسم انطوى اجلانّ على إحليله فجامع معه ، فذلك قوله : اهد وقد قال جم

  .واحلور العني قد برئن من ذلك العيب . يعلمك أن نساء الدنيا مل يطمثهن اجلان } إِنٌس قَْبلَُهْم َوالَ َجآنٌّ 
  .؛ ألهنن خلقن يف اجلنة ، فعلى قوله يكونون من حور اجلنة } ان مل يطمثهن إنس قبلهم وال ج{ : قال مقاتل قوله 

من نساء الدنيا مل َيْمَسْسهن منذ أنشئن خلٌق ، وهو قول الكليب ، أي مل جيامعهن يف اخللق الذي فيه : وقال الشعيب 
  .إنس وال جان 

  .} كَأَنَُّهنَّ الياقوت واملرجان { : قوله تعاىل 
  .ومل يذكر مكي غريه . ، وأن تكون حاالً منها » قَاصَِرات « نعتاً ل  هذه اجلملة جيوز أن تكون

  .إن النار مل تؤثر فيه : جوهر نفيس ، يقال : » الياقُوت « و 
  ]البسيط : [ ولذلك قال احلريري 

  ثُمَّ اْنطفَى اجلَْمُر والياقوُت َياقوُت... وطَالََما أصلي الَياقوُت جَْمر غََضى  -٤٦٦٠
يؤثر هبا ، وجه التشبيه كما قال احلسن يف صفاء الياقوت ، وبياض املرجان ، وهذا على القول بأنه أي حاله مل 

  .أبيض 
  .الوجه يف الصفة هبما لنفاستهما ال للوهنما ، ولذلك مسوا مبرجانة وُدرَّة وشبه ذلك : وقيل 

  .} َهلْ َجَزآُء اإلحسان إِالَّ اإلحسان { : قوله تعاىل 
  .احلور احلسان : أي » إال احلسان « : اق قرأ ابن أيب إسح

[ } َهلْ أتى َعلَى اإلنسان { : ، كقوله تعاىل » قد « تكون مبعىن : َهلْ يف الكالم على أربعة أوجه : قال القرطيب 
[ } كُْم َحقّاً فََهلْ َوَجدتُّم مَّا َوَعدَ رَبُّ{ : ، ومبعىن االستفهام كقوله ]  ٩: طه [ } َوَهلْ أََتاكَ { ، ]  ١: اإلنسان 
  ] . ٤٤: األعراف 

  ] . ٩١: املائدة [ } فََهلْ أَنُتم مُّنَتُهونَ { : ومبعىن األمر كقوله تعاىل 
َهلْ َجَزآُء { ، و ]  ٣٥: النحل [ } فََهلْ َعلَى الرسل إِالَّ البالغ املبني { : يف اجلَْحد كقوله تعاىل » ما « ومبعىن 

  .} اإلحسان إِالَّ اإلحسان 
  :إنَّ يف القرآن ثالث آيات يف كل واحدة منها مائة قول : يف هذه اآلية وجوٌه كثرية حىت قيل : ال ابن اخلطيب ق

  ] . ١٥٢: البقرة [ } فاذكرونيا أَذْكُرْكُْم { : قوله تعاىل : أحدها 
  ] . ٨: اإلسراء [ } َوإِنْ ُعدتُّْم ُعْدَنا { : ثانيها 
  :واملشهور منها أقوال } ن إِالَّ اإلحسان َهلْ َجَزآُء اإلحسا{ : ثالثها 

ال إله إالَّ اهللا ، وعمل مبا جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم إال : هل جزاء من قال : أي : قال عكرمة : أحدها 
  .اجلنة 
  .قاله ابن زيد . هل جزاء من أحسن يف الدنيا إال أن حيسن إليه يف اآلخرة : وقيل 



: مث قال } َهلْ َجَزآُء اإلحسان إِالَّ اإلحسان { أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ  -ه رضي اهللا عن -وروى أنس « 
  .» هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إال اجلنة : هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال 

ن أنعمت هل جزاء م: يقول اهللا تعاىل » : وروى ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ هذه اآلية ، فقال « 
  .« » عليه مبعرفيت وتوحيدي إالّ أنْ أُسكنه جنَّيت وحظرية قدسي برمحيت 

  .هل جزاء من أحسنت إليه يف األزل إال حفظ اإلحسان إليه يف األبد : وقال الصادق 
  .واألقرب أنه عام ، فجزاء كل من أحسن إىل غريه أن حيسن هو أيضاً : قال ابن اخلطيب 

ِفيهَِما ) ٦٥(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٦٤(ُمدَْهامََّتاِن ) ٦٣(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٦٢(َتاِن َوِمْن ُدونِهَِما َجنَّ
أَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذِّبَاِن فَبِ) ٦٨(ِفيهَِما فَاِكَهةٌ وََنْخلٌ َوُرمَّانٌ ) ٦٧(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٦٦(َعْيَناِن َنضَّاَخَتاِن 

فَبِأَيِّ آلَاءِ ) ٧٢(ُحوٌر مَقُْصوَراٌت ِفي الِْخَيامِ ) ٧١(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٧٠(ِفيهِنَّ َخْيرَاٌت ِحَسانٌ ) ٦٩(
ُمتَِّكِئَني َعلَى َرفَْرفٍ ) ٧٥(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٧٤(لَمْ َيطِْمثُْهنَّ إِْنٌس قَْبلَُهْم َولَا َجانٌّ ) ٧٣(رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

  ) ٧٨(َتَباَرَك اْسُم َربَِّك ِذي الَْجلَالِ وَالْإِكَْرامِ ) ٧٧(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٧٦(ُخْضرٍ َوَعْبقَرِيٍّ ِحَساٍن 

  .} َتاِن َوِمن ُدونِهَِما َجنَّ{ : قوله تعاىل 
من دون تلك اجلنتني املتقدمتني جنَّتان يف املنزلة وحسن املنظر ، وهذا على الظاهر من أن األوليني أفضل من : أي 

  .بالعكس ، ورجحه الزخمشري : األخريني ، وقيل 
يدل على أن مرتبة هاتني ]  ٤٨: الرمحن [ } ذََواَتآ أَفَْنانٍ { : مع قوله يف األوليني } ُمْدَهآمََّتاِن { : قوله : وقال 

ِفيهَِما َعْيَنانِ { : مع قوله يف هاتني ]  ٥٠: الرمحن [ } ِفيهَِما َعْيَناِن َتْجرَِياِن { : دوهنما ، وكذلك قوله يف األوليني 
مع قوله يف  ] ٥٢: الرمحن [ } ِفيهَِما ِمن كُلِّ فَاِكَهٍة { : ؛ ألن النضخ دون اجلري ، وقوله يف األوليني } َنضَّاَخَتانِ 

حيث ترك ذكر ]  ٥٤: الرمحن [ } فُُرشٍ بَطَآئُِنَها ِمْن إِْستَْبَرقٍ { : ، وقوله يف األوليني } ِفيهَِما فَاِكَهةٌ { : هاتني 
  .دليل عليه » رفرٍف ُخضرٍ « : الظهائر لعلوها ورفعتها ، وعدم إدراك العقول إياها ، مع قوله يف هاتني 

: الرمحن [ } ِفيهَِما ِمن كُلِّ فَاِكَهٍة { : اجلنتني أشار إىل الفرق بينهما ، فقال يف األوليني ملا وصف : وقال القرطيب 
  .من كل فاكهة : ومل يقل } ِفيهَِما فَاِكَهةٌ َوَنْخلٌ َوُرمَّانٌ { : ويف األخريني ]  ٥٢

  .وهو الدِّيباج ]  ٥٤: الرمحن [ } قٍ ُمتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ َبطَآِئنَُها ِمْن إِْسَتبَْر{ : وقال يف األوليني 
الوْشي ، : » الَعبْقَرِي « و ]  ٧٦: الرمحن [ } مُتَِّكِئَني على َرفَْرٍف ُخْضرٍ َوَعْبقَرِيٍّ ِحَساٍن { : ويف األخريني 

  .والديباج أعلى من الوشي 
  .كسُر اخلباء ، والفرش املعدة لالتِّكاء عليها أفضل من كسر اخلباء : والرفرف 

  ] . ٥٨: الرمحن [ } كَأَنَُّهنَّ الياقوت واملرجان { : وقال يف األوليني يف صفة احلور 
  .، وليس كل حسن كحسن الياقوت واملرجان } ِفيهِنَّ َخيَْراتٌ { : ويف األخريني 

  ] . ٤٨: الرمحن [ } ذَوَاَتآ أَفَْناٍن { : وقال يف األوليني 
خضراوان كأهنما من شدة خضرهتما سوداوان ، ويف هذا كله بيان لتفاوت ما : أي } ُمدَْهآمََّتانِ { : ويف األخريني 

  .بينهما 
هبم  -تعاىل  -وميكن أن جياب الزخمشري بأن اجلنتني اللتني من دوهنما لذريتهم اليت أحلقهم اهللا : قال ابن اخلطيب 

  .يان لكم ، أسكنوا فيهما من تريدون هاتان األخر: وألتباعهم ال هلم ، وإمنا جعلها هلم إنعاماً عليهم ، أي 



دوهنما يف املكان ، كأهنم يف جنتني ، ويطلعون من فوق على جنتني : أي } َوِمن ُدونِهَِما { : إن املراد بقوله : وقيل 
  ] . ٢٠: الزمر [  }لَُهْم غَُرٌف مِّن فَْوِقَها غَُرٌف مَّْبنِيَّةٌ َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األهنار { : أخريني ، بدليل قوله تعال 

  .ومن دوهنما يف الّدرج : وقال ابن عباس 
  .ومن دوهنما يف الفضل : وقال ابن زيد 

الزرع والنبات : النخل والشجر ويف األخريني : واجلنات ملن خاف مقام ربه ، فيكون يف األوليني : وقال ابن عباس 
.  

ألتباعه لقصور منزلتهم عن منزلة أحدمها للحور العني ، واألخرى  }َوِمن ُدونِهَِما َجنََّتانِ { : املراد من قوله : وقيل 
  .للولدان املخلدون ليتميز هبا الذكور من اإلناث 

هي أربع جناٍت منها للسابقني املقربني فيها من كل فاكهة زوجان ، وعينان جتريان ، وجنات : وقال ابن جريج 
  .ألصحاب اليمني فيها فاكهة وخنل ورمان 

  .جنتان منها للسَّابقني ، وجنتان من فضَّة للتابعني : وسى األشعري وقال أبو م
جَنَّتاِن من فضٍَّة ، آنيُتهَما وما فيهَما ، وجنَّتاِن ِمْن ذهبٍ آنيُتُهَما وما ِفيَهما ، وما « : وقال عليه الصالة والسالم 

  .» ياِء على وْجهِِه يف جنَّة عْدٍن َبْيَن القَْومِ وبْيَن أن َيْنظرُوا إىل ربِّهِمْ إالَّ رَِداُء الكِرب

  .أمامهما وقبلهما : أي } َوِمن ُدونِهَِما جَنََّتاِن { : وقال الكسائي 
اجلَنَّتان األوليان من ذهب وفّضة ، واألخريان من ياقُوت وزمّرد ، ومها : يدلّ عليه قول الضحاك « : قال البغوي 

  .» أفضل من األوليني 
ومن دوهنما جنتان { ومعىن « : ، وقال » نوادر األصول « و عبد اهللا الترمذي احلكيم يف وإىل هذا القول ذهب أب

  .» أقرب وأدىن إىل العرش : دون هذا إىل العرش ، أي : أي } 
  .جنة الفردوس ، وجنة املأوى : جنة عدن وجنة النعيم ، واألخريان : اجلنَّتان األوليان : وقال مقاتل 

  .قاله ابن عبَّاس وغريه . خضراوان : أي } آمََّتانِ ُمدَْه{ : قوله تعاىل 
  .مسودتان : وقال جماهد 

: السواد وشدة اخلضرة ، ُجعلتا مدهامتان لشدة ريِّهما ، وهذا مشاهد بالنظر ، ولذلك قالوا : واإلدَْهام يف اللغة 
  .لكثرة شجره وزرعه » العراق « سواد 
اء ، أي اشتدت زرقته حىت ذهب البياض الذي فيه ، فإن زاد على ذلك فرس أدهم وبعري أدهم ، وناقة دمه: ويقال 

  .واشتد السواد فهو َجْون ، وادهمَّ الفرس ادمهاماً أي صار أدهم 
اسوداداً ، واألرض إذا اخضرت غاية اخلضرة تضرب إىل السواد ، ويقال لألرض : أي : واْدَهامَّ الشيء ادهيماماً 

  .البلد سواد : سواد يقال : املعمورة 
  .» َعلْيكُمْ بالسَّواِد األعظَمِ ، ومن كَثََّر سواَد قَْومٍ فُهو ِمْنُهْم « : وقال عليه الصالة والسالم 

والتحقيق فيه أن ابتداء األلوان هو البياض وانتهاؤها هو السَّواد ، فإنَّ األبيض يقبل كل لون ، : قال ابن اخلطيب 
  .واألسود ال يقبل شيئاً من األلوان 

  .} ِفيهَِما َعْيَناِن َنضَّاَخَتاِن { : قوله تعاىل 
ألن النَّْضح باملهملة  -باحلاء املهملة  -أكثر من النَّْضحِ  -باخلاء املعجمة  -فوَّارتان باملاء والنَّْضخُ : قال ابن عباس 

  .فورانُ املاء : الرَّشُّ والرشُح ، وباملعجمة : 



  . نضَّاختان باخلري والربكة املعىن: وقال ابن عباس واحلسن وجماهد 
تنضخ على أولياء اهللا باملسك والعنرب والكافور يف دور أهل اجلنة كما : وعن ابن مسعود وابن عباس أيضاً وأنس 

  .ينضخ رّش املطر 
  .بأنواع الفواكه واملاء : وقال سعيد بن جبري 

  .} ِفيهَِما فَاِكَهةٌ وََنْخلٌ َوُرمَّانٌ { : قوله تعاىل 
ليس الرمان والنخل من الفاكهة؛ ألن الشيء ال يعطف على نفسه إمنا يعطف على غريه؛ ألن : عض العلماء قال ب

  .العطف يقتضي املغايرة ، وهذا ظاهر الكالم ، فلو حلف ال يأكل فاكهة مل حينث بأكلهما 
هة ، فهو من باب ذكر اخلاص مها من الفاكهة ، وإمنا أعاد ذكر النَّخل والرمان لفضلهما على الفاك: وقال اجلمهور 

  ] . ٩٨: البقرة [ } َمن كَانَ َعُدّواً للَِّه ومالئكته َوُرُسِلِه َوجِبْرِيلَ َومِيكَالَ { : بعد العام تفضيالً له كقوله تعاىل 
  ] . ٢٣٨: البقرة [ } َحاِفظُواْ َعلَى الصلوات والصالة الوسطى { : وقوله تعاىل 

عاما؛ ألنه نكرة يف سياق اإلثبات ، وإمنا هو مطلق ، ولكن ملا كان » فاكهة « ألن  وهذا جيوز؛: قال شهاب الدين 
  .صادقاً على النخل والرمان قيل فيه ذلك 

إمنا كررمها؛ ألن النخل والرمان كانا عندهم يف ذلك الوقت مبنزلة الُبرِّ عندنا؛ ألن النخل عامةُ : وقال القرطيب 
فكان يكثر غرسها عندهم حلاجتهم إليه ، وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثِّمار قوهتم ، والرُّمان كالتمرات ، 

مكّة « إىل » املدينة « اليت يعجبون هبا ، فإمنا ذكر الفاكهة ، مث ذكر النخل والرمان لعمومهما ، وكثرهتما عندهم يف 
  .د الفواكه على حدهتا ، فأخرجهما يف الذكر من الفواكه ، وأفر» اليمن « إىل ما واالها من أرض » 

  .فاكهة وطعام : أفردا بالذكر؛ ألن النخل مثرة : وقيل 
  .فاكهة ودواء ، فلم خيلصا للتفكّه : والرُّمان 

  .من حلف أال يأكل فاكهة فأكل رماناً ، أو رطباً مل حينث : ومنه قال أبو حنيفة رمحه اهللا 
  فصل يف مناسبة هذه اآلية ملا قبلها

الرمحن [ } ِفيهَِما ِمن كُلِّ فَاِكَهٍة َزْوَجاِن { : كقوله تعاىل } ِفيهَِما فَاِكَهةٌ وََنْخلٌ َوُرمَّانٌ { : قوله  :قال ابن اخلطيب 
؛ ألن الفاكهة أرضية وشجرية ، واألرضية كالبطِّيخ وغريه من األرضيات املزروعة ، والشجرية كالنَّْخل ]  ٥٢: 

بأنواع اخلضر اليت منها الفواكه األرضية والفواكه } ُمْدَهآمََّتاِن {  :والرمان وغريمها من الشجريات ، فقال 
  .الشجرية ، وذكر منها نوعني ومها الرمان والرطب؛ ألهنما متقابالن 

  .حامض : حلو ، واآلخر : أحدمها 
  .بارد : حار ، واآلخر : وأحدمها 
  .فاكهة ودواء : فاكهة وغذاء ، واآلخر : وأحدمها 
  .من فواكه البالد احلارة : فواكه البالد الباردة ، واآلخر من : وأحدمها 
  .أشجاره بالّضد : أشجار يف غاية الطول والكرب ، واآلخر : وأحدمها 
ما يؤكل منه بارز ، وما ال يؤكل كامن ، فهما كالضدين ، واإلشارة إىل الطرفني تتناول اإلشارة إىل ما : وأحدمها 

  ] . ١٧: الرمحن [ } املشرقني َوَربُّ املغربني َربُّ { : بينهما كقوله تعاىل 
  فصل يف الكالم على خنل ورمان اجلنة

  .الرمانة يف اجلنة ملء جلد البعري املُقَتَّب : قال ابن عباس 



جذوعها زمرد أخضر ، وكرُمها ذهب أمحر ، وسعفُها كسوة : خنل اجلَنة : وعن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال 
وحللهم ، ومثرها أمثال القالل والدِّالء ، أشد بياضاً من اللنب ، وأحلى من العسل ، ) مقطعاهتم (  ألهل اجلنة ، فيها

  .وألني من الزُّبد ، ليس له عجم 
اثنا عشر ذراعاً : كلما نزعت مثرة عادت مكاهنا أخرى ، وإن ماءها ليجري يف غري أخدود ، والعنقود : ويف رواية 

.  
  .} َخيَْراتٌ ِحَسانٌ ِفيهِنَّ { : قوله تعاىل 

  :وجهان » خريات « يف 
  .» امرأة َخْيرة وأخرى َشّرة « : يقال  -بسكون العني  -» فْعلة « من اخلري ، بزنة » َخْيرة « أنه مجع : أحدمها 
: ، ويدل على ذلك قراءة ابن مقسم والنهدي ، وبكر بن حبيب » َخيِّرة « املخفف من » خرية « أنه مجع : والثاين 

  .بتشديد الياء » خيّرات  «
  .» وهي قراءة قتادة ، وابن السميفع ، وأيب رجاء العطاردي « : قال القرطيب 

» ُهذَيل « ، وهي شاذة؛ ألن العني معلة ، إال أن بين » َخَيرة « بفتح الياء ، مجع » خََيرَات « : وقرأ أبو عمرو 
  .» حورات وبيضات « : تعامله معاملة الصحيح ، فيقولون 

  ]الطويل : [ وأنشد 
  َرِفيٌق بَِمْسحِ املَْنِكَبْينِ َسبُوُح... أُخو بََيَضاتٍ رَاِئٌح مَُتأوٌِّب  -٤٦٦١

  فصل يف تفسري اآلية
  .» ذوات خري « على معىن » خرية « يعين النِّساء ، الواحدة » اخلريات احلسان « : قال املفسرون 

  .» َهيِّن وليِّن « ك ، فخفف » خيِّرات « مبعىن » خريات « : وقيل 
أخربين عن قوله : قلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : روى احلسن عن أّمه عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت 

  .« » َخرياُت األخالقِ حسانُ الُوجوِه » : قال « َخيْراٌت ِحَسان » : 
  .ألنَُّهنَّ َعذَارى أْبكَاٌر : وقال أبو صاحل 

، ما اختارهّن اهللا فأبدع خلقهّن باختياره ، فاختيار اهللا ال يشبه اختيار » اخلريات « ف : ذي وقال احلكيم الترم
  .فوصفهن باحلسن؛ فإذا وصف اهللا خالق احلسن شباباً باحلسن ، فانظر ما هناك » ِحَسانٌ « : اآلدميني ، مث قال 
  .» يف باطنهن اخلري ، ويف ظاهرهّن احلسن « : وقال ابن اخلطيب 

  .} حُوٌر مَّقُْصورَاٌت ِفي اخليام { : له تعاىل قو
  .حمبوسات ومنه القصر؛ ألنه حيبس من فيه : أي : » مقصورات « معىن 

، ألنه حبس عن املد ، وحبس عن اإلعراب أو حبس اإلعراب فيه ، والنساء متدح » املقصور « : ومنه قول النحاة 
  ]لطويل ا: [ مبالزمتهن البيوت كما قال قيس بن األسلت 

  وتغْفُلُ َعْن أْبيَاِتهِنَّ فُتْعذَُر... وَتكَْسلُ َعْن جَِريانَِها فََيُزرهنَا  -٤٦٦٢
  .امرأة مقصورة وقصرية ، وقصورة مبعىن واحد : ويقال 

  ]الطويل : [ قال كثري عزة فيه 
  ائُِرإيلَّ ، ولَمْ َتْعلَْم بذاَك القََص... وأْنِت الَِّتي حبَّْبِت كُلَّ قصريٍة  -٤٦٦٣

  ِقَصارَ اخلُطَا ، شرُّ النِّساِء الَبحاتُِر... َعَنْيُت ِقصاراِت اِحلجَالِ وملْ أرْد 



خيمة ، : ، وهي تكون من ثُمام وسائر احلشيش ، فإن كانت من شعر ، فال يقال هلا » َخْيمة « مجع : » اخليام « و 
  .بل بيت 

  ]الوافر : [ قال جرير 
  ُسقيِت الَغْيثَ أيَّتَُها اِخلَياُم... بِِذي طُلُوحٍ  َمَتى كَانَ اِخلَياُم -٤٦٦٤

  فصل يف أن مجال احلور يفوق اآلدميات
  .اختلفوا أيهما أكثر حسناً وأمت مجاالً احلور أو اآلدميات 

» : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم يف دعائه يف صالة اجلنائز « احلور ملا ذكر من صفتهن يف القرآن والسُّنة ، : فقيل 
  .« » أْبِدلْ لَُه َداراً َخيْراً ِمْن داره ، وأْبِدلْ لَهُ َزْوجاً َخيْراً من َزْوجِه و

  .اآلدميات أفضل من احلور العني بسبعني ألف ضعف ، روي ذلك مرفوعاً : وقيل 
رة على أحسن إن احلور العني املذكورات يف القرآن هن املؤمنات من أزواج النَّبيِّني واملؤمنني خيلقن يف اآلخ: وقيل 

  .قاله احلسن البصري . صورة 
لَْم َيطِْمثُْهنَّ { : واملشهور أن احلور العني لسن من نساء أهل الدنيا ، إمنا هن خملوقات يف اجلنة؛ ألن اهللا تعاىل قال 

  .وأكثر نساء أهل الدنيا مطموثات } إِنٌس قَْبلَُهْم َوالَ َجآنٌّ 
  فصل يف مجال احلور العني

  .مجع حوراء وهي الشديدة بياض العني مع سوادها : » احلور « 
  .احملبوسات املستورات يف اخليام ، وهي احلجال ، لسن بالطَّوافات يف الطرق ، قاله ابن عباس : » املقصورات « و 

  .وقاله ابن عباس . دّرة جموفة : » اخليمة « : وقال عمر رضي اهللا عنه 
  .مصراع من ذهب  وهي فرسخ يف فرسخ هلا أربعة آالف: وقال 

بلغنا يف الرواية أن سحابة : } حُوٌر مَّقُْصوَراٌت ِفي اخليام { : قال أبو عبد اهللا احلكيم الترمذي يف قوله تعاىل 
أمطرت من العرش ، فخلقن من قطرات الرمحة ، مث ضرب على كل واحدة خيمة على شاطىء األهنار سعتها 

ويلّ اهللا اجلنة انصدعت اخليمة عن باب ليعلم ويل اهللا أن أبصار  أربعون ميالً وليس هلا باب ، حىت إذا دخل
  .املخلوقني من املالئكة واخلدم مل تأخذها ، فهي مقُصورة قد قصر هبا عن أبصار املخلوقني 

  .قصرن أطرافهن وأنفسهن على أزواجهن فال يبتغني بدالً : وقال جماهد 
ِمْن نساِء أْهلِ اجلنَّة اطَّلَعْت على أْهلِ األْرضِ ألضاَءْت ما بيَنُهما ،  لْو أنَّ اْمرأةً« : وقال عليه الصالة والسالم 

  .» وملَألْت ما بَْينُهَما رحياً 
  .} لَْم َيطِْمثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوالَ َجآنٌّ { : وتقدَّم الكالم على قوله تعاىل 

  .} ُمتَِّكِئَني على َرفَْرٍف ُخْضرٍ { : قوله تعاىل 
  .مجع رفرفة فهو اسم جنس : » رف الرف« 

: » والرفرف « : نقله مكي ، وهو ما تدىل من األسرة من عايل الثياب وقال اجلوهري . بل هو اسم مجع : وقيل 
  .َرفرفة : ثياب خضر تتخذ منها احملابس ، الواحدة 

  .ان ، ورفرف السحاب هبوبه من رف الطائر إذا ارتفع يف اهلواء ، ورفرف جبناحيه إذا نشرمها للطَّري: واشتقاقه 
  .ويدلّ على كونه مجعاً وصفه باجلمع 

ورفَّ فرخه  -بالكسر  -انتشار أغصانه ، ورفيف الطائر نشر جناحيه ، َرفَّ َيرِفُّ : رفيف الشجر : وقال الراغب 



: ويتفقده ، والرفرف  من حيفه: ، أي » ما له حاف وال راّف « : يفقده ، مث استعري للفقِد ، ومنه  -بالضم  -يُرفُّه 
  .املنتشر من األوراق 

  .ضرب من الثياب مشبه بالرياض } على َرفَْرٍف ُخْضرٍ { : وقوله 
  .الرفرف طرف الفُسْطاط واخلباء الواقع على األرض دون األطناب واألوتاد : وقيل 

  .أنه الُبُسط : وذكر احلسن 
  .النبت إذا نعم وحسن  رياض اجلنة من رّف: وقال ابن جبري ، وابن عباس أيضاً 

  .هي الزَّرايب : وقال ابن عيينة 
  .هي املرافق : وقال ابن كيسان 
  .هي حاشية الثوب : وقال أبو عبيدة 

  .الفرش املرتفعة : وقيل 
  .كل ثوب عريض عند العرب ، فهو رفرف : وقيل 

  .» رَّفَْرُف فَرأيَْنا َوْجَهُه كأنَُّه ورقَةٌ ُتَخْشِخُش فُرِفَع ال: ويف اخلرب يف وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم « : قال القرطيب 
  .رفع طرف الفسطاط : أي 

  .أصل الرفرف من رف النبت يرف إذا صار غضا نضرياً : وقيل 
. حكاه اهلروي . رفّ يرّف رفيفاً : يقال للشيء إذا كثر ماؤه من النعمة والغضاضة حىت يكاد يهتز : قال القتيب 

الرَّفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف به ، وأهوى به كاملرجاح مييناً ومشاالً ورفعاً وخفضاً إن : وقد قيل 
  .» نوادر األصول « يتلذّذ به مع أنيسه ، قاله احلكيم الترمذي يف 

  فالرفرف أعظم خطراً من الفرش ، فذكر يف األوليني: قال 

  ] . ٥٤: الرمحن [ } َتبَْرقٍ ُمتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ َبطَآِئُنَها ِمْن إِْس{ 
  .} ُمتَِّكِئَني على َرفَْرٍف ُخْضرٍ { : وقال هنا 

  .فالرفرف هو مستقر الويل على شيء إذا استوى عليه الويلّ رفرف به ، أي طار به حيثما يريد كاملرجاح 
الرفرف فتناوله من جربيل ويروى يف حديث املعراج أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا بلغ سدرة املنتهى ، جاء 

، وطار به إىل سند العرش ، فذكر أنه طار يب خيفضين ويرفعين حىت وقف يب على رّبي ، مث ملا كان االنصراف تناوله 
  . -عليه السالم  -، فطار به خفضاً ورفعاً يهوي به حىت آواه إىل جربيل 

ّص األمور يف حمل الدنو والقرب كما أن الرباق له خوا -تعاىل  -خادم من اخلدم بني يدي اهللا : » الرفرف « ف 
دابة تركبها األنبياء خمصوصة بذلك يف أرضه ، فهذا الرفرف الذي سخره ألهل اجلنتني الدَّانيتني هو ُمتَّكأمها 

  .وفرشهما ، يرفرف بالويل على حافات تلك األهنار وشطوطها حيث شاء إىل خيام أزواجه 
  خضر: فصل يف الكالم على قوله 

والنخل بَاِسقَاٍت لََّها { : ؛ ألن اسم اجلنس ينعت باجلمع كقوله »خضر « نعت هنا ب . » ُخْضرٍ « : قوله تعاىل 
  .» ِحَسان « وحسن مجعه هنا مجع ]  ١٠: ق [ } طَلٌْع نَّضِيٌد 
» َف ُخْضرٍ رفَارِ« : وقرأ عثمان بن عفان ونصر بن عاصم واجلحدري والفرقيب وغريهم » رفرف « : وقرأ العامة 

  .باجلمع وسكون الضاد 
  .بضم الضاد ، وهي إتباع للخاء » ُخُضر « وعنهم أيضاً 



  .الصفة » أفَْعل « هي لغة يف مجع : وقيل 
متَّكئني على رفارف خضر وعباقر حسان { : وروى أبو بكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ : قال القرطيب 

  .قليل » ُخُضر « من ذكره الثعليب ، وضم الضاد . } 
  ]الرمل : [ » طرفة « وأنشد ل 
  َجرِّدُوا ِمنَها وَِراداً وُشقُْر... أيَُّها الِفتْيانُ يف َمجِْلسَنا  -٤٦٦٥

  ]البسيط : [ وقال آخر 
  وال ِلئَامٍ غَداةَ الرَّْوعِ أْوزاعِ... وَما انتمْيُت إىل ُخورٍ وال كُُشٍف  -٤٦٦٦
  .مفتوحة على منع الصرف ، وهي مشكلة  -بكسر القاف وتشديد الياء  -» وَعباِقريَّ « : وقرءوا 

  .متنع من الصرف » مفاعل « إذ ال مانع من تنوين ياء النَّسب ، وكأن هذا القارىء توهم كوهنا يف 
  .منوناً ابن خالويه » عباقرّي « وقد روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .ف بالصَّر» َرفَارِف « : وروي عن عاصم 
  .املمتنع امتنع مشاكلة » َرفارِف « إنه ملا جاور : » َعَباِقري « وقد يقال يف من منع 

[ } َسالَِسالَ َوأَغْالَالً { : املنصرف صرفه للتناسب ، كقوله » عباِقريا « إنه ملا جاور : » َرفارف « ويف من صرف 
  .كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل ] .  ٤: اإلنسان 

  .ال يعرب » أفَْعل ، وفُعَّال « بالتشديد ، و » ضُرَّاب « ك » ُخضَّار « : أبو حممد املروزي وكان حنويا  وقرأ

  .» وَعْبقرّي ِحَسان « : قوله 
  .منسوب إىل عبقر ، تزعم العرب أهنا بلد اجلن » عبقري « اجلمهور على أن 
  .نها اجلن ينسب إليها كل فائق جليل قرية تسك» َعْبقََر « األصل فيه أن : قال ابن األنباري 

  .كل منافس فاضل فاخر من الرجال والنساء وغريهم عند العرب عبقري : وقال اخلليل 
  .» فَلَْم أَر َعْبقريا من النَّاسِ َيفْرِي فْرَيه « :  -رضي اهللا عنه  -ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عمر 

؛ » فَلَْم أَر َعْبقريا من النَّاسِ يَفْرِي فْرَيه « : سئل عن قوله صلى اهللا عليه وسلم وقال أبو عمرو بن العالء ، وقد 
  .رئيس قوم وجليلهم : فقال 

  ]الطويل : [ وقال زهري 
  َجِديرُونَ يوماً أن يَنالُوا فَيستْعلُوا... بِخَْيلٍ علْيَها جنَّةٌ عْبقريَّةٌ  -٤٦٦٧

  ]الطويل : [ ع تزعم العرب أنه من أرض اجلن؛ قال لبيد موض» الَعبْقَري « : وقال اجلوهري 
  كُُهولٌ وُشبَّانٌ كَجِنَِّة َعْبقَرِ. . ...  -٤٦٦٨

  .وهو واحد ومجع » عبقري « : مث نسبوا إليها كل شيء تعجبوا من حذقه وجودة صنعته وقوته ، فقالوا 
: ُسط اليت فيها األصباغ ، والنقوش ، واملراد به يف اآلية وهو الُب» أنَُّه كَانَ َيْسُجُد على َعْبقَرِّي « : ويف احلديث 

  .الزَّرايب : البسط اليت فيها الصّور والتماثيل وقيل : قيل 
  .الطَّنافس : وقيل 
  .الدِّيباج الثَّخني : وقيل 

  .» رفرف « مجع عبقرية ، فيكون اسم جنس كما تقدم يف » َعْبقَرِي « 
  .» ِحَسان « ، ولذلك وصف ب هو واحد دالّ على اجلمع : وقيل 



  .وهو خطأ؛ ألن املنسوب ال جيمع على نسبته » َعباِقريٌّ ِحَسان « : وقرأ بعضهم : قال القرطيب 
  .» كُرسيِّ وكَراِسّي ، وُبخيتِّ وخباِتي « : ليس مبنسوب ، وهو مثل : وقال قطرب 

  .} َتبَاَرَك اسم َربَِّك ِذي اجلالل واإلكرام { : قوله 
  .بالواو ، جعله تابعاً لالسم ، وكذا هي مرسومة يف مصاحف الشَّاميني » ذُو اجلاللِ « : ن عامر قرأ اب

  .» وذلك يقوي كون االسم هو املسّمى « : قال القرطيب 
بالياء ، صفة للرّب ، فإنه هو املوصوف بذلك ، وأمجعوا على أن الواو يف األوىل إال من استثىن فيما تقدم : والباقون 

.  
  ل يف حترير معىن تباركفص
  .» الربكة « تفاعل من » تبارك « 

وأصل التَّبارك من التَّربك ، وهو الدوام والثبات ، ومنه برك البعري وبركة املاء ، فإن املاء يكون : قال ابن اخلطيب 
  .فيها دائماً 

لكنها تستعمل يف اخلري ، أو  دام امسه وثبت ، أو دام اخلري عنده؛ ألن الربكة وإن كانت من الثبات ،: واملعىن 
  .عال وارتفع شأنه : يكون معناه 

  فصل يف مناسبة هذه اآلية ملا قبلها
فافتتح هبذا االسم ، فوصف خلق » الرمحن « : كأنه يريد به االسم الذي افتتح به السُّورة ، فقال : قال القرطيب 

ووصف ]  ٢٩: الرمحن [ } ْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن كُلَّ َي{ اإلنسان واجلن ، وخلق السموات واألرض وصنعه ، وأنه 
َتبَاَركَ { : تدبريه فيهم ، مث وصف يوم القيامة وأهواهلا وصفة النار ، مث ختمها بصفة اجلنان ، مث قال يف آخر السورة 

فرج  هذا االسم الذي افتتح به هذه السورة ، كأنه يعلمهم أن هذا كله: أي } اسم رَبَِّك ِذي اجلالل واإلكرام 
لكم من رمحيت ، فمن رمحيت خلقتكم ، وخلقت لكم السماء واألرض ، واخلليقة ، واخللق ، واجلنة والنَّار ، فهذا 

: أي } ِذي اجلالل واإلكرام { : ، مث قال } تََباَركَ اسم رَبَِّك { : كله لكم من اسم الرمحن ، فمدح امسه فقال 
  .جليل يف ذاته كرمي يف أفعاله 

ِلكُلِّ َشيٍء عروٌس « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قال  -رضي اهللا عنه  -عن علي  روى الثعليب
  .» ، وعُروُس القرآِن ُسورةُ الرَّمحنِ ، جل ذكرُه 

ُشكْرَ َمْن قََرأ ُسورة الرَّْحَمنِ رِحَم اهللا ضعفُه ، وأدَّى « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أيب هريرة قال 
  .» عليه  -عزَّ وجلَّ  -َما أْنَعمَ اللَّهُ 

  .املوفق اهلادي إىل اخلريات ، اللهم ارمحنا برمحتك  -سبحانه وتعاىل  -واهللا 

  ) ٣(َخاِفَضةٌ َراِفَعةٌ ) ٢(لَْيَس ِلَوقْعَِتَها كَاِذَبةٌ ) ١(إِذَا َوقََعِت الَْواِقَعةُ 

  .} ْيَس ِلَوقَْعِتَها كَاِذَبةٌ إِذَا َوقََعِت الواقعة لَ{ : قوله تعاىل 
  :أوجه » إذا « يف 

  .» ليس « أهنا ظرف حمض ليس فيها معىن الشَّرط ، والعامل فيها : أحدها 
  .مقدراً » اذْكر « أن العامل فيها : الثاين 



  .؟ »إذا « مب انتصب : فإن قلت : قال الزخمشري 
  .يوم اجلمعة ليس يل شغل : ، كقولك » ليس « ب : قلت 

  .» اذكر « أو بإضمار : مث قال 
  .» وال يقول هذا حنوي « : قال أبو حيان 

النافية فال حدث فيها ، فكيف تعمل يف الظرف من غري حدث ، وتسميتها فعالً » ما « مثل » ليس « ألن : قال 
  .جمازاً ، فإن حدَّ الفعل غري منطبق عليها 

بل للخرب ، وتقدم معمول خربها عليها ، » ليس « ليس معموالً ل وأمَّا املثال الذي نظر به ، فالظرف : مث قال 
  .انتهى . وهي مسألة خالف 
هو » ليس « الظروف تعمل فيها روائح األفعال ، ومعىن كالم الزخمشري أن النفي املفهوم من : قال شهاب الدين 

  .ول أيب البقاء رمحه اهللا ينتفي كذب وقوعها إذا وقعت ، ويدل على هذا ق: كأنه قيل » إذا « العامل يف 
» ما « فليجر ذلك يف : إذا وقعت مل تكذب ، فإن قيل : ، أي } لَْيَس ِلَوقَْعِتَها كَاِذَبةٌ { ظرف ملا دل عليه : والثاين 
  .النافية؟ 

  .أن الفعل أقرب إىل الداللة على احلدث من احلرف : فاجلواب 
  .، وهو العامل فيها » ذا وقعت كان كيت وكيت إ« : أهنا شرطية ، وجواهبا مقدر ، أي : الثالث 
  .أهنا شرطية ، والعامل فيها الفعل الذي بعدها ويليها ، وهو اختيار أيب حيان ، وتبع يف ذلك مكيا : الرابع 

، و « َما » ؛ ألهنا قد جيازى هبا ، فعمل فيها الفعل الذي بعدها كما يعمل يف «وقعت » والعامل فيه « : قال مكي 
  .، مث ذكر كالماً كثرياً » ما َتفَْعلْ أفَْعلْ ، ومن ُتكْرِْم أكْرِْم : اللتني للشرط يف قولك « ْن َم» 

وقد مضى حتريره إال أن هذا » إهنا تتصرف « : خربها ، وهذا على قولنا » إذَا ُرجَّْت « أهنا مبتدأ ، و : اخلامس 
على احلال ، » خاِفَضةً راِفَعةً « لرازي على قراءة من نصب الوجه إمنا جوزه ابن مالك ، وابن جين ، وأبو الفضل ا

  .وحكاه بعضهم عن األخفش 
  .» وال أدري اختصاص ذلك بوجه النَّصب « : قال شهاب الدين 

  .أي إذا وقعت خفضت ورفعت . قاله أبو البقاء . » رافعة « ، أو » خافضة « أنه ظرف ل : السادس 
  .الثانية على هذا إما بدل من األوىل ، أو تكرير هلا » إذَا « ، و » ْت ُرجَّ« أن تكون ظرفاً ل : السابع 
  :أن العامل فيه ما دلّ عليه قوله : الثامن 

  .إذا وقعت بانت أحوال الناس فيها : أي ]  ٨: الواقعة [ } فَأَْصحَاُب امليمنة { 
خرب مقدم ، » ِلوقَعتَِها « إىل آخره ، و ]  ٨:  الواقعة[ } فَأَْصَحابُ امليمنة { : أن جواب الشرط ، قوله : التاسع 

  .اسم مؤخر » كاذبة « و 
  .» نفس كاذبة « : جيوز أن تكون اسم فاعل ، وهو الظَّاهر ، وهو صفة حملذوف ، فقدر الزخمشري » كاذبة « و 

  .أن ذلك اليوم ال يكذب على اهللا أحد ، وال يكذِّب بيوم القيامة أحد : أي 
: ، أو ليس نفس تكذهبا ، وتقول هلا ]  ٢٤: الفجر [ } قَدَّْمُت ِلَحيَاِتي { : مثلها يف قوله « الالم » و « : مث قال 

كَذََبْت فُالناً نفُسه يف : لن تكوين ، أو هي من قوهلم : مل تكوين كما هلا اليوم نفوس كثرية يكذبنها اليوم ، يقلن هلا 
إنك تطيقه وما فوقه ، فتعرض له وال تبال به ، على معىن أهنا : لت له اخلَطْبِ العظيم إذا شجعته على مباشرته ، وقا

وقعة ال ُتطاق شدة وفظاعة ، وأن ال نفس حينئذ حتت صاحبها مبا حتدثه به عند عظائم األمور وتزين له احتماهلا 



، والفراش ]  ٤: ة القارع[ } كالفراش املبثوث { وإطاقتها؛ ألهنم يومئذ أضعف من ذلك وأذلّ ، أال ترى إىل قوله 
  .» مثل يف الضعف 
  .» حال كاذبة « : وقدره ابن عطية 

  :وحيتمل الكالم على هذا معنيني : قال 
: هذه قّصة كاذبة ، أي : مكذوبة فيما أخرب به عنها ، فسماها كاذبة هلذا ، كما تقول : كاذبة أي : أحدمها 

  .مكذوب فيها 
  .فالن إذا محل مل يكذب : ا ، كقولك ال ميضي وقوعه: حال كاذبة أي : والثاين 

  ] . ١٩: غافر [ } خَآِئَنةَ األعني { حنو . مصدر مبعىن التَّكذيب » كاذبة « : والثالث 
محل فالن على قرنه فما : مبعىن التكذيب من قولك » العاقبة « مصدر ك » كاذبة « : وقيل : قال الزخمشري 

« ا كذب نفسه فيما حدثته به من إطاقته له وإقدامه عليه وأنشد ل كذب ، أي فما جنب وال تثبَّط ، وحقيقته فم
  ]البسيط : [ » زهري 

  َما اللَّْيثُ كَذََّب َعْن أقْرانِهِ َصَدقَا... إذَا . . .  -٤٦٦٩
  .إذا وقعت مل يكن هلا رجعة وال ارتداد انتهى : أي 

  .وهو كالم حسن جدا 
  :مث لك يف هذه اجلملة وجهان 

ا ال حملّ هلا من اإلعراب ، إما ألهنا ابتدائية ، وال سيما على رأي الزخمشري ، حيث جعل الظرف أهن: أحدمها 
  .متعلقاً هبا 

  .وإما ألهنا اعتراضية بني الشرط وجوابه احملذوف 
  .قاله ابن عطية . أن حملّها النصب على احلال : الثاين 

  .ومل يبني صاحب احلال ، ماذا؟ 
  .ا إالَّ الواقعة ، وقد صرَّح أبو الفضل بذلك وهو واضح إذ مل يكن هن

هي خافضة قوماً إىل النَّار ، ورافعة : على أهنا خرب ابتداء مضمر ، أي » َخاِفَضةٌ وراِفَعةٌ « برفع : وقرأ العامة 
  .آخرين إىل اجلنة ، فاملفعول حمذوف لفهم املعىن 
[ } َوكُلُواْ واشربوا { ، ]  ٢٥٨: البقرة [ } َوُيِميتُ ُيحْيِي { : أو يكون املعىن أهنا ذات خفض ورفع ، كقوله 

  ] . ١٨٧: البقرة 
  .بنصبهما على احلال : وقرأ زيد بن علي وعيسى واحلسن ، وأبو حيوة ، وابن مقسم واليزيدي 

  .انتهى » لوال أن اليزيدي سبقين إليه لقرأت به « : ويروى عن الكسائي أنه قال 
  .» ن مثل هذا يصح عن مثل هذا وال أظ« : قال شهاب الدين 

  :واختلف يف ذي احلال 
  .» وقعت « ، أو يف » كاذبة « من الضمري يف : فقال أبو البقاء 

  .» وقعْت « ؛ إذ ال ضمري يف »وقعت « أو فاعل : وإصالحه أن نقول 
  .» الواقعة « من : وقال ابن عطية وأبو الفضل 

  .وقد تقدم بيانه . دة ، كما جتيء األخبار متعددة مث قّررا جميء احلال متعددة من ذي حال واح



حمذوفاً يدل عليه الفحوى ، أي « إذا وقعت » وإذا جعلت هذه كلها أحواالً ، كان العامل يف « : وقال أبو الفضل 
  .» إذا وقعت حياسبون : 

  فصل يف معىن اآلية
النَّفخة األخرية ، ومسيت الواقعة ألهنا تقعُ : راد إذا قامت القيامة ، وامل: أي } إذا وقعت الواقعة { : قال املفسرون 

  .عن قرب 
  .لكثرة ما يقع فيها من الشَّدائد : وقيل 

} أتى أَْمرُ اهللا { ]  ١: القمر [ } اقتربت الساعة { : وقعت الواقعة ، كقوله : صلة ، أي » إذا « : قال اجلرجاين 
  .نا واقترب د: جاء الصوم ، أي : وهو كما يقال ]  ١: النحل [ 

فَأَْصَحابُ { : للتَّوقيت ، واجلواب قوله » إذا « اذكر إذا وقعت ، وعلى هذا : فيه إضمار ، أي : وقال القرطيب 
  ] . ٨: الواقعة [ } امليمنة 

إذا وقعت الزلزلة الواقعة يعترف هبا كل أحد ، وال يتمكّن أحد من إنكارها : أو يكون التقدير : وقال ابن اخلطيب 
.  

  .} لَْيسَ ِلَوقَْعِتَها كَاِذَبةٌ { و 
الَّ َتْسَمعُ { : مصدر مبعىن الكذب ، والعرب قد تضع الفاعل واملفعول موضع املصدر كقوله تعاىل : » الكاذبة « 

  .ليس هلا كذب : لغو ، واملعىن : أي ]  ١١: الغاشية [ } ِفيَها الَِغَيةً 
  .قاله الكسائي 

  .قم قياماً : معاذ اهللا ، وقُْم قائماً ، أي :  ، أي عائذاً باهللا: ومنه قول العامة 
ليس لوقعتها حال كاذبة أو نفس كاذبة ، أي كل من خيرب عن : صفة ، واملوصوف حمذوف ، أي : الكاذبة : وقيل 

  .وقعتها صادق 
  .دة وحنوه قول احلسن وقتا. ال يردها شيء : أي } لَْيَس ِلَوقَْعتَِها كَاِذَبةٌ { : وقال الزجاج 
  .ليس لوقعتها أحد يكذب هبا : وقال الثوري 

  .إن قيامها جّد ال هزل فيه : وقيل 
  .} َخاِفَضةٌ رَّاِفَعةٌ { : وقوله 

  .خفضت الصوت فأمسعت من دنا ، ورفعت من نأى ، يعىن أمسعت القريب والبعيد : قال عكرمة ومقاتل والسدي 
  .خفضت املتكربين ورفعت املستضعفني : وعن الّسدي 

  .خفضت أقواماً يف عذاب اهللا ، ورفعت أقواماً إىل طاعة اهللا : وقال قتادة 
  .خفضت أعداء اهللا يف النار ، ورفعت أولياء اهللا إىل اجلنة : وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  .خفضت أقواماً بالعدل ، ورفعت أقواماً بالفضل : وقال ابن عطاء 
ب يف املكان واملكانة والعّز واملهانة ، ونسب سبحانه وتعاىل الرفع واخلفض إىل والرفع واخلفض يستعمالن عند العر

: القيامة توسعاً وجمازاً على عادة العرب يف إضافتها الفعل إىل احملل والزمان وغريمها مما مل ميكن منه الفعل ، يقولون 
  .ليلٌ قائم ، وهنار صائم 

  ] . ٣٣: سبأ [ } َبلْ َمكُْر الليل والنهار { : ويف التنزيل 
  .والرافع واخلافض يف احلقيقة هو اهللا تعاىل 



  .إما للتعليل ، أي ال تكذب نفس يف ذلك اليوم لشدة وقعتها » لوقعتها « يف قوله » الالم « و 
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها امرؤ يوجد هلا : فيكون التقدير » لْيَس لزيد ضارب « : وإما للتعدية ، كقولك 

  .كذب إذا أخرب عنه كاذب ي
  .هلا كاذب » ليس « وهو مبعىن » إذا « عامالً يف » ليس « وعلى هذا ال يكون : قال ابن اخلطيب 

فَأَْصحَابُ ) ٧(َوكُْنُتمْ أَزَْواًجا ثَلَاثَةً ) ٦(فَكَاَنْت َهَباًء ُمْنَبثًّا ) ٥(َوُبسَِّت الْجِبَالُ َبسا ) ٤(إِذَا ُرجَِّت الْأَْرضُ َرجا 
أُولَِئكَ ) ١٠(َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ) ٩(وَأَْصحَاُب الَْمْشأََمِة َما أَْصَحاُب الَْمْشأََمِة ) ٨(الَْمْيَمَنِة َما أَْصَحابُ الَْمْيَمَنِة 

) ١٥(َعلَى ُسُررٍ مَْوُضوَنٍة ) ١٤( َوقَِليلٌ ِمَن الْآخِرِيَن) ١٣(ثُلَّةٌ ِمَن الْأَوَِّلَني ) ١٢(ِفي َجنَّاِت النَّعِيمِ ) ١١(الُْمقَرَُّبونَ 
لَا ) ١٨(بِأَكْوَابٍ َوأََبارِيَق َوكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ ) ١٧(َيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ ) ١٦(ُمتَِّكِئَني َعلَْيَها ُمَتقَابِِلَني 

) ٢٢(َوحُوٌر ِعٌني ) ٢١(وَلَْحمِ طَْيرٍ ِممَّا َيْشَتُهونَ ) ٢٠(ونَ َوفَاِكَهٍة ِممَّا َيَتَخيَُّر) ١٩(ُيَصدَُّعونَ َعْنَها َولَا يُْنزِفُونَ 
إِلَّا ِقيلًا َسلَاًما ) ٢٥(لَا َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغًوا َولَا َتأِْثيًما ) ٢٤(جََزاًء بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ ) ٢٣(كَأَْمثَالِ اللُّْؤلُؤِ الَْمكُْنوِن 

  ) ٢٦(َسلَاًما 

  .} ُرجَِّت األرض إِذَا { : قوله 
  .كما تقدم حتريره . األوىل ، أو تأكيداً هلا ، أو خرباً هلا على أهنا مبتدأ » إذا « جيوز أن يكون بدالً من 

  .وأن يكون شرطاً ، والعامل فيه إما مقدر ، وإما فعلها الذي يليها ، كما تقّدم يف نظريهتا 
أي ختفض وترفع وقت رجِّ األرض وبس اجلبال؛ ألنه « ة خافضة رافع» وجيوز أن ينتصب ب « : وقال الزخمشري 

  .» عند ذلك خيفض ما هو مرتفع ، ويرفع ما هو منخفض 
  .» وال جيوز أن ينتصب هبما معاً ، بل بأحدمها ، ألنه ال جيوز أن جيتمع مؤثران على أثر واحد « : قال أبو حيَّان 

ط عليه من جهة املعىن ، وتكون املسألة من باب التنازع ، معىن كالمه أن كالًّ منهما متسلّ: قال شهاب الدِّين 
  .وحينئذ تكون العبارةُ صحيحة ، إذ يصدق أن كالًّ منهما عامل فيه ، وإن كان على التَّعاقُب 

  .التحريك الشديد مبعىن زلزلت : والرَّج 
  .حّركه وزلزله : رجَّه يُرجُّه رجا ، أي : يقال : قال جماهد وغريه 

  .أي عظيمة السّنام : جاء وناقة ر
  .االضطراب : والرَّجْرَجة 

  .اضطرب : وارتّج البحر وغريه 
  .» َمْن رِكبَ الَبْحرَ حَني يَرتجُّ فال ذمَّة لُه « : ويف احلديث 

  .إذا اضطربت أمواجه : يعين 
  .إذا أوحى إليها اضطربت فرقاً من اهللا تعاىل  -تعاىل  -وذلك أن اهللا : قال الكليب 

  .ترتج كما يرتّج الصيب يف املهد حىت ينهدم ما عليها ، وينكسر كل شيء عليها من اجلبال وغريها : املفسرون  قال
  .احلركة الشديدة يسمع هلا صوت : الرَّجَّة : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .} َوُبسَِّت اجلبال َبّساً { : قوله 
  .ا ساقه: بسَّ الغنم ، أي : سريت ، من قوهلم : أي 

  .قاله أبو زيد . َبْس َبْس : وأْبَسْسُت اإلبل أُبسَُّها َبسَّاً ، وأْبَسْسُت وَبِسْسُت لغتان إذا زجرهتا وقلت 



  .} فَكَاَنْت هََبآًء مُّنَبثّاً { : ، ويدل عليه ]  ١٠٥: طه [ } يَنِسفَُها َربِّي َنْسفاً { : ، كقوله » فُّتت « أو مبعىن 
  .ُيلّت : كما يبسّ الدقيق ، أي : قال ابن عباس وجماهد 

  .السَّويُق أو الدقيق ُيلَتُّ بالسَّمن أو الزيت ، مث يؤكل وال يطبخ ، وقد يتخذ زاداً : والَبِسْيَسةُ 
  ]الرجز : [ قال الراجز 

  وال ُتطِْيال بُِمنَاخٍ حَْبسَا... ال َتخْبَِزا ُخْبزاً وُبسَّا َبسَّا  -٤٦٧٠
ُبسِطَْت كالرَّمل : َيْنِسفَُها ربِّي نسفاً وقال عطية : عْت من أصلها فذهبت ، ونظريها قل» وبّست « : وقال احلسن 

  .والتراب 
  .سالت سيالً : وقال جماهد 

  .هّدت : وقال عكرمة 
  .مبنيني للفاعل » َبسَّت « ، و » رجَّت « : وقرأ زيد بن علي 

  .ارجتت وذهبت :  يكونان الزمني ومتعديني ، أي» َبسَّ « و » َرجَّ « على أن 
  .} فَكَاَنْت َهَبآًء مُّنَبثّاً { : قوله 

  .منقطعاً من الَبتِّ : بنقطتني من فوق ، أي » منبتا « : قرأ النَّخعي ومسروق وأبو حيوة 
  .ومعىن اآلية ال ينبو عنه 
، فجعل اهللا تعاىل أعماهلم  الرَّهجُ الذي يسطع من حوافر اخليل مث يذهب: اهلباء املُنَْبثّ : قال علي رضي اهللا عنه 

  .كذلك 

  .الشعاع الذي يكون يف الكُوة كهيئة الغَُبار ، وروي حنوه عن ابن عباس : » اهلََباء « : وقال جماهد 
  .أنه ما تطاير من النَّار إذا اضطربت يطري منها شرر فإذا وقع مل يكن شيئاً : وعنه أيضاً 
  .فرق ونشر : أي ]  ١٦٤: البقرة [ } وََبثَّ ِفيَها ِمن كُلِّ َدآبٍَّة { : عاىل املتفرق ، قال ت: » املنبث « : وقال عطية 

  .} َوكُنُتْم أَزَْواجاً ثَالَثَةً { : قوله 
{ : أصنافاً ثالثة ، كل صنف يشاكل كل ما هو منه كما يشاكل الزوج الزوجة ، مث بني من هم ، فقال : أي 

  .} والسابقون { ، } املشأمة وَأَْصحَاُب { ، } فَأَْصَحاُب امليمنة 
  .} فَأَْصَحابُ امليمنة َمآ أَْصَحابُ امليمنة { : قوله 

الثاين خربه ، واجلملة » أصحاب « مبتدأ ثاين ، و  -فيه تعظيم  -استفهامية » ما « األول مبتدأ ، و » أصحاب « 
، ]  ٢،  ١: احلاقة [ } احلاقة َما احلآقة  {: خرب األول ، وتكرار املبتدأ األول هنا بلفظه مغنٍ عن الضمري ، ومثله 

  .وال يكون ذلك إال يف مواضع التَّعظيم ]  ٢،  ١: القارعة [ } القارعة َما القارعة { 
الثاين » أصحاب « خرب مقدم ، و » ما « : نكرة وما بعدها معرفة ، فكان ينبغي أن يقال » ما « إن : فإن قيل 

  .البتداء من النكرة؟ وهذا السؤال وارٌد على سيبويه يف مثل هذا وشبهه مبتدأ؛ ألن املعرفة أحق با
» أفعل « و » كم « االستفهامية ، و » ما « فإنه يعرب » كَْم مالك ، ومَرْرُت بَِرُجلٍ َخْيرٍ منُه أبُوه « : ويف قولك 

  .مبتدأ وما بعدها خربها 
تزايدة ، فاطَّرد الباب ، ليجري على سنن واحدة ، أنه كثر وقوع النكرة خرباً عن هذه األشياء كثرة م: واجلواب 

  .هكذا أجابوا 
خرباً مقدماً ولو قيل به مل يكن خطأ ، بل » أفَْعل « و » كَْم « و » ما « وهذا ال ينهض مانعاً من جواز أن يكون 



  .أقرب إىل الصَّواب 
د الشؤمى وهي الشمال لتشاؤم العرب هبا ، من الي» املشأمة « من لفظ اليمني ، وكذلك » َمفَْعلَة » « امليمنة « و 

  .أو من الشُّؤم 
  فصل يف حترير معىن اآلية

هم الذين » أصحاب املَْشأمة « هم الذين يؤخذ هبم ذات اليمني إىل اجلنة ، و » أصحاب امليمنِة « : قال السدي 
  .يؤخذ هبم ذات الشمال إىل النَّار 

  .قعد فالن شأمة : مة ، يقال امليسرة ، وكذلك الشَّأ: » املَْشأمة « و 
الشؤمى ، وللجانب : ذات الشمال والعرب تقول لليد الشمال : خذ هبم شأمة أي : شائم بأصحابك أي : ويقال 

  .األشأم : الشمال 
  .الشُّؤم : اليمن ، وملا جاء عن الشمال : وكذلك يقال ملا جاء عن اليمني 

  .» عن مشاهلا « الشام » عن ميني الكعبة ، و « اليمن » ألن  ؛«الشَّام واليمن » ومنه مسي « : قال البغوي 
هم الذين كانوا عن ميني آدم حني أخرجت الذُّرية من صلبه ، فقال » أْصَحاُب املَْيَمَنةِ « : قال ابن عباس والسدي 

  .هؤالء يف اجلنة وال أبايل : اهللا هلم 

يومئذ ، وأصحاب املشأمة الذين أخذوا من شق آدم هم الذين أخذوا من شق آدم األمين : وقال زيد بن أسلم 
  .األيسر 

» أْصَحاُب امليمنِة من أويت كتابه بيمينه ، وأصحاب املشأمة من أويت كتابه بشماله « : وقال عطاء وحممد بن كعب 
.  

  .هم أصحاب احلسنات ، وأصحاب املشأمة؛ هم أهل السيئات » أصحاب امليمنة « : وقال ابن جريج 
املشائيم : امليامني على أنفسهم باألعمال الصاحلة ، وأصحاب املشأمة » أصحاب امليمنة « : سن والربيع وقال احل

  .على أنفهسم باألعمال السيئة 
فَلمَّا َعلْوَنا السَّماء « : عن أيب ذرٍّ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال » اإلسراء « ويف صحيح مسلم من حديث 

ن َيمينِه أْسودةٌ ، وعْن َيسارِِه أسودةٌ ، قال فإذَا نظر قبل َيمينِه َضِحَك ، وإذَا َنظََر قبلَ مشاِلهِ الدُّنيا ، فإذَا رجلٌ ع
  .يا جِْبريلُ مْن هذَا؟ : فقُلُْت : َمْرحَباً بالنيبِّ الصَّاحلِ واالْبنِ الصَّاحل ، قال : فقال : بكَى ، قال 

األسودةُ عن ميينه وعن مشالِه َبُنوه فأْهلُ الَيِمنيِ أْهلُ اجلنَِّة ،  وهذه -عليه الصالة والسالم  -هذا آدُم : قال 
  .وذكر احلديث » واألسودةُ الَّيت عن مشالِه أْهلُ النَّارِ 

اجعلين يف : أصحاب التقدم ، وأصحاب املشأمة أصحاب التأخُّر والعرب تقول » أصحاب امليمنة « : وقال املربُد 
  .اجعلين من املتقدمني وال جتعلين من املتأخرين : أي  ميينك وال جتعلين يف مشالك

زيد « ، يريد » َزْيٌد َما َزْيٌد « : وهذا كما يقال } َمآ أَْصحَاُب امليمنة { : مث عجب نبيه صلى اهللا عليه وسلم فقال 
احلاقة َما { : عجُّب ، كقوله للتَّفخيم والت} َمآ أَْصحَاُب املشأمة { ، و } َمآ أَْصحَاُب امليمنة { فالتكرير يف » شديد 
  .» زَْيٌد ما زيٌد « : كما يقال ]  ٢،  ١: القارعة [ } القارعة َما القارعة { ، و ]  ٢،  ١: احلاقة [ } احلآقة 

  .» مالك ، وما مالك؟ « : ويف حديث أم زرع رضي اهللا عنها 
  .العقاب  تكثري ما ألصحاب امليمنة يف الثواب ، وأصحاب املشأمة من: واملقصود 

: أزواجاً ثالثة : تدل على التقسيم ، وبيان ما ورد عليه التقسيم ، كأنه قال » فأْصَحاب « : والفاء يف قوله 



وترك } َمآ أَْصحَاُب امليمنة { : أصحاب امليمنة ، وأصحاب املشأمة ، والسابقون ، وبني حال كل قسم فقال 
  .ر األقسام الثالثة مع أحواهلا التقسيم أوالً ، واكتفى مبا يدل عليه بأن ُتذك

وَأَْصَحابُ { مع أنه قال يف بيان أحواهلم » امليمنة « يف مقابلة » املشأمة « ما احلكمة يف اختيار لفظ : فإن قيل 
  ] . ٤١: الواقعة [ ؟ } الشمال َمآ أَْصحَاُب الشمال 

تيمناً به ، » هذا ميمون « : يف مواضع فقالوا  أنَّ اليمني وضع للجانب املعروف ، واستعملوا منها ألفاظاً: فاجلواب 
ووضعوا مقابلة اليمني اليسار من الشيء اليسري إشارة إىل ضعفه ، ولفظ الشمال يف مقابلته ، واستعملوا منه ألفاظاً 

لفظ  فاستعمل كل] وذكر الشمال يف مقابلة اليمني ] [ » امليمنة « [ مقابلة ] يف [ » املشأمة « تشاؤماً به ، فذكر 
  .مع ما يقابله 

  :فيه أوجه . } والسابقون السابقون { : قوله 
  :أهنا مبتدأ وخرب ، ويف ذلك تأويالن : أحدها 
  .السابقون هم الذين اشتهرت حالتهم بذلك : أنه مبعىن : أحدمها 
  .» أنت أنت ، والناس الناس « : كقوهلم 
  ]الرجز : [ وقوله 
  .وهذا يقال يف تعظيم األمر وتفخيمه ، وهو مذهب سيبويه ... ي ِشْعرِي أَنا أُبو النَّْجمِ وِشعْرِ -٤٦٧١

والسَّابقون إىل اإلميان السابقون إىل اجلنة ، أو السابقون إىل : أن متعلق السابقني خمتلف؛ إذ التقدير : التأويل الثاين 
  .ة طاعة اهللا السَّابقون إىل رمحته ، أو السابقون إىل اخلري السابقون إىل اجلنَّ

مجلة ابتدائية يف موضع » أولئك املُقرَُّبون « أن يكون السَّابقون الثاين تأكيداً لألول تأكيداً لفظيا ، و : الوجه الثاين 
، يف قراءة ]  ٢٦: األعراف [ } وَِلَباسُ التقوى ذلك َخْيرٌ { : اسم اإلشارة ، كقوله تعاىل : خرب األول ، والرابط 

  .د األوجه يف أح» لَِباس « برفع 
  .الثاين نعتاً لألول ، واخلرب اجلملة املذكورة » السابقون « أن يكون : الثالث 

  .وهذا ينبغي أال يعرج عليه ، كيف يوصف الشيء بلفظه ، وأي فائدة يف ذلك؟ 
ويه واألقرب عندي إن وردت هذه العبارة ممن يعترب أن يكون مسى التَّأكيد صفة ، وقد فعل سيب: قال شهاب الدين 

  .قريباً من هذا 
ابتداء } السَّابقون ، أولئك املقربون { ، ويكون قوله » والسَّابقون « ] على قوله [ أن يكون الوقف : الرابع 
  .وخرباً 

على ما قبله ، لكن ال يليق عطفه على ما قبله ، وإمنا يليق عطفه على » والسَّابقون « وهذا يقتضي أن يعطف 
وما السابقون؟ تعظيماً هلم ، : وأصحاب امليمنة ما أصحاب امليمنة والسابقون ، أي : ل أصحاب امليمنة ، كأنه قي

} وأصحاب املَْشأمة ما أصحاب املشأمة { : فيكونون شركاء أصحاب امليمنة يف التعظيم ، ويكون قوله على هذا 
  .اعتراضاً بني املتعاطفني ، ويف هذا الوجه تكلف كثري جداً 

  ابقنيفصل يف املراد بالس
السَّابقُون الَّذيَن إذَا أْعطُوا احلقَّ قبلوُه ، وإذا ُسِئلُوه بذلُوُه ، وَحكُموا للنَّاسِ « : قال عليه الصالة والسالم 

  .» كُحكْمِهِْم ألنفُسِهِْم 
  .ذكره املهدوي 



  .هم األنبياء : وقال حممد بن كعب القرظي 
  .كل أمة هم السابقون إىل اإلميان من : وقال احلسن وقتادة 

[ } والسابقون األولون ِمَن املهاجرين واألنصار { : هم الذين صلّوا إىل القبلتني ، قال تعاىل : وقال حممد بن سريين 
  ] . ١٠٠: التوبة 

هم السَّابقون إىل اجلهاد ، وأول الناس رواحاً إىل صالة الفرائض يف اجلماعة وقال علي : وقال جماهد والضحاك 
  .م السابقون إىل الصَّلوات اخلمس ه: رضي اهللا عنه 

وسارعوا إىل َمْغِفَرٍة مِّن رَّبِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها { : إىل التوبة ، وأعمال الرب ، قال تعاىل : وقال سعيد بن جبري 
 أولئك ُيَسارُِعونَ ِفي اخلريات وَُهْم لََها{ : مث أثىن عليهم فقال ]  ١٣٣: آل عمران [ } السماوات واألرض 

  ] . ٦١: املؤمنون [ } َسابِقُونَ 
منهم سابق أمة موسى ، وهو حزقيل مؤمن آل فرعون ، وسابق أمة عيسى ، وهو حبيب النَّجَّار : إهنم أربعة : وقيل 

قاله  -رضي اهللا عنهما  -، وسابقان يف أّمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ومها أبو بكر وعمر » أْنطَاكية « صاحب 
  .ابن عباس 

  .اه املاوردي حك
فرجل ابتكر للخري يف حداثة سنه ، مث داوم عليه حىت خرج من الدنيا ، : النَّاس ثالثة : وقال مشيط بن العجالن 

فهذا هو السَّابق املقرب مث طول الغفلة مث رجع بتوبته حىت ختم له هبا ، فهذا من أصحاب اليمني ، ورجل ابتكر 
  .ختم له هبا ، فهذا من أصحاب الشمال عمره بالذنوب ، مث مل يزل عليها حىت 

  .هم أهل القرآن املتوجون يوم القيامة : وروي عن كعب قال 
  .} أولئك املقربون يف جنات النعيم { هم أول الناس رواحاً إىل املسجد ، وأوهلم خروجاً يف سبيل اهللا : وقيل 
  .} ِفي َجنَّاِت النعيم { : قوله 

قربوا إىل : ، وأن يكون متعلقاً به ، أي » املُقَرَُّبون « أن يكون حاالً من الضمري يف جيوز أن يكون خرباً ثانياً ، و
  .رمحة اهللا يف جنات النعيم 

  .» إىل « مبعىن » يف « ويبعد أن تكون 
  .باإلفراد » يف جنٍَّة « : وقرأ طلحة 

دار الضِّيافة ، ودار الدَّعوة ، ودار العدل « : وإضافة اجلنة إىل النعيم من إضافة املكان إىل ما يكون فيه ، كما يقال 
 «.  

وذكر النعيم هنا معرفاً ، ويف آخر السورة منكراً؛ ألن السَّابقني معلومون ، فعرفهم بالالم املستغرقة جلنسهم ، وأما 
: أو يقال فجعل موضعه غري معروف ، ]  ٨٨: الواقعة [ } إِن كَانَ ِمَن املقربني { : هنا فإهنم غري معروفني لقوله 

  .إن املذكور هنا مجيع السَّابقني ، ومنزلتهم أعلى املنازل ، فهي معروفة ، ألهنا ال حّد فوقها 
وأما باقي املقربني فلكل واحد مرتبة ودرجة ، فمنازهلم متفاوتة ، فهم يف جنات متباينة يف املنزلة ، ال جيمعها صفة ، 

  .فلم يعرفها 
  .} ثُلَّةٌ مَِّن األولني { : قوله 

  .» هم « خرب مبتدأ مضمر ، أي » ثلّة « 
  .وجيوز أن يكون مبتدأ خربه مضمر ، أي منهم ثلّة 



  ] .بينهم [ من السابقني ، يعين أن التقسيم وقع : أي 
  .} ِفي َجنَّاِت النعيم { وأن يكون مبتدأ خربه 

  .} على ُسُررٍ { : أو قوله 
  .فهذه أربعة أوجه 

  .ن الناس ، وقيدها الزخمشري بالكثرية اجلماعة م: » الثُلّة « و 
  ]الطويل : [ وأنشد 
  بَِجْيشٍ كتيَّارٍ من الَبْحرِ ُمزْبِد... وَجاَءْت إلْيهِمْ ثُلَّةٌ ِخندفيَّةٌ  -٤٦٧٢

  .ومل يقيدها غريه ، بل صرح بأهنا اجلماعة قلّت أو كثرت 
  .يعين بفتح الثَّاء » ثَلَّة « : مقيم قطعة جمتمعة من الصُّوف؛ ولذلك قيل لل: الثلّة : وقال الرَّاغب 

  ]الرجز : [ ومنه قوله 
  لْو أنَّ ُنوقاً لََك أو جَِماال... أْمَرَعِت األْرضُ لَْو انّ ماال  -٤٦٧٣

  .انتهى ... أْو ثلَّةً ِمْن غََنمٍ إمَّا ال 
تناولت : مجاعة ، وثللت كذا  أي} ثلّة من األولني ، وثلّة من اآلخرين { : والعتبار االجتماع ، قيل « : مث قال 

سقطت ، وَتثَلَّلَتِ : قصر األسنان لسقوط ثلَّة منها ، وأثل فُمه : أسقط ثلّة منه والثّلل : ثلّة منه ، وثلَّ عرُشه 
  .انتهى » َتَهدَّمت : الرُّكَبة 

  .ون من السياق والكثرة اليت فهمها الزخمشري قد تك. فقد أطلق أهنا اجلماعة من غري قيد بقلّة وال بكثرة 
  .الفرقة : الثلّة : وقال الزجاج 

  .» قَِليل « صفة ل » من اآلخرين « ، وكذلك » ثُلَّة « صفة ل » ِمَن األوَِّلَني « و 

  ثلّة من األّولني: فصل يف املراد بقوله 
  .أي مجاعة من األمم املاضية . } ثُلَّةٌ مَِّن األولني { : قوله تعاىل 

ممن قد مضى قبل هذه » ثُلَّةٌ « : ممن آمن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم قال احلسن : أي } آلخرين َوقَِليلٌ مَِّن ا{ 
  .من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم اللهم اجعلنا منهم بكرمك » وقليلٌ « األمة ، 

اإلميان هبم ، فزادوا على  ومسوا قليالً باإلضافة إىل من كان قبلهم؛ ألن األنبياء املتقدمني كثروا ، فكثر السابقون إىل
  .عدد من سبق إىل التصديق من أمتنا 

ثُلَّةٌ مَِّن األولني َوقَِليلٌ مَِّن { فنزلت ) ملا نزلت هذه اآلية شقَّ على أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم : قيل ( 
اجلنَِّة ، َبلْ نِْصف أهلِ اجلنَّة ،  إنِّي ألرُجو أن تكُونُوا رُْبَع أْهلِ« : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم } اآلخرين 

، من » صحيح مسلم « رواه أبو هريرة ذكره املاوردي وغريه ، ومعناه ثابت يف » وُتقاِسُموهنُم يف النِّْصفِ الثانِي 
  .حديث عبد اهللا بن مسعود ، وكأنه أراد أهنا منسوخة 

  :وهذا يف غاية الضعف من وجوه : قال ابن اخلطيب 
د أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم كان يف ذلك الزمان ، بل إىل آخر الزمان بالنسبة إىل ما مضى يف أن عد: أحدها 

  .األنبياء وكبار أصحاهبم ، وهم إذا مجعوا أكثر من السَّابقني من هذه األمة : غاية القلة ، فاملراد باألولني 
  .أن هذا خرب ، واخلرب ال ينسخ : الثاين 

  .يف السَّابقني ، واليت بعدها يف أصحاب اليمني أن هذه اآلية : الثالث 



أنه إذا جعل قليل منهم مع األنبياء والرسل املتقدمني كانوا يف درجة واحدة ، وذلك يوجب الفرح؛ ألنه : الرابع 
  .» لَ ُعلََماُء أمَِّتي كأْنبَِياِء بَنِي إْسرائِْي« : إنعام عظيم ، ولعلّ اإلشارة إليه بقوله عليه الصالة والسالم 

  .» واألشبه أهنا حمكمة؛ ألهنا خرب ، واخلرب ال ينسخ؛ ألن ذلك يف مجاعتني خمتلفتني « : قال القرطيب 
، وقال يف أصحاب اليمني ، } َوقَِليلٌ مَِّن اآلخرين { : سابقو من مضى أكثر من سابقينا ، فلذلك قال : قال احلسن 

  .} ن اآلخرين ثلّة من األولني وثلّة م{ : وهم سوى السابقني 
ثلة من األولني ، { : ، مث تال » إنِّي ألرُجو أن تكُونَ أمَِّتي شطْرَ أْهلِ اجلنَِّة « : قال عليه الصالة والسالم [ ولذلك 

  ] .} وثلة من اآلخرين 
منهم من كال الثُّلتني من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم فمنهم من هو يف أول أمته ، و: وقال أبو بكر رضي اهللا عنه 

  .هو يف آخرها 
  ] . ٣٢: فاطر [ } فَِمْنُهْم ظَاِلٌم لِّنَفِْسِه َوِمْنُهم مُّقَْتِصٌد َوِمنُْهْم سَابٌِق باخلريات بِإِذُِن اهللا { : وهو مثل قوله تعاىل 

الدَّرجة العليا ،  هم السابقون األولون من املهاجرين واألنصار ، فإن أكثرهم هلم} ثُلَّةٌ مَِّن األولني { املراد : وقيل 
  ] . ١٠: احلديد [ } الَ َيْسَتوِي مِنكُم مَّْن { : كما قال تعاىل 

  »َخْيُركُْم قرين مث الذيَن َيلُوَنُهم « : حلقوهم ، وهلذا قال عليه الصالة والسالم } َوقَِليلٌ مَِّن اآلخرين { 

  .مث سوى يف أصحاب اليمني بني األولني واآلخرين 
يكون خطاباً مع املوجودين وقت التنزيل ، وال } َوكُنُتْم أَْزوَاجاً ثَالَثَةً { : وعلى هذا فقوله  :قال ابن اخلطيب 

وهذا ظاهر؛ ألن اخلطاب ال يتعلق إالَّ  -عليه الصالة والسالم  -يكون فيه بيان األولني الذين كانوا قبل نبينا 
  .باملوجودين من حيث اللفظ ، ويدخل فيه غريه بالدليل 

ذرياهتم امللحقون هبم يف قوله : أن املراد باألولني الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ، وباآلخرين ، أي : آخر  ووجه
  ] . ٢١: الطور [ } واتبعتهم ذُرِّيَّتُُهم بِإَِمياٍن أَلْحَقَْنا بِهِْم ذُرِّيَّتَُهْم { : تعاىل 

  .صدقوهم أكثر مما عاين النيب صلى اهللا عليه وسلم الذين عاينوا مجيع النبيني من لُدن آدم و: وقال الزَّجَّاج 
  .} على سُُررٍ مَّْوضُوَنٍة { : قوله تعاىل 

  .جمالسهم على سُرر ، مجع سرير : السَّابقون يف اجلنة على سرر ، أي : أي 
» متيم « و » كلب « بفتح الراء األوىل وقد تقدم أهنا لغة لبعض بين » سَُرر « : وقرأ زيد بن علي ، وأبو السمال 

.  
  .منسوجة بالذهب : قال ابن عباس : » املَوُضوَنة « و 

  .مشبكة بالدُّر والياقوت : وقال عكرمة 
: الطور [ } على ُسُررٍ مَّْصفُوفَةٍ { : مصفوفة ، لقوله تعاىل يف موضع : أي » مَوُضونةٌ « : وعن ابن عباس أيضاً 

٢٠ . [  
  .ب مرُمولة بالذه: وعنه ، وعن جماهد أيضاً 

  .منسوجة بقضبان الذهب ُمَشبَّكةٌ بالّدر والياقوت : » َموضُونة « : وقيل 
  .املنسوجة ، وأصله من وَضْنُت الشَّيء ، أي ركبته بعضه على بعض : » املوضونة « و 

  .؛ لتراكب حلقها »موضونة « : ومنه قيل للدِّرع 
  ]املتقارب : قال األعشى 



  َتِسُري َمَع احلَيِّ ِعرياً فَِعريَا... َنةً وِمْن َنْسجِ َداُوَد موضُو -٤٦٧٤
  ]الرجز : [ وِضُني الناقة ، وهو ِحزاُمَها لتراكُب طاقاته؛ قال : وعنه أيضاً 
  ُمعَْترِضاً ِفي َبطْنَِها َجنيُنهَا... إلَْيكَ َتْعُدو قَِلقاً وضيُنَها  -٤٦٧٥

  .» نْسج الدِّرع ، ويستعار لكلّ نسج حمكم : الَوْضن « : وقال الرَّاغب ... ُمَخالِفاً ديَن النَّصاَرى ِديُنَها 
  .فجعله أصالً يف نسيج الدروع 

  ]الوافر : [ وقال اآلخر 
  أَهذَا دِيُنُه أبداً وَِدينِي؟... أقُولُ وقَْد َدرَأُت لََها َوِضيين  -٤٦٧٦

  .أي حزامي 
داه ولُْحمته ، والسرير املوضون الذي سطحه هو احلَْبل العريض الذي يكون منه احلَْزم لقّوة س: » الوضُني « و 

  .مبنزلة املنسوج 
  .» ومنه الوضني بطانٌ من ُسُيور ينسج ، فيدخل بعضه يف بعض « قال القرطيب 

  .} مُّتَِّكِئَني َعلَْيَها ُمَتقَابِِلَني { : قوله 
  .» َعلى ُسُررٍ « حاالن من الضمري يف 

  .» ُمتَّكِئَني « حاالً من ضمري » متقابلني « وجيوز أن تكون حاالً متداخلة ، فيكون 
  فصل يف معىن اآلية

  .ال يرى بعضهم قفا بعض ، بل تدور هبم األسرَّة » ُمَتقَابلَني « على الّسرر ، » ُمتَِّكئَني « 
أهنم كائنون على ُسرر متكئني على غريها كحال من يكون على كرسي ، فيوضع حتته شيء آخر لالتِّكاء : واملعىن 

  .يه عل
  .يتكئون متقابلني : هذا يف املؤمن وزوجته وأهله ، أي : قال جماهد وغريه 

  .طول كل سرير ثالمثائة ذراع ، فإذا أراد العبد أن جيلس عليها تواضعت ، فإذا جلس عليها ارتفعت : قال الكليب 

  .} َيطُوُف { : قوله 
  .جيوز أن يكون حاالً ، وأن يكون استئنافاً 

  .قاله جماهد . غلمان ال ميوتون : أي } خَلَُّدونَ وِلَْدانٌ مُّ{ 
  .ال موت هلم وال فناء ، أو مبعىن ال يتغري حاهلم ، ويبقون صغاراً دائماً : واملعىن 

  .ال يهرُمون وال يتغريون : وقال احلسن والكليب 
  ]الطويل : [ ومنه قول امرىء القيس 

  قَِليلُ اهلُُمومِ ما َيبِيُت بأْوجَالِ...  وَهلْ َيْنَعَمْن إالَّ َسعِيٌد ُمخَلٌَّد -٤٦٧٧
  .ُمقَرَّطُون » خملّدون « : وقال سعيد بن جبري 

  .اِخللدة : اخلَلَدة ، وجلماعة احلُِلّي : يقال للقُْرط 
  .مسوَّرون ، وحنوه عن الفراء : وقيل 

  ]الكامل : [ قال الشاعر 
  اُزُهنَّ أقَاوُِز الكُثَْباِنأْعَج... وُمَخلَّداٍت باللَُّجْينِ كأنََّما  -٤٦٧٨

  .ُمَمْنطَقُون من املناطق : مقرطون ، يعين : وقيل 



  .منعمون » خملّدون « : وقال عكرمة 
على سنٍّ واحدة ، أنشأهم اهللا ألهل اجلنة يطوفون عليهم ، كما شاء من غري والدة؛ ألن اجلنة ال والدة فيها : وقيل 

.  
هاهنا ولدان املسلمني الذين ميوتون » الوِلَْدان « : واحلسن البصري  -نه رضي اهللا ع -وقال علي بن أيب طالب 

  .صغاراً ، وال حسنة هلم وال سّيئة 
  .أطفال املشركني هم خدم أهل اجلنة : وقال سلمان الفارسي 

أن أهل مل يكن هلم حسنات جيازون هبا ، وال سيئات يعاقبون عليها ، فوضعوا هذا املوضع ، واملقصود : قال احلسن 
  .اجلنة على أمت السرور والنعمة 

  .» َيطُوفُ « متعلق ب » بِأكْوَابٍ « : قوله 
« و » الزخرف « مجع كوب ، وهي اآلنيةُ اليت ال ُعَرى هلا وال خراطيم ، وقد مضت يف : » األكواب « و 

نَِية اخلَْمر ، ُسمَِّي بذلك لربيق إبريق ، وهو من آ: مجع إبريق ، وهي اليت هلا ُعَرى وخراطيم ، واحدها : » األباريق 
  .لونه من صفائه 

  ]البسيط : [ قال الشاعر 
  قَْرُع القَوارِيرِ أفْواُه األبَارِيقِ... أفَْنى ِتالِدي وَما َجمَّْعُت ِمْن َنَشبٍ  -٤٦٧٩

  ]اخلفيف : [ وقال عديُّ بن زيد 
  َيمينَها إْبرِيُققَْيَنةٌ ِفي ... وَتَداعَْوا إىل الصَّبُوح فَقَاَمْت  -٤٦٨٠

  ]البسيط : [ وقال آخر 
  ُمقَدٌَّم بَِسَبا الكتَّاِن َملْثُوُم... كَأنَّ إْبرِيقَُهْم ظَْبٌي على َشَرٍف  -٤٦٨١
  .الشتقاقه من الربيق » إفْعِيل « ووزنه 

  .» الصافات « تقدم يف } َوكَأْسٍ مِّن مَِّعنيٍ { : قوله 
  .، غري أن املراد هنا اخلمر اجلارية من العيون  اجلاري من ماء أو مخر: » املعني « و 

  .مفعول من املعاينة » َمِعني « الظاهرة ، فيكون : وقيل 
  .من املَْعنِ ، وهو الكثرة » فَِعيل « هو : وقيل 

  .هو مأخوذ من َمعن املاء إذا جرى : قال ابن اخلطيب 
  .ينه وميزه إذا شخصه بع» عانه « ، فيكون من » َمفُْعول « مبعىن : وقيل 
  .واألول أظهر؛ ألن املعيون يوهم بأنه معيوب : قال 

  .ال فائدة فيه ] باملفعول [ أصابين بعينه؛ وألن الوصف : ضربين بعينه أي : يقال 
وأما اجلريان يف املشروب فإن كان يف املاء فهو صفة مدح ، وإن كان يف غريه ، فهو أمر عجيب ال يوجد يف الدنيا ، 

  }َوأَنَْهاٌر مِّْن َخْمرٍ لَّذٍَّة لِّلشَّارِبِنيَ { : تعاىل فيكون كقوله 

  .وبني أهنا ليست كخمر الدُّنيا يستخرج بتكلف ومعاجلة ]  ١٥: حممد [ 
  .كيف مجع األكواب واألباريق ، وأفرد الكأس؟ : فإن قيل 
ون بكأس واحدٍة ، وفيها أن ذلك على عادة أهل الشرب فإهنم يعدون اخلمر يف أوان كبرية ، ويشرب: فاجلواب 

إمنا : مباهاهتم ألهل الدنيا من حيث إهنم يطوفون باألكواب واألباريق ، وال ينتقل عليهم ، خبالف الدنيا ، أو يقال 



أفردت الكأس ألهنا إمنا ُتَسمَّى كأساً إذا كانت مملوءة ، فاملراد اختاذ املشروب الذي فيها ، وأخر الكأس مناسبة 
  . التصاله بالشُّرب

  .} الَّ ُيَصدَُّعونَ { : قوله 
  .جيوز أن تكون مستأنفة ، أخرب عنهم بذلك 

  .» عليهم « وأن تكون حاالً من الضمري يف 
  .بسببها : أي } الَّ ُيَصدَُّعونَ َعْنَها { ومعىن 

  .وحقيقته ال يصدر صداعهم عنها : قال الزخمشري 
  .يف رأسه ، واخلمر تؤثر فيه والصَُّداع؛ هو الداء املعروف الذي يلحق اإلنسان 

  ]البسيط : [ قال علقمةُ بن عبدة يف وصف اخلمر 
  وال ُيخاِلطَُها يف الرَّأسِ تدوُمي... َتْشِفي الصُّدَاَع وال ُيؤذيَك حَالبَُها  -٤٦٨٢

  .يه هذه صفة مخر أهل اجلنة ، كذا قال الشيخ أبو جعفر بن الزبري ملا قرأت هذا الدِّيوان عل: قال أبو حيان 
  .أهنا لذة بال أذى ، خبالف شراب الدنيا : واملعىن ال يتصدع رءوسهم من شرهبا ، أي 

» تصدع « ال يتفرَّقُون كما يتفرق الشرب من الشراب للعوارض الدنيوية ، ومن جميء » ال ُيصدَّعون « : وقيل 
  .تفرق : فتصدع السحاب عن املدينة ، أي : تفرق ، قوله : مبعىن 

  .بفتح الياء وتشديد الصاد » ال َيصَّدعون « : ة جماهد ويرجحه قراء
  ] . ٤٣: الروم [ } َيوَْمِئٍذ َيصَّدَُّعونَ { : ال يتفرقون ، كقوله تعاىل : أي » ال يتصدعون « : واألصل 

  .بضم الياء ، وختفيف الصَّاد ، وكسر الدَّال مشددة » ال ُيصدُِّعون « : وحكى الزخمشري قراءة ، وهي 
  .» أي ال يصدع بعضهم بعضاً ، ال يفرقوهنم «  :قال 
  .} َوالَ يُنزِفُونَ { : قوله 

  .» والّصافات « ، وتفسريه يف » ُيْنزِفُون « تقدم اخلالف بني السبعة يف 
  .بفتح الياء وكسر الزاي من نزف البئر ، إذا استقى ما فيها : وقرأ ابن إسحاق 

  .واملعىن ال ينفُد مخرهم 
  ]الطويل : [ عر ومنه قول الشا

  لَبِئْسَ النَّداَمى كُْنُتم آل أْبجَرَا... لََعْمرِي لَِئْن أْنَزفُْتُم أو َصَحوُْتُم  -٤٦٨٣
بضم الياء وكسر الزاي ، : وابن أيب إسحاق وعبد اهللا واجلحدري واألعمش وطلحة وعيسى « : وقال أبو حيان 

  .» ال يقيء شراهبم : أي 
بكسر » الواقعة « أنَّ الكوفيني يقرءون يف » الصَّافات « منه فإنه قد تقدم يف  وهذا عجيب: قال شهاب الدين 

  .الزاي ، وقد نقل هو هذه القراءة يف قصيدته 
السُّكر ، والصُّداع ، والقَيء ، والبَْول ، وقد نّزه اهللا : يف اخلمر أربع خصال : وروى الضحاك عن ابن عباس قال 

  .صال مخر اجلنة عن هذه اخل -تعاىل  -
  .} َوفَاِكَهٍة { : قوله 

  .» أكْوابٍ « عطفاً على » فَاِكَهٍة وحلْمٍ « العامة على جر 
  }ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة { : يطوفون عليهم هبذه األشياء املأكول واملشروب واملتفكه به ، وهذا كقوله : أي 



  ] . ٢١: احلاقة [ 
  .تضي ذلك؟ الفاكهة ال يطوف هبا الولدان ، والعطف يق: فإن قيل 
فيناولوهنم ] هنا [ أن الفاكهة واللحم يف الدنيا يطلبان يف حال الشرب فجاز أن يطوف هبما الولدان : فاجلواب 

الفواكه الغريبة ، واللحوم العجيبة ال لألكل ، بل لإلكرام ، كما يصنع املكرم للضيف أنواع الفواكه بيده ، أو 
يف : مقربون يف جنَّات ، وفاكهة ، وحلم ، وحور ، أي : أي } نَّاتِ النعيم َج{ : يكون معطوفاً على املعىن يف قوله 

  ] .املأكول ، واملشروب ، واملتفكه : عليهم هبذه األشياء [ هذه النِّعم يتقلَّبون 
وهلم كذا : ، برفعهما على االبتداء ، واخلرب مقدر ، أي  -رضي اهللا عنهم  -وقرأ زيد بن علي ، وأبو عبد الرمحن 

.  
  .واملعىن يتخّيرون ما شاءوا من الفواكه لكثرهتا 

  .االختيار : وفاكهة متخرية مرضية ، والتخري : املعىن : وقيل 
  .} وَلَْحمِ طَْيرٍ مِّمَّا َيْشَتُهونَ { : وقوله 

  .خيطر على قلبه حلم الطَّري ، فيصري ممتثالً بني يديه على ما اشتهى ، مث يطري فيذهب : قال ابن عبَّاس 
  .} َوُحوٌر ِعٌني { : قوله 

  .» ُحورٍ عنيٍ « جبّر : قرأ األخوان 
  .برفعهما : والباقون 
  .بقلب الواو ياء وجرمها » وحريٍ عنيٍ « : والنخعي 

وُحوراً « : وأّيب وعبد اهللا قال القرطيب واألشهب العقيلي وعيسى بن عمر الثقفي ، وهو كذلك يف مصحف أّيب 
  .بنصبهما » عيناً 
  :اجلر فمن أوجه فأما 

  .هم يف جنات وفاكهة وحلم وحور؛ قاله الزخمشري : كأنه قيل » جنَّات النَّعيم « أنه عطف على : أحدها 
  .» وهذا فيه بعد وتفكيك كالم مرتبط بعضه ببعض ، وهو فهم أعجمي « : قال أبو حيان 

ويف مقارنة : ى حذف مضاف أي والذي ذهب إليه الزخمشري معىن حسن جدا ، وهو عل« : قال شهاب الدين 
  .» حور ، وهو الذي عناه الزخمشري ، وقد صرح غريه بتقدير هذا املضاف 

  .اجلر على اإلتباع يف اللفظ ، وإن اختلفا يف املعىن؛ ألن احلور ال ُيطاف هبّن : وقال الفرَّاء 
  ]الوافر : [ قال الشاعر 

  وَزجَّْجَن احلَواجَِب والُعُيونَا. ..إذَا َما الَغانَِياُت َبَرْزنَ َيوْماً  -٤٦٨٤
  .والعني ال ُتَزجَُّج ، وإنَّما ُتكَحَّل 

  ]جمزوء الكامل : [ وقال آخر 
  ُمَتقَلِّداً َسْيفاً ورُْمحَا... وَرأْيُت َزْوَجِك يف الَوغَى  -٤٦٨٥
ه ينعمون فيها بأكواب ، ؛ إذ معنا»َيطُوفُ « : ، وذلك بتجّوز يف قوله » بِأكَْوابٍ « أنه معطوف على : الثاين 

  .قاله الزخمشري . وبكذا ، وحبور 
أنه معطوف عليه حقيقة ، وأن الولدان يطوفون عليهم باحلور أيضاً فإن فيه لذة هلم إذا طافوا عليهم : الثالث 

  .باملأكول؛ واملشروب ، واملتفكه به ، واملنكوح ، وإىل هذا ذهب أبو عمرو بن العالء وقطرب 



  .يف اللَّفظ دون املعىن؛ ألن احلور ال ُيطاُف هبا » أكَْواب « عطفاً على :  قول أيب البقاء وال التفات إىل
  :وأما الرَّفْع فمن أوجه 

  .» ولْدَان « عطفاً على : أحدها 
  .أن احلور يطفن عليهم بذلك كالوالئد يف الدُّنيا : أي 

  .» َمة أي َيطُفْن عليهم للتَّنعيم ال للِخْد« : وقال أبو البقاء 
  .» وهو للخدمة أبلغ؛ ألهنم إذا خدمهم مثل أولئك ، فما الظَّن باملَوطُوَءات « : قال شهاب الدين 

  .، وسوغ ذلك الفصل مبا بينهما » متكئني « أن يعطف على الضمري املستكّن يف : الثاين 
  .قاله أبو حيَّان »  هلم هذا كله وحور عني« : أن يعطف على مبتدأ وخرب حذفا معاً ، تقديره : الثالث 

  .وفيه نظر؛ ألنه إمنا يعطف على املبتدأ وحده ، وذلك اخلرب له ، وملا عطف هو عليه 
  .وهلم ، أو فيها ، أو مثَّ حور : أن يكون مبتدأ خربه مضمر ، تقديره : الرابع 

  .» عطف على وفيها حور عني ، كبيت الكتاب « : وقال الزخمشري 
  ]الكامل : [ املراُد بالبيت قولُه كتاب سيبويه ، و: يريد 

  إالَّ َرواِكَد َجْمُرُهنَّ َهَباء... َباَدْت وغَيََّر آَيُهنَّ َمَع البِلَى  -٤٦٨٦
  فََبدا وغيَّر سارُه املَعْزاُء... وُمَشجٌَّج أمَّا سواُء قَذاِلِه 

  .، وهو منصوب » رواكد « وهو مرفوع على » مشجج « عطف 
  .قاله أبو البقاء . نساؤهم حور : ملبتدأ مضمر ، أي  أن يكون خرباً: اخلامس 

؛ ألن »فَاِكَهٍة وحلْمٍ « بالرَّفع ، وعلل بأنه ال يطاف هبن يلزمه ذلك يف » وحُوٌر عٌني « : ومن قال : قال الكسائي 
  .ذلك ال يطاف به ، وليس يطاف إالَّ باخلمر وحدها 

  :وأما النصب ففيه وجهان 
  .يعطون ، أو يؤتون حوراً : إضمار فعل ، أي أنه منصوب ب: أحدمها 
  .يعطون كذا وكذا ، فعطف هذا عليه : ؛ ألن معناه »يطُوُف َعلْيهِمْ « أن يكون حمموالً على معىن : والثاين 

بكذا وكذا ، أي « يطوف عليهم ولدان » وجيوز النَّصب على أن حيمل أيضاً على املعىن؛ ألن معىن « : وقال مكي 
  .قراءة ] على أهنا [ ، فكأنه مل يطلع » على معناه « حوراً » ا وكذا ، مث عطف يعطون كذ: 

« : ، وألن الياء أخف من الواو ، ونظريه يف التَّعبري للمجاورة قوهلم » ِعني « فلُمجاورهتا » وِحريٍ « : وأمَّا قراءة 
  .أفرد منه فتحت داله فقط ، وإذا » قَُدم « ألجل » حُدث «  -بضم دال  -» أخذه ما قُدم وما حُدث 

  .» وَربَّ السَّمواِت وما أظْلَلَْن ، وربَّ الشَّياطني ومْن أْضلَلْن « : وقوله عليه الصالة والسالم 
  ] .، فكَّ األدبب ألجل احلَوأبِ » أيَُّتكُنَّ صاحبةُ اجلملِ األْدَببِ ، َينَْبُحها كالب احلْوأب « : وقوله [ 

  .» عني « بالرفع واإلضافة ل »  وحوُر ِعنيٍ« : وقرأ قتادة 
  .بالنَّصب واإلضافة : وابن مقسم 

  .وقد تقدم توجيه الرفع والنَّْصب 
  .فمن إضافة املوصوف لصفته مؤوالً : وأما باإلضافة 
  ] .بإفرادمها على إرادة اجلنس » وَحْوَراء َعْيَناء « : [ وقرأ عكرمة 

  :وهذه القراءة حتتمل وجهني 



  .ون نصباً كقراءة عبد اهللا وأيبٍّ أن يك: أحدمها 
  .وأن يكون جرا كقراءة األخوين؛ ألن هذين االمسني ال يتصرَّفان ، فهما حمتمالن للوجهني 

  .وتقدم الكالم يف اشتقاق العني 
  .صفة ، أو حال : » كأْمثَال « 
  .حيزون جزاء : مفعول من أجله ، أو مصدر ، أي : » جزاًء « و 

  ةفصل يف تفسري اآلي
أي املخزون يف الصدف مل } كَأَْمثَالِ اللؤلؤ املكنون { ضخام األعني ، » عٌني « بيض ، » حوٌر « : قال املفسرون 

  .متّسه األيدي ، ومل يقع عليه الغبار ، فهو أشّد ما يكون صفاء 
  .} َجَزآًء بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ { : وقوله 

  .ألن اجلزاء ال جيوز اإلخالل به  -تعاىل  -الثواب واجب على اهللا :  هذا يدلُّ على أن يقال: قالت املعتزلة 
وأجيبوا بأنه لو صح ما ذكروا ملا كان يف الوعد هبذه األشياء فائدة؛ ألن العقل إذا حكم بأن ترك اجلزاء قبيح ، 

هنا أجزية ، وإيصال الثَّواب وعلم بالعقل أن القبيح من اهللا تعاىل ال يوجد ، علم أن اهللا تعاىل يعطي هذه األشياء ، أل
  .واجب ، وأيضاً فكان ال يصح التمّدح به 

  .} الَ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغواً َوالَ َتأِْثيماً { : قوله 
  .باطالً وكذباً : قال ابن عبَّاس 

  .ما يلغى من الكالم : » اللَّْغو « و 
  .أمثت : قلت له : مصدر أمثته ، أي : » التأثيم « و 

  .ال يؤمث بعضهم بعضاً : ، أي » وال تأثيماً « : بن كعب  قال حممد
  .شتماً وال مأمثاً : } ال يسمعون فيها لغواً وال تأثيماً { : وقال جماهد 

  :، فيه قوالن » إالَّ قيالً « : قوله 
  .أنه استثناء منقطع ، وهذا واضح؛ ألنه مل يندرج حتت اللغو والتأثيم : أحدمها 
  . أنه متصل: والثاين 

  .ال يسمعون فيها كالماً ، فاندرج عنده فيه : وفيه بعد ، وكأن هذا رأى أن األصل 
  .وكأنه أراد هذا القول . » َيْسَمُعون « منصوب ب : وقيل : وقال مكّي 

  :فيه أوجه . } َسالَماً َسالَماً { : قوله 
  .ال يسمعون فيها إال سالماً سالماً : أي » قيالً « أنه بدل من : أحدها 
  .» قيالً « أنه نعت ل : الثاين 

  .سالماً سالماً ، وهو قول الزَّجَّاج : إالَّ أن يقولوا : ، أي » قيالً « أنه منصوب بنفس : الثالث 
  .إال قيالً سلموا سالماً : تقديره » قيالً « أن يكون منصوباً بفعل مقّدر ، ذلك الفعل حمكّي ب : الرابع 

  .بالرفع » سالٌم « : وقرىء 
  .» على اِحلكاَيةِ « : قال الزخمشري 

  .وكأنه مل يعرفها قراءة » ابتداء وخرب « سالم عليكم » وجيوز أن يكون يف الكالم الرفع على معىن « : قال مكي 
  فصل يف معىن اآلية



  .قوالً سالماً : أي » قيالً سالماً « معىن 
  .ُيحَيِّي بعضهم بعضاً بالسَّالم : وقال عطاء 
حتييهم املالئكة ، أو : إال قيالً يسلم فيه من اللغو ، وقيل : والسَّالم الثاين بدل من األول ، واملعىن « :  قال القرطيب

  .» حيييهم رهبم عزَّ وجلَّ 
  ] . ٥٨: يس [ } َسالٌَم قَْوالً مِّن رَّبٍّ رَِّحيمٍ { : وكرَّر السَّالم إشارة إىل كثرة السالم عليهم ، وهلذا مل يكرر قوله 

  .مصدر كالقول » القيل « و 
  .فعل يفعل من األجوف » باب « مصدراً ، لكن ال نظري له يف » قيالً « فيكون : قال ابن اخلطيب 

  .إنه اسم ، والقول مصدر : وقيل 

َوَماٍء ) ٣٠(ْمدُوٍد َوِظلٍّ َم) ٢٩(َوطَلْحٍ َمْنضُوٍد ) ٢٨(ِفي ِسْدرٍ َمْخُضوٍد ) ٢٧(َوأَْصحَاُب الَْيِمنيِ َما أَْصحَاُب الَْيِمنيِ 
إِنَّا أَْنَشأَْناُهنَّ إِْنَشاًء ) ٣٤(َوفُُرشٍ َمْرفُوَعٍة ) ٣٣(لَا َمقْطُوَعٍة َولَا َمْمُنوَعٍة ) ٣٢(َوفَاِكَهٍة كَِثَريٍة ) ٣١(َمْسكُوبٍ 

َوثُلَّةٌ ِمَن الْآِخرِينَ ) ٣٩(ةٌ ِمَن الْأَوَِّلَني ثُلَّ) ٣٨(لِأَْصحَابِ الَْيِمنيِ ) ٣٧(ُعرًُبا أَْترَاًبا ) ٣٦(فََجَعلَْناُهنَّ أَْبكَاًرا ) ٣٥(
)٤٠ (  

  .} وَأَْصَحابُ اليمني َمآ أَْصحَاُب اليمني { : قوله تعاىل 
  .رجع إىل ذكر أصحاب امليمنة ، والتكرير لتعظيم شأن النَّعيم 

» أصحاب امليمنة « ة؟ فلفظ عند تقسيم األزواج الثالث» أصحاب امليمنة « ما احلكمة يف ذكرهم بلفظ : فإن قيل 
، وإمَّا مبعىن موضع » اليمن « األرض اليت فيها : كاحلكمة موضع احلكم ، أي [ إمَّا مبعىن موضع اليمني » َمفَْعلَة « 

كاملنارة موضع النار ، واِملْجَمرة موضع اجلمرة ، وكيفما كان ، فامليمنة فيها داللة على املوضع ، لكن ] اليمني 
: الروم [ } َيْومَِئٍذ َيتَفَرَّقُونَ { : الثة يف أول األمر يتميزون بعضهم عن بعض ويتفرَّقون ، لقوله تعاىل األزواج الث

فيتفرقون باملكان ، فأشار إليهم يف األول بلفظ يدلّ على ]  ٤٣: الروم [ } َيْوَمِئٍذ َيصَّدَُّعونَ { : ، وقال ]  ١٤
أي » وأْصحَاُب الَيِمنيِ « : ر منهم ال بأمر هم فيه وهو املكان ، فقال املكان ، مث عند الثواب وقع تفريقهم بأم

  .الذين يأخذون كتبهم بأمياهنم 
  .أصحاب القوة : وقيل 
  .أصحاب النور : وقيل 
  .} ِفي ِسْدرٍ مَّْخُضوٍد { : قوله 

  . يف َنْبق قد ُخِضَد َشْوكُه: أي } ِفي ِسْدرٍ مَّْخُضودٍ { : قال ابن عبَّاس وغريه 
كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه : أخربنا صفوان عن سليم بن عامر عن أيب أمامة ، قال : وذكر ابن املبارك قال 

لقد ذكر اهللا : يا رسول اهللا : أقبل أعرايب يوماً ، فقال « : إنه لينفعنا األعراب ومسائلهم ، قال : وسلم يقولون 
  .نة شجرة تؤذي صاحبها؟ شجرة يف القرآن ُمؤذية ، وما كنت أرى يف اجل

  .وَما ِهَي؟ : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
» ِسْدٌر خمُْضوٌد « : أو لَْيَس يقولُ » : السِّْدر ، فإن له شوكاً مؤذياً ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

ر منها عن اثنني وسبعني لوناً من الطعام خضد اهللا شوكه ، فجعل مكان كل شوكة مثرة ، فإهنا تنبت مثراً ، يفتق الثم
  .« » ، ما فيه لون يشبه اآلخر 



فأعجبهم سدره ،  -خمصب » الطائف « وهو واد ب  -» وجٍّ « نظر املسلمون إىل : وقال أبو العالية والضحاك 
  .يا ليت لنا مثل هذه ، فنزلت : فقالوا 

  ]الكامل [ : قال أمية بن أيب الصَّلت رضي اهللا عنه يصف اجلنَّة 
  ِفيَها الكَواِعُب ِسْدُرَها َمْخُضوُد... إنَّ احلَدَاِئَق يف اِجلَناِن ظَليلَةٌ  -٤٦٨٧

  .هو املوقر محالً » يف سدر خمضود « : وقال الضحاك وجماهد ومقاتل بن حيان 
  .مثرها أعظم من القالل : وقال سعيد بن جبري 

  .} َوطَلْحٍ مَّنضُوٍد { : قوله 
  .شجر املوز ، واحده طلحة : الطَّلْح : قال علي وابن عباس وأكثر املفسرين . مجع الطَّلحة : »  الطَّلُْح« و 

  .ليس موزاً ، ولكنه شجر له ظل بارد رطب : وقال احلسن 
  .شجر عظام له شوك : وقال الفرَّاء وأبو عبيدة 

  ]الرجز : [ قال اجلعديُّ 
  رْيَن الطَّلَْح واحلَِباالغَداً َت... َبشَّرها دليلُها وقَاالَ  -٤٦٨٨

  .كل شجر عظيم كثري الشوك : » الطَّلْح « ف 
  .هو شجر أم غيالن : وقال الزجاج 

  .ولكن مثرها أحلى من العسل : وقال جماهد 
هلا نور طيب جدا فخوطبوا ووعدوا مبا حيبون مثله إالَّ أن فضله على ما يف الدنيا كفضل سائر ما يف : وقال الزجاج 

  .على ما يف الدنيا  اجلنة
  .طلح اجلنة يشبه طلح الدنيا ، لكن له مثر أحلى من العسل : وقال السُّدي 

  .أي متراكب . » َمْنُضوٍد « : وقوله 
  .موقور من احلمل حىت ال يبني ساقه من كثرة مثره ، وتثين أغصانه : قال املفسرون 

[ } طَلُْعَها َهضِيٌم { : بالعني ، لقوله تعاىل » وطَلْعٍ «  :وعبد اهللا ، وجعفر بن حممد  -رضي اهللا عنه  -وقرأ علي 
  ] . ١٤٨: الشعراء 

، ]  ١٠: ق [ } لََّها طَلٌْع نَّضِيٌد { واستدل بقوله » وما شأن الطَّلْح « : قال  -رضي اهللا عنه  -وملا قرأ عليٌّ 
  .ال ينبغي أن ُيهَاج القرآن اليوم وال حيوَّل : أحنوهلا؟ فقال : فقيل 

  .فقد اختار هذه القراءة ، ويروى عن ابن عباس مثله 
فلم ير إثباهتا يف املصحف ملخالفة ما رمسه جممع عليه ، قاله القشريي وأسنده أبو بكر بن األنباري « : قال القرطيب 

  .» بسنده إىل عليٍّ رضي اهللا عنه 
  فصل يف املراد باآلية

  .املأخوذ الشوك : املخضود : قال ابن اخلطيب 
املتعطف إىل أسفل ، فإن رءوس أغصان السِّدر يف الدنيا متيل إىل فوق لعدم ما يثقله خبالف أشجار اجلنة فإن : وقيل 

  .رءوسها تتدلَّى 
أن الطَّلح شجر املوز ، وذكر طرفني ليندرج ما بينهما ، فإن ورق السِّْدر صغري ، وورق الطلح وهو : والظاهر 

فالن يرضي الصغري : ن األوراق متوسطة كما ذكر يف النخل والرمان ، كقوهلم املوز كبري ، وبينهما أنواع م



  .والكبري ، فيدخل ما بينهما 
  .املتراكب الذي قد نضد أوله وآخره باحلمل ، ليست له سوٌق بارزة ، بل هو مرصوص : » املَْنُضود « و 
  .املرصوص : » املنضود « هو الرَّص ، و : » الّنضد « و 

  .أشجار اجلنة من عروقها إىل أفناهنا نضيدة ، مثر كله كلما أكلت مثرة عاد مكاهنا أحسن منها : قال مسروق 
  .} َوِظلٍّ مَّْمُدودٍ { : قوله 
 ٤٥: الفرقان [ } أَلَْم َتَر إىل رَبَِّك كَْيَف َمدَّ الظل { : دائم باقٍ ال يزول ، وال تنسخه الشمس ، كقوله تعاىل : أي 
. [  

  .، وهي ما بني اإلسفار إىل طلوع الشمس ، واجلنة كلها ظل ال مشس معه  وذلك بالغداِة
إنَّ الشمس إذا كانت حتت األرض يقع ظلها يف اجلو ، فيتراكم الظل فيسوّد وجه األرض ، وإذا : قال ابن اخلطيب 

سود وجه كانت الشمس يف أحد جانيب األرض من األفق ، فينبسط الظل على وجه األرض ، فيضيء اجلو وال ي
كالظل بالليل ، وعلى هذا فالظل ليس ظل : أي } َوِظلٍّ مَّْمُدودٍ { : األرض ، فيكون يف غاية الطيبة ، فقوله 

  .األشجار ، بل ظل خيلقه اهللا تعاىل 
  .يعين ظل العرش : وقال الربيع بن أنس 

  .مسرية سبعني ألف سنة : وقال عمرو بن ميمون 
  .ممدود : والشيء الذي ال ينقطع ] والعمر الطويل [ لدهر الطويل تقول العرب ل: وقال أبو عبيدة 

  ]الكامل : [ قال الشاعر 
  َدْهٌر طويلٌ دائٌم َمْمُدوُد... غَلََب الَعَزاُء وكُْنُت غَْيَر ُمَغلَّبٍ  -٤٦٨٩

ة َشجَرةٌ يسُري يف اجلَنَّ« : وغريه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال » صحيح الترمذي « ويف 
  .» } وَِظلٍّ مَّْمُدودٍ { : الرَّاِكبُ يف ظلِّها مائة عامٍ ، ال َيقْطَُعَها ، اقرءوا إن شِئُْتم 

  .وهذا احلديث يرد قول ابن اخلطيب من أنه ليس ظل األشجار 
  .} َوَمآٍء مَّْسكُوبٍ { : قوله 
  .مصبوب بكثرة : أي 

  .جارٍ ال ينقطع : وقيل 
  .َسكَبَ ُسكُوباً : انصبابه ، يقال : َسكََبُه َسكْباً ، والسكوب : الصَّب ، يقال : وأصل السَّكْب 

  .وانصب انسكب انسكاباً 
  .وماء مصبوب جيري يف غري أخدود ال ينقطع عنهم : ومعىن اآلية 

  .مسكوب من فوق؛ ألن أكثر ماء العرب من اآلبار والربك فال ينسكب : معناه : قال ابن اخلطيب 
  .اهلواء ] بأحبر [ جارٍ يف غري أخدود : وقيل 

حارة ، وكانت األهنار يف بالدهم عزيزة ال يصلون إىل املاء إال بالدَّلو ] وبالدها [ وكانت العرب أصحاب بادية ، 
  .والرِّشاء ، فوعدوا يف اجلنة خالف ذلك 

  .} َوفَاِكَهٍة كَِثَريٍة { : قوله 
  .» فاِكَهةٌ « برفع : قرىء 

  .ك ، أو وهلم ، أو فيها ، أو ومثَّ فاكهة وهنا: أي 



ملا ذكر األشجار اليت يطلب منها ورقها ، وذكر بعدها األشجار اليت يقصد هبا مثرها ، ذكر : قال ابن اخلطيب 
الفاكهة بعد ذكر األشجار انتقاالً من نعمة إىل نعمة ، ووصفت بالكثرة دون الطيب واللذة؛ ألن الفاكهة تدل عليها 

.  
  :فيه وجهان . » ال مقطوعٍة «  :قوله 

ولذلك لزم » مررت برجل ال طويل وال قصري « : للنَّفي ، كقولك » ال « ، و » فاكهة « أنه نعت ل : أظهرمها 
  .تكرارها 
  .قاله أبو البقاء . عاطفة » ال « ، و » فاكهة « هو معطوف على : والثاين 

  .عة ، لئالَّ تعطف الصفة على موصوفها ال فاكهة مقطو: وحينئذ ال بد من حذف موصوف ، أي 
ال متنع من : أي » وال ممنوعة « ليست كفواكه الدُّنيا تنقطع يف أوقات كثرية ، ويف كثري من املواضع ، : واملعىن 

  .الناس لغلّو أمثاهنا 
  .ال حيظر عليها كثمار الدنيا : وقيل 
{ : إذا اشتهاها العبد دنت منه حىت يأخذها ، قال تعاىل  ال متنع من أرادها بشوك ، وال ُبعد وال حائط ، بل: وقيل 

  ] . ١٤: اإلنسان [ } َوذُلِّلَْت قُطُوفَُها َتذْلِيالً 
  .} َوفُُرشٍ مَّْرفُوَعٍة { : قوله 

  .» ِفرَاش « : على ضم الراء ، مجع : العامة 
  .بسكوهنا ، وهي خمففة من املشهورة : وأبو حيوة 

  .ي الفراش املعُهودة ، مرفوعة على األسرة ه: قيل : » الفُُرش « و 
ونساء مرتفعات األقدار يف حسنهن وكماهلن ، : هي كناية عن النساء كما كىن عنهن باللِّباس ، أي : وقيل 

  .والعرب تسمي املرأة فراشاً ولباساً وإزاراً ، قاله أبو عبيدة وغريه 
  .» ا أْنشَأناُهّن إنَّ« ] : يف قوله [ ولذلك أعاد الضمري عليهن : قالوا 

  .وأجاب غريهم بأنه عائد على النساء الدَّال عليهن الفراش 
  .يعود على احلور املتقدمة : وقيل 

  .ضمري ملن مل جير له ذكر ، بل يدل عليه السياق » ُهّن « : وعن األخفش 

ُمتَِّكِئَني َعلَى { : قوله تعاىل مرتفع القدر والثمن ، بدليل ] عزيز : [ ثوب رفيع أي : مرفوعة القدر ، يقال : وقيل 
  .مرفوعة بعضها فوق بعض : فكيف ظهائرها؟ وقيل ]  ٥٤: الرمحن [ } فُُرشٍ بَطَآئُِنَها ِمْن إِْستَْبَرقٍ 

» : قال } َوفُُرشٍ مَّْرفُوَعٍة { : وروى التِّرمذي عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل « 
  .» حديث غريب : قال « ا َبْيَن السَّماِء واألْرضِ َمِسريةَ َخْمسمائة عامٍ اْرتفَاُعَها كم

  .} إِنَّآ أَنشَأَْناُهنَّ { : قوله 
  .خلقناهن من غري والدة : احلُور العني ، أي ) على ( الضَّمري يعود : قيل 

ّن إىل حال الشَّباب ، وكمال اجلمال املراد نساء بين آدم خلقناهنَّ خلقاً جديداً ، وهو اإلعادة ، أي أعدناه: وقيل 
  .ألن املخلوقة ابتداء معلوم أهنا بكر } فََجَعلَْناُهنَّ أَْبكَاراً { : ، ويرجحه قوله 

واملعىن أنشأنا العجوز والصَّبية إنشاء ، وأخرن ، ومل يتقدم ذكرهّن؛ ألنَّهن قد دخلن يف أصحاب اليمني ، وألن 
  . الفُرش كناية عن النساء كما تقدم



  .« » ِمنُهنَّ البِكُر والثَّيُِّب » : قال } إِنَّآ أَنشَأَْناُهنَّ إِنَشآًء { : وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل « 
إِنَّآ أَنَشأَْناُهنَّ إِنَشآًء { : وروى النحاس بإسناده عن أم سلمة سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن قوله تعاىل « 

يا أمَّ سلمة ، ُهنَّ اللَّواِتي قُبِْضَن يف الدُّنيا َعَجاِئَز ، ُشْمطاً ، ُعْمشاً ، رُْمصاً » : ، فقال } اُهنَّ أَْبكَاراً ُعُرباً أَتَْراباً فََجَعلَْن
  .« » ، جعلُهنَّ اللَُّه بعد الكرب أْترَاباً على ميالٍد واحٍد يف االستواِء 

ُهنَّ العجائُز الُعْمُش ، الرُّمص ، كُنَّ يف « : قال } نَّآ أَنَشأَْناُهنَّ إِنَشآًء إِ{ : وروى أنس بن مالك ، يرفعه يف قوله 
  .» الدُّنيا ُعْمشاً ُرْمصاً 

إِنَّآ أَنَشأَْناُهنَّ إِنَشآًء فََجَعلَْناُهنَّ أَْبكَاراً { : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل « : وعن املسيب بن شريك 
ُهنَّ عجائُز الدُّنيا ، أنَشأُهنَّ اهللا تعاىل خلقاً جديداً ، كُلَّما أَتاُهنَّ أزواجُهنَّ وجُدوُهنَّ أْبكاراً » : ، قال } رَاباً ُعُرباً أَْت

  .« » لَْيَس ُهناَك وجٌع » : واوجعاه ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : فلما مسعت عائشة بذلك قالت « 
يا رسول اهللا ادُع اهللا أن يدخلين اجلنة ، فقال : النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت أتت عجوز « : وعن احلسن قال 

أْخُربوَها أنََّها ال تدُخلَها وهَي عجُوٌز ، إنَّ : فولَّت تبكي ، فقال : ، قال « َيا أم فُالٍن ، اجلنَّةُ ال يدُخلَها َعجُوٌز » : 
  .» } نَشآًء فََجَعلَْناُهنَّ أَْبكَاراً إِنَّآ أَنشَأَْناُهنَّ إِ{ : اهللا تعاىل يقُولُ 

  .» ُعُرباً « : قوله 
  .إذا بني » أعرب « احملببة إىل بعلها ، واشتقاقه من : ، والَعرُوب » َصُبور ، وُصُبر « ك » َعُروب « مجع 

  .قاله عكرمة وقتادة . تبني حمبتها لزوجها بشكل وغُْنج وحسن كالم : فالعروب 
  .احلسناء : وقيل 
  .احملسِّنة لكالمها : يل وق

وقال ابن عباس رضي اهللا . » ُرُسل وُرْسل ، وفُُرش وفُْرش « وهذا ك . بسكون الراء : وقرأ محزة ، وأبو بكر 
  .هّن العواشق : عنهما 

  ]البسيط : [ وأنشد للبيد 
  الَبصَُر َريَّا الرَّوادفِ َيْغَشى ُدوهنَا... وِفي اخلُُدورِ عُروٌب غَْيُر فَاِحَشٍة  -٤٦٩٠

  ]البسيط : [ ويروى 
  ريَّا الرَّوادِف يَْغَشى َضوؤَها الَبَصرَا... وِفي اِجلَناِن َعُروٌب غَْيُر فَاِحَشٍة  -٤٦٩١

  .العُُرب ، العواشق ألزواجهن : وعن ابن عباس وجماهد وغريمها 
  .الغَنَِجة : الَعُروبة : وعن عكرمة 
  .» مكّة « أنشد بيت لبيد ، وهي الشَِّكلة بلغة أهل ، و» املدينة « بلغة أهل : قال ابن زيٍد 

« ُعُرباً » : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل : وروى جعفر بن حممد عن أبيه عن جّده ، قال « 
  .« » كالُمهنَّ َعريبٌّ » : قال 

  .امللقة » الَعرُوب « : وعن ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما 
، وهو املساوي لك يف سّنك ألنه ميسّ جلدها التراب يف وقٍت واحد ، وهو آكد » تِْرب « مجع » باً أتَْرا« : قوله 

« : ، ومثله » مساويك « يف االئتالف ، وهو من األمساء اليت ال تتعرف باإلضافة؛ ألنه يف معىن الصفة؛ إذ معناه 
  .ألنه يف معىن صاحبك » ِخدُنك 

أقَْران ، وكانت : أْترَاب ، ويف الرجال : ثالث وثالثون سنة ، يقال يف النساء  سّن واحد ، وهو« : قال القرطيب 



  .» العرب متيل إىل من جاوزت حّد الصِّبا من النساء ، واحنطَّت عن الكرب 
  .األمثال واألشكال : األتْراب : وقال جماهد 

  .أتراب يف األخالق ال تباغض بينهن وال حتاُسد : وقال السُّدي 
َيْدخلُ أْهلُ اجلنَِّة اجلنَّة ُجْرداً ُمرْداً ، جعَاداً ، مكحَّلَني ، « : و هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال وروى أب

  .» أْبناَء ثالِثَني على َخلْقِ آَدَم طُولُه ِستُّونَ ِذَراعاً يف سبعةِ أذُْرعٍ 
نَِّة من صغريٍ وكبريٍ ُدون بَنِي ثالِثْين سنةً يف اجلنَِّة ، ال َمْن َماَت ِمْن أْهلِ اجل« : قال  -عليه الصالة والسالم  -وعنه 

  .» يزيُدون علْيَها أبداً ، وكذلَك أْهلُ النَّارِ 
  .} َألْصَحابِ اليمني { : قوله 

  :وجهان » الالم « يف هذه 
  .أي ألجل أصحاب اليمني » أْنشَأَْناُهنَّ « أهنا متعلقة ب : أحدمها 
  .ُمَساو له : هذا ترٌب هلذا ، أي : كقولك » أْترَاباً « قة ب أهنا متعل: والثاين 
  .ألصحاب اليمني : للسَّابقني ، واألتْرَاب العُُرب : احلور العني : وقيل 
  .} ثلة من األولني ، وثلة من اآلخرين { : قوله 

أي هم ثلة من األولني ، ]  ٢٧: عة الواق[ } وَأَْصَحابُ اليمني َمآ أَْصحَاُب اليمني { : رجع الكالم إىل قوله تعاىل 
  .وثلة من اآلخرين ، وقد مضى الكالم يف معناه 

{ من سابقي هذه األمة ، : يعين } ثُلَّةٌ مَِّن األولني { : وقال أبو العالية ، وجماهد ، وعطاء بن أيب رباح والضحاك 
  .من هذه األمة من آخرها } َوثُلَّةٌ مَِّن اآلخرين 

، فقال النيب صلى اهللا عليه } ثلة من األولني ، وثلة من اآلخرين { : ابن عباس يف هذه اآلية  روي عن« بدليل ما 
  .« » َجِميعاً ِمْن أمَِّتي » : وسلم 

ويرد هذا ما روى . » نصف من األمم املاضية ، ونصف من هذه األمة : أصحاب اجلنة نصفان « : وقال الواحدي 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن بريدة بن احلصيب قال » جامعه «  والترمذي يف» سننه « ابن ماجه يف 

  .» أْهلُ اجلنَِّة ِعْشُرونَ ومائة صنف ، مثاُنون مْنَها من هذهِ األمَِّة ، وأربُعونَ من سَاِئرِ األَممِ « 
  .هذا حديث حسن : قال الترمذي 

ثلّة من هؤالء ، : ألصحاب اليمني ثلَّتان : ف الصفة ، وجمازه رفع على االبتداء ، أو على حذف خرب حر» ثُلَّةٌ « و 
  .وثلّة من هؤالء 

  .هذه األمة على قول الواحدي : األمم املاضية ، واآلخرون : فاألوَّلُون 

َبارٍِد َولَا كَرِميٍ  لَا) ٤٣(وَِظلٍّ ِمْن َيْحُمومٍ ) ٤٢(ِفي َسُمومٍ َوَحِميمٍ ) ٤١(َوأَْصحَاُب الشَِّمالِ َما أَْصحَاُب الشَِّمالِ 
َوكَانُوا َيقُولُونَ أَِئذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ) ٤٦(َوكَاُنوا ُيِصرُّونَ َعلَى الِْحْنِث الَْعِظيمِ ) ٤٥(إِنَُّهْم كَانُوا قَْبلَ ذَِلَك ُمْتَرِفَني ) ٤٤(

لََمْجُموُعونَ إِلَى ِميقَاِت ) ٤٩(قُلْ إِنَّ الْأَوَِّلَني وَالْآخِرِيَن ) ٤٨(أَوَآَباُؤَنا الْأَوَّلُونَ ) ٤٧(ُترَاًبا َوِعظَاًما أَإِنَّا لََمْبعُوثُونَ 
فََماِلئُونَ ِمْنَها الُْبطُونَ ) ٥٢(لَآِكلُونَ ِمْن َشَجرٍ ِمْن َزقُّومٍ ) ٥١(ثُمَّ إِنَّكُْم أَيَُّها الضَّالُّونَ الُْمكَذُِّبونَ ) ٥٠(َيْومٍ َمْعلُومٍ 

  ) ٥٦(َهذَا ُنزُلُُهْم َيْوَم الدِّينِ ) ٥٥(فََشارُِبونَ شُْرَب الْهِيمِ ) ٥٤(ِمَن الَْحمِيمِ  فََشارُِبونَ َعلَْيِه) ٥٣(



  .} وَأَْصَحاُب الشمال َمآ أَْصَحابُ الشمال { : قوله 
 ملا ذكر منازل أهل اجلنة ومسَّاهم أصحاب اليمني ، ذكر منازل أهل النَّار ، ومسَّاهم أصحاب الشمال؛ ألهنم يأخذون

وهي الريح } َمآ أَْصحَاُب الشمال ِفي َسُمومٍ { : كتبهم بشمائلهم ، مث عظم ذكرهم يف البالء والعذاب ، فقال 
  .احلارة اليت تدخل يف مسام البدن ، واملراد هبا حر النار وهليبها 

  .ريح حارة هتب فتمرض أو تقتل ، وأصله من السم كسمّ احلية والعقرب وغريمها : وقيل 
حىت َيِلَج اجلمل ِفي { : وحيتمل أن يكون هو الّسم ، والّسم يقال يف خرم اإلبرة ، قال تعاىل « : اخلطيب قال ابن 

  .» ؛ ألن سم األفعى ينفذ يف مسام البدن ]  ٤٠: األعراف [ } َسمِّ اخلياط 
  .فيه  إشارة إىل ظلمة ما هم» َسُمومٍ « : السموم خيتص مبا يهّب ليالً ، وعلى هذا فقوله : وقيل 

« من َحِمَم املاء ، أو مبعىن » فاعل « مبعىن » فَِعيل « هو املاء احلاّر الذي قد انتهى حره ، فهو : » احلَِميم « و 
  .من حم املاء إذا سخنه » مفعول 
  .} َوِظلٍّ مِّن َيْحُمومٍ { : وقوله 

  .» َيفْعُول « وزنه » الَيْحُموم « 
  .» حلميم من احلمم ، أو ا« : قال أبو البقاء 
مأخوذ من احلَُمم وهو : َيفْعُول ، من احلم ، وهو الشحم املسود باحتراق النار ، وقيل » هو « : قال القرطيب 

  .الفحم 
  .هو الدُّخان األسود البهيم : قيل : » الَيْحُموم « و 

  .هو واٍد يف جهنم : وقيل 
  .واألول أظهر . اسم من أمسائها : وقيل 
، وأصله من احلمم ، وهو الفَْحم ، فكأنه لسواده فحم ، فسمي باسم مشتق منه ، وزيادة احلرف  إنه الظُّلمة: وقيل 

  .فيه لزيادة ذلك املعىن فيه ، ورمبا تكون الزيادة فيه جامعة بني الزيادة يف سواده ، والزيادة يف حرارته 
؛ ألهنم إن تعرَّضوا ملهّب اهلواء أصاهبم ويف األمور الثالثة إشارة إىل كوهنم يف العذاب دائماً: قال ابن اخلطيب 

السَُّموم ، وإن استكنُّوا كما يفعله الذي يدفع عن نفسه السموم باالستكنان يف الِكنِّ يكون يف ظل من حيموم ، وإن 
به إنَّ السموم يعذ: أراد التربُّد باملاء من حّر السموم يكون املاء من محيم ، فال انفكاك له من العذاب ، أو يقال 

فيعطش ، وتلتهب نار السَّموم يف أحشائه ، فيشرب املاء ، فيقطع أمعاءُه ، فرييد االستظالل بظلّ ، فيكون ذلك 
  .الظلّ ظل الَيْحُموم 

أبرد األشياء يف الدنيا حاّر عندهم : وذكر السموم دون احلميم دون النَّار تنبيهاً باألدىن على األعلى ، كأنه قيل 
  .فكيف أحرها 

  .النار سوداء ، وأهلها ُسود ، وكل ما فيها أسود : ضَّحاك قال ال
  .» ِمْن َيْحُمومٍ « : صفتان للظلّ ، كقوله } الَّ بَارٍِد َوالَ كَرِميٍ { : قوله 

  .، وإن كان السياق يرشد إىل األول » حيموم « وفيه أنه قدم غري الصرحية على الصرحية ، فاألوىل أن جتعل صفة ل 
  .» ُهَو ال بَارٌِد « : أي : برفعهما } ال َبارٌِد وال كرٌمي { : بلة وقرأ ابن أيب ع

  ]الكامل : [ كقوله 
  فَأبِيُت ال َحرٌج وال َمْحُروُم..  -٤٦٩٢



  .عذب » وال كَرِمي « بل حار؛ ألنه من دخان سعري جهنم ، » ال َبارِدٍ « : قال الضَّحاك 
  .ا ال خري فيه ، فليس بكرمي وال حسن منظره ، وكل م: وقال سعيد بن املسّيب 

لَُهْم مِّن فَْوِقهِْم ظُلَلٌ مَِّن النار َوِمن َتْحتِهِْم { : من النَّار يعذبون هبا كقوله تعاىل : أي } وَِظلٍّ مِّن َيْحُمومٍ { : وقيل 
  ] . ١٦: الزمر [ } ظُلَلٌ 

  .» كرم الظل نفع امللهوف ، ودفع أذى احلّر عنه « : قال الزخمشري 
  :فائدة الظل أمران : ولو كان كذلك لكان البارد والكرمي مبعىن واحد ، واألقوى أن يقال : ابن اخلطيب  قال

  .دفع احلر : أحدمها 
كون اإلنسان فيه مكرماً؛ ألن اإلنسان يف الربد يقصد الشمس ليدفأ حبرّها إذا كان قليل الثِّياب ، ويف : واآلخر 

ن من املكرمني يكون أبداً يف مكان يدفع احلر والربد عن نفسه ، فيحتمل أن يكون احلّر يطلب الظِّل لربده ، فإذا كا
  .املراد هذا 

الظل يطلب ألمر حّسي ، وهو يرده ، وألمر عقلي وهو الّتكرمة ، وهذا معىن ما نقله الواحدي : وحيتمل أن يقال 
  .» مية الدار ال واسعة وال كر« : عن الفرَّاء بنفي كل شيء مستحسن ، فيقولون 

  .} إِنَُّهْم كَانُواْ قَْبلَ ذَِلَك ُمْتَرِفنيَ { : قوله 
  .إمنا استحسنوا هذه العقوبة؛ ألهنم كانوا يف الدنيا متنّعمني باحلرام : أي 
  .املنعم : » املُْتَرف « و 

  .قاله ابن عباس وغريه 
  .مشركني : أي » ُمْتَرفَني « : وقال السُّدي 

  .} رُّونَ َعلَى احلنث العظيم َوكَانُواْ ُيِص{ : قوله 
  .العدل الثقيل ، ومسي به الذنب واإلمث لثقلهما ، قاله اخلطايب : اِحلْنثُ يف أصل كالمهم 

  .» لَْم َيْبلغوا احلِْنثَ « : وفالن َحنِثَ يف ميينه ، أي مل َيِف به؛ ألنه يأمث غالباً ، ويعرب باِحلْنِث عن الُبلُوغ ، ومنه قوله 
  .بالذنب ، وَتحَنَّثَ فالن ، أي جانب اِحلْنث : لك؛ ألن اإلنسان عند بلوغه إيَّاه يؤاخذ باحلنث ، أي وإمنا قيل ذ

فتفعَّل يف هذه كلِّها » َتَحرََّج « : يتعّبد ملُجانبته اإلمث ، حنو : ، أي » كَانَ يََتَحنَّثُ بِغَارِ حَِراَء « : ويف احلديث 
  .للسَّلْب 

  فصل يف تفسري اآلية
  .يقيمون على الشرك : أي } ُيِصرُّونَ َعلَى احلنث العظيم { : احلسن ، والضحاك ، وابن زيد  قال

  .الذَّْنب العظيم الذي ال يتوبون منه : وقال قتادة وجماهد 
مل يّربها ورجع فيها ، وكانوا : حنث يف ميينه ، أي : هو اليمني الَغُموس ، وهي من الكبائر ، يقال : وقال الشَّعيب 

  .قسمون أن ال بعث ، وأن األصنام أْنداد اهللا فذلك حنثهم ي
  فصل يف احلكمة من ذكر عذاب هذه الطائفة

إهنم : واحلكمة يف ذكره سبب عذاهبم ، ومل يذكر يف أصحاب اليمني سبب ثواهبم ، فلم يقل : قال ابن اخلطيب 
ضل ، والعقاب منه عدل ، والفضل سواء كانوا قبل ذلك شاكرين مذعنني ، وذلك تنبيه على أن ذلك الثواب منه ف

  .ذكر سببه ، أو مل يذكره ال يتوّهم باملتفضل نقص وظلم 



{ : وأمَّا العدل إن مل يعلم سبب العقاب ، يظن أن هناك ظلماً ، ويدلّ على أنه تعاىل مل يقل يف أصحاب اليمني 
 السَّابقني؛ ألن أصحاب اليمني جنوا بالفضل العظيم ال كما قاله يف]  ٢٤: الواقعة [ } َجَزآًء بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ 

  .بالعمل ، خبالف من كثرت حسناته حيسن إطالق اجلزاء يف حقه 
َوكَانُواْ ُيِصرُّونَ َعلَى احلنث { : واعلم أن املترف هو املنعم ، وذلك ال يوجب ذما ، وإمنا حصل هلم الذم بقوله 

إِنَُّهْم كَاُنواْ قَْبلَ ذَِلَك ُمْتَرِفَني { : أقبح القبائح ، فقال ] من [ رت النِّعم عليه ، فإن صدور املعاصي ممن كث} العظيم 
  .، ومل يشكروا نعم اهللا ، بل أصروا على الذنب العظيم } 

حلنث يقتضي أن ذلك عادهتم ، واإلصرار على ُمَداومِة املعصية وا} َوكَاُنواْ ُيِصرُّونَ { : ويف اآلية مبالغة؛ ألن قوله 
بلغ مبلغاً تلحقه : أي » َبلَغَ اِحلْنثَ « : أبلغ من الذنب؛ ألن الذنب يطلق على الصغرية ، ويدل على ذلك قوهلم 

  .فيه الكبرية 
قاله . وأما الصغرية فتلحُق الصغري ، فإن وليَُّه يعاقبه على إَساَءة األدب ، وترك الصالة ، وألن وصفه بالعظيم مبالغة 

  .ابن اخلطيب 
  .اآلية } َوكَانُواْ يِقُولُونَ أَإِذَا ِمتَْنا { : ه تعاىل قول

، وتقدم الكالم على » والصَّافات « هذا استبعاد منهم للبعث وتكذيب له ، وقد تقّدم الكالم على ذلك يف 
  .» الرَّْعد « االستفهامني يف سورة 

، مع أن املراد هو النفي ، ويف النفي ال } وثُونَ لََمْبُع{ : املؤكدة يف قوله تعاىل » الالم « كيف أتى ب : فإن قيل 
، ومرادهم » الالم « فال تذكر » إنَّ زيداً ليجيء ، وإنَّ زيداً ال جييء « : ، تقول » إنَّ « يف خرب » الالم « تدخل 

  .اإلنكار ، مبعىن إنا ال نبعث؟ : باالستفهام 
  :فاجلواب من وجهني 

  .ه ، جيب التصريح بالنفي وصيغته عند التصريح بالنفي وصيغت: أحدمها 
أهنم أرادوا تكذيب من خيرب عن البعث ، فذكروا أن املخرب عنه يبالغ يف اإلخبار ، وحنن ننكر مبالغته : والثاين 

وتأكيده ، فحكوا كالم املخرب على طريقة االستفهام واإلنكار ، مث إهنم أشاروا يف اإلنكار إىل أمور اعتقدوها مقررة 
وطال : أي } َوكُنَّا ُترَاباً َوِعظَاماً { : مث مل يقتصروا عليه ، بل قالوا بعده » أِئذَا ِمْتَنا « : هم ، فقالوا لصحة إنكار

إنكم ملبعوثون : مع هذا يقال لنا : عهدنا بعد كوننا أمواتاً حىت صارت اللحوم تراباً ، والعظاُم رفاتاً مث زادوا وقالوا 
  :بطريق التأكيد من ثالثة أوجه 

  .» إنَّ « استعمال : أحدها 
  .يف خربها » الالم « إثبات : ثانيها 
فقال اهللا } أََو آَبآُؤَنا األولون { : ترك صيغة االستقبال ، واإلتيان باملفعول كأنه كائن ، مث زادوا وقالوا : ثالثها 

لََمْجُموُعونَ إىل ِميقَاِت َيْومٍ { كم من} واآلخرين { من آبائكم ، و } إِنَّ األولني { يا حممد » قُلْ « : تعاىل هلم 
  .يوم القيامة : يعين } مَّْعلُومٍ 

إنكم : هو دليل القسم يف املعىن ، أي } لََمْجُموُعونَ { : يف قوله تعاىل » الالم « القسم ودخول : ومعىن الكالم 
  .جملُموعون قسماً حقًّا ، خبالف قسمكم الباطل 

، وهو شجر } آلِكلُونَ ِمن َشَجرٍ مِّن َزقُّومٍ { بالبعث } املكذبون { عن اهلدى } َها الضآلون ثُمَّ إِنَّكُْم أَيُّ{ : قوله 
  .» والصَّافَّات « كريه املَْنظَر كريه الطعم ، وهو املذكور يف سورة 



الني على ، وهو من متام كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم وقدم هنا الضَّ» مكة « ألهل : وهذا اخلطاب عاّم ، وقيل 
، فقدم املكذبني على ]  ٩٢: الواقعة [ } َوأَمَّآ إِن كَانَ ِمَن املكذبني الضآلني { : املكذبني يف آخر السورة ، قال 

  .» أئذا ِمْتَنا « : الضَّالني؛ ألهنم هنا أصرُّوا على احلنث العظيم فضلوا عن السبيل ، مث كذبوا الرسول ، وقالوا 
إنَّ الكالم هنا مع الكُفَّار وهم : ذبني باحلشر على الضالني عن طريق اخلالص ، أو يقال ويف آخر السورة قدم املك

ضلوا أوالً ، وكذبوا ثانياً ، ويف آخر السورة الكالم مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فقدم التكذيب به إظهاراً للعناية 
  .به صلى اهللا عليه وسلم 

  :فيه أوجه  .} ِمن َشَجرٍ مِّن َزقُّومٍ { : قوله 
  .مبتدئون األكل من شجر هو زقوم : األوىل البتداء الغاية ، والثانية للبيان ، أي » من « أن تكون : أحدها 
  .مستقر : فيتعلق مبحذوف أي » شجر « الثَّانية صفة ل » من « أن تكون : الثاين 

  .على ما تقدم من الوجهني  الثانية» من « آلكلون شجراً ، و : أن تكون األوىل مزيدة ، أي : الثالث 
األوىل لالبتداء يف حمل نصب » من « آلكلون زقُّوماً ، و : عكس هذا ، وهو أن تكون الثانية مزيدة ، أي : الرابع 

  .كائناً من شجر ، ولو تأخَّر لكان صفة : أي » زقّوم « على احلال من 
على هذا نعت ل » ِمْن زقُّومٍ « من شجر و  آلكلون شيئاً: صفة ملفعول حمذوف ، أي » من شجر « أن : اخلامس 

  .أو لشيٍء حمذوف » شجر « 
  .أن األوىل للتبعيض ، والثانية بدل منها : السادس 

  .} فََماِلئُونَ ِمْنَها البطون { : قوله 
  .للشجر أيضاً » عليه « عائد على الشجر ، ويف » منها « الضمري يف 

  .وأهنما لغتان وأنه جيوز تذكري اسم اجلنس وتأنيثه ، 
  .» الزَّقُّوم « عائد على » عليه « الضمري يف : وقيل 

  .للمأكول : وقال أبو البقاء 
  .انتهى » للمأكول أو األكل « : وقال ابن عطية 

  .ُبْعد » األكْل « : ويف قوله 
{ : ، ومن قرأ  «عليه » و « منها » وأّنث ضمري الشجر على املعىن ، وذكره على اللفظ يف « : وقال الزخمشري 

  .» فقد جعل الضمريين للشجرة ، وإمنا ذكر الثاين على تأويل الزقوم؛ ألنه تفسريها } ِمن َشَجَرٍة مِّن َزقُّومٍ 
  فصل يف حترير معىن الزقوم

، وحاصل األقوال يرجع إىل كون ذلك يف الطَّعم مرا ، « الزقوم » اختلفت أقوال الناس يف « : قال ابن اخلطيب 
  .للمس حارا ، ويف الرائحة منتناً ، ويف املنظر أسود ال يكاد آكله َيسيغُه ويف ا

مل جيتمع إال يف مهمل ، أو يف « ز ق م » والتحقيق اللغوي فيه أن الزَّقوم لغة عربية ، ودلنا تركيبه على قبحه؛ ألن 
  .مكروه 

  .للدَّناءة واللؤم » القَْزُم  «َزَمَق شعره إذا نتفه ، ومنه : مََزَق َيمْزُق ، ومنه : يقال منه 
« مع كل حرف من احلرفني الباقيني يدل يف أكثر األمر على مكروه ، فالقاف مع » القاف « وأقوى من هذا أن 

  .هو الشق » املَقَْمقَة « لتغليظ الصوت ، و » املقامق « ، وبالعكس » القمامة والتَّقَْمقُم والقُْمقُمة « ك » امليم 
فينفر الطَّبع  -القزنوب  -للخفة ، وبالعكس : رمي الطائر بذرقه ، والزَّقْزقة » الزق « الزاي ف وأما القاف مع 



  .من تركيب الكلمة من حروف اجتماعها دليل الكراهة والقُْبح ، مث قرن باألكل ، فدلَّ على أنه طعام ذو غُصَّة 
: تين الزّبد والعسل واللَّنب ، فذلك للمجانة ، كما يقال أطعم: مبعىن » َزقَْمتَنِي « : بأن العرب تقول : وأما ما يقال 

  .« ارشقين بثوب حسن ، وارمجين بكيس من ذهب 
  .« والصَّافات » وقد تقدم الكالم على الزَّقُوم يف 

  .} فََماِلئُونَ ِمْنَها البطون { : وقوله 
يأكل الشَّيء لتحلّة القسم ، بل يلزمون ال يكتفى منكم بنفس األكل ، كما يكتفى ممن : بيان لزيادة العذاب ، أي 

  .منها بأن ميلئوا منها البطون 
  .ميأل كل واحد منكم بطنه : إما مقابلة اجلمع باجلمع ، أي « الُبطُون » : وقوله 

وإما أن يكون لكل واحد بطون ، ويكون املراد منه ما يف بطن اإلنسان ، وهم سبعة أمعاء فيملئون بطون األمعاء ، 
  .أظهر ، والثاين أدخل يف التعذيب واألول 

على األكل ، أو على الزَّقوم ألجل مرارته وحرارته حيتاجون إىل شرب املاء : أي } فََشارُِبونَ َعلَْيِه { : قوله 
  .فيشربون من املاء احلار 

  .} فََشارُِبونَ شُْرَب اهليم { : قوله 
كمن شرب ماء حارا ُمْنِتناً ، فيمسك عنه ، بل يلزمون أن ال يكون شربكم : وهذا أيضاً بيان لزيادة العذاب ، أي 

  .يشربوا منه مثل ما يشرب األهْيم ، وهو اجلمل العطشان ، فيشرب وال يروى 
  .« ُشْرب » بضم الشني من : وقرأ نافع وعاصم ومحزة 

  .وباقي السبعة بفتحها 
  .بكسرها : وجماهد وأبو عثمان النهدي 

، واملقيس منها إمنا هو املفتوح ، واملضموم واملكسور امسان ملا يشرب ك « شرَِب » صدر الثالث لغات يف م: فقيل 
  .« الطَّْحن » و « الرَّْعي » 

  .« بضمتني » َشرِْبتُ ُشرْباً وشَْرباً وشِْرباً وشُُرباً « : تقول العرب » : قال القرطيب 
  .ا بضم الشِّني وفتحها وكسره: مسعت العرب تقول : قال أبو زيد 

؛ أال ترى أنك ترّده إىل املرة «فَْعل » والفتح هو املصدر الصحيح؛ ألن كل مصدر من ذوات الثالثة فأصله 
  .« َشْربة » حنو « فَْعلَة » : الواحدة ، فتقول 

  .« شربت شُْرباً وشَْرباً » : وقال الكسائي يقال 
  .« أيَّاُم ِمىن أيَّام أكْلٍ وشَْرب » : ويروى قول جعفر 

  .بفتح الشني ، والشرب يف غري هذا اسم للجماعة الشَّاربني : ال ويق

  ]البسيط : [ قال 
  َسفُّوُد شَْربٍ َنسُوُه عنَد ُمفتأِد... كأنَُّه َخارِجاً ِمْن َجْنبِ َصفَْحِتِه  -٤٦٩٣

  :فيه أوجه » اِهلْيم « و 
أصاهبا اهليام ، وهو داء معطش تشرب اإلبل منه إىل  ، وهو اجلمل والنَّاقة اليت» أهَْيم أْو َهْيَماء « أنه مجع : أحدها 

» أْحمر وُحْمر ، وَحمَراء وُحْمر « ك  -» اهلاء « بضم  -» هُْيم « : واألصل . أن متوت ، أو تسقم سقماً شديداً 
  .» أبَْيض « يف » بِيض « ، وذلك حنو » الياء « فقلبت الضمة كسرة لتصح 



  ]الطويل : [ وأنشد لذي الّرمة 
  َصداَها ، وال َيقِْضي علْيَها ُهَياُمهَا... فأْصَبْحُت كاهلَْيَماِء ، ال املَاُء ُمْبرٌِد  -٤٦٩٤
« : قليل ، حنو » فُعل « على » فَاِعل وفاِعلَة « أيضاً ، إال أن مجع » اهليام « من » هَاِئم وهَائمة « أنَّه مجع : الثاين 

  .» َنازِل ونُُزل ، وعائذ وُعوذ 
  ]لطويل ا: [ ومنه 

  ُعوٍذ َمطَاِفلِ..  -٤٦٩٥
  .» العوذ املطافيل « : وقوله 
  .وهو الذهاب؛ ألن اجلمل إذا أصابه ذلك َهاَم على وجهه » اهلَيام « هو من : وقيل 

« بفتح اهلاء ، وهو الرمل غري املتماسك الذي ال يروى من املاء أصالً ، فيكون مثل » َهَيام « أنه مجع : الثالث 
  .كما فُِعلَ بالذي قبله » الياء « مث خفف بإسكان عينه مث كسرت فاؤه لتصحّ  -بضمتني  -» ُحب َسحَاب وُس

  .حكاها ثعلب . بالفتح » اهليام « وهو الرمل املتماسك ، مبالغة يف  -بضم اهلاء  -» ُهَيام « أنه مجع : الرابع [ 
» الياء « لتصح ] [ ، مث خفف وكسرت فاؤه » وقُُرد قََراد « : حنو » فُُعل « إال أن املشهور الفتح ، مث مجع على 

. [  
: أيضاً « اهلَْيَماء » كاجلنون من العشق ، و « اهليام » أشّد العطش ، و  -بالضَّم  -واهلَُيام « : » الصحاح « ويف 

  .» العطاش  -بالكسر  -« اِهلَيام » املفازة ال ماء هبا ، و 
  .ا يلجئهم إىل أكل الزَّقُّوم ، ومن العطش ما يضطرهم إىل شُْرب اهليم أنَّهم يصيبهم من اجلُوع م: واملعىن 

كيف صح عطف الشاربني على الشاربني ، ومها لذوات واحدة ، وصفتان متفقتان : فإن قلت « : وقال الزخمشري 
  .، فكان عطفاً للشيء على نفسه؟ 

تناِهي احلرارة وقطع األمعاء أمر عجيب ،  ليستا متفقتني من حيث إن كوهنم شاربني على ما هو عليه من: قلت 
  .انتهى . » وشرهبم له على ذلك كما تشرب املاء أمر عجيب أيضاً ، فكانتا صفتني خمتلفتني 

  .} فََشارُِبونَ َعلَْيِه ِمَن احلميم فََشارُِبونَ { : يعين قوله 
  .وهو سؤال حسن ، وجوابه مثله 

  .تفسري للشرب قبله } فَشَارُِبونَ ُشْربَ اهليم { : ه وأجاب بعضهم عنه جبواب آخر ، وهو أن قول
شرب اهليم ، ومثل شرب غريها ، ففسره بأنه مثل شرب هؤالء ] مثل [ أال ترى أنَّ ما قبله يصلح أن يكون 

  :البهائم أو الرمال ، ويف ذلك فائدتان 
  .التنبيه على كثرة شرهبم منه : إحدامها 

  .وأن املشروب ال ينجع فيهم كما ال ينجع يف اِهلْيمِ على التفسريين عدم َجْدوى الشرب ، : والثانية 
تقتضي التعقيب يف الشربني ، وأهنم أوالً ملا عطشوا شربُوا من احلميم ظنا منهم أنه « والفاء « » : وقال أبو حيَّان 

أبداً ، وهو مثل شرب اهليم  ليسكن عطشهم ، فازدادوا عطشاً حبرارة احلميم ، فشربوا بعده شرباً ال يقع بعده ريٌّ
{ الصفة ، واملشروب منه يف : ، فهما شربان من احلميم ال شرب واحد اختلفت صفتاه فعطف ، واملقصود 

  .انتهى » فشاربون منه : حمذوف لفهم املعىن ، تقديره } فََشارُِبونَ ُشْربَ اهليم 
هذا فقط ، وكيف يناسب أن يكون زيادهتم والظَّاهر أنه شرب واحد ، بل الذي يعتقد « : قال شهاب الدين 

  .» العطش بشربة مقتضية لشرهبم منه ثانياً 



  .} اذا نُُزلُُهْم َيْوَم الدين { : قوله 
  .بضمتني » نُُزلُُهْم « : قرأ العامة 

  .وروي عن أيب عمرو من طرق 
  .بضمة وسكون ، وهو ختفيف : وعن نافع وابن حميصن 

  .ضيف ما يعّد لل: » النُُّزل « و 
  .هو أول ما يأكله ، فسمي به هذا هتكّماً مبن أعد له : وقيل 

  ]الطويل : [ وهو يف املعىن كقول أيب الشعر الضَّيب 
  جعلَنا القََنا واملُرهفاِت لَُه نُْزال... وكُنَّا إذا اجلَبَّاُر أنَْزلَ جَْيَشُه  -٤٦٩٦

هتكم ، ] وفيه [ كالنُّزل الذي يعد لألضياف تكرمة هلم ،  هذا أول ما يلقونه من العذاب يوم القيامة: ومعىن اآلية 
  ] . ٣٤: التوبة [ } فََبشِّْرُهْم بَِعذَابٍ أَِليمٍ { : كقوله تعاىل 

َنْحُن قَدَّْرَنا ) ٥٩( أَأَْنُتْم َتْخلُقُوَنهُ أَْم َنْحُن الَْخاِلقُونَ) ٥٨(أَفََرأَيُْتْم َما ُتْمُنونَ ) ٥٧(َنْحُن َخلَقَْناكُْم فَلَْولَا ُتَصدِّقُونَ 
َولَقَْد َعِلْمُتُم ) ٦١(َعلَى أَنْ ُنَبدِّلَ أَْمثَالَكُْم َونُْنشِئَكُْم ِفي َما لَا َتْعلَُمونَ ) ٦٠(َبْيَنكُُم الَْمْوَت َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني 

  ) ٦٢(النَّْشأَةَ الْأُولَى فَلَْولَا َتذَكَُّرونَ 

  .} فَلَْوالَ ُتَصدِّقُونَ  َنْحُن َخلَقَْناكُْم{ : قوله 
املعىن حنن خلقنا رزقكم ، فهال تصدقون أن : وقيل . فهال تصدقون بالبعث؛ ألن اإلعادة كاالبتداء : حتضيض ، أي 

  .فلوال تصدقون خبلقنا : هذا طعامكم إن مل تؤمنوا ، أو متعلق التصديق حمذوف ، تقديره 
  .» أفرأيُتم « : قوله 

  .» ما متنون « ومفعوهلا األول » ربوين أخ« : مبعىن ] هي [ 
  .وقد تقدم تقريره . والثاين اجلملة االستفهامية 

  .ما تصبُّونه من املنِّي يف أْرَحام النِّساء : واملعىن 
  .» أْمىن ميين « بضم التَّاء ، من » ُتْمُنونَ « : وقرأ العامَّة 

  .» ي مََنى َيْمنِ« بفتحها من : وابن عبَّاس وأبو السِّمال 
  ] . ٤٦: النجم [ } ِمن نُّطْفٍَة إِذَا متىن { : أْمىن النُّطفة ومناها ، قال اهللا تعاىل : يقال : قال الزخمشري 

» أنت تكرم « : متين ، كقولك : فظاهر هذا أنه استشهاد للثالثي ، وليس فيه دليل له ، إذ يقال من الرباعي أيضاً 
  .» أكرم « وهو من 

إذا أنزل عند » مََنى « إذا أنزل عند مجاع ، و » أمَْنى « تمل أن خيتلف معنامها عندي ، فيكون وحي: وقال القرطيب 
  :احتالم ، ويف تسمية املينِّ منيا وجهان 

  .إلمنائه ، وهو إراقته : أحدمها 
  .وير اِخللْقَة لتقديره ، وهو املَّن الذي يوزن به؛ ألنه مقدار لذلك ، فكذلك املَنِّي مقدار صحيح لتص: الثاين 
  :جيوز فيه وجهان . } أَأَنُتْم َتْخلُقُوَنُه { : قوله 

فلما حذف الفعل لداللة ما بعده عليه انفصل الضَّمري ، وهذا » أَتْخلُقُونُه « : أنه فاعل فعل مقدر ، أي : أحدمها 
  .من باب االشتغال 



  .مبتدأ ، واجلملة بعده خرب » أْنُتم « أن : والثاين 
  .رجح ألجل أداِة االستفهام واألول أ

  :جيوز فيها وجهان » أْم « : وقوله 
  .أهنا منقطعة؛ ألنَّ ما بعدها مجلة ، وهي إمنا تعطف املفردات : أحدمها 
  .أهنا متَّصلة : والثاين 

» َنْحُن  أْم« : أيت به على سبيل التَّوكيد؛ إذ لو قال » حنن « وأجابوا عن ُوقوع اجلملة بعدها بأن جميء اخلرب بعد 
، ولو » أو زيد فيها « ؟ زيد يف الدار ، »َمْن يف الدَّار « : الكتفي به دون اخلرب ، ونظري ذلك جواب من قال 

  .لكان كافياً » زيد « اقتصر على 
األمرين واقع ، وإذا صلح كانت متصلة ، إذ اجلملة بتأويل : ويؤيد كوهنا متصلة أن الكالم يقتضي تأويله ، أي 

  .املفرد 
  .» اخلالقوه « : حمذوف لفهم املعىن أي » اخلَاِلقُون « ومفعول 

  فصل يف حترير معىن اآلية
املقّدرون املصورون ، وهذا احتجاج عليهم ، وبيان لآلية } أم حنن اخلالقون { أنتم تصورون منه اإلنسان : واملعىن 

  .وه ال غري ، فاعترفوا بالبعث إذا أقررمت بأنا خالق: األوىل ، أي 
  .حنن خلقناكم ومل تكونوا شيئاً ، وأنتم تعلمون ذلك ، فهالَّ تصدقون بالبعث : قال مقاتل 

  .} َنْحُن قَدَّْرَنا { : قوله 
  .بتخفيف الدال » قََدْرَنا « : قرأ ابن كثري 

  .بتشديدها : والباقون 
الذي يقدر على اإلماتة يقدر على : ضاء ، وهذا أيضاً احتجاج ، أي ومها لغتان مبعىن واحد يف التقدير الذي هو الق

  .اخلَلْق وإذا قدر على اخلَلْق قدر على البعث 

  .سوَّينا بني أهل السماء وأهل األرض : معناه أي : قال الضحاك 
  .قضينا : وقيل 
  .كتبنا : وقيل 

  .ابا فمنكم من يبلغ اهلََرم ، ومنكم من ميوت صبيا وش: قال مقاتل 
  .مغلوبني عاجزين : أي } َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني { 

  .} على أَن نَُّبدِّلَ { : قوله 
: يعجزنا ، يقال : مل يسبقنا أحد على تبديلنا أمثالكم ، أي : ، وهو الظَّاهر ، أي } بَِمْسُبوِقَني { جيوز أن يتعلق 

  .أعجزه عنه ، وغلبه عليه : سبقه إىل كذا ، أي 
متوت طائفة ، وختلفها : أي } على أن نُبدِّل { قدرنا بينكم املوت ، : أي » قَدَّرْنا « : أنه متعلق بقوله :  الثاين

  .قال معناه الطربي . طائفة أخرى 
  .معترضاً ، وهو اعتراض حسن } َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني { : وعلى هذا يكون قوله 

  :وجهان » أْمثَالكُمْ « وجيوز يف 
حنن قادرون على أن نعدمكم ، وخنلق قوماً آخرين : أي  -بكسر امليم وسكون الثاء  -» مِثْل « أنه مجع : ا أحدمه



  ] . ١٣٣: النساء [ } إِن َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم أَيَُّها الناس َوَيأِْت بِآَخرِيَن { : أمثالكم ، ويؤيده 
« نغري صفاتكم اليت أنتم عليها َخلْقاً وُخلُقاً ، و  :وهو الصفة ، أي  -بفتحتني  -» مَثَل « أنه مجع : والثاين 

  .يف صفات غريها » ننشئكم 
  .» العنكبوت « وتقدم قراءتا النَّشأة يف 
  فصل يف تفسري معىن اآلية

وما { حنن قّدرنا بينكم املوت على أن نبدل أمثالكم بعد موتكم بآخرين من جنسكم ، : معىن اآلية : قال الطربي 
من الصُّور } وننشئكم فيما ال تعلمون { ال يتقدم متأخر ، وال يتأّخر متقدم ، : يف آجالكم ، أي }  حنن مبسبوقني

  .واهليئاِت 
  .جنعلكم ِقردةً وخنازير كما فعلنا بأقوام قبلكم : أي : قال احلسن 

بح الكافر بسواد املعىن ننشئكم يف البعث على غري صوركم يف الدنيا ، فيجّمل املؤمن ببياض وجهه ، ويق: وقيل 
  .وجهه 

يعين يف حواصل طري ُسوٍد تكون بربهوت كأهنا اخلَطَاِطْيف ، } ِفي َما الَ َتْعلَُمونَ { : قوله : وقال سعيد بن املسيب 
  .» اليمن « واٍد يف : » برهوت « و 

  .يف أي خلق شئنا : أي } فيما ال تعلمون { : وقال جماهد 
  .علمون ، ويف مكان ال تعلمون ننشئكم يف عامل فيما ال ت: وقيل 

  .} قَدَّْرَنا بَْيَنكُُم املوت { : قال ها هنا 
بلفظ اخللق؛ ألن املراد هناك بيان كون املوت ]  ٢: امللك [ } َخلََق املوت واحلياة { : » امللك « وقال يف سورة 

  .واحلياة خملوقني ، وهاهنا ذكر حياهتم ومماهتم 
  .} النشأة األوىل  َولَقَْد َعِلْمُتُم{ : قوله 
، مث من مضغة ، ومل تكونوا شيئاً : أي    .قاله جماهد وغريه . إذ خلقتم من نطفة ، مث من علقة 

  .وهذا تقرير للنشأة الثَّانية 
  .يعين خلق آدم عليه الصالة والسالم : وقال قتادة والضحاك 

  .فهال تذكرون : أي . } فَلَْوالَ َتذَكَُّرونَ { 
  .» الكاف « ، وضم » الذال « بسكون » ذْكُرون َت« : قرأ طلحة 
َعَجباً كُل الَعجبِ للُمكذِّبِ بالنَّشأة اآلخرِة ، وُهو َيَرى النَّْشأة األوىل ، وَعجَباً للُمصدِّقِ بالنَّشأةِ « : ويف اخلرب 

  .» اآلخرِة ، وُهَو َيسَْعى لدارِ الغُرورِ 

إِنَّا ) ٦٥(لَْو َنَشاُء لََجَعلَْناُه حُطَاًما فَظَلُْتْم َتفَكَُّهونَ ) ٦٤(ُتْم تَْزَرُعوَنُه أَْم َنْحُن الزَّارُِعونَ أَأَْن) ٦٣(أَفَرَأَْيُتْم َما َتحُْرثُونَ 
  ) ٦٧(َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ ) ٦٦(لَُمْغَرُمونَ 

ون من أرضكم ، فتطرحون أخربوين عما حترث: وما بعده تقدم نظريه ، وهذه حجة أخرى ، أي } أَفَرَأَيُْتم { : قوله 
فيها الَبذْر ، أأنُتم ُتنشئُونه ، وجتعلونه زرعاً ، فيكون فيه السُّنبل واحلب ، أم حنن نفعل ذلك وإمنا منكم البِذْر وشقُّ 

األرض؟ فإذا أقررمت بأن إخراج السُّنبلة من احلبَّة ليس إليكم ، فكيف تنكرون إخراج األموات من األرض 
  .وإعادهتم؟ 



 -احلَْرث إليهم ، والزَّرع إليه تعاىل؛ ألنَّ احلرث فعلهم ، وجيري على اختيارهم ، والزرع من فعل اهللا وأضاف 
  .وينبت على اختياره ال على اختيارهم  -تعاىل 

َزرعُت ، وليقُلْ حرثُت ، : ال َيقُولنَّ أحدُكْم « : وكذلك ما روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  .» نَّ الزَّارَع ُهَو اللَُّه فإ

  .} أَأَنُتْم تَْزَرُعوَنُه أَْم َنْحُن الزارعون { : أمل تسمعوا قول اهللا تعاىل : قال أبو هريرة 
بل اهللا : اآلية ، مث تقول } أَفََرأَْيُتم مَّا َتحُْرثُونَ { : واملستحّب لكل من زرع أن يقرأ بعد االستعاذة « : قال القرطيب 

ع ، واملنبت واملبلغ ، اللهم صل على حممد ، وارزقنا مثره ، وَجنِّْبنا ضرره ، واجعلنا ألنعمك من الشَّاكرين هو الزار
الدُّود واجلراد وغري ذلك ، مسعناه من ثقة وجرَّبناه : إنَّ هذا القول أمان لذلك الزَّرع من مجيع اآلفات : ، ويقال 

  .» فوجدناه كذلك 
  ] . ٢٩: الفتح [ } يُْعجُِب الزراع { : رع هو اهللا ، فكيف قال تعاىل إذا كان الزَّا: فإن قيل 

  »الزَّْرُع للزُّراع « : وقال عليه الصالة والسالم 
  .أن احلرث أوائل الزَّرع ، والزرع أواخر احلرث ، فيجوز إطالق أحدمها على اآلخر التِّصاله به : فاجلواب 

يفعل ما يؤول إىل أن يصري : حرَّاث أي : فالن َزرَّاع كما يقال : ونه ، وقد يقال ، جتعل» أأْنُتْم تزَرُعوَنهُ « : ومعىن 
  .َزْرعاً ، وقد يطلق لفظ الزَّْرع على َبذْر األرض وتكريبها جتوزاً 

  .» وهذا هني إرشاد وأدب ، ال حظر وإجياب « : قال القرطيب 
  .» غُالِمي وَجارَيِتي وفَتَاَي وفََتاِتي : َعْبِدي وأمَِتي ، وليقُلْ : ال َيقُولنَّ أحُدكم « : ومنه قوله عليه الصالة والسالم 

  .} لَْو َنَشآُء لََجَعلَْناُه حُطَاماً { : قوله 
[ } َجَعلَْناُه أُجَاجاً { : ، وهو األكثر؛ ألنه مثبت ، وحذف يف قوله » الالم « مقروناً ب » لو « أتى هنا جبواب 

  .قاله الزخمشري . باملأكول أعظم منها باملشروب ؛ ألن املّنة ]  ٧٠: الواقعة 
، وذلك ]  ٦٧: يس [ } َولَْو َنَشآُء لََمَسْخَناُهْم { و ]  ٦٦: يس [ } َولَْو َنَشآُء لَطََمْسَنا { : وهذا منقوض بقوله 

  .» الالم « أن أمر الطَّمس أهون من أمر املسخ ، وأدخل فيهما 
كان أقرب الذكر ، فاستغىن بالالم فيه عن } ولو نشاء جلعلناه حطاماً  {: وأجاب الزخمشري جبواب آخر فقال 

  .ذكرها ثانياً 
{ : مع قوله ]  ٦٦: يس [ } َولَوْ َنَشآُء لَطََمْسَنا على أَْعيُنِهِمْ { : وهذا ضعيف؛ ألن قوله تعاىل : قال ابن اخلطيب 

: الواقعة [ } َجَعلَْناهُ أُجَاجاً { ، و } لََجَعلَْناُه ُحطَاماً { : أقرب من قوله ]  ٦٧: يس [ } َولَْو َنَشآُء لََمَسْخَناُهْم 
أحدمها قريب من اآلخر ذكراً ال معىن؛ ألن الطَّْمس ال يلزمه املَْسخ وال بالعكس ، : اللَُّهم إالَّ أن تقول هناك ]  ٧٠

  .وأما املأكول يكون معه املشُروب يف الدهر فاألمران متقاربان لفظاً ومعىن 

  فصل يف الكالم على هذه اآلية
  :هذه اآلية تتضمن أمرين : قال املاوردي 

  .االمتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حىت عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم : أحدمها 
الربهان املوجب لالعتبار؛ ألنه ملا أنبت زرعهم بعد تالشي بذره ، وانتقاله إىل استواء حاله من العفنِ : الثاين 
تريب حىت صار زرعاً أخضر ، مث قوي مشتدا أضعاف ما كان عليه ، فهو بإعادة من أمات أحق عليه وأقدر ، والتَّ

الزَّرع : متكسِّراً ، يعين : أي } لَْو َنَشآُء لََجَعلَْناهُ ُحطَاماً { : ويف هذا الربهان مقنع لذوي الفطر السَّليمة ، مث قال 



  :نتفع به يف مطعم وال غذاء ، فنبَّه بذلك على أمرين واحلُطَام اهلشيم اهلالك الذي ال ي
  .ما أوالهم به من النعم يف زرعهم إذ مل جيعله حطاماً ليشكروه : أحدمها 

ليعتربوا بذلك يف أنفسهم كما أنه جيعل الزَّرع ُحطاماً إذا شاء ، وكذلك يهلكهم إذا شاء ليتَّعظوا فينزجروا : الثاين 
.  

  .} فَكَُّهونَ فَظَلُْتْم َت{ : قوله 
  .» طه « بفتح الظَّاء ، بالم واحدة وقد تقدم الكالم عليها مستوىف يف : قرأ العامة 

  .بكسر الظاء : وأبو حيوة وأبو بكر يف رواية 
  .على األصل بالمني ، أوالمها مكسورة » فظَِللُتْم « : وعبد اهللا اجلحدري 

  .فتحها ، وهي لغة أيضاً : وروي عن اجلحدري 
  .باهلاء » َتفَكَُّهونَ « : مة والعا

« الفكاهة إالَّ من احلزن ، فهو من باب ) وال تلقى ( تلقون الفكاهة من أنفسكم ، : تَْنَدُمون ، وحقيقته : ومعناه 
  .» حتَرَّج وتأثّم وحتوب 

  .قاله عطاء والكليب ومقاتل . تتعجبون بذهاهبا ما نزل بكم يف زرعكم . » تفكّهون « : وقيل 
  .قاله احلسن وقتادة وغريمها . تتندمون مما حلّ بكم : وقيل 
  .تالوُمون : وقيل 
  .تتفجَّعون ، وهذا تفسري بالالزم : وقيل 

  .تندَّمون : بالنون ، أي » َتفَكَُّنونَ « : وقرأ أبو حزام العكلي 
  .تندَّم » َتفَكَّن « تعجَّب ، و » َتفَكَّه « : قال ابن خالويه 

العامل كمثل احلمَّة ، يأتيها البُعَداُء ويتُركَُها القُرَباُء ، فََبْيَنا ُهم إذ غَاَر ماؤَها فانتفع به قوٌم ،  مثلُ« : ويف احلديث 
  .يتندَُّمون : ، أي » وَبِقي قوٌم يتفكَُّنون 

  .والنون ، لغة عكل : قال الفرَّاء 
  .التندُّم على ما فات » التَّفَكُّن « : ويف الصحاح 

  .التكلُّم فيما ال يعنيك : ه التفكُّ: وقيل 
  .فُكاهة بالضَّم : ومنه قيل للمزاح 

  .بالكسر ، فهو فَِكٌه إذا كان طّيب النفس مزَّاحاً » فَِكَه الرَّجل « فمصدر  -بالفتح  -فأما الفَكَاهة 
  .» إنا ملغرمون « : قوله 

  .زتني ، وعدم إدخال ألف بينهما باالستفهام ، وهو على أصله يف حتقيق اهلم» أئِنَّا « : قرأ أبو بكر 
  .هبمزة واحدة على اخلرب : والباقون 

فظلتم تفكهون : هذه اجلملة قول مقدر على كلتا القراءتني ، وذلك يف حمل نصب على احلال ، تقديره : وقيل 
. من الغرام وهو اهلالك ملُلزُمون غرامة ما أنفقنا ، أو ُمهلكُونَ هلالك رزقنا : إنا ملغرمون؛ أي : قائلني ، أو تقولون 

  .قاله الزخمشري 
  ]اخلفيف : [ ومن جميء الغرام مبعىن اهلالك قوله 



  طِ َجزيالً فإنَّهُ ال ُيبَاِلي... إنْ ُيَعذِّبْ َيكُْن غََراماً وإن ُيْع  -٤٦٩٧
  .العذاب : الغرام : قال ابن عبَّاس وقتادة 
  ]الطويل : [ ومنه قول ابن املُحلَّم 

  وأنَّ فُؤاِدي ُمبَْتلٌ بك ُمْغرُم... بأنَّ اِحللَْم منِّي َسجيَّةٌ  وِثقُْت -٤٦٩٨
  .ملولع بنا : وقال جماهد وعكرمة 

  .أغرم فالن بفالنة أي أولع هبا ، ومنه الغرام ، وهو الشر الالزم : يقال 
  .مللقون شرا : وقال جماهد أيضاً 

  .هو اهلالك مأخوذون من الغرام ، و» ملُْغرُمون « : وقال النحاس 
  .هو من الغرم : وقال الضحاك وابن كيسان 

  .غرمنا احلبَّ الذي بذرناه : الذي ذهب ماله بغري عوضٍ ، أي : » املُْغَرم « و 
  .ُمَحاَسُبون : وقال مرة اهلمداين 

  .} َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ { : قوله 
  .قاله قتادة . ن الرِّزق ، واحملروم ضد املرزوق حرمنا ما طلبنا من الريع ، واحملروم احملدود املمنوع م: أي 

اجلُدوبة ، : ؟ قالوا «ما مينَُعكمُ احلَْرث » : أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم مرَّ بأرض األنصار ، فقال « وعن أنس 
وإن شِئُْت زرْعتُ بالرِّيحِ ،  أَنا الزَّارُع ، إن ِشئُْت زرْعُت باملاِء ،: يقولُ  -تعاىل  -ال َتفَْعلُوا ، فإنَّ اهللا » : فقال 

  .» } أَفَرَأَْيُتم مَّا َتحُْرثُونَ ، أَأَنُتْم تَْزَرُعوَنُه أَْم َنْحُن الزارعون { : ، مث تال « وإن ِشئُْت زرعْت بالَبذْرِ 
باه وأ»  -تعاىل  -ويف هذا احلديث والذي قبله ما يصحح قول من أدخل الزَّارع يف أمساء اهللا « : قال القرطيب 

  .مجهور العلماء 

لَوْ َنَشاُء َجَعلْنَاُه أُجَاًجا فَلَْولَا ) ٦٩(أَأَنُْتْم أَْنَزلُْتُموُه ِمَن الُْمْزِن أَْم َنْحُن الُْمنْزِلُونَ ) ٦٨(أَفَرَأَْيُتُم الَْماَء الَِّذي َتشَْرُبونَ 
  ) ٧٠(َتْشكُُرونَ 

  .} أَفَرَأَيُْتُم املآء الذي َتشَْرُبونَ { : قوله 
  .لتحيوا به أنفسكم ، وتسكنوا به عطشكم 

  .} أَأَنُتْم أَنَزلُْتُموُه ِمَن املزن { 
  .مزنة : السحاب ، وهو اسم جنس ، واحدُه : أي 
  ]املتقارب : [ قال 

  وال أْرَض أْبقَلَ إْبقالَهَا... فَالَ ُمْزَنةٌ وَدقَْت ودقََها  -٤٦٩٩
  .السَّماء والسَّحاب : املُْزن  :وعن ابن عباس وجماهد وغريمها أيضاً والثوري 

  .السحابة البيضاء ، واجلمع مزن : املُزنة : وقال أبو زيد 
  .املطرة : واملُْزنة 

  ]الطويل : [ قال 
  وُعفُْر الظِّباِء يف الكناسِ َتقَمَُّع... ألَْم َتَر أنَّ اللََّه أنَْزلَ ُمْزَنةً  -٤٧٠٠
  .} أَْم َنْحُن املنزلون { : وقوله 



  .إذا عرفتم بأين أنزلته فلم ال تشكروين بإخالص العبادة يل ، ومل تنكروا قُدريت على اإلعادة؟ : أي 
  .} لَْو َنَشآُء َجَعلَْناهُ أُجَاجاً { : وقوله 

  .هذه » لو « يف جواب » الالم « وقد تقدم عدم دخول 
، ونزعت منه « جلعلناه حطاماً » : يف قوله « لو » يف جواب « الالم » مل دخلت : فإن قلت « : وقال الزخمشري 

  .هاهنا؟ 
ملا كانت داخلة على مجلتني معلقة ثانيتهما باألوىل تعلق اجلزاء بالشَّرط ، ومل تكن خملصة للشرط « لو » إن : قلت 

ين عاملة مثلها ، وإمنا سرى فيها معىن الشرط اتفاقاً من حيث إفادهتا يف مضمون مجلتني أن الثَّا« ال » و « إن » ك 
لتكون علماً على « الالم » امتنع المتناع األول افتقرت يف جواهبا إىل ما ينصب علماً على هذا التعلق فزيدت هذه 

ذلك ، فإذا حذفت بعد ما صارت علماً مشهوراً مكانه ، فألن الشيء إذا علم وشهر موقعه ، وصار مألوفاً ومأنوساً 
  .السَّامع به مل يبال بإسقاطه عن اللفظ استغناء مبعرفة 
  كيف أصبحت؟: خريٍ ، ملن قال له : أال ترى ما حيكى عن رؤبة ، أنَّه كان يقول 

  ]السريع : [ فحذف اجلار لعلم كل أحد مبكانه ، وتساوي حال إثباته وحذفه لشهرة أمره ، وناهيك بقول أوس 
  اكالَيْومِ َمطْلُوباً وال طَلََب... َحتَّى إذا الكَالَُّب قال لََها  -٤٧٠١
فإذاً حذفها اختصار لفظي ، وهي ثابتة يف املعىن ، فاستوى املوضعان بال فرق بينهما ، على أن « لَْم أرَ » : وحذفه 

مفيدة معىن التَّوكيد ال « الالم » إن هذه : تقدم ذكرها واملسافة قصرية ، ُمْغنٍ عن ذكرها ثانياً ، وجيوز أن يقال 
ية املشروب للداللة على أنّ أمر املطعوم مقدم على أمر املشروب ، وأنَّ حمالة ، فأدخلت يف آية املطعوم دون آ

  .الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل أن املشروب إمنا حيتاج إليه تبعاً للَمطُْعوم 
  ]الوافر : [ أال ترى أنك إمنا تسقي ضيفك بعدما تطعمه ، ولو عكست قعدت حتت قول أيب العالء 

  َسقَْوا أْضيافَُهْم َشَبماً زالال... النَّاسِ َمْحضاً  إذا ُسقَِيْت ُضيُوُف -٤٧٠٢
  .انتهى . » أنا ال أشرب إال على مثيلة وهلذا قدمت آية املطعوم على آية املشروب : وسقي بعض العرب فقال 

  .وقد تقدم جواب ابن اخلطيب له عن ذلك 
  فصل يف تفسري اآلية

  .امللوحة املاحل الشديد : » األجاج « : قال ابن عبَّاس 
  .ُمرا ال تنتفعون به يف شرب وال زرع وال غريمها : وقال احلسن 

  .الذي صنع ذلك بكم » تشكرون « فهال : أي » فلوال « 

َتذْكَِرةً َوَمَتاًعا ِللُْمقْوِيَن َنْحُن َجَعلَْناَها ) ٧٢(أَأَْنُتْم أَْنَشأُْتْم َشَجرََتَها أَْم َنْحُن الْمُْنِشئُونَ ) ٧١(أَفَرَأَْيُتُم النَّاَر الَِّتي ُتوُرونَ 
  ) ٧٤(فََسبِّحْ بِاْسمِ َربَِّك الَْعظِيمِ ) ٧٣(

  .} أَفَرَأَيُْتُم النار اليت تُوُرونَ { : قوله 
  .أخربوين عن النَّارِ اليت تظهروهنا بالقَْدحِ من الشجر الرطب : أي 
خرجت ناره ، وأصل : ، وورى الزند يري أي قدحته فاستخرجت ناره : من أوريت الزند ، أي : » ُتُورون « و 
  .توريون » ُتوُرون « 

  .والشَّجرة اليت يكون منها الزناد هي املَْرُخ والعفار 



  .» ِفي كُلِّ شجرٍ ناٌر ، واستَْمجَد املَْرُخ والعَفَاُر « : ومنه قوهلم 
  .استكثروا منها ، كأهنما أخذا من النَّار ما حسبهما : أي 

  .سرعان الَوْري إهنما ي: وقيل 
  .} أَْم َنْحُن املنشئون { : قوله تعاىل 

  .فإذا عرفتم قُدريت ، فاشكروين وال تنكروا قدريت على البعث : املخترعون اخلالقون ، أي : أي 
  .} َنْحُن َجَعلَْناَها َتذِْكَرةً { : قوله 
  .قاله قتادة . نار الدنيا موعظة للنار الكربى : يعين 

  .صرة للناس من الظَّالم تب: وقال جماهد 
، « إنَّ َناركُْم هذه الَّيت توقدوهنا يا بين آَدَم جزٌء من َسْبعَني ُجْزءاً من َنارِ جهنَّم « » : قال عليه الصالة والسالم 

  .« » لُ حرِّها فإنََّها فُضِّلْت علْيها بِتْسَعٍة وِستنيَ ُجْزءاً ، كُلُّهن مث» : يا رسول اهللا إن كانت لكافية ، قال : فقالوا 
  .} َوَمَتاعاً لِّلُْمقْوِيَن { : قوله 
: دخل يف الصحراء ، وأقوت الدَّار : » أصحر « أقوى الرَّجل إذا حلَّ يف األرض القواء ، وهي القفر ، ك : يقال 

  .خلت من ذلك؛ ألهنا تصري قَفْراً 
  ]البسيط : [ قال النابغة 
  أقَْوْت ، فطال علْيَها سالفُ األَمِد... السَّنِد َيا َداَر َميَّةَ بالَعلَْياِء ف -٤٧٠٣

أي منفعة للمسافرين ، مسوا بذلك لنزوهلم القوى ، وهي القفر اليت ال شيء فيها » متاعاً للمقوين « : قال الضحاك 
  . -باملد والقصر  -، وكذلك القوى والقواء 

  ]الكامل : [ قال . أي خلت من سكاهنا  أقوت الدار ، وقويت أيضاً ،: ال أنيس به ، يقال : ومنزل قواء 
  أقَْوى وأقْفَرَ َبْعَد أمِّ اهلَيْثَمِ... ُحيِّيَت ِمْن طَلَلٍ تقَادَم َعْهُدُه  -٤٧٠٤

أي املنتفعني هبا من الناس أمجعني يف الطبخ واخلبز واالصطالء واالستضاءة ، ويتذكر هبا » للمقوين « : وقال جماهد 
  .نها نار جهنم فيستجار باهللا م

  .للجائعني يف إصالح طعامهم : وقال ابن زيد 
  .أقويت منذ كذا وكذا ، أي ما أكلت شيئاً ، وبات فالن القواء وبات القَفَْر ، إذا بات جائعاً على غري طعم : يقال 

  ]الطويل : [ قال الشاعر 
  لَئِيُم:  ُمحافَظَةً ِمْن أن ُيقالَ... وإنِّي ألْختَاُر القََوى ، طاوَي احلََشا  -٤٧٠٥

  .املقوي من األضداد ، يكون مبعىن الفقري ، ويكون مبعىن الغين : وقال قطرب 
  .معه مالٌ ] يكن [ ُمقْوٍ إذا مل : أقوى الرجل إذا مل يكن معه زاٌد ، ويقال للفقري : يقال 

له ليقويه على ما يريد إذا قويت دوابه ، وكثر ما: ما أكلت شيئاً ، وأقوى : أقويت منذ كذا ، أي : وتقول العرُب 
.  

  .واآلية تصلح للجميع؛ ألن النَّار حيتاج إليها املسافر واملقيم والغين والفقري : وقال املهدوي 
وخّص املسافر باالنتفاع هبا؛ ألنَّ انتفاعه أكثر من انتفاع املقيم؛ ألنَّ أهل البادية ال ُبدَّ هلم من النَّار : وقال القشريي 
  .رب منهم السِّباع ، ويف كثري من حوائجهم يوقدوهنا ليالً لته



  .} فَسَبِّْح باسم َربَِّك العظيم { : قوله 
  .فنزه اهللا عما أضافه إليه املشركون من األنداد والعجز عن البعث : أي 

واملشهور أن االسم مقحم ، واألحسن أنه من باب األوىل ، وأنَّ تعظيم املسمى آكد ، وقد تقدم : قال ابن اخلطيب 
، وإن » ذهب « ، وإن كان خفيا قوي باحلرف ك » ضرب « أن تعلُّق الفعل إن كان ظاهراً استغىن عن احلرف ك 

  .» َشكَر وَنَصحَ « كان بينهما جاز الوجهان ك 
 خفي التعليق من هذا الوجه ، فأيت باحلرف -واملراد الذَّات  -متعد بنفسه إالَّ أنه ملا دخل على االسم » َسبِّحْ « و 
.  

: فيحتمل أن ذلك ألهنم كانوا يعترفون باهللا ، ويقولون ] .  ١: من سورة األعلى [ } َسبِّحِ اسم رَبَِّك { وأما قوله 
نّزهوا االسم كما نزهتم احلقيقة ، وعلى : يف املعىن ، وإمنا مسي األصنام آهلة باللفظ ، فقيل هلم » حنن ال نشرك « 

يا مسكني ، أفنيت عمرك وما أصلحت : يه وسلم بل هو كقول الواعظ هذا فاخلطاب ليس للنيب صلى اهللا عل
  .عملك ، ويريد السَّامع 

  .زائدة » الباء « فسّبح مبتدئاً باسم ربك ، فال تكون : واملعىن مع الباء 
  .القريب من الكل ، فإن الصَّغري إذا قرب من شيء بعد عن غريه : ومعىن العظيم 

) ٧٨(ِفي ِكتَابٍ َمكُْنوٍن ) ٧٧(إِنَُّه لَقُْرآنٌ كَرٌِمي ) ٧٦(وَإِنَُّه لَقََسٌم لَْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم ) ٧٥(النُُّجومِ فَلَا أُقِْسُم بَِمَواِقعِ 
َتْجَعلُونَ رِزْقَكُمْ َو) ٨١(أَفَبَِهذَا الَْحِديِث أَْنُتْم ُمْدِهُنونَ ) ٨٠(َتْنزِيلٌ ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني ) ٧٩(لَا َيَمسُُّه إِلَّا الُْمطَهَُّرونَ 

  ) ٨٢(أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ 

  .} فَالَ أُقِْسُم { : قوله 
  .الم ألف » فَالَ « : قرأ العامة 
  :وفيه أوجه 

فال حجة ملا يقول الكُفَّار ، : أهنا حرف نفي ، وأنَّ النفي هبا حمذوف ، وهو كالم الكافر اجلاحد ، تقديره : أحدها 
  .ا ذكر مث ذكر ابتداء قسماً مب

  .وإليه ذهب كثري من املفسِّرين والنحويني 
ال واهللا ما كان » : ، كما تقول ] القسم [ ليس األمر كما تقولون ، مث استأنف : هي نفي ، واملعىن « : قال الفرَّاء 

  .» ليس األمر كما ذكر ، بل هو كذا : وال يريد به نفي اليمني ، بل يريد به نفي كالم تقدم ، أي « كذا 
  .وخربها » ال « وضعِّف هذا بأن فيه حذف اسم 

وال جيوز وال ينبغي ، فإنَّ القائل بذلك مثل سعيد بن جبري تلميذ خرب القرآن وحبره عبد اهللا بن « : قال أبو حيَّان 
  .عباس 

  .» ويبعد أن يقوله إال بتوقيفٍ 
[ } لِّئَالَّ َيْعلََم { : إنه لقسم ، ومثله يف قوله تعاىل و: فأقسم ، بدليل قوله : واملعىن . أنَّها زائدة للتأكيد : الثاين 

  .ليعلم : ، والتقدير ]  ٢٩: احلديد 
  ]الطويل : [ وكقوله 
فألقسم ، فأشبعت الفتحة ، فتولّد : أهنا الم االبتداء ، واألصل : الثالث ... فَالَ وأبِي أْعداِئَها ال أخُوُنَها  -٤٧٠٦



  .منها ألف 
  ]الرجز : [ كقوله 
  .قاله أبو حيَّان ... أُعوذُ باللَِّه ِمَن الَعقَْرابِ  -٤٧٠٧

  .» أفئيدة « : واستشهد بقراءة هشام 
  .» وهذا ضعيف جدا « : قال شهاب الدين 

  .بالم واحدة » فألقسم « : واستند أيضاً لقراءة احلسن وعيسى 
  :ويف هذه القراءة خترجيان 

» الالم « ، وبعدها مبتدأ حمذوف ، والفعل خربه ، فلما حذف املبتدأ اتصلت الم االبتداء » الالم « أن : أحدمها 
  .» لزيد منطلق « : حنو » فألنا أقسم « : خبربه ، وتقديره 

  .قاله الزخمشري وابن جين 
نَّ إِنْ َولََيْحِلفُ{ : أهنا الم القسم دخلت على الفعل احلايل ، وجيوز أن يكون القسم جواباً للقسم ، كقوله : والثاين 
، وهو جواب لقسم مقدر وجيوز أن يكون القسم كذلك وهذا هو قول الكوفيني ، ]  ١٠٧: التوبة [ } أَرَْدَنآ 

والبصريون يأبونه ، وخيرجون ما يوهم ذلك على إضمار مبتدأ ، فيعود القسم . جييزون أن يقسم على فعل احلال 
  .على مجلة امسية 

  . ومنع الزخمشري أن تكون الم القسم
  :ألمرين : قال 

  .أن حقها أن تقرن بالنون املؤكدة ، واإلخالل هبا ضعيف قبيٌح : أحدمها 
  .يف جواب القسم لالستقبال ، وفعل القسم جيب أن يكون للحال » ألفعلن « أن : والثاين 

  .يعين أن فعل القسم إنشاء ، واإلنشاء حال 
وأمَّا الكوفيون فيجيزون التَّعاقب بني . ، هذا مذهب البصريني أيضاً » إنَّ حقَّها أن تقرن هبا النون « : وأمَّا قوله 

  ]الطويل : [ كقوله » واهللا ألضرب زيداً « : الالم والنون ، حنو 
  لَيْعلَُم ربِّي أنَّ َبيِْتَي واسُِع... لَِئْن َتُك قَْد َضاقَْت َعلْيكُم ُبيُوتكُْم  -٤٧٠٨

  .» اهللا اضربن زيداً « و 
  ]لكامل ا: [ كقوله 
  . .وقَِتيلِ ُمرَّة أثأََرنَّ  -٤٧٠٩

  :وقد تقدم قريب من هذه اآلية يف قوله تعاىل 

، ولكن هناك ما ال ميكن القول به هنا ، كما أن هنا ما ]  ٦٥: النساء [ } فَالَ َوَربَِّك الَ ُيْؤِمُنونَ حىت ُيَحكُِّموَك { 
ُألقِْسُم بَِيومِ { : يف قراءة ابن كثري » القيامة « قريب منه يف  -ىل إن شاء اهللا تعا -ال ميكن القول به هناك ، وسيأيت 

  ] . ١: القيامة [ } الِقياَمةِ 
  ]الطويل : [ للتنبيه ، كقوله » أالَ « مبعىن » ال « : وقيل : قال القرطيب 

  .. أال ِعْم صََباحاً أيَُّها الطَّلَلُ الَباِلي  -٤٧١٠
  .ليتدبروه ، فإنه ليس بشعر ، وال سحر ، وال كهانة كما زعموا ونبَّه هبذا على فضيلة القرآن 

  .مجعاً » مبواقع « : وقرأ العامة 



  .مفرداً مبعىن اجلمع؛ ألنه مصدر فوحَّد » مبوقع « : واألخوان 
  .قاله قتادة وغريه . مساقطها ومغارهبا : ومواقعها 

  .انكدارها وانتثارها يوم القيامة : وقال احلسن 
  .» إنَّه لقُرآن كرمي « و » وإنه لقسم « : قاله ابن عباس والسدي ، ويؤيده . راد جنوم القرآن امل: وقيل 

  .منازهلا : وقال عطاء بن أيب رباح 
  .مطرنا بنوء كذا : هي األنواء اليت كانت أهل اجلاهلية ، تقول إذا مطروا : وقال الضحاك 
  .مستعمالً على احلقيقة من نفي القسم } ِسمُ فَالَ أُقْ{ : ويكون قوله تعاىل : وقال املاوردي 
  .وصفاته القدمية  -تعاىل  -هو قسم ، وهللا أن يقسم مبا يريد ، وليس لنا أن نقسم بغري اهللا : وقال القشريي 

  .» فألقسم : ويدلُّ على هذا قراءة احلسن « : قال القرطيب 
  .» عظيم  -لو تعلمون  -وإنه قسم « : قوله 

يتضمن ذكر املصدر ، وهلذا توصف » أقسم « ؛ ألن } فَالَ أُقِْسمُ { : ى القسم الذي تضمنه قوله الضمري عائد عل
  .» ضربته قويا « : املصادر اليت مل تظهر بعد الفعل فيقال 

  .ماذا؟ » لو تْعلَُمونَ « جواب : فإن قيل 
اسد يف مجيع املواضع؛ ألن جواب الشرط رمبا يقول بعض من ال يعلم بأن جوابه ما تقدم ، وهو ف: قال ابن اخلطيب 

  .زيداً إن قام : ال يتقدم؛ ألن عمل احلروف يف معموالهتا ال يكون قبل وجودها ، فال يقال 
  :فاجلواب حيتمل وجهني 

فكأنه » لو « اجلواب حمذوف بالكلية حبيث ال يقصد لذلك جواب ، وإمنا يراد نفي ما دخلت : أن يقال : أحدمها 
  .قسٌم عظيم لو تعلمون وإنه ل: قال 

« على » لو « تذكر المتناع الشيء المتناع غريه ، فال ُبدَّ فيه من انتفاء األول ، فإدخال » لو « أن : وحتقيقه 
  .أفاد أن علمهم منتٍف ، سواء علمنا اجلزاء أم مل نعلم » تعلمون 

  .مفعوالً ، وإمنا يراد إثبات القدرة  فالن يعطي ومينع ، حيث ال يقصد منه: وهذا كقوهلم يف الفعل املتعدِّي 
لو تعلمون لعظَّمتموه ، لكنكم ما عظَّمتموه ، فعلم أنكم ال تعلمون ، إذ لو : أنَّ جوابه مقدر ، تقديره : الثاين 

  .تعلمون لعظم يف أعينكم ، وال تعظيم فال تعلمون 
  .} إِنَُّه لَقُْرآنٌ كَرٌِمي { : قوله 

  :هذا فيكون يف هذا الكالم اعتراضان هذا هو القسم عليه ، وعلى 
  .بني القسم واملقسم عليه » وإنه لقسم « : االعتراض بقوله : أحدمها 

  .بني الصفة واملوصوف » لو تعلمون « : االعتراض بقوله : والثاين 
  .اعتراضاً » وإنه لقسٌم « : ومنع ابن عطية أن جيعل قوله 

يه من املقسم به ، وليس هذا باعتراض بني الكالمني ، بل هذا معىن قصد تأكيد لألمر ، وتنب» وإنه لقسم « : فقال 
  .} لَّوْ َتْعلَُمونَ { : التهكُّم به ، وإمنا االعتراض قوله 

وكونه تأكيداً ومنّبهاً على تعظيم املقسم به ال ينايف االعتراض ، بل هذا معىن االعتراض « : قال شهاب الدين 
  .» وفائدته 

  .إن القرآن لقسم عظيم : تعود على القرآن ، أي » إنه لقرآن  «يف » واهلاء « 



  .قاله ابن عبَّاس وغريه 
أقسم مبواقع النجوم أن هذا القرآن : ذكر املقسم عليه ، أي } إنه لقرآن كرمي { أي ما أقسم اهللا به عظيم : وقيل 

هللا معجزة نبيه ، وهو كرمي على قرآن ليس بسحرٍ وال كهانة وال مبفترى ، بل هو قرآن كرمي ، حممود جعله ا
  .املؤمنني؛ ألنَّه كالم رهبم وشفاء صدورهم ، كرمي على أهل السماء واألرض؛ ألنه تنزيل رهبم ووحيه 

  .غري خملوق : أي » كرمي « : وقيل 
  .ملا فيه من كرم األخالق ، ومعايل األمور » كرمي « : وقيل 
  .ألنه يكرم حافظه ، ويعظم قدره : وقيل 
  يف حترير معىن اآليةفصل 

ال يهون بكثرة التالوة؛ ألن الكالم مىت أعيد وكرر استهني به ، والقرآن يكون : أي » كرمي « : قال ابن اخلطيب 
َهذَا : [ ، واملراد به املفعول ، وهو املقروء كقوله » الُغفَْران « والقرآن إما ك . إىل آخر الدهر ، وال يزداد إالَّ عزاً 

ملا يتقرب به ، واحلُلْوان ملا حيلى به فم الكاهن ، وعلى هذا يظهر فساد » القُْرَبان « وإما اسم ملا يقرأ ك  ]خلُق اللَّه 
يعطي شيئاً أعلى مما وجب ويأخذ اجلربان أو شيئاً دونه ، ويعطي : قول من رد على الفقهاء قوهلم يف باب الزَّكاة 

  .هو كالقرآن مبعىن املقُروء : يقال له اجلربان ألن اجلربان مصدر ال يؤخذ وال يعطى ، ف
ال يهون بكثرة التالوة ، ويبقى أبد : أي » كرمي « ويقرأ بالفتح ، فإن معىن : مقروء ، قرىء : أي » كرمي « فمعىن 

  .الدَّهر كالكالم الغضِّ ، واحلديث الطَّري 
فهو قدمي يسمعه السَّامعون كأنه كالم  وهو هنا يقع يف وصف القرآن باحلديث ، مع أنه قدمي يستمد من هذا مدداً ،

  ] .الساعة [ 
  فصل
  .مصون عند اهللا . } ِفي ِكَتابٍ مَّكُْنوٍن { : قوله 
  .كتاب يف السَّماء : حمفوظ عن الباطل ، والكتاب هنا » َمكُْنون « : وقيل 

  .قاله ابن عبَّاس 
  .هو اللوح احملفوظ : وقال جابر بن زيد وابن عباس أيضاً 

  .التوراة واإلجنيل فيهما ذكر القرآن : رمة وقال عك
  .الزَُّبور : وقال السدي 

  .هو املصحف الذي يف أيدينا : وقال قتادة وجماهد 
  فصل يف تفسري معىن اآلية

  :يستدعي شيئاً مظروفاً للكتاب وفيه وجهان } ِفي ِكتَابٍ { : قوله تعاىل : قال ابن اخلطيب 
ال يشك السامع بأن » فالن رجلٌ كرمي يف نفسه « : رآن يف كتاب ، كقولك هو ق: أنه القرآن ، أي : أحدمها 

املراد منه أن يف الدَّار قاعد ، وأنه ال يريد به أنه رجل إذا كان يف الدَّار غري رجل إذا كان خارجاً ، وال يشك أيضاً 
  .أنه كرمي يف كتاب : أنه ال يريد أنه كرمي وهو يف البيت ، فكذلك هاهنا معناه 

يعلم كل أحد أن القائل مل جيعله رجالً مظروفاً ، وأن القائل مل يرد أنه » فالن رجل كرمي يف نفسه « : فإذا قيل 
أنه مل يكن : أي » قرآن كرمي ، يف لوح « : رجل يف نفسه قاعد أو قائم ، وإمنا أراد أن كرمه يف نفسه ، وكذا قوله 

  .كرمياً عند الكُفَّار 



وََمآ أَْدَراَك َما { هو كذا يف كتاب كقوله تعاىل : أي } لَقُْرآنٌ كَرٌِمي { : هو جمموع قوله تعاىل أن املظروف : الثاين 
  .يف كتاب اهللا تعاىل : ، كتاب أي ]  ١٩: املطففني [ } ِعلِّيُّونَ 
  .إنه قرآن كرمي : أن يف اللوح احملفوظ مكتوب : واملعىن 

  فصل يف معىن الكتاب
وهو إما مصدر كاِحلساب والِقيام » ِفَعال « كيف مسي الكتاب كتاباً ، والكتاب : قيل  فإن: قال ابن اخلطيب 

وحنومها ، أو ملا يكتب كاللِّباس وحنوه ، وكيفما كان ، فالقرآن ال يكون يف الِقْرطَاس؛ ألنه مبعىن املصدر ، وال 
ون يف الكتاب ، وإمنا يكون يف يكون يف مكتوب ، وإمنا يكون مكتوباً يف لوح ، أو ورق ، فاملكتوب ال يك

  .القرطاس؟ 
  .وأجاب بأن اللوح ملا مل يكن إالَّ ألن يكتب فيه صح تسميته كتاباً 

  .» كرمي « ، وإما معمول ل » كرمي « إما خرب بعد خرب ، وإما صفة ل } ِفي ِكَتابٍ { : وقوله 
: الربوج [ } َبلْ ُهَو قُْرآنٌ مَّجِيٌد ِفي لَْوحٍ مَّْحفُوٍظ { : واألصح أنَّ الكتاب املكنون هو اللوحُ احملفوظ ، لقوله تعاىل 

٢٢،  ٢١ .  [  
  .} الَّ َيَمسُّهُ { : قوله 

  :هذه وجهان » ال « يف 
  .ضمة إعراب » ال ميسُّه « أهنا نافية ، فالضمة يف : أحدمها 

  :وعلى هذا القول ففي اجلملة وجهان 
املالئكة ، أو : حينئذ » املُطَهَّرون « إما اللوح احملفوظ ، و : واملراد به ، » كتاب « أن حملها اجلر صفة ل : أحدمها 

  .املكلفون كلهم : » املطهرين « املراد به املصاحف ، واملراد ب 
ال يطلع عليه ، أو ال : املالئكة فقط ، أي : » املطهرين « واملراد ب . » قرآن « أن حملها الرفع صفة ل : والثاين 

  . بد من هذين التجوزين؛ ألن نسبة املّس إىل املعاين حقيقة متعذّر ميّس لوحه ، ال
  .النافية » ما « ب » ما ميّسه « : ويؤيد كون هذه نفياً قراءة عبد اهللا 

لَّمْ { : أهنا ناهية ، والفعل بعدها جمزوم؛ ألنه لو فّك عن اإلدغام لظهر ذلك فيه ، كقوله تعاىل : الوجه الثاين 
ولكنه أدغم ، وملا أدغم حرك آخره بالضم ألجل هاء ضمري املذكر ]  ١٧٤: آل عمران [ } واء َيْمَسسُْهْم س

  .الغائب 
  .ومل حيفظ سيبويه يف حنو هذا إال الضم 

  .» إنَّا لَْم نَُردَُّه عليك إالَّ أنََّنا حرٌم « : ويف احلديث 
ال ميّسه « : ّد بأن هذا لو كان هنياً لكان يقال وإن كان القياس يقتضي جواز فتحه ختفيفاً ، وهبذا يظهر فساد من ر

يف هذا النحو ، ال سيما على رأي سيبويه ، فإنه ال جييز غريه » اهلاء « بالفتح؛ ألنه خفي عليه جواز ضم ما قبل » 
.  

فة ، فإذا ص» َتنْزِيل « : وقد ضعف ابن عطيَّة كوهنا هنياً بأنه إذا كان خرباً فهو يف موضع الصفة ، وقوله بعد ذلك 
« : جعلناه هنياً كان أجنبيا معترضاً بني الصِّفات ، وذلك ال حيسن يف وصف الكالم فتدبره ، ويف حرف ابن مسعود 

  .انتهى . » ما ميسه 
صفة ، بل هو خرب مبتدأ حمذوف ، أي » تنزيل « وليس فيما ذكره ما يقتضي تضعيف هذا القول؛ ألنا ال نسلّم أن 



  .يلزم ما ذكره من االعتراض  فال» هو تنزيل « : 
صفة أيضاً ، فإن اعترض علينا بأنه طلب فيجاب بأنه على إضمار القول ، أي » ال ميّسه « ولئن سلّمنا أنه صفة ف 

» ال ُتِصينب « على أن ]  ٢٥: األنفال [ } ِفْتَنةً الَّ ُتِصيَبنَّ { : كما قالوا ذلك يف قوله » ال ميّسه « : نقول فيه : 
  .هني 

  ]مشطور الرجز : [ وهو كقوله 
  .» األنفال « وقد تقدم حتقيقه يف ... َجاُءوا َمبذْقٍ َهلْ رأْيت الذِّئَْب قَط؟  -٤٧١١

  .وهذه اآلية يتعلق هبا خالف العلماء يف مس املُْحدث املصحف ، وهو مبين على هذا 
  .وحة اسم مفعول بتخفيف الطَّاء ، وتشديد اهلاء مفت» املُطَهَُّرونَ « : وقرأ العامة 

  .املطهرون أنفسهم ، فحذف مفعوله : وعن سلمان الفارسي كذلك إال أنه يكسر اهلاء ، اسم فاعل ، أي 
  .» أطَْهر زيد « ونافع وأبو عمرو يف رواية عنهما ، وعيسى بسكون الطاء ، وفتح اهلاء خفيفة اسم مفعول من 

املُتطهرون « : بتشديد الطَّاء واهلاء املكسورة ، وأصله » رون املطَّهِّ« : واحلسن وعبد اهللا بن عوف وسلمان أيضاً 
  .فأدغم » 

  .وقد قرىء هبذا على األصل أيضاً 
  فصل يف حترير املّس املذكور يف اآلية

اختلفوا يف املسّ املذكور يف اآلية ، هل هو حقيقة يف املس باجلارحة أو معىن؟ وكذلك اختلفوا يف املطهرون َمْن هم؟ 
.  

  .ال ميّس ذلك إالَّ املطهرون من الذنوب وهم املالئكة : أنس وسعيد بن جبري فقال 
  .هم الذين طهروا من الذنوب كالّرسل من املالئكة ، والرسل من بين آدم : وقال أبو العالية وابن زيد 

  .هم السَّفرة ، الِكَرام الربرة ، وهذا كله قول واحد ، وهو اختيار مالك : وقال الكليب 
فَي ُصُحٍف مُّكَرََّمٍة مَّْرفُوَعٍة مُّطَهََّرةٍ { : يف قوله تعاىل » عبس « هم املالئكة املوصوفون يف سورة : احلسن وقال 

. ١٦ - ١٣: عبس [ } بِأَْيِدي َسفََرٍة ِكَرامٍ بََرَرٍة   [  
ل من األنبياء ، وال ميس الرسل من املالئكة على الرس: ال ينزل به إال املطهرون ، يعين » ال ميّسه « معىن : وقيل 

  .اللوح احملفوظ الذي هو الكتاب املكنون إالَّ املالئكة املطهرون 

  .» الطاء « املتطهرون أو املطهرون بتشديد : ولو كان املراد طهر احلدث لقال 
ال  «: أن يف كتاب عمرو بن حزم : املصحف الذي بأيدينا؛ ملا روى مالك وغريه : والصحيح أن املراد بالكتاب 

  .» ميّس القرآنَ إالَّ طاهٌر 
  .» ال متسَّ القُرآنَ إالَّ وأْنَت طاهٌر « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال ابن عمر 

فقام واغتسل } الَّ َيَمسُّهُ إِالَّ املطهرون { : وقالت أخت عمر لعمر عند إسالمه ، وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة 
  .، وأسلم 

  .ال ميسه إال املطّهرون من األحداث واألجناس : معناه : ادة وغريه وعلى هذا قال قت
  .من الشِّْرك : وقال الكليب 

  .من الذنوب واخلطايا : وقال الربيع بن أنس 
  .إالَّ املوحدون : ال يقرؤه إال املطهرون ، أي : وقال حممد بن فضيل وعبدة 



  .صارى من قراءته وكان ابن عباس ينهى أن ميكن اليهود والن: قال عكرمة 
: معناه : املؤمنون بالقرآن ، وقال احلسني بن الفضل : ال جيد نفعه وطعمه وبركته إال املطهرون ، أي : وقال الفراء 

  .ال يعرف تفسريه وتأويله إالَّ من طهَّره اهللا من الشِّْرك والنفاق 
  .ال يوفق للعمل به إال السُّعداء : وقال أبو بكر الورَّاُق 

  .ال ميّس ثوابه إال املؤمنون : عاذ بن جبل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن املعىن وروى م
  فصل يف مس املصحف لغري املتوضىء

  .اختلف العلماء يف مسِّ املصحف على غري وضوء 
فاجلمهور على املَْنع من مسِّه على غري طهارة حلديث عمرو بن حزم ، وهو مذهب علي ، وابن مسعود ، وسعد بن 

يب وقاص ، وسعيد بن زيد ، وعطاء ، والزهري ، والنخعي واحلكم ومحاد ، ومجاعة من الفقهاء منهم مالك أ
  .والشَّافعي 

  .واختلفت الرواية عن أيب حنيفة 
فروي عنه أنه ميّسه احملدث ، وهذا مروي عن ابن عباس والشعيب وغريمها ، وروي عنه أنه ميس ظاهره وحواشيه ، 

  .وما ليس مبكتوب 
  .فال ميّسه إالَّ طاهر ] الكتاب [ وأمَّا 

  .وهذا يقوي احلجة عليه؛ ألن جِْرَم املمنوع ممنوع ، وكتاب عمرو بن حزم أقوى دليل عليه : قال ابن العريب 
  .ال حيمله غري طاهر بعالمة ، وال على وسادة : وقال مالك 

  .ال بأس بذلك : وقال أبو حنيفة 
أنه ال بأس حبمله ومّسه للمسلم والكافر طاهراً أو حمدثاً ، إالَّ أن داود : علي  وروي عن احلكم ومحاد وداود بن

، وال حجة » قيصر « ال جيوز للمشرك محله ، واحتجوا يف إباحة ذلك بكتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل : قال 
  .فيه ألنه موضع ضرورة 

االتِّساع ، وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى أن يسافر  املصحف ، مسي قرآناً لقرب اجلوار على: واملراد بالقرآن 
  .أراد به املصحف . بالقرآن إىل أرض العدو 

  .} َتنزِيلٌ { : قوله 
  .بالرفع : قرأ العامة 

  .بالنصب ، على أنه حال من النكرة ، وجاز ذلك لتخصصها بالصفة » تنزيالً « : وقرأ بعضهم 
  .نزل تنزيالً :  وأن يكون مصدراً لعامل مقدر ، أي

  .وغلب التنزيل على القرآن 
  .جيوز أن يتعلق به على األول ال الثاين؛ ألن املؤكد ال يعمل ، فيتعلق مبحذوف؛ ألنه صفة له » من رّب « : وقوله 

  .بالرفع ، فيجوز الوجهان » تَنزِيلٌ « وأما على قراءة 
  .» األمري ، وَنْسج اليمن ضَْرب « : منزل ، كقوهلم : أي » تنزيل « : قال القرطيب 

  .} إِنَّهُ لَقُْرآنٌ كَرٌِمي { : صفة لقوله تعاىل » تنزيل « : وقيل 
  .» تنزيل « هو : خرب مبتدأ حمذوف ، أي : وقيل 

{ : مصدر ، والقرآن الذي يف كتاب ليس بتنزيل ، إمنا هو منزل لقوله تعاىل » تنزيل « قوله : قال ابن اخلطيب 



هذا { : ذكر املصدر ، وإرادة املفعول كثري ، كقوله تعاىل : ، فنقول ]  ١٩٣: الشعراء [ } ح األمني َنَزلَ بِهِ الرو
  .وأوثر املصدر؛ ألن تعلق املصدر بالفاعل أكثر ]  ١١: لقمان [ } َخلُْق اهللا 

أفأنتم : ، واألصل متعلق باخلرب ، وجاز تقدميه على املبتدأ؛ ألن عامله جيوز فيه ذلك } أفبهذا احلديث { : قوله 
  .مدهنون هبذا احلديث ، وهو القرآن 

: يلني جانبه ، وال يتصلب فيه هتاوناً به ، يقال : متهاونون كمن يدهن يف األمر ، أي : أي » ُمْدِهُنون « ومعىن 
  .الين وهاود فيما ال جيمل عنه املدهن : أدهن فالن ، أي 

  ]السريع : [ قال أبو قيس بن األسلت 
  إْدَهاِن والفَهَِّة واهلَاعِ... ْزُم والقُوَّةُ َخْيٌر من الْ احلَ -٤٧١٢

واإلدهان يف األصل مثل التدهني ، لكن جعل عبارة عن املداراة واملالينة وترك اجلّد ، كما جعل : وقال الراغب 
  .التَّقريد وهو نزع القراد عبارة عن ذلك 

  .» هنت مبعىن واريت ، وأدهنت مبعىن غششت دا: وأدهن وداهن واحد ، وقال قوم « : قال القرطيب 
  .وهو قول عطاء وغريه . مكذبون : أي » ُمْدِهُنون « : قال ابن عبَّاس 

  .الذي ظاهره خالف باطنه ، كأنه شّبه بالدهن يف سهولة ظاهره : واملدهن 
  ] . ٩: القلم [ } فَُيْدِهُنونَ  َودُّواْ لَوْ ُتْدِهُن{ : كافرون ، نظريه » مدهنون « : وقال مقاتل بن سليمان وقتادة 

  .املنافق الذي يلني جانبه لُيخفي كفره : املدهن : وقال املؤرِّج 
  .التكذيب والكفر والنِّفاق : واإلدَْهان واملُداهَنة 

  .معرضون » ُمدْهنون « : وقال الضحاك 
  .ُمَماِلئُون الكُفَّار على الكفر به : وقال جماهد 

  .الذي ال يعقل ما حق اهللا عليه ، ويدفعه بالعللِ : هن املد: وقال ابن كيسان 
  .تاركُون للجزمِ يف قبول القرآن : » ُمْدهنون « : وقال بعض اللغويني 

  .} وََتْجَعلُونَ رِْزقَكُْم { : قوله 
  :فيه أوجه 

: ، أي  شتمين حيث أحسنت إليه: أنه على التهكم هبم ، ألهنم وضعوا الشيء غري موضعه ، كقولك : أحدها 
  .عكس قضية اإلحسان 

  ]الرجز : [ ومنه 
  كيُّ الصَّحِيحاِت ، وفْقُء األعُينِ... كَأنَّ ُشكْر القَْومِ عنَد اِملَننِ  -٤٧١٣

  .شكر رزقكم تكذيبكم : أي 
  .بدل شكر رزقكم ، ليصح املعىن : أن مثَّ مضافني حمذوفني ، أي : الثاين 

  .قاله ابن مالك 
  .أكثر من هذا ]  ٩: النجم [ } فَكَانَ قَاَب قَْوَسْينِ { : ىل وقد تقدم يف قوله تعا

ما شكره ، فعلى هذا ال : ما رزق فالن فالناً ، أي : يقولون » أزد شنوءة « أنَّ الرزق هو الشكر يف لغة : الثالث 
  .حذف ألبتة 



وَتْجَعلُونَ « :  -ي اهللا عنهما رض -وتلميذه عبد اهللا بن عباس  -رضي اهللا عنه  -ويؤيده قراءة علي بن أيب طالب 
  .مكان رزقكم » ُشكْركُْم 

وإمنا صلح أن يوضع اسم الرزق مكان الشُّكر ألنَّ شكر الرِّزق يقتضي الزيادة فيه ، فيكون « : قال القرطيب 
  .» الشكر رزقاً هلذا املعىن 

  .} أَنَّكُمْ ُتكَذُِّبونَ { : قوله 
  .تكذيب من ال» ُتكذُِّبونَ « : قرأ العامة 

  .خمففاً من الكذب » تكْذُبونَ « : وعاصم يف رواية املفضل عنه  -رضي اهللا عنه  -وعلي 
َوَما كَانَ َصالَتُُهْم ِعندَ { : أنكم مكذبون بالرِّزق ، أي؛ تضعون الكذب مكان الشُّكر ، كقوله تعاىل : ومعىن اآلية 

مل يكونوا يصلون ، ولكنهم كانوا يصفرون ويصفقون مكان : ، أي  ] ٣٥: األنفال [ } البيت إِالَّ ُمكَآًء وََتْصِدَيةً 
  .الصَّالة 

وفيه بيان أن ما أصاب العباد من خري ، فال ينبغي أن يروه من قبل الوسائط اليت جرت العادة بأن : قال القرطيب 
، أو صرب إن كان مكروهاً  مث يقابلونه بشكر إن كان نعمة -تعاىل  -تكون أسباباً ، بل ينبغي أن يروه من قبل اهللا 

  .تعبداً له وتذلُّالً 
وجتعلون شكركم أنكم تكذبون { : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ  -رضي اهللا عنه  -وروى علي بن أيب طالب 

  .خفيفة } 
لي بن أيب ُمطِْرَنا بنوِء كذا ، رواه ع: أن املراد به االستسقاء باألنواء ، وهو قول العرب : وعن ابن عباس أيضاً 

  .طالب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مطر النَّاس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب « : عن ابن عبَّاس قال » صحيح مسلم « ويف 

  .« أصَْبَح من النَّاسِ َشاِكٌر ومنُهْم كَافٌر » : صلى اهللا عليه وسلم 
فَالَ أُقِْسمُ { : فنزلت هذه اآلية : لقد صدق َنْوء كذا وكذا ، قال : هذه رمحة اهللا؛ وقال بعضهم : فقال بعضهم 

  .» } َوَتْجَعلُونَ رِْزقَكُْم أَنَّكُمْ ُتكَذُِّبونَ { حىت بلغ } بَِمَواِقعِ النجوم 
 أرأيُْتْم» : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج يف سفر فعطشوا ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم « : وعنه أيضاً 

. يا رسول اهللا ما هذا حبني األنواء : ، فقالوا « هذا املطُر بَنْوِء كذا : إن دعْوُت اللََّه لكُم فسُقْيُتمْ لعلَّكْم تقولون 
فصلّى ركعتني ، ودعا ربه ، فهاجْت ريح ، مث هاجت سحابة فمطروا ، فمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه عصابةٌ 

{ : سقينا بنوء كذا ، ومل يقل هذا من رزق اهللا ، فنزلت : ، وهو يقول  من أصحابه برجل يغترف بقدح له
  .» } َوَتْجَعلُونَ رِْزقَكُْم أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ 

جعلت إحساين : سقينا بنوء كذا ، كقولك : شكركم هللا على رزقه إياكم أنكم تكذبون بالنعمة ، وتقولون : أي 
  .ليك أن اتَّخذتين عدُوا إليك إساءة منك إيلّ ، وجعلت إنعامي إ

ُمطِرَنا بنوء كذا ، وإن كان النَّْوُء عندنا الوقت املخلوق ال يضر ، وال ينفع : ال أحب ألحٍد أن يقول : قال الشَّافعي 
مطرنا شهر كذا ، : مطرنا وقت كذا ، كما تقول : ، وال ميطر ، وال حيبس شيئاً من املطر ، والذي أحّب أن يقول 

طرنا بنوِء كذا ، وهو يريد أن النَّوء أنزل املاء كما يقول بعض أهل الشِّرك فهو كافر ، حالل دمه إن مل م: ومن قال 
  .َيُتْب 
فالن جعل قطع : معاشكم وتكسبكم تكذيب حممد ، كما يقال : أي } وََتْجَعلُونَ رِْزقَكُْم { : معىن قوله : وقيل 



ى األول التكذيب خاص والرزق يف األصل مصدر مسي به ما يرزق الطريق معاشه ، فعلى هذا التَّكذيب عام ، وعل
  .َخلْق : قُْدرة وللمخلوق : رِْزق ، وللمقدور : ، كما يقال للمأكول 

فَلَْولَا ) ٨٥(ِصُرونَ وََنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْنكُْم َولَِكْن لَا ُتْب) ٨٤(َوأَنُْتْم حِيَنِئذٍ َتْنظُُرونَ ) ٨٣(فَلَْولَا إِذَا َبلََغتِ الُْحلْقُوَم 
فََرْوٌح َورَْيَحانٌ ) ٨٨(فَأَمَّا إِنْ كَانَ ِمَن الُْمقَرَّبَِني ) ٨٧(َتْرجِعُوَنَها إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني ) ٨٦(إِنْ كُْنُتْم غَْيَر َمِدينَِني 

َوأَمَّا إِنْ كَانَ ِمَن ) ٩١(لََك ِمْن أَْصحَابِ الَْيِمنيِ فََسلَاٌم ) ٩٠(َوأَمَّا إِنْ كَانَ ِمْن أَْصحَابِ الَْيِمنيِ ) ٨٩(َوَجنَُّت َنعِيمٍ 
فََسبِّحْ بِاْسمِ ) ٩٥(إِنَّ َهذَا لَُهَو َحقُّ الَْيِقنيِ ) ٩٤(وََتْصِلَيةُ َجحِيمٍ ) ٩٣(فَنُُزلٌ ِمْن َحِميمٍ ) ٩٢(الُْمكَذِّبِنيَ الضَّالَِّني 

  ) ٩٦(رَبَِّك الَْعظِيمِ 

  .} َبلََغتِ احللقوم  فَلَْوالَ إِذَا{ : قوله 
  .إذا بلغت احللقوم إن كنتم غري مدينني  -أي النَّفس  -فلوال ترجعوهنا : ترتيب اآلية الكرمية 

  .الثانية مكررة للتوكيد قاله الزخمشري » لوال « و 
ظرفاً ل » إذا بلغت « فلوال فلوال ترجعوهنا من باب التوكيد اللفظي ، ويكون : فيكون التقدير : قال شهاب الدين 

  .مقدماً عليه؛ إذ ال مانع منه ، أي فلوال ترجعون النَّفس يف وقت بلوغها احلُلْقُوم » َتْرجعُوهنا « 
  .} َوأَنُتْم ِحيَنِئذٍ َتنظُُرونَ { : وقوله 

  .» بلغت « مجلة حالية من فاعل 
خالفاً لألخفش ، حيث زعم أن إذا بلغت احللقوم ، : عوض من اجلملة املضاف إليها أي » حينئٍذ « والتنوين يف 

  .وقد مضى حتقيقه . التنوين للصَّرف ، والكسر لإلعراب 
  .بكسرها : وعيسى » تنظرون « ألنه منصوب على الظرف ، ناصبه » حينئذ « بفتح نون : وقرأ العامة 

  .وهي مشكلة ال تبعد عن الغلط عليه ، وخرجت على اإلتباع حلركة اهلمزة 
بكسر الدال لتالزم املتضايفني ، ولكثرة درومها على » احلَْمِد هللا « : س بأبعد من قرأ وال عرف يف ذلك ، فلي

  .اخلصوص 
  فصل يف حترير معىن اآلية

  .معىن اآلية فهال إذا بلغت النفس ، أو الروح احللقوم ، ومل يتقدم هلا ذكر؛ ألن ذلك معروف : قال املفسرون 
  ]الطويل : [ قال حامت 
  إذَا َحشَْرَجْت َيْوماً وضَاَق بَِها الصَّْدُر... ا ُيغْنِي الثََّراُء عن الفََتى أَماويُّ م -٤٧١٤

 إنَّ َملََك املَْوِت لُه أعْوانٌ َيقْطُعونَ الُعرُوق ، وَيْجَمُعونَ الرُّوح شَْيئاً فََشْيئاً حتَّى ينتهي هبا إىل احلُلْقُومِ« : ويف احلديث 
  .» ، فيتوفَّاها ملُك املوِت 

  .أمري وسلطاين } أَنُتْم ِحينَِئٍذ َتنظُُرونَ َو{ 
  .تنظرون إىل امليت ال تقدرون له على شيء : وقيل 

  .يريد من حضر من أهل امليِّت ينتظرون مىت خترج نفسه : قال ابن عباس 
، فهالَّ ]  ١٥٦: آل عمران [ } لَّْو كَانُواْ ِعنَدَنا َما مَاُتواْ َوَما قُِتلُواْ { : هو رد عليهم يف قوهلم إلخواهنم : مث قيل 

  .ردوا روح الواحد منهم إذا بلغت احلُلْقُوم 
املعىن فهالَّ إذا بلغت نفس أحدكم احلُلْقُوم عند النَّْزع ، وأنتم حضور أمسكتم روحه يف جسده مع حرصكم : وقيل 



  ] . ٢٤: اجلاثية [ } ْهِلكَُنآ إِالَّ الدهر َنُموُت وََنْحَيا َوَما ُي{ : على امتداد عمره ، وحبكم لبقائه ، وهذا رد لقوهلم 
  .} وََنْحُن أَقَْرُب { : قوله 

  .تنظرون يف هذه احلال اليت ختفى عنكم : جيوز أن يكون حاالً ، أي 
  .وأن تكون مستأنفة ، فيكون اعتراضاً ، واالستدراك ظاهر 

  .منكم بالقدرة والعلم والرُّؤية وحنُن أقرب إليه : والبصر جيوز أن يكون من الَبصِْيَرة ، واملعىن 
  .أقرب إيلَّ منه  -تعاىل  -ما نظرت إىل شيء إالَّ رأيت اهللا : قال عامر بن عبد قيس 

أن رسلنا الذين يتولون قبض روحه أقرب إليه : وأن يكون من البصر ، أي ال تنظرون أعوان ملك املوت ، واملعىن 
  .منكم لكن ال تروهنم 

  .} ن كُنُتْم غَْيَر َمِدينَِني فَلَْوالَ إِ{ : قوله 
عليه ، أو مقدم عند من يرى ذلك كما تقدم » فلوال « شرط ، جوابه حمذوف عند البصريني لداللة » إن كنتم « 

  .تقريره 

، ]  ٥٣: الصافات [ } أَإِنَّا لََمدِيُنونَ { : فهال كنتم غري حماسبني ، وال جمزيني بأعمالكم ، ومنه قوله تعاىل : واملعىن 
  .وقد تقدم . جمزّيون أو حماسبون : أي 

  .غري مملوكني ، وال مقهورين : وقيل 
  .ِدْنُته ، ملكته : قال الفراء وغريه 

  ]الوافر : [ قال احلطيئة 
  َتَركِْتهُِم أَدقَّ ِمَن الطَّحِنيِ... لَقَْد ُديِّْنِت أْمَر َبنِيكِ َحتَّى  -٤٧١٥

  .ُملِّكِْت : يعين 
  .دْنُته فدان : واستعبده ، يقال  أي أذله: ودانه 

  .» يوم الدِّين « عند قوله » الفاحتة « ومنه دانت له البالد والعباد ، وقد تقدم يف 
  .} تَْرجُِعونََهآ { : قوله 

  .األوىل ، وأغىن ذلك عن جواب الثانية » لوال « جواب » َتْرجعُوَنها « : قال أبو البقاء 
  .بعكس ذلك : وقيل 

  .انتهى . » الثانية تكرير « لوال » إنّ « : ري وقال الزخمش
وتسمية مثل هذا جواباً ليس بصحيح ألبتة؛ ألن هذه حتضيضية ال جواب هلا ، إمنا اجلواب : قال شهاب الدين 

  ] . ٢١: النور [ } َولَْوالَ فَْضلُ اهللا َعلَْيكُْم { : لالمتناعية لوجود ، حنو 
« سّد مسّد األجوبة والبيانات اليت تقتضيها التحضيضيات ، وإذا يف قوله » ا ترجعوهن« : وقوله : وقال ابن عطية 

  .انتهى . ، وإن املتكررة ، ومحل بعض القول بعضاً إجيازاً واختصاراً » فَلْوالَ إذَا 
إِن { ، }  إِن كُنُتْم غَْيَر َمدِينَِني{ : يف قوله » إن « ، ول » إذا « شرطية ، وقوله باألجوبة يعين ل » إذا « فجعل 

  .} كُنُتْم َصاِدِقَني 
  .يعين األفعال اليت حضض عليها ، وهي عبارة قلقة : والبيانات 

» لداللة « فلوال » احملذوف بعد « ترجعوهنا » ليست شرطاً ، بل ظرفاً يعمل فيها « إذا » و « : قال أبو حيان 
داً بوقت بلوغ احللقوم ، وجاء التَّحضيض الثاين يف التحضيض الثاين عليه ، فجاء التحضيض األول مقي« ترجعوهنا 



» معلقاً على انتفاء مربوبيتهم ، وهم ال يقدرون على رجوعها ، إذ مربوبيتهم موجودة فهم مقُهورون ، ال قدرة هلم 
  .انتهى . 

اليت نقلها الثانية ، وهو دال على حمذوف بعد األوىل ، وهو أحد األقوال » لوال « املذكور ل » ترجعوهنا « فجعل 
  .أبو البقاء فيما تقدم 

  .} إِن كُنُتمْ َصاِدِقنيَ { : وقوله 
حىت جييء فيه » إن ركبت إن لبست فأنت طالق « : شرط آخر ، وليس هذا من اعتراض الشرط على الشرط حنو 

  .إن وجد الشرطان كيف كانا فهل رجعتم بنفس امليت؟ : ما تقدم يف هذه املسألة؛ ألن املراد هنا 
ولن ترجعوهنا : يرجع الروح إىل اجلسد إن كنتم صادقني ، أي } ترجعوهنا إن كنتم صادقني { : وقال القرطيب [ 

فَلَْوالَ إِذَا َبلََغِت احللقوم { : جواب لقوله تعاىل » تَْرجُعوهنا « زعمكم أنكم غري مملوكني ، وال حماسبني ، و ] فبطل 
قاله الفرَّاء ، ورمبا أعادت العرب احلرفني . وأجيبا جبواب واحد } ْيَر َمِدينِنيَ فَلَْوالَ إِن كُنُتْم غَ{ : ، ولقوله } 

  }فَإِمَّا يَأِْتيَنَّكُم مِّنِّي ُهًدى فََمن َتبَِع ُهَداَي فَالَ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهمْ َيْحَزُنونَ { : ومعنامها واحد ، ومنه قوله تعاىل 

  .حد ، ومها شرطان ، أجيبا جبواب وا]  ٣٨: البقرة [ 
إنه ال بعث ، وال حساب ، وال إله جيازي ، فهالَّ تردون نفس من يعّز عليكم : إن كان األمر كما تقولون : واملعىن 

  .قاله البغوي . إذا بلغت احللقوم؟ وإذا مل ميكنكم ذلك فاعلموا أن األمر إىل غريكم وهو اهللا عز وجل 
  . حذف أحدمها لداللة اآلخر عليه: وقيل 
فلوال وهال إن كنتم غري مدينني ترجعوهنا ترّدون نفس امليت إىل جسده إذا « : فيها تقدمي وتأخري ، جمازها : وقيل 

  .» بلغت احللقوم 
  .} فَأَمَّآ إِن كَانَ { : مث ذكر طبقات اخللق عند املوت وبني درجاهتم ، فقال 

  .أول الكتاب » أمَّا « قد تقدَّم الكالم يف 
  .ائد ، وهو وقوع شرط آخر بعدها وهنا أمر ز

وجواب األخرى حمذوف لداللة » أن « أو ل » أما « واختلف النحاة يف اجلواب املذكور بعدها ، هل هو ل 
  :املنطوق عليه واجلواب هلما معاً؟ ثالثة أقوال 

  .لسيبويه : األول 
  .للفارسي يف أحد قوليه ، وله قول آخر لسيبويه : والثاين 

  .خفش لأل: والثالث 
  .وهذا كما تقدم يف اجلواب بعد الشرطني املتواردين 

» دع ما كُنَّا فيه ، وخذ يف غريه : عند أيب إسحاق اخلروج من شيء إىل شيء ، أي « أما » ومعىن « : وقال مكي 
.  

ألن » أمَّا « ليست شرطاً ، ورجح بعضهم أن اجلواب ل » أما « فقط ، ألن » إن « وعلى هذا فيكون اجلواب ل 
  .كثر حذف جواهبا منفردة فادعاء ذلك مع شرط آخر أوىل » إن « 

  .} فَأَمَّآ إِن كَانَ { : قوله 
السابقني : ، واملراد باملقربني » فلَْوالَ ترجعوهنا « للمتوىف ، لداللة » كان « و » كان « و » كان « الضمري يف 
  ] . ١٠: واقعة ال[ } والسابقون السابقون أولئك املقربون { لقوله تعاىل 



  .} فََرْوٌح َوَرْيَحانٌ { : قوله 
  .بفتح الراء » فََرْوٌح « : قرأ العامة 

: وقرأ ابن عباس ، وعائشة ، واحلسن ، وقتادة ، ونصر بن عاصم ، واجلحدري ورويس وزيد عن يعقوب ومجاعة 
  .بضم الراء 

  .وتروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .وهو قول جماهد . فله روح ، وهو الرَّاحة : فمن قرأ بالفتح ، فمعناه 

  .فرج : وقال سعيد بن جبري 
  .استراحة : » ورحيان « مغفرة ورمحة : وقال الضحاك 

  .رزق : وقال جماهد وسعيد بن جبري 
  .رِْزقَه : خرجنا نطلب رحيان اهللا ، أي : يقال . » ِحْمري « ] هو الرزق بلغة : [ قال مقاتل 

  .ن الذي يشم هو الرحيا: وقيل 
  .ال يفارق أحد من املقربني الدنيا حىت ُيؤتى بُغْصنٍ من رحيان اجلنة فيشمه مث تقبض روحه : قال أبو العالية 

  .دخول دار القرار : النَّجاة من النار والرَّحيان : الرَّوح : وقال أبو بكر الورَّاق 
  .رة قبلها وكيفية تعريفه يف السو» رَْيَحان « وقد تقدَّم الكالم على 

  .فله روح ، وجيوز أن يقدر بعده العتماده على فاء اجلزاء : مبتدأ ، خربه مقدر قبله ، أي » فََرْوٌح « : وقوله 
  .} وأما إن كان من أصحاب اليمني ، فسالٌم لك من أصحاب اليمني { : قوله 

  .مبتدأ وخرب » فسالم لك « 
: ا صاحب اليمني من إخوانك أصحاب اليمني ، أي فسالم لك ي« : قال الزخمشري . » من أصحاب « و 

  .» يسلمون عليك 
  .» فسالم لك أنت من أصحاب اليمني « : وقال ابن جرير 

« تأكيداً للكاف يف لك ، وحيتمل أن يكون أراد أن » أنت « وهذا حيتمل أن يكون كقول الزخمشري ، ويكون 
سالم عليكم لك إنك : حكاه قوم من أن املعىن فيقال هلم خربه ، ويؤيد هذا ما » من أصحاب « مبتدأ ، و » أنت 

  .من أصحاب اليمني 
  .وأول هذه األقوال هو الواضح البني؛ ولذلك مل يعرج أبو القاسم على غريه 

  فصل يف املقصود هبذا السالم
السالمة فال هتتّم ، فإهنم  لست ترى منهم إالَّ ما حتب من: أي } فََسالٌَم لََّك ِمْن أَْصَحابِ اليمني { : قال القرطيب 

  .يسلمون من عذاب اهللا 
  .أنت سامل من االهتمام هلم ، واملعىن واحد : سالم لك منهم ، أي : املعىن : وقيل 
  .إن أصحاب اليمني يدعون لك يا حممد بأن يصلي اهللا عليك ويسلم : وقيل 
  .مني فحذف إنك سلمت أيها العبدُ ممَّا تكره ، فإنك من أصحاب الي: معناه : وقيل 
  .إنه ُيحَيَّا بالسالم إكراماً : وقيل 

  :فعلى هذا يف حمل السالم ثالثة أقاويل 
  .قاله الضحاك . عند قبض روحه يف الدنيا يسلم عليه ملك املوت : أحدها 



  .ربك يقرئك السالم : إذا جاء ملك املوت لقبض روح املؤمن ، قال : قال ابن مسعود 
  .يف القرب يسلّم عليه منكر ونكري عند مساءلته : الثاين 

  .عند بعثه يف القيامة يسلم عليه امللك قبل وصوله إليها : الثالث 
  .» وحيتمل أن يسلم عليه يف املواطن الثالثة ، ويكون ذلك إكراماً بعد إكرام « : قال القرطيب 

: كما قال } فَُنُزلٌ مِّْن َحِميمٍ { دى ، وطريق احلق عن اهل» الضَّالني « بالبعث } َوأَمَّآ إِن كَانَ ِمَن املكذبني { : قوله 
ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَْيَها لَشَْوباً مِّْن { : إىل أن قال ]  ٥٢ - ٥١: الواقعة [ } ثُمَّ إِنَّكُْم أَيَُّها الضآلون املكذبون آلِكلُونَ { 

  ] . ٦٧: الصافات [ } َحِميمٍ 
  .} َوَتْصِلَيةُ { : قوله 

ونزل من : ، أي » محيم « جبر التاء عطفاً على : رو يف رواية اللؤلؤي عنه ، وأمحد بن موسى ، واملنقري قرأ أبو عم
  .تصلية جحيم 

  .إدخال يف النَّار : واملعىن 
  .إقامة يف اجلحيم ، ومقاساة ألنواع عذاهبا : وقيل 
  .جعله يصالها : أصاله النَّار وصاله ، أي : يقال 

  .يعطي املال : لفالن إعطاء مال ، أي : املفعول ، كما يقال  واملصدر هنا أضيف إىل
  .} إِنَّ هذا لَُهَو َحقُّ اليقني { : قوله 
  .هذا الذي قصصناه حمُض اليقني وخالصه : أي 

  .وجاز إضافة احلق إىل اليقني ، ومها واحد الختالف لفظهما ، وذلك من باب إضافة املترادفني على سبيل املبالغِة 
  .عني اليقني وحق اليقني : هو كقولك : ربد قال امل

صواب : فهو من باب إضافة الشيء إىل نفسه عند الكوفيني ، وإن كانوا فعلوا ذلك يف اللفظ الواحد ، فقالوا 
  .الصواب ، ونفس النفس مبالغة ، فألن يفعلوا عند اختالف اللفظ أوىل 

  .يقني حق األمر اليقني ، أو اخلرب ال: وعند البصريني مبعىن 
  .قاله ابن عطية . حق احلق ، وصواب الصواب : هو توكيد ، كقولك : وقيل 
َولََدارُ { : أصل اليقني أن يكون نعتاً للحق فأضيف املنعوت إىل النَّعت على االتِّساع واجملاز ، كقوله تعاىل : وقيل 

  ] . ٣٠: النحل [ } اآلخرة خَْيٌر 
ثوب كتان ، وباب ساجٍ مبعىن ثوب من كتان ، وباب من ساجٍ ، أي :  هذه اإلضافة كقولك« : قال ابن اخلطيب 

  .» هلو احلق من اليقني : 
أمِْرُت أن أقَاِتلَ النَّاس « : أنه احلق الذي يستحقه اليقني ، كقوله عليه الصالة والسالم : وحيتمل أن يكون املعىن 

  .» َصمُوا منِّي دَماَءُهْم وأْمواهلُْم إالَّ حبقَِّها ال إلَهَ إالَّ اللَُّه ، فإذا قالُوَها َع: حتَّى يقُولُوا 
إال حبق الكلمة ، ومن حق الكلمة أداء الزكاة والصالة ، فكذلك حق اليقني ، : فالضمري يرجع إىل الكلمة ، أي 

  .حبق اليقني : باالعتراف ، أي 
حق األزواج الثالثة ، وعلى هذا املعىن إن  ، ويف» الواقعة « يف سورة  -تعاىل  -أنه يعترف مبا قال اهللا : واملعىن 

  .اليقني ال حيق إالَّ إذا صدق مبا قاله ، فالتصديق حق اليقني الذي يستحقه 
  .} فَسَبِّْح باسم َربَِّك العظيم { : قوله 



  .عن السُّوء  -تعاىل  -نّزه اهللا : أي 
وََنْحُن ُنسَبُِّح { : ك على سبيل التربك كقوله فسبِّح ملتبساً باسم ربِّ: جيوز أن تكون للحال ، أي » الباء « و 

َسبِّحِ اسم رَبِّكَ { : يتعدى بنفسه تارةً ، كقوله » سبح « ، وأن تكون للتعدية على أن ]  ٣٠: البقرة [ } بِحَْمِدَك 
  .وحبرف اجلر تارة كهذه اآلية ]  ١: من سورة األعلى [ } 

  .» سم ربك سبح ا: والباء زائدة ، أي « : وقال القرطيب 
  .وادعاء زيادهتا خالف األصل 

؛ ألن كالًّ منهما جمرور ، وقد وصف كل »ربك « جيوز أن يكون صفة لالسم ، وأن يكون صفة ل » العظيم « و 
  .» ذي اجلَاللِ « و ]  ٧٨: الرمحن [ } َتَباَرَك اسم َربَِّك ِذي اجلالل واإلكرام { : منهما يف قوله 

  .الفرق يف الوصف  ولتقارب املتضايفني ظهر
  فصل يف حترير معىن اآلية

  .أي فصل بذكر ربك وبأمره » فسبح « معىن : قيل 
  .فاذكر اسم ربك العظيم وسبحه : وقيل 

اْجَعلُوها » : قال النيب عليه الصالة والسالم } فَسَبِّْح باسم َربَِّك العظيم { : ملَّا نزلت : وعن عقبة بن عامر قال « 
اْجَعلُوها يف ُسُجودِكُْم » : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم } َسبِّحِ اسم رَبَِّك األعلى { : وملا نزلت .  «يف ُركُوِعكُْم 

 « ».  
  .أخرجه أبو داود 

َمْن قََرأ ُسوَرة « ] : يقول [ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى أبو طيبة عن عبد اهللا بن مسعود قال 
  .وكان أبو هريرٍة ال يدُعها أبداً »  ُتِصْبُه فاقةٌ أَبداً الواِقَعة يف كل ليلة مل
مْن أَراد أن يتعلم نبأ األولني واآلخرين ، ونبأ أهل اجلنة ، ونبأ الدنيا ، ونبأ اآلخرة ، فليقرأ « : وعن مسروق قال 

  .» سورة الواقعة 
  .واهللا تعاىل أعلم 

لَُه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ ُيْحيِي َوُيِميُت َوُهَو َعلَى ) ١(َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم  سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ
ُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواتِ ) ٣(ُهَو الْأَوَّلُ وَالْآِخُر وَالظَّاِهُر َوالَْباِطُن َوُهَو بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم ) ٢(كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

لُ ِمَن السََّماِء َوَما َيعُْرُج ْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ َيْعلَُم َما يَِلُج ِفي الْأَْرضِ َوَما َيخُْرُج ِمْنَها َوَما يَْنزَِوالْأَ
) ٥(السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ وَإِلَى اللَِّه ُتْرَجُع الْأُُموُر لَُه ُملُْك ) ٤(ِفيَها َوُهَو َمَعكُْم أَْيَن َما كُْنُتْم وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

آِمنُوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوأَْنِفقُوا ِممَّا َجَعلَكُمْ ) ٦(ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َويُوِلجُ النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ َوُهَو َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ 
َوَما لَكُْم لَا ُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه وَالرَُّسولُ َيْدُعوكُْم ِلُتْؤِمُنوا ) ٧(الَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُْم وَأَْنفَقُوا لَُهمْ أَْجٌر كَبٌِري ُمْسَتْخلَِفَني ِفيِه فَ

  ) ٨(بِرَبِّكُْم َوقَْد أََخذَ مِيثَاقَكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني 

  .} ماوات واألرض سَبََّح ِللَِّه َما ِفي الس{ : قوله تعاىل 
  .ّجمد اهللا ونّزهه عن السوء : أي 

صلى هللا ما يف السموات من خلق من املالئكة واألرض من شيء فيه روح ، أو : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .ال روح فيه 



  .هو تسبيح الداللة : وقيل 
ولكن { : عة لكانت مفهومة ، فلم قال لو كان هذا تسبيح الداللة ، وظهور آثار الصن: وأنكر الزجَّاج هذا وقال 

  ] . ٤٤: اإلسراء [ } الَّ َتفْقَُهونَ َتْسبِيحَُهْم 
، ولو كان ]  ٧٩: األنبياء [ } َوَسخَّرَْنا َمَع َداُوودَ اجلبال ُيسَبِّْحَن { : وإمنا التسبيح مقال ، واستدل بقوله تعاىل 

  .هذا التسبيح تسبيح داللة ، فأي ختصيص لداود؟ 
  .هذا هو الصحيح : القرطيب  وقال

  فصل يف الكالم على الفعل سبح
، ]  ٤٢: األحزاب [ } َوسَبُِّحوهُ { : هذا الفعل عدي بالالم تارة كهذه السورة ، وأخرى بنفسه كقوله تعاىل 

د بعدته عن السوء ، فالالم إما أن تكون مزيدة كهي يف نصحت لزي: » سبحته « وأصله التعدي بنفسه ، ألن معىن 
األعراف [ } وَُيسَبُِّحوَنُه َولَهُ َيْسُجُدونَ { : سبحت اهللا تعاىل ، قال : ، ونصحته ، وشكرته ، وشكرت له؛ إذ يقال 

  .أحدث التسبيح ألجل اهللا تعاىل : وإما أن تكون للتعليل ، أي ] .  ٢٠٦: 
، وذلك إشارة إىل أن هذه األشياء بلفظ املضارع ] بعضها [ بلفظ املاضي ، ويف » سبَّح « وجاء يف بعض الفواتح 

مسبحة يف كل األوقات ، ال خيتص بوقت دون وقت ، بل هي مسبحة أبداً يف املاضي ، وستكون مسبحة أبداً يف 
  .املستقبل 

  .} َوُهَو العزيز احلكيم { : قوله 
  .الغالب القادر الذي ال ينازعه شيء ، وذلك إشارة إىل كمال القدرة : » العزيز « 
  .الذي يفعل أفعاله على وفق احلكمة والصواب : » كيم احل« 

  .} لَُه ُملُْك السماوات واألرض { : قوله تعاىل 
  .مجلة مستأنفة ال حمل هلا من اإلعراب 

  .عبارة عن نفوذ األمر ، فهو سبحانه وتعاىل املالك القادر القاهر » املُلْك « وحقيقة 
  . أراد خزائن املطر والنبات والرِّزق: وقيل 
  .} ُيْحيِي َوُيِميُت { : قوله 

  :جيوز يف هذه اجلملة ثالثة أوجه 
  .كاليت قبلها ] هلا [ أهنا ال حمل : أحدها 
  .هو له ملك : أهنا خرب مبتدأ مضمر ، أي : والثاين 
  .فالعامل فيها االستقرار » له « أنه احلال من الضمري يف : الثالث 

األحياء يف الدنيا ، وحييي ] فقط ، واملعىن ليميت [ الغرض ذكر الفعلني  ومل يذكر مفعول اإلحياء واإلماتة؛ إذ
  .األموات للبعث 

  .هو حييي النُّطف ، وهي أموات ، ومييت األحياء : وقيل 
وعندي فيه وجه ثالث ، وهو أنه ليس املراد منه ختصيص اإلحياء واإلماتة بزمان معني ، « : قال ابن اخلطيب 

[ } الذي َخلََق املوت واحلياة { : أنَّه القادر على خلق احلياة واملوت ، كقوله تعاىل : معناه  وبأشخاص معينني ، بل
هو املنفرد بإجياد هاتني املاهيتني على اإلطالق ال مينعه عنهما مانع  -تعاىل  -كونه ] واملقصود منه [ ، ]  ٢: امللك 

.  



  .ه شيء ال يعجز} َوُهَو على كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر { : قوله 
  .اآلية } ُهَو األول واآلخر { : قوله تعاىل 

  ] .؟ «الواو » فما معىن : [ فإن قلت : قال الزخمشري 

  .، واآلخرية ] أنه اجلامع بني الصفتني األولية [ األوىل معناها الداللة على » الواو « : قلت 
  .والثالثة على اجلامع بني الظُّهور واخلفاء 

  .اجلامع بني جمموع الصفتني األوليني ، وجمموع الصفتني األخريني وأما الوسطى فعلى أنه 
  فصل يف تفسري اآلية

اختلف يف معاين هذه األمساء وقد شرحها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شرحاً يغين عن : قال القرطيب رمحه اهللا 
  .قول كل قائل 

اللَُّهمَّ أْنَت « : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسو: روى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
األوَّلُ فليَس قَبلَك شيٌء ، وأْنَت اآلخُر فلْيسَ بعدكَ شيٌء ، وأْنَت الظَّاهُر فليس فوقَك شيٌء ، وأْنَت الباطُن فلْيسَ 

  .اطن العامل ، واهللا أعلم ، عىن بالظاهر الغالب ، وبالب» ُدوَنك شيٌء ، اقْضِ عنَّا الدَّيَن ، وأغْنَِنا من الفَقْرِ 
  .} َوُهَو بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم { : قوله 

  .مما كان أو يكون ال خيفى عليه شيء ، وهذا معىن قول ابن عباس 
  .الظَّاهر حبسب الدالئل ، والباطن حبسب احلواس : قال ابن اخلطيب 

  .» وهو بكل شيء عليم مبا كان أو يكون « : والقول بأن الباطن هو العامل ضعيف؛ ألنه يلزم منه التكرار يف قوله 
  فصل يف إثبات وحدانية اهللا

األول هو الفرد : ، قالوا » هو األول « : احتج كثري من العلماء يف إثبات أنَّ اإلله واحد بقوله : قال ابن اخلطيب 
ن شرط كونه أوالً حصول أول مملوك اشتريته فهو حر ، مث اشترى عبدين مل يعتقا؛ أل: السَّابق ، وهلذا لو قال 

الفردية ، وهنا مل حتصل ، فلو اشترى بعد ذلك عبداً واحداً مل يعتق؛ ألن شرط األولية كونه سابقاً ، وهاهنا مل حيصل 
  .، فثبت أن الشَّرط يف كونه أوالً أن يكون فرداً ، فكانت اآلية دالة على أنَّ صانع العامل فرد 

  .} السماوات واألرض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ استوى َعلَى العرش ُهَو الذي َخلََق { : قوله تعاىل 
  .، واملقصود منه دالئل القدرة ] » األعراف « يف [ تقدم 

  .يدخل فيها من مطر وغريه : أي } َيْعلَُم َما يَِلُج ِفي األرض { 
  .من نباٍت وغريه } َوَما َيْخُرُج ِمنَْها { 
  .من رزق ومطر وملك  }َوَما َينزِلُ ِمَن السمآء { 
  .بقدرته وسلطانه وعلمه : يعين } َوُهَو َمَعكُمْ { يصعد فيها من املالئكة ، وأعمال العباد } َوَما َيعُْرُج ِفيَها { 
  .ينظر أعمالكم ويراها ، وال خيفى عليه شيء منها } أَْيَن َما كُنُتْم واهللا بَِما َتْعَملُونَ َبِصريٌ { 

  يةفصل يف الكالم على اآل
، واألخذ بالظَّاهر تناقض » وُهَو معكُم « وبني } استوى على العرش { وقد مجع يف هذه اآلية بني : قال القرطيب 

  .فدل على أنه ال بد من التأويل ، واإلعراض عن التأويل اعتراف بالتناقض 
من يونس بن  -عز وجل  -ىل اهللا إن حممداً صلى اهللا عليه وسلم ليلة اإلسراء مل يكن بأقرب إ: وقد قال أبو املعايل 

  .وقد تقدم . متَّى حني كان يف بطن احلوت 



  فصل يف تفسري املعية
هذه املعية إما بالعلم ، وإما باحلفظ واحلراسة ، وعلى التقديرين فاإلمجاع : ذكر ابن اخلطيب عن املتكلمني أهنم قالوا 

ال بد فيه من } َوُهَو َمَعكُْم { : حليز واجلهِة ، فإذن قوله ليس معنا باملكاِن وا -سبحانه وتعاىل  -منعقد على أنَّه 
  .التأويل ، فإذا جوَّزنا التأويل يف موضع وجب تأويله يف َسائر املواضع 

  .} لَُّه ُملُْك السماوات واألرض { : قوله تعاىل 
  .هو املعبود على احلقيقة : هذا التكرير للتأكيد ، أي 

  .أمور اخلالئق يف اآلخرة : أي } مور َوإِلَى اهللا تُْرَجُع األ{ 
بفتح التاء وكسر اجليم مبنيا للفاعل ، « َتْرجُِع » : أن األخوين وابن عامر يقرءون : « وقد تقدم يف البقرة 

  .مبنيا للمفعول يف مجيع القرآن : والباقون 
  .ن وابن أيب إسحاق واألعرج مبنيا للفاعل مبنيا للمفعول ، واحلس« ُتْرَجعُ » : وقرأ اجلمهور : وقال أبو حيان هنا 

  .وهذا عجيب منه وقد وقع له مثل ذلك كما تقدم 
  .} ُيوِلُج الليل ِفي النهار َويُوِلُج النهار ِفي الليل { : قوله 
  .ما ينتقص من النهار فيزيد يف الليل ، وما ينتقص من الليل فيزيد يف النهار : أي 
  .ال ختفى عليه الضمائر ، ومن كان هبذه الصفة ، فال جيوز أن يعبد سواه : أي . } صدور َوُهَو َعِليٌم بِذَاِت ال{ 

  .} آِمُنواْ باهللا َوَرسُوِلِه { : قوله تعاىل 
  .صدقوا أن اهللا واحد ، وأن حممداً عبده ورسوله : أي 
  .أنفقوا يف سبيل اهللا : تصدقوا وقيل : « وأنِفقُوا » 

  .فروضة الزكاة امل: املراد : وقيل 
  .غريها من وجوه الطاعات ، وما يتقرب به : وقيل 

دليل على أن أصل امللك هللا سبحانه وتعاىل ، وأن العبد ليس له فيه } ِممَّا َجَعلَكُم مُّسَْتْخلَِفَني ِفيِه { : وقوله تعاىل 
ق اهللا ، وهان عليه اإلنفاق إالَّ التصرف الذي يرضي اهللا تعاىل ، فيثيبه على ذلك باجلنة ، فمن أنفق منها يف حقو

  .منها كما يهون على الرجل النفقة من مال غريه ، إذا أذن له فيه ، كان له الثواب اجلزيل 
بوراثتكم إياه عمن كان قبلكم ، وهذا يدل على أهنا ليست بأموالكم يف احلقيقة « ُمستْخلِفني فيه » : وقال احلسن 

  .لوكالء ، فاغتنموا الفوز ، فإهنا بإقامة احلق قبل أن تزال عنكم إىل من بعدكم ، وما أنتم فيها إال مبنزلة النُّواب وا
  .وهو اجلنة } فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات منكم ، وأنفقوا يف سبيل اهللا هلم أجر كبري { 

  فصل يف الكالم على اآلية
اف إليه هذا اإلنفاق ، فمن أخل هذه اآلية تدل على أن هذا األجر ال حيصل باملال وحده حىت يض: قال القاضي 

  .بالواجب من زكاة وغريها فال أجر له 
[ إهنا : وهذا استدالل ضعيف؛ ألنه ال يلزم من نفي األجر الكبري نفي أصل األجر ، فلم قلتم : قال ابن اخلطيب 

  .ال أجر له أصالً؟ ] تدل على أنه 
مع من مل يعرف اهللا ، فإن كان األول كان ذلك أمراً بأن خطاب مع من عرف اهللا أو « آمنوا باهللا » قوله : فإن قيل 

  .يعرف من عرفه ، وذلك أمر بتحصيل احلاصل ، وهو حمال 



وإن كان الثاين كذلك كان ذلك اخلطاب متوجِّهاً على من مل يكن عارفاً به ، ومن مل يكن عارفاً يستحيل أن يكون 
يل أن يعرف كونه مأموراً بذلك األمر ، وهو تكليف ما ال ُيطاق عارفاً بأمره ، فيكون األمر متوجِّهاً على من يستح

.  
معرفة وجود الصَّانع حاصلة للكل ، وإمنا املقصود من هذا األمر : واجلواب من النَّاس من قال : قال ابن اخلطيب 
  .معرفة الصفات 

  .} َوَما لَكُْم الَ ُتْؤِمُنونَ { : قوله تعاىل 
  .يء استقر لكم غري مؤمنني أي ش: أي : مبتدأ وخرب وحال 

والرسول { . » أي عذر لكم يف أال تؤمنوا وقد أزحيت العلل : هذا استفهام يراد به التوبيخ ، أي « : قال القرطيب 
  .} َيْدُعوكُمْ 

  .» تؤمنون « مجلة حالية من ضمري } والرسول َيْدُعوكُْم { : فقوله 
  .» فهما حاالن متداخالن « : قال الزخمشري 

  .» دعوته لكذا « : يدعوكم لإلميان ، كقولك : أي » يدعو « متعلق ب » لتؤمنوا  «و 
  .يدعوكم إىل اجلنة وغفران اهللا ألجل اإلميان : للعلة ، أي » الالم « وجيوز أن تكون 

  .وفيه بعد 
  .وهذه اآلية تدل على أنه ال حكم قبل ورود الشرع 

  .حال أيضاً . } َوقَْد أََخذَ { : قوله 
  .لتقّدم ذكره  -تعاىل  -مبنيا للفاعل ، وهو اهللا » أَخذ « : أ العامة وقر

  .مبنيا للمفعول ، حذف الفاعل للعلم به » أُِخذَ « وقرأ أبو عمرو 
  .منصوب يف قراءة العامة ، ومرفوع يف قراءة أيب عمرو » ميثاقكم « و 
  .ان فما مينعكم من اإلمي: جوابه حمذوف ، تقديره » إن كنتم « و 

  .إن كنتم مؤمنني ملوجب ما رتبه ، فهذا هو املوجب : تقديره : وقيل 
  .إن كنتم مؤمنني فأنتم يف رتبة شريفة : وقدره ابن عطية 

  فصل يف املراد هبذا امليثاق
[ } بلى  أَلَْسُت بَِربِّكُْم قَالُواْ{ : املراد بامليثاق هو املأخوذ عليهم حني أخرجهم من ظهر آدم ، وقال : قال جماهد 
  ] . ١٧٢: األعراف 

إمنا ذكر أخذ امليثاق ليكون ذلك سبباً يف أنه مل يبق هلم ُعذْر يف  -تعاىل  -وهذا ضعيف؛ ألنه : قال ابن اخلطيب 
  .ترك اإلميان بعد ذلك ، وأخذ امليثاق وقت إخراجهم من ظهر آدم غري معلوم للقوم إالَّ بقول الرسول 

يكون ذلك سبباً يف وجوب تصديق الرسول بل املراد بأخذ امليثاق نصب الدالئل فقبل معرفة تصديق الرسول ال 
والبينات ، بأن ركب فيهم العقول ، وأقام عليهم احلُجج والدالئل اليت تدعو إىل متابعة الرَّسُول ، وهذا معلوم لكل 

  .أحد ، فيكون سبباً لوجوب اإلميان بالرسول 
  .فصل يف حصول اإلميان بالعبد 

يدل على قدرهتم على اإلميان ، إذ ال جيوز أن يقال ذلك ملن ال } َوَما لَكُْم الَ ُتؤِْمُنونَ { : قوله : لقاضي قال ا
ما لك ال تطول وال تبيض ، فيدل هذا على أن االستطاعة قبل الفعل ، وعلى أن : يتمكن من الفعل كما ال يقال 



  .ال خبلق اهللا القدرة صاحلة للضدين ، وعلى أن اإلميان حصل بالعبد 
  .إذْ كنتم مؤمنني : أي } إِن كُنُتم مُّْؤِمنِنيَ { : قوله 
  .إن كنتم مؤمنني باحلجج والدليل : وقيل 
  .إن كنتم مؤمنني حبق يوماً من األيام ، فاآلن فقد صحت براهينه : وقيل 
  .إن كنتم مؤمنني بأن اهللا خلقكم كانوا يعترفون هبذا : وقيل 
  .وم آمنوا ، وأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم ميثاقهم فارتدوا هذا خطاب لق: وقيل 
  .كنتم تقرُّون بشرائط اإلميان : أي } إِن كُنُتم مُّْؤِمنِنيَ { : وقوله 

َوَما لَكُمْ ) ٩(لََرُءوفٌ َرحِيٌم  ُهَو الَِّذي ُينَزِّلُ َعلَى َعْبِدِه آيَاٍت َبيَِّناٍت ِلُيْخرَِجكُْم ِمَن الظُّلَُماتِ إِلَى النُّورِ َوإِنَّ اللََّه بِكُْم
قَْبلِ الْفَْتحِ َوقَاَتلَ أُولَِئَك أَعْظَُم أَلَّا ُتْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوِللَِّه ِمريَاثُ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ لَا َيْستَوِي ِمْنكُْم َمْن أَْنفََق ِمْن 

  ) ١٠(قَاَتلُوا َوكُلًّا َوَعَد اللَُّه الُْحسَْنى َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري َدَرَجةً ِمَن الَِّذيَن أَْنفَقُوا ِمْن بَْعُد َو

  .} ُهَو الذي ُيَنزِّلُ على َعْبِدِه { : قوله تعاىل 
  .» البقرة « ختفيفاً وتشديداً يف » ُيْنزِلُ « تقدمت قراءتا 
  .ماضياً » أنَْزلَ « : وزيد بن علي 

  .يعين القرآن } اٍت آَياتٍ َبيَِّن{ : وقوله 
لزمكم اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ملا معه من املعجزات والقرآن أكربها وأعظمها : املعجزات ، أي : وقيل 

.  
  .بالقرآن : أي } لُِّيخْرَِجكُم { 

  .بالرسول : وقيل 
  .، وهو الشرك والكفر } مَِّن الظلمات { بالدعوة ، : وقيل 

  .} َوإِنَّ اهللا بِكُْم لََرُءوٌف رَّحِيٌم { إلميان وهو ا} إِلَى النور { 
  فصل يف إرادة اهللا لإلميان

  .} َوإِنَّ اهللا بِكُْم لََرُءوفٌ رَّحِيٌم { : هذه اآلية تدل على إرادته لإلميان ، أكد ذلك بقوله : قال القاضي 
  .يكون اإلميان من فعله؟  أليس يدل ظاهرها على أنه خيرج من الظلمات إىل النور ، فيجب أن: فإن قيل 

]  ٩: احلديد [ } ُهَو الذي يَُنزِّلُ على َعْبِدِه آَياٍت َبيِّنَاٍت لُِّيخْرَِجكُم { : إذا كان اإلميان خبلقه ال يبقى لقوله : قلنا 
  .معىن؛ ألن ما خيلقه ال يتغري ، بل املراد أنه يلطف هبم 

نه علم أن إمياهنم ال يوجد فقد كلفهم مبا ال يوجد ، فكيف وهذا على حسنه معارض بالعلم؛ أل: قال ابن اخلطيب 
على بعثة حممد } َوإِنَّ اهللا بِكُمْ لََرُءوٌف رَِّحيمٌ { : يعقل مع هذا أنه أراد منهم اخلري واإلحسان ، ومحل بعضهم قوله 

  .صلى اهللا عليه وسلم وال وجه هلذا التخصيص 
  .} قُواْ َوَما لَكُْم أَالَّ ُتنِف{ : قوله تعاىل 

  .» يف أال تنفقُوا « : ، فاألصل ]  ٢٤٦: البقرة [ } َوَما لََنآ أَالَّ ُنقَاِتلَ { : الكالم فيه كالكالم يف قوله 
  .فلما حذف حرف اجلر جرى اخلالف املشهور ، وأبو احلسن يرى زيادهتا كما تقدم تقريره يف البقرة 

وأي شيء مينعكم من اإلنفاق يف سبيل اهللا : اعل االستقرار أو مفعوله ، أي مجلة حالية من ف} َوِللَِّه ِمَرياثُ { : قوله 



  .، واحلال أن مرياث السموات واألرض له ، فهذه حال منافية 
  فصل يف الكالم على اإلنفاق

تأكيد إجياد اإلنفاق ، ملا أمر أوالً باإلميان وباإلنفاق ، مث أكَّده يف اآلية املتقدمة بإجياب اإلميان باهللا أتبعه يف هذه اآلية ب
  .أنكم ستموتون فتورثون ، فهال قّدمتموه يف اإلنفاق على طاعة اهللا؟ : واملعىن 
أن املال ال بد وأن خيرج من اليد ، إما باملوت وإما باإلنفاق يف سبيل اهللا ، فإن خرج باملوت كان أثره : وحتقيقه 

يف سبيل اهللا كان أثره املدح والثواب وإذا كان ال بد من اللَّعُن واملقُت والطرد والعقاب ، وإن خرج باإلنفاق 
خروجه من اليد ، فكل عاقل يعلم أن خروجه عن اليد حبيث يستعقب املدح والثواب أوىل منه مما يستعقب اللعن 

الَ { : ال والعقاب ، مث ملا بني تعاىل أن اإلنفاق يف سبيل اهللا فضيلة بيَّن أن املسابقة يف اإلنفاق متام الفضيلة ، فق
  .} َيْستَوِي ِمنكُم مَّْن أَنفََق ِمن قَْبلِ الفتح َوقَاَتلَ 

  .} الَ َيْسَتوِي ِمنكُم مَّْن أَنفََق { : قوله 
  :وجهان » يستوي « يف فاعل 
ال يستوي : وعلى هذا فال بد من حذف معطوف يتم به الكالم ، فقدره الزخمشري » َمْن أنفق « أنه : أظهرمها 

  ] .فحذف لوضوح الداللة [ وقوة اإلسالم ، ومن أنفق من بعد الفتح ، » مكة « فق قبل فتح منكم من أن

  .» ومن مل ينفق « : وقدره أبو البقاء [ 
  ] .} مَّْن أَنفََق ِمن قَْبلِ الفتح { : ودلّ على احملذوف قوله : قال 

  .زمانني  واألول أحسن؛ ألن السِّياق إمنا جيء باآلية ليفرق بني النَّفقتني يف
ال يستوي جنس اإلنفاق إذ منه ما وقع قبل الفتح ، ومنه ما وقع : أن فاعله ضمري يعود على اإلنفاق ، أي : والثاين 

  .بعده 
خربه ، » أعظم « مبتدأ ثاين ، و » أولئك « مبتدأ ، و » من « فهذان النَّوعان متفاوتان ، وعلى هذا فيكون 

  .أالَّ جيوز ألبتة وهذا ينبغي . » من « واجلملة خرب 
مبتدأ » من « خرباً مقدماً ، و » منكم « ، فلو أعرب هذا القائل » منكم « : وكأن هذا املعرب غفل عن قوله 

منكم من أنفق من قبل الفتح ، ومنكم من مل ينفق قبله ومل يقاتل ، وحذف هذا لداللة الكالم : مؤخراً ، والتقدير 
  .» منكم « ن لفظة عليه لكان سديداً ، ولكنه َسَها ع

  فصل يف املراد بالفتح
  .» مكة « أكثر املفسرين على أن املراد بالفتح فتح 

  .» احلديبية « فتح : وقال الشعيب والزهري 
كان قتاالن ، أحدمها أفضل من اآلخر ، ونفقتان إحدامها أفضل من األخرى؛ ألن القتال والنفقة قبل : قال قتادة 

ال والنفقة بعد ذلك ، وإمنا كانت النفقة قبل الفتح أعظم ، ألن حاجة النَّاس كانت أفضل من القت» مكة « فتح 
  .أكثر لضعف اإلسالم ، وفعل ذلك كان على املنفقني حينئذ أشق ، واألجر على قدر النَّصب 

ْن أَنفََق ِمن قَْبلِ الَ َيْستَوِي ِمنكُم مَّ{ : ينبغي أن يقدم أهل الفضل والعزم لقوله تعاىل : قال مالك رضي اهللا عنه 
  .} الفتح َوقَاَتلَ 
نزلت يف أيب بكر وفيها دليل واضح على تفضيل أيب بكر وتقدميه؛ ألنه أوَّل من أسلم ، وأول من أنفق : قال الكليب 

  .يف سبيل اهللا 



  .بو بكر أوَّل من أظهر اإلسالم بسيفه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأ: وقال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 
كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وعنده أبو بكر ، وعليه عباءة قد خلَّلها يف صدره « : وعن ابن عمر قال 

يا نيب اهللا ، ما يل أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها يف صدره : خباللٍ ، فنزل جربيل عليه الصالة والسالم فقال 
: اقرأ على أيب بكر السالم ، وقل له : فإن اهللا تعاىل يقول لك : ، قال « الفَتحِ  أْنفََق مالُه عليَّ قَْبلَ» : خبالل؟ قال 

يقول لك قد رضيت  -تعاىل  -فإن اهللا : إين عن ريب لَراضٍ ، قال : أنت راضٍ يف فقرك أم ساخط؟ فقال أبو بكر 
ق لقد ختلَّلت محلةُ العرش والذي بعثك يا حممد باحل: عنك كما أنت عين راضٍ ، فبكى أبو بكر ، فقال جربيل 

  .» بالعىب منذ ختلَّل صاحبك هذا بالعباءة 

  .وهلذا قدمه الصحابة على أنفسهم وأقرُّوا له بالتقدم والسبق 
سبق النيب صلى اهللا عليه وسلم وثىن أبو بكر وثلث عمر ، فال أوتى برجل : وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

  .مثانني جلدة وطرح الشهادة ] املفتري [ حد  فضلين على أيب بكر إال جلدته
  فصل يف التقدم والتأخر يف أحكام الدين

أمرنا : التقدم والتأخر قد يكون يف أحكام الدنيا ، فأما يف أحكام الدين فقالت عائشة رضي اهللا عنها : فإن قلت 
  .تبة الصالة وأعظم املنازل مر. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ننزل النَّاس منازهلم 

  .» ُمرُوا أَبا َبكْر فلُيَصلِّ بالنَّاسِ « : وقد قال صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه 
  .» َيؤم القَْوَم أقرؤُهم ِلكتابِ اللَّه « : وقال 
  .» وليؤمكما أكربكما « : وقال 

  .ومل َيْعنِ كرب السن » لِْكَبرِ الَوالَء ل« : وفهم منه العلماء أنه أراد كرب املنزلة ، كما قال عليه الصالة والسالم 
  .إن للسن حقًّا ، وراعاُه الشَّافعي وأبو حنيفة ، وهو أحق باملراعاة : وقد قال مالك وغريه 

  .وأما أحكام الدنيا فهي مرتبة على أحكام الدين ، فمن قدم يف الدين قدم يف الدنيا 
  .» ويْرَحْم َصغِْيَرنا ويَعرْف ِلعَاِلمَنا حقَّهُ لْيَس مِنَّا َمْن لَْم ُيوقِّر كبِيْرَنا « : ويف احلديث 

  .» َما أكَْرَم شابٌّ شَْيخاً لسنِِّه إالَّ قيََّض اللَُّه لُه ِعنَد سنِِّه َمْن ُيكرمُه « : ويف احلديث أيضاً 
  .} َوكُالًّ َوَعَد اهللا احلسىن { : قوله 

  .بألف » وكالًّ « ومة يف مصاحفهم بالنَّصب على أنَّه مفعول مقدم ، وهي مرس: قراءة العامة 
  .برفعه : وابن عامر 

  :وفيه وجهان 
  .وعده اهللا : أنه ارتفع على االبتداء ، واجلملة بعده خربه ، والعائد حمذوف أي : أظهرمها 

  ]الرجز : [ ومثله 
  َعلَيَّ ذَْنباً كُلُُّه لَمْ أْصنَعِ... قَْد أصَْبَحْت أمُّ اِخلَيارِ َتدَِّعي  -٤٧١٦

  .مل أصنعه : أي » كلُّه « برفع 
  ]السريع : [ ال جييزون هذا إالَّ يف شعر ، كقوله ] رمحة اهللا عليهم [ والبصريون 

  باحلَقِّ ال َيْحَمُد بالَباِطلِ... وَخاِلدٌ َيحَْمُد َساَداِتَنا  -٤٧١٧
وما أشبهها يف االفتقار » الًّ كُ« ونقل ابن مالك اإلمجاع من البصريني والكوفيني على جواز ذلك إن كان املبتدأ 

  .والعموم 



أَفَُحكَْم اجلاهلية { : ، عند قوله تعاىل » املائدة « قال شهاب الدين مل أره لغريه وقد تقدم حنو من ذلك يف سورة 
 كله مل« : إال بالرفع مع إمكان أن تنصبه ، فتقول » كله مل أصنع « : ومل يرو قوله ]  ٥٠: املائدة [ } َيْبُغونَ 
  .مفعوالً مقدماً » أصنع 

ألنه قصد عموم السَّلب ال سلب العموم ، فإن األول أبلغ ، وجعلوا من ذلك قوله عليه الصالة : قال أهل البيان 
  .» كُلُّ ذِلَك لَْم َيكُْن « والسالم 
  .مل يكن كل ذلك ، لكان سلباً للعموم ، واملقصود عموم السَّلب : ولو قال 

املعىن يتفاوت بالرفع والنصب ، فمع الرفع يفيد أنه مل يفعل شيئاً من األشياء ، ومع : ر قال الشيخ عبد القاه
  .النَّْصب يفيد أنه يفعل اجملموع ، وال يلزم أنه مل يفعل البعض ، بل إن قلنا بدليل اخلطاب دل على أنه فعل البعض 

« : صفة ملا قبله ، والعائد حمذوف ، أي }  وعد اهللا احلسىن{ خرب مبتدأ حمذوف ، و » كلّ « أن يكون : والثاين 
  .» وأولئك كل وعد اهللا احلسىن 

  .احلذف موجود أيضاً فقد عدمت ملا فررمت منه؟ : فإن قيل 
  .أن حذف العائد من الصفة كثري خبالف حذفه من اخلرب : فاجلواب 

  ]الوافر : [ ومن حذفه من الصفة قوله 
  وطُولُ العَْهِد أْم َمالٌ أصَابُوا... اٍء وَما أْدرِي أغَيََّرُهْم َتَن -٤٧١٨

دون ألف فقد وافق كل مصحفه ، » وكلّ « : مرسومة » الشام « أصابوه ، ومثله كثري ، وهي يف مصاحف : أي 
  .مفعول ثان ، واألول حمذوف على قراءة الرفع » احلسىن « و 

  .وأمَّا النصب فاألول مقّدم على عامله 
  .مني السَّابقني واملتأخرين الالَّحقني وعدهم اهللا مجيعاً اجلنة مع تفاوت الدرجات أن املتقد: ومعىن اآلية 

أنه ملا وعد السَّابقني واحملسنني بالثواب فال بد وأن يكون عاملاً باخلريات ، وجبميع : أي } واهللا بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري { 
ذ لو مل يكن عاملاً هبم ، وبأفعاهلم على سبيل التفصيل ملا أمكن املعلُومات حىت ميكنه إيصال الثَّواب إىل املستحقني ، إ

  .} واهللا بَِما َتْعَملُونَ خَبٌِري { : اخلروج من عهدة الوعد بالتَّمام ، فلهذا السَّبب أتبع هذا الوعد بقوله 

َيْوَم تََرى الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت َيْسَعى نُوُرُهمْ ) ١١(ٌمي َمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرًضا َحَسًنا فَُيَضاِعفَُه لَُه َولَُه أَْجٌر كَرِ
َيْوَم ) ١٢(َك ُهَو الْفَْوُز الْعَِظيُم َبْيَن أَْيِديهِْم َوبِأَْيَمانِهِْم ُبشَْراكُُم الَْيْوَم َجنَّاٌت َتْجرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها ذَِل

وًرا فَُضرِبَ قُونَ َوالْمَُناِفقَاُت لِلَِّذيَن آَمُنوا اْنظُرُوَنا َنقَْتبِْس ِمْن ُنورِكُْم ِقيلَ اْرجِعُوا َوَراَءكُْم فَالْتَِمُسوا ُنَيقُولُ الُْمَناِف
  ) ١٣(َبْينَُهْم بِسُورٍ لَُه َباٌب بَاِطُنُه ِفيِه الرَّْحَمةُ َوظَاهُِرُه ِمْن ِقَبِلِه الَْعذَاُب 

  .» البقرة « وقد تقدم يف . } مَّن ذَا الذي ُيقْرُِض اهللا قَْرضاً َحَسناً { : قوله تعاىل 
  .ندب إىل اإلنفاق يف سبيل اهللا 

  .هنا بالرَّفع على العطف ، أو القطع واالستئناف : وقال ابن عطية 
  .بالنصب بالفاء على جواب االستفهام ، ويف ذلك قلٌق » فُيَضاعفه « : وقرأ عاصم 
ألن السؤال مل يقع على القرضِ ، وإمنا وقع عن فاعل القَْرض ، وإمنا تنصب الفاء فعالً مردوداً على  :قال أبو علي 

« : مبنزلة قوله } مَّن ذَا الذي ُيقْرُِض { : فعل مستفهم عنه ، لكن هذه الفرقة محلت ذلك على املعىن ، كأن قوله 



  .انتهى . » أيقرض اهللا أحٌد 
يف جواب االستفهام باألمساء ، وإن مل يتقدم فعل » الفاء « نوع ، أال ترى أنه ينصب بعد وهذا الذي قاله أبو علي مم

من يدعوين فأستجيب له ، ومىت تسري فأرافقك ، وكيف تكون فأصحبك ، : أين بيتك فأزورك ومثل ذلك : حنو 
  . فاالستفهام إمنا وقع عن ذات الدَّاعي ، وعن ظرف الزَّمان ، وعن احلال ال عن الفعل

  .» أين ذهب زيٌد فنتبعه ، ومن أبوك فنكرمه « : وقد حكى ابن كيسان عن العرب 
  فصل يف املقصود بالقرض

  .» قد أقرض « : ندب اهللا تعاىل إىل اإلنفاق يف سبيل اهللا ، والعرب تقول لكل من فعل فعالً حسناً 
  ]الرمل : [ كما قال بعضهم رمحة اهللا عليه 

  إنَّما َيجزي الفََتى لَْيَس اجلََملْ... ضاً فاجزه وإذَا جُوزيَت قَْر -٤٧١٩
من ذا الذي ينفق يف سبيل اهللا حىت يبدله اهللا باألضعاف : ومساه قرضاً؛ ألن القرض أخرج السترداد البدل ، أي 

  .الكثرية 
  .صدقة : أي » قرضاً « : قال الكليب 

  .حمتسباً من قلبه بال منٍّ وال أدى : أي » حسناً « 
  .ما بني سبع إىل سبعمائة إىل ما شاء اهللا من األضعاف : } اِعفَُه لَُه فَُيَض{ 

  .سبحان اهللا ، واحلمد هللا ، وال إله إال اهللا ، واهللا أكرب : وقيل القَْرض احلسن هو أن يقول 
  .هو النَّفقة على األهل : وقال زيد بن أسلم 

  .التطوُّع بالعبادات : وقال احلسن 
  .عمل اخلري : وقيل 

  :ال يكون حسناً حىت جيمع أوصافاً عشرة : وقال القشريي 
ال َيقَْبلُ اللَُّه صالةً بِغَْيرِ طُهورٍ ، وال َصَدقةً ِمْن غُلُولٍ « : أن يكون من احلالل ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم : األول 

 «.  
: البقرة [ } َتَيمَُّمواْ اخلبيث ِمْنُه ُتنِفقُونَ َوالَ { : أن يكون من أكرم ما ميكنه؛ وال خيرج الرديء كقوله تعاىل : الثاين 
٢٦٧ . [  

آل عمران [ } لَن َتنَالُواْ الرب حىت ُتنِفقُواْ ِممَّا ُتِحبُّونَ { : أن يتصدق به وهو حيّبه ، وحيتاج إليه لقوله تعاىل : الثالث 
  ] . ١٧٧: البقرة [ } َوآَتى املال على ُحبِّهِ { : وقوله ]  ٩٢: 

أفَْضلُ الصَّدقِة أنْ ُتْعطَيُه وأْنتَ َصحيٌح َشِحيحٌ تأْملُ العَْيَش وال متهلُ حتَّى إذا بلغتِ « يه الصالة والسالم وقال عل
  .» لفُالٍن كذا ، ولفُالٍن كَذَا : التَّراقي قُلَْت 

  .همات أن تصرف صدقته إىل األحوج فاألحوج ، ولذلك خص تعاىل أقواماً بأخذها ، وهم أهل املب: الرابع 

  ] . ٢٧١: البقرة [ } َوإِن ُتْخفُوَها َوتُْؤُتوَها الفقرآء فَُهَو َخْيٌر لَّكُمْ { : أن ختفي الصَّدقة لقوله تعاىل : اخلامس 
  ] . ٢٦٤: البقرة [ } الَ ُتْبِطلُواْ َصَدقَاِتكُم باملن واألذى { : أالَّ يتبعها منا وال أذى ، لقوله تعاىل : السادس 
  ] . ٢٠: الليل [ } إِالَّ ابتغآء َوْجِه َربِِّه األعلى { : أن يقصد هبا وجه اهللا تعاىل ، وال يُراِئي لقوله تعاىل : السابع 
]  ٦: املدثر [ } َوالَ َتْمُنن َتْسَتكِْثُر { : أن يستحقر ما يعطي وإن كثر؛ ألن الدُّنيا كلها قليلة ، قال تعاىل : الثامن 

  .يف أحد التأويالت 



أفَْضلُ الرِّقابِ أغْالَها « أن يكون من أحّب األموال إليه ، وأن يكون كثرياً لقوله عليه الصالة والسالم : ع التاس
  .» وأنفَُسَها ِعْنَد أْهلَِها 

  .أال يرى عزَّ نفسه ، وذُلّ الفقري ، بل يكون األمر بالعكس : العاشر 
  .نَّة يعين اجل} فَُيَضاِعفَُه لَُه َولَُه أَْجٌر كَرِميٌ { 

  .} َيْوَم تََرى املؤمنني { : قوله تعاىل 
  :فيه أوجه 

  .استقر له أجر يف ذلك اليوم : أي » له أجر « أنه معمول لالستقرار العامل يف : أحدها 
  .اذكر ، فيكون مفعوالً به : أنه مضمر ، أي : الثاين 

  .فهو ظرف على أصله » يوم ترى « أهنم يُؤَجُرون : الثالث 
  .يسعى نور املؤمنني واملؤمنات يوم تراهم هذا أصله : أي » يسعى « أن العامل فيه  :الرابع 

  .قاهلما أبو البقاء . » فُيَضاعفه « أن العامل فيه : اخلامس 
ظرف للسعي » بني أيديهم « ، و » يوم « حال؛ ألن الرُّؤية بصرية ، وهذا إذا مل جتعله عامالً يف » َيسَْعى « : قوله 

  .» نورهم « ن يكون حاالً من ، وجيوز أ
  .ويف جهة أمياهنم : ، أي » وبأمياهنم « : قوله 

  .وهذه قراءة العامة ، أعين بفتح اهلمزة مجع ميني 
  .عن مجيع جهاهتم ، وإمنا خص األميان ألهنا أشرف اجلهات : أي » عن « الباء مبعىن : وقيل 

  .بكسرها : وقرأ أبو حيوة وسهل بن شعيب 
  .يسعى كائناً وثابتاً بسبب أمياهنم : معطوف على الظرف قبله ، والباء سببية ، أي  وهذا املصدر

  .ُبشَْراكُم : وبأمياهنم استحقُّوه ، أو بأمياهنم يقال هلم : تقديره : وقال أبو البقاء 
  فصل يف املراد هبذا اليوم

  .املراد من هذا يوم املُحاسبة 
  .واختلفوا يف هذا النور 

  .قدَّامهم : أي » بني أيديهم « هو الضياء الذي ميرون فيه : فقال احلسن 
  .» عن أمياهنم « : يف أمياهنم ، أو مبعىن : أي » يف « مبعىن » الباء « : ، قال الفرَّاء » وبأمياهنم « 

  .النور ُهداهم ، وبأمياهنم كتبهم ، واختاره الطربي : وقال الضحاك 
، » يف « على هذا مبعىن » الباء « أيديهم ، ويف أمياهنم كتب أعماهلم ، ف يسعى إمياهنم وعملهم الصاحل بني : أي 

  .» عن « وال يوقف إذا كانت مبعىن » بني أيديهم « وجيوز على هذا أن يوقف على 
بكسر األلف ، أراد اإلميان الذي هو ضد الكُفر ، وعطف » وبإمياهنم « : وعلى قراءة سهل بن شعيب وأيب حيوة 

  .على الظَّرف ألن معىن الظرف احلال ، وهو متعلق مبحذوف ما ليس بظرف 

  .يسعى كائناً بني أيديهم ، وكائناً بأمياهنم : واملعىن 
  .القرآن : أراد بالنور : وقيل 

يؤتون نورهم على قدر أعماهلم ، فمنهم من يؤتى نوره كالنَّخلة ومنهم من يؤتى نوره « : وعن ابن مسعود 
  .» م نوراً من نوره على إهبام رجله ، فيطفأ مرة ويوقد أخرى كالرجل القائم ، وأدناه



  .لَيسَْتضيئُوا به على الصِّراط : قال احلسن 
  .ليكون هلم دليالً إىل اجلنَّة : وقال مقاتل 

  .} ُبْشَراكُُم اليوم َجنَّاتٌ { : قوله 
دخول جنَّات وهذه اجلملة : أي  خربه على حذف مضاف» جنَّات « ظرف ، و » اليوم « مبتدأ ، و » ُبشَْراكم « 

  .ُبشراكم اليوم دخول جنَّات : يف حمل نصب بقول ُمقدَّر ، وهو العامل يف الظرف ، يقال هلم 
  .» وال ُبدَّ من تقدير حذف املضاف؛ ألن الُبْشَرى حدث ، واجلنة عني ، فال تكون هي هي « : قال القرطيب 
» وكون « : قال » بشراكم « خرب » اليوم « لى احلال ، ويكون ع» جنَّات « وأجاز الفراء نصب : وقال مكي 

يبشروهنم » يف موضع نصب على « ُبْشَراكم » حاالً ال معىن له؛ إذ ليس فيها معىن فعل ، وأجاز أن يكون « جنَّات 
  .ى انته. » بالبشرى وكله بعيد ، ألنه يفصل بني الصلة واملوصول باليوم « جنات » ، وينصب « بالُبْشَرى 

وعجيب من الفرَّاء كيف يصدر عنه ما ال يتعقّل ، وال جيوز صناعة ، كيف تكون جنات حاالً ، وماذا صاحب 
  .احلال؟ 
بشراكم اليوم دخول اجلنة جنات جتري من حتتها : حال من الدخول احملذوف ، التقدير } خَاِلِديَن ِفيَها { : وقوله 

  .األهنار مقدرين اخللود فيها 
ألن فيه فصالً بني الصلة واملوصول ، وجيوز أن تكون مما دلّ « بشراكم » وال تكون احلال من « :  قال القرطيب

بشراكم » خرباً عن « اليوم » يبشرون خالدين فيها ، وجيوز أن يكون الظَّرف الذي هو : عليه البشرى كأنه قال 
  .» حال حسب ما تقدم « خالدين » و بدالً من البشرى على تقدير حذف املضاف كما تقدم ، « جنات » ، و « 

  »خالدين « : فصل يف العامل يف قوله 
ُبشَْراكم دخولكم : نصب على احلال ، والعامل فيها املضاف حمذوف ، إذ التقدير » خالدين « : قال شهاب الدِّين 

، ] جنات  وأضيف املصدر ملفعوله ، فصار دخول[ جنات خالدين فيها ، فحذف الفاعل وهو ضمري املخاطب ، 
هو العامل فيها؛ ألنه » بشراكم « مث حذف املضاف وأقيم املضاف فيه مقامه يف اإلعراب ، وال جيوز أن يكون 

: مصدر ، وقد أخرب عنه قبل ذكر متعلقاته ، فيلزم الفصل بأجنيب ، وظاهر كالم مكي أنه عامل يف احلال ، فإنه قال 
« ، والعامل يف احلال هو العامل يف صاحبها فيلزم أن يكون نصب على احلال من الكاف وامليم » خالدين « 

  .هو العامل ، وفيه ما تقدم من الفصل بني املصدر ومعموله » بشراكم 

  فصل يف كون الفاسق مؤمناً أم ال
ية تدل وهذه اآل] .  ٢٥: البقرة [ } وََبشِّرِ الذين آَمُنواْ { : تقدم يف الكالم البشارة عند قوله : قال ابن اخلطيب 

  .على أن املؤمنني ال يناهلم أهوال يوم القيامة؛ ألنه تعاىل بني أن هذه صفتهم يوم القيامة من غري ختصيص 
هذه اآلية تدلّ على أن الفاسق ليس مبؤمن؛ ألنه لو كان مؤمناً لدخل حتت هذه البشارة ، ولو كان : قال الكعيب 

  ] .ذلك ثبت أنه ليس مبؤمن وملا مل يكن ك[ كذلك لقطع بأنه من أهل اجلنَّة؛ 
، ألنه إما أن يدخل النار ، أو أنه ممن دخلها ، لكنه ] بأنا نقطع بأن الفاسق من أهل اجلنة : [ أجاب ابن اخلطيب 

  .سيخرج منها ، وسيدخل اجلنة ، ويبقى فيها أبد اآلباد ، فإذن يقطع بأنه من أهل اجلنة ، فسقط االستدالل 
  .اإلشارة عائدة إىل مجيع ما تقدم من النور والبشرى باجلنَّات املخلدة  هذه» ذلك الفوز « : قوله 
  .} َيْوَم َيقُولُ املنافقون واملنافقات { : قوله 

  .» ذلك الفوز العظيم » « يوم « العامل يف 



  .» هو بدل من اليوم األول « : وقيل 
  .مقدرا » اذْكر « وقال ابن اخلطيب منصوب ب 

  .يوم يقول : حال املؤمنني يف موقف القيامة أتبع ذلك بشرح حال املنافقني ، فقال واعلم أنه ملا شرح 
  .للتبليغ » الالم « . } ِللَِّذيَن آَمنُواْ { : قوله 

  .» انْظُروَنا أمر من النَّظر « : قراءة العامة } انظرونا نقتبس من نوركم { و 
  .من اإلنظار مبعىن االنتظار بقطع اهلمزة ، وكسر الظَّاء » أنِْظُرونا « : ومحزة 

  .انتظرونا لنلحق بكم ، فنستضيء بنوركم : وهبا قرأ األعمش ، وحيىي بن وثَّاب ، أي 
نظره مبعىن انتظره ، وذلك أنَّه يسرع باخلواص على ُنُجب إىل : والقراءة األوىل جيوز أن تكون مبعىن هذه ، إذ يقال 

ا ُمَشاة ال نستطيع حلوقكم ، وجيوز أن يكون من النظر وهو اإلبصار؛ ألهنم إذا انتظرونا ألنَّ: اجلنة ، فيقول املنافقون 
قال معناه . } نقتبس من نوركم { : نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم ، فيضيء هلم املكان ، وهذا أليق بقوله 

  .الزخمشري 
  .» إىل « الشِّعر ، إمنا يتعدى ب إن النَّظر مبعىن اإلبصار ال يتعدى بنفسه إال يف : إالَّ أن أبا حيان قال 

  .نستضيء من نوركم : أي } َنقْتَبِْس ِمن نُّورِكُْم { : قوله 
  .الشعلة من النار أو السِّراج : » القََبس « و 

  .يغشى الناس يوم القيامة ظلمة : قال ابن عبَّاس وأبو أمامة 
  .فيه  أظّنها بعد فصل القضاء ، مث يعطون نوراً ميشون: قال املاوردي 
[ يعطي اهللا كل أحد يوم القيامة نوراً على قدر أعماهلم ميشون به على الصراط ، ويعطي املنافقني : قال املفّسرون 

  ] . ١٤٢: النساء [ } َوُهَو َخاِدعُُهْم { : نوراً خديعة هلم ، بدليل قوله تعاىل 
  .قاله ابن عباس . يسلب املنافق نوره لنفاقه دون الكافر ، مث ] إمنا يعطون النور؛ ألن مجيعهم أهل دعوة : وقيل 

  .يعطى املؤمن النور ، ويترك الكافر واملنافق بال نور : وقال أبو أمامة 

فبينما هم ميشون إذ بعث اهللا رحياً وظلمة فأطفأ بذلك نور [ بل يستضيء املنافق بنور املؤمنني ، : وقال الكليب 
خشية أن يسلبوه كما سلبه املنافقون ، ]  ٨: التحرمي [ } َنآ أَْتِمْم لََنا ُنوَرَنا رَبَّ{ ] : املنافقني ، فذلك قول املؤمنني 

} انظرونا َنقْتَبِْس ِمن نُّورِكُمْ { : فإذا بقي املنافقون يف الظلمة ، فإهنم ال يبصرون مواضع أقدامهم ، قالوا للمؤمنني 
نا منها النور ، فاطلبوا هناك نوراً ألنفسكم ، فإنكم ال إىل املواضع اليت أخذ: ، أي » وراءكم « ارجُعوا : قيل . 

  .» ُضرَِب بَْيَنُهمْ بِسُورٍ « تقتبسون من نورنا ، فلما رجعوا وانعزلوا يف طلبِ النور 
  .معناه هالَّ طلبتم النور من الدنيا بأن تؤمنوا؟ : وقيل 
  :فيه وجهان » وراءكم « : قوله 

على معىن ارجعوا إىل املوقف إىل حيث أعطينا هذا النور ، فالتمسوا هناك  »ارجعوا « أنه منصوب ب : أظهرمها 
فارجعوا خائبني : ممن يقتبس ، أو ارجعوا إىل الدُّنيا فالتمسوا نوراً بتحصيل سببه ، وهو اإلميان ، أو يكون معناه 

  .وتنّحوا عنَّا فالتمسوا نوراً آخر ، فال سبيل لكم إىل هذا النور 
  .قاله أبو البقاء » رجوعاً « ارجعوا : اسم للفعل فيه ضمري فاعل ، أي » َوَراءكُم  «أن : والثاين 

  .» ارجعوا « ومنع أن يكون ظرفاً ل 
  .لقلّة فائدته؛ ألن الرُّجوع ال يكون إالَّ إىل وراء : قال 



  .» وهذا فاسد؛ ألن الفائدة جليلة كما تقدم شرحها « : قال شهاب الدين 
  .} َبْينَُهم بِسُورٍ  فَُضرَِب{ : قوله 

  .وهو الظاهر ، وأن يكون الظرف » بِسُورٍ « العامة على بنائه للمفعول ، والقائم مقام الفاعل جيوز أن يكون 
  .» ضرباً بسور : والباء متعلقة باملصدر أي « : مث قال . ضرب سور : مزيدة ، أي » الباء « : وقال مكي 

والباء متعلقة باملصدر ، والقائم مقام الفاعل : عليه من النساخ ، واألصل  وهذا متناقض ، إالَّ أن يكون قد غلط
  .البناء احمليط وتقدم اشتقاقه يف أول البقرة : الظرف ، وعلى اجلملة هو ضعيف ، والسور 

  .» سُور « مبتدأ وخرب يف موضع جّر صفة ل . » لَُه باٌب « : قوله 
، وجيوز أن تكون يف » سور « اجلملة جيوز أن تكون يف موضع جر صفة ثانية ل هذه } َباِطُنُه ِفيِه الرمحة { : وقوله 

  .، وهو أوىل لقربه ، والضمري إمنا يعود إىل األقرب إال بقرينة » باب « موضع رفع صفة ل 
  .مبنيا للفاعل ، وهو اهللا أو امللك » فضرب « : وقرأ زيد بن علي ، وعمرو بن عبيد 

  فصل يف املراد بالسور
  .حاجز بني اجلنة والنار : » السور  «

فيه الرَّْحَمة « وادي جهنم » عند موضع يعرف ب « بيت املقدس » روي أن ذلك السُّور ب « : قال القرطيب 
  .» ما يلي املنافقني : ما َيِلي منه املؤمنني ، وظاهره من قبله العذاب يعين : يعين 

  .» باب الرمحة « املعروف ب » بيت املقدس « ي ب هو الباب الذ: قال كعب األحبار رضي اهللا عنه 

الشرقي ، باطنه فيه املسجد ، وظاهره من قبله العذاب ، » بيت املقدس « إنه سور ب : وقال عبد اهللا بن عمرو 
  .جهنم وحنوه عن ابن عباس : يعين 

من هاهنا : قي فبكى ، وقال الشر» بيت املقدس « قام عبادة بن الصَّامت على سُور ب : وقال زياد بن أيب سوادة 
  .أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه رأى جهنم 

: يعين } وظاهره من قبله العذاب { اجلنة ، : يعين } باطنه فيه الرمحة { هو حائط بني اجلنَّة والنار ، : وقال قتادة 
  .جهنم 

  .ه وقد مضى القول في» األعراف « كما يف . إنَّه حجاب : وقال جماهد 
  .إن الرمحة اليت يف باطنه نور املؤمنني ، والعذاب الذي هو يف ظاهره ظلمة املنافقني : وقد قيل 

  .السُّور عبارة عن منع املنافقني عن طلبِ املؤمنني : وقيل 

وَارَْتْبُتْم َوغَرَّْتكُُم الْأََمانِيُّ حَتَّى َجاَء أَْمُر اللَِّه  ُيَنادُوَنُهمْ أَلَْم َنكُْن َمَعكُْم قَالُوا َبلَى وَلَِكنَّكُْم فََتنُْتْم أَنْفَُسكُْم َوتََربَّْصُتْم
ِصريُ فَالَْيْوَم لَا ُيْؤَخذُ ِمْنكُْم ِفْدَيةٌ َولَا ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا َمأَْواكُُم النَّاُر ِهَي َمْولَاكُْم َوبِئَْس الَْم) ١٤(َوغَرَّكُْم بِاللَِّه الَْغرُوُر 

وا الِْكَتاَب ِمْن قَْبلُ ِن لِلَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َتْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلِذكْرِ اللَِّه َوَما نََزلَ ِمَن الَْحقِّ َولَا َيكُونُوا كَالَِّذيَن أُوُتأَلَْم َيأْ) ١٥(
َه ُيْحيِي الْأَْرضَ َبْعَد َموِْتَها قَْد َبيَّنَّا لَكُمُ اْعلَُموا أَنَّ اللَّ) ١٦(فَطَالَ َعلَْيهُِم الْأََمُد فَقََسْت قُلُوبُُهْم َوكَِثٌري ِمْنُهْم فَاِسقُونَ 

  ) ١٧(الْآيَاِت لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ 

  .قاله أبو البقاء . » بينهم « جيوز أن يكون حاالً من الضمري يف } ُيَنادُونَُهْم { : قوله 
  .وهو ضعيف جمليء احلال من املضاف إليه يف غري املواضع املستثناة 



  .تكون مستأنفة ، وهو الظاهر  وأن
  .جيوز أن يكون تفسرياً للنداء ، وأن يكون منصوباً بقول مقّدر } أَلَْم َنكُن مََّعكُْم { : وقوله 

  فصل يف معىن اآلية
ن ، يف الدنيا نصلّي مثل ما تصلّون ، ونغزو مثل ما تَْغُزو: يعين } أمل َنكُْن معكم { ينادي املنافقون املؤمنني : واملعىن 

  .ونفعل مثل ما تفعلون؟ 
: أي } ولكنكم فََتنُتْم أَنفَُسكُْم { بلى ، قد كُنتم معنا يف الظَّاهر ، : يقول املؤمنون : ، أي » بَلَى : قالوا « 

  .استعملتموها يف الفتنة 
  .أهلَكْتُموَها بالنِّفاق : وقال جماهد 

  .بالشهوات واللَّذَّات : اين وقال أبو منري اهلمد. قاله أبو سنان . باملعاصي : وقيل 
  .بالنيب صلى اهللا عليه وسلم املوت ، وباملؤمنني الدَّوائر : أي » وترّبصتم « : وقوله 
  .تربَّصتم بالتوبة : وقيل 

  .شككتم يف التوحيد ، أو النبوة ، أو البعث : أي » واْرَتبُْتْم « 
  .األباطيل : أي » وغرَّتكم األماين « 

  .، وهو ما كانوا يتمنّونه من ضعف املؤمنني ، ونزول الدَّوائر هبم طول األمل : وقيل 
  .األماين هنا خدعُ الشيطان : وقال قتادة 

  .الدنيا ، قاله عبد اهللا بن عباس : وقيل 
  .» سيغفر لنا « : هو قوهلم : وقال أبو سنان 

  .املوت : يعين } ى جاء أمر اهللا حتَّ{ سيئاتك ِغرَّةً ] ونسيانك [ ذكرك حسناتك ، : وقال بالل بن سَْعٍد 
  .ُنْصرة نبيه صلى اهللا عليه وسلم : وقيل 

  .إلقاؤهم يف النَّار : وقال قتادة 
  .} َوغَرَّكُم باهللا الغرور { : قوله 

خدعكم باهللا : الشَّْيطان ، أي : ، واملراد به » فعول « بفتح الغني ، وهو صفة على » الَغُرور « : قرأ العامة 
  .الشيطان 

  .بالضم ، وهو مصدر ، واملراد به األباطيل » الُغرُور « : وقرأ أبو حيوة ، وحممد بن السميفع ، ومساك بن حَْرب 
أَتْدُرونَ َما َهذَا؟ » : عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطَّ لنا ُخطُوطاً ، وخط منها خطًّا ناحية ، فقال « 

  .« » التمنِّي ، وِتلَْك اخلُطُوطُ اآلمَالُ ، بَْيَنَما يتمنَّى إذْ َجاَءهُ املَْوُت  َهذَا مِثْلُ اْبنِ آَدَم وِمثْلُ
خطَّ لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطًّا مربَّعاً وخط يف وسطه خطًّا ، « : وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال 

َهذَا اْبُن آَدَم وَهذَا أَجلُُه ُيحيطُ بِِه ، وهذا » : وجعله خارجاً منه ، وخط عن ميينه ويساره خطوطاً صغاراً ، فقال 
  .« » أَملُُه قَْد َجاَوَز أَجلَُه ، وهذه اخلُطُوطُ الصَِّغارُ األعَْراُض فإنْ أْخطَأُه هذا نََهَشُه هذا 

« ر النافية ، وهو قول اجلمهور وقد تقدم آخ» ال « ، وال يبايل ب » يؤخذ « منصوب ب » فَالَيْوَم « : قوله 
  .بالتأنيث للفظ الفدية » تؤخذ « : وقرأ ابن عامر . ثالثة أقوال » الفاحتة 

  .بالياء من حتت؛ ألن التأنيث جمازي : والباقُون 



  فصل يف املراد بالفدية
واملراد . أيأسهم من النَّجاة : أي } وال من الذين كفروا { أيها املنافقون ، } فاليوم ال يؤخذ منكم فدية { : قوله 

  .ال يقبل منكم إميان ، وال توبة؛ ألن التكليف قد زال وحصل اإلحلاد : الفدية قيل ب
َوالَ ُيقَْبلُ ِمْنَها َعْدلٌ َوالَ َتنفَعَُها َشفَاَعةٌ { : ال يقبل منكم فدية تدفعون هبا العذاب عن أنفسكم كقوله تعاىل : وقيل 

  .اول اإلميان والتوبة واملال ما يفتدى به ، فهو يتن: ، والفدية ]  ١٢٣: البقرة [ } 
بني أنه ال  -تعاىل  -وهذا يدلُّ على أن قُبول التَّوبة غري واجب عقالً على ما يقوله املعتزلة؛ ألنه : قال ابن اخلطيب 

يقبل الفدية أصالً ، والتوبة فدية ، فتكون اآلية دالة على أنَّ التوبة غري مقبولة أصالً ، وإذا كان كذلك مل تكن 
  .ة واجبة القبول عقالً التوب
  .} َوالَ ِمَن الذين كَفَُرواْ { : قوله 

عطف الكافر على املنافق ، والعطف يقتضي املغايرة بني املعطوف واملعطوف عليه ، فيقتضي أن يكون املنافق كافراً؟ 
.  

  .وأجيب بأن املراد منه الذين أظهروا الكفر ، وإالَّ فاملنافق كافر 
  .هي مصريكم : أي } النار  َمأَْواكُُم{ : قوله 

  .ذات واليتكم : واليتكم ، أي : جيوز أن يكون مصدراً أي } ِهَي َمْوالَكُْم { : وقوله 
يركب فيها احلياة والعقل ، فهي تتميز غيظاً على الكُفَّار ،  -تعاىل  -متلك أمرهم ، مبعىن أن اهللا « : قال القرطيب 

  ] . ٣٠: ق [ } َنقُولُ ِلجََهنََّم َهلِ امتألت َوَتقُولُ َهلْ ِمن مَّزِيٍد  َيْوَم{ : وهلذا خوطبت يف قوله تعاىل 
قاله } ِهَي َمْوالَكُْم { : مكان واليتكم ، وأن يكون مبعىن أوىل بكم ، كقوله تعاىل : وجيوز أن يكون مكاناً ، أي 

  .» الكليب ، وهو قول الزجاج والفراء وأيب عبيدة 
مبعىن واحد يف اللغة » موىل وأوىل « ذي قالوه معىن ، وليس تفسرياً للفظ ، ألنه لو كان وهذا ال: قال ابن اخلطيب 

موىل : هذا أوىل فالن ، كما يقال : لصّح استعمال كل واحد منهما مكان اآلخر ، وكان جيب أن يصحّ أن يقال 
ا على هذه الدقيقة؛ ألن الشريف فالن ، وملا بطل ذلك علمنا أن الذي قالوه معًنى ، وليس بتفسري ، وإمنا نبَّهن

» َمْن كُْنُت َمْوالَُه فعليٌّ َموالُه « : بقوله صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه  -املرتضى ملا متسك يف إمامة علي 
« معناه » موىل « واحتج يف ذلك بأقوال أئمة اللغة يف تفسري هذه اآلية ، بأن . أنه أوىل » موىل « أحد معاين : قال 
إذا ثبت أن اللفظ حمتمل له وجب محله عليه؛ ألن ما عداه إمَّا َبيُِّن الثبوت ككونه ابن العم والنَّاصر ، أو َبيِّنُ » ىل أو

  .االنتفاء كاملعِتق ، واملعَتق ، فيكون على التقدير األول عبثاً ، وعلى الثاين كذباً 
ن قول هؤالء يف هذا املوضع معىن ال تفسري ، وحينئذ يسقط وأما حنن فقد بيَّنا بالدليل أ: قال ابن اخلطيب رمحه اهللا 

  .االستدالل به 
ال موىل لكم؛ ألن من كانت النار مواله ، فال : أي » هي موالكم « : ويف اآلية وجه آخر ، وهو أن معىن قوله 

  :كد بقوله تعاىل ال ناصر له وال معني ، وهذا متأ: ناصره اخلذالن ومعينه البكاء ، أي : موىل له ، كما يقال 

  ] . ٢٩: الكهف [ } ُيَغاثُواْ بَِمآٍء كاملهل { : ، ومنه قوله تعاىل ]  ١١: حممد [ } َوأَنَّ الكافرين الَ موىل لَُهمْ { 
  .ساءت مرجعاً ومصرياً : هي ، ومعناه : أي } َوبِئَْس املصري { : وقوله 
  .} أَلَْم َيأْنِ { : قوله 

  .» أملَّا « : رأ احلسن وأبو السمال وق. » أمل « : قرأ العامة 



قد كان : نفي ، كقوله » مل « قد كان كذا ، و : ، فهي نفي كقول القائل » ما « زيدت عليها » أمل « وأصلها 
  .كذا 

  ]الطويل : [ أمل يقرب خشوع قلوهبم وحيُني؛ قال الشاعر : ، أي » يأن « فاعل . } أَن َتْخَشَع { : وقوله 
  وأنْ ُيْحِدثَ الشَّْيُب املُبِْيُن لَنا َعقْال... أِن ِلي يا قَلُْب أنْ أتُْرَك اجلَْهالَ ألَْم َي -٤٧٢٠
  .» يأين « بالقصر » أىن « وماضيه 
  .وهو مقلوب منه » أىن لَكَ « مثل : أي » أن تفعل كذا َيِئُني أْيناً  -باملد  -آن لك « : ويقال 

  ]الطويل : [ وأنشد ابن السِّكِّيت 
  وأقُْصُر َعْن لَْيلَى َبلَى قَْد أَنى ِليَا... ألَمَّا َيِئْن ِلي أنْ ُتَجلَّى َعمايَِتي  -٤٧٢١

  .فجمع بني اللغتني 
  .حان وقرب ، مثل رمى يرمي : أي » أىن « مضارع » يأن « : وقرأ العامة 

  .» باع يبيع « : أيضاً ، مثل » حان « مبعىن » آن « مضارع » يئن « : واحلسن 
  .أعين للذين : قاله أبو البقاء ، فعلى هذا يتعلق مبحذوف ، أي . للتبيني » الم ال« و 

  فصل يف نزول هذه اآلية
أَلَمْ َيأِْن ِللَِّذيَن { ما كان بني إسالمنا وبني أن عاتبنا اهللا هبذه اآلية : ، عن ابن مسُعود قال » صحيح مسلم « يف 

  .إال أربع سنني }  َوَما نََزلَ ِمَن احلق آمنوا أَن َتْخَشَع قُلُوُبُهْم ِلِذكْرِ اهللا
  .عاتبت معاتبة : تقول . الِعتَاب خماطبة اإلذالل ، ومذاكرة املوجدة : قال اخلليل 

  .} قُلُوبُُهْم ِلذِكْرِ اهللا َوَما نََزلَ ِمَن احلق { تذل وتلني : ، أي » أن ختْشَع « 
فنزلت « املدينة » صلى اهللا عليه وسلم ملا ترفهوا ب وروي أن املزاح والضحك كثر يف أصحاب رسول اهللا « 

خشعنا : فقالوا عند ذلك « إنَّ اهللا َيْسَتْبطِئكُمُ باخلُشُوعِ » : اآلية ، وملا نزلت هذه اآلية قال عليه الصالة والسالم 
 «.  

شرة سنة من نزول إنَّ اهللا استبطأ قلوب املؤمنني فعاتبهم على رأس ثالث ع: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .القرآن 

الر ِتلْكَ { : نزلت يف املنافقني بعد اهلجرة ، وذلك ملا سألوا سلمان أن حيدثهم بعجائب التوراة ، فنزلت : وقيل 
فأخربهم ]  ٣: يوسف [ } َنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن القصص { : إىل قوله ]  ١: يوسف [ } آَياُت الكتاب املبني 
أَلَمْ َيأِْن ِللَِّذيَن { : من غريه ، وأنفع هلم ، فكفُّوا عن سلمان ، مث سألوه مثل األول ، فنزلت  أن القصص أحسن

  ] .يف العالنية باللسان } فالذين َءاَمُنواْ { اآلية ، فعلى هذا التأويل يكون [ } آمنوا 
  .} أَن َتْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلذِكْرِ اهللا { وا الكفر بالظَّاهر وأسرُّ} أَلَْم َيأِْن لِلَِّذيَن آمنوا { : وقال السُّدي وغريه 

  .نزلت يف املؤمنني : وقيل 
]  ٣: يوسف [ } َنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن القصص { : يا رسول اهللا ، لو قصصت علينا؟ فنزل : قيل : قال سعد 

لو : فقالوا بعد مدة ]  ٢٣: الزمر [ } حلديث اهللا نَزَّلَ أَْحَسَن ا{ : لو حدثتنا ، فنزل قوله : فقالوا بعد زمان 
  .اآلية } أَلَْم َيأِْن ِللَِّذيَن آمنوا أَن َتْخَشَع قُلُوُبُهْم ِلِذكْرِ اهللا { : ذكرتنا ، فأنزل اهللا تعاىل 

والذين { : ألنه قال عقيبه  -عليهم الصالة والسالم  -هذا خطاب ملن آمن مبوسى وعيسى دون حممد : وقيل 
أمل يأن للذين آمنوا بالتوراة واإلجنيل أن تلني قلوهبم للقرآن ، وأالَّ : أي ]  ١٩: احلديد [ } باهللا َوُرُسِلِه  آَمُنواْ



  .يكونوا كمتقدمي قوم موسى وقوم عيسى؛ إذ طال عليهم األمد بينهم وبني نبيهم ، فقََسْت قلوهبم 
  .} َوَما َنَزلَ { : قوله 

  .فاً مبنيا للفاعل خمف» نََزل « : قرأ نافع وحفص 
  .وباقي السبعة كذلك إالَّ أهنا مشددة 

  .مشدداً مبنيا للمفعول » ما نّزل « : واجلحدري وأبو جعفر واألعمش وأبو عمرو يف رواية 
  .مبنيا للفاعل ، وهو اهللا تعاىل » أْنَزل « : وعبد اهللا 

ة ، وال جيوز أن تكون مصدرية لئال خيلو الفعل من خمففاً ، يتعني أن تكون امسي» ما نزل « يف قراءة » ما « و 
  .» الذي « الفاعل ، وما عداها جيوز أن تكون مصدرية ، وأن تكون مبعىن 

أن اجلار : فقراءة اجلحدري ومن معه ينبغي أن تكون فيها امسية لئالَّ خيلو الفعل من مرفوع؟ فاجلواب : فإن قلت 
  .اعل يقوم مقام الف» من احلّق « : وهو قوله 

  فصل يف معىن اآلية
حيتمل أن يكون املراد بذكر اهللا ، وما نزل من احلق هو القرآن؛ ألنه جامع للوصفني الذِّكر : قال ابن اخلطيب 

هو } ما نزل من احلّق { واملوعظة ، وأنه حق نازل من السماء ، وحيتمل أن يكون املراد هو ذكر اهللا مطلقاً ، و 
بالذكر على اخلشوع مبا نزل من القرآن؛ ألن اخلشوع واخلوف واخلشية ال حتصل إال  القرآن ، وإمنا قدم اخلشوع

  .عند ذكر اهللا تعاىل ، فأما حصوهلا عند مساع القرآن ، فذلك ألجل اشتمال القرآن على ذكر اهللا 
  .} َوالَ َيكُونُواْ { : قوله 

  .بالغيبة جرياً على ما تقدم : قرأ العامة 
  .من فوق على سبيل االلتفات » التاء « ب :  عبلة وأبو حيوة ، وابن أيب

  .وهي رواية رويس عن يعقوب ، وهي قراءة عيسى ، وابن إسحاق : قال القرطيب 
ناهية » ال « كما يف قراءة الغيبة ، وأن يكون هنياً ، فتكون » خيشع « مث هذا حيتمل أن يكون منصوباً عطفاً على 

  .والفعل جمزوم هبا 
هنياً يف قراءة الغيبة أيضاً ، ويكون ذلك انتقاالً إىل هني أولئك املؤمنني عن كوهنم مشبهني ملن  وجيوز أن يكون

  .» ال يَقُْم زيد « تقدمهم حنو 
  .} فَطَالَ َعلَْيهُِم األمد { : قوله 

  .غايته : أمد فالن ، أي : بتخفيف الدال مبعىن الغاية ، كقولك : قرأ العامة 

  .ة بتشديدها؛ وهو الزمن الطَّويل وقرأ ابن كثري يف رواي
  فصل يف معىن اآلية

  .معىن اآلية ال تسلكوا سبيل اليهود والنصارى أعطوا التوراة واإلجنيل ، فطالت األزمان هلم 
إن بين إسرائيل ملا طال عليهم األمُد قست قلوهبم ، فاخترعوا كتاباً من عند : قال ابن مسعود رضي اهللا عنه 

فسهم ، وكان احلق حيول بينهم وبني كثري من شهواهتم حتَّى نبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم ، أنفسهم استحلته أن
إن هو تابعنا مل خيالفنا أحد ، فإن أىب : كأهنم ال يعلمون ، مث اصطلحوا على أن يرسلوه إىل عامل من علمائهم ، وقالوا 

ب اهللا يف ورقٍة ، وجعلها يف عنقه ، مث لبس عليه ثياباً قتلناه ، فال خيتلف علينا بعده أحد ، فأرسلوا إليه ، فكتب كتا
يعين املعلق  -آمنت هبذا : أتؤمن هبذا؟ فضرب بيده على صدره وقال : وأتاهم ، فعرضوا عليه كتاهبم ، وقالوا 



: ، وخري مللهم أصحاب ذي القرن؛ قال عبد اهللا ] ملة [ فافترقت بنو إسرائيل على بضع وسبعني  -على صدره 
َيِعْش منكم فسريى منكراً ، وجيب على أحدكم إذا رأى املنكر ال يستطيع أن يغريه أن يعلم اهللا من قلبه أنه له  ومن

  .كارٌه 
فَقََستْ { يعين مؤمين أهل الكتاب طال عليهم األمُد ، واستبطئوا بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال مقاتل 

  .الذين ابتدعوا الرَّهبانية أصحاب الصوامع : يعين } قُونَ قُلُوُبُهْم ، َوكَِثٌري مِّْنُهْم فَاِس
  .من ال يعلم ما يتدّين به من الفقه ، وخيالف من يعلم : وقيل 

  .مالوا إىل الدنيا ، وأعرضوا عن مواعط اهللا : هم من ال يؤمن يف علم اهللا تعاىل ، وقال ابن عباس : وقيل [ 
  .ت القَْسوة يف قلوهبم بذلك السبب طالت أعمارهم يف الغفلة ، فحصل: ] وقيل 

  .وقيل غري ذلك [ 
وكأنه أشار إىل أن عدم ] خارجون عن دينهم رافضون ملا يف الكتابني ، : أي } َوكَِثٌري مِّْنُهْم فَاِسقُونَ { : وقوله 

  .اخلشوع يف أول األمر يفضي إىل الِفْسقِ يف آخر األمر 
  .} ي األرض بَْعَد َمْوِتَها اعلموا أَنَّ اهللا ُيحْيِ{ : قوله تعاىل 

  .حيييها باملطر : أي 
  .يلني القلوب بعد قسوهتا : وقال صاحل املري 

  .حيييها بالعدلِ بعد اجلورِ : وقال جعفر بن حممد 
  .وكذلك حييي الكافر باهلدى إىل اإلميان بعد الكفر والضاللة : املعىن : وقيل 
  .بني اخلاشع قلبه ، وبني الفاسق قلبه كذلك حييي املوتى من األمم ، ومييز : وقيل 

  .إحياء اهللا األرض بعد موهتا دليل على قدرة اهللا ، وأنه حييي املوتى : أي } قَْد َبيَّنَّا لَكُُم اآليات لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ { 

َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَّهِ ) ١٨(ُهْم وَلَُهْم أَْجٌر كَرٌِمي إِنَّ الُْمصَّدِِّقَني وَالُْمصَّدِّقَاِت َوأَقَْرُضوا اللََّه قَْرًضا َحسًَنا ُيَضاَعُف لَ
كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا أُولَِئكَ َوُرُسِلِه أُولَِئَك ُهمُ الصِّدِّيقُونَ َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َربِّهِْم لَُهْم أَْجُرُهْم َونُوُرُهْم َوالَِّذيَن كَفَُروا َو

 كََمثَلِ وا أَنََّما الَْحيَاةُ الدُّْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو َوزِيَنةٌ َوَتفَاُخٌر بَْيَنكُْم َوَتكَاثٌُر ِفي الْأَمَْوالِ وَالْأَْولَاِداْعلَُم) ١٩(أَْصحَاُب الَْجحِيمِ 
َشِديٌد َوَمْغِفَرةٌ ِمَن اللَِّه َورِضَْوانٌ  غَْيٍث أَْعَجَب الْكُفَّاَر َنَباُتهُ ثُمَّ َيهِيُج فَتََراُه ُمصْفَرا ثُمَّ َيكُونُ ُحطَاًما َوِفي الْآِخَرِة َعذَاٌب

سَابِقُوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِّكُْم َوَجنٍَّة عَْرُضَها كَعَْرضِ السََّماِء وَالْأَْرضِ أُِعدَّتْ ) ٢٠(َوَما الَْحَياةُ الدُّْنَيا إِلَّا مََتاُع الُْغرُورِ 
  ) ٢١(فَْضلُ اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الْعَِظيمِ  ِللَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه ذَِلَك

  .} إِنَّ املصدقني واملصدقات { : قوله تعاىل 
  .خفف الصاد منهما ابن كثري ، وثقلها باقي السَّبعة 

والذي َجآَء { : كقوله  صدقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما جاء به ،: فقراءة ابن كثري من التصديق ، أي 
: واألصل » وأقرضوا « : ، وقراءة الباقني من الصدقة وهو مناسب لقوله ]  ٣٣: الزمر [ } بالصدق َوَصدََّق بِِه 

  .املتصّدقني واملتصّدقات ، فأدغم ، وهبا قرأ أيب 
  .وقد يرجح األول بأن اإلقْرَاض ُمغنٍ عن ذكر الصدقة 

  :ثة أوجه فيه ثال» وأقَْرضُوا « : قوله 
حل حمل الفعل ، كأنه » ال « ؛ ألنه ملا وقع صلة ل »املصّدقني « أنه معطوف على اسم الفاعل يف ] : أحدها [ 



  .إن الذين صدقوا وأقرضوا ، وعليه مجهور املعربني ، وإليه ذهب الفارسي ، والزخمشري ، وأبو البقاء : قيل 
قبل » املصدقني « عطف على » املصدقات « أجنيب ، أال ترى أنَّ وهو فاسد؛ ألنه يلزم الفصل بني أبعاض الصِّلة ب

  .لتغاُير الضمائر تذكرياً وتأنيثاً » املصدقات « متام الصِّلة ، وال جيوز أن يكون عطفاً على 
  .» يضاعف « وخربها ، وهو » إن « أنه معترض بني اسم : الثاين 

  .» اضي على اسم الفاعل وإمنا قيل ذلك لئالَّ يعطف امل« : قال أبو البقاء 
صلح لألزمنة الثالثة ، ولو « ال » وال أدري ما هذا املانع؛ ألن اسم الفاعل مىت وقع صلة ل « : قال شهاب الدين 

  .» منع مبا ذكرته من الفصل بأجنيب ألصاب ، ولكن خفي عليه كما خفي على الفارسي والزخمشري 
  ]الوافر : [ ؛ كقوله »الذين أقرضوا « : ل عليه ، كأنه قيل أنه صلةٌ ملوصول حمذوف لداللة األو: الثالث 
  وَيْنصُرُه وْميَدحُه سََواُء؟... أَمْن َيْهُجو َرُسولَ اللَّه ِمْنكُْم  -٤٧٢٢

  .ومن ينصره ، واختاره أبو حيان : أي 
  .امه هنا؟ ويف اآلية إشكال ، وهو أن عطفه الفعل على االسم قبيٌح ، فما فائدة التز: قال ابن اخلطيب 

» الذين « مبعىن » الالم « معطوف على معىن الفعل يف التصديق؛ ألن » وأقرضوا « : وأجاب بأن الزخمشري قال 
  .» صدقوا وأقرضوا « ، واسم الفاعل مبعىن 

  ] .إىل هذا اللفظ [ وهذا ال يزيل اإلشكال ، فإنه ليس فيه بيان أنه مل عدل عن ذلك اللفظ : قال 
للمعهود ، فكأنه ذكر مجاعة معينني هبذ املوصف ، » املصّدقني واملصّدقات « أن األلف والالم يف  والذي عندي فيه

« : مث قبل ذكر اخلرب أخرب عنهم بأهنم أتوا بأحسن أنواع الصدقة ، وهو القرُض ، مث ذكر اخلرب بعد ذلك فقال 
  .» ُيَضاَعُف لَُهْم 

  ]السريع : [ ؛ كقوله »وأقرضوا « : فقوله 
  .. إنَّ الثَّمَانَني وُبلِّْغَتَها  -٤٧٢٣

  :يف القائم مقام الفاعل وجهان } ُيَضاَعُف لَُهمْ { : قوله 
  .أنه اجلار بعده : أظهرمها 
  .ثواب التصديق : أنه ضمري التصديق ، وال بد من حذف مضاف ، أي : والثاين 

  .بكسر العني ، وزيادة هاء » ُيَضاِعفُُه « وقرأ األعمش؛ 

  .بتشديد العني وفتحها » ُيَضعَُّف « : بن كثري وابن عامر ويعقوب وقرأ ا
  .اجلنة : يعين } َولَُهْم أَْجٌر كَرٌِمي { 

» الصديقون « جيوز أن يكون مبتدأ ثالثاً ، و » هم « مبتدأ ثاٍن ، و » أولئك « مبتدأ ، و } والذين آَمُنواْ { : قوله 
» أولئك « فصالً ، و » هم «  وخربه خرب األول ، وجيوز أن يكون خربه ، وهو مع خربه خرب الثاين ، والثاين

  .وخربه خرب األول 
  .هو الكثري الصِّدق : » والصِّديق « 

  .من آمن باهللا ورسوله فهو صديق ، وتال هذه اآلية : وقال جماهد 
أبو بكر ، وعلي ، وزيد ،  :هم مثانية نفر من هذه األمة سبقوا أهل األرض يف زماهنم إىل اإلسالم : وقال الضحاك 

  .وعثمان ، وطلحة ، والزبري ، وسعد ، ومحزة ، وتاسعهم عمر بن اخلطاب ، أحلقه هبم ملا عرف من صدق نيته 
  :جيوز فيه وجهان . } والشهدآء { : قوله 



أهنم » الذين آمنوا « تاما ، أخرب عن » الشهداء « أنه معطوف على ما قبله ، ويكون الوقف على : أحدمها 
  .صديقون شهداء 

  .الشهداء خمصوصون بأوصاف أخر زائدة على ذلك كالتسعة املذكورين : فإن قيل 
  .بأن ختصيصهم بالذكر لشرفهم على غريهم ال للحصر : أجيب 
  :أنه مبتدأ ، ويف خربه وجهان : والثاين 
  .أنه الظرف بعده : أحدمها 
، وإما اجلار وحده ، واملرفوع فاعل به ، والوقف ال خيفى على ما  ، إما اجلملة» وهلم أجرهم « أنه قوله : والثاين 

  .ذكرناه من اإلعراب 
  .مثال مبالغة ، وال جييء إال من ثالثي غالباً : والصِّدِّيق 

» مّسيك « ثالثياً ، ف » مسك « : ، وهو غلط؛ ألنه يقال » أمسك « من » ِمسِّيك « وقد جاء : قال بعضهم 
  .منه 

  د بالصديقني والشهداءفصل يف املرا
إن الشهداء والصديقني هم املؤمنون ، وأنه متصل ، وروي معناه عن النيب صلى اهللا : قال جماهد وزيد بن أسلم 

  .عليه وسلم وهذا قول ابن مسعود يف تأويل اآلية 
  .} لشهداء والصاحلني فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني وا{ : قال اهللا تعاىل : قال القشريي 

  .هم الذين يلون األنبياء » الصديقون « ف 
يلون الشهداء ، فيجوز أن تكون هذه اآلية يف مجلة من » الصاحلون « هم الذين يلون الصديقني و » الشهداء « و 

  .صدق بالرسل 
شهداء من شهد هللا بالوحدانية والذين آمنوا باهللا ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء ، ويكون املعين بال: واملعىن 

  .، أهنم شهداء عند رهبم على العباد يف أعماهلم ، واملراد أهنم عدول يف اآلخرة الذين تقبل شهاداهتم 
  .كل مؤمن فإنه شهيد كرامة : وقال احلسن 

شَهِيٍد َوجِئَْنا بَِك على هؤالء فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلِّ أُمَّةٍ بِ{ : هم األنبياء؛ لقوله تعاىل : وقال الفراء والزجاج 
  ] . ٤١: النساء [ } َشهِيداً 

  .هم الذين استشهدوا يف سبيل اهللا » الشهداء « : وقال ابن جرير 
إنَّ ُشَهداء » : املقتول ، فقال : ؟ قالوا «ما تَُعدُّون الشُّهداء فْيكُْم » : وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال « 

  .« » لِيلٌ أمَِّتي إذاً لقَ

واو االستئناف ، وهذا مروي عن ابن » والشهداء « يف » الواو « وعلى هذا يكون منقطعاً عما قبله ، وتكون 
  .عباس ومسروق 

  .على الصراط » نورهم « و . مما عملوا من العمل الصاحل } لَُهْم أَْجُرُهْم { : وقوله 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ، أولئك أصحاب { : ، فقال مث ملا ذكر حال املؤمنني أتبعه بذكر حال الكافرين 

  :وملا ذكر أحوال املؤمنني والكافرين ذكر بعده ما يدلّ على حقارة الدنيا ، وكمال حال اآلخرة ، فقال . } اجلحيم 
  .} اعلموا أَنََّما احلياة الدنيا لَِعٌب َولَْهوٌ { 
  . حاصل له ، وهو فرح مث ينقضي ، وزينة ومنظر تتزيَُّنون به حياة هذه الدار لعٌب باطل ال: صلة ، أي » ما « 



  .} َوَتفَاُخٌر َبيَْنكُمْ { : قوله 
  .موصوف بالظرف ، أو عامل فيه » َتفَاُخر « العامة على تنوين 

  .يفخر به بعضكم على بعض : والسلمي أضافه إليه ، أي 
  .الفرح  :» واللَّْهو « الباطل ، : » اللّعب « : قال املفسرون 

  .أكل وشرب : » لعب وهلو « : وقال قتادة 
  .كل لعب هلو : وقال جماهد 

  .ما ألْهى على اآلخرة : » واللّهو « ما رغب يف الدنيا ، : » اللعب « : وقيل 
  .} َوَتكَاثٌُر ِفي األموال واألوالد { : قوله 

ء اهللا ، ويصرفه يف مساخط اهللا ، فهي ظلمات جيمع املال يف سخطِ اهللا ، ويباهي به على أوليا: قال ابن عبَّاس 
  .بعضها فوق بعض ، وكان من عادة اجلاهلية أن يتكاثروا باألموال واألوالد 

» وتفاُخر « كزينة النِّسْوان » وزينة « كلهو الفتيان » وهلو « كلعب الصبيان ، » لعب « : قال بعض املتأخرين 
  .هقان كتكاثُر الدُّ» وَتكاثُر « كتفاُخر األقران 

مأكول ، ومشروب ، : ال حتزن على الدُّنيا ، فإن الدنيا ستة أشياء : » عمار « رضي اهللا عنه ل  -وقال علي 
وملبوس ، ومشموم ، ومركوب ، ومنكُوح ، فأحسن طعامها العسل ، وهو بزقةُ ذبابة ، وأكثر شراهبا املاء ، 

وهو نسج دودة ، وأفضل املشموم اِملْسك وهو دم فأرة ، ويستوي فيه مجيع احليوان ، وأفضل ملبوسها الدِّيباج 
وأفضل مركوهبا الفرس ، وعليها يقتل الرِّجال ، وأما املنكوح فهو النساء وهو مبال يف َمبال ، واهللا إن املرأة لتزين 

  .أحسنها يراد به أقبحها 
  .} بَ الكفار َنبَاُتُه أَْعَج{ مطر : أي » كمثل غيٍث « : مث ذكر تعاىل هلذه احلياة مثالً ، فقال 

  .الزُّرَّاع : هنا » الكُفَّار « املراد ب : قال ابن مسعود 
يغطّيه : بتراب األرض ، أي ] املبذور يف األرض [ كافر؛ ألنه يكفُر الَبذْر : والعرب تقول للزَّارع : وقال األزهري 

.  
ضرته بكثرة األمطار ، مث ال يلبث أن يصري هشيماً كأن مل أن احلياة الدُّنيا كالزَّرع يعجب النَّاظرين إليه خل: واملعىن 

  .يكن 
  .املراد بالكُفَّار هنا هم الكُفَّار باهللا ، وهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا من املؤمنني : وقيل 
  .ما ينبت من ذلك الغَْيث : أي » َنبَاُتُه « : وقوله 

  .} كََمثَلِ غَْيٍث { : قوله 
؛ ألنه مبعىن الوصف ، وأن يكون خرباً ملبتدأ حمذوف ، »لعب « صب حاالً من الضمري يف جيوز أن يكون يف موضع ن

  .ذلك كمثل : أي 
. » تفاخر « نعت ل : أن يكون يف موضع رفع صفة ملا تقدم ، ومل يبينه ، وقد بينه مكي ، فقال : وجوز ابن عطية 

  .عد خرب للحياة الدنيا وفيه نظر لتخصيصه له من بني ما تقدم ، وجوز أن يكون خرباً ب
  .متغرياً عما كان عليه من النَّضارة : أي } فََترَاُه ُمْصفَّراً { جيّف بعد خضرته : أي } ثُمَّ َيهِيُج { : وقوله 

  .» اصْفَّر « وهو أبلغ من » اصْفَاّر « من » ُمْصفَارا « : وقرىء 
، أخرب بأن يف اآلخرة عذاباً شديداً ، ومغفرة منه ورضواناً خرب مقدم ، وما بعده مبتدأ مؤخر » ويف اآلخِرِة « : قوله 



  .باملغفرة والرضوان ، فهو من باب لن يغلب ُعْسٌر ُيسرينِ : ، وهذا معىن حسن ، وهو أنه قابل العذاب بشيئني 
ِفَرةٌ مَِّن اهللا َوَمْغ{ للكافر ، والوقف عليه حسن ، ويبتدأ : ، أي } َوِفي اآلخرة َعذَاٌب َشِديدٌ { : قال القرطيب 

  .للمؤمنني : أي } َورِضَْوانٌ 
« إمَّا عذاب شديد ، وإمَّا مغفرة ، فال يوقف على : تقديره } ويف اآلخرة عذاب شديد ومغفرة { : وقال الفراء 

  .» شديد 
  .} َوَما احلياة الدنيآ إِالَّ َمَتاعُ الغرور { : قوله 

  .أما املؤمن فإن الدنيا له متاع بالغ إىل اجلنة تغّر الكافر ، ف: وهذا تأكيد ملا سبق ، أي 
  .العمل للحياة الدنيا متاع الغرور تزهيداً يف العمل للدنيا ، وترغيباً للعمل يف اآلخرة : وقيل 

الدُّنيا متاع الغرور إذا ألْهتك عن طلب اآلخرة ، فأما إذا دعتك إىل طلب رضوان اهللا وطلب : وقال سعيد بن جبري 
  .عم املتاع ونعم الوسيلة اآلخرة ، فن
  .اآلية } سابقوا إىل َمْغِفَرٍة مِّن رَّبِّكُْم { : قوله تعاىل 

  .سارعوا باألعمال الصاحلة اليت توجب املغفرة لكم من ربكم : أي 
  .قاله الكليب . سارعوا بالتَّوبِة؛ ألهنا تؤدِّي إىل املغفرة : وقيل 

  .م هي التكبرية األوىل مع اإلما: وقال مكحول 
  .الصف األول : وقيل 

  فصل فيمن استدل باآلية على أن األمر على الفور
احتج القائلون بأن األمر على الفور هبذه اآلية؛ ألهنا دلت على وجوب املسارعة ، فوجب أن يكون التراخي حمظوراً 

.  
  .} َوَجنٍَّة عَْرُضَها كَعَْرضِ السمآء واألرض { : قوله 

  .مستأنفة » أعدت « ، وجيوز أن تكون » أِعدَّْت « مبتدأ وخرب ، واجلملة صفة ، وكذلك  :} َعْرضَُها كََعْرضِ { 
  فصل يف عرض اجلنة

إنَّ السَّموات السَّبع واألرضني السبع لو جعلت صفائح ، وألزق بعضها إىل بعض لكانت عرض جنة : قال مقاتل 
: [ أهنا تعرب عن الشيء بعرضه دون طوله؛ قال واحدة من اجلنَّات ، والعرض أقل من الطول ، ومن عادة العرب 

  ]الطويل 
  على اخلَائِف املطلُوبِ كفَّةُ َحابِلِ... كَأنَّ بِالَد اللَِّه وْهَي عرِيضةٌ  -٤٧٢٤

  .يريد أنَّ لكل واحد من املطيعني جنَّة هبذه الصِّفة : وقال عطاء عن ابن عباس 
بعرض السَّموات السبع واألرضني السبع ، وال شك أن طوله أزيد شّبه عرض اجلنة  -تعاىل  -إنه : وقال السُّدي 

  .من عرضه 

  .هذا متثيل للعباد مبا يعقلونه ، وأكرب ما يف أنفسهم مقدار السموات واألرض : وقيل 
  .قاله الزجاج ، وهو اختيار ابن عبَّاس 

َعْرُضَها { : ت قول اهللا عز وجل أرأي: لعمر رضي اهللا عنه » احلرية « قال قوم من أهل : وقال طارق بن شهاب 
: أرأيتم الليل إذا ولَّى وجاء النهار ، فأين يكون الليل؟ فقالوا : فأْيَن النَّاُر؟ قال هلم عمر } كََعْرضِ السمآء واألرض 

  .لقد نزعت مبا يف التوراة مثله 



ري ، واملعتزلة وإن زعموا أن لفظ اإلميان يفيد مجلة شرط اإلميان ال غ} أُِعدَّْت ِللَِّذيَن آَمنُواْ باهللا َوُرُسِلِه { : قوله 
الطَّاعات ، لكنهم اعترفوا بأن لفظ اإلميان إذا عدي بالباء ، فإنه باقٍ على مفهومه األصلي وهو التصديق ، فاآلية 

اجلنة فضل اهللا يؤتيها فبني أن } ذَِلَك فَْضلُ اهللا ُيؤِْتيِه َمن َيَشآُء { : حجة عليهم ، ومما يؤكّد ذلك قوله تعاىل بعده 
  .من يشاء ، سواء أطاع أم عصى 

نقطع : قلنا : فيلزمكم أن تقطعوا حبصول اجلنة جلميع الُعصاة ، وأن تقطعوا بأنه ال عقاب هلم؟ فاجلواب : فإن قيل 
أبد اآلباد ، فقد حبصول اجلنَّة ، وال نقطع بنفي العقاب عنهم؛ ألهنم إذا عذّبوا مدة ، مث نقلوا إىل اجلنة ، وبقوا فيها 

  .كانت اجلنَّة معدة هلم 
  .فاملرتد قد آمن باهللا ، فوجب إالّ يدخل حتت هذه اآلية : فإن قيل 

  .فاجلواب خص من العموم ، فبقي العموم حجة فيما عداه : قلنا 
  فصل يف أن اجلنة خملوقة أم ال؟

  .احتجوا هبذه اآلية على أن اجلنة خملوقة 
  :ية ال ميكن إجراؤها على ظاهرها لوجهني هذه اآل: قالت املعتزلة 

يدل على أن من صفتها بعد وجودها أال تفىت ، ]  ٣٥: الرعد [ } أُكُلَُها َدآِئٌم وِِظلَُّها { أن قوله تعاىل : األول 
  .]  ٨٨: القصص [ } كُلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه { لكنها لو كانت اآلن موجودة لفنيت بدليل قوله تعاىل 

أن املخلوقة اآلن يف السماء السَّابعة ، وال جيوز إذا كانت يف واحدة منها أن يكون عرضها كعرض كل : الثاين 
  :السموات واألرض ، فثبت هبذين الوجهني أنه ال ُبدَّ من التأويل ، وذلك من وجهني 

 -ال يصّح اخللف يف وعده ، مث إنه  ملا كان قادراً ال يصّح املنع عليه ، وإذا كان حكيماً -تعاىل  -أنه : أحدمها 
وعد على الطَّاعة باجلنة ، فكانت اجلنة كاملعّدة املهّيأة هلم تشبيهاً ملا سيقع قطعاً بالواقع ، كما يقول املرء  -تعاىل 

  .أعددت لك املكافأة إذا عزم عليها وإن مل يوجدها : لصاحبه 
: األعراف [ } ونادى أَْصحَاُب النار أَْصَحاَب اجلنة { : م ، كقوله أن املراد إذا كانت اآلخرة أعدّها اهللا هل: والثاين 
  .إذا كان يوم القيامة نادى : أي ]  ٥٠

  .عام ]  ٨٨: القصص [ } كُلُّ َشْيٍء َهاِلٌك { : أن قوله : واجلواب 
خاص ، واخلاصّ ]  ٣٥: الرعد [ } أُكُلَُها َدآِئٌم { : مع قوله ]  ١٣٣: آل عمران [ } أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني { : وقوله 

  .مقّدم على العام 
َسقْفَُها عْرشُ « : يف صفة اجلنة  -عليه الصالة والسالم  -إنَّ اجلنَّة خملوقة يف السماء السابعة كما قال : وأما قوهلم 

ات ، مع أنه فأي استبعاد يف أن يكون املخلوق فوق الشيء أعظم منه ، أليس أن العرش أعظم املخلوق» الرَّْحمنِ 
  .خملوق فوق السماء السابعة 

} واهللا ذُو الفضل العظيم { أن اجلنة ال تنال إالَّ بفضل اهللا ورمحته ، : أي } ذَِلَك فَْضلُ اهللا يُْؤِتيِه َمن َيَشآُء { : قوله 
.  

ِلكَْيلَا ) ٢٢(ْبلِ أَنْ َنبَْرأََها إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري َما أَصَاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي الْأَْرضِ وَلَا ِفي أَنْفُِسكُْم إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ِمْن قَ
الَِّذيَن يَْبَخلُونَ َوَيأُْمُرونَ النَّاسَ ) ٢٣(َتأْسَْوا َعلَى َما فَاَتكُْم َولَا َتفَْرُحوا بَِما آَتاكُْم َواللَُّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ ُمخَْتالٍ فَخُورٍ 

لَقَدْ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبيِّنَاِت وَأَْنزَلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميَزانَ ِلَيقُومَ ) ٢٤(لَّ فَإِنَّ اللََّه ُهَو الْغَنِيُّ الَْحِميُد بِالُْبْخلِ َوَمْن َيَتَو



اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه َوُرُسلَُه بِالَْغْيبِ إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َعزِيزٌ  النَّاُس بِالِْقْسِط َوأَْنَزلَْنا الَْحِديَد ِفيِه َبأْسٌ َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ َوِلَيْعلََم
  ) ٢٦(ِثٌري ِمنُْهْم فَاِسقُونَ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا َوإِبَْراهِيَم َوَجَعلَْنا ِفي ذُرِّيَِّتهَِما النُُّبوَّةَ وَالْكَِتاَب فَِمْنُهْم مُْهَتٍد َوكَ) ٢٥(

  مزيدة لوجود الشرطني ، وذكر فعلها؛ ألن التأنيث جمازي» من « ، و » أصاب « فاعل } ِصيَبٍة ِمن مُّ{ : قوله 
، وأن يتعلق مبحذوف على أنه » مصيبة « ، وأن يتعلق بنفس » أصاب « جيوز أن يتعلق ب } ِفي األرض { : قوله 

ظ موصوفه ، وبالرفع نظراً إىل حمله ، وعلى هذا فيصلح أن حيكم على موضعه باجلر نظراً إىل لف» مصيبة « صفة ل 
  .، إذ هو فاعل 

  .واملصيبة غلبت يف الشَّر 
  مل ذكرت دون اخلري؟: املراد هبا مجيع احلوادث من خري وشر ، وعلى األول يقال : وقيل 

  .بأنه إمنا خصها بالذكر؛ ألهنا أهّم على البشر : وأجيب 
، وجاز ذلك وإن كانت نكرة لتخصصها إما بالعمل ، أو بالصفة ،  »مصيبة « حال من } إِالَّ ِفي ِكتَابٍ { : قوله 
  .إال مكتوبة : أي 

ألنه هنا اسم للمكتوب ، وليس . قاله أبو البقاء . ، وجيوز أن يتعلق به » كتابٍ « نعت ل » ِمْن قَْبلِ « : قوله 
  .مبصدر 

  .الظاهر عوده على املصيبة » َنْبرأها « والضمري يف 
  .نفس على األ: وقيل 
  .قاله املهدوي ، وهو حسن . على األرض ، أي على مجيع ذلك : وقيل 

  فصل يف مناسبة اآلية ملا قبلها
وبني أن املؤدي إىل اجلنة ]  ٢١: احلديد [ } سابقوا إىل َمْغِفَرٍة مِّن رَّبِّكُمْ { : ملا قال  -تعاىل  -إنه : قال الزجاج 

  .} َمآ أََصاَب ِمن مُِّصيَبةٍ { : قال ال يكون إال بقضاء اهللا تعاىل وقدره ، ف
واملعىن ال توجد مصيبة من هذه املصائب إال وهي مكتوبة عند اهللا ، واملصيبة يف األرض قَْحط املطر ، وقلّة النبات ، 

  .ونقص الثِّمار ، وغالء األسعار ، وتتابع اجلوائح 
  .األوالد ، وإقامة احلدود عليها هي األمراض ، والفقر ، وذهاب : وأما املصيبة يف األنفس فقيل 

لِّكَْيالَ تَأَْسْواْ على َما فَاَتكُْم َوالَ تَفَْرحُواْ بَِمآ { : اخلري والشَّر أمجع ، لقوله بعد ذلك : ضيق املعاش وقيل : وقيل 
  .} آَتاكُْم 
  .مكتوب عند اهللا يف اللوح احملفوظ : يعين } إال يف كتابٍ { : وقوله 
  .} أن َنبَْرأها من قبل { : وقوله 

  .من قبل أن خنلق املصيبة : قال ابن عباس 
  .من قبل أن خنلق األرض والنفس : وقال سعيد بن جبري 

  .هّين : خلق ذلك ، وحفظه على اهللا يسري أي : أي } إِنَّ ذَِلَك َعلَى اهللا َيِسريٌ { 
أبكي ملا أرى : ما يبكيك؟ قلت : ُت ، قال َبكَْي -رضي اهللا عنه  -ملا أُخذ سعيد بن جبريٍ : قال الربيع بن صاحل 

َمآ { : أن يكون ، أمل تسمع قوله تعاىل  -تعاىل  -فال تَْبِك ، فإنه كان يف علم اهللا : بك وملا تذهب إليه ، قال 
  .اآلية } أَصَاَب ِمن مُِّصيَبٍة ِفي األرض َوالَ يف أَنفُِسكُْم 

  .اكتب ، فكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة : ملا خلق اهللا القلم ، قال له : قال ابن عباس 



قد علم اهللا أيام : وقد ترك مجاعة من السلف الدواء يف أمراضهم ، فلم يستعملوه ثقةً برهبم وتوكالً عليه ، وقالوا 
 َمآ أَصَاَب ِمن{ : املرض وأيام الصِّحة ، فلم حرص اخللق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا ، قال اهللا تعاىل 

  :اآلية ، ويؤيد هذا قوله عليه الصالة والسالم } مُِّصيَبٍة ِفي األرض َوالَ يف أَنفُِسكُْم 

  .» َمْن َعَرَف ُيْسَر اللَِّه يف القََدر هَاَنْت علْيِه املَصَاِئُب « 
  فصل يف اتصال اآلية بسياق اآليات قبلها

هوَّن عليهم ما يصيبهم يف اجلهاد من قتل وجرح  -تعاىل  -إن هذه اآلية نزلت مّتصلة مبا قبلها ، وهو أن اهللا : قيل 
، وبني أن ما خيلفهم عن اجلهاد من احملافظة على األموال ، وما يقع فيها من خسران ، فالكل مكتوب مقدر ال 

حىت ال حتزنوا على ما : أي } لِّكَْيالَ َتأْسَْواْ على َما فَاَتكُْم { : مدفع له ، وإمنا على املرء امتثال األمر ، مث أدهبم فقال 
  .فاتكم من الرزق ، وذلك أهنم إذا علموا أن الرزق قد فرغ منه مل ييأسوا على ما فاهتم منه 

الَ َيجُِد أَحدكُْم طَْعَم اإلمياِن حتَّى « : أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  -رضي اهللا عنه  -وعن ابن مسعود 
لِّكَْيالَ تَأَْسْواْ على َما فَاَتكُْم َوالَ { : ، مثَّ قرأ » ُيْخِطئَُه ، وَما أخطَأُه لَْم َيكُْن لُيِصيَبُه يْعلَم أنَّ ما أصابُه لَْم َيكُْن ل

  .قاله ابن عباس رضي اهللا عنهما . أي من الدنيا } َتفَْرحُواْ بَِمآ آَتاكُْم 
  فصل يف أن ما كان وما يكون مكتوب يف اللوح احملفوظ

اآلية تدلّ على أن مجيع احلوادث األرضية قبل دخوهلا يف الوجود مكتوبة يف اللَّوح احملفوظ  هذه: قال ابن اخلطيب 
.  

  :وإمنا كتب ذلك لوجوه : قال املتكلمون 
  .على علم جبميع األشياء قبل وقوعها  -تعاىل  -ليستدلّ املالئكة بذلك املكتوب على كونه : أحدها 
  .مع علمه بأهنم يقدمون على املعاصي خلقهم ورزقهم  -تعاىل  -ليعرفوا حكمة اهللا ، فإنه : وثانيها 
  .ليحذروا من أمثال تلك املعاصي : وثالثها 
  .على توفيقه إياهم للطَّاعات ، وعصمته إياهم عن املعاصي  -تعاىل  -ليشكروا اهللا : ورابعها 

  فصل يف كيفية حدوث األحداث
كة الذين وصفهم اهللا بأهنم هم املدبِّرات أمراً ، واملقسمات أمراً ، إمنا إن املالئ: إن احلكماء قالوا : قال ابن اخلطيب 

هي املبادىء حلدوث احلوادث يف العامل السفلي بواسطة احلركات الفلكية ، واالتصاالت الكوكبية ، وتغرياهتا هي 
  ] . ٣: سبأ  [} إِالَّ ِفي ِكَتابٍ مُّبِنيٍ { : األسباب لتلك املسببات ، وهذا هو املراد من قوله 

  فصل يف مصائب األنفس
يتناول مجيع مصائب األنفس ، فيدخل فيها كفرهم ومعاصيهم ، فاآلية دالة على } َوالَ يف أَنفُِسكُْم { : قوله تعاىل 

أن مجيع أعماهلم بتفاصيلها مكتوبةٌ يف اللوح احملفوظ مثبتة يف علم اهللا تعاىل ، فكان االمتناع من تلك األعمال حمال؛ 
ن علم اهللا بوجودها مَُناٍف لعدمها واجلمع بني املتنافيني حمال ، وخصص مصائب األرض واألنفس لتعلّقها بنا ، ومل أل

  .مجيع احلوادث لشموهلا حركات أهل اجلنة والنار؛ ألهنا غري متناهية ، فإثباهتا يف الكتاب حمال : يقل 

  .» هشام بن احلكم « يعلم األشياء قبل وقوعها خالفاً ل  - تعاىل -ويف اآلية دليلٌ على أن اهللا : قال ابن اخلطيب 
أخربناكم بذلك لكيال حيصل لكم : ، أي » ما أَصاَب « متعلقة بقوله » الالم « هذه . } لِّكَْيالَ { : قوله تعاىل 

، فهي  هنا ناصبة بنفسها» كي « احلزن املقنط واملفرح املطغي فأما ما دون ذلك فاإلنسان غري مؤاخذ به ، و 



  .مصدرية فقط لدخول الم اجلر عليها 
  .مبا جاءكم : مقصوراً من اإلتيان ، أي » مبا أتاكم « : وقرأ أبو عمرو 

، » فاتكم « : ، فكما أنَّ الفعل للفائت يف قوله » فَاَتكُم « معادل لقوله » أتاكم « ألن : قال أبو علي الفارسي 
  .» م مبا أتاك« : فكذلك الفعل الثاين يف قوله 

  .مبا أعطاكم اهللا إياه : ، أي » اإليتاء « ممدوداً من » آتاكم « : وقرأ باقي السبعة 
  .مبا آتاكموه : حمذوفة من الصِّلة ، أي » اهلاء « والعائد إىل املوصول يف الكلمتني يف الذكر املرفوع بأنه فاعل ، و 

  .» مبا أوتيتم « : وقرأ عبد اهللا 
   وفرحه شكرفصل يف أن حزن املؤمن صرب

ليس من أحد إال وهو حيزن ويفرح ، ولكن املؤمن جيعل مصيبته صرباً وغنيمته شكراً ، واحلزن : قال ابن عبَّاس 
  .والفرح املنهي عنهما مها اللذان يتعّدى فيهما إىل ما ال جيوز 

تفرح مبوجود ال يتركه  يا ابن آدم ما لك تأسف على مقدر ال يرّده عليك الفَْوت ، وما لك: وقال جعفر بن حممد 
  .يف يديك املوت 

ألن الفائت ال : أيها احلكيم ، ما لك ال حتزن على ما فات ، وال تفرح مبا هو آٍت؟ قال : » بزرمجهر « وقيل ل 
  .يتالىف بالعربِة ، واآليت ال يستدام باحلَْبرِة 

  .ا أويت من الدنيا متكرب مب: أي } واهللا الَ ُيِحبُّ كُلَّ ُمْختَالٍ فَُخورٍ { : وقوله 
  .الفخور الذي ينظر الناس بعني االحتقار : به على النَّاس ، قيل » فخور « 

  فصل فيمن قالوا باإلرادة واجلرب
املعتزلة وإن نازعوا يف القدرة واإلرادة ، فهم مسلمون يف العلم واجلرب ، فيلزمهم اجلرب باعتبارمها : قال ابن اخلطيب 

.  
  .ْبر؛ ألن سبب احلوادث عندهم االتصاالت الفلكية والفالسفة مذهبهم اجلَ

  .بأن احلوادث اتفاقية ، فجميع فرق العقالء يلزمهم اجلرب ، سواء أقروا به أو أنكروه : والقدرية قالوا 
  فصل يف إرادة العبد احلزن والفرح

ليحترزوا عن احلزن والفرح ، ولوال  يدل على أنه إمنا أخربهم بكتبها} لِّكَْيالَ تَأَْسْواْ { : قوله : قالت املعتزلة 
قدرهتم عليه مل يكن لذلك فائدة ، ويدل على أنه ال يريد أن يقع منهم الفرح واحلزن ، وهو خالف قول اجملربة؛ ألنه 

  .واحملبة هي اإلرادة } واهللا الَ ُيِحبُّ كُلَّ ُمْختَالٍ فَخُورٍ { : قال 
  .الثواب ، وال يلزم من نفيها نفي اإلرادة  وأجيبوا بأن احملبة هي إرادة خاصة وهي إرادة

  .» النساء « تقدم نظريه يف سورة . } الذين يَْبَخلُونَ َوَيأُْمُرونَ الناس بالبخل { : قوله 
  .يف موضع خفض نعتاً للمختال » الذين « : قال القرطيب 

  .» كل ُمخَْتال « : بدل من قوله : وقال ابن اخلطيب 
  .فهو كالم مستأنف ال تعلق له مبا قبله  رفع باالبتداء ،: وقيل 

  .الذين يبخلون فاهللا غين عنهم : واملعىن 
أراد رؤساء اليهود الذين خبلوا ببيان صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم يف كتبهم لئال يؤمن به النَّاس ، فتذهب : قيل 

  .مأكلتهم 



  .قاله السُّدي والكليب 
  .} َوَمن َيَتَولَّ فَإِنَّ اهللا ُهَو الغين احلميد { : يدلّ عليه قوله تعاىل مبتدأ ، وخربه حمذوف » الذين « فيكون 

  .بأالَّ يعلموا الناس شيئاً } َوَيأُْمُرونَ الناس بالبخل { يعين بالعلم » الذين يَْبَخلُون « : وقال سعيد بن جبري 
  .إنه الُبْخل بأداء حق اهللا تعاىل : وقال زيد بن أسلم 

  .هو البخل بالصدقة واحلقوق : ن عامر األشعري وقال عبد اهللا ب
  .وهو الُبْخل مبا يف يديه : وقال طاوس 

  فصل يف قراءات البخل
  .بضم الباء وسكون اخلاء » بالُبْخل « : قرأ العامة . » بالبخل « 

، وهي لغة بفتحتني » بالَبَخل « وقرأ أنس وعبيد بن عمري وحيىي بن يعمر وجماهد وابن حميصن ومحزة والكسائي 
  .األنصار 

  .بفتح الباء وإسكان اخلاء » بالَبْخل « : وقرأ أبو العالية وابن السَّميفع 
  .وكلها لغات مشهورة  -بضمتني  -» الُبُخل « : وعن نصر بن عاصم 

  :الفرق بني البخل والسخاء من وجهني : وقال قوم 
  .ذي يعطي بغري سؤال أن البخيل الذي ال يعطي عند السؤال ، والسَّخي ال: أحدمها 

  .وتقدم الفرق بني الُبْخل والشُّحِّ يف آخر آل عمران 
  .} فَإِنَّ اهللا ُهَو الغين احلميد { عن اإلميان : أي } َوَمن َيَتَولَّ { : قوله 

 »الشام « و » املدينة « ، وهو ساقط يف مصاحف » هو « بإسقاط } فإن اهللا الغين احلميد { : قرأ نافع وابن عامر 
  .بإثباته ، وهو ثابت يف مصاحفهم ، فقد وافق كل مصحفه : ، والباقون 

حيسن أن يكون فصالً ، وال حيسن أن يكون ابتداء؛ ألن االبتداء ال » هو « من أثبت : قال أبو علي الفارسي 
  .يسوغ حذفه 

ا إذا صلح ما بعده أن يكون يعين أنه رجح فصلّيته حبذفه يف القراءة األخرى ، إذ لو كان مبتدأ لضعف حذفه ال سيم
  .خرباً ملا قبله 

خرباً ، وهذا كما قالوا يف » القائم « لصالحية » هو « إن زيداً هو القائم حيسن حذف : أال ترى أنك لو قلت 
  :إنه حيذف العائد املرفوع باالبتداء بشروط : الصلة 
  .لعدم الداللة »  الدَّار ، وهو قائم أبوه جاء الذي هو يف« : أالَّ يكون ما بعده صاحلاً للصِّلة حنو : منها 

ال ألتزم تركيب إحدى القراءتني على األخرى ، وكم من قراءتني تغاير : إال أن للمنازع أن ينازع أبا عليٍّ ويقول 
  }واهللا أَْعلَُم بَِما َوَضَعْت { : معنامها ، كقراءيت 

  .أوىل ، هذا مما ال نزاع فيه  إال أن توافق القراءتني يف معىن واحد]  ٣٦: آل عمران [ 
  .» إن « خربه واجلملة خرب » الَغنِّي « فعلى أن يكون فصالً ، وجيوز أن يكون مبتدأ ، و » هو « ومن أثبت 

  .إذا كان اهللا عاملاً بأنه يبخل ، فلم أعطاه املال؟ : كأنه جواب من يقول » احلميد « وقوله : قال ابن اخلطيب 
  .ث فتح أبواب الرمحة مع تقصري العبِد يف الطاعة بأنه حممود حي: فأجاب 

  .} لَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بالبينات { : قوله تعاىل 
  .يعين املعجزات البينة ، والشرائع الظاهرة 



  .يف العبادة  -تعاىل  -اإلخالص هللا : وقيل 
  .من كان قبلهم  أي الكتب اليت أوحينا إليهم فيها خرب} َوأَنَزلَْنا َمَعُهُم الكتاب { 
  .هو ما يُوَزنُ به ، ويتعامل : ، قال ابن زيد » واِمليَزانَ « 

ُمْر قَْومَك َيزُِنوا بِهِ : وقال  -عليه الصالة والسالم  -نزل بامليزان فدفعه إىل نوح  -عليه السالم  -روي أن جربيل 
  .بالعدل يف معامالهتم : ليقُوَم النَّاسُ بالِقْسِط ، أي 

  .اد به العدل أر: وقيل 
  ]الرجز : [ وإذا محلناه على امليزان املعروف ، فاملعىن أنزلنا الكتاب ووضعنا امليزان وهو من باب : قال القشريي 

 ٧: الرمحن [ } والسمآء َرفَعََها َوَوَضعَ امليزان { : ويدل على هذا قوله تعاىل ... َعلَفُْتَها ِتْبناً وَماًء َبارِداً  -٤٧٢٥
. [  

صائراً معهم ، وإمنا احتجنا إىل ذلك؛ ألن الرسل مل ينزلوا ، ومقتضى الكالم : حال مقدرة ، أي » َمَعُهُم «  :قوله 
  .أن يصحبوا الكتاب يف النزول 

  .وأما الزخمشري فإنه فّسر الرسل باملالئكة الذين جييئون بالوحي إىل األنبياء ، فاملعية متحققة 
  .} َوأَنَزلَْنا احلديد { : قوله 

: إنَّ اللََّه تعَالَى أنْزلَ أْرَبَع بركاٍت ِمَن السَّماِء إىل األْرضِ « : روى ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .» احلَدْيَد واملَاَء والنَّاَر والثَّلَْج 

سود وكان أشد احلََجر األ -عليه الصالة والسالم  -أنزل ثالثة أشياء مع آدم : وروى عكرمة عن ابن عباس قال 
بياضاً من الثَّلج ، وعصا موسى ، وكانت من آسِ اجلنة ، طوهلا عشرة أذرع مع طول موسى ، واحلديد أنزل معه 

  .السَّْنَدان ، والكَلْبَتان ، واملْيقََعة ، وهي اِملطْرقَة ذكره املاوردي : ثالثة أشياء 
السَّندان ، : ومعه من احلديد مخسة أشياء من آلة احلدادين نزل آدم من اجلنَّة ، : وروى الثعليب عن ابن عبَّاس قال 

  .والكلْبَتان ، واِملْيقَعة ، واِملطْرقَة واإلْبَرة 
  .وقعت احلديدة أقعها ، أي حددهتا : ما حيدد به ، يقال : [ واِملْيقَعة : وحكاه القشريي قال 

فيقع عليه ، وخشبة القصَّار اليت يدّق عليها ، واِملطْرقَة  املوضع الذي يألفه البازي» اِملْيقََعة « ] : » الصحاح « ويف 
  .، واِملَسّن الطويل 

  .وروي أن احلديد أنزل يوم الثالثاء 
  .إلهراق الدِّماء ، ولذلك هني عن الفَْصد واِحلَجامة يوم الثالثاء؛ ألنه يوم جرى فيه الدَّم : أي } فيه بأس شديدٌ { 

  .» إنَّ ِفي َيْومِ الثالثاِء ساعةً ال يَُراُق ِفيَْها الدَُّم « يه وسلم وروي عن رسول اهللا صلى اهللا عل
  :أنشأناه وخلقناه ، كقوله تعاىل : أي » أنزلنا احلديد « : وقيل 

  .فيكون من األرض غري منزل من السماء . وهذا قول احلسن ]  ٦: الزمر [ } َوأَنَزلَ لَكُم مَِّن األنعام { 
  .ي أخرج احلديد من املعادن ، وعلمهم صنعته بوحيه أ: وقال أهل املعاين 

  .السالج واجلُنَّة : ، واملراد باحلديد يعين » احلديد « مجلة حالة من } ِفيِه َبأْسٌ َشِديدٌ { : وقوله 
  .إن فيه من خشية القتل خوفاً شديداً : وقيل 

  .يعين ُجنَّة : قال جماهد } َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ { 
  .احلديد كالسِّكني والفأس وحنوه : ع النَّاس باملاعون انتفا: وقيل 



لقد أرسلنا رسلنا ، وفعلنا كيت وكيت ليقوم : ، أي } ِلَيقُوَم الناس { : عطف على قوله . } َوِلَيْعلََم اهللا { : قوله 
  .الناس ، وليعلم اهللا 

  .علّة إلنزال الكتاب وامليزان واحلديد : وقال أبو حيان 
  .ألن نصرة اهللا ورسوله مناسبة لإلرسال واألول أظهر؛ 

  .وينصر رسله : ، أي » ينصره « عطف على مفعول » وُرُسلَُه « : قوله 
، وبني ما يتعلق » بالغيب « لئال يفصل به بني اجلار ، وهو » من « وال جيوز أن يكون معطوفاً على : قال أبو البقاء 

  .» ينصر « به وهو 
لة ما ذكره من الفصل بني اجلار ، وبني ما يتعلق به يوهم أن معناه صحيح لوال هذا وجعله الع: قال شهاب الدين 

وليعلم اهللا من ينصره بالغيب ، وليعلم رسله ، وهذا معىن ال يصح ألبتة ، : املانع ، وليس كذلك؛ إذ يصري التقدير 
  .» البقرة « حال وقد تقدم مثله أول » بالغيب « فال حاجة إىل ذكر ذلك ، و 

  صل يف معىن اآليةف
  .أرسلنا رسلنا : أنزل احلديد ليعلم من ينصره ، أو ليقوم الناس بالقسط؛ أي : وليعلم اهللا من ينصره ، أي : املعىن 

وهذه األشياء ليتعامل الناس باحلق ، ولريى اهللا من ينصر دينه وينصر رسله بالغيب ، أي } وأنزلنا معهم الكتاب { 
  .وهم ال يروهنم : 
  .منيع غالب : قوي يف أخذه عزيز أي } اهللا قَوِيٌّ َعزِيٌز  إِنَّ{ 

  .باإلخالص : بالغيب أي : وقيل 
  فصل يف الرد على من قال حبدوث علم اهللا

  .» وليعلم اهللا « : احتج من قال حبدوث علم اهللا بقوله 
  .رة الرسول ممن ينصره ولتقع ُنْص: قال  -تعاىل  -أراد بالعلم املعلوم ، فكأنه  -تعاىل  -بأنه : وأجيب 

  فصل يف الرد على اجلربية
أنزل امليزان واحلديد ، ومراده من العباد أن  -تعاىل  -يدل على أنه } ِلَيقُوَم الناس بالقسط { : قوله : قال اجلبائي 

  .لك يقوموا بالقسط ، وأن ينصروا رسله ، وإذا أراد هذا من الكل بطل قول اجملربة أنه أراد من بعضهم خالف ذ
بأنه كيف ميكن أن يريد من الكُلِّ ذلك مع علمه بأن ضّده موجود ، واجلمع بني الضِّدين حمال ، واحملال : وأجيب 

  .غري املراد 
  .اآلية } َولَقَْد أَْرَسلَْنا نُوحاً وَإِْبرَاِهيمَ { : قوله تعاىل 

هنا ما أمجل من إرسال الرسل بالكتب ، وأخرب أنه أرسل فصل ها } لَقَدْ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا { : ملا أمجل الرسل يف قوله 
جعلنا بعض : ، أي } َوَجَعلَْنا ِفي ذُرِّيَِّتهَِما النبوة والكتاب { : نوحاً وإبراهيم ، وجعل النبوة يف نسلهما ، لقوله 

  .ور والفُرقَان ذريتهما األنبياء ، وبعضهم أمماً يتلون الكتب املنزلة من السماء كالتوراة واإلجنيل والزَُّب
  .اخلَطّ بالقَلم : وقال ابن عبَّاس 

  .} فَِمْنُهم مُّْهَتدٍ { : قوله 
  .والضمري جيوز عودُه على الذُّرِّية ، وهو أوىل لتقدم ذكره لفظاً 

  .يعود على املرسل إليهم لداللة رسلنا واملرسلني إليهم : وقيل 
الذي ارتكب الكبرية سواء كان كافراً أو مل يكن : هاهنا ، قيل  منهم مهتد ومنهم فاسق ، واملراد بالفاسق: واملعىن 



  .إلطالق هذا االسم ، وهو يشمل الكافر وغريه 
  .املراد بالفاسق ها هنا الكافر؛ ألنه جعل الفُسَّاق ضد املهتدين : وقيل 

َوآَتْيَناهُ الْإِْنجِيلَ َوَجَعلَْنا ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه َرأْفَةً َوَرْحَمةً ثُمَّ قَفَّْيَنا َعلَى آثَارِِهْم بُِرُسِلَنا َوقَفَّْيَنا بِِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم 
مْ أَْجرَُهمْ َها فَآتَْيَنا الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُهَوَرْهَبانِيَّةً اْبَتَدُعوَها َما كََتبَْناَها َعلَْيهِْم إِلَّا اْبِتَغاَء رِْضَوانِ اللَِّه فََما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِت

ُنوًرا  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوآِمُنوا بَِرُسوِلهِ ُيؤِْتكُْم ِكفْلَْينِ ِمْن َرْحَمِتِه وََيْجَعلْ لَكُْم) ٢٧(َوكَِثٌري ِمْنُهْم فَاِسقُونَ 
َيعْلََم أَْهلُ الِْكتَابِ أَلَّا َيقِْدُرونَ َعلَى َشْيٍء ِمْن فَْضلِ اللَِّه َوأَنَّ ِلئَلَّا ) ٢٨(َتْمُشونَ بِِه َوَيْغِفرْ لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم 

  ) ٢٩(الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعِظيمِ 

  .ار الذُّرية على آث: أتبعنا على آثارهم ، أي : ، أي } ثُمَّ قَفَّْيَنا على آثَارِِهم { : قوله 
، فهو } وقفّينا بعيسى ابن مرمي { على آثار نوح وإبراهيم برسلنا موسى وإلياس وداود ويونس ، وغريهم ، : وقيل 

  .من ذرية إبراهيم من جهة أّمه 
  .وهو الكتاب املنزل عليه وقد تقدم اشتقاقه يف أول آل عمران : } َوآَتْينَاُه اإلجنيل { 

  .مزة بفتح اهل: وقراءة احلسن 
؛ ألن الكلمة أعجمية ال يلزم »الفاء « أمره أهون من أمر الَبرِْطيل والسَّكينة فيمن رواها بفتح : قال الزخمشري 

  .فيها حفظ أبنية العرب 
وهو عندهم من جنلت » أفعيل « مثال مبالغة ، ال نظري له؛ ألنه  -بفتح اهلمزة  -قراءة احلسن : وقال ابن جّني 

  .ه ألنه يستخرج به األحكام الشيء إذا استخرجت
  :وغالب الظن أنه ما قرأه إال عن مساع؛ وله وجهان : وقال ابن اخلطيب 

  .أنه شاذ ، كما حكي عن بعضهم يف الَبرِْطيل : أحدمها 
  .أنه ظن اإلجنيل أعجميا ، فحرف مثاله؛ تنبيهاً على كونه أعجمياً : والثاين 

  .} َرأْفَةً َوَرْحَمةً { احلواريني وأتباعهم : على دينه يعين } ين اتبعوه َوَجَعلَْنا ِفي قُلُوبِ الذ{ : قوله 
  .» فَعَالة « بزنة » َرآفة « : قرأ احلسن 
أصحاب حممد  -تعاىل  -املودَّة فكان يواّد بعضهم بعضاً كما وصف اهللا : املراد من الرَّأفة والرمحة : قال مقاتل 

  ] . ٢٩: الفتح [ } آُء َبيَْنُهْم ُرَحَم{ : صلى اهللا عليه وسلم بقوله 
هذا إشارة إىل أهنم أمروا يف اإلجنيل بالصَّفْحِ ، وترك إيذاء الناس وأالن اهللا قلوهبم لذلك ، خبالف اليهود : وقيل 

  .الذين قسْت قلوهبم ، وحّرفوا الكلم عن مواضعه 
  .اللِّني : [ والرَّأفة 
  .الشَّفقةُ : ] والرمحة 

  .يف الكُل ، والرمحة حتمل الثقل الرأفة ختف: وقيل 
  .أشد من الرمحة ومت الكالم : الرَّأفة : وقيل 

  فصل يف أن أفعال العبد خلق هللا تعاىل
  .دلت هذه اآلية على أن فعل العبد خلق اهللا تعاىل؛ ألنه حكم بأن هذه جمعولة ، وحكم بأهنم ابتدعوا تلك الرهبانية 

لطف هبم حىت قويت دواعيهم يف الرَّهبانية اليت هي حتّمل الكلفة الزائدة  - تعاىل -املراد بذلك أنه : قال القاضي 



  .على ما جيب 
أن هذا ترك للظاهر من غري دليل ، وإن سلمنا ذلك فهو حيصل مقصودنا؛ ألن احلال االستواء مبنع : واجلواب 

وىل بأن يصري ممتنعاً ، وإذا امتنع حصول الرُّجحان؛ ألنَّ حصول الرجحان عند االستواء ممتنع ، فعند املرجوحية أ
  .املرجُوح وجب الراجح ضرورة أنه ال خروج عن طريف النقيض 

  :يف انتصاهبا وجهان . } َوَرْهبَانِيَّةً ابتدعوها { : قوله 
  .» رأفة ورمحة « أهنا معطوفة على : أحدمها 

، وإمنا » َرْهبَانية « على هذا صفة ل »  ابتدعوها« ، و » صّير « ، وإما مبعىن » َخلَق « إما مبعىن » جعل « و 
خّصت بذكر االبتداع؛ ألن الرَّأفة والرمحة يف القلب أمر غريزة ال تكسُّب لإلنسان فيها ، خبالف الرهبانية ، فإهنا 

  .أفعال البدن ، ولإلنسان فيها تكسُّب ، إال أن أبا البقاء منع هذا الوجه ، بأن ما جعله اهللا ال يبتدعونه 

  .ما تقدم من أنه ملا كانت مكتسبة صح ذلك منها : ه وجواب
فرض عليهم لزوم رهبانية ابتدعوها ، : نعٌت له ، واملعىن » ابتدعوها « هو معطوف عليها ، و : وقيل : وقال أيضاً 
  .} َما كََتْبَناَها َعلَيْهِْم إِالَّ ابتغآء رِْضَواِن اهللا { : وهلذا قال 

  .ة بفعل مقدر يفسره الظَّاهر أهنا منصوب: والوجه الثاين 
، وتكون املسألة من باب االشتغال ، وإليه حنا الفارسي والزخمشري ، وأبو » ابتدعوها رهبانية « : وقال أبو علي 
  .البقاء ومجاعة 

ما كان من فعل اإلنسان فهو خملوق له ، فالرأفة : إنه إعراب املعتزلة ، وذلك أهنم يقولون : إالَّ أن هذا يقال 
بل من فعل العبد  -تعاىل  -الرمحة ملا كانت من فعل اهللا نسب خلقهما إليه ، والرهبانية ملَّا مل تكن من فعل اهللا و

  .يستقلّ بفعلها نسب ابتداعها إليه 
ورد عليهم أبو حيَّان هذا اإلعراب من حيث الصناعة ، وذلك أن من حق االسم املشتغل عنه أالَّ يصلح للرفع 

  .نكرة ال مسوغ لالبتداء هبا ، فال يصلح نصبها على االشتغال » َرْهبَانية  «باالبتداء ، و 
[ } سُوَرةً أَنَزلَْناَها { : وفيه نظر ألنا ال نسلم أوالً اشتراط ذلك ، ويدل عليه قراءة من قرأ : قال شهاب الدين 

مسوغ وهو العطف ، ومن ذلك بالنصب على االشتغال ، كما تقدم حتقيقه ، ولئن سلمنا ذلك فثمَّ ]  ١: النور 
  ]البسيط : [ قول الشَّاعر 

  فََهلْ بأْعَجَب ِمْن َهذَا اْمُرٌؤ َسِمَعا؟... ِعْنِدي اصِْطَباٌر وَشكَْوى عِْنَد قَاتلِتي  -٤٧٢٦
  ]الطويل : [ وقول اآلخر 

  لَّ َشارِقُِمَحيَّاِك ، أْخفَى َضْوُءُه كُ... َتَغشَّى وَنْجٌم قَْد أَضاَء فَُمذْ َبَدا  -٤٧٢٧
  .ذكر ذلك ابن مالك 

اخلَْشَيان من خشي ، وقد تقدم : من رهب ، كقوهلم » فَْعالَن « ، وهو » الرَّْهَبان « منسوبة إىل : » الرَّهَْبانية « و 
  .» املائدة « معىن هذه املادة يف سورة 

  .وقرىء بضم الراء 
  .» راكب ، وُركْبان « راهب ، ك : ع ، وهو مج» الرُّْهَبان « كأهنا نسبة إىل : قال الزخمشري 
وغيِّر؛ ألنَّ النَّسب باب تغيري ، ولو كان  -يعين بالفتح  -» رَْهَبان « واألوىل أن يكون منسوباً إىل : قال أبو حيان 

  .» األنصار « اجلمع لرّد إىل مفرده إالَّ إن قد صار كالعلم ، فإنه ينسب إليه ك » ُرهَْبان « منسوباً ل 



  املراد بالرهبانيةفصل يف 
ترهُُّبهم يف اجلبال فارِّين من الفتنة يف الدين متحملني كلفاً زائدة على العبادات اليت كانت : واملراد من الرهبانية 

  .واجبة عليهم من اخللوة ، واللِّباس اخلَِشن ، واالعتزال عن النساء ، والتعبُّد يف الغرياِن والكهوف 
غيَّر امللوك التوراة واإلجنيل ،  -عليهما الصالة والسالم  -ترِة بني عيسى وحممد روى ابن عباس أن يف أيام الف

  .فراح نفٌر ، وبقي نفر قليل ، فترهبوا وتبتلوا 
ارتكبوا احملارم ثالمثائة سنة ، فأنكرها عليهم من  -عليه الصالة والسالم  -إن ملوكاً بعد عيسى : قال الضحاك 

حنن إذا هنيناهم قتلونا ، فليس يسُعَنا املقام بينهم ، : وهم ، فقال قوم بقوا بعدهم كان بقَي على منهاج عيسى فقتل
  .فاعتزلوا الناس واختذوا الصَّوامع 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  .الرهبانية اليت ابتدعوها رفُض النساء ، واختاذ الصَّوامع : وقال قتادة 
  .هي حلوقهم بالربارِي واجلبال : ويف خرب مرفوع 

  .} لَْيهِْم َما كََتْبنَاَها َع{ : قوله تعاىل 
  .، وجيوز أن يكون استئناف إخبار بذلك » رهبانية « صفة ل 

  .معناه ما فرضناها عليهم ، وال أمرناهم هبا : قال ابن زيد 
  :فيه أوجه . } إِالَّ ابتغآء رِْضَواِن اهللا { : وقوله 
شيء من األشياء إال ابتغاء مرضات ما كتبناها عليهم ل: أنه استثناء متصل مما هو مفعول من أجله ، واملعىن : أحدها 

  .كتبناها عليهم ابتغاء مرضات اهللا ، وهذا قول جماهد : ، فصار املعىن » قضى « مبعىن » كتب « اهللا ، فيكون 
  .أنه منقطع : والثاين 

  .» ولكنهم ابتدعوها : أي « : قال الزخمشري ومل يذكر غريه 
  .يفرضها عليهم ، ولكنهم ابتدعوها  معناه مل: وإىل هذا ذهب قتادة ومجاعة ، قالوا 

  .قاله مكي » كََتْبَناها « أنه بدل من الضمري املنصوب يف : الثالث 
  .وهو مشكل ، كيف يكون بدالً وليس هو األول ال بعضه ، وال مشتمالً عليه 

رضوان اهللا ، ويصري إنه بدل اشتمال؛ ألن الرهبانية اخلالصة املرعية حق الرعاية قد يكون فيها ابتغاء : وقد يقال 
بدل اشتمال ، وهذا هناية التمحُّل » أحببتها « اجلارية ما أحببتها إال أدهبا فأدهبا بدل من الضمري يف : نظري قولك 

  .لصحة هذا القول 
  .عائد على من تقدم » َرَعْوَها « والضمري املرفوع يف 

  .هذا يف بعضهم  أهنم مل يدوموا كلهم على رعايتها ، وإن كان قد وجد: واملعىن 
  .يعود على امللوك الذين حاربوهم : وقيل 

  .نصبه على املصدر » حقَّ « وقيل على أخالفهم و 
ما كتبناها عليهم ، ولكن ابتدعوها ابتغاء « : استثناء منقطع ، والتقدير » إالَّ ابتغاء « : وقيل : قال القرطيب فيها 

  .» رضوان اهللا 
  .} اَيتَِها فََما َرَعْوَها َحقَّ رَِع{ 

عليه الصالة  -ما قاموا هبا حقَّ القيام ، بل ضمُّوا إليها التثليث واالحتاد ، وأقام الناس منهم على دين عيسى : أي 
فآتينا الذين آمنوا { : فآمنوا به ، فهو قوله تعاىل  -عليه الصالة والسالم  -حىت أدركوا نبينا حممداً  -والسالم 

  .} فاسقون منهم أجرهم ، وكثري منهم 
إّنا ما كتبنا عليهم تلك الرهبانية إالَّ ليتوسلوا هبا إىل مرضاة اهللا تعاىل ، مث إهنم أتوا بتلك األفعال لغري هذا : وقيل 

  .الوجه ، وهو طلب الدنيا والرِّياسة والسُّمعة 
  .معناه أنا كتبناها عليهم فتركوها ، فيكون ذلك ذما هلم لتركهم الواجب : وقيل 
  .إن الذين مل يرعوها حق رعايتها هم الذين أدركوا حممداً صلى اهللا عليه وسلم ومل يؤمنوا به :  وقيل



  فصل فيمن أحدث بدعة
دلت هذه اآلية أن كل حمدثة بدعة ، فينبغي ملن ابتدع خرياً أن يدوم عليه ، وال يعدل عنه إىل ضده فيدخل يف اآلية 

.  

أْحدَثُْتم قياَم رمضانَ وملْ « : عجالن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال وعن أيب أمامة الباهلي وامسه صديُّ بن 
بَنِي إْسرائِيلَ ُيكَتْب علْيكْم ، إنَّما كُِتَب علْيكُُم الصِّياُم ، فُدوُموا على الِقيامِ إذْ فعلُتُموُه وال َتْترُكُوُه ، فإنَّ ناساً ِمْن 

، » عليهم ابتَغْوا بَِها رْضوانَ اللَِّه فَما َرَعْوَها َحقَّ رعايتَِها فََعاَتبَُهم اهللا عليها بِترِْكَها  ابْتَدُعوا بَِدعاً ولَمْ َيكُْتْبَها اللَُّه
  .اآلية } َوَرْهبَانِيَّةً ابتدعوها { : فقال 
  فصل

  .دلّت اآلية على العزلة عن الناس وذلك َمْندُوٌب إليه عند فساد الزمان ، وتغري األحوال واإلخوان 
  .} ياأيها الذين آَمُنواْ اتقوا اهللا َوآِمُنواْ بَِرسُوِلِه { : تعاىل  قوله
: ، أي } ُيؤِْتكُْم ِكفْلَْينِ ِمن رَّْحَمِتِه { مبحمد صلى اهللا عليه وسلم } اتقوا اهللا َوآِمُنواْ { آمنوا مبوسى وعيسى : أي 

أولئك ُيْؤُتونَ أَْجرَُهم { : وهذا نظري قوله تعاىل مثلني من األْجر على إمياهنم بعيسى ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم ؛ 
  ] . ٥٤: القصص [ } مَّرََّتْينِ 

  .احلظّ والنصيب : » الكِفْلُ « و 
  .قاله ابن جرير . وقد تقدم ، وهو يف األصل كساء يكتفلُ به الراكب حيفظه من السقوط 

يؤتكم َنِصيبْينِ : سنامه لئال يسقط ، واملعىن اشتقاقه من الكساء الذي حيويه راكب البعري على : وقال األزهري 
  .حيفظانكم من هلكِة املعاصي كما حيفظ الكفلُ الراكب 

  .» احلبشة « ِضْعفَْين ، بلسان » ِكفْلَْين « : وقال أبو موسى األشعري 
  .أجر الدنيا واآلخرة » ِكفْلني « : وقال ابن زيد 

افتخر مؤمنو أهل الكتاب على ]  ٥٤: القصص [ } م مَّرََّتْينِ بَِما َصَبرُواْ أولئك يُْؤُتونَ أَْجَرُه{ : ملا نزلت : وقيل 
  .أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فنزلت هذه اآلية 

  .ملا أعطاهم ِكفْلَْينِ ، وأعطى املؤمن كفالً واحداً كان حاهلم أعظم  -تعاىل  -إنه : فإن قيل 
  .لواحد أزيد قدراً من النصيبني أنه ال يبعد أن يكون النَّصيب ا: فاجلواب 

رُجلٌ كاَنْت لَهُ َجاريةٌ فأدَّهَبا : ثَالثَةٌ ُيؤَتْونَ أْجرَُهْم َمرََّتْينِ « : روى أبو موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
، وآَمَن ُمبحمَّدٍ صلى اهللا عليه وسلم وعبدٌ  وأْحَسَن أدهَبا ، ثُمَّ أعَتقََها وَتزوََّجَها ، ورُجلٌ ِمْن أْهلِ الِكتابِ آَمَن بِِكَتابِِه

  .» أْحَسَن عبادةَ اللَِّه وَنَصَح سَيَِّدُه 
  .} وََيْجَعل لَّكُمْ ُنوراً { : قوله 

  .بياناً وهدى : أي : قال جماهد 
  .هو القرآن : وقال ابن عباس 

يسعى { هو النور املذكور يف قوله تعاىل ضياء ميشون به يف اآلخرة على الصراط ، ويف القيامة إىل اجلنة ، و: وقيل 
  ] . ١٢: احلديد [ } ُنورُُهم َبْيَن أَْيدِيهِْم وَبِأَْيمَانِهِم 

متشون به يف الناس تدعوهنم إىل اإلسالم ، فتكونون رؤساء يف دين اإلسالم ال تزول عنكم رياسة كنتم فيها : وقيل 
صلى اهللا عليه وسلم وإمنا كان يفوهتم أخذ رشوة يسرية من  ، وذلك أهنم خافوا أن تزول رياستهم لو آمنوا مبحمد



ما أسلفتم : ، أي } َوَيغِْفْر لَكُْم ذُنُوَبكُْم { : الضعفة بتحريف أحكام اهللا تعاىل ، ال الرِّياسة احلقيقية يف الدين مث قال 
  .} واهللا غَفُورٌ رَّحِيٌم { من املعاصي ، 

  .} ْهلُ الكتاب لِّئَالَّ َيعْلََم أَ{ : قوله تعاىل 
إن تتقوا اهللا ، وتؤمنوا برسوله : متعلقة مبعىن اجلملة الطَّلبية املتضمنة ملعىن الشرط ، إذ التقدير » الالم « هذه 

  .يؤتكم كذا وكذا لئال يعلم 

  :ويف اآلية هذه وجهان 
أَنَُّهمْ إِلَْيهِمْ { و ]  ١٢: األعراف [ }  َما َمَنَعَك أَالَّ َتْسُجَد{ أهنا مزيدة كهي يف : أشهرمها عند النحاة واملفسرين 

  .على خالف يف هاتني اآليتني ] .  ٣١: يس [ } الَ َيْرجُِعونَ 
أعلمكم اهللا بذلك ليعلم أهل الكتاب عدم قدرهتم على شيء من فضلِ اهللا ، وثبوت أن الفضل بيد اهللا ، : والتقدير 

  .يادته شائعاً ذائعاً وهذا واضح بيِّن ، وليس فيه إال زيادة ما ثبتت ز
  .نقل ذلك أبو البقاء ، وهذا لفظه . عجز املؤمنني [ لئال يعلم أهل الكتاب : أهنا غري مزيدة ، واملعىن : والثاين 

  .عجزهم ] ليعلم أهل الكتاب : زائدة ، واملعىن » ال « : وكان قال قبل ذلك 
َوأَنَّ { : ضل اهللا ، وكيف يعمل هذا القائل بقوله وهذا غري مستقيم؛ ألن املؤمنني عاجزون أيضاً عن شيٍء من ف

لئال يعلم أهل الكتاب أنَّ الفضل بيد : ، فإنه معطوف على مفعول العلم املنفي ، فيصري التقدير } الفضل بَِيِد اهللا 
  .اهللا ، وهذا ال يستقيم نفي العلم به ألبتة ، فال جرم كان قوالً مطرحاً 

  .سر الم كي ، وبعدها مهزة مفتوحة خمففة بك» لئالَّ « : وقرأ العامة 
ويدل على زيادهتا قراءة عبد اهللا ، » ِمئَة وِفئَة « يف » ِمَية وِفَية « : وهو ختفيف قياسي حنو . وورش يبدهلا ياء حمضة 

  .بإسقاطها » ليعلم « : وابن عباس ، وعكرمة ، واجلحدري ، وعبد اهللا بن سلمة 
  .» أن « بإظهار » ألن يعلم « : وقراءة حطَّان بن عبد اهللا 
  .» ليعلم « : واجلحدري أيضاً واحلسن 

ليالّ « فأبدل اهلمزة ياء النفتاحها بعد كسرة؛ وقد تقدم أنه قياسي كقراءة ورش » ألن يعلم « وأصلها كاليت قبلها 
  .مث أدغم النون يف الياء » 

  .انتهى . » غُنٍَّة  بغري« أن يضرب » بغري غُنٍَّة كقراءة خلف « : قال أبو حيان 
، ليس عدم الغنة شرطاً يف صحة هذه املسألة بل جاء على سبيل » بغري غنة « وقوله . » ليعلم « فصار اللفظ 

  .االتفاق ، ولو أدغم بغنة جلاز ذلك فسقوطها يف هذه القراءات يؤيد زيادهتا يف املشهورة 
بالم مفتوحة وياء ساكنة كاسم املرأة ، ورفع » يال يعلم ل« : وقرأ احلسن أيضاً فيما روى عنه أبو بكر بن جماهد 

  .الفعل بعدها 
  :على أهنا الم اجلر ولكن فتحت على لغة مشهورة معروفة؛ وأنشدوا » ألن ال « على أن أصلها : وخترجيها 
  .. أرِيُد ألَْنَسى ذِكَْرَها  -٤٧٢٨

فاجتمع ثالثة أمثال فثقل النطق به ، وأبدل » الالم  «، وحذف اهلمزة اعتباطاً ، وأدغمت النون يف » الالم « بفتح 
هي املخففة ال النَّاصبة ، وامسها على » أنْ « كما ترى ، ورفع الفعل؛ ألن » ليال « الوسط ياء ختفيفاً ، فصار اللفظ 

  .ما تقرر ضمري الشَّأن ، وفصل بينهما وبني الفعل الذي هو خربها حبرف النَّفْي 



بالم مكسورة ، وياء ساكنة ، ورفع الفعل بعدها ، وهي كالَّيت » ليال « : ما روى عنه قطرب وقرأ احلسن أيضاً في
  .قبلها يف التخريج ، غاية ما يف الباب أنه جاء بالم اجلر كما هي يف اللغة الشهرية 

  .» كي يعلم « و » لكي يعلم « : وروي عن ابن عباس 
  .» لكيال « : وعن عبد اهللا 

  .للسَّواد األعظم ، ولسواد املصحف  وهذه كلها خمالفة
  .هي املخففة » أنْ « بثبوت النون ، على أن } أن ال يقدرون { : وقراءة العامة 

  .هي الناصبة » أن « حبذفها على أن : وعبد اهللا 
  .وهذا شاذّ جداً؛ ألن العلم ال يقع بعده الناصبة 

  .الظاهر أنه مستأنف } ُيؤِْتيِه َمن َيَشآُء { : وقوله 
  .هو خرب ثاٍن عن الفضل : وقيل 
  .هو اخلرب وحده ، واجلار قبله حال ، وهي حال الزمة؛ ألن كونه بيدِ اهللا ال ينتقل ألبتة : وقيل 

  فصل يف اتصال اآلية مبا قبلها
هذه اآلية مشكلة ، وليس للمفسرين فيها قول واضح يف كيفية اتصال : نقل ابن اخلطيب عن الواحدي أنه قال 

  .ية مبا قبلها هذه اآل
  .ليعلم أهل الكتاب : هاهنا صلة زائدة ، والتقدير » ال « واعلم أن أكثر املفسرين على أن 

  .ليست زائدة ، وحنن نفسر اآلية على القولني بعون اهللا وتوفيقه » ال « على أن : وقال أبو مسلم ومجاعة 
إن الوْحيَ :  مقدمة ، وهي أن أهل الكتاب كانوا يقولون أما على القول بزيادهتا ، فاعلم أنه ال ُبدَّ هاهنا من تقدمي

  .والرسالة فينا ، والكتاب والشرع ليس إالَّ لنا ، وإنّ اهللا خصَّنا هبذه الفضيلة العظيمة من بني العاملني 
م ملا أمر أهل الكتاب باإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ووعده -تعاىل  -إن اهللا : إذا عرفت هذا ، فنقول 

األجر العظيم يف ذلك اإلميان أتبعه هبذه اآليِة ، والغرض منها أن يزيل عن قلبهم اعتقادهم بأن النبوة خمتصة هبم ، 
إمنا بالغنا يف هذا البيان ليعلم أهل الكتاب أال يقدرون على شيٍء من فَْضل اهللا لقوم معينني ، وال ميكنهم : فقال 

  .وأن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء ، وال اعتراض عليه يف ذلك أصالً  حصر الرسالة والنبوة يف قوم خمصوصني ،
عائد إىل الرسول صلى اهللا عليه » ال َيقْدرون « : غري زائدة ، فاعلم أن الضمري يف قوله » ال « وأما القول بأن 

ني ال يقدرون على شيء لئال يعلم أهل الكتاب أن النيب واملؤمن: والتقدير  -رضي اهللا عنهم  -وسلم وإىل أصحابه 
َوأَنَّ الفضل بَِيدِ { : من فضل اهللا ، فإهنم إذا مل يعلموا أهنم ال يقدرون عليه ، فقد علموا أنَّهم يقدرون عليه مث قال 

إنا جعلنا كذا وكذا لئال يعتقد أهل الكتاب أهنم يقدرون على حصر فضل اهللا يف قوم معينني : فيصري التقدير } اهللا 
  .أن الفضل بيد اهللا  ، وليعتقدوا

وليعتقدوا : تقديره } َوأَنَّ الفضل بَِيِد اهللا { : واعلم أنَّ هذا القول ليس فيه إالَّ أنا أضمرنا فيه زيادة ، فقلنا يف قوله 
أنَّ الفضل بيد اهللا وأما القول األول فقد افتقرنا فيه إىل حذف شيء موجود ، ومن املعلوم أنَّ اإلضمار أوىل من 

  .ألن الكالم إذا افتقر إىل اإلضمار مل يوهم ظاهره باطالً أصالً  احلذف؛
  .وأما إذا افتقرنا إىل احلذف كان ظاهرُه مومهاً للباطل ، فعلمنا أن هذا القول أوىل 

  فصل يف نزول هذه اآلية
ن فضل اهللا لئال يعلم أهل الكتاب أهنم ال يقدرون على شيء م: حسد أهل الكتاب املسلمني فنزلت : قال قتادةُ 



  .وأن الفضل بيد اهللا 
يوشك أن خيرج مّنا نيبٌّ يقطع األيدي واألرجل ، فلما خرج من العرب كفروا فنزلت : قالت اليهود : وقال جماهد 

[  }أَالَّ يَْرجُِع إِلَيْهِْم قَْوالً { : أهنم ال يقدرون ، كقوله : ليعلم أهل الكتاب أال يقدرون يعين : ، أي » لئال يعلم « : 
  .واملراد من فضل اهللا ]  ٨٩: طه 
  .الثواب : اإلسالم وقيل : قيل 

  .من رزق اهللا : وقال الكليب 
  .نَِعُم اهللا اليت ال ُتْحَصى : وقيل 

  .ليس بأيديهم ، فيصرفوا النُُّبوَّة عن حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل من ُيِحبُّون } َوأَنَّ الفضل بَِيِد اهللا { 
  .} يُْؤِتيِه َمن َيَشآُء { : بقوله : بيد اهللا ، أي إن الفضل : وقيل 

إنَّما « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو قائم على املنرب يقول : روى البخاري عن ابن عمر قال 
ْهلُ التَّوراةِ التَّْوراةَ فَعِملُوا َبقَاؤكُْم ِفْيَما َسلََف قَْبلكُْم ِمَن األممِ كما َبْيَن صالةِ العْصرِ إىل غُُروبِ الشَّمسِ ، أْعِطَي أ

ِه حتَّى صالةِ بَِها حتَّى اْنَتصفَ النَّهاُر ، ثُمَّ َعَجزُوا فأْعطُوا ِقْيراطاً ِقْيراطاً ، ثُمَّ أعطي أْهلُ اإلجنيلِ اإلجنيلَ فعِملُوا بِ
آنَ فَعِملُْتْم بِِه حتَّى غََرَبِت الشَّْمُس فأعطيُتْم ِقْيراطَْينِ الَعْصرِ ، ثُمَّ َعَجُزوا فأْعطُوا ِقيْراطاً ِقيْراطاً ، ثُمَّ أعطيُتُم القُْر

ال ، : َهلْ ظُِلمُْتْم ِمْن أْجرِكُْم َشْيئاً؟ قَالُوا : َربََّنا هؤالِء أقَلُّ عمالً وأكْثَُر أْجراً ، قال : ِقْيراطَْينِ ، قال أْهلُ التَّْوَراِة 
  .» أَشاُء فذِلك فَْضلُ اللَِّه أوتيِه َمْن : قال 

  .احلديث » َربََّنا : فََغضَِبِت الَيُهوُد والنََّصارى وقالُوا « : ويف رواية 

الَِّذينَ ) ١( اللََّه َسِميعٌ َبِصٌري قَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجادِلَُك ِفي زَْوجَِها وََتْشَتِكي إِلَى اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع َتَحاُوَركَُما إِنَّ
قُولُونَ ُمْنكًَرا ِمَن الْقَْولِ َوزُوًرا َوإِنَّ اِهُرونَ ِمْنكُْم ِمْن نِسَائِهِْم َما ُهنَّ أُمََّهاتِهِْم إِنْ أُمََّهاُتُهْم إِلَّا اللَّاِئي َولَْدنَُهْم َوإِنَُّهْم لََيُيظَ

  ) ٢(اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر 

  .اآلية } اِدلَُك ِفي َزْوجَِها قَْد َسِمَع اهللا قَْولَ اليت ُتَج{ : قوله تعاىل 
  .هنا للتوقع » قَْد « 

واجملادلة كانا يتوقعان أن يسمع اللَّه جمادلتهما وشكواها ،  -عليه الصالة والسالم  -ألنه « : قال الزخمشري 
  .» وينزل يف ذلك ما يفرج عنهما 

  .وإظهار الدال عند السني قراءة اجلماعة إال أبا عمرو واألخوين 
  .وهذا غري معرج عليه . من بيَّن الدال عند السني فلسانه أعجمي ، وليس بعريب : عن الكسائي أنه قال ونقل 

  .يف شأنه من ظهاره إياها » يف زوجها « و 
  فصل فيمن جادلت الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .اليت اشتكت هي خولة بنت ثعلبة 
  .بنت حكيمٍ : وقيل 
  .بنت خُويلد : وقيل 

  .جدها ، فنسبت إىل كل منهما : أبوها ، واآلخر : وليس هذا مبختلف؛ ألن أحدمها : دي قال املاور
  .كانت أمة : قيل 



  .هي ابنة صامت : وقيل 
 النور[ } َوالَ ُتكْرُِهواْ فََتيَاِتكُْم َعلَى البغآء إِنْ أََرْدنَ َتَحصُّناً { : وهي اليت أنزل اهللا فيها . أمة لعبد اهللا بن أيب : وقيل 

  .أي ال يكرهها على الزنا ]  ٣٣: 
  .هي ابنة حكيم : وقيل 

وهذا ليس مبُتناقض ، جيوز مرَّة أن تنسب إىل أبيها ، ومرَّة إىل أمها ، ومرَّة إىل جدِّها ، وجيوز أن : قال النحاس 
. وأنه كان من املنافقني أنصارية بالوالء؛ ألنه كان يف عداد األنصاريني : تكون أمةً كانت لعبد اهللا بن أيب ، فقيل هلا 

  .نقله القرطيب 
  .امسها مجيلة ، وخولة أصح ، وزوجها أوُس بن الصَّامت أخو عبادة بن الصَّامت : وقيل 

يا : وروي أن عمر بن اخلطاب مرَّ هبا يف خالفته ، وهو على محارٍ والناس معه ، فاستوقفته طويالً ووعظته ، وقالت 
أمري املؤمنني ، فاتَّقِ اهللا يا عمر ، فإنه من أيقن باملوت : عمر ، مث قيل :  قيل لك عمُر ، قد كنت تدعى ُعَمرياً مث

يا أمري املؤمنني أتقفُ : خاف الفوت ، ومن أيقن باحلساب خاف العذاب ، وهو واقف يسمع كالمها ، فقيل له 
  .هلذه العجوز هذا الوقوف 

ه ال زلت إالَّ للصَّالة املكتوبة ، أتدرون من هذه العجوز؟ هذه خولة واهللا لو حََبَستْنِي من أول النهار إىل آخر: فقال 
  ! .بنت ثعلبة ، مسع اهللا قوهلا من فوق سبع مسوات ، أيسمع رب العاملني قوهلا وال يسمعه عمر؟

كي تبارك الذي وِسَع مسعُه كُلَّ شيء إين ألمسع كالم خولة بنت ثعلبة وخيفى علّي بعضه ، وهي تشت: وقالت عائشة 
يا رسول اهللا أكَلَ َشَبايب ، وَنثْرتُ له بطين حتَّى إذا كربت سّني ، : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي تقول 

قَْد َسِمعَ اهللا قَْولَ { : وانقطع ولدي ظاهر منِّي ، اللهم إين أشكو إليك فما برحت حىت نزل جربيل هبذه اآليات 
  .اآلية } اليت ُتَجاِدلَُك ِفي َزْوجَِها 

روي أهنا كانت حسنة اِجلْسمِ ، فرآها زوجها ساجدةً فنظر عجيزهتا ، فأعجبه أمرها ، فلما انصرفت أرادها فأَبْت « 
أْنِت عليَّ كظْهرِ أمِّي وكان اإلْيالء : وكان امرأ به ملٌم فأصابه بعض ملمِه ، فقال هلا : فغضب عليها ، قال عروة 

واهللا ما : ، فقالت « َحُرْمِت علْيِه » : ة ، فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال هلا والظِّهار من الطالق يف اجلاهلي
، فقالت « َحُرْمِت َعلْيِه » : ذكر طالقاً ، وإنه أبو ولدي وأحّب الناس إيلَّ ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: َضْت له َبطْين ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشكو إىل اهللا فَاقِتي ووْحدِتي ، فقد طالت له ُصْحبيت ونفَ: 
، فجعلت تراجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإذا « َما أَراك إالَّ قَْد َحُرْمِت علْيِه ولَمْ أومر ِفي شأنِك بِشيٍء » 

وإن يل صبيةً صغاراً إن أشكو إىل اهللا فاقِتي وشدة حايل ، : هتفت وقالت « َحرُْمِت علْيِه » : قال هلا رسول اهللا 
اللُهم إين أشكو إليك : َضممُتُهمْ إيلَّ جاُعوا ، وإن َضممُتُهمْ إليه ضاُعوا ، وجعلت ترفع رأسها إىل السماء وتقول 

قَْد َسِمعَ اهللا قَْولَ اليت ُتَجاِدلَُك ِفي { : فأنزل على لسان نبيك ، وكان هذا أول ظهارٍ يف اإلسالم فأنزل اهللا تعاىل 
؟ فقال «َما َحَملََك َعلى ما َصَنْعتَ » : فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل زوجها ، وقال . اآلية } جَِها َزْو
: ؟ فقال «َهلْ َتْستِطْيعُ الصَّْوَم » : ، وقرأ عليه األربع آيات ، فقال « نََعْم » : الشيطان ، فهل من ُرْخَصة؟ فقال : 

ال واهللا ، إين أن أخطأ يف أن آكل يف اليوم مرة أو مرتني لكلَّ : ؟ فقال «ْستطيُع الِعْتَق َهلْ َت» : ال واهللا ، فقال 
ما أجد إال أن تعينين منك بعوٍن وصلٍة ، : ، فقال « فأطِْعْم ستِّْيَن ِمْسكيناً » : بصري وظننت أين أموت ، قال 

أوس من عنده مثله ، فتصدق به على ستني  فأعانه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبمسةَ عشر صاعاً ، وأخرج
  .» مسكيناً 



  فصل يف اللمم الذي كان بأوس بن الصامت
وكان بن لََمم اخلبل واجلنون ، إذ لو كان به ثُمَّ ظاهر : ليس املراد من قوله يف هذا اخلرب : قال أبو سليمان اخلطَّايب 

  .اإلملام بالنساء وشدة اِحلْرصِ والتَّوقَاِن إليهن :  يف تلك احلال مل يكن يلزمه شيء ، بل معىن اللََّمم هاهنا
  فصل يف الظهار

اعلم أن الظِّهار كان من أشّد طالق اجلاهلية؛ ألنه يف التحرمي أوكُد ما ميكن ، فإن كان احلكم صار مقّرراً يف 
يف عادة اجلاهلية ، لكن الشرع كانت اآلية ناسخة له ، وإال مل يفد نسخاً؛ ألن النسخ إمنا يدخل يف الشَّرائع ال 

كالداللة على أنه » َما أََراَك إالَّ قَْد َحُرْمتِ « أوْ » َحُرْمِت « : قال هلا  -عليه الصالة والسالم  -الذي روي أنه 
  .كان شرعاً 

  .فأما ما روي أنه توقف يف احلكم فال يدل على ذلك 
  .له يف مهمه أحد سوى اخلالق كفاه اهللا ذلك املُهِّم  ويف اآلية دليل على أن من انقطع رجاؤه عن اخللق ومل َيْبَق

  فصل فيما حكاه اهللا عن هذه املرأة
  :حكى عن هذه املرأة أمرين  -تعاىل  -اعلم أنَّ اهللا 

عليه  -يف شأن زوجها ، وتلك اجملادلة هي أنه : أي } ُتَجادِلَُك ِفي زَْوجَِها { : اجملادلة وهو قوله تعاىل : أحدمها 
  .واهللا ما ذكر طالقاً : ، قالت » َحُرَمْت َعلْيِه « : كلما قال هلا  -والسالم الصالة 
  .إن يل صبية صغاراً : شكواها إىل اهللا فَاقَتَها ووْحدهتَا ، وقوهلا : والثاين 

  فصل يف مسع اهللا تعاىل
الصحيح أنه إدراك : ورك األصل يف السماع إدراك املسُموعات وهو اختيار أيب احلسن ، وقال ابن ف: قال القرطيب 

  .املسُموع 
هو املدرك لألصوات اليت يدركها املخلوقون بآذاهنم من غري أن يكون له » السميع « : وقال احلاكم أبو عبد اهللا 

أذن ، وذلك راجع إىل أن األصوات ال ختفى عليه ، وإن كان غري موصوف باحلس املركب يف األذُن كاألَصم من 
ه هذه احلاسة مل يكن أهالً إلدراك الصوت ، والسمع والبصر صفتان كالعلم والقدرة ، واحلياة النَّاس ملا مل يكن ل

  .واإلرادة ، فهما من صفات الذات مل يزل اخلالق سبحانه مّتصفاً هبما 
  .تراجعك الكالم : أي » ُتَحاوُِرَك « : وقرىء 

  :جيوز فيه وجهان } وتشتكي إِلَى اهللا { : قوله 
  .فهي صلة أيضاً » جتادلك « عطف على  أنه: أظهرمها 
  .جتادلك شاكيةً حاهلا إىل اهللا : أهنا يف موضع نصب على احلال ، أي : والثاين 

  .واحلالية فيها أبعد } واهللا َيْسَمُع َتَحاُوَركُمآ { : وكذا اجلملة من قوله 
  .مبعىن واحد » اشتكى « و » شكا « و 
  .رجع يرجع رجوعاً : الم ، حار الشيء ُحيور حَْوراً ، أي املراجعة يف الك: » املَُحاورة « و 

  .فما أجاب : ، وكلمته فما أحار بكلمة ، أي » نعوذ باهللا من احلور بعد الكورِ « : ومنه 
  .يسمع كالم من يناديه ، ويبصر من يتضرع إليه : أي . } إِنَّ اهللا َسِميعٌ َبِصريٌ { 

[ } الالئي { ، وكذا يف » األحزاب « يف سورة » ُتظَاهرون « اخلالف يف تقدم } الذين ُيظَاِهُرونَ { : قوله 
  ] . ٤: األحزاب 



  .» َيتَظَاهرون « : وقرأ أّيب هنا 
  .» يتظهرون « : وعنه أيضاً 

  :وجهان » الذين « ويف 
  .} مَّا ُهنَّ أُمَّهَاِتهِمْ { قوله : أنه مبتدأ ، وخربه : أحدمها 

  .قاله مكي » فعيل « على مذهب سيبويه يف جواز إعمال » صري ب« أنه منصوب ب : الثاين 
من أمثلة املبالغِة ، وهو مذهب مطُعون فيه على سيبويه؛ ألنه استدلّ على إعماله » فعيالً « أن سيبويه يعمل : يعين 

  ]البسيط : [ بقول الشاعر 
  وَباَت اللَّْيلَ لَْم َيَنمِبَاَتْت طَِراباً ... َحتَّى َشآَها كَِليلٌ َمْوِهناً َعِملٌ  -٤٧٢٩

  .قاله مكي » ما « يأيت : ظرف زمان ، والظروف يعمل فيها روائح األفعال ، واملعىن » موهناً « ورد عليه بأن 
  بالنصب على اللغة احلجازية الفصحى ، كقوله» أمَّهاِتهِمْ « : وقرأ العامة 

  ] . ٣١: يوسف [ } َما هذا َبشَراً { 
« : لرفع على اللغة التميمية ، وإن كانت هي القياس لعدم اختصاص احلرف ، وقرأ عبد اهللا وعاصم يف رواية با

  .بزيادة الباء وهي حتتمل اللغتني » بأمَّهاهتم 
  .» وزيادة الباء يف لغة من يَْنِصُب « : وقال الزخمشري 

كانت عاملة ، فال تزاد يف التميمية ال تزاد إال إذا » الباء « هذا هو مذهب أيب علّي ، يرى أن : قال شهاب الدين 
: ، وهذا مردُود بقول الفرزدق وهو متيمي » ما إن زيد بقَائمٍ « : ، وال يف احلجازية إذا منع من عملها مانع ، حنو 

  ]الطويل [ 
  وال مُْنِسىٌء َمْعٌن وال ُمَتَيسُِّر... لََعْمُرَك ما َمْعٌن بَتارِِك َحقِِّه  -٤٧٣٠

  ]ملتقارب ا: [ وبقول اآلخر 
  بِوَاٍه وال بَِضعيٍف قَُواه... لََعْمُرَك َما إنْ أُبو مالٍك  -٤٧٣١

  .» إن « الواقع بعدها » ما « فزادها مع 
  فصل يف التعبري بلفظ الظهار

ذكر الظَّْهر كناية عن معىن الركوب ، واآلدمية إمنا ُيرْكَب بطنُها ، ولكن كنَّى عنه بالظَّهر؛ ألن ما يركب من غري 
طلقها كأنه نزل عن : نزل عن امرأته أي : آلدميات فإمنا يركب ظهره فكنَّى بالظهر على الركوب ، ويقال ا

  .أنت عليَّ حمرمة ال حيلّ يل ركوبك نقله القرطيب : أنت عليَّ كظهرِ أمي ، أي : مركُوبه ، ومعىن 
هو عضو من اجلسد؛ ألنه ليس الظَّهر  أنه ليس مأخوذاً من الظَّهر الذي: » النظم « ونقل ابن اخلطيب عن صاحب 

بأوىل بالذكر يف هذا الوضع من سائر األعضاء اليت هي مواضع املباضعِة والتلذُّذ ، بل الظهر هاهنا مأخوذ من الُعلّو 
يعلوه وكذلك امرأة الرجل ظهره؛ ألنه : أي ]  ٩٧: الكهف [ } فََما اسطاعوا أَن َيظَْهرُوُه { : ، ومنه قوله تعاىل 

  .لوها مبلك البضع وإن مل يكن ناحية الظَّهر ، فكأن امرأة الرجل مركب للرجل وظهر له يع
طلقتها ، ويف : نزلت عن امرأيت ، أي : ويدلُّ على صحة هذا املعىن ما نقل عن العرب أهنم يقولون يف الطالق 

ك ، وعلوي عليك حرام ظهرك علّي ، أي ملكي إيا: أنت علّي كظهر أمي حذف وإضمار؛ ألن تقديره : قوهلم 
  .كما ُعلوي على أمي وملكها علّي 

  فصل يف حقيقة الظهار



تشبيه ظهر بظهر ، واملوجب للحكم منه تشبيه ظَْهر حملّل بظهر حمرم ، وهلذا أمجع الفقهاء على أنَّ : حقيقة الظهار 
  .أنت عليَّ كظهرِ أمي ، أنه مظاهر : من قال لزوجته 

أنت علّي كظهرِ ابنيت ، أو أخيت ، أو من حترم عليه على التأبيد من ذوات احملارم أنه : وقال أكثرهم ، إذا قال هلا 
  .مظاهر 

  فصل يف ألفاظ الظهار
  :صريح وكناية : وألفاظ الظِّهار 

أنت علي كظهر أمي ، وأنت عندي ، وأنت مّني ، وأنت معي كظهر أمي ، وكذلك أنت عليَّ كبطن : فالصريح 
فرجها وحنوه ، وكذلك فرجك ، أو رأسك ، أو ظهرك ، أو بطنك ، أو رجلك عليَّ كظهر أمي ، أو كرأسها أو 

يدك ، أو رجلك ، أو رأسك ، أو فرجك طالق تطلق عليه ، ومىت شبهها بأّمه ، أو : أمي ، فهو مظاهر مثل قوله 
ارم اليت ال حتلّ له حبال بإحدى جداته من قبل أبيه ، أو أمه فهو ظهار بال خالف ، وإن شبهها بغريهن من ذوات احمل

  .كالبنت ، واألخت ، والعمة ، واخلالة كان مظاهراً عند أكثر الفقهاء 

أنت عليَّ كأمي ، أو مثل أمي ، فإنه يعترب فيه النية ، فإن أراد الظهار كان ظهاراً ، وإن مل ينو : أن يقول : والكناية 
مرأته بأجنبّية ، فإن ذكر الظهر كان ظهاراً ، وإن مل يذكر الظهار مل يكن مظاهراً على خالف يف ذلك ، فإن شبه ا

  .يكون ظهاراً : الظهر ، فقيل 
  .طالقاً : وقيل 
  .ال يكون شيئاً : أبو حنيفة والشافعي : وقال 
  .نقله القرطيب . وهذا فاسد؛ ألنه شّبه حملالً من املرأة مبحرم ، فأشبه الظهر : وقيل 

أنت عليَّ حرام حيتمل التحرمي : أمي ، كان ظهاراً ومل يكن طالقاً؛ ألن قوله  أنت عليَّ حرام كظهر: فإن قال 
  .بالطالق ، فيكون طلقة ، وحيتمل التحرمي بالظِّهار ، فلما صرح به كان تفسرياً ألحد االحتمالني ، فقضي به فيه 

  فصل
  .طالقه والظِّهار الزم يف كلّ زوجة مدخول هبا ، أو غري مدُخول هبا من كل زوج جيوز 

ال : جيوز الظِّهار من كل من جيوز له وطؤها من إماِئِه إذا ظاهر منهن لزمه الظِّهاُر فيهن ، وقال غريه : وقال مالك 
  .يلزم 

أنت عليَّ حرام ال يلزم ، فكيف يبطل : إذا قال ألمته : وهي مسألة عسريةٌ جدا؛ ألن مالكاً يقول : قال ابن العريب 
  .وتصح كنايته فيها صريح التحرمي ، 

  .كذباً وهبتاناً : نعتان ملصدر حمذوف أي قوالً منكراً وزوراً أي } ُمنكَراً مَِّن القول َوُزوراً { : قوله 
ال فائدة فيه » ِمَن القَْولِ « : ليقولون قوالً منكراً من القولِ ، فيصري قوله : وفيه نظر؛ إذ يصري التقدير . قاله مكي 

ليقولن شيئاً منكراً من القول لتفيد الصفة غري ما : تان ملفعول حمذوف ، لفهم املعىن ، أي نع: ، واألوىل أن يقال 
  .أفاده املوصوف 

  .الكذب : ما ال يعرف يف الشَّْرع ، والزور : واملنكر من القول 
  .إذ جعل الكفارة عليهم ُمخلصةً هلُْم من هذا القَْول املنكر } َوإِنَّ اهللا لََعفُوٌّ غَفُوٌر { 

النساء [ } َوَيغِْفُر َما ُدونَ ذلك ِلَمن َيَشآءُ { : إما من قبل التوبة ملن يشاء ، كما قال تعاىل » لعفو غفور « : وقيل 
 :١١٦ . [  



  .أو بعد التوبة 
من  إهنا أمه ، فما معىن أنه جعله منكراً: أْنِت عليَّ كظهرِ أمِّي ، فشبه بأمه ، ومل يقل : املظاهر إمنا قال : فإن قيل 

  .الكذب ، وهذا ليس بكذب؟ : والزُّور . القْولِ وزوراً 
أنَّ قوله إنْ كان خرباً فهو كذب ، وإنْ كَانَ إنشاء فكذلك؛ ألنه جعله سبباً للتَّحرمي ، والشَّْرع مل جيعله : فاجلواب 

  .سبباً لذلك 
حترميها بالظِّهار ، وهذا ضعيف؛ ألنَّ املشبه ال وأيضاً فإمنا وصف بذلك ، ألن األم مؤبدة التحرمي ، والزَّْوجة ال يتأّبد 

  .يلزم أن يساوي املشبه به من كُلِّ وجٍه 
َوأُمَّهَاُتكُُم { : يقتضي أن ال أم إال الوالدة ، وهذا مشكل لقوله تعاىل } إِالَّ الالئي َولَْدنَُهْم { : قوله : فإن قيل 

  ] . ٢٣: النساء [ } الالَِّتي أَْرَضعَْنكُْم 
  ] . ٦: األحزاب [ } وَأَْزوَاُجُه أُمَّهَاتُُهْم { : ه تعاىل وقول

واحلمل على حرمة النكاح ال يفيد؛ إذْ ال يلزُم ِمْن عدم كْوِن الزَّوجة أما عدُم احلُرمِة ، فظاهر اآلية االستدالل بعدم 
  .األمومة على عدم احلرمة؟ 

احلرمة بسبب األمومة ، ومل يرد الشرع جبعل هذه اللفظة  هذه الزَّوجة ليست بأم حىت حتصل: أنا نقول : فاجلواب 
  .سبباً للحرمِة ، فإذن ال حتصل احلرمة هناك ألبّتة فكان وصفهم هلا باحلرمة كذباً وزوراً 

اسَّا ذَِلكُمْ ُتوَعظُونَ بِِه َواللَُّه بَِما َوالَِّذيَن ُيظَاِهرُونَ ِمْن نَِساِئهِْم ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُوا فََتْحرِيُر َرقََبٍة ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتَم
َني ِمْسِكيًنا فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم َشْهَرْينِ ُمَتتَابَِعْينِ ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتمَاسَّا فََمْن لَْم َيْسَتِطْع فَإِطَْعاُم ِستِّ) ٣(َتْعَملُونَ َخبٌِري 

إِنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّونَ اللََّه َوَرسُولَُه كُبُِتوا كََما ) ٤(لَْك ُحُدوُد اللَِّه َولِلْكَاِفرِيَن َعذَاٌب أَلِيٌم ذَِلَك ِلُتْؤِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوِت
َجِميًعا فَُيَنبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا  َيْوَم َيْبعَثُُهُم اللَُّه) ٥(كُبَِت الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوقَْد أَْنَزلَْنا آَياتٍ َبيِّنَاٍت َوِللْكَافِرِيَن َعذَاٌب ُمهٌِني 

  ) ٦(أَْحَصاُه اللَُّه َوَنُسوُه َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد 

  .مبتدأ } والذين ُيظَاِهُرونَ { : قوله 
ير ، أو فيلزمهم حتر: فعليهم ، أو فاعل بفعل مقدر ، أي : مبتدأ ثان وخربه مقدم ، أي } فََتحْرِيُر َرقََبةٍ { : وقوله 

  .فالواجب عليهم حترير : خرب مبتدأ مضمر ، أي 
  فصل

  .} ِمن نَِّسآئِهِم { : ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح اليت ظاهر منها عند مالك ، وال يلزم عند غريه لقوله تعاىل 
ام ، وهذا ال يلزم ظهاره؛ ألنه ال يصح تكفريه بالصِّي: وقال مالك . وإذا ظاهر صح ظهاره كما يصح طالقه 

  .منقوض بظهار العبد ، وهو ال يكفر بالعتقِ واإلطعام 
  فصل يف عدم صحة ظهار املرأة من زوجها

ال يصح ظهار املرأة من زوجها ، وعليها كفَّارة ميني ، إمنا الظهار على الرجال؛ ألن احلل والعقد يف النكاح بيِد 
  .الرجال ليس بيد املرأة منه شيء 

  .هي مظاهرة  :وقال احلسن بن زياد 
  .أرى أن تكفر كفَّارة الظهار : وقال الزهري 

  .ال شيء عليها : وقال حممد بن احلسن 



  فصل يف املظاهرة حال الغضب والسكر
وإذا ظاهر حال غضبه لزمه حكم الظِّهار ، للحديث ، ويصح ظهار السكران وطالقه ، وإذا ظاهر من نسائه بكلمة 

إن : منهّن بكلمات فعليه لكل واحدة كفَّارة ظهار ، وإذا قال ألربع نسوة  واحدة فكفَّارة واحدة ، وإن ظاهر
  .تزوجتكّن فأننت عليَّ كظهرِ أمي ، فتزوج إحداهن مل يقرهبا حىت يكفِّر ، مث قد سقط اليمني فيه يف سائرهن 

طالق ألبتة ، لزمه الطالق أنت عليَّ كظهرِ أمي ، وأنت : ال َيطَأُ البواقي منهن حىت يكفر فإن قال المرأته : وقيل 
أنت طالق ألبتَّة ، : والظِّهار معاً ، ومل يكفر حىت ينكحها بعد زوج وال يطؤها إذا نكحها حىت يكفر ، فإن قال هلا 

وأنت علّي كظهر أمي لزمه الطَّالق ، ومل يلزمه الظِّهار؛ ألن املبُتوتةَ ال يلحقها طالق وال ظهار ، ويصح الظهار 
  .أنت اليوم عليَّ كظهرِ أمي فإنَّه يصّح ويبطل مبضّي اليوم : قال  املؤقّت كما لو

  .يتأّبد : وقال مالك 
  .توبيخ للعرب ، وهتجني لعادهتم يف الظِّهار؛ ألنه كان من أميان اجلاهلية خاصة ، دون سائر األمم » منكم « : قوله 

[ } إِنْ أُمَّهَاتُُهْم إِالَّ الالئي وَلَْدنَُهْم { ا نساؤهم بأمهاهتم ، م: أي ]  ٢: اجملادلة [ } مَّا ُهنَّ أُمََّهاتِهِْم { : وقوله 
  .أي إال الوالدات ]  ٢: اجملادلة 

  .ملا تضمنه املبتدأ من معىن الشرط » الفاء « وعلى التقادير الثالثة ، فاجلملة خرب املبتدأ ، ودخلت 
  :أوجه » الالم « يف هذه . } ثُمَّ يَُعوُدونَ ِلَما قَالُواْ { : قوله 

  .» يعودون « أهنا متعلقة ب : أحدها 
  :وفيه معان 

  .والذين من عادهتم أهنم كانوا يقولون هذا القول يف اجلاهلية ، مثَّ يعودون ملثله يف اإلسالم : أحدها 
أي تداركه » َسدَ َعاَد غَْيثٌ َعلَى ما أفْ« : مث يتداركون ما قالوا؛ ألن املتدارك لألمر عائد إليه ، ومنه : الثاين 

  .أن تدارك هذا القول وتالفيه بأن يكفر حىت ترجع حاهلما كما كانت قبل الظِّهار : باإلصالح ، واملعىن 

أن يراد مبا قالوا ما حرَّموه على أنفسهم بلفظ الظِّهار تنزيالً للقول منزلة املقول فيه حنو ما ذكر يف قوله : الثالث 
  .قاله الزخمشري . مث يريد العود للتَّماسِّ : ، واملعىن ]  ٨٠: مرمي [ } ولُ َونَرِثُُه َما َيقُ{ : تعاىل 

إهنم : يعودون ملا قالوا : مث يعودون للوطِء ، أي : وهذا الثالث هو معىن ما روي عن مالك ، واحلسن ، والزهري 
  .ال يعودون إليه ، فإذا ظاهر ثُمَّ وطىء لزمتِ الكفَّارة عند هؤالء 

أنت عليَّ كظهرِ أمي مّرة واحدة مل يلزمه كفارة؛ ألنه مل َيُعدْ : يقولونه ثانياً ، فلو قال : ، أي » ملا قالوا « : الرابع 
ملا قال ، وهذا منقول عن بكري بن عبد اهللا األشّج ، وأيب حنيفة ، وأيب العالية ، والفراء يف آخرين ، وهو مذهب 

  .أهل الظَّاهر 
باطل قطعاً؛ ألن قصص املتظاهرين قد رويت ، وليس يف ذكر الكفارة عليهم ذكر  وهذا القول: قال ابن العريب 

إذا : وصفه بأنه ُمْنكَر من القول وزور ، فكيف يقال  -تعاىل  -لعود القول منهم ، واملعىن أيضاً بنقضه؛ ألن اهللا 
ترى أنَّ كل سبب يوجب الكفَّارة  أعدت القول احملّرم ، والسَّبب احملظور وجبت عليك الكفَّارة ، وهذا ال يعقل أال

  .ال يشترط فيه اإلعادة من قتلٍ ووطٍء يف صوم؟ 
أن املعىن أن يعزم على إمساكها فال يطلقها بعد الظِّهار حىت ميضي زمن ميكن أن يطلقها فيه ، فهذا هو : اخلامس 

  .العوُد ملا قال ، وهو مذهب الشافعي ، ومالك ، وأيب حنيفة أيضاً 
  .د هنا ليس بتكرير القول ، بل مبعىن العزم على الوطء العو: وقال 



  :وهذا ينتقض بثالثة أمور : قال القرطيب 
  .وهي للتراخي » ثُمَّ « : أنه قال : أحدها 
  .يقتضي وجود فعل من جهته ، ومرور الزمان ليس بفعل منه » مث يُعوُدون « : قوله : الثاين 

  .البقاء على امللك ، فلم يسقط حكم الظِّهار كاإليالء  أن الطالق الرَّجِْعي ال ينايف: الثالث 
« ما » يعودون لوطِء املقول فيه الظهار ، وهن األزواج ف : أي « َيُعوُدون » والالم متعلقة ب « : وقال مكي 

، مضروبه : أي « هذا ِدْرهم ضرب األمري » : لقوهلم ، واملصدر يف موضع املفعول به ، حنو : والفعل مصدر ، أي 
  .» لوطئه : فيصري املعىن ، كقوهلم للمقول فيه الظِّهار ، أي 

وهذا معىن قول الزخمشري يف الوجه الثالث الذي تقدم تقريره عن احلسن ، والزهري ، ومالك إالَّ أن مكيا قيد 
ما « نت مصدرية حىت يقع املصدر املؤول موضع اسم املفعول ، وفيه نظر؛ إذ جيوز ذلك وإن كا» ما « ذلك بكون 

ونكرة موصوفة ، بل جعلها غري مصدرية أوىل؛ ألن املصدر املؤول فرع » الذي « غري مصدرية لكوهنا مبعىن » 
املصدر الصريح ، إذ الصريح أصل للمؤول به ، ووضع املصدر موضع اسم املفعول خالف األصل ، فيلزم اخلروج 

املفعول ، واحملفوظ من لساهنم إمنا هو وضع املصدر باملصدر املؤول ، مث وقوعه موقع اسم : عن األصل بشيئني 
  .الصَّريح موضع املفعول ال املصدر املؤول فاعرفه 

يعودون لوطء الذي ظاهر منها : إن جعلها غري مصدرية حيوُج إىل تقدير حذف مضاف ليصّح املعىن ، أي : ال يقال 
  .، أو امرأة ظاهر منها ، أو يعودون إلمساكها 

: ال بد من تقدير مضاف ، أي : حلذف؛ ألن هذا مشترك اإللزام لنا ولكم ، فإنكم تقولون أيضاً عدم ا: واألصل 
يف هذا الوجه غري مصدرية ما أشار » ما « يعودون لوطء أو إلمساك املقول فيه الظهار ، ويدل على جواز كون 

مصدرية ، » ما « ، هذا إن جعلت  مبعىن يعودون للقول فيه» يعودون « يتعلق ب : إليه أبو البقاء ، فإنه قال 
  .ونكرة موصوفة » الذي « وجيوز أن جتعلها مبعىن 

والذين ُيظَاهرون من نسائهم : ، ويف الكالم تقدمي وتأخري ، والتقدير » حترير « تتعلق ب » الالم « أن : الثاين 
  .ذ ما نقله مكي وغريه عن األخفش وه. فعليهم حترير رقبة ملا نطقوا به من الظِّهار ، مث يعودون للوطء بعد ذلك 

  .» وليس بشيء؛ ألنه يفسد نظم اآلية « : قال أبو حيَّان 
وفيه نظر؛ ألنا ال نسلم فساد النظم مع داللة املعىن على التقدمي والتأخري ، ولكن نسلم أن ادِّعاء التقدمي والتأخري ال 

  .حاجة إليه؛ ألنه خالف األصل 
: األعراف [ } َهَداَنا هلذا { : يتعاقبان ، قال تعاىل » إىل « و » الالم « ، و » إىل «  مبعىن» الالم « أن : الثالث 
: الزلزلة [ } بِأَنَّ رَبََّك أوحى لََها { : وقال ]  ٢٣: الصافات [ } فاهدوهم إىل ِصرَاِط اجلحيم { : ، وقال ]  ٤٣
  .ش قاله األخف]  ٣٦: هود [ } َوأُوِحَي إىل ُنوحٍ { : وقال ]  ٥

  .» يعودون « ، نقلها أبو البقاء ، ومع ذلك فهي متعلقة ب » يف « أهنا مبعىن : الرابع 
  .» يقولون « أهنا متعلقة ب : اخلامس 

  ] .» يقولون « مث يعودون ملا قالوا من التحرمي فيحلونه ، فالالم على هذا تتعلق ب : وقال قتادة : قال مكي [ 
على تفسري قتادة ، « يقولون » هذا الذي قاله مكي ، وكيف فهم تعلقها ب  وال أدري ما« : قال شهاب الدين 

  .» وجه « يقولون » ، وليس لتعلقها ب « يعودون » بل تفسري قتادة نص يف تعلقها ب 
  .مث يرجعون عما قالوا ، ويريدون الوطء : واملعىن » عن « الالم مبعىن : ونقل القرطيب عن الفرَّاء قال 



العود هو أن حيلف أوالً على ما قال من لفظ الظهار ، فلو مل َيْحلف مل تلزمه كفارة كما لو قال يف :  وقال أبو مسلم
  .هو عليَّ حرام كَلَْحمِ اآلدمي فال كفَّارة عليه ، فإذا حلف عليه لزمته كفارة ميني : املأكول 

  .قتل اخلطأ ، وال ميني هناك وهذا ضعيف؛ ألن الكفَّارة قد جتب باجلماعِ يف احلّج ، ويف رمضان ، ويف 
جعلته حرا ، مث هذه الرقبة جيب أن تكون : حرَّرته ، أي : فعلية إعتاق رقبٍة ، يقال : أي } فََتحْرِيُر َرقََبةٍ { : قوله 

  .كاملة ساملة من كل عيب ، ومن كماهلا إسالمها كالرَّقبة يف كفَّارة القتل ، فإذا أعتق نصفي عبدين مل جيزه 

جيزيه ألنَّ النِّصفني يف معىن العبد الواحد؛ وألن الكفَّارة يف العتقِ طريقها املال ، فجاز أن يدخلها : لشافعي وقال ا
وهذا االسم عبارة عن شخص واحد ، وبعض الرقبة } فََتحْرِيُر َرقََبةٍ { : التَّبعيض كاإلطعام ، ودليل األول قوله 

ه حجة مل جيز أن حيّج واحد منهما نصفها ، ولو أوصى أن يشتري ليس رقبة؛ وألنه لو أوصى رجلني أن حيجا عن
  .رقبة فيعتق عنه مل جيز أن يعتق نصف عبدين ، كذا ها هنا 

إن كان باقيهما حراً صح وأجزأ ، وإالَّ فال؛ ألن املقصود تكميل احلرية وقد  -رضي اهللا عنه  -وروي عن أمحد 
  .» َس ِللَِّه شَرِْيٌك فإنْ أْعِتَق ُمكَاتٌب َعنِ الكفَّارِة لَمْ َيْجزِِه لَْي« : كملت ، ولقوله عليه الصالة والسالم 

إن أعتقه قبل أن يؤدي شيئاً أجزأه ، وإن أعتق بعد أن أدى شيئاً مل جيزه ، فإن أعتق ذا رمحه احملرم : وقال أبو حنيفة 
  .عن كفارته عتق ، ومل ُيْجزه عن الكفارة 

من قبل أن جيامعها ، فال جيوز للمظاهر الوطء قبل التكفري فإن جامعها قبل : ، أي } َتمَآسَّا مِّن قَْبلِ أَن َي{ : قوله 
  .التَّكفري عصى ، وال يسقط عنه التكفري 

أنه إذا وطىء قبل أن يشرع يف التكفري لزمه كفَّارة أخرى ، وعن غريه أن الكفَّارة الواجبة : وحكي عن جماهد 
أوجب الكفَّارة ، وأمر هبا قبل املسيسِ ، فإذا أخَّرها  -تعاىل  -لزمه شيء أصالً؛ ألن اهللا بالظِّهار تسقط عنه ، وال ي

حىت مسَّ فقد فات وقُتها ، والصحيح ثبوت الكفَّارة؛ ألنه بوطئه ارتكب إمثاً ، وذلك ليس مبسقط للكفَّارة ، ويأيت 
  .بالِعْتقِ ، أو الصوم ، أو اإلطعام  هبا قضاء كما لو أخَّر الصالة عن وقتها ، وسواء كانت الكفَّارة

إن كانت باإلطعام جاز أن يطأ مث يطعم ، فأما غري الوطء من القبلة واملباشرة : وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه 
  .والتلذُّذ فال حيرم يف قول أكثر العلماء 

  فصل فيمن ظاهر من امرأته مراراً
  .رة واحدة إال أن يكون قد كفَّر عن األول ، فعليه للثاين كفَّارة إذا ظاهر مراراً من امرأته ومل ُيكفر ، فكفَّا

وينبغي للمرأة أال تدعه يقرهبا حىت يكفِّر ، فإن هتاون بالتكفري حال اإلمام بينها وبينه ، وجيربه على التكفري : قال 
  .وإن كان بالضرب حىت يوفيها حقها من اجلماع 

عليه وحيبس إال كفارة الظِّهار وحدها؛ ألن ترك التكفري إضرار باملرأة ،  وال شيء من الكفارة جيرب: قال الفقهاء 
  .وامتناع من إيفاء حقّها 

  .تؤمرون به : أي } ذَِلكُمْ ُتوَعظُونَ بِِه { : قوله تعاىل 
  .من التَّكفري وغريه } واهللا بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري { 

  .} هَْرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ فََمن لَّْم َيجِْد فَصَِياُم َش{ : قوله تعاىل 
فيلزم : كقوله يف األوجه الثالثة املتقدمة من قبلُ ، متعلق بالفعل أو االستقرار املتقدم ، أي } فَإِطَْعاُم { : وقوله تعاىل 

دم للمظاهر واملظاهر منها لداللة ما تق» يتماسَّا « والضمري يف . حترير ، أو صيام ، أو فعليه كذا من قبل متاسهما 
  .عليها 



  فصل إذا مل جيد الرقبة
من مل جيد الرقبة وال مثنها ، وكان مالكاً هلا إالَّ أنه شديد احلاجة إليها خلدمته ، أو كان مالكاً لثمنها إالَّ أنه حيتاج إليه 

  .لنفقته ، أو كان له مسكني ليس له غريه ، وال جيد شيئاً سواه فله أن يصوم 
  .ال يصوم وعليه العتق ، ولو كان حمتاجاً إىل ذلك :  وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه

والصيام الواجب يف هذه الكفَّارة أن يصوم شهرين متتابعني ، فإن أفطر يف أثنائها بغري ُعذْرٍ استأنفهما وإن أفطر 
ا يبين على م: بعذر من سفر أو مرض ، فقال ابن املسيب واحلسن وعطاء بن أيب رباح وعمرو بن دينار والشعيب 

  .مضى ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي 
  .فإن ابتدأ الصيام ، مث وجد الرقبة مل يلزمه االنتقال عنه؛ ألنه أمر به حني دخل فيه 

وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه يعتق قياساً على الصغرية املعتدة بالشهور إذا رأت الدَّم قبل انقضاء عّدهتا ، فإهنا 
وطىء املظاهر يف خالل الشهرين هناراً بطل التتابع ، وإن وطىء ليالً مل يبطل؛ ألنه ليس  تستأنف احلَْيض إمجاعاً ، فإن

  .حمالًّ للصَّوم 
مِّن قَْبلِ { : يبطل بكل حال ، وجيب عليه ابتداء الكفَّارة لقوله تعاىل : ومالك  -رضي اهللا عنه  -وقال أبو حنيفة 

  .رين وهذا شرط عائد إىل مجلة الشه} أَن َيَتمَآسَّا 
  .ومن طال مرضه طوالً ال يرجى ُبْرؤه ، وكان مبنزلة العاجز من كربٍ ، فيجوز له العدول عن الصيام إىل اإلطعام 

فإن كان يرجى ُبْرؤه ، واشتدت حاجته إىل َوطِْء امرأته فاالختيار له أن ينتظر الُبْرَء حىت يقدر على الصيام ، فإذا 
  .على الصيام أجزأه كفَّر باإلطعام ، ومل ينتظر القدرة 

فإن ظاهر وهو موسٌر ، مث أعسر قبل أن يكفر صام ، وإمنا ينظر إىل حاله يوم يكفر ، ولو جامعها يف عدمه وعسره ، 
  .فلم يكفر حىت أيسر لزمه الِعْتق 

ى ، فإن كان مضى من صومه صدر صاحل كاجلمعة وشبهها متاد: ولو ابتدأ بالصوم مث أيسر ، قال القرطيب رمحه اهللا 
  .وإن كان يوماً أو يومني ترك الصوم ، وعاد إىل العتق ، وليس ذلك بواجب عليه 

ولو ظاهر عن امرأتني له فأعتق رقبة عن إحدامها ال بعينها مل جيز له وطء واحدة منهما حىت يكفر الكفَّارة األخرى ، 
  .األخرى  ولو عني الكفَّارة عن إحدامها جاز له أن يطأها قبل أن يكفر الكفَّارة عن

ولو ظاهر من أربع نسوة ، فأعتق عنهن ثالث رقاب ، وصام شهرين مل جيزه الِعْتق وال الصيام؛ « : قال القرطيب 
ألنه إمنا صام عن كل واحدة مخسة عشر يوماً ، فإن كفر عنهن باإلطعام جاز أن يطعم عنهن مائتني مسكني ، فإن مل 

  .» الشهرين ال يفرق واإلطعام يفرق يقدر فّرق خبالف العتق والصيام؛ ألن صيام 
يف األوجه الثالثة } فََتْحرِيرُ َرقََبٍة { : اآلية كقوله تعاىل } فََمن لَّْم َيْستَِطْع فَإِطَْعاُم ِستَِّني ِمْسِكيناً { : قوله تعاىل [ 

أو صيام أو فعليه كذا من قبل  فيلزمه حترير ،: متعلق بالفعل ، أو االستقرار املتقدم ، أي » ِمْن قَْبل « املتقدمة ، و 
  ] .للمظاهر واملظاهر منها لداللة ما تقدم » يتماّسا « متاسهما ، والضمري يف 

  فصل يف الترتيب يف كفَّارة الظهار
أمر بكفَّارة الظهار مرتبة ، فال سبيل إىل الصيام إال عند العجز عن اإلعتاق ، وكذلك ال  -تعاىل  -اعلم أن اهللا 
عام إال عند عدم االستطاعة على الصيام ، فمن مل يطق الصيام وجب عليه إطعام ستني مسكيناً لكل سبيل إىل اإلط

  .مسكني مد من طعام مبدِّ النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رضي اهللا  -واألفضل ُمدَّان ُمبدِّ النيب صلى اهللا عليه وسلم وال جيزىء عند مالك ، والشافعي : قال ابن عبد الّرب 



  .أن يطعم أقل من ستني مسكيناً  -عنهما 
  .لو أطعم مسكيناً واحداً كل يوم نصف صاعٍ حىت يكمل العدد أجزأه : وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه 

  .إذا مل جيد إالَّ مسكيناً واحداً ردد عليه بعدد األيام  -رضي اهللا عنه  -وعن أمحد 
  فصل يف نسخ الظهار ملا كانوا عليه

ا كانوا عليه من كون الظِّهار طالقاً يف اجلاهلية ، روي ذلك عن ابن عباس وأيب قالبة وغريمها حكم الظِّهار ناسخ مل
.  

  .} ذَِلَك ِلُتْؤِمنُواْ { : قوله 
  :فيه وجهان » ذلك « : قال الزَّجَّاج 

لتصدقوا أن : أي » لُتؤِمنُوا « الغرض ذلك الذي وصفنا من التَّغليظ يف الكفَّارة ، : أنه يف حمل رفع ، أي : األول 
  .اهللا أمر به 

فعلنا ذلك للبيان والتعظيم لألحكام لتصدقوا باهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم والعمل بشرائعه ، وال : الثاين 
  .تستمروا على أحكام اجلاهلية من جعل الظهار أقوى أنواع الطَّالق 

  فصل يف أن الكفارة إميان باهللا تعاىل
ِلُتْؤِمنُواْ باهللا { : أنَّ هذه الكفَّارة إميان باهللا تعاىل؛ ألنه ملا ذكرها وأوجبها ، قال جل ذكره استدلّ بعض العلماء على 

ذلك لتكونوا مطيعني هللا تعاىل واقفني عند حدوده ال تتعّدوها ، فسمى التكفري إمياناً؛ ألنه طاعة ، : ، أي } َوَرسُوِلِه 
  .ان ومراعاة للحد ، فثبت أن كل ما أشبهه فهو إمي

  فصل يف معىن اآلية
  .لئال تعودوا للظِّهار الذي هو منكر من القول وزور : أي } ذَِلَك ِلُتْؤِمنُواْ باهللا َوَرُسوِلهِ { : معىن قوله تعاىل 

ذلك لئال تعودوا ، فتقولوا املنكر والزور ، بل : قد جيوز أن يكون كالمها مقصوداً ، فيكون املعىن : قيل له 
إذ كان قد حرمهما ، ولتجتنبوا املظاهر منها إىل أن تكفروا إذا كان اهللا منع  -سبحانه وتعاىل  - تدعوهنما طاعة هللا

أمر بالكفَّارة ، وألزم إخراجها منكم ، فتكونوا هبذا كله مؤمنني  -عز وجل  -من َمِسْيسَها وتكفروا إذا كان اهللا 
اعات تؤّدوهنا ، والطَّاعة هللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم باهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ألهنا حدود حتفظوهنا وط

  .إميان باهللا ورسوله 
  فصل يف إدخال العمل حتت مسمى اإلميان

أمرهم هبا  -تعاىل  -إن اهللا : استدل من أدخل العمل يف مسمى اإلميان هبذه اآلية ، فقال : قال ابن اخلطيب 
ذلك : مل يقل  -تعاىل  -إنه : ن اإلميان ، ومن أنكر ذلك قال ليصريوا بعملها مؤمنني ، فدل على أن العمل م
  .واإلقرار هبذه األحكام » ذلك لتؤمنوا باهللا « املعىن : لتؤمنوا باللَِّه بعمل هذه األشياء ، وحنن نقول 

  فصل فيمن استدل هبذه اآلية على أن أفعال اهللا معللة باألغراض
على أن فعل اهللا معلل بالغرض ، وعلى أن غرضه أن تؤمنوا ، وال » ا لتؤمنو« استدلت املعتزلة يف قوله تعاىل 

  .أراد منهم اإلميان وعدم الكفر  -تعاىل  -تستمروا على ما كانوا عليه من الكفر ، وهذا يدلّ على أنه 
  .أي بّين معصيته وطاعته ، فمعصيته الظِّهار ، وطاعته الكفارة } َوِتلَْك ُحُدوُد اهللا { : قوله 

  .ملن جحد هذا وكذاب به ، ومل يصدق بأحكام اهللا تعاىل له عذاب جهنم : أي } ِللْكَافِرِيَن َعذَاٌب أَلِيٌم َو{ 
  .اآلية } إِنَّ الذين ُيَحآدُّونَ اهللا َوَرسُولَُه { : قوله تعاىل 



  .ود حمد: حداد ، وللممنوع الرزق : املمانعة ، ومنه يقال للبواب » احملاّدة « أصل : قال املربد 
مفاعلة من لفظ احلديِد ، واملراد املقاتلة باحلديد ، سواء كان ذلك يف : » احملاّدة « : وقال أبو مسلم األصفهاين 

  .احلقيقة ، أو كان منازعة شديدة شبيهة للخصومة باحلديد 
  فصل يف مناسبة اآلية ملا قبلها

املُعَاداة واملخالفة يف : املُحادة : هلا ، قال املفسرون  ملا ذكر املؤمنني الواقفني عند حدوده ذكر احملاّدين املخالفني
  ] . ١٣: األنفال [ } ذلك بِأَنَُّهْم َشآقُّواْ اهللا َوَرسُولَُه { : احلدود ، وهو كقوله تعاىل 

  .» ِة َمْن أَهانَ ِلي وليا فقْد بَاَرَزين باملُحارب« أولياء اهللا كما جاء يف اخلرب ، : حيادون اهللا ، أي : وقيل 
  .أن تكون يف حد خيالف حد صاحبك : احملاّدة : قال الزجاج 

ميكن أن يرجع إىل املُنافقني ، فإهنم كانوا يواّدون الكافرين ، ويظاهروهنم على النيب » حياّدون « والضمري يف قوله 
م اهللا تعاىل رسوله صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأذهلم اهللا سبحانه وتعاىل ، وحيتمل أن يرجع جلميع الكُفَّار ، فأعل

  .عليه وسلم أهنم كبتوا ، أي خذلوا 
  .أذلّه ، واملردود بالذل يقال له مكبوت : كبت اهللا فالناً ، أي : قال املربد رمحه اهللا تعاىل 

  .أهلكوا : وقال أبو عبيدة واألخفش 
  .خزوا كما خزي الذين من قبلهم : وقال قتادة 

  .عذبوا : وقال ابن زيد 
  .غيظوا يوم اخلندق : لعنوا ، وقال الفراء : ل السدي وقا

  .» بدر « يوم : وقيل 
أي سيكبتون ، وهو بشارة من اهللا للمؤمنني بالنصر ، وأخرج الكالم بلفظ املاضي تقريباً للمخرب : وقيل معىن كبتوا 

  .عنه 
  .لغة مذحج : وقيل 

َوقَْد {  -صلوات اهللا وسالمه عليهم  -أعداء الرسل وحيتمل أن يكون لتحقق وقوعه ، واملراد بالذين من قبلهم 
َعذَاٌب { هبذه اآليات } َوِللْكَافِرِيَن { فيمن حاد اهللا ورسوله من الذين من قبلهم فيما فعلنا هبم } أَنَزلَْنآ آَياتٍ َبيِّنَاٍت 

اهلوان ، ويف اآلخرة العذاب الشديد يذهب بعزّهم وكربهم ، فبني تعاىل أن عذاب احملاربني يف الدنيا الذُّل و} مُّهٌِني 
.  

  .} َيْوَم َيبَْعثُُهمُ اهللا َجِميعاً { : قوله تعاىل 
  :فيه أوجه 

  .» عذاب مهني « أنه منصوب ب : أحدها 
يهانون أو يعذبون ، أو استقر ذلك يوم يبعثهم ، وقدره : أنه منصوب بفعل مقدر ، فقدره أبو البقاء : الثاين 

  .تعظيماً لليوم : قال  »اذكر « الزخمشري ب 
  .باالستقرار الذي تضمنه لوقوعه خرباً : قاله الزخمشري ، أي . » هلم « أنه منصوب ب : الثالث 
ما عملوا « يعود على » أحصاه « ، قاله أبو البقاء ، وفيه قلق؛ ألن الضمري يف » أحصاه « أنه منصوب ب : الرابع 

  .كلهم ال يترك منهم واحداً : نساء ، أي الرجال وال: أي » َجِميعاً « : قوله . » 
  .خيربهم مبا عملوا يف الدنيا ختجيالً هلم وتوبيخاً : أي } فَُينَبِّئُُهم { جمتمعني يف حال واحدة : وقيل 



  .حىت ذكرهم به يف صحائفهم ليكون أبلغ يف احلجة عليهم » وَنُسوُه « عليهم يف صحائف أعماهلم } أَْحَصاهُ اهللا { 
  .أي شاهد مطلع وناظر ال خيفى عليه شيء } على كُلِّ َشْيٍء َشهِيدٌ واهللا { 

ابِعُُهْم َولَا خَْمَسٍة إِلَّا ُهَو أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َما َيكُونُ ِمْن َنجَْوى ثَلَاثٍَة إِلَّا ُهَو َر
اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء  ْن ذَِلَك َولَا أَكْثََر إِلَّا ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما كَاُنوا ثُمَّ ُينَبِّئُُهمْ بَِما َعِملُوا َيْوَم الِْقَياَمِة إِنََّساِدُسُهْم وَلَا أَْدَنى ِم

اَجْونَ بِالْإِثْمِ َوالُْعْدَواِن َومَْعِصَيِت الرَُّسولِ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُنهُوا َعنِ النَّْجَوى ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما ُنُهوا َعْنُه َويََتَن) ٧(َعِليٌم 
َنقُولُ َحْسبُُهْم جََهنَُّم َيْصلَْونََها  َوإِذَا َجاُءوَك َحيَّْوكَ بَِما لَمْ ُيَحيَِّك بِِه اللَُّه َوَيقُولُونَ ِفي أَنْفُِسهِمْ لَْولَا يَُعذُِّبَنا اللَُّه بَِما

ْوا بِالْبِرِّ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا َتنَاَجيُْتْم فَلَا َتَتَناجَْوا بِالْإِثْمِ وَالُْعدَْواِن َوَمْعِصَيتِ الرَُّسولِ َوَتنَاَج َيا) ٨(فَبِئَْس الَْمِصُري 
  ) ٩(َوالتَّقَْوى َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ 

أَلَمْ َتَر أَنَّ اهللا َيْعلَُم َما ِفي السماوات { : مات ، فقال جل ذكره أكد بيان كونه عاملاً بكل املعلو -تعاىل  -مث إنه 
  .فال خيفى عليه سّر وال عالنية } َوَما ِفي األرض 

  .} َما َيكُونُ ِمن جنوى { : قوله تعاىل 
 يف األصل مصدر ، فيجوز أن» جنوى « مزيدة فيه ، و » من « فاعلها ، و » من جنوى « تامة ، و » يكون « 

ما يوجد من تناجي ثالثة ، وجيوز أن يكون على حذف ، أي : يكون باقياً على أصله ، ويكون مضافاً لفاعله ، أي 
  .من ذي َنْجَوى ، وجيوز أن يكون أطلق على األشخاص املتناجني مبالغة : 

  :على أحد وجهني » ثالثة « فعلى هذين الوجهني ينخفض 
على » جنوى « ا الوصف هلا على التقدير الثاين ، وإما البدل ، أو الصفة ل احملذوفة ، وإم» ذوي « إما البدل من 

  .التقدير الثالث 
  :نصباً على احلال ، ويف صاحبها وجهان » مخسة « ، و » ثالثة « : وقرأ ابن أيب عبلة 

  .» جنوى « يتناجون ثالثة ، وحذف لداللة : أنه حمذوف مع رافعه تقديره : أحدمها 
  .قاله الزخمشري ، رمحه اهللا [ إذا جعلناها مبعىن املتناجني » جنوى « الضمري املستكن يف  أنه: والثاين 

زائدة « من » ؛ ألن موضعها رفع و «جنوى » على البدل من موضع « ثالثة » وجيوز يف الكالم رفع « : قال مكي 
  ] .» ىن املتناجني جاز يف الكالم مبع« جنوى » على احلال من الضمري املرفوع إذا جعلت « ثالثة » ، ولو نصبت 

وال يقرأ به فيما علمت ، وهو جائز يف غري القرآن كما قال ، وأما النصب فقد قرىء به ، « : قال شهاب الدين 
  .» وكأنه مل يطلع عليه 

 يف موضع نصب» إال « كل هذه اجلمل بعد } إال هو معهم { ، } إال هو خامسهم { ، } إال هو رابعهم { : قوله 
ما يوجد شيء من هذه األشياء إال يف حال من هذه األحوال ، فاالستثناء مفرغ من األحوال العامة : على احلال أي 

.  
  .بتاء التأنيث لتأنيث النجوى » ما تكون « : وقرأ أبو جعفر 
وهو » من جنوى  «إال أنَّ األكثر يف هذا الباب التذكري على ما يف قراءة العامة؛ ألنه مسند إىل : قال أبو الفضل 

  .اسم جنس مذكر 
، » من « التذكري الذي عليه العامة هو الوجه؛ لوقوع الفاصل بني الفعل والفاعل ، وهو كلمة : قال ابن جين 

  .وألن تأنيث النجوى غري حقيقي 



  .» وال أكْثرَ « : قوله 
  .» جنوى « العامة على اجلر عطفاً على لفظ 

  :بالرفع ، وفيه وجهان » وال أكثر « : إسحاق ، وأبو حيوة ويعقوب  وقرأ احلسن ، واألعمش ، وابن أيب
مزيدة ، فإن كان مصدراً كان على حذف » من « ألنه مرفوع ، و » جنوى « أنه معطوف على موضع : أحدمها 

  .من ذوي جنوى ، وإن كان مبعىن متناجني ، فال حاجة إىل ذلك : مضاف كما تقدم ، أي 

وال « عطفاً على املبتدأ ، وحينئذ يكون » وال أكثر « خربه ، فيكون } إالَّ هو معهم { دأ ، و مبت» أدىن « : الثاين 
  .من باب عطف اجلمل ال املفردات » أدىن 

  .بالباء املوحدة والرفع على ما تقدم » وال أكرب « : وقرأ احلسن ويعقوب أيضاً وجماهد واخلليل 
  .من أنبأ إالَّ أنه حذف اهلمزة وكسر اهلاء  -بسكون النون  -» ينبيهم « : وزيد بن علي 

  .» نبأ « وقرىء كذلك إال أنه بإثبات اهلمزة وضم اهلاء ، والعامة بالتشديد من 
  فصل يف النجوى

  .قوم جنوى ، وذوو جنوى : التناجي ، وهو السرار وهو مصدر يوصف به ، يقال : » النَّْجَوى « 
  ] . ٤٧: إلسراء ا[ } وَإِذْ ُهْم جنوى { : قال تعاىل 

مشتقة من النجوة وهي ما ارتفع وتنجى ، فالكالم املذكور سرا ، ملا خال عن استماع » النجوى « : قال الزجاج 
  .الغري صار كاألرض املرتفعة ، فإهنا الرتفاعها خلت عن اتصال الغري ، والسرار ما كان بني اثنني 

  .، ويسمع جنواهم بدليل افتتاح اآلية بالعلم يعلم : أي } إِالَّ ُهَو َرابُِعُهْم { : قوله 
  .الثالثة واخلمسة ، وأمهل األربعة؟  -سبحانه وتعاىل  -ما احلكمة يف ذكره : فإن قلت 

  :فاجلواب من وجوه 
أن ذلك إشارة إىل كمال الرمحة؛ ألن الثالثة إذا اجتمعوا ، فإذا تناجى اثنان منهم بقي الثالث ضائعاً وحيداً : األول 
إذَا كُْنُتْم ثالثَةً فَال يََتَناَجى اثَْنان ُدونَ الثَّالِث إالَّ بإذْنِِه فإنَّ « : يضيق عليه ، وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ف

  .» ذِلَك ُيحْزنُه 
  .أنا جليسك وأنيسك ، وكذا اخلمسة إذا اجتمعوا بقي اخلامس وحيداً فريداً : يقول  -تعاىل  -فكأنه 
وتر حيب الوتر ، فخص أعداد الفرد بالذكر  -تبارك وتعاىل  -ن العدد الفرد أشرف من الزوج؛ ألن اهللا أ: الثاين 

  .تنبيهاً على أنه ال بد من رعاية األمور اإلهلية يف مجيع األمور 
ملتنازعني أن أقل ما ال بد منه يف املشاورة اليت يكون الغرض منها متهيد مصلحة ثالثة حىت يكون االثنان كا: الثالث 

يف النفي واإلثبات ، والثالث كاحلاكم بينهما ، فحينئذ تكمل املشورة ، ويتم ذلك الغرض ، فلهذا السبب ال بد 
الفردين األولني ، واكتفى بذكرمها تنبيهاً على الباقي  -تعاىل  - وأن يكون أرباب املشورة عددهم فرداً ، فذكر اهللا 

.  
  .فقني اجتمعوا على التناجي ، وكانوا على هذين العددين أن اآلية نزلت يف قوم منا: الرابع 

نزلت هذه اآلية يف ربيعة ، وحبيب بن أيب عمرو ، وصفوان بن أمية كانوا : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .يعلم البعض : هل يعلم اهللا ما نقول؟ وقال الثالث : يتحدّثون ، فقال أحدهم 

ما يكون من جنوى ثالثة إالَّ اهللا رابعهم ، وال أربعة إال اهللا { : مسعود  أنه يف مصحف عبد اهللا بن: اخلامس 
  .} خامسهم ، وال مخسة إال اهللا سادسهم ، وال أدىن من ذلك وال أكثر إال هو معهم إذا أخذوا يف التناجي 



  .زي عليه حياسب على ذلك ، وجيا: أي } ثُمَّ ُيَنبِّئُُهم بَِما َعِملُواْ َيْوَم القيامة { : قوله 
  .وهذا حتذير من املعاصي ، وترغيب يف الطاعات } إِنَّ اهللا بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم { 

  .اآلية } أَلَْم َتَر إِلَى الذين ُنُهواْ َعنِ النجوى { : قوله تعاىل 
  .هم اليهود : قيل 

  .هم املنافقون : وقيل 
  .فريق من الكفار : وقيل 
كنا ذات ليلٍة نتحدَّث إذ خرج « : قال  -رضي اهللا عنه  -وى أبو سعيد اخلدري فريق من املسلمني ، ملا ر: وقيل 

ُتْبَنا إىل اهللا يا رسول اهللا صلى اهللا عليه : ؟ فقلنا «َما َهِذِه النَّجَْوى » : علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
أال أْخبِرُكُْم بَِما » : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  الدجال فرقاً منه ، فقال: وسلم إنا كُنَّا يف ذكر املسيخ ، يعين 

الشِّْركُ اخلَِفيُّ أن َيقُوَم الرَّجلُ » : بلى ، يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال : قلنا « ُهَو أْخَوُف ِعْنِدي ِمْنُه؟ 
  .ذكره املاوردي « يْعَملُ ملكاِن َرُجل 

يف اليهود واملنافقني كانوا يتناجون فيما بينهم ، وينظرون للمؤمنني ،  نزلت: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
لعلهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من املهاجرين واألنصار قتل ، أو مصيبة ، أو : ويتغامزون بأعينهم ، فقال املؤمنون 

لنجوى فلم ينتهوا ، هزمية؛ ويسوؤهم ذلك ، وكثرت شكواهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنهاهم عن ا
  .فنزلت اآلية 
كان بني النيب صلى اهللا عليه وسلم وبني اليهود موادعة ، فإذا مرَّ هبم رجل من املؤمنني تناجوا بينهم : وقال مقاتل 

  .فلم ينتهوا فنزلت  -سبحانه  -حىت يظّن املؤمن شرا ، فيعرج عن طريقه فنهاهم اهللا 
كان الرجل يأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فيسأله احلاجة ويناجيه ، واألرض  :وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم 

  .يومئذ خرب فيتوّهموا أنه يناجيه يف حرب أو بليَّة أو أمر فيفزعون لذلك فنزلت 
َوإِذَا { : حكى عنهم ، فقال  -عز وجل  -واألوىل أن تكون نزلت يف اليهود؛ ألنه : قال ابن اخلطيب رمحه اهللا 

وهذا إمنا وقع من اليهود ، كانوا إذا سلموا على الرسول صلى اهللا عليه } وَك َحيَّْوَك بَِما لَْم ُيَحيِّكَ بِِه اهللا َجآُء
  .السَّاُم عليكم ، يعنون املوت : وسلم قالوا 

  .يرجعون إىل املُناجاة اليت هنوا عنها : أي } ثُمَّ يَُعوُدونَ ِلَما ُنهُواْ َعْنُه { : قوله 
َيفَْتعلُون » على وزن « النجوى » من « االنتجاء » بغري ألف من « وينَْتُجون » : قرأ محزة . « وَيَتنَاَجْونَ »  :قوله 

 ».  
  .أيضاً « النجوى » من « التَّناجي » من « ويتناجون » : والباقون 

ملا كانا يف معىن « وا واعتوُروا اْزدَوُج» واالفتعال ، والتفاعل جيريان جمرى واحداً ، ومن مثَّ صححوا : قال أبو علي 
  تزاوجوا وتعاوروا ، وجاء

  .وادََّركُوا ]  ٢٨: األعراف [ } حىت إِذَا اداركوا { 
« ، فهذا من » تناجوا « و » فال تتناجوا « ويؤيد قراءة العامة اإلمجاع على تناجيهم ، و : قال شهاب الدين 

  .} إذا انَْتجَْيُتم فال تنتجوا { أنه قرأ  ال غري ، إالَّ ما روي عن عبد اهللا ،» التفاعل 
  .كقراءة عبد اهللا » فال تنتجوا « : ونقل أبو حيان عن الكوفيني واألعمش 

فاستثقلت الضَّمَّة على الياء ، فحذفت فالتقى ساكنان فحذفت » َتنَاَجْون « و » تَْنَتجِيونَ » « تَْنَتجُونَ « : وأصل 



ف العلة وانفتح ما قبله ، فقلبت ألفاً فالتقى ساكنان ، فحذف أوهلما وبقيت حترك حر: اللتقائهما ، أو تقول 
  .الفتحة دالة على األلف 

  .} باإلمث والعدوان { : قوله 
  .بكسر العني » بالِعْدوان « : قرأ أبو حيوة 

  .الفته صلى اهللا عليه وسلم خم} َوَمْعصَِيِت الرسول { الكذب والظلم ، : » باإلمث والعدوان « واملراد 
  .صلى اهللا عليه وسلم » ومعصيات الرَُّسول « : وقرأ الضَّحاك 

  .} َوإِذَا َجآُءوكَ َحيَّْوَك بَِما لَْم ُيحَيَِّك بِِه اهللا { : قوله 
ال خالف بني أهل النقل أن املراد به اليهود ، وكانوا إذا سلموا على النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوا : قال القرطيب 

أن اليهود أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم «  -رضي اهللا عنها  -كما روت عائشة . ام عليك يعنون املوت السَّ: 
السَّام عليكم ، : فقالت عائشة رضي اهللا عنها « َعلَْيكُْم » : السَّام عليك ، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : فقالوا 

مَْهالً يا عَاِئَشةُ ، علْيِك بالرِّفْقِ وإيَّاِك والُعْنفَ » : اهللا عليه وسلم ولعنة اهللا ، وغضبه عليكم ، فقال رسول اهللا صلى 
أو لَمْ » أو مل تسمع ما قالوا يا رسول اهللا؟ ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك : ، قالت « والفُْحشَ 

  .« ُيسْتجاُب هلُْم ِفْي؟ َتْسَمِعي َما قُلُْت وَردَْدُت علْيهِْم فَُيسْتجَاُب يل فْيهِْم وال 
، فأنزل « علَْيَك َما قُلَْت : إذَا سَلََّم َعلْيكُْم أْهلُ الكتابِ ، فقُولُوا » : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك 

  .» } َوإِذَا َجآُءوَك َحيَّْوكَ بَِما لَمْ ُيَحيَِّك بِِه اهللا { : اهللا تعاىل 
إذَا َسلَم علَْيكُْم أْهلُ الكتابِ فقُولُوا « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -وروى أنس 

  .بالواو » وَعلْيكُْم : 
إن الواو العاطفة تقتضي التشريك ، فيلزم منه أن يدخل معهم فيما دعوا به : فقال بعض العلماء رضي اهللا عنهم 

  .سَِئَم َيْسأُم َسآمةً وَسآماً : يقال علينا من املوت ، أو من سآمة ديننا وهو اهلالك ، 
  ]الطويل : [ زائدة كما زيدت يف قول الشاعر » الواو « وقال بعضهم 

  .. فَلَمَّا أَجْزَنا سَاَحةَ احلَيِّ وانَْتَحى  -٤٧٣٢
  .» الواو « ملا أجزنا انتحى ، فزاد : أي 

هي على باهبا من العطف وال يضرنا : خرون والسام عليكم ، وقال آ: هي لالستئناف ، كأنه قال : وقال آخرون 
  .رضي اهللا عنها » عائشة « ذلك؛ ألنا جناب عليهم وال جيابون علينا كما تقدم يف قوله صلى اهللا عليه وسلم ل 

  فصل يف رد السَّالم على أهل الذمة
  .ظاهر األْمرِ بذلك هو واجب ل: اختلفوا يف ردّ السَّالم على أهل الذِّمة ، فقال ابن عباس والشعيب وقتادة 

  .عليك : ليس بواجب ، فإن رددت فقل : وقال مالك رضي اهللا عنه 
  .ارتفع عنك : عالك السَّالم ، أي : نقول يف الرد : وقال بعضهم 

  .يعين احلجارة  -بكسر السني  -السالم عليك : تقول يف الرد : وقال بعض املالكية 
  .} ْم لَْوالَ يَُعذِّبَُنا َوَيقُولُونَ يف أَنفُِسهِ{ : قوله تعاىل 

السام : ملا كانوا يقولون  -لعنهم اهللا  -أن اليهود : هذه اجلملة التحضيضية يف موضع نصب بالقول ، ومعىن اآلية 
فإذا خرجوا قالوا » عليكم « : عليك ، ويومهون أهنم يسلمون ، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يرد عليهم بقوله 

  .لو كان نبيا لعذبنا اهللا مبا نقول : هال يعذبنا مبا نقول ، أي : أي » هللا لوال يعذبنا ا« : 



وعليكم السَّام ، فلو كان نبيا الستجيب له فينا ومتنا ، وهذا موضع تعجب : إنه يرد علينا ، ويقول : قالوا : وقيل 
قد يغضبون ، فال  - وسالمه عليهم صلوات اهللا -منهم ، فإهنم كانوا أهل الكتاب ، وكانوا يعلمون أنَّ األنبياء 

  .يعاجل من يغضبهم بالعذاب 
  .} َيْصلَوَْنَها فَبِئَْس املصري { كافيهم جهنم عقاباً غداً : أي } َحْسُبُهْم َجَهنَّمُ { : قوله 

  .} ياأيها الذين آمنوا إِذَا َتنَاَجيُْتْم فَالَ تََتَناجَْواْ باإلمث والعدوان { : قوله تعاىل 
  .فعل املنافقني واليهود ك: أي 

  .املنافقني آمنوا بلساهنم » آمنوا « : أراد بقوله : قال مقاتل 
ال تتناجوا باإلمث والعدوان ، ومعصية الرسول صلى اهللا عليه : يريد الذين آمنوا بزعمهم قال هلم : وقال عطاء 

  .وسلم 
  .يا أيها الذين آمنوا مبوسى صلوات اهللا وسالمه عليه : وقيل 
  .العفاف عما هنى اهللا عنه : الطاعة ، وبالتقوى : واملراد بالرب } َوَتنَاَجْواْ بالرب والتقوى { : ه قول
  .جتمعون يف اآلخرة ] : أي [ } واتقوا اهللا الذي إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ { 

) ١٠(َشْيئًا إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ  إِنََّما النَّْجَوى ِمَن الشَّْيطَاِن ِلَيْحُزنَ الَِّذيَن آَمُنوا َولَْيسَ بِضَارِِّهْم
يلَ اْنُشُزوا فَاْنُشزُوا َيْرفَعِ اللَُّه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ِقيلَ لَكُْم تَفَسَُّحوا ِفي الَْمَجاِلسِ فَافَْسحُوا َيفَْسحِ اللَُّه لَكُْم َوإِذَا ِق

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا نَاَجيُْتُم الرَّسُولَ ) ١١(ِذيَن آَمُنوا مِْنكُْم وَالَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َدَرَجاٍت َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري الَّ
أَأَْشفَقُْتْم أَنْ ) ١٢(َتجِدُوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم فَقَدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَةً ذَِلَك َخْيرٌ لَكُْم َوأَطَْهُر فَإِنْ لَْم 

وا الزَّكَاةَ َوأَِطيعُوا اللَّهَ ُتقَدِّمُوا َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَاٍت فَإِذْ لَْم َتفَْعلُوا وََتاَب اللَُّه َعلَْيكُْم فَأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآُت
أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن تََولَّْوا قَْوًما غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم َما ُهْم ِمْنكُْم َولَا ِمنُْهمْ ) ١٣(بَِما َتْعَملُونَ َوَرسُولَُه َواللَُّه خَبٌِري 

  ) ١٥(َملُونَ أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َعذَاًبا َشدِيًدا إِنَُّهْم َساَء َما كَانُوا َيْع) ١٤(َوَيْحِلفُونَ َعلَى الْكَِذبِ َوُهْم َيْعلَُمونَ 

آل « بالضم والفتح يف » ليحزن « تقدم قراءتنا . } إِنََّما النجوى ِمَن الشيطان لَِيْحُزنَ الذين آَمُنواْ { : قوله تعاىل 
  ] . ١٧٦آل عمران [ » عمران 
  .على أنه مسند إىل املوصول بعده ، فيكون فاعالً » بفتح الياء والزاي « : وقرىء 

  يةفصل يف حترير معىن اآل
ما يكون » النجوى « ال ميكن أن يكون لالستغراق؛ ألن يف » النجوى « األلف والالم يف لفظ : قال ابن اخلطيب 

  .املعهود السابق ، وهو النجوى باإلمث ليحزن املؤمنني إذا رأوهم متناجني : من اهللا وهللا ، بل املراد منه 
وتومهوا أن املسلمني أصيبوا يف } ِمَن الشيطان لَِيْحُزنَ الذين آَمنُواْ  إِنََّما النجوى{ : معىن قوله تعاىل : قال املفسرون 

السَّرايا ، أو إذا رأو اجتماعهم على مكايدة املسلمني ، ورمبا كانوا يناجون النيب صلى اهللا عليه وسلم فيظن 
} َشْيئاً إِالَّ بِإِذِْن اهللا { التناجي :  أي} َولَْيَس بِضَآرِِّهْم { املسلمون أهنم ينتقصوهنم عند النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .مبشيئته : أي 
  .بعلمه : وقيل 

  .بأمره  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عبَّاس 
  .شئوهنم إىل عونه ] مجيع [ يكلون أمرهم إليه ، ويفوضون : أي } َوَعلَى اهللا فَلَْيَتوَكَّلِ املؤمنون { 



  فصل يف النهي عن التناجي
  .» إذَا كَانَ ثالثةٌ فَال َيَتنَاَجى اثْناِن ُدونَ الواحِد « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال روى ابن عمر أن 

إذَا كَانَ ثَالثَةٌ فَال يََتَناَجى اثَْناِن ُدونَ اآلَخرِ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن عبد اهللا بن مسعود قال 
  .» أنْ ُيحْزَِنُه  حتَّى َيْختلطُوا بالنَّاسِ من أْجلِ

فبني يف هذا احلديث غاية املنع ، وهو أن جيد الثالث من يتحدث معه كما فعل ابن عمر ، وذلك أنه كان يتحدث 
تأخَّرا وناجى الرجل الطَّالب : مع رجل ، فجاء آخر يريد أن يناجيه فلم ُيناجِِه حىت دعا رابعاً ، فقال له ولألول 

يقع يف نفسه ما حيزن : أي » ِمْن أْجلِ أن ُيْحزَِنهُ « : ونبه فيه على العلة بقوله »  املوطأ« خرجه يف . للمناجاة 
ألجله ، وذلك بأن يقدر يف نفسه أن احلديث عنه مبا يكره ، أو أهنم مل يروه أهالً بأن يشركوه يف حديثهم ، إىل غري 

حده ، فإذا كان معه غريه أمن ذلك ، ذلك من ألقيات الشيطان ، وأحاديث النفس ، وحيصل ذلك كله من بقائه و
وعلى هذا يستوي يف ذلك كل األعداد ، فال يتناجى أربعة دون واحد ، وال عشرة وال ألف مثالً ، لوجود ذلك 
املعىن يف حقه ، بل وجوده يف العدد الكثري أمكن وأوقع ، فيكون باملنع أوىل ، وإمنا خص الثالثة بالذكر؛ ألنه أول 

  .ه عدد يتأتى ذلك في
  .» وظاهر احلديث يعم مجيع األزمان واألحوال « : قال القرطيب 

  .وذهب إليه ابن عمر ومالك واجلمهور وسواء كان التناجي يف مندوب ، أو مباح ، أو واجب فإن احلزن يقع به 

املؤمنني  وقد ذهب بعض الناس إىل أن ذلك يف أول اإلسالم؛ ألن ذلك كان حال املنافقني ، فيتناجى املنافقون دون
  .، فلما فشا اإلسالم سقط ذلك 

ذلك خاصّ بالسفر ، ويف املواضع اليت ال يأمن الرجل فيها صاحبه ، فأما يف احلضر وبني العمارة : وقال بعضهم 
  .واهللا أعلم . فال؛ ألنه جيد من يعينه ، خبالف السفر فإنه مظنَّة االغتيال وعدم الغوث 

  .اآلية } ُنواْ إِذَا ِقيلَ لَكُْم تَفَسَُّحواْ ِفي اجملالس ياأيها الذين آَم{ : قوله تعاىل 
  .وجه التعلق ، ملا هنى املؤمنني عما يكون سبباً للتباغُضِ والتنافر ، أمرهم اآلن مبا يصري سبباً لزيادة احملبَّة واملودة 

ل به األمر بتحسني األدب يف جمالسة ملا بني أنَّ اليهود حييوه مبا مل حيّيه اهللا ، وذمّهم على ذلك وص: وقال القرطيب 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ال يضيقوا عليه اجمللس ، وأمر املسلمني بالتَّعاطف والتَّآلف حىت يفسح بعضهم 

  .لبعض حىت يتمكّنوا من االستماع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والنظر إليه 
  فصل يف نزول اآلية

كانوا يتنافسون يف جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمرهم أن : حاك رضي اهللا عنهم قال قتادة وجماهد والض
  .يفسح بعضهم لبعض 

  .املراد بذلك جمالس القتال إذا اصطفوا للحرب : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
رضي اهللا  -ح أصحابه كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قاتل املشركني تشا: وقال احلسن ويزيد بن أيب حبيب 

{ : على الصف األول فال يوسع بعضهم لبعض رغبة يف القتال والشهادة ، فنزلت ، فيكون كقوله تعاىل  -عنهم 
  ] . ١٢١: آل عمران [ } َمقَاِعَد ِللِْقَتالِ 
من » در ب« وكان يف املكان ضيق ، وكان يكرم أهل » الصفة « كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : وقال مقاتل 

وقد سبقوا إىل اجمللس فقاموا قبالة رسول اهللا صلى اهللا عليه » بدر « املهاجرين واألنصار فجاءنا أناس من أهل 
وسلم على أرجلهم ينتظرون أن يوسع هلم ، فعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما حيملهم على القيام ، وشقّ 



قُْم يا « : » بدر « ى اهللا عليه وسلم ملن حوله من غري أهل ذلك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال صل
فشّق ذلك على من قام ، وعرف النيب صلى اهللا عليه وسلم الكراهة يف » بدر « بعدد القائمني من أهل » فُالنُ 

هم واهللا ما عدل على هؤالء أن قوماً أخذوا جمالسهم ، وأحبوا القرب منه ، فأقام: فقال املنافقون . وجوههم 
  .وأجلس من أْبطَأ ، فنزلت اآلية يوم اجلمعة 

وروي عن ابن عبَّاس قال نزلت اآلية يف ثابت بن قيس بن مشاس ، وذلك أنه دخل املسجد ، وقد أخذ القوم 
جمالسهم ، وكان يريد القرب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للَوقْر الذي كان يف أذنيه ، فوسعوا له حىت قرب 

ى اهللا عليه وسلم مث ضايقه بعضهم وجرى بينهم وبينه كالم ووصف الرسول صلى اهللا عليه وسلم من النيب صل
  .حمبته للقرب منه ليسمع كالمه ، وإن فالناً مل يفسح له ، فنزلت هذه اآلية 

  .} تَفَسَّحُواْ ِفي اجملالس { : قوله تعاىل 
توسعوا : أي » تَفَسَّحوا « : ، والباقون » سحُوا َتفَا« : قرأ احلسن ، وداود بن أيب هند ، وعيسى ، وقتادة 

ولك يف كذا فسحة ، وفسح َيفَْسُح ، » بلد فسيٌح « : أي وسع له ، ومنه قوهلم : السَّعة ، وفسح له : والفُْسحة 
صار : أي » كرامة كَُرَم َيكُْرُم « : مثل » فَُسَح يَفُْسُح فَسَاَحةً « وسع يف اجمللس ، و : أي » َمَنَع َيمَْنُع « : مثل 

  .واسعاً ، ومنه مكان فسيح 
  .مجعاً اعتباراً بأن لكلّ واحد منهم جملساً » يف اجملالس « : وقرأ عاصم 

باإلفراد إذ املراد جملس الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو أحسن من كونه واحداً أريد به اجلمع ، : والباقون 
  .تفسحوا يف جلوسكم ، وال تتضايقوا : و املصدر ، أي وه -بفتح الالم  -» يف املَجْلَس « : وقرىء 

  فصل يف أن اآلية عامة يف كل جملس خري
الصحيح يف اآلية أهنا عامة يف كل جملس اجتمع املسلمون فيه للخري ، واألجر ، سواء كان جملس : قال القرطيب 

  .ليه َحْرب أو ذكر ، أو جملس يوم اجلمعة ، وإن كل واحد أحق مبكانه الذي سبق إ
َمْن َسَبَق إىل َما َسَبَق إلْيِه فَُهَو أحقُّ بِِه ولِكْن يُوسُِّع ألخيِه ما مل يتأذَّى بذلكَ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» فُيخْرجُه الضَّْيُق من موضعه 
 يُِقيُم الرَّجلُ ال« : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  -رضي اهللا عنهما  -روى البخاري ومسلم عن ابن عمر 

  .» الرَُّجلَ ِمْن َمْجِلِسهِ ثُمَّ َيْجِلُس ِفْيه 
  .وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه هنى أن يقام الرجل من جملسه ، وجيلس فيه آخر ، ولكن تفّسحوا وتوّسعوا 

  .وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما يكره أن يقيم الرجل من جملسه ، مث جيلس مكانه 
ال ُيِقيمنَّ أَحدُكُْم أَخاُه َيْومَ « : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  -رضي اهللا عنهما  -ريرة عن جابر وروى أبو ه

  .» أفسحوا : اجلُمَعِة ثُمَّ ُيخَالُف إىل َمقَْعدِه ، فَيقُْعَد ِفْيِه ، ولِكْن يقُولُ 
  فصل

م إليه مثل األول يف مساع كالم اإلمام ، مل يكره له إذا قام من مكانه ، فقعد غريُه نظرنا ، فإن كان املوضع الذي قا
  .ذلك ، وإن كان أبعد من اإلمام كره له ذلك؛ ألن فيه تفويت حظه 

  فصل
إذا أمر رجل إنساناً أن يبكر إىل اجلامع ، فيأخذ له مكاناً يقعد فيه ال يكره ، فإذا جاء اآلمر يقوم من املوضع؛ ألن 



جملس له يف يوم اجلمعة ، فيجلس فيه ، فإذا جاء قام له منه ، وعلى هذا من أرسل ابن سرييَن كان يرسل غالمه إىل 
  .بساطاً أو سجَّادة ، فيبسط له يف موضع من املسجد أنه ال يزعج منه 

ويف حديث أيب عوانة  -» إذَا قَاَم أَحُدكُْم « : وروى مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .» تفسريه « ذكره القرطيب يف » ثُمَّ َرَجَع إلْيِه فَُهَو أَحقُّ بِِه  -قَاَم ِمْن َمْجلسِه َمْن « : 

  .} َيفَْسحِ اهللا لَكُمْ { : قوله 
وال : هذا مطلق فيما يطلب النَّاس الفسحة فيه من املكان والرزق والصدر والقرب واجلنة ، قال : قال ابن اخلطيب 

  .ة بالتفسُّح يف اجمللس بل املراد منه إيصال اخلري إىل املسلم وإدخال السرور يف قلبه ينبغي للعاقل أن يقيد اآلي
  .} َوإِذَا ِقيلَ انشزوا فانشزوا { : قوله 

بكسرمها ، ومها لغتان : يف احلرفني ، والباقون » اْنُشُزوا « قرأ نافع ، وابن عامر ، وأبو بكر خبالف عنه بضم شني 
وتقدم » َعَرشَ َيعْرُِش وَيعُْرُش؛ وَعكََف يَْعكُف ويَْعكُُف « ارتفع ، َيْنِشُز وَيْنُشُز ك : ز أي نش: مبعىن واحد ، يقال 
  .» املائدة « الكالم على هذا يف 
  فصل يف معىن انشزوا

  .ارتفعوا فارتفعوا : معناه إذا قيل لكم : قال ابن عباس 
  .وذلك أن رجاالً تثاقلوا عن الصالة ، فنزلت  إذا نودي للصَّالة فقوموا إليها ،: قال جماهد والضحاك 

  .اهنضوا إىل احلرب : وقال احلسن وجماهد أيضاً 
هذا يف بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم كان كل رجل منهم حيب أن يكون آخر عهده : وقال ابن زيد والزَّجَّاج 

أي » فاْنُشزُوا « عن النيب صلى اهللا عليه وسلم } َوإِذَا ِقيلَ انشزوا { : بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال اهللا تعاىل 
  .ارتفعوا عنه فإن له حوائج فال متكثوا 

  .أجيبوا إذا دعيتم إىل أمر باملعروف : معناه : وقال قتادة 
  .» االرتفاع ، مأخوذ من َنْشزِ األرض ، وهو ارتفاعها : وهذا هو الصحيح ألنه يعم ، والنَّْشز « : قال القرطيب 

بطاعاهتم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقيامهم يف جمالسهم ، وتوسّعهم } َيْرفَعِ اهللا الذين آَمُنواْ { : قوله 
  .إلخواهنم 

، فهو من عطف اخلاص على » الَّذين آمنوا « جيوز أن يكون معطوفاً على } والذين أُوتُواْ العلم { : وقوله تعاىل 
: من َعطْف الصفات ، أي » الذين أوتوا « منني منهم ، وجيوز أن يكون العام؛ ألن الذين أوتوا العلم بعض املؤ

وقد تقدم الكالم . مفعول ثان » درجات « يرفع اهللا املؤمنني العلماء ، و : تكون الصفتان لذات واحدة ، كأنه قيل 
  .» األنعام « على حنو ذلك يف 

بفعل مضمر ، » الذين أوتوا « ، وينصب » منكم « : مت الكالم عند قوله تعاىل : وقال ابن عباس رضي اهللا عنه 
  .وخيّص الذين أوتوا العلم بدرجات ، أو يرفعهم درجات : أي 

  فصل يف حترير معىن اآلية
  .رفع املؤمن على من ليس مبؤمن ، والعامل على من ليس بعامل  -تعاىل  -إن اهللا : قال املفسرون يف هذه اآلية 

يرفع الذين أوتوا العلم  -تعاىل  -أن اهللا : مدح اهللا العلماء يف هذه اآلية واملعىن  :قال ابن مسعود رضي اهللا عنه 
  .على الذين آمنوا ومل يؤتوا العلم درجات يف دينهم إذا فعلوا ما أمروا به 



كان أهل الغىن يكرهون أن يزامحهم من يلبس الصوف ، فيسبقون إىل جملس النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقيل 
  .ب هلم فاخلطا

ورأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رُجالً من األغنياء يقبض ثوبه نفوراً من بعض الفقراء أراد أن جيلس إليه ، « 
  .« » يا فُالَنُ أَخِشْيَت أنْ يتعدَّا ِغناَك إلْيِه أْو فَقُْره إلَْيكَ » : فقال 

  .إلميان ال بالسَّْبق إىل صدور اجملالس بالعلم وا -تعاىل  -وبّين يف هذه اآلية أن الرِّفعة عند اهللا 
  .أراد بالذين أوتوا العلم الذين قرأوا القرآن : وقيل 

والذين أُوتُواْ العلم { الصحابة ، } َيْرفَعِ اهللا الذين آَمنُواْ ِمنكُْم {  -رضي اهللا عنه  -وروى حيىي بن حيىي عن مالك 
  .الب هبا العامل والط -تعاىل  -يرفع اهللا } َدَرجَاٍت 

كان يقدم عبد اهللا بن عباس على الصحابة  -رضي اهللا عنه  -ثبت يف الصحيح أن عمر بن اخلطاب : قال القرطيب 
فسكتوا ]  ١: النصر [ } إِذَا َجآَء َنْصُر اهللا والفتح { : فكلموه يف ذلك ، فدعاهم ودعاه ، وسأهلم عن تفسري 

  .ما أعلم منها إال ما تعلم : ه وسلم أعلمه اهللا إيَّاه ، فقال عمر هو أجل رسول اهللا صلى اهللا علي: فقال ابن عباس 
َبْيَن الَعاملِ والعَابِد مائَةُ َدَرَجٍة ، َبْيَن كُلِّ َدَرجتْينِ َحْضر اجلَواِد املُضمَّرِ « : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» َسْبِعْيَن َسَنة 
  .» فَْضلُ الَعاملِ َعلى العَابِِد كَفْضلِ القََمرِ لْيلَةَ الَبْدرِ َعلى سَاِئرِ الكَواِكبِ « : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .» األنْبَِياُء ثُمَّ العلماُء ثُمَّ الشُّهداُء : َيْشفَعُ َيْوَم الِقياَمةِ ثالثةٌ « : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .ة بشهادة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعظم مبنزلة هي واسطة بني النبوة والشهاد
بني العلم واملال وامللك ، فاختار  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -خُيَِّر سليمان « : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه 
  .» العلم فأعطي املال وامللك معه 

جل ويرغبون إليه ، واآلخر ومر النيب صلى اهللا عليه وسلم مبجلسني يف مسجده ، أحد اجمللسني يدعون اهللا عز و« 
ِكالَ املَجِْلسْينِ َعلَى َخْيرٍ ، وأَحُدُهَما أفَْضلُ ِمْن » : يتعلمون الفقه ويعلمونه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

َعِلمُّونَ اجلاهلَ ، ويرغُبون إليه ، وأمَّا هؤالِء فيتعلَّمونَ الفقَه وُي -عَز وجلَّ  -َصاحبِه ، أمَّا هؤالِء فََيْدُعونَ اللََّه 
  .» مث جلس فيهم « فهؤالِء أفضلُ ، وإنََّما ُبعِثُْت ُمَعلِّماً 

  .اآلية } ياأيها الذين آَمُنواْ إِذَا نَاَجيُْتُم الرسول فَقَدُِّمواْ َبْيَن َيَدْي َنجَْواكُمْ َصَدقَةً { : قوله تعاىل 
ون املسائل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إن املسلمني كانوا يكثر: قال ابن عباس يف سبب النزول 

  .هذه اآلية فكفَّ كثري من الناس  -تعاىل  -شقوا عليه فأنزل اهللا 

إن قوماً من املسلمني كانوا يستخلون بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يناجونه ، فظن هبم قوم من : وقال احلسن 
بالصَّدقة عند النجوى ليقطعهم  -تعاىل  -عليهم ، فأمرهم اهللا املسلمني أهنم ينتقصوهنم يف النَّجوى ، فشق ذلك 

  .عن استخالئه 
إنه أذُن يسمع كلَّ ما : إن املنافقني واليهود كانوا يناجون النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقولون : وقال زيد بن أسلم 

شيطان كان يلقي يف أنفسهم أهنم قيل له ، وكان ال مينع أحداً ُمناجاته ، فكان ذلك يشّق على املسلمني؛ ألن ال
ياأيها الذين آمنوا إِذَا تََناجَْيُتْم فَالَ َتَتنَاَجْواْ باإلمث والعدوان { : ناجوه بأن مجوعاً اجتمعت لقتاله ، فأنزل اهللا تعاىل 

عن النجوى؛ ألهنم اآلية ، فلم ينتهوا فأنزل اهللا هذه اآلية فانتهى أهل الباطل ]  ٩: اجملادلة [ } َوَمْعِصَيِت الرسول 
مل يقدموا بني يدي جنواهم صدقة ، وشّق ذلك على أهل اإلميان ، وامتنعوا عن النجوى لضعف مقدرة كثري منهم 



  .عنهم مبا بعد اآلية  -تعاىل  -عن الصدقة ، فخفف اهللا 
ذَِلَك َخْيرٌ { : قال  - تعاىل -وهذا اخلرب يدل على أن األحكام ال تترتب حبسب املصاحل ، فإن اهللا : قال ابن العريب 

  .مث نسخه مع أنه كونه خرياً وأطهر ، وهذا يرد على املعتزلة يف التزام املصاحل } لَّكُْم َوأَطَْهُر 
  فصل فيمن اعترب الصدقة واجبة أو مندوبة

فَإِن لَّْم {  :ظاهر اآلية يدلّ على أن تقدمي الصَّدقة كان واجباً؛ ألن األمر للوجوب ، ويؤكد ذلك بعده قوله تعاىل 
  .وهذا ال يقال إال فيما بفقده يزول وجوبه } َتجُِدواْ فَإِنَّ اهللا غَفُوٌر رَِّحيمٌ 

وهذا إمنا يستعمل يف التطوع ال يف الواجب ، وألنه لو } ذَِلَك خَْيٌر لَّكُْم َوأَطَْهُر { : كان مندوباً بقوله تعاىل : وقيل 
  ] .إىل آخر اآلية [ } أَأَْشفَقُْتْم أَن ُتقَدِّمُواْ { : به وهو قوله تعاىل كان واجباً ملا أزيل وجوبه لكالم متصل 

  .أن املندوب كما يوصف بأنه خري وأطهر ، فكذلك أيضاً يوصف به الواجب : وأجيب عن األول 
الدَّالة على أنه ال يلزم من اتصال اآليتني يف التالوة كوهنما متَّصلتني يف النزول كما قيل يف اآلية : وعن الثاين 

. وجوب االعتداد أربعة أشهر وعشراً أهنا ناسخة لالعتداد حبول ، وإن كان الناسخ متقدماً يف التالوة على املنسوخ 
  .انتهى 
  فصل

ما بقي ذلك التكليف إال ساعة : اختلفوا يف مقدار تأخُّر الناسخ عن املنسوخ يف هذه اآلية ، فقال الكليب رمحه اهللا 
  .خ من النهار مث نس

إنَّ : أنه قال  -رضي اهللا عنه  -بقي ذلك التكليف عشرة أيام ، مث نسخ ملا روي عن علي : وقال مقاتل بن حيان 
يف كتاب اهللا آلية ما عمل هبا أحد قبلي ، وال عمل هبا أحد بعدي كان يل دينار ، فاشتريت به عشرة دراهم ، 

  .جنواي درمهاً ، مث نسخت فلم يعمل هبا  وكلما ناجيت النيب صلى اهللا عليه وسلم قدمت بني يدي
أنَّهم هنوا عن املُناجاة حىت يتصدقوا ،  -رضي اهللا عنهم  -وروي عن ابن جريج ، والكليب ، وعطاء عن ابن عباس 
  .فلم ُيناج أحد إالَّ عليٌّ تصدق بدينار ، مث نزلت الرخصة 

كانت يل واحدة منهن كانت أحب إيلَّ من محر  ثالثة ، لو -رضي اهللا عنه  -لقد كانت لعلي : وقال ابن عمر 
  .، وآية النجوى » خيرب « وإعطاؤه الرَّاية يوم  -رضي اهللا عنها  -تزوجيه فاطمة : النعم 

فَإِنَّ اهللا { الفقراء : يعين } فَإِن لَّْم َتجُِدواْ { لقلوبكم من املعاصي » وأطَْهُر « من إمساكها ، } ذَِلَك َخْيرٌ لَّكُْم { 
  .} فُوٌر رَّحِيٌم غَ

ياأيها الذين آَمُنواْ إِذَا نَاَجْيُتمُ الرسول { ملا نزلت « : قال  -رضي اهللا عنه  -روى الترمذي عن علي بن أيب طالب 
َما ترى » : سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم } فَقَدُِّمواْ َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَةً 

شعرية ، قال : ؟ قلت «فَكَْم » : ال يطيقونه ، قال : ، قلت « نِْصف ِديَْنارٍ » : ال يطيقونه ، قال : قلت « ْينَاراً؟ ِد
  .» اآلية } أَأَْشفَقُْتْم أَن ُتقَدِّمُواْ { فنزلت « إنَّك لَزهِيٌد » : 

لقليل املال فقّدرت : أي » ك لَزِهْيدٌ إنَّ« : من ذهب ، ومعىن قوله صلى اهللا عليه وسلم » شعرية « : ومعىن قوله 
  .على حسب حالك 

  .» وهذا يدلّ على نسخ العبادة قبل فعلها ، وعلى النَّظر يف املقّدرات بالقياس « : قال ابن العريب 
  .» والظَّاهر أنَّ النسخ إمنا وقع بعد فعل الصَّدقة كما تقدم « : قال القرطيب 

  وقوع النسخفصل فيمن استدل باآلية على عدم 



إنَّ املنافقني كانوا ميتنعون عن بذل الصدقات ، وإن قوماً من املنافقني تركوا : أنكر أبو مسلم وقوع النسخ ، وقال 
النفاق وآمنوا ظاهراً وباطناً إمياناً حقيقيا ، فأراد اهللا أن مييزهم عن املنافقني ، فأمر بتقدمي الصَّدقة على النَّجَْوى 

ين آمنوا على من بقي على نفاقه األصلي ، فلما كان هذا التكليف ألجل هذه املصلحة املقدرة ليتميز هؤالء الذ
  .لذلك الوقت ، ال جرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت 

أن ذلك التكليف مقدر بغاية خمصوصة ، ووجب انتهاؤه عند االنتهاء : وحاصل قول أيب مسلم : قال ابن اخلطيب 
: ة ، وال يكون هذا نسخاً ، وهذا كالم حسن ، واملشهور عند اجلمهور أنه منسوخ بقوله إىل تلك الغاية املخصوص

  .} أَأَْشفَقُْتْم { 
  .منسوخ بوجوب الزكاة : وقيل 

  .} أَأَْشفَقُْتْم أَن تُقَدُِّمواْ َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَاٍت { : قوله تعاىل 
  .هذا استفهام معناه التقرير 

  .أخبلتم بالصدقة : أي » أأشفقتم « : رضي اهللا عنهما  قال ابن عباس
  .خفتم : وقيل 

  .خفتم بالصدقة ، وشّق عليكم أن تقدموا بني يدي جنواكم صدقات : اخلوف من املكروه ، أي : » اإلشفاق « و 
  :هذه ثالثة أقوال » إذ « يف . } فَإِذْ لَْم َتفَْعلُواْ { : قوله تعاىل 

  .قاله أبو البقاء . أنكم تركتم ذلك فيما مضى ، فتداركوه بإقامة الصَّالة : ا من املعىن أهنا على باهب: أحدها 
  :كقوله تعاىل » إذا « أهنا مبعىن : الثاين 

  .وتقدم الكالم فيه ]  ٧١: غافر [ } إِِذ األغالل يف أَْعَناِقهِمْ { 
  .معروف » إذا « ، و » إن « ن الفرق بني الشرطية ، وهو قريب مما قبله؛ إال أ» إن « أهنا مبعىن : الثالث 

  فصل يف معىن اآلية
ونسخ اهللا ذلك احلكم ، ورخص بكم يف أالَّ تفرطوا : أي } َوتَاَب اهللا َعلَْيكُْم { فإن مل تفعلوا ما أمرمت به ، : املعىن 

جواز النسخ قبل  يف الصَّالة والزكاة ، وسائر الطاعات ، وهذا خطاب ملن وجد ما يتصدق به ، وهذا يدل على
  .الفعل 

وهذا } فَإِذْ لَْم َتفَْعلُواْ { : قال  -تعاىل  -ضعيف؛ ألن اهللا  -رضي اهللا عنه  -وما روي عن علي : قال القرطيب 
  .يدلّ على أن أحداً مل يتصدق بشيء 

  فصل يف أنَّ اآلية ال تدل على تقصري املؤمنني
  :يف ذلك التكليف ، وبيانه من وجوه ظاهر اآلية يدل على تقصري املؤمنني : فإن قيل 

  .يدل على تقصريهم } أَأَْشفَقُْتْم أَن ُتقَدِّمُواْ { : قوله تعاىل : األول 
  .} فَإِذْ لَْم َتفَْعلُواْ { : قوله تعاىل : الثاين 

  .} َوتَاَب اهللا َعلَْيكُمْ { : قوله عز وجل : الثالث 
لتم؛ ألن القوم مل يكلفوا بأن يقدموا على الصَّدقة ، ويشتغلوا ليس األمر كما ق: قال ابن اخلطيب : فاجلواب 

باملناجاة ، بل أمروا أهنم لو أرادوا املناجاة ، فال بد من تقدمي الصَّدقة فمن ترك املناجاة ، فال ميكن أن يكون مقصراً 
ال متكن إال إذا مكن الرسول  ، فأما لو قيل بأهنم ناجوا من غري تقدمي الصدقة ، فهذا أيضاً غري جائز؛ ألن املناجاة

صلى اهللا عليه وسلم من املناجاة فإذا مل ميكنهم من ذلك مل يقدروا على املناجاة ، فعلمنا أن اآلية ال تدل على صدور 



  .التقصري منهم 
 علم ضيق صدور كثري منهم عن إعطاء الصدقة يف -تعاىل  -فال مينع من أنه } أَأَْشفَقُْتْم { : فأما قوله تعاىل 

  .فقال هذا القول . املستقبل لو دام الوجوب 
فليس يف اآلية أنه تاب عليهم من هذا التقصري ، بل حيتمل أنكم إن } َوتَاَب اهللا َعلَْيكُْم { : وأما قوله عز وجل 

  .هذا التَّكليف ] كفاكم [ كنتم تائبني راجعني إىل اهللا تعاىل ، وأقمتم الصالة وآتيتم الزكاة ، فقد 
  .} واهللا خَبٌِري بَِما َتْعَملُونَ { اىل قوله تع

  .بالياء من حتت ، واملشهور عنه كاجلماعة بتاء اخلطاب } خبري بَِما يْعملُونَ { : روي عن أيب عمرو 
  .حييط بأعمالكم ونيَّاتكم : واملعىن 

  .} أَلَْم َتَر إِلَى الذين َتَولَّْواْ قَْوماً غَِضَب اهللا َعلَيْهِم { : قوله تعاىل 
  .هم املنافقون تولّوا اليهود : قال قتادة 

املنافقني ليسوا من املؤمنني يف الدين والوالء : يعين } مَّا ُهم مِّنكُْم َوالَ ِمْنُهمْ { . هم اليهود : وقال السدي ومقاتل 
: النساء [ } إِلَى هؤالء  مُّذَْبذَبَِني َبْيَن ذلك الَ إىل هؤالء َوالَ{ : ، وال من اليهود والكافرين ، كما قال جل ذكره 

١٤٣ . [  
  .} وََيْحِلفُونَ َعلَى الكذب وَُهْم َيْعلَُمونَ { 

نزلت يف عبد اهللا بن أّيب ابن سلول ، وعبد اهللا بن نبتل املنافقني ، كان « : قال السدي ومقاتل رضي اهللا عنهما 
ود ، فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أحدمها جيالس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث يرفع حديثه إىل اليه

، فدخل عبد اهللا « َيْدُخلُ اآلنَ َعلْيكُم رُجلٌ قلبُه قَلُْب جبَّارٍ ، ويْنظرُ بَِعْيين َشيْطاٍن » : ُحْجرة من ُحجَره ، إذ قال 
عالََم َتْشُتمنِي أْنتَ  »: بن نبتل ، وكان أزرق ، أمسر قصرياً ، خفيف اللحية ، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  »هذه اآلية  -تعاىل  -؟ فحلف باهللا ما فعل ، وجاء بأصحابه ، فحلفوا باهللا ما شتموه ، فأنزل اهللا «وأْصحَاُبَك 

  .أهنم كذبة } َوَيْحِلفُونَ َعلَى الكذب َوُهْم َيْعلَُمونَ { : فقال عز وجل 
 -إما ادِّعاؤهم كوهنم مسلمني ، وإما أهنم كانوا يسبُّون اهللا  واملراد من هذا الكذب ،: قال ابن اخلطيب رمحه اهللا 

إنكم فعلتم ذلك خافوا على أنفسهم من : ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ويكيدون املسلمني ، وإذا قيل  -تعاىل 
لى فساد القتل ، فيحلفون أهنم ما قالوا ذلك وما فعلوه ، فهذا هو الكذب الذي حيلفون عليه ، وهذه اآلية تدلّ ع

  .إن الكذب هو اخلُرب املخالف العتقاد املخرب : قول اجلاحظ 
  :جيوز يف هذه اجلملة ثالثة أوجه } مَّا ُهم مِّنكُْم َوالَ ِمنُْهْم { : قوله 

{ : أهنا مستأنفة ، ال موضع هلا من اإلعراب ، أخرب عنهم بأهنم ليسوا من املؤمنني اخلُلَّص ، بل كقوله تعاىل : أحدها 
الذين { عائد على » ما هم « فالضمري يف ]  ١٤٣: النساء [ } ذَْبذَبَِني َبْيَن ذلك الَ إىل هؤالء َوالَ إىل هؤالء مُّ

  .عائد على اليهود ، وهم الكافرون اخللص » ِمنُْهْم « ، وهم املنافقون ، ويف } َتَولَّْواْ 
  .أيضاً واملعىن على ما تقدم » تولوا « أهنا حالٌ من فاعل : والثاين 

وهم اليهود ، » قوماً « عائداً على » ما هم « فعلى هذا يكون الضمري يف » قوماً « أهنا صفة ثانية ل : والثالث 
يعين اليهود ليسوا منكم أيها املؤمنون ، وال من املنافقني ، ومع » الذين تولّوا « عائد على » منهم « والضمري يف 

  .طية قاله ابن ع. ذلك توالَّهم املنافقون 
فعلى الوجهني األولني تتحد » الذين تولّوا « عائد على » وََيْحِلفُونَ « إال أن فيه تنافر الضمائر ، فالضمري يف 



  .ختتلف كما عرفت : وعلى الثالث » الَّذْيَن تولّوا « الضمائر لعودها على 
  .هم ميني غَُموس وال ُعذر هلم فيها يعلمون أنه كذب ، فيمين: مجلة حالية ، أي } َوُهْم َيْعلَُمونَ { : وقوله 
  .هلؤالء املنافقني عذاباً شديداً يف جهنم ، وهو الدَّْرك األسفل من النَّار : أي } أََعدَّ اهللا لَُهْم َعذَاباً َشدِيداً { : قوله 
  .عذاب القرب : وقيل 

: اجملادلة [ } فَلَُهْم َعذَاٌب مُّهِنيٌ { : ه ألنا إذا محلنا هذا على عذاب القَْبر ، ومحلنا قوله جل ذكر: قال ابن اخلطيب 
  .بئست األعمال أعماهلم : أي } إِنَُّهْم َسآَء َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ { . على عذاب اآلخرة ال يلزم منه تكرار ]  ١٦

ْن تُْغنَِي َعنُْهْم أَْموَالُُهْم َولَا أَْولَادُُهْم ِمَن اللَِّه لَ) ١٦(اتََّخذُوا أَْيمَانَُهْم ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه فَلَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني 
َيْوَم َيْبعَثُُهُم اللَُّه َجِميًعا فََيْحِلفُونَ لَُه كََما َيْحِلفُونَ لَكُْم وََيْحَسُبونَ ) ١٧(َشْيئًا أُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

اسَْتْحَوذَ َعلَْيهُِم الشَّْيطَانُ فَأَْنَساُهْم ِذكْرَ اللَِّه أُولَِئَك ِحْزُب الشَّْيطَاِن أَلَا ) ١٨(ا إِنَُّهْم ُهُم الْكَاِذُبونَ أَنَُّهْم َعلَى َشْيٍء أَلَ
كََتبَ اللَُّه لَأَغِْلَبنَّ ) ٢٠(لَِّني إِنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّونَ اللََّه َوَرسُولَُه أُولَِئَك ِفي الْأَذَ) ١٩(إِنَّ حِْزَب الشَّْيطَاِن ُهمُ الْخَاِسُرونَ 

لَا َتجُِد قَْوًما ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ الْآِخرِ ُيوَادُّونَ َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسولَُه َولَْو كَانُوا ) ٢١(أََنا َوُرُسِلي إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َعزِيٌز 
ُهْم أَْو َعِشَريتَُهْم أُولَِئَك كََتَب ِفي قُلُوبِهُِم الْإَِميانَ َوأَيََّدُهْم بُِروحٍ ِمْنُه وَُيْدِخلُُهْم جَنَّاتٍ آَباَءُهْم أَْو أَْبَناءَُهْم أَْو إِخَْواَن

ْزَب اللَِّه ُهمُ الُْمفِْلُحونَ إِنَّ ِحَتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرضُوا َعْنُه أُولَِئَك ِحْزُب اللَِّه أَلَا 
)٢٢ (  

  .} اختذوا أَْيَماَنُهْم ُجنَّةً { : قوله تعاىل 
  .» َيِمني « مجع  -بفتح اهلمزة  -» أْيمَانَُهْم « : قرأ العامة 

من إقرارهم اختذوه ُجّنة يستجنُّون هبا : ، أي » املَُنافقني « مصدراً هنا ، ويف  -بكسرها  -واحلسن وأبو العالية 
  .القَْتلِ 

  .» اختذوا إظهار أمياهنم ُجنَّة من ظهور نفاقهم : هذا على حذف مضاف ، أي « : قال ابن جين 
  .» اتََّخذُوا « مفعوالن ل } أَْيَمانَُهْم ُجنَّةً { : وقوله تعاىل 

  .يف الدنيا بالقَْتل ويف اآلخرة بالنار } هلم عذاب مهني { : قوله 
الذين كَفَرُواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اهللا زِْدَناُهْم َعذَاباً فَْوَق { : اب اآلخرة ، كقوله عز وجل املراد من الكل عذ: وقيل 

  .املنع عن اإلسالم : الّصد عن سبيل اهللا ] .  ٨٨: النحل [ } العذاب 
  .إلقاء األراجيف وَتثْبِيط املسلمني عن اجلهاد : وقيل 

  .تقدم الكالم عليه يف آل عمران } أَْموَالُُهْم َوالَ أَْوالَُدُهم مَِّن اهللا َشْيئاً  لَّن ُتغْنَِي َعْنُهْم{ : قوله تعاىل 
إن حممداً يزعم أنه ينصر يوم القيامة لقد شقينا إذاً ، فواهللا لننصرنّ يوم القيامة : قال املنافقون : قال مقاتل رمحه اهللا 

  .ية بأنفسنا وأموالنا وأوالدنا إن كانت قيامة ، فنزلت اآل
  .هلم عذاب مهني يوم يبعثهم اهللا ، فيحلفون له كما حيلفون لكم اليوم : أي } َيْوَم َيبَْعثُُهمُ اهللا َجِميعاً { : قوله تعاىل 

: يوم القيامة كذباً كما حلفوا ألوليائه يف الدنيا ، وهو قوهلم  -تعاىل  -حيلفون هللا : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .وحيسبون أهنم على شيء ، بإنكارهم وحلفهم ]  ٢٣: األنعام [ } َما كُنَّا ُمْشرِِكنيَ واهللا رَبَِّنا { 

  .ظنوا أنه ينفعهم يف اآلخرة : قال ابن زيد 
  .حيسبون يف الدنيا أهنم على شيء؛ ألهنم يف اآلخرة يعلمون احلق باضطرار ، واألول أظهر : وقيل 



ا يوم القيامة أهنم ميكنهم ترويج كذهبم باألميان الكاذبة على عالم الغيوب أهنم لشدة توغلهم يف النفاق ظنّو: واملعىن 
  ] . ٢٨: األنعام [ } َولَْو ُردُّواْ لَعَاُدواْ ِلَما ُنُهواْ َعْنُه { : ، وإليه اإلشارة بقوله تعاىل 

إنا ما كنا كافرين عند : آلخرة إن أهل اآلخرة ال يكذبون ، فاملراد من اآلية أهنم حيلفون يف ا: قال القاضي واجلُبَّائي 
  .يف الدنيا : أي } أَالَ إِنَُّهْم ُهمُ الكاذبون { : أنفسنا ، وعلى هذا الوجه ال يكون احللف كذباً ، وقوله تعاىل 

  .» وتفسري هذه اآلية على هذا الوجه يقتضي ركاكة عظيمة يف النَّظْم « : قال ابن اخلطيب 
أْيَن : ُينَاِدي ُمَناٍد َيْوَم الِقَياَمِة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ال ق -رضي اهللا عنه  -روى ابن عباس 

واللَِّه : َعاهُبم ، فيقُولُونَ ُخَصَماُء اللَِّه تعاىل؟ فَتقُوُم القدريَّةُ ُمْسودَّةً وُجوهُُهْم ، ُمْزَرقَّةً أْعيُُنُهْم ، َماِئلٌ ِشْدقُُهمْ َيسِْيلُ لُ
  .» ِمْن ُدونَِك َشْمساً وال قََمراً وال َصَنماً ، وال اتََّخذَْنا ِمْن ُدونَِك إهلاً ما َعَبْدَنا 

وََيْحَسُبونَ أَنَُّهمْ { : صدقوا وهللا ، أتاهم الشرك من حيث ال يعلمون ، مث تال : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .ة ثالثاً ، هم واهللا القدري} على َشْيٍء أَالَ إِنَُّهْم ُهُم الكاذبون 

  .جاء به على األصل ، وهو فصيح استعماالً ، وإن شذ قياساً . } استحوذ { : قوله تعاىل 
« وتقدم هذه املادة يف . » استبان « ك » اْسَتَحاذَ « : على القياس ، فقرأ  -رضي اهللا عنه  -وقد أخرجه عمر 

  ] . ١٤١: النساء [ } أَلَْم َنسَْتْحوِذْ َعلَْيكُْم { : يف قوله تعاىل » النساء 
  .حذت اإلبل ، إذا استوليت عليها ومجعتها : يف اللغة استوىل ، يقال » اسَْتْحَوذَ « : قال الزجاج 
  .» حواه وأحاط به : استحوذ على الشيء « : وقال املربد 

  .املعىن غلب عليهم الشيطان بِوْسوسِتهِ يف الدنيا : قيل 
  .أوامره يف العمل بطاعته : أي  قوي عليهم فأنساهم ذكر اهللا ،: وقيل 
زواجره يف النهي عن معصيته ، والنِّسيان قد يكون مبعىن الَغفْلة ، ويكون مبعىن الترك ، والوجهان حمتمالن : وقيل 

وا يف بيعهم؛ ألهنم باع} أَالَ إِنَّ حِْزَب الشيطان ُهُم اخلَاِسُرونَ { طائفته ورهطُه : } أولئك ِحْزبُ الشيطان { هاهنا ، 
  .اجلنة جبهنم ، وباعوا اهلدى بالضاللة 

  فصل فيمن استدل باآلية على خلق األعمال
  :احتّج القاضي هبذه اآلية يف خلق األعمال من وجهني 

  .لكان إضافتها إىل الشيطان كذباً  -تعاىل  -أن ذلك النسيان لو حصل خبلق اهللا : األول 
  .ني يف كوهنم حزب اهللا ال حزب الشيطان لو حصل ذلك خبلق اهللا لكانوا كاملؤمن: الثاين 

  .تقدم أول السورة } إِنَّ الذين ُيَحآدُّونَ اهللا َوَرسُولَُه { : قوله تعاىل 
من مجلة األذالء ال أذلّ منهم؛ ألن ذل أحد اخلصمني يدلّ على عز اخلصم الثاين ، : أي . } أولئك ِفي األذلني { 

  .هية كانت ذلة من ينازعه غري متناهية أيضاً غري متنا -تعاىل  -فلما كانت عزة اهللا 
  .} كََتَب اهللا َألغِْلَبنَّ أََناْ ورسلي { : قوله تعاىل 

  .جرى جمرى القسم ، فأجيب مبا جياب به » كََتَب « جيوز أن يكون 
  .» قال « ؛ ألنه مبعىن »كتب « هي جواب : وقيل : وقال أبو البقاء 

  .تضي جواباً ، فصوابه ما تقدم ال يق» قال « وهذا ليس بشيء؛ ألن 
  .جواب قسم مقدر ، وليس بظاهر » ألغلنب « وجيوز أن يكون 

  فصل يف تفسري اآلية



  .قضى اهللا ذلك : أي } كتب اهللا ألغلنب { : قال املفسرون 
  .كتب يف اللوح احملفوظ قاله قتادة : وقيل 

  .» قال « مبعىن » كتب « : وقال الفراء 
من بعث منهم باحلرب ، فإن الرسول باحلرب غالب ، ومن بعث منهم » ورسلي « يد ، توك» أنا « : وقوله 

  .باحلُّجة غالب أيضاً ، فإذا انضم إىل الغلبة باحلجة الغلبة باحلرب كان أغلب وأقوى 
رنا اهللا وما حوهلن رَجوَْنا أن يظه» خيرب « و » الطائف « و » مكة « لئن فتح اهللا لنا : قال املؤمنون : قال مقاتل 

» فارس « و » الروم « أتظنون : ، فقال عبد اهللا بن أّيب ابن سلول » الروم « و » فارس « على  -تعاىل  -
َألغِْلَبنَّ { : كبعض القرى اليت غلبتم عليها ، واهللا إهنم ألكثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم ذلك ، فنزلت 

  .} أََناْ ورسلي 

: الصافات [ } بَقَْت كَِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا املرسلني إِنَُّهْم لَُهُم املنصورون َوإِنَّ ُجنَدَنا لَُهُم الغالبون َولَقَْد َس{ : ونظريه 
١٧٣ - ١٧١ .  [  
  .} ورسلي { : قوله 

  .» الياء « قرأ نافع وابن عامر بفتح 
  .ال حيركون : والباقون 

  . »التَّحريك واإلسكان مجيعاً حسنان « : قال أبو علي 
  .غالب ال يدفعه أحد عن ُمَراده » َعزِيٌز « قوي على ُنْصرة أنبيائه } إِنَّ اهللا قَوِيٌّ َعزِيزٌ { : وقوله تعاىل 
  .} الَّ َتجُِد قَْوماً ُيْؤِمُنونَ باهللا واليوم اآلخر ُيوَآدُّونَ َمْن َحآدَّ اهللا َوَرُسولَهُ { : قوله تعاىل 

« ، فيكون » صادق ولقي « ، وجيوز أن تكون املتعدية لواحد مبعىن » َتجُِد « ل هو املفعول الثاين » يوادُّون « 
  .» قوماً « حاالً ، أو صفة ل » يواّدون 
  .وقد تقدم الكالم على املُحَاّدة . } َمْن َحآدَّ اهللا َوَرُسولَهُ { حيبون ويوالون : أي » يوادُّون « ومعىن 
  .دِة أعداء اهللا أنه ال جيتمع اإلميان مع ودا: واملعىن 

  فصل يف املراد هبذه املوادّة
  .أمجعت األمة على أنه جتوز خمالطتهم ومعاملتهم ومعاشرهتم فما هذه املوادة احملرمة؟ : فإن قيل 

  .فاجلواب أن املواّدة احملرمة هي إرادة منافعه ديناً ودُْنيا مع كونه كافراً ، فأما سوى ذلك فال َحظْر فيه 
  .احلال » واو « هذه » لو كانوا و« : قوله تعاىل 

وقّدم أوالً اآلباء؛ ألهنم جتب طاعتهم على أبنائهم ، مث ثنَّى باألبناء؛ ألهنم أعلُق بالقلوب وهم حياهتا ، قال احلماسي 
  ]السريع : [ يف معىن ذلك ، رمحة اهللا عليه رمحة واسعة 

  ي َعلَى األْرضِأكَْبادَُنا َتْمِش... وإنََّما أْوالُدَنا َبْيَنَنا  -٤٧٣٣
  .مث ثلَّث باإلخوان؛ ألهنم هم الناصرون مبنزلة العُضد من الذِّراع 

  ]الطويل : [ قال رمحه اهللا 
  كَسَاعٍ إىل اهلَْيَجا بِغَْيرِ ِسالحِ... أَخاَك أَخاكَ إنَّ َمْن ال أَخا لَُه  -٤٧٣٧

  ْنَهُض البَازِي بَِغْيرِ َجنَاحِوَهلْ َي... َجَناُحُه  -فَاْعلْم  -وإنَّ اْبَن َعمِّ املَْرءِ 
  .مث ربع بالعشرية؛ ألن هبا يستعان وعليها يعتمد 



  ]البسيط : [ قال بعضهم ، رمحة اهللا عليه 
  يف النَّاِئبَاِت َعلَى َما قَالَ ُبْرهَانَا... ال َيسْألُونَ أَخاُهْم ِحْيَن َيْنُدُبُهْم  -٤٧٣٤

  .كذلك » التوبة « ع ، كما قرأها أبو بكر يف ، باجلم» َعشِْيراهتم « : وقرأ أبو رجاء 
  فصل يف مناسبة اآلية

ملا بالغ يف املنع من هذه املوادة يف اآلية األوىل من حيث أن املوادة مع اإلميان ال جيتمعان ، بالغ هاهنا أيضاً من وجوه 
أن امليل إىل هؤالء أعظم : واملعىن } ُهْم أَْو َعشَِريتَُهْم َولَْو كانوا آَبآَءُهْم أَوْ أَبَْنآَءُهْم أَوْ إِخَْواَن{ : ، وهي قوله تعاىل 

  .أنواع احملبة ، ومع هذا فيجب أن يكون هذا امليل مطرحاً بسبب الدين 
» أحد « نزلت هذه اآلية يف أيب عبيدة بن اجلراح قتل أباه عبد اهللا بن اجلراح يوم : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

رضي اهللا  -، وأيب بكر » بدر « قتل خاله العاص بن هشام بن املغرية يوم  -ي اهللا عنه رض -، وعمر بن اخلطاب 
  :قال ابن جريح  -عنه 

صكَّة سقط منها على  -رضي اهللا عنه  -حدثت أن أبا قحافة سبَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم فصكّه أبو بكر « 
والذي بعثك : ، فقال « أو فََعلَْتُه ال َتُعدْ إلْيهِ » : ل وجهه مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقا

، ومصعب بن عمري قتل أخاه عبيد بن عمري ، وعلي بن أيب طالب » باحلق نبيا لو كان السيف منِّي قريباً لقتلته 
يوادُّوا أقارهبم  أخرب أن هؤالء مل» بدر « قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يوم  -رضي اهللا عنهم  -ومحزة وعبيدة 

  .وعشائرهم غضباً هللا تعاىل ودينه 
  فصل يف االستدالل باآلية على معاداة القدرية

  .هبذه اآلية على معاداة القدرية ، وترك جمالستهم  -رمحه اهللا  -استدل مالك : قال القرطيب 
الَّ َتجُِد قَْوماً ُيْؤِمُنونَ باهللا { : ال جتالسوا القدرية ، وعادوهم يف اهللا ، لقول اهللا عز وجل : قال أشهب عن مالك 

  .} واليوم اآلخر ُيَوآدُّونَ َمْن َحآدَّ اهللا َوَرسُولَُه 
  .ويف معىن أهل القدر مجيع أهل الظُّلم والعدوان : قال القرطيب 
  .كانوا يرون أهنا نزلت فيمن يصحب السلطان : أنه قال  -رضي اهللا عنه  -وعن الثوري 

  .أنه لقي املنصور يف الطّواف فلما عرفه هرب منه ، وتال هذه اآلية : ن أيب رواد وعن عبد العزيز ب
اللَُّهمَّ ال َتْجَعلْ لفَاجِرِ ِعْنِدي نِْعَمةً ، فإنِّي وَجْدُت ِفْيَما أْوَحْيتَ « : وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول 

  اآلية» } اليوم اآلخر الَّ َتجُِد قَْوماً ُيؤِْمُنونَ باهللا و{ : إيلَّ 
  .} أولئك كََتبَ { : قوله . 

نصباً ، وأبو حيوة يف رواية املفضل » اإلميان «  -سبحانه وتعاىل  -مبنيا للفاعل ، وهو اهللا » كََتَب « : قرأ العاّمة 
  .رفع به » اإلميان « مبنيا للمفعول » كُِتَب « : 

  .هللا تعاىل » منه « والضمري يف 
أيدهم بروح من اإلميان ، : قاله السدي ، أي . ؛ ألنه روح حييا به املؤمنون يف الدارين »اإلميان « د على يعو: وقيل 

  ] . ٥٢: الشورى [ } َوكَذَِلَك أَْوَحيَْنآ إِلَْيَك رُوحاً مِّْن أَْمرَِنا { : يدل عليه قوله تعاىل 
  فصل يف معىن كتب اإلميان

  .قلوهبم التصديق ، يعين من مل ُيوالِ من حاد اهللا خلق يف : أي » كتب اإلميان « معىن 
  .قاله الربيع بن أنس . أثبت : » كََتَب « : وقيل 



{ : اجعلنا ، وقوله تعاىل : أي ]  ٥٣: آل عمران [ } فاكتبنا َمَع الشاهدين { : جعل كقوله تعاىل : وقيل 
  ] . ١٥٦: األعراف  [} فََسأَكُْتُبَها ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ َوُيْؤُتونَ الزكاة 

  .نؤمن ببعض ، ونكفر ببعض : مل يكونوا ممن يقول : مجع ، ومنه الكتيبة ، أي : أي » كتب « وقيل 
]  ٧١: طه [ } ِفي ُجذُوعِ النخل { : على قلوهبم اإلميان ، كقوله تعاىل : أي } كتب يف قلوهبم اإلميان { : وقيل 

.  
  . وخص القلوب بالذكر ، ألهنا موضع اإلميان

  .قوَّاهم ونصرهم بروح منه : ، أي » وأيَّدُهْم « : قوله 
  .بنصر منه : قال احلسن 

  .نصرهم على عدوهم ، ومسى تلك النصرة روحاً؛ ألنه به حييا أمرهم : قال ابن عباس 
  .بالقرآن وحججه : وقال الربيع بن أنس رضي اهللا عنه 

  .بنُورٍ وُبرهان وهدى : وقال ابن جريح 
  .ة من اهللا برمح: وقيل 
  .أيَّدهم جبربيل صلوات اهللا وسالمه عليه : وقيل 
َوَرضُواْ َعْنُه { قبل أعماهلم : أي } َوُيْدِخلُُهْم َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األهنار َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اهللا َعْنُهمْ { : قوله 

  .} اهللا ُهمُ املفلحون  أولئك ِحْزبُ اهللا أَالَ إِنَّ ِحْزَب{ فرحوا مبا أعطاهم } 
، وهذه اآلية زجر عن } أولئك ِحْزبُ الشَّْيطَاِن أَالَ إِنَّ ِحْزَب الشَّْيطَاِن ُهُم اخلَاِسُرونَ { : وهذه يف مقابلة قوله تعاىل 

  .أعلم بالصواب  -سبحانه وتعاىل  -التوّدد إىل الكُفَّار والفُسَّاق ، واهللا 
َمْن قََرأ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -بن كعب روى الثعليب يف تفسريه عن أيب 

  .» َيْوَم القَِياَمِة  -تعاىل  -ُسوَرةَ املُجادلِة كُِتَب ِمْن حِْزبِ اهللا 

ي أَخَْرَج الَِّذيَن كَفَرُوا ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ ُهَو الَِّذ) ١(سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم 
 فَأََتاُهمُ اللَُّه ِمْن َحْيثُ لَْم ِمْن ِدَيارِِهمْ ِلأَوَّلِ الَْحْشرِ َما ظََننُْتْم أَنْ َيخُْرُجوا َوظَنُّوا أَنَُّهْم مَانَِعتُُهْم ُحصُونُُهْم ِمَن اللَِّه

َولَْولَا أَنْ ) ٢(لرُّْعبَ ُيْخرُِبونَ ُبُيوتَُهْم بِأَْيِديهِْم َوأَْيِدي الُْمْؤِمنَِني فَاْعَتبُِروا َيا أُوِلي الْأَْبصَارِ َيحَْتِسبُوا َوقَذََف ِفي قُلُوبِهِمُ ا
ْم َشاقُّوا اللََّه َوَرُسولَُه َوَمنْ ذَِلكَ بِأَنَُّه) ٣(كََتَب اللَُّه َعلَْيهُِم الَْجلَاَء لََعذََّبُهْم ِفي الدُّْنَيا َولَُهْم ِفي الْآِخَرِة َعذَابُ النَّارِ 

  ) ٤(ُيشَاقِّ اللََّه فَإِنَّ اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ 

  .تقدم نظريه } سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض َوُهَو العزيز احلكيم { : قوله تعاىل 
  .} الكتاب ِمن ِديَارِِهْم ألَوَّلِ احلشر  ُهَو الذي أَخَْرَج الذين كَفَرُواْ ِمْن أَْهلِ{ : قوله تعاىل 

سورة النَّضري ، وهم رهط من اليهود من ذرية : قل : سورة احلشر؟ قال : قلت البن عباس : قال سعيد بن جبري 
يف فنت بين إسرائيل انتظاراً حملمٍد صلى اهللا عليه وسلم » املدينة « نزلوا ب  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -هارون 
  .من أمرهم ما نّص عليه فكان 
  .} ِمْن أَْهلِ الكتاب { : قوله 

  .أعين من أهل الكتاب : للبيان ، فتتعلق مبحذوف ، أي » من « جيوز أن تكون 



  .» الَّذين كفروا « أهنا حال من : والثاين 
ة الديار إليهم؛ ألهنم ابتداء الغاية ، وصحت إضاف: ، ومعناها » أخرج « متعلق ب } ِمن ِديَارِِهمْ { : وقوله تعاىل 

  .أنشئوها 
  .} َألوَّلِ احلشر { : قوله 

: أي ]  ٧٨: اإلسراء [ } ِلُدلُوِك الشمس { : وهي الم التوقيت ، كقوله تعاىل » أخرج « هذه الالَّم متعلقة ب 
  .عند أول احلشر 
جئت « : ، وقوله ]  ٢٤: الفجر [ } ياليتين قَدَّْمُت ِلَحيَاِتي { : وهي كالالم يف قوله تعاىل : وقال الزخمشري 

  .إن شاء اهللا تعاىل » الفجر « يف سورة » الالم « وسيأيت الكالم على هذه » لوقت كذا 
  فصل يف الكالم على احلشر

  :اجلمع ، وهو على أربعة أضرب : » احلشر « : قال القرطيب 
  .حشران يف الدنيا وحشران يف اآلخرة 

  .} ُهَو الذي أَْخَرَج الذين كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الكتاب ِمن ِدَيارِِهْم َألوَّلِ احلشر { : ىل أما اللذان يف الدنيا فقوله تعا
قد كتب عليهم اجلالء ، فلوال ذلك  -عز وجل  -كانوا من ِسْبٍط مل يصبهم جالء ، وكان اهللا : قال الزهري 

  . »الشام « لعذّهبم يف الدنيا ، وكان أول حشر حشروا يف الدنيا إىل 
  .فليقرأ هذه اآلية » الشام « من شك أن احملشر يف : قال ابن عباس وعكرمة 

  .» إىل أْرضِ املَْحَشرِ « : إىل أين؟ قال : قالوا » اْخُرجُوا « : وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلم 
  .هذا أول احملشر : قال قتادة رضي اهللا عنه 

  .ن حشر من أهل الكتاب ، وأخرج من دياره هم أول م: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
، وآخرهم » خيرب « إخراجهم من حصوهنم إىل : » ألول احلشر « ، وإن معىن » خيرب « إهنم أخرجوا إىل : وقيل 

  .» أذرعات « و » جند « إىل » خيرب « بإخراج عمر إياهم من 
  .، وذلك بكفرهم ونقض عهدهم » أرحياء « و » تيماء « : وقيل 
  .فحشرهم قرب القيامة : احلشر الثاين  وأما

تأيت نار حتشر الناس من املشرق إىل املغرب ، تبيت معهم حيث باتوا ، وتقيلُ معهم حيث قالوا ، وتأكل : قال قتادة 
  .من ختلف منهم ، وهذا ثابت يف الصحيح 

  .وذكروا أن تلك النَّار ترى بالليل ، وال ترى بالنهار 
  .أول ووسط ، وآخر  للحشر: قال ابن العريب 

  .إجالء بن النَّضري : فاألول 
  .إجالء خيرب : واألوسط 

  .َحْشر يوم القيامة : واآلخر 
بنو قريظة ما حشروا ، ولكنهم قتلوا حكاه الثعليب : هم بنو قريظة ، وخالفه بقية املفسرين ، وقالوا : وعن احلسن 

.  
  فصل يف نسخ مصاحلة أهل احلرب على اجلالء من ديارهم

وُمصاحلة أهل احلرب على اجلالء من ديارهم من غري شيء ال جيوز اآلن ، وإمنا كان ذلك يف : قال إلكيا الطَّربي 



  .دار اإلسالم مث ُنِسَخ ، واآلن فال بد من قتاهلم ، أو سبيهم ، أو ضرب اجلزية عليهم 
عنهم اهللا ومنعتهم وقوهتم يف صدور املسلمني لعظم أمر اليهود ل: أي } َما ظَنَنُتْم أَن َيخُْرجُواْ { : قوله تعاىل 

  .واجتماع كلمتهم 
  .} وظنوا أَنَُّهم مَّانَِعتُُهْم ُحصُونُُهم مَِّن اهللا { : وقوله تعاىل 

  .إن املسلمني ظنوا أهنم لعزهتم وقّوهتم ال حيتاجون إىل أن خيرجوا من ديارهم : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .الوطيح والنَّطاة والسُّالمل والكتيبة :  املراد باحلصون: قيل 
  :فيه وجهان . } مَّانَِعتُُهْم ُحُصونُُهم { : قوله 

: مل ال يقال : ال يقال . » أهنم « خرب مقدم ، واجلملة خرب » مَانِعتهم « مبتدأ ، و » ُحُصوهنم « أن تكون : أحدمها 
ه ، وال حاجة إىل تقدمي وال تأخري؟ ألن القصد اإلخبار عن خرب» حصوهنم « مبتدأ ، ألنه معرفة ، و » َمانَعتُُهم « 

  .احلُُصون ، وألن اإلضافة غري حمضة فهي نكرة 
إن زيداً قائم أبوه ، وإن عمراً قائمة : فاعل به ، حنو » حصوهنم « و » أهنم « خرب » مانعتهم « أن تكون : الثاين 

على أن يكون خرباً مقدماً ومبتدأ مؤخراً ، خالفاً ، » م زيد قائ« : وجعله أبو حيان أوىل؛ ألن يف حنو . جاريته 
  .الكوفيون مينعونه ، فمحل الوفاق أوىل 

، وبني النظم « مانعتهم » وظنوا أن حصوهنم متنعهم ، أو : فأي فرق بني قولك : فإن قلت « : قال الزخمشري 
  .الذي جاء عليه؟ 

، وإسناد « أن » ُوثُوقهم ، ومنعها إياهم ، ويف تغيري ضمريهم امساً ل بتقدمي اخلرب على املبتدأ دليل على فرط : قلت 
اجلملة إليه دليل على اعتقادهم يف أنفسهم أهنم يف عزة ومنعة ال يباىل معها بأحد يتعرض إليهم ، وليس ذلك يف 

  .انتهى . » حصوهنم متنعهم : قولك 
  .قدم أنه مرجوح وهذا الذي ذكره إنَّما يتأتى على اإلعراب األول ، وقد ت

وتعني » علم « املشددة ، والقاعدة أنه ال يعمل فيها وال يف املخففة منها إال فعل » أن « وتسلط الظن هنا على 
  .إجراؤه جمرى اليقني لشدته وقوته ، وأنه مبنزلة العلم 

  .من أمره : أي } مَِّن اهللا { : وقوله 
  .} ْم َيْحَتِسُبواْ فَأََتاُهُم اهللا ِمْن َحْيثُ لَ{ : قوله تعاىل 

مل يظنوا ، وقيل : ، أي } من حيث مل حيتسبوا { أتاهم أمره وعذابه : أي » فأتاهم اهلالك « قرىء : قال الزخمشري 
  .من حيث مل يعلموا : 

بقتل كعب بن األشرف ، وكانوا أهل خلعة : من حيث مل حيتسبوا « : وقال ابن جريج والسدي وأبو صاحل 
  .» عة فلم مينعهم شيء منها وسالح وقصور مني

  .مينعهم شيء منها ] ال [ فأتاهم نصُر اهللا وتقويته : يعود إىل املؤمنني ، أي » فأتاهم اهللا « الضمري يف : وقيل 
بقتل سيدهم كعب بن األشرف ، وكان الذي قتله حممد بن مسلمة ، وأبو } َوقَذََف ِفي قُلُوبِهُِم الرعب { : قوله 

  .وخربه مشهور يف السرية  -وكان أخا كعب بن األشرف من الرضاعة  -المة بن وقش نائلة سلكان بن س
إثباته فيه ، ومنه قالوا يف صفة : ميلؤه ، وقذفه : اخلوف الذي يرعب الصُّدور ، أي : » الرُّْعُب « : قال أهل اللغة 

  .مقذف ، كأنه قذف اللحم قذفاً الكتنازه وتداخل أجزائه : األسد 
تدلّ على أن األمور كلها من اهللا تعاىل ، ألن اآلية دلّت على أن وقوع ذلك بالرُّعب صار سبباً يف  وهذه اآلية



إقدامهم على بعض األفعال ، وباجلملة فالفعل ال حيصل إال عند حصول داعية متأكدة يف القلب ، وحصول تلك 
  .هبذا الطريق  -تعاىل  -ىل اهللا الداعية ال يكون إال من اهللا تعاىل ، فكانت األفعال بأسرها مستندة إ

، وليس » قلوهبم « جيوز أن يكون مستأنفاً لإلخبار به ، وأن يكون حاالً من ضمري } ُيْخرُِبونَ ُبُيوَتُهم { : قوله 
  .بذاك 

  .بالتَّخفيف : بالتشديد ، وباقيهم » ُيخَرُِّبونَ « : وقرأ أبو عمرو 
  .و بالتضعيف ، وهم باهلمزة عدَّاه أبو عمر» خرَّب « ومها مبعىن؛ ألن 
 -باهلمزة  -» أخرب « هدم وأفسد ، و  -بالتشديد  -» خّرب « : أنه فرق مبعىن آخر ، فقال : وعن أيب عمرو 

  .ترك املوضع خراباً ، وذهب عنه ، وهو قول الفرَّاء 
  .وال أعلم هلذا وجهاً : قال املربد 

  .» َعِلَم وأْعلََم ، وقَاَم وأقَاَم « : ، كقوله من خرب املنزل وأخربه صاحبه » ُيخْرُِبونَ « و 
  .تصلح للتقليل والتكثري » بيوتاً « من التخريب فإمنا هو تكثري؛ ألن ذكر » خيربون بيوهتم « : وإذا قلت 

  .» فرحته وأفرحته « : وزعم سيبويه أهنما يتعاقبان يف بعض الكالم ، فيجري كل واحد جمرى اآلخر ، حنو 
  ]املتقارب [  :قال األعشى 

  وأخَْرْبَت ِمْن أْرضِ قَْومٍ ِدَيارا. ...  -٤٧٣٦
  .واختار اهلذيل قراءة أيب عمرو ألجل التَّكثري 

  .تفسرياً للرُّعب فال حملَّ له أيضاً » خيربون « وجيوز أن يكون 
ضري مل يتركوها خراباً وإمنا اخترت التشديد؛ ألن اإلخراب ترك الشيء خراباً بغري ساكن ، وبنو الن: قال أبو عمرو 

  .} بِأَْيدِيهِْم وَأَْيِدي املؤمنني { : ، وإمنا خرَّبوها باهلدم ، ويؤيده قوله تعاىل 
  فصل يف تفسري اآلية

كان املؤمنون خيربون من خارج ليدخلوا ، واليهود خيربون من داخل ليبنوا : قال قتادة والضحاك رمحهما اهللا تعاىل 
  .به ما خرب من حصنهم 

  .إن املنافقني أرسلوا إليهم أال خيرجوا وتدّربوا على األزِقَّة ، وكان املسلمون خيربون سائر اجلوانب : ل مقاتل وقا

إن املسلمني كانوا إذا ظهروا على دربٍ من دروهبم خربوه ، وكان اليهود يتأخرون إىل ما وراء بيوهتم : وقيل 
  .وينقُِّبوهنا من وراء أدبارهم 

ني كانوا خيربون ظواهر البلد ، واليهود ملا أيقنُوا باجلالء ، فكانوا ينظرون إىل اخلشبِة يف منازهلم مما إن املسلم: وقيل 
  .يستحسنونه ، أو الباب فيهدمون بيوهتم ، وينزعوهنا ، وحيملوهنا على اإلبل 

  .ما معىن ختريبهم هلا بأيدي املؤمنني؟ : فإن قيل 
  .ب فيه ، فكأهنم أمروهم به وكلفوه إياهم ملا عرضوهم لذلك ، وكانوا السب: قلت 

  .باملقاتلة » وأيدي املؤمنني « بنقض املواعدة ، » خيربون بيوهتم « : وقال الزهري 
  .يف إجالئهم عنها » وأيدي املؤمنني « يف تركهم هلا ، » بأيديهم « : وقال أبو عمرو بن العالء 

  .} فاعتربوا ياأويل األبصار { : قوله تعاىل 
مأخوذ هنا من العبور واجملاوزة من شيء إىل شيء ، وهبذا مسيت العربةُ عربةً؛ ألهنا تنتقل من العني إىل : عتبار واال

اخلدِّ ، ومسي علم التعبري؛ ألن صاحبه ينتقل من املتخّيل إىل املعقول ، ومسيت األلفاظ عبارات؛ ألهنا تنقل املعاين عن 



  .لسان القائل إىل عقلِ املستمع 
  .السعيد من اعترب بغريه؛ ألنه ينتقل عقله من حال ذلك الغري إىل حال نفسه : ويقال 

االعتبار هو النظر يف حقائق األشياء وجهات داللتها ليعرف بالنظر فيها شيء آخر من جنسها : وهلذا قال املفسرون 
.  

  .} يا أويل األبصار { : وقوله عز وجل 
  .لُّب والعقل والبصائر قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يريد أهل ال

  .أي من عاين تلك الوقائع واألبصار مجع البصر : قال الفراء 
منها ، وسلط عليهم من كان  -تعاىل  -ومن مجلة االعتبار هنا أهنم اعتصموا باحلُُصون من اهللا ، فأنزهلم اهللا 

  .ينصرهم ، وأهنم هدموا أمواهلم بأيديهم ، ومن مل يعترب بغريه اعترب يف نفسه 
  .واستدل األصوليون هبذه اآلية على وجوب العمل بالقياس 

  .} َولَْوالَ أَن كََتَب اهللا َعلَْيهِمُ اجلالء { : وقوله تعاىل 
  .على مده وهو اإلخراج : العامة 
  .أجليت القوم ، وجال هو جالء : يقال 

  .اج يكون للجماعة والواحد اجلالء أخّص من اخلروج؛ ألنه ال يقال إال جلماعة ، واإلخر: وقال املاوردي 
  .الفَْرق بينهما أن اجلالء كان مع األهل والولد ، خبالف اإلخراج فإنه ال يستلزم ذلك : وقال غريه 

  .بألف فقط » اجلَالَ « : وقرأ احلسن وعلي ابنا صاحل 
  .» النبأ « مهموزاً من غري ألف ك : وطلحة 
{ ارهم ، وأنه يبقون مدة ، فيؤمن بعضهم ويولد هلم من يؤمن أنه لوال أنه قضى أنه سيجليهم عن دي: واملعىن 

جال بنفسه جالء : ، واجلالء مفارقة الوطن يقال » بين قريظة « بالقتل كما فعل بإخواهنم : أي } لََعذََّبُهْم ِفي الدنيا 
  .، وأجاله غريه إجالء 

تدأ غري معطوف على ما قبله ، إذ لو كان معطوفاً على ، فهو كالم مب} َولَُهْم ِفي اآلخرة َعذَاُب النار { : وأما قوله 
  .تقتضي انتفاء اجلزاء حلصول الشرط » لوال « ما قبله لزم أال يوجد؛ ألن 

  .} ذَِلَك بِأَنَُّهْم َشآقُّواْ اهللا َوَرسُولَُه { : قوله تعاىل 
  .عادوه وخالفوا أمره : أي 
  .} َوَمن ُيشَآقِّ اهللا { 

  .بالفك ، كاملتفق عليه يف األفعال ، وأدغم الباقون : حممد بن السميفع قرأ طلحة بن مصرف ، و
  .واملقصود من اآلية الزَّْجر 

ِه ِمنُْهمْ َوَما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُسوِل) ٥(َما قَطَْعُتْم ِمْن ِليَنٍة أَْو َتَركُْتُموَها قَاِئَمةً َعلَى أُصُوِلَها فَبِإِذِْن اللَِّه َولُِيْخزِيَ الْفَاِسِقَني 
َما أَفَاَء ) ٦(كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر  فََما أَْوَجفُْتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍ وَلَا رِكَابٍ َولَِكنَّ اللََّه ُيَسلِّطُ ُرُسلَُه َعلَى َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعلَى

قُْرَبى وَالْيََتاَمى وَالَْمَساِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا َيكُونَ دُولَةً اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى فَِللَِّه َوِللرَُّسولِ وَِلِذي الْ
  ) ٧( اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ َبْيَن الْأَغْنَِياِء ِمْنكُْم َوَما آَتاكُُم الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَانَْتُهوا وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ



  .} طَْعُتم مِّن لِّيَنٍة َما قَ{ : قوله 
جزاء الشرط ، فال بد » فبإذن اهللا « بيان له ، و » من لينة « ، و » قطعتم « شرطية يف موضع نصب ب » ما « 

  .اخلرب لذلك املبتدأ » بإذن اهللا « فقطعها بإذن اهللا ، فيكون : من حذف ، أي 
  .فيها خالف كبري : واللِّْينة 

  .هي النَّْخلة مطلقاً : قيل 
  ]الطويل : [ وأنشد الشاعر يف ذلك 

  َعلَى لِيَنٍة َسْوقاَء َتْهفُو جُُنوُبهَا... كَأنَّ قُُتوِدي فوقَها ُعشُّ طَائرٍ  -٤٧٣٧
  ]الطويل : [ وقال ذو الرمة 

  َنَدى لَْيلِه ِفي رِيِشهِ َيَترقَْرُق... ِطَراقُ اخلَواِفي واِقٌع فَْوَق لِيَنٍة  -٤٧٣٨
  .قاله الزهري ، ومالك ، وسعيد بن جبري وعكرمة ، واخلليل . ة ما مل تكن عجوة هي النَّْخل: وقيل 
  .ما مل تكن عجوة وال برنيَّة ، وهو قول أيب عبيدة : وقيل 

الفَْحل ، : هي العجوة خاصة ، وذكر أن العتيق والعجوة كانتا مع نوح يف السفينة والعتيق : قال جعفر بن حممد 
  .كلها ، فلذلك شّق على اليهود قطعها حكاه املاوردي  وكانت العجوة أصل اإلناث

  .القريبة من األرض : هي النَّْخلة الكرمية ، أي : وقيل 
  ]اخلفيف : [ وأنشد األخفش رمحة اهللا عليه 

  بِفِراقِ األْحبَابِ ِمْن فَْوقِ ِلينَْه... قَْد َشجَانِي احلَماُم ِحنيَ َتَغنَّى  -٤٧٣٩
متره أجود التَّمر ، وهو شديد الصُّفرة يرى . اللَّون : هي ضرب من النخل ، يقال لثمره : وقال سفيان بن عيينة 

  .نواه من خارجه ، ويغيب فيه الضِّْرس ، النخلة منها أحب إليهم من وصيف 
  .هي الفَِسْيلة؛ ألهنا ألُني من النخلة : وقيل 

  ]اخلفيف : [ وأنشد 
  ثُمَّ َحفُّوا النَّخِيلَ باآلَجامِ...  غََرُسوا ِليَنةً بَِمجَْرى َمِعنيٍ -٤٧٤٠

  .اللينة هي األشجار كلها للينها باحلياة ، وأنشد بيت ذي الرمة املتقدم : وقيل 
  .ال تنتفخ املوائد حىت توجد األلوان يعنون الدَّقل : يقولون » املدينة « وأهل : قال . إهنا الدَّقَل : وقال األصمعي 
  .» يح ما قاله الزهري ومالك والصَّح« : قال ابن العريب 

  :قوالن » لينة « ويف عني 
  .» قيمة « و » دمية « ؛ ألهنا من اللون ، وإمنا قلبت ياء لسكوهنا ، وانكسار ما قبلها ك »واو « أهنا : أحدمها 

  .؛ ألهنا من اللني »ياء « أهنا : الثاين 
  .» ر مترة ، ومت« ؛ ألنه من باب اسم اجلنس ك »لني « ومجع اللينة 

  .» رطبة ورطب وأرطاب « وهو شاذّ؛ ألن تكسري ما يفرق بتاء التأنيث شاذ ك » ليان « وقد كسر على 
  ]املتقارب : [ وأنشد 
  ِن أْضَرَم فيَها الَغويُّ الشُّعُْر... وَساِلفٍَة كََسحُوقِ اللَِّيا  -٤٧٤١

  .» ما « عائد على معىن » َتَركُْتُموَها « والضمري يف قوله 



  .» قَاِئَمةً « :  قوله
  .فإنه مجع » ما « مراعاة ملعىن » قائم « مجع » ضُرَّباً « على وزن » قُوَّماً « : قرأ عبد اهللا واألعمش وزيد بن علي 

  .مل تقطعوها : أي } ما قطعتم من لينٍة وال تركتموها على أصوهلا { وقرأ عبد اهللا ، 
  .مفرداً مذكراً » قَاِئماً « : وقرىء 
  .} أُُصولَِها {  :وقوله 
  :، وفيه وجهان » واو « بغري » أْصلها « : قرىء 

  .» َرْهن وُرُهن « : حنو » أصل « أنه مجع : أحدمها 
  .» الواو « أن يكون حذف الواو استثقاالً هلا ، واكتفى بالضمة عن : والثاين 

  فصل يف نزول اآلية
ضري ، وحتصنوا حبصوهنم أمر بقطع خنيلهم وإحراقها فجزع روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا نزل بنو الن

يا حممد زعمت أنك تريد الصَّالح ، أفمن الصالح قطع الشجر وَعقْر النخل؟ وهل : أعداء اهللا عند ذلك ، وقالوا 
وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد يف األرض؟ فوجد املسلمون يف أنفسهم وخشوا أن ذلك فساداً ، 

  .يف ذلك واختلفوا 
  .ال تقطعوا فإهنا مما أفَاَء اللَّه علينا : فقال بعضهم 
، وحتليل من قطعه من اإلمث : وقال بعضهم    .بل ُنغيظهم بقطعها ، وأنزل اهللا هذه اآلية بتصديق من هنى عن قطعه 

« ع وهي حرَّق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خنل بين النضري وقط: قال  -رضي اهللا عنه  -وروي عن عمر 
أخرب يف هذه اآلية أن ما قطعوه } َما قَطَْعُتم مِّن لِّيَنةٍ أَْو َتَركُْتُموَها قَآِئَمةً على أُصُوِلَها فَبِإِذْنِ اهللا { : ، فنزل » البُويرة 

  .} وَِلُيْخزَِي الفاسقني { بأمره : أي » فبإذْنِ اهللا « وما تركوه 
  .أذن يف قطعها ليسرَّ املؤمنني ويعزهم وخيزي الفاسقني : أي متعلقة مبحذوف » ليخزي « يف » الالم « و 

  فصل يف هدم حصون الكفار
احتجُّوا هبذه اآلية على أنَّ حصون الكفرة وديارُهم جيوز هدُمَها وحتريقَُها وتغريقها وأن ترمى باجملانيق وكذلك 

  .أشجارهم 
  .عاً للقتال أهنم قطعوا منها ما كان موض -رضي اهللا عنه  -وعن ابن مسعود 

: وروي أن رجلني كانا يقطعان أحدمها العجوة واآلخر اللون ، فسأهلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هذا 
  .قطعتها غيظاً على الكُفَّار : تركتها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقال اآلخر 

  .م واستدلوا به على جواز االجتهاد حبضرة النيب صلى اهللا عليه وسل
  .يف هذه اآلية دليل على أن كل جمتهد مصيب : قال املاوردي رمحه اهللا 

وإن كان االجتهاد يبعد يف مثله مع وجود النيب صلى اهللا عليه وسلم بني أظهرهم ، وال شكَّ : وقال إلكيا الطربي 
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى ذلك وسكت ، فتلقوا احلكم من تقريره فقط 

وهذا باطل ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان معهم ، وال اجتهاد مع حضور النيب صلى اهللا : بن العريب قال ا
عليه وسلم وإمنا يدل على اجتهاد النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما مل ينزل عليه أخذاً بعموم األذية للكفار ، ودخوالً 

  .} َوِلُيْخزَِي الفاسقني { :  -عز وجل  -ك قوله يف اإلذِْن للكل فيما يقضي عليهم بالبوارِ ، وذل



  .اآلية } َوَمآ أَفَآَء اهللا على َرُسوِلهِ { : قوله تعاىل 
  .» أفاء يفيء ، إذا رجع ، وأفاء اهللا ، إذا رده : يقال « : قال املربد 

لوا عن أوطاهنم وخيْلُوَها ما رده اهللا على أهل دينه من أموالٍ بال قتالٍ إما بأن جي: الفَْيء « : وقال األزهري 
للمسلمني ، أو يصاحلون على جزيٍة يؤّدوهنا عن رءوسهم ، أو مال غري اجلزية يفتدون به من سفِك دمائهم ، كما 

فعله بنو النضري حني صاحلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أن لكل ثالثة منهم محل بعري مما شاءوا سوى 
رده من الكفار على : فهذا املال هو الفيُء ، وهو ما أفاء اهللا على املسلمني ، أي السالح ، ويتركوا الباقي ، 

  .» املسلمني 
  .من يهود بين النضري : أي » ِمْنُهْم « : وقوله 
  .} فََمآ أَْوَجفُْتْم { : قوله 

  .نافية » ما « الفاء جواب الشرط ، أو زائدة ، على أهنا موصولة متضمنة معىن الشَّرط ، و 
وجف البعري والفرس إذا أسرع ، َيجُِف وْجفاً وَوجِيفاً ووجفَاناً : محل البعري على السَّري السريع ، يقال : اإلْيجَاف و

  .أتعبته وحركته : ، وأوجفته أنا إجيافاً ، أي 
  ]الرجز : [ قال العجاج 

  ]الطويل : [ وقال نصيب ... َناجٍ طَوَاُه األْيُن ِممَّا وَجفَا  -٤٧٤٢
  إلَْيَك ولْوالَ أْنتَ لَْم يُوجِف الرَّكُْب... أالَ ُربَّ َركْبٍ قَْد قطَْعُت وجيفَُهْم  -٤٧٤٣

  .} ِمْن َخْيلٍ { : قوله تعاىل 
  .راحلة ، وال واحد هلا من لفظها : اإلبل ، واحدها : خيالً ، والرِّكاب : زائدة ، أي » من « 

  .إالَّ على راكب البعري ، ويسمون راكب الفرس فارساً  والعرب ال يطلقون لفظ الرَّاكب: قال ابن اخلطيب 
. على ميلني قاله الفراء » املدينة « مل تقطعوا إليها ُشقَّة ، وال لقيتم هبا حرباً وال مشقة ، وإمنا كانت من : واملعىن 

  .كب مجالً إنه ر: فمشوا إليها مشياً ومل يركبوا خيالً ، وال إبالً إال النيب صلى اهللا عليه وسلم فقيل 
  .محاراً خمطُوماً بليٍف ، فافتتحها ُصلْحاً : وقيل 

أن يقسم الفَْيَء بينهم كما يقسم  -عليه الصالة والسالم  -إن الصحابة طلبوا من الرسول : قال ابن اخلطيب 
صيلها ، وأما الفرق بني األمرين ، وأن الغنيمة هي اليت أتعبتم أنفسكم يف حت -تعاىل  -الغنيمة بينهم ، فذكر اهللا 

  .الفيُء فلم يوجف عليه خبيل وال ركابٍ ، فكان األمر فيه مفوضاً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يضعه حيث يشاء 
وها هنا سؤال ، وهو أن أموال بين النَّضري أخذت بعد القتال؛ ألهنم حوصروا أياماً ، وقاتلوا وقتلوا ، مث صاحلوا 

ألموال من مجلة الغنائم ال من مجلة الفيء؟ فلهذا السؤال ذكر املفسرون ها على اجلالء ، فوجب أن تكون تلك ا
  :هنا وجهني 

أن هذه اآلية ما نزلت يف قرى بين النضري؛ ألهنم أوجفوا عليه باخليل والرِّكاب ، وحاصرهم رسول اهللا : األول 
، فصارت تلك القرى واألموال اليت  ؛ ألن أهله اجنلوا عنه»فََدك « صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون ، بل هي يفء 

فدك « يف يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غري حربٍ ، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأخذ من غلَّة 
نفقته ونفقة من يعوله ، وجيعل الباقي للسِّالح والكراع ، فلما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ادعت فاطمة » 
أنت أعز الناس علي فقراً ، وأحبهم : ، فقال أبو بكر رضي اهللا عنه » فدكاً « أنه كان حنلها  -ا رضي اهللا عنه -

إيل غىن ، لكين ال أعرف صحة قولك ، وال جيوز يل أن أحكم بذلك ، فشهدت هلا أم أمين وموىل للرسول صلى اهللا 



لم يكن فأجرى أبو بكر ذلك على ما كان عليه وسلم فطلب منها أبو بكر الشَّاهد الذي جيوز شهادته يف الشرع ف
جيريه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ينفق منه على من كان ينفق عليه الرسول ، وجيعل ما يبقى يف السالح والكُراع 

.  

جيريه على هذا اجملرى ، ورد هذا  -رضي اهللا عنه  -جعله يف يد علي  -رضي اهللا عنه  -وكذلك عمر بن اخلطاب 
  .إن بنا غًنى وباملسلمني إليه حاجة : وقال  -رضي اهللا عنه  - يف آخر عهد عمر

فكان جيريه هذا اجملرى ،  -رضي اهللا عنه  -جيريه كذلك ، مث عاد إىل علي  -رضي اهللا عنه  -وكان عثمان 
  .اتَّفقوا على ذلك  -رضي اهللا عنهم  -واألئمة األربعة 
 وقراهم ، وليس للمسلمني يومئذ كثري خيل وال ركاب ، ومل أن هذه اآلية نزلت يف بين النضري: والقول الثاين 

، فمشوا إليها مشاة ، ومل يركب إال رسول اهللا » املدينة « يقطعوا إليها مسافة كبرية ، وإمنا كانوا على ميلني من 
راه ما مل حيصل جم -تعاىل  -صلى اهللا عليه وسلم فلما كانت املقاتلة قليلة ، واخليل والركاب غري حاصل أجراه اهللا 

فيه املقاتلة أصالً ، فخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتلك األموال فروي أنه صلى اهللا عليه وسلم قسمها بني 
أبو دجانة ، وسهل بن حنيف ، واحلرث بن : املهاجرين ، ومل ُيْعِط األنصار شيئاً منها إال ثالثة نفرٍ كانت هبم حاجة 

  .الصمة 
ملا ترك بنو النضري ديارهم وأمواهلم طلب املسلمون أن يكون هلم منها حظ كالغنائم ، فبني اهللا : قال بعض العلماء 

أهنا يفٌء ، وكان قد جرى بعض القتال؛ ألهنم حوصروا أياماً ، وقاتلوا وقتلوا ، مث صاحلوا على اجلالء ،  -تعاىل  -
تلك األموال  -تعاىل  -صار ، فخص اهللا ومل يكن قتالٌ على التحقيق ، بل جرى مبادىء القتال ، وجرى احل

  .برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وذكرهم أنه إمنا نصر رسوله صلى اهللا عليه وسلم ونصرهم بغري  -تعاىل  -علمهم اهللا : وقال جماهد رضي اهللا عنه 

  .كراع وال عدة 
  .من أعدائه } ولكن اهللا يسلط رسله على من يشاء من عباده { 

  . -رضي اهللا عنهم  -ن أن تلك األموال كانت خاصة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دون أصحابه ويف هذا بيا

  .} َوَمآ أَفَآَء اهللا { : قوله تعاىل 
  .» مل يدخل العاطف على هذه اجلملة؛ ألهنا بيان لألوىل ، فهي منها غري أجنبية عنها « : قال الزخمشري 

وهي على ثالثة » فدك « و » املدينة « ، ومها ب » النضري « و » قريظة « هي : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
لرسوله صلى اهللا عليه  -تعاىل  -جعلها اهللا » ينبع « و » عرينة « ، وقرى » خيرب « و » املدينة « أميال من 

غري الرسول صلى اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم ُسهماناً ل -تعاىل  -وسلم وبني أن يف ذلك املال الذي خصه اهللا 
  .عليه وسلم تطييباً منه لعباده 
  فصل يف املراد بذي القرىب

  .أمجعوا على أن املراد بذي القرىب بنو هاشم ، وبنو املطلب : قال ابن اخلطيب 
 يف وقد تكلم العلماء يف هذه اآلية واليت قبلها على معنامها هل معنامها واحد أو خمتلف ، واآلية اليت: وقال القرطيب 

  .األنفال؟ 
من كون » األنفال « منسوخ بآية } مَّآ أَفَآَء اهللا على َرُسوِلِه ِمْن أَْهلِ القرى { : إن قوله تعاىل : فقال بعضهم 



اخلمس ملن مسي له ، واألمخاس األربعة ملن قاتل ، وكان يف أول اإلسالم تقسم الغنيمة على هذه األصناف ، وال 
  .وهذا قول يزيد بن رومان ، وقتادة وغريمها ، وحنوه عن مالك رضي اهللا عنه  يكون ملن قاتل عليها شيء ،

ما غنمتم بُصلْح من غري إجياف خيل ، وال ركاب ، فيكون ملن مسى اهللا تعاىل فيه فيئاً ، األول للنيب : وقال بعضهم 
  .صلى اهللا عليه وسلم خاصة إذا أخذ منه حاجته كان الباقي يف مصاحل املسلمني 

هي اجلزية واخلراج لألصناف املذكورة : والثانية . للنيب صلى اهللا عليه وسلم : األوىل : ل معمر رضي اهللا عنه وقا
  .للغامنني » األنفال « الغنيمة يف سورة : والثالثة . فيه 

ري قتال ما حصل من أموال الكفار بغ: إنَّ معىن اآليتني واحد ، أي : وقال الشافعي رضي اهللا عنه وبعض العلماء 
قسم على مخسة أسهمٍ ، أربعة منها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقسم اخلمس الباقي على مخسة أسهمٍ؛ سهم 

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيضاً ، وسهم لذوي القُْرىب ، وهم بنو هاشم ، وبنو املطلب؛ ألهنم منعوا الصدقة ، 
  .سهم للمساكني ، وسهم ألبناء السبيل وسهم لليتامى ، و. فجعل هلم حق يف الفيء 

وأما بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فالذي كان من الفيء لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصرف عند 
يف قول إىل اجملاهدين املترّصدين للقتال يف الثُّغُور؛ ألهنم القائمون مقام الرسول صلى  -رضي اهللا عنه  -الشافعي 

  .م اهللا عليه وسل
يصرف إىل مصاحل املسلمني من سد الثُّغور ، وحفر األهنار ، وبناء القناطر ، يقدم األهم فاألهم ، : ويف قول آخر 

  .وهذا يف أربعة أمخاس الفيء 

فأما السهم الذي كان له من مخس الفيء والغنيمة فهي ملصاحل املسلمني بعد موته صلى اهللا عليه وسلم بال خوف ، 
  .» لَْيَس يل ِمْن غَناِئمكُْم إالَّ اخلمُس ، واخلمُس مردوٌد فِْيكُم « :  عليه وسلم كما قال صلى اهللا

وكذلك ما خلفه من املال غري موروث ، بل هو صدقة عنه يصرف يف مصاحل املسلمني ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .» إنَّا ال ُنورثُ ما تركناُه صدقة « : 

فأضافه إليه ، غري أنه } َوَمآ أَفَآَء اهللا على َرُسوِلِه { : اهللا عليه وسلم لقوله تعاىل كان مال الفيء لنبيه صلى : وقيل 
  .كان ال يتأثّل ماالً ، إمنا كان يأخذ بقدر حاجة عياله ، ويصرف الباقي يف مصاحل املسلمني 

  :ال إشكال أهنا ثالثة معاٍن يف ثالث آيات : قال ابن العريب رمحه اهللا 
احلشر [ } ُهَو الذي أَْخَرجَ الذين كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الكتاب ِمن ِدَيارِِهْم ألَوَّلِ احلشر { : وهي قوله تعاىل  فاآلية األوىل

فََمآ أَْوجَفُْتْم َعلَْيِه ِمْن { من أهل الكتاب معطوفاً عليهم : يعين } َوَمآ أَفَآَء اهللا على َرسُوِلِه { : ، مث قال تعاىل ]  ٢: 
كانت خالصة لرسول اهللا صلى اهللا : فال حق لكم فيه ، ولذلك قال عمر  -كما بينا  -يريد } رِكَابٍ  َخْيلٍ َوالَ

  .عليه وسلم يعين بين النضري ، وما كان مثلها فهذه آية واحدة ، ومعىن متحد 
، وهذا كالم مبتدأ غري األول } َوِللرَُّسولِ  مَّآ أَفَآَء اهللا على َرُسوِلِه ِمْن أَْهلِ القرى فَِللَِّه{ : قوله تعاىل : اآلية الثانية 

ملستحق غري األول ومسى اآلية الثانية آية الغنيمة ، وال شك يف أنه معىن آخر باستحقاق آخر ملستحق آخر ، بيد أن 
 اآلية األوىل والثانية مشتركتان يف أن كل واحدة منهما تضمنت شيئاً أفاء اهللا على رسوله ، واقتضت اآلية األوىل

مَّآ أَفَآَء { : أنه حاصل بقتال ، وعريت اآلية الثالثة وهي قوله تعاىل » األنفال « أنه حاصل بغري قتال ، واقتضت آية 
  .، عن ذكر حصوله بقتال ، أو بغري قتال ، فمن ها هنا نشأ اخلالف } اهللا على َرُسوِلِه ِمْن أَْهلِ القرى 

  .الصُّلح كله وحنوه هي ملحقة باألوىل ، وهو مال : فقالت طائفة 
  .، واختلفوا هل هي منسوخة كما تقدم أو حمكمة؟ » األنفال « هي ملحقة بآية : وقالت طائفة 



  .» وإحلاقها باليت قبلها؛ ألن فيه جتديد فائدة ومعىن « : قال القرطيب 
  .تأخر ، ومن املَُحال أن ينسخ املتقدم امل» األنفال « نزلت بعد » احلشر « إن سورة : وقد قيل 

  فصل يف أموال األئمة والوالة
  :األموال اليت لألئمة والوالة فيها مدخل ثالثة أضرب 

  .ما أخذ من املسلمني على طريق التَّطهري هلم كالصَّدقات والزكوات : األول 
  .الغنائم ، وهو ما حيصل يف أيدي املسلمني من أموال الكفار باحلرب والقهر والغلبة : والثاين 

الفيء ، وهو ما رجع للمسلمني من أموال الكفار عفواً صفواً من غري قتال ، وال إجياف كالصلح واجلزية  :والثالث 
  .واخلراج والُعشُور واملأخوذ من جتار الكفار 

  .ومثله أن يهرب املشركون ، ويتركون أمواهلم ، أو ميوت منهم أحد يف دار اإلسالم وال وارث له 
  .واملساكني والعاملون عليها حسب ما ذكره تعاىل يف سورة التوبة  فأما الصدقة فمصرفها الفقراء

قُلِ { : » األنفال « وأما الغنائم فكانت يف صدر اإلسالم للنيب صلى اهللا عليه وسلم يصنع فيها ما شاء كما قال يف 
 ٤١: األنفال [ } ْمُتم مِّن َشْيٍء واعلموا أَنََّما غَنِ{ : مث نسخ بقوله تعاىل ]  ١: األنفال [ } األنفال ِللَِّه والرسول 

  .اآلية وقد مضى وأما الفيء وقسمته وقسمة اخلمس سواء ] 
واألمر فيهما عند مالك إىل اإلمام ، فإن رأى حبسهما لنوازِلَ تنزل باملسلمني فعل ، وإن رأى « : قال القرطيب 

، ويستوي فيه غريبهم وموالهم ، ويبدأ قسمتهما ، أو قسمة أحدمها ، قسمها كلها ، أو قسم أحدمها بني الناس 
بالفقراء من رجال ونساء حىت يغنوا ، ويعطي ذوي القرىب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الفيِء سهمهم 

  .» على ما يراه اإلمام ، وليس هلم حد معلوم 
  .وهل يعطي الغين منهم؟ 

  .فأكثر الناس على إعطائه؛ ألنه حق هلم 
  .ال يعطي منهم غري فقرائهم؛ ألنه جعل هلم عوضاً من الصدقة :  عنه وقال مالك رضي اهللا

إن ما حصل من أموال الكفار بغري قتال كان يقسم يف عهد النيب صلى اهللا عليه : وقال الشافعي رضي اهللا عنه 
يقسم  وسلم على مخسة وعشرين سهماً للنيب صلى اهللا عليه وسلم عشرون سهماً يفعل فيها ما يشاء ، واخلمس

  .على ما يقسم عليه مخس الغنيمة 
وهذا القول ما سبقه به أحد علمناه ، بل كان ذلك خالصاً له كما ثبت يف : قال أبو جعفر أمحد بن نصر الداودي 

جيوز أن ]  ٣٢: األعراف [ } َخاِلَصةً َيْوَم القيامة { : الصحيح عن عمر مبيناً لآلية ، ولو كان هذا لكان قوله 
  .ا غريهم يشركهم فيه

  فصل يف تقسيم هذه األموال
وتقسم هذه األموال املتقدم ذكرها يف البلد الذي جُبَِي فيه ، وال ينقل عن ذلك البلد الذي جيب فيه حىت يغنوا ، مث 
ينقل إىل األقرب من غريهم ، إالَّ أن ينزل بغري البلد الذي جيب فيه فاقة شديدة ، فينتقل إىل أهل الفاقة حيث كانوا 

  .وكانت مخسة أعوام أو ستة » الرَّمادة « يف أعوام  -رضي اهللا عنه  -ا فعل عمر كم
  .عامني : وقيل 
ورأى اإلمام إيقاف الفيء أوقفه لنوائب . عام اشتّد فيه الطَّاعون مع اجلوع ، وإن مل يكن ما وصفناه : وقيل 

فيه بني الناس ، إال أنه يؤثر أهل احلاجة والفاقة ، املسلمني ، ويبدأ مبن أبوه فقري ، والفيء حالل لألغنياء ، ويساوي 



والتفضيل فيه إمنا يكون فيه على قدر احلاجة ، ويعطي منه الغرماء ما يؤدون به ديوهنم ، ويعطي منه اجلائزة والصِّلة 
هم إن كان ذلك أهالً ، ويرزق القضاة واحلكام ، ومن فيه مصلحة للمسلمني ، وأوالهم بتوفري احلظ منهم أعظم

  .للمسلمني نفعاً ، ومن أخذ من الفيء شيئاً يف الديوان كان عليه أن يغزو إذا وقع الغزو 

  .} كَْي الَ َيكُونَ دُولَةً { : قوله تعاىل 
» دولة « ونصب  -من حتت  -بالياء : بالرفع فقط ، والباقون » دولة « بالتاء والياء ، » تكون « : قرأ هشام 

  .تامَّة ، وأما التذكري والتأنيث فواضحتان؛ ألنه تأنيث جمازي »  كان« فأما الرفع فعلى أن 
» دولة « وأما النصب فعلى أهنا الناقصة ، وامسها ضمري عائد على الفيء ، والتذكري واجب لتذكري املرفوع ، و 

  .اعتباراً بلفظها » ما « عائد على » دولة « وقيل . خربها 
  .بضم الدال » دولة « : وقرأ العامة 

  .بفتحها : والسلمي  -رضي اهللا عنه  -وعلي بن أيب طالب 
ما يدور من : مها مبعىن ، وهو قول عيسى بن عمر ، ويونس ، واألصمعي ، وهو ما يدولُ لإلنسان ، أي : فقيل 

  .اجلد والغىن والغلبة 
» اِمللْك « ، وبالضم من  -يم بضم امل -من املُلك  -بالفتح  -» الدَّْولة « : وقال احلُذَّاق من البصريني والكسائي 

  .أو بالضم يف املال ، وبالفتح يف النُّْصرة  -بكسرها  -
فَِللَِّه { : علة لقوله تعاىل » كي ال « وهذا يرده القراءة املروية عن علي والسلمي ، فإن النصرة غري مرادة قطعاً ، و 

  .استقراره لكذا هلذه العلة : أي } َوِللرَّسُولِ 
  .الدولة اسم للشَّيء الذي يتداوله القوم بينهم : قال املربد 

اسم ملا يتداول ، وبالفتح مصدر من  -بالضم  -انتقال حال سارة من قوم إىل قوم ، فالدُّولة  -بالفتح  -والدولة 
 كي ال: هذه دولة فالن ، أي قد أقبل ، واملعىن : هذا ، ويستعمل يف احلالة الساّرة اليت حتدث لإلنسان ، فيقال 

  .يكون الفيُء الذي حقه أن يعطى للفقراء ليكون هلم ُبلغةً يعيشون هبا واقعاً يف يد األغنياء ودولة هلم 
فعلنا ذلك يف هذا الفيِء ، كي ال يقسمه الرؤساء واألغنياء واألقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء منها : واملعىن 

  .أيضاً بعد املرباع ما شاء 
  ]الوافر [ : وفيها يقول شاعرهم 

  .. .لََك اِملرَْباُع مِْنَها والصَّفَاَيا  -٤٧٤٤
  .لئال يعمل فيه كما كان يعمل يف اجلاهلية : يقول 

إهنا نزلت يف رؤساء املسلمني ، قالوا فيما ظهر عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أموال : قال الكليب 
  ]الوافر : [ ودعنا والباقي ، فهكذا كنا نفعل يف اجلاهلية؛ وأنشد يا رسول اهللا ، ُخذْ صفيَّك والربح ، : املشركني 
  وُحكُْمَك والنَِّشيطَةُ والفُضُولُ... لََك اِملرَْباُع مِْنَها والصَّفَاَيا  -٤٧٤٥

  .هذه اآلية  -تعاىل  -فأنزل اهللا 
  ] .» فانتهوا « األخذ والغلول من [ } َوَمآ آَتاكُُم الرسول فَُخذُوُه َوَما نََهاكُْم َعْنُه { : قوله تعاىل 

  .قاله احلسن وغريه 
ما آتاكم من : ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه ، وما منعكم عنه فال تطلبوه ، قال ابن جريج : وقال السدي 

  .طاعيت فافعلوه ، وما هناكم عنه من معصييت فاجتنبوه 



  عاىلفصل يف أن أوامر النيب صلى اهللا عليه وسلم من أوامر اهللا ت
ألن اآلية وإن كانت يف  -تعاىل  -هذه اآلية تدل على أن كل ما أمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر من اهللا 

  .الغنائم ، فجميع أوامره صلى اهللا عليه وسلم ونواهيه داخل فيها 

  .انزع عنك هذا : لقي ابن مسعود رجالً حمرماً وعليه ثيابه ، فقال : قال عبد الرمحن بن زيد 
َوَمآ آَتاكُُم الرسول فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه { : اتقرأ عليَّ هبذه آية من كتاب اهللا تعاىل؟ قال نعم : فقال الرجل 

  .} فانتهوا 
َسلُوين عمَّا شئتم أخربكم : يقول  -رضي اهللا عنه  -مسعت الشافعي : وقال عبد اهللا بن حممد بن هارون الفريايب 

أصلحك اهللا ، ما تقول يف احملرم يقتل : فقلت له : وسنة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم قال  -اىل تع -من كتاب اهللا 
وََمآ آَتاكُمُ الرسول فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه { : بسم اهللا الرمحن الرحيم ، قال اهللا تعاىل : فقال : الزُّْنبُور؟ قال 

رضي اهللا  -لك بن عمري عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد امل. } فانتهوا 
  .» اقَْتُدوا باللَّذْينِ من َبْعِدي أيب َبكرٍ وُعمر رِضَي اللَُّه عنُهَما « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -عنه 

 -عمر بن اخلطاب  حدثنا سفيان بن عيينة بن مسعر بن كدام ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب عن
  .أنه أمر بقتل الزُّْنبُور  -رضي اهللا عنه 

، وأن النيب » عمر « وهذا اجلواب يف غاية احلسن أفىت جبواز قتل الزنبور يف اإلحرام ، وبيَّن أنه يقتدي فيه ب 
 عليه وسلم فجواز أمر بقُبول ما يقوله الرسول صلى اهللا -تعاىل  -صلى اهللا عليه وسلم أمر باالقتداء به ، وأنَّ اهللا 

  .قتله مستنبط من الكتاب والسُّنَّة 
أَِطيُعواْ اهللا { : يف سورة النساء يف قوله تعاىل : هل ُهنَّ أحرار؟ فقال : وسئل عكرمة عن أمهات األوالد ، فقال 

  ] . ٥٩: النساء [ } َوأَِطيعُواْ الرسول َوأُوِْلي األمر ِمنكُْم 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال  -رضي اهللا عنه  -قمة عن ابن مسعود وغريه عن عل» صحيح مسلم « ويف 

فبلغ ذلك » لََعَن اللَُّه الواِشَماِت واملُْستوِشَماِت واملُتنمِّصَات واملَُتفلَِّجاِت للُحْسنِ ، املُغيِّراِت خلَلْقِ اهللا « : وسلم 
وما يل : إنه بلغين أنك لعنت كيت وكيت ، فقال : ت أم يعقوب ، فجاءت فقال: يقال هلا » َبنِي أسد « امرأة من 

لقد قرأت ما بني الدفتني فما : ال ألَعُن من لعنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف كتاب اهللا تعاىل ، فقالت 
َوَما نََهاكُمْ َوَمآ آَتاكُُم الرسول فَُخذُوُه { : [ إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه ، أما قرأت : وجدت فيه ما تقول ، فقال 

  .} َعْنُه فانتهوا 
  .احلديث . فإنه قد هنى اهللا عنه : بلى ، قال : قالت 

  فصل يف الكالم على اآلية
  .} َوَمآ آَتاكُُم الرسول فَُخذُوُه { : قوله تعاىل 

  .} ُه فانتهوا َوَما َنَهاكُْم َعْن{ ] : وإن جاء بلفظ اإليتاء وهو املناولة ، فإن معناه األمر بدليل قوله تعاىل 
إذَا أَمرتكُْم بَشيٍء فأتُوا « فقابله بالنهي ، وال يقابل النهي إال باألمر ، بدليل ما تقدم ، مع قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  .» ِمْنُه ما اْستطعُْتْم ، وإذَا َنهْيُتكُْم عن َشْيٍء فانتهُوا 
  . عذاب اهللا ، إنه شديد ملن عصاه: أي } واتقوا اهللا { : قوله 
  .} فإِنَّ اهللا َشِديدُ العقاب { اتقوا اهللا يف أوامره ونواهيه ، فال تضيعوها ، : وقيل 



اًنا َويَْنُصُرونَ اللََّه َوَرسُولَهُ ِللْفُقََراِء الْمَُهاجِرِيَن الَِّذيَن أُخْرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوأَْموَاِلهِْم َيْبَتُغونَ فَْضلًا ِمَن اللَِّه َورِْضَو
ِهمْ َوالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر وَالْإَِميانَ ِمْن قَْبِلهِْم ُيِحبُّونَ َمْن َهاَجَر إِلَْيهِْم َولَا َيجُِدونَ ِفي ُصدُورِ) ٨(ِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ أُولَ

  ) ٩(ُشحَّ نَفِْسِه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ  َحاَجةً ِممَّا أُوُتوا َويُْؤِثُرونَ َعلَى أَْنفُسِهِْم َولَْو كَانَ بِهِْم َخصَاَصةٌ َوَمْن ُيوَق

  :فيه ثالثة أوجه } ِللْفُقََرآِء { : قوله تعاىل 
  .قاله أبو البقاء والزخمشري . » ِلذي القُرىب « أنه بدل من : أحدها 

  .» وما بعده « لذي القُْرىب » هو بدل من : قيل « : قال أبو البقاء 
» هللا وللرسول « ، والذي منع اإلبدال من ] وما عطف عليه » لذي القُْرىب « ن بدل م: وقال الزخمشري [ 

أخرج رسوله صلى اهللا  -عز وجل  -واملعطوف عليهما ، وإن كان املعىن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا 
يترفع برسوله صلى اهللا عليه وسلم  - تعاىل -وأن اهللا } َويَنُصُرونَ اهللا َوَرُسولَُه { : عليه وسلم من الفقراِء يف قوله 

  .عن تسميته بالفقريِ ، وأن اإلبدال على ظاهر اللفظ من خالف الواجب يف تعظيم اهللا عز وجل 
صلى اهللا عليه وسلم وهو قبيح لفظاً ، وإن كان املعىن على خالف » اهللا ورسوله « بأنه بدل من : يعين أنه لو قيل 

 -تفخيماً ، وإال فاهللا  -عز وجل  -ه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإمنا ذكر اهللا إن معنا: هذا الظاهر كما قيل 
؛ ألنه حنفي ، واحلنفية يشترطون الفقر يف »لذي القُرىب « غين عن الفيء وغريه ، وإمنا جعله بدالً من  -تعاىل 

  .إعطاء ذوي القرىب من الفيِء 
، وكررت الم اجلر ملا كانت األوىل ]  ٧: احلشر [ }  وابن السبيل واملساكني{ : أنه بيان لقوله تعاىل : الثاين 

  .قاله ابن عطية . ليبني أنَّ البدل إمنا هو منها » الالم « جمرورة ب 
  .وهي عبارة قلقةٌ جداً 

  .ولكن الفيء للفقراء : خرب ملبتدأ حمذوف ، أي » للفقراء « أن : الثالث 
  .اعجبوا للفقراء : ، وقيل ولكن يكون للفقراء : تقديره : وقيل 
  :جيوز أن يكون حاالً ، ويف صاحبها وجهان » يبتغون « قوله 

  .للفقراء : أحدمها 
  .قاهلما مكي . أخرجوا » واو « : والثاين 

  فصل يف معىن اآلية
  .ومعىن اآلية أن الفيء والغنائم للفقراء واملهاجرين 

وهو مبين على اإلعراب املتقدم ، وعلى » للفقراء « كون ولكن ي} كي ال يكون دولة بني األغنياء { : وقيل 
املال هلؤالء؛ ألهنم فقراء ومهاجرون ، وقد أخرجوا : أي » واليتامى واملساكني « القول بأنه بيان لذوي القرىب ، 
  .من ديارهم فهم أحق الناس به 

للفقراء املهاجرين كي ال يكون املال دولة بني  ] ٦: احلشر [ } ولكن اهللا ُيَسلِّطُ ُرُسلَُه على َمن َيَشآُء { : وقيل 
  .األغنياء مهاجرين من بين الدنيا 

شديد العقاب للكافر بسبب الفقراء املهاجرين ومن أجلهم ، : واهللا شديُد العقاب للفقراء املهاجرين ، أي : وقيل 
  ] . ٧: احلشر [ } تامى َوِلِذي القرىب والي{ : ودخل يف هؤالء الفقراء املتقدم ذكرهم يف قوله تعاىل 

  .هذا املال لزيد لبكر لفالن : هو عطف على ما مضى ، ومل يأت بواو العطف كقولك : وقيل « : قال القرطيب 
  .» من هاجر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حبا فيه وُنصرةً له : « املهاجرون » و 



ولرسوله  -عز وجل  -وال واألهلني واألوطان حبا هللا هؤالء املهاجرين الذين تركوا الدِّيار واألم: وقال قتادة 
صلى اهللا عليه وسلم حتَّى إن الرجل منهم كان َيْعِصُب على بطنه ليقيم به صلبه من اجلوع ، وكان الرجل يتخذ 

  .احلفرية يف الشتاء ما له دثار غريها 
أحوجوهم إىل اخلروج ، وكانوا : ، أي » مكة « ر أخرجهم كفا: أي } الذين أُخْرُِجواْ ِمن دَِيارِِهْم { : قوله تعاىل 
مرضاة : يف اآلخرة أي » ورْضوَاناً « أي غنيمة يف الدنيا : } فَْضالً مَِّن اهللا { يطلبون : أي » َيْبَتُغونَ « مائة رجل 

  .يف فعلهم ذلك } أولئك ُهُم الصادقون { يف اجلهاد } َوَينُصُرونَ اهللا َوَرسُولَُه { رهبم 
من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت : ، فقال » اجلابية « خطب ب  -رضي اهللا عنه  -ن عمر بن اخلطاب وروي أ

أيبَّ بن كعب ، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ، وَمْن أراد أن يسأل عن الفقِه ، فليأت معاذ 
جعلين له خازناً وقامساً ، أال وإنِّي باٍد بأزواج  -ىل تعا -بن جبل ، ومن أراد أن يسأل عن املال فليأتين ، فإن اهللا 

من ديارنا وأموالنا » مكة « النيب صلى اهللا عليه وسلم فمعطيهّن ، مث باملهاجرين األولني أنا وأصحايب ، أخرجنا من 
.  

  .} أولئك ُهُم الصادقون { : قوله 
  .الدِّين ظهر صدقهم يف دينهم  أهنم ملا هجروا لذَّات الدنيا ، وحتملوا شدائدها ألجل: يعين 

  .} والذين َتَبوَُّءو الدار واإلميان ِمن قَْبِلهِْم { : قوله تعاىل 
  :وجهان } والذين تبّوءوا الدار { : جيوز يف قوله 

  .حاالً » حيبون « فيكون جمروراً ، ويكون من عطف املفردات ، ويكون » الفقراء « أنه عطف على : أحدمها 
  .ويكون حينئذ من عطف اجلمل » ُيحبُّون « كون مبتدأ ، خربه أن ي: والثاين 

  :ستة أوجه . » واإلميان « : ويف قوله 
  .معىن لزموا ، فيصح عطف اإلميان عليه ، إذ اإلميان ال يتبوأ » َتَبوَّءوا « أنه ضمن : أحدها 
  ]الرجز : [ خلصوا ، كقوله واعتقدوا ، أو وألفوا ، أو وأحبوا ، أو وأ: أنه منصوب مبقدر ، أي : الثاين 
  .. َعلَفُْتَها ِتْبناً وَماًء َبارِداً  -٤٧٤٦
  ]جمزوء الكامل : [ وقوله 
  ُمَتقَلِّداً َسيْفاً ورُْمحَا. ...  -٤٧٤٧
أنه يتجّوز يف اإلميان ، فيجعل اختالطه هبم وثباهتم عليه كاملكان احمليط هبم ، فكأهنم نزلوه ، وعلى هذا : الثالث 
  .وفيه خالف مشهور . ع بني احلقيقة واجملاز يف كلمة واحدة فيكون مج

مقام املضاف إليه ، » الدار « التعريف يف » الم « دار اهلجرة ، ودار اإلميان ، فأقام : أن يكون األصل : الرابع 
  .وحذف املضاف من دار اإلميان ، ووضع املضاف إليه مقامه 

  .دار اهلجرة ، ومكان ظهور اإلميان  ؛ ألهنا»املدينة « أن يكون مسى : اخلامس 
  .قال هبذين الوجهني الزخمشري 

مقام الضمري » ال « مقام املضاف إليه ، وهو حمل نظر ، وإمنا يعرف اخلالف ، هل يقوم » ال « وليس فيه إالَّ قيام 
  .املضاف إليه؟ 

  .مأواه : أي ]  ٤١: ت النازعا[ } فَإِنَّ اجلنة ِهَي املأوى { : فالكوفيون ُيجِيزُونه ، كقوله 
  ] .املأوى له : الضمري حمذوف ، أي : مينعونه ، ويقولون : والبصريون [ 



  .وقد تقدم حترير هذا وأما كوهنا عوضاً من املضاف إليه فال نعرف فيه خالفاً 
  .قاله ابن عطية . مع اإلميان معاً : أنه منصوب على املفعول معه أي : السادس 

  .فتأمله » من قبلهم « ان يصح معىن قوله وهبذا االقتر: وقال 
فأمجعوا { : وقد شرطوا يف املفعول معه أن جيوز عطفه على ما قبله حىت جعلوا قوله تعاىل « : قال شهاب الدين 

» مجعت : أمجعت شركائي ، إمنا يقال : من باب إضمار الفعل؛ ألنه ال يقال ]  ٧١: يونس [ } أَْمَركُْم َوُشَركَآءَكُْم 
.  
  صل يف املراد هبذا التبوءف

التمكن واالستقرار ، وليس يريد أن األنصار آمنوا قبل املهاجرين ، بل أراد آمنوا قبل هجرة النيب : » التََّبوُّء « 
قبل » املدينة « صلى اهللا عليه وسلم إليهم ، وال خالف أن الذين تبوَُّءوا الدار هم األنصار الذين استوطنوا 

  .» املدينة « : واملراد بالدَّار املهاجرين إليها ، 
  .والذين تبوَّءُوا الدار من قبلهم : والتقدير 

  فصل
كلها معطوفة بعضها على » احلَْشر « وأن اآليات يف » للفقراء املهاجرين « : قيل هذه اآلية معطوفة على قوله 

  .بعض 
ُهوَ { : يقول  -تعاىل  -يه؛ ألن اهللا ولو تأملوا ذلك ، وأنصفوا لوجدوه على خالف ما ذهبوا إل: قال القرطيب 

فأخرب عن بين » الفاسقني «  -إىل قوله  -]  ٢: احلشر [ } الذي أَْخَرَج الذين كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الكتاب ِمن ِدَيارِِهْم 
َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍ َوالَ رِكَابٍ ولكن َوَمآ أَفَآَء اهللا على َرسُوِلِه ِمنُْهْم فََمآ أَْوَجفُْتْم { : النضري وبين قينقاع ، مث قال تعاىل 

فأخرب أن ذلك للرسول صلى اهللا عليه وسلم ألنه مل يوجف عليه ]  ٦: احلشر [ } اهللا ُيَسلِّطُ ُرُسلَُه على َمن َيَشآءُ 
{ : حني خلَّوه ، وما تقدم فيهم من القتالِ ، وقطع شجرهم فقد كانوا رجعوا عنه وانقطع ذلك األمر ، مث قال تعاىل 

: احلشر [ } مَّآ أَفَآَء اهللا على َرسُوِلِه ِمْن أَْهلِ القرى فَِللَِّه َوِللرَُّسولِ َوِلِذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل 
ابتداء كالم يف مدحِ األنصار } والذين تبّوءوا الدار واإلميان { ، وهذا كالم غري معطوف على األول ، وكذا ]  ٧

الفَْيء للفقراء املهاجرين ، واألنصار حيبون هلم مل : فإهنم سلموا ذلك الفيء للمهاجرين ، وكأنه قال  والثناء عليهم ،
ابتداء كالم ، واخلرب ]  ١٠: احلشر [ } والذين َجآُءو ِمن َبْعِدِهمْ { حيسدوهم على ما صفا هلم من الفيء ، وكذا 

  ] . ١٠: احلشر [ } َيقُولُونَ َربََّنا اغفر لََنا { 
 ١٠: احلشر [ } والذين َجآُءو ِمن َبْعدِِهْم { ، } والذين َتَبوَُّءو الدار { : إن قوله تعاىل : وقال إمساعيل بن إسحاق 

  .هذا املال للمهاجرين ، والذين تبوَّءوا الدار واإلميان : معطوف على ما قبله ، وأهنم شركاء يف هذا الفيء ، أي ] 
]  ٦٠: التوبة [ } إِنََّما الصدقات ِللْفُقََرآِء واملساكني { : اخلطاب رضي اهللا عنه قرأ عمر بن : وقال مالك بن أوس 

.  
هذه : ، فقال ]  ٤١: األنفال [ } واعلموا أَنََّما غَنِْمُتم مِّن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه { : هذه هلؤالء ، مث قرأ : مث قال 

  :هلؤالء ، مث قرأ 

} والذين َتَبوَُّءو الدار واإلميان { ، } ِللْفُقََرآِء الُْمهَاجِرِيَن { حىت بلغ ]  ٦: احلشر [ } َرُسوِلِه  َوَمآ أَفَآَء اهللا على{ 
نصيبه منها مل » َسْرو محري « لئن عشت ليأتني الراعي ب : مث قال ]  ١٠: احلشر [ } والذين َجآُءو ِمن َبْعِدِهمْ { ، 

  .يعرق جبينه 



تبينوا األمر وتدبروه مث : ن واألنصار واستبشارهم مبا فتح اهللا عليه من ذلك ، وقال هلم إنه دعا للمهاجري: وقيل 
قد مررت البارحة : اغدوا عليَّ ففكر يف ليلته ، فتبني له أن هذه اآليات يف ذلك أنزلت فلما غدوا عليه ، قال 

إىل قوله تعاىل ]  ٧: احلشر [ } ِه ِمْن أَْهلِ القرى مَّآ أَفَآَء اهللا على َرسُوِل{ : وتال » احلشر « باآليات اليت يف سورة 
{ : ما هي هلؤالء فقط ، وتال قوله : قال } أولئك ُهُم الصادقون { : فلما بلغ قوله } ِللْفُقََرآِء الُْمهَاجِرِيَن { : 

ما بقي أحد من : مث قال ]  ١٠: احلشر [ } َرُءوٌف رَّحِيٌم { إىل قوله ]  ١٠: احلشر [ } والذين َجآُءو ِمن َبْعِدِهْم 
  .أهل اإلسالم إال وقد دخل يف ذلك 

  فصل
لوال من يأيت من آخر النَّاس ما فتحت قرية : قال  -رضي اهللا عنه  -روى مالك بن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر 

  .إال قسمتها كما قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب 
وما ظهر عليه من الغنائم ليكون يف أعطيات املقاتلة ، » مصر « و » العراق « وصح عن عمر أنه أبقى سواد 

وأرزاق اجليش والذَّراري ، وأن الزبري وبالالً وغري واحد من الصحابة أرادوه على قسم ما فتح عليهم ، فكره ذلك 
  .منهم 

مثن ليبقيه إنه استطاب أنفس أهل اجليش فمن رضي له بترك حظه بغري : فقيل : واختلف فيما فعل من ذلك 
إمنا أبقى األرض بعد استطابة أنفس القوم جعل فعله كفعل : للمسلمني فله ، ومن أىب أعطاه مثن حظه فمن قال 

  .، ألنّ اشتراءه إياها وترك من ترك عن طيب نفسه مبنزلة قسمها » خيرب « النيب صلى اهللا عليه وسلم ألنه قسم 
  .ش إنه أبقاها بغري شيء أعطاه أهل اجليو: وقيل 
: احلشر [ } َربََّنآ إِنََّك َرُءوٌف رَِّحيمٌ { : إىل قوله } ِللْفُقََرآِء الُْمهَاجِرِيَن { : إنه تأول يف ذلك قول اهللا تعاىل : وقيل 
  .على ما تقدم أيضاً ]  ١٠

  فصل يف اختالف الفقهاء يف قسمة العقار
  .لإلمام أن يوقفها ملصاحل املسلمني  -رضي اهللا عنه  -اختلفوا يف قسمة العقار ، فقال مالك 

  .اإلمام خمري بني قسمتها ، أو وقفها ملصاحل املسلمني : وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه 
ليس لإلمام حبسها عنهم بغري رضاهم ، بل يقسمها عليهم كسائر األموال ،  -ه رضي اهللا عن -وقال الشافعي 

  .فمن طاب نفساً عن حقه لإلمام أن جيعلها وقفاً عليهم فله ، ومن مل تطب نفسه فهو أحق مباله 
آُءو والذين َج{ : استطاب نفوس القائمني واشتراها منهم ، وعلى هذا يكون قوله تعاىل  -رضي اهللا عنه  -وعمر 

  .مقطوعاً مما قبله ، وأهنم ندبوا بالدعاء لألولني والثناء عليهم ]  ١٠: احلشر [ } ِمن َبْعِدِهْم 
  فصل يف فضل املدينة

» إن : على غريها من اآلفاق ، فقال « املدينة » مسعت مالكاً يذكر فضل : روى ابن وهب قال « : قال القرطيب 
والذين َتَبوَُّءو الدار واإلميان { : ، وإن غريها من القرى افتتحت بالسيف ، مث قرأ ُتبُوئْت باإلميان واهلجرة « املدينة 

  .» اآلية } ِمن قَْبِلهِْم ُيِحبُّونَ َمْن َهاَجَر إِلَيْهِْم 

  :فيه وجهان . } َوالَ َيجُِدونَ ِفي ُصُدورِِهْم حَاَجةً مِّمَّآ أُوتُواْ { : قوله تعاىل 
ال جيدون طلب حمتاج إليه : ى باهبا من االحتياج إال أهنا واقعة موقع احملتاج إليه ، واملعىن أن احلاجة هنا عل: أحدمها 

. خذ منه حاجتك ، وأعطاه من ماله حاجته : مما أويت املهاجرون من الفيِء وغريه ، واحملتاج إليه يسمى حاجة تقول 
  .قاله الزخمشري 



  .للمهاجرين » أوُتوا « رين ، ويف فعلى هذا يكون الضمري األول للجائني بعد املهاج
  .أن احلاجة هنا من احلسد : والثاين 

حسداً وحزازة مما أوتوا املهاجرين دوهنم ، وأطلق لفظ احلاجة على احلسد والغيظ واحلزازة؛ ألن هذه : قال احلسُن 
  .األشياء ال تنفك عن احلاجة فأطلق اسم الالزم على امللزوم على سبيل الكناية 

  .ن على ما تقدم قبل والضمريا
الذين { أنه حذف املضاف للعلم به ، وعلى هذا ، فالضمريان ل : أي . » احلاجة مس حاجة « : وقال أبو البقاء 

  .} تبّوءو الدار واإلميان 
وفيه . يعين ال حيسدون املهاجرين على ما ُخصُّوا به من مال الفيِء وغريه ، كذلك قال الناس « : وقال القرطيب 

مس حاجة من فقد ما أوتوا ، وكل ما جيد اإلنسان يف صدره مما حيتاج إىل إزالته : حذف مضافني ، واملعىن  تقدير
  .» فهو حاجة 

  فصل يف سبب نزول اآلية
كان املهاجرون يف دور األنصار ، فلما غنم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أموال بين النضري ، « : قال القرطيب 

فيما صنعوا مع املهاجرين يف إنزاهلم إياهم يف منازهلم وإشراكهم يف األموال ، مث قال رسول دعا األنصار وشكرهم 
إنْ أْحبَْبُتْم قََسْمُت َما أفَاَء اللَّه َعلَيَّ ِمن َبنِي النَّضريِ بَْينكُْم وَبيَْنُهْم ، وكَان املُهَاجُرونَ » : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
، فقال سَْعُد بُن « سُّكَْنى يف َمَساكنكُْم وأْموالكُْم ، وإنْ أَحَببُْتْم أْعطَيُتهم وَخَرجُوا من ِدَيارِكُْم على َما ُهْم علْيِه ِمَن ال
َبلْ نَقِْسمُه َبْيَن املهاجريَن ، وُيكوُنونَ يف ُدورنا كََما كَانُوا ، ونادت  -رضي اهللا عنهما  -ُعَباَدةَ وَسْعدُ ْبُن معاٍذ 

اللَُّهمَّ اْرَحمِ األنَصاَر وأبَْناَء » : وسلَّْمَنا يا رُسولَ اهللا ، فقال رُسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم َرضْيَنا : األنصار 
  .» وأعطى رسول اهللا للمهاجرين ، ومل يعط األنصار إال الثالثة الذين ذكرناهم « األْنصَارِ 

إذا كانوا قليالً يقنعون به ، ويرضون عنه ، وقد } مَّآ أُوتُواْ َوالَ َيجُِدونَ ِفي ُصُدورِِهْم حَاَجةً مِّ{ وحيتمل أن يريد به 
كانوا على هذه احلال حني حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم دنيا ، مث كانوا عليه بعد موته صلى اهللا عليه حبكم الدنيا 

  :، وقد أنذرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال 

  .» َحتَّى تلْقَونِي على احلَْوضِ َسَتَرونَ بَْعِدي أثََرةً فاْصُربوا « 
  .} َوُيؤِْثُرونَ على أَنفُِسهِمْ { : قوله 

إن ِشئُْتم قَسْمُتمْ » : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم بين النضري « :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس 
إن ِشئُْتم كَاَنْت لكُم ديَاُركْم وأموالكُْم ولَمْ للُمَهاجريَن من أْموالكُْم وِدَياركُْم وشَاَركُتُموُهم يف هذه الغنيمِة ، و

، فنزل » بل نقسم إلخواننا من ديارنا وأموالنا ونؤثرهم بالغنيمة : فقالت األنصار . « َنقِْسمْ لَكُْم ِمَن الَغنِيَمِة َشْيئاً 
  .اآلية } َوُيؤِْثُرونَ على أَنفُِسهِمْ { : 

اً من إيثار األنصار للضيف بالطعام ، وتعللهم عنه حىت يشبع الضيف ، وذكر املفسرون أنواع« : قال ابن اخلطيب 
مث ذكروا أن هذه اآلية نزلت يف ذلك اإليثار ، والصحيح أهنا نزلت بسبب إيثارهم املهاجرين بالفيء ، مث ال ميتنع أن 

  .يدخل فيها سائر اإليثارات 
أن رجالً بات به ضيف ، ومل يكن عنده إال  -نه رضي اهللا ع -أن الترمذي روى عن أيب هريرة : فذكر القرطيب 

نومي الصبية ، وأطفئي السراج ، وقريب للضيف ما عندك ، فنزلت هذه اآلية : قوته وقوت صبيانه ، فقال المرأته 
 «.  



جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : قال  -رضي اهللا عنه  -عن أيب هريرة : وخرجه مسلم أيضاً 
والذي بعثك باحلق نبيا ما عندي إال ماء ، فقال رسول اهللا : ين جمهوٌد ، فأرسل إىل بعض نسائه ، فقالت إ: فقال 

يا رسول اهللا أنا ، : فقام رجل من األنصار ، فقال « َمْن ُيضيف هذا الليلة رمحه اهللا؟ » : صلى اهللا عليه وسلم 
فعلليهم بشيء ، فإذا : ال ، إال قوت صبياين ، قال : لت هل عندك شيء؟ قا: فانطلق به إىل رحله ، فقال المرأته 

  .، وذكر حنو احلديث األول » دخل ضيفنا فأطفئي السراج 
  .أبو طلحة ، فانطلق به إىل رحله : فقام رجل من األنصار يقال له : ويف رواية 

كل ، ومل يكن عند أيب املتوكل أبو املتو: أهنا نزلت يف ثابت بن قيس ، ورجل من األنصار يقال له : وذكر املهدوي 
  .إال قوته 

إن أخي فالناً : أهدي لرجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأس شاة فقال : وذكر القشريي قال 
وعياله أحوج إىل هذا مّنا ، فبعثه إليه ومل يزل يبعث به واحد إىل آخر حىت تداوهلا سبعة أبيات حىت رجعت إىل 

  .اآلية } َوُيؤِْثُرونَ على أَنفُِسهِمْ  {: أولئك ، فنزلت 
أهدي لرجل من الصحابة رأس شاة ، وكان جمهوداً فوجه به إىل جار له ، فتداوله : وذكر الثعليب عن أنس ، قال 

  .سبعة أنفس يف سبعة أبيات ، مث عاد إىل األول ، فنزلت اآلية 
  فصل يف معىن اإليثار

ظوظها الدنيوية رغبة يف احلظوظ األخروية ، وذلك ينشأ عن قوة اليقني اإليثار هو تقدمي الغري على النفس وح
خصصته به وفضلته ، ومفعول اإليثار حمذوف ، أي : آثرته بكذا ، أي : وتوكيد احملبة ، والصرب على املشقة ، يقال 

  .يؤثروهنم على أنفسهم بأمواهلم ومنازهلم ، ال َعْن ِغًنى بل مع احتياجهم إليها : 

  .قد صح يف اخلرب النهي عن التصدق جبميع ما ميلكه املرء؟ :  فإن قيل
إمنا كره ذلك يف حق من ال يوثق به بالصرب على الفقر ، وخاف أن يتعّرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه ، : فاجلواب 

والصابرين ِفي {  :عليهم باإليثار على أنفسهم ، فكانوا كما قال اهللا تعاىل  -تعاىل  -فأما األنصار الذين أثىن اهللا 
  ] . ١٧٧: البقرة [ } البأسآء والضراء َوِحَني البأس 

  .فكان اإليثار فيهم أفضل من اإلمساك ، واإلمساك ملن ال يصرب ويتعرض للمسألة أوىل من اإليثار 
ِتي أحُدكُمْ يَأ» : كما روي أن رجالً جاء إىل النيب مبثل البيضة من الذَّهب ، فقال هذه صدقة ، فرماه هبا ، وقال « 

  .انتهى « بِجميعِ َما َيمِلكُُه فيتصدَّق بِِه ، ثُمَّ يقعُد فيتكفَّفُ النَّاس 
  فصل يف اإليثار بالنفس

  .اإليثار بالنَّفس فوق اإليثار باملال وإن عاد إىل النفس 
  ]البسيط : [ ومن األمثال 

  قَْصى غايِة اجلُوِدواجلُوُد بالنَّفْسِ أ... اجلُوُد باملَالِ ُجوٌد ومكرمةٌ  -٤٧٤٨
  .وأفضل من اجلود بالنفس اجلود على محاية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أن أبا طلحة ترس على النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد ، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم : ففي الصحيح 
ونك ، حنري دون حنرك يا رسول اهللا ال تشرف يا رسول اهللا ، ال يصيب: يتطلع لريى القوم ، فيقول له أبو طلحة 

  .ووقى بيده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشلْت 
إن كان به : ومعي شيء من املاء وأنا أقول [ أطلب ابن عم يل « الَيْرموك » انطلقت يوم : وقال حذيفة العدوي 



آه آه فأشار إيلّ ابن : نا برجل يقول ، فإذا أ] أسقيك ، فأشار برأسه أن نعم : رمٌق سقيته ، فإذا أنا به ، فقلت له 
أسقيك؟ فأشار أن نعم ، فسمعت آخر يقول : عمي أن انطلق إليه ، فجئت إليه ، فإذا هو هشام بن العاص ، فقلت 

آه آه فأشار هشام أن انطلق إليه ، فجئت إليه ، فإذا هو قد مات ، فرجعت إىل هشام ، فإذا هو قد مات ، : 
  .هو قد مات  فرجعت إىل ابن عمي فإذا

يا أبا : قدم علينا حاجا ، وقال « بلخ » ما غلبين أحد سوى شاب من أهل : وقال أبو اليزيد البسطامي رمحه اهللا 
  .اليزيد ، ما حد الزهد عندكم؟ 

  .إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صربنا : فقلت له 
  .عندنا « بلخ » هكذا كالب : فقال 
  .وما حّد الزهد عندكم؟ : فقلت 

  .إذا فقدنا شكرنا ، وإذا وجدنا آثرنا : قال 
ثالث ، تفريق اجملموع ، وترك طلب املفقود ، واإليثار عند الفوت : ما حدُّ الزهد؟ قال : وسئل ذو النون املصري 

.  
ومعهم أرغفة « الري » أنه اجتمع عنده نيف وثالثون رجالً بقرية من قرى : وحكي عن أيب احلسن األنطاكي 

تشبح مجيعهم ، فكسروا الرغفان وأطفئوا السراج ، وجلسوا للطعام ، فلما فرغوا فإذا الطعام حباله مل  معدودة ال
  .يأكل أحد منهم شيئاً إيثاراً لصاحبه على نفسه 

  .} َولَْو كَانَ بِهِْم َخصَاَصةٌ { : قوله تعاىل 

جه ، وحال الفقري يتخللها النقص ، احلاجة ، وأصلها من خصاص البيت ، وهي فرو: هذه واو احلال ، واخلصاصة 
  .فاستعري هلا ذلك 

ولو كانت هبم : انفراد باحلاجة ، أي : أصلها من االختصاص ، وهو االنفراد باألمر ، فاخلصاصة « : وقال القرطيب 
  .» فاقة وحاجة 

  ]الكامل : [ ومنه قول الشاعر 
  لسَّقِيُم بِِه وأثَْرى املُقْتُِرعَاَش ا... أمَّا الرَّبيعُ إذَا َتكُونُ َخصَاَصةٌ  -٤٧٤٩

  .} َوَمن ُيوقَ ُشحَّ َنفِْسِه { : قوله تعاىل 
  .بفتح الواو وتشديد القاف : العامة على سكون الواو ، وختفيف القاف من الوقاية ، وابن أيب عبلة وأبو حيوة 

  .بكسرها  -هما رضي اهللا عن -وابن عمر ] وابن أيب عبلة [ ، » شح « من  -بضم الشني  -والعامة 
  .رجل شحيح بيِّن الشُّح والشَّح والشحاحة : الشُّحُّ والبخل سواء ، يقال : قال القرطيب 

  ]الوافر : [ قال عمرو بن كلثوم 
  َعلْيِه ِلمَاله ِفيَها ُمهِينَا... َتَرى اللَِّحَز الشَّحِيَح إذَا أِمرَّْت  -٤٧٥٠

  .وجعل بعض أهل اللغة الشُّحَّ أشد من البخل 
تشّح ، وَشَحْحتُ أيضاً َتُشحُّ وتِشحُّ ،  -بالكسر  -البخل مع حرصٍ ، َشِحْحتُ : الشح : » الصحاح « ويف 

  .ورجل َشحِيٌح ، وقوٌم شحاٌح وأشحَّة 
الشُّح بالزكاة ، وما ليس بفرض من صلة ذوي األرحام والضِّيافة ، وما شاكل ذلك ، فليس : واملراد باآلية 

أنفق يف ذلك وإن أمسك عن نفسه ، ومن وّسع على نفسه ومل ينفق فيما ذكرنا من الزكوات  بشحيحٍ وال خبيل من



  .والطَّاعات فلم ُيوقَ شح نفسه 
وما : إنِّي أخاف أن أكون قد هلكت ، قال : أن رُجالً أتاه فقال : روى األسود عن ابن مسعود رضي اهللا عنه 

وأنا رجل شحيح ال أكاد أخرج من } حَّ نَفِْسِه فأولئك ُهُم املفلحون َوَمن ُيوَق ُش{ : مسعت اهللا يقول : ذاك؟ قال 
، إمنا الشُّحُّ أن تأكل مال أخيك ظُلْماً ، ولكن  -تعاىل  -ليس ذلك الذي ذكر اهللا : يدّي شيئاً ، فقال ابن مسعود 

  .ذلك هو البخل ، وبئس الشيء البخل ، ففرق رضي اهللا عنه بني الشح والبخل 
البخل أن يبخل اإلنسان مبا يف يده ، والشُّحُّ أن يشح مبا يف أيدي النَّاس ، جيب أن يكون له ما يف : وقال طاوس 

  .أيديهم باحلل واحلرام فال يقنع 
  .ليس الشح أن مينع الرجل ماله ، إمنا الشُّح أن تطمح عني الرجل فيما ليس له : قال ابن زيد 

  .ر احلرام منع الزكاة وادخا: الشح : وقال ابن جريج 
  .الظلم : الشح : وقال ابن عيينة 

  .ترك الفرائض وانتهاك احملارم : وقال الليث 
  .من اتبع هواه ، ومل يقبل اإلميان ، فذلك هو الشحيح : وقال ابن عباس 

  .فسه من مل يأخذ شيئاً هناه اهللا عنه ، ومل مينع شيئاً أمره اهللا بإعطائه ، فقد وقاه اهللا شحَّ ن: وقال ابن زيد 
َبرِىء ِمن الشُّحِّ َمْن أدَّى الزَّكَاةَ وأقَْرى الضَّْيَف ، « : وقال أنس رضي اهللا عنه قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .» وأْعطَى يف النَّاِئَبة 
  وعنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو

  .» َوسوآِتَها اللَُّهمَّ إنِّي أُعوذُ بَِك ِمْن ُشحِّ َنفِْسي ، وإسْراِفَها « 
اللهم قين ُشحَّ نفسي ، ال يزيد على ذلك ، فقلت له ، : رأيت رجالً يف الطواف يدعو : وقال أبو اهلياج األسدي 

  .إذا وقيت شح نفسي مل أسرق ومل أْزِن ومل أفعل ، فإذا الرجل عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه : فقال 
اتَّقُوا الظُّلَْم فإنَّ الظُّلَْم ظُلماٌت َيْوَم الِقَيامِة ، واتَّقُوا « : عليه وسلم  ويدل على هذا قوله صلى اهللا: قال القرطيب 

  .» الشُّحَّ فإنَّ الشُّحَّ أْهلَك َمن كَانَ قَْبلَكُم َحملُهْم على أن سفَكُوا ِدَماءُهْم واسَْتَحلُّوا َمَحارَمُهْم 
ال َيْجَتِمُع غَُباٌر يف َسبيلِ اللَّهِ « : لى اهللا عليه وسلم يقول أنه مسع رسول اهللا ص -رضي اهللا عنه  -وروى أبو هريرة 

  .» وُدَخانُ جََهنَّم يف َجْوِف َعْبدٍ أَبداً ، وال َيْجَتِمعُ الشُّحُّ واإلَميانُ يف قَلْبِ َعْبٍد أَبداً 
قر ، ألن الفقري إذا الشح أضر من الف: الفقُر ، فقال : أي شيء أضرُّ بابن آدم؟ قالوا : وقال كسرى ألصحابه 

  .وجد شبع ، والشحيح إذا وجد مل يشبْع أبداً 

ا َتجَْعلْ ِفي قُلُوبَِنا ِغلًّا ِللَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم َيقُولُونَ َربََّنا اغِْفْر لََنا َولِإِْخوَانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِالْإَِمياِن َولَ
 أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َنافَقُوا َيقُولُونَ ِلإِخَْوانِهُِم الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ لَِئْن أُْخرِجُْتْم) ١٠(َرُءوٌف َرِحيٌم  َربََّنا إِنََّك

لَِئْن أُخْرُِجوا لَا ) ١١(َيشَْهُد إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ  لََنْخُرَجنَّ َمَعكُْم َولَا نُِطيُع ِفيكُْم أََحًدا أََبًدا َوإِنْ قُوِتلُْتْم لَنَْنصَُرنَّكُْم َواللَُّه
لَأَنُْتْم أََشدُّ رَْهَبةً ِفي ) ١٢(ونَ َيْخُرُجونَ َمعَُهْم َولَِئْن قُوِتلُوا لَا َيْنُصُرونَُهْم َولَِئْن َنَصُروُهْم لَيَُولُّنَّ الْأَْدبَاَر ثُمَّ لَا يُْنَصُر

لَا ُيقَاِتلُوَنكُْم َجِميًعا إِلَّا ِفي قًُرى ُمَحصََّنٍة أَْو ِمْن َوَراِء ُجُدرٍ ) ١٣(َك بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيفْقَُهونَ ُصدُورِِهْم ِمَن اللَِّه ذَِل
الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم قَرِيًبا كََمثَلِ ) ١٤(َبأْسُُهْم بَْيَنُهمْ َشِديٌد َتْحَسبُُهْم َجِميًعا َوقُلُوُبُهمْ َشتَّى ذَِلكَ بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيْعِقلُونَ 



كََمثَلِ الشَّيْطَاِن إِذْ قَالَ ِللْإِْنَسانِ اكْفُْر فَلَمَّا كَفََر قَالَ إِنِّي َبرِيٌء ِمْنكَ إِنِّي ) ١٥(ذَاقُوا َوبَالَ أَْمرِِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 
  ) ١٦(أََخافُ اللََّه َربَّ الَْعالَِمَني 

» املهاجرين « قبله ، فإن كان معطوفاً على » الذين « حيتمل الوجهني املتقدمني يف . } الذين َجآُءو و{ : قوله تعاىل 
  .خربه » يقولون « قائلني أو مستأنف ، وإن كان مبتدأ ف : أي » حيبون « حال ل » يقولون « ، ف 
  فصل

قال بعض . } والذين َجآُءو ِمن َبْعدِِهْم { . هذه اآليات قد استوعبت مجيع املؤمنني؛ ألهنم إما املهاجرون أو األنصار 
  .وهم الذين هاجروا من بعد » املَُهاجريَن « هذا عطف على : املفسرين 

  .التابعون هلم بإحسان ، ومن دخل يف اإلسالم إىل يوم القيامة : وقيل 
الذين تبوءوا الدار واإلميان ، :  األوىل منازل املهاجرين ، والثانية هي: الناس على ثالثة منازل : قال ابن أيب ليلى 

  .والذين جاءوا من بعدهم ، فاجتهد أالَّ خترج من هذه املنازل : والثالثة 
ال أجد ، فكن أنصارياً ، فإن مل جتد فاعمل كأعماهلم ، فإن مل تستطع : كن مهاجراً ، فإن قلت : وقال بعضهم 

  .فأحبَّهم ، واستغفر هلم كما أمرك اهللا 
الناس على ثالثة منازل ، فمضت منزلتان ، وبقيت منزلة ، فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا : سعد وقال مصعب بن 

  .هبذه املنزلة اليت بقيت 
: يا ابن بنت رسول اهللا ما تقول يف عثمان؟ فقال له : وعن جعفر بن حممد عن أبيه عن جدِّه ، أنه جاءه رجل فقال 

فأنت من : ال ، قال : اآلية ، قال ]  ٨: احلشر [ ؟ } ِللْفُقََرآِء الُْمَهاجِرِيَن { يا ابن أخي أنت من قوم قال اهللا فيهم 
فواهللا لئن مل تكن : ال ، قال : اآلية ، قال ]  ٩: احلشر [ ؟ } والذين َتَبوَُّءو الدار واإلميان { : قوم قال اهللا فيهم 

والذين َجآُءو ِمن َبْعِدِهْم َيقُولُونَ َربََّنا اغفر لََنا  {: من أهل اآلية الثالثة لتخرجن من اإلسالم ، وهي قوله تعاىل 
  .} َوِإلخَْوانَِنا الذين َسَبقُوَنا باإلميان 

رضي اهللا  -جاءوا إىل حممد بن علي بن احلسني فسبُّوا أبا بكر وعمر وعثمان » العراق « وروي أن نفراً من أهل 
أفمن الذين تبوءوا الدار واإلميان من : ال ، قال : لني أنتم؟ قالوا أمن املهاجرين األو: فأكثروا ، فقال هلم  -عنهم 

والذين { : فقد تربأمت من هذين الفريقني ، أنا أشهد أنكم لستم من الذين قال اهللا فيهم : ال ، قال : قبلهم؟ ، قالوا 
، } وَنا باإلميان َوالَ َتجَْعلْ ِفي قُلُوبَِنا ِغالًّ لِّلَِّذيَن آَمُنواْ َجآُءو ِمن َبْعِدِهمْ َيقُولُونَ َربََّنا اغفر لََنا َوِإلخَْوانَِنا الذين َسَبقُ

  .ذكره النحاس . قوموا قد فعل اهللا بكم وفعل 
  فصل يف وجوب حمبة الصحابة

ألنه جعل ملن بعدهم حظًّا يف الفيء ما أقاموا على  -رضي اهللا عنهم  -هذه اآلية دليل على وجوب حمبة الصحابة 
  .مواالهتم ، واالستغفار هلم ، ومن أبغضهم أو واحداً منهم ، أو اعتقد فيه شرا أنه ال حقَّ له يف الفيء حمبتهم و

من كان يبغُض أحداً من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم وكان يف قلبه هلم غلّ فليس له حق يف يفء : قال مالك 
  .} والذين َجآُءو ِمن َبْعِدِهْم { : املسلمني ، مث قرأ 

  فصل
دلت هذه اآلية على أن الصحيح من أقوال العلماء قسمة املنقول وإبقاء العقار واألرض بني املسلمني : قال القرطيب 

إال أن جيتهد الوايل فينفذ أمراً فيمضي عمله فيه الختالف الناس فيه ، وإن  -رضي اهللا عنه  -أمجعني كما فعل عمر 



وهم  -املهاجرين واألنصار : أخرب عن الفيء وجعله لثالث طوائف  -ىل تعا -هذه اآلية قاضية بذلك ، ألن اهللا 
فهي عامة يف مجيع } والذين َجآُءو ِمن َبْعِدِهمْ َيقُولُونَ َربََّنا اغفر لََنا َوِإلخَْوانَِنا الذين َسَبقُوَنا باإلميان {  -معلومون 

  ] .الدين [ التابعني واآلتني من بعدهم إىل يوم 
داَر قَْوم ُمؤِمنَني وإنَّا إن َشاءَ ] عليكم [ السَّالُم » : يب صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل املقربة ، فقال يروى أن الن« 

َيا رسُولَ اللَِّه ، ألَْسَنا إْخوَاَنَك؟ فقَالَ رُسولُ اهللا صلى اهللا عليه : قالوا « اللَُّه بكم الِحقُونَ وِدْدتُ لَْو رأيُت إخواننا 
  .« » ُتْم أْصحَابِي ، وإْخواننا الذين لَمْ يأتُوا بَْعُد ، وأَنا فَرَطُهْم على احلْوضِ َبلْ أن» : وسلم 

إهنم الذين هاجروا : فبني النيب صلى اهللا عليه وسلم أن إخواهنم كلُّ من يأيت بعدهم ، ال كما قال السُّديُّ والكليب 
  .بعد ذلك 

بعد انقطاع » املدينة « د إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أن الذين جاءوا من بعدهم من قص: وعن احلسن أيضاً 
  .اهلجرة 

  .} َيقُولُونَ َربََّنا اغفر لََنا َوِإلخَْوانَِنا الذين َسَبقُوَنا باإلميان { : قوله 
أمرهم :  -رضي اهللا عنها  -أمروا أن يستغفروا ملن سبق هذه األمة من مؤمين أهل الكتاب ، قالت عائشة : قيل 
  .يستغفروا هلم فَسبُّوهم  أن

  .أمروا أن يستغفروا للسابقني األولني من املهاجرين واألنصار : وقيل 
أمر اهللا سبحانه باالستغفار ألصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو يعلم :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس 
  .أهنم سيُفْتُنونَ 
غفار ألصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم فسبوهم ، مسعت أمرهم باالست:  -رضي اهللا عنها  -وقالت عائشة 

  .» ال َتذَْهُب هذِه األمة حتَّى يلَعَن آِخرَُها أوَّهلَا « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
 إذا رأيتم الَّذين يُسبُّونَ أْصَحابِي« : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول :  -رضي اهللا عنهما  -وقال ابن عمر 

  .» لََعَن اللَّه َشرَّكُم : فقُولُوا 
اذكروا حماسن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أدركت هذه األمة يقولون : وقال العوام بن حوشب 

  .حىت تتآلف عليهم القلوب ، وال تذكروا ما شجر بينهم فتجسروا الناس عليهم 
: من خري أهل ملتكم؟ فقالوا : خبصلة ، سئلت اليهود تفاضلت اليهود والنَّصارى على الرافضة : وقال الشعيب 

أصحاب عيسى : من خري أهل ملتكم؟ فقالوا : ، وسئلت النصارى  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -أصحاب موسى 
أصحاب حممد صلى اهللا عليه : ، وسئلت الرافضة ، من شرُّ أهلِ ملتكم؟ فقالوا  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -

ستغفار هلم فسبوهم ، فالسيف عليهم مسلولٌ إىل يوم القيامة ال تقوم هلم راية ، وال يثبت هلم قدم ، وسلم أمروا باال
وال جتتمع هلم كلمة ، كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها اهللا بسفِك دمائهم وإدحاض حجتهم ، أعاذنا اهللا وإياكم 

  .من األهواء املضلَّة 

أَلَْم َتَر { : قوله تعاىل } َربََّنآ إِنََّك َرُءوفٌ رَّحِيٌم { حسداً وبغضاً ، : أي }  لِّلَِّذيَن آَمُنواْ َوالَ َتْجَعلْ ِفي قُلُوبَِنا ِغالًّ{ 
[ } َوقَالَ الذين كَفَُرواْ ِللَِّذيَن آَمُنواْ { : للتبليغ فقط خبالف قوله عز وجل . } إِلَى الذين َنافَقُواْ َيقُولُونَ ِإلخَْوانِهُِم 

  .فإهنا حتتمل ذلك وحتتمل العلة ]  ١٢: العنكبوت 
  فصل

هذه اآلية سبب التعجب من اغترار اليهود ملا وعدهم املنافقون من النصر معهم مع علمهم : قال القرطيب رمحه اهللا 



  .بأهنم ال يعتقدون ديناً وال كتاباً 
رفاعة بن تابوت ، : عة بن زيد ، وقيل يعين عبد اهللا بن أيبّ ابن سلول ، وعبد اهللا بن نبتل ، ورفا: قال املقاتالن 

  .وأوس بن قيظي ، كانوا من األنصار ولكنهم نافقوا ، ومالوا ليهود قريظة والنضري 
  :هم اإلخوة ، وهي هنا حتتمل وجوهاً : واإلخوان 

  .األخّوة يف الكفر؛ ألن اليهود واملنافقني اشتركوا يف عموم الكفرِ مبحمد صلى اهللا عليه وسلم : أحدها 
  .األخّوة بسبب املصادقة واملواالة واملعاونة : وثانيها 
  .األخّوة بسبب اشتراكهم يف عداوة حممد صلى اهللا عليه وسلم : وثالثها 

  .} نصَُرنَّكُْم لََنخُْرَجنَّ َمَعكُْم َوالَ ُنِطيُع فيكُْم أََحداً أََبداً َوإِن قُوِتلُْتْم لََن{ من املدينة } لَِئْن أُخْرِْجُتمْ { : فقالوا لليهود 
يعنون حممداً صلى اهللا عليه وسلم } َوالَ نُِطيُع فيكُْم أََحداً أََبداً { : هذا من قول بين النضري لقريظة ، وقوهلم : وقيل 
  .ال نطيعه يف قتالكم : قالوا 

وا معهم ، وفيه دليل على صحة نبّوة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم من جهة الغيب؛ ألهنم أخرجوا فلم خيرج
  .يف قوهلم وفعلهم } واهللا َيشَْهُد إِنَُّهمْ لَكَاِذُبونَ { : وقوتلوا فلم ينصروهم كما قال سبحانه وتعاىل 

  .يف قتالكم أو يف خذالنكم : أي } َوالَ نُِطيُع فيكُمْ أََحداً أََبداً { : فقوهلم 
  .} َوإِن قُوِتلُْتْم لَنَنصَُرنَّكُْم { : قوله تعاىل 
{ : الم موطئة حذفت للعلم مبكاهنا ، فإنَّ األكثر اإلتيان هبا ، ومثله قوله » إن « قسم املقدر ، ألن قبل أجيب ال

  .وقد تقدم ]  ٧٣: املائدة [ } َوإِن لَّْم َينَتهُواْ َعمَّا َيقُولُونَ لَيََمسَّنَّ 
لُواْ الَ َينُصرُونَُهْم َولَِئن نََّصُروُهمْ لَُيَولُّنَّ األدبار ثُمَّ الَ ُينَصُرونَ لَِئْن أُخْرُِجواْ الَ َيْخُرُجونَ َمعَُهْم َولَِئن قُوِت{ : قوله تعاىل 

 {.  
أجيب القسم لسبقه ، ولذلك رفعت األفعال ومل جتزم ، وحذف جواب الشرط لداللة جواب القسم عليه ، ولذلك 

  .كان فعل الشرط ماضياً 
وهو . ملا كان الشرط ماضياً ترك جزم اجلواب انتهى }  َينُصرُونَُهْم الَ{ : قوله تعاىل : وقال أبو البقاء رمحه اهللا 

ليس جواباً للشرط بل جواب القسم ، وجواب الشرط حمذوف كما تقدم وكأنه } الَ يَنُصُروَنُهْم { غلط؛ ألن 
  ]البسيط : [ توهم أنه من باب قوله 

   غَاِئٌب َماِلي وال َحرُِمال: َيقولُ ... وإنْ أَتاهُ َخِليلٌ َيْوَم َمْسألٍة  -٤٧٥١
جاءت « : وقد سبق أبا البقاء ابُن عطية إىل ما يوهم شيئاً من ذلك ، ولكنه صرح بأنه جواب القسم ، فقال 

؛ ألهنا راجعة على حكم القسم ال على حكم الشرط ، ويف هذا «ال خيرجون وال ينصرون » األفعال غري جمزومة يف 
  .» نظر 

يوهم أنه جاء على خالف ما يقتضيه القياس وليس كذلك ، بل جاء على ما يقتضيه »  ويف هذا نظر« : فقوله 
  .القياس 

  :ويف هذه الضمائر قوالن 
  .أهنا كلها للمنافقني : أحدمها 
  .أهنا خمتلفة بعضها هلؤالء ، وبعضها هلؤالء : والثاين 
  فصل



وقد أخرب تعاىل أن هؤالء اليهود لئن أخرجوا ، فهؤالء عامل جبميع املعلومات اليت ال هناية هلا ،  -تعاىل  -اعلم أنه 
املنافقون ال خيرجون معهم ، وكان األمر كذلك؛ ألن بين النضري ملا خرجوا مل خيرج معهم املنافقون ، وقاتلوا أيضاً 

أن ال نسلم أن األمر كما تقول ، ولئن سلمنا : فما نصروهم ، وهذا كما يقول املعترض الطاعن يف كالم الغري 
األمر كما تقول إال أنه ال يفيد ذلك فائدة فكذا هاهنا ذكر تعاىل أهنم ال خيرجون معهم ، وبتقدير أن ينصروهم إال 
أهنم ال بد وأن يتركوا النُّصرة وينهزموا ، ويتركوا أولئك املنصورين يف أيدي أعدائهم ، ونظري هذه اآلية قوله تعاىل 

  ] . ٢٣: األنفال [ } راً َألْسَمَعُهْم َولَْو أَْسَمعَُهْم لَتََولَّواْ وَُّهم مُّْعرُِضونَ َولَْو َعِلَم اهللا ِفيهِْم خَْي{ : 
ال يدومون على نصرهم ، هذا على أن الضمريين متفقان على اختالف الضمريين ، : معىن ال ينصروهنم : وقيل [ 

ولئن نصر : أي } َولَِئن نََّصُروُهْم { ينصروهنم  لئن أخرج اليهود ال خيرج معهم املنافقون ، ولئن قوتلوا ال: فاملعىن 
  ] .اليهود املنافقني ليولُّنَّ األدبار 

  .} َألنُتمْ أََشدُّ َرْهَبةً { : قوله تعاىل 
ألنتم أشد رهوبية يف : املبين للمفعول ، فالرهبة واقعة من املنافقني ال من املخاطبني ، كأنه قيل » ُرِهَب « مصدر من 

يف مدح رسول اهللا صلى اهللا  -رضي اهللا عنه  -هللا ، فاملخاطبون ُمْرِهُبونَ وهو قول كعب بن زهري صدورهم من ا
  ]البسيط : [ عليه وسلم 
  وِقيلَ إنََّك َمْحبُوٌس وَمقُْتولُ... فَلَْهَو أْخَوُف ِعْنِدي إذْ أكَلُِّمُه  -٤٧٥٢

  َعثََّر ِغيلٌ ُدوَنُه ِغيلُبَِبطْنِ ... ِمْن َضْيَغمٍ بِثََراِء األْرضِ ُمْخَدُرُه 
  .متييز » َرْهَبةً « و 

  فصل يف معىن اآلية
  .أي خوفاً وخشية يف صدورهم من اهللا ، يعين صدور بين النضري } أََشدُّ َرْهَبةً { ألنتم يا معشر املسلمني : املعىن 
» ذَِلَك « مما خيافون من رهبم ، خيافون منكم أكثر : صدور املنافقني ، وحيتمل أن يرجع إىل الفريقني ، أي : وقيل 

  .قدر عظمة اهللا وقدرته حىت خيشوه حقَّ خشيته } بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َيفْقَُهونَ { إشارة إىل اخلوف أي ذلك اخلوف 
{ إذا كانوا » إالَّ « يعين اليهود واملنافقني ال يقدرون على مقاتلتكم جمتمعني } الَ يُقَاِتلُوَنكُمْ َجِميعاً { : قوله تعاىل 

من : أي } أَْو ِمن َوَرآِء ُجُدرٍ { أهنا متنعهم منكم ، ] يظنُّون [ باخلنادق والدُّروب واحليطان } ِفي قًُرى مَُّحصََّنةٍ 
  .خلف حيطاٍن يستترون هبا جلبنهم ورهبتهم 

  .» ُيقَاِتلُوَنكُْم « متعلق ب } إِالَّ ِفي قًُرى { حال ، و » َجِميعاً « : قوله 

  .» ُجُدرٍ « : ه وقول
  :وفيه أوجه . باإلفراد » جدار « : قرأ ابن كثري وأبو عمرو 

  .أنه السُّوُر ، والسُّوُر الواحد يعم اجلميع من املقاتلة ويسترهم : أحدها 
  .أنه واحد يف معىن اجلمع لداللة السياق عليه : والثاين 

  .دار أن كل فرقة منهم وراء جدار ال أهنم كلهم وراء ج: والثالث 
  .اعتباراً بأن كل فرقة وراء جدار ، فجمع لذلك  -بضمتني  -» ُجُدر « : والباقون قرأوا 

بضمة وسكون؛ وهي ختفيف األوىل : وقرأ احلسن وأبو رجاء وابن وثاب واألعمش ، ويروى عن ابن كثري وعاصم 
  .بفتحة وسكون » َجْدر « :  يف رواية هارون عنه ، وهي قراءة كثري من املكيني -أيضاً  -، وقرأ ابن كثري 

  .هي لغة يف اجلدار : فقيل 



. وحيتمل أن يكون من َجْدر النخيل أي من وراء خنيلهم : قال : معناه أصل بنيات كالسور وحنوه : وقال ابن عطية 
  .نبت ، واحده جدرة : واجلدر . أجدر النخل إذا طلعت رءوسه أول الربيع : يقال 

  .حكاها الزخمشري  -حتني بفت -» َجَدرٌ « : وقرىء 
  .وهي لغة يف اجلدار أيضاً 

  .مجع اجلدار  -بضم اجليم وإسكان الدَّال  -» ُجْدر « : وقرىء 
ناقة « ومثله » ِظراف « ويف اجلمع كألف » كتاب « وجيوز أن تكون األلف يف الواحد كألف : قال القرطيب 

، فصار لفظ الواحد واجلمع مشتبهني يف اللفظ خمتلفني  »هجانان « ألنك تقول يف التثنية » هجان ، ونوق هجان 
  .يف املعىن 

  .قاله ابن جين 
  .} َبأُْسُهم َبْينَُهْم َشِديدٌ { : قوله 

  .جمتمعني : مفعول ثاٍن ، أي » مجيعاً « و » شديد « متعلق ب » َبْينَُهْم « 
  .بذلك  مجلة حالية ، أو مستأنفة لإلخبار. } َوقُلُوُبُهْم شىت { : وقوله 

  .بال تنوين ، ألهنا ألف تأنيث » شىت « والعامة على 
  .أي متفرقني » َشتَّى تئوب احللبة « : ومن كالمهم 

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  ِهَي الَيْوَم شَتَّى ، وهَي أْمسِ َجِميُع... إلَى اللَِّه أْشكُو نِيَّةً َشقَِّت الَعَصا  -٤٧٥٣

  .منونة ، كأنه جعلها ألف اإلحلاق » شَتى « : وقرأ مبشر بن عبيد 
  .يعين أشد تشتيتاً أي أشد اختالفاً » وقُلُوبُُهْم أشتُّ « : ويف قراءة ابن مسعود 
  فصل يف معىن اآلية

  .قاله ابن عباس . عداوة بعضهم لبعض : أي } َبأُْسُهم بَْيَنُهمْ َشِديدٌ { معىن 
  .الكالم والوعيد لنفعلن كذا ب} بَأْسُُهم َبيَْنُهْم َشدِيٌد { : وقال جماهد 

  .املراد اختالف قلوهبم حىت ال يتفقوا على أمر واحٍد : وقال السُّدي 
  .إذا مل يلقوا عدوا نسبوا أنفسهم إىل الشدة والبأس ، وإذا لقوا العدو اهنزموا } بَأْسُُهم َبيَْنُهْم َشدِيٌد { : وقيل 

  .} َتْحسَُبُهْم َجِميعاً َوقُلُوُبُهْم شىت { 
  .يعين املنافقني : وعنه أيضاً . قاله جماهد . يعين اليهود واملنافقني 

  .هم املشركون وأهل الكتاب : وقال الثوري 
متفرقة فأهل الباطل : أي : } َوقُلُوُبُهْم شىت { . جمتمعني على أْمر ورأي : أي } َتْحَسبُُهْم َجِميعاً { : وقال قتادة 

  .داوة أهل احلق خمتلفة آراؤهم وهم جمتمعون يف ع
ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ { أراد أن دين املنافقني خمالف لدين اليهود ، وهذا يقوي أنفس املؤمنني عليهم : وعن جماهد أيضاً 

  .ذلك التشتيت والكفر بأهنم قوم ال يعقلون أمر اهللا : أي } َيْعِقلُونَ 

  .ال يعقلون ما فيه احلظ هلم : وقيل 
  .لون أن تشتيت القلوب مما يوهن قواهم ال يعق: وقيل 

  .} كََمثَلِ الذين ِمن قَْبِلهِْم { : قوله تعاىل 



  .مثلهم مثل هؤالء : خرب مبتدأ مضمر ، أي 
  :فيه وجهان » قريباً « و 

واْ ذَاقُ{ : يشبهوهنم يف زمن قريب سيقع ال يتأخر ، مث بني ذلك بقوله : أنه منصوب بالتشبيه املتقدم ، أي : أحدمها 
  .} َوَبالَ أَْمرِِهمْ 

  .ذاقوا يف زمن قريب : أي » ذاقوا « أنه منصوب ب : والثاين 
  .ذاقوه يف زمن قريب سيقع ومل يتأّخر : أي 

  .وانتصابه يف وجهيه على ظرف الزَّمان 
  فصل يف معىن اآلية

  .يعين مثل هؤالء اليهود كمثل الذين من قبلهم 
  .اع أمكن اهللا منهم قبل بين النضري يعين به بين قينق: قال ابن عباس 

  .يعين بين النضري أمكن اهللا منهم قبل قريظة ، وكان بينهما سنتان : وقال قتادة 
  .يعين كفَّار قريش يوم بدر ، وكان ذلك قبل غزوة بين النضري قاله جماهد : وقال جماهد رضي اهللا عنه 

  .» قَرِيباً « : لك قال وكانت غزوة بدر قبل غزوة بين النضري بستة أشهر ، فلذ
  .هو عامٌّ يف كل من انتقم منه على كفره قبل بين النضري من نوح إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم : وقيل 

نزوهلم على حكم سعد بن » وبَالَ أْمرِِهْم « هم بنو قريظة جعل : ومن قال . جزاء كفرهم : أي » َوَبالَ أمرهم « 
« : املراد بنو النضري ، قال : ومن قال . وهو قول الضحاك ] . الذرية [ وسيب  معاذ ، فحكم فيهم بقتل املقاتلة

  .يف اآلخرة } َولَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ { اجلالء والنفي ، » وَبالَ أْمرِِهْم 
  .} كََمثَلِ الشيطان إِذْ قَالَ ِلإلِنَساِن اكفر { : قوله تعاىل 

وكمثل : ذهلم وعدم الرجاء يف نصرهتم ، وحذف حرف العطف ومل يقل هذا مثل ضربه اهللا للمنافقني واليهود يف ختا
  .أنت عاقل ، أنت كرمي ، أنت عامل : الشيطان ، ألن حذف حرف العطف كثري ، كقولك 

  .} كََمثَلِ الذين ِمن قَْبِلهِْم { كالبيان لقوله } كََمثَلِ الشيطان { : وقوله 
  فصل

اكفر؛ راهب ، نزلت عنده امرأة أصاهبا : اإلنسان الذي قال له الشيطان أن : روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ملٌم ليدعو هلا فزّين له الشيطان فوطئها فحملت ، مث قتلها خوفاً أن يفتضح ، فدلّ الشيطان قومها على موضعها ، 

هم فسجد فتّربأ منه فجاءوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوه ، فجاء الشيطان فوعده إن سجد له أجناه من هذه الورطة من
فأسلمه ، ذكره القاضي إمساعيل ، وعلي بن املديين ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عروة بن 

  .عامر ، عن عبيد بن رفاعة الزرقي ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وذكر خربه طويالً 
برصيصا ، قد : أنه كان راهب يف الفترة يقال له } كََمثَلِ الشيطان { : وذكر ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله 

  .تعبد يف صومعته سبعني سنة مل يعص اهللا فيها طرفة عني حىت أعيا إبليس ، وذكر خرب برصيصا بتمامه 

أمر نبيه أن  -تعاىل  -فضرب اهللا ذلك مثالً للمنافقني مع اليهود ، وذلك أن اهللا : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
، فدس إليهم املنافقون أالَّ خترجوا من دياركم ، فإن قاتلوكم قاتلنا معكم ، وإن » املدينة « ين النضري من ُيجِليَ ب

أخرجوكم كنا معكم ، فحاربوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فخذهلم املنافقون وتربءوا منهم كما تربأ الشيطان من 
  .برصيصا العابد 



الَ غَاِلَب لَكُمُ اليوم ِمَن { : لبين النضري كمثل إبليس إذ قال لكفار قريش  املعىن مثل املنافقني يف غدرهم: وقيل 
  .اآلية ]  ٤٨: األنفال [ } الناس وَإِنِّي َجارٌ لَّكُْم 

  .املراد باإلنسان ها هنا مجيع الناس يف غرور الشيطان إياهم : وقال جماهد 
  .} إِذْ قَالَ ِلِإلنسَاِن اكفر { : ومعىن قوله تعاىل 

حقيقة ، إمنا هو على وجه } إين أََخاُف اهللا َربَّ العاملني { : إنِّي كافر ، وليس قول الشيطان : أغواه حىت قال : أي 
  .} إِنِّي برياء مِّنَك { : التربُّؤ من اإلنسان ، فهو تأكيد لقوله تعاىل 

  .نافع ، وابن كثري ، وأبو عمرو ، وأسكن الباقون » إين « وفتح الياء من 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه وَلَْتْنظُْر نَفٌْس مَا ) ١٧(كَانَ َعاِقَبَتُهَما أَنَُّهَما ِفي النَّارِ َخاِلَدْينِ ِفيَها َوذَِلَك جََزاُء الظَّاِلِمَني فَ
ا َتكُوُنوا كَالَِّذيَن َنسُوا اللََّه فَأَْنَساُهْم أَنْفَُسُهمْ أُولَِئَك ُهمُ وَلَ) ١٨(قَدََّمْت ِلَغٍد وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ 

لَْو أَنَْزلَْنا َهذَا الْقُْرآنَ ) ٢٠(لَا َيْستَوِي أَْصحَاُب النَّارِ وَأَْصَحاُب الَْجنَِّة أَْصَحاُب الَْجنَِّة ُهُم الْفَاِئُزونَ ) ١٩(الْفَاِسقُونَ 
ُهَو اللَُّه الَِّذي لَا ) ٢١(َتُه خَاِشًعا ُمَتَصدًِّعا ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوِتلَْك الْأَْمثَالُ َنْضرُِبَها ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم َيتَفَكَُّرونَ َعلَى َجَبلٍ لَرَأَْي

لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الَْمِلُك الْقُدُّوُس السَّلَاُم  ُهَو اللَُّه الَِّذي) ٢٢(إِلََه إِلَّا ُهَو َعاِلمُ الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّْحَمُن الرَّحِيُم 
ُهَو اللَُّه الْخَاِلُق الَْبارِئُ الُْمصَوُِّر لَُه الْأَْسَماءُ ) ٢٣(الُْمْؤِمُن الْمَُهْيِمُن الْعَزِيُز الْجَبَّاُر الُْمَتكَبُِّر سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

  ) ٢٤(ا ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم الُْحسَْنى ُيسَبُِّح لَُه َم

  .} فَكَانَ َعاِقَبَتهَُمآ أَنَُّهَما ِفي النار { : قوله تعاىل 
. } عاقبتهما أهنما يف النار { وما يف حيزها ، ألن االسم أعرف من » أن « واالسم » َعاِقبَتُهَما « العامة على نصب 

  .» األنعام « و » آل عمران « هذا يف وقد تقدم حترير 
ثُمَّ { : وما يف حيزها خرب كقراءة » أن « برفعها ، على جعلها امساً ، و : وقرأ احلسن وعمرو بن عبيد وابن أرقم 

  ] . ٢٣: األنعام [ } لَْم َتكُن ِفْتَنُتُهمْ إِالَّ أَن قَالُواْ 
  .} َخاِلِديَن ِفيَها { : قوله 

  .حاالً من الضمري املستكن يف اجلار لوقوعه خرباً  العامة على نصبه ،
والتثنية ظاهرة فيمن جعل اآلية خمصوصة يف الراهب والشيطان ، ومن جعلها يف اجلنس فاملعىن فكان عاقبة الفريقني 

  .أو الصنفني 
  .يعين املنافقني واليهود : قال مقاتل 

  .} أَنَُّهَما ِفي النار { واالسم » كان « على أنه خرب » َعاِقبَتُهَما « ونصب 
برفعه خرباً ، والظرف ملغى ، فيتعلق باخلرب ، وعلى : وقرأ عبد اهللا ، وزيد بن علي ، واألعمش ، وابن أيب عبلة 

: هود [ } فَِفي اجلنة خَاِلِديَن ِفيَها { : هذا فيكون تأكيداً لفظيا للحرف ، وأعيد معه ضمري ما دخل عليه كقوله 
١٠٨ . [  

  .ى مذهب سيبويه ، فإنه جييز إلغاء الظرف وإن أكد وهذا عل
والكوفيون مينعونه ، وهذا حجة عليهم ، وقد جييبون بأنا ال نسلم أن الظرف يف هذه القراءة ملغى بل جنعله خرباً ل 

  .خرب ثان ، وهو حمتمل ملا قالوا إال أن الظاهر خالفه » خالدان « و » أن « 
  .ف املرسوم وهذه القراءة خال: قال القرطيب 



  ] . ١٣: لقمان [ } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعِظيٌم { : املشركني ، كقوله : أي } َوذَِلَك َجَزآُء الظاملني { : وقوله 
َولَْتنظُْر نَفٌْس { . يف أوامره ونواهيه ، وأداء فرائضه واجتناب معاصيه } ياأيها الذين آَمُنواْ اتقوا اهللا { : قوله تعاىل 

  .يعين يوم القيامة ، والعرب تكين عن املستقبل بالغد } َمْت ِلَغٍد مَّا قَدَّ
  ]الطويل : [ ذكر الغد تنبيهاً على أن الساعة قريبة؛ كقوله : وقيل 
قرب الساعة حىت جعلت كغد؛ ألن كل آت قريب ، : وقال احلسن وقتادة ... وإنَّ غَداً للنَّاظريَن قريُب  -٤٧٥٤

  .من خري أو شّر : أي » ما قدَّمتْ «  ومعىن. واملوت ال حمالة آت 
فلتنظر نفس واحدة يف ذلك ، ونكر الغد : ونكر النفس الستقالل النفس اليت تنظر فيما قدمت لآلخرة ، كأنه قال 

  .الغد ال يعرف كنهه لعظمه : ، لتعظيمه وإهبام أمره ، كأنه قيل 
  .» ولتنظر « : وقرأ العامة بسكون الم األمر يف قوله 

  .حيوة وحيىي بن احلارث بكسرها على األصل  وأبو
ولتنظر نفس حذركم : ، ويكون املعلل مقّدراً ، أي » كي « بكسرها ونصب الفعل ، جعلها الم : واحلسن 

  .وأعمالكم 
  .تأكيد } واتقوا اهللا { : قوله تعاىل 

ترك املعاصي القترانه : عمل ، والثانية أداء الفرائض القترانه بال: كرر لتغاير متعلق التقويني فمتعلق األوىل : وقيل 
  .بالتهديد والوعيد ، قال معناه الزخمشري 

  .} إِنَّ اهللا َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ { : مث قال 
  .مبا يكون منكم : أي } بَِما َتْعَملُونَ { : قال سعيد بن جبري 

  .} َوالَ َتكُونُواْ { : قوله تعاىل 
  .على الغيبة ، على االلتفات : يوة على اخلطاب ، وأبو ح: العامة 

  .قاله املقاتالن . أن يعملوا هلا خرياً } فَأَنَساُهْم أَنفَُسُهْم { تركوه : أي } َنسُواْ اهللا { 
  .قاله سفيان . نسوا حق اهللا ، فأنساهم حق أنفسهم : وقيل 
حكاه ابن . أن يذكر بعضهم بعضاً  بالعذاب» فأنساهم أنفسَُهْم « بترك ذكره وتعظيمه » نسُوا اللَّه « : وقيل 

  .عيسى 
  .عند التوبة » فَأنَساُهم أنفُسُهْم « عند الذنوب » َنُسوا اللََّه « : قال سهل بن عبد اهللا : وقيل 
الَ يَْرَتدُّ { : أراهم يوم القيامة من األحوال ما نسوا فيه أنفسهم ، كقوله تعاىل : أي » أْنَساُهْم أنفسَُهْم « : وقيل 

وََتَرى الناس سكارى َوَما ُهم بسكارى ولكن َعذَابَ اهللا { ، ]  ٤٣: إبراهيم [ } يْهِْم طَْرفُُهْم َوأَفِْئَدتُُهْم َهَوآٌء إِلَ
  ] . ٢: احلج [ } َشِديٌد 

أمحدت الرجل إذا وجدته : إذ كان ذلك بسبب أمره وهنيه ، كقولك » أنَساُهمْ « ونسب تعاىل الفعل إىل نفسه يف 
  . حمموداً
  .يف الشدائد » فأَنساُهْم أنفُسُهْم « يف الرخاء » َنسُوا اللََّه « : وقيل 

  .العاصون : قال ابن جبري . } أولئك ُهمُ الفاسقون { 
  .الذين خرجوا عن طاعة اهللا : الكاذبون ، وأصل الِفْسق اخلروج ، أي : وقال ابن زيد 

يف الفضل والرتبة ، ملا أرشد املؤمنني إىل ما هو : أي } اُب اجلنة الَ يستوي أَْصحَاُب النار َوأَْصَح{ : قوله تعاىل 



كالذين َنسُواْ اهللا { : وهّدد الكافرين بقوله } وَلَْتنظُْر نَفٌْس مَّا قَدََّمْت لَِغٍد { : مصلحتهم يوم القيامة ، بقوله 
الفرق بينهما معلوم بالضرورة ، وإمنا ذكر الفرق  واعلم أن. بني هبذه اآلية الفرق بني الفريقني } فَأَنَساُهْم أَنفُسَُهْم 

  .} أَْصَحاُب اجلنة ُهُم الفآئزون { : قال [ يف هذا املوضع للتنبيه على عظم ذلك الفرق ، مث 
  .وهذا كالتفسري لنفي تساويهما 

  .جبملة : اإلخبار مبفرد ، وعلى الثاين : جيوز أن يكون فصالً ، وأن يكون مبتدأ ، فعلى األول » هم « و 
  .املقربون املكرمون » الفَاِئُزونَ « ومعىن 
{ : ، وقوله ]  ١٠٠: املائدة [ } الَّ َيْسَتوِي اخلبيث والطيب { : الناجون من النار ، ونظري هذه اآلية قوله : وقيل 

ْم َنجَْعلُ الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ أَ{ : ، وقوله ]  ١٨: السجدة [ } أَفََمن كَانَ ُمْؤِمناً كََمن كَانَ فَاِسقاً الَّ َيْسَتُوونَ 
  ] . ٢٨: ص [ } ] الصاحلات كاملفسدين ِفي األرض أَْم َنجَْعلُ املتقني كالفجار 

  فصل
ألن اآلية دلت على أن : احتّجت املعتزلة هبذه اآلية على أن صاحب الكبرية ال يدخل اجلنة هبذه اآلية ، قالوا 

فلو دخل صاحب الكبرية اجلنة لكان أصحاب اجلنة وأصحاب النار [ ان ، أصحاب النار وأصحاب اجلنة ال يستوي
  .، وهو غري جائز وجوابه معلوم ] يستويان 

  فصل يف أن املسلم ال يقتل بالذمي
لَْو أَنزَلَْنا هذا القرآن { : قوله تعاىل . دلت هذه اآلية على أن املسلم ال يقتلُ بالذمي كما هو مذكور يف كتب الفقه 

  .} َبلٍ لَّرَأَْيَتُه خَاِشعاً مَُّتَصدِّعاً مِّْن َخْشَيِة اهللا على َج
وهذا حثّ على تأمل مواعظ القرآن ، وبّين أنه ال عذر يف ترك التدبر ، فإنه لو خوطب هبذا القرآن اجلبالُ مع 

قة من خشية اهللا متشق: تركيب العقل فيها النقادت ملواعظه ، ورأيتها على صالبتها ورزانتها خاشعة متصدعة ، أي 
.  

  .املتشقق : واملتصّدع . الذَّليل : واخلاشع 
  .من خشية اهللا أن يعصيه فيعاقبه » متصدعاً « هللا مبا كلفه من طاعته ، » خاشعاً « : وقيل 
  .هو على وجه املثل للكفار : وقيل 

  .} َوِتلْكَ األمثال َنضْرُِبَها ِللنَّاسِ { : قوله تعاىل 
لقرآن على اجلبل خلشع لوعده ، وتصدع لوعيده ، وأنتم أيها املقهورون بإعجازه ال ترغبون يف أنه لو أنزل ا: أي 

  .وعده ، وال ترهبون من وعيده 
ثُمَّ قََسْت قُلُوُبكُم { : والغرض من هذا الكالم التنبيه على فساد قلوب هؤالء الكفار وغلظ طباعهم ، ونظريه قوله 

  ] . ٧٤: البقرة [ } أَْو أََشدُّ قَْسَوةً  مِّن َبْعِد ذلك فَهَِي كاحلجارة
لو أنزلنا هذا القرآن يا حممد على جبل ملا ثبت وتصدع من نزوله : اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم أي : وقيل 

  .عليه ، وقد أنزلناه عليك وثبتناك له ، فيكون ذلك امتناناً عليه أن ثبته ملا مل يثبت عليه اجلبال 
لو أنذر هبذا القرآن اجلبال لتصّدعت من خشية اهللا ، واإلنسان أقل  -تعاىل  -ب لألمة ، وأن اهللا إنه خطا: وقيل 

  .قوة وأكثر ثباتاً ، فهو يقوم حبقه إن أطاع ، ويقدر على رّده إن عصى؛ ألنه موعود بالثواب ، ومزُجور بالعقاب 
  .حال؛ ألن الرؤية بصرية » خاشعاً « : قوله 

  .بإدغام التاء يف الصاد » دعاً مّص« : وقرأ طلحة 



  .} ُهَو اهللا الذي الَ إله إِالَّ ُهَو { : قوله تعاىل 
: ملا وصف القرآن بالعظم ، ومعلوم أن عظم الصفة تابع لعظم املوصوف ، أتبع ذلك بشرح عظمة اهللا تعاىل ، فقال 

  .} محن الرحيم ُهَو اهللا الذي الَ إله إِالَّ ُهَو َعاِلُم الغيب والشهادة ُهَو الر{ 
  .عامل السر والعالنية : معناه : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .ما كان وما يكون : وقيل 
  .عامل باآلخرة والدنيا : وقال سهل 

  .ما علموا وشهدوا » الشََّهادة « ما مل يعلمه العباد وال عاينوه ، و » الغيب « : وقيل 
  .تقدم مثله . } الرمحن الرحيم { : وقوله 

  .} ُهَو اهللا الذي الَ إله إِالَّ ُهَو امللك القدوس { : قوله تعاىل 
  .بفتح القاف » القَدُّوس « : قرأ أبو دينار وأبو السمال 

  ] .هو الذي كثرت بركاته : قال احلسن [ 
  .بضمها ، وهو املنّزه عن كل نقص ، والطَّاهر عن كل عيبٍ : والعامة 
  .لغة أهل احلجاز ، ألنه يتطهر منه السّطل ب -بالتحريك  -والقَدس 

  .لواحد األواين الذي يستخرج به املاء من البئر بالسانية » القادوس « ومنه 
  .بفتح أوهلما » قَدُّوس ، وسبُّوح « : وكان سيبويه يقول 

بفتح القاف » القَدُّوس « : وحكى أبو حامت عن يعقوب أنه مسع عند الكسائي أعرابياً فصيحاً يكىن أبا الدينار يقرأ 
.  

َسفُّود ، وكَلُّوب ، وَتنُّور ، وَسمُّور ، وَشبُّوط ، : فهو مفتوح األول ، مثل » فَعُّول « كل اسم على : قال ثعلب 
  .الذروح بالضم : إال السُّبُّوح والقُدُّوس ، فإنَّ الضم فيهما أكثر ، وقد يفتحان ، وكذلك 

  .النقائص  ذو السالمة من: أي . » السَّالُم « : قوله 
ذو السالمة ، مث اختلفوا يف ترمجة : النسبة ، تقديره » السَّالُم « : اتفق العلماء على أنّ قوله : قال ابن العريب 

  .النسبة 

  .معناه الذي َسِلَم من كل عيب ، وَبرِىَء من كل نقص : فقيل 
  ] . ٥٨: يس [ } رَّبٍّ رَّحِيمٍ  َسالٌَم قَْوالً مِّن{ : املسلم على عباده يف اجلّنة ، كما قال : وقيل 
  .وهذا قول اخلطايب . معناه الذي سلم اخللق من ظلمه : وقيل 

  .وعلى هذا والذي قبله يكون صفة فعل ، وعلى األول يكون صفة ذات : قال القرطيب 
  .املسلم لعباده : معناه : وقيل 
  .» املُؤِمُن « : قوله 
  .أمنه يؤمنه فهو مؤمن  :الذي أمن أولياؤه عذابُه ، يقال : أي 

املصدق لرسله بإظهار معجزاته عليهم ، ومصدق املؤمنني ما وعدهم به من الثواب ، ومصدق الكافرين ما : وقيل 
  .أوعدهم من العقاب 

  ] . ١٨: آل عمران [ } َشهَِد اهللا أَنَُّه الَ إله إِالَّ ُهَو { : املؤمن الذي وحَّد نفسه بقوله : وقال جماهد 
  .» اسم فاعل من آمن مبعىن أمن  -بكسر امليم  -املُؤِمن « : لعامة وقرأ ا



  .بفتحها : وأبو جعفر حممد بن علي بن احلسني ، وقيل ابن القعقاع 
 ١٥٥: األعراف [ } واختار موسى قَْوَمُه { : مبعىن املؤمن به ، على حذف حرف اجلر ، كقوله : فقال الزخمشري 

  .املختارون ] 
هذه القراءة؛ ألنه لو كان كذلك لكان املؤمن به ، وكان جائزاً ، لكن املؤمن : ال جيوز ذلك ، أي : وقال أبو حامت 

  .املطلق بال حرف جر يكون من كان خائفاً فأمن ، فقد رّد ما قاله الزَّخمشري 
  فصل

مسه اسم نيب حىت إذا إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النار ، وأول من خيرج من وافقه ا: قال ابن عباس 
أنتم املسلمون وأنا السالم ، وأنتم املؤمنون وأنا املؤمن ، : مل يبَق فيها من يوافق امسه اسم نيب ، قال اهللا تعاىل لباقيهم 

  .فيخرجهم من النار بربكة هذين االمسني 
  .} املهيمن العزيز { : قوله 
  .وهو قول ابن عباس وجماهد وقتادة والسدي ومقاتل . الذي ال يغيب عنه شيء » الشاهد « معىن املهيمن : قيل 

: املائدة [ } َوُمَهْيِمناً َعلَْيِه { : َهْيَمَن ُيَهْيِمُن فهو ُمَهْيِمٌن ، وقد تقدم الكالم عليه عند قوله : قال اخلليل وأبو عبيدة 
٤٨ . [  

  .القائم على َخلِْقه بقدرته : » املَُهْيِمُن « : وقال ابن األنباري 
  ]الطويل : [ أنشد و

  مَُهْيِمُنُه التَّاليهِ يف الُعْرِف والنُّكْرِ... أالَ إنَّ خَْيَر النَّاسِ َبْعَد َنبِيِِّه  -٤٧٥٥
  .نقله البغوي . املؤمن : ومعناه » أَرقْت وهرقت « : ُمؤمين فقلبت اهلمزة هاء ، كقوله : وقيل هو يف األصل 
  .» العَزِيز « وتقدم الكالم على 

  .» اجلبَّاُر « :  قوله
  .، أي قهره » أجربه على كذا « إن أمثلة املبالغة تأيت من املزيد على الثالثة ، فإنه من : استدل به من يقول 

أسأر ، فهو : من أدرك انتهى واستدرك عليه » جبَّار ودرَّاك « إال يف » أفعل « من » فّعاالً « ومل أمسع : قال الفرَّاء 
  .َسئّار 
  .من اجلرب ، وهو اإلصالح هو : وقيل 
  .خنلة جبَّارة إذا مل ينلْها اجلُناة : هو من قوهلم : وقيل 

  ]الطويل : [ قال امرؤ القيس 
  وَعالَْيَن ِقْنوَاناً من الُبْسرِ أْحَمرا... َسَواِمَق َجبَّارٍ أثيٍث فُُروُعُه  -٤٧٥٦

  .يعين النَّْخل اليت فاتت اليد 
  :فيه وجوه : قال ابن اخلطيب 

  .من جرب ، إذا أغىن الفقري وأصلح الكسري » فّعال « أنه : أحدها 
  .» هو لعمري جابٌر لكل كسريٍ وفقري ، وهو جابر دينه الذي ارتضاه « : قال األزهري 
  ]الرجز : [  -رمحه اهللا  -قال العجاج 

  .أكرهه على ما أراده أن يكون من جربه إذا : الثاين ... قَْد َجَبَر الدِّيَن اإللَُه فََجَبْر  -٤٧٥٧
  .إنه هو الذي يقهر الناس ، وجيربهم على ما أراده : قال السديُّ 



  .» ، وكثري من احلجازيني يقولوهنا « متيم » هي لغة « : قال األزهري 
  .جربه السلطان على كذا ، بغري ألف : يقول  -رمحه اهللا  -وكان الشافعي 

  .اجلبَّار هو امللك العظيم : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما : الثالث 
  .اجلبار الذي ال ُتطاق سطوته : وقيل 

  :هذا الذي ذكرنا من معاين اجلبار يف صفة اهللا تعاىل ، وأما معاين اجلبار يف صفة اخللق فلها معان : قال الواحدي 
  ] . ٤٥: ق [ } وََمآ أَنَت َعلَْيهِم بَِجبَّارٍ { : املَُسلَّط ، كقوله : أحدها 
  ] . ٢٢: املائدة [ } إِنَّ ِفيَها قَْوماً جَبَّارِيَن { : العظيم اجلسم ، كقوله تعاىل :  الثاين

  ] . ٣٢: مرمي [ } وَلَْم َيْجَعلْنِي جَبَّاراً { : املتمّرد عن عبادة اهللا كقوله : والثالث 
إِن ُترِيُد إِالَّ أَن َتكُونَ َجبَّاراً ِفي  {: وقوله ]  ١٣٠: الشعراء [ } َبطَْشُتْم َجبَّارِيَن { : القتال كقوله : الرابع 

  ] . ١٩: القصص [ } األرض 
  .} املتكرب { : قوله 

  .الذي تكرب بربوبيته فال شيء مثله : قال ابن عباس 
  .املتكرب عن كل سوء ، املتعظم عما ال يليق به من صفات احلدوث والذم : وقيل 

  .اد وأصل الكرب والكربياء االمتناع وقلّة االنقي
  ]الطويل : [ قال محيد بن ثور 

  بَِها ِكبْرَِياُء الصَّْعبِ وهي ذَلُولُ... َعفَْت ِمثْلَ َما َيْعفُو الفَِصيلُ فأصَْبَحْت  -٤٧٥٨
  .وهو الذي تعظَّم عن ظلم عباده : قال الزجَّاج 

  .ذو الكربياء » املتكرب « : وقال ابن األنباري 
واعلم أن املتكرب ]  ٧٨: يونس [ } وََتكُونَ لَكَُما الكربيآء ِفي األرض { : عاىل والكربياء عند العرب امللك ، قال ت

  .يف صفات اهللا مدح ، ويف صفات املخلوقني ذم 
الكربياء ردائي ، والعظمة إزاري ، « : أنه قال  -تبارك وتعاىل  -يرويه عن ربه  -عليه الصالة والسالم  -قال 

  .»  قذفته يف النار فمن نازعين واحداً منهما قصمته مث
  .املتكرب معناه العايل : وقيل 
  .الكبري ، ألنه أجل من أن يتكلف كرباً : وقيل 

تظلّم مبعىن ظلم ، وتشّتم مبعىن شتم ، واستقر مبعىن قّر ، كذلك املتكرب مبعىن الكبري ، وليس كما : وقد يقال 
ُسْبَحانَ اهللا َعمَّا { : منه ، مث نّزه نفسه فقال  إذا نسب إىل ما مل يكن» تفعل « يوصف به املخلوق إذا وصف ب 

  .} ُيْشرِكُونَ 
إن املخلوقني قد يتكربون ، ويّدعون مشاركة اهللا يف هذا الوصف ، لكنه سبحانه منزٌَّه عن التكرب الذي : كأنه قال 

لنقصان الذايت ، هو حاصل للخلق؛ ألهنم ناقصون حبسب ذواهتم ، فادعاؤهم الكرب يكون ضم نقصان الكذب إىل ا
فله العلو والعّز ، فإذا أظهره كان ذلك ضمَّ كمال إىل كمال ، فسُبحانَ اللَِّه عمَّا  -سبحانه وتعاىل  -وأما اهللا 

  .يشركُون يف إثبات صفة املتكربيَّة للخلق 

  .} ُهَو اهللا اخلالق البارىء { : قوله 
املخترع ، وقدم ذكر اخلالق على البارىء؛ ألن اإلرادة مقدمة على املنشىء » الَبارِىُء « هنا املقدر ، و » اخلَالُق « 



  .تأثري القدرة 
  .» املَُصوِّرُ « : قوله 

  .على كسر الواو ورفع الراء ، إما صفة وإما خرب : العامة 
واو بفتح ال: واحلسن بن السميفع ، وحاطب بن أيب بلتعة  -رضي اهللا عنه  -وقرأ أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

  .» البَارِىُء « وخترجيها على أن يكون منصوباً ب . ونصب الراء 
  .هو اإلنسان إما آدم ، وإما هو وبنوه » املصوَّر « و 

وعلى هذه القراءة حيرم الوقُف على املصور ، بل جيب الوصل ليظهر النَّصب يف الراء ، وإال فقد يتوهم منه يف 
  .الوقف ما ال جيوز 
فتح الواو وجّر الراء ، وهي كاألوىل يف املعىن إال أنه أضاف اسم الفاعل ملعموله : نني أيضاً وروي عن أمري املؤم

  .» الضارب الرجل « : خمففاً حنو 
  .يف هذه القراءة أيضاً حرام ، وقد نبَّه عليه بعضهم » املصّور « والوقف على 

هو اهللا اخلالق املصور : ، أي « البارىء » ه ب وجيوز نصبه يف الكالم ، وال بد من فتح الواو فتنصب« : وقال مكي 
  .وكأنه مل يطلع على هذه القراءة . انتهى . » وبنيه  -عليه الصالة والسالم  -آدم : ، يعين 

  .» وال جيوز نصبه مع كسر الواو ، ويروى عن علي رضي اهللا عنه « : وقال أيضاً 
، وحينئذ ال يستقيم نصبه عنده؛ ألن نصبه باسم الفاعل يعين أنه إذا كسرت الواو ، وكان من صفات اهللا تعاىل 

  .قبله 
كسر الواو ونصب الراء ، وإذا صح هذا عن أمري املؤمنني ، فيتخرج على أنه من القطع : أي » ويروى « : وقوله 

َه َربَّ العَالَِمَني اللَّ{ : بنصب أهل؛ وقراءة من قرأ » احلَْمُد للَّه أهل احلمد « : أمدح املصور ، كقوهلم : ، كأنه قال 
  .» رب « بنصب } 

، ألنه يلزم منه « صار يصري » ، وال حيسن أن يكون من « َصّور ُيصَّور » من « ُمفَعِّل » املصور « و : قال مكي 
  .» املصري ، بالياء : أن يقال 

  .هذا من الواضحات وال يقبله املعىن أيضاً : وقيل 
ن إجياد الذوات مقّدم على إجياد الصفات ، فالتصوير مرتب على اخللق أل» املصور « على » البارىء « وقدم 

التخطيط والتشكيل ، وخلق اهللا اإلنسان يف بطن أمه ثالثَ خلق ، جعله : والرباية وتابع هلما ، ومعىن التصوير 
تبارك اهللا علقة مث مضغة مث جعله صورة ، وهو التشكيل الذي يكون به ذا صورة يعرف هبا ويتميز عن غريه ، ف

  .أحسُن اخلالقني 
  .تقدم نظريه } لَُه األمسآء احلسىن ُيسَبُِّح لَُه َما ِفي السماوات واألرض َوُهَو العزيز احلكيم { : قوله 

  :قال :  -رضي اهللا عنه  -روى أبو هريرة 

ْيَك بأواخر سُورةِ عل» : سألت خليلي أبا القاسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اسم اهللا األعظم ، فقال « 
  .» فأَعْدُت علْيِه فأَعاَد عليَّ « احلَْشرِ ، فأكثر قراءهتَا 

  .إنَّ اسم اهللا األعظم هو اهللا ملكان هذه اآلية : وقال جابر بن زيٍد 
» نبه وَما تأخَّر َمَن قََرأ سُوَرة احلَْشرِ غُِفَر اهللا لَُه ما تقدََّم من ذَ« : وعن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

.  



َمَن قََرأ خَواتِيَم سُورة احلَْشرِ يف لَيلٍ أو هنارٍ ، فقبضهُ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أيب أمامة قال 
  .» اللَُّه يف تلَْك اللَّيلِة أو ذِلَك الَيْومِ فَقَْد أْوَجَب اللَُّه لَُه اجلنَّة 

لَْحقِّ لَا َتتَِّخذُوا َعدُوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْوِلَياَء ُتلْقُونَ إِلَيْهِْم بِالَْمَودَِّة َوقَْد كَفَُروا بَِما َجاَءكُْم ِمَن اَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 
ِتَغاَء مَْرَضاِتي ُتِسرُّونَ إِلَْيهِمْ ُيْخرُِجونَ الرَُّسولَ وَإِيَّاكُْم أَنْ ُتْؤِمنُوا بِاللَِّه رَبِّكُْم إِنْ كُنُْتْم خََرجُْتْم جِهَاًدا ِفي َسبِيِلي وَاْب

  ) ١(يلِ بِالَْمَودَِّة َوأََنا أَْعلَُم بَِما أَخْفَْيُتْم َوَما أَْعلَْنُتْم َوَمْن َيفَْعلُْه ِمْنكُْم فَقَدْ َضلَّ َسَواَء السَّبِ

  .اآلية } ِلَيآَء ياأيها الذين آَمُنواْ الَ تَتَِّخذُواْ َعُدوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْو{ : قوله تعاىل 
الالئقة [ وجه تعلق أول هذه السورة بآخر ما قبلها ، هو أن آخر تلك السورة تشتمل على الصفات اجلميلة 

، وأول هذه السورة يشتمل على حرمة االختالط مع من مل يعترف ] من الوحدانية وغريها  -تعاىل  -حبضرة اهللا 
  .بتلك الصفات 

  .} كُمْ أَْولَِيآَء َعُدوِّي َوَعُدوَّ{ : قوله 
  .هذان مفعوال االختاذ 

  .ملا كان بزنِة املصادر وقع على الواحد فما فوق » الَعدو « و 
  .وأضاف العدو لنفسه تغليظاً يف جرمهم 

: بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا والزبري واملقداد ، فقال « : قال  -رضي اهللا عنه  -روى مسلم عن علي 
فانطلقنا ُتعادي بنا خيلَنا ، فإذا حنن باملرأة ، وهي « فإنَّ بَِها ظعينةً معها كتاٌب فخذُوُه ِمْنَها » َخاخٍ « روضة ائْتُوا » 

ما معي كتاب ، : أخرجي الكتاب ، فقالت : امرأة عبد الرمحن بن عوف ولدت إبراهيم بن عبد الرمحن ، فقلنا 
: فأخرجته من عقاصها ، فأتينا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا فيه  لُتخرجنَّ الكتاب أو لنلقنيَّ الثياب: فقلنا 

خيربهم ببعض أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « مكة » من حاطب بن أيب بلتعة إىل ناس من املشركني من أهل 
اهللا ، إين كنت أمرأً  ال تَْعَجلْ عليَّ يا رسول: يا حاطب ما هذا؟ فقال : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ومل أكن من أنفسها ، وكان ممن معك من املهاجرين من له  -كنت حليفاً : يقول : قال سفيان  -ملصقاً يف قريش 
قرابات حيمون أهليهم وأمواهلم ، فأحببت إذ فاتين ذلك من النََّسب أن أختذ عندهم يداً حيمون قرابيت ، ومل أفعله 

يا : ، فقال عمر « أَما إنَُّه قَْد َصدقَكُْم » : ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  كفراً وال ارتداداً عن ديين
إنَُّه شهد َبْدراً ، وَما ُيْدريك لعلَّ اللَّه اطلع على َمْن َشهِدَ َبْدراً ، : رسول اهللا ، دعين أضرب عنق هذا املنافق ، فقال 

ياأيها الذين آَمُنواْ الَ تَتَِّخذُواْ َعُدوِّي َوَعُدوَّكُْم { : ، فأنزل اهللا تعاىل » كُْم اْعَملُوا ما ِشئُْتْم فقَْد غَفَْرُت لَ: فقال 
  .} َسَوآَء السبيل { : إىل قوله } أَْولَِيآَء 

أما بعد ، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد « : اسم املرأة سارة من موايل قريش ، وكان يف الكتاب : قيل 
ش كالليل يسري كالسيل ، وأقسم باهللا لو مل يسر إليكم إال وحده ألظفره اهللا بكم ، وأجنز له وعده توجه إليكم جبي

  .» فيكم ، فإن اهللا وليه وناصره 
يتجهز ] املدينة من مكة ورسول اهللا [ إن سارة موالة أيب عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت « : وقيل 

ديبية ، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمهاجرةً جئت يا سارة؟ قالت كان هذا زمن احل: قيل . لفتح مكة 
كنتم األهل واملوايل واألصل والعشرية ، وقد : فما جاء بك؟ قالت : ال ، قال : أمسلمة جئت؟ قالت : ال ، قال : 

وتكسوين ، فقال عليه  وقد احتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوين -تعين قُِتلُوا يوم بدر  -ذهبت املوايل 



ما طلب مين شيء بعد وقعة بدرٍ : وكانت مغنيةً نائحةً قالت  -فأْيَن أنت َعن َشبابِ أْهلِ مكَّة؟ : الصالة والسالم 
، فحث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين عبد املطلب وبين املطلب على إعطائها ، فكسوها ومحلوها وأعطوها ، 

أعطيك عشرة دنانري ، : اطب بن أيب بلتعة حليف بين أسد بن عبد العزى ، وقال فخرجت إىل مكة ، وأتاها ح
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، وكتب يف الكتاب « مكَّة » وُبرداً على أن تبلغي هذا الكتاب إىل أهل 

ه وسلم بذلك ، يريدكم ، فخذوا حذركم ، فخرجت سارة ، ونزل جربيل عليه السالم فأخرب النيب صلى اهللا علي
علّياً وعماراً وعمراً : علّياً وعمار بن ياسر ، ويف رواية : فبعث علّياً والزبري واملقداد وأبا مرثد الغنوي ، ويف رواية 

، فإن هبا « خاخ » انطلقوا حىت تأتوا روضة : والزبري وطلحة واملقداد وأبا مرثد ، وكانوا كلهم فرساناً ، وقال هلم 
اب من حاطب إىل املشركني ، فخذوه منها وخلُّوا سبيلها ، فإن مل تدفعه إليكم فاضربوا عنقها ، ظعينة ، ومعها كت

أين الكتاب؟ فحلفت باللَّه ما معها كتاب ، ففتشوا أمتعتها فلم جيدوا معها : فأدركوها يف ذلك املكان ، فقالوا 
سلَّ سيفه ، وقال أخرجي الكتاب وإال واهللا واهللا ما كذبنا وال كذَّبنا و: كتاباً فهموا بالرجوع ، فقال علي 

 -ويف رواية يف ُحجزِتَها  -ألجّردّنِك وألضربن عنقك ، فلما رأت اجلد أخرجته من ذؤابتها قد خبأته يف شعرها 
هل تعرف هذا : فخلُّوا سبيلها ، ورجعوا بالكتاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأرسل إىل حاطب ، فقال 

  »نعم ، وذكر احلديث :  الكتاب؟ قال

  فصل يف النهي عن مواالة الكفار
[ } الَّ َيتَِّخِذ املؤمنون الكافرين أَْوِلَيآءَ { : هذه السورة أصل يف النهي عن مواالة الكُفَّار ، وقد تقدم نظريه ، كقوله 

ياأيها { ]  ١١٨: آل عمران [ } ُدونِكُْم  ياأيها الذين آَمُنواْ الَ تَتَِّخذُواْ بِطَاَنةً مِّن{ : وقوله ] .  ٢٨: آل عمران 
  ] . ٥١: املائدة [ } الذين آَمُنواْ الَ تَتَِّخذُواْ اليهود والنصارى أَْولَِيآَء 

  .غشي من الفرح خبطاب اإلميان } ياأيها الذين آَمنُواْ { روي أن حاطباً ملا مسع 
  :فيه أربعة أوجه . » ُتلقُون « : قوله 

  .واالهتم إياها أنه تفسري مل: أحدها 
  .أنه استئناف إخبار بذلك ، فال يكون للجملة على هذين الوجهني حملّ من اإلعراب : الثاين 

  .ال تتخذوا ملقني املوّدة : أي » تتَّخذُوا « أهنا حال من فاعل : الثالث 
  .أهنا صفة ألولياء : الرابع 

:  من هو له ، فأين الضمري البارز ، وهو قولك إذا جعلته صفة وقد جرى على غري: فإن قلت « : قال الزخمشري 
  .تلقون إليهم أنتم باملوّدة؟ 

أولياء ملقني إليهم باملودة على الوصف ملا كان ُبّد من : ذاك إمنا اشترطوه يف األمساء دون األفعال ولو قيل : قلت 
  .» الضمري البارز 

  .وقد تقدمت هذه املسألة مستوفاة ، وفيها كالم مكي وغريه 
الَ تَتَِّخذُواْ اليهود { : إال أن أبا حّيان اعترض على كوهنا صفة أو حاالً ، بأهنم هنوا عن اختاذهم أولياء مطلقاً يف قوله 

، والتقييد باحلال والوصف يوهم جواز اختاذهم أولياء إذا انتفى احلال أو ]  ٥١: املائدة [ } والنصارى أَوِْلَيآَء 
  .الوصف 

  .» وال يلزم ما قال ، ألنه معلوم من القواعد الشرعية ، فال مفهوم هلا ألبتة « : قال شهاب الدين 



  .» أولياء « من صلة » تلقون « : وقال الفرَّاء 
  .وهذا على أصوهلم من أن النكرة توصل لغريها من املوصوالت 

  :يف الباء ثالثة أوجه . » بِاملَودَِّة « : قوله 
َوَمن ُيرِْد { : ، وقوله ]  ١٩٥: البقرة [ } َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيدِيكُمْ { : ل به ، كقوله أن الباء مزيدة يف املفعو: أحدها 

  ] . ٢٥: احلج [ } ِفيِه بِإِلَْحاٍد 
تلقون إليهم أسرار رسول : السببية ، كأنه قيل : أهنا غري مزيدة ، واملفعول حمذوف ، ويكون معىن الباء : والثاين 

  .قاله الزجاج . م وأخباره بسبب املودة اليت بينكم وبينهم اهللا صلى اهللا عليه وسل
  .إلقاؤهم باملودة : أي » تلقون « أهنا متعلقةٌ باملصدر الدال عليه : الثالث 

  .وجعل القول بزيادة الباء قول الكوفيني [ نقله احلويف عن البصريني 
م منه حذف املصدر وإبقاء معموله ، وهو ال جيوز ال يوافق أصوهلم ، إذ يلز] إال أنَّ هذا الذي نقله عن البصريني 

متعلق به ، واخلرب أيضاً » باملَودَّةِ « مبتدأ ، و » إلقاءهم « عندهم ، وأيضاً فإن فيه حذف اجلملة برأسها ، فإن 
  .حمذوف ، وهذا إجحاف 
  فصل يف الكالم على اآلية

  .يف اآلية مباحث : قال ابن اخلطيب 
  .ياء ، كيف ميكن ، والعداوة منافية للمحبة؟ اختاذ العدو أول: األول 

أَنََّمآ أَمَْوالُكُْم َوأَْوالَدُكُْم ِفْتَنةٌ { : ال يبعد أن تكون العداوة بالنسبة إىل أمر آخر ، أال ترى إىل قوله تعاىل : واجلواب 
  ] . ٢٨: األنفال [ } 

  »أْوالدَُنا أكْبَاُدَنا « : وقال عليه الصالة والسالم 
  .ومل يقل بالعكس؟ } َعدُوِّي َوَعُدوَّكُْم { : مل قال : الثاين 

فتكون حمبة العبد  -عليه الصالة والسالم  -أنَّ العداوة بني املؤمن والكافر بسبب حمّبة اهللا وحمبَّة رسوله : واجلواب 
ال لعلة مقدم على الذي  للعبد ال لعلة ، والذي -تعاىل  -من أصل اإلميان حبضرة اهللا تعاىل لعلٍة ، وحمبة حضرة اهللا 

  .لعلة؛ وألن الشيء إذا كانت له نسبة إىل الطرفني ، فالطرف األعلى مقدم على األدىن 
  .ويل العدو أو العدو معرفاً؟ : ، ومل يقل » أولياء « : قال : الثالث 

  .أن املعرف حبرف التعريف يتناول كل فرد ، فكذلك املعرف باإلضافة : فاجلواب 
  فصل

يعين بالظَّاهر ، ألن قلب حاطب كان سليماً بدليل أن النيب صلى اهللا } ُتلْقُونَ إِلَيْهِْم باملودة { : قوله : يب قال القرط
  .، وهذا نصٌّ يف سالمة فؤاده ، وخلوص اعتقاده » أمَّا صَاحُبكْم فقْد َصَدقَ « : عليه وسلم قال هلم 

  فصل فيمن تطلع على عورات املسلمني
كثر تطلّعه على عورات املسلمني ، وينبه عليهم ، ويعرف عدوهم بأخبارهم مل يكن بذلك كافراً  من: قال القرطيب 

إذا كان فعله ذلك لغرض دنيوي ، واعتقاده على ذلك سليم ، كما فعل حاطب حني قصد بذلك اختاذ اليد ، ومل 
  .ينو الردة عن الدين 

جيتهد احلاكم اإلمام : أم ال؟ فقال مالك وابن القاسم وأشهب بأنه ال يكون كافراً بذلك فهل يقتل حدا : وإذا قيل 
  .يف ذلك 



يقتل اجلاسوس إلضراره باملسلمني ، : إذا كانت عادته تلك قُِتلَ ألنه جاسوس ، وقد قال مالك : وقال عبد امللك 
أول فعله ، فإن كان وسعيه بالفساد يف األرض ، ولعل ابن املاجشون إمنا أخذ التكرار يف هذا؛ ألن حاطباً أخذ يف 

اجلاسوس احلريب يقتل ، واجلاسوس املسلم والذمي : يكون نقضاً لعهده ، وقال : اجلاسوس كافراً ، فقال األوزاعي 
  .يعاقبان إال أن يظاهرا على اإلسالم فيقتالن 

: شركني امسه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت بعني للم«  -رضي اهللا عنه  -وقد روي عن عليٍّ بن أيب طالبٍ 
يا معشر األنصار ، أقتل وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا ، وأن حممداً : فُرات بن حيَّان ، فأمر به أن يقتل ، فصاح 

إنَّ ِمنكُْم من أِكلُُه إىل إميانِِه ، ِمْنُهْم فُراتُ » : رسول اهللا؟ فأمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم فخلي سبيله ، مث قال 
  «بُن حيَّانَ 

  :فيه أوجه . « وقَْد كَفُروا » : قوله 
  .االستئناف : أحدها 
  .« تتخذوا » حال من فاعل : الثاين 

  .ال تتولَّوهم أو ال توادوهم وهذه حاهلم : ، أي « تلقون » حال من فاعل : الثالث 
ألجل ما جاءكم من  :أي  -بالالم  -« ملا » : ، واجلحدري وعاصم يف رواية  -بالباء  -« مبا » : وقرأ العامة 

  .كفروا باهللا ورسوله : احلق ، فعلى هذا الشيء املكفور به غري مذكور ، وتقديره 
  .} ُيْخرُِجونَ الرسول َوإِيَّاكُْم { : قوله 

كَفَُروا » جيوز أن يكون مستأنفاً ، وأن يكون تفسرياً لكفرهم ، فال حملَّ هلا على هذين ، وأن يكون حاالً من فاعل 
 ».  
  .وقّدم عليهم تشريفاً له « الرَُّسول » عطف على . « وإيَّاكُْم » :  قوله

خيرجونكم والرسول ، : وقد استدل به من جيوز انفصال الضمري مع القدرة على اتصاله ، إذ كان جيوز أن يقال 
  .خيرجون إياكم والرسول يف غري القرآن : فيجوز 

  .فه ، ال نسلم أنه يقدر على اتصاله وهو ضعيف ، ألن حالة تقدمي الرسول داللة على شر
َولَقَْد َوصَّيَْنا الذين أُوُتواْ الكتاب ِمن قَْبِلكُْم َوإِيَّاكُْم أَِن اتقوا اهللا { : وقد تقدم الكالم على هذه اآلية عند قوله تعاىل 

  ] . ١٣١[ يف سورة النساء } 
  .خيرجونكم إلميانكم أو كراهة إميانكم : أي « خيرجون » مفعول له ، وناصبة } أَن ُتْؤِمنُواْ { : قوله 
  فصل

ألن « مكة » خيرجون الرسول ، وخيرجونكم من : واملعىن « خيرجون » تعليل ل } أن تؤمنوا باهللا { : قال القرطيب 
  .ألجل إميانكم باهللا : تؤمنوا باهللا ، أي 

  .وكان حاطب ممن أخرج مع النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن عباس 

ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم جماهدين يف : إن الكالم فيه تقدمي وتأخري ، والتقدير :  وقيل
  .سبيلي 
  .فال تلقوا إليهم باملودة [ إن كنتم خرجتم جهاداً يف سبيلي ، وابتغاء مرضايت : يف الكالم حذف ، واملعىن : وقيل 
إن كنتم خرجتم : شرط وجوابه مقدم ، واملعىن ] } ي سَبِيِلي وابتغآء مَْرضَاِتي إِن كُنُتْم خََرجُْتْم جَِهاداً ِف{ : وقيل 

  .جهاداً يف سبيلي فال تتَّخذوا عدوي وعدوكم أولياء 



ال تتخذوا « وتقدم ، وهو » ال تتخذوا « جوابه حمذوف عند اجلمهور لتقدم } إِن كُنُتم َخَرجُْتْم { : قال أبو حيان 
  .بعهم عند الكوفيني ومن تا» 

ال تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي ، وقول : يعين » ال تتخذوا « متعلق ب } إن كُْنُتْم َخَرجُْتْم { و : قال الزخمشري 
  .هو جواب شرط ، جوابه حمذوف لداللة ما قبله عليه انتهى : النحويني يف مثله 

  .قال مجهور النحويني أنه متعلق به من حيث املعىن ، وأما من حيث اإلعراب ، فكما : يريد 
خرجتم ألجل هذين ، أو : جيوز أن ينتصبا على املفعول له ، أي } وابتغآء مَْرَضاِتي } { جِهَاداً ِفي سَبِيِلي { : قوله 

  .جتاهدون وتبتغون ، أو على أهنما يف موضع احلال : على املصدر بفعل مقدر أي 
  .» ُتِسرُّونَ « : قوله 

  .ومل يذكر الزخمشري غريه جيوز أن يكون مستأنفاً ، 
  .حاالً » تلقون « وجيوز أن يكون حاالً ثانية مما انتصب عنه 

  .قاله ابن عطية . » تلقون « وجيوز أن يكون بدالً من 
  .واألشبه أن يكون بدل اشتمال ، ألن إلقاء املودة يكون سرا وجهراً ، فأبدل منه هذا للبيان بأّي نوع وقع اإللقاء 

َوَمن { : ومبني عنه ، واألفعال تبدل من األفعال كما قال تعاىل » ُتلْقُونَ « بدل من » ُتِسرُّونَ « : قال القرطيب 
  ] . ٦٩،  ٦٨: الفرقان [ } َيفَْعلْ ذلك َيلَْق أَثَاماً ُيَضاَعْف لَُه العذاب 

  ]الطويل : [ وأنشد سيبويه 
  َتجِْد حَطَباً جَْزالً ونَاراً َتضرَّمَا. ..َمَتى َتأِتَنا ُتلِْمْم بَِنا ِفي ِدَيارَِنا  - ٤٧٥٩

  .قاله ابن عطية . أنتم تسرون : وجيوز أن يكون خرب مبتدأ مضمر ، أي 
  .وال خيرج عن معىن االستئناف 

  .» بتكرير معناه « تلقون » هو توكيد ل « : وقال أبو البقاء 
  .» ا وجهراً وفيه نظر ، ألن اإللقاء أعم من أن يكون سر« : قال شهاب الدين 

  .» باملودَّة « : وتقدم الكالم على الباء يف قوله 
  .} َوأََناْ أَْعلَُم { : قوله 

وأيُّ طائلٍ لكم يف إسراركم ، وقد علمتم أن اإلسرار واإلعالن : ، أي » ُتِسرُّونَ « هذه اجلملة حال من فاعل 
  .سيان يف علمي 

  .أنا أعلم من كل أحد مبا خيفون ، وما يعلنون : و الظاهر ، أي ، جيوز أن يكون أفعل تفضيل ، وه» أْعلَُم « و 
  .وأن يكون فعالً مضارعاً 

  .علمت بكذا ، وعلمت كذا فتكون زائدة : قاله ابن عطية ، وُعدِّي بالباء ، ألنك تقول 
  .فالن أعلم وأفضل من غريه : وأنا أعلم من كل أحد كما يقال : وقيل 

  .اإلخفاء على العلم باإلعالن مع أن ذلك مستلزم هلذا من غري عكس؟ مل قدم العلم ب: فإن قيل [ 
إذ مها سّيان يف علمه تعاىل؛ ألن املقصود بيان ما  -تعاىل  -فاجلواب هذا بالنسبة إىل علمنا ، ال بالنسبة إىل علمه 

  .هو اإلخفاء ، وهو الكفر ، فيكون مقدماً 
أن فيه من : فاجلواب » ُتِسرُّونَ؟ « : علنتم ، مع أنه أليق مبا سبق يف قوله مبا أسررمت ، مث وما أ: مل مل يقل : فإن قيل 

: ، أي ]  ٧: طه [ } َيْعلَُم السر وَأَْخفَى { : املبالغة ما ليس يف ذلك ، فإنَّ اإلخفاء أبلغ من اإلسرار بدليل قوله 



  ] .أخفى من السِّر 
  فصل يف معاتبة حاطب

حلاطب ، وهو يدل على فضله وكرامته ، ونصيحته للرسول صلى اهللا عليه وسلم وهذا كله معاتبة : قال القرطيب 
  ]الوافر : [ وصدق إميانه؛ فإن املعاتبة ال تكون إال من حمبٍّ حلبيب؛ كما قال 

  وَيبْقَى الودُّ َما بَِقَي العَِتاُب... إذَا ذََهَب الِعتَاُب فلْيَس ُودٌّ  - ٤٧٦٠
  فصل يف املراد باملودة

  .باملوّدة يف اآلية النصيحة  واملراد
  .وأنا أعلم مبا أخفيتم يف صدوركم ، وما أظهرمت بألسنتكم من اإلقرار والتوحيد : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .أخطأ طريق اهلدى : أي } فَقَْد َضلَّ َسَوآَء السبيل { من يسر إليهم ويكاتبهم : أي } َوَمن َيفَْعلُْه ِمنكُْم { 
  :يف الضمري وجهان . » ن يفعلُه وَم« : قوله 

  .أنه يعود على اإلسرار؛ ألنه أقرب مذكور : أظهرمها 
  .قاله ابن عطية . يعود على االتِّخاذ : والثاين 

  .} َسَوآَء السبيل { : قوله 
  .ضلَّ قاصر : جيوز أن يكون منصوباً على الظرف ، إن قلنا 

  .هو متعد : وأن يكون مفعوالً به ، إن قلنا 
  ، ومن املعلوم أن من فعل هذا ، فقد ضل سواء السبيل؟» ِمنكُْم « ما الفائدة يف قوله : فإن قيل [ 

  ] .هم املؤمنون فظاهر ، ألن من يفعل ذلك ال يلزم أن يكون مؤمناً » ِمْنكُْم « : إن كان املراد من قوله : فاجلواب 

  ) ٢(وا إِلَْيكُْم أَْيدَِيُهْم وَأَلِْسَنتَُهْم بِالسُّوِء َوَودُّوا لَوْ َتكْفُُرونَ إِنْ َيثْقَفُوكُمْ َيكُوُنوا لَكُمْ أَْعَداًء وََيْبُسطُ

  .يف املسايفة وشبهها ] الغرة [ طلب مصادفة : يلقونكم ويصادفونكم ، ومنه املثاقفة ، أي } إِن َيثْقَفُوكُْم { : قوله 
واْ لَكُْم أَْعَدآًء ويبسطوا إِلَْيكُمْ أَْيِديَُهْم وَأَلْسَِنَتُهمْ بالسواء َيكُوُن{ يظفروا بكم ويتمكنوا منكم : » يثقفوكم « : وقيل 

  .بالضَّرب والشَّتم : أي } 
  .} َوَودُّواْ لَوْ َتكْفُُرونَ { : قوله 

  :وجهان » ودوا « يف 
  .ي قاله الزخمشر» َيْبسطُوا « و » َيكُوُنوا « : أنه معطوٌف على جواب الشرط ، وهو قوله : أحدمها 

« ودوا » : كيف أورد جواب الشَّرط مضارعاً مثله ، مث قال : فإن قلت « : مث رتب عليه سؤاالً وجواباً ، فقال 
  .بلفظ املاضي؟ 

ودوا : املاضي وإن كان جيري يف باب الشرط جمرى املضارع يف علم اإلعراب ، فإن فيه نكتة ، كأنه قيل : قلت 
  .» أهنم يريدون أن يلحقوا مضار الدنيا واآلخرة مجيعاً قبل كل شيء كفركم وارتدادكم ، يعين 

أنه معطوف على مجلة الشَّرط واجلزاء ، ويكون تعاىل قد أخرب خبربين مبا تضمنته اجلملة الشرطية ، : والثاين 
  .وموادهتم كفر املؤمنني 

وَودُّوا » : م من قوله وكأن الزخمشري فه« : ورجح أبو حيان هذا ، وأسقط به سؤال الزخمشري وجوابه ، فقال 
أنه معطوف على جواب الشرط ، والذي يظهر أنه ليس معطوفاً عليه؛ ألن ودادهتم كفرهم ليست مرتبة على « 



  .انتهى » الظفر هبم والتسليط عليهم ، بل هم وادُّون كفرهم على كل حال سواء ظفروا هبم أم مل يظفروا 
هم وادُّون ذلك مطلقاً مسلم ، لكن وَداَدتَُهم له : جلواب ، وقوله والظَّاهر أنه عطف على ا« : قال شهاب الدين 

  .» عند الظَّفر والتسليط أقرب وأطمع هلم فيهم 
  .} لَْو َتكْفُُرونَ { : وقوله 

  .جيوز أن يكون ملا سيقع لوقوع ، وأن تكون املصدرية عند من يرى ذلك 
  .وتقدم حتريرمها يف البقرة 

  فصل يف معىن اآلية
  .ودوا لو تكفرون مبحمد صلى اهللا عليه وسلم فال تناصحوهم ، فإهنم ال يناصحونكم :  واملعىن

  ) ٣( لَْن َتْنفََعكُْم أَْرَحاُمكُْم وَلَا أَْولَاُدكُْم َيْوَم الِْقَياَمةِ َيفِْصلُ َبيَْنكُْم َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري

  .} لَن َتنفََعكُْم أَْرَحاُمكُمْ { : قوله 
أن األهل واألوالد ال ينفعون شيئاً يوم القيامة  -تعاىل  -ملا اعتذر حاطب بأن له أرحاماً وأوالداً فيما بينهم بيَّن اهللا 

  .إن عصى من أجل ذلك 
  .} واهللا بَِما َتْعَملُونَ َبِصريٌ { فيدخل املؤمنني اجلنة ، ويدخل الكافرين النار } َيفِْصلُ بَْيَنكُْم { 

  .جيوز فيه وجهان } َم القيامة َيْو{ : قوله 
  .} يَفِْصلُ َبيَْنكُْم { لن ينفعكم يوم القيامة ، فيوقف عليه ، ويبتدأ : أن يتعلق مبا قبله ، أي : أحدمها 
  .} َيْوَم القيامة { ويبتدأ » أوالدكم « يفصل بينكم يوم القيامة ، فيوقف على : أن يتعلق مبا بعده ، أي : والثاين 

  :على أربع مراتب } َيفِْصلُ َبيَْنكُمْ  {والقراء يف 
  .بضم الياء وفتح الفاء والصاد مثقلة : البن عامر : األوىل 
  .مثقلة إال أنه بكسر الصاد لألخوين : الثانية 
  .بفتح الياء وسكون الفاء وكسر الصاد خمففة لعاصم : الثالثة 
، وهم نافع وابن كثري ، وأبو عمرو ، وهذا يف السبعة  بضم الياء وسكون الفاء وفتح الصاد خمففة للباقني: الرابعة 

.  
  .» أفَْصلَ « بضم الياء وكسر الصاد خمففة وسكون الفاء خمففة من : وقرأ ابن أيب عبلة وأبو حيوة 

  .» أفصل « بضم النون ، من » ُنفِْصلُ « : وأبو حيوة أيضاً 
  .ر الصَّاد مشددة بضم النون وفتح الفاء وكس» نُفَصِّلُ « : والنخعي وطلحة 

بفتح النون وسكون الفاء وكسر الصاد خمففة فهذه أربع ، فصارت مثاين » نَفِْصلُ « : وقرأ أيضاً وزيد بن علي 
  .قراءات 

يفصل الفصل ، أو الظرف ، وبين على الفتح : فمن بناه للمفعول ، فالقائم مقام الفاعل إما ضمري املصدر ، أي 
يف أحد األوجه ، أو الظرف وهو باقٍ ]  ٩٤: األنعام [ } لَقَد تَّقَطََّع بَْيَنكُْم { : وله إلضافته إىل غري متمكن ، كق

خبري : ، وفيه سؤال ، وهو أنه ِلَم لَْم َيقُلْ } واهللا بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري { : مث قال . ُجِلَس عندك : على نصبه كقولك 
  مع أنه أبلغ يف العلم بالشيء؟

  .خلبري أبلغ يف العلم ، والبصري أشهر منه فيه ، فإنه جيعله كاحملسُوس حبس البصر أنَّ ا: واجلواب 



ِممَّا َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه كَفَْرَنا قَْد كَاَنْت لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِفي إِبَْراِهيَم وَالَِّذيَن َمَعُه إِذْ قَالُوا ِلقَْومِهِْم إِنَّا ُبَرآُء ِمْنكُْم َو
َراِهيمَ ِلأَبِيهِ لَأَْسَتْغِفَرنَّ لََك َوَما أَْمِلكُ ْم َوَبَدا َبيَْنَنا َوبَْيَنكُُم الَْعَداَوةُ َوالْبَْغَضاُء أََبًدا حَتَّى ُتْؤِمنُوا بِاللَِّه َوْحَدُه إِلَّا قَْولَ إِْببِكُ

َربََّنا لَا َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللَِّذيَن كَفَرُوا َواغِْفْر لََنا ) ٤(َنْبَنا وَإِلَْيَك الَْمِصُري لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء َربََّنا َعلَْيَك َتَوكَّلَْنا َوإِلَْيَك أَ
َيتََولَّ فَإِنَّ  لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفيهِْم أُسَْوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم الْآِخَر َوَمْن) ٥(َربََّنا إِنََّك أَْنَت الَْعزِيزُ الَْحِكيُم 

َرِحيمٌ َعَسى اللَُّه أَنْ َيجَْعلَ َبيَْنكُْم َوَبْيَن الَِّذيَن َعاَدْيُتْم ِمنُْهْم َمَودَّةً وَاللَُّه قَِديٌر َواللَُّه غَفُوٌر ) ٦(اللََّه ُهَو الْغَنِيُّ الَْحمِيُد 
)٧ (  

  .اآلية } َراِهيمَ قَْد كَاَنْت لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ يف إِْب{ : قوله تعاىل 
فاقتدوا به إالَّ يف االستغفار : ملا هنى عن ُمواالِة الكُفَّار ذكر قصة إبراهيم ، وأن من سريته التَّربؤ من الكُفَّار ، أي 

  .ألبيه 
 أسوة« هو أسوتك أي مثلك وأنت مثله وتقدم قراءة : واألْسَوةُ واإلسوةُ ما يتأّسى به مثل القُدوة والِقدوة ، ويقال 

  .والكالم على مادهتا » األحزاب « يف سورة » 
  :يف أوجه . } يف إِبَْراِهيمَ { : قوله 

  .يل أسوة يف فالن ، ومنع أبو البقاء أن يتعلق هبا ألهنا قد وصفت : ، تقول » أسوة « أنه متعلق ب : أحدها 
  .وهذا ال يباىل به ألنه يغتفر يف الظرف ما ال يغتفر يف غريه 

  .تعلق الظرف بالعامل » حسنة « متعلق ب أنه : الثاين 
  .» أسوة « أنه نعتٌ ثاٍن ل : الثالث 
  .» حسنة « أنه حال من الضمري املستتر يف : الرابع 

  .تبيني » لَكُْم « و » كَانَ « أن يكون خرب : اخلامس 
  .يعين أصحاب إبراهيم من املؤمنني } والذين َمَعُه { : قوله 

  .بياء هم األن: وقال ابن زيٍد 
  :فيه وجهان . } إِذْ قَالُواْ { : قوله 

  .» كان « أنه خرب : أحدمها 
  .أنه متعلق خبربها : والثاين 

  .قاهلما أبو البقاء 
  .الكفار : أن تعمل يف الظرف علقه هبا ، واملراد بقومهم » كان « ومن جوز يف 

  .} إِنَّا ُبَرءآؤ { : قوله 
  .» كرمي « يف حنو » كرماء « ، حنو » بريء « مجع  -الراء وألف بني مهزتني  بضم الباء وفتح -هذه قراءة العامة 

  .وعيسى أيضاً وأبو جعفر بضم الباء ومهزة بعد ألف 
  :وفيه أوجه 

قاله » ُرخَال ، ورَُباب « أنه مجع بريء أيضاً ، واألصل كسر الباء ، وإمنا أبدل من الكسرة ضمَّة ك : أحدها 
  .الزخمشري 

قاله أبو . كالقراءة املشهورة إالَّ أنه حذف اهلمزة األوىل ختفيفاً » برآء « : أيضاً وأصله » بريء « نه مجع أ: الثاين 
  .البقاء 



  .» توأم ، وِظئْر « امسي مجع ل » تؤام ، وظؤار « : حنو » بريء « أنه اسم مجع ل : الثالث 
، وصح ذلك ألنه مصدر ، واملصدر يقع على » خرف الز« وقرأ عيسى أيضاً بفتح الباء ومهزة بعد ألف ، كاليت يف 

  .اجلمع كوقوعه على الواحد 
  .» والرباء والرباءة كالظماء والظماءة « : قال الزخمشري 

  .» كرمي وكرام « جعاله ك  -بكسر الباء  -» بِراء « : وأجاز أبو عمرو وعيسى بن عمر : وقال مكي 
» ظراف وظريف « و » ِطوَال وطويل « ، و » ِقَصار وقصري « : مثل » ِفَعال « هو على وزن : قال القرطيب 

  .وجيوز ترك اهلمزة حىت تقول برآ وتنون 
  .يف األصل مصدر » وبراُء « : بفتح الباء ، مث قال : وأجاز الفراء 

  .كأنه مل يطلع على أهنا قراءة منقولة 
  .فصل يف االقتداء بسيدنا إبراهيم 

يف فعله ، وذلك يدلّ على أن  -عليه الصالة والسالم  - األمر باالقتداء بإبراهيم اآلية نّص يف« : قال القرطيب 
  .» شرع من قبلنا شرع لنا فيما أخرب اهللا ورسوله 

  .، أي مبا آمنتم به من األوثان } كَفَْرَنا بِكُمْ { : قوله 
هذا : أي } َوَبْيَنكُُم العداوة والبغضآء أََبداً وََبَدا َبْيَنَنا { بأفعالكم وكذبناها وأنكرنا أن يكونوا على حق ، : وقيل 

  .دأبنا معكم ما دمتم على كفركم حىت تؤمنوا باهللا وحده ، فحينئذ تنقلب املعاداةُ مواالة 
 كُلٌّ آَمَن باهللا{ : ، واإلميان إمنا هو باللَِّه وبغريه كقوله } ُتْؤِمنُواْ باهللا َوْحَدُه { : ما الفائدة يف قوله : فإن قيل 

  ] . ٢٨٥: البقرة [ } ومالئكته َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه 
  .أن اإلميان باهللا وحده مستلزٌم لإلميان باملالئكة والكتب والرسل : فاجلواب 

  :فيه أوجه } إِالَّ قَْولَ إِبَْراهِيَم { : قوله 
يف : الكالم ، تقديره ولكن ال بد من حذف مضاف ليصح » يف إبراهيم « : أنه استثناء متصل من قوله : أحدها 

  .مقاالت إبراهيم إال قوله كيت وكيت 
وجاز ذلك؛ ألن القول أيضاً من مجلة األسوة؛ ألن األسوة االقتداء } أًسَْوةٌ َحَسَنةٌ { أنه مستثىن من : الثاين 

  .لكم فيه أسوة يف مجيع أحواله من قول وفعل إال قوله كذا : بالشخص يف أقواله وأفعاله ، فكأنه قيل 
وهذا واضح؛ ألنه غري ُمحوجٍ إىل تقدير مضاف وغري خمرجٍ لالستثناء من االتصال الذي هو أصله إىل االنقطاع ، 

  .ولذلك مل يذكر الزخمشري غريه 
  }إِالَّ قَْولَ إِْبَراِهيَم { : ممَّ استثين قوله : فإن قلت : قال 
قوهلم الذي حق عليهم أن يتأسَّوا به ، ويتخذوه سنة  ؛ ألنه أراد باألسوة احلسنة»أْسوةٌ حَسنةٌ « من قوله : قلت 

  .يستنون هبا 
َوَمآ { : فما بال قوله » أْسوةٌ َحَسنةٌ « مستثىن من القول الذي هو » ألْستغِفرنَّ لََك « فإن كان قوله : فإن قلت 

} قُلْ فََمن َيْمِلُك لَكُْم مَِّن اهللا َشْيئاً { : وهو غري حقيق باالستثناء ، أال ترى إىل قوله } أَْمِلُك لََك ِمَن اهللا ِمن َشْيٍء 
  ] . ١١: الفتح [ 

والقصد إىل موعد االستغفار له ، وما بعده مبين عليه وتابع له ، كأنه قال » ألبيِه « : أراد استثناء مجلة قوله : قلت 
  .أنا أستغفر لك ، وما يف طاقيت إالَّ االستغفار : 



مل تبق صلة إال كذا ، : تمل أن يكون االستثناء من التَّربي والقطيعة اليت ذكرت أي وحي« : قال ابن عطية : الثالث 
  .» واهللا أعلم 

  .لكن قول إبراهيم : أنه استثناء منقطع ، أي : الرابع 
  .، وهو ممنوع » أسَْوةٌ « : وهذا بناء من قائليه على أنَّ القول مل يندرج حتت قوله 

  فصل
فال تتأسَّوا به يف االستغفار ، فتستغفرون : أي } إِالَّ قَْولَ إِبَْراهِيَم ألَبِيِه َألْسَتغِْفَرنَّ لَكَ { : معىن قوله : قال القرطيب 

  .للمشركني ، فإنه كان عن موعدة منه له 
  .قاله قتادة وجماهد وغريمها 

، » التوبة «  عذره يف سورة معىن االستثناء أن إبراهيم هجر قومه وباعدهم إال يف االستغفار ألبيه ، مث بني: وقيل 
ويف هذا داللة على تفضيل نبيِّنا صلى اهللا عليه وسلم على سائر األنبياء؛ ألنا حني أمرنا باالقتداء به أِمْرنا أمراً مطلقاً 

  :يف قوله 

تداء بإبراهيم عليه السالم ، وحني أمرنا باالق]  ٧: احلشر [ } َوَمآ آَتاكُُم الرسول فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فانتهوا { 
استثين بعض أفعاله ، وذلك إمنا جرى؛ ألنه ظن أنه أسلم ، فلما بان أنه مل يسلم تربَّأ منه ، وعلى هذا جيوز االستغفار 

  .ملن يظن أنه أسلم ، وأنتم مل جتدوا مثل هذا الظَّن فلم توالوهم؟ 
ما أدفع عنك من عذاب اهللا شيئاً إن : ا من قول إبراهيم ألبيه ، أي هذ} َوَمآ أَْمِلُك لََك ِمَن اهللا ِمن َشْيٍء { : قوله 

  .أشركت به 
  .} رَّبََّنا َعلَْيَك َتَوكَّلَْنا { : قوله 

جيوز أن يكون من مقول إبراهيم والذين معه ، فهو من مجلة األسوة احلسنة ، وفصل بينهما باالستثناء ، وجيوز أن 
رَّبََّنا َعلَْيكَ { : قولوا : قول ، وهو تعليم من اهللا تعاىل لعباده ، كأنه قال هلم يكون منقطعاً مما قبله على إضمار 

  .الرجوع يف اآلخرة : أي } وَإِلَْيَك املصري { رجعنا : أي } وَإِلَْيكَ أَنَْبَنا { اعتمدنا : أي } َتَوكَّلَْنا 
: فيفتنوا بذلك وقيل . وال تظهر عدوَّنا علينا ، فيظنوا أهنم على حّق : ي أ. } رَبََّنا الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ { 

  .ال تسلّطهم علينا ، فيقتلوننا ويعذبوننا 
  .ال تعذبنا بأيديهم ، وال بعذاب من عندك ، فيقولوا لو كان هؤالء على احلق ملا أصاهبم ذلك : وقال جماهد 

  .لك فتنة هلم الرزق دوننا ، فإن ذ] عليهم [ ال تبسط : وقيل 
 -سبباً يعذب به الكفرة ، وعلى هذا ليست اآلية من قول إبراهيم : عذاباً أي : أي } الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً { : وقيل 

  .} واغفر لََنا َربََّنآ إِنََّك أَنَت العزيز احلكيم { : عليه الصالة والسالم 
يف : أي » أسْوةٌ َحَسنةٌ « إبراهيم ومن معه من األنبياء واألولياء  يف: أي } لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفيهِمْ { : قوله تعاىل 

  .التَّربِّي من الكُفَّار 
  .كرر للتأكيد : وقيل 
  .نزل الثاين بعد األول مبدة : وقيل 

  .وما أكثر املكررات يف القرآن على هذا الوجه : قال القرطيب 
  .} لَِّمن كَانَ َيْرُجو اهللا { : قوله 

  .» األحزاب « بدل بعض من كل ، وقد تقدَّم مثله يف » لكُْم « ري يف بدل من الضم



  .تأكيداً » األسوة « ومن معه ، وكررت » إبراهيم « عائد على » فيهم « والضمري يف 
يعرض عن اإلميان ويتول : أي } َوَمن َيتََولَّ { وفيه بيان أن هذه األسوة ملن خياف اهللا ، وخياف عذاب اآلخرة ، 

  .إىل أوليائه وأهل طاعته } احلميد { مل يتعبدهم حلاجته إليهم : عن خلقه ، أي } فَإِنَّ اهللا ُهَو الغين { ار الكُفَّ
  .احلميد يف نفسه وصفاته : وقيل 

  .} َعَسى اهللا أَن َيْجَعلَ َبْيَنكُْم َوَبْيَن الذين َعاَديُْتم مِّْنُهم مَّوَدَّةً { : قوله تعاىل 
ا نزلت اآلية األوىل عادى املسلمني أقرباؤهم من املشركني ، فعلم اهللا شّدة وجد املسلمني يف ذلك ملَّ: قال املفسرون 

، وقد فعل اهللا » مكة « من كفار : أي } َعَسى اهللا أَن َيجَْعلَ َبيَْنكُْم وََبْيَن الذين َعادَْيُتم مِّنُْهم مََّودَّةً { : فنزلت 
« ال خيلف اهللا وعدُه ، وهذا بأن يسلم الكافر ، وقد أسلم قوم منهم بعد فتح من اهللا وعد ، و» َعَسى « ذلك؛ ألن 

  .، وخالطهم املسلمون كأيب سفيان بن حرب ، واحلارث بن هشام ، وسهيل بن عمرو ، وحكيم بن حزام » مكة 

  .سفيان  املودة تزويج النيب صلى اهللا عليه وسلم أم حبيبة بنت أيب سفيان فالنت عندئذ عريكة أيب: وقيل 
كانت املوّدة بعد الفتح تزويج النيب صلى اهللا عليه وسلم أمَّ حبيبة بنت أيب سفيان : قال ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما 

وكانت حتت عبد اهللا بن جحشٍ ، وكانت هي وزوجها من مهاجرة احلبشة ، فأما زوجها فتنصَّر ، : قال ابن عباس 
ت على دينها ، ومات زوجها على النصرانية ، فبعث النيب صلى اهللا عليه وسأهلا أن تتابعه على دينه ، فأبت وصرب

: خالد بن سعيد بن العاص ، قال : من أوالكم هبا؟ قالوا : وسلم إىل النجاشي فخطبها ، فقال النجاشي ألصحابه 
  .فزوجها من نبيكم ففعل وأمهرها النجاشي من عنده أربعمائة دينار 

 عليه وسلم إىل عثمان بن عفَّان ، فلما زوجه إياها بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل خطبها النيب صلى اهللا: وقيل 
النجاشي فيها ، فساق عنه املهر ، وبعث هبا إليه ، فقال أبو سفيان وهو مشرك ملا بلغه تزويج النيب صلى اهللا عليه 

  .وذلك الفحل ال يقدع أنفه : وسلم ابنته 
قدعت الفحل وهو أن يكون غري كرمي ، فإذا أراد ركوب الناقة الكرمية ضرب أنفه : يقال « : قال ابن األثري 

  .» بالرمح وغريه حىت يرتدع وينكّب ، ويروق بالراء 

ِسطُوا إِلَْيهِْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ ْم َوتُقْلَا َينَْهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َولَْم ُيخْرُِجوكُْم ِمْن ِدَيارِكُْم أَنْ تََبرُّوُه
  ) ٨(الُْمقِْسِطَني 

  .اآلية } الَّ َيْنَهاكُُم اهللا َعنِ الذين لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدين { : قوله تعاىل 
  .يف صلة الذين مل يعادوا املؤمنني ومل يقاتلوهم  -تعاىل  -هذه اآلية رخصة من اهللا 

  .اإلسالم عند املوادعة وترك األمر بالقتال مث نسخ  كان هذا يف أول: قال ابن زيد 
  ] . ٥: التوبة [ } فاقتلوا املشركني حَْيثُ َوَجدتُُّموُهْم { : نسختها : قال قتادة 

  .نسخ احلكم ، وبقي الرسم يتلى » مكة « كان هذا احلكم لعلة ، وهي الصلح فلما زال الصُّلح بفتح : وقيل 
  .قاله احلسن . النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن بينه وبينه عهد مل ينقضه هي خمصوصة يف خلفاء : وقيل 

  .هم خزاعة وبنو احلارث بن عبد مناف ، وهو قول أيب صاحل : قال الكليب 
  .هي خمصوصة يف الذين آمنوا ، ومل يهاجروا : وقال جماهد 

  .رهم يعين به النساء والصبيان؛ ألهنم ممن ال يقاتل ، فأذن اهللا يف ب: وقيل 



َهلْ : واحتجُّوا بأن أمساء بن أيب بكر سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم « هي حمكمة ، : وقال أكثر أهل التأويل 
  .خرجه البخاري ومسلم « » نََعْم » : َتِصلُ أمََّها حني قِدمْت علْيَها ُمْشرِكةً؟ قال 

  .إن اآلية نزلت فيها : وقيل 
طلق امرأته قتيلة يف اجلاهلية ،  -رضي اهللا عنه  -أن أبا بكر الصديق : عن أبيه وروى عامر بن عبد اهللا بن الزبري 

وهي أم أمساء بنت أيب بكر ، فقدمت عليهم يف املدة اليت كانت فيها املهادنة بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نها حىت أتت رسول اهللا وبني كفار قريش ، فأهدت إىل أمساء بنت أيب بكر قرطاً وأشياء ، فكرهت أن تقبل م

ذكر هذا اخلرب املاوردي } الَّ يَْنَهاكُمُ اهللا َعنِ الذين لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدين { : فذكرت ذلك له ، فأنزل اهللا تعاىل 
  .وغريه ، وخرجه أبو داود الطَّيالسي يف مسنده 

  .ن الذين قبلهما بدل اشتمال ، فيكون يف موضع جّر بدالن م} أَن تََولَّْوُهمْ { : وقوله } أَن َتبَرُّوُهْم { : قوله 
ال ينهاكم اهللا عن أن تربوا هؤالء الذين مل يقاتلوكم ، إمنا ينهاكم عن تويل هؤالء وهم خزاعة ، صاحلوا : واملعىن 

حكاه الفرَّاء . النيب صلى اهللا عليه وسلم على أالَّ يقاتلوه وال يعينوا عليه أحداً ، فأمر بربهم والوفاء هلم إىل أجلهم 
.  

تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصلة ، وليس يريد به من العدل ، فإن : أي . } وتقسطوا إِلَيْهِْم { : وقوله 
  .العدل واجب فيمن قاتل وفيمن مل يقاتل ، قاله ابن العريب 

  .فصل يف نفقة االبن املسلم على أبيه الكافر 
أن بعض العلماء استدلّ هبذه اآلية على وجوب نفقة : له » األحكام « كتاب نقل القرطيب عن القاضي أيب بكر يف 
وهذه وهلة عظيمة ، إذ اإلذن يف الشيء ، أو ترك النهي عنه ال يدل على : االبن املسلم على أبيه الكافر ، قال 

مي فأكرمه ، فأخذ عليه وجوب ، وإمنا يعطي اإلباحة خاصة؛ وقد بيَّنَّا أنَّ القاضي إمساعيل بن إسحاق دخل عليه ذ
  .« احلاضرون يف ذلك ، فتال هذه اآلية عليهم 

َراجِكُْم أَنْ َتَولَّوُْهْم َوَمْن إِنََّما يَْنَهاكُمُ اللَُّه َعنِ الَِّذيَن قَاَتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َوأَخَْرُجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم َوظَاَهُروا َعلَى إِْخ
  ) ٩(الظَّاِلُمونَ  َيَتوَلَُّهْم فَأُولَِئَك ُهُم

َوأَخَْرُجوكُم مِّن { جاهدوكم على الدين : أي } إِنََّما َينَْهاكُُم اهللا َعنِ الذين قَاَتلُوكُْم ِفي الدين { : قوله تعاىل 
أَن { وهم مشركوا مكة } على إِْخرَاجِكُْم { عاونوا : أي } وَظَاَهُرواْ { ، » مكة « وهم عتاة أهل } ِدَيارِكُْم 

  .} فأولئك ُهمُ الظاملون { يتخذهم أولياء وأنصاراً وأحباباً : أي } وُْهْم َوَمن َيَتَولَُّهْم َتَولَّ

فَلَا  فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َجاَءكُمُ الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاجِرَاٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه أَْعلَُم بِإِميَانِهِنَّ
َعلَْيكُْم أَنْ َتْنِكُحوُهنَّ إِذَا  َتْرجُِعوُهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َولَا ُهْم َيِحلُّونَ لَُهنَّ َوآُتوُهْم َما أَْنفَقُوا وَلَا ُجنَاَح

ْنفَقُْتْم َولَْيْسأَلُوا َما أَْنفَقُوا ذَِلكُمْ ُحكُْم اللَِّه َيْحكُُم بَْيَنكُْم آَتْيُتُموُهنَّ أُجُوَرُهنَّ َولَا ُتْمِسكُوا بِِعَصمِ الْكََواِفرِ َواسْأَلُوا َما أَ
ا َوإِنْ فَاَتكُْم َشْيٌء ِمْن أَزَْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فََعاقَْبُتْم فَآتُوا الَِّذيَن ذََهَبْت أَْزوَاُجُهْم مِثْلَ َم) ١٠(َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

  ) ١١(اتَّقُوا اللََّه الَِّذي أَْنُتْم بِِه ُمْؤِمُنونَ أَْنفَقُوا َو

] املشركني [ اآلية ملا أمر املسلمني بترك مواالة } ياأيها الذين آَمُنواْ إِذَا َجآءَكُُم املؤمنات ُمَهاجِرَاٍت { : قوله تعاىل 
أوكد أسباب املواالة ، فبني  اقتضى ذلك مهاجرة املسلمني من بالد الشرك إىل بالد اإلسالم ، وكان التناكح من



  .أحكام مهاجرة النساء 
» مكة « جرى الصُّلح مع مشركي قريش عام احلديبية على أن من أتاه من أهل : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

رده إليهم ، فجاءت سبيعة بنت احلارث األسلمية بعد الفراغ من الكتاب ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم باحلديبية 
  .وهو صيفي بن راهب  -وكان كافراً  -، فأقبل زوجها بعد 

يا حممد ، اردد علّي امرأيت فإنك شرطت ذلك ، وهذه طينة الكتاب مل جتف بعد : مسافر املخزومي ، فقال : وقيل 
  .هذه اآلية  -تعاىل  -، فأنزل اهللا 

  .هللا صلى اهللا عليه وسلم أن يردها جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط ، فجاء أهلها يسألون رسول ا« : وقيل 
هربت من زوجها عمرو بن العاص ، ومعها أخواها عمارة والوليد ، فرد رسول اهللا إخوهتا ، وحبسها فقالوا : وقيل 

كان الشَّرط يف الرجال ال يف : للنّيب صلى اهللا عليه وسلم ردها علينا للشرط ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .هذه اآلية  -تعاىل  -زل اهللا ، فأن» النساء 

كان مما اشترط سهيل بن عمرو على النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم يف احلديبية أالَّ يأتيك منا أحد وإن : وعن عروة قال 
كان على دينك إال رددته إلينا ، وخليت بيننا وبينه فكرَه املؤمنون ذلك ، وأىب سهيل إال ذلك ، فكاتبه النيب صلى 

وسلم على ذلك ، فرّد يومئذ أبا جندل إىل أبيه سهيل بن عمرو ، ومل يأته أحد من الرجال إال رّده يف تلك اهللا عليه 
  .املدة وإن كان مسلماً ، حىت أنزل اهللا يف املؤمنات ما أنزل ، يومىء إىل أن الشرط يف رد النساء نسخ بذلك 

اخ ، ففرت منه ، وهو يومئذ كافٌر ، فتزوَّجها إن اليت جاءت أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الشمر: وقيل 
  .قاله زيد بن حبيب ، نقله املاوردّي . سهيل بن حنيف ، فولدت له عبد اهللا 

  .وأكثر أهل العلم أهنا أم كلثوم بنت عقبة 
  .تسمية للشيء مبا يديل إليه ويقاربه ويشارفه؛ أو يف الظاهر . } املؤمنات { : قوله 

  .وخرجت على البدل  -بالرفع  -»  ُمَهاجَِراٌت« وقرىء 
  فصل يف دخول النساء عقد املهادنة لفظاً أو عموماً

  اختلفوا هل دخل النساء يف عقد املهادنة لفظاً أو عموماً؟
كان شرط ردهن يف عقد اهلُدنة صرحياً ، فنسخ اهللا رّدهن من العقد ومنع منه ، وبقاه يف الرجال : فقالت طائفة 

يدل على أن للنيب صلى اهللا عليه وسلم أن جيتهد رأيه يف األحكام ، ولكن ال يقّره اهللا على على ما كان ، وهذا 
  .خطأ 

مل يشترط رّدهن يف العقد لفظاً ، وإمنا أطلق العقد يف ردِّهن أسلم ، فكان ظاهر العموم اشتماله : وقالت طائفة 
  :نهن وبني الرجال ألمرين عليهن مع الرجال ، فبني اهللا تعاىل خروجهن عن عمومه ، وفرق بي

  .أهنن ذوات فروج حيرمن عليهم : أحدمها 
ومن أسلمت فال . أهنن أرّق قلوباً ، وأسرع تقلباً منهم ، فأما املقيمة منهن على شركها فمردودة عليهم : الثاين 

  .تردوها 
  .} فامتحنوهن { : قوله 
إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم فلذلك أمر النيب  سأهاجر: إنه كان من أرادت منهن إضرار زوجها ، قالت : قيل 

  .صلى اهللا عليه وسلم بامتحاهنن ، واختلفوا فيما كان ميتحنهن به 
كان ميتحنهن بأن ُيسَْتْخلَفَْن باهللا أهنا ما خرجت من بغض زوجها ، وال رغبة من أرض إىل أرض ، : فقال ابن عباس 



ني ، وال حلدث أحدثته ، وما خرجت إال رغبة يف اإلسالم ، وحب اهللا وال التماس دنيا ، وال عشقاً لرجل من املسلم
ورسوله ، فإذا حلفت باهللا الذي ال إله إال هو على ذلك أعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم زوجها مهرها ، وما أنفق 

ُعوُهنَّ إِلَى الكفار الَ ُهنَّ ِحلٌّ لَُّهْم َوالَ ُهمْ فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت فَالَ َتْرجِ{ : عليها ، ومل يردها ، فذلك قوله تعاىل 
  .} َيِحلُّونَ لَُهنَّ 

  .أن احملنة كانت أن تشهد أن ال إله إال اهللا ، وأن حممداً رسول اهللا : وروي عن ابن عباس أيضاً 
وسلم ميتحنهن  ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه: قالت  -رضي اهللا عنها  -وروى معمر عن الزهري عن عائشة 

  .} إِذَا َجآَءَك املؤمنات ُيبَايِعَْنَك على أَن الَّ ُيْشرِكَْن باهللا َشْيئاً { : إال باآلية اليت قال اهللا تعاىل 
  .وقال حديث حسن صحيح . خرجه الترمذي 

  فصل
عليهم من جاءه  قال أكثر العلماء على أن هذا ناسخ ملا كان عليه الصالة والسالم عاهد عليه قريشاً من أنه يرد

  .وهذا مذهب من يرى نسخ السنة بالقرآن . منهم مسلماً ، فنسخ من ذلك النساء 
  فصل

وال جيوز أن يهادن اإلمام العدو على أن يرد عليهم من جاءه مسلماً؛ ألن إقامة املسلم بأرض الشرك : قال القرطيب 
  . ال جتوز ، وهذا مذهب الكوفيني ، وأجاز مالك عقد الصلح على ذلك

بأنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إىل قوم خثعم ، فاعتصموا بالسجود « واحتج الكوفيون 
أَنا َبريٌء ِمن كُلِّ مسلمٍ أقَاَم مع » : وقال ] بنصف الدية [ فقتلهم ، فوداهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فهذا ناسخ لرد املسلمني إىل املشركني ، إذ كان رسول اهللا صلى اهللا : قالوا « ُمشرٍك بدارِ احلَْربِ ال تَراَءى نَاراُهما 
  .ومذهب مالك والشافعيِّ أن هذا احلكم غري منسوخ . عليه وسلم قد برىء ممن أقام معهم يف دار احلرب 

العقد فهو مردود  يأمره ، فمن عقد غري اخلليفة هذا] رجل [ وليس ألحد هذا العقد إال اخلليفة أو : قال الشافعي 
.  

  .} اهللا أَْعلَُم بِإَِميانِهِنَّ { : قوله 
هذه اجلملة فائدهتا بيان أنه ال سبيل لكم إىل ما تطمئن به النفس ويثلج الصدر من اإلحاطة حبقيقة إمياهنن ، فإن ذلك 

  .مما استأثر اهللا به 

  .قاله الزخمشري 
} َعِلْمُتُموُهنَّ { : نه متويل السرائر ، ومسَّى الظن الغالب يف قوله هذا االمتحان لكم ، واهللا أعلم بإمياهنن ، أل: أي 

  .علماً ملا بينهما من القرب كما يقع الظَّن موقعه ، وتقدم ذلك يف البقرة 
  .} فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت { : قوله 
  .مبا يظهرن من اإلميان : أي 

َوالَ ُهْم { : وقوله } فَالَ َتْرجُِعوُهنَّ إِلَى الكفار الَ ُهنَّ ِحلٌّ لَُّهْم { ان علمتموهن مؤمنات قبل االمتح: أي : وقيل 
  .تأكيد لألول لتالزمهما } َيِحلُّونَ لَُهنَّ 

  .أراد استمرار احلكم بينهم فيما يستقبل كما هو يف احلال ما داموا مشركني وهن مؤمنات : وقيل 
  فصل يف معىن اآلية

ل اهللا مؤمنة لكافر ، وهذا أول دليل على أنَّ الذي أوجب فرقة املسلمة من زوجها الكافر إسالمها مل حي: معىن اآلية 



  .ال هجرهتا 
  .الذي فرق بينهما هو اختالف الدَّارين : وقال أبو حنيفة 

  .بني العلّة ، وهو عدم احلل باإلسالم ال باختالف الدار  -تعاىل  -والصحيح األول؛ ألن اهللا 
  .} آُتوُهم مَّآ أَنفَقُواْ َو{ : قوله 

إذا أمسكت املرأة املسلمة أن يرّد على زوجها ما أنفق ، وذلك من الوفاء بالعهِد؛ ألنه ملا منع من  -تعاىل  -أمر اهللا 
  .الزوجة واملال : أهله حبرمة اإلسالم أمر برد املال حىت ال يقع عليهم خسران من الوجهني 

  فصل يف استحقاق الغرم باملنع
 غرم إال إذا طالب الزوج الكافر ، فإذا حضر وطالب منعناها وغرمنا ، فإن كانت ماتت قبل حضور الزوج مل وال

  .نغرم املهر إذ مل يتحقق املنع ، وإن كان املسمى مخراً وخنزيراً مل نغرم شيئاً؛ النه ال قيمة له 
  :وللشافعي يف هذه اآلية قوالن 

  .أن هذا منسوخ : أحدمها 
وإذا جاءتنا املرأة احلرة من أهل اهلُْدنة مسلمة مهاجرة من احلرب إىل اإلمام يف دار اإلسالم أو دار : ي قال الشافع

[ احلرب ، فمن طلبها من ويل سوى زوجها منع منها بال عوض ، وإذا طلبها زوجها لنفسه أو غريه بوكالة ، ففيه 
  ] :قوالن 

  .العوض هلذه اآلية ] زوجها [ أن يعطى : أحدمها 
ال يعطى الزوج املشرك الذي جاءت امرأته مسلمة العوَض ، فإن شرط اإلمام رّد النساء كان الشرط : والثاين 

  .باطالً منسوخاً ، وليس عليه عوض ، ألنه ال عوض للباطل 
  فصل

 يتعني له أمر اهللا تعاىل برد مثل ما أنفقوا إىل األزواج ، وأن املخاطب هبذا اإلمام ، ينفذ من بيت املالِ الذي ال
  .مصرف 

  .يرد املهر الذي يتزوجها من املسلمني ، وليس لزوجها الكافر شيء : وقال مقاتل 
ال عهد بينه وبني املسلمني ، فال ُيَردُّ ] من [ احلكم يف رد الصداق إمنا هو يف نساء أهل العهد فأما : وقال قتادة 

  .عليهم الصداق 
  .» واألمر كما قال « : قال القرطيب 

  .يف أن تنكحوهن : أي . } َوالَ ُجنَاَح َعلَْيكُمْ أَن تَنِكُحوُهنَّ { : ه قول
  .} إِذَآ آتَْيُتُموُهنَّ { : وقوله 

  .فال جناح عليكم : يدوز أن يكون ظرفاً حمضاً ، وأن يكون شرطاً ، جوابه مقدَّر ، أي 

  فصل
مهورهن ، فأباح اهللا نكاحهن للمسلمني؛ : ي وال جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن أ: ومعىن اآلية 

  .وإن كان هلن أزواج يف دار الكفر؛ ألن اإلسالم فرق بينهن وبني أزواجهن الكُفَّار 
أباح نكاحهنَّ إذا أسلمن ، وانقضت عدهتن ملا ثبت يف حترمي نكاح املشركة املعتدة ، فإن أسلمت قبل : قال القرطيب 

  .الدخول ثبت النكاح يف احلال 
  .} َوالَ ُتْمِسكُواْ بِِعَصمِ الكوافر { : قوله 



مَسك ، وأمسك « من  -بتخفيفها  -قرأ أبو عمرو يف آخرين بضم التاء وفتح امليم وتشديد السني ، وباقي السبعة 
  .مبعىن واحد » 

  . أمسكت احلبل إمساكاً ، ومسَّكته متسيكاً ، ويف التشديد مبالغة ، واملخفف صاحل هلا أيضاً: يقال 
بالفتح يف اجلميع وتشديد  -» َتَمسَّكُوا « : وقرأ احلسن ، وابن أيب ليلى ، وأبو عمرو ، وابن عامر يف رواية عنهما 

  .فحذفت إحدامها  -بتاءين  -» َتتمسَّكُوا « : واألصل  -السني 
  .ثالثياً » َمَسك « مضارع » َتْمِسكُوا « : وعن احلسن أيضاً 

من كانت له كافرة مبكة فال يعقد هبا فقد انقطعت : النِّكاح ، يقول : والِعْصَمة هاهنا  مجع ِعْصَمة ،: والِعَصم 
  .عصمتها 

  .» صواحب « و » ضاربة « يف » ضوارب « ، ك » كافرة « مجع » الكوافر « و 
  .يشمل الرجال والنساء » الكوافر « : وحيكى عن الكرخي الفقيه املعتزيل أنه قال 

  .النحويون ال يرون هذا إالَّ يف النساء مجع كافرة : له  فقلت: قال الفارسي 
  .طائفة كافرة وفرقة كافرة؟ : أليس يقال : فقال أبو علي 
  .هذا تأييد إهلي : فبهت ، وقلت : قال أبو عليٍّ 

وإمنا أعجب بقوله لكونه معتزلياً ، واحلق أنه ال جيوز كافرة وصفاً للرجال إال أن يكون : قال شهاب الدين 
طائفة باعتبار الطائفة غري املذكورة : هذه طائفة كافرة ، أو يف قّوة املذكور ، أما أن يقال : املوصوف مذكوراً ، حنو 

ال َيَرونَ هذا « : فهذا ال جيوز ، وقول الفارسي » فَاِعلَة « ، وال يف قوة املذكورة بل جملرد االحتمال ، وجيتمع مجع 
وهو حمفوظ » فواعل « وصف املذكر العاقل على » فاعل « ه الغالب ، وقد جيمع فهذ يصح ولكن» إال يف النِّساِء 

  .» فوارس ونواكس « : حنو 
  فصل يف املراد باآلية

املرأة املسلمة تلحق بدار احلرب ، فتكفر ، وكان الكفار يتزوجون املسلمات ، : املراد باآلية : قال النخعي 
» مكة « ك هبذه اآلية ، فطلق عمر بن اخلطاب حينئذ امرأتني ب واملسلمون يتزوجون املشركات ، مث نسخ ذل

، وأم كلثوم بنت » مكة « قريبة بنت أيب أمية ، فتزوجها معاوية بن أيب سفيان ، ومها على شركهما ب : مشركتني 
ر ، قال أبو عمرو اخلزاعية أم عبد اهللا بن املغرية ، فتزوجها أبو جهم بن حذافة ، ومها على شركهما ، فلما ويل عم

طلق قريبة ، لئال يرى عمر صلبه يف بيتك ، فأىب معاوية ، وكانت عند طلحة بن عبيد اهللا أروى : سفيان ملعاوية 
بنت ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب ، ففرق اإلسالم بينهما ، مث تزوَّجها يف اإلسالم خالد بن سعيد بن العاص ، 

ه وسلم من نساء الكفار فحبسها ، وتزوجها خالد بن سعيد بن العاص بن وكانت ممن فرت إىل النيب صلى اهللا علي
  .أمية 

كانت زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، امرأة أيب العاص بن الربيع ، أسلمت وحلقت : وقال الشعيبُّ 
فأسلم ، فردها عليه  ،» املدينة « مشركاً ، مث أتى » مكة « بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأقام أبو العاصِ ب 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
رد رسول اهللا ابنته زينب على أيب العاص بالنكاح : وروى أبو داود عن عكرمة عن ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما 

  .األول ، مل حيدث شيئاً 
  .بعد ست سنني : قال حممد بن عمر يف حديثه 



  .بعد سنتني : وقال احلسُن بن عليٍّ 
  :فإن صح هذا ، فال خيلو من وجهني : بو عمر قال أ

[ } َوُبُعولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ ِفي ذَِلكَ { : إما أهنا مل حتضر حىت أسلم زوجها ، وإما أن األمر فيها منسوخ بقوله تعاىل 
  .، يعين عدهتن ، وهذا مما ال خالف فيه ، إن عىن به العدة ]  ٢٢٨: البقرة 

  .كانت قبل أن تنزل الفرائض : قصة زينب هذه  قال الزهريُّ يف
  .كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة ، بقطع العهود بينهم وبني املشركني : وقال قتادةُ 

  فصل يف املراد بالكوافر
  .عبدة األوثان ، ومن ال جيوز ابتداء نكاحها : املراد بالكوافر هنا 

، فعلى األول إذا أسلم وثَنِّي ، أو ُجموِسّي ومل تسلم امرأته فرق هي عامَّة ، نسخ منها نساء أهل الكتاب : وقيل 
بينهما ، وهو قول بعض أهل العلم ، منهم مالك واحلسن وطاووس وجماهد وعطاء وعكرمة وقتادة واحلكم ، لقوله 

  .} َوالَ تُْمِسكُواْ بِِعَصمِ الكوافر { : تعاىل 
الزهري والشافعي وأمحد ، واحتجوا بأن أبا سفيان بن حرب ، أسلم ينتظر هبا متام العدة ، وهو قول : وقال بعضهم 

وهند هبا كافرة مقيمة على » مكة « ، مث رجع إىل » مر الظهران « قبل هند بنت عتبة امرأته ، وكان إسالمه ب 
ها ، ألن الشيخ الضَّال ، مث أسلمت بعده بأيام ، فاستقر على نكاح] اقتلوا : [ كفرها ، فأخذت بلحيته ، وقالت 

  .عدهتا مل تكن انقضت 
  .ومثله حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته ، مث أسلمت بعده ، فكانا على نكاحها : قالوا 

؛ ألن نساء املسلمني } َوالَ تُْمِسكُواْ بِِعَصمِ الكوافر { : وال حجة ملن احتج بقوله تعاىل : قال الشافعي رمحه اهللا 
الَ ُهنَّ ِحلٌّ لَُّهمْ { : مني ، ال حتل هلم الكوافر والوثنيات واجملوسيات لقوله تعاىل حمرمات على الكفار ، كما أن املسل

أنه ال حيل بعضهم لبعض إال أن يسلم الثاين : ، مث بينت السُّنَّة أن مراد اهللا من قوله هذا } َوالَ ُهْم َيِحلُّونَ لَُهنَّ 
  .منهما يف العدة 

إذا أسلمت املرأة ، عرض على الزوج اإلسالم ، فإن أسلم وإال : من الذميني وقال أبو حنيفة وأصحابه يف الكافر 
  .فرق بينهما 

ولو كانا حربيني ، فهي امرأته ، حىت حتيض ثالث حيض ، إذا كانا مجيعاً يف دار احلرب ، أو يف دار اإلسالم : قالوا 
  .مة بينهما ، وإن كان أحدمها يف دار احلرب ، واآلخر يف دار اإلسالم انقطعت العص

  .وقد تقدم أن اعتبار الدار ليس بشيء ، وهذ اخلالف إمنا هو يف املدخول هبا 
وأما غري املدخول هبا ، فال نعلم خالفاً يف انقطاع العصمة بينهما ، وال عدة عليها ، هكذا يقول مالك رمحه اهللا يف 

، وهو قول احلسن } الَ ُتْمِسكُواْ بِِعَصمِ الكوافر َو{ : تنقطع العصمة بينهما لقوله تعاىل : املرأة ترتد وزوجها مسلم 
  .البصري واحلسن بن صاحل 

  .العدة ] ينظر إىل متام : [ وقال الشافعي وأمحد 
فإن كان الزوجان نصرانيني فأسلمت الزوجة ، فمذهب مالك والشافعي ، وأمحد توقف إىل متام العدة ، وهو قول [ 

  ] .جماهد 
ه ، إن أسلم يف عدَّهتا ، فهو أحق هبا ، كما كان صفوان بن أمية وعكرمة بن أيب جهل وكذلك الوثين تسلم زوجت

  .» املوطأ « أحق بزوجتيهما ملا أسلما يف عدتيهما ، ملا ذكر مالك يف 



  ] .كان بني إسالم صفوان وبني إسالم امرأته حنو شهر : قال ابن شهاب [ 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار احلرب ،  ومل يبلغنا أن امرأة هاجرت إىل: قال ابن شهاب 

ينفسخ : إالَّ فرقت ِهجْرُتَها بينها وبني زوجها إىل أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدهتا ، وقال بعضهم 
ي اهللا عنه رض -أسلم جدي ، ومل تسلم جديت ، ففرق بينهما عمر : النكاح بينهما ، ملا روى يزيد بن علقمة قال 

  .ال سبيل له عليها إال خبطبة : وهو قول طاوس واحلسن وعطاء وعكرمة ، قالوا  -
  .} َواْسأَلُواْ َمآ أَنفَقُْتْم وَلَْيسْأَلُواْ َمآ أَنفَقُواْ { : قوله 

 هاتوا مهرها ،: كان من ذهب من املسلمات مرتدات إىل الكفار من أهل العهد ، يقال للكفار : قال املفسرون 
ردوا إىل الكفار مهرها ، وكان ذلك إنصافاً وعدالً : ويقال للمسلمني ، إذا جاء أحد من الكافرات معلمة مهاجرة 

  .بني احلالتني 
  .كان هذا حكم اهللا ، خمصوصاً بذلك الزمان يف تلك النازلة خاصة : قال ابن العريب رمحه اهللا 

ن بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني قريش يوم احلديبية ، ولوال هذه اهلدنة ، والعهد الذي كا: قال الزهريُّ 
ألمسك النساء ، ومل يرد الصَّداق ، وكذلك يفعل مبن جاءه من املسلمات قبل العهد ، فلما نزلت هذه اآلية أُخطر 

أن يقروا حبكم  املؤمنون حبكم اهللا عزَّ وجلَّ وأدوا ما أمروا به من نفقات املشركني على نسائهم ، وأىب املشركون
  .} وإن فاتكم شيء أيها املؤمنون {  -عز وجل  -اهللا ، فيما أمروا به من أداء نفقات املسلمني ، فأنزل اهللا 

  .} واهللا َعِليٌم َحِكيمٌ { أي مبا ذكر يف هذه اآلية ، } ذَِلكُْم ُحكُْم اهللا َيْحكُُم َبْيَنكُْم { : قوله 
  :فيه وجهان . } َيْحكُُم َبيَْنكُمْ { : قوله 

  .أنه مستأنف ال حملَّ له من اإلعراب : أحدمها 

احلكم على املبالغة ، وإما : حيكم هو ، أي : ، والراجع إما مستتر أي » حكم اهللا « : أنه حال من : والثاين 
  .حيكمه ، وهو الظاهر : حمذوف ، أي 

  .} مِّْن أَْزوَاجِكُْم { : قوله 
  .من جهة أزواجكم ، يراد بالشيء املهر الذي غرمه الزوج ، كما تقدم  :أي » فاتكم « جيوز أن يتعلق ب 

  .» شيء « وجيوز أن يتعلق مبحذوف ، على أنه صفة ل 
من مهور أزواجكم : املهر ، ولكن على هذا ، فال بد من حذف مضاف ، أي : ، أن يراد به » شيء « مث جيوز يف 

  .ليتطابق املوصوف وصفته 
نوع وصف منهن ، وهو ظاهر وصفه بقوله : بشيء من النساء ، أي : النساء ، أي [ » ء شي« وجيوز أن يراد ب 

  .} مِّْن أَْزوَاجِكُْم { : 
وإن سبقكم وانفلت منكم شيء من أزواجكم أحد منهن إىل الكُفَّار ، : وقد صرَّح الزخمشري بذلك ، فإنَّه قال 

  .» أحد « : ويف قراء أيب مسعود 
هل إليقاع شيء يف هذا املوضع : فإن قلت : ، مث قال ] النساء الفارات : » شيء « اد ب فهذا تصريح بأن املر

نعم ، الفائدة فيه أال يغادر شيء من هذا اجلنس ، وإن قلَّ وحقر غري معوض عنه ، تغليظاً يف هذا : فائدة؟ قلت 
إال أن يغادر « : قدم ، لكان قوله أحد ، كما ت: » شيء « احلكم وتشديداً فيه ، ولوال نّصه على أنَّ املراد ب 

املهر؛ ألنه يوصف بالقلة واحلقارة وصفاً : » شيء « ، ظاهراً يف أن املراد ب » شيء من هذا اجلنس وإن قل وحقر 
فيه نظر؛ ألن املسلمني ليس هلم تسبب يف فرار النساء إىل الكفار ، حىت يغلظ عليهم » تغليظاً « : سائغاً وقوله 



  .احلكم بذلك 
  .؛ ألنه ضمن معىن الفرار والذهاب والسبق وحنو ذلك »إىل « ب » فات « : عدي و

  .» فاتكم « ، عطف على } فََعاقَْبُتْم { : قوله 
  :وفيه وجهان . » عاقبتم « : وقرأ العامة 

  .فأصبتموهم يف القتال بعقوبة حىت غنمتم » فَعاقَبُْتم « : أنه من العقوبة ، قال الزجاج : أحدمها 
أنَّه من الُعقْبة ، وهي التوبة ، شبه ما حكم به على املسلمني ، والكافرين من أداء هؤالء مهور النساء : ثاين وال

: أولئك تارة ، وأولئك مهور نساء هؤالء أخرى ، بأمر يتعاقبون فيه ، كما يتعاقب يف الركوب وغريه ، ومعناه 
  .انتهى . فجاءت عقبتكم من أداء املهر 

  .بتشديد القاف دون ألف : ألعرج والزهري وأبو حيوة وعكرمة ومحيد وقرأ جماهد وا
 -إذا قفاه؛ ألن كل واحد من املتعاقبني ، يقفي صاحبه ، وكذلك عقبتم : ففسرها الزخمشري على أصله يعقبه 

  .عقبه يعقبه انتهى : يقال  -بالتخفيف 
وبالتخفيف ، وكسر . ري ، واألعرج أيضاً النخعي ، وابن وثاب ، والزه: والذي قرأه بالتخفيف وفتح القاف 

  .مسروق ، والزهري ، والنخعي أيضاً : القاف 
  .أعقبتم : وعن جماهد 

  .دخلتم يف العقبة : معناه : قال الزخمشري 
  .» صنعتم هبم ، كما صنعوا بكم : أي : معناه « : قال البغوي 

  .ت الغلبة لكم حىت غنمتم كان: أي : فكانت العقىب : وفسَّر الزجاج القراءات الباقية 
  .من املعاقبة مبعىن املناوبة : والظَّاهر أنه كما قال الزخمشريُّ 

. أيضاً  -أعقب : جاء فعل كل واحد منهما يعقب فعل اآلخر ، ويقال : عاقب الرجل صاحبه يف كذا ، أي : يقال 
  ]الطويل : [ وأنشد بعضهم رمحه اهللا 

  ِلعُقَبِة ِقْدرِ املُستعريِيَن ُمْعِقُب... الُد ولَمْ َيكُْن وَحاَرَدتِ النُّكْدُ اِجل - ٤٧٦١
  .» َعاقََب وأعقََب وتعقَّب وتَعاقََب واعتقََب ، إذا غنم : وكلها لغات مبعىن واحد ، يقال « : قال البغوي 

  .غزوة بعد غزوة : التعقيب : وقيل 
  فصل

َوإِن فَاَتكُْم َشْيءٌ { :  املشركني فامتنعوا ، فنزل قوله تعاىل رضينا مبا حكم اهللا ، وكتبوا إىل: روي أن املسلمني قالوا 
  .} مِّْن أَْزوَاجِكُْم إِلَى الكفار فََعاقَْبُتْم فَآُتواْ الذين ذََهَبْت أَْزوَاجُُهْم مِّثْلَ َمآ أَنفَقُواْ 

جل  -نهم ، فقال حكم اهللا عز وجل بي: قالت  -رضي اهللا عنها وعنهم  -روى الزُّهري عن عروة عن عائشة 
بيننا  -عز وجل  -قد حكم اهللا : ، فكتب إليهم املسلمون } َواسْأَلُواْ َمآ أَنفَقُْتْم َولَْيْسأَلُواْ َمآ أَنفَقُواْ { :  -ثناؤه 

بأنه إذا جاءتكم امرأة منا ، أن توجهوا إلينا بصداقها ، وإن جاءتنا امرأة منكم ، وجهنا إليكم بصداقها ، فكتبوا 
وَإِن { : أما حنن ، فال نعلم لكم عندنا شيئاً ، فإن كان لنا عندكم شيء ، فوجهوا به ، فأنزل اهللا تعاىل : إليهم 

  .اآلية . } فَاَتكُمْ َشْيٌء مِّْن أَزَْواجِكُْم إِلَى الكفار فََعاقَبُْتْم فَآتُواْ الذين ذَهََبْت أَزَْواُجُهْم مِّثْلَ َمآ أَنفَقُواْ 
بني املسلمني والكفار من : أي } ذَِلكُْم ُحكُْم اهللا َيْحكُُم َبيَْنكُْم { : ضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل وقال ابن عبَّاس ر

  .أهل العهد من أهل مكة ، يرد بعضهم على بعض 



  .ولوال العهد ، ألمسك النساء ، ومل يرد إليهم صداقاً : قال الزهريُّ 
هي فيما : الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء والغنيمة ، وقاال  إنَّما أمروا أن يعطوا: وقال قتادة وجماهٌد 

  .فاقتصصتم } فََعاقَْبُتْم { ومعىن : بيننا وبينه عهد وليس بيننا وبينه عهد ، وقاال 
  .الصفات ، فهي عامة يف مجيع الكفار : يعين } فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا { 

  .تدة بالقتل فعاقبتم املر: وقيل 
وإن فاتكم شيء من أزواجكم ، إىل الكفار ، الذين ليس بينكم وبينهم عهد ، فآتوا الذين ذهبت : وقال قتادة أيضاً 

  .أزواجهم مثل ما أنفقوا ، مث نسخ هذا يف سورة براءة 
  .انقطع هذا يوم الفتح : وقال الزهريُّ 

  .ال يعمل به اليوم : وقال سفيان الثوري 
  .حكاه القشريي . هو ثابت احلكم اآلن أيضاً  :وقال قوم 

  فصل
اآلية نزلت يف أم احلكم بنت أيب سفيان ، ارتدت وتركت زوجها عياض بن غنم الفهري ، ومل ترتد : قال القرطيب 

  .امرأة من قريش غريها ، مث عادت إىل اإلسالم 
أم احلكم بنت : ملؤمنني املهاجرات ، ست نسوة حلق باملشركني من نساء ا: روي عن ابن عبَّاسٍ قال : وقال البغويُّ 

أيب سفيان ، وكانت حتت عياض بن شداد الفهري ، وفاطمة بنت أيب أمية بن املغرية ، كانت حتت عمر بن اخلطاب 
رضي اهللا عنه ، فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت ، وبروُع بنت عقبة ، وكانت حتت مشاس بن عثمان ، وغرة 

ز بن نضلة ، وزوجها عمرو بن عبد وّد ، وهند بنت أيب جهل بن هشام كانت حتت هشام بن العاص بنت عبد العزي
بن وائل ، وأم كلثوم بنت جرول ، وكانت حتت عمر بن اخلطاب ، فلما رجعن إىل اإلسالم ، أعطى رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وسلم أزواجهن مهور نسائهم من الغنيمة 

  فصل يف رد مهر من أسلمت
اختلفوا يف رد مهر من أسلمت من النساء إىل أزواجهن ، هل كان واجباً ، أو مندوباً؟ وأصله أن الصلح هل كان 

  :قد وقع على رد النساء؟ على قولني 
ال يأتيك منا أحد ، إال رددته ، مث صار : أنه وقع على رد الرجال ، والنساء مجيعاً ، ملا روي من قوهلم : أحدمها 

  .، فعلى هذا كان رد املهر واجباً } فَالَ َتْرجُِعوُهنَّ إِلَى الكفار { : نساء منسوخاً بقوله احلكم يف رد ال
أن الصلح مل يقع على ردّ النساء؛ ألنه روي أنه ال يأتيك منَّا رجل ، وإن كان على دينك إال رددته ، : والثاين 

املرأة من إصابة املشرك إياها ، وأنه ال يؤمن عليها وذلك؛ ألن الرجل ال خيشى عليه من الفتنة يف الرد ما خيشى على 
الردة إذا خوفت ، وأكرهت عليها؛ لضعف قلبها ، وقلة هدايتها إىل املخرج منه ، بإظهار كلمة الكفر مع التورية ، 

  .وإضمار اإلميان ، وال خيشى ذلك على الرجل لقوته ، وهدايته إىل التقية ، فعلى هذا كان رد املهر مندوباً 
ال جيب ، : واختلفوا يف أنه جيب به العمل اليوم يف رد املال إذا اشترط يف معاقدة الكفار فقال عطاء وجماهد وقتادة 

  .وزعموا أن اآلية منسوخة 
  .هي غري منسوخة ، ويرد إليهم ما أنفقوا : وقيل 

  .فصل يف معىن اآلية 
س بينكم وبينهم عهد ، وهلا زوج مسلم قبلكم ، ، ولي» مكة « إن حلقت امرأة مؤمنة بكفار أهل : معىن اآلية 



  ] .وهو قول ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما [ فغنمتم فأعطوا هذا الزَّوج املسلم مهره من الغنيمة قبل أن ختمس ، 
  .يعطى من الفيء : وقال الزهري 

  .يعطى من صداق من حلق منا : وعنه 
ليت ذهبت إليهم ، فانبذوا العهد إليهم حىت إذا ظفرمت ، فخذوا إن امتنعوا من أن يغرموا مهر هذه املرأة ا: وقيل 

  .احذروا أن تتعدوا ما أمرمت به : ، أي } واتقوا اهللا { ذلك منهم 

َيْزنَِني َولَا َيقُْتلَْن أَْولَاَدُهنَّ َولَا َن َولَا َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َجاَءَك الُْمْؤِمَناتُ ُيبَايِْعَنَك َعلَى أَنْ لَا ُيْشرِكَْن بِاللَِّه شَْيئًا َولَا َيْسرِقْ
غِْفْر لَُهنَّ اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيمٌ َيأِْتَني بُِبْهَتانٍ َيفْتَرِيَنُه َبْيَن أَْيِديهِنَّ َوأَْرُجِلهِنَّ َولَا يَْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف فََبايِْعُهنَّ َواْسَت

)١٢ (  

  .اآلية } لنيب إِذَا َجآَءَك املؤمنات ُيبَايِْعَنكَ ياأيها ا{ : قوله تعاىل 
يبايعنه ، فأمر أن يأخذ عليهن أن ال » مكة « ، جاءه نساء أهل » مكة « ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .يشركن 
وما  -عز وجل  -واهللا ما أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قط إال مبا أمر اهللا « : قالت عائشة رضي اهللا عنها 

كالماً « قَْد بايعُْتكنَّ » : مست كف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كف امرأة قط ، وكان يقول إذا أخذ عليهن 
«  

  .، بايع النساء ، وبني يديه وأيديهن ثوب ، وكان يشترط عليهن  -عليه الصالة والسالم  -وروي أنه 
، ومعه عمر بن اخلطَّاب رضي اهللا عنه أسفل منه ، فجعل يشترط ملا فرغ من بيعة الرجال جلس على الصفا : وقيل 

  .على النساء البيعة ، وعمر يصافحهن 
  .وروي أنَّه كلف امرأة وقفت على الصفا ، وكلفها أن تبايعهن ، ففعلت 

.  وذلك ضعيف ، وإمنا التعويل على ما يف صحيح مسلم من حديث عائشة رضي اهللا عنه املتقدم: قال ابن العريب 
ياأيها النيب إِذَا { : كانت املؤمنات إذا هاجرن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميتحنهن بقول اهللا تعاىل : قالت 

فمن « : إىل آخر اآلية ، قالت عائشة } َجآَءَك املؤمنات يَُبايِعَْنَك على أَن الَّ ُيْشرِكَْن باهللا شَْيئاً َوالَ َيْسرِقَْن َوالَ يَْزنَِني 
هبذا من املؤمنات ، فقد أقر باحملنة ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قوهلن ، قال هلن  أقر

، ال واهللا ما َمسَّتُ يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « اْنطَلقَْن فَقَْد َباَيعُْتكُنَّ » : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »بالكالم  يد امرأة قط ، غري أنه بايعهن

ملا قدم رسول اهللا املدينة مجع نساء األنصار يف بيت ، مث أرسل إلينا عمر بن « : وقالت أمُّ عطيَّة رضي اهللا عنها 
» : أنا رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليكن : اخلطاب ، فقام على الباب فسلَّم فرددن عليه السالم فقال 

: نعم ، فمد يده من خارج البيت ، ومددنا أيدينا من داخل البيت ، مث قال : فقلن اآلية ، « أال تشركن باهللا شيئاً 
  »اللَُّهمَّ اشَْهْد 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء : وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
  .فغمس يده فيه ، مث أمر النساء فغمسن أيديهن فيه 

  فصل
، وهو على الصفا ، وعمر بن « مكة » النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا فرغ من بيعة الرجال يوم فتح  أن« روي 



اخلطَّاب أسفل منه يبايع النساء بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبلغهن عنه ، على أالَّ يشركن باهللا شيئاً ، وهند 
اً من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعرفها ملا صنعته بنت عتبة امرأة أيب سفيان منتقبة متنكرة مع النساء خوف

واهللا إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيتك أخذته على الرجال ، وكان بايع الرجال يومئذ على : حبمزة يوم أحد ، فقالت 
با سفيان رجل إن أ: ، فقالت هند « والَ َيْسرِقَْن » : اإلسالم ، واجلهاد فقط ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .شحيح وإين أصبت من ماله قوتنا ، فال أدري أحيلّ يل أم ال؟ 
ما أًصبت من شيء فيما مضى وفيما غرب ، فهو لك حالل ، فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال أبو سفيان 
َوالَ { : اللَُّه عنِك ، مث قال نعم ، فاعف عين ما سلف ، فقال َعفَا : وإنَّك هلِْنُد بِْنُت عتبة؟ قالت : وسلم ، فقال هلا 

ال يئدن املوءودات وال يسقطن األجنة : ، أي } َوالَ َيقُْتلَْن أَْوالََدُهنَّ { : أو تزنِي احلُرَّة؟ فقال : فقالت هند } َيْزنِنيَ 
 -بن أيب سفيان ربَّيناُهْم صغاراً وقتلتهم كباراً يوم بدر ، وأنت أعلم وهم أعلم ، وكان ابنها حنظلة : ، فقالت هند 

َوالَ { : قتل يوم بدر ، فضحك عمر حىت استلقى ، وتبسَّم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث قال  -وهو بكرها 
  »} َيأِْتَني بُِبُهَتانٍ َيفْتَرِيَنُه َبْيَن أَْيِديهِنَّ َوأَْرُجِلهِنَّ 

وكانت املرأة تلتقط ولداً ، فتلحقه بزوجها معناه ال يلحقن بأزواجهن ولداً من غريهم ، : قال أكثر املفسرين 
  .هذا ولدي منك ، فكان هذا من البهتان واالفتراء؛ ألن النهي عن الزنا قد تقدم : وتقول 

املرأة إذا التقطت ولداً ، كأنَّما التقطت بيدها ومشت برجلها إىل أخذه ، فإذا أضافته إىل : وقال بعض املفسرين 
  .ريه بني يديها ورجليها زوجها ، فقد أتت ببهتان تفت

  .هذا ولدنا ، وليس كذلك ، إذ الولد ولد الزنا : يفترينه على أنفسهن حيث يقلن : وقيل 
ما بني يديها ورجليها كناية عن الولد؛ ألن البطن اليت حتمل فيه الولد بني يديها ، وفرجها الذي تلد منه بني : وقيل 

  .اقه بالزوج ، وإن سبق النهي عن الزنا رجليها ، وهذا عام يف اإلتيان بولد ، وإحل
  .فروجهن : » بني أرجلهن « ألسنتهن بالنميمة ، و : » بني أيديهن « معىن : وقيل 
  .ما بني أيديهن من قبلة أو جسة ، وبني أرجلهن اجلماع : وقيل 

: ومكارم األخالق ، مث قال واهللا إن البهتان ألمر قبيح ما تأمر إال باألرشد ، : وروي أن هنداً ملا مسعت ذلك قالت 
  .يف كل أمر وافق طاعة اهللا : أي } َوالَ يَْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف { 

  .يف كل أمر فيه رشدهن : قال بكر بن عبد اهللا املزينُّ 
  .ال ختلو املرأة بالرجال : وقال جماهٌد 

النوح ، والدعاء بالويلِ ، ومتزيق الثوب ، هو النهي عن : وقال سعيدُ بُن املسيِّب والكليبُّ وعبُد الرمحنِ بن زيٍد 
وحلق الشعر ، ونتفه ، ومخش الوجه ، وال حتدِّث املرأة الرجال إال ذا حمرم ، وال ختلو برجل غري ذي حمرم ، وال 

  .تسافر إال مع ذي حمرم 
  .وروت أم عطيَّة عن النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم إن ذلك يف النوح ، وهو قول ابن عباس 

» : ، قال } وال يَْعِصينَك ِفي َمْعُروٍف { : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم « شهر بن حوشب عن أم سلمة وروى 
  «ُهَو النَّوُح 

، قالت } َوالَ يَْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف { : ، إىل قوله » ُيَبايِْعَنك « : ملا نزل قوله » : ويف صحيح مسلم عن أمِّ عطيَّة 
يا رسول اهللا ، إال آل بين فالن ، فإهنم كانوا أسعدوين يف اجلاهلية ، فال بد يل : فقلت : الت كان منه النياحة ، ق: 



  »إال آل بين فالن « : من أن أسعدهم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .مصدر ، أي شيئاً من اإلشراك : » َشْيئاً « حال ، و : » ُيبَايْعنكَ « : قوله 

  .بالتشديد » ُيقَتِّلَْن « : حلسن وقرأ علي والسلمي وا
  .» يأتني « : ، أو حال من فاعل » هبتان « صفة ل : » يفترينه « و 

  فصل
يف هذه اآلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صفة البيعة خصاالً شىت ، صرح فيهن  -عز وجل  -ذكر اهللا 

الشهادة ، والصالة ، والزكاة ، والصيام ، : يضاً بأركان النهي يف الدين ، ومل يذكر أركان األمر ، وهي ستة أ
واحلج ، واالغتسال من اجلنابة ، وذلك ألن النهي دائم يف كل األزمان ، وكل األحوال ، فكان التنبيه على اشتراط 

  .الدائم آكد 
بالذكر شرف النسب ، فخصت ] عنها [ إن هذه املناهي كان يف النساء كثري من يرتكبها ، وال حيجزهن : وقيل 

وأْنَهاكُم عن الدُّبَّاء واحلنتمِ والنَّقريِ واملزفَّتِ « » : لوفد عبد القيس  -عليه الصالة والسالم  -هلذا ، وحنو منه قوله 
»  

فنبههم على ترك املعصية يف شرب اخلمر دون سائر املعاصي؛ ألهنا كانت شهوهتم وعادهتم ، وإذا ترك املرء شهوته 
  .ترك سائرها مما ال شهوة له فيها من املعاصي ، هان عليه 

  فصل
يا رسول اهللا إنَّ أبا : ، قالت هند } َوالَ يَْزنَِني } { َوال َيْسرِقَْن { « : ملا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف البيعة » 

شيت هند ، فخ« ال ، إالَّ باملعرُوِف » : سفيان رجل مسِّيك ، فهل عليَّ حرج إن أخذت ما يكفيين وولدي؟ فقال 
أن تقتصر على ما يعطيها ، فتضيع ، أو تأخذ أكثر من ذلك ، فتكون سارقة ناكثة للبيعة املذكورة ، فقال هلا النيب 

من غري استطالة إىل أكثر من : ال حرج عليك فيما أخذت باملعروف ، يعين : ، أي » صلى اهللا عليه وسلم ذلك 
  .احلاجة 

إمنا هو فيما ال خيزنه عنها يف حجاب ، وال يضبط عليه بقفل ، فإنه إذا هتكته وهذا « : قال ابن العريب رمحه اهللا 
  .» سارقة تعصي هبا ، وتقطع يدها ] كانت [ الزوجة وأخذت منه 

  فصل يف الكالم على اآلية
  .إذا جاءك املؤمنات فامتحنوهن ، كما قال يف املهاجرات؟ : هالَّ قيل : فإن قيل 

  .إىل آخره } على أَن الَّ ُيْشرِكْنَ { : أن االمتحان حاصل بقوله تعاىل :  أحدمها: فاجلواب من وجهني 

أن املهاجرات يأتني من دار احلرب فال اطالع للمبايع على ما يف قلبها ، فال بد من االمتحان ، وأما : وثانيهما 
  .حاهلا املؤمنات ، فهن يف دار اإلسالم ، وعلمن الشرائع ، فال حاجة إىل االمتحان مع ظاهر 

  .ما الفائدة يف تقدمي البعض يف اآلية على البعض وترتيبها؟ : فإن قيل 
قدم األقبح على ما هو األدىن منه يف القبح ، مث كذلك إىل آخره ، وقدم يف األشياء املذكورة على ما هو : فاجلواب 

  .األظهر فيما بينهم 
  فصل

أنْ ال ُتشرِكُوا باللَّه : هللا عليه وسلم كما أخذ على النساء أخذ علينا رسول اهللا صلى ا« : قال عبادةُ بن الصامت 
  .» َشْيئاً وال َتْسرقُوا وال تْزُنوا وال تقتلُوا أْوالدكُْم ، وال يعضه بعُضكُمْ بعضاً ، وال َتْعصُوا يف َمْعُروٍف آُمرُكْم بِِه 



  .السحر : يسحر ، والعضه : » يعضه « معىن 
  .السحر : إنه } َوالَ َيأِْتَني بُِبْهَتانٍ { : قوله تعاىل وهلذا قال ابن حبر وغريه يف 

بسحر ، واجلمهور على أن : أي » بُِبهَتاٍن « هذا هني عن البهتان ، أن ال يعضه رجل وال امرأة : وقال الضحاُك 
  .زنا كما تقدم  ما ولدته من: » وأرجلهن « ما أخذته لقيطاً ، : » بني أيديهن « بولد ، يفترينه : » ببهتان « معىن 

  فصل يف هذا األمر
  .أمجع املسلمون على أنه ليس لإلمام أن يشترط عليهن هذا ، واألمر بذلك ندب ال إلزام : قال املهدويُّ 

  .إذا احتيج إىل اِملْحَنِة من أجل تباعد الدَّار كان على إمام املسلمني إقامة احملنة : وقال بعض العلماء 
  .} واستغفر لَُهنَّ اهللا إِنَّ اهللا غَفُوٌر رَِّحيٌم فََبايِْعُهنَّ { : قوله 

أَن الَّ ُيْشرِكَْن باهللا { : كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يبايع النساء بالكالم هبذه اآلية : قالت عائشة رضي اهللا عنها 
  .وما مسَّْت َيُد رُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال يد امرأة ميلكها : قالت } َشْيئاً 

ِفْيَما اْستطْعُتنَّ » : بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نسوة ، فقالت « : بنت رقيقة ] أميمة [ وقالت 
  «إنِّي ال أَصاِفُح النِّساَء ، إنَّما قَْوِلي المرأٍة كَقْوِلي ملِائِة امرأة » : يا رسول اهللا صافحنا ، فقال : ، فقلت « وأطَْعُتنَّ 

ْصحَابِ الْقُُبورِ يَن آَمُنوا لَا َتَتَولَّْوا قَْوًما غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم قَْد يَِئسُوا ِمَن الْآِخَرِة كََما يَِئَس الْكُفَّاُر ِمْن أََيا أَيَُّها الَِّذ
)١٣ (  

  .، وهم اليهود } ياأيها الذين آَمُنواْ الَ َتتََولَّْواْ قْوماً غَِضبَ اهللا َعلَْيهِمْ { : قوله تعاىل 
  .} ِمَن اآلخرة { : وقوله » قَدْ َيِئسُوا « : ، وكذلك » قوماً « صفة ل } غضب اهللا عليهم { : له فقو
  ] .باآلخرة ألبتة [ أهنم ال يوقنون : البتداء الغاية ، أيضاً كاألوىل أي » ِمْن « 
  :فيه وجهان . } ِمْن أَْصَحابِ القبور { و 
أهنم ال يوقنون ببعث املوتى ألبتة ، فيأسهم من اآلخرة من : وىل ، واملعىن أهنا البتداء الغاية أيضاً كاأل: أحدمها [ 

  .العتقادهم عدم بعثهم ] موتاهم 
  .أن الكفار هم أصحاب القبور : أهنا لبيان اجلنس ، يعين : والثاين 
« فيكون متعلق  أنَّ هؤالء يئسوا من اآلخرة كما يئس الكفار الذين هم أصحاب القبور من خري اآلخرة ،: واملعىن 

  .الثاين حمذوفاً » يئس 
  .» اإلفراد « ب » الكافر « : وقرأ ابن أيب الزِّناد 
  فصل يف نزول اآلية

إنَّ ناساً من فقراء املسلمني كانوا خيربون اليهود بأخبار املؤمنني ، ويواصلوهنم ، فيصيبون بذلك من : قال ابُن زيٍد 
اليهود قد يئسوا من اآلخرة بأن يكون هلم فيها ثواب : يعين } واْ ِمَن اآلخرة قَْد يَِئُس{ مثارهم ، فنهوا عن ذلك ، 

يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا إىل القبور من أن يكون : أي } كََما يَِئَس الكفار ِمْن أَْصحَابِ القبور { وخري ، 
  .هلم ثواب وحظ يف اآلخرة 

  .محة اهللا الكفار حني دخلوا قبورهم يئسوا من ر: وقال جماهد 
  .هم املنافقون : وقيل 

  .هم اليهود والنصارى : وقال احلسن وقتادة 



  .أهنم تركوا العمل لآلخرة ، وآثروا الدنيا : معناه : وقال ابن مسعوٍد 
أن الكُفَّار الذين هم أحياء ، يئسوا من الكفار ومن أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم : معناه : وقال احلسُن وقتادةُ 

.  
  .ختم السورة مبا بدأها من ترك مواالة الكفار ، وهي خطاب حلاطب بن أيب بلتعةَ وغريه  -تعاىل  -إن اهللا : ل وقي

ال توالوهم ، وال تناصحوهم ، رجع تعاىل بطوله وفضله على حاطب بن : أي } الَ تََتَولَّْواْ { : قوله : قال ابن عباس 
الدنيا ، كما يئس الكفار املقبورون من حظ يكون هلم يف اآلخرة من  أيب بلتعة ، يريد أن كفار قريش يئسوا من خري

  .رمحة اهللا تعاىل 
َمْن قََرأ ُسورةَ املُمتحنِة كَانَ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى الثَّعليبُّ يف تفسريه عن أيبِّ بن كعب قال 

  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم » َمِة املُؤِمُنونَ واملُؤِمَناتُ لَُه ُشفََعاء َيْوَم الِقَيا

  ) ١(سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم 

وجه تعلق هذه السورة مبا قبلها ، هو أن يف السورة اليت قبلها ، بني اخلروج إىل اجلهاد يف سبيل : قال ابن اخلطيب 
، ويف هذه ]  ١: املمتحنة [ } إِن كُنُتمْ َخَرْجُتْم جَِهاداً ِفي َسبِيِلي وابتغآء َمْرَضاِتي { : بقوله اهللا ، وابتغاء مرضاته 

إِنَّ اهللا ُيِحبُّ الذين ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيِلهِ َصفّاً كَأَنَُّهم بُْنَيانٌ { : السورة بني ما حيمل املؤمن ، وحيثّه على اجلهاد ، فقال 
  ] . ٣: لصف ا[ } مَّْرُصوٌص 
» ُيسَبُِّح « : بلفظ املاضي ، ويف بعضها » سبَّح للَِّه « : قال يف بعض السور  -تعاىل  -ما احلكمة يف أنه : فإن قيل 

  .بلفظ املضارع ، ويف بعضها بلفظ األمر؟ 
ل عليه يف املاضي أن احلكم يف ذلك تعليم العبد ، أن تسبيح اهللا تعاىل دائم ال ينقطع ، كما أن املاضي يد: فاجلواب 

  .من الزمان ، واملستقبل يدل عليه يف املستقبل من الزمان واألمر يدل عليه يف احلال 
» احلَِكيمُ « عليه غريه ، و ] حيكم [ هو الغالب على غريه أي شيٍء كان ذلك الغري ، وال ميكن أن : » العَزِيُز « و 
  .هو الذي حيكم على غريه ، أي شيء كان ذلك الغري : 

إمنا يكون : سبح هللا ما يف السماوات وما يف األرض وما فيهما وهو أكثر مبالغة؟ فاجلواب : هالَّ قيل : فإن قيل 
كذلك ، إذا كان املراد التَّسبيح بلسان احلال ، أما إذا كان املراد من التسبيح املخصوص باللسان فالبعض بوصف 

  .معني ، فال يكون كذلك 

  ) ٣(كَُبَر َمقًْتا ِعْنَد اللَِّه أَنْ َتقُولُوا َما لَا َتفَْعلُونَ ) ٢(َمُنوا ِلمَ َتقُولُونَ َما لَا َتفَْعلُونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آ

  .} ياأيها الذين آَمُنواْ ِلمَ َتقُولُونَ َما الَ َتفَْعلُونَ { : قوله تعاىل 
نِ األوزاعيِّ عْن َيْحىي ْبنِ أبِي كثريٍ عن أبِي سلمةَ عن عْبِد أْنبَأَنا ُمحمَُّد بُن كثريٍ َع: روى الدَّارميُّ يف مسنده قال 

لو نعلم أي األعمال : قََعدَنا مع نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا : اللَِّه بن سالم ، قال 
ا ِفي األرض َوُهَو العزيز احلكيم ياأيها سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السماوات َوَم{ :  -تعاىل  -أحب إىل اهللا لعملنا؟ فأنزل اهللا 

قرأها علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت : حىت ختمها ، قال عبد اهللا } الذين آَمُنواْ ِلَم َتقُولُونَ َما الَ َتفَْعلُونَ 
بو سلمة ، فقرأها فقرأها علينا أ: فقرأها علينا عبد اهللا بن سالم حىت ختمها ، قال حيىي : ختمها ، قال أبو سلمة 

  .علينا حيىي ، فقرأها علينا األوزاعي ، فقرأها علينا حممد ، فقرأها علينا الدارمي 



فلما [ لو علمنا أحب األعمال إىل اهللا لعملناه ، : قال عبد اهللا بن رواحة : وقال عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما 
  ] .نزل اجلهاد كرهوه 

َهلْ { : ، فنزلت ] يا رسول اهللا لو نعلم أحب األعمال إىل اهللا لسارعنا إليها :  قال املؤمنون: وقال الكليب [ 
لو نعلمها الشتريناها : ، فمكثوا زماناً يقولون ]  ١٠: الصف [ } أَدُلُّكُْم على ِتجَاَرٍة تُنجِيكُم مِّْن َعذَابٍ أَِليمٍ 

ْؤِمُنونَ باهللا َوَرُسوِلِه وَُتَجاِهُدونَ ِفي سَبِيلِ اهللا بِأَْموَاِلكُْم ُت{ : باألموال واألنفس واألهلني؟ فدلَّهم اهللا عليها بقوله 
  .اآلية ، فابتلوا يوم أحد ، ففروا ، فنزلت هذه اآلية تعبرياً هلم بترك الوفاء ]  ١١: الصف [ } َوأَنفُِسكُْم 

، قالت الصحابة » بدر « واب شهداء نبيه صلى اهللا عليه وسلم بث -تعاىل  -ملا أخرب اهللا : وقال حممَُّد بُن كعبٍ 
  .رضي اهللا عنهم اللهم اشهد لئن لقينا قتاالً لنفرغّن فيه وسعنا ففروا يوم أحد ، فعريهم اهللا بذلك 

  .حنن جاهدنا وابتلينا ، ومل يفعلوا : نزلت يف قوم كانوا يقولون : وقال قتادة والضحاك 
يا نيب اهللا ، إين قتلت فالناً : وأنكاهم ، فقتله ، فقال رجل  كان رجل قد آذى املسلمني يوم بدر ،: وقال صهيب 

يا ُصهيُب ، أما أخربت : ففرح النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك ، فقال عمر بن اخلطاب ، وعبد الرمحن بن عوف 
: أبا حيىي؟ قال  أكذلك يا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنك قتلت فالناً ، فإن فالناً انتحل قتله ، فأخربه ، فقال 

  .نعم ، واهللا يا رسول اهللا ، فنزلت اآلية يف املنتحل 
إن خرجتم وقاتلتم : صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه » للنيب « نزلت يف املنافقني ، كانوا يقولون : وقال ابن زيد 

  .خرجنا معكم ، وقاتلنا ، فلما خرجوا نكثوا عنهم وختلفوا 
  فصل

  .» ة توجب على كل من ألزم نفسه عمالً فيه طاعة أن يفي هبا هذه اآلي« : قال القرطيب 
، فدخل عليه ثالمثائة رجل ، قد قرأوا » البصرة « أنه بعث قراء إىل أهل : ويف صحيح مسلم عن أيب موسى 

وقراؤهم ، فاتلوه وال يطولن عليكم األمُد ، فتقسوا قلوبكم ، كما » البصرة « القرآن ، فقال أنتم خيار أهل 
، فأنسيتها غري أين قد » براءة « ت قلوب من قبلكم ، وإنا كنا نقرأ سورة تشبهها يف الطول والشدة ب قس

، وكُنَّا » لَْو كَان الْبنِ آَدَم واِدَياِن ِمْن مالٍ الْبَتَغى وَاِدياً ثَالثاً ، وال يَْمُأل َجْوَف ابنِ آدَم إالَّ التُّراُب « حفظت منها 
يا أيُّها الذين آمنوا ِلَم تقُولُون ما ال « : بإْحَدى املُسَبِّحاِت ، فأْنسيُتَها غري أنِّي قد حفظت منها نقرأُ سُورة ُتشبهَها 

  .» تفَعلُونَ ، فُتكْتب شهادة يف أعناقكم ، فتسألون عنها يوم القيامة 

فثابتٌ } ِلَم َتقُولُونَ َما الَ َتفَْعلُونَ ياأيها الذين آَمُنواْ { : وهذا كله ثابت يف الدين ، أما قوله تعاىل : قال ابن العريب 
شهادة يف أعناقكم عنها يوم القيامة ، فمعىن ثابت يف الدين ، فإن : يف الدين لفظاً ومعىن يف هذه السورة ، وأما قوله 
  :من التزم شيئاً لزمه شرعاً ، وامللتزم على قسمني 

  :على قسمني ] النذر ، وهو : أحدمها [ 
  .هللا علّي صالة أو صوم أو صدقة ، وحنوه من القرب ، فهذا يلزم الوفاء به إمجاعاً : ، كقوله  نذر تقرب مبتدأ

إن : إن قدم غائيب فعلي صدقة ، أو علق بشرط رهبة ، كقوله : ونذر مباح ، وهو ما علق به شرط رغبة ، كقوله 
  .يلزم الوفاء به : فقال مالك وأبو حنيفة : كفاين اهللا شر كذا فعليَّ صدقة ، ففيه خالف 

  .ال يلزم الوفاء به : وقال الشافعي يف قول 
  .وعموم اآلية حجة لنا؛ ألهنا مبطلقها تتناول ذم من قال ما ال يفعله على أي وجه كان من مطلق ، أو مقيد بشرط 

من جنس  إن النذر إنَّما يكون مبا يقصد منه القربة مما هو من جنس القربة ، وهذا وإن كان: وقد قال أصحابه 



  .القربة ، لكنه مل يقصد منه القربة ، وإمنا قصد منه منع نفسه عن فعل ، أو من اإلقدام على فعل 
القرب الشرعية مقتضيات وكلف وإن كانت قربات ، وهذا تكلف التزام هذه القربة مبشقة كجلب نفع أو : قلنا 

  .دفع ضرر ، فلم خيرج عن سنن التكليف ، وال زال عن قصد التقرب 
إن تزوجت أعنتك بدينار ، : فإن كان املقول منه وعداً فال خيلو أن يكون منوطاً بسبب كقوله « : قال ابن العريب 

  .أو ابتعت جارية كذا أعطيتك ، فهذا الزم إمجاعاً من الفقهاء ، وإن كان وعداً جمرداً 
لو نعلم أي األعمال أفضل وأحب إىل : يلزم بتعلقه ، واستدلوا بسبب اآلية ، فإن روي أهنم كانوا يقولون : فقيل 

  .اهللا لعملناه ، فأنزل اهللا هذه اآلية ، وهو حديث ال بأس به 
  .« ال أزال حبيساً يف اهللا حىت أقتل » : ملا مسعها قال ] بن رواحة [ وروي عن جماهد أن عبد اهللا 

  .» والصحيح عندي أن الوعد جيب الوفاء به على كل حال 

نعم ، مث يبدو له أالَّ : فأما العدد مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يهب له هبة ، فيقول : ل مالك قا« : قال القرطيب 
  .» يفعل ، فال أرى ذلك يلزمه 

  فصل
 ٤٤: البقرة [ } أََتأُْمُرونَ الناس بالرب َوَتْنَسْونَ أَنْفَُسكُْم { : ثالث آيات منعتين أن أقضي على الناس : قال القرطيب 

[ } ياأيها الذين آَمُنواْ ِلَم َتقُولُونَ َما الَ َتفَْعلُونَ { ، ]  ٨٨: هود [ } رِيدُ أَنْ أَُخالِفَكُْم إىل َمآ أَنَْهاكُْم َعْنُه َوَمآ أُ{ ] 
  ] . ٣: الصف 

 قال رسول اهللا صلى اهللا« : وخرج أبو نعيمٍ احلافظ من حديث مالِك بنِ دينارٍ َعْن ثُمامةَ عن أنس ْبنِ مالٍك ، قال 
َمْن : أتَْيُت لَْيلةَ أْسري بِي َعلَى قْومٍ ُتقَْرُض ِشفاهُُهْم بِمقاريَض ِمْن نارٍ ، كُلَّما قُرِضْت عادْت ، قُلُْت » : عليه وسلم 

  .هؤالء َيا جِبْرْيلُ؟ 
  «ون بِِه َهؤالِء ُخطََباُء أمَِّتَك الذيَن يقُولُونَ وال َيفَْعلُون ويقرُءونَ ِكَتاَب اللَِّه وال يعملُ: قال 
  فصل
  .} ِلَم تَقُولُونَ َما الَ َتفَْعلُونَ { : قوله 

استفهام على جهة اإلنكار والتوبيخ ، على أن يقول اإلنسان عن نفسه من اخلري ما ال يفعله ، أما يف املاضي ، 
  .فيكون كذباً ، ويف املستقبل ، يكون خلفاً ، وكالمها مفهوم 

االستفهامية ، كما دخل عليها غريها من حروف اجلر يف « ما » دخلت على هي الم اإلضافة ، : قال الزخمشري 
واحلرف كشيء واحد ، ووقع استعماهلا يف كالم « ما » ، وإمنا حذفت األلف؛ ألن « مب ، وفيم ، وعمَّ » : قولك 

، واالستفهام من اهللا تعاىل  }ِلَم َتقُولُونَ { : ، ولو كان كذلك لكان معىن االستفهام واقعاً يف قوله تعاىل » املستفهم 
ُمَحال؛ ألنه عامل جبميع األشياء ، واجلواب هذا إذا كان املراد حقيقة االستفهام ، وأما إذا كان أراد إلزام من أعرض 

  .عن الوفاء مما وعد أو أنكر احلق وأصرَّ على الباطل فال 
إليكم ، فال ] ما ليس األمر فيه [ مل تقولون : أي } لُونَ ِلَم َتقُولُونَ َما الَ َتفَْع{ : وتأول سفيانُ بُن عيينة قوله 

  .تدرون هل تفعلون ، أو ال تفعلون ، فعلى هذا يكون الكالم حمموالً على ظاهره يف إنكار القول 
  :فيه أوجه . } كَُبَر َمقَْتاً { : قوله 

أن تقُولُوا « سر بالنكرة بعده ، و ضمري مبهم مف» كَُبر « ، فيكون يف » نعم وبئس « : أن يكون من باب : أحدها 
هل رفعه باالبتداء وخربه اجلملة مقدمه عليه؟ أو خربه : هو املخصوص بالذم ، فيجيء فيه اخلالف املشهور » 



  .حمذوف ، أو هو خرب مبتدأ حمذوف ، كما تقدم حتريره؟ 
نعم « وجيري جمرى  -بضم العني  -» فَُعل « كل فعل جيوز التعّجب منه ، جيوز أن يبىن على : وهذه قاعدة مطردة 

  .يف مجيع األحكام » وبئس 
  .أنه من أمثلة التعّجب : والثاين 

: ما أفَْعلَُه ، وأفِْعلْ به ، ولَفَُعل ، حنو : صيغة « : املبوَّب له يف النحو ، فقال » التعجب « وقد عده ابن عصفور يف 
  .» لرُمو الرجل 

التعجب من غري لفظه؛ كقوله : » كَُبر « فصح كالم وأبلغه يف معناه ، قصد يف هذا من أ: وإليه حنا الزخمشري فقال 
  ]الطويل : [ 

  غَلَْت َناٌب كُلَْيٌب َبواؤهَا..  - ٤٧٦٢
: } َما الَ َتفَْعلُون { : ، على تفسريه ، داللة على أن قوله » مقتاً « : ، ونصب » أن تقولوا « : وأسند إىل : مث قال 

  .فيه مقت خالص ال شوب 
متييز حمول من : » مقتاً « و » أن تقولوا « ليس للتعجب وال للذم ، بل هو مسند إىل » كَُبَر « أنَّ : الثالث 

  .مقت قولكم : كرب مقتاً أن تقولوا أي : الفاعلية واألصل 
» كرب أي القول مقتاً « : أي » ِلَم َتقُولُونَ « : وجيوز أن يكون الفاعل مضمراً عائداً على املصدر املفهوم من قوله 

  .هو أن تقولوا : على هذا إما بدل من ذلك الضمري ، أو خرب مبتدأ حمذوف ، أي » أن تقولوا « ، و 
  .كرب قوهلم ما ال تفعلون مقتاً : نصب بالتمييز ، املعىن » مقتاً « و : قال القرطيب 

  .وت إذا مل حيّبه الناس رجل مقيت وممق: مصدران ، يقال : هو حال ، واملقت واملقاتة : وقيل 
  فصل

  .قد حيتّج هبذه اآلية يف وجوب الوفاء يف اللجاج والغضب على أحد قويل الشافعي : قال القرطيبُّ 

  ) ٤(إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيِلِه َصفًّا كَأَنَُّهمْ ُبْنَيانٌ مَْرُصوٌص 

  .على ما مل يسم فاعله  -بفتح التاء  -» ُيقَاَتلُون « : قرأ زيد بن علي 
  .بالتشديد » ُيقَتَّلُونَ « : وقرىء 

  .صافني أو مصفوفني : نصب على احلال ، أي : » صفًّا « و 
  .» يصفون أنفسهم صفًّا : واملفعول مضمر ، أي « : قل القرطيب 

، » صفًّا « وأن يكون حاالً من الضَّمري يف ، » يقاتلون « : جيوز أن يكون حاالً ثانية من فاعل » كأنَُّهْم « : وقوله 
  .فتكون حاالً متداخلة قاله الزخمشري 

  .، قاله احلويف » صفًّا « وأن يكون نعتاً ل 
: احلجرات [ } َوإِن طَآئِفََتاِن ِمَن املؤمنني اقتتلوا { : ، فيكون مجعاً يف املعىن ، كقوله » صفًّا « وعاد الضمري على 

٩ . [  
  فصل

يف ذم املخالفني يف القتال ، وهم } كَُبَر َمقْتاً ِعندَ اهللا { : وجه تعلق هذه اآلية مبا قبلها ، أن قوله تعاىل : فإن قيل 



  .واعلم أن احملبة على وجهني . يف القتال ] للموافقني [ الذين وعدوا بالقتال ومل يقاتلوا ، وهذه اآلية مدح 
  .الرضا عن اخللق : أحدمها 
  .ناء عليهم الثَّ: وثانيهما 

  .املتالئم األجزاء املستويها : واملرصوص ، قيل 
  .قاله الفراء . املعقود بالرصاص : وقيل 
  .هو من التضام من تراّص األسنان : وقيل 

  ]الرجز : [ وقال الراعي 
دويبة تولع بالنساء األبكار : احلرقوص ... يَفَْتحُ َباَب املْغلَقِ املَْرُصوصِ ... َما لَِقَي البِيُض من احلُْرقًوصِ  - ٤٧٦٣

.  
حيب من  -تعاىل  -إن اهللا : وتراصوا يف الصف ، ومعىن اآلية : التالصق ، ومنه قوله : والتَّراصُّ : وقال القرطيب 

  .يثبت يف اجلهاد ، ويف سبيله ، ويلزم مكانه ، كثبوت البناء 
بأحجار صغار ، مث يوضع اللنب عليه ، يوضع احلجر على احلجر ، مث يرص : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .فيسمونه أهل مكة املرصوُص 
وجيوز أن يكون املعىن على أن يكون ثباهتم يف حرب عدوهم حىت يكونوا يف اجتماع الكلمة ، : قال ابُن اخلطيب 

  ] .املرصوص [ ومواالة بعضهم بعضاً ، كالبنيان 
  .، كيف يكونون عند قتال عدوهم  هذا تعليم من اهللا للمؤمنني: وقال سعيدُ بن جبريٍ 

  فصل يف أن قتال الراجل أفضل من الفارس
استدل هبذه اآلية بعضهم على أن قتال الراجل أفضل من قتال الفارس؛ ألن الفرسان ال يصطفون : قال القرطيب 

  .على هذه الصفة 
وال خيرج الفرسان من معىن اآلية؛  وذلك غري مستقيم ملا جاء يف فضل الفارس من األجر والغنيمة ،: قال املهدويُّ 

  .ألن معناه الثبات 
  فصل يف اخلروج من الصف

« ال جيوز اخلروج من الصفِّ إال حلاجة تعرض لإلنسان ، أو يف رسالة يرسلها اإلمام ، أو منفعة تظهر يف املقام ك 
  .تنتهز وال خالف فيها » فرصة 

  ] .خالف [ ويف اخلروج عن الصف للمبارزة 
  .نه ال بأس بذلك إرهاباً للعدو ، وطلباً للشهادة ، وحتريضاً على القتال إ: فقيل 
ال يربز أحد طلباً لذلك؛ ألن فيه رياء وخروجاً إىل ما هنى اهللا عنه من لقاء العدو ، وإمنا تكون املبارزة إذا : وقيل 

، وعليه درج » خيرب « غزوة  ، ويف» بدر « طلبها الكافر ، كما كانت يف حروب النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم 
  .السلف 

  ] . ١٩٥: اآلية [ } َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيدِيكُْم إِلَى التهلكة { : عند قوله » البقرة « وقد تقدم الكالم يف ذلك يف سورة 

إِلَْيكُْم فَلَمَّا َزاغُوا أَزَاغَ اللَُّه قُلُوبَُهْم َواللَُّه لَا َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ ِلَم تُْؤذُونَنِي َوقَْد َتْعلَُمونَ أَنِّي َرُسولُ اللَِّه 
نَ َوإِذْ قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ َيا بَنِي إِْسرَائِيلَ إِنِّي َرُسولُ اللَِّه إِلَْيكُْم ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِم) ٥(َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 

َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ ) ٦(ًرا بَِرُسولٍ َيأِْتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه أَحَْمُد فَلَمَّا َجاَءُهْم بِالَْبيِّنَاِت قَالُوا َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِني التَّْورَاِة َوُمَبشِّ



ُيرِيُدونَ ِلُيطِْفئُوا نُوَر اللَّهِ ) ٧( افَْتَرى َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهَو ُيْدَعى إِلَى الْإِْسلَامِ َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني
  ) ٨(بِأَفَْواهِهِْم َواللَُّه مُِتمُّ ُنورِِه َولَْو كَرَِه الْكَاِفرُونَ 

  .اآلية } َوإِذْ قَالَ موسى ِلقَْوِمِه { : قوله تعاىل 
: مبن خالفهما ، أي  ملا ذكر اجلهاد ، بني أن موسى وعيسى أمرا بالتوحيد ، وجاهدا يف سبيل اهللا ، وحل العقاب

  .واذكر لقومك يا حممد هذه القصة 
  .} ِلَم ُتْؤذُوَننِي { : قوله 

  .وذلك حني رموه باألدرة ، كما تقدم يف سورة األحزاب 
اجعل لََّنآ { : ما ذكر يف قصة قارون أنه دس إىل امرأة تدَّعي على موسى الفجور ، ومن األذى قوهلم : ومن األذى 
: املائدة [ } فاذهب أَنَت َورَبَُّك فقاتال إِنَّا َهاُهَنا قَاِعُدونَ { : ، وقوهلم ]  ١٣٨: األعراف [ } آِلَهةٌ  إهلا كََما لَُهْم

  .أنت قتلت هارون : ، وقوهلم ]  ١٢٤
  .مجلة حالية . } َوقَد تَّْعلَُمونَ أَنِّي َرسُولُ اهللا إِلَْيكُْم { : قوله 

  .فيه ] لكم [ وتعلمون علماً يقيناً ، ال شبهة : التوكيد ، كأنه قال :  معناه» قَْد « و : قال ابن اخلطيب 
  .} أَنِّي َرُسولُ اهللا إِلَْيكُْم { : قوله 

  .أنَّ لرسول اهللا حيترم يقيناً : واملعىن 
  .أماهلم عن اهلدى : أي } أَزَاغَ اهللا قُلُوَبُهمْ { مالوا عن احلق ، : ، أي } فَلَمَّا زاغوا { : قوله 
  .عن اهلداية } أَزَاغَ اهللا قُلُوَبُهْم { عن الطاعة ، } فَلَمَّا زاغوا { : قيل و

  .عن الثواب } أزاغ اهللا قلوهبم { عن اإلميان ، } فَلَمَّا زاغوا { : وقيل 
وهبم اهللا يف قل» خلق « وطاعة الرب ،  -عليه الصالة والسالم  -ملَّا تركُوا ما أمُروا به من احترام الرسول : وقيل 

  .الضاللة عقوبة هلم على فعلهم 
  .} واهللا الَ يَْهِدي القوم الفاسقني { 

  .» يعين من سبق يف علمه أنه فاسق « : قال الزجاُج 
وهذه اآلية تدلّ على عظم إيذاء الرسول ، حىت إنه يؤّدي إىل الكفر ، وزيغ القلوب عن « : قال ابُن اخلطيب 

  .» اهلدى 
  .} يَسى ابن َمْرَيمَ َوإِذْ قَالَ ِع{ : قوله 

كما قال موسى؛ ألنه ألنه ال نسب » يا قوم « : ومل يقل } يابين إِسَْراِئيلَ { : أي اذكر هلم هذه القصة أيضاً ، وقال 
  .باإلجنيل : أي } إِنِّي َرسُولُ اهللا إِلَْيكُم { : له فيهم ، فيكونون قومه ، وقوله 

  .؛ ألنه مبعىن املرسل »رسول « : والعامل فيه » َبشِّراً ُم« : حال ، وكذلك » ُمصدِّقاً « : قوله 
: أمبا يف الرسول من معىن اإلرسال أم بإليكم؟ قلت » مصدقاً ، ومبشراً « : مب انتصب : فإن قلت : قال الزخمشري 

ا ، ولكن صلة للرسول ، فال جيوز أن تعمل شيئاً ألن حروف اجلر ال تعمل بأنفسه» إليكم « اإلرسال؛ ألن : مبعىن 
  .مبا فيها من معىن الفعل ، فإذا وقعت صالت مل تتضمن معىن فعل فمن أين تعمل؟ انتهى 

  .متصل معناها به ال الصلة الصناعية : صلة له ، أي » رسول « صالت ، أهنا متعلقة ب : يعين بقوله 
  .رسول ، مجلتان يف موضع جر نعتاً ل» امسه أمحد « : ، وقوله } يأيت من بعدي { : قوله 



  .» يأيت « يف موضع نصب على احلال من فاعل » اْسمُه أمحُد « أو 
  .أو تكون األوىل نعتاً ، والثانية حاالً ، وكوهنما حالني ضعيف ، إلتياهنما من النكرة وإن كان سيبويه جيوزه 

زرّ بن حبيش ، وأبو بكر وهي قراءة السلمي ، و -بفتح الياء  -» ِمْن َبعِديَ « : وقرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو 
  .» قمت « ، والتاء من » بعدك « عن عاصم ، واختاره أبو حامت؛ ألنه اسم ، مثل الكاف من 

  .قرءوا باإلسكان : والباقون 
  .، فحذف الياء من اللفظ } من بعد امسه أمحد { : وقرىء 

  .اسم نبينا صلى اهللا عليه وسلم هو اسم علم » أمحُد « و 
  .أمحُد احلامدين لربِّه : أي » أمحد « التفضيل ، وهو الظَّاهر ، فمعىن » أفعل « : ن صفة ، وهي حيتمل أن يكون م

  .أكثرهم محداً » أْحَمد « كلهم محادون هللا ، ونبينا  -صلوات اهللا وسالمه عليهم  -واألنبياء 
  :، للمبالغة يف احلمد ، وله وجهان » أحَْمد « واأللف يف : قال البغويُّ 

  .، وهو أكثر محداً هللا من غريه  -عز وجل  -األنبياء كلهم محادون هللا : أنه مبالغة من الفاعل ، أي : ا أحدمه
األنبياء كلهم حممودون ، ملا فيهم من اخلصال احلميدة ، وهو أكثر مبالغة ، : أنه مبالغة يف املفعول ، أي : والثاين 

  .وأمجع للفضائل واحملاسن اليت حيمد هبا ، انتهى 
وعلى كال الوجهني ، فمنعه من الصرف للعلمية والوزن الغالب ، إالَّ أنَُّه على االحتمال األول ميتنع معرفة 

  .وعلى الثاين ميتنع تعريفاً وتنكرياً؛ ألنه خيلف العلمية للصفة . وينصرف نكرة 
  .نحاة وإذا أنكر بعد كونه علماً جرى فيه خالف سيبويه واألخفش ، وهي مسألة مشهورة بني ال

  ]الكامل : [ ويصرفه  -عليه الصالة والسالم  -ميدحه  -رضي اهللا عنه  -وأنشد حسان 
  والطَّيُِّبونَ على املَُباَرِك أحَْمِد... َصلَّى اإللَُه وَمْن َيُحفُّ بِعْرِشِه  - ٤٧٦٤

  .» للُمَبارك « بدل أو بيان : » أمحد « 
» حمّمد « ولكن فيه معىن املبالغة والتكرار ، ف » حممود « يف معىن  فمنقول من صفة أيضاً ، وهو» ُمحَمَّد « وأما 

  .هو الذي محد مرة بعد أخرى 
مطابق « حممد » كما أن املكرَّم من الكرم مرة بعد أخرى ، وكذلك املدح وحنو ذلك ، فاسم « : قال القرطيب 
علم من أعالم نبوته ، إذ كان امسه صادقاً عليه مساه قبل أن يسمي به نفسه ، فهذا  -سبحانه وتعاىل  -ملعناه ، فاهللا 

، فهو حممود يف الدنيا ملا هدي إليه ، ونفع به من العلم واحلكمة ، وهو حممود يف اآلخرة بالشفاعة ، فقد تكرر معىن 
» :  محد ربه فنبأه وشرفه ، فلذلك تقدم اسم« أمحد » : احلمد ، كما يقتضي اللفظ ، مث إنه مل يكن حممداً حىت كان 

عليه الصالة والسالم  -، وذكره موسى « امسه أمحد » : على االسم الذي هو حممد ، فذكره عيسى فقال « أمحد 
اللهم اجعلين من أمَّة حممد ، فبأمحد ذكره قبل أن يذكره مبحمد؛ ألن : تلك أمة أمحد ، فقال : حني قال له ربه  -

، كان حممداً بالفعل ، وكذلك يف الشفاعة حيمد ربه باحملامد  محده لربه كان قبل محد الناس له ، فلما وجد وبعث
  .» اليت يفتحها عليه ، فيكون أمحد الناس لربه ، مث يشفع فيحمد على شفاعته 

: ورِ اْسِمي يف التَّوراةِ أحَْيُد؛ ألنِّي أحِيُد أمَِّتي عن النَّارِ ، وامسي يف الزَُّب« : ُروَِي أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
ُمَحمٌَّد؛ ألنِّي حمُمود ِفي أْهلِ السَّماِء : أْحَمُد ، ويف القُْرآِن : املَاِحي ، َمَحا اللَُّه يب عبدةَ األوثاِن ، واْسِمي يف اإلجنيلِ 

  .» واألْرضِ 



الكُفر ، وأنا احلَاِشُر الذي  أَنا ُمحمٌَّد وأمحُد ، وأنا املَاِحي الذي َيمُحو اللَُّه بَِي: ِلي َخْمَسةُ أْسَماء « : ويف الصحيح 
  .وقد تقدم » ُيْحَشُر النَّاُس على قدِمي ، وأَنا الَعاِقُب 

  .} فَلَمَّا َجاَءُهم بالبينات { : قوله 
  .ِعْيَسى : قيل 

  .ُمَحمَّد صلى اهللا عليه وسلم : وقيل 
  .} قَالُواْ هذا ِسْحٌر مُّبِنيٌ { 

  .جل نعتاً للر» ساحر « : قرأ محزة والكسائي 
  .وروي أهنا قراءة ابن مسعود 

  .نعتاً ملا جاء به الرسول » سحر « : والباقون 
، وترك » ساحر « : ، وعبد اهللا ، وطلحة واألعمش ، وابن وثاب » سحر « : وقرأ اجلمهور : قال أبو حيان هنا 

  .ذكر األخوين 
  . أحد أظلم ممن افترى على اهللا الكذب ال: أي } َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افترى َعلَى اهللا الكذب { : قوله 
  .} َوُهَو يدعى إِلَى اإلسالم { : قوله 

  .، وهذه قراءة العامة » افَْتَرى « : مجلة حالية من فاعل 
  .مبنياً للفاعل  -بفتح الياء والدال مشددة  -» يدَّعي « : وقرأ طلحة 

  :وفيها تأويالن 
  .» ملسه والتمسه « : حنو » يفعل « : مبعىن » فتعل ي« قاله الزخمشري ، وهو أن يكون : أحدمها 

: هللا تعاىل ، وحينئذ تكون القراءتان مبعىن واحد ، كأنه قيل » يدعى « : ، واملستتر يف » هو « : والضمريان ، أعين 
  .واهللا يدعو إىل اإلسالم 

  .» من « ويف القراءة األوىل يكون الضَّمريان عائدين على 
ّدعى كذا دعوى ، ولكنه ملا ضمن يدّعي معىن ينتمي وينتسب ُعدِّي بالالم؛ وإال فهو متعدٍّ بنفسه أنه من ا: والثاين 

.  
  .أيضاً ، كما مها يف القراءة املشهورة » من « وعلى هذا الوجه فالضمريان ل 

  .مبنياً للمفعول  -مشدد الدال  -» ُيدَّعى « : وعن طلحة 
  .ملسه والتمسه : عاه ودعاه مبعىن ادَّ: وخرجها الزخمشري على ما تقدم من 

عكس ما تقدم عنده يف ختريج القراءة األوىل ، فإن الضمريان هللا ، كما تقدم » من « والضمريان عائدان على 
  .حتريره 

واهللا الَ { : وهذا تعجب ممن كفر بعيسى وحممد صلى اهللا عليه وسلم بعد املعجزات اليت ظهرت هلما ، مث قال 
  .من كان يف حكمه أن خيتم له بالضاللة والغي : أي } الظاملني َيْهِدي القوم 

  .} يُرِيُدونَ ِلُيطِْفئُواْ نُوَر اهللا بِأَفَْواِههِمْ { : قوله 
اإلطفاُء هو اإلمخاد ، يستعمالن يف النار ، وفيما جيري جمراها من الضياء والظهور ، ويفترق اإلمخاد واإلطفاء من 

  .أمخدت السراج : أطفأت السراج ، وال يقال : القليل ، فيقال حيث إن اإلطفاء يستعمل يف 



  :ويف هذا الالم أوجه 
  .أنَّها مزيدة يف مفعول اإلرادة : أحدها 

، وكأنَّ هذه الالم ، زيدت مع فعل ]  ٣٢[ كما يف سورة التوبة } ُيرِيُدونَ أَن ُيطِْفئُواْ { أصله : قال الزخمشري 
، كما » جئت ألكرمك « : جئت إلكرامك ويف قولك : من معىن اإلرادة يف قولك  اإلرادة توكيداً له ملا فيها

  .» ال أباك « : توكيداً ملعىن اإلضافة يف » ال أبا لك « : زيدت الالم يف 
يريدون أن » : الم العلة مؤكدة ، ودخلت على املفعول؛ ألن التقدير « ليطفئوا » : والالم يف « : وقال ابن عطية 

  .لزيد ضربت ، ولرؤيتك قصدت انتهى : ، وأكثر ما تلزم هذه الالم إذا تقدم املفعول ، تقول « ر اهللا يطفئوا نو
ليس بظاهر؛ ألنه ال قول « وأكثر ما يلزم » : وهذا ليس مذهب سيبويه ، ومجهور النَّاس ، مث قول أيب حممد 

  .جوازاً ، بل األكثر عدمها  بلزومها ألبتة ، بل هي جائزة للزيادة ، وليس األكثر أيضاً زيادهتا
يريدون إبطال القرآن ، أو دفع اإلسالم ، أو هالك الرسول صلى : أنَّها الم العلة واملفعول حمذوف ، أي : الثاين 

  .اهللا عليه وسلم ليطفئوا 
  .الناصبة ، وأهنا ناصبة للفعل بنفسها « أن » : أنَّها مبعىن : الثالث 

  .، وإليه ذهب الكسائي أيضاً « أراد وأمر » ، يف « أن » : يف موضع « م كي ال» العرب جتعل : قال الفرَّاء 
  ] . ٢٦: اآلية : [ يف سورة النساء } ُيرِيُد اهللا ِليَُبيَِّن لَكُْم { : وقد تقدم حنو من هذا يف قوله 

  فصل
  .دون إبطاله ، وتكذيبه بالقول القرآن ، يري -هاهنا  -املراد بنور اهللا : قال ابن عباسٍ وابن زيدٍ رضي اهللا عنهما 

  .يريدون دفعه بالكالم : اإلسالم ، أي : وقال السديُّ 
  .إنَّه حممد صلى اهللا عليه وسلم يريدون إهالكه باألراجيف : وقال الضحاُك 

من : إنه مثل مضروب ، أي : حجج اهللا ودالئله ، يريدون إبطاهلا بإنكارهم وتكذيبهم ، وقيل : وقال ابُن جريجٍ 
  .أراد إطفاء نور الشمس بفيه ، وجده مستحيالً ممتنعاً ، كذلك من أراد إبطال احلق ، حكاه ابُن عيسى 

  فصل يف سبب نزول هذه اآلية
أنَّ النيب صلى اهللا عليه  -رضي اهللا عنهما  -سبب نزول هذه اآلية ، ما حكاه عطاء عن ابن عبَّاس : قال املاورديُّ 

يا معشر اليهود ، أبشروا فقد أطفأ اهللا نور حممد ، :  يوماً ، فقال كعب بن األشرف وسلم أبطأ عليه الوحي أربعني
فما كان ينزل عليه ، وما كان ليتم أمره ، فحزن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأنزل اهللا هذه اآلية واتصل 

  .الوحي بعدها 
  .} واهللا ُمِتمُّ نُورِِه { : قوله 

  .« نوره » : ، ل « متم » : بإضافة : ري قرأ األخوان وحفص وابن كث
  .« نوره » : بتنوينه ونصب : والباقون 

  .فاإلضافة ختفيف ، والتنوين هو األصل 
  .وأبو حيَّان ينازع يف كونه األصل 

  .« ليطفئوا » ، أو « يريدون » : ، مجلة حالية من فاعل « واهللا متم » : وقوله 
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يف علوم الكتاب: كتاب    تفسري اللباب 
بلي الدمشقي النعماين: املؤلف  احلن بن عادل  سراج الدين عمر بن علي   أبو حفص 

  .بإظهاره يف اآلفاق : واهللا متم نوره ، أي : واملعىن 
  .اإلمتام ال يكون إالَّ عند النُّقصان ، فما معىن نقصان هذا النور؟ : فإن قيل 
نقصان األثر وهو الظُّهور يف سائر البالد من املشارق إىل املغارب ، إذ الظهور ال يظهر  إمتامه حبسب: فاجلواب 

. ٣: املائدة [ } اليوم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم { : إال باإلظهار ، وهو اإلمتام ، يؤيده قوله تعاىل   [  
  .اهد قاله جم -عليه الصالة والسالم  - إن ذلك عند نزول عيسى : وعن أيب هريرة 

  .} َولَْو كَرَِه { : قوله 
َولَْو كَرَِه { أمته وأظهره ، وكذا : حمذوف ، أي » لو « : حال من هذه احلال فهما متداخالن ، وجواب 

} َولَْو كَرَِه الكافرون { : قال أوالً : ولو كره الكافرون من سائر األصناف ، فإن قيل : ، واملعىن } املشركون 
  .فما الفائدة؟ } لَْو كَرَِه املشركون َو{ : ، وقال ثانياً 

إذا أنكروا الرسول صلى اهللا عليه وسلم وما أوحي إليه من الكتاب ، وذلك من نعمة اهللا تعاىل ، : فاجلواب 
، وألن لفظ الكافر أعم من لفظ } ولو كره الكافرون { : والكافرون كلهم يف كفران النعم سواء فلهذا قال 

َولَْو { : اليهود والنصارى واملشركون ، فلفظ الكافر أليق به ، وأما قوله : كافرين هنا املشرك ، فاملراد من ال
وإصرارهم عليه ، فالنيب صلى اهللا عليه وسلم دعاهم يف ] التوحيد [ ، فذلك عند إنكارهم } كَرَِه املشركون 

َه { : ، فلهذا قال » إال اهللا ال إله « : ، فلم يقولوا » ال إله إال اهللا « ابتداء الدعوة إىل التوحيد ب  َولَْو كَرِ
  .} املشركون 

  ) ٩(ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرُسولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َولَْو كَرَِه الُْمْشرِكُونَ 

ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدين { باحلقِّ والرشاد ، : أي  »باهلَُدى « حممداً : يعين } ُهَو الذي أَْرَسلَ َرُسولَُه { : قوله تعاىل 
من ] آخر [ أن ال يبقى دين : باحلَُجج ، ومن الظهور الغلبة باليد يف القتال ، وليس املراد بالظهور } كُلِِّه 

 أن يكون أهل اإلسالم عالني غالبني ، ومن اإلظهار أال يبقى دين آخر سوى اإلسالم يف: األديان ، بل املراد 
  .آخر الزمان 

  .ذلك إذا أنزل اهللا عيسى ، مل يكن يف األرض دين إالَّ دين اإلسالم : قال جماهٌد 
ِه { : قال أبو هريرة    .خبروج عيسى ، وحينئذ ال يبقى كافر إال أسلم } ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدين كُلِّ

لََيْنزلنَّ ابُن » لى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا ص« : قال  - رضي اهللا عنه  -ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة 
، ولتتركن القالص فال يسعى إليها ،  ، فلَيكسرنَّ الصَّليَب وليقتلنَّ اِخلْنزيَر ، وليَضَعنَّ اِجلزَيةَ  مرَمي حكماً عادالً 

ُه أحٌد    .« ولتذهنبَّ الشَّحْناُء والتَّباغُُض والتَّحاُسد ، ولَيدُعونَّ إىل املالِ فال يقبل
ليطلع حممداً صلى اهللا عليه وسلم على سائر األديان حىت يكون عاملاً هبا عارفاً بوجوه : لُيظْهرُه ، أي : وقيل 

  .على األديان؛ ألن الدين مصدر يعرب به عن اجلميع : أي « على الدِّينِ » بطالهنا ، ومبا حرفوا وغيَّروا منها 



ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدونَ ِفي ) ١٠(ى ِتَجاَرٍة تُْنجِيكُْم ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهلْ أَُدلُّكُْم َعلَ
َيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َوُيْدِخلْكُْم َجنَّاٍت ) ١١(َسبِيلِ اللَِّه بِأَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسكُْم ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 

َوأُْخَرى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر ِمَن اللَِّه ) ١٢(َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي َجنَّاِت َعْدٍن ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم 
  ) ١٣(َوفَْتٌح قَرِيٌب َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني 

  .اآلية } على ِتَجاَرٍة تُنجِيكُم مِّْن َعذَابٍ أَِليمٍ  ياأيها الذين آَمُنواْ َهلْ أَُدلُّكُْم{ : قوله تعاىل 
، قال « : قال مقاتلٌ  بن مظعون  يا رسول اهللا ، لو أذنت يل فطلقت خولة ، وترهبت : نزلت يف عثمان 

» : واختصيت ، وحرمت اللحم ، وال أنام بليل أبداً ، وال أفطر بنهار أبداً ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وُم ، فال من ُسنَِّتي النَّكاَح فال رْهبانَِيةَ يف اإلْسالمِ وإنَّما َرْهبانِيةُ أمَِّتي اجلهاُد يف سبيلِ اللَِّه ، وخصاء أمَِّتي الصَّ إنَّ

، « ي فلْيَس منِّي ُتحرُِّموا طَيِّباِت َما أََحلَّ اللَُّه لكُم ، وِمْن ُسنَِّتي أَناُم وأقُوُم وأفِْطُر وأُصوُم ، فمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّت
  .، فنزلت » لوددت يا نيب اهللا ، أي التجارات أحب إىل اهللا فأجتر فيها : فقال عثمان 

إِنَّ اهللا اشترى ِمَن املؤمنني أَنفَُسُهْم { : اجلهاد ، قال اهللا تعاىل : سأدلكم ، والتجارة : أي » أُدلُّكُْم « : وقيل 
:  ١١١: التوبة [ } َوأَْمَوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم اجلنة    .اآلية ، وهذا خطاب جلميع املؤمنني ] 

  .ألهل الكتاب : وقيل 
  .لو نعلم أي األعمال أحب إىل اهللا لعملنا : نزل هذا حني قالوا : وقيل 

  .وجعل ذلك مبنزلة التجارة؛ ألهنم يرجون هبا رضا اهللا عز وجل ، ونيل جنته والنجاة من النار : قال البغويُّ 
عبارة عن معاوضة الشيء بالشيء ، كما أن التجارة تنجي التاجر من الفقر فكذا هذه التجارة ، وكما  والتجارة

أن يف التجارة الربح واخلسران ، فكذلك هذه التجارة ، فمن آمن وعمل صاحلاً ، فله األجر الوافر ، ومن 
  .أعرض عن اإلميان والعمل الصاحل ، فله اخلسران املبني 

  .» جتارة « هذه اجلملة صفة ل . } كُم ُتنجِي{ : قوله 
  .بالتشديد } ُتنّجيكُم ِمن َعذَابٍ أَِليمٍ { : وقرأ ابن عامر 

  .، ومها مبعىن واحد؛ ألن التضعيف واهلمزة متعديان » أْنَجى « بالتخفيف ، من : والباقون 
  .خيلصكم من عذاب أليم ، أي مؤمل : واملعىن 

  .} ُتْؤِمُنونَ { : قوله 
  .» جتارة « له ألنه تفسري ل  ال حملّ

، أي تلك التجارة تؤمنون ، واخلرب نفس املبتدأ ، فال حاجة إىل  وجيوز أن يكون حملها الرفع خرباً ملبتدأ مضمر 
  .رابط 

  .وفيه تعسف » أن « ، وجاز ذلك على تقدير » أعين تؤمنون « وأن تكون منصوبة احملل بإضمار فعل ، أي 
  .خرباً لفظياً ثابت النون » ن تؤمنو« : والعامة على 

  .أمرين » آمُنوا ، وجاهُدوا « : وعبد اهللا 
، وجتاهدوا « : وزيد بن علي    .حبذف نون الرفع » تؤمنوا 

، فاخلرب مبعىن األمر ، يدل عليه القراءتان الشاذتان فإن قراءة زيد  الم األمر ، : فأما قراءة العامة  على حذف 



  .»  لتؤمنوا ، ولتجاهدوا« : أي 
  ]الوافر : [ كقوله 
.ُمَحمَُّد َتفِْد نفسَك كُلُّ َنفْسٍ  -  ٤٧٦٥  . . ..  

لَتفِْد ولتقيموا ، : يف وجه ، أي ]  ٣١: إبراهيم [ } قُل لِِّعَباِدَي الذين آَمُنواْ ُيِقيُمواْ الصالة { : وقوله تعاىل 
  .» يتقي « : ولذلك جزم الفعل يف حمل جوابه يف قوله 

  .ليتق اهللا : ، تقديره » اتقى اهللا امرؤ فعل خرياً يثب عليه « : وكذلك قوهلم 

  .» جتارة « عطف بيان ل : » تؤمنون « أن : وقال األخفش 
  ]الطويل : [ أن تؤمنوا ، فلما حذفت ارتفع الفعل كقوله : وهذا ال يتخيل إال بتأويل أن يكون األصل 

  .أن أحضر الوغى : األصل ... ى أالَ أيَُّهذا الزَّاجِرِي أْحُضَر الَوغَ -  ٤٧٦٦
ا فيه من التأويل ، وعلى : هل أدلّكم على جتارة منجية : وكأنه قيل  إميان وجهاد ، وهو معىن حسن ، لوال م

  .» ِتجارٍة « هذا جيوز أن يكون بدالً من 
  .» هل أدلكم « : هو جمزوم على جواب االستفهام ، وهو قوله : وقال الفراء 

  .تصحيح هذا القول واختلف الناس يف 
، إمنا يغفر هلم إذا آمنوا وجاهدوا : قال الزجاج . فبعضهم غلطه    .ليسوا إذا دهلم على ما ينفعهم يغفر هلم 

  .أنه ليس مرتباً على جمرد االستفهام وال على جمرد الداللة : يعين 
جمزوماً على » َيْغِفر لَكُْم « لك جاء ولذ» آِمُنوا « عند املربد والزجاج يف معىن » ُتؤِمُنونَ « و : قال القرطيب 

  .أنه جواب األمر 
اسكت ، وبيانه أن : هل أنت ساكت أي : يف معىن األمر عند الفرَّاء ، يقال » َهلْ أدلكُْم « : قال ابن اخلطيب 

، واإلغراء أمر » َهلْ «    .مبعىن االستفهام مث يندرج إىل أن يصري عرضاً وحثًّا ، واحلث كاإلغراء 
، وجتاهدون « إمنا يصح محله على املعىن ، وهو أن يكون : املهدوي  وقال : عطف بيان على قوله : » ُتؤِمُنونَ 

  .» هل أدلكم « 
  .هل تؤمنون وجتاهدون؟ : كأن التجارة مل يدر ما هي فبينت باإلميان واجلهاد ، فهي مها يف املعىن ، فكأنه قيل 

ألنه يصري إن ُدللتم يغفر لكم والغفران إمنا جيب بالقبول واإلميان ال فإن مل يقدر هذا التقدير مل يصح ، : قال 
  .بالداللة 

  .وقال الزمشخري قريباً منه أيضاً 
  .تؤمنون : كيف نعمل؟ فقال : استئناف كأهنم قالوا » تؤمنون « إن : وقال أيضاً 

، تقديره : » ُتؤِمُنونَ « : وقال ابن عطيَّة    . ذلك أنه تؤمنون: فعل مرفوع 
، وهذا حممول على تفسري املعىن ال تفسري اإلعراب فإنه ال  فجعله خرباً ، وهي وما يف حّيزها خرب ملبتدأ حمذوف 

  .حاجة إليه 
  فصل

  .؟ } ياأيها الذين آَمُنواْ { : كيف أمرهم باإلميان بعد قوله : فإن قيل : قال ابن اخلطيب 



نافقني وهم الذين آمنوا يف الظاهر ، وميكن أن يكون أهل ميكن أن يكون املراد من هذه اآلية امل: فاجلواب 
  .الكتاب ، وهم اليهود والنصارى فإهنم آمنوا بالكتب املتقدمة 

: يا أيها الذين آمنوا بالكتب املتقدمة آمنوا باهللا ومبحمد ، وميكن أن يكون أهل اإلميان كقوله تعاىل : فكأنه قال 
ُيثَبُِّت اهللا الذين { : ، أو يكون املراد األمر بالثبات على اإلميان ، كقوله ]  ١٢٤: ة التوب[ } فََزاَدْتُهْم إِميَاناً { 

كيف ترجى النجاة إذا آمن باهللا ورسوله ومل جياهد يف : فإن قيل ] .  ٢٧: إبراهيم [ } آَمُنواْ بالقول الثابت 
  .سبيل اهللا وقد علق باجملموع؟ 

  .باهللا ورسوله واجلهاد بالنفس واملال يف سبيل اهللا خري يف نفس األمر أن هذا اجملموع هو اإلميان : فاجلواب 

  .} بِأَْمَواِلكُْم َوأَنفُِسكُمْ { : قوله 
من } َخْيٌر لَّكُْم { هذا الفعل : أي » ذَِلكُْم « ذكر األموال أوالً ، ألهنا اليت يبدأ هبا يف اإلنفاق ، : قال القرطيب 

  .أنه خري لكم } ْم َتْعلَُمونَ إِن كُنُت{ أموالكم وأنفسكم ، 
  :فيه أوجه } َيْغِفُر لَكُْم { : قوله 

  .أنه جمزوم على جواب اخلرب مبعىن األمر ، كما تقدم : أحدها 
  .أنه جمزوم على جواب االستفهام ، كما قاله الفراء : والثاين 
  .إن تؤمنوا يغفر لكم : أنه جمزوم بشرط مقدر ، أي : الثالث 

، واألحسن ترك اإلدغام ألن الراء حرف متكرر قوّي « َيْغفر لَكُْم » : وأدغم بعضهم ، فقرأ «  :قال القرطيب 
  .» فال حيسن اإلدغام يف الالم؛ ألن األقوى ال يدغم يف األضعف 

  .} َوَمَساِكَن طَيَِّبةً { : قوله 
ةً َوَم{ : سألت عمران بن حصنيٍ وأبا هريرة عن قوله تعاىل « : روى احلسُن قال  على : ، فقاال } َساِكَن طَيَِّب

، يف ذِلَك » : ، سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنها فقال ] سقطت [ اخلبري  قَْصٌر ِمن لُؤلُؤة يف اجلنَِّة 
ْيٍت َسْبُعونَ القْصرِ َسْبُعونَ داراً من ياقُوتٍة َحْمراَء ، ِفي كُل َدار َسْبُعونَ َبْيتاً من َزبْرجدة َخْضراَء ، ِفي كُلِّ َب

ي كُلِّ َسرِيراً ، َعلَى كُلِّ َسريرٍ َسْبُعونَ ِفَراشاً من كُلِّ لَْوٍن على كُلِّ ِفراشٍ َسبُعونَ اْمَرأةً ، من احلُورِ الِعنيِ ، ِف
فَةً ، فُيْعِطي اللَُّه بيٍت َسْبُعونَ َمائدةً ، َعلى كُلِّ مائدٍة َسْبُعون لْوناً من الطَّعام ، ِفي كُلِّ َبْيٍت سبُعون وصيفاً ووصي

  .« تعاىل املُؤِمَن القُوَّة يف غََداٍة واحدٍة َما َيأِتي ذَِلَك كُلِِّه 
  .} ِفي َجنَّاِت َعْدٍن { : قوله 

  .السعادة الدائمة الكبرية ، وأصل الفوز الظفر باملطلوب : أي } ذلك الفوُز العظيُم { . أي دار إقامة 
  :فيها أوجه . } وأخرى ُتِحبُّوَنَها { : قوله 

ولكم أو ومثَّ أو عنده خصلة أخرى أو مثوبة : أهنا يف موضع رفع على االبتداء وخربها مقدر ، أي : أحدها 
  .نعت له : « ُتِحبُّوهنَا » أخرى ، و 

  .قاله أبو البقاء . « أخرى » هي نصر ، واجلملة خرب : أن اخلرب مجلة حذف مبتدؤها ، تقديره : الثاين 
» ويعطكم ، أو مينحكم مثوبة أخرى ، و : أهنا منصوبة بفعل حمذوف للداللة عليه بالسِّياق ، أي : الثالث 
  .نعت هلا أيضاً « ُتِحبُّوهنَا 



نعتاً « حتبوهنا » فيكون من االشتغال ، وحينئذ ال يكون « ُتِحبُّوهنَا » أهنا منصوبة بفعل مضمر يفسره : الرابع 
  .ألنه مفسر للعامل فيه 

  .« جتارة » أهنا جمرورة عطفاً على :  اخلامس
  .وضعف هذا بأهنا ليست مما دلَّ عليه إمنا هي ثواب من عند اهللا 

  .« هذا الوجه منقول عن األخفش والفراء » : قال القرطيب 
  .} َنْصٌر مَِّن اهللا { : قوله 

، أي نعت « من اهللا » تلك النعمة ، أو اخللة األخرى نصر ، : خرب مبتدأ مضمر ، أي  ابتداؤه : له أو متعلق به 
  .منه 

  .قراءة العامة « َنْصٌر ، وفَْتٌح » ورفع 
  .وفيه أوجه ذكرها الزخمشري . ونصب ابن أيب عبلة الثالثة 

  .أهنا منصوبة على االختصاص : أحدها 
  .ينصرون نصراً ، ويفتح هلم فتحاً قريباً : أن ينتصنب على املصدرية ، أي : الثاين 

منصوبة مبقدر كما تقدم ، أي يغفر لكم » أخرى « ، و » أْخَرى « ن ينتصنب على البدل من أ: الثالث 
  .ويدخلكم جنات ويؤتكم أخرى ، مث أبدل منها نصراً وفتحاً قريباً 

  فصل يف معىن اآلية
وقال ابن .  غنيمة يف عاجل الدنيا قبل فتح مكة: ، أي } َوفَْتٌح قَرِيٌب { ولكم نصر من اهللا : ومعىن اآلية أي 

  .برضا اهللا عنهم } َوَبشِّرِ املؤمنني { يريد فتح فارس والروم  -رضي اهللا عنهما  -عباس 
  .يا حممد بالنصر يف الدنيا واجلنة يف اآلخرة » وبشر املؤمنني « : وقال البغوي 

  }َصاَر اهللا ياأيها الذين آَمُنواْ كونوا أَن{ : مث حضهم على نصر املؤمنني وجهاد املخالفني ، فقال 

إِلَى اللَِّه قَالَ الْحََوارِيُّونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُوُنوا أَْنَصاَر اللَِّه كََما قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ِللَْحَوارِيَِّني َمْن أَْنَصارِي 
اِئفَةٌ فَأَيَّْدَنا الَِّذيَن آَمُنوا َعلَى َعُدوِِّهْم فَأَْصَبُحوا ظَاِهرِيَن َنْحُن أَْنَصاُر اللَِّه فَآَمَنْت طَاِئفَةٌ ِمْن َبنِي إِْسَرائِيلَ َوكَفََرْت طَ

)١٤ (  

  .كونوا حواريِّي نبيكم ليظهركم اهللا على من خالفكم كما أظهر حواريِّي عيسى على من خالفهم : أي 
  .} أَنَصاَر اهللا { : قوله 

  .جاراً وجمروراً » هللا « اً ، منون» أنصاراً « : قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو 
  .غري ُمنوٍَّن ، بل مضافاً للجاللة الكرمية » أنصار « : والباقون 

والرسم حيتمل القراءتني معاً ، والالم حيتمل أن تكون مزيدة يف املفعول للتقوية لكون العامل فرعاً ، إذ األصل 
  .واألول أظهر . » أنصار « نعتاً ل  وأن تكون غري مزيدة ، ويكون اجلار واجملرور» أنصار اللَِّه « 

َنْحُن { : وأما القراءة على اإلضافة ففرع األصل املذكور ، ويؤيد قراءة اإلضافة اإلمجاع عليها يف قوله تعاىل 
  .ومل يتصور جريان اخلالف هنا ، ألنه مرسوم باأللف } أَنَصاُر اهللا 



  .كونوا أنصار اهللا : ا حممد قل هلم ي: يف الكالم إضمار ، أي : قيل : قال القرطيب 
كونوا أنصار اهللا كما فعل أنصار عيسى ، فكانوا حبمد اهللا أنصاراً : هو ابتداء خطاب من اهللا ، أي : وقيل 

  .وكانوا حواريني 
  فصل يف احلواريني

  .خواص الرسل : احلواريون « : قال القرطيبُّ 
رجالً ، وهم الذين بايعوه ليلة العقبة ، وقيل هم من  كان ذلك حبمد اهللا تعاىل ، أي نصروه سبعون: قال معمر 

، والزبري ، وسعد بن أيب وقاص ، وأبو عبيدة وامسه : قريش ، ومساهم قتادة  أبو بكر ، وعمر ، وعلي ، وطلحة 
، ومل يذكر  ، وعثمان بن عفان ، وعبد الرمحن بن عوف  ، ومحزة بن عبد املطلب  عامر ، وعثمان بن مظعون 

  .» أمجعني  -رضي اهللا عنهم  -، وذكر جعفر بن أيب طالب  سعيداً فيهم
  .} كََما قَالَ ِعيَسى ابن َمْرَيَم ِللَْحَوارِيَِّني { : قوله 

  .» آل عمران « وهم أصفياؤه اثنا عشر رجالً ، وقد مضت أمساؤهم يف 
  .قاله ابن عباس . وهم أول من آمن به من بين إٍسرائيل 

إذا دخلت القرية فأِت النهر الذي عليه القصارون فاسأهلم النصرة؛ فأتاهم : يسى قال اهللا لع: وقال مقاتل 
  .حنن ننصرك ، فصدقوه ونصروه : من أنصاري إىل اهللا؟ فقالوا : عيسى وقال هلم 

  :فيه أوجه . » كََما « : قوله 
  .قلنا هلم ذلك كما قال عيسى : أن الكاف يف موضع نصب على إضمار القول ، أي : أحدها 
  .وفيه نظٌر؛ إذ ال يؤمروا بأن يكونوا كوناً . قاله مكي . كونوا كوناً : أنه نعت ملصدر حمذوف تقدير : الثاين 

  .أنه كالم حممول على معناه دون لفظه : الثالث 
ما وجه صحة التشبيه وظاهره تشبيه كوهنم أنصاراً بقول عيسى : فإن قلت « : وإليه حنا الزخمشري ، قال 

  عليه وسلم من أنصاري؟صلى اهللا 
كونوا أنصار اهللا كما كان احلواريون أنصار عيسى : التشبيه حمُمول على املعىن ، وعليه يصح ، واملراد : قلت 

  .؟ »َمْن أنَصاري إىل اللَِّه : حني قال هلم 
  .واختالف الناس يف ذلك » إىل « تعدي أنصار ب » آل عمران « وتقدم يف 

جيب أن يكون معناه : ؟ فاجلواب } َمْن أنصاري إِلَى اهللا { : ما معىن قوله : إن قيل ف« : وقال الزخمشري هنا 
والذي يطابقه أن يكون املعىن من جندي متوجهاً إىل نصرة اهللا ، } َنْحُن أَنَصاُر اهللا { مطابقاً جلواب احلواريني 

» حنن الذين ينصرون اهللا ، ومعىن } اُر اهللا َنْحُن أَنَص{ فإن معىن « أنصَار اللَِّه » وإضافة أنصاري خالف إضافة 
من : من األنصار الذين خيتصون يب ويكونون معي يف نصرة اهللا ، وال يصح أن يكون معناه « َمْن أنَصارِي 

  .انتهى . » َمْن أَنصاُر اللَِّه : ينصرين مع اهللا ألنه ال يطابق اجلواب ، والدليل عليه قراءة من قرأ 
.أي من أنصاري مع اهللا؟» مع « مبعىن » إىل « يدعى أن أن بعضهم : يعين   !  

  .ملا صح سقوطها يف هذه القراءة » مع « لو كانت مبعىن : ، أي » أنَصار اللَِّه « قراءة من قرأ : وقوله 
، ألن كل قراءة هلا معىن خيصها إال أن األوىل توافق القراءتني « : قال شهاب الدين    .» وهذا غري الزم 



  .} فَآَمَنت طَّآِئفَةٌ مِّن بين إِْسَراِئيلَ َوكَفََرت طَّآِئفَةٌ {  :قوله 
وذلك أنه ملا رفع تفرق  -عليه الصالة والسالم  - يعين يف زمن عيسى :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس 

كان : وفرقة قالوا  كان ابن اهللا فرفعه اهللا إليه ،: فرقة قالوا كان اهللا فارتفع ، وفرقة قالوا : قومه ثالث فرق 
، واتبع كل فرقة طائفة من الناس فاقتتلوا فظهرت الفرقتان  عبد اهللا ورسوله فرفعه إليه ، وهم املؤمنون 

الكافرتان على املؤمنني حىت بعث اهللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم فظهرت فرقة املؤمنني على الكافرين ، فذلك 
  .، غالبني } واْ على َعُدوِِّهْم فَأَْصَبُحواْ ظَاِهرِيَن فَأَيَّْدَنا الذين آَمُن{ : قوله تعاىل 

أيدوا يف زماهنم على من كفر بعيسى؛ واألول أظهر؛ ألن عيسى مل يقاتل أحداً ، ومل يكن يف دين : وقال جماهد 
  .أصحابه بعده قتال 

، وقتادة  ، ألهنم قالوا فيما روي غالبني باحلُجَّة ، والربها» فأْصَبُحوا ظاِهريَن « : وقال زيد بن علي  ألستم : ن 
  .تعلمون أن عيسى كان ينام ، واهللا ال ينام ، وأن عيسى كان يأكل ، واهللا تعاىل ال يأكل 

وكان الذي بعثهم : قال ابن إسحاق  -عليه الصالة والسالم  -نزلت هذه اآلية ، يف رسل عيسى : وقيل 
، واندراييس ومىت إىل األرض اليت يأكل أهلها » مية رو« عيسى من احلواريني واألتباع بطريس وبولس إىل 

، وحيّنس إىل » إفريقية « ، وهي » قرطاجنة « الناس ، وتوماس إىل أرض بابل من أرض املشرق ، وفيلبس إىل 
، وابن تلما إىل العرابية ، » بيت املقدس « ، ويعقوبس إىل أورشليم ، وهي » الكهف « دقسوس قرية أهل 
وما حوهلا فأيَّدهم اهللا تعاىل » اإلسكندرية « ، وسيمن إىل أرض الرببر ، ويهودا وبروس إىل  وهي أرض احلجاز
  .ظهرت على احلائط أي علوت عليه : عالني ، من قولك : أي » ظاهرين « باحلجة فأصبحوا 

  .} فَأَيَّْدَنا الذين آَمُنواْ على َعُدوِِّهْم فَأَْصَبُحواْ ظَاِهرِيَن { : قوله 
: اع الظاهر موقع املضمر مبهماً تنبيهاً على عداوة الكافر للمؤمن ، إذ األصل فأيدناهم عليهم ، أي من إيق

  .أيدنا املؤمنني على الكافرين من الطائفتني املذكورتني 
َمْن قََرأ ُسورةَ الصَّف « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى الثعليب يف تفسريه عن أيبِّ بن كعب قال 

َو َرِفيقه كَ ا َداَم ِفي الدُّْنَيا ، وَيْوَم الِقَياَمِة ُه   .» ان عيَسى ُمْستغِفراً لَُه َم

ُهَو الَِّذي َبَعثَ ِفي الْأُمِّيَِّني َرُسولًا ) ١(ُيَسبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ الَْمِلِك الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الَْحِكيمِ 
َوآَخرِيَن ) ٢(بِنيٍ ْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتِه َوُيَزكِّيهِْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلُ لَِفي َضلَالٍ ُمِمْنُهْم َي

  ) ٤(ُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعِظيمِ ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشا) ٣(ِمْنُهْم لَمَّا َيلَْحقُوا بِهِْم َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم 

ا ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : قوله تعاىل    .تقدم الكالم فيه } ُيَسبُِّح ِللَِّه َم
  .} امللك القدوس العزيز احلكيم { : وقوله 

بلفظ املاضي وذلك ال  »سبََّح للَِّه « : وجه تعلق هذه السورة مبا قبلها ، هو أنه تعاىل قال يف أول تلك السورة 
ليدل على التسبيح يف الزمن ] املستقبل [ يدل على التسبيح يف املستقبل ، فقال يف أول هذه السورة بلفظ 

  .احلاضر واملستقبل 
وأما تعلق األول باآلخر ، فألنه تعاىل ذكر يف آخر تلك السورة أنه كان يؤيد أهل اإلميان حىت صاروا غالبني 

على وفق احلكمة ال للحاجة إليه إذ هو غين على اإلطالق ومنزه عما خيطر ببال اجلهلة ،  على الكُفَّار وذلك



خلق  ، ومنّزهاً عما ال يليق حبضرته العليَّة مث إذا كان  ويف أول هذه السورة ذكر على ما يدل على كونه مقدساً 
عظم من هذا على اإلطالق ، وملا السماوات واألرض بأمجعهم يف تسبيح حضرة اهللا تعاىل فله امللك ، وال ملك أ

  .كان امللك كله له تعاىل فهو امللك على اإلطالق ، وملا كان الكل خلقه فهو املالك على اإلطالق 
  .} امللك القدوس { : قوله 

ا بعده نعتاً هللا ، والبدل ضعيف الشتقاقهما » امللِك « جبر : قرأ العامة    .وم
  .بالرفع على إضمار مبتدأ مقتضٍ للمدح وقرأ أبو وائل وسلمة بن حمارب ورؤبة 

  .» احلمد هللا أهل احلمد ، لكان وجهاً : ولو قرىء بالنصب على حّد قوهلم « : وقال الزخمشري 
، » ُيَسبُِّح « و . بفتح القاف ، وقد تقدم ذلك » القَدُّوس « : وقرأ زيد بن علي  من مجلة ما جيري فيه اللفظان 

  .» ح له وسبحه وسبح له شكره وشكر له ونصحه ونص« ك 
  .إنه حكيم : يطلق أيضاً على الغري كما يقال يف لقمان » احلَِكيُم « : فإن قيل 
  .أن احلكيم عند أهل التحقيق هو الذي يضع األشياء مواضعها ، واهللا تعاىل حكيم هبذا املعىن : فاجلواب 

َو الذي َبَعثَ ِفي األميني َرُسوالً مِّْنُهْم { : قوله    .} ُه
  .مجعه » األمّي واألميني « تقدم الكالم يف 

  .صلى اهللا عليه وسلم » رسول « وما بعده صفة ل » َيْتلُو « و 
العرب كلهم من كتب منهم ومن مل يكتب؛ ألهنم مل يكونوا » األمّيون « :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عبَّاس 

  .أهل كتاب 
  .نت قريش األمّيون الذين ال يكتبون ، وكذلك كا: وقيل 

  .الذي ال يقرأ وال يكتب » األّمي « : وروى منصور عن إبراهيم قال 
األميون الذين : األميون الذين ليس هلم كتاب وال نيب بعث فيهم ، وقيل  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 

ا خلقوا عليه    .هم على م
  .حبذف ياء النَّسب » األمني « : وقرىء 

  .} ْم َرُسوالً ِمْنُه{ : قوله 
يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم وما من حّي من العرب إال ولرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهم قرابة وقد 

  .ولدوه 

إال بين تغلب ، فإن اهللا طهَّر نبيه صلى اهللا عليه وسلم منهم لنصرانيتهم ، فلم جيعل هلم عليه : وقال ابن إسحاق 
  .تاب ومل يتعلّم صلى اهللا عليه وسلم والدة ، وكان أميا مل يقرأ من ك

  .فما وجه االمتنان بأن بعث اللَُّه نبيا أميا؟ : فإن قيل : قال املاورديُّ 
  :فاجلواب من ثالثة أوجه 

  .ملوافقته ما تقدم من بشارة األنبياء : أحدها 
  .ملشاكلة حاله ألحواهلم فيكون أقرب ملوافقتهم : الثاين 

دعى إليه من الكتب اليت قرأها واحلكم اليت تالها لينفي عنه س: الثالث    .وء الظن يف تعليمه ما 



  .» وهذا كله دليل معجزته وصدق نبوته « : قال القرطيب 
  .قاله ابن عباس . جيعلهم أزكياء القلوب باإلميان : أي » وُيزكِّيهم « يعين القرآن } َيْتلُواْ َعلَْيهِْم آَياِتِه { : قوله 
  .قاله ابن جريج ومقاتل . من دنس الكفر والذنوب  يطهرهم: وقيل 

قاله . يعين السُّنة » واحلكمة « القرآن ، : يعين » وُيَعلُِّمُهم الِكتاَب « يأخذ زكاة أمواهلم ، : وقال السديُّ 
  .احلسن 

  .يده باخلط اخلط بالقلم ، ألن اخلط إمنا نشأ يف العرب بالشَّرع ملا أمروا بتقي» الكتاب « : وقال ابن عباس 
  .الفقه يف الدين » احلكمة « : وقال مالك بن أنسٍ 
  .وقد تقدم يف البقرة 

بله وقبل أن ُيرسل إليهم : أي } َوإِن كَاُنواْ ِمن قَْبلُ {    .يف ذهاب عن احلق : أي } لَِفي َضالَلٍ مُّبِنيٍ { من ق
  فصل يف الرد على بعض الشبه

ي األميني َرُسوالً مِّْنُهْم { : قوله تعاىل : ه اآلية ، فقالوا احتج أهل الكتاب هبذ: قال ابن اخلطيب  يدل } َبَعثَ ِف
] ال [ وهذا ضعيف ، فإنه : عليه الصالة والسالم كان رسوالً إىل األميني وهم العرب خاصَّة ، قال  -على أنه 

 ٤٨: العنكبوت [ } ُه بَِيِمينَِك َوالَ َتُخطُّ{ : يلزم من ختصيص الشيء بالذكر نفي ما عداه ، أال ترى قوله تعاىل 
كَآفَّةً لِّلنَّاسِ { أنه ال يفهم منه أنه ال خيطه بشماله ، وألنه لو كان رسوالً إىل العرب خاصة ، كان قوله تعاىل ] 

{ : ال يناسب ذلك ، وقد اتفقوا على صدق الرسالة املخصوصة فيكون قوله ]  ٢٨: سبأ [ } َبِشرياً َوَنِذيراً 
  .كان رسوالً إىل الكل  -عليه الصالة والسالم  -دليالً على أنه } لِّلنَّاسِ  كَآفَّةً
  :فيه وجهان } وآخرين منهم { : قوله 

اً على : أحدمها  صفة ل } لَمَّا َيلَْحقُواْ بِهِْم { وبعث يف آخرين من األميني و : ، أي » األميني « أنه جمرور عطف
  .» آخريَن « 

  .» ُيعلُِّمُهم « فاً على الضَّمري املنصوب يف أنه منصوب عط: والثاين 
ويعلم آخرين مل يلحقوا هبم وسيلحقون ، فكلّ من تعلم شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل آخر الزَّمان : أي 

  .فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معلمه بالقوة؛ ألنه أصل ذلك اخلري العظيم والفضل اجلسيم 
  .} قُواْ بِهِْم لَمَّا َيلَْح{ : قوله 
  .مل يكونوا يف زماهنم وسيجيئون بعدهم : أي 

  .هم العجم : قال ابن عمر وسعيد بن جبري 

كنا جلوساً عند النيب صلى اهللا « : قال  - رضي اهللا عنه  -ومسلم عن أيب هريرة » صحيح البخاري « ويف 
من هؤالء : قال رجل } ْنُهْم لَمَّا َيلَْحقُواْ بِهِْم َوآَخرِيَن ِم{ : عليه وسلم إذا نزلت عليه سورة اجلمعة ، فلما قرأ 

وفينا سلمان : يا رسول اهللا؟ فلم يراجعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت سأله مرة أو مرتني أو ثالثاً قال 
ثُّريَّا لناله لَْو كَانَ اإلميانُ ِعنَد ال» : فوضع النيب صلى اهللا عليه وسلم يده على سلمان مث قال : الفارسي قال 

ِمْن أْبناِء : لَْو كَانَ الدِّيُن عنَد الثُّريَّا لذهب بِِه رُجلٌ من فارَس ، أو قال » : ، ويف رواية « رجالٌ ِمْن هؤالِء 
  .لفظ مسلم « ِفارَِس حتَّى يتناولُه 



  .هم التابعون : وقال عكرمة 
  .فيهم حممد صلى اهللا عليه وسلم هم الناس كلهم ، يعين من بعد العرب الذين بعث : وقال جماهد 

  .هم من دخل اإلسالم بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل يوم القيامة : وقاله ابن زيد ومقاتل بن حيان ، قاال 
« : إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : قال سهل بن سعد الساعدي  إنَّ يف أْصالب أمَِّتي رجاالً ونِساًء » 

  .والقول األول أثبُت « } َوآَخرِيَن ِمْنُهْم لَمَّا َيلَْحقُواْ بِهِْم { : مث تال » حسابٍ  يدُخلونَ اجلنَّة بغريِ
رأيُتين أْسِقي غََنماً ُسوداً ثُمَّ أتبعُتَها غََنماً ُعفْراً أوِّلْها َيا أبا َبكْر « : وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال » 
وُد فالعرُب ، وأمَّا الُعفُْر فالعجُم تتبُعك بعد العربِ ، فقال النيب صلى اهللا عليه يا نبِيَّ اهللا ، أما السُّ: ، قال » 

جربيل عليه السالم ، رواه ابن أيب ليلى عن رجل من : يعين » « كَِذلَك أوَّهلا امللك يا أبا بكر « : وسلم 
  . -رضي اهللا عنه  - أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو علي بن أيب طالب 

  .} ذَِلَك فَْضلُ اهللا ُيْؤِتيِه َمن َيَشآُء { : له تعاىل قو
  .حيث أحلق العجم بقريش : قال ابن عباس 

  .قاله الكليب . اإلسالم فضل اهللا يؤتيه من يشاء : يعين : وقيل 
  .يعين الوحي والنبوة : وقال مقاتل 

، ملا روى أبو صاحل عن أيب هريرة : وقيل  أن فقراء املهاجرين أتوا رسول اهللا صلى »  :إنه املال ينفق يف الطاعة 
، فقالوا  ا ذَاَك « : ذهب أهل الدُّثُور بالدَّرجات العلى والنعيم املقيم ، فقال : اهللا عليه وسلم  : ، فقالوا » وَم

، فقال رسول اهللا  يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون وال نتصدق ، ويعتقون وال نعتق 
أفَالَ أعلُِّمكُْم َشْيئاً ُتْدركُونَ بِِه من َسَبقكُْم وَتسبقُونَ من َبْعدكُْم وال يكُونُ أَحٌد أفضل « : وسلم  صلى اهللا عليه

ُتَسبُِّحونَ وُتكبُِّرونَ وحتْمُدونَ ُدبر كُلِّ « : قالوا بلى يا رسول اهللا ، قال » ِمنكُْم إالَّ من َصَنَع ِمثْلَ ما َصَنْعُتْم 
: فرجع فقراء املهاجرين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا : ، قال أبو صاحل » ثَني مرَّةً صالٍة ثالثاً وثال

، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ثله  ذَِلَك فَْضلُ اهللا ُيْؤِتيِه { مسع إخواننا من أهل األموال مبا فعلنا ففعلوا م
  «} َمن َيَشآُء 

  .صديق النيب صلى اهللا عليه وسلم ودخوهلم يف دينه ونصرته إنه انقياد الناس إىل ت: وقيل 

مِ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِت اللَِّه َمثَلُ الَِّذيَن ُحمِّلُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم َيْحِملُوَها كََمثَلِ الِْحَمارِ َيْحِملُ أَْسفَاًرا بِئَْس َمثَلُ الْقَْو
  ) ٥(اِلِمَني َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الظَّ

  .} َمثَلُ الذين ُحمِّلُواْ التوراة { : قوله 
  .هذه قراءة العامَّة 

اً مبنياً للفاعل » َحَملُوا « : وقرأ زيد بن علي وحيىي بن يعمر    .خمفف
  .} كََمثَلِ احلمار { : قوله 

  .هذه قراءة العامة 
، ألن املراد باحلمار منكراً ، وهو يف قوة قراءة الباق» ِحَمارٍ « : وقرأ عبد اهللا  اِجلْنس وهلذا وصف باجلملة : ني 

  .بعده ، كما سيأيت 



  .مشدداً مبنيا للمفعول » ُيَحمَّل « : وقرأ املأمون بن هارون الرشيد 
  :فيها وجهان » َيْحِملُ أو ُيَحمَّلُ « واجلملة من 

  .» احلمار « أنه يف موضع احلال من : أشهرمها 
  .الصفة للحمار ، جلريانه جمرى النكرة ، إذ املراد به اجلنس  أهنا يف موضع: والثاين 

  ]الكامل : [ أو اجلر على الوصف ألن احلمار كاللئيم ، يف قوله : قال الزخمشري 
  .. َولقَْد أُمرُّ على اللَّئيمِ يُسبُّنِي  -  ٤٧٦٧

نعت » نسلخ « ، وأن ]  ٣٧: يس  [} َوآَيةٌ لَُّهُم الليل َنْسلَُخ { : وتقدم حترير ذلك وأن منه عند بعضهم 
  .لليل ، واجلمهور جيعلونه حاالً للتعريف اللفظي 

، : واألسفار . فاجلملة وصف فقط ، وال ميتنع أن تكون حاالً عند سيبويه : وأما على قراءة عبد اهللا  مجع سفر 
  .وهو الكتاب اجملتمع األوراق 

  فصل يف تفسري هذا املثل
أي » ُحمِّلُوا التَّوراةَ « كوا العمل بالتوراة ، ومل يؤمنوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم هذا مثل ضرب لليهود ملا تر

  .قاله ابن عباس . كلفوا العمل هبا : 
  .ضمنوا أحكام التوراة : هو من احلمالة مبعىن الكفالة ، أي : وقال اجلرجاين 

  .} ثُمَّ لَْم َيْحِملُوَها { : وقوله 
  .كتباً من العلم ، واحدها سفر : أي } كََمثَلِ احلمار َيْحِملُ أَْسفَاراً { ؤّدوا حقها مل يعملوا مبا فيها ومل ي

  .شرب وأشبار : هي الكتب العظام ، ألهنا تسفر عما فيها من املعاين إذا قرئت ، ونظريه : قال الفرَّاء 
ون التوراة وال ينتفعون هبا ، ألهنم يعين كما أن احلمار حيملها وال يدري ما فيها وال ينتفع هبا كذلك اليهود يقرأ

  .خالفوا ما فيها 
احلمار ال يدري أسفر على ظهره أم زبيل ، كذلك اليهود ، ويف هذا تنبيه من اهللا تعاىل : قال ميمون بن مهران 

  .ملن محل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه ويعمل به لئال يلحقه من الذم ما حلق هؤالء 
  ]الطويل : [ قال الشاعر 

  بأوَساِقِه أْو َراَح َما ِفي الَغَرائِرِ... لََعْمُرَك َما َيْدرِي الَبِعُري إذَا غََدا  -  ٤٧٦٨
  :فيه أوجه } بِئَْس َمثَلُ القوم { : قوله 

بالذم املوصول بعده ، وهذا مشكل؛ [ واملخصوص » بِئَْس « فاعل » مثَلُ القَْومِ « وهو املشُهور أن : أحدها 
  ]ليس بالقوم املكذبني » املثل « : واملخصوص هنا » نعم وبئس « بد من تصادق فاعل  ألنه ال

، أي : واجلواب    .بئس مثل القوم مثل الذين كذبوا : أنه على حذف مضاف 
بئس : صفة للقوم فيكون جمرور احمللّ ، واملخصوص بالذَّم حمذوف لفهم املعىن ، تقديره » الَّذيَن « أن : الثاين 
  .قوم املكذبني مثل هؤالء ، وهو قريب من األول مثل ال

بئس املثل مثل القوم ، : هو املخصوص بالذَّم ، وتقديره » مثل القوم « أن الفاعل حمذوف ، وأن : الثالث 
  .} بئس املثل مثل القوم { والتقدير : ويكون املوصول نعتاً للقوم أيضاً ، وإليه ينحو كالم ابن عطية فإنه قال 



ألنه ال حيذف الفاعل عند البصريني إالَّ يف مواضع ثالثة ليس هذا منها ، اللهم إال أن يقول بقول : د وهذا فاس
  .الكوفيني 

وإليه ينحو » بئس مثالً مثل القوم « : أن يكون التمييز حمذوفاً ، والفاعل املفسر به مستتر ، تقديره : الرابع 
  .» وم بئس مثالً مثل الق« : كالم الزخمشري فإنه قال 

هو املخصوص بالذم ، واملوصول صفة له ، » مثلْ القَْومِ « ، و » َمثَالً « فيكون الفاعل مستتراً مفسراً ب 
  .وحذف التمييز ، وهذا ال جييزه سيبويه وأصحابه ألبتة 

  .نصوا على امتناع حذف التمييز ، وكيف حيذف وهو مبني 
  فصل

  .عيني احلمار من دون سائر احليوانات؟ ما احلكمة يف ت: فإن قيل : قال ابن اخلطيب 
  :فاجلواب من وجوه 

واخليل والبغال واحلمري { : أنه تعاىل خلق اخليل والبغال واحلمري للركوب والزينة ، كما قال تعاىل : أحدها 
ليه ، ويف ، والزينة يف اخليل أظهر وأكثر بالنسبة إىل الركوب واحلمل ع]  ٨٧: النحل [ } ِلَتْركَُبوَها َوزِيَنةً 

البغال دون اخليل ، ويف احلمري دون البغال ، فاحلمار كاملتوسط يف املعاين الثالثة ، وحينئذ يكون احلمار يف معىن 
  .احلمل أظهر وأغلب بالنسبة إىل اخليل والبغال وغريمها من احليوانات 

  .ثل به يف اجلهل والبالدة أن هذا التمثيل إلظهار اجلهل والبالدة ألولئك القوم ، واحلمار مي: وثانيها 
والغرض من الكالم هاهنا حتقري القوم . أن يف احلمار من احلقارة ما ليس يف غريه من احليوانات : وثالثها 

  .وتعيريهم ، فيكون تعيني احلمار أليق 
ن غري أن محل األسفار على احلمار أسهل وأعّم وأسهل لسرعة انقياده ، فإنه ينقاد للصيب الصغري م: ورابعها 

، وهذا من مجلة ما يوجب حسن الذكر بالنسبة إىل غريه    .كلفة 
ال توجد [ لفظ األسفار واحلمار مناسبة لفظة ] وبني [ أن رعاية األلفاظ واملناسبة من لوازم الكالم : وخامسها 

  .يف غريه من احليوانات فيكون ذكره أوىل ] 
  فصل

واهللا الَ َيْهِدي القوم { املثل الذي ضربناه هلم فحذف املضاف بئس مثل القوم : معىن الكالم « : قال القرطيب 
  .» الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب األنبياء يعين من سبق يف علمه أنه يكون كافراً } الظاملني 

َولَا ) ٦(ُوا الَْمْوَت إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني قُلْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن َهاُدوا إِنْ َزَعْمُتْم أَنَّكُْم أَْوِلَياُء ِللَِّه ِمْن ُدوِن النَّاسِ فََتَمنَّ
  ) ٧(َيَتَمنَّْوَنُه أََبًدا بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني 

. د وأصحابه من دون حممَّ: أي . } قُلْ ياأيها الذين هادوا إِن َزَعْمُتْم أَنَّكُْم أَْولَِيآُء ِللَِّه ِمن ُدوِن الناس { : قوله 
إِن َزعْمُتْم { : ، قال اهللا تعاىل ]  ١٨: املائدة [ } َنْحُن أَْبَناُء اهللا َوأَِحبَّاُؤُه { : ملا ادعت اليهود الفضيلة ، وقالوا 

ري إليه أولياء لتصريوا إىل ما يص} فََتَمنَُّواْ املوت { فلألولياء عند اهللا الكرامة } أَنَّكُْم أَْوِلَيآُء ِللَِّه ِمن ُدوِن الناس 
  .اهللا 

  .} أَنَّكُْم أَْوِلَيآُء { : قوله 



، و  ، » أولياء « أو مبحذوف نعتاً ل » أولياء « متعلق ب » هللا « ساّد مسد املفعولني أو املفعول على اخلالف 
  .كذلك } من دون الناس { و 

َتَمنَُّواْ املوت { : قوله    .جواب الشَّرط . } فَ
  .و يف األصل واو الضمري بضم الواو وه: والعامة 

  .بكسرها ، وهو أصل التقاء السَّاكنني : وابن السميفع وابن يعمر وابن إسحاق 
  .بفتحها وهذا طلب للتخفيف : وابن السميفع أيضاً 

. ١٦: البقرة [ } اشتروا الضاللة { : وتقدم حنوه يف   [  
  .وحكى الكسائي إبدال الواو مهزة 

. ٩٥: البقرة [ } َولَْن َيَتَمنَّْوُه { : ، وقال يف البقرة } ُه َوالَ َيَتَمنَّوَن{ : قوله   [  
تأكيداً » لن « يف أنَّ كل واحد منهما نفي للمستقبل إال أن يف » لن « و » ال « ال فرق بني : قال الزخمشري 

  .» ه وال يتمنون« ومرة بغري لفظه » ولن يتمنوه « فأيت مرة بلفظ التأكيد » ال « وتشديداً ليس يف 
تقتضي النفي على التأبيد إىل مذهب اجلماعة وهو « لن » وهذا رجوع عن مذهبه وهو أن « : قال أبو حيان 
  .» أهنا ال تقتضيه 

يف نفي » لن « و » ال « وليس فيه رجوع ، غاية ما فيه أنه سكت عنه ، وتشريكه بني : قال شهاب الدين 
  .مبعىن آخر » لن « املستقبل ال ينفي اختصاص 

  .» البقرة « وتقدم الكالم على هذا مشبعاً يف 
  فصل
أسلفوه من تكذيب حممد صلى اهللا عليه وسلم فلو متنوه : أي » وال يتمنونه أبداً مبا قدمت أيديهم « : املعىن 

  .ملاتوا ، فكان ذلك بطالن قوهلم وما ادعوه من الوالية 
ذي نفسي بيده لو متنوا املوت ما بقي على ظهرها وال» : قال عليه الصالة والسالم ملا نزلت هذه اآلية « 

  .« » يهودي إال مات 
، وقد مضى الكالم على هذه اآلية يف  » البقرة « ويف هذا إخبار عن الغيب ومعجزة للنّيب صلى اهللا عليه وسلم 

. ٩٤: البقرة [ } فََتَمنَُّواْ املوت { : عند قوله   [  

لُونَ نَ ِمْنُه فَإِنَُّه ُملَاِقيكُْم ثُمَّ ُتَردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم َتْعَمقُلْ إِنَّ الَْمْوَت الَِّذي َتِفرُّو
)٨ (  

  .} قُلْ إِنَّ املوت الذي َتِفرُّونَ ِمْنُه فَإِنَُّه ُمالَِقيكُْم { : قوله 
  :يف هذه الفاء وجهان 

  .ا تضمنه االسم من معىن الشرط ، وحكم املوصوف باملوصول حكم املوصول يف ذلك أهنا داخلةٌ مل: أحدمها 
، وهاهنا قال : وال يقال : قال الزجاج  من الشرط » الذي « ملا يف معىن » فإنَُّه ُمالِقيكُْم « : إنَّ زيداً فمنطلق 
  .ال ينفع الفرار منه  فررمت منه فإنه مالقيكم ، وتكون مبالغة يف الداللة على أنه: واجلزاء ، أي 

  .أهنا مزيدة حمضة ال للتضمني املذكور : الثاين 



  :وأفسد هؤالء القول األول بوجهني 
هنا ليس مبوصول ، بل موصوفاً » إن « أن ذلك إمنا جيوز إذا كان املبتدأ أو اسم إن موصوالً ، واسم : أحدمها 

  .باملوصول 
لم يشبه الشرط يعين أنه متحقق فلم يشبه الشرط الذي هو من أن الفرار من املوت ال ينجي منه ف: والثاين 

  .شأنه االحتمال 
ال يكون إال صفة ، فإذا مل » الذي « بأن املوصوف مع صفته كالشيء الواحد؛ وألن : وأجيب عن األول 

  .يذكر املوصوف دخلت الفاء ، واملوصوف مراد ، فكذلك إذا صرح هبا 
  .ظنون أن الفرار من أسباب املوت ينجيهم إىل وقت آخر بأن خلقاً كثرياً ي: وعن الثاين 

ُه { : أن يكون اخلرب قوله : وجوز مكي  زيد « : كما تقول : وتكون الفاء جواب اجلملة قال } الذي َتِفرُّونَ ِمْن
  .» منطلق فقم إليه 

فليس نظرياً ملا } فَإِنَُّه ُمالَِقيكُْم { وله وبني ق} إِنَّ املوت الذي َتِفرُّونَ ِمْنُه { : وفيه نظر؛ ألهنا ال ترتب بني قوله 
  .مثله 

  .} فَإِنَُّه ُمالَِقيكُْم { مث يبدأ بقوله } الذي َتِفرُّونَ { : وجيوز أن يتم الكالم عند قوله : قال القرطيب 
اء » إنَُّه « : وقرأ زيد بن علي    .بغري ف

  :وفيها أوجه 
فإن املوت هو الشيء الذي تفّرون منه : س املوصول ، كأنه قيل أنه مستأنف ، وحينئذ يكون اخلرب نف: أحدها 

  .قاله الزخمشري . 
  .وحينئذ يكون املوصول نعتاً للموت } فَإِنَُّه ُمالَِقيكُْم { : أن اخلرب اجلملة من قوله : الثاين 

قد عرف أنه ال يؤكد تأكيد ، ألن املوت ملا طال الكالم أكد احلرف تأكيد لفظياً ، و» إنه « أن يكون : الثالث 
ا دخلت عليه    .» إن « كذلك إال بإعادة ما دخل عليه أو بإعادة ضمريه ، فأكد بإعادة ضمري م

  .إن املوت إنه مالقيكم : خربه ، كأنه قيل » مالقيكم « وحينئذ يكون املوصول نعتاً للموت ، و 
  .» فإنه « من غري » مالقيكم « : وقرأ ابن مسعود 

  .مالقيهم على كل حال فروا أو مل يفروا ، فما معىن الشرط واجلزاء؟ املوت : فإن قيل 
ثُمَّ ُتَردُّونَ إىل َعاِلمِ الغيب والشهادة { أنَّ هذا على جهة الرَّد عليهم إذ ظنوا أن الفرار ينجيهم ، : فاجلواب 

  .وهذا وعيد بليغ وهتديد شديد } فَُيَنبِّئُكُم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ 

ِلكُْم َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُْنُتْم َها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ُنوِدَي ِللصَّلَاِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاْسَعْوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه َوذَُروا الَْبْيَع ذََيا أَيُّ
َعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ  فَإِذَا قُِضَيِت الصَّلَاةُ فَاْنَتِشُروا ِفي الْأَْرضِ وَاْبَتُغوا ِمْن فَْضلِ) ٩(َتْعلَُمونَ  اللَِّه َواذْكُُروا اللََّه كَِثًريا لَ

ِمَن التَِّجاَرِة َواللَُّه َوإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَْهًوا اْنفَضُّوا إِلَْيَها َوَتَركُوَك قَاِئًما قُلْ َما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر ِمَن اللَّْهوِ) ١٠(  َو
  ) ١١(َخْيُر الرَّازِِقَني 

  .اآلية } ياأيها الذين آمنوا إِذَا ُنوِدَي ِللصَّالَِة ِمن َيْومِ اجلمعة { : تعاىل  قوله
  .بضمتني » اجلُُمَعة « : قرأ العامة 



  .وقرأ عبد اهللا بن الزبري وزيد بن علي واألعمش وأبو حيوة وأبو عمرو يف رواية بسكون امليم 
  .م هي لغة يف األوىل وسكنت ختفيفاً وهي لغة متي: فقيل 
  .هو مصدر مبعىن االجتماع : وقيل 
معىن التجمع » اجلمعة « ُيهزأ به ، فلما كان يف : أي » كرجل ُهْزأة « ملا كان فيه معىن الفعل صار : وقيل 

  .قاله مكي . الذي يهزأ به » هزأة « أسكن؛ ألنه مفعول به يف املعىن أو يشبهه ، فصار ك 
  .رجل ضحكة ، أي يضحك منه : مع فيه ، مثل هو مبعىن اجملت: وكذا قال أبو البقاء 

  .هي لغة : جيوز إسكان امليم إستخفافاً ، وقيل : وقال مكي 
  .وقد تقدم أهنا قراءة وأهنا لغة متيم 

  .» ولغة بفتحها مل يقرأ هبا « : وقال أبو حيان 
، فقال « : قال شهاب الدين  يوم املكان : عىن الفاعل ، أي مب - بفتح امليم  -ويقرأ : قد نقلها أبو البقاء قراءة 

  .» كثري الضحك : رجل ضحكة ، أي : اجلامع ، مثل 
رجل » : على نسبة الفعل إليها كأهنا جتمع الناس ، كما يقال  -بفتح امليم  -وفيه لغة ثالثة « : وقال مكي 

شري ، إال أن ، ونقلها قراءة أيضاً الزخم» إذا كان يلحن الناس ، وقرأة إذا كان يقرىء الناس « حلنة 
يوم اجلمعة ، يوم الفوج : هو األصل ، وباملضموم خمففاً منه يقال  -بالسكون  -» اجلمعة « الزخمشري جعل 

، ويوم اجلمعة » ُضَحكَة « : اجملموع ، كقوهلم  ، كقوهلم  -بفتح امليم  -للمضحوك منه  : يوم الوقت اجلامع 
اً ُعَسرة : ضحكة ولعبة ، ويوم اجلمعة ، كما قيل  ، وقرىء هبن مجيع   .يف ُعْسرة 

املكان اجلامع؛ ألن نسبة اجلمع إىل الطرفني ] من تقدير أيب البقاء يوم [ يوم الوقت اجلامع أحسن : وتقديره 
  .جماز ، فاألوىل إبقاؤه زماناً على حاله 

  .» ومجعها ُجمع وُجمعان « : قال القرطيب 
  .يعين بضم امليم » مجعة « بالتثقيل والتفخيم ، فاقرأوها  نزل القرآن: وقال ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما 

، وطُْرفة وطَُرف وُحجرة وُحَجر وفتح : والتخفيف أحسن وأقيس ، حنو : وقال الفرَّاء وأبو عبيد  ْرفة وغَُرف  غُ
  .إهنا لغة النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقيل . امليم لغة بين عقيل 

  فصل يف الكالم على اآلية
وال } ِمن َيْومِ اجلمعة { : لوقت الصالة ، بدليل قوله : ، أي » للصَّالِة « : قوله : قال ابن اخلطيب : فإن قيل 

  .تكون الصالة من اليوم وإمنا يكون وقتها من اليوم 
َع ِفيَه« : روى سلمان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : فاجلواب  ةً ألنَّ اللََّه َجَم َدَم إنََّما ُسمِّيْت ُجمَع ا خلَق آ

«  
  .فرغ فيها من خلق كل شيء فاجتمع فيها مجيع املخلوقات  -تعاىل  -ألن اهللا : وقيل 

  .الجتماع النَّاس فيها للصالة : وقيل . لتجتمع اجلماعات فيها : وقيل 
  .} ِمن َيْومِ { : قوله 

ل » من «    .قاله الزخمشري . وتفسري هلا » إذا « هذه بيان 



، كقوله تعاىل : أي » يف « إهنا مبعىن  :وقال أبو البقاء  : فاطر [ } أَُرونِي َماذَا َخلَقُواْ ِمَن األرض { : يف يوم 
  .يف األرض : ، أي ]  ٤٠

ا بعد ومسى اجلمعة   فصل يف أول من قال أم
، كعب بن لؤي وكان أول من مسى اجل: أول من قال : قال أبو سلمة : قال القرطيب رمحه اهللا تعاىل  معة أما بعد 

  .العروبة : مجعة الجتماع قريش فيه إىل كعب ، وكان يقال ليوم اجلمعة 
  .األنصار : أول من مساها مجعة : وقيل 

من قبل أن يقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، وقبل أن ننزل اجلمعة » املدينة « مجَّع أهل : قال ابن سريين 
، وذلك أهنم قالو إن اليهود جيتمعون فيه يف كل سبعة أيام وهو يوم السَّبت ، : ا ، وهم الذين مسوها اجلمعة 

اً لنا نذكر اهللا فيه ونصلي فيه ونستذكر ،  وللنصارى يوم مثل ذلك وهو األحد ، فتعالوا فلنجتمع حىت جنعل يوم
ارة يوم السبت لليهود ، ويوم األحد للنصارى ، فاجعلوه يوم العروبة ، فاجتمعوا إىل أسعد بن زر: فقالوا 

، فذبح هلم أسعد شاةً فتعشَّوا وتغدَّوا  فصلى هبم يومئذ ركعتني وذكّرهم ، فسموه يوم اجلمعة حني اجتمعوا 
  .منها لقلتهم فهذه أول مجعة يف اإلسالم 

  .وروي أهنم كانوا اثين عشر رجالً 
جلمعة للمسلمني وروينا عن موسى بن عقبة عن الزهري أن مصعب بن عمري كان أول من مجع ا: وقال البيهقي 

حيتمل أن يكون مصعب مجع هبم مبعونة أسعد بن : باملدينة قبل أن يقدمها النيب صلى اهللا عليه وسلم قال البيهقي 
  .زرارة ، فأضافه كعب إليه 

أنه كان إذا مسع النداء يوم اجلمعة ترحَّم ألسعد بن : وروي عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب 
ألنه أول من مجع بنا يف هزم النَّبيت من حرَّة : إذا مسعت النداء ترمحت ألسعد بن زرارة قال : له زرارة ، فقلت 

  .أربعني : كم كنتم يومئذ؟ قال : َبِقيُع اخلضمات ، قلت له : بين بياضة يف بقيع يقال له 
  .ذكره البغوي 

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه « : ل السري فقال أه[ وأما أول مجعة مجعها النيب صلى اهللا عليه وسلم بأصحابه ، 
اء » مهاجراً حىت نزل ب ] وسلم  على بين عمرو بن عوف يوم االثنني الثنني عشرة ليلة خلت من شهر « قب

ربيع األول حني اشتد الضحى ، ومن تلك السَّنة ُيَعدُّ التاريخ فأقام هبا إىل يوم اخلميس وأسس مسجدهم ، مث 
ملدينة فأدركته يف بين سامل بن عوف يف بطن واد هلم اختذ القوم يف ذلك املوضع مسجداً ، خرج يوم اجلمعة إىل ا

ِه ، أْحَمدُه ، وأْسَتعيُنُه ، وأْسَتغِفُرُه » : فجمع هبم وخطب ، وهي أول مجعة خطبها باملدينة ، وقال فيها  احلَْمُد ِللَّ
، وال أكْفُُرُه ، وأ َعاِدي من َيكْفُُر بِِه ، وأْشَهُد أال إلَه إالَّ اللَُّه وْحَدُه ال َشرِيَك لَُه ، ، وأْسَتْهِدي بِِه ، وأوِمُن بِِه 

ِة وأْشَهُد أنَّ ُمَحمداً َعْبُدُه ورُسولُه ، أْرسلَُه اللَُّه باهلَُدى وَديِنِ احلَقِّ ليظهره على الدين كله والنُّورِ واملَوِعظَ
ة ِمَن الرُُّسلِ ،  وقلَِّة الِعلْمِ وَضاللٍة ِمَن النَّاسِ ، وانِقطاعٍ ِمَن الزَّماِن ، وُدُنوٍّ ِمَن الّساعِة ، واِحلكَْمِة ، على فَْتَر

. يداً وقُْربٍ ِمَن اَألَجلِ؛ َمن ُيِطع الرَُّسول فَقَْد َرَشَد ومن َيْعِصي اللََّه ورُسولَُه فَقَْد غََوى وفرَّطَ وَضلَّ ضالالً َبِع
إنَُّه َخْيُر ما أوصيكم وخري ما أوصى بِِه املُْسِلُم املُْسِلَم أنْ َيُحضَُّه على اآلِخرِة وأنْ يأمرُه وأوِصيكُْم بَتقَْوى اللَِّه ف

افٍَة  ِه ِمْن َعِملَ بِِه على وَجلٍ وخمَ من ربِِّه ُعْنوانُ بَتقَْوى اللَِّه ، واْحذَُروا ما حذََّركُُم اللَُّه من َنفِْسِه ، فإنَّ َتقَْوى اللَّ
بِِه إالَّ وْجَه لَى َما َتْبُغونَ ِمَن اآلِخرِة وَمن ُيْصِلح الذي َبْيَنُه وَبْيَن اللَِّه ِمْن أْمرِِه يف السِّرِّ والَعالنَِيِة ال َيْنوِي ِصْدقٍ َع



ا قدَّ ِت ِحَني َيفَْتِقُر املَْرُء إىل م { م وَما كَانَ ممَّا ِسَوى ذلك اللَِّه َيكُْن لَُه ِذكْراً يف َعاجل أْمرِِه وذُْخراً ِفيَما َبْعَد املَْو
. ٣٠: آل عمران [ } َتَودُّ لَْو أَنَّ َبْيَنَها َوَبْيَنُه أََمَداً َبِعيداً َوُيَحذِّرُكُُم اهللا َنفَْسُه واهللا َرُؤوٌف بالعباد   [  

ال ُخلَْف لذَِلَك فإنَّه يقولُ  } لقول لََديَّ َوَمآ أََناْ بِظَالَّمٍ لِّلَْعبِيِد َما ُيَبدَّلُ ا{ : ُهَو الَّذي صدَق قولُه ، وأجنََز وْعَدُه ، 
. ٢٩: سورة ق [   [  

، ِفي السِّرِّ والعالنيِة ، فإنَُّه  } َوَمن َيتَّقِ اهللا ُيكَفِّْر َعْنُه َسيِّئَاِتِه َوُيْعِظْم لَُه أَْجراً { فاتَّقُوا اللَِّه يف عاجلِ أْمركُْم وآجلِه 
. ٥: الطالق [   [  

  .اللََّه فقد فَاَز فَْوزاً َعِظيماً وَمَن يتَّقِ 
ي ُسْخطَُه ، وإنَّ َتقَْوى اللَّه ُتَبيُِّض الُوُجوه وُتْرضي الرَّ ُه وُتوِقي ُعقوبَتُه وُتوِق بَّ ، وترفُع وإنَّ َتقَْوى اللَِّه ُتوِقي مقَْت

يف كتابِه وَنَهَج لَكُْم سبيلُه ، لَيْعلََم الَّذيَن َصَدقُوا الدَّرجة ، فُخذُوا ِحذْركُْم وال ُتفَرِّطُوا يف َجْنب اللَِّه فقْد َعلََّمكُْم 
و اجتَباكُْم ولَيْعلََم الكَاِذبَِني ، فأْحِسُنوا كََما أحسن اللَُّه إلْيكُُم ، وعاُدوا أْعَداءُه ، وَجاِهُدوا يف اللَِّه حقَّ جَِهاِدِه ُه

 ، ، وال َحولَ وال قُوَّة ]  ٤٢: األنفال [ } َبيَِّنٍة وحيىي َمْن َحيَّ َعن َبيَِّنٍة لَِّيْهِلَك َمْن َهلََك َعن { ومسَّاكُُم املُسِلمَني 
ا َبْعَد املَْوِت ، فإنَّه من ُيْصِلْح ما َب ِه تعاىل واْعَملُوا ِلَم ْيَنُه وَبْيَن اللَِّه إالَّ باللَِّه العليِّ العظيم ، فأكِْثُروا من ِذكْرِ اللَّ

، وَيْمِلُك ِمَن النَّاسِ وال َيكِْفِه اللَِّه َما َبْي َنه وبْيَن النَّاسِ ، ذِلَك بأنَّ اللَِّه َيقِْضي َبْيَن النَّاسِ وال َيقُْضون علْيِه 
، وال َحْولَ وال قُوَّةَ إالَّ باللَِّه الَعِليِّ الَعِظيمِ  ُه ، اللَُّه أكُرب    .« َيْمِلكُونَ ِمْن

  فصل يف خطاب اهللا للمؤمنني
، ثُمَّ خصه } ياأيها الذين آمنوا { : ملؤمنني باجلمعة دون الكافرين تشريفاً هلم وتكرمياً ، فقال خاطب اللَِّه ا

ليدلّ على وجوبه ]  ٥٨: املائدة [ } َوإِذَا َناَدْيُتْم إِلَى الصالة { : بالنِّداء وإن كان قد دخل يف عموم قوله تعاىل 
  .وتأكيد فرضه 

  .اجلمعة ها هنا معلُوم باإلمجاع ال من نفس اللفظ كون الصَّالة : وقال بعض العلماء 
وذلك يفيده } ِمن َيْومِ اجلمعة { : وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة ، وهي قوله « : وقال ابن العريب 

ألن النداء الذي خيتّص بذلك اليوم هو نداء تلك الصالة ، وأما غريها فهو عام يف سائر األيام ، ولو مل يكن 
  .» به نداء اجلمعة ملا كان لتخصيصه هبا وإضافته إليها معىن وال فائدة  املراد

  فصل
كان األذان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما يف سائر الصلوات مؤذن واحد إذا جلس النيب صلى 

« ر وعلي ب اهللا عليه وسلم على املنرب أذن مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكذلك فعل أبو بكر وعم
مث زاد عثمان أذاناً ثانياً على داره اليت تسمى الزوراء حني كثر الناس باملدينة ، فإذا مسعوا أقبلوا حىت » الكوفة 

أخرجه ابن ماجه يف . إذا جلس عثمان على املنرب أذّن مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث خيطب عثمان 
  .سننه 

ا األذان األ: وقال املاوردي  « ول فمحدث ، فعله عثمان بن عفَّان ليتأهب النَّاس حلضور اخلطبة عند اتساع فأم
أمر أن يؤذن يف السوق قبل املسجد ليقوم الناس عن  -رضي اهللا عنه  -وكثرة أهلها ، وقد كان عمر » املدينة 

  .أذانني يف املسجد  -رضي اهللا عنه  - بيوعهم ، فإذا اجتمعوا أذن يف املسجد فجعله عثمان 



أن األذان كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحداً ، : ويف احلديث الصحيح : قال ابن العريب 
ثالثاً ، ألنه إضافة إىل اإلقامة ، لقوله : فلما كان زمن عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء ، ومساه يف احلديث 

  .يعين األذان واإلقامة » صالةٌ ِلمن َشاَء  َبْيَن كُلِّ أذَاَننيِ« :  -عليه الصالة والسالم  -
وتوّهم بعض الناس أنه أذان أصلي ، فجعلوا املؤذنني ثالثة ، فكان َوْهماً ، مث مجعوهم يف وقت واحد فكان ومهاً 

  .على وهم 
  .} فاسعوا إىل ِذكْرِ اهللا { : قوله 
  .على األقدام ولكنه سعي بالقلوب والنية واهللا ما هو بسعي : قال احلسن . املراد بالسعي هنا القصد : قيل 

: اإلسراء [ } َوَمْن أََراَد اآلخرة وسعى لََها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن { : السعي العمل كقوله تعاىل : وقال اجلمهور 
} إِالَّ َما سعى َوأَن لَّْيَس ِلِإلنَساِن { : ، وقوله ]  ٤: من سورة الليل [ } إِنَّ َسْعَيكُْم لشىت { : ، وقوله ]  ١٩
. ٣٩: النجم [   [  

  .فاعملوا على املضي إىل ذكر اهللا واشتغلوا بأسبابه من الغسل والطهر والتوجه إليه : واملعىن 
، وليس بشرط ، لقوله : وقيل  َمن « :  -عليه الصالة والسالم  -املراد به السعي على األقدام ، وذلك فضل 

  .» َحرََّمُه اللَُّه َعلى النَّارِ اغْربَّْت قَدَماُه يف سبيل اللَِّه 
  .» وحيتمل ظاهره وجهاً رابعاً ، وهو اجلري واالشتداد « : قال القرطيب 

فامُضوا { :  -رضي اهللا عنه  - وهو الذي أنكره الصَّحابة والفقهاء األقدمون ، فقرأها عمر : قال ابن العريب 
  .الذي يدل عليه الظاهر  فرارا عن طريق اجلري واالشتداد} إىل ِذكْرِ اللَِّه 

  .لسعيت حىت يسقط ردائي » فاْسَعوا « : لو قرأت : وقرأ ابن مسعود كذلك ، وقال 

ذكر اهللا ، سالكاً تلك السبيل ، وهو كله تفسري منهم ال قراءة قرآن منزل ] فامضوا : [ وقال ابن شهاب  إىل 
  .، وجائز قراءة القرآن بالتفسري يف معرض التفسري 

، وأن خرشة بن احلر قال : كر بن األنباري قال أبو ب : وقد احتج من خالف املصحف بقراءة عمر وابن مسعود 
رِ اهللا { : ومعي قطعة فيها  -رضي اهللا عنه  -رآين عمر  : من أقرأك هذا؟ قلت : فقال عمر } فاسعوا إىل ِذكْ
  .} ِذكْرِ اللَِّه فامُضوا إىل { : إن أبيا أقرؤنا للمنسوخ مث قرأ عمر : أيبٌّ ، فقال 

  .معىن السَّعي يف اآلية املضي للجمعة : وقال الفراء وأبو عبيدة 
  .هو يسعى يف البالد يطلب فضل اهللا : واحتج الفراء بقوهلم 

  ]السريع : [ واحتج أبو عبيدة بقول الشاعر 
  كُلُّ اْمرِىٍء ِفي شأنِِه َساعِ... أْسَعى َعلَى جدِّ َبنِي َماِلٍك  -  ٤٧٦٩
حيتمل السعي يف هذا البيت املضي واالنكماش ، وحمال أن خيفى هذا املعىن على ابن مسعود وعلى فصاحته  فهل

  .وإتقان عربيته 
إذَا أِقيَمِت الصَّالةُ فَالَ « :  -عليه الصالة والسالم  -وما يدلّ على أن املراد هنا العدو ، قوله : قال القرطيب 

  .» ائُْتوَها وَعلْيكُُم السَِّكيَنةُ َتأُتوَها وأنُتْم َتْسعونَ ولِكن 
أما واهللا ما هو بالسَّْعي على األقدام ، ولقد هنوا أن يأتوا الصَّالة إال وعليهم : قال احلسُن رضي اهللا عنه 



  .السكينة والوقار ، ولكن بالقلوب والنية واخلشوع 
  .السعي أن تسعى بقلبك وعملك : وقال قتادة 

  كلفنيفصل يف أن اآلية خطاب للم
وخيرج منه املرضى والزمىن واملسافرون والعبيد والنساء بالدليل ] باإلمجاع [ هذه اآلية خطاب للمكلفني 

  .والعميان والشيخ الذي ال ميشي إال بقائد عند أيب حنيفة 
باللَِّه  َمْن كَانَ ُيؤِمُن» أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال « ملا روى الدارقطين عن أيب الزبري عن جابر 

ْغَنى بِلَْهوٍ أو والَيْومِ اآلِخرِ فَعلْيِه اجلُُمعة َيْوُم اجلُُمعِة إالَّ َمريٌض أو ُمساِفٌر أو اْمَرأةٌ أْو َصبِيٌّ أو َمْملوٌك ، فمن اْسَت
ُه ، واللَُّه غَنِيٌّ َحِميٌد  -عزَّ وجلَّ  -جتارة اْسَتْغَنى اللَُّه    .« َعْن

ال يتخلف أحد عن اجلمعة ممن عليه إتياهنا إال بعذر ال ميكنه معه اإلتيان إليها :  قال العلماء رضي اهللا عنهم
كاملرض احلابس أو خوف الزيادة يف املرض أو خوف جور السلطان عليه يف مال أو ولد دون القضاء عليه حبق 

  .واملطر الوابل مع الَوْحل عذر إن مل ينقطع . 
  .ذْرٍ وروى املهدوي عن مالك أهنما ليسا بُِع

ومن له ويل محيم قد حضرته الوفاة ، ومل يكن عنده من يقوم بأمره فهو معذور ، وقد فعل ذلك ابن عمر رضي 
اهللا عنه ، ومن ختلف عنها لغري عذر فصلى قبل اإلمام أعاده وال جيزيه أن يصلي قبله وهو عاص يف ختلفه ذلك 

  .مع إمكانه 
  فصل يف وجوب السعي

  .ب الذي يسمع النداء ، فأما البعيد الذي ال يسمع النداء فال جيب عليه السعي وجوب السعي خيتص بالقري
  .واختلف الناس يف القريب والبعيد 

  .جتب اجلمعة على من كان يف املصر على ستة أميال : فقال ابن عمرو وأبو هريرة رضي اهللا عنهما وأنس 
  .أربعة أميال : وقال ربيعة 

  .ال ثالثة أمي: وقال مالك والليث 
اعتبار مساع األذان أن يكون املؤذن َصيِّتاً ، واألصوات هادئة ، والريح ساكنة ، وموقف : وقال الشافعيُّ 

  .املؤذن عند سور البلد 
أن الناس كانوا ينتاُبون اجلمعة من منازهلم من العوايل فيأتون يف الغبار  -رضي اهللا عنها  -وروت عائشةُ « 

  .« لو اغْتَسلُْتْم لَيْوِمكُْم َهذَا » الريح ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ويصيبهم الغبار فيخرج منهم 
والصوت إذا كان رفيعاً والناس يف هدوء وسكون ، فأقصى مساع الصوت ثالثة أميال ، والعوايل : قال العلماء 

  .أقرهبا على ثالثة أميال « املدينة » من 
إنََّما » :  -عليه الصالة والسالم  -لى من مسع النداء لقوله جتب اجلمعة ع: وقال أمحد بن حنبل وإسحاق 
َع النِّداَء    .« اجلُمَعةُ َعلَى َمن َسِم

جتب اجلمعة على من يف املصر مسع النداء أو مل يسمعه وال جتب على من هو خارج : وقال أبو حنيفة وأصحابه 
وهي بينها وبني الكوفة جمرى هنر؟ « زبارة » وهل جتب اجلمعة على أهل : املصر ولو مسع النداء ، حىت سئل 



  .ال : فقال 
  .أهنا جتب على من إذا مسع النداء وخرج من بيته ماشياً أدرك الصالة : وروي عن ربيعة أيضاً 

  .فصل يف وجوب اجلمعة بالنداء 
عليه الصالة  -دلّت هذه اآلية على أن اجلمعة ال جتب إال بالنداء ، والنداء ال يكون إال بدخول الوقت لقوله 

  .« إذَا َحضرِت الصَّالةُ فلُيؤذِّنْ أَحُدكَُما ولَيُؤّمكما أكَْبركَُما » :  - والسالم 
  .» « كان يصلي اجلمعة حني متيل الشمس « أن النيب صلى اهللا عليه وسلم » وروى أنس بن مالك 

الزوال ، واستدل أمحد حبديث أهنا تصلى قبل : وأمحد بن حنبل  -رضي اهللا عنه  -وروي عن أيب بكر الصديق 
  .« كنا نصلّي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مث ننصرف وليس للحيطان ظلٌّ » : سلمة بن األكوع 
  .« ما كنا نقيل وال نتغدى إال بعد اجلمعة » : وحديث ابن ُعَمر 

  .وأخرج مسلم مثله عن سهل 
كنا ُنجمُِّع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه » : وحديث سلمة حممول على التكبري ، لقول سلمة : قال القرطيب 

  .« وسلم إذا زالت الشَّمس مث نرجع ونتتّبع الفيء 
  فصل

إِذَا { : نقل عن بعض الشافعية أن اجلمعة فرض على الكفاية ، ومجهور األمة على أهنا فرض عني لقوله تعاىل 
  .} َوذَُرواْ البيع  ُنوِدَي ِللصَّالَِة ِمن َيْومِ اجلمعة فاسعوا إىل ِذكْرِ اهللا

لَيْنَتهنيَّ أقْواٌم َعْن وْدِعهُِم اجلُمعاِت أو لَيْخِتَمنَّ اللَُّه َعلَى قُلوبِهِم ثُمَّ لَيكوُننَّ » :  -عليه الصالة والسالم  -وقال 
  .« ِمَن الَغاِفِلَني 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال « سننه » وروى ابن ماجه يف 

ِه  َمن ترَك«    .، إسناده صحيح » اجلَُمَعة ثَالثَ مرَّاٍت طََبَع اللَُّه على قَلْبِ
» الرَّواُح إىل اجلُُمَعِة واجٌِب على كُلِّ ُمْسلمٍ « : ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : وقال ابن العريب 

.  
  فصل يف العدد الذي تنعقد به اجلمعة
  .معة اختلفوا يف العدد الذي تنعقد به اجل

ال يظعنون عنها شتاء وال صيفاً إال  فذهب قوم إىل أن كل قرية اجتمع فيها أربعون رجالً أحراراً عاقلني مقيمني 
، وهو قول عبيد اهللا بن عبد اهللا وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال  ظعن حاجة جتب عليهم إقامة اجلمعة فيها 

أقل من أربعني رجالً على هذه الصفة ، وشرط عمر بن عبد ال تنعقد اجلمعة ب: الشافعي وأمحد وإسحاق ، قالوا 
  .العزيز مع األربعني أن يكون فيهم والٍ ، وعند أيب حنيفة تنعقد بأربعة والوايل شرط 

  .تنعقد بثالث إذا كان فيهم وال : وقال األوزاعي وأبو يوسف 
  .تنعقد باثنني كسائر الصلوات : وقال احلسن وأبو ثور 

  .عقد باثين عشر رجالً تن: وقال ربيعة 
  .فصل يف اجتماع العيد واجلمعة 



إذا اجتمع العيد واجلمعة سقط فرض اجلمعة عند أمحد لتقدم العيد عليها واشتغال الناس به عنها ، وملا روي أن 
  .عيد ألهل العوايل أن يتخلفوا عن اجلمعة ] يوم [ عثمان أذن يف 

بالسعي متوجه يوم العيد كتوجهه يف سائر األيام ، وقول ال يسقط فرض اجلمعة ألن األمر : وقال غريه 
  .الصحايب ليس حبجة إذا خولف فيه ومل جيمع معه عليه 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف العيدين ويف « : ويف صحيح مسلم عن النعمان بن بشري قال 
قال ]  ١: الغاشية [ } لْ أََتاَك َحِديثُ الغاشية َه{ و ]  ١: األعلى [ } َسبِّحِ اسم َربَِّك األعلى { : اجلمعة 

أخرجه أبو داود والترمذي والنَّسائي » وإذا اجتمع العيد واجلمعة يف يوم واحد يقرأ هبما أيضاً يف الصَّالتني 
  .وابن ماجه 

رِ اهللا { : قوله    .} إىل ِذكْ
  .الصالة : أي 

  .قاله سعيد بن جبري . اخلطبة واملواعظ : وقيل 
والصحيح أنه واجب يف اجلميع؛ ألهنا حترم البيع ، ولوال وجوهبا ما حرمته؛ ألن املُستحبَّ ال : ل ابن العريب قا

  .حيرم املباح 
إنَّ املراد بالذِّكر الصَّالة فاخلطبة من الصَّالة ، والعبد يكون ذاكراً هللا بقلبه كما يكون : وإذا قلنا : قال القرطيب 

  .مسبحاً هللا بفعله 
  .كيف يفسر ذكر اهللا باخلطبة وفيها غري ذلك؟ : فإن قلت « : الزخمشري قال 
ما كان من ذكر رسول اهللا والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء املؤمنني واملوعظة والتذكري ، : قلت 

م أحقاء فهو يف حكم ذكر اهللا ، فأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقاهبم والثناء عليهم والدعاء هلم وه
  .» بعكس ذلك 

  فصل يف السفر يوم اجلمعة
ذهب بعضهم إىل أنه إذا أصبح يوم اجلمعة مقيماً فال يسافر حىت يصلي اجلمعة ، وذهب بعضهم إىل اجلواز ، ملا 

  :روى ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 

ة ، فغدا أصحابه وقال بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن رواحة يف سرية فوافق ذلك يوم اجلمع« 
أختلف فأصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث أحلقهم ، فلما صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم رآه 

َع أًْصَحابَِك » : فقال  ا » : أردت أن أصلي معك مث أحلقهم ، فقال : ، قال « َما َمَنَعَك أن َتْغُدَو َم لَْو أنفقَْت َم
  .» فصلى غدوهتم . « َت ِفي األْرضِ َما أْدَركْ

لوال أن اليوم اجلمعة خلرجت ، فقال له : ومسع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رجالً عليه أهبة السفر ، يقول 
  .اخرج فإن اجلمعة ال حتبس عن سفرٍ : عمر 
  .} َوذَُرواْ البيع { : قوله 

البيع ال خيلو عن شراء فاكتفى بذكر يدل على حترمي البيع يف وقت اجلمعة على من كان خماطباً بفرضها ، و
وخص البيع ألنه أكثر ما ]  ٨١: النحل [ } َسَرابِيلَ َتِقيكُُم احلر َوَسَرابِيلَ َتِقيكُم َبأَْسكُْم { : أحدمها ، كقوله 



  .يشتغل به أصحاب األسواق ، ومن ال جيب عليه حضور اجلمعة ، فال ينهى عن البيع والشراء 
  : ويف وقت التحرمي قوالن

  .قاله الضحاك ، واحلسن ، وعطاء . أنه من بعد الزَّوال إىل الفراغ منها : أحدمها 
  .قاله الشافعي . أنه من وقت أذان اخلطبة إىل وقت الصَّالة : الثاين 

ومذهب مالك أن البيع يفسخ إذا نودي للصالة ، وال يفسخ العتق والنكاح والطالق وغريه ، « : قال القرطيب 
  .» وكذلك الشرك واهلبة والصدقة نادر ال يفسخ : ادة الناس اشتغاهلم به كاشتغاهلم بالبيع ، قال إذ ليس من ع

والصحيح فسخ اجلميع؛ ألن البيع إمنا منع منه لالشتغال به فكل أمر يشغل عن اجلمعة من « : قال ابن العريب 
  .» العقود كلها فهو حرام شرعاً مفسوخ 

، وهو مذهب الشافعي؛ فإن البيع عنده } ذَِلكُْم َخْيٌر لَّكُْم { : قوله تعاىل ومحل بعضهم النهي على الندب ل
  .ينعقد وال يفسخ 
ألن البيع مل حيرم لعينه : إن عامة العلماء على أن ذلك النهي ال يؤدي إىل فساد البيع ، قالوا : وقال الزخمشري 

دار والثوب واملغضوب ، والوضوء مباء مغُصوب ، ولكن ملا فيه عن الذُُّهول عن الواجب ، فهو كالصالة يف ال
.  

يه الصالة والسالم  -والصَّحيح فساده وفسخه لقوله « : قال القرطيب  كُلُّ عملٍ لْيَس علْيِه أْمُرَنا فُهو »  -عل
  .مردود : أي « ردٌّ 

إِن كُنُتْم { من املبايعة } َخْيٌر لَّكُْم { ذلك الذي ذكرت من حضور اجلمعة وترك البيع : أي « ذَِلكُْم » : مث قال 
  .مصاحل أنفسكم } َتْعلَُمونَ 

  .} فَإِذَا قُِضَيِت الصالة فانتشروا ِفي األرض { : قوله 
فانتشروا { إذا فرغتم من الصالة : ، واملعىن ]  ٢: املائدة [ } َوإِذَا َحلَلُْتْم فاصطادوا { : هذا أمر إباحة كقوله 

  .من رزقه : أي } وابتغوا ِمن فَْضلِ اهللا { حوائجكم  للتجارة والتصرف يف} ِفي األرض 
، : وكان عراك بن مالك إذا صلى اجلمعة انصرف فوقف على باب املسجد فقال  اللهم إين أجبت دعوتك 

  .وصلّيت فريضتك ، وانتشرت كما أمرتين ، فارزقين من فضلك رزقاً حالالً وأنت خري الرازقني 

  .إنه العمل يف يوم السبت : } وابتغوا ِمن فَْضلِ اهللا { : ىل وقال جعفر بن حممد يف قوله تعا
  .طلب العلم : وقال سعيد بن املسيب 

  .صالة التطوع : وقيل 
مل يؤمروا بطلب شيء من الدنيا ، إمنا هي عيادة املرضى وحضور اجلنائز وزيادة األخ يف اهللا : وقال ابن عباس 

  .تعاىل 
  فصل

  .رية يف فضل يوم اجلمعة أحاديث كث
خرجت إىل الطور فلقيت كعب األحبار ، فجلست معه ، فحدثين عن « : منها ما روي عن أيب هريرة قال 

يما حدثته أن قلت له  قال رسول اهللا صلى اهللا : التوراة وحدثته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان ف



ِة ، فيه ُخِلَق آدُم ، وفيه َهَبطَ من اجلنة ، وفيه َماَت ، َخْيُر َيْومٍ طَلََعْت ِفيِه الشَّْمُس َيْوُم اجلُ» : عليه وسلم  ُمَع
َعِة ِمْن ِحني ُت ْومِ اجلُُم ِه َتقُوُم السَّاَعةُ ، وَما ِمن دابٍَّة إالَّ وِهَي ُمَسبَِّحةٌ ِفي َي ، وِفي ْصبُح حتَّى تطلَُع وِفيِه ِتيَب علَْيِه 

ْسِلٌم وُهو ُيصلِّي فيسألُ اللََّه َشْيئاً إالَّ الشَّْمُس شفقاً من السَّاَعة إالَّ اِجلنَّ واإل ْنَس وفيَها َساَعةٌ ال ُيصاِدفَُها َعْبٌد ُم
  .« أْعطَاُه إيَّاُه 
، قال : ذلك يف كل سنة يوم؟ فقلت : قال كعب  صدق رسول اهللا : فقرأ كعب التوراة فقال : بل يف كل مجعة 

، قال أبو هريرة  عبد اهللا بن سالم فحدثته مبجلسي مع كعب األحبار وما مث لقيت : صلى اهللا عليه وسلم 
  .قد علمت أية ساعة هي؟ هي يف آخر ساعة من يوم اجلمعة : حدثته يف يوم اجلمعة ، قال عبد اهللا بن سالم 

ال » : وكيف تكون آخر ساعة من يوم اجلمعة ، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال أبو هريرة 
أمل يقل رسول اهللا : وِتلَْك السَّاَعةُ ال ُيصلَّى ِفيَها؟ فقال عبد اهللا بن سالم « ْبٌد ُمْسِلٌم ، وُهو ُيصلِّي ُيصاِدفَُها َع

  .؟ «َمن َجلََس َمْجِلساً َينتِظُر الصَّالة فَُهَو ِفي صالٍة حتَّى ُيصلِّيَها » : صلى اهللا عليه وسلم 
  .« » فهو ذاك » : قال . بلى : قال أبو هريرة 

َمن اغَْتَسلَ َيْوَم اجلُمعة واْسَتنَّ ومسَّ ِطْيباً إن كان ِعنَدُه ولبَِس ِمْن أْحَسن « :  -عليه الصالة والسالم  -وقال 
اإلماُم  إذا َخَرَج ثيابِه ثُمَّ َخَرَج حتَّى َيأِتَي املَْسجَِد وملْ يَتَخطَّ رِقَاب النَّاسِ ثُمَّ َركََع َما َشاَء اللَُّه أن َيْركََع وأنَصَت

  .» ، كَاَنْت كفَّارة ملا َبْينُهَما وَبْيَن اجلُُمعِة األْخَرى الَِّتي كَاَنْت قَْبلََها 
ُه َعْشُر أَْمثَاِلَها { : وزيادة ثالثة أيام؛ ألن اللَّه تعاىل يقول : وقال أبو هريرة  : األنعام [ } َمن َجآَء باحلسنة فَلَ

١٦٠ .  [  
ْوُم اجلمعة كَانَ َعلى كُلِّ َبابٍ ِمْن « : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسو: وروى أبو هريرة قال  إذَا كَانَ َي

، األوَّل فاألوَّلَ ، فإذا خرج اإلماُم طُويِت الصَُّحُف ] النَّاَس على َمَنازِلهِم [ أْبوابِ املَْسجِد مالِئكةٌ َيكُْتُبونَ 
  .» واسَتَمُعوا اخلُطَْبةَ 

، ثُمَّ َراَح يف السَّاعِة األوىل ، فكَأنَّما قَرَّب َبَدنةً ، ومن َراَح ِفي السَّاعِة الثَّانيِة  َمن اغَْتَسلَ« : وقال  َيْوَم اجلُمَعِة 
ب فكأنَّما قرَّب بقرةً ، وَمن راَح يف السَّاعِة الثَّالثة فكأنَّما قرَّب كْبشاً ، ومن َراَح يف السَّاعِة الرَّابعِة فكأنَّما قرَّ

، ومن َراَح ِفي السَّاعِة السادسة ، فكَأنَّما ] ومن راح يف الساعة اخلامسة ، فكأمنا قرب عصفوراً  [َدَجاَجةً 
  .» قَرََّب َبْيَضةً فإذا َخَرَج اإلماُم َحضرِت املالِئكَةُ َيْسَتِمُعونَ الذِّكَْر 

ا أنعم به عليكم من بالطاعة واللس: أي } واذكروا اهللا كَِثرياً لََّعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ { : قوله  ان ، وبالشكر على م
.كي تفلحوا [ } لََّعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ { التوفيق ألداء فرائضه   [  
الذكر طاعة اهللا ، فمن أطاع اهللا فقد ذكره؛ ومن مل يطعه فليس بذاكر وإن كان كثري : وقال سعيد بن جبري 

  .التسبيح 
  .هللا أوالً وذكر اهللا ثانياً؟ ما الفرق بني ذكر ا: فإن قيل : قال ابن اخلطيب 

ال جيتمع مع التجارة أصالً إذ املراد منه اخلطبة والصالة والثاين من مجلة ما : فاجلواب  أن األول من مجلة ما 
. ٣٧: النور [ } رَِجالٌ الَّ ُتلْهِيهِْم ِتَجاَرةٌ َوالَ َبْيٌع َعن ِذكْرِ اهللا { : جيتمع مع التجارة كما يف قوله تعاىل   [  

  .} َوإِذَا َرأَْواْ ِتَجاَرةً أَْو لَْهواً انفضوا إِلَْيَها { : قوله 



« روى مسلم عن جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خيطب قائماً يوم اجلمعة فجاءت عري من 
َوإِذَا { : هذه اآلية  أنا فيهم ، فنزلت: فانفتل الناس إليها حىت مل يبق إال اثين عشر رجالً ، ويف رواية » الشام 

  .} َرأَْواْ ِتَجاَرةً أَْو لَْهواً انفضوا إِلَيَْها َوَتَركُوَك قَآِئماً 
خليفة الكليب من : وذكر الكليب  يف جماعٍة وغالء سعر وكان معه مجيع ما » الشام « أن الذي قدم هبا دحية بن 

وضرب بالطبل ليعلم الناس بقدومه فخرج حيتاج إليه الناس من بّر ودقيق وغريه فنزلت عند أحجار الزيت 
فلما رأوه قاموا إليه خشية أن يسبقوا : الناس إال اثين عشر رجالً وقيل إال أحد عشر رجالً وحكى البغوي قال 

إليه قال الكليب وكانوا يف خطبة اجلمعة فانفضوا إليه وبقي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثانية رجال 
بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ن عباس وذكر الدارقطين من حديث جابر قال حكاه الثعليب عن اب

خيطب يوم اجلمعة إذ أقبلت عري حتمل الطعام حىت نزلت بالبقيع فالتفتوا إليها وتركوا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وإذا رأوا { اهللا عليه وسلم  وأنزل اهللا تعاىل على النيب صلى: وسلم ليس معه إالّ أربعني رجالً أنا منهم قال 

قال الدارقطين مل يقل يف هذا اآلثار إالّ أربعني رجالً غري علي بن } جتارة أو هلواً انفضوا إليها وتركوك قائماً 
. عاصم بن حصني وخالفه أصحاب حصني فقالوا مل يبق مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إالّ اثين عشر رجالً 

أن اجلمعة تنعقد باثين عشر رجالً وليس فيه بيان أنه أقام هبم اجلمعة وذكر واحتج هبذا احلديث من يرى 
  :الزخمشري أن النيب صلى اهللا عيله وسلم قال 

  .» والذي نفسي بيده لو خرجوا مجيعاً ألضرم اهللا عليهم الوادي ناراً « 
صلى اهللا عليه  وروي يف حديث مرسل عن أسد بن عمرو والد أسد بن موسى بن أسد وفيه أن رسول اهللا

وسلم مل يبق معه إال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد بن أيب وقاص وعبد الرمحن بن عوف 
وأبو عبيدة عامر بن اجلراح وسعيد بن زيد وبالل وعبد اهللا بن مسعود يف إحدى الروايتني ويف الرواية األخرى 

مسلم أنه كان فيهم والدارقطين أيضاً فيكونون ثالثة عشر  عمار بن ياسر قال القرطيب ومل يذكر جابراً وذكر
  .وإن كان عبد اهللا بن مسعود بينهم فهم أربعة عشر 

، قال « : وروى البغوي قال  فخرج الناس إليه ، ومل يبق يف املسجد إال اثنا : وكان ذلك قبل أن يسلم دحية 
« » قام هؤالء لقد سومت هلم احلجارة من السماء  لو» : عشر رجالً وامرأة ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .فأنزل اهللا هذه اآلية 
  فصل

السبب الذي ترخصوا ألنفسهم يف ترك مساع اخلطبة ، وقد كانوا خليقاً بفضلهم : وذكر أبو داود يف مراسيله 
ذ بكري بن معروف أنه أخربين أبو معا: حدثنا الوليد ، قال : حدثنا حممود بن خالد ، قال : أالَّ يفعلوا ، فقال 

: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب وقد صلى اجلمعة ، فدخل رجل فقال : مسع مقاتل بن حيان قال 
إن دحية بن خليفة قدم بتجارته ، وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفوف ، فخرج الناس فلم يظنوا إال أنه 

} َوإِذَا َرأَْواْ ِتَجاَرةً أَْو لَْهواً انفضوا إِلَْيَها َوَتَركُوَك قَآِئماً {  - ل عز وج -ليس يف ترك اخلطبة شيء ، فأنزل اهللا 
فقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم اخلطبة يوم اجلمعة وأخر الصالة فكان ال خيرج أحد لرعاف أو إحداث بعد 

م ، فيأذن له النيب صلى اهللا عيله النهي حىت يستأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم يشري إليه بأصبعه اليت تلي اإلهبا



وسلم مث يشري إليه بيده ، فكان يف املنافقني من يثقل عليه اخلطبة واجللوس يف املسجد ، فكان إذا استأذن رجل 
افق يف جنبه مستتراً به حىت خيرج ، فأنزل اهللا تعاىل  ْم قَْد َيْعلَُم اهللا الذين َيَتَسلَّلُونَ ِمنكُ{ : من املسلمني قام املن

  .اآلية ]  ٦٣: النور [ } ِلَواذاً 
وهذا اخلرب وإن مل ينقل من وجه ثابت فالظن اجلميل بأصحاب النيب صلى اهللا عيله وسلم يوجب : قال السُّهيلي 

  .واهللا أعلم . أن يكون صحيحاً 
يوم اجلمعة  وكل ذلك يوافق» الشام « وقد بلغنا أهنم فعلوه ثالث مرات ، كل مرة عري تقدم من : وقال قتادة 

.  
إن خروجهم لقدوم دحية الكليب بتجارة ونظرهم إىل العري متر هلٌو ال فائدة فيه ، إال أنه كان مما ال إمثَ فيه : وقيل 

لو وقع على ذلك الوجه ، ولكنه ملا اتصل به اإلعراض عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واالنفضاض عن 
  .هتجينه باسم اللهو ما نزل حضرته غلظ وكرب ، ونزل فيه من القرآن و

ا حيتاج إليه الناس من بر ودقيق وغريه ، فنزل عند أحجار الزيت ، وضرب بالطبل  ] ليؤذن [ وكان معه مجيع م
  .الناس بقدومه ، فخرج الناس إال اثنا عشر رجالً 

  .أحد عشر رجالً : وقيل 
  .» فلما رأوه قام خشية أن يسبقوا إليه « : وحكى البغوي قال 

كانوا يف خطبة اجلمعة فانفضوا إليه وبقي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثانية رجال ، : ل الكليب قا
  .وحكاه الثعليب عن ابن عباس 

بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة إذ أقبلت « : وذكر الدارقطين من حديث جابر قال 
تفتوا إليها ، وانفضوا إليها ، وتركوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عري حتمل الطعام حىت نزلت بالبقيع فال

َوإِذَا َرأَْواْ ِتجَاَرةً أَْو { : وأنزل اهللا على النيب صلى اهللا عليه وسلم : ، قال » ليس معه إال أربعني رجالً أنا فيهم 
  .} لَْهواً انفضوا إِلَْيَها َوَتَركُوَك قَآِئماً 

غري علي بن عاصم عن حصني ، وخالفه » إال أْربِعَني َرُجالً « : قل يف هذا االسناد مل ي: قال الدارقطين 
  .مل يبق مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إال اثنا عشر رجالً : أصحاب حصني ، فقالوا 

 وذكر. واحتج هبذا احلديث من يرى أن اجلمعة تنعقد باثين عشر رجالً ، وليس فيه بيان أنه أقام هبم اجلمعة 
والَّذي َنفِْسي بِيِدِه لْو َخَرجُوا َجِميعاً ألضَرَم اللَُّه علْيهُِم « : قال  -عليه الصالة والسالم  -الزخمشري أن النيب 

  .» الَواِدي نَاراً 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : وروي يف حديث مرسل عن أسد بن عمرو والد أسد بن موسى بن أسد ، وفيه 

، وعبد الرمحن وسلم مل يبق معه إال أ ، وطلحة والزبري ، وسعد بن أيب وقاص  ، وعثمان ، وعلي  بو بكر ، وعمر 
بن عوف ، وأبو عبيدة بن اجلراح ، وسعيد بن زيد ، وبالل وعبد اهللا بن مسعود يف إحدى الروايتني ، ويف 

  .الرواية األخرى عمار بن ياسر 
  .مل يذكر جابراً « : قال القرطيب 
  .ن فيهم أنه كا: وذكر مسلم 



  .» والدارقطين أيضاً فيكونون ثالثة عشر ، وإن كان عبد اهللا بن مسعود فيهم فهم أربعة عشر 
  .} انفضوا إِلَْيَها { : قوله 

  .أعاد الضمري على التجارة دون اللهو ألهنا األهم يف السبب 
، ومل يكن اللَّْهو إليهما ، هتمُّماً باألهم ، إذ كا: إليها ، ومل يقل : وقال « : قال ابن عطية  نت هي سبب اللهو 

سببها ، وتأمل أن قدمت التجارة على اللهو يف الرؤية؛ ألهنا أهم ، وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أوالً على 
  .انتهى » األْبَين 

ال ال يثىن معه الضمري وال اخلرب و» بأو « مث أجاب مبا ذكر نظر ، ألن العطف » إليهما : مل يقل « : ويف قوله 
  :احلال ، وال الوصف؛ ألهنا ألحد الشيئني ، ولذلك تأول الناس 

ا {    .كما تقدم يف موضعه ]  ١٣٥: النساء [ } إِن َيكُْن غَنِيا أَْو فَقَرياً فاهللا أوىل بِهَِم
، وإمنا جيء بضمري التجارة دون ضمري اللهو ، » أو « أنه وحَّد الضمري؛ ألن العطف ب : وإمنا اجلواب عنه 

  .إن كان جائزاً لألهتمام كما قاله ابن عطية وغريه و
: تقديره : إليها ، وقد ذكر شيئني؟ فاجلواب : كيف قال : فإن قلت : وقال الزخمشري قريباً من ذلك فإنه قال 

: إذا رأوا جتارة انفضوا إليها أو هلواً انفضوا إليه ، فحذف أحدمها لداللة املذكور عليه ، وكذلك قراءة من قرأ 
  .انتهى . انفضوا إليه 

حق الكالم أن يثىن الضمري ولكنه حذف ، وفيه ما تقدم » تقديره : قلت « : فقوله  إىل آخره ، يشعر بأنه كان 
  .» أو « من املانع من ذلك أمر صناعي وهو العطف ب 

  .» إلَْيِه « : وقرأ ابن أيب عبلة 
إذا جاءك زيد أو هند : مساعاً من العرب ، حنو  أعاد الضمري إىل اللهو ، وقد نصَّ على جواز ذلك األخفش

  .فأكرمه ، وإن شئت فأكرمها 
  .بالتثنية » إلْيهَِما « : وقرأ بعضهم 

  .كما تقدم حتريره » إن َيكُْن غَنِيا أو فَِقرياً فاهللا أوىل هبما « : وخترجيها كتخريج 
  .واملراد باللهو الطبل 

  .استقبلوها بالتصفيق والصفري »  املدينة« كانت العري إذا قدمت : وقيل 
  .» وَتركُوَك « : قوله 

  .مقدرة عند بعضهم » قد « و » انفضَّوا « مجلة حالية من فاعل 
  .فصل يف أن اخلطبة فريضة يف صالة اجلمعة 

اخلطبة فريضة يف صالة اجلمعة ، وجيب أن خيطب قائماً فإن هذه اآلية تدل على أن القيام شرط ، وخيطب 
ا روى ابن ماجه يف سننه متوكئاً  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خطب يف « على قوس أو عصا ، مل

  .» احلرب خطب على قوس ، وإذا خطب يف اجلمعة خطب على عصا 
ملا روى ابن ماجه عن . وأن خيطب على منرب؛ ألنه أبلغ يف إعالم احلاضرين ، ويسلم إذا صعد املنرب على الناس 

  .» أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا صعد املنرب سلم « : اهللا جابر بن عبد 



  .ومل ير ذلك مالك 
  وهل تشترط الطهارة يف اخلطبة؟

  .فيه قوالن مبنيان على أن اجلمعة ظهر مقصورة ، أو فريضة مستقلة 
  .بأهنا ظهر مقصورة : فإن قيل 

  .شترط هلما الطهارة اخلطبتان عوض عن الركعتني األخريني ، وعلى هذا في: فقيل 
ا جيزىء يف : وإن قيل  بأهنا فريضة مستقلة فاخلطبتان وعظ وتذكري ، وذلك ال يشترط هلا طهارة ، وأقل م

ويصلي على نبيه صلى اهللا عليه وسلم ويوصي بتقوى اهللا ، ويقرأ آية من القرآن  -تعاىل  -اخلطبة أن حيمد اهللا 
  .ب بدالً من قراءة اآلية الدعاء يف قول أكثر الفقهاء ، وكذلك يف اخلطبة الثانية إال أن الواج

  .لو اقتصر على التحميد ، أو التسبيح ، أو التكبري أجزأه : وقال أبو حنيفة 
  .الواجب ما تناوله اسم اخلطبة : وقال أبو يوسف وحممد 

  .وهذا أصح ما قيل يف ذلك : وقال ابن عبد الرب 
  .» على من مسعها وجوب ُسنَّة  والسكوت للخطبة واجب« : قال القرطيب 

  .} َما ِعنَد اهللا َخْيٌر { : قوله 
  .خربها » خري « موصولة مبتدأ ، و » ما « 

ا عند اهللا من ثواب صالتكم خٌري من لذَّة هلوكم ، وفائدة جتارتكم : واملعىن    .م
  .ما عندكم من رزقكم الذي قسمه لكم خري مما أصبتموه من هلوكم وجتارتكم : وقيل 

  .} قل ما عند اهللا خري من اللهو ومن التجارة للذين آمنوا { : وقرأ أبو رجاء العطاردي 
  .} واهللا َخْيُر الرازقني { 

  .خري من َرَزَق وأْعطَى ، فمنه فاطلبوا واستعينوا بطاعته على نيل ما عنده من خْيَري الدنيا واآلخرة : أي 
إن أمكن : من قبيل أحكم احلاكمني وأحسن اخلالقني ، واملعىن } ني واهللا َخْيُر الرازق{ قوله : قال ابن اخلطيب 

  .وجوُد الرازقني فهو خُري الرازقني 
  .لفظ الرَّازق ال يطلُق على غريه إال بطريقِ اجملازِ : وقيل 

  .؟ } اَرةً أَْو لَْهواً َوإِذَا َرأَْواْ ِتَج{ : التِّجارةُ واللَّْهُو من قبيل ما ال يرى غالباً ، فكيف يصحُّ قوله : فإن قيل 
َع كَالََم اهللا { : ليس املراد إال ما يقرب منه اللهو والتجارة ، كقوله : فاجلواب  إذ ]  ٦: التوبة [ } حىت َيْسَم

  .الكالم غُري مسموعٍ 
َعِة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى الثعليب عن أيب بن كعب قال  كُِتَب لَُه َمْن قََرأ ُسوَرةَ اجلُُم

  .» َعْشُر َحَسناٍت بعدِد َمْن ذَهَب إىل اجلُمعِة من ِمْصرٍ ِمْن أْمَصارِ املُْسلمَني وَمْن لَْم َيذَْهْب 

لُْمَناِفِقَني لَكَاِذُبونَ َهُد إِنَّ اإِذَا َجاَءَك الُْمَناِفقُونَ قَالُوا َنْشَهُد إِنََّك لََرُسولُ اللَِّه َواللَُّه َيْعلَُم إِنََّك لََرُسولُُه َواللَُّه َيْش
ذَِلَك بِأَنَُّهْم آَمُنوا ثُمَّ كَفَُروا ) ٢(اتََّخذُوا أَْيَماَنُهْم ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنَُّهْم َساَء َما كَاُنوا َيْعَملُونَ ) ١(

تُْعجُِبَك أَْجَسامُُهْم َوإِنْ َيقُولُوا َتْسَمْع ِلقَْوِلهِْم كَأَنَُّهْم ُخُشبٌ  َوإِذَا َرأَْيَتُهْم) ٣(فَطُبَِع َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم لَا َيفْقَُهونَ 
َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َتَعالَْوا ) ٤(ُمَسنََّدةٌ َيْحَسُبونَ كُلَّ َصْيَحٍة َعلَْيهِْم ُهُم الَْعُدوُّ فَاْحذَْرُهْم قَاَتلَُهُم اللَُّه أَنَّى ُيْؤفَكُونَ 



َسَواٌء َعلَْيهِْم أَْسَتْغفَْرَت لَُهْم أَْم لَْم ) ٥(ْم َرُسولُ اللَِّه لَوَّْوا ُرُءوَسُهْم َوَرأَْيَتُهْم َيُصدُّونَ َوُهْم ُمْسَتكْبُِرونَ َيْسَتْغِفْر لَكُ
  ) ٦(َتْسَتْغِفْر لَُهْم لَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 

  .} إِذَا َجآَءَك املنافقون { : ىل قوله تعا
  .» قالوا « جوابه : شرط ، قيل : » إذا « 

  .حال أي إذا جاءوك قائلني كيت وكيت فال تقبل منهم : » قالوا « حمذوف ، و : وقيل 
  .حال : أيضاً » قالُوا « ، وهو بعيد ، و } اختذوا أَْيَماَنُهْم ُجنَّةً { اجلواب : وقيل 

  السورة باليت قبلهافصل يف تعلق هذه 
ذكر بعثة الرسول ، وذكر : قال ابُن اخلطيب  وجه تعلق هذه السورة مبا قبلها هو أن تلك السورة مشتملةٌ على 

َمثَلُ الذين ُحمِّلُواْ التوراة ثُمَّ لَْم َيْحِملُوَها كََمثَلِ احلمار { : من كان ُيكذِّبُه قلباً ولساناً فضرب هلم املثل بقوله 
. ٥: اجلمعة [ } أَْسفَاراً َيْحِملُ   [  

  .وهذه السورة مشتملةٌ على ذكر من كان يكذُِّب قلباً دون اللسان ، ويصدقه لساناً دون القلب 
عليه الصالة  -وأما تعلق األول باآلخر ، فألن يف آخر تلك السُّورة تنبيه للمؤمنني على تعظيم الرسول 

اجلمعِة ، وتقدمي متابعته على غريه ، فإنَّ ترك التعظيم واملتابعِة من ورعايِة حقِّه بعد النداء لصالِة  - والسالم 
  .شيمِ املنافقني ، واملنافقون هم الكاذبون 

  .فصل يف نزول السورة 
الَ { : كنت مع عمي فسمعُت عبد اهللا بن أيبِّ اْبَن سلول يقول « : روى البخاري عن زيد بن أرقم ، قال 

، } لَِئن َرَجْعَنآ إِلَى املدينة لَُيْخرَِجنَّ األعز ِمْنَها األذل { : ، وقال } ُسولِ اهللا حىت َينفَضُّواْ ُتنِفقُواْ على َمْن ِعنَد َر
فذكرُت ذلك لعمي ، فذكر عمي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل 

ُهْم رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكذَّبين فأصاَبنِي همٌّ ملْ عبد اهللا بن أيب وأصحابه ، فحلفوا ما قالوا ، فصدَّق
ُهُم الذين { : إىل قوله } إِذَا َجآَءَك املنافقون { :  -عزَّ وجلَّ  - ُيصبين مثلُه ، فجلست يف بييت ، فأنزل اللَُّه 

، فأرسل إيلَّ } لَُيْخرَِجنَّ األعز ِمْنَها األذل { :  ، وقوله} َيقُولُونَ الَ ُتنِفقُواْ على َمْن ِعنَد َرُسولِ اهللا حىت َينفَضُّواْ 
  .« إنَّ اللََّه قْد صدقََك » رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث قال 
ا أناٌس من » : وروى الترمذي عن زيد بن أرقم ، قال  غَزْوَنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان معن

، فيسبق األعرايب أصحابه ، فيمأل  :األعراب ، فكُنَّا نبدر املاء ، أي  ، وكان األعراُب يسبقُوننا إىل املاء  نقسمه 
يه حىت جييء أصحابه ، قال  فأتى رجلٌ من األنصار أعرابيا : احلوض ، وجيعلُ حوله حجارة ، وجيعلُ النِّطع عل
، فضرب هبا رأس فأرخى زِماَم ناقته لِتشرب ، فأَبى أن يدعُه ، فانتزع حجراً ففاض املاُء ، فرفع ا ألعرايبُّ خشبة 

فغضب عبد اهللا بن أيب ،  -وكان من أصحابه  -األنصاريِّ فشجَُّه ، فأتى عبد اهللا بن أيب رأس املنافقني فأخربه 
، يعين ]  ٧: املنافقون [ } الَ ُتنِفقُواْ على َمْن ِعنَد َرُسولِ اهللا حىت َينفَضُّواْ { : مث قال  األعراب ، : من حوله 
فإذا انفضوا من عند حممد فأتوا : وا حيضرون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند الطعام ، فقال عبد اهللا وكان

  .} لَِئن رََّجْعَنآ إِلَى املدينة لَُيْخرَِجنَّ األعز ِمْنَها األذل { : حممداً بالطعام فليأكل هو ومن عنده ، مث قال ألصحابه 



، فأخرب رسول اهللا صلى اهللا  وأنا ردف عمي ، فسمعت عبد: قال زيد  اهللا بن أيب ، فأخربت عمي ، فانطلق 
صلى  -فصدَّقه رسول اهللا : فحلف وجحد قال  - صلى اهللا عليه وسلم  - عليه وسلم فأرسل إليه رسول اهللا 

، قال  -اهللا عليه وسلم  ا أردت إىل أن مقتك رسولُ اهللا صلى اهللا علي: فجاء عّمي إيلَّ فقال : وكذَّبين  ه م
  .وسلم ، وكذبك ، واملنافقون 

  .فوقع علّي من جرأهتم ما مل يقع على أحٍد : قال 
فبينما أسري مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد خفقُت برأسي من اهلمِّ إذ أتاين رسول اهللا صلى اهللا : قال 

الدنيا ، مث إن أبا بكرٍ حلقين عليه وسلم فعرك يف أذين وضحك يف وجهي ، فما كان يسّرين أنَّ يل هبا اخلُلَد يف 
  .ما قال لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ : فقال 
، وضحك يف وجهي ، فقال : قلت  ، فقلُت له مثل قويل : ما قال يل شيئاً إال أنه عرك أذين  أْبِشْر مث حلقين عمُر 

  .«  أليب بكر ، فلما أصبحنا قرأ رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم سورة املنافقني
  .هذا حديث حسن صحيح : قال الترمذي 
  فصل يف املنافق

  .الذي يصُف اإلسالَم وال يعملُ به : ُسئلَ ُحذيفةُ بُن اليماِن عن املنافقِ ، فقال 
إذا حدَّث كَذََب ، : آيةُ املُنافقِ ثالثٌ » : وروى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .« لف ، وإذا ائُتِمَن َخانَ وإذَا وَعَد أْخ
اً َخاِلصاً ، » : وروى عبُد اهللا بن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  أربٌع من كُنَّ فيه كانَ ُمنافق

ذََب ، إذا ائُتِمَن َخانَ ، وإذَا حدَّث كَ: وَمْن كَاَنْت ِفيِه َخْصلةٌ ِمنُهنَّ كَاَنْت فيه َخْصلَةٌ من النِّفاقِ حتَّى يدعها 
  .« وإذَا َعاَهَد غََدَر ، وإذَا َخاَصَم فََجَر 

إن بين يعقوب حدَّثوا فكذُبوا ، ووعدوا فأخلفوا وائتمنوا : وروي عن احلسن أنه ذُِكَر له هذا احلديثُ ، فقال 
يعتادوا إمنا هذا القول من النيب صلى اهللا عليه وسلم على سبيل اإلنذار للمسلمني ، والتحذير هلم أن . فخانوا 

  .هذه اخلصال شفقاً أن تفضي هبم إىل النفاق 
 -عليه الصالة والسالم  -أن من بدرت منه هذه اخلصالُ من غري اختيارٍ واعتياٍد أنه منافٌق وقال : وليس املعىن 

  .« املُؤِمُن إذَا حدَّثَ َصَدَق ، وإذَا َوَعَد جنََّز ، وإذا ائُتِمَن وفَّى » 
  .كامل إذا حدَّث صدق أن املؤمن ال: واملعىن 

  .« َنْشَهُد » : قوله 
  .} إِنََّك لََرُسولُ اهللا { : جيري جمرى القسم كفعلِ العلم واليقني ، ولذلك تلقي مبا يتلقى به القسم يف قوله 

  ]الكامل : [ ويف قوله 
  َهاإنَّ املََناَيا ال َتِطيُش ِسَهاُم... ولَقَْد َعِلْمُت لَتأِتَينَّ َمنِيَِّتي  -  ٤٧٧٠

  .يف الصدق والكذب ، واستدالهلم هبذه اآلية ، واجلواب عنها يف أول البقرة ] اخلالف [ وقد تقدم 
، فعرب عن احللف بالشهادة؛ ألن كل واحٍد من احللف والشهادة » َنْشَهُد « معىن : وقال القرطيب هنا  حنلُف 

  ]الطويل : [ إثباٌت ألمر ُمَغيَّب ، ومنه قول قيس بن ذريح 



ا ِعْندَها ِلَيا؟... وأْشَهُد ِعْنَد اللَِّه أين أِحبَُّها  -  ٤٧٧١   فََهذَا لََها ِعْنِدي ، فََم
  .أشهُد باهللا : ونظريه قول املالعن 

أشهُد ، وأشهُد باهللا ، وأعزُم ، : يقول الرجلُ . والشهادة جتري جمرى احللف يف التوكيد « : قال الزخمشري 
  .» ميني « أشهُد » ، وبه استشهد أبو حنيفة على أن « ُم وأُويل أقِْس» وأعزُم باهللا يف موضع 

وحيتمل أن يكون ذلك حمموالً على ظاهره أهنم يشهدون أن حممداً رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اعترافاً 
  .باإلميان ونفياً للنفاق عن أنفسهم وهو األشبه 

  .} واهللا َيْعلَُم { : قوله 
  .لفائدة [ } واهللا َيْشَهُد { : وبني قوله } َنْشَهُد إِنََّك لََرُسولُ اهللا  {: مجلة معترضة بني قوله 

لكان ُيوِهُم أن « نشهد إنك لرسول اهللا ، واللَُّه يشهُد إنَُّهم لكاذُبون : قالوا » : ولو قال « : قال الزخمشري 
  .» لُيميطَ هذا اإلهبام  «واللَُّه يعلُم إنََّك لرُسولُه » : قوهلم هذا كذٌب ، فوسط بينهما قوله 

} واهللا َيْشَهُد إِنَّ املنافقني لَكَاِذُبونَ { ، ] كما قالوه بألسنتهم } واهللا يعلم إنك لرسوله { : قال القرطيب 
بضمائرهم ، فالتكذيُب راجع إىل الضمائر وهذا يدلُّ على أن اإلميان تصديُق القلب ، وعلى أنَّ الكالم احلقيقي 

{ : أكذهبم اهللا يف أمياهنم ، وهو قوله : ن قال شيئاً واعتقد خالفه فهو كاذٌب ، وقيل كالُم القلب ، وم
. ٥٦: التوبة [ } َوَيْحِلفُونَ باهللا إِنَُّهْم لَِمنكُْم   [  

نشهد إنََّك لرُسولُ اللَِّه ، تفيد ما : نعلم إنَّك لرسولُ اهللا مكان قوهلم : لو قالوا : فإن قيل : قال ابن اخلطيب 
  .نشهد؟ : اد قوهلم أف

نعلم : صريحٌ يف الشَّهادة على إثبات الرسالة ، وقوهلم } َنْشَهُد إِنََّك لََرُسولُ اهللا { : ال؛ ألن قوهلم : فاجلواب 
  .ليس بصريح يف ذلك 

  .} اختذوا أَْيَماَنُهْم ُجنَّةً { : قوله 
  .قد تقدم الكالم أنه جيوز أن يكون جواباً للشرط 

مستأنفاً جيء به لبيان كذهبم وحلفهم عليه ، أي أنَّ احلامل هلُم على األمياِن اتقاؤهم هبا عن وجيوز أن يكون 
  .أنفسهم 
  .على فتح اهلمزة ، مجع ميني : والعامة 
  .بكسرها مصدراً : واحلسن 

ُجبَّةُ الربد : [ ء ومن كالم الفصحا. التُّْرس وحنوه ، وكل ما يقيك سوءاً : ، واجلُنَّةُ » اجملادلة « وتقدم مثله يف 
  .ُجنَّةُ الربِد ] 

  ]الطويل : [ قال أعشى مهدان الشاعر 
  ِمَن املَالِ َساَر الذَّمُّ كُلَّ َمِسريِ... إذَا أْنَت لَْم َتْجَعلْ لعرِضَك ُجنَّةً  -  ٤٧٧٢
  فصل

} َنْشَهُد إِنََّك لََرُسولُ اهللا { : ُسترةً ، وليس يرجع إىل قوله : اتَّخذُوا أمياهنُم ُجنَّةً ، أي : قال القرطيب وغريه 
، وقد  وإنَّما يرجُع إىل سبب اآليِة اليت نزلت عليه حسب ما ذكره البخاري والترمذي عن أّيب أنه حلف ما قال 



  .» إهنم ملنكم « حلفهم باهللا : يعين : قال ، وقال الضحاك 
  :له يف قو» براءة « يعين بأمياهنم ما أخرب الرب عنهم يف سورة : وقيل 

. ٧٤: التوبة [ } َيْحِلفُونَ باهللا َما قَالُواْ {   [  
  فصل يف نص اليمني

أقسُم باللَِّه ، وأشهد باهللا ، أو أعزم باهللا ، أو أحلف باهللا ، أو أقسمت باهللا ، أو : من قال « : قال القرطيب 
، وقال يف ذلك كله  ، وكذلك عند مالٍك  فال خالف أهنا ميٌني« باهللا » : شهدت ، أو عزمت ، أو حلفت 

، وإن مل « باهللا » إذا أراد « باهللا » أقسُم ، أو أشهد ، أو أعزم ، أو أحلف ، ومل يقل : وأصحابه أن من قال 
  .» فليس بيمني « باهللا » يرد 

 -أشهد لقد كان كذا : أشهد باهللا لقد كان كذا كان مييناً ، ولو قال : لو قال : وقال أبو حنيفة وأصحابه 
  .} اختذوا أَْيَماَنُهْم ُجنَّةً { : كان مييناً هلذه اآلية؛ ألن اهللا تعاىل ذكر منهم الشهادة مث قال  -النية دون 

ليس يرجُع إىل } اختذوا أَْيَماَنُهْم ُجنَّةً { : ال يكون ذلك مييناً وإن نوى اليمَني؛ ألنَّ قوله تعاىل : وعند الشافعي 
  .} َيْحِلفُونَ باهللا َما قَالُواْ { : ا يرجُع إىل ما يف براءة من قوله تعاىل ، وإمن» َنشهُد : قالوا « : قوله 
  .} فََصدُّواْ َعن َسبِيلِ اهللا { : قوله 
أعرضوا ، وهو من الصُّدود ، أو صرفوا املؤمنني عن إقامة حدود اهللا عليهم من القَْتل ، والسيب ، وأخذ : أي 

  .الناس عن اجلهاد بأن يتخلفوا أو يقتدي هبم غريهم  األموال ، فهو من الصَّدِّ ، أو منعوا
ا جاء : فصدوا اليهود واملشركني عن الدُّخول يف اإلسالم بأن يقولوا : وقيل  ها حنن كافرون هبم ، ولو كان م

، ولكن حكمه أن من أشهر  يَّن اهللا أنَّ حاهلم ال خيفى عليه  [ به حممد حقًّا لعرف هذا منا ، وجلعلنا نكاالً ، فب
  .أجري عليه يف الظَّاهر حكم اإلميان ] اإلميان 

  .} إِنَُّهْم َسآَء َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ { : قوله 
جيوز أن تكون » ساء « و . سيئت أعماهلم اخلبيثةُ يف نفاقهم ، وأمياهنم الكاذبِة ، وصدِّهم عن سبيل اهللا : أي 

  .ألول أظهر وقد تقدم حكم كل منهما ، وأن تكون على باهبا ، وا» بِئَْس « اجلارية جمرى 
  .إنَّهم ساء ما كانوا يعملون؟ : إنه تعاىل ذكر أفعال الكفرة من قبل ، ومل يقل : فإن قيل 

ُسترة ألمواهلم ودمائهم : واجلواب أن أفعاهلم مقرونة باألميان الكاذبة اليت جعلوها ُجنَّة أي : قال ابن اخلطيب 
  .عن أن يستبيحها املسلمون 

  .} ذَِلَك بِأَنَُّهْم آَمُنواْ ثُمَّ كَفَُروا { : ه قول
، إذْ أقروا باللسان مث كفروا بالقلب    .هذا إعالٌم من اهللا بأن املنافقني كفار 

} فَُهْم الَ َيفْقَُهونَ { أي ختم عليها بالكفر } فَطُبَِع على قُلُوبِهِْم { نزلت اآلية يف قوم آمنوا مث ارتدوا : وقيل 
  . اخلري اإلميان وال

َع « : وقرأ العامَّةُ    .مبنياً للمفعول ، والقائم مقام الفاعل اجلار بعده » فَطُبِ
  .مبنياً للفاعل » فَطََبَع « : وزيد بن علي 

  :ويف الفاعل وجهان 



، وقراءته يف رواية عنه : أحدمها  ، ويدل عليه قراءة األعمشِ  » ُه فَطََبَع اللَّ« : أنه ضمري عائد على اهللا تعاىل 
  .ُمصرحاً باجلاللة الكرمية 

  .وكذلك نقله القرطيب عن زيد بن علي 
إعراضنا عن احلق : كان ذلك حجة هلم على اهللا تعاىل فيقولون  -تعاىل  -إذا كان الطَّْبع بفعل اهللا : فإن قيل 

  .طبع على قلوبنا؟  -تعاىل  -لغفلتنا بسبب أنه 
، وقصدهم اإلعراض عن احلق فكأنه  -تعاىل  - بأن هذا الطبع من اهللا: فأجاب ابن اخلطيب  لسوء أفعاهلم 

  .تعاىل تركهم يف أنفسهم اجلاهلة وغوايتهم الباطلة 
  .فطبع هو أي بلعبهم بالدين : أن الفاعل ضمٌري يعوُد على املصدر املفهوم مما قبله ، أي : والثاين 

  .} َوإِذَا َرأَْيَتُهْم ُتْعجُِبَك أَْجَساُمُهْم { : قوله 
كان عبد : عبد اهللا بن أيب وقال ابن عباس : يعين } َوإِن َيقُولُواْ َتْسَمْع ِلقَْوِلهِْم { هيئاهتم ، ومناظرهم ، : أي 

اهللا بن أيب وسيماً جسيماً صحيحاً صبيحاً ذلق اللسان ، فإذا قال ، مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم مقالته ، 
  .انِة وصفه اهللا بتمامِ الصُّورِة وحسن اإلب

  .املراد ابن أيب وجدُّ بن قيس ومعتِّب بن قشري ، كانت هلم أجسام ومنظر وفصاحة : وقال الكليب 
شيء كأهنم خشٌب مسنَّدةٌ ] أمجل [ كانوا رجاالً . } كَأَنَُّهْم ُخُشٌب مَُّسنََّدةٌ { : وقوله : ويف صحيح مسلم 

  .شباٌح بال أرواحٍ ، وأجساٌم بال أحالمٍ شبههم خبشب مسندة إىل احلائِط ال يسمعون وال يعقلون أ
ا يف بطنها : وقيل    .شبههم باخلشب اليت قد تآكلت فهي مسندة بغريها ال يعلم م

شبهوا يف استنادهم باخلشب املسندة إىل حائط؛ ألهنم أجرام خاليةٌ عن اإلميان واخلري باخلشب : قال الزخمشري 
به كان يف سقف أو جدار ، أو غريمها من مظان االنتفاع ، وما دام املسندة إىل احلائط ، ألن اخلشب إذا انتفع 

متروكاً فارغاً غري منتفع به فأسند إىل احلائط ، فشبهوا به يف عدم االنتفاع ، وجيوز أن يراد هبا األصنام املنحوتة 
  .من اخلشب املسندة إىل احليطان 

  فصل يف قراءة خشب
  .وهي قراءة الرباء بن عازب ، واختياُر ُعبيٍد . بإسكان الشني »  ُخْشٌب« : قرأ قنبل وأبو عمرو والكسائي 
  .قاله الزخمشري . بدنة وُبْدن : ألنَّ واحدهتا خشبة كما تقول 

  .أََسد وأُْسد : مجع َخَشب ، مثل  -باإلسكان والضم  - » ُخشٌب « و : وقال أبو البقاء 
: فتقرأ » الُبُدن « : ، ويلزم من ثقلها أن تقول » فُُعل «  جيمع على» فََعلَة « : وليس يف اللغة : قال القرطيب 

: واحدهتا ]  ٣٠: عبس [ } َوَحَدآِئَق غُلْباً { : ، وذكر اليزيدي أنه مجع اخلشباِء ، كقوله تعاىل » والُبُدنَ « 
  .حديقة غلباء 

  .بضمتني : وقرأ الباقون من السبعة 
  . بفتحتني: وقرأ سعيد بن جبري ، وابن املسيب 

  .ونسبها الزخمشري البن عبَّاس ، ومل يذكر غريه 
  .قاله الزخمشري . مثرة وثُُمر : جيوز أن تكون مجع خشبة ، حنو : فقيل  - بضمتني  - فأما القراءة 



  .ثََمَرة وثُُمر : ال ينقاس حنو » فََعلَة « وفيه نظر؛ ألن هذه الصيغة حمفوظة يف 
 - » ُخْشب « : غلط عليه؛ ألنه قد يكون قال » َخْشَباء ، وأْخِشَبة  :أنه مجع « : ونقل الفارسي عن الزبيدي 

بضمتني ، » فُُعل « الصفة ال جتمع على » فَْعالء « ألن » َحْمَراء وُحْمر « : حنو » َخْشَباء « مجع  - بالسكون 
  .بل بضمة وسكون 

تلميذ أيب عمرو بن العالء ، ونقل الزبيدي ، تصحيف ، إما منه ، وإما من الناسخ ، إمنا هو اليزيدي : وقوله 
  .ذلك الزخمشري 

  .وأما القراءة بضمة وسكون 
  .هي ختفيف األوىل : فقيل 
  .هي مجع خشباء ، كما تقدم : وقيل 

، شبهوا هبا لفراغ بواطنهم مما ينتفع به : وهي اخلشبة اليت ُنِخر جوفها ، أي    .فرغ 
وهو أحد ]  ٧: احلاقة [ } َنْخلٍ َخاوَِيٍة { : ْت صفته ، كقوله فهو اسم جنس ، وأنِّثَ -بفتحتني  -وأما القراءة 

  .اجلائزين 
  .» ُمَسنََّدةٌ « : وقول 

، أو شبهوا باألصنام؛ ألهنم كانوا يسندوهنا إىل  تنبيه على أنه ال ينتفُع هبا كما ينتفُع باخلشب يف سقٍف وغريه 
  .احليطان شبهوا هبا يف حسن صورهم وقلة جدواهم 

، واآلخُر إىل  :وقيل  ُشبُِّهوا باخلشب املُسنَّدِة إىل احلائط ، ألن اخلشبة املسنَّدة إىل احلائط أحُد طرفيها إىل جهة 
  .جهة أخرى 

واملنافق كذلك ألن أحد طرفيه وهو الباطن إىل جهة أهل الكفر ، والطرف اآلخر وهو الظاهُر إىل جهة أهلِ 
  .اإلسالم 

، واإلسناد : مثل » َخَشبةٌ وِخَشاٌب وُخُشٌب « : ال ونقل القرطيب عن سيبويه أنه يق اإلمالة : ثََمرة وِثَمار وثُُمر 
، أي » ُمَسنَّدةٌ « أملته ، و : أسندُت الشيء أي : ، تقول    .استندوا إىل اإلميان حلقن دمائهم : للتكثري 

  .} َيْحَسُبونَ كُلَّ َصْيَحٍة َعلَْيهِْم { : قوله 
  :فيه وجهان 

} ُهُم العدو { : هو املفعول الثاين للحسبان ، أي واقعة وكائنة عليهم ويكون قوله » عليهم « أن  :أظهرمها 
، أخرب اهللا عنهم بذلك    .مجلة مستأنفة 

ب » عليهم « أن يكون : والثاين    .مجلة يف موضع املفعول الثاين للحسبان » ُهُم الَعُدوُّ « و » َصيحٍة « متعلقاً 
  .هو املفعولُ الثَّاين كما لو طرحت الضمري « ُهُم الَعُدوُّ » وز أن يكون وجي« : قال الزخمشري 

: األنعام [ } هذا َربِّي { : منظور فيه إىل اخلرب كما يف قوله : هي العُدوُّ ، قلت : فحقه أن يقال : فإن قلت 
  .انتهى » حيسبون كل أهلِ صيحٍة : ، وأن يقدر مضاٌف حمذوٌف أي ]  ٧٧

  .عد بعيد ويف الثاين ب
  فصل



  .وصفهم اهللا تعاىل باجلُْبنِ واخلََور 
إذا نادى مناد يف العسكر أن أنفلتت دابة ، أو أنشدت ضالّة ظنوا أهنم هم املرادون ، ملا : قال مقاتل والسدي 
  .يف قلوهبم من الرعب 

  ]الكامل : [ كما قال األخطل 
  َخْيالً تكرُّ َعلْيهُِم ورَِجاال.. .َما زِلَْت َتْحَسُب كُلَّ َشْيٍء َبْعَدُهْم  -  ٤٧٧٣

، استأنف اهللا خطاب نبيه } َيْحَسُبونَ كُلَّ َصْيَحٍة { : وقيل  ، أهنم قد فطن هبم وعلم بنفاقهم؛ ألن للريبة خوفاً 
  .وهذا معىن قول الضحاك » هم الَعُدوُّ « : فقال  -عليه الصالة والسالم  -

ا يف املسجد أهنا عليهم ، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أمر فيها َيْحَسُبونَ كُلَّ صيحٍة يسمعوهن: وقيل 
بقتلهم ، فهم أبداً وجلُون من أن ينزل اهللا فيهم أمراً يبيح به دماءهم ، وَيْهِتُك به أْستارُهم ، مث وصفهم اهللا 

  .حكاه عبد الرمحن بن أيب حامت } ُهُم العدو فاحذرهم { بقوله 

  :يه وجهان ف. } فاحذرهم { : قوله 
  .فاحذر أن تثق بقوهلم ، أو متيل إىل كالمهم : أحدمها 

  .فاحذر ممايلتُهم ألعدائك ، وختذيلهم ألصحابك : الثاين 
  .} قَاَتلَُهُم اهللا { 

  .لعنهم اهللا : أي : قال ابن عباس 
ذمٍّ وتوبيخ : قال أبو مالك    .هي كلمةُ 

  .عونه موضع التعجب قاتله اللَّه ما أشعرُه ، فيض: وقد تقول العرب 
حكاه ابن . أحلَُّهم حملَّ من قاتله عدو قاهر ، ألن اهللا تعاىل قاهٌر لكلِّ معانٍد : أي } قَاَتلَُهُم اهللا { معىن : وقيل 

  .عيسى 
  .} أَنَّى ُيْؤفَكُونَ { : قوله 

  .كيف : مبعىن » أىن « 
قاتلهم اهللا كيف انصرفوا ، أو : كأنه قال  ،» قاتلهم « ظرفاً ل » أىن « وحيتمل أن يكون : قال ابن عطية 

  .انتهى . صرفوا ، فال يكون يف القولِ استفهام على هذا 
الشرطية أو » أين « ، أو مبعىن » كيف « إمنا تستعمل مبعىن » أنَّى « وهذا ال جيوز؛ ألن : قال شهاب الدين 

ال يعملُ يف أمساِء االستفهامية ، وعلى التقادير الثالثة فال تتمحض للظرف ، فال يعم بلها ألبتَّة كما  ل فيها ما ق
  .الشرط واالستفهام 

  فصل
  .يكذبون : أي » أنَّى يؤفكُونَ « : قال ابن عباس 

  .أي يعدلون عن احلق : وقال قتادة 
  .ُيْصرفُونَ عن الرشِد : وقال احلسن 

  .معناه كيف تضل عقوهلم على هذا مع وضوح الدَّالئل ، وهو من اإلفك : وقيل 



  .، وقد تقدم » كيف « : مبعىن » أنَّى « : قوله 
  .} َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َتَعالَْواْ َيْسَتْغِفْر لَكُْم َرُسولُ اهللا لَوَّْواْ ُرُءوَسُهْم { : قوله 

: أي » إىل « جمروراً ب » رُسولُ اللَِّه « يطلب » تعالوا « هذه املسألة عدها النحاة من اإلعمال ، وذلك أن 
  .وا إىل رسول اهللا تعال
ولو . َتَعالوا إلْيِه : يطلبه فاعالً ، فأعمل الثاين ، ولذلك رفعه ، وحذف من األول ، إذ التقديُر » َيسَتْغِفْر « و 

  .فاعل » يستغفر « تعالوا إىل رسول اهللا يستغفر ، فيضمر يف : أعمل األول لقيل 
، ال بالنظر » تعالوا « قوله ليست هذه من اإلعمالِ يف شيء؛ ألن : وميكن أن يقال  أمر باإلقبال من حيث هو 
  .إىل مقبل عليه 

  .» إذا « هذا جواب } لَوَّْواْ ُرُءوَسُهْم { : قوله 
، والباقون مشدداً على التكثري » لََوْوا « : وقرأ نافع    .خمففاً 

ْم َيْسَتكُربونَ« : حالٌ؛ ألن الرؤية بصرية ، وكذا قوله » َيُصدُّونَ « و  حال أيضاً ، إما من أصحاب »  وُه
  .فتكون متداخلة » يصدون « احلال األوىل ، وإما من فاعل 

  .مضارعاً داللة على التجدُِّد واالستمرارِ » َيُصدُّون « وأيت ب 
  .بالكسر » َيِصدُّونَ « : وقرىء 

  .» الزخرف « وقد تقدمتا يف 
  فصل يف نزول اآلية

افتضحتم بالنفاقِ فتوبوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : شائرهم وقالوا ملا نزل القرآن بصفتهم مشى إليهم ع
  .حرَّكُوها استهزاء وإباء : وسلم من النفاق ، واطلبوا أن يستغفر لكم ، فلوو رءوسهم أي 

  .قاله ابن عباس 
ينفعك ذلك  وما: وعنه أنه كان لعبد اهللا موقف يف كل سبب ُحيضُّ على طاعة اهللا ، وطاعة رسوله ، فقيل له 

، فأته يستغفر لك فأىب ، وقال    .ال أذهب إليه : ورسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم عليك غضبان 
» : وسبب نزول هذه اآلية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم غزا بين املصطلق على ماء يقال له « : قال املفسِّرون 

يقود له « جهجاه بن سعيد الغفاري » : أجري لعمر يقال له إىل السَّاحل فازدهم « قَُديد » من ناحية « املُرْيِسيُع 
» حليُف بين عوٍف من اخلزرج على ماء « ِسَنانُ بُن وبرة اجلهنِيُّ » : فرسه حبليف لعبد اهللا بن أيبٍّ ، يقال له 

ن فصرخ جهجاه باملهاجرين ، وصرخ سنان باألنصار فلطم جهجاه سناناً وأعان عليه جهجاه فأعا« باملشلِّل 
ثلُنا : حقالٌ ، وكان فقرياً ، فقال عبد اهللا بن أيب : جهجاه رجل من املهاجرين يقال له  أوقد فعلوها؟ واهللا ما م

َك يأكلَْك » : ومثلُهم إالَّ كما قال األولُ  ليخرجنَّ األعزُّ « املدينة » لَِئْن َرَجْعَنا إىل  -واهللا  -أما « َسمِّْن كلَْب
كفوا طعامكُم عن هذا الرجل ، ال تنفقوا على من : اً صلى اهللا عليه وسلم مث قال لقومه منها األذلَّ ، يعين حممد

الذليلُ املنتقص يف  -واهللا  - أنت  -وهو من رهط عبد اهللا  -عنده حىت ينفّضوا ويتركوه ، فقال زيد بن أرقم 
 ال أحّبك بعد كالمك هذا قومك ، وحممد صلى اهللا عليه وسلم يف عز من الرمحن ، ومودة من املسلمني ، واهللا

اسكت إمنا كنُت ألعُب ، فأخرب زيد النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله ، فأقسم باهللا ما فعل : أبداً ، فقال عبد اهللا 



فوجدت يف نفسي والمين الناُس ، فنزلت : فعذره النيب صلى اهللا عليه وسلم قال زيد بن أرقم : وال قال ، قال 
قد نزلت فيك آياٌت شديدة ، فاذهب إىل : صديق زيد وتكذيب عبد اهللا ، فقيل لعبد اهللا سورةُ املنافقني يف ت

خرجه البخاري والترمذي مبعناه . فنزلت اآليات » رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليستغفر لك ، فألوى رأسه 
.  

أي } ورَأَْيَتُهْم َيُصدُّونَ { استغفاٌر  يستتبكم من النِّفاق ، ألن التوبة} َيْسَتْغِفْر لَكُْم { : معىن قوله : وقيل 
  .أي متكربون عن اإلميان } َوُهم مُّْسَتكْبُِرونَ { يعرُضون عن الرسول 

، فما : قال ابن أّيب ملا لوى رأسه : قيل  أمرمتوين أن أومن فقد آمنت ، وأن أعطي الزكاة من مايل فقد أعطيُت 
  .بقي إال أن أسجَد حملمٍد 

  .} َعلَْيهِْم أَْسَتْغفَْرَت لَُهْم  َسَوآٌء{ : قوله 
، وهي مهزة التسوية اليت أصلُها االستفهاُم » أْسَتْغفَْرَت « : قرأ العامَّة    .هبمزٍة مفتوحٍة من غري مدٍّ 

  .هبمزة مث ألف » آْستَغفْرَت « : وقرأ يزيد بن القعقاع 
  :فاختلف الناُس يف تأويلها 

: يونس [ } آلسَّْحُر { ستفهام لإلظهار والبياِن ال قلباً هلمزة الوصل كما يف إشباعاً هلمزة اال: فقال الزخمشري 
ُه { و ]  ٨١ . ٥٩: يونس [ } آللّ  [  

  .يعين إمنا أشبع مهزة التسوية فتولد منها ألف 
 }آلسحر ، آهللا أذن لكم { : وقصده بذلك إظهار اهلمزة وبياهنا ، إال أنه قلب الوصل ألفاً كما قلبها يف قوله 

ألنَّ هذه اهلمزة للوصل ، فهي تسقط يف الدرج ، وأيضاً فهي مكسورة فال يلتبس معها االستفهام باخلرب خبالف 
  .} آللّه أذن لكم { ، » آلّسحر « 

  ] . ١٤٣: األنعام [ } َءآلذَّكََرْينِ { هي عوض عن مهزة الوصلِ ، كما يف : وقال آخرون 
  .بدل ألفاً وهذا ليس بشيء؛ ألن هذه مكُسورة فكيف ت

  .وأيضاً فإمنا قلبناها هناك ألفاً ومل حنذفها وإن كان حذفها مستحقاً لئال يلتبس االستفهام باخلرب ، وهنا ال لبس 
. مبدٍَّة على اهلمزة وهي ألف التسوية » آْستْغفَرَت « : وقرأ أبو جعفر يعين يزيد بن القعقاع : وقال ابن عطية 

زة على اخلرب ، ويف هذا كله ضعف ، ألنه يف األوىل أثبت مهزة الوصل وقد بوصل األلف دون مه: وقرأ أيضاً 
أغنت عنها مهزة االستفهام ، ويف الثانية حذف مهزة االستفهام ، وهو يريُدها ، وهذا مما ال يستعمل إال يف 

  .الشعر 
« ال أنه يضم ميم بوصل اهلمزة فرويت أيضاً عن أيب عمرو ، إ» استغفرت « أما قراءته : قال شهاب الدين 

  .عند وصله اهلمزة ألن أصلها الضم ، وأبو عمرو يكسرها على أصل التقاِء الساكننيِ » َعلْيهُِم 
وهذا مما ال يستعمل إال يف الشعر ، فإن أراد هبذا مدَّ هذه اهلمزة يف هذا املكان فصحيح ، بل ال : وأما قوله 

، » أم « ليس بصحيح؛ ألنه جيوز حذفها إمجاعاً قبل جتده أيضاً ، وإن أراد حذف مهزة االستفهامِ ، ف نثراً ونظماً 
  :ففيه خالف » أم « فأما دون 

. ٢٢: الشعراء [ } َوِتلَْك نِْعَمةٌ { واألخفش رمحه اهللا ُجيوِّزه ، وجيعل منه   [  



  ]الطويل : [ وقول اآلخر 
  ]باً ِمنِّي وذُو الشَّْيبِ يلَعُب وال لَِع... طَرِْبُت وَما َشْوقاً إىل البِيضِ أطَْرُب [  -  ٤٧٧٤

  ]املنسرح : [ وقول اآلخر 
  أوَرثَ ذَْوداً َشَصاِئصاً َنَبالَ... أفَْرُح أنْ أْرزأ الِكَراَم وأنْ  -  ٤٧٧٥

  ]الطويل : [ فكثري ، كقوله » أم « وأما قبل 
  ْمَر أْم بِثََماِنبَِسْبعٍ َرَمْيَن اجلَ... لََعْمُرَك َما أْدرَِي وإنْ كُْنَت َدارِياً  -  ٤٧٧٦

  .وقد تقدمت هذه املسألة مستوفاة 
  .فصل يف نزول هذه اآلية 

، وذلك أنَّها ملا نزلت قال رسول } استغفر لَُهْم أَْو الَ َتْسَتْغِفْر لَُهْم { : هذه اآلية نزلت بعد قوله « : قال قتادةُ 
[ } فَلَن َيْغِفَر اهللا لَُهْم { : ، فأنزل اهللا تعاىل «  أخربين رب فألزيدهنم على السبعني» : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» اآلية ]  ٨٠: التوبة 
  .املراد بالفاِسقَني املُنافقُونَ : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  فصل يف تفسري اآلية
  .} َسَوآٌء َعلَْيهِْم أَْسَتْغفَْرَت لَُهْم أَْم لَْم َتْسَتْغِفْر لَُهْم { : معىن قوله 

َسَوآٌء َعلَْيهِْم أَأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم { : كل ذلك سواء ال ينفع استغفارك شيئاً؛ ألن اهللا تعاىل ال يغفر هلم ، نظريه : أي 
]  ١٣٦: الشعراء [ } َسَوآٌء َعلَْيَنآ أََوَعظَْت أَْم لَْم َتكُْن مَِّن الواعظني { ، ]  ٦: البقرة [ } ُتْنِذْرُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ 

  .} إِنَّ اهللا الَ َيْهِدي القوم الفاسقني  {، 
ميلك هداية وراء هداية البيان ، وهي خلق فعل  -تعاىل  -فيه بيان أن اهللا : قال قوم : قال ابن اخلطيب 

  .االهتداء فيمن علم منه ذلك 
  .وا ال ُيسمِّيهم املهتديَن إذا فََسقُوا وضلُّ: معناه ال يهديهم لفسقهم ، وقالت املعتزلة : وقيل 

  .الكافرين أو املنافقني أو املستكربين مع أن كالًّ منهم تقدم ذكره؟ : مل ذكر الفاسقني ومل يقل : فإن قيل 
  .أن كل واحد منهم دخل حتت الفاسقني : فاجلواب 

َخَزاِئُن السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َولَِكنَّ  ُهُم الَِّذيَن َيقُولُونَ لَا ُتْنِفقُوا َعلَى َمْن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َحتَّى َيْنفَضُّوا َوِللَِّه
 َيقُولُونَ لَِئْن َرَجْعَنا إِلَى الَْمِديَنِة لَُيخْرَِجنَّ الْأََعزُّ ِمْنَها الْأَذَلَّ َوِللَِّه الِْعزَّةُ َوِلَرُسوِلِه) ٧(الُْمَناِفِقَني لَا َيفْقَُهونَ 

ْعلَُمونَ َوِللُْمْؤِمنَِني َولَِكنَّ الُْمَناِفِقَني لَ   ) ٨(ا َي

  .} ُهُم الذين َيقُولُونَ الَ ُتنِفقُواْ على َمْن ِعنَد َرُسولِ اهللا حىت َينفَضُّواْ { : قوله 
أي يتفرقوا عنه ، » حىت ينفضوا « ال تنفقوا على من عند حممد : قد تقدم سبُب النزول ، وأن ابن أيب قال 

  .واألرض له ينفق كيف يشاء فأعلمهم اهللا سبحانه وتعاىل أن خزائن السماوات 
ِه َخَزآِئُن السماوات واألرض { : من أين تأكل؟ فقال : قال رجل حلامت األصم    .} َوِللَّ

  .الُغيوُب ، وخزائُن األرضِ القلوُب ، فهو عالَُّم الغيوب وُمقلُب القُلوبِ » خزائُن السماوات « : وقال احلسن 
  .} َينفَضُّواْ { : قوله 



  .من االنفضاضِ وهو التفرُق » ينفضُّوا « : قرأ العامَّةُ 
  .من أنفض القوم ، فين زادهم » ُيْنِفُضوا « : وقرأ الفضلُ بن عيسى الرقاشي 

  .نفض الرجل وعاءه من الزاد فانفضَّ : ويقال 
  .» كََببتُه فاْنكَبَّ « فيتعدى دون اهلمزة وال يتعدى معها ، فهو من باب 

  .هلم أن ينفضوا مزاودهم وحقيقته جاز : قال الزخمشري 
  .أنه إذا أراد أمراً يسره } ولكن املنافقني الَ َيفْقَُهونَ { : مث قال تعاىل 

  .} َيقُولُونَ لَِئن رََّجْعَنآ إِلَى املدينة لَُيْخرَِجنَّ األعز ِمْنَها األذل { : قوله 
  .القائل ابن أّيب ، كما تقدم 

ورجع إىل املدينة مل يلبث إال أياماً يسرية حىت مات ، } ألعز ِمْنَها األذل لَُيْخرَِجنَّ ا{ : إنه ملا قال : وقيل 
  .} لَن َيْغِفَر اهللا لَُهْم { : فاستغفر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وألبسه قميصه ، فنزل قوله 

ال تدخل املدينة حىت تقول واهللا الذي ال إله إال هو : وروي أن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب ابن َسلُولَ قال ألبيه 
  .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو األعزُّ وأنا األذلُّ ، فقاله : 

  .أنَّ العزَّة واملَنَعة والقُوَّة هللا  -تعاىل  -تومهوا أن العزة لكثرِة األموال واألتباعِ فبيَّن اللَُّه 
  .} لَُيْخرَِجنَّ األعز ِمْنَها األذل { : قوله 

مفعول به ، واألعزُّ بعُض املنافقني على » األذلّ « و » األعّز « بضم الياء وكسر الراء مسنداً إىل : ةُ قرأ العامَّ
  .زعمه 

، » األعزَّ « بنون العظمة ، وبنصب » لُنْخرَجنَّ « : وقرأ احلسن وابُن أيب عبلة واملسييب  على املفعول به 
  .على احلالِ » األذَلَّ « ونصب 

  .ز تعريفها وبه استشهد من جو
  .» ادخلوا األول فاألول « و » أرسلها العراك « مزيدة على حّد » أل « واجلمهور جعلوا 
  .مشبهاً األذلَّ : أن يكون منصوباً على املفعولِ ، وناصبه حال حمذوفةٌ ، أي : وجوَّز أبو البقاء 

  .خروج األول أو إخراج األول : وقد خرجه الزخمشري على حذف مضاٍف ، أي 
  .فعلى هذا ينتصب على املصدر ال على احلال » خرج وأخرج « عين حبسب القراءتني من ي

على » األعزَّ « بفتح نون العظمة وضم الراء ، ونصب » لنخُرَجنَّ « : ونقل الدَّاين عن احلسن أيضاً 
  . نصب على احلال أيضاً» األذلَّ « و » حنن العرب أقرى النَّاس للضيِف « : االختصاص كقوهلم 

  .قاله أبو حيان 
» أُخصُّ األعزَّ « : أي » األعز « : وفيه نظر ، كيف خيربون عن أنفسهم أهنم خيرجون يف حال الذل مع قوهلم 

  .أنفسُهم » األعزِّ « ويعنون ب 
  .وقد حكى هذه القراءة أيضاً أبو حامت 

فاعالً » األعّز « ورفع  -ياء وضم الراء بفتح ال -» لَيْخُرجنَّ « : أن قوماً قرأوا : وحكى الكسائي والفرَّاء 
  .حاالً » األذل « ونصب 



  .وهي واضحة 
  .حال أيضاً » األذلّ « قائم مقام الفاعل » األعز « مبنيا للمفعول ،  - بضم الياء  - » لُيْخرَجنَّ « : وقرىء 

  »ال يفقهون « فصل يف ختم اآلية ب 
وختم الثَّانية بقوله » ال َيفْقَُهونَ « : ه تعاىل ختم اآلية األوىل بقوله ما احلكمةُ يف أن: فإن قيل : قال ابن اخلطيب 

  .؟ »الَ َيْعلُمونَ « : 
ُه ، كعِلَم : فاجلواب  ليعلم باألوىل قلة كياستهم وفهمهم ، وبالثانية محاقتهم وجهلهم ، وال يفقهون من ِفقَه َيفْقَ

، ، كَعظَُم َيعظُُم  َه َيفقُه  ، والثاين ال بالتكلُِّف ، فاألول عالجيٌّ ،  َيْعلَُم ، أو من فقُ فاألول حلصولِ الفقه بالتكلُِّف 
  .والثاين مزاجي 

) ٩(أُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتلْهِكُْم أَْمَوالُكُْم َولَا أَْولَاُدكُْم َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَ
قَرِيبٍ فَأَصَّدََّق َوأَكُْن قُوا ِمْن َما َرَزقَْناكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي أََحَدكُُم الَْمْوُت فََيقُولَ َربِّ لَْولَا أَخَّْرَتنِي إِلَى أََجلٍ َوأَْنِف

  ) ١١(ا َتْعَملُونَ َولَْن ُيَؤخَِّر اللَُّه َنفًْسا إِذَا َجاَء أََجلَُها َواللَُّه َخبٌِري بَِم) ١٠(ِمَن الصَّاِلِحَني 

رِ اهللا { : قوله تعاىل    .} ياأيها الذين آَمُنواْ الَ ُتلْهِكُْم أَْمَوالُكُْم َوالَ أَْوالَُدكُْم َعن ِذكْ
 -ألْجلِ الشُّحِّ بأمواهلم  -ال تشتغلوا بأموالكم كما فعل املُنافقُون إذ قالُوا : حذَّر املُؤمنني أخالق املنافقني ، أي 

  .} ِفقُواْ على َمْن ِعنَد َرُسولِ اهللا حىت َينفَضُّواْ الَ ُتن{ : 
ِذكْرِ اهللا { : وقوله    .} َعن 

  .عن احلجِّ والزكاة : أي 
  .عن قراءة القرآن : وقيل 
  .عن إدامة الذكر : وقيل 

  .عن الصلواِت اخلمس : وقال الضحاك 
  .عن طاعة اهللا : عن مجيعِ الفرائضِ ، كأنه قال : وقال احلسُن 

يشتغل باملالِ والولِد } َوَمن َيفَْعلْ ذَِلَك { آمنتم بالقول فآمنوا بالقلب ، : هذا خطاب للمنافقني ، أي : يل وق
  .} فأولئك ُهُم اخلاسرون { عن طاعِة ربِه 

  .} َوأَنِفقُواْ ِمن مَّا َرَزقَْناكُْم { : قوله 
  .ُيريُد زكاة األْموالِ : قال ابن عباس 

  .} أِْتَي أََحَدكُُم املوت مِّن قَْبلِ أَن َي{ 
هذا يدل على وجوب تعجيل إخراج الزَّكاِة وال جيوُز تأخريها أصالً وكذلك سائر العبادات « : قال القرطيب 

  .» إذا دخل وقتها 
لى احملافظة على تنبيه ع} الَ ُتلْهِكُْم أَْمَوالُكُْم َوالَ أَْوالَُدكُْم َعن ِذكْرِ اهللا { : وباجلملة فقوله : قال ابن اخلطيب 
  .تنبيه على الشكر كذلك : } َوأَنِفقُواْ ِمن مَّا َرَزقَْناكُْم { : وقوله . الذِّكرِ قبل املَْوِت 

قُولُ َربِّ لوال أخرتنيا { : قوله    .} فََي
  .هالَّ أخَّرَتنِي : أي 



  .صلة ، فيكونُ الكالُم مبعىن التَّمنِّي » ال « : وقيل 
  .يب فنسأل الرجعة إىل الدنيا لنعمل صاحلاً أي لو أخرتين إىل أجل قر

َمْن كَانَ لَُه مالٌ ُيبلِّغُه َحجَّ َبْيِت ربِِّه أو َيجُب « : روى الترمذي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال 
، فقال رُجلٌ  ، ا: عليِه ِفيِه زكاةٌ فَلْم َيفَْعلْ ، َسألَ الرَّْجَعةَ ِعْنَد املْوِت  تَّق اللَِّه ، إنَّما سأل الرَّجعة يا اْبَن عبَّاسٍ 

} ياأيها الذين آَمُنواْ الَ ُتلْهِكُْم أَْمَوالُكُْم َوالَ أَْوالَُدكُْم َعن ِذكْرِ اهللا { سأتلُو علْيَك بذلك قرآناً : الكُفَّاُر ، فقال 
فما : املال مائتني فصاعداً ، قال  إذا بلغ: فما يوجُب الزَّكاة؟ قال : قال } واهللا َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ { إىل قوله 

  .» الزاُد والراحلةُ : يوجُب احلجَّ؟ قال 
وقال ابن عبَّاس قال رسول اهللا صلى : مرفوعاً ، فقال » منهاج الدين « ذكره احلليمي يف كتاب : قال القرطيبُّ 

  .احلديث » َمْن كَانَ ِعْندُه مالٌ ُيبلِّغُه احلَجَّ « : اهللا عليه وسلم 
أخذ ابُن عباس بعموم اآلية يف إنفاق الواجب خاصة دون النفلِ ، فأما تفسريه بالزَّكاِة « : بُن العريبِّ قال ا

  .فصحيح كلُّه عموماً وتقديراً باملائتني 
احلج على التراخي ففي املعصية باملوِت قبل احلج خالٌف بني : وأما القولُ باحلج ففيه إشكالٌ؛ ألننا إن قلنا 

  . خترج اآلية عليه العلماِء ، فال
احلج على الفور فالعموُم يف اآلية صحيٌح ألنَّ من وجب عليه احلج فلم يؤده لقي من اهللا ما يودُّ لو : وإن قلنا 

  .أنه رجع ليأيت مبا ترك من العبادات 
، وليس لكالم ابن عباس فيه مدخل ،  وأما تقدير األمر بالزاد والراحلة ففي ذلك خالف مشهور بني العلماء 
  .ألجل أن الرجعة والوعيد ال يدخل يف املسائل اجملتهد فيها وال املختلف عليها ، وإمنا تدخلُ يف املتفقِ عليه 

  .« والصحيح تناوله للواجب من اإلنفاق باإلمجاع أو بنّص القرآن؛ ألن ما عدا ذلك ال يتحقق فيه الوعيُد 
  .} فَأَصَّدََّق { : قوله 

  .} لوال أخرتنيا { : يف قوله ] التمين [ نصب على جواب 
  .، وهي أصل قراءة العامة ولكن أدغمت الفاء يف الصاد « فأَتَصدََّق » : وقرأ أيب وعبد اهللا وابن جبري 

  .« وأكُْن » : قوله 
  .« فأصَّدََّق » بنصب الفعل عطفاً على « وأكونَ » : قرأ أبو عمرو 

اً ، وحذفت الواُو « وأكُْن » : والباقون    .اللتقاِء الساكنني جمزوم
  .واختلف عباراُت الناس يف ذلك 

  .« إنْ أخَّرتين أصَّدْق وأكُْن : كأنَّه قيل » فأصَّدََّق « عطفاً على حمل » : فقال الزخمشري 
إن أخرتين أَصدْق وأكُْن ، وهذا مذهب أيب علي : ألنَّ التقدير : عطفاً على املوضع » : وقال ابن عطية 

  .« الفارسي 
، أي » فأصدق « : عطلٌف على موضع الفاء ، ألن قوله » : القرطيب وقال  « لو مل تكن الفاء لكان جمزوماً 

  .فيمن جزم ]  ١٨٦: األعراف [ } َمن ُيْضِللِ اهللا فَالَ َهاِدَي لَُه َوَيذَُرُهْم { : ، ومثله » أصَّدَّْق 
لى توهم الشرط الذي يدل عليه التمين ، وال فأما ما حكاه سيبويه عن اخلليل فهو غُري هذا ، وهو أنه جزٌم ع



َمن ُيْضِللِ { : موضع له هنا ألنَّ الشرط ليس بظاهر ، وإمنا يعطف على املوضع حبيث يظهُر الشرطُ ، كقوله 
 فال{ فمن جزم عطفه على موضع ]  ١٨٦: األعراف [ } اهللا فَالَ َهاِدَي لَُه َوَيذَُرُهْم ِفي طُْغَيانِهِْم َيْعَمُهونَ 

  .انتهى « ؛ ألنه لو وقع موقعه فعل الجنزم } َهاِدي لَه 
  .وهذا الذي نقله سيبويه هو املشهور عند النحويني 

  ]الطويل : [ ونظَّر ذلك سيبويه بقول زهري رحم اهللا املؤمنني 
  وال َسابِقٍ َشْيئاً إذَا كَانَ َجاِئيَا... َبَدا ِلَي أنِّي لَْسُت ُمْدرَِك ما َمَضى  -  ٤٧٧٧

على توهم زيادة الباء فيه قد كثر جّر « ليس » الذي هو خُرب « مدرٍك » عطفاً على « وال سابقٍ » خفض ف
خربها بالباء املزيدِة ، وهو عكُس اآلية الكرمية؛ ألنه يف اآليِة جزم على توهُّم سقوِط الفاِء ، وهنا خفض على 

ا يقتضي جواز ذلك    .توهُّم وجود الباء ، ولكن اجلامع توهم م
جزم على التوهم : ولكين ال أحب هذا اللفظ مستعمالً يف القرآن الكرمي ، فال يقال » : قال شهاب الدين 

  .« لقبحه لفظاً 
  .بغري واو « أكن » رأيت يف مصحف عثمان : وقال أبو عبيد 

مل يف العطف الفرُق بينهما أنَّ العا» : وقد فرق أبو حيان بني العطف على املوضع والعطف على التوهم فقال 
، والعامل يف العطِف على التوهم مفقود ، وأثره موجود    .انتهى . « على املوضع موجوٌد ، وأثره مفقوٌد 

« فهذا من العطف على املوضع فالعامل وهو » هذا ضارب زيد وعمراً « مثال األول » : قال شهاب الدين 
حنن فيه ، فإن العامل للجزم مفقود وأثره موجود ، وأثره وهو النصب مفقود ، ومثال الثاين ما » ضارب 

، ولكن أثرها إمنا ظهر يف املعطوِف ال يف  ، فإن الباء مفقودةٌ وأثُرها موجود  موجود ، وأصرُح منه بيُت زهريٍ 
، وكذلك يف اآلية الكرمية ، ومن ذلك أيضاً بيت امرىء القيس    ]الطويل : [ املعطوِف عليه 

  َصِفيِف ِشواٍء أو قَِديٍد ُمَعجَّلِ... مِ ِمْن َبْينِ ُمْنِضجٍ فَظَلَّ طَُهاةُ اللَّْح -  ٤٧٧٨
وهو لو أضافه » صفيف « إىل » منضج « فإهنم جعلوه من العطف على التوهُّم ، وذلك أنه توّهم أنه أضاف 

  .« باجلر تومهاً جلّره باإلضافة » ضعيٍف « على » قديٍد « إليه فجره فعطف 
، وهذا عدةٌ منه بالصالح « وأَنا أكُونُ » : برفع الفعل على االستئناف ، أي « ونُ وأكُ» : وقرأ عبيد بن عمري 

.  
  فصل فيما تدل عليه اآلية

هذه اآلية تدل على أن القوم مل يكونوا من أهل التوحيد؛ ألنه ال يتمىن : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .ري يف اآلخرة الرجوع إىل الدنيا أو التأخري فيها أحد له عند اللَّه خ

  .« إال الشَّهيد فإنه يتمّنى الرجوع حىت يقتل ملا يرى من الكرامة » : قال القرطيب 
َولَن ُيَؤخَِّر اهللا { مل ينزل بأحد مل حيج ومل يؤد الزكاة املوت إال طلب الرجعة وقرأ هذه اآلية : وقال الضحاك 

  .من خري وشّر } َملُونَ َنفْساً إِذَا َجآَء أََجلَُهآ واهللا َخبٌِري بَِما َتْع
  .بالياء من حتت على اخلرب على من مات ، وقال هذه املقالة : قرأ أبو بكر عن عاصم والسلمي 

  .باخلطاب ، ومها واضحتان : والباقون 



 َمْن قََرأ ُسورةَ املُنافقَني» : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى الثعليب يف تفسريه عن أّيب بن كعب قال 
  .واهللا أعلم « َبرِىَء ِمَن النِّفَاقِ 

َو الَِّذي ) ١( ُيَسبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ُه
ا َتْعَملُ َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ َوَصوََّركُْم ) ٢(ونَ َبِصٌري َخلَقَكُْم فَِمْنكُْم كَاِفٌر َوِمْنكُْم ُمْؤِمٌن َواللَُّه بَِم

َيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَيْعلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ َواللَُّه َعِليٌم ) ٣(فَأَْحَسَن ُصَوَركُْم َوإِلَْيِه الَْمِصُري 
  ) ٤(بِذَاِت الصُُّدورِ 

ا ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : تعاىل  قوله   .تقدم نظريه . } ُيَسبُِّح ِللَِّه َم
وجه تعلق هذه السورة مبا قبلها ، هو أن تلك السورة للمنافقني الكاذبني ، وهذه السورة : قال ابن اخلطيب 

، وأيضاً فإن تلك السورة مشتملة على ذكر النفاق سرا وعالنية ، وهذه السورة مشتملة  للموافقني الصادقني 
ا ُتْعِلُنونَ واهللا َعِليٌم بِذَاِت الصدور { : على التهديد البالغ هلم عن ذلك ، وهو قوله تعاىل  } َوَيْعلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَم

، وأما تعلق هذه السورة بآخر اليت قبلها فألن يف آخر تلك السورة التنبيه على الذكر والشكر كما تقدم ، ويف 
ه السورة أشارة إىل أن يف الناس أقواماً يواظبون على الذِّكر والشكر دائماً وهم الذين ُيَسبُِّحون ، كما أول هذ

  .} ُيَسبُِّح ِللَِّه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : قال تعاىل 
  .} لَُه امللك { : قوله 

َوُهَو { حقيقة  -تعاىل  -إذ امللك واحلمد له مبتدأ وخرب ، وقدم اخلرب ليفيد اختصاص امللك واحلمد هللا تعاىل ، 
  .} على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

َو الذي َخلَقَكُْم فَِمنكُْم كَاِفٌر َوِمنكُْم مُّْؤِمٌن { : قوله    .} ُه
اً وكافراً ، ويعيدهم يف يوم القيامة مؤمناً وكافراً : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما    .إن اهللا خلق بين آدم مؤمن

، فقال « : أبو سعيد اخلدري قال  وروى » : خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشية فذكر شيئاً مما يكون 
ُيولَُد الرَُّجلُ مؤِمناً وَيعيُش ُمؤِمناً وُميوُت ُمؤِمناً وُيولَُد الرَُّجلُ كَاِفراً ويعيُش كَاِفراً : ُيولَُد النَّاُس على طَبقاٍت َشتَّى 

وُيولَُد الرَُّجلُ ُمؤِمناً وَيِعيُش ُمؤِمناً وَيُموُت كَاِفراً ، وُيولَُد الرَّجلُ كَاِفراً وَيعيُش كَاِفراً وَيُموُت  وُميوُت كَاِفراً ،
  .« » ُمؤِمناً 

اِفراً ، وخلق َيْحَيى ْبَن « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال ابن مسعود  َخلَق اللَُّه ِفْرعونَ يف َبطْنِ أمِِّه كَ
  .» ريَّا يف َبطْنِ أمِِّه ُمؤِمناً زك

وإنَّ أَحَدكُْم لَيْعَملُ بَعَملِ أْهلِ اجلَنَِّة حتَّى ما يكُونَ َبْيَنُه وَبْيَنَها إالَّ « : ويف الصحيح من حديث ابن مسعود 
ِه الِكَتاُب فََيْعَملُ بَعملِ أْهلِ النَّارِ فََيْدُخلَُها ، وإن ك ان أَحُدكُْم لَيْعَملُ بَِعملِ أْهلِ النَّارِ ِذَراٌع أو باٌع فَيسبُق علْي

ِة فَيدُخلُ   .» َها حتَّى ما يكُونَ َبْيَنُه وَبْيَنَها إالَّ ذراٌع أو باٌع فََيْسبُِق علْيِه الِكَتاُب فََيْعَملُ بَِعِمل أْهلِ اجلنَّ
إنَّ الرَُّجلَ لَيعملُ « : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ويف صحيح مسلم عن سهل بن سعد الساعدي 

يَما َيْبُدو للنَّاسِ وُهَو ِمْن أْهلِ النَّارِ ، وإنَّ الرَُّجلَ لَيْعَملُ َعَملَ أْهلِ النَّارِ في َما َيْبُدو للنَّاسِ وُهَو َعَملَ أْهلِ اجلَنَِّة ِف
  .» من أْهلِ اجلَنَِّة 

، فيجري ما علم وأراد وحكم ،  واملعىن تعلق العلم: قال علماؤنا : قال القرطيب رمحه اهللا  األزيل بكل معلوم 



يف الكالم : وقيل . فقد يريد إميان شخص على عموم األحوال ، وقد يريده إىل وقت معلوم ، وكذلك الكفر 
  .فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومنكم فاسق ، فحذف ملا يف الكالم من الداللة عليه : حمذوف تقديره 

  .قاله احلسن 
  .حذف فيه؛ ألن املقصود ذكر الطرفني ال : وقال غريه 

، والتقدير : وقيل  فَِمنكُْم كَاِفٌر { : ، مث وصفهم فقال » ُهو الَّذي َخلقُكُْم « : إنه خلق اخللق مث كفروا وآمنوا 
طْنِِه َوِمنُهْم مَّن َيْمِشي على واهللا َخلََق كُلَّ َدآبٍَّة مِّن مَّآٍء فَِمْنُهْم مَّن َيْمِشي على َب{ : كقوله تعاىل } َوِمنكُْم مُّْؤِمٌن 

فاهللا خلقهم مؤمنني وكافرين ملا وصفهم : اآلية ، قالوا ]  ٤٥: النور [ } رِْجلَْينِ َوِمْنُهْم مَّن َيْمِشي على أَْرَبعٍ 
ولُوٍد ُيولَُد كُلُّ َم« : ، واحتجوا بقوله عليه الصالة والسالم } فَِمنكُْم كَاِفٌر َوِمنكُْم مُّْؤِمٌن { بفعلهم يف قوله 

  .» على الِفطرِة فأبواُه َيهوِّدانِه وُينصِّرانِه وُيْمجِّسانِِه 
بن كعب قال : قال البغوي  إن الغالَم « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروينا عن ابن عباس عن أيب 

  .» الذي قَتلُه اخلِضُر طُبَع كافراً 
يلدوا إِالَّ فَاجِ{ : وقال تعاىل  . ٢٧: نوح [ } راً كَفَّاراً َوالَ   [  

ُه بالرَّحمِ َملكاً ، فيقُولُ « : وروى أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ، أي : أي : وكل اللَّ ربِّ ُنطفَةٌ 
، أي  سعيٌد؟ فما ربِّ أذكٌر أم أْنثَى؟ أشقيٌّ أم : ربِّ ُمضَغةٌ ، فإذا أَراَد اللَُّه أن يقِْضَي َخلْقََها ، قال : ربِّ علقَةٌ 

ِه    .» الرِّْزُق؟ فما األجلُ؟ فُيكَْتُب ذِلَك يف َبطْنِ أمِّ
، ومنكم مؤمن يف السر ، كافر يف العالنية : وقال الضحَّاك  فمنكم كافر يف السِّر ، مؤمن يف العالنية كاملنافق 
  .كعّمار وذويه 

ن باهللا كافر بالكوكب يعين يف شأن فمنكم كافر باهللا مؤمن بالكوكب ، ومنكم مؤم: وقال عطاء بن أيب رباح 
  .األْنَواء ، كما جاء يف احلديث 

والذي عليه األئمة أن اهللا خلق الكافر ، وكُفره فعل :  - وهو أحسن األقوال  -وقال الزجاج : قال القرطيب 
إلميان ، له وكسٌب ، مع أن اهللا خالق الكفر ، وخلق املؤمن ، وإميانه فعل له وكَْسب ، مع أنَّ اهللا خالق ا

قّدر ذلك عليه وعلمه منه؛ ألن  -تعاىل  -والكافر يكفر ، وخيتار الكفر بعد خلق اللَّه تعاىل إياه؛ ألن اللَّه 
وجود خالف املقدور عجز ، ووجود خالف املعلوم جهل ، وال يليقان باللَّه تعاىل ، ويف هذا سالمة من اجلَْبر 

فمنكم كافر حياته مؤمن يف العاقبة ، ومنكم مؤمن حياته كافر : وروي عن أيب سعيد اخلدري أنه قال . والقدر 
  .يف العاقبة 

  .فمنكم كافر بأن اهللا خلقه ، وهو مذهب الدَّْهرية ، ومنكم مؤمن بأن اهللا خلقه : وقيل 
خلقهم مل يفعلوا إال الكفر ، [ حكيم وقد سبق يف علمه أنه إذا  - تعاىل  - إنه : فإن قيل : قال ابن اخلطيب 

.أي حكمة دعته إىل خلقهم؟ ف  [  
ا أنه تعاىل حكيم ، علمنا أن أفعاله كلها على وفق احلكمة ، وال يلزم من عدم علمنا بذلك أن  فاجلواب إذا علمن

  .ال يكون كذلك ، بل الالزم أن يكون خلقهم على وفق احلكمة 
  .} َخلََق السماوات واألرض باحلق { : قوله 



  .ه خلقها يقيناً ال ريب في: أي 
خلقها للحق ، وهو أن جيزي الذي أساءوا مبا عملوا وجيزي الذين أحسنوا : الباء مبعىن الالم ، أي : وقيل 

  .باحلسىن 

  .} َوَصوََّركُْم فَأَْحَسَن ُصَوَركُْم { : قوله 
  .، وهو القياس يف فعله » ُصوركم « بضم صاد : قرأ العامة 

« والقياس  -بالضم  -سرها ، وليس بقياس وهو عكس لَُحى بك: وقرأ زيد بن علي واألعمش ، وأبو رزين 
  .بالكسر » ِلحى 
  فصل
  .قاله مقاتل . خلقه بيده كرامة له  -عليه الصالة والسالم  -يعين آدم » َوَصوَّركُْم « معىن 
  .مجيع اخلالئق ، وقد مضى معىن التصوير ، وأنه التخطيط والتشكيل : وقيل 

  .كيف أحسن صوركم؟ : فإن قيل 
بأن جعلهم أحسن احليوان كلِّه وأهباه صورة ، بدليل أن اإلنسان ال يتمىن أن تكون صورته على خالف : قيل 

لَقَْد { :  - عزَّ وجلَّ  -ما يرى من سائر الصُّور ، ومن حسن صورته أنه خلق منتصباً غري منكب كما قال 
  .ا يأيت إن شاء اهللا تعاىل كم]  ٤: التني [ } َخلَقَْنا اإلنسان يف أَْحَسنِ َتقْوِميٍ 

  .قد كان من أفراد هذا النوع من كان مشوه اِخللقة مسج الصورة؟ : فإن قيل : قال ابن اخلطيب 
، وهو على طبقات ومراتب ، فاحنطاط بعض الصور عن مراتب ما : فاجلواب  ال مساجة ألن احلسن يف املعاين 

ال مينع حسنه ، فهو داخل يف خري احلسن غري خ املرجع ، : أي . } َوإِلَْيِه املصري { قوله . ارج عن حده فوقه 
  .فيجازي كالًّ بعمله 

يوهم االنتقال من جانب إىل جانب ، وذلك على } َوإِلَْيِه املصري { : قوله تعاىل : فإن قيل : قال ابن اخلطيب 
  .اهللا تعاىل ُمحال؟ 

النسبة إىل ما يكون يف نفسه مبعزل عن حقيقة االنتقال إذا أن ذلك الوْهَم بالنسبة إلينا وإىل زماننا ال ب: فاجلواب 
  .كان املنتقل منزهاً عن اجلانب واجلهة 

ْعِلُنونَ { : قوله  ا ِفي السماوات واألرض َوَيْعلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُت   .تقدم نظريه . } َيْعلَُم َم
ا يسرونه وما يعلنونه مث نبَّه بعلمه ما يف السماوات وم -تعاىل  -إنه : قال ابن اخلطيب  ا يف األرض ، مث بعلمه م

ا يف الصدور من الكليات واجلزئيات على أنه ال خيفى عليه شيء يف السماوات واألرض ألبتة    .بعلمه م
لُ ذَرٍَّة ِفي السماوات َوالَ ِفي األرض { : ونظريه قوله  . ٣: سبأ [ } الَ َيْعُزُب َعْنُه ِمثْقَا  [  
  .ء اخلطاب يف احلرفني بتا: وقرأ العاّمة 

  .بياء الغيبة ، فيحتمل االلتفات وحتمل اإلخبار عن الغائبني : وروي عن أيب عمرو وعاصم 
  .فهو عامل الغيب والشهادة ال خيفى عليه شيء } واهللا َعِليٌم بِذَاِت الصدور { 

ذَِلَك بِأَنَُّه كَاَنْت َتأِْتيهِْم ُرُسلُُهمْ ) ٥(ْمرِِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم أَلَْم يَأِْتكُْم َنَبأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْبلُ فَذَاقُوا َوَبالَ أَ
 َزَعَم الَِّذيَن كَفَُروا أَنْ لَْن ُيْبَعثُوا) ٦(بِالَْبيِّنَاِت فَقَالُوا أََبَشٌر َيْهدُوَنَنا فَكَفَُروا َوَتَولَّْوا َواْسَتْغَنى اللَُّه َواللَُّه غَنِيٌّ َحِميٌد 



فَآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوالنُّورِ الَِّذي أَْنَزلَْنا ) ٧(قُلْ َبلَى َوَربِّي لَُتْبَعثُنَّ ثُمَّ لَُتَنبَُّؤنَّ بَِما َعِملُْتْم َوذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري 
َيْوُم التََّغاُبنِ َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَيْعَملْ َصاِلًحا ُيكَفِّْر َعْنُه  َيْوَم َيْجَمُعكُْم ِلَيْومِ الَْجْمعِ ذَِلَك) ٨(َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري 

َوالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا ) ٩(َسيِّئَاِتِه َوُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم 
  ) ١٠(ا أُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ َخاِلِديَن ِفيَها َوبِئَْس الَْمِصُري بِآيَاِتَن

  .} أَلَْم َيأِْتكُْم َنَبأُ الذين كَفَُرواْ ِمن قَْبلُ { : قوله 
 يف} َولَُهْم { عوقبوا : أي } فَذَاقُواْ َوَبالَ أَْمرِِهْم { أمل يأتكم خرب كُفَّار األمم السالفة : اخلطاب لقريش ، أي 

  .ُمؤمل : أي } َعذَاٌب أَِليٌم { اآلخرة 
  }ذَِلَك بِأَنَُّه { : قوله 

هذا العذاب هلم بكفرهم : خربها ، ومعىن اإلشارة أي : } كَاَنت َتأِْتيهِْم ُرُسلُُهم { اهلاء للشأن واحلديث ، و 
  .بالدالئل الواضحة : بالرسل تأتيهم بالبينات ، أي 

  .} ا أََبَشٌر َيْهُدوَنَن{ : قوله 
على الفاعلية ، ويكون من االشتغال ، وهو األرجح ، ألن األداة تطلب الفعل ، وأن » بشر « جيوز أن يرتفع 

  .يكون مبتدأ وخرباً 
  .إذ البشر اسم جنس » َيْهُدوَنَنا « ومجع الضمري يف 

  .أنكروا أن يكون الرسول من البشر 
ا هذا َبَشراً { : ، وقد يأيت اجلمع مبعىن الواحد كقوله تعاىل وقد يأيت الواحد مبعىن اجلمع ، فيكون امساً للجنس  َم

  ] . ٣١: يوسف [ } 
  .هبذا القول إذ قالوه استصغاراً ، ومل يعلموا أن اهللا يبعث من يشاء إىل عباده : أي » فَكَفَُروا « : قوله 
  فصل

إهنم كفروا : قال ابن اخلطيب : فاجلواب يفهم منه التويل ، فما احلاجة إىل ذكره؟ » فَكَفَُروا « قوله : فإن قيل 
وهذا يف معىن اإلنكار واإلعراض بالكلية ، وهذا هو التويل ، فكأهنم كفروا وقالوا } أََبَشٌر َيْهُدوَنَنا { : وقالوا 

  .} فَكَفَُرواْ َوَتَولَّواْ { : قوالً يدلّ على التويل ، فلهذا قال 
  .أعرضوا عن اإلميان واملوعظة كفروا بالرسل وتولوا عن الربهان و: وقيل 
  .استغىن مبعىن اجملرد } واستغىن اهللا { : قوله 

  .، فالسني ليست للطلب » ظََهر غناه « : وقال الزخمشري 
  .بسلطانه عن طاعة عباده : استغىن اهللا ، أي : قال مقاتل 

عن زيادة تدعو إىل الرشد ،  مبا أظهره هلم من الربهان ، وأوضحه هلم من البيان: استغىن اهللا ، أي : وقيل 
  .غينٌّ عن خلقه محيد يف أفعاله } واهللا غَنِيٌّ َحِميٌد { وتعود إىل اهلداية 

  .يوهم وجود التولّى واالستغناء معاً ، واهللا تعاىل مل يزل غنيا؟ } َوَتَولَّواْ واستغىن اهللا { : قوله : فإن قيل 
اهللا حيث مل يلجئهم إىل اإلميان ومل يضطرهم إليه مع قدرته على  بأن معناه أنه ظهر استغناء: فأجاب الزخمشري 

  .ذلك 



  : -عز وجل  -مث أخرب عن إنكارهم للبعث فقال 
  .ظنوا ، والزعم هو القول بالظن : أي } َزَعَم الذين كفروا أَن لَّن ُيْبَعثُواْ { 

  .» َزَعُموا مطيَّة الكَِذب « :  -الم عليه الصالة والس -الزعم ادِّعاء العلم ، ومنه قوله : وقال الزخمشري 
  .لكل شيء كنية وكنية الكاذب زعموا : وقال شريح 

  .مث عّمت كل كافر » مرمي « نزلت يف العاص بن وائل السهمي مع خباب كما تقدم يف آخر سورة : وقيل 
  .} أَن لَّن ُيْبَعثُواْ { : قوله 

وما يف خربها سادة مسدَّ املفعولني للزعم أو » أن « ، و خمففة ال ناصبة لئال يدخل ناصب على مثله » أن « 
  .املفعول 

ثُمَّ « لتخرجن من قبوركم أحياء ، : جواب قسم مقدر ، أي » لُتْبعثُنَّ « إجياب للنفي ، و » َبلَى « : قوله 
  .إذ اإلعادة أسهل من االبتداء }  َوذَِلَك َعلَى اهللا َيِسٌري{ بأعمالكم ، : أي » بَِما َعِملُْتْم « لتخربن » لُتَنبَُّؤنَّ 

  .كيف يفيد القسم يف إخباره عن البعث وهم قد أنكروا الرسالة؟ : فإن قيل 
أهنم أنكروا الرسالة لكنهم يعتقدون أنه يعتقد ربه اعتقاداً جازماً ال مزيد عليه : واجلواب : قال ابن اخلطيب 

ق هذا اإلخبار عنده أظهر من الشمس يف اعتقاده مث فيعلمون أنه ال يقدم على القسم بربه إال وأن يكون صد
  .إنه أكد اخلرب بالالم والنون فكأنه قسم بعد قسم 

وهذا } فآمنوا باهللا ورسوله { : مث إنه تعاىل ملا أخرب عن البعث ، واالعتراف بالبعث من لوازم اإلميان ، قال 
بة باألمم املاضية ، وذلك لكفرهم باهللا ، جيوز أن يكون صلة ملا تقدم؛ ألنه تعاىل ذكر ما نزل من العقو

  .لئال ينزل بكم ما نزل هبم من العقوبة » باللَّه ورُسوِلِه « أنتم » فآِمُنوا « وتكذيبهم للرسل فقال 
والنور الذي أنزلنا { أمرهم باإلميان بعد أن عرفهم قيام الساعة } فآمنوا باهللا ورسوله { : قوله : وقال القرطيب 

ظلمة الضالل كما يهتدى بالنور يف الظلمات وهو القرآ}    .ن ألنه نور يهتدى به من 
  .ورسوله؟ : ونوره باإلضافة كما قال : هال قيل : فإن قيل 
واهللا بَِما َتْعَملُونَ { : ورسوله ونوره ، مث قال : إن األلف والالم يف النور مبعىن اإلضافة ، فكأنه قال : فاجلواب 

  .ون وما تعلنون فراقبوه يف السر والعالنية مبا تسّر: أي } َخبٌِري 
ا فيه من » َخبِري « عند النحاس ، وب » لُتنبَّؤنَّ « : منصوب بقوله . } َيْوَم َيْجَمُعكُْم { : قوله  عند احلويف ، مل

  .واهللا يعاقبكم يوم جيمعكم : معىن الوعيد ، كأنه قال 
  .به مضمراً عند الزخمشري ، فيكون مفعوالً » اذكر « وب 

  .قاله أبو البقاء . أو مبا دلّ عليه الكالم ، أي يتفاوتون يوم جيمعكم 
  .بفتح الياء وضم العني » َيْجمُعكُْم « : وقرأ العامَّة 

، وهذا منقول عنه يف الراء حنو    .وبابه كما تقدم يف البقرة » ينصركُْم « وُروِي سكوُنها وإمشامها عن أيب عمرو 
بنون العظمة ، » َنْجمُعكُْم « : بن علي والشعيب ونصر وابن أيب إسحاق واجلحدري وقرأ يعقوب وسالم وزيد 

يوم القيامة ، يوم جيمع اهللا األولني : أي » َيْوَم اجلَْمعِ « واملراد ب . } والنور الذي أَنَزلَْنا { : اعتباراً بقوله 
  .واآلخرين واإلنس واجلن وأهل السماء وأهل األرض 



  .اهللا بني كل عبد وعمله يوم جيمع : وقيل 
  .جيمع فيه بني الظامل واملظلوم : وقيل 
  .جيمع فيه بني كل نيب وأمته : وقيل 
  .جيمع فيه ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل املعاصي : وقيل 
  .} ذَِلَك َيْوُم التغابن { : قوله 

  .الشيء بدون قيمته  تفاعل من الغنب يف البيع والشراء على االستعارة ، وهو أخذ» التََّغاُبن « 
  .اإلخفاء ، ومنه غنب البيع الستخفائه ، والتفاعل هنا من واحد ال من اثنني : الغنب : وقيل 

  .فهو نقص وإخفاء : أخذت ما طال منه من مقدارك : غبنت الثوب وخبنته ، أي : ويقال 

، فيعمل في: ويف التفسري  ه بطاعة اهللا ، فيدخل األول النار هو أن يكتسب الرجل ماالً من غري وجهه فريثه غريه 
  .ما انثىن من البدن حنو اإلبطني والفخذين : ، والثاين اجلنة بذلك املال ، فذلك هو الَغْبن الَبيِّن واملغابن 

، ويظهر يؤمئذ غَْبن كُلِّ كافر بتركه اإلميان ، وغنب كل مؤمن : واملغبون  من غنب يف أهله ومنازله يف اجلنة 
  .حسان وتضييعه األيام بتقصريه يف اإل
  .ويغنب من ارتفعت منزلته يف اجلنة بالنسبة إىل من هو أعلى منزلة منه : قال الزجاج 

  .فأيُّ معاملة وقعت بينهما حى يقع الغنب فيها؟ : فإن قيل 
بَِحتْ أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى فََما َر{ : هو متثيل للَغْبنِ يف الشِّراء والبيع كقوله : فاجلواب 
، فلما ذكر أن الكفار اشتروا الضاللة باهلدى وما رحبوا يف جتارهتم بل َخِسُروا ، ]  ١٦: البقرة [ } تَِّجاَرُتُهْم 

ذكر أيضاً أهنم غُبُِنوا ، وذلك أن أهل اجلنة اشتروا اآلخرة بترك الدنيا ، واشترى أهل النار الدنيا بترك اآلخرة 
  .فريقاً للجنة وفريقاً يف السعري : ازاً ، وقد فرق اهللا اخللق فريقني ، وهذا نوع مبادلة اتساعاً وجم

  :بلغنا أن التغابن على ثالثة أصناف : وقال احلسن وقتادة 
رجل علم علماً فضيعه ومل يعمل به فشقي به ، ورجل علم علماً وعمل به فنجا به ، ورجل اكتسب ماالً من 

اعة ربه بسببه ، ومل يعمل فيه خرياً وتركه لوارث ال حساب عليه ، وجوه ُيَسألُ عنها وشحَّ عليه وفرط يف ط
، فعمل العبد بطاعة ربه فسعد ، وعمل السيد مبعصية  فعمل ذلك الوارث يف بطاعة ربه ، ورجل كان له عبد 

  .ربه فشقي 
ُجلَ واملَْرأةَ َيْوم الِقياَمِة َبْيَن َيدْيِه إنَّ اللََّه َتَعالَى ُيِقيُم الرَّ« : وروى القرطيب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

، فيقُولُ الرَُّجلُ : ، فيقُولُ اللَُّه َتَعاىل لَُهَما  َيا ربِّ أْوَجْبَت َنفَقََتَها عليَّ فََتَعسَّفُْتها من حاللٍ : قُوال َما أنتما بِقَاِئلني 
ُبونَ ذِلَك ، ولَْم َي ، وهؤالِء اخلُُصوُم َيطْل ا أوفِّي فتقُولُ املَْرأةُ أو ِمْن َحرامٍ  ، : ْبَق يل م يا ربِّ ، وما َعَسى أَن أقُولَ 

: للَُّه تعاىل اكتَسَبُه َحَراماً وأكَلُْتُه حالالً ، وَعَصاَك ِفي َمْرَضاِتي ولَْم أْرَض لَُه بِذَِلَك ، فُبْعداً لَُه وُمْحقاً ، فيقُولُ ا
ِه إىل النَّارِ ، و ِه من طبقَاِت اجلَنَّة ، فتقُولُ لَُه قَْد َصَدقِْت فُيؤَمُر بِ تطلُع علْي ، : ُيؤَمُر بَِها إىل اجلَنَِّة ف غَبنَّاَك غَبنَّاَك 

  .» َسِعْدَنا بَِما َشِقيَت أنت؛ فذَِلَك َيْوُم التََّغاُبنِ 
  فصل

الت الدنيوية ، ألن اهللا على أنه ال جيوز الغنب يف املعام} ذَِلَك َيْوُم التغابن { : استدلّ بعض العلماء بقوله تعاىل 



، وهذا االختصاص يفيد أنه ال غنب يف الدنيا ، } ذَِلَك َيْوُم التغابن { : تعاىل َخصَّ التغابن بيوم القيامة فقال 
 - واختاره البغداديون ، واحتجوا عليه بقوله . فكل من اطلع على غنب يف بيع فإنه مردود إذا زاد على الثلث 

  .» ال َخالَبةَ ولََك اِخلَياُر ثالثاً : إذا بِْعَت فَقُل « : حلبان بن منقد  -عليه الصالة والسالم 
وألن الَغْبَن يف الدنيا ممنوع منه باإلمجاع يف حكم الدين إذ هو من باب اِخلَداع احملرم شرعاً يف كل ملّة ، لكن 

، فإذا  اليسري منه ال ميكن االحتراز عنه فمضى يف البيوع ، إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبداً؛ ألنه ال خيلو منه 
كان كثرياً أمكن االحتراز منه فوجب الرد به ، والفرق بني القليل والكثري يف الشريعة معلوم فقدرناه بالثلث ، 

  .وهذا احلد اعترب الشارع يف الوصية وغريها 

وم التَّغابن الذي ال يستدرك يوم التغابن اجلائز مطلقاً من غري تفصيل ، وذلك ي: ويكون معىن اآلية على هذا 
  .أبداً 

كتب الَغْبَن على اخلَلْقِ أمجعني ، فال يلقى أحد ربه إال مغبوناً؛ ألنه  - تعاىل  - إنَّ اهللا : قال بعض علماء الصُّوفية 
  .ال ميكنه االستيفاء للعمل حىت حيصل له استيفاء الثواب 

أَحٌد إالَّ َناِدماً إن كَان ُمِسيئاً أن لَْم ُيْحِسْن ، وإن كَانَ ُمْحِسناً  الَ َيلْقَى اللََّه« :  -عليه الصالة والسالم  - قال 
  .» أنْ لَْم َيْزَدْد 

  .} َوَمن ُيْؤِمن باهللا َوَيْعَملْ َصاِلحاً ُيكَفِّْر َعْنُه َسيِّئَاِتِه َوُيْدِخلُْه { : قوله 
  .بالياء : بالنون ، والباقون : قرأ نافع وابن عامر 

  .} أولئك أَْصَحاُب النار َخاِلِديَن ِفيَها َوبِئَْس املصري { يعين القرآن } والذين كَفَُرواْ َوكَذَُّبواْ بِآَياِتَنآ { : قوله 
بلفظ املستقبل ، ويف حق } َوَمن ُيْؤِمن باهللا { : قال اهللا تعاىل يف حق املؤمنني : فإن قيل : قال ابن اخلطيب 

  .بلفظ املاضي؟  »والذين كفروا « : الكُفَّار قال 
ومن يؤمن باهللا من الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ندخله جنات ومن مل يؤمن منهم : أن تقدير الكالم : فاجلواب 

  .أولئك أصحاب النار 
  .بلفظ اجلمع؟ » َخالِديَن « بلفظ الواحد و } َوَمن ُيْؤِمن { : قال تعاىل : فإن قيل 
  .عىن ذلك حبسب اللفظ وهذا حبسب امل: فاجلواب 
  .وذلك بئس املصري؟ } َخاِلِديَن ِفيَهآ { : بعد قوله } َوبِئَْس املصري { : ما احلكمة يف قوله تعاىل : فإن قيل 

  .يؤكده ] مبا [ أن ذلك وإن كان يف معناه فال بد من التصريح : واجلواب 

َمْن ُيْؤِمْن بِاللَّ ُه َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم َما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه َو َوأَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا ) ١١(ِه َيْهِد قَلَْب
  ) ١٣(اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ ) ١٢(الرَُّسولَ فَإِنْ َتَولَّْيُتْم فَإِنََّما َعلَى َرُسوِلَنا الَْبلَاغُ الُْمبُِني 

  فصل
ا للمؤمنني ذكر ما للكفار فقال    :ملا ذكر م

  .بإرادته وقضائه : أي } َمآ أََصاَب ِمن مُِّصيَبٍة إِالَّ بِإِذِْن اهللا { 
  .يريد إال بأمر اهللا : وقال الفراء 



  .إال بعلم اهللا : وقيل 
يه املسلمون: أنَّ الكُفَّار قالوا : سبب نزول هذه اآلية : وقيل  ا عل ا لصاهنم اهللا عن املصائب يف  لو كان م حقًّ

الدنيا فبّين الرب تعاىل أن ما أصاب من مصيبة يف نفس أو مال أو قول أو فعل يقتضي مهّاً أو يوجب عقاباً 
  .آجالً أو عاجالً فبعلم اهللا وقضائه 

  .؟ } َمآ أََصاَب ِمن مُِّصيَبٍة إِالَّ بِإِذِْن اهللا { : مب يتصل قوله : فإن قيل 
كما أن من يؤمن باهللا يصدق بأنه ال تصيبه ]  ٨: التغابن [ } فَآِمُنواْ باهللا َوَرُسوِلِه { : يتعلق بقوله :  فاجلواب

  .مصيبة إال بإذن اهللا 
  .للصرب والرضا } َيْهِد قَلَْبُه { يصدق ويعلم أنه ال تصيبه مصيبة إال بإذن اهللا } َوَمن ُيْؤِمن باهللا { : قوله 
  .إلميان يثبته على ا: وقيل 

  .من صح إميانه يهد اهللا قلبه التباع السنة : وقال أبو عثمان اجليزي 
.  ١٥٦: البقرة [ } إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّآ إِلَْيِه رَاجُِعونَ { : عند املصيبة فيقول } َوَمن ُيْؤِمن باهللا َيْهِد قَلَْبُه { : وقيل   [

  .قال ابن جبري 
  .به اليقني ليعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه ، وأن ما أخطأه مل يكن ليصيبه هو أن جيعل يف قل: وقال ابن عباس 

  .هو إذا ابتلي صرب وإذا أْنِعَم عليه شكر وإذا ظلم غفر : وقال الكليب 
ُه { : وقيل    .إىل َنْيل الثَّواب يف اجلنَّة } َيْهِد قَلَْب
ُه { : قوله    .} َيْهِد قَلَْب

  .اً جواباً للشرط لتقدم ذكر اهللا بالياء جمزوم: قراءة العامة 
طلحة واألزرق    .بالنون على التعظيم : وابن جبري وابن هرمز 

ُه « مبنياً للمفعول » ُيْهَد « : والضحاك وأبو حفص وأبو عبد الرمحن وقتادة    .قائم مقام الفاعل » قَلُْب
فاعل به ، مبعىن يطمئن » قلبه «  هبمزة ساكنة» َيْهَدأ « : ومالك بن دينارٍ ، وعمرو بن دينار ، وعكرمة 

  .ويسكن 
بلها ، ومل حيذفها نظراً إىل األصل ، وهي أفصح » َيْهَدا « : وعمرو بن فائد  بألف مبدلة من اهلمزة كاليت ق

  .اللغتني 
: [ حبذف هذه األلف إجراء هلا ُمجرى األلف األصلية ، كقول زهري » َيْهَد « : وعكرمة ومالك بن دينار أيضاً 

  ]ويل الط
ِه  -  ٤٧٧٩   سريعاً ، وإالَّ ُيْبَد بالظُّلْمِ َيظِْلمِ... َجرِيٌء َمَتى ُيظْلَُم ُيَعاِقْب بظُلِْم

  .وقد تقدم إعراب ما قبل هذه اآلية وما بعدها 
  .ال خيفى عليه تسليم من انقاد ألمره ، وال كراهة من كرهه . } واهللا بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم { 

هونوا على أنفسكم املصائب واشتغلوا بطاعة اهللا واعملوا : أي . } واْ اهللا َوأَِطيُعواْ الرسول َوأَِطيُع{ : قوله 
  .عن الطاعة فليس على الرسول إال البالغ املبني } فَإِن َتولَّْيُتْم { بكتابه ، وأطيعوا الرسول يف العمل بسنته 

  .، وال خالق غريه ال معبود سواه : أي . } اهللا الَ إله إِالَّ ُهَو { : قوله 
حيتمل أن يكون من مجلة ما تقدم من األوصاف اجلميلة حبضرة اهللا } الَ إله إِالَّ ُهَو { قوله « : قال ابن اخلطيب 



َو على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { : تعاىل من قوله  اً هبذه ]  ١: التغابن [ } لَُه امللك َولَُه احلمد َوُه ، فإن من كان موصوف
  .» لذي ال إله إال هو األوصاف هو ا

َوكَّلِ املؤمنون { : قوله    .} َوَعلَى اهللا فَلَْيَت
هذا بعث لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على التوكل عليه حىت ينصره على من كذبه وتوىل : قال الزخمشري 

  .عنه 

لَكُْم فَاْحذَُروُهْم َوإِنْ َتْعفُوا َوَتْصفَُحوا َوَتْغِفُروا فَإِنَّ اللََّه  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ ِمْن أَْزَواجِكُْم َوأَْولَاِدكُْم َعُدوا
ا اْسَتطَْعُتْم َواْسَمُعوا ) ١٥(إِنََّما أَْمَوالُكُْم َوأَْولَاُدكُْم ِفْتَنةٌ َواللَُّه ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم ) ١٤(غَفُوٌر َرِحيٌم  فَاتَّقُوا اللََّه َم
إِنْ ُتقْرُِضوا اللََّه قَْرًضا َحَسًنا ) ١٦(ِفقُوا َخْيًرا لِأَْنفُِسكُْم َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنفِْسِه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ َوأَِطيُعوا َوأَْن

  ) ١٨( َعاِلُم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة الْعَزِيُز الَْحِكيُم) ١٧(ُيَضاِعفُْه لَكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم َواللَُّه َشكُوٌر َحِليٌم 

  .} ياأيها الذين آمنوا إِنَّ ِمْن أَْزَواجِكُْم َوأَْوالَِدكُْم َعُدّواً لَّكُْم فاحذروهم { : قوله تعاىل 
نزلت هذه اآلية باملدينة يف عوف بن مالك األشجعي شكى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم جفاء : قال ابن عبَّاس 

، ذكره النحاس    .أهله وولده ، فنزلت 
بن يسار قال وحكاه  ياأيها { : إال هؤالء اآليات » مكة « نزلت سورة التَّغابن كلها ب : الطَّربّي عن عطاء 

نزلت يف عوف بن مالك األشجعي ، كان ذا } الذين آمنوا إِنَّ ِمْن أَْزَواجِكُْم َوأَْوالَِدكُْم َعُدّواً لَّكُْم فاحذروهم 
إىل من تدعنا فَيرّق فيقيم فنزلت هذه اآلية إىل آخر : فقالوا أهل وولد وكان إذا أراد الغزو بكوه ورققوه ، 

  .السورة باملدينة 
هؤالء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا : روى الترمذي عن ابن عباس ، وسئل عن هذه اآلية قال 

وسلم فلما أتوا النيب النيب صلى اهللا عليه وسلم فأىب أزواجهم وأوالدهم أن يدعوهم يأتوا للنيب صلى اهللا عليه 
  .هذه اآلية  -تعاىل  -صلى اهللا عليه وسلم وإذا الناس قد تفقهوا يف الدين فهموا أن يعاقبوهم ، فأنزل اهللا 

  .حديث حسن صحيح 
  فصل

هذا يبني وجه العداوة ، فإن العدو مل يكن عدواً لذاته ، وإمنا كان عدواً بفعله ، فإذا فعل : قال ابن العريب 
  .ولد فعل العدو كان عدواً وال فعل أقبح من احليلولة بني العبد والطاعة الزوج وال

إنَّ الشَّْيطَانَ قََعَد الْبنِ آَدَم ِفي طريقِ « : ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
فآمن ، مث قعد له على طريق اهلجرة ، فقال له  أُتؤِمُن وَتذَُر دينَك وديَن أْهلَك ومالَك فخالفه: اإلمياِن ، فقَال لَُه 

ُه على طريقِ اجلهاِد ، فقَالَ لَُه :  أُتَجاهُد فَتقُْتلَ َنفَْسك فتُنكََح : أهتاجر وتترك أهلك فَخالفَُه وهاَجَر ، ثُمَّ قَعَد لَ
  .» نَّة نَِساؤَك وُيقسَّم مالك فَخالفَُه فََجاَهَد فقُِتلَ فحقٌّ على اللَِّه أن ُيْدِخله اجلَ

  :وقعود الشَّيطان يكون بوجهني 
  .أن يكون بالوسوسة : أحدمها 
َوقَيَّْضَنا لَُهْم قَُرَنآَء فََزيَُّنواْ { : أن حيمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب ، فقال تعاىل : والثاين 

من اختذ :  -عليه الصالة والسالم  - كمة عيسى ، ويف ح]  ٢٥: فصلت [ } لَُهم مَّا َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم 



  .أهالً وماالً وولداً كان يف الدنيا عبداً 
َتِعَس َعبُد الدِّينارِ ، َتِعَس عبُد الدِّرَهمِ ، تِعَس عْبُد اخلَميَصِة ، َتِعَس َعْبُد « :  -عليه الصالة والسالم  -وقال 

  .الدِّينار والدِّرهم ، وال مهَّة أخسُّ من مهَّة َتْرَتِفُع بثَوبٍ َجديٍد  ، وال َدَناَءةَ أْعظَُم ِمْن عباَدة» القَِطيفَة 
يدخل فيه الذكر واألنثى ، فكما أن الرجل تكون زوجته وولده عدّواً له } إِنَّ ِمْن أَْزَواجِكُْم { : واعلم أن قوله 

  .، كذلك املرأة يكون زوجها عدّواً هلا هبذا املعىن 
إما لضرر يف : فاحذروهم على أنفسكم ، واحلذر على النفس يكون بوجهني : أي . } فاحذروهم { : قوله 

البدِن ، أو لضررٍ يف الدين ، وضرر البدن يتعلق بالدنيا ، وضرر الدين يتعلق باآلخرة ، فحذر اهللا تعاىل العبد 
  .من ذلك 

تقع به الفتنة ، وهذا عام يعم مجيع  أعلم اهللا تعاىل أن األموال واألوالد من مجلة ما: وقيل : قال ابن اخلطيب 
األوالد ، فإن اإلنسان مفتون بولده ، فإنه رمبا عصى اهللا تعاىل بسببه وباشر الفعل احلرام ألجله كغصب مال 

  .الغري وغريه 
  .} َوإِن َتْعفُواْ َوَتْصفَُحواْ َوَتْغِفُرواْ فَإِنَّ اهللا غَفُوٌر رَِّحيٌم { : قوله 

ياأيها الذين آمنوا إِنَّ ِمْن أَْزَواجِكُْم َوأَْوالَِدكُْم َعُدّواً لَّكُْم فاحذروهم { : مة يف قوله تعاىل روى الطَّربي عن عكر
  .أين تذهب وتدعنا؟ : كان الرجل يريد أن يأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فيقول أهله : قال . } 

فأنزل اهللا : قال . عن هذا األمر فألفعلن وألفعلن ألرجعن إىل الذين كانوا ينهون : فإذا أسلم وفَقَُه قال : قال 
  .} َوإِن َتْعفُواْ َوَتْصفَُحواْ َوَتْغِفُرواْ فَإِنَّ اهللا غَفُوٌر رَِّحيٌم {  - عز وجل  -

ا عادوهم يف الدنيا ، ولكن محلتهم مودهتم هلم على أن اختذوا هلم احلرام فأعطوه : وقال جماهد يف هذه اآلية  م
  .إياهم 
  .عامة يف كل معصية يرتكبها اإلنسان بسبب األهل والولد ، وخصوص السبب ال مينع عموم احلكم  واآلية
  .} إِنََّمآ أَْمَوالُكُْم َوأَْوالَُدكُْم ِفْتَنةٌ { : قوله 
  .بالء واختبار حيملكم على كسب احلرام ومنع حق اهللا تعاىل فال تطيعوهم يف معصية اهللا : أي 

  .» أكَلَ عياله َحَسَناته : بَِرُجلٍ يوم الِقياَمِة ، فُيقال ُيؤتى « : ويف احلديث 
  .العيال سوس الطاعات : وقال بعض السلف 

ال يقولن أحدكم ، اللهم اعصمين من الفتنة ، فإنه ليس أحد منكم يرجع إىل مال وال ولد : وقال ابن مسعود 
ٍة ، ولكن ليقل    .ُمضالّت الفنت اللهم إين أعوذ بك من : إال وهو مشتمل على فتن

للتبعيض؛ ألن كلهم ليسوا بأعداء ، ومل » من « ، أدخل } إِنَّ ِمْن أَْزَواجِكُْم { : وقال احلسُن يف قوله تعاىل 
  .؛ ألهنما ال خيلوان من الفتنة ، واشتغال القلب هبما } إِنََّمآ أَْمَوالُكُْم َوأَْوالَُدكُْم ِفْتَنةٌ { : يذكر من يف قوله تعاىل 

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب ، فجاء « : الترمذي وغريه عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال روى 
وعليهما قميصان أمحران ميشيان ويعثران ، فنزل رسول اهللا صلى اهللا  -رضي اهللا عنهما  -احلسن واحلَُسني 

إِنََّمآ أَْمَوالُكُْم َوأَْوالَُدكُْم ِفْتَنةٌ { :  - عز وجل  -صدق اهللا : عليه وسلم فحملهما ووضعهما بني يديه ، مث قال 
  .» نظرُت إىل هذينِ الصَّبيَّني ميشيان ويعثُراِن فلْم أْصبِْر حتَّى قطعُت حديثي وَرفعُتُهَما ثُمَّ أَخذَا يف ُخطَْبِتِه } 



  .اجلنة ، فال أعظم أجراً منها : يعين . } واهللا ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم { 
  .} فاتقوا اهللا َما استطعتم  {: قوله 

آل [ } اتقوا اهللا َحقَّ ُتقَاِتِه { هذه اآلية ناسخة لقوله : قال قتادة ، والربيع بن أنس ، والسُّدي ، وابن زيد 
. ١٠٢: عمران   [  

قال ]  ١٠٢: آل عمران [ } ياأيها الذين آَمُنواْ اتقوا اهللا َحقَّ ُتقَاِتِه { : ذكر الطربي عن ابن زيد يف قوله تعاىل 
ومن يعرف هذا ويبلغه ، فلما عرف اهللا أنه اشتد ذلك عليهم نسخها عنهم ، وجاء : جاء أمر شديد ، قال : 

  .} فاتقوا اهللا َما استطعتم { : هبذه اآلية األخرى فقال 

لومة  هي حمكمة ال نسخ فيها ، ولكن حق تقاته أن جتاهد هللا حق جهاده وال تأخذهم يف اهللا: وقال ابن عباس 
  .الئم ويقوموا هللا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم 

اً من : فإن قيل  إذا كانت اآلية غري منسوخة ، فكيف اجلمع بني اآليتني ، وما وجه األمر باتقائه حق تقاته مطلق
  .غري ختصيص ، وال مشروط بشرط ، واألمر باتقائه بشرط االستطاعة؟ 

معناه فاتقوا اهللا أيها الناس وراقبوه فيما جعله فتنة لكم } فاتقوا اهللا َما استطعتم { : أن قوله تعاىل : فاجلواب 
من أموالكم وأوالدكم أن تغلبكم فتنتهم وتصدكم عن الواجب هللا عليكم من اهلجرة من أرض الكفر إىل أرض 

مل يقدر على اهلجرة قد كان عذر من  -تعاىل  -اإلسالم فتتركوا اهلجرة وأنتم مستطيعون ، وذلك أن اهللا 
فأولئك { : إىل قوله ]  ٩٧: النساء [ } إِنَّ الذين َتَوفَّاُهُم املالئكة ظاملي أَْنفُِسهِْم { : بتركها ، لقوله تعاىل 

، وال يهتدون سبيالً ]  ٩٩: النساء [ } َعَسى اهللا أَن َيْعفَُو َعْنُهْم  ال يستطيعون حيلة  ا عمن  ، فأخرب أنه قد عف
يف اهلجرة من دار الشِّرك إىل دار اإلسالم أن } َما استطعتم { :  دار الشرك ، فكذلك معىن قوله باإلقامة يف

  .تتركوها بفتنة أموالكم وأوالدكم 
ياأيها الذين آمنوا إِنَّ ِمْن { : عقيب قوله } فاتقوا اهللا َما استطعتم { : ويدل على صحة هذا قوله تعاىل 

، وال خالف بني علماء التأويل أن هذه اآليات نزلت بسبب قوم } َعُدّواً لَّكُْم فاحذروهم  أَْزَواجِكُْم َوأَْوالَِدكُْم
كانوا تأخروا عن اهلجرة من دار الشرك إىل دار اإلسالم بتثبيط أوالدهم إياهم عن ذلك كما تقدم ، وهذا 

  .اختيار الطربي 
: وع به من نافلة أو صدقة ، فإنه ملا نزل قوله تعاىل فيما تط} فاتقوا اهللا َما استطعتم { : قوله : وقال ابن جبري 

اشتدت على القوم فقاموا حىت ورمت عراقيبهم وتقرَّحت ]  ١٠٢: آل عمران [ } اتقوا اهللا َحقَّ ُتقَاِتِه { 
  .فنسخت األوىل } فاتقوا اهللا َما استطعتم { : جباُهُهْم ، فأنزل اهللا ختفيفاً عنهم 

  .يثبت هذا النَّقْل ، ألن املكره على املعصية غري مؤاخذ هبا ، ألنه ال يستطيع اتقاءها  وحيتمل أن: قال املاوردي 
  .} وامسعوا َوأَِطيُعواْ { : قوله 
  .امسعوا ما توعظون به ، وأطيعوا ما تؤمرون به ، وتنهون عنه : أي 

ا ينزل عليكم من كتاب اهللا ، وهو: أي » اْسَمُعوا « : وقال مقاتل  وأِطيُعوا « األصل يف السَّماع  أصغوا إىل م
  .الرسول فيما يأمركم أو ينهاكم » 

  .اقبلوا ما تسمعون وعرب عنه بالسماع؛ ألنه فائدته : أي » واْسَمُعوا « معىن : وقيل 



  .} َوأَْنِفقُواْ { : قوله 
  .هي الزكاة : قال ابن عباس 

  .هي النفقة يف النفل : وقيل 
  .هاد هي النفقة يف اجل: وقال الضحاك 

  .هي نفقة الرجل لنفسه : وقال احلسن 
إن نفقة الفرض والنَّفْل يف : وخفي عليه قوله » ألنفُِسكُْم « : وإمنا أوقع قائل هذا ، قوله : وقال ابن العريب 

  }ا إِنْ أَْحَسْنُتْم أَْحَسنُْتْم َألْنفُِسكُْم َوإِنْ أََسأُْتْم فَلََه{ : الصَّدقة على نفسه ، قال اهللا تعاىل 

.  ٧: اإلسراء [  ، والصحيح أهنا عامة ]    .فكل ما يفعله الرجل من خري فإمنا هو لنفسه 
  .} َخْيراً َألنفُِسكُْم { : قوله 

  :يف نصبه أوجه 
ايتوا يف اإلنفاق خرياً ألنفسكم : ، تقديره » وأنفقوا « إنه مفعول بفعل مقدر ، دلَّ عليه : قال سيبويه : أحدها 

. ١٧١: النساء [ } انتهوا َخْيراً لَّكُْم { : كقوله  وقدموا ألنفسكم  [  
  .يكن اإلنفاق خرياً ، فهو خرب كان املضمرة ، وهو قول أيب عبيدة : تقديره : الثاين 

  .إنفاقاً خرياً : أنه نعت مصدر حمذوف ، وهو قول الكسائي والفراء ، أي : الثالث 
  .أنه حال ، وهو قول الكوفيني : الرابع 
  .أنفقوا ماالً خرياً : ، أي » أنِفقُوا « أنه مفعول بقوله :  اخلامس

  .} َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنفِْسِه فأولئك ُهُم املفلحون { : قوله 
  .تقدم نظريه 

  .} إِن ُتقْرُِضواْ اهللا قَْرضاً َحَسناً ُيَضاِعفُْه لَكُْم { وكذا 
  .تقدم يف سورة البقرة واحلديد 

  .} َوَيْغِفْر لَكُْم واهللا َشكُوٌر َحِليٌم { 
  .ذي ال يعجل ال: واحلليم . » البقرة « تقدم معىن الشكر يف 

  .هو التصدق من احلالل : قال بعضهم القَْرض احلسن 
  .التصدق بطيب النفس ، والقرض هو الذي يرجى بدله : وقيل 
  .} َعاِلُم الغيب والشهادة { : قوله 
َو الَعزيُز « ما غاب وحضر ، : أي  :  - عز وجل  -الغالب القاهر ، فهو من صفات األفعال ، ومنه قوله » وُه
  .من اهللا القاهر املُْحكم خالق األشياء : أي ]  ١: الزمر [ } يلُ الكتاب ِمَن اهللا العزيز احلكيم َتنزِ{ 

زَّ َيِعزُّ « : وقد يكون مبعىن نفاسة القدر ، يقال منه : وقال اخلطايب  فيكون معىن الَعزِيز  -بكسر العني  -» َع
  .يف تدبري خلقه »  احلَِكيُم« على هذا أنه ال يعادله شيء وأنه ال مثل له 

 -ومنه قوله » فعيل « إىل » مفعل « هو املُْحِكم اخللق لألشياء ، صرف عن » احلَِكيُم « : وقال ابن األنباري 
  ] . ٢،  ١: لقمان [ } امل ِتلَْك آَياُت الكتاب احلكيم { :  -عز وجل 



  .واهللا أعلم » فعيل « إىل » مفعل « فصرف عن 
َما ِمْن مولُوٍد ُيولَُد إالَّ وهو « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن عمر قال  روى الثعليب عن عبد اهللا

  .» على الفطرة ِفي َتَشابِيِك َرأِسِه َمكُتوٌب َخْمُس آَياٍت من فَاحتِة ُسورِة التََّغابنِ 
ُه َمْوَت َمن قََرأ ُسوَرةَ ال« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن زّر بن حبيش قال  تََّغاُبنِ َرفََع اللَُّه َعْن

  .واهللا أعلم » الفَُجاَءِة 

َربَّكُْم لَا ُتْخرُِجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِتهِنَّ َولَا َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ َوأَْحُصوا الِْعدَّةَ َواتَّقُوا اللََّه 
ظَلََم َنفَْسُهَيْخُرْجَن  َمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَقَْد   لَا َتْدرِي لََعلَّ اللََّه إِلَّا أَنْ يَأِْتَني بِفَاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َو

  ) ١(ُيْحِدثُ َبْعَد ذَِلَك أَْمًرا 

  .} ياأيها النيب إِذَا طَلَّقُْتُم النسآء { : قوله تعاىل 
وجه تعلق هذه السورة بآخر ما قبلها ، هو أنه تعاىل أشار يف آخر اليت قبلها إىل كمال علمه : اخلطيب قال ابن 

، ويف أول هذه السورة أشار إىل كمال علمه مبصاحل ]  ١٨: التغابن [ } َعاِلُم الغيب والشهادة { : بقوله 
  .ذه اجلزئيات النِّساء ، واألحكام املخصوصة بطالقهن ، فكأنه بّين ذلك الكلي هب

  .فصل يف هذا اخلطاب 
  :وهذا اخلطاب فيه أوجه 

  ]الطويل : [ أنه خطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خوطب بلفظ اجلمع تعظيماً له؛ كقوله : أحدمها 
  وإنْ ِشئُْت لَْم أطَْعْم ُنقَاخاً وال َبْرداً... فَإنْ ِشئُْت َحرَّْمُت النِّساَء ِسَواكُُم  -  ٤٧٨٠

، : أنه خطاب له وألمته ، والتقدير : ين الثا يا أيها النيب وأمته إذا طلقتم فحذف املعطوف لداللة ما بعده عليه 
  ]الطويل : [ كقوله 
  . . .إذَا أْنَجلَْتُه رِْجلَُها . ...  -  ٤٧٨١

  .ويدها : أي 
  .والربد : ، أي ]  ٨١: النحل [ } َسَرابِيلَ َتِقيكُُم احلر { : كقوله 
، خاطب أمته بعد  -عليه الصَّالة والسالم  -أنه خطاب ألمته فقط بعد ندائه : الثالث  وهو من تلوين اخلطاب 

  .أن خاطبه 
  .يا أيها النيب قل ألمتك إذا طلقتم النساء : أنه على إضمار قول ، أي : الرابع 

ني اللفظني من حاضر وغائب إنه خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد أمته ، وغاير ب: قيل : قال القرطيب 
يا أيها النيب : ، والتقدير ]  ٢٢: يونس [ } إِذَا كُنُتْم ِفي الفلك َوَجَرْيَن بِهِم { : ، وذلك لغة فصيحة ، كقوله 

إن اخلطاب له وحده ، واملعىن له وللمؤمنني ، : إذا طلقتم النساء ، فطلقوهن لعدهتن ، وهذا هو قوهلم : قل هلم 
اً له قال } ياأيها النيب { : باخلطاب املؤمنني الطفه بقوله  وإذا أراد اهللا : ، وإذا كان اخلطاب باللفظ واملعىن مجيع

  .} يا أيها الرسول { 
  .ويدلّ على صحة هذا القول نزول العدة يف أمساء بنت يزيد بن السكن األنصارية : قال القرطيب 

، فأنزل اهللا أهنا طُلِّقت على عهد النيب صلى اهللا: روى أبو داود   -تعاىل  - عليه وسلم ومل يكن للمطلَّقة عّدة 



  .الِعّدة للطالق حني طُلقت أمساء ، فكانت أولَّ من أُنزل فيها العدة للطالق 
خّص النيب صلى اهللا عليه وسلم بالنداء وعّم باخلطاب؛ ألن النيب إمام أمته « : قال الزخمشري : اخلامس 

يف » يا فالن افعلوا كيت وكيت اعتباراً لتقدمه وإظهاراً لترؤسه : م وكبريهم وقدوهتم كما يقال لرئيس القو
  .كالمٍ حسنٍ 

  .وهذا هو معىن القول الثالث املتقدم 
، } إذا طلّقتم النساء { : املراد به نداء النيب صلى اهللا عليه وسلم تعظيماً له ، مث ابتدأ : وقيل : قال القرطيب 
اآلية فذكر ]  ٩٠: املائدة [ } ذين آَمُنواْ إِنََّما اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم ياأيها ال{ : كقوله تعاىل 

  .اآلية ]  ٩٠: املائدة [ } إِنََّما اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم { : املؤمنني تكرمياً هلم ، مث افتتح فقال 
فَإِذَا قََرأَْت { ]  ٦: املائدة [ } قُْمُتْم إِلَى الصالة إِذَا { : إذا أردمت ، كقوله : أي } إِذَا طَلَّقُْتُم { : وقوله 

  .وتقدم حتقيقه ] .  ٩٨: النحل [ } القرآن 
  فصل يف طالق النيب صلى اهللا عليه وسلم

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طلّق حفصة مث راجعها : روى ابن ماجة عن ابن عباس عن عمر بن اخلطاب 
.  

فأَتْت أهلها ، فأنزل اهللا تعاىل  -رضي اهللا عنها  -ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم حفصة طلق رسو: وعن أنس قال 
راجعها فإهنا صوَّامة قوَّامة ، وهي من : ، وقيل له } ياأيها النيب إِذَا طَلَّقُْتُم النسآء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ { : عليه 

  .عليب ذكره القشريي واملاوردي والث. أزواجك يف اجلنة 
  .} الَ ُتْخرُِجوُهنَّ ِمن ُبُيوِتهِنَّ { : ونزل يف خروجها إىل أهلها قوله تعاىل : زاد القُشريّي 
ا أسر إليها حديثاً : وقال الكليب  سبب نزول هذه اآلية غضُب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حفصة مل

، فنزلت اآلية    .فأظهرته لعائشة ، فطلقها تطليقة 
طلق امرأته حائضاً تطليقة واحدة ، فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم : ديُّ وقال السُّ نزلت يف عبد اهللا بن عمر ، 

بأن يراجعها مث ميسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر ، فإن أراد أن يطلقها فليطلِّقها حني تطهر من قبل أن 
  .جيامعها فتلك العدَّة اليت أمر اللَّه أن تطلق هلا النساء 

، وعمرو بن سعيد : د قيل وق ا فعل عبد اهللا بن عمر ، منهم عبد اهللا بن عمرو بن العاص  إن رجاالً فعلوا مثل م
  .بن العاص ، وعتبة بن غزوان ، فنزلت اآلية فيهم 

وهذا كله وإن مل يكن صحيحاً فالقول األول أمثل وأصح ، واألصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ : قال ابن العريب 
.  

  الطالقفصل يف 
إنَّ ِمْن أْبَغضِ احلَاللِ إىل اللَِّه « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى الثعليب من حديث ابن عمر قال 

  .» الطَّالُق 
  .» َتَزوَُّجوا وال ُتطَلِّقُوا ، فإنَّ الطَّالَق َيْهَتزُّ ِمْنه الَعْرُش « : وعن علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

عزَّ  -ال ُتطلِّقُوا النِّساَء إالَّ من ريَبٍة فإنَّ اللَّه « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  موسى قال وعن أيب



  .» ال ُيِحبُّ الذَّوَّاِقَني وال الذواقات  -وجلَّ 
ا َحلََف بالطَّالقِ وال اْسَتْحلََف بِ« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أيب موسى قال  » ِه إالَّ ُمَناِفٌق َم

  .أسنده الثعليب 
َيا ُمَعاذُ َما َيْخلُُق اللَُّه َتعالَى « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى الدارقطين عن معاذ بن جبل قال 

ُه َتَعالَى َشْيئاً أْبَغَض  إِلْيِه من الطَّالقِ ، فإذَا قَالَ الرَُّجلُ َشْيئاً َعلَى َوْجِه األْرضِ أَحبُّ إلْيِه ِمَن الِعَتاقِ ، وال َخلََق اللَّ
أنت طَاِلٌق إن َشاَء اهللا : فَُهو ُحرٌّ وال اْسِتثَْناَء لَُه ، وإذَا قَالَ الرَّجلُ الْمرأِتِه  -إن َشاَء اللَُّه  -أنَت ُحرٌّ : ملَْملُوكَِه 

  .» فَلُه اْسِتثَْناؤُه ، وال طَالَق َعلَْيِه 
ا أَحلَّ اللَُّه َشْيئاً أْبَغَض إلَْيِه ِمَن الطَّالقِ ، « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن معاذ بن جبل قال  َم

  .» فََمن طلََّق واْسَتثَْنى فَله ثنياه 
  .فقالت طائفة جبوازه ، وهو مروي عن طاووس : واختلفوا يف االستثناء يف الطالق والعتق : قال ابن املنذر 

  .لشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وا: قال محاد الكويف 
  .ال جيوز االستثناء يف الطالق خاصة : وقال مالك واألوزاعي 

  .وبالقول األول أقول : قال ابن املنذر 
  فصل يف وجوه الطالق

  .الطالق على أربعة وجوه وجهان حالالن ، ووجهان حرامان : روى الدارقطين عن ابن عباس أنه قال 
، وأن يطلّقها حامالً متبيناً محلها ، وأما احلرام فأن يطلقها ] طاهراً [ ها فأما احلالل ، فأن يطلق من غري مجاع 

  .حائضاً ، وأن يطلقها حني جيامعها ال يدري أْشَتَملَ الرَّحُم على ولٍد أْم الَ 
اهللا واعلم أن الطالق يف حال احليض والنفاس بدعة ، وكذلك يف الطُّهر الذي جامعها فيه لقول النيب صلى 

  .» وإن َشاَء طلَّق قَْبلَ أن ميضي « : عليه وسلم 
  .أن ُيطلِّقها يف طُْهرٍ مل جيامعها فيه ، وهذا يف حقِّ املرأة يلزمها العدة باألقراء : وطالق السُّنة 

 وأما طالق غري املدخول هبا يف حيضها ، أو الصغرية اليت مل حتض ، واآليسة بعدما جامعها ، أو طلق احلامل بعد
ثُمَّ لُيطلِّقَْها « :  -عليه الصالة والسالم  -ما جامعها ، أو يف حال رؤية الدم ال يكون بدعيا وال سنيا لقوله 

  .» طَاِهراً أو َحامالً 
واخلُلْع يف حال احليض أو يف طهر جامعها فيه فال يكون بدعياً ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أذن لثابت بن 

، ولوال جوازه يف مجيع األحوال الستفسره قيس يف خمالعة زو   .جته من غري أن يعرف حاهلا 
  .} ِلِعدَِّتهِنَّ { : قوله 

مستقبالً هلا ، ويف قراءة : أتيته لليلة بقيت من احملرم أي : ، كقولك » مستقبالت لعدهتن « : قال الزخمشري 
  .انتهى } من قبل عدهتن { : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .شه أبو حيان يف تقدير احلال اليت تعلق هبا اجلار كوناً خاصا وناق
  .» اجلار إذا وقع حاالً إمنا يتعلق بكون مطلق « : وقال 

  .ويف مناقشته نظر ، ألن الزخمشري مل جيعل اجلار حاالً ، بل جعله متعلقاً مبحذوف دلّ عليه معىن الكالم 



وهذا تفسري معىن ال تفسري إعراب . ما يعتد هلن به ، وهن يف قبل الطهر عند: أي » لعدَّهتنَّ « : وقال أبو البقاء 
.  

يلة بقيت : الستقبال عدهتن ، والالم للتوقيت ، حنو : هو على حذف مضاف ، أي « : وقال أبو حيان  لقيته لل
  .انتهى » من شهر كذا 

  .» طلقوهن « فعلى هذا تتعلق الالم ب 
  .صفة للطَّالق } ِلِعدَِّتهِنَّ  فَطَلِّقُوُهنَّ{ : وقال اجلرجاين 

  كيف يكون ، وهذه الالم جتيء ملعان خمتلفة؟
]  ٩: اإلنسان [ } إِنََّما ُنطِْعُمكُْم ِلَوْجِه اهللا { : لإلضافة ، وهي أصلها ، أو لبيان السبب والعلة ، كقوله تعاىل 

.  
  .عنده : أي ]  ٧٨: اإلسراء [ } أَِقمِ الصالة ِلُدلُوِك الشمس { : كقوله تعاىل » عند « أو مبعىن 
]  ٢: احلشر [ } أَْخَرَج الذين كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الكتاب ِمن ِدَيارِِهْم َألوَّلِ احلشر { : كقوله تعاىل » يف « ومبنزلة 

  .يف أول احلشر : ، أي 
  .ي يصلح لعدهتن يف الزمان الذ: فطلقوهن يف عدهتن ، أي : وهي يف هذه اآلية هبذا املعىن ، ألن املعىن 

  لعدهتن: فصل يف قوله 
يقتضي أهنن الاليت دخل هبن األزواج ، ألن غري املدخول هبن خرجن بقوله » لعدَِّتهِنَّ « : قوله : قال القرطيب 

لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة ياأيها الذين آمنوا إِذَا َنكَحُْتُم املؤمنات ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ فََما { : تعاىل 
، ]  ٤٩: األحزاب [ } َتْعَتدُّوَنَها  وحصل اإلمجاع على أن الطالق يف احليض ممنوع منه ، ويف الطهر مأذون فيه 

  .وهذا يدل على أن القرء هو الطهر 
دهتن وهي قراءة النيب صلى اهللا يف قُُبل عدهتن ، أو لقبل ع: أي » فطَلِّقُوُهنَّ لِعدَِّتهِنَّ « : معىن قوله : فإن قيل 

، فقبول العدة آخر الطهر حىت يكون القرء احلَْيض؟    .عليه وسلم كما قال ابن عمر 
، ومن تابعه لوجب : هذا هو الدليل الواضح ملن قال : قيل  بأن األقْراَء هي األطَْهار ، ولو كان كما قال احلنفي 

قاً لقبل احليض ألن احليض مل ُيقْبِل بعد ، وأيضاً إقبال احليض إن من طلق يف أول الطهر ال يكون مطل: أن يقال 
يكون بدخول احليض ، وبانقضاء الطهر ال يتحقق إقبال احليض ، ولو كان إقبال الشيء إدبار ضده لكان 
،  الصائم مفطراً قبل انقضاء النهار ثُمَّ إذا طلق يف آخر الطهر فبقّية الطهر قرء ، وألن بعض القرء يسمى قرءاً

: ، يعين شوال وذو القعدة وذو احلجة ، وكقوله ]  ١٩٧: البقرة [ } احلج أَْشُهٌر مَّْعلُوَماٌت { : كقوله تعاىل 
  .وهو ينفر يف بعض اليوم الثاين ]  ٢٠٣: البقرة [ } فََمن َتَعجَّلَ ِفي َيْوَمْينِ { 

من عدهتن ، وكان ابن عبَّاس وابن عمر  لطهرهن الذي حيضنه: أي » ِلعدَّهِتنَّ « معىن قوله : وقال البغوي 
  .، واآلية نزلت يف عبد اهللا بن عمر } فطلقوهن يف قبل عدهتن { : يقرآن 

  فصل يف الطالق يف احليض
  .من طلق يف طهر جامع فيه أو حائضاً نفذ طالقه ، وأخطأ السُّنة 

  .نة ، وإليه ذهبت الشيعة ال يقع الطالق يف احليض ألنه خالف الس: وقال سعيد بن املسيب يف آخرين 



  فصل يف طالق السنة
طالق السنة أن يطلقها يف كل طُْهر تطليقة ، فإذا كان آخر ذلك ، فتلك العّدة اليت : قال عبد اهللا بن مسعود 

  .أمر اهللا هبا 
 وهو أن يطلقها واحدة ، وهي ممن حتيض: طالق السُّنة ما مجع شروطاً سبعة : قال علماؤنا : قال القرطيب 

طاهراً ، مل ميّسها يف ذلك الطُّهر ، وال تقدمه طالق يف حيض وال تبعه طالق يف طهر يتلوه ، وخال عن العوض ، 
رٍ خاصة ، : طالق السُّنة : وقال الشافعي . وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمرو  أن يطلقها يف كل طُْه

  .ولو طلقها ثالثاً يف طُْهر مل يكن بدعة 
» وهذا يدفع الثالث « ُمرةُ فَلُيَراجِْعَها » : وهذه غفلة عن احلديث الصحيح ، فإنه قال فيه « :  قال ابن العريب

.  
» َحُرَمْت علْيَك ، وكَاَنْت ِمنَك بَِمْعصَيٍة » : ؟ قَال «أَرأْيَت لَْو طَلقََّها ثالثاً « » : ويف احلديث أنه قال   ».  

  .طالق الثالث والواحد سواء ظاهر اآلية يدل على أن ال: وقال أبو حنيفة 

، ]  ١: الطالق [ } الَ َتْدرِى لََعلَّ اهللا ُيْحِدثُ َبْعَد ذَِلَك أَْمراً { : لوال قوله بعد ذلك . وهو مذهب الشافعي 
  .وهذا يبطل دخول الثالث حتت اآلية ، وبذلك قال أكثر العلماء 

ن احلديث فسرها ، وأما قول الشعيب فمردود وأما مالك فلم خيف عليه إطالق اآلية ، ولك: قال القرطيب 
  .حبديث ابن عمر 

طلق امرأته متاضر بنت األصبغ الكلبية وهي أم أيب سلمة ثالث  واحتج الشافعي بأن عبد الرمحن بن عوف 
  .تطليقات يف كلمة واحدة ، ومل يبلغنا أن أحداً من الصحابة عاب ذلك عليه 

نت قيس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث تطليقات يف وأن حفص بن املغرية طلق امرأته فاطمة ب
كلمة واحدة ، فأباهنا منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ومل يبلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاب 

  .ذلك عليه 
ليه النيب صلى اهللا عليه يا رسول اهللا ، هي طالق ثالثة ، فلم ينكر ع: وحبديث عومير العجالين ، ملا العن ، قال 

  .وسلم 
  فصل يف نزول العدة للطالق

روى أبو داود عن أمساء بنت يزيد بن السكن األنصارية ، أهنا طلقت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 حني طلقت أمساء العّدة للطالق ، فكانت أول من أنزل فيها العدة -تعاىل  -ومل يكُن للمطلقة عدة فأنزل اهللا 

  .للطالق 
  .} َوأَْحُصواْ العدة { : قوله 

  .احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطالق : يعين يف املدخول هبا ، أي 
للعلم ببقاء زمان الرجعة : أمر بإحصاء العدة لتفريق الطالق على األقراء إذا أراد أن يطلق ثالثاً ، وقيل : قيل 

  .ومراعة أمر النفقة والسكن 
  .أقوال ويف املخاطب اإلحصاء 



  .أهنم األزواج : أحدها 
  .هم الزوجات : والثاين 

  .هم املسلمون : والثالث 
ال « و » أْحُصوا الِعدَّة « ، و » طَلَّقُتْم « والصحيح أهنم األزواج؛ ألن الضمائر كلها من : قال ابن العريب 

ه باإلحلاق ، ألن الزوج ُيْحِصي على نظام واحد ، فرجع إىل األزواج ، ولكن الزوجات داخلة في» ُتْخرُجوُهنَّ 
لرياجع ، وينفق أو يقطع ، وليسكن أو خيرج ، وليلحق نسبه أو يقطع ، وهذه أمور كلها مشتركة بينه وبني 
، وفصل اخلصومة  املرأة ، وتنفرد املرأة دونه بغري ذلك وكذلك احلاكم يفتقر إىل إحصاء العدة للفَْتَوى عليها 

  .األمر بإحصاء العّدة عند املنازعة ، وهذه فوائد 
  .ال تعصوه : أي . } واتقوا اهللا َربَّكُْم { : قوله 

ليس للزَّوج أن خيرجها من مسكن النكاح ما دامت يف العّدة ، وال جيوز هلا : أي . } ال خترجوهنَّ من بيوهتنَّ { 
  . اخلروج أيضاً حلق الزوج إال لضرورة ظاهرة ، فإن خرجت أِثَمْت ، وال تنقطع العّدة

  .؟ } واتقوا اهللا { ومل يقتصر على قوله } واتقوا اهللا َربَّكُْم { : ما اِحلكمةُ يف قوله تعاىل : فإن قيل 
إن يف هذا من املبالغة ما ليس يف ذاك ، فإن لفظ الرَّبِّ يفهم منه التربية ، وينبه على كثرة اإلنعام : فاجلواب 

  .فاً من فوت تلك التربية بوجوه كثرية ، فيبالغون يف التَّقوى حينئذ خو

  .فصل يف الرجعية واملبتوتة 
{ : والرجعية واملبتوتة يف هذا سواء ، وذلك لصيانة ماء الرجل ، وهذا معىن إضافة البيوت إليهن ، كقوله تعاىل 

]  ٣٣: األحزاب [ } َوقَْرنَ ِفي ُبُيوِتكُنَّ { : ، وقوله تعاىل ]  ٢٤: األحزاب [ } واذكرن َما يتلى ِفي ُبُيوِتكُنَّ 
{ : يقتضي أن يكون حقًّا على األزواج ، وقوله } الَ ُتْخرُِجوُهنَّ { فهو إضافة إسكان ال إضافة متليك ، وقوله 

يقتضي أنه حق على الزوجات ، فال جيوز هلا أن خترج ما مل تنقض عدهتا ، فإن خرجت لغري } وال خيرجن 
، وكذلك ضرورة أو حاجة أمثت ، فإن وقعت ضرورة أو خاف اً ، فلها أن خترج إىل منزل آخر  ت هدماً أو غرق

إن كانت هلا حاجة من بيع غَْزل أو شراء قطن ، فيجوز هلا اخلروج هناراً وال جيوز ليالً؛ فإن رجاالً استشهدوا 
نستوحش يف بيوتنا فإِذنَ هلن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يتحدثن عند : ، فقالت نساؤهم » أحد « ب 

  .ن ، فإذا كان وقت الليل تأوي كل امرأة إىل بيتها إحداه
  .وأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم خلالة جابر ملا طلقها زوجها أن خترج جلداد خنلها 

وإذا لزمتها العدة يف السفر تعتد ذاهبة وجائية ، والبدوية َتْنَتوي حيث َيْنَتوي أهلها يف العدة ، ألن االنتقال يف 
  .حق املقيم حقهم كاإلقامة يف 

وهذا مردود حبديث . ذلك يف املتوىف عنها زوجها ، وأما املطلقة فال خترج ليالً وال هناراً : وقال أبو حنيفة 
ملا قدمت أرسل زوجها أبو حفص بن عمرو بتطليقة كانت بقيت من طالقها ، وأرسل إليها « فاطمة بنت قيس 

واهللا ما لك من نفقة إال أن تكوين : اش بن أيب ربيعة وكيله بشري فسخطته ، فقال هلا احلارث بن هشام وعي
، فقال  والَ َسكََن « : ، ويف رواية » ال نفقة لك : حامالً ، فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكرت له قوهلما 

اهللا ، فاستأذنت يف االنتقال ، فأذن هلا أن تعتد يف بيت ابن أم مكتوم ، فلما انقضت عدهتا أنكحها النيب صلى » 



: عليه وسلم أسامة بن زيد ، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسأهلا عن احلديث ، فحدثته ، فقال مروان 
مل نسمع هبذا احلديث إال من امرأة سنأخذ بالعْصَمِة اليت وجدنا النَّاس عليها ، فقالت فاطمة حني بلغها قول 

هذا ملا كانت له : ، قالت } الَ ُتْخرُِجوُهنَّ ِمن ُبُيوِتهِنَّ { : فبيين وبينكم القرآن ، قال اهللا عز وجل : مروان 
ال َنفقَةَ إذَا « : ، فأي أمر حيدث بعد الثَّالث؟ فكيف تقولون } لعلّ اهللا حيدث بعد ذلك أمراً { : رجعة ، لقوله 

  .لفظ مسلم » لَْم َتكُْن حاِمالً ، فعالم َتحبُسوهنَا 
  .، واخلروج إمنا هو يف الرجعية فبني أن اآلية يف حترمي اإلخراج 

فاستدلّت فاطمة أن اآلية إمنا تضمنت النهي عن خروج املطلقة الرجعية ألهنا بصدد أن حيدث ملطلقها رأي يف 
  .ارجتاعها ما دامت يف عدهتا فكانت حتت تصرف الزوج يف كل وقت 

  .وأما البائن فليس له شيء يف ذلك ، فيجوز أن خترج إذا دعتها لذلك حاجة 

  .} إِالَّ أَن َيأِْتَني بِفَاِحَشٍة { : قوله 
، والشعيب ، وجماهد  ، واحلسن    .هو الزِّنا ، فتخرج ويقام عليها احلد : قال ابن عباس ، وابن عمر 

  .أنه البذاء على أمحائها ، فيحل هلم إخراجها : وعن ابن عباس أيضاً 
عليه الصالة  -طالت على أمحائها بلساهنا فأمرها النيب تلك امرأة است: وعن سعيد بن املسيب أنه قال يف فاطمة 

  .أن تنتقل  - والسالم 
تلك امرأة فتنت النَّاس ، إهنا كانت لسنةً فوضعت على يدي أم مكتوم : ويف كتاب أيب داود ، قال سعيد 

  .األعمى 
  .} إال أن يفحشن علْيكم { يف مصحف أيبٍّ : قال عكرمة 

اتَّقي اهللا ، فإنك تعلمني : م بن احلارث روي أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس ويقوي هذا أن حممد بن إبراهي
  .مل أخرجت 

  .أن الفاحشة كل معصية كالزِّنا والسرقة والبذاء على األهل ، وهو اختيار الطربي : وعن ابن عبَّاس أيضاً 
  .» الفاحشة خروجها من بيتها يف العدة « : وعن ابن عباس أيضاً والسدي 

، أي : ر اآلية وتقدي   .لو خرجت كانت عاصية : إال أن يأتني بفاحشة خلروجهن من بيوهتن بغري حق 
  .النشوز ، وذلك أن يطلقها على النُّشوز ، فتتحول عن بيته » الفاحشة « : وقال قتادة 

ل واإلعدام ، إنه اخلروج للزنا ، فال وجه له؛ ألن ذلك اخلروج هو خروج القَْت: أما من قال : وقال ابن العريب 
، : وليس ذلك مبستثىن يف حالل وال حرام ، وأما من قال  إنه البذاء ، فهو معترب يف حديث فاطمة بنت قيس 

، ألن الغيبة وحنوها من املعاصي ال تبيح اإلخراج وال اخلروج ، وأما من : وأما من قال  إنه كل معصية فوهم 
ال خترجوهن من بيوهتن ، وال خيرجن شرعاً إال أن : لكالم إنه اخلروج بغري حق فهو صحيح ، وتقدير ا: قال 

  .خيرجن تعدِّياً 
  .} مَُّبيَِّنٍة { : قوله 

  .بكسر الياء : قرىء 
  .أن الفاحشة إذا تفكَّرت فيها تبني أهنا فاحشة : ومعناه 



  .بفتح الياء املشددة : وقرىء 
  .أهنا مربهنة بالرباهني ، ومبينة باحلَُججِ : واملعىن 

  .} َوِتلَْك ُحُدوُد اهللا { : له قو
هذه األحكام املبينة أحكام اهللا على العباد ، وقد منع التجاوز عنها ، فمن جتاوزها فقد ظلم نفسه وأوردها : أي 

  .مورد اهلالك 
  .} الَ َتْدرِى لََعلَّ اهللا ُيْحِدثُ َبْعَد ذَِلَك أَْمراً { : قوله 

، ومن عزمية األمر الذي حيدث اهللا أن يقلب قلبه م ، ومن الرغبة عنها إىل الرغبة فيها  ن بغضها إىل حمبتها 
  .الطالق إىل الندم عليها فرياجعها 

التحريض على طالق الواحدة والنهي : أراد باألمر هنا الرغبة يف الرجعة ، ومعىن الكالم : وقال مجيع املفسرين 
  .ى الفراق والرغبة يف االرجتاع فال جيد للرجعة سبيالً عن الثالث ، فإنه إذا طلق ثالثاً أضر بنفسه عند الندم عل

  .املراجعة من غري خالف : أي » أمراً « أي بعد طلقة أو طلقتني » بعد ذلك « : وقال مقاتل 
  .} لََعلَّ اهللا { : قوله 

  .هذه اجلملة مستأنفة ، ال تعلُّق هلا مبا قبلها ، ألن النحاة مل يعدوها يف املعلقات 
ةٌ لَّكُْم { : أبو حيَّان مما ينبغي أن يعد فيهن ، وقرر ذلك يف قوله وقد جعلها  : األنبياء [ } َوإِنْ أَْدرِي لََعلَُّه ِفْتَن

١١١ .  [  
  .فهناك يطلب حتريره 

يُموا الشََّهاَدةَ ِللَِّه  فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَارِقُوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوأَْشهُِدوا ذََوْي َعْدلٍ ِمْنكُْم َوأَِق
ِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَُه َمْخَرًجا  َوَيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ لَا ) ٢(ذَِلكُْم ُيوَعظُ بِِه َمْن كَانَ ُيْؤ

ِه فَُهَو َحْسُبُه    ) ٣(إِنَّ اللََّه َباِلغُ أَْمرِِه قَْد َجَعلَ اللَُّه ِلكُلِّ َشْيٍء قَْدًرا َيْحَتِسُب َوَمْن َيَتَوكَّلْ َعلَى اللَّ

ْغَن أََجلَُهنَّ { : قوله    .} فَإِذَا َبلَ
  .؛ ألن األجل من حيثُ هو واحد ، وإن اختلفت أنواعه بالنسبة إىل املعتدات »أَجلَُهنَّ « : قرأ العامة 

  .ع تكسري مج» آَجاهلُّن « : والضحاك وابن سريين 
  .اعتباراً بأن أجل هذه غري أجل تلك 

  فصل يف معىن اآلية
ْغَن أََجلَُهنَّ { : معىن قوله  ُهنَّ { : قاربن انقضاء العدة ، كقوله تعاىل : أي } فَإِذَا َبلَ َوإِذَا طَلَّقُْتُم النسآء فََبلَْغَن أََجلَ

يعين املراجعة } فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف { األجل قربن من انقضاء : أي ]  ١٣١: البقرة [ } فَأَْمِسكُوُهنَّ 
أَْو فَارِقُوُهنَّ { بالرغبة من غري قصد املضارة يف املراجعة تطويالً لعدهتا كما تقدم يف البقرة : باملعروف أي 

  .اتركوهن حتَّى تنقضي عّدهتن ، فيملكن أنفسهن : أي } بَِمْعُروٍف 
ْغَن أَ{ : ويف قوله  ما يوجب أن يكون القول قول املرأة يف انقضاء عدهتا إذا ادعت ذلك على ما } َجلَُهنَّ فَإِذَا َبلَ
ا َخلََق اهللا يف أَْرَحاِمهِنَّ { : عند قوله تعاىل » البقرة « تقدم يف  ]  ٢٢٨: البقرة [ } َوالَ َيِحلُّ لَُهنَّ أَن َيكُْتْمَن َم

  .اآلية 



  فصل
ُروٍف { : قال بعض العلماء يف قوله تعاىل  : وقوله ]  ٢٣١: البقرة [ } فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسرُِّحوُهنَّ بَِمْع

، فكل من له ]  ٢٢٩: البقرة [ } فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن {  أن الزوج له حق يف بدنه وذمته 
، أو صداق ، أو نفقة ، أو  َدْين يف ذمة غريه سواء كان ماالً ، أو منفعة من مثنٍ ، أو مثمن ، أو أجرة ، أو منفعة 

بدل متلف ، أو ضمان مغصوب ، فعليه أن يؤدي ذلك احلق الواجب بإحسان ، وعلى صاحب احلق أن يتبع 
} إِْحَساٍن فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فاتباع باملعروف َوأََدآٌء إِلَْيِه بِ{ : بإحسان كما قال تعاىل يف آية القصاص 

. ١٧٨: البقرة [   [  
وكذلك احلق الثابت يف بدنه مثل حق االستمتاع واإلجارة على عينه وحنو ذلك ، فالطالب يطلب مبعروف 

  .واملطلوب يؤدى بإحسان 
  .} َوأَْشهُِدواْ ذََوي َعْدلٍ مِّنكُْم { : قوله 

  .أمر باإلشهاد على الطالق ، وقيل على الرجعة 
الظاهر رجوعه إىل الرجعة ال إىل الطالق ، فإن راجع من غري إشهاد ففي صحة الرجعة و« : قال القرطيب 

  .قوالن 
{ : املعىن وأشهدوا عند الرجعة والفرقه مجيعاً وهذا اإلشهاد منُدوب إليه عند أيب حنيفة ، كقوله تعاىل : وقيل 

جٌب يف الرَّجعة مندوب إليه يف الفرقة ، وفائدة ، وعند الشَّافعي وا]  ٢٨٢: البقرة [ } وأشهدوا إِذَا َتَباَيعُْتْم 
اإلشهاد أال يقع بينهما التجاحد ، وأالَّ يتهم يف إمساكها ، ولئال ميوت أحدمها فيدعي الباقي بثبوت الزوجية 

  .» فريث 
  فصل يف اإلشهاد على الرجعية

  .ك الرَّجعة ، فليس مبراجع اإلشهاد على الرجعية ندب عند اجلمهور ، وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذل
  .إذا قبل أو باشر أو ملس بشهوة ، فهو رجعة وكذلك النظر إىل الفَْرج رجعة : وقال أبو حنيفة وأصحابه 

  .إذا تكلم بالرجعة ، فهي رجعة : وقال الشافعي وأبو ثور 
  .الليث وبعض املالكية وطؤه مراجعة على كُلِّ حال ، نواها أو مل ينوها ، وهو مذهب أمحد وإليه ذهب : وقيل 

إذا وطىء ومل ينو الرجعة ، فهو َوطْء فاسد ، وال يعود إىل : وكان مالك يقول : قال القرطيب رضي اهللا عنه 
  .وطئها حىت يستربئها من مائِه الفاسد ، وله الرجعة يف بقية العدة األوىل ، وليست له رجعة يف هذا االسترباء 

  ةفصل فيمن أوجب اإلشهاد يف الرجع
  .أوجب اإلشهاد يف الرجعة اإلمام أمحد يف إحدى الروايتني عنه ، والشافعي كذلك لظاهر األمر 

إنَّ الرجعة ال تفتقر إىل القبول فلم تفتقر إىل اإلشهاد : وقال مالك وأبو حنيفة وأمحد والشافعي يف القول اآلخر 
  .كسائر احلقوق ، وخصوصاً حل الظهار بالكفارة 

  فصل
د انقضاء العدة أنه راجع امرأته يف العدة ، فإن صدقته جاز ، وإن أنكرت حلفت ، فإن أقام بينةً أنه إذا اّدعى بع

ارجتعها يف العدة ، ومل تعلم بذلك مل يضّره جهلها ، وكانت زوجته وإن كانت قد تزوجت ومل يدخل هبا ، مث 



  :ايتان يف ذلك رو -رمحه اهللا  -أقام األول البّينة على رجعتها ، فعن مالك 
  .أن األول أحق هبا : إحدامها 

  .أن الثاين أحق هبا ، فإن كان الثاين قد دخل هبا فال سبيل لألول إليها : واألخرى 
  .} ذََوي َعْدلٍ مِّنكُْم { : قوله 

  .من املسلمني : قال احلسُن 
ذََوْي « ث؛ ألن من أحراركم ، وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون اإلنا: وعن قتادة 

  .للمذكر » 
  .» وال مدخل للنساء فيما عدا األموال : ولذلك قال علماؤنا « : قال القرطيب 

  .» البقرة « كما تقدم يف } َوأَِقيُمواْ الشهادة ِللَِّه { : قوله 
  . تقرباً إىل اهللا يف إقامة الشهادة على وجهها إذا مست احلاجة إليها من غري تبديل وال تغيري: أي 

فأما غري املؤمن فال ينتفع هبذه } َمن كَانَ ُيْؤِمُن باهللا واليوم اآلخر { يرضى به : أي } ذَِلكُْم ُيوَعظُ بِِه { : قوله 
  .املواعظ 

  .} َوَمن َيتَّقِ اهللا َيْجَعل لَُّه َمْخَرجاً { : قوله 
كما » ا سبق من أمر الطالق على السُّنَّة مجلة اعتراضية مؤكدة مل} َوَمن َيتَّقِ اهللا { : قوله « : قال الزخمشري 

  .مر 
.فتالها [ روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عمن طلق زوجته ثالثاً أو ألفاً هل له من خمرج؟   [  

طلق كما أمره اهللا يكن له خمرج يف : هذا يف الطالق خاصة ، أي : وقال ابن عباس والشعيب والضحاك  من 
  .يكون كأحد اخلطاب بعد العدة الرجعة يف العدة ، وأن 
  .جيعل له حمرجاً ينجِّيه من كل كربٍ يف الرجعة يف الدنيا واآلخرة : وعن ابن عبَّاس أيضاً 

  .قاله علي بن صاحل . املخرج هو أن يقنعه اهللا مبا رزقه : وقيل 
  .النار إىل اجلنة  من} جيعل له خمرجاً { بالصَّرب عند املصيبة } َوَمن َيتَّقِ اهللا { : وقال الكليب 
  .خمرجاً مما هنى اهللا عنه : وقال احلسن 

  .خمرجاً من كل شدة : وقال أبو العالية 
  .خمرجاً من كل شيء ضاق على الناس : وقال الربيع بن خيثم 

} َيْرُزقُْه َو{ من العقوبة } َيجَْعل لَُّه َمْخَرجاً { يف أداء الفرائض } َوَمن َيتَّقِ اهللا { : وقال احلسني بن الفضل 
  .أن يبارك له فيما آتاه } ِمْن َحْيثُ الَ َيْحَتِسُب { الثواب 

ِمْن { من عقوبة أهل البدع } َيْجَعل لَُّه َمْخَرجاً { يف اتباع السُّنَّة } َوَمن َيتَّقِ اهللا { : وقال سهل بن عبد اهللا 
  .} َحْيثُ الَ َيْحَتِسُب 

مما كلفه اهللا باملعونة } َيْجَعل لَُّه َمْخَرجاً { وله وقوَّتِه بالرجوع إىل اللَّه ومن تربأ من ح: وقال أبو سعيد اخلدري 
.  

  .اآلية على العموم : وقال ابن مسعود ومسروق 



َوَمن { : وتال « إنِّي ألعلُم آَيةً لْو أَخذَ النَّاُس بَِها لَكَفَتُهْم » : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم « : وقال أبو ذر 
الَ َيْحَتِسُب  َيتَّقِ   .» فما زال يكررها ويعيدها [ } اهللا َيْجَعل لَُّه َمْخَرجاً َويَْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ 

} ومن يتق اهللا جيعل له خمرجاً ويزرقه من حيث ال حيتسب { قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم « : وقال ابن عباس 
  .« » ، ومن شدائد يوم القيامة  خمرجاً من ُشبهات الدنيا ، ومن غمرات املوِت» : قال ] 

نزلت يف عوف بن مالك األشجعي ، أسر املشركون ابناً له يسمى ساملاً ، فأتى رسول « : وقال أكثر املفسرين 
، فما تأمرين؟ قال : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشتكي إليه الفاقة ، وقال   -إن العدّو أسر ابين وجزعت األم 

َك وإيَّاَها أن َتْسَتكِْثَرا من قول ال حول وال قوة إال باهللا  »:  -عليه الصالة والسالم  اتِّق اللََّه واْصبِْر ، وآُمُر
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرين وإياك أن نستكثر من : ، فعاد إىل بيته ، وقال المرأته « العلي العظيم 

، فغفل العدو عن ابنه نِْع: فقالت « ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم » قول  َم ما أمرنا به ، فجعال يقوالن 
فساق غنمهم ، وجاء هبا إىل أبيه ، وهي أربعة آالف شاٍة ، فنزلت اآلية ، وجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .» تلك األغنام له 
  .اً إنه أصاب مخسني بعري: فقال الكليب . وروي أنه جاء وقد أصاب إبالً من العدو ، وكان فقرياً 

  .فانفلت ابنه من األسر وركب ناقة للقوم ومر يف طريقه بسرح هلم فاستاقه : ويف رواية 
اعاً ، فقال أبوه للنّيب صلى اهللا عليه وسلم أحيل يل أن آكل مما أتى به ابين؟ قال « : وقال مقاتل  أصاب غنماً ومت

  .} َوَيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ الَ َيْحَتِسُب  َوَمن َيتَّقِ اهللا َيْجَعل لَُّه َمْخَرجاً{ : ، ونزلت » نعم : 
ِه كَفَاُه « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى احلسن عن عمران بن احلصني قال  َمن انقَطََع إىل اللَّ

  .» اللَُّه كُلَّ َمؤونٍة وَرَزقَُه ِمْن َحْيثُ ال َيْحَتِسُب ، ومن انقطع إىل الدُّنيا وكلها اللَُّه إليِه 
إذا اتقى وآثر احلالل والصرب على أهله فتح اهللا عليه إن كان ذا ضيق ورزقه من حيث ال : أي : وقال الزجاج 

  .حيتسب 
يه وسلم قال : وعن ابن عباس  َمْن أكْثََر االْسِتْغفَاَر َجَعلَ اللَُّه لَُه من كُلِّ َهمٍّ فَرجاً ، « : أن النيب صلى اهللا عل

  .» اً ، وَرزقَُه ِمْن َحْيثُ ال َيْحَتِسُب وِمن كُلِّ ضيقٍ َمْخَرج

  .} َوَمن َيَتَوكَّلْ َعلَى اهللا فَُهَو َحْسُبُه { : قوله 
ا أمهَّه    .أن من فّوض إليه أمره كفاُه م

من اتقى اهللا وجانب املعاصي وتوكل عليه فله فيما يعطيه يف اآلخرة من ثوابه كفاية ، ومل يرد الدنيا؛ : وقيل 
  .قد يصاب يف الدنيا وقد يقتل ألن املتوكل 

ِه لرزقَكُم كََما َيرزُق الطَّْير َتْغُدو « :  -عليه الصالة والسالم  -وقال  حقَّ َتوكُِّل لَْو أنَّكُْم َتتوكَّلُونَ على اللَِّه 
  .» ِخَماصاً وَتُروُح بِطَاناً 

  .} إِنَّ اهللا َباِلغُ أَْمرِِه { : قوله 
  .مضاف إليه على التخفيف » أْمرِِه « تنوين  من غري» َباِلغُ « : قرأ حفص 
  .بالتنوين والنصب ، وهو األصل ، خالفاً أليب حيان : والباقون 

  .» أمره « ورفع » بالغ « بتنوين » َباِلغٌ أْمُرُه « : وقرأ ابن أيب عبلة وداود بن أيب هند ، وأبو عمرو يف رواية 



  :وفيه وجهان 
  .» إن « مبتدأ مؤخر ، واجلملة خرب » أمره « مقدماً ، و  خرباً» بالغ « أن يكون : أحدمها 
  .فاعل به » أمره « و » إن « خرب » بالغ « أن يكون : والثاين 

  .أمره بالغ : أي : قال الفراء 
  .بالغ أمره ما أراد : واملفعول حمذوف ، والتقدير » بالغ « مرتفع ب » أمره « : وقيل 

  :وفيه وجهان . بالرفع » أمُره « ب ، بالنص» بالغاً « : وقرأ املفضل 
» إن « هو خرب } قَْد َجَعلَ اهللا { نصباً على احلال ، و » بالغاً « أن يكون : وهو ختريج الزخمشري : أظهرمها 
  .إن اهللا قد جعل لكل شيء قدراً بالغاً أمره : تقديره 
  ]الطويل : [ أن يكون على لغة من ينصب االسم واخلرب هبا ، كقوله : والثاين 
  إنَّ ُحرَّاسَنا أْسدَا. ..  -  ٤٧٨٢
  .مستأنفاً كما يف القراءة الشهرية » قَْد َجَعلَ « ويكون 

  .ما شاء ، كما تقدم يف القرطيب : حمذوف ، تقديره » بالغ « فمفعول » أمره « ومن رفع 
  فصل يف معىن اآلية

عليه إال أن من توكل عليه يكفر عنه سيئاته ، يعين قاضٍ أمره فيمن توكل عليه وفيمن مل يتوكل : قال مسروق 
  .ويعظم له أجراً 

  .} قَْد َجَعلَ اهللا ِلكُلِّ َشْيٍء قَْدراً { : قوله 
ُهنَّ { : إن من قوله تعاىل : قيل  } قَْدراً { : آية ، ومنه إىل قوله تعاىل } َمْخَرجاً { : إىل قوله } فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَ

  .يف واملدين اجملموع آية واحدة آية أخرى ، وعند الكو
  .بفتح الدال » قَدراً « : وقرأ جناح بن حبيش 

  .لكل شيء من الشدة والرخاء أجالً ينتهي إليه : واملعىن 
  .تقديراً : وقيل 

  .هو قدر احليض يف األجل والعدة : وقال السدي 
فقال أصحاب النيب صلى اهللا } لَى اهللا فَُهَو َحْسُبُه َوَمن َيَتَوكَّلْ َع{ : ملا نزل قوله تعاىل : وقال عبد اهللا بن رافع 

فيكم } إِنَّ اهللا َباِلغُ أَْمرِِه { : ، فنزلت » فََنْحُن إذَا توكلَنا علْيِه ُيرِسلُ َما كَانَ لََنا َوالَ َنْحفَظُُه « : عليه وسلم 
  .وعليكم 

كفاه ، ومن آمن به هداه ، ومن أقرضه  إنَّ اهللا قضى على نفسه أن من توكل عليه: وقال الربيع بن خيثم 
دعاه أجاب له    .جازاه ، ومن وثق به جنَّاه ، ومن 

ُه { : وتصديق ذلك يف كتاب اهللا  َوَمن َيَتَوكَّلْ َعلَى اهللا فَُهَو { ، ]  ١١: التغابن [ } َوَمن ُيْؤِمن باهللا َيْهِد قَلَْب
َوَمن َيْعَتِصم باهللا فَقَْد ُهِدَي إىل { ، ]  ١٧: التغابن [ } ُيَضاِعفُْه لَكُْم  إِن ُتقْرُِضواْ اهللا قَْرضاً َحَسناً{ ، } َحْسُبُه 

ةَ الداع إِذَا َدَعاِن { ، ]  ١٠١: آل عمران [ } ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ  َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي فَإِنِّي قَرِيٌب أُجِيُب َدْعَو
. ١٨٦: البقرة [ }   [  



لْأَْحَمالِ َن ِمَن الَْمِحيضِ ِمْن نَِساِئكُْم إِِن اْرتَْبُتْم فَِعدَُّتُهنَّ ثَلَاثَةُ أَْشُهرٍ َواللَّاِئي لَْم َيِحْضَن َوأُولَاُت اَواللَّاِئي َيِئْس
ِه أَْنَزلَُه إِلَْيكُْم َوَمْن َيتَّقِ اللََّه ذَِلَك أَْمُر اللَّ) ٤(أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسًرا 

  ) ٥(ُيكَفِّْر َعْنُه َسيِّئَاِتِه َوُيْعِظْم لَُه أَْجًرا 

  .} والالئي َيِئْسَن { : قوله 
  .تقدم اخلالف فيه 

  .باإلظهار » والالّئي يئسن « : وأبو عمرو يقرأ هنا 
ثله [ وقاعدته يف  ت عنده عارضة لكوهنا بدالً من مهزة ، فكأنه مل جيتمع مثالن ، اإلدغام ، إال أن الياء ملا كان] م

متحركة ، واحلرف ما دام متحركاً ال يدغم يف غريه ، وقرىء » الالئي « وأيضاً فإن سكوهنا عارض ، فكأن ياء 
  .فعالً ماضياً » َيِئْسَن « : 

  .مضارع » َيْيئَْسَن « : وقرىء 
  .} ِمَن احمليض ِمن نَِّسآِئكُْم { و 
  .األوىل البتداء الغاية ، وهي متعلقة بالفعل قبلها ، والثانية للبيان متعلقة مبحذوف » من « 
خربه ، واجلملة خرب األول ، والشرط » ثَالثةُ أْشُهرٍ « مبتدأ ثاٍن ، و » فَعدَُّتُهنَّ « مبتدأ ، و » الالَِّئي « و 

  .معترض ، وجوابه حمذوف 
، واجلملة الشرطية خرب املبتدأ ، ومتعلق االرتياب } فَِعدَُّتُهنَّ ثَالَثَةُ أَْشُهرٍ { جوابه »  إن اْرَتْبُتْم« وجيوز أن يكون 

  .إن ارتبتم يف أهنا يئست أم ال إلمكان ظهور محل وإن كان انقطع دمها : حمذوف ، تقديره 
هذا عدة املرتاب فيها إن ارتبتم يف دم البالغات مبلغ اليأس أهو دم حيض ، أو استحاضة ، وإذا كان : وقيل 

  .فغري املُرَتاب فيها أوىل 
  .َتَيقَّْنُتْم ، فهو من األضداد : مبعىن » إِن ارَتْبُتْم « إن : وأغرب ما قيل 

  .} والاليت لَْم َيِحْضَن { : قوله 
، أي  : ، أي  فعدهتن ثالثة أشهر أيضاً ، واألوىل أن يقدر مفرداً: مبتدأ ، خربه حمذوف ، فقدره مجلة كاألوىل 

  .فكذلك أو مثلهن 
لكان » فعدَُّتُهنَّ « : عطف املفردات ، وأخرب عن اجلمع بقوله » الالَِّئي َيِئْسَن « بأنه معطوف على : ولو قيل 

والالئي { و : وهذا ظاهر قول أيب حيان . وجهاً حسناً ، وأكثر ما فيه توسُّطُ اخلرب بني املبتدأ وما عطف عليه 
  .» والالئي « ، فإعرابه مبتدأ كإعراب » والالَِّئي َيِئْسَن « طوف على قوله مع} لَْم َيِحْضَن 

خرب املبتدأ الثاين وهو وخربه » أن َيَضْعَن « مبتدأ ثاٍن ، و » أَجلُُهنَّ « مبتدأ ، و } َوأُْوالَُت األمحال { : قوله 
  .خرب األول 

  .» َحْملَُهنَّ « على إفراد : والعامَّة 
  .» َماهلُنَّ أْح« : والضحاك 

  فصل يف عدة اليت ال ترى الدم
ملا بني أمر الطالق والرجعة يف اليت حتيض ، وكانوا قد عرفوا عدة ذوات األقراء عرفهم يف هذه السورة عدة 



  .اليت ال ترى الدم 
يمان  ها ، قال أيبُّ ملا نزل عدة النِّساء يف سورة البقرة يف املطلقة واملتوىف عنها زوج: قال أبو عثمان عمري بن سل

، الصغار والكبار : يا رسول اهللا ، إن ناساً يقولون : بن كعب  قد بقي من النساء من مل يذكر فيهن شيء 
  .اآلية } والالئي َيِئْسَن { : وذوات احلَْمل ، فنزلت 

ذكر قوله تعاىل : وقال مقاتل  قال خالّد ]  ٢٢٨: البقرة [ } واملطلقات َيَتَربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ ثَالَثَةَ قرواء { : ملا 
{ : يا رسول اهللا ، فما عّدة اليت مل َتِحْض ، وعدة اليت انقطع حيضها وعدة احلُْبلى؟ فنزلت : بن النعمان 

  .قعدن عن احليض : ، يعين } والالئي َيِئْسَن ِمَن احمليض ِمن نَِّسآِئكُْم 

  .فنزلت اآلية  إن معاذ بن جبل سأل عن عّدة الكبرية اليت يئست ،: وقيل 
  .اآلية واردة يف املستحاضة ال تدري دم حيض هو أو دم علة؟ : وقال جماهد 

  فصل يف تفسري اآلية
شككتم : أي » إن ارتْبُتْم « ، فال يرجون أن حيضن } والالئي َيِئْسَن ِمَن احمليض ِمن نَِّسآِئكُْم { : قال املفسرون 

.  
  .شكًّا ويقيناً كالظَّن تيقنتم ، وهو من األضداد ، يكون : وقيل 

  .أن يكون املعىن إن شككتم ، فلم تدروا ما احلكم فيهن : واختيار الطَّربي 
  .إن ارتبتم يف حيضها وقد انقطع عنها احليض وكانت ممن حييض مثلها : وقال الزجاج 
  .شهر عدهتا ثالثة أ: ويف هذا نظر ، ألنا إذا شككنا ، هل بلغت سن اليأس مل نقل : قال القشريي 

  .واملعترب يف سن اليأس أقصى عادة امرأة يف العامل 
  .غالب نساء عشرية املرأة : وقيل 

للمخاطبني ، يعين إن مل تعلموا كم عدة اآليسة ، واليت مل حتْض فالعّدة هذه » إن اْرَتْبُتْم « : قوله : وقال جماهد 
.  

 أو من احليض املعهود أو من االستحاضة فالعدة املعىن إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كرب: وقيل 
  .ثالثة أشهر 

من الريبة املرأة املستحاضة اليت ال يستقيم هلا احليض حتيض يف أول الشهر مراراً ، ويف : وقال عكرمة وقتادة 
  .األشهر مرة 

  .دة إنه متصل بأول السورة ، واملعىن ال خترجوهن من بيوهتن إن ارتبتم يف انقضاء الع: وقيل 
  .» وهو أصح ما قيل فيه « : قال القرطيب 

  فصل يف املرتابة يف عدهتا
املرتابة يف عدهتا مل تنكح حىت تستربىء نفسها من ريبتها ، وال خترج من العدة إال بارتفاع الرِّيبة ، وقد قيل يف 

طلَّقها زوجها ، منها تسعة أشهر استرباء ،  املرتابة اليت ارتفع حيضها ، ال تدري ما رفعه إهنا تنتظر سنة من يوم 
وثالثة عدة ، فإن طلقها فحاضت حيضة ، أو حيضتني ، مث ارتفع حيضها بغري يأس منها انتظرت تسعة أشهر مث 

  .وهذا قول الشافعي بالعراق ] . لألزواج [ ثالثة من يوم طهرت من حيضها مث حلت 



أربعة أشهر وعشراً ، واألمة [ أة بعد التسعة أشهر فعلى قياس هذا القول تقيم احلرة املتوىف عنها زوجها املسترب
  ] .شهرين ومخس ليال بعد التسعة أشهر 

  .أن أقراءها على ما كانت حىت تبلغ سنَّ اليائسات : وروي عن الشافعي أيضاً 
  .وهو قول النخعي والثوري وغريمها ، وحكاه أبو عبيدة عن أهل العراق 

  فصل يف ارتياب املرأة الشابة
  .تابت املرأة الشابة هل هي حامل أم ال؟ إذا ار

، وإن مل يستنب ، فقال مالك  عدة اليت ارتفع حيضها وهي شابة سنة ، وبه : فإن استبان محلها فأجلها وضعه 
  .قال أمحد وإسحاق وروي عن عمر بن اخلطَّاب وغريه 

رها وإن مكثت عشرين يرون أن عدهتا ثالث حيض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة يف عم» العراق « وأهل 
  .سنةً ، إال أن تبلغ من الكرب سنا تيأس فيه من احليضِ فتكون عدهتا بعد اإلياس ثالثة أشهر 

  .وهذا األصح من مذهب الشافعي وعليه مجهور العلماء ، وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه : قال الثعليب 
، ألن اهللا تعاىل جعل عدة اآليسة : قال إلكيا    .واملرتابة ليست آيسة . ثالثة أشهر وهو احلق 

  فصل فيمن تأخر حيضها ملرض
  .تعتد تسعة أشهر مث ثالثة كما تقدم : فأما من تأخر حيضها ملرض ، فقال مالك وبعض أصحابه 

  .هي كاملرضع بعد الفطام باحليض أو بالسنة : وقال أشهب 
ال حتيض أل جل الرضاع مث مرض حبان فخاف أن وقد طلق حبان بن منقذ امرأته وهي ترضع ، فمكثت سنة 

ّي وزيد فقاال  نرى أن ترثه ، ألهنا ليست من القواعد وال من الصغار ، : ترثه فخاصمها إىل عثمان وعنده عل
  .فمات حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة 

  فصل
، فتحل  لو تأّخر احليض بغري مرض وال رضاع فإهنا تنتظر سنة ال حيض فيها ، تسعة أشهر مث ثالثة على ما تقدم 

  .ما مل ترتب حبمل ، فإن ارتابت حبمل أقامت أربعة أعوام أو مخسة أو سبعة على االختالف 
، فإن جتاوزهتا حلت « : قال القرطيب    .» وأشهر األقوال مخسة أعوام 
  .ال حتل أبداً حىت تنقطع عنها الريبة : وقال أشهب 

بقى الولد يف بطنها مخسة أعوام جاز أن يبقى عشرة أو أكثر وهو الصحيح ، إذا جاز أن ي« : قال ابن العريب 
  .، وروي مثله عن مالك » من ذلك 

  فصل فيمن جهل حيضها باالستحاضة
  :وأما اليت جهل حيضها باالستحاضة ففيها أقوال 

  .وهو قول الليث . تعتد سنة : قال ابن املسيب 
  .» سنة « ت مستحاضة عدة املطلقة واملتوىف عنها زوجها إذا كان: قال الليث 

دم استحاضتها ، وميزت ذلك أو مل « : قال القرطيب  وهو مشهور قول علمائنا ، سواء علمت دم حيضها من 
، منها تسعة أشهر استرباء ، وثالثة عّدة    .» متيزه ، عّدهتا يف مذهب مالك سنة 



  .لتابعني واملتأخرين عدهتا ثالثة أشهر ، وهو قول مجاعة من ا: وقال الشَّافعي يف أحد أقواله 
  .» وهو الصحيح عندي « : قال ابن العريب 
  .املستحاضة إذا علمت إقبال حيضتها وإدبارها اعتدت بثالثة قُُروٍء : وقال أبو عمر 
  .» وهذا أصّح يف النظر ، وأثبت يف القياس واألثر « : قال القرطيب 

  .} والالئي لَْم َيِحْضَن { : قوله 
، وإمنا كانت عدهتا األشهر لعدم األقراء يف حقِّها عادة ، الصغرية ، ف: يعين  عدهتن ثالثة ، فأضمر اخلرب 

واألحكام إمنا أجراها اللَّه تعاىل على العادات ، فتعتد باألشهر ، فإن رأت الدَّم يف زمن احتماله عند النِّساء 
ما أن املُِسنَّة إذا اعتدت بالدم ، مث انتقلت إىل الدَّم لوجود األصل ، فإذا وجد األصل مل يبق للبدل حكم ، ك

  .ارتفع عادت إىل األشهر ، وهذا إمجاع 
  فصل
، وإن كان ظاهراً يف املطلقة؛ ألنه عليها عطف وإليها رجع } َوأُْوالَُت األمحال أََجلُُهنَّ { : قوله  وضع احلمل 

« يعة ، كما مضى يف سورة عقب الكالم ، فإنه يف املتوىف عنها زوجها كذلك ، لعموم اآلية ، وحديث سب
  .» البقرة 

  .فإذا وضعت املرأة ما يف بطنها من علقة أو مضغة حلت عند مالك 
ال حتل إال بوضع ما يتبني فيه شيء من خلق اإلنسان ، فإن كانت حامالً بتوءمني مل : وقال الشافعي وأبو حنيفة 

  .تنقض عدهتا حىت تضع الثاين منهما 
  .} هللا َيْجَعل لَُّه ِمْن أَْمرِِه ُيْسراً َوَمن َيتَّقِ ا{ : قوله 
  .يف الرجعة } َيْجَعل لَُّه ِمْن أَْمرِِه ُيْسراً { من يتقه يف طالق السنة : أي 

  .ومن يتق اهللا يف اجتناب معاصيه جيعل له من أمره يسراً يف توفيقه للطاعة : وقال مقاتل 
يعمل : أي } َوَمن َيتَّقِ اهللا { مر اهللا أنزله إليكم وبيََّنُه لَكُْم ، الذي ذكر من األحكام أ: أي } ذَِلَك أَْمُر اهللا { 

  .يف اآلخرة : أي } ُيكَفِّْر َعْنُه َسيِّئَاِتِه َوُيْعِظْم لَُه أَْجراً { بطاعته 
  .} َوُيْعِظْم لَُه أَْجراً { : قوله 

  .» أعظم « هذه قراءة العامة مضارع 
  .مضارع عظم مشدداً  بالتشديد ،» يعظم « : وابن مقسم 
  .وهو التفات من غيبة إىل تكلم » أعظم « بالنون ، مضارع » نعظم « : واألعمش 

ْملٍ فَأَْنِفقُوا َعلَْيهِنَّ أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَْنُتْم ِمْن ُوْجِدكُْم َولَا ُتَضارُّوُهنَّ ِلُتَضيِّقُوا َعلَْيهِنَّ َوإِنْ كُنَّ أُولَاِت َح
فََسُتْرِضُع لَُه أُْخَرى  َضْعَن َحْملَُهنَّ فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َوأَْتِمُروا َبْيَنكُْم بَِمْعُروٍف َوإِنْ َتَعاَسْرُتْمَحتَّى َي

)٦ (  

  .} أَْسِكُنوُهنَّ { : قوله 
كيف : كأنه قيل } َوَمن َيتَّقِ اهللا { قوله  وما بعده بيان ملا شرط من التقوى يف} أَْسِكُنوُهنَّ { : قال ابن اخلطيب 



  .» أسكنوُهنَّ « : يعمل بالتقوى يف جنس املعتدات؟ فقيل 
  :فيه وجهان . } ِمْن َحْيثُ َسكَنُتم { : قوله 

  .للتبعيض » من « أن : أحدمها 
ُسكناكم ، بعض مكان : أسكنوهن مكاناً من حيثُ سكنتم ، أي : مبعضها حمذوف معناه « : قال الزخمشري 

  .» بعض أبصارهم : أي ]  ٣٠: النور [ } َيُغضُّواْ ِمْن أَْبَصارِِهْم { : كقوله تعاىل 
  .إن مل يكن إال بيت واحد ، فأسكنها يف بعض جوانبه : قال قتادةُ 

  .صلة ، واملعىن أسكنوهن من حيث سكنتم » من « : وقال يف الكشاف : قال ابن اخلطيب 
  .قاله احلويف ، وأبو البقاء . الغاية  أهنا البتداء: والثاين 

» ِمن ُوْجِدكُم « واملعىن تسّببوا إىل إسكاهنن من الوجه الذي تسكنون أنفسكم ودلّ عليه قوله : قال أبو البقاء 
  .الِغَنى : ، والُوْجد 

  :فيه وجهان . » من وجدكم « : قوله 
  .كرار العامل ، وإليه ذهب أبو البقاء بت} ِمْن َحْيثُ َسكَنُتم { : أنه بدل من قوله : أظهرمها 
  .أسكنوهن من سعتكُم : كأنه قيل 

ِمْن « ، وإليه ذهب الزخمشري ، فإنه قال بعد أن أعرب } ِمْن َحْيثُ َسكَنُتم { : أنه عطف بيان لقوله : والثاين 
ِمْن َحْيثُ َسكَنُتم { لقوله هو عطف بيان : قلت « ِمْن ُوْجِدكُْم » فقوله : فإن قلت « : تبعيضية ، قال » َحْيثُ 

  .» الوسع والطاقة : أسكنوهن مكاناً من مسكنكم مما تطيقونه ، والُوْجد : ومفّسر له ، كأنه قيل } 
إمنا عهد هذا يف البدل ، ولذلك أعربه أبو البقاء . وناقشه أبو حيان بأنه مل يعهد يف عطف البيان إعادة العامل 

  .بدالً 
  .بضم الواو »  وجدكم« : وقرأ العامة 

  .بفتحها : واحلسن ، واألعرج ، وأبو حيوة 
  .بكسرها : والفياض بن غزوان وعمرو بن ميمون ويعقوب 

  .وهي لغات مبعىن واحد 
احلُْزن أيضاً واحلب : الِغَنى والقُدرة ، والَوْجد بفتح الواو : وجدت يف املال أجد ُوْجداً وجدة ، والُوْجد : يقال 

  .والغضب 
  فسري اآليةفصل يف ت

، } أَْسِكُنوُهنَّ { : خيرج عنها إذا طلقها ويتركها يف املنزل لقوله تعاىل : روى أشهب عن مالك : قال القرطيب 
  .فلو كان معها ما قال أسكنوهن 

زواجهن يعين املطلقات الاليت بنَّ من أ} أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَنُتم { قال مالك يف قوله تعاىل : وقال ابن نافع 
فال رجعة هلم عليهن ، وليست حامالً ، فلها السُّكَنى ، وال نفقة هلا وال كُْسوة؛ ألهنا بائن منه ، وال يتوارثان 

  .وال رجعة له عليها ، وإن كانت حامالً فلها الكسوة والنفقة واملسكن حىت تنقضي عدهتا 
 طلقها فيها ملكاً للزوج وجب على الزوج ونعين بالكسوة مؤونة السكن ، فإن كانت الدار اليت: قال البغوي 

أن خيرج ويترك الدار هلا مدة عدهتا ، وإن كانت بإجارة فعلى الزوج األجرة ، وإن كانت عاريةً فرجع املعري 



فيها فعليه أن يكتري هلا داراً تسكنها ، فأما من مل َتبِْن منه ، فإهنا امرأته يتوارثان ، وال خترج إال بإذن زوجها ما 
ت يف العدة ومل يؤمر بالسكن هلما ألن ذلك الزم للزوج مع النفقة والكسوة حامالً كانت أو غري حامل ، دام

ُهنَّ { : وإمنا أمر اهللا بالسكن للبائن ، قال تعاىل  فجعل } َوإِن كُنَّ أُْوالَِت َحْملٍ فَأَنِفقُواْ َعلَْيهِنَّ حىت َيَضْعَن َحْملَ
  .ات من أزواجهن السكىن والنفقة للحوامل البائن -عز وجل  -اهللا 

ملا ذكر السكىن أطلقها لكل مطلقة ، فلما ذكر النفقة قيدها باحلمل ،  -تعاىل  -إن اهللا « : قال ابن العريب 
  .» فدل على أن املطلقة البائن ال نفقة هلا 

أن هلا السَّكىن وال : عي فمذهب مالك والشاف: اختلف العلماء يف املطلقة ثالثاً على ثالثة أقوال : قال القرطيب 
  .نفقة هلا 

  .أن هلا السكىن والنفقة : ومذهب أيب حنيفة وأصحابه 
، حلديث فاطمة بنت قيس قالت : ومذهب أمحد وإسحاق وأيب ثور  دخلت على « : ال نفقة هلا وال ُسكىن 

م أنه ليس يل إن زوجي طلقين ، وإن هذا يزع: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعي أخو زوجي ، فقلت 
إن زوجها طلَّقها : بل لك السُّكىن والنفقة ، قال : ُسكَْنى وال نفقة ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

، فَلمَّا قدمُت : ثالثاً ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  الكُوفَة » إنََّما السُّكَْنى والنَّفقةُ على من لَُه علْيَها َرْجَعةٌ 
  .» إن هلا السكىن والنفقة : د بن يزيد ليسألين عن ذلك ، وإن أصحاب عبد اهللا يقولون طلبين األسو« 

، فإن : لقيين األسود بن يزيد ، فقال : وعن الشعيب قال  ، اتق اهللا وارجع عن حديث فاطمة بنت قيسٍ  يا شعيب 
قيس عن رسول اهللا صلى  ال أرجع عن شيء حدثتين به فاطمة بنت: عمر كان جيعل هلا السكىن والنفقة ، قلت 

  .اهللا عليه وسلم 
  .وألنه لو كان هلا سكىن ملا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تعتدَّ يف بيت ابن أم مكتومٍ 

  .كانت فاطمة يف مكان وحش ، فخيف على ناحيتها : وأجيب عن ذلك مبا روت عائشة أهنا قالت 
  .هنا على أمحائها إمنا نقلت فاطمة لطول لسا: وقال سعيد بن املسيب 

[ } الَ َتْدرِى لََعلَّ اهللا ُيْحِدثُ بَْعَد ذَِلَك أَْمراً { : ال سكىن إال للرجعية ، لقوله تعاىل : وقال قتادة وابن أيب ليلى 
  .راجع إىل ما قبله ، وهي املطلقة الرجعية } أَْسِكُنوُهنَّ { : ، وقوله تعاىل ]  ١: الطالق 

  شبهةفصل يف املعتدة عن وطء ال
، « : قال البغوي  ، فال ُسكَْنى هلا وال نفقة  وأما املُعتدَّة عن وطء الشبهة واملفسوخ نكاحها بِعْيبٍ أو خيار عتق 

ة زوج ال نفقة هلا حامالً كانت أو حائالً عند أكثر العلماء ، وروي عن عليٍّ  وإن كانت حامالً ، واملعتدة من وفا
واختلفوا يف . ركة حىت تضع ، وهو قول شريح والشعيب والنخعي والثوري أن هلا النفقة إن كانت حامالً من الت

  :سكناها 
  :فللشافعي قوالن 

، : أحدمها  ، وبه قال عطاء واحلسن  ال سكىن هلا بل تعتّد حيث شاءت ، وهو قول علي وابن عبَّاس وعائشة 
  .وهو مذهب أيب حنيفة 



هللا بن مسعود وعبد اهللا بن عمر وبه قال مالك ، وسفيان هلا السكىن ، وهو قول عمر وعثمان وعبد ا: والثاين 
الثوري ، وأمحد ، وإسحاق ، ملا روى كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفُريعة بنت مالك بن 

أخربهتا أهنا جاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسأله أن «  -وهي أخت أيب سعيد اخلدري  -سنان 
« القدوم » بين خدرة ، فإن زوجها خرج يف طلب أعبد له أبقوا حىت إذا كانوا بطرف ترجع إىل أهلها يف 

حلقهم فقتلوه ، فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أرجع إىل أهلي ، فإن زوجي مل يتركين يف منزل 
ذا كنت يف احلُْجرة ، فانصرفت حىت إ« َنَعْم » قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ميلكه وال نفقة ، فقالت 

أو يف املسجد دعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمر يب فدعيت له ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اْمكُِثي حتَّى يبلغ الِكَتاُب » : فرددت عليه القصة اليت ذكرت من شأن زوجي ، فقال : قالت « كَْيَف قُلِْت؟ » 

فلما كان عثمان أرسل إيلّ فسألين عن ذلك ، : أربعة أشُهر وَعْشراً ، قالت  فاعتددت فيه: ، قالت « أَجلَُه 
  .» فأخربته ، فاتبعه وقضى به 
اْمكُِثي ِفي َبْيِتِك حتَّى « : إذنه لفريعة أوالً بالرجوع إىل أهلها صار منسوخاً بقوله : فمن قضى هبذا القول قال 

  .أمرها باملكث آخراً استحباباً ال وجوباً : كىن قال ، ومن مل يوجب السُّ» يبلغ الِكَتاُب أَجلَُه 
هِنَّ { : قوله    .} َوالَ ُتَضآرُّوُهنَّ ِلُتَضيِّقُواْ َعلَْي

  .يف املسكن : قال جماهد 
  .وهو قول أيب حنيفة . يف النَّفقة : وقال مقاتل 

  .أن يطلقها فإذا بقي يومان من عدهتا راجعها ، مث طلقها : وعن أيب الضحى 
  .} َوإِن كُنَّ أُْوالَِت َحْملٍ فَأَنِفقُواْ َعلَْيهِنَّ حىت َيَضْعَن َحْملَُهنَّ { : ه قول

هذا يف وجوب النَّفقة والسُّكىن للحامل املطلقة ثالثاً أو أقل حىت تضع محلها ، فأما احلامل املتوىف عنها زوجها ، 
، وسفيان ،  فقال علي ، وابن عمر وابن مسعود ، وشريح ، والنخعي ، والشعيب ، ومحاد ، وابن أيب ليلى 

  .ينفق عليها من مجيع املال حىت تضع : وأصحابه 
ال ينفق : وقال ابن عباس ، وابن الزبري ، وجابر بن عبد اهللا ، ومالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه 

  .» البقرة « عليها ، إال من نصيبها ، وقد مضى يف 
  .} لَكُْم فَإِنْ أَْرَضْعَن { : قوله 

، أوالدكم منهن فعلى اآلباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهّن وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع  يعين املُطلَّقات 
كما يستأجر أجنبية ، وال جيوز عند أيب حنيفة وأصحابه االستئجار إذا كان الولد منهن ما مل َيبِنَّ ، وجيوز عند 

  .» قرة الب« وتقدم القول يف الرضاع يف . الشافعي 
  .} َوأَْتِمُرواْ { : قوله 

  .أمر بعضهم بعضاً : ائتمر القوم وتأّمروا ، أي : افتعلوا من األمر ، يقال 

وأنشد ]  ٢٠: القصص [ } إِنَّ املأل َيأَْتِمُرونَ بَِك { : تشاوروا؛ وتال قوله تعاىل » ائتمروا « : وقال الكسائي 
  ]الطويل : [ قول امرىء القيس 

ا َيأَتِمْر .. - ب ٤٧٨٢ ْرِء َم   وَيْعُدو َعلَى املَ



  فصل يف هذا اخلطاب
وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من املعروف : لألزواج والزوجات ، أي » وائتمروا « : اخلطاب يف قوله 

  .اجلميل ، واجلميل منه توفري األجرة عليها لإلرضاع 
  . يلحق الولد إضرار ائتمروا يف إرضاع الولد فيما بينكم مبعروف حىت ال: وقيل 
  .هو الكسوة والدثار : وقيل 
  .معناه ال تضار والدة بولدها ، وال مولود له بولده : وقيل 
  .} فََسُتْرِضُع { : قوله 
واملفعول حمذوف } فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم { : لألب ، لقوله تعاىل » له « هو خرب يف معىن األمر ، والضمري يف : قيل 

  .فسترضع الولد لوالده امرأة أخرى ، والظَّاهر أنه خرب على بابه :  للعلم به ، أي
  فصل يف تفسري اآلية

يف أجرة الرضاع فأىب الزوج أن يعطي األم أجرة رضاعها ، وأبت األم أن ترضعه } َوإِن َتَعاَسْرُتْم { : قوله 
  .فليس له إكراهها وليستأجر غري أمه 

  .فليسترضع لولده غريها معناه إن تضايقتكم وتشاكستم : وقيل 
  .إن أبت األم أن ترضع استأجر لولده أخرى ، فإن مل يقبل أجربت أمه على الرضاع باألجْرة : وقال الضحاك 

  .واختلفوا فيمن جيب عليه رضاع الولد 
إرضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية ، إال لشرفها وموضعها ، فعلى األب رضاعه يومئذ : فقال مالك 

  .ماله يف 
  .ال جيب على األم حبال : وقال أبو حنيفة 

  .جيب عليها بكل حال : وقيل 
فإن طلقها فال جيب عليها إرضاعه إال أن ال يقبل ثدي غريها فيلزمها حينئذ اإلرضاع ، فإن اختلفا يف األجرة ، 

، وإن دعا األب فإن دعت إىل أجرة املثل وامتنع األب إال تربعاً فاألم أوىل بأجر املثل إذا مل جيد  األب متربعة 
إىل أجرِ املثل ، وامتنعت األم لتطلب شططاً ، فاألب أوىل به ، فإن أعسر األب بأجرهتا أجربت على رضاع 

  .ولدها 

ِفْق ِممَّا آَتاُه اللَُّه لَا ُيكَلُِّف اللَُّه ُه فَلُْيْن ِه َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُ َنفًْسا إِلَّا َما آَتاَها َسَيْجَعلُ اللَُّه  ِلُيْنِفْق ذُو َسَعٍة ِمْن َسَعِت
  ) ٧(َبْعَد ُعْسرٍ ُيْسًرا 

  .} ِلُينِفْق { : قوله 
  .أعين كسر الالم ، وجزم املضارع هبا : هذه قراءة العامة 

» أن « نصب الفعل بعدها بإضمار » كي « بنصب الفعل على أهنا الم » ِلُيْنِفَق « : وحكى أبو معاذ القارىء 
  .شرعنا ذلك لينفق : لق احلرف حينئذ مبحذوف ، أي ويتع

  .خمففاً » قُِدَر « : وقرأ العامة 
  .مشدداً » قُدَِّر « : وابن أيب عبلة 



  فصل يف وجوب النفقة للولد على الوالد
إهنا  :هذه اآلية أصل وجوب النفقة للولد على الوالد دون األم ، خالفاً حملمد بن املوَّاز إذ يقول : قال القرطيب 

  .على األبوين على قَْدر املرياث 
: ولعل حممداً أراد أهنا على األم عند عدم األب ، ويف البخاري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن العرّيب 

طلِّقْنِي ، ويقُولُ لََك الَعْبُد : َتقُولُ لََك املَرأةُ «  ، و: أنِفْق عليَّ وإالَّ  أنِفْق : يقُولُ لََك اْبُنَك أنِفْق َعلي واسَتْعِملْنِي 
  .وتواردا يف شرعة واحدة ] والسُّنة [ ، فقد تعارض القُرآن » عليَّ إىل َمْن تكلُين؟ 

ال يكلف اهللا الفقري مثل ما يكلف الغين } الَ ُيكَلُِّف اهللا َنفْساً إِالَّ َمآ آَتاَها { : قوله  َسَيْجَعلُ { من املال ، واملعىن 
  .بعد الضيق غىن وبعد الشدة سعة : أي } ُيْسراً  اهللا َبْعَد ُعْسرٍ

  فصل يف اختالف الزوجني يف قبض النفقة
إن القول قول : إذا ختلف الزوجان يف قبض النفقة والكسوة ، فقال القاضي أبو يعلى وأتباعه : قال ابن تيمية 

قوق مثل الصَّداق ، ومثن الزَّوجة ، وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي كما لو اختلف اثنان يف قبض سائر احل
  .املبيع وحنو ذلك ، ومذهب مالك خبالف ذلك 

  .وحسنوا قول الزوج : فيها وجهان : وقال الغزايل 
: وكذلك جييء ألصحاب أمحد وجهان كما لو كان الصداق منفعة حصلت هلا ، فقالت : قال ابن تيمية 

يدة أو غريها مما جيوز جعله صداقاً فإهنا إذا بل حصلت مّني مثل أن يصدقها تعليم قص: حصلت من غريك وقال 
، ففيها وجهان ، فهكذا يف النَّفقة ، : أنا علمتها وقالت : تعلمت من غريه كان عليه األجرة ، فإن قال  بل غريه 

  .بل غريه : أنا رزقتها ، وهي تقول : فإهنا ال ُبدَّ أن تكون قد ارتزقت يف الزمن املاضي ، وهو يقول 
ملقطُوع به أنه ال يقبل قوهلا يف ذلك مطلقاً؛ فإن هذا فيه فساد عظيم على هذا القول يف مذهب والصَّواب ا

الشَّافعي ، وقول أمحد املوافق له وال جييء ذلك على مذهب مالك ، وال على مذهب أيب حنيفة ، وقول أمحد 
اها بالنفقة املاضية ، وإمنا جييء على إن نفقة الزوجة تسقط مبضي الزمان مل يقبل دعو: املوافق له؛ فإنا إذا قلنا 

  .قولنا إن نفقة الزوجة ال تسقط مبضي الزمان ، كما هو املشهور من مذهب أمحد ، وهو قول الشافعي 
 -رضي اهللا عنه  -إن عمر بن اخلطاب : والُعْمَدة يف ذلك األمر املعروف عن عمر بن اخلطاب؛ قال ابن املُنِذر 

طلقوا بعثوا بنفقة ما كتب إىل أمراء األجناد يف  رجال غلبوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا ، أو يطلقوا؛ فإن 
مضى ، وليس قبول الزوجة يف ذلك مأثوراً عن أمحد ، وال مالئماً ألصوله ، فإنه يف تداعي الزوجني وغريمها 

ح تارة باليد يف يرجح من تشهد له اليد احلكمية العرفية دون اليد احلسية ، ومعلوم أن املدعى عليه يترج
األعيان وبرباءة الذمة يف احلقوق ، فكما أن يف اليد مل يلتفت إىل ُمجرَّد احلس ، بل يرجع إىل اليد احلكمية اليت 

  .يستدلّ عليها باألفعال والتصرفات؛ إذ اَألصل يف الدعاوى ترجيح َمنِ الظَّاهُر معُه 

ادية ، كما يستدلّ عليها مبجرد اليد احلسية ، فإذا والظهور يستدلّ عليه باألفعال والتصرفات واألمور الع
كانت العادة الغالبة والعرف املعروف يقتضي وجود فعل مل يكن الظاهر عدمه حىت يرجح قول من يدعي عدمه 

.  
  :وهذا ينبين على أصول 



، فقال هو : أحدها  ، وقالت هي : أنه قد وجد كسوة ونفقة وإمنا تنازعا يف املنفق  ا من غري: مين  ك ، فهن
األصل عدم غريه ، مث إهنا تطالب بتعيني ذلك الغري ، فإن ادعت ممتنعاً مل يقبل حبال ، وإن ادعت ممكناً فهو حمل 

  .التردُّد ، فإن إنفاقه واجب ، واألمر احلادث يضاف إىل السبب القوي دون الضعيف 
  .نافيه ، أو قول مثبته  أن العادة والعرف إذا قضي بوجود أمر فهل القول قول: واألصل الثاين 

، ومن املعلوم أن املعاشرة : واألصل الثالث  أن ما يتعذر إقامة البينة عليه ال يكلف إقامة البينة عليه كالوطء 
، وهلذا  باملعروف اليت أمر اهللا هبا ورسوله ليس فيها شهادة على املرأة بذلك؛ ألن ذلك ليس من األمر باملعروف 

، فإنه إن أطعمها مما مل يفعله أحد على عهد سل ف األمة وال يفعله مجاهري بين آدم ، وفعله إما متعذّر أو متعسر 
يأكل فليس عنده من يشهد على إطعامها وإن ناوهلا طعاماً كلَّ يوم فمن املتعّسر شهود يف كل وقت ، وقد 

  .يكونان ساكنني حيث ال شهود ، وهذا ظاهر بيِّن 
ال ينفق ، خبالف ما إذا أن املرأة مفرطة ب: األصل الرابع  ترك أخذ نفقتها منه باملعروف ، ومطالبته هبا إذا كان 

إن ذلك رضا منها بترك : كان غائباً ، وهي الصُّورة اليت روي عن عمر أنه أمر فيها بنفقة املاضي ، بل قد يقال 
على أهنا إما أن تكون قد النفقة ، وليس هذا قوالً بسقوط النفقة يف املاضي ، بل بأن هذا دليل من جهة العرف 

  .أنفق عليها ، أو تكون راضية بترك النفقة 
وهو أن العادة املعروفة تدل على أن املرأة إذا سكتت مدة طويلة عن املطالبة بالنفقة مع : وهذا أصل خامس 

  .القدرة على الطلب كانت راضية بسقوطها 
  فصل يف النفقة والكسوة باملعروف

عروف وهي الواجبة بنّص القرآن ، فهو ما كان يف عرف الناس يف حاهلما نوعاً وقدراً وأما النفقة والكسوة بامل
وصفة ، وإن كان ذلك يتنّوع بتنّوع حاهلما من اليسار واإلعسار والزمان كالشتاء والصيف والليل والنهار ، 

  .واملكان فيطعمها يف كل بلد مما هو عادة أهل البلد والعرف عندهم 

مقدَّرة بالشَّرع نوعاً وقدراً ُمدا من حنطة ، أو مدا ونصفاً أو مدَّين قياساً على اإلطعام  هي: وقال بعضهم 
رِْزقُُهنَّ { : والصواب املقطوع به ما عليه األمة علماً وعمالً قدمياً وحديثاً لقول اهللا تعاىل . الواجب يف الكفارة 
ُخِذي َما َيكْفيِك « : هلند  -عليه الصالة والسالم  - ه ، وقول]  ٢٣٣: البقرة [ } َوِكْسَوُتُهنَّ باملعروف 

، ومل يقدر هلا نوعاً وال قدراً ، ولو كان ذلك مقّدراً بشرع لبينه هلا قدراً ونوعاً كما بني » َوولَدِك باملَْعُروِف 
  .فرائض الزكوات والديات 

  .» رزقهن وكسوهتن باملعروف وهلن عليكم « : » عرفات « يف خطبته ب  -عليه الصالة والسالم  -وقال 
ومن املعلوم أن الكفاية باملعروف تتنوع حبال الزوجة يف حاجتها ، وبتنوع الزمان واملكان وبتنوع حال الزوج 
يف يساره وإعساره ، فليست كسوة القصرية الضئيلة ككسوة الطويلة اجلسيمة ، وال كسوة الشتاء ككسوة 

الصيف وال طعام البالد احلارَّة كالباردة ، وال املعروف يف بالد التمر  الصيف وال كفاية طعام الشتاء مثل طعام
  .والشعري كاملعروف يف بالد الفاكهة واخلبز 

َحقُّ َزوجِة أحدّنا علْيِه؟ : للذي سأله  -عليه الصالة والسالم  -وقال «    .َما 
، وَتكُسوَها إذَا اكَتسْيَت ، وال َتْض» قال    .« » رِبِ الَوْجَه وال ُتقَبِّْح وال َتْهُجر إالَّ يف البْيِت ُتطِْعُمها إذَا أكَلَْت 



ُهْم إْخواُنكُْم وَخولكُْم جعلُهم اللَُّه َتْحَت أْيِديكُْم فََمن كَانَ أُخوُه َتْحَت َيدِه « : وهكذا قال يف نفقة املماليك 
أعيُنوُهْم  فلُيطِْعْمُه ممَّا يأكلُ ، َولُيلْبِْسُه ممَّا َيلبُس وال ُتكلِّفُوُهْم ُتموُهْم ف ا َيغلُبُهْم فإن كلَّفْ   .» م

ففي الزوجة واململُوك أمر واحد ، فالواجب على هذا هو الرزق والكسوة باملعروف يف النوع ، والقدرة ، 
  .وصفة اإلنفاق 

بل يرجع يف ذلك فأما النوع فال يتعني أن يعطيها مكيالً كالُبرِّ ، وال موزوناً كاخلبز ، وال مثن ذلك كالدَّراهم ، 
إىل العرف ، فإذا أعطاها كفايتها باملعروف مثل أن تكون عادهتم أكل التَّْمر والشعري فيعطيها ذلك ، أو تكون 

عادهتم أكل اخلبز واألدم ، فيعطيها ذلك والطبيخ ، فيعطيها ذلك ، وإن كان عادهتم أن يعطيها حباً فتطحنه يف 
احون وخيبز يف البيت فعل ذلك ، وإن كان خيبز يف غري البيت فعل البيت فعل ذلك ، وإن كان يطحن يف الطَّ

ذلك ، وإن كان يشتري خمُبوزاً من السُّوق فعل ذلك ، وكذلك الطَّبيخ وحنوه ، فذلك هو املعروف فال يتعيَّن 
تارة ،  عليه دراهم وال َحبُّ أصالً ، فإن تعيني ذلك من املنكر ليس من املعروف ، وهو مصرٌّ هبا تارة ، وبه

  .وهبما أخرى ، وكذلك القدر ال يتعني مقدراً مطرداً ، بل تتنوع املقادير بتنوع األوقات 
  .إن الواجب متليكها النفقة والكسوة : وأما اإلنفاق ، فقد قيل 

، بل عرف النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقيل  ال جيب التمليك ، وهو الصَّواب ، فإن ذلك ليس من املعروف 
اً تارة ، وتارة أفراداً ، واملسلمو ن إىل يومنا هذا أن الرجل يأيت بالطعام إىل منزلة فيأكل هو وزوجته ومملوكه مجيع

ويفضل منه فضل تارة فيدخرونه ، وال يعرف املسلمون أنه ميلكها كل يوم تتصرف فيها تصرف املالك ، بل من 
، وتضاّرا يف العشرة ، وإمنا يفعل أحدمها ذلك عاشر امرأته مبثل هذا كان عند املسلمني قد تعاشرا بغري املع روف 

  .بصاحبه عند الضرار ال عند العشرة باملعروف 

  .وأيضاً فالنيب صلى اهللا عليه وسلم أوجب للزوجة مثل ما أوجب للمملوك كما تقدم 
  .لزوجة وقد اتَّفق املسلمون على أنه ال جيب متليك اململوك نفقته ، فدل على عدم وجوب التمليك يف حق ا

وإذا تنازع الزوجان فمىت اعترفت الزوجة أنه يطعمها إذا أكل ، ويكسوها إذا اكتسى ، وكان ذلك هو 
 ، حق هلا سوى ذلك ، وإن أنكرت ذلك فعلى احلاكم أن جيربه أن ينفق باملعروف  املعروف ملثلها يف بلدها ، فال 

َحّب مقدر مطلقاً ، لكن يذكر املعروف الذي يليق ليس على احلاكم بل وال له أن يأمر بدراهم مقدرة مطلقاً أو 
  .هبما 

  فصل يف تفسري اآلية
ٍة { : قال القرطيب يف قوله تعاىل  لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصَّغري على قدر « : أي } ِلُينِفْق ذُو َسَع

، ومن كان فقرياً فعلى قدر ذلك ، فتقدر النَّ فقة حبسب حال املنفق وسعه ، فيوسع إذا كان موسعاً عليه 
  .» واحلاجة من املنفق عليه باالجتهاد على جمرى العادة 

النفقة حمدودة ، وال اجتهاد للحاكم وال املفيت فيها وتقديرها هو حبال الزَّوج وحده : وقال الشافعي رمحه اهللا 
ا جيب البنة احلارس ، وال اعتبار حباهلا ، فيجب البنة اخلليفة م ، فيلزم الزوج املوسر مدَّان ،  من ُيسره وُعْسره 

ٍة مِّن َسَعِتِه { : واملتوسط مد ونصف واملعسر ُمّد؛ لظاهر قوله تعاىل    .} ِلُينِفْق ذُو َسَع
فجعل االعتبار حبال الزوج يف الُيْسر والُعسْر؛ وألن االعتبار حباهلا يؤدي إىل اخلصومة؛ ألن الزوج يدعي أهنا 



{ : هنا تطلب قدر كفايتها ، فقدرت قطعاً للخصومة هلذه اآلية ، ولقوله تعاىل تطلب فوق كفايتها ، وهي تزعم أ
. ٢٣٦: البقرة [ } َعلَى املوسع قََدُرُه َوَعلَى املقتر قََدُرُه   [  

بأن هذه اآلية ال تعطي أكثر من الفرق بني الغين والفقري ، وأهنا ختتلف بُعْسر الزوج وُيْسره ، : وأجاب القرطيب 
[ } َوعلَى املولود لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ باملعروف { : ال اعتبار حبال الزوجة فليس فيها ، وقد قال تعاىل فأما أنه 
، وذلك يقتضي تعلق املعروف يف حقها؛ ألنه مل خيص يف ذلك واحداً منهما ، وليس من ]  ٢٣٣: البقرة 

ُخِذي ما َيكْفيِك « : د قال عليه الصالة والسالم هلند املعروف أن يكون كفاية الغنيمة مثل نفقة الفقرية ، وق
  .، فأحاهلا على الكفاية حني علم السعة من حال أيب سفيان » وولََدك باملعُروِف 

فَذَاقَْت َوَبالَ ) ٨(ًرا كَْوكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة َعَتْت َعْن أَْمرِ َربَِّها َوُرُسِلِه فََحاَسْبَناَها ِحَساًبا َشِديًدا َوَعذَّْبَناَها َعذَاًبا ُن
اِقَبةُ أَْمرَِها ُخْسًرا  ُه لَُهْم َعذَاًبا َشِديًدا فَاتَّقُوا اللََّه َيا أُوِلي الْأَلَْبابِ الَِّذيَن آَمُنوا قَْد أَْنَزلَ ) ٩(أَْمرَِها َوكَانَ َع أََعدَّ اللَّ

اِت اللَِّه ُمَبيَِّناٍت ِلُيْخرَِج الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ِمَن َرُسولًا َيْتلُو َعلَْيكُْم آَي) ١٠(اللَُّه إِلَْيكُْم ِذكًْرا 
اُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا قَْد الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَيْعَملْ َصاِلًحا ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَه

  ) ١١(لَُّه لَُه رِْزقًا أَْحَسَن ال

  .} َوكَِأيِّن مِّن قَْرَيٍة َعَتْت َعْن أَْمرِ َربَِّها َوُرُسِلِه { : قوله 
، وذكر ُعُتوَّ وُحلُول العذاب هبم ، وتقدم الكالم يف  « يف » كأين « ملا ذكر األحكام ذكر وحذَّر خمالفة األمر 

  .» آل عمران 
  .} ا َعَتْت َعْن أَْمرِ َربَِّه{ : قوله 

  .عتت يعين القرية واملراد أهلها : أعرضت بسبب عتوِّها ، أي : معىن أعرض ، كأنه قيل » َعَتْت « ضّمن 
  .يعين يف اآلخرة ، وأتى به بلفظ املاضي لتحقُّقه . إىل آخره } فََحاَسْبَناَها { : وقوله 
يف } َوَعذَّْبَناَها َعذَاباً نُّكْراً { يف الدُّنيا  العذاب يف الدُّنيا ، فيكون على حقيقته ، أي جازيناها بالعذاب: وقيل 

فعذبناها عذاباً نكراً يف الدنيا باجلوع والقَْحط والسَّيف واخلَْسف : يف الكالم تقدمي وتأخري ، أي : اآلخرة وقيل 
  .واملَْسخ وسائر املصائب ، وحاسبناها يف اآلخرة حساباً شديداً 

  .اً ومثقالً ، وقد مضى يف سورة الكهف املنكر ، وقرىء خمفف: والنُّكْر 
اِقَبةُ أَْمَرَها ُخْسراً { عاقبة كفرها : أي . } فَذَاقَْت َوَبالَ أَْمرَِها { : قوله  هالكاً يف الدنيا مبا : أي } َوكَانَ َع

  .ذكرنا ويف اآلخرة جبهنم 
  .} أََعدَّ اهللا لَُهْم { : قوله 

  .تكرير للوعيد توكيداً 
يف اجلملة » كأيٍّ « ، ويكون اخلرب ل » قَْرَيٍة « وما عطف عليه صفة ل » َعَتْت « أن يكون وجوز الزخمشري 

  .} أََعدَّ اهللا لَُهْم { : من قوله 
  .وما عطف عليه » َعَتت « وعلى األول يكون اخلرب 

  .} الذين آَمُنواْ { : قوله 
الُعقُول ، ويكون عطف بيان للمنادى : أي } باب ياأويل األل{ : منصوب بإضمار أعين ، بياناً للمنادى يف قوله 



  .أو نعتاً له ، ويضعف كونه بدالً لعدم حلوله حمل املبدل منه 
  .} قد أنزل اهللا إليكم ذكراً رسوالً { : قوله 

  :أوجه » رسوالً « يف نصب 
وفعل ، كأنه قيل إنه منصوب باملصدر املنون قبله؛ ألنه ينحل حلرف مصدري : قال الزجاج والفارسي : أحدها 

، واملصدر املنون عامل ]  ٢٩: الفتح [ } مَُّحمٌَّد رَُّسولُ اهللا { أن ذكر رسوالً ، ويكون ذكره الرسول قوله : 
ٍة َيِتيماً { : كقوله تعاىل  ْومٍ ِذي َمْسَغَب . ١٥،  ١٤: البلد [ } أَْو إِطَْعاٌم ِفي َي  [  
  ]الوافر : [ وقول اآلخر 

لِ... سُُّيوِف ُرُءوَس قَْومٍ بَِضْربٍ بال -  ٤٧٨٣   أَزلَْنا َهاَمُهنَّ عنِ املَِقي
قد أظهر لكم ذكراً رسوالً ، : أنه جعل نفس الذكر مبالغة ، ويكون حمموالً على املعىن ، كأنه قال : الثاين 

  .فيكون من باب بدل الشَّيء من الشَّيء وهو هو 
  .أنزل ذا ذكر رسوالً : يره أنه بدل منه على حذف مضاف من األول ، تقد: الثالث 
  .نعت لذلك احملذوف » رسوالً « كذلك ، إال أن : الرابع 

، أي ذكراً ذا رسول : اخلامس    .أنه بدل منه على حذف مضاف 
» ذا « ذكراً ذا رسول ، و : أو على حذف مضاف ، أي » ِذكْراً « نعتاً ل » َرُسوالً « أن يكون : السادس 

  .» ِذكْراً « رسول نعتاً ل 
بدالً صرحياً من غري تأويل ، أو بيناً عند من » رسوالً « مبعىن رسالة ، فيكون » رسوالً « أن يكون : السابع 

  .ألن الرسالة ال تتلو إال مبجاز » َيْتلُو َعلَْيكُم « يرى جريانه يف النكرات كالفارسي ، إال أن هذا يبعده قوله 

  .أرسل رسوالً ، لداللة ما تقدَّم عليه : مقدر ، أي  منصوب بفعل» َرُسوالً « أن يكون : الثامن 
  .أنزل إليكم قرآناً وأرسل رسوالً : كأنه قيل : قال البغوي 

  .مع رسول : وقيل 
  .اتبعوا والزموا رسوالً هذه صفته : أي : أن يكون منصوباً على اإلغراء : التاسع 

  رسوالً: فصل يف قوله 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم أو القرآن نفسه أو جربيل  ، هل هو» رسوالً « اختلف الناس يف 

ألنه وصف بتالوة آيات اهللا ، فكان إنزاله يف معىن إنزال « ذكراً » هو جربيل أبدل من « : قال الزخمشري 
  .» الذِّكر ، فصح إبداله منه 

. » ل بعض ، وال بدل اشتمال وال يصّح هذا لتباين املدلولني باحلقيقة ، ولكونه ال يكون بد« : قال أبو حيَّان 
  .انتهى 

وهذا الذي قاله الزخمشري سبقه إليه الكليب ، وأما اعتراضه عليه ، فغري الزم؛ ألنه بولغ « : قال شهاب الدين 
  .» فيه حىت جعل نفس الذكر كما تقدم بيانه 

  .هو رسول : بالرفع على إضمار مبتدأ ، أي » رسول « : وقرىء 
وقوله تعاىل ]  ١٠: األنبياء [ } لَقَْد أَنَزلَْنآ إِلَْيكُْم ِكَتاباً ِفيِه ِذكُْركُْم { : رف كقوله تعاىل الذكر هنا الشَّ: وقيل 



، واألكثر على أن املراد » َرُسوالً « : مث بني الشرف فقال ]  ٤٤: الزخرف [ } َوإِنَُّه لَِذكٌْر لََّك َوِلقَْوِمَك { : 
  . بالرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم

  .هو جربيل ، فيكونان مجيعاً منزلني : وقال الكليب 
قرأ العامة » مبيَِّناٍت « و . القرآن » آَياِت اللَِّه « ، و » الرسول « نعت ل . } َيْتلُو َعلَْيكُْم آَياِت اهللا { : قوله 

قَْد َبيَّنَّا { : مت ، لقوله تعاىل يبينها اهللا ، وهبا قرأ ابن عباس ، وهي اختيار أيب عبيد ، وأيب حا: بفتح الياء ، أي : 
. ١١٨: آل عمران [ } لَكُُم اآلَياِت   [  

، وحفص ، ومحزة ، والكسائي    .يبني لكم ما حتتاجون إليه من األحكام : بكسرها ، أي : وقرأ ابن عامر 
ب ا. } لُِّيْخرَِج الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات ِمَن الظلمات إِلَى النور { : قوله  وإما » أنزل « جلار متعلق إما 
  .» يتلو « ب 

ا ضمري الباري » خيرج « وفاعل    .املنزل ، أو ضمري الرُسول ، أو الذكر  -تعاىل  -إم
  .واملراد بالذين آمنوا من سبق له ذلك يف علم اهللا 

  .من الكفر إىل اهلدى واإلميان : أي . } ِمَن الظلمات إِلَى النور { : وقوله 
  .نزلت يف مؤمين أهل الكتاب ، وأضاف اإلخراج إىل الرُسول؛ ألن اإلميان إمنا حصل بطاعته : اس قال ابن عب

  .هذا أحد املواضع اليت ُروعي فيها اللفظ أوالً مث املعىن ثانياً ، مث اللفظ آخراً . } َوَمن ُيْؤِمن { : قوله 
  .بالياء : والباقون  بالنون ،: قرأ نافع وابن عامر } ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت { : قوله 

إمنا يعود على مفعول » من « فيه ضمري عائد على » خالدين « ليس قوله : قال بعضهم . » َخاِلديَن « : وقوله 
  .ال فعل الشَّرط » يدخله « حال منه والعامل فيه » َخاِلديَن « و » ُيدِخلُْه « 

  .هذه عبارة أيب حيَّان 
عند القائلني بالقول األول ، وكان إصالح العبارة أن » ُيْدخلُه « من مفعول حال » َخالِديَن « وفيها نظر ، ألن 

واخللود يف احلقيقة ألصحاهبا ، وكان ينبغي على . » جنَّاٍت « الثاين وهو » ُيْدِخلُه « حال من مفعول : يقال 
  .جلريان الوصف على غري من هو له » خالدين هم فيها « : رأي البصريني أن يقال 

: ومعىن قوله . ، فتكون متداخلة » َخاِلديَن « حال ثانية ، أو حال من الضمري يف . } قَْد أَْحَسَن اهللا {  :قوله 
  .وسَّع له يف اجلنَّات : ، أي } قَْد أَْحَسَن اهللا لَُه رِْزقاً { 

ْمُر َبْيَنُهنَّ ِلَتْعلَُموا أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َوأَنَّ اللَُّه الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن الْأَْرضِ ِمثْلَُهنَّ َيَتَنزَّلُ الْأَ
ا    ) ١٢(اللََّه قَْد أََحاطَ بِكُلِّ َشْيٍء ِعلًْم

ِمَن األرض ِمثْلَُهنَّ { : قوله    .} اهللا الذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َو
 خالف يف أن السماوات سبع بعضها فوق بعض يّدل على كمال قدرته وأنه يقدر على البعث واحملاسبة ، وال

  .يعين سبعاً ، واختلف فيهن } َوِمَن األرض ِمثْلَُهنَّ { : بدليل حديث اإلسراء وغريه ، وقوله 
اً بعضها فوق بعض بني كل أرض وأرض مسافة كما بني السماء واألرض : فقال اجلمهور  إهنا سبع أرضني مطبق

  .ويف كلِّ مكان من خلق اهللا 



اً من األرضني ، ولكنها مطبقة بعضها فوق بعض من غري : أي } َوِمَن األرض ِمثْلَُهنَّ { : ال الضحاك وق سبع
  .فُُتوق خبالف السماوات 

« : واألول أصّح؛ ألن األخبار دالة عليه كما روى البخاري وغريه ، روى أبو مروان عن أبيه : قال القرطيب 
حر ملوسى أن صهيباً حدثه أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم مل ير قرية يريد أن كعباً حلف له باهللا الذي فلق الب

اللَُّهمَّ ربَّ السَّمواِت السَّبعِ وَما أظْللَْن ، وربَّ األرضَني السَّْبعِ وما أقْلَلَْن ، وربَّ » : دخوهلا إال قال حني يراها 
ا َنْسألَُك َخْير هذِه القريِة وَخْيَر أْهِلَها ، وَنُعوذُ بَِك من الشَّياطنيِ وما أضللَن ، وربَّ الرِّياحِ وما أذرْرنَ ، إنَّ

  .« » شرِّها وشرِّ أهلَها ، ومن شرِّ َمْن فيَها 
َمن ظَلََم ِقْيَد ِشْبرٍ ِمَن « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وروى مسلم عن سعيد بن زيد قال 

  .» ْبعِ أرضَني األْرضِ طُوِّقه َيْوَم القياَمِة من َس
وعلى أهنا سبع أرضني ختتص دعوة أهل اإلسالم بإهل األرض العليا وال يلزم فيمن غريها من : قال املاوردي 

  :األرضني وإن كان فيها من يعقل من خلق مميز ، ويف مشاهدهتم السماء واستمدادهم الضوء منها قوالن 
مّدون الضياء منها ، وهذا قول من جعل األرض أهنم يشاهدون من كل جانب من أرضهم ، ويست: أحدمها 

أهنم ال يشاهدون السماء ، وأن اهللا تعاىل خلق هلم ضياء يشاهدونه ، وهذا قول من جعل : والثاين . مبسوطة 
  .األرض كرة 

، عن ابن عباس  أهنا سبع أرضني منبسطة ليس بعضها فوق بعض يفرق بينها : وحكى الكليب عن أيب صاحلٍ 
ظل مجيعهم السماء ، فعلى هذا إن مل يكن ألحد من أهل األرض وصول إىل أرض أخرى اختصت البحار ، وت

دعوة اإلسالم بأهل هذه األرض ، وإن كان لقوم منهم وصول إىل أرض أخرى ، احتمل أن يلزمهم دعوة 
ا عم حكمه ، واحتمل أال  اإلسالم إلمكان الوصول إليهم ألن فصل البحار إذا أمكن سلوكها ال مينع من لزوم م

يلزمهم دعوة اإلسالم؛ ألهنا لو لزمتهم لكان النصُّ هبا وارداً ، ولكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مأموراً 
  .هبا 

السماء يف اللغة عبارة عما عالَك ، ففلك القمر بالنسبة إىل السماء الثانية أرض ، وكذلك : قال بعض العلماء 
لثة أرض وكذلك البقية بالنسبة إىل ما حتته مساء وبالنسبة إىل ما فوقه أرض ، فعلى السماء الثانية بالنسبة إىل الثا

  .هذا تكون السماوات السَّبع وهذه سبع مساوات وسبع أرضني 

ُهنَّ { : قوله    :بالنصب ، وفيه وجهان : قرأ العامَّة . } ِمثْلَ
  .قاله الزخمشري . أنه عطف على سبع مسوات : أحدمها 

أبو حيَّان بلزوم الفصل بني حرف العطف ، وهو على حرف واحد وبني املعطوف باجلار واجملرور واعترض عليه 
  .، وهو خمتص بالضرورة عند أيب علي 

عند ابن ]  ٢٠١: البقرة [ } آِتَنا ِفي الدنيا َحَسَنةً َوِفي اآلخرة َحَسَنةً { : وهذا نظري قوله : قال شهاب الدين 
]  ٥٨: النساء [ } َوإِذَا َحكَْمُتْم َبْيَن الناس { : رة البقرة والنساء ، وهو عند قوله مالك ، وتقدم حتريره يف سو

. ٧١: هود [ } َوِمن َوَرآِء إِْسَحاَق َيْعقُوَب { ،   [  
  .خلق مثلهن من األرض : أنه منصوب مبقدر بعد الواو ، أي : والثاين 



  .واختلف الناس يف املثليَّة 
  .مثلها يف العدد : فقيل 
  .يف بعض األوصاف؛ فإن املثليَّة تصدق بذلك ، واألول املشهور : وقيل 

  .بالرفع على االبتداء ، واجلار قبله خربه » مثلُهنَّ « : وقرأ عاصم يف رواية 
  .} َيَتَنزَّلُ األمر َبْيَنُهنَّ { : قوله 

  .قاله أبو البقاء . جيوز أن يكون مستأنفاً وأن يكون نعتاً مل قبله 
« والضمُري يف . مفعول به » األْمَر « اهللا ، : بالتشديد ، أي » ُيَنزِّلُ « : أبو عمرو يف رواية ، وعيسى وقرأ 

إهنا : عند اجلمهور ، أو على السمواِت واألرض عند من يقول » السَّماواِت واألرضني « عائد على » َبْيَنُهنَّ 
  .أرض واحدة 

  .» َيَتَنزَّل « أو ب »  َخلََق« متعلق ب : } لتعلموا { : وقوله 
  .بتاء اخلطاب ، وبعضهم بياء الغيبة » لتْعلَُموا « : والعامة 

  فصل يف تفسري اآلية
  .يتنزل األمُر من السماوات السبع إىل األرضني السبع : قال جماهٌد 

  .بني كل مساءين أرض وأمر : وقال احلسُن 
إشارة إىل بني هذه األرض العليا اليت هي » َبْيَنُهنَّ « ون واألمر هنا الوحي يف قول مقاتل وغريه ، وعلى هذا يك

  .أدناها ، وبني السابعة اليت هي أعالها 
إشارة } َبْيَنُهنَّ { : األمر هنا القضاء والقدر ، وهو قول األكثرين ، فعلى هذا يكون املراد بقوله تعاىل : وقيل 

  .اء السابعة اليت هي أعالها إىل ما بني األرض السُّفلى اليت هي أقصاها وبني السم
  .حبياة بعض ، وموت بعض ، ِغَنى قوم ، وفقر قوم } َيَتَنزَّلُ األمر َبْيَنُهنَّ { : وقيل 
ما ُيَدبُِّر فيهن من عجيب تدبريه ، فينزل املطُر ، وخيرج النبات ، ويأيت بالليل والنهار والصيف والشتاء : وقيل 

  .عها وهيئاهتا فينقلهم من حال إىل حال ، وخيلق احليوانات على اختالف أنوا
  .أمر اللَِّه ، وللريح والسَّحاب وحنومها : وهذا على اتساعِ اللغِة ، كما يقال للموت : قال ابن كيسان 

، وأمر من أمره وقضاء من قضائه : قال قتادةُ  خلقه    .يف كل أرض من أرضه ، ومساء من مسائه خلق من 
من قدر على هذا امللك العظيم ، فهو على ما بينهما من خلقه : ، أي } لِّ َشْيٍء قَِديٌر لتعلموا أَنَّ اهللا على كُ{ 

 ، ، وإن استوى كل ذلك يف مقدوره ومكنته  َوأَنَّ اهللا قَْد أََحاطَ بِكُلِّ َشْيٍء { أقدر من العفو ، واالنتقام أمكُن 
ا    .، فال خيرج شيء عن علمه وقُدرته } ِعلَْم

َم « مبعىن » أَحاطَ « على املصدر املؤكد؛ ألن  »ِعلْماً « ونصب    .» َعِل
  .وأن اهللا أحاط إحاطة : مبعىن : وقيل 

ياأيها النيب إِذَا { َمْن قََرأ ُسوَرةَ « : صلى اهللا عليه وسلم : قال رسول اهللا : روى الثعليبُّ عن أيبِّ بن كعب قال 
  .» ِه صلى اهللا عليه وسلم ماَت علَى ُسنَِّة رُسولِ اللَّ} طَلَّقُْتُم النسآء 



قَْد فََرَض اللَُّه لَكُْم َتِحلَّةَ ) ١(َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك َتْبَتِغي َمْرَضاَت أَْزَواجَِك َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم 
  ) ٢(أَْيَمانِكُْم وَاللَُّه َمْولَاكُْم َوُهَو الَْعِليُم الَْحِكيُم 

  .؟ } ياأيها النيب ِلَم ُتَحرُِّم َمآ أََحلَّ اهللا لََك { : قوله تعاىل 
وجه تعلق هذه السورة مبا قبلها ، وذلك الشتراكهما يف األحكام املخصوصة بالنساء ، : قال ابن اخلطيب 

ألن  واشتراك اخلطاب يف الطالق يف أول تلك السورة يشترك مع اخلطاب بالتحرمي يف أول هذه السورة؛
  .الطالق يف أكثر الصور يشتمل على حترمي ما أحل اهللا 

وأما تعلّق أول هذه السورة بآخر السورة فألن املذكور يف آخر تلك السورة يدلّ على عظمة حضرة اهللا تعاىل 
وعلى كمال قدرته وعلمه ، وملا كان خلق السماوات واألرض ، وما بينهما من العجائب والغرائب مما ينايف 

  .} ِلَم ُتَحرُِّم َمآ أََحلَّ اهللا لََك { : ة على حترمي ما أحلّ اهللا ، فلهذا قال القدر
  فصل يف سبب نزول اآلية

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ميكثُ عند زينب «  -رضي اهللا عنها  -ثبت يف صحيح مسلم عن عائشة 
أّيتنا دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم  فتواطأت أنا وحفصة أنَّ: بنت جحش ، فيشرب عندها عسالً ، قالت 

بل شربت عسالً عند زينب : إين أجد ريح مغافري ، فدخل على إحدامها ، فقالت له ذلك ، فقال : عليها فلتقل 
  .» لعائشة وحفصة } إِن َتُتوَبآ { : إىل قوله } ِلَم ُتَحرُِّم َمآ أََحلَّ اهللا لََك { : بنت جحش ، ولن أعود له ، فنزل 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيب احللواء والعسل ، فكان إذا صلَّى العصر دار « : ها أيضاً قالت وعن
أهدْت هلا : على نسائه ، فدخل على حفصة ، فاحتبس عندها أكثر مما كان حيتبس فسألت عن ذلك ، فقيل يل 

لنحتالن  -واهللا  -أما : ربة ، فقلت امرأة من قومها عكة عسل ، فسقت منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ش
يا رسول اهللا ، أكلت مغافري؟ : له ، فذكرت ذلك لَسْوَدة ، وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك ، فقويل له 

ما هذه الريُح ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد : ال ، فقويل له : فإنه سيقول لك 
َجَرَسْت َنْحلُُه الُعرفُطَ ، وسأقول ذلك له ، : سقتين حفصة شربة عسلٍ ، فقويل : لك  منه الريح؛ فإنه سيقول

والذي ال إله إال هو ، لقد كدت أن أبادئه بالذي : وقوليه أنت يا صفيةُ ، فلما دخل على سودة قالت سودة 
، فلما دنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس يا رسول اهللا ، أكلت : لم قلت قالت يل ، وإنه لعلى الباب ، فرقاً منك 

، قلت : مغافري؟ قال  ، : سقتين حفصة شربة عسل ، قالت : فما هذه الريح؟ قال : ال  َجرَسْت َنْحلُُه الُعْرفُطَ 
، فقالت مثل ذلك ، فلما دخل على حفصة ، قالت له  فلما دخل علّي قلت له مثل ذلك ، مث دخل على صفّية 

سبحان اهللا ، لقد حرمناه ، : تقول سودة : ال حاجة يل به ، قالت : نه؟ قال يا رسول اهللا ، أال أسقيك م: 
  .» اسكيت : قلت هلا : قالت 

  .ففي هذه الرواية أن اليت شرب عندها النيب صلى اهللا عليه وسلم العسل حفصة ، ويف األوىل زينب 
  .أنه شربه عند سودة : وروى ابن أيب مليكة عن ابن عباس 

  .هي أّم سلمة ، رواه أسباط عن السديِّ إمنا : وقد قيل 
  .وقال عطاء بن أيب مسلم 

  .» وهذا كله جهل ، أو تصور بغري علمٍ « : قال ابن العريب 



  .إنا لنجد منك ريح املغافري : فقال باقي نساه حسداً وغرية ملن شرب ذلك عندها 
  .مغفور : بقلة أو صمغة متغّيرة الرائحة ، فيها حالوة ، واحدها : واملغافري 

  .نبت له ريح كريح اخلمرِ : أكلت ، والُعْرفُطُ : وَجَرَسْت 
  .يعجبه أن يوجد منه الريح الطيبة ، ويكره الريح اخلبيثة ملناجاة امللك  -عليه الصالة والسالم  -وكان 

املرأة أم شريك أراد بذلك املرأة اليت وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يقبلها ، و: وقال ابن عبَّاس 
  .، قاله عكرمة 

  .» اإلسكندرية « إن اليت حّرم مارية القبطية ، وكان قد أهداها له املقوقس ملك : وقيل 
  .، فواقعها يف بيت حفصة » حفْن « : من بلد يقال له » أْنِصنا « هي من كورة : قال ابُن إسحاق 

دخل رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأم ولده «  :روى الدارقطين عن ابن عباسٍ عن عمر رضي اهللا عنهم قال 
ا صنعت يب هذا من بني نسائك إال : ، مارية يف بيت حفصة ، فوجدته حفصة معها ، فقالت له  تدخلها بييت؟ م

فكيف حترم : ال تذكري هذا لعائشة ، فهي علّي حرام إن قربتها ، قالت حفصة : من هواين عليك ، فقال هلا 
، فذكرته « ال َتذْكُرِيِه َألحٍد » : فحلف هلا أال يقرهبا ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  عليك وهي جاريتك؟

، فأنزل اهللا تعاىل  ياأيها النيب ِلمَ { : لعائشة ، فآىل ال يدخل على نسائه شهراً ، فاعتزهلن تسعاً وعشرين ليلةً 
  .اآلية » } ُتَحرُِّم َمآ أََحلَّ اهللا لََك 

  .أصح هذه األقوال أوهلا ، وأضعفها أوسطها  :قال القرطيب 
أما ضعفه يف السند ، فلعدم عدالة رواته ، وأما ضعفه يف معناه فألن رد النيب صلى اهللا عليه « : قال ابن العريب 

ما ما وسلم املوهوبة ليس حترمياً هلا؛ ألن من رد ما ُوِهَب له مل َيْحُرْم عليه ، إمنا حقيقة التحرمي بعد التحليل ، وأ
روي أنه حرم مارية القبطية ، فهو أمثل يف السند ، وأقرب إىل املعىن ، لكنه مل يدون يف الصحيح بل روي 

، فحلف  مرسالً ، وإمنا الصحيح أنه كان يف العسل ، وأنه شربه عند زينب ، وتظاهرت عليه عائشة وحفصة 
  .» أن ال يشربه ، وأسر ذلك ، ونزلت اآلية يف اجلميع 

  ل التحرمي ميني؟فصل يف ه
، وال حيرم } ِلَم ُتحرُِّم { : قوله تعاىل  إن كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حرم ومل حيلف ، فليس ذلك بيمني 

  .شيئاً ، حاشا الزوجة » هذَا عليَّ َحراٌم « : قول الرجل 

دون امللبوس ، وكانت مييناً : وقال أبو حنيفة    .توجب الكفارة أذا أطلق محل على املأكول واملشروب ، 
هو ميني يف الكل ، حىت يف احلركة والسكون ، واستدل املخالف بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال زفر 

  .فسماه مييناً } قَْد فََرَض اهللا لَكُْم َتِحلَّةَ أَْيَمانِكُْم { : حرَّم العسل ، فلزمته الكفَّارة ، وقد قال تعاىل 
[ } ياأيها الذين آَمُنواْ الَ ُتَحرُِّمواْ طَيَِّباِت َمآ أََحلَّ اهللا لَكُْم َوالَ تعتدوا { :  تعاىل ودليلنا قول اهللا: قال القرطيب 

.  ٨٧: املائدة  قُلْ أََرأَْيُتْم مَّآ أَنَزلَ اهللا لَكُْم مِّن رِّْزقٍ فََجَعلُْتْم مِّْنُه َحَراماً َوَحالَالً قُلْ َءآللَُّه أَِذنَ { : وقوله تعاىل ] 
  ] . ٥٩: يونس [ } لَكُْم أَْم َعلَى اهللا َتفَْتُرونَ 

  .فذم اللَُّه املَُحرَِّم للحالل ، ومل يوجب عليه كفارة 
ا حرم اهللا عليه : قال الزجاُج  ا أحلَّ اهللا ، ومل جيعل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم أن حيرم إال م ليس ألحٍد أن حيرم م



.  
، أنت عليَّ  اً ، وال ظهاراً فهذا اللفظ يوجب عليه كفارة ميني ، فمن قال لزوجته أو أمته  ، فإن مل َيْنوِ طالق حرام 

اً من الزوجات واإلماء ، فعليه كفارة واحدة    .ولو خاطب هبذا اللفظ مجع
، أو شيئاً آخر مل يلزمه بذلك كفارة عند الشافعي ومالك ، وجيب بذلك كفارة عند  ولو حرم على نفسه طعاماً 

  .ري وأيب حنيفة ابن مسعود والثو
  فصل يف اختالفهم هل التحرمي طالق؟

  .» أْنِت عليَّ َحَراٌم « : إذا قال الرَُّجلُ لزوجته 
  :فيه مثانية عشر قوالً « : قال القرطيبُّ 

ال شيء عليه ، وبه قال الشعيب ، ومسروق ، وربيعة ، وأبو سلمة ، وأصبغ ، وهو عندهم كتحرمي : أحدها 
 ، .  ٨٧: املائدة [ } ياأيها الذين آَمُنواْ الَ ُتَحرُِّمواْ طَيَِّباِت َمآ أََحلَّ اهللا لَكُْم { : قوله تعاىل املاِء ، والطعام   [

  .والزوجة من الطَّيِّبات ، ومما أحل اهللا 
. ١١٦: النحل [ } َوالَ َتقُولُواْ ِلَما َتِصُف أَلِْسَنُتكُُم الكذب هذا َحالَلٌ وهذا َحَراٌم { : وقوله تعاىل   [  

فما مل حيرمه اهللا ، فليس ألحد أن حيرمه ، وال أن يصري بتحرميه حراماً ، ومل يثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
، وهو قوله : وسلم أنه قال ملا أحله اهللا  ، وإمنا امتنع من مارية ليمني تقدمت منه  واللَِّه ال » : هو حرام عليَّ 

  .« أقرُبَها َبْعَد الَيْومِ 
ا أخربت عائشة ، غضبت عائشةُ ، ومل تزل بنيب اهللا حىت حلف أالَّ يقرهبا : البغويُّ يف تفسريه وروى  أن حفصة مل

  .أقدم عليه ، وكفِّر : مل متتنع منه بسبب اليمني ، يعين : ؟ أي } ِلَم ُتَحرُِّم َمآ أََحلَّ اهللا لََك { : ، فقيل له 
، وعبد اهللا بن مسعود ، وابن عباس ، أنه ميني يكفرها ، قاله أبو بكر : وثانيها  الصديق ، وعمر بن اخلطاب 
  .واألوزاعي ، وهو مقتضى اآلية  - رضي اهللا عنهم  - وعائشة 

  .إذا حرم الرجل عليه امرأته ، فإمنا هي ميٌني بكفرها : قال سعيُد بن جبريٍ عن ابن عبَّاسٍ 
  . رُسولِ اللَِّه أْسَوةٌ َحَسنةٌ لَقَْد كَان لكُْم يف:  - رضي اهللا عنهما  -وقال ابن عباس 

{ : إىل قوله } ِلَم ُتَحرُِّم َمآ أََحلَّ اهللا لََك { : يعين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حرم جاريته ، فقال تعاىل 
  . فكفَّر عن ميينه ، وصيَّر احلرام مييناً ، خرجه الدارقطين} قَْد فََرَض اهللا لَكُْم َتِحلَّةَ أَْيَمانِكُْم 

أنه جيب فيها كفَّارة ، وليست بيمني ، قاله ابن مسعود؛ ألن معىن اليمني عنده التحرمي ، فوقعت : وثالثها 
  .الكفَّارة على املعىن ، واآلية ترده 

بن حنبل وإسحاق ، وألنه إمنا حرم وطؤها ، : ورابعها  هي ظهاٌر ، ففيها كفارة الظهارِ ، قاله عثمان وأمحد 
  .ات التحرمي والظهار أقل درج

أنه إن نوى الظهار كان ظهاراً ، وإن نوى حترمي عينها عليه بغري طالق حترمياً مطلقاً وجبت كفارة : وخامسها 
  .ميني ، وإن مل َيْنوِ فعليه كفارة ميني ، قاله الشافعي 

  .ن املاجشون أهنا طلقة رجعية ، قاله عمر بن اخلطاب ، والزهري ، وعبد العزيز بن أيب سلمة واب: وسادسها 
أهنا طلقة بائنة ، قاله محاد بن أيب سليمان ، وزيد بن ثابت ، ورواه ابن خويزمنداد عن مالك؛ وألن : وسابعها 



  .الطالق الرجعي ال حيرم املطلقة 
قاله علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه وزيد بن ثابت أيضاً ، وأبو هريرة؛ ألنه . أهنا ثالث تطليقات : وثامنها 
  .مي املتيقن التحر

قاله علي بن زيد واحلسن واحلكم ، وهو مشهور . هي يف املدخول هبا ثالث ، وينوي يف املدخول هبا : وتاسعها 
  .مذهب مالك؛ ألن غري املدخول هبا تبينها الطلقة ، وحترمها 

، وبه » املبسوطة  «هي ثالث ، وال ينوي حبال ، وال يف حمل ، وإن مل يدخل هبا ، قاله عبد امللك يف : وعاشرها 
  .قال ابن أيب ليلى؛ ألنه أخذ باحلُكْمِ األعظم هلما؛ ألنه لو صرح بالثالث لغري املدخول هبا لنفذ 

هي يف اليت مل يدخل هبا واحدة ، ويف املدخول هبا ثالث ، قاله أبو مصعب ، وحممد بن احلكم : وحادي عشرها 
.  

، وإن نوى الطالق فواحدة بائنة إال أن ينوي ثالثاً ،  أنه إن نوى الطَّالق ، والظهار: وثاين عشرها  كان ما نوى 
  .فإن نوى اثنتني ألزمناه 

  .قاله ابن القاسم . أنه ال ينعقد نّية الظِّهار ، وإمنا يكون طالقاً : وثالث عشرها 
، حىت يكفر كف: قال حيىي بن عمر : ورابع عشرها    .ارة الظِّهار يكون طالقاً ، فإن ارجتعها مل جيز له وطؤها 

إن نوى الطالق ، فما أراد من أعداده ، وإن نوى واحدة فهي رجعية ، وهو قول الشافعي : وخامس عشرها 
  .وروي مثله عن أيب بكر وعمر وغريهم من الصحابة والتابعني  - رضي اهللا عنه  -

، وإن مل ينو إن نوى ثالثاً ، فثالثاً ، وإن نوى واحدة ، فواحدة ، وإن نوى ميي: وساس عشرها  ناً ، فهي ميٌني 
مل ينو شيئاً فهي واحدة : شيئاً ، فال شيء عليه ، وهو قول سفيان ، وبه قال األوزاعي وأبو ثور ، إال أهنما قاال 

.  
  .له نيُتُه وال يكون أقلّ من واحدة ، قاله ابن شهاب ، وإن مل ينو شيئاً مل َيكُْن شيئاً : وسابع عشرها 
  :ورأيت لسعيد بن جبري ، وهو  «: قال ابن العريب 

  .» أن عليه عتق رقبة وإن مل جيعلها ظهاراً ، ولست أعلم هلا وجهاً ، وال يبعد يف املقاالت عندي : الثامن عشر 

إين جعلت امرأيت : أنه أتاه رجل فقال : وقد روى الدارقطين عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس : قال القرطيب 
، مث تال : عليَّ حراماً ، فقال  ؟ عليك } ياأيها النيب ِلَم ُتَحرُِّم َمآ أََحلَّ اهللا لََك { : كذبت ، ليست عليك حبرامٍ 

، وقد قال مجاعة من املفسرين  إنه ملا نزلت هذه اآلية كفر عن ميينه بعتق رقبة ، : أغلظ الكفَّارات عتق رقبة 
  .« وعاد إىل مارية صلى اهللا عليه وسلم قاله زيد بن أسلم وغريه 

فيها شيء من ذلك إالَّ أن ينوي العتق عند مالك ، وذهب عامة ] فليس [ هذا كله يف الزوجة ، وأما األمةُ 
  .العلماء إىل أن عليهن كفَّارة ميني 

والصحيح أهنا طلقة واحدة؛ ألنه لو ذكر الطالق لكان أقله ، وهو الواحدة إال أن يعدده ، » : قال ابن العريب 
أنت عليَّ حراٌم إال بعد زوج ، فهذا : تحرمي يكون أقله إال أن يقيده باألكثر ، مثل أن يقول فكذلك إذا ذكر ال

  .« نصف يف املراد 
  فصل يف هذا االستفهام



استفهام مبعىن اإلنكار ، وذلك من اللَّه هنٌي ، « ِلَم ُتَحرُِّم » : قوله : « النظم » قال صاحب : قال ابن اخلطيب 
  .؛ ألن احلالل ال حيرم إال بتحرميِ اللَِّه تعاىل وحترمي احلالل مكروه

يوهم أن هذا اخلطاب بطريق العتاب ، وخطاب النيب صلى اهللا } ِلَم ُتَحرُِّم َمآ أََحلَّ اهللا لََك { : قوله : فإن قيل 
  .عليه وسلم ينايف ذلك ملا فيه من التشريف والتعظيم؟ 

  .بل بطريق التنبيه على أن ما صدر منه مل يكن على ما ينبغي  أن هذا اخلطاب ليس بطريق العتاب ،: فاجلواُب 
ا أحلَّ اللَُّه غري ممكن ، فكيف قال : فإن قيل  ا أحل اهللا؟ فاجلواب : حترمي م أن املراد هبذا التحرمي هو : مل حترم م

يه وسلم امتنع االمتناع من االنتفاع باألزواج؛ العتقاد كونه حراماً بعدما أحله اهللا تعاىل ، فالنيب صلى  اهللا عل
ا أحله اهللا  فقد  -تعاىل  -عن االنتفاع هبا مع اعتقاد كوهنا حالالً؛ فإن من اعتقد أن هذا التحرمي هو حترمي م

  .مثل هذا؟  -عليه الصالة والسالم  -كفر ، فكيف يضاف إىل الرسول 
  .} َتْبَتِغي { : قوله 

  .مل حترم مبتغياً به مرضات أزواجك : ، أي « ُتَحرُِّم » جيوز أن يكون حاالً من فاعل 
  .« ُتَحرُِّم » وجيوز أن يكون تفسرياً ل 

  .وجيوز أن يكون مستأنفاً ، فهو جواب للسؤال 
  .« مرضوة » اسم مصدر ، وهو الرضا ، وأصله « َمْرَضاَت » و 

، أو للفاعل ، أي    .ترضي أنت أزواجك أو أن تْرَضْيَن : واملصدر هنا مضاف إما للمفعول 
اً لرضاهن : واملعىن    .برفع املُؤاخذِة } رَِّحيٌم { ملا أوجب املعاتبة : أي } واهللا غَفُوٌر { يفعل ذلك طلب

، وأنه مل : وقد قيل » : قال القرطيبُّ  إن ذلك كان ذنباً من الصَّغائر ، والصحيح أنه معاتبة على ترك األوىل 
  .« تكن له صغرية ، وال كبرية 

  .} َض اهللا لَكُْم َتِحلَّةَ أَْيَمانِكُْم قَْد فََر{ : قوله 
قد : وقيل ]  ١: النور [ } ُسوَرةٌ أَنَزلَْناَها َوفََرْضَناَها { : بيَّن لكم ، كقوله تعاىل : أي } فََرَض اهللا لَكُْم { 

  .أوجب اهللا 
قَْد َعِلْمَنا َما {  :مل حتتمل غري اإلجياب كقوله » َعلَى « ب » فََرَض « إذا وصل : » النظم « وقال صاحب 
  .، وإذا وصل بالالم احتمل الوجهني ]  ٥٠: األحزاب [ } فََرْضَنا َعلَْيهِْم 

  .} َتِحلَّةَ أَْيَمانِكُْم { : قوله 
، وهو قوله تعاىل يف سورة : حتليل اليمني كفَّارهتا ، أي  { : » املائدة « إذا أحللتم استباحة احمللوف عليه 

. ٨٩: اآلية [ } اُم َعَشَرِة َمَساِكَني فَكَفَّاَرُتُه إِطَْع  [  
وحتصل من هذا أن من حرم شيئاً من املأكول ، أو املشروب مل حيرم عليه؛ ألن الكفارة لليمني ال : قال القرطيبُّ 

للتحرمي ، وأبو حنيفة يراه مييناً يف كل شيٍء ، ويعترب االنتفاع املقصود فيما حيرم ، فإذا حرم طعاماً فقد حلف 
لى أكله ، أو أمة فعلى وطئها ، أو زوجة فعلى اإليالء منها إذا مل يكن له نية ، وإن نوى الظهار فظهار ، وإن ع

نويُت الكذب ديَن فيما بينه وبني اهللا : نوى الطالق فطالق بائٌن ، وكذلك إن نوى ثنتني أو ثالثاً ، وإن قال 
، فعلى الطعام والشراب إذا مل ينو : ل تعاىل ، وال يدين يف القضاء بإبطال اإليالء ، وإن قا كل حالل عليه حرام 



ا نوى ، وال يراه الشافعي مييناً ، ويكون يف الكفارة وجهان    :، وإال فعلى م
  .} َتِحلَّةَ { : قوله 

» التفعيل » « فَعَّلَ « ، فإن قياس مصدر ] مقيسني [ ، وهذان ليسا » تكرمة « مضعفاً ، حنو » َحلّل « مصدر 
  .كان صحيحاً غري مهموزٍ إذا 

  .» َتْزِكَيةٌ ، وَتْنبِئَةٌ « : حنو » َتفِْعلَةٌ « فمصدرمها » نبَّأ « : ومهموزها حنو » زكَّى « فأما املعتل الالم حنو 
  ]الرجز : [ كامالً يف املعتل ، حنو » التفعيل « على أنه قد جاء 

، وانتصاهبا على املفعول به » َتكْرَِمة « ك » َتْحِللَة « : لها وأص... َباَتْت ُتَنزِّي َدلَْوَها َتْنزِيَّا  -  ٤٧٨٤ فأدغمت 
.  

  فصل يف تكفري النيب عن هذه اليمني
  .إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كفر عن ميينه : قيل 

  .مل يكفر ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه ، وما تأخر : وقال احلسُن 
مني يف هذه السورة إمنا أمر هبا األمة ، واألول أصح ، وأن املراد بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وكفارة الي

  .كفر بعتق رقبٍة  -عليه الصالة والسالم  - مث إن األمة تقتدي به يف ذلك ، وقد تقدم عن زيد بن أسلم أنه 
  .واهللا أعلم .  مارية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعتق رقبةً يف حترمي: وعن مقاتل 

  فصل يف االستثناء يف املني
مَّا كَانَ َعلَى النيب ِمْن َحَرجٍ ِفيَما فََرَض اهللا { : قد فرض اهللا لكم حتليل ملك اليمني ، فبني يف قوله تعاىل : قبل 

حترم مارية  حلل لكم ملك اليمني ، فلم: فيما شرعه له يف النساء احمللالت ، أي : ، أي ]  ٣٨: األحزاب [ } 
  .يف نفسك مع حتليل اهللا إياها لك 

فرض اللَُّه لكم االستثناء املخرج عن اليمني ، مث عند قوم جيوز االستثناء من : حتلة اليمني االستثناء ، أي : وقيل 
  .األميان مىت شاء ، وإن ختَلَّلَ ُمدَّةٌ 

يما حتلف عليه استثن بعد هذ« : وعند اجلمهور ال جيوز إال متصالً ، فكأنه قال  وحتلة اليمني حتليلها » ا ف
  .بالكفارة 

كالتوصية والتسمية ، « فَعَّل » من مصادر « َتفِْعلَة » ، فأدغمت ، و « حتللة » واألصل « : قال القرطيبُّ 
ما أهنا حتلُّ للحالف : التحلة الكفارة ، أي : فالتحلية حتليل اليمني ، فكأن اليمني عقد ، والكفارة حلٌّ وقيل 

  .» حرَّم على نفسه ، أي إذا كفر صار كمن مل حيلف 
  فصل

  :وحتلة القسم على وجهني : قال ابن اخلطيب 
  .حتليله بالكفارة كما يف هذه اآلية : أحدمها 

:  -عليه الصالة والسالم  -أن يستعمل مبعىن الشيء القليل وهذا هو األكثر ، كما روي من قوله : وثانيهما 
  .زماناً يسرياً : أي » اَر إال ِحتلَّةَ القسمِ لَْن َتِلَج النَّ« 

  .» كفَّارة أميانِكُم « : وقرىء 



  .} واهللا َمْوالَكُْم { : قوله 
ولّيكم وناصركم يف إزالة احلظر ، فيما حترمونه على أنفسكم ، وبالترخيص لكم يف حتليل أميانكم بالكفَّارة : أي 

  .} َوُهَو العليم احلكيم { ، وبالثواب على ما خترجونه يف الكفارة 

َضُه َوأَْعَرَض َعْن َبْعضٍ فَلَمَّا َنبَّأََها َوإِذْ أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى َبْعضِ أَْزَواجِِه َحدِيثًا فَلَمَّا َنبَّأَْت بِِه َوأَظَْهَرُه اللَُّه َعلَْيِه َعرََّف َبْع
إِنْ َتُتوَبا إِلَى اللَِّه فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما َوإِنْ َتظَاَهَرا َعلَْيِه فَإِنَّ ) ٣(ِليُم الَْخبُِري بِِه قَالَْت َمْن أَْنَبأََك َهذَا قَالَ َنبَّأَنَِي الَْع

كُنَّ أَنْ ُيْب) ٤(اللََّه ُهَو َمْولَاُه َوجِْبرِيلُ َوَصاِلُح الُْمْؤِمنَِني َوالَْملَاِئكَةُ َبْعَد ذَِلَك ظَهٌِري  ِدلَُه أَْزَواًجا َعَسى َربُُّه إِنْ طَلَّقَ
ْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت َتاِئَباٍت َعابَِداٍت سَاِئَحاٍت ثَيَِّباٍت َوأَْبكَاًرا    ) ٥(َخْيًرا ِمْنكُنَّ ُمْسِلَماٍت ُم

  .} َوإِذَ أََسرَّ { : قوله 
  .فهو مفعول به ال ظرف » اذكر « العامل فيه 

يعين حترمي مارية على نفسه واستكتامه » َحِديثاً « ة اذكر إذ أسر النيب إىل بعض أزواجه ، يعين حفص: واملعىن 
  .إياها ذلك 

  .من بعدي على أمَّيت ] خليفتني [ أسرَّ إليها أن أباك عائشة يكونان : وقال الكليبُّ 
، فذكرته حفصة : وقال ابن عباس    .أسّر أمر اخلالفة بعده إىل حفصة 

َوإِذْ أََسرَّ النيب إىل َبْعضِ { : عن ابن عباس ، يف قوله تعاىل روى الدارقطين يف سننه عن الكليب ، عن أيب صاحل ، 
ال ُتخربي » : اطلعت حفصة على النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أم إبراهيم ، فقال « : ، قال } أَْزَواجِِه َحِديثاً 

، : ، قال « عاِئَشة  ، « وأْعَرَض عن َبْعضٍ فَعرَّف بعضُه ، » فانطلقت حفصة فأخربت عائشة فأظهره اللَُّه عليه 
، كره رسول اهللا صلى اهللا عليه « » إن أباك وأباها يكُوناِن َخليفَتْينِ ِمْن َبْعِدي » : أعرض عن قوهلا : قال 

  .وسلم أن ينشر ذلك بني الناس 
ى اهللا عليه أخربت عائشة ملصافاة كانت بينهما ، وكانتا متظاهرتني على زوجات النيب صل} فَلَمَّا َنبَّأَْت بِِه { 

  .أطلعه اهللا على أهنا قد نبأت به : أي } َوأَظَْهَرُه اهللا َعلَْيِه { وسلم 
  .} فَلَمَّا َنبَّأَْت بِِه { : قوله 

األول بنفسها ، وإىل الثاين حبرف اجلر ، ] إىل [ أن يتعدى الثنني » َنبَّأ وأْنَبأ ، وأخرب وخّبر ، وحّدث « أصل 
اً ،  ، وقد جاءت االستعماالت الثالثة يف هذه اآلية فقوله وقد حيذف اجلار ختفيف : وقد حيذف األول للداللة عليه 

{ : ، وقوله » َنبَّأْت بِِه غْيرَها « : تعدى الثنني ، حذف أوهلما ، والثاين جمرور بالباء ، أي } فَلَمَّا َنبَّأَْت بِِه { 
ا َنبَّأََها بِِه    .ذكرمها ، وحذف اجلار } أََك هذا َمْن أَنَب{ : ذكرمها ، وقوله } فَلَمَّ

ا أْنَبأت « : وقرأ طلحة بن مصرف    .» َنبَّأ وأْنَبأ « ، ومها لغتان » فلمَّ
  .} َعرََّف َبْعَضُه { : قوله 

  .بتخفيف الراء : قرأ الكسائي 
، وأبو عبد الرمحن السلمي وقتادة والكليب واألع« : قال القرطيب  مش عن وهبا قرأ علي ، وطلحة بن مصرف 

  .» أيب بكر 
  .مشددة حصبه باحلجارة » َعرََّف « كان أبو عبد الرحم السلمي إذا قرأ عليه الرجل : قال عطاء 



  .بتشديد الراء : وقرأ الباقون 
  .وقفها عليه على سبيل الَعْتب : ، أي » عرَّفََها َبْعَضه « فالتثقيل يكون املفعول األول معه حمذوفاً ، أي 

َوأَْعَرَض َعن { : ، تكرماً منه وحلماً ، واختاره أبو عبيد وأبو حامت يدل عليه قوله تعاىل } ن َبْعضٍ َوأَْعَرَض َع{ 
  .وأنكر بعضاً : مل يعرفها إياه ، ولو كانت خمففة لقال يف ضده : ، أي } َبْعضٍ 

  .فمعناه جازى على بعضه ، وأعرض عن بعض : وأما التخفيف 
يه ، كقولك : بالتخفيف ، أي » َعَرَف « :  -عز وجل  -وتأويل قوله : قال الفرَّاُء  ، وجازى عل غضب فيه 

ا فعلت « : ملن أساء إليك    .ألَجازِينَّك عليه : أي » ألعرِفنَّ لك م

  فصل يف نزول اآلية
 إنه أسرَّ إىل حفصة شيئاً فحدثت به غريها ، فطلقها جمازاة على بعضه ، ومل يؤاخذها بالباقي ،: قال املفسرون 

ُه اهللا { : وهو من قبيل قوله تعاىل  : جيازيكم عليه ، وقوله : أي ]  ١٩٧: البقرة [ } َوَما َتفَْعلُواْ ِمْن َخْيرٍ َيْعلَْم
 -تعاىل  -، وإمنا اضطررنا إىل هذا التأويل؛ ألن اهللا ]  ٦٣: النساء [ } أولئك الذين َيْعلَُم اهللا َما ِفي قُلُوبِهِْم { 

ا   .} َوأَظَْهَرُه اهللا َعلَْيِه { : أنبأت به غريها؛ لقوله تعاىل  أطلعه على مجيع م
  .بألف بعد الراء » َعرَّاَف « : وقرأ عكرمة 

  ]الرجز : [ وخرجت على اإلشباع ، كقوله 
  .» عراف زيد عمراً « : هي لغة ميانية ، يقولون : وقيل ... أُعوذُ باللَِّه ِمَن الَعقَْرابِ  -  ٤٧٨٥

  .تعدت لثالثة » أعلم « األفعال اخلمسة معىن وإذا ضمنت هذه 
  .» تعدَّت باهلمزة أو التضعيف « : وقال الفارسي 

، أو  ، إذا يقتضي ذلك أهنا قبل التضعيف ، واهلمزة كانت متعدية الثنني ، فاكتسبت باهلمزة  وهو غلط 
  .التضعيف ثالثاً ، واألمر ليس كذلك اتفاقاً 

  فصل يف تفسري اآلية
  .عرف بعضه ، وأعرض عن بعض تكرماً :  قال السديُّ

  .} َعرََّف َبْعَضُه َوأَْعَرَض َعن َبْعضٍ { : ما استقصى كرمي قط ، قال اهللا تعاىل : وقال احلسُن 
ا قالت لعائشة ، وهو قول حفصة لعائشة : وقال مقاتل  إن أبا بكرٍ وعمر سيملكان بعده : يعين أخربها ببعض م

.  
صلى اهللا عليه وسلم جازى حفصة ، بأن طلقها طلقة واحدة ، فلما بلغ ذلك عمر ،  إن النيب: قال املفسرون 

لو كان يف آل اخلطاب خري ملا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طلقك ، فأمره جربيل : فقال عمر 
م إبراهيم ، مبراجعتها ، وشفع فيها ، واعتزل النيب صلى اهللا عليه وسلم نساءه شهراً ، وقعد يف مشربة مارية أ

  .حىت نزلت آية التخيري كما تقدم 
ال تطلقها ، فإهنا صوَّامة قوَّامة ، وإهنا من نسائك يف اجلنة ، فلم : هم بطالقها ، حتَّى قال له جربيل : وقيل 

  .يطلقها 
ِه { : قوله  يا رسول اهللا عين ، } َك هذا َمْن أَنَبأَ{ : أخرب حفصة مبا أظهره اهللا عليه ، قالت : ، أي } فَلَمَّا َنبَّأََها بِ



: وقيل . الذي ال خيفى عليه شيء } َنبَّأَنَِي العليم اخلبري { :  -عليه السالم  -فظنت أن عائشة أخربته ، فقال 
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا رأى الكراهية يف وجه حفصة حني رأته مع مارية أراد أن يتراضاها فأسرَّ إليها 

، فأخربت حفصة بذلك حترمي األ: شيئني  ، وتبشريها بأن اخلالفة بعده يف أيب بكر ويف أبيها عمر  مة على نفسه 
َوأَْعَرَض َعن { عائشة ، وأطلع اللَُّه نبيه عليه فعرف حفصة ، وأخربها مبا أخربت به عائشة ، وهو حترمي األمة 

فَلَمَّا َنبَّأََها بِِه { أن ينشر ذلك بني الناس ، يعين عن ذكر اخلالفة ، كره رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم } َبْعضٍ 
من أخربك بأين أفشيت السِّرَّ؟ : أي } َمْن أَنَبأََك هذا { : أخرب حفصة مبا أظهره اللَُّه عليه ، قالت حفصة : أي } 
  .» } َنبَّأَنَِي العليم اخلبري { : قال « 

  .عليماً ملا أنّ يف اخلبري من املبالغة ما ليس يف العليم  وصفه بكونه خبرياً بعدما وصفه بكونه: قال ابن اخلطيب 
  .} إِن َتُتوَبآ إِلَى اهللا { : قوله 

  :شرط يف جوابه وجهان 
ْد َصَغْت { : هو قوله : أحدمها    .} فَقَ
ا يوجب التَّوبة ، وهو ميل قلوبكما عن الواجب يف خمالصة رسول اهللا صلى : واملعىن  إن تتوبا فقد وجد منكما م

  .اهللا عليه وسلم يف حب ما حيبه ، وكراهة ما يكرهه 
  .مالت وزاغت عن احلق » َصَغْت « و 

  .» فقد زاغت « : ويدل له قراءة ابن مسعود 
جزاء للشرط؛ ألن هذا الصغو كان سابقاً ، فجواب } فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما { وليس قوله « : قال القرطيبُّ 

  .» إن تتوبا كان خرياً لكما؛ إذ قد صغت قلوبكما : الشرط حمذوف للعلم به ، أي 
، أو فتاب اهللا عليكما قاله أبو البقاء ، ودلّ : أن اجلواب حمذوف ، وتقديره : والثاين  فذلك واجب عليكما 

  .؛ ألن إصغاء القلب إىل ذلك ذنب } فَقَْد َصَغْت { على احملذوف 
،« : قال شهاب الدين  وكيف حيسن أن يكون جواباً وقد غفل عن املعىن  وكأنه زعم أن ميل القلب ذنب 

  .» املصحح لكونه جواباً 
ا « : من أفصح الكالم حيث أوقع اجلمع موقع املثىن استثقاالً جمليء تثنيتني لو قيل } قُلُوُبكَُما { : وقوله  قَلَباكَُم

قدم هذا يف آية السرقة يف وقد ت. ، ومن شأن العرب إذا ذكروا الشيئني من اثنني مجعومها؛ ألنه ال يشكل » 
  .املائدة 

  ]الكامل : [ ومن جميء التثنية قوله 
  كَنواِفِذ الُعُبِط الَِّتي ال ُتْرقَع... فََتَخالَسا َنفَْسْيهَِما بَنواِفٍذ  -  ٤٧٨٦

  .واألحسن يف هذا الباب اجلمع ، مث اإلفراد ، مث التثنية 
، ال جيوز اإلفراد إالَّ يف ضرور   ]الطويل : [ ة؛ كقوله وقال ابن عصفور 

  َسقاِك من الُغرِّ الَغواِدي َمطريَها... َحَماَمةَ َبطْنِ الوادَيْينِ َتَرنَِّمي  -  ٤٧٨٧
ُه أحسن من التثنية    .وتبعه أبو حيان ، وغلط ابن مالك يف كونه جعل

  .وليس بغلط لكراهِة توايل تثنيتني مع أمن اللبس 



  .من الغيبة إىل اخلطاب فيه التفات » إنْ َتُتوَبا « : وقوله 
  .فصل يف املراد هبذا اخلطاب 

حثّهما على التوبة  -رضي اهللا عنهما  -عائشة وحفصة : املراد هبذا اخلطاب أُمَّا املؤمنني بنتا الشيخني الكرميني 
 ، : أي } ا فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكُم{ على ما كان منهما من امليل إىل خالف حمبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

زاغت ومالت عن احلق ، وهو أهنما أحبتا ما كره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اجتناب جاريته واجتناب 
  .العسلِ ، وكان صلى اهللا عليه وسلم حيب العسل والنِّساء 

صلى  قال ابن زيد رضي اهللا عنه مالت قلوبكما بأن سرمها أن حيتبس عن أم ولده ، فسرمها ما كرهه رسول اهللا
  .اهللا عليه وسلم 

  .فقد مالْت قُلوبكَُما إىل التوبة : وقيل 
  .} َوإِن َتظَاَهَرا { : قوله 

  .فأدغم ، وهذه قراءة العامة » َتَتظاَهَرا « : أصله 
  .على األصل » َتَتظَاَهَرا « : وقرأ عكرمة 

، وعاصم يف رواية عنهما  ء دون ألف ، وكلها مبعىن املعاونِة بتشديد الظَّاء واهلا: واحلسن وأبو رجاء ، ونافع 
  .من الظهر؛ ألنه أقوى األعضاء وأجلها 

  فصل يف معىن تتظاهرا
  .تتعاونا على النيب صلى اهللا عليه وسلم باملعصية واإليذاء : معىن تتظاهرا ، أي 

، وأنا أريد أن أسأل عمر بن اخلطاب عن: روى مسلم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  ،  مكثت سنةً  آية 
فما أستطيع أن أسأله هيبة له حىت خرج حاجاً فخرجت معه ، فلما رجع وكنا ببعض الطريق عدل إىل األراك 
، حىت فرغ مث سرت معه بإداوة مث جاء فسكبت على يديه منها فتوضَّأ ، فلما رجع قلت  : حلاجة له ، فوقفت 

  .عليه وسلم ؟  يا أمري املؤمنني ، من اللَّتان تظاهرتا على النيب صلى اهللا
واهللا إن كنت ألريد أن أسألك عن هذا منذ سنة ، فما أستطيع : فقلت له : تلك حفصة وعائشة ، قال : فقال 

وذكر احلديث . فال تفعل ، ما ظننت أن عندي من علم فسلين عنه فإن كنت أعلمه أخربتك : هيبةً لك ، قال 
.  

َو َمْوالَُه { : قوله    .} فَإِنَّ اللََّه ُه
  .» إنَّ « خربه واملبتدأ مجلة » َموالُه « فصالً ، و » هو « وز أن يكون جي

  .اهللا وليُّه وناصره ، فال يضره ذلك التَّظاهر منهما : واملعىن 
  .} َوجِْبرِيلُ { : قوله 

  .جيوز أن يكون عطفاً على اسم اهللا تعاىل 
، فال يوقف على : واملعىن    .ويوقف على جربيل » َموالُه « اهللا وليه ، وجربيل وليه 
نظراً إىل » جربيل « ورفع » ظَهٌِري « معطوفاً عليه ، واخلرب » واملالئكة « مبتدأ ، } َوَصاِلُح الُْمْؤِمنَِني { ويكون 

  .وذلك بعد استكمال خربها وقد تقدم مذاهب الناس يف ذلك » إن « حمل اسم 



ظهرياً له » جربيل « اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويكون وما بعده داخلني يف الوالية لرسول » جِْبريلٌ « ويكون 
  .بدخوله يف عموم املالئكة 

، وأفرد ألنه بزنة » ظهٌري « مبتدأ ، و » املالئكةُ « ويكون    .» فَِعيل « خربه 
  .» هو مبعىن اجلمع « : قال القرطيبُّ 
الَ َيْسأَلُ{ : للكثرة ، قال تعاىل » فعيل « قد جاء : قال أبو علي  ومعىن ] .  ١١: املعارج [ } َحِميٌم َحِميماً  َو

. ٦٩: النساء [ } َوَحُسَن أولئك َرِفيقاً { : أعوان ، وهو يف معىن ظهراء كقوله تعاىل : أي » ظهٌري « :   [  
ظهٌري « مبتدأ ، وما بعده عطف عليه ، و » جربيلُ « ، ويكون » َموالُه « وجيوز أن يكون الكالم مت عند قوله 

، ومرة خرب »  ، مرة بالتنصيصِ عليه  اجلميع ، فتختص الوالية باهللا ، ويكون جربيل قد ذكر يف املعاونة مرتني 
  .بدخوله يف عموم املالئكِة 

 ٩٨: البقرة [ } َمن كَانَ َعُدّواً للَِّه ومالئكته َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ { : يف قوله تعاىل » البقرة « وهذا عكس ما يف 
  .اص بعد العام تشريفاً له ، وهناك ذكر العام بعد اخلاص ، ومل يذكر الناس إال القسم األول ، فإنه ذكر اخل] 

  .» البقرة « لغات تقدم ذكرها يف » جِْبريل « ويف 

  .} َوَصاِلُح الُْمْؤِمنَِني { : قوله 
  .أبو بكر } َوصاَِلُح الُْمْؤِمنَِني { : قال املسيُِّب بن شريٍك 
  .هو عمر :  وقال سعيد بن جبريٍ

  .أبو بكر وعمر : وقال عكرمة 
  .» أبو بكر وعمر : } َوَصاِلُح الُْمْؤِمنَِني { « : وروى شقيق عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

علي : } َوَصاِلُح الُْمْؤِمنَني { « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وعن أمساء بنت عميسٍ قالت 
  .» طالب  بن أيب
، و : وقيل  العصر [ } والعصر إِنَّ اإلنسان لَِفى ُخْسرٍ { : اسم جنس ، كقوله تعاىل : » صاحل « خيار املؤمنني 

  .قاله الطربيُّ ] .  ٢،  ١: 
  .هم األنبياء : وقال العالُء بُن زياد ، وقتادة ، وسفيان 

  .هم املالئكة : وقال ابن زيد 
  .د صلى اهللا عليه وسلم هم أصحاب حمم: وقال السديُّ 

فأضاف الصاحلني إىل املؤمنني ، » َصاِلُحو املُؤِمنَني « ليس لفظ الواحِد ، وإمنا هم } َوَصاِلُح الُْمْؤِمنَِني { : وقيل 
  .وسيأيت له مزيد بيان إن شاء اهللا تعاىل 

  فصل يف هذا التظاهر
عليه وسلم يف النفقة ، وهلذا آىل منهن شهراً كان التَّظاهر منهما يف التحكيم على النيب صلى اهللا : قيل 

  .واعتزهلن 
دخل أبو بكرٍ يستأذن على النيب صلى اهللا عليه وسلم فوجد النَّاس « : وروى مسلم عن جابر بن عبد اهللا قال 
، فوج: جلوساً ببابه مل يؤذن ألحٍد منهم ، قال  ، فاستأذن ، فأذن له  د فأذن أليب بكر فدخل ، ثُمَّ أقبل عمُر 



فألقولن شيئاً أضحُك النيب صلى اهللا عليه : النيب صلى اهللا عليه وسلم جالساً حوله نساؤه ، وامجاً ساكتاً ، قال 
يا رسول اهللا أرأيت بنت خارجة تسألين النفقة ، فقمت إليها ، فوجأت عنقها فضحك رسول اهللا : وسلم فقال 

فقام أبو بكر إىل عائشة رضي اهللا عنها جيأ « َيْسألَننِي النَّفقَة  َهنُّ َحوِلي كما َتَرى» : صلى اهللا عليه وسلم وقال 
تسألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما ليس عنده ، : عنقها ، وقام عمر إىل حفصة جيأ عنقها ، كالمها يقول 

اهللا صلى اهللا واهللا ال نسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئاً أبداً ليس عنده ، مث اعتزهلن رسول : فقلن 
، مث نزلت عليه  : األحزاب [ } ياأيها النيب قُل َألْزوَاجَِك َوَبَناِتَك { : عليه وسلم شهراً ، أو تسعاً وعشرين 

  .احلديث » ]  ٢٩: األحزاب [ } ِللُْمْحِسَناِت ِمنكُنَّ أَْجراً َعِظيماً { حىت بلغ ]  ٢٨
  .} َوَصاِلُح الُْمْؤِمنَِني { : قوله 
  .أنه مفرد ، ولذلك كتب باحلاء دون واو اجلمع  الظَّاهر

اعتباراً بلفظه ، ألن الواو  -بالواو والنون  -وجوزوا أن يكون مجعاً  دون واو  حذفت النون لإلضافة ، وكتب 
]  ٦: القمر [ } َيْدُع الداع { و ] .  ٢٤: الشورى [ } َوَيْمُح اهللا الباطل { : ساقطة اللتقاء الساكنني ، حنو 

  .، إىل غري ذلك ]  ١٨: العلق [ } َسَنْدُع الزبانية { ، و 
  .» أْهلُ القُرآِن أْهلُ اللَّه وخاصَّتُه « : ومثل هذا ما جاء يف احلديث 

اً ، كقوله : قالوا  ، وأن يكون مجع وحذفت ]  ١١: الفتح [ } َشَغلَْتَنآ أَْمَوالَُنا َوأَْهلُوَنا { : جيوز أن يكون مفرداً 
  .الساكنني لفظاً  الواو اللتقاء

  .فإذا كتب هذا ، فاألحسن أن يكتب بالواو هلذا الغرض ، وليس مثَّ ضرورة حلذفها كما يف مرسوم اخلِط 

، وحينئٍذ يكون » موالُه « أن يكون معطوفاً على الضمري يف » جربيل « وجوز أبو البقاء يف  ، يعين املستتر 
  .عليه  الفصل بالضمري اجملرور كافياً يف جتويز العطف

، أي » صاحلُ « مبتدأ ، و » جربيل « أن يكون : وجوز أيضاً    .مواليه : عطف عليه ، فاخلُرب حمذوٌف 
  فصل يف املراد بصاحل املؤمنني

يعين أبا بكر وعمر مواليني للنيب صلى اهللا عليه » وَصاحلُ املؤمنني « أراد بقوله : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .وهو قول املقاتلني : ، وناصرين له وسلم على من عاداه 

  .خيار املؤمنني : وقال الضحاُك 
  .كل من آمن وعمل صاحلاً : وقيل 
  .كل من برىء من النفاقِ : وقيل 
  .األنبياء : وقيل 
  .اخللفاء : وقيل 
  .الصحابة : وقيل 
طَلَّقَكُنَّ { : قوله    .} عسى َربُُّه إِن 
  .إال هذا يف القرآن واجب » َعَسى « كل : قيل 

  .علقه بشرط ، وهو التطليق ومل يطلقهن  - عزَّ وجلَّ  -واجب ، ولكن اهللا : وقيل 



وخربها ، وجوابه حمذوٌف ، أو متقدم ، أي » َعَسى « شرط معترض بني اسم » إنْ طلَّقكُنَّ « : قال النحويون 
  .» إنْ طلقَكُنَّ فََعسى « 

  .م وأدغم أبو عمرو القاف يف الكاف على رأي بعضه
  .، وحنوه لثقل التأنيِث ]  ٣١: يونس [ } َيْرُزقُكْم { وهو أوىل من : قال 
  .} أَن ُيْبِدلَُه أَْزَواجاً { : قوله 

اً ومشدداً ، كما تقدم يف : قرىء    .» الكهف « خمفف
  .والتبديل واإلبدال مبعىن كالتنزيل واإلنزال 

  .} أَْزَواجاً َخْيراً مِّنكُنَّ { : وقوله 
ه السديُّ ألنكن    .لو كننت خرياً منهن ما طلقكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال معنا
هذا وعد من اهللا تعاىل لرسوله لو طلقهن يف الدنيا أن يزوجه يف اآلخرة نساء خرياً منهن ، وكان اهللا : وقيل 

هلن ، كقوله تعاىل عاملاً بأنه ال يطلقهن ، ولكن أخرب عن قدرته على أنه إن طلقهن أبدله خرياً منهن  { : ختويفاً 
وهو إخبار عن القدرة وختويف هلم ، ال أن يف الوجوِد من ]  ٣٨: حممد [ } َوإِن َتَتَولَّْواْ َيْسَتْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُْم 

  هو خري من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم
  فصل يف الكالم على لفظ مسلمات

  .ا نعت أو حال أو منصوب على االختصاص إم. إىل آخره } ُمْسِلَماٍت { : قوله 
  .يعين خملصاٍت : قال سعيد بن جبري 

  .مصدقات بتوحيد اهللا : أي } مُّْؤِمَناٍت { مسلمات ألمر اهللا تعاىل وأمر رسوله خاضعات هللا بالطاعة : وقيل 
  .الطاعة : مطيعات ، والقنوت } قَانَِتاٍت { وهنني عنه : مصدقات مبا أمرنَ به : وقيل 
  .داعياٍت بتوحيد اهللا : وقيل 
  .من ذنوهبن ، قاله السديُّ : أي » تائبات « مصليات : وقيل 
كثريات : أي } َعابَِداٍت { راجعاٍت إىل أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تاركاٍت حملاب أنفسهن ، : وقيل 

  .العبادِة هللا تعاىل 
صائمات ، قاله : أي } َساِئَحاٍت { القرآن فهو التوحيد كل عبادة يف :  - رضي اهللا عنهما  -وقال ابن عباس 

  .ابن عبَّاس واحلسن وابن جبري 
  .مهاجرات : وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرمحن وميان 

  .والسياحة اجلوالن يف األرض . وليس يف أمة حممٍد صلى اهللا عليه وسلم سياحة إال اهلجرة : قال زيد 
  .مسي الصائُم سائحاً؛ ألن السائَح ال زاد معه ، وإمنا يأكل من حيث وجد الطعام : ا وقال الفرَّاء والقتيب وغريمه

  .يسحن معه حيثما ساح : وقيل 
اُء إذا ذهب : وقيل    .وقد مضى يف سورة براءة . ذاهبات يف طاعة اهللا تعاىل ، من ساح امل

  .» َسيِّحاٍت « : وقرأ عمرو بن فائد 
  .فصل يف الكالم على اآلية 



كيف تكون املبدالت خرياً منهن ، ومل يكن على وجه األرض نساء خرياً من : فإن قيل : ل ابن اخلطيب قا
  .أمهات املؤمنني؟ 

، وإيذائهن إياه كان غريهن من  -عليه الصالة والسالم  -إذا طلقهن الرسول : فاجلواب  لعصياهنن له 
  .م خرياً منهن املوصوف هبذه الصفات مع الطاعة للرسول صلى اهللا عليه وسل

اإلسالم هو : يوهم التَّكراَر؛ ألن املسلمات واملؤمنات سواء؟ فاجلواب } ُمْسِلَماٍت مُّْؤِمَناٍت { : قوله : فإن قيل 
ْؤِمَناٍت { التصديق باللسان ، واإلميان التصديق بالقلب ، وقد ال جيتمعان فقوله  حتقيقاً الجتماعهما } ُمْسِلَماٍت مُّ

.  
  .} َباٍت َوأَْبكَاراً ثَيِّ{ : قوله 

  .إمنا توسطت الواو بني ثيبات وأبكاراً لتنايف الوصف دون سائر الصفات 
  .نساء حورات ، وال رأيت عينات : وحنوه ال ينقاس؛ ألنه اسم جنس مؤنث ، فال يقال » ثَيِّباٍت « و 
، كأهنا ثابت : أي » ثاب يثوب « من » فَيِعل « وزهنا » الثَّيُِّب « و    .بعد زوال عذرهتا رجع 

  .على اإلعالل املشهور » َسْيود وَمْيوت « : أصلهما » سيِّد وميِّت « ك » ثَْيوب « : وأصله 
  .منهن ثّيب ، ومنهن بِكْر : واملعىن 

  .إمنا مسيت ثيِّباً؛ ألهنا راجعة إىل زوجها إن أقام معها ، وإىل غريه إن فارقها : قيل 
  .ها ألهنا ثابت إىل بيت أبوي: وقيل 

فهي العذراء ، مسيت بكراً؛ : واألول أصح؛ ألن ليس كل ثيبت تعود إىل زوج ، وأما البكر « : قال القرطيب 
  .» ألهنا على أول حالتها اليت خلقت هبا 

ا يقل رغبة الرجال فيهن؟ : فإن قيل : قال ابن اخلطيب    .ذكر الثيبات يف مقام املدحِ ، وهي من مجلة م
عليه الصالة  -يكون بعض الثيبات خرياً بالنسبة إىل البعض من األبكار عند الرسول ميكن أن : فاجلواُب 
الختصاصهن باملال ، واجلمال ، أو النسب ، أو اجملموع ، وإذا كان كذلك ، فال يقدح ذكر الثَّيِّب  - والسالم 

  .يف املدح ، جلواز ذلك 
،: أراد بالثيِّب مثل : وقال الكليبُّ    .مرمي ابنة عمران : وبالبكر مثل  آسية امرأة فرعون 
إن التبديل وعد من اهللا لنبيه لو طلقهن يف الدنيا زوجه يف : وهذا إمنا ميشي على قول من قال « : قال القرطيبُّ 

  .» اآلخرة خرياً منهن ، واهللا أعلم 

لنَّاُس َوالِْحَجاَرةُ َعلَْيَها َملَاِئكَةٌ ِغلَاظٌ ِشَداٌد لَا َيْعُصونَ اللََّه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَْنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم َناًرا َوقُوُدَها ا
  ) ٦(َما أََمَرُهْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ 

  .} ياأيها الذين آَمُنواْ قوا أَنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم َناراً { : قوله تعاىل 
، وهذا حممول  ؛ ألن»ُعو « أمر من الوقاية ، فوزنه » قُْوا «  الفاء حذفت لوقوعها يف املضارع بني ياء وكسرة 

، والالم حذفت محالً له على اجملزوم؛ ألن أصله  فحذفت الواو اليت هي فاء ملا » اضربوا « ك » أوقيوا « عليه 
  .تقدم ، واستثقلت الضمة على الياء ، فالتقى ساكناِن ، فحذفت الياء؛ وضم ما قبل الواو لتصح 

  .يل البصريني وهذا تعل



« أن احلذف عندهم فرقاً بني املتعدي ، والقاصر ، فحذفت الواو اليت هي فاء يف : ونقل مكي عن الكوفيني 
  .لقصوره » َيْوَجلُ « لتعديهما ، ومل حيذف من » َيِقي ، وَيِعد 

  .» َيرمِ ، فإنه قاصر ، ومع ذلك فقد حذفوا فاءه : ويرد عليهم حنو « : قال 
  .مل تقع فيه الواو بني ياء وكسرة ال ظاهرة وال مضمرة » َيْوَجلُ « ويف هذا نظر؛ ألن : دين قال شهاب ال

  .» َتَضع ، وَيَسع ، ويهب « وال مضمرة ، حترُّزاً من : وقلت 
  .» وأْهلُوكُْم « : وقرأ بعضهم 

الزخمشريُّ بعد  ، وجوز ذلك الفصل باملفعول قال» قُْوا « وخرجت على العطف على الضَّمري املرفوع ب 
  .؟ »قُوا أنفُسكُْم ولَيقِ أهلوكم أنفسهم « : أليس التقديُر : فإن قلت : ذكره القراءة وخترجيها 

قوا أنتم ، : واقع بعده ، كأنه قيل » أْنفَُسكُْم « ال ، ولكن املعطوف يف التقدير مقارن للواو ، و : قلت 
اً على لفظ املخاطب وأهلوكم أنفسكم ، ملا مجعت مع املخاطب الغائب غل   .بته عليه ، فجعلت ضمريمها مع

، » ناراً « : قوله  ، وجيوز أن يكون » َعلْيَها َمالئكةٌ « وكذلك » َناراً « صفة ل » وقُوُدَها النَّاُس « مفعول ثاٍن 
، وجيوز أن يكون حاالً لتخصيصها بالصفة األوىل» َمالِئكَةٌ « ، و » َعلْيَها « الوصف وحده   ، فاعل به 

  .} الَّ َيْعُصونَ اهللا { وكذلك 
ا { وتقدم اخلالف يف واو  ا وفتحاً يف ]  ٢٤: البقرة [ } َوقُوُدَه البقرة « ضم «.  
  فصل يف معىن اآلية

  .قو أنفسكم؛ وأهلوكم ، فليقوا أنفسهم ناراً : املعىن : قال الضحاك 
طلحة ، عن ابن عبَّاس  قوا أنفسكم وأمروا أهليكم بالذكر ، :  - رضي اهللا عنهما  -وروي عن علي بن أيب 

  .والدعاء ، حىت يقيهم اهللا بكم 
  .قوا أنفسكم بأفعالكم ، وقوا أهليكم بوصيتكم : وقتادة وجماهٌد  -رضي اهللا عنه  -وقال علي 

وهو الصحيُح ، والفقُه الذي يعطيه العطُف الذي يقتضي التشريك بني املعطوف؛ واملعطوف : قال ابن العريب 
  .يه يف معىن الفعل عل

  ]الرجز : [ كقوله 
اًء َبارِداً  -  ٤٧٨٨   .. .َعلَفُْتَها ِتْبناً وَم
  ]جمزوء الكامل : [ وكقوله 
  ُمَتقلِّداً َسْيفاً وُرْمحا... وَرأْيُت َزْوَجِك ِفي الَوغَى  -  ٤٧٨٩

  .فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة ، ويصلح أهله صالح الراعي للرعيَّة 
  : -يه الصالة والسالم عل - قال 

ِه ، فاإلماُم الَّذي على النَّاسِ راعٍ وُهَو َمْسئُولٌ َعنُهْم ، والرَّجلُ راعٍ«   كُلُّكُْم راعٍ ، وكُلُّكُْم مْسئُولٌ عن رعيَِّت
َو مْسئُولٌ َعْنُهْم    .» على أْهلِ َبْيتِه وُه

  .يأمرهم ، وينهاهم : قال احلسن يف هذه اآلية 
دخل فيه األوالد؛ ألن الولد بعض منه كما دخلوا يف قوله تعاىل : » قُو أنفَُسكُْم « : ء ملا قال وقال بعض العلما



إنَّ « :  -عليه الصالة والسالم  -، وقوله ]  ٦١: النور [ } َوالَ على أَنفُِسكُْم أَن َتأْكُلُواْ ِمن ُبُيوِتكُْم { : 
فلم يفرد بالذّكر إفراد سائر القرابات ، فيعلمه احلالل » ِمْن كْسبِِه  أحلَّ َما أكلَ الرَّجلُ من كْسبِِه ، وإنَّ ولدُه

  .واحلرام ، وجينبه املعاصي واآلثام إىل غري ذلك من األحكام 
َحقُّ الولِد على الواِلِد ، أنْ ُيْحِسَن اْسَمُه ، وُيعلِّمُه الِكتاَبةَ ، ويَزوِّجُه إذا « :  -عليه الصالة والسالم  -وقال 

  .» بلَغَ 
  .» َما َنَحلَ والٌد ولَداً أفَْضل ِمْن أدبٍ حسنٍ « :  -عليه الصالة والسالم  -وقال 
ُمُروا أْبناَءكُْم بالصَّالة لَسْبعٍ؛ واْضرُبوُهْم على َتْرِكَها لعْشرٍ ، وفرِّقُوا َبْيَنُهم « :  -عليه الصالة والسالم  -وقال 

  .» يف املََضاجِعِ 
  .أهله بوقت الصالة ، ووجوب الصيام  وخيرب: قال بعض العلماء 

َرِحَم اللَُّه اْمرءاً قَاَم ِمْن اللَّيلِ ُيصلِّي ، فأيقظَ أهلَُه ، فإنْ لَْم َتقُم رشَّ على « :  -عليه الصالة والسالم  -وقال 
اء  وجهِهِا املَاَء ، ورِحَم اللَُّه اْمَرأةً قَاَمْت يف اللَّْيلِ ُتصلِّي ، وأْيقَظَْت زْوَجَها ،   .» فإنْ مل َيقُْم رشَّْت على وْجهِِه املَ

  .يا رسول اهللا ، نقي أنفسنا ، فكيف لنا بأهلينا؟ : فلما نزلت هذه اآلية ، قال رجلٌ « : وذكر القشرييُّ قال 
  .« » تنهوهنم عما هناكم اهللا ، وتأمروهنم مبا أمر اهللا » : فقال 

، وولده ،: وقال مقاتلٌ    .وأهله ، وعبيده ، وإمائه  ذلك حق عليه يف نفسه 
، وما ال يستغىن عنه من األدب : قال إلكيا    .فعلينا تعليم أوالدنا ، وأهلينا الدين ، واخلري 

: ، وقوله للنيب صلى اهللا عليه وسلم ]  ١٣٢: طه [ } َوأُْمْر أَْهلََك بالصالة واصطرب َعلَْيَها { : وهو قوله تعاىل 
. ١٤: الشعراء [ } ربني َوأَنِذْر َعِشَريَتَك األق{   [  

ا الناس واحلجارة { : وتقدم الكالم على قوله    .» البقرة « يف } َوقُوُدَه
  فصل يف خماطبة اهللا تعاىل للمؤمنني

إِن لَّْم َتفَْعلُواْ َولَن َتفَْعلُواْ فاتقوا { : خاطب املشركني يف قوله تعاىل  - تعاىل  - إنه : فإن قيل : قال ابن اخلطيب  فَ
فما معىن خماطبته } أُِعدَّْت ِللْكَاِفرِيَن { : ، مث قال ]  ٢٤: البقرة [ } ر اليت َوقُوُدَها الناس واحلجارة النا

  .للمؤمنني بذلك؟ 
أن الفساق ، وإن كانت دركاهتم فوق دركات الكُفَّار ، فإهنم مع الكُفَّار يف دار واحدة ، فقيل : فاجلواُب 

باجتناب الفسوقِ وجماورة الذين أعدت هلم هذه النار ، وال يبعد أن يأمرهم »  قُوا أنفَُسكُْم« : للذين آمنوا 
  .بالتوقِّي عن االرتداد 

  .} َعلَْيَها َمالَِئكَةٌ ِغالَظٌ ِشَداٌد { : قوله 
يعين الزََّبانية ، غالظ القلوب ال يرمحون إذا استرمحوا ، خلقوا من الغضب ، وحبب إليهم عذاب اخللقِ ، كما 

  .غالظ األقوال شداُد األفعالِ : شداد األبدان وقيل : ، أي » ِشداٌد « بين آدم الطعام ، والشراب حبب ل

، أي : عليهم ، يقال » ِشداٌد « يف أخذهم أهل النار » ِغالظٌ « : وقيل  قوي عليه : فالن شديد على فالن 
  .يعذبه بأنواع العذاب 

  .قوياء أ: أي » ِشداٌد « أغالظ أجسامهم ضخمة : وقيل 



  .ما بني منكيب الواحد منهم مسرية سنة : قال ابن عبَّاس 
  .» َما َبْيَن مْنكَبْي أحدِهْم كََما َبْيَن املَْشرقِ واملَْغربِ « : يف خزنة جهنم  -عليه الصالة والسالم  -وقال 
  .} الَّ َيْعُصونَ اهللا َمآ أََمَرُهْم { : قوله 

ُه « : ، والعائد حمذوف ، أي  »الذي « مبعىن » ما « جيوز أن تكون  ، ال يقال » بِِه « : ، واألصل » َما أَمَرُهُمو
  .كيف حذف العائد اجملرور ، ومل جير املوصول مبثله؟ ألنه يطرد حذف هذا احلرف فلم حيذف إال منصوباً : 

  .ه ال يعصون أمر: وأن تكون مصدرية ، ويكون حملها بدالً من اسم اهللا بدل اشتمال ، كأنه قيل 
َعلُونَ { : وقوله    .} َوَيفْ

  .أليست اجلملتان يف معىن واحد؟ : فإن قلت « : قال الزخمشريُّ 
  .أهنم يقبلون أوامره ويلتزموهنا : ال؛ ألن األوىل معناها : قلت 

، وال يتوانون فيه : والثانية    .» معناها أهنم يؤّدون ما يؤمرون به ال يتثاقلون عنه 
َوَيفَْعلُونَ َما { ال خيالفونه يف أمر من زيادة ، أو نقصان : أي } َيْعُصونَ اهللا َمآ أََمَرُهْم  الَّ{ : وقال القرطيب 

ال يقدمونه ، وال يؤخرونه } ُيْؤَمُرونَ    .يف وقته 
لذهتم يف امتثال أمر اللَِّه ، كما أن سرور أهل اجلنة يف الكون يف اجلنة ، ذكره بعض املعتزلة ، : أي : وقيل 

أنه يستحيل التكليف غداً ، وال خيفى معتقد أهل احلقِّ يف أن اهللا يكلف العبد اليوم وغداً ، وال ينكر  وعندهم
  .التكليف غداً يف حق املالئكِة ، وهللا أن يفعل ما يشاء 

  ) ٧(َيا أَيَُّها الَِّذيَن كَفَُروا لَا َتْعَتِذُروا الَْيْوَم إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

{ : يف الدنيا ، ونظريه } إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُنُتْم َتْعَملُونَ { فإن عذركم ال ينفع ، وهذا النهي لتحقيق اليأس : أي 
. ٥٧: الروم [ } فََيْوَمِئٍذ الَّ ينفَُع الذين ظَلَُمواْ َمْعِذَرُتُهْم   [  

َبةً َنُصوًحا َعَسى َربُّكُْم أَنْ ُيكَفَِّر َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َوُيْدِخلَكُْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوُبوا إِلَى اللَِّه َتْو
ونَ َربََّنا أَْتِمْم لََنا َوبِأَْيَمانِهِْم َيقُولَُتْحِتَها الْأَْنهَاُر َيْوَم لَا ُيْخزِي اللَُّه النَّبِيَّ وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ُنوُرُهْم َيْسَعى َبْيَن أَْيِديهِْم 

  ) ٨(ُنوَرَنا َواغِْفْر لََنا إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

  .} ياأيها الذين آَمُنواْ توبوا إِلَى اهللا َتْوَبةً نَُّصوحاً { : قوله تعاىل 
  .» َنُصوحاً « بفتح نون : فرأ اجلمهور 

خاطه فكأنه التائب يرقع ما حرقه : نصح الثوب ، أي : ن فهي صيغة مبالغة أسند النصح إليها جمازاً ، وهي م
  .باملعصية 

  .خالص : عسل ناصح ، أي : هي من قوهلم : وقيل 
  .بضم النون : وقرأ أبو بكر 
  .كَفَر كُفْراً وكُفُوراً ، وَشكََر ُشكْراً وُشكُوراً : نصح نصحاً ونصوحاً ، حنو : ، يقال » َنَصَح « وهو مصدر 
  :وجه ويف انتصابه أ



  .ألجل النصح احلاصل نفعه عليكم : أنه مفعول له ، أي : أحدها 
  .ينصحهم نصحاً : أنه مصدر مؤكد لفعل حمذوف ، أي : والثاين 
، أي : الثالث    .ذات نصوحٍ : أنه صفة هلا ، إما على املبالغة على أهنا نفس املصدر ، أو على حذف مضاف 

  .ء دون تا» َتْوباً « : وقرأ زيد بن علّي 
  فصل يف تعلق هذه اآلية بقوله يا أيها الذين كفروا

نّبههم على رفعِ العذاب  -تعاىل  -أنه } ياأيها الذين كَفَُرواْ { : وجه تعلق هذه اآلية بقوله : قال ابن اخلطيب 
  .يف ذلك اليوم ، بالتوبة يف الدنيا ، إذ يف ذلك اليوم ال تفيُد التوبةُ 

  فصل
  :ض على األعيان يف كُلِّ األحوال ، وكُلِّ األزمان واختلفوا يف التوبة النَُّصوح أمر بالتَّوبة ، وهي فر

  .هي اليت ال عودة بعدها ، كما ال يعود اللَّنب إىل الضرع : فقيل 
  .روي عن عمر ، وابن مسعود ، وأيب بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، ورفعه معاذٌ إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .الصَّادقة اخلالصة » لنَُّصوُح ا« : وقال قتادة 
  .أخلص له القول : نصح له ، أي : يقال . اخلالصة : وقيل 

  .أن يبغض الذنب الذي أحبه ، ويستغفر منه إذا ذكره » النَُّصوُح « : وقال احلسن 
، ويكون على وجلٍ منها : وقيل    .هي اليت ال يثق بقبوهلا 

بالقلب ، واالستغفار باللسان ، واإلقالع عن الذنب ، والعزم على أالَّ  التوبة النَّصوح ، الندم: وقال الكليبُّ 
  .يعود 

  .وقيل غري ذلك 
  فصل يف األشياء اليت ُيَتاب منها

الذنُب الذي ال يكونُ منه التوبةُ ال خيلو ، إما أن يكون حقاً هللا أو لآلدميني ، فإن كان حقاً : قال بعض العلماِء 
ا هللا عز وجل كترِك صالة ،  أو صوم أو تفريط يف زكاة؛ فإن التوبة ال تصح منه حىت ينضم إىل الندم قضاء م

  .فات منها 
ه النَّدم ، والعزم على  ، فإن ُعِفَي عنه كفا طلب به  وإن كان قتل نفساً بغري حقٍّ ، فإن متكن من القصاص منه إن 

{ : يؤديه إن كان واجداً له ، قال تعاىل  ترك العوِد باإلخالص ، وكذلك إن ُعِفي عنه يف القَْتل مبال فعليه أن
ُه ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فاتباع باملعروف َوأََدآٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن  . ١٧٨: البقرة [ } فََمْن ُعِفَي لَ  [  

بالندم الصحيح سقط منه ، وقد نصَّ  - تعاىل  - فإنه إذا تاب إىل اهللا  - ما كان  - وإن كان ذلك من حدود اهللا 
  .على سقوط احلد عن احملاربني إذا تابوا قبل القدرِة عليهم ، كما تقدم  -عاىل ت -اهللا 

وكذلك الشُّرَّاب ، والسُّراق ، والزُّناة إذا صلحوا ، وتابوا ، وعرف ذلك منهم ، مث رفعوا إىل اإلمام فال ينبغي 
  .اربني إذا غلبوا ، هذا مذهب الشافعي ُتْبنا مل يتركهم يف هذه احلال كاحمل: له أن حيدهم ، وإن رفعوا إليه فقالوا 

عيناً كان أو غريه  -فإن كان الذنُب من مظامل العباد ، فال تصح التوبة منه إال برده إىل صاحبه ، واخلروج عنه 
  .إن كان قادراً عليه ، فإن مل يكن قادراً ، فالعزم أن يؤديه إذا قدر يف أعجل وقت ، وأسرعه  -



 ، وذلك الواحد ال يشعر به ، وال يدري من أين أتى ، فإنه يزيل ذلك الضرر عنه وإن كان لواحد من املسلمني
، فإذا عفى ، فقد سقط الذنب عنه ، وإن أرسل من يسأل ذلك له ،  ، مث يسأله أن يعفو عنه ، ويستغفر له 

ظلمه عرفه بعينه ، أو مل يعرفه ، فذلك صحيح    .فعفى ذلك املظلوم عن 
، أو صفعه بغري حق ، أو ضربه بسوط وآمله  وإن أساء رجل إىل رجل ، بأن فزعه بغري حق ، أو غمه ، أو لطمه 

اً نادماً على ما كان منه عازماً على أال يعود فلم يزل يتذلل له ، حىت طابت نفسه فعفا عنه ،  ، مث جاءه مستعفي
  .سقط الذَّنب عنه ، وهكذا إن شتمه بشتمٍ ال حدَّ فيه 

  .} أَن ُيكَفَِّر َعنكُْم َسيِّئَاِتكُْم عسى َربُّكُْم { : قوله 
» التَّاِئُب من الذَّْنبِ كَمْن ال ذَْنَب لَُه « :  -عليه الصالة والسالم  -من اهللا واجبةً ، وهو معىن قوله » َعَسى « 
.  

  .يف موضع نصب » أنْ « و 
  .» ُيكَفَِّر « معطوف على . » وُيدِخلَكُْم « : قوله 

  .بالنصب : قرأ العامة 
  .بسكون الالم : وابن أيب عبلة 

» ُيكفَِّر َعْنكُم « فاحتمل أن يكون من إجراء املنفصلِ جمرى املتصل ، فسلبت احلركة؛ ألنه يتحلل من جمموع 
  .َنطْع وقَْمع : فيهما : فيقال » نطع وقمع « مثل 

كفري سيئاتكم ، ويدخلكم ، توبوا يوجب ت: كأنه قيل » َعَسى أن ُيكَفَِّر « وحيتمل أن يكون عطفاً على حمل 
  .قاله الزخمشري 

  .يف حمل جزم جواباً لألمر؛ ألنه لو وقع موقعها مضارع الجنزم كما مثل به الزخمشري » َعَسى « يعين أن 
  .جواٌب وال تقع جواباً؛ ألهنا لإلنشاء » َعَسى « وفيه نظر؛ ألنا ال نسلم أن 

  .} َيْوَم الَ ُيْخزِى اهللا النيب { : قوله 
  .» اذْكُْر « ، أو بإضمار » ُيدِخلَكُم « منصوب ب » َيْوَم  «

  .ال يعذبه ، وال يعاقب الذين آمنوا معه : يعذب ، أي : هنا » ُيْخزِي « ومعىن 
يدل على أنه ال يعذب الذين آمنوا؛ } َيْوَم الَ ُيْخزِى اهللا النيب والذين آَمُنواْ َمَعُه { : قوله تعاىل : قالت املعتزلة 

  .اإلخزاء يقع بالعذاب ، ولو كان أصحاب الكبائر من أهل اإلميان مل خيفف عليهم العذاب  ألن

  .وعد أهل اإلميان بأالَّ خيزيهم  -تعاىل  -وأجاب أهل السُّنة بأنه : قال ابُن اخلطيب 
، واإلخزاء ، ومعناه ال خيزيه يف ر} َيْوَم الَ ُيْخزِى اهللا النيب { : من أهل السنَِّة من يقف على قوله  : د الشفاعة 

  .ال يفضحهم بني يدي الكفار ، وجيوز أن يعذهبم على وجه ال تقف الكفرة عليه : الفضيحة ، أي 
  :جيوز فيه وجهان } والذين آَمُنواْ { : قوله 

» َعى ُنوُرُهْم َيْس« وال خيزي الذين آمنوا ، فعلى هذا يكون : ، أي » النَّبِي « أن يكون منسوقاً على : أحدمها 
  .ُمستأنفاً ، أو حاالً 

  .خرب ثاين أو حال » َيقُولُون « ، و » ُنوُرُهْم َيْسَعى « أن يكون مبتدأ ، وخربه : والثاين 



  .» براءة « وإعراب ما بعدها يف » احلديد « وتقدم إعراب مثل هذه اجلمل يف 
  .بكسر اهلمزة » وبإْيَماهِنْم « : وقرأ أبو حيوة ، وأبو هنل الفهمي 

يف الدنيا وبأمياهنم عند احلساب ، ألهنم يؤتون الكتاب بأمياهنم : أي } ُنوُرُهْم يسعى َبْيَن أَْيِديهِْم { : ومعىن قوله 
  .، وفيه نور ، وخري 

ألن خلفهم ومشاهلم طرق الكفرة ، » وبأْيمانِهِْم « يسعى النور بني أيديهم يف موضع وضع أقدامهم : وقيل 
  .يقولون ذلك عند إطفاء نور املُنافقني إشفاقاً : قال ابن عباس } ْتِمْم لََنا ُنوَرَنا َربََّنآ أَ{ : وقوهلم 

واستغفر { : يتّمم هلم نورهم ، ولكنهم يدعون تقرباً إىل حضرة اهللا تعاىل ، كقوله  -تعاىل  -إنه : وقال احلسُن 
  .وهو مغفور ]  ٥٥: غافر [ } ِلذَنبَِك 

  .ه بقدر ما يبصر موضع قدمه ، فيسألون إمتامه أدناهم منزلة من نور: وقيل 
السَّابقون إىل اجلنَّة ميرون كالربقِ على الصِّراط ، وبعضهم كالريح ، وبعضهم كاجلواد : وقال الزخمشري 

  .ربنا أِمتْم لنا نورنا : املسرع ، وبعضهم َحْبواً ، وهم الذين يقولون 
  .اليوم ، وال الذين آمنوا معه؟  ال خيزي النيب يف ذلك - تعاىل  - إنه : فإن قيل 
الذين يسعى نورهم ، وفيه فائدة عظيمة : ألن فيه إفادة االجتماع ، مبعىن ال خيزي اهللا اجملموع ، أي : فاجلواُب 

  .، إذ االجتماع بني الذين آمنوا ، وبني نبيهم تشريٌف يف حقهم وتعظيم 

أَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس الَْمِصُري َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر َوالُْم   ) ٩(َناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيهِْم َوَم

أمره أن جياهَد الكُفَّار بالسيف ، واملواعظ احلسنة ، والدعاء إىل اهللا ، واملنافقني بالغلظة ، وإقامة احلُجَّة أن 
  .اط مع املؤمنني يعرفهم أحواهلم يف اآلخرة ، وأنه ال ُنور هلم جيوزون به على الصِّر

جاهدهم بإقامة احلدود عليهم ، فإهنم كانوا يرتكبون موجبات احلدود وكانت احلدوُد تقاُم : أي : وقال احلسُن 
  .املرجع : أي } َوبِئَْس املصري { يرجع إىل الصنفني } َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم { عليهم 

يف أول السورة ويف هذه اآلية } ياأيها النيب { : بقوله  ويف خماطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن اخلطيب 
، ]  ١١: طه [ } ياموسى { ، وموسى ]  ٣٥: البقرة [ } ياآدم { : ووصفه بالنيب ال بامسه ، كقوله آلدم 

  .دليل على فضيلته عليهم ]  ١١٦: املائدة [ } ياعيسى { ولعيسى 
، فما فائدة ذلك؟ فاجلواُب ي} َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم { : قوله : فإن قيل  أن : دل على أن مصريهم بئس املصُري 

اً ، واملطلق يدل على الدوام ، وغري املطلق ال يدل على الدوام    .مصريهم بئس املصري مطلق

اِدَنا َصاِلَحْينِ فََخاَنَتاُهَما فَلَْم َضَرَب اللَُّه َمثَلًا ِللَِّذيَن كَفَُروا اْمَرأََت ُنوحٍ َواْمَرأََت لُوٍط كَاَنَتا َتْحَت َعْبَدْينِ ِمْن ِعَب
ا ِللَِّذيَن آَمُنوا اْمَرأََت ِفْرَعْونَ إِذْ ) ١٠(ُيْغنَِيا َعْنُهَما ِمَن اللَِّه َشْيئًا َوِقيلَ اْدُخلَا النَّاَر َمَع الدَّاِخِلَني  َوَضَرَب اللَُّه َمثَلً

ِه َوَنجِّنِي ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني قَالَْت َربِّ اْبنِ ِلي ِعْنَدَك َبْيًتا ِفي الَْجنَّ َوَمْرَيَم اْبَنَت ) ١١(ِة َوَنجِّنِي ِمْن ِفْرَعْونَ َوَعَمِل
  ) ١٢(ِمَن الْقَانِِتَني ِعْمَرانَ الَِّتي أَْحَصَنْت فَْرَجَها فََنفَْخَنا ِفيِه ِمْن ُروِحَنا َوَصدَّقَْت بِكَِلَماِت َربَِّها َوكُُتبِِه َوكَاَنْت 



  :مث ضرب اللَُّه مثالً للصَّاحلات ، من النِّساء ، فقال 
أم ال؟ » صري « ، وهل هو مبعىن » املَثَل « مع » ضرب « إىل آخره ، تقدم الكالم على } َضَرَب اهللا َمثَالً { 

  .» النحل « وكيف ينتصب ما بعدها يف سورة 
  فصل يف ضرب اهللا هلذا املثل

أنه ال يغين أحد عن قريب ، وال نسب يف اآلخرة إذا فرق بينهما الدِّين ، وكان  ضرب اهللا هذا املثل تنبيهاً على
  .، قاله مقاتل » والغة « ، وامرأة لوط » واهلة « اسم امرأة نوح 

إن جربيل نزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه أن اسم :  -رضي اهللا عنها  -وقال الضحاُك عن عائشة 
  .يعين نوحاً ولوطاً } كَاَنَتا َتْحَت َعْبَدْينِ ِمْن ِعَباِدَنا َصاِلَحْينِ { ، » واهلة « وامرأة لوط  »َواِغلة « امرأة نوح 

ضرب اهللا مثالً مثل : على تقدير حذف املضاف ، أي » مثالً « بدالً من قوله » اْمَرأة ُنوحٍ « وجيوز أن يكون 
  .امرأة نوح 

  .وجيوزأن يكونا مفعولني 
  .} َتا َتْحَت َعْبَدْينِ كَاَن{ : قوله 

حتت نوح ولوط ، ملا : حتتهما أي : ، ومل يأت بضمريمها ، فيقال » َضْربِ املثلِ « مجلة مستأنفة كأهنا مفسرة ل 
  .قصد من تشريفهما هبذه اإلضافة الشريفة ، وليصفهما بأَجلّ الصِّفات ، وهو الصَّالح 

  .} فََخاَنَتاُهَما { : قوله 
، وال   .بالكفر : ضحاك قال عكرمة 

، عن ابن عباس    .إنه جمنون وامرأة لوط كانت خترب بأضيافه : كانت امرأة تقول للناس : وقال سليمان بن رقية 
ا َبَغت امرأة نيب قط ، وإمنا كانت خيانتهما أهنما كانا على غري دينهما : وعن ابن عباس    .م

كانتا منافقتني : نتهما يف الدين ، وكانتا مشركتني وقيل وهذا إمجاع من املفسرين إمنا كانت خيا: قال القشرييُّ 
.  

  .خيانتهما النَّميمةُ إذا أوحى اهللا إليهما شيئاً أفشتاه إىل املشركني ، قاله الضحاك : وقيل 
كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخنت لتعلم قومها أنه قد نزل به ضيف ملا كانوا عليه من إتيان : وقيل 

  .الرجال 
  .} فَلَْم ُيْغنَِيا { : قوله 

  .مل يغن نوح ولوط عن امرأتيهما شيئاً من اإلغناء من عذاب اهللا : بالياء من حتت ، أي : العامة 
  .فلم ُتْغن املرأتان عن أنفسهما : ، أي  - بالتاء من فوق  -تغنيا : وقرأ مبشر بن عبيد 

  .ه املتصل يف غري املواضع املستثناة وفيها إشكال إذ يلزم من ذلك تعدي فعل املضمر املتصل إىل ضمري
  ]الكامل : [ هنا اسم كهي يف قوله » َعْن « أن : وجوابه 
  .. . .َدْع َعْنَك َنْهباً ِصيَح يف َحجَراِتِه  -  ٤٧٩٠

واضمم إِلَْيَك { ]  ٢٥: مرمي [ } وهزى إِلَْيِك بِجِذْعِ النخلة { : وقد تقدم هذا واالعتراض عليه بقوله 
  .، واجلواب هناك ]  ٣٢: القصص [ } َجَناَحَك 

  فصل يف معىن اآلية



مل يدفع نوح ، ولوط مع كرامتهما على اهللا تعاىل عن زوجتيهما ملا عصيا شيئاً من عذاب اللَّه تنبيهاً : معىن اآلية 
  .بذلك على أنَّ العذاب يدفع بالطَّاعة ، ال بالوسيلة 

، » مكة « مداً يشفع لنا ، فبني تعاىل أن الشفاعة ال تنفع كفار إنَّ حم: إن كفار مكة استهزءوا وقالوا : وقيل 
ال ينفع شفاعة نوح امرأته ، وشفاعة لوط المرأته مع قرهبما له لكفرمها    .وإن كانوا أقرباء كما 

قطع اهللا هبذه اآلية طمع من . يف اآلخرة كما يقال لكفار مكة وغريهم } َوِقيلَ ادخال النار َمَع الداخلني { 
  .رتكب املعصية أن ينفعه صالح غريه ، مث أخرب أن معصية غريه ال تضره إذا كان مطيعاً ي

  .} َوَضَرَب اهللا َمثَالً لِّلَِّذيَن آَمُنواْ امرأة ِفْرَعْونَ { : قوله 
  .وامسها آسية بنت مزاحم 

به اهللا حيذر به عائشة ، وحفصة يف مثل ضر} َضَرَب اهللا َمثَالً لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ { : قوله : قال حيىي بن سالم 
املخالفة حني تظاهرتا عليه صلى اهللا عليه وسلم مث ضرب اهللا هلما مثالً بامرأة فرعون ومرمي ابنة عمران ترغيباً 

  .يف التمسك بالطاعة ، والثبات على الدين 
أضعف من امرأة  ال تكونوا يف الصرب عند الشدة: هذا حث للمؤمنني على الصرب يف الشدة ، أي : وقيل 

حني صربت على أذى فرعون    .فرعون 
  .ملا غلب موسى السحرة آمنت امرأةُ فرعون : قال املفسرون 

هي عمة موسى آمنت به ، فلما تبني لفرعون إسالمها أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد ، وألقاها يف : وقيل 
، فقالت  فرمى بروحها يف اجلنة ، . » ِمْن فرَعونَ وعمله  ربِّ َنجِّنِي« : الشمس ، وألقى عليها صخرة عظيمة 

  .فوقعت الصخرة على جسد ال روح فيه 
  .رفعها تأكل يف اجلنة ، وتشرب : وقال احلسُن 

  .كانت امرأة فرعون تعذب يف الشمس ، فإذا انصرفوا عنها أظلتها املالئكة : قال سلمان الفارسي 
  .} إذْ قَالَْت َربِّ { : قوله 

  .، وإن تأخر ظهور الضرب » رب ض« منصوب ب 
  .وجيوز أن ينتصب باملثل 

  .} ِعنَدَك { : قوله 
ب    .كان نعته فلما قدم نصب حاالً » َبْيتاً « ، وأن يتعلق مبحذوف على أنه حال من » اْبنِ « جيوز تعلقه 

  .} ِفي اجلنة { و 
  .» َبْيتاً « وإما مبحذوف على أنه نعت ل » اْبنِ « إما متعلق ب 

  .يف قصة امرأة فرعون  فصل
} َربِّ ابن ِلي ِعنَدَك َبْيتاً ِفي اجلنة : قَالَْت { ملا كانت تعذب يف الشمس ، وأذاها حّر الشمس : قال املفسرون 

، فضحكت حني رأت بيتها يف اجلنة ، فقال فرعون  ال َتْعجُبوا من ُجُنوهنَا أَنا : فوافق ذلك حضور فرعون 
  .ُروحها  أعذُِّبها وهي تضحك ، فقبض

، حىت رأت مكاهنا يف اجلنَّة ، وانتزع روحها ، فألقيت عليها  وروي أنه وضع على ظهرها رحى فأطلعها اللَُّه 



  .صخرة بعد خروج روحها فلم جتد أملاً 
  .رفع اهللا امرأة فرعون إىل اجلنة ، فهي فيها تأكل ، وتشرب ، وتتنعم : وقال احلسن وابن كيسان 

ِه  َوَنجِّنِي{ : قوله    .} ِمن ِفْرَعْونَ َوَعَمِل
  .الكفر : تعين بالعمل 

  .من عذابه وظلمه : ، أي » من عمله « : وقيل 
  .اجلماع : وقال ابن عباس 

  .الكافرين : ، أي } َوَنجِّنِي ِمَن القوم الظاملني { 
  .» مصر « أهل : قال الكليبُّ 
  .القبط : وقال مقاتل 

  .} نَ َوَمْرَيَم ابنة ِعْمَرا{ : قوله 
ْرَعْونَ { عطف على    .} امرأة ِف

  .ضرب اهللا املثل للكافرين بامرأتني ، وللمؤمنني بامرأتني 
  .» واذكر مرمي « : أي » وَمْرَيَم « : وقال أبو البقاء 

  .» ومثل مرمي « أو : وقيل 
  .بنصب التاء » اْبَنة « : وقرأ العامة 

  .الوصل جمرى الوقف  بسكون اهلاء ، وصالً ، أجرى: وأيوب السختياين 
  .يف الفرجِ : أي » فََنفَْخَنا فْيِه « : والعامة أيضاً 

  .مثله » األنبياء « وقد تقدم يف . يف اجلملة : أي » ِفْيَها « : وعبد اهللا 
  .بتشديد الدال » وَصدَّقْت « : والعامة أيضاً 

، وعاصم يف رواية    .فيما أخربت به من أمر عيسى  صدقت: بتخفيفها ، أي : ويعقوب وقتادة وأبو جملز 
اً » بِكَلَماِت « : والعامة على    .مجع

  .باإلفراد » بِكلَمِة « : واحلسن وجماهد واجلحدري 
  .املراد هبا عيسى؛ ألنه كلمةُ اهللا : فقيل 

  فصل يف مرمي ابنة عمران
  .ضرب اهللا مثالً مبرمي ابنة عمران وصربها على أذى اليهود 

  .عن الفواحش } َنْت فَْرَجَها اليت أَْحَص{ : وقوله 
ا  إمنا نفخ  -عليه السالم  - وجربيل } فََنفَْخَنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا { أراد بالفرج اجليب ، لقوله : وقال املفسرون هن

  .يف جيبها ومل ينفخ يف فرجها 
{ : ومنه قوله تعاىل ، وكل خرق يف الثوب يسمى فرجاً ، } فنفخنا يف جيبها من روحنا { : وهي يف قراءة أيبٍّ 
. ٦: ق [ } َوَما لََها ِمن فُُروجٍ   [  

  .وحيتمل أن يكون أحصنت فرجها ونفخ الروح يف جيبها 



روحاً من أرواحنا وهي روح عيسى ، : أي » ِمْن ُروِحَنا « أرسلنا جربيل فنفخ يف جيبها » فََنفَْخَنا « ومعىن 
  .اآلية ]  ١٩: مرمي [ } إِنََّمآ أََناْ َرُسولُ َربِِّك { : قول جربيل هلا : أي } َوَصدَّقَْت بِكَِلَماِت َربَِّها { : وقوله 

، وأنه نّيب وعيسى كلمة اهللا كما تقدم : وقال مقاتل    .يعين بالكلمات عيسى 
  .يعين الشرائع اليت شرعها اهللا للعباد بكلماته املنزلة } بِكَِلَماِت َربَِّها { : وقيل 
ِه { : قوله    .} َوكُُتبِ

  .على اجلمع » وكُُتبِِه « : وحفص » الَبْصرة « قرأ أهل 
  .على التوحيد » وِكَتابِِه « : وقرأ األخرون 

  .واملراد منه الكثرة ، فاملراد به اِجلْنس ، فيكون يف معىن كل كتاب أنزله اهللا تعاىل 
  .بسكون التاء ، وهو ختفيف حسن » َوكُْتبِِه « : وقرأ أبو رجاء 

  .بفتح الكاف » وكَْتبِِه «  :وروي عنه 
  .مصدر وضع موضع االسم ، يعين ومكتوبه : قال أبو الفضل 

  فصل يف املراد بالكتب
  .أراد الكتب اليت أنزلْت على إبراهيم ، وموسى ، وداود ، وعيسى 

  .} َوكَاَنْت ِمَن القانتني { : وقوله 
  :وجهان » ِمن « جيوز يف 
  .أهنا البتداء الغاية : أحدمها 
للتبعيض ، وجيوز أن تكون البتداء الغاية ، » ِمْن « و : أهنا للتبعيض ، وقد ذكرمها الزخمشريُّ ، فقال : والثاين 

على أهنا ولدت من القانتني؛ ألهنا من أعقاب هارون أخي موسى صلوات اهللا على نبيِّنا وعليهما وعلى سائر 
  .األنبياء وآهلم 

  .على التذكري؟ } ِمَن القانتني {  :مل قيل : فإن قلت : قال الزخمشري 

  .القنوت صفة تشمل من قنت من القبيلني فغلب ذكوره على إناثه : قلت 
  .الطاعة : وجيوز أن يرجع إىل أهل بيتها ، فإهنم كانوا مطيعني هللا ، والقنوت 

  .من املصلّني بني املغرب والعشاء : وقال عطاء 
أتكرهني ما قد نزل بك ، : عليه وسلم قال خلدجية وهي جتود بنفسها أن النيب صلى اهللا « : وعن معاذ بن جبلٍ 

وقد جعل اللَُّه يف الكره خرياً ، فإذا قدمت على ضراتك فأقرئيهّن منِّي السَّالم مرمي بنت عمران ، وآسية بنت 
رسول بالرفاء والبنني يا : بنت عمران أخت موسى بن عمران ، فقالت  -حليمة : أو قال  -مزاحم وكليمة 

  .» اهللا 
  .االلتئام واالتفاق والربكة والنَّماء ، وهو مهموز : الرفاء والبنني : قال ابن األثري [ 

  :وهو على معنيني « : قال » املعتلّ « وذكره اهلروي يف 
َرفَأُت الثَّوب : من اهلدوء والسكون ، وأما املهموز فمن قوهلم : االتفاق وحسن االجتماع ، واآلخر : أحدمها 

ه رفواً    ] .انتهى » رفاًء ، ورفوُت



َمرَيُم اْبَنةُ : َحْسُبُك ِمْن نَِساِء الَعاملَني أربٌع « : وروى قتادة عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
ٍد ، وآسيةُ بِْنُت ُمزاِحمٍ امرأةُ ِفْرَعونَ   .»  ِعمرانَ ، وَخِدَجيةُ بنُت ُخوْيِلٍد ، وفَاِطَمةُ بِْنُت ُمَحمَّ

ياأيها النيب ِلمَ { َمْن قََرأ ُسورةَ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى الثعليب عن أيبِّ بن كعب قال 
  .» أعطاُه اللَُّه َتْوَبةٌ َنُصوحاً } ُتَحرُِّم َمآ أََحلَّ اهللا لََك 

ا ) ١(َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه الُْملُْك َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر  الَِّذي َخلََق الَْمْوَت َوالَْحَياةَ ِلَيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَملً
ا َتَرى ِفي َخلْقِ الرَّْحَمنِ ِمْن َتفَاُوٍت فَاْرجِعِ الَْبَصَر َهلْ ) ٢(َوُهَو الَْعزِيُز الَْغفُوُر  الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباقًا َم

  ) ٤(مَّ اْرجِعِ الَْبَصَر كَرََّتْينِ َيْنقَِلْب إِلَْيَك الَْبَصُر خَاِسئًا َوُهَو َحِسٌري ثُ) ٣(َتَرى ِمْن فُطُورٍ 

  .} َتَباَرَك الذي بَِيِدِه امللك { : قوله تعاىل 
  .تفاعل من الربكة وقد تقدم » تبارك « 

  .تقّدس : وقال احلسُن 
ملُك السموات : أي } الذي بَِيِدِه امللك { دوامه دام ، فهو الدائم الذي ال أول لوجوده ، وال آخر ل: وقيل 

  .واألرض يف الدنيا واآلخرة 
ّز من يشاء ، ويذل من يشاء ، وُيحيي ومييت ، ويغين ويفقر ، ويعطي : } بَِيِدِه امللك { : وقال ابن عبَّاس  يع

  .ومينع 
بيد فالن األمر ، : كما يقال  ملكاً ومالكاً -تعاىل  -هذه اللفظة تستعمل لتأكيد كونه : قال ابن اخلطيب 

  .والنهي ، واحلل والعقد ، وال مدخل للجارحة 
، وهو على كل ما مل يوجد قدير } بَِيِدِه امللك { : قال الزخمشريُّ    :كل موجود 

َو على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر { : قوله  لقدرة يدل على أن املعدوم شيء؛ ألن قدرة اهللا ال تتعلق باملوجود؛ ألن ا. } َوُه
  .مؤثرة ، والعدم نفي حمض ، فال يكون أثراً هلا ، فوجب أن يكون املعدوم شيئاً 

  فصل يف أنه ال مؤثر إال قدرة اهللا
احتج أهل السنة هبذه اآلية على أنه ال مؤثر إال قدرة اهللا ، وأبطلوا القول بالطَّبائع كقول الفالسفة ، وأبطلوا 

ُهَو على كُلِّ { : بطلوا القول بكون العبد موجوداً ألفعالٍ نفسيٍة ، لقوله القول باملتولدات كقول املعتزلة ، وأ َو
  .} َشْيٍء قَِديٌر 

  فصل يف وحدانية اهللا
دلّت هذه اآلية على الوحدانية؛ ألنا لو قدرنا إهلاً ثانياً ، فإما أن يقدر على إجياد الشيء أوالً ، فإن مل يقدر على 

َوُهَو { در كان مقدور ذلك اإلله الثاين شيئاً ، فيلزم كون ذلك لإلله األول لقوله إجياد شيء مل يكن إهلاً ، وإن ق
فيلزم وقوع خملوق من خالقني ، وهو حمال؛ ألنه إذا كان كل واحد منهما مستقالً } على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

إليهما وغنياً عنهما وذلك باإلجياد ، ويلزم أن يستغىن بكلّ واحد منهما عن كل واحد منهما ، فيكون حمتاجاً 
  .حمال 

  فصل يف الرد على جهم
{ : لوكان شيئاً لكان قادراً على نفسه لقوله تعاىل : احتج جهم هبذه اآلية على أنه تعاىل ليس بشيء ، فقال 



يمتنع كونه شيئاً } َوُهَو على كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر    .لكن كونه قادراً على نفسه حمال ، ف
 -تعاىل  -على أنه ]  ١٠٩: األنعام [ } قُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْبُر َشَهادةً قُلِ اهللا { : قوله تعاىل  ملا دلّ: واجلواب 

، فإذن دلّت هذه اآليةُ على أنَّ العامَّ املخصوص وارٌد يف كتاب اهللا تعاىل ،  شيء وجب ختصيص هذا العموم 
  .ودلت على أن ختصيص العام بدليل العقل جائز ، بل واقع 

  .} الذي َخلََق املوت واحلياة { : ه قول
َخلَق املوت يف الدنيا ، واحلياة يف اآلخرة ، وقدم املوت على احلياة ، ألن املوت إىل القهر أقرب ، كما : قيل 

. ٤٩: الشورى [ } َيَهُب ِلَمن َيَشآُء إَِناثاً { : قدم البنات على البنني فقال   [  
  .اء يف االبتداء كانت يف حكم املوت كالنُّطف والتراب وحنوه قدمه؛ ألنه أقدم ، ألن األشي: وقيل 

  :كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وقال قتادة 

، وَجعلَ الدُّْنَيا َدار حياٍة ثُمَّ َداَر َمْوٍت ، وَجَعل اآلِخرةَ َداَر جزاٍء ،«  ثُمَّ َداَر  إنَّ اللَّه تعاىل أذلَّ َبنِي آَدَم باملوِت 
  .» ٍء َبقَا

الفَقُْر ، واملََرُض : لَْوالَ ثالثٌ ما طَأطَأ ابُن آَدَم َرأسُه « : وعن أيب الدَّرداء أن نيبَّ اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .» واملَوُت 

  .إمنا قدم املوت على احلياة؛ ألن من نصب املوت بني عينيه ، كان أقوى الدواعي له إىل العمل الصاحل : وقيل 
احلياة هي الصفة اليت يكون املوصوف هبا حبيث يصح أن يعلم ويقدر ، واختلفوا يف : قالوا : طيب قال ابن اخل

  .املوت 
إنه صفة وجودية مضادة للحياة ، واحتجوا بقوله تعاىل : إنه عبارة عن عدم هذه الصفة ، وقال أصحابنا : فقيل 

  .التحقيق والعدم ال يكون خملوقاً ، وهذا هو } الذي َخلََق املوت { : 
، وال جيد  -تعاىل  -أن اهللا : وروى الكليب عن ابن عبَّاسٍ  خلق املوت يف صورة كبش أملح ال مير بشيء 

رائحته شيء إالَّ مات ، وخلق احلياة يف صورة فرس بلقاء فوق احلمار ودون الَبْغل ال متر بشيء ، وال جيد 
  .رائحتها شيء إال حيي على ما سيأيت 

  .وهذا ال بد وأن يكون مقوالً على سبيل التمثيل ، والتصوير ، وإال فالتحقيق ما ذكرنا  :قال ابن اخلطيب 
  فصل يف املوت واحلياة

ال مير بشيء ، وال جيد : حكى ابُن عباس ، والكليب ومقاتلٌ  ، فاملوت يف هيئة كْبش  أن املوت واحلياة جيسمان 
عليهم الصالة  -وهي اليت كان جربيل واألنبياء  رحيه إال مات ، وخلق احلياة على صورة فرس أنثى بلقاَء

يركبوهنا ، خطوُتها أمُد البصر فوق احلمار ودون البغل ، ال متر بشيء جيد رحياً إال حيىي ، وال تطأ  - والسالم 
حكاه الثعليب والقشريي . على شيء إال حيي ، وهي اليت أخذ السَّامري من أثرها ، فألقاها على الِعْجل فحيي 

  .بن عباس ، واملاوردي معناه عن مقاتل والكليب عن ا
خلق إنساناً ، ونفخ فيه : يعين » َخلََق املَْوَت « : وعن مقاتل  ، وخلق احلياة ، يعين  النُّطفة والعلقة واملُضغة 

  .الروح ، فصار إنساناً 
  .} َسُن َعَمالً ِلَيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم أَْح{ : وهذا حسن ، يدل عليه قوله تعاىل : قال القرطيبُّ 



  .» خلق « متعلق ب . } ِلَيْبلَُوكُْم { : قوله 
ثله يف أول } أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً { : وقوله  . ٧اآلية [ » هود « تقدم م  [  

من حيث : ، بفعل البلوى؟ قلت } أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً { من أين تعلق قوله : فإن قلت « : وقال الزخمشريُّ هنا 
، فكأنه قيل إنه  علمته أزيد أحسن عمالً أم هو؟ : ليعلمكم أيكم أحسن عمالً ، وإذا قلت : تضمن معىن العلم 

، فإن قلت : كانت هذه اجلملة واقعة موقع الثَّاين من مفعوليه كما تقول  أتسمي هذا : علمته هو أحسن عمالً 
  .تعليقاً؟ 

ا يسد مسدَّ : قلت  ، كقولك ال ، إمنا التعليق أن يقع بعده م ، وعلمت : املفعولني مجيعاً  علمت أيهما عمرو 
أزيد منطلق ، أال ترى أنه ال فرق بعد سبق أحد املفعولني بني أن يقع ما بعده مصدراً حبرف االستفهام وغري 

ا يف قولك  اً الفترقت احلالتان كما افترقت ، وعلمت زيداً منطلق: مصدر به ، ولو كان تعليق اً َعِلْمُت أزيٌد منطلق 
 «.  
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

وهذا الذي منع تسميته تعليقاً مساه به غريه وجيعلون تلك اجلملة يف حمل ذلك االسم الذي « : قال شهاب الدين 
إن اجلملة االستفهامية يف حمل نصب على إسقاط : « ُهْم منطلٌق َعرفُت أيُّ» : يتعدى إليه ذلك الفعل ، فيقولون يف 

  .» يتعدى به « نظر » اخلافضِ؛ ألن 
  ليبلوكم: فصل يف الالم يف قوله 

  .تتعلق خبلقِ احلياة ، ال خبلق املوت » ِلَيْبلَوكُمْ « الالم يف : قال الزَّجَّاُج 
« : إضمار فعل كما تقول » أي « ألن فيما بني البلوى و » أي « مل تقع البلوى على : وقال الفراء والزجاج أيضاً 
سلهم ، مث : ، أي ]  ٤٠: القلم [ } َسلُْهْم أَيُُّهم بِذَِلَك َزعِيٌم { : ، ومثله قوله تعاىل » َبلْوُتكْم ألنْظُر أيكم أطوع 

  .سن عمالً ليبلوكم ليعلم ، أو فينظر أيكم أح: انظر أيهم فأيهم ، رفع باالبتداء ، واملعىن 
  .مبتدأ ، ألن االستفهام ال يعمل فيه ما قبله » أيُّكُْم « : قال ابن اخلطيب 
  فصل يف االبتالء

هو التجربة ، واالمتحان ، حىت يعلم أنه هل يطيع ، أو يعصي ، وذلك يف حق العامل جبميع املعلومات : االبتالُء 
  ] . ١٢٤: البقرة [ } َوإِِذ ابتلى إِْبَراِهيَم َربُُّه بِكَِلَماٍت {  :ُمَحال ، وقد تقدم حتقيق هذه املسألة يف قوله تعاىل 

  .واحلاصل أن االبتالء من اهللا هو أن يعامل عبده معاملة تشبه املخترب 
  فصل يف تفسري اآلية

ن استعداداً وأشد خوفاً أكثر للموت ذكراً وأحس: أي } ِلَيْبلَُوكُمْ أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً { : قال السديُّ يف قوله تعاىل 
  .وحذراً 

} أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً { حتَّى بلغ } َتَباَرَك الذي بَِيِدهِ امللك { : تال النيب صلى اهللا عليه وسلم « : وقال ابن عمر 
  .« » أورُع عن َحمارمِ اللَِّه ، وأسرعُ يف طاعِة اللَِّه » : فقال 
  .لو العبد مبوت من يعز عليه ليبني صربه ، وباحلياة ليبني شكره يعاملكم معاملة املخترب ، فيب: وقيل 
» الَغفُوُر « يف انتقامِه ممن عصاه » وُهَو العَزِيُز « خلق اهللا املوت للبعث ، واجلزاء ، وخلق احلياة لالبتالء : وقيل 

  .ملن تاب 
  إن فعل اهللا يكون لغرض: فصل فيمن قالوا 

إِالَّ { وهذه الالم للغرض كقوله تعاىل : قالوا » لَيْبلُوكُْم « : الفعل لغرض بقوله احتج القائلون بأنه تعاىل يفعل 
أن الفعل يف نفسه ليس باالبتالء ، إال أنه ملا أشبه االبتالء مسي به جمازاً ، فكذلك هاهنا ، : ، واجلواب } ِلَيْعُبُدونِ 

  . إنه يشبه الغرض ، وإن مل يكن يف نفسه غرضاً فقدم حرف الغرضِ
  .} الذي َخلََق َسْبعَ َسَماوَاٍت ِطَباقاً { : قوله 

  .جيوز أن يكون املوصول تابعاً للعزيز الغفُورِ ، نعتاً ، أو بياناً أو بدالً 
  .وأن يكون منقطعاً عنه خرب مبتدأ ، أو مفعول فعل مقدر 

  :، وفيه ثالثة أوجه » سَْبَع « صفة ل » ِطباقَاً « : وقوله 
  .جبل وجبال : طبق ، حنو  أنه مجع: أحدها 



  .رحبة ورحاب : أنه مجع طبقة ، حنو : والثاين 
  .طَاَبَق ُمطاَبقَةَ وطَِباقاً : أنه مصدر طابق ، يقال : والثالث 

ذات طباق ، وإما أن ينتصب على املصدر : مث إما أن جتعل نفس املصدر مبالغة ، وإما على حذف مضاف ، أي 
  .جعله طبقةً فوق أخرى : طابق الفعل ، أي : من قوهلم . اً طوبقت طباق: بفعل مقدر ، أي 

  .بعضها فوق بعض ، وامللتصق منها أطرافها : ، أي » ِطَباقاً « : روي عن ابن عباس 
خلق سبع مسواٍت ، ويطبقها تطبيقاً أو مطابقة على طوبقت : مصدر مبعىن املطابقة ، أي : وقيل : قال القرطيبُّ 

  .مبعىن جعل وصّير » َخلََق « ثان ، فيكون طباقاً؛ ألنه مفعول 
وجيوز يف غري القرآن . شره طباق ، وخريه غري باق : مسعت بعض األعراب يذم رجالً ، فقال : وقال أبان بن تغلب 

]  ٤٢: يوسف [ } َوَسْبعِ سُنُبالٍَت ُخْضرٍ { : نظريه » مساواٍت « باخلفض على النَّعت ل » َسْبعَ مساواٍت طباقٍ « 
.  

  فصل يف الداللة على القدرة
  .دلّت هذه اآلية على القدرة من وجوه : قال ابن اخلطيب 

  .من حيث بقاؤها يف جو اهلواء متعلقة بال عماد وال سلسلة : أحدها 
  .من حيث إن كل واحد منها اختّص مبقدار معني مع جواز ما هو أزيد منه وأنقص : وثانيها 
  .حبركة خاصة مقدرة بقدر معني من السرعة ، والبطء إىل جهة معينة  أنه اختص كل واحد منها: وثالثها 
  .كوهنا يف ذواهتا حمدثة ، وكل ذلك يدل على إسنادها إىل قادر تام القدرة : ورابعها 

وقرأ . مزيدة فيه » ِمْن « و » ترى « هو مفعول » َتفاوتٍ « . } مَّا ترى ِفي َخلْقِ الرمحن ِمن َتفَاُوٍت { قوله 
  .بتشديد الواو دون ألف » َتفَوُّت « : وان األخ

  .» وهي قراءة ابن مسعود وأصحابه « : قال القرطيبُّ 
بتخفيفها بعد ألف ، ومها لغتان مبعىن واحد ، كالتعهُّد والتَّعاهد والتَّظاهر والتَّظهُّر والتَّصغُّر والتَّصاغُر : والباقون 

  .والتَّباعد والتبعُّد ، قاله الفرَّاء  والتَّحمُّل والتَّحاُمل والتَّضاعف والتضعف
  .» تفوت « : تفاوت األمر ، وال يكادون يقولون : أجود؛ ألهنم يقولون » َتفَاُوتٍ « : وقال األخفش 

  .تفاوت الشيء إذا فات : ، يقال » تفوت « : واختيار أيب عبيد 
  . أنَّ رُجالً تفوَّت على أبيِه يف مالِه: واحتج مبا روي يف احلديث 

  .» أمثلي يتفوت عليه يف ماله « : وقال عبد الرمحن بن أيب بكر 
يف اآلية أشبه ، » تفاُوٍت « يضاف يف احلديث ، : أي » يتفوت « وهذا مردود على أيب عبيد ، ألن : قال النحاس 

  .فات بعضها بعضاً نقله القرطيب : تباين ، تفاوت األمر إذا تباين ، أو تباعد ، أي : كما يقال 
  .تفاوت الشَّيء تفاُوتاً بضم الواو وفتحها وكسرها : وحكى أبو زيد 

  .الضَّمُّ كالتقابل ، والفتح والكسر شاذان ] : والقياس [ 
: وأصلها » ِطَباقاً « : عدم التناسب؛ ألن بعض األجزاء يفوت اآلخر ، وهذ اجلملة املنفية صفة لقوله : والتفاوت 

  . ما ترى فيهن ، فوضع مكان الضمري
تعظيماً خللقهن ، وتنبيهاً على سببب سالمتهن ، وهو أنه خلق الرمحن ، قاله } ما ترى يف خلقِ الرَّمحنِ { : قوله 

  .الزخمشري 



، وقام الظاهر فيها مقام املضمر ، وهذا إمنا يعرف يف خرب املبتدأ ، ويف الصلة » ِطَباقاً « وظاهر هذا أهنا صفة ل 
  .على خالف فيهما وتفصيل 

مصدر مضاف » َخلق « الظَّاهر أنه مستأنٌف ، وليس بظاهر النفالت الكالم بعضه من بعض ، و : ال أبو حيَّان وق
يف خلق الرمحن السماواِت ، أو كل خملوق ، وهو أوىل ليعم ، وإن كان السياق : لفاعله واملفعول حمذوف ، أي 

  .مرشداً لألول 
  فصل يف معىن اآلية

لرمحن من اعوجاج ، وال تناقض ، وال تباين ، بل هي مستقيمة مستوية دالة على خالقها ، واملعىن ما ترى يف خلق ا
ما ترى يف خلق السماوات من عيب ، وأصله : املراد بذلك السماوات خاصة ، أي : وإن اختلفت صوره وقيل 

  .من تفرق : اس من الفوت ، وهو أن يفوت شيء شيئاً ، فيقع اخلَلَل لعدم استوائها يدل عليه قول ابن عب
  .لو كان كذا كان أحسن : من اختالف ، وعيب بقول الناظر : أي » ِمْن تفَاُوٍت « : وقال السديُّ 

َوَما { : ، ونظريه قوله تعاىل } فارجع البصر َهلْ ترى ِمن فُطُورٍ { : الفطور ، لقوله بعد ذلك » التفاوت « : وقيل 
  ] . ٦٥: ق [ } لََها ِمن فُُروجٍ 

يف الداللة على حكم } مَّا ترى ِفي َخلْقِ الرمحن ِمن َتفَاُوتٍ { : وحيتمل أن يكون املعىن :  -رمحه اهللا  -قفَّالُ قال ال
  .الصانع ، وأنه مل خيلقها عبثاً 
  فصل يف اخلطاب يف اآلية ملن؟

هللا عليه وسلم أو لكل خماطب ، إما للرسول صلى ا} مَّا ترى ِفي َخلْقِ الرمحن ِمن َتفَاُوٍت { : اخلطاب يف قوله تعاىل 
  .} ثُمَّ ارجِعِ الَبَصَر كَرََّتْينِ َيْنقَِلْب إِلَْيَك الَبَصرُ { ، } فارجع البصر { وكذا القول يف قوله 

  فصل فيما تدل عليه اآلية
ه دلت هذه اآلية على كمال علم اللَّه ، وذلك أن احلّس دل على أن هذه السماوت السبع أجسام خملوقة على وج

 -تعاىل  -اإلحكام واإلتقان ، وكل فاعلٍ كان فعله حمكماً متقناً ، فال بد وأن يكون عاملاً ، فدلت اآليةُ على كونه 
  .إشارة إىل كوهنا حمكمة متقنة } مَّا ترى ِفي َخلْقِ الرمحن ِمن َتفَاُوٍت { : عاملاً باملعلومات بقوله 

  فصل فيمن اعترب املعاصي ليست من خلق اهللا
نفى التَّفاوت عن خلقِه ،  -ألنه تعاىل  -: ج الكعيبُّ هبذه اآلية على أن املعاصي ليست من خلق اهللا ، قال احت

وليس املرادُ نفي التفاوت يف الصغر والكرب والنقص ، والعيب ، فوجب محله على نفي التفاوت بني خلقه من حيث 
من خلقه ملا فيها من التَّفاوت الذي بعضه جهل ، وبعضه  احلكمة ، فدل من هذا الوجه على أنَّ أفعال العباِد ليست

أنا حنمله على أن ال تفاوت فيها بالنسبة إليه من حيث إنَّ الكُلَّ يصح عنه حبسب القدرة واإلرادة : واجلواب . سفه 
  .والداعية ، وأنه ال يقبح منه شيء أصالً 

  فصل يف السموات السَّبع
مرمرة بيضاء ، : السماء الدنيا موج مكفوف ، والثانية : أنه قال  -عنه رضي اهللا  -روى البغويُّ عن كعب 

ياقوتة محراء : ذهب ، والسَّابعة : فّضة ، والسادسة : حناس ، واخلامسة : حديد ، والرابعة ، ُصفٌْر ، وقال : والثالثة 
  .، وبني السماء السَّابعة إىل احلجب السبعة صحارى من نور 

  .} مَّا ترى { مسبب عن قوله .  }فارجع البصر { قوله 
َيْنقَِلبْ إِلَْيكَ { : نصب على املصدر كمرتني ، وهو مثّنى ال يراد به حقيقته ، بل التكثري بدليل قوله » كرَتْينِ « و 



املعىن مزدجراً وهو كليل ، وهذان الوصفان ال يأتيان بنظرتني ، وال ثالث ، وإمنا : أي } الَبَصُر خَاِسئاً َوُهَو َحِسٌري 
ال يريدون هبذه التثنية تشفيع » لَبَّْيك وسْعدْيَك وحنَانْيَك ، ودَوالَْيك ، وَهذَاذَْيَك « : كرات ، وهذا كقوهلم 

وإال تناقض الغرض ، والتثنية تفيد التكثري لقرينة كما . إجابة لك بعد أخرى : الواحد ، إمنا يريدون التكثري أي 
  ]البسيط : [ قوله يفيده أصلها وهو العطف لقرينة؛ ك

  .. . . .لَْو ُعدَّ قَْبٌر وقَْبٌر كانَ أكْرَمُهْم  - ٤٧٩١
  .قبور كثرية ليتم املدح : أي 

  .مرتني ، ونصبها على املصدر : معناه » كَرََّتْينِ « : وقال ابن عطية 
وهذا بظاهره يفهم التثنية األوىل لريى حسنها ، واستواءها ، والثانية لينظر كواكبها يف سريها ، وانتهائها : وقيل 
  .فقط 
  .} َهلْ ترى ِمن فُطُورٍ { : قوله 

؛ ألنه مبعناه ، »انظُر « مضمناً معىن » فاْرجعِ البَصَر « هذه اجلملة جيوز أن تكون متعلقة لفعل حمذوف يدلّ عليه 
  .فيكون هو املعلق 
  .أظهرمها الباقون ، وهو املشهور يف اللغة ، و» احلَاقَّة « يف التاء هنا ويف » َهلْ « الم : وأدغم أبو عمرو 

شق : شّق ، ومعناه : فطر ناب البعري ، كما يقال : فطره فانفطر ، ومنه : مجع فطرٍ ، وهو الشَّقُّ ، يقال : والفطور 
  .اللحم وطلع 

  ]الوافر : [ الصُّدوع والشُّقوق؛ قال الشاعر » الفُطُور « : قال املفسرون 
  َهواِك فَِليطَ فالتأَم الفُطُوُر... لَْب ثُمَّ ذََرْرِت ِفيِه َشقَقِْت القَ - ٤٧٩٢

  .» ينقلْب « : قوله 
  .على جزمه على جواب األمرِ : العامة 

  :وفيه وجهان . والكسائي يف رواية برفعه 
  .أن يكون حاالً مقدرة : أحدمها 
  .فينقلب : أنه على حذف الفاِء ، أي : والثاين 

حال ، إما من صاحب األوىل ، وإما من الضمري املستتر يف احلال قبلها » وُهو َحِسريٌ « : له حال وقو» َخاسِئاً « و 
  .» األنبياء « و » املؤمنني « يف » حسري « و » خاسئاً « وقد تقّدمتا . ، فتكون متداخلة 
  فصل يف تفسري اآلية

ولعلك ال حتكم مبقتضى ذلك البصر الواحد ، : عده كأنه قال ب} مَّا ترى ِفي َخلْقِ الرمحن ِمن َتفَاُوٍت { : ملا قال 
وال يعتمد عليه الحتمال وقوع الغلِط يف النظرة الواحدة ، ولكن ارجع البصر ، واردد النظر مرة أخرى ، حىت 

  .يتيقّن لك أنه ليس يف خلق الرمحن من تفاوت ألبتَّة 
} فارجع البصر َهلْ ترى ِمن فُطُورٍ { : يف قدرته ، فقال أمر أن ينظر يف خلقه ليعتربوا به ، ويتفكَّروا : قال القرطيب 

اجتهد بالنَّظر إىل السَّماء ، واملعىن : قلَّب بصره يف السماء ، ويقال : ارُدْد طرفك إىل السماء ، ويقال : أي 
انظر ، مث : عىن وامل» َما َتَرى « : وليس قبله فعل مذكُور؛ ألنه قال  -بالفاء  -» فاْرجع « : متقارب ، وإمنا قال 

  .ارجع البصر هل ترى من فُطورٍ ، قاله قتادة 



  .الشقوق » الفطور « و : قال جماهد والضحاك 
  .من خلل : وقال قتادة 

  .من خروق : وقال السديُّ 
  .ِمْن وَهنٍ : وقال ابن عبَّاس 

  .تني رجع: يف موضع املصدر؛ ألن معناه } ثُمَّ ارجِعِ الَبَصَر كَرََّتْينِ { : وقوله 
ألن اإلنسان إذا نظر يف الشَّيء مرتني ترى عينه ما مل تنظره مرة أخرى ، فأخرب تعاىل أنه وإن نظر إىل السماء مرَّتني 

  .ال يرى فيها عيباً ، بل يتحّير بالنظر إليها 
يب ، بل معناه أنك إذا كررت نظرك مل يرجع إليك بصرك مبا طلبته من وجدان اخللل ، والع« : وقال ابن اخلطيب 

خسأت الكلب إذا باعدته ، : مبعداً صاغراً عن أن يرى شيئاً من ذلك من قولك : أي « َخاسِئاً » يرجع إليك 
  .» وطردته 

  .ستر : وخسأ الكلب بنفسه ، يتعدى وال يتعدَّى ، واخنسأ الكلب أيضاً ، وخسأ بصره أيضاً َخْسأً وخسوءاً ، أي 
  .يَر ما يهوى اخلاسىء الذي مل : قال ابن عبَّاسٍ 

  .اخلاسىء املبعد املصغر : وقال املربُد هاهنا 
من احلسور الذي هو اإلعياء ، وجيوز » فاعل « قد بلغ الغاية يف اإلعياء ، فهو مبعىن : أي » وُهو َحِسٌري « : وقوله 

  ]ط البسي: [ أن يكون مفعوالً من حسرُه بعُد الشيء وهو معىن قول ابن عبَّاسٍ؛ ومنه قول الشاعر 
  إرتدَّ َخْسآنَ ِمنُه الطَّْرُف قَْد ُحِسرَا... َمْن َمدَّ طَْرفاً إىل ما فَْوَق غَاَيِتِه  - ٤٧٩٣

كلَّ وانقطع نظره من طول مدى ، وما أشبه ذلك ، فهو حسري وحمسور : حسر بصره حيسر حسوراً ، أي : يقال 
  .أيضاً 

  ]الطويل : [ قال الشاعر 
  فَعاَد إيلَّ الطَّْرُف وهَو َحسُِري... ملَُحصَّبِ ِمْن ِمَنى َنظَْرُت إلْيَها با - ٤٧٩٤

  ]الرمل : [ وقيل هو النادم؛ قال 
  َيا ْبَنةَ القَْينِ تولَّى بَِحسِْر... َما أَنا الَيْوَم على َشْيٍء َخالَ  - ٤٧٩٥

َوِللَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِمْ ) ٥(لشََّياِطنيِ َوأَعَْتْدَنا لَُهْم َعذَابَ السَِّعريِ َولَقَْد َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا بَِمَصابِيَح َوَجَعلَْناَها ُرُجوًما ِل
َتكَاُد َتَميَُّز ِمَن الَْغْيِظ كُلََّما أُلِْقيَ ) ٧(إِذَا أُلْقُوا ِفيَها َسِمعُوا لََها َشهِيقًا وَِهَي َتفُوُر ) ٦(َعذَابُ َجَهنََّم َوبِئَْس الَْمِصُري 

قَالُوا بَلَى قَْد َجاَءَنا َنِذيٌر فَكَذَّْبَنا َوقُلَْنا َما نَزَّلَ اللَُّه ِمْن َشْيٍء إِنْ أَنُْتْم إِلَّا ) ٨(فَْوٌج َسأَلَُهْم َخَزنَُتَها أَلَْم يَأِْتكُْم َنِذيٌر ِفيَها 
فَاْعَتَرفُوا بِذَْنبِهِْم فَُسحْقًا ) ١٠(أَْصحَابِ السَِّعريِ َوقَالُوا لَْو كُنَّا َنْسَمُع أَوْ َنْعِقلُ َما كُنَّا ِفي ) ٩(ِفي َضلَالٍ كَبِريٍ 

  ) ١١(ِلأَْصحَابِ السَِّعريِ 

السماء القرىب؛ ألهنا أقرب السماوات إىل النَّاس ، واملعىن : ، أي } َولَقَْد زَيَّنَّا السمآء الدنيا بَِمَصابِيحَ { : قوله تعاىل 
مجع مصباح » بِمصَابِيَح « التفضيل ، » أفعل « تأنيث » فعلى « لدنيا منكم ألهنا ا: السَّماء الدُّنيا من النَّاس أي : 

وهو السِّراُج ، ومسى الكواكب مصابيح إلضاءهتا ومساها زينة ألن الناس يزينون مساجدهم ودورهم باملصابيح ، 
  .ولقد زيَّنَّا سقف الدارِ اليت اجتمعتم فيها مبصابيح األنوار : فكأنه قال 

  .} َوَجَعلَْناَها ُرُجوماً لِّلشََّياِطنيِ { : قوله 



  :جيوز فيه وجهان » َوَجَعلَْناَها « الضمري يف 
  .» َمَصابِيَح « أنه يعود على : أظهرمها 

قاله . وكيفية الرَّْجم أن توجد نار من ضوء الكواكب يرمي هبا الشيطانُ ، والكوكب يف مكانه ال يرجم به : قيل 
  .كيف تكون زينةً وهي رجوم ال تبقى؟ : قال  أبو علي جواباً ملن

  .وهذا على أن يكون االستراق من موضع الكوكب : قال املهدويُّ 
  .وجعلنا منها؛ ألن ذات السماء ليست للرجوم : أن الضمري يعود على السماء ، واملعىن : والثاين 

  .وفيه نظر لعدم عود الضمري على السَّماء . قاله أبو حيان 
[ } إِالَّ َمْن َخِطَف اخلطفة فَأَْتَبَعُه ِشَهابٌ ثَاِقٌب { واملعىن جعلنا شُُهباً ، فحذف املضاف ، بدليل قوله : يب قال القرط
  .وعلى هذا فاملصابيح ال تزول وال يرجم هبا : ، قال ]  ١٠: الصافات 

  .وهذا على أن يكون االستراق دون موضع الكوكب : قال املهدويُّ 
  .هي زينة قبل أن ترجم هبا الشياطني : وأحسن من قول أيب علي أن نقول  :وقال القشرييُّ 

  .مجع رجمٍ ، وهو مصدر يف األصل أطلق على املرجوم به كضرب األمري : والرجوم 
  .ذات رجوم : وجيوز أن يكون باقياً على مصدريته ، ويقدر مضاف ، أي 

  .» ُرُجوماً « مبحذوف على أنه صفة ل » للشَّياطنيِ «  :ومجع املصدر باعتبار أنواعه ، فعلى األول يتعلق قوله 
  .ال تعلق له؛ ألن الالم مزيدة يف املفعول به ، وفيه داللة حينئذ على إعمال املصدر منوناً جمموعاً : وعلى الثاين 

  .وجيوز أن تكون صفة له أيضاً كاألول ، فيتعلق مبحذوف 
  .طني اإلنس شيا: الرجوم هنا الظنون ، والشياطني : وقيل 

  ]الطويل : [ كما قال 
  وَما ُهَو َعْنَها باحلَديِث املَُرجَّمِ. . ...  - ٤٧٩٦

  .جعلناها ظُنُوناً ورجوماً بالغيبِ ، لشياطني اإلنس ، وهم األحكاميون من املنجمني : فيكون املعىن 
  فصل يف خلق النجوم

ورجوماً للشياطني ، وعالماتٍ يهتدى هبا يف الربِّ والبحرِ زينة السَّماِء : خلق اهللا النُّجوم لثالٍث : قال قتادةُ 
  .واألوقاِت ، فمن تأول فيها غري ذلك فقد تكلف ما ال علم له به ، وتعدى ، وظلم 

واهللا ما ألحد من أهل األرض يف السماء جنم ، ولكنهم يتَّخذون الكهانة ، ويتَّخذون النُّجوم : وقال حممد بن كعب 
  .علةً 
  فصل
ظاهر اآليِة ال يدلّ على أن هذه الكواكب مركوزة يف السماء الدنيا؛ ألن السماوات إذا كانت : ن اخلطيب قال اب

شفافة ، فالكواكب سواء كانت يف السماء الدنيا ، أو يف مساوات أخرى فوقها ، فهي وال ُبد أن تظهر يف السَّماء 
متزينة ، واعلم أنَّ أصحاب اهليئِة اتفقوا على أن هذه الدنيا ، ولتلوح منها ، فعلى التقدير تكون السماء الدنيا 

الكواكب مركوزة يف الفلك الثامن الذي فوق كرات السياراِت ، واحتجوا أن بعض الثوابت يف الفلك الثامن ، 
  .فيجب أن تكون كلها هناك 

السيارات ، فوجب أن  إن بعضها يف الفلك الثامن ، ألن الكواكب القريبة من املنطقة تنكسف هبذه: وإمنا قلنا 
إن الثوابت ملا كانت يف الفلك الثَّامن وجب أن تكون : تكون الثوابت املنكسفة فوق السيارات الكاسفة وإمنا قلنا 



كلها هناك؛ ألهنا بأسرها متحركة حركة واحدة بطيئة يف كل مائة سنة درجة واحدة ، فال ُبدَّ وأن تكون مركوزةً يف 
  .كرة واحدة 
وهذه استدالالتٌ ضعيفة؛ فإنه ال يلزم من كون بعض الثَّوابت فوق السيارة كون كلها هناك؛ : يب قال ابن اخلط

ألنه ال يبعد وجود كرة حتت كرة القمر ، وتكون يف النظر مساوية لكرة الثوابت ، وتكون الكواكب املركوزة فيها 
خمتلفتني بالصغر والكرب مع كوهنما  مقارب القطبني مركوزة يف هذه الكرة السفلية؛ إذ ال يبعد وجود كرتني

متشاهبتني يف احلركة ، وعلى هذا التقدير ال ميتنع أن تكون املصابيح مركوزة يف مساء الدنيا ، فثبت هبذا ضعف 
  .مذاهب الفالسفة 

  فصل يف سبب الرجوم
صلى اهللا عليه  يروى أن السبب يف الرجوم أن اجلن كانت تسمع خرب السماء فلما بعث حممٌد: قال ابن اخلطيب 

وسلم حرست السماء ورمجت الشياطني ، فمن جاء منهم مسترقاً للسمع رمي بشهاب ، فأحرقه لئال ينزل به إىل 
ومن النَّاس من طعن يف هذا من وجوه . األرض ، فيلقيه إىل النَّاس ، فيختلط على النيب أمره ، ويرتاب النَّاس خبربه 

:  
إن األرض إذا سخنت بالشمس ارتفع : يف كتب قدماء الفالسفة ، قالوا أن انقضاض الكواكب مذكور : أحدها 

  .منها خبار يابس إذا بلغ النَّار اليت دون الفلك احترق هبا ، فتلك الشعلة هي الشهاب 
  .أن اجلن إذا شاهدوا مجاعة منهم يسترقون ، فيحرقون إن امتنع أن يعودوا لذلك : وثانيها 
مسرية مخسمائة سنٍة ، فاجلن ال يقدرون على خرقها؛ ألنه تعاىل نفى أن يكون فيها فطور ، أن ثُْخَن السماء : وثالثها 

وثخنها مينعهم من السمع ألسرار املالئكة من ذلك البعد العظيم ، وإذا مسعوه من ذلك البعد ، فهم ال يسمعون 
  .كالم املالئكة حال كوهنم يف األرض 

األحوال املستقبلة ، إما ألهنم طالعوها من اللوح احملفوظ ، أو ألهنم نقلوها من  أن املالئكة إمنا اطلعوا على: ورابعها 
  .وحي اهللا إليهم ، وعلى التقديرين ، فلم مل يسكتوا عن ذكرها حىت ال ميكنوا اجلن من معرفتها 

  .أن الشياطني خملوقون من النار ، والنار ال حترق النار ، بل تقويها : وخامسها 
  .ان هذا القذف ألجل النبوة فلم بقي بعدها؟ إن ك: وسادسها 
أن هذ الرجوم إمنا حتدث بالقرب من األرض ، ألنا نشاهدها بالعني ، ومع البعد ال نشاهدها كما ال : وسابعها 

  .نشاهد حركات الكواكب 

رار املؤمنني إىل إن كانت الشياطني ينقلون أخبار املالئكِة عن املغيبات إىل الكهنة ، فلم ال ينقلون أس: وثامنها 
  .الكفار ، حىت يتوصل الكفار بذلك إىل إحلاق الضرر باملؤمنني؟ 

  .مل مل مينعهم اهللا ابتداء من الصعود إىل السماء؟ : وتاسعها 
  .أنا ال ننكر أن هذه الشُّهب كانت موجودة قبل مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم : واجلواب عن األول 

لقدر عمي البصر ، فإذا قضى اهللا على طائفة منها باحلرق لطغياهنا قيَّض اهللا هلا من أنه إذا جاء ا: وعن الثاين 
  .الدواعي ما يقدمها على العملِ املفضي إىل هالكها 

  .أن مننع كون ثخن الفلك ما ذكروه ، بأن البعد بني السماء واألرض مسرية مخسمائة عام : وعن الثالث 
بينما النيب صلى اهللا عليه « : بن احلسني ، عن علي بن أيب طالب قال  ما روى الزهري عن علي: وعن الرابع 

: َما كُنُْتْم تقُولُونَ ِفي اجلَاهليَِّة إذَا حدث؟ قال : وسلم جالساً يف نفرٍ من أصحابه ، إذ رمي بنجم فاستنار ، فقال 



ها ال ُتْرَمى ملَْوتِ أحٍد ، وال ِلحياتِه ، فإنَّ» : يولد عظيم أو ميوت عظيم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : كنا نقول 
إذا قََضى األْمرَ يف السَّماِء سبَّحْت محلةُ العرشِ ، ثُمَّ ُيسبُِّح أهلُ كُلِّ مساٍء ، وتسبُِّح كُل مساٍء ،  -تعاىل  -ولِكنَّ اللَّه 

شِ ماذا قال ربُّكُْم؟ فُيخُربوهنُْم ، وال َيزالُ حىت ينتهي التَّسبيُح إىل هذه السَّماِء ، وَيسْتخُرب أهلُ السَّماِء محلة العَْر
اُءوا به فَُهَو َحقٌّ َيْنتَهِي ذِلَك اخلََبُر من مساٍء إىل مساٍء إىل أن َيْنتَهِي اخلُرب إىل هذه السَّماء فَتْخطَفُُه اِجلنُّ فَُيرَمونَ ، فَما َج

  .« » ، ولكنَّهم يزيُدون ِفيِه 
  .قد تكون أقوى من نارِ اجلن  أنَّ نار النجومِ: وعن اخلامس 
أخرب ببطالن الكهانِة ، فلو مل ينقطعوا لعادت الكهانة ، وذلك يقدح  -عليه الصالة والسالم  -أنه : وعن السادس 

  .يف خرب الرسولِ عليه الصالة والسالم 
  .أن البعد غري مانع من السماِء عندنا : وعن السابع 
استماع الغيوب عن املالئكة ، وأعجزهم عن إيصال أسرار املؤمنني إىل لعله تعاىل أقدرهم على : وعن الثامن 

  .الكافرين 
  .أن اهللا يفعل ما يشاء ، وحيكم ما يريد : وعن التاسع 

ملا ذكر منافع الكواكب ، وذكر من مجلة تلك املنافع أهنا رجوم للشياطني . } َوأَْعَتْدَنا لَُهْم َعذَاَب السعري { : قوله 
وأعتدنا للشَّياطني بعد اإلحراق بالشُّهب يف الدنيا عذاب : ، أي } َوأَْعَتْدَنا لَُهْم َعذَاَب السعري { : قال بعد ذلك 

  .السَّعري يف اآلخرة ، وهو أشدُّ احلريقِ 
  .مقتولة وقتيل : سعرت النَّار فهي مسعورة وسعري ، مثل قوله : قال املربُد 

  .خرب عن املاضي } َوأَْعَتْدَنا لَُهْم { : ن قوله وهذه اآلية تدل على أن النَّار خملوقة؛ أل
  .مبتدؤه » عذاُب جهنَّم « خرب مقدم يف قراءة العامة ، و } َوِللَِّذيَن كَفَُرواْ { : قوله 

َعذابَ « و » لَُهْم « عطفاً على » أْعَتْدَنا « فيتعلق ب » َعذَاَب « بنصب : ويف قراءة احلسن واألعرج والضحاك 
  .، فعطف منصوباً على منصوب ، وجمروراً على جمرور ، وأعاد اخلافض ، ألن املعطوف عليه ضمري »  السَّعريِ

  .وبئس املصري مصريهم ، أو عذاب جهنَّم ، أو عذاب السَّعري : واملخصوص بالذَّم حمذوف ، أي 
  فصل يف معىن اآلية

أن الشياطني املرجومني خمصوصون بذلك ، مث واملعىن لكل من كفر باهللا من الشياطني وغريهم عذاب جهنم؛ ليبني 
{ يعين الكفار } إِذَآ أُلْقُواْ ِفيَها َسِمعُواْ لََها َشهِيقاً { : وصف ذلك العذاب بصفات ، أوهلا قوله تعاىل  -تعاىل  -إنه 

  . صوتاً: أي } َسِمُعواْ لََها شَهِيقاً { طرحوا كما يطرح احلطب يف النار العظيمة } إِذَآ أُلْقُواْ 
  .الشَّهيق جلهنم عند إلقاء الكُفار فيها كشهيق البغلِة للشعري : قال ابن عباس 

  .الشَّهيق من الكُفَّار عند إلقائهم يف النار : وقال عطاٌء 
  .مسُعوا جلهنم شهيقاً : وقال مقاتلٌ 

  .ولعل املراد تشبيه صوت هلبِ النَّار بالشهيق ، وهو كصوت احلمار : قال ابن اخلطيب 
  .تنفس كتنفس التغيُّظ  -واهللا أعلم  -هو : ال املربد وق

  .مسع الكُفَّار للنار شهيقاً ، وهو أقبح األصوات : قال الزجاُج 
  ] . ١٠٦: هود [ } لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوشَهِيٌق { : مسعوا من أنفسهم شهيقاً كقوله تعاىل : وقيل 
ألنه يف األصل صفته ، وجيوز أن يكون على حذف » َشهيقاً  «متعلق مبحذوف على أنه حال من » لََها « : قوله 



  .مجلة حالية : مسعوا ألهلها ، وهي َتفُور : مضاف ، أي 
  فصل يف معىن الشهيق والزفري

  .« » هود » والشهيق يف الصدر ، والزفري يف احللق ، وقد مضى يف سورة « : قال القرطيبُّ 
  ]الوافر : [ ؛ ومنه قول حسَّان تغلي: أي . } َوِهَي َتفُوُر { : وقوله 

  وِقْدُر القَْومِ َحاِمَيةٌ َتفوُر... َتَركُْتْم ِقْدركُمْ ال شيَء ِفيَها 
  .تفور كما يفور احلب القليل يف املاء الكثري : قال جماهد 

  .ر غيظاً فالن يفو: تغلي هبم على املراجل ، وهذا من شّدة هلب النار من شّدة الغضب كما تقول : وقال ابن عباس 
  .} َتكَاُد َتَميَُّز ِمَن الَغْيِظ { : قوله 

  .بتاءين ، وهي قراءة طلحة » تتميَّز « بتاء واحدة خمففة ، واألصل » َتميَُّز « : قرأ العامة 
  .بتشديدها ، أدغم إحدى التاءين يف األخرى : والبزي عن ابن كثري 

: الليل [ } َناراً تلظى { ، و ]  ١٥: النور [ } إِذْ َتلَقَّْوَنهُ { وهي قراءة حسنة لعدم التقاء الساكنني خبالف قراءته 
  .وبابه ]  ١٤

  .يدغم الدَّال يف التاء على أصله يف املتقاربني : وأبو عمرو 
  .بتاءين ، فحذف إحدامها » تتمايُز « : واألصل » َتمَاَيُز « : وقرأ الضحاك 
  .» َماَز « من » َتِميُز « : وزيد بن علي 

: انفصل بعضه من بعض من الغيظ ، فمن سببية ، أي : متيز فالن من الغيظ ، أي : ذا كله استعارة من قوهلم وه
  ]الرجز : [ بسبب الغيظ ، ومثله يف وصف كَلْب ، أنشد عروة 

  َيكَاُد أنْ َيْخُرَج ِمْن إهَابِِه. ...  - ٤٧٩٨
عند الغضب ، فيعظم مقداره ، فيزداد امتالء العروق ، ولعل سبب هذا اجملاز أن دم القلب يغلي : قال ابن اخلطيب 
  .حتَّى تكاد تتمزَّق 

  .النَّار ليست من األحياء ، فكيف توصف بالغيظ؟ : فإن قيل 
خيلق فيها وهي نار حياة ،  -تعاىل  -أن البنية عندنا ليست شرطاً للحياة ، فلعل اهللا : واجلواب : قال ابن اخلطيب 

  .شبه صوت هلبها وسرعة مبادرهتا بالغضبان وحركته ، أو يكون املراد الزبانية أو يكون هذا استعارة ي

  فصل يف تفسري اآلية
  .يعين تنقطع ، وينفصل بعضها من بعض } َتكَادُ َتَميَُّز ِمَن الَغْيظِ { قال سعيد بن جبري 

  . تتفرق من الغيظ من شدة الغيظ على أعداء اهللا تعاىل: وابن عباس والضحاك وابن زيد 
وهذه اجلملة جيوز أن تكون حاالً من ضمري جهنم . » كُلََّما « تقدم الكالم على . } كُلََّما أُلِْقَي ِفيَها فَْوجٌ { : قوله 

.  
 ١٨: النبأ [ } فَتَأُْتونَ أَفْوَاجاً { : اجلماعات يف تفرقة ، ومنه قوله تعاىل : اجلماعة من الناس ، واألفَْواج : والفَْوج 

أَلَْم يَأِْتكُمْ { وهم مالك ، وأعوانه سؤال توبيخ وتقريع } سَأَلَُهْم خََزَنتَُهآ { هنا بالفوج مجاعة من الكفار  واملراد] 
  .رسول يف الدنيا ينذركم هذا اليوم ، حىت حتذروا : ، أي } َنِذيٌر 

  .وهذا التوبيُخ زيادة هلم يف العذاب : قال الزَّجَّاج 
فيه دليل على جواز اجلميع بني حرف اجلواب ، ونفس اجلملة اجملاب هبا إذ لو . } َنذِيٌر بلى قَْد َجآَءَنا { : قوله 



بلى ، لفهم املعىن ، ولكنهم أظهروه حتسراً وزيادة يف تغميمهم على تفريطهم يف قُبول قول النذير؛ فعطفوا : قالوا 
  .إىل آخره » فكَذَّْبَنا « : عليه 
» َما أنَْزلَ اللَُّه من َشيٍء « : قلنا : ظاهره أنه من مقول الكفار للنذير ، أي } َضالَلٍ كَبِريٍ  إِنْ أَنُتْم إِالَّ ِفي{ : قوله 
اعترفوا بتكذيب الرسلِ ، مث اعترفوا جبهلهم ، } إِالَّ ِفي َضالَلٍ كَبِريٍ { على ألسنتكم إن أنتم يا معشر الرسل : أي 

  .عنهم » أْو َنعِْقلُ « الرسل ما جاءوا به : من النذر يعين }  لَْو كُنَّا َنْسَمُع{ : فقالوا وهم يف النار 
  .قالوا لنا هذا فلم نقبلُه : وجوز الزخمشريُّ أن يكون من كالم الرُّسل للكفرِة ، وحكاه الكفرة للخزنِة ، أي 

إِنْ أَنُتمْ { : ة هلم ملا قالوا ذلك الكالم قالت اخلزن: جيوز أن يكون من كالم اخلزنة للكفار ، أي : قال ابن اخلطيب 
  .} إِالَّ ِفي َضالَلٍ كَبِريٍ 

  .} َوقَالُواْ لَْو كُنَّا َنْسَمعُ أَْو َنْعِقلُ َما كُنَّا يف أَْصَحابِ السعري { : قوله 
إنَّ الدين ال يتم إال بالتعليم؛ ألنه قدم السمع على العقل ، فدل على : احتّج هبذه اآلية من قال : قال ابن اخلطيب 

  .ه ال بد أوالً من إرشاد املرشد غلب عليه تأمل السامع فيما ندب العلم أن
بأنه إمنا قدم السمع؛ ألن الرسول إذا دعا ، فأول املراتب أنه يسمع كالمه ، مث يتفكر فيه فلما كان : وأجيب 

  .السمع مقدماً على التعقل ال جرم قدم عليه يف الذكر 
  فصل فيمن فضل السمع على البصر

ألنه جعل للسمع مدخالً يف اخلالص من النار ، والفوز باجلنة : هبذه اآليِة من قدم السمع على البصر ، قالوا واحتج 
  .، والبصر ليس كذلك ، فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر 

وألنه يف معىن يف موضع؛ » بِذُنُوبِهِم « وحَّده؛ ألنه مصدر يف األصل ، ومل يقصد التنويع خبالف » بِذْنبِهِْم « قوله 
  .اجلمع؛ وألن اسم اجلنس إذا أضيف عم 

  فصل يف املراد بالضالل الكبري
حيتمل أن يكون املراد من الضَّالل الكبري ما كانوا عليه يف الدنيا من ضالهلم ، وحيتمل أن يكون : قال ابن اخلطيب 

  .املراد بالضَّالل اهلالك ، وحيتمل أن يكون قد مسى عقاب الضالل بامسه 
  صل يف الرد على املرجئةف

ألنه تعاىل حكى عن كل من ألقي يف النار أهنم : احتجت املرجئةُ هبذه اآلية على أنه ال يدخل الناَر إال الكفار قالوا 
فكذبنا النذير ، وهذا يدل على أن من مل يكذب اهللا ورسوله ال يلقى يف النار ، وظاهر هذه اآلية يقتضي : قالوا 

بأن النذير قد يطلق على ما يف العقول من األدلة : ملصرَّ ال يدخل النار ، وأجاب القاضي عنه القطع بأن الفاسق ا
  .املخوفة ، وكل من يدخل النار خمالف للدليل 

  فصل يف معرفة اهللا بعد ورود السمع
عاىل إمنا عذهبم؛ ألنه ت: إن معرفة اهللا ، وشكره ال جيبان إال بعد ورود السمع ، قالوا : واحتج هبذه اآلية من قال 

  .ألنه أتاهم النذير ، فدل على أنه لو مل يأهتم النذير مل يعذبوا 
  :فيه وجهان . } فَُسْحقاً { : قوله 

  .ألزمهم اهللا سحقاً : أنه منصوب على املفعول به ، أي : أحدمها 
« امله يف الدعاء حنو فناب املصدر عن ع» أسحقهم اهللا سحقاً « : أنه منصوب على املصدر ، تقديره : والثاين 

  .فال جيوز إظهار عامله » َجْدعاً له ، وغفراً 



  .هل هو مصدر لفعل ثالثي ، أم لفعل رباعي ، فجاء على حذف الزوائد : واختلف النحاة 
  .أبعده : أي » أْسَحقُه اللَُّه « فذهب الفارسي والزجاج إىل أنه مصدر 

  ]الوافر : [ صدر على احلذف ، كقوله فكان القياس إسحاقاً ، فجاء امل: قال الفارسي 
  وإنْ َيْهِلْك فذِلَك كانَ قَْدرِي. ...  - ٤٧٩٩

  .تقديري : أي 
  ]الطويل : [ ثالثياً؛ ومنه قول الشاعر » َسَحقَُه اللَُّه « والظاهر أن ال حيتاج إىل ذلك؛ ألنه مسع 

  يُح الصََّبا كُلَّ َمْسحَقِوَتْسَحقُهُ ر... َيُجولُ بأطَْراِف البِالِد ُمَغرِّباً  - ٤٨٠٠
  .أسحقه اهللا سحقاً : والذي يظهر أن الزجاج والفارسي إمنا قاال ذلك فيمن يقول من العرب 

  .بضم وسكون : وقرأ العامة 
  .بضمتني : والكسائي وآخرون 

]  ٢٣: يوسف [ } َهْيَت لَكَ { بيان ك » ألْصحابِ « ومها لغتان ، واألحسن أن يكون املثقل أصالً للمخفف ، و 
  .، وسقياً لََك 
  .» والرفع جيوز يف الكالم على االبتداء « : وقال مكيٌّ 

جاز ، ال على أنه تالوة ، بل من حيث الصناعة ، إالَّ أن ابن عطية قال ما يضعفه ، فإنه » فسحق « : لو قيل : أي 
من حيث إن هذا  -تعاىل  -ل اهللا فسحقاً ، نصباً على جهة الدعاء عليهم ، وجاز ذلك فيه وهو من قب« : قال 

القول فيهم مستقر أزالً ، ووجوده مل يقع وال يقع إال يف اآلخرة ، فكأنه لذلك يف حيز املتوقع الذي يدعى فيه كما 
ُسْحقاً لزيد ، وُبْعداً له ، والنصب يف هذا كله بإضمار فعل ، فأما ما وقع وثبت ، فالوجه الرفع ، كما قال : تقول 
، انتهى » ، وغري هذا من األمثلة ]  ٥٤: األنعام [ } َسالٌَم َعلَْيكُمْ { و ]  ١: املطففني [ } ْيلٌ لِّلُْمطَفِِّفَني َو{ تعاىل 

.  
  .فضعف الرفع كما ترى؛ ألنه مل يقع ، بل هو متوقع يف اآلخرة 

  فصل
  .ة اهللا فَُبْعداً هلم من رمح: ، أي } فَُسْحقاً َألْصحَابِ السعري { : قال املفسِّرون 

  .السحق : هو واد يف جهنَّم يقال له : وقال سعيد بن جبري ، وأبو صاحل 

َوأَِسرُّوا قَوْلَكُْم أَوِ اجَْهُروا بِهِ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ ) ١٢(إِنَّ الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم بِالَْغْيبِ لَُهْم َمْغفَِرةٌ َوأَْجٌر كَبٌِري 
ُهَو الَِّذي َجَعلَ لَكُُم الْأَْرَض ذَلُولًا فَاْمشُوا ِفي َمَناِكبَِها َوكُلُوا ِمنْ ) ١٤(ْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبُِري أَلَا َي) ١٣(

أَْم أَِمْنُتْم َمْن ِفي ) ١٦(ُموُر أَأَِمنُْتْم َمْن ِفي السََّماِء أَنْ َيْخِسَف بِكُُم الْأَْرَض فَإِذَا ِهَي َت) ١٥(رِْزِقِه وَإِلَْيِه النُّشُوُر 
  ) ١٨(َولَقَْد كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ ) ١٧(السََّماِء أَنْ ُيْرِسلَ َعلَْيكُمْ حَاِصًبا فََسَتْعلَُمونَ كَْيَف َنِذيرِ 

وقد مضى الكالم ]  ٣٣: ق [ } َخِشيَ الرمحن بالغيب  مَّْن{ : ، نظريه } إِنَّ الذين َيْخَشْونَ رَبَُّهم بالغيب { : قوله 
يف دار التكليف » وَيْخشَْوَنُه « وهو عذاب يوم القيامة » بالغَْيبِ « خيافون اهللا وخيافون عذابه الذي هو : أي . فيه 

  .يتقون مجيع املعاصي : ، أي 
اء يوم القيامة مع هذه اخلشية بفسق ، فله ويف اآلية دليل على انقطاع وعيد الفساق ، ألن من ج: قال ابن اخلطيب 

  .األمران ، وانقطاع الثَّواب بالعقاب باطلٌ باإلمجاع ، فتعني العكس 



  .وهو اجلنَّة } وَأَْجٌر كَبِريٌ { لذنوهبم } لَُهم مَّْغِفَرةٌ { 
ه ، ألن اخلرب املفرد أصل ، واجلار من فاعل ب» َمْغفرةٌ « و » لَُهمْ « األحسن أن يكون اخلََبَر } لَْهم مَّْغِفَرةٌ { : قوله 

  .قبيل املفردات ، أو أقرب إليها 
  .} َوأَِسرُّواْ قَوْلَكُْم أَوِ اجهروا بِهِ { : قوله 

إن أخفيتم كالمكم يف أمر حممٍد صلى اهللا عليه وسلم أو جهرمت به ، فإن : اللفظ لفظ األمر ، واملراد به اخلرب ، يعين 
  .دور ، يعين مبا يف القلوب من اخلري والشر اللَّه عليم بذات الصُّ

صلى اهللا عليه وسلم فيخربه جربيل فقال بعضهم لبعض : قال ابن عباس  : نزلت يف املشركني كانوا ينالون من النيبّّّّّ 
ولكم يف أمر يعين وأسروا ق} َوأَِسرُّواْ قَْولَكُْم أَوِ اجهروا بِِه { : أِسرُّوا قولكم كي ال يسمع ربُّ حممٍد ، فنزلت 

  .حممد 
إنه خطاب عام جلميع اخللق يف مجيع األعمال ، واملراد أن قولكم وعملكم على أي سبيل وجد ، فاحلال : وقيل 

واحدة يف علمه تعاىل هبا ، فاحذروا من املعاصي سرا كما حتترزون عنها َجهْراً ، فإن ذلك ال يتفاوت بالنسبة إىل 
  .ما فيها كما يسمى ولد املرأة جنيناً يف بطنها . } َعِليٌم بِذَاتِ الصدور إِنَُّه { : علم اللَِّه تعاىل 

  :وجهان » َمْن َخلََق « يف . } أَالَ َيْعلَُم َمْن َخلََق { : قوله 
أال يعلم اخلالق خلقه ، وهذا هو الذي عليه مجهور الناسِ : واملفعول حمذوف ، تقديره » َيْعلَُم « أنه فاعل : أحدمها 
  .بدأ الزخمشريُّ  ، وبه

  .ال يعلم اهللا من خلقه : مفعول به ، أي » َمْن « أن الفاعل مضمر يعود على الباري تعاىل ، و : والثاين 
مفعول ، واملعىن أينتفي علمه مبن خلقه ، وهو الذي لطف علمه ودّق ، مث قال » َمْن « والظَّاهر أن : قال أبو حيَّان 

أال يعلم اخلالق سرَّكُم ، وجهركُم ، : فاعالً واملفعول حمذوف ، كأنه قال » َمْن « وأجاز بعض النحويني أن يكون : 
  .وهو استفهام معناه اإلنكار 

وَهذَا الوجُه الذي جعله هو الظاهر يعزيه الناس ألهل الزَّْيغ والبدع الدافعني لعموم اخللق هللا « : قال شهاب الدينِ 
وقد قال بعض أهل الزيغِ : على القائل به ، ونسبه إىل ما ذكرت ، فقال تعاىل ، وقد أطنب مكي يف ذلك ، وأنكر 

يف موضع نصب اسم للمسرين واجملاهرين ليخرج الكالم عن عمومه ، ويدفع عموم اخللق عن اهللا « َمْن » إن : 
ما ، ولو أتت  أال يعلم ما خلق؛ ألنه إمنا يقدم ذكر ما تكن الصدور فهو يف موضع: تعاىل ، ولو كان كما زعم لقال 

لكان فيه أيضاً بيان العموم أن اللَّه خالق كل شيء من أقوال اخللق وأفعاهلم أسروها ، أو « َمْن » يف موضع « َما » 
عليم باملسرين واجلاهرين ، : ومل يقل } إِنَُّه َعِليٌم بِذَاتِ الصدور { أظهروها خرياً كانت ، أو شراً ، ويقوي ذلك 

يف موضع نصب امساً لألناسِ « ما » ع نصبٍ ، وإمنا خترج اآلية من هذا العموم إذا جعلت يف موض« َما » ويكون 
  .انتهى » مينع من ذلك } بِذَاِت الصدور { : املخاطبني قبل هذه اآليِة ، وقوله 

ذا وال أدري كيف يلزم ما قاله مكي باإلعراب الذي ذكره ، واملعىن الذي أبداه ، وقد قال هب: قال شهاب الدين 
  .القول أعين اإلعراب الثاين مجاعة من احملققني ، ومل يبالوا مبا ذكره لعدم إفهام اآلية إياه 

األشياء ، وحاله أنه » َمْن َخلََق « مث أنكر أن حييط علماً باملضمر واملسر واجملهر : قال الزخمشريُّ بعد كالم ذكره 
منصوباً مبعىن أال يعلم » َمْن َخلَق « طن ، وجيوز أن يكون اللطيف اخلبري املتصل علمه إىل ما ظهر من خلقه وما ب

مفعوالً على معىن أال يعلم ذلك املذكور ما أضمر » أالَ َيْعلَُم « قدرت يف : فإن قلت : خملوقه وهذه حاله ، مث قال 
أال يكون عاملاً :  هو يعطي ومينع؟ وهال كان املعىن: يف القلب ، وأظهر باللسان من خلق ، فهالَّ جعلته مثل قوهلم 



} َوُهَو اللطيف اخلبري { : أبت ذلك احلال اليت هي قوله : من هو خالق؛ ألن اخللق ال يصلُح إال مع العلم؟ قلت 
معتمد » أالَ َيْعلَُم « أال يكون عاملاً من هو خالق وهو اللطيف اخلبري مل يكن معىن صحيحاً؛ ألن : ألنك لو قلت 

  .أال يعلم وهو عامل ، ولكن أال يعلم كذا وهو عامل بكل شيء : ف بنفسه ، فال يقال على احلال ، والشيء ال يوق
  فصل يف معىن اآلية

أنا خلقت السر يف القلب ، أفال أكون عاملاً مبا يف قلوب العباد؟ : أال يعلم الّسر من خلق السر ، يقول : معىن اآلية 
.  

أال يعلم اخلالق خلقه ، وإن شئت : ويكون املعىن  -عزَّ وجلَّ  -إن شئت جعلته من أمساء اخلالق : قال أهل املعاين 
  .أال يعلم اهللا من خلق ، وال بد أن يكون اخلالق عاملاً مبن خلقه ، وما خيلقه : جعلته من أمساء املخلوق ، واملعىن 

الرجل ، أترى اهللا بينما رجل واقف بالليل يف شجر كثري ، وقد عصفت الريُح ، فوقع يف نفس : قال ابن املسيِّب 
} أَالَ َيعْلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللطيف اخلبري { : يعلم ما يسقط من هذا الورق؟ فنودي من جانب الغيضة بصوت عظيم 

  .؟ 
تعميم مجيع : ، ومعناه » الَعلِيُم « من أمساء صفات الذَّات ما هو للعلم ، منها : وقال أبو إسحاق اإلسفراييين 

وخيتص بأن يعلم دقائق » احلَِكيمُ « وخيتص بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون ومنها » اخلَبُِري « ا املعلومات ، ومنه
« أالَّ يغيب عنه شيء ، ومنها : ، وخيتص بأن يعلم الغاِئب واحلاضر ، ومعناه » الشَّهِيُد « األوصاف ، ومنها 

بأنه ال يشغله الكثرة عن العلم مثل ضوء النور ،  وخيتص» املُحِصي « وخيتص بأنه ال ينسى شيئاً ، ومنها » احلافظ 
واشتداد الريح ، وتساقط األوراق ، فيعلم عند ذلك أجزاء احلركات يف كل ورقة ، وكيف ال يعلم وهو الذي 

  .} أَالَ َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللطيف اخلبري { : خيلق؟ وقد قال 

  فصل
اآلية ، واملعىن } أَالَ َيْعلَُم َمْن َخلََق { : ذكر الدليل على أنه عامل ، فقال } ِت الصدور إِنَُّه َعِليٌم بِذَا{ : ملا قال تعاىل 

أن من خلق ال ُبدَّ وأن يكون عاملاً مبا خيلقه ، ألن اخللق هو اإلجياد والتكوين على سبيل القصد ، والقاصد إىل : 
  .كمية الشيء ، ال بد وأن يكون عاملاً حبقيقة ذلك املخلوق كيفية و

لو كان العبد موجداً ألفعال نفسه لكان عاملاً بتفاصيلها ، وهو غري عامل ألن التفاوت بني : فنقول : قال ابن اخلطيب 
احلركِة السريعِة ، والبطيئة إمنا هو لتحلُّل السَّكناِت ، فالفاعل للحركة البطيئِة قد يفعل حركة ، وسكوناً ، ومل خيطر 

ته ، وألن املتحرك ال يعرف عدد أجزاء احلركات إالَّ إذا عرف عدد األحياز اليت هي بني بباله ذلك فَْضالً عن كمي
مبدأ املسافة ومنتهاها وذلك يتوقف على علمه باجلواهر املفردة اليت تنتقل يف تلك املسافة وعددها ، وذلك غري 

إمنا يتصل مبا قبله لو كان خالقاً لكل } َمْن َخلََق أَالَ َيْعلَُم { : معلومٍ ، وألنَّ النائم يتحرك مع عدم علمه؛ وألن قوله 
  .ما يفعلونه سرا وجهراً ، ومبا يف الصدور 

  .مل ال جيوز أن يكون املراد أال يعلم من خلق األجساد؟ : فإن قيل 
  .أنه ال جيوز أن يكون املراد أن من فعل شيئاً يكون عاملاً بشيء آخر : فاجلواب 

  .} اخلبري َوُهَو اللطيف { : قوله 
  .العامل : اللطيف : قيل 

إن لُطْف اهللا تعاىل بعباده : هو فاعل األشياء اللطيفة اليت خيفى علمها على أكثر الفاعلني ، وهلذا يقال : وقيل 
  .عجيب ، واملراد به دقائق تدبريه هلم ، وهذا أقرب وإال لكان ذكر اخلبري بعد تكراراً 



ملا بني الدليل كونه عاملاً مبا يسرون وما يعلنون ذكر بعده هذه اآلية } األرض ذَلُوالً  ُهَو الذي جََعلَ لَكُُم{ : قوله 
يا فالنُ أنا أعلم سرك وعالنيتك ، فاجلس يف هذه : على سبيل التهديد كقول السيد لعبده الذي أساء إليه سراً 

يا أيها الكُفَّار أنا : ، فكأنه تعاىل يقول  الدار اليت وهبتها منك ، وكل هذا اخلري الذي هيأته لك ، وال تأمن تأدييب
عامل بسركم وجهركم وضمائركم ، فخافوين؛ فإن األرض اليت هي قراركم أنا ذللتها لكم ، ولو شئت خسفت بكم 

.  
مل جيعل األرض حبيث ميتنع املشي فيها : املنقاد الذي يذلّ لك ، واملصدر الذل وهو اللني واالنقياد ، أي : والذَّلُولُ 

  .باحلزونة والغلظة 

  .يثبتها باجلبالِ لئال تزول بأهلها ، ولو كانت تتكفأ متمايلة ملا كانت منقادة لنا : وقيل 
إشارة إىل التمكن من الزرعِ ، والغرس ، وشق العيون ، واألهنار ، وحفر اآلبار ، وبناء األبنية ، ولو كانت : وقيل 

  .صلبة لتعذر ذلك 
  .ب واحلديد لكانت تسخن جداً يف الصيف ، وكانت تربد جداً يف الشتاء لو كانت مثل الذَّه: وقيل 
  .هذه استعارة حسنة جداً . } فامشوا ِفي َمَناِكبَِها { : قوله 

مثل لفرط التذليل ، وجماوزته الغاية؛ ألن املنكبني وملتقامها من الغارب أرق شيء من البعري ، : وقال الزخمشري 
  .بقدمه ، ويعتمد عليه ، فإذا جعلها يف الذل حبيث ميشي يف مناكبها مل يترك وأهناه عن أن يطأه الراكب 

  فصل يف هذا األمر
  .هذا أمر إباحة ، وفيه إظهار االمتنان 

  .لكي متشوا يف أطرافها ، ونواحيها ، وآكامها وجباهلا : هو خرب بلفظ األمر ، أي : وقيل 
  .يف جباهلا » مَناكبَِها  ِفي« : وقال ابُن عبَّاسٍ وقتادة وبشري بن كعب 

: مناكبها : فقالت . إن أخربتيين ما مناكب األرض فأنت حرة : وروي أن بشري بن كعب كانت له سرية فقال هلا 
  .» َدْع ما يَريُبكَ إىل ما ال يَريُبكَ « : جباهلا ، فصارت ُحرَّة ، فأراد أن يتزوجها ، فسأل أبا الدرداء ، فقال 

  .يف طرفها وفجاجها ، وهو قول السديِّ واحلسن : افها ، وعنه أيضاً يف أطر: وقال جماهد 
اجلانب ، ومنه منكب الرجل والريح النكباء : جانباه ، وأصل الكلمة : ومنكبا الرجل . يف جوانبها : وقال الكليبُّ 

  .، وتنكب فالن عن فالن 
  .امُشوا حيث أردمت ، فقد جعلتها لكم ذلوالً ال متتنع : يقول 
أن األرض من أربعة وعشرون ألف فرسخ ، فللسودان اثنا عشر ألفاً ، وللروم مثانية : ى قتادةُ عن أيب اجللد وحك

  .آالٍف ، وللفرس ثالثة آالٍف ، وللعرب ألٌف 
  .} َوكُلُواْ ِمن رِّْزِقِه { : قوله 

  .ما أحله لكم : قال احلسن 
  .مما أنبته لكم : وقيل 
  .املرجع » وإلْيِه النُّشوُر « رزقاً من األرض مما خلقه اللَّه لكم : وقيل 
معناه أن الذي خلق السماوات وال تفاوت فيها ، واألرض ذلوالً قادر على أن ينشركم ، وإليه تبعثون من : وقيل 

  .قبوركم 
  .} أَأَِمنُتْم مَّن ِفي السمآء { : قوله 



ختفيفاً وحتقيقاً وإدخال ألف بينهما ]  ٦: البقرة [ } ُهْم أَأَنذَْرَت{ تقدم اختالف القراء يف اهلمزتني املفتوحتني حنو 
  .» البقرة « وعدمه يف سورة 

، وهو على أصله من تسهيل » وإلْيِه النشوُر وأمنُتْم « بإبدال اهلمزة األوىل واواً يف الوصل : وأن قنبالً يقرأ هنا 
ألوىل ، ويسهل الثانية بني بني على ما تقدم ، ومل تبدل الثانية بني بني ، وعدم ألف بينهما ، وأما إذا ابتدأ ، فيحقق ا

، وقد مضى يف » ُموجِل ، وُيؤاِخذكُم « األوىل واواً ، لزوال موجبه وهو انضمام ما قبلها ، وهي مفتوحة حنو 
  .اً ، وبياناً ، وإمنا عددناه تذكري]  ١٢٣: األعراف [ } قَالَ ِفْرَعْونُ آَمنُتمْ { : عند قوله تعاىل » األعراف « سورة 
  .أمنتم خالق السماوات : ويف الكالم حذف مضاف ، أي » أأِمنُْتْم « مفعول . } مَّن ِفي السمآء { : قوله 
  :على السماء ، كقوله : ، أي » على « مبعىن » ِفي « : وقيل 

  .على جذوع النخل : ، أي ]  ٧١: طه [ } َوُألَصلَِّبنَّكُْم ِفي ُجذُوعِ النخل { 
واقعة على الباري ، وهو الظاهر وثبت بالدليل القطعي » َمْن « احتاج القائل هبذين إىل ذلك؛ ألنه اعتقد أن وإمنا 

املالئكة سكان السماِء ، وهم : هنا املراد هبا » َمْن « أنه ليس مبتحّيز لئال يلزم التجسيم ، وال حاجة إىل ذلك؛ فإن 
  .الذين يتولّون الرمحة والنقمة 

  .ا بذلك على اعتقادهم؛ فإن القوم كانوا جمسمة مشبِّهة ، والذي تقدم أحسن خوطبو: وقيل 
هذه اآلية ال ميكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق املسلمني؛ ألن ذلك يقتضي إحاطة السَّماِء به من : قال ابن اخلطيب 

النسبة إىل العرش ، وهو باطل مجيع اجلوانب ، فيكونُ أصغر منها ، والعرش أكرب من السماء بكثري ، فيكون حقرياً ب
فلو كان فيهما لكان مالكاً لنفسه ]  ١٢: األنعام [ } قُل لَِّمن مَّا ِفي السماوات واألرض { : باالتفاق ، وألنه قال 

إما من يف السموات عذابه ، وإما أن ذلك ما كانت العرب تعتقد ، وإما من يف السماء سلطانه وملكه : ، فاملعىن 
فإنَّ الشيء الواحد ال يكون ]  ٣: األنعام [ } َوُهَو اهللا ِفي السماوات َوِفي األرض { : قال تعاىل وقدرته ، كما 

دفعة واحدة يف مكانني ، والغرض من ذكر السَّماِء تفخيم سلطان اهللا ، وتعظيم قدرته ، واملراد امللك املوكل 
  .بالعذاب ، وهو جربيلُ خيسفها بإذن اهللا 

  :فيه وجهان } أَن ُيْرِسلَ { و } َف بِكُمُ األرض أَن َيْخِس{ : قوله 
  .أمنتم خسفه ، وإرساله : بدل اشتمال ، أي } َمْن ِفي السماء { أهنما بدالن من : أحدمها 

  .قاله أبو البقاء 
  .أمنتم من اخلسف واإلرسال ، واألول أظهر : ، أي » ِمْن « أن يكون على حذف : والثاين 
  فصل

{ أمنتم خالق من يف السماء أن خيسف بكم األرض كما خسفها بقارون : حيتمل أن يكون املعىن و: قال القرطيبُّ 
  ]الطويل : [ قال الشاعر . االضطراب بالذهاب واجمليء : تذهب وجتيء ، واملور : أي } فَإِذَا ِهَي َتُمورُ 

  جرى يف احليَازِمِ دَماً َمائِراً إالَّ... َرَمْيَن فأقَْصْدنَ القُلُوَب ولَْن َتَرى  - ٤٨٠١
  .وهو وسط الصدر » حيزوم « مجع 

  .وإذا خسف بإنسان دارت به األرض ، فهو املور 
حيرك األرض عند اخلسف هبم حىت تضطرب وتتحرك ، فتعلو عليهم وهم  -تعاىل  -إن اهللا : قال ابن اخلطيب 

  .ني خيسفون فيها ، فيذهبون واألرض فوقهم متُور ، فتقلبهم إىل أسفل السافل
فوقها : أي ]  ٢: التوبة [ } فَسِيُحواْ ِفي األرض { : أمنتم من فوق السَّماء ، كقوله : قال احملققُون : قال القرطيب 



  .ال باملماسة والتحيُّز ، لكن بالقهر والتدبري 
عليها ، : ، أي ]  ٧١: طه [ } َوُألَصلَِّبنَّكُْم ِفي ُجذُوعِ النخل { : أمنتم من على السماء كقوله : معناه : وقيل 

وليها وأمريها ، واألخبار يف هذا صحيحة ، : ، أي » العراق « فالن على : ومعناه أنه مدبرها ، ومالكها كما يقال 
وكثرية منتشرة مشرية إىل العلّو ، ال يدفعها إال ملحد ، أو جاهل أو معاند ، واملراد هبا توقريه وتنزيهه عن السفل 

والعظمة ، ال باألماكن واجلهات واحلدود؛ ألهنا صفات األجسامِ ، وإمنا ترفع األيدي  والتحت ، ووصفه بالعلو
بالدعاء إىل السماء؛ ألن السماء مهبط الوْحي ، ومنزل القطر ، وحمل القدس ، ومعدن املطهرين من املالئكة ، 

صالة ، فإنه خلق املالئكة وهو غري وإليها ترفع أعمال العباد ، وفوقها عرشه وجنته كما جعل اللَُّه الكعبة قبلة لل
  .حمتاجٍ إليها ، وكان يف أزله قبل خلق املكان والزمان ، وال مكان له وال زمان وهو اآلن على ما عليه كان 

  .} أَْم أَِمنُتْم مِّن ِفي السمآء أَن يُْرِسلَ َعلَْيكُْم حَاِصباً { قوله 
  .على قوم لوٍط وأصحاب الفيل حجارة من السماء كما أرسلها : أي : قال ابن عباس 

  .ريح فيها حجارة وحصباء كأهنا تقلع احلصباء ، لشدهتا وقوهتا : وقيل 
  .سحاب فيه حجارة : وقيل 
  .} فََسَتْعلَُمونَ كَْيَف َنِذيرِ { قوله 
: واملعىن املنذر ، يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم وهو قول عطاء عن ابن عباس والضحاك ، : هاهنا النذير : قيل 

  .فستعلمون رسويل ، وصدقه ولكن حني ال ينفعكم ذلك 
كَْيَف َنِذيرِ { إنه مبعىن اإلنذار ، واملعىن فستعلمون عاقبة إنذاري إياكم بالكتاب والرسول ، وكيف يف قوله : وقيل 

  .عن ما ذكرنا من صدق الرسول ، وعقوبة اإلنذار ] ينىبء [ } 
  .مصدران مبعىن اإلنذار؛ واإلنكار  »َنذِير ، ونكري « وقد تقدم أن 

  .وقفاً ، وحذفها وصالً ، وحذفها الباقون يف احلالني » نذيري « وأثبت ورش ياء 
فَكَْيَف كَانَ { يعين كفار األمم كقوم نوح ، وعاد ، ومثود ، وغريهم . } َولَقَْد كَذََّب الذين ِمن قَْبِلهِْم { : قوله 
  .قاله الواحديُّ  :إنكاري وتغيريي : أي } نِكريِ 

حىت تشابه رءوس » َنكريِي « ومن » َنذيرِي « سقطت الياء من : النكري عقاب املنكر ، مث قال : وقال أبو مسلم 
  .اآلي املتقدمة عليها ، واملتأخرة عنها 

أَمَّْن َهذَا الَِّذي ُهوَ ) ١٩(ْحَمُن إِنَّهُ بِكُلِّ َشْيٍء َبِصٌري أَوَلَْم َيرَْوا إِلَى الطَّْيرِ فَْوقَُهْم َصافَّاٍت َويَقْبِْضَن َما ُيْمِسكُُهنَّ إِلَّا الرَّ
أَمَّْن َهذَا الَِّذي يَْرُزقُكُْم إِنْ أَْمَسَك رِْزقَُه َبلْ ) ٢٠(ُجْنٌد لَكُمْ َيْنُصُركُْم ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ إِِن الْكَاِفُرونَ إِلَّا ِفي غُُرورٍ 

قُلْ ُهوَ ) ٢٢(أَفََمْن َيْمِشي ُمكِبا َعلَى َوْجهِِه أَْهَدى أَمَّْن َيْمِشي َسوِيا َعلَى صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ ) ٢١( لَجُّوا ِفي ُعُتوٍّ َوُنفُورٍ
ِفي الْأَْرضِ وَإِلَْيهِ  قُلْ ُهَو الَِّذي ذََرأَكُْم) ٢٣(الَِّذي أَْنَشأَكُْم َوجََعلَ لَكُُم السَّْمَع وَالْأَْبصَاَر َوالْأَفِْئَدةَ قَِليلًا َما َتْشكُُرونَ 

  ) ٢٤(ُتْحَشُرونَ 

  .} أََولَْم َيَرْوا إِلَى الطري فَْوقَُهمْ َصافَّاتٍ { : قوله تعاىل 
ملا ذكر ما تقدم من الوعيد ذكر الربهان على كمال قدرته ، وعلى إيصال مجيع أنواع العذاب إليهم ، ومعناه كما 

  .باسطات أجنحتهن يف اجلو عند طرياهنن : أي : افاٍت ذلل األرض لآلدمي ذلل اهلواء للطيور ، وص



إذا جعلناه » فَوقَُهْم « ، وأن يكون حاالً من » الطَّري « جيوز أن يكون حاالً من » صافَّاتٍ « : قال شهاب الدين 
  .» َيرَوا « أو ل » صافَّاٍت « ظرف ل » فَوقَُهْم « حاالً ، فتكون متداخلة ، و 

وقابضات ، فالفعل هنا مؤول باالسم عكس قوله : عطف الفعل على االسم؛ ألنه مبعناه ، أي »  وَيقْبِْضَن« : قوله 
فإن االسم هناك مؤول بالفعل وقد تقدم االعتراض على ]  ١٨: احلديد [ } إِنَّ املصدقني واملصدقات َوأَقَْرضُواْ { : 

  .ذلك 
» صافَّاٍت وقَابضاتٍ « يصففن ويقبضن ، أي : ، أي  معطوف على اسم الفاعل محالً على املعىن: وقول أيب البقاء 

  .يصففن ويقبضن؛ ألن املوضع لالسم فال نؤوله بالفعل : ال حاجة إىل تقديره 
[ } فاملغريات صُْبحاً فَأَثَْرنَ { : وعطف الفعل على االسم ملا كان يف معناه ، ومثله قوله تعاىل « : قال أبو حيان 

  ]الرجز : [ هذا العطف فصيٌح وكذا عكسه إالَّ عند السُّهيلي؛ فإنه قبيح؛ حنو قوله  ، ومثل]  ٤ - ٣: العاديات 
  َيقِْصُد ِفي أْسُوِقَها وجَائرِ... َباَت ُيغشِّيَها بَعْضبٍ بَاِتر  - ٤٨٠٢

  .» قاصد يف أسواقها وجائر : أي 
اعل كما عطف اسم الفاعل على عطف املضارع على اسم الف» صافَّاٍت « هو معطوف على : وكذا قال القرطيبُّ 

  .البيت » َباَت يُغشِّيها « : املضارع يف قول الشاعر 
هو مثله يف عطف الفعل على اسم الفاعل إال أن االسم فيه مؤولٌ بالفعل عكس هذه اآلية ، : قال شهاب الدين 

  .ويقبضن أجنحتهن : حمذوف ، أي » يقبِضَن « ومفعول 
صافات : مفعوالً كأنه زعم أن االصطفاف يف أنفسها ، والظاهر أن املعىن » َصافَّاٍت « قاله أبو البقاء ، ومل يقدر ل 

  .أجنحتها وقابضات ، فالصف والقبض منها ألجنحتها 
« : ويقبضن ، ومل يقل : مل قال : فإن قلت : باسطات أجنحتهن ، مث قال » صافَّاٍت « : ولذلك قال الزخمشري 

  .؟ »قابضات 
ن هو صف األجنحة؛ ألن الطريان يف اهلواء كالسباحة يف املاء ، واألصل يف السباحة مد األطراف ألن الطريا: قلت 

وبسطها ، وأما القبض فطارىء على البسط لالستظهار به على التحرك ، فجيء مبا هو طارىء غري أصل بلفظ 
  .بح الفعل على معىن أهنن صافات ، يكون منهن القبض تارة بعد تارة كما يكون من السا

قاله أبو » يَقْبِضَن « جيوز أن تكون هذه اجلملة مستأنفة ، وأن تكون حاالً من الضمري يف . » َما ُيمِسكُُهنَّ « قوله 
  .واألول أظهر . البقاء 

  .بتشديد السِّني : وقرأ الزهريُّ 
  يقبضن: فصل يف معىن 

  .» وَيقْبِْضَن « : قوله 

  .يضربن هبا جلنوهبن : أي 
  .صاف ، وإذا ضمها فأصاب جنبه قابض ، ألنه يقبضهما : يقال للطائر إذا بسط جناحية : النحاس  قال أبو جعفر

  ]الطويل : [ قال أبو خراش الشاعر 
  َيُحثُّ اجلَناحَ بالتَّبسُِّط والقْبضِ... ُيَباِدُر ُجْنحَ اللَّْيلِ فهو ُمواِئلٌ  - ٤٨٠٣

  .لطريان ويقبضن أجنحتهن بعد بسطها إذا وقفن من ا: وقيل 
  .} إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َبِصريٌ { ما ميسك الطري يف اجلو وهي تطري إال اهللا عز وجل : أي » ما ُيمِسكُهنَّ « وقوله 



  :وفيه وجهان : قال ابن اخلطيب 
  .حذق : فالن له بصر يف هذا األمر ، أي : كونه عاملاً باألشياء الدقيقة ، كما يقال » البصري « املراد من : األول 
فيكون رائياً لنفسه ، وجلميع املوجودات } إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َبِصريٌ { : أن جيري اللفظ على ظاهره ، فتقول : والثاين 

البصري : إنه تعاىل شيء يصح أن يكون مرئياً ، وأن كل املوجودات كذلك ، فإن قيل : وهذا الذي يقوله أصحابنا 
إن اهللا مسيع : ال نسلم ، فإنه يقال : فالن بصري بكذا إذا كان عاملاً قلنا :  ، يقال إذا عدي بالباء يكون مبعىن العامل

  .باملسموعات بصري باملبصرات 
  فصل

دليل على أن األفعال االختيارية للعبد خملوقة هللا تعاىل ، ألن استمساك } َما ُيْمِسكُُهنَّ إِالَّ الرمحن { يف قوله تعاىل 
  .ياري له ، وقد نسبه للرمحن الطري يف اهلواء فعل اخت

  .} أَمَّْن هذا الذي { : قوله 
ألن بعدها اسم استفهام ، » َبلْ « مبعىن » أْم « و » َمْن « يف ميم » أْم « بتشديد امليم على إدغام ميم : قرأ العامة 

  .وهو مبتدأ ، خربه اسم اإلشارة 
  .بتخفيف األول وتثقيل الثاين : وقرأ طلحة 

  .صفة جلند » يَْنُصركُْم « و . أهذا الذي هو جند لكم ، أم الذي يرزقكم : معناه :  قال أبو الفضل
  فصل يف لفظ جند

، فيدفع عنكم ما أراد بكم } َينُصرُكُْم مِّن ُدوِن الرمحن { حزب ومنعه لكم : أي » جُنٌد لَكُْم « : قال ابن عباس 
هو جند لكم ، وهو استفهام إنكاري ، أي ال جند لكم  هذا الذي: ولفظ اجلند يوحد ، وهلذا قال . إن عصيتموه 

من الشيطان يغرهم بأن ال } إِِن الكافرون إِالَّ ِفي غُُرورٍ { من سوى الرمحن : يدفع عذاب اهللا من دون الرمحن ، أي 
  .عذاب ، وال حساب 
معتمدين على  -ة والسالم عليه الصال -كان الكفار ميتنعون عن اإلميان ، ويعاندون الرسول : قال بعض املفسرين 

  :شيئني 
  .قوهتم بعددهم وماهلم : أحدمها 
اعتقادهم أن األوثان توصل إليهم مجيع اخلريات ، وتدفع عنهم مجيع اآلفات فأبطل اهللا عليهم األول بقوله : والثاين 

  .اآلية } أَمَّْن هذا الذي يَْرُزقُكُْم {  :اآلية ، ورد عليهم الثاين بقوله } أَمَّْن هذا الذي ُهَو جُنٌد لَّكُْم يَنُصُركُمْ { 
  .أفمن يرزقكم غريه : شرط ، جوابه حمذوف للداللة عليه ، أي } إِنْ أَْمَسَك رِْزقَُه { قوله 

وال حاجة » إن أرسل عليكم عذابه « : تقديره } أَمَّْن هذا الذي ُهَو ُجنٌد لَّكُْم { : وقّدر الزخمشريٌّ شرطاً بعد قوله 
  . له صناعة

  فصل يف معىن اآلية
  .يعطيكم منافع الدنيا : أي } أَمَّْن هذا الذي يَْرُزقُكُم { املعىن 

يعين اهللا تعاىل رزقه وهذا مما ال ينكره ذو عقل ، وهو أنه تعاىل إن أمسك أسباب » إنْ أمَسَك « من آهلتكم : وقيل 
: ، أي } َبل لَّجُّواْ { : ذا األمر قال تعاىل الرزق كاملطر ، والنبات وغريمها ملا وجد رازق سواه فعند وضوح ه

  .عن احلق ، أو تباعد أو إعراض عن احلق » وُنفورٍ « طغيان » ِفي ُعُتوٍّ « متادوا وأصروا 
  .» ميشي « حال من فاعل » ُمِكبا « . } أَفََمن َيْمِشي ُمكِّباً على َوْجهِِه أهدى { : قوله 



  .كببته فأكب : كبه ، يقال ، مطاوع » أكب « : قال الواحديُّ 
هو من الغرائب والشواذ ، وحنوه قشعت الريح السحاب فأقشع ، وما هو كذلك وال شيء من : قال الزخمشريُّ 

دخل يف الكب ، وصار ذا كب : ومعناه » أنفض ، وأألم « أكب ، من باب : مطاوع ، بل قولك » أفعل « بناء 
  .وكذلك أقشع السحاب دخل يف القشع 

  .انكب وانقشع » كب ، وقشع « ع ومطاو
فَكُبَّْت ُوُجوُهُهمْ { متعد ، قال تعاىل » كب « وهو ال يتعدى ، و » أكب « حال من » وُمكِباً « : قال أبو حيان 

كببته : واهلمزة فيه للدخول يف الشيء ، أو للصريورة ، ومطاوع كب انكب ، تقول ]  ٩٠: النمل [ } ِفي النار 
انتهى » مطاوعاً وال يتقن حنو هذا إال محلة كتاب سيبويه « أفعل » وال شيء من بناء « : شريُّ قال الزخم. فانكب 

.  
وهذا الرجل يتبجح بكتاب سيبويه ، وكم من نص يف كتاب سيبويه عمي بصره وبصريته عنه حىت إن اإلمام أبا 

  .انتهى . له من كتاب سيبويه احلجاج يوسف بن معزوز صنف كتاباً يذكر فيه ما غلط الزخمشري فيه ، وما جه
انظر إىل هذا الرجل كيف أخذ كالم الزخمشري الذي أسلفته عنه طرز به عبارته حرفاً حبرف مث : قال شهاب الدين 

» انكب » « كَبَّ « إن مطاوع : أخذ ينحي عليه بإساءة األدب جزاء ما لقنه تلك الكلمات الرائقة ، وجعل يقول 
صريورة ، أو للدخول يف الشيء ، وباهللا لو بقي دهره غري ملقن إياها ملا قاهلا أبداً ، مث وأن اهلمزة لل» أكب « ال 

أخذ يذكر عن إنسان مع أيب القاسم كالسُّها مع القمر أنه غلطه يف نصوص من كتاب سيبويه ، واهللا أعلم بصحتها 
  ]الوافر : [ 

  ن الفَْهمِ السَّقيموآفُتُه م... وكَْم ِمْن َعاِئبٍ قَْوالً َصحِيحاً  - ٤٨٠٤
  .وعلى تقدير التسليم ، فالفاضل من عدت سقطاته 

كبه اهللا على وجهه بغري : أكب الرجل على وجهه فيما ال يتعدى باأللف ، فإذا تعدى قيل : يقال : قال القرطيبُّ 
  .} أَفََمن َيْمِشي ُمِكّباً { هو املعادل ل » أفَمْن َيْمشي « : ألف ، وقوله 
  .الثانية حمذوف » من « وخرب » َمْن َيِمِشي « خرب » وأْهَدى « : بقاء وقال أبو ال

أزيد قائم ، أم عمرو ال حيتاج فيه من : أم من ميشي سوياً أهدى ، وال حاجة إىل ذلك؛ ألن قولك : يعين أن األصل 
» أْم « ن عطف املفردات ، ووحد اخلرب أل» زيد « هو معطوف على : حيث الصناعة إىل حذف اخلرب ، نقول 

  .ألحد الشيئني 

  فصل
منكساً رأسه ال ينظر أمامه ، وال ميينه ، وال مشاله ، فهو ال يأمن من العثور } أَفََمن َيْمِشي ُمكِّباً { : قال املفسرون 

  .ُمعتِدالً ناظراً ما بني يديه ، وعن ميينه وعن مشاله } كَمْن َيْمشي سوّياً { واالنكباب على وجهه 
هذا يف الدنيا ، وجيوز أن يريد به األعمى الذي ال يهتدي إىل طريق ، فال يزال ينكسه على وجهه ، :  قال ابن عباسٍ

  .وأنه ليس كالرجل السوي الصحيح البصري املاشي يف الطريق املهتدي له 
  .هو الكافر أكب على معاصي اهللا يف الدنيا ، حيشره اهللا يوم القيامة على وجهه : قال قتادةُ 
عىن بالذي ميشي على وجهه أبا جهل ، وبالذي ميشي سوياً رسول اهللا صلى اهللا عليه : ن عباس والكليبُّ وقال اب
  .وسلم 
  .أبو بكر : وقيل 



  .محزة : وقيل 
  .عمار بن ياسر : وقيل 

: إن الكافر ال يدري أعلى حق هو ، أم على باطل ، أي : هو عام يف الكافر واملؤمن ، أي : وقيل : قال عكرمة 
  .هذا الكافر أهدى ، أم املسلم الذي ميشي سوياً معتدالً يبصر الطريق ، وهو على صراٍط مستقيمٍ وهو اإلسالم 

َوجََعلَ لَكُُم السمع { أمر نبيه أن يعرفهم قبح شركهم مع اعترافهم أن اهللا خلقهم . } قُلْ ُهَو الذي أَنَشأَكُْم { قوله 
  .يعين القلوب } واألبصار واألفئدة 

: مزيدة أي » ما « نعت مصدر حمذوف ، أو حال من ضمري املصدر كما هو رأي سيبويه و . » قَِليالً « ه قول
إما مستأنفة ، وهو الظاهر ، وإما حال مقدرة؛ ألهنم حال اجلعل غري » َتْشكُرون « تشكرون قليالً ، واجلملة من 

  .شاكرين 
قلَّما أفعلُ كذا ، : ن هذه النعم ، وال توحدون اهللا تعاىل ، تقول ال تشكرو: واملراد بالقلة العدم ، أو حقيقتها ، أي 

  .ال أفعله : أي 
أعطيتم هذه : وذكر السمع والبصر والفؤاد هاهنا تنبيهاً على دقيقه لطيفة ، كأنه تعاىل قال : قال ابن اخلطيب 

تموه وال اعتربمت مبا أبصرمتوه وال األعضاء الثالثة مع ما فيها من القوى الشريفة ، فضيعتموها ومل تقبلوا ما مسع
قَِليالً مَّا َتْشكُُرونَ { : تأملتم يف عاقبة ما عقلتموه ، فكأنكم ضيعتم هذه النعم ، وأفسدمت هذه املواهب ، فلهذا قال 

 {.  
  .} قُلْ ُهَو الذي ذََرأَكُْم ِفي األرض َوإِلَْيِه ُتْحَشُرونَ { : قوله 

 استدل بأحوال احليواِن أوالً ، مث بصفات اإلنساِن ثانياً ، وهي السمع والبصر اعلم أنه تعاىل: قال ابن اخلطيب 
واعلم أن الشروع يف هذه الدالئل } قُلْ ُهَو الذي ذََرأَكُْم ِفي األرض { والعقل ، مث حبدوث ذاته ثالثاً ، وهو قوله 

وَإِلَْيهِ { وهلذا ختم اآلية بقوله } كُمْ أَْحَسُن َعَمالً ِلَيْبلُوَكُْم أَيُّ{ إمنا كان لبيان صحة احلشر ليثبت ما ادعاه يف قوله 
َوإِلَْيهِ { ألنه ملا كانت القدرة على اخللق ابتداء توجب القدرة على اإلعادة ، فلهذا ختمها بقوله } ُتْحَشُرونَ 
  .} ُتْحَشُرونَ 

  »ذرأكم « فصل يف معىن 
  .خلقكم يف األرض : قال ابن عباسٍ 
  .فيجازي كالًّ بعمله } وَإِلَْيِه ُتْحَشُرونَ { نشركم فيها ، وفرقكم فيها على ظهرها : وقال ابن حبر 

فَلَمَّا َرأَْوُه ُزلْفَةً ) ٢٦(قُلْ إِنََّما الْعِلُْم ِعْنَد اللَِّه َوإِنََّما أََنا َنِذيٌر ُمبٌِني ) ٢٥(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 
قُلْ أَرَأَْيُتمْ إِنْ أَْهلَكَنَِي اللَُّه َوَمْن َمِعَي أَْو َرِحَمَنا ) ٢٧(ْت ُوجُوُه الَِّذيَن كَفَرُوا َوِقيلَ َهذَا الَِّذي كُنُْتْم بِِه َتدَُّعونَ ِسيئَ

َتَوكَّلَْنا فََسَتْعلَُمونَ َمْن ُهَو ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ  قُلْ ُهَو الرَّْحَمُن آَمنَّا بِِه َوَعلَْيِه) ٢٨(فََمْن ُيجُِري الْكَاِفرِيَن ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ 
  ) ٣٠(قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ أَصَْبَح َماؤُكُْم غَْوًرا فََمْن َيأْتِيكُْم بَِماٍء َمِعنيٍ ) ٢٩(

  .عدوننا به؟ مىت يوم القيامة ومىت هذا العذاُب الذي ت: ، أي } َوَيقُولُونَ مىت هذا الوعد إِن كُنُتْم صَاِدِقَني { 
بلفظ املستقبلِ ، وهذا حيتمل ما } َوَيقُولُونَ مىت هذا الوعد إِن كُنُتمْ َصاِدِقَني { : إنه تعاىل قال : قال أبو مسلم 

مىت هذا الوعد ، : وكانوا يقولون : يوجد من الكفار من هذا القول يف املستقبل ، وحيتمل املاضي ، والتقدير 
رية ، واستهزاء ، وكانوا يقولونه إيهاماً للضعفة ، مث إنه تعاىل أجاب عن هذا ولعلهم كانوا يقولون ذلك سخ



علم وقت قيام الساعة عند اهللا فال يعلمه غريه ، : قل هلم يا حممد : ، أي } إِنََّما العلم ِعْنَد اهللا { السؤالِ ، فقال 
خموف ومعلم لكم ، : أي } َوإِنََّمآ أََناْ َنِذيٌر مُّبٌِني { اآلية ]  ١٨٧: األعراف [ } قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد رَبِّي { : نظريه 

املوعود ، : ، أي } فَلَمَّا َرأَْوُه ُزلْفَةً ِسيئَْت ُوُجوُه الذين كَفَُرواْ { : مث إنه تعاىل بني حاهلم عند ذلك الوعد وهو قوله 
  .قريباً ، فهو حال : أو العذاب زلفة ، أي 

  .» قريباً ، قاله جماهد : مصدر ، مبعىن مزدلفاً ، أي  «: وقال القرطيبُّ 
  .ذا زلفة ، وجعل الزلفة مبالغة : وال بد من حذف مضاف ، أي 

  .مكاناً ذا زلفٍة ، فينتصب انتصاب املصدرِ : تقديره » ُزلْفَة « : وقيل 
  .فصل يف املراد بالعذاب 

  .ذاُب اآلخرِة وأكثر املفسرين على أن املراد ع. عياناً : قال احلسُن 
  .عذاب يوم بدر : وقال جماهٌد 

  .} وَإِلَْيِه ُتْحَشُرونَ { رأوا ما يوعدون من احلشر قريباً منهم ، لقوله : وقيل 
  .يعين علمهم الشيء قريباً : وقال ابن عباس 

نا ليست أحزن وجوههم العذاب ، ورؤيته ، مث بين للمفعول ، وساء ه» ساء « : ، األصل » ِسيئَتْ « : قوله 
  .كما تقدم مراراً » بئس « املرادفة ل 

« يف ]  ٨٧: هود [ } سياء بِهِمْ { نافع وابن عامر والكسائي ، كما فعلوا ذلك يف : وأشم كسرة السني الضم 
، وأن فيه لغات » البقرة « بإخالص الكسر ، وتقدم حتقيق هذا وتصريفه يف أول : والباقون . كما تقدم » هود 

  ] . ١١: البقرة [ } َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم { عند قوله 
  فصل يف معىن اآلية

  .اسودت وعليها الكآبة والغربة : أي » ِسيْئَْت « : قال ابن عباس 
ِسيئَْت ُوُجوهُ { ساء الشيُء يسوء ، فهو مسيء إذا قبح ، وساء يساء إذا قبح ، وهو فعل الزم ومتعّد ومعىن : يقال 

  .الكآبةُ ، وغشيها الكسوُف والقترة وكلحوا قبحت ، بان عليها : ، أي } 
ساءهم ذلك العذاب وظهر على وجوههم مسة تدل على كفرهم ، كقوله : تبني فيها السوء ، أي : قال الزجاج 

  ] . ١٠٦: آل عمران [ } َيْوَم تَْبَيضُّ ُوجُوٌه َوَتسَْودُّ ُوُجوهٌ { تعاىل 
  .قال هلم اخلزنة : ، أي } ُعونَ َوِقيلَ هذا الذي كُنُتم بِِه َتدَّ{ : قوله 

  .تتمنون ، وتسألون : وهو قول أكثر العلماِء ، أي . من الدعاء » تفتعلون « : قال الفراء 
  .هذا الذي كنتم من أجله تدعون األباطيل واألحاديث قاله الزجاج : تكذبون ، وتأويله : وقال ابن عباس 

  .بتشديد الدال مفتوحة : وقرأ العامة 
  .تدعون أنه ال جنة وال نار ، قاله احلسُن : من الدعوى ، أي : فقيل 

  .تطلبونه وتستعجلونه : من الدعاء ، أي : وقيل 
: وقرأ احلسُن وقتادةُ وأبو رجاء والضحاك ، ويعقوب وأبو زيد وأبو بكر وابن أيب عبلة ونافع يف رواية األصمعي 

  .قراءة العامة  بسكون الدالِ ، وهي مؤيدة للقول بأهنا من الدعاء يف
  ] . ١٦: ص [ } َربََّنا َعجِّل لََّنا ِقطََّنا { : هو قوهلم : وقال قتادة 

  .اآلية ]  ٣٢: األنفال [ } إِن كَانَ هذا ُهَو احلق ِمْن ِعنِدَك { : هو قوهلم : وقال الضحاك 



» افتعل « واعتدى إال أن يف قدر واقتدر ، وعدى : تدَّعون ، وتْدعون ، مبعىن واحد ، كما يقال : وقال النحاس 
  .يصح للقيل والكثري » فََعل « معىن شيء بعد شيء ، و 

قل هلم يا حممد ، يعين مشركي مكة وكانوا يتمنون موت حممد صلى : أي . } قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ أَْهلَكَنَِي اهللا { : قوله 
أرأيتم إن متنا ، أو رمحنا ، ]  ٣٠: الطور [ } ُص بِهِ َرْيبَ املنون أَْم َيقُولُونَ َشاِعرٌ نَّتََربَّ{ : اهللا عليه وسلم كما قال 

فأخرت آجالنا ، يعين أنا ومن معي من املؤمنني فمن جيريكم من عذاب اهللا؟ فال حاجة لكم إىل التربص بنا وال إىل 
  .استعجال قيام الساعة 

  .ش ومحزة وفتحها الباقون ابن حميصن واملسييب وشيبة واألعم» أْهلَكَنِي « وأسكن الياء يف 
  .إال أهل الكوفة فإهنم سكنوها ، وفتحها حفص ، كاجلماعة » وَمْن َمِعَي « وكلهم فتح الياء يف 

قد تقدم ِلَم أخر متعلق اإلميان وقدم متعلق التوكل ، وأن التقدمي . } قُلْ ُهَو الرمحن آَمنَّا بِِه َوَعلَْيِه َتَوكَّلَْنا { : قوله 
  .اص يفيد االختص
آمنا ومل نكفر : تعريضاً بالكافرين ، حني ورد عقب ذكرهم ، كأنه قيل » آَمنَّا « إمنا قدم لوقوع : قال القرطيبُّ 

خصوصاً مل نتكل على ما أنتم متكلون عليه من رجالكم وأموالكم ، قاله » وَعلْيِه َتوكَّلَْنا « : كما كفرمت ، مث قال 
  .الزخمشري 

  .» الكَاِفريَن « بياء الغيبة نظراً إىل قوله » ْيعلُمونَ فََس« : وقرأ الكسائي 
على اخلطاب ، إما على الوعيد وإما على االلتفات من الغيبة املرادة يف قراءة الكسائي وهو هتديد هلم ، : والباقون 

  .فستعملون عند معاينة العذاب من الضال حنن ، أم أنتم : أي 
« غائراً ذاهباً يف األرض ال تناله الدالء ، و : أي } إِنْ أَصَْبَح َمآُؤكُْم غَْوراً { شر قريش يا مع} قُلْ أََرأَْيُتْم { : قوله 
  .، لكنه استبعده » أصَْبَح « أن يكون حاالً على متام : ، وجوز أبو البقاء » أصَْبَح « خرب » غَْوراً 

وجعل اهلمزة » فعول « على  -ساكنة  بضم الغني ، ومهزة مضمومة ، مث واو -» غُُؤوراً « : وحكى أنه قرىء 
  .منقلبة عن واو مضمومة 

  فصل يف املراد باملاء
  .جارٍ ، قاله قتادة والضحاك : أي } فََمن َيأِْتيكُْم بَِمآٍء مَِّعنيٍ { بئر زمزم وبئر ميمون : كان ماؤهم من بئرين 
  .م تشركون به من ال يقدر على أن يأتيكم به فل: ال يأتينا به إال اهللا تعاىل ، فقل هلم : فال بد هلم أن يقولوا 

  .رجلٌ عدلٌ ، ورضى : الغائر ، وصف باملصدر للمبالغة كما تقول : نضب ، والغور : غار املاء يغور غوراً : يقال 

  .كما تقدم يف سورة الكهف 
  .ظاهر تراه العيون ، فهو مفعول : أي » بِماٍء َمعنيٍ « : قال ابن عباسٍ 

  .» فَِعيل « كثر ، فهو على هذا : عن املاُء ، أي هو من م: وقيل 
  .» فََمن َيأْتِيكُمْ بَِمآٍء عذبٍ « : وعن ابن عباس أيضاً 

إنَّ سُورةً ِمْن كتابِ اللَِّه ما ِهَي إالَّ ثالثُون آَيةً َشفَعتْ « : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : روى أبو هريرة 
  .» لقيامِة ِمن النَّارِ وأْدخلْتُه اجلَنَّةَ ِهَي سُورةُ تبَاَرَك لَرُجلٍ فأخْرجْتُه َيْوَم ا

ليس لكم عليه سبيل ألنه قد : إذا وضع امليت يف قربه يؤت من قبل رجليه فيقال : وعن عبد اهللا بن مسعود قال 
« أ يب سورة ليس لكم عليه سبيل كان يقر: مث يؤتى من قبل رأسه فيقول لسانه » املُلْك « كان يقوم يب سورة 

  .هي املانعة من عذاب اهللا وهي يف التوراة سورة امللك ، من قرأها يف ليلة فقد أكثر وأطنب : ، مث قال » املُلك 



يف قلبِ كُلِّ } َتَباَرَك الذي بَِيِدهِ امللك { ودِْدُت أنَّ « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن ابن عباس قال 
  .» ُمؤِمنٍ 

وَإِنَّكَ لََعلَى ُخلُقٍ ) ٣(َوإِنَّ لََك لَأَْجًرا غَْيَر َمْمُنوٍن ) ٢(َما أَْنَت بِنِْعَمِة َربِّكَ بَِمْجُنوٍن ) ١(مِ َوَما َيْسطُُرونَ ن َوالْقَلَ
َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِدينَ  إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن) ٦(بِأَيِّكُُم الَْمفُْتونُ ) ٥(فََستُْبِصُر َويُْبِصُرونَ ) ٤(َعِظيمٍ 

)٧ (  

  .، وجواب القسم اجلملة املنفية بعدها ]  ١: ص [ } ص والقرآن { كقوله » ن « قوله تعاىل 
هو احلوت الذي على ظهره األرض ، وهو قول جماهٍد ومقاتل والسدي  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس 

  .والكليب 
أول ما خلق اهللا القلم ، فجرى مبا هو كائن إىل يوم القيامة مث خلق النون : ن عباس قال وروى أبو ظبيان عن اب

فبسط األرض على ظهره فتحرك النون ، فمارت األرض فأثبتت باجلبال وإن اجلبال لتفخر على األرض ، مث قرأ 
  .} ن والقلم َوَما َيْسطُُرونَ { : ابن عباس 

  .اسم النون ليوثا : قال الواقديُّ 
  .لوثوثا : وقال كعب األحبار 

  .امسه تلهوت : وعن علي 
  . -عليه الصالة والسالم  -إنه أقسم باحلوت الذي ابتلع يونس : وقيل 
  .احلوت الذي لطخ سهم منروذ بدمه : وقيل 

  .الَبْهُموت : اسم احلوت الذي على ظهر األرض : وقال الكليب ومقاتل 
  ]الرجز : [ قال الراجز 

  واللَُّه ربِّي َخلَق الَبْهُموتَا... ِلي أَراكُْم كُلَّكُمْ ُسكُوَتا َما  - ٤٨٠٥
  .أن نون آخر حروف الرمحن : وروى عكرمة عن ابن عباس 

  .إنه اسم للدواِة ، وهو أيضاً مروي عن ابن عباس : وقيل 
لُ ما َخلََق اللَُّه القَلَم ، ثُمَّ أّو« : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وروى أبو هريرة قال : قال القرطيبُّ 

  ]الوافر : [ ومنه قول الشاعر » والقلم « ن » خلَق النُّون ، وهي الدَّواةُ ، وذلك قوله تعاىل 
  وألفَى النُّون بالدَّْمعِ السِّجامِ... إذَا َما الشَّْوُق َيبَْرُح بِي إلْيهِْم  - ٤٨٠٦

فإن التفاهم حيصل تارة بالنطق ، . ن املنفعة هبما عظيمة بسبب الكتابِة ويكون على هذا قسماً بالدواة والقلم ، فإ
  .وتارة بالكتابة 

  .النون لوح من نون تكتب فيه املالئكةُ ما يؤمرون به ، رواه معاوية بن قرة مرفوعاً : وقيل 
  .النون هو املداد الذي تكتب به املالئكة : وقيل 

 -تعاىل  -أقسم اهللا : ه تعاىل ناصر ونور ونصري ، وقال حممد بن كعب هو افتتاح امس: وقال عطاء وأبو العالية 
  .بنصره للمؤمنني 

  .نون : هو هنر من أهنار اجلنَّة يقال له : وقال جعفر الصادق 
  .هو احلرف املعروف من حروف املعجم ، قاله القشريي : وقيل 



  .فهو إذن حرف هجاء ، كما يف أوائل السور ألنه حرف مل يعرب فلو كان كلمة تامة أعرب به القلُم ، : قال 
هو الدواة فما أدري أهو وضع لغوي ، أو شرعي ، وال خيلو إذا كان امساً للدواة : وأما قوهلم « : قال الزخمشريُّ 

من أن يكون جنساً ، أو علماً ، فإن كان جنساً فأين اإلعراب والتنويُن وإن كان علماً فأين اإلعراب؟ وأيهما كان 
بد له من موقع يف تأليف الكالم؛ ألنك إذا جعلته مقسماً به وجب إن كان جنساً أن جتره وتنونه ، ويكون فال 

ودواة والقلم ، وإن كان علماً أن تصرفه وجتره أو ال تصرفه وتفتحه : القسم بدواة منكرة جمهولة ، كأنه قيل 
النينان ، أو جيعل علماً للبهموت الذي يزعمون ، للعلمية والتأنيث ، وكذلك التفسري باحلوت إما أن يراد نون من 

  .» والتفسري باللوح من نور أو ذهب والنهر يف اجلنَّة حنو ذلك 

  .» وهذا الذي أورده أبو القاسم من حماسن علم اإلعراب ، وقلَّ من يتقنه « : قال شهاب الدين 
ضعيف ، ألن جتويزه يفتح باب ترهات وهذا : وقال ابن اخلطيب بعد ذكر القول بأنه آخر حروف اسم الرمحن 

الباطنية بل احلق هاهنا أنه اسم للسورة ، أو يكون الغرض منه التحدي ، وسائر الوجوه املذكورة يف أول سورة 
  .البقرة 

  »ن « فصل يف قراءات 
  .ساكن النون كنظائره » ُنونْ « : قرأ العامة 

، وورش خبالف عنه النون يف الواو ، وأظهرها الباقون  وأدغم ابن عامر والكسائي وأبو بكر عن عاصم بال خالف
.  

ونقل عمن أدغم الغنَّة ، » وإظهارها أعجب إيلَّ ، ألهنا هجاء ، واهلجاء كاملوقوف عليه وإن اتصل « : قال الفراء 
  .وعدمها 

  .بكسر النون : وقرأ ابن عباس واحلسن وأبو السِّمال وابن أيب إسحاَق 
  .بفتحها : الف عنه وسعيد بن جبري وعيسى خب

اللَّهِ « فاألوىل على التقاء الساكنني ، وال جيوز أن يكون جمروراً على القسم حذف حرف اجلر وبقي عمله ، كقوهلم 
  :، لوجهني » ألفعلَنَّ 
  .أنه خمتص باجلاللة املعظمة نادر فيما عداها : أحدمها 
هو ممنوع الصرف اعتباراً بتأنيث السورة ، ألنه كان ينبغي : أنه كان ينبغي أن ينون ، وال حيسن أن يقال : والثاين 

  .أالَّ يظهر فيه اجلر بالكسر ألبتة 
  :وأما الفتح ، فيحتمل ثالثة أوجه 

  .» أين وكيف « أن يكون بناء ، وأوثر على األصل للخفة ك : أحدها 
: ص [ » فاحلّق واحلقِّ « يف قراءة  أن يكون جمروراً حبرف القسم املقدر على لغة ضعيفة ، وقد تقدم ذلك: الثاين 
  .، ومنعت الصرف اعتباراً بالسورة » احلّق « ، جبّر ]  ٨٤

أو يكون منصوباً » والقَلمِ « : ، اقرأوا نوناً مث ابتدأ قسماً بقوله : أن يكون منصوباً بفعل حمذوف ، أي : والثالث 
  ]الوافر : [ بعد حذف حرف القسم؛ كقوله 

  َك أَماَنةَ اللَِّه الثَّريُدفَذَا. ...  ٤٨٠٧-
  .ومنع الصرف ملا تقدم ، وهذا أحسن لعطف العلم على حمله 

  .} َوَما َيْسطُُرونَ { : قوله 



والذي يسطرونه من الكتب ، وهم الكتَّاب واحلفظة من املالئكة وسطرهم : موصولة ، امسية أو حرفية ، أي » ما « 
.  

  .اق عليه ولذكر اآللة املكتتب هبا والضمري عائد على من يسطر لداللة السي
  .هلم » َيْسطُرونَ « وقال الزخمشري جيوز أن يراد بالقلم أصحابه فيكون الضمري يف 

أو كذي ظلمات فالضمري يف : تقديره ]  ٤٠: النور [ } أَْو كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ لُّجِّيٍّ يَْغَشاهُ { : يعين فيصري كقوله 
  .احملذوف »  ذي« يعود على » يْغشَاه « 

  فصل يف املراد بالقلم
  :املقسم به قوالن » القلم « يف 

  :أن املراد به اجلنس ، وهو واقع على كل قلم يكتب به يف السماء واألرض ، قال تعاىل : أحدمها 

نه ينتفع به كما ينتفع ، وأل]  ٥،  ٤،  ٣: العلق [ } َورَبَُّك األكرم الذى َعلََّم بالقلم َعلََّم اإلنسان َما لَْم َيعْلَْم { 
، فالقلم يبني كما يبني اللسان يف ]  ٤،  ٣: الرمحن [ } َخلََق اإلنسان َعلََّمُه البيان { : بالنطق كما قال تعاىل 

  .املخاطبة بالكتابة للغائب واحلاضر 
ما أكتب؟ : اكتب قال  :أول ما خلق اهللا القلم مث قال له : أنه القلم الذي جاء يف اخلرب ، عن ابن عباسٍ : والثاين 

ما كان وما هو كائن إىل يوم القيامة من عملٍ ، أو أجلٍ ، أو رزقٍ ، أو أثرٍ ، فجرى القلُم مبا هو كائن إىل : قال 
وهو قلم من نور طوله كما بني : مث ختم يف القلم فلم ينطق وال ينطق إىل يوم القيامة ، قال : يوم القيامة ، قال 
  .السماء واألرض 

اكتب القدر ، فكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة ، وإمنا جيري : أول ما خلق اهللا القلم ، فقال : جماهد ، قال  وروى
  .الناس على أمر قد فرغ منه 

هذا اخلرب جيب محله على اجملاز؛ ألن القلم آلة خمصوصة للكتابة ، وال جيوز أن يكون حياً عاقالً فيؤمر : قال القاضي 
ع بني كونه حيواناً مكلفاً وبني كونه آلة للكتابة حمال بل املراد منه أنه تعاىل أجراه بكل ما يكون وينهى؛ فإن اجلم

فإنه ليس هناك أمر ، وال ]  ٤٧: آل عمران [ } إِذَا قضى أَْمراً فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ { وهو كقوله تعاىل 
  .ن غري منازعة ، وال مدافعة تكليف ، وهو جمرد نفاذ القدرةِ يف املقدور م

والدليل عليه أنه قد روي يف : القلم املذكور هو العقل وأنه شيء هو كاألصل جلميع املخلوقات ، قالوا : وقيل 
  .أن أول ما خلق اهللا القلم : األخبار 

اليل ألكلمنك ما خلقت خلقاً أعجب إيل منك ، وعزيت وج: أول ما خلق اهللا العقل ، فقال اجلبار : ويف خرب آخر 
أكمل النَّاسِ عقالً أطْوعُهمْ : مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فيمن أحببت وألبغضنك فيمن أبغضت ، قال 

  .للَِّه وأْعلُمُهْم بطاعته 
أول ما خلق اهللا جوهرة ، فنظر إليها بعني اهليبة فذابت ، وسخنت ، فارتفع منها دخان وزبد ، : ويف خرب آخر 

  .الدخان السموات ، ومن الزبد األرض  فخلق من
فهذه األخبار مبجموعها تدل على أن القلم والعقل وتلك اجلوهرة اليت هي أصل املخلوقات شيء واحد ، : قالوا 

  .وإال حصل التناقض 
  .املالئكة يكتبون أعمال بين آدم : وما يكتبون ، يريد : ، أي } َوَما َيْسطُُرونَ { : قوله 

  .قال ابن عباس 



  .وما يكتبون الناس ويتفامهون به : وقيل 
  .وما يعملون } َوَما َيسْطُُرونَ { معىن : وقال ابن عباس 

مع ما بعدمها يف تقدير املصدر فيحتمل أن يكون املراد وسطرهم ، } َوَما َيْسطُُرونَ { : ؟؟؟؟قال ابن اخلطيب 
به املسطور واملكتوب ، فإن محل القلم على كل قلم يف  فيكون القسم واقعاً بنفس الكتابِة ، وحيتمل أن يكون املراُد

املراُد ما يسطرُه احلفظة الكرام ، : خملوقات اهللا تعاىل ، فكأنه تعاىل أقسم بكل قلم ، وبكل ما يكتب بكل قلم وقيل 
سطرهم ، أو وأصحاب القلم ، و: هلم ، كأنه قيل » َيْسطرُونَ « وجيوز أن يراد بالقلم أصحابه ، فيكون الضمري يف 

وما يسطرون فيه : ، أي » وَما َيْسطُرونَ « مسطوراهتم ، وإن محل على القلم املعني ، فيحتمل أن يكون املراد بقوله 
ليس املراد منه اجلمع بل التعظيم ، ويكون املراد تلك » َيْسطُرونَ « ، وهو اللوح احملفوظ ولفظ اجلمع يف قوله 

  .ألمور الكائنة إىل يوم القيامة األشياء اليت سطرت فيه من مجيع ا

  .} َمآ أَنَت بِنِْعَمِة َربَِّك بَِمْجُنونٍ { قوله 
  ] . ٢٩: الطور [ } فََمآ أَنتَ بِنِْعَمِة رَبَِّك بِكَاِهنٍ { يف قوله » الطُّور « قد تقدم الكالم على نظريه يف 

متعلق مبجنون منفياً : وما حمله؟ قلت « َمِة ربِّك بِنْع» مب تتعلق الباء يف : فإن قلت « : إال أن الزخمشري قال هنا 
: أنت بنعمة ربِّك عاقل ، مستوياً يف ذلك اإلثبات والنفي استواءمها يف قولك : كما يتعلق بعاقل مثبتاً كقولك 

أنه ضرب زيد عمراً ، وما ضرب زيد عمراً ، فعمل الفعل منفياً ومثبتاً إعماالً واحداً ، وحمله النصب على احلال ك
» فيما قبله ، ألهنا زائدة لتأكيد النفي « َمْجُنون » ما أنت جمنوناً منعماً عليك بذلك ، ومل متنع الباء أن يعمل : قال 

.  
وما ذهب إلْيِه الزخمشريُّ ، من أن الباء يتعلق مبجنون ، وأنه يف موضع احلال حيتاج إىل تأمل ، « : قال أبو حيَّان 

  : حمكوم به ، وذلك له معمول ، ففي ذلك طريقان وذلك أنه إذا تسلط النفي يف
  .أن النفي يسلط على املعمول فقط : أحدمها 
ما زيد قائم مسرعاً ، : أن يسلط النفي على احملكوم به فينتفي معموله النتفائه ، ببيان ذلك أن تقول : واآلخر 

أنه انتفى قيامه فانتفى : مسرع ، والوجه اآلخر فاملتبادر إىل الذهن أنه منتف إسراعه دون قيامه ، فيكون قد قام غري 
ال قيام ، فال إسراع ، وهذا الذي قررناه ال يتأتى معه قول الزخمشري ، بل يؤدي إىل ما ال جيوز : إسراعه ، أي 

  .انتهى » النطق به يف حق املعصوم 
كم على سبيل التأكيد والتشديد قسماً معترضاً به بني احملكوم عليه واحل» بِنعَمِة « واختار أبو حيان أن يكون 

  .واملبالغة يف انتفاء الوصف الذميم 
ومل يبني ما تتعلق به : أنت حبمد اهللا فاضل ، قال : اعتراض ، كما تقول لإلنسان » بنِْعمِة ربِّك « : وقال ابن عطية 

  .» بِنْعَمِة « الباء يف 
انتفى عنك : مضمون اجلملة نفياً وإثباتاً كأنه قيل  والذي تتعلق به الباء يف هذا النحو معىن: قال شهاب الدين 

ذلك حبمد اهللا ، والباء سببية ، وثبت ذلك الفضل حبمد اهللا تعاىل ، وأما املثال الذي ذكره ، فالباء تتعلق فيه بلفظ 
  .املعىن انتفى عنك اجلنون بنعمة ربك : إىل هذا فقال » املَُنتَخب « وقد حنا صاحب » فاضل « 

: [ واحلمد هللا؛ وقول لبيد : سبحانك اللهم وحبمدك ، أي : عناه َما أْنَت جمُنونٌ والنعمة لربك ، كقوهلم م: وقيل 
  ]الطويل 
  وفَارقَنِي جاٌر بأربَد َنافُِع... وأفْرِْدُت يف الدُّْنَيا بفقِْد عشَِريِتي  - ٤٨٠٨



  .أي وهو أربد ، وهذا ليس بتفسري إعراب بل تفسري معىن 
  ب اآليةفصل يف إعرا

  .هذا جواب القسم ، وهو نفي . } َمآ أَنَت بِنِْعَمِة رَبَِّك بَِمْجُنوٍن { : قوله تعاىل 
كالم وقع يف الوسط ، أي } بِنِْعَمِة َربَِّك { : اخلرب ، وقوله » َمْجُنون « و » َما « هو اسم » أنت « : قال الزجاج 

  .مد اهللا عاقل أنت حب: انتفى عنك اجلنون بنعمة ربك ، كما يقال : 
أنه صلى اهللا عليه وسلم غاب عن خدجية إىل حراء ، وطلبته ، فلم جتده ، فإذا به ووجهه متغري : روى ابن عباس 

  .ما لك؟ : بال غبار ، فقالت 
، فهو أول من نزل من القرآن ، ]  ١: العلق [ } اقرأ باسم َربِّكَ { : وأنه قال له  -عليه السالم  -فذكر جربيل 

 -هكذا الصالة : مث نزل يب إىل قرار األرض ، فتوضأ ، وتوضأت ، مث صلى ، وصليت معه ركعتني ، وقال  :قال 
 -وهو ابن عمها  -فذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك خلدجية ، فذهبت خدجية إىل ورقة بن نوفل  -يا حممد 

هل أمرك جربيل : يلّ حممداً ، فأرسلته فقال أرسلي إ: وكان قد خالف دين قومه ودخل يف النصرانية ، فسألته فقال 
واهللا لئن بقيت إىل دعوتك ألنصرنك نصراً عزيزاً ، مث مات : ال فقال : أن تدعو أحداً؟ فقال  -عليه السالم  -

إنه جمنون ، فأقسم اهللا : قبل دعاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم ووقعت تلك الواقعة يف ألسنة كفار قريش ، فقالوا 
{ : أول ما نزل قوله تعاىل : على أنه ليس مبجنون ، وهو مخس آياٍت من أول هذه السورة ، قال ابن عباسٍ  تعاىل

  .، وهذه اآلية هي الثانية ، نقله ابن اخلطيب ]  ١: األعلى [ } سَبِّحِ اسم رَبَِّك 
ياأيها الذي { شيطان وهو قوله  جمنون به: أن املشركني كانوا يقولون للنيب صلى اهللا عليه وسلم : وذكر القرطيبُّ 

فََمآ أَنَت بِنِْعَمِة َربِّكَ { فأنزل اهللا تعاىل رداً عليهم وتكذيباً لقوهلم ]  ٦: احلجر [ } ُنزِّلَ َعلَْيِه الذكر إِنَّكَ لََمْجُنونٌ 
يريد : اء وابن عباس وقال عط. برمحة ربك ، والنعمة هاهنا الرمحة : أي ]  ٢٩: الطور [ } بِكَاِهنٍ َوالَ َمْجُنوٍن 

  .بنعمة ربِّك عليك باإلميان والنبوة 
ما أنت ، ونعمة ربك مبجنون ألن الواو والباء من : قسم ، تقديره  -هاهنا  -وحيتمل أن النعمة « : قال القرطيب 

  .وقد تقدم » حروف القسم 
  فصل

  :بصفات ثالث  -هاهنا  -اعلم أنه تعاىل وصفه : قال ابن اخلطيب 
} بِنِْعَمِة َربِّكَ { : نفي اجلنون عنه مث قرن هبذه الدعوى ما يكون كالداللة القاطعة على صحتها ، ألن قوله  :األوىل 

يدل على أن نعم اللَّه تعاىل ظاهرة يف حقه من الفصاحة التامة ، والعقل الكامل ، والسرية املرضية ، والرباء من كل 
النعم ظاهرة حمسوسة ووجودها ينايف حصول اجلنوِن ، فاهللا تعاىل عيب ، واالتصاف بكل مكرمة ، وإذا كانت هذه 

  .» إنه جمُنون « : نبه على أن هذه احلقيقة جارية جمرى الداللة اليقينية على كذهبم يف قوهلم 
طوع منه ، ثواباً على ما حتملت غري منقوص وال مق: أي } َوإِنَّ لََك َألْجراً غَْيَر َمْمُنوٍن { : قوله : الصفة الثانية 

  .مننت احلبل إذا قطعته ، وحبل منني إذا كان غري متني : منَّ الشيء إذا ضعف ، ويقال : يقال 

  ]الكامل : [ قال لبيٌد 
  غُْبٌس كَواِسُب َما ُيَمنُّ طََعامُهَا. . ...  - ٤٨٠٩

، وقال جماهد ومقاتل ]  ١٠٨: هود [ } غَْيَر َمْجذُوذٍ { ال يقطع ، يصف كالباً ضارية ، ونظريه قوله تعاىل : أي 
: ، وجواهبم ] عملك [ ألنك تستوجبه على : غري حمسوب عليك ، قالت املعتزلة : أي » غَْيَر َمْمُنوٍن « : والكليب 



  .غري مكدر باملن : يفيده ، وقال احلسُن » أجراً « إن محلهم على هذا يقتضي التكرار ، ألن قوله 
معناه إن لك على احتمال : اختلفوا يف هذا األجرِ على أي شيء حصل؟ فقيل أجراً بغري عمل ، و: وقال الضحاك 

  .هذا الطعن ، والقول القبيح أجراً عظيماً دائماً 
إن لك يف إظهار النبوِة ، واملعجزات يف دعاء اخللق إىل اهللا تعاىل ويف بيان الشرع هلم هذا األجر اخلالص : وقيل 

  .اجلنون عن االشتغال هبذا املهم العظيم فإن لك بسببه املنزلةَ العالية الدائم فال مينعك نسبتهم إياك إىل 
  .} َوإِنََّك لعلى ُخلُقٍ َعِظيمٍ { : قوله : الصفة الثالثة 

على دين عظيمٍ من األديان ، ليس دين أحب إىل اهللا ، وال أرضى عنده منه » على ُخلقٍ « : قال ابن عباس وجماهٌد 
.  

  .أن خلقه كان القرآن : وروى مسلم عن عائشة 
  .هو أدب القرآن :  -رضي اهللا عنه  -وقال علي 

  .رفقه بأمته ، وإكرامه إياهم : وقيل 
  .هو ما كان يأمتر به من أمر اللَِّه ، وينتهي عنه مما هنى اهللا عنه : وقال قتادة 

  .إنَّك على طبع كرمي : وقيل 
يأخذُ بِِه اإلنسانُ يف نفِْسِه من األدبِ ُيَسمَّى ُخلُقاً ، ألنَّه يصري كاخللقة فيه حِقيقَةُ اخلُلقِ يف اللُّغِة ما : وقال املاوردي 

  .الطبع الغريزي : الطبع املتكلف ، واخلِيم : فأما ما طُبع عليه من األدبِ فهو اخلِيُم ، فيكون اخللق 
عليه الصالة  -عن خلقه ما ذكره مسلم يف صحيحه عن عائشة أصح األقوالِ ، وسئلت أيضاً « : قال القرطيب 

  .» إىل عشر آياتٍ ]  ١: املؤمنون [ } قَْد أَفْلََح املؤمنون { فقرأت  -والسالم 
وهذا إشارة إىل أن نفسه القدسية كانت بالطبع منجذبة إىل عامل الغيبِ وإىل كل ما يتعلق هبا ، : قال ابن اخلطيب 

َما كَانَ أحدٌ : لدنيوية بالطبع ، ومقتضى الفطرة ، وقالت وكانت شديدة النفرة من اللذات البدنية ، والسعادات ا
لبيك ، : أْحسَن ُخلُقاً من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما دعاه أحٌد من الصحابة وال من أهل بيته إال قال 

  .وفر ومل يذكر خلق حممود إال وكان للنيب احلظ األ} وَإِنََّك لعلى ُخلُقٍ َعِظيمٍ { ولذلك قال اهللا تعاىل 
إنَّ اللَّه « :  -عليه الصالة والسالم  -مسى خلقه عظيماً الجتماع مكارم األخالق فيه ، بدليل قوله : وقال اجلنيد 

  .» َبَعثنِي ألمتَِّم مكارَِم األْخالق 
  فصل

وتعريف } ْعَمِة رَبَِّك بِنِ{ : كالتفسري ملا تقدم من قوله تعاىل } وَإِنََّك لعلى ُخلُقٍ َعِظيمٍ { : قوله : قال ابن اخلطيب 
ملن رماه باجلنون بأن ذلك كذب وخطأ؛ ألن األخالق احلميدة واألفعال املرضية كانت ظاهرة منه ، وإذا كان 

موصوفاً بتلك األخالق واألفعال ، مل جيز إضافة اجلنون إليه؛ ألن أخالق اجملانني سيئة ، وملا كانت أخالقه احلميدة 
  :ال جرم وصفها اهللا بأهنا عظيمة ، وهلذا قال  صلى اهللا عليه وسلم كاملة

لست مكلفاً فيما يظهر لكم من األخالق ، : أي ]  ٨٦: ص [ } َمآ أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ َوَمآ أََنآ ِمَن املتكلفني { 
دي الذي أمر اهللا حممداً صلى فهذا اهل]  ٩٠: األنعام [ } أولئك الذين َهَدى اهللا فَبُِهَداُهُم اقتده { : ألنه تعاىل قال 

اهللا عليه وسلم باالقتداِء به ليس هو معرفة اهللا تعاىل؛ ألن ذلك تقليداً ، وهو غري الئق بالرسول صلى اهللا عليه 
وسلم وليس هو الشرائع؛ ألن شريعته كشرائعهم ، فتعني أن يكون املراد منه أمره صلى اهللا عليه وسلم بأن يقتدي 

ياء فيما اختص به من اخللقِ الكرميِ ، وكان كل واحد منهم خمتصاً بنوع واحٍد ، فلما أمر حممداً بكل واحد من األنب



صلى اهللا عليه وسلم بأن يقتدي بالكل ، فكأنه أمر مبجموع ما كان متفرقاً فيهم ، وملا كان ذلك درجة عالية مل 
لالستعالِء فدل اللفظ على » َعلَى « م ، وكلمة وصف اهللا خلقه بأنه عظي -ال جرم  -تتيسر ألحٍد من األنبياء قبله 

أنه مستعل على هذه األخالقِ ، ومستول عليها ، وأنه بالنسبة إىل هذه األخالق احلميدة كاملوىل بالنسبة إىل العبد ، 
  .وكاألمري بالنسبة إىل املأمور 

  .وقد ورد أحاديث كثريةٌ صحيحةٌ يف مدح اخللق احلسن ، وذم اخللق السّّيىء 
  .} فََستُْبِصُر َويُْبِصُرونَ { : قوله 

  .معناه فستعلم ويعلمون يوم القيامة : قال ابن عباس 
  .فسترى وترون يوم القيامة حىت يتبني احلق والباطل : وقيل 
ن يف الدنيا كيف تكون عاقبة أمرك وأمرهم فإنك تصري معظماً يف القلوب ، ويصريو} فََستُْبِصُر وَُيْبِصُرونَ { : وقيل 

  .ذليلني ملعونني ويستوىل عليهم بالقتل والنهب 
  .هذا وعيد العذاب ببدر : قال مقاتل بن حيان 

  :فيه أربعة أوجه } بِأَيِّكُُم املفتون { قوله 
، وإىل هذا » حبسبك زيد « أيكم املفتون ، فزيدت كزيادهتا يف حنو : أن الباء مزيدة يف املبتدأ ، والتقدير : أحدها 

  .أبو عبيدة معمر بن املثىن ذهب قتادة و
  .فقط » َحسُْبك « إال أنه ضعيف من حيث إن الباء ال تزاد يف املبتدأ إال يف 

يف أي فرقة ، وطائفة : فيها ، واملعىن : أي » زْيٌد بالبصرِة « : فهي ظرفية ، كقولك » ِفي « أن الباء مبعىن : الثاين 
  .م يف فرقة الكفار؟ وإليه ذهب جماهد والفراء أي اجملنون يف فرقة اإلسالم أ: منكم املفتون 

  .» ِفي أيكُم « : ويؤيده قراءة ابن أيب عبلة 
فحذف املضاف ، وأقيم املضاف إليه مقامه ، وإليه » بأيكم فنت املفتون « أنه على حذف مضاف ، أي : والثالث 

  .وتكون الباء سببية . ذهب األخفش 
  .» بأيكُم املفُْتونُ « : ، والتقدير » امليسور « و » املعقول « ك » مفعول  «أن املفتون مصدر جاء على : والرابع 

  .» بأيكُم املفُتونُ « ، ويبتدأ بقوله » ويُْبصُرونَ « : فعلى القول األول يكون الكالم تاماً عند قوله 
  .» يُْبِصُرونَ « وعلى األوجه بعده تكون الباء متعلقة مبا قبلها ، وال يوقف على 

اسم مفعول على أصله ، وعلى الوجه الرابع يكون مصدراً ، وينبغي » املَفُْتونُ « األوجه األول الثالثة يكون  وعلى
فََسُتْبِصُر { بأن الباء مزيدة أم ال ، ألن قوله : سواء قيل » املَفُْتونُ « إن الكالم إمنا يتم على قوله : أن يقال 

أما ترى أن : نه فعل مبعىن الرؤية البصرية تعلق على الصحيحِ ، بدليل قوهلم معلق باالستفهام بعده ، أل} َوُيْبِصُرونَ 
برق هاهنا ، فكذلك اإلبصار ، ألنه هو الرؤية بالعني ، فعلى القول بزيادة الباء ، تكون اجلملة االستفهامية يف حمل 

  .نصب؛ ألهنا واقعة موضع مفعول اإلبصار 
  فصل

[ } َتنُبتُ بالدهن { : بأيكم املفتون ، الذي فنت باجلنون ، كقوله تعاىل } ُيْبِصُرونَ فََستُْبِصُر َو{ : قال القرطيبُّ 
الباء : ، وهو قول قتادة وأيب عبيدة كما تقدم وقيل ]  ٦: اإلنسان [ } َيْشَربُ بَِها ِعَبادُ اهللا { و ]  ٢٠: املؤمنون 

املفتون ، : مصدر على وزن املفعول ويكون املعىن  الفتنة ، وهو: أي » بأيكم املفتون « ليست مزيدة ، واملعىن 
  .عقل وال جالدة ، قاله احلسن والضحاك وابن عباس : ما لفالن جملود وال معقول ، أي : كقوهلم 



  ]الكامل : [ قال الراعي 
  لَْحماً وال لفُؤاِدِه َمْعقُوال... َحتَّى إذَا لَمْ َيتركُوا ِلعظاِمِه  - ٤٨١٠

  .ن اجملنون الذي فتنه الشيطانُ أي عقالً ، واملفتو
[ } َيْوَم ُهْم َعلَى النار ُيفَْتُنونَ { املفتون املعذب من قول العرب فتنت الذهب بالنار ، إذا محيته ، قال تعاىل : وقيل 

 إن به شيطاناً ،: الشيطان؛ النه مفتون يف دينه ، وكانوا يقولون : املفتون : يعذبون وقيل : أي ]  ١٣: الذاريات 
الشيطان الذي حيصل من مسه : أي ] اجملنون [ فسيعلمون غداً بأيهم : وعنوا باجملنون هذا فقال اهللا تعاىل هلم 

  .اجلنون واختالط العقل 
} تدين َوُهَو أَْعلَُم بامله{ إن اهللا هو العامل مبن حاد عن دينه : أي . } إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه { : قوله 
  .الذين هم على اهلدى ، فيجازي كالًّ غداً : ، أي 

مَنَّاعٍ ) ١١(َهمَّازٍ َمشَّاٍء بَِنِميمٍ ) ١٠(وَلَا ُتِطْع كُلَّ َحلَّاٍف َمهِنيٍ ) ٩(َودُّوا لَْو ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ ) ٨(فَلَا ُتِطعِ الُْمكَذِّبَِني 
إِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه آيَاُتَنا قَالَ أََساِطُري ) ١٤(أَنْ كَانَ ذَا َمالٍ وََبنَِني ) ١٣(َد ذَِلَك َزنِيمٍ ُعُتلٍّ بَْع) ١٢(ِللَْخْيرِ ُمعَْتٍد أَِثيمٍ 

  ) ١٦(سََنِسُمُه َعلَى الُْخْرطُومِ ) ١٥(الْأَوَِّلَني 

ا عنه ، فبني اهللا تعاىل هناه عن ممايلة املشركني وكانوا يدعونه إىل أن يكف عنهم ليكفو} فَالَ ُتِطعِ املكذبني { : قوله 
: وقيل ]  ٧٤: اإلسراء [ } َولَْوالَ أَن ثَبَّْتَناَك لَقَْد ِكدتَّ َتْركَُن إِلَيْهِْم َشيْئاً قَِليالً { : أن ممايلتهم كفر ، وقال تعاىل 

  .فال تطع املكذبني فيما دعوك إليه من دينهم اخلبيث ، نزلت يف مشركي قريش حني دعوه إىل دين آبائه 
  .} َودُّواْ لَْو ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ { : وله ق

« أنه عطف على : أحدمها : بثبوت نون الرفع وفيه وجهان » فَُيدِهُنونَ « : املشهور يف قراءة الناس ومصاحفهم 
  .» لَْو « فيكون داخالً يف حيز » ُتدِهُن 

  .فهم يدهنون : أنه خرب مبتدأ مضمر ، أي : والثاين 
  .وهو جواب التمين؟ « أن » ومل ينصب بإضمار « فَُيْدهُنونَ » مل رفع : فإن قلت « :  وقال الزخمشريُّ

فََمن ُيْؤِمن بَِربِّهِ { : قد عدل به إىل طريق آخر وهو أن جعل خرب مبتدأ حمذوف ، أي فهم يدهنون ، كقوله : قلت 
لو تدهن فهم يدهنون حينئذ ، أو ودوا إدهانك ، على معىن ودوا ]  ١٣: اجلن [ } فَالَ َيَخاُف َبْخساً َوالَ َرَهقاً 

ودُّوا لو ُتدِهُن فُيْدِهُنوا : وزعم هارون أهنا يف بعض املصاحف : فهم اآلن يدهنون لطمعهم يف إدهانك قال سيبويه 
  .انتهى » 

  :ويف نصبه على ما وجد يف بعض املصاحف وجهان 
فنصب الفعل على هذا التوهم وهذا إمنا جييء » أنْ  «أنه عطف على التوهم ، كأنه توهم أن نطق ب : أحدمها 

  .» البقرة « ، وفيه خالف تقدم حتقيقه يف » لَْو « على القول مبصدرية 
  .» وّد « أنه ُنِصَب على جواب التمين املفهوم من : والثاين 

يضاً حمذوف ، تقديره حرف ملا كان سيقع لوقوع غريه ، وأن جواهبا حمذوف ومفعول الودادة أ» لَْو « والظاهر أن 
  .لسروا بذلك : وما بعدها عليه وتقدير اجلواب » لَو « ودوا إدهانك ، فحذف إدهانك ، لداللة : 

  فصل يف معىن اآلية
ودوا لو : ودوا لو تكفر فيتمادون على كفرهم ، وعن ابن عباس أيضاً : قال ابن عباس وعطية والضحاك والسديُّ 



  .ترخص هلم فريخصون لك 
  .قاله الفراء والليث . التليني ملن ال ينبغي له التليني : واإلدهان . لو تلني فيلينون لك : لفراء والكليب وقال ا

  .ودوا لو ركنت إليهم وتركت احلق فيمالئونك : وقال جماهٌد 
  .ودوا لو تكذب ، فيكذبون : وقال الربيع بن أنس 

  .ودوا لو تذهب عن هذا األمر فيذهبوا : وقال قتادة 
ودوا لو ترفض بعض أمرك : ودوا لو تصانعهم يف دينك فيصانعونك يف دينهم ، وعنه أيضاً : ال احلسُن وق

  .فريفضون بعض أمرهم 
  .وّدوا لو تنافق وترائي ، فينافقون ويراءون : وقال زيد بن أسلم 

  .قاله أبو جعفر . ودُّوا لو تضعف فيضعفون : وقيل 
طلبوا منه أن يعبد آهلتهم مدة ويعبدوا إهله : نك فيداهنون يف أدياهنم ، وعنه ودوا لو تداهن يف دي: وقال القتييب 

  .مدة 

لو تصانعهم وقال ابن : ومعىن ]  ٨٩: النساء [ } لَوْ َتكْفُُرونَ { وهذان القوالن األخريان مها املتقدمان يف معىن 
ودُّوا لو تكذبُ « واملعىن ، وأمثلها قوهلم ذكر املفسرون فيها حنو عشرة أقوالٍ ، كلها دعاوى على اللغة : العريب 

  .» فيكذبون ، ودوا لو تكفر فيكفرون 
  .كلها إن شاء اهللا تعاىل صحيحة على مقتضى اللغة واملعىن ، فإن اإلدهان اللني واملصانعة : وقال القرطيبُّ 

صحِة ، فهي على هذا الوجه مذمومة النفاق وترك املنا: املقاربة يف الكالم والتليني يف القول ، وقال املفضل : وقيل 
  .، وعلى الوجه األول غري مذمومة وكل شيء منها مل يكن 

  .خان فيه وأظهر خالف ما يضمر : أدهن يف دينه ، وداهن يف أمره أي : وقال املربُد 
على العطف ساقه » فُيدِْهُنونَ « داهنت مبعىن واريت ، وأدهنت مبعىن غششت ، قاله اجلوهري ، وقوله : وقال قوم 

، وإمنا أراد أهنم متنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك عطفاً ال جزاء » فُيدِْهُنوا « : ، ولو جاء به جواباً للنهي لقال 
  .عليه وال مكافأة ، وإمنا هو متثيل وتنظري 

  .} َوالَ ُتِطْع كُلَّ َحالٍَّف مَّهِنيٍ { : قوله 
  .نس بن شريق يعين األخ: قال السديُّ والشعيب وابن إسحاق 

  .يعين األسود بن عبد يغوث ، أو عبد الرمحن بن األسود : وقال جماهٌد 
يعين الوليد بن املغرية عرض على النيب صلى اهللا عليه وسلم ماالً ، وحلف أنه يعطيه إن رجع عن دينه : وقال مقاتل 

.  
  .هو أبو جهل بن هشام : وقال ابن عباس 

  .هو الضعيف القلب : قال جماهد » هني املَ« و . الكثري احللف : واحلالف 
  .هو الكذاب ، والكذاب مهني : وقال ابن عباس 

  .هو املكثار يف الشر : وقال احلسن وقتادة 
  .الفاجر : املهني : وقال الكليب 

  .هو احلقري : وقال عبد اهللا 
  .هو الذليل : وقال ابن حبر 



  .هو الوضيع إلكثاره من القبيح : وقال الرماين 
واملعىن » ُمفَْعل « مبعىن » فعيل « من املهانة مبعىن القلة ، وهي هنا القلة يف الرأي والتمييز ، أو هو » فعيل « و وه
  .» ُمَهان « 

مثال مبالغة من اهلمز ، وهو يف اللغة الضرب طعناً باليد والعصا ، واستعري للمغتاب الذي : ، اهلماز } َهمَّازٍ { قوله 
  .رهبم بإيذائه يغتاب الناس كأنه يض

  .باللسان : الذي يهمز الناس بيده ويضرهبم ، واللّماز : اهلمَّاز : قال ابن زيد 
  .الذي يذكرهم يف مغيبهم : وقيل اهلمَّاز الذي يذكر الناس يف وجوههم ، واللمَّاُز 

  .مها سواء ، وحنوه عن ابن عباس وقتادة : وقال مقاتل بالعكس ، وقال مرة 
  ]لبسيط ا: [ قال الشاعر 

  وإنْ تَغيَّْبُت كُْنَت اهلَاِمَز اللَُّمزَْه... ُتْدِلي بودٍّ إذَا القَيْتنِي كَِذباً  - ٤٨١١
  .هو مصدر النميمة : قيل : والنميم 

  .، وهو نقل الكالم الذي يسوء سامعه ، وحيرش بني الناس » مترٍة ومترٍ « هو مجعها أي اسم جنس ك : وقيل 
  ]الرجز : [ السعاية ، وأنشدين بعض العرب : م والنميمة والنمي: وقال الزخمشري 

  َتْمِشي بَِها َزْهراً إىل َتِمْيمَه... َتَشبَّبِي َتشَبَُّب النَّميمْه  - ٤٨١٢
: َنمَّ َينِمُّ منيماً وَنِميَمة ، أي : يكثر السعاية بني الناس ليفسد بينهم ، يقال : مثال مبالغة من املشي ، أي : واملشاء 
  .ويسعى بالفساِد  ميشي

  .» ال َيدُخلُ اجلَنَّة َنمَّاٌم « : وقال عليه الصالة والسالم 
[ } ُخذُوُه فاعتلوه { : حيملهم ، وجيرهم إىل ما يكرهون من حبس وضربٍ ومنه : الذي يعتل الناس ، أي : والعتل 
  ] . ٤٧: الدخان 

  .الشديد اخلصومة : العتل : وقيل 
  .حش اللئيم هو الفا: وقال أبو عبيدة 

  :وأنشد 
  غْيرِ ِذي َنْجدٍة وغَْيرِ كَرميِ... بُِعُتلٍّ ِمَن الرِّجالِ َزنِيمٍ  - ٤٨١٣

  .الغليظ اجلايف : وقيل 
  .نقله يعقوب . َعَتلُْته وَعتنُتُه بالالم والنون : ويقال 
  .اجلايف الشديد يف كفره : العتل : وقيل 

  .ة بالباطل هو الشديد اخلصوم: وقال الكليبُّ والفراء 
، والعََتل  -بالكسر  -ورجل ِمْعَتل . َعَتلُْت الرجل أْعِتلُُه وأْعُتلُُه إذا جذبته جذباً عنيفاً : ويقال : قال اجلوهري 

ال : ال أنعتل معك ، أي : بني العتل ، أي سريع إىل الشَّر ويقال  -بالكسر  -الرمح الغليظ ، ورجل عَِتلٌ : أيضاً 
  .أبرح مكاين 

األكول الشروب القوي الشديد يوضع يف امليزان فال يزن شعرية ، يدفع امللك من : العتل : عبيد بن عمري وقال 
  .أولئك يف جهنم بالدفعة الواحدة سبعني ألفاً 

  .الدعي بنسب إىل قوم ليس منهم : والزنيم 



  ]الطويل : [ قال حسانُ رضي اهللا عنه 
  كََما زيَد يف عَْرضِ األدميِ األكَارُع... َدةً َزنِيٌم َتداَعاُه الرِّجالُ زِيا -أ ٤٨١٤

  ]الوافر : [ وقال أيضاً 
  بَِغيُّ األمِّ ذُو حسب لَِئيُم... َزنِيمُ ليسَ ُيْعَرُف َمْن أبُوُه  -ب  ٤٨١٤

  ]الطويل : [ وقال أيضاً 
  الفَرْد كََما نِيطَ َخلَْف الرَّاكبِ القََدُح... وأْنَت زَنِيٌم نيطَ يف آلِ هَاشمٍ  - ٤٨١٥
من الزمنِة ، وهي ما بقي من جلد املاعز معلقاً يف حلقها يترك عند القطع ، فاستعري للدعي ، ألنه كاملعلق مبا : وأصله 

  .ليس منه 
  فصل فيمن هو احلالف املهني

ريهم أنه األخنس بن شريق ، وعلى قول غ: ، عن الشعيب والسديِّ وابن إسحاَق » احلالف املَهني « تقدم القول يف 
أنه األسود بن عبد يغوث ، أو عبد الرمحن بن األسود ، أو الوليد بن املغرية ، أو أبو جهل بن هشام ، وتقدم : 

  .» اهلَمَّاز واملشَّاء بنميمٍ « تفسري 
  .للمال أن ينفق يف وجوهه : أي » منَّاعٍ للَخْيرِ « وأما قوله 

  .مينع عن اإلسالم ولده وعشريته : وقال ابن عباس 
  .من تبع منكم حممداً منعته رفدي : كان للوليد بن املغرية عشرةٌ من الولد ، وكان يقول هلم وألقاربه : يل ق

  .من دخل منكم يف دين حممد ال أنفعه بشيء أبداً : يقول هلم : وقال احلسُن 
ذا إمثٍ ، ومعناه : أي »  أثيمٍ« على الناس يف الظلم ، متجاوز للحد ، صاحب باطل ، وقوله : أي » ُمْعَتٍد « وقوله 

  .» فَُعول « مبعىن » فعيل « ، فهو » أثُوم « 
  .وأما العتل فتقدم الكالم عليه يف اللغة . » أثيم فاجر « : قال البغوي 

قسمَ كُلُّ ضعيٍف ُمتضعَّفٍّ ، لَْو أ: َبلَى ، قال : أالْ أْخُربكمْ بأْهلِ اجلنَِّة؟ قالوا « :  -عليه الصالة والسالم  -وقال 
  »كُل ُعُتلٍّ جواٍظ مستكربٍ : َبلَى ، قال : على اللَِّه ألبرَُّه ، أال أْخربكُْم بأَْهلِ النَّارِ؟ قالوا 

  .» كُلُّ جوَّاظٍ َزنيمٍ ُمسَتكْربٍ « : ويف رواية 
  .اجلموع املنوع » اجلوَّاظ « 

  .الكثري اللحم ، املختال يف مشيته : وقيل 
  .القصري البطني : وقيل 
ال َيدُخل اجلنَّة جوَّاظ وال َجْعظَرِي وال الُعتلُ « : ر املاورديُّ عن ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال وذك

  .» الزَّنِيمُ 
  .» الفظ الغليظ املتكرب : الذي مجع ومنع ، واجلعظري : اجلوَّاظ « : وقال صلى اهللا عليه وسلم 

  .» خ مبا ليس عنده ، وفيه قصر هو الذي ينتف: وقيل « : قال ابن األثري 
الشَِّديدُ اخلُلقِ ، الرَّحيُب اجلْوِف ، املصحُّ األكولُ ، الشَّروُب ، « :  -عليه الصالة والسالم  -وقال : قال القرطيبُّ 

  .» الواجُد للطعامِ ، الظَّلُوُم للنَّاسِ 
تَْبِكي السَّماءُ « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال } ُعُتلٍّ بَْعَد ذَِلَك َزنِيمٍ { وعن زيد بن أسلم يف قوله تعاىل 

  .»  على رُجلٍ أصحَّ اللَُّه جِْسمَه ورَحَب جوفه ، وأعطاُه من الدُّْنَيا بعضاً ، فكانَ للنَّاسِ ظلُوماً ، فذلك الُعُتلَّ الزَّنِيُم



أنه رجل : وعن ابن عباس . معىن الزنيم وتقدم » زنيم « أي مع ذلك ، يريد ما وصفناه به » َبْعَد ذِلَك « وقوله 
  .من قريش كانت له زمنة كزمنة الشاة 

  .أنه الذي يعرف بالشر ، كما تعرف الشاة بزمنتها : وروى عنه ابن جبري 
  .هو الذي يعرف بلؤمه ، كما تعرف الشاة بزمنتها : وقال عكرمة 

  .إنه الظلوم :  إنه الذي يعرف باألبنة ، وهو مروي عن ابن عباس ، وعنه: وقيل 
  .كانت له ستة أصابع يف يده يف كل إهبام له أصبع زائدة » َزنِيمٍ « : وقال جماهٌد 

  .هو ولد الزنا امللحق يف النسب بالقوم : وعنه أيضاً وسعيد بن املسيب وعكرمة 
  .وكان الوليد دعياً يف قريش ليس من سنخهم ، ادعاه أبوه بعد مثاين عشرة من مولده 

  ]الوافر : [ ر قال الشاع
  َبِغيُّ األمِّ ذُو حسبٍ لَِئيم... َزنِيٌم لْيَس يُعرُف من أُبوُه  - ٤٨١٦

بغْت أمه ومل يعرف حىت نزلت اآلية ، وهذا ألن الغالب أن املنطقة إذا خبثت خبث الولُد ، كا روي أن النيب : قيل 
  .» ولَُد وَلِدِه  ال َيْدخلُ اجلنَّة ولدُ زَِنا ، وال« : صلى اهللا عليه وسلم قال 

إنَّ أْوالَد الزَِّنا ُيحَشُرونَ يوَم الِقيامِة يف ُصورةِ القَِردةِ « : إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : وقال عبد اهللا بن عمر 
  .» واخلَنازِيرِ 

ُش ِفيهِْم ولدُ الزَِّنا ، فإذا ال َتزالُ أمَِّتي خبْيرٍ ، َما لَمْ َيفْ« : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : وقالت ميمونة 
  .» فََشى فيهِْم ولُد الزَِّنا أوَشَك أنْ َيُعمَُّهُم اللَُّه بعذابٍ 

  .إذا كثر ولد الزنا قحط املطر : وقال عكرمة 
ومعظم املفسرين على أن هذه اآلية نزلت يف الوليد بن املغرية وكان يطعم أهل مىن حيساً ثالثة أيام ، : قال القرطيب 

نادي أال ال يوقدن أحدكم حتت ُبرمٍة ، أال ال يدخلن أحد بكُراع ، أال ومن أراد احليس فليأت الوليد بن املغرية ، وي
، » منَّاعٍ للَخريِ « : وكان ينفق يف احلجة الواحدة عشرين ألفاً ، أو أكثر ، وال يعطي املسكني درمهاً واحداً؛ فقيل 

  :وفيه نزل 

  ] . ٧،  ٦: فصلت [ }  الذين الَ ُيْؤُتونَ الزكاة َوَوْيلٌ لِّلُْمْشرِِكَني{ 
وروى . نزلت يف األخنس بن شريق؛ ألنه حليف ملحق يف بين زهرة ، فلذلك مسي زنيماً : وقال حممد بن إسحاق 

يف هذه اآلية ُنعت ، فلم يعرف ، حىت قتل زنيم فعرف ، وكانت له زمنة يف عنقه : عكرمة عن ابن عباس أنه قال 
  .ا يعرف هب

ال نعلم أن اهللا وصف أحداً ، وال ذكر من عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد بن املغرية وأحلق به عاراً : قال ابن قتيبة 
  .ال يفارقه يف الدنيا واآلخرة 

  فصل
  .بالرفع ، أي هو عتل » ُعُتلٌّ « : قرأ احلسن 

« : يبدأ باإلتباع ، مث بالقطع من غري عكس ، وقوله إنه : وحقه أن يقرأ ما بعده بالرفع أيضاً ، ألهنم قالوا يف القطع 
  .بعدما وصفناه به : أي » َبْعَد ذِلَك 

فهذا الترتيب إمنا هو يف قول الواصِف ال يف حصول تلك الصفات يف املوصوف ، وإال فكونه عتالًّ : قال ابن عطية 
  .هو قبل كونه صاحب خري مينعه 



جعل جفاءه ودعوته أشد : بعدما عد له من املثالب ، والنقائصِ ، مث قال : أي » َبْعَد ذَِلَك « : وقال الزخمشريُّ 
  .معايبه ، ألنه إذا غلظ وجفا طبعه قسا قلُبه واجترأ على كل معصية 

  ] . ١٧: البلد [ } ثُمَّ كَانَ ِمَن الذين } { بَْعَد ذَِلَك زَنِيمٍ { : ونظري قوله 
  .}  أَن كَانَ ذَا مَالٍ َوَبنَِني{ : قوله 

مث اختلفوا بعد ، فقرأ ابن عامر ومحزة وأبو بكر وأضاف القرطيب معهم أبا جعفر » أن « على فتح مهزة : العامة 
  .باالستفهام : وأبا حيوة واملغرية واألعرج 

  .وباقي السبعة باخلرب 
وال بد من بيان ذلك  والقارئون باالستفهام على أصوهلم من حتقيق ، وتسهيل ، وإدخال ألف بني اهلمزتني وعدمه ،

بتحقيق اهلمزتني ، وعدم إدخال ألف بينهما ، وهذا هو : قرأ محزة وأبو بكر وذكر القرطيب معهم املفضل : فنقول 
  .أصلهما 

  .بتسهيل الثانية ، وعدم إدخال ألف : وقرأ ابن ذكوان 
  .وهشام بالتسهيل املذكور إال أنه أدخل ألفاً بينهما 

، أما ابن ذكوان فإنه حيقق اهلمزتني فقد سهل الثانية هنا ، وأما هشام فإن أصله أن  فقد خالف كل منهما أصله
جيري يف الثانية من هذا النحو وجهني من التحقيق كرفيقه ، والتسهيل وقد التزم التسهيل هنا ، وأما إدخال األلف 

  .فإنه فيه على أصله ، كما تقدم أول البقرة 
  .بكسر اهلمزة على الشرط » إن « : ه وقرأ نافع يف رواية اليزيدي عن

  :على اخلرب ، ففيه أربعة أوجه  -بالفتح  -» أنْ « فأما قراءة 
وال تطع : املصدرية يف موضع املفعول به جمرورة بالم مقدرة ، والالم متعلقة بفعل النهي ، أي » أن « أهنا : أحدها 

  .من هذه صفاته ، ألن كان متموالً وصاحب بنني 
  .وإن كان قد وصف » ُعُتل « أهنا متعلقة ب : الثاين 

  .قاله الفارسي 
  .وهذا ال جيوز عند البصريني ، وكأن الفارسي اغتفره يف اجلار 

  .، وال سيما عند من يفسره بقبيح األفعال » زَنِيمٍ « أن يتعلق ب : الثالث 
ونه متموالً ، مستظهراً بالبنني كذب أن يتعلق مبحذوف يدل عليه ما بعده من اجلملة الشرطية تقديره لك: الرابع 

  .بآياتنا ، قاله الزخمشريُّ 
ألن ما بعد الشرط ال يعمل فيما قبله ، ولكن ما دلت عليه » إذا « الذي هو جواب : وال يعمل فيه ، قال : قال 

  .اجلملةُ من معىن التكذيب 
» ال يعمل فيما قبلها ، ألن « إذَا » ألن ما بعد « ى ُتْتلَ» ال جيوز أن يكون العامل « : وقال مكيٌّ ، وتبعه أبو البقاء 

  .انتهى » تضاف إىل اجلمل ، وال يعمل املضاف إليه فيما قبل املضاف « إذَا 
وهذا يوهم أن املانع من ذلك ما ذكره فقط ، واملانع أمٌر معنوي ، حىت لو فقد هذا املانع الذي ذكره المتنع من 

  .لل تالوة آياِت اللَِّه عليه بكونه ذا مالٍ وبنني جهة املعىن ، وهو ال يصلح أن يع
  :على االستفهام ، ففيها وجهان » آنْ كان « وأما قراءة 

  .أتطيعه ألن كان ، أو الكون طواعية ألن كان : أن يتعلق مبقدر يدل عليه ما قبله ، أي : أحدمها 



  .جحد ألن كان كذب و: أن يتعلق مبقدر يدل عليه ما بعده ، أي : والثاين 
إن كان كذا يكفر وجيحد ، دل : فعلى الشرط ، وجوابه مقدر ، تقديره  -بالكسر  -» إنْ كَانَ « وأما قراءة 

  .عليه ما بعده 
ال تطع كل حالف شارطاً يساره ، ألنه إن أطاع الكافر لغنائه فكأنه : والشرط للمخاطب ، أي : وقال الزخمشريُّ 

طه [ } لََّعلَُّه َيَتذَكَُّر أَْو خيشى { الشرط للمخاطب صرف الترجي إليه يف قوله اشترط يف الطاعة الغىن ، وحنو صرف 
 :٤٤ . [  

. ليسا من الشروط املترتبة الوقوع : إال أنه قال » إن ، وإذا « وجعله أبو حيَّان من دخول شرط على شرط ، يعين 
  ]الرجز : [ وجعل نظري ذلك قول ابن ُدرْيٍد 

  َنفِْسَي ِمْن َهاَتا فَقُوالَ الَ لَعَا... ْعدها إنْ وألَْت فإن َعثَرُت ب - ٤٨١٧
ألن احلامل على تدبر آياِت اللَِّه كونه ذا مالِ وبنَني ، وهو مشغول القلب بذلك غافل عن النظر قد « : قال 

  .» استولت عليه الدُّنيا وأنظرته 
أَسَاِطريُ { : ، على قوله حني تليت عليه آيات اهللا  باالستفهام ، وهو استفهام تقريعٍ وتوبيخٍ: وقرأ احلسن بن أبزى 

  .} األولني 
  فصل يف توجيه قراءة اآلية

فمن قرأ هبمزة ُمطوَّلٍة ، أو هبمزتني حمققتني ، فهو استفهام واملراد به التوبيخ ، وحيسن له أن يقف : قال القرطيبُّ 
ألن : ان ذا مال وبنني تطيعه ، وجيوز أن يكون التقدير ألن ك: على معىن » أنْ كَانَ « ، ويبتدىء » َزنِيمٍ « على 

أن « كان ذا مال وبنني يكفر ويستكرب ، ودل عليه ما تقدم من الكالمِ ، فصار كاملذكور بعد االستفهام ، ومن قرأ 
 ، يكفر ألن كان ذا مال وبنني: بغري استفهام ، فهو مفعول من أجله ، والعامل فيه فعل مضمر والتقدير » كَانَ 

، » قَالَ « وال » ُتْتلَى « : » أن « وال يعمل يف } إِذَا تتلى َعلَْيِه آيَاُتَنا قَالَ أََساِطُري األولني { : ودل على هذا الفعل 
تضاف إىل اجلمل اليت بعدها ، وال يعمل املضاف إليه فيما قبل » إذَا « ال يعمل فيما قبلها؛ ألن » إذَا « ألن ما بعد 
جواب اجلزاء ، وال يعمل فيما قبل اجلزاء ، إذ حكم العامل أن يكون قبل املعمول فيه ، وحكم » ل قا« املضاف و 

ال تطعه ألن كان ذا : اجلواب أن يكون بعد الشرط ، فيكون مقدماً مؤخراً يف حالة واحدٍة ، وجيوز أن يكون املعىن 
  .يسار وعدد 

« ألن كان ذا مالٍ كان ، ف : ألن املعىن » َزنيمٍ « أن يقف على  ومن قرأ بال استفهام مل حيسن: قال ابن األنباريُّ 
  .متعلقة مبا قبلها » أنْ 

ميشي بنميم ، ألن كان ذا مال وبنني ، وأجاز أبو : ، والتقدير » مشَّاٍء بنمِيمٍ « جيوز أن يتعلق بقوله : وقال غريه 
  .أباطيلهم ، وُترهاُتُهم » أَساطُري األوَّلْيَن « ومعىن » ُعُتلٍّ « علي أن يتعلق ب 

  .عالمة يعرف هبا : جنعل له مسة ، أي : أي . » َسَنِسُمُه « : قوله 
  ]الكامل : [ قال جرير 
  وَعلَى الَبعيِث َجَدْعتُ أْنَف األخْطَلِ... ملَّا وَضْعُت َعلى الفََرْزَدقِ مِيَسِمي  - ٤٨١٨

تعبري عن الكل باجلزء؛ ألنه أظهر ما فيه وأعاله ، األنف ، وهو هنا عبارة عن الوجه كله من ال: واخلرطوم 
هي اخلمر أول ما خيرج من الدَّن؛ فجعلت : اخلمر ، وكأنه استعاره هلا ألن الشنتمري قال : واخلرطوم أيضاً 

كاألنف ألنه أول ما يبدو من الوجه فليست اخلرطوُم الوجه مطلقاً ، ومن جميء اخلرطوم مبعىن اخلمر ، قول علقمة 



  ]البسيط : [ بدة بن ع
  والقَْوُم َتْصرُعُهمْ َصهَْباُء خْرطُوُم... قَْد أْشَهَد الشَّْرَب ِفيهِْم ِمْزَهٌر رَنٌِم  - ٤٨١٩

  ]البسيط : [ وأنشد نضر بن مشيل 
  وأْنتَ باللَّْيلِ شَرَّاُب اخلَراِطيمِ... َتظَلُّ َيوَمكَ يف لَْهوٍ وِفي طََربٍ  - ٤٨٢٠

  »سنسمه « فصل يف تفسري 
وقد حطم الذي نزلت فيه يوم بدرِ بالسيف ، فلم يزل : سنحطمه بالسَّيِف ، قال » سََنِسُمُه « : قال ابن عباس 

  .حمطوماً إىل أن مات 
  .ومسه ومساً ومسة إذا أثرت فيه بسمة وكّي : سنسمُه يوم القيامة على أنفه ِسَمةً يعرُف هبا ، يقال : وقال قتادةُ 

: آل عمران [ } َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه وََتْسَودُّ ُوُجوهٌ { : لى وجهه ، وقد قال اهللا تعاىل سنكويه ع: قال الضحاك 
وهذه عالمة أخرى ]  ١٠٢: طه [ } وََنْحُشرُ اجملرمني َيْوِمِئذٍ ُزْرقاً { : فهي عالمة ظاهرة ، وقال تعاىل ]  ١٠٦

ُيعَْرُف اجملرمون بِِسيَماُهمْ { : ألنف بالنار ، وهذا كقوله وأفادت هذه اآلية عالمة ثالثة ، وهي الوسم على ا. ظاهرة 
  ] . ٤١: الرمحن [ } 

أي على أنفه ، ويسودُّ وجهه يف اآلخرة ، } َسَنِسُمُه َعلَى اخلرطوم { : قاله الكليب وغريه وقال أبو العالية وجماهٌد 
  .فعرف بسواد وجهه 

  .» سادهتم : ، ومن السباع موضع الشفة ، وخراطيم القوم  األنف من اإلنسان: واخلرطوم « : قال القرطيبُّ 
  .وإن كان اخلرطوُم قد ُخصَّ بالسِّمة فإنَّهُ يف الوجه ألن بعض الشيء يعرب به عن الكل : قال الفراء 

  .نبني أمره تبياناً واضحاً ، فال خيفى عليهم كما ال ختفى السِّمةُ على اخلراطيم : وقال الطربيُّ 
  .سنلحق به عاراً وسبة حىت يكون كمن وسم على أنفه : ىن املع: وقال 

ألصق به عار ال يفارقه ، : تقول العرب للرجل ُيَسبُّ سبة سوٍء قبيحة باقية قد وسم ميسم سوء ، أي : قال القتييب 
  .كما أن السمة ال ميحى أثرها 

 ذمه بقيت على وجه األرض الدهر ، وال يعلم وهذا كلُه نزل يف الوليد بن املغرية ، وال شك أنَّ املبالغة العظيمة يف
أن اللَّه تعاىل بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغ منه ، فأحلق به عاراً ال يفارقه يف الدنيا واآلخرة كالوسم على اخلرطوم 

.  
  .ما ابتاله اللَُّه به يف الدنيا يف نفسه؛ وأهله وماله من سوء ، وذل وصغار ، قاله ابن حبر : وقيل 
خراطيم ، وأنشد البيت : اخلمر ، ومجعه : املعىن سنحده على شرب اخلمر ، واخلرطوم : لنضر بن مشيل وقال ا
  .املتقدم 

  .» وهذا تعسٌف « : قال ابن اخلطيب 

فَطَاَف َعلَْيَها طَاِئفٌ ) ١٨(ثُْنونَ َولَا َيْسَت) ١٧(إِنَّا َبلَْوَناُهْم كََما َبلَوَْنا أَْصَحاَب الَْجنَِّة إِذْ أَقَْسُموا لََيْصرِمُنََّها ُمصْبِِحَني 
أَِن اغْدُوا َعلَى َحرِْثكُمْ إِنْ كُْنُتمْ ) ٢١(فََتنَاَدْوا ُمْصبِِحَني ) ٢٠(فَأَصَْبَحْت كَالصَّرِميِ ) ١٩(ِمْن َربَِّك َوُهْم َناِئُمونَ 

َوغَدَْوا َعلَى َحْرٍد قَاِدرِينَ ) ٢٤(َها الَْيْوَم َعلَْيكُْم ِمْسِكٌني أَنْ لَا َيْدُخلَنَّ) ٢٣(فَاْنطَلَقُوا َوُهمْ يََتَخافَُتونَ ) ٢٢(َصارِِمَني 
) ٢٨(قَالَ أَْوَسطُُهْم أَلَْم أَقُلْ لَكُْم لَْولَا ُتسَبُِّحونَ ) ٢٧(َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ ) ٢٦(فَلَمَّا َرأَْوَها قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ) ٢٥(

) ٣١(قَالُوا َيا َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا طَاِغَني ) ٣٠(فَأَقَْبلَ َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتلَاَوُمونَ ) ٢٩(نَّا كُنَّا ظَاِلِمَني قَالُوا سُْبَحانَ َربَِّنا إِ



َرِة أَكَْبُر لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ كَذَِلَك الَْعذَاُب َولََعذَاُب الْآِخ) ٣٢(َعَسى رَبَُّنا أَنْ ُيْبِدلََنا خَْيًرا ِمنَْها إِنَّا إِلَى رَبَِّنا َراِغُبونَ 
)٣٣ (  

أعطيناهم األموال : واملعىن . االختبار : يريد أهل مكة ، واالبتالء . } إِنَّا َبلَْوَناُهْم كََما َبلَْوَنآ أَْصحَاَب اجلنة { قوله 
والقحط كما بلونا أصحاب  ليشكروا ال ليبطروا ، فلما بطروا وعادوا حممداً صلى اهللا عليه وسلم ابتليناهم باجلوع

: ، ويقال » صنعاء « اجلنَّة املعروف خربها عندهم ، وذلك أهنا كانت بأرض اليمن بالقرب منهم على فراسخ من 
بفرسخني ، كانت لرجل يؤدي حقَّ اهللا منهما ، فلما مات صارت إىل ولده ، فمعنوا الناس خريها ، وخبلوا حبق اهللا 

  .مل ميكنهم دفع ما حل هبا فيها؛ فأهلكها اهللا من حيث 
  .فرسخان ابتالهم اللَُّه بأن أحرق جنتهم » صنعاء « كان بينهم وبني : قال الكليبُّ 

 -عليه الصالة والسالم  -جنة بصوران على فراسخ من صنعاء ، وكان أصحاب هذه اجلنة بعد رفع عيسى : وقيل 
  .بيسري 
  .كانوا من بين إسرائيل : وقيل 
ن ثقيف ، وكانوا خبالء ، وكانوا جيذون النخل ليالً من أجل املساكني ، فأرادوا حصاد زرعها ، وكانوا م: وقيل 

} فَأَصَْبَحْت كالصرمي { فغدوا عليها فإذا هي قد اقتلعت من أصلها } الَّ َيْدُخلَنََّها اليوم َعلَْيكُْم مِّْسِكٌني { : وقالوا 
ن كان أراد الليل ، فالسوداد مواضعها وكأهنم وجدوا مواضعها محأة ، صرمي ، فإ: الليل ، ويقال أيضاً للنهار : أي 

وإن كان أراد بالصرمي النهار ، فلذهاب الشجر والزَّْرع وخلو األرض منه ، وكان الطائف الذي طاف عليها جربيل 
  .فاقتلعها  -عليه السالم  -

، ولذلك مسيت الطائف ، وليس يف أرض إنه طاف هبا حول البيت مث وضعها حيثُ مدينة الطائف اليوم : فقيل 
  .واألعناب غريها ] والزرع [ احلجازِ بلدة فيها املاء ، والشجر 

إين قد : الدَُّمون ، َبَنى حائطاً ، وقال : مسيت الطائف ، ألن رجالً من العرب يقالُ له : وقال البكريُّ يف املعجم 
  .علم واهللا أ. بنيت لكم حائطاً حول بلدكم ، فسميت الطائف 

وقت الصباح قبل : أي » ُمصْبِحْيَن « ليجذُّهنا : أي » لَيْصرِمُنََّها « حلفوا فيما بينهم : ، أي » إذ أقَْسمُوا « قوله 
  .إن شاء اهللا : مل يقولوا : ، أي » وال َيْسَتثُْنونَ « أن خيرج املساكني 

التامة ، أي داخلني يف الصباح ، كقوله » أصبح  «وهو من » لَيْصرُمنَّها « حال من فاعل » ُمصْبِحْيَن « : قوله 
إذا مسعت بُِسَرى القني فاعلم بأنه مصبح : وقوله ]  ١٣٧: الصافات [ } وَإِنَّكُْم لََتُمرُّونَ َعلَْيهِْم مُّصْبِِحَني { : تعاىل 

مصدرية ، أو » ما  «بلوناهم ابتالء كما بلونا ، و : يف موضع نصب نعتاً ملصدر حمذوف ، أي » كما « والكاف يف 
جواب للقسم ، وجاء على خالف منطوقهم ، » لَيْصرُمنََّها « و » َبلَوَْنا « منصوبة ب » إذَا « و » الذي « مبعىن 

  .بنون املتكلم » لَنْصرمُنََّها « : ولو جاء لقيل 
  .} َوالَ َيْسَتثُْنونَ { : قوله 

كاملثبت يف عدم دخول الواو عليه » ال « املنفي ب  هذه مستأنفة ، ويضعف كوهنا حاالً من حيث إن املضارع
  .مستغىن عنه » قمت وأصك عينه « : وإضمار مبتدأ قبله ، كقوهلم 

ال يستثنون للمساكني من مجلة ذلك القدر الذي كان يدفعه أبوهم للمساكني ، من الثين ، » ال َيسْتثُْنونَ « : ومعىن 
  .واللَِّه ألفعلن كذا إال أن يشاء اللَُّه غريه فقد رد انعقاد تلك اليمني : وهو الكف والرد؛ ألنَّ احلالف إذا قال 



  .ال يستثنون عزمهم عن احلرماِت : املعىن : وقيل 
  .ال يقولون ، إن شاء اهللا : وقيل 

  .ألخرجن إن شاء اهللا ، وال أخرج إال أن يشاء اهللا واحد : ومسي استثناء وهو شرط؛ ألن معىن : قال الزخمشريُّ 
  .أي هالك ، أو بالء طائف ، والطائف غلب يف الشر . } فَطَاَف َعلَْيَها طَآِئفٌ { قوله 

  .هو األمر الذي يأيت ليالً : قال الفراء 
  .وذلك ال خيتص بليلٍ ، وال هنارٍ ]  ٢٠١: األعراف [ } إِذَا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَِّن الشيطان { ورد عليه بقوله 

  .»  طَْيٌف« : وقرأ النخعيُّ 
  .» طَاِئٌف « وأن يتعلق مبحذوف صفة ل » طاف « جيوز أن يتعلق ب . » ِمن ربِّك « قوله 
جذاذ النخلِ ، وأصل املادة الداللة على القطع ، ومنه الصُّرم ، : والصرام . } فَأَصَْبَحْت كالصرمي { : قوله 

  ]ل الطوي: [ وهو القطيعة؛ قال امرؤ القيس  -بالضم والفتح  -والصَّْرم 
  وإنْ كنِت قَْد أزَمْعتِ َصْرِمي فأْجمِلي... أفَاِطُم َمْهالً َبْعَض هذا الَتدلُّلِ  - ٤٨٢١

  ]البسيط : [ ومنه الصرمية ، وهي قطعة منصرمة عن الرمل ال تنبت شيئاً؛ قال 
  ُدَعاٍف َتَغيََّر ، إالَّ النُّؤُي والوِت... وبالصَّرَميِة ِمنُْهْم َمْنزِلٌ َخلٌَق  - ٤٨٢٢

قرب انفصاهلما ، وأصرم : انقطع لبنها ، وانصرم الشهر والسنة ، أي : القاطع املاضي ، وناقة مصرمة : والصارم 
  .ساءت حاله ، كأنه انقطع سعده : زيد 

  .هي األشجار املْنَصرِم محلها : قيل . » كالصَّرميِ « فقوله 
الصُّبُح؛ ألنه انصرم من : النهار وقيل : ، والصرمي أيضاً الصرمي ، لسواده : كالليل؛ ألنه يقال له : وقال ابن عباس 

  .فهو من األضداد . الليلة ، قاله األخفش 
  .الصرمي الليل ، والصرمي النهار : وقال مشر 

  .رملة معروفة باليمنِ ال تنبت شيئاً : الصرمي : وقيل 
  .قطوع ما فيه امل: كالزرع احملصود ، فالصرمي مبعىن املصروم ، أي : وقال الثوريُّ 
  .قطع ، فالصرمي مفعول أيضاً : صرم عنها اخلري ، أي : وقال احلسُن 
  .صرمية وصرائم ، فالرملة ال تنبت شيئاً ينتفع به : كالرملة انصرمت من معظم الرمل ، يقال : وقال املؤرج 

  .» فاعل « مبعىن  ،» فَِعْيل « مسي الليل صرمياً؛ ألنه يقطع بظلمته عن التصرف ، وهلذا يكون : وقيل 
  .ويف هذا نظر؛ ألن النهار يسمى صرمياً ، وال يقطع عن التصرف : قال القشرييُّ 

  .مسي الليل صرمياً؛ ألنه يصر نور البصر ويقطعه : وقيل 
  .فصل يف بيان أن العزم مما يؤاخذ به اإلنسان 

ألهنم عزموا على أن يفعلوا ، فعوقبوا على . يف اآلية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به اإلنسان : قال القرطيبُّ 
  ] . ٢٥: احلج [ } َوَمن ُيرِْد ِفيِه بِإِلْحَاٍد بِظُلْمٍ نُِّذقُْه ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ { : فعلهم؛ ونظريه قوله تعاىل 

  :ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

: يا رسول اهللا ، هذا القاتل فما بال املقتول؟ قال : قُْتولُ يف النَّارِ ، قيل إذَا التَقَى املُسِلَماِن بِسْيِفهَِما فالقَاِتلُ واملَ« 
آل [ } وَلَْم ُيِصرُّواْ على َما فََعلُواْ { : وقد مضى يف آل عمران عند قوله » إنَّه كَانَ حريصاَ على قَْتلِ صاِحبِه 

  ] . ١٣٥: عمران 



  .} فََتَناَدْواْ ُمصْبِِحَني { : قوله 
يعين باحلرث الثِّمار والزروع واألعناب ، } اغدوا على َحرِْثكُمْ { : ملا أصبحوا قال بعضهم لبعض : ل قال مقات

  .، ألهنم أرادوا قطع الثمار من األشجار » صَارِمْيَن « : ولذلك قال 
مها ما هو مبعىن تنادوا هبذا الكالم ، وأن تكون املفسرة ، ألنه تقد: جيوز أن تكون املصدرية ، أي » أن اغْدُْوا « 

  .القول 
  .اغدوا إىل حرثكم ، وما معىن على؟ : هالَّ قيل : فإن قلت « : قال الزخمشريُّ 

غدا عليهم العدو وجيوز أن يضمن : ملا كان الغدو إليه ليصرموه ، ويقطعوه كان غدواً عليه كما تقول : قلت 
  .هى انت» يغدى عليهم باجلفنة ويراح : الغدو معىن اإلقبال كقوهلم 

« ، وفيه نظر؛ لورود تعديه ب » َعلَى « فاحتاج إىل تأويل تعديه ب » إىل « متعدياً يف األصل ب » غََدا « فجعل 
  ]الوافر : [ يف غري موضع؛ كقوله » َعلَى 

  َنَشاَوى واجِديَن لََما َنَشاُء... وقَْد أغُْدو على ثَُبٍة ِكرامٍ  - ٤٨٢٣
» غدوُت عليه « بكرُت عليه و : تقول » بكر « فليعدوه هبا ، ومرادفه » لَى َع« وإذا كانوا قد عدوا مرادفه ب 

  ]الطويل : [ مبعىن واحد؛ قال 
  قُُعوداً إلْيهِ بالصَّرميِ َعواِذلُه... َبكَْرُت َعلْيِه غُْدوةً فَرأْيُتُه  - ٤٨٢٤

  .قاطعني حادين  :» صارمني « جوابه حمذوف ، أي فاغدوا و . } إِن كُنُتْم صَارِِمَني { قوله 
  .سيف صارم : ماضني العزم من قولك : وقيل 
يتشاورون فيما بينهم ، واملعىن خيفون كالمهم ، ويسرونه لئال يعلم هبم : أي . } فانطلقوا َوُهْم َيَتَخافَُتونَ { قوله 

  .أحد ، قاله عطاء وقتادة 
  .وهو من خفت خيفت إذا سكت ، ومل يبني 

  .» ى وَخفَت ، كالمها يف معىن الكتم ، ومنه اخلمود واخلفاء وخَفَ« : قال ابن اخلطيب 
خيفون أنفسهم من الناس ، حىت ال يروهم ، وكان أبوهم خيرب الفقراء واملساكني فيحضروا وقت احلصاد : وقيل 

  .والصرام 
  .» اْنطَلقُوا « مجلة حالية من فاعل } َوُهْم يََتَخافَُتونَ { : وقوله 
  .} ْدُخلَنََّها اليوم َعلَْيكُْم مِّْسِكنيٌ أَن الَّ َي{ : قوله 

الَّ { : يقوله بعضهم لبعض : يتخافتون هبذا الكالم ، أي : مفسرة ، وجيوز أن تكون مصدرية ، أي » أنْ « 
  .} َيْدُخلَنََّها اليوم َعلَْيكُْم مِّْسِكٌني 

  .ال متكنوه من الدخول : ، أي والنهي للمسكني عن الدخول هنٌي هلم عن متكينه منه : قال ابن اخلطيب 
إما على إضمار القولِ كمذهب البصريني ، وإما على » أنْ « بإسقاط » ال يْدُخلنََّها « : وقرأ عبد اهللا وابن أيب عبلة 

  .جمراه كقول الكوفيني » يََتخافُتونَ « إجراء 
  .} َوغََدْواْ على حَْرٍد قَاِدرِينَ { : قوله 

هو » على حَرٍد « متعلق به وأن يكون » َعلى َحْردٍ « و » غََدْوا « حاالً من فاعل »  قَاِدرْيَن« جيوز أن يكون 
  .إما حال ثانية ، وإما حال من ضمري احلالِ األول » قَاِدرْيَن « احلال و 



  .قاله السديُّ وسفيان . الغضب واحلنق : قيل : واحلرد 
  ]الطويل : [ وأنشد لألشهب بن رميلة 

  َتساقَْوا على َحْرٍد ِدماَء األَساوِِد... ًرى القَْت أسُوَد َخفيٍَّة أُسوُد َش - ٤٨٢٥
  ]الرجز : [ ومثله : قيل 

  َمملُوءةً ِمْن غَضبٍ وَحْرِد... إذَا جِياُد اخلَْيلِ َجاءْت َتْرِدي  - ٤٨٢٦
  ]الوافر : [ عطف ملا تغاير اللفظان؛ كقوله 

  وألْفَى قْوهلَا كِذباً وَمْينَا..  - ٤٨٢٧
  .قل لبنها : على منع من حاردت الناقة حراداً ، أي » َعلى حَْرٍد « : ال أبو عبيدة والقتييب ق

  .قل مطرها ، وخريها : واحلرود من النوق القليلة الدر ، وحاردت السَّنةُ 
  .َحَرَد فهو حردان وحارد ، وليوث حوارد : حيرد حرداً ، وقد تفتح فيقال  -بالكسر  -حرد : ويقال 
. انعزل : حروداً وحرداً ، أي  -بالضم  -َيْحُردُ  -بالفتح  -حََرَد : االنفراد ، يقال : احلرد ، واحلرود : وقيل 

  .منفرد : ومنه كوكب حارد ، أي 
  .هي لغة هذيل : قال األصمعي 
  .تنحى عن قومه ، ومل خيالطهم : حرد حيرد حروداً ، أي : يقال : وقال القرطيبُّ 
  .ل حريد من قوم حرداء ، وقد حََرَد َيْحرُِد ُحرُوداً إذا ترك قومه ، وحتول عنهم رج: وقال أبو زيٍد 
: [ واملنفرد واملنحرد يف لغة هذيل وأنشد أليب ذؤيب : فريد وحيد ، قال : رجل حريد ، أي : قال األصمعي 

  ]البسيط 
  كأنَُّه كَوكٌَب يف اجلَوِّ مُْنِحرُِد..  - ٤٨٢٨

  .وهو سهيل : م ، قال باجلي: ورواه أبو عمرو 
قصدت : حردت حردك ، أي : حرداً ، قصداً ، تقول  -بالكسر  -حََرد ْحيرُِد : احلرُد القصد ، يقال : وقيل 

  ]الرجز : [ قصدك؛ قال الراجز 
  َيحْرُِد َحْردَ اجلَنَِّة املُِغلَّْه... أقَْبلَ سَْيلٌ َجاَء ِمْن ِعْنِد اللَّه  - ٤٨٢٩

  .على جد وجهد : ، أي » َعلى حَْرٍد « :  وقال قتادة وجماهٌد
  .على أمر جمتمع قد أمسوه بينهم : أي : وقال القرطيبُّ وجماهد وعكرمة 

  .» وهذا معىن القصِد « : قال البغويُّ 
  .على حاجٍة وفاقٍة : وقال احلسُن 

  .احلرد اسم جنتهم بعينها ، قاله السديُّ : وقيل 
إما من القدرة وهو الظاهُر ، وإما من التقدير ، » قَاِدرْيَن « و . وفيهما بعد .  حرد اسم قريتهم: وقال األزهريُّ 

  .مضيقني على املساكني : وهو التضييق ، أي 
  .باإلسكان : وقرأ العامة 

  .بالفتح ، ومها لغتان : وقرأ أبو العالية وابن السميفع 
  »قادرين « فصل يف تفسري 

  .د قدروا أمرم ، وبنوا عليه ق» قادرين « ومعىن : قال الفرَّاء 



  .قادرين على جنتهم عند أنفسهم : وقال قتادة 
  .قادرين على املساكني : وقال الشعيبُّ 

  .منعوا وهم واجدون : معناه من الوجود ، أي : وقيل 
  .وغدوا ، وكانوا عند أنفسهم ، ويف ظنهم أهنم قادرون على منع املساكَني : ومعىن اآليِة 

يعين اجلنة حمترقة ، ال شيء فيها قد صارت كالليل األسود ينظرون إليها كالرماد أنكروها ، . } ا َرأَْوَها فَلَمَّ{ قوله 
ضللنا الطريق إىل جنتنا ، مث ملا تأملوا وعرفوا أهنا هي ، : أي » إنَّا لضالُّونَ « : وشكوا فيها ، وقال بعضهم لبعض 

  .خريها بشؤم عزمنا على البخل ومنعنا الفقراء ، قاله قتادة حرمنا } َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ { : قالوا 

: أي } َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ { عن الصَّواب يف غدونا على نية منع املساكني ، فلذلك عوقبنا » إنَّا لضالُّون « : وقيل 
  .حرمنا جنتنا مبا صنعنا 
إيَّاكم واملَعاِصي إنَّ العَْبَد ليذْنبُ الذَّْنَب فُيحَرمُ  « »: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى ابن مسعود قال 
  .اآليتني » } فَطَاَف َعلَْيَها طَآِئٌف مِّن رَّبَِّك َوُهمْ نَآِئُمونَ { : مث تال « بِِه رِْزقاً كان هُيِّىء له 

هال تستثنون ، : أي } لَْوالَ ُتسَبُِّحونَ : ْم أَلَْم أَقُلْ لَّكُ{ ، يعين أعدهلم ، وأفضلهم وأعقلهم } قَالَ أَْوَسطُُهمْ { : قوله 
قاله جماهٌد وغريه ، وهذا يدل على أن هذا األوسط كان يأمرهم باالستثناء ، فلم يطيعوه . وكان استثناؤهم تسبيحاً 

.  
بحان اهللا س: ، أي تقولون » َهالَّ تسبُِّحونَ اللََّه « : كان استثناؤهم سبحان اهللا ، فقال هلم : قال أبو صاحلٍ 

  .وتشكرونه على ما أعطاكم 
، فجعل جماهد التسبيح يف موضع إن شاء اللَُّه؛ ألن املعىن  -عز وجل  -أصل التسبيحِ التنزيه هللا : وقال النحاس 

  .تنزيه اهللا أن يكون شيء إال مبشيئته 
خالف إرادة اهللا تعاىل ،  التسبيُح عبارة عن تنزيهه عن كل سوء فلو دخل شيء يف الوجود على: وقال ابن اخلطيب 

  .مزيل هذا النقص ، فكان ذلك تسبيحاً » إن شاء اهللا « : لوجب عود النقص إىل قدرة اهللا تعاىل ، فقولك 
  .هالَّ َتْستغفرونُه من ِفْعلكُم ، وتتوبون إليه من خبث نيتكم : املعىن : وقيل 
توبوا عن هذه املعصية قبل : ال والقوة ، قال هلم أوسطهم إنَّ القوم ملَّا عزموا على منع الزكاِة واغتروا بامل: قيل 

فحينئذ } أَلَْم أَقُلْ لَّكُمْ لَْوالَ ُتسَبُِّحونَ { : نزول العذابِ ، فلما رأوا العذاب ذكرهم أوسطهم كالمُه األول ، وقال 
عباس يف قوهلم سبحان ربنا أي نستغفر ربنا من  قال ابن} سُْبَحانَ َربَِّنآ إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني {ِ : اشتغلوا بالتوبة وقالوا 

  .ذنوبنا ألنا كنا ظاملني ألنفسنا يف منعنا املساكني 
عن الفحشاء [ هذا التسبيُح ُهو الصَّالةُ كأهنم كانوا يتكاسلون يف الصالة ، وإال لكانت ناهية هلم : وقال احلسُن 

  .هللا ، وعلى قول إن شاء اهللا إىل أن يواظبوا على ذكر ا] واملنكر ، ولكانت داعية هلم 
أنت أشرت علينا هبذا : يلوم بعضهم بعضاً ، يقول هذا هلذا : أي . } فَأَقَْبلَ بَْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ يََتالََوُمونَ { قوله 

أنت رغبتين يف مجع املال ، مث نادوا على : أنت خوفتنا بالفقر ، ويقول الثالث لغريه : الرأي ، ويقول ذلك هلذا 
  .عاصني مبنع حق الفقراِء ، وترك االستثناء : أي } ياويلنا إِنَّا كُنَّا طَاِغَني { : نفسهم بالَوْيلِ فقالوا أ

} عسى َربَُّنآ أَن يُْبِدلََنا َخيْراً مِّنَْهآ { طغينا نعم اللَِّه ، فلم نشكرَها كما شكرها آباؤنا من قبل : وقال ابُن كيسان 
ا اهللا خرياً منها لنصنعّن كما صنع آباؤنا فدعوا اهللا وتضرعوا فأبدهلم اهللا من ليلتهم ما هو إن أبدلن: تعاقدوا وقالوا 

  .خري منها 



  .بالتخفيف والتشديد ، ومها لغتاِن » يبدلنا « : قرىء 
 :التبديلُ تغري الشيء ، أو تغري حاله وعني الشيء قائم ، واإلبدال رفع الشيء ووضع آخر مكانه ، مث قال : وقيل 

  .طالبون منه اخلري راجعون لعفوه : أي } إِنَّآ إىل َربَِّنا َراِغُبونَ { 

إن اهللا أمر جربيل عليه السالم أن يقتلع تلك اجلنة ، بزغر من أرض الشام ، ويأخذ من أرض الشام : قال املفسرون 
  .جنة ، فيجعلها مكاهنا 

اخليوان فيها عنب حيمل : هم أبدهلم اللَُّه جنة يقال هلا إن القوم ملا أخلصوا وعرف اهللا منهم صدق: وقال ابن مسعود 
  .البغل منها عنقوداً واحداً 

  .دخلت تلك اجلنة ، فرأيت كُلَّ عنقوٍد منها كالرَّجلِ األسوِد القائمِ : وقال أبو خالد اليماين 
كان ذلك منهم ، أو على حد ما يكون من  ال أدري إمياناً} إِنَّآ إىل َربَِّنا َراِغُبونَ { : قول أهل اجلنة : وقال احلسُن 

  .فتوقف يف كوهنم مؤمنني . املشركني إذا أصاهبم الشدة 
  .وسئل قتادةُ عن أهل اجلنَّة ، أهم من أهل اجلنَّة أم من أهل النَّارِ؟ 

  .لقد كلفتين تعباً : قال 
  .حكاه القشريي . إهنم تابوا وأخلصوا : واألكثرون يقولون 

مثل ذلك العذاب عذاب الدنيا وأما عذاب اآلخرة فأكرب : مبتدأ وخريه مقدم ، أي . } العذاب  كَذَِلَك{ : قوله 
  .} لَْو كَانُواْ َيْعلَُمونَ { منه 

  .عذاب الدنيا وهالك األموال : أي » كذَلَك الَعذاُب « : قال ابُن زيٍد 
كفعلنا هبم : دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم أي هذا وعظٌ ألهل مكة بالرجوعِ إىل اللَّه ملا ابتالهم باجلدب ل: وقيل 

  .} َولََعذَابُ اآلخرة أَكَْبُر لَْو كَاُنواْ َيْعلَُمونَ { نفعل مبن تعدى حدودنا يف الدنيا 
هذا مثل ألهل مكة حني خرجوا إىل بدر ، وحلفوا ليقتلنَّ حممداً ، وأصحابه ، ولريجعوا إىل أهل : قال ابُن عباسٍ 
فوا بالبيت ، ويشربوا اخلمر ، وتضرب القيانُ على رءوسهم ، فأخلف اهللا ظنهم ، وقتلوا وأسروا مكة ، حىت يطو

  .واهنزموا كأهل هذه اجلنة ملا خرجوا عازمني على الصرم ، فخابوا 
  فصل يف العربة من هذه اآلية بضرب املثل

 - ١٤: القلم [ } لى َعلَْيِه آيَاُتَنا قَالَ أََساِطُري األولني أَن كَانَ ذَا َمالٍ َوَبنَِني إِذَا تت{ قوله تعاىل : قال ابن اخلطيب 
ألجل أن أعطاه اهللا املال والبنني كفر باهللا ، كال ، بل اهللا تعاىل إمنا أعطاه ذلك لالبتالء ، فإذا : ، واملعىن ]  ١٥

ريِة دمر اهللا جنتهم ، فكيف حال صرفه إىل الكفر دمر اهللا عليه ، بدليل أن أصحاب اجلنة ملا أتوا هبذه املعصيِة اليس
  .من عاند الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وأصرَّ على الكفر واملعصيِة 

  فصل يف بيان هل كان احلق واجباً عليهم أم ال؟
  .إن احلق الذي منعه أهل اجلنَّة املساكني كان واجباً عليهم ، وحيتمل أنه كان تطوعاً ، واألول أظهر : قيل 

  .مكية ، فبعد محل اآلية على ما أصاب أهل مكة من القحِط ، وعلى قتال بدر السورة : وقيل 

أَمْ ) ٣٦(َما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ ) ٣٥(أَفََنجَْعلُ الُْمْسِلِمَني كَالُْمْجرِِمَني ) ٣٤(إِنَّ ِللُْمتَِّقَني ِعْنَد رَبِّهِْم َجنَّاِت النَّعِيمِ 
أَْم لَكُْم أَْيَمانٌ َعلَْيَنا َباِلَغةٌ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة إِنَّ لَكُْم لََما ) ٣٨(إِنَّ لَكُْم ِفيِه لََما َتخَيَُّرونَ ) ٣٧(لَكُْم ِكَتاٌب ِفيِه َتْدُرُسونَ 

  ) ٤١(َصاِدِقَني  أَْم لَُهمْ ُشَركَاُء فَلَْيأْتُوا بُِشرَكَائِهِْم إِنْ كَاُنوا) ٤٠(َسلُْهمْ أَيُُّهْم بِذَِلَك َزِعيٌم ) ٣٩(َتْحكُُمونَ 



جناٌت ليس فيها إال النعيُم اخلالُص ال يشوبه ما ينغُصه كما : ، أي } إِنَّ لِّلُْمتَِّقَني ِعْنَد َربِّهِمْ َجنَّاِت النعيم { : قوله 
  .يشوب جناِت الدنيا 

يف الدنيا فال بد وأن يُفضِّلنا  إن اهللا تعاىل فضَّلنا عليكم: ملا نزلت هذه اآلية ، قال كفَّاُر مكة للمسلمني : قال مقاتل 
أَفََنجَْعلُ { : فأجاب اهللا عن هذا الكالم بقوله . عليكم يف اآلخرة ، فإن مل حيصل التفضيلُ ، فال أقل من املساواِة 

ْحكُُمونَ َما لَكُْم كَْيَف َت{ : إن التسوية بني املُطيع والعاصي غُري جائزة مث وبَّخُهْم فقال : ، أي } املسلمني كاجملرمني 
  .هذا احلكم األعوج كأن أمر اجلزاِء مفوٌض إليكم حىت حتكموا فيه } 

  .» جنَّاِت « جيوز أن يكون منصوباً باالستقرار ، وأن يكون حاالً من . » ِعنَد ربِّهِْم « : قوله 
  فصل يف رد كالم القاضي

كاملتنايف ، والفاسق ملا كان جمرماً ،  يف اآلية دليل واضح على أن وصف اإلنسان بأنه مسلم وجمرم: قال القاضي 
  .وجب أن ال يكون مسلماً 

وأجيب بأنه تعاىل أنكر جعل املسلم مثالً للمجرم ، وال شك أنه ليس املراد إنكار املماثلة يف مجيع األمور ، فإهنما 
إنكارُ : ل املراد متماثالن يف اجلوهرية ، واجلسمية ، واحلدوث ، واحليوانية ، وغريها من األمور الكثرية ، ب

أن يكون إنكار أثر اإلسالم مساوياً ألثر جرم : استوائهما يف اإلسالم واجلرم ، أو يف آثارِ هذين األمرينِ ، فاملراد 
  .اجملرم عند اهللا ، وهذا ال نزاع فيه ، فمن أين يدل على أن الشخص الواحد ميتنع فيه كونه مسلماً وجمرماً؟ 

  فصل يف رد كالم اجلبائي
دلت اآلية على أن اجملرم ال يكون ألبتةَ يف اجلنِة؛ ألنه تعاىل أنكر حصول التسوية بينهما يف الثواب ، : ل اجلبائيُّ قا

بل لعله يكون ثواب اجملرم أزيد من ثواب املسلم ، إذا كان اجملرُم أطول عمراً من املسلم ، وكانت طاعته غري حمبطٍة 
التسوية يف درجة الثوابِ ، ولعلهما ال يستويان فيه بل يكون ثواب املسلمِ هذا ضعيٌف ، ألنا بينا : واجلواُب . 

مل ال جيوز أن يكون املراد من اجملرمني هم الكفار الذين : الذي مل يعص أكثر من ثواب من عصى ، على أنا نقول 
  .شهور يف اللغة والعرِف حكى اهللا عنهم هذه الواقعة ، ألن محل اجلمع احمللى باأللف والالم على املعهود السابق م

أَْم لَكُمْ ُسلْطَانٌ مُّبٌِني { وهذا كقوله . ألكم كتاب جتدون فيه املطيع كالعاِصي : أي . } أَْم لَكُْم ِكَتابٌ { : قوله 
. ١٥٧ - ١٥٦: الصافات [ } فَأُْتواْ بِِكتَابِكُْم   [  

  .} إِنَّ لَكُْم ِفيِه { : قوله 
  :ا ثالثة أوجه العامة على كسر اهلمزة ، وفيه

تدرسون يف الكتاب أن لكم ما حتتاجونه ، فلما دخلت الالُم كسرت : ، أي » َتْدُرُسونَ « أهنا معمولة ل : أحدها 
  . -بالكسر  -وعلمت إنك لعاقل  -بالفتح  -علمت أنك عاقل : اهلمزة ، كقولك 

كَْنا َعلَْيِه ِفي اآلخرين َسالٌَم على ُنوحٍ ِفي َوَتَر{ : أن تكون على احلكايةِ للمدروسِ كما هو ، كقوله : والثاين 
  }العاملني 

  .، قاهلما الزخمشري ]  ٧٩،  ٧٨: الصافات [ 
  .» وختري الشيء واختاره ، أخذ خريه ، كتنخله وانتخله ، أخذ منخوله « : ويف الفرق بني الوجهني عسٌر ، قال 

  .» كتاٌب فلكُْم متخري  إن كَان لَكُْم« أهنا على االستئناف على معىن : الثالث 
إن لكم يف هذا : أي } إِنَّ لَكُْم ِفيِه ملَا َتَخيَُّرونَ { : مث ابتدأ فقال » َتْدرُسونَ « مت الكالم عند قوله : قال القرطيب 

  .األوىل والثانية راجعة إىل الكتاب » ِفْيِه « ليس لكم ذلك ، والكناية يف : الكتاب إذن ما ختريون ، أي 



إال أن فيه زيادة الم التأكيد ، » َتْدرُسونَ « وهو منصوب ب . بفتح اهلمزة » أنَّ لَكُْم « : حة والضحاك وقرأ طل
  .بالفتح ]  ٢٠: الفرقان [ } إِالَّ إِنَُّهْم لََيأْكُلُونَ الطعام { وهي نظري قراءة 

» أإنَّ لَكُْم ملَا َتْحكُمونَ » « فْيِه ملَا ختيَُّرونَ  أإنَّ لكُْم« يف املوضعني ، يعين » أإنَّ لَكُْم « : وقرأ األعرج وابن هرمز 
  .باالستفهام فيهما مجيعاً 

مؤكدة والبالغة املؤكدة } َعلَْيَنا بَاِلَغةٌ { عهود ومواثيق : ، أي } أَْم لَكُْم أَْيَمانٌ { : مث إنه تعاىل زاد يف التوبيخ فقال 
  .ىل استوثقتم هبا يف أن يدخلكم اجلنة أم لكم عهود على اهللا تعا: باهللا تعاىل ، أي 

  .أم ضمنا لكم ، وأقسمنا لكم بأميان مغلطة متناهية يف التوكيد : واملعىن : قال ابن اخلطيب 
  .» َباِلَغةٌ « : قوله 

كائنة لكم زمن االستقرار أي » لَكُْم « متعلق مبا تعلق به } إىل َيْومِ القيامة { و » أْيَمانٌ « العامة على رفعها نعتاً ل 
  .تبلغ إىل ذلك اليوم ، وتنتهي إليه : ، أي » ببالغة « إىل يوم ، أو 

  .بنصبها : وقرأ زيد بن علي واحلسن 
  .ألهنا ختصصت بالعمل ، أو بالوصف » أْيَمانٌ « على احلال من : فقيل 

ضمري منه ، وإما من الضمري يف  ففيه« أميانٌ » ألنه خرب عن « لَكُْم » على احلال من الضمري يف « : وقال القرطيبُّ 
وصفاً لألميان ال متعلقاً بنفس األمياِن؛ ألن فيه ضمرياً منه كما يكون إذا كان خرباً « علينا » إن قدرت « علْيَنا » 

  .عنه 
  .» وصفاً لألميان « علينا إن قدرت علينا » من الضمري يف : وقيل 
  .ألنفسكم من اخلري والكرامة : ي أ. } إِنَّ لَكُْم لََما َتْحكُُمونَ { : وقوله 
  .ألهنا مبعىن أقسام » أْيمانٌ « : ، جواب القسم يف قوله } إِنَّ لَكُْم لََما َتْحكُُمونَ { : قوله 
أيهم كفيل مبا تقدم ذكره ، : هؤالء املتقولني عليَّ  -يا حممد  -سل : أي . } َسلُْهْم أَيُُّهم بِذَِلكَ َزِعيمٌ { : قوله 

  ] . ٧٢: يوسف [ } وَأََناْ بِِه َزعِيٌم { : الكفيل والضمني ، قاله ابن عباس وقتادة ، لقوله تعاىل  :والزعيم 
  .القائم باحلجة والدعوى : الزعيم هنا : وقال ابُن كَْيَسان 

  .الرسول : الزعيم : وقال احلسن 
« ضمني وكفيل وقد تقدم أن : أي  ،» زعيٌم « متعلق ب » بذلك « و » َسلُْهْم « متعلق ب » أَيُّهم « : قوله 
  :، أو الباء كقوله » َعْن « تعلق لكونه سبباً يف العلم ، وأصله أن يتعدى ب » َسألَ 

  ]الطويل : [ ، وقوله ]  ٥٩: الفرقان [ } فَاسْأَلْ بِِه َخبِرياً { 
  . . .فإنْ َتْسألُونِي بالنِّساِء  - ٤٨٣٠

  .كما تقدم تقريره واجلملة يف موضع نصب بعد إسقاط اخلافض 
  .هذه قراءة العامة . } أَْم لَُهْم ُشرَكَآُء { : قوله 

  .بلفظ املصدرِ } أم هلم شرك فليأتوا بشركهم { : وقرأ عبد اهللا 
هِْم فَلَْيأتُواْ بُِشَركَآِئ{ شهداء : شركاُء ، أي : أهلم ، وامليم صلة ، ومعىن : ، أي } أَْم لَُهْم ُشرَكَآُء { : قال القرطيبُّ 

  .يف دعواهم } إِن كَانُواْ َصاِدِقنيَ { يشهدون على ما زعموا } 
  .فليأتوا بشركائهم إن أمكنهم ، فهو أمر تعجيز : وقيل 

  :يف تفسريه وجهان « : وقال ابن اخلطيب 



ل املؤمنني أن املعىن أم هلم أشياء يعتقدون أهنا شركاء هللا ويعتقدون أن أولئك شركاء جيعلوهنم يف اآلخرة مث: األول 
َهلْ ِمن { : يف الثواب ، واخلالص من العقابِ ، وإمنا إضاف الشركاء إليهم؛ ألهنم جعلوها شركاء للَِّه ، كقوله 

  ] . ٤٠: الروم [ } ُشَركَآِئكُْم مَّن َيفَْعلُ ِمن ذَِلكُْم مِّن َشْيٍء 
سلمني واجملرمني فليأتوا هبم إن كانوا صادقنيَ أم هلم أناسٌ يشاركوهنم يف هذا املذهب ، وهو التسوية بني امل: الثاين 

يف دعواهم ، واملراد بيان أنه كما ليس هلم دليل عقلي ، وال دليل من كتاب يدرسونه ، فليس هلم من يوافقهم من 
  .» العقالء على هذا القولِ ، فدل ذلك على بطالنه 

خَاِشَعةً أَْبصَاُرُهْم َتْرهَقُُهْم ِذلَّةٌ َوقَْد كَانُوا ُيْدَعْونَ ) ٤٢(ا َيْسَتِطيُعونَ َيْوَم ُيكَْشُف َعْن َساقٍ وَُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد فَلَ
َوأُْمِلي ) ٤٤(فَذَْرنِي َوَمْن ُيكَذُِّب بَِهذَا الَْحِديِث سََنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيثُ لَا َيْعلَُمونَ ) ٤٣(إِلَى السُّجُوِد َوُهْم سَاِلُمونَ 

  ) ٤٧(أَْم ِعْنَدُهُم الَْغْيُب فَُهْم َيكُْتُبونَ ) ٤٦(أَْم َتسْأَلُُهمْ أَجًْرا فَُهْم ِمْن َمْغَرمٍ ُمثْقَلُونَ ) ٤٥(ْيِدي َمِتٌني لَُهْم إِنَّ كَ

  :مث إنه تعاىل ملا أبطل قوهلم شرح بعده عظمة يوم القيامة ، وهو قوله 
فليأتوا بشركائهم يوم يكشُف عن ساق ليشفع : أي » فلَيأتُوا  «منصوب بقوله » َيْوَم « } َيْوَم ُيكَْشُف َعن َساقٍ { 

  .» صَاِدقَني « الشركاء هلم وحينئذ ال يوقف على 
أو ب . يوم يكشف يكون كيت وكيت : فيكون مفعوالً به ، أو مبحذوٍف وهو ظرف ، أي » اذْكُْر « أو بإضمارِ 

  .قاله أبو البقاء . » َخاِشعةً « 
  .مقام الفاعل  قائم» َعْن ساقٍ « و 

وعنه أيضاً . الشدة والساعة : بالتاء من فوق مبنياً للفاعل ، أي » تكشف « : وقرأ ابن مسعود وابن أيب عبلة 
  .مبنياً للمفعول : كذلك 

الشدة ، : تكشف هي ، أي : إن املفعول مستتر ، أي : وهي مشكلة ، ألن التأنيث ال معىن له هاهنا إال أن يقال 
  .تكشف عن ساقها : مبحذوف ، أي » ساقٍ  َعْن« ويتعلق 

أي يشتد : بالتاء مبنياً للفاعل واملفعول مجيعاً ، والفعل للساعة ، أو احلال » وتكشف « : ولذلك قال الزخمشري 
  .احلال ، أو الساعة 

إذا دخل يف الكشف ، وأكشف » أكشف « من  -بضم التاء أو الياء وكسر الشني  -» وُيكِشفُ « : وقرىء 
  .أخلع وكشف الساق كناية عن الشدة : ويقال له أيضاً . لرجل إذا انقلبت شفته العليا النكشاف ما حتتها ا

  ]الرجز : [ قال الراجز 
  وِمْن ِطرَاِدي الطَّْيَر َعْن أْرَزاِقهَا... َعجِْبُت ِمْن َنفِْسي وِمْن إْشفَاِقَها  - ٤٨٣١

  َراِءَ ْبرِي اللَّْحَم َعْن ُعراِقهَاَحْم... يف َسنٍة قَْد كشَفَْت َعْن َساِقَها 
  ]الطويل : [ وقال حامت الطائيُّ 

  وإنْ َشمَّْرَت َعْن َساقَها احلَْرُب َشمَّرَا... أُخو احلَْربِ إنْ َعضَّْت به احلَْرُب عضََّها  - ٤٨٣٢
  ]جمزوء الكامل : [ وقال اآلخر 

  الشَّرِّ الَبواُحوَبَدا ِمَن ... كَشفَْت لَُهْم َعْن َساِقَها  - ٤٨٣٣
  ]الرجز : [ وقال الراجز 

  وَجدَِّت احلَْرُب بِكُْم فَجِدُّوا... قَْد َشمَرْت َعْن َساِقَها فُشدُّوا  -أ  ٤٨٣٤



  ]السريع ، أو الرجز : [ وقال اآلخر 
  وقَامِت احلَْرُب بَِنا على سَاْق... َصْبراً أُماُم إنَُّه َشرُّ بَاْق  -ب  ٤٨٣٤

الكشُف عن الساق واإلبداء عن اخلدام مثل يف شدة األمر وصعوبة اخلطب ، وأصله يف الروع : قال الزخمشريُّ 
  :واهلزمية وتشمري املخدراِت عن سوقهن يف اهلرب وإبداء خدامهن عند ذلك؛ قال حامت 

  . .. . . .أخو احلَْربِ  -أ ٤٨٣٥
  ]اخلفيف : [ وقال ابن قيس الرُّقيَّاِت 

  َعْن ِخَدامِ الَعقيلَةُ الَعذْراُء... ْيَخ عْن بنيِه وُتْبِدي ُتِذِهلُ الشَّ -ب  ٤٨٣٥
  .انتهى 

  »الساق « فصل يف 
  .كرب وشدة : ، قال } َيْوَم ُيكَْشُف َعن َساقٍ { : قال ابن عباس يف قوله تعاىل 

  .شدة األمر وحده : وعن جماهد 
  .أشد ساعٍة يف القيامة : وروى جماهد عن ابن عباس قال 

  .إذا اشتد األمر ، أو احلرب قيل كشف األمر عن ساقه : عبيدة وقال أبو 
أن من وقع يف شيء حيتاج فيه إىل اجلد ، مشر عن ساقه ، فاستعري الساق والكشف عنها يف موضع : واألصل فيه 

  .الشدة 

مر ، يوم يكشُف عن أصل األ: أصله الذي به قوامه كساق الشجرة ، وساق اإلنسان ، أي : ساق الشيء : وقيل 
  .فتظهر حقائق األمور ، وأصلها 

  .يكشف عن ساق جهنم : وقيل 
  .عن ساق العرش : وقيل 
يكشف املريض عن ساقه ليبصر ضعفه ، ويدعوه املؤذنون : يريد وقت اقتراب األجل وضعف البدن ، أي : وقيل 

  .إىل الصالة ، فال ميكنه أن يقوم ، وخيرج 
  »الساق « فصل يف تأويل 
يتعاىل عن األعضاء ، واألبعاض ، وأن  -عز وجل  -فأما ما روي اهللا تعاىل يكشف عن ساقه ، فإنه :  قال القرطيبُّ

  .» يكشف عن نوره عز وجل « : ينكشف ، ويتغطى ، ومعناه أن يكشف عن العظيم من أمره وقيل 
يكشف عن نورٍ عظيمٍ ِخيرُّونَ : قال } َعْن سَاقٍ { ؟؟؟وروى أبو موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل 

  .لُه ُسجَّداً 
إذَا كَانَ َيْوُم « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : حدثين أيب قال : وروى أبو بردة عن أيب موسى قال 

ا َيَعْبدُون ويبقى أهلُ التَّوحيِد ، فيقال الِقَيامِة مثِّل ِلكُلِّ قَْومٍ َما كَاُنوا َيْعبُدونَ ِفي الدُّنَيا فَيذْهُب كُل قَْومٍ إىل َما كَانُو
وتْعرِفُونُه إذَا : لَنا َربٌّ كنَّا َنْعبُدهُ يف الدُّنَيا ، ولَْم َنَرُه ، قال : ما َتْنتَِظُرونَ ، وقَْد ذََهَب النَّاُس ، فيقولون : هلم 

إنه ال شبيَه لَُه ، فيكشُف لَُهم احلجاُب ، : َروُه؟ قالوا فَكْيَف تعرفونه ، ولَمْ َت: َنَعم ، فُيقَالُ لَُهْم : رأيتُموُه؟ فيقولون 
تعاىل  فيْنظُرونَ إىل اللَِّه تعاىل ، فيِخرُّونَ لَهُ ُسجَّداً ، ويبقى أقواٌم ظُُهورُُهْم كََصياِصي الَبقرِ ، فيْنظُرونَ إىل اللَِّه

ْوَم ُيكَْشُف َعن سَاقٍ َوُيْدَعْونَ إِلَى السجود فَالَ َي{ : فرييدون السُُّجوَد ، فال َيْستِطْيُعونَ ، فَذلَك قوله تعاىل 
عبادي ارفعوا رءوسكم ، فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجالً من اليهود : فيقول اهللا تعاىل } َيْسَتِطيُعونَ 



هو لقد  اهللا الذي ال إله إال: فحدثت هبذا احلديث عمر بن عبد العزيز فقال : ، قال أبو بردةُ » والنصارى يف النار 
  .مسعُت يف أهل التوحيد حديثاً هو أحب إيلَّ من هذا : حدثك أبوك هبذا احلديث؟ فحلف له ثالثة أمياٍن ، فقال عمر 

فاعل به ، ونسب اخلشوع لألبصار وإن كانت » أْبصَارُهْم « و » ُيْدَعونَ « حال من مرفوع . } خَاِشَعةٌ { قوله 
  .األعضاء كُلها كذلك لظهور أثره فيها 

  .الثانية » ُيدَعونَ « حال من مرفوع . » وُهْم سَاِلُمونَ « : وقوله 
وذلك أن املؤمنني يرفعون رءوسهم ، ووجوههم » َتْرهقُُهْم ذلَّةٌ « متواضعةٌ : ، أي } َخاِشَعةٌ أَْبَصارُُهْم { ومعىن 

  .ن القار أشد بياضاً من الثلج ، وتسود وجوه الكافرين واملنافقني حىت ترجع أشد سواداً م
  فصل يف تقرير كالم أهل اللغة يف الساق

واعلم أن هذا اعتراف من أهل اللغة بأن : قال ابن اخلطيب بعد أن حكى أقوال أهلِ اللغةِ يف الكشف عن الساق 
، استعماله يف الشدة جماز ، وأمجع العلماء على أنه ال جيوز صرف الكالمِ إىل اجملاز إال بعد تعذر محله على احلقيقة 
  .فإذا أقمنا الدالئل القاطعة على أنه تعاىل يستحيل أن يكون جسماً ، فيجب حينئٍذ صرف هذا اللفظ إىل اجملاز 

الكشف عن السَّاق مثلٌ يف شدَّة األمر ، : واعلم أن صاحب الكشَّاف أورد هذا التأويل يف معرض آخر ، فقال 
الشحيح يده مغلولة : اظم ، وال كشف مثَّ وال ساَق ، كما تقول يوم يشتد ، ويتع} َيْوَم ُيكَْشُف َعن سَاقٍ { فمعىن 

لواله ما وقفنا على هذه األسرارِ : ، وال يد مثَّ ، وال غل ، وإمنا هو مثل يف البخلِ ، مث أخذ يعظم علم البياِن ويقول 
ك إال بعد امتناع محله ال جيوز ذل: إما أن يدعي أنه جيوز صرف اللفظ عن ظاهره بغري دليل ، أو تقول : ، وأقولُ 

على احلقيقة ، واألول باطل باإلمجاع ، وألنا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب تأويالت الفالسفةِ يف أمر املعاد ، فإهنم 
ليس هناك أهنار وال أشجار ، وإمنا هو مثل ]  ٢٣: احلج [ } َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحتَِها األهنار { : يقولون يف قوله 

وليس هناك ركوع وال سجود وإمنا ]  ٧٧: احلج [ } اركعوا واسجدوا { : ادة ويقولون يف قوله تعاىل للّذة والسع
إنه ال يصار إىل التأويل : هو مثل للتعظيم ، ومعلوم أن ذلك يفضي إىل رفع الشرائع ، وفساد الدينِ ، وأما من قال 

ا قولُ كُلِّ أحد من املتكلمني ، فأين الدقائق اليت استند ، إال عند قيام الدليل على أنه ال جيوز محله على ظاهره ، فهذ
هو مبعرفتها واالطالع عليها بواسطِة علم البيان ، مث إن قال بعد أن حكى القول بأن املراد بالساق جهنم ، أو ساق 

ه ، مث العرش ، أو ساق ملك عظيم إن اللفظ ال يدل إال على ساق ، وأما أي شيء هو فليس يف اللفظ ما يدل علي
أنَُّه تعاىل يَتمثَّلُ للَخلْق َيْوَم الِقيامِة ِحْيَن َيُمرُّ املُْسلُمونَ « ذكر حديث ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

لَْو : ْم؟ فيقولون َهلْ َتْعرفُون ربَّكُ: َنعُْبُد اللََّه فُيْشهدُهْم مرَّتنيِ ، أو ثالثاً ، ثُمَّ يقُولَ : َمْن َتْعُبُدونَ؟ فيقولون : فيقول 
قُونَ ظُُهورُهمْ عرَّفَنا َنفَسُه عرفْناُه ، فِعْنَد ذِلَك ُيكَْشُف عن سَاقٍ فَال َيبْقَى ُمؤِمٌن إالَّ َخرَّ للَّه ساجِداً ، وَيْبقَى املُناِف

  .» كالطََّبقِ الَواحِد ، كأنَّما فيَها السَّفاِفيدُ 
  :واعلم أن هذا القول باطل لوجوه : قال 
  .أن الدالئل دلت على أن كل جسم متناهي وكل متناٍه حمدث ، وأنّ كلَّ جسم ممكن وكل ممكن حمدث : ها أحد

أنه لو كان املراد ذلك لكان من حق الساق أن يعرف أهنا ساق خمصوصة معهودة عنده ، وهي ساق : وثانيها 
يوم يكشف عن شدة ، وأي شدة ال : قال الداللة على التعظيم ، كأنه : الرمحن ، أما إذا أمجلت ففائدة التنكري 

  .ميكن وصفها 
بأنه ال : أن التعريف ال حيصل بالكشف عن الساق ، وإمنا حيصل بكشف الوجه ، مث حكى قول أيب مسلم : وثالثها 



د ، وال ويوم القيامة ليس فيها تعب} وَُيْدَعْونَ إِلَى السجود { : ميكن محله على يوم القيامة؛ ألنه تعاىل قال يف وصفه 
  :تكليف ، بل املراد منه إما آخر أيام الرجل يف دنياه ، كقوله تعاىل 

[ } َيْوَم يَأِْتي بَْعُض آيَاِت رَبَِّك { : ، وقوله ]  ٢٢: الفرقان [ } َيْوَم َيَرْونَ املالئكة الَ بشرى َيْوَمِئٍذ لِّلُْمْجرِِمَني { 
نفساً إمياهنا ، وإما حال املرض واهلرم والعجز ، مث إنه يرى الناس اآلية ألنه الوقت الذي ال تنفع ]  ١٥٨: األنعام 

} َوقَْد كَانُواْ ُيْدَعْونَ إِلَى السجود َوُهْم َساِلُمونَ { يدعون إىل الصالة إذا حضرت أوقاهتا ، وهو ال يستطيع الصالة 
فَلَْوالَ إِذَا { ز واهلرم ، ونظري هذه اآلية مما هبم اآلن من الشدة النازلة هبم من هول ما عاينوا عند املوت ، أو من العج

واعلم أنه ال نزاع يف أنه ميكن محل اللفظ على ما قال أبو مسلم ، مث : مث قال ] .  ٨٣: الواقعة [ } َبلََغِت احللقوم 
زائلة  إنه ال ميكن محله على يوم القيامة بسبب أن األمر بالسجود حاصل يف الدنيا والتكاليف« : فأما قوله : قال 

  .» يوم القيامة 
  .إن ذلك غري جائزٍ : أن ذلك ال يكون على سبيل التكليف بل على سبيل التقريع والتخجيل فلم قلت : فجوابه 

  .معافون أصحاء } َوُهْم سَاِلُمونَ { يف الدنيا } َوقَْد كَانُواْ ُيْدَعْونَ إِلَى السجود { قوله 
  .ن ، واإلقامة ، فيأبون يدعون باألذا: أي : قال إبراهيم التيمي 

  .كانوا يسمعون حّي على الفالح ، فال جييبون ، وهم ساملون أصحاء : وقال سعيد بن جبريٍ 
  .واهللا ما نزلت هذه اآلية إال يف الذين يتخلفون عن اجلماعات : وقال كعُب األحبار 

  .بالتكليف املوجه عليهم يف الشرع : أي : وقيل 
  .فدعين واملكذبني بالقرآن وخلّ بيين وبينهم : ، أي } ُيكَذُِّب هبذا احلديث فَذَْرنِي َوَمن { : قوله 

  .ال تشغل بالك به ِكلُْه إيلّ ، فإين أكفيك أمره : وقال الزجاُج 
منصوب إما نسقاً على ضمري املتكلم ، أو مفعول معه ، وهو مرجوح؛ إلمكان النسق من غري ضعف ، » َمْن « و 

  .وتقدم إعراب ما بعده 
  فصل يف مناسبة اآلية ملا قبلها

ذَْرنِي وإياه أي ِكلُْه إيلّ : ملا خوف الكفار بعظمة يوم القيامة زاد يف التخويف مما عنده ، ويف قدرته من القهر ، يقال 
  .، فأنا أكفيكه 
  .واملراد باحلديث القرآن : قال السديُّ 

  .وسلم يوم القيامِة ، وهذا تسلية للنيبّ صلى اهللا عليه : وقيل 
  .سنأخذهم على غفلة ، وهم ال يعرفون ، فعذبوا يوم بدر : ، أي } سََنْسَتْدرُِجُهْم مِّْن َحْيثُ الَ َيْعلَُمونَ { : قوله 

  .نسبغ عليهم النعم ، وننسيهم الشكر : وقال سفيان الثوري 
  .بالستر عليه كم مستدرجٍ باإلحسان إليه ، وكم مفتون بالثناء عليه ، وكم مغرورٍ : وقال احلسن 

  .كلما أحدثوا اخلطيئة جددنا هلم نعمة ، وأنسيناهم االستغفار : وقال أبو روق 
يا ربِّ ، كم أعصيك وأنت ال تعاقبين ، : سنمكر هبم ، وروي أن رجالً من بين إسرائيل قال : قال ابن عباسٍ 

َك وأْنَت ال َتشْعُر أنَّ ُجُموَد َعيْنِك ، وقساوة قلبك كَْم ِمْن عقُوَبٍة ِلي علي: فأوحى اللَُّه إىل نيب زماهنم أن قُلْ له 
  .استدراٌج منِّي ، وعقُوبةٌ لو عقَلَْت 

  .ترك املعاجلة ، وأصله النقل من حال إىل حال كالتدريج : واالستدراج 



درجه إىل : استخرج ما عنده قليالً قليالً ، ويقال : درجات ، وهي منزلة واستدرج فالن فالناً ، أي : ومنه قيل 
  .كذا ، واستدرجه مبعىن أدناه على التدريج ، فتدرج 

إنا ملا أنعمنا عليهم اعتقدوا أن ذلك اإلنعام تفضيل هلم على املؤمنني ، وهو يف احلقيقة يسبب هالكهم : ومعىن اآلية 
.  

: آل عمران [ } ُهمْ ليزدادوا إِثَْماً إِنََّما ُنْمِلي لَ{ أمهلهم ، وأطيل هلم املدة ، كقوله : أي } َوأُْمِلي لَُهْم { : قوله 
  .الليل والنهار : أطال له ، وامللوان : املدة من الدهر ، وأملى اهللا له ، أي : واملالوة ]  ١٧٨
األرضِ الواسعة مسيت هبا : ال أعاجلهم باملوت ، واملعىن واحد ، واملال مقصور : ، أي } َوأُْمِلي لَُهمْ { : وقيل 

إن عذايب لقوي شديد؛ فال يفوتين أحد ، ومسى إحسانه كيداً كما مساه : أي } كَْيِدي َمِتٌني  إِنَّ{ المتدادها 
  .استدراجاً يف صورة الكيِد ووصفه باملتانة لقوة أثر استحسانه يف السبب للهالك 

  فصل يف إرادة الكائنات
ن هذا االستدراج والكيد إن مل يكن متسك األصحاب هبذه اآلية يف مسألة إرادة الكائنات ، أل: قال ابن اخلطيبِ 

هلما أثر يف الطغيان ، فليسا بكيد ، وال استدراج ، وإن كان هلما أثر فيه لزم أن يكون احلق سبحانه مريداً له ، ألن 
  .من فعل شيئاً حلصول شيء وأكده وقواه ال بد وأن يكون مريداً حلصول ذلك الشيء 

خيفى عنهم زمن املوت من حيثُ ال يعلمون ، وهو مقتضى : إىل املوِت ، أي بأن املراد استدراجهم : أجاب الكعيبُّ 
احلكمة ، وإال لكان فيه إغراء باملعاصي ، ألهنم لو عرفوا الوقت الذي ميوتون فيه أقدموا على املعاصي ، مث صاروا 

  .مفتنني 
{ يف اآلخرة ، } مِّْن َحْيثُ الَ َيْعلَُمونَ { إىل العذاب : أي } سََنْسَتْدرُِجُهم { : بأن معىن قوله : وأجاب اجلبائيُّ 

لَِّيْهِلَك َمْن َهلََك { فأمهله ، وأزيح األعذار عنه } إِنَّ كَْيِدي َمِتٌني { لدنيا توكيداً للحجة عليهم يف ا} َوأُْمِلي لَُهْم 
فَذَْرنِي َوَمن ُيكَذُِّب هبذا { : ، ويدل على هذا قوله قبل ذلك ]  ٤٢: األنفال [ } َعن َبيَِّنٍة وحيىي َمْن َحيَّ َعن َبيَِّنٍة 

لتهديد إمنا هو بعذاب اآلخرة ، فوجب أن يكون االستدراج والكيد املذكور عقيبه هو وال شك أن هذا ا} احلديث 
أن هنا اإلمهال إذا كان مؤدياً إىل الطغيان كان الراضي باإلمهال العامل بتأديه إىل : عذاب اآلخرة وأجاب األصحاب 

  .الطغيان ال بد وأن يكون راضياً بذلك الطغيان 
أم تلتمس منهم : أي } أَْم لَُهْم ُشرَكَآُء { : عاد الكالم إىل ما تقدم من قوله تعاىل . } أَْجراً  أَْم َتسْأَلُُهْم{ : قوله 

يثقل محل : الغرامة فهم من غرامة ذلك مثقلُون ، أي : ثواباً على ما تدعوهم إليه من اإلميان باهللا ، واملغرم 
  .الغرامات عليهم يف بذل املال ، فيثبطهم ذلك عن اإلميان 

  .ليس عليهم كلفة يف متابعتك ، بل يستولون باإلميان على خزائن األرض ويصلون إىل جنات النعيم : واملعىن 
  .} فَُهْم َيكُْتُبونَ { علم ما غاب عنهم : ، أي } أَْم ِعنَدُهُم الغيب { : قوله 
ح احملفوظُ ، فهم يكتبون منه الغيب هنا هو اللو: أينزل عليهم الوحي هبذا الذي يقولون ، وعن ابن عباسٍ : وقيل 

  .ثواَب ما هم عليه من الكفر ، وخياصمونك به ، ويكتبون أهنم أفضل ، وأهنم ال يعاقبون 
  .حيكمون ما يريدون ، وهذا استفهام على سبيل اإلنكار : أي » َيكُْتبونَ « : وقيل 



لَْولَا أَنْ َتدَاَركَُه نِْعَمةٌ ِمْن َربِِّه لَُنبِذَ ) ٤٨(ى َوُهَو َمكْظُوٌم فَاْصبِْر ِلُحكْمِ َربَِّك َولَا َتكُْن كََصاِحبِ الْحُوِت إِذْ نَاَد
َوإِنْ َيكَاُد الَِّذيَن كَفَُروا لَُيْزِلقُوَنَك بِأَْبَصارِِهْم لَمَّا ) ٥٠(فَاْجَتبَاُه َربُُّه فََجَعلَُه ِمَن الصَّاِلِحَني ) ٤٩(بِالْعََراِء َوُهَو َمذُْموٌم 

  ) ٥٢(َوَما ُهَو إِلَّا ِذكٌْر ِللَْعالَِمَني ) ٥١(ذِّكَْر َوَيقُولُونَ إِنَُّه لََمْجُنونٌ َسِمُعوا ال

  .لقضاء ربِّك ، واحلكم هنا القضاء : أي } فاصرب ِلُحكْمِ َربِّكَ { قوله 
  .اصرب على ما حكم به عليك ربُّك من تبليغ الرسالِة : وقيل 

  .فاصرب لنصر ربك : وقال ابُن َبْحرٍ 
ال تكن مثله يف : أي  -عليه السالم  -يعين يونس } َوالَ َتكُن كََصاِحبِ احلوت { منسوخ بآية السيف : وقيل 

  .الغضب ، والضجر ، والعجلة 
عليه  -إن اهللا تعاىل يعزي نبيه صلى اهللا عليه وسلم ويأمره بالصرب ، وال يعجل كما عجل يونس : وقال قتادة 

  .» يونس « يف » صاحب « و » ذي « الفرق بني  وقد مضى.  -الصالة والسالم 
  .} إِذْ نادى َوُهَو َمكْظُوٌم { : قوله 

وال يكن حالك كحاله ، أو قصتك كقصته يف وقت ندائه ، ويدل على : منصوب مبضاف حمذوف ، أي » إذْ « 
  .احملذوف أن الذوات ال ينصبُّ عليها النهي على أحواهلا ، وصفاهتا 

  .» َناَدى « مجلة حالية من الضمري يف . } َمكْظُوٌم َوُهَو { : وقوله 
  .املمتلىء حزناً وغيظاً ، ومنه كظم السقاء إذا مأله : واملكظوم 

  ]البسيط : [ قال ذو الرمة 
  َعانِي الفُؤاِد قَريُح القَلْبِ َمكْظُوُم... وأْنَت ِمْن ُحبِّ َميٍّ ُمْضِمٌر َحَزناً  - ٤٨٣٦

  فصل يف دعاء يونس
[ } الَّ إله إِالَّ أَنَت سُْبحَاَنَك إِنِّي كُنُت ِمَن الظاملني { : حني دعا من بطن احلوِت ، فقال : ، أي » نَاَدى إذْ « 

  ] . ٨٧: األنبياء 
  .مملوء غما : أي } َوُهَو َمكْظُوٌم { ومعىن : قال القرطيب 

والفرق بينهما أن : أيب مالك ، قال املاورديُّ قول عطاء و: كرباً ، فاألول قول ابن عباس وجماهد ، والثاين : وقيل 
  .الغمَّ يف القلب ، والكرب يف األنفاس 

  .حبس غضبه ، قاله ابن حبر : كَظََم غَْيظَُه ، أي : احلبس ومنه قوهلم : حمبوس ، والكظم » َمكْظُوٌم « : وقيل 
  .» إنه املأخوذ بكظمه وهو جمرى النفس ، قاله املُربُِّد « : وقيل 
  .ال يوجد منك ما وجد منه من الضجر ، واملغاضبة ، فتبتلى ببالئه : عىن وامل

  .} لَّْوالَ أَن َتَداَركَهُ { : قوله 
» َتَداركَُه « بأنه إمنا حسن تذكري الفعل لفصل الضمري يف : تداركته نعمة؟ وأجاب : ِلمَ لَْم يَقُلْ : قال ابن اخلطيب 

  .وألن التأنيث غري حقيقي . 
  .بتاء التأنيث ألجل اللفِظ » َتدارَكْتُه « : وعبد اهللا بن عباس  وقرأ أّيب

  . -بتشديد الدال  -» َتّداَركُه « : واحلسن وابن هرمز واألعمش 
مضارعاً ، فأدغم ، وهو شاذ؛ ألن الساكن األول غري حرف لني؛  -بتاءين  -تتداركه : وخرجت على األصل 

، وهذا على حكاية احلال ، ]  ١٤: الليل [ } ناراً َتلَّظَّى { ، و ]  ١٥: النور [ }  إذْ َتلَّقَّْوَنُه{ وهي كقراءة البزي 



  .تتداركه نعمة : لوال أن كان يقال فيه : ألن املقصد ماضيه ، فإيقاع املضارع هنا للحكاية ، كأنه قال 
  .} نِْعَمةٌ مِّن رَّبِِّه { : قوله 

  .النبوة : النعمة هنا : قال الضحاُك 
  .عبادته اليت سلفت : ابن جبريٍ  وقال

  }الَّ إله إِالَّ أَنتَ ُسْبَحاَنَك إِنِّي كُنُت ِمَن الظاملني { نداؤه بقوله : وقال ابن زيٍد 

  ] . ٨٧: األنبياء [ 
  .إخراجه من بطن احلوِت : وقال ابن حبرٍ 

  .رمحة من ربِّه ، فرمحه وتاب عليه : وقيل 
  .لنبذ مذموماً لكنه نبذ سقيماً غري مذموم : ، أي » لَْوالَ « ذا جواب ، ه} لَنُبِذَ بالعرآء { : قوله 
  .لوال هذه النعمة لبقي يف بطن احلوِت : مقدر ، أي » لَوالَ « جواب : وقيل 
  .ُمليٌم : ، قال ابن عباس » َمذُْموم « : ومعىن 

  .ُمذنٌِب : وقال بكر بن عبد اهللا 
  .ألرض الواسعة الفضاء اليت ليس فيها جبل ، وال شجر يستر ا: والعراء . مبعٌد من كل خري : وقيل 
لوال فضلُ اهللا عليه لبقي يف بطن احلوت إىل يوم القيامة ، مث نبذ بعراء القيامة مذموماً ، يدل عليه قوله تعاىل : وقيل 

  ] . ١٤٤،  ١٤٣: الصافات [ } فَلَْوالَ أَنَُّه كَانَ ِمَن املسبحني لَلَبِثَ ِفي َبطْنِِه إىل َيْومِ ُيبَْعثُونَ { 
  فصل يف عصمة األنبياء

  :واجلواُب من ثالثة أوجه : على كونه فاعالً للذنب؟ قال » وُهَو َمذُموٌم « هل يدل قوله : قال ابن اخلطيب 
  .دلت على أن هذه املذمومية مل حتصل » لوال « أن كلمة : األول 
  .فإن حسنات األبرارِ سيئات املقربني  لعل املراد من املذموميةِ ترك األفضلِ ،: الثاين 

  .والفاء للتعقيب » فاْجتَباُه َربُّهُ « لعل هذه الواقعة كانت قبل النبوة ، لقوله : الثالث 
إن هذه اآلية نزلت بأحٍد حني حل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما حل فأراد أن يدعو على الذين اهنزموا : قيل 

.  
  .على ثقيف  حني أراد أن يدعو: وقيل 
  .} فََجَعلَُه ِمَن الصاحلني { . فاصطفاه واختاره : ، أي } فاجتباه َربُّهُ { : قوله 

رد اهللا إليه الوحي ، وشفعه يف نفسه ، ويف قومه ، وقبل توبته وجعله من الصاحلني بأن أرسله إىل : قال ابن عباس 
  .مائة ألٍف ، أو يزيدون 

  بياً قبل واقعة احلوتإن يونس مل يكن ن: فصل فيمن قال 
لعل صاحب احلوِت ما كان رسوالً قبل هذه الواقعة ، مث بعد هذه الواقعة جعله اهللا : قال قوم : قال ابن اخلطيب 

والذين أنكروا الكرامات واإلرهاص ال بد وأن خيتاروا هذا القول ، } فاجتباه َربُُّه { رسوالً ، وهو املراُد من قوله 
احلوت ، وعدم موته هناك ملا مل يكن هناك إرهاص ، وال كرامة ، فال بد وأن تكون معجزة ، ألن االحتباس يف بطن 

  .وذلك يقتضي أنه كان رسوالً يف تلك احلال 
  فصل يف خلق أفعال العباد

وهذا يدل } فََجَعلَُه ِمَن الصاحلني { : احتج األصحاب على أن فعل العبد خلق اهللا تعاىل بقوله : قال ابن اخلطيب 



  .على أن الصالح إمنا حصل جبعل اهللا وخلقه 
أنه أخرب بذلك ، وحيتمل أن يكون لطف به حىت صلح ، إذ اجلعل » جعلُه « حيتمل أن يكون معىن : قال اجلبائيُّ 

  .يستعمل يف اللغة يف هذه املعاين 
  .أن ذلك جماز ، واألصل يف الكالمِ احلقيقة : واجلواب 

يغتالونك بأبصارهم ، قرأها : ، أي » لُيزلقُوَنكَ « : املخففة من الثقيلة » إنْ « } كَفَُرواْ  َوإِن َيكَاُد الذين{ : قوله 
  .بضمها : بفتح الياء ، والباقون : نافع 

  .أزال رجله ، فالتعدية باهلمزة من أزلق يزلق : فمن أزلقه ، أي : فأما قراءة اجلماعة 
بالكسر  -شترت عينه : بالفتح ، ونظريه  -وزلقُته  -بالكسر  -َزِلَق  :وأما قراءة نافع ، فالتعدية باحلركة ، يقال 

  ] .وقد تقدم لذلك أخوات . [ بالفتح  -وشترها اهللا  -
  .إزالقاً ، إذا حناه وأبعده ، وأزلق برأسه يزلقه زلقاً ، إذا حلقه  -مبعىن واحد  -زلقه وأزلقه : وقيل 

بتشديد امليم  -وزماِلق وزمِلق  -مثال ُهَدبِد  -يقاً ، ورجل زلٌق وُزملق وكذلك أزلقه ، وزلقُه تزل« : قال القرطيب 
  .» وهو الذي ينزل قبل أن جيامع ، حكاه اجلوهري وغريه  -

عملت « جعلوا أبصارهم كاآللة املزلقة لك ك : إما للتعدية كالداخلة على اآللة ، أي » بأْبصارِهْم « والباء يف 
  .بسبب عيوهنم : أي  ، وإما للسببية ،» بالقدوم 
  .من زهقت نفسه ، وأزهقها » لُيْزهقوَنَك « : وقرىء 

  :مث فيه وجوه 
: أهنم من شدة حتديقهم ، ونظرهم إليك شزراً بعيون العداوة ، والبغضاء يكادون يزلقون قدمك من قوهلم : أحدها 

  ]الكامل : [ م حددوا النظر فيه نظر إيلّ نظراً يكاد يصرعين ويكاد يأكلين ، أنشد ابن عباسٍ ملا مر بأقوا
  نَظََر التيُوسِ إىل ِشفارِ اجلَازِرِ... َنظَُروا إيلَّ بأْعُينٍ ُمَحَمرٍَّة  - ٤٨٣٧

  فصل يف املراد بالنظر
أخرب اهللا تعاىل بشدة عداوهتم للنيب صلى اهللا عليهم وسلم وأرادوا أن يصيبوه بالعني ، فنظر إليه قوم من قريش 

  .ا مثله ، وال مثل حججه ما رأين: وقالوا 
يا جارية : كانت العني يف بين أسد ، حىت إن البقرة السمينة ، أو الناقة السمينة متر بأحدهم فيعاينها مث يقول : وقيل 

  .، خذي املكتل والدرهم ، فأتنا بلحم هذه الناقة فما تربح حىت تقع الناقة للموت فتنحر 
ال يأكل شيئاً يومني أو ثالثة مث يرجع جانب اخلباء ، فتمر به اإلبل  كان رجل من العرب ميكث: وقال الكليبُّ 

مل أر كاليوم إبالً وال غنماً أحسن من هذه فال تذهب قليالً حىت تسقط منها طائفة هالكة ، فسأل : والغنم ، فيقول 
نيب صلى اهللا عليه وسلم الكفار هذا الرجل أن يصيب هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم بالعني ، فأجاهبم ، فلما مر ال

  ]الكامل : [ أنشد 
  وإخَالُ أنَّك سَيٌِّد َمْعُيونُ... قَْد كَانَ قَْوُمَك َيْحسبُوَنكَ سيِّداً  - ٤٨٣٨

  .فعصم اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم ونزلت هذه اآلية 
ه جيوع ثالثة أيام مث يتعرض أن العرب كانوا إذا أراد أحدهم أن يصيب أحداً يعين يف ماله ونفس: وذكر املاورديُّ 

باهللا ما رأيتُ أقوى منه ، وال أشجع ، وال أكرب منه ، وال أحسن فيصيبه بعينه فيهلك هو : لنفسه وماله ، فيقول 
  .هذه اآلية  -تعاىل  -وماله ، فأنزل اهللا 



مع الكراهية والبغضِ ،  ويف هذا نظٌر؛ ألن اإلصابة بالعني إمنا تكون مع االستحسان واإلعجاب ال: قال القشرييُّ 
  .ينسبونك إىل اجلنون إذا رأوك تقرأ القرآن : أي » إنه جملْنُونٌ : ويقولون « : وهلذا قال 

أقوال املفسرين واللغويني تدل على ما ذكرنا ، وأن مرادهم بالنظر إليه قتله ، وال مينع كراهة الشيء : قال القرطيبُّ 
  .من أن يصاب بالعني عداوة حىت يهلك 

  .فمعىن الكلمة إذاً التنحية واإلزالة ، وذلك ال يكون يف حق النيب صلى اهللا عليه وسلم إال هبالكه وموته 
  .أراد ليغتالونك بعيوهنم ، فيزيلونك عن مقامك الذي أقامك اهللا فيه عداوة لك : قال اهلرويُّ 

ينفذونك من : ذ ، وهو قول جماهد أي زلق السَّهم ، وزهق إذا نف: ينفذونك بأبصارهم ، يقال : وقال ابن عباس 
  .شدة نظرهم 
  .يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة : يصرعونك ، وعنه أيضاً والسُّدي وسعيد بن جبري : وقال الكليب 
  .يرمونك : وقال العويف 
  .يزيلونك : وقال املؤرج 

  .يفتنونك : وقال النضر بن مشيل واألخفش 
  .صرعين بطرفه ، وقتلين بعينه : ليقتلونك كما يقال : وقال احلسن وابن كيسان 

، ومن جعلها حرفاً جعل جواهبا » يُْزلقُونَك « من جعلها ظرفية جعلها منصوبة ب } لَمَّا َسِمُعواْ الذكر { : قوله 
  . هو هنا متقدم: ملا مسعوا الذِّكر كادوا يزلقونك ، ومن جوز تقدمي اجلواب ، قال : حمذوفاً للداللة ، أي 

» وَما ُهَو « : وهو على ما افتتح به السُّورة ، مث قال } َوَيقُولُونَ إِنَّهُ لََمْجُنونٌ { : واملراد بالذكر القرآن ، مث قال 
  .القرآن : يعين 

يف عقوهلم الذين يزعمون أنه داللة جنونه إال ذكر للعاملني تذكري هلم ، وبيان هلم على ما : أي } إِالَّ ذِكٌْر لِّلَْعالَِمني { 
  .من أدلة التوحيد 

  .َدَواء إصابِة العْينِ أنْ َيقَْرأ اإلنسانُ هذه اآلية : وقال احلسُن 
  .وما حممٌد إال ذكر للعاملني يتذكرون به : وقيل 
 والنيب صلى اهللا]  ٤٤: الزخرف [ } َوإِنَُّه لَِذكٌْر لََّك َوِلقَوِْمَك { : القرآن ، كقوله : معناه شرف ، أي : وقيل 

  .عليه وسلم شرف للعاملني أيضاً شرفوا باتباعه واإلميان به 
 -عزَّ وجلَّ  -َمْن قَرأ ُسوَرةَ القلمِ أْعطَاُه اللَُّه « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أّيب بن كعب قال 

  .» ثواَب الذيَن حسََّن اللَُّه أخالقهم 

فَأَمَّا ثَُموُد فَأُْهِلكُوا بِالطَّاِغَيةِ ) ٤(كَذََّبْت ثَُموُد َوَعاٌد بِالْقَارَِعِة ) ٣(أَْدَراَك َما الَْحاقَّةُ  َوَما) ٢(َما الَْحاقَّةُ ) ١(الَْحاقَّةُ 
َرى الْقَْوَم ِفيَها َسخََّرَها َعلَْيهِْم سَْبَع لَيَالٍ َوثََمانَِيةَ أَيَّامٍ ُحُسوًما فََت) ٦(َوأَمَّا َعاٌد فَأُْهِلكُوا بِرِيحٍ َصْرَصرٍ َعاِتَيٍة ) ٥(

  ) ٨(فََهلْ تََرى لَُهْم ِمْن َباِقَيٍة ) ٧(َصْرَعى كَأَنَُّهمْ أَْعجَاُز َنْخلٍ َخاوَِيٍة 

  .} احلاقة َما احلآقة { : قوله تعاىل 
ظُ واللف» ما هي « خربه ، واجلملة خرب األول؛ ألن معناها » احلاقة « مبتدأ ثاٍن ، و » ما « مبتدأ ، و » احلاقة « 

  .استفهام ، ومعناها التفخيم والتعظيم لشأهنا 



 ٢،  ١: القارعة [ } القارعة َما القارعة { ُوِضعَ الظاهُر موضع املضمرِ؛ ألنه أهولُ هلا ، ومثله : قال ابن اخلطيب 
  .» الواقعِة « وقد تقدَّم حتريُر هذا يف ] 
  :فيها وجهان » احلاقَّة « و 

  .عىن أهنا تبدي حقائق األشياء انه وصف اسم فاعل مب: أحدمها 
  .قاله الطربي » ليل نائم ، وهنار صائم « إن األمر حيق فيها فهي من باب : وقيل 
  .مسيت حاقة؛ ألهنا تكون من غري شكٍّ ألهنا حقَّت فال كاذبة هلا : وقيل 
  .مسيت القيامة بذلك؛ ألهنا أحقت ألقوامٍ اجلنَّة ، وأحقَّت ألقوامٍ النَّار : وقيل 
  .ثبت فهي ثابتة كائنة : من حق الشيء : وقيل 
  .غلبته : تغلبه ، من حاققته ، فحققته أحقه أي : ألهنا حتق كل حماق يف دين اهللا أي : وقيل 
ما له : حقه ، ويقال : خاصمه ، وادعى كل واحد منهما احلقَّ ، فإذا غلبه قيل : وحاقه ، أي : » الصحاح « ويف 

االختصام ، واحلاقَّةُ واحلقُّ واحلقةُ ثالثُ : والتخاصم ، واالحتقاق : خصومة ، والتحاق : فيه حقٌّ ، وال حقاق أي 
  .لغاٍت مبعًنى 

  .يوم احلقِّ : احلاقَّةُ : وقال الكسائيُّ واملؤرج 
  .» العافية « و » العاقبة « أنه مصدر ك : والثاين 

بنفسه ، : باهلمزة يتعدى الثنني ، لألول » أدرى « ن يف موضع نصب على إسقاط اخلافض ، أل» ما احلَاقَّةُ « قوله 
، فلما وقعت مجلة االستفهام معلقة هلا ]  ١٦: يونس [ } َوالَ أَْدَراكُْم بِِه { : ، قال تعاىل » الباء « ب : والثين 

« كون مبعىن أو ي» دريت بكذا « : حنو » الباء « كانت يف موضع املفعولِ الثاين ، ودون اهلمزة تتعدى لواحدٍ ب 
  .فيتعّدى الثنني » علم 

  .» ما أدراك « فصل يف معىن 
، أي شيء أعلمك ما ذاك اليوم ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم كان عاملاً بالقيامة ، ولكن ال علم » ما أدراك « معىن 

  .له بكوهنا وصفتها ، فقيل ذلك تفخيماً لشأهنا ، كأنك لست تعلُمها ، ومل تعاينها 
وَما « : فقد أدراه وعلمه ، وكل شيء قال » وَما أْدراَك « بلغين أنَّ كل شيء يف القرآن :  بن سالم وقال حيىي

  .فهو مما مل يعلمُه » ُيْدريَك 
، » وما ُيدرْيَك « : فإنه أخرب به ، وكل شيء قال فيه » وما أْدراَك « : كل شيء قال فيه : وقال سفيان بن عيينة 

  .فإنه مل خيرب به 
  .} كَذََّبْت ثَُموُد َوَعاٌد بالقارعة { :  قوله
  .تقرُع قلوب العباِد باملخافِة ] ألهنا [ القيامة ، مسيت بذلك » القارعةُ « 

أهواله وشدائده وقوارُض لسانه؛ مجع قارضة : أصابتهم قوارُع الدهرِ ، أي : ألهنا تقرع الناس بأهواهلا يقال : وقيل 
الكرسي « اآليات اليت يقرؤها اإلنسانُ إذا قُرَع من اجلن واإلنس حنو آية : ُع القرآن ، وهي الكلمة املؤذيةُ ، وقوار

  .كأنَّه يقرع الشيطان » 

  .القارعة مأخوذةٌ من القرعة من رفع قومٍ وحطِّ آخرين : وقال املربِّد 
  .لنجوم بالطَّمس واالنكدار انشقاُق السماِء ، وانفطارها ، واألرض واجلبال بالدكِّ والنسف ، وا: وقوارُع القيامة 

هبا ليدل على أنَّ معىن القرع حاصل يف احلاقَِّة ، فيكون : ، ومل يقل } كَذََّبْت ثَُموُد َوَعاٌد بالقارعة { : وإمنا قال 



ذلك زيادة على وصف شدهتا ، وملا ذكرها وفخمها أتبع ذلك بذكر من كذب هبا ، وما حل هبم بسبب التكذيبِ 
  .وختويفاً هلم من عاقبِة تكذيبهم » مكةَ « تذكرياً ألهل 

العذاب الذي نزل هبم يف الدنيا ، وكان نبيُّهم خيوفهم بذلك ، فيكذبونه ومثوُد قوم صاحل ، : عىن بالقارعِة : وقيل 
  .» احلجاز « و » الشام « فيما بني » احلجر « وكانت منازهلم ب 

، » األحقاف « ، وأما عاٌد فقوم هود ، وكانت منازهلم ب  ، وكانوا عرباً» القرى « هو وادي : قال ابن إسحاق 
كله ، وكانوا عرباً ذوي بسطةٍ يف اخللق » اليمن « و » َحْضرمَْوَت « إىل » عمان « الرمل بني : » األحقاف « و 

  .» األحقاف « وقد تقدم ذلك يف 
  .عامِة هذه قراءةُ ال. } فَأَمَّا ثَُموُد فَأُْهِلكُواْ بالطاغية { : قوله 

  .مبنياً للفاعل » فََهلكُوا « : وقرأ زيُد بن عليٍّ 
  .بالفعلة الطَّاغية : فيه إضمار أي » بالطاغية « : وقوله 

إِنَّآ أَْرَسلَْنا َعلَْيهِمْ { : حلد الصيحاِت من اهلولِ ، كما قال : بالصَّيحِة الطاغية املتجاوزِة للحدِّ ، أي : وقال قتادةُ 
  ] . ٣١: القمر [ } ةً فَكَاُنواْ كََهشِيمِ احملتظر صَْيَحةً َواِحَد

  .جاوز احلدَّ : ، أي ]  ١١: احلاقة [ } إِنَّا لَمَّا طََغا املآء َحَملَْناكُْم { جماوزة احلدِّ ، ومنه : » الطغيانُ « و 
  .ه األوجه صفة فيه للمبالغة على هذ» اهلاء « بالرجل الطَّاغية ، وهو عاقُر الناقِة ، و : وقال ابن زيٍد 

أهلكوا مبا أقدم عليه طاغيهم من عقر الناقة وكان واحداً ، وإمنا هلك اجلميُع؛ ألهنم رضوا بفعله ، ومالئوه : واملعىن 
.  

  .فالن راويةٌ وداهيةٌ وعالمةٌ ونسابةٌ : طاغية كما يقال : وقيل له 
الذين كانوا يفسدون يف األرض ، وال يصلحون ، التسعة رهٍط ، : بسبب الِفرقِة الطاغيِة ، وهم : وحيتمل أن يقال 

  .وأحدهم عاقُر الناقة 
  .بالصَّاعقِة : » بالطَّاغيِة « : وقال الكليبُّ 
  .بالذُّنوبِ : وقال جماهٌد 

{ : أهلكُوا بطغياهنم وكفرهم ، وبوضحه : ، أي » الكاذبة « و » العاقبة « بالطُّغياِن فهي مصدٌر ك : وقال احلسُن 
  ] . ١١: الشمس [ } ثَمُوُد بِطَْغَواَهآ  كَذََّبْت

  :وقد طعنوا فيه بوجهني : وهذا منقولٌ عن ابن عبَّاسٍ ، قال : قال ابن اخلطيب 
بِرِيحٍ { : إنه ملا ذكر يف اجلملة الثانية نوع الشيِء الذي وقع به العذاُب ، وهو قوله تعاىل : قال الزجاُج : األول 

  .يكون احلال يف اجلملة األوىل كذلك حىت حتصل املناسبةُ  وجب أن} صَْرَصرٍ َعاِتَيةٍ 
  .أْهِلكُوا هلا وألجِلها : لو كان املراُد ما قالوه لكان من حق الكالم أن يقال : قال القاضي : والثاين 

  .» عملُت بالقدوم « للسببية على األقوال إالَّ على قولِ قتادة ، فإهنا فيه لالستعانة ك » الباء « ف 
باردة حترق بربدها كإحراق النار مأخوذٌ من الصَّرصر وهو : أي . } َوأَمَّا َعاٌد فَأُْهِلكُواْ بِرِيحٍ صَْرَصرٍ َعاِتَيةٍ { :  قوله

  .قاله الضحاك . الربُد 
  .إنَّها لشديدةُ الصوِت : وقيل 

هم ، ومل يطيقوها من شدة هبوهبا عتت على ُخزَّاهنا فلم تطع» َعاِتية « إنَّها لشديدة السُّمومِ ، و : وقال جماهد 
  .غضبت لغضبِ اللَِّه 



عتت على عاٍد فقهرهتم ، فلم يقدروا على ردِّها حبيلة من استناد إىل جبل ، بل كانت : وقال عطاء عن ابن عباسٍ 
  .تنزعهم من مكاهنم وهتلكهم 

قال رسول اهللا صلى اهللا  :وروى سفيانُ الثوريُّ عن موسى بن املسيِّب عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال 
َما أرَسلَ اللَُّه من نسمٍة من رْيحٍ ِمبكْيالٍ وال قطرة من َماٍء إالَّ مبكيَالٍ إال َيْوَم عاٍد وَيْوَم قْوم ُنوحٍ فإنَّ « : عليه وسلم 

اآلية } ا املآء َحَملَْناكُْم ِفي اجلارية إِنَّا لَمَّا طََغ{ [ ، » املَاَء يْوَم قْومِ ُنوحٍ طََغى على اخلزان فلْم يكُْن هلُْم عليِه سبيلٌ 
  .} بِرِيحٍ صَْرَصرٍ َعاِتَيٍة { : ، مث قرأ ] والرِّياح ملّا كَانَ َيْوُم عاٍد غَشْت على اخلزائنِ وملْ يكُْن هلُْم علْيَها سبيلٌ 

: عتا النَّْبُت ، أي : قوهلم إنَّ هذا ليس من العتو الذي هو عصيانٌ ، إنَّما هو بلوغُ الشيء وانتهاؤه ، ومنه : وقيل 
  .بالغة منتهاها يف القّوة والشّدة : ، أي ]  ٨: مرمي [ } َوقَدْ َبلَْغُت ِمَن الكرب ِعتِّياً { : بلغ منتهاه وجفَّ ، قال تعاىل 

والتسخُري استعمال الشيء أرسلها وسلَّطها عليهم ، : ، أي } َسخََّرَها َعلَْيهِْم َسْبَع لََيالٍ َوثَمَانَِيةَ أَيَّامٍ { : قوله 
  .باالقتدار 

  .أقامها عليهم : وقال الزجاج 
، وأن تكون حاالً منها لتخصيصها بالصفة ، أو » رِْيح « جيوز أن تكون صفة ل » سخَّرها « : واجلملة من قوله 

  .، وأن تكون مستأنفةً » عاتية « من الضمري يف 
إن تلك الرياحَ إمنا اشتدت؛ التصال فلكي : ك أن يف الناس من قال وعندي أنَّ فيه لطيفة ، وذل: قال ابُن اخلطيب 

فيه إشارة إىل نفي ذلك املذهب ، وأن ذلك إنَّما حصل بتقدير اهللا » سخَّرَها « : جنومي اقتضى ذلك ، فقوله 
  .وقدرته ، فإنه لوال هذه الدقيقةُ ملَا حصل منه التخويُف ، والتحذيُر عن العقابِ 

لو مل يذكر ذلك ملا كان مقداُر زمان ذلك العذاب  -تعاىل  -الفائدة فيه أنه } عَ لََيالٍ َوثََمانَِيةَ أَيَّامٍ َسْب{ : وقوله 
احتمل أن يكون متفرقاً يف هذه املدِة ، فأزال هذا الظنَّ } َسْبَع لََيالٍ َوثََمانَِيةَ أَيَّامٍ ُحُسوماً { : معلوماً ، فلما قال 

  .ُمتتابَِعةٌ ُمتواليةٌ : أي » ُحُسوماً « : بقوله 
  فصل يف تعيني األيام املذكورة يف اآلية

  .هي األياُم اليت تسميها العرب أيام العجوزِ ، ذاُت برٍد ورياحٍ شديدٍة : قال وهٌب 
  .مسِّيت عجوزاً ألهنا يف عجزِ الشتاِء : وقيل 
يف اليومِ الثامنِ من نزول العذاب ، وانقطع  ألن عجوزاً من قوم عاد دخلت سرباً ، فتبعتها الريح فقتلتها: وقيل 

  .العذاُب 

  :فيه أوجٌه . » ُحُسْوماً « : قوله 
  .أن ينتصب نعتاً ملا قبلها : أحدها 
  .ذات ُحُسوم : أن ينتصب على احلالِ ، أي : الثاين 

  .سخرها عليهم مستأصلة : حاالً من الريح ، أي  -بالفتح  -» َحُسوماً « : وقرأ السدِّي 
  .حتسمهم ُحسوماً : أن ينتصب على املصدر بفعل من لفظها ، أي : لثالث ا

  .أن يكون مفعوالً له : الرابع 
، » شهود « و » شاهد « ك » حاسم « ال خيلو من أن يكون مجع : » احلُُسْوم « : ويتضح ذلك بقول الزخمشريِّ 

حنساٌت حسمْت كلَّ : أي » ُحُسْوماً « : عىن قوله ، فإن كانت مجعاً ، فم» والكفُور « ، » كالشَّكور « أو مصدراً 
خريٍ ، واستأصلت كُلَّ بركٍة ، أو متتابعة هبوب الريح ما خفضت ساعة متثيالً لتتابعها بتتاُبعِ فعل احلاسمِ يف إعادة 



  .الكيِّ على الدَّاء كرَّة بعد اخرى حىت ينحسَم 
حتسمهم ُحسوماً مبعىن استأصل استئصاالً ، أو تكون صفة : وإن كان مصدراً فإما أن ينتصب بفعله مضمراً ، أي 

  .سخرها عليهم لالستئصال : ذات حسومٍ ، أو يكون مفعوالً له ، أي : كقولك 
  ]الوافر : [ قال عبد العزيز بن زرارة الكاليب الشاعر 

  َتتَابَع فيِه أْعَواٌم ُحُسوُم... فَفرََّق َبْيَن بْينِهُم زمانٌ  - ٤٨٣٩
  .الفصلُ ، حسمتُ الشَّيء من الشيء فصلتُه منه : احلُسوُم : قال املربُِّد و. انتهى 

  .ومنه احلسام 
  ]املتقارب : [ قال الشاعر 

  فَداَرْت َعلْيهِْم فكَاَنْت ُحُسومَا... فأْرسلُْت رِحياً َدبُوراً َعِقيماً  - ٤٨٤٠
يف أَيَّامٍ { : لقوله تعاىل : سم اخلري عن أهلها حت: هذه ليايل احلسوم ، أي : هي الشُّؤُم ، يقال : وقال الليثُ 

، وهذان القوالن يرجعان إىل القول األول؛ ألن الفصل قطٌع وكذلك الشُّؤم ألنه ]  ١٦: فصلت [ } نَِّحَساتٍ 
  .يقطع اخلري 

استوفتها؛ ألهنا بدأ  أهنا حسمت الليايل واأليام حىت: َحَسمتُْهْم فلم ُتْبقِ منهم أحداً ، وعنه أيضاً : قال ابُن زيٍد 
  .طلوع الشمس أول يوم ، وانقطعت غروب الشمس من آخر يوم 

  .غداة يوم األحِد : فقال السدِّي : واختلف يف أوهلا 
  .غداة يوم األربعاء ، وهو يوم النحس املستمر : غداة يوم اجلمعة وقال حيىي بن سالم : وقال الربيع بن أنس 

من أشهر السريانيني ، وهلا أمساء » آذار « ة ، وآخرها يوم األربعاء ، وهي يف كان آخر أربعاء يف السَّن: قيل 
  ]الكامل : [ مشهورة ، قال فيها ابن أمحر 

  أيَّامِ َشْهلِتَنا مع الشَّهْرِ... كُِسَع الشِّتاُء بَِسْبَعٍة غُْبرِ  - ٤٨٤١
  رِِصنٌّ وصِنٌَّرب َمَع الَوْب... فإذَا انْقََضْت أيَّامَُها ومَضْت 

  وُمَعلِّلٍ وبُِمطِفىء اجلَمْرِ... وبآِمرٍ وأِخيٍه ُمؤتَِمرٍ 
  وأَتْتَك واِقَدةٌ من النَّجْرِ... ذَهَب الشِّتاُء ُمولِّياً َعجِالً 

  ]الكامل : [ وقال آخر 
  كُِسَي الشِّتاُء بِسْبَعٍة غُبْرِ -...  ٤٨٤٢

  َتمِرٍوبآمرٍ وأِخيِه مُؤ... بالصِّنِّ والصِّنَّْبرٍ والوْبرِ 
مجع » صرعى « يف تلك الليايل واأليَّام : أي } فَتََرى القوم ِفيَها صرعى { : قوله ... وُمَجلِّلٍ وبُِمطِْفىء اجلَْمرِ 
  .» قتيل وقتلى ، وجريح وجرحى « : صريع ، وهي حال حنو 

  .لقُربِه؛ وألنه مذكور لأليام والليايل كما تقدم ، أو للبيوت أو للريح ، واألول أظهُر » فيها « والضمري يف 

  .حال من القوم ، أو مستأنفة » كأهنم أعجاُز « أصول خنلٍ ، و : أي . } كَأَنَُّهْم أَْعَجاُز َنْخلٍ { : قوله 
  .» َضْبع وأْضُبع « : حنو » أفُْعل « على وزن » أْعُجز « : وقرأ أبو هنيك 

  .حكاه األخفُش » خنيل « : وقرىء 
  .» القمر « يذكَّر ويؤنَّثُ ، واختري هنا تأنيثُه للفواصلِ ، كما اختري تذكريه هلا يف سورة  وقد تقدَّم أن اسم اجلنس

  .بالية : أصول خنل خاوية ، أي : وقال أبو الطُّفيل 



  .خاليةُ األجواِف ال شيء فيها : وقيل 
فيحتمل أنَّهم ُشبُِّهوا ]  ٢٠: القمر [ }  أَْعجَاُز َنْخلٍ مُّنقَِعرٍ{ : » القمر « وقد قال تعاىل يف سورة : قال القرطيبُّ 

بالنخل اليت ُصرعت من أصلها وهو أخبار عن عظم أجسامهم ، وحيتمل أن يكون املراد به األصول دون اجلذوع ، 
أن الرِّيح كانت تدخل أجوافهم فتصرعهم : أنَّ الريح قطعتهم حىت صاروا كأصول النخل خاوية ، أي : أي 

  . كالنخل اخلاوية اجلوف
كانت الريُح تدخل يف أفواههم فتخرُج ما يف أجوافهم من احلشوِ من أدبارهم ، فصاروا كالنخل : وقال ابن شجرة 

  .اخلاوية 
  .اخلاوية ، ألن أبداهنم خوت من أرواحهم مثل النخل اخلاوية : إمنا قال : وقال حيىي بن سالم 

  .} فََهلْ ترى لَُهم مِّن َباِقَيٍة { : قوله 
  .» امللك « م يف التاء أبو عمرو وحده ، وتقدم يف أدغم الال

: » الباقية « للمبالغة ، فيكون املراد ب : قيل » َباِقية « مزيدة ، واهلاء يف » ِمْن « مفعوله ، و » ِمْن َباِقَية « و 
  .من باقٍ : مبعىن الطُّغيان ، أي » الطاغية « البقاُء ، ك 

  .طائفٍة ، أو نفس ، أو بقية وحنو ذلك واألحسُن أن يكون صفةً لفرقٍة ، أو 
  .» العاقبة « و » العافية « فاعلة مبعىن املصدر ك : وقيل 

  .واملعىن هل ترى هلم أحداً باقياً : قال املفسرون 
كانوا سبَع ليالٍ ومثانية أيَّام أحياء يف عذابِ اهللا من الريح ، فلما أمسوا يف اليوم الثامنِ ماتوا : قال ابن جريجٍ 

فَأْصَْبحُواْ الَ يرى إِالَّ { : وقوله } فََهلْ ترى لَُهم مِّن َباِقَيٍة { : احتملتهم الريُح ، فألقتهم يف البحر ، فذلك قوله ف
  ] . ٢٥: األحقاف [ } َمَساِكنُُهْم 

إِنَّا لَمَّا طََغى ) ١٠(ْم فَأََخذَُهْم أَْخذَةً رَابَِيةً فََعَصْوا َرُسولَ َربِّهِ) ٩(َوَجاَء ِفْرَعْونُ َوَمْن قَْبلَُه َوالُْمْؤَتِفكَاُت بِالَْخاِطئَِة 
فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصُّورِ نَفَْخةٌ وَاِحَدةٌ ) ١٢(ِلَنْجَعلََها لَكُْم َتذِْكَرةً َوَتعَِيَها أُذُنٌ َواِعَيةٌ ) ١١(الَْماُء َحَملَْناكُْم ِفي الْجَارَِيِة 

َواْنَشقَِّت السََّماُء فَهَِي َيوَْمِئذٍ ) ١٥(فََيْومَِئٍذ َوقََعِت الَْواِقَعةُ ) ١٤(فَُدكََّتا َدكَّةً َواِحَدةً  َوُحِملَِت الْأَْرُض َوالْجَِبالُ) ١٣(
َتخْفَى ِمْنكُمْ َيْومَِئٍذ ُتعَْرُضونَ لَا ) ١٧(وَالَْملَُك َعلَى أَْرَجاِئَها وََيْحِملُ عَْرَش رَبَِّك فَْوقَُهْم َيْومَِئٍذ ثََمانَِيةٌ ) ١٦(َواِهَيةٌ 
فَُهَو ) ٢٠(إِنِّي ظََنْنُت أَنِّي ُملَاقٍ ِحَسابَِيْه ) ١٩(فَأَمَّا َمْن أُوِتَي كَِتاَبُه بَِيِمينِِه فََيقُولُ َهاُؤُم اقَْرُءوا ِكتَابَِيْه ) ١٨(َخاِفَيةٌ 

كُلُوا َواشَْرُبوا هَنِيئًا بَِما أَْسلَفُْتْم ِفي الْأَيَّامِ الْخَاِلَيةِ ) ٢٣(قُطُوفَُها َدانَِيةٌ ) ٢٢(ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة ) ٢١(ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيٍة 
َيا لَيَْتَها كَاَنِت ) ٢٦(وَلَْم أَْدرِ َما ِحسَابَِيْه ) ٢٥(َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه بِِشَماِلِه فََيقُولُ َيا لَْيَتنِي لَْم أُوَت ِكتَابَِيْه ) ٢٤(

  ) ٢٩(َهلََك َعنِّي ُسلْطَانَِيْه ) ٢٨(أَغَْنى َعنِّي مَاِلَيْه َما ) ٢٧(الْقَاِضَيةَ 

  .} َوَجآَء ِفْرَعْونُ َوَمن قَْبلَُه { : قوله 
ومن « : ومن هو يف جهته ، ويؤيده قراءةُ أيب موسى : بكسر القاف ، وفتح الباء ، أي : قرأ أبو عمرو والكسائيُّ 

  .» تلقاه 
  .» َمَعه ومْن « : وقرأ أيبٌّ وعبد اهللا 

  .ومن تقدمه : بالفتحِ والسكوِن على أنه ظرف ، أي : والباقون 
  .والقراءة األوىل اختارها أبو عبيدة ، وأبو حامت اعتباراً بقراءة أّيب ، وعبد اهللا 



  .} واملؤتفكات بِالَْخاِطئَِة { : قوله 
  .أهل قرى لوط : » املؤتفكات « 

  .باأللف : وقراءة العامة 
  .على التوحيد » واملُؤَتفكةُ « : اجلحدريُّ وقرأ احلسن و

  .انقلبت : ألنَّها ائتفكت هبم ، أي » ُمؤتِفكَات « إمنا ُسمِّيْت قرى لوط : قال قتادةُ 
، » صبعة ، وصعرة وعمرة ، ودوما ، وسدوم « : مخس قريات : وذكر الطربي عن حممد بن كعب القرظيِّ قال 

  .وهي القرية العظمى 
  .بالفعلة ، أو الفعالت اخلاطئة ، وهي املعصية والكفر : إما أن تكون صفة ، أي . » اطئة باخل« : وقوله 

  .باخلطايا كانوا يفعلوهنا : وقال جماهد 
  .» الكاذبة « و » العاقبة « باخلطأ العظيمِ ، فيكون مصدراً ك : وقال اجلرجاين 

عليه الصالة  - فرعون ، ومن قبله ، فرسول ربِّهم موسى إن عاد الضمري إىل} فََعَصْواْ َرُسولَ َربِّهِْم { : قوله 
  . -والسالم 

  .وإن كان عائداً إىل أهلِ املؤتفكاِت ، فرسولُ ربِّهم لوط عليه الصالة والسالم 
فيكون » فََعَصْوا « : املراد بالرسول كالمها للخرب عن األمتني بعد ذكرمها بقوله : والوجه أن يقال : قال الواحديُّ 

  ] ١٦: الشعراء [ } إِنَّا َرسُولُ َربِّ العاملني { : له كقو
  ]الطويل : [ مبعىن رسالة ، وقد يعرب عن الرسالة بالرسول ، كقوله » رسول « : وقيل : قال القرطيب 

  بِِسرِّ وال أْرسلُتُهمْ بِرسُولِ... لَقَْد كَذََب الواُشونَ ما ُبْحُت ِعندُهْم  - ٤٨٤٣
ربا الشيء يربوا : عالية زائدة على األخذات ، وعلى عذاب األمم ، يقال : ، أي } أَْخذَةً رَّابَِيةً  فَأََخذَُهْم{ : قوله 

  .إذا زاد ، ومنه الرِّبا إذا أخذ يف الذهب والفضة أكثر مما أعطي 
على أفعال  أهنا كانت زائدة يف الشدة على عقوبات سائر الكفار ، كما أن أفعاهلم كانت زائدة يف القُبحِ: واملعىن 

  .سائرِ الكفار 
]  ٢٥: نوح [ } أُغْرِقُواْ فَأُْدِخلُواْ َناراً { : إن عقوبة آل فرعون يف الدنيا متعلقة بعذاب اآلخرة ، لقوله : وقيل 

  :مث ذكر قصة قومِ نوح ، وهي قوله . وعقوبة اآلخرة أشد من عقوبة الدُّنيا ، فتلك العقوبة كأهنا كانت تنمو وتربو 
  .ارتفع وعال : ، أي } ا لَمَّا طََغا املآء َحَملَْناكُْم ِفي اجلارية إِنَّ{ 

  .طََغى على ُخزَّانه من املالئكة غضباً لربِّه ، فلم يقدروا على حبسه : وقال عليٌّ رضي اهللا عنه 
  .زاد على كل شيء مخسة عشر ذراعاً : قال املفسرون 

زمن نوحٍ على خزانه ، فكثر عليهم فلم يدروا كم خرج ، وليس من طغى املاُء : وقال ابُن عبَّاسٍ رضي اهللا عنه 
املاء قطرة تنزل قبله ، وال بعده إال بكيل معلوم غري ذلك اليوم ، وقد تقدم مرفوعاً أوَّل السورِة ، واملقصود من 

رسولِ ، مث ذكر قصص هذه األممِ ، وذكر ما حل هبم من العذاب ، زجر هذه األمة عن االقتداء هبم يف معصية ال
ِفي « محلنا آباءكم ، وأنتم يف أصالهبم ، : أي » َحَملْناكُم « : منَّ عليهم بأن جعلهم ذرية من جنا من الغرق بقوله 

يف السفن اجلاريِة ، واحملمولُ يف اجلارية إنَّما هو نوٌح وأوالده ، وكل من على وجه األرض من نسل : أي » اجلَارَيِة 
  .أولئك 



، ]  ٢٤: الرمحن [ } َولَُه اجلوار املنشئات ِفي البحر كاألعالم { : اء السفينة ، ومنه قوله تعاىل واجلارية من أمس
  ]البسيط : [ وغلب استعمالُ اجلاريِة يف السفينة؛ كقوله يف بعض األلغاز 

  ِفي َبطْنَِها رُجلٌ يف بطْنِه جََملُ... َرأْيُت َجارَيةٌ يف َبطْنِ جَارَِيٍة  - ٤٨٤٤
جعلها اهللا تذكرة وعظةً هلذه األمِة  -عليه الصالة والسالم  -سفينة نوح : ، أي } لَِنْجَعلََها لَكُْم َتذِْكَرةً {  :قوله 

  .يف قول قتادة . حىت أدركها أوائلهم 
أبقيُت لكم اخلشباِت حىت تذكروا ما حلَّ بقوم نوحٍ ، : كانت ألواُحَها على اجلوديِّ ، واملعىن : قال ابن جريجِ 

  .وأجنى اهللا أباكم ، وكم من سفينٍة هلكت وصارت تراباً ، ومل يبق منها شيٌء ، وهذا قولُ الفرَّاِء 
« يعود إىل » لنجعلها « : أن الضمري يف قوله : وهذا ضعيٌف ، بل الصواُب ما قاله الزجاج : قال ابُن اخلطيبِ 

لنجعل جناةَ املؤمنني وإغراق الكافرين عظةً ، : التقدير اليت هي معلومةٌ ، وإن كانت هنا غري مذكورٍة ، و» الواِقَعة 
ال ميكن عوده إىل السفينة ، » وتَِعيَها « : فالضمري يف قوله } َوَتِعيََهآ أُذُنٌ َواِعَيةٌ { : وعربةً ، ويدل على صحته قوله 

  .فكذا الضمري األول 
لنْجَعلَها « منصوب عطفاً على » َوَعى « هو مضارع على كسر العني وختفيف التاء ، و: العامة » وَتِعيَها « : قوله 

 «.  
رحم « ومحيد واألعرج بإسكاهنا تشبيهاً له ب : وابن مصرف وأبو عمرو يف رواية هارون عنه وقنبل ، قال القرطيب 

  .وإن مل يكن منه ، ولكن صار يف اللفظ مبنزلة الفعل احللقي العني » ، وشهد 
كثريٍ إسكان العني ، جعل حرف املضارعة مع ما بعده مبنزلٍة واحدٍة ، فحذف وروى عن ابن : قال ابن اخلطيب 

، وإمنا فعل ذلك؛ ألن حرف املضارعة ال ينفصل » فَْخذ وكَْبد وكَْتف « وأسكن كما أسكن احلرف املتوسط من 
: النور [ } تَّقْهِ َوَي{ َوْهو َوْهي ، ومثل ذلك : من الفعل ، فأشبه ما هو من نفس الكلمة ، وصار كقول من قال 

  .يف قراءة من سكَّن القاف ]  ٥٢
  .إخفاء الكسرة : وروي عن محزة 

  .» الياء « بتشديد : وروي عن عاصم ومحزة 
  .وهو غلط عليهما ، وإمنا مسعهما الراوي يثبتان حركة الياء ، فظنَّها شدة 

  .لتفت إليه أجريا الوصل جمرى الوقف فضعِّف احلرُف ، وهذا ال ينبغي أن ي: وقيل 
  .» الياء « بسكون » وتِعيَها « : وروي عن محزة أيضاً ، وموسى بن عبد اهللا العبسي 

استثقاالً للحركة على حرف العلة ، » الياء « االستئناف ، والعطف على املنصوب ، وإمنا سكنا : وفيه وجهان 
  :كقراءة 

  ] . ٨٩: املائدة [ } ُتطِْعُمونَ أَْهِليكُْم { 
  »وعى « فصل يف 

حفظُته يف نفسي ، أعيه وْعياً ووعيُت العلَم ، ووعيُت ما قلته كله مبعىن ، : وعيُت كذا ، أي : يقال : قال الزَّجَّاُج 
  .وأوعيت املتاع يف الوعاء 

  .وعيته ، بغري ألف : وملا حفظته يف نفسك  -باأللف  -أوعيُته : يقال لكل ما حفظته يف غري نفسك : قال الزجاُج 
واعلم أن وجه التذكري يف هذا أن جناة قومٍ من الغرقِ يف السَّفينة ، وتغريق من سواهم يدل على : بن اخلطيب قال ا

  .قدرة مدبر العامل ، ونفاذ مشيئته ، وهناية حكمته ، ورمحته ، وشدة قهره 



، قال « ْجعلَها أذَنكَ يا عليُّ سَألُْت اللَّه أنْ َي» : روي أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عند نزول هذه اآلية « 
  .« » فما َنِسيُت شيئاً بعد ذلك » : علي رضي اهللا عنه 

  .على التوحيد والتنكري؟ » أذُنٌ واِعَيةٌ « : ِلَم قال : فإن قيل 
إذا لإليذان بأن الوعاة فيهم قلةٌ ، ولتوبيخ الناس بقلة من َيِعي منهم ، والداللة على أن األذن الواحدة : فاجلواُب 

  .وعيت وعقلْت عن اهللا ، فهي السَّواد األعظم عند اهللا ، وأن سواها ال يلتفت إليهم ، وإن امتأل العاملُ منهم 
  ] . ٣٧: ق [ } إِنَّ ِفي ذَِلَك لذكرى ِلَمن كَانَ لَُه قَلٌْب { : ونظري هذه اآلية قوله تعاىل 

  .، وانتفعت مبا مسعت من كتاب اهللا عز وجل األذُنُ الواعيةُ أذنٌ عقلْت عن اهللا تعاىل : قال قتادة 
  .} فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصور نَفَْخةٌ َواِحَدةٌ { : قوله 

ملا حكى هذه القصص الثالثة ونبَّه هبا على ثبوت القدرة واحلكمة للصانع ، فحينئذ ثبت بثبوت القدرة إمكان 
سبحانه يف تفاصيل أحوال القيامة ، فذكر أوالً  القيامة ، ويثبت القدرة إمكان وقوع احلشر ، وملا ثبت ذلك شرع

  .} فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصور َنفَْخةٌ َواِحَدةٌ { : مقدماهتا ، فقال 
  .مصدر قام مقام الفاعل » نَفَْخةٌ « تأكيد ، و » واحدةٌ « : قوله 

  .انتهى » ملا ُنِعَت صحَّ رفعُه « : وقال ابُن عطية 
نه مصدر خمتص لداللته على الوحدة ، واملمنوع عند البصريني إمنا هو إقامة املبهمِ ، حنو ولو مل ُينعْت لصحَّ رفعه؛ أل

  .» ضََرَب « : 
  .والعامةُ على الرفع فيهما 

« : بنصبهما ، كأنه أقام اجلارَّ مقام الفاعلِ ، فترك املصدر على أصله ، ومل يؤنث الفعل وهو : وقرأ أبو الّسمال 
  .جمازي وحسَّنه الفصل انتهى ؛ ألن التأنيث »ُنِفَخ 

  فصل يف النفخة األوىل
  .هي النفخة األوىل لقيام الساعة ، فال يبقى أحد إال مات : قال ابن عباس 

  .ألن عندها حيصل خراُب العاملِ : قال ابن اخلطيب 
  .والعرض إمنا يكون عند النفخة الثانية؟ } َيْومَِئٍذ ُتعَْرُضونَ { مل قال بعد ذلك : فإن قيل 

جعل اليوم امساً للحني الواسع الذي تقع فيه النَّفختان ، والصَّعقة والنشور ، والوقوف ، واحلساب ، : قلت 
  .وإنَّما كان جميئُك يف وقٍت واحٍد من أوقاته » جئُته عام كذا « : كقوله } َيوَْمِئٍذ تُْعَرُضونَ { فكذلك 

  .إنَّ هذه النَّفخة هي األخريةُ : وقيل 
  .ال تثنَّى : ، أي } فَْخةٌ َواِحَدةٌ َن{ : وقال 

  .نفخة : ووقع الفعلُ على النَّفخة ، إذ مل يكن قبلها اسم مرفوع ، فقيل : قال األخفُش 
  .» امليم « بتخفيف : ، قرأ العامة } َوُحِملَِت األرض { : قوله 
َدكَّةً { فُتََّتا وكسِّرتا ، : ، أي » فَدُكَّتا « ، رفعْت من أماكنها : ومحلتها الريُح ، أو املالئكةُ ، أو القدرةُ ، أي : أي 

[ } َوإِن طَآِئفََتاِن ِمَن املؤمنني اقتتلوا { : األرض واجلبالُ؛ ألن املراد الشيئان املتقدمان ، كقوله : أي } َواِحدةً 
  ] . ٩: احلجرات 

  .» دُكََّتا « إال النصُب؛ الرتفاع الضمري يف » دكَّةً « وال جيوُز يف 
ومثله ] واألرض كاجلملة الواحدة [ ؛ ألنه جعل اجلبال كلها كاجلملِة الواحدة »فَدُِككَْن « : مل يقلْ : وقال الفرَّاُء 



  .» كُنَّ « : ، ومل يقل ]  ٣٠: األنبياء [ } أَنَّ السماوات واألرض كَاَنَتا َرْتقاً { : 
  ] . ١: الزلزلة [ } ِت األرض زِلَْزالََها إِذَا ُزلْزِلَ{ : وهذا الدَّكُّ ، كالزلزلةِ لقوله تعاىل 

، أي » فَُدكََّتا « وإما بريح بلغت من قوة عصفها أنَّها حتمل األرض واجلبال ، أو مبلك من املالئكة ، أو بقدرة اهللا ، 
{ ، و  ] ١٤: املزمل [ } كَثِيباً مَّهِيالً { مجلة األرض ، ومجلة اجلبال تضرب بعضها يف بعض حىت تندق وتصري : 

  ] . ٦: الواقعة [ } َهَبآًء مُّنَبثّاً 
  .ُبسطتا بسطةً واحدةً ، ومنه اندكَّ سناُم البعري ، إذا انفرش يف ظهره : أي » دُكَّتا « : والدَّكُّ أبلغُ من الدَّق وقيل 

  . -بتشديد امليم  -» وُحمِّلت « : وقرأ ابن عامرٍ يف رواية ، واألعمش ، وابن أيب عبلة وابن مقسم 
  .فجاز أن يكون التشديد للتكثري ، فلم يكسب الفعل مفعوالً آخر 

وجاز أن يكون للتعدية فيكسبه مفعوالً آخر ، فيحتمل أن يكون الثاين حمذوفاً ، واألول هو القائُم مقام الفاعلِ 
  ] . ١٠٥: طه [ }  فَقُلْ يَنِسفَُها َربِّي َنْسفاً{ : وُحمِّلت األرض واجلبال رحياً تفتتها ، لقوله : تقديره 
  .محلنا مالئكة ، وحيتمل أن يكون األول هو احملذوف ، والثاين هو القائم مقام الفاعل : التقدير : وقيل 
» الَواقعةُ « ال ُبدَّ فيه من تأويلٍ ، وهو أن تكون » وقََعِت الواِقَعةُ « ، و » وقعت « منصوب ب » فَيومئٍذ « : قوله 

القيامة ، أو الواقعة العظيمة ، وإالَّ فقام القائُم ال جيوز ، إذ ال فائدة فيه ، وتقدم هذا يف صارت علماً بالغلبِة على 
  ] ١: الواقعة [ } إِذَا َوقََعِت الواقعة { : قوله 

  .يومئٍذ نُِفَخ يف الصُّْورِ : للعوضِ من اجلملة ، تقديره » يومئذٍ « والتنوين يف 
  فصل يف معىن اآلية
  .انصدعت وتفطرت : أي } وانشقت السمآء { امة الكربى املعىن قامت القي

: الفرقان [ } َوَيْوَم َتَشقَُّق السمآء بالغمام وَُنزِّلَ املالئكة َتنزِيالً { : انشقت لنزول املالئكة بدليل قوله تعاىل : وقيل 
بعد ما كانت ]  ٥: القارعة [ } وش كالعهن املنف{ ضعيفة مسترخيةٌ ساقطةٌ : ، أي } فَهَِي َيْوَمِئٍذ َواِهَيةٌ { ]  ٢٥

  .حمكمةً 
  .وهى البناء يَهِي وْهياً ، فهو واٍه إذا ضعف جّداً : يقال 

  .ضعيف : كالٌم واٍه أي : ويقال 
  .إنَّها تصري بعد صالبتها مبنزلة الصوف يف الوْهي ، ويكون ذلك لنزولِ املالئكِة : فقيل 
  .هلولِ يوم القيامِة : وقيل 

  .وهى السِّقاُء ، إذا اخنرق : متخرقة ، مأخوذ من قوهلم : أي » واهية « : ة وقال ابن شجر
  ]الرجز : [ ومن أمثاهلم 

  وَمْن ُهرِيَق بالفَالِة َماؤُه... َخلِّ َسبيلَ َمْن وَهى ِسقاؤُه  - ٤٨٤٥

  .من كان ضعيف العقل ال حيفظ نفسه : أي 
يف » األرجاء » « على أرجائها « . احداً ، بل املراد اجلنس واجلمع مل يرْد به ملكاً و. } وامللك على أَْرجَآئَِهآ { 

عصا ، « ، مثل » رجوان « مقصور وتثنيته » رجا « : ، واحدها » ُهذَْيل « النواحي واألقطار بلغة : اللغة 
  ]الوافر : [ ، قال الشاعر » وعصوان 
  ْومِ َمْن ُيْغنِي َمكانِيأقَلُّ القَ... فَالَ ُيْرَمى بَِي الرَّجواِن أنَّي  - ٤٨٤٦

  ]الطويل : [ وقال آخر 



  وال َرُجالً ُيْرَمى بِِه الرَّجواِن... كَأنْ لَْم َتَري قَْبِلي أِسرياً ُمقَيَّداً  - ٤٨٤٧
: ، ورجواِن ، واجلمع » رجا « : ؛ ألنه من ذوات الواو ، ويقال »َرَجا « هذا يكتب باأللف عكس » رجاء « و 
  .ال ذلك حلريف البئر وحرف القرب وما أشبهه ، ويق» األرجاء « 

  فصل يف تفسري اآلية
  .على أطرافها حني تنشق : قاب ابن عباس 

  .على أطرافها مما مل تنشّق منها : ولعله قول جماهد وقتادة ، وحكاه الثعليب عن الضحاك ، قال : قال املاورديُّ 
  .ينزلون إىل األرض ، وحيرسون أطرافها : ، أي  املعىن وامللك على حافات الدنيا: وقال سعيد بن جبريٍ 

  .إذا صارت السماُء قطعاً ، تقف املالئكةُ على تلك القطعِ اليت ليست ُمتشققة يف أنفسها : وقال 
الزمر [ } فََصِعَق َمن ِفي السماوات َوَمن ِفي األرض { : املالئكةُ ميُوُتونَ يف الصَّعقةِ األوىل ، لقوله تعاىل : فإن قيل 

  .إهنم يقفون على أرجاء السماء؟ : فكيف يقال ]  ٦٨: 
  :فاجلواُب من وجهني 

  .أهنم يقفون حلظة على أرجاء السماء ، مث ميوتون : األول 
  ] . ٨٧: النمل ] [  ٦٨: الزمر [ } إِالَّ َمن َشآَء اهللا { : املراد الذين استثناهم يف قوله : والثاين 

هنَّم هالتهم ، فندُّوا كما تندُّ اإلبلُ ، فال يأتون قطراً من أقطار األرض إالَّ رأوا إنَّ الناس إذا رأوا ج: فإن قيل 
  .مالئكة ، فريجعون من حيثُ جاءوا 

ينتظرون ما يؤمرون به يف أهل النَّارِ من السَّوق إليها ، ويف أهل اجلنة من التحية والكرامة } على أَْرجَآئَِهآ { : وقيل 
  ] . ٢٥: الفرقان [ } َوُنزِّلَ املالئكة َتنزِيالً { : قول ابن جبري ، ويدلُّ عليه قوله تعاىل  ، وهذا كلُّه راجٌع إىل

  .لألرضِ ، على ما تقدم : ، خرب املبتدأ ، والضمري للسماء ، وقيل } على أَْرجَآِئَهآ { : قوله 
  ؟»واملَالِئكَةُ « : ل وبني أن يقا» واملَلَكُ « : ما الفرق بني قوله : فإن قلت : قال الزخمشريُّ 

ما ِمْن « : أعم من قولك » ما من ملك إالَّ وهو ساجٌد « : امللُك أعمُّ من املالئكِة ، أال ترى إىل قولك : قلت 
  .انتهى » مالئكٍة 

ن مراداً به وال يظهر أنَّ امللك أعمُّ من املالئكِة ، ألن املفرد احمللَّى باأللف والالم ، قُصاراه أن يكو: قال أبو حيَّان 
اجلمع احمللَّى ، ولذلك صح االستثناُء منه ، فقصاراه أن يكون كاجلمع املَُحلَّى هبما ، وأما دعواه أنه أعم منه ، بقوله 

نكرةٌ مفردة يف سياق النفي قد دخلت عليها » ِمْن ملٍك « إىل آخره ، فليس دليالً على دعواه؛ ألن » أال ترى « : 
اق ، فشملت كل ملٍك فاندرج حتتها اجلمُع لوجود الفرد فيه ، فانتفى كل فرٍد فرد ، املخلصة لالستغر» ِمن « 

دخلت على مجع منكَّر ، فعّم يف كل مجع مجع من املالئكِة ، وال يلزم من » ِمْن « ، فإن » ِمْن مالِئكِة « خبالف 
جاز أن يكون فيها واحٌد ، ألن النفي » ما يف الدار من رجال « : ذلك انتفاء كلِّ فرٍد فرٍد من املالئكة ، لو قلت 

إمنا انسحب على مجع ، وال يلزم من انتفاء اجلمع أن ينتفي املفرُد ، وامللك يف اآلية ليس يف سياق نفي دخلت عليه 
هو يدلُّ على اجلمع؛ ألن الواحد مبا } على أَْرَجآِئَهآ { : وإنَّما جِيَء به مفرداً؛ ألنه أخفُّ ، وألن قوله » ِمْن « 

أن املالئكة على  -واهللا أعلم  -يف وقٍت واحٍد بل أوقات ، واملراد » على أرجاِئَها « واحد ال ميكن أن يكون 
  .أرجائها إالَّ أنه ملك واحد ينتقل على أرجائها يف أوقات 

َوكُُتبِِه { : عند قوله » البقرة « إنَّ الزخمشريَّ منزعُه يف هذا ما تقدم عنه يف أواخر سورة : وقال شهاب الدين 
  .فلريجع مثَّة ]  ٢٨٥: البقرة [ } َوُرُسِلِه 



  .أن النفي منسحٌب على رَُتب اجلمع ، ففيه خالف ، والتحقيق ما ذكره » ما ِمْن رجالٍ « : وأما قول أيب حيان 
  .} وََيْحِملُ َعْرشَ رَبَِّك فَْوقَُهْم َيْومَِئٍذ ثََمانَِيةٌ { : قوله 

  .مبعىن كما تقدم ، وأن يعود على احلاملني الثمانية » املالئكة « جيوز أن يعود على »  فَوقَُهْم« الضمري يف 
  .إنَّ محلة العرشِ فوَق املالئكِة الذيَن يف السماء على أرجائها : وقيل 
  .أن املالئكة حتمل عرش اهللا فوق العامل كلِّه : يعود على مجيع العامل ، أي : وقيل 

  فصل يف هؤالء الثمانية
  .مثانية صنوٍف من املالئكة ال يعلم عددهم إال اهللا : قال ابن عباس 
  .هم مثانية أمالٍك : وقال ابن زيد 
أَنَّ « وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . اهللا أعلُم كم هم مثانية ، أم مثانية آالف ، أو مثانية صفوف : وعن احلسن 

خرََّجُه املاورديُّ » ان يوُم القيامِة أيدُهم اللَُّه بأرَبعة آخرين ، فكاُنوا ثَمانَيةً َحَملةَ العَْرشِ الَيْوم أربعةُ أوعالٍ ، فإذَا ك
ورواه العباُس بُن عبد املطّلب عن النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم . مرفوعاً عن أيب هريرة عن النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم 

وجُه رُجلٍ ، ووجُه أسٍد ، ووجُه ثورٍ : ملٍك منُهم أربعةُ أوجٍه  ُهْم ثَمانَِيةُ أمالٍك على صورِة األوعالِ ، لكلِّ« : قال 
  .» ، ووجُه نْسرٍ ، وكلُّ وجٍه ِمْنَها يسألُ اللََّه الرِّزقَ لذلك اِجلْنسِ 

  .إذا مل يكْن فيهم صورةُ وعلٍ ، فكيف ُسمُّوا أوعاالً؟ : فإن قيل 
  .لِ أشبه الوْعلَ أنَّ وْجهَ الثَّور إذا كانت له قرون الوْع: فاجلواب 
أنَّ فَْوَق السَّماِء السَّابعِة مثانيةَ أْوعالٍ بَني أظالفهِنَّ وُركبهنَّ مثلُ ما َبْيَن مساٍء إىل مساٍء ، وفوَق ظُهورِهنَّ « : ويف اخلربِ 

  .ذكره القشرييُّ ، وخرَّجُه الترمذيُّ من حديث العباس بن عبد املُطلبِ » العَْرُش 

أنَّ َحَملَةَ العْرشِ ثََمانَيةُ أْمالٍك؛ على صَُورِ األوعالِ ، ما بني أظْالفَها إىل ُركَبَِها مِسْيرةُ سبِعنيَ « : ويف حديث مرفوع 
  .» عاماً للطَّائرِ املُسْرعِ 

  .وُروي أنَّ أرجلهنَّ يف السَّماِء السَّابعِة 
  فصل يف إضافة العرش إىل اهللا

» فوقهم « البيت إليه ، وليس البيتُ للسكنِ ، فكذلك العرُش ، ومعىن كإضافة  -تعاىل  -إضافة العرش إىل اهللا 
  .فوق رءوسهم : أي 

لو مل يكن اللَُّه يف العرشِ لكان محلُ العرش عبثاً ال فائدة فيه ، ال سيما قد أكَّد : قالت املشبِّهةُ : قال ابُن اخلطيب 
  .يكونُ لو كان اإللهُ حاضراً يف العرش ، والعرش إنَّما } َيْوَمِئٍذ تُْعَرُضونَ { : ذلك بقوله 

جالس يف العرش؛ ألن كل من كان حامالً للعرش؛ كان  -تعاىل  -بأنه ال ميكن أن يكون املراد أنَّ اهللا : وأجاب 
حامالً لكل ما كان يف العرش فلو كان اإللُه على العرش لزم أن يكون املالئكة حاملني هللا تعاىل ، وذلك حمالٌ؛ ألنه 

احتياج اهللا إليهم ، وأن يكونوا أعظم قدراً من اهللا ، وكل ذلك كفٌر ، فعلمنا أنه ال بد فيه من التأويل ، يقتضي 
خاطبهم مبا يتعارفونه ، فخلق لنفسه بيتاً يزورونه ليس أنه يسكنه  -تعاىل  -السببُ يف هذا الكالم هو أنه : فنقول 

هو ميينه يف األرض إذْ كان من شأهنم أن يعظموا رؤساءهم  وجعل يف ركن البيت حجراً ، -تعاىل اهللا عن ذلك  -
بتقبيل أمياهنم ، وجعل على العباِد حفظةً ال ألن النسيان جيوُز عليه سبحانه ، وكذلك أنَّ امللك إذا أراد حماسبة 

 ألنه يقعد عماله جلس على سريره ، ووقفت األعوانُ حوله ، فسمى اهللا يوم القيامة عرشاً ، وحفَّت به املالئكة ال
  .عليه ، أو حيتاُج إليه ، بل كما قلنا يف البيت والطَّواف 



  .قاله أبو حيَّان . » فَإذَا ُنِفخَ « : من قوله » إذَا « هو جواب } َيْومَِئٍذ ُتعَْرُضونَ { : قوله 
  .مستأنفة على هذا » ُتعْرُضونَ « و » وقََعِت الواِقَعةُ « : وفيه نظٌر ، بل جواهبا ما تقدم من قوله 

  .} الَ ختفى { : قوله 
  ] . ٦٧: هود [ } َوأََخذَ الذين ظَلَُمواْ الصيحة { : بالياء من حتت؛ ألن التأنيث جمازي ، كقوله : قرأ األخوان 

  .واختاره أبو عبيد؛ ألنه قد حال بني الفعل واالسم املؤنث اجلار واجملرور 
  .على أصلهما يف إمالة األلف : واألخوان 

  .بالتاء من فوق للتأنيث اللفظي والفتح وهو األصل ، واختاره أبو حامت » ال َتْخفَى « : لباقون وقرأ ا
  فصل يف العرض على اهللا

وليس ذلك ]  ٤٨: الكهف [ } َوعُرُِضواْ على َربِّكَ َصفَّاً { : هذا هو العرُض على اهللا ، ودليله : قال القرطيبُّ 
  .ذلك العرُض عبارةٌ عن احملاسبة واملساءلة وتقدير األعمال عليهم للمجازاة  عرضاً ليعلم ما مل يكن عاملاً ، بل

يُْعَرضُ النَّاُس يوم الِقيامةِ ثالثَ َعرَضاٍت ، فأما َعْرضتاِن فَجِدالٌ ، ومَعاِذيٌر وأما الثَّالثةُ « : قال صلى اهللا عليه وسلم 
  .» ِه وآِخذٌ بِشمالِه فعند ذلك َتِطْيُر الصُُّحفُ يف األْيِدي فآِخذٌ بَيِمينِ

  .} الَ ختفى ِمنكُْم َخاِفَيةٌ { : وقوله 

كانوا خيفوهنا من » خفيَّة « على هذا مبعىن » َخاِفَية « هو عامل بكل شيء من أعمالكم ، ف : أي : قال ابن شجرة 
  ] . ١٦: غافر [ } الَ خيفى َعلَى اهللا مِْنُهْم َشْيٌء { : أعماهلم ، ونظريه قوله تعاىل 

  .» ُتعَرُضون على من ال خيفى عليه شيء « : فيكون الغرُض املبالغة يف التهديِد ، يعين : قال ابن اخلطيب 
  .ال خيفى عليه إنسان ال حياسب : وقيل 

  .ال َيخْفَى املُؤِمُن من الكافر ، وال الَبرُّ من الفاجرِ : وقال عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
  .» ُيْحشُر النَّاُس ُحفاةً ُعراةً « : لقوله عليه الصالة والسالم ال يتسر منكم عورة ، : وقيل 
  .، وهذا دليلٌ على النجاة } فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيِمينِهِ { : قوله 

أول من ُيْعطَى كتابه بيمينه من هذه األمة عمُر بن اخلطاب ، وله شعاٌع كشعاع الشمس ، وقيل له : قال ابن عباسٍ 
  .هيهات ، زفَّته املالئكةُ إىل اجلنَّة : ين أبو بكر ، فقال فأ: 

  .» التذكرة « وقد ذكرناه مرفوعاً من حديث زيد بن ثابت بلفظه ، ومعناه يف كتاب : قال القرطيب 
رب يقول ذلك ثقة باإلسالم وسروراً بنجاته؛ ألن اليمني عند الع} اقرؤا ِكتَابَيْه { خذوا : ، أي » َهاؤَم « : قوله 

  .من دالئلِ الفرح 
  ]الوافر : [ قال الشاعر 

  لقَّاَها عَراَبةُ بالَيميْنِ... إذَا َما راَيةٌ ُرِفَعْت لَِمْجٍد  - ٤٨٤٨
  ]الطويل : [ وقال 
  فأفَْرُح أْم صيَّدِْتنِي بِشَماِلِك... أبِينِي أِفي ُيمَْنى َيَدْيكِ َجَعلِْتنِي  - ٤٨٤٩

  .» إىل « تعالوا ، فتتعدى ب : »  َهاؤُم« : معىن : وقال ابن زيٍد 
  .» َهلُمَّ « : وقال مقاتلُ 

ُخذْ ، وهذا هو : يقول كل واحد لصاحبه : ، أي » إال َهاء وَهاَء « : خذوا ، ومنه احلديث يف الربا : وقيل 
  .املشهوُر 



  .هي كلمةٌ وضعت ألجابة الدَّاعي عند الفرح ، والنَّشاط : وقيل 
  .» . يطول صوته « َهاؤُم » َناداُه أعرَابِيٌّ بصَْوٍت َعالٍ ، فأجَاَبُه النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم أنَّه « : ويف احلديث 

  .» اقصدوا « معناها : وقيل 
هاؤم « وزعم هؤالء أهنا مركبة من هاء التنبيه ، وأموا ، من األم ، وهو القصُد ، فصريه التخفيف واالستعمال إىل 

 «.  
  .ُري مجاعِة الذكور ضم» امليمُ « : وقيل 

  .» الكاف « بدلٌ من » اهلمزة « أنَّ : وزعم القتييب 
  .فإن عىن أهنا حتلُّ حملَّها فصحيح ، وإن عىن البدل الصناعي فليس بصحيح 

« : إن كان مبعىن » اقِْصد إيلّ « أو » ُخذْ « : يطلب مفعوالً يتعدى إليه بنفسه إن كان مبعىن » هاؤم « : فقوله 
  .وأعمل الثاين للحذف من األول » كَِتابَِيه « : يطلبه أيضاً ، فقد تنازعا يف » اقرأوا « ، و » ا َتَعالَْو

  .» الكهف « وقد تقدم حتقيق هذا يف سورة 
فإن كانت اسم فعلٍ » خذ « : وذلك أهنا تكون فعالً صرحياً ، وتكون اسم فعل ، ومعناها يف احلالني : وفيها لغاٌت 

، ويكونان » َها درمهاً يا زيُد ، وهاء درمهاً « : املّد والقصر تقول :  اآلية الكرمية ، ففيها لغتان ، وهي املذكورة يف
كذلك يف األحوال كلها من إفراد وتثنيٍة ومجعٍ وتذكريٍ وتأنيٍث ، ويتصل هبما كاُف اخلطاب ، اتصاهلا بإسم اإلشارة 

  .إىل آخره » َهاَك ، َهاِك ، هاَءَك « : حنو ، فتطابق خماطبك حبسب الواقع مطابقتها وهي ضمريه ، 

َهاَء يا زيُد ، هاِء يا هنُد ، هاؤم ، « : مصرفة تصرف كاف اخلطاب ، فتقول » هاَء « وختلف كاُف اخلطابِ مهزة 
  .وهي لغةُ القرآن » هاؤن 

  :وإذا كانت فعالً صرحياً؛ التصال الضمائر البارزة املرفوعة هبا كان فيها ثالثة لغاٍت 
هاء يا زيُد ، هاِئي يا هنُد ، هائَيا يا زيدان أو يا هنداُت ، « : ، فيقال » َعاطَى ُيَعاِطي « أن يكون مثل : إحداها 

  .» هاءوا يا زيدون ، هائني يا هنداتُ 
ي ، ِهَبا ، ِهُبوا َهْب ، هِبِ« : ، مثل » َهأ ، ِهىء ، َهاَءا ، ِهئُوا ، ِهئَْن « : فيقال » َهْب « : أن تكون مثل : الثانية 
  .» ، ِهْبَن 
َخْف « : ، مثل » َهأْ ، َهاِئي ، َهاَءا ، َهاُءوا ، َهأنَ « : أمراً من اخلوف ، فيقال » َخْف « : أن تكون مثل : الثالثة 

  .» ، َخاِفي ، َخافَا ، َخافُوا ، خفَْن 
؛ ألنه أقرُب العاملني ، »اقرأوا « ب عند الكوفيني ، وعند البصريني » هاؤم « منصوب ب . » كتابيه « : قوله 

» سلطانيه « و » حسابيه « و » كتابيه « يف » اهلاء « و » الياِء « لتبني فتحة » اهلاء « فأدخل » كتايب « واألصل 
للسكِت ، وكان حقُّها أن حتذف وصالً وتثبت وقفاً ، وإمنا أجري الوصل جمرى الوقف ، أو وصل بنية » ماليه « و 

  .» اهلاء « اتفاقاً ، فأثبت » حسابيه « و » كتابيه « الوقف يف 
يف القارعة ، عند القُرَّاء كلهم إال محزة ، ]  ١٠: القارعة [ } َما ِهَيْه { و » سلطانيه « و » مَالَيه « وكذلك يف 

حركِة املوقوفِ  فإنه حذف اهلاء من هذه الكلم الثالث وصالً ، وأثبتها وقفاً؛ ألهنا يف الوقف حيتاج إليها؛ لتحصنيِ
  .عليه ، ويف الوصل يستغىن عنها 

  .؟ »حسابيه « و » كتابيه « فَِلَم مل يفعل ذلك يف : فإن قيل 
  .أنه مجع بني اللغتني ، هذا يف القراءات السبعِ : فاجلواب 



  .فيها نقل ، فإنه مل يتحقق عنه » القارعة « حبذفها يف الكلم كلِّها وصالً ووقفاً إال يف : وقرأ ابن حميصن 
  .حبذفها فيهن وصالً ، وإثباهتا وقفاً : وقرأ األعمُش ، وابن أيب إسحاق 

  .يسكُن اهلاء يف الكلم املذكورة بغريها : وابن حميصن 
واحلق أهنا قراءةٌ صحيحةٌ ، أعين ثبوت هاء السكِت وصالً؛ لثبوهتا يف خط املصحف الكرمي ، وال يلتفت إىل قول 

  .وقد تقدم الكالم على هاء السكت يف البقرة واألنعام .  الوصل حلن ال أعلم أحداً جييزه الزهراوي إن إثباهتا يف
  .} إنِّي ظََننتُ { : قوله 

  .أيقنُت وعلمُت : أي : قال ابن عباس 
  .ظننُت أن يؤاخذين اهللا بسيئايت إن عذبين فقد تفضَّل علي بعفوه ، ومل يؤاخذين هبا : وقيل 

  .املؤمن يف القرآن فهو يقني ، ومن الكافر فهو شك  كل ظن من: قال الضحاك 
  .ظَنُّ اآلخرة يقني وظَنُّ الدنيا َشكٌّ : وقال جماهد 

إنّ املؤمن من أحسن الظَّن برّبه فأحسن العمل ، وإن املنافق أساء الظن بربه ، فأساء : وقال احلسن يف هذه اآلية 
  .العمل 
يف اآلخرة ، ومل أنكرْ البعث ، يعين أنه ما جنا إال خبوفه من يوم احلساب؛ ألنه : أي  ،} أَنِّي ُمالقٍ ِحَسابَِيْه { : وقوله 

  .تيقّن أن اهللا حياسبه ، فعمل لآلخرة 
  :، فيها ثالثة أوجه } رَّاِضَيةٍ { : قوله 

عىن يف عيش أنه على اجملاز جعلت العيشة راضية؛ حمللها يف مستحقيها ، وأهنا ال حال أكمل من حاهلا ، وامل: أحدها 
  .يرضاه ال مكروه فيه 

ذات رضا يرضى : لصاحب اللَّنب والتَّْمرِ واملعىن » البٌن وتامٌر « : ذات رضا ، حنو : أنه على النَّسب ، أي : الثاين 
  .هبا صاحبها 

، أي ]  ٦: الطارق [ } مَّآٍء َداِفقٍ { : مبعىن مفعول حنو » فاعل « إنه مما جاء فيه : قال أبو عبيدة والفراء : الثالث 
  .ساتراً : ، أي ]  ٤٥: اإلسراء [ } ِحَجاباً مَّْستُوراً { : مدفوق ، كما جاء مفعول مبعىن فاعل ، كقوله : 

  .فصل يف تنعم أهل اجلنة 
فال َيَرْونَ إنَُّهم َيِعيشون فال َيُموُتون أبداً ، ويصحُّونَ فال َيمْرُضونَ أبداً ، وينَعُمونَ « : قال عليه الصالة والسالم 

  .» بأساً أَبداً وَيِشبُّونَ فال َيْهرُمونَ أبداً 
قطف ، وهو فعل مبعىن : ، القطوف مجع } قُطُوفَُها دَانَِيةٌ { عظيمةٌ يف النفوس ، : ، أي } ِفي َجنٍَّة َعاِلَيةٍ { : قوله 

قريبة التناولِ يتناوهلا : ، أي » َدانَِيةٌ « ر ، و ، وهو ما َيجتنِيِه اجلاين من الثِّما» الذِّْبح « و » الدِّْعي « مفعول ، ك 
  .القائم ، والقاعد ، واملضطجع 

بالفتح والكسر  -املصدر ، والِقطَاف  -بالفتح  -وهو ما يقطُف من الثِّمار ، والقَطِْف  -بكسر القاف  -والِقطْف 
  .وقت القطف  -
  .امتنان ، ال أمُر تكليف كلوا واشربوا ، وهذا أمر : يقال هلم : ، أي } كُلُواْ { 

أكْالً « : قد تقدم يف أول النساء وجوَّز الزخمشريُّ فيه هنا أن ينتصب نعتاً ملصدر حمذوٍف ، أي » هنيئاً « : وقوله 
» الباء « و . » َهنِئُْتم بذلك هَنِيئاً « : ، وأن ينتصب على املصدر بعامل من لفظه مقدر ، أي » هنيئاً وشُْرباً هنيئاً 

مبا أْسلَفُْتم « ، ال تكدير فيه وال تنغيص ، » َهنِيئاً « مصدرية أو امسية ، ومعىن » ما « سببية ، و » مبا أْسلفُتْم  «يف 



  .يف الدنيا : ، أي } ِفي األيام اخلالية { قدمتم من األعمال » 
ِعيَشةٍ { : بعد قوله » كُلُوا « :  وهذا يدل على أنَّ العمل يوجُب الثواَب ، وأن الفعل للعبِد ، وقال: قالت املعتزلةُ 

  .تتضمُن معىن اجلمعِ » من « ، و } فأما من أويت كتابه { : لقوله } رَّاِضَيٍة 
  فصل فيمن نزلت فيه اآلية

  .أن هذه اآلية نزلت يف أيب سلمة عبد اهللا بن عبد األسد املخزومي : ذكر الضحاُك 

  .د بن عبد األسد يف قول ابن عبَّاس والضحاك واآلية اليت قبلها يف أخيه األسو: وقال مقاتل 
ويكون هذا الرجل ، وأخوه سبب نزول هذه اآليات ، ويعم املعىن مجيع أهل الشقاوِة ، والسعادة ، : قال الثعليب 

  .} كُلُواْ واشربوا { : بدليل قوله تعاىل 
  .ويأمر به إنَّ املراد بذلك كل من كان متبوعاً يف اخلري والشر يدعو إليه ، : وقيل 
ملا نظر يف كتابه وتذكر } َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبهُ بِِشمَاِلِه فََيقُولُ ياليتين لَْم أُوَت ِكَتابَِيْه َولَْم أَْدرِ َما ِحَسابَِيْه { : قوله 

ياليتها { : ثُم يتمنَّى املوت ، ويقول } ياليتين لَْم أُوَت كَِتابَِيْه َولَْم أَْدرِ َما ِحَسابَِيْه { : قبائح أفعاله خيجل منها ويقول 
  .} كَاَنِت القاضية 

  .يعود إىل املوتِة األوىل ، وإن مل تكن مذكورة ، إال أهنا لظهورها كانت كاملذكورة : قيل » لَْيتَها « فالضَّمُري يف 
قُِضَي على : ، ويقال ]  ١٠: معة اجل[ } فَإِذَا قُضَِيِت الصالة { : القاطعةُ من احلياة ، قال تعاىل : » القَاِضَية « و 

  .يا ليتها املوتة اليت كانت القاطعة ألمري ، ومل أْبَعثْ بعدها ، ومل ألَق ما وصلت إليه : فالن ، إذا مات ، واملعىن 
يتمىن املوت ، ومل يكن يف الدنيا عنده شيء أكره من املوت ، وشرٌّ من املوت ما يطلب منه املوت؛ قال : قال قتادة 

  ]الطويل : [ عر الشا
  َتَمنَّيُت ِمْنُه املَْوَت ، واملَْوُت أْعظَُم... وَشرٌّ ِمَن املْوِت الذي إنْ لَقيُتُه  - ٤٨٥٠

يا ليت هذه احلالة كانت املوتة اليت قضت عليَّ : يعود إىل احلالة اليت شاهدها عند مطالعة الكتاب ، واملعىن : وقيل 
.  

أيُّ شيٍء أغىن عين ما كان : ُز أن يكون نفياً ، وأن يكون استفهام توبيخٍ لنفسه ، أي ، جيو} َمآ أغىن َعنِّي { : قوله 
  .يل من اليسار 

احلجةُ اليت كنتُ أحتجُّ هبا ، وهو قول : هلكْت عنِّي ُحجَِّتي ، والسلطانُ : قال ابن عباس } هَّلََك َعنِّي ُسلْطَانَِيْه { 
  .جماهٍد وعكرمة والسُّدي والضَّحاك 

  .ضلت عين حّجيت حني شهدت عليه اجلوارح : ل مقاتل وقا
  .يعين ُملكي وتسلّطي على الناس ، وبقيت ذليالً فقرياً ، وكان ُمطاعاً يف أصحابه : وقال ابن زيد 

إِنَُّه كَانَ لَا ُيْؤِمنُ ) ٣٢(ُه ثُمَّ ِفي ِسلِْسلٍَة ذَْرعَُها َسْبُعونَ ِذَراًعا فَاْسلُكُو) ٣١(ثُمَّ الَْجحِيَم َصلُّوُه ) ٣٠(ُخذُوُه فَُغلُّوُه 
َولَا طََعاٌم إِلَّا ِمْن ِغْسِلنيٍ ) ٣٥(فَلَْيَس لَُه الَْيْوَم َهاُهَنا َحمِيٌم ) ٣٤(َولَا َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ ) ٣٣(بِاللَِّه الَْعِظيمِ 

  ) ٣٧(لَا َيأْكُلُُه إِلَّا الَْخاِطئُونَ ) ٣٦(

يف إضمار القولِ ، يقال ذلك خلزنِة جهنَّم ]  ٢٤: احلاقة [ } كُلُواْ واشربوا { : ، كقوله } لُّوُه ُخذُوُه فَُغ{ : قوله 
  .شدوه باألغاللِ : مجُع اليدين إىل الُعُنق ، أي : ، والغلُّ 



  .ا اجعلوه يصلى اجلحيَم ، وهي النارُ العظمى؛ ألنه كان يتعاظُم يف الدني: ، أي } ثُمَّ اجلحيم َصلُّوُه { 
  .وتقدُمي املفعول يفيد االختصاص عند بعضهم 

وليس ما قاله مذهباً لسيبويه وال حلُذاقِ « : قال أبو حيان » ثُمَّ ال تصلوه إال اجلَحيم « : ولذلك قال الزخمشريُّ 
  .، وقد تقدمت هذه املسألةُ متقنة ، وأنَّ كالم النحاة ال يأىب ما قاله » النُّحاةِ 

« ، و » اسْلُكُوه « متعلق ب » يف ِسلِْسلة « و » ِسلِْسلَة « ، يف حمل جر صفة ل } َسْبُعونَ ِذَراعاً  ذَْرُعَها{ : قوله 
  .ال متنع من ذلك » الفاء 

  .من عدده » التاء « وسقطت » أفُْعل « مؤنث ، ولذلك جيمع على » الذِّراع « و 
  ]الرجز : [ قال الشاعر 

  وْهَي ثَالثُ أذُْرعٍ وإصْبَُع... أْجَمُع  أْرِمي َعلْيَها وْهَي فَْرٌع - ٤٨٥١
: التوبة [ } إِن َتْسَتغِْفْر لَُهْم َسْبِعَني َمرَّةً { : املراُد به التكثري ، كقوله : وذكر السبعني دون غريها من العدد ، قيل 

١٠ . [  
  .املراد حقيقة العدد : وقيل 

  .سبعون ذراعاً بذراع امللِك : قال ابن عباسٍ 
« وكان يف رحبة » مكّة « سبعون ذراعاً ، كل ذراع سبعون باعاً ، كل باع كما بينك وبني : ف البكايل وقال نو
  .» الكوفة 

  .اهللا أعلم أي ذراعٍ : وقال احلسُن 
 ألنه نُِقلَ يف التفسري أنَّ السلسلة تدخل من: قلباً ، قال » فاْسلُكوُه » « ِفي ِسلْسلٍَة « : وزعم بعضهم أنَّ يف قوله 

فيه ، وخترج من دبره ، فهي املسلوُك فيه ال هو املسلوُك فيها ، والظاهر أنَّه ال حيتاج إىل ذلك؛ ألنه روي أهنا لطوهلا 
  .، جتعل يف عنقه ، وتلتوي عليه ، حىت حتيط به من مجيع جهاته ، فهو املسلوُك فيها إلحاطتها به 

ال تسلكوه إال : لسلك مثله يف تقدمي اجلحيم على التصلية ، أي واملعىن يف تقدمي السِّلسلة على ا: وقال الزخمشريُّ 
يف هذه السلسة ، ومث للداللة على التفاوِت ملا بني الغلِّ والتصليِة باجلحيم وما بينها ، وبني السلك يف السلسلة ، ال 

  .على تراخي املدة 
  .وناعه أبو حيان يف إفادة تقدمي االختصاص كعادته ، وجوابه ما تقدم 

  .للداللِة على تراخي الرُّْتبِة » ثُمَّ « ونازعه أيضاً يف أن 
. التراخي الزماين بأن ُيصلى بعد أن يسلك ، ويسلك بعد أن يُؤخذ ويغلي مبهله بني هذه األشياء : وقال مكيٌّ 

  .انتهى 
  .وفيه نظٌر من حيثُ إن التوعد بتوايل العذاب آكد ، وأقطع من التوعد بتغريقه 

  .} نَُّه كَانَ الَ ُيْؤِمُن باهللا العظيم َوالَ َيُحضُّ على طََعامِ املسكني إِ{ : قوله 
احلثُّ على الفعل واحلرص على وقوعه ، ومنه حروُف التحضيض املبوب هلا يف النحو؛ ألنَّه يطلب هبا : » احلضُّ « 

  .بالبخلِ كما عذِّب بسبب الكُفْرِ  وقوع الفعل وإجياده ، فبيَّن تعاىل أنه عذِّب على تركِ اإلطعامِ ، وعلى األمر

  .ويف اآلية دليلُ على أنَّ الكُفَّار خماطبون بالفروع : قال ابن اخلطيب 
خلعنا نصف السلسلة باإلميان ، أفال خنلع نصفها الثاين باإلطعام : كان أبو الدرداء حيض امرأته على اإلطعام ويقول 

.  



  ] . ٤٧: يس [ } ن لَّْو َيَشآُء اهللا أَطَْعَمُه أَُنطِْعُم َم{ : املراد قول الكفار : وقيل 
أن يكون منصوباً باملصدر املقدر ، والطعام عبارةٌ عن العني ، وأضيف للمسكني للمالبسِة اليت » طعام « وأصل 

على إطعام املطعم : نصب ، والتقدير » املسكني « بينهما ، ومن أعمل الطعام كما يعمل اإلطعام ، فموضع 
  .فحذف الفاعل ، وأضيف املصدر إىل املفعول  املسكني ،

  :وجهان » ليس « يف خرب } فَلَْيَس لَُه اليوم َها ُهَنا َحِميمٌ { : قوله 
  .» له « : أحدمها 
خرباً » اليوم « ، وال جيوز أن يكون » محيم « هاهنا ، وأيهما كان خرباً تعلق به اآلخر ، أو كان حاالً من : والثاين 

  .مان واملخرب عنه جثة ألبتة؛ ألنه ز
  .خرباً ، ومل يذكر املانع » هاُهَنا « ومنع املهدوي أن يكون 
ليس هاهنا طعام إال من غسلني ، وال يصح ذلك؛ ألن مثَّ طعاماً : ألنه يصري املعىن « : وقد ذكره القرطيب فقال 

لَّْيَس لَُهْم طََعاٌم إِالَّ ِمن َضرِيعٍ { : ن أورد قوله انتهى ويف هذا نظر؛ ألنا ال نسلم أوالً أن مثَّ طعاماً غريه ، فإ. » غريه 
  .فهذا طعام آخر غري الغسلني ]  ٦: الغاشية [ } 

  .» ضريعاً « ويف أخرى » غسليناً « أن بعضهم ذهب إىل أن الغسلني هو الضريع بعينه ، فسمَّاه يف آية : فاجلواب 
أنَّ هذا اآلكل احنصر طعامه يف الغسلني ، فال ينايف أن :  ، يعين ولئن سلمنا أهنما طعامان ، فاحلصر باعتبار اآلكلني

  .يكون يف النار طعام آخر 
متعلقان مبا تعلق هو به ، فال إشكال ، وكذلك إذا » هاهنا « ، و » اليوم « اخلرب ، وأن » له « إن : وإذا قلنا 

ون العامل معنوياً لالتساع يف الظروف وحروف هو اخلرب ، وعلقنا به اجلار والظرف ، وال يضّر ك» هاهنا « جعلنا 
  .اجلر 

ليس عندي إال رجلٌ من « : ، دخل احلصر على الصفة ، كقولك » طعام « ، صفة ل } إِالَّ ِمْن ِغْسِلنيٍ { : وقوله 
  .» بين متيم 

، وال طعام إال من ليس له صديق ينفعه : الصديق ، فعلى هذا الصفة خمتصة بالطَّعام ، أي : » احلميم « واملراد ب 
  .كذا 
  .قاله أبو البقاء . ليس له محيم إالَّ من غسلني وال طعام : التقدير : وقيل 

  .، كأنه أراد الشَّيء الذي حيم به البدن من صديد النَّار » احلميم « صفة ل » ِمْن غْسِلني « فجعل 
  ] . ٢٤٩: البقرة [ } ن لَّمْ َيطَْعْمُه فَإِنَُّه مين َوَم{ : من الطعام والشَّراب؛ ألن اجلميع يطعم ، بدليل قوله : وقيل 

ليس له : ما يشرب ، أي : ، واملراُد باحلميم » طعام « ول » محيم « صفة ل } إالَّ من غسلني { فعلى هذا يكون 
  .طعام ، وال شراب إال غسليناً 

  .الصديد فال يتأتَّى ذلك : أما إذا أريد باحلميم 
إنَّها تتعلق مبا : بأي شيء تعلَّق اجلارُّ والظرفان؟ واجلواب : ، فيه سؤالٌ ، وهو أن يقال وعلى هذا الذي ذكرنا 
مبا تعلق به احلال ، وال جيوز أن » اليوم « ويتعلق » محيم « حاالً من » هاهنا « أو » له « تعلق به اخلُرب ، أو جيعل 

متعلقان مبا تعلق به احلال؛ ألنه ظرف زمان ، » هاهنا « و » له « ، و » محيم « حاالً من » اليوم « يكون 
  .وصاحُب احلال جثة ، وهذا موضٌع حسٌن مفيٌد 

  .من الُغَسالة ، فُنوُنه وياؤه زائدتان » ِفْعلني « : » الِغْسلني « و 



  .هو ما جيري من اجلراح إذا غسلت : قال أهل اللغة 
  .هو صديُد أهل النَّارِ : قال املفسرون 

  .لونه شجر يأك: وقيل 
  .ال أدري ما الِغْسلُني : وعن ابن عباس 

  ]الوافر : [ ومسي طعاماً؛ لقيامه مقامه فسمي طعاماً؛ كقوله 
  َتِحيَّةُ َبينِهْم ضَْرٌب وجِيُع. ...  - ٤٨٥٢

  .» غسلني « صفة ل . } الَّ َيأْكُلُُه إِالَّ اخلاطئون { : قوله 
إذا فعل غري الصواب متعمداً ، واملخطىُء » خَطَأ َيْخطأ « عل من ، وهم اسم فا» اخلاطئون « يهمزون : والعامةُ 

  .من يفعله غري متعمد 
  .بياء مضمومة بدل اهلمزة » اخلَاِطُيون « : وقرأ احلسُن والزهرُي والعتكي وطلحة 

  .بطاء مضمومة دون مهزة : وقرأ ناقع يف رواية وشيبة 
  :وفيها وجهان 

  . أنه خفف باحلذف أنه كقراءة اجلماعِة إال: أحدمها 
َوالَ تَتَّبُِعواْ ُخطَُواتِ { : إذا اتبع خطوات غريه ، فيكون من قوله تعاىل » َخطَا َيْخطُوا « أنه اسم فاعل من : والثاين 

  .، قاله الزخمشريُّ ]  ١٦٨: البقرة [ } الشيطان 
  .لناس فيها بدون مهز ، وكالم ا» الصَّابيون « : وقد تقدم أول الكتاب أن نافعاً يقرأ 

  .ما اخلاطُون ، كلنا خنطُو : وعن ابن عباس 
ما اخلاطُون إمنا هو اخلاطئون ، وما الصَّابون إمنا هو الصَّابئون ، وجيوز أن يراد : وروى عنه أبو األسود الدؤيلُّ 

  .الذين يتخطون احلقَّ إىل الباطل ويتحدون حدود اهللا 

َوَما ُهَو بِقَْولِ َشاِعرٍ قَِليلًا َما ) ٤٠(إِنَُّه لَقَْولُ َرسُولٍ كَرِميٍ ) ٣٩(َما لَا تُْبِصُرونَ َو) ٣٨(فَلَا أُقِْسُم بَِما تُْبِصُرونَ 
  ) ٤٣(َتْنزِيلٌ ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني ) ٤٢(َولَا بِقَْولِ كَاِهنٍ قَِليلًا َما َتذَكَُّرونَ ) ٤١(ُتْؤِمُنونَ 

  .} َوَما الَ ُتْبِصُرونَ  فَالَ أُقِْسُم بَِما تُْبِصُرونَ{ : قوله 
ال احتياَج أن أقسمُ : نافية لفعل القسم ، وكأنه قيل » ال « إن : قد تقدم مثله يف آخر الواقعة ، إال أنه قيل هاهنا 

  .على هذا؛ ألنه حقٌّ ظاهٌر مستغنٍ عن القسم ، ولو قيل به يف الواقعة لكان حسناً 
ى إمكان القيامِة ، مث على وقوعها ، مث ذكر أحوال السُّعداِء ، وأحوال ملا أقام الداللة عل -تعاىل  -واعلم أنه 

  .} فَالَ أُقِْسُم بَِما ُتْبِصُرونَ { : األشقياء ، ختم الكالم بتعظيم القرآِن ، فقال 
األشياء  صلةٌ ، واملعىن أقسم باألشياء كلها ما ترون منها وما ال ترون ، فعمَّ مجيع» ال « أقسم ، و : املراد : وقيل 

اخلالُق واخللُق ، والدنيا واآلخرة ، واألجسام : مْبصر وغري مبصر ، فقيل : على الشمول؛ ألهنا ال خترُج عن قسمني 
  .واألرواح ، واإلنس واجلنُّ ، والنعم الظاهرة ، والباطنة 

، قاله » جربيل « عين ي -ال أقسم على أنَّ هذا القرآن قول رسولٍ كرمي : زائدة ، فالتقدير » ال « وإن مل تكن 
  .ألنه يستغىن عن القسم لوضوحه  -احلسن والكليب ومقاتل 

  .إنَّ حممداً ساحٌر : سبُب نزولِ هذه اآلية أن الوليد بن املغرية قال : وقال مقاتل 



{ : كاهن ، فقال اهللا تعاىل : وقال عقبة . شاعر وليس القرآن من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال أبو جهل 
  .أقسم : أي } فَالَ أُقِْسمُ 
  .نافية للقسم ، فجوابه كجواب القسم » ال « : وإن قيل 

لَقَْولُ َرُسولٍ { : قاله احلسن والكليب ومقاتل ، لقوله . يعين جربيل } لقول رسول كرمي { يعين القرآن » إنه « 
  ] . ٢٠،  ١٩: التكوير [ } كَرِميٍ ِذي قُوٍَّة 

، وليس } َوَما ُهَو بِقَْولِ َشاِعرٍ { : الرسول هنا حممد صلى اهللا عليه وسلم لقوله : والقتيب وقال الكليب أيضاً 
ونسب القول إىل الرسولِ ، ألنه  -عز وجل  -القرآن من قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم إمنا هو من قول اهللا 

  .هذا قول مالك : تاليه ومبلغه والعامل به ، كقولنا 
  يكونُ كالماً هللا تعاىل ، وجلربيل ، وحملمد عليهما الصالة والسالم؟ كيف: فإن قيل 
 -أن اإلضافة يكفي فيها أدىن مالبسٍة ، فاهللا سبحانه أظهره يف اللوح احملفوظ ، وجربيلُ بلغه حملمٍد : فاجلواب 

  .وحممد صلى اهللا عليه وسلم بلغه لألمة  -عليهما الصالة والسالم 
أقسم . معطوف على اجلواب ، فهو جواب } َوَما ُهَو بِقَْولِ { : هو جوابُ القسمِ ، وقوله } لُ إِنَُّه لَقَْو{ : قوله 

  .منفي ، وهو من البالغة الرائعة : مثبت ، واآلخر : أحدمها : على شيئني 
  .} قَِليالً مَّا َتذَكَُّرونَ { ، } قَِليالً مَّا ُتْؤِمُنونَ { : قوله 

» يؤمنون « : إمياناً أو زماناً قليالً ، والنَّاصُب : ضعني نعتاً ملصدر ، أو زمان حمذوف ، أي يف املو» قليالً « انتصب 
  .مزيدةٌ للتوكيِد » ما « و » تذكرون « و 

حيتملُ أن تكون نافية ، فينتفى » ما « ، و » تؤمنون « : بفعلٍ مضمرٍ يدل عليه » قليالً « ونصب : وقال ابن عطية 
تمل أن تكون مصدرية ، وتتصف بالقلة ، فهو اإلميان اللغوي؛ ألهنم قد صدقوا بأشياء يسريٍة ال إمياهنم ألبتة ، وحي

تغين عنهم شيئاً ، إذ كانوا يصدقون أن اخلَري والصلةَ والعفاَف الذي يأمُر به رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو 
  .حّق وصواب 

إما » تؤمنون « إىل آخره ، فال يصح؛ ألن ذلك الفعل الدال عليه  »قليالً نصب بفعل « : أما قوله : قال أبو حيَّان 
تؤمنون « أو مصدرية ، فإن كانت نافية فذلك الفعل املُْضَمر الدال عليه  -كما ذهب إليه  -نافية » ما « أن تكون 

ال جيوز » ما « ْنِفي ب ما تؤمنون قليالً ما ُتؤمنون ، والفعل املَ: يكون منفياً ، فيكونُ التقدير » ما « املنفي ب » 
، وإن كانت » ما أضْرُب زيداً ما أضربه « : على تقدير » زيداً ما أضرُبه « حذفه ، وال حذف ما ، ال جيوز 

ال يتقدمه ما » قليالً « قليالً إميانكم ، ويبقى : على الفاعلية ، أي » قليالً « مصدرية كانت إما يف موضع رفعٍ ب 
ناصب له ، وإما يف موضع رفعٍ على االبتداء؛ فيكون مبتدأ ال خرب له ، ألن ما قبلُه  يعتمد عليه حىت يعمل وال

  .منُصوٌب 
على الفعل احملذوف الداللة يف باب االشتغال ، حىت يكون » تؤمنون « ال ُيريد ابن عطية بداللِة : قال شهاُب الدين 

اللفظية ، فليس ما أورده أبو حيان عليه من متثيله بقوله  العامل الظاهر مفسراً للعامل املضمر ، بل يريد جمّرد الداللة
وأما الردُّ الثاين فظاهٌر ، وقد تقدم البن عطية هذا القولُ » ما أضرب زيداً ما أضرُبه « : أي » زيداً ما أضربه « : 

  .فَلُيلَتفَْت إليه » األعراف « يف أول سورة 
  .» ال تؤمنون وال تذكرون ألبتَّة : أي والقّلةُ يف معىن العدم ، « : وقال الزخمشريُّ 

أقلُّ رجل يقول ذلك « هنا النفي احملض كما زعم ، وذلك ال يكون إالَّ يف » قليالً « وال يُراُد ب : قال أبو حيَّان 



ني إذا كانا مرفوع» قليلة « ، و » قليلة « وقد يستعمل يف » قَلَّ رجلٌ ذلك إال زيٌد « حنو » قل « ، ويف » إال زيٌد 
  ]الطويل : [ ، حنو ما جوزوا يف قول الشاعر 

  قَِليلٌ بَِها األصَْواتُ إالَّ ُبغاُمهَا...  - ٤٨٥٣
مصدرية ، فإن ذلك ال » ما « على أن تكون » قليالً ضربت ، أو قليالً ما ضربت « : أما إذا كان منصوباً حنو 

، إذا انتصب بالفعل نفياً » قليالً « مل العرب ، ومل تستع» ضربت « منصوب ب » قليالً ضربت « جيوُز؛ ألنه يف 
؛ ألن »قليل « مصدريةٌ ، فتحتاج إىل رفع » ما « على أن تكون » قليالً ما ضربت « ، بل مقابالً لكثري ، وأما يف 

  .املصدرية يف موضع رفع على االبتداء » ما « 

  .انتهى ما رد به عليه 
  .» وهذا جمرد دعوى « : قال شهاب الدين 

والباقون » اخلاطئون « بالغيبة محالً على » يؤمنون ، يذكرون « : رأ ابُن كثريٍ وابن عامر خبالٍف عن ابن ذكوان وق
  .» مبا تبصرون « باخلطاب ، محالً على : 

  .» بتاءين « وتتذكرون : وأّيب 
  فصل يف القرآن الكرمي

؛ ألنه ورد بسبِّ الشياطني } وال بقول كاهنٍ { ها ، ؛ ألنه مبايٌن لصنوِف الشعر كلِّ} وما هو بقول شاعرٍ { : قوله 
  .وشتمهم فال ينزلون شيئاً على من سبِّهم 

  .اهللا : ، املراد بالقليل من إمياهنم هو أهنم إذا سئلوا من خلقهم قالوا } قَِليالً مَّا ُتْؤِمُنونَ { : وقوله 
{ : ، وال يتممون االستدالل ، أال ترى إىل قوله تعاىل  إهنم قد يؤمنون يف قلوهبم إال أهنم يرجعون عنه سريعاً: وقيل 

  ] . ٢٤: املدثر [ } إِنْ هاذآ إِالَّ ِسْحرٌ ُيْؤثَرُ { : إال أنه يف آخرِ األمرِ قال ]  ١٨: املدثر [ } إنَُّه فَكََّر َوقَدََّر 
: ال يؤمنون أصالً ، والعرُب يقولون يعين بالقليل أهنم ال يصدقون بأن القرآن من اهللا تعاىل ، واملعىن : وقال مقاتل 

  .قلّ ما تأتينا ، يريدون ال تأتينا 
  .هو تنزيلٌ وتقدم مثله : ، هذه قراءةُ العامة ، أعين الرَّفع على إضمار مبتدأ ، أي } َتنزِيلٌ مِّن رَّبِّ العاملني { : قوله 

  .الً نزل تنزي: بالنصب على إضمار فعل ، أي » تنزيالً « : وأبو السِّمال 
إنه لقول رسول كرمي ، وهو تنزيل من رب : أي } إِنَُّه لَقَْولُ َرسُولٍ كَرِميٍ { : وهو عطٌف على قوله : قال القرطيب 

  .العاملني 

فََما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َعْنُه ) ٤٦(ثُمَّ لَقَطَعَْنا ِمْنُه الَْوِتَني ) ٤٥(لَأََخذَْنا ِمْنُه بِالَْيِمنيِ ) ٤٤(َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا بَْعَض الْأَقَاوِيلِ 
) ٥٠(َوإِنَُّه لََحْسَرةٌ َعلَى الْكَافِرِيَن ) ٤٩(وَإِنَّا لََنْعلَُم أَنَّ ِمْنكُْم ُمكَذِّبَِني ) ٤٨(وَإِنَُّه لََتذِْكَرةٌ ِللُْمتَِّقَني ) ٤٧(َحاجِزِيَن 

  ) ٥٢(الَْعظِيمِ  فَسَبِّْح بِاْسمِ َربَِّك) ٥١(َوإِنَُّه لََحقُّ الَْيِقنيِ 

  .من القول مبنيا للفاعل » َتفعَّل « ، هذه قراءةُ العامَّة ، } َولَْو َتقَوَّلَ { : قوله 
  .» التقوُّلُ ، افتعالُ القولِ؛ ألن فيه تكلُّفاً من املفتعل « : قال الزخمشريُّ 

  .مبنياً للمفعول » ُتقُوِّلَ « : وقرأ بعضهم 
فذاك ، وإال فالقائم مقام الفاعل اجلار ، وهذا عند من يرى قيام » َبْعضَ األقاويل « ب فإن كان هذا القارىُء رفع 



  .غري املفعول به مع وجوده 
  .» قَالَ « مضارع » َيقُولُ « : وقرأ ذكوانُ وابنه حممد 

« مجع » أبياٍت  «: مجع » أبَاييت « : ، فهو نظري » قول « : مجع » أقوال « ، و » أقوال « : مجُع » األقاويل « و 
  .» بيٍت 

، » األضاحيك « و » األعاجيب « : ومسى األقوال املنقولة أقاويل تصغرياً هلا وحتقرياً ، كقولك : وقال الزخمشريُّ 
  .من القول » أفعولة « كأهنا مجع 

جيوز أن تكون على » الباء «  ألخذناه بالقوة ، و: أي » ألخذَْنا ِمْنُه بالَيمْينِ « لو نسب إلينا قوالً مل نقله : واملعىن 
يف حكم » من « حالية ، واحلالُ من الفاعل ، وتكون » الباء « أصلها غري مزيدة ، واملعىن ألخذناه بقوة منا ف 

  .الزائدِة ، واليمُني هنا جماز عن القوة والغلبة؛ ألن قوة كل شيء يف ميامنه 
  .وهو معىن قول ابن عباس وجماهد : قال القتيب 
  ]الوافر : [ ل الشماخ ومنه قو
  تلقَّاَها عَراَبةُ بالَيميْنِ... إذَا ما رايةٌ ُرِفعْت ملَْجٍد  - ٤٨٥٤

  .هذا الكالم خمرج خمرج اإلذالل ، على عادة الناس يف األخذ بيد من يعاقب : قال أبو جعفر الطربي 
اجلارحة كما يفعل باملقتول صرباً يؤخذ بيمينه ، ألخذنا ميينه ، واملراد باليمني : وجيوز أن تكون الباُء مزيدةً ، واملعىن 

  .ويضرب بالسَّيف ، يف جيده موجهة ، وهو أشد عليه 
  .لقطعَْنا يدهُ اليمىن : قال احلسن 

  .املعىن لقبضنا بيمينه عن التصرف : وقال نفطويه 
إِنَّكُْم كُنُتمْ { : ، كقوله تعاىل انتقمنا منه باحلقِّ؛ واليمني على هذا مبعىن احلق : واملعىن : وقال السدِّي ومقاتل 

  .من قبل احلق : أي ]  ٢٨: الصافات [ } َتأْتُوَنَنا َعنِ اليمني 
  .وهو العِْرق املتصل من القلب بالرأس الذي إذا قُطَع مات صاحُبه . } ثُمَّ لَقَطَْعَنا ِمْنُه الوتني { : قوله 

  .ملوُتون الذي قُِطَع وتيُنه ومجعه الُوْتن ، وثالثة أوِتَنة ، وا: قاب أبو زيد 
  .هو ِعْرق بني العلباء واحلُلْقوم ، ومها علباوان ، وإن بينهما العِْرق : وقال الكليب 

  .عصب العنق : والِعلْباء 
  .عرق غليظ تصادفه شفرة النَّاحر : وقيل 

  ]الوافر : [ قال الشماُخ 
  ْشرِقي بِدمِ الوتِنيِعرَاَبةُ فا... إذَا بلََّغتنِي وَحملِْت رْحِلي  - ٤٨٥٥

  .هو حبل القلب الذي يف الظهر ، وهو النخاع ، فإذا انقطع بطلت القوى ، ومات صاحبه : وقال جماهد 
  .إنه القلُب ومراقه ، وما يليه : وقال حممُد بن كعب 

  .إنَّ الوتَني إذا قُطَع ال إن َجاَع عرف وال إن شَبَع عرف : وقال عكرمة 
  .يرد أنا نقطعه بعينه ، بل املراد أنه لو كذب ألمتناه فكان كمن قُِطَع وتينه ومل : قال ابن قتيبة 

: » واألَبَهُر » « َما زَالَْت أكْلَةُ خْيَبر ُتعاوُدنِي ، فهذا أَوانُ انِقطَاعِ أْبَهرِي « : ونظريُه قوله صلى اهللا عليه وسلم 
هذا أوانُ يقتلين السُّم ، وحينئذ صرُت كمن انقطع : ِعْرٌق متصل بالقلب فإذا انقطع مات صاحُبه ، فكأنه قال 

  .أهبره 



  .} فََما ِمنكُم مِّْن أََحٍد َعْنُه َحاجِزِيَن { : قوله 
  :وجهان » حاجزين « يف 

يُعمُّ يف سياق النفي كسائر النكراِت » أحداً « على اللفظ ، وإمنا مجع املعىن ، ألن » أحد « أنه نعت ل : أحدمها 
  .اق النَّفْي ، قاله الزخمشري واحلويفُّ الواقعة يف سي

  .لوجود شرطها » ِمْن « زيدت فيه » أحد « خرباً للمبتدأ ، واملبتدأ يف » مِْنكُم « وعلى هذا فيكون 
  .، واملعىن إمنا هو على نفي احلجز عما يراد به » منكم « بأن النفي يتسلَّط على كينونته : وضعفه أبو حيَّان 

على » منكم « امسها ، وإمنا ُجِمع اخلُرب ملا تقدم و » من أحد « احلجازية ، و » ما « خرباً ل  أن يكون: والثاين 
وال يضر ذلك لكون معمول اخلرب جاراً ، » حاجزين « أو يتعلق ب » أحد « هذا حالٌ ، ألنه يف األصل صفة ل 

« ، أو متعلق مبحذوف على سبيل البيان ، و » ما طعامك زيداً آكالً « : ولو كان مفعوالً صرحياً المتنع ، ال جيوز 
ألخذَْنا ، لقطعنا « : على القولني ، والضمري للمقتول ، أو للقتل املدلول عليه بقوله » حاجزين « يتعلق ب » عنه 
 «.  

]  ٢٨٥: البقرة [  }الَ ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد مِّن رُُّسِلِه { املعىن فما منكم قوم حيجزون عنه لقوله تعاىل : قال القرطيبُّ 
لَْم حتلَّ الَغناِئُم ألحدٍ ُسودِ « : ال تقع إال على اثنني فما زاد ، قال عليه الصالة والسالم » بني « هذا مجع ألن 

  .» الرُّءوسِ قَْبلكُْم 
  .زائدة » من « لفظه واحد ، ومعناه اجلمع ، و 

، على املعىن كما تقدم ، فيكون يف موضع جر ، » حد أ« جيوز أن يكون صفة ل » حَاجزْيَن « املنع ، و : واحلَْجز 
» حاجزين « ملغى ، ويكون متعلقاً ب » منكم « ، وجيوز أن يكون منصوباً ، على أنه خرب ، و » منكم « واخلرب 

  .» إنَّ فيك زيداً راغٌب « ، وال مينع الفصل به من انتصاب اخلرب يف هذا ، كما مل ميتنع الفصل به يف 
ِفيِه ُهًدى { اخلائفني الذين خيشون اهللا ، ونظريه : ، أي } لََتذِْكَرةٌ لِّلُْمتَِّقَني { القرآن : يعين . } إِنَّهُ َو{ : قوله 

  ] . ٢: البقرة [ } لِّلُْمتَِّقَني 
  .هو تذكرة ورمحة وجناة : املراد حميمد صلى اهللا عليه وسلم أي : وقيل 

  .} كَذِّبَِني َوإِنَّا لََنْعلَُم أَنَّ مِنكُم مُّ{ 
إمَّا يوم القيامة إذا رأوا ثواب املصدقني } َعلَى الكافرين { القرآن : يعين } َوإِنَّهُ لََحْسَرةٌ { بالقرآن ، : قال الربيع 

  .به ، أو يف الدنيا إذا رأوا دولة املؤمنني به ، أو حني مل يقدروا على معارضته حني حتدَّاهم أن يأتوا بسورة مثله 

  .الندامة  :واحلسرة 
  ]الوافر : [ فيه يف قوله » السَّفيه « التكذيب به ، لداللة مكذبني على املصدر داللة : يعين » إنه حلسرة « : وقيل 
  وَخالَف ، والسَّفيُه إىل ِخالِف... إذَا نُهَِي السَّفيُه َجَرى إلْيِه  - ٤٨٥٦

  .إىل السَّفِه : أي 
  س من اهللافصل فيمن استدل باآلية على أن الكفر لي

وللمعتزلة أن يتمسكوا هبذه اآلية ، على أنَّ الكُفر ليس من اهللا؛ ألنه وصف القرآن بأنه تذكرةٌ : قال ابُن اخلطيب 
  .} َوإِنَّا لََنْعلَُم أَنَّ مِنكُْم مُّكَذِّبِنيَ { : إنه ضاللٌ للمكذبني؛ بل نسب الضَّالل إليهم بقوله : للمتقني ، ومل يقل 

  .تقدم  ما: واجلواُب 
  .فهو كحق اليقنيِ  -عز وجل  -القرآن العظيم ، تنزيل من اهللا : يعين } َوإِنَّهُ لََحقُّ اليقني { : قوله 



حقًّا يقيناً ال بطالن فيه ، ويقيناً ال ريب فيه ، مث أضيف أحد الوصفني إىل اآلخرة للتأكيد ، قاله ابن اخلطيب : وقيل 
.  

عُني اليقنيِ وحمُض اليقنيِ ، ولو كان اليقَني نعتاً مل جيز أن يضاف : إمنا هو كقولك : سٍ قال ابُن عبَّا: وقال القرطيبُّ 
  .هذا رجل الظريف : إليه ، كما ال تقول 

  .أضافه إىل نفسه الختالف اللفظني : وقيل 
  .} فَسَبِّْح باسم َربَِّك العظيم { : وقوله 

ه اللَّه عن السوِء والنقائصِ ، إما ُشكْراً على ما جعلك أْهالً إلحيائه نزِّ: فََصلِّ لربِّك وقيل : أي : قال ابن عبَّاس 
  .إليك ، وإمَّا تنزيهاً له عن الرضا بأن ُينسَب إليه الكذُب من الَوْحي 

عزَّ  -ُه َمْن قََرأ ُسورةَ احلَاقَِّة حَاَسَبُه اللَّ« : قال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى الثعليب عن أيبِّ بن كعب قال 
  .» ِحَساباً َيسِرياً  -وجلَّ 

َمْن قََرأ إحدى َعشَْرةَ آيةً من ُسورِة احلاقَِّة ، أجِري « : مسعته يقول : وعن فُضالةَ بنِ شريك ، عن أيب الزاهرية قال 
  .» من ِفْتَنِة الدَّجَّالِ؛ ومْن قََرأها ، كَانَ لَهُ ُنوراً ِمْن فَْوقِ رَأِسِه إىل قََدَمْيِه 

َتعُْرُج الَْملَاِئكَةُ وَالرُّوُح إِلَْيِه ِفي ) ٣(ِمَن اللَِّه ِذي الَْمعَارِجِ ) ٢(ِللْكَاِفرِيَن لَْيَس لَُه َداِفٌع ) ١(َسأَلَ َساِئلٌ بَِعذَابٍ َواِقعٍ 
  ) ٤(َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة 

  .} عٍ سَأَلَ َسآِئلٌ بَِعذَابٍ َواِق{ : قوله تعاىل 
  .بغري مهز » َسالَ َساِئلٌ « : قرأ نافع وابن عامرٍ 

  .باهلمز ، فمن مهز ، فهو من السؤال ، وهي اللغةُ الفاشيةُ : والباقون 
  :وجهان » سأل « مث لك يف 

دعا داعٍ : دعوُت بكذا ، واملعىن : فلذلك تعدَّى بالباِء ، كما تقول » دعا « أن يكون قد ضمن معىن : أحدمها 
  .عذابٍ ب

  ]الطويل : [ ، كقوله » عن « أن يكون على أصله ، والباء مبعىن : والثاين 
  . فإنْ َتْسألُونِي بالنَِّساِء  -م  ٤٨٥٦

  .وقد تقدم حتقيقه ]  ٥٩: الفرقان [ } فَاسْأَلْ بِِه َخبِرياً { 
  .واألول أوىل ألن التجوزَ يف الفعل أوىل منه يف احلرف لقوته 

  :األلف ففيها ثالثةُ أوجٍه وأما القراءةُ ب
أهنا مبعىن قراءة اهلمزة ، وإمنا خففت بقلبها ألفاً ، وليس بقياس ختفيف مثلها ، بل قياس ختفيفها ، جعلها : أحدها 

  .َبْيَن َبْيَن ، والباء على هذا الوجه كما يف الوجه الذي تقدم 
  .ني الكلمة واو َخاَف خياُف ، وع: مثل » َسالَ َيسالُ « أنَّها من : الثاين 

  .» سلت تسال ، ومها يتسايالن : وهي لغةُ قريش ، يقولون « : قال الزخمشريُّ 
؛ ألن ما جاء يف القرآن من باب السؤال هو مهموز ، »إهنا لغةُ قريش « : وينبغي أن يتثبت يف قوله : قال أبو حيَّان 

اليت يكون عينها » سَالَ « ، إذ ال جيوز أن يكون من ]  ٣٢: النساء [ } وَسلُوا { أو أصله اهلمز ، كقراءة من قرأ 
فيبعد أن جييء ذلك كلُّه على لغِة غري قريش ، وهم الذين » خافوا « مثل » وسالوا اهللا « واواً ، إذ كان يكون 



وهم من  بالياء ، وهو» يتسايالن « ومها : نزل القرآنُ بلغتهم إال يسرياً فيه لغة غريهم ، مث جاء يف كالم الزخمشري 
  .ألنه صرح أوالً أنه من السؤال ، يعين بالواو الصرحية  -بالواو  -يتساوالن : النُّساخ ، إمنا الصواب 

  .إهنما يتساوالن : وقد حكى أبو زيد عن العرب 
  .سايل ، وهو قول زيد بن ثابت : واد يف جهنم ، يقال له » سال « : إهنا من السَّيالن ، واملعىن : الثالث 
  .» سال سيل « : ياء ، ويؤيده قراءة ابن عباس  فالعني

، » اندفع عليهم وادي عذاب : والسَّيل مصدر يف معىن السَّائل ، كالَغْور مبعىن الغَاِئر ، واملعىن « : قال الزخمشريُّ 
  .انتهى 

  ]البسيط : [ والظاهر الوجه األول لثبوت ذلك لغة مشهورة ، قال 
  َضلَّْت ُهذِْيلٌ بَِما سَالْت وملْ ُتِصبِ... اللَِّه فَاحَشةً  َسالَْت ُهذْيلٌ َرُسولَ - ٤٨٥٧

  .» َمال « مثل » سَال سَالٍ « : وقرأ أيبُّ بن كعب وعبد اهللا 
هذا : فحذفت عُني الكلمة ، وهي اهلمزة ، والالم حمل اإلعراب ، وهذا كما قيل » سائل « : أن األصل : وخترجيها 

  .فليلتفت إليه » البقرة « تقدم الكالم على مادة السؤال أول سورة  وقد. شاٍك يف شائك السِّالح 

  .ِلَما يزيد » سأل « من السيالن تعلقها ب » سال « تتعلق ب » الباء « و 
  .ما سؤاهلم؟ : وجعل بعضهم الباَء متعلقة مبصدر دلَّ عليه فعل السؤالِ ، كأنه قيل 

  .ابن اخلطيب  سؤاهلم بعذاب ، كذا حكاه أبو حيَّان عن: فقيل 
سؤاهلم « : إنه متعلق مبصدر دل عليه فعل السؤال ينايف تقديره بقوله : ومل يعترضه ، وهذا عجيب ، فإنَّ قوله أوالً 

  .؛ ألن الباء يف هذا التركيب املقدَّر تتعلق مبحذوف؛ ألهنا خرب املبتدأ بالسؤال »بعذاب 
على هذا « سأل » هللا مبن ينزل وعلى من يقع فنزلت ، و وعن قتادة سأل سائل عن عذاب ا« : وقال الزخمشريُّ 

  .» اهتم مهتم بعذاب واقعٍ : الوجه مضمن معىن عين واهتم ، كأنه قيل 
  فصل يف تفسري السؤال

والسؤالُ مبعىن الدعاء ، أي دعا داع بالعذاب ، عن ابن عباس » عن « الباء جيوز أن تكون مبعىن : قال القرطيبُّ 
  .دعا على فالن بالويلِ ودعا عليه بالعذاب : وغريه ، يقال 

دعوتُ زيداً ، أي التمسُت إحضاره ، واملعىن التمس ملتمٌس عذاباً للكافرين ، وهو واقع هبم ال حمالة يوم : ويقال 
إِلَْيكِ  وهزى{ : ، وقوله تعاىل ]  ٢٠: املؤمنون [ } َتنُبُت بالدهن { : القيامِة ، وعلى هذا فالباُء زائدةٌ كقوله تعاىل 

  .سأل سائل عذاباً واقعاً : ، فهي تأكيد ، أي ]  ٢٣: مرمي [ } بِجِذْعِ النخلة 
  .على الكافرين : أي » ِللكَافِريَن « 

اللهم إِن كَانَ هذا ُهَو احلق ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحجَاَرةً مَِّن السمآء أَوِ { : هو النضر بن احلارث حيثُ قال : قيل 
صرباً هو وعقبة بن أيب معيط ، مل يقتل » بدر « ، فنزل سؤاله ، وقتل يوم ]  ٣٢: األنفال [ } نا بَِعذَابٍ أَلِيمٍ ائت

  .صرباً غريمها ، قاله ابن عباس وجماهد 
 إنَّ السائل هنا هو احلارثُ بن النعمان الفهري ، وذلك أنه ملا بلغه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف علي« : وقيل 

يا حممُد ، : ركب ناقته فجاء حىت أناخ راحلته باألبطح ، مث قال « َمْن كُْنُت َموالُه فََعليٌّ َمْوالُه » : رضي اهللا عنه 
أمرتنا عن اهللا ، أن نشهد أن ال إله إال اهللا ، وأنَّك رسول اهللا ، فقبلناه منك ، وأن نصلي مخساً ، ونزكي أموالنا ، 

ر رمضان يف كل عام ، فقبلناه منك ، وأن حنج ، فقبلناه منك ، ثُمَّ مل ترض هبذا ، حىت فقبلناه منك ، وأن نصوم شه



  .فضَّلت ابن عمك علينا ، أفهذا شيٌء منك أم من اهللا؟ 
اللهم  :فوىل احلارث وهو يقول « واللَِّه الَّذي ال إِلَه إالَّ ُهَو ، ما ُهَو إالَّ ِمَن اللَّه » : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إن كان ما يقول حممد حقًّا ، فأمطر علينا حجارة من السماء ، أو ائتنا بعذابٍ أليم ، فواهللا ما وصل إىل ناقته ، حىت 
  .» } َسأَلَ سَآِئلٌ بَِعذَابٍ َواِقعٍ { رماه اهللا حبجر فوقع على دماغه ، فخرج من دبره فقتله ، فنزلت 

  .القائل ذلك السائل هنا أبو جهلٍ وهو : وقال الربيع 
  .سأل العذاب على الكافرين  -عليه الصالة والسالم  -هو نوح : إنه قول مجاعة من كفار قريش ، وقيل : وقيل 

هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا عليهم بالعقاب ، وطلب أن يوقعه بالكفار ، وهو واقع هبم ال حمالة : وقيل 
ال تستعجل فإنه قريب ، وهذا يدل : ، أي ]  ٥: املعارج [ } َصبْراً َجمِيالً فاصرب { ، وامتد الكالم إىل قوله تعاىل 

  .على أن ذلك السائل هو الذي أمره اهللا بالصرب اجلميلِ 
فَاسْأَلْ { : ، فكأن سائالً سأل عن العذاب مبن وقع ، أو مىت يقع ، قال اهللا تعاىل » َعْن « الباُء مبعىن : وقال قتادة 

  ]الطويل : [ فاسأل عنه ، وقال علقمةُ : ، أي  }بِِه َخبِرياً 
  . . . .فإن َتْسألُونِي بالنَِّساِء  - ٤٨٥٨

وقال أبو عليّ } لِّلْكَاِفرِيَن { : سلوين مبن وقع العذاب ، وملن يكون ، فقال اهللا تعاىل : عن النِّساء ، فاملعىن : أي 
عولني ، وجيوز االقتصار على أحدمها وإذا اقتصر على وإذا كان من السؤال ، فأصله أن يتعدَّى إىل مف: وغريه 

سأل سائل النيب صلى اهللا عليه وسلم أو املسلمني : أحدمها ، جاز أن يتعدى إليه حبرف اجلر ، فيكون التقدير 
  .بعذاب أو عن عذاب 

  :فيه أوجه . } لِّلْكَافِرِيَن { : قوله 
  .دعا هلم بعذاب واقع : كما تقدم ، أي » دعا « مضمناً معىن » سأل « أن يتعلق ب : أحدها 
  .والالم للعلة ، أي نازل ألجلهم » واقع « أن يتعلق ب : الثاين 

  .أي كائن للكافرين » عذاب « أن يتعلق مبحذوف ، صفة ثانية ل : الثالث 
  .هو للكافرين : أن يكون جواباً للسائل ، فيكون خرب مبتدأ مضمر ، أي : الرابع 

  .واقع على الكافرين : ، أي » على « مبعىن » الالم «  أن تكون: اخلامس 
  .ال على الوجه الذي تقدم قبله » واقع « ، وعلى هذا فهي متعلقة ب » على الكافرين « : ويؤيده قراءة أّيب 

  .؟ »للكافرين « : بَِم يتصل قوله : فإن قلت : قال الزخمشريُّ 
له أي بعذاب واقع كائن للكافرين ، أو بالفعل أي دعا  صفة» عذاب « هو على القول األول متصل ب : قلت 

  .بعذاب نازل ألجلهم : للكافرين بعذاب واقع أو بواقع ، أي 
  .هو للكافرين انتهى : هو كالم مبتدأ جواب للسائل ، أي : وعلى الثاين 

اين ، وهو ثاين ما ذكر يف وعلى الث: دعا للكافرين ، مث قال : أو بالفعل ، أي : وقال الزخمشري : قال أبو حيَّان 
» سأل « هو للكافرين ، وكان قد قرر أن : هو كالم مبتدأ ، وقع جواباً للسائل ، أي : توجيهه للكافرين ، قال 

دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه ، ومنه : دعا داعٍ بعذاب ، من قولك : فعدي تعديته ، كأنه قال » دعا « يف معىن 
» َدَعا « انتهى ، فعلى ما قرره ، أنه متعلق ب ]  ٥٥: الدخان [ } يَها بِكلِّ فَاِكَهٍة آِمنَِني َيْدُعونَ ِف{ : قوله تعاىل 

  .هو للكافرين ، هذا ال يصح : ، فكيف يكون كالماً مبتدأ جواباً للسائل ، أي » بسأل « يعين 
إىل آخره ، فمن مث جاء التخليط وعلى الثاين : وقد غلط أبو حيان يف فهمه عن أيب القاسم قوله : قال شهاب الدين 



سأل سائل عن عذاب اهللا على من ينزل ومبن يقع ، فنزلت : الذي ذكره الزخمشريُّ ، إمنا عىن بالثاين قوله عن قتادة 
« ، فهذا هو الوجه الثاين املقابل للوجه األول ، وهو أن » عين واهتم « على هذا الوجه مضمن معىن » سأل « ، و 

، وال أدري كيف ختبط حىت وقع ، ونسب الزخمشري إىل الغلط ، وأنه أخذ قول » َدَعا «  يتضمن معىن» سأل 
  .من أحسن ما يكون صناعة ومعىن » الالم « قتادة واحلسن وأفسده ، والترتيب الذي رّتبه الزخمشري ، يف تعلق 

للكافرين « : ملن هو؟ فقال : ، وقال } َواِقعٍ  سَأَلَ سَآِئلٌ بَِعذَابٍ{ : أنزل اللَُّه تعاىل : وقال احلسن : قال القرطيب 
  .» واقع « متعلقة ب » ِللكَافِرْيَن « ، فالالم يف » 

  .بعذابٍ للكافرين واقع ، فالواقع من نعت العذاب ، فالالم دخلت للعذاب ال للواقع : التقدير : وقال الفرَّاُء 
  .ٌد هذا العذاب للكافرين يف اآلخرة ، ال يدفعه عنهم أح: أي 

  .واقع على الكافرين كما يف قراءة أَبيِّ املتقدمة : أي » على « إن الالم مبعىن : وقيل 
  .ليس له دافع عن الكافرين : أي » َعْن « مبعىن : وقيل 
  .} لَْيَس لَُه َداِفعٌ { : قوله 

  .، وأن يكون مستأنفاً ، واألول أظهر » عذاب « جيوز أن يكون نعتاً آخر ل 
» للكافرين « لتخصصه ، إما بالعمل وإما بالصفة ، وأن يكون حاالً من الضمري يف » َعذاب « الً من وأن يكون حا

  .» َعذاب « إن جعلناه نعتاً ل 
واقع « مبعىن ليس له دافع من جهته ، إذا جاء وقته ، وأن يتعلق ب » َداِفٌع « جيوز أن يتعلق ب } مَِّن اهللا { : قوله 

  .واقع من عنده : أي  ، وبه بدأ الزخمشري ،» 
  .فعل » لَْيَس « ومل مينع النفي من ذلك؛ ألن : وقال أبو البقاء 

  .كأنه استشعر أن ما قبل النفي ال يعمل فيما بعده 
  .بأنَّ النفي ملا كان فعالً ساغ ذلك : وأجاب 

مجلة اعتراض بني العامل } لَُه َداِفٌع  لَْيَس{ ، و » َواقع « متعلقاً ب » ِمَن اللَِّه « واألجود أن يكون : قال أبو حيَّان 
  .انتهى . ومعموله 

، وهو غري الظاهر كما تقدم ألخذ الكالم » عذاب « وهذا إمنا يأيت على البدل ، بأنَّ اجلملة مستأنفةٌ ، ال صفة ل 
  .بعضه حبجزة بعض 

الفواضل والنعم؛ ألهنا تصل إىل  ذي العلو والدرجات: ، أي » ِذي املَعارِج « : صفة هللا ، ومعىن » ذي « : قوله 
  .الناس على مراتب خمتلفة ، قاله ابن عباس وقتادة 

  .، مراتُب إنعامه على اخللق » فاملعارج « 
  .ذي العظمة والعلو : وقيل 

  .هي معارج السماِء : وقال جماهٌد 
  .هي السموات : وقيل 

، ألن املالئكةَ تعرج إىل السماِء ، فوصف نفسه بذلك ذي السموات ، مسَّاها معارج املالئكِة : أي : قال ابن عباس 
.  



  .جعل ألوليائه يف اجلنة غرفاً : أنه ذو الغرف ، أي : الغرف ، أي » املعارج « : وقيل 
  .بالياء » ِذي املعاريج « : وقرأ عبد اهللا 

  .معرج ، ومعراج ، ومعارج ، ومعاريج مثل مفتاح ومفاتيح : يقال 
« وتقدم الكالم على املعارج يف ]  ٣٣: الزخرف [ } َوَمَعارَِج َعلَْيَها َيظَْهُرونَ { : منه الدرجات و: واملعارج 
  .» الزخرف 

  .بالتاء من فوق : العامة . } َتعُْرُج { : قوله 
  .بالياء من حتت : وقرأ ابن مسعود ، وأصحابه ، والسلمي ، والكسائي 

  ] . ٦١: األنعام [ » َتَوفَّاُه وََتَوفَّْتُه « ، ]  ٣٩: آل عمران [ » اَدْتُه فَنَاَداُه املَالِئكَةُ وَن« : ومها كقراءيت 
  .اجليم يف التاء : وأدغم أبو عمرو 

  .واستضعفها بعضهم من حيث إن خمرج اجليم بعيد من خمرج التاء 
جليم تدغم يف الشني ملا وأجيب عن ذلك بأهنا قريبة من الشني؛ ألن النقص الذي يف الشني يقرِّهبا من خمرج التاء ، وا

فُحِملَ اإلدغام يف التاء ، ]  ٢٩: الفتح [ } أَْخَرجَ َشطْأَُه { بينهما من التقارب ، يف املخرج والصفة ، كما تقدم يف 
  .على اإلدغام يف الشني ، ملا بني الشني والتاء من التقارب 

با يف املخرج ، واجليم تشارك التاء يف االستفال بأنَّ اإلدغام يكون جملرد الصفات ، وإنْ مل يتقار: وأجيب أيضاً 
  .واالنفتاح والّشدة 

  .مستأنفة » تعرج « واجلملة من 
من باب عطف اخلاص على العام ، إن أريد بالروح جربيل ، أو ملك آخر من جنسهم ، وأخر » والرُّوُح « : قوله 

؛ ألن املقاَم هنا يقتضي تقدم اجلمع على ]  ٣٨: النبأ [  }َيْوَم َيقُوُم الروح واملالئكة َصفّاً { : هنا وقدم يف قوله 
  .الواحد ، من حيثُ إنه مقاُم ختويٍف ، وهتويل 

  فصل يف حترير معىن اآلية
  .تصعد يف املعارج اليت جعلها اهللا هلم : ، أي } َتعُْرُج املالئكة والروح إِلَْيِه { 

  ] . ١٩٣: الشعراء [ } َنَزلَ بِِه الروح األمني { : لقوله تعاىل  -عليه السالم  -جربيلُ : الروح : قال ابن عبَّاسِ 
  .هو ملٌك آخر ، عظيُم اخللقِة : وقيل 

  .إنه خلق من خلق اهللا ، كهيئة الناس وليس بالناس : وقال أبو صاحل 
  .إنه روح امليت حني تقبض : وقال قبيصة بن ذؤيب 

هو كقول : م ، وهو يف السماء؛ ألنه حملُّ برِّه وكرامته وقيل إىل املكان الذي هو حمله: ، أي » إليه « : قوله 
  .إىل املوضع الذي أمرين به : ، أي ]  ٩٩: الصافات [ } إِنِّي ذَاِهٌب إىل َربِّي { إبراهيم 

  .إىل عرشه » إليه « : وقيل 
  .، الظاهر عوده على اهللا تعاىل » إلْيِه « الضمري يف : قال شهاب الدين 

  .على املكان لداللة احلال والسياق عليه يعود : وقيل 
  :، فيه وجهان » يف يوم « : قوله 

  .» َتْعرجُ « تعلقه ب : أظهرمها 
  .» دافع « أنه يتعلق ب : والثاين 



  .» يوم « صفةٌ ل » كَانَ مقداره « معترضة ، و » تعرُج املالئكةُ « : وعلى هذا فاجلملة من قوله 
حيصل العروج يف مثل هذا : ، أي » َتْعُرجُ « : صلة قوله » ِفي َيْومٍ « : ى أنَّ قوله األكثرون عل: قال ابن اخلطيب 

  .اليوم 

وعلى هذا القول يكون يف اآلية تقدمي وتأخري ، والتقدير [ » بَعذابٍ واقع « : بل هذا من صلة قوله : وقال مقاتل 
  .، يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة ] سأل سائل بعذاب واقع : 

وعلى تقدير أن يكون يف اآلخرة ، . وعلى التقدير األول ، فذلك اليوم ، إما أن يكون يف اآلخرة ، أو يف الدنيا 
إن ذلك الُعروَج يقع يف يوم من أيام : فذلك الطول إما أن يكون واقعاً ، وإما أن يكون مقدراً ، فإن كان معىن اآلية 

وليس يعين أن مقدار طوله هذا فقط؛ : امة ، وهذا قول احلسن ، قال اآلخرة طوله مخسون ألف سنٍة ، وهو يوم القي
أن : إذ لو كان كذلك حلصلت له غاية ، ولنفيت اجلنة والنار عند انتهاء تلك الغاية ، وهذا غري جائز ، بل املراد 

 النار ، نعوذ موقفهم للحساب حني يفصل بني الناس مخسون ألف سنة من سين الدُّنيا بعد ذلك يستقر أهل النار يف
  .باهللا منها 

  فصل يف االحتجاج هلذا القول
َما ِمْن « : واستدل النحاس على صحة هذا القول مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : قال القرطيب 

وجَْنَباُه َيْوَم الِقياَمةِ يف َيْومٍ كَانَ مقْدارهُ  رُجلٍ لَمْ ُيؤدِّ زكَاةَ ماِله إالَّ جعلَ لَُه ُشَجاعاً ِمْن َنارٍ ُتكَْوى بِهِ جْبَهُتُه وظَْهُرُه
  .وهذا يدل على أنه يوم القيامِة » َخْمسَني ألَْف َسنٍة حتَّى يقِْضَي اهللا َبْيَن النَّاسِ 

  .ما قدر ذلك اليوم على املؤمن إال ما قدر ما بني ظهر يومنا وعصره : وقال إبراهيم التيمي 
» حياسبكم اهللا تعاىل مبقدار ما بني الصالتني « : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال وروي هذا املعىن مرفوعاً 

، وإمنا خاطبهم ]  ٦٢: األنعام [ } أَْسَرعُ احلاسبني { ، و ]  ٤٠: املائدة [ } َسرِيُع احلساب { ولذلك مسى نفسه 
مَّا { : يف ساعة حياسبهم يف حلظة ، قال تعاىل على قدر فهم اخلالئقِ ، وإال فال يشغله شأن عن شأن ، وكما يرزقهم 

  ] . ٢٨: لقمان [ } َخلْقُكُْم َوالَ َبْعثُكُْم إِالَّ كََنفْسٍ وَاِحَدٍة 
  .لو ويل حماسبة العباد يف ذلك اليوم غري اهللا ، مل يفرغ منه يف مخسني ألف سنة : واملعىن 

  .هذا معىن قول عطاء عن ابن عباس ومقاتل : قال البغوي 
  .ويفرغ اهللا منه يف مقدار نصف يوم من أيام الدنيا : قال عطاء 

« : واعلم أنَّ هذا الطول ، إنَّما يكون يف حق الكافرِ ، وأما يف حق املؤمن فال ، ملا روى أبو سعيد اخلدري أنه قال 
دِه إنَُّه لَيِخفُّ على املؤمنِ حتَّى والذي َنفْسي بَِي» : ما أطولَ هذا اليوم؟ فقال : ِقْيلَ لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .« » إنَُّه يكُونُ أخفَّ من صالٍة مكتوبةٍ ُيصلِّيَها يف الدُّْنَيا 
إنَّ ذلك ، وإن طال ، فيكون سبباً ملزيد السرورِ والراحة ألهل اجلنة ، ويكون سبباً ملزيد احلزِن : وقال بعضهم 

  .والغمِّ ألهل النار 
ُر جزاٍء ، فال بد وأن حيصل للمثابني ثواهبم ، وداُر الثوابِ هي اجلنةُ ال املوقف ، فإذاً ال بد بأنَّ اآلخرة دا: وأجيب 

  .من ختصيص طول املوقف بالكفار 

تعرج املالئكةُ يف ساعة قليلة ، لو أراد أهل الدنيا : هذه املدة على سبيل التقدير ال على التحقيق ، أي : وقيل 
  .هتم مخسني ألف سنٍة العروج إليها كان مقدار مدَّ



هي مدة إقامة عمر الدنيا من أول ما خلقت إىل آخر ما بقي مخسون ألف سنٍة ، : وعن جماهد واحلسن وعكرمة 
  .وهو قول أيب مسلمٍ 

ة السجد[ } ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرهُ أَلَْف َسَنٍة { : » السَّجدة « كيف اجلمُع بني هذه ، وبني قوله يف سورة : فإن قيل 
  .هي أيام مسَّاها اهللا تعاىل هو أعلم هبا ، وأنا أكره أن أقول فيها ما ال أعلم؟ : وقد قال ابن عباس ]  ٥: 

حيتمل أن من أسفل العامل إىل أعلى العرش مخسني ألف سنٍة ، ومن أعلى مساِء الدنيا إىل األرض ألف سنٍة؛ : فاجلواُب 
يف يوم : يريد } يف َيْومٍ { : سماء إىل قرار األرض مخسمائة ، فقوله ألن عرض كل مساٍء مخسمائة ، وما بني أسفل ال

من أيام الدنيا ، وهو مقدار ألف سنٍة لو صعدوا فيه إىل مساء الدنيا ، ومقدار مخسني ألف سنةٍ لو صعدوا إىل أعلى 
  .العرش 

وََتكُونُ الْجَِبالُ ) ٨(َيْوَم َتكُونُ السََّماُء كَالْمُْهلِ ) ٧(قَرِيًبا وََنَراُه ) ٦(إِنَُّهمْ َيَرْوَنهُ َبِعيًدا ) ٥(فَاْصبِرْ َصبًْرا َجِميلًا 
) ١١(يَُبصَّرُوَنُهمْ َيَودُّ الُْمْجرُِم لَْو يَفَْتِدي ِمْن َعذَابِ َيْومِِئٍذ بَِبنِيِه ) ١٠(َولَا َيسْأَلُ َحِميمٌ َحِميًما ) ٩(كَالِْعْهنِ 

  ) ١٤(َوَمْن ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا ثُمَّ يُْنجِيِه ) ١٣(لَِتِه الَِّتي ُتْؤوِيِه َوفَِصي) ١٢(َوصَاِحَبِتِه وَأَِخيِه 

؛ ألن استعجاهلم بالعذاب كان »سألَ سَائلٌ « هذا متعلق ب : قال ابن اخلطيب } فاصرب َصبْراً َجمِيالً { : قوله 
  .رب على وجه االستهزاِء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والتعنُّت فأمر بالص

، وسيل فاملعىن جاء العذاب لقرب وقوعه فاصرب على أذى قومك ، والصَُّرب اجلميلُ هو » َسالَ سَاِئل « : ومن قََرأ 
  .الذي ال جزع فيه ، وال شكوى لغري اهللا 

  .أن يكون صاحب مصيبة يف القوم ال يدرى من هو : وقيل 
  .لقتال هذه اآليةُ منسوخة باألمر با: قال ابُن زيٍد والكليبُّ 

  .} إِنَُّهْم َيَرْوَنُه َبعِيداً َوَنرَاُه قَرِيباً { : قوله 
  .لليوم إن أريد به يوم القيامة » َيرونَُهم ، ونََراه « ، ويف » مكة « ألهل » إنَُّهْم « الضمُري يف 

  .ه املسألِة كذا الشافعي يرى يف هذ: نعلمه؛ ألن الرؤية إمنا تتعلُق باملوجوِد ، كقولك : أي : قال القرطيبُّ 
يرون الَبْعثَ بعيداً؛ ألهنم ال يؤمنون به ، كأهنم يستبعدونه على جهة اإلحالة كمن يقول ملن يناظره : وقال األعمُش 

  .هذا بعيٌد ال يكون : 
  .ألن ما هو آت ، فهو قريب » ونراه قريباً « غري كائن ، : الضمري يعوُد إىل العذاب بالنار ، أي : وقيل 
  :، فيه أوجه } َيْوَم َتكُونُ  {: قوله 

  .للعذاب ظاهراً » نراه « وهذا إذا كان الضمري يف » قريباً « أنه متعلق ب : أحدها 
  .يقع يوم يكون : ، أي » واقع « أنه يتعلق مبحذوف يدل عليه : الثاين 

  .يوم يكون كان وكيت وكيت : أنه يتعلق مبحذوٍف مقدر بعده ، أي : الثالث 
  .إذا كان عائداً على يومِ القيامِة » نََراُه « ه بدل من الضمري يف أن: الرابع 

  .قاله الزخمشري . » واقع « ، فيمن علقه ب » ِفي َيْومٍ « أنَّه بدل عن : اخلامس 
يف أحد الوجهني استحال أن يبدل عنه هذا ألن » َتعُْرُج « ألنه إذا علق ب » بِواقعٍ « فيمن علقه : وإنَّما قال 
  .ملالئكة ليس هو يف هذا اليوم الذي تكون السماء كاملُْهلِ ، واجلبال كالِعْهنِ ، ويشغل كل محيمٍ عن محيمه عروج ا

وإن كان يف موضع نصبٍ » ِفي َيْومٍ « ألن : قال » يف يوم « إبداله من : يعين » وال جيوز هذا « : قال أبو حيان 



وإمنا جيوز مراعاة املوضع » رُّبَّ « حمكوم له حبكم الزائد ، ك ال يبدل منه منصوب؛ ألن مثل هذا ليس بزائد ، وال 
  ]الكامل : [ يف حرف اجلر الزائد؛ كقوله 

  إالَّ َيداً لْيَسْت لََها َعُضُد... أَبنِي لَُبيَْنى لَْسُتَما بِيٍد  - ٤٨٥٩
غضب على « ، وال  »مررُت بزيد وعمراً « وال » بزيد « على موضع » مررُت بزيد اخلياط « ولذلك ال جيوز 

  .على مراعاة املوضع » مررت بزيد وأخاك « وال » زيد وجعفراً 

من هذا الباب فمن ]  ٦: املائدة [ } وامسحوا بُِرُؤوِسكُْم َوأَْرُجلَكُمْ { قد تقدم أن قراءة : قال شهاب الدين 
  .نصب األرجل فليكن هذا مثله 

» ِفي َيْومٍ « تكون حركة بناء ال حركة إعرابٍ ، فهو جمرور مثل »  يوم« احلركة يف : فإن قلت : مث قال أبو حيَّان 
.  

ال جيوز بناؤه على مذهب البصريني؛ ألنه أضيف إىل ُمعرب ، لكنه جيوز على مذهب الكوفيني فيتمشى كالمُ : قلُت 
  .الزخمشريِّ على مذهبهم إن كان استحضره وقصده انتهى 

. حتامل على الرجل ، وأي كبري أمر يف هذا حىت ال ييستحضر مثل هذا إن كان استحضره فيه : قال شهاب الدين 
  .» الدخان « وتقدم الكالم على املهل يف 

  .} َوَتكُونُ اجلبال كالعهن { : قوله 
  ]الطويل : [ يقدر كونه أمحر وهو أضعف الصوف ، ومنه قول زهري : هو الصُّوف مطلقاً ، وقيل » الِعْهُن « : قيل 

  يََزالُ بِه َحبُّ الفََنا ملْ ُيحَطَّمِ... فَُتاَت الِعْهنِ يف كُلِّ َمْنزِلٍ  كَأنَّ - ٤٨٦٠
  .الصُّوف األمحر ، واحده عهنة : القطع ، والِعْهُن : الفتات 

 }ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر { : يقيد كونه مصبوغاً ألواناً ، وهذا أليق بالتشبيه؛ ألن اجلبال متلونة ، كما قال تعاىل : وقيل 
  ] . ٢٧: فاطر [ 

  .أهنا تلني بعد شدة ، وتتفرق بعد االجتماع : واملعىن 
  .أول ما تتفرق اجلبال تصري رماالً مث ِعْهناً منفوشاً ، مث هباًء َمْنثُوراً : وقيل 
  .} َوالَ َيْسأَلُ َحمِيٌم َحِميماً { : قوله 

ال يسأله نصره ، وال شفاعته لعلمه : تقديره : وف ، فقيل مبنياً للفاعل ، واملفعول الثاين حمذ» َيسْألُ « : قرأ العامة 
  .أنَّ ذلك مفقود 

  .ال يسأله شيئاً من محل أو زاٍد : وقيل 
ِلكُلِّ { : لقوله تعاىل . قاله قتادة . عن محيم ، لشغله عنه : منصوب على إسقاط اخلافض ، أي » َحِمْيماً « : وقيل 

  ] . ٣٧: عبس [ } غْنِيِه امرىء مِّْنُهمْ َيْوَمِئذٍ َشأْنٌ ُي
مبنياً » ُيسْألُ « : والبزي عن عاصم : وقرأ أبو جعفر ، وأبو حيوة ، وشيبة ، وابن كثري يف رواية قال القرطيبُّ 

  .للمفعول 
  .ال يسأل إحضاره : مفعول ثان ال على إسقاط حرف ، واملعىن » محيماً « : فقيل 
، ع: ، أي » َعْن « بل هو على إسقاط : وقيل  ن محيم ، وال ذو قرابة عن قرابته ، بل كل إنسان ُيسأل عن عمله 
  ] . ٣٨: املدثر [ } كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت رَِهيَنةٌ { : نظريه 
  :عدي بالتضعيف إىل ثان ، وقام األول مقام الفاعل ، ويف حمل هذه اجلملة وجهان } يَُبصَُّروَنُهْم { : قوله 



  .» َحِميم « لصفة ل أهنا يف موضع ا: أحدمها 
  .أهنا مستأنفة : والثاين 

  ؟»ُيبصَُّروهنُم « ما موقع : فإن قلت : قال الزخمشريُّ 
» ُيَبصَُّروهنُم « : لعله ال يبصره ، فقال : قيل } الَ َيسْأَلُ َحمِيٌم َحِميماً { : هو كالم مستأنف ، كأنه ملَّا قال : قلت 

  .محيماً مبصرين معرفني إياهم انتهى : صفة ، أي » م يبصُروهنُ« وجيوز أن يكون : ، مث قال 
  .ومها للحميمني محالً على معىن العمومِ؛ ألهنما نكرتان يف سياق النفي » يبصُروهنُم « وإمنا اجتمع الضمريان يف 

  .يبصر املؤمن الكافر يف النار : ، أي » أبَصَر « مبنياً للفاعل ، من » ُيبِصُروهنُْم « : وقرأ قتادةُ 

  فصل يف قوله تعاىل يبصروهنم
]  ٩٦: طه [ } َبُصْرُت بَِما لَْم يَْبُصرُواْ بِِه { : بصرت به أبصر ، قال تعاىل : يروهنم ، يقال : ، أي » ُيبصَُّروهنُم « 

بصَّرين زيٌد ، فإذا بنيت الفعل للمفعول ، وقد حذفت : فإذا حذفت اجلار قلت » بصََّرين زيٌد بكذا « : ، ويقال 
يعرف احلميُم احلميَم حني يعرفه ، وهو مع ذلك ، : أي » ُيَبصَّروهنُْم « : بصرت زيداً ، فهذا معىن : ارَّ ، قلت اجل

ال يسأله عن شأنه لشغله بنفسه ، فيبصر الرجلُ أباه ، وأخاه ، وقرابته ، وعشريته ، فال يسألُه ، وال يكلمه؛ 
  .الشتغاهلم بأنفسهم 

  .ون ساعة ، مث ال يتعارفون بعد ذلك يتعارف: وقال ابن عبَّاس 
على » ُيَبصَّروهنُم « يُْبِصُر بعضهم بعضاً ، فيتعارفون مث يفرُّ بعضهم من بعضٍ ، فالضمري يف : وقال ابن عباس أيضاً 

  .هذا للكافر ، واهلاُء وامليم لألقرباء 
للمؤمنني ، واهلاُء وامليُم » يَُبصَّروهنم « ِة ، فالضمري يف ُيَبصُِّر اهللا املؤمنني الكفَّار يف يوم القيام: املعىن : وقال جماهُد 

  .للكفار 
للتابعني ، » يَُبصَّروَنُهم « يُبصُِّر اهللا الكفار يف النار الذين أضلوهم يف الدُّنيا ، فالضمريُ يف : املعىن : وقال ابُن زيٍد 

  .واهلاُء وامليم للمتبوعني 
  .واملقتولُ قاتله  إنه ُيبِصرُ املظلوُم ظامله ،: وقيل 
يعرفون أحوال الناس ، فيسوقون كلَّ فريقٍ إىل ما : يرجع إىل املالئكة ، أي » يُبصَّروَنهم « إن الضمري يف : وقيل 

ْن لَْو َيفَْتِدي ِم{ يتمنَّى الكافُر : ، أي » َيَودُّ املُجرُِم « : قوله . » ُيبصَّرُونَُهم « : يليق هبم ، ومتَّ الكالُم عند قوله 
» َيومئٍذ « املراُد باجملرم كلُّ مذنب ، وتقدم الكالم على قراءيت : من عذاب جهنم ، وقيل : ، أي } َعذَابِ َيْوِمِئذٍ 
  .» َيوِمئٍذ « ل » َعذابِ « على إضافة : والعامة » هود « فتحاً وجرا يف 

  .، على الظرف » َيومئٍذ « ، ونصب » عذابٍ « بتنوين : وأبو حيوة 
  .وانتصابه بعذاب؛ ألن فيه معىن تعذيب : بُن اخلطيب قال ا

  .انتهى » يفتحها : واألعرج وأبو حيوة  -ميم يومئذ : أي  -واجلمهور يكسرها « : وقال أبو حيَّان هنا 
  .وقد تقدم أنَّ الفتح قراءةُ نافع ، والكسائي 

  .} َوفَِصيلَِتِه اليت ُتْؤوِيهِ { : قوله 
  .آلباء األدنون ا: الفصيلةُ : قال ثعلب 

  .الفخذ : وقال أبو عبيدة 
  .عشريته األقربون : وقال جماهد وابن زيٍد 



  .» شعوباً وقبائل « : وقد تقدم ذكر ذلك عند قوله 
القطعةُ من أعضاء اجلسِد ، وهي دون القبيلِة ، وُسمِّيت عترةُ الرجلِ فصيلته تشبيهاً بالبعض : الفصيلةُ : وقال املُربُِّد 

  .منه 
أقرباؤه األقربون الذين فصل عنهم ، وينتمي إليهم؛ ألن املراد من الفصيلة : فصيلة الرجل : ل ابُن اخلطيبِ قا

فلما كان » فَاِطَمةُ ِقطَعةٌ منِّي « : املفصولة؛ ألن الولد يكون مفصوالً من األبوين ، قال عليه الصالة والسالم 
  .يا فصيلة هلذا السببِ مفصوالً منهما ، كانا أيضاً مفصولني منه ، فُسمِّ

  .فصيلةُ النيب صلى اهللا عليه وسلم ألن العمَّ قائم مقام األب : وكان يقالُ للعباس رضي اهللا عنه 

  .ينصرونه : ، أي » اليت تؤويه « : وقوله 
  .أمُّه اليت تربيه ، حكاه املاورديُّ ، ورواه عنه أشهُب : وقال مالك 

ألنه يؤدي إىل لفظ هو أثقل منه ، واإلبدال للتخفيف : ي عن أيب عمرو ، قالوا ومل يبدله السوس: قال شهاب الدين 
.  

  .بضم هاء الكناية ، على األصل » تؤويُه ، وتُنجِيهُ « : وقرأ الزهريُّ 
ةٌ وتقدم الكالُم فيها ، هل هي مصدريةٌ أم شرطي» لَْو « فهو داخلٌ يف خرب » َيفَْتِدي « عطف على » ثُمَّ نُنجِْيهِ « و 

  .يودُّ النَّجاة : حمذوف ، أي » َيَودُّ « يف املاضي ، ومفعول 
، أو ضمري » َيفَْتدي « إما ضمُري االفتداء الدالُّ عليه » ينجيه « وليس بشيء ، وفاعل » أن « إهنا هنا مبعىن : وقيل 

  .} َوَمن ِفي األرض { : من تقدم ذكرهم ، وهو قوله 
إما » محيماً « يودُّ االفتداء مبن يف األرض أيضاً و : وما بعده ، أي » بَنِْيِه « على  جمرور عطفاً} َمن ِفي األرض { و 

  .حال ، وإما تأكيد ، ووحد باعتبار اللفظ 
  من أحكام» فصيلته « فصل فيما يترتب على معىن 

على اآلباء  إذا وقف على فصيلته ، أو أوصى هلا فمن ادعى العموم محله على عشريته ، ومن ادعى اخلصوص محله
َوَمن ِفي { تضمه وتؤمنُه من خوف إن كان به ، » تؤويه « األدىن فاألدىن ، واألول أكثر يف النطقِ ، قاله القرطيب و 

وخيلصه ذلك الفداُء ، فال ُبدَّ من هذا : أي » ثُمَّ يُنجِْيِه « ويود لو فدي هبم الفتدى : ، أي } األرض َجِميعاً 
  .وإن أكلُه لفسٌق : أي ]  ١٢١: األنعام [ } نَّهُ لَِفْسٌق َوإِ{ : اإلضمار ، كقوله 

  ] . ٩: القلم [ } َودُّواْ لَْو ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ { : يقتضي جواباً بالفاء كقوله » َيودُّ املُجرُم « : وقيل 
  .تدي ، وينجيِه االفتداُء ألنَّها من حروف العطف ، أي يودُّ اجملرم لو يف» ثُمَّ يُنجِيِه « واجلواُب يف هذه اآلية 

  ) ١٨(َوَجَمَع فَأَْوَعى ) ١٧(َتْدُعو َمْن أَْدَبَر َوتََولَّى ) ١٦(نَزَّاَعةً ِللشََّوى ) ١٥(كَلَّا إِنََّها لَظَى 

  .ردٌع وزجٌر . » كال « : قوله 
« حقًّا » فإذا كانت مبعىن  وهي هنا حتتمل األمرين ،« ال » ، ومبعىن « حقًّا » وإمنا تكون مبعىن « : قال القرطيبُّ 

إذ ليس ينجيه من عذاب اهللا إال . كان متاُم الكالم عليها « ال » وإذا كانت مبعىن « ينجيه » فإن متام الكالم 
  .» االفتداُء 

  :يف الضَّمري ثالثة أوجه } إِنََّها لظى َنزَّاَعةً { : قوله 



  .لة لفظ عذابٍ عليها أنه ضمُري النارِ ، وإن مل جير هلا ذكٌر لدال: أحدها 
  .أنه ضمُري القصِة : والثاين 
إِنْ ِهَي إِالَّ { : وقد تقدم حتقيق ذلك يف قوله تعاىل . أنه ضمٌري مبهٌم يترجم عنه اخلُرب ، قاله الزخمشريُّ : الثالث 

  ] . ٢٩: األنعام [ } َحَياُتَنا الدنيا 
  :أوجه » لَظَى ، نزَّاعةً « فعلى األول جيوز يف 

خرب ثان ، أو خرب مبتدأ مضمر ، » نزاعة للشوى « أي إن النار لظى ، و » إن « خرب » لَظَى « أن يكون : ا أحده
  .» إنَّ « خرب » نزَّاعةً « بدالً من الضمري املنصوب و » لَظَى « أي هي نزاعة ، أو تكون 

، مفسرة لضمري القصِة ، » إنَّ « اً ل مجلة من مبتدأ وخرب يف حمل رفع خرب» لَظَى نزَّاعةً « تكون : وعلى الثاين 
  .وكذا على الوجه الثالِث 

« : إذا مل جنعلها علماً ، بل مبعىن اللهبِ ، وإمنا أنِّثَ النعُت ، فقيل » لَظَى « صفة ل » نزَّاعةً « وجيوز أن تكون 
  .ألن اللهب مبعىن النارِ ، قاله الزخمشريُّ » نزَّاعةً 

  .نوعةٌ من الصرف اتفاقاً مم» لَظَى « وفيه نظٌر؛ ألن 
وال أدري ما هذا املضمر الذي ترجم عنه اخلرب ، وليس هذا « : قال أبو حيان بعد حكايته الثالث عن الزخمشري 

  .» من املواضع اليت يُفسِّر فيها املفرد الضمري ، ولوال أنه ذكر بعد هذا أو ضمري القصِة حلملت كالمه عليه 
« على أن تكون » لَظَى « ضمرياً مبهماً ، لزم أن يكون مفسراً مبفرٍد ، وهو إما مىت جعله : قال شهاب الدين 

بدالً من الضمري وهذا أقرُب ، وال جيوز أن » لَظَى « على أن تكون » نزَّاعةٌ « خرب مبتدأ مضمر ، وإما » نزَّاعةً 
ون الضمُري مبهماً ، لئالَّ يتحد القوالن ، على أن يك» إنَّ « مبتدأ وخرب ، واجلملة خرب ل » لَظَى ، نزَّاعةٌ « تكون 

  .إنَّها ضمُري القصِة ومل ُيعهد ضمٌري مفسٌر جبملة إال ضمري الشأِن والقصِة : أعين هذا القول ، وقول 
  .بالرفع » نزَّاعةٌ « : وقرأ العامة 

  :وفيها وجهان . النصب ب» نزَّاعةً « : وقرأ حفص ، وأبو حيوة والزَّعفرانِيُّ ، واليَزيديُّ ، وابُن مقسم 
محله على احلال بعيٌد ، ألنه ليس يف : أن ينتصب على احلال ، واعترض عليه أبو علي الفارسي ، وقال : أحدمها 

  .الكالم ما يعمل يف احلال 

  .» وجيوز أن يكون حاالً على أنه حالٌ للمكذبني خبربها « : قال القرطيبُّ 
  :ويف صاحبها أوجه 

، » احلارث والعباس « ؛ وإن كانت علماً فهي جاريةٌ جمرى املشتقات ك »لَظَى «  املستكنُّ يف أنه الضمري: أحدها 
وذلك ألهنا مبعىن التلظِّي ، وإذا عمل العلم الصريح والكنية يف الظرف ، فألن يعمل العلم اجلاري جمرى املشتقات 

  ]السريع أو الرجز : [ يف األحوال أوىل ، ومن جميء ذلك قوله 
  .ضمنه مبعىن أنا املشهور يف بعض األحيان ... أَنا أُبو اِملْنَهالِ َبْعَض األْحَيان  - ٤٨٦١
  .تدعو حال كوهنا نزَّاعةً : وقدمت حاله عليه ، أي » َتدُعو « أنَّه فاعل : الثاين 

ون مبنيةً؛ ألنه أمرٌ هذا شأهنا ، وهو معروف من أمرها ، وأن تك» لَظَى « وجيوز أن تكون هذه احلالُ مؤكدةً ، ألنَّ 
  .توقيفّي 
  .» لَظَى « تتلظَّى نزاعة ، ودل عليه : أنه حمذوف هو والعامل تقديره : الثالث 

كما عبَّر عن وجه . أهنا منصوبة على االختصاص ، وعبَّر عنه الزخمشريُّ بالتهويل : الثاين من الوجهني األولني 



  .نزاعةٌ وأخصُّها أعين : رفعها على خرب ابتداء مضمر ، والتقدير 
ال تكون » لَظَى « ألن احلال إمنا يكون فيما جيوز أن يكون وأالّ يكون و : ، قال » نزَّاعة « وقد منع املربُد نصب 

  .إال نزَّاعةً ، قاله عنه مكِّيٌّ 
: األنعام [ } ْسَتِقيماً وهذا ِصرَاطُ رَبَِّك ُم{ ، ]  ٩١: البقرة [ } َوُهَو احلق ُمَصدِّقاً { : وردَّ عليه بقوله تعاىل 

  .فاحلق ال يكون إال مصدقاً ، وصراط ربِّك ال يكونُ إالَّ مستقيماً : قال ]  ١٢٦
املُربِّدُ بين األمر على احلال املبنيِة ، وليس ذلك بالزم؛ إذ قد وردت احلال مؤكدة كما أورده : قال شهاب الدين 

  .اللهب ، ونقل علماً جلهنم ، ولذلك منع من الصرف : مكيٌّ ، وإن كان خالف األصلِ ، واللظى يف األصل 
: [ ؛ قال الشاعر »نوى ، ونواة « األطراف مجع شواة ، ك : هو اسم للدَّركة الثانية من النارِ ، والشَّوى : وقيل 
  ]الوافر 
  وَعْينَْيَها وملْ َتْعرْف شَواهَا... إذَا َنظَرْت َعرفَْت النَّْحَر مِْنَها  - ٤٨٦٢

  .أطرافها  :يعين 
قوائمه ، : رماه فأشواه ، أي مل ُيِصْب مقتله ، وشوى الفرس : األعضاء اليت ليست مبقتل ، ومنه : الشَّوى : وقيل 

  .َعْبلُ الشَّوى : ألنه يقال 
  ]جمزوء الكامل : [ مجع شواة وهي جلدة الرأس؛ وأنشد األصمعي : الشَّوى : وقيل 
  قَْد ُجلِّلْت َشْيباً شَواتُه...  َما لَُه: قَالْت قَُتْيلَةُ  - ٤٨٦٣

  .ُرذال املال ، والشيء اليسري : هو جلد اإلنسان ، والشَّوى أيضاً : وقيل 
  فصل يف معىن اآلية

  .إنه اهلام : وعن احلسن أيضاً . أي ملكارم وجهه : » نزَّاعةً للشَّوى « : قال ثابت البناين واحلسن 
  .حملاسن وجهه : وقال أبو العالية 

  .ملكارم خلقته وأطرافه : ال قتادة وق
  .تفري اللحم واجللد عن العظم حىت ال تترك منه شيئاً : وقال الضحاك 
  .هي املفاصل : وقال الكسائي 

  .هي القوائم واجللود : وقيل 
  ]الطويل : [ قال امرؤ القيس 

  اٌت ُمشرفاٌت على الفَالِلَُه َحجَب... َسِليُم الشَّظَى ، َعْبلُ الشَّوى ، شَنُِج النََّسا  - ٤٨٦٤
  .} َتْدُعو َمْن أَدَْبَر { : قوله 

على القراءتني فيها؛ » نزَّاعةً « أو من » لَظَى « أو خرباً ملبتدأ حمذوف ، أو حال من » إنَّ « جيوز أن يكون خرباً ل 
  .ألهنا تتحملُ ضمرياً 
  فصل يف املراد باآلية

يا مشرك إيلَّ يا : عن اإلميان ودعاؤها أن تقول » وتولَّى « يا عن الطَّاعة هللا من أدبر يف الدن» لَظَى « تدُعو : املعىن 
  .كافر إيلَّ 

إيلَّ يا كافر ، إيلَّ يا منافق ، مث تلتقطهم كما : تدُعو الكافرين واملنافقني بأمسائهم بلسان فصيح : وقال ابن عباس 
  .تلتقط الطَّري احلبَّ 



  .أهلكك اللَُّه : دعاك اهللا ، أي : هتلك ، تقول العرُب : ، أي » َتدُعو « : وقال ثعلٌب 
  .ولكن دعوهتا إياهم متكنها منهم ، ومن تعذيبهم » تعالوا « إنَّه ليس كالدُّعاء : وقال اخلليلُ 

  .خزنة جهنَّم أضيف دعاؤهم إليها : الدَّاعي : وقيل 
مصري من أدبر ، وتوىل إليها ، فكأنَّها الدَّاعية  إنَّ: أهنا تدعوهم بلسان احلال ، أي : هو ضرب مثل ، أي : وقيل 

  .هلم 
  ]الكامل : [ ومثله قول الشاعر 

  َيْدُعو األنيَس بِِه الغضِيُض األْبكَُم... ولقَْد َهَبطَْنا الواِديِْينِ فَواِدياً  - ٤٨٦٥
  .الذباب ، وهو ال يدعو ، وإنَّما طنينه نبَّه عليه فدعا له : الغضيُض األبكُم 

  .» والقولُ األولُ هو احلقيقةُ لظاهر القرآِن ، واألخبار الصحيحة « : القرطيبُّ قال 
  .ودعا لَظَى خبلقِ احلياِة فيها حني تدُعو ، وخوارُق العادِة غداً كثرية : قال القشرييُّ 

  .وعاً منوعاً مجع املال فجعله يف وعاٍء ، ومنع منه حق اهللا تعاىل ، فكان مج: أي . } َوَجَمَع فأوعى { : قوله 
إشارة إىل األمل ، وال شكَّ أنَّ » وأوَْعى « إشارة إىل حّب الدنيا ، واِحلْرص عليها ، » َجَمَع « : قال ابن اخلطيب 

  .جمامع آفات الدين ليست إالَّ هذه 
  .ها أكثر منها حىت أثقلتُه ، وأصرَّ عليها ، ومل َيُتْب من: أي » فأْوَعى « املعاصي » َجَمَع « : وقيل 

الَِّذيَن ) ٢٢(إِلَّا الُْمَصلَِّني ) ٢١(وَإِذَا َمسَّهُ الَْخْيُر َمُنوًعا ) ٢٠(إِذَا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا ) ١٩(إِنَّ الْإِْنَسانَ ُخِلَق َهلُوًعا 
َوالَِّذيَن ُيَصدِّقُونَ ) ٢٥(لِ َوالَْمْحُرومِ ِللسَّاِئ) ٢٤(وَالَِّذيَن ِفي أَْمَواِلهِْم َحقٌّ َمْعلُوٌم ) ٢٣(ُهْم َعلَى َصلَاتِهِْم دَاِئُمونَ 

وَالَِّذيَن ُهْم ) ٢٨(إِنَّ َعذَابَ َربِّهِْم غَْيُر َمأُْموٍن ) ٢٧(وَالَِّذيَن ُهْم ِمْن َعذَابِ َربِّهِْم ُمْشِفقُونَ ) ٢٦(بَِيْومِ الدِّينِ 
فََمنِ اْبَتَغى َوَراَء ذَِلكَ ) ٣٠(ا َملَكَْت أَْيَمانُُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني إِلَّا َعلَى أَْزوَاجِهِْم أَْو َم) ٢٩(ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ 

) ٣٣(َوالَِّذيَن ُهْم بَِشهَادَاِتهِْم قَاِئُمونَ ) ٣٢(وَالَِّذيَن ُهْم ِلأَمَاَناِتهِْم َوَعْهدِِهْم َراُعونَ ) ٣١(فَأُولَِئَك ُهمُ الْعَاُدونَ 
  ) ٣٥(أُولَِئَك ِفي جَنَّاٍت ُمكَْرُمونَ ) ٣٤(ى َصلَاِتهِمْ ُيَحاِفظُونَ َوالَِّذيَن ُهْم َعلَ

  .} إِنَّ اإلنسان ُخِلَق َهلُوعاً { : قوله 
  .املراُد باإلنسان هنا الكافر : قال الضحاك 

لَِفى ُخْسرٍ إِالَّ إِنَّ اإلنسان { : عام ألنه استثىن منه املصلني ، فدلَّ على أن املراد به اجلنس ، فهو كقوله : وقيل 
  .حال مقدرة » َهلُوعاً « و ] .  ٣،  ٢: العصر [ } الذين آَمُنواْ 

  .» إذَا ، وإذَا « واهللع ُمفسَّر مبا بعده ، وهو قوله 
  .ما اهللع؟ : سألين حممد بن عبد اهللا بن طاهر : قال ثعلٌب 

ي إذا ناله شر أظهر شدة اجلزع ، وإذا ناله خٌري خبل قد فسَّره اللَُّه ، وال يكون أبَني من تفسريه ، وهو الذ: فقلت 
  .انتهى . به ومنعه 

  .أشّد احلرص وأسوأ اجلزع ، وهو قولُ جماهٍد وقتادة وغريمها : وأصله يف اللغة على ما قال أبو عبيد 
  .يهلع هلعاً وهالعاً فهو هلع وهالع وهلوع ، على التكثري  -بالكسر  -وقد َهِلع 

ناقةٌ هلَواع « : واالضطرابُ السريع عند مسِّ املكروه ، واملنع السَّريُع عند مسِّ اخلري من قوهلم هو اجلزع : وقيل 
  .أنه ال يصرب يف خري وال شر ، حىت يفعل فيهما ما ال ينبغي : معناه : سريعة السري ، قال املفسرون : ، أي » 



  .يُص على ما ال حيل له اِهللوَاع ، احلر: روى السدِّي عن أيب صاحل عن ابن عباس قال 
  .هو الضَّجور : وقال عكرمة 

  .هو الذي ال يشبع : وقال الضحاك 
  .هو الذي إذا أصاب حق املال منع منه حق اهللا تعاىل : واملَُنوع 

خلق اللَُّه اإلنسان حيّب ما يسرُّه ، ويرضيه ، ويهرُب مما يكرهه ، مث تعّبده اهللا بإنفاق ما حيب : وقال ابن كيسان 
  .الصرب على ما يكرُه و

  .اِهللواُع الذي إذا مسَُّه اخلُري مل يشكر ، وإذا مسَُّه الضُّرُّ مل َيْصبِْر : وقال أبو عبيدة 
  .» َشرُّ َما أْعِطي الَعْبدُ ُشحُّ هَاِلٌع ، وُجْبٌن َخاِلعٌ « : وقال عليه الصالة والسالم 

  ]الكامل : [ ة السَّري خفيفة؛ قال ناقةٌ هلواعة ، وهلواع إذا كانت سريع: والعرب تقول 
  حََرٌج إذَا اْستقَبلَْتَها ِهلواُع... َصكَّاُء ِذعِلبةٌ إذَا اسَتْدبَْرَتَها  - ٤٨٦٦

  .النَّاقةُ السَّريعةُ : الذِِّعلب والذِّعِلَبة 
  فصل يف إعراب اآلية

  :فيهما ثالثةٌ أوجٍه » جُزْوعاً ، وَمُنوعاً « 
َهلُوعاً حال كونه : ، وهو العاملُ فيهما ، والتقدير » َهلُوعاً « ى احلال من الضمري يف أهنما منصوبان عل: أحدها 

  .َجُزوعاً ، وقت مسِّ الشَّرِّ ، ومنوعاً وقت مس اخلري ، والظَّرفان معموالن هلاتني احلالتني 
  .» َهلُوعاً « لُ فيها حال أخرى ، والعام» َجُزوعاً « : وعبَّر أبو البقاء عن هذا الوجه بعبارة أخرى فقال 

  .والعامل فيها هلوعاً : يوهم أهنا حالٌ ثانية وليست متداخلة لوال قوله » أخَْرى « : فقوله 
إذا مسَّه الشَّرُّ كان ، أو صار َجُزوعاً ، وإذا : مضمرة ، أي » صار « ، أو » كان « أن يكونا خربين ل : والثاين 

  .ه مكيٌّ مسَّه اخلُري كان أو صار منوعاً ، قال
  .شرطية ، وعلى األول ظرف حمض ، العامل فيه ما بعده كما تقدم » إذا « وعلى هذا ف 

  .انتهى » إذا « وفيه بعد؛ ألنك تنوي به التقدمي بعد : ، قاله مكيٌّ ، إالَّ أنَّه قال » َهلُوعاً « أنَّهما نعٌت ل : الثالث 
  .قدُمي الظرف على عامله وهذ االستبعاُد ليس بشيء ، فإنَّه غايةُ ما فيه ت

  .وإنَّما احملذوُر تقدميه معمول النعت على املنعوت 
  فصل يف كالم القاضي

، ]  ٣٧: األنبياء [ } ُخِلَق اإلنسان ِمْن َعَجلٍ { : نظري قوله } إِنَّ اإلنسان ُخِلَق َهلُوعاً { قوله تعاىل : قال القاضي 
ال ُيذمُّ فعله ، وألنه استثىن  -تعاىل  -ذمَّه عليها ، واهللا  -تعاىل  -ن اهللا وليس املرادُ أنَّه خملوٌق على هذه الصفة؛ أل

املؤمنني الذين جاهدوا أنفسهم يف ترك اخلصلِة املذمومِة ، ولو كانت هذه اخلصلة ضرورية حاصلة خبلق اهللا تعاىل ، 
  .ملا قدروا على تركها 

  :رين واعلم أنَّ اهللع لفظ واقع على أم: قال ابن اخلطيب 
  .احلالةُ النفسانيةُ اليت ألجلها يقدم اإلنسانُ على إظهار اجلزع والفزع : أحدمها 
 -تلك األفعالُ الظاهرة من القول والفعل الدالة على تلك احلالِة النفسانيِة ، فال شك أنَّها حتدثُ خبلق اهللا : والثاين 

إزالةُ تلك احلالِة من نفسه ، بل األفعال الظَّاهرة من القول  ألنَّ من ُخلقْت نفسه على تلك احلالِة ال يُمِكنُه -تعاىل 
  .والفعل ميكنه تركها واإلقداُم عليها فهي أموٌر اختياريةٌ 



  .وأما احلالةُ النفسانيةُ اليت هي اهللع يف احلقيقة ، فهي خملوقةٌ على سبيل االضطرار 
  فصل يف املراد بالشر واخلري يف اآلية

  .} ُه الشر َجُزوعاً َوإِذَا َمسَُّه اخلري َمُنوعاً إِذَا َمسَّ{ : قوله 
أنَّه إذا صار فقرياً أو مريضاً أخذ يف اجلزعِ : الغَِنى والفقُر ، أو الصحةُ واملرض ، واملعىن : املراُد باخلريِ والشر : قيل 

  .والشكايِة ، وإذا صار غنياً ، أو صحيحاً أخذ يف منعِ املعروف ، وشحَّ مباِله 
  .حاصلُ هذا الكالم أنَّه ُنفُوٌر عن املضار لطلب الراحة ، وهذا هو الالئُق بالعقل ، فلم ذمَُّه اهللا عليه : ل فإن قي

إنَّما ذمَُّه اللَُّه عليه لقصور نظرِه على األمورِ العاجلِة ، والواجُب عليه أن يكون شاكراً راضياً يف كل : فاجلواُب 
  .حالٍ 
  .} إِالَّ املصلني { : قوله 

  .الذين يؤدونَ الصالة املكتوبة : » املصلني « املراُد ب : قال النخعيُّ 
  .هم الذين يصلوهنا لوقتها ، فأمَّا تركها فكفٌر : وقال ابن مسعوٍد 

  .هم املؤمنون عاّمةً : هم الصحابة وقيل : وقيل 
  .على مواقيتها : أي } الذين ُهْم على َصالَِتهِْم دَآِئُمونَ { : قوله 
  .الذين إذا صلُّوا مل يلتفتوا مييناً وال مشاالً : عقبة بن عامر وقال 

  .الساكن : ، أي » هنى عن البول يف املاء الدائم « : الساكن ، ومنه » الدائم « و 
  .هم الذين يكثرون فعل التَّطوع منها : وقال ابن جريج واحلسن 

: املؤمنون [ } على َصلََواِتهِْم ُيَحاِفظُونَ { : يف موضع آخر وقال } على َصالَتِهِْم َدآِئُمونَ { : كيف قال : فإن قيل 
٩ . [  

دوامُهم عليها أال يتركوها يف وقٍت من األوقاِت ، وحمافظتهم عليها ترجع إىل االهتمام حباهلا ، : قال ابن اخلطيب 
يف املساجِد الشريفِة واالجتهاد حىت يأيت هبا على أكمل الوجوه من احملافظة على شرائطها ، واإلتيان هبا يف اجلماعة و

يف تفريغ القلب عن الوسواس والرياء والسمعة ، وأالّ يلتفت مييناً وال مشاالً ، وأن يكون حاضر القلب فامهاً 
  .لألذكار ، مطلعاً على حكم الصَّالة متعلق القلب بدخول أوقات الصلواِت 

  .} والذين يف أَْموَالِهِْم َحقٌّ مَّْعلُوٌم { : قوله 
  .يريد الزكاة املفروضة : قال قتادة وابن سريين 

  .صلة الرَّحمِ ومحل الكل : سوى الزكاة ، وقال عليُّ بن أيب طلحة عن ابن عباس : وقال جماهد 
واألول أصح؛ ألنه وصف احلق بأنه معلوم ، واملعلوم هو املقدر ، وسوى الزكاة ليس مبعلوم إمنا هو قدُر احلاجِة ، 

  . وذلك يقل ويكثُر
استثناُه ممن ذمَّه ، فدلَّ  -تعاىل  -من أدَّى زكاة مالِه فال جناح عليه أن ال يتصدق ، وأيضاً فاهللا : وقال ابُن عباسٍ 

  .على أنَّ الذي ال ُيعِْطي هذا احلقَّ يكونُ مذموماً ، وال حقَّ على هذه الصفِة إال الزكاة 
  .ذَّاريات تقدَّم يف ال. } لِّلسَّآِئلِ واحملروم { : وقوله 
يؤمنون : بيوم اجلزاء ، وهو يوم القيامة ، أي : ، أي ]  ٢٦: املعارج [ } والذين ُيَصدِّقُونَ بَِيْومِ الدين { : قوله 

  .بالبعث ، والنشور 
فعلِ اخلوف إما من ترِك واجبٍ ، وإما من : خائفون ، واإلشفاق : ، أي } والذين ُهم مِّْن َعذَابِ َربِّهِم مُّْشِفقُونَ { 



  :حمظورٍ ، مث أكَّد ذلك اخلوف بقوله 
  .} إِنَّ َعذَاَب َربِّهِْم غَْيُر َمأُْمونٍ { 

  .ملن أشرك أو كذَّب أنبياءه : قال ابن عباسٍ 
  .ال يأمنه أحٌد ، بل الواجُب على كل أحد أن خيافه ويشفق منه : وقيل 

هِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيمَاُنُهْم فَِأنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني فََمنِ ابتغى َوَرآَء ذَِلكَ والذين ُهمْ ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ إِالَّ على أَزَْواجِ{ 
. ٧،  ٦،  ٥: املؤمنني [ » املؤمنون « تقدَّم تفسريُه يف سورة } فأولئك ُهمُ العادون   [  

  ] . ٨: ني املؤمن[ تقدَّم أيضاً } والذين ُهمْ َألَمانَاتِهِْم َوَعْهدِِهْم َراُعونَ { 
  .على التوحيد ، وهي قراءةُ ابن كثري وابن حميصن » ألَمانِتهِم « : وقرىء 

اسم جنسٍ تدخل فيها أماناُت الدينِ ، فإنَّ الشرائَع أماناتٌ ائتمَن اللَُّه عليها عباده ، ويدخل فيها » األمانة « ف 
  .أمانات الناس من الودائع ، وقد مضى ذلك 

  .} ُهْم بَِشهَادَاِتهِم قَاِئُمونَ َوالَِّذيَن { : قوله 
  .باإلفراد ، أو املراُد اجلنس : مجعاً ، اعتباراً بتعدد األنواع ، والباقون » بِشَهادَاتِهِْم « : قرأ حفص 

} لََصْوتُ احلمري { واإلفرادُ أوىل؛ ألنه مصدٌر ، فيفرد كما تفرد املصادُر ، وإن أضيف إىل اجلمع ك : قال الواحديُّ 
  .ومن مجع ذهب إىل اختالِف الشَّهاداِت ]  ١٩: مان لق[ 

يقومون بالشهادة على من كانت عليه من قريب وبعيد يقومون هبا عند احلُكَّام ، وال يكتموهنا : قال أكثُر املفسريَن 
.  

  .أن اهللا وحده ال شريك له ، وأن حممداً عبده ورسوله : بشهادهتم : وقال ابن عبَّاس 
  .} يَن ُهْم على َصالَِتهِمْ ُيَحاِفظُونَ َوالَِّذ{ : قوله 

على وضوئها وركوعها وسجودها ، فالدوام خالف احملافظة فدوامهم عليها حمافظتهم على أدائهِا ال : قال قتادةُ 
خيلُّون هبا ، وال يشتغلون عنها بشيٍء من الشواغل ، وحمافظتهم عليها أن يُراُعو إسباغَ الوضوِء هلا ، ومواقيتها ، 

يقيموا أركاهنا ، ويكملوها بسننها ، وآداهبا ، وحيفظوهنا من اإلحباط باقتراف املآمثِ ، فالدوام يرجع إىل نفس و
  .الصلوات ، واحملافظة على أحواهلا ، ذكره القرطيبُّ 

  .أكرمهم اهللا فيها ، بأنواع الكرامات : ، أي } أولئك ِفي جَنَّاٍت مُّكَْرُمونَ { : مث قال 

أََيطَْمُع كُلُّ اْمرِئٍ ِمنُْهْم أَنْ ُيْدَخلَ َجنَّةَ ) ٣٧(َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشَِّمالِ ِعزِيَن ) ٣٦(ِذيَن كَفَُروا ِقَبلََك ُمْهِطِعَني فََمالِ الَّ
  ) ٣٩(كَلَّا إِنَّا َخلَقَْناُهْم ِممَّا َيْعلَُمونَ ) ٣٨(َنِعيمٍ 

  .} ُمْهِطِعنيَ  فََمالِ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِقَبلََك{ : قوله 
روي أنَّ املشركني كانوا جيتمعون حول النيب صلى اهللا عليه وسلم يستمعون كالمه ، ويستهزئون به ويكذبونه ، 

إن دخل هؤالء اجلنَّة كما يقول حممد صلى اهللا عليه وسلم فلندخلنَّها قبلهم ، فنزلت هذه اآلية إىل قوله : ويقولون 
  .} نُْهْم أَن ُيْدَخلَ َجنَّةَ َنِعيمٍ كَالَّ أََيطَْمُع كُلُّ امرىء مِّ{ : 

ظاهر اآلية يدل على أهنم هم املنافقون ، فهم الذين كانوا عنده ، وإسراعهم املذكور هو اإلسراُع : وقال أبو مسلمٍ 
  ] . ١٧٦: آل عمران [ } َوالَ َيحُْزنَك الذين ُيسَارُِعونَ ِفي الكفر { : يف الكفر ، لقوله تعاىل 

  .اإلسراُع : » إلْهطَاُع ا« و 



  ]الوافر : [ ُمسرِعْيَن ، قال : ، أي » ُمْهطعْيَن « : قال األخفش 
  إلْيِه ُمْهِطعنيَ إىل السَّماعِ... بِمكَّةَ أْهلَُها ولقَدْ أَراُهْم  - ٤٨٦٧
  .ما باهلُْم يسرُِعونَ إلْيَك ، وجيلُسونَ حولك ، ويعملون مبا تأُمرُهْم : واملعىن 
  .ا باهلم يسرعون يف التكذيب لك م: وقيل 
  .ما بالُ الذين كفروا يسرعون إىل السَّماع منك ليعيبوَك ويستهزئوا بك : وقيل 

  .ُمْعرِضْيَن : » ُمْهِطعْيَن « : وقال عطيةُ 
  .ناظرين إليك تعجُّباً : وقال الكليبُّ 
  .، وهو منصوٌب على احلال ماّدين أعناقهم مدميي النظر إليك ، وذلك من نظر العدو : وقال قتادةُ 

« وال يؤمنون به ، و  -عليه الصالة والسالم  -نزلت يف مجيع املنافقني املستهزئني ، كانوا حيضرونه : قال القرطيبُّ 
  .حنوك : ، أي » قبلك 
  .} َعنِ اليمني َوَعنِ الشمال عِزِيَن { : قوله 
  .قاً ومجاعات عن ميني النيب صلى اهللا عليه وسلم ومشاله حلقاً حل: أي 

  .» الَّذين كَفُروا « ، حالٌ من » ِعزْيَن « : قوله 
؛ »عزين « ، جيوز أن يتعلق ب » َعن الَيمْينِ « فيكونُ حاالً متداخلة ، و » ُمْهطِعَني « حال من الضمري يف : وقيل 

  .قاله أبو البقاء . ألنَّه مبعىن متفرقني 
كائنني عن : عن هاتني اجلهتني ، وأن يتعلق مبحذوف على أنه حال ، أي مسرعني : أي » ُمْهِطعْيَن « وأن يتعلق ب 

  .قاله أبو البقاء . اليمني 
  .قال مكيٌّ . اجلماعة : مجع عزة ، والعَِزة » َعزِْيَن « و 

  .» وإمنا مجع بالواو والنون؛ ألنه مؤنث ال يعقل؛ ليكون ذلك عوضاً مما حذَف منه « : قال مكيٌّ 
  .سنهة ، مث حذفت اهلاء ، انتهى : عزهة ، كما أنَّ أصل سنة  :إن أصله : قيل 

واختلفوا يف الم . عقالء  -بال شك  -ال يعقل سَْهو ، ألن االعتبار باملدلولِ ، ومدلوله : قوله : قال شهاب الدين 
  :على ثالثة أقوال » ِعَزة « 

ك أنَّ املنسوَب مضموٌم إىل املنسوب إليه ، كما نسبته ، وذل: ، أي » عزوته أعزوه « : من » واو « أنَّها : أحدها 
  .أنَّ كلَّ مجاعٍة مضموم بعضها إىل بعض 

  .أعزيه مبعىن عزوته ، فعلى هذا يف المها لغتاِن  -بالياء  -» َعزيُته « ، إذ يقال » ياء « أنَّها : الثاين 

، واستغين هبذا التكسري عن مجعها باأللف  حنو كسرة وِكَسر» ِعَزٍه « أنَّها هاٌء ، وجتمع تكسرياً على : الثالث 
  .» ِشفَاه وإماء « استغناء ب » شفَات وال أمات : شفة وأمة « كما مل يقولوا يف » عزات « : والتاء ، فلم يقولوا 

  ]الكامل : [ والنون؛ قال الراعي » الواو « وقد كثر وروُده جمموعاً ب 
  أْمَسى َسرَاتُُهم ِعزيَن فُلُوالَ... ِتي أَخِليفَةَ الرَّْحَمنِ إنَّ َعِشَري - ٤٨٦٨

  ]الوافر : [ وقال الكميت 
  كََتاِئبَ َجْندلٍ شتَّى ِعزينَا... وَنْحُن وجْنَدلٌ بَاغٍ َتركَْنا  - ٤٨٦٩

  ]الوافر : [ وقال عنترةُ 
  علْيِه الطَّْيُر كالُعَصبِ العِزينِ... وِقْرٍن قَْد َتركُْت ِلِذي ويلٍّ  - ٤٨٧٠



  ]الوافر : [ وقال آخر 
  َعلى أْبوَابِِه ِحلقاً ِعزينَا... َتراَنا عِْنَدُه واللِّيلُ َداجٍ  - ٤٨٧١

  ]الوافر : [ وقال الشاعُر 
  َتركَْن َحصاُه أْشتَاتاً ِعزينَا... فَلَمَّا أن أَتْيَن على أَضاخٍ  - ٤٨٧٢

  .اجلماعة يف تفرقة ، قاله أبو عبيدة : والعزة لغةً 
َما ِلي أراكُْم ِعزْيَن ، أال » : أنه خرج إىل أصحابه فرآهم حلقاً ، فقال « صلى اهللا عليه وسلم ومنه حديثُ النيب 

يتمون الصف األول فيتراصون يف » : وكيف تصف املالئكةُ؟ قال : ، قالوا « تصفُّونَ كما ُتَصفُّ املَالِئكةُ ِعندَ ربَِّها 
  .« » الصف 

  .أصناف : يف الدَّار عزون ، أي : ، يقال  األصناُف: الِعُزونَ : وقال األصمعيُّ 
  .الفرقة من الناس » الِعَزةُ « : » الصِّحاح « ويف 

  .اجلماعةُ اليسريةُ كالثالثة واألربعة : الِعَزة : وقيل 
 تصبَّر ، فكأنَّها اسم للجماعة اليت: َعَزا عزاء فهو عز إذا صرب ، وتعزَّى : هو من قوهلم : وقيل « : وقال الراغُب 

  .» يتأسَّى بعضها ببعض 
كان : ثبات ، قيل : عزات ، كما قالوا : ومل يقولوا  -بالضم  -ِعُزونَ ، وُعُزون : ويقال : قال القرطيبُّ 

  .املستهزئون مخسة أرُهٍط 
«  :َعَزا فالنٌ نفسه إىل بين فالٍن يعزوها عزواً إذا انتمى إليهم ، واالسم : وأصلها من قوهلم : وقال األزهريُّ 

  .، كلُّ مجاعٍة اعتزوها إىل آخر واحد » الَعزَْوة 
  .} أَن ُيْدَخلَ { : قوله 

  .على بنائه للمفعول : العامة 
وطلحة بن مصرف ، : وزيد بن علي ، واحلسن ، وابن يعمر ، وأبو رجاء ، وعاصم يف رواية ، قال القرطيب 

  .واألعرج على بنائه للفاعل 
  فصل يف تعلق اآلية مبا بعدها

كَالَّ { : بقوله  -تعاىل  -إن دخل هؤالء اجلنَّة كما يقولُ حممٌد فلندخلنَّها قبلهم ، أجاهبم اهللا : ملا قال املستهزئون 
أهنم يعلمون أهنم خملوقون من ُنطفٍة ، مث من علقة : أي } إِنَّا َخلَقَْناُهم مِّمَّا َيْعلَُمونَ { : ال يدخلوهنا ، مث ابتدأ فقال } 

لق سائر جنسهم ، فليس هلم فضلٌ يستوجبون به اجلنة ، وإمنا يستوجب باإلميان ، والعمل الصاحل ، ، مث كما خ
  .ورمحة اهللا تعاىل 

من القذر : ، أي } إِنَّا َخلَقَْناُهْم مِّمَّا َيْعلَُمونَ { : كانوا يستهزئون بفقراء املسلمَني ويتكربون عليهم ، فقال : وقيل 
  .كُرب ، فال يليُق هبم هذا الت

  .إنَّما خلقت يا ابن آدم من قذرٍ فاتَّقِ اللََّه : وقال قتادة يف هذه اآليِة 
يا : وروي أنَّ مطرف بن عبد اهللا بن الشِّخريِ ، رأى املهلَّب بن أيب صفرة يتبختر يف مطرف َخّز وُجبة َخّز ، فقال له 

  .عبد اهللا ، ما هذه املشية اليت يبغضها اهللا؟ 

نعم ، أّولك نطفةٌ مذرةٌ ، وآخرك جيفةٌ قذرةٌ ، وأنت حتمل العذرةَ ، فمضى املهلَّب : ين ، قال أتعرف: فقال له 
  .وترك مشيته 



  :ذكروا يف تعلق هذه اآلية مبا قبلها وجوهاً : قال ابن اخلطيب 
رون للبعث كال إنكم منك: ملا احتج على صحة البعث دل على أهنم كانوا منكرين للبعث ، فكأنه قيل هلم : أحدها 

  .فمن أين تطمعون بدخولِ اجلنَّة 
إنَّ هؤالء املستهزئني خملوقون مما : فقال تعاىل  -كما تقّدم  -أنَّ املستهزئني كانوا يستحقرون املؤمنني : وثانيها 

  .خلقوا ، فكيف يليق هبم هذا االحتقار؟ 
إلمياِن ، واملعرفِة ، فكيف يليق باحلكمة إدخاهلم أنَّهم خملوقون من هذه األشياء املستقذرة ، ومل يتصفوا با: وثالثها 
  .اجلنة؟ 
  .مراحل ما يعلمون وهو األمر والنَّهي والثواُب والعقاُب : ، أي } َخلَقَْناُهم مِّمَّا َيْعلَُمونَ { : معىن قوله : وقيل 

  ]املتقارب : [ كقول األعشى 
  ْت على ِذي َهَوى أنْ ُتزَارَاوَشطَّ... أأْزَمْعَت من آلِ لَْيلَى ابِْتكَارا  - ٤٨٧٣

  .من أجل ليلى : أي 

فَذَرُْهْم ) ٤١(َعلَى أَنْ نَُبدِّلَ َخيًْرا ِمْنُهْم َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني ) ٤٠(فَلَا أُقِْسُم بَِربِّ الَْمَشارِقِ وَالَْمَغارِبِ إِنَّا لَقَاِدُرونَ 
َيْوَم َيْخُرُجونَ ِمَن الْأَْجدَاِث سَِراًعا كَأَنَُّهْم إِلَى ُنُصبٍ ) ٤٢(الَِّذي ُيوَعُدونَ  َيخُوضُوا َوَيلَْعُبوا َحتَّى ُيلَاقُوا َيْومَُهُم

  ) ٤٤(خَاِشَعةً أَْبصَاُرُهمْ َتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ ذَِلَك الَْيْوُم الَِّذي كَاُنوا ُيوَعُدونَ ) ٤٣(ُيوِفُضونَ 

  .قد تقدَّم . } فَالَ أُقِْسُم { : قوله 
  .دون ألٍف » فألقسم « : عة وقرأ مجا

  .» املشارق ، واملغارب « جبمع : ، قرأ العامةَ } بَِربِّ املشارق واملغارب { 
  .بإفرادمها ، وهي مشارُق الشمس ومغارهبا : واجلحدري وابن حميصن وأبو حيوة ، ومحيد 

نقدر على إهالكهم ، وإذهاهبم ، : أي } مِّْنُهمْ على أَن نَُّبدِّلَ َخيْراً { : ، جواب القسم » إنَّا لقَاِدُرونَ « : وقوله 
  .ال يفوتنا شيء ، وال يعجزنا أمٌر نريده : ، أي } َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني { واإلتيان خبري منهم ، 

الوعيد ، اتركهم خيوُضوا يف أباطيلهم ، ويلعبوا يف دنياهم على جهة : ، أي } فَذَرُْهْم َيُخوضُواْ َوَيلَْعبُواْ { : قوله 
  .» الطور « وقد تقدم تفسريه يف سورة . واشتغل أنت مبا أمرت به 

  .واختلفوا فيما وصف اهللا به نفسه بالقدرة عليه ، هل خرج إىل الفعل أم ال؟ 
  .بدل هبم األنصار واملهاجرين : فقيل 
  .بدل اهللا كفر بعضهم باإلميان : وقيل 
  . ذلك هتديداً هلم لكي يؤمنوا مل يقع هذا التبديلُ ، وإمنا ذكر اهللا: وقيل 
  .} حىت ُيالَقُواْ َيوَْمُهُم الذي ُيوَعُدونَ { : قوله 

أنَّ هلم يوماً يلقون فيه ما وعدوا ، : ، واملعىن » لَقى « مضارع » َيلْقُوا « : قرأ ابن حميصن وجماهد وأبو جعفر 
  :وهذه اآلية منسوخةٌ بآية السَّيف ، ثُمَّ ذكر ذلك اليوم فقال 

  .» أعين « أو منصوب بإضمار » يومهم « ، جيوز أن يكون بدالً من } َيْوَم َيْخُرُجونَ ِمَن األجداث { 
هو يوم : وجيوز على رأي الكوفيني أن يكون خرب ابتداٍء مضمر ، وبين على الفتح ، وإن أضيف إىل معرب ، أي 

  .وتقدم الكالم عنه مشبعاً  ] . ١١٩: املائدة [ } هذا َيْوُم َينفَُع { : خيرجون ، كقوله 



  .للفاعل » َيْخرُجونَ « على بناء : والعامة 
  .بناؤه للمفعول : وقرأ السلميُّ واملغرية ، وروي عن عاصمٍ 

حال » كأنَُّهْم « ، و » ظَريف « يف » ظَِراف « ، مجُع ِسرَاع ك » َيخْرُجونَ « ، حال من فاعل » ِسراعاً « : قوله 
  .من ضمري احلال ، فتكونُ متداخلة ثانية منه ، أو حال 

ِسَراعاً إىل : ، أي ]  ٥١: يس [ } فَإِذَا ُهم مَِّن األجداث إىل َربِّهِْم يَنِسلُونَ { : القبور ، ونظريه : واألجداثُ 
  .إجابة الدَّاعي 

  .متعلق باخلرب . } إىل ُنُصبٍ ُيوِفُضونَ { : قوله 
  .كان الصاد بالفتح ، وإس» َنْصبٍ « على : والعامَّة 

  .بضمتني : وابن عامر وحفص 
  .بفتحتني : وجماهد ] اجلوين [ وأبو عمران 

  .بضم النون ، وإسكان الصاد : واحلسن وقتادة وعمرو بن ميمون وأبو رجاء وغريهم 
  .هو اسم مفرد مبعىن العلمِ املنصوب الذي ُيْسرعُ الشخُص حنوه : ؟؟؟فاألوىل 

  .ائِد ، ُيْسرِع إليها عند وقوع الصيد فيها خمافة انفالته هو َشبكةُ الصَّ: وقال أبو عمرو 
  :وأمَّا الثانية ، فتحتملُ ثالثة أوجٍه 

  .أنه اسم مفرد مبعىن الصنم املنصوب للعبادة : أحدها 
  ]الطويل : [ وأنشد لألعشى 

  فاْعُبدَالِعاِقَبٍة واللََّه ربَّك ... وذَا النُُّصبِ املَْنُصوبِ ال َتْعُبَدنَُّه  - ٤٨٧٤
  .إيَّاك وذا النُُّصبِ : يعين 

  .» ِكَتاب « و » كُُتب « ك » نِصَاب « إنَّه مجُع : الثاين 

  .وهذا قول أيب احلسن » َرْهن وُرُهن ، وَسقْف وُسقُف « : حنو » َنْصب « أنَّه مجع : الثالث 
  .أنصاب : ومجع اجلمع 

  .ُعْمر وُعُمر وأُسد وأْسد مجع أَسد : د ، كما قيل ُنُصٌب وَنْصٌب ، مبعىن واح: وقيل : وقال النحاُس 
  .منصوب كالقَبضِ والنَّقضِ : ففعلٌ مبعىن مفعول ، أي : وأما الثالثة 

أَنِّي َمسَّنَِي الشيطان بُِنْصبٍ { : الشر والبالء ، ومنه قوله تعاىل : ختفيٌف من الثانية ، والنصب أيضاً : والرابعة 
  ] . ٤١: ص [ } َوَعذَابٍ 

  نصب: ؟؟؟؟؟؟؟فصل يف معىن قوله 
  .، أي إىل غاية ، وهي اليت ينتهي إليها بصُرك » إىل نصب « : قال ابن عباس 

  .هو شيٌء منصوب علٌم أو رايةٌ : وقال الكليبُّ 
كانوا يبتدرون إذا طلعت الشمُس إىل نصبهم اليت كانوا يعبدوهنا من دون اهللا ال يلوي أوَّهلم على : وقال احلسُن 

  .خرهم آ
  .ُيْسرُعونَ : » ُيوفُضونَ « و 

  .يستبقون : وقيل 
  .يسعون : وقيل 



  ]املتقارب : [ اإلسراع؛ قال الشاعر : ينطلقون ، وهي متقاربة ، واإليفاض : وقيل 
  ِد كاِجلنِّ ُيوِفْضَن مْن َعْبقَرِ... فََوارُس ذْبيانَ َتْحَت احلَِدي  - ٤٨٧٥
  ]الطويل : [ أرض اجلنِّ؛ قال لبيد موضع تزعم العرب أنه من : وعبقر 
  كُُهولٌ وُشبَّانٌ كجِنَِّة َعبقَرِ. . ...  - ٤٨٧٦

  ]الرجز : [ وقال اآلخر 
وفَضِت اإلبل َتفِضي وفُضاً ، وأوفضها صاحُبها ، فاإليفاض متعد : وقال الليثُ ... ألْنَعَتْن َنَعاَمةً ِميفَاَضا  - ٤٨٧٧

  .أْسَرع : وأوفض ، واستوفض مبعىن  وفض: ، والذي يف اآلية الزم يقال 
وفيه بعٌد منه ، وفيه » َيخُرجونَ « وهو أقرب ، أو من فاعل » ُيوِفُضونَ « حال إما من فاعل . } خَاِشَعةً { : قوله 

  .تعدد احلال لذي حالٍ واحدٍة ، وفيه اخلالفُ املشهوُر 
  .ا ملا يتوقعونه من عذاب اهللا ذليلةٌ خاضعةٌ ال يعرفوهن: فاعل ، واملعىن » أْبصارُُهْم « و 

  .» الَّذي كَاُنوا « ، وخربه » ذِلَك الَيْوَم « ، واالبتداء ب » ذلَّة « ، قرأ العامةُ ، بتنوين } َتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ { : قوله 
  .عتٌ لليومِ ن» الَِّذي « ؛ ألنه صفةٌ ، و »الَيْوم « وجر » ذلك « إىل » ذلَّة « بإضافِة : وقرأ يعقوب والتمَّاُر 

، ومل يذكر مكي » َيخُرُجونَ « أو » ُيوفُضونَ « جيوز أن يكون استئنافاً وأن يكون حاالً من فاعل » َترَهقُهمْ « و 
  .غريه 

  .يغشاهم اهلوانُ والذلة : ، أي » ترَهقُهمْ « : ومعىن 
  .هو سواُد الُوجوِه : قال قتادة 

  .غشيه : يرهقه رهقاً ، أي  -بالكسر  -رهقه : غشي االحتالم ، يقال  ومنه غالم مراهق إذا: الغشيان : والرَّهُق 
  ] . ٢٦: يونس [ } َوالَ َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم قََتٌر َوالَ ِذلَّةٌ { : ومنه قوله تعاىل 

املاضي؛ ألن  يوعدونه يف الدنيا أنَّ هلم فيه العذاب ، وأخرج اخلرب بلفظ: ، أي } ذَِلَك اليوم الذي كَانُواْ ُيوَعُدونَ { 
  .ما وعد اهللا به ، فهو حقٌّ كائٌن ال حمالةَ 

َمْن قََرأ ُسوَرةَ سأل سَائلٍ ، أْعطاُه اللَّهُ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى الثَّعليبُّ عن أيبِّ بن كعبٍ قال 
  .» تِهِْم ُيَحاِفظُونَ ثَواَب الَّذيَن ألمَانَاِتهِْم وعْهِدِهْم راعثونَ ، والَّذيَن ُهْم على َصأل

أَِن ) ٢(قَالَ َيا قَْومِ إِنِّي لَكُْم َنِذيٌر ُمبٌِني ) ١(إِنَّا أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه أَنْ أَْنِذْر قَْوَمَك ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتيَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 
ِمْن ذُُنوبِكُْم َويَُؤخِّرْكُْم إِلَى أََجلٍ ُمسَمى إِنَّ أََجلَ اللَِّه إِذَا َجاَء لَا يَُؤخَُّر لَوْ  َيْغِفرْ لَكُْم) ٣(اْعُبدُوا اللََّه وَاتَّقُوُه َوأَِطيُعوِن 

َدَعْوُتُهمْ  َوإِنِّي كُلََّما) ٦(فَلَْم َيزِْدُهْم ُدعَاِئي إِلَّا ِفرَاًرا ) ٥(قَالَ َربِّ إِنِّي َدَعْوُت قَْوِمي لَْيلًا َوَنهَاًرا ) ٤(كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 
ثُمَّ إِنِّي َدَعْوتُُهْم جِهَاًرا ) ٧(ِلَتْغِفَر لَُهْم َجَعلُوا أََصابِعَُهْم ِفي آذَانِهِْم َواْستَْغَشْوا ِثيَاَبُهْم َوأََصرُّوا وَاسَْتكَْبرُوا اسِْتكْبَاًرا 

يُْرِسلِ السََّماءَ ) ١٠(اْسَتْغِفُروا رَبَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاًرا  فَقُلُْت) ٩(ثُمَّ إِنِّي أَْعلَْنُت لَُهْم َوأَْسَرْرُت لَُهْم إِْسرَاًرا ) ٨(
َما لَكُْم لَا تَْرُجونَ ِللَّهِ ) ١٢(َويُْمِدْدكُمْ بِأَْموَالٍ َوَبنَِني َوَيجَْعلْ لَكُْم َجنَّاٍت َوَيجَْعلْ لَكُْم أَْنهَاًرا ) ١١(َعلَْيكُْم ِمْدَراًرا 

َوجََعلَ الْقََمَر ِفيهِنَّ ُنوًرا ) ١٥(أَلَمْ َتَرْوا كَْيفَ َخلََق اللَُّه َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباقًا ) ١٤(قَكُْم أَطْوَاًرا َوقَْد َخلَ) ١٣(َوقَاًرا 
وَاللَُّه ) ١٨(َراًجا ثُمَّ ُيعِيدُكُْم ِفيَها وَُيْخرُِجكُمْ إِْخ) ١٧(َواللَُّه أَْنبََتكُْم ِمَن الْأَْرضِ َنبَاًتا ) ١٦(َوَجَعلَ الشَّْمَس سَِراًجا 

  ) ٢٠(لَِتْسلُكُوا ِمْنَها ُسُبلًا ِفَجاًجا ) ١٩(َجَعلَ لَكُمُ الْأَْرَض بِسَاطًا 



  .} إِنَّآ أَْرَسلَْنا ُنوحاً إىل قَْوِمِه { : قوله تعاىل 
لصالة والسالم ، أوَّل نيبٍّ أرِسلَ نوٌح عليه ا« : روى قتادة عن ابن عبَّاسٍ عن النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .» وأرِسلَ إىل َجميعِ أْهلِ األرضِ 
ولذلك ملَّا كفروا ، أغرق اهللا أهل األرض مجيعاً ، وهو نوح بُن المك بن متوشلخ بن أخنوخ ، وهو إدريس بن يرد 

  .بن مهالييل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه الصالة والسالم 
  .ومِه وهو ابُن مخسني سنة وكلهم مؤمنون ، أرسل إىل ق: قال وهٌب 

  .أربعني سنة : وقال ابن عبَّاسٍ 
  .بعث وهو ابُن ثالمثائة ومخسني سنة : وقال عبد اهللا بن شداد 

  .} أَنْ أَنِذْر { : قوله 
جيوز أن تكون املفسرة ، فال يكونُ هلا موضع من اإلعراب؛ ألن يف اإلرسال معىن األمر فال حاجة إىل إضمار الباِء ، 

  .أرسلناه باإلنذار : أن تكون املصدرية ، أي  وجيوز
  .انتهى . أرسلناه باألمر باإلنذار : أنذر ، أي : أرسلناه بأن قلنا له : واملعىن : قال الزخمشريُّ 

املصدرية » أنْ « فإنَّ : وهذا الذي قدره حسٌن جّداً ، وهو جواب عن سؤال تقدَّم يف هذا الكتاب ، وهو قوهلم 
األمر مشكل؛ ألنه ينسبُك منها وما بعدها مصدر ، وحينئذ فتفوت الداللة على األمر؛ أال ترى جيوز أن توصل ب
تفوت بالداللة على األمر حال التصريح باملصدر ، فينبغي » كتبت إليهم بأن قم كتبت إليه القيام « أنَّك إذا قدَّرت 

  .كتبُت إليه باألمر بالقيامِ : ْم ، أي قُ: كتبت إليه بأن قلُت له : أن يقدر كما قاله الزخمشريُّ ، أي 
  .» نصب بإسقاط اخلافض « أن » بأن أنذر قومَك ، فموضع : أي « : وقال القرطيب 
« وقد تقدم معىن اإلنذار يف سورة . » أنذر قومك : قلنا له « : مبعىن » أن « بغري » أنذر قومك « : وقرأ عبد اهللا 

  .» البقرة 
  .} َيأِْتَيُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم  ِمن قَْبلِ أَن{ : وقوله 

  .يعين عذاب النَّار يف اآلخرة : قال ابن عبَّاسٍ 
  .هو الطوفان : وقال الكليبُّ 

  .أنذرهم بالعذاب على اجلملة إن مل يؤمنوا ، فكان يدعو قومه وينذرهم ، فال جييبونه كما تقدَّم : وقيل 
  .خموف مظهر لكم بلسانكم الذي تعرفونه : ، أي } قَالَ ياقوم إِنِّي لَكُْم َنذِيٌر مُّبٌِني { 

أو مصدرية ، والكالُم فيها كالكالم يف أختها كما » َنِذْير « ، إما أن تكون تفسريية ل } أَِن اعبدوا اهللا { : قوله 
  . إليكم فيما آمركم به؛ فإنِّي رسول اهللا» وأِطيُعوِن « خافوه : َوحِّدوا اللَّه واتَّقُوه ، أي : تقدم ، واملعىن 

  .جلواب األمر » َيغِْفْر « جزم } َيْغِفْر لَكُم { 
  :هذه أوجه » ِمْن « يف . } مِّن ذُُنوبِكُْم { : قوله 

  .أنَّها تبعيضية : أحدها 
  .أنَّها البتداء الغايِة : الثاين 

  .أنَّها لبيان اجلنسِ ، وهو مردود لعدم تقدم ما تبيُنه : الثالث 
  .وهو مذهب كويفٌّ : قال ابن عطية .  أنَّها مزيدةٌ: الرابع 



واألخفش ال . ليس مذهبهم ذلك؛ ألهنم يشترطون تنكري جمرورها ، وال يشترطون غريه : قال شهاب الدين 
  .يشترط شيئاً ، فزيادُتها هنا ماشٍ على قوله ال على قوهلم 

جب ، وإمنا هي هنا للتبعيض ، وهو بعض ال تزاد يف الوا» ِمْن « ال يصح كوهنا زائدة؛ ألن : وقيل : قال القرطيب 
  .الذنوب ، وهو ما ال يتعلق حبقوق املخلوقني 

  .املعىن ُيخرُِجكم من ذنوبكم : وقال زيد بن أسلم 
  .املعىن يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرمتوه منها : وقال ابن شجرة 

  .} َوُيَؤخِّْركُْم إىل أََجلٍ { : قوله 
  .مع إخبارِه بامتناع تأخريه؟ » ُيؤخِّركُْم « : كيف قال  :فإن قلت : قال الزخمشريُّ 

قضى اهللا أنَّ قوم نوحٍ إن آمنوا عمَّرُهم ألف سنٍة ، وإن بقُوا على كفرهم أهلكهم على رأس تسعمائة ، قيل : قلُت 
  .ُر انتهى إن آمنتم أخِّرُتم إىل األجلِ األطولِ ، مث أخربُهم أنه إذا جاء ذلك األجل األمد ال يؤخَّ: هلم 

  .وقد تعلَّق هبذه اآلية من يقول باألجلني وتقدم جوابه 
كان قضى قبل خلقهم ، إنْ هم آمنوا  -تعاىل  -أنَّ اهللا : يُْنِسىءُ يف أعماركم ، ومعناه : أي : وقال ابن عباسٍ 

  .بارك يف أعمارهم وإن مل يؤمنوا عوجلوا بالعذاب 
يؤخركم من : يف عافية فال يعاقبكم بالقحِط وغريه ، فاملعىن على هذا يؤخركم إىل منتهى أعماركم : وقال مقاتل 

  .العقوبات والشدائد إىل آجالكم 
  .» أي يؤخركم عن العذاب ، فتموتوا غري موتة املستأصلني بالعذاب « : وقال الزجاج 

وعلى القول األول . ذكره الفراء أجل مسمى عندكم تعرفونه ال مييتكم غَْرقاً وال َحْرقاً وال قَْتالً ، : وعلى هذا قيل 
  .أجل مسمى عند اهللا 

إذا جاء املوُت ال يؤخَّر بعذاب كان ، أو بغري عذاب ، وأضاف : ، أي } إِنَّ أََجلَ اهللا إِذَا َجآَء الَ يَُؤخَُّر { : قوله 
؛ ]  ٤٩: يونس [ } أََجلُُهْم إِذَا َجآَء { : األجلَ إليه سبحانه؛ ألنه الذي أثبته ، وقد يضاف إىل القوم كقوله تعاىل 

  .إن كنتم تعلمون : أي » إنْ « مبعىن » لَْو « ألنه مضروٌب هلم ، و 
  .لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل اهللا إذا جاء ال يُؤخَُّر : معناه : وقال احلسن 

  .ال احلسن لبادرمت إىل ما أمركم به أو لعلمتم كما ق: حمذوفاً تقديره » لَْو « وعلى هذا يكون جواُب 
اإلخبار باتصال : ، واملراد » َدعْوُت « ، وهذان ظرفان ل } قَالَ َربِّ إِنِّي َدَعْوُت قَْوِمي لَْيالً وََنَهاراً { : قوله 

، تباعداً من اإلميان : ، أي } فَلَْم يَزِْدُهْم دعآئي إِالَّ ِفرَاراً { معناه سراً وجهراً : الدعاء وأنَّه ال يفتر عن ذلك وقيل 
  .وهذا استثناء مفرغ وهو مفعول ثان 

  .» ُدَعاِئي « بفتح الياء من : وقراءة العامة 
  .وأسكنها الكوفيُّون ، ويعقوب والدوري عن أيب عمرو 

جعلوا { إىل سبب املغفرِة ، وهي اإلميانُ بك والطاعة لك : ، أي } َوإِنِّي كُلََّما َدَعْوُتُهْم ِلَتْغِفَر لَُهْم { : قوله 
  .غطُّوا هبا وجوههم لئالَّ يرون : أي } واستغشوا ِثيَابَُهْم { لئالَّ يسمُعوا ُدعاِئي } ابِعَُهْم يف آذَانِهِْم أََص

جعلوا ثياهبم على رءوسهم لئالَّ يسمعوا كالمي ، فاستغشاُء الثِّياب إذن زيادة يف سدِّ اآلذان حىت : قال ابن عبَّاسٍ 
  . يسكت ، أو ليعرفوه إعراضهم عنه ال يسمعوا ، أو لتنكريهم أنفسهم حىت



واْسَتكَْبُروا « على الكفر فلم يتوبوا ، » وأَصرُّوا « لبس فالنٌ ثياب العداوةِ : هو كنايةٌ عن العداوِة ، يقال : وقيل 
  ] . ١١١: الشعراء [ } أَُنْؤِمُن لََك واتبعك األرذلون { : عن قبول احلق ، وهو قوهلم » 

دعوهتم لإلميان بك ألجلِ مغفرتك هلم ، : ، جيوز أن تكون للتعليل ، واملدعو إليه حمذوٌف ، أي  »ِلَتْغِفَر « : قوله 
وأن تكونَ الم التَّعديِة ، ويكون قد عبَّر عن السبب باملسبب ، الذي هو حظهم ، واألصل دعوهتم للتوبة اليت هي 

  .سبٌب يف الغفران 
  .» إنِّي « هو خرب و» كُلََّما « ، هو العامل يف » َجعلُوا « و 

قعد القُرفَُصاء « ، جيوز أن تكون مصدراً من املعىن؛ ألنَّ املعىن يكون جهاراً وغريه ، فهو من باب » جِهَاراً « : قوله 
  .دعاء جهاراً : وأن يكون نعت مصدر حمذوف أي . جاهرهتم : » دعوهتم « ، وأن يكون املرادُ ب » 

  .جماهراً ، أو ذا جهارٍ ، أو جعل نفس املصدر مبالغة : أي وأن يكون مصدراً يف موضع احلالِ ، 
ذكر أنه دعاهم ليالً وهناراً ، مث دعاهم جهاراً ، ثُمَّ دعاهم يف السرِّ والعلن فيجب أن : فإن قلت « : قال الزخمشريُّ 

  .يكون ثالث دعواٍت خمتلفاٍت ، حىت يصح العطُف 
ذي يأُمر باملعروِف ، وينهى عن املنكرِ يف االبتداء باألهون ، والترقي كما يفعل ال -عليه السالم  -قد فعل : قلُت 

إىل األشدِّ فاألشدِّ ، فافتتح يف املناصحة بالسرِّ فلما مل يقبلوا ثَنَّى باجملاهرة ، فلمَّا مل يقبلوا ثلَّث باجلمع بني السرِّ 
د إذا غلظ من اإلسرار ، واجلمعُ بني األمرين ، للداللة على تباعد األحوال؛ ألن اجلها« ثُمَّ » واإلعالن ، ومعىن 

  .» أغلظُ من إفراد أحدمها 
  .» لالستبعاد ، وال نعلمه لغريه « ثُمَّ » وتكرر كثرياً له أنَّ « : وقال أبو حيان 

  .تفخيم : قال القرطيبُّ . » اسِْتكبَاراً « : وقوله 
  فصل يف معىن اآلية

  .بنصب املصدر » َدعْوهتُْم « م الدعوة ، وهو منصوب ب مظهراً هل: ، أي » جَِهاراً « : معىن 
  .} ثُمَّ إين أَْعلَْنُت لَُهْم َوأَْسَرْرُت لَُهْم إِْسرَاراً { 

  .مل أبقِ جمهوداً : أي 
بالدعاِء عن بعضهم من } َوأَسَْرْرتُ لَُهْم إِسَْراراً { ِصْحُت ، » أْعلَْنُت « معىن :  -رضي اهللا عنه  -وقال جماهد 

  .عض ب
مبالغةٌ يف الدعاِء ، وتلطف  -عليه الصالة والسالم  -أتيُتهم يف منازهلم وكلُّ هذا من نوح » أْسَرْرُت هلم « : وقيل 

  .يف االستدعاِء 
  .، احلرميون وأبو عمرو ، وأسكنها الباقون » إنِّي أعلْنُت « وفتح الياء من 

 -وهذا منه } إِنَُّه كَانَ غَفَّاراً { ملغفرة لذنوبكم بإخالص اإلميان ، أي سلوه ا} فَقُلُْت استغفروا رَبَّكُمْ { : قوله 
  .» االْستغفَاُر مَمحاةٌ للذنُوبِ « : ترغيبٌ يف التوبة ، لقوله عليه الصالة والسالم  -تعاىل 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  .يرسل ماء السماِء ، ففيه إضمار : أي . } يُْرِسلِ السمآء َعلَْيكُْم مِّْدرَاراً { : قوله 
  ] .ر الواف: [ املطر ، أي يرسلُ املطر؛ قال الشاعر : السماء : وقيل 
  َرعيَْناُه وإنْ كَانُوا ِغضَابَا... إذَا نَزََل السَّماُء بأْرضِ قَْومٍ  - ٤٨٧٨

امرأة ِمئَْناث « : ال يؤنث ، تقول » مفعاالً « ومل يؤنث؛ ألن . » السَّماء « جيوز أن يكون حاالً من » ِمْدراراً « و 
يه املذكر واملؤنث ، فتقول رُجلٌ خمدامةٌ ، ومطرابةٌ ، وال يؤنث بالتاء إال نادراً ، وحينئذ يستوي ف» ، وِمذْكَار 

  .وتقدم الكالم عليه يف األنعام . إرساالً مدراراً : وامرأة خمدامة ومطرابة ، وأن يكون نعتاً ملصدر حمذوف ، أي 
  .ذا غيث كثريٍ » ِمْدرَاراً « جواباً لألمر ، و » يرسل « وجزم 

  فصل يف حكاية قوم نوح
زماناً طويالً حبس اللَُّه عنهم املطر ، وأعقم أرحاَم نسائهم  -عليه الصالة والسالم  -ا كذَّبوا نوحاً مل: قال مقاتل 

{ : واستغاثوا به ، فقال  -عليه الصالة والسالم  -أربعني سنة ، فهلكت مواشيهم وزروعهم فصاروا إىل نوح 
ُيْرِسلِ السمآء َعلَْيكُْم مِّْدَراراً { : ب إليه ، مث رغبهم يف اإلميان فقال ملن أنا: ، أي } استغفروا َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاراً 

  .} َوُيْمِددْكُْم بِأَْموَالٍ َوَبنَِني َوَيجَْعل لَّكُْم َجنَّاٍت َوَيجَْعل لَّكُْم أَْنهَاراً 
موا إىل طاعة اهللا ، فإنَّ يف هل: علم نيبُّ اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنم أهل حرصٍ على الدنيا ، فقال : قال قتادة 

  .طاعة اهللا درك الدنيا واآلخرة 
  .فصل يف استنزال الرزق باالستغفار 

خرج عمر : دليلٌ على أنَّ االستغفار يستنزلُ به الرزق واألمطار قال الشعيبُّ » هود « يف هذه اآلية واليت قبلها يف 
لقد استسقيت مبجاديح : ما رأيناك استسقيت فقال : يستسقي فلم يزد على االستغفار حىت رجع فأمطروا فقالوا 

  .} استغفروا َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاًرا يُْرِسلِ السمآء َعلَْيكُْم مِّْدرَاًرا { : السماِء اليت يستنزل هبا املطر ، مث قرأ 
ن واحدها جمداح ، فأما جمدح والياء زائدة لإلشباع ، والقياس أن يكو» جمدح « اجملاديُح واحدها : قال ابن األثري 

  .جنٌم من النجوم : ، واجملدح » جمادح « فجمعه 
  .هو الدبران : قيل 

هو ثالثةُ كواكب ، كاألثايف تشبيهاً له باجملدح ، الذي له ثالث شعبٍ ، وهو عند العرب من األنواء الدالة : وقيل 
ا يعرفونه ال قوالً باألنواء ، وجاء بلفظ اجلمع؛ ألنه أراد على املطر ، فجعل االستغفار مشبهاً باألنواء ، خماطبة هلم مب

  .األنواء مجيعها اليت يزعمون أن من شأهنا املطر 
استغفر اهللا ، وقال له : استغفر اهللا ، وشكى آخر إليه الفقر ، فقال له : وشكى رجلٌ إىل احلسن اجلدوبة ، فقال له 

استغفر اهللا ، : استغفر اهللا ، وشكى إليه آخُر جفاف بساتينه فقال له : ادُع اهللا أن يرزقين ولداً ، فقال له : آخر 
استغفروا رَبَّكُمْ إِنَُّه كَانَ { : » نوح « فقلنا له يف ذلك ، فقال ما قلت من عندي شيئاً ، إنَّ اهللا تعاىل يقول يف سورة 

  .} َوالٍ وََبنَِني وََيْجَعل لَّكُمْ َجنَّاٍت وََيْجَعل لَّكُمْ أَنَْهاراً غَفَّاًرا يُْرِسلِ السمآء َعلَْيكُْم مِّْدرَاًرا َوُيْمِددْكُْم بِأَْم



أمر الكفار أوالً بالعبادة ، والطَّاعة ، فأيُّ فائدٍة يف أن أمرهم بعد  -عليه الصالة والسالم  -إنَّ نوحاً : فإن قيل 
  .ذلك باالستغفار 

الدين الذي كُنَّا عليه حقاً ، فلم تأمرنا بتركه ، وإن كان باطالً ،  إن كان: ملَّا أمرهم بالعبادة قالوا له : فاجلواُب 
إنكم وإن كنتم قد عصيتموه ولكن :  -عليه الصالة والسالم  -فكيف يقبلنا بعد أن عصيناه ، فقال نوح 

  .استغفروا من تلك الذنوب فإنَّه سبحانه كان غفاراً 
  .إنَّه غفار؟  :إنه كان غفاراً ، ومل يقل : فلم قيل : فإن قيل 
  .ال تظنوا أن غفرانه إمنا حدث اآلن بل هو أبداً هكذا عادته أنه غفاٌر يف حق من استغفر : كأنه يقول : فاجلواُب 

  .} مَّا لَكُْم الَ تَْرُجونَ ِللَِّه َوقَاراً { : قوله 
أيُّ عذر : م بالعقوبة ، أي ما لكم ال ختافون هللا عظمة ، وقدرة على أحدك: الرجاء هنا مبعىن اخلوف ، أي : قيل 

  ]الطويل : [ لكم يف ترك اخلوف من اهللا؛ قال اهلذيلُّ 
  .. . . .إذَا لَسَعْتُه النَّْخلُ ملْ َيْرجُ لَْسعَها  - ٤٨٧٩

  .ما لكم ال ترجون هللا ثواباً ، وال ختافون له عقاباً : وقال سعيد بن جبريٍ وأبو العالية وعطاء بن أيب رباح 
  .، ال ختشون هللا عقاباً وترجون منه ثواباً } مَّا لَكُْم الَ تَْرُجونَ { : جبريٍ عن ابن عبَّاسٍ  وقال سعيد بن

  .ما لكم ال تعلمون هللا عظمة : وقال الواليب و العويف عنه 
  .ما لكم ال تعتقدون هللا عظمة : وقيل 

  .ما لكم ال ترون هللا عظمة : وقال ابن عباس وجماهد 
  .مل أبال : مل أرج ، أي : حجازيةٌ ، وهذيل وخزاعةُ ومضر يقولون  هذه لغةٌ: قال قطرب 

  .تعظيماً : ما لكم ال تأملون له توقرياً ، أي : ، جيوز أن يكون مفعوالً به على معان ، منها » وقَاراً « : قوله 
بيانٌ » وهللا «  دار الثواب واملعىن ما لكم ال تكونون على حالٍ ، تأملون فيها تعظيم اهللا إيَّاكم يف: قال الزخمشريُّ 

  .انتهى . للموقر ، ولو تأخر لكان صلته 
لكان متعلقاً به ، فيكون التوقري منهم هللا تعاىل وهو عكس املعىن الذي قصده ، » وقَاراً « عن » للَِّه « لو تأخر : أي 

  .ال ختافون هللا حلماً وترك معاجلة بالعقاب فتؤمنوا : ومنها 
 عظمة ، وعلى األول يكون الرجاء على بابه ، وقد تقدم أن استعماله مبعىن اخلوف جماز ال ختافون هللا: ومنها 

  .ومشترك 
على هذا متعلق » ِللَِّه « تعظمونه ف : موقرين اهللا تعاىل ، أي : ، أي » تَرُجونَ « وأن يكون حاالً من فاعل 

كون العامل فرعاً ، : فعول به ، وحسنه هنا أمران أو تكون الالم زائدة يف امل» وقَاراً « مبحذوف على أنه حالٌ من 
  .حال » ال تَْرُجونَ « وكون املعمول مقدماً ، و 
  .وقد تقدم نظريه يف املائدة 

  ] . ٩: الفتح [ } َوُتَوقِّرُوُه { : العظمة ، والتوقُري التعظيم ، ومنه قوله تعاىل : والوقاُر 
  .ما لكم ال ترجون هللا عاقبة اإلميان : أن املعىن ما لكم ال ترجون هللا عاقبة ك: وقال قتادةُ 

  .ما لكم ال ترجون يف عبادة اهللا ، وطاعته أن يثيبكم على توقريكم خرياً : وقال ابن كيسان 
  .ما لكم ال تؤتون هللا تعاىل طاعة : وقال ابن زيد 
  .ما لكم ال تعرفون هللا حقاً ، وال تشكرون له نعمة : وقال احلسُن 



  .كم ال توحدون اهللا ألن من عظمه فقد وحَّده ما ل: وقيل 
: أي ]  ٣٣: األحزاب [ } َوقَْرنَ ِفي ُبيُوِتكُنَّ { : الثبات هللا عز وجل ، ومنه قوله تعاىل : إن الوقار هو : وقيل 

مث دلَّهم على  ما لكم ال تثبتون وحدانية اهللا تعاىل ، وأنه إهلكم ، ال إله لكم غريه ، قاله ابن حبر ،: اثبنت ، واملعىن 
  .} َوقَْد َخلَقَكُْم أَطَْواراً { : ذلك فقال 

  .يعين نطفة ، مث علقة ، مث مضغة ، مث عظاماً ، وحلماً ، مث أنشأناه خلقاً آخر 
  .صبياناً ، مث شباناً ، مث شيوخاً ، وضعفاء ، مث أقوياء » أطَْواراً « : وقيل 
  .، وسقيماً ، وبصرياً ، وضريراً ، وغنياً ، وفقرياً أنواعاً ، صحيحاً : ، أي » أطواراً « : وقيل 
  .اختالفهم يف األخالق ، واألفعال : األطوار : وقيل 
  .» َتْرُجونَ « ، مجلة حالية من فاعل } َوقَْد َخلَقَكُمْ أَطْوَاراً { : قوله 

  .األحوال املختلفة : واألطوار 
  ]البسيط : [ قال الشَّاعُر 

  واملَْرُء ُيخلُق طَْوراً َبْعَد أطْوارِ... ْد طَارْت َعماَيُتُه فإنْ أفَاَق فقَ - ٤٨٨٠
  .منتقلني من حال إىل حال ، أو خمتلفني من بني ُمِسيٍء ، وحمسن ، وصاحل ، وطاحل : وانتصابُه على احلال ، أي 

  .} أَلَْم َترَْواْ كَْيَف َخلََق اهللا َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباقاً { : قوله 
} أَلَْم َترَْواْ كَْيَف َخلََق اهللا َسْبَع َسَماَواٍت طَِباقاً { : دليل التوحيد من أنفسهم ، أتبعه بدليل اآلفاق فقال  ملا ذكر هلم

: قال ابن عباس والسدي » طباقاً « : أمل تعلموا أنَّ الذي قدر على هذا ، فهو الذي جيب أن يعبد ، ومعىن : ، أي 
  .وطبقة على األخرى كالقبابِ بعضها فوق بعض كل مساء منها : أي 

  .هذا يقتضي أال يكون بينهما فرج ، وإذا كان كذلك فكيف تسلكها املالئكة؟ : فإن قيل 
  .أن املالئكة أرواح : فاجلواب 

  .متوازية ال أهنا متماسة : معىن طباقاً ، أي : وأيضاً قال املربِّد 
  .سبع أرضني بني كل أرض وأرض ومساء خلق وأمر  على» خلَق اهللا سبعَ مساواٍت طِباقاً « : وقرا احلسُن 

» ِطَباقاً « أملْ ترنِي كيف صنعُت بفالن كذا ، و : ، على جهة اإلخبار ، ال املعاينة كما تقول } أَلَْم َترَْواْ { : وقوله 
مقامه ،  »طِباقاً « وأقام » ذات « ، فحذف » ذات طباقٍ « : نصب على أنه مصدر طابقه طباقاً ، أو حال مبعىن 

  .» امللك « وتقدم الكالُم عليه يف سورة 
  .» مساوات « على النعت ل » ِطباق « وأجاز الفرَّاء يف غري القرآِن جر : وقال مكّي 

  .يعين أنه جيوز أن يكون صفة للعدد تارة وللمعدود أخرى 
هو يف : ا هو يف مساٍء واحدٍة منهن قيل يف السماوات ، والقمر إنَّم: ، أي } َوَجَعلَ القمر ِفيهِنَّ نُوراً { : قوله 

زيد يف املدينة ، وإنَّما هو يف : السماء الدنيا ، وإنَّما جاز ذلك ألن بني السماواِت مالبسة فصح ذلك ، وتقول 
  .زاوية من زواياها 

  .إذا كان يف إحداهنَّ فهو فيهنَّ : وقال ابن كيساِن 
  .»  َمعُهنَّ« : مبعىن » ِفيهِنَّ « : وقال قطرب 
  .خلق الشمس والقمر مع خلق السماوات واألرض : أي : وقال الكليبُّ 

  ]الطويل : [ وقال ُجلُّ أهل اللغِة يف قول امرىء القيس 



  ثَالِثَني َشْهراً يف ثالثةِ أحْوالِ... وَهلْ َينَعَمْن َمْن كَانَ آِخُر َعهِدِه  - ٤٨٨١
  .» َمَع « : مبعىن » يف « 

أنه إذا جعله يف إحداهن ، : جوابُ النحويني : فقال . أبا احلسن بن كيسان عن هذه اآلية سألت : وقال النحاس 
  .أعطين الثياَب املعلمة ، وإن كنت إمنا أعلمت أحدها : فقد جعله فيهن ، كما تقول 

: معىن أنه يروى أنه وجه القمر إىل داخل السماء ، وإذا كان إىل داخلها فهو متصل بالسماوات ، و: وجواب آخر 
  .ألهل األرض ، قاله السدي : ، أي » ُنْوراً « 

  .نوٌر ألهل السماوات واألرض : وقال عطاُء 
  .وجهه يضيء ألهل األرض ، وظهره يضيء ألهل السماء : وقال ابن عباس وابن عمر 

  .} َوَجَعلَ الشمس سَِراجاً { : قوله 
يف اخلامسة ، : يف الرابعة ، وقيل : والشمس ، قيل  -كما تقدم  -وجعل الشمس فيهن : حيتمل ان يكون التقدير 

  .يف الشتاء يف الرابعة ويف الصيف يف السابعة واهللا أعلم : وقيل 
يعين مصباحاً ألهل األرض ، ليتوصلوا إىل التصرف ملعايشهم ، ويف إضاءهتا ألهل السماء ، . » ِسراَجاً « : وقوله 

  .القوالن األوالن ، حكاه املاورديُّ 
  .أن الشمس وجهه يف السماوات وقفاه يف األرض : القشرييُّ عن ابن عباسٍ  وحكى
  .على العكس : وقيل 

  .ما بالُ الشمس تقلينا أحياناً وتربد علينا أحياناً؟ : وقيل لعبد اهللا بن عمر 
و كانت يف السَّماء إنَّها يف الصيف يف السماء الرابعة ، ويف الشتاء يف السماء السابعة عند عرش الرمحنِ ، ول: فقال 

  .الدنيا ، ملا قام هلا شيء 
وملا كانت الشمس سبباً لزوال الليلِ وهو ظل األرض أشبهت السِّراَج ، وأيضاً فالسراجُ له ضوٌء والقمُر له نوٌر ، 

]  ٥: يونس [ } ُهَو الذي َجَعلَ الشمس ِضَيآًء والقمر ُنوراً { والضوء أقوى من النور ، فجعل للشمس كما قال 
.  

خلقه من أدمي األرض كلِّها ، قاله  -عليه الصالة والسالم  -يعين آدَم . } واهللا أَنَبَتكُْم مَِّن األرض َنَباتاً { : قوله 
  .وقد تقدم بيانه . ابن جريج 

» إنباتاً » « أنَْبَت « على حذف الزوائد ، ويسمى اسم مصدر ، ألن مصدر » أنبت « إما مصدر ل . » َنَباتاً « و 
، فيكون منصوباً » فََنَبتُّمْ َنَباتاً « : مقدراً ، أي » َنبَتُّْم « فجعل االسم الذي هو النباُت يف موضع املصدر وإمَّا ب 

  .باملضارع املقدر 
  .» نََبتُّْم « : لتضمنه معىن » أَْنَبَتكُْم « أو نصب ب : قال الزمشخريُّ 

  .اين وال أعقل معىن هذا الوجه بالث: قال أبو حيَّان 
لتضمنه : على حذف الزوائد ومعىن قوله » أَْنبََتكُمْ « هذا الوجه املتقدم ، وهو أنه منصوب ب : قال شهاُب الدين 

  .مشتمل عليه ، غاية ما فيه أنه حذفت زوائدُه : ، أي » َنَبتُّمْ « معىن 

  .جعلكم تنبتون نباتاً « أْنبَتكُم »  إنه حممول على املعىن ، ألن معىن: وقال اخلليلُ والزجاُج « : قال القرطيبُّ 
  .» على هذا نصب على املفعول الصريح ، واألول أظهر « َنبَاتاً » معناه أنبت لكم من األرض النبات ، ف : وقيل 

أنبتكم يف األرض بالكرب بعد الصغر ، وبالطول بعد القصر ، مث يعيدكم فيها ، أي عند موتكم بالدفن : قال ابن حبر 



  .بالنشور والبعث يوم القيامة } ُجكُمْ إِخَْراجاً وَُيْخرِ{ 
  .املراد أنبت أباكم : استعارة بليغة ، قيل : واإلنبات 

{ : املراد أنبت الكلَّ ألهنم من النطف ، وهي من األغذية اليت أصلها األرض ، وهذا كالتفسري لقوله : وقيل 
، وهذا إشارة إىل الطريقة املعهودة يف القرآن ، } ْم ِفيَها وَُيخْرُِجكُْم إِْخرَاجاً ثُمَّ ُيِعيدُكُ{ : ، مث قال } َخلَقَكُْم أَطْوَاراً 

، أكده باملصدر } َوُيْخرُِجكُْم إِخَْراجاً { : من أنه تعاىل ملا كان قادراً على االبتداء ، فهو قادر على اإلعادة ، وقوله 
  .خيرجكم حتماً ال حمالة : فإنه قال 

  .مبسوطة : ، أي } لَ لَكُُم األرض بِسَاطاً واهللا َجَع{ : قوله 
مجع فجٍّ ، وهو الطريق الواسعة : الطرُق ، والفجاُج : طرقاً واسعة ، والسُُّبل : أي } لَِّتْسلُكُواْ مِْنَها سُُبالً ِفجَاجاً { 

  .، قاله الفراُء 
وقد تقدم الكالم على ذلك . لتناسب الفواصل ، قدَّم الفجاج » األنبياء « املسلك بني اجلبلني ، ويف : الفَجُّ : وقيل 

.  

َوقَالُوا لَا ) ٢٢(وََمكَُروا َمكًْرا كُبَّاًرا ) ٢١(قَالَ ُنوٌح َربِّ إِنَُّهْم َعصَْونِي َواتََّبعُوا َمْن لَْم َيزِْدُه َمالُُه وََولَُدهُ إِلَّا َخسَاًرا 
َوقَْد أََضلُّوا كَثًِريا َولَا َتزِِد الظَّاِلِمَني إِلَّا َضلَالًا ) ٢٣(اًعا َولَا َيغُوثَ َوَيعُوَق َوَنْسًرا َتذَُرنَّ آِلهََتكُْم وَلَا َتذَُرنَّ َودا وَلَا ُسَو

ْر َعلَى َوقَالَ نُوٌح َربِّ لَا َتذَ) ٢٥(ِممَّا َخِطيئَاِتهِمْ أُغْرِقُوا فَأُْدِخلُوا َناًرا فَلَْم َيجِدُوا لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَصاًرا ) ٢٤(
َربِّ اغِْفرْ ِلي ) ٢٧(إِنََّك إِنْ َتذَرُْهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َولَا َيِلُدوا إِلَّا فَاجًِرا كَفَّاًرا ) ٢٦(الْأَْرضِ ِمَن الْكَافِرِيَن َديَّاًرا 

  ) ٢٨(ِد الظَّاِلِمَني إِلَّا َتَباًرا َوِلوَاِلَديَّ َوِلَمْن َدَخلَ َبْيِتَي ُمْؤِمًنا َوِللُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت َولَا َتزِ

  .} قَالَ ُنوحٌ رَّبِّ إِنَُّهْم َعَصوْنِي واتبعوا َمن لَّمْ َيزِْدُه مَالُُه َوَولَُدُه إِالَّ َخسَاراً { : قوله 
هلم ، ذكر أوالً أهنم عصوا مث ذكر أهنم ضموا إىل عصيانه طاعة رؤسائهم الذين يدعوهنم إىل الكفر ، إمنا زادهم أموا

وأوالدهم خساراً؛ ألهنم سبب خلسارة اآلخرة ، والدنيا يف جنب اآلخرة كالعدم ، فإذا خسرت اآلخرة بسببها 
  .ليس هللا على الكافر نعمة ، وإنَّما هي استدراج للعذابِ : كانت كاللُّقمِة من احللوى مسمومة؛ ولذلك قال مجاعة 

كما أخرب اهللا تعاىل ألف سنٍة إالِّ مخسني عاماً داعياً هلم وهم على  -عليه السالم  -لبث فيهم نوحٌ : قال املفسِّرون 
  .كفرهم وعصياهنم 

 -عليه الصالة والسالم  -دعا نوٌح األبناَء بعد اآلباِء ، فكان اآلباُء يأتون بأوالدهم إىل نوح : قال ابُن عباس 
حىت بلغوا سبع قروٍن ، مث دعا عليهم بعد  إياكم وأن تطيعوا هذا الشيخ؛ فيما يأمركم به ،: ويقولون ألبنائهم 

  .اإلياس منهم ، ولبث بعد الطوفان ستني عاماً ، حىت كثر الناس وفشوا 
  .كان قوم نوح يزرعون يف الشهر مرتني ، حكاه املاورديُّ : قال احلسن 

  .او بفتح الالم والو» َوَولَُده « : وعاصم » الشام « و » املدينة « قرأ أهل » وولده « قوله 
  .» َبَخل وُبْخل « بضم الواو وسكون الالم ، وقد تقدم أهنما لغتان ك » وَُولُْدهُ « : والباقون 

  .» َخَشب وُخْشب « وميكن أن يكون املضموم مجع املفتوح ك : قال أبو حامت 
  ]الكامل : [ وأنشد حلسَّاٍن 

  ْحضنٍة بِسْعِد األسَْعِدِمْن وُلِد ُم... َيا بِكَْر آمنةَ املُبارِك وُلُْدَها  - ٤٨٨٢
  .ألن املتبوعني هم الذين مكروا » من « ، عطف على صلة } َوَمكَرُواْ { : قوله 



لَّمْ { ، وإنَّما مجع الضمري محالً على املعىن ، بعد محلها على لفظها يف } الَ َتذَُرنَّ آلَِهَتكُْم { : لإلتباع } َوقَالُواْ { 
  .، جيوز أن يكون مستأنفاً إخباراً عن الكفار } َيزِْدُه مَالُُه َوَولَُدُه 

  .بالضم والتخفيف » كَُبار « على ضم الكاف وتشديد الباء ، وهو بناء مبالغة أبلغ من : ، العامة » كُبَّاراً « قوله 
  ]الكامل : [ وهي لغةٌ ميانية؛ وأنشد : قال عيسى 
  الكَرميِ ولْيَس بالُوضَّاِء ُخلُق... واملَْرُء ُيلِحقُُه بِِفْتياِن النَّدى  - ٤٨٨٣

  ]الكامل : [ وقول اآلخر 
  باحلُْسنِ قَلَْب املُْسِلمِ القُرَّاِء... َبْيَضاُء َتصْطاُد الَغوِيَّ وَتْسَتبِي  - ٤٨٨٤
  .رجل طُوَّال ، ومجيل ، وُحسَّان ، وعظيم ، وُعظَّام : ويقال 

  .الضم والتخفيف ، وهو بناء مبالغة أيضاً دون األول ب: وقرأ ابن عيسى وابن حميصن وأبو السمال ومحيد وجماهد 
  .بكسر الكاف وختفيف الباء : وقرأ زيد بن علي وابن حميصن أيضاً 

يعين فلذلك وصفه باجلمع » أفاعيل « ، أو » ذُُنوب « ، مكان » َمكْراً « هو مجع كبري ، كأنه جعل : قال أبو بكر 
.  

  فصل يف املقصود باملكر يف اآلية
  .هو حتريشهم سفلتهم على قتل نوح : رهم قيل مك
لوال أهنم على احلق ملا أوتوا هذه النِّعَم : هو تعزيزهم الناس مبا أوتوا من الدنيا ، والولد ، حىت قالت الضعفة : وقيل 

.  

نوح  هو ما جعلوه هللا من الصاحبة والولد ، وهذا بعيد ، ألن هذا إمنا قاله النصارى وهم بعد قوم: وقال الكليبُّ 
  .عليه السالم بأزمان متطاولة 

} الَ َتذَُرنَّ آِلَهَتكُْم َوالَ َتذَُرنَّ وَّداً َوالَ سَُواعاً َوالَ َيغُوثَ َوَيعُوَق َوَنْسراً { : هو قول كربائهم ألتباعهم : وقال مقاتل 
، ال جرم كان املنُع منه  ، فمنعوا القوم عن التوحيد وأمروهم بالشرك ، واعلم أنه ملا كان التوحيد أعظم املراتب

  .أعظم الكبائر ، فلهذا وصفه اللَُّه تعاىل بأنه كبار 
  :وإنَّما مساه مكراً لوجهني : قال ابن اخلطيب 

ملا يف إضافة اآلهلة إليهم من احليل املوجبة ، الستمرارهم على عبادهتا؛ ألهنا معبود آبائهم ، فلو قبلتم قول : األول 
كم بأنكم كنتم جاهلني ضالني ، وعلى آبائكم بأهنم كانوا كذلك ، وملا كان اعتراف نوحٍ العترفتم على أنفس

وصدفكم عن » آهلتكم « اإلنساِن على نفسه وعلى أسالفه بالقصور والنقص واجلهل هبذه الكلمة وهي لفظة 
  .الدين؛ فلهذه احلجة اخلفية ّمسى اهللا كالمهم مكراً 

إن آهلتكم خري من إله نوح؛ : أهنم كان هلم مال وولد ، فلعلهم قالوا ألتباعهم  أنه تعاىل حكى عن املتبوعني: الثاين 
فصرفوهم هبذا املكر عن طاعة نوح ، ] ال يعطيه شيئاً ألنه فقري [ ألن آهلتكم يعطونكم املال والولد ، وإله نوح 

أَْم أََنآ َخْيٌر مِّْن هذا الذي { وقوله ، ]  ٥١: الزخرف [ } أَلَْيَس ِلي ُملُْك ِمْصرَ { : وهو مثل مكر فرعون إذ قال 
  ] . ٥٣،  ٥٢: الزخرف [ } ُهَو َمهٌِني َوالَ َيكَادُ ُيبُِني فَلَْوالَ أُلِْقَي َعلَْيِه أَْسوَِرةٌ مِّن ذََهبٍ 

إن : يل جيوز أن يكون من عطف اخلاص على العام ، إن ق]  ٢٣: نوح [ } َوالَ َتذَُرنَّ وَّداً َوالَ ُسَواعاً { : قوله 
  .إهنا أمساء رجال صاحلني على ما ذكر املفسِّرون : هذه األمساء ألصنام ، وأال يكون إن قيل 

  .بفتحها : بضم الواو ، والباقون » وُّداً « : وقرأ نافع 



  ]البسيط : [ وأنشد بالوجهني قول الشاعر 
  ، وإنَّ الدِّيَن قَْد َعَزَما لَْهُو النِّساِء... َحيَّاَك ُودٌّ فإنَّا الَ َيِحلُّ لََنا  - ٤٨٨٥

  ]الطويل : [ وقول اآلخر 
  وُخوص بأْعلَى ِذي فَضالة هجِّه... فَحيَّاَك ُودُّ َمْن هداَك لِعسِِّه  - ٤٨٨٦

صنم لقريش ،  -بالضم  -» ُوّد « صنم كان لقوم نوح ، و  -بفتح الواو  -» َودٌّ « : قال الليث : قال القرطيب 
  .ود وبه مسي عمرو بن عبد 

والود يف قول . الوتد يف لغة أهل جند ، كأهنم سكنوا التاء وأدغموها يف الدال : بالفتح » والَودُّ « : ويف الصحاح 
  ]الرمل : [ امرىء القيس 

  وتُواريِه إذَا ما َتْشَتكِْر... ُتظْهُِر الَودَّ إذَا َما أْشَجذْت  - ٤٨٨٧
  .هو اسم جبلٍ : قال ابن دريٍد 

مث صار لكلب ، وكان بدومِة اجلَندلِ ، ومنه مسوا بعبد  -عليه الصالة والسالم  -م كان لقوم نوح صن: » ود « و 
  .وّد 

فاملنع من الصرف للعلمية والوزن ، : قرأمها العامة بغري تنوين ، فإن كانا عربيني . } َوالَ َيغُوثُ َوَيعُوَق { : قوله 
  .فالعجمة والعلمية : وإن كانا أعجميني 

  .مصروفني » وال يغوثاً ويعوقاً « : ألعمش وقرأ ا
  .انتهى . » وذلك وهم ، ألن التعريف الزم ووزن الفعل « : قال ابن عطية 

  :وليس بوهم ألمرين : قال شهاب الدين 
  .» َسالِسل « أنه صرفهما للتناسب إذ قبلهما امسان مصروفان وبعده اسم مصروف كما صرف : أحدمها 
الصرف : لغة من يصرف غري املنصرف مطلقاً ، وهي لغة حكاها الكسائي ، ونقل أبو الفضل  أنه جاء على: والثاين 

فإهنما صفتان من : ، فلذلك صرفهما ، فأما يف العامة » فعوالً « جعلهما : فيهما عن األشهب العقيلي ، مث قال 
  .الغوِث والعوقِ 

فليس بصحيح ، إذ مادة يغث ويعق مفقودة ، «  فعوالً» : وهذا كالٌم مشكلٌ ، أما قوله « : قال شهاب الدين 
  .» والصحيح ما قدمته « يفعل » صفتان من الغوث والعوق ، فليس يف الصفات وال يف األمساء : وأما قوله 

وهذه قراءة مشكلة ألهنما إن كانا عربيني أو أعجميني ، ففيهما املنع من الصرف ، ولعله وجد : وقال الزخمشريُّ 
 ١: الشمس [ } َوُضَحاَها { وّداً وسواعاً ونسراً ، كما قرىء : صرفهما ملصادفته أخواهتما منصرفات االزدواج ، ف

  .باإلمالة لوقوعه مع املماالت لالزدواجِ ] 
  .كأنه مل يطلع على أن صرف ما ال ينصرف لغة : قال أبو حيَّان 

  .فصل يف بيان هذه األمساء 
  .وصور كان قوم نوحٍ يعبدوهنا ، مث عبدهتا العرُب ، وهذا قول اجلمهورِ  وهي أصناٌم ،: قال ابن عبَّاس وغريه 

{ : إنَّها للعربِ مل يعبدها غريهم ، وكانت أكرب أصنامهم وأعظمها عندهم ، فلذلك خصُّوا بالذكر بعد قوله : وقيل 
  .} الَ َتذَُرنَّ آِلهََتكُْم َوالَ َتذَُرنَّ َوّداً َوالَ ُسَواعاً 

ود ، وسواع ، ويغوث ، ويعوق ، : وعند بنوه  -عليه الصالة والسالم  -اشتكى آدُم : الزبري  وقال عروة بن
  .ونسر ، وكان ود أكربهم ، وأبّرهم به 



ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ، وكانوا ُعبَّاداً ، فمات رجل منهم : قال حممد بن كعب ، كان آلدَم مخس بنَني 
افعل ، فصّوره يف املسجِد ، : أصور لكم مثله ، إذا نظرمت إليه ذكرمتوه ، قالوا  أنا: فحزنوا عليه ، فقال الشيطان 

من صفر ورصاصٍ ، مث مات آخُر ، فصوره حىت ماتوا كلُّهم ، وصوروهم وتناقصت األشياِء كما ينقص اليوم إىل 
  .ما لكم ال تعبدون شيئاً؟ : أن تركوا عبادة اهللا تعاىل بعد حني ، فقال هلم الشيطان 

  وما نعبدُ؟: قالوا 
الَ َتذَُرنَّ { : قال آهلتكم وآهلة آبائكم ، أال تروهنا يف مصالكم؟ فعبدوها من دون اهللا ، حىت بعث اهللا نوحاً ، فقالوا 

  .اآلية } آِلَهَتكُْم َوالَ َتذَُرنَّ وَّداً َوالَ سَُواعاً 
، بني آدم ونوح وكان هلم أتباع يقتدون هبم  بل كانوا قوماً صاحلني: وقال حممد بن كعبٍ أيضاً وحممد بن قيس 

فلما ماتوا زيَّن هلم إبليس أن يصوروا صورهم؛ ليتذكروا هبا اجتهادهم ، وليتسلوا بالنظر إليها فصّوروهم ، فلما 
كان : ليت شعرنا ، وما هذه الصوُر اليت كان يعبدها آباؤنا؟ فجاءهم الشيطان فقال : ماتوا هم وجاء آخرون قالوا 

  .ؤكم يعبدوهنا فترمحهم وتسقيهم املطر ، فعبدوها فابتدىء عبادة األوثان من ذلك الوقت آبا

أنّ أم حبيبةَ وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بأرض « : وهبذا املعىن فسر ما جاء يف الصحيحني من حديث عائشةَ 
إنَّ » : اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلبشة ، تسمى مارية فيها تصاوير لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول 

شِراُر اخلَلقِ أولِئَك كَانَ إذَا َماَت فيهِم الرَّجلُ الصَّاحلُ ، َبَنوا على قَْبرِه َمْسجداً ، ثُمَّ صوَُّروا ِفْيِه ِتلكَ الصُّوَر أولئك 
  «عند اللَِّه َيْوَم الِقَيامِة 

رجال صاحلني ، من قوم نوح فلمَّا هلكوا أوحى الشيطانُ إىل هذه األصنام أمساء : وذكر الثعليبُّ عن ابن عباس قال 
  قومهم أن ينصبوا يف جمالسهم أنصاباً ، ويسموهنا بأمسائهم

هو اآلمُر هلم بتركها وذلك يدل على أنَّهم كانوا قبل نوحٍ ، حىت  -عليه الصالة والسالم  -وهذا بعيٌد ، ألن نوحاً 
  .أرسلَ نوٌح إليهم 

على  -عليه الصالة والسالم  -كان حيرس جسد آدَم  -عليه الصالة والسالم  -أنَّ نوحاً : وروي عن ابن عباس 
إن هؤالء ، يفخرون عليكم ويزعمون أهنم بنو : جبل اهلند فيمنع الكافريَن أن يطوفوا بقربه ، فقال هلم الشيطانُ 

م هذه األصنام اخلمسة ، ومحلهم على آدم دونكم ، وإمنا هو جسد ، وأنا أصّور لكم مثله تطوفون به ، فصوَّر هل
عبادهتا ، فلمَّا كان أيام الطوفاِن دفنها الطني ، والتراب ، واملاء ، فلم تزل مدفونة حىت أخرجها الشيطانُ ملشركي 

  .العرب وكانت للعربِ أصنام أخر ، فالالت كانت لقديد ، وأساف ونائلة وهبل ، ألهل مكة 
لودهم له ، وكان بعد قوم نوح لكلب بدومةِ « وّداً » و أول صنم معبود مسي فه« ود » فما : قال املاورديُّ 

  ]البسيط : [ اجلندلِ ، على قول ابن عباس وعطاء ومقاتل؛ وفيه يقول شاعرهم 
  لَْهُو النِّساِء وإنَّ الدِّيَن قَْد َعَزمَا... َحيَّاَك ُودٌّ فإنَّا ال حيلُّ لََنا  - ٤٨٨٨

  .ذيل بساحل البحر يف قوهلم فكان هل« سُواع » وأما 
  .« وسُواع هلمَدان » : وقال ابن اخلطيب 

  .فكان لقطيف من مراد باجلوف من سبأ ، يف قول قتادة « َيغُوثُ » وأما 
  .ملراد مث لغطفان : وقال املهدويُّ 
إىل مراد ، ومها من طىيء ، وأهل جرش من مذحج يغوث ، فذهبوا به  -أعلى وأنعم  -واختذت : وقال الثعليبُّ 

ففروا به إىل احلصني أخي بين احلارث بن كعب بن خزاعة « أنعم » فعبدوه زماناً ، ثُمَّ َبنِي ناجية ، أرادوا نزعه من 



  ؟. 
وكان من رصاص ، وكانوا حيملونه على مجل أجرد ، ويسريون معه « يُغوث » رأيت : وقال أبو عثمان املهدويُّ 

قد رضي لكم املنزل فيه فيضربون عليه بناء ، وينزلون : فإذا برك نزلوا ، وقالوا وال يهيجونه ، حىت يربك بنفسه ، 
  .حوله 
  .فكان هلمدان ببلخ ، يف قول عكرمة وقتادة وعطاء ، ذكره املاورديُّ « يعوق » وأما 

  .اهلمداين  فكان لكهالن من سبأ ، مث توارثه بنوه األكرب فاألكرب ، حىت صار يف« يعوق » وأما : وقال الثعليبُّ 
  ]الوافر : [ وفيه يقول غط اهلمداين 

  وال يَْبرِي يعُوُق وال َيرِيُش... َيرِيُش اللَُّه يف الدُّنَيا وَيْبرِي  - ٤٨٨٩
  .، فكان لذي الكالع من محري ، يف قول قتادة ومقاتل » َنْسر « ملراد؛ وأما » َيعُوق « كان : وقيل 

على صورة أسد » َيُغوث « على صورة امرأة ، و » ُسواع « رجلٍ ، و  على صورة» ودّ « كان : وقال الواقدي 
َوقَْد أََضلُّواْ كَثِرياً { : قوله . على سورة نسر من الطري ، واهللا أعلم » َنْسر « على سورة فرس ، و » يعوق « ، و 
ام ، ومجعهم مجع العقالِء ، معاملة هلم ، أو األصن} َوَمكَُرواْ َمكْراً كُبَّاراً { : الرؤساء فهو عطف على قوله : ، أي } 

  ] . ٣٦: إبراهيم [ } َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثرياً مَِّن الناس { : معاملة العقالء لقوله تعاىل 
» قال « على حكاية كالم نوح بعد [ } رَّبِّ إِنَُّهْم َعصَْونِي { : عطف على قوله . } َوالَ تَزِِد الظاملني { : قوله 
قال هذين القولني ، فهما يف حمل : ، أي » ال َتزِد « : ، وقال ] إهنم عصوين : د الواو النائبة عنه ، أي قال وبع

قال زيد نودي للصالة ، وصلِّ يف املسجد حيكي قوليه ، معطوفاً : كقولك « : قال . نصب ، قاله الزخمشريُّ 
  .» أحدمها على صاحبه 

مضمرة ، وال يشترط التناسب » قَالَ « ألهنا حمكية ب » قَْد أضلُّوا « معطوف على » وال َتزِد « : وقال أبو حيَّان 
  .يف اجلمل املتعاطفة ، بل تعطف خرباً على طلب ، وبالعكس خالفاً ملن اشترط ذلك 

  »إال ضالالً « فصل يف معىن 
  .} إِالَّ َضالَالً { : معىن قوله 

  ] . ٤٧: القمر [ } إِنَّ اجملرمني ِفي َضالَلٍ َوُسُعرٍ { : أي إال عذاباً ، لقوله تعاىل : قال ابن حبر 
  .إالَّ خسراناً : وقيل 
  .إالَّ فتنة باملال : وقيل 
« مزيدة بني اجلار واجملرور للتوكيد ، ومن مل ير زيادهتا جعلها نكرة ، وجعل » َما « . } مِّمَّا خطيائاهتم { : قوله 

  .بدالً وفيه تعسف » َخِطيئَاهِتم 
  .» األعراف « يف » َخطِيئاِتهِم « قدم اخلالف يف قراءة وت

  .مجع سالمة إالَّ أنه أدغم الياء يف الياء املنقلبة عن اهلمزة » خطّياهتم « : وقرأ أبو رجاء 
  .قوم كفروا ألف سنٍة فلم يكن هلم إالَّ خطيَّات ، يريد أنَّ اخلطايا أكثر من اخلطيَّات : وقال أبو عمرو 

مَّا َنِفَدْت { : خطايا وخطيات ، مجعان مستعمالن يف القلة ، والكثرة ، واستدلوا بقول اهللا تعاىل : وقال قوم 
  ] . ٢٧: لقمان [ } كَِلَماُت اهللا 

  ]الطويل : [ وقال الشاعر 
  وأْسَيافَُنا َيقْطُرنَ ِمْن َنْجدٍة َدمَا... لََنا اجلَفَناتُ الُغرّ َيلَْمْعَن بالضَُّحى  - ٤٨٩٠



  .باإلفراد ، واهلمز » خطيئتهم « اجلحدريُّ وتروى عن أيبِّ وقرأ 
  .املزيدة بني الفعلِ وما يتعلق به » ما « ، فجعل » ِمْن َخطيئاتِهم َما أغْرِقُوا « وقرأ عبد اهللا 

  .» أغْرقُوا « للسببية تتعلق ب » من « و 
  .البتداء الغايِة ، وليس بواضح : وقال ابُن عطية 

  .» أغرق « من » أغرقوا « : وقرأ العامةُ 
  .بالتشديد » غُرِّقُوا « : وزيد بن علي 

  .» أغرقت زيداً يف املاء ، وغرَّقته به « : وكالمها للنقل ، تقول 
  »عذاب القرب « فصل يف صحة 

ه حصلت تلك ، على إثبات عذاب القرب ألنه يدل على أن} أُغْرِقُواْ فَأُْدِخلُواْ َناراً { : دل قوله : قال ابن اخلطيب 
« احلالة عقيب اإلغراق ، وال ميكن محل اآلية على عذاب اآلخرة وإالَّ بطلت داللة هذه الفاء ، وأيضاً فقوله 

معناه أهنم : يدل على اإلخبار عن املاضي ، وهذا إنَّما يصدق لو وقع ذلك ، وقال مقاتل ، والكليبُّ » فأْدِخلُوا 
ونادى أَْصَحاُب اجلنة { : املستقبل بلفظ املاضي؛ لصدق وقوع وعده كقوله سيدخلون يف اآلخرة ناراً ، مث عرب عن 

  ] . ٤٤: األعراف [ } 
إمنا تركنا الظاهر لدليل ، وهو أن من مات يف املاء : وهذا ترك للظاهر ، من غري دليل ، فإن قيل : قال ابن اخلطيب 

إن هذا اإلشكال ، إنَّما : ة أدخلوا ناراً؟ فاجلواب إهنم يف تلك الساع: ، فإنا نشاهده هناك ، فكيف ميكن أن يقال 
جاء العتقاد أنَّ اإلنسان هو جمموُع هذا اهليكل ، وهذا خطأ ألن اإلنسان هو الذي كان موجوداً من أول عمره ، 

ملتبدل ، مع أنَّه كان صغري اجلثَّة يف أول عمره ، مث إن أجزاءه دائماً يف التحلل والذوبان ، ومعلوم أن الباقي غري ا
نقل األجزاء : فهذا اإلنسانُ عبارة عن ذلك الشيء الذي هو باقٍ ، من أول عمره إىل اآلن ، فلَم ال جيوز أن يقال 

  .الباقية األصلية اليت يف اإلنسان عبارة عنها إىل النار وإىل العذاب 
صاروا مستحقني : ه يقولون هذه اآلية تدل على عذاب القربِ ، ومنكرو: ونقل القرطيبُّ عن القشريي أنه قال 

: غافر [ } النار ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها غُُدّواً َوَعِشّياً { : دخول النار ، أو عرض عليهم أماكنهم من النار ، كقوله تعاىل 
٤٦ . [  

  .» البحرُ نارٌ يف نارِ « : أشار إىل ما يف اخلرب من قوله : وقيل 
يعين عذبوا بالنار يف الدنيا يف حالة : ، قال } أَغْرِقُواْ فَأُْدِخلُواْ َناراً  {: وروى أبو روق عن الضحاك يف قوله تعاىل 

  .ذكره الثعليب . واحدة ، كانوا يغرقون يف جانب وحيترقون يف املاء من جانب 
  ]البسيط : [ وأنشد ابن األنباري 

  أطوَارِ واحلَادثَاُت فُنونٌ ذاُت... اخلَلُْق ُمجتِمٌع طَْوراً وُمفْتَرٌِق  - ٤٨٩١
  فاللَُّه َيْجَمُع بَني املَاِء والنَّارِ... ال َتْعَجنبَّ ألْضداٍد قَد اْجتَمَعْت 

أتى أَْمُر اهللا { : جيوز أن يكون من التعببري عن املستقبل باملاضي ، لتحقق وقوعه كقوله » فأدخلُوا « : قال املعربون 
النار { : م على النَّار يف قبورهم كقوله يف آل فرعون ، وأن يكون على بابه ، واملراد عرضه]  ١: النحل [ } 

  ] . ٤٦: غافر [ } ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها غُُدّواً َوَعِشّياً 
من يدفع عنهم العذاب ، وهذا يدل على أهنم إمنا عبدوا : ، أي } فَلَْم َيجُِدواْ لَُهْم مِّن ُدوِن اهللا أَنصَاراً { : قوله 

فاِت ، وجتلب املنافع إليهم فلما جاءهم العذاب مل ينتفعوا بتلك األصنام ، ومل يدفعوا تلك األصنام لتدفع عنهم اآل



  ] . ٤٣: األنبياء [ } أَْم لَُهْم آِلَهةٌ َتْمَنعُُهْم مِّن ُدونَِنا { : عنهم العذاب وهو كقوله تعاىل 
  .} َوقَالَ نُوٌح رَّبِّ الَ َتذَْر َعلَى األرض ِمَن الكافرين َديَّاراً { 

ما بالدار ديار وديور ، كقيَّام وقيُّوم ، وهو : من األمساء املستعملة يف النفي العام ، يقال » ديَّاراً « : قال الزخمشريُّ 
دوَّاراً « لكان » فَعَّاالً « ولو كان » سيِّد وميِّت « ففعل به ما فعل بأصل » ديَْوار « : من الدارة أصله » فَْيَعال « 
  .انتهى » 

« : وأن أصله » ُمَتحيِّز « ه كان ينبغي أن تصح واوُه وال تقلب ياء ، وهذا نظري ما تقدم له من البحث يف يعين أن
« حنو » دَوَّار « : ويقال فيه أيضاً » احلَْوز « ألنه من » متحوِّزاً « إذ كان يلزم أن يكون » ُمَتفعِّل « ال » ُمَتَحيْوز 

  .» قيَّام وقوَّام 
مث أدغموا الثاين يف األول » مْيوِت « أصله » ميِّت « مث أدغموا الواو يف الياء مثل » دْيوَار « ه وأصل: وقال مكيٌّ 

  .، وجيوز أن يكون أبدلوا من الواو ياء ، مث أدغموا الياء األوىل يف الثانية 
قاربني قلب األول ال قوله أدغموا الثاين يف األول ، هذا ال جيوز؛ إذ القاعدة املستقرة يف املت: قال شهاب الدين 

]  ٤٥: يوسف [ } واذَّكََر { : الثاين ، وال جيوز العكُس إال شذوذاً أو لضرورة صناعية ، أما الشذوذ فكقوله 
امدح : بالذال املعجمة أيضاً وأما الضرورة الصناعية فنحو ]  ١٥: القمر [ } فهل من ُمذَّكر { بالذال املعجمة ، و 

نازل الدار ، : لئال يدغم األقوى يف األضعف وهذا يعرفه من عاىن التصريف ، والديار  هذا ، ال تقلب اهلاء حاء ،
  .الديار صاحب الدار : ما بالدار ديار ، وقيل : يقال 

  .» من الدوران « فعَّال » الدَّياُر يعين أحداً يدور يف األرض ، فيذهب وجييء « : وقال البغويُّ 
  فصل يف دعاء نوح على قومه

  .من أتباعهم إياه دعا عليهم  -عليه الصالة والسالم  -نوح  ملا أيس
، ]  ٣٦: هود [ } أَنَّهُ لَن ُيْؤِمَن ِمن قَْوِمَك إِالَّ َمن قَْد آَمَن { دعا عليهم بعد أن أوحى اهللا إليه : قالت قتادة 

ُمنزِلَ الكتابِ هَازِم األحزابِ ،  اللَُّهمَّ« : فأجاب اهللا دعوته وأغرق أمته ، وهذا كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .» اْهزمُهم وزلْزهلُْم 

احذر هذا فإنه يضلك ، فقال : سبب دعائه أنَّ رجالً من قومه محل ولداً صغرياً على كتفِه فمرَّ بنوحٍ ، فقال : وقيل 
  .يا أبِت ، أنزلين فأنزله فرماه فَشجَّه ، فحينئذ غضب ودعا عليهم : 

إنَّما قال هذا ، حني أخرج اللَُّه كلَّ مؤمنٍ من أصالهبم : تل والربيع وعطية وابن زيد وقال حممد بن كعب ومقا
بسبعني سنة ، : وأرحام نسائهم ، وأعقم أرحام أمهاهتم وأيبس أصالب رجاهلم قبل العذاب بأربعني سنة ، وقيل 

[ } أَنَّهُ لَن ُيْؤِمَن ِمن قَْوِمَك إِالَّ َمن قَْد آَمَن { : فأخرب اللَُّه نوحاً أهنم ال يؤمنون ، وال يلدون مؤمناً كما قال تعاىل 
، فحنيئذ دعا عليهم نوٌح ، فأجاب اللَُّه دعاَء فأهلكهم كلَّهم ، ومل يكن فيهم صيب وقت العذابِ ، ]  ٣٦: هود 

ومل يوجد التكذيب من ] .  ٣٧: الفرقان [ } َوقَْوَم ُنوحٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ الرسل أَغَْرقَْناُهْم { : ألن اهللا تعاىل قال 
  .األطفال 

  فصل يف بيان أنه ال يدعى على كافر معني
دعا نوح على الكافرين أمجعني ودعا النيب صلى اهللا عليه وسلم على من حتزب على املؤمنني وألّبَ : قال ابن العريب 

مل تعلم خامتته فال يدعى عليه؛ ألن مآله  عليهم ، وكان هذا أصالً يف الدعاء على الكافرين يف اجلملة فأمَّا كافر معني



عندنا جمهول ، ورمبا كان عند اهللا معلوم اخلامتة بالسعادة وإمنا خص النيب صلى اهللا عليه وسلم بالدعاء على ُعتبةَ 
  .واهللا أعلم . وَشيَبةَ وأصحابه لعلمه مبآهلم وما كشف له من الغطاء عن حاهلم 

  .} ِلَديَّ رَّبِّ اغفر ِلي َولِوَا{ : قوله 
  .أبويه : على فتح الدال على أنه تثنية والد؛ يريد : العامة 

  .مشخى بنت أنوش ، وكانا مؤمنني : مللك بن متوشلخ ، وامسه أمه : واسم أبيه 
  .منجل : اسم أمه : وحكى املاورديُّ 

  .ابنيه ساماً وحاماً : لد يعين ولولدي ، تثنية و: وحيىي بن يعمر والنخعيُّ  -رضي اهللا عنهما  -وقرأ احلسن بن علي 
  .يعين أباه  -بكسر الدال  -» ولوالِدي « : وقرأ ابن جبري واجلحدري 

فيجوز أن يكون أراد أباه األقرب الذي ولده ، وخصَّه بالذَّكر ألنه أشرف من األم ، وأن يريد مجيع من ولده من 
  .لدن آدم إىل زمن من ولده 

  .دم عشرة آباء كلهم مؤمن كان بينه وبني آ: قال الكليبُّ 
  .مل يكفر لنوح والد فيما بينه وبني آدم عليهما الصالة والسالم : وذكر القرطيب عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال 

  .} َوِلَمن َدَخلَ َبيِْتَي ُمْؤِمناً { قوله 
حال ، » ُمؤِمناً «  ، ف ُمصدِّقاً باهللا: ، أي » ُمؤِمناً « مسجدي ومصالي ، : أي : قال ابن عباس رضي اهللا عنه 

  .وكان إمنا يدخل بيوت األنبياء من آمن هبم ، فجعل املسجد سبباً للدعاء باملغفرة 
  .سفينيت : ، أي » بييت « املراد بقوله : وقيل 

  .دخل يف ديين : أي : وقال ابن عباس 
  .مكرراً » ُمؤِمناً « : فعلى هذا يصري قوله : فإن قيل 
وملن دخل دخوالً مع : خل يف دينه ظاهراً قد يكون ُمؤمناً ، وقد ال يكون مؤمناً ، فاملعىن إنَّ من د: فاجلواب 

  .تصديق القلبِ 
، خصَّ نفسه أوالً بالذكر والدعاء ، مث املتصلني به ألنَّهم أوىل ، وأحق بدعائه ، مث } َوِللُْمْؤِمنَِني واملؤمنات { : قوله 

  .القيامة ، قاله الضحاك  عمَّ املؤمنني ، واملؤمناتِ إىل يوم
  .من أمة حممٍد صلى اهللا عليه وسلم : وقال الكليبُّ 

َوالَ َتزِِد الظاملني إِالَّ { : فقال [ من قومه ، واألول أظهر ، مث ختم الكالم مرةً أخرى بالدعاِء على الكافرين : وقيل 
  .فهي عامة يف كل كافر ومشرك ] ن الكافري: هالكاً ، ودماراً ، واملراد بالظاملني : ، أي } َتَباراً 
كل شيء أهلك فقد ترب ، ومنه : مفعول ثاين ، واالستثناُء مفرغ ، والتبار » َتَباراً « أراد مشركي قومه ، و : وقيل 

  ] . ١٣٩: األعراف [ } إِنَّ هؤالء ُمتَبٌَّر مَّا ُهْم ِفيِه { : قوله تعاىل 
  .التَّبارُ اخلُسران : وقيل 

  .فاستجاب اهللا دعاءه فأهلكهم : ن قال املفّسرو
َمْن قََرأ ُسورةَ ُنوحٍ ، كَانَ َمَن املُؤِمْننيَ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى الثعليبُّ عن أيبِّ بن كعب قال 

  .» الَّذيَن ُتدركُهْم َدْعَوة ُنوحٍ علْيِه السَّالُم 

يَْهِدي إِلَى الرُّْشِد فَآمَنَّا بِِه َولَْن ُنْشرَِك بَِربَِّنا ) ١(ِمَن الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا َسِمعَْنا قُْرآًنا َعجًَبا قُلْ أُوِحَي إِلَيَّ أَنَُّه اْستََمَع َنفٌَر 
َوأَنَّا ظََننَّا ) ٤(اللَِّه َشطَطًا َوأَنَُّه كَانَ َيقُولُ َسِفيُهَنا َعلَى ) ٣(وَأَنَُّه َتعَالَى َجدُّ َربَِّنا َما اتََّخذَ َصاِحَبةً َولَا وَلًَدا ) ٢(أََحًدا 



َوأَنَُّه كَانَ رِجَالٌ ِمَن الْإِْنسِ َيعُوذُونَ بِرَِجالٍ ِمَن الْجِنِّ فَزَاُدوُهْم َرهَقًا ) ٥(أَنْ لَْن َتقُولَ الْإِْنُس وَالْجِنُّ َعلَى اللَِّه كَِذًبا 
َوأَنَّا لََمسَْنا السََّماَء فََوَجدَْناَها ُمِلئَْت حََرًسا َشدِيًدا َوُشُهًبا ) ٧(اللَُّه أََحًدا  َوأَنَُّهْم ظَنُّوا كََما ظََننُْتْم أَنْ لَْن َيْبَعثَ) ٦(
بَِمْن ِفي َوأَنَّا لَا َنْدرِي أََشرٌّ أُرِيَد ) ٩(َوأَنَّا كُنَّا َنقُْعُد ِمنَْها َمقَاِعَد ِللسَّْمعِ فََمْن َيْسَتِمعِ الْآنَ َيجِْد لَُه ِشَهاًبا َرَصًدا ) ٨(

وَأَنَّا ظََننَّا أَنْ لَنْ ) ١١(وَأَنَّا ِمنَّا الصَّاِلُحونَ َوِمنَّا ُدونَ ذَِلَك كُنَّا طَرَاِئَق ِقَدًدا ) ١٠(الْأَْرضِ أَْم أََراَد بِهِْم َربُُّهمْ َرَشًدا 
ْعَنا الُْهَدى آَمنَّا بِِه فََمْن ُيْؤِمْن بَِربِِّه فَلَا َيخَاُف َبْخًسا وَلَا َوأَنَّا لَمَّا َسِم) ١٢(ُنْعجَِز اللََّه ِفي الْأَْرضِ َولَْن نُْعجَِزُه َهَرًبا 

َوأَمَّا الْقَاِسطُونَ فَكَانُوا ) ١٤(وَأَنَّا ِمنَّا الُْمْسِلُمونَ َوِمنَّا الْقَاِسطُونَ فََمْن أَْسلََم فَأُولَِئَك َتَحرَّْوا َرَشًدا ) ١٣(َرَهقًا 
ِلَنفْتَِنُهْم ِفيِه َوَمْن ُيعْرِْض َعْن ِذكْرِ َربِِّه ) ١٦(وَأَلَّوِ اْسَتقَامُوا َعلَى الطَّرِيقَِة لَأَْسقَْيَناُهْم َماًء غََدقًا ) ١٥(ِلَجَهنََّم حَطًَبا 

ا قَاَم َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُه كَاُدوا وَأَنَُّه لَمَّ) ١٨(َوأَنَّ الَْمسَاجِدَ ِللَِّه فَلَا َتْدُعوا َمَع اللَِّه أََحًدا ) ١٧(َيْسلُكُْه َعذَاًبا َصَعًدا 
  ) ١٩(َيكُوُنونَ َعلَْيِه ِلَبًدا 

  .رباعياً » أْوَحى « ، هذه قراءةُ العامة ، أعين كوهنا من } قُلْ أُوِحَي إِلَيَّ أَنَُّه { : قوله 
  .ثالثياً » َوَحى « : وقرأ العتكي عن أيب عمرو وابن أيب عبلة وأبو إياس 

َوإِذَا الرسل { : َوَحى إليه كذا وأوحى إليه مبعىن واحد ، فقلبت الواو مهزة ، ومنه قوله تعاىل : يقال ومها لغتان ، 
  ]الرجز : [ ؛ وأنشد العجاج ]  ١١: املرسالت [ } أُقَِّتْت 
» أُحي «  :وقرأ زيد بن علي والكسائي يف رواية وابن أيب عبلة أيضاً ... وَحى لََها القَراَر فاْستَقَرَِّت  - ٤٨٩٢

فهذا » َوَعد « يف » أعد « هبمزة مضمومة ال واو بعدها ، وخرجت على أن اهلمزة بدلٌ من الواو املضمومة ، حنو 
  .ثالثياً » َوَحى « فرع قراءة 

« ك : وهو من القلب املطلق جواباً يف كل واو مضومة ، وقد أطلقه املازينُّ يف املكسورة أيضاً : قال الزخمشريُّ 
  ] . ٧٦: يوسف [ » إعاء أخيه « ، و » وإسادة إشاح ، 

وليس كما ذكر بل يف ذلك تفصيل ، وذلك أن الواو املضمومة قد تكون أوالً ، وحشواً ، وآخراً ، : قال أبو حيَّان 
وتقدم الكالم يف ذلك مشبعاً يف . ولكل منها أحكام ، ويف بعض ذلك خالف ، وتفصيل مذكور يف كتب النحو 

  .أول الكتاب 
  .وهذا تكثري وتبجح : مث قال أبو حيَّان بعدما تقدم عن املازينِّ 

، هذا هو القائُم مقام الفاعل ألنَّه هو املفعول الصريُح ، وعند الكوفيني واألخفش جيوز أن } أَنَُّه استمع { : قوله 
» من اجلن « إيلَّ استماع نفرٍ  أوحي: يكون القائُم مقامه اجلار ، واجملرور ، فيكون هذا باقياً على نصبه ، والتقدير 

  .» نَفَر « صفة ل 
  فصل يف تفسري اآلية

اجلماعةُ : قل يا حممد ألمَّتك أوِحَي إيلَّ على لساِن جربيل ، أنَّه استمع نفٌر من اجلنِّ ، والنَّفُر : قال ابن عباس وغريه 
  .وسلم أم ال؟ ما بني الثالثة إىل العشرة ، واختلفوا ، هل رآهم النيب صلى اهللا عليه 

َوإِذْ َصَرفَْنآ إِلَْيَك نَفَراً مَِّن اجلن { : ، وقوله } أَنَّهُ استمع { : فظاهُر القرآن يدل على أنَّه مل يرهم لقوله تعاىل 
  ] . ٢٩: األحقاف [ } َيْسَتِمُعونَ القرآن 

سلم يف طائفة من أصحابه انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و: ويف صحيح مسلم ، والترمذي عن ابن عباسٍ قال 
عامدين إىل سوق عكاظ ، وقد حيل بني الشيطان ، وبني خرب السماء ، وأرسل عليهم الشهب فرجعت الشياطُني 

  .ما لكم؟ : إىل قومهم فقالوا 



ما ذلك إال من شيء حدث ، فاضربوا يف : حِْيلَ بيننا وبني خرب السماِء ، وأرسلت علينا الشهب قالوا : فقالوا 
وهو وأصحابه بنخلة قاصدين إىل سوق عكاظ ، » هتامة « األرض ومغارهبا ، فمرَّ النفُر الذين أخذوا حنو  مشارق

هذا الذي حال بيننا وبني خرب السماء ، فرجعوا إىل قومهم : وهو يصلي بأصحابه الفجر فلمَّا مسعوا القرآن قالوا 
فأنزل اهللا على نبيه } يهدي إِلَى الرشد فَآَمنَّا بِِه َولَن نُّشرَِك بَِربَِّنآ أََحداً إِنَّا َسِمْعَنا قُْرآناً َعَجباً { يا قومنا : فقالوا 

  .اآلية } قُلْ أُوِحيَ إِلَيَّ أَنَّهُ استمع َنفٌَر مَِّن اجلن { املصطفى صلى اهللا عليه وسلم 

  .ولكن حضروه ومسعوا قرآنه  ويف هذا احلديث دليلٌ على أنه صلى اهللا عليه وسلم مل يَر اجلنَّ: قال القرطيبُّ 
الذين رموا بالشُّهب هم الشياطُني والذين مسعوا القرآن هم اجلنُّ ، فما وجه اجلمع؟ فاجلواب من وجهني : فإن قيل 

:  
  .أنَّ اجلن كانوا مع الشياطني ، فلما رمي الشياطني أخذوا اجلنَّ الذين كانوا منهم يف جتسس اخلربِ : األول 
شياطني اإلنس واجلنِّ ، فإنَّ : شياطني كما قيل : ن رموا بالشهبِ كانوا من اجلن ، إال أهنم قيل هلم أن الذي: الثاين 

  .الشيطان كل متمرد ، وبعيد من طاعة اهللا تعاىل 
  .واختلف يف أولئك اجلنِّ الذين مسعوا القرآن من هم؟ : قال ابن اخلطيب رمحه اهللا 
وأصحابه على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث انصرفوا ، فذلك قوله  قدم رهطُ زوبعة: فروى عاصم عن ذر قال 

  .} َوإِذْ َصَرفَْنآ إِلَْيَك نَفَراً مَِّن اجلن َيْسَتِمُعونَ القرآن { : تعاىل 
  .كانوا من الشيصبان وهم أكثر اجلن عدداً وعامة جنود إبليس منهم : وقيل 
قريِةٌ من قرى اليمن غري اليت : ، » َنِصيبَني « ربعة من أرض وأ» حرَّان « كانوا سبعة ، ثالثة من أرض : وقيل 

  .بالعراق رواه أيضاً عنهم عاصم عن ذر 
  .إنَّ اجلنَّ الذين أتوه مبكةَ جنُّ نصيبني ، والذين أتوه بنخلة جنُّ نيَنوى : وقيل 

  .كانوا اثين عشر ألفاً من جزيرة املوصل : وقال عكرمةُ 
 صلى اهللا عليه وسلم أمر باملسري إليهم ليقرأ القرآن عليهم ويدعوهم إىل اإلسالم ، ومذهب ابن مسعود أنَّ النيب

أمِْرُت أن أْتلَُو القُرآنَ على اِجلنِّ فَمْن َيذَْهُب َمِعي؟ فََسكَُتوا « : روى ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
أَنا أذَْهُب َمَعَك يا : ثُمَّ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم الثالثة ، فقلُت : ، ثُمَّ قَالَ النَّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم الثانية 

ال جتاوزه ، ثُمَّ مَضى إىل : رسُولَ اللَِّه ، فانطلَق ، حىت أتى احلَُجونَ عند شعب ابن أيب دب خط عليَّ خطّاً فقال 
قوٌم من السودان : الّزطّ » : « النهاية » ، قال ابُن األثري يف احلَُجوِن فاتََّخذُوا عليه أْمثَالَ احلجل كأنَُّهم رِجالُ الزُّطِّ 

يقرعون يف ُدفُوفهِْم ، كما تَقَرعُ النِّسوةُ يف ُدفُوِفها ، حتَّى غشاُه ، فَغاَب عْن َبصرِي ، فقُْمُت ، فأْوَمأ بيِده « واهلنود 
َيرتِفُع ، ولصقوا يف األرضِ ، حتَّى ِصْرتُ ال أَراُهمْ  إيلَّ أن اجِْلْس ثُمَّ تال القرآن صلى اهللا عليه وسلم فلم يزلْ صوتُه

 «.  
  .َمْن أْنَت؟ : قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « ويف رواية أخرى ، 

  .فَمْن َيشَهُد لََك على ذَِلَك؟ : أَنا نَبِيٌّ ، قالوا : قال صلى اهللا عليه وسلم 
ه الشَّجرةُ ، تعايل يا شجرةُ فَجاءْت جترُّ ُعروقَها هلا قعاقُع ، حىت هذ: فقال احلبيب اجملتىب صلى اهللا عليه وسلم 

  .على ماذا تشهدين يفَّ؟ : انتصبْت بني يديه صلى اهللا عليه وسلم فقال هلا صلى اهللا عليه وسلم 
ا جاءْت ، حىت اذْهَبِي ، فَرجَعْت فذهبت مكاهنا كََم: فقالت أْشَهُد أنَّك رسُولُ اهللا قال صلى اهللا عليه وسلم هلا 

  .صارْت كما كانْت 



َما كَانَ : نعم يا رسول اهللا قال : أردت أن تأتيين ، قلت : فلمَّا عاد إيلَّ قال :  -رضي اهللا عنه  -وقال ابن مسعود 
لزَّاَد ، فزوَّدهتُم العَظْمَ هؤالِء اِجلنُّ أَتوا َيْستمُعونَ القُرآنَ ثُمَّ ولَّوا إىل قَوِمهِم ُمْنذريَن ، فَسألُونِي ا: ذلَك لََك ، قال 

  .» والبَْعَر ، فال َيْستِطينبَّ أحدكُْم بَعظْمٍ ، وال َبْعر 

رضي اهللا  -أنَّه صلى اهللا عليه وسلم ملا فرغ وضع رأسهُ صلى اهللا عليه وسلم على ِحْجرِ ابن مسعودٍ « : ويف رواية 
  ِمْن ُوُضوءٍ؟ َهلْ: فرقد ، ثُمَّ استيقظ صلى اهللا عليه وسلم فقال  -عنه 
  .« فَتوضَّأ ِمْنُه » َهلْ ُهو إالَّ متٌر وماء : ال ، إالَّ أنَّ معي إداوة نبيٍذ ، فقال صلى اهللا عليه وسلم : قال 

  :وطريُق اجلمع بني املذهبني مذهب ابن عباس ومذهب ابن مسعود من وجوه : قال ابن اخلطيب 
اهللا تعاىل إليه هبذه السورِة ، مث أمر باخلروج إليهم بعد ذلك كما لعل ما ذكره ابن عباس وقع أوالً فأوحى : أحدها 

  .روى ابن مسعود رضي اهللا عنهما 
أن بتقدير أن تكون واقعة اجلن مرة واحدة إال أنه صلى اهللا عليه وسلم ما رآهم ، وما عرف أنَّهم ماذا : وثانيها 

  .كذا وكذا ، وقالوا كذا قالوا ، وأي شيٍء فعلوا ، فاهللا تعاىل أوحى إليه أنه كان 
أن الواقعة كانت مرة واحدة ، وهو صلى اهللا عليه وسلم رآهم ، ومسع كالمهم ، وهم آمنوا به ، مث : وثالثها 

وكان كذا وكذا فأوحى اللَُّه تعاىل } إِنَّا َسِمعَْنا قُْرآناً َعجَباً { : رجعوا إىل قومهم ، قالوا لقومهم على سبيل احلكايِة 
  .صلى اهللا عليه وسلم ما قالوه ألقوامهم إىل حممد 

  .« ابن مسعود أعرُف من ابن عباس ، ألنه شاهده ، وابن عباس مسعُه ، وليس اخلُرب كاملعاينة » : قال ابن العريب 
  .إن اجلنَّ أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم دفعتني : وقيل : قال القرطيب 

  .مبكة وهي اليت ذكرها ابن مسعود : أحدمها 
  .بنخلة وهي اليت ذكرها ابن عباس : والثانية 

الذي حكاه عبد اهللا إمنا هو يف أول ما مسعت اجلنُّ قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلمت : قال البيهقيُّ 
حباله ، ويف ذلك الوقت مل يقرأ عليهم ومل يرهم كما حكاه عبد اهللا بن عباس مث أتاه داعي اجلنِّ مرة أخرى فذهب 

  .ه وقرأ عليهم القرآن كما حكاه عبد اهللا بن مسعود مع
  «قل » فصل يف لفظ 

رضي اهللا  -أمر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يظهر ألصحابه » قُلْ : اعلم أنَّ قوله تعاىل : قال ابن اخلطيب 
  .ما أوحى إليه تعاىل يف واقعة اجلنِّ ، وفيه فوائد  -عنهم 

  .نه صلى اهللا عليه وسلم ُبعث إىل اجلن ، كما بعث إىل اإلنس أن يعرفوا بذلك أ: أحدها 

  .أن تعلم قريش أنَّ اجلنَّ مع متردهم ملا مسُعوا القرآن عرفوا إعجازه فآمنوا بالرسول صلى اهللا عليه وسلم : وثانيها 
  .أن يعلم القوُم أنَّ اجلنَّ مكلفون كاإلنس : وثالثها 
  .معون كالماً تفهمه من لغتنا أن تعلم أنَّ اجلنَّ يست: ورابعها 

أن يظهر املؤمُن منهم بدعوى غريه من اجلنِّ إىل اإلميان ، ويف هذه الوجوه مصاحلُ كثرية إذا عرفها الناس : وخامسها 
.  

  فصل يف بيان أصل اجلن
صلوات اهللا  -اختلف العلماُء يف أصل اجلنِّ ، فروى احلسُن البصريُّ أنَّ اجلنَّ ولد إبليس ، واإلنس ولد آدَم 



ومن هؤالء وهؤالِء مؤمنون وكافرون ، وهم شركاء يف الثَّواب والعقاب ، فمن كان من هؤالء  -وسالمه عليه 
اجلن هم ولد اجلان ، وليسوا شياطني ومنهم املؤمن : وهؤالء كافٌر فهو شيطانٌ ، روى الضحاك عن ابن عباس أن 

  .إالَّ مع إبليس ، وروي أن ذلك النفر كانوا يهوداً  ومنهم الكافر ، والشياطني ولد إبليس ، ال ميوتون
  .وذكر احلسن أنَّ منهم يهوداً ونصارى وجموساً ومشركني 

  فصل يف دخول اِجلنة اجلَنة
: اختلفوا يف دخول اجلنِّ اجلنِة على حسب االختالف يف أصلهم ، فمن زعم أهنم من اجلانِّ ال من ذرية إبليس قال 

  :إهنم من ذرية إبليس فله فيهم قوالن : م ، ومن قال يدخلون اجلنَّة بإمياهن
  .يدخلوهنا : وهو قول احلسن : أحدمها 

  ال يدخلوهنا: وهو قولُ جماهد : الثاين 
  فصل فيمن أنكر اجلن

إهنم بسائط ، وال يصح طعامهم ، : اجلن ، وقالوا : وقد أنكر مجاعةٌ من كفرة األطباِء والفالسفة : قال القرطيبُّ 
ء على اهللا والقرآن والسنة ترد عليهم ، وليس يف املخلوقات بسائط مركب من زوج ، إمنا الواحد سبحانه اجترا

وتعاىل ، وغريه مركب ، ليس بواحد كيفما تصرف حاله ، وليس ميتنع أن يراهم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 
  .صورهم كما يرى املالئكة وأكثر ما يتصورون هنا يف صور احلياِت 

أن رجالً حديث عهدٍ بعرسٍ استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأنصاف النَّهارِ أن يرجع إىل « : ي احلديِث فف
  .احلديث » أهله 
  .وذكر احلديث » فإذا حية عظيمة مطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها « : وفيه 

هلذه البيوِت عوامر فإذا رأيتْم منها َشْيئاً فَحرِّجُوا علْيها ثالثاً ،  إنَّ» : أنَّه صلى اهللا عليه وسلم قال « : ويف احلديث 
  «فإن ذهب وإال فاقتلوه فإنه كافر 

  .« » اذهبوا فادفنوا صاحبكم » : وقال 
، وهذه لفظ خمتص » إنِّ باملدينة جّناً قد أْسلُموا « : وذهب قوم إىل أن ذلك خمصوص باملدينة كقوله يف الصحيح 

  .ص حبكمها هبا فتخت
؛ فيكونُ ذلك احلكمُ »املدينة « هذا يدل على أنَّ غريها من البيوت مثلها؛ ألنه مل يعلل حبرمة : قلنا : قال القرطيب 

خمصوصاً هبا وإنَّما علل باإلسالم وذلك عام يف غريها ، أال ترى قوله يف احلديث خمرباً عن اجلنِّ الذين لقي وكانوا 
  .وهذا عام وقد مضى يف سورة البقرة » ونََهى َعن عواِمر البيوِت « : قوله  من جنِّ اجلزيرة وعضد هذا

[ } فَلَمَّا قضى زَْيٌد { قالوا لقومهم حني رجعوا إليهم كقوله تعاىل : ، أي } إِنَّا َسِمْعَنا قُْرآناً َعَجباً { : قوله تعاىل 
[ } فَلَمَّا قُِضَي َولَّْواْ إىل قَْوِمهِم مُّنِذرِيَن { ]  ٢٩: القصص [ } فَلَمَّا قضى ُموَسى األجل { ، ]  ٣٧: األحزاب 
خارجاً عن حد أشكاله إما يف فصاحة : إما على املبالغة ، أي » َعَجباً « ، ووصف القرآن ب ]  ٢٩: األحقاف 

أي ذا  كالمه ، وإما يف بالغة مواعظه ، أو عجباً من عظم بركته ، أو عزيزاً ال يوجد مثله وإما على حذف مضاف
  .هادياً : صفة أخرى ، أي » َيْهِدي « قوله . معجب : عجب ، وإمَّا مبعىن اسم الفاعل ، أي 

وتقدم هذا . فتحهما : بضمها وعنه أيضاً : بضمة وسكون ، وابن عمر » الرشد « : قرأ العامةُ . } إِلَى الرشد { 
  .يهدي إىل الصواب : واملعىن . يف األعراف 

  . إىل التوحيد: وقيل 



} َولَن نُّشرَِك بَِربَِّنآ أََحداً { فاهتدينا به ، وصدقنا أنه من عند اهللا ، : بالقرآن ، أي : ، أي } فَآَمنَّا بِِه { : قوله تعاىل 
ال نرجع إىل إبليس ، وال نطيعه ، وال نعود إىل ما كنا عليه من اإلشراك ، وهذا يدل على أنَّ أولئك اجلنِّ : ، أي 

  .كانوا مشركني 
، وما عطف عليها بالواو يف اثنيت عشرة » أنَّ « بفتح : قرأ األخوان وابن عامر وحفص . } َوأَنَّهُ تعاىل { : قوله 

  .بالكسر : كلمة ، والباقون 
  .بالفتح : بالكسر ، والباقون » وإنَُّه ملَّا قَاَم عبد اهللا يدعوه « : وقرأ أبو بكر وابن عامرٍ 
  .} َوأَنَّ املساجد ِللَِّه { : تعاىل  واتفقوا على الفتح يف قوله

  :املشددة يف هذه السورة على ثالثة أقسام » أنَّ « وتلخيص هذه أن 
ليس معه واو العطف ، فهذا ال خالف بني القراء يف فتحه أو كسره على حسب ما جاءت به التالوة : قسم 

، ال خالف يف فتحه لوقوعه موقع املصدر ، } َنفٌَر مَِّن اجلن قُلْ أُوِحَي إِلَيَّ أَنَُّه استمع { واقتضته العربية ، كقوله 
  .، ال خالف يف كسره ألنه حمكي بالقول } إِنَّا َسِمْعَنا قُْرآناً َعَجباً { وكقوله 

َوأَنَّ املساجد { : ال خالف يف فتحها وهو قوله : أن يقترن بالواو ، وهوأربع عشرة كلمة ، إحداها : القسم الثاين 
  .وهذا هو القسُم الثاين }  ِللَِّه

  .كما تقدم حترير ذلك كله . يكسرها ابن عامر وأبو بكر ، وفتحها الباقون » وأنه ملا قام « : والثالث 
[ } َوأَنَّا ظَنَنَّآ { ]  ٤: اجلن [ } وَأَنَُّه كَانَ َيقُولُ { ، ]  ٣: اجلن [ } وَأَنَُّه تعاىل َجدُّ { وهي قوله : واالثنتا عشرة 

]  ٨: اجلن [ } وَأَنَّا لََمْسَنا { ، ]  ٧: اجلن [ } وَأَنَُّهْم ظَنُّواْ { ، ]  ٦: اجلن [ } َوأَنَُّه كَانَ رَِجالٌ { ، ]  ٥: ن اجل
{ ، ]  ١١: اجلن [ } َوأَنَّا ِمنَّا الصاحلون { ، ]  ١٠: اجلن [ } َوأَنَّا الَ ندريا { ، ]  ٩: اجلن [ } َوأَنَّأ كُنَّا { ، 
  ] . ١٤: اجلن [ } َوأَنَّا ِمنَّا املسلمون { ، ]  ١٣: اجلن [ } َوأَنَّا لَمَّا َسِمعَْنا { ، ]  ١٢: اجلن [ } نَّا ظََننَّآ َوأَ

  .فهذا ضبطها من حيثُ القراءات ، وأما توجيه ذلك فاختلف الناُس فيه 
  .يف موضع رفع ملا مل يسم فاعله  ، فتكون كلها» أوِحَي « هو معطوف على مرفوع : فقال أبو حامت يف الفتح 

أوحي إلينا أنا ملسنا « ، أال ترى أنه لو قيل » أوِحَي « ورد ذلك من حيث أنَّ أكثرها ال يصح دخوهلا حتت معمول 
  .مل يستقم معناه » السماء ، وأنا كنا ، وأنا ال ندري وأنا منا الصاحلون ، وأنا ملا مسعنا اهلدى ، وأنا منا املسلمون 

وأنا « ألنَّك لو عطفت » أنَُّه اْستَمَع « أمت يف املعىن من العطف على » آمنَّا بِهِ « على » أن « وعطف : مكيٌّ وقال 
مل جيز؛ ألنه ليس مما » أنَُّه اْستَمَع « وشبه ذلك على » ظننا ، وأنا ملا مسعنا ، وأنه كان رجال من اإلنس ، وأنا ملسنا 

  .به عن أنفسهم ، والكسر يف هذا أبُني وعليه مجاعة من القُرَّاِء أوحي إليه إنَّما هو أمر أخربوا 
  .» آمنَّا بِِه « من » بِِه « أن الفتح يف ذلك عطف على حمل : الثاين 

  .» صدقناه وصدقنا أنه تعاىل جد ربنا ، وأنه يقول سفيهنا ، وكذلك البواقي : كأنه قال « : قال الزخمشريُّ 
، فيه بعدٌ يف املعىن؛ « آمنَّا بِِه » : والفتح يف ذلك على اجلمل على معىن « : ه فقال إال أن مكياً ضعف هذا الوج

ألهنم مل خيربوا أهنم آمنوا ، بأهنم ملا مسعوا اهلدى آمنوا به ، ومل خيربوا أنَّهم آمنوا أنه كان رجال ، إمنا حكى اهللا عنهم 
  »أوىل بذلك  أهنم قالوا ذلك خمربين به عن أنفسهم ألصحاهبم ، فالكسر

وهذا الذي قاله غري الزم ، فإن املعىن على ذلك صحيح ، وقد سبق الزخمشري إىل هذا التخريج الفرَّاء والزجاج ، 
لوقوع اإلميان عليها ، وأنت جتد اإلميان » أن « فتحت : إال أن الفراء استشعر إشكاالً وانفصل عنه ، فإنه قال 

: حنو » أن « من إمضائهن على الفتح ، فإنه حيسن فيه ما يوجب فتح  حيسن يف بعض ما فتح دون بعض فال مينع



  ]الوافر : [ صدقنا ، وشهدنا ، كما قالت العرب 
، وهي ال تزجج إمنا تكحل ، » احلواجب « إلتباعها » العيونَ « فنصب ... وَزجَّْجَن احلَواجَِب والُعيُوَنا  - ٤٨٩٣

  .ا ذكره وأجاب عنه انتهى فأشار إىل شيء مم. فأضمر هلا الكحل 
صدقنا أنه تعاىل : وصدقناه وعلمناه ، فيكون املعىن « آمنَّا بِِه » لكن وجهه أن يكون حمموالً على « : وقال الزجاج 

  .» جد ربِّنا ما اختذ صاحبة 
وهو  -آخره  إىل -آمنا به وبأنه تعاىل جد ربنا ، وبأنه كان يقول : ، أي » بِِه « أنه معطوف على اهلاء يف : الثالث 

  .مذهب الكوفيني 
وهو ، وإن كان قوياً من حيثُ املعىن ، إال أنه ممنوع من حيث الصناعة ألنه ال يعطف على الضمري اجملرور ، إال 

  .بإعادة اجلار 
  :عند قوله » البقرة « وتقدم حترير هذين القولني يف سورة 

هو : أن مكياً قد قوى هذا املدرك ، وهو حسن جداً ، فقال على ]  ٢١٧: البقرة [ } َوكُفٌْر بِِه واملسجد احلرام { 
» إىل « أجود منه يف غريها لكثرة حذف حرف اجلر » أن « يعين العطف على الضمري اجملرور دون إعادة اجلار يف 

  .» أن « مع 
» إنَّا َسِمْعَنا « : لوا فيكون اجلميع معموالً للقول فقا» إنَّا َسمْعَنا « : يف قوله » إن « العطف على : ووجه الكسر 

  .إىل آخرها » إنَّه تَعاىل َجدُّ ربَِّنا « : ، وقالوا 
معترضتان بني قول } وَأَنَُّهْم ظَنُّواْ { ، } وَأَنَُّه كَانَ رَِجالٌ مَِّن اإلنس { : اجلملتان من قوله تعاىل : وقال بعضهم 

  .اجلن ، ومها من كالم الباري تعاىل 
  .هم قاله بعضهم لبعض والظاهر أنه من كالم

  .ما تقدم } وَأَنَُّه لََّما قَاَم َعْبُد اهللا { : ووجه الكسرِ والفتح يف قوله 
  :وجهان } َوأَنَّ املساجد ِللَِّه { ووجه إمجاعهم على فتح 

  .فيكون موحى أيضاً » أنَّه اْسَتَمَع « أنه معطوف على : أحدمها 
فال تدعوا مع اهللا احداً ، ألن : احلرف متعلق بفعل النهي ، أي أنه على حذف حرف اجلر ، وذلك : والثاين 

  .ذكرمها أبو البقاء . املساجد هللا 
بالكسر ألنه مبتدأ ، حمكي » إنَّا َسِمْعَنا « ، و » أْوِحَي « ألنه فاعل  -بالفتح  -» أنَُّه اْسَتَمع « : وقال الزخمشريُّ 

ا كان من الوحي فتح ، وما كان من قول اجلنِّ كسر ، وكلهم من قوهلم بعد القول ، ثُمَّ حيمل عليهما البواقي ، فم
، ومن فتح كلهن ، فعطفاً على حملّ اجلار » وأن املساجد ، وأنه ملا قام عبد اهللا يدعوه « : الثنتني األخريني ومها 

  .صدقناه وصدقنا به : ، أي » آمنَّا بِِه « واجملرور يف 
  .» أن « ، وأنه تعاىل وما بعد ذلك ضمري األمر والشأن ، وما بعده خرب } ٌر أَنَُّه استمع نَفَ{ واهلاء يف 

  .» رَبََّنا « بالفتح ل } َجّد َربََّنا { : قرأ العامة . } َجدُّ َربَِّنا { : قوله 
  .واملراد به هنا العظمة 

  .قدرته وأمره : وقيل 
  .ذكره : وقيل 

أبو األب ، : واجلدُّ أيضاً » َوالَ ينفُع ذَا اجلَدِّ مِْنَك اجلَدُّ « :  عليه وسلم احلظُّ ، ومنه قوله صلى اهللا: واجلدُّ أيضاً 



  .ضد التواين يف األمر  -بالكسر  -واجلدُّ أيضاً 
  .» جد « بدالً من » ربنا « على أن يكون » جدٌّ « وتنوين » ربُّنا « بضم ياء : وقرأ عكرمة 

  .ىل عظم ربنا ، فأبدل املعرفة من النكرة وأنه تعا: كأنه قيل . العظيُم : واجلد 
جد « : ، وهو منقول من الفاعلية؛ إذ التقدير » تَعاىل « فاعل ب » ربنا « على التمييز و » جداً « : وعنه أيضاً 

مث صار تعاىل ربنا جداً أي عظمة حنو تصبب زيداً عرقاً أي عرق زيد ، وعنه أيضاً وعن قتادة كذلك إال انه » ربنا 
  :اجليم ، وفيه وجهان  بكسر

حقاً ال باطالً : تعاىل ربُّنا تعالياً جداً ، أي : ، والتقدير » تعاىل « أنه نعت ملصدر حمذوف ، وربنا فاعل ب : أحدمها 
.  

  .ضد اهلزل  -بكسر اجليم  -واِجلدُّ 
  .تعاىل ربنا حقيقة ومتكناً ، قاله ابن عطية : أنه منصوب على احلال ، أي : والثاين 

  .، وهو مبعىن العظيم حكاه سيبويه » ربِّنا « مضافاً ل  -بضم اجليم  -» ُجدُّ ربِّنا « : رأ محيد بن قيس وق
قطيفةُ جرد ، : األصل » جرد قطيفة « : ربنا العظيم ، حنو : وهو يف األصل من إضافة الصفة ملوصوفها؛ إذ األصل 

  .وهو مؤولٌ عن البصريني 
  .» ربِّنا « بألف بعد الدال مضافاً ل » بنا جدا ر« : وقرأ ابُن السميقع 
  .تعاىل عطاء ربِّنا ونفعه : النفع والعطاء ، أي : واجلََدا واجلدوى 

  »اجلد « فصل يف معىن 
كان الرجل إذا حفظ « :  -رضي اهللا عليه  -العظمةُ واجلاللُ ، ومنه قول أنس : اجلد يف اللغة : قال القرطيبُّ 

عظمته وجالله ، قاله عكرمة وجماهد : أي » َجدُّ ربَِّنا « عظم وجل فمعىن : أي » عيوننا  البقرة وآل عمران جد يف
  .ذكره : وقتادة ، وعن جماهد أيضاً 

  .غناه : وقال أنس بن مالك واحلسن وعكرمةُ أيضاً 
، قال أبو عبيد » جلَدُّ َوال َينْفَُع ذَا اجلدِّ مْنَك ا« : حمظوظ ، ويف احلديث : أي : ومنه قيل للحظ جد ورجل جمدود 

  .واخلليل ، أي ذا الغىن منك الغىن ، إمنا تنفعه الطاعة 
  .فعله : قدرته وقال الضحاك : وقال ابن عباس رضي اهللا عنه 

  .آالؤُه ونعماؤه على خلقه : وقال القرظي والضحاك 
  .ملكه وسلطانه : وقال أبو عبيد واألخفش 

  .أمره : وقال السدي 
  .تعاىل ربنا : ، أي } وَأَنَُّه تعاىل َجدُّ َربَِّنا { : ري وقال سعيد بن جب

  .إهنم عنوا بذلك اجلد الذي هو أبو األب ، ويكون هذا من اجلنِّ : وقيل 
ليس هللا تعاىل جد وإمنا قالته العرب للجهالة فال : وقال حممد بن علي بن احلسني وابنه جعفر الصادق والربيع 

  .يوحدونه 
وجيوز إطالق لفظ اجلدِّ يف حق اهللا تعاىل إذ لو مل جيز ملا ذكر يف القرآن ، غري أنه لفظ موهم ، : قال القشرييُّ 
  .فتجنُُّبه أوىل 
وأنه تعاىل جدُّ ربِّنا أن يتخذ ولداً أو صاحبة لالستئناس هبما ، أو احلاجة إليهما ، : ومعىن اآلية « : قال القرطيبُّ 



  .» عن األنداد والنظراء والربُّ يتعاىل عن ذلك كما يتعاىل 
  .، مستأنف ، فيه تقرير لتعايل جده } َما اختذ صَاِحَبةً َوالَ َولَداً { : وقوله عز وجل 

  .} َوأَنَُّه كَانَ َيقُولُ َسفِيُهَنا َعلَى اهللا َشطَطاً { : قوله 
اخلرب ، ولو كان مثل » يقُولُ « و » كَانَ « جيوز أن يكون اسم » سَِفيُهَنا « لألمر أو احلديث ، و » أنه « اهلاء يف 

َيقُولُ « : ، لو قلت » َسِفيُهَنا يقُولُ « المتنع تقدُمي اخلربِ حينئذ ، حنو » كَانَ « هذه اجلملة غري واقعة خرباً ل 
« ب يلتبس بالفعل والفاعل ، ويف با» كَانَ « على التقدمي والتأخري ، مل جيز فيه والفرق أنه يف غري باب » َسفْيُهَنا 

  .يؤمن ذلك » كَانَ 

وامسها ضمري األمر مستتر فيها ، وقد تقدم هذا » كَانَ « واجلملة خرب » يقُولُ « فاعل » َسِفيُهَنا « وجيوز أن يكون 
تقدم يف سورة الكهف } َشطَطاً { : وقوله تعاىل ]  ١٣٧: األعراف [ } َما كَانَ َيْصَنُع ِفْرَعْونُ َوقَْوُمُه { : يف قوله 

  . مثله
. هو إبليس ، يف قول جماهد وابن جريج وقتادة : زائدة ، والسفيه « كان » وجيوز أن يكون « : قال القرطيبُّ 

  .املشركون من اجلنِّ : ورواه أبو بردة عن أيب موسى عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقيل 
  .الغلو يف الكفر : طاط عصاه سفيه اجلن كما عصاه سفيه اإلنس والشططُ واإلش: قال قتادةُ 

هو الكذب وأصله البعد ويعرب به عن اجلور لبعده عن العدل وعن الكذب : هو اجلور وقال الكليب : قال أبو مالك 
  ]الطويل : [ لبعده عن الصدق؛ قال الشاعر 

  طُوما ذَاَك إالَّ َحْيثُ َيمََّمكَ الَوْخ... بأيَِّة حالٍ َحكَّمُوا ِفيَك فاْشَتطُّوا  - ٤٨٩٤
  .} أَن لَّن َتقُولَ اإلنس واجلن َعلَى اهللا كَِذباً { حسبنا : أي } َوأَنَّا ظََننَّآ { : قوله 

مفعول به ، أو « كذباً » خمففة ، وامسها مضمر واجلملة املنفية خربها ، والفاعل بينهما هنا حرف النفي ، و « أنْ » 
  .قوالً كذباً : نعت مصدر حمذوف ، أي 

» وهو مضارع  -بفتح القاف والواو املشددة  -« تقَوَّل » : حدري وأبو عبد الرمحن ويعقوب وقرأ احلسن واجل
يف هذه « كَِذباً » وانتصب . « تذكرون » تتقوَّل ، فحذف إحدى التاءين ، حنو : كذب ، واألصل : أي « تقوَّل 

  .« اً قَعْدُت ُجلُوس» : القراءة على املصدر؛ ألن التقول كذب ، فهو حنو قوهلم 
وأنَّا حسبنا أن لن تقول اإلنس واجلن على اهللا كذباً ، فلذلك صدقناهم يف أن هللا صاحبة وولداً حىت : ومعىن اآلية 

  .مسعنا القرآن وتبينا به احلق 
  : -فقال اهللا تعاىل جل ذكره ال إله إال هو -هاهنا  -انقطع اإلخبار عن اجلنِّ : وقيل 

، ومن كسرها } أَنَُّه استمع { : فمن فتح ، وجعله من قول اجلنِّ ردَّها إىل قوله } َن اإلنس َوأَنَُّه كَانَ رِجَالٌ مِّ{ 
  .جعلها من قول اهللا تعاىل 

أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه ، فيبيت : واملراد به ما كانوا يفعلونه ، من قول الرجل إذا نزل بواد 
  .يد وغريمها يف جواره حىت يصبح ، قاله احلسن وابن ز

كانوا يف اجلاهلية إذ أقحطوا ، بعثُوا رائدهم ، فإذا وجد مكاناً فيه كأل وماٌء رجع إىل أهله فسار هبم حىت : وقيل 
إذا انتهوا إىل تلك األرض نادوا نعوذُ بك بربِّ هذا الوادي أن تصيبنا فيه آفةٌ ، يعنون من اجلن ، فإن مل يفزعهم 

  .ن رجعوا أحد نزلوا ، وإن أفزعهم اجل



أول من تعوذ باجلنِّ قوٌم من أهل اليمن ، مث من بين حنيفة ، مث فشا ذلك يف العرب ، فلَّما جاء اإلسالم : قال مقاتل 
  .عاذوا باهللا وتركوهم 

خرجت مع أيب إىل املدينة أول ما ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم فآواين املبيت إىل : وقال كردم بن أيب السائب 
يا عامر الوادي جارك اهللا ، : ، فلما انتصف الليل جاء الذئب ، فحمل محالً من الغنم ، فقال الراعي  راعي غنمٍ

يا سرحان أرسله ، فأتى احلمل يشتد حىت دخل يف الغنم مل تصبه كدمةٌ ، فأنزل اهللا تعاىل على رسوله : فنادى مناٍد 
وَأَنَُّه كَانَ رَِجالٌ مَِّن اإلنس َيُعوذُونَ بِرِجَالٍ مَِّن { :  السيد الكامل املكمل سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم مبكة

خطيئة ، وإمنا قاله ابن عباس وجماهد وقتادة رضي اهللا : زاد اجلنُّ اإلنس رهقاً ، أي : ، أي } اجلن فََزادوُهْم َرهَقاً 
  .عنهم 

[ } وََتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ { : كذلك ، ومنه قوله اإلمث يف كالم العرب وغشيان احملارم ، ورجل رهق إذا كان : والرَّهُق 
  ]البسيط : [ ؛ وقال األعشى ]  ٢٧: يونس 
  َهلْ َيشتِفي َعاشٌق ما مل ُيِصْب َرهقَا... ال َشْيَء َيْنفعُنِي من دُوِن ُرْؤيتها  - ٤٨٩٥

  .يغشاه السائلون : يعين إمثاً ، ورجل مرهق ، أي 
  .} َتْرَهقَُها قََتَرةٌ { : ن الشيء ، ومنه قوله تعاىل غشيا: الرََّهُق : قال الواحديُّ 

  .وأضيفت الزيادةُ إىل اجلن إذ كانوا سبباً هلا 
سدنا اإلنس « : أن اإلنس زادوا اجلنَّ طغياناً هبذا التعوذ ، حىت قالت اجلنُّ : أي » فزَاُدوُهم « : وقال جماهد أيضاً 

  .» واجلن 
  .ازداد اإلنس هبذا فرقاً وخوفاً من اجلن : والربيع وابن زيد  وقال قتادة أيضاً ، وأبو العالية

  .كفراً : وقال سعيد بن جبري 
  .وال خيفى أنَّ االستعاذة باجلنِّ دون االستعاذة باهللا شرٌك وكفٌر 

وأنه كان رجالٌ من اإلنس يعوذون من شرِّ اجلن برجال من : ال يطلق لفظ الرجال على اجلنِّ ، فاملعىن : وقيل 
  .أعوذ حبذيفة بن بدر من جنِّ هذا الوادي : إلنس وكان الرجل من اإلنس يقول مثالً ا

  .ويف هذا حتكم إذ ال يبعد إطالق الرِّجالِ على اجلن : قال القشرييُّ 
  .» ِمَن اِجلنِّ « وكذلك قوله » رَِجالٌ « صفة ل » ِمَن اإلنس « : وقوله 

  .} ا ظَنَنُتْم أَن لَّن َيْبَعثَ اهللا أََحداً وَأَنَُّهْم ظَنُّواْ كََم{ : قوله تعاىل 
وما يف خربها ، سادةٌ مسدَّ مفعويل الظن واملسألة من باب » أن « كالكالم يف األول ، و » أنْ لْن « الكالم يف 

  .كذلك ، وهو من إعمال الثاين للحذف من األول » ظَنْنُتم « يطلب مفعولني ، و » ظنُّوا « اإلعمال ، ألن 
  ، للجن ، وجيوز العكس» ظََنْنُتمْ « لإلنس ، ويف » أنَُّهم ظنُّوا « ري يف والضم

  فصل يف اخلطاب يف اآلية
  .وإن اجلن ظنوا أن لن يبعث اهللا اخللق كما ظننتم : هذا من قول اهللا تعاىل لإلنس ، أي 

ه احلجة عليهم وكل هذا توكيد ظنت اجلنُّ كما ظنت اإلنس أن لن يبعث اهللا رسوالً من خلقه يقيم ب: قال الكليبُّ 
  .إذا آمن هؤالء اجلن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم فأنتم أحق بذلك : للحجة على قريش ، أي 



فََوَجْدَناَها ُمِلئَْت حََرساً { طلبنا خربها كما جرت عادتنا : هذا من قول اجلنِّ ، أي . } َوأَنَّا لََمْسَنا السمآء { : قوله 
  .املالئكة : ، أي ملئت حفظاً يعين  }َشِديداً َوُشُهباً 

جسوه بأعينهم : ملسه والتمسه وحنوه اجلس يقال : املس ، فاستعري للطلب ، ألن املاس متقرب ، يقال : فاللَّْمُس 
  .وجتسسوه 

  .طلبنا بلوغ السَّماء واستماع كالم أهلها : واملعىن 
  :، فيها وجهان } فََوَجْدَناَها { : قوله 

يف موضع نصب » ُمِلئَْت « أصبنا وصادفنا ، وعلى هذا فاجلملة من قوله : متعدية لواحد؛ ألن معناها  أهنا: أظهرمها 
  .» قَْد « على احلال على إضمار 

  .أهنا متعدية الثنني ، فتكونُ اجلملة يف موضع املفعول الثاين : والثاين 
  .» امتأل اإلناء ماء « نصب على التمييز حنو » َحَرساً « و 
أحْراس « لغائب ، وجيمع تكسرياً على » غيب « و » خَاِدم « ل » َخَدم « حنو » َحارِس « اسم مجع ل : َرس واحلَ

  ]الطويل : [ ؛ كقول امرىء القيس »
  ِحَراصٍ عليَّ لو ُيِسرُّونَ َمقَْتِلي... َتَجاَوْزُت أْحرَاساً وأهَْوال مَْعَشرٍ  - ٤٨٩٦
  ]الرجز : [ على اللفظ؛ كقوله » حَرَس « صفة ل » شديداً « احلراسةُ ، و  احلافظُ الرقيُب ، واملصدر: واحلاس 
ُملئْت : باجلمع ، ألن املعىن » شداد « : ولو جاء على املعىن لقيل ... أْخَشى ُرجَْيالً أو ُركَْيباً َعاِدَيا  - ٤٨٩٧

  .الصاحلني : مالئكة شداد ، كقولك السلف الصاحل ، يعين 
  .» حرست حراسة شديدة : جيوز أن يكون َحَرساً مصدراً على معىن و« : قال القرطيبُّ 

  .» ِكتَابِ وكُُتب « ك » ِشهَاب « مجع . » وُشُهباً « : قوله 
املراد النجوم ، أو احلرسُ أنفسهم ، وهو انقضاض الكواكب احملرقة هلم عن استراقة السمع ، وقد تقدم يف : وقيل 
  .» احلجر ، والصافات « سورة 
  ]الطويل : [ ما عطف بعض الصفات على بعض عند تغاير اللفظ ، كقوله وإنَّ

  وِهْنٌد أَتى ِمْن ُدوهنَا النَّأُي والُبْعُد. . ...  - ٤٨٩٨
  .بياء صرحية دون مهزة » ُمِليْت « : وقرأ األعرُج 

: ، أي » منها « اسم مكان ، والضمري يف » مقعد « مجع : ، املقاعد } َوأَنَّا كُنَّا َنقُْعُد مِْنَها َمقَاِعَد ِللسَّْمعِ { : قوله 
من السماء ، واملقاعد مواضع يقعد يف مثلها الستماع األخبار من السماء ، وذلك أنَّ مردة اجلن كانوا يفعلون ذلك 

،  حني بعث رسوله بالشهب احملرقِة -تعاىل  -ليستمعوا من املالئكة أخبار السماِء فيلقوها إىل الكهنة فحرسها اهللا 
  .يعين بالشهاب الكواكب احملرقة } فََمن َيْسَتِمعِ اآلن َيجِْد لَُه ِشهَاباً رََّصداً { : فقالت اجلن حينئذ 

  ]الوافر : [ هو ظرٌف حايل ، واستعري هنا لالستقبال ، كقوله الشاعر . » اآلن « قوله 
  سأسَْعى اآلنَ إذ َبلَغْت إَناهَا. ...  - ٤٨٩٩

  .» فاآلن باشروهن « : ، وقد تقدم هذا يف البقرة عند قوله فاقترن حبرف التنفيس 
اسم مجع ك » الرصد « : وجعل الزخمشري » ذا رصد « أي » شهاباً « إما مفعول له ، وإما صفة له » رصداً « و 
ذوي شهاب راصدين بالرجم وهم : على معىن » حرس « اسم مجع للراصد ك : والرصد : ، فقال » حرس « 

  ]الوافر : [ مبعىن الراصد ، أو كقوله » شهاب « وز أن يكون صفة ل املالئكة وجي



  وِمَعى َجياَعا. .  - ٤٩٠٠
  فصل يف بيان مىت كان قذف الشياطني

  هل كانت الشياطنيُ تقذف قبل البعث أو كان ذلك أمراً حدث ملبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟: اختلفوا 
مخسمائة عامٍ ،  -عليهما الصالة والسالم  -ترة فيما بني عيسى وحممد مل حترس السماء يف زمن الف: فقال قوم 

وإنَّما كان من أجل بعثة النيب فلما بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم منعوا من السموات كلِّها وحرست باملالئكة 
  .والشهب ، قاله الكليبُّ ، ورواه عطية عن ابن عباس ، ذكره البيهقي 

ملا كان اليوم الذي نُبِّىَء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منعِت الشياطُني ورموا بالشُّهبِ  :وقال عبد اهللا بن عمرو 
.  

فلما  -عليهما الصالة والسالم  -مل تكن السماء حترس يف الفترة بني عيسى ، وحممد : وقال عبد امللك بن سابور 
  .الشهب ، ومنعت من الدنو من السماء بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم حُرسِت السماُء ورميِت الشياطُني ب

كانت الشياطني يف الفترة تستمع فال ترى ، فلما بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رميت : قال نافع بن جبريٍ 
حىت ُنبِّىءَ  -عليه الصالة والسالم  -مل يرم بنجم ، منذ رفع عيسى : بالشهب ، وحنوه عن أيب بن كعبٍ قال 

  .عليه وسلم فُرِمَي هبا  رسول اهللا صلى اهللا
  .كان ذلك قبل البعِث ، وإنِّما زادت مببعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنذاراً حباله : وقيل 

  .زيد يف حرسها : ، أي » قَْد ُمِلئَْت « : وهو معىن قوله 
  ]الكامل : [  -وهو جاهلي  -وقال أوس بن حجر 

  نَقٌع َيثُوُر َتخالُه طُُنبَا...  فاْنقَضَّ كالدُّرِّيِّ َيْتَبُعُه - ٤٩٠١
  .» هذا البيت مصنوع ، ألنَّ الرمي مل يكن قبل البعث « : قال اجلاحظُ 

والقول بالرمي أصح هلذه اآلية ، ألهنا خترب عن اجلن ، أنَّها أخربت بالزيادة يف احلرس وأهنا امتألت من احلرس ، 
  .والشهب 

  ]الكامل : [ وقال بشر بن أيب خازم 
  َينقَضُّ َخلفَُهَما انِقضَاَض الكَْوكَبِ... والِعُري َيْرَهقُها الغَُباُر وَجْحُشَها  - ٤٩٠٢

بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنهم  -وروى الزهريُّ عن علي بن احلسني عن ابن عباس 
َما كُنُتْم تقُولونَ يف ِمثْلِ « :  عليه وسلم جالس يف نفر من األنصار إذ رمي بنجم فاستنار فقال رسول اهللا صلى اهللا

  »هذا ِفي اجلَاهلَيةِ 
إهنا ال ترمى « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم [ َيُموُت َعِظيمٌ ابُن عظيمِ ، أو يولد عظيم : كُنَّا نقُولُ : قالوا 

أمْراً ِفي السَّماِء ، سبَّح محلةُ العَْرشِ ، ثُمَّ سَبََّح أْهلُ إذَا قََضى  -تبارك وتعاىل  -ملوِت أحٍد وال حلياته ، ولكنَّ َربََّنا 
ماذا قال ربُّكْم ، فُيْخَبُرون ، وُيخرب أْهلُ : كُلِّ مساٍء ، حتَّى يَنتهِي التَّسبيُح إىل هذه السَّماِء ، وَيسَْتخْبِر أْهلُ السَّماِء 

  »ِء فَتْخطفُُه اجلنُّ ، فريوونه كما جاءُوا به فهو حقٌّ ولكنَّهم يزيُدون فيه كُلِّ مساٍء ، حتَّى يَْنَتهِي اخلََبُر إىل هذه السَّما

  .وهذا يدلُّ على أن هذه الشهب كانت موجودة قبل البعث ، وهو قول األكثرين 
  .كيف تتعرض اجلنُّ إلحراق نفسها بسماع خربٍ بعد أن صار ذلك معلوماً عندهم؟ : فلو قال قائلٌ : قال اجلاحظ 

 -أنَّ اهللا تعاىل ينسيهم ذلك ، حىت تعظم احملنة كما ينسى إبليس يف كل وقت أنه ال يسلم ، وأن اهللا : ُب فاجلوا
  .، ولوال هذا ملا حتقق التكليف ]  ٣٥: احلجر [ } َوإِنَّ َعلَْيَك اللعنة إىل َيْومِ الدين { : قال له  -تعاىل 



الرََّصد هو الشهب ، : ورصداً من املالئكة ، وقيل : ة ، أي من املالئك: ، قيل » والرَّصُد « : قال القرطيبُّ 
راصد : احلافظ للشيء ، واجلمع أرصاد ، ويف غري هذا املوضع جيوز أن يكون مجعاً كاحلرس ، والواحد : والرصد 

.  
ط اخلََب« ك » مفعول « مبعىن » فعل « شهاب قد أرصد له لريجم به فهو : الرََّصد هو الشهاب ، أي : وقيل 

  .» والنفض 
  :وجهان } أََشرٌّ أَرِيدَ { ، يف } َوأَنَّا الَ ندري أََشرٌّ أُرِيَد بَِمن ِفي األرض { : قوله 

  .الرفع بفعل مضمر على االشتغال ، وإمنا كان أحسن لتقدم طالب الفعل وهو أداة االستفهام : أحسنهما 
  .أن الرفع على االبتداِء : والثاين 

فعل ، فإذا أضمرنا فعالً » أْم « ني هذا الرفع بإضمار فعل ملدرك آخر ، وهو أنه قد عطف ب يتع: ولقائل أن يقول 
عن كوهنا عاطفة » أْم « خيرُج  -حينئذٍ  -رافعاً ، كنا قد عطفنا مجلة فعلية على مثلها ، خبالف رفعه باالبتداء فإنه 

» أْم أراد بِهْم « : ريد هبم ، أم خٌري ، فوضع لقوله أَشرٌّ أ: إىل كوهنا منقطعة إال بتأويلٍ بعيٍد ، وهو أن األصل 
  .موضع خري 

» بِهمْ ربُُّهْم « : يف قوله » َمْن « ، مبعىن أنه معلق به ، وراعى معىن » ندري « ساد مسدَّ مفعول » أَشرٌّ « : وقوله 
  .فجمع 

  فصل يف معىن اآلية
ل أراد هبذا املنعِ أن ينزل على أهل األرض عذاباً ، أو يرسل ال ندري ه: أنَّ إبليس قال : معىن اآلية : قال ابن زيد 
  .إليهم رسوالً 

ال ندري أشرٌّ أريد : هو من قول اجلنِّ فيما بينهم من قبل أن يسمعوا قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم أي : وقيل 
ا هلك من كذب من األمم ، مبن يف األرض بإرسال حممد صلى اهللا عليه وسلم إليهم يكذبونه ويهلكون بتكذيبه كم

أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا ، فالشر والرشد على هذا الكفر واإلميان ، وعلى هذا كان عندهم علم مببعث النيب صلى 
  .اهللا عليه وسلم وملا مسعوا قراءته علموا أهنم منعوا من السماء حراسة للوحي 

ملا آمنوا أشفقوا أن ال يؤمن كثٌري من : يهم منذرين ، أي ال ، بل هذا قول قالوه لقومهم بعد أن انصرفوا إل: وقيل 
  .إنَّا ال ندري ، أيكفر أهل األرض مبا آمنا به أم يؤمنون؟ : أهل األرض فقالوا 

  .} َوأَنَّا ِمنَّا الصاحلون َوِمنَّا ُدونَ ذَِلكَ { : قوله 
وإنا كنا : ان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم قال بعضهم لبعض ملا دعوا أصحاهبم إىل اإلمي: هذا من قول اجلنِّ ، أي 

  .قبل استماع القرآن منا الصاحلون 
  :، حيتمل وجهني } َوِمنَّا ُدونَ ذَِلَك { : قوله 

كافرون ، وهو مبتدأ ، وإمنا فتح : ومنا غري الصاحلني ، أي : ، أي » غري « مبعىن » ُدونَ « حيتمل أن : أحدمها 
فيمن نصب على أحد األقوال ، وإىل هذا ]  ٩٤: األنعام [ } لَقَد تَّقَطََّع بَْيَنكُْم {  :إلضافته إىل غري متمكن كقوله 

  .حنا األخفش 
ومنا فريق أو فوج دون ذلك ، وحذف : على باهبا من الظرف ، وأهنا صفة حملذوف ، تقديره » ُدونَ « أن : والثاين 

  .منا فريٌق ظعن ، ومنا فريق أقام : عَن ومنَّا أقام ، أي منَّا ظ: التبعيضية يكثر ، كقوهلم » ِمْن « املوصوف مع 
  .ومنا صاحلون دون أولئك يف الصالح : ومعىن اآلية 



  :، فيه أوجه } كُنَّا طََرآِئَق { : قوله 
  .ذوي مذاهب خمتلفة : كنا ذوي طرائق ، أي : أن التقدير : أحدها 
  .طرائقِ املختلفِة كنا يف اختالف أحوالنا مثل ال: أن التقدير : الثاين 

  ]الكامل : [ كنا ذوي طرائَق خمتلفٍة؛ كقوله : أن التقدير : الثالث 
  كََما َعَسلَ الطَّريَق الثَّعلَُب. ...  - ٤٩٠٣
كانت طريقتنا طرائق قدداً ، على حذف املضاف الذي هو الطرائُق ، وإقامة الضمري املضاف : أن التقدير : الرابع 

  .خمشريُّ إليه مقامه ، قاله الز
  .فقد جعل يف ثالثة أوجه مضافاً حمذوفاً 

  .» ذَوِي « : إنَّه قدر يف األول : وقال 
  .مثل : ويف الثاين 

  .طرائق : ويف الثالث 
  ]الكامل : [ ؛ كقوله } كُنَّا طَرَآِئَق { : ورد عليه ابو حيَّان قوله 

  كََما َعَسل الطَّريَق الثَّعلُب...  - ٤٩٠٤
إال يف ضرورة أو ندور ، فال خيرج القرآنُ عليه ، يعين تعدى الفعل بنفسه إىل ظرف املكان املختص  بأن هذا ال جيوز

.  
سريته ، وهو من قدَّ : ِقدَّة فالن حسنة ، أي : مجع قددة ، واملراد هبا الطريقةُ ، وأصلها السرية ، يقال : والقدُد 

  .دلة قطعه على استواء ، فاستعري للسرية املعت: السري ، أي 
  ]البسيط : [ قال الشاعر 

  يف ِفْتَنِة النَّاس إذْ أهْواؤُهم ِقدَُد... ألقَابُِض الَباِسطُ اهلَاِدي بطَاعِته  - ٤٩٠٥
  ]البسيط : [ وقال آخر 
  إذْ ُهْم طَرائُق يف أهواِئهْم ِقدَُد... َجمْعُت بالرَّأي منُهْم كُلَّ َرافَضة  - ٤٩٠٦

  ]ح املنسر: [ وقال لبيد يف أخيه 
  لَْيلةَ ُتْمِسي اِجلياُد كالِقدِد... لَْم َتْبلُغِ الَعْيُن كُلَّ َنْهمتَها  - ٤٩٠٧
إناء من جلد ، والقحف : ما له قد وال قحف ، فالقد : سري ُيقَّد من جلد غري مدبوغ ، ويقال  -بالكسر  -والِقدُّ 

  .إناء من خشب : 
  فصل يف معىن اآلية

  .» كنا مسلمني ، ويهود ونصارى وجموساً « اآلية معىن : قال سعيد بن املسيِّب 
  .يف اجلن مثلكم قدرية ، ومرجئة وخوارج ، ورافضة ، وشيعة ، وسنية : وقال السدي 

  .إنا بعد استماع القرآِن خمتلفون منا املؤمنون ، ومنا الكافرون : وقال قوم 
  .ومنا الصاحلون ومنا املؤمنون مل يتناهوا يف الصالح : أي : وقيل 

واألول أحسن ، ألنه كان يف اجلن من آمن مبوسى ، وعيسى ، وقد أخرب اهللا عنهم أهنم « : قال القرطيبُّ رمحه اهللا 
، وهذا يدل على إميان ]  ٣٠: األحقاف [ } إِنَّا َسِمعَْنا ِكَتاباً أُنزِلَ ِمن َبْعِد موسى ُمَصدِّقاً لَِّما َبْيَن َيَدْيِه { : قالوا 

حنن اآلن منقسمون إىل مؤمن وإىل كافر ، : اء من دعاهم إىل اإلميان ، وأيضاً ال فائدة يف قوهلم قوم منهم يف دع



على مذاهب شتَّى ، : القوم طرائق أي : كنا فرقاً ، ويقال : مجع طريقة ، وهي مذهب الرجل ، أي : والطرائق 
  .» طريقٍة ِقدَّةٌ  لكل: قدَّة ، يقال : حنو من الطرائق وهو توكيد هلا واحده : والقدُد 

  .} َوأَنَّا ظََننَّآ أَن لَّن نُّْعجَِز اهللا ِفي األرض َولَن نُّْعجَِزُه هََرباً { : قوله 
َوأَنَّا ظََننَّآ أَن لَّن َتقُولَ اإلنس واجلن َعلَى اهللا { : والظنُّ هنا مبعىن العلم ، واليقني ، وهو خالف الظن يف قوله تعاىل 

علماً باالستدالل والتفكر يف آيات اهللا تعاىل ، أنا يف قبضته ، وسلطانه لن نفوته : ، أي » ُهم ظنُّوا وأنَّ« ، } كَِذباً 
  .هبرب ، وال غريه 

لن نعجزه كائنني يف األرض : مصدر يف موضع احلالِ ، تقديره » َهرباً « ، حال ، وكذلك » ِفي األرضِ « : وقوله 
  .ها إىل السماء أينما كنا فيها ، ولن نعجزه هاربني من

، وباللَّه ، وصدقنا حممداً صلى اهللا عليه وسلم على » آمنَّا بِِه « ، يعين القرآن } َوأَنَّا لَمَّا َسِمْعَنا اهلدى { : قوله 
  .رسالته ، وكان صلى اهللا عليه وسلم مبعوثاً إىل اإلنس واجلنِّ 

إىل اإلنس واجلن ومل يبعث اهللا قط رسوالً من اجلنِّ بعث حممٌد صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه  -قال احلسن 
وََمآ أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك إِالَّ رِجَاالً نوحي إِلَْيهِْم مِّْن أَْهلِ { : وال من أهل البادية وال من النِّساء ، وذلك قوله تعاىل 

  ] . ١٠٩: يوسف [ } القرى 
وقد تقدم هذا الكالم يف سورة األنعام يف . اإلنس واجلن : ، أي  »ُبعثُْت إىل األْحَمرِ واألْسوِد « : ويف احلديث 

  ] . ١٣٠: اآلية [ } َيامَْعَشَر اجلن واإلنس أَلَْم َيأِْتكُْم ُرُسلٌ مِّْنكُمْ { : قوله تعاىل 
  .} فََمن ُيْؤِمن بَِربِِّه فَالَ َيَخاُف َبْخساً َوالَ َرَهقاً { : قوله 

: النقصان ، والرهق : نقص من حسناته ، وال أن يزاد يف سيئاته؛ ألن البخس ال خياف أن ي: قال ابُن عباس 
  .العدوان ، وغشيان احملارمِ ، وقد تقدم يف بيت األعشى 

فهو ال خياُف ، أي فهو غري خائف؛ وألن الكالم يف تقدير مبتدأ وخرب فلذلك دخلت : ، أي » فَال َيَخاُف « : قوله 
  . خيف ، قاله الزمشخريُّ ال: الفاُء ، ولوال ذلك لقيل 

أي فائدة يف رفع الفعل ، وتقدير مبتدأ قبله حىت يقع خرباً له ووجوب إدخال الفاء ، وكان : فإن قلت « : مث قال 
  .ال خيف؟ : كل ذلك مستغىن عنه بأن يقال 

أن املؤمن ناجٍ ال حمالة وأنَّه  ، فكان داالً على حتقيق« فُهو ال خيَاُف » : الفائدة أنَّه إذا فعل ذلك فكأنه قيل : قلُت 
  .» هو املختص بذلك ُدون غريه 

وسبُب ذلك أن اجلملة تكون امسية حينئٍذ ، واالمسية أدلُ على التحقيقِ والثبوِت من الفعلية « : قال شهاب الدين 
 «.  

  :باجلزم ، وفيها وجهان : وقرأ ابن وثاب واألعمُش 
  .نافية ، والفاء حينئذ واجبة » ال « ن ومل يذكر الزخمشريُّ غريه ، أ: أحدمها 
  .أهنا نافية ، والفاء حينئٍذ زائدةٌ ، وهذا ضعيٌف : والثاين 
  .جزاء خبس ، كذا قرره الزخمشريُّ : ، فيه حذف مضاف ، أي » َبْخساً « وقوله 

  .وهو مستغىن عنه 
  .بفتح اخلاء » َبَخساً « : وقرأ ابن وثاب 

  .جزماً على جواب الشرط ، وإلغاء الفاء أيضاً » فَال َيخْف « : وحيىي وإبراهيم وقرأ األعمش : قال القرطيبُّ 



وأنا بعد استماع القرآن خمتلفون ، فمنا من أسلم ومنا من : أي . } َوأَنَّا ِمنَّا املسلمون َوِمنَّا القاسطون { : قوله 
: إذا جار ، وأقسط : عادل إىل احلق ، قسط العادل ألنه : اجلائر ألنه عادل عن احلق ، واملقسط : كفر ، والقاسط 
  ]الكامل : [ إذا عدل؛ قال 

  َعْمراً وُهْم قَسطُوا على النُّعَماِن... قَْوٌم هُم قتلُوا ابَن ِهْنٍد َعْنوةً  - ٤٩٠٨
وأن .  »َعَدل « الرباعي مبعىن » أقسط « ، و » جَاَر « ثالثياً مبعىن : » قََسطَ « أن » النساء « وقد تقدم يف أول 

  .ما تقول يفَّ؟ : احلجاج قال لسعيد بن جبريٍ 
يا جهلة ، جعلين كافراً جائراً ، وتال قوله : ما أحسن ما قال ، فقال : إنَّك قاسط عادل ، فقال احلاضرون : قال 

  ] . ١: األنعام [ } هِْم يَْعِدلُونَ ثْمَّ الذين كَفَُرواْ بَِربِّ{ وقرأ . } َوأَمَّا القاسطون فَكَاُنواْ ِلجََهنََّم َحطَباً { : تعاىل 
  .} فََمْن أَْسلََم فأولئك َتَحرَّْواْ َرَشداً { : قوله 
  .قصدوا طريق احلقِّ ، وتوخوه ، وطلبوه باجتهاد ، ومنه التحري يف الشيء : أي 

َيحْرِي ، جانبه ، وحتراه كذلك ، وَحَرى الشيء : قصد حراه ، أي : حرى الشيء حيري ، أي « : قال الراغُب 
  ]الكامل : [ نقص ، كأنَّه لزم حراه ، ومل ميتد؛ قال الشاعر 

  واملَْرُء َبْعَد متامِه َيحْرِي. . ...  - ٤٩٠٩
  .انتهى » شديدة : رماه اهللا بأفعى حارية ، أي : ويقال 

  .مفعول به » َرَشداً « و . هو حريٌّ بكذا ، أي حقيق به : وكأن أصله من قوهلم 
  .بضمة وسكون : واألعرج  -بفتحتني  -» رشداً « :  والعامة قرأوا

وقوداً ، وقوله : أي } فَكَاُنواْ ِلجََهنََّم َحطَباً { اجلائرون عن طريق احلق واإلميان : أي . } َوأَمَّا القاسطون { : قوله 
  .يف علم اهللا تبارك وتعاىل : أي » فَكانُوا « 

  .املسلمني  ذكر عقاب القاسطني ومل يذكر ثواب: فإن قيل 
َتحرَّوا رشداً َعِظيماً ال يعلم كنهه إالَّ اهللا تعاىل ، : أي } َتَحرَّْواْ َرَشداً { بل ذكر ثواب املؤمنني بقوله : فاجلواب 

  .ومثل هذا ال يتحقق إال بالثَّواب 
  .فإنَّ اجلنَّ خملوقون من النَّار ، فكيف يكونون حطباً للنار؟ : فإن قيل 
  .إن خلقوا من النار لكنهم تغريوا عن تلك الكيفية فيصريون حلماً ، ودماً هكذا قيل أّنهم و: فاجلواب 

  .وهذا آخر كالم اجلن 
« ، فأصله بني » لو « هي املخففة من الثقيلة ، وتقدم أنه يكتفي ب » أنْ « ، } َوأَلَّوِ استقاموا َعلَى الطريقة { قوله 
  .» َسَبأ « يف سورة املخففة ، وخربها إذا كان مجلة فعلية » أن 

مبعىن الالم ، » إن « و » إن « مبعىن » لَْو « : عوض كالسِّني ، وسوف ، وقيل » ولو « : وقال أبو البقاء هنا 
[ } َوإِن لَّْم َينَتُهواْ َعمَّا َيقُولُونَ { : ، وقال يف موضع آخر ]  ٤٦: مرمي [ } لَِئن لَّمْ َتنَتِه { وليست بالزمة كقوله 

  .ذكره ابن فضالة يف الربهان ]  ٣٧:  املائدة
  .» وهذا شاذٌّ ال يلتفت إليه ألبتة ألنه خالف النحويني « : قال شهاب الدين 

  .على األصل » وأن لو « بكسر : وقرأ العامة 
  .وقد تقدم حتقيقه يف البقرة . بضمها ، تشبيهاً بواو الضمري : وابن وثَّاب واألعمُش 

  إليهم أن اإلميان بسبب البسطة يف الرزق فصل يف بيان أن اهللا أوحى



هذا من كالم اهللا تعاىل ، أي لو آمن هؤالء الكفار لوسعنا عليهم يف الدنيا وبسطنا هلم يف الرزق ، وهذا حممولٌ على 
  .الوحي ، أي أوحي إيلَّ أن لو استقاموا 

قول اجلن الذين مسعوا القرآن ، فرجعوا إىل املثقلة فهي حكايةٌ ل» أنَّ « قال ابُن حبر كل ما كان يف هذه السروة من 
  .املفتوحة املخففة فهي وحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » أن « قومهم منذرين ، وكل ما فيها من 

واهللا أن لو استقاموا : أضمر مييناً تأويلها } وأنْ لو اْستقَامُوا { ومن كسر احلروف ، وفتح : وقال ابن األنباريِّ 
  .واهللا إن قمت لقمت ، واهللا لو قمت قمت : ريقة ، كما يقال يف الكالم على الط

  ]الوافر : [ قال الشاعر 
  وَما باحلُرِّ أْنَت وال الَعِتيقِ... أن لَْو كُْنَت حُّراً  -واللَِّه  -أَما  - ٤٩١٠

ويستغىن » على آمنا به « أو } وِ استقاموا َوأَلَّ{ ، } أُوِحَي إِلَيَّ أَنَُّه { : ومن فتح ما قبل املخففة نسقها على تقدير 
  .عن إضمار اليمني 
هؤالء القاسطون لو : يرجع إىل اجلنِّ الذين تقدم ذكرهم ووصفهم أي : ، قيل } وَأَلَّوِ استقاموا { والضمري يف قوله 

  .أسلموا لفعلنا هبم كذا وكذا 
دقِ ، إمنا يليق باإلنس ، ال باجلن وأيضاً أن هذه اآلية إنَّما بل املراد اإلنس ألن الترغيب يف االنتفاع باملاِء الغ: وقيل 

نزلت بعد ما حبس اهللا املطر عن أهل مكة سنني ، أقصى ما يف الباب أنَُّه مل يتقدم ذكر اإلنس ، ولكنه ملا كان ذلك 
  ] . ١: القدر [ } إِنَّا أَنزَلَْناُه ِفي لَْيلَِة القدر { : معلوماً جرى َمجْرى قوله 

  .األقرب أن الكل يدخلون فيه : ال القاضي وق
ويدل على صحة قول القاضي ، أنه تعاىل أثبت حكماً معلالً بعلة ، وهي االستقامةُ فوجب أن « : قال ابن اخلطيب 

  .» يعم احلكم لعموم العلة 
جل الكثري الغدق ، للماء الكثريِ وللر: لغتان يف املاء الغزير ، ومنه الغداق :  -بفتح الدال وكسرها  -والغدق 

  .والكثري النطق 
  .هطل دمعها غدقاً : غدقت عينه تغدق أي : ويقال 

  .بفتحتني » غََدقاً « : وقرأ العامة 
  .وعاصم فيما يروي عنه األعشى ، بفتح الغني وكسر الدال ، وقد تقدم أهنما لغتان 

  .} َوأَلَّوِ استقاموا { : قوله 
  :ضمري راجٌع إىل اجلنِّ ففيه قوالن إن ال: إن قلنا : قال ابن اخلطيب 

أن املعىن لو ثبت أبوهم على عبادته وسجد آلدم ، ومل يكفر وتبعه ولده على اإلسالم ألنعمنا عليهم كقوله : أحدمها 
اآلية ، ]  ٩٦: اف األعر[ } َولَْو أَنَّ أَْهلَ القرى آَمُنواْ واتقوا لَفََتْحَنا َعلَْيهِْم َبرَكَاٍت مَِّن السمآء واألرض { : تعاىل 

: اآلية ، وقوله ]  ٦٦: املائدة [ } َولَْو أَنَُّهمْ أَقَاُمواْ التوراة واإلجنيل َوَمآ أُنزِلَ إِلَيهِْم مِّن رَّبِّهِْم َألكَلُواْ ِمن فَْوِقهِْم { 
ا رَبَّكُمْ إِنَُّه كَانَ غَفَّاراً يُْرِسلِ فَقُلُْت استغفرو{ : وقوله ] .  ٢: الطالق [ } َوَمن َيتَّقِ اهللا َيجَْعل لَُّه َمْخَرجاً { 

  .اآلية ]  ١٢: نوح [ } َوُيْمِدْدكُمْ بِأَْموَالٍ َوَبنِنيَ { : ، إىل قوله ]  ١١ - ١٠: نوح [ } السمآء َعلَْيكُْم 
  .وإنَّما ذكر املاء كناية عن طيب العيش وكثرة املنافعِ وهذا هو الالئق باجلنِّ ال املاء املشروب 

أن املعىن لو استقام اجلنُّ أي الذين مسعوا القرآن على طريقتهم اليت كانوا عليها ، ومل ينتقلوا عن اإلسالم : ين الثا
َولَْوالَ أَن َيكُونَ الناس أُمَّةً وَاِحَدةً لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُرُ بالرمحن ِلُبيُوِتهِمْ ُسقُفاً مِّن ِفضٍَّة { : لوسعنا عليهم الدنيا كقوله 



  .اآلية ]  ٣٣: الزخرف [  }
ألنَّه تعاىل ذكر الطريقة معرفة باأللف والالم فريجع إىل الطريقة املعروفة ، : اختيار الزجاج ، قال : والقول األول 

  .وهي طريقة اهلدى 
لى اإلنس إنَّ الضمري يعود ع: لنختربهم هل يقومون بشكرها أم ال ، وإن قلنا : أي } لَِّنفِْتنَُهْم ِفيِه { : ومعىن 

  .فاالحتماالن كما مها 
وأجاب املعتزلة ، بأنَّ الفتنة هي االختبار ، كما . ، دليلٌ على أنه تبارك وتعاىل يضل عباده } لَِّنفْتَِنُهْم ِفيِه { : قوله 
  .فتنت الذهب بالنار ال خلق الضاللة : يقال 

  .ه تعاىل إمنا يفعل لغرض على أن} لِّنَفِْتنَُهْم ِفيِه { واستدلت املعتزلة بقوله تعاىل 
بأن الفتنة باالتفاق ليست مقصودة فدلَّت هذه اآلية على أن الالم ليست للغرض يف حق اهللا تبارك وتعاىل : وأجيبوا 

.  
  فصل يف التحذير من الدنيا

ا ُيخْرُج أخْوُف ما أخَاُف علْيكْم م« » : روى مسلُم عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .وَما َزهْرةُ الدُّنَيا؟ : قالوا « اللَُّه لكم ِمْن زهرِة الدُّنَيا 

  »وذكر احلديث . « َبركَاُت األْرضِ » : قال 
فواللَِّه َما الفَقْرَ أْخَشى علْيكُم ، وإنَّما أْخَشى علَيكُمْ أنْ يبِسطَ اللَُّه َعليكُم « :  -عليه الصالة والسالم  -وقال 
  »فتََنافَُسوا فيها كما َتَنافََس ِفيَها َمْن كَانَ قَبلكُْم ، فُيهِلكَكُْم كََما أْهلَكَُهْم  الدُّْنَيا
  .عن عبادته ، أو عن موعظته ، أو عن وحيه : ، أي } َوَمن ُيِعرِْض َعن ِذكْرِ َربِّهِ { : قوله 

  :يعين القرآن ، ويف إعراضه وجهان : وقال ابن زيٍد 
  .قيل إهنا يف الكفار والثاين عن العمل ، إن قيل إنَّها يف أهل اإلميان  عن القبول إن: األول 
  .مل يشكره : ، أي } َوَمن ُيعْرِْض َعن ِذكْرِ َربِِّه { : وقيل 
  .} َيْسلُكُْه َعذَاباً صََعداً { : قوله 

بنون العظمة على : السبعة إلعادة الضمري على اهللا تعاىل ، وباقي  -بياء الغيبة  -» َيْسلكُْه « : قرأ الكوفيون 
  .االلتفات 

  }سُْبَحانَ الذي أسرى بَِعْبِدِه لَْيالً { : وهذا كما تقدم يف قوله تعاىل 

  ] . ١: اإلسراء [ } َبارَكَْنا َحْولَهُ ِلنُرَِيُه ِمْن آَياتَِنآ { : ، مث قال ]  ١: اإلسراء [ 
بالياء من حتت مضمومة ، : وبعضهم . » أسلكه « بنون العظمة مضمومة من » نسلكه « : وقرأ مسلم بن جندب 

  .سلكه وأسلكه : ومها لغتان ، يقال 
  ]البسيط : [ وأنشد 
جيوز أن يكونا فيهما ُضمِّنا معىن اإلدخال ، » سلك ، وأسلك « و ... َحتَّى إذَا أسْلكُوُهم ِفي قَتاِئَدٍة  - ٤٩١١

واختار { : أحد املفعولني ، بإسقاط اخلافض ، كقوله تعاىل يتعديان إىل : فلذلك يتعديان الثنني وجيوز أن يقال 
  ] . ١٥٥: األعراف [ } موسى قَْوَمُه َسْبِعَني 

  .مصدر » صََعداً « إن : ندخله عذاباً ، أو نسلكه يف عذابٍ ، هذا إذا قلنا : فاملعىن 
يعلوه ، ويغلبه ، فال : عذب ، أي صََعداً وُصُعوداً ، فوصف به العذاب ألنه يتصعد للم: يقال : قال الزخمشريُّ 



ما شقَّ عليَّ ، وال : ما تصعد شيء ما تصعدتين خطبةُ النِّكاح يقول :  -رضي اهللا عنه  -يطيقه ، ومنه قول عمر 
  .غلبين 

  :وغريه ، فيجوز فيه وجهان  -رضي اهللا عنهما  -وأما إذا جعلناه امساً لصخرة يف جهنم ، كما قاله ابن عباس 
  .مفعوالً من أجله » عذاباً « يف هذا املوضع ويكون » يسلكه « مفعوالً به أي » صعداً « ن يكون أ: أحدمها 

: بدالً من عذاباً ، ولكن على حذف مضاف أي » صعداً « مفعوالً ثانياً كما تقدم ، و » عذاباً « أن يكون : الثاين 
لصاد وفتح العني ، وهو صفة تقتضي املبالغة عذاب صعد ، وقرأ العامة بفتحتني ، وقرأ ابن عباس واحلسن بضم ا

  .» ُشلُل « و » ُجُنب « كُحطَم ولَُبد ، وقرىء بضمتنيِ وهو وصف أيضاً ك 
  فصل

  .أي شاقاً شديداً : ومعىن عذاباً صعداً 
  .كلما جعلوا أيديهم عليه ذابت : هو جبل يف جهنم ، قال اخلدريُّ : ] وقيل عن ابن عباس [ 

تصعدين األمر إذا شقَّ : املعىن مشقّة من العذاب ، ألن الصعد يف اللغة هو املشقة ، تقول  إن: وعن ابن عباس 
  .عليك ، ومنه قول عمر املتقدم ، واملشي يف الصعود يشق ، وصعود العقبة الكئوِد 

  .هي صخرة يف جهنم ملساء يكلف صعودها ، فإذا انتهى إىل أعالها ُحِدر إىل جهنم : وقال عكرمةُ 
يكُلَُّف الوليُد بن املغرية أن يصعد جبالً يف النار من صخرٍة ملساَء جيذب من أمامه بسالسل ، ويضرب من : وقال 

خلفه مبقامع ، حتَّى يبلغ أعالها وال يبلغ يف أربعني سنة فإذا بلغ أعالها أحدر إىل أسفلها ، مث يكلف صعودها ، 
  ] . ١٧: املدثر [ } داً سَأُْرِهقُُه َصعُو{ : فذلك دأبه أبداً ، وهو قوله 

  .وأوحي إيلَّ أن املساجد للَِّه : قد تقدم أن السبعة أمجعت على الفتح ، بتقدير . } َوأَنَّ املساجد ِللَِّه { : قوله 
  .» فال تدُعوا « أي وألن املساجد ، فحذف اجلارُّ ، ويتعلق بقوله : وقال اخلليل 

إِنَّ هذه أُمَُّتكُْم { : كقوله } فَلَْيْعُبدُواْ { فإنه متعلق بقوله ]  ١: قريش [ }  إلِيالَِف قُرَْيشٍ{ : وجعلوه كقوله تعاىل 
  ] . ٩٢: األنبياء [ } 

، وهو حيتمل االستئناف والتعليل ، فيكون يف املعىن . . بالكسر  -» وإنَّ املَساجَِد « : وقرأ طلحة وابن هرمز 
  كتقدير اخلليل

  »املساجد « فصل يف املراد ب 
  .وهو موضع السجود ، وقد تقدم أن قياسه الفتح  -بالكسر  -» مسجد « قيل هي مجع : ساجُد امل

اجلبهة واألنف والركبتان واليدان « : مراداً هبا األعضاء الواردة يف احلديِث  -بالفتح  -» مسجد « هو : وقيل 
  .، وهو قول سعيد بن املسيب » والقدمان 

مساجدك أعضاؤك : اهللا هبا عليكم فال تسجد لغريه فتجحد نعمة اهللا ، وقال عطاء إن هذه األعضاء أنعم : واملعىن 
  .اليت أمرت بالسجود عليها ال تذللها لغري خالقها 

وذكر احلديث ، وقال عليه الصالة والسالم » أمرت أن أسجد على سبعة أعظم «  -عليه الصالة والسالم  -قال 
بل مجع مسجد ، وهو مصدر مبعىن السجوِد ، ويكون اجلمع : وقيل » َسبعةُ أْعَضاٍء  إذَا َسَجَد الَعْبدُ َسَجَد َمعُه« : 

  .الختالف األنواع 
  .» املراد هبا البيوت اليت تبنيها أهل املللِ للعبادة « : وقال القرطيب 

ناؤون عنك؟ كيف لنا ان نأيت املساجد ونشهد معك الصالة وحنن : قالت اجلن : قال سعيد بن جبري رضي اهللا عنه 



  .بنيت لذكر اهللا ولطاعته : ، أي } َوأَنَّ املساجد ِللَِّه { : فنزلت 
  .املساجد هنا مكة اليت هي القبلة ، ومسيت مكة مساجد ، ألن كلَّ أحد يسجد إليها : وقال ابن عبَّاسٍ 

  .» روي عن ابن عباس والقول بأهنا البيوت املبنية للعبادة ، وهذا أظهر األقوال ، وهو م« : قال القرطيبُّ 
إال  -بفتح اجليم  -« مسجد »  -على األقوال كلِّها  -وواحد املساجد : قال الواحديُّ « : قال ابن اخلطيب 

ألن املواضع ،  -بكسر اجليم  -« مسجد » إهنا املواضع اليت بنيت للصالِة؛ فإنَّ واحدها : على قول من يقول 
املسجد ، واملطِلع ، واملنِسك ، : إال يف أحرف معدودة وهي  -العني  بفتح -واملصادر كلَّها من هذا الباب 

واملسِكن ، واملنبِت ، واملفرِق ، واملسِقط ، واجملزِر ، واحملِشر ، واملشرِق ، واملغرِب وقد جاء يف بعضها الفتح ، وهي 
  .» املنسك واملطلع واملسكن واملفرق ، وهو جائز يف كلِّها وإن مل يسمع : 

َوطَهِّْر بَْيِتَي ِللطَّآِئِفنيَ { : إضافة تشريف وتكرمي ، مث خص بالذِّكر منها البيت العتيق ، فقال تعاىل . » للَِّه «  :قوله 
  »ال ُتَشدُّ الرِّحالُ إالَّ إىل ثالثِة مساجدَ « :  -عليه الصالة والسالم  -وقال ]  ٢٦: احلج [ } 

  »ي َمْسجِدي هذا َخْيٌر ِمْن ألْفِ صالٍة فيما سواهُ إالَّ املَسجد احلَراَم َصالةٌ ِف« :  -عليه الصالة والسالم  -وقال 
َصالةٌ يف َمْسجِدي هذا خَْيٌر من ألفِ » : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال « وقد روي من طريق آخر ال بأس هبا 

  «ِمْن مائِة ألِف صالةٍ يف َمْسجدْي َهذَا  صالٍة ِفيَما ِسواهُ إالَّ ِفي املْسجِد احلَرامِ ، فإنَّ صالةٌ ِفيِه َخْيٌر
  .« وهذا حديث صحيح » : قال القرطيب 

  فصل يف نسبة املساجد إىل غري اهللا
  :املساجد وإن كانت هللا ملكاً وتشريفاً فإنَّها قد تنسب إىل غريه تعاىل تعريفاً كما قيل يف احلديث : فإن قيل 

  .» إىل مسجد بين زريق  سابق بني اخليل اليت مل تضمر من الثنية« 
مسجد فالن ، ألنه حبسه ، وال خالف بني األمة يف حتبيس املساجِد والقناطرِ واملقابرِ ، وإن اختلفوا يف : ويقال 

  .حتبيس غري ذلك 
  فصل يف معىن اآلية

فيها ، وجيوز وضعُ الصدقات فيها  ال يذكُر فيها إال اللَُّه تعاىل فإنَّه جيوز قسمةُ األموالِ} َوأَنَّ املساجد ِللَِّه { : معىن 
، على رسم االشتراك بني املساكني ، واألكل فيها ، وجيوز حبُس الغرميِ فيها والنوم ، وسكن املريضِ فيه ، وفتح 

  .الباب للجار إليها وإنشاد الشعر فيه إذا عري عن الباطل 
  .كني ، يف دعواهم مع اهللا غريه يف املسجد احلرام وهذا توبيٌخ للمشر. } فَالَ َتْدُعواْ َمَع اهللا أََحداً { : قوله 

كانت اليهوُد ، والنصارى إذا دخلوا كنائسهم ، وبيعهم أشركوا باهللا تعاىل ، فأمر اهللا تعاىل نبيه صلى : وقال جماهد 
وغريه مما اهللا عليه وسلم واملؤمنني أن خيلصوا هللا الدعوة احلق إذا دخلوا املساجد كلها ، فال تشركوا فيها صنماً 

  .يعبد 
َمْن َنشَد ضالَّةً يف املسجد « : املعىن أفردوا املساجَد لذكر اهللا ، وال جتعلوا لغري اهللا فيها نصيباً ، ويف احلديث : وقيل 

  »ال ردَّها اللَّه عليَك ، فإن املساجد مل ُتْبَن هلذا : فقولوا 
فَالَ َتْدُعواْ َمعَ اهللا أََحداً { له إال اهللا ، ألن قوله تعاىل ال إ: من السنة إذا دخل رجل املسجد أن يقول : وقال احلسن 

  .يف ضمنه أمر بذكر اهللا ودعائه } 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا دخل املسجد قدَّم رجله «  -رضي اهللا عنه  -وروى الضحاك عن ابن عباس 

اللَِّه أحداً ، اللَُّهمَّ إين عبُدَك وزاِئُرَك وعلى كُلِّ مزُورٍ حقٌّ لزائره ، وأنَّ املسَاجَِد ِللَِّه فال َتْدُعوا مع » : اليمىن وقال 



» : فإذا خرج من املسجد قدم رجله اليسرى وقال « وأْنتَ َخْيُر مُزورٍ ، فأْسألَُك بِرْحمتكَ أنْ َتفُكَّ رقََبِتي من النَّارِ 
صاحلَ ما أْعطَْيتنِي أبداً ، وال َتجَْعلْ مِعْيشِتي كّداً ، واجعل ِلي يف األرضِ اللَُّهمْ ُصبَّ عليَّ اخلَْيَر صباً وال َتنزِْع عنِّي 

  .« » جداً 
  .} َوأَنَّهُ لََّما قَاَم َعْبُد اهللا َيْدُعوُه كَاُدواْ َيكُوُنونَ َعلَْيِه ِلَبداً { : قوله 

هو حممد صلى اهللا عليه » َعْبُد اللَِّه « أوحى اهللا إليه أنه ، وجيوز الكسر على االستئناف ، و : جيوز الفتُح ، أي 
  .يعبده : ، أي » َيدُعوُه « . وسلم حني كان يصلي ببطن خنلة ويقرأ القرآن حسب ما تقدم أول اسورة 

  .يوحد اهللا : قام إليهم داعياً إىل اهللا تعاىل ، فهو يف موضع احلالِ ، أي : ، أي » َيْدعوُه « : وقال ابن جريج 
  .} وُنونَ َعلَْيِه ِلَبداً كَاُدواْ َيكُ{ 

كاد يركب بعضهم بعضاً : هم اجلنُّ حني استمعوا القرآن من النيب صلى اهللا عليه وسلم أي : قال الزُّبُري بن العوام 
  .ازدحاماً عليه ويسقطون حرصاً على مساع القرآِن العظيم 

  .كادوا يركبونه حرصاً ، قاله الضحاُك : وقيل 

  .رغبة يف مساع القرآن :  -اهللا عنهما رضي  -وقال ابن عباس 
أن اجلنَّ بايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذه الليلة ، وكانوا سبعني ألفاً ، وفرغوا : يروى عن مكحول 

  .من بيعته عند الفجر 
النيب صلى  أن هذا من قول اجلنِّ ملا رجعوا إىل قومهم أخربوهم مبا رأوا من طاعة أصحاب: وعن ابن عباس أيضاً 

  .اهللا عليه وسلم وائتمامهم به يف الركوع والسجود 
  .كاد اجلنُّ يركب بعضهم بعضاً حرصاً على النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقيل 

حممد بالدعوة تلبدت اإلنس ، واجلن على هذا األمر ليطفئوه » ملَّا قَاَم عبُد اللَِّه « : وقال احلسن وقتادة وابن زيد 
تعاىل إالَّ أن ينصره ويتم نوره ، واختار الطربيُّ أن يكون املعىن كادت العرُب جيتمعون على النيب صلى اهللا  فأىب اللَُّه

  .عليه وسلم ويتظاهرون على إطفاء النورِ الذي جاء به 
  .اجلماعات : اللَِّبد : قال جماهد 

  .بكسرها : بضم الالم ، والباقون : قرأ هشام : » ِلَبداً « قوله 
  .» غُرفَة وغَُرف « حنو  -بضم الالم  -» لُْبَدة « مجع : ىل فاألو
  ] . ٦: البلد [ } مَاالً لَُّبداً { وعليه قوله تعاىل » حطم « بل هو اسم مفرد صفة من الصفات حنو : وقيل 

  .» قربة وِقَرب « حنو  -بالكسر  -» لِْبدة « فجمع : وأما الثانية 
الطويل : [ كقول زهري . » لبدة األسد « ملتراكب بعضه على بعض ، ومنه قوهلم ا: الشيء املتلبد ، أي : واللبدة 

[  
  لَُه ِلَبٌد أظفَاُرُه مل ُتقلَّمِ... لََدى أَسٍد شَاٍك السِّالحِ ُمقذٍَّف  - ٤٩١٢

اللَّهُ  أطال: اسم نسر لقمان بن عاد ، عاش مائيت سنٍة ، حىت قالوا : اللبد؛ لتلبُّد بعضه فوق بعض ، ولبد : ومنه 
  .األمد على لبد 

  .كادت اجلنُّ يكونون عليه مجاعات متراكمة متزامحني عليه كاللبد : واملعىن 
  .ورواها مجاعة عن أيب عمرو  -بضمتني  -» لُُبداً « : وقرأ احلسن واجلحدريُّ 

  :وهي حتتمل وجهني 



  .» ُرُهن « مجع » َرْهن « حنو » لَْبد « أنه مجع : أحدمها 
  .وهو بناء مبالغة أيضاً » َصُبور ، وُصُبر « حنو » لَُبود « أنه مجع : والثاين 

بضمة وسكون ، فيجوز أن تكون هذه خمففة من القراءة اليت قبلها وجيوز أن يكون وصفاً برأسه : وقرأ ابن حميصن 
.  

  .بضم الالم وتشديد الباء ، وهي غريبة جداً  -» لُبَّداً « : وقرأ احلسن واجلحدريُّ أيضاً 
  .» ساجد وُسجَّد ، وراكع وُركَّع « ك » البد « وهو مجع : وقيل 

  .بكسر الالم ، وكسر الباء ، وهي غريبة أيضاً : وقرأ أبو رجاء 
: [ الذي ال يسافر وال يربح؛ قال الشاعر : الشيء الدائم ، واللبد أيضاً :  -بضم الالم وفتح الباء  -اللَُّبد : وقيل 

  ]البسيط 
  َبْزالُء يَْعَيا بَِها اجلثَّامةُ اللَُّبُد... رِىٍء ِذي مساحٍ ال تزَالُ لَُه من اْم - ٤٩١٣
  .ألبدت القربة جعلتها يف لبيد : وهو أشبه ، ويقال : اللَّبد ، قال أبو عبيد : ويروى 
  .اسم شاعر من بين عامر : ولبيد 

قُلْ إِنِّي لَْن ُيجِريَنِي ِمَن اللَِّه ) ٢١(لْ إِنِّي لَا أَْمِلكُ لَكُْم ضَرا َولَا َرَشًدا قُ) ٢٠(قُلْ إِنََّما أَْدُعو رَبِّي َولَا أُْشرُِك بِهِ أََحًدا 
َخاِلِدينَ إِلَّا َبلَاغًا ِمَن اللَِّه َورِسَالَاِتِه َوَمْن َيْعصِ اللََّه َوَرُسولَُه فَإِنَّ لَُه نَاَر جََهنََّم ) ٢٢(أََحٌد َولَْن أَجَِد ِمْن ُدونِِه ُملَْتَحًدا 

  ) ٢٤(َحتَّى إِذَا َرأَْوا َما ُيوَعُدونَ فََسَيْعلَُمونَ َمْن أَْضَعُف نَاِصًرا َوأَقَلُّ َعَدًدا ) ٢٣(ِفيَها أََبًدا 

إخباراً عن » قال « : قل يا حممد ، والباقون : بلفظ األمر التفاتاً ، أي : ، قرأ عاصم ومحزةُ } إِنََّمآ أَْدُعواْ { : قوله 
  .وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم » اهللا عبد « 

، » اإلسراء « آخر » قل سبحان ريب « وقد تقدم لذلك نظائر يف . وهي يف املصحف كذلك : قال اجلحدريُّ 
  .» املؤمنون « وآخرها ، وآخر » األنبياء « وكذا يف أول 
بأمر عظيم ، وقد عاديت الناس كلهم ،  إنَّك جئت: سبب نزولِ هذه اآلية أنَّ كفار قريش قالوا له : قال املفسرون 

  .فارجع عن هذا وحنن جنريك ، فنزلت 
  .} قُلْ إِنِّي الَ أَمِْلُك لَكُْم ضَّراً َوالَ َرَشًدا { : قوله 

وجعل الضر عبارة عن الغي؛ ألن الضرر سبب عن الغي ومثرته ، فأقام .  -بضمتني  -» ُرُشداً « : قرأ األعرج 
  .ال أملك غياً ، وال رشداً ، فذكر األهم : واألصل املسبب مقام السبب ، 

ال أملُك لَكُمْ ضراً وال َنفْعاً وال غّياً وال رشداً فحذف من كل واحٍد ما : بل يف الكالم حذف ، واألصل : وقيل 
  .يدل مقابله عليه 
  فصل يف معىن اآلية

  .املعىن ال أقدر أن أدفع عنكم ضراً وال أسوق لكم خرياً 
  .إمنا عليَّ التبليغ : ُهَدى ، أي : أي » وال َرشداً « كفراً : ، أي } ال أملك لكم ضّراً { : وقيل 
  .النعيم ، وهو األول بعينه : العذاب ، والرشُد : الضَّرُّ : وقيل 
  .املوت ، والرشد احلياة : الضرُّ : وقيل 
اترك : يدفع عين عذابه أحٌد إن استحفظته وذلك أهنم قالوا لن : ، أي } قُلْ إِنِّي لَن ُيجِريَنِي ِمَن اهللا أََحٌد { : قوله 



  .ما تدعو إليه ، وحنن جنُريك 
انطلقُت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلن : قال  -رضي اهللا عنه  -وروى أبو اجلوزاء عن ابن مسعود 

أنا أزجلهم عنك ، : سيد يقال له وِرْدان حىت أتى احلُجون فخطَّ علينا خطّاً ، مث تقدم إليهم فازدمحوا عليه فقال 
  :وحيتمل معنيني : ، ذكره املاورديُّ رمحة اهللا عليه ، قال } إِنِّي لَن ُيجَِرينِي ِمَن اهللا أََحٌد { : فقال 

  .لن جيريين مع إجارة اهللا يل أحد : أحدمها 
ملجأ اجلأ إليه ، قاله قتادة ، : أي } ن ُدونِِه ُملَْتَحداً َولَْن أَجَِد ِم{ لن جيريين مما قدره اهللا تعاىل علي أحٌد ، : الثاين 

  .وعنه نصرياً وموىل 
مذهباً وال مسلكاً ، حكاه ابن : مدخالً يف األرض مثل السِّرب ، وقيل : ِحْرزاً ، وقال الكليبُّ : وقال السدي 

  ]البسيط : [ شجرة؛ قال الشاعر 
  عَنِّي وَما ِمْن قَضاِء اللَِّه ُملَتَحُد... ُمجْزَيٍة َيا لَْهَف َنفِْسي ولَهِْفي غَْيُر  - ٤٩١٤

  »أصيب « ألهنا مبعىن » أحد « مفعول » ُملَتَحداً « و 
  :، فيه وجوه } إِالَّ َبالَغاً { قوله 

ال يكونُ  -تبارك وتعاىل  -لكن إن بلغت عن اهللا رمحيت ، ألن البالغ من اهللا : أنه استثناء منقطع ، أي : أحدها 
  .} َولَْن أَجَِد ِمن ُدونِِه ُملَْتَحداً { :  حتت قوله داخالً

  .وبعنايته وتوفيقه  -عز وجل  -ألنه ال يكون من دون اهللا 
أنَّه متصل ، وتأويله ، أن اإلجارة مستعارة للبالغ ، أو هو سببها أو بسبب رمحته تعاىل ، واملعىن لن أجَِد : والثاين 

  :أن أبلغ وأطيع فيجريين ، وإذا كان متصالً جاز نصبه من وجهني شيئاً أميل إليه وأعتصمُ به إال 
  .ألن الكالم غري موجب ، وهذا اختيار الزَّجاجِ » ُملتَحداً « أن يكون بدالً من : أحدمها 
  .أنه منصوب على االستثناء : والثاين 
  .} الَ أَْمِلُك لَكُمْ ضَراً { أنه مستثىن منقطع من قوله : الثالث 
ال أملك لكم إال بالغاً من اهللا ، وقيل : أي : ال أملك إال بالغاً إليكم ، وقرره الزخمشري ، فقال : أي : ة قال قتاد

  .مجلة معترضة اعترض هبا لتأكيد نفي االسطاعة وعلى هذا فاالستثناء منقطع } إِنِّي لَن ُيجِريَنِي ِمَن اهللا { : 
شرطية وفعلها حمذوٌف ، لداللة » إنْ « ف » إن ال « : واألصل  أنَّ الكالم ليس استثناء ، بل شرطاً ،: الرابع 

  .» إن ال أبلغ بالغاً من اهللا فلن جيريين من اهللا أحٌد « : نافية ، والتقدير » ال « مصدره ، والكالم األول عليه ، و 
  ]الوافر : [ وجعلوا هذا كقول اآلخر 

  يَْعلُ مفْرِقََك احلُساُم وإالَّ... فَطلِّقَْها فلْسَت هلَا بِكُفٍء  - ٤٩١٥
  :وإن ال تطلقها يعلُ ، فحذف الشرط ونفى اجلواب ، ويف هذا الوجه ضعف من وجهني : أي 

  .أن حذف الشرط دون أدلته قليل جداً : أحدمها 
  .أنَّه حذف اجلزءان هنا ، أعين الشرط واجلزاء : والثاين 

  ]الرجز : [ فيكون كقول الشاعر 
  وإنْ: كَانَ فَقرياً ُمعدماً ، قالْت ... يا َسلَْمى وإنْ : الَعمِّ  قَالْت بَناُت - ٤٩١٦

  .وإن كان فقرياً معدماً فقد رضيته : أي قالت 
  .إن اجلواب مذكور عند من يرى جواز تقدميه ، وإما يف قوة املنطوق به لداللة ما قبله عليه : وقد يقال 



  .فإن فيه النجاة واألمان . } سَاالَِتهِ إِالَّ َبالَغاً مَِّن اهللا َورِ{ : وقال احلسُن 
  :فيه وجهان . } مَِّن اهللا { قوله 

أالَ بلَُّغوا « :  -عليه الصالة والسالم  -يتعدى هبا ، ومنه قوله » بلغ « ألن » َعْن « مبعىن » ِمْن « أن : أحدمها 
  .» عنِّي 

  .» بالغ « أنه متعلق مبحذوف على أنه صفة ل : والثاين 
: التوبة [ } َبَرآَءةٌ مَِّن اهللا َوَرُسوِلهِ { يف قوله تعاىل » ِمْن « ليست للتبليغ وإمنا هي مبنزلة » ِمْن « : شري قال الزخم

  .» بالغاً كائناً من اللَِّه « : ، مبعىن ]  ١
  :فيه وجهان . } َورَِساالَِتِه { قوله 

أملك لكم إال التبليغ ، والرساالت ومل يقل الزخمشري  ال: ، كأنه قيل » بالغاً « أهنا منصوبة نسقاً على : أحدمها 
  .غريه 

إال بالغاً عن اهللا وعن رساالته ، قدره أبو حيَّان وجعله هو الظاهر ، : أهنا جمرورة نسقاً على اجلاللة ، أي : والثاين 
  .متعارف عندهم ، والتجوز يف احلروف رأي الكوفيني ومع ذلك فغري » َعْن « مبعىن » ِمْن « وجيوز يف جعله 

» إن « على كسر : ، العامة } فَإِنَّ لَُه نَاَر َجهَنََّم { ، يف التوحيد ، والعبادة } َوَمن َيْعصِ اهللا َوَرُسولَُه { : قوله 
  .جعلوها مجلة مستأنفة بعد فاء اجلزاء 

  .مكسورة اهلمزة ألن ما بعد فاء اجلزاء موضع ابتداء » إن « : قال الواحديُّ 
: البقرة [ } َوَمن كَفََر فَأَُمتُِّعُه قَِليالً { ، ]  ٩٥: املائدة [ } َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اهللا ِمْنُه { : ل سيبويه قوله ولذلك مح

فجزاؤه أنَّ له نار : على أن املبتدأ فيها مضمر تقديره } فََمن ُيْؤِمن بَِربِِّه فَالَ َيخَاُف َبْخساً َوالَ َرَهقاً { ]  ١٢٦
  .م ، أو فحكمه أنَّ له نار جهنَّم جهنَّ

مسعُت ابن : مل يقرأ به أحٌد ، وهو حلٌن ، ألنه بعد فاء الشرط ، قال : مسعت ابن جماهد يقول « : قال ابن خالويه 
  .» فجزاؤه أنَّ لُه نار جهنَّم : هو صواب ، ومعناه : األنباري يقول 

لقراءات إال أنه خفي عليه وجهها ، وهو عجيٌب جداً كيف ابن جماهد ، وإن كان إماماً يف ا: قال شهاب الدين 
، ال جرم أن ابن األنباري استصوب القراءة » األنعام « يف ]  ٥٤: األنعام [ } فَأَنَُّه غَفُوٌر رَّحِيٌم { غفل عن قراءيت 

  .لطول باعه يف العربية 
» ِمْن « ذي تعلق به هذا اجلار ومحل على معىن ، والعامل االستقرار ال» له « حالٌ من اهلاء يف . » خالديَن « قول 

  .فلذلك مجع؛ ألن املعىن لكل من فعل ذلك فوحد أوالً اللفظ ، مث مجع املعىن 
  فصل يف رد كالم املعتزلة

استدل مجهور املعتزلة هبذه اآلية الكرمية على أن فُسَّاق أهل الصراة خيلدون يف النار؛ ألن هذا العموم أقوى يف 
ينفي قول املخالف بأن املراد باخللود املكثُ » أبداً « فقوله : ى املطلوب من سائرِ العمومات ، وأيضاً الداللة عل
  .الطويلُ 

} َوَمن َيْعصِ اهللا َوَرُسولَُه فَإِنَّ لَُه َناَر َجَهنَّمَ { : أنَّ السياقَ يف التبليغ عن اهللا ، والرسالة ، مث قال تعاىل : واجلواُب 
هذه الصورة ال بد وأن تندرج يف العموم ، وترك التبليغ عن اهللا : تمالً سقط االستدالل ، أو نقول وإذا كان هنا حم

تعاىل أعظم ، فال جيوز أن تساويه الذنوب اليت ليست مثله يف العقوبة ، فال يتعدى هذا احلكُم إىل غريه من الذنوب 
يف القرآن بالتأبيد إال يف هذه اآليِة الكرمية فال بد وأن إن اهللا تعاىل مل يقيد يف سائر عمومات الوعيد : ، أو نقول 



يكون هلذا التخصيص فائدة ، ومعىن ، وليس املعىن إال أن يكون هذا الذنب أعظم الذُّنُوبِ ، وإذا كان السبب يف 
ت هذه هذا التخصيصِ هذا املعىن ، علمنا أن هذا الوعيد خمتص هبذا الذنب ، فال يتعدى إىل غريه من الذنوب فدل

إال يف الكفر وإال يف الزنا وإال يف } َوَمن َيْعصِ اهللا { : اآليةُ على أن حال سائر املذنبني خمالف لذلك ، أو نقول 
شرب اخلمر ، فإن مذهب القائلني بالوعيد أنَّ االستثناَء إخراج ما لواله كان داخالً حتت اللفظ ، وإذا كان كذلك 

  .متناوالً لكل من أتى بكل املعاصي } ْعصِ اهللا َوَمن َي{ وجب أن يكون قوله تعاىل 

يستحيلُ العموم هنا ألن من مجلة املعاصي التجسيم والتعطيل ، والقائل بالتجسيم ميتنع أن يكون مع ذلك : فإن قيل 
  .قائالً بالتعطيل 

  .خيص هذا بدليل الفعل فيحمل على مجيع ما ال يستحيل اجتماعه : قلنا 
  وبفصل يف أن األمر للوج

{ ، ]  ٩٣: طه [ } أَفََعَصْيتَ أَْمرِي { دلت هذه اآلية على أن األمر مقيد بالوجوب ألن تارك املأمورية عاص لقوله 
  ] . ٦٩: الكهف [ } َوالَ أَْعِصي لََك أْمراً { ، ]  ٦: التحرمي [ } الَّ َيْعُصونَ اهللا َمآ أََمَرُهمْ 

  .} َيْعصِ اهللا َوَرسُولَُه فَإِنَّ لَُه نَاَر َجهَنََّم َوَمن { والعاصي مستحق للعقاب لقوله تعاىل 
  .} حىت إِذَا رَأَْواْ َما ُيوَعُدونَ { : قوله 

  .مب تعلق حىت ، وجعل ما بعده غاية له؟ : فإن قلت : قال الزخمشريُّ 
داوة ، ويستضعفون أنصاره ، على أهنم يتظاهرون عليه بالع]  ١٩: اجلن [ } َيكُوُنونَ َعلَْيِه ِلَبداً { : بقوله : قلت 

فََسَيْعلَُمونَ { من بوم بدر ، وإظهار اهللا عليهم ، أو من يوم القيامة } حىت إِذَا َرأَْواْ َما ُيوَعُدونَ { ويستقلون عددهم 
  .} َمْن أَْضَعُف نَاصِراً { حينئٍذ } 

هلم لعددهم ، كأنه قال ال يزالون وجيوز أن يتعلق مبحذوف دلت عليه احلال من استضعاف الكفار ، واستقال: قال 
  .مىت هذا الوعد؟ إنكاراً له : على ما هم عليه ، حىت إذا رأوا ما يوعدون ، قال املشركون 

  .إنه كائن ال ريب فيه : » قُلْ « : فقال 
 مب تعلق ، إن عىن تعلق حرف اجلر فليس بصحيح ألهنا حرف ابتداٍء ، فما بعدها ليس يف: قوله : قال أبو حيان 

موضع جر خالفاً للزجاج ، وابن درستويه ، فإهنما زعما أهنا إذا كان حرف ابتداٍء فاجلملة االبتدائية بعدها يف 
: موضع جر ، وإن عىن بالتعلق اتصال ما بعدها مبا قبلها وكون ما بعدها غاية ملا قبلها ، فهو صحيح ، وأما تقديره 

فهو بعيد جداً لطول الفصل بينهما باجلمل الكثرية وقدر بعضهم ذلك } َبداً َيكُوُنونَ َعلَْيِه ِل{ : أهنا تتعلق بقوله 
  .دعهم حتَّى إذا رأوا : تقديره : احملذوف ، فقال 
  .جاز أن يكون غاية حملذوف ، ومل يبيِّن ما هو : وقال التربيزي 
إن : كم لكينونة النار هلم كأنه قيل والذي يظهر يل أهنا غاية ملا تضمنته اجلملة اليت قبلها من احل« : وقال أبو حيان 

  .» العاصي حيكم له بكينونة النار ، واحلكم بذلك هو وعيد حىت إذا رأوا ما حكم بكينونته هلم فيسعلمون 
خربه ، واجلملة يف » أْضَعُف « أن تكون استفهامية فترفع باالبتداء ، و » َمْن « جيوز يف . } َمْن أَْضَعُف { : قوله 

  .ةٌ مسدَّ املفعولني ألهنا معلقة للعلم قبلها موضع نصب سادَّ
هو أضعف ، واجلملة صلة وعائٌد وحسن احلذف : خرب مبتدأ مضمر ، أي » أضعف « وأن تكون موصولة ، و 

  .طول الصلة بالتمييز ، واملوصول مفعول للعلم مبعىن الِعرفَان 
من عذاب اآلخرة أو ما يوعدون من عذاب » دون حىت أذا رأوا ما يوع« هنا مبتدأ ، أي » حىت « : قال القرطيب 



يظهر أهنا غاية ملا تضمنته اجلملة اليت » َمْن « و . } فََسَيْعلَُمونَ َمْن أَْضَعفُ نَاِصراً { الدنيا ، وهو القتل يوم بدر 
  .معطوف »  أقَلُّ َعداداً« إن العاصي أهم أم املؤمنون؟ و : قبلها من احلكم ، بكينونة النار هلم ، كأنه قيل 

إِلَّا َمنِ ) ٢٦(َعاِلُم الَْغْيبِ فَلَا ُيظْهُِر َعلَى غَْيبِِه أََحًدا ) ٢٥(قُلْ إِنْ أَْدرِي أَقَرِيٌب َما ُتوَعُدونَ أَْم َيجَْعلُ لَُه َربِّي أََمًدا 
ِلَيْعلَمَ أَنْ قَْد أَْبلَغُوا رِسَالَاِت رَبِّهِْم وَأََحاطَ بَِما  )٢٧(اْرَتَضى ِمْن َرُسولٍ فَإِنَّهُ َيْسلُُك ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َرَصًدا 

  ) ٢٨(لََدْيهِْم وَأَْحَصى كُلَّ َشْيٍء َعدًَدا 

قيام الساعة ال يعلمه إالَّ اللَُّه فهو غيب ال أعلم منه إال ما : ، يعين } قُلْ إِنْ أدري أَقَرِيٌب مَّا ُتوَعُدونَ { : قوله 
  .اىل جلت قدرتُه يعلمنيه اهللا تع

مبتدأ العتماده على » قَرِيٌب « مبتدأ مؤخر ، وجيوز أن يكون } مَّا ُتوَعُدونَ { ، خٌرب مقدٌم ، و } أَقَرِيٌب { : قوله 
جيوز أن » َما « ، و » أقَاِئٌم أبواك « أقريب الذي توعدون ، حنو : فاعل به ، أي » َما ُتوَعُدون « االستفهام و 

  .الظاهر أهنا متصلة » أْم « عائد حمذوف ، وأن تكون مصدرية فال عائد ، و تكون موصولة فال
، واألمد يكون قريباً وبعيداً ، أال ترى إىل } أَْم َيجَْعلُ لَُه ريب أََمداً { : ما معىن قوله : فإن قلت « : وقال الزخمشريُّ 

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم : ، قلت ]  ٣٠: آل عمران [ } عِيداً تََودُّ لَْو أَنَّ بَْيَنَها وََبْيَنُه أََمَداً َب{ قوله تعاىل 
  .» ما أدري أهو حالٌّ متوقع يف كُلِّ ساعة ، أم مؤجل ضربت له غاية؟ : يستقرب املوعد ، فكأنه قال 

  .» ربِّي « بإسكان الياء من : وقرأ العامة 
  .بالفتح : وقرأ احلرميان وأبو عمرو 

  ا قبلهافصل يف تعلق اآلية مب
قال . } حىت إِذَا َرأَْواْ َما ُيوَعُدونَ فََسَيْعلَُمونَ َمْن أَْضَعُف نَاصِراً َوأَقَلُّ َعَدداً { : ملا مسعوا قوله تعاىل : قال مقاتل 

  .مىت يكون هذا الذي توعدنا به؟ : النضر بن احلارث 
إىل آخره ، واملعىن أنَّ وقوعه متيقن ، وأما وقت وقوعه فغري } قُلْ إِنْ أدري أَقَرِيٌب مَّا ُتوَعُدونَ { : فقال اهللا تعاىل 

  .معلوم 
  .} إِنْ أدري أَقَرِيٌب مَّا ُتوَعُدونَ { : غاية وبعداً ، وهذا كقوله تعاىل : ، أي } أَْم َيجَْعلُ لَُه ريب أََمداً { : وقوله تعاىل 

، فكان عاملاً بقُربِ وقُوعِ « أَنا والسَّاَعةُ كَهاتْينِ  ُبعثُْت» : قال  -عليه الصالة والسالم  -أنه « أليس : فإن قيل 
  .ال أردي أقريب أم بعيد؟ :  -هاهنا  -القيامِة ، فكيف قال 

أن املراد بقرب وقوعه ، هو أن ما بقي من الدنيا أقل مما انقضى فهذا القدر من القرب معلوم ، فأما : فاجلواب 
  .م معرفة القرب املرتب وعدم ذلك فغري معلو

وإما بياناً له وإما خرباً ملبتدأ مضمر ، أي هو « ربِّي » على رفعه ، إما بدالً من : ، العامة } َعاِلُم الغيب { : قوله 
  .عامل 

  .بالنصب على املدح : وقرىء 
  .علم الغيب ، فعالً ماضياً ناصباً للغيب : وقرأ السديُّ 

  .مفعول به « أَحداً » ، و « أظَْهر » على كونه من : العامة . « فال ُيظهرُ » : قوله 
  .فاعل به « أحد » ثالثياً ، و « ظهر » بفتح الياء واهلاء من « يَظْهُر » : وقرأ احلسُن 

  فصل يف تفسري الغيب



  .الغيب ما غاب عن العباد 
  .وقد تقدم الكالم عليه أول البقرة 

ستثناء منقطعاً ، أي لكن من ارتضاه فإنه يظهره على ما جيوز أن يكون ا. } إِالَّ َمنِ ارتضى ِمن رَّسُولٍ { : قوله 
بيان } فَإِنَُّه َيْسلُُك ِمن َبْينِ َيَدْيِه { : لبيان املرتضني وقوله « ِمْن رُسولٍ » : يف قوله « ِمْن » يشاء من غيبه بالوحي و 

  .لذلك 

  .تقدم الكالم عليه » َرَصداً « هو متصل ، و : وقيل 
خرب املبتدأ على القولني؛ » فإنَّهُ « ، شرطية ، أو موصولة مضمنة معىن الشرط ، وقوله »  ِمْن« وجيوز أن تكون 

لكن من ارتضاه من الرسل ، فإنَّه جيعل له مالئكة رصداً : لكن ، واملعىن : وهو من االستثناء املنقطع أيضاً ، أي 
  .حيفظونه 

  فصل يف الكرامات
ل الكرامات؛ ألن الذين تضاف إليهم الكرامات ، وإن كانوا أولياء مرتضني يف إهذه اآلية إبطا« : قال الزخمشريُّ 

فليسوا برسل ، وقد خصَّ اهللا الرسل من بني املرتضني باالطالع على الغيب وفيها أيضاً إبطال الكهانة والتنجيم ألن 
  .» أصحاهبما أبعد شيء من االرتضاء ، وأدخل يف السخط 

ى أن من ادعى أنَّ النجوم تدل على ما يكون من حياة ، أو موت ، أو غري ذلك فقد وفيها دليل عل: قال الواحديُّ 
  .كفر مبا يف القرآن 
واعلم أن الواحديَّ جيوز الكرامات ، وأن يلهم اهللا أولياءه وقوع بعد الوقائع يف املستقبل ونسبة : قال ابن اخلطيب 

من أحكام النجوم ، فينبغي أن جيعلها دالة على املنع من  اآلية يف الصورتني واحدة فإن جعل اآلية دالة على املنع
  .الكرامات على ما قاله الزخمشريُّ ، فإن جوَّز الكرامات لزمه جتويز علم النجوم وتفريقه بينهما حتكم حمض 

اف وعندي ال داللة يف اآلية على شيء مما قالوه ، إذ ال صيغة عموم يف عينه ألنه لفظ مفرد مض: قال ابن اخلطيب 
  .اآلية } أَقَرِيٌب مَّا ُتوَعُدونَ { فيحمل على غيب واحد ، وهو وقت القيامة ألنه واقع بعد قوله 

  .فما معىن االستثناء حينئذ؟ : فإن قيل 
[ }  َوَيْوَم َتَشقَُّق السمآء بالغمام َونُزِّلَ املالئكة َتنزِيالً{ : لعله إذا قربت القيامةُ يظهر ، وكيف ال ، وقد قال : قلنا 

من ارتضاه من رسول جيعل من بني : فتعلم املالئكة حنيئذ قيام القيامة ، أو هو استثناء منقطع أي ]  ٢٥: الفرقان 
يديه ، ومن خلفه حفظة حيفظونه بأمر اهللا من شر مردة اجلنِّ واإلنس ، ويدل على أنه ليس املراد منه أال يطلع أحد 

كانا كاهنني وقد عرفا حبديث النيب صلى اهللا » شقّاً وسطيحاً « التواتر أن على شيء من املغيبات أنه ثبت مبا يقارب 
عليه وسلم قبل ظهوره وكانا مشهورين هبذا العلم عند العرب حتَّى يرجع إليهما كسرى ، وربيعة بن مضر ، فثبت 

الرؤيا ، خيرب عن أمور  أن اللَّه تعاىل قد يطلع غري الرسل على شيء من املغيبات ، وأيضاً هل املللِ على أن معرب
قد نقل السلطان سنجر بن ملك شاه كاهنة من بغداد إىل خراسان وسأهلا : مستقبلة ، ويكون صادقاً فيه ، وأيضاً 

  .عن أمور مستقبلة فأخربته هبا فوقعت على وفق كالمها 
ئبة بالتفصيل فكانت على وأخربين أناس حمققون يف علم الكالم واحلكمة أهنا أخربت عن أمور غا: قال ابن اخلطيب 

  .وفق خربها 



تفحصت عن حاهلا ثالثني سنة ، فتحققت أهنا : يف شرح حاهلا وقالت » املعترب « وبالغ أبو الربكات يف كتاب 
كانت خترب عن املغيبات إخباراً مطابقاً ، وأيضاً فإّنا نشاهد ذلك يف أصحاب اإلهلامات الصادقة ، وقد يوجد ذلك يف 

إن القرآن يدل على خالف : وقد ترى األحكام النجومية مطابقة وإن كانت قد تتخلف ، فإن قلنا  السحرة أيضاً ،
  .هذه األمور احملسوسة لتطرق الطعن إىل القرآن فيكون التأويل ما ذكرناه 

  فصل يف معىن اآلية
فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه ، } رَُّسولٍ  فَالَ يُظْهُِر على غَْيبِِه أََحداً إِالَّ َمنِ ارتضى ِمن{ املعىن : قال القرطيبُّ 

َوأَُنبِّئُكُْم بَِما { : ألن الرسل مؤيدون باملعجزات ، ومنها اإلخبار عن بعض الغائبات كما ورد يف التنزيل يف قوله 
  ] . ٤٩: آل عمران [ } َتأْكُلُونَ َوَما َتدَِّخُرونَ ِفي ُبيُوِتكُْم 

وفيه بعد ، واألوىل أن يكون املعىن ال  -عليه السالم  -هو جربيل } ارتضى ِمن رَّسُولٍ إِالَّ َمنِ { : وقال ابن جبري 
اصطفاه للنبوة فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه ليكون ذلك داالً على نبوته : يظهر على غيبه إال من ارتضى ، أي 

.  
  فصل يف استئثار اهللا بعلم الغيب
ا متدح اهللا سبحانه وتعاىل بعلم الغيب واستأثره دون خلقه ، كان فيه دليل على أنه مل: ذكر القرطيبُّ أن العلماء قالوا 

ال يعلم الغيب أحد سواه ، مث استثىن من ارتضاه من الرسل ، فأعلمهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم ، 
صى وينظر يف وجعله معجزة هلم ، وداللة صادقة على نبوهتم ، وليس املنجم ومن ضاهاه ومن يضرب باحل

الكواكب ويزجر بالطري من ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه بل هو كافر باهللا مفتر عليه حبدسه 
  .وبتخمينه وكذبه 
وليت شعري ما يقول املنجم يف سفينة ركب فيها ألف إنسان خمتلفو األحوال والرتب فيهم : قال بعض العلماء 

جلاهل ، والعامل والغين ، والفقري ، والكبري مع اختالف طوالعهم ، وتباين مواليدهم ، امللك ، والسوقة ، والظامل ، وا
إمنا أغرقهم الطالع الفالين الذي ركبوا فيه ، : ودرجات جنومهم ، فعمهم حكم الغرق يف ساعة واحدة ، فإن قال 

فها عند والدة كل واحد منهم فيكون على مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام هذه الطوالع كلِّها على اختال
، وما يقتضيه طالعه املخصوص به ، فال فائدة إذ ذاك يف عمل املواليد ، وال داللة فيها على شقي ، وال سعيد ، ومل 

  ]الكامل : [ يبق إال معاندة القرآن الكرمي؛ ولقد أحسن القائل 
  بَِميَتةِ الغَرقِ يَقِْضي َعليَّ... َحكََم املُنجِّمُ أنَّ طَالَع َموِلِدي  - ٤٩١٧

  ُوِلَد اجلَمِيُع بكَوكَبِ الَغرقِ؟... قُلْ للُمَنجِّمِ صِْبَحةَ الطُّوفاِن َهلْ 
فأين قمرهم؟ وكان : أتلقاهم والقمر لفي العقرب؟ فقال : ملا أراد لقاء اخلوارج  -رضي اهللا عنه  -وقيل لعلي 

ا ، وما فيها من البالغة يف الرد على من يقول بالتنجيم ، فانظر إىل هذه الكلمة اليت أجاب هب. ذلك يف آخر الشهر 
يا أمري املؤمنني ، ال تسرِ يف هذه الساعة وِسرْ بعد ثالث ساعاة ميضني من النهار ، فقال : وقال له مسافر بن عوف 

  .ومل؟ :  -رضي اهللا عنه  -له علي 

وضر شديد ، وإن سرت يف الساعة اليت إنك إن سرت يف هذه الساعة أصابك ، وأصاب أصحابك بالٌء ، : قال 
ما كان حملمد صلى اهللا عليه :  -رضي اهللا عنه  -أمرتك هبا ظفرت ، وظهرت وأصبت ما طلبت ، فقال علي 

فمن صدقك يف هذا القول لن آمن عليه أن يكون كمن : مث قال . وسلم وال ألصحابه منجم ، وال لنا من بعده 
نكذبك ، وخنالفك ، : اللَُّهمَّ ال طري إال طريك وال خري إال خريك مث قال للمتكلم  اختذ من دون اهللا نداً ، وضداً ،



أيها الناس ، إياكم وتعلم النجوم إال ما هتتدوا به يف : ونسري يف الساعة اليت تنهاها عنها ، مث أقبل على الناس فقال 
م كالساحر ، والساحر يف النار ، واهللا لئن بلغين ظلمات الرب والبحر ، إمنا املنجم كافر ، والكافر يف النار ، واملنج

أنك تنظر يف النجوم ، أو تعمل هبا ألخلدنك يف احلبس ما بقيُت ، وألحرمنَّك العطاء ، ما كان يل سلطان ، مث سافر 
لو :  ، مث قال» صحيح مسلم « الثابتة يف » النَّهروان « يف الساعة اليت هناه عنها فلقي القوم فقتلهم ، وهو وقعة 
إنَّما كان ذلك تنجيمي وما كان حملمد صلى اهللا عليه وسلم : سرنا يف الساعة اليت أمرنا هبا ، وظفرنا ، وظهرنا لقال 

يا أيها الناُس ، توكلوا : منجم ، وال لنا من بعده ، وقد فتح اهللا علينا بالد كسرى وقيصر وسائر البلدان ، مث قال 
  .ن سواه على اهللا وثقوا به ، فإنه يكفي مم

مالئكة حيفظونه من أن يقرب منه شيطان ، فيحفظ : ، يعين } فَإِنَُّه َيسْلُُك ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َرَصداً { : قوله 
  .الوحي من استراق الشياطني واإللقاء إىل الكهنة 

يتشبهوا له بصورة امللك فإذا جاءه ما بعث اهللا نبياً إىل ومعه مالئكة حيرسونه من الشياطني ، أن : قال الضحاك 
  .هذا رسول ربِّك : هذا شيطان فاحذره ، وإن جاء امللك قالوا : شيطان يف صورة امللك ، قالوا 

حفظةُ حيفظون النيب صلى اهللا عليه وسلم من أمامه ، وورائه من : ، أي » َرَصداً « : وقال ابن عباس وابن زيد 
  .اجلن ، والشياطني 
  .هم أربعة من املالئكة حفظة حيفظون الوحي مبا جاء من عند اهللا : عيد بن املسيِّب وقال قتادة وس

فاملراد جربيل كان إذا نزل بالرسالة نزل معه مالئكة حيفظونه من أن يستمع اجلن الوحي ، فيلقونه إىل : وقال الفرَّاُء 
  .كهنتهم ، فيسبقوا به الرسول 

إنه من : حيفظون الوحي ، مما جاء من عند اهللا ، وما ألقاه الشيطان قالوا  حفظة: أي » َرَصداً « : وقال السديُّ 
  .نصب على املفعول » َرَصداً « الشيطان ، و 
: القوم يرصدون كاحلرس ، يستوي فيه الواحد واجلمع واملذكور واملؤنث ورمبا قالوا : والرَّصُد « : قال اجلوهريُّ 

: الترقب ، واملرصد : رصده يرصده رْصداً ورَصداً ، والتَّرصُّد : يقال  الراقب له ،: أرصاد ، والّراصد للشيء 
  .» موضع الرصد 

  .» َيْسلُك « متعلق ب . } لَِّيْعلَمَ { : قوله 
ليعلم حممد صلى اهللا عليه وسلم أن الرسل قبله قد أبلغوا الرسالة : أي . على بنائه للفاعل ، وفيه خالف : والعامة 

  .دة ، قاله مقاتل وقتا
أخربناه حبفظنا الوحي ، ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل : وفيه حذف تتعلق به الالم ، أي « : قال القرطيبُّ 

  .» حاله من التبليغ باحلق والصدق 
  .ليعلم حممد أن قد أبلغ جربيل ومن معه إليه رسالة ربه : وقيل 

  . -عليهم السالم  -حفظة من املالئكة ومل ينزل الوحي إال ومعه أربعة : قاله ابن جبري ، قال 
  .ليعلم الرسول أن الرسل سواه بلغوا : وقيل 
  .ليظهر علمه للناس أنّ املالئكة بلغوا رساالت رهبم : أي [ ليعلم اهللا ، : وقيل 
  ] .ليعلم الرسول ، أي رسولٍ كان أنَّ الرسل سواه بلغوا : وقيل 
  .الت رهبم سليمة من ختليطه واستراق أصحابه ليعلم إبليس أن الرسل قد بلغوا رسا: وقيل 

ليعلم اجلن أن الرسل قد بلغوا ما أنزل إليهم ، ومل يكونوا هم املبلغني باستراق السمع عليهم : أي : وقال ابن قتيبة 



.  
  .ليعلم من كذب الرسل أن املرسلني ، قد بلغوا رساالت رهبم : وقال جماهد 

  .فان ، إلفراد الضمري وهذان ضعي. ليعلم املالئكة : وقيل 
ِمن َبْيَن { راعى لفظها أوالً ، فأفرد يف قوله » من اْرتَضى « : يف قوله » من « عائد على » أْبلُغوا « والضمري يف 

  .إىل آخره » أْبلَغُوا « ، ومعناها ثانياً ، فجمع يف قوله } َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه 
ويعقوب ليعلم مبنياً للمفعول أي ليعلم الناس أن الرسل قد بلغوا وقرأ ابن عباس وجماهد وزيد بن علي ومحيد 

  .رساالته 
  .ليعلم اهللا رسوله بذلك : أي  -بضم الياء وكسر الالم  -« ِلُيعلم : وقرأ ابن أيب عبلة والزهري 

  .باإلفراد ، واملراد اجلمع « رِسَالة » : وقرأ أبو حيوة 
، « َعَدداً » : قوله . « أحصي » رفع ب « كل » مبنيني للمفعول ، « وأحيط ، وأحصي » : وقرأ ابن أيب عبلة 

وَفَجَّْرَنا األرض { : أحصى عدد كل شيء ، كقوله تعاىل : جيوز أن يكون متييزاً منقوالً من املفعول به ، واألصل 
  .عيون األرض على خالف سبق : ، أي ]  ١٢: القمر [ } ُعُيوناً 

وعد كل شيء عدداً : ، فكأنه قيل « َعد » مبعىن « أْحَصى » صدر من املعىن ، ألن وجيوز أن يكون منصوباً على امل
.  

  .وأحصى كلَّ شيء إحصاء ، فريد املصدر إىل الفعل ، أو الفعل إىل املصدر : أو يكون التقدير 
  .نصب على البيان ، ولو كان مصدراً ألدغم « َعَدداً » : ومنع مكي كونه مصدراً لإلظهار ، فقال 

  .بسكون العني؛ لكنه غري الزم ، فجاء مصدره بفتح العني « فَْعل » أن قياسه أن يكون على : يعين 

  .على ذلك املقدر » وأَحاطَ « جاز عطف » قَد َعِلَم ذِلَك « مضمناً معىن » ِليْعلَم « وملا كان 
  .أحصى كل شيء : ، نصب على احلال ، أي » َعدَداً « : قال القرطيب 
  . اإلحاطة يف اآلية فصل يف معىن

  .أحاط علمه مبا عند الرسل ، وما عند املالئكة : املعىن 
أي } وأحصى كُلَّ َشْيٍء َعَدداً { املعىن ليعلم الرسل أن رهبم قد أحاط مبا لديهم ، فيبلغوا رساالته : وقال ابن جبريٍ 

اىل عامل باجلزئيات ، وجبميع علم كل شيء وعرفه فلم خيف عليه منه شيء ، وهذه اآلية تدل على أنه تع: 
  .املوجودات 

َمْن قََرأ ُسوَرةَ اِجلنِّ أُْعِطَي بَعدٍد كُلِّ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى الثعليب عن أيبِّ بن كعب قال 
  .الصواب واهللا تعاىل أعلم ب» جنِّي وشْيطاٍن صدَّق ُمبحمٍَّد صلى اهللا عليه وسلم وكذَّب بِِه ِعْتُق َرقبٍة 

  ) ٤(أَْو زِْد َعلَْيِه َورَتِّلِ الْقُْرآنَ تَْرِتيلًا ) ٣(نِْصفَُه أَوِ اْنقُْص ِمْنُه قَِليلًا ) ٢(قُمِ اللَّْيلَ إِلَّا قَِليلًا ) ١(َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ 

تزمَّل يتزمل تزمالً ، فإذا أريد : فأدغمت التاء يف الزاي ، يقال » املُتزمِّلُ « ، أصله } ياأيها املزمل { : قوله تعاىل 
  .اجتلبت مهزة الوصل ، وهبذا األصل قرأ أيب بن كعب : اإلدغام 

  :اسم فاعل ، وعلى هذا فيكون فيه وجهان  -بتخفيف الزاي وتشديد امليم  -» املُزمِّل « : وقرأ عكرمة 
  .غمت ، قاله أبو البقاء ، وهو ضعيف فأبدلت التاء ميماً وأد» مفتعل « بوزن » املُزِمتل « أن أصله : أحدمها 



وقرىء . املزمل جسمه : مشدداً ، وعلى هذا ، فيكون املفعول حمذوفاً ، أي » زمل « أنه اسم فاعل من : والثاين 
: تزمل زيد بكساء ، أي : التلفف ، يقال : املُلفَُّف ، والتزمل « : كذلك إال أنه بفتح امليم اسم مفعول منه أي 

  ]الطويل : [ ل ذو الرُّمَّة الفت به؛ وقا
  وِمْن َناِئمٍ َعْن لْيِلَها ُمتزمِّلِ... وكَاِئْن َتخطَّت َناقِتي ِمْن مفَازٍة  - ٤٩١٨

  ]الطويل : [ وقال امرؤ القيس 
  كَبُِري أنَاسٍ يف َجباٍد ُمزمَّلِ... كَأنَّ ثَبِرياً ِفي أفَاننيِ ودِقِه  - ٤٩١٩

  وهو كقراءة بعضهم املتقدمة
   بيان ملن اخلطاب يف اآليةفصل يف

  :هذا خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وفيه ثالثةُ أقوالٍ 
محله : يا أيها الذي زمل هذا األمر ، أي : بالنبوة املتزمل بالرسالة ، وعنه } ياأيها املزمل { : قال عكرمة : األول 

» : م وتشديدها ، على حذف املفعول ، وكذلك بتخفيف الزاي وفتح املي -} ياأيها املزمل { : مث فتر ، وكان يقرأ 
  .املزمل نفسه واملدثر نفسه ، والذي زمله غريه : ، واملعىن « املدثر 
  .يا أيها املزمل بالقرآن : قال ابن عباس : الثاين 

  .يا أيها املزمل بثيابه : قال قتادة : الثالث 
رط طوله أربعة عشر ذراعاً نصفه علّي ، وأنا نائمة كان متزمالً بقطيفة عائشة رضي اهللا عنها مب: قال النخعيُّ 

ونصفه على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي ، واهللا ما كان خزاً وال قزاً وال مرعزاء وال إبريسم وال صوفاً ، 
  .كان سداه شعراً وحلمته وبراً ، ذكره الثعليب 

رة مدنية ، فإنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ينبِ هبا إالَّ وهذا القول من عائشة يدل على أنَّ السو» : قال القرطيبُّ 
  .« باملدينة ، والقول بأهنا مكية ال يصح 

  .تزمل ملنامه : وقال الضحاُك 
  .} ياأيها املدثر } { ياأيها املزمل { : بلغه من املشركني سوء قول فيه ، فاشتد عليه فتزمل ، وتدثر ، فنزل : وقيل 
ابتداء أمر ما أوحي إليه فإنه ملا مسع صوت امللك ، ونظر إليه أخذته الرعدة ، فأتى أهله ، وقال  كان هذا يف: وقيل 

  .زمِّلوين ، دثُِّرونِي : 
أول ما جاءه جربيل خافه ، وظن أن به مساً من اجلنِّ ، فناداه ، فرجل من اجلبل : روي معناه عن ابن عباس ، قال 

  .ونِي زمِّلُوين ، زمِّلُ: مرتعداً وقال 
  .إمنا تزمل النيب بثيابه ليتهيأ للصالة ، وهو اختيار الفراِء : وقال الكليبُّ 

{ : كان نائماً بالليل متزمالً يف قطيفة فنودي مبا يهجر تلك احلالة ، فقيل له  -عليه الصالة والسالم  -إنه : وقيل 
  .قم واشتغل بالعبودية } ياأيها املزمل 

  .احلمل : مراً عظيماً ، والزمل معناه يا من حتمل أ: وقيل 
كان هذا اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف أول الوحي قبل تبليغ الرسالة ، مث : قال احلكماء : قال البغويُّ 

  .خوطب بعد بالنيب ، والرسول 
  امساً للنيب صلى اهللا عليه وسلم» املزمل « فصل يف نفي كون 

أمساء النيب صلى اهللا عليه وسلم كما ذهب إليه بعض الناس ، وعدوه يف أمسائه ليس املزمل باسم من : قال السهيليُّ 



  .اسم مشتق من حالته اليت كان عليها حني اخلطاب ، وكذلك كان املُدثُِّر » املُزمِّلُ « صلى اهللا عليه وسلم وإمنا 
فة املخاطب وترك املعاتبة ، مسوه املالطفة ، فإن العرب إذا قصدت مالط: إحدامها : ويف خطابه هبذا االسم فائدتان 

حني غاضب  -رضي اهللا عنه  -لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي « باسم مشتق من حالته اليت هو عليها 
، إشعاراً له بأنه « قُْم أَبا تُرابٍ » : فأتاه وهو نائم وقد لصق جنبه بالتراب ، فقال له  -رضي اهللا عنها  -فاطمة 

قم : ومالطفاً له وكذلك قوله عليه الصالة والسالم حلذيفة [ مالطفة له وإشعاراً بترك العتب ، غري عاتب عليه ، و
عليه الصالة  -فقول اهللا تعاىل حملمد  -وكان نائماً  -] يا نومان مالطفة له ، وإشعاراً بترك العتب والتأنيب 

  .عر أنه غري عاتب عليه فيه تأنيس له ، ومالطفة ليستش} ياأيها املزمل قُمِ { :  -والسالم 
التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إىل قيام الليل ، وذكر اهللا تعاىل فيه ألن االسم املشتق من الفعل : والفائدة الثانية 

  .يشترك فيه مع املخاطب كل من عمل ذلك العمل ، واتصف بتلك الصفة 
  .الساكنني  على كسر امليم اللتقاء: العامة . } قُمِ الليل { : قوله 

  .بضمها ، إتباعاً حلركة القاف : وأبو السمال 
  .بفتحها طلباً للخفة : وقرىء 

  .اهلرب من التقاء الساكنني ، فبأيِّ حركة حترك األول حصل الغرض : الغرض : قال أبو الفتح 
م وإن استغرقه ظرف للقيا» الليل « الكسر ، لدليل ذكره النحويون ، و : إال أن األصل » : قال شهاب الدين 

  .« احلدث الواقع فيه ، هذا قول البصريني ، وأما الكوفيون فيجعلون هذا النوع مفعوالً به 
وهو من األفعال القاصرة الغري متعدية إىل مفعول ، فأما ظرف املكان والزمان فسائغ فيه ، إال أن » : قال القرطيب 

قُْمُت وَسط الدَّارِ ، وخارج « : حىت تقول » قمت الدار « : ظرف املكان ال يتعدى إليه إال بواسطة ، ال تقول 
  .« صل ، عرب به هنا واستعري له حىت صار عرفاً بكثرة االستعمال : معناه » قم « إن : ، وقد قيل هنا » الدارِ 

  فصل يف حد الليل
  .حده من غروب الشمس إىل طلوع الفجر وقد تقدم بيانه يف البقرة : الليل 

واختلف هل كان قيامه فرضاً أو نفالً؟ والدالئل تقوي أن قيامه كان فرضاً ألن الندب ال يقع على » : قال القرطيبُّ 
  .« بعض الليل دون بعض ألن قيامه ليس خمصوصاً بوقت دون وقٍت 

واختلف هل كان فرضاً على النيب صلى اهللا عليه وسلم وحده ، أو عليه وعلى من كان قبله من األنبياء ، أو عليه 
  :على أمته ، ثالثة أقوالٍ 

  .قول سعيد بن جبريٍ لتوجه اخلطاب إليه : األول 
  .كان قياُم الليل فريضة على النيب صلى اهللا عليه وسلم واألنبياء قبله : قول ابن عباسٍ ، قال : الثاين 

أن « : » مسلم « قول عائشة وابن عباس أيضاً وهو الصحيح أنه كان فرضاً عليه وعلى أمته ، ملا روى : الثالث 
: أنبئيين عن قيام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت : سعد بن هشام بن عامر قال لعائشة رضي اهللا عنها 

افترض قيام الليل يف أول هذه السورة  -عز وجل  -فإن اهللا : بلى ، قالت : قلت } ياأيها املزمل { : ألست تقرأ 
خامتتها اثين عشر شهراً يف السماء ،  -عز وجل  -ابه حوالً ، وأمسك اهللا ، فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصح

  .» يف آخر السورة التخفيف ، فصار قيام الليل تطوعاً بعد أن كان فريضة  -عز وجل  -حىت أنزل اهللا 
شهر رمضان كانوا يقومون حنواً من قيامهم يف } ياأيها املزمل { : ملا نزلت : وروى وكيع ، ويعلى ابن عباس قال 

  .حىت نزل آخرها ، وكان بني نزول أوهلا وآخرها حنو من سنة 

و



مكث النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه عشر سنني يقومون الليل ، فنزلت بعد عشر سنني : وقال سعيد بن جبري 
  .فخفف اهللا عنهم ]  ٢٠: املزمل [ } إِنَّ َربََّك َيعْلَُم أَنََّك َتقُوُم أدىن ِمن ثُلُثَيِ الليل َونِْصفَهُ { 

  .كان قيام الليل واجباً ، مث نسخ بالصلوات اخلمس : وقيل 
فاقرءوا َما { عسر عليهم متييز القدر الواجب فقاموا الليل كلَّه فشق ذلك عليهم فنسخ بقوله يف آخرها : وقيل 

  .وكان بني الوجوب ونسخه سنة ]  ٢٠: املزمل [ } َتَيسََّر ِمَن القرآن 
  .خ التقدير مبكة وبقي التهجد ، حىت نسخ باملدينة نس: وقيل 
، وألنه لو وجب عليه ]  ٧٩: اإلسراء [ } َوِمَن الليل فََتَهجَّْد بِِه َناِفلَةً لََّك { مل جيب التهجد قط لقوله : وقيل 

ف األصل ، والنسخ على خال]  ١٥٨: األعراف [ } واتبعوه { صلى اهللا عليه وسلم لوجب على أمته لقوله تعاىل 
  .، وألنه فرض تعيني املقدار أي املكلف وذلك ينايف الوجوب 

للناس يف هذا كالم كثري ، واستدالل على جواز استثناء األكثر ، . } إِالَّ قَِليالً نِّْصفَُه أَوِ انقص ِمْنُه قَِليالً { : قوله 
  .والنصف ، واعتراضات وأجوبة 

  :اعلم أن يف هذه اآلية مثانية أوجه : له بعون اهللا تعاىل  وها أنا أكذر ذلك حمرراً: قال شهاب الدين 
: [ استثناء من النصف ، كأنه قيل » إالَّ قَلْيالً « بدل بعض من كل ، و » اللَّْيلِ « بدل من » نِْصفُه « أن : أحدها 

بني أن : تخيري بني أمرين ال: عائد على النصف ، واملعىن » عليه « و » ِمْنُه « قُم أقل من نصف الليل ، والضمري يف 
، وبني أن خيتار أحد األمرين ومها النقصان من النصف ، والزيادة عليه ، ] يقوم أقل من نصف الليل على البت 

  .قاله الزخمشريُّ 

قم نصف الليل إال قليالً من نصف الليل ، قال : بأنه يلزم منه تكرار اللفظ ، ويصري التقدير « : وناقشه أبو حيَّان 
  .» هذا تركيب ينزه القرآن عنه و: 

سأذكره إن  -والوجه يف إشكال ، لكن ال من هذه احليثية ، فإن األمر فيها سهل بل ملعىن آخر : قال شهاب الدين 
يعين  -» قليالً « هو بدل من : والثاين : ، وجعل أبو البقاء هذا الوجه مرجوحاً فإنه قال  -شاء اهللا تعاىل قريباً 

، واهلاء فيهما للنصف ، » أو زِْد علْيِه « ، » أو انقُْص ِمْنُه « : وهو أشبه بظاهر اآلية ألنه قال : قال  -النصف 
قم نصف الليل إال قليالً ، أو انقص منه قليالً ، والقليل املستثىن غري : فلو كان االستثناء من النصف لصار التقدير 

  .مقدر فالنقصان منه ال يعقل 
هو الثلث فلم يكن : أن بعضهم قد عني هذا القليل ، فعن الكليب ، ومقاتل : جلواب عنه وا« : قال شهاب الدين 

، فأعاد « والقليل املستثىن غري مقدر فالنقصان منه ال يعقل » : القليل غري مقدر ، مث إن يف قوله تناقضاً فإنه قال 
د ينقدح هذا الوجه بإشكال قوي ، وهو ق: الضمري على القليل ، ويف األول أعاده على النصف ، ولقائل أن يقول 

قُْم نصف الليل إال قليالً ، مبعىن أنقص من نصف الليل ، ألن : أنه يلزم منه تكرار املعىن الواحد ، وذلك أن قوله 
قم نصف الليل إال القليل من النصف ، وقم نصف الليل ، أو » : ذلك القليل ، هو مبعىن النقصان وأنت إذا قلت 

وجدهتما مبعىن واحد ، وفيه دقة فتأمله ، ومل يذكر احلويفُّ غري هذا الوجه املتقدم ، وقد عرف « ف انقص من النص
استثناء من النصف « إالَّ قَِليالً » و « الليل » بدل من « نِصفَُه » : ما فيه ، وممن ذهب إليه أيضاً الزجاُج فإنه قال 

قُم نصف الليل ، أو انقص من النصف قليالً إىل الثلث : ، واملعىن  عائد للنصف« َعلْيِه » و « ِمْنُه » ، والضمري يف 
  .» قم ثلثي الليل ، أو نصفه ، أو ثلثه : ، أو زد عليه إىل الثلثني ، فكأنه قال 

والتقديرات اليت يربزوهنا ظاهرة حسنة إال أن التركيب ال يساعد عليها ملا عرفت من « : قال شهاب الدين 



  .» اً اإلشكال املذكور آنف
  .وإليه ذهب الزخمشري وأبو البقاء ، وابن عطية » قَِلْيالً « بدالً من » نِصفَُه « أن يكون : الثاين 

بني قيام النصف بتمامه : وكان ختيرياً بني ثالث « قَِلْيالً » بدالً من « نِصفَهُ » وإن شئت جعلت « : قال الزخمشريُّ 
  .» ئد عليه ، وإنَّما وصف النصف بالقلة بالنسبة إىل الكل ، وبني قيام الناقص منه ، وبني قيام الزا

  .كما تقدم » اللَّْيلِ « وهذا هو الذي جعله أبو البقاء أشبه من جعله بدالً من 
إما أن « نصفُه » ، فالضمُري يف « إالَّ قليالً » بدالً من « نِصفَُه » وإذا كان « : إال أن أبا حيان اعترض هذا ، فقال 

ال جائزٍ أن يعود على املبدل منه؛ ألنه يصري استثناء « اللْيل » املبدل منه ، أو على املستثىن منه ، وهو يعود على 
اللَّْيلِ » إال قليالً نصف القليل ، وهذا ال يصح له معىن ألبتَّة ، وإن عاد الضمري إىل : جمهول من جمهول ، إذ التقدير 

قم الليل نصفه ، : ، إذ كان يكون أخصر ، وأفصح ، وأبعد عن اإللباس « اللْيلِ » فال فائدة يف االستثناء من « 
قم الليل نصفه إال قليالً : وأنَّ التقدير « نِْصفَهُ » استثناء من البدل ، وهو « إالَّ قَليالً » : وقد أبطلنا قول من قال 

عائد على « نِْصفَُه » ، والضمري يف «  إالَّ قَِليالً» بدل من « نِصفَُه » منه ، أي من النصف ، وأيضاً ففي دعوى أن 
إال نصفه فال تقمه ، أو انقص من النصف : ، إطالق القليل على النصف ، ويلزم أيضاً أن يصري التقدير « اللْيلِ » 

  .» الذي ال تقومه ، وهذا معىن ال يصلح ، وليس املراد من اآلية قطعاً 
ا ، وال يلزم حمذور ، أما ما ذكره من أنه يكون استثناء جمهول يقول جبواز عوده على كل منهم: قال شهاب الدين 

من جمهول فممنوع ، بل هو استثناء معلوم من معلوم ، ألنا بينا أن القليل قدر معني وهو الثلث ، والليل ليس 
، وقال ]  ٦٦: النساء [ } مْ مَّا فََعلُوُه إِالَّ قَِليلٌ مِّْنُه{ : مبجهول ، وأيضاً فاستثناء املبهم قد ورد ، قال اهللا تعاىل 

ألنه بدل جمهول من جمهول ، : ، وكان حقه أن يقول ]  ٢٤٩: البقرة [ } فَشَرُِبواْ ِمْنُه إِالَّ قَِليالً مِّنُْهْم { : تعاىل 
كيت وكيت ، أما األخصر ، فمسلم وأما أنه يلبس ، فممنوع ، » أخصر منه ، وأوضح « وأما ما ذكره من أنه 

[ جيوز استثناء النصِف ، واألكثر ، : عن اللفظ الذي ذكره ألنه أبلغ ، وهبذا الوجه استدل من قال وإمنا عدل 
ووجه الداللة على األول أنه جعل قليالً مستثىن من الليل مث فسَّر ذلك القليل بالنصف ، فكأنه قيل قم الليل إال 

، فيكون قد استثىن الزائد على » انْقُْص ِمْنُه « على »  أْو زِْد علْيِه« أنه عطف : ووجه الداللة على الثاين ] نصفه 
عائد على النصف وهو استدالل ضعيف ألن الكثرة إنَّما جاءت » َعلْيِه « ويف » ِمْنُه « النصف ، ألن الضمري يف 

، ال  له عندي عشرةٌ إال مخسة درمهاً درمهاً ، فالزيادة على النصف بطريق العطف: بالعطف ، وهو نظري أن يقول 
  .بطريق أن االستثناء أخرج األكرب بنفسه 

َعلْيِه « و » ِمْنُه « أيضاً كما تقدَّم يف الوجه األول ، إال أن الضمري يف [ » الليل « بدل من » نِصفَهُ « إن : الثالث 
قُمِ  {ملا كان معىن : وإن شئت قلت « : وإليه ذهب الزمشخريُّ ، فإنه قال ] عائد على األقل من النصف ، » 

» قم أقل من نصف الليل ، فريجع الضمري يف : إذا أبدلت النصف من الليل يكون املعىن } الليل إِالَّ قَِليالً نِّْصفَهُ 
قم أقل من نصف الليل ، أو قم أنقص من ذلك األقل ، أو : ، إىل األقل من النصف ، فكأنه قيل « َعلْيِه » و « ِمْنُه 

  .» يري فيما وراء النصف بينه وبني الثلث أزيد منه قليالً ، فيكون التخ

كما تقدم؛ إال أنك جتعل القليل الثاين ربع الليلِ ، وقد أوضح » قَِلْيالً « بدالً من » نِصفَهُ « أن يكون : الرابع 
الثاين « قَِليالً » وفسرته به أن جتعل « قَِلْيالً » من « نِْصفَُه » وجيوز إذا أبدلت « : الزخمشري هذا أيضاً ، فقال 

أو انقص منه قليالً نصفه ، وجتعل املزيد على هذا القليل أعين الربع : مبعىن نصف النصف مبعىن الربع ، كأنه قيل 



أو زد عليه قليالً نصفه ، وجيوز أن جتعل الزيادة لكوهنا مطلقة تتمة الثلث ، فيكون ختيرياً : نصف الربع ، كأنه قيل 
  .نتهى ا» بني النصف ، والثلث ، والربع 

  :وقد أكثر الناس يف هذه اآلية ، وفيها وجهان ملخصان : فقال : واختار ابن اخلطيب هذا الوجه مع الوجه الثاين 
إِنَّ َربََّك َيعْلَُم أَنَّكَ { : ، هو الثلث ، ألن قوله تعاىل يف آخر السورة » إِالَّ قَلْيالً « : أن القليل يف قوله : أحدمها 

، يقتضي أن أكثر املقادير الواجبة هو الثلثان ، فيكون قياُم الثلث جائزاً ، وهو } لُثَيِ الليل وَنِْصفَُه َتقُوُم أدىن ِمن ثُ
« : أو قم نصفه ، من باب قوهلم : فمعناه » نِْصفَهُ « : قم ثلثي الليل ، مث قال : فكأنه قيل } إالَّ قَِليالً { : قوله 

قم الثلثني ، أو قم النصف ، أو انقص : ة ، فحذف العاطف ، فالتقدير على اإلباح» جالس احلسن ، أو ابن سريين 
من النصف ، أو زد عليه ، فعلى هذا يكون الثلثان أقصى الزيادة ، والثلث أقصى النقصان ، فيكون الواجب هو 

النيب صلى  أن يكون» ثلثه « و » نصفه « فيلزم على قراءة اخلفض يف : الثلث ، والزائد عليه مندوباً ، فإن قيل 
إِنَّ َربََّك َيعْلَُم أَنََّك َتقُوُم أدىن ِمن ثُلُثَيِ الليل َونِْصفَهُ { : اهللا عليه وسلم ترك من الواجب األدىن ، ألنه تعاىل قال 

فيكون املعىن أنك تقوم أقل من الثلثني ، وأقل من النصف وأقل من الثلث ، فإذا كان الثلث واجباً كان } َوثُلُثَُه 
  صلى اهللا عليه وسلم تاركاً للواجب؟النيب 
َعِلَم أَن لَّْن ُتْحُصوهُ { : املقدر للشيء قد ينقص منه لعدم انضباطه ألنه باجتهاد فرمبا أخطأ ، فهو كقوله تعاىل : قلنا 
  ] . ٢٠: املزمل [ } 

ملكلف بالنصف ال خيرج عن ألن النصف قليل بالنسبة إىل الكل ألن ا» قَِلْيالً « تفسري ل » نِْصفَُه « أن : الثاين 
العهدة بيقني ، إال بزيادة شيء قليل عليه فيصري يف احلقيقة نصفاً وشيئاً ، فيكون الباقي بعد ذلك أقل من النصف ، 

قم نصف الليل ، أو انقص منه نصفه ، وهو الربع ، أو زد عليه نصفه ، وهو الربع ، فيصري اجملموع ثالثة : فاملعىن 
اً بني أن يقوم متام النصف ، أو ربع الليل ، أوثالثة أرباعه ، وحينئذ يزول اإلشكال بالكلية ، أرباع ، فيكون خمري

} إِنَّ َربَّكَ َيْعلَُم أَنََّك َتقُوُم أدىن ِمن ثُلُثَيِ الليل وَنِْصفَُه َوثُلُثَُه { : ألن الربع أقل من الثلث ، وذلك أن قوله تعاىل 
مل يقم ثلثي الليل ، وال نصفه وال ثلثه ، ألن الواجب ملا كان هو الربع فقط ، مل يدل على أنه صلى اهللا عليه وسلم 

  .يلزم ترك قيام الثلث 

، } إِالَّ قَِليالً { : اسم جنس ، مث قال » اللْيل « استثناء من القيام ، فيجعل } إِالَّ قَِليالً { أن يكون : الوجه اخلامس 
أي تترك يف قيامها القدر البني وحنوه ، وهذا النظر حيسن مع القول بالندب ، قاله إال الليايل اليت ُتِخلّ فيها ، : أي 

  .ابن عطية ، احتماالً من عنده وهذا خالُف الظاهرِ ، وهو تأويل بعيد 
  .» أعطه درمهاً درمهني ثالثة « : كقولك : األصل قم الليل إال قليالً أو نصفه ، قال : قال األخفش : السادس 

« : جداً ، ألن فيه حذف حرف العطِف ، وهو ممنوٌع ، مل يرْد منه إال شيء شاذ ممكن تأويله ، كقوهلم وهذا ضعيف 
  .» أكَلُت حلْماً َسَمكاً َتمْراً 

  ]اخلفيف : [ وقول اآلخر 
  يَْنزِعُ الُودَّ يف فُؤاِد الكَرميِ... كَْيَف أصْبْحَت كْيَف أْمسْيَت ممَّا  - ٤٩٢٠

  .كيف أصبحت ، وكيف أمسيت ، وقد خرج الناس هذا على بدل النداء : ، وكذا » ومتراً حلماً ومسكاً « : أي 
األمر بالقيام ، والتخيري يف الزيادة ، والنقصان وقع على الثلثني يف آخر الليل ، ألن الثلث : قال التربيزي : السابع 

أو زِدْ « ثلثي الليل إال قليالً أي ما دون نصفه قم : األول وقت العتمة ، واالسثتناء وارد على املأمورية ، فكأنه قال 
، أي على الثلثني ، فكان التخيري يف الزيادة ، والنقصان واقعاً على الثلثني ، وهذا كالم غريب ال يظهر من » علْيِه 



  .هذا التركيب 
» نِْصفَُه « : قال  قم نصفه ، حكاه مكي عن غريه ، فإنه: منصوب على إضمار فعل ، أي » نِْصفَهُ « أن : الثامن 

  .» اللْيلِ « بدل من 
  .» قم نصفه : انتصب على إضمار « : وقيل 

  .» وهذا يف التحقيق ، وهو وجه البدل الذي ذكره أوالً ، ألن البدل على نية تكرار العامل « : قال شهاب الدين 
  فصل يف نسخ األمر بقيام الليل

إِنَّ رَبََّك َيْعلَمُ أَنََّك َتقُوُم { : أن الناسخ قوله تعاىل : بن عباس وعائشة اختلفوا يف الناسخ لألمر بقيام الليل ، فعن ا
أنه منسوخ : وعن ابن عباس أيضاً } َعِلَم أَن لَّن ُتْحُصوُه { : قوله تعاىل : إىل آخرها ، وقيل } أدىن ِمن ثُلُثَيِ الليل 

هو منسوخ بالصلوات : أيضاً ، والشافعي وابن كيسان ، وعن عائشة } َعِلَم أَن َسَيكُونُ مِنكُْم مرضى { بقوله 
  .} فاقرءوا َما تََيسََّر ِمْنُه { : الناسخ قوله تعاىل : اخلمس ، وقيل 

{ : قاموا حىت ورمت أقدامهم وسوقهم مث نزل قوله تعاىل } ياأيها املزمل { ملا نزلت : قال أبو عبد الرمحن السلمي 
  .} فاقرءوا َما َتَيسََّر ِمْنهُ 

{ : وهو فرض نسخ به فرض كان على النيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة لفضله كما قال تعاىل : قال بعض العلماء 
  .} َوِمَن الليل فَتََهجَّْد بِهِ َناِفلَةً لََّك 

] .  ٤٣: البقرة [ } َوأَِقيمُواْ الصالة { : والقول األول يعم مجيع هذه األقوال ، وقد قال تعاىل « : قال القرطيبُّ 
إن الناسخِ الصلوات اخلمس ، وذهب احلسن وابن سريين إىل أن صالة الليل كانت : فدخل فيها قول من قال 

احلمد هللا تطوع بعد : فريضة على كلِّ مسلمٍ ، ولو على قدر حلب شاة ، وعن احلسن أيضاً أنه قال يف هذه اآلية 
  .» يف قيامه من الترغيب ، والفضل يف القرآن ، والسنة ملا جاء  -إن شاء اهللا تعاىل  -الفريضة ، وهو الصحيح 

كنت أجعل للنيب صلى اهللا عليه وسلم حصرياً يصلي عليه من الليل ، فتسامع « : قالت عائشة رضي اهللا عنها 
الناس به فلما رأى مجاعتهم كره ذلك ، وخشي أن يكتب عليهم قيام الليل ، فدخل البيت كاملغضب ، فجعلوا 

أيَُّها النَّاُس تكلَّفُوا ِمن العمل ما ُتطيقُونَ ، فإنَّ اللَّه ال َميلُّ من الثواب » : ويتفلون ، فخرج إليهم فقال يتحنحون ، 
، فكتب عليهم ، وأنزل } ياأيها املزمل { ، فنزلت « حتَّى َتملُّوا من العملِ ، وإنَّ َخْيَر العَملِ أدومُه ، وإنْ قَلَّ 

إِنَّ رَبََّك َيْعلَمُ { : ن أحدهم لريبط احلبل ، فيتعلق به ، فمكثوا مثانية أشهرٍ ، فنزل قوله مبنزلة الفريضة حىت إن كا
  .، فردهم اهللا إىل الفريضة ، ووضع عنهم قيام الليل ، إال ما تطوعوا به } أَنََّك َتقُوُم أدىن ِمن ثُلُثَيِ الليل 

وباقيه يدل على أن « وإنْ قَلَّ » : يف الصحيح ، إىل قوله ومعىن حديث عائشة رضي اهللا عنها ثابت : قال القرطيبُّ 
« صحيح مسلم » نزل باملدينة ، وأهنم مكثوا مثانية أشهرٍ يقومون ، وقد تقدم عنها يف } ياأيها املزمل { قوله تعاىل 

  .حوالً 
: بن عباس رضي اهللا عنه وهو ستة عشر شهراً مل يذكر غريه عنها ، وذكر عن ا: وحكى املاورديُّ عنها قوالً ثالثاً 

فأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد كان فرضاً عليه ، وقيل : وآخرها سنة ، قال « املُزمِّل » أنه كان بني أول 
  :يف نسخه عنه قوالن 

  .أنه كان فرضاً عليه إىل أن مات : أحدمها 
  :قوالن  أنه نسخ عنه كما نسخ عن أمته ، ويف مدة فرضه إىل أن نسخ: والثاين 
  .املدة املفروضة على أمته يف القولني املاضيني ، يريد قول ابن عباس حوالً ، وقول عائشة ستة عشر شهراً : أحدمها 



  .« أهنا عشر سنني إىل أن خفف عنه بالنسخ » : الثاين 
وهينة ، وبينه تبييناً مع تدبر ال تعجل يف قراءة القرآِن بل اقرأه على مهل : ، أي } َورَتِّلِ القرآن تَْرتِيالً { : قوله 

  .املعاين 

بفتح العني وكسرها إذا كان حسن التنضيد ، ورتلت الكالم » ثغر رتل ورتل « : أصله من قوهلم : قال املربد 
  .ثغر رتل إذا كان بني الثنايا افتراق قليل : ترتيالً ، إذا مجلت فيه ، ويقال 

  .ب األمر به ، وأنه مما ال بد منه للقارىء تأكيد يف إجيا} تَْرتِيالً { : فقوله تعاىل 
أَْم َتسمُعوا إىل قولِ اللَِّه تعاىل » : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر برجل يقرأ آية ويبكي ، فقال « : روى احلسن 

  .« ، هذا الترتيل } َورَتِّلِ القرآن تَْرتِيالً { : 
ُيؤَتى بِقَارِىء القُرآِن َيْوم » : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ر: عن عبد اهللا بن عمرو قال « أبو داود » وروى 

اقَْرأ واْرَق ورتلْ كََما كُْنَت ُترتِّلُ يف الدُّنيا فإنَّ منزلتك ِعْنَد آِخرِ : الِقيامِة ، فُيوقَُف ِفي أول َدرجِ اجلنَِّة ، ويقال له 
  .« آية تقرؤها 

) ٧(إِنَّ لََك ِفي النََّهارِ سَْبًحا طَوِيلًا ) ٦(إِنَّ نَاِشئَةَ اللَّْيلِ ِهيَ أََشدُّ َوطْئًا َوأَقَْوُم ِقيلًا ) ٥(ا إِنَّا َسُنلِْقي َعلَْيَك قَْولًا ثَِقيلً
  ) ٩(لًا َربُّ الَْمْشرِقِ َوالَْمغْرِبِ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو فَاتَِّخذُْه َوِكي) ٨(َواذْكُرِ اْسَم َربَِّك َوَتبَتَّلْ إِلَْيِه َتبِْتيلًا 

  .مستأنفة » إنَّا َسُنلقي « : ، اجلملة من قوله } إِنَّا َسُنلِْقي َعلَْيَك قَْوالً ثَِقيالً { : قوله 
وأراد هبذا االعتراض أن ما كلفه من قيام الليل من مجلة « : مث قال » وهذه اآلية اعتراض « : وقال الزخمشريُّ 

ن ، ألن الليل وقت السبات ، والراحة ، واهلدوء فال بد ملن أحياه من التكاليف الثقيلة الصعبة اليت ورد هبا القرآ
  .انتهى » مضادة لطيفة ، وجماهدة لنفسه 

مطابق } إِنَّ َناِشئَةَ الليل ِهَي أََشدُّ وَطْأً { : يعين باالعتراض من حيثُ املعىن ، ال من حيث الصناعة ، وذلك أن قوله 
  .به االعتراض من حيث دخوله بني هذين املناسبتني ، فكأنه شا» قُمِ اللْيل « : لقوله 

  فصل يف معىن اآلية
يثقل محله ، ألن الليل للمنام فمن أجر بقيام أكثره ، مل » قَْوالً ثَقْيالً « سنلقي عليك بافتراض صالة الليل : املعىن 

  .العبد  يتهيأ له ذلك إال حبمل مشقة شديدة على النفس ، وجماهدة الشيطان فهو أمر يثقل على
. فرائضه وحدوده  -واهللا  -ثقيل : املعىن سنوحي إليك القرآن وهو ثقيل يثقل العمل بشرائعه قال قتادة : وقيل 

  .حالله وحرامه : وقال جماهد 
  .العمل به : وقال احلسن 

  .ثقيل بالوعد ، والوعيد ، واحلالل واحلرام : وقال أبو العالية 
  .» يبطل أدياهنم ملنافقني ألنه يهتك أسرارهم ، وثقيل على ا« : وقال حممد بن كعب 

  .على الكفار ملا فيه من االحتجاج عليهم ، والبيان لضاللتهم وسب آهلتهم : وقيل 
  .فالن ثقيل عليَّ ، أي يكرم علّي : ثقيل مبعىن كرمي ، مأخوذ من قوهلم : وقال السديُّ 
  .رزيناً : أي » ثَقِْيالً « : وقال الفراُء 

  .ال قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد ثقيل ال حيمله إ: وقال احلسن بن الفضل 



  .هو ثقيل مبارك يف الدنيا يثقل يف امليزان يوم القيامة : وقال ابن زيد 
  .أي ثابت كثبوت الثقيل يف حمله ، ومعناه أنه ثابت اإلعجاز ال يزول إعجازه أبداً : ثقيل : وقيل 

فوائده ، ومعانيه بالكلية ، فاملتكلمون غاصوا يف حبار مبعىن أن العقل الواحد ال يفي بإدراك : ثقيل : وقيل [ 
معقوالته ، والفقهاء حبثوا يف أحكامه ، وكذا أهل اللغة ، والنحو ، وأرباب املعاين ، مث ال يزال كل متأخر يفوز منه 

ل الثقيل بفوائد ما وصل إليها املتقدمون فعلمنا أن اإلنسان الواحد ال يقوى على االشتغال حبمله ، فصار كاجلب
.الذي يعجز اخللق عن محله   [  

هو الوحي ، كما جاء يف اخلرب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته ، وضعت : وقيل 
  .« على األرض فما تستطيع أن تتحرك ، حىت ُيسَرَّى عنه  -يعين صدرها  -جراهنا 

ال إلَه إالَّ اللَُّه َخفيفَةٌ على » : ، ألنه ورد يف اخلرب « ال إلَه إالَّ اللَُّه »  :هو قول : القول الثقيل هنا : وقال القشريي 
  .« اللِّسانِ ثَِقيلةٌ يف اِمليَزاِن 

  .} إِنَّ نَاِشئَةَ الليل { : قوله 

  :يف الناشئة أوجه 
« ، أي تنهض وترفع من النفس الناشئة بالليل اليت تنشأ من مضجعها للعبادة : أهنا صفة حملذوف ، أي : أحدها 

  ]الطويل : [ إذا ارتفعت ، ونشأ من مكانه ونشر إذا هنض ، قال » نشأت السحابة 
  وألَصَق ِمْنَها ُمشرِفَاِت القَماِحِد... َنَشأَنا إىل ُخوصِ َبَرى نيََّها السَُّرى  - ٤٩٢١
م وهنض ، فيكون كالعافية والعاقبة ، قاهلما إذا قا» نشأ « أهنا مصدر مبعىن قيام الليلِ ، على أهنا مصدر من : الثاين 

  .الزخمشري 
  .قام من الليل : أهنا بلغة احلبشةِ نشأ الرجل ، أي : الثالث 

طائفة ، أو فرقة : أهنا صفة لشيء يفهم اجلمع ، أي : قائم ، يعين : فعلى هذا هي مجع ناشىء ، أي : قال أبو حيان 
  .» فاعلة « ال جيمع على » فاعل « نائشة ، وإال ف 

فلعله أراد أن الكلمة عربية ، ولكنها . نشأ ، أي قام : يقولون [ « احلبشة » : قال ابن مسعود « : قال القرطيب 
  .» غالبة عليهم ، وإالَّ فليس يف القرآن ما ليس من لغة العرب ] شائعة يف كالم احلبشة 

  .ا تنشأ شيئاً بعد شيء ساعاته ، وأوقاته؛ ألهن: } إِنَّ نَاِشئَةَ الليل { : الرابع 
نشأ الشيء ينشأ إذا ابتدأ ، وأقبل شيئاً بعد شيء فهو ناشىء ، : ألهنا تنشأ أوالً فأوالً ، يقال « : قال القرطيبُّ 

ساعات الليل الناشئة ، فاكتفى بالوصف عن االسم فالتأنيث للفظ الساعة ، ألن كل : وأنشأه اُهللا فنشىء ، فاملعىن 
  .» ساعة حتدث 

مبا كان بعد العشاء ، إن كان قبلها فليس بناشئة ، وخصصتها عائشة رضي اهللا عنها : يدها احلسن وابن عبَّاسٍ وق
  .بأن تكون بعد النوم ، فلو مل يتقدَّمها نوم مل تكن ناشئة 

  .} ِهَي أََشدُّ َوطْأً { : قوله 
  .بفتح الواو وسكون الطاء : لباقون بكسر الواو ، وفتح الطاء بعدها ألف ، وا: قرأ أبو عمرو وابن عامرٍ 

  .، بكسر الواو وسكون الطاء » وِطْأً « : وقرأ قتادة وشبل عن أهل مكة 
، وبفتحها « بكسر الواو مبعىن مواطأة » وِطْأ « : وظاهر كالم أيب البقاء أنه قرىء بفتح الواو مع املد ، فإنه قال 

قَاتلَ » مصدر « ِقتَال » ك « وِطَاء » مصدره : والوطاء وهو مصدر وطىء ، « فعل » اسم للمصدر ، ووطأ على 



يواطىء قلبها لساهنا إن أردت النفس ، ويواطىء قلب النائم فيها لسانه إن : أهنا أشد ُمواطأة ، أي : ، واملعىن « 
  .أردت القيام ، أو العبادة ، أو الساعات ، أو أشد موافقة ملا يراد من اخلشوع واإلخالص 

على معىن أشد ثبات قدم ، وأبعد من الزلل وأثقل وأغلظ من صالة النهار على :  -لفتح والكسر با -والوطء 
فانتصابه على : وعلى كل تقدير « اللَُّهمَّ اشُدْد وطْأتَك على ُمَضر » :  -عليه الصالة والسالم  -املصلي من قوله 

  .التمييز 
  .} َوأَقَْوُم ِقيالً { : قوله 

إن أقوم ، : ، فقال « وأقَْوُم » يا أبا محزة إمنا هي : له : فقيل « وأصوب ِقْيالً » : أنساً قرأ  أن: حكى الزخمشريُّ 
باحلاء  -]  ٢٥: اإلسراء [ } فَحَاُسوا ِخاللَ الدِّيَارِ { : وأصوب وأهيأ ، واحد ، وأنَّ أبا السرار الغنوي كان يقرأ 

  .سوا واحد جَاسوا وحا: هي باجليم فقال : فقيل له  -املهملة 

وغرضه من هاتني احلكايتني ، جواز قراءة القرآن باملعىن ، وليس يف هذا دليل؛ ألنه تفسريُ « : قال شهاب الدين 
معىن ، وأيضاً ، فالذي بني أيدينا قرآن متواتر ، وهذه احلكاية آحاد ، وقد تقدم أن أبا الدرداء كان ُيقْرِىُء رجالً ، 

طعام اليتيم ، فلما تربم منه قال : ، فجعل الرجل يقول ]  ٤٤-٤٣: الدخان [ } اُم األثيم إِنَّ َشَجَرةَ الزقوم طََع{ 
طعام الفاجر يا هذا ، فاستدل به على ذلك من يرى جوازه ، وليس فيه دليل ، ألن مقصود أيب الدرداء بيان : 

  .» املعىن فجاء بلفط مبني 
إن من قرأ حبرف يوافق معىن حرف من القرآِن ، فهو مصيب : وذهب بعض الزائغني إىل أن من قال : قال األنباري 

إذا مل خيالف ومل يأت بغري ما أراد اهللا ، واحتجوا بقول أنس هذا ، وهذا قول ال يعرج عليه ، وال يلتفت إىل قائله ، 
د للَِّه َربِّ احلم{ ألنه لو قرىء بألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها ، واشتملت على غايتها جلازأن يقرأ يف موضع 

الشكر للباري ملك املخلوقني ، ويتسع األمر يف هذا ، حىت يبطل لفظ مجيع القرآن ، ويكون التايل له } العاملني 
َنزلَ « : كاذباً على رسوله صلى اهللا عليه وسلم وال حجة هلم يف قول ابن مسعود  -تعاىل  -مفترياً على اهللا 

؛ ألن هذا احلديث يوجب أن القراءات »تعلم ، وتعال ، وأقبل : هو كقول أحدكم  القرآنُ على َسْبَعةِ أحُْرٍف ، إمنا
املنقولة باألسانيد الصحاح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا اختلفت ألفاظها ، واتفقت معانيها ، كان ذلك فيها 

اهللا عليه وسلم وأصحابه ، وتابعوهم ، ، فأما ما مل يقرأ به النيب صلى « ، وتعال ، وأقبل » َهلُمَّ « مبنزلة اخلالف يف 
فإن من أورد حرفاً منه يف القرآن هبت ، ومال ، وخرج عن مذهب الصواب ، وحديثهم الذي جعلوه قاعدهتم يف 

  .انتهى . هذه الضاللة ال يصححه أهل العلم 
  فصل يف فضل صالة الليل

وأن االستكثار من صالة الليل بالقراءة فيها ما أمكن  بيَّن تعاىل يف هذه اآلية فضل صالِة الليل على صالة النَّهار ،
  .هذه ناشئة الليل : أعظم لألجر ، وأجلب للثواب ، كان علي بن احلسني يصلي بني املغرب ، والعشاء ، ويقول 

  .أول ساعاته « ناشئة الليل » : قال يف الصحاح . هو بدوام الليل : وقال عطاء وعكرمة 
  .هي الليل كلُه ، ألنه ينشأ بعد النهار ، وهو اختيار مالك : مها وقال ابن عباس وجماهد وغري

  .« وهو الذي يعطيه اللفظ ويقتضيه اللغة » : قال ابن العريب 
إمنا الناشئة القيام بالليل بعد النوم ، ومن قال قبل : وجماهد  -أيضاً  -وقالت عائشة رضي اهللا عنها وابن عباس 

  .النوم فما قام ناشئة 
  .هو القيام من آخر الليل : ان وابن كيسان وقال مي



أثقل على املصلي من ساعات النهار ، ألن الليل وقت منام وراحة فإذا قام إىل : ، أي } أََشدُّ َوطْأً { : وأما قوله 
فهو : صالة الليل ، فقد حتمل املشقة العظيمة ، هذا على قراءة كسر الواو ، وفتح الطاء ، وأما على قراءة املد 

: فالن مواطىء امسه امسي ، أي : وافقت على األمر من الوفاق ، تقول : ، أي » واطَأْت وِطاًء وُمواطَأةً « مصدر 
موافقه ، فاملعىن أشد موافقة بني القلب ، والبصر ، والسمع واللسان النقطاع األصوات ، واحلركات ، قاله جماهد 

أشدّ : ليوافقوا ، وقيل : ، أي ]  ٣٧: التوبة [ } ةَ ما حرم اهللا ليواطؤوا عدَّ{ : وابن مليكة وغريمها ، قال تعاىل 
  .مهاداً للتصرف يف التفكر والتدبر 

الثبات ، : أشد ثباتاً من النهار ، فإن الليل خيلو فيه اإلنسان مبا يعمله فيكون ذلك أثبت للعمل ، والوطء : وقيل 
  .وطئتُ األرض بقدمي : تقول 
أشد استقامة واستمراراً على الصواب ، ألن : القراءة بالليل أقوم منها بالنهار ، أي : أي } يالً َوأَقَْوُم ِق{ : وقوله 

  .األصوات هادئة ، والدنيا ساكنة ، فال يضطرب على املصلي ما يقرأه 
  .أصوب للقراءة وأثبت للقول؛ ألنه زمان التفهم : وقال قتادة وجماهد 

  .ليل أشد استقامة لفراغ البال بال: وقيل 
  .أعجل إجابة للدعاء ، حكاه ابن شجرة : وقيل 

  .عبادة الليل أمت نشاطاً وأمت إخالصاً ، وأكثر بركة : وقال عكرمة 
  .} إِنَّ لََك ِفي النهار سَْبَحاً طَوِيالً { : قوله 

يف املاء ، وهي  ، وهو استعارة للتصرف يف احلوائج من السباحة» سَبح « باحلاء املهملة ، وهو مصدر : قرأ العامة 
  .البعد فيه 

شديد » اجلري ، والدوران ، ومنه السباحة يف املاء لتقلبه بيديه ورجليه ، وفرس سابح « السَّْبُح : وقال القرطيبُّ 
  ]الطويل : [ قال امرؤ القيس . « اجلري 
  ركَّلِأثَْرنَ غَُباراً بالكَديدِ املُ... ِمَسحٍّ إذَا السَّاحبَاُت َعلى الَوَنى  - ٤٩٢٢

  .إن لك فراغاً للحاجات بالنهار : الفراغ ، أي : السبح : وقيل 
. يعين فراغاً طويالً يعين لنومك ، وراحتك فاجعل ناشئة الليل لعبادتك « سَْبحاً طَوْيالً » : وعن ابن عباس وعطاء 

  .باخلاء املعجمة « سَْبخاً » : وقرأ حيىي بن يعمر ، وعكرمة وابن أيب عبلة 
استعارة من سبخ الصوف ، وهو نفشه ، ونشر أجزائه النتشار اهلمِّ ، » : فقال الزخمشريُّ : يف تفسريها  واختلفوا

  .« وتفريق القلب بالشواغل 
  .« خففها عنك : سبخ اهللا عنك احلمى ، أي » : التسبيخ ، التخفيف ، حكى األصمعيُّ : وقيل 

  ]الطويل : [ قال الشاعر 
  إذَا قدَّر الرَّمحُن َشْيئاً فكَائُِن... اهلَمَّ واْعلَْم بأنَُّه فََسبِّْخ علْيَك  - ٤٩٢٣

ال ُتسبِِّخي « : قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعائشةَ ، وقد دعت على سارق ردائها » خفف ، ومنه : أي 
  .ال ختففي إمثه : ، أي » بُدَعائِك علْيِه 

سبائخ؛ قال : قطعة من القطن ، واجلمع : مديه ، والسبيخة  :سبخي قُطنِك ، أي : املد ، يقال : التسبيخ : وقيل 
  ]البسيط : [ األخطل يصف صائداً وكالباً 

  ُيذْرِي َسباِئَخ قُطْنٍ َنْدُف أوَْتارِ... فَأْرسلُوُهنَّ ُيذْريَن التُّراَب كَما  -٤٩٢٤



ينام : معناه نوماً ، أي : وقاال  -جمة باخلاء املع -« سَْبخاً » : قرأ ابن يعمر وعكرمة « : وقال أبو الفضل الرازي 
  .» فال جتاوز عنه : بالنهار؛ ليستعني به على قيام الليل ، وقد حتتمل هذه القراءة غري هذا املعىن ، لكنهما فسراها 

، يف هذا نظٌر ، ألهنما غاية ما يف الباب اهنما نقال هذه القراءة ، وظهر هلما تفسريها مبا ذكر « : قال شهاب الدين 
  .» وال يلزم من ذلك أنه ال جيوز غري ما ذكر من تفسري اللفظة 

  .« السكون : التردد واالضطراب ، والسبح  -باخلاء املعجمة  -السَّْبُخ : وقال ثعلب 
  .، أي فسكُِّنوَها باملَاِء « احلُمَّى من فَْيحِ َجهنََّم فَسبُِّحوَها باملَاء » : ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .النوم والفراغ ، فعلى هذا يكون من األضداد ، ويكون مبعىن السبح باحلاء املهملة : السَّْبُخ : وقال أبو عمرو 
  .ادعه بأمسائه احلسىن ليحصل لك مع الصالة حممود العاقبة : ، أي } واذكر اسم رَبَِّك { : قوله 
  .اقصد بعملك وجه ربِّك : وقيل 

  .لرمحن الرحيم يف ابتداء صالِتك توصلك بركة قراءهتا إىل ربك وتقطعك عما سواه اقرأ باسم اهللا ا: وقال سهل 
  .اذكر اسم ربِّك يف وعده ، ووعيده؛ لتتوفّر على طاعته وتعدل عن معصيته : وقيل 

  .بالنهار : صلِّ لربِّك ، أي : وقال الكليب 
َوُهَو الذي جََعلَ { : هو قسيمه ، وقد قال تعاىل وهذا حسن ، ألنه ملا ذكر الليل ذكر النهار ، إذ : قال القرطيبُّ 

  ] . ٦٢: الفرقان [ } الليل والنهار ِخلْفَةً لَِّمْن أَرَاَد أَن َيذَّكََّر 
تفعُّل « » تفعَّل » ، هذا مصدر على غري املصدر ، وهو واقع موقع التبتل ، ألن مصدر } َوَتبَتَّلْ إِلَْيِه َتبِْتيالً { : قوله 

صرَّف تصريفاً؛ كقول اآلخر » حنو « فعَّل » فمصدر « التفعيل » ، وأما « رَّف تصرُّفاً ، وتكرَّم تكرُّماً تص» حنو « 
  ]الرجز : [ 

  .» التفعل « موقع » االنفعال « فأوقع ... وقَْد َتطَوَّْيَت اْنطواَء اِحلْضبِ  - ٤٩٢٥
  .على معناه مراعاةً حلق الفواصل بتل نفسه ، فجيء به » تبتَّل « ألنَّ معىن : قال الزخمشريُّ 

  .قطعته : انقطعت من النكاح ، وبتلت احلبل : االنقطاع ، ومنه امرأة بتول ، أي : والبَْتلُ 
ترك : طَلْقةٌ َبْتلةٌ ، يعنون انقطاعها عن صاحبها ، فالتبتُّل : متييز الشيء من الشيء ، وقالوا : التبتل : قال الليثُ 

  ]الطويل : [ نه مسي الراهب متبتالً النقطاعه عن النكاح؛ قال امرؤ القيس النكاح والزهد فيه ، وم
  َمنارةُ ُمْمَسى َراهبٍ ُمتبتِّلِ... ُتِضيُء الظَّالَم بِالعَشاِء كأنَّها  - ٤٩٢٦

واملراد به يف » زوَّْج َيا َمْعَشَر الشَّبابِ ، من اسَْتطَاَع مِْنكمُ الَباَءةَ فَليَت« : أنه هنى عن التبتل ، وقال : ومنه احلديث 
  .االنقطاع إىل عبادة اهللا تعاىل دون ترك النكاح : اآلية الكرمية 

  .قاله ابن عرفة . إن أصله عند العرب التفرد : االنقطاع عن الناس ، واجلماعات ، وقيل : والتبتل يف األصل 
وخفت أماناهتم ، واستوىل احلرام على  هذا فيما مضي ، وأما اليوم ، وقد مرجت عهود الناس ،« : قال ابن العريب 

وانقطع عن األوثان ، واألصنام ، : احلطام ، فالعزلة خري من اخللطة ، والُعزبة أفضل من التأهل ، ولكن معىن اآلية 
  .وعن عبادة غري اهللا 
لقرآن ، َمنْهِّياً عنه يف أخلص له العبادة ، ومل يرد التبتل ، فصار التبتُّلُ مأموراً به يف ا: معناه : وكذلك قال جماهد 

: السنَِّة ، ومتعلق األمر غري متعلق النهي فال يتناقضان ، وإمنا بعث ليبنيَ للناس ما نزل إليهم ، والتبتل املأمور به 
  :االنقطاع إىل اهللا بإخالص كما قال تعاىل 



سلوك مسلك النصارى يف : ، والتبتل املنهي عنه ]  ٥ :البينة [ } َوَمآ أمروا إِالَّ ِلَيعُْبُدواْ اهللا ُمْخِلِصَني لَُه الدين { 
ترك النكاحِ ، والترهب يف الصوامع ، لكن عند فساد الزمان يكون خري مال املسلمِ غنماً يتبع هبا شعف اجلبال ، 

  .« ومواقع القطر ، يفر بدينه من الفنت 
  .} رَّبُّ املشرق واملغرب { : قوله 

  .، أو البدل منه ، أو البيان له « ربِّك » على النعت ل « ربِّ » جبر :  قرأ األخوان وأبو بكر وابن عامرٍ
ال » وجوابه « واهللا ألفعلنَّ » : على القسم بإضمار حرف القسمِ ، كقولك : وعن ابن عباس : وقال الزخمشري 

  .« واهللا ال أحد يف الدار سوى زيد » : ، كما تقول « إله إالَّ ُهو 
هذا التخريج ال يصح عن ابن عباس ، ألن فيه إضمار اجلار ، وال جييزه البصريون إالَّ مع لفظ  لعل: قال أبو حيَّان 

، وحدها ، فال « َما » اجلاللِة املعظمة خاصة ، وألن اجلملة املنفية يف جواب القسم إذا كانت امسية فإمنا تنفى ب 
  .معناه قليالً إال اجلملة املصدرة مبضارع كثرياً ، أو مباض يف « ال » تنفى ب 

  ]البسيط : [ حنو قول الشاعر 
  َما َداَم يف مائَنا وِْرد لُِورَّاِد... رُِدوا فَواللَِّه ال ُزرَْناكُُم أَبداً  - ٤٩٢٧

: [ ؛ كقوله «َما » والزخمشري أورد ذلك على سبيل التجويزِ ، والتسليم ، والذي ذكره النحويون هو نفيها ب 
  ]الطويل 
  وال َنأَنإٍ َيْوَم اِحلفَاِظ وال َحصِْر... ما َسْعٌد ُخبلَِّة آمثٍ  لَعْمُرَك - ٤٩٢٨

» ال « ، أو » ما « قد أطلق ابن مالك أن اجلملة املنفية سواء كانت امسية ، أم فعليه تنفى ب » : قال شهاب الدين 
  .« ، وهذا هو الظاهر » ما « : مبعىن » إن « ، أو 

: ، أو على خرب ابتداء مضمر ، أي « ال إله إال اهللا » داء وخربه اجلملة من قوله ترفعه ، على االبت: وباقي السبعة 
  .، وهذا أحسن الرتباط الكالم بعضه ببعض « ُهو ربُّ » 

  .بالنصب على املدح « ربَّ » : وقرأ زيد بن علي 
  .موحدين « املشْرِق واملَغْرِب » : وقرأ العامة 

  .« واملَغارِب املشَارِق » : وعبد اهللا وابن عباس 
  :يف قراءة زيد من وجهني « ربَّ » وجيوز أن ينصب 

، أو بيان له ، أو نعت له ، قاله أبو البقاء ، وهذا جييء على أن االسم هو « اسم ربِّك » أنه بدل من : أحدمها 
  .املسمى 
  .بينهما اعتراض  فاختذ ربَّ املشرق فاختذه ، وما: أنه منصوب على االشتغال بفعل مقدر ، أي : والثاين 
كفيالً : قائماً وقيل : ، أي « واتَّخذُه َوكِْيالً » أن من علم أنه رب املشارق ، واملغارب انقطع بعمله إليه : واملعىن 

  .مبا وعدك 

إِنَّ لََديَْنا ) ١١(َوَمهِّلُْهْم قَِليلًا  وَذَرْنِي وَالُْمكَذِّبَِني أُوِلي النَّْعَمِة) ١٠(َواْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َواْهُجرُْهْم َهْجًرا َجِميلًا 
َيْوَم تَْرُجُف الْأَْرُض وَالْجِبَالُ َوكَاَنِت الْجِبَالُ كَِثيًبا َمهِيلًا ) ١٣(َوطََعاًما ذَا غُصٍَّة َوَعذَاًبا أَِليًما ) ١٢(أَْنكَالًا َوَجِحيًما 

)١٤ (  



، والسب ، واالستهزاء ، وال جتزع من قوهلم ، وال متتنع من من األذى : ، أي } واصرب على َما َيقُولُونَ { : قوله 
{ دعائهم ، وفوض األمر إيلّ ، فإين إذا كنت وكيالً لك ، أقوم بإصالح أمرك أحسن من قيامك بأمور نفسك 

 ال تتعرض هلم ، وال تشتغل مبكافأهتم فإن ذلك ترك: ترك املخالطِة ، أي : ، اهلجر } واهجرهم َهْجراً َجِميالً 
  .للدعاء إىل اهللا تعاىل ، وكان هذا قبل األمر بالقتال ، مث أمر بعد ذلك بقتاهلم 

  .قال قتادة وغريه ، نسختها آية القتال 
  .ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتلعنهم ] أقوام [ إنا لنكشر يف وجوه : وقال أبو الدرداء 
  .وقيل وهو األصح إّنها حمكمة : قال ابن اخلطيب 

على املعية ، وهو الظاهر ، وجيوز على النسق وهو أوفق » املُكذِّبِْيَن « جيوز نصب . } ْرنِي واملكذبني َوذَ{ : قوله 
  .للصناعة 

  .ارض يب لعقاهبم ، نزلت يف صناديد قريش ورؤساء مكة من املستهزئني : واملعىن 
  .نزلت يف املطعمني يوم بدر ، وهم عشرة تقدم ذكرهم يف األنفال : وقال مقاتل 

  .إهنم بنو املغرية : وقال حيىي بن سالم 
{ أويل الغىن ، والترفه واللذة يف الدنيا : أي » أويل النعمة « أخربت أهنم اثنا عشرة رجالً ، : وقال سعيد بن جبري 

يسرياً حىت  ملا نزلت هذه اآلية مل يكن إال:  -رضي اهللا عنها  -يعين إىل مدة آجاهلم ، قالت عائشة } َوَمهِّلُْهْم قَِليالً 
  .وقعت وقعة بدر 

  .مدة الدنيا » وَمهِّلُهْم قَِليالً « : وقيل 
: التنعم ، وبالكسر ، اإلنعام ، وبالضم :  -بالفتح  -» النعمة « و . ، نعت للمكذبني » أوِْلي النَّعَمِة « : قوله 

  .نِْعمة وُنْعمة عني : املسرَّةُ ، يقال 
  .زماناً قليالً : متهيالً ، أو لظرف زمان حمذوف ، أي : ، أي ، نعت ملصدر » قَِليالً « : وقوله 
  :، مجع نكل ، وفيه قوالن } إِنَّ لََديَْنآ أَنكَاالً { : قوله 

  .أنه القيد : أشهرمها 
  ] .املتقارب : [ الغل؛ وقالت اخلنساء : وقيل 
  طَُعوقَْد كُنَّ ِمْن قَْبلُ ال ُتق... َدَعاَك فقطَّْعَت أْنكالَُه  - ٤٩٢٩

مسي : نكل ، وهو ما منع اإلنسان من احلركة ، وقيل : القيود ، واحدها : األنكال : قال احلسن وجماهد وغريمها 
  .نكالً ، ألنه ينكل به 

ولكنهم إذا أراد أن  -ال واهللا  -أترون أن اهللا جعل األنكال يف أرجل أهل النار خشية أن يهربوا : قال الشعيب 
  .يرتفعوا اشتعلت هبم 

  .األغالل : األنكال : وقال الكليبُّ 
  .أنواع العذاب الشديد : األنكال : وقال مقاتل 

وما : قيل  -بالتحريك : قال اجلوهريُّ  -» إنَّ اللََّه ُيِحبُّ النَّكلَ على النَّكلِ « : وقال عليه الصالة والسالم 
ومن ذلك مسي القَْيدُ : كره املاورديُّ ، قال ذ -» الرجل القوي اجملرب على الفرس القوي اجملرب « : النكل؟ قال 

  .نِكالً لقوته وكذلك الُغلّ وكل عذاب قوي 
رجل َنكَلٌ ونِكْلٌ ، : من التنكيل ، وهو املنع ، والتنحية عما يريد يقال  -بالتحريك  -النَّكَلُ « : قال ابن األثري 



إذا امتنع ، ومنه النكول يف اليمني وهو : كل ينكل ينكل به أعداؤه ، وقد نكل األمر ينكل ، ون: كشبه وشبٌه ، أي 
  .» االمتناع منها وترك اإلقدام عليها 

  .النار املؤجََّجةُ : واجلحيم 
 -» غَِصصُت « : الشجى ، وهو ما ينشب يف احللق فال ينساغ ، ويقال : » الُغصَّةُ « . } َوطََعاماً ذَا غُصَّةٍ { 

  ]الرمل : [ ل فأتت غَاصٌّ وغصَّان ، قا -بالكسر 
  كُْنُت كالَغصَّاِن باملَاِء اعِتصَارِي... لَو بِغْيرِ املَاِء َحلِْقي شَرٌِق  - ٤٩٣٠
قاله ابن . طعاماً غري سائغ يأخذ باحللق ، ال هو نازل ، وال هو خارج وهو كالغسلني ، والزَّقُّوم والضريع : واملعىن 
  .ل وال خيرج أنه شوك يدخل احللق فال ينز: وعنه أيضاً . عباس 

  .طعامهم الضريع ، وهو شوك كالعوسج : أي : وقال الزجاُج 
  .هو كالزقوم : وقال جماهد 

مصدر  -بالفتح  -غَُصص ، والَغَصُص : الشجى ، وهو ما ينشب يف احللق من عظم ، أو غريه ، ومجعها : والغصة 
أغْصصُتُه أنا ، واملنزل غاص بالقوم أي ممتلىء يا رجل َتُغصُّ ، فأنت غاصٌّ بالطعام وغصَّان و» غَِصْصَت « قولك 

  .« هبم 
األنكال ، واجلحيم ، : أن لدينا يف اآلخرة ما يضادّ تنعمهم يف الدنيا ، وهذه هي األمور األربعة : ومعىن اآلية 

  .سائُر أنواع العذابِ : والطعام الذي يغص به ، والعذاب األليم ، واملراد به 
  :أوجه « يوم » تتحرك ، ويف نصب : أي . } األرض واجلبال  َيْوَم تَْرُجُف{ : قوله 

  .، وفيه بعد « ذرين » أنه منصوب ب : أحدها 
  .هذه العقوبة يف يوم ترجف : أنه منصوب بنزع اخلافض أي : والثاين 
  .« لَدْيَنا » أنه منصوب باالستقرار املتعلق به : الثالث 
  .مبحذوف ، أي عذاباً واقعاً يوم ترجف فيتعلق « َعذاباً » أنه صفة ل : والرابع 
  .« ألِْيم » أنه منصوب ب : اخلامس 
  .مبنياً للفاعل  -بفتح التاء ، وضم اجليم  -« َترُجف » : والعامة 

  .الزلزلة والزعزعة الشديدة : والرجفة : مبنياً للمفعول ، من أرجفها : وزيد بن علي 
  .الرمل اجملتمع : ، الكثيب } كَِثيباً مَّهِيالً { اجلبال وتكون : ، أي } َوكَاَنِت اجلبال { : قوله 

  ]الوافر : [ قال حسان 
  كَخطِّ الوْحي يف الوَرقِ القَِشيبِ... َعرفُْت ِدَياَر زَيَنب بالكَِثيبِ  - ٤٩٣١

  .« ان وُرغُف َرغيف وأرِغفَة ، وُرغْفَ» ك « كُثُب » و « كثبان » : ، ويف الكثرة « أكِْثَبةٌ » : واجلمع يف القلة 
  ]الطويل : [ قال ذو الرمة 

  ألكِْثَبِة الدَّْهَنا َجِميعاً وَماِليَا... ال إنَّ أْهِلي لَجريةٌ : فَقلُْت هلَا  - ٤٩٣٢
أَجزُّ ُجفاالً ، وأحلُب كُثَباً : من كثبت الشيء إذا مجعته ، ومنه الكثبة من اللنب؛ قالت الضائنة : قال الزخمشري 

  .ُعَجاالً 
فنقلت إىل الساكن قبلها ، وهو اهلاء ] استثقلت الضمة على الياء « مضروب » ك « مهيول » أصله : هيل وامل[ 

فسيبويه ، وأتباعه حذفوا الواو ، وكانت أوىل باحلذف ، ألهنا : فالتقى ساكنان ، فاختلف النحاة يف العمل يف ذلك 



مفعل » ول ، مث كسروا اهلاء لتصح الياء ، ووزنه حينئذ زائدة ، وإن كانت القاعدة إمنا حتذف اللتقاء الساكنني األ
 ».  

إذا احتيج إىل حذف أحدمها حذف : حذفوا الياء ، ألن القاعدة يف التقاء الساكنني : والكسائي والفراء واألخفش 
بت الواو إال أهنم كسروا اهلاء ألجل الياء اليت كانت فقل« مهول » : األول ، وكان ينبغي على قوهلم أن يقال فيه 

  .بعد القلب « مفيل » على األصل ، و « مفعول » ياء ، ووزنه حينئذ 

، وما أشبه ذلك من » مهيول ومبيوع : وقَدْ أجَازوا كلهم أن يأيت على أصله يف الكالم ، فتقول « : قال مكي 
مقوول ، : كوفيون ، حنو ذوات الياء ، فإن كان من ذوات الواو مل جيز أن يأيت على أصله عند البصريني ، وأجازه ال

  .ومصووغ 
بوع املتاع ، وقول القول ، ويكون االختالف يف احملذوف منه : مهول ومبوع ، على لغة من قال : وأجازوا كلهم 

  .على ما تقدم 
  .» وبابه ، لغة متيم ، واحلذف لغة سائر العرب « مبيوع ، ومهيول » التمام يف « : قال شهاب الدين 

  .راب أهيله هيالً ، فهو مهيل فيه هلُت الت: ويقال 
واملهيل من هال حتته القدم أي انصب أي . إهالةً فهو ُمهال ، حنو أبعته إباعة فهو مباع  -رباعّياً  -أهلُته : وفيه لغة 

  .هلت التراب أي طرحته 
إذا وطئته بالقدم زل من الذي : املهيل : الذي مير حتت األرجل ، قال الضحاك والكليب : واملَهِيلُ : وقال القرطيبُّ 

  .حتتها ، فإذا أخذت أسفله اهنال 
  .رمالً سائالً متناثراً : أي » مهيالً « : وقال ابن عباس 

  .هلت التراب عليه أهيلة إهالة وهيالً ، إذا صببته : من قولك » مفُعول « وأصله َمْهُيول ، وهو : قال القرطيبُّ 
  .ول ، وَمِدين ومدُيون وَمِعني وَمْعُيون َمهِيل وَمْهيُول ، وَمكِيل ومكي: يقال 

  ]الكامل : [ قال الشاعر 
  وإخَالُ أنََّك سيٌِّد َمعُيونُ... قَْد كَانَ قَوُمَك َيحسبُونكَ سيِّداً  - ٤٩٣٣

» : قال . هنيل : ؟ قالوا «أتِكْيلُون أْم َتهِْيلُون « » : حني شكوا إليه اجلدوبة  -عليه الصالة والسالم  -وقال 
  .« » يلُوا طَعاَمكُم ُيبارِْك لَكُُم اهللا ِفْيِه ِك

فََعَصى ِفْرَعْونُ الرَُّسولَ فَأََخذَْناُه أَْخذًا ) ١٥(إِنَّا أَْرَسلَْنا إِلَْيكُْم َرسُولًا َشاِهًدا َعلَْيكُْم كََما أَْرَسلَْنا إِلَى ِفْرَعْونَ َرسُولًا 
إِنَّ ) ١٨(السََّماُء ُمْنفَِطٌر بِِه كَانَ َوْعُدُه َمفُْعولًا ) ١٧(ْم َيْوًما َيجَْعلُ الْوِلَْدانَ شِيًبا فَكَْيَف َتتَّقُونَ إِنْ كَفَرُْت) ١٦(َوبِيلًا 

  ) ١٩(َهِذِه َتذِْكَرةٌ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه سَبِيلًا 

  :ذلك بأهوال الدنيا ، فقال واعلم أنه تعاىل ملا خوف املكذبني أويل النَّعمِة بأهوال يوم القيامة خوفهم بعد 
} كََمآ أَْرَسلَْنآ إىل ِفْرَعْونَ َرُسوالً { يريد النيب صلى اهللا عليه وسلم أرسله إىل قريش } إِنَّآ أَْرَسلَْنآ إِلَْيكُْم َرسُوالً { 

  .وهذا هتديد ألهل مكة باألخذ الوبيل  -عليه الصالة والسالم  -وهو موسى 
ازدروا حممداً صلى اهللا عليه وسلم » مكة « وفرعون دون سائر الرسل ألن أهل  وإمنا ذكر موسى: قال مقاتل 

أَلَمْ { : واستخفوا به؛ ألنه ولد فيهم كما أن فرعون ازدرى مبوسى؛ ألنه ربَّاه ، ونشأ فيما بينهم كما قال تعاىل 



  ] . ١٨: الشعراء [ } ُنرَبَِّك ِفيَنا 
ولد ، ونشأ فيما  -عليه الصالة والسالم  -س بالقوي ألن إبراهيم وذكر ابن اخلطيب هذا السؤال واجلواب ولي

وزير منرود على ما ذكره املفسرون ، وكذلك القول يف نوح وهود وصاحل ولوط ، » آَزر « بني قوم منرود ، وكان 
  .ألنه من القبيلة اليت بعث إليها » أخاهم « لقوله تعاىل يف قصة كل واحد منهم لفظة 

العهدية ، والعرب إذا قدمت امساً مث » أل « ، إمنا عرفه لتقدم ذكره ، وهذه } ِفْرَعْونُ الرسول فعصى { : قوله 
رأيت رجالً فأكرمُت الرجل ، « ، أو أتوا بضمريه لئال يلتبس بغريه حنو » أل « حكت عنه ثانياً ، أتوا به معرفاً ب 

فَإِنَّ َمَع { : األول وسيأيت حتقيق هذا عند قوله تعاىل لتوهم أنه غري » فأكرمت رجالً « : ، ولو قلت » أو فأكرمته 
  .» لَْن يْغِلَب عسٌر ُيسرين « :  -عليه الصالة والسالم  -وقوله ]  ٦: الشرح [ } العسر ُيْسراً 

َسالمٌ « لتقدم ذكره ، ولذلك اختري يف أول الكتب » الرسول « ودخلت األلف والالم يف : قال املهدوي هنا 
  .» السَّالم علْيكُم « ، ويف آخرها  »َعلْيكُم 

  .شديد : شديداً ، وضرب وبيل ، وعذاب وبيل ، أي : ، أي } فَأََخذَْناُه أَْخذاً َوبِيالً { : قوله 
  .شديد ، قاله األخفش : ، أي » مطر وابل « : قاله ابن عباس وجماهد ، ومنه 

  ]الكامل : [ مهلكاً ، قال : وقيل . ابل ثقيالً غليظاً ، ومنه قيل للمطر و: أي : وقال الزَّجاُج 
  وَجْدِت مرارة الكَأل الوَبيلِ... أكَلِْت َبنِيِك أكْل الضَّبِّ حتَّى  - ٤٩٣٤

وخيم غري مريء وكأل مستوبل ، وطعام وبيل : مل حيمد عاقبته ، وماء وبيل ، أي : أي : واستوبل فالن كذا 
  ]الطويل [  :ومستوبل إذا مل ُيمرأ ومل يستمرأ؛ قال زهري 

  إىل كٍَأل ُمستوَبلٍ ُمتوخمِ... فَقضَّوا َمناَيا بَيَنُهمْ ثُمَّ أْصَدرُوا  - ٤٩٣٥
  ]الوافر : [ وقالت اخلنساء 

  فَوارَِس ماِلٍك أكْالً وبِيال... لَقَْد أكَلْت ِجبيلةُ َيْوَم القَْت  - ٤٩٣٦
  ]الطويل : [ العصا الضخمة؛ قال : والوبيل أيضاً 

  وِفي كفَِّي األخَْرى وبِيالً ُنَحاِذرُْه... أصَْبَح ِفي ُيمَْنى َيديَّ رِقاُمَها  لَْو - ٤٩٣٧
  .» الوبيل « احلزمة من احلطب وكذلك : أيضاً » الوبل « بكسر الباء ، و » الوبل « : وكذلك 

  ]الطويل : [ قال طرفة 
  َعِقيلةُ َشْيخٍ كالَوبِيلِ َيلْندَِد. . ...  - ٤٩٣٨

  »القياس « الل باآلية على فصل يف االستد
هذه اآلية ميكن االستدالل هبا على إثبات القياس ، ألن الكالم إمنا ينتظم لو قسنا إحدى : قال ابن اخلطيب 

  .الصورتني على األخرى 
إنه يف سائر الصور حجة ، حينئذ حيتاج إىل سائر : هب أن القياس يف هذه الصورة حجة ، فلم قلتم : فإن قيل هنا 

  .سات على هذا القياسِ ، فيكون ذلك إثباتاً للقياس بالقياس؟ القيا
ال نثبت سائر القياسات بالقياس على هذه الصورة ، وإال لزم احملذور الذي ذكرمت بل وجه التمسك أن نقول : قلنا 

إال ملا أورد لوال أنه متهد عندهم أن الشيئني اللذين يشتركان يف مناط احلكم ظّناً جيب اشتراكهما يف احلكم ، و: 
لعلهم إمنا استوجبوا : هذا الكالم يف هذه الصورة وذلك ألن احتمال الفرق املرجوح قائم هنا ، فإنَّ لقائلٍ أن يقول 

، مث إنه تعاىل مع  -هاهنا  -األخذ الوبيل خبصوصية حال العصيان يف تلك الصورة وتلك اخلصوصية غري موجودة 



فهذا اجلزم ال بد وأن يقال إنه كان مسبوقاً بتقدير أنه مىت وقع [ احلكم قيام هذا االحتمال جزم بالتسوية يف 
، وإن الفرق املرجوح من أن ذلك املرجوح خلصوص تلك ] اشتراك يف املناط الظاهر وجزم االشتراك يف احلكم 

  .الواقعِة ال عربة به مل يكن هلذا الكالم كثري فائدة ، وال معىن لقولنا القياس حجة إال هلذا 
  فصل يف معىن شهادة الرسول عليهم

  :ومعىن كون الرسول شاهداً عليهم من وجهني : قال ابن اخلطيب 
  .أنه شاهد عليهم يوم القيامة بكفرهم ، وتكذيبهم : األول 
أن املراد بكونه شاهداً كونه مبيناً للحق يف الدنيا ومبيناً لبطالن ما هم عليه من الفكر ، ألن الشاهد : الثاين 
ته يبني احلق ، ولذلك وصفت بأهنا بينة ، وال ميتنع أن يوصف صلى اهللا عليه وسلم بذلك من حيث إنه يبني بشهاد
  .احلق 

[ } وَكَذَِلَك َجَعلَْناكُمْ أُمَّةً َوَسطاً لَِّتكُوُنواْ ُشَهَدآَء َعلَى الناس { : وهذا بعيد ، ألن اهللا تعاىل قال : قال ابن اخلطيب 
ُعُدوالً خياراً ، ويكون الرسول عليكم شهيداً ، فبني أنه شاهد عليهم يف املستقبل ألن محله  :أي ]  ١٤٣: البقرة 

  .الشهادة يف اآلخرة حقيقة ، ومحله على البيان جماز ، واحلقيقة أوىل من اجملاز 
  .} فَكَْيَف َتتَّقُونَ إِن كَفَْرُتمْ َيْوماً َيْجَعلُ الولدان ِشيباً { : قوله 

  .على سبيل املفعول به جتوزاً » َتتَّقُونَ « ا منصوب ب إم» يوماً « 
  .» فكيف تتقون أنفسكم يوم القيامة وَهْولَُه إن بقيتم على الكفر : يوماً مفعول به ، أي « : وقال الزخمشري 

 «اتقى » حىت يفسره به و « وقى » ليس مبعىن « اتقى » و « اتقى » وتتقون مضارع « : وناقشه أبو حيان فقال 
ولذلك ]  ١٨: الطور [ } َوَوقَاُهْم َعذَابَ الَْجِحيمِ { : يتعدى إىل اثنني ، قال تعاىل « وقى » يتعدى إىل واحد و 

  .انتهى » ، فال يعدى تعديته « تقون » مبعىن « تتقون » تقون أنفسكم لكنه ليس : قدره الزخمشريُّ 

  .قاله الزخمشري . القيامة ، إن كفرمت يف الدنيا  فكيف لكم بالتقوى يوم: وجيوز أن ينتصب على الظرف ، أي 
فكيف تتقون اهللا وختشونه إن : أي » َجحدُتمْ « مبعىن » كفَْرُتمْ « إن جعل » كفرمت « وجيوز أن ينتصب مفعوالً ب 

  .جحدمت يوم القيامة 
  .وال جيوز أن ينتصب ظرفاً ألهنم ال يكفرون ذلك اليوم بل يؤمنون ال حمالة 

  .كفرمت بيوم القيامة : نتصب على إسقاط اجلار ، أي وجيوز أن ي
  فصل يف املراد باآلية

كيف تتقون : كيف تتقون العذاب إن كفرمت ، وفيه تقدمي وتأخري ، أي : وهذا تقريع وتوبيخ ، أي : قال القرطيبُّ 
  .يوماً جيعل الولدان شيباً إن كفرمت ، وكذا قراءة عبد اهللا وعطية 

كيف تتقون عذاب يوم : ة تتقون العذاب؟ بأي صوم تتقون العذاب؟ وفيه إضمار ، أي بأي صال: قال احلسن 
  .القيامة 

على هذه القراءة وليس » تتقون « مفعول ب » َيْوماً « واهللا ما يتقى من كفر ذلك اليوم بشيء ، و : وقال قتادة 
وقف التمام على قوله : بعض املفسرين  ، وقال» كفرمت « بظرف ، وإن قدر الكفر مبعىن اجلحود كان اليوم مفعول 

: كأنه قال  -عز وجل  -والفعل هللا » َيْجَعلُ « مفعول » اليوم « يذهب إىل أن » َيوْماً « واالبتداء » كَفْرُتمْ « 
  .جيعل اهللا الولدان شيباً يف يوم 

  .وهذا ال يصح؛ ألن اليوم هو الذي يفعل هذا من شدة هوله : قال ابن األنباري 



وجيوز أن يكون لليوم ، وإذا كان لليوم ،  -عز وجل  -جيوز أن يكون هللا » َيجْعلُ « والضمري يف : املهدوي  وقال
يوماً : إال مع تقدير حذف ، كأنه قيل  -عز وجل  -صلح أن تكون صفة له ، وال يصلح ذلك إذا كان الضمري هللا 

  .« جيعل اهللا الولدان فيه شيباً 
« كفرمت » ، وهذا قبيح؛ ألن اليوم إذا علق ب « كَفْرُتْم » ب « اليوم » هم من نصب ومن: وقال ابن األنباري 

كفرمت بيوم ، فإن احتج حمتج بأن الصفة قد حتذف ، وينصب ما بعدها ، احتججنا عليه : احتاج إىل صفة ، أي 
  .} فَكْيَف تتَّقُونَ َيْوماً { : بقراءة عبد اهللا 

« ليست مبتواترة ، وإمنا جاءت على وجه التفسري ، وإذا كان الكفر مبعىن اجلحود ف  هذه القراءة» : قال القرطيبُّ 
فكيف تتقون اهللا ، وختشونه إن جحدمت يوم القيامة ، : مفعول صريح من غري صفة ، وال حذفها ، أي » يوم 

  .« واجلزاء 
قاله أب . جعل الولدان فيه : حمذوف ، أي ، وجعل اجلملة بعده نعتاً له ، والعائد « َيْوماً » على تنوين : والعامة 

يوماً جيعل اهللا فيه ، وأحسن : ، وهو على هذا ضمري الباري تعاىل ، أي « َيجْعلُ » البقاء ، ومل يتعرض للفاعل يف 
 نفس: هو فاعله ، وتكون نسبة اجلعل إىل اليوم من باب املبالغة ، أي « َيجَْعلُ » من هذا أن جيعل العائد مضمراً يف 

  .اليوم جيعل الولدان شيباً 

واجلعل  -تعاىل  -بإضافة الظرف للجملة ، والفاعل على هذا هو ضمري الباري » َيْوَم َيجَْعلُ « : وقرأ زيد بن علي 
  .مفعول ثان » شيباً « مبعىن التصيري ، ف  -هنا  -

  .بكسر النون على اإلضافة » فكيف تتَّقُون « : وقرأ أبو السمال 
  .الصبيان : والولدان 

  .هم أوالد الزنا : وقال السديُّ 
يا آَدُم قَمْ : أوالد املشركني ، والعموم أصح أي يوم يشيب فيه الصغري من غري كرب ، وذلك حني يقال آلدم : وقيل 

  .هم أهل اجلنة ، يُغيُِّر اللَُّه أحواهلم ، وأوصافهم على ما يريد : قال القشرييُّ . فاْبَعثْ بعثاً للنارِ 
أن هيبة : هذا ضرب مثل لشدة ذلك اليوم ، وهو جماز ألن يوم القيامة ال يكون فيه ولدان ، لكن معناه : يل وق

هذا وقت الفزع قبل أن ينفخ يف الصور : ذلك اليوم حبال لو كان فيه هناك صيب لشاب رأسه من اهليبة ، ويقال 
  .واهللا أعلم . نفخة الصعقِ 

: [ أْحَمر ُحْمٌر؛ قال الشاعر : وأصل الشني الضم فكسرت لتصح الياء ، حنو  ،» أشَْيب « مجع : » شيباً « و 
  ]البسيط 
  والعَانُِسونَ ومنَّا املُْرُد والشِّيُب... ِمنَّا الِذي ُهَو َما إنْ طَرَّ َشارُِبُه  - ٤٩٣٩

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  لَِعْبَن بَِنا ِشيباً ، وَشيَّبَْنَنا ُمرْدَا..  - ٤٩٤٠

ويف بعض الكتب أن رجالً أمسى فاحم الشعر كحنكِ الغراب ، فأصبح وهو أبيض الرأس واللحية : الزخمشريُّ قال 
رأيت القيامة واجلنة والنار يف املنام ، ورأيت الناس يقادون يف السالسل إىل النار ، فمن هول : كالثغامة ، فقال 

  .ذلك أصبحت كما ترون 
  .ألطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب وجيوز أن يوصف اليوم بالطول فإن ا

  :إن اهللا تعاىل ذكر من هول ذلك اليوم أمرين : قال ابن اخلطيب 



  :جعل الولدان شيباً وفيه وجهان : األول 
يوم يشيُِّب نواصي األطفال ، واألصل فيه أن اهلموم ، : أنه مثلٌ يف الشدة ، يقال يف اليوم الشديد : األول 

فاقمت على اإلنسان ، أسرع فيه الشيُب ألن كثرة اهلموم؛ توجب انكسار الروح إىل داخل القلب واألحزان إذا ت
، وذلك االنكسار يوجب انطفاء احلرارة الغريزية ، وضعفها يوجب بقاء األجزاء الغذائية غري تامة النضج ، وذلك 

ا أن حصول الشيب من لوازم كثرة يوجب استيالء البلغم على األخالط ، وذلك يوجب ابيضاض الشعر ، فلما رأو
اهلموم جعلوا الشيب كناية عن الشدة واهلموم ، وليس املراد أن هول ذلك اليوم جيعل الولدان شيباً حقيقة ألن 

  .إيصال األمل أو اخلوف إىل األطفال غري جائز يوم القيامة 
  .والشيب  ما تقدم من طول اليوم وأن األطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة ،: الثاين 
متشققة بسبب هوله وشدته ، فتكون الباء سببية ، وجوز : صفة أخرى ، أي . } السََّمآُء ُمنفَِطٌر بِهِ { : قوله 

  .» فطرت العود بالقُدومِ فانفَطَر بِِه « : مثلها يف قولك » به « والباء يف : الزخمشريُّ أن تكون لالستعانة ، فإنه قال 

مثقلة به : يف ذلك اليوم هلوله ، هذا أحسن ما قيل فيه ، ويقال : فيه ، أي : ، أي » به « ومعىن : وقال القرطيبُّ 
[ } ثَقُلَْت ِفي السماوات واألرض { : إثقاالً يؤدي إىل انفطارها لعظمته عليها ، وخشيته من وقوعها ، كقوله تعاىل 

فعلت كذا حبرمتك ، أو حلرمتك ، : ل لذلك اليوم ، يقا: له ، أي : ؛ أي »به « : ، وقيل ]  ١٨٧: األعراف 
: األنبياء [ } َوَنَضُع املوازين القسط لَِيْومِ القيامة { : والباء والالم ويف متقاربه يف مثل هذا املوضع ، قال اهللا تعاىل 

  .السماء منفطر مبا جيعل الولدان شيباً : أي باألمر ، أي » به « : يف يوم القيامة ، وقيل : ، أي ]  ٤٧
  :وإمنا مل تؤنث الصفة لوجوه منها . بأمره : السَّماُء منفطر باهللا ، أي : ل وقي

َوَجَعلَْنا السمآء َسقْفاً مَّْحفُوظاً { : هذا مساء البيت ، قال تعاىل : ألهنا مبعىن السقِف تقول : قال أبو عمرو بن العالء 
  ] . ٣٢: األنبياء [ } 

  .ذات إرضاع ، وذات حيض : امرأة مرضع وحائض ، أي : ر ، حنو ذات انفطا: أهنا على النسب ، أي : ومنها 
  ]الوافر : [ ومنها أهنا تذكر ، وتؤنث؛ أنشد الفراء 

  خلُْضَنا بالسَّماِء وبالسَّحَابِ... فَلْو َرفََع الَسماُء إلْيه قَوماً  - ٤٩٤١
  .قدم أن اسم اجلنس يذكر ويؤنث مساة ، وقد ت: اسم اجلنس ، يفرق بينه وبني واحده بالتاء ، فيقال : ومنها 

]  ٨٠: يس [ } الشجر األخضر { و ]  ٧: القمر [ } جََراٌد مُّنَتِشٌر { : هو كقوله : وهلذا قال أبو علي الفارسي 
  .فجاء على أحد اجلائزين : يعين ]  ٢٠: القمر [ } أَْعجَاُز َنْخلٍ مُّنقَِعرٍ { و 

  ]البسيط : [ كذلك جاز تذكريه وتأنيثه؛ قال الشاعر  ألن تأنيثها ليس حبقيقي ، وما كان: وقيل 
  والَعْيُن باإلثِْمدِ احلَارِيِّ َمكُحولُ. ...  - ٤٩٤٢

، جيوز أن يكون الضمُري هللا تعاىل ، وإن مل جير له ذكر للعلم به ، فيكون املصدر } كَانَ َوْعُدُه َمفُْعوالً { : قوله 
  .مقدر » اللَُّه « فيكون مضافاً ملفعوله والفاعل وهو مضافاً لفاعله ، وجيوز أن يكون لليوم ، 

  فصل يف املراد بالوعد
: كان وعده بالقيامة واحلساب واجلزاء مفعوالً كائناً ال حمالة وال شك فيه وال خالف ، وقال مقاتل : قال املفسرون 

  .كان وعده بأن يظهره دينه على الدين كله 
{ آيات القرآن إذ هو كالسورة الواحدة : هذه السورة واآليات عظة ، وقيل : ي ، أ} إِنَّ هذه َتذِْكَرةٌ { : قوله 

؛ ألن هذه اآليات مشتملة على أنواع اهلداية ، واإلرشاد ، فمن شاء أن يؤمن ، } فََمن َشآَء اختذ إىل َربِّهِ َسبِيالً 



د أمكن له؛ ألنه أظهر له احلجج ، طريقاً إىل رضاه ، ورمحته فلريغب ، فق: ويتخذ بذلك إىل ربِّه سبيالً ، أي 
  .والدالئل 

  .} فََمن َشآَء ذَكََرُه { : نسخت بآية السيف ، وكذلك قوله تعاىل : قيل 
  .واألشبه أنه غري منسوخٍ : قال الكليبُّ 

ِمَن الَِّذيَن َمَعَك وَاللَُّه ُيقَدُِّر اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر َعِلَم أَنْ  إِنَّ رَبََّك َيْعلَُم أَنَّكَ َتقُوُم أَدَْنى ِمْن ثُلُثَيِ اللَّْيلِ وَنِْصفَُه َوثُلُثَُه َوطَاِئفَةٌ
َيْضرُِبونَ ِفي الْأَْرضِ  لَْن ُتْحُصوُه فََتاَب َعلَْيكُْم فَاقَْرُءوا َما تََيسََّر ِمَن الْقُْرآِن َعِلَم أَنْ َسَيكُونُ مِْنكُْم مَْرَضى َوآَخُرونَ

َوأَقْرِضُوا  للَِّه َوآَخُرونَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَاقَْرُءوا َما تََيسََّر ِمْنُه َوأَِقيمُوا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةََيْبَتُغونَ ِمْن فَْضلِ ا
أَجًْرا َواْسَتغِْفُروا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر  اللََّه قَْرًضا َحسًَنا َوَما ُتقَدِّمُوا لِأَْنفُِسكُْم ِمْن َخْيرٍ َتجُِدوُه ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخيًْرا َوأَْعظََم

  ) ٢٠(َرحِيٌم 

  .} إِنَّ َربََّك َيْعلَمُ أَنََّك َتقُوُم أدىن ِمن ثُلُثَيِ الليل { : قوله 
  .وهو األصل ، كالربع والسدس » ثلثي « من » الالم « على ضم : العامة 

  .بإسكاهنا ختفيفاً : وقرأ هشام 
  .بنصبهما ، والباقون ، جبرمها : ، قرأ الكوفيون وابن كثري } فَُه َوثُلُثَُه َونِْص{ : قوله 

  .ويف اجلر إشكال يأيت إن شاء اهللا تعاىل 
أقرب ، استعري الدنو لقرب املسافة يف الزمان ، وهذا : ؛ ألنه مبعىن وقت أدىن ، أي »أْدَنى « نسق على : فالنصُب 

م ، وذلك أنه إذا قام أدىن من ثلثي الليل ، فقد صدق عليه أنه قام الليل إال مطابق ملا يف أول السورة من التقسي
  .» إالَّ قَِليالً « : قليالً ، ألن الزمان مل يقم فيه ، فيكون الثلث ، وشيئاً من الثلثني ، فيصدق عليه قوله 

أَوِ انقص ِمْنُه قَِليالً { : فإنَّ قوله » ثهُ وثُل« : ، وأما قوله » وال نِْصفُه « : فهو مطابق لقوله » ونصفُه « : وأما قوله 
فإنَّه إذا زاد على } أَو زِْد َعلَْيِه { : قد ينتهى النقص يف القليل إىل أن يكون الوقت ثلثي الليل ، وأما قوله } 

ْصفَُه أَوِ نِّ{ : فيكون قد طابق أدىن من ثلثي الليل ، ويكون قوله تعاىل . النصف قليالً كان الوقت أقل من الثلثني 
« فسر احلسن : ، وعلى قراءة النصب } قُمِ الليل إِالَّ قَلِيالً { : شرطاً ملبهم ما دل عليه قوله } انقص ِمْنُه قَِليالً 

فمعناها أنه قيام خمتلف مرة أدىن من الثلثني ، ومرة أدىن من الثلث وذلك : مبعىن تطيقوه ، وأما قراءة اجلر » حتُصوُه 
نصفه وثلثه « : وقرىء : بشر مبقدار الزمان مع عذر النوم ، وقد أوضح هذا كله الزخمشري ، فقال لتعذر معرفة ال

بالنصب ، على أنك تقوم أقل من الثلثني ، وتقوم النصف والثلث ، وهو مطابق ملا مر فيه أول السورة يف التخيري » 
  .الزائد عليه وهو األدىن من الثلثني  بني قيام النصف بتمامه ، وبني قيام الناقص وهو الثلث ، وبني قيام

وقرىء باجلر أي تقوم أقل من الثلثني وأقل من النصف والثلث ، وهو مطابق للتخيري بني النصف ، وهو أدىن من 
  .الثلثني ، والثلث ، وهو أدىن من النصف ، والربع وهو أدىن من الثلث ، وهو الوجه األخري ، انتهى 

ويف قراءة النصب إشكال إال : وقال أبو عبد اهللا الفارسي . أول السورة من التأويالت  يعين بالوجه األخري ما قدمه
  .أن يقدر نصفه تارة ، وثلثه تارة ، وأقل من النصف ، والثلث تارة ، فيصح املعىن 

  فصل يف بيان أن هذه اآلية تفسري للقيام يف أول السورة
 -كما تقدم  -أو زد عليه } إِالَّ قَِليالً نِْصفَُه أَوِ انقص ِمْنُه قَِليالً { : هذه اآلية تفسري لقوله تعاىل : قال القرطيب 

  .أقل : ، أي » أدَْنى « تصلي ، و : أي » َتقُوُم « : وهي الناسخة لفريضة قيام الليل كما تقدم ، ومعىن قوله تعاىل 



قراءة : باخلفض » نصفه وثلثه « ، و  بإسكان الالم» ثلثي « : وقرأ ابن السميقع وأبو حيوة وهشام عن أهل الشام 
تقوم أدىن من ثلثي الليل ، ومن نصفه ، وثلثه ، وهي اختيار : واملعىن » ثلثي « ، عطفاً على  -كما تقدم  -العامة 

وأما ! فكيف تقيمون نصفه أو ثلثيه ، وهو ال حتصونه؟} َعِلَم أَن لَّن ُتْحصُوُه { : أيب عبيد وأيب حامت ، لقوله تعاىل 
وهو أشبه : قال الفراُء . تقوم أدىن من ثلثيه وتقوم نصفه وثلثه : ، والتقدير » أدىن « قراءة النصف عطفاً على 

  .أقلّ من الثلثني ، مث ذكر نفس القلة ال أقل من القلة : بالصوابِ؛ ألنه قال 
قيام عليهم بذلك القدر ، وعلى هذه القراءة حيتمل أهنم كانوا يصيبون الثلث والنصف خلفة ال: قال القشرييُّ 

وكانوا يزيدون ، ويف الزيادة إصابة املقصود ، فأما الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه فال يصيبونه ، وينقصون منه ، 
وحيتمل أهنم أمروا بالقيام نصف الليل ، ورخص هلم يف الزيادة والنقصان ، وكانوا ينتهون يف الزيادة إىل قريب من 

إىل قريب من الثلث ، وحيتمل أنَُّهم قدر هلم النصف وأنقص إىل الثلث ، والزيادة إىل الثلثني ،  الثلثني ، ويف النصف
إنَّما فرض عليهم الربع ، وكانوا : وكان فيهم من يفي بذلك ، وفيهم من يترك ذلك إىل أن نسخ عنهم ، وقيل 

  .ينقصون من الربع 
  .» وَهذَا َتحكٌُّم « : قال القرطيبُّ 

، وجوز ذلك الفصل بالظرف ، وما » تقُوُم « رفع بالعطف على الضمري يف . } طَآِئفَةٌ مَِّن الذين َمَعَك َو{ : قوله 
  .عطف عليه 

  .} واهللا ُيقَدُِّر الليل { : قوله 
هو الدال على معىن االختصاص « يقدر » مبتدأ مبنياً عليه  -عز وجل  -تقدمي اسم اهللا « : قال الزخمشريُّ 

  .» بالتقدير 
  .» زيٌد حيفظ القرآن ، مل يدل ذلك على اختصاصه : لو قيل « : ونازعه أبو حيَّان يف ذلك ، وقال 

ليعلم مقادير الليل ، والنهار على حقائقها ، وأنتم تعلمون : االختصاص يف اآلية مفهوم من السياق ، واملعىن : وقيل 
  .بالتحري ، واالجتهاد الذي يقع فيه اخلطأ 

كالمها خمففة من الثقيلة والفاصل للنفي ، وحرف » أنْ َسيكُون « و » أنْ لَْن « ، } َم أَن لَّن ُتْحُصوهُ َعِل{ : قوله 
  .التنفيس 
أن اهللا هو الذي يعلم مقادير الليل والنهار على : علم أن لن تطيقُوا معرفة حقائق ذلك ، والقيام به ، أي : واملعىن 
  .حقيقته 

  .قيام الليل ، واألصح األول ، ألن قيام الليل ما فرض كله قط  لن تطيقوا: املعىن : وقيل 
شق ]  ٤-٢: املزمل [ } قُمِ الليل إِالَّ قَِليالً نِّْصفَُه أَوِ انقص ِمْنُه قَِليالً أَْو زِْد َعلَْيِه { ملا نزل : قال مقاتل وغريه 

ىت يصبح خمافة أن خيطىء ، وانتفخت ذلك عليهم ، وكان الرجل ال يدري مىت نصف الليل ، من ثلثه ، فيقوم ح
علم أنكم إن زدمت ثقل : ، أي } َعِلَم أَن لَّن ُتْحُصوهُ { : أقدامهم ، وانتقعت ألواهنم ، فخفف اهللا عليهم ، وقال 

  .عليكم ، واحتجتم إىل تكليف ما ليس فرضاً ، وإن نقصتم شق معرفة ذلك عليكم 

  .د عليكم بالعفو ، وهذا يدل على أنه كان فيهم من ترك بعض ما أمر به فعا: ، أي } فََتاَب َعلَْيكُمْ { : قوله 
رجع : فاملعىن  -كما تقدم  -من فرض القيام أو عن عجزكم ، وأصل التوبة الرجوع » فَتاَب علَْيكْم « : وقيل 

ذلك التحري  لكم من تثقيل إىل ختفيف ، ومن عسر إىل إيسار ، وإمنا أمروا حبفظ األوقات بالتحري ، فخفف عنهم
.  



َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء فَقَدََّرهُ { : خيلقهما مقدرين ، كقوله تعاىل : ، أي } واهللا ُيقَدُِّر الليل والنهار { : معىن قوله : وقيل 
  ] . ٢: الفرقان [ } َتقِْديراً 

فاقرءوا { : قوله . لتكليف تقدير اخللقة ال يتعلق به حكم وإمنا يربط اهللا به ما يشاء من وظائف ا: قال ابُن العريب 
  .} َما َتَيسََّر ِمَن القرآن 

  .فاقرأوا فيما تصلون به بالليل ما خف عليكم : املراد نفس القراءِة ، أي : قيل 
  .مائة آية : قال السديُّ 
  .من قرأ مائة آية يف ليلة مل حياجه القرآن : وقال احلسُن 
  .ن القانتني من قرأ يف ليلٍة مائة آيٍة كتب م: وقال كعٌب 

  .مخسون آية : وقال سعيد بن جبري 
َمْن قَاَم بِعْشرِ آَياٍت ملْ ُيكَتْب ِمَن الَغاِفِلَني » :  -عليه الصالة والسالم -لقوله « قول كعب أصح ، : قال القرطيب 

  .خرجه أبو داود الطيالسي « قنطريَن ، وَمْن قَاَم بِمائَِة آيٍة كُِتَب ِمَن القَانِتْيَن ، وَمْن قَاَم بألِف آيٍة كُِتَب من املُ
َمْن قََرأ َخْمسَني آيةً ِفي َيومٍ أْو ِفي « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول » : وروى أنس بن مالك قال 

يٍة لَْم ُيحَاجِِّه القرآنُ إىل َيْومِ لْيلٍة لَْم ُيكَتْب َمَن الَغافلْيَن ، وَمْن قََرأ ِمائةَ آيٍة كُِتَب ِمَن القَانِتَني ، وَمْن قََرأ مائََتي آ
  .» القيامة ، ومن قرأ خَْمسمائِة آيٍة كُِتبَ لَُه ِقنطاٌر ِمَن األْجرِ 

  .أعطي قنطاراً من األجر : ، أي » َمَن املقَُنطرِْيَن « : فقوله 
  .» رض ألف ومائتا أوقية ، واألوقية خري مما بني السماء واأل: أن القنطار « : وجاء يف احلديث 
  .القناطُري ، واحدها قنطار ، وال جتد العرب تعرف وزنه ، وال واحد للقنطار من لفظه : وقال أبو عبيدة 

قناطري مقنطرة فهي اثنا عشر ألف دينار : املعمول عليه عند العربِ أنه أربعة آالِف دينارٍ ، فإذا قالوا : وقال ثعلب 
.  

  .ملء جلد ثور ذهباً : إن القنطار : وقيل 
  .مثانون ألفاً : وقيل 
  .هي مجلة كثرية جمهولة من املال ، نقله ابن األثري : وقيل 
فصلوا ما تيسر عليكم ، والصالة تسمى قرآناً ، قال تعاىل : ، أي } فاقرءوا َما تََيسََّر ِمَن القرآن { : املعىن : وقيل 

  .صالة الفجر : ، أي ]  ٧٨: اإلسراء [ } َوقُْرآنَ الفجر إِنَّ قُْرآنَ الفجر كَانَ َمْشُهوداً { : 
  .» واألول أصح ، ألنه أخرب عن الصالة وإليها يرجع القول « : قال ابن العريب 

األول أصح محالً للخطاب على ظاهر اللفظ ، والقول الثاين جماز ألنه من تسمية الشيِء ببعض ما « : قال القرطيبُّ 
  .» هو من أعماله 

  خةفصل يف بيان أن اآلية ناس
نسخ قيام الليل ونصفه ، والنقصان من النصف ، } فاقرءوا َما تََيسََّر ِمَن القرآن { قوله تعاىل : قال بعض العلماِء 

  :معنيني } فاقرءوا َما َتَيسََّر ِمْنُه {  -عز وجل  -والزيادة عليه ، مث حيتمل قول اهللا 
  .أن يكون فرضاً ثانياً ألنه أزيل به فرض غريه : أحدمها 

َوِمَن الليل فَتََهجَّدْ { :  -تعاىل  -أن يكون فرضاً منسوخاً أزيل بغريه كما أزيل به غريه ، وذلك بقول اهللا : اآلخر و
أي ]  ٧٩: اإلسراء [ } َوِمَن الليل فََتَهجَّْد بِِه َناِفلَةً لََّك { : ، فاحتمل قوله تعاىل ]  ٧٩: اإلسراء [ } بِِه َناِفلَةً لََّك 



  .ري الذي فرض عليك مما تيسر منه تتهجد بغ: 
فكان الواجب طلب االستدالل بالسنة على أحد املعنيني فوجدنا سّنة رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال الشافعيُّ 

  .وسلم تدل على أن ال واجب من الصالة إال اخلمس 
  فصل يف أن النسخ هنا خاص باألمة

ل كان يف حق األمِة ، وبقيت الفريضةُ يف حق النيب صلى اهللا عليه وسلم واملشهوُر أنَّ نسخ قيامِ اللي: قال القشرييُّ 
.  

: البقرة [ } فََما استيسر ِمَن اهلدي { : التقدير مبقدار ، وبقي أصل الوجوب كقوله تعاىل : إمنا النسخ : وقيل 
ار املصلي ، وعلىهذا ، فاهلدي ال بد منه ، كذلك ال بد من الصالة يف الليل ولكن فوض تقديره إىل اختي]  ١٩٦

  .فرض قيام الليل بالقليل باق ، وهو مذهب احلسنِ : فقال قوم 
بل نسخ بالكلية ، فال جتب صالة الليل أصالً ، ولعل الفريضة اليت بقيت يف حق النيب صلى اهللا عليه : قال الشافعيُّ 

فاقرءوا { : ليس فرضاً ، فقوله تعاىل  وسلم هي هذه ، وهو قيامه ، ومقداره مفوض إىل خريته ، وإذا ثبت أن القيام
  .اقرأوا إن تيسر عليكم ذلك وصلوا إن شئتم : ، معناه } َما َتَيسََّر ِمْنهُ 

إنَّ النسخ بالكلية تقرر يف حق النيب صلى اهللا عليه وسلم أيضاً ، فما كانت صالة الليل واجبة عليه ، : وقال قوم 
نسخ املقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل مل ينسخ ، : قيقة النفل ، ومن قال حممول على ح} َناِفلَةً لَكَ { : وقوله 

[ } أَِقمِ الصالة ِلُدلُوِك الشمس إىل غََسقِ الليل { : فهذا النسخ الثاين وقع ببيان مواقيت الصالة كقوله تعاىل 
اآلية ، ما يف اخلرب من أن ]  ١٧: لروم ا[ } فَُسْبَحانَ اهللا ِحَني ُتْمُسونَ { : اآلية ، وقوله تعاىل ]  ٧٨: اإلسراء 

  .الزيادة على الصلوات اخلمس تطوع 
، واخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ولألمة } َوِمَن الليل فََتَهجَّْد بِِه َناِفلَةً لََّك { : وقع النسخ بقوله تعاىل : وقيل 

: املزمل [ } ياأيها املزمل قُمِ الليل { : قوله  كما أن فرضية الصالة ، وإن خوطب هبا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف
  .فهي عامة له ولغريه ]  ٢-١

َعِلَم أَن سََيكُونُ ِمنكُْم { : إن فريضة قيام الليل امتدت إىل ما بعد اهلجرِة ، ونسخت باملدينة لقوله تعاىل : وقد قيل 
، وإمنا فرض القتال }  َوآَخُرونَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اهللا مرضى َوآَخُرونَ َيْضرُِبونَ ِفي األرض َيْبَتُغونَ ِمن فَْضلِ اهللا

[ } َوِمَن الليل فَتََهجَّْد بِهِ َناِفلَةً لََّك { : باملدينة ، فعلى هذا بيان املواقيت جرى مبكة ، فقيام الليل نسخ بقوله 
  ] . ٧٩: اإلسراء 

إِنَّ رَبََّك َيْعلَمُ { :  -عز وجل  -ملدينة نسخ قول اهللا ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا: وقال ابن عباس 
  ، وجوب قيام الليل} أَنََّك َتقُوُم 

  فصل يف علة ختفيف قيام الليل
بيَّن سبحانه علة ختفيف قيام الليل ، فإن اخللق منهم املريض ، ويشق عليه } َعِلَم أَن َسَيكُونُ مِنكُْم مرضى { : قوله 

ليه أن تفوته الصالة ، واملسافر يف التجارات قد ال يطيق قيام الليل ، واجملاهد كذلك ، فخفَّف قيام الليل ، ويشق ع
  .اهللا عن الكل ألجل هؤالء 

ملَّا علم اهللا تعاىل أعذار هؤالء ، يعين املريض ، واملسافر ، واجملاهد ، فلو مل يناموا بالليل لتوالت : وقال ابن اخلطيب 
إِنَّ لَكَ { : ذا السبب ما كان موجوداً يف حق النيب صلى اهللا عليه وسلم كما قال تعاىل عليهم أسباب املشقة ، وه

  .فال جرم مل ينسخ وجوب التهجد يف حقه عليه الصالة والسالم ]  ٧: املزمل [ } ِفي النهار َسْبَحاً طَوِيالً 



  .كون علم أنه سي: خمففة من الثقيلة ، أي » أنْ سَيكونُ « : يف قوله » أن « و 
علم أن سيوجد منكم قوم مرضى ، وقوم آخرون مسافرون ، : ، أي » َمْرَضى « عطف على » وآَخُرونَ « : قوله 
« حاالً من فاعل » يبتغون « ، وجيوز أن يكون » َيْبَتُغونَ « وكذلك » آَخرُونَ « نعت ل » َيضْرُبونَ « ف 

  .صفته » ُيقَاتلُونَ « و  »آَخُرونَ « عطف على » آَخُرونَ « ، و » َيضْرُِبونَ 
  فصل يف بيان أن الكسب احلالل كاجلهاد

سوى اهللا تعاىل يف هذه اآلية بني درجة اجملاهدين ، وامللتمسني للمال احلالل للنفقة على نفسه ، وعياله ، واإلحسان 
  .، فكان هذا دليالً على أن كسب املال مبنزلة اجلهاد؛ ألنّ مجعه من اجلهاد يف سبيل اهللا 

َما ِمْن َجالبٍ َيجلُب طَعاماً ِمْن َبلدٍ إىل َبلٍد ، فَيبيُعُه بِْسعرٍ َيوِمِه إالَّ كانْت « » :  -عليه الصالة والسالم  -قال 
رض َوآَخُرونَ َيْضرُِبونَ ِفي األ{ : ثُمَّ قََرأ رسُولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم « َمنزِلُتُه عْندَ اللَِّه تعاىل َمنْزلةَ الشُّهداِء 

  .» } َيْبَتُغونَ ِمن فَْضلِ اهللا َوآَخُرونَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اهللا 
أميا رجل جلب شيئاً إىل مدينة من مدائن املسلمني صابراً حمتسباً ، فباعه بسعر يومه كان له عند : وقال ابن مسعود 

  .} ونَ ِمن فَْضلِ اهللا َوآَخُرونَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اهللا َوآَخُرونَ َيضْرُِبونَ ِفي األرض َيْبَتُغ{ : اهللا منزلة الشهداء ، وقرأ 
ما خلق اهللا موتة أموهتا بعد املوت يف سبيل اهللا أحب إيلَّ من املوت بني شعبيت رْحلي ، أبتغي من : وقال ابن عمر 

  .فضل اهللا ، ضارباً يف األرض 
  .سبيل اهللا الساعي على األرملة واملسكني كاجملاهد يف : وقال طاووس 

صلُّوا ما أمكن فأوجب اهللا تعاىل من صالة الليل ، ما تيسَّر ، مث نسخ ذلك : ، أي } فاقرءوا َما َتَيسََّر ِمْنُه { : قوله 
  .بإجياب الصلوات اخلمس على ما تقدم 

ْن ِمثْلَ فُالِن كَانَ يقُوُم َيا عَْبَد اللَّه ، ال تكُ» : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : وقال عبد اهللا بن عمرو 
  «اللَّْيلَ ، فترَك ِقياَم اللَّْيلِ 

  .، ولو كان فرضاً ما أقره النيب صلى اهللا عليه وسلم وال أخرب مبثل هذا اخلرب عنه ، بل كان يذمه غاية الذم 
  فصل يف القدر الذي يقرأ به يف صالته

حممول } فاقرءوا َما تََيسََّر ِمْنُه { ، } ءوا َما تََيسََّر ِمَن القرآن فاقر{ إذا ثبت أنَّ قيام الليل ليس بفرض ، وأن قوله 
  .على ظاهره من القراءة يف الصالة ، فاختلف العلماء يف قدر ما يلزمه أن يقرأ به يف الصالة 

بآية واحدة  فاحتة الكتاب ال جيوز العدول عنها وال االقتصار على بعضها ، وقدره أبو حنيفة: فقال مالك والشافعيُّ 
  .من أي القرآن كانت ، وعنه ثالث آياٍت ألهنا أقل سورة ، وقيل املراد به قراءة القرآن يف غري الصالة 

فعلى هذا القول يكون مطلق األمر حمموالً على الوجوب ليقف بقراءته على إعجازه وما فيه من : قال املاورديُّ 
أه وعرف إعجازه ، ودالئل التوحيد أن حيفظه؛ ألن حفظ القرآن دالئل التوحيد ، وبعث الرسل ، وال يلزمه إذا قر

ويف . من القرب املستحبة دون الواجبة واألكثرون على أنه لالستحباب ، ألنه لو وجب علينا قراءته لوجب حفظه 
  :قدر الواجب أقوال 

  .مجيع القرآن ، ألن اهللا تعاىل يسره على عباده : قال الضحاُك : األول 
  .ثلث القرآن : ل جويرب قا: الثاين 

  .مائتا آية : قال السديُّ : الثالث 
  .مائة آية : قال ابن عباسٍ : الرابع 



  .ثالث آياٍت كأقصر سورة : قال أبو خالد الكناين : اخلامس 
  .الكم الواجبة يف أمو} َوآتُواْ الزكاة { ، يعين اخلمس املفروضة ، وهي اخلمس لوقتها ، } َوأَِقيُمواْ الصالة { قوله 

صدقة : صدقة الفطر ، ألن زكاة األموال وجبت بعد ذلك ، وقيل : قاله عكرمة وقتادة ، وقال احلارث العكلي 
  .التطوع 

  .كل فعل خري : وقيل 
  .طاعة اهللا اإلخالص : وقال ابن عباسٍ 

خالصاً من املال الطيب وقال زيد  القرض احلسن ما أريد به وجه اهللا تعاىل. } َوأَقْرُِضواُ اهللا قَْرضاً َحَسناً { : قوله 
هو : صلةُ الرَّحمِ ، وقرى الضيف ، وقال عمر بن اخلطاب : القرض احلسن ، النفقة على األهل ، وقيل : بن أسلم 

  .النفقة يف سبيل اهللا 
  .» لبقرة ا« تقدم بيانه يف سورة } َوَما ُتقَدِّمُواْ َألنفُِسكُْم مِّْن َخْيرٍ َتجُِدوُه ِعنَد اهللا { : قوله 
  .إما تأكيد للمفعول األول ، أو فصل » ُهَو « ، العامة على نصب اخلري مفعوالً ثانياً ، و } ُهَو َخيْراً { : قوله 

  .إياه : أن يكون بدالً ، وهو غلط ، ألنه كان يلزم أن يطابق ما قبله يف اإلعراب فيقال : وجوَّز أبو البقاء 
خربه ، واجلملة مفعول ثان » خري « مبتدأ ، و » هو « على أن يكون » خري « : وقرأ أبو السمال وابن السميقع 

  .» َتجُِدوه « ل 
  .هي لغة متيم ، يرفعون ما بعد الفصل : قال أبو زيد 

  ]الطويل : [ وأنشد سيبويه 
  وكُْنَت َعلْيَها باملَال أْنَت أقَْدُر... َتِحنُّ إىل لَْيلَى وأْنَت َتَركَْتها  - ٤٩٤٣
  .بالنصب » أقدرا « : اِفي مرفوعةٌ ، ويروى والقََو

أشبه يف امتناعه من حرف » أفعل من « ، وجاز ، وإن مل يقع بني معرفتني ، ألن ] وهو فصل : وقال الزخمشريُّ [ 
  .التعريف ، املعرفة 
  .» هذا هو املشهوُر ، وبعضهم جيوزه يف غري أفعل من النكرات « : قال شهاب الدين 

فصل عند البصريني ، « ُهَو » و « َتجُِدوُه » ل : على املفعول الثاين « خرياً ، وأعظم » ونصب «  :وقال القرطيب 
  .» متييز « أْجراً » وعماد عند الكوفيني ، ال حملَّ له من اإلعراب ، و 

  فصل يف معىن اآلية
قاله . من الذي تؤخرونه إىل الوصية عند املوت } ُهَو َخيْراً  َوَما ُتقَدِّمُواْ َألنفُِسكُْم مِّْن َخْيرٍ َتجُِدوُه ِعنَد اهللا{ : املعىن 

  .ابن عباس 
  .} خري لكم من متاع الدنيا { : وقال الزجاُج 

{ إلعطائه باحلسنة عشراً » أعظم أجْراً « يعين اجلنَّة ، وحيتمل أن يكون : ، قال أبو هريرة } َوأَْعظََم أَجْراً { : قوله 
ملا كان عل التوبة رحيم لكم بعدها ، قاله سعيد } إِنَّ اهللا غَفُوٌر رَِّحيمٌ { ه املغفرة لذنوبكم أي سلو} واستغفروا اهللا 
  .غفور ملن مل يصّر على الذنوب : بن جبري وقيل 

يتناول التائب واملصر ، بدليل أنه يصح استثناء كل واحد » غَفُوٌر « غفور جلميع الذنوب ألن قوله : وقال مقاتل 
  .، واالستثناء حكمه إخراج ما لواله لدخل منهما وحده 

غفران التائب واجب عند اخلصم فال حيصل املدح بأداء الواجبِ ، والغرض من اآلية تقرير املدح فوجب : وأيضاً 



  .محله على الكل حتقيقاً للمدح 
َرةَ يا أيَُّها املُزَّمِّل ُرِفَع عنهُ َمْن قََرأ ُسْو« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى الثعليب عن أيبِّ بن كعب قال 

  .، واهللا أعلم » الُعْسُر يف الدُّنَيا واآلِخَرِة 

) ٦(َولَا َتْمُنْن َتْسَتكِْثُر ) ٥(وَالرُّْجَز فَاْهُجْر ) ٤(َوثَِياَبَك فَطَهِّْر ) ٣(َوَربََّك فَكَبِّْر ) ٢(قُْم فَأَْنِذْر ) ١(َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر 
  ) ٧(بَِّك فَاصْبِْر َوِلَر

  .تغشى هبا ونام : ؛ يا أيها الذي قد دثر ثيابه ، أي } ياأيها املدثر { : قوله تعاىل 
ويف . » املزّمل « املتدثر فأدغم ك : وأصله » تدثَّر « بتشديد الدال وكسر الثاء ، اسم فاعل من : وقرأ العامة 
  .على األصل املشار إليه » املتدثر « : حرف أيب 

املدثر نفسه ، : ويكون املفعول حمذوفاً أي  -بالتشديد  -» دثّر « بتخفيف الدال ، اسم فاعل من : رأ عكرمة وق
  .كما تقدم 

  .فتح الثاء : وعنه أيضاً 
« : ما يلي احلسد ، ويف احلديث : » والشَِّعار « لبس الدِّثَار ، وهو الثوب الذي فوق الشِّعار ، » َتدثَّر « ومعىن 
  .» ُر ِشعَاٌر والنَّاُس ِدثَاٌر األْنصَا

  .بعيد الَعْهد الصِّقال : » سيف دَاِثر « و 
  .حسن القيام به : داثر لذهاب أعالمه وفالن داثُر املال ، أي : ومنه قيل للمنزل الدارس 

ىن األخذ يف مبع» قام « قم من مضجعك ، وإما من : إما أن يكون من القيام املعهود ، فيكون املعىن » قُْم « : قوله 
  ]الطويل : [ القيام ، كقوله 

  .. . .فَقَاَم َيذُوُد النَّاَس َعْنَها بِسْيِفِه  - ٤٩٤٤
  ]الوافر : [ وقوله 
  .. َعلَى َما قَاَم َيْشُتُمنِي لَِئيُم  - ٤٩٤٥

مبعىن األخذ  مزيدة ، ويف جعلها» قام « أن : قيام عزم وتصميم ، والقول اآلخر : يف أحد القولني ، فيكون املعىن 
  .فال بد له من خرب يكون فعالً مضارعاً جمرداً » َعَسى « يف القيام نظر؛ ألنه حينئذ يصري من أخوات 

  .أوقع اإلنذار : أنذر قومك عذاب اهللا ، واألحسن أن ال يقدر له ، أي : ، مفعوله حمذوف ، أي } فَأَنِذْر { : قوله 
  فصل يف معىن اآلية

  .تغشى هبا ونام : قد ُدثِّر ثيابه ، أي  يا أيها الذي: املعىن 
  :ليس املراد التدثر بالثوب ، فإن قلنا التدثر ، ففيه وجوه : وقيل 

  .أن هذا من أوائل ما نزل من القرآن : أحدها 
 كُْنُت َعلى جَبلِ حِراَء ، فُنوِديُت« : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  -رضي اهللا عنه  -روى جابر بن عبد اهللا 

اَءنِي يا ُمَحمَُّد ، إنََّك لَرُسولٌ ، فَنظْرُت َعْن َيِمينِي ، ويَسارِي ، فَلْم أَر أَحداً فَنظْرُت فَْوِقي فَرأيُت املَلَك الذي َج
عليَّ ماءاً  َدثُِّروين ، وصبُّوا: ِحبراَء َجاِلساً َعلى كُرِسي َبْيَن السَّماِء واألْرضِ ، فَِخفُْت فَرَجْعُت إىل َخدِْيَجةَ ، فقلُت 

  .} ياأيها املدثر { : ، فأنزلَ اللَُّه تعاىل » بارداً 
أن أبا جهل ، وأبا هلب ، وأبا سفيان ، والوليد بن املغرية ، والنضر بن احلارث ، وأميَّة بن خلف ، والعاص : وثانيها 



، وهم يسألون عن أمر حممٍد  إنَّ وفود العرب جمتمعون يف أيام احلج: بن وائل واملطعم بن عدي ، اجتمعوا وقالوا 
ساحر ، وتعلم : وقائل . كاهن : وقائل . صلى اهللا عليه وسلم وقد اختلفتم يف اإلخبار عنه ، فمن قائل هو جمنون 

العرب أن هذا كله ال جيتمع يف رجل واحد ، فيستدلون باختالف األجوبة على أهنا أجوبة باطلة ، فسمُّوا حممداً 
مسعت كالم عبيدة : إنه شاعر ، فقال الوليد : ، وتسميه العرب به فقدم رجل منهم فقال  باسم واحد جيتمعون عليه

الكاهن يصدق : ] فقال : كاهن : وكالم أمية بن أيب الصلت ، وكالمه ما يشبه كالمهما ، فقالوا [ بن األبرص 
اجلنون خينق الناس : وليد إنه جمنون ، فقال ال: ويكذب ، وما كذب حممد صلى اهللا عليه وسلم قط ، فقال آخر 
صبأ الوليد بن املغرية ، فدخل عليه أبو جهل : وما خنق حممد قط ، مث قام الوليد فانصرف إىل بيته ، فقال الناس 

ما لك يا أبا عبد مشس ، هذه قريش جتمع لك شيئاً يعطونكه ، زعموا أنك قد احتجت وصبأت ، فقال : فقال 
إنه ساحر ألن الساحر هو الذي يفرق بني األب وابنه :  فكرت يف حممد ، فقلت ما يل إليه حاجة ، ولكين: الوليد 

حممد ساحر والناس جمتمعون ، : ، وبني األخ وأخيه ، وبني املرأة وزوجها ، فشاع ذلك يف الناس ، فصاحوا يقولون 
إىل بيته حمزوناً ، فتدثر فوقعت الصيحةُ يف الناس فلما مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك اشتد عليه ورجع 

  .} ياأيها املدثر { : بقطيفة فأنزل اهللا تعاىل 

عليه  -وأيقظه  -عليه السالم  -أنه صلى اهللا عليه وسلم كان نائماً ، متدثراً بثيابه ، فجاءه جربيل : وثالثها 
ثر بالثياب ، واشتغل هبذا املنصب الذي اترك التد: كأنه قال } ياأيها املدثر قُْم فَأَْنِذْر { : ، وقال  -الصالة والسالم 

  .نصبك اهللا تعاىل له 
  :ليس املراد منه التدثر بالثياب ففيه وجوه : وإن قلنا 

ألبسه اللَُّه لباس التقوى وزيََّنُه برداء العلم : يا أيها املدثر بالنبوة ، والرسالة اْنقُلْها ، من قوهلم : قال عكرمة : األول 
.  

: إهنا أول القرآن مل يكن نبياً بعد إال إن قلنا : وهذا جماز بعيد ، ألنه مل يكن تنبأ بعد ، وإن قلنا  «: قال ابن العريب 
  .» إهنا ثاين ما نزل 

أن املدثر بالثوب يكون كاملتخفي فيه ، فإنه صلى اهللا عليه وسلم كان يف جبل حراء كاملتخفي من النَّاس ، : الثاين 
بدثار االختفاء قم هبذا األبر واخرج من زاوية اخلمول ، واشتغل بإنذار اخللق ، والدعوة  يا أيها املدثِّر: فكأنه قال 

  .إىل معرفة احلقِّ 
يا أيها املدثِّر بأثواب العلم العظيم ، واخللق الكرمي ، والرمحة : أنه تعاىل جعله رمحة للعاملني ، فكأنه قيل له : الثالث 
  .ك عذاب رّب» قُْم فأْنِذْر « : الكاملة 

  فصل يف لطف اخلطاب يف اآلية
يا : مالطفة يف اخلطاب من الكرمي إىل احلبيب إذ ناداه حباله وعرب عنه بصفته ، ومل يقل } ياأيها املدثر { : قوله تعاىل 

  .حممُد ، كما تقدم يف املزمل 
  »فأنذر « فصل يف معىن 

  .رهم العذاب إن مل يسلموا خوِّف أهل مكة ، وحذ: ، أي } فَأَنِذْر { : ومعىن قوله تعاىل 
  .ألهنا مقدمة الرسالة  -عليه السالم  -إعالمهم بنوته : اإلنذار هنا : وقيل 
  .هو دعاؤهم إىل التوحيد ألنه املقصود : وقيل 



  .قم فصلِّ ومر بالصالة : وقال الفراء 
  .اص عند من يرى ذلك ، أو لالهتمام به ، قدم املفعول ، وكذا ما بعد ، إيذاناً باالختص} َورَبََّك فَكَبِّرْ { : قوله 

  .» واختص ربَّك بالتكبري « : قال الزخمشري 
وقد تقدم الكالم يف مثل هذه الفاء » ومهما تكن فال تدع تكبريه : ودخلت الفاء ملعىن الشرط كأنه قيل « : مث قال 

  ] . ٤٠: البقرة [ } وَإِيَّاَي فارهبون { : يف البقرة عند قوله تعاىل 
تنبَّْه فاضرب زيداً » : تقديره : ، قالوا « زيداً فاضرب » : وهو قريب مما قدره النحاة يف قولك « : أبو حيان  قال
فالفاء هي جواب األمر ، وهذا األمر إما مضمن معىن الشرط ، وإما الشرط حمذوف على اخلالف الذي فيه عند « 

  .» النحاة 
  .وعنده أن الفاء زائدة » ضرب ، وعمراً اشكر زيداً ا« : يقال : قال أبو الفتح املوصلي 

  .قم فكبِّر ربَّك ، وكذلك ما بعده : ودخلت الفاء إلفادة معىن اجلزائية ، واملعىن : وقال الزجاج 
  فصل يف معىن اآلية

احبة ، أي سيدك ومالكك ومصلح أمرك فعظمه ، وصفه بأنه أكرب من أن يكون له ص} َورَبََّك فَكَبِّْر { : معىن قوله 
  .صفه بأنه أكرب : أي . } َورَبََّك فَكَبِّرْ { : مب تفتتح الصالة؟ فنزلت : أهنم قالوا : ، أو ولد ، ويف احلديث 

وهذا القول وإن كان يقتضي بعمومه تكبري الصالة فإنه مراد به تكبريه بالتقديس ، والتنزيه خبلع : قال ابن العريب 
أْعلُ ُهَبل » : أن أبا سفيان قال يوم أحد « ولياً غريه ، وال تعبد سواه ، وروي األنداد ، واألصنام دونه ، وال تتخذ 

، وقد صار هذا القول بعرف الشرع يف تكثري « قُولُواْ اللَُّه أْعلَى وأَجلُّ » صلى اهللا عليه وسلم : ، فقال « 
صلى اهللا عليه وسلم الوارد على اإلطالق ومحل عليه لفظ النيب « اللَُّه أكربُ » العبادات كلها أذاناً ، وصالة بقوله 

، والشَّرُع يقتضي معرفة ما يقتضي بعمومه ، ومن « َتحْرُميَها التَّكبُري ، وحتِْليلَُها التَّسلِيُم » : يف موارد منها قوله 
  .مره بالسفك موارده أوقات اإلهالل بالذبائح ختليصاً له من الشرك ، وإعالناً بامسه بالنسك ، وإفراداً ملا شرع من أ

  .« اللَُّه أكَبُر » واملنقول عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التكبري يف الصالة هو لفظ 
اللَُّه أكرب ، فكربت : قام النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال } َورَبََّك فَكَبِّرْ { : ملا نزل قوله تعاىل : وقال املفسرون 

  .ن اهللا تعاىل ذكره القشريي وعلمت أنه وحي م -رضي اهللا عنها  -خدجية 
  .فعظم ربَّك عما يقوله عبدة األوثان : وقال الكليبُّ 

  .اهللا أكرب : هو أن يقال : قال مقاتل 
  .املراُد منه التكبري يف الصالة : وقيل 

  .هذه السورة نزلت يف أول البعث ، ومل تكن الصالة واجبة : فإن قيل 
صلوات تطوع فأمر أن ُيكبِّر ربَّه فيها قال ابن اخلطيب  -الصالة والسالم  عليه -ال يبعد أنه كانت له : فاجلواب 

  .عن اللغو والرفث } َورَبََّك فَكَبِّرْ { قيل بعد ذلك } قُْم فَأَنِذْر { : وعندي أنه ملا قيل له : 
  .} َوثَيَاَبَك فَطَهِّرْ { : قوله 
وعملك فأصلح ، قاله جماهد وابن زيد والسديُّ ، وروى :  املراد الثياب امللبوسة ، فعلى األول يكون املعىن: قيل 

  .وعملك فأصلح : يقول : منصور عن أيب رزين ، قال 



إنَّ فالناً : إن فالناً خبيث الثيابِ ، وإذ كان الرجل حسن العمل ، قالوا : وإذا كان الرجل خبيث العمل ، قالوا 
عمله : ، يعين » َيْحشُر املَرُء ِفي ثَوَبْيِه الَّذي مَاَت ِفْيهَِما « : طاهر الثياب ، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .الصاحل والطاحل ، ذكره املاوردي 
ومن قال املراد به القلب ، قلبك فطهر ، قاله ابن عباس وسعيد بن جبري رضي اهللا عنهما؛ ومنه قول امرىء القيس 

  ]الطويل : [ 
  يابِك تَْنُسلِفَُسلِّي ِثَيابِي ِمن ِث..  - ٤٩٤٦

  .قليب من قلبك : أي 
  :وهلم يف تأويل اآلية وجهان : قال املاورديُّ 

  .وقلبك فطهر من اإلمث واملعاصي قاله ابن عباس وقتادة : املعىن : أحدمها 
ال تقذر فتكون دنس الثياب وهو ما يروى عن ابن عباس أيضاً ، : وقلبك فطهر من القذر ، أي : الثاين 

  ]الطويل : [ له غيالن بن سلمة الثقفي واستشهدوا بقو
  لَبِْسُت َوال ِمْن غَْدرةٍ أتقنَُّع... فَإنِّي بِحَْمِد اللَِّه ال ثَْوَب غَاِدرٍ  - ٤٩٤٧

. من الذنوب ، والعرب تكين عن النفس بالثياب : معناه ونفسك فطهر ، أي : املراد به النفس ، قال : ومن قال 
  ]الكامل : [ ؛ ومنه قول عنترة - رضي اهللا عنه -قاله ابن عباس 

  لَْيسَ الكرُِمي على القََنا بُِمَحرَّمِ... فََشكَكُْت بالرُّْمحِ الطَّويلِ ِثياَبُه  - ٤٩٤٨
املعىن وجسمك فطهر من املعاصي الظاهرة ، ومنه قول : بأنه اجلسم قال : ومن قال . وقول امرىء القيس املتقدم 

  ]الطويل : [ ليلى تصف إبالً 
  لََها شََبهاً إالَّ النَّعاَم املُنفَّرَا... َرمْوَها بأثْوابٍ خِفاٍف فال تََرى  - ٤٩٤٩

  .ركبوها فرموها بأنفسهم : أي 
وأهلك طهرهم من اخلطايا باملوعظة والتأديب ، والعرب تسمي األهل : معناه : املراد به األهل ، قال : ومن قال 

  ] . ١٨٧: البقرة [ } ُهنَّ ِلبَاٌس لَّكُْم َوأَْنُتْم ِلبَاٌس لَُّهنَّ { : ثوباً وإزاراً ولباساً ، قال تعاىل 
  :وهلم يف تأويل اآلية وجهان : قال املاورديُّ 

  .ونساءك فطهر باختيار املؤمنات العفائف : معناه : األول 
  .االستمتاع هبن يف القبل دون الدبر يف الطهر إال يف احليض حكاه ابن حبر : الثاين 
  .» ومحل اآلية على هذا التأويل يعسر ألنه على هذا الوجه ال حيسن اتصال اآلية مبا قبلها « : ن اخلطيب قال اب

وخلقك فحسِّْن قاله احلسن والقرظي؛ ألن خلق اإلنسان مشتمل على أحواله : ومن قال املراد به اخللق قال معناه 
  ]الطويل : [ اشتمال ثيابه على نفسه؛ قال الشاعر 

  إذَا ُهَو باملَْجدِ ارَتَدى وَتأزَّرَا... الَ أَب واْبناً ِمثْلَ َمرْوانَ واْبنِِه فَ - ٤٩٥٠
  :والسبب يف حسن هذه الكناية وجهان 

اجملد يف ثوبه والعفة : أن الثوب كالشيء املالزم لإلنسان فلهذا جعلوا األثواب كناية عن اإلنسان ، فيقال : األول 
  .يف إزاره 

  .ودينك فطهر : املراد به الدين فمعناه : ر باطنه غالباً طهر ظاهره ، ومن قال أنه من طه: الثاين 



ورأيُت النَّاس وَعلَْيهِْم ثِياٌب ِمنَْها ما َيبلغُ الثُِّديَّ ، وِمْنَها دونَ « : أنه صلى اهللا عليه وسلم قال : جاء يف الصحيح 
  .» الدِّيُن : يا رسُولَ اللَِّه فََما أوَّلَت ذِلَك؟ قال : ُه ، قالوا ذِلَك ، وَرأْيُت ُعمر بن اخلطَّاب ، وعلْيِه إزاٌر ُيجُرُّ

معناه ال تلبس ثيابك على : قال } َوثَِياَبَك فَطَهِّْر { : يف قوله تعاىل  -رضي اهللا عنه  -وروي عن أنس بن مالك 
  ]الطويل : [ عذرة؛ قال ابن أيب كبشة 

  وأْوُجُههْم عِْنَد املُشاهِد غُرَّانُ... قيَّةٌ ِثَياُب بَنِي َعْوٍف طَهاَرى َن - ٤٩٥١
تنزيههم عن احملرمات ، أو مجاهلم يف اخللقة ، أو : سالمتهم عن الدناءات ويعين بعزة وجوههم : يعين بطهارة ثياهبم 

  .قاله ابن العريب . كليهما 
  .اله عكرمة ال تلبس ثيابك على كذب وال جور وال غدر وال إمث ، ق: وقال سفيانُ بن عيينة 

  :إن املراد به الثياب امللبوسة ، فلهم أربعة أوجٍه : ومن قال 
  .وثيابك فأنق : األول 
وثيابك فشمِّر ، أي قصِّر ، فإن تقصري الثياب أبعد من النجاسة فإذا جُرَّت على األرض مل يؤمن أن يصيبها : الثاين 

  .جناسة ، قاله الزجاج وطاووس 
  .النجاسة باملاء ، قاله حممد بن سريين وابن زيد والفقهاء وثيابك فطهر من : الثالث 
  .ال تلبس ثيابك إال من كسبِ احلالل ليكون مطهرة من احلرام : الرابع 

  .ال يكون ثيابك اليت تلبس من ملبس غري طاهر  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 
أن املراد هبا احلقيقة ، واجملاز ، وإذا محلناها على وليس مبمتنع أن حتمل اآلية على عمومها ، من : قال ابن العريب 

  :الثياب الطاهرِة املعلومة ، فهي تتناول معنيني 
لغالم من  -رضي اهللا عنه  -تقصري األذيال ، فإهنا إذا أرسلت تدنست ، وهلذا قال عمر بن اخلطاب : أحدمها 

  .، وأبْقَى ، وأنقى ارفع إزارك ، فإنه أْتقَى : األنصار ، وقد رأى ذيله مسترخياً 
إْزَرةُ املُؤِمن إىل أْنَصاِف َساقْيِه ، ال ُجناَح علْيِه ِفْيَما َبينُه وبْيَن الكعَْبْينِ وَما كَانَ أسْفل « : وقال صلى اهللا عليه وسلم 

حتته بالنار ، فما فقد جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم الغاية يف لباس اإلزار الكعب ، وتوعد ما » ِمْن ذِلَك فِفي النَّارِ 
بال رجال يرسلون أيذاهلم ، ويطيلون ثياهبم ، مث يتكلفون رفعها بأيديهم وهذه حالة الكرب ، وقال صلى اهللا عليه 

هِ َيْوَم مْن جرَّ إزارُه خَُيالء لَْم يْنظُرِ اللَُّه إلْي» : ، ويف رواية « ال َيْنظُر اللَُّه تعاىل إىل َمْن َجرَّ ثَوَبُه خَيالء « » : وسلم 
يا رسول اهللا إين أجد ِشّق إزاري يسترخي إال أين أتعاهد ذلك منه ، :  -رضي اهللا عنه  -قال أبو بكر « الِقيامةِ 

  .« » لَْستَ ممَّْن َيْصنعُه خيالء » : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .غسلها باملاء من النجاسة ، وهو الظاهر : واملعىن الثاين 
واستدل به بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب ، وليس ذلك يفرض عند مالك وأهل املدينة ، : ي قال املهدو

  .وكذلك طهارة البدن ، لإلمجاع على جواز الصالة باالستجمار غري غسل 
ثيابه  املراد منه أنه صلى اهللا عليه وسلم أمر بتطهري: إذا محلنا لفظ التطهري على حقيقته ، فنقول : قال ابن اخلطيب 

  :من األجناس واألقذار ، وعلى هذا التقدير ففي اآلية ثالثة احتماالٍت 
املقصود من اآلية اإلعالم بأن الصالة ال جتوز إال يف ثياب طاهرة من :  -رضي اهللا عنه  -قال الشافعي : األول 

  .األجناس 



هبم عن النجاسات ، فأمره اهللا تعاىل بأن كان املشركون ال يصونون ثيا: قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم : وثانيها 
  .يصون ثيابه عن النجاسات 

روي أهنم ألقوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َسلَى شاٍة ، فشق عليه فرجع إىل بيته َحزيناً وتدثر يف : وثالثها 
على أن ال ينتقم } َوَربََّك فَكَبِّرْ { وال متنعك تلك السفاهة عن اإلنذار } ياأيها املدثر قُْم فَأَنِذْر { : ثيابه ، فقال 

  .عن تلك النجاسات والقاذورات } َوِثَياَبَك فَطَهِّْر { منهم 
  .بكسرها : بضم الراء ، والباقون : قرأ حفص وجماهد وعكرمة وابن حميصن . } والرجز { : قوله 
  .الضم أقيس اللغتني ، وأكثرمها : لغتان مبعىن ، وعن أيب عبيدة : فقيل 

اسم للعذاب ، وعلى : هو بالضم اسم صنم ، ويعزى للحسن البصري أيضاً ، وبالكسر ويذكر : قال جماهٌد و
اهجر أسباب العذاب املؤدية إليه ، أقام السبب مقام : تقدير كونه العذاب ، فال بد من حذف مضاف ، أي 

  .املسبب ، وهو جماز شائع بليغ 
  .الوعيد : اء ، بنصب الر» الرَّْجز « : وقال السديُّ 

، ]  ١٠: احلج [ } فاجتنبوا الرجس ِمَن األوثان { : األوثان ، لقوله تعاىل : املراد بالرجز : وقال جماهد وعكرمة 
  .اإلمث : الرجز : واملأمث فاهجر ، أي فاترك ، وكذلك روى مغرية عن إبراهيم النخعي ، قال : وقال ابن عباس أيضاً 

  .نائلة الرجز إساف ، و: وقال قتادة 
  ] . ١٣٤: األعراف [ } لَِئن كَشَفَْت َعنَّا الرجز لَُنْؤِمَننَّ لََك { : العذاُب ، قال تعاىل : » الرُّْجز « وأصل 

  ] . ١٦٣: األعراف [ } فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِجْزاً مَِّن السمآء { : وقال تعاىل 
  .باإلدغام : احلسن وأبو السمال واألشهب العقيلي على فك اإلدغام و: ، العامة } َوالَ َتْمُنن { : قوله 

، عند قوله تعاىل » املائدة « وقد تقدم أن اجملزوم ، واملوقوف من هذا النوع جيوز فيهما الوجهان ، وتقدم حتقيقه يف 
  ] . ٥٤: املائدة [ } َمن َيرَْتدَّ ِمنكُْم َعن ِدينِهِ { : 

حبل متني ، : من قوهلم » وال تضعف « معناه : املعطى مبا أعطاه ، وقيل  واملشهور أنه من املّن ، وهو االعتداد على
  .ضعيف : أي 

  :، العامة على رفعه ، وفيه وجهان } َتْسَتكِْثُر { : قوله 
  .ال متنن مستكثراً ما أعطيت : أنه يف موضع احلال ، أي : أحدمها 

  .معناه ال تأخذ أكثر مما أعطيت : وقيل 
: [ ارتفع الفعل ، كقوله » أن « يعين أن األصل وال متنن أن تستكثر ، فلما حذفت » أن « على حذف : الثاين 

  ]الطويل 
  .. أالَ أيَُّهذَا الزَّاجِري أْحُضرُ الوغَى  - ٤٩٥٢

  .قاله الزخمشريُّ . يف إحدى الروايتني 
  :وفيه وجهان . وما يف خربها » أن « ومل يبني ما حمل 

هو أهنا إما يف حمل نصب ، أو جر على اخلالف فيها؛ حذف حرف اجلر وهو هنا الم  -وهو الذي يريده  -أظهرمها 
  .وال متنن ألن تستكثر : العلة ، تقديره 

  .ال تضعف أن تستكثر من اخلري ، قاله مكي : أهنا يف حمل نصب فقط مفعوالً هبا ، أي : والثاين 



  .مبعىن تضعف ، وهو قول جماهد » َتْمُنْن « وقد تقدم أن 
وهذا ال جيوز أن حيمل القرآن عليه ألنه ال جيوز ذلك إال يف « :  -بعد كالم الزخمشريِّ  -إال إنَّ أبا حيان قال 

  .» الشعر ، ولنا مندوحة عنه مع صحته معىن 
: ، كقوهلم » أن « أيضاً على إضمار » َتْستكِثَر « : فقد قرأ احلسن واألعمش : والكوفيون جييزون ذلك ، وأيضاً 

  .» ُمْرُه حيفرها « 
  .» وال متنن أن تستكثر « : وأبلغ من ذلك التصريح بأن يف قراء عبد اهللا 

  :وابن أيب عبلة تستكثْر جزماً ، وفيه ثالثة أوجه  -أيضاً  -وقرأ احلسن 
ُيَضاَعفُ « ف ]  ٦٩ - ٦٨: الفرقان [ } َيلَْق أَثَاماً ُيَضاَعْف { : كقوله . أن يكون بدالً من الفعل قبله : أحدها 

  ]الطويل : [ ؛ وكقوله »َيلَْق « بدالً من » 
  َتجِْد َحطَباً َجْزالً وَناراً تَأجَّجَا... َمَتى َتأِتَنا ُتلِْمْم بَنا يف ِديَارَنا  - ٤٩٥٣

  ] . ٢٦٤: البقرة [ } الَ ُتْبِطلُواْ َصَدقَاِتكُم باملن واألذى { : ويكون من املنِّ الذي يف قوله تعاىل 
  .قاله الزخمشري . بعضد فيسكن ختفيفاً » ثرو « أن يشبه :  الثاين
ومن الكلمة اليت بعده وهو الواو ما يكون فيه شبهاً بعضد ، أال ترى أنه [ » تستكثر « أنه يأخذ من جمموع : يعين 
؛ } َك فاصرب َولَِربِّ{ : وهو الثاء ، والراء وحرف العطف من قوله ] » تستكثر « أن يشبه ثرو ، فأخذ بعض : قال 

  ]السريع : [ وهذا كما قالوا يف قول امرىء القيس 
  إثْماً من اللَِّه وال واِغلِ... فالَْيْوَم أْشَرْب غَْيَر ُمْستحِقبٍ  - ٤٩٥٤
  .مث سكن » عضد « أهنم أخذوا من الكلمتني َرْبغَ ك  -» أْشَربْ « بتسكني 

موصولة ، فاعترض جبزم » َمْن « ، بثبوت الياء ، أن » ّتقي من َي« : يف قراءة قُنبل » يوسف « وقد تقدم يف سورة 
  .؟ »َيصْبِر « 

  .، وهذه نظري تيك سواء » فإنَّه « والفاء من » َيْصبِر « ، أخذوا الباء والراء من » رف « فأجيب بأنه شبه ب 
  .أن يعترب حال الوقف ، وجيرى الوصل جمراه ، قاله الزخمشري ، أيضاً : الوجه الثالث 

  .يعين أنه مرفوع ، وإمنا سكن ختفيفاً ، أو أجري الوصل ُمجَْرى الوقِف 
  .» وهذان ال جيوز أن حيمل عليهما مع وجود أرجح منهما ، وهو البدل معىن وصناعة « : قال أبو حيان 

  فصل يف تعلق اآلية مبا قبلها
إنذار القوم ، وتكبري الرب ، وتطهري : ياء يف اتصال هذه اآلية مبا قبلها أنه تعاىل أمره قبل هذه اآلية بأربعة أش

ال متن على ربِّك هبذه األعمال : ، أي } َوالَ َتْمُنن َتْسَتكِْثُر { :  -جلَّ ذكره  -الثياب ، وهجر الرجز ، مث قال 
  .الشاقة كاملستكثر ملا يفعله بل اصرب على ذلك كله لوجه ربِّك متقرباً بذلك إليه غري ممنت به عليه 

  .حبسناتك ، فتستكثرها :  -رمحه اهللا  -سن قال احل
  .وال تعط عطية تلتمس هبا أفضل منها : وقال ابن عباس وقتادة وعكرمةُ 

ال متنن على الناس مبا تعلمهم من أمر الدين والوحي مستكثراً بذلك اإلنعام ، فإنَّما فعلت ذلك بأمر اهللا : وقيل 
  .} َولَِربَِّك فاصرب { : ل تعاىل تبارك وتعاىل ، فال منة لك عليهم ، وهلذا قا

  .لتأخذ منهم على ذلك أجراً تستكثر به مالك : لتستكثر ، أي : ال متنن عليهم بنبوتك ، أي : وقيل 
حبل منني ، إذا كان ضعيفاً ، ودليله قراءة ابن مسعود : ال تضعف أن تستكثر من اخلري ، من قولك : وقال جماهٌد 



ال تعظم عملك يف عينك أن تستكثر من اخلري فإنه مما أنعم : وعن جماهد أيضاً ، والربيع  وال متنن تستكثر من اخلري: 
  .اهللا عليك 

ال تستكثر عملك فتراه من نفسك ، إمنا عملك منه من اهللا عليك ، إذ جعل اهللا لك سبيالً إىل : وقال ابن كيسان 
  .عبادته 

  .دعوت فلم يستجب يل :  تقل وقال زيد بن أسلم إذا أعطيت عطية فأعطها لربِّك ، ال
  .ال تفعل اخلري لترائي به الناس : وقيل 

  .فإن قيل هذا النهي خمتص بالرسول صلى اهللا عليه وسلم أو يتناول األمة؟ 
أن ظاهر اللفظ قرينة احلال ال تفيد العموم؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم إمنا هني عن ذلك تنزيهاً ملنصب : فاجلواُب 

  .املعىن غري موجود يف األمة  النبوة ، وهذا
  .املعىن يف حقِّ األمة هو الرياُء ، واللَُّه تعاىل منع الكل من ذلك : وقيل 

  هل هذا هني حترمي أو تنزيه؟: فإن قيل 
  .أن ظاهر النهي التحرمي : فاجلواب 

  فصل يف املقصود من اآلية
نيب صلى اهللا عليه وسلم أن يعطي أحداً شيئاً لطلب حيتمل أن يكون املقصود من اآلية أن حيرم على ال: قال القفال 

طالباً للكثرة : ، أي } َتسَْتكِْثرُ { عوض سواء كان العوض زائداً أو ناقصاً ، أو مساوياً ، ويكون معىن قوله تعاىل 
 عبارة عن طلب العوض كيف كان ، وإمنا -هاهنا  -كارهاً أن ينتقص املال بسبب العطاِء ، فيكون االستكثار 

حسنت هذه العبارةُ ، ألن الغالب أن الثواب زائد على العطاء ، فسمى طلب الثواب استكثاراً ، محالً للشيء على 
أغلب أحواله ، كما أن األغلب أن املرأة إمنا تتزوج ، وهلا ولد للحاجة إىل من يريب أغلب أن املرأة إمنا تتزوج ، وهلا 

د ربيباً ، مث اتسع األمر ، وإن كان حني تتزوج أمه كبرياً ، ومن ذهب ولد للحاجة إىل من يريب ولدها ، فسمي الول
السبب فيه أن يصري عطاء النيب صلى اهللا عليه وسلم خالياً عن انتظار العوض ، والتفات : إىل هذا القول قال 

  .النفس إليه فيكون ذلك خالصاً خملصاً لوجه اهللا تعاىل 
: يقال « ال تعط لتأخذ أكثر مما أعطيت من املال » ألقوال قول ابن عباس أظهر ا« :  -رمحه اهللا  -قال القرطيب 

املنة فكأنه أمر بأن تكون عطاياه هللا ، ال الرتقاب ثواب من اخللق : أعطيته ، ويقال للعطية : مننت فالناً كذا ، أي 
  :عليها ، ألنه صلى اهللا عليه وسلم ما كان جيمع للدنيا ، وهلذا قال 

وكان ما يفضل عن نفقة عياله مصروفاً إىل مصاحل » ا أفَاء اللَُّه عليَّ إال اخلُْمَس ، واخلمس مَرُدوٌد َعلْيكُْم َما يل ممَّ« 
  .« املسلمني ، وهلذا مل يورث 

  .وحسنه كونه رأس فاصلة موافياً ملا تقدم . التقدمي على ما تقدم } َولَِربَِّك فاصرب { : قوله 
  :جهان جيوز فيه و} َولَِربِّكَ { 

على أذى الكفار وعلى عبادة ربك ، وعلى كل : لوجه ربِّك فاصرب ، أي : أن تكون الم العلة ، أي : أحدمها 
  .شيء مما ال يليق فترك املصبور عليه ، واملصبور عنه للعلم هبما 

  .واألحسن أن ال يقدر شيء خاص بل شيء عام 
فاصرب { : أذعن لربِّك ، وسلم له أمرك صابراً ، لقوله تعاىل : ، أي « أذعن » : معىن « صرب » ان يضمن : والثاين 

  ] . ٤٨: القلم [ } ِلُحكْمِ رَبَِّك 



  ) ١٠(َعلَى الْكَافِرِيَن غَْيُر َيِسريٍ ) ٩(فَذَِلَك َيْومَِئٍذ َيْوٌم َعِسٌري ) ٨(فَإِذَا ُنِقَر ِفي النَّاقُورِ 

  .} فَإِذَا ُنِقَر ِفي الناقور { : قوله 
اصرب على أذاهم ، فبني أيديهم : لتسبيب ، كأنه قال } فَإِذَا ُنِقَر ِفي الناقور { : يف قوله » الفاء « : خمشري قال الز

: ، أي » أنذر « متعلقة ب » فإذا « والفاء يف . يوم عسري يلقون فيه عاقبة أذاهم وتلقى فيه عاقبة صربك عليه 
  .قاله احلويفُّ . فأنذرهم إذا نقر يف الناقور 

وفيه نظر من حيث أن الفاء متنع من ذلك ، ولو أراد تفسري املعىن لكان سهالً ، لكنه يف معرض تفسري اإلعراب ال 
  .تفسري املعىن 

  .} فَذَِلَك َيْومَِئٍذ َيْوٌم َعِسٌري { : أن ينتصب مبا دل عليه قوله تعاىل : الثاين 
  .؟ »يوم عسري « ظرفاً ل » يومئذ « ن يقع ، وكيف صح أ» إذا « مب انتصب : فإن قلت : قال الزخمشري 

فإذا نقر يف الناقور عسر األمر على الكافرين والذي أجاز : إذا مبا دل عليه اجلزاء؛ ألن املعىن « انتصب : قلت 
، إذ املعىن فذلك يوم النقر وقوع يوم عسري ألن يوم القيامة يقع ، ويأيت } َيْوٌم َعِسٌري { ظرفاً ل « يومئذ » وقوع 

  .حني ُينقر يف النَّاقُور ، انتهى 
؛ ألن الصفة ال تعمل فيما قبل موصوفها عند البصريني ، ولذلك رد على «عسري » وال جيوز أن يعمل فيه نفس 

َوقُل لَُّهْم يف أَْنفُِسهِمْ { يف قوله تعاىل « النساء » يف سورة « َبِليغاً » متعلق ب « يف أنفسهم » أن : الزخمشري قوله 
  .والكوفيون جيوزون ذلك وتقدم حتريره ]  ٦٣: النساء [ }  َبِليغاً قَْوالً

بدل » يومئذ « و » : ؛ ألنه إشارة إىل النقر ، قاله أبو البقاء ، مث قال «فذلك » أن ينتصب مبا دل عليه : الثالث 
  .« نقر يوم : ، أي } َيْوٌم َعِسٌري { مبتدأ ، واخلرب » ذلك « ، و » إذا « من 

  .خربه ، والفاء مزيدة فيه ، وهو رأي األخفش « فذلك » مبتدأ ، و « إذا » أن يكون :  الرابع
  :ففيه أوجه « َيومَئٍذ » وأما 

  .، وقد تقدم ذلك يف الوجه الثالث « إذا » أن يكون بدالً من : أحدها 
  .كما تقدم يف الوجه الثاين } َيْوٌم َعِسريٌ { أن يكون ظرفاً ل : الثاين 

  .، ألنه أشار به إىل النقر « ذلك » أن يكون ظرفاً ل  :الثالث 
  .ولكنه مبّين إلضافته إىل غري متمكن « فذلك » أنه بدل من : الرابع 

  .« فَذِلَك » خربه ، واجلملة خرب } َيْوٌم َعِسٌري { مبتدأ ، و « فذلك » أن يكون : اخلامس 
ا صوت له بلسانك ، وذلك بأن تلصق لسانك بنقرة نقرت الرجل إذ: صوت ، يقال : ، أي « ُنِقَر » : قوله 

: إذا خصصته بالدعوة كأنك نقرت له بلسانك مشرياً إليه ، وتلك الدعوة يقال هلا : حنكك ، ونقرُت الرجل 
  ]الرمل : [ النقرى ، وهي ضد الدعوة اجلفلى؛ قال الشاعر 

  ِدَب ِفيَنا َيْنَتقِْرال َتَرى اآل... َنْحُن ِفي املْشتَاِة َنْدُعو اجلَفلَى  - ٤٩٥٥
  ]الرجز : [ وقال امرؤ القيس 

الصوت؛ قال امرؤ : النقر ، أي الصوت ، والنقر يف كالم العرب : يريد ... أَنا اْبُن َماويَّةَ إذْ َجدَّ النَّقُْر  - ٤٩٥٦
  ]الطويل : [ القيس 
  َر َجاٍف غَِضيضِوَيْرفُع طَْرفاً غَْي... أَخفُِّضُه بالنَّقْر ملَّا َعلْوتُه  - ٤٩٥٧



  .منه كاجلاسوس من التجسس ، وهو الشيء املصّوت فيه » فاعول « : والناقور 
  .وهو كهيئة البوق ، وهو الصور الذي ينفخ فيه امللك : قال جماهد وغريه 

ن ذلك حبثت على أخباره استعارة م: احلديدة اليت ينقر هبا ، ونقرت عينه : فرع الشيء الصلب ، واملنقار : والنقري 
  .أعبته : ، ونقرته 

ببين نظر الرجال ألهنم ينظرون : مر يب على بين نظر ، وال متر يب على بنات نقر ، أرادت : ومنه قول امرأة لزوجها 
  .النساء ، ألهنن يعبنها وينقرن عن أحواهلا : إليها ، وبينات نقر 

  :فيه مخسة أوجه . } َعلَى الكافرين { : قوله 
  .» عسري « ب أن يتعلق : أحدها 
  .» َعِسٌري « أن يتعلق مبحذوف على أنه نعت ل : الثاين 

  .» َعِسٌري « أنه يف موضع نصب على احلال من الضمري املستكنّ يف : الثالث 
  .غري يسري على الكافرين قاله أبو البقاء : ، أي » يسري « أن يتعلق ب : الرابع 

مبعىن » غري « اف ، وهو ممنوع ، وقد جوزه بعضهم إذ كان املضاف إال أن فيه تقدمي معمول املضاف إليه على املض
  ]البسيط : [ النفي ، كقوله 

  َعلى التََّناِئي لعِْنِدي غَْيُر َمكْفُورِ... إنَّ اْمَرأ َخصَّنِي َيْوماً مودَّتُه  - ٤٩٥٨
  .وتقدم حترير هذا آخر الفاحتة 

  .ال يسهل على الكافرين : ، أي » غَُري َيسريٍ « أن يتعلق مبا دل عليه : اخلامس 
  .مغن عنه؟ » عسري « ، و » غري يسري « : فما فائدة قوله : فإن قلت : قال الزخمشريُّ 

ليؤذن بأنه ال » غَُري َيِسريٍ « : فقصر العسر عليهم ، قال » على الكافرين « :  -سبحانه وتعاىل  -ملا قال : قلت 
اً هيناً ، ليجمع بني وعيد الكافرين ، وزيادة غيظهم ، وتيسرياً للمؤمنني ، يكون عليهم كما يكون على املؤمنني يسري

  .وتسليتهم ، وجيوز أن يراد أنه عسري ال يرجى أن يرجع يسرياً كما يرجى تيسري العسري من أمور الدنيا 
  فصل يف تعلق اآلية مبا بعدها

املراد هبذه اآلية هو النفخة الثانية : يد األشقياء قيل ملا ذكر ما يتعلق بإرشاد النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر بعده وع
.  

إنه تعاىل مسى الصور امسني ، وإن كان هو الذي ينفخ فيه : » املنهاج « األوىل ، قال احلليمي يف كتاب : وقيل 
ح كلِّها ، النفختان معاً ، فإن نفخة اإلصعاق غري نفخة اإلحياء ، وجاء يف األخبار أن يف الصور ثقباً بعدد األروا

وأهنا جتمع يف ذلك الثقب يف النفخة الثانية ، فيخرج عن النفخ من كل ثقبة روح إىل اجلسد الذي نزع منه ، فيعود 
  .اجلسد حياً بإذن اهللا تعاىل 

وهذا مردود ، ألن الناقور اسم ملا ينقر فيه ال ملا ينقر فيه ، وحيتمل أن يكون الصور حمتوياً على : قال ابن اخلطيب 
ينقر يف إحدامها ، وينفخ يف األخرى ، فإذا نفخ فيه لإلصعاق مجع بني النقر ، والنفخ ، لتكون الصيحة أشد : قبني ث

، وأعظم ، وإذا نفخ فيه لإلحياء ، مل ينقر فيه بل يقتصر على النفخ ألن املراد إرسال األرواح من ثقب الصور إىل 
قري ، وهو نظري صوت الرعد؛ فإنه إذا اشتد فرمبا مات بسماعه ، أجسادها بنقرها من أجسادها بالنفخة األوىل للن

  .والصيحة الشديدة اليت يصيحها رجل بصيب فيفزع منه فيموت 
وفيه إشكال ، وهو أن هذا يقتضي أن يكون النقر إمنا حيصل عند صيحة اإلصعاق وذلك اليوم : قال ابن اخلطيب 



الساعة ، إمنا اليوم الشديد على الكافرين صيحة اإلحياء ، ولذلك غري شديد على الكافرين؛ ألهنم ميوتون يف تلك 
  .يا ليتنا بقينا على املوتة األوىل : ، أي ]  ٢٧: احلاقة [ } ياليتها كَاَنِت القاضية { : يقول 
 غري سهل ، وال هني وذلك: أي » غري َيسريٍ « فذلك اليوم يوم شديد على الكافرين : ، أي » فَذِلكَ « : وقوله 

أن عقدهم ال تنحل ، إال إىل عقد أشد منها ، فإهنم يناقشون احلساب ويعطون كتبهم بشمائلهم ، وتسودُّ وجوههم 
، وحيشرون زرقاً ، وتتكلم جوارحهم ، ويفضحون على رؤوس األشهاد خبالف املؤمنني املوحدين املذنبني فإهنا 

فإهنم ال يناقشون احلساب ، وحيشرون بيض الوجوه ،  تنحل إىل ما هو أخف ، حىت يدخلوا اجلنة برمحة اهللا تعاىل
  .ِثقال املوازين 

صلوات اهللا  -وحيتمل أن يكون عسرياً على املؤمنني ، والكافرين ، على ما روي أن األنبياء : قال ابن اخلطيب 
ال حيسن :  يفزعون يومئذ ، وأن الولدان يشيبون ، إال أنه يكون على الكفار أشد فعلى األول -وسالمه عليهم 

  .إنه على الكافرين عسري وغري يسري : ، فإن املعىن } َيْوٌم َعِسٌري { الوقف على قوله 
أنه يف نفسه عسري على الكل مث الكافر فيه خمصوص بزيادة ختصه ، : حيسن الوقف ، ألنه يف املعىن : وعلى الثاين 

  .وهي أنه عليه عسري 
  فصل يف دليل اخلطاب

لوال أن دليل اخلطاب حجة وإال فما فهم ابن : تدل هبذه اآلية القائلون بدليل اخلطاب ، قالوا اس: قال ابن اخلطيب 
  .عباس من كونه غري يسري على الكافرين كونه يسرياً على املؤمنني 

ثُمَّ ) ١٤(ْدُت لَُه َتمْهِيًدا َوَمهَّ) ١٣(وََبنَِني ُشُهوًدا ) ١٢(َوَجَعلْتُ لَُه َمالًا َمْمُدوًدا ) ١١(ذَرْنِي َوَمْن َخلَقُْت َوِحيًدا 
فَقُِتلَ كَْيَف قَدَّرَ ) ١٨(إِنَُّه فَكََّر َوقَدََّر ) ١٧(َسأُْرِهقُهُ َصُعوًدا ) ١٦(كَلَّا إِنَُّه كَانَ ِلآيَاِتَنا َعنِيًدا ) ١٥(َيطَْمُع أَنْ أَزِيَد 

فَقَالَ إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحرٌ ) ٢٣(ثُمَّ أَدَْبَر َواْسَتكَْبَر ) ٢٢(َس َوَبَسَر ثُمَّ عََب) ٢١(ثُمَّ َنظََر ) ٢٠(ثُمَّ قُِتلَ كَْيَف قَدََّر ) ١٩(
) ٢٨(لَا ُتبِْقي َولَا َتذَُر ) ٢٧(َوَما أَْدرَاَك َما َسقَُر ) ٢٦(َسأُْصِليهِ َسقََر ) ٢٥(إِنْ َهذَا إِلَّا قَْولُ الَْبَشرِ ) ٢٤(ُيْؤثَُر 

  ) ٣٠(َها ِتْسَعةَ َعَشَر َعلَْي) ٢٩(لَوَّاَحةٌ ِللَْبَشرِ 

يف » واملُكَذبني « : ، كقوله } َوَمْن َخلَقُْت َوحِيداً { : ، الواو يف قوله } ذَْرنِي َوَمْن َخلَقُْت َوِحيداً { : قوله تعاىل 
  .الوجهني املتقدمني يف السورة قبلها 

  :فيه أوجه } َوحِيداً { : وقوله تعاىل 
  .ذرين وحدي معه فأنا أكفيك يف االنتقام منه : ، أي » ذَرْنِي  «أنه حال من الياء يف : أحدها 
  .، أي خلقته وحدي مل يشركين يف خلقه أحد فأنا أهلكه » َخلقُْت « أنه حال من التاء يف : الثاين 

  .» َمن « أنه حال من : الثالث 
هذا حال من ضمري املفعول احملذوف  على» َوِحْيداً « أنه حال من عائده احملذوف ، أي خلقته وحيداً ، ف : الرابع 
  .خلقته وحده ال مال له وال ولد ، مث أعطيته بعد ذلك ما أعطيته؛ قاله جماهد : ، أي 

  .ذليالً » َوحِْيداً « إن وحيداً كان لقباً للوليد بن املغرية ، ومعىن : أن ينتصب على الذَّمِّ ، ألنه يقال : اخلامس 
له ، وماله ، وليس يف ذلك ما يقتضي صدق مقالته ألن هذا لقب له شهر به ، كان يزعم أنه وحيد يف فض: قيل 

  .وقد يلقب اإلنسان مبا ال يتصف به ، وإذا كان لقباً تعني نصبه على الذم 
  »ذرين « فصل يف معىن 



لذي خلقته دعين وا: هذه واو املعية ، أي » وَمْن َخلقُْت « دعين ، وهي كلمة وعيد وهتديد ، : أي » ذرين « معىن 
  .وحيداً 

هو الوليد بن املغرية املخزومي ، وإن كان الناس خلقوا مثل خلقه فإمنا خص بالذكر الختصاصه : قال املفسرون 
  .بكفر النعمة ، وأذى الرسول صلى اهللا عليه وسلم وكان يسمى الوحيد يف قومه 

يف العرب نظري ، وال أليب املغرية نظري ، فقال أنا الوحيد ابن الوحيد ، ليس يل : كان الوليد يقول : قال ابن عباس 
  .ألن اهللا تعاىل صدقه ، بأنه وحيد » َوحِْيداً « بزعمه } ذَْرنِي َوَمْن َخلَقُْت { : اهللا تعاىل 

ورد هذا القول بعضهم بأنه تعاىل ال يصدقه يف دعواه بأنه وحيد ال نظري له ، ذكره الواحدي ، : قال ابن اخلطيب 
  :وهو ضعيف من وجوه والزخمشري ، 

ألنه قد يكون الوحيد علماً فيزول السؤال ، ألن اسم العلم ال يفيد يف املسمى صفة ، بل هو قائم مقام : األول 
  .اإلرشاد 

الدخان [ } ذُْق إِنََّك أَنَت العزيز الكرمي { :  -عز وجل  -أن يكون ذلك حبسب ظنه ، واعتقاده ، كقوله : الثاين 
 :٤٩ . [  

  .أنه وحيد يف كفره ، وعناده وخبثه؛ ألن لفظ الوحيد ليس فيه أنه وحيد يف العلو والشرف : الثالث 
  .أنه إشارة إىل وحدته عن نفسه : الرابع 

  .» زَنِْيٌم « الوحيد الذي ال أب له كما تقدم يف : قال أبو سعيد الضرير 
  .ته ، وأعطيته ماالً ممدوداً خول: ، أي } َوَجَعلُْت لَُه مَاالً مَّْمُدوداً { : قوله تعاىل 

  .هو ما كان للوليد بني مكة والطائف من اإلبل والنعم واخليول والعبيد واجلواري : قال ابن عباس 

  .ألف دينار :  -أيضاً  -وقال جماهد وسعيد بن جبري وابن عباس 
  .ستة آالف دينار : وقال قتادة 

  .أربعة آالف دينار : وقال سفيان الثوري 
  .ألف ألف دينار :  -أيضاً  -وري وقال الث

 -هو الذي يكون له مدد يأيت منه اجلزء بعد اجلزء دائماً ، ولذلك فسره عمر : املال املمدود : وقال ابن اخلطيب 
  .املمدود بالزيادة كالزرع والضرع ، وأنواع التجارات : غلة شهر بشهر وقال النعمان  -رضي اهللا عنه 

: الواقعة [ } َوِظلٍّ مَّْمُدودٍ { :  -عز وجل  -ال ينقطع شتاء وال صيفاً ، كما يف قوله كان له بستان : قال مقاتل 
  .ال ينقطع والذي يظهر أنه املال الكثري ، والتقديرات حتكم : ، أي ]  ٣٠

  .طَيَِّب القلب حبضورهم  -ألبتة  -حضوراً ال يغيبون ، وال يفارقونه : ، أي } َوَبنَِني ُشُهوداً { : قوله 
  .يشهدون معه اجملامَع واحملافلَ : معىن كوهنم شهوداً ، أي : وقيل 
  .صاروا مثلُه يف شهود ما كان يشهُد ، والقيام مبا كان يباشره : أي » شهوداً « : وقيل 

  .كانوا عشرة : قال جماهد وقتادة 
  .ة ، ومخسة بالطائف سبعة ولدُوا مبك: كانوا اثين عشر رجالً ، وعن الضحاك : وقال السديُّ والضحاُك 

فما زال الوليد بعد نزول : خالد ، وهشام ، والوليد بن الوليد ، قال : كانوا سبعة أسلم منهم ثالثةٌ : وقال مقاتل 
هذه اآلية يف نقصان من ماله وولده حىت هلك قال ابن اخلطيب كانوا سبعة الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام 

  .خالد ، وعمارة ، وهشام : د مشس أسلم منهم ثالثة والعاص ، وعبد القيس ، وعب



  .بسطُت له يف العيش بسطاً يف اجلاه العريض والرياسة يف قومه : ، أي } َوَمهَّدتُّ لَُه َتْمهِيداً { : قوله 
  .التوطئة والتهيئة : والتميهُد عند العرب 

  .مهُد الصّيب : ومنه 
، وهو قول جماهٍد وعن » الشام « إىل » اليمن « وسعَُّت له ما بني : أي }  وَمهَّدُت لُه َتمْهِيداً{ : وقال ابن عباس 

  .أنه املال بعضه فوق بعض كما ميهد الفراش : جماهد أيضاً 
أنزلتك : التعجب كقولك لصاحبك : معناها  -هاهنا  -» ثُمَّ « لفظة . } ثُمَّ َيطَْمُع أَنْ أَزِيَد كَالَّ { : قوله تعاىل 

: األنعام [ } ثْمَّ الذين كَفَُرواْ بِرَبِّهِْم يَْعِدلُونَ { : قوله تعاىل : وأسقيتك مث أنت تشتمين ، ونظريه  داري وأطعمتك
مث الوليد يطمعُ بعد هذا كله أن أزيدهُ يف املالِ والولِد ، : اإلنكاُر والتعجُب ، أي  -هاهنا  -ثُمَّ « ، فمعىن ]  ١

  .ليس يكون ذلك مع كفرِه بالنعمِ « كَالَّ » : مث قال قاله الكليب ومقاتل ، ! وقد كفر بِي
إنْ كَانَ حممٌد صادقاً فما خلقِت اجلنة إال : ثُمَّ يطمُع أن أدخلُه اجلنة ، وكان الوليد يقولُ : أي : قال احلسُن وغريه 

حىت « كالَّ » : نقصاٍن بعد قوله لسُت أزيدُه ، فلْم يزلْ يف « كالَّ » : يل ، فقال اهللا عزَّ وجلَّ رداً عليه وتكذيباً له 
  .افتقر ومات فقرياً 

قطع للرجاء عما كان يطمع فيه من الزيادة ، فيكون متصالً « كَال » مث يطمع أن أنصره على كفره ، : أي : وقيل 
  .بالكالم األول 

معانداً للنيب : ، أي } َنا َعنِيداً كان آلَياِت{ يعين الوليد » إنَُّه « ، ويبتدىء بقوله » حقاً « مبعىن » كَالَّ « : وقيل 
  .صلى اهللا عليه وسلم وما جاء به 

  .مل ال يزداد ماالً ، وما باله ردع عن طبعه؟ : استئناف جواب لسائل سأل } إِنَُّه كان آليَاِتَنا { : قال الزخمشريُّ 
  .، انتهى } إِنَُّه كَانَ آلَياِتَنا َعنِيداً { : فأجيب بقوله 

  .» إنَّها لْيَسْت بنجسٍ ، إنَّها ِمَن الطوَّاِفْيَن َعلْيكُْم « : لى اهللا عليه وسلم يف اهلرة فيكون كقوله ص
  .املعاند : والعنيد 

« : عند مثل : البعري الذي جيور عن الطريق ويعدل عن القصد ، واجلمع : عاند فهو عنيد وعانِد ، واملعاند : يقال 
  ]الرجز : [ قول احلازميِّ ، قاله أبو عبيدة؛ وأنشد » راكع وركع 

  إنَّي كَبٌِري ال أطيُق العُنَّدا... إذَا َركبُت فاْجَعالنِي َوَسطا  - ٤٩٥٩
  ]الطويل : [ مباعداً؛ قال الشاعر : معناه » عنيداً « : وقال أبو صاحل 

  َنّوى غُْرَبةٌ إنَّ الِفراَق َعُنوُد... أَراَنا على َحالٍ تُفَرِّقُ َبْينَنا  - ٤٩٦٠
  .جاحداً : ال قتادة وق

  .معرضاً : وقال مقاتل 
  .إنه اجملاهر بعداوته : وقيل 

  .أنه اجملانب للحق : وعن جماهد 
إذا مل يرقأ دمه ، ومجع : إذا كان ال خيالط الناس ، والعنيد من التجرب ، وعرق عاند : ورجل عنود : قال اجلوهري 

الذي ال خيالط اإلبل إمنا هو يف ناحية ، والعنيد يف معىن املعاند : العنيد ُعُند مثل رغيف ورغف ، والعنود من اإلبل 
  .كاجلليس واألكيل والعشري 

  فصل يف بيان فيما كانت املعاندة



  :يف اآلية إشارة إىل أنه كان يعاند يف أمور كثرية 
  .منها أنه كان يعاند يف دالئل التوحيد ، والعدل ، والقدرة ، وصحة النبوة وصحة البعث 

وكفر املعاند أفحش أنواع الكفر . أن كفره كان عناداً ألنه كان يعرف هذه األشياء بقلبه وينكرها بلسانه :  ومنها
.  

  .يدل على أن هذه حرفته من قدمي الزمان » كان « أن قوله : ومنها 
  .أن هذه املعاندة ، كانت خمتصة منه بآيات اهللا تعاىل : ومنها 
سأجلئه ، واإلرهاق يف كالم : سأكلفه ، وكان ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول : ، أي } سَأُْرِهقُُه َصُعوداً { : قوله 

  .أن حيمل اإلنسان الشيء : العرب 
  .رواه الترمذي . جبل من نار يتصعد فيه سبعني خريفاً ، مث يهوي به كذلك فيه أبداً : والصعود 
  .، فإذا رفعوها عادت صخرة يف جهنم ، إذا وضعوا أيديهم عليها ذابت : ويف رواية 

  .شاقة املصعِد : عقبة صعود وكؤود ، أي : هذا مثل لشدة العذاب الشاق الذي ال يطاق ، كقوله : وقيل 
  :مث إنه تعاىل حكى كيفية عناده ، وهو قوله تعاىل 

{ ، وجيوز أن يكون بدالً من } داً سَأُْرِهقُُه َصُعو{ : جيوز أن يكون استئناف تعليل لقوله تعاىل : } إِنَُّه فَكََّر َوقَدََّر { 
  .} إِنَُّه كَانَ آلَياِتَنا َعنِيداً 

« فكر يف األمر ، وتفكر إذا نظر فيه وتدبر ، مث ملا تفكر رتب يف قلبه كالماً وهيأه ، وهو املراد من قوله : يقال 
  .» وقَدََّر 

  .قدرت الشيء إذا هيأته : والعرب تقول 
  فصل يف معىن اآلية

  :أن الوليد فكر يف شأن النيب صلى اهللا عليه وسلم والقرآن ملا نزل : ة معىن اآلي

املصري  محَتنزِيلُ الكتاب ِمَن اهللا العزيز العليم غَاِفرِ الذنب َوقَابِلِ التوب َشِديِد العقاب ِذي الطول الَ إله إِالَّ ُهَو إِلَْيِه{ 
 لقد مسعت منه كالماً ما هو من كالم اإلنس ، وال من واهللا: ، مسعه الوليد يقرأها ، فقال ]  ٣ - ١: غافر [ } 

كالم اجلنِّ ، وإنَّ له حلالوة ، وإنَّ عليه لطالوة ، وإنَّ أعاله ملثمر ، وإنَّ أسفله ملغدق وإنه ليعلو ، وما يعلى عليه ، 
انة قريش ، فقال رحي: صبأ الوليد لتصبونَّ قريش كلها ، وكان يقال للوليد : وما يقول هذا بشر ، فقالت قريش 

وما يل ال أحزن ، وهذه قريش : ما يل أراك حزيناً ، فقال : أنا أكفيكموه فانطلق إليه حزيناً ، فقال له : أبو جهل 
جيمعون لك نفقة يعينوك هبا ، ويزعمون أنك زينت كالم حممٍد ، وتدخل على ابن أيب كبشة ، وابن أيب قحافة لتنال 

أنا أحتاُج إىل كسرِ حممٍد وصاحبه ، وأنتم : وتكبَّر ، وقال  -لعنُه اهللا  - من فضل طعامهما ، فغضب الوليُد
  .تعلمون قدر مايل ، والالِت والعُزَّى ما يب حاجةٌ إىل ذلك وأنتم تزعُمون أن حممداً جمنون ، فهل رأيتموه قط خينق؟ 

رأينا للكهنِة أسجاعاً وختاجلاً ، فهل  وتزعمون أنه كاهٌن ، فهل رأيتموه تكهن قط؟ ولقد: ال واهللا ، قال : قالوا 
  .رأيتموُه كذلك؟ 

  .ال واهللا : تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا : وقال . ال واهللا : قالوا 
  .وتزعمون أنه كذَّاب ، فهل جريتْم عليه كذباً قط؟ : قال 

: ادق واألمني من كثرة صدقه ، فقالت قريش للوليِد وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم ُيسمَّى الص. ال واهللا : قالوا 
ما هذا إال سحرٌّ أما رأيتموه يفرق بني الرجل وولده فذلك قوله : فما هو؟ ففكّر يف نفسه مث نظر مث عبس ، فقال 



  .يف نفسه ماذا ميكنُه أن يقول فيهما » وقدر « أي يف أمر حممٍد والقرآن } إِنَُّه فَكََّر { : تعاىل 
  .لعَن : ، أي } فَقُِتلَ {  :قوله 
  .قُهَِر وغلَب : وقيل 

  .عذب ، وهو من باب الدعاء : وقال الزهري 
  .وهذا إمنا يذكُر عند التعجب واالستعظام : قال ابن اخلطيب 

سد أنه قد بلغ املبلغ الذي هو حقيق بأن حي: قتلُه اللَُّه ما أشجعُه ، وأخزاه اهللا ما أفجره ، ومعناُه : ومثله قوهلم 
  :هنا حيتملُ وجهني : ويدعو عليه حاسدُه بذلك ، وإذا عرف ذلك ، فنقول 

أنه تعجب من قوة خاطره ، يعين أنه ال ميكن القدحُ يف أمر حممٍد صلى اهللا عليه وسلم بشبهةٍ أعظم وال : األول 
  .أقوى مما ذكرُه هذا القائلُ 

  .هذا الذي ذكره يف غاية الركاكة والسقوط  الثناُء عليه على طريقِة االستهزاء ، يعين أن: الثاين 
 ٤٨: اإلسراء [ } انظر كَْيفَ ضََرُبواْ لََك األمثال { : كيف فعل هذا ، كقوله تعاىل : ، أي } كَْيَف قَدََّر { : قوله 

  .عُه بأي شيء يردّ احلق ويدف» مث نظر « . على أّي حال قدَّر » كيف قدَّر « . بضرب آخر من العقوبة : مث قيل ] 
  .واملعىن أنه أوالً فكّر : قال ابن اخلطيب 

نظر يف ذلك املقدرِ ، فالنظر السابق لالستخراج ، والنظر الالحق لتمام االحتياِط ، فهذه : وثالثاً . قدَّر : وثانياً 
  .املرات الثالث متعلقة بأحوال ثالث 

  .قطب وجهه : أي : اً عبس يعبس عبساً ، وعبوس: ، يقال } ثُمَّ َعَبَس { : قوله تعاىل 
كلح ، فإن : عبس يعبس فهو عبس إذا قطب ما بني عينيه ، فإذا أبدى عن أسنانه يف عبوسه قيل : وقال الليث 

واعلم أنه ذكر صفات جسمه بعد صفات . بسر ، فإن غضب مع ذلك قيل بسل : اهتم لذلك ، وفكر فيه قيل 
ما يبس يف : حسن يظهر عليه الفرح ال العبوس ، والعبس أيضاً قلبه ، وهذا يدل على عناده ، ألن من فكر يف أمر 

  ]الرجز : [ أذناب اإلبل من البعر ، والبول؛ قال أبو النجم 
  ِمْن عبسِ الصَّيِف قُرونَ األُيَّلِ... كَأنَّ يف أذْنابِهنَّ الشُّوَّلِ  - ٤٩٦١

  فصل يف معىن اآلية
ك أنه ملا قال لقريش حممداً ساحر مرَّ على مجاعة من املسلمني ، قطب وجهه يف وجوه املؤمنني ، وذل: معىن اآلية 

  .فدعوه إىل اإلسالم ، فعبس يف وجوههم 
  .، كما تقدم « خمففاً » عبس « مصدر : عبس على النيب صلى اهللا عليه وسلم حني دعاه ، والعبس : وقيل 
ا قبض ما بني عينيه كراهة للشيء واسود وجهه منه ، إذ» َبَسر َيبُسُر بسراً وُبُسوراً : ، يقال « َوَبَسرَ » : قوله 
: [ وجه باسر ، أي منقبض مسود كاحل متغري اللون ، قاله قتادة والسدي؛ ومنه قول بشري بن احلارث : يقال 

  ]املتقارب 
  بِشْهَباَء ملُمومٍة َباسِرَْه... َصَبحَْنا َتِميماً غَداةَ اِجلفارِ  - ٤٩٦٢

  .أي صرنا إىل البسور : وقف ال يتقدم ، وال يتأخر ، وقد أبسرنا : املركب بسراً ، أي  بسر: وأهل اليمن يقولون 
بسر الرجل حاجته طلبها يف غري أواهنا ، وماء بسر : البسر استعجال الشيء قبل أوانه ، حنو : وقال الراغب 

: ، أي } َعَبَس وََبَسرَ { : اىل بسر ، وقوله تع: متناول من غديره قبل سكونه ، ومنه قيل للذي مل يدرك من التمر 
  .أظهر العبوس قبل أوانه ، وقبل وقته 



، ليس يفعلون ذلك قبل املوت ، وقد ]  ٢٤: القيامة [ } َوُوجُوٌه َيْوَمِئذٍ َباِسَرةٌ { : فقوله تعاىل : فإن قيل : قال 
  .إن ذلك يكون فيما يقع قبل وقته : قلت 
تهاء هبم إىل النار ، فخص لفظ البسر تنبيهاً على أن ذلك مع ما يناهلم من بعد ، أشري بذلك إىل حاهلم قبل االن: قيل 

  ] . ٢٥: القيامة [ } َتظُنُّ أَن ُيفَْعلَ بَِها فَاِقَرةٌ { جيري جمرى التكلف ، وجمرى ما يفعل قبل وقته ، ويدل على ذلك 
فألن بني األفعال مهلة ، » ثُمَّ « طف ب وقد عطف يف هذه اجلمل حبروف خمتلفة ، ولكل منها مناسبة ، أما ما ع

  .ألن بني النظر ، والعبوس ، وبني العبوس ، واإلدبار تراخياً : وثانياً 
« : ، والدعاء اعتراض بينهما ، يعين بالدعاء قوله » قدَّر « و » فكَّر « عطف على » مثّ نظر « و : قال الزخمشريُّ 

  .الداخلة على تكرير الدعاء؟ » ثُمَّ « ما معىن : فإن قلت : ، مث قال » فَقُِتل 

  ]الطويل : [ الداللة على أن الكرة الثانية أبلغ من األوىل؛ وحنوه قوله : قلت 
  .. . .أالَ َيا اْسلِمي ثُمَّ اْسلِمي ثُمََّت اْسلَِمي  - ٤٩٦٣

  .ما معىن املتوسطة بني األفعال اليت بعدها؟ : فإن قلت 
فلم قال : يف التأمل ، والتمهل ، وكأن بني األفعال املتناسقة تراخٍ ، وتباعد ، فإن قلت  للداللة على أنه تأنَّى: قلت 

  .؟ »ثُمَّ « بعد عطف ما قبله ب  -بالفاء  -» فَقالَ « : 
فلم مل يتوسط : ألن الكلمة ملا خطرت بباله بعد التطلب مل يتمالك أن نطق هبا من غري تلبث ، فإن قلت : قلت 

  .جلملتني؟ حرف العطف بني ا
  .ألن األخرى جرت من األوىل جمرى التأكيد من املؤكد : قلت 

  .وىل وأعرض ذاهباً عن سائر الناس إىل أهله : ، أي } ثُمَّ أَْدَبَر { : قوله تعاىل 
  .تعظم : حني دعي إىل اإلميان ، أي } واستكرب { 
  .تأثره عن غريه : ، أي } الَّ ِسْحرٌ ُيْؤثَرُ إِ{ ما هذا الذي أتى به حممد صلى اهللا عليه وسلم : أي } إن هذا { 

  .اخلديعة : والسحر 
  .السحر إظهار الباطل يف صورة احلق : وقيل 

ينقله خلف : حديث مأثور ، أي : أثرت احلديث آثره ، إذا ذكرته عن غريك؛ ومنه قيل : مصدر قولك : واألثر 
  ]السريع : [ عن سلف؛ قال األعشى 

  ُبيَِّن للسَّاِمع واآلثِرِ... فيه َتمَارْيُتَما إنَّ الَّذي  - ٤٩٦٤
  :فيه وجهان : قال ابن اخلطيب 

بعدما ماتوا ، هذا هو : أثرت احلديث آثره ، أَثراً ، إذا حدثت به عن قوم يف آثارهم ، أي : أنه من قوهلم : األول 
  .األصل ، مث صار مبعىن الرواية عما كان 

  .وهذا يكون من اإليثارِ  يؤثر على مجيع السحر ،: والثاين 
  .ُيوَرثُ : يؤثر ، أي : وقال أبو سعيد الضرير 

  .هذا إال كالم املخلوقني ختتدع به القلوب كما خيدع بالسحر : ، أي } إِنْ هاذآ إِالَّ قَْولُ البشر { : قوله تعاىل 
  .اللغة متقاربة  ولو كان األمر كذلك لتمكنوا من معارضته إذا طريقتهم يف معرفة: قال ابن اخلطيب 

يعين أنه من قول سيَّار عبد لبين احلضرمي ، كان جيالس النيب صلى اهللا عليه وسلم فنسبوه إىل أنه : قال السديُّ 
  .تعلم منه ذلك 



  .إنه أراد أنه تلقنه ممن ادعى النبوة قبله ، فنسج على منواهلم : وقيل 
أنه « : قولُ هذا الكالم عناداً ، ملا روي يف احلديث املتقدم قال ابن اخلطيب وهذا الكالم يدل على أن الوليد كان ي

لقد مسعتُ : مث خرج من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول « حم » ملا مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مر علمنا أن احلديث ، فلمَّا أقر بذلك يف أول األ» من حممٍد كالماً ، ليس من كالم اجلنِّ ، وال من كالم اإلنس 

  .، إنَّما ذكره عناداً ، أو مترداً ال اعتقاداً } إِنْ هاذآ إِالَّ قَْولُ البشر { :  -هاهنا  -قوله 
  .قاله الزخمشري . } سَأُْرِهقُُه َصعُوداً { : هذا بدل من قوله تعاىل } سَأُْصِليِه سَقََر { : قوله تعاىل 

 -كما جاء يف التفسري  -صخرة يف جهنم : اضح ، وإن كان املراد املشقة ، فالبدل و: فإن كان املراد بالصعود 
  .فيعسر البدل ، ويكون فيه شبه من بدل االشتمال ، ألن جهنم مشتملة على تلك الصخرة 

  فصل يف معىن اآلية
 إذا أذابته ولوحته ، وأحرقت: من سقرته الشمس » َسقََر « سأدخله سقر كي يصلى حرها ، وإمنا مسيت : املعىن 

  .» جهنم « اسم للطبقة السادسة من » سقر « : جلدة وجهه ، وال ينصرف للتعريف والتأنيث قال ابن عباس 
وهي كلمة تعظيم ، وهتويل ، . وما أعلمك أي شيء هي؟ : هذا مبالغة يف وصفها ، أي . } َوَمآ أَْدرَاَك َما َسقَُر { 

ال تترك هلم حلماً ، وال عظماً ، وال دماً إال : أي }  َتذَُر الَ ُتْبِقي َوالَ{ :  -جل ذكره  -مث فسر حاهلا ، فقال 
  .أحرقته 

  :، فيها وجهان } الَ ُتبِْقي { : قوله 
  .أهنا يف حمل نصب على احلال ، والعامل فيها معىن التعظيم ، قاله أبو البقاء : أحدمها 

  .ستعظموا سقر يف هذه احلال ا: للتعظيم ، واملعىن » َما َسقَرُ « : يعين أن االستفهام يف قوله 
  .حمذوف أي ال تبقي ما ألقي فيها ، وال تذره ، بل هتلكه « ، وَتذُر » ُتبِْقي « ومفعول 

  .تقديره ال ُتْبِقي على من ألقي فيها ، وال تذر غاية العذاب إال وصلته إليه : وقيل 
  .أهنا مستأنفة : والثاين 

  .}  تبقي وال تذر ال{ : واختلفوا يف قوله : قال ابن اخلطيب 
مها لفظان مترادفان مبعىن واحد ، كرر للتأكيد واملبالغة ، كقولك صدَّ عين وأعرض عين ، بل بينهما فرق ، : فقيل 

  :وفيه وجوه 
أن تعاود إحراقهم بأشد « وال َتذُر » ال تبقي من اللحم ، والعظم ، والدم شيئاً ، مث يعادون خالقاً جديداً ، : األول 
  .ت ، وهكذا أبداً ، رواه عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما مما كان

ال تبقي هلم حلماً وال تذر هلم : وقال السدّي . ال تبقي فيها حياً وال تذره ميتاً بل حترقهم كلما ُجدِّدوا : وقال جماهد 
  .يف تعذيبهم ال تبقي من املعذبني ، وال تذر من فوقها شيئاً ، إال تستعمل تلك القوة : وقيل . عظماً 

بالرفع ، خرب مبتدأ مضمر ، أي هي لواحة ، وهذه مقوية لالستئناف يف : ، قرأ العامة } لَوَّاَحةٌ لِّلَْبَشرِ { : قوله تعاىل 
  .« ال ُتبِقي » 

بنصبهما على احلال ، : وقرأ احلسن ، وابن أيب عبلة وزيد بن علي وعطية العويف ونصر بن عاصم وعيسى بن عمر 
  :ثة أوجه وفيها ثال
  .، والعامل معىن التعظيم كما تقدم « َسقُر » أهنا حال من : أحدها 
  .« ال ُتبِْقي » أهنا حال من : والثاين 



  .« ال َتذُر » من : والثالث 
  .نصبها على االختصاص للتهويل : وجعل الزخمشري 

  .وجعلها أبو حيان حاالً مؤكدة 
  .« ، ال تكون إالَّ ُمغرية لألبشار ألن النار اليت ال تبقي وال تذر » : قال 

  :هنا مبالغة ، وفيها معنيان « لوَّاحةٌ » و 
وهم الناس ، وإليه ذهب احلسن وابن كيسان ، [ أهنا تظهر للبشر ، : ظهر ، أي : من الح يلوح ، أي : أحدمها 

هلم جهنم حىت يروهنا عياناً ،  تلوح: من مسرية مخسمائة عام ، وقال احلسن ] تلوح للبشر : أي « لوَّاحةٌ » : فقال 
  :ونظريه 

  ] . ٣٦: النازعات [ } َوبُرَِّزِت اجلحيم ِلَمن يرى { 
  .غيَّرُه ، وسوَّدُه : وإليه ذهب مجهور الناس ، أهنا من لّوحه أي : والثاين 

  ]الرجز : [ قال الشاعر 
  ي اهلَواجُِرَيا ْبَنةَ َعمِّي الحَنِ... ما الَحَك يا ُمَساِفُر : تقُولُ  - ٤٩٦٥

  ]الرجز : [ وقال رؤبة بن العجَّاج 
  َتلْوحيَك الضَّامَر ُيطْوى للسََّبْق... لُوَِّح ِمْنُه َبْعَد ُبْدٍن وَسَنْق  - ٤٩٦٦

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  تقُولُ لَشيٍء لوَّحتُه السَّمائُم... وَتْعَجُب ِهْندٌ إنْ رأتْنِي شَاِحباً  - ٤٩٦٧
  .إذا غري حليته : ُحه الَحُه يلُو: ويقال 

َتلْفَُح ُوُجوهَُهُم النار َوُهْم ِفيَها { : تلفح وجوههم لفحة تدعهم أشد سواداً من الليل ، قال تعاىل : قال أبو رزين 
  ] . ١٠٤: املؤمنون [ } كَاِلحُونَ 

الَ ُتبِْقي َوالَ َتذَرُ { : ه ال جيوز أن يصفهم بتسويد الوجوِه ، مع قول: وطعن القائلون باألول يف هذا القول ، فقالوا 
 {.  

واملعىن أهنا معطشة للبشر ، : أي غريه ، قال األخفش : الحه العطش ولوحه : اللوح شدة العطش ، يقال : وقيل 
  ]الطويل : [ ألهلها؛ وأنشد : أي 

  ِديَاسَقَاَها بِه اللَُّه الرِّهاَم الغَوا... َسقَْتنِي على لَْوحِ من املَاِء شَْربةً  - ٤٩٦٨
أتت بالرهام : وهي املطرة الضعيفة وأرمهت السحابة  -بالكسر  -والرهام مجع رمهة . شدة العطش : يعين باللوح 

.  
قاله جماهد وقتادة . مغرية للجلود : إما مجع بشرة ، أي : اهلواء بني السماء واألرض ، والبشر  -بالضم  -واللُّوح 

  .اإلنس من أهل النار ، وهو قول اجلمهور أبشار ، وإما املراد به : ، ومجع البشر 
  ] . ٤٣: يوسف [ } ِللرُّْءَيا تَْعُبُرونَ { مقوية ، كهي يف : » البشر « والالم يف 

  .يف حمل احلال » ال ُتبِْقي « مقوية ، لكون » لوَّاَحةً « وقراءة النصب يف 
  :وجهان ، هذه اجلملة فيها ال} َعلَْيَها ِتْسَعةَ َعَشَر { : قوله تعاىل 

  .احلالية ، واالستئناف ويف هذه الكلمة قراءات شاذة ، وتوجيهات مشكلة : أعين 
؛ ختفيفاً؛ لتوايل مخس حركات من جنس »عشر « بسكون العني من  -» ِتسَعة ْعشَر « : فقرأ أبو جعفر وطلحة 



أنس وابن عباس رضي اهللا عنهما وقرأ . وقد تقدمت ]  ٤: يوسف [ } أََحَد َعْشَر كَْوكباً { واحد ، وهذه كقراءة 
  .بالفتح » َعَشر « بضم التاء ، » ِتسَعةُ عَشر « 

وهذه حركة بناء ، ال جيوز أن يتوهم كوهنا إعراباً ، إذ لو كانت لإلعراب جلعلت يف االسم األخري لتنزل الكلمتني 
  .منزلة الكلمة الواحدة ، وإمنا عدل إىل التسكني كراهة توايل مخس حركات 

فكأنه من التداخل ، كأنه أراد العطف ، فترك التركيب ، ورفع هاء « ِتْسَعةُ َعَشرْ » : من قرأ « : املهدوي وعن 
  .انتهى » التأنيث ، مث راجع البناء ، وأسكن 

  .فإنه يف هذه القراءة كذلك » َعَشرْ « أسكن راء : فجعل احلركة لإلعراب ، ويعين بقوله 
هبمزة مفتوحة ، مث عني ساكنة » أْعُشر « و » ِتْسَعة « بضم » ِتْسَعةُ أْعُشرٍ « : اً أيض -رضي اهللا عنه  -وعن أنس 

  :، مث شني مضمومة ، وفيها وجهان 
  .» ِتْسَعة عشر « ، مث أجراه جمرى » أْعُشر « على » العشرية « جيوز أن يكون مجع : قال أبو الفضل 

  .أْيُمن َيِمني و: مثل » َعِشري « مجع : وقال الزخمشريُّ 
  .بضم التاء وسكون العني وضم الشني وواو مفتوحة بدل اهلمزة » ِتْسَعةُ وْعُشْر « :  -أيضاً  -وعن أنس 

للبناء ال  -كما تقدم  -وخترجيها كتخريج ما قبلها ، إال أنه قلب اهلمزة واواً مبالغة يف التخفيف ، والضمة 
  .لإلعراب 

على « َعْشر » فجاء به على األصل قبل التركيب وعطف « : ، قال » وَعْشْر ِتْسَعةٌ « : أنه قرىء : ونقل املهدوي 
  .» على نية الوقف « عشر » ، وحذف التنوين ، لكثرة االستعمال ، وسكون الراء من « ِتْسَعة » 

  .» أْعُشرٍ « بضم التاء ومهزة مفتوحة ، وسكون العني ، وضم الشني وجر الراء من : وقرأ سليمان بن قتة 
لضمة على هذا ضمة إعراب ، ألنه أضاف االسم هلا بعده فأعرهبما إعراب املتضايفني وهي لغة لبعض العرب وا

  ]الرجز : [ يفكون تركيب األعداد ، ويعربوهنا كاملتضايفني؛ كقوله 
  بِْنَت ثَمانِي َعشْرٍة ِمْن ِحجَّتِْه... كُلَِّف ِمْن َعناِئِه وِشقْوِتْه  - ٤٩٦٩

مبنياً ، أو معرباً من حيث هو مجع ، أن » أعشر « : جييء على هذه القراءة ، وهي قراءة من قرأ و: قال أبوالفضل 
  .تسعون ملكاً » َسقَر « املالئكة الذي هم على 

  فصل يف معىن اآلية
  .أنه يلي أمر تلك النار تسعة عشر من املالئكة يلقون فيها أهلها : معىن اآلية 

  .انية عشر ملكاً هم خزنة النار ، مالك ومث: قيل 
  .تسعة عشر ملكاً بأعياهنم : التسعة عشر نقيباً ، وقال أكثر املفسرين : وقيل 

  .وذكر ابن املبارك عن رجل من بين متيم ، قال كنا عند أيب العوام : قال القرطيب 
بل تسعة عشر ال : قلت : ما تسعة عشر تسعة عشر ألف ملك أو تسعة عشر ملكاً؟ قال : فقرأ هذه اآلية ، فقال 

  وأىن تعلم ذلك؟: ملكاً ، قال 
  ] ٣١: املدثر [ } َوَما َجَعلَْنا ِعدََّتُهْم إِالَّ ِفْتَنةً لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ { :  -عز وجل  -لقول اهللا : فقلت 

  .صدقت ، هم تسعة عشر ملكاً : قال 
أْعينُُهمْ « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم  نعت النيب صلى اهللا عليه وسلم خزنة جهنم ، فقال رسول: قال ابُن جريج 

  .، احلديث » كالبَْرقِ ، وأْنياُبهْم كالصََّياصي ، وأْشعارُهْم َتَمسُّ أقْداَمُهْم َيخرُج هلَُب النَّارِ ِمَن أفْواِههِمْ 



  .» قرون البقر : الصَّياِصي « : قال ابن األثري 
هل يعلم : هود ألناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ناس من الي« : وروى الترمذي عن عبد اهللا قال 

  نبيكم عدد خزنة جهنم؟
: يا حممد غلب أصحابك اليوم ، فقال : ال ندري حىت نسأله فجاء رجل اىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : قالوا 

  .ومباذا غلبوا؟ 
  .سأهلم يهود ، هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ : قال 
أيغلب : ال ندري حىت نسأل نبينا صلى اهللا عليه وسلم قال صلى اهللا عليه وسلم : فقالوا : ا قالوا؟ قال فماذ: قال 

ال نعلم حىت نسأل نبينا صلى اهللا عليه وسلم ؟ لكنهم قد سألوا نبيهم ، فقالوا : قوٌم سئلوا عما ال يعلمون ، فقالوا 
يا أبا القاسم ، : عن تربة اجلنة ، وهي الدرمك ، فلما جاءوا ، قالوا أرنا اهللا جهرة ، علّي بأعداء اهللا ، إين سائلهم : 

  .كم عدد خزنة جهنم؟ 
نعم فقال هلم : ، يف مرة عشرة ، ويف مرة تسعة ، قالوا « َهكذَا ، وَهكذَا » : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أخربنا يا أبا القاسم ، فقال رسول اهللا : ا ، مث قالوا ؟ فسكتو«َما ُترَبةُ اجلنَّةِ » : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .« اخلُْبُز ِمَن الدَّْرمكِ » : صلى اهللا عليه وسلم 

  .هو الدقيق احلوارى : الدرمك : قال ابن األثري 
 أن هؤالء التسعة عشر ، هم الرؤساء ، والنقباء ، وأما مجلتهم فكما قال -إن شاء اهللا  -الصحيح : قال القرطيبُّ 

رضي  -، وقد ثبت يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسعود ]  ٣١: املدثر [ } َوَما َيْعلَمُ ُجُنوَد َربَِّك إِالَّ ُهَو { : تعاىل 
يُؤَتى َجبهنَّم َيومِئٍذ ، هلا سبُعونَ ألَف زمام ، مع كل زمام « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -اهللا عنه 

  .» وهنَا سبعون ألف ملك َيُجرُّ
: قال أبو جهل لقريش } َعلَْيَها ِتْسَعةَ َعَشرَ {  -عز وجل  -ملا نزل قوله : وقال ابن عباس وقتادة والضحاك 

أي العدد العظيم  -وأنتم الدمهاء » تسعة عشر « : ثكلتكم أمهاتكم ، أمسعُ ابن أيب كبشة خيربكم أن خزنة جهنم 
  .شوا بواحد منهم والشجعان ، فيعجز كل عشرة منكم أن يبط -

ال يهولنكم التسعة عشر ، أنا أدفع مبنكيب األمين عشرة من : فقال أبو األسود بن كلدة اجلمحي : قال السدي 
  .املالئكة ومبنكيب األيسر التسعة ، مث مترون إىل اجلنة ، يقوهلا مستهزءاً 

نتم اثنني ، فلما قال أبو األسود ذلك ، أنا أكفيكم سبعة عشر ، واكفوين أ: أن احلارث بن كلدة قال : ويف رواية 
: وحيكم ، ال يقاس املالئكة باحلدادين ، فجرى هذا مثالً يف كل شيئني ال تساوي بينهما ، ومعناه : قال املسلمون 

  .السجان : ال يقاس املالئكة بالسّجانني ، واحلداد 
  فصل يف تقدير عدد املالئكة

  :وجوهاً ذكر أرباب املعاين يف تقدير هذا العدد 
أنّ سبب فساد النفس اإلنسانية يف قوهتا النظرية والعملية ، هو القوى احليوانية : منها ما قاله أرباب احلكمِة 

فهي اخلمسة الظاهرة ، واخلمسة الباطنة ، والشَّهوة ، والغضب فهذه اثنا عشر ، : والطبيعية ، فالقوى احليوانية 
املاسكة ، واهلاضمة ، والدافعة والعادية ، والنافية ، واملولدة ، فاجلموع تسعة فهي اجلاذبة ، و: وأما القوى الطبيعية 

  .عشر ، فلما كانت هذه منشآت اآلفات ال جرم كان عدد الزبانية هكذا 
ترك : أن أبو جهنم سبعة ، فستة منها للكفار وواحد للفسَّاق ، مث إنَّ الكفَّار يدخلون النار ألمور ثالثة : ومنها 



  .مثانية عشر : د ، وترك اإلقرار ، وترك العمل ، فيكون لكل باب من تلك األبواب الستة ثالثة ، فاجملموع االعتقا
تسعة عشر مشغولة بغري العبادة ، فال جرم صار عدد : فليس هناك إال ترك العمل ، فاجملموع : وأما باب الفساق 

  .الزبانية تسعة عشر 

 َوَيزَْدادَ إِلَّا َملَاِئكَةً َوَما َجَعلَْنا ِعدَّتَُهْم إِلَّا ِفْتَنةً ِللَِّذيَن كَفَرُوا لَِيْسَتْيِقَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَبَوَما َجَعلَْنا أَْصحَاَب النَّارِ 
لُوبِهِْم مََرٌض وَالْكَاِفُرونَ َماذَا أَرَاَد الَِّذيَن آَمُنوا إِميَاًنا َولَا َيْرتَاَب الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب َوالُْمْؤِمُنونَ َوِلَيقُولَ الَِّذيَن ِفي قُ

َو َوَما ِهَي إِلَّا ذِكَْرى ِللَْبَشرِ اللَُّه بَِهذَا َمثَلًا كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء وََيْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما َيْعلَُم ُجنُوَد رَبَِّك إِلَّا ُه
)٣١ (  

  .} لنار إِالَّ َمالَِئكَةً َوَما َجَعلَْنآ أَْصحَاَب ا{ : قوله 
أيعجز كل مائة ان يبطشوا : قال ]  ٣٠: املدثر [ } َعلَْيَها ِتْسَعةَ َعَشَر { : روي أن أبا جهل ملا نزل قول اهللا تعاىل 

 جنعلهم مل: أي } َوَما َجَعلَْنآ أَْصحَاَب النار إِالَّ َمالَِئكَةً { : بواحٍد منهم مث خيرجون من النار؛ فنزل قوله عز وجل 
  .رجاالً فتغالبوهم 

جعلهم مالئكة ألهنم خالف املعذبني من اجلن واإلنس ، فال تأخذهم مآخذ اجملانس من الرقة والرأفة ، وال : وقيل 
الرسول إىل البشر من جنسهم  -تعاىل  -يسترحيون إليهم ، وألهنم أشد اخللق بأساً ، وأقواهم بطشاً ، ولذلك جعل 

  . ليكون رأفة ورمحة بنا
  .ألنَّ قوهتم أعظم من قوة اإلنس واجلن : وقيل 

  .ثبت يف األخبار أنَّ املالئكة خملوقون من النور ، واملخلوق من النور كيف يطيق املكث يف النار؟ : فإن قيل 
إبقاء احلي يف مثل ذلك العذاب [ قادر على كل املمكنات ، فكما أنه ال استبعاد يف  -تعاىل  -أن اهللا : فاجلواب 

  .يف بقاء املالئكة هناك من غري أمل ] أبد اآلباد وال ميوت ، فكذا ال استبعاد 
  .بلّية : أي . } َوَما َجَعلَْنآ ِعدََّتُهمْ إِالَّ ِفْتَنةً لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ { قوله 

  .ضاللة للذين كفروا : املعىن : قال  -رضي اهللا عنهما  -روي عن ابن عباس 
، وليست » فتنة « صفة ل » الذين « مفعول ثاٍن على حذف مضاف ، أي إال سبب فتنة ، و }  ِفْتَنةً{ وقوله تعاىل 

  .مفعوالً له » فتنة « 
  .فصل يف علة ذكر العدد 

  :هذا العدد إنَّما صار سبباً لفتنة الكفار من وجهني : قال ابن اخلطيب 
  .ا املقتضي لتخصيص هذا العدد؟ مل مل يكونوا عشرين ، وم: أن الكفار يستهزئون ويقولون : األول 
هذا العدد القليل ، كيف يكونون وافني بتعذيب أكثر خلق العامل من اجلن واإلنس من : أن الكفار يقولون : والثاين 

  .أول ما خلقهم اهللا إىل قيام القيامة؟ 
  .أن هذا السؤال الزٌم على كل عدٍد يفرض : واجلواب عن األول 

صلوات اهللا وسالمه  -أن اهللا يزرق ذلك العدد القليل قوة تفي بذلك ، فقد اقتلع جربيل  أنه ال يبعد: وعن الثاين 
مدائن قوم لوٍط على أحِد جناحيه ، ورفعها إىل السماء حىت مسع أهل السماء صياح ديكتهم ، مث قلبها  -عليه 

  .وجعل عاليها سافلها 
  .لعقل فيها جمال فأحوال القيامة ال تقاس بأحوال الدنيا ، وال ل: وأيضاً 



  .فصل يف أن اهللا تعاىل يريد الفتنة 
  .يريد الفتنة  -تعاىل  -دلت هذه اآلية على أن اهللا 

قادٌر على تقوية هؤالء التسعة  -تعاىل  -بأن املراد من الفتنة تشديُد التعبد ليستدلوا على أنه : وأجاب اجلبائي 
  .عشر على ما ال يقوى عليه مائةُ ألِف ملٍك أقوياء 

بأن املراد من الفتنة االمتحانُ حتَّى يفوَض املؤمنون حكمة التخصيص بالعدد املعني إىل علم اهللا : وأجاب الكعيب 
تعاىل ، وهذا من املتشابه الذي أمروا باإلميان به ، أو يكون املراد من الفتنة ما وقعوا فيه من الكفر بسبب تكذيبهم 

  .بعدد اخلزنة ، وحاصله ترك األلطاف 

هل ال يزال هلذه املتشاهبات أثٌر يف تقوية داعية الكفر أم ال؟ فإن مل يكن له أثٌر يف تقوية داعية : أن نقول : جلواب وا
الكفر مل يكن إنزال هذه املتشاهبات فتنة للذين كفروا ألبتة وإن كان له أثرٌ يف تقوية داعية الكفر ، فقد حصل 

رت داعيةُ الترك مرجوحة ، واملرجوح ميتنع تأثريه ، فيكون الترك ممتنع املقصود؛ ألنه إذا ترجَّحت داعية الفعل صا
  .واهللا أعلم . الوقوع ، فيصري الفعل واجب الوقوع 

  .» فتنة « ال ب » جعلنا « متعلق ب . } لَِيْسَتْيِقَن الذين { : قوله تعاىل 
  .فعلنا ذلك ليستيقن : بفعل مضمر ، أي : وقيل 

  فصل يف املراد باآلية
قاله ابن عباس وجماهد . لُيوقَن الذين أعطوا التوراة واإلجنيل أن عدَّة خزنة جهنَّم ُموافقةٌ ملا عندهم : ىن الكالم مع

{ مث حيتمل أن يريد الذين آمنوا منهم كعبد اهللا بن سالم ، وحيتمل أن يريد الكُلَّ ، . وقتادة والضحاك وغريهم 
  .ديقهم بعدد خزنة النار لتص} َوَيزَْداَد الذين آمنوا إَِمياناً 

  .حقيقة اإلميان عندكم ال تقبل الزيادة والنقصان ، فما قولكم يف هذه اآلية؟ : فإن قيل : قال ابن اخلطيب 
  .حنملُه على مثرات اإلميان ، وعلى آثاره ولوازمه : فاجلواب 

املُصدِّقُون : أي } الكتاب واملؤمنون { طُوا أع: أي } الذين أُوُتواْ { وال يشك : ، أي } َوالَ َيْرتَاَب { : قوله تعاىل 
  .من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أنَّ خزنة جهنَّم تسعة عشر 

{ : ملا أثبت االستيقان ألهل الكتاب ، وأثبت زيادة اإلميان للمؤمنني ، فما الفائدة يف قوله تعاىل بعد ذلك : فإن قيل 
  .؟ } لكتاب واملؤمنون َوالَ َيرَْتاَب الذين أُوتُوا ا

أن اإلنسان إذا اجتهد يف أمرٍ غامضٍ دقيقِ احلُجَّة كثري الشُّبه ، فحصل له اليقني ، فربَّما غفل عن مقدمٍة : فاجلواب 
من مقدِّمات ذلك الدليل الدقيق ، فيعود الشرك ، فإثبات اليقني يف بعض األحوال ال ينايف طريان االرتياب بعد 

  .اإلعادة نفي ذلك الشكِّ ، وأنه حصل له يقٌني جازٌم ، ال حيصل عقيبه شكٌّ ألبتة ذلك ، ففائدة هذه 
الذين » املدينة « يف صدورهم شكٌّ ونفاٌق من منافقي أهل : ، أي } َوِلَيقُولَ الذين ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض { : قوله تعاىل 

اليهود : أي } والكافرون { ففيه معجزة  جييئون يف مستقبل الزمان بعد اهلجرة ، وهذا إخبار عما سيكون ،
  .بعدد خزنةِ جهنَّم ، وهذا قول أكثر املفسرين : يعين } َماذَآ أَرَاَد اهللا هبذا مَثَالً { والنصارى 

نفاٌق ، فاملرض يف هذه اآلية اخلالف ، واملراد » مكة « السورة مكّية ، ومل يكن ب : وقال احلسن بن الفضل 
كان أكثرهم مشركني ، » مكة « عرب ، وجيوز أن ُيراد باملرض الشكُّ واالرتياب ألن أهل مشركو ال: بالكافرين 

هذا العدد الذي ذكره : ؟ أي } مَاذَآ أََراَد اهللا هبذا َمثَالً { : وبعضهم قاطعني بالكذب ، وقوله تعاىل إخباراً عنهم 



  .حديثاً ، أي ما هذا من احلديث 
  :ديث ، ومنه املثل احل: قال الليث رمحه اهللا 

  .، أي حديثها واخلرب عنها ]  ١٥: حممد [ } مَّثَلُ اجلنة اليت ُوِعدَ املتقون { 
إمنا مسَّوه مثالً؛ ألنه ملَّا كان هذا العدد عدداً عجيباً ظن القوم أنه ُربَّما مل يكن مراداً هللا منه ما : وقال ابن اخلطيب 

ألهنم ملَّا اسغربوه ظنُّوا أنه  -ال َجرَم مسَّوه مثالً  -على مقصود آخر  أشعر به ظاهره بل جعله مثالً لشيء آخر تنبيهاً
  .متييزٌ أو حالٌ ، وتسمية هذا مثالً على سبيل االستعارة لغرابته » َمثَالً « ضرب مثالً لغريه ، و 

  »وليقول « : فصل يف الم 
جار على أصول أهل السُّنة؛ ألن ذلك مراد ، وعند } َرٌض وَِلَيقُولَ الذين ِفي قُلُوبِهِم مَّ{ : يف قوله تعاىل » الالم « 

مع أهنم ينكرون ذلك ، إما على سبيل التَّهكُّم ، وإما على  -عز وجل  -هي الم العاقبة ، ونسبوه إىل اهللا : املعتزلة 
  .ما يقولونه 

: قدم من اإلضالل واهلدي أي نعٌت ملصدر ، أو حالٌ منه على ما عرف ، وذلك إشارة إىل ما ت: } كَذَِلَك { : قوله 
» ُيِضلُّ « كإضالل اهللا أبا جهل وأصحابه املنكرين خلزنة جهنم } ُيِضلُّ اهللا َمن َيَشآُء { مثل ذلك اإلضاللِ واهلدى 

ُيعمي وُيخزي من يشاء ، ويهدي من يشاء أي ويرشد من يشاء كإرشاد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : أي 
َوَما َجَعلَْنا ِعدَّتَُهْم إِالَّ { : قال يف أول هذه اآلية  -تعاىل  -ل على مذهب أهل السنة؛ ألنه وسلم ، وهذه اآلية تد

َوِلَيقُولَ الذين ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض والكافرون َماذَآ أَرَاَد { : يف آخر اآلية  -جل ذكره  -وقال } ِفْتَنةً لِّلَِّذيَن كَفَُرواْ 
  .} كَذَِلكَ ُيِضلُّ اهللا َمن َيَشآُء { : ال سبحانه ، مث ق} اهللا هبذا مَثَالً 

  .وأما املعتزلة فذكروا تأويالهتم املشهورة ، وتقدم أجوبتها 
مفعولٌ واجُب التقدمي حلصر فاعله ولعود الضمري على : » ُجنُود ربِّك « ، } َوَما َيْعلَُم ُجنُوَد رَبَِّك إِالَّ ُهَو { : قوله 

  .ما اتصل باملفعول 
  يف تفسري اآلية فصل
اهللا عز وجل ، وهذا جواب : أي » إالَّ ُهَو « وما يدري عدد مالئكة ربك الذين خلقهم لتعذيب أهل النار : أي 

ما إلله حممد صلى اهللا عليه وسلم من اجلنود إالَّ تْسعةَ عشَر إالَّ أنَّ لكلِّ واحد منهم من : أليب جهل حني قال 
إِالَّ { لفرط كثرهتا } َوَما َيْعلَُم ُجُنودَ رَبَِّك { دهم إال هو ، وحيتمل أن يكون املعىن األعوان واجلنود ما ال يعلم عد

  .فال يعز عليه تتميم اخلزنة عشرين ، ولكن له يف هذا العدد حكمة ال يعلمها اخللق ، وهو جل جالله يعلمها } ُهَو 
ر والفساق إىل هؤالء اخلزنة ، بل هو الذي يعذِّهبم يف يف تعذيب الكفا -سبحانه  -أنه ال حاجة باهللا : ويكون املعىن 

قلب شعرة يف عني ابن آدم أو سلط األمل على عرق واحد  -تعاىل  -احلقيقة ، وهو الذي خيلق األمل فيهم ، ولو أنه 
متناهية ألن  من عروق بدنه لكفاه ذلك بالء وحمنة ، فال يلزم من تقليل عدد اخلزنة قلَّةُ العذاب فجنود اهللا تعاىل غري

  مقدوراته غري متناهية
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

  .» أطَِّت السَّماُء وَحقَّ لََها أن َتِئطَّ ، َما فيَها مَوضع أرْبعِ أَصابَع إالَّ وِفيَها َملٌك َساجٌِد « 
ةٌ أي عظةٌ للبشر ، وما سقر إالَّ تذكر: أي » َسقَر « ، جيوز أن يعود الضمري على } َوَما ِهَي { : قوله جل ذكره 

وأن يعود على اآليات املذكورة فيها ، أو النار لتقدمها ، أو اجلنود ألنه أقرُب مذكور ، أو نار الدنيا ، وإن مل جيرِ هلا 



أي ليتذكروا ويعلموا كمال قدرة اهللا } إِالَّ ذكرى ِللَْبَشرِ { ذكر تذكرة لنا باآلخرة ، قاله الزجاج أو ما هذه العدة 
  .وأنه سبحانه ال حيتاج إىل أعوان وأنصار  تعاىل ،

  .فيه مزيدة » الالم « و » ذكرى « مفعول ب : والبشر 

ِلَمنْ ) ٣٦(َنذِيًرا ِللَْبَشرِ ) ٣٥(إِنََّها لَإِْحَدى الْكَُبرِ ) ٣٤(وَالصُّْبحِ إِذَا أَْسفََر ) ٣٣(وَاللَّْيلِ إِذْ أَْدَبَر ) ٣٢(كَلَّا َوالْقََمرِ 
  ) ٣٧(مْ أَنْ َيتَقَدََّم أَْو َيتَأَخََّر َشاَء ِمْنكُ

  .} كَالَّ والقمر { : قوله 
  .والقمر : أي : أصله للقسم ، التقدير » كَالَّ « : قال الفراء 

  .» كال « املعىن حقّاً والقمر ، فال يوقف على هذين التقديرين على : وقيل 
ليس األمر كما يقول : ا أهنم يقاومون خزنة جهنم أي وأجاز الطربي الوقف عليها ، وجعلها رّداً على الذين زعمو

  .من زعم أنه يقاوم خزنة النار ، مث أقسم على ذلك بالقمر ، ومبا بعده 
  .هذا إنكار بعد أن جعلها ذكرى أن يكون هلم ذكرى؛ ألهنم ال يتذكرون : وقيل 
  .هو ردٌع ملن ينكر أن يكون الكرب نذيراً : وقيل 
  .اء بالعدة املخصوصة ردع عن االستهز: وقيل 

  .} والليل إِذْ أَْدَبَر { : قوله تعاىل 
  .» أكَْرَم « بزنة » أدبر « ظرفاً ملا مضى من الزمان » إذ « : قرأ نافع ومحزة وحفص 

  .» ضََرَب « بزنة » َدَبَر « ظرفاً ملا يستقبل » إذا « : والباقون 
  .لف والرَّْسُم حمتمل لكلتيهما ، فالصورة اخلطية ال ختت

، يعين » وكذلك هي يف حرف عبد اهللا « : ، قال » إذَا أْسفَر « ألن بعده : ، قال » إذا « واختار أبو عبيد قراءة 
  .» أدبر « واألخرى مهزة » إذا « ألف : أنه مكتوب بألفني بعد الذال؛ أحدمها : 

  .» إذا « ، وإمنا يعقبه » إذ « وليس يف القرآن قسم يعقبه : قال 
  .» إذا « :  -رضي اهللا عنه  -ابن عباس واختار 

  .» إنَّما يدبُر ظهر البعري « : قال » دََبَر « أنه ملا مسع : وحيكى عنه 
  .مبعىن أم ال؟ » دبر ، وأدبر « هل : واختلفوا 

« من فهذا » أمس الدابر « : دبر الليل والنهار وأدبر ، وقبل وأقبل؛ ومنه قوهلم : مها مبعىن واحد ، يقال : فقيل 
  ]الكامل : [ ؛ قال َصخُر بن عمرو بن الشَّريِد السُّلِميُّ »أمس املُدبِر « ، و » َدَبر 

  وَتركُْت ُمرَّةَ مِثلَ أْمسِ الدّابرِ... ولقَْد قَتلُْتكْم ثَُناَء وَمْوَحداً  - ٤٩٧٠
  .، وهذا قول الفرَّاء واألخفش والزجاج » املُْدبِر « : ويروى 

  .وأقبل فرباعي ال غري » ب أدبر الراك« : وأما 
  .توىل ، ففرق بينهما » أدبر « انقضى ، و » دبر « : وقال يونس 

  .» قبل مبعىن أقبل « ك » مبعىن أدبر : ودبر « : وقال الزخمشري 
  .صاروا كأمسِ الدابر : وقيل منه 

  .هو من دبر الليل بالنهار ، إذا خلفه : وقيل 



  .» أخذ يف اإلدبار : إذا مضى ، وأدبر : دبر الليل  «: وذكر القرطيب عن بعض أهل اللغة 
  .بألفني ، وكذلك هي يف مصحف عبد اهللا وأّيب » والليل إذا أدبر « : وقرأ حممد بن السميفع 

  .دبر فالن ، إذا جاء من خلفي : فيعين أقبل ، من قول العرب » دبر « من قرأ : وقال قطرب 

  .وهي لغة قريش : قال أبو عمرو 
  .» أِسفرُوا بالفَْجرِ « : أي أضاء ، ويف احلديث . } والصبح إِذَآ أَسْفََر { : عاىل قوله ت

  ] . ٣٨: عبس [ } ُوُجوهٌ َيْوَمِئٍذ مُّْسِفَرةٌ { : ومنه قوله تعاىل 
  .ثالثياً » َسفَر « : باأللف وعيسى بن الفضل وابن السميفع » أسْفََر « : وقرأ العامة 

  .عن وجهه على وجه االستعارة ، ومها لغتان  طرح الظُّلمة: واملعىن 
أي أشرق ، وسفرت املرأة ، أي كشفت عن وجهها ، : سَفََر وجه فالن إذا أضاء ، وأسفر وجهه حسناً : ويقال 

  .فهي سافرة 
 ُيكنس ، ومنه السفري ، ملا يسقط: وجيوز أن يكون َسفَرَ الظالم ، أي كنسه ، كما يسفر البيت أي : قال القرطيب 

  .« املكنسة : تكنسه ، واملُسفرة : إمنا مسي سفرياً ألن الريح ُتْسفره ، أي : من ورق الشجر ويتحاّت ، يقال 
  .إن النار : أي . } إِنََّها { : قوله 
عوده على غري مذكور ، وكونُ املضاف اكتسب تأنيثاً : وفيه شيئان . إن قيام الساعة كذا حكاه أبو حيان : وقيل 

.  
. والقسم معترض للتوكيد « كَالَّ » هي ضمري القّصة ، وهذا جواب القسم وتعليل ل : ه النذارة ، وقيل إن: وقيل 

  .قاله الزخمشري 
  .« وحينئذ حيتاج إىل تقدير جوازه ، وفيه تكلف وخروج عن الظاهر » : قال شهاب الدين 

  .مزة ، وأصلها واو من الوحدة هب« إلْحَدى الكَُبر » : قرأ العامَّةُ . } ِإلْحَدى الكرب { : قوله 
  .حبذف اهلمزة « لَحدى » : وقرأ نصر بن عاصم ، وابن حميصن ، ويروى عن ابن كثري 

  .وهذا من الشُّذوذ حبيث ال يقاس عليه 
َن أن يكون أبداهلا ألفاً ثُمَّ حذف األلف اللتقاء الساكنني ، وقياس ختفيف مثل هذه اهلمزة أن جتعل َبْيَن َبْي: وتوجيهه 

.  
» مجع « الفَُضل » ك « كُْبَرى » مجع : « الكَُبر » ألف إحدى مقطوع ال تذهب يف الوصل و : قال الواحدي 

  .« فُْضلَى 
فَُعل » على « فُْعلة » جعلت ألف التأنيث كتاء التأنيث ، فكما مجعت . « مجع الكُْبرى : الكَُبر » : قال الزخمشري 

» وهو التراب اليت تسفّه الريح ، و « السَّاِفَياء » يف مجع « السَّواِفي » : ذلك عليها ، ونظري « فُْعلى » مجعت « 
  قاله ابن اخلطيب« فاعلة » كأهنا مجع « القَاِصَعاء » يف مجع « القَواصع 

  فصل يف معىن اآلية
  ]الرجز : [ أي إحدى الدواهي ، قال « إْحَدى الكَُبرِ » معىن 

  َداِهَيةُ الدَّْهرِ وَصمَّاُء الِغيَْر... لْت إْحَدى الكَْبْر َيا اْبَن املُعلَّى نَز - ٤٩٧١
دركات جهنم ، وهي سبعة « الكرب » واملراد من . هو أحد الرجال ، وهي إحدى النساء ، ملن يستعظمونه : ومثله 

  .ا أعاذنا اهللا منه. َجَهنَّم ، ولَظَى ، واحلطمة ، والسَّعري ، واجلَِحيم ، واهلَاوية ، وسَقَر : 



  .اسم من أمساء النار « الكَُبر » : ويف تفسري مقاتل 
: أي « إلْحَدى الكَُبر » أي إن تكذيبهم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم « إهنا » وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .الكبرية من الكبائر 
  :فيه أوجه . } َنِذيراً { : قوله 

» مبعىن « نذير » أعظم الكرب إنذاراً ، ف : تعظيم ، كأنه قيل ملا ضمنت معىن ال« إحدى » أنه متييز من : أحدها 
  .هي إحدى النساء عفافاً : إهنا إلحدى الدواهي إنذاراً ، ومثله : كالنكري مبعىن اإلنكار ، كأنه قيل « اإلنذار 

  .أنه مصدر مبعىن اإلنذار أيضاً ولكنه نصب بفعل مقدَّر ، قاله الفراء : الثاين 
قاله الزجاج ، وذُكَِّر ألن معناه معىن . » إهنا « وهو حال من الضمري يف » ُمفِْعل « مبعىن » فعيل « أنه : الثالث 

  .امرأة طالق وطاهر : على معىن النسب ، كقوهلم » ذات إنذارٍ « العذاب أو أراد أنَّها 
  .واهللا ما أنذَر اخلالئق بشيٍء أدهى منها : قال احلسن رضي اهللا عنه 

  .لتأويلها مبعىن العظم » إحدى « حال من الضمري يف أنه : الرابع 
قُمْ نذيراً : حممٌد صلى اهللا عليه وسلم أي : أول السورة ، واملراد بالنذير » قُْم « أنه حال من فاعل : اخلامس 

  .قاله أبو علي الفارسي . خموفاً هلم : للبشر ، أي 
  .وروي عن ابن عباس ، وأنكره الفراء 

  .معناه يا أيُّها املدثِّر ، قُم نذيراً للبشر ، وهذا قبيح لطول ما بينهما : قال بعض املفسرين :  قال ابن األنباري
  .إنذاراً للبشر : أول السورة ، كأنه قال » أنِذر « أنه مصدر منصوب ب : السادس 

: امللك [ } كَْيفَ َنِذيرِ { : أنذر إنذاراً ، فهو كقوله تعاىل : جيوز أن يكون النذير مبعىن اإلنذار ، أي : قال الفراء 
  .إنذاري ، فعلى هذا يكون راجعاً إىل أول السورة : أي ] .  ١٧

  .» الكَُبر « هو حالٌ من : السابع 
  .» الكَُبرِ « حالٌ من ضمري : الثامن 
  .» أعين « أنه منصوب بإضمار : التاسع 
  .قاله ابن عطية . » إلحدى « أنه حال من : العاشر 

  .مقدَّراً ، إذ املراد به اهللا تبارك وتعاىل » ادع « أنَّه منصوب ب :  احلادي عشر
أنا : يقول اهللا عز وجل : ، قال » نذيراً للبشر « : حدثنا إمساعيل بن مسيع عن أيب رزين : روى أبو معاوية الضرير 
  .لكم منها نذير فاتقوها 

  .منذراً بذلك البشر } َنآ أَْصَحابَ النار إِالَّ َمالَِئكَةً َوَما َجَعلْ{ على هذا نصب على احلال ، أي ب » نذيراً « و 
  .إذ املراد به الرسول صلى اهللا عليه وسلم » نادى ، أو ببلِّغ « أنَّه منصوب ب : الثاين عشر 

  .عظُمْت نذيراً : أنَّه منصوب مبا دلَّت عليه اجلملة ، تقديره : الثالث عشر 
  .» الكَُبرِ «  هو حال من الضمري يف: الرابع عشر 

  .} َوَما َيْعلَُم ُجُنوَد َربَِّك إِالَّ ُهَو { يف قوله » هو « أنَّها حال من : اخلامس عشر 
  .من معىن الفعل » الكَُبرِ « أنَّها مفعول من أجله ، النَّاصب هلا ما يف : السادس عشر 
قراءةُ : واعلم أنَّ النصب . ذا أنه مفعول من أجله فظاهُر ه. » إنَّها إلْحدى الكرب إلنذار البشر « : قال أبو البقاء 



  .العامَّة 
  .بالرفع : وقرأ أيب بن كعب ، وابن أيب عبلة 

  :فإن كان املراد النار جاز فيه وجهان 
. من معىن النَّسبِ  -ملا تقدم  -هي نذير ، والتذِكر : أن يكون خرباً بعد خربٍ ، وأن يكون خرب مبتدإ مضمرٍ ، أي 

  .هو نذير : الباري تعاىل أو رسوله صلى اهللا عليه وسلم كان على خرب مبتدإ مضمر ، أي وإن كان 
  .والالم مزيدة لتقوية العامل » نذير « إما صفة ، وإما مفعول ل : » للبشر « و 

  :، فيه وجهان } ِلَمن َشآَء { : قوله 
{ ، و ]  ٣٣: الزخرف [ } بالرمحن لُِبُيوتِهِْم  ِلَمن َيكْفُُر{ : أنه بدل من البشر بإعادة العامل كقوله : أحدمها 

نذيراً ملن شاء التقدم أو : أي » شاء « ، وأن يتقدم مفعول ]  ٧٥: األعراف [ } ِللَِّذيَن استضعفوا ِلَمْن آَمَن 
  .وقد تقدم أنه ال يذكر إال إذا كان فيه غرابة » شاء « التأخر ، وفيه ذكر مفعول 

  .مبتدأ مؤخر » أن يتقدم « خرباً مقدماً ، و » ملن شاء « أن يكون : ري وبه بدأ الزخمش: الثاين 
  .مطلق ملن شاء التقدم أو التأخر أن يتقدم ، أو يتأخر انتهى : ملن توّضأ أن يصلي ، ومعناه : كقولك : قال 

  .املقدر » شاء « وهو مفعول » التقدم أو التأخر « : فقوله 
  .هو املبتدأ معىن ال يتبادر إىل الذهن ، وفيه حذف » أن يتقدم « :  قوله: قال أبو حيَّان رمحه اهللا 

نذيراً ملن شاء منكم أن يتقدم إىل اخلري والطاعة : ، أي » النذير « متعلقة ب » ملن شاء « الالم يف : قال القرطيب 
} َولَقَْد علمناملستأخرين {  يف اخلري: ، أي } ولقد علمنا املستقدمني منكم { : أو يتأخر إىل الشر واملعصية ، نظريه 

فََمن َشآَء فَلُْيْؤِمن { : هذا وعيد وهتديد وإن خرج خمرج اخلرب ، كقوله تعاىل : عنه ، قال احلسن ]  ٢٤: احلجر [ 
  ] . ٢٧: الكهف [ } َوَمن َشآَء فَلَْيكْفُْر 

  .والتقدمي باإلميان والتأخري بالكفر  -وجل  عز -املعىن ملن شاء اهللا أن يتقدم أو يتأخر ، فاملشيئة متصلة باهللا : وقيل 
هذا هتديد وإعالم أنَّ من تقدم إىل الطاعة واإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم تسليماً : وكان ابن عباس يقول 

  .كثرياً جوزي بثوابٍ ال ينقطع ، ومن تأخر عن الطاعة ، وكذب حممداً صلى اهللا عليه وسلم عوقب عقاباً ال ينقطع 
  .» ملن شاء منكم أن يتقدم إىل النار املتقدم ذكرها ، أو يتأخر عنها إىل اجلنة « : السديُّ  وقال

  فصل فيمن استدل باآلية على كون العبد متمكناً من الفعل
  .احتج املعتزلة هبذه اآلية على كون العبد متمكناً من الفعل غري جمبور عليه 

تعاىل  -العبد معلق على مشيئته ، لكن مشيئة العبد معلقة على مشيئة اهللا أنَّ هذه اآلية دلَّت على أن فعل : وجوابه 
  ] . ٣٠: اإلنسان [ } َوَما َتَشآُءونَ إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا { : كقوله تعاىل  -جل ذكره 

  .وحينئذ تصري اآلية حجة عليهم 
  :وذكر األصحاب جوابني آخرين : قال ابن اخلطيب 

  .} فََمن َشآَء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشآَء فَلَْيكْفُْر { : ئة إىل املخاطبني ، التهديد ، كقوله عز وجل معىن إضافة املشي: األول 
  .ملن شاء اهللا منكم أن يتقدم ، أو يتأخر : على معىن  -تبارك وتعاىل  -أنَّ هذه املشيئة هللا : الثاين 



َما ) ٤١(َعنِ الُْمْجرِِمَني ) ٤٠(ِفي َجنَّاٍت َيَتَساَءلُونَ ) ٣٩(الَْيِمنيِ  إِلَّا أَْصحَاَب) ٣٨(كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبتْ َرِهيَنةٌ 
َوكُنَّا َنخُوُض َمَع الْخَاِئضِنيَ ) ٤٤(وَلَْم َنكُ ُنطِْعُم الِْمْسِكَني ) ٤٣(قَالُوا لَْم َنُك ِمَن الُْمَصلَِّني ) ٤٢(َسلَكَكُْم ِفي َسقََر 

  ) ٤٨(فََما َتْنفَعُُهْم َشفَاَعةُ الشَّاِفِعَني ) ٤٧(َحتَّى أَتَاَنا الَْيِقُني ) ٤٦(الدِّينِ َوكُنَّا ُنكَذِّبُ بَِيْومِ ) ٤٥(

  :فيه أوجه . } كُلُّ نَفْسٍ بَِما كَسََبْت َرِهيَنةٌ { : قوله 
  .» الشَّْتم « مبعىن » الشَِّتيمة « ك » َرْهنٍ « مبعىن » رَِهيَنةٌ « أنَّ : أحدها 

لتأنيث ]  ٢١: الطور [ } كُلُّ امرىء بَِما كََسَب َرَهنيٌ { : يف قوله » رهني « س كتأنيث لي: قال الزخمشري 
يستوي فيه املذكر واملؤنث ، وإنَّما » مفعول « مبعىن » فعيالً « رهني؛ ألن : النفس ، ألنه لو قصدت الصفة لقيل 

: نفس مبا كسبت رهن ، ومنه بيت احلماسة كل : كأنه قيل » الشّتم « كالشتيمة مبعىن » الرهن « هي اسم مبعىن 
  ]الطويل [ 

  رَِهيَنِة رَْمسٍ ذي تُرابٍ وَجْندلِ... أَبْعَد الذي بالنَّْعِف َنْعِف كُويِكبٍ  - ٤٩٧٢
  .» َرْهنِ رَْمسٍ « : كأنَّه قال 

  .أن اهلاء للمبالغة : الثاين 
  .أنَّ التأنيث ألجل اللفظ : الثالث 

ويدل على ذلك أنَّه ملا كان خرباً عن املذكر كان : وأهنا كالنَّطيحة ، وقال » مفعول « مبعىن أهنا : واختار أبو حيان 
فأنَّثَ حيث كان خرباً عن املذكر أتى بغري تاء ، وحيث } كُلُّ امرىء بَِما كََسَب َرِهٌني { : بغري هاء ، وقال تعاىل 

  .ليت يف البيت فأنَّثَ على معىن النَّفْسِ كان خرباً عن مؤنث أتى بالتاء كما يف هذه اآلية فأمَّا ا
  فصل يف معىن رهينة

  .ُمرهتََنة بكسبها ، مأخوذة بعملها ، إمَّا خلَّصَها وإمَّا أوبقها : أي » رهينة « ومعىن 
  :فيه وجهان . } إِالَّ أَْصحَاَب اليمني { : قوله 

الصاحلون ، فإنَّهم فكُّوا رقاب أنفسهم بأعماهلم  أنَّه استثناء متصل إذا املراد هبم املسلمون اخلالصون: أحدمها 
  .احلسنة كما خيلِّص الراهن رهنه بإيفاِء احلق 

  .أنَّه منقطع ، إذا املراد به األطفال واملالئكة : والثاين 
  .املراد هبم املالئكة : قال ابن عباس 

  .مل يكتسبوا فُيْرهتَنُوا  هم أوالد املسلمني -رضي اهللا عنهما  -وقال عليُّ بن أيب طالب وابن عمر 
كل نفس بعملها حماسبة إال أصحاب : هم الذين سبقت هلم منا احلسىن ، وحنوه عن ابن جريج قال : وقال الضحاك 

  .اليمني ، وهم أهل اجلنة فإنَّهم ال حياسبون 
يوم امليثاق  -السالم عليه الصالة و -هم أصحاب اجلنة الذين كانوا عن ميني آدم : وكذا قال مقاتل والكليب أيضاً 

  .» هؤالء يف اجلنة وال أبايل « : حني قال اهللا تعاىل هلم 
  .هم املسلمون املخلصون ليسوا مبرهتنني ، ألهنم أدَّوا ما كان عليهم : قال احلسن وابن كيسان 

  .هم املسلمون : وعن أيب ظبيان عن ابن عباس قال 
  .إال أصحاب احلق وأهل اإلميان : وقيل 
  .هم الذين ُيعطون كتبهم بأمياهنم : وقيل 

  .حنن وشيعتنا أصحاب اليمني ، وكل من أبغضنا أهل البيت فهم املرهتنون : وقال أبو جعفر الباقُر 



« هم يف جنات ، وأن يكون حاالً من : جيوز أن يكون خرب مبتدأ مضمرٍ ، أي . } ِفي جَنَّاٍت { : قوله تعاىل 
  .» يتساءلون « من فاعل  ، وأن يكون حاالً» أصحاب اليمني 

  .، وهو أظهر من احلالية من فاعله » يتساءلون « وجيوز أن يكون ظرفاً ل . ذكرمها أبو البقاء 
أي » يسألون « يسأل بعضهم بعضاً ، وجيوز أن يكون مبعىن : جيوز أن يكون على بابه ، أي » يتساءلون « و 

  .» َدعْوُته وَتداَعْيُته « يسألون غريهم ، حنو 
  :فيه وجهان } َعنِ اجملرمني { : قوله 

َما َسلَكَكُْم ِفي سَقََر { : يتساءلون اجملرمني ، فيقولون هلم : صلة زائدة ، والتقدير » عن « أن تكون كلمة : األول 
  .سألته كذا ، وسألته عن كذا : ، فإنه يقال } 

  .أحوال اجملرمني أن أصحاب اليمني يسأل بعضهم بعضاً عن : أن يكون املعىن : الثاين 
  .؟ } َما سَلَكَكُْم ِفي َسقَرَ { : فعلى هذا جيب أن يقولوا : فإن قيل 

قلنا هلم : املراُد من هذا أن املشركني يلقون ما جرى بينهم وبني املؤمنني ، فيقولون « : فأجاب الزخمشري عنه فقال 
  .» َما سلَكَكُْم يف سَقََر : 

: أن أصحاب اليمني كانوا يتساءلون عن اجملرمني أين هم؟ فلما رأوهم ، قالوا هلم أنَّ املراد : وفيه وجه آخر وهو 
  .ما سلككم يف سقر؟ واإلضمارات كثرية يف القرآن 

يتساءلون عنهم قائلني : جيوز أن يكون على إضمار القول ، وذلك يف موضع احلال أي : } َما َسلَكَكُْم { : قوله 
: وهو سؤال اجملرمني ، قوله » ما سلككم « : كيف طابق بعد قوله : فإن قلت  :ما سلككم؟ قال الزخمشري : هلم 
  .ما سلككم؟ : يتساءلون اجملرمني : ، وهو سؤال عنهم ، وإمنا كان يتطابق ذلك لو قيل } يََتَسآَءلُونَ َعنِ اجملرمني { 

كاية قول املسئولني عنهم؛ ألن املشركني ليس ببياٍن للتساؤل عنهم وإمنا هو ح} َما َسلَكَكُْم { : قوله تعاىل : قلت 
أدخلكم يف سقر ، : ما سلككم يف سقر؟ أي : قلنا هلم : يلقون إىل السائلني ما جرى بينهم وبني اجملرمني ، فيقولون 

ما : زيادة التوبيخ والتخجيل ، واملعىن : َسلكْتُ اخلَْيط يف كذا إذا أدخلته فيه ، واملقصود من هذا : كما تقول 
لَْم َنُك ِمَن { : أن العذاب ألمور أربعة ، مث ذكروها وهي قوهلم : كم يف هذه الدركِة من النار؟ فأجابوا أدخل

  .} املصلني 
  .يا فالنُ : يسألُ الرجلُ من أهل اجلنة الرجلَ من أهل النار بامسه فيقول له : قال الكليبُّ رمحه اهللا 

سلككم يف سقر؟ وهي قراءة على التفسري؛ ال أهنا قرآن كما زعم من يا فالن ، ما : ويف قراءة عبد اهللا بن الزبري 
  .قاله ابن األنباري . طعن يف القرآن 

  .ما سلككم يف سقر؟ : إن املؤمنني يسألون املالئكة عن أقربائهم ، فتسأل املالئكة املشركني ، فيقولون هلم : وقيل 
  .دان؛ ألهنم ال يعرفون الذنوب يف هذا ما يقوي أن أصحاب اليمني هم الول: قال الفراء 

ما « : الواقع جواباً لقول املؤمنني هلم » سلكنا كذا « ، هذا هو الدالُّ على فاعل } لَْم َنُك ِمَن املصلني { : قوله 
  .سلكنا َعدُم صالتنا كذا وكذا : والتقدير [ » سلككم 

، وقد تقدم » مناسككم « لككم ، وهو نظري ما س: هذه اجلملة سّدت مسّد الفاعل ، وهو جواب : قال أبو البقاء 
  ]» البقرة « يف 

  فصل يف تفسري اآلية



مل : أي } َولَْم َنُك ُنطِْعمُ املسكني { املؤمنني الذين يصلون : أي } لَْم َنُك ِمَن املصلني { : معىن قوهلم : قال القرطيب 
  .نكن نتصدق 

الصالة الواجبة ، والزكاة؛ ألن ما ليس بواجب ال جيوز  وهذان جيب أن يكونا حممولني على« : قال ابن اخلطيب 
  .» أن يعذَّبوا على تركه 

  .يف األباطيل : ، أي } َوكُنَّا َنخُوُض َمَع اخلآئضني { 
إنه ساحر :  -لعنهم اهللا  -يف أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو قوهلم } َنخُوُض َمَع اخلآئضني { : وقال ابن زيد 

  .مل يكن فيه شيٌء من ذلك صلى اهللا عليه وسلم  -واهللا  -، شاعر كذبوا ، كاهن ، جمنون 
  .كلما غوى غاوٍ غوينا معه : وقال قتادة 

نكذّب بيوم القيامة ، يوم : أي } َوكُنَّا ُنكَذِّبُ بَِيْومِ الدين { : كنا أتباعاً ومل نكن متبوعني ، وقوهلم : معناه : وقيل 
  .اجلزاء واحلكم 

  ] . ٩٩: احلجر [ } حىت يَأْتَِيَك اليقني { : جائنا املوت ، قال اهللا تعاىل : أي } ا اليقني حىت أََتاَن{ 
  .وهذه اآلية تدل على أن الكفار خماطبون بفروع الشريعة 

  .مل أخر التكذيب وهو أفحش تلك اخلصال األربع؟ : فإن قيل 
مكذِّبني بيوم الدين ، والغرض تعظيم هذا الذنب  أريد أهنم بعد اتصافهم بتلك األمور الثالثة كانوا: فاجلواب 

  ] . ١٧: البلد [ } ثُمَّ كَانَ ِمَن الذين آَمُنواْ { : كقوله تعاىل 
  ]الطويل : [ ؛ كقوله } فََما َتنفَُعُهْم شَفَاَعةُ الشافعني { : قوله 

  .. .َعلَى الَِحبٍ ال ُيهَتَدى بِمنَارِِه  - ٤٩٧٣
َوالَ { : اعة هلم فال انتفاع هبا ، وليس املراد أن مثَّ شفاعةً غري نافعة كقوله تعاىل ال شف: يف أحد وجهيه ، أي 

  .اآلية ]  ٢٨: األنبياء [ } َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ ارتضى 
وهذه اآلية تدلُّ على صحة الشفاعة للمذنبني من هذه األمة مبفهومها؛ ألن ختصيص هؤالء بأهنم ال تنفعهم شفاعة 

  .يدلُّ على أن غريهم تنفعهم شفاعة الشافعني الشافعني 
جربيل ، مث إبراهيم ، مث : يشفع نبيكم صلى اهللا عليه وسلم رابع أربعة : قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 

موسى ، أو عيسى ، مث نبيكم صلى اهللا عليه وسلم مث املالئكة ، مث النبيون ، مث الصديقون ، مث الشهداء ، ويبقى 
فََما َتنفَُعُهمْ َشفَاَعةُ { : مل نك من املصلني ، إىل قوله : ؟ قالوا } َما سَلَكَكُْم ِفي َسقََر { : يف جهنم ، فيقال هلم قوم 

  .} الشافعني 
  .فهؤالء الذين يف جهنم : قال عبد اهللا بن مسعود 

َبلْ يُرِيُد كُلُّ اْمرِئٍ مِْنُهمْ ) ٥١(فَرَّْت ِمْن قَْسَوَرٍة ) ٥٠(ْنِفَرةٌ كَأَنَُّهْم ُحُمٌر ُمْسَت) ٤٩(فََما لَُهْم َعنِ التَّذِْكَرِة ُمعْرِِضَني 
َوَما ) ٥٥(فََمْن َشاَء ذَكََرُه ) ٥٤(كَلَّا إِنَُّه َتذِْكَرةٌ ) ٥٣(كَلَّا َبلْ لَا َيَخافُونَ الْآِخَرةَ ) ٥٢(أَنْ ُيؤَْتى ُصُحفًا مَُنشََّرةً 

  ) ٥٦(اللَُّه ُهَو أَْهلُ التَّقَْوى وَأَْهلُ الَْمْغِفَرِة َيذْكُُرونَ إِلَّا أَنْ َيَشاَء 

  .قد أعرضوا وولَّوا » مكة « فما ألهل : عن القرآن ، أي } فََما لَُهْم َعنِ التذكرة ُمعْرِِضَني { : قوله 
  :معرضني عن القرآن من وجهني : قال مقاتل 



  .اجلحود واإلنكار : أحدمها 
  .ه ترك العمل مبا في: والثاين 
  .العظة بالقرآن ، وغريه من املواعظ : املراد بالتذكرة : وقيل 

االستفهامية ، وقد تقدم أن مثل هذه احلال تسمى » ما « حال من الضمري يف اجلار الواقع خرباً عن » ُمعرِضْيَن « و 
  .حاالً الزمة وقد تقدم حبث حسن 

  .متعلق به » عن التذكرة « و 
  .» معىن الفعل ، فانتصاب احلال على معىن الفعل « م الال» ويف « : قال القرطيب 

  .» ما لك قائماً : هو كقولك « : قال ابن اخلطيب 
. » معرضني « ، هذه اجلملة جيوز أن تكون حاالً من الضمري يف اجلار ، وتكون بدالً من } كَأَنَُّهْم ُحُمٌر { : قوله 

  .فيكون حاالً متداخلة » معرضني « وأن تكون حاالً من الضمري يف  أهنا كاملشتملة عليها ،: يعين . قاله أبو البقاء 
  .بإسكاهنا : ، واألعمش  -بضم امليم  -ُحُمر : وقرأ العامة 

  .نفَّرها القنَّاص : على أنه اسم مفعول ، أي  -بفتح الفاء  -» ُمْسَتْنفََرةٌ « : وقرأ نافع وابن عامر 
  .بالكسر ، مبعىن نافرة : والباقون 

  ] .الكامل : [ استنفر ونفر مبعىن حنو عجب واستعجب ، وسخر واستسخر؛ قال الشاعر : ل يقا
  ِفي إثرِ أْحمرٍة َعمْدنَ ِلغُرَّبِ... إْمِسْك ِحمارَك إنَُّه ُمْستنِفٌر  - ٤٩٧٤

  .» وكأهنا تطلب النِّفار يف نفوسها ، يف مجعها له ومحلها عليه « : وقال الزخمشري 
  .باهبا من الطلب ، وهو معىن حسٌن  فأبقى السِّني على

للتناسب ، ألنه يدل على أهنا استنفرت ، « فرَّت » : أوىل لقوله « مستنفرة » الكسر يف « : قال أبو علي الفارسي 
: فقلت  -وكان عربياً فصيحاً  -سألت أبا سوار الغنوي : ويدل على صحة ذلك ماروى حممد بن سالم قال 

نعم ، : أفرت؟ قلت : إمنا هي فرَّت من قسورة ، فقال : مستنفرة طردها قسورة ، فقلت  :كأهنم محٌر ماذا؟ فقال 
  .انتهى » فمستنِفرة إذاً : قال 
رجع إىل » فّرت من قسورة « أهنا مع قوله طرد ، تناسب الفتح ، ألهنا اسم مفعول ، فلما أخرب بأن التالوة : يعين 

  .ة ال تردُّ القراءة املتواترة الكسر للتناسب إال أنَّ مبثلِ هذه احلكاي
  .من الصائد : نفرت وهربت من قسورة ، أي : الصَّائد ، أي : قيل : والقَْسورة 

  .الرُّماة يرُموهنا : وقيل 
  .هو اسم مجع ال واحد له : وقيل 

  .القساورة : الرامي ، ومجعه : » القَسَْورة « إن : وقال بعض أهل اللغة 
وهم الرماة والصيَّادون ، » القسورة « : كرمة وجماهد وقتادة والضحاك وابن كيسان ولذا قال سعيد بن جبري وع

  ]الطويل : [ ورواه عطاء عن ابن عباس وأبو ظبيان عن أيب موسى األشعري ، وأنشدوا للبيد بن ربيعة 
  ُرأتَاَنا الرِّجالُ العَاِئُدون القَساوِ... إذَا َما َهتفَْنا َهْتفةً يف َنديَِّنا  - ٤٩٧٥

  .قاله أبو هريرة ، وابن عباس أيضاً رضي اهللا عنه . األسد : » القسورة « : وقيل 
أنه يقهرُ السِّباع واحلمر الوحشيَّة هترب من السباع؛ ومنه قول : من القْسرِ مبعىن القْهرِ ، أي : قال ابن عرفة 

  ]الرجز : [ الشاعر 



  القَسَْوَرةُ الرِّئَبالُ كَأَنَُّه... ُمضمٌر َيْحذَُرُه األبطَالُ  - ٤٨٧٦
: األسد ، إال أن ابن عباس أنكره ، وقال ال أعرف القسورة أسد يف لغة أحد من العرب ، وإمنا القسورة : أي 

  ]الرجز : [ عصُب الرجال؛ وأنشد 
  أخْوالَُها اِجلنُّ وأْهلُ القَسْوره... َيا بِْنُت كُونِي َخريةً ِلخيِّرْه  - ٤٩٧٧

  .وهو قول عكرمة : ظُلَمة الليل ، قال ابن األعرايب :  القَْسورةُ: وقيل 
  .ركز الناس؛ أي حسُّهم وأصواهتم : وعن ابن عباس 

األسد ، » احلََبَشةَ « القسورة بلسان : من حبال الصيادين ، وعنه أيضاً : أي } فَرَّْت ِمن قَْسَوَرةٍ { : وعنه أيضاً 
: » فارس « الرُّماة ، وبلسان : » احلبشة « َعنَْبسة ، وبلسان :  »احلبشة « األسد بلسان : وخالفه عكرمة فقال 

  .أريا : » النَّْبط « شري ، وبلسان 
  .قسورة : هو أوَّل سواد الليل ، وال يقال آلخر سواد الليل : وقيل 

  فصل يف املراد باحلمر املستنفرة
أراد : وسلم محر مستنفرة ، قال ابن عباس  كأن هؤالء الكفار يف فرارهم من حممد صلى اهللا عليه: قال ابن عباس 

  .احلمر الوحشية 
ويف تشبيههم باحلمر شهادة عليهم بالبله ، وال يرى مثلُ نفار محر الوحش ، واطرادها يف العدوِ إذا : قال الزخمشري 

  .خافت من شيء 
يُعطى كُُتباً مفتوحةً ، وذلك أن أبا جهل : ، أي }  َبلْ يُرِيُد كُلُّ امرىء مِّنُْهْم أَن يؤتى ُصحُفاً مَُّنشََّرةً{ : قوله تعاىل 

من رب « : يا حممد ، ال ُنؤِمُن بك حىت تأيت كل واحد منا بكتاب من السماء عنوانه : ومجاعة من قريش قالوا 
} زِّلَ َعلَْيَنا ِكَتاباً نَّقَْرُؤهُ َولَن نُّْؤِمَن ِلُرقِيَِّك حَتَّى ُتَن{ : ، إىل فالن ابن فالن ، وُنؤمر فيه باتباعك ، ونظريه » العاملني 

  ] . ٩٣: اإلسراء [ 
إن كان حممد صادقاً فليصبح عند رأس كل واحٍد منا صحيفةٌ فيها براءةٌ من النار : كانوا يقولون : وقال ابن عباس 

.  
  .أرادوا أن يعطوا بغري عمل : وقال مطٌر الوراق 

من بين إسرائيل كان يصبح عند رأسه مكتوباً ذنبه وكفارته فأتنا بلغنا أن الرجل : قال املشركون : وقال الكليب 
  .مبثل ذلك 

  .وهذا من الصُّحف املنشَّرة مبعزل : قال ابن اخلطيب 
إذا كانت ذنوب اإلنسان : أن يذكر بذكرٍ مجيلٍ ، فجعلت الصُّحُف موضَع الذِّكر جمازاً ، فقالوا : وقيل املعىن 

  !ذلك؟ُتكَتب عليه فما بالنا ال نرى 
  .» ُمنشَّرة « : قوله 

  .بالتضعيف » نشَّرُه « على التشديد ، من : العامة 
والعامة أيضاً على ضمِّ احلاء من : » نّزل وأنَزل « مبنزلة » نشَّر ، وأنشر « بالتخفيف ، و » مُْنشَرةٌ « : وابن جبري 

  .» صُحف « 
  .على تسكينها : وابن جبري 

  .» خمففاً ثالثياً ، وهذا مردود بالقرآن املتواتر « نَشر » : الصحيفة والثوب  واحملفوظ يف« : قال أبو حيان 



ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  



لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

من أنشرت ، إما مبعىن أمر بنشرها مثل أحلمت عرض فالن ، أو مبعىن « : وقال أبو البقاء يف قراءة ابن جبري 
  .» فكأنه أحياها فيها بذكره : أحياه : امليِّت أي  أنشر اهللا: أمحدت الرجل ، أو مبعىن : منشورة ، مثل 

  .ليس يكون ذلك : ، أي } كَالَّ { : قوله 
ال أعطيهم ما يتمنُّون ألهنم : أي } َبل الَّ َيَخافُونَ اآلخرة { : مث قال . حقّاً ، واألول أجود ، ألنه ردٌّ لقوهلم : وقيل 

راراً بالدنيا؛ فإنه ملَّا حصلت املعجزات الكثرية يف الداللة على صحَّة ال خيافون اآلخرة فلذلك أعرضوا عن التأمُّل اغت
  .النبوِة فطلُب الزيادة يكون عبثاً 

  .حقّاً أنَّ القرآن عظة : أي . } كَالَّ إِنَُّه َتذِْكَرةٌ { : قوله 
اتعظ به ، وجعله : أي }  فمن شاء ذكره{ بليغة } إِنَُّه َتذِْكَرةٌ { هذا ردع هلم عن إعراضهم عن التذكرة : وقيل 

  .نصب عينه 
وإمنا ذُكِّرا؛ ألهنما يف معىن } فََما لَُهْم َعنِ التذكرة ُمعْرِِضَني { : للتذكرة يف قوله تعاىل » إنه ، وذكره « والضمري يف 

  .الذِّكر والقرآن 
  .للقرآن أو الوعيد » إنه « الضمري يف : وقيل 
  .} َوَما َيذْكُرُونَ { : قوله 
كُل « : بالغيبة محالً على ما تقدم من قوله : باخلطاب ، وهو التفات من الغيبة إىل اخلطاب والباقون : افع قرأ ن

  .ومل ُيؤِثرُوا االلتفات » امرىٍء 
  .وقراءة اخلطاب ، وهي اختيار أيب حامت ألنه أعم 
  .واتفقواعلى ختفيفها } افُونَ كَالَّ َبل الَّ َيَخ{ : وأما قراءة الغيبة فهي اختبار أيب عبيد لقوله تعاىل 

  .، مبعىن إالَّ وقت مشيئته ، ال أن ينوب عن الزمان ، بل على حذف مضاف } إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا { : قوله 
  .على الذِّكر وُيهمَّهم إليه  -تعاىل  -إال أن يقدرهم اهللا : بل معناه : قالت املعتزلة 

، واستثىن منه حال املشيئة املطلقة ، فيلزم أنه مىت حصلت املشيئةُ أن حيصلَ  بأنه تعاىل أبقى الذكر مطلقاً: وأجيبوا 
  .الذِّكُر مطلقاً ، فحيث مل حيصل الذكر علمنا أنه مل حتُصلِ املشيئة وختصيص املشيئة باملشيئة القهريَّة ترك للظاهر 

يتَّقيه عباُده وخيَافُوا ِعقابه فُيؤِمنوا وُيِطيُعوا ، حقيٌق بأن : ، أي } ُهَو أَْهلُ التقوى َوأَْهلُ املغفرة { : قوله تعاىل 
  .وحقيٌق بأن يغفر هلم ما سلف من كفرهم إذا آمنوا وأطاعوا 

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف  -رضي اهللا عنه  -روى الترمذي وابن ماجة عن أنس بن مالك 
أنَّا أْهلُ أنْ أُتَّقَى فََمن اتَّقَى فَلَْم َيجَْعلْ َمِعي « : قال اهللا تعاىل : قال } رة ُهَو أَْهلُ التقوى َوأَْهلُ املغف{ : قوله تعاىل 

  .» إهلاً فَأَنا أْهل أنْ أغِْفَر لَُه 
  .أهل املغفرة ملن تاب إليه من الذنوب الكبائر ، وأهل املغفرة أيضاً للذنوب الصغائر : وقال بعض املفسرين 

ياأيها { من قرأ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -عب روى الثعليب عن أيبِّ بن ك
واهللا « » مكة » أْعِطَي من األْجرِ َعْشَر َحسناٍت بَعدِد من َصدَّقَ ُمبحمٍَّد صلى اهللا عليه وسلم وكذَّبه ب } املدثر 
  .أعلم 



َبلَى قَاِدرِيَن َعلَى أَنْ ) ٣(أََيْحَسُب الْإِْنَسانُ أَلَّْن َنْجَمَع ِعظَاَمُه ) ٢(بِالنَّفْسِ اللَّوَّاَمِة وَلَا أُقِْسُم ) ١(لَا أُقِْسُم بَِيْومِ الِْقَياَمِة 
  ) ٦(َيْسأَلُ أَيَّانَ َيْوُم الِْقَياَمِة ) ٥(َبلْ ُيرِيُد الْإِْنَسانُ ِليَفُْجرَ أََماَمُه ) ٤(ُنَسوَِّي َبَناَنُه 

  .} ُم بَِيْومِ القيامة الَ أُقِْس{ : قوله تعاىل 
  :نافية ، واختلفوا حينئذ فيها على أوجه » الَ « على : العامَّة 
  .مث ابتدأ اهللا قسماً » ال « : أنَّها نافية لكالمٍ تقدم ، كأنَّ الكفَّار ذكروا شيئاً ، فقيل هلم : أحدها 

لبعث واجلنة والنار ، فجاء اإلقسام بالردِّ عليهم إنَّ القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا ا« : قال القرطيب رمحه اهللا 
حلق ، كأنك . ال واهللا إن القيامة : ردٌّ لكالم قد مضى ، وذلك كقولك « ال » ف « واهللا ال أفعل » : كقوله 

  .» أكذبت قوماً أنكروه 
]  ٢٩: احلديد [ } لََم أَْهلُ الكتاب لِّئَالَّ َيْع{ إهنا مزيدة ، مثلها يف : قالوا : قال الزمشخري . أهنا مزيدة : والثاين 

  ]الرجز : [ ؛ وقوله ]  ١٢: األعراف [ } قَالَ َما َمَنَعَك أَالَّ َتْسُجدَ { :  -عز وجل  -، ويف قوله 
  :وهذا القولُ عندي ضعيٌف من وجوه : قال ابن اخلطيب ... ِفي بِئْرِ ال ُحورٍ َسَرى وما َشَعْر  - ٤٩٧٨
ا يفضي إىل الطعن يف القرآن ، ألن على هذا التقدير جيوز جعل النفي إثباتاً ، واإلثبات نفياً ، أنَّ جتويز هذ: أحدها 

  .وذلك ينفي االعتماد على الكالم نفياً وإثباتاً 
  ]املتقارب : [ أن احلرف إمنا يزاد يف وسط الكالم ، فإن امرأ القيس زادها يف مستهل قصيدته؛ وهي قوله : وثانيها 
  يِ ال َيدَِّعي القَْوُم أنِّي أفِْر... ابَنةَ الَعاِمرِْي  -وأبِيكِ  - فَالَ - ٤٩٧٩
َهْب أنَّ هذا احلرف يف أول الكالم إال أنَّ القرآن كله كالسُّورة الواحدة التصال بعضه ببعض بدليل أنه قد : وأيضاً 

اأيها الذي نُزِّلَ َعلَْيِه الذكر إِنَّكَ َوقَالُواْ ي{ يذكر الشيء يف سورة مث جييء جوابه يف سورة أخرى كقوله تعاىل 
]  ٢: القلم [ } َمآ أَنَت بِنِْعَمِة رَبَِّك بَِمْجُنوٍن { مث جاء جوابه يف سورة أخرى وهو قوله ]  ٦: احلجر [ } لََمْجُنونٌ 

  .، وإذا كان كذلك ، كان أّول هذه السورة جارياً جمرى وسط الكالم 
نفي للقسم ، ألنه على وزان » ال أقِْسُم « : ال وأبيك ، قسٌم عن النفي ، وقوله : أنَّ قوله : واجلواب عن األول 

وذلك يفيد النفي ، بدليل أنه لو حلف ال يقسم كان الربُّ بترك القسم ، » ال أقبل ، ال أضرب ، ال أنصر « : قولنا 
  .واحلنث بفعل القسم ، فظهر أن البيت املذكور ليس من هذا الباب 

أن القرآن الكرمي كالسُّورة الواحدة يف عدم التناقض ، فإما أن يقرن يف كل آية ما أقرن يف األخرى ، :  وعن الثاين
فذلك غري جائز؛ ألنه يلزم جوازه أن يقرن بكل إثبات حرف النفي الوارد يف سائر اآليات ، وذلك يقتضي انقالب 

  .كل إثبات نفياً وانقالب كل نفي إثباتاً ، وأنه ال جيوز 
صلة أنَّه لغو باطل جيب طرحه وإسقاطه حىت ينتظم الكالم ووصف كالم اهللا » ال « : أن املراد من قولنا : الثها وث
  .بذلك ال جيوز  -تعاىل  -

إدخال ال النافية على فعل القسم مستفيض يف كالمهم وأشعارهم؛ قال امرؤ « : قال الزمشخري : الوجه الثالث 
  ]املتقارب : [ القيس 

  .البيت املتقدِّم ... اْبَنةَ الَعاِمري  -وأبِيكِ  -فَالَ  - ٤٩٨٠
  ]الوافر : [ وقال غويةُ بُن سلَمى 

  لَتْحُزننِي فال بِِك ما أبَاِلي... أالَ َنادْت أَمامةُ باْحِتمَالِ  - ٤٩٨١



والوجه أن : ا تقدم مثَّ قال بعد أن حكى وجه الزيادة واالعتراض واجلواب كم. « توكيد القسم يف الردِّ : وفائدهتا 
فَالَ أُقِْسمُ { : أنَّه ال يقسم بالشيء إالَّ إعظاماً له ، يدلُّك عليه قوله تعاىل : هي للنَّفي ، واملعىن يف ذلك : يقال 

إن : فكأنه بإدخال حرف النَّفي يقول ]  ٧٦ - ٧٥: الواقعة [ } بَِمَواِقعِ النجوم َوإِنَُّه لَقََسٌم لَّوْ َتْعلَُمونَ َعِظيٌم 
  .إعظامي له بإقسامي به كال إعظام ، يعين أنه يستأهل فوق ذلك 

  .نفٌي لكالمٍ ورد قبل ذلك انتهى « ال » إنَّ : وقيل 
  .أقسم بيوم القيامة : ليس األمر على ما ذكرمت ، مث قيل « ال » : كأنَُّهم أنكروا البعث فقيل : قال ابن اخلطيب 

مع أن املراد ما } َوالَ أُقِْسُم بالنفس اللوامة { : ف النفي أحرى يف قوله تعاىل وهذا فيه إشكال؛ ألن إعادة حر: قال 
  .ذكروه يقدح يف فصاحة الكالم 

يعين أنه يستأهل فوق ذلك ، تقرير : والوجه أن يقال إىل قوله : « فقول الزخمشري » : قال شهاب الدين رمحه اهللا 
مستفيض إىل آخره وحاصل الكالم يرجع إىل أهنا نافية ، وأنَّ النَّفي النافية على فعل القسم « ال » إدخال : لقوله 

  .» متسلّط على فعل القسم باملعىن الذي شرحه ، وليس فيه منع لفظاً وال معىن 
واألبيات اليت أنشدهتا املقسم عليه ]  ٦٥: النساء [ } فَالَ َوَربِّكَ الَ ُيْؤِمُنونَ { : قوله تعاىل : فإن قلت : مث قال 

اليت قبل القسم زيدت موطِّئة للنَّفي بعده ، ومؤكدة له ، وقدَّرت املقسم عليه » ال « فيها منفي ، فهال زعمت أنَّ 
  .ال أقسم بيوم القيامة ال تتركُونَ ُسًدى؟ : منفياً كقولك  -هاهنا  -احملذوف 

الَ { كنه مل يقصر ، أال ترى كيف نفى لو قَصُروا األمر على النَّفي دون اإلثبات لكان هلذا القول مساغ ، ول: قلت 
فَالَ أُقِْسُم بِمََواِقعِ { : وكذلك قوله ]  ٤: البلد [ } لَقَْد َخلَقَْنا اإلنسان { : بقوله ]  ١: البلد [ } أُقِْسُم هبذا البلد 

  .حماسن كالمه تعاىل ، وهذا من ]  ٧٧: الواقعة [ } إِنَُّه لَقُْرآنٌ كَرِميٌ { : بقوله ]  ٧٥: الواقعة [ } النجوم 
  :بالم بعدها مهزة دون ألف ، وفيها أوجه » ألقسم « :  -خبالف عنه  -وقرأ قنبل والبزِّي 

والفعل للحالِ ، فلذلك مل تأت نونُ التوكيد ، وهذا » واهللا ألقسم « : أهنا جوابٌ لقسم مقدر ، تقديره : أحدها 
  .مذهُب الكوفيني 
ن يقع فعل احلال جواباً للقسم فإن ورد ما ظاهره ذلك جعل الفعل خرباً ملبتدإ مضمر فال جييزون أ: وأمَّا البصريون 

  .واهللا ألنا أقسم : ، فيعود اجلواب مجلة امسية قدر أحد جزأيها وهذا عند بعضهم ، من ذلك التقدير 
قٌّ وصدٌق فهي غنيةٌ عن التأكيد ح -تعاىل  -أنه فعل مستقبل ، وإنَّما مل يأتِ بنون التوكيِد؛ ألنَّ أفعال اهللا : الثاين 

جييزون ذلك من غري قلَّة ، إذ : خبالف أفعال غريه ، على أن سيبويه حكى حذف النون ، إال أنه قليل ، والكوفيون 
  ]الكامل : [ من مذهبهم جواز تعاقب الالم والنون فمن حذف الالم قوله 

  أَخاكُم لَمْ َيثْأرِ فَْرغٌ وإنَّ... وقَتيلُ ُمرَّة أثْأرنَّ فإنَُّه  - ٤٩٨٢
  ]الطويل : [ أي ألثأرن ، ومن حذف النون وهو نظري اآلية الكرمية قول اآلخر 

  لَيعلُم ربِّي أنَّ َبْيِتَي واسُِع... لَِئن َتُك قَْد َضاقْت عليكَم ُبيوتكُْم  - ٤٩٨٣
  .أنَّها الُم االبتداء ، وليست بالم القسم : الثالث 

واملعروف أنَّ الم االبتداء ال تدخل على ] .  ١٦٤: النحل [ } َوإِنَّ َربََّك لََيْحكُمُ {  :كقوله : قال أبو البقاء 
وهذه اآلية نظري اآلية اليت يف سورة ]  ١٦٤: النحل [ } َوإِنَّ رَبََّك لََيْحكُُم { : حنو » إنَّ « املضارع إالَّ يف خرب 

  .والكالم فيها قد تقدم . هنما قرآها بغري األلف فإ]  ١٦: يونس [ } َوالَ أَْدَراكُم بِهِ { : يونس 
؛ ألنه مل يرسم إالَّ كذا خبالف األول ، فإنه رسم بدون »ال « أنه باأللف بعد » والَ أقسم « : ومل خيتلف يف قوله 



، » ال « بعد  مل خيتلف فيه أنه بألف]  ١: البلد [ } الَ أُقِْسُم هبذا البلد { ، وكذلك يف قوله تعاىل » ال « ألٍف بعد 
  ] . ٣: القيامة [ } أََيْحَسُب اإلنسان { لتبعثّن ، دل عليه قوله : وجواب القسم حمذوف ، تقديره 

  .» أَيْحَسُب « : اجلواب : وقيل 
  .، ويروى عن احلسن البصري ]  ٤: القيامة [ } بلى قَاِدرِيَن { هو : وقيل 
  .ال أقسم على شيء ، ولكن أسألك أحيسب اإلنسان إنِّي : املعىن على نفي القسم ، واملعىن : وقيل 

  .وهذه األقوال شاذَّة منكرة ، وال تصح عن قائلها خلروجها عن لسان العرب ، وإمنا ذكرناها تنبيهاً على ضعفها 
  فصل يف معىن اآلية

  ]الطويل : [ ه أقسُم بيوم القيامة ، وهو قول أيب عبيدة ، ومثله قول: معىن الكالم : قال ابن عباس وابن جبري 
  فَكادَ َصِميُم القَلْبِ ال َيتقطَُّع... َتذكَّْرُت لَْيلَى فاْعترتْنِي َصَباَبةٌ  - ٤٩٨٤

َوالَ أُقِْسُم { أن يقسم مبا شاء ،  -عز وجل  -بيوم يقوم الناس فيه لربِّهم ، واهللا : ، أي } بَِيْومِ القيامة { : قوله 
إمنا أقسم بيوم القيامة تعظيماً لشأنه  -جل ذكره  -ني القراء ، وأنه سبحانه ، ال خالف يف هذا ب} بالنفس اللوامة 

  .، وعلى قراءة ابن كثري أقَسم باألوىل ومل يقسم بالثانية 
  .ردٌّ آخر وابتداء قسم بالنفس اللوامة } َوالَ أُقِْسُم بالنفس اللوامة { : وقيل 

نفس املؤمن الذي ال تراه يلوم إال : أي : » بالنَّفْسِ اللَّواَمِة « معىن والصحيح أنه أقسم هبما مجيعاً ، و: قال الثعليبُّ 
  .ما أردت بكذا؟ وال تراه إال وهو يعاتب نفسه قاله ابن عبَّاس وجماهد واحلسن وغريهم : [ نفسه ، يقول 

ا أردت بأكلي ما ، ما أردت بكالمي هذا؟ م] هي واهللا نفس املؤمن ما ُيرى املؤمن إالّ يلوم نفسه : قال احلسن 
  .أردت حبديثي؟ والفاجر ال حياسب نفسه 

  .هي اليت تلوم على ما فات وتندم ، فتلوم نفسها على الشَّرِّ مل فعلته ، وعلى اخلري ِلَم لَمْ تستكثر منه : وقال جماهد 
  .تلوم نفسها مبا تلوم عليه غريها : وقيل 

  .يزل الئماً لنفسه على معصيته اليت أخرج هبا من اجلنة مل  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -املراد آدم : وقيل 
: أهنا امللومة ، فتكون صفة ذمٍّ ، وهو قول من نفى أن يكون قسماً وعلى األول  -رضي اهللا عنه  -وعن ابن عباس 

  .صفةُ مدحٍ فيكون القسم هبا سائغاً 
  .رط يف جنبِ اهللا تعاىل هي نفس الكافر يلوم نفسه ويتحسَّر يف اآلخرة على ما ف: وقال مقاتل 

وما يف حيِّزها يف » أن « و » املائدة « املخففة وتقدم حكمها يف » أن « هذه . } أََيْحَسُب اإلنسان أَلَّن { : قوله 
أو مفعوله على » َحِسب « موضع اجلرِّ ، والفاصل هنا حرف النَّفي ، وهي وما يف حيِّزها سادَّةٌ مسّد مفعويل 

  .اخلالف 
  .نصب مفعوالً به » ِعظامُه « بنون العظمة ، و » َنْجَمَع « على : ة والعامَّ

  .رفع لقيامه مقام الفاعل » عظامه « بتاٍء من فوُق مضومٍة على ما مل يسم فاعله؛ » ُتْجمع « : وقتادة 
  فصل يف جواب هذا القسم

  .القسم [ فهذا جواب أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة ليجمعنَّ العظام للبعث ، : قال الزجاج 
  .لنبعثن : القسم حمذوف ، أي ] جواب : وقال النحاس 

  .الكافر املكذب بالبعث : واملراد باإلنسان 
نزلت يف عدي بن ربيعة قال للبين صلى اهللا عليه وسلم َحدِّثنِي عن َيومِ الِقيامِة َمَتى تكُونُ ، وكَْيَف أْمرَها « : قيل 



لَْو َعاَيْنُت ذلكَ الَيْوَم لَْم أَصدِّقَك يا ُمحمَُّد ولَمْ أوِمْن بِه ، أو :  صلى اهللا عليه وسلم ، فقال وَحالَُها؟ فأْخَربُه النَّيبُّ
اللَُّهمَّ اكفِنِي َجاَري السُّوِء عَديَّ بن ربيَعة ، » : َيْجَمُع اللَُّه العِظاَم؟ وهلذا كان النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  .« واألخنس بَن َشريقٍ 
نزلت يف عدو اهللا أيب جهل حني أنكر البعث بعد املوت ، وذكر العظام ، واملراد نفسه كلها؛ ألن العظام : وقيل 

  .قالب اخللق 
  .كل من أنكر البعث مطلقاً : املراد باإلنسان : وقيل 
» ، ف « قَاِدرين  »إجياب ملا بعد النفي املنسحب عليه االستفهام ، وهو وقف حسن ، مث يبتدىء } بلى { : قوله 

  .حال من الفاعل املضمر يف الفعل احملذوف على ما ذكرنا من التقدير « قَاِدرين 
  .املعىن بل جنمعها نقدر قادرين : وقيل 

  .على أكثر من ذلك « قادرين » أي نقدر ونقوى « َنْجمَع » نصب على اخلروج من « قادرين » : قال الفراء 
  .بلى فليحسبنا قادرين : لى التكرير ، أي َيْصلُح نصُبه ع: وقال أيضاً 

  .كنا قادرين يف االبتداء ، وقد اعترف به املشركون : أي « كنا » املضمر : وقيل 
على { « قادرون » حنن « بلى » رفعاً على خرب ابتداء مضمر ، أي « قادرون » : وقرأ ابن أيب عبلة وابن السميفع 

  ]الوافر : [ األصابع ، واحُدها بنانةٌ؛ قال عنترة : عند العرب والبنانُ } أَن نَُّسوِّيَ َبنَاَنُه 
  وَصلُْت بَناَنَها باهلِْنُدوَانِي... وأنَّ املَْوَت طَْوُع َيِدي إذَا َما  - ٤٩٨٥

  .فنبه بالبنان على بقية األعضاء 

  .بالذكر لذلك  -عز وجل  -فإهنا أضعف العظام فخصها اهللا : وأيضاً 
بلى قادرين : وزعموا أن اهللا تعاىل ال يبعث املوتى ، وال يقدرعلى مجع العظام ، فقال اهللا تعاىل :  قال القتيب والزجاج

  .على أن نعيد السُّالميات على صغرها ، وُنؤلِّف بينها حىت تستوي ، ومن قدر على هذا فهو على مجيع الكبار أقدُر 
أن جنعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً كُخفِّ البعري ، } نَاَنُه على أَن نَُّسوِّيَ َب{ : وقال ابن عباس وعامة املفسرين 

  .أو كحافر احلمار ، أو كظلِف اخلنزيرِ ، وال ميكنه أن يعمل به شيئاً ولكنا فرقنا أصابعه حىت يفعل هبا ما يشاء 
َوَما َنْحنُ { : وله تعاىل نقدر أن ُنعيد اإلنسان يف هيئة البهائم ، فكيف يف صورته اليت كان عليها ، وهو كق: وقيل 

. ٦١،  ٦٠: الواقعة [ } بَِمْسُبوِقَني على أَن نَُّبدِّلَ أَْمثَالَكُْم َوُننشِئَكُْم ِفي َما الَ َتْعلَُمونَ   [  
  .والقول األول أشبه مبساق اآلية 

  فصل يف الكالم على اآلية
  :ويف اآلية إشكاالت : قال ابن اخلطيب رمحه اهللا 

  .ناسبة بني القيامة والنَّفس اللوامة حىت مجع اهللا بينهما يف القسم؟ ما امل: أحدها 
  على وقوع القيامة: وثانيها 
{ : يف سائر السور  -عز وجل  -والقيامة ، كما قال : أقسم بيوم القيامة ومل يقل : قال جل ذكره : وثالثها 
  ] . ١: الضحى [ } حى والض{ ، ]  ١: الذاريات [ } والذاريات { ]  ١: الطور [ } والطور 

  :واجلواب عن األول من وجوه 
أنَّ أحوال القيامة عجيبة جّداً ، ثُمَّ املقصود من إقامة القيامة إظهار أحوال النُّفوس على ما قال صلى اهللا : أحدها 

قُْت اجلن واإلنس إِالَّ َوَما َخلَ{ : ومن أحواهلا العجيبة قوله تعاىل » َمْن َعرَف َنفَْسُه عَرَف َربَُّه « : عليه وسلم 



إِنَّا عََرْضَنا األمانة َعلَى السماوات واألرض واجلبال فَأَبْيَن أَن { : ، وقوله تعاىل ]  ٥٦: الذاريات [ } ِلَيْعُبُدونِ 
  ] . ٧٢: األحزاب [ } َيْحِملَْنَها َوأَْشفَقَْن ِمْنَها َوَحَملََها اإلنسان 

لى معىن التعظيم من حيث إهنا أبداً يستحقُر فعلها وجدُّها واجتهادها يف طاعة القسم وقع بالنَّفس اللوامة ع: وقيل 
  .اهللا تعاىل 

أقسم بيوم القيامة ، ومل يقسم بالنفس اللوامة حتقرياً هلا؛ ألن النفس اللوامة إمَّا أن تكون  -تعاىل  -إنه : وقيل 
  .العمل ، وعلى التقديرين فإهنا تكون مستحقرة  كافرة بالقيامة مع عظم أمرها ، وإمَّا أن تكون فاسقة مقصرة يف

أقسم : القسم هبذه األشياء قسم بربِّها وخالقها يف احلقيقة ، فكأنه قيل : أن احملقِّقني قالوا : واجلواب عن الثاين 
  .برب القيامة على وقوع القيامة 

أما هنا فإنه سبحانه نفى كونه مقسماً ، و» والذَّارياِت « : أنه حيث أقسم ، قال جل ذكره : واجلواب عن الثالث 
  .هبذه األشياء ، فزال السؤال 

  :فيه وجهان . } َبلْ يُرِيُد اإلنسان ِلَيفُْجَر أََماَمُه { : قوله تعاىل 
  .جملرد اإلضراب واالنتقال من غري عطف ، أضرب عن الكالم األول وأخذ يف آخر » بل « أن تكون : أحدمها 

، فيجوز أن يكون مثله استفهاماً ، وأن » أحيسب « عطف على » بل يريد « : قال الزخمشري . أهنا عاطفة : الثاين 
  .يكون إجياباً على أن يضرب عن مستفهم عنه إىل آخر ، أو يضرب عن مستفهم عنه إىل موجب 

  .» وهذه التقادير الثالثة متكلَّفة ال تظهر « : قال أبو حيان بعد ما حكى عن الزخمشري ما تقدَّم 
{ : حمذوف يدل عليه التعليل يف قوله تعاىل « يُرِيد » وليس هنا إال تقديران ، ومفعول « : وقال شهاب الدين 

منصوب على الظَّرِف ، وأصله « أمامه » يريد شهواته ومعاصيه فيمضي فيها دائماً أبداً و : والتقدير } ِلَيفُْجَر أََماَمهُ 
  .» مكانٌ فاستعري هنا للزمان 

  .الظاهُر عوده على اإلنسان » أَماَمه « يف  والضمري
  .يعود على يوم القيامة مبعىن أنه يريد شهواته ليفجر يف تكذيبه بالبعث بني يدي يوم القيامة : وقال ابن عباس 

  فصل يف تفسري اآلية
وت على سوف أتوب حىت يأتيه امل: يقول : قال جماهد واحلسن وعكرمة والسدي وسعيد بن جبري رضي اهللا عنهم 

  .أسوأ أحواله 
« : يعجل املعصية ويسوُف بالتوبة وجاء يف احلديث : ، قال } َبلْ يُرِيُد اإلنسان ِلَيفُْجَر أََماَمُه { : وعن ابن عباس 

  .» سوف أتُوُب ، وال يتوُب ، فُهو قَْد أْخلَف فكذَب : قال يقولُ 
يسأل أيان يوم القيامة : من البعث واحلساب ودليله } َر أََماَمُه َبلْ يُرِيُد اإلنسان ِلَيفُْج{ : وقال عبد الرمحن بن زيد 

  .أي يسأل مىت يكون؟ على وجه اإلنكار والتكذيب 
  .سوف أعيش وأصيب من الدنيا ، وال يذكر املوت : هو األمل ، يقول : وقال الضحاك 

  .ى هذه األقوال الثالثة لإلنسان يعزم على املعصية أبداً وإن كان ال يعيش إال مدة قليلة ، فاهلاء عل: وقيل 
أصله امليل : والفجوُر . بل يريد اإلنسان ليكفر باحلق بني يدي القيامة : بأن اهلاء ليوم القيامة ، فاملعىن : وإذا قلنا 
  .عن احلق 

  .هذه مجلة مستأنفة } َيسْأَلُ أَيَّانَ { : قوله 
أن يكون مستأنفاً مفّسراً ، وأن يكون بدالً من اجلملة قبلها؛  فيحتمل» يفجر « تفسري ل : وقال أبو البقاء رمحه اهللا 



إنه أبدلَ : ألن التفسري يكون باالستئناف وبالبدل إال أنَّ الثاين منه رفع الفعل ، ولو كان بدالً لنصب ، وقد يقال 
واملعىن . وغريه » ات الذاري« اجلملة من اجلملة ال خصوصيَّة الفعلِ من الفعل وحده ، وفيه حبث قد تقدم نظريه يف 

  .يسأل مىت يوم القيامة : 
  فصل فيمن أنكروا البعث

اعلم أنَّ إنكار البعث يتولد تارة من الشُّبهة ، وأخرى من الشَّهوة ، فأما تولده من الشبهة فهو : قال ابن اخلطيب 
أنَّ اإلنسان هو هذا البدن : ، وتقديره }  أََيْحَسُب اإلنسان أَلَّن نَّْجَمَع ِعظَاَمُه{ : بقوله  -عز وجل  -ما حكاه اهللا 

، فإذا مات وتفرقت أجزاؤه ، واختلطت بأجزاء التراب ، وتفرَّقت بالرِّياح يف مشارق األرض ومغارهبا ، فيكون 
  .متييزها بعد ذلك حماالً 

  :وهذه الشبهة ساقطة من وجهني 
ٌر هلذا البدن ، فإذا فسد هذا البدن بقي هو حّياً كما ال ُنسلُِّم أن اإلنسان هو هذا البدن ، بل هو شيء مدب: األول 

أي بدن أراد ، فيسقط السؤال ويف اآلية إشارة إىل هذا ، ألنه سبحانه  -تبارك وتعاىل  -كان ، وحينئذ يعيد اهللا 
و تصريح بالفرق بني ، وه} أََيْحَسُب اإلنسان أَلَّن نَّْجَمَع ِعظَاَمُه { : أقسم بالنفس اللوامة ، مث قال تعاىل جل ذكره 

  .النفس والبدن 
سلَّمنا أنَّ اإلنسان هو هذا البدن ، لكنه سبحانه عامل باجلزئيات ، فيكونُ عاملاً باجلزء الذي هو بدن زيٍد ، : الثاين 

قادر على كلِّ املمكنات ، فيلزم أن يكون قادراً على تركيبها ثانياً ،  -تعاىل  -وباجلزء الذي هو بدن عمرو ، وهو 
  .} َبلْ ُيرِيُد اإلنسان ِليَفُْجَر أََماَمهُ { : فزال اإلشكال وأما إنكار البعث بناًء على الشَّهوِة فهو قوله تعاىل 

  .ومعناه أن اإلنسان الذي مييل طبعه للشَّهوات واللَّذات والفكرةُ يف البعث تنغصها عليه فال جرم ينكره 

كَلَّا لَا ) ١٠(َيقُولُ الْإِْنَسانُ َيوَْمِئٍذ أَْيَن الَْمفَرُّ ) ٩(َوُجِمَع الشَّْمُس َوالْقََمُر ) ٨(َمُر َوَخَسَف الْقَ) ٧(فَإِذَا بَرَِق الَْبَصُر 
فِْسِه َبصَِريةٌ َبلِ الْإِْنَسانُ َعلَى َن) ١٣(ُيَنبَّأُ الْإِْنَسانُ َيوَْمِئٍذ بَِما قَدََّم وَأَخََّر ) ١٢(إِلَى رَبَِّك َيْومَِئٍذ الُْمْسَتقَرُّ ) ١١(َوَزَر 

  ) ١٥(َولَْو أَلْقَى َمَعاِذيَرُه ) ١٤(

  .بََرق بفتح الراء : قرأ نافع وأبان عن عاصم . } فَإِذَا بَرَِق البصر { : قوله تعاىل 
  .بالكسر : والباقون 

  .لغتان يف التحيُّر والدهشة ، ومعناه ملع بصره من شدَّة شخوصه ، فتراه ال يطرف : فقيل 
  .حتيَّر فزعاً  -بالكسر  -ق بَرِ: وقيل 

  .» وأصله من بَرِق الرجل إذا نظر إىل الربقِ فدُِهش بصرُه « : قال الزخمشري 
  .أسد وبقر ، إذا رأى أسداً وبقراً كثرياً فتحّير من ذلك : كما يقال : قال غريه 

  ]الطويل : [ قال ذو الرمة 
  َرُق مَْغِشياً َعليَّ َمكانِيَافأْب... وكُْنُت أَرى يف وْجِه ميَّةَ ملْحعةً  - ٤٩٨٦

  ]املتقارب : [ وأنشد الفراء رمحه اهللا 
  وَداوِ الكُلُوَم وال َتبْرقِ... فَنفَْسَك فَاْنَع وال َتنَْعنِي  - ٤٩٨٧

  .ال تفزع من كثرة الكلوم اليت بك : أي 
  .ملع من شدَّة ُشُخوصه : من الربيق ، أي : بالفتح » َبَرق « و 



  .وهذا عند املوت : ه وقال جماهد وغري
يوم القيامة إذا برق : وفيه معىن اجلواب عما سأل عنه اإلنسان ، كأنه قال : يوم القيامة ، قال : وقال احلسن 

  .البصر ، وخسف القمر 
  .عند رؤية جهنم : وقيل 

قد : تحيِّر املبهوت فَزِع وُبهِت وحتّير ، والعرب تقول لإلنسان امل:  -بالكسر  -» برِق « : قال الفراء واخلليل 
  .برِق فهو برٌِق 

  ]الرجز : [ قاله أبو عبيدة ، وأنشد قول الكاليبِّ . شق عينيه وفتحهما : بالفتح » بَرِق ، يَْبَرقُ « : وقيل 
  أْعطيُته ِعيساً صَِهاباً فَربِْق... ملَّا أَتانِي ابُن ُعَمْير راِغباً  - ٤٩٨٨

  .بالالم » َبِلق « : قرأ أبو السمال . فتح عينيه : أي 
  .فتحُته وفرَّجُته : أي : َبلقْت الباب وأبلقُته : ، يقال » فُِتح « معناه : قال أهل اللغة إال الفّراء 

  .هو مبعىن أغلقته : وقال الفراء 
  .أخطأ الفراء يف ذلك : قال ثعلب 

واحدة ُبدِّل فيها حرف من آخر ، وقد  ، وجيوز أن تكون مادةً» بََرَق « غري مادة » َبلََق « مث جيوز أن يكون مادة 
فيمكن أن يكون » وجل ووجر « : وقالوا » نثر كنانته ونثلها « : من الراء يف أحرف ، قالوا » الالم « جاء إبدال 

  ]الرجز [ قد أتى مبعىن شق عينيه وفتحهما ، قاله أبو عبيدة ، وأنشد » برق « هذا منه ، ويؤيده أن 
  .البيت املتقدم ... ابن ُعَمْيرٍ ملَّا أَتانِي  - ٤٩٨٩

  .» بلق « ففتح عينيه فهذا مناسب ل : أي 
  .} َوَخَسفَ القمر { : قوله 

  .على بنائه للفاعل : العامةُ 
مبنياً للمفعول » ُخِسف « : وابن أيب إسحاق وعيسى : وأبو حيوة ، وابن أيب عبلة ، ويزيد بن قطيب قال القرطيب 

.  
  .ُخِسفَ القمر ، وخسف اهللا القمر : مل الزماً ومتعدياً ، يقال يستع» خسف « وهذا ألن 

  .وقد اشتهر أن اخلسوف للقمر والكسوف للشمس 
ُخِسفت الشمس وكسفت ، وخسف القمر وكسف ، وتأيد بعضهم بقوله : يكونان فيهما ، يقال : وقال بعضهم 

  »اتِ اللَِّه ال خيسفاِن ملَْوتِ أحٍد إنَّ الشَّمَس والقََمَر آَيَتاِن من آَي« : صلى اهللا عليه وسلم 

: ، فاستعمل اخلسوف فيهما ، ويف هذا نظٌر الحتمال التغليب ، وهل مها مبعىن واحد أم ال؟ فقال أبو عبيد ومجاعة 
  .مها مبعىن واحد 

  .اخلسوف ذهاب كل ضوئهما والكسوف ذهاب بعضه : وقال ابن أيب أويس 
» غاب «  اجنالء ، خبالف اآلخرة فإنه ال يعود ضوؤه ، وحيتمل أن يكون مبعىن اخلسوف يف الدنيا إىل: قال القرطيب 

  ] . ٨١: القصص [ } فََخَسفَْنا بِِه وَبِدَارِِه األرض { : ، ومنه قوله تعاىل 
  .مل تلحقه عالمة تأنيث؛ ألن التأنيث جمازي } َوُجِمَع الشمس والقمر { : قوله تعاىل 

  .مل جيز عند اجلمهور من العرب » قام هند وزيد « : يه نظر ، لو قلت وف. لتغليب التذكري : وقيل 
  .محل على معىن جرح النريان » مجع « : وقال الكسائي 



  .مجع بينهما يف ذهاب ضوئيهما فال ضوء للشمس كما ال ضوء للقمر بعد خسوفه : وقال الفراء والزجاج 
نهما يف طلوعهما من املغرب أسودين مكوَّرين مظلمني مجع بينهما ، أي قرن بي: وقال ابن عباس وابن مسعود 
  .مقرَّنني كأهنما ثوران عقريان 

  .جيمع بينهما يوم القيامة مث يقذفان يف البحر فيكونان نار اهللا الكربى : وقال عطاء بن يسار 
عُبِدا من دون اهللا  جيعالن يف احلُُجب وقد جيمعان يف نار جنهم ألهنما قد: وقال علّي وابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .وال تكون النار عذاباً هلما ألهنما مجاد وإمنا يفعل ذلك هبما زيادة يف تبكيت الكفار وحسرهتم 
  .جيمع حرمها عليهم : هذا اجلمع إمنا جيمعان ويقرَّبان من الناس فيلحقهم العرق لشدَّة احلر فيكون املعىن : وقيل 
  . تعاقُب ليلٍ وال هنارٍ جيمع الشمس والقمر ، فال يكون مث: وقيل 

: جيمع بني كذا وكذا يف حكم كذا ، أي : مجع بينهما يف حكم ذهاب الضوء كما يقال : وقيل : قال ابن اخلطيب 
  .كل منهما يذهب ضوؤه 

  فصل يف الرد على من طعن يف اآلية
  .ع الشمس والقمر خسوف القمر ال حيصل حال اجتما: طعنت املالحدة يف اآلية فقالوا : قال ابن اخلطيب 

قادر على أن خيسف القمر سواء كانت األرض متوسطة بينه وبني الشمس ، أو مل  -تعاىل  -أن اهللا : واجلواب 
  .قادر على كل املمكنات فيقدر على إزالة الضوء عن القمر يف مجيع األحوال  -تعاىل  -تكن؛ ألن اهللا 

« منصوب احملل بالقول ، و » أْيَن املفَرُّ « ، و » فإذا برق « : له من قو» إذا « جواب . } َيقُولُ اإلنسان { : قوله 
  .وهذه هي القراءة املشهورة » الفرار « مصدر مبعىن » املَفَّر 

بفتح امليم وكسر الفاء ، وهو اسم مكان الفرار ، أي : وقرأ احلسنان ابنا علي وابن عباس واحلسن وجماهد وقتادة 
  .أين مكان الفرار 

أي بكسر امليم وفتح الفاء ، : وقرأ احلسن عكس هكذا » كاملرجع « : خمشري أن يكون مصدراً ، قال وجوز الز
  ]الطويل : [ وهو الرجل الكثري الفرار؛ كقول امرىء القيس يصف جواده 

  كُجلُْمودِ َصْخرٍ حطَُّه السَّيلُ من َعلِ... ِمكَرٍّ ِمفَرٍّ ُمقْبِلٍ ُمدبِرٍ َمعاً  - ٤٩٩٠

  .عمال هذا الوزن يف اآلالت وأكثر است
  فصل يف بيان ما يقوله اإلنسان يوم القيامة

  .أين املفر ، أين املهرب؟ : أبو جهل : يقول ابن آدم ، وقيل : أين املفر ، أي : يقول اإلنسان يومئذ 
  :وحيتمل وجهني : قال املاوردي 

  .أين املفر من اهللا استحياًء منه : أحدمها 
  :وحيتمل هذا القول من اإلنسان وجهني . من جهنم حذراً منها أين املفر : والثاين 
  .أن يكون من الكافر خاصة يف عرصة القيامة دون املؤمن لثقة املؤمن ببشرى ربه : أحدمها 
  .أن يكون من قول املؤمن والكافر عند قيام الساعة هلول ما شاهدوا منها : والثاين 

  .حمذوف ، أي ال وزر له » ال « ، وخرب » كالَّ « كالم ي تقدم ال. } كَالَّ الَ َوَزَر { : قوله 
  .أي ال ملجأ من النار 

  .ال ِحْصن : وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه 
  .ال جبل : ال ملجأ وقال احلسن : وقال ابن عباس 



  .ال َمحِيَص : وقال ابن جبري 
  .بذلك  -تعاىل  -مستأنفة من اهللا وهل هذه اجلملة حمكّية بقول اإلنسان ، فتكون منصوبة احملل ، أو هي 

  ]املتقارب : [ امللَجأ من حصنٍ أو جبلٍ أو سالح؛ قال الشاعر : » الوزر « و 
  ِمَن املَْوتِ ُيدرِكُه والِكبََر... لَعْمُرَك ما ِللْفََتى من َوَزْر  - ٤٩٩١

  .ال وزر يعصمكم يومئٍذ منِّي : م كانوا يف الدنيا إذا فزعوا حتصَّنوا يف اجلبال ، فقال اهللا هل: قال السديُّ 
  ] .» وأن إىل ربك املنتهى « : قاله قتادة ، نظريه . [ املنتهى : أي . } إىل َربِّكَ َيْوَمِئذٍ املستقر { : قوله تعاىل 

  .املستقر يف اآلخرة حيث يقره اهللا : إىل ربك املصري واملرجع ، أي : وقال ابن مسعود 
خربه اجلار قبله ، وجيوز أن يكون مصدراً مبعىن االستقرار ، وأن يكون مكان االستقرار ، و  مبتدأ ،» املُْستقَرُّ « و 
ألنه إن كان مصدراً فلتقدمه عليه ، وإن كان مكاناً » مستقر « منصوب بفعل مقدر ، وال ينصب ب » َيْومئذٍ « 

  .فال عمل له ألبتة 
مبا أسلف من : أي } بَِما قَدََّم وَأخََّر { م بّراً كان أو فاجراً يوم القيامة ُيخبَّر ابن آد: أي . } ُيَنبَّأُ اإلنسان { : قوله 

  .عمل خرياً أو شّراً ، أو أخَّر من سيِّئة أو صاحلة يعمل هبا بعده قاله ابن عباس وابن مسعود 
  .مبا قدَّم من املعصية ، وأخَّر من الطاعة ، وهو قول قتادة : وقال ابن عباس أيضاً 

  .خلَّف للورثة » وأخَّرَ « مرة من أمواله لنفسه » بِما قدََّم « : زيد  وقال ابن
  .من فرض » وأخَّرَ « من فرض » بِما قدَّم « : وقال الضحاك 

  .يَُنبَّأ بأوَّلِ عملٍ وآخره : وقال جماهد والنخعيُّ 
  .ند املوت وهذا اإليتاء يكون يف القيامة عند وزن األعمال ، وجيوز أن يكون ع: قال القشريي 

  :أوجه » َبِصرية « جيوز يف . } َبلِ اإلنسان على نَفِْسِه َبِصَريةٌ { : قوله 
  .بل اإلنسان بصرية على نفسه : ، واملعىن » بصرية « متعلق ب » على نفسه « أهنا خرب عن اإلنسان ، و : أحدها 

  .وعلى هذا فألّي شيء أنَّث اخلرب 
  .اهلاء فيه للمبالغة : بعضهم وقد اختلف النحويون يف ذلك ، فقال 

  .» فالن ِعْبرة وُحجَّة « : هو كقولك : وقال األخفش 
  .بل جوارحه بصرية ، أي شاهدة : املراد باإلنسان اجلوارح ، فكأنه قال : وقيل 

  .خربها ، واجلملة خرب عن اإلنسان » على نفسه « أنَّها مبتدأ ، و : والثاين 
  :وعلى هذا ففيها تأويالن 

  ]الطويل : [ قاله الفراء؛ وأنشد . صفة حملذوف ، أي عني بصرية » بصرية « أن تكون : ا أحدمه
  بِمقْعِدِه أو َمنْظَرٍ ُهو َناظِرُْه... كَأنَّ َعلَى ِذي الَعقْلِ َعْيناً َبِصَريةً  - ٤٩٩٢

  راِئرُْهِمَن اخلَْوفِ ال َتْخفَى علْيهِْم َس... ُيحَاِذُر حتَّى َيْحسَب النَّاُس كُلُُّهم 
  .أن املعىن جوارحُ بصرية : الثاين 

  .أنَّ املعىن مالئكة بصرية ، وهم الكاتبون ، والتاء على هذا للتَّأنيث : الثالث 
بينة وصفت بالبصارة على اجملاز كما وصفت اآليات باإلبصار يف قوله « ُحجَّة : » بصرية « : وقال الزخمشري 

  ] . ١٣: النمل [ } اُتَنا مُْبِصَرةً فَلَمَّا َجآَءتُْهْم آَي{ : تعاىل 
هذا إذا مل جتعل احلُجَّة عبارة عن اإلنسان ، أو جتعل دخول التاء للمبالغة أمَّا إذا كانت » : قال شهاب الدين 



  .« للمبالغة فنسبة اإلبصار إليها حقيقة 
ا قبله؛ ألن األصل يف األخبار فاعل به ، وهو أرجح مم« بصرية » يكون اخلرب اجلار واجملرور و : الوجه الثالث 

  .اإلفراد 
  فصل يف تفسري اآلية

يداه مبا يبطش هبما ، : شاهد ، وهو شهود جوارحه عليه : أي : « بصرية » : قال ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما 
{ : تعاىل  الشاهد ، كما أنشد الفراء ، ويدل عليه قوله: ورجاله مبا ميشي عليهما ، وعيناه مبا أبصر هبما والبصرية 

  ] . ٢٤: النور [ } َيْوَم َتشَْهُد َعلَْيهِْم أَلْسَِنُتُهْم َوأَْيِديهِْم وَأَْرُجلُُهمْ بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ 
  .هذا يكون من صفات الكفار ، فإهنم ينكرون ما عملوا ، فُيختم على أفواههم ، وتنطق جوارحهم : قال الواحدي 

  .هذه اجلملة حالية ، وقد تقدم نظريها مراراً . } يَره َولَْو ألقى َمَعاِذ{ : قوله 
  .مجع لقحة وذكر « مالقيح ومذاكري » مجع معذرة على غري قياس ك : واملعاذير 

  :وللنحويني يف مثل هذا قوالن 
  .أنه مجع مللفوظ به وهو لقحة وذكر : أحدمها 
  .ار أنه مجع لغري ملفوظ به بل ملقدَّر ، أي ملقحة ومذك: والثاين 

  .أن جتمع على معاذر ال معاذير؟ » املَْعِذرة « أليس قياس : فإن قلت » : وقال الزخمشري 
  .« يف املُْنكَر » املناكري « : بل اسم مجع هلا ، وحنوه » معذرة « ليست مجع » املعاذير « : قلت 

  .انتهى « مجوع التكسري  وليس هذا البناء من أبنية أمساء اجلموع ، وإمنا هو من أبنية» : قال أبو حيان 
، « اليمن » الستور بلغة : ولو أرخى ستوره ، واملعاذير : مجع ِمْعذار ، وهو السِّتر ، واملعىن « َمعاذِير » : وقيل 

  ]الطويل : [ قاله الضحاك والسديُّ ، وأنشد 
  رَِعلْيَنا وأطَّْت فْوقَها باملَعاِذ... ولِكنََّها َضنَّْت َمبْنزلِ َساعٍة  - ٤٩٩٣

  .معذار : الستور ، والواحد : املعاذير : قال الزجاج 

  .ضرورة » املعاذر « أي وإن أرخى ستوره يريد أن خيفى عمله فنفسه شاهدة عليه ، وقد حذف الياء من 
فألنه مينع رؤية احملتجب كما متنع املعذرة عقوبة  -الستور : يعين أن املعاذير  -فإن صح « : وقال الزخمشري 

الستور واالعتذارات ، وأن : وهذا القول منه حيتمل أن يكون بياناً للمعىن اجلامع بني كون املعاذير . » املذنب 
  .يكون بياناً للعالقة املسوِّغة يف التجويز 

  فصل يف معىن اآلية
ولو اعتذر : املعىن : قال جماهد وقتادة وسعيد بن جبري وعبد الرمحن بن زيد وأبو العالية وعطاء والفراء والسديُّ 

مل أفعل شيئاً لكان عليه من نفسه من يشهد عليه من جوارحه ، فهو وإن اعتذر وجادل عن نفسه فعليه : وقال 
  .« شاهد يكذِّب عذرُه 

: املرسالت [ } َوالَ ُيْؤذَنُ لَُهْم فََيعَْتِذُرونَ { : ولو أدىل بُعذرٍ أو حجة مل ينفعه ذلك ، نظريه قوله تعاىل : وقال مقاتل 
  .فاملعاذير على هذا مأخوذة من الُعذْر ]  ٣٦

ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا َبَياَنهُ ) ١٨(فَإِذَا قَرَأَْناُه فَاتَّبِْع قُْرآَنُه ) ١٧(إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه َوقُْرآَنُه ) ١٦(لَا ُتَحرِّْك بِهِ ِلسَاَنكَ ِلَتْعَجلَ بِِه 
)١٩ (  



  .} ِلتَْعَجلَ بِهِ الَ ُتَحرِّْك بِهِ ِلسَاَنكَ { : قوله 
  .عدم مناسبتها ملا قبلها يدل على تغيري القرآن : قال بعض الرافضة 

  :ويف مناسبتها وجوه : قال ابن اخلطيب 
  .لعل استعجال الرسول إمنا كان عند نزول هذه اآليات : األول 
ن العجلة مذمومة يف أمر الدين ، فقال تعاىل مث بني أ} ِليَفُْجرَ أََماَمُه { : أنه تقدم أن اإلنسان يستعجل بقوله : الثاين 

  ] . ٢٠: القيامة [ } َبلْ ُتِحبُّونَ العاجلة { : ، وقال تعاىل بعدها } الَ ُتَحرِّكْ بِِه ِلسَاَنكَ ِلتَْعَجلَ بِهِ { : 
ية النسيان ، فقيل وكان صلى اهللا عليه وسلم إمنا يستعجل خش} َبلِ اإلنسان على َنفِْسِه َبِصَريةٌ { أنه قدم : الثالث 

واترك  -تعاىل  -وإعانته ، فاعتمد على اهللا  -تعاىل  -له صلى اهللا عليه وسلم إن األمور ال حتصل إال بتوفيق اهللا 
  .التعجيل 

غرضك من هذا التعجيل أن حتفظه ، وتبلغه إليهم ليظهر صدقك ، وقبح عنادهم ، لكنهم : كأنه قيل : الرابع 
  . فائدة يف هذا التعجيل يعلمون ذلك بقلوهبم ، فال

؟ كأنه يطلب الفرار من اهللا تعاىل ، فكن أنت يا حممد على مضادة الكافر »أين املَفر « : أن الكافر ملا قال : اخلامس 
  .، وفر من غري اهللا إىل اهللا 

اقرأ كتابك تلجلج : فإذا قيل له } ُينَبَّأُ اإلنسان { اخلطاب مع اإلنسان املذكور يف قوله : قال القفالُ : السادس 
ال تعجل ، فإنه جيب علينا حبكم الوعد ، أو حبكم احلكمة أن جنمع أعمالك ونقرأها عليك ، فإذا : لسانه ، فيقال له 

  .، وهذا فيه وعيد شديد وهتويل } ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا َبيَاَنُه { قرآناه فاتَّبْع قرآنه باإلقرار 
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا : قال  -رضي اهللا عنهما  -ن عباس روى الترمذي عن سعيد بن جبري عن اب

  .} الَ ُتَحرِّْك بِِه ِلَساَنَك ِلتَْعَجلَ بِِه { : نزل عليه القرآن حيرك لسانه يريد أن حيفظه ، فأنزل اهللا تعاىل 
هللا عليه وسلم حيركهما ، أنا أحركهما كما كان رسول اهللا صلى ا: وكان حيرك شفتيه ، فقال يل ابن عباس : قال 

مجعه يف صدرك مث : قال } الَ ُتَحرِّْك بِِه ِلسَاَنَك ِلَتْعَجلَ بِِه إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه َوقُْرآَنهُ { : فحرك شفتيه ، فأنزل اهللا تعاىل 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه ف« : فاستمع وأنصت ، مث علينا أن نقرأه ، فيقال } فَإِذَا قَرَأَْناُه فاتبع قُْرآَنُه { نقرؤه 

قرأه النيب صلى اهللا عليه وسلم  -عليه السالم  -استمع ، وإذا نطق جربيل  -عليه السالم  -وسلم إذا أتاه جربيل 
  .خرجه البخاري أيضاً » كما أقرأه 

  .وقد تقدم ] .  ١١٤: طه [ } َوالَ تَْعَجلْ بالقرآن ِمن قَْبلِ إَن يقضى إِلَْيَك َوْحُيُه { : ونظري هذه اآلية 
إمنا كان ُيعجِّل بذكره صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي من حّبه له وحالوته يف لسانه : وقال عامر الشعيب 

  .اآلية } َوالَ تَْعَجلْ بالقرآن { : مع الوحي خمافة أن ينساه صلى اهللا عليه وسلم فنزلت 

» قرآنه « و : قاله ابن عباس . } الَ ُتَحرِّْك بِهِ ِلسَاَنكَ { : ، ونزل ]  ٦:  األعلى[ } َسُنقْرِئَُك فَالَ تنسى { : ونزل 
  .مصدران : أي وقراءته عليك ، والقراءة والقرآن يف قول الفراء 

  .فاتَّبع شرائعه وأحكامه » فاتَّبع قرآنه « : وقال قتادة 
وقراءتك : ، وأما الفاعل فمحذوف ، واألصل قراءته ، فهو مصدر مضاف للمفعول : ، أي } َوقُْرآَنُه { : قوله 

  .مصدر مبعىن القراءة : إياه ، والقرآن 
  ]البسيط : [ وقال حسان رضي اهللا عنه 

  ُيقَطُِّع اللَّْيلَ َتْسبِيحاً وقُْرآنا... َضحَّْوا بأْشَمطَ ُعنوانُ السُّجُوِد بِِه  - ٤٩٩٤



بفتح القاف والراء والتاء من . » َجمعُه وقََرَتُه ، فإذَا قَرَأَناُه فاتَّبع قََرتُه  إنَّ َعلْيَنا« : قرأ أبو العالية : وقال ابن عطية 
  .ومل يذكر توجيهها . غري مهز وال ألف 
البقرة « يف قراءة ابن كثري يف  -كما تقدم  -فواضح » فاتَّبْع قُرآنُه « : وقوله » َجمَعُه وقُرآنهُ « : فأما توجيه قوله 

  .، وحتقيق القولني مذكور مثَّة فليلتفت إليه » قرن « ل أو من مادة ، وأنه هل هو نق» 
  .يشري إىل أنه قُرىء شاذّاً هكذا » فإذا قََرَته « : بفتح القاف والراء والتاء ، فيعين يف قوله : وأما قوله 
قراءته ، مث أبدل اهلمزة  فإذا أردت: فعالً ماضياً مسنداً لضمري املخاطب ، أي » قََرأَتُه « : أن األصل : وتوجيهها 

« مزيدة ، فصار اللفظ » ما « ولو ترى ما لصبيان ، و : ألفاً لسكوهنا بعد فتحة ، مث حذف األلف ختفيفاً ، كقوهلم 
  .» قََرَتُه 

  فصل يف لفظ اآلية
يف صدرك » مجعه « . ة أي مبقتضى الوعد عند أهل السنة ، ومبقتضى احلكمة عند املعتزل} إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه { : قوله 

القارىء جربيل عليك ، : يعيده جربيل عليك حىت حتفظه وتقرأه حبيث ال تنساه ، فعلى األول : أي » وقرآنه « 
  ]الوافر : [ مجعه كقوله : وعلى الثاين حممد صلى اهللا عليه وسلم واملراد بقراءته 

  لَْم َتقَْرأ َجنِينَا. . ..  - ٤٩٩٥
يف اخلارج ، والقرآن على مجعه يف ذهنه وحفظه لئال يلزم التكرار ، وأسند القراءة هللا ألهنا فيحمل اجلمع على مجعه 

  .بأمره 
حالله وحرامه أو ال تقارئه بل اسكت حتَّى يسكت جربيل فاقرأ أنت ، وهو أظهر؛ : قيل » فاتبع قرآنه « : وقوله 

ل ، وكان يسأله يف أثناء قراءته عن املشكالت فنهي ألن اآلية تدلّ على أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ مع جربي
  .} مث إن علينا بيانه { : ، وعن الثاين بقوله » فاتبع قرآنه « عن األول بقوله 

ا ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَن{ : وقيل . قاله قتادة . تفسري ما فيه من احلدود واحلالل ، واحلرام : أي } ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا َبَياَنهُ { : قوله 
  .ما فيه من الوعد والوعيد } َبَياَنهُ 
  .والضمائر تعود على القرآن ، وإن مل جير له ذكر . إنَّ علينا أن نبينه بلسانك : وقيل 
أما عند أهل السُّنة فبالوعد  -تعاىل  -يدل على أنَّ بيان اجململ واجب على اهللا } ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا َبيَاَنُه { : وقوله 

  .واهللا أعلم . إما عند املعتزلة فباحلكمة والتفضل ، و

  فصل يف الرد على من جّوز تأخري البيان عن وقت اخلطاب
  .احتج من جوز تأخري البيان عن وقت اخلطاب هبذه اآلية 

  :وأجاب أبو احلسني عند بوجهني 
  .أن ظاهر اآلية يقتضي وجوب تأخري البيان عن وقت اخلطاب ، وأنتم ال تقولون به : األول 
فأما البيان التفصيلي . أن عندنا الواجب أن يقرن باللفظ إشعاراً بأنه ليس املراد يف اللفظ ما يقتضيه ظاهره : الثاين 

  .فيجوز تأخريه فتحمل اآلية على تأخري البيان التفصيلي 
ك بأن علينا بيانه فيحمل على الترتيب ، مث إنا خنرب} ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا َبَياَنهُ { : وذكر القفال وجها ثالثاً ، وهو قوله تعاىل 

  ] . ١٧: البلد [ } ثُمَّ كَانَ ِمَن الذين آَمُنواْ { إىل قوله ]  ١٣: البلد [ } فَكُّ َرقََبٍة { : ونظريه قوله تعاىل 
أن اللفظ ال يقتضي وجوب تأخري البيان ، بل يقتضي تأخري وجوب البيان : واجلواب عن األول : قال ابن اخلطيب 

دخلت على » ثُمَّ « أنَّ كلمة : فيكون اجلواب باملنع ألن وجوب البيان ال يتحقق إال عند احلاجة ، وعن الثاين  ،



  .مطلق البيان اجململ واملفصل ، فالتخصيص بأحدمها حتكم بغري دليل 
  .بأنه ترك للظاهر بغري دليل : وجواب القفال 

  فصل فيمن جوز الذنوب على األنبياء
الذنوب على األنبياء ، بأن هذا االستعجال إن كان بإذن ، فكيف هني عنه وإن كان بغري إذن فهو  أورد من جّوز

  .ذنب 
  .لعله كان مأذوناً فيه إىل وقت النهي : واجلواب : قال ابن اخلطيب 

َوُوجُوٌه ) ٢٣(إِلَى َربَِّها َناِظَرةٌ ) ٢٢( ُوُجوهٌ َيْوَمِئذٍ نَاِضَرةٌ) ٢١(وََتذَُرونَ الْآِخَرةَ ) ٢٠(كَلَّا َبلْ ُتِحبُّونَ الَْعاجِلَةَ 
  ) ٢٥(َتظُنُّ أَنْ ُيفَْعلَ بَِها فَاِقَرةٌ ) ٢٤(َيْوَمِئٍذ َباسَِرةٌ 

  .ردع للنيب صلى اهللا عليه وسلم عن عادة العجلة وحثّ على األناة » كالَّ « : قال الزخمشري . } كَالَّ { : قوله 
حقّاً حتّبون العاجلة ، وهو اختيار أيب حامت؛ ألن اإلنسان : أي » حقّاً « معناه » كالَّ « : وقال مجاعة من املفسرين 

  .مبعىن الناس 
  .أنَّ أبا جهل ال يؤمن بتفسري القرآن وبيانه : أي » كالَّ « : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .» مكّة « ال يصلُّون وال يزكُّون ، يريد كفار » كالَّ « : وقيل 
بيان الغيبة محالً على لفظة اإلنسان املذكور أوالً » ُيِحبُّون ، وَيذَُرونَ « : قرأ ابن كثري وأبو عمرو . » بُّونَ َبلْ ُتِح« 

باخلطاب فيهما ، إما خطاباً : مبعىن الناس والباقون » اإلنسان « ألن املراد به اجلنس ، وهو اختيار أيب حامت؛ ألن 
أي تدعون } َوَتذَُرونَ اآلخرة { الدار الدنيا واحلياة فيها : ريش العاجلة ، أي بل حتبون يا كفار ق: لكفار قريش أي 

  .اآلخرة والعمل هلا ، وإما التفاتاً عن اإلخبار عن اجلنس املتقدم واإلقبال عليه باخلطاب 
  .قبل ذلك  ولوال الكراهة خلالف هؤالء القراء لقرأهتا بالياء ، لذكر اإلنسان: واختار اخلطاب أبو عبيد ، قال 

  :فيه أوجه } ُوُجوهٌ َيْوَمِئذٍ نَّاِضَرةٌ { : قوله تعاىل 
» ناظَِرةٌ « و » نَاِضَرةٌ « منصوب ب » َيومئٍذ « نعٌت له ، و » نَاِضرةٌ « مبتدأ ، و » وجوهٌ « أن يكون : أحدها 

ناظرة إىل اهللا تعاىل ، وهذا معىن  أن الوجوه احلسنة يوم القيامة: واملعىن . متعلق باخلرب » إىل ربِّها « خربه ، و 
  .من النُّضرة وهي التنعم ، ومنه غصن ناضر : صحيح ، والنَّاضرة 

وسوَّغ  -كما تقدم  -منصوب اخلرب » َيوْمئٍذ « خربه ، و » نَاِضرةٌ « مبتدأ أيضاً ، و » ُوجوٌه « أن تكون : الثاين 
  ]املتقارب : [  االبتداء هنا بالنكرة كون املوضع موضع تفصيل ، كقوله

  فَثَْوٌب لَبِْسُت وثَْوٌب أجُْر. . ...  - ٤٩٩٦
» ناظرة « متعلق ب » إىل ربِّها « أو خرباً ثانياً او خرباً ملبتدأ حمذوف ، و » ُوجوٌه « نعتاً ل » َناِضرةٌ « وتكون 

  .كما تقدم 
  .» يْوَمئٍذ « : وابتدأ بالنكرة؛ ألهنا ختصصت بقوله : وقال ابن عطية 

  .وجاز االبتداء هنا بالنَّكرة حلصول الفائدة : ال أبو البقاء وق
هو التخصيص إما لكوهنا » َيوْمئٍذ « : بقوله » ختصصت « فألن قوله : ويف كال قوليهما نظر أما قول ابن عطية 

الزمان كما ال عاملة فيه ، وهو حمال؛ ألهنا جامدة ، وإما ألهنا موصوفة به ، وهو حمال أيضاً؛ ألن اجلثة ال توصف ب
  .خيرب به عنها 



فإن أراد حبصول الفائدة ما تقدم من التفصيل فصحيح ، وإن عىن ما عناه ابن عطية فليس : وأما قول أيب البقاء 
  .بصحيح ملا تقدم 

  .خربه » ُيوْمئٍذ « مبتدأ ، و » ُوجوٌه « أن يكون : الثالث 

  .قاله أبو البقاِء 
  .الصناعة  وهذا غلطٌ من حيث املعىن ومن حيث

فألنه ال خيرب بالزمان عن اجلثة ، فإن ورد ما ظاهره : فال فائدة يف اإلخبار عنها بذلك ، وأما الصناعة : أما املعىن 
  .» الليلة اهلاللُ « ذلك يؤول حنو 

موضع خرب ثاٍن ،  مجلة مستأنفة يف} إىل َربَِّها َناِظَرةٌ { خربه ، و » نَاِضرةٌ « مبتدأ و » ُوجوٌه « أن يكون : الرابع 
  .قاله ابن عطية 

خرب » ناظرة « اللهّم إال أن يعين أن » َناِظرةٌ « ب » إىل « وفيه نظر؛ ألنه ال ينعقد منهما كالم؛ إذ الظاهر تعلُّق 
  .هي ناظرة إىل رهبا ، وهذه اجلملة خرب ثان وفيه تعسف : ملبتدأ مضمر ، أي 

  .» ناظرة « صفة وكذلك » َناِضرةٌ « وجوه يومئذ مثَّ ، و : راً ، أي مقدَّ» ُوجوهٌ « أن يكون اخلرب ل : اخلامس 
  .وهو بعيد لعدم احلاجة إىل ذلك : قاله أبو البقاء 

جمروراً هبا هو املتبادر إىل » رهبا « حرف جر ، و » إىل « وكون . األوىل خللوصه من هذه التعّسفات : والوجه 
وجيمع على » الرب « امساً مفرداً مبعىن النعمة مضافاً إىل » إىل « يكون الذهن ، وقد خرجه بعض املعتزلة على أن 

خفض » ربَِّها « و  -وقد تقدم أن فيها لغات أربعاً  -]  ١٣: الرمحن [ } فَبِأَيِّ آالء رَبِّكَُما { حنو » آالء « 
  .مة رهبا وجوه منتظرة نع: مبعىن منتظرة والتقدير » ناظرة « باإلضافة واملفعول مقدم ناصبه 
  .على معتقدهم  -تعاىل  -وهذا فرار من إثبات النظر هللا 

» إىل رهبا « بعد أن جعل التقدمي يف  -وَتمحَّل الزخمشري ملذهب املعتزلة بطريق أخرى من جهة الصناعة ، فقال 
ريد معىن إنا إىل فالن ناظر ما يصنع يب ، ي: والذي يصح معه أن يكون من قول الناس :  -مؤذناً باالختصاص 

  ]الكامل : [ التوقّع والرجاء؛ ومنه قول القائل 
  والَبْحُر ُدونَك زِْدتَنِي نَِعمَا... وإذَا َنظْرُت إلْيَك ِمْن مِلٍك  - ٤٩٩٧

ُعَيْينيت « : وقت الظهر حني يغلق الناس أبواهبم ، ويأوون إىل مقايلهم تقول » مكة « ومسعت ُسرِّيَّة مستجدية ب 
  .أهنم ال يتوقعون النعمة والكرامة إال من رهبم :  وإليكم ، واملعىن إىل اهللا» نويظرة 

مبعىن منتظرة ، إال أن مكّياً قد رد هذا القول ، فقال » َناِظرةٌ « وهذا كاحلوم على من يقول إن : قال شهاب الدين 
إىل « نتظار مل تدخل معه مع النظر يدل على أنه نظر العني ، وليس من االنتظار ولو كان من اال» إىل « ودخول : 
تصحب نظر » إىل « نظرت إىل زيد تعين نظر العني ، ف : انتظرت إىل زيد ، وتقول : ؛ أال ترى أنك ال تقول »

فقد أخطأ يف املعىن ويف اإلعراب » منتظرة « مبعىن » ناظرة « إن : العني ، وال تصحب نظر االنتظار ، فمن قال 
  .ووضع الكالم يف غري موضعه 

} َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ الساعة { نظرته ، كما قال تعاىل : إن العرب إذا أرادت بالنظر االنتظار قالوا « : ل القرطيب وقا
: يس [ } َما َينظُُرونَ إِالَّ َصْيَحةً َواِحَدةً { ، ]  ٥٣: األعراف [ } َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ َتأْوِيلَُه { ، ]  ٦٦: الزخرف [ 
وذكر الوجه « إىل » نظرت فيه ، فأما إذا كان النظر مقروناً بذكر : دت به التفكر والتدبر قالوا ، وإذا أرا]  ٤٩



  .» فال يكون إال مبعىن الرؤية والعيان 
نظر إىل كذا مبعىن االنتظار ، وإن قول : تنتظر ثواب رهبا خطأ؛ ألنه ال يقال : إن قول جماهد « : وقال األزهري 

نظرت إليه إذا أرادوا نظر العني ، : ليس إال رؤية عني ، كذا تقوله العرب؛ ألهنم يقولون  نظرت إىل فالن: القائل 
  ]الطويل : [ ؛ قال »نظرته : فإذا أرادوا االنتظار قالوا 

  ِمَن الدَّهرِ َتْنفْعنِي لدى أمِّ ُجنُدبِ... فإنَّكَُما إنْ تْنظَُرا يل َساعةً  - ٤٩٩٨
  .نظرت إليه : راين ، وإذا أرادوا نظر العني قالوا تنظ: ملا أرادوا االنتظار قال 

  ]الطويل : [ قال الشاعر 
  َمصابِيُح ُرهَبانٍ ُتَشبُّ ِلقفَّالِ... َنظْرُت إلْيَها والنُُّجوُم كأنَّها  - ٤٩٩٩

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  .. . .َنظَْرُت إلْيَها باملَُحصَّبِ من ِمىن  - ٥٠٠٠

  .نضر وجهه فهو ناضر : ومجاهلا ، وذلك من أثر النعمة ، يقال طرواة البشرة : والّنْضرة 
  .نسلم أنه من نظر العني إال أن ذلك على حذف مضاف ، أي ثواب رهبا وحنوه : وقال بعضهم 

نظرت إىل عطاء زيد ، ويف هذا نقض لكالم العرب : نظرت إىل زيد ، مبعىن : لو جاء هذا جلاز « : قال مكي 
  . »وختليط يف املعاين 

  .حسنه ونعمه : ونضَره اهللا ونضَّره ، خمففاً ومثقالً ، أي 
  .يروى بالوجهني » َنضَّر اللَُّه أْمرأً َسِمَع َمقالَِتي فَوَعاَها ، فأدَّاَها كما َسِمعَها « : قال صلى اهللا عليه وسلم 

  .النضر أيضاً : ُنَضار من ذلك ، ويقال له : ويقال للذهب 
  .يروى باإلتباع واإلضافة : د حالك ، وقدح نضار أخضر ناضر كأسو: ويقال 

  .فهو فرح » فرح « بدوهنا ، ك » نضرة « : بألف ، وقرأ زيد بن علي » ناضرة « : والعامة 
  .فصل يف الرؤية 

أكرم أهل اجلنة على : كان ابن عمر يقول ]  ٢٦: يونس [ } لِّلَِّذيَن أَْحسَُنواْ احلسىن { روى مسلم يف قوله تعاىل 
  .} ُوُجوهٌ َيْوَمِئذٍ نَّاِضَرةٌ إىل َربَِّها َناظَِرةٌ { : هللا من ينظر إىل وجهه غدوة وعشية ، مث تلى ا

تنظر أمر رهبا ، وليس معروفاً : تنظر إىل رهبا نظراً ، وحكى املاوردي عن ابن عمر وعكرمة وجماهد : وقال عكرمة 
  .إال عن جماهد وحده 

يوم القيامة وأما املعتزلة  -سبحانه وتعاىل  -ه اآلية إلثبات أن املؤمنني يرون اهللا ومجهور أهل السُّنَّة متسك هبذ
ليس امساً » إىل « النظر املقرون ب : ، ويقولون ]  ١٠٣: األنعام [ } الَّ ُتْدرِكُُه األبصار { : فاحتجوا بقوله تعاىل 

ساً لرؤيته ، ونظر العني بالنسبة إىل الرؤية كنظر للرؤية ، بل ملقدمة الرؤية ، وهي تقليب احلدقة حنو املرئي التما
َوتََراُهمْ َينظُُرونَ إِلَْيَك { : القلب بالنسبة إىل املعرفة ، وكاإلصغاء بالنسبة إىل السمع ويدل على ذلك قوله تعاىل 

  }َوُهْم الَ يُْبِصُرونَ 

اً ، ونظر إليه غضبان ونظر راضياً ، نظر إليه شزر: فأثبت النظر حال عدم الرؤية ، ويقال ]  ١٩٨: األعراف [ 
انظر إليه حىت تراه ، فتكون الرؤية غاية : متقابلة ويقال : وجوه متناظرة ، أي : وال يقال ذلك يف الرؤية ، ويقال 

  ]الوافر : [ للنظر ، وأن النظر حيصل والرؤية غري حاصلة وقال 
  نٍ تَنتِظُر اخلَالصَاإىل الرَّْحم... وُجوٌه َناظَراٌت َيْوَم َبْدرٍ  - ٥٠٠١



ومن ]  ٧٧: آل عمران [ } َوالَ َينظُرُ إِلَيْهِْم َيْوَم القيامة { : ، وقال تعاىل » إىل « وال رؤية مع النظر املقرون ب 
أنا أنظر إليك : منتظرة كقولك : أي } َناظِرةٌ { : وميكن أن يكون معىن قوله تعاىل : ال يراهم ، كفر ، قالوا : قال 

إىل ثواب رهبا؛ ألن األدلة العقلية : واملراد  -كما تقدم  -وهي النعم » آالء « مفرد » إىل «  ، أو يكون يف حاجيت
: والسمعية ملا منعت الرؤية وجب التأويل ، أو يكون املعىن أهنا ال تسأل ، وال ترغب إال إىل اهللا عز وجل ، كقوله 

  .» اْعُبد اهللا كأنَّك َتَراهُ « 
  :لنا مقامان : واجلواب :  قال ابن اخلطيب

: األعراف [ } َربِّ أرين أَنظُْر إِلَْيكَ { : النظر هو الرؤية كقول موسى عليه الصالة والسالم : أن نقول : أحدمها 
، فلو كان املراد تقليب احلدقة حنو املرئي القتضت اآلية إثبات اجلهة واملكان ، وألنه أخر النظر عن اإلرادة ]  ١٤٣

  .قليب فال يكون ت
سلمنا ما ذكرمتوه من أن النظر تقليب احلدقة للرؤية ، لكن يقدر محله على احلقيقة ، فيجب احلمل : املقام الثاين 

على الرؤية إطالقاً السم السبب على املسبب ، وهو أوىل من محله على االنتظار لعدم املالزمة؛ ألن تقليب احلدقة 
  .نتظار كالسبب للرؤية ، وال تعلق بينه وبني اال

انظرونا { : الذي هو مبعىن االنتظار ، ويف القرآن غري مقرون ، كقوله تعاىل : حنمله على االنتظار قلنا : وأم قوهلم 
، والذي نّدعيه أن النظر املقرون ب ]  ٥٣: األعراف [ } َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ َتأْوِيلَُه { ، ]  ١٣: احلديد [ } َنقْتَبِْس 

الرؤية؛ ألن وروده مبعىن الرؤية ، أو باملعىن الذي يستعقب الرؤية ظاهر ، فال يكون مبعىن  ليس مبعىن» إىل « 
  ]الوافر : [ شعر موضوع ، والرواية الصحيحة . » وجوه ناظرات يوم بدر « : االنتظار دفعاً لالشتراك وقوله 

  صَاإىل الرَّمحنِ َتنتِظرُ اخلَال... وُجوٌه َناظِراٌت َيْوَم َبكْرٍ  - ٥٠٠٢
مسيلمة الكذاب؛ ألهنم كانوا يسمُّونه رمحن اليمامة ، وأصحابه كانوا ينظرون إليه : واملراد من هذا الرمحن 

  .ويتوقعون منه اخلالص من األعداء 
  .نعمة رهبا : أي » آالء « هو مفرد : وقوهلم 

  .فيصدق على أيِّ نعمة كانت : قلنا 
دق عليها أهنا نعمة ، فعلى هذا يكفي يف حتقيق مسّمى هذه اللفظة أي جزء ألنه إمنا كان للماهية اليت يص: وإن قلنا 

فرض من أجزاء النعمة ، وإن كانت غاية يف القلة واحلقارة ، وكيف ميكن أن تكون من حاله الثواب يومئذ يف النعم 
ع الشيء الذي العظيمة ، فكيف ينتظرون نعمة قليلة ، وكيف ميكن أن يكون من حاله كذلك أن يبشر بأنه يتوق

أن يبشر سلطان األرض بأنه سيصري حاله يف العظمة والقوة بعد سنة حبيث : يطلق عليه اسم النعمة ، ومثال هذا 
املقرون » إىل « يكون متوقعاً حلصول نعمة واحدة فكما أن ذلك فاسد ، فكذا هاهنا سلمنا أن النظر املتعدي ب 

ن ال ميكن محل هذه اآلية عليه؛ ألن لذة االنتظار مع تعني الوقوع كانت بالوجوه جاء يف اللغة مبعىن االنتظار ، ولك
حاصلة يف الدنيا ، فال بد وأن حتصل يف اآلخرة زيادة حىت حيصل الترغيب يف اآلخرة ، وال جيوز أن يكون ذلك هو 

  .قرب احلصول 

  .يكتب باأللف ال بالياء » اآلالء « وهذا باطل؛ ألن واحد : قال القشريي 
  .احلصول معلوم بالعقل فبطل التأويل  وقرب

  .املراد ثواب رهبا ، فهو خالف الظاهر ، هذا ما ذكره ابن اخلطيب : وأما قوهلم 
كنا عند رسول اهللا صلى اهللا « : عن جرير بن عبد اهللا قال » مسلم « خرج : قال » تفسريه « وروى القرطيب يف 



إنَّكُْم َسَترْونَ ربَّكْم عياناً كَما َترونَ القََمَر ال » : لى اهللا عليه وسلم عليه وسلم فنظر إىل القمر ليلة البدر ، فقال ص
: ثُمَّ قََرأ « وا ُتَضاُمونَ ِفي رُؤيِتِه ، فإن اْسَتطَعُْتم أالَّ ُتْغلبُوا َعلى صالٍة قَْبلَ طُلوعِ الشَّْمسِ وصالٍة قَْبلَ غُروبَِها فافَْعلُ

  .متفق عليه » ]  ٣٩: ق [ } ْبلَ طُلُوعِ الشمس َوقَْبلَ الغروب َوسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَ{ 
فُيكَشُف اِحلجاُب فَينظُرونَ إلْيِه ، فواللَِّه ما « : قال  -رضي اهللا عنه  -عن صهيب » النسائي « ويف كتاب 

  .» أْعطَاُهْم شَْيئاً أحبَّ إليْهِْم من النَّظرِ ، وال أقَرَّ ألْعُينِهِْم 
ُسْبحاَنهُ  -يَتَجلَّى ربَُّنا « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ق الثعليبُّ عن الزبري عن جابر قال وروى أبو إسحا

  .» ارفَعُوا ُرُءوسكْم فَلْيَس هذا بِيومِ ِعَبادةٍ : حتَّى ُيْنظََر إىل َوْجهِه فَيخِرُّونَ لَُه ُسجَّداً ، فيقُولُ اللَّه تعاىل  -وَتَعالَى 
} َتجْرِي ِمن َتْحتَِها األهنار { : أضاف النظر إىل العني؛ ألن العني يف الوجه فهو كقوله تعاىل : وقيل :  وقال القرطيب

فَأَلْقُوُه على َوْجِه أَبِي { : واملاء جيري يف النهر ال النهر مث قد يكون الوجه مبعىن العني ، قال تعاىل ]  ٢٥: البقرة [ 
، أي على عينيه ، مث ال يبعد قلب العادة غداً حىت خيلق النظر يف الوجه وهو كقوله ]  ٩٣: يوسف [ } َيأِْت َبصِرياً 

  ] . ٢٢: امللك [ } أَفََمن َيْمِشي ُمِكّباً على َوْجهِهِ { تعاىل 
على أنْ  الَّذي أْمشاُهْم َعلى أقدامهِم قَاِدٌر» : يا رُسول اللَِّه ، كيف َيمُشونَ يف النَّار علَى ُوجوِههم؟ قال : فقيل « 

  .« ُيمِشيهْم على ُوجُوِههِم 
  .وجوه الكفار يوم القيامة شديدة كاحلة : ، أي } َوُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ بَاِسَرةٌ { : قوله 

  .أشد منه ولكنه غلب يف الشجاع إذا اشتد كلوحة : الشديد العبوس ، والباسل : والبَاِسر 
» : كلح ، يقال : إذا ضرهبا ، وبسر الرجل وجهه بسوراً أي : وبسر الفحل الناقة وابتسرها : « الصِّحاح » ويف 

  .« َعبَس وَبَسَر 
  .أهنا عابسة كاحلة قد أظلمت ألواهنا : متغّيرة ، واملعىن « بَاِسرةٌ » : وقال السديُّ 

  .} َتظُنُّ أَن ُيفَْعلَ بَِها فَاِقَرةٌ { : قوله تعاىل 

  .توقن وتعلم : أي 
ه املفسرون ، وعندي أن الظن هنا إمنا ذكر على سبيل التهكم ، كأنه قيل ملا شاهدوا هكذا قال: قال ابن اخلطيب 

  .تلك األحوال حصل فيهم ظن أن القيامة حق 
  .والفاقرة هي الداهية العظيمة ، قاله أبو عبيدة 

  .مسيت بذلك ألهنا تكسر فقار الظهر 
  ]الطويل : [ قال النابغة 
  وضَْرَبةُ فَأسٍ فَوَق َرأِسي فَاِقرَْه... ُمقَابِلي  أَبى ِلَي قَْبٌر ال يَزالُ - ٥٠٠٣

قال معناه جماهد وغريه ، ومنه مسي الفقري . كسرت فقار ظهره : فقرته الفاقرة ، أي : داهية مؤثِّرة ، يقال : أي 
  .النكسار فقاره من القلّ وقد تقدم يف البقرة 

  .الك اهل: الشر ، وقال السديُّ : » الفاقرة « : وقال قتادة 
قاله . دخول النار ، وأصلها الوسم على أنفس البعري حبديدة أو نار حىت خيلص إىل العظم : وقال ابن عباس وزيد 

  .األصمعي 
  .إذا حززته حبديدة ، مث جعلت على موضع احلّز اجلرير وعليه وتر َملْوّي لتذهللا وتروضه : فقرت أنف البعري : يقال 



إِلَى رَبِّكَ ) ٢٩(َوالْتَفَِّت السَّاُق بِالسَّاقِ ) ٢٨(َوظَنَّ أَنَُّه الْفَِراُق ) ٢٧(َوقِيلَ َمْن َراقٍ ) ٢٦(اِقَي كَلَّا إِذَا َبلََغِت التََّر
أَوْلَى ) ٣٣(ثُمَّ ذََهبَ إِلَى أَْهِلِه َيَتَمطَّى ) ٣٢(َولَِكْن كَذََّب َوتََولَّى ) ٣١(فَلَا َصدََّق َولَا صَلَّى ) ٣٠(َيْوَمِئٍذ الَْمسَاُق 

  ) ٣٥(ثُمَّ أَوْلَى لََك فَأَْولَى ) ٣٤(لََك فَأَوْلَى 

رْدَع وَزْجر ، أي بعيد أن يؤمن الكافر بيوم القيامة ، مث استأنف » كَالَّ « } كَالَّ إِذَا َبلََغِت التراقي { : قوله تعاىل 
ا مل جير له ذكر لعلم املخاطب به كقوله بلغت النفس والروح التراقي فأخرب مب: أي } إِذَا َبلََغِت التراقي { : فقال 
  ] . ٨٣: الواقعة [ } فَلَْوالَ إِذَا َبلََغِت احللقوم { : وقوله ]  ٣٢: ص [ } حىت تََواَرْت باحلجاب { : تعاىل 
  . إن املساق إىل اهللا تعاىل إذا بلغت التراقي ، أي إذا ارتفعت النفس إىل التراقي» حقّاً « معناه » كَالّ « : وقيل 

» بلغت « مفعول : » التراقي « و . إذا بلغت نفس الكافر التراقي : وكان ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول 
  ]الطويل : [ النفس وإن مل جيرِ هلا ذكر ، كقول حامت : والفاعل مضمر ، أي 

  ا الصَّْدُرإذَا َحْشرجْت َيْوماً وَضاقَ بَِه... أَماوِيَّ ما ُيغنِي الثَّراُء عن الفََتى  - ٥٠٠٤
  .حشرجت النفس : أي 

إن الدال على النفس ذكر مجلة ما اشتمل عليها وهو الفىت فكذلك هنا ذكر اإلنسان دال على : يف البيت : وقيل 
إذ بلغت : ، أي ]  ٣٠: القيامة [ } إىل َربَِّك َيوَْمِئٍذ املساق { : معىن قوله تعاىل » إذَا َبلغت « النفس ، والعامل يف 

  .» بلغت « معطوف على ]  ٢٧: القيامة [ } َوِقيلَ َمْن رَاقٍ { : م رفعت إىل اهللا تعاىل ، ويكون قوله احللقو
  .قلبت واوها ياء النكسار ما قبلها » تراقو « : ، أصلها » ترقوة « مجع : » التراقي « و 

  .قاله أبو حيان ، واملعروف غري ذلك . أحد عظام الصدر : والترقوة 
  .غليظ احلواجب وعريض املناكب : ولكل إنسان ترقوتان ، فعلى هذا يكون من باب : ي قال الزخمشر

  .» هي العظام املكتنفة لُنقْرة النحر ، وهو مقدم الّدلق من أعلى الصدر ، وهو موضع احلَشْرجة « : وقال القرطيب 
  ]الوافر : [ قال دريُد بن الصمَِّة 

  وقَْد َبلَغْت ُنفوسُُهُم التَّراِقي... ا وُربَّ َعِظيمٍة َدافْعُت َعْنَه - ٥٠٠٥
  .عظم وصل ما بني ُنقرة النحر والعاتق انتهى : » التَّْرقُوة « : وقال الراغب 

فالتاء أصل والواو زائدة ، يدل » فَْعلُوة « : ووزهنا . العظام املكتنفة لنقرة النحر عن ميني ومشال : وقال الزخمشري 
  .» ترق « يف مادة  عليه إدخال أهل اللغة إياها

  .» رقو « ، إذ ليس يف الكالم » َتفْعلَة « ، وليست ب » فَْعلُوة « مجع َتْرقَُوة ، وهي : وقال أبو البقاء والفراء 
  .وقد تقدم توجيهها ]  ٨٩: املائدة [ } ُتطِْعُمونَ أَْهِليكُْم { : بسكون ، وهي كقراءة زيد » التراقي « : وقرىء 

  .نفس التراقي عن اإلشفاء على املوت واملقصود تذكريهم شدة احلال عند نزول املوت وقد يكىن ببلوغ ال
  فصل يف الرد على من طعن يف اآلية

إن النفس إمنا تصل إىل التراقي بعد مفارقتها للقلب ومىت فارقت النفس : قال بعض الطَّاعنني : قال ابن اخلطيب 
من راق وحىت : ن عند بلوغها التراقي تبقى احلياة حىت يقال فيه القلب حصل املوت ال حمالة ، واآلية تدل على أ

إذا حصل بالقرب من : ، أي } حتَّى إذَا َبلََغت التََّراِقي { : أن املراد من قوله : تلتف الساق بالساق ، واجلواب 
  .تلك احلالة 



صول البصريني تقتضي أال يكون؛ ألن مبتدأ وخرب ، وهذه اجلملة هي القائمة مقام الفاعل ، وأ} َمن رَاقٍ { : قوله 
  .الفاعل عندهم ال يكون مجلة ، بل القائم مقامه ضمري املصدر وقد تقدم حتقيق هذا يف البقرة 

  .وهذا االستفهام جيوز أن يكون على بابه ، وأن يكون استبعاداً وإنكاراً 
  .هو من الرقية : فاألوىل مروي عن ابن عباس وعكرمة وغريمها ، قالوا 

  .يرقي ويشفي » من راق « : وى مساك عن عكرمة قال ور
وقال . هل من طبيب يشفيه ، وهو قول أيب قالبة وقتادة : والثاين رواه ميمون بن مهران عن ابن عباس أيضاً 

  ]البسيط : [ الشاعر 
  ِمْن رَاقِ؟أْم َهلْ لَُه ِمن َحمامِ املَوِت ... َهلْ ِللفََتى ِمْن بَناِت الدَّْهرِ من َواقِ؟  - ٥٠٠٦

  .وكان هذا على وجه االستبعاد واليأس ، أي من يقدر أن يرقي من املوت 
  .إذا صعد : أنه من رقي يرقى : وعن ابن عباس أيضاً وأيب اجلوزاء 

  من يرقى بروحه إىل السماء؟ أمالئكة الرمحة أم مالئكة العذاب؟: واملعىن 
  .يرقى هبذه النفس  من: أي » َمن راقٍ « : إن ملك املوت يقول : وقيل 

من الرقية ، وهو كالم معد لالستشفاء يرقى به » رقى يرقي « اسم فاعل إما من » راقٍ « و : قال شهاب الدين 
يعين الفاحتة ، وهو اسم من أمسائها » وَما أْدراَك أنَّها ُرقَْية « : املريض ليشفى ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من يصعد هبذه الروح : من الرَّقْي وهو الصعود أي أن املالئكة لكراهتها يف روحه تقول » قَى َرِقَي ير« ، وإما من 
سكتة لطيفة ، وقد » من « ، ووقف حفص على نون » من الرُّقية ، وبالكسر من الرَّقْي  -بالفتح  -َرقَى « : يقال 

  .تقدم حتقيق هذا يف أول الكهف 
  .» من راشد « وجوباً بغنة وبغريها حنو  وذكر سيبويه أن النون تدغم يف الراء

  .» من راق « : يف قوله » من « إن إظهار النون عند حروف الفم حلن فال جيوز إظهار نون : قال الواحدي 
« : قال أبو علي الفارسي . » بل ران « و » من راق « : إظهار النون والالم يف قوله : وروى حفص عن عاصم 

  .» وال أعرف وجه ذلك 
، فأظهرومها مث ابتدأوا مبا بعدمها ، وهذا » بل « و » من « قصدوا الوقف على : والوجه أن يقال : ل الواحدي قا

  .غري مرضي من القراءة 
فراق الدنيا ، واألهل واملال والولد ، وذلك : أيقن اإلنسان أنه الفراق ، أي : ، أي } َوظَنَّ أَنَُّه الفراق { : قوله 

، ومسي اليقني هنا بالظن؛ ألن اإلنسان ما دامت روحه متعلقة ببدنه فإنه يطمع يف احلياة لشدة  حني يعاين املالئكة
حبه هلذه احلياة العاجلة ، وال ينقطع رجاؤه عنها ، فال حيصل له يقني املوت ، بل الظن الغالب مع رجاء احلياة ، أو 

  .لعله مساه بالظن الغالب هتكماً 

مسى  -تعاىل  -ة تدل على أن الروح جوهر قائم بنفسه باقٍ بعد موت البدِن؛ ألن اهللا وهذه اآلي: قال ابن اخلطيب 
املوت فراقاً ، والفراق إمنا يكون إذا كانت الروح باقية ، فإن الفراق والوصال صفة ، والصفة تستدعي وجود 

  .املوصوف 
: اإلسراء [ } جِئَْنا بِكُْم لَِفيفاً { : عاىل االلتفاف هو االجتماع ، قال ت. } والتفت الساق بالساق { : قوله تعاىل 

قاله ابن عباس واحلسن . اتصلت الشدة بالشدة ، شدة آخر الدنيا بشدة أول اآلخرة : ومعىن الكالم ]  ١٠٤
  .وغريمها 



  .التفت ساقا اإلنسان عند املوت من شدة الكربِ : وقال الشعيب وغريه 
  .وت يضرب برجله على األخرى أما رأيته إذا أشرف على امل: قال قتادة 

  .مها ساقا اإلنسان إذا التفتا يف الكفنِ : وقال سعيد بن املسيب واحلسن أيضاً 
  .التفت ساق الكفن بساق امليت : وقال زيد بن أسلم 

هو آخر يوم من الدنيا وأول يوم من اآلخرة فتلتقي الشدة : القول األول أحسنها ، لقول ابن عباس : قال النحاس 
قامت احلرب على : شدة إال من رحم اهللا ، والعرب ال تذكر الساق إال يف الشدائد واحملنِ العظام ، ومنه قوهلم بال

  .ساقٍ 
: [ ساق ، قال اجلعديُّ : إن اإلنسان إذا دمهته شدة مشَّر هلا عن ساقيه ، فقيل لألمر الشديد : قال أهل املعاين 

  ]الطويل 
  وإنْ َشمَّرْت َعْن َساقَها احلَْرُب َشمَّرَا... ْت بِِه احلَْرُب َعضََّها أُخو احلَْربِ إنْ َعضَّ - ٥٠٠٧

» املساق « املرجع ، و : يوم الساق ، أي : إىل خالقك يومئذ ، أي : أي . } إىل َربِّكَ َيْوَمِئذٍ املساق { : قوله تعاىل 
  .من السوق وهو اسم مصدر » مفعل « 

  .ساق يسوق ، كاملقال من قال يقول مصدر : » املساق « : قال القرطيب 
مل يصدق ومل : هنا دخلت على املاضي ، وهو مستفيض يف كالمهم مبعىن » ال « } فَالَ َصدََّق َوالَ صلى { : قوله 
  .يصل 
  ]الرجز : [ قال 

  وأيُّ َعْبدٍ لََك ال أملَّا... إنْ َتْغِفر اللَُّهمَّ َتغِفْر َجمَّا  - ٥٠٠٨
  ] الطويل: [ وقال آخر 
  وأسَْيافَُنا ِمْن كَْبِشِه َتقطُر الدِّمَا... وأيُّ َخِميسٍ ، ال أتَاَنا نِهَاُبُه  - ٥٠٠٩

وكيف « : قال شهاب الدين . فلم يصدق ومل يصل : الثانية نفي ، وليست بعاطفة ، ومعناه » ال « : وقال مكيٌّ 
  .» يتوهم العطف حىت ينفيه 

وهو : قال } َيْسأَلُ أَيَّانَ َيْوُم القيامة { : على اجلملة من قوله  عطفاً} فال صدق وصلى { وجعل الزخمشري 
  .أي ال يؤمن بالبعث فال صدق بالرسول صلى اهللا عليه وسلم والقرآن الكرمي » يسأل أيان « : معطوف على قوله 
  .واستبعده أبو حيان 

: ال عبد اهللا خارج وال فالن ، وال تقول : ولكنه يقرن بغريه ، تقول العرب » مل « مبعىن » ال « : وقال الكسائي 
  :مررت برجل ال حمسن حىت يقال وال جممل ، وقوله 

  .فهال اقتحم ، حبذف حرف االستفهام : ليس من هذا القبيل؛ ألن معناه ]  ١١: البلد [ } فَالَ اقتحم العقبة { 
مل يقتحم ، ومل يشترط أن : أي » َتَحَم فَال اقْ« : مل يصدق ، كقوله تعاىل : أي » فال صّدق « : وقال األخفش 

مل يذهب ، فحرف النفي ينفي املاضي كما ينفي املستقبل ، : ال ذهب ، أي : يعقبه بشيء آخر ، والعرب تقول 
  ]الطويل : [ ومنه قول زهري 

  فَالَ ُهَو أْبداَها وملْ يتقدَّمِ..  - ٥٠١٠
  فصل يف معىن اآلية

وصلى  -عز وجل  -دعا لربه : أي » وال صلى « عناه مل يصدق بالرسالة ، م: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 



  .على رسوله عليه الصالة والسالم 
  .هللا تعاىل » وال صلى « بكتاب اهللا » فال صدق « : وقال قتادة 

  .الصلوات اليت أمر اهللا هبا » وال صلى « ال صدق مبالٍ ذخراً له عند اهللا تعاىل : وقيل [ 
  .وال عمل ببدنه ] من بقلبه فال آ: وقيل 
  .املراد أبو جهل : قيل 

  ] . ٣: القيامة [ } أََيْحَسبُ اإلنسان { : اإلنسان املذكور يف قوله : وقيل 
االستدراك هنا واضح؛ ألنه ال يلزم من نفي التصدق والصالة ، التكذيب والتويل } ولكن كَذََّب وتوىل { : قوله 

استدرك ذلك بأن سببه التكذيب والتويل ، وهلذا يضعف أن حيمل نفي التصديق ألن كثرياً من املسلمني كذلك ف
بني متوافقني ، وهو ال جيوز » لكن « لئال يلزم التكرار فتقع  -عليه الصالة والسالم  -على نفي تصديق الرسول 

.  
  .ومعناه كذب بالقرآن ، وتوىل عن اإلميان : قال القرطيب 

  .قاله جماهد وغريه . يتبختر افتخاراً بذلك : أي . } إىل أَْهِلِه يتمطى ثُمَّ ذََهَب { : قوله تعاىل 
  ]الطويل : [ ، وجيوز أن يكون مبعىن شرع يف التمطِّي ، كقوله » ذهب « مجلة حالية من فاعل » يَتمطَّى « 

  :فيه قوالن  -هنا  -ومتطى ... فَقاَم َيذُوُد النَّاَس َعْنَها بِْسيفِه  - ٥٠١١
  .َيتبخَترُ أي ميد مطاه ويلويه تبختراً يف مشيته : وهو الظهر ، ومعناه » املَطَا « أنه من : أحدمها 

أنه يتمدد يف مشيته تبختراً ، ومن الزم التبختر ذلك فهو يقرب : أي يتمّدد ، ومعناه » يتمطّط « أن أصله : الثاين 
، وإمنا أبدلت » م ط ط « : ، ومادة الثاين » و  م ط« : » املطا « من معىن األول ، ويفارقه يف مادته ، إذ مادة 
  ]الراجز : [ تطيبت ، وقصيت أظفاري ، وقوله : الطاء الثانية ياء كراهية اجتماع األمثال حنو 

التبختر ومد اليدين يف املشي ، قال رسول اهللا صلى اهللا : واملطيطاء ... َتقَضَِّي البَازِي إذا الَبازِي كََسْر  - ٥٠١٢
  .» املُطَْيطَاِء وخَدمتُهْم من فَارِس والرَّومِ كان َبأسُهْم بَْيَنُهمْ « : لم عليه وس

  .ميتّد فيه : املاء اخلاثر أسفل احلوض؛ ألنه يتمطّط ، أي : » املطيط « و 
هو التمدد من التكسُّل ، والتثاقل فهو متثاقل عن الداعي إىل احلق ، والتمطي يدل على : التمطط : وقال القرطيب 
  .قلة االكتراث 

تقدم الكالم عليه يف أول سورة القتال ، وإمنا كررها هنا مبالغة يف التهديد والوعيد ، } أوىل لََك فأوىل { : قوله 
  ]املتقارب : [ فهو هتديد بعد هتديد ووعيد بعد وعيد؛ قالت اخلنساء 

  لَهَا فأولَى ِلنفِْسَي أوْلَى... َهَمْمُت بَنفِْسَي كُلَّ اهلُمومِ  - ٥٠١٣
  :أوىل فيه قوالن » وزن « : وقال أبو البقاء هنا 

  .واأللف فيه لإلحلاق ال للتأنيث » فَْعلَى « : أحدمها 
« ، ولذلك مل ينون ، ويدل عليه ما حكى أبو زيد يف » علٌم « ، وهو على القولني هنا » أفعل « هو : والثاين 
صار علماً للوعيد ، فصار كرجل امسه أمحد ، فعلى هذا يكون  غري مصروف ، ألنه -بالتاء  -هو أوالة : » النوادر 

  .اخلرب » لك « أوىل مبتدأ ، و 
  .تبيني » لك « وليك شر بعد شر ، و : أن يكون امساً للفعل مبنياً ، ومعناه : والثاين 

  فصل يف نزول اآلية



َن املَْسجِد ذَاَت لَْيلٍة فاْستقَبلُه أُبو َجْهل على خََرَج َرُسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ِم« : قال قتادة ومقاتل والكليب 
َبابِ املَْسجِد ممَّا يلي باب بين َمْخُزوم ، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده ، فهزه مرة أو مرتني مث قال له 

أتُهدِّدنِي؟ فواللَِّه إنِّي : أبو جهلٍ فقال « أْولَى لََك فأوْلَى ، ثُمَّ أوْلَى لََك فأْولَى » : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
تعاىل  -، فأنزل اهللا » ألعزُّ أهل هذا الوَاِدي وأكْرمُه ، وال َتْستِطيُع أْنَت وال ربُّكَ أن َتفَْعال بِي َشْيئاً ثُمَّ انَسلَّ ذَاهِباً 

  .كما قال الرسول اهللا عليه الصالة والسالم  -
  ]الوافر : [ الشاعر ومعىن أْولَى لََك يعين ويل لك؛ قال 

  وَهلْ ِللدَّرِّ ُيْحلَُب ِمْن َمَردِّ؟... فأْولَى ثُمَّ أْولَى ثُمَّ أْولَى  - ٥٠١٤
الويل لك يوم تدخل النار؛ وهذا : مث أخر احلرف املعتل ، واملعىن » ويل « : هو من املقلوب ، كأنه قيل : وقيل 

  ]الطويل : [ التكرير كقوله 
  التُ إنََّك ُمْرجِِليلََك الوَْي...  - ٥٠١٥

  .أي لك الويل مث الويل 
  .معناه الذم لك أوىل من تركه : وقيل 
  .املعىن أنت أوىل وأجدر هبذا العذاب : وقيل 

قد وليت : يف كالم العرب معناه مقاربة اهلالك كما تقول » أوىل « قال األصمعي : وقال أبو العباس أمحد بن حيىي 
: التوبة [ } قَاِتلُواْ الذين َيلُوَنكُْم { : وهو القرب ، قال تعاىل » الويل « وأصله من  اهلالك ، أي دانيت اهلالك ،

  .يقربون منكم : أي ]  ١٢٣
» التكرير فيه على معىن من ألزم لك على عملك السّيىء األول مث الثاين والثالث والرابع : وقيل « : قال القرطيب 

.  

فََجَعلَ ) ٣٨(ثُمَّ كَانَ َعلَقَةً فََخلََق فََسوَّى ) ٣٧(أَلَْم َيُك ُنطْفَةً ِمْن َمنِيٍّ ُيمَْنى ) ٣٦(َك ُسًدى أََيْحَسُب الْإِْنَسانُ أَنْ يُْتَر
  ) ٤٠(أَلَْيَس ذَِلَك بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيحْيَِي الَْمْوَتى ) ٣٩(ِمْنُه الزَّْوَجْينِ الذَّكََر وَالْأُْنثَى 

. أن خيلى مهمالً ، فال يؤمر وال ينهى : أي » أن يترك ُسدى « أيظن ابن آدم : ، أي } أََيْحَسُب اإلنسان { : قوله 
  .قاله ابن زيد وجماهد 

إبل : مهمالً ، يقال : ومعناه » يترك « حال من فاعل » سدى « أن يترك يف قربه أبداً كذلك ال يبعث ، و : وقيل 
  .مهملة : سدى ، أي 

  ]املتقارب : [ وقال الشاعر 
  ِن ما خلَق اللَُّه َشْيئاً ُسَدى... وأقِْسُم باللَِّه َجْهَد الَيِمي  - ٥٠١٦

جعله مبنزلة الضائع عند املسدى : مهمالً ، وأسديت حاجيت ، أو ضيعتها ، ومعىن أسدى إليه معروفاً ، أي : أي 
  .إليه ال يذكره وال مين به عليه 

  .رجوعاً إىل اإلنسان » يك « اء من حتت يف على الي: العامة . } أَلَْم َيُك ُنطْفَةٌ { : قوله 
  .بتاء اخلطاب ، على االلتفات إليه توبيخاً له : واحلسن 

  .بالياء من حتت » ُيمَْنى « : قرأ حفص . } مِّن مَّنِيٍّ ميىن { : وقوله 
  :وفيه وجهان 



  .فتكون اجلملة يف حمل جر  -أي يصب  -أن الضمري عائد على املين : أحدمها 
  .قاله أبو البقاء . أنه يعود للنطفة ، ألن تأنيثها جمازّي؛ وألهنا يف معىن املاء :  والثاين

  .وهذا إمنا يتمشى على قول ابن كيسان 
  ]املتقارب : [ وأما النحاة فيجعلونه ضرورة؛ كقوله 

  وال أْرَض أْبقلَ إْبقَاهلَا. ...  - ٥٠١٧
الضمري للنطفة ، فعلى هذه القراءة وعلى الوجه املذكور قبلها بالتاء من فوق على أن » ُتْمَنى « : وقرأ الباقون 

  .تكون اجلملة يف حمل نصب؛ ألهنا صفة املنصوب 
  فصل يف معىن اآلية

املاء القليل ، : إلراقة الدماء ، والنُّطفة » مىن « واملعىن من قطرة ما متىن يف الرحم ، أي تراق فيه ، ولذلك مسيت 
قطر ، أي أمل يك ماء قليالً يف صلب الرجل وترائب املرأة ، فنبه تعاىل هبذا على خسة : نطف املاء ، أي : ويقال 
  .فسواه تسوية ، وعدله تعديالً جبعل الروح فيه : أي } فََخلََق فسوى { : مث قال تعاىل . قدره 
  .فخلق فقد فسوى فعدل : وقيل 
  .بن عباس ومقاتل قاله ا. فكمل أعضاءه » فسوى « نفخ فيه : أي » فخلق « : وقيل 

  .من اإلنسان : أي } فََجَعلَ ِمْنهُ { 
  .الرجل واملرأة : أي » الزوجني ، الذكر واألنثى « من املين : وقيل 

جيوز أن يكونا بدلني من الزوجني على لغة من يرى إجراء املثىن إجراء املقصور ، } الذكر واألنثى { فقوله تعاىل 
  ] . ٦٣: طه [ نسب إليه هذه اللغة واالستشهاد على ذلك ومن ي» طه « وقد تقدم حتقيقه يف 

  فصل فيمن احتج باآلية على إسقاط اخلنثى
أن هذه اآلية وقرينتها » الشورى « وقد احتج هبذه اآلية من رأى إسقاط اخلنثى وقد مضى يف سورة : قال القرطيب 

  .إمنا خرجت خمرج الغالب 
؟ فاجلواب فيه إشارة إىل حقارة حاله ، كأنه قيل } من مّين ميىن { وله تعاىل يف ق» ميىن « : ما فائدة قوله : فإن قيل 

إال أنه عرب  -تعاىل  -إنه خملوق من املين الذي جيري جمرى النَّجاسة ، فال يليق مبثل هذا أن يتمرد عن طاعة اهللا : 
  -ما الصالة والسالم عليه -» عيسى ومرمي « عن هذا املعىن على سبيل الرمز ، كما يف قوله تعاىل يف 

  .واملراد منه قضاء احلاجِة ]  ٧٥: املائدة [ } كَاَنا َيأْكُالَنِ الطعام { 
  .أليس الذي قدر على خلق هذه النسمة من قطرة ماء : أي } أَلَْيَس ذَِلكَ َبقَاِدرٍ { : قوله تعاىل 

  .هذه قراءة العامة و» ليس « زائدة يف خرب » باء « اسم فاعل جمرور ب » بقَادرٍ « : وقوله 
  .فعالً مضارعاً » يقدر « : وقرأ زيد بن علي 

  .ألن الفتحة خفيفة على حرف العلة » أن « ب » حيىي « على نصب : والعامة 
. بسكوهنا ، فإما أن يكون خفف حرف العلة حبذف حرف اإلعراب : وقرأ طلحة بن سليمان والفياض بن غزوان 

  .لوقف ، ومجهور النَّاس على وجوب فك اإلدغام وإما أن يكون أجرى الوصل جمرى ا
  .لئال جيمع بني ساكنني لفظاً وتقديراً : قال أبو البقاء 

يعين أن احلاء ساكنة ، فلو أدغمنا لسكنا الياء األوىل أيضاً لإلدغام ، فيلتقي ساكنان لفظاً ، وهو متعذر النطق ، 
  .فهذان ساكنان لفظاً 



الناس جوز اإلدغام يف ذلك ، وقراءته أن ُيْحيِّ ، وذلك أنه ملا أراد اإلدغام نقل  تقديراً؛ فإن بعض: وأما قوله 
حركة الياء األوىل إىل احلاء فأدغمها فالتقى ساكنان ، احلاء ألهنا ساكنة يف األصل قبل النقل إليها والياء؛ ألن 

  ]الكامل : [ ر حركتها نقلت من عليها إىل احلاء؛ واستشهد الفراء هلذه القراءة بقول الشاع
ألن حركة الياء عارضة إذ : فال يدغمونه ألبتة قالوا » البصرة « وأما أهل ... َتْمِشي بُِسدَّة َبْيتَها فَُتعّي  - ٥٠١٨

  .هي لإلعراب 
وقد أمجعوا على عدم اإلدغام يف حال الرفع ، وأما يف حال النصب فقد أجازه الفرَّاء ألجل حترك الياء : وقال مكي 

  .، وهو ال جيوز عند البصريني ، ألن احلركة عارضة  الثانية
فهذا » فتعّي « : ادعاؤه اإلمجاع مردود بالبيت الذي تقدم إنشاده عن الفراء ، وهو قوله : قال شهاب الدين 

  .« مرفوع وقد أدغم ، وال يبعد ذلك ألنه ملا أدغم ظهرت تلك احلركة لسكون ما قبل الياء باإلدغام 
  يةفصل يف معىن اآل

أن يعيد هذه األجسام كهيئتها : املعىن الذي قدر على خلق هذه النسمة من قطرة ماء قادر على أن حييي املوتى أي 
  .للبعث بعد البِلَى 

  .» « ُسبَحاَنَك اللَُّهمَّ وَبلَى « : أنَّه كَانَ إذَا قَرأَها ، قال » روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ومن قرأ « ُسْبحَانَ ربِّّي األْعلَى » : إماماً كان أو غريه فليقل } سَبِّحِ اسم َربَِّك األعلى { أ من قر: وقال ابن عباس 

  .سبحانك اللهم بلى ، إماماً كان أو غري : إىل آخرها فليقل ]  ١: القيامة [ } الَ أُقِْسُم بَِيْومِ القيامة { : 
َمَن قََرأ ُسورةَ » : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثعليب عن أّيب بن كعب 

وِه اخلَالئقِ َيْوَم الِقيامةِ َشهِدُت أَنا وجِْبريلُ لَُه َيْوَم الِقَياَمِة أنه كَانَ ُمؤِمناً بِيوم الِقياَمِة وَجاَء َووْجهُه ُيسِْفُر َعن ُوُج
  .واهللا أعلم وأحكم « الِقياَمةِ 

إِنَّا َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة أَْمشَاجٍ َنْبَتِليِه فََجَعلَْناهُ ) ١(ْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهرِ لَْم َيكُْن شَْيئًا َمذْكُوًرا َهلْ أََتى َعلَى الْإِ
  ) ٣(إِنَّا َهَدْينَاُه السَّبِيلَ إِمَّا َشاِكًرا َوإِمَّا كَفُوًرا ) ٢(َسِميًعا َبِصًريا 

  :هذه وجهان » هل « يف } أتى َعلَى اإلنسان َهلْ { : قوله تعاىل 
هو ممن يسال لغرابته أأتى عليه حني من الدهر مل يكن كذا فإنه : أهنا على باهبا من االستفهام احملض ، أي : أحدمها 

  .كذا قاله أبو حيان . أتى عليه ذلك وهو باحلال املذكورة : يكون اجلواب 
واألحسن أن تكون على باهبا لالستفهام الذي معناه التقرير : االستفهام  وقال مكي يف تقرير كوهنا على باهبا من

من أحدثه بعد : نعم قد مضى دهر طويل ال إنسان فيه ، فيقال له : وإمنا هو تقرير ملن أنكر البعث فال بد أن يقول 
َولَقَْد َعِلْمُتُم النشأة { : أن مل يكن وكونه بعد عدمه ، كيف ميتنع عليه بعثه ، وإحياؤه بعد موته ، وهو معىن قوله 

فهال تذكرون ، فتعلمون أن من أنشأ شيئاً بعد أن مل يكن قادراً : أي ]  ٦٢: الواقعة [ } األوىل فَلَْوالَ َتذَكَُّرونَ 
  .على إعادته بعد موته وعدمه انتهى 

االستفهام ال يرد من الباري  فقد جعلها الستفهام التقرير ال لالستفهام احملض ، وهذا هو الذي جيب أن يكون؛ ألن
  .على هذا النحو وما أشبهه  -تعاىل  -

تكون » هل « : قال الفرَّاء » قد « أهنا مبعىن : قال الكسائي والفراء وأبو عبيدة وحكي أيضاً عن سيبويه : والثاين 
هل : حد أن تقول بأنك أعطيته ، واجل: هل أعطيتك؟ تقرره : جحداً وتكون خرباً ، فهذا من اخلرب؛ ألنك تقول 



  .يقدر أحد على مثل هذا؟ 
  ]البسيط : [ ؛ بدليل قوله »أهل « : يف االستفهام خاصة ، واألصل » قد « مبعىن » هل « : وقال الزخمشري 

  أَهلْ َرأْوَنا بَواِدي الِقفِّ ِذي األكَمِ؟... َساِئلْ فََوارَِس يَْربُوعٍ ِلشدَّتَِنا  -٥٠١٩
» حني من الدهر مل يكن « التقرير والتقريب مجيعاً ، أي أتى على اإلنسان قبل زمان قريب  أقد أتى ، على: فاملعىن 

  .شيئاً منسّياً غري مذكور انتهى : أي } َشْيئاً مَّذْكُوراً { فيه 
» قد « ال تكون مبعىن » هل « يعين املفهوم من االستفهام ، وهو الذي فهمه مكي من نفس » على التقرير « فقوله 

  .ومعها استفهام لفظاً كالبيت املتقدم ، أو تقريراً كاآلية الكرمية إال 
من غري هذا القَْيِد » قد « وغريه قد جعلها مبعىن . قد قام ، من غري استفهام مل جيز : هل جاء زيد ، يعين : فلو قلت 

.  
 للتأكيد ، وحسن ذلك اختالف وبعضهم ال جييز ذلك ألبتة ويتأول البيت املتقدم على أنه مما مجع فيه بني حريف معىن

  ]الطويل : [ لفظهما؛ كقوله 
وهي مؤكدة هلا ، وإذا كانوا قد أكدوا مع اتفاق » عن « فالباء مبعىن ... فأْصَبْحَن ال َيسْألنَنِي َعْن بَِما بِِه  -٥٠٢٠

  ]الوافر : [ اللفظ؛ كقوله 
  ا بِهِْم أَبداً َدَواُءوال ِللَم... ال ُيلْفَى ِلَما بِي  -واللَِّه  -فَالَ  -٥٠٢١

، وبقي على الزخمشري قيد آخر ، » قد « فألن يؤكد مع اختالفه أحرى ، ومل يذكر الزخمشري غري كوهنا مبعىن 
قد « ألن » قد « على مجلة امسية استحال كوهنا مبعىن » هل « يف اجلمل الفعلية ، ألنه مىت دخلت : وهو أن يقول 

  .خمتصة باألفعال » 

  .ال تباشر األمساء » قد « وعندي أن هذا ال يرد ألنه تقرر أن : الدين قال شهاب 
  فصل يف املراد باإلنسان املذكور يف اآلية

وهو مروي عن ابن  -عليه الصالة والسالم  -إن املراد باإلنسان هنا آدم : قال قتادة والثوري وعكرمة والشعيب 
  .عباس 
  .} إِنَّا َخلَقَْنا اإلنسان ِمن نُّطْفٍَة { : عاىل بنو آدم لقوله ت: املراد باإلنسان : وقيل 

  .فاإلنسان يف املوضعني واحد وعلى هذا فيكون نظم اآلية أحسن 
  }ِحٌني مَِّن الدهر { : وقوله 

قال ابن عباس يف رواية الضحاك أنه خلق من طني فأقام أربعني سنة ، مث من محإ مسنون أربعني سنة ، مث من صلصال 
  .فتم خلقه يف مائة وعشرين سنة ، مث نفخ فيه الروح  أربعني سنة ،

أن احلني املذكور هاهنا هو الزمن الطويل املمتد الذي ال :  -رضي اهللا عنه  -وحكى املاوردي عن ابن عباس 
  .يعرف مقداره 
م الست اليت خلق اهللا تبارك وتعاىل كل األشياء ما يرى وما ال يرى من دواّب الرب والبحر يف األيا: وقال احلسن 

{ : فهو كقوله تعاىل  -عليه الصالة والسالم  -فيها السماوات واألرض ، وآخر ما خلق آدم  -تعاىل  -خلق اهللا 
  .} لَْم َيكُن َشْيئاً مَّذْكُوراً 

إن الطني والصلصال واحلمأ املسنون قبل نفخ الروح فيه ما كان إنساناً ، واآلية تقتضي أنه مضى على : فإن قيل 
  .مع أنه يف ذلك احلني ما كان شيئاً مذكوراً } حٌني من الدَّْهرِ { سان حال كونه إنساناً اإلن



أن الطني والصلصال إذا كان مصوراً بصورة اإلنسان ، ويكون حمكوماً عليه بأنه سينفخ فيه الروح ، : فاجلواب 
لناطقة ، وأهنا موجودة قبل وجود األبدان إن اإلنسان هوالنَّفس ا: ويصري إنساناً صح تسميته بأنه إنسان ، ومن قال 

فاإلشكال عنهم زائل ، واعلم أنَّ الغرض من هذا التنبيه على أن اإلنسان حمدث ، وإذا كان كذلك فال بد من 
  .حمدث قادر 

  :يف هذه اجلملة وجهان » مل يكن « : قوله 
  .يف هذه احلال أهنا يف موضع نصب على احلال من اإلنسان أي هل أتى عليه حني : أحدمها 
حني مل يكن فيه شيئاً : بعد نعت ، وعلى هذا فالعائد حمذوف ، تقديره » حني « أهنا يف موضع رفع نعتاً ل : والثاين 

  .واألول أظهر لفظاً ومعىن . مذكوراً 
  فصل يف تفسري اآلية

  .يف السماء وال يف األرض  ال: } لَمْ َيكُن شَْيئاً مَّذْكُوراً { : روى الضحاك عن ابن عباس يف قوله تعاىل 
كان جسداً مصوراً تراباً وطيناً ال يعرف وال يذكر ، وال يدري ما امسه وال ما يراد به مث نفخ فيه الروح : وقيل 

  .قاله الفراء وقطرب وثعلب . فصار مذكوراً 
ه ، ومل خيلق حيواناً بعده ، ومن قال ألنه خلقه بعد خلق احليوان كل} لَْم َيكُن َشْيئاً مَّذْكُوراً { : وقال حيىي بن سالم 

فاملراد باحلني تسعة أشهر مدة احلمل يف  -عليه الصالة والسالم  -إنَّ املراد من اإلنسان اجلنس من ذرية آدم : 
  .إذ كان مضغة وعلقة؛ ألنه يف هذه احلالة مجاد ال خطر له } لَْم َيكُن شَْيئاً مَّذْكُوراً { بطن أمه 

ليتها متَّت فال نبتلى ، أي ليت املدة اليت أتت على آدم : ملا قرأ هذه اآلية  -رضي اهللا عنه  -يق وقال أبو بكر الصد
رجالً  -رضي اهللا عنه  -مل يكن شيئاً مذكوراً متت على ذلك فال يلد وال يبتلى ، أوالده ، ومسع عمر بن اخلطاب 

  .ليتها متّت : فقال } ن َشْيئاً مَّذْكُوراً َهلْ أتى َعلَى اإلنسان ِحٌني مَِّن الدهر لَْم َيكُ{ : يقرأ 
من ماء يقطر وهو املّين ، وكل ماء : أي » من ُنطْفَة « يعين ابن آدم من غري خالف . } إِنَّا َخلَقَْنا اإلنسان { : قوله 

  ]الرجز : [ قليل يف وعاء ، فهو نطفة؛ كقول عبد اهللا بن رواحة يعاتب نفسه 
  َهلْ أْنِت إالَّ ُنطفةٌ ِفي َشنِّه؟... َرِهَني اجلَنَّْه َما ِلي أَراِك َتكْ -٥٠٢٢
  .نطف ونطاف : ومجعها 

} َرفَْرٍف ُخْضرٍ { : ووقع اجلمع نعتاً ملفرد؛ ألنه يف معىن اجلمع كقوله تعاىل » ُنطْفٍَة « نعت ل : » أْمشَاجٍ « : قوله 
  .فت باجلمع أو جعل جزء من النطفة نطفة ، فاعترب ذلك فوص]  ٧٦: الرمحن [ 

كُبرمةٍ أعشارٍ وُبرٍّ أكباش وثوب أخالق وأرضٍ يباب وهي الفاظ مفردة غري » ُنطْفٍة أمشاج « : وقال الزخمشري 
  ]الوافر : [ نطفة مشج؛ قال الشماخ : مجوع ولذلك وقعت صفات لألفراد ، ويقال 

  ُنيَعلى َمشجٍ ُساللُتُه َمهِ... طَوْت أْحَشاَء ُمرِْتَجٍة لوقٍت  -٥٠٢٣
  .أن يكون تكسرياً له بل مها مثالن يف اإلفراد لوصف املفرد هبما » أْمَشاجٍ « وال يصح يف 

  .بالكسر » مشج « مجع » أمشاج « فقد منع أن يكون 
  .ال يكون مفرداً » أفعاالً « وقوله خمالف لنص سيبويه والنحويني على أن : قال أبو حيان 

» أفعال « إال أن يكسر عيله امساً للجميع ، وما ورد من وصف املفرد ب » ال أفَْع« وليس يف الكالم : قال سيبويه 
  .تأولوه انتهى 

يوصف به املفرد ، يعين التأويل ذكرته من أهنم جعلوا : مفرداً ، إمنا قال » أفعاالً « هو مل جيعل : قال شهاب الدين 



  .مها باجلمع كل قطعة من الُبْرمة ُبْرمة ، وكل قطعة من الربد برداً ، فوصفو
بفتحتني أو مشج كعدل وأعدال ، أو مشيج » َمَشج « األخالط ، وأحدها : » األمشاج « : وقال أبو حيان 

  ]الرجز [ قاله ابن العريب؛ وقال رؤبة . كشريف وأشراف 
  مل ُيكَْس جِلْداً ِمْن دمٍ أْمشَاجِ... َيطَْرْحَن كُلَّ مُعجلٍ مشَّاجِ  -٥٠٢٤

  ]الوافر : [ لسهم هلم بأنه قد نفذ يف الرمية فالتطخ ريشه وفوقاه بدم يسري وقال اهلذيلُّ يصف ا
  ِخالُف النَّْصلِ سيطَ بِِه مشيُج... كَأنَّ الرِّيَش والفُوقْينِ ِمْنُه  -٥٠٢٥
  .انتهى » خملوط « ، وممشوج ك » خليط « َمَشج ميُشج مشجاً إذا خلط ، فمشيج ك : ويقال 

  .كعدل ، وقد تقدم أن الزخمشري منع من ذلك » شيج م« فجوز أن يكون مجعاً ل 
  .» ومشجه ومزجه مبعىن ، من نطفة قد امتزج فيها املاَءانِ « : وقال الزخمشري 

خلطته ، فهو ممشوج ومشيج ، مثل خملواط وخليط ، وهو هنا : مشجت هذا هبذا أي : ويقال : وقال القرطيب 
ك أنَّ املرأة إذا بلغت ماء الرجل وحبلت أمسك حيضها ، فاختلطت اختالط النطفة بالدم ، وهو دم احليض ، وذل

  .النُّطفة بالدم 
  .اختالط ماء الرجل وماء املرأة ، والدم والعلقة : أمشاج : وقال الفراء 

خيتلط : األمشاج يف احلمرة ، والبياض يف احلمرة ، وعنه أيضاً قال : قال  -رضي اهللا عنهما  -روي عن ابن عباس 
رجل وهو أبيض غليظ مباء املرأة وهو أصفر رقيق ، فيخلق الولد فما كان من عصب وعظم وقوة فهو من ماء ماء ال

  .الرجل ، وما كان من حلم وشعر فهو من ماء املرأة 
  .» وقد روي هذا مرفوعاً؛ ذكره البزار « : قال القرطيب 

  .أمشاجها عروق املضغة : وعن ابن مسعود 
  .بيضاء ومحراء ، ونطفة املرأة خضراء وصفراء  نطفة الرجل: وقال جماهد 

خلق من ألوان ، خلق من تراب مث من ماء الفرج والرحم وهي نطفة مث علقة ، مث مضغة مث عظم : وقال ابن عباس 
  .مث حلم ، وحنوه 

  .لعظام حلماً طوراً نطفة ، وطوراً علقة ، وطوراً مضغة ، وطوراً عظاماً ، مث يكسو ا: هي أطوار اخللق : قال قتادة 
جعل يف النطفة أخالطاً من الطَّبائع اليت تكون يف اإلنسان من احلرارة  -تعاىل  -إن اهللا : وقيل : قال ابن اخلطيب 

  .من نطفة ذات أمشاج ، فحذف املضاف ومت الكالم : والربودة ، والرطوبة واليبوسة ، والتقدير 
  :جيوز يف هذه اجلملة وجهان . » نبتليه « : قوله 

  .خلقناه حال كوننا مبتلني له : أهنا حال من فاعل خلقنا ، أي : أحدمها 
أهنا حال من اإلنسان ، وصح ذلك ألن يف اجلملة ضمريين كل منهما يعود على ذي احلال ، مث هذه احلال : والثاين 

وأن تكون مقدرة إن  نصرفه يف بطن أمه نطفة مث علقة كما قال ابن عباس» نبتليه « أن تكون مقارنة إن كان معىن 
  .كان املعىن نبتليه خنتربه بالتكليف؛ ألنه وقت خلقه غري مكلف 

  .» وجيوز أن يكون ناقلني له من حال إىل حال ، فسمي بذلك ابتالء على طريق االستعارة « : وقال الزخمشري 
  .» وهذا معىن قول ابن عباس املتقدم « : قال شهاب الدين 

جعلنا له ذلك لالبتالء ، : إننا جعلناه مسيعاً بصرياً لنبتليه ، أي : قدمي وتأخري ، واألصل يف الكالم ت: وقال بعضهم 
  .وهذا ال حاجة إليه 



  فصل يف تفسري قوله تعاىل نبتليه
ونظريه » جئتك أقضي حقك ، أي ألقضي حقك وآتيك أستمنحك كذا « : لنبتليه ، كقولك : » نبتليه « : قوله 

  }َتْمُنن َتسَْتكِْثُر َوالَ { : قوله تعاىل 

  .لتستكثر : أي ]  ٦: املدثر [ 
  :نقدر فيه االبتالء وهو االختبار ، وفيما خيترب به وجهان : خنتربه ، وقيل » نبتليه « : ومعىن 

  .خنتربه باخلري والشر : قال الكليب : أحدمها 
  .خنترب شكره يف السراء وصربه يف الضراء : قال احلسن : والثاين 
نكلفه؛ ليكون مأموراً بالطاعة ، ومنهياً : وقيل . قاله مقاتل رمحه اهللا . نكلّفه بالعمل بعد اخللق » َنْبَتِليه « : وقيل 

  .عن املعاصي 
  .} فََجَعلَْناُه َسِميعاً َبصِرياً { : وقوله 
ا يصح معه االبتالء وهو إنا خلقناه يف هذه األمشاج ال للعبث بل لالبتالء واالمتحان ، مث ذكر أنه أعطاه م: واملعىن 

جعلنا له مسعاً : السمع والبصر ، ومها كنايتان عن الفهم والتمييز ، ألن االبتالء ال يقع إال بعد متام اخللقة ، واملعىن 
ِلَم َتعُْبُد َما الَ { : يسمع به اهلدى وبصراً يبصر به اهلدى كما قال تعاىل حاكياً عن إبراهيم عليه الصالة والسالم 

العامل ، يقال : ، وبالبصري » َسْمعاً وطَاَعة « : وقد يراد بالسميع املطيع ، كقوله ]  ٤٢: مرمي [ } ُع َوالَ َيْبِصرُ َيْسَم
  .لفالن بصر يف هذا األمر : 

خصهما بالذكر؛ ألهنما أعظم احلواس  -تعاىل  -احلاسَّتان املعروفتان ، واهللا : املراد بالسمع والبصر : وقيل 
  .وأشرفهما 

بيَّنا له وعرفناه بطريق اهلدى والضالل واخلري والشر ببعث الرسل فآمن أو كفر : أي } إِنَّا َهَديَْناُه السبيل { : قوله 
.  

  .السبيل هنا خروجه من الرحم : وقال جماهد 
  .منافعه ومضاره اليت يهتدي إليها بطبعه وكمال عقله : وقيل 

  فصل يف ان العقل متأخر عن احلواس
أنه بعد أن ركبه وأعطاه احلواس الظاهرة والباطنة بني له سبيل اهلدى  -تعاىل  -أخرب اهللا : اخلطيب  قال ابن

واآلية تدل على أن العقل متأخر عن احلواس ، وهو كذلك مث ينشأ عنها عقائد صادقة أولية : والضالل ، قال 
  .م من اجلزء وهذه العلوم األولية هي العقل كعلمنا بان النفي واإلثبات ال جيتمعان وال يرتفعان ، وأن الكل أعظ

  .هذا يتعدى بنفسه وبالالم : قال الفراء 
  :نصب على احلال ، وفيه وجهان . } إِمَّا َشاِكراً { : قوله 

  .هديناه مبيناً له كلتا حالتيه : أي » َهَدْيَناهُ « أنه حال من مفعول : أحدمها 
  .وهي حال مقدرة : وقيل : قال أبو البقاء 

  .ألنه محل اهلداية على أول البيان له ويف ذلك الوقت غري متصف بإحدى الصفتني : قال شهاب الدين 
  .على اجملاز » السبيل « أنه حال من : والثاين 

وجيوز أن يكونا حالني من السبيل أي عرفناه السبيل ، إما سبيالً شاكراً ، وإما سبيالً كفوراً ، « : قال الزخمشري 
  .» ، فوصف السبيل بالشكر والكفر جمازاً ]  ١٠: البلد [ } َوَهَدْينَاُه النجدين { :  كقوله تعاىل



  .وقد تقدم خالف النحويني فيها » أو « وهي املرادفة ل » إما « والعامة على كسر مهزة 
بصريون؛ وهذا ال جييزه ال« : مث قال » ما « الشرطية زيدت بعدها » إن « : ونقل مكي عن الكوفيني أن هاهنا 

، ]  ٦: التوبة [ } َوإِنْ أََحٌد مَِّن املشركني { : الشرطية ال تدخل على األمساء إالَّ أن يضمر فعل حنو « إن » ألن 
  .انتهى » ، وأيضاً ال دليل على الفعل « شاكر » وال يصح إضمار الفعل ، وميكن أن يضمر فعل ينصب 

» شاكراً « مع إضمار الفعل ، وميكن أن يضمر فعل ينصب » اً شاكر« ال نسلم أنه يلزم رفع : قال شهاب الدين 
  .إنا خلقناه شاكراً فشكوراً ، وإنا حلقناه كافراً فكفوراً : تقديره 

  :بفتحها ، وفيه وجهان : وقرأ أبو السمال ، وأبو العجاج 
  ]الطويل : [ أهنا العاطفة وأهنا لغة ، وبعضهم فتح اهلمزة؛ وأنشدوا على ذلك : أحدمها 
  وأمَّا َصَبا جُنحِ الَعِشيِّ َهُبوُب... ُتنفِّخَُها أمَّا ِشمالٌ َعرِيَّةٌ  -٥٠٢٦

  .بفتح اهلمزة 
  ]البسيط [ وجيوز مع فتح اهلمزة إبدال ميمها األوىل ياء؛ قال 

  .وحذف الواو بينهما ... أْيَما إلَى َجنَّةٍ أْيَما إىل َنارِ  -٥٠٢٧
  .وجواهبا مقدر  التفصيلية» إما « أهنا : والثاين 

إما شاكراً فبتوفيقنا ، وإما كفوراً فبسوء اختياره انتهى ، ومل يذكر : وهي قراءة حسنة ، واملعىن : قال الزخمشري 
  .غريه 

  فصل يف الكالم على اآلية
شاده فقد كلما يتعلق هبداية اهللا تعاىل وإر: إنّ املعىن : حاالن » شاكراً وكفوراً « قال ابن اخلطيب بعد حكايته أن 

  .مت حاليت الكفر واإلميان 
  .سواء كان شاكراً أو كان كفوراً : والتقدير » كان « بإضمار » شاكراً وكفوراً « وانتصب : وقيل 
معناه إن هديناه السبيل ليكون إما شاكراً وإما كفوراً ، أي يتميز شكره من كفره ، وطاعته من معصيته : وقيل 

وجماز هذه الكلمة على هذا التأويل : قال القفال ]  ٢: امللك [ } ْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً ِلَيْبلَُوكُ{ : كقوله تعاىل 
فتحذف الفاء ، وقد حيتمل أن يكون ذلك على » قد نصحت لك إن شئت فاقبل ، وإن شئت قاترك « : كقولك 

{ نا قد أعتدنا للكافرين كذا قوله إنا هديناه السبيل ، فإن شاء فليشكر ، وإن شاء فليكفر فإ: جهة الوعيد ، أي 
  ] . ٢٩: الكهف [ } َوقُلِ احلق ِمن رَّبِّكُْم فََمن َشآَء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشآَء فَلَْيكْفُْر 

  .حاالن من السبيل ، فإن شاء فليشكر ، وإن شاء فليكفر : وقيل 
 كفوراً ، ووصف السبيل بالشكر حاالن من السبيل ، أي عرفناه السبيل إما سبيالً شاكراً وإما سبيالً: وقيل 

  .والكفر جماز 
  .وهذه األقوال الئقةٌ مبذهب املعتزلة : قال ابن اخلطيب 

: يف هذه اآلية كما يف قوله تعاىل » إما « وقيل قول اخلامس مطابق ملذهب أهل السنة واختاره الفراء وهو أن تكون 
إنا هديناه السبيل ، مث جعلناه تارة شاكراً ، وتارة : والتقدير ]  ١٠٦: التوبة [ } إِمَّا يَُعذُِّبُهْم َوإِمَّا َيُتوُب َعلَيْهِْم { 

هذا التأويل باطل لتهديده الكفار بعد هذه اآلية بقوله : كفوراً ويؤيده قراءة أيب السمال املتقدمة ، قالت املعتزلة 
ولو كان كفر الكافر من اهللا وخبلقه ملا جاز ]  ٤: اإلنسان [ } َوَسعِرياً إِنَّآ أَْعَتْدَنا ِللْكَافِرِيَن َسالَِسالَ َوأَغْالَالً { تعاىل 

هدى مجيع املكلفني ، سواء آمن أو كفر ،  -تعاىل  -منه أن يهدده عليه ، وملا بطل هذا التأويل األول ، وهو أنه 



  .وهبذا بطل قول اجملربة 
 كلفه بأن يؤمن فقد كلفه باجلمع بني العلم بعدم اإلميان ملا علم من الكافر أنه ال يؤمن ، مث -تعاىل  -بأنه : وأجيب 

ووجود اإلميان ، وهذا تكليف باجلمع بني متنافيني ، فإن مل يصر هذا عذراً يف سقوط التهديد والوعيد جاز ايضاً أن 
هواحلق ، خيلق الكفر فيه ، وال يصري ذلك عذراً يف سقوط التهديد والوعيد ، فإذا ثبت هذا ظهر أن هنا التأويل 

  .وبطل تأويل املعتزلة 

  فصل يف مجعه تعاىل بني الشاكر والكفور
مجع بني الشاكر والكفور ومل جيمع بني الشكور والكفور مع اجتماعهما يف معىن املبالغة نفياً « : قال القرطيب 

املبالغة ، ومل ينتف عن  ال يؤّدى فانتفت عنه -تعاىل  -للمبالغة يف الشكر ، وإثباتاً هلا يف الكفر؛ ألن شكر اهللا 
  .» الكفر املبالغة فقلَّ شكره لكثرة النعم عليه وكثرة كفره وإن قلّ مع اإلحسان إليه ، حكاه املاوردي 

َعْيًنا َيشَْرُب ) ٥(افُوًرا إِنَّ الْأَبَْراَر َيشَْرُبونَ ِمْن كَأْسٍ كَانَ ِمزَاُجَها كَ) ٤(إِنَّا أَعَْتدَْنا ِللْكَافِرِيَن َسلَاِسلَ َوأَغْلَالًا َوَسِعًريا 
َوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ) ٧(ُيوفُونَ بِالنَّذْرِ وََيَخافُونَ َيْوًما كَانَ شَرُُّه ُمْسَتطًِريا ) ٦(بَِها ِعَباُد اللَِّه ُيفَجُِّروَنَها تَفْجًِريا 

إِنَّا َنَخاُف ِمْن َربَِّنا َيْوًما ) ٩(ْجِه اللَِّه لَا ُنرِيُد ِمْنكُْم َجَزاًء وَلَا ُشكُوًرا إِنََّما ُنطِْعُمكُْم ِلَو) ٨(ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوأَسًِريا 
َوَجَزاُهْم بَِما صََبُروا َجنَّةً َوحَرِيًرا ) ١١(فََوقَاُهُم اللَُّه َشرَّ ذَِلكَ الَْيْومِ َولَقَّاُهْم َنْضَرةً َوُسُروًرا ) ١٠(َعُبوًسا قَْمطَرِيًرا 

وََدانَِيةً َعلَيْهِْم ِظلَالَُها وَذُلِّلَْت قُطُوفَُها َتذِْليلًا ) ١٣(ُمتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى الْأََراِئِك لَا َيَرْونَ ِفيَها َشْمًسا َولَا زَْمَهرِيًرا ) ١٢(
َوُيْسقَْونَ ) ١٦(ِمْن ِفضٍَّة قَدَُّروَها َتقِْديًرا  قَوَارِيَر) ١٥(َوُيطَاُف َعلَْيهِمْ بِآنَِيٍة ِمْن ِفضٍَّة َوأَكْوَابٍ كَاَنْت قَوَارِيَرا ) ١٤(

َوَيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ إِذَا َرأَْيَتُهمْ ) ١٨(َعيًْنا ِفيَها ُتسَمَّى َسلْسَبِيلًا ) ١٧(ِفيَها كَأًْسا كَانَ ِمزَاُجَها زَْنَجبِيلًا 
َعاِليَُهْم ثَِياُب ُسْنُدسٍ ُخْضٌر وَإِْسَتبَْرقٌ ) ٢٠(ا َرأَْيتَ ثَمَّ َرأَْيَت َنِعيًما َوُملْكًا كَبًِريا َوإِذَ) ١٩(َحِسبَْتُهْم لُْؤلًُؤا مَْنثُوًرا 

  ) ٢٢(إِنَّ َهذَا كَانَ لَكُْم َجَزاًء َوكَانَ َسعُْيكُْم َمْشكُوًرا ) ٢١(َوُحلُّوا أََساوَِر ِمْن ِفضٍَّة َوَسقَاُهْم رَبُُّهْم َشرَاًبا طَُهوًرا 

  .} إِنَّآ أَعَْتدَْنا ِللْكَافِرِيَن َسالَِسالَ { : قوله تعاىل 
  .بغري تنوين : والباقون » َسالِسالً « قرأ نافع والكسائي ، وهاشم وأبو بكر ، 

  .ووقف هؤالء ، ومحزة ، وقنبل عليه باأللف بال خالف 
  .وقفوا باأللف بال خالف : والباقون  -يعين بال ألف  -باأللف وبدوهنا : وابن ذكوان والبزي وحفص 

فقد حتّصل من هذا أن القراء على أربع مراتب ، منهم من ينون وصالً ويقف باأللف وقفاً بال خالف ومها محزة 
وقنبل ، ومنهم من مل ينون ويقف باأللف بال خالف ، وهو أبو عمرو وحده ، ومنهم من مل ينون ويقف باأللف تارة 

  .وحفص والبزي ، فهذا ضبط ذلك  وبدوهنا أخرى ، وهم ابن ذكوان
  :فذكروا له أوجهاً » َسالِسل « فأما التنوين يف 

  .أنه قصد بذلك التناسب؛ ألن ما قبله وما بعده منون منصوب : منها 
« حكوا عن بعض العرب أهنم يصرفون مجيع ما ال ينصرف إال » الكوفة « أن الكسائي وغريه من أهل : ومنها 

  .» أفعل منك 
مسعنا من العرب من يصرف كل ما ال ينصرف؛ ألن األصل يف األمساء الصرف ، وترك الصرف : خفش قال األ

إنَّكُنَّ « : ، ويف احلديث » صواحب وصواحبات « : لعارض فيها ، وأن هذا اجلمع قد مجع وإن كان قليالً قالوا 



  ]الرجز : [ ؛ وقال » لصَواِحباُت يُوُسف 
  .مجع تصحيح املذكر » أيامن « فجمع ... َيامِنيَنا قَْد َجرِت الطَّْيُر أ -٥٠٢٨

  ]الكامل : [ وأنشدوا 
  ُخضَع الرِّقابِ نَواِكس األْبصَارِ... وإذَا الرِّجالُ َرأوا َيزيَد َرأيْتُهْم  -٥٠٢٩

وبعدها ياء تظهر خطًّا ال لفظاً اللتقاء الساكنني ، وهذا على رواية كسر السني ، » نواكس « بكسر السني من 
  .واألشهر فيها نصب السني ، فلما مجع شابه املفردات فانصرف 

باأللف ، رواه أبو عبيد ، ورواه قالون عن نافع ، وروى » الكوفة « و » اِحلَجاز « أنه مرسوم يف إمام : ومنها 
  .أيضاً » البصرة « بعضهم ذلك عن مصاحف 

  :فيه وجهان : وقال الزخمشري 
  .الً من حرف اإلطالق ، وجيري الوصل جمرى الوقف أن تكون هذه النون بد: أحدمها 
  .أن يكون صاحب هذه القراءة ممن ضري برواية الشعر ومرن لسانه على صرف ما ال ينصرف : والثاين 

ويف هذه العبارة فظاظة وغلظة ، ال سيما على مشيخة اإلسالم ، وأئمة العلماء األعالم ، « : قال شهاب الدين 
  .» هر ووقف هؤالء باأللف ظا

  .وأما ملن مل ينونه فظاهر ، ألنه على صيغة منتهى اجلموع 
ال يقدح؛ ألن احملذور مجع التكسري ، وهذا مجع تصحيح ، وعدم » صواحبات ، وأيامنني « قد مجع حنو : وقوهلم 

  .وأما من مل ينون ووقف باأللف فاتباعاً للرسم الكرمي كما تقدم . وقوفهم باأللف واضح أيضاً 
  .فإن الروم يف املفتوح ال جيوزه القراء ، والقارئ قد يبني احلركة يف وقفه فأتوا باأللف ليبني منها الفتحة :  وأيضاً

: والسالسل  -رضي اهللا عنه  -باأللف ، يعين عمر بن اخلطاب » َرأْيُت ُعَمراً « : وروي عن بعضهم أنه يقول 
  .» احلاقة « ها يف سورة مجع سلسلة وهي القيود يف جهنم ، وقد تقدم الكالم عن

  فصل
حال الفريقني ، وأنه تعبد العقالء ، وكلّفهم ومكّنهم مما أمرهم فمن كفر فله العقاب ، ومن  -هاهنا-اعلم أنه بّين 

{ : وحد وشكر فله الثَّواب ، واالعتداد هو اعتداد الشَّيء حىت يكون عتيداً حاضراً مىت احتيج إليه ، كقوله تعاىل 
وقد تقدم الكالم يف السعري . مجع غل ، تغلّ هبا أيديهم إىل أعناقهم : ، واألغالل ]  ٢٣: ق [ } يَّ َعِتيدٌ هذا َما لََد

  .أيضاً 
ملا ذكر ما أعد للكافرين ذكر ما أعد للشاكرين ، واألبرار . اآلية } إِنَّ األبرار َيْشَرُبونَ ِمن كَأْسٍ { : قوله تعاىل 

  .هو من امتثل أمر اهللا تعاىل بّر ، و: أهل الصدق ، واحدهم 
  .» شاهد وأشهاد « : مثل » بار « مجع : املوحد ، واألبرار : الرب : وقيل 
  .» هنر وأهنار « : مثل » بر « هو مجع : وقيل 
الربرة ، وفالن يربُّ خالقه ويتربره أي يطيعه ، واألم برة : األبرار ، ومجع البار : ومجع الرب : » الصحاح « ويف 
  .ا بولده

األبْرَاَر؛  -َتعالَى  -إنَّما مسَّاُهم اهللاُ « : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  -رضي اهللا عنه  -وروى ابن عمر 
  .» ألنَُّهْم َبرُّوا اآلَباَء واألبناَء ، كما أنَّ ِلوالديَك َعلَْيَك حقًّا ، كذَلكَ لَوَلدَك َعلْيَك حقًّاً 

  .الذَّرَّ  الرب الذي ال يؤذي: وقال احلسن 



  .» األْبرَاُر الَّذيَن ال ُيؤذَُون أَحداً « : األبرار الذين يؤّدون حق اهللا ، ويوفون بالنذر ، ويف احلديث : وقال قتادة 
  .من إناء فيه الشراب : أي . } َيْشَرُبونَ ِمن كَأْسٍ { 

  .يريد اخلمر : قال ابن عباس 
  .مل يسمَّ كأساً اإلناء فيه الشراب ، وإذا : والكأس يف اللغة 

خلطه خيلطه : مزجه ميزجه مزجاً أي : خيلط ، يقال : ما ميزج به أي : املزاج } كَانَ ِمزَاُجَها كَافُوراً { : قوله تعاىل 
  .خلطاً 

  ]الوافر : [ قال حسان 
  َيكونُ َمزَاجَها َعسلٌ وَماُء... كَأنَّ َسبَيئةً من َبْيِت َرأسٍ  -٥٠٣٠

وهو ما ميازجه من الصفراء والسوداء واحلرارة : ملا يقاوم به الشيء ، ومنه مزاج البدن فاملزاج كالقِوام اسم 
  .والربودة 

طيب معروف ، وكأن اشتقاقه من الكفر ، وهو الستر ألنه يغطي األشياء برائحته ، والكافور : » الكافور « و 
  .كمائم الشجر الذي يغطّي مثرهتا : أيضاً 

غامسته يف املاء : من الكفر كالّناقور من النَّقر ، والغاُموس من الغمس ، تقول » فاعول  «: الكافُور : قال بعضهم 
  ]الطويل : [ القرية واجلبل العظيم؛ قال : غمسته ، والكفر : أي 

  ُتطَلَُّع ريَّاُه من الكفََراِت..  -٥٠٣١
الزارع لتوريته احلب يف األرض؛ : عاىل ، والكَاِفر الساتر لنعم اهللا ت: الليل ، والكَاِفر : البحر ، والكَاِفر : والكافور 

  ]السريع : [ قال الشاعر 
  وَجنَّةُ الِفْردَوسِ للكَافِرِ... وكَافرٍ َماَت على كُُفْرِِه  -٥٠٣٢

ماء جوف شجر مكنون ، فيغرزونه : تغطية اإلمث يف اليمني الفاجرة والنذور الكاذبة باملغفرة ، والكافور : والكفَّارة 
  .ديد ، فيخرج إىل ظاهر الشجر ، فيضربه اهلواء فيجمد وينعقد كالصمغ اجلامد على األشجار باحل

  .كفر الرجل يكفر إذا وضع يده على صدره : ويقال 

  فصل يف اآلية
  .مزج الكافور باملشروب ال يكون لذيذاً ، فما السبب يف ذكره؟ : قال ابن اخلطيب 

  :واجلواب من وجوه 
ميازجه ماء هذا العني اليت تسمى : عني الكافور أي : اسم عني ماء يف اجلنة يقال له : س قال ابن عبا: أحدها 

  .كافوراً يف بياض الكافور ورائحته وبرده ولكن ال يكون فيه طعمه وال مضرته 
أن رائحة الكافور عرض ، والعرض ال يكون إال يف جسم ، فخلق اهللا تلك الرائحة يف جرم ذلك التراب : وثانيها 

  .فسمي ذلك اجلسم كافوراً وإن كان طعمه طيباً فيكون رحيها ال طعمها 
 -تعاىل  -أن اهللا تبارك وتعاىل خيلق الكافور يف اجلنة مع طعم لذيذ ويسلب عنه ما فيه من املضّرة ، مث إنه : وثالثها 

  .ضرات يف الدنيا ميزجه بذلك الشراب كما أنه تعاىل يسلب عن مجيع املأكوالت واملشروبات ما معها من امل
  .ميزج هلم بالكافور وخيتم باملسك : قال سعيد عن قتادة 

حىت إِذَا َجَعلَُه نَاراً { : أراد بالكافور يف بياضه وطيب رائحته وبرده ، ألن الكافور ال يشرب ، كقوله تعاىل : وقيل 
  .كََنارٍ : ، أي ]  ٩٦: الكهف [ } 



  .من كأس مزاجها : زائدة ، أي » ن كا« كان يف علم اهللا تعاىل ، و : وقيل 
وهي قراءة عبد اهللا بالقاف بدل الكاف ، وهذا من التعاقب بني احلرفني » كافور وقافور « : ويقال : قال القرطيب 

  .» عريب فّج وكجّ « : كقوهلم 
من « ، وإما » عيناً « يشربون ماء أو مخراً من كأس ، وإما مذكور وهو : إما حمذوف ، أي » يشربون « ومفعول 

  .مزيدة فيه ، وهذا يتمّشى عند الكوفيني واألخفش » من « و » كأس 
ألن : مل وصل فعل الشرب حبرف االبتداء أوالً ، وحبرف اإللصاق آخراً؟ قلت : فإن قلت « : وقال الزخمشري 

باد اهللا هبا اخلمر كما يشرب ع: الكأس مبدأ شرهبم ، وأول غايته ، وأما العني فبها ميزجون شراهبم ، فكأن املعىن 
  .» شربت املاء بالعسل : تقول 
  :يف نصبها أوجه . } َعْيناً { : قوله 

  .؛ ألن ماءها يف بياض الكافور ويف رائحته ويف برده »كافوراً « بدل من : أحدها 
  .ومل يقدر حذف مضاف . قاله مكي . » من كأس « أهنا بدل من حمل : الثاين 

وأما أبو البقاء فجعل . يشربون مخراً ، مخر عني : كأنه قيل : الوجه حذف مضاف ، قال وقدر الزخمشري على هذا 
  .» كافور « املضاف مقدراً على وجه البدل من 

  .وهو معىن حسن . » من ماء عني ، أو مخر عني : بدل من كافور ، أي : والثاين « : قال 
  .يشربون عيناً من كأس  يفسره ما بعده ، أي» يشربون « أهنا مفعول ب : والثالث 

  .أن ينتصب على االختصاص : الرابع 
فال » عني « وفيه نظر؛ ألن الظاهر أنه صفة ل . يفسره ما بعده ، قاله أبو البقاء » يشربون « بإضمار : اخلامس 

  .يصح أن يفسر 

  .» يعطون « بإضمار : السادس 
  .قاله مكي . » مزاجها « على احلال من الضمري يف : السابع 

  .» نصب بإضمار أعين « : وقال القرطيب 
  :يف الباء أوجه . » يشرب هبا « : قوله 

  .يشرهبا معدى إىل الضمري بنفسه : يشرهبا ، ويدل له قراءة ابن أيب عبلة : أهنا مزيدة ، أي : أحدها 
  .» من « أهنا مبعىن : الثاين 

  .يشرب ممزوجة هبا : أهنا حالية ، أي : الثالث 
يشربون العني بذلك الكأس ، والباء : والضمري يعود على الكأس ، أي » يشرب « هنا متعلقة ب أ: الرابع 

  .لإللصاق كما تقدم يف قول الزخمشري 
  .معىن يلتذّون هبا شاربني » يشربون « أنه على تضمني : اخلامس 
: ة يف بعض األوجه قول اهلذيل يروى هبا عباد اهللا ، وكهذه اآلية الكرمي: على تضمينه معىن يروى ، أي : السادس 

  ]الطويل [ 
  مََتى لَُججٍ ُخْضرٍ لَُهنَّ َنئِيُج... َشرِْبَن بَِماِء الَبْحرِ ثُمَّ َترفََّعْت  -٥٠٣٣

  .» من « فهذه حيتمل الزيادة وحيتمل أن تكون مبعىن 
فع هبا ، وأما يشربوهنا فبيِّن ، يروى هبا وين: يشرهبا ويشرب هبا سواء يف املعىن ، وكأن يشرب هبا « : وقال الفراء 



  .» يتكلم بكالم حسن ، ويتكلم كالماً حسناً : ومثله : وأنشد قول اهلذيل ، قال 
» عيناً « عائداً على » هبا « إن جعلنا الضمري يف » عيناً « يف حمل نصب صفة ل » يشرب هبا « واجلملة من قوله 

  .يف موضع احلال » يفجروهنا « و ومل جنعله مفسراً لناصب كما قاله أبو البقاء ، 
  فصل يف املراد بعباد اهللا هاهنا

يفيد أن كل عباد اهللا يشربون منها ، والكفار باالتفاق ال } َيْشَربُ بَِها ِعَباُد اهللا { : قوله : قال ابن اخلطيب 
[ } يرضى ِلِعبَاِدِه الكفر َوالَ { : يشربون على أن لفظ عباد اهللا خمتص بأهل اإلميان ، وإذا ثبت هذا فقوله تعاىل 

ال يرضى لعباده املؤمنني الكفر ، وال تدل : ال يتناول الكفار ، بل خيتص باملؤمنني ، فيصري تقدير اآلية ]  ٧: الزمر 
  .ال يريد الكفر للكفار  -تعاىل  -اآلية على أنه 

رجل النَّهر هاهنا وهاهنا إىل حيث شاءوا ، ويتبعهم يشققوهنا شقًّا كما يفجر ال: أي . } يُفَجُِّروَنَها تَفْجِرياً { : قوله 
  .حيث مالوا مالت معهم 

أْربع ُعيوٍن يف اجلَنَِّة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى القرطيب عن احلسن 
فجِّروهنا تفجرياً وعينان جيريان من فَْوقِ العرشِ اثْنان َيْجرَِياِن ِمْن َتْحِت العَْرشِ؛ إحدامها الَِّتي ذَكَرَ اهللاُ تعاىل ُي

نوادر األصول « ذكره احلكيم الترمذي يف » التَّْسنِيُم : إحداُهما الَّيت ذكر اُهللا تعاىل سبيالً ، واُألخرى : نضَّاختان 
 «.  

برار من التسنيم شراهبم ، وأما فالتَّْسنيم للمقربني خاصة ، شراباً هلم ، والكافور لألبرار شراباً هلم ، ميزج لأل: وقال 
منها مزاج هكذا ذكره يف التنزيل وسكت عن ذكر ذلك ملن هي شرب فما كان [ الزَّجنبيل والسَّلسبيل فلألبرار 

للمقربني صرف ، وما كان لألبرار صرف فهو لسائر أهل اجلنة مزاج ، واألبرار هم الصادقون ] لألبرار مزاج 
  .هم الصديقون : واملقربون 

  .مضمرة » كان « جيوز أن يكون مستأنفاً ال حملَّ له ألبتة ، وجيوز أن يكون خرباً ل } ُيوفُونَ بالنذر { : له تعاىل قو
  .وهذا ال حاجة إليه . انتهى » كانوا يوفون بالنَّذر يف الدنيا ، وكانوا خيافُون « التقدير : قال الفراء 

  .ما هلم يرزقون ذلك؟ : جواب ملن قال : الثالث 
  .ما هلم يرزقون ذلك؟ : جواب من عيسى يقول » يوفون « : قال الزخمشري 
غري مقرون « عسى » وهو ال جيوز ، وأتى باملضارع بعد « من » صلة ل « عسى » واستعمل « : قال أبو حيان 

  .» وهو قليل أو يف الشعر « أن » ب 
  فصل يف معىن اآلية

يأتون مبا فرض اهللا عليهم من الصالة والزكاة والصوم واحلج : ن قتادة ال خيلفون إذا نذروا ، وقال معمر ع: معناه 
  .والعمرة وغريه من الواجبات 

  .يوفون إذا نذروا يف حق اهللا تعاىل : وقال جماهد وعكرمة 
» كان « كانوا يوفون بالنذر يف الدنيا والعرب قد تزيد مرة : ويف الكالم إضمار ، أي : وقال الفراء واجلرجاين 

  .ذف أخرى وحت
{ و ]  ٩١: النحل [ } َوأَْوفُواْ بِعَْهِد اهللا { يتممون العهود لقوله تعاىل : أي » ُيوفُونَ بالنَّذرِ « : وقال الكليب 

  .أمٌر بالوفاء هبا؛ ألهنم عقدوها على أنفسهم باعتقادهم اإلميان ]  ١: املادة [ } أَْوفُواْ بالعقود 
من شيء يفعله ، وإن شئت قلت يف حد النذر هو [ ما أوجبه املكلف على نفسه حقيقته : والنذر « : قال القرطيب 



  .» من الطاعات ما لو مل يوجبه مل يلزمه ] إجياب املكلف على نفسه 
  .اإليفاُء بالشيء هو اإلتيان به وافياً : وقال ابن اخلطيب 

وإن كان من اهللا فهو وعد ، واختص هذا النذر كالوعد ، إال أنه إذا كان من العباد فهو نذر ، : وقال أبو مسلم 
مثل  -تعاىل  -هللا عليَّ كذا وكذا من الصدقة ، أو يسلم بأمر يلتمسه من اهللا : اللفظ يف عرف الشرع بأن تقول 

إن شفى اهللا مريضي ، أو ردَّ غائيب فعليَّ كذا وكذا ، واختلفوا فيما إذا علق ذلك مبا ليس من وجوه : أن تقول 
  .إن أتى فالن الدَّار فعلى هذا ، فمنهم من جعله كاليمني ، ومنهم من جعله من باب النذور : الرب كقوله 

  فصل يف املراد باإليفاء بالنذر
هو نذر العتق ، والصيام » ُيوفُونَ بالنَّذْرِ « أنه قال  -رضي اهللا عنه  -روى أشهب عن مالك : قال القشريي 

  .والصالة 
  .النذر هو اليمني : قال » ُيوفُونَ بالنَّذرِ « : قال مالك : يز قال وروى عنه أبو بكر بن عبد العز

وهذا يقتضي » وخيَافُونَ َيْوماً « : هذه اآلية تدلّ على وجوب الوفاء بالنذر؛ ألنه تعاىل قال عقيبه : قال ابن اخلطيب 
حقق إال إذا كان الوفاء به واجباً أهنم إمنا وفَّوا بالنذر خوفاً من شر ذلك اليوم ، واخلوف من شر ذلك اليوم ال يت

  :ويؤكده قوله تعاىل 

احلج [ } ثُمَّ لْيَقُْضواْ َتفَثَُهْم َولُْيوفُواْ ُنذُوَرُهمْ { : وقوله تعاىل ]  ٩١: النحل [ } َوالَ َتنقُُضواْ األميان بَْعَد َتْوِكيِدَها { 
  .وهذا حمتمل ليوفوا أعمال نسكهُم اليت ألزموها أنفسهم ]  ٢٩: 

  فصل يف زيادة كان
زائدة وأما هاهنا فكان } كَانَ مَِزاجَُها كَافُوراً { : يف قوله تعاىل » كان « : قال الفراء ومجاعة من أهل املعاين 

  .كانوا يوفون بالنذر : حمذوفة ، والتقدير 
ليست بزائدة ، } ا كَافُوراً كَانَ ِمَزاُجَه{ : يف قوله تعاىل » كان « إنا بينا أن : ولقائل أن يقول : قال ابن اخلطيب 

سيشربون ، فإن : ذكر يف الدنيا أن األبرار يشربون أي  -تعاىل  -وأما يف هذه اآلية فال حاجة إىل إضمارها؛ ألنه 
لفظ املضارع مشترك ين احلال واالستقبال ، مث قال السبب يف ذلك الثواب الذي سيجدونه أنه اآلن يوفون بالنذر 

.  
يف موضع نصب صفة ل » كَانَ شَرُُّه « خيافون يوم القيامة ، و : ، أي } ونَ َيْوماً كَانَ شَرُُّه ُمْسَتطِرياً وََيَخافُ{ : قوله 

  .» َيْوم « 
  .من الطريان » استفعل « اْسَتطَار َيْستِطُري اْستيطَاراً ، فهو مستطري ، وهو : املنتشر ، يقال : » املُْستِطُري « و 

  ]ب املتقار: [ قال األعشى 
  ِد َصدعاً على َنأيَِها ُمْسَتطريَا... فََباَنْت وقَْد أْسأَرْت يف الفُؤا  -٥٠٣٤

  .استطار احلريق إذا انتشر : استطار الصدع يف القارورة والزجاجة ، أو استطال إذا امتّد ، ويقال : والعرب تقول 
فجران ، : ، ألنه أبدل من الالم راء ، والفجر املستطيل ، كأنه يريد أن مثله يف املعىن : املستطري : وقال الفرَّاء 

  .مستطيل كذنبِ السَّرحان وهو الكاذب ، ومستطري ، وهو الصادق النتشاره يف األفق 
  .استطار واهللا شرُّ ذلك اليوم حىت مأل السماوات واألرض : قال قتادة 

عت املالئكة يف األرض ، ونسفت كان شره فاشياً يف السموات ، فانشقت وتناثرت بالكواكبِ وفز: وقال مقاتل 
  .اجلبال وغارت املياه 



أحوال القيامة وأهواهلا كلها فعل اهللا تعاىل ، وكل ما كان فعالً هللا ، فهو حكمه وصواب ، وما كان : فإن قيل 
  .كذلك ال يكون شرا ، فكيف وصفها اهللا بأهنا شّر؟ 

، وصعبة عليه كما مسيت األمراض ، وسائر األمور املكروهة إمنا مسيت شرا لكوهنا مضرة مبن تنزل عليه : واجلواب 
  .شروراً 

املستطري هو الذي يكون سريع الوصول إىل أهله ، وكأن هذا القائل ذهب إىل أن : وقيل : قال ابن اخلطيب 
  .الطريان إسراع 

  .سيكون شره مستطرياً؟ : كان شره ، ومل يفل : مل قال : فإن قيل 
  .إن كان للماضي إال أن معناه كان شره يف علم اهللا وحكمته أن اللفظ و: فاجلواب 

كائنني على حبهم الطعام : أي » الطعام « وهذا اجلار واجملرور حال إما من } َوُيطِْعُمونَ الطعام على ُحبِِّه { : قوله 
  ] . ١٧٧: البقرة [ } َوآَتى املال على ُحبِِّه { : كقوله تعاىل 

  .ى قلة حبهم إياه وشهوهتم له ، وإما من الفاعل عل: قال ابن عباس وجماهد 
  .فهو مصدر مضاف للمفعول : على حب اهللا ، وعلى التقدير : هللا تعاىل ، أي » حبه « والضمري يف 

  .على حب إطعام الطَّعام : قال الفضيل بن عياض 
الذي يؤسر فيحبس ، : أي » رياً وأِس« من يتامى املسلمني : أي » ويَتيماً « ذا مسكنة ، : أي . » مسكيناً « قوله 

هو الذي مات من يكتسب له ، وبقي عاجزاً عن : وذلك أن املسكني عاجز عن االكتساب بنفسه ، واليتيم 
  .هو املأخوذ من قومه اململوك رقبة ، الذي ال ميلك لنفسه نصراً وال حيلةً : الكسبِ لصغره ، واألسري 

  .ن أهل الشرك يكون يف أيديهم األسري م: قال ابن عباس واحلسن وقتادة 
  .ملَّا وجب قتله ، فكيف جيب إطعامه؟ : فإن قيل 
أن القتل يف حال ال مينع من اإلطعام يف حال أخرى ، وال جيب إذا عوقب بوجهٍ أن يعاقب بوجه آخر ، : فاجلواب 

عمه فإن مل يفعله اإلمام وكذلك ال حيسن فيمن عليه قصاص أن يفعل به ما هو دون القتل ، وجيب على اإلمام أن يط
  .وجب على املسلمني 

  .احملبوس : األسري : وقال جماهد وسعيد بن جبري 
أِسُريَك غَرُميَك « : الغرمي ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : األسري : اململوك ، وقيل : األسري : وقال السديُّ 

  .األسري من أهل القبلِة وغريهم : وقال عطاء » 
هذا يعم مجيع األقوال ، ويكون إطعام األسري املشرك قربة إىل اهللا تعاىل ، غري أنه من صدقة « : طيب قال القر

  .» التطوع ، فأما املفروضة فال 
  .» اتَّقُوا اَهللا ِفي النِّساِء ، فإنَُّهنَّ عواٍن ِعْندكُْم « : الزوجة ، قال صلى اهللا عليه وسلم : األسري : وقيل 

  .لفظ حيتمل كل ذلك؛ ألن أصل األسر هو الشك بالقدر ، وكان األسري يفعل به ذلك حبساً له وال: قال القفال 
  فصل يف الكالم على اآلية

  .قيل نسخ آية املسكني آية الصدقات ، وإطعام األسري بالسيف قاله سعيد بن جبري : قال القرطيب 
لتطوع ، وإطعام األسري حلفظ نفسه إىل أن يتخري بل هو ثابت احلكم ، وإطعام اليتيم واملسكني على ا: وقال غريه 
  .فيه اإلمام 

وحيتمل أن يريد باألسري الناقص العقل؛ ألنه يف أسر خبله وجنونه ، وأسر املشرك انتقام يقف على : وقال املاورديُّ 



  .رأي اإلمام ، وهذا برٌّ وإحسان 
يقولون بألسنتهم لليتيم واملسكني واألسري إمنا نطعمكم : ول ، أي على إضمار الق} إِنََّما ُنطِْعُمكُمْ ِلَوْجِه اهللا { قوله 

وال تثنوا علينا : أي } الَ ُنرِيُد ِمنكُْم َجَزآًء َوالَ ُشكُوراً { فزعاً من عذابه وطمعاً يف ثوابه  -جل ثناؤه  -يف اهللا 
  .بذلك 

  .كذلك كانت نيَّاهتم يف الدنيا حني أطعموا : قال ابن عباس 
  .أما إهنم ما تكلموا به ، ولكن علمه اهللا منهم ، فأثىن به عليهم لريغب يف ذلك راغب : وعن جماهد 

  .هذه اآليات نزلت يف مطعم بن ورقاء األنصاري نذر نذراً فوىف به : قيل 
أبو بكر ، وعمر ، وعلي ، والزبري ، وعبد : نزلت فيمن تكفل بأسرى بدر ، وهم سبعة من املهاجرين : وقيل 

  .ذكره املاوردي  -رضي اهللا عنهم  -ن عوف ، وسعيد ، وأبو عبيدة الرمحن ب
  .نزلت يف رجل من األنصار أطعم يف يوم واحد مسكيناً ، ويتيماً ، وأسرياً : وقال مقاتل 

  .وجارية هلما امسها فضة  -رضي اهللا عنهما  -نزلت يف علي وفاطمة : وقيل 

  .ل فعالً حسناً ، فهي عامة ، وما ذكر عن عليٍّ ، وفاطمة ال يصح نزلت يف مجيع األبرار ، ومن فع: قال القرطيب 
مرض احلسن : قال  -رضي اهللا عنه  -، عن قنرب موىل علي } ُيوفُونَ بالنذر { : وروى جابر اجلعفي يف قوله تعاىل 

أبا احلسن لو يا :  -رضي اهللا عنه  -واحلسني حىت عادمها أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أبو بكر 
  .إن برأ ولدي صمت ثالثة أيام شكراً  -رضي اهللا عنه  -نذرت عن ولديك نذراً ، فقال عليٌّ 

: قال أهل احلديث . مثل ذلك ، وقال احلسن واحلسني مثل ذلك وذكر احلديث  -رضي اهللا عنها  -وقالت فاطمة 
  .جابر اجلعفي كذاب 

  فصل يف اإلحسان إىل الغري
اعلم أن اإلحسان إىل الغري تارة يكون ألجل اهللا ، وتارة يكون لغري اهللا ، إما طلباً ملكافأة أو طلباً  :قال ابن اخلطيب 

حلمٍد وثناء ، وتارة يكون هلما ، وهذا هو الشرك ، واألول هو املقبول عند اهللا ، وأما القسمان الباقيان فمردودان ، 
  ] . ٢٦٤: البقرة [ } ن واألذى كالذي ُيْنِفُق َمالَهُ رِئَآَء الناس الَ ُتْبِطلُواْ َصَدقَاِتكُم بامل{ : قال تعاىل 

َوْجَه اهللا َوَمآ آَتيُْتْم مِّن رِّباً لَِّيْرُبَو ِفي أَمَْوالِ الناس فَالَ َيْرُبو عِنَد اهللا َوَمآ آَتيُْتْم مِّن َزكَاٍة ُترِيُدونَ { : وقال تعاىل 
، وال شك أن التماس الشكر من جنس املّن واألذى ، إذا عرفت ذلك  ] ٣٩: الروم [ } فأولئك ُهمُ املضعفون 

بقي فيه احتمال ، أنه أطعمه لوجه اهللا ولسائر األغراض على » إنَّما ُنطعِمكُْم لوْجِه اِهللا « : القوم ملا قالوا : فنقول 
  .} َزآًء َوالَ ُشكُوراً الَ نُرِيُد مِنكُْم َج{ : سبيل التشريك ، فال جرم نفى هذا االحتمال بقوله تعاىل 

  فصل يف الشكر والكفور
هذا قول مجهور أهل » الدُّخول واخلُروج « وهو على وزن » الشكر والكفر « مصدران ك : الشُّكور والكُفور 

  .اللغة 
فأىب الظاملون إَالَّ { : إن شئت جعلت الشكور ، مجاعة الشكر ، وجعلت الكفور يف قوله تعاىل : وقال األخفش 

  .قعد قعوداً ، وخرج خروجاً : وإن شئت جعلته مصدراً واحداً يف معىن مجع مثل » برد وبرود « مثل } وراً كُفُ
  :حيتمل وجهني } إِنَّا َنَخاُف ِمن رَّبَِّنا { : قوله 

  .إن إحساننا إليكم للخوف من شدة ذلك اليوم إلرادة مكافأهتم : أحدمها 
  .عقاب اهللا تعاىل علَّل املكافأة خبوف عقاب اهللا على طلب املكافأة بالصدقة  ال نريد منكم املكافأة خلوف: والثاين 



ملا حكى عنهم اإليفاء بالنذر ، علَّل ذلك خبوف القيامة فقط ، وملا حكى عنهم اإلطعام  -تعاىل  -إنه : فإن قيل 
  .بطلب رضا اهللا تعاىل ، وباخلوف ، فما احلكمة يف ذلك؟ : علل ذلك بأمرين 

أن النذر هو الذي أوجبه على نفسه ألجل اهللا ، فلما كان كذلك ، ال جرم علله خبوف القيامة فقط ، :  فاجلواب
  .هو الذي شرعه ، فال جرم ضم إليه خوف القيامة  -تعاىل  -وإما اإلطعام فاهللا 

مشتق من اقمطّرت الناقة إذا « : ج الشديد ، وأصله كما قال الزجا: القَْمطَرِيُر . } َيْوَماً َعُبوساً قَْمطَرِيراً { : قوله 
  .» رفعت ذنبها ، ومجعت قطريها وزمت بأنفها 

  ]اخلفيف : [ اشتقاقه من القطر ، وجعلت امليم زائدة؛ قال أسد بن ناعصة : قال الزخمشري 
  بَاسلَ الشَّرِّ قَْمطَريَر الصَّباحِ... واْصطَلْيَت احلُروَب ِفي كُلِّ يومٍ  -٥٠٣٥

: يف أوزان األفعال ويقال » افَْمَعلَّ « واختلف النحاة يف هذا الوزن ، واألكثر على أنه ال يثبت : قال أبو حيان 
  ]الرجز : [ اقمطرَّ يقمطرُّ فهو مقمطّر؛ قال الشاعر 

  َتكُْسو استَها لَْحماً وتقَْمطِرُّ... قَْد َجعلَْت َشْبَوةُ تَزَبِئرُّ  -٥٠٣٦
  ]الطويل : [ يد؛ قال الشَّاعُر مبعىن شد: ويوم قَْمطَرير وقَُماطر 

  ولَجَّ بِها الَيْوَم الَعبُوُس القَُماطُِر... فَِفرُّوا إذَا َما احلَْرُب ثَار غَُبارَُها  -٥٠٣٧
  .انتهى . الذي يعبُس حىت جيتمع ما بني عينيه : القَْمطَرير : وقال الزجاج 

فعلى هذا تكون الرَّاءان » القمط « ، أنه جعله من فعلى هذا استعماله يف اليوم جماز ، ويف بعض كالم الزخمشري 
  .فيه مزيدتني 

  :؛ قال الشاعر »الطَّويل : القمطرير « : وقال القرطيب 
: [ يوم قمطرير ، وقُماطر ، وعصيب مبعىن؛ وأنشد الفراء : تقول العرب ... َشدِيداً َعُبوساً قَْمطَريراً  -٥٠٣٨
  ]الطويل 
  َعلْيكُْم إذا َما كَانَ يوٌم قُماطُِر... ذْكُرونَ َبالءَنا َبنِي َعمََِّنا هل َت -٥٠٣٩

: أشد ما يكون من األيام وأطوله يف البالء؛ وأنشد : القمطرير : إذا اشتد ، وقال األخفش : بضم القاف ، واقمطّر 
  ]الطويل [ 

  .البيت املتقدم ... فَِفرُّوا إذَا ما احلَْرُب  -٥٠٤٠
طرَّ اليوم وازمهرَّ اقمطراراً وازمهراراً ، وهو القمطريُر والزمهريُر ، ويوم مقمطرٌّ ، إذا اقم: يقال : وقال الكسائي 

  ]الطويل : [ كان صعباً شديداً؛ قال اهلذيلُّ 
  وَمْن ُيلَق ِمنَّا ذِلَك الَيْوَم يهْربِ... َبُنو احلَْربِ ارْضعَنا لَُهم ُمقمطرَّةً  -٥٠٤١

خناف يوماً ذا : تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته ، واملعىن » يوماً « ، » م اليو« أيضاً صفة ل » العبوس « و 
  .عبوس 

  .يعبس الكافر يومئذ حىت يسيل منه عرٌق كالقطران : وقال ابن عباس 
إن العبوس بالشَّفتني ، والقَْمطرير باجلبهِة واحلاجبنيِ فجعلهما من صفات الوجه املتغّير من شدائد : وقال جماهد 

  .يوم ذلك ال
  .دفع عنهم بأس ذلك اليوم وشدته وعذابه : أي . } فََوقَاُهُم اهللا َشرَّ ذَِلَك اليوم { : قوله 

  .بتشديد القاف على املبالغة » فوقَّاهم اهللا « : وقرأ أبو جعفر 



مة ، بّين ألجل رضا اهللا تعاىل واخلوف من القيا: ملا حكى عنهم أهنم أتوا بالطاعات لغرضني  -تعاىل  -واعلم أنه 
فََوقَاُهمُ اهللا َشرَّ ذَِلَك { هنا أنه أعطاهم هذين الغرضني وهو أنه حفظهم من أهوال القيامة ، وهو قوله جل ثنائه 

يف » وسروراً « حسناً ، حني رأوه ، : يف الوجه ، أي » ُنْضرةً « وأما طلبهم رضا اهللا فاعطاهم اهللا بسببه } اليوم 
  .البياض والنقاء : النضرة : القلب قال الضحاك 

  .احلسن والبهاء : وقال ابن جبري 
  .أثر النعمة : وقال ابن زيد 

جزاهم جنة بصربهم وقدر : مفعول ثاٍن ، أي » جنَّة « مصدرية ، و » ما « . } َوجََزاُهمْ بَِما صََبُرواْ { : قوله تعاىل 
  .وجزاهم بصربهم على الفقر : تقديره دخول اجلنة ، ولبس حرير ، واملعىن : مكي مضافاً ، فقال 

  .على الصوم : وقال القرظي 
  .على اجلوع ثالثة أيام ، وهي أيام نذر : وقال عطاء 

بصربهم على طاعة اهللا ، وصربهم عن معصية اهللا وحمارمه ، وهذا يدل على أن اآليات نزلت يف مجيع : وقيل 
  .األبرار ، ومن فعل فعالً حسناً 

الصَّْبُر عند الصَّدمِة األولَى ، « : أن رسول اهللا صلى اهللا عن الصرب ، فقال  -نه رضي اهللا ع -وروى ابن عمر 
  .» والصَُّرب على أداِء الفَرائضِ ، والصَُّرب على اجتنابِ حمارم اهللاِ تعاىل ، والصَُّرب على املَصائبِ 

  .أدخلهم اجلنة وألبسهم احلرير : أي . } َجنَّةً َوَحرِيراً { : قوله تعاىل 
؛ ألن الصرب »صربوا « وال يعمل فيها » جزى « والعامل فيها » جزاهم « حال من مفعول . } مُّتَِّكِئنيَ { : قوله 

  .إمنا كان يف الدنيا واالتِّكاء يف اآلخرة 
  .» وجازاهم «  -رضي اهللا عنه  -وقرأ علي 

  .» َجنَّةً « أن يكون صفة ل : وجوَّز أبو البقاء 
جلريان الصفة على غري من » مُتَِّكِئَني ُهْم ِفيَها « : صريني؛ ألنه كان يلزم بروز الضمري ، فيقال وهذا ال جيوز عند الب

  .هي له 
  .ملا ذكرنا من عدم بروز الضمري » جنة « صفة ل » متكئني « وقد منع مكي أن يكون 

يكون مُتَّكَني ، وال َيرْونَ ،  وجيوز أن« : ، الزخمشري ، فإنه قال » جنة « صفة ل » متكئني « وممن ذهب إىل كون 
  .وهو مردود مبا تقدم . » وَدانيةً ، كلها صفات اجلنة 

؛ ألن الصرب كان يف الدنيا ، واتكاؤهم إمنا هو يف اآلخرة »صربوا « حاالً من فاعل » متكئني « وال جيوز أن يكون 
  .قال معناه مكي . 

ا حاالً مقدرة ، ال ما هلم بسبب صربهم إىل هذه احلالة ، وله إن مل يكن املانع إال هذا فاجعله: ولقائل أن يقول 
  .نظائر 

وإن : أي يف اجلنة وقال الفراء » فيها « وقد ينصب على املدح والضمري يف : وقال األخفش : قال ابن اخلطيب 
  .جزاؤهم جنة متكئني فيها : تابعاً ، كأنه قال » متكئني « شئت جعلت 

إحداها األريكة ال تكون إالَّ حجلة : جال ، وجاءت عن العرب أمساء حتتوي على صفات السُُّرر يف احل: واألرائك 
السَّجل ، وهو الدلو املمتلئ ماء ، فإذا صفرت مل تسم سجالً ، وكذلك الذنُوب ال تسمى : وثانيها . على سرير 

  .ذَنوباً حىت متأل ، قاله القرطيب 



  ]الكامل : [ صف البازي؛ قال وهذا فيه نظر ، ألنه قد ورد يف شعر العرب ي
  َيْغَشى املَُهجْهِْج كالذَّنُوبِ املُرَسلِ...  -٥٠٤٢

  .يعين الدَّلو إذا ألقي يف البئر ، وهو ال يلقى يف البئر إال إذا كان فارغاً 
 وكذلك الطبق الذي هتدى فيه اهلدية إذا كانت فيه: والكأس ال تسمى كأساً حىت ُتترَع من اخلمر ، قال : قال 

  .يسمى مِْهًدى ، فإذا كان فارغاً ُيسمَّى طبقاً أو خواناً 
الذي  -باملد  -، وال يسمى الطبق مهدى إال وفيه ما يهدى ، واملهداء  -بكسر امليم  -مِْهدى : قال ابن األعرايب 

  .من عادته أن يهدى 

  ]الطويل : [ الفرش على السرر؛ قال ذو الرمة : األرائك : وقيل 
  ُيبَاِشْرنَ باملَعَْزاِء مسَّ األَراِئِك... َجفتْ يف السَّْيرِ حتَّى كأنََّما ُخدوٌد  -٥٠٤٣

  .الفرش على السرر : أي 
  :فيها أوجه . } الَ َيَرْونَ ِفيَها َشْمساً { : قوله 

  .» جزاءهم « أهنا حال ثانية من مفعول : أحدها 
  .فتكون حاالً متداخلة »  متَّكئَني« أهنا حال من الضمري املرفوع املستكن يف : الثاين 

  .عن الزخمشري  -كما تقدم  -عند من يرى ذلك » متكئني « ك » جنة « أن تكون صفة ل : الثالث 
  ]الرجز : [ هو القمُر بلغة طّييء ، وأنشد : أشد الربد ، وهذا هو املعروف؛ وقيل : والزمهرير 
  والزَّمهرِيُر َما نَهَْرقطَّعُتَها ... ِفي لَْيلٍة ظالُمَها قد اعْتكَْر  -٥٠٤٤
ال يرون فيها مشساً كشمس الدنيا ، وال قمراً كقمر الدنيا ، أي : مل يطلع القمر ، واملعىن : ما ظهر ، أي : ويروى 

أن اجلنة ال : أهنم يف ضياء مستدمي ، ال ليل فيه وال هنار ألن ضوء النهار بالشمس ، وضوء الليل بالقمر ، واملعىن : 
ال يرون يف اجلنَّة شدة حر كحرِّ الشمس ، : املعىن : ، وقيل » فعلليل «  مشس وال إىل قمر ، ووزنه حيتاج فيها إىل

  .وال برداً مفرطاً : وال زمهريراً ، أي 
علَ َيا ربِّ ، أكَلَ َبْعِضي بْعضاً ، فج: اشَْتكَِت النَّاُر إىل ربَِّها ُسبحاَنُه ، قالْت « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

نفساً يف الشِّتاء ، ونفساً يف الصَّْيف فِشدَّةُ ما َتجُِدونَ من الَبْرِد من َزْمهَرِيرَِها ، وشدَِّة ما َتجُِدونَ من : لََها نفسنيِ 
  .» احلرَِّ يف الصَّْيِف من َسُموِمَها 

  .الربد القاطع : الزمهرير : قال مرة اهلمداين 
  .اإلبر ينزل من السماء يف غاية الربد  هو شيء مثل رؤوس: وقال مقاتل بن حيان 

هو لونٌ من العذاب ، وهو الربد الشديد ، حىت إن أهل النار أذا ألقوا فيه سألوا : وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه 
  .اهللا أن يعذهبم يف النار ألف سنة أهون عليهم من عذاب الزمهرير يوماً واحد 

  :ة على نصبها ، وفيها أوجه العام} َودَانَِيةً َعلَْيهِْم { : قوله 
  .» ال يرون « أهنا عطف على حمل : أحدها 
  .فيكون فيها ما فيها » ُمتَِّكئَني « أهنا معطوفة على : الثاين 

  .عالم عطفت؟ « ودانية عليها ظالهلا » : فإن قلت « : قال الزخمشري 
هذه حال مثلها عنهم لرجوع الضمري منها إليهم على اجلملة اليت قبلها؛ ألهنا يف موضع احلال من اجملزيني ، و: قلت 

غري رائني فيها مشساً ، وال زمهريراً : ، إالَّ أهنا اسم مفرد ، وتلك مجاعة يف حكم مفرد ، تقديره « عليهم » يف 



وجزاهم جنة جامعني فيها : ودانية عليهم ظالهلا ، ودخلت الواو للداللة على أن األمرين جمتمعان هلم ، كأنه قيل 
  .» ني البعد عن احلر والقمر ودنو الظالل عليهم ب

  .وجنة دانية : أهنا صفة حملذوف ، أي : الثالث 
أخرى دانية عليهم ظالهلا ، ألهنم قد وعدوا : أي » وجزاهم مبا صربوا جنة وحريراً « : كأنه قيل : قال أبو البقاء 

  .» ربِّنا َيوماً َعُبوساً قَْمطَرِيراً إنَّا خنَاُف ِمن « : جنتني ، ألهنم خافوا مقام رهبم بقوهلم 

  .قاله الزجاج . امللفوظ هبا » جنة « أهنا صفة ل : الرابع 
: الرمحن [ } َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنََّتاِن { : دانية عليهم ، لقوله تعاىل : نصب على املدحِ ، أي : وقال الفراء 

٤٦ . [  
  :ع ، وفيها وجهان بالرف» ودانية « : وقرأ أبو حيوة 

  .خرب مقدم ، واجلملة يف موضع احلال » دانية « مبتدأ ، و » ظالهلا « أن يكون : أظهرمها 
  .» ال يرون فيها مشساً وال زمهريراً ، واحلال أن ظالهلا دانية : واملعىن « : قال الزخمشري 

ا استدل األخفش على جواز إعمال اسم الفاعل فاعل به ، وهب» ظالهلا « باالبتداء ، و » دانية « أن ترتفع : والثاين 
مل تعتمد على شيء مما ذكره النحويون ، ومع ذلك فقد » دانية « ، فإن » قائم الزيدون « ، وإن مل يعتمد ، حنو 

  .» ظالهلا « رفعت 
  .وهذا ال حجة فيه جلواز أن يكون مبتدأ وخرباً مقدماً كما تقدم 

يف جنة دانية ، وهو ضعيف ، ألنه عطف على الضمري اجملرور من غري إعادة : ي وحكي باجلر ، أ: وقال أبو البقاء 
باجلر على أهنا صفة حملذوف ، ويكون حينئٍذ نسقاً على الضمري اجملرور من » وَدانِيٍة « : يعين أنه قرئ شاذاً . اجلار 

فيني حيث جيوزون العطف على الضمري وال يف جنة دانية ، وهو رأي الكو: أي } الَ َيَرْونَ ِفيَها { : قوله تعاىل 
  .اجملرور من غري إعادة اجلار ، ولذلك ضعفه ، وتقدم الكالم على ذلك يف البقرة 

» دنا « ، ألن » دانية « خرب مقدم ، وال يرتفع ب » عليهم « فيجوز أن يكون مبتدأ ، و » ظالهلا « وأما رفع 
« و » دنا « على أن يضمن معىن مشرفة؛ ألن » دانية «  ، وجيوز أن ير فع ب» على « ال ب » إىل « يتعدى ب 

  .» دانية « متقاربان ، قال معناه أبو البقاء ، وهذان الوجهان جاريان يف قراءة من نصب » أشرف 
  .أو ألن اجلمع مذكر » عليهم « بالتذكري للفصل بني الوصف وبني مرفوعه ب » ودانياً « : وقرأ األعمش 

فمذهب األخفش حيث يرفع باسم الفاعل وإن مل . بالتذكري مرفوعاً ، وهي شاذة » َعليْهِْم  وَداٍن« : وقرأ أّيب 
  .يعتمد ، وال جائز أن يعربا مبتدأ وخرباً لعدم املطابقة 

بالرفع « داٍن » بالرفع ، وجيوز « ودانية » : وجيوز « : مث قال » بالتذكري « ودانياً » وقرئ « : وقال مكي 
  .م يصرح بأهنما قرئا ، وقد تقدم أهنما مقروء هبما ، فكأنه مل يطلع على ذلك ، فل» والتذكري 

  فصل يف معىن اآلية
  .أن ظل األشجار يف اجلنة قريب من األبرار فهي مظلة عليهم زيادة على نعيمهم : معناه : قال املفسرون 

س يف اجلنة ، فكيف حيصل الظل؟ الظل إمنا يوجد حيث توجد الشمس ، وهناك ال مش: فإن قيل : قال ابن اخلطيب 
.  



أن أشجار اجلنَّة تكون حبيث لو كان هناك مشس لكانت األشجار مظلة منها وإن كان ال مشس وال قمر : فاجلواب 
جيوز أن يكون يف موضع } َوذُلِّلَتْ { : مث قوله . كما أن أمشاطهم الذهب والفضة ، وإن كان ال وسخ وال شعث 

» عليهم « ومذللةا وجيوز أن يكون حاالً من الضمري يف : ى دانية فيمن نصبها ، أي نصب على احلال عطفاً عل
  .أو رفعتها ، أو جررهتا ، وجيوز أن تكون مستأنفة » دانية « سواء نصبت 

  .فتكون مجلة فعلية عطفت على امسية ، وجيوز أن تكون حاالً كما تقدم » ودانية « وأما على قراءة رفع 
  ف اجلنةفصل يف تذليل قطو

تسخرياً ، فيتناوهلا القائم والقاعد واملضطجع ال يرد : أي » تذليالً « مثارها : وسخرت هلم قطوفها ، أي : واملعىن 
  .أيديهم عنها بعد وال شوك 

  .حائط ذليل إذا كان قصري السمك : أدنيت منهم ، من قوهلم » ذللت « : قال ابن قتيبة 
  .قادة ال متتنع على قطافها كيف شاءوا جعلت من: أي » ذُلِّلَْت « : وقيل 

ذلّلت هلم ، فهم يتناولون منها كيف شاءوا ، فمن أكل قائماً مل يؤذه ، ومن : قال الرباُء بن عازب رضي اهللا عنه 
  .أكل جالساً مل يؤذه ومن أكل مضطجعاً مل يؤذه 

  .ليه حىت يتناول منها ما يريد إذا همَّ يتناول من مثارها تدلّت إ:  -رضي اهللا عنهما  -وقال ابن عباس 
مسي به؛ ألنه يقطف ،  -بكسر القاف  -ِقطْف : الثمار ، الواحد : تسهيل التناول ، والقُطُوف : وتذليل القطوف 

  .كما مسي اجلََنى ألنه ُيْجَنى 
َوكَلََّم اهللا { ]  ١٠٦: اإلسراء [  }َونَزَّلَْناهُ َتنْزِيالً { : تأكيد ملا وصف به من الذل ، كقوله تعاىل } َتذْلِيالً { : قوله 

  ] . ١٦٤: النساء [ } موسى َتكِْليماً 
: وحيتمل أن تكون تذليل قطوفها أن تربز هلم من أكمامها ، وختلص هلم من نواها وقال النحاس : قال املاوردي 

  .أرواه : املذلل الذي قد ذهللا املاء ، أي : ويقال 
سوِّه : ذَلَّلْ خنلك ، أي : املسوى؛ ألن أهل احلجاز يقولون : ريح لنعمته ، ويقال الذي يفيئه أدىن : املذلل : ويقال 

.  
ملا وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم وصف شراهبم ، وقد } َوُيطَاُف َعلَْيهِمْ بِآنَِيٍة مِّن ِفضٍَّة َوأَكْوابٍ { : قوله 

ء األبرار واخلدم إذا أرادوا الشراب بآنية يدور على هؤال: أي » يطاف « وصف األواين اليت يشرب هبا ، ومعىن 
  .من فضة 

الذي يف اجلنة أشرف : ليس يف الدنيا شيء مما يف اجلنة إال األمساء ، أي :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس 
قال تعاىل ُيسقْونَ يف أواين الفضة ، وقد يسقون يف أواين الذهب ، كما : وأعال ، مث مل تنف األواين الذهبية بل املعىن 

هذا » بآنية « : قوله . ، أي والربد ، فنبه بذكر أحدمها على األخرى ]  ٨١: النحل [ } سََرابِيلَ َتقِيكُمُ احلر { : 
  .» عليهم « هو القائم مقام الفاعل؛ ألنه هو املفعول به يف املعىن ، وجيوز أن يكون 

وىل مزيدة للجمع ، والثانية فاء الكلمة ، فقلبت الثانية ألفاً هبمزتني ، األ» أأنية « : مجع إناء ، واألصل » آنية « و 
  .محار وأمحرة : كساء وأكسية ، وغطاه وأغطية ونظريه يف صحيح الالم : وجوباً ، وهذا نظري 

  .» آنية « نعت ل } مِّن ِفضٍَّة { : وقوله 
:  عرى ، الواحد منها كوب؛ وقال عدي األكواب هي الكيزان العظام اليت ال آذان هلا وال. } َوأَكْوابٍ { : قوله 

  ]السريع [ 



  َيْسَعى علْيه الَعْبدُ بالكُوبِ... ُمتَِّكئاً ُتقَْرُع أْبوابُه  -٥٠٤٥
اختلف القراءُ يف هذين احلرفني بالنسبة إىل التنوين وعدمه ، ويف الوقوف باأللف . } كَاَنْت قَوَارِيَراْ { : قوله 

  .» سالسل « وعدمها ، كما تقدم خالفهم يف 
  :واعلم أن القراء فيهما على مخس مراتب 

  .تنوينهما معاً والوقف عليهما باأللف لنافع والكسائي وأيب بكر : إحداها 
  .مقابلة هذه ، وهي عدم تنوينهما ، وعدم الوقف عليهما باألف ، حلمزة وحده : الثانية 
  .بدوهنا هلشام وحده  عدم تنوينهما والوقف عليهما باأللف وعلى الثاين: الثالثة 

  .تنوين األول دون الثاين ، والوقف على األول باأللف ، وعلى الثاين بدوهنا البن كثري وحده : والرابعة 
عدم تنوينهما معاً ، والوقف على األول باأللف ، وعلى الثاين بدوهنا ، أليب عمرو ، وابن ذكوان ، : اخلامسة 
  .وحفص 

« وذا على » مفاعل « ؛ ألهنا صيغة منتهى اجلموع ، ذاك على »سالسل « نوين فأما من نوهنما فكما مّر يف ت
، والوقف باأللف اليت هي بدل من التنوين ، وفيه موافقة للمصاحف املرسومة ، فإهنما مرسومان فيهما » مفاعيل 

  .باأللف على ما نقل أبو عبيد 
  .وأما عدم تنوينهما وعدم الوقف باأللف عليهما فظاهر جدا 

وأما من نون األول دون الثاين ، فإنه ناسب بني األول وبني رءوس اآلي ومل يناسب بني الثاين واألول والوجه يف 
  .وقفه على األول باأللف وعلى الثاين بغري ألف ظاهر 

  .» البصرة « وقد روى أبو عبيد أنه كذلك يف مصاحف أهل 
الثاين بدوهنا فألن األول رأس آية فناسب بينه وبني رءوس وأما من مل ينوهنما ، ووقف على األول باأللف وعلى 

  .اآلي يف الوقف باأللف وفرق بينه وبني الثاين؛ ألنه ليس برأس آية 
وأما من مل ينوهنما ، ووقف عليهما باأللف ، فألنه ناسب بني األول وبني رءوس اآلي ، وناسب بني الثاين وبني 

  .األول 
ويف هذين احلرفني ، أن القراء منهم من وافق مصحفه ، ومنهم من خالفه التباع » َسالِسال « وحصل مما تقدم يف 

  .وهللا احلمد » النمل « يف سورة » قوارير « وتقدم الكالم على . األثر 
يعين أهنم . » وهذا التنوين بدل من حرف اإلطالق ألنه فاصلة ، ويف الثاين إلتباعه األول « : وقال الزخمشري 

  ]الرجز : [ ن بدالً من حرف اإلطالق الذي للترمن؛ كقوله يأتون بالتنوي
  :وجهان » قوارير « ويف انتصاب ... َيا صَاحِ ، َما َهاَج الدُّمُوَع الذُّرَّفَْن  -٥٠٤٦

  .» كان « أنه خرب : أظهرمها 
  .تامة ، أي كونت فكانت » كان « أهنا حال و : والثاين 

اتصل به من بيان أصلها ، ولو كان التكرير مل حيسن أن يكون األول رأس آية وحسن التكرير ملا « : قال أبو البقاء 
  .» لشدة اتصال الصفة باملوصوف 

، » قوارير « صفة ل » َمْن فضٍَّة « هي قوارير ، و : بالرفع ، على إضمار مبتدأ ، أي » قََوارِيُر « : وقرأ األعمش 
  .اؤها صفاء الزجاج وهي من فضة يف صفاء القوارير ، وبياض الفضة ، فصف: واملعىن 

  فصل يف وصف تربة اجلنة



ُروي أن أرض اجلنة من فضة ، واألواين تتخذ من تربة األرض اليت منها ، ذكره ابن عباس رضي اهللا عنهما ، وقال 
  .ليس يف اجلنة شيء إال وقد أعطيتم يف الدنيا شبهه إال قوارير من فضة : 

فتكونت : أي ]  ٤٠: النحل [ } فََيكُونُ { : هو من يكون ، من قوله » كانت « ومعىن : قال ابن اخلطيب 
تفخيماً لتلك اخللقِة العظيمة العجيبة الشأن ، اجلامعة بني صفيت اجلوهرين املتباينني ،  -تعاىل  -قوارير بتكوين اهللا 

  .كيف تكون هذه األكواُب من فضة ومن قوارير؟ : فإن قيل : مث قال 
  :فاجلواب من وجوه 

قادر على  -تعاىل  -أن أصل القوارير يف الدنيا الرَّمل ، وأصل قوارير اجلنة هو فضة اجلنة ، فكما أن اهللا : أحدها 
أن يقلب الرمل الكثيف زجاجة صافية ، فكذلك قادر على أن يقلب فضة اجلنة قارورة لطيفة ، فالغرض من ذكر 

رورة الدنيا كنسبة الفضة إىل الرمل فكما أنه ال نسبة بني هذين هذه اآلية التنبيه على أن نسبة قارورة اجلنة إىل قا
  .األصلني فكذا بني القارورتني 

أهنا : أنه ليس يف الدنيا شيء مما يف اجلنة إال األمساء ، أي  -رضي اهللا عنهما -ما تقدم من قول ابن عباس : وثانيها 
  .جامعة بني صفاء الزجاج وشفافيته وبني نقاء الفضة وشرفها 

أنه ليس املراد بالقوارير الزجاج ، بل العرب تسمي ما استدار من األواين اليت جتعل فيها األشربة مما رق : وثالثها 
  .وأكواب من فضة مستديرة صافية : وصفا قارورة ، فاملعىن 

  :فيها وجهان » قَدَُّروها « ، والواو يف » قوارير « صفة ل } َتقِْديراً { : قوله 
عطف عليهم ، ومعىن تقديرهم إياها أهنم قدروها يف أنفسهم أن تكون على مقادير وأشكال على  أهنا: أحدمها 

  .حسب شهواهتم ، فجاءت كما قدروا 
أهنم قدروا شراهبا على قدر ريِّ : ، واملعىن » ويُطَاُف « : أن الواو للطائفني للداللة عليهم يف قوله تعاىل : والثاين 

  .قاله الزخمشري . لكونه على مقدار حاجته ال يفضل عنها ، وال يعجز الشارب ، وهذا ألذ الشراب 
  .أن تكون اجلملة مستأنفة : وجوز أبو البقاء 

وذلك ألذّ وأشهى ، : أتوا هبا على قدر ريِّهم بغري زيادة وال نقصان ، قال الكليب : قال ابن عباس وجماهد وغريمها 
قدروها على ملء الكف ال يزيد  -رضي اهللا عنهما  -، وعن ابن عباس  قدرهتا املالئكة اليت تطوف عليهم: واملعىن 

  .وال ينقص حىت ال تؤذيهم بثقل ، أو بإفراط صغر 

: وقرأ علي ، وابن عباس ، والسلمي ، والشعيب ، وزيد بن علي ، وعبيد بن عمري ، وأبو عمرو يف رواية األصمعي 
  .جعلت هلم على قدر إرادهتم : فعول أي بضم القاف وكسر الدال مبنياً للم» قُدِّروها « 

: كان اللفظُ قدروها عليها ، ويف املعىن قلب؛ ألن حقيقة املعىن أن يقال : وجعله الفارسي من باب املقلوب ، قال 
إذا : ، ومثل قول العرب ]  ٧٦: القصص [ } لََتُنوُء بالعصبة أُْوِلي القوة { : قدرت عليهم ، فهي مثل قوله تعاىل 

  .اجلوزاء ، ألقى العود على احلرباء طلعت 
إذات جعلك قادراً له ، : قدرت الشيء وقَّدَرنِيِه فالن : ووجهه أن يكون من قدر منقوالً ، تقول : قال الزخمشري 

  .جعلوا قادرين هلا كما شاءوا وأطلق هلم أن يقدروا على حسب ما اشتهوا : ومعناه 
هم ما مل يسمَّ فاعله فحذف الري فصارت الواو مكان اهلاء وامليم ملا قدرت األواين على قدر ري: وقال أبو حامت 

حذف املضاف مما قبلها ، وصارت الواو مفعول ما مل يسم فاعله ، واتصل ضمري املفعول الثاين يف تقدير النصب 
  .بالفعل بعد الواو اليت حتولت من اهلاء وامليم حىت أقيمت مقام الفاعل 



  .عجرفة ألفاظه  ويف هذا التخريج تكلف مع
قدر ريهم منها تقديراً ، فحذف املضاف : واألقرب يف ختريج هذه القراءة الشاذة أن يكون األصل : وقال أبو حيان 

  .وهو الري ، وأقيم الضمري بنفسه ، فصار قدروها ، فلم يكن فيه إال حذف مضاف ، واتساع يف الفعل 
  .حامت  وهذا منتزع من تفسري كالم أيب: قال شهاب الدين 

قدروا : فهو راجع إىل معىن القراءة األخرى ، وكأن األصل » قدروها « من قرأها : وقال املهدوي : وقال القرطيب 
  ]البسيط [ قدرت عليهم؛ وأنشد سيبويه البيت : عليها ، فحذف حرف اجلر ، واملعىن 

  يف القَْرَيِة السُّوُس واحلَبُّ يأكُلُه... آلَْيُت َحبَّ العَِراقِ الدَّْهَر آكُلُُه  -٥٠٤٧
هو أن األقداح تطري فتغرف مبقدار شهوة الشَّارب : هذا التقدير : على حّب العراق ، وقيل : وذهب إىل أن املعىن 
  .} قَدَُّروَها َتقِْديراً { : ، وذلك قوله تعاىل 

. ىت تغترف بذلك املقدار ال يفضل عن الري وال ينقص منه ، فقد أهلمت األقداح معرفة مقدار ري املشتهي ح: أي 
  .» نوادر األصول « ذكر احلكيم الترمذي يف 

مزاجها : صلة ، أي » كان « ، } كَانَ ِمزَاُجَها زَجنَبِيالً { وهي اخلمر يف اإلناء . } َوُيْسقَْونَ ِفيَها كَأْساً { : قوله 
ب ما ميزج بالزجنبيل لطيب رائحته؛ ألنه زجنبيل ، أو كان يف حكم اهللا زجنبيالً ، وكانت العرب يستلذُّون من الشرا

حيذو اللسان ، ويهضم املأكول ، وحيدث يف املشروب ضرباً من اللّذع ، فرغبوا يف نعيم اآلخرة مبا اعتقدوه هناية 
  .النعمة والطيب 

: [ نبث معروف؛ ومسيت الكأس بذلك؛ لوجود طعم الزجنبيل فيها؛ وأنشد الزخمشري لألعشى : والزجنبيل 
  ]ارب املتق

  لَ بَاَتا بِفيَها وأرْياً َمشُورا... كَأنَّ القَرنْفُلَ والزَّْنجَبِي  -٥٠٤٨
  ]الكامل : [ وأنشد للمسيب بن علس يصف ثغر امرأة 

  إذْ ذُقُْتُه وُسالفَة اخلَمْرِ... وكَأنَّ طَْعَم الزَّْنجبيلَِ بِِه  -أ٥٠٤٩
  .وسالفَةُ الكَْرمِ : ويروى 

هي عني يف اجلنة : وقيل : اسم للعني اليت منها مزاج شراب األبرار ، وكذا قال قتادة » ل الزجنبي« : وقال جماهد 
  .يوجد فيها طعم الزجنبيل 

الثاين على األول ، ويكون فعل اجلواب حمذوفاً ، ويكون فعل » رأيت « كأن فيها ، وتكون قد عطفت : واملعىن 
إذا صدر منك رؤية؛ مث صدر منك رؤية أخرى : والتقدير } اً َنِعيم{ : اجلواب احملذوف هو الناصب لقوله تعاىل 

  .رأيت نعيماً وملكاً فرأيت هذا هو اجلواب 
  !فصل يف بيان اخلطاب ملن؟

  .للنيب صلى اهللا عليه وسلم : هذا اخلطاب قيل 
  .ما يتنعم به : عاّم ، والنعيم : وقيل 

  .بري ، تسليم املالئكة عليهم بلغنا أن امللك الك: قال سفيان الثوري : وامللك الكبري 
  .كون التيجان على رءوسهم كما يكون على رءوس امللوك : وقيل 

  .هو استئذان املالئكة عليهم : وقال السديُّ ومقاتل 
  .كن : هو ملك التكوين إذا أراد شيئاً قال له : وقال احلكيم والترمذي 



 ملكه مسرية ألفي عام ، يرى أقصاه كما يرى أدناه ، وأن أن امللك الكبري هو أن أدناهم منزلة ينظر يف: ويف اخلرب 
  .كل يوم مرتني  -تعاىل  -أفضلهم منزلة من ينظر يف وجه ربِّه 

هو : ما سهل احنداره يف احللق ، قال الزجاج : السلسبيل » سلسبيالً « فيها من الوجوه ما تقدم ، قوله » عيناً « و 
شراب سلسل وسلسال وسلسبيل ، وقد زيدت : يقال : ة ، وقال الزخمشري يف اللغة صفة ملا كان يف غاية السالس

  .الباء يف التركيب حىت صارت الكلمة مخاسية ، ودلت على غاية السالسة 
فإن كان عىن أنه زيدت حقيقة فليس جبيد؛ ألن الباء ليست من حروف الزيادة املعهودة يف علم : قال أبو حيان 

ء يف سنخ الكلمة ، وليس يف سلسل وال سلسال؛ فيصح ، ويكون مما اتفق معناه النحو ، وإن عىن أهنا حرف جا
  .وكان خمتلفاً يف املادة 

  .مل أمسع السلسبيل إال يف القرآن : وقال ابن األعرايب 
  .ووزن سلسبيل فعلليل مثل دردبيس . هو اسم أعجمي نكرة فلذلك صرف : وقال مكي 

  .فعفليل؛ ألن الفاء مكررة : وقيل 
رأ طلحة سلسبيل دون تنوين ومنعت من الصرف للعلمية والتأنيث؛ ألهنا اسم لعني بعينها ، وعلى هذا فكيف وق

صرف يف قراءة العامة؟ فيجاب أهنا مسيت بذلك ال على جهة العلمية بل على جهة اإلطالق اجملرد ، أو يكون من 
  .وقد تقدم » قوارير « و » سالسل « باب تنوين 

أنه مركب من كلمتني من فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول ، والتقدير سل أنت : هذا احلرف وأغرب ما قيل يف 
  .سبيالً إليها 

وهذا غري : أن معناه سل سبيالً إليها ، قال  -رضي اهللا عنه  -وقد عزوا إىل علي بن أيب طالب : قال الزخمشري 
تأبط شراً ، وذرى : جعلت علماً للعني؛ كما قيل  سل سبيالً: مستقيم على ظاهره إال أن يراد أن مجلة قول القائل 

حبا ، ومسيت بذلك؛ ألنه ال يشرب منها إالَّ من سأل سبيالً إليها بالعمل الصاحل ، وهو مع استقامته يف العربية 
  تكلف وابتداع وعزوه إىل مثل علي أبدع ويف شعر بعض احملدثني

  سِ كأنََّها سَلسبيلُ... َسلْ َسبيالً ِفيَها إىل َراحةِ النَّْف  -ب٥٠٤٩
  .وأعجب من ذلك توجيه الزخمشري له واشتغاله حبكايته : قال أبو حيان بعد تعجبه من هذا القول 

ولو تأمل ما قاله الزخمشري مل يلمه ومل يتعجب مه؛ ألن الزخمشري هو الذي شنع على هذا : قال شهاب الدين 
  .القول غاية التشنيع 

  .ويف قوله كلمة واحدة تلويح وإمياء إىل هذا الوجه املذكور . بيل كلمة واحدة والسلس: وقال أبو البقاء 
  :هذا ظرف مكان ، وهو خمتص بالبعد ، ويف انتصابه وجهان » مثَّ « : قوله 

وإذا صدرت منك رؤية يف ذلك : أنه منصوب على الظرف ومفعول الرؤية غري مذكور؛ ألنّ القَْصد : أظهرمها 
  .» إذا « الثاين جواب ل » رأيت « كيت ، ف املكان رأيت كيت و

{ ، كما قال » ما « وإذا رأيت ما مث ، وصلح إضمار : ، واملعىن » رأيت « مفعولة به ل » ثَمَّ « : وقال الفراء 
  .ما بينكم : ، يريد ]  ٩٤: األنعام [ } لَقَد تَّقَطَّعَ َبيَْنكُمْ 

  .» ما « ال جيوز إضمار : قال الزجاج 
» ما « مقام » مثَّ « ، وقامت » ما « مفعول ، وحذفت » ما « ما مثَّ ، ف : تقديره » وإذَا َرأْيتَ « : فراء وقال ال

.  



وال جيوز » ما « صلة ل » مثَّ « ما مثَّ ، فقد أخطأ؛ ألن : معناه : ومن قال : وقال الزخمشري تابعاً أليب إسحاق 
  .إسقاط املوصول ، وترك الصِّلة 

ألن الكوفيني جيوزون مثل هذا ، واستدلوا عليه بأبيات وآيات تقدم الكالم عليها مستوىف يف أوائل ويف هذا نظر؛ 
  .هذا املوضوع 

  .رأيت ما مث فحذفت ما : أو معناه ، والتقدير » رأيت « ظرف والعامل فيه » مث « و : وقال ابن عطية 
؛ ألن العامل فبه إذا »ما « ال يكون صلة ل » يت رأ« وهذا فاسد؛ ألنه من حيث جعله معموالً ل : قال أبو حيان 
  .أي ما استقر مث : ذاك حمذوف 

وميكن أن جياب عنه ، بأن قوله أو معناه هو القول بأنه صلة ملوصول فيكونان وجهني ال وجهاً : قال شهاب الدِّين 
عناه أي معىن الفعل من حيث اجلملة واحداً حىت يلزمه الفساد ، ولوال ذلك لكان قوله أو معناه ال معىن له ، ويعين مب

  .، وهو االستقرار املقدر 
  .كما تقدم » مثَّ « والعامة على فتح الثاء من 

الثاين على األول ويكون فعل اجلواب » رأيت « وقرأ محيد األعرج بضمها ، على أهنا العاطفة ، وتكون قد عطفت 
وإذا صدرت منك رؤية مث صدرت : والتقدير » نعيماً  «حمذوفاً ، ويكون فعل اجلواب احملذوف هو الناصب لقوله 
  .رؤية أخرى رأيت نعيماً وملكاً؛ فرأيت هذا هو اجلواب 

  فصل
  .واعلم أنه تعاىل ذكر بعد ذلك من يكون خادماً يف تلك اجملالس 

وقعة واألقرب أن املراد به وقد تقدم تفسري هذين الوصفني يف سورة ال} َوَيطُوُف َعلَيْهِْم وِلَْدانٌ مَُّخلَُّدونَ { فقال 
دوام حياهتم وحسنهم ومواظبتهم على اخلدمة احلسنة املوافقة ، قال الفراء يقال خملدون مسورون ويقال مقرطون 

  .وروى نفطويه عن ابن األعرايب خملدون حملون 

  :يف كيفية التشبيه وجوه و} إِذَا َرأَْيَتُهْم َحِسبَْتُهْم لُْؤلُؤاً مَّنثُوراً { قوله تعاىل : والصفة الثالثة 
شبهوا يف حسنهم وصفاء ألواهنم وانتشارهم يف جمالسهم ومنازهلم عند اشتغاهلم بأنواع اخلدمة باللؤلؤ : أحدها 

فإذا كانوا يطوفون كانوا } َوَيطُوُف َعلَْيهِْم { املنثور ولو كان صفاً لشبهوا باللؤلؤ املنظوم؛ أال ترى أنه تعاىل قال 
  .متناثرين 

  .أهنم شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا انتثر من صدفه ألنه أحسن وأكثر ماء : نيها وثا
قال القاضي هذا من التشبيه العجيب ألن اللؤلؤ إذا كان متفرقاً يكون أحسن يف املنظر لوقوع شعاع : وثالثها 

  .بعضه على البعض فيكون خمالفاً للمجتمع منه 
اجلنة ، أتبعه مبا يدل على أن هناك أموراً أعلى وأعظم من هذا القدر واعلم أنه تعاىل ملا ذكر تفصيل أحوال أهل 

  .} َوإِذَا َرأَْيتَ ثَمَّ َرأَْيتَ َنِعيماً َوُملْكاً كَبِرياً { املذكور فقال 
  فصل

قضاء الشهوة ، وإمضاء الغضب ، واللذة اخليالية اليت يعرب عنها : اعلم أن اللذات الدنيوية حمصورة يف أمور ثالثة 
ب املال واجلاه ، وكل ذلك مستحقر فإن احليوانات اخلسيسة قد تشارك اإلنسان يف واحد منها ، فامللك الكبري حب

الذي ذكره اهللا ههنا ال بد وأن يكون مغايراً لتلك اللذات احلقرية ، وما هو إال أن تصري نفسه منتقشة بقدس 
ل املتكلمني ، فالوجه فيه أيضاً أنه الثواب واملنفعة امللكوت متحلية جبالل حضرة الالهوت ، وأما ما هو على أصو



املقرونة بالتعظيم فبني اهللا تعاىل يف اآليات املتقدمة تفصيل تلك املنافع وبني يف هذه اآلية حصول التعظيم وهو أن كل 
أزيد مما واحد منهم يكون كامللك العظيم ، وأما املفسرون فمنهم من محل هذا امللك الكبري على أن هناك منافع 

ويقال إن أدىن أهل اجلنة منزلة ينظر يف ملكه . تقدم ذكره ، قال ابن عباس ال يقدر واصف يصف حسنه وال طيبه 
مسرية ألف عام ويرى أقصاه كما يرى أدناه وقيل ال زوال له وقيل إذ أرادوا شيئاً حصل ، ومنهم من محله على 

اهللا بكرامة من الكسوة والطعام والشراب والتحف إىل ويل اهللا  التعظيم ، فقال الكليب هو أن يأيت الرسول من عند
  .وهو يف منزله فيستأذن عليه ، وال يدخل عليه رسول رب العزة من املالئكة املقربني املطهرين إال بعد االستئذان 

  فصل
هللا صلى اهللا عليه وسلم خطاب حملمد خاصة ، والدليل عليه أن رجالً قال لرسول ا} َوإِذَا َرأَْيَت { قال بعضهم قوله 

أرأيت إن دخلت اجلنة أترى عيناي ما ترى عيناك؟ فقال نعم ، فبكى حىت مات ، وقال آخرون بل هو خطاب : 
  .لكل أحد 

بفتح الياء وضم اهلاء ، ملا سكنت : بسكون الياء وكسر اهلاء ، والباقون : قرأ نافع ومحزة . } َعاِليَُهْم { : قوله 
  .وملا حتركت ضمت على ما تقدم يف أول الكتاب الياء كسر اهلاء ، 

  :فأما قراءة نافع ومحزة ، ففيها أوجه 
  .مبتدأ مؤخر » ثياب « أن يكون خرباً مقدماً ، و : أظهرها 
مرفوع على جهة الفاعلية ، وإن مل يعتمد الوصف ، وهذا قول » ثياب « مبتدأ ، و » عاليهم « أن : والثاين 

  .األخفش 
  .قاله أبو البقاء . منصوب ، وإمنا سكن ختفيفاً » عاليهم « أن : والثالث 

وإذا كان منصوباً فسيأيت فيه أوجه ، وهي واردة هنا ، إال أن تقدير الفتحة من املنقوص ال جيوز إال يف ضرورة أو 
  :شذوذ ، وهذه القراءة متواترة ، فال ينبغي أن يقال به فيها ، وأما قراءة من نصب ، ففيه أوجه 

  .فوقهم ثياب : مبتدأ مؤخر ، كأنه قيل » ثياب « أنه ظرف خرب مقدم ، و : ها أحد
  .ألن عاليهم مبعىن فوقهم : قال أبو البقاء 
  .جيوز يف النصب أن يكون على الظرف؛ ألنه مبعىن فوقهم : قال ابن عطية 
« : ون منقوالً من كالم العرب وعالٍ وعالية اسم فاعل فيحتاج يف إثبات كوهنما ظرفني إىل أن يك: قال أبو حيان 

  .» عاليك أو عاليتك ثوب 
قد وردت ألفاظه من صيغة أمساء الفاعلني ظروفاً ، حنو خارج الدار ، وداخلها وظاهرها ، : قال شهاب الدين 

  .جلست خارج الدَّار ، وكذلك البواقي ، فكذلك هنا : وباطنها ، تقول 
  .» م َعلَْيهِ« أنه حال من الضمري يف : الثاين 

  .» َحِسْبتَُهْم « أنه حال من مفعول : الثالث 
» أهل « حال من » َعاليهم « رأيت أهل نعيم وملٍك كبري عاليهم ، ف : أنه حال من مضاف مقدر ، أي : الرابع 

« بالنصب على أنه حال من الضمري يف » وعاليهم « : الزخمشري ، فإنه قال : املقدر ، ذكر هذه األوجه الثالثة 
يطوف عليهم ولدان عالياً للمطوف عليهم ثياب ، أو حسبتهم لؤلؤاً : أي » حسبتهم « أو يف » وف عليهم يط

  .رأيت أهل نعيم وملك عاليهم ثياب : عالياً هلم ثياب ، وجيوز أن يراد 
، وهو ال يعود إال ، فإنه ال يعين إال ضمري املفعول » َحسِْبَتُهْم « أما أن يكون حاالً من الضمري يف : قال أبو حيان 



{ ، وهذا ال يصح؛ ألن الضمائر اآلتية بعد ذلك تدل على أهنا للمعطوف عليهم من قوله تعاىل » ولدان « على 
وفك الضمائر جيعل كذا وذلك كذا مع عدم االحتياج إىل } إِنَّ هذا كَانَ لَكُْم َجَزآًء { و } َوَسقَاُهمْ { ، } وحلوا 

أهل نعيم ، فال حاجة إىل ادعاء : جيوز ، وأما جعله حاالً من حمذوف ، وتقديره  ذلك ، واالضطرار إىل ذلك ال
  .احلذف مع صحة الكالم وبراعته دون تقدير ذلك احملذوف 

جعل أحد الضمائر لشيء ، واآلخر لشيء آخر ال مينع صحة ذلك مع ما مييز عود كل واحد : قال شهاب الدين 
وف غري ممنوع أيضاً وإن كان األحسن أن تتفق الضمائر وأالَّ يقدر حمذوف ، إىل ما يليق به ، وكذلك تقدير احملذ

  .والزخمشري إمنا ذكر ذلك على سبيل التجويز ال على سبيل أنه مساوٍ أو أوىل ، فريد عليه ما ذكره 

  .» لقَّاهم « أنه حال من مفعول : اخلامس 
  .ذكرمها مكي . » جزاهم « أنه حال من مفعول : السادس 

على الفاعلية ، وال يضر إضافته إىل معرفة يف » ثياب « اليت انتصب فيها على احلال يرتفع به : ى هذه األوجه وعل
ومل » عارضاً « فأّنث ]  ٢٤: األحقاف [ } َعارٌِض مُّْمِطُرَنا { : وقوعه حاالً؛ ألن اإلضافة لفظية كقوله تعاىل 
  .يؤنث عالياً ألن مرفوعه غري حقيقي التأنيث 

به على جهة الفاعلية ، وهذا ماشٍ على قول » ثياب « على الظرف ، ويرتفع » عاليهم « أن ينتصب : ابع الس
  .األخفش والكوفيني حيث يعملون الظرف وعديله ، وإن مل يعتمد كما تقدم ذلك يف الصّف 

وقوعه موقع الفعل ، وإذا على أنه فاعل به ، كان مفرداً على بابه ل» ثياب « باالبتداء ، و » عاليهم « وإذا رفع 
أي ]  ٤٥: األنعام [ } فَقُِطَع دَابُِر القوم { : جعل خرباً مقدماً كان مفرداً ال يراد به اجلمع ، فيكون كقوله تعاىل 

  .قاله مكي . أدبار 
  .مؤنثاً بالتاء مرفوعاً » عاليتهم « : وقرأ ابن مسعود وزيُد بن علي 

  .أنه منصوب واألعمش وأبان عن عاصم كذلك ، إال 
  .وقد عرف الرفع والنصب مما تقدم 

فاعل به ، » ثياب « فعالً ماضياً متصالً بتاء التأنيث الساكنة ، و » َعلَيْتُهم «  -رضي اهللا عنها  -وقرأت عائشة 
  .بالصفة يف قراءة الباقني كما تقدم تفصيله » ثياب « وهي مقوية لألوجه املذكورة يف رفع 

  .جاراً وجمروراً : هد ، وأبو حيوة ، وابن أيب عبلة وخالئق وقرأ ابن سريين وجما
به على » ثياب « ظرفاً يف جواز كونه خرباً مقدماً ، أو حاالً مما تقدم وارتفاع » عاليهم « وإعرابه كإعراب 
  .التفصيل املذكور 

  فصل يف الضمري يف عاليهم
  .للولدان أو لألبرار  إما» عاليهم « والضمري يف : قال ابن اخلطيب 

أي فوق حجاهلم » عاليهم « فكأهنم يلبُسون عدة من الثياب ، فيكون الذي يعلوها أفضلها ، وهلذا قال تعاىل 
  .أن حجاهلم من احلرير والديباج : املضروبة عليهم ثياُب سندسٍ ، واملعىن 

  .بعدها  بإضافة الثياب ملا: قرأ العامة . } ثَِياُب ُسنُدسٍ { : قوله تعاىل 
« نعت ل » ُسْنُدٌس « برفع اجلميع ف } ُسنُدٌس ُخْضٌر وَإِْسَتبَْرٌق { منونة ، » ثَِياٌب « : وأبو حيوة وابن أيب عبلة 

يكون أخضر وغري أخضر ، كما أن الثياب » ُسْنُدٌس « نعت ل » ُخْضٌر « نوع ، و » السندس « ؛ ألن »ِثَيابٌ 
  .وثياب إستربق : نسق على ما قبله ، أي » ٌق إسَْتبَْر« تكون سندساً وغريه ، و 



  .على أربع مراتب » إسَْتبَْرٌق « ، و » ُخْضٌر « واعلم أن القراءة السبعة يف 
  .رفعهما ، لنافع وحفص فقط : األوىل 
  .خفضهما ، األخوين فقط : الثانية 
  .رفع األول ، وخفض الثاين ، أليب عمرو وابن عامر فقط : الثالثة 

  .عكسه ، البن كثري وأيب بكر فقط :  الرابعة
ولكن » الثياب « نسق على » إستربق « ورفع » ثياب « على النعت ل » خضرٌ « فإن رفع : فأما القراءة األوىل 

  .وثوُب كتَّاٍن : على زيد ثوبُ خزٍّ وكتاٍن أي : وثياٌب إستربق ومثله : على حذف مضاف أي 
  .» سندس « على النعت ل » ضر خ« فيكون جر : وأما القراءة الثانية 

  .هو اسم مجع : مث استشكل على هذا وصف املفرد باجلمع ، فقال مكي 
َوُيْنِشىُء السحاب { ووصف اسم اجلنس باجلمع يصح ، قال تعاىل » متر ومترة « ك » سندسة « هو مجع : وقيل 

 ٨٠: يس [ } مَِّن الشجر األخضر { ، و ]  ٢٠:  القمر[ } أَْعَجاُز َنْخلٍ مُّنقَِعرٍ { ، و ]  ١٢: الرعد [ } الثقال 
أهلك الناَس الديناُر احلمُر والدِّرهُم البيضُ « : وإذا كانوا قد وصفوا احملل لكونه مراداً به اجلنس باجلمع يف قوهلم ] 
جناس الفارق فألن يوجد ذلك يف أمساء اجلموع أو أمساء األ]  ٣١: النور [ } أَوِ الطفل الذين { : ، ويف التنزيل » 

، ألن املعىن ثياب من » سندس « نسقاً على » إستربق « بينها وبني واحدها تاء التأنيث بطريق األوىل ، وجر 
  .سندس ، وثياب من إستربق 

ثياب خضر من : نسقاً على سندس أي » إستربق « وجر » ثياب « نعتاً ل » خضر « فرفع : وما القراءة الثالثة 
  .فعلى هذا يكون اإلستربق أيضاً أخضر  سندس ، ومن إستربق ،

» ثياب « على النسق على » إستربق « ورفع » سندس « على أنه نعت ل » خضر « فجر : وأما القراءة الرابعة 
  .وتقدم الكالم على مادة السندس واإلستربق يف سورة الكهف . وثياب استربق : حبذف مضاف ، أي 

لقاف ، مث اضطرب النقل عنه يف اهلمزة ، فبعضهم ينقل عنه أنه قطعها ، بفتح ا» وإستربق « : وقرأ ابن حميصن 
  .وبعضهم ينقل أنه وصلها 

نصباً يف موضع اجلر على منع الصرف ، ألنه أعجمي ، وهو غلط؛ ألنه « وإستربق » : وقرئ « : قال الزخمشري 
قد جعل علماً هلذا الضرب من الثياب نكرة يدخله حرف التعريف ، تقول اإلستربق ، إال أنه يزعم ابن حميصن أنه 

 -من الربيق ، وهو ليس بصحيح « استفعل » بوصل اهلمزة والفتح على أنه مسمى ب « واستربقَ » : ، وقرأ 
  .» ألنه معرب مشهور تعريبه وأصله استربه  -أيضاً 

بوصل األلف والفتح ، أنّ  »واستربق « وقرئ : إال أن يزعم ابن حميصن ، وقوله بعد : ودل قوله : وقال أبو حيان 
أنه قرأ بوصل األلف وفتح : قراءة ابن حميصن هي بقطع اهلمزة مع فتح القاف واملنقول عنه يف كتب القراءات 

  .القاف 
وقد قرأ ابن حميصن بغري صرف وهو وهم إن : قد سبق الزخمشري إىل هذا مكي ، فإنه قال : قال شهاب الدين 

  . جعله امساً؛ ألنه نكرة منصرفة
  .فهو جائز يف اللفظ بعيد يف املعىن » برق « بل جعله فعالً ماضياً من : وقيل 



، فهو عريب من الربيق ، فلما مسِّي به قطعت ألفه؛ » برق « من » استفعل « إنه يف األصل فعل ماض على : وقيل 
، معدودة ، ال يقاس  ألنه ليس من أصل األمساء أن يدخلها ألف الوصل ، وإمنا دخلت معتلة مغرية عن أصلها

: وقيل : إىل آخره ، أنه قرأ بقطع اهلمزة وفتح القاف ، ودل قوله أوالً » قطعت ألفه « عليها؛ انتهى ، فدل قوله 
، أنه قرأ بوصل األلف ، ألنه ال يتصور أن حيكم عليه بالفعلية غري منقول إىل » برق « بل جعله فعالً ماضياً من 

قطعٍ ألبتة ، وهذا جهل باللغة ، فيكون قد ُروَِي عنه قراءتا قطع األلف ووصلها ، فظهر األمساء ، ويترك ألفه ألف 
  .أن الزخمشري مل ينفرد بالنقل عن ابن حميصن بقطع اهلمزة 

أنه اسم جنس ال ينبغي أن حيمل ضمرياً ويؤيد ذلك : ال جيوز ، والصواب : وقال أبو حامت يف قراءة ابن حميصن 
  .ليه ، والصواب قطع األلف وإجراؤه على قراءة اجلماعِة دخول الم املعرفة ع

إن ابن حميصن قارٌئ جليلٌ مشهورٌ مبعرفة العربية ، وقد أخذ عن أكابر العلماء ، فيتطلب : نقول : قال أبو حيان 
كان ، وملا » عجب واْستعَجَب « برق واستربق ، ك : من الربيق تقول » استفعل « لقراءته وجه ، وذلك أنه جيعل 

يدل على اخلضرة ، وهي لون ذلك السُّْندس ، وكانت اخلضرة مما يكون فيها لشدهتا ُدمهة وغبش » خضر « : قوله 
فعل ماض ، والضمري فيه عائد على السُّندس ، أو » استربق « ، أخرب أن يف ذلك بريقاً وحسناً يزيل غبشيته ، ف 

وهذا هو . ن تلحني من يعرف بالعربية ، وتوهيم ضابط ثقة على األخضر الدالّ عليه خضر ، وهذا التخريج أوىل م
  .وهذه القراءة قد تقدمت يف سورة الكهف . الذي ذكره مكي 

عطف ماضياً لفظاً مستقبالً معىن ، وأبرزه بلفظ » وَيطُوُف « عطف على } وحلوا أََساوَِر ِمن ِفضٍَّة { : قوله تعاىل 
  .املاضي لتحققه 

سَِوار من ذهب : وما أحسن باملعصم أن يكون فيه سواران : وجواب من حيث املعىن  وقال الزخمشري بعد سؤال
  .وسوار من فضة 

وإما أن » أحسن « إما أن يكون مفعول » باملعصم « : قوله : ، فقال » باملِْعَصم « : وناقشه أبو حيان يف قوله 
« فال جيوز؛ ألنه مل يعهد زيادة الباء يف مفعول  يكون بدالً منه ، وقد فصل بينهما باجلار واجملرورن فإن كان األول

ما أحسن زيداً ، وإن كان الثاين ففي هذا الفصل خالٌف ، : ما أحسن بزيد ، تريد : التعجب ، ال تقول » أفعل 
  .واملنقول عن بعضهم أنه ال جيوز ، واملولد منا إذا تكلم ينبغي أن يتحرز يف كالمه فيما فيه خالٌف 

وأي غرض له يف تتبع كالم هذا الرجل حىت يف الشيء اليسري على أن الصحيح جوازه ، وهو :  قال شهاب الدين
هللا درُّ بين جماشع ما أكثر يف اهليجاء لقاءها ، وأثبت يف : املسموع من العرب نثراً ، قال عمرو بن معديكرب 

  . املكرمات بقاءها ، وأحسن يف اللَّْزباِت عطاءها ، والتشاغل بغري هذا أوىل

  فصل يف املراد باألساور
، ويف ]  ٣٣: فاطر [ } ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمن ذََهبٍ { : » فاطر « ويف سورة » أساور من فضة « : قال هنا 
  .ة حليُّ الرجل الفض: فقيل ]  ٢٣: احلج [ } ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمن ذََهبٍ َولُْؤلُؤاً { : » احلج « سورة 
جيمع يف يد أحدهم سواران من ذهب ، وسواران من فضة ، وسواران من لؤلؤ ، ليجتمع حماسن أهل اجلنة : وقيل 

  .قاله سعيد بن املسيب رضي اهللا عنه . 
  .يعطى كل أحد ما يرغب فيه ومتيل نفسه إليه : وقيل 
  .أسورةُ الفضة إمنا تكون للولدان وأسورة الذهب للنساء : وقيل 
  .ذا للنساء والصبيان ه: وقيل 



  .هذا حبسب األوقات : وقيل 
َوَسقَاُهْم رَبُُّهْم َشرَاباً { : قال علي رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل [ } َوَسقَاُهْم َربُُّهمْ َشرَاباً طَهُوراً { : قوله تعاىل 

عينان ، فيشربون من إحداها ،  إذا توجه أهل اجلنة إىل اجلنة مرُّوا بشجرة خترج من حتت ساقها: ، قال ] } طَُهوراً 
فيجري عليهم بنضرة النعيم ، فال تتغري أبشارهم ، وال تشّعث أشعارهم أبداً ، مث يشربون من األخرى ، فيخرج ما 

: الزمر [ } َسالٌَم َعلَْيكُْم ِطبُْتْم فادخلوها َخاِلِديَن { : يف بطوهنم من األذى ، مث تستقبلهم خزنةُ اجلنة ، فيقولون هلم 
٧٣ . [  

وقال النخعي وأبو قالبة ، هو إذا شربوه بعد أكلهم طهرهم ، وصار ما أكلوه وما شربوه رشح مسٍك وضمرت 
  .بطوهنم 

هو من عني ماء على باب اجلنة ينبع من ساق شجرة من شرب منها نزع اهللا ما كان يف قلبه من غشٍّ : وقال مقاتل 
للمبالغة ، وال يكون فيه حجة للحنفي أنه » فعوالً « هذا فيكون  وغلٍّ وحسٍد ، وما كان يف جوفه من أذى ، وعلى

  .قاله القرطيب . مبعىن الطاهر 
  :فيه قوالن } طَُهوراً { : قوله تعاىل : قال ابن اخلطيب 

  :املبالغة يف كونه طاهراً مث على التفسري احتماالن : األول 
  .أالَّ يكون جنساً كخمر الدنيا : أحدمها 
  .ملبالغة يف البعد عن األمور املستقذرة ، يعين ما مسته األيدي الوضيعة واألرجل الدنسة ا: وثانيهما 
أنه ال يؤول إىل النجاسة ، ألهنا ترشح عرقاً من أبداهنم له ريح كريح املسِك ، وعلى هذين الوجهني : وثانيهما 

  .املؤذية يكون الطهور مطهراً؛ ألنه يطهُِّر باطنهم عن األخالق الذميمة واألشياء 
هو نوع ما ذكره قبل ذلك من أهنم يشربون من عني } َوَسقَاُهْم َربُُّهمْ َشرَاباً طَهُوراً { : قوله تعاىل : فإن قيل 

  .الكافور والزجنبيل والسلسبيل ، أو هذا نوع آخر؟ 
  :بل هذا نوع آخر ، لوجوه : قلنا 

  .التِّكرار : أحدها 
، } َوَسقَاُهمْ َربُُّهْم شََراباً طَُهوراً { : ب إىل نفسه تبارك وتعاىل ، بقوله تعاىل أنه تعاىل أضاف هذا الشرا« والثاين 

  .وذلك يدل على فضل هذا على غريه 
ما روي من أنه يقدِّم إليهم األطعمة واألشربة ، فإذا فرغوا منها أتُوا بالشراب الطهور فيشربون فيطهر : والثالث 

م مثل ريح املسِك ، وهذا يدل على أن الشراب مغاير لتلك األشربة ، وألن ذلك بطوهنم ويفيض عرقاً من جلوده
هذا الشراب يهضم سائر األشربة مث له مع هذا اهلضم تأثري عجيب وهو أنه جيعل سار األطعمة واألشربة عرقاً يفوح 

  .منه كريح املسك وكل ذلك يدل على املغايرة 

ثواب أعمالكم ، فيزداد : إن هذا كان حزاؤكم ، أي : يقال هلم : ، أي } آًء إِنَّ هذا كَانَ لَكُْم َجَز{ : قوله تعاىل 
وكَانَ « هذا جزاء عملك الرديء : بذلك القول فرحهم وسرورهم ، كما أن املعاقب يزداد غّمه ، إذا قيل له 

  .يه وإثابته من قبل اهللا وشكره للعبد قُبول طاعته وثناؤه عل: أي » َمْشكوراً « عملكم : أي » َسعُيكُْم 
  .غفر هلم الذنب وشكر هلم احلسىن : وقال قتادةُ 

شرح هلم ثواب أهل اجلنة ، أي أنَّ هذا كان  -تعاىل  -لعباده يف الدنيا كأنه  -تعاىل  -هذا إخبار من اهللا : وقيل 
  .يف علمي وحكمي جزاء لكم يا معاشر عبيدي لكم خلقتها وألجلكم أعددهتا 



  ةفصل يف الكالم على اآلي
  :ويف اآلية سؤاالن : قال ابن اخلطيب 

  .جزاء على فعل اهللا؟  -تعاىل  -فكيف يعقل أن يكون فعل اهللا  -تعاىل  -إذا كان فعل العبد خلقاً هللا : األول 
  .أن اجلزاء هو الكايف وذلك ال ينايف كونه فعالً هللا : واجلواب 

  .شاكراً له؟ كون سعي العبد مشكوراً يقتضي كون اهللا : السؤال الثاين 
  :شاكراً للعبد حمال إىل على وجه اجملاز ، وهو من ثالثة أوجه  -تعاىل  -كون اهللا : واجلواب 

  .إن الثواب مقابل لعملهم كما أن الشكر مقابل للنعم : قال القاضي : األول 
نه مشكور ، فيحتمل أن إنه مشهور يف كالم الناس أن يقولوا للراضي بالقليل واملثىن به أ: قال القفال : والثاين 

  .يكون شكر اهللا لعباده ، وهو رضاه عنهم بالقليل من الطاعات وإعطائه إياهم عليهم ثواباً كبرياً 
ياأيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل { : أن منتهى درجة العبد راضياً من ربه مرضيا لربه ، كما قال تعاىل : الثالث 

، وكوهنا راضية من ربه أقلُّ درجة من كوهنا مرضية لربه ، فقوله ]  ٢٨ -٢٧: الفجر  [} رَبِِّك رَاِضَيةً مَّْرِضيَّةً 
َوكَانَ َسْعُيكُم { : إشارة إىل األمر الذي تصري به النفس راضية مرضية ، وقوله } إِنَّ هذا كَانَ لَكُْم َجَزآًء { : تعاىل 

أعلى املقامات وآخر الدرجات ال جرم وقع اخلتم عليها يف  إشارة إىل كوهنا مرضية لرهبا ملا كانت احلالة} مَّْشكُوراً 
  .ذكر مراتب أحوال األبرار والصديقني 

َواذْكُرِ اْسمَ رَبَِّك ) ٢٤(فَاْصبِرْ ِلُحكْمِ رَبَِّك َولَا ُتِطْع مِْنُهْم آِثًما أَْو كَفُوًرا ) ٢٣(إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا َعلَْيَك الْقُْرآنَ َتْنزِيلًا 
  ) ٢٦(َوِمَن اللَّْيلِ فَاْسُجْد لَُه َوَسبِّْحهُ لَْيلًا طَوِيلًا ) ٢٥(ةً وَأَِصيلًا ُبكَْر

على هذين الوجهني » َنزَّلَْنا « وأن يكون فصالً و » إن « جيوز أن يكون توكيداً السم . } إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا { : قوله 
  .» إنَّ « خربه واجلملة خرب » َنزَّلَْنا « مبتدأ ، و » حنن « ، وجيوز أن يكون » إن « هو خرب 

ألن الضمري يوصف باملضمر؛ إذ هو مبعىن » إن « يف موضع نصب على الصِّفة السم » َنْحُن « : وقال مكي 
التأكيد ال مبعىن الغلبِة ، وال يوصف باملظهر؛ ألنه مبعىن التَّحلية واملضمر مستغن عن التحلية ، ألنه مل يضمرْ إال بعد 

  .ف حتليته وعينه ، وهو حمتاج إىل التأكيد لتأكيد اخلرب عنه أن عر
وهذه عبارة غريبة جدا ، كيف جيعل املضمر موصوفاً مبثله ، وال نعلم خالفاً يف عدم جواز : قال شهاب الدين 

وصف املضمر إال ما نقل عن الكسائي أنه جّوز وصف ضمري الغائب بضمري آخر ، فال خرف يف عدم جوازه ، مث 
  .كالمه يؤول إىل التأكيد فال حاجة إىل العدول عنه 

  فصل يف مناسبة اتصال اآلية مبا قبلها
وجه اتصال هذه اآلية مبا قبلها أنه تعاىل ملا ذكر الوعد والوعيد بني أن هذا الكتاب يتضمن ما بالناس حاجةً إليه ، 

  .فليس بسحرٍ وال كهانٍة وال شعرٍ وأنه حقٌّ 
» َنزَّلَْنا « : أنزل القرآن متفرقاً آية بعد آية ، ومل ينزل مجلة واحدة فلذلك قال  -اهللا عنهما رضي  -قال ابن عباس 

.  
املقصود من هذه اآلية تثبيت الرسول وشرح صدره فيما نسبوه إليه من كهانة وسحر ، فذكر : قال ابن اخلطيب 

: د إيقاعه تأكيداً على تأكيد فكأنه تعاىل يقول تعاىل أن ذلك وحي من اهللا تعاىل وال جرم بالغ يف تكرار الضمري بع
إن ذلك وحٌي حقٌّ : إن ذلك كهانة فأنا اهللا امللك احلق ، أقول على سبيل التأكيد : إن كان هؤالء الكفار يقولون 



  :وتنزيلُ صدقٍ من عندي ، ويف ذلك فائدتان 
  .عظّمُه وصدقه  - تعاىل -إزالة الوحشة احلاصلة بسبب طعن الكفار؛ ألن اهللا : إحدامها 
إين ما نزلت عليك القرآن متفرقاً إال حلكمة : يقول  -تعاىل  -تقويته على حتمُّل مشاق التكليف ، فكأنه : والثانية 

  .بالغة تقتضي ختصيص كل شيء بوقت معني ، وقد اقتضت تلك احلكمة تأخري اإلذن يف القتال 
  .لقضاء ربك : أي } فاصرب ِلُحكْمِ َربِّكَ { 
  .اصرب على أذى املشركني ، مث نسخ بآية القتال :  -رضي اهللا عنهما  -ال ابن عباس وق

اصْرب ملا حكم به عليك من الطَّاعات ، أو انتظر حكم اهللا إذ وعدك بالنصر عليهم وال تستعجل فإنه كائن : وقيل 
  .ال تطع الكفار : أي  }أَْو كَفُوراً { ذا إمثٍ : أي } َوالَ تُِطْع ِمْنُهْم آِثماً { ال حمالة ، 

َوالَ ُتِطْع مِْنُهمْ { : إن رأيُت حممداً ألطأنَّ على عنقه ، فأنزل اهللا تعاىل : قال أبو جهل : روى معمر عن قتادة ، قال 
  .} آِثماً أَْو كَفُوراً 

لم يعرضان عليه نزلت يف عتبة بن أيب ربيعة والوليد بن املغرية ، وكانا أتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: وقيل 
األموال والتزويج على أن يترك ذكر النبوة ففيهما نزلت ، وعرض عليه عتبة ابنته وكانت من أمجل النساء ، 

وعرض عليه الوليد أن يعطيه من األموال حىت يرضى ، ويترك ما هو عليه ، فقرأ عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فَإِنْ أَعَْرُضواْ فَقُلْ أَنذَْرُتكُْم َصاِعقَةً مِّثْلَ َصاِعقَِة َعادٍ { : قوله السجدة ، إىل » حم « وسلم عشر آيات من أول 

  .ظننت أنَّ الكعبة ستقع عليَّ : ، فانصرنا عنه وقال أحدمها ]  ١٣-١: فصلت [ } َوثَُموَد 
  :هذه أوجه » أْو « يف . } أَْو كَفُوراً { : قوله 

  .ه أهنا على باهبا ، وهو قول سيبوي: أحدها 
: جالس احلسن أو ابن سريين كان التقدير : وتفيد يف النهي عن اجلميع ، ألنك إذا قلت يف اإلباحة : قال أبو البقاء 

وال تطع : جالس أحدمها ، فأيهما كلمه كان أحدمها فيكون ممنوعاً منه ، فكذلك يف اآلية ، ويؤول املعىن إىل تقدير 
  .منهما آمثاً وال كفوراً 

وال تطع أحدمها ، فهال جيء بالواو لتكون هنياً عن طاعتهما » أو « معىن : فإن قلت : رمحه اهللا  قال الزخمشري
  .مجيعاً؟ 
ال تطع أحدمها علم أن الناهي عن طاعة أحدمها هو : ال تطعهما جلاز أن يطيع أحدمها ، وإذا قيل : لو قال : قلت 

  .علم أنه منهي عن ضرهبما على طريق األوىل » أفٍّ « :  عن طاعتهما مجيعاً أهنى ، كما إذا هني أن يقول ألبويه
  .ال تطع من أمث وال من كفر : أي » ال « أهنا مبعىن : الثاين 

  .» وهو قول الفراء ، وهو مبعىن اإلباحة اليت ذكرنا « : قال مكي 
  .أهنا مبعىن الواو ، وقد تقدم أن ذلك قول الكوفيني : الثالث 

  :اإلمث إال أنه عطف ألحد أمرين والكفور وإن كان يستلزم 
  .إما أن يكونا شخصني بعينهما كما تقدم فاآلمث عتبة ، والكفور الوليد 

  .؟ «آمثاً او كفوراً » كانوا كلهم كفرةً ، فما معىن القسمة يف قوله : فإن قلت « : وإما ملا قاله الزخمشري 
فاعالً ملا هو كفر داعياً لك إليه ، ألهنم إمَّا أن يدعوه إىل  معنا ال تطع منهم راكباً ملا هو إمث داعياً إليه أو: قلت 

  .» مساعدهتم على فعل هو إمث أو كفر ، أو غري إمث وال كفر ، فنهي أن يساعدهم على االثنني دون الثالث 
  فصل



، فكأن ذكره بعد ذلك  يدخل فيه أالَّ تطع فيه آمثاً أو كفوراً} فاصرب ِلُحكْمِ َربَِّك { : قوله تعاىل : قال ابن اخلطيب 
  .تكرار؟ 

هني عن املنهيات ، وداللة أحدمها على اآلخر بااللتزام ال بالتصريح ، : واجلواب أن األول أمر باملأمورات ، والثاين 
  .فيكون التصريح ، فيكون التصريح منه مفيداً 

  .النهي؟ إنه صلى اهللا عليه وسلم ما كان يطيع أحداً منهم ، فما فائدة هذا : فإن قيل 

أن املقصود بيان أن الناس حمتاجون إىل مواصلة التنبيه واإلرشاد ألجل ما تركب فيهم من الشهوة : فاجلواب 
وإرشاده لكان أحق الناس به هو الرسول  -تعاىل  -الداعية إىل الفساد ، وأن أحداً لو استغىن عن توفيق اهللا 

 -تعاىل  -ف كل مسلم أنه ال بدَّ من الرغبة إىل اهللا ومىت ظهر ذلك عر -عليه الصالة والسالم  -املعصوم 
  .والتضرع إليه أن يصونه عن الشُّبهات والشَّهوات 

  .ما الفرُق بني اآلمث والكفور؟ : فإن قيل 
هو اجلاحد للنعمة ، فكل كفور آمث ، وليس : أن اآلمث هو اآليت باملعاصي أيِّ معصيٍة كانت ، والكفُور : فاجلواب 

[ } َوَمن ُيشْرِْك باهللا فَقَِد افترى إِثْماً َعِظيماً { : راً ، ألن اإلمث عام يف املعاصي كلها ، قال اهللا تعاىل كل آمث كفو
  ] . ٤٨: النساء 

وقال ]  ٢٨٣: البقرة [ } َوالَ َتكُْتُمواْ الشهادة َوَمن َيكُْتمَْها فَإِنَُّه آِثٌم قَلُْبُه { : فسمى الشرك آمثاً ، وقال تعاىل 
َيْسأَلُوَنَك َعنِ اخلمر وامليسر قُلْ ِفيهَِمآ { : ، وقال تعاىل ]  ١٢٠: األنعام [ } َوذَُرواْ ظَاِهرَ اإلمث وََباِطَنُه { : عاىل ت

  .قد نزلت هذه اآليات على أن اإلمث مجيع املعاصي ] .  ٢١٩: البقرة [ } إِثٌْم كَبٌِري 
صلِّ لربِّك أول النَّهار وآخره ففي أوله صالة الصُّبح : أي . } أَِصيالً واذكر اسم َربَِّك ُبكَْرةً َو{ : قوله تعاىل 

َوسَبِّْحُه لَْيالً { يعين صالة املغرب والعشاء اآلخرة ، } َوِمَن الليل فاسجد لَُه { والظهر والعصر ، وهو األصيل ، 
  .قاله ابن حبيب . يعين التَّطوع فيه } طَوِيالً 

  .تسبيح يف القرآن فهو صالة  كل: وقال ابن عباس وسفيان 
  .هو الذِّكْر املطلق ، سواٌء كان يف الصَّالة أو يف غريها : وقيل 

  .منسوخ بالصلوات اخلمس } َوسَبِّْحُه لَْيالً طَوِيالً { : إنَّ قوله تعاىل : وقال ابن زيد وغريه 
  .هو ندب : وقيل 
  .هو خمصوص بالنيب عليه الصالة والسالم : وقيل 

على » من « مجع اجلمع ، ودخلت : سفائن وسفن ، واألصائل : األصائل ، واألصل ، كقولك : صيل ومجع األ
  ] . ٣١: األحقاف [ } َيغِْفْر لَكُْم مِّن ذُُنوبِكُمْ { : الظرف للتبغيض ، كما دخلت على املفعول يف قوله تعاىل 

 -مثالً  -ين والبيان ، أن اجلمع بني احلاء واهلاء فيه دليل على عدم صحة قول بعض أهل املعا} َوسَبِّْحُه { : قوله 
  ] .الطويل : [ خيرج الكلَم عن فصاحتها ، وجعلوا من ذلك قوله 

  َمِعي وإذَا ما لُْمُتُه لُْمُتُه َوْحِدي... كرٌمي َمَتى أَْمدْحُه والَوَرى  -٥٠٥٠
ار يف البيت هو املخرج عن الفصاحة خبالف البيت أليب متام ، وميكن أن يفرق بني ما أنشدوه وبني اآلية بأن التكر

  .اآلية فإنه ال تكرار فيها 



َنْحُن َخلَقَْناُهْم َوَشَددَْنا أَْسَرُهْم وَإِذَا شِئَْنا َبدَّلَْنا أَْمثَالَُهمْ ) ٢٧(إِنَّ َهُؤلَاِء ُيِحبُّونَ الَْعاجِلَةَ وََيذَُرونَ َوَراَءُهمْ َيْوًما ثَِقيلًا 
َوَما َتَشاُءونَ إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما ) ٢٩(َهِذِه َتذْكَِرةٌ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيلًا  إِنَّ) ٢٨(َتْبِديلًا 

  ) ٣١(ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه وَالظَّاِلِمَني أََعدَّ لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما ) ٣٠(َحِكيًما 

  .، والعاجلة ، الدنيا » مكة « توبيخ وتقريع واملراد أهل . } إِنَّ هؤالء ُيِحبُّونَ العاجلة { : تعاىل قوله 
واعلم أنه تعاىل ملا خاطب رسوله صلى اهللا عليه وسلم بالتعظيم واألمر والنهي ، عدل إىل شرح أحوال الكفار 

إن الذي محل هؤالء على الكفر واإلعراض عما : ، ومعناه } لة إِنَّ هؤالء ُيِحبُّونَ العاج{ : واملتمردين ، فقال تعاىل 
  .ينفعهم يف اآلخرة ، هو حمبتهم اللذات العاجلة والراحات الدنيوية البدنية 

  :قُدَّامهم ألمور : ومل يقل » َوَراَءُهم « : بني أيديهم ، وقال : ، أي } َوَيذَُرونَ َوَرآَءُهمْ { : قوله 
  .ا عنه ومل يلتفتوا إليه فكأهنم جعلوه وراء ظهورهم أهنم ملا أعرضو: أحدها 
  .يذرون وراءهم مصاحل يوم ثقيل ، أي عسري ، فأسقط املضاف : املراد : وثانيها 
َوكَانَ { ]  ١٦: إبراهيم [ } مِّن َوَرآِئِه َجَهنَّمُ { : ، كقوله تعاىل » قُّدام « يستعمل مبعىن » وراء « أن : وثالثها 

  ] . ٧٩: الكهف [ } ِلٌك َوَرآَءُهم مَّ
  .» قُّدام « لتواريه عنك ، فظاهر هذا أنه حقيقة ، والصحيح أنه استعري ل » وراء « ّمسي : وقال مكي 

  .ال ظرف ، وصفه بالثقل على اجملاز؛ ألنه من صفات األعيان ال املعاين » َيذَُرونَ « مفعول ب . » َيْوماً « : قوله 
  .بيوم القيامة  معناه يتركون اإلميان: وقيل 
أخذهم : نزلت يف اليهود فيما كتموه من صفة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصحة نبوته ، وحبُّهم العاجلة : وقيل 

يوم القيامة ، : أراد املنافقني الستبطاهنم الكفر وطلب الدنيا ، واآلية تُعّم ، واليوم الثقيل : الّرشا ما كتموه ، وقيل 
  .للقضاء فيه بني العباد : أهواله وقيل ومسي ثقيالً لشدائده و

قاله ابن عباس وجماهد وقتادة . خلقهم : أي } َوَشدَْدَنآ أَْسرَُهْم { أي من طني ، } نَّْحُن َخلَقَْناُهْم { : قوله تعاىل 
  .اخللق : ومقاتل وغريهم ، واألسر 

  ]الرمل [ هللا ، إذا شدد خلقه؛ قال لبيٌد أسره ا: اخللق ، ويقال : فرس شديد األسر ، أي : يقال : قال أبو عبيد 
  ُمْشرُِف احلَارِِك َمْحُبوكُ الكَِتْد... َساِهُم الوْجِه َشدِيٌد أْسرُه  -٥٠٥١

  ]الكامل : [ وقال األخطل 
  َسِلُس الِقَياِد ختَالُه ُمخَْتاالً... ِمْن كُلِّ ُمْجَتنِبٍ َشديٍد أْسرُه  -٥٠٥٢

  .َشدْدَنا مفَاِصلُهْم : رضي اهللا عنهم وقال أبو هريرة واحلسن والربيع 
أِسرَ الرُجل ، إذا أوثق بالقيد ، وفرس مأسورة اخللق وفرس مأسورة : الرَّْبط ، ومنه : األسر : قال أهل اللغة 

  .شددته وربطته : أسرت القتب أسراً ، أي : هو القيد الذي يشد به األقتاب ، تقول : بالعقب ، واإلسار 
  رفصل يف معىن األس

سويت خلقك : األسر القوة ، والكالم خرج خمرج االمتنان عليهم بالنعم حني قابلوها باملعصية ، أي : قال ابن زيد 
  .وأحكمته بالقوى مث أنت تكفر يب 

وهذا الكالم يوجب عليهم طاعة اهللا تعاىل من حيث الترغيب والترهيب؛ أما الترغيب فألنه هو : قال ابن خلطيب 
هم األعضاء السليمة اليت هبا ميكن االنتفاع باللذات العاجلة ، وخلق هلم مجيع ما ميكن االنتفاع الذي خلقهم وأعطا



به ، فإذا أحبوا اللذات العاجلة ، وتلك اللذات ال حتصل إال باملنتفع واملنتفع به ، ومها ال حيصالن إال بتكوين اهللا 
  .ترك التمرُّد و -تعاىل  -وإجياده ، وهذا مما يوجب عليهم االنقياد هللا 

وأما الترهيب فإنه قادٌر على أن مييتهم وأن يسلُب النعم عنهم ، وأن يلقي هبم يف كل حمنة وبلية ، فألجل اخلوف 
هبْ أن حبكم هلذه : وترك التمّرد ، فكأنه قيل  -تعاىل  -من فوت هذه اللذات العاجلة جيب عليهم االنقياد هللا 

واالنقياد له ، فلم توسلتم به إىل  -تعاىل  -ذلك يوجب عليكم اإلميان باهللا اللذات العاجلة طريقة حسنة إال أن 
  .واإلعراض عن حكمه  -تعاىل  -الكفر باهللا 
  .} َوإِذَا شِئَْنا َبدَّلَْنآ أَْمثَالَُهْم تَْبدِيالً { : قوله تعاىل 

  .لو نشاء ألهلكناهم وجئنا بأطَْوَع هللا منهم : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
على أَن { : إذا شئنا أهلكناهم ، وأتينا بأشباههم ، فجعلناهم بدالً منهم كقوله تعاىل : معناه : وقال ابن اخلطيب 

ال حاجة بنا إىل أحد من : بيان االستغناء التام عنهم ، كأنه قيل : ، والغرض منه ]  ٦١: الواقعة [ } نَُّبدِّلَ أَْمثَالَكُْم 
إن ثبتت احلاجة ، فال حاجة بنا إىل هؤالء األقوام؛ فإنا قادرون على إبداهلم وإجياد أمثاهلم  املخلوقني ألبتة ، وبتقدير

إِن َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم أَيَُّها الناس { ، ]  ١٩: إبراهيم [ } إِن َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم َويَأِْت بَِخلْقٍ َجدِيٍد { : ، ونظريه قوله تعاىل 
لغرينا حماسنهم : معناه  -رضي اهللا عنهم  -وروى الضحاك عن ابن عباس ] .  ١٣٣: النساء [ } َوَيأِْت بِآَخرِيَن 

  .إىل أقبح الصور 
  .أمثاهلم يف الكفر : وقيل 

  فصل يف نظم اآلية
َوإِن { : ، كقوله تعاىل » إذا « ال ب » إن « وحقه أن جييء ب : } َوإِذَا ِشئَْنا { : قال الزخمشري يف قوله تعاىل 

» إن « للمحقَّق ، و » إذا « أنَّ : يعين } إِن َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم { ، ]  ٣٨: حممد [ } اْ َيْسَتْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُْم َتَتَولَّْو
  .كالعكس » إن « قد تقع موقع » إذا « للمحتمل ، وهو تعاىل مل يشأ ذلك ، وجوابه أن 

حرف شرط ، » إذا « و » إن « كل واحد من فكأنه طعن يف لفظ القرآن وهو ضعيف ، ألن : قال ابن اخلطيب 
  .إن طلعت الشمس أكرمتك : ال يستعمل فيما هو معلوم الوقوع ، فال يقال » إن « إال أن حرف 

ملا كان اهللا  -فهاهنا  -إذا طلعت الشمس : فإنه يستعمل فيما يكون معلوم الوقوع تقول ابتداء » إذا « أما حرف 
دل اهللا تعاىل فيه أولئك الكفرة بأمقاهلم يف اخللقة وأضدادهم يف الطاعة ال جرم حسن تعاىل عاملاً أنه سيجيء وقت يب

  .» إذا « استعمال حرف 
طريقاً موصِّالً : أي } فََمن َشآَء اختذ إىل َربِِّه سَبِيالً { هذه السورة موعظة ، : أي . } إِنَّ هذه َتذِْكَرةٌ { : قوله تعاىل 
  .إىل طاعته 

  .أي وسيلة »  سبيالً« : وقيل 
أنّ هذه السورة ملا فيها من الترتيب العجيب ، والوعد الوعيد ، والترغيب : وجهة وطريقة إىل اخلري واملعىن : وقيل 

  .والترهيب تذكرة للمتأملني وتبصرة للمتبصرين 
  فصل يف قول اجلربية

فََمن { : اجلرب ، ألن قوله تعاىل مىت ضمت هذه اآلية إىل اآلية بعدها خرج منهما صريح مذهب : قال ابن اخلطيب 
اآلية يقتضي أن مشيئة العبد مىت كانت خالصة ، فإهنا تكون مستلزمة للفعل ، وقوله تعاىل } َشآَء اختذ إىل َربِّهِ َسبِيالً 

مستلزم يقتضي كون مشيئة اهللا تعاىل مستلزمة ملشيئة العبد ، و} َوَما َتَشآُءونَ إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا { : بعد ذلك 



مستلزمة لفعل العبد ، وذلك هو اجلرب ، وكذا االستدالل على اجلرب  -تعاىل  -املستلزم مستلزم ، فإن مشيئة اهللا 
  :بقوله تعاىل 

، ألن هذه اآلية أيضاً تقتضي كون املشيئة مستلزمة ]  ٢٩: الكهف [ } فََمن َشآَء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشآَء فَلَْيكْفُْر { 
  .قدير ما تقدم للفعل ، مث الت
وهو أمر قد شاءه؛ ألنه أمر به فال بد وأن يكون قد  -تعاىل  -املذكور هاهنا اختاذ السبيل إىل اهللا : قال القاضي 

العبد ال يشاء إالَّ ما قد شاء اهللا على اإلطالق إذ املراد بذلك األمر املخصوص : شاءه ، وهذا ال يقضي أن يقال 
وهذا الكالم ال تعلق له باالستدالل الذي ذكرناه ، فحاصل ما ذكره . اده وشاءه الذي قد ثبت أن اهللا تعاىل أر

القاضي ختصيص العام بالصُّور املتقدمة ، وذلك ضعيف ألن خصوص ما قبل اآلية ال يقتضي ختصيص هذا العام 
  .الحتمال أن يكون احلكم يف هذه اآلية وارداً حبيث تعمّ تلك الصورة وغريها 

  :فيه وجهان } أَن َيَشآَء اهللا  إِالَّ{ : قوله 
  .قاله أبو البقاء . أنه حال ، أي إالَّ يف حال مشيئة اهللا تعاىل : أحدمها 

  .ألن هذا مقدر باملعرفة إى أن يريد تفسري املعىن : وفيه نظر 
  .أنه ظرف : والثاين 

  .ما حمل أن يشاء اهللا؟ : فإن قلت « : قال الزخمشري 
إال ما يشاء اهللا ، ألن : إال وقت مشيئة اهللا تعاىل ، وكذلك قرأ ابن مسعود : ، وأصله النصب على الظرف : قلت 

  .» معه « إن » مع الفعل ك « ما » 
أجيئك أن يصيح الديك ، أو ما يصيح ، : بأنه ال يقوم مقام الظرف إالَّ املصدر الصريح ، لو قلت : ورّد أبو حيان 

  .لكالم يف ذلك مراراً قد تقدم ا: قال شهاب الدين . مل جيز 
نَّْحنُ { : خطاباً لسائر اخللق ، أو على االلفتات من الغيبة يف قوله تعاىل » تشاءون « : وقرأ نافع والكوفيون 

  .وما بعده » خلقناهم « : بالغيبة جرياً على قوله : ، والباقون } َخلَقَْناُهمْ 
فأخرب أن األمر إليه } إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا { واختاذ السبيل إىل اهللا أي الطاعة واالستقامة ، } َوَما َتَشآُءونَ { : قوله 

إن اآلية األوىل منسوخة : سبحانه ، وليس هلم ، وأنه ال ينفذ مشيئة أحد ، وال تقّدم إال تقّدم مشيئة اهللا تعاىل ، قيل 
  .بالثانية 

  .ون إال مبشيئته واألشبه أنه ليس بنسخ ، بل هو تبيني أن ذلك ال يك: قال القرطيب 
مث أخربهم أن } فََمن َشآَء اختذ إىل َربِِّه سَبِيالً { : جواب لقوله تعاىل » وَما َتَشاُءونَ إالَّ أن َيشاَء اُهللا « : قال الفراء 

} يماً إِنَّ اهللا كَانَ َعِل{ لكم ، » إالَّ أن يَشاَء اُهللا « ذلك السبيل » وَما َتَشاُءونَ « : األمر ليس إليهم ، فقال 
  .يف أمره وهنيه لكم » َحِكيماً « بأعمالكم 

  .يدخله اجلنة رامحاً له : أي . } ُيْدِخلُ َمن َيَشآُء ِفي َرْحَمِتِه { : قوله تعاىل 
إن فسرنا الرمحة باإلميان فاآلية صرحية يف أن اإلميان من اهللا تعاىل وإن فسرناها باجلنة كان دخول : قال ابن اخلطيب 

مشيئته بسبب مشيئة اهللا تعاىل وفضله ، وإحسانه ال بسبب االستحقاق؛ ألنه لو ثبت االستحقاق لكان اجلنة بسبب 
تركه يفضي إىل اجلَْهل أو احلاجة ، ومها حماالن على اهللا تعاىل ، واملفضي إىل احملال حمال ، فتركه حمال ، فوجوده 

  .معلقاً على املشيئة ألبتة واجٌب عقالً ، وعدمه ممتنٌع عقالً ، وما كان كذلك ال يكون 



من حيث » أَعدَّ لَُهْم « ويعذّب الظاملني ، وهو منصوب على االشتغال بفعل يفسره : ، أي } والظاملني { : قوله 
وكان . جاوزت والبست : أي » زيداً مررت به « : وعذب الظاملني ، وحنوه : املعىن ال من حيث اللفظ ، تقديره 

  .» ُيْدِخلُ « مجلة االشتغال على مجلة فعلية قبلها ، وهو قوله النصب هنا خمتاراً لعطف 
: يدخل من يشاء يف رمحته ويعذب الظاملني ، أي : ألن قبله منصوباً ، أي » الظَّاملَني « نصب : قال الزجاج 

  ]املنسرح : [ تفسرياً هلذا املضمر؛ قال الشاعر » أَعدَّ لَُهمْ « املشركني ، ويكون 
  أْمِلُك رَأَس الَبعريِ إنْ َنفَرَا... ال أحِْملُ السِّالَح وال  أصَْبحُت -٥٠٥٣

  وْحِدي وأْخَشى الرِّيَاَح واملَطَرَا... والذِّئْب أْخَشاُه إنْ مَرْرُت بِِه 
  .أخشى الذئب أخشاه : أي 

  .وإن جاز الرفع . واالختيار النصب : قال الزجاج 
ارتفع ألنه مل يذكر ]  ٨: الشورى [ } ن َيَشآُء ِفي َرْحَمِتِه والظاملون ُيْدِخلُ َم{ : » َحم َعسق « وقوله تعاىل يف 

أََعدَّ { : بعده فعل يقع عليه فنصب يف املعىن ، فلم جيز العطف على املنصوب قبله فارتفع باالبتداء ، وهاهنا قوله 
  .فجاز النصب » ويَُعذُِّب « يدل على } لَُهْم َعذَاباً 

رفعاً على االبتداء ، وما بعده اخلرب ، وهو أمر » والظَّاملُونَ « : ن عثمان ، وابن أيب عبلة وقرأ الزبري ، وأبان ب
  .مرجوح لعدم املناسبة 

  :بالم اجلر ، وفيه وجهان » وِللظَّاِلمَني « : وقرأ ابن مسعود 
  .اً تأكيد» لَُهْم « بعده ، ويكون » أَعدَّ « متعلقاً ب » للظَّاملني « أن يكون : أظهرمها 
وهو ضعيف ، أن يكون من باب االشتغال ، على أن يقدر فعالً مثل الظاهر ، وجير االسم حبرف اجلر ، : والثاين 
مررت بزيد مررت به ، واملعروف يف لغة العرب مذهب اجلمهور ، وهو إضمار : أي » بزيد مررت به « : فتقول 

. ُعدَّ من التوكيد ال من االشتغال » بزيد مررت به « فعل ناصب موافق لفعل الظاهر يف املعىن ، فإن ورد حنو 
  .املؤمل : واألليم 

َهلْ { َمْن قََرأ ُسوَرة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثَّعلّيب عن أيب هريرة 
  .» كَانَ َجَزاؤُه َعلى اهللاِ َتَعاىل َجنَّةً وَحرِيراً } أتى َعلَى اإلنسان 

) ٥(فَالُْملِْقَياِت ذِكًْرا ) ٤(فَالْفَارِقَاِت فَْرقًا ) ٣(وَالنَّاشَِراِت َنْشًرا ) ٢(فَالْعَاِصفَاِت َعْصفًا ) ١(َوالْمُْرَسلَاِت ُعْرفًا 
  ) ٧(إِنََّما ُتوَعُدونَ لََواِقٌع ) ٦(ُعذًْرا أَْو ُنذًْرا 

  :ثالثة أوجه » عرفاً « يف } واملرسالت ُعْرفاً { : قوله 
ألجل العرف ، وهو ضد النُّكْر ، فإن املالئكة إن كانوا بعثُوا للرمحة ، فاملعىن : أنه مفعول من أجله ، أي : أحدها 

فيه ظاهر ، وإن كانوا بعثوا للعذاب فذلك العذاب وإن مل يكن معروفاً للكفار فإنه معروف لألنبياء واملؤمنني ، 
واملالئكة املرسالت ، أو واألنبياء املرسالت ، : األنبياء ، وإما الرياح ، أي واملراد باملرسالت ، إما املالئكة ، وإما 

  ]البسيط : [ املعروف ، واإلحسان ، قال » العرف « و . أو والرياح املرسالت 
  ال َيذهُب الُعْرُف بْيَن اِهللا والنَّاسِ... َمْن َيفَْعلِ اخلَْيَر ال يَْعدْم َجوازَِيُه  -٥٠٥٤

األنبياء املرسلون : ف مجع صفة املذكر العاقل باأللف والتاء ، وحقه أن جيمع بالواو والنون نقول كي: وقد يقال 
  .املرسالت؟ : وال نقول 



مجع مرسلة الواقعة صفة : صفة جلماعة من األنبياء ، واملرسالت : أن املرسالت مجع مرسلة ومرسلة : واجلواب 
  .جلماعة ، ال مجع مرسل مفرد 

جاءوا كعرف الفرس ، وهم على فالن كعرف الضبع ، : ينتصب على احلال مبعىن متتابعة ، من قوهلم أن : والثاين 
  .إذا تألبُّوا عليه 

  .واملرسالت إرساالً ، أي متتابعة : يكون مصدراً ، كأنه قيل : قال ابن اخلطيب 
د تقدم الكالم على العرف املرسالت بالعرف ، وفيه ضعف ، وق: أن ينتصب على إسقاط اخلافض ، أي : الثالث 

  .يف األعراف 
، وحيتمل » بكَر « يف » بكّر « : بضمها ، وهو على تثقيل املخفف ، حنو : على تسكني رائه ، وعيسى : والعامة 

  .أن يكون هو األصل ، واملشهور خمففة منه ، وحيتمل أن يكونا وزنني مستقلني 
  فصل يف املراد باملرسالت
  .هي الرياح » املرسالت «  مجهور املفسرين على أن

هي املالئكة أرسلت بالعرف من أمر اهللا وهنيه واخلرب والوحي ، وهو قول أيب : وروى مسروق عن عبد اهللا قال 
  .هريرة ومقاتل وأيب صاحل والكليب 
  .هم األنبياء أرسلوا بال إله إال اهللا : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .مبا يعرفون به من املعجزات الرسل ترسل : وقال أبو صاحلٍ 
: ، وقال تعاىل ]  ٢٢: احلجر [ } َوأَْرَسلَْنا الرياح { : أهنا الرياح ، كما قال تعاىل : وعن ابن عباس وابن مسعود 

يتبع بعضها بعضاً كعرف الفرس ، وقيل : أي » ُعْرفاً « ، ومعىن ]  ٥٧: األعراف [ } َوُهَو الذي يُْرِسلُ الرياح { 
  .السحاب ملا فيها من نعمة ونقمة عارفة مبا أرسلت إليه ومن أرسلت إليه : أن يكون املراد باملرسالت حيتمل : 

  .متتابعات كعرف الفرس ، قاله ابن عبَّاس : على هذا التأويل » ُعْرفاً « إهنا الزَّواجر واملواعظ ، و : وقيل 
  .جاريات ، قاله احلسن ، يعين يف القلوب : وقيل 
  .وفات يف العقول معر: وقيل 

  .هذا املصدر مؤكد السم الفاعل . } فالعاصفات َعْصفاً { : قوله تعاىل 
  .قاله املهدوي . الرياح : واملراد بالعَاصفاِت 

  .هي الرياح العواصف تأيت بالعصف ، وهو ورق الزرع وحطامه : وقال ابن عباسٍ 
» َنشْراً ، وفَْرقاً « بالرياح ، وكذلك  -تعاىل  -العاصفات املالئكة شبهت بسرعة جريها يف أمر اهللا : وقال 

  .انتصاهبما على املصدر 

عصف بالشيء إذا أباده وأهلكه ، وناقة عصوف ، أي تعصف : املالئكة تعصف بُروح الكَافرِ ، يقال : وقيل 
  .ذهبت هبم : براكبها فتمضي كأهنا ريحٌ يف السرعة ، وعصفت احلرب بالقوم ، أي 

  .هنا اآليات املهلكة كالزالزل واخلوف حيتمل أ: وقيل 
  .هي املالئكة املُوكَّلُون بالسحاب ينشروهنا . } والناشرات َنْشراً { : قوله تعاىل 

هي الرياح يرسلها اهللا تعاىل نشراً بني يدي رمحته ينشر السحاب للغيث ، وهو مروي : وقال ابن مسعود وجماهد 
  .عن أيب صاحل 

نشر اهللا امليت وأنشره ، مبعىن أحياُه ، : ألهنا تنشر النبات ، فالنَّشر مبعىن اإلحياء ، يقال  هي األمطار: وعنه أيضاً 



  ] . ٢٢: عبس [ } ثُمَّ إِذَا َشآَء أَنَشَرُه { : قال تعاىل 
يريد ما ينشر من : أهنا املالئكة تنشر كتب اهللا تعاىل ، وروى الضحاك عن ابن عباس قال : وروي عن السديِّ 

  .أهنا الصحف تنشر على اهللا تعاىل بأعمال العباد : ، وأعمال بين آدم ، وروى الضحاك  الكتب
  .إنه البعث للقيامة تنشر فيه األرواح : وقال الربيع 
  .ألنه استئناُف قسم آخر  -بالواو  -} والناشرات { : وقال تعاىل 

قاله ابن عباس وجماهد والضحاك وأبو . ق والباطل هي املالئكة تنزل بالفرق بني احل: } فالفارقات فَْرقاً { : قوله 
  .صاحل 

ما تفرق املالئكة من األقوات واألرزاق واآلجال ، وروى أنس عن جماهد : وروى الضحاك عن ابن عباس ، قال 
  .الرياح تفرق بني السحاب وتبدده » الفارقات « : قال 

ن فرق اهللا بني احلق والباطل واحلالل واحلرام ، وهو قول ، الفرقا} فالفارقات فَْرقاً { : وروى سعيد عن قتادة قال 
  .احلسن وابن كيسان 

  .به ، وهنى عنه؛ أي بينوا ذلك  -تعاىل  -هم الرسل فرقوا بني ما أمر اهللا : وقيل 
ارق السحابات املاطرة تشبيهاً بالنَّاقة الفارقة ، وهي احلامل اليت خترج وتندّ يف األرض حني تضع ، ونوق فو: وقيل 
  .وفُرَّق 

قاله  -عليهم الصالة والسالم  -تلقي كتب اهللا إىل األنبياء : هي املالئكة ، أي . } فامللقيات ِذكْراً { : قوله تعاىل 
  .املهدوي 

املراد الرسل : ومسي باسم اجلمع تعظيماً ألنه كان ينزل هبا وقيل  -عليه الصالة والسالم  -هو جربيل : وقيل 
  .قاله قطرب . ا أنزل عليهم يلقون إىل أممهم م

  .» املُلِْقيَاِت « مفعول به ناصبه } ِذكْراً { : وقوله تعاىل 
  .اسم فاعل  -بسكون الالم وختفيف القاف  -» فامللقيات « : وقرأ العامة 

 وروى. بفتح الالم وتشديد القاف ، اسم مفعول من التلقية ، وهي إيصال الكالم إىل املخاطب : وقرأ ابن عباس 
: النمل [ } َوإِنََّك لَُتلَقَّى القرآن { : يلقيه من ِقَبل اهللا تعاىل ، كقوله تعاىل : فتح القاف ، أي : عنه املهدوي أيضاً 

٦ . [  
  :فيهما أوجه . } ُعذْراً أَْو ُنذْراً { : قوله 

  .» ِذكْراً « أهنما بدالن من : أحدها 
} أَْو إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمْسَغَبٍة َيِتيماً { عمال املصدر املنون جائز ، ومنه أهنما منصوبان به على املفعولية ، وإ: الثاين 

  ] . ١٥،  ١٤: البلد [ 
؛ ألن كُالًّ منهما يصلح أن »ِذكراً « ، وإما » املُلقَيات « أهنما مفعوالن من أجلهما ، والعامل فيهما ، إما : الثالث 

  .يكون معلوالً بأحدمها 
  :وجهان « ، ونذراً » ُعذْراً « يف وحينئذ جيوز 

  .كالشُّكْر والكُفْر  -بسكون العني  -أن يكونا مصدرين : أحدمها 

  .أن يكونا مجع عذير ، ونذير ، املراد هبما املصدر ، مبعىن اإلعذار واإلنذار ، كالنكري مبعىن اإلنكار : والثاين 
من الضمري فيها ، وحينئذ جيوز أن يكونا مصدرين واقعني أو » امللقيات « أهنما منصوبان على احلال من : الثالث 



مراداً هبما املصدر ، أو مراداً هبما اسم » عذير ونذير « موقع احلال ، بالتأويل املعروف يف أمثاله ، وأن يكونا مجع 
  .معذرين ، أو منذرين : الفاعل مبعىن املعذر واملنذر ، أي 

  .} راً أَْو ُنذْراً ُعذْ{ بسكون الذَّال من : وقرأ العامة 
  .بضمها : وقرأ زيد بن ثابت ، وابن خارجة ، وطلح 

كما تقدم  -، والسكون والضم » ُنذْراً « وضمها يف » ُعذْراًَ « واحلرميَّان ، وابن عامر ، وأبو بكر ، بسكوهنا يف 
ملثقّل واملخفّف أن يكون يف أنه جيوز أن يكون كل منهما أصالً لآلخر ، وأن يكونا أصلني ، وجيوز يف كل من ا -

  .مصدراً ، وأن يكون مجعاً سكنت عينه ختفيفاً 
  .مبعىن الواو » أو « ، وهي تدل على أن » أو « بواو العطف موضع » ُعذْراً وُنذْراً « : وقرأ إبراهيم التيمي 
  فصل يف معىن اآلية

  .قاله الفراء . ابه يلقي الوحي إعذاراً من اهللا تعاىل وإنذاراً إىل خلقه من عذ: واملعىن 
  .يعين الرسل يعذرون وينذرون : وروي عن أيب صاحلٍ قال 

إىل خلقه ، ونذراً للمؤمنني ينتفعون به ويأخذون به ،  -تعاىل  -عذراً هللا : قال » ُعذْراً « : وروى سعيد عن قتادة 
من معاذير أوليائه ،  -تعاىل  - ما يقبله اهللا: أي » ُعذْراً « :  -رضي اهللا عنهما  -وروى الضحاك عن ابن عباس 

  .ينذر أعداءه » أو ُنذْراً « وهي التوبة 
  فصل يف املراد هبذه الكلمات اخلمس

اعلم أن هذه الكلمات اخلمس ، إما أن يكون املراد منها جنساً واحداً ، أو أجناساً خمتلفة ، : قال ابن اخلطيب 
  :فاألول فيه وجوه 

إما إليصال النِّعمة إىل قوم أو  -تعاىل  -ة واملرسالت هي املالئكة الذين أرسلهم اهللا أن املراد هبا املالئك: أحدها 
إما أن يكون الُعْرف هو الذي ضد النُّكر ، فإن كانوا املالئكة » ُعْرفاً « : إليصال النقمة إىل آخرين ، وقوله تعاىل 

عذاب وإن مل يكن معروفاً للكفَّار فإنه معروف املبعوثني للرمحة ، فاملعىن فيهم ظاهر وإن بعثوا للعذاب فذلك ال
} فالعاصفات َعْصفاً { : واملؤمنني ، أو يكون العرف التَّتابع ، وقوله تعاىل  -عليهم الصالة والسالم  -لألنبياء 

عصف بالشيء إذا أباده : فمعناه أن املالئكة عصفوا يف طرياهنم كعصف الرياح ، أو يعصفون بروح الكافرِ ، يقال 
أهنم نشروا أجنحتهم عند احنطاطهم إىل األرض ، أو نشروا الرمحة : أي } والناشرات َنْشراً { : وقوله تعاىل  ،

والعذاب ، أو املراد املالئكة الذي ينشرون الكتب اليت فيها أعمال بين آدم يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ، وقوله 
أي أهنم يلقون الذِّكرَ } فامللقيات ِذكْراً { : رقون بني احلق والباطل ، وقوله أهنم يف: أي } فالفارقات فَْرقاً { : تعاىل 

  .إىل األنبياء عليهم الصالة والسالم 

، وهذا ]  ٢٥: القمر [ } أَأُلِْقَي الذِّكُْر َعلَْيِه ِمن َبْينَِنا { : واملراد بالذكر إما العلم واحلكمة أو القرآن ، لقوله تعاىل 
  .ان جربيل وحده إال أنه مسِّي باسم اجلمع تعظيماً له املُلْقي وإن ك

قسٌم يرسل إلنزال الوحي على األنبياء ، وقسمٌ يرسل لكتابة اعمل بين آدم ، وقسم : واعلم أن املالئكة أقسام 
  .يرسل لقبض األرواح ، وقسم يرسل بالوحي من مساٍء إىل مساٍء 

: بالرياح عند إرساهلا ُعْرفاً ، أي  -تعاىل  -الرياح ، أقسم اهللا : أن املراد هبذه الكلمات اخلمس : الوجه الثاين 
{ : متتابعة ، كشعر العرف ، مث إهنا تشتدّ حىت تصري عواصف ورياح رمحة تنشر السحاب يف اجلو ، قال اهللا تعاىل 

: أي } والناشرات َنشْراً { : تعاىل  ، وهو املراد بقوله]  ٥٧: األعراف [ } ُيْرِسلُ الرياح ُبْشراً َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتهِ 



أهنا : أي } فالفارقات فَْرقاً { : أهنا تنشر السحاب ، أو أهنا تلقح األشجار والنبات ، فتكون ناشرة ، وقوله تعاىل 
تفرق بني أجزاء السحاب ، أو أهنا خترب بعض القرى ، وذلك يصري سبباً لظهور الفرق بني أولياء اهللا وأعدائه ، أو 

  .عند هبوهبا تفّرق اخللق فمن مقّر خاضع ، ومن منكر جاحد  أهنا
أن العاقل إذا شاهد هبوب تلك الرياح اليت تقلع الِقالَع وهتدم الصخور : أي } فامللقيات ِذكْراً { : وقوله تعاىل 

ت تلك الرياح فصار -تعاىل  -والتجأ إىل إعانة اهللا  -تعاىل  -واجلبال ، وترفع أمواج البحار متسَّك بذكر اهللا 
  .كأهنا ألقت الذِّكر واإلميان والعبودية يف القلب 

من الناس من محل بعض هذه الكلمات اخلمس على القرآن ، وعندي أنه ميكن : قال ابن اخلطيب : الوجه الثالث 
على لسان جربيل املراد منه اآليات املتتابعة املرسلة } واملرسالت ُعْرفاً { : محل مجيعها على القرآن ، فقوله تعاىل 

أي هذه اآليات نزلت بكل عرف وخري ، كيف ال وهي } ُعْرفاً { : على حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وقوله تعاىل 
أن دولة اإلسالم والقرآن إن » العاصفات عصفاً « اهلادية إىل سبيل النجاة املوصلة إىل جمامع اخلريات ، واملراد ب 

وقهرت سائر امللل واألديان ، فكأن دولة القرآن عصفت سائر الدُّول وامللل كانت ضعيفةً يف أوهلا ، مث عظُمت 
  .واألديان وقهرهتا ، وجعلتها باطلة دائرة 

  .، أن آيات القرآن نشرت اِحلكَم واهلداية يف قلوب العاملني شرقاً وغرباً » النَّاِشرات َنْشراً « واملراد ب 
  .رآن نشرت اِحلكَم واهلداية يف قلوب العاملني شرقاً وغرباً أن آيات الق» الفارقات فرقاً « واملراد ب 
« أن آيات القرآن فرَّقت بني احلقِّ والباطل ، ولذلك مسِّي القرآن فرقاناً ، واملراد ب » الفارقات فرقاً « واملراد ب 

نَُّه لَذِكٌْر لََّك َوِلقَْوِمكَ َوإِ{ ]  ١: ص [ } ص والقرآن ِذي الذكر { : أن القرآن ذكر ، قال تعاىل » امللقيات ذكراً 
]  ٤٨: احلاقة [ } وَإِنَُّه لََتذِْكَرةٌ لِّلُْمتَِّقَني { ]  ٥٠: األنبياء [ } وهذا ِذكٌْر مُّبَاَرٌك أَنَزلَْناهُ { ]  ٤٤: الزخرف [ } 
.  

هم املُرَسلُون » رسالت عرفاً امل« وميكن محلها أيضاً على بعثة الرُّسل ، فاملراد ب : قاله ابن اخلطيب : الوجه الرابع 
أن كل أمر لكل رسول يكون يف أول أمره حقرياً } فالعاصفات َعْصفاً { بالَوْحي املشتمل على كُلِّ خري ومعروف ، 

} فالفارقات فَْرقاً { انتشار دينهم ، } والناشرات َنشْراً { ضعيفاً ، مث يشتّد ويعظم ويصري يف القوة كعصف الرياح 
  .أهنم يأمروهنم بالذكر وحيثُّوهنم عليه } فامللقيات ِذكْراً { بني احلق والباطل ، أهنم يفرقون 

  :وهو أالَّ يكون املراد من هذه الكلمات اخلمس شيئاً واحداً ، وفيه وجوه : االحتمال الثاين 
هي } سالت ُعْرفاً واملر{ : أن الثالثة األول هي الرياح ، فقوله تعاىل : قال الزجاج ، واختاره القاضي : أحدها 

ما ينشر السحاب ، وقوله تعاىل : ما اشتّد عنها ، والنَّاشرات : الرياح اليت تتصل على العرف املعتاد ، والعاصفات 
هم املالئكة الذي ُيفرِّقُون بني احلقِّ والباطل واحلالل واحلرام مبا يتحمَّلونه من القرآن والوحي } فالفارقات فَْرقاً { : 

  .أهنا املالئكة املتحمِّلون للذِّكر الذي يلقونه إىل الرسل } فامللقيات ذِكْراً { :  ، وكذا قوله
  .ما اجملانسة بني الريح وبني املالئكة حىت مجع بينهما يف القسمِ؟ : فإن قيل 

  .املالئكة روحانّيون فهم سبب طاقاهتم وسرعة حركاهتم كالرياح : قلت 
الرياح ، والثالثة الباقية منهم املالئكة؛ ألهنا تنشر الوحي والدين ، مث لذلك الوحي أن اآليتني األوليني مها : وثانيها 
  :أثران 
  .حصول الفرق بني احملق واملبطل : األول 
، مث عطف } واملرسالت ُعْرفاً فالعاصفات َعصْفاً { : ظهر اهللا يف القلوب واأللسنة ، ويؤكد هذا أنه قال : والثاين 



وعطف االثنني الباقيني عليه حبرف الفاء ، وهذا يقتضي أن » والنَّاشَِراِت « : رف الواو ، فقال الثاين على األول حب
  .يكون األوالن ممتازين عن الثالثة األخرية 

مالئكة الرَّمحة ، } واملرسالت ُعْرفاً { : وميكن أن يكون املراد باألولني املالئمكة ، فقوله تعاىل : قال ابن اخلطيب 
مالئكة العذاب ، والثالثة الباقية آيات القرآن؛ ألهنا تنشر احلق يف القلوب } فالعاصفات َعْصفاً { :  وقوله تعاىل

  .واألرواح ، وتفّرق بني احلق والباطل ، وتلقي الذكر يف القلوب واأللسنة 
  فصل يف وجه دخول الفاء والواو يف جواب القسم

قع به القسم ، والواو يف بعض مبّين على أصل ، وهو أن عند أهل الوجه يف دخول الفاء يف بعض ما و: قال القفالُ 
أنه قام ليذهب ، فكان قيامه سبباً : قام زيد فذهب ، فاملعىن : اللغة أن الفاء تقتضي الوصل والتعلُّق ، فإذا قيل 

مث إن . لق باآلخر قام وذهب ، فهما خربان ، وكل واحد منهما قائم بنفسه ، ال يتع: لذهابه ومتصالً به ، فإذا قيل 
  .القفال رمحه اهللا ملا مهد هذا األصل ، فرع عليه الكالم يف هذه اآلية بوجوه 

أما من جعل األولني : وتلك الوجوه ال مييل القلب إليها ، وأنا أنوع على هذا األصل فأقول : قال ابن اخلطيب 
ناها على املالئكة فاملالئكة إذا أرسلت طارت إن محل: صفة لشيٍء ، والثالثة األخرية صفاٍت لشيء واحٍد ، فنقول 

سريعاً ، وذلك الطريان هو العصف ، فالعصف مرتب على اإلرسال ، فإن املالئكة أول ما يلقون الوحي إال الرُّسل 
ال يصري يف احلال ذلك الدين مشهوراً منتشراً ، بل اخللق يردون األنبياء يف أول األمر فيكذبوهنم وينسبوهنم إىل 

ر واجلنون ، فال جرم أن يذكر الفاء اليت تفيد التعقيب ، بل ذكر الواو ، وإذا حصل النشر ترتب عليه السح
حصول الفرق بني احلق والباطل وظهور ذلك احلق على األلسنة فال جرم ذكر هذين األمرين حبرف الفاء ، فكأنه 

هو عنوان كل سعادة وخري ، ولكن ال تطمع  يا حممد ، أنا أرسلت إليك امللك بالوحي الذي: قال  -واهللا أعلم  -
يف أن ينتشر ذلك األمر يف احلال ، ولكن ال بد من الصَّرب وحتمل املشقة ، مث إذا جاء وقت النصرة اجعل دينك 

ظاهراً منتشراً يف شرق العامل وغربه ، وعند ذلك االنتشار يظهر الفرق ، فتصري األديان باطلة ، ضعيفة ، ساقطة ، 
ق ظاهراً عالياً ، وهنالك يظهر ذكر اهللا على األلسنة ، ويف احملاريب وعلى املنابر ، ومن عرف هذا الوجه ودينك احل

  .أمكنه ذكر مناسبة سائر الوجوه 

وما بعده معطوف عليه ، وليس » واملُرَسالِت « : هذا جواُب القسم ، وقوله . } إِنََّما ُتوَعُدونَ لََواِقٌع { : قوله 
موصولة مبعىن » ما « ، ملا تقدم يف أول الكتاب ، لوقوع الفاء هنا عاطفة؛ ألهنا ال تكون للقسم ، و  قسماً مستقالً

خربها ، » لواقع « صلتها ، والعائد حمذوف ، أي إن الذي توعدونه ، و » ُتوَعُدون « هي اسم إن و » الذي « 
  .كتبوها متصلة هبا املوصولة ، ولكنهم » ما « أن تكون منفصلة عن » إن « وكان من حق 

  فصل يف املوعود به
  .إمنا توعدون من أمر القيامة لواقع بكم ونازل عليكم مث لذكره عالمات القيامة بعده 

  .املراد أن كل ما توعدون به من اخلري والشَّر لواقع بكم : وقال الكليب 

ِلأَيِّ َيْومٍ ) ١١(َوإِذَا الرُُّسلُ أُقَِّتْت ) ١٠(ا الْجِبَالُ ُنِسفَْت َوإِذَ) ٩(َوإِذَا السََّماُء فُرَِجْت ) ٨(فَإِذَا النُُّجوُم طُِمَسْت 
أَلَمْ ُنْهِلِك الْأَوَِّلنيَ ) ١٥(وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ١٤(َوَما أَْدَراَك َما َيْوُم الْفَْصلِ ) ١٣(ِلَيْومِ الْفَْصلِ ) ١٢(أُجِّلَْت 

  ) ١٩(وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ١٨(كَذَِلكَ َنفَْعلُ بِالُْمْجرِِمَني ) ١٧(رِيَن ثُمَّ ُنْتبِعُُهُم الْآِخ) ١٦(



ذهب ضوؤها ، وُمِحَي نورها كطَْمسِ الكتاب ، : اي } فَإِذَا النجوم طُِمَستْ { : مث بني وقت وقوعه فقال تعاىل 
ثار ، فتكون الريح طامسة ، واألثر طمس الشيء إذا درس ، وطمس فهو مطموس ، والريح تطمس اآل: يقال 

  .طامس مبعىن مطموس 
  .} ُنشرت { : وحيتمل ان تكون حمقت ذواهتا ، وهو موافق لقوله تعاىل : قال ابن اخلطيب 

مرتفعة بفعل مضمر يفسره ما بعده عند البصريني غري األخفش ، وباالبتداء عن الكوفيني واألخفش » النُّجوُم « و 
.  

  :قوالن » إذا « ويف جواب 
  .فإذا طمست النجوم وقع ما توعدون ، لداللة قوله إمنا توعدون لواقع أو بان األمر : حمذوف ، تقديره : أحدمها 
  .ألي يوم أّجلت ، فالفعل يف احلقيقة هو اجلواب : على إضمار القول ، أي يقال » أليَِّ َيومٍ أجِّلتْ « أنه : والثاين 
  .نقله مكي ، وهو غلط؛ ألنه لو كان جواباً للزمته الفاء لكونه مجلة امسية . » مَئٍذ وَْيلٌ َيْو« : اجلواب : وقيل 

} َوفُِتَحِت السمآء فَكَاَنْت أَْبوَاباً { : فتحت وشقّت ، ومنه قوله تعاىل : أي . } َوإِذَا السمآء فُرَِجْت { : قوله تعاىل 
َوَيْوَم َتَشقَُّق السمآء { ]  ١: االنشقاق [ } ا السمآء انشقت إِذَ{ : الشقُّ ، ونظريه : ، والفَْرُج ]  ١٩: النبأ [ 

  ] . ٢٥: الفرقان [ } بالغمام 
  .فرجت للطي : قال  -رضي اهللا عنهم  -: وروى الضحاك عن ابن عباس 

تنشق : ذهب هبا كلها بسرعة ، من أنسفت الشيء إذا اختطفته ، وقيل : أي } َوإِذَا اجلبال ُنِسفَْت { : قوله تعاىل 
، ونظريه ]  ٩٧: طه [ } لَُّنَحرِّقَنَُّه ثُمَّ لََننسِفَنَُّه ِفي اليم َنْسفاً { : كاحلب املغلق إذا نسف باملنسف ، ومنه قوله تعاىل 

َربِّي  فَقُلْ يَنِسفَُها{ ]  ١٤: املزمل [ } َوكَاَنِت اجلبال كَِثيباً مَّهِيالً { ]  ٥: الواقعة [ } َوُبسَِّت اجلبال َبّساً { : 
  ] . ١٠٥: طه [ } َنْسفاً 

  .مشددة » طُّمست ، وفُّرجت ، وُنّسفت « : وقرئ 
: فرس نسوف ، إذا كان يؤخر احلزام مبرفقيه؛ قال بشٌر : سويت باألرض ، والعرب تقول : وكان ابن عباس يقول 

  ]الوافر [ 
  .. .َنُسوٌف لِلحَزامِ بِمْرفقْيَها  -٥٠٥٥

  .عتُه ونسفت الناقة الكأل إذا ر
والواو : قالوا . هبمزة بدل الواو : بالواو ، والباقون » وقَِّتْت « : قرأ أبو عمرو . } َوإِذَا الرسل أُقَِّتْت { : قوله 

هي األصل؛ ألنه من الوقت ، واهلمزة بدل منها ألهنا مضمومة ضمة الزمة ، وكل واو انضمت وكانت ضمتها 
وِحَداناً ، وهذه أجوه حسان؛ ألن ضمة : صلى القوم إحداناً ، تريد : قول الزمة تبدل على االطراد مهزة أوالً ، ت

َوالَ تَنَسُواْ { الواو ثقيلة وبعدها واو فاجلمع بينهما جيري جمرى املثلني فيكون ثقيالً ، ومل جيز البدل يف قوله تعاىل 
  .وقد تقدم ذكر ذلك أول الكتاب . ؛ ألن الضمة غري الزمة ، قال الفراء ]  ٢٣٧: البقرة [ } الفضل َبْيَنكُْم 

  فصل يف املراد بالتأقيت
مجعت لوقتها : املراد هبذا التأقيت تبيني الوقت الذي حتضرون فيه للشهادة على أممكم ، أي : قال جماهد والزجاج 

ل جعل هلا وقت وأجل للفص: األجل الذي يكون عنده الشيء املؤخر إليه ، فاملعىن : ليوم القيامة ، والوقت 
  ] . ١٠٩: املائدة [ } َيْوَم َيْجَمُع اهللا الرسل { : والقضاء بينهم وبني األمم ، كقوله تعاىل 

املراد هبذا التأقيت حتصيل الوقت وتكوينه ، وليس يف اللفظ بيان أنه حيصل لوقت أي شيء ، ومل يبينه : وقيل 



كون املراد تكوين وقت مجعهم للفوز ليذهب الوهم إىل كل جانب ، فيكون التهويل فيه أشد ، فيحتمل أن ي
  :بالثواب ، وأن يكون وقت سؤال الرسل عما أجيبوا به ، وسؤال األمم عما أجابوا هم لقوله تعاىل 

، وأن يكون وقت مشاهدة اجلنة والنار وسائر ]  ٦: األعراف [ } فَلََنْسأَلَنَّ الذين أُْرِسلَ إِلَيْهِْم َولََنسْأَلَنَّ املرسلني { 
  .أرسلت ألوقات معلومة على ما علمه اهللا وأراده : أي » أقَِّتْت « : القيامة ، وقيل  أحوال

  فصل يف قراءات اآلية
 ١٠٣: النساء [ } ِكتَاباً مَّْوقُوتاً { من الوقت ، ومنه » فعلت « بالواو وختفيف القاف وهو : قرأ أبو جعفر وشيبة 

. [  
  .ُعوِهَدت : من الوقت أيضاً مثل » فوعلت « وهو  ، -بواوين  -» ُووقتت « :  -أيضاً  -وقرئ 

» : ولو قلبت الواو يف هاتني القراءتني ألفاً جلاز ، وقد قرأ حيىي وأيوب وخالد بن إلياس وسالم « : قال القرطيب 
  .» باهلمز والتخفيف؛ ألهنا مكتوبة يف املصحف باأللف « أِقَتْت 

يقال وهذا : وهذه اجلملة معمولةٌ لقول مضمر ، أي » أجلت « اجلار متعلق ب . } َأليِّ َيْومٍ أُجِّلَْت { : قوله تعاىل 
مقوالً : أي » أقتت « وأن يكون حاالً من مرفوع  -كما تقدَّم  -» إذا « القول املضمُر جيوز أن يكون جواباً ل 

م ، أي ليوم الفصل أجلت ، أخّرت ، وهذا تعظيم لذلك اليوم ، فهو استفهام على التعظي: فيها أليِّ يوم أّجلت أي 
ألي يوم أجلت األمور املتعلقة هبذه الرسل ، وهي : يعجب العباد من تعظيم ذلك اليوم ، فيقال : كأنه تعاىل قال 

تعذيب من كذهبم وتعظيم من آمن هبم وظهور ما كانوا يدعون اخللق إىل اإلميان به من األهوال والعرض واحلساب 
  .زين ، ونشر الدواوين ووضع املوا

  .بإعادة العامل » أليِّ يومٍ « بدل من } ِلَيْومِ الفصل { : قوله 
  .ذكرها مكي » إىل « الالم مبعىن : بل يتعلق بفعل مقدر أي أجلت ليوم الفصل ، وقيل : وقيل 

  فصل يف املراد بيوم الفصل
فصل الرمحن بني اخلالئق ، لقوله تعاىل  يوم: ، قال ابن عباس } ِلَيْومِ الفصل { : اعلم أنه تعاىل بني ذلك اليوم فقال 

  ] . ٤٠: الدخان [ } إِنَّ َيْوَم الفصل ِميقَاُتُهْم أَْجَمِعَني { : 
وما علمك بيوم الفصل وشدته ومهابته ، مث : أتبع التعظيم تعظيماً ، أي . } َوَمآ أَْدرَاَك َما َيْوُم الفصل { : قوله 

  .مبتدأ ، سوغ باالبتداء به كونه دعاء »  وْيلٌ« : أتبعه بتهويل ثالث ، وهو قوله 
هو يف أصله مصدر : ؟ قلت } َوْيلٌ { كيف وقعت النكرة مبتدأ يف قوله تعاىل : فإن قلت « : قال الزخمشري 

منصوب ساّد مسدَّ فعله ، ولكنه عدل به إىل الرفع للداللة على إثبات معىن اهلالك ، ودوامه للمدعو عليهم ، وحنوه 
  .» بالنصب ، ولكنه مل يقرأ به « ِقيالً » ، وجيوز ]  ٢٤: الرعد [ } َعلَْيكُم َسالٌَم { 

هذا الذي ذكره ليس من املسّوغات اليت عدها النحويون وإمنا املسوغ كونه دعاء وفائدة « : قال شهاب الدين 
  .» العدول إىل الرفع ما ذكره 

  .ظرف للويل » َيْومئٍذ « و 
  .صفة للويلِ ، وللمكذبني خربه  أن يكون: وجوز أبو البقاء 

  فصل يف تفسري اآلية
عذاب وخِْزي ملن كذب باهللا تعاىل وبرسله ، وعلى تقدير تكذيبهم؛ : أي } وَْيلٌ َيْومَِئٍذ لِّلُْمكَذِّبَِني { : قال القرطيب 



ه؛ ألنه فإنَّ لكل مكذب بشيء سوى تكذيبه بشيء آخر ، ورّب شيء كذب به وهو أعظم جرماً من تكذيبه بغري
َجَزآءً { : أقبح يف تكذيبه ، وأعظم يف الرد على اهللا تعاىل ، فإمنا يقسم له من الويل على قدر ذلك ، وهو قوله 

  ] . ٢٦: النبأ [ } وِفَاقاً 
  .كرره ملعىن تكرار التخويف والوعيد : وقيل 

  .قاله ابن عباس وغريه واد يف جهنم فيه ألوان العذاب ، » وْيلٌ « : وروي عن النعمان بن بشري قال 
  .» ُعرِضْت عليَّ جَهنَُّم فَلْم أَر فيَها َواِدياً أْعظَم مَن الوَْيلِ « : وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

وروي أيضاً أنه جممع ما يسيل من قيحِ أهل النار وصديدهم ، وإمنا يسيل الشيء فيما سفل من األرض ، وقد علم 
أن شّر املواضع يف الدنيا ما استنقع فيها مياه األدناس واألقذار والغسالت من اجليف وماء احلمَّامات  العباد يف الدنيا

، فذكر أن ذلك الوادي مستنقع صديد أهل النَّار والشرك ليعلم العاقل أنه ال شيء أقذُر منه قذارةً ، وال أنُنت منه 
  .نتناً 

  .بفتحه : رباعيا ، وقتادة » أْهلََك « على ضم حرف املضارعة ، من : العامة  .} أَلَْم ُنْهِلِك األولني { : قوله تعاىل 
  ]الرجز : [ ؛ قال العجاج »أهلكه « من هلكه مبعىن : قال الزخمشري 

، إالَّ أن بعض النَّاس جعل » هلك « معمول اهلالك ، وهو من » من « ف ... وَمْهَمٍه َهالُك َمْن َتعرََّجا  -٥٠٥٦
على إعمال الصِّفة املشبهة يف املوصول ، وجعلها من الالزم؛ ألن شرط الصفة املشبهة أن تكون من فعل  هذا دليالً

  .الزم ، فعلى هذا دليل فيه 
  .} ثُمَّ ُنْتبِعُُهُم اآلخرين { : قوله 

  .مث حنن نتبعهم ، كذا قدره أبو البقاء : على رفع العني استئنافاً أي : العامة 
أهلكنا األولني ، مثَّ أتبعناهم اآلخرين يف اهلالك ، : وف ، ألن العطف يوجب أن يكون املعىن وليس مبعط« : وقال 

  .» وليس كذلك؛ ألن هالك اآلخرين مل يقع بعد 
وال حاجة يف وجه االستئناف إىل تقدير مبتدأ قبل الفعل ، بل جيعل الفعل معطوفاً على جمموع : قال شهاب الدين 

بسني » مث سَُنْتبِعُهم اآلخرين « : ، ويدل على هذا االستئناف قراءة عبد اهللا » ْم ُنْهلكِ ألَ« : اجلملة من قوله 
  :بتسكينها ، وفيها وجهان : التنفيس ، وقرأ األعرج والعباس عن أيب عمرو 

  .أنه تسكني للمرفوع ، فهو مستأنف كاملرفوع لفظاً : أحدمها 
آلخرين حينئذ قوم شعيب ولوط وموسى ، وباألولني قوم نوح وعاد أنه معطوف على جمزوم ، واملعين با: والثاين 
  .ومثود 

مضارع ، وهو للحال واالستقبال ، وال } ُنْتبِعُُهُم { : وهذا القول ضعيف؛ ألن قوله تعاىل : قال ابن اخلطيب 
ثُمَّ { : يه وسلم ، وقوله مجيع الكفار الذين كانوا يف عهد حممد صلى اهللا عل: يتناول املاضي ، وإمنا املراد باألولني 

سنفعل ذلك ، ونتبع األول اآلخر ، ويدل على االستئناف قراءة عبد اهللا : على االستئناف ، أي } ُنْتبِعُُهُم اآلخرين 
  .يف نتبعهم تدل على االشتراك ، وحينئذ يكون املراد به املاضي ال املستقبل 

القراءتني ، وهو غري جائز ، فعلمنا أن تسكني العني ليس للجزم ، لو كان املراد هو املاضي لوقع التنايف بني : قلنا 
  .بل للتخفيف 

  .مثل ذلك الفعل الشَّنيع نفعل بكل من أجرم : أي } كَذَِلَك َنفَْعلُ { : قوله 
  فصل يف املراد باآلية



املاضني من لُدن آدم املقصُود من هذه اآلية ختويف الكفار وحتذيرهم من الكفر ، أخرب عن إهالك الكفار من األمم 
نُلحق اآلخرين : أي } ثُمَّ ُنْتبِعُهُم اآلخرين {  -عليه أفضل الصالة والسالم  -إىل حممد  -عليه الصالة والسالم -

مثل ما فعلنا مبن تقدم مبشركي قريش إما بالسيف وإما باهلالك ، مث قال : أي } كَذَِلَك َنفَْعلُ باجملرمني { باألولني ، 
فحاصلهم اهلالك ، وأما اآلخرة فالعذاب الشديد ، : أما الدنيا : كأنه تعاىل يقول } ْيلٌ َيْومَِئٍذ لِّلُْمكَذِّبَِني َو{ : تعاىل 

املراد من : فإن قيل ]  ١١: احلج [ } َخِسَر الدنيا واألخرة ذلك ُهَو اخلسران املبني { : وإليه اإلشارة بقوله تعاىل 
وهو مطلق اإلماتة ، واإلماتة بالعذاب فإن كان مطلق اإلماتة مل يكن ذلك ختويفاً } ني أَلَْم ُنْهِلكِ األول{ : قوله 

للكفار؛ ألن ذلك معلوم حاصل للمؤمن والكافر ، فال يكون ختويفاً للكفار ، وإن كانت اإلماتة بالعذاب فقوله 
ضي أن يكون فعل بكفَّار قريش مثل هذا ، ومعلوم أن يقت} كَذَِلَك َنفَْعلُ باجملرمني } { ثُمَّ ُنْتبُِعُهُم اآلخرين { : تعاىل 

  ] . ٣٣: األنفال [ } َوَما كَانَ اهللا ِليَُعذَِّبُهْم وَأَنَت ِفيهِْم { : ذلك مل يوجد ، وأيضاً فقد قال تعاىل 
عن ، فكأنه مل ال جيوز أن يكون املراد من اإلهالك معىن ثالث ، وهو اإلماتة للذمِّ واللَّ: قال ابن اخلطيب : فاجلواب 

أولئك املتقدمون حلرصهم على الدنيا عادوا األنبياء وخاصموهم ، مث ماتوا ففاتتهم الدنيا ، وبقي اللَّْعن عليهم : قيل 
  .يف الدنيا والعقوبة يف االخرة دائماً سرمداً ، فهكذا يكون حال الكفار املوجودين ، وهذا من أعظم وجوه الزجر 

) ٢٣(فَقََدْرَنا فَنِْعَم الْقَاِدُرونَ ) ٢٢(إِلَى قََدرٍ َمْعلُومٍ ) ٢١(فََجَعلَْناُه ِفي قَرَارٍ َمِكنيٍ ) ٢٠(اٍء َمهِنيٍ أَلَْم َنْخلُقْكُْم ِمْن َم
  ) ٢٤(َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني 

ع آخر من ختويف الكفار ، وهو ضعيف حقري وهو النُّطفة ، وهذا نو: أي . } أَلَْم َنْخلُقكُّم مِّن مَّآٍء مَّهِنيٍ { : قوله 
  :من وجهني 

ذكرهم عظيم إنعامه عليهم ، وكلما كانت نعمه عليهم أكثر كانت جنايتهم يف حقه أقبح  -تعاىل  -أنه : األول 
  .} َوْيلٌ َيْوَمِئٍذ لِّلُْمكَذِّبِنيَ { : وأفحش ، فيكون العقاب أعظم ، فلهذا قال جل ذكره عقيب هذه األنعام 

أنه تعاىل ذكرهم كونه تعاىل قادراً على االبتداء ، والظاهر يف العقل أن القادر على االبتداء قادر على : والثاين 
، وهذه اآلية نظري } وَْيلٌ َيْومَِئٍذ لِّلُْمكَذِّبَِني { : اإلعادة ، فلما أنكروا هذه الداللة الظاهرة ، ال جرم قال يف حقهم 

  ] . ٨: السجدة [ } ِمن ُسالَلٍَة مِّن مَّآٍء مَّهِنيٍ  ثُمَّ جََعلَ َنْسلَُه{ : قوله تعاىل 
  .مكان حريز وهو الرَّحم : ، أي } فََجَعلَْناُه ِفي قَرَارٍ مَِّكنيٍ { 
إِنَّ اهللا ِعنَدُه ِعلْمُ { : إىل وقت الوالدة ، كقوله تعاىل : إىل أن نصوره ، وقيل : ، قال جماهد } إىل قََدرٍ مَّْعلُومٍ { 

  ] . ٣٤: لقمان [ } َوَيْعلَُم َما ِفي األرحام { : إىل قوله ]  ٣٤: لقمان [  }الساعة 
{ : بالتشديد من التقدير ، وهو موافق لقوله تعاىل : ، قرأ نافع والكسائي } فَقََدْرَنا فَنِْعمَ القادرون { : قوله تعاىل 

  ] . ١٩: عبس [ } ِمن نُّطْفٍَة َخلَقَُه فَقَدََّرُه 
  .} فَنِْعَم القادرون { التخفيف ، من القدرة ، ويدل عليه ب: والباقون 

« مبعىن » القادرون « وإن جعلت : فنعم القادرون على تقديره : وجيوُز أن يكون املعىن على القراءة األوىل 
الطارق [ } ُهْم ُروَْيداً فََمهِّلِ الكافرين أَْمهِلْ{ : كان مجعاً بني اللَّفظني ، ومعنامها واحد ، ومنه قوله تعاىل » املقدرون 

  ]البسيط : [ ؛ وقول األعشى ]  ١٧: 
  ِمَن احلَوادِث إالَّ الشَّْيَب والصَّلْعَا... وأْنكَرتْنِي وقَْد كَانَ الَِّذي َنكَرْت  -٥٠٥٧

  .مها لغتان مبعىن : وقال الكسائي والفراء 



قدرت كذا وقدرته ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم : تقول مشددة ، كما » قَدَّْرَنا « مبعىن » قََدْرَنا « : قال القتييب 
  .قدروا له املسري واملنازل : أي » إذَا غُمَّ َعلْيكُْم فاقُْدرُوا لَُه « : يف اهلالل 

  .وختفيفها  -رضي اهللا عنه  -أنه ذكر تشديدها عن علي : وقال حممد بن اجلهم عن الفرَّاء 
قدر عليه املوت وقدر ، قال : لتشديد والتخفيف واحداً ، ألن العرب تقول وال يبُعد أن يكون املعىن يف ا: قال 

قرئ بالتخفيف والتشديد ، وقدر عليه رزقه وقدر ، واحتج ]  ٦٠: الواقعة [ } َنْحُن قَدَّْرَنا بَْيَنكُُم املوت { : تعاىل 
  .» فنِْعمَ املُقدُِّرونَ « لو كانت كذلك لكانت : الذين خففوا فقالوا 

وذكر بيت ]  ١٧: الطارق [ اآلية ، } فََمهِّلِ الكافرين { : والعرب جتمع بني اللُّغتني ، واستدل بقوله : الفراء قال 
  .األعشى املتقدم 

  .قدرنا ملكنا : املعىن قدَّرنا قصرياً وطويالً ، وحنوه عن ابن عبَّاس : وقيل 
  .وهذا التفسري أشبه بقراءة التخفيف : قال املهدوي 

َوْيلٌ ) ٢٧(َوَجَعلَْنا ِفيَها رََواِسَي َشاِمخَاٍت َوأَسْقَْيَناكُْم َماًء فَُراًتا ) ٢٦(أَْحَياًء َوأَمَْواًتا ) ٢٥(َنجَْعلِ الْأَْرَض ِكفَاًتا أَلَْم 
  ) ٢٨(َيْوَمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني 

ذكرهم يف اآلية  -تعاىل  -يف الكُفَّار؛ ألنه هذا هو النوع الرَّابع من ختو} أَلَْم َنجَْعلِ األرض ِكفَاتاً { : قوله تعاىل 
؛ } َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ لِّلُْمكَذِّبِنيَ { : املتقدمة بالنعم اليت يف األنفس ألهنا كاألصل للنعم اليت يف اآلفاق ، مث قال يف آخرها 

النعم اليت يف األنفس ألن النعم كلها كانت أكثر كانت اخليانة أقبح وكان استحقاق الذم أشد ، وذكر يف هذه اآلية 
فإنه لوال احلياة والسمع والبصر واألعضاء السليمة ملا كان االنتفاع : ، ألهنا كاألصل للنعم اليت يف اآلفاق ، قالوا 

  .، وإمنا قدم األرض ألهنا أقرب األشياء إلينا من األمور اخلارجة  -واهللا أعلم  -بشي من املخلوقات ممكناً 
  .كفته يكفته أي مجعه وضمه : قاله أبو عبيٍد ، يقال . الذي يكفت فيه أي جيمع  اسم للوعاء: والِكفَات 

  ]الوافر : [ ، قال الصمصمامة بن الطرمَّاح » أكِْفُتوا صبيانكُم « : ويف احلديث 
  وأْنَت غَداً َتُضمََّك ِفي ِكفاِت... وأْنَت غَداً الَيْوَم فَْوقَ األْرضِ َحيا  -٥٠٥٨

جنعل : هذا الباب مجاع األبواب ، واملعىن : ، يقال » الضِّمام واجلماع « اسم ملا يكفت ك :  الِكفَات: وقيل 
الوافر : [ الضم واجلمع؛ وأنشد سيبويه : األرض ضامَّة تضم األحياء على ظهرها ، واألموات يف بطنها ، والكفت 

[  
  َن الصَّقيعِإلَى أْحجارِهنَّ ِم... ِكَراٌم ِحَني َتْنكِفُت األفَاِعي  -٥٠٥٩

أَلَمْ { : يقول  -تعاىل  -إن اهللا : مل قلَت ذلك؟ فقال : تقطع يده ، فقيل له : وروي عن ربيعة يف النباش ، قال 
فاألرض حِرز ، وكانوا يسمون بقيع الغرقد كفته ، ألنه مقربة تضم املوتى ، } َنجَْعلِ األرض ِكفَاتاً أَحَْيآًء َوأَْمواتاً 

إىل منازهلم ، واألموات يف قبورهم ، وأيضاً استقرار النَّاس على وجه األرض ، مث اضطجاعهم  فاألرض تضم األحياء
  .عليها ، انضمام منهم إليها 

األحياء واألموات ترجع إىل األرض ، واألرض منقسمة إىل حيٍّ : وقال األخفش وأبو عبيدة وجماهد يف أحد قوليه 
  .بت وهو الذي ينبت ، وإىل ميت وهو الذي ال ين

  :وجهان » كَفَاتاً ، أحياء وأمواتاً « : ويف انتصاب 
  .؛ ألهنا للتصيري »جنعل « أنه مفعول ثاٍن ل : أحدمها 



أمل نصيِّرها أحياء : مبعىن » أحياًء وأمواتاً « : ، واملفعول الثاين » األرض « أنه منصوب على احلال من : والثاين 
  .ضها كذا ، وبعضها كذا بع: بالنبات ، وأمواتاً بغري نبات ، أي 

  .» صائم ، وقائم « مجع » صيام ، وقيام « مجع كافت ك » ِكفَاتاً « : وقيل 
  .بل هو مصدر كالكتاب واحلساب : وقيل 

انقلبوا : انكفت القوم إىل منازهلم ، أي : تقليب الشَّيء ظهراً لبطن وبطناً لظهر ، ويقال : التكفيت : وقال اخلليل 
  .أهنم يتصرفون على ظهرها ، وينقلبون إليها فيدفنون فيها  :، فمعىن الكفات 

  :فيه أوجه . } أَْحَيآًء { : قوله 
اسم ما يكفت ، » ِكفَاتاً « قاله مكي ، والزخمشري؛ وبدأ به بعد أن جعل » كفات « أحدها أنه منصوب ب 

  .الضِّمام واجلماع : كقوهلم 
؛ ألنه ليس من األمساء العاملة ، وكذلك إذا جعلناه مبعىن الوعاء »حياًء أ« ناصباً ل » ِكفَاتاً « وهذا مينع أن يكون 

على قول أيب عبيدة ، فإنه ال يعمل أيضاً ، وقد نّص النحاة على أن أمساء األمكنة واألزمنة واآلالت وإن كانت 
  .َمْرَمى ، ومَْنَجل : مشتقة جارية على األفعال ال تعمل ، حنو 

على قول أيب البقاء ، فإنه جيوز فيه إال » كفات « ور ، ولكن إمنا يتمّشى نصبهما ب ويف اسم املصدر خالف مشه
  .أن يكون مجعاً السم فاعل أو مصدراً وكالمها من األمساء العاملة 

يكفتهم أحياًء عى ظهرها ، وأمواتاً يف بطنها ، وبه : أي » كفاتاً « أن ينتصب بفعل مقدر يدل عليه : الوجه الثاين 
  .زخمشري ثىن ال

يكفتكم أحياًء وأمواتاً ، ألنه قد علم أهنا كفات لإلنس قاله : أن ينتصب على احلالِ من حمذوف ، أي : الثالث 
  .الزخمشري ، وإليه حنا مكي ، إال أنه قدر غائباً اي جتمعهم األرض يف هاتني احلالتني 

  .كما تقدم تقريره  حال ،» كفاتاً « و » جنعل « أن ينتصب مفعوالً ثانياً ل : الرابع 
إما للتفخيم ، أي جيمع أحياء ال يقدرون وأمواتاً ال حيصون ، وإما للتبعيض؛ ألن أحياء » أحياء وأمواتاً « وتنكري 

حيتمل املعنيني أيضاً ، أما » ماًء فراتاً « اإلنس وأمواهتم ليسوا جبميع األحياء وال األموات ، وكذلك التنكري يف 
[ } َويَُنزِّلُ ِمَن السمآء ِمن جِبَالٍ ِفيَها ِمن َبَرٍد { : املّنة عليهم وأما التبعيض ، فلقوله تعاىل التفخيم فواضٌح لعظم 

  .فهذا مفهم للتبعيض والقرآن يفسِّر بعضه بعضاً ]  ٤٣: النور 
، » شاخمات « ثوابت وهي ال» رواسي « أي جعلنا يف األرض . } َوَجَعلَْنا ِفيَها َروَاِسَي َشاِمَخاتٍ { : وقوله تعاىل 

وهي اجلبال الطُّوال ، مجع شامخ ، وهي املرتفعة جدا ، ومنه مشخ بأنفه إذا تكّبر ، جعل كناية عن ذلك كثين 
  .العطف ، وصعر اخلد وإن مل حيصل شيء من ذلك 

اء العذب ُيشَْرب وُيسْقَى به الزرع امل: وجعلنا لكم سُقْياً ، والفرات : ، أي } وَأَْسقَْيَناكُم مَّآًء فُرَاتاً { : قوله تعاىل 
  .خلقنا اجلبال ، وأنزلنا املاء الفرات ، وهذه األمور أعجُب من البعث : ، أي 

  .يف األرض من اجلنة الفرات والدجلة وهنر األردن :  -رضي اهللا عنه  -وروى أبو هريرة 
  .سيحان وجيحان ، والنيل ، والفرات ، كل من أهنار اجلنة : ويف مسلم 

) ٣١(لَا ظَِليلٍ َولَا ُيغْنِي ِمَن اللََّهبِ ) ٣٠(اْنطَِلقُوا إِلَى ِظلٍّ ِذي ثَلَاِث ُشَعبٍ ) ٢٩(ْنطَِلقُوا إِلَى َما كُْنُتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ ا
  ) ٣٤( َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني) ٣٣(كَأَنَُّه جَِمالٌَت ُصفٌْر ) ٣٢(إِنََّها َتْرِمي بِشََررٍ كَالْقَْصرِ 



  .يقال هلم ذلك : أي . } انطلقوا { : قوله تعاىل 
 -» اْنطَلَقُو « : الثاين كاألول بصيغة األمر على التأكيد وروى رويس عن يعقوب » انطلقوا « على : والعامة 

كون ملَّا أمروا امتثلوا ذلك وهذا موضع الفاء ، فكان ينبغي أن ي: فعالً ماضياً على اخلرب ، أي  -بفتح الالم 
  .اذهب فذهب ، وعدم الفاء هنا ليس بواضح : قلت له : التركيب فانطلقوا ، حنو قولك 

  فصل يف كيفية عذاب الكفار يف اآلخرة
انطلقوا إىل ما : يقال هلم : هذا هو النَّوع اخلامس من ختويف الكُفَّار ، وهو بيان كيفية عذاهبم يف اآلخرة واملعىن 

  .نار ، فقد شاهدمتوها عياناً كذبتم به من العذاب ، يعين ال
دخان ذي ثالث شعب ، يعين الدخان الذي يرتفع ، مث يتشعب إىل : أي } انطلقوا إىل ِظلٍّ ِذي ثَالَِث شَُعبٍ { 

  .ثالث شعب ، وكذلك بيان دخان جهنم العظيم إذا ارتفع تشعب 
ل ، وأنه ال يغىن من اللهب ، وبأنه وحيتمل يف ثالث شعبٍ ما ذكره بعد ذلك ، وهو أنه غري ظلي: قال أبو مسلم 

  :يرمي بشرر ، مث وصف الظليل ، فقال 
ليس كالظلِّ الذي يقي حر الشمس ، : ال يدفع من هلب جهنم شيئاً ، أي : أي } الَّ ظَِليلٍ َوالَ ُيغْنِي ِمَن اللهب { 

  .شمس وهذا هتكّم هبم ، وتعريض بأن ظلَّهم غري ظلَّ املؤمنني ، وأنه ال مينع حرَّ ال
  .واللهب ما يعلو على النار إذا اضطرمت من أمحر ، وأصفر ، وأخضر 

  .إن الشعب الثالث من الضَّريع ، والزَّقُّوم ، والغسلني؛ قاله الضحاك : وقيل 
  .اللهب مث الشرر ثُمَّ الدخان ، ألهنا ثالثة أحوال هي غاية أوصاف النار إذا اضطرمت واشتدت : وقيل 
النار فيتشعب ثالث شعب ، فأما النور فيقف على رءوس املؤمنني ، وأما الدخان فيقف على  عنق خيرج من: وقيل 

  .رءوس املنافقني ، وأما اللهب الصايف فيقف على رءوس الكفار 
هو السرادق ، وهو لسان من النَّار حييط هبم يتشعب منه ثالث شعب ، فيظلهم حىت يفرغ من حساهبم ، : وقيل 

  ] . ٢٩: الكهف [ } َحاطَ بِهِْم سَُراِدقَُها أَ{ : لقوله تعاىل 
لَُهْم مِّن فَْوِقهِْم ظُلَلٌ مَِّن النار َوِمن { : وَتْسِمَيةُ النَّار بالظِّل جماز من حيث إهنا حميطةٌ هبم من كل جانب ، لقوله تعاىل 

[ } ِمن فَْوِقهِْم َوِمن َتْحِت أَْرُجلِهِْم َيْوَم يَْغَشاُهُم العذاب { : ، وقال تعاىل ]  ١٦: الزمر [ } َتحِْتهِْم ظُلَلٌ 
  ] ٥٥: العنكبوت 

  ] . ٤٤،  ٤٣: الواقعة [ } َوِظلٍّ مِّن َيْحُمومٍ الَّ َبارٍِد َوالَ كَرِميٍ { : هو الظل من حيموم لقوله تعاىل : وقيل 
 لَُهْم أكْفانٌ ، فَتلَْحقُهمُ الشَّْمُس وتَأخذُ إنَّ الشَّمَس َتدُنو ِمْن ُرءوسِ اخلَالئقِ ، ولْيَس َعلَْيهِم وال« : ويف احلديث 

فََمنَّ اهللا َعلَْيَنا َوَوقَاَنا َعذَاَب السموم { : بأْنفَاسِهْم ، ثُمَّ يَُنجِّي اُهللا بِرْحَمتِه َمْن َيَشاُء إىل ظلِّ من ظلِّه ، فُهناَك يقُولُونَ 
  .» ه تكذبون من عذاب اهللا وعقابه انطلقوا إىل ما كنتم ب: ويقال للمذكبني ]  ٢٧: الطور [ } 

متوّسطة بني الصفة واملوصوف إلفادة النَّفي ، وجيء بالصِّفة » ال « ، و » ظلّ « صفة ل } الَّ ظَِليلٍ { : قوله 
األوىل امساً ، وبالثانية فعالً داللة على نفي ثبوت هذه الصِّفِة واستقرارها للظل ، ونفي التجدد واحلدوث لإلغناء 

  .أغين عين وجهك ، أي أبعد؛ ألن الغينَّ عن الشيء يباعده كما أن احملتاج إليه يقاربه : هب ، يقال عن اللَّ

  .يف حمل اجلر ، أي وغري ُمْغنٍ عنهم من حر اللهب شيئاً » وال يغين « : فال الزخمشري 
  .أي إن جهنم ، ألن السياق كله ألجلها } إِنََّها { 

  .ح الشني وألف بني الراءين بفت» بَِشررٍ « : وقرأ العامة 



  .وورش يرقّق الراء األوىل لكسر اليت بعدها 
  .بكسر الشني وألف بني الراءين : وقرأ ابن عباس وابن مقسم 

  .وعيسى كذلك ، إال أنه يفتح الشني 
ورِقَاب ،  َرقَبة« حنو » ِفَعال « جتمع على » فََعلة « ، و » َشَررة « جيوز أن تكون مجعاً ل : فقراءة ابن عباس 
  .» ورحبة ورِحَاب 

رجل شر ، ورجال أشرار ورجل خري ورجال : يقال : التفضيل » أفعل « ال يراد به » شر « وأن يكون مجعاً ل 
امرأة شرة وامرأة خرية ، فإن أريد هبما التفضيل امتنع ذلك فيهما ، واختّصا بأحكام : أخيار ، ويؤنثان ، فيقال 

  .ترمي بشرار من العذاب ، أو بشرار من اخللق : مذكورة يف كتب النحو ، أي 
  .ما تطاير من النار منصرفاً : فهو مجع شرارة باأللف ، وهي لغة متيم ، والشررة والشرارة : وأما قراءة عيسى 

واحدته شرارة ، وهو ما تطاير من النار يف كل جهة ، وأصله : واحدته شررة ، والشرار : الشرر « : قال القرطيب 
  .رت الثوب إذا بسطته للشمس ليجفَّ من شر

  .» البناء العايل : والقَْصر 
  .العامة على فتح القاف وسكون الصاد وهو من القصر املعروف شبِّهت به يف كربه وعظمه } كالقصر { : قوله 

اق أعن: والقصرة  -بالفتح  -بفتح القاف والصَّاد ، وهي مجع قصرة : وابن عباس وتلميذه ابن جبري واحلسن 
  .اإلبل والنخل وأصول الشجر 
  .بكسر القاف وفتح الصَّاد ، مجع قصرة بفتح القاف : وقرأ ابن جبري واحلسن أيضاً 

  .» كحاجة وحوج « : قال الزخمشري 
  .» كحلقة من احلديد وحلق « : وقال أبو حيان 

  .بفتح القاف وكسر الصاد » كالقَِصر « : وقرئ 
بسكون الصاد  -كالقصر : جيهاً ، ويظهر أن يكون ذلك من باب اإلتباع واألصل ومل أر هلا تو: قال شهاب الدين 

فألن » كَِتف ، وكَبِد « مث أتبع الصاد حركة الراء فكسرها ، وإذا كانوا قد فعلوا ذلك يف املشغول حبركة حنو  -
، فنقل كسرة الراء إىل يفعلوه يف اخلايل منها أوىل ، وجيوز أن يكون ذلك للنقل ، مبعىن أنه وقف على الكلمة 
  .الساكن قبلها ، مث أجرى الوصل جمرى الوقف ، وهو باب شائع عند القراء والنحاة 

  :قُُصر وفيها وجهان : وقرأ عبد اهللا 
  .قاله الزخمشري . » َرْهن وُرُهن « أنه مجع قصر ، ك : أحدمها 
  ]الرجز : [ أنه مقصور من قصور؛ كقوله : والثاين 
  ...َيايِيلُ أُسوٌد وُنُمْر ِفيَها َع -٥٠٦٠

  .النجوم : يريد ]  ١: النجم [ } والنجم { : منور ، فقصر ، وكقوله : يريد 
  .وختريج الزخمشري أوىل ، ألن حمل الثاين إما الضرورة ، وإما الندور 

  .» جَِماالَت « : ، والباقون » جَِمالَة « : قرأ األخوان وحفص » جَِماالت « : قوله 
  .» ذكر ، وِذكارة ، وحجر ، وِحَجارة « حنو » الة اِجلَم« ف 

  .قاله أبو البقاء . » الذِّكَارة ، واِحلَجارة « أنه مجع ك : والثاين 
  .قول النحاة : واألول 



، فيكون مجع اجلمع ، وجيوز » مجال « ، وأن يكون مجعاً ل » مجالة « ، فيجوز أن يكون مجعاً ل » مجاالت « وأما 
وفيه نظر؛ ألهنم نصُّوا على أن األمساء . كذا قالوه » رجاالت قريش « : املفرد كقوهلم » مجيل « ل أن يكون مجعاً 

ولذلك حلن املتنيب : اجلامدة ، وغري العاقلة ال جتمع باأللف والتاء ، إال إذا مل تكسر ، فإن تكسرت مل جتمع ، وقالوا 
  ]الطويل : [ يف قوله 
  فَِفي النَِّاس ُبوقاتٌ لَُهْم وطُُبولُ... س َسْيفاً ِلدْولٍَة إذَا كَانَ بَْعُض النَّا -٥٠٦١
على » مجل ، ومجال « : مع قوهلم » مجاالت « ، فكذلك » أبواق « : مع قوهلم » بوقات « على » بوقاً « فجمع 

  .شاذًّا ، وإن مل يكسر » محامات ، وسجالت « أن بعضهم ال جييز ذلك ، وجيعل حنو 
سن وابن جبري وقتادة وأبو رجاء ، خبالف عنهم كذلك ، إال أهنم ضموا اجليم ، وهي حبال وقرأ ابن عباس واحل

  .السفن 
  :قلوص اجلسور ، الواحد منها مجلة ، الشتماهلا على طاقات احلبال ، وفيها وجهان : وقيل 

أبو حيَّان ،  ، كذا قال» مجلة « مجع » مجال « مجع مجال ، ف  -بالضم  -» ُجماالت « أن يكون : أحدمها 
  .بالضم إىل نقل » مجلة « مجع » ُجَماالت « وحيتاج يف إثبات أن 

  .وهو ظاهر . قاله الزخمشري . » مجالة « مجع » مجاالت « أن : والثاين 
  .بضم اجليم ملا قاله الزخمشري آنفاً » ُجَمالة « : وقرأ ابن عبَّاس والسلمي وأبو حيوة 

  .هنا قطع النُّحاس أ -رضي اهللا عنه  -وروي عن علي 
  .ألنه إما مجع أو اسم مجع » مجالة « أو ل » مجاالت « صفة ل . } ُصفْرٌ { : قوله 

  .على سكون الفاء مجع ، واحلسن بضمها ، كأنه إتباع ، ووقع التشبيه هبا يف غاية الفصاحة : والعامة 
  ]الطويل : [ ان بن حطَّان اخلارجيِّ سود تضرب إىل الصفرة ، ويف شعر عمر» ُصفْر « : وقيل : قال الزخمشري 

  بِِمثْلِ اجلمالِ الصُّفْرِ نزَّاعةُ الشََّوى... َدعْتُهْم بأْعلَى َصْوهتَا وَرمتُهُم  -٥٠٦٢
  ]الكامل : [ وقال أبو العالِء 

  َترِْمي بكُلِّ َشرارٍة كِطرَاِف... َحْمَراُء َساِطَعةُ الذَّواِئبِ يف الدَُّجى  -٥٠٦٣
راف ، وهو بيت األدم يف العظمِ واحلمرة ، وكأنه قصد خببثه أن يزيد على تشبيه القرآن ، ولتبجحه مبا فشبهها بالطِّ

محراء ، توطئة هلا ومناداة عليها تنبيهاً للسَّامعني على مكاهنا ، : سّول له من توهم الزيادة جاء يف صدر بيته قوله 
كبيت أمحر وعلى أن : فإنه مبنزلة قوله } كَأَنَّهُ جَِمالَةٌ ُصفٌْر { : ولقد عمي ، مجع اهللا له عمى الدارين عن قوله تعاىل 
  .من جهة العظم ، ومن جهة الطّول يف اهلواء : يف التشبيه بالقصر ، وهو احلصن تشبيهاً من جهتني 

  .انتهى 
هون اإلبل باألفدان شبهت بالقصور ، مث باجلمال لبيان التشبيه؛ أال ترى أهنم يشب« : وكان قد قال قبل ذلك بقليل 

  .» واجملادل 
  ]الكامل : [ القصور؛ كأنه يشري إىل قول عنترة : واألفدان 
  فَدنٌ ألقِْضَي حَاجةَ املُتلومِ... فَوقفُْت ِفيَها َناقَِتي وكَأنََّها  -٥٠٦٤

  فصل يف املراد بالقصر
  .البناء العايل : القصر : قال القرطيب 

الواحدة من جزل احلطب : مثل مجرة ومجرة ، ومتر ومترة ، والقصر  -الصاد  ساكنة -مجع قصرة : القصر : وقيل 



  .الغليظ 
  .هي أصول الشجر والنخل العظام إذا وقع وقطع : قال سعيد بن جبري ، والضحاك 

  .شّبه الشرر باجلمال الصفر ، وهي اإلبل السود ، والعرب تسمي السود من اإلبل صفراً : أعناقه : وقيل 
  ]اخلفيف : [  قال الشاعر
  ُهنَّ صُفٌْر أوالُدَها كالزَّبيبِ... ِتلَْك َخْيِلي منُه وِتلْكَ رِكَابِي  -٥٠٦٥

  .هّن سود ، وإمنا مسيت السود من اإلبل صفراً؛ ألنه يشوب سوادها شيء من صفرة : أي 
ذلك الشائب ،  وهذا القول ضعيف ، وحمال يف اللغة أن يكون من يشوبه قليل فينسب كله إىل: قال الترمذي 

  .اجلمال : واجلماالت . فال نعلم شيئاً من هذا يف اللغة } جِمَالَةٌ صُفٌْر { : فالعجب ممن قال هذا ، وقد قال تعاىل 
أمجلت احلساب ، وجاء القوم مجلة ، : من الشيء اجململ ، يقال  -بالضم  -جيوز أن تكون اجلُمَاالت : وقال الفراء 
  .أي جمتمعني 

  .ن هذا الشرر يرتفع كأنه شيء جمموع غليظ أصفر أ: واملعىن 
  .شبهها باجلماالت لسرعة سريها : قيل 

  .ملتابعة بعضها بعضاً : وقيل 

  ) ٣٧(وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٣٦(َولَا ُيْؤذَنُ لَُهْم فََيْعَتِذُرونَ ) ٣٥(َهذَا َيْوُم لَا َيْنِطقُونَ 

هذا يوم ال ينطقون : ، أي تقول املالئكة » هذا « خرباً ل » يوم « العامة على رفع } قُونَ هذا َيْوُم الَ َينِط{ : قوله 
.  

هذا يوُم ال ينطق الكافر ، ومعىن اليوم السَّاعة : من قول املالئكة مث يقول اهللا ألوليائه » انطَِلقُوا « وجيوز أن يكون 
  .والوقت 

  :بالفتحِ ، وفيه وجهان : ة ، وعاصم يف بعض طرقه وزيد بن علي ، واألعرج ، واألعمش ، وأبو حيو
  .كما تقدم » هذا « أن الفتحة فتحة بناء ، وهو خرب ل : أحدمها 
هذا : على أن يشار به ملا تقدم من الوعيد ، كأنه قال » هذا « أنه منصوب على الظرف واقعاً خرباً ل : والثاين 

إال أن » هذا َيْوم َينفَع « : ر املائدة ما يشبه هذا يف قوله تعاىل العقاب املذكور كائن يوم ال ينطقون وقد تقدم آخ
  .النصب هناك متواتر 

مسى » وال َيأذَنُ « : وحكى األهوازي عن زيد بن علي . على عدم تسمية الفاعل : العامة } َوالَ ُيْؤذَنُ { : قوله 
  .الفاعل ، وهو اهللا تعاىل 

  :يف رفعه وجهان . « فيعتذرون : وقوله 
  .أنه مستأنف ، أي فهم يعتذرون : أحدمها 

أهنم ال ينطقون نطقاً ينفعهم ، أو ينطقون نطقاً يف بعض املواقف وال ينطقون يف : ويكون املعىن : قال أبو البقاء 
  .بعضها 
  .فيكون منفياً ، ولو نصب لكان متسبباً عنه « يؤذن » أنه معطوف على : والثاين 

  .« صب يف جواب النَّفْي لتشابه رءوس اآلي ، والوجهان جائزان ومل ين» : وقال ابن عطيَّة 
فظهر من كالمه أهنما مبعىن واحد ، وليس كذلك بل املرفوع له معىن غري معىن املنصوب ، وإىل هذا ذهب األعلم 



  .إىل أن الفعل قد يرتفع ويكون معناه النصب ، ورد عليه ابن عصفور 
، وأجيز ذلك ، ألن « يؤذن » الفاء نسق ، أي عطف على : « ْؤذَنُ هلُْم فَيعَْتِذُرونَ َوالَ ُي» : قال الفرَّاء يف قوله 

: فاطر [ } الَ يقضى َعلَْيهِْم فََيُموُتواْ { : فيعتذروا ، مل يوافق اآليات ، وقد قال : آخر الكالم بالنون ، ولو قال 
، ]  ٢٤٥: البقرة [ } اهللا قَْرضاً َحَسناً فَُيَضاِعفَُه  مَّن ذَا الذي ُيقْرُِض{ : ، بالنصب ، وكل صواب ، ومثله ]  ٣٦

  .بالرفع والنصب 
  فصل يف ختويف الكفار

بني أنه ليس هلم عذر وال حجة فيما أتوا به من القبائح  -تعاىل  -هذا نوع آخر من أنواع ختويف الكفار ، ألن اهللا 
لقيامة له مواطن ومواقيت ، فهذا من املواقيت اليت ، وال هلم قدرة على رفع العذاب عن أنفسهم ، واعلم أن يوم ا

  .ال يتكلمون فيها وال يعتذرون 
{ و } هذا َيْوُم الَ َينِطقُونَ { : سأله ابن األزرق عن قوله تعاىل  -رضي اهللا عنهما  -أن ابن عباس : روى عكرمة 

 ٢٥: الطور [ } قَْبلَ بَْعضُُهْم على َبْعضٍ َيَتَسآَءلُونَ َوأَ{ : ، وقد قال تعاىل ]  ١٠٨: طه [ } فَالَ َتْسَمُع إِالَّ َهْمساً 
  :يقول  -تعاىل  -إن اهللا : فقال له ] . 

فإن لكل مقدار من هذه األيام لوناً من هذه األلوان ]  ٤٧: احلج [ } َوإِنَّ َيْوماً عِنَد رَبَِّك كَأَلِْف َسَنٍة مِّمَّا َتُعدُّونَ { 
.  

أي هذا يوم ال ينطقون فيه حبجة نافعة ، ومن نطق مبا ال ينفع وال يفيد ، فكأنه ما نطق  فيه إضمار ،: وقال احلسن 
} اخسئوا ِفيَها َوالَ ُتكَلُِّموِن { : إن هذا وقت جواهبم : ما قلت شيئاً ، وقيل : ، كما يقال ملن ذكر كالماً غري مفيد 

  ] . ١٠٨: املؤمنون [ 
: تلك الساعة ، وذلك القدر من الوقت الذي ال ينطقون فيه ، كما تقول » ن ال ينطقو« : أراد بقوله : قال الفراء 

ساعة يقدم ، وليس باليوم كله؛ ألن القدوم إمنا يكون يف وقت يسري وال ميتد يف : آتيك يوم يقدم فالن ، واملعىن 
  .كل اليوم 

ال يفيد العموم ال يف األنواع ، وال يف  لفظ مطلق ، واملطلق} الَ َينِطقُونَ { بأن قوله تعاىل : وأجاب ابن اخلطيب 
فالن ال ينطق شيئاً ألبتة ، : فالن ال ينطق بالشر ولكنه ينطق باخلري ، وتارة تقول : األوقات ، بدليل أنك تقول 

يكفي » ال ينطق « مشترك بني الدائم واملؤقت ، وإذا كان كذلك فمفهوم » ال ينطق « فهذا يدل على أن مفهوم 
النطق ببعض األشياء ، ويف بعض األوقات ، وذلك ال ينايف حصول النطق بشيء آخر يف وقت آخر يف صدقه عدم 

  .أهنم ال ينطقون بعذر وعلة يف وقت واحد ، وهو وقت السؤال » ال َينطقُونَ « : ، فيكتفى يف صدق قوله 
رف اإلميان حبثنا يف عرف ذلك لع: قلنا . لو حلف ال ينطق يف هذا اليوم حنث يف قطعه يف جزء منه : فإن قيل 

  .اللفظ من حيث هو 
يوهم أن هلم عذراً ، وقد منعوا من ذكره ، فهم } وال يُؤذنُ هلُم فَيعَتِذُرونَ { : قوله : فإن قيل : قال ابن اخلطيب 

  .ال يؤذن هلم يف ذكر ذلك العذر الفاسد 

  ) ٤٠(َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٣٩(كَانَ لَكُْم كَْيٌد فَِكيُدوِن  فَإِنْ) ٣٨(َهذَا َيْوُم الْفَْصلِ َجَمْعَناكُْم وَالْأَوَِّلَني 



: يقال هلم : هذا نوع آخر من أنواع هتديد الكفار وختويفهم ، أي . } هذا َيْوُم الفصل َجَمْعَناكُمْ { : قوله تعاىل 
  .هذا اليوم الذي يفصل فيه بني اخلالئق ، فيتبني احملق من املبطل 

  .} َمْعَناكُْم واألولني َج{ 
  .مجع الذين كذبوا حممداً صلى اهللا عليه وسلم والذين كذبوا النبيني من قبله : قال ابن عباس 

فاحتالوا ألنفسكم وفاء ، « أي » فَكِيُدوِن « حيلة يف اخلالص من العذاب : أي } فَإِن كَانَ لَكُم كَْيٌد فَكِيُدوِن { 
  .ولن جتدوا ذلك 

حاربوين رواه الضحاك عن ابن عباس أيضاً : أي « فَكِيُدوِن » ن لكم كيد أي إن قدرمت على حرب فإن كا: وقيل 
  .يريد كنتم يف الدنيا حتاربون حممداً وحتاربوين ، فاليوم حاربوين : ، قال 
  .إنكم كنتم يف الدنيا تعملون املعاصي ، وقد عجزمت اآلن عنها ، وعن الدفع عن أنفسكم : وقيل 
فَِكيدُونِي َجِميعاً { :  -عليه الصالة والسالم  -نه من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم فيكون كقول هود إ: وقيل 

  ] . ٥٥: هود [ } ثُمَّ الَ ُتنِظُروِن 

إِنَّا ) ٤٣(ْنُتْم َتْعَملُونَ كُلُوا َواْشَربُوا َهنِيئًا بَِما كُ) ٤٢(َوفََواِكَه ِممَّا َيْشَتُهونَ ) ٤١(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي ِظلَالٍ َوُعُيوٍن 
وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ) ٤٦(كُلُوا َوَتَمتَُّعوا قَِليلًا إِنَّكُْم ُمْجرُِمونَ ) ٤٥(وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٤٤(كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني 

فَبِأَيِّ َحِديٍث بَْعَدُه ُيؤِْمُنونَ ) ٤٩(َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني  )٤٨(َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اْركَُعوا لَا َيْركَُعونَ ) ٤٧(ِللُْمكَذِّبَِني 
)٥٠ (  

  .} إِنَّ املتقني ِفي ِظالَلٍ َوُعُيوٍن { : قوله تعاىل 
الذين يتقون الشرك باهللا تعاىل؛ ألن السورة من أوهلا إىل آخرها يف تقريع : املراد باملتقني : قال مقاتل والكليب 

  .على كفرهم وختويفهم الكفار 
فيجب أن تكون هذه اآلية مذكورة هلذا الغرضِ ، وإال لتفككت السورة يف نظمها وترتيبها ، : قال ابن اخلطيب 

وإمنا يتم النظم بأن يكون الوعد للمؤمنني بسبب إمياهنم ، فأما من جعله بسبب الطاعة فال يليق بالنظم ، وأيضاً فإن 
متَّقٍ؛ ألن غاية هذا أنه عام خمصوص ، فتبقى ُحجَّة فيما عدا حمل التخصيص ، وأيضاً  املتقي للشرك يصدق عليه أنه

  .فأن حيمل اللفظ على املعىن الكامل أوىل وأكمل أنواع التقوى تقوى الشرك ، فاحلمل عليه أوىل 
سهل من أن يكون هذه اآلية أيضاً من مجلة التهديد ، فإن الكفار يف الدنيا يكون املوت عليهم أ: وقال بعضهم 

للمؤمنني دولة ، فإذا رأوا عاقبة الفريقني يف اآلخرة تضاعف خسراهنم وندمهم ، وملا أوعد الكفار بظل ذي ثالث 
  .شعب ، وعد املؤمنني بظالل وعيون وفواكه 

  .هذه قراءة العامة . } ِفي ِظالَلٍ { : قوله 
  .مثل هلا » يونس « وتقدم يف . ين يف اجلنة مجع ظلة ، يع» ظُلَل « : واألعمش والزهري وطلحة واألعرج 

معموالً لقول ذلك املنصوب على احلال من الضمري املستكن يف الظرف ، أي كائنني يف ظالل . } كُلُواْ { : قوله 
وكذلك كلوا ومتتعوا قليالً ، فإن كان ذلك مقوالً هلم يف الدنيا فواضح ، وإن كان مقوالً يف اآلخرة : مقوالً هلم 

  ]املديد : [ ن تذكرياً حباهلم ، أي حقاً بأن يقال هلم يف دنياهم كذا؛ ومثله قوله فيكو
  وَبلَى ، واللَِّه قَْد َبِعدوا... إخوِتي ال َتبَعُدوا أَبداً  -٥٠٦٦

  .أي هم أهل إن دعا هلم بذلك 



مد صلى اهللا عليه وسلم وأعماهلم نثيب الذين أحسنوا يف تصديقهم مبح: أي . } إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي احملسنني { قوله 
  .يف الدنيا 

  فصل يف الكالم على اآلية
  .هل هو أمر أو إذن؟ } كُلُواْ واشربوا { اختلفوا يف قوله 
هو أمر ، وأراد اهللا تعاىل منهم األكل والشرب ألن سرورهم يعظم بذلك إذا علموا أن اهللا تعاىل : فقال أبو هاشم 

. فكما يريد إجالهلم وإعظامهم بذلك ، فكذلك يريد نفس األكل والشرب منهم أراده منهم جزاء على عملهم ، 
ليس بأمر وإمنا يقوله على وجه اإلكرام ، واألمر والنهي إمنا حيصالن يف زمان التكليف ال يف : وقال أبو علي 

  .االخرة 
  العمل يوجب الثواب: فصل فيمن قال 
  .} بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ { : قوله العمل يوجب الثواب بالباء يف : متّسك من قال 

وهذا ضعيف؛ ألن الباء لإللصاق ، وملَّا جعل هذا العمل عالمة هلذا الثواب كان اإلتيان بذلك : قال ابن اخلطيب 
مبا املقصود منه تذكري الكفار } إِنَّا كَذَِلَك َنجْزِي احملسنني { : كاآللة والصلة إىل حتصيل ذلك الثواب ، وقوله تعاىل 

فاهتم من النعيم العظيم ليعلموا أهنم لو كانوا من املتقني احملسنني لفازوا مبثل تلك اخلريات ، فلما مل يفعلوا وقعوا فيما 
  .وقعوا فيه 

وهو  هذا مردود إىل ما تقدم قبل املتقني وهو وعيد وهتديد ،} كُلُواْ َوَتَمتَّعُواْ قَِليالً إِنَّكُْم مُّْجرُِمونَ { : قوله تعاىل 
أي كافرون } كُلُواْ َوَتَمتَّعُواْ قَِليالً إِنَّكُْم مُّْجرُِمونَ { : الويل ثابت هلم يف حال ما يقال هلم : حال من املكذبني ، أي 

.  
إنك يف الدنيا عرضت : يقول للكافر  -تعاىل  -مكتسبون فعالً يضركم يف اآلخرة من الشرك ، فكأنه : وقيل 

فناها حملبتك الدنيا ، ورغبتك يف طيباهتا ، إال أن طيباهتا قليلةٌ بالنسبة إىل تلك اآلفات نفسك هلذه اآلفات اليت وص
العظيمة ، فاملشتغل بتعظيمها جيري جمرى لُقْمٍة واحدة من احللوى ، وفيها السم املهلك ، فإنه يقال آلكلها تذكرياً له 

سببه ، فهذا وإن كان يف اللفظ أمر إال أنه يف املعىن هنٌي كُلْ هذا ، وويلٌ لك منه بعُد؛ فإنك من اهلالكني ب: ونصحاً 
  .بليغ وزجر عظيم 

  .نزلت يف ثقيف ، حني امتنعوا من الصالة فنزلت فيهم } َوإذَا ِقيلَ لَُهُم اركعوا الَ َيْركَُعونَ { : قوله تعاىل 
ال نَْنَحنِي ، فإهنا َمسبَّة علينا : فقالوا  أْسِلُموا وأمرهم بالصالة ،: قال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال مقاتل 

  .» ال َخْيَر ِفي ِدينٍ ليس فيِه ُركوٌع وال سجُوٌد « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .إمنا يقال هلم هذا يف اآلخرة حني يدعون إىل السجود فال يستطيعون : وقال ابن عباس 

  .هذا يف الدنيا : وقال قتادة 
  لركوعفصل يف وجوب ا

  .هذه اآلية تدلّ على وجوب الركوع ، وكونه ركناً يف الصالة ، وقد انعقد اإلمجاع عليه : قال ابن العريب 
إن هذا يكون يف اآلخرة ، وليست بدار تكليف فيتوجه فيها أمر يكون عليه ويل وعقاب ، وإمنا يدعون : وقال قوم 

سجد هللا متكن من السجود ، ومن كان يسجد رياء لغريه صار إىل السجود كشفاً حلال الناس يف الدنيا ، فمن كان ي
  .ظهره طبقاً واحداً 

اخضعوا للحق ال خيضعون ، فهي عاّمة يف الصالة وغريها ، وإمنا ذكره الصالة ألهنا أصل : إذا قيل هلم : وقيل 



  .الشرائع بعد التوحيد ، واألمر بالصالة أمر اإلميان ال يصح من غري إميان 
  راد باآليةفصل يف امل

هو } وإذا قيلَ هلم اركُعوا ال َيْركُعونَ { : أن املراد بقوله  -رضي اهللا عنهما  -حكى ابن اخلطيب عن ابن عباس 
وهذا ظاهر ، ألن الركوع من أركاهنا فبني أن هؤالء الكفار من صفتهم أهنم إذا دعوا إىل الصالة : الصلوات ، قال 

خماطبون بفروع الشريعة ، وأهنم حال كفرهم يستحقُّون الذم والعقاب بترك  ال يصلون ، وهذا يدل على أن الكفار
  .ذمهم حال كفرهم على ترك الصالة  -تعاىل  -الصالة ، ألن اهللا 

  فصل يف أن األمر للوجوب
 ذمهم مبحمود ترك املأمور به ، وهذا يدل على أن -تعاىل  -استدلوا هبذه اآلية على أن األمر للوجوب ، ألن اهللا 

  .جمرد األمر للوجوب 
  .إمنا ذمهم لكفرهم : فإن قيل 

إمنا ذمهم يف هذه اآلية لترك املأمور به؛  -تعاىل  -ذمهم على كفرهم من وجوه ، إال أنه  -تعاىل  -أنه : فاجلواب 
  .فدل على أن ترك املأمور به غري جائز 

  .} ُنونَ ُيْؤِم{ : متعلق بقوله . } فَبِأَيِّ َحِديٍث بَْعَدهُ { : قوله 
  .باخلطاب على االلتفات ، أو على االنفصال : على الغيبة ، وقرأ ابن عامر يف رواية ويعقوب : والعامة 

  فصل يف الكالم على اآلية
اعلم أنه تعاىل ملا بالغ يف زجر الكفار من أول هذه السورة إىل آخرها يف الوجوه العشرة : قال ابن اخلطيب 

ك بالنظر واالستدالل ، واالنقياد للدين احلق ، ختم السورة بالتعجُّب من الكفار ، املذكورة ، وحثَّ على التمسُّ
  .} فَبِأَيِّ َحِديٍث بَْعَدُه ُيْؤِمنُونَ { وبني أهنم إذا مل يؤمنوا هبذه الدالئل العقلية بعد جتليتها ووضوحها ، 

وصفه بأنه حديث ، واحلديث ضد القدمي  - تعاىل -هذه اآلية تدلّ على أن القرآن حمدث؛ ألن اهللا : قال القاضي 
  .، والضدان ال جيتمعان ، فإذا كان حديثاً وجب أالَّ يكون قدمياً 

  .بأن املراد منه هذه األلفاظ ، وال نزاع يف أهنا حمدثة : وأجيب 
» قََرأ ُسورةَ  َمْن« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثعليب عن أيبِّ بن كعبٍ 

  .» كُِتَب أنَّهُ لَْيَس ِمَن املُْشرِكَني « املُْرَسالتِ 

  ) ٣(الَِّذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلفُونَ ) ٢(َعنِ النََّبإِ الَْعظِيمِ ) ١(َعمَّ َيَتَساَءلُونَ 

االستفهامية يف الوقف  »ما « قد تقدم أن البزي يدخل هاء السكت عوضاً من ألف } َعمَّ يََتَسآَءلُونَ { : قوله تعاىل 
.  

  .وصالً ، أجرى الوصل جمرى الوقف  -باهلاء  -» عمه « ونقل عن ابن كثري أنه يقرأ 
بإثبات األلف ، وقد تقدم أنه جيوز ضرورة ويف قليل من الكالم؛ » عّما « : وقرأ عبد اهللا ، وأيب ، وعكرمة وعيسى 

  ]الوافر : [ ومنه قوله 
  كَِخنْزيرٍ َتمرَّغَ يف رََماِد... ُتمنِي لَئيٌم َعلَى َما قَاَم َيْش -٥٠٦٧

  :فيه قوالن » عم « ، و » يس « يف ]  ٢٧: يس [ } بَِما غَفََر ِلي رَبِّي { وتقدم أن الزخمشري جعل منه 



  .» يََتساَءلون « أنه متعلق ب : أظهرمها 
: ان مقتضى القول أن جييب جميب ، فيقول ، مث ك} َعمَّ َيَتَسآَءلُونَ { : الكالم تام يف قوله : قال أبو إسحاق 

يتساءلون عن النبأ العظيم فاقتضى إجياز القرآن ، وبالغته أن يبادر احملتّج باجلواب الذي يقتضيه احلال واجملاورة 
  .اقتضاًء باحلجة ، وإسراعاً إىل موضع قطعهم 

  .عل الظاهر هبذا الف» عن النبأ العظيم « أنه متعلق بفعل مقدر ، ويتعلق : والثاين 
هباء السكت ، وال خيلو إما أن جيري الوصل جمرى الوقف ، « عّمه » أنه قرأ : وعن ابن كثري « : قال الزخمشري 

؛ ألن ما بعده يفسره «يتساءلون » على أن يضمر « يتساءلون عن النبأ العظيم » وإما أن يقف ، ويبتدئ ب 
  .» كشيء مبهم مث يفسر 

  فصل يف لفظ عم
  .االستفهامية » ما « ؛ ألنه حرف جر دخل على »عن ما « : أصله » عم « : طيب قال ابن اخل

  ]الوافر : [ قال حسان بن ثابت 
  ... ... ... ... ... ... ... .... .َعلَى َما قَاَم َيْشُتُمنِي لَئِيٌم  -٥٠٦٨

  :واالستعمال الكثري على احلذف ، وعلى األصل قليل ، وذكروا يف سبب احلذف وجوهاً 
قال اجلرجاين : وثانيها . ألن امليم تشرك النون يف الُغنَّة يف األنف فصارا كاحلرفني املتماثلني : قال الزجاج : أحدها 

  .فيَم وِلَم وبَِم وحتام : أهنم إذا وضعوها يف استفهام حذفوا ألفها تفرقةً بينها وبني أن يكون امساً ، كقوهلم : 
  .حبرف اجلر حىت صارت كاجلزء منه لينبئ عن شدة االتصال » ما « صال حذفت األلف الت: قالوا : وثالثها 
  .حذف للتخفيف يف الكالم ، فإنه لفظ كثري التَّرداد على اللسان : ورابعها 

  فصل يف أن السائل واجمليب هو اهللا تعاىل
جواب ، والسائل واجمليب » ظيم عن النبأ الع« : سؤال ، وقوله } َعمَّ َيَتَسآَءلُونَ { قوله تعاىل : قال ابن اخلطيب 

هو اهللا تعاىل ، وذلك يدلّ على علمه بالغيب ، بل جبميع املعلومات ، وفائدة ذكره يف معرض السؤال واجلواب؛ 
  ] . ١٦: غافر [ } لَِّمنِ امللك اليوم ِللَِّه الواحد القهار { : ألنه أقرب إىل التفهيم واإليضاح ، ونظريه قوله تعاىل 

  مافصل يف لفظ 
ما امللك؟ وما الروح؟ وما اجلن؟ واملراد طلب : لفظة وضعْت لطلب ماهيَّات األشياء ، وحقائقها ، تقول » ما « 

ماهياهتا ، وشرح حقائقها ، وذلك يقتضي كون ذلك املطلوب جمهوالً ، مث إنَّ الشيء العظيم الذي يكون لفظه مزيَّة 
ل بني الشيء املطلوب ، وبني الشيء العظيم مشاهبة من هذا يعجز العقل عن أن حييط بكنهه كأنه جمهول ، فحص

  الوجه ، فلذلك ُسئل عنه مبا استعاره ، وكأنه جمهول ، ومنه

: البلد [ } َما العقبة { ، و ]  ٨: املطففني [ } َوَمآ أَْدَراَك َما ِسجٌِّني { ]  ٢،  ١: احلاقة [ } احلاقة َما احلآقة { 
  .وشبهه ]  ١٢
  فصل

السؤال هو أن يسأل بعضهم بعضاً كالتقابل ، وقد يستعمل أيضاً يف أن يتحدثوا به ، وإن مل يكن بينهم : ء قال الفرا
،  ٥٠: الصافات [ } فَأَقَْبلَ َبْعُضُهْم على بَْعضٍ َيَتَسآَءلُونَ قَالَ قَآِئلٌ مِّْنُهْم إِنِّي كَانَ ِلي قَرِيٌن { : سؤال ، قال تعاىل 

  .على التحدث  اآلية ، وهذا يدل]  ٥١
  فصل يف نزول اآلية



  .» قريش « ل } َيَتَسآَءلُونَ { والضمري يف 
كانت قريش جتلس ملَّا نزل القرآن ، فتتحدث فيما بينهم ، : قال  -رضي اهللا عنه  -روى أبو صاحل عن ابن عباس 

  .} َعمَّ يََتَسآَءلُونَ { فمنهم املصدُق ، ومنهم املكذبُ به ، فنزلت 
[ } كَالَّ َسَيْعلَُمونَ ثُمَّ كَالَّ َسَيْعلَُمونَ { : قسم ، فشدد املشركون أين خيتصمون ، بدليل قوله تعاىل »  عم« : وقيل 
  .وهذا هتديد ، والتهديد ال يليق إال بالكفار ]  ٥،  ٤: النبأ 

ال : فقني يف إنكار احلشر؟ فاجلواب مع أنَّ الكفَّار كانوا مت} الذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلفُونَ { : فما تصنع بقوله : فإن قيل 
نسلم اتفاقهم يف إنكار احلشر؛ ألن منهم من كان يثبت املعاد الروحاين ، وهم مجهور النصارى ، وأما املعاد 

َولَِئن رُّجِّْعُت إىل ريب { ]  ٥٠: فصلت [ } َوَمآ أَظُنُّ الساعة قَآِئَمةً { : اجلسماين ، فمنهم من كان شاكَّا فيه لقوله 
  ] . ٥٠: فصلت [ } نَّ ِلي ِعنَدُه للحسىن إِ

  ] . ٢٩: األنعام [ } إِنْ ِهيَ إِالَّ َحَياتَُنا الدنيا َوَما َنْحُن بَِمْبُعوِثنيَ { : ومنهم من ينكرُه ، ويقول 
  .ومنهم من ُيقرُّ بِه لكنه ينكر نبوَّة حممد صلى اهللا عليه وسلم فقد حصل اختالفهم 

وا منكرين له ، لكن لعل اختالفهم يف كيفية إنكاره ، فمنهم من أنكر؛ إلنكاره الصانع املختار وأيضاً فهْب أنَّهم كان
  .، ومنهم من ينكره؛ العتقاده أنَّ إعادة املعدوم ممتنعة لذاهتا ، والقادر املختار إمنا يكون قادراً على املمكن يف نفسه 

نون كانوا مجيعاً يتساءلون عنه ، فأما املسلُم فيزداد يقيناً وبصريةً هم الكفَّار واملؤم» يَتساَءلُونَ « الضمري يف : وقيل 
  .يف دينه ، وأمَّا الكافر فاستهزاٌء وسخريةً ، وعلى سبيل إيراد الشكوك ، والشُّبهاِت 

ما هذا الذي تعدنا به من أمر : وحيتملُ أهنم يسألون الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويقولون : قال ابن اخلطيب 
  ة؟اآلخر
يف البدليَّة ، والتعلُّق ]  ١٢: املرسالت [ } َأليِّ َيْومٍ أُجِّلَْت { : جيوز فيه ما جاء يف قوله تعاىل } َعنِ النبإ { : قوله 

  .بفعلٍ مقدرٍ ، ويزيد عليه ها هنا أنَّه يتعلق بالفعل الظاهر ، ويتعلق ما قبله مبضمرٍ كما تقدم عن الزخمشري 
مل يتساءلون : الظاهر كأنه قال » َيَتَساَءلُونَ « يتعلق ب » عن النَّبأ العظيم « : ر النحاة قال أكث: وقال ابن عطية 

  .هو استفهام توبيخ وتعظيم » َعمَّ « عن النبأ ، وقوله 

الذي يف التالوة؛ ألنه كان يلزُم دخول حرف االستفهام ، » يََتَساَءلُونَ « ليس تتعلق ب » هن « : وقال املهدوي 
« كم مالك أثالثون أم أربعون؟ فوجب ملا ذكرنا امتناع تعلقه ب : ؟ كقولك »أعن النبأ العظيم  «فيكون 

  .» َيَتَساَءلُونَ « آخر مضمر ، وحُسن ذلك لتقدم » يتساءلون « الذي يف التالوة ، وإمنا يتعلق ب » يتساءلون 
عمَّ يََتساَءلُون » :  أنَّه مضمر كأنه قال مكرر إال« عن » : وذكر بعضهم أن االستفهام يف قوله « : قال القرطيب 

الذي هم فيه » اخلرب الكبري ، : ، فعلى هذا يكون متصالً باآلية األوىل ، والنبأ العظيم ، أي « أعنِ النََّبأ الَعظيمِ 
  .» خيالف فيه بعضهم بعضاً فيصدُق واحٌد ويكذُب آخر : أي « خمتلفون 

، واملوصول حيتمل احلركات الثالث إتباعاً وقطعاً رفعاً » هم « واجلار متعلق ب »  هم« خرب } ُمْخَتِلفُونَ { : قوله 
  .ونصباً 

  فصل يف املراد هبذا النبأ
} قُلْ ُهَو َنَبأٌ َعِظيٌم أَنُتْم َعْنُه ُمْعرُِضونَ { : هو القرآن ، قال تعاىل » النََّبأُ «  -رضي اهللا عنه  -قال ابن عباس 

ص ، وهو نبأ عظيم ، وكانوا خيتلفون فيه ، فجعله بعضهم سحراً ، وبعضهم شعراً ، فالقرآن نبأ وخرب وقص
  .أساطُري األولني : وبعضهم قال 



إِنَّ َيْوَم الفصل كَانَ ِميقَاتاً { : هو البعث بعد املوت اختلفوا فمصدِّق ومكذِّب ، ويدل عليه قوله تعاىل : وقال قتادة 
  ] . ١٧: النبأ [ } 

أنه أَْمُر النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ألنه ملا بعث سأله اليهود عن أشياء  -رضي اهللا عنهما  -باس وروي عن ابن ع
تعاىل  -كثرية ، فأخربه اهللا باختالفهم ، وأيضاً فجعل الكفار يتساءلون فيما بينهم ، ما هذا الذي حدث؟ فأنزل اهللا 

َبلْ عجبوا أَن { : حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قال تعاىل  وذلك أنَُّهم عجُبوا من إرسال» َعمَّ يتَساَءلُون «  -
، وعجبوا أن جاءهم بالتوحيد أيضاً كما قال ]  ٢: ق [ } َجآَءُهْم مُّنِذٌر مِّنُْهْم فَقَالَ الكافرون هذا َشْيٌء َعجِيٌب 

عن مسألة بعضهم  -تعاىل  -حكى اهللا ، ف]  ٥: ص [ } أََجَعلَ اآلهلة إهلا وَاِحداً إِنَّ هذا لََشْيٌء ُعجَاٌب { : تعاىل 
  .» عم يتساءلون « : بعضاً على سبيل التعجب بقوله 

) ٨(َوَخلَقَْناكُْم أَْزوَاًجا ) ٧(َوالْجَِبالَ أَْوَتاًدا ) ٦(أَلَْم َنْجَعلِ الْأَْرَض مَِهاًدا ) ٥(ثُمَّ كَلَّا َسَيْعلَُمونَ ) ٤(كَلَّا َسَيْعلَُمونَ 
) ١٢(َوَبنَْيَنا فَْوقَكُْم َسبًْعا ِشَداًدا ) ١١(َوَجَعلَْنا النَّهَاَر َمَعاًشا ) ١٠(َوَجَعلَْنا اللَّْيلَ لَِباًسا ) ٩(ْم سَُباًتا َوَجَعلَْنا َنْوَمكُ

َوجَنَّاٍت أَلْفَافًا ) ١٥(ا لُِنخْرَِج بِِه َحبا َوَنبَاًت) ١٤(وَأَنَْزلَْنا ِمَن الْمُْعِصرَاِت َماًء ثَجَّاًجا ) ١٣(َوَجَعلَْنا سَِراًجا َوهَّاًجا 
)١٦ (  

  .؛ التكرار للتوكيد } كَالَّ َسَيْعلَُمونَ ثُمَّ كَالَّ َسَيْعلَُمونَ { : قوله 
أنَّه من باب التوكيد اللفظي ، وال يضر توّسط حرف العطف ، والنحويون يأبون هذا ، وال : وزعم ابن مالك 

  .على الغيبة يف الفعلني :  يسمونه إال عطفاً وإن أفاد التأكيد ، والعامة
  .واحلسن ابن دينار وابن عامر خبالف عنه بتاء اخلطاب فيهما 

  .والغيبة واخلطاب واضحان . قرأ األول كاحلسن ، والثاين كالعامة : والضحاك 
  فصل يف لفظ كال

العظيم ، إنه باطل ، ليس األمر كما يقوله هؤالء يف النبأ : لفظة وضعت للردع ، واملعىن » كال « : قال القفالُ 
  .وإنه ال يكون 

وهو وعيٌد بأهنم } ثُمَّ كَالَّ َسَيْعلَُمونَ { كرر الردع والتهديد ، فقال سبحانه  -تعاىل -حقَّا ، مث إنه : معناه : وقيل 
« للتأكيد ، ومعىن : سوف يعلمون أنَّ ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق ال دافع له ، وأما تكرير الردع ، فقيل 

  .اإلشعار بأن الوعيد الثاين أبلغ من الوعيد األول وأشد » ثُمَّ 
  .ليس بتكرير : وقيل 

سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم ، وسيعلم املؤمنون عاقبة : األوىل للكفار ، والثانية للمؤمنني أي : قال الضحاك 
  .تصديقهم 

  .سيعلمون العذاب : شاهدوه ، وبالثاين حيتمل أن يريد باألول سيعلمون معىن العذاب إذا : وقال القاضي 
أنَّ األمر ليس كما كانوا يتوهَّمون من } ثُمَّ كَالَّ َسَيْعلَُمونَ { ما اهللا فاعل هبم يوم القيامة } كَالَّ َسَيْعلَُمونَ { : وقيل 

  .أن اهللا غري باعث هلم 
عنهم إنكار البعث واحلشر ، وأراد إقامة الدالئل على  -تعاىل  -ملَّا حكى اهللا } أَلَْم َنْجَعلِ األرض مَِهاداً { : قوله 

قادراً على مجيع املمكنات عاملاً جبميع املعلومات؛ ألنه إذا  -تعاىل  -صحة احلشر قدم لذلك مقدمة يف بيان كونه 
حملكمة؛ ثبت هذان األصالن ثبت القول بصحة البعث ، فأثبت هذين األصلني بأن عدَّد أنواعاً من خملوقاته املتقنِة ا



فإنَّ هذه األشياء من جهة حدوثها تدل على القدرة ، ومن جهة إحكامها وإتقاهنا تدل على العلم ، وإذا ثبت هذان 
األصالن ، وثبت أن األجسام متساوية يف قبول الصفات واألعراض ثبت ال حمالة كونه قادراً على ختريب الدنيا 

  .آلخرة ، فهذا وجه النظم بسمواهتا وكواكبها وأرضها ، وعلى إجياد عامل ا
حاالً » ِمَهاداً « مفعول ثان؛ ألنَّ اجلعل مبعىن التصيري ، وجيوز ان يكون مبعىن اخللق ، فتكون . » ِمَهاداً « : قوله 

  .مقدرة 
  .» مهاداً « : وقرأ العامة 

« الكوفيني قرأوا  ، وأن» طه « ، وتقدمت هاتان القراءتان يف سورة » مهداً « وجماهد وعيسى وبعض الكوفيني 
  .فقط ، وتقدم الفرق بينهما مثَّة » الزخرف « و » طه « يف » مهداً 

يف املفعوليَّة واحلاليَّة ، وال ُبدَّ من تأويلها » ِمَهاداً « ، والكالم عليها كالكالم يف } واجلبال أَْوَتاداً { : قوله تعاىل 
  .مبشتق أيضاً ، أي مثبتات 

» َمْهداً « ، ومعىن ]  ٢٢: البقرة [ } جََعلَ لَكُُم األرض ِفرَاشاً { : الفراش ، لقوله تعاىل الوطاء ، وهو : واملهاد 
  .لتسكن وال متيل بأهلها : أي » أوتاداً « كمهِد الصَّيب ، وهو ما ميهد للصيب فينّوم عليه ، و : أي 

  .أصنافاً ، ذكراً وأنثى : أي . } َوَخلَقَْناكُمْ أَزَْواجاً { : قوله 
  .ألواناً : وقيل 
  .يدخل كل زوجٍ هبيج ، وقبيح ، وحسن ، وطويل وقصري ، لتختلف األحوال ، فيقع االعتبار : وقيل 
يوم الراحة ، : راحةً ألبدانكم ، ومنه السبُت أي : الظاهر أنَّه مفعول ثاٍن ، ومعناه } َوَجَعلَْنا َنوَْمكُْم ُسَباتاً { : قوله 
  .استرحيوا يف هذا اليوم ، وال تعملوا فيه شيئاً : قيل لبين إسرائيل : أي 

  .سباتاً : ال يقال للراحة : وأنكر ابن األنباري هذا ، وقال 
إذا حلَّته وأرسلته ، فالسُّبات كاملد ، ورجل مسبوتُ اخللق ، : سبتت املرأة شعرها : أصله التمدُّد ، يقال : وقيل 

  .، فسميت الراحة سبتاً أي ممدود ، وإذا أراد الرجل أن يستريح متدد 
حلقه ، وكأنه إذا نام انقطع عن الناس ، وعن االشتغالِ ، : سبت شعره سبتاً ، أي : أصله القطع ، يقال : ةقيل 

  .سريٌ سبٌت ، أي سهلٌ ليِّن : فالسُّبات يشبه املوت ، إال أنه مل تفارقه الروح ، ويقال 
  ]الطويل : [ ستعارة حسنة؛ وعليه قول املتنيب فيه ا. } َوَجَعلَْنا الليل ِلَباساً { : قوله 

  ُتخَبُِّر أنَّ املاَنويَّة َتكِذُب... وكَْم ِلظَالمِ اللَّْيلِ ِعندَك من َيٍد  -٥٠٦٩
أصل اللباس هو الشيء الذي يلبسه اإلنسان ، : قاله الطربي قال القفال . ُيلبُسكُْم ظُلْمَتُه وَتْغَشاكُْم : واملعىن 

كون ذلك ُمَغطِّياً ، فلمَّا كان الليل يغشى الناس بظلمته جعل لباساً هلم ، فلهذا مسي الليل لباساً على ويتغطّى به ، في
وجه اجملاز ، ووجه النعمة يف ذلك هو أنَّ ظلمة الليل تستر اإلنسان عن العيون إذا أراد هرباً من َعُدو ، أو إخفاء ما 

  .ال جيب اطِّالع غريه عليه 
  .أْسكنَّاكُْم : أي : سدي وقال ابن جبري وال

منصرفاً : وقت معاش ، فيكون مفعوالً ، وظرفاً للتبعيض ، أي : فيه إضمار ، أي . } َوَجَعلَْنا النهار َمَعاشاً { : قوله 
: لطلب املعاش ، وهو كل ما يعاش به من املطعمِ ، واملشربِ مصدراً مبعىن العيش على تقدير حذف مضاف ، يقال 

شاً ومعيشةً ، ومعىن كون النهار معيشة أن اخللق إمنا ميكنهم التقلب يف حوائجهم ومكاسبهم يف عاش عيشاً ومعا
  .النهار 



  .حمكمة اخللق وثيقة البنيان : سبع مساوات حمكمات ، أي : أي . } َوبََنْيَنا فَْوقَكُمْ َسْبعاً ِشَداداً { : قوله تعاىل 
{ : فيها مرور األزمان ال فطور فيها وال فروج ، ونظريه قوله تعاىل قوية ال يؤثِّر : مجع شديدة ، أي : وشداداً 

  ] . ٣٢: األنبياء [ } َوَجَعلَْنا السمآء َسقْفاً مَّْحفُوظاً 
؛ ألهنا تعدت »خلق « هنا مبعىن » جََعلَ « وقَّاداً ، وهو الشمس ، و : أي . } َوَجَعلَْنا ِسرَاجاً َوهَّاجاً { : قوله تعاىل 
  .تألأل : وهج اجلوهر أي : املُضيء املتأللئ ، من قوهلم : د ، والوهَّاج ملفعول واح

» َوَعَد يَِعُد « ك » ووَهَج يَهُِج « ، » َوَحلَ َيوَحلُ « َوَهجَ َيْوَهُج ، ك : الذي له وهج ، يقال : الوهَّاج : وقيل 
  .وهجاً 

  .مُتألِلئاً : منرياً أي : وهَّاجاً : قال ابن عباس 
أن تكون على باهبا من ابتداِء الغاية ، وأن تكون للسببية ، » من « جيوز يف . } َوأَنَزلَْنا ِمَن املعصرات { : قوله 

« ، وهذا على اخلالف يف » من « بالباء بدل » باملعصرات « : وتدل على قراءة عبد اهللا بن زيد وعكرمة وقتادة 
: حاب ، وهو قول سفيان والربيع وأيب العالية والضحاك ، أي أهنا السَّ: ما املراد هبا ، فعن ابن عباس » املعصرات 

أْعصرِت السَّحاُب : السحاب اليت تنعصر باملاء ، ومل متطر بعد كاملرأة املُْعِصر اليت قد َدَنا حْيُضَها وملْ َتِحْض ، يقال 
وأنشد ابن قتيبة أيب النَّْجم أجز الزرع ، إذا جاز له أن جيز؛ : جاء وقت أن يعصرها الرياح فتمطر ، كقولك : ، أي 
  ]الرجز : [ 

  قَْد أْعَصرْت وقَْد َدَنا إْعَصارُهَا... َتْمِشي اهلَُويَْنى َماِئالً ِخماُرَها  -٥٠٧٠
اسم مفعول؛ ألن الرياح  -بفتح الصَّاد -» املُعصَرات « بذلك لكان ينبغي أن تكون » أْعصَرْت « ولوال تأويل 

  .تعصرها 
  .» باملعصرات « : قرأ عكرمة و: وقال الزخمشري 

  :وفيه وجهان 
أن تراد الرياح اليت حان هلا أن تعصر السحاب ، وأن تراد السحائب؛ ألنه إذا كان اإلنزال منها ، فهو هبا : أحدمها 

  .أعطى من يده درمهاً ، وأعطى بيده : كما تقول 
  .تعصر السحاب  الرياح ذوات األعاصريِ كأهنا» املعصرات « : وعن ابن عباس وجماهد 

أن املاء ينزل من السماء إىل السَّحاب ، وكأنَّ السماوات يعصرن ، : هي السماوات وتأويله : وعن احلسن وقتادة 
  .حيملن على العصر ، وميكن منه : أي 

  .وفسرها بالرياح ذوات األعاصري ، واملطُر ال ينزل الرياح؟ » من املعصراِت « فما وجه من قرأ : فإن قلت 
إنَّ اهللا تبارك : الرياح هي اليت تُنِشئُ السَّحاب ، وتدرُّ أخالفه ، فصحَّ أن جتعل مبدأ لإلنزال ، وقد جاء :  قلت

  .وتعاىل َيبعثُ الرِّياح فََتْحِملُ املَاَء من السَّماِء إىل السَّحابِ 
  .فإن صحَّ ذلك فاإلنزال منها ظاهر 

عصره : مبعىن املُغيثَات ، والعاصر املغيث ال املعصر ، يقال » املعصرات « ذكر ابن كيسان أنه جعل : فإن قلت 
  .فاعتصر 

  .تغيث : حان هلا أن تعصر ، أي : وجهه أن يريد الاليت أعصرت ، أي : قلت 
  .هبذا املعىن وهو من الرباعي؟ » معصرات « : ثالثي ، فكيف قال هنا : مبعىن اإلغاثة » عصر « يعين أن 

  .أن اهلمزة مبعىن الدخول يف الشيء : يعين : فأجابه عنه مبا تقدم 



َمآًء ثَجَّاجاً { وأنزلنا من ذوات الرياح املعصرات : وجيوز أن تكون األقوال واحدة ، ويكون املعىن « : قال القرطيب 
لكان الريح « باملعصرات » السحاب ، كذا املعروف أن الغيث منها ، ولو كان : ، وأصح األقوال أن املعصرات } 
  .»  أوىل
{ : مطروا ، ومنه قراءة بعضهم : السحائب تعصر باملطر ، وأعصر القوم أي : واملعصرات : » الصِّحاح « ويف 

السحابة اليت حان هلا أن : اجلارية اليت قربْت سنَّ البلوغ ، واملعصر : ، واملعصر ]  ٤٩: يوسف [ } وفيه ُتْعَصُرون 
امللجأ : أيضاً  -بالضم  -للملجأ الذي يلجأ إليه ، والعصرُ  -التحريك ب -» الَعَصُر « متطر ، فقد أعصرت ، ومنه 

  ]اخلفيف : [ ، وأنشد أبو زيد 
  ولقَْد كَانَ ُعْصَرةَ املَْنُجوِد... َصادِياً َيْسَتغيثُ غَْيَر ُمغاٍث  -٥٠٧١

  .االنصباُب بكثرٍة وبشدٍة : الثَّجُّ : } َمآًء ثَجَّاجاً { : قوله 
  .» َحبُّ العملِ إىل اِهللا الَعجُّ والثَّجُّ أ« : ويف احلديث 

  .رفع الصوت بالتلبية : فالَعجُّ 
َصبَْبُته ثجَّا وثُُجوجاً ، : أي : انصبَّ ، وثََجْجُته أنا : ثجَّ املاء بنفسه ، أي : إراقة دماِء حجج اهلدي ، يقال : والثَّجُّ 

  ]الطويل : [ فيكون الزماً ومتعدياً؛ وقال الشاعر 
  َتَبعََّق ثَجَّاجاً غَزِيرَ احلَواِفلِ... إذَا َرَجفَْت ِفيَها َرحا ُمْرَجِحنَّةٌ  -٥٠٧٢

  .أخرياً  -باحلاء املهملة  -» ثَجَّاحاً « : وقرأ األعمش 
  .» مصابُّه ، واملاء يثجح يف الوادي : ومثاجح املاء « : قال الزخمشري 

  . ُخطبته وكان ابن عبَّاس مثجا ، يعين يثج الكالم ثجا يف
  .كاِحلْنطَِة والشعري وغري ذلك » َحبَّا « بذلك املاء : أي } لُِّنخْرَِج بِهِ { : قوله تعاىل 

  .من اإلنبات ، وهو ما تأكله الدواب من احلشيش » وَنبَاتاً « 
  .ُملتفَّا بعضها ببعض كتشعيب أعضائها : أي » ألْفَافاً « بساتني : أي » وَجنَّاٍت « 

  :وجوه ويف األلفاف 
  .أنه ال واحد له : أحدها 

  .واألْخَياف » األوزاع « ُملتفَّة ، وال واحد له ك : » ألْفافاً « : قال الزخمشري 
  ]الرمل : [ ؛ وأنشد أبو عليٍّ الطوِسيُّ »ِسّر وأسرار « : فيكون حنو  -بكسر الالم  -» ِلفٍّ « أنَّه مجُع : والثاين 
  وَنداَمى كُلُّهمْ بِيٌض زُهُْر... ِدٌق َجنَّةٌ ِلٌف وَعْيٌش ُمْغ -٥٠٧٣

  .وهذا قول أكثر أهل اللغة ، ذكره الكسائي 
أشهاد « و » شهيد « ، و » أشراف « و » شريف « قاله الكسائي ، وأبو عبيدة ك . » لَِفيفٍ « أنه مجع : الثالث 

  ]الطويل : [ ؛ قال الشاعر »
  وَحزُْمُهْم َعْن نِْسَبةِ املُتَعرِف. ..أَحابيُش ألْفَافٍ َتباَيَن فَْرعُهْم  -٥٠٧٤
، » أْحَمر وَحمَْراء « يف املؤنث ك » لَفَّاء « يف املذكر ، و » لُّف « : أنَّه مجُع اجلميع ، وذلك أنَّ األصل : الرابع 

  .مجع مجعه قاله ابن قتيبة » فعل « زنة » لف « إذ صار » ألفَاف « على » لُف « ثُمَّ مجع 
  .» خضر وأخضار ، ومحر وأمحار « : وما أظنه واجداً له نظرياً من حنو : ري قال إال أنَّ الزخمش

خضر وال « : إذ ال يقال » أفَْعال « كأنه يستبعد هذا القول من حيث إنَّ نظائرُه ال جتمع على : قال شهاب الدين 



ن مجع اجلمع ال ينقاس ، ، وهذا غري الزم؛ أل» أمحر ومحراء ، وأخضر وخضراء « ، وإن كانا مجعني ل » محر 
، وهلذا امتنعوا من » فَْعالء « صار يضارع » لفَّاء « ويكفي أن يكون له نظري يف املفردات ، كما رأيت من أن 

  .لعدم نظريه يف املفردات حيمالن عليه » مفَاِعل ومفَاعِْيل « تكسري 
  .» حذف الزوائد لكان قوالً وجيهاً  بتقدير« ملتفّة » : هو مجع : ولو قيل « : قال الزخمشريُّ : اخلامس 

  .وهذا تكلُّف ال حاجة إليه 
تصغري الترخيم حبذف الزوائد ، ويف : فغالب عبارات النحاة يف حذف الزوائد إمنا هو يف التصغري ، يقولون : وأيضاً 

  .هذا املصدر على حذف الزوائد : املصادر يقولون 
  .غليظةُ السَّاقِ جمتمعة اللحم : لفٌّ ، وامرأة لفَّاء ، أي شجرة لفَّاء ، وشجر : ويقال : قال القرطيب 

  .وُنْخرِجُ به جنَّاٍت ألفافاً ، مث حذف لداللة الكالم عليه : التقدير : وقيل 

) ١٩(فَكَاَنْت أَبَْواًبا  َوفُِتَحِت السََّماُء) ١٨(َيْوَم ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ فَتَأُْتونَ أَفْوَاًجا ) ١٧(إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ كَانَ ِميقَاًتا 
  ) ٢٠(َوُسيَِّرِت الْجِبَالُ فَكَاَنْت سََراًبا 

وقتاً وجممعاً وميعاداً لألولني واآلخرين؛ ملا وعد اُهللا اجلزاء : أي . } إِنَّ َيْوَم الفصل كَانَ ِميقَاتاً { : قوله تعاىل 
  .ني خلِقه يفصل فيه ب -تعاىل  -والثواب ، ومسِّي يوم الفصل؛ ألنَّ اهللا 

  .» أعين « ، أو عطف بيان له ، أو منصوباً بإضمار » َيْومِ الفَْصلِ « جيوز أن يكون بدالً من . } َيْوَم ُينفَُخ { : قوله 
  .» َتأُتونَ « حال من فاعل » أفواجاً « و 

  .بفتح الواو وتقدم مثله » يف الصَُّورِ « : وقرأ أبو عياض 
  فصل يف النفخة اآلخرة

  .خ هو النفخة األخرية اليت عندها يكون احلشر ، وهذا هو النفخ لألرواح هذا النف
  .هو قَْرنٌ ُيْنفَُخ فيه للبعث : وقيل 

  .إىل موضع العرض : أي » فتأتون « 
  .أَمماً كُل أمٍَّة مع إمامهم : أي » أفواجاً « 

َيْوَم ُينفَُخ ِفي الصور { :  تعاىل يا رسول اهللا ، أرأيت قول اهللا: قلت «  -رضي اهللا عنه  -روى معاذُ بن جبل 
، مث أرسل عينيه « َيا ُمَعاذُ ، لَقَدْ َسألَْتنِي َعْن أْمرٍ َعِظيمٍ » : ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } فََتأُْتونَ أَفْوَاجاً 

ِمْن  -َتَعالَى  -اتاً قَْد مَيَّزهُم اهللاُ ُيْحَشُر َعَشَرةُ أْصَناٍف ِمْن أمَِّتي أشَْت» : مث قال عليه الصالة والسالم  -باكياً 
ْعضُُهْم ُمَنكَِّسْينَ َجَماَعاِت املُْسِلِمْيَن وَبدَّلَ ُصورَُهْم ، فَِمْنُهْم على صُورِة الِقَرَدِة ، وبَْعضُهْم َعلى ُصوَرِة اخلَنَازِيرِ ، َوَب

ْمياً ، وَبْعضُهم ُصما ، وَبْعُضُهْم يَْمُضُغونَ ألْسنََتُهْم فَهَِي ُمَدالَّة أْرُجلُهْم أعالُهْم َوُوُجوُهم ُيْسَحُبونَ علْيَها ، وَبعُضهْم ُع
بني على على ُصدورِِهْم ، َيِسيلُ القَْيُح ِمْن أفْواهِهِم ، َيتقذَّرهُم اجلَْمُع ، وبَعَْضُهْم ُمقطََّعةٌ أْيِديهِْم وأْرجٌُلهْم ُمصلَّ

ناً ِمَن اِجليِف ، وَبْعُضهْم ُملَْبِسَني َجالبِيَب الصقةً بُِجلْودِهْم ، فأمَّا الذيَن على صُورةِ جذُوع ِمْن َنارٍ ، وبَعضُهم أَشدُّ نَْت
وأمَّا الَّذيَن َعلى صُورِة اخلََنازِيرِ فأْهلُ السُّْحِت واحلَرامِ واملَكْسِ ،  -النَّمَّاَم : َيْعنِي  -فالقَتَّاُت ِمَن النَّاسِ : القِرَدِة 
: فالَّذْيَن َيجُوُرونَ يف احلُكْمِ ، وأمَّا الُصمُّ الُبكُْم : ُسونَ ُرءوَسُهْم َوُوجوهْم فأكلَةُ الرَِّبا ، وأمَّا الُعْمُي وأمَّا املُنِك

ا الَّذيَن قُِطَعْت أمَّفاملُْعَجُبونَ بأْعماِلهْم ، وأمَّا الَِّذيَن َيْمُضغُونَ ألِْسَنتَُهْم ، فالُعلَماُء الَّذيَن ُيخَالُف قَْوهلُم ِفعلُهْم ، و
لطاِن ، وأمَّا الَّذينَ أْيديهِْم وأْرُجلُهْم فالَّذيَن ُيؤذُونَ اجلِريانَ ، وأمَّا املَُصلَُّبونَ ِفي ُجذْوعِ النَّارِ ، فالسَّعاة بالنَّاسِ إىل السُّ



ونَ َحقَّ اِهللا ِفي أمْواِلهْم ، وأمَّا الَِّذيَن َيلْبُِسونَ أَشدُّ َنْتناً ِمَن اِجلَيِف ، فالَّذيَن َيتَّبُعَن الشَّهواِت واللَّذَّاِت ، وَيْمنُع
  .« اجلَالبِْيَب فأْهلُ الِكْبرِ والفَْخرِ واخلَُيالء 

  .} َوفُِتَحِت السمآء فَكَاَنْت أَْبوَاباً { : قوله تعاىل 
  .خفيفة ، والباقون بالتثقيل « فُِتَحْت » : قرأ أبو عامر ومحزة والكسائي 

} َوَيْوَم َتَشقَُّق السمآء بالغمام َونُزِّلَ املالئكة َتنزِيالً { : كُسرْت أبواهبا املفتَّحةُ لنزول املالئكة كقوله تعاىل : واملعىن 
  ] . ٢٥: الفرقان [ 

  .تقطَّعت ، فكانت قطعاً كاألبواب ، فانتصاب األبواب على هذا حبذف الكاف : وقيل 
  .تصري كلها أبواباً  كانت ذات أبواب؛ ألهنا: التقدير : وقيل 
  .طرقها : أبواهبا : وقيل 
  .إنَّ لكل عبد باباً يف السماء لعمله ، وباباً لرزقه ، فإذا قامت القيامة انفتحت األبواب : وقيل 

[ } إِذَا السمآء انفطرت { ، ]  ١: االنشقاق [ } إِذَا السمآء انشقت { : هذا الفتح هو معىن قوله : قال القاضي 
  .إذ الفتح والتشقق تتقارب ]  ١ :االنفطار 

وهذا ليس بقوي؛ ألن املفهوم من فتح الباب غري املفهوم من التَّشقُّق والتفطُّر ، فرمبا تفتح تلك : قال ابُن اخلطيب 
األبواب مع أنه ال حيصل يف جرم السماء تشقق وال تفطر ، بل الدالئل الصحيحة دلت على أن حصول فتح هذه 

  .طُّر والتشقُّق بالكلِّية األبواب حبصول التف
  .يفيد أنَّ السَّماء بكليتها تصري أبواباً بفعل ذلك } َوفُِتَحِت السمآء فَكَاَنْت أَْبوَاباً { : قوله تعاىل : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجوه 
[ } ْرَنا األرض ُعُيوناً َوفَجَّ{ : أنَّ تلك األبواب ملَّا كثرت جدا صارت كأنَّها ليست إال أبواباً؛ كقوله تعاىل : أحدها 
  .صارت كلها عيوناً تتفجَّر : أي ]  ١٢: القمر 

  .فكانت ذات أبواب : هذا من باب حذف املضاف ، أي : قال الواحديُّ : وثانيها 
ملفتوحة فكانت تلك املواضع ا: يعود إىل السماء ، والتقدير } فَكَاَنْت أَبَْواباً { : أنَّ الضمري يف قوله تعاىل : وثالثها 

  .أبواباً لنزول املالئكة 
  .} َوسُيَِّرِت اجلبال فَكَاَنتْ َسرَاباً { : قوله تعاىل 

  .ال شيء كما أن السراب كذلك يظنه الرائي ماء وليس مباء : أي 
  .ُنسفَْت من أُصوِلَها : وقيل 
  .أزيلْت عن مواضعها : وقيل 

  :ل بوجوٍه خمتلفٍة ، وميكن اجلمع بينها بوجوه ، بأن تقول ذكر أحوال اجلبا -تعاىل  -إن اهللا : قال ابن اخلطيب 
  ] . ١٤: احلاقة [ } َوُحِملَِت األرض واجلبال فَدُكََّتا َدكَّةً وَاِحَدةً { : االندِكَاُك ، وهو قول تعاىل : أول أحواهلا 

]  ٥: القارعة [ } كالعهن املنفوش وََتكُونُ اجلبال { : أن تصري كالعهنِ املنفوش ، وهو قوله تعاىل : واحلالة الثانية 
.  

]  ٦،  ٥: الواقعة [ } وَُبسَِّت اجلبال َبّساً فَكَاَنْت َهَبآًء مُّنبَثّاً { : أن تصري كاهلباء ، وهو قوله تعاىل : واحلالة الثالثة 
.  

ياح ، فتنسفها عن أن تنسف؛ ألهنا مع األحوال املتقدمة تارة يف مواضعها يف األرض ، فترسل الر: واحلالة الرابعة 



وجه األرض ، فتطيِّرها يف اهلواء كأهنا مارة ، فمن نظر إليها حيسبها لتكاثفها أجساداً جامدة ، وهي يف احلقيقة مارة 
  .، إال أن مرورها بسبب مرور الرياح هبا مندكة منتسفة 

  .ألي شيء كما رؤي السراب من بعد : أن تصري سراباً ، أي : واحلالة اخلامسة 

) ٢٤(لَا َيذُوقُونَ ِفيَها َبرًْدا َولَا َشرَاًبا ) ٢٣(لَابِِثَني ِفيَها أَحْقَاًبا ) ٢٢(ِللطَّاِغَني مَآًبا ) ٢١(َجهَنََّم كَاَنْت مِْرصَاًدا  إِنَّ
َوكُلَّ ) ٢٨(ا بِآَياِتَنا ِكذَّاًبا َوكَذَُّبو) ٢٧(إِنَُّهْم كَانُوا لَا َيْرُجونَ ِحَساًبا ) ٢٦(جََزاًء وِفَاقًا ) ٢٥(إِلَّا َحِميًما َوغَسَّاقًا 

  ) ٣٠(فَذُوقُوا فَلَْن َنزِيَدكُْم إِلَّا َعذَاًبا ) ٢٩(َشْيٍء أَْحَصيَْناُه ِكتَاًبا 

  .كل شيء كان أمامك : من الرصد ، والرصد » ِمفْعَاالً « } إِنَّ َجَهنََّم كَاَنْت مِْرَصاداً { : قوله تعاىل 
  .» أن « بفتح » أنَّ َجهنََّم « : قري قرأ ابن يعمر وابن عمر واملن

كان ذلك إلقامة اجلزاء : على تعليل قيام الساعة ، بأن جهنم كانت مرصاداً للطَّاغني ، كأنَّه قيل : قال الزخمشريُّ 
  .إىل آخره } َيْوَم ُينفَُخ ِفي الصور { : أنه علَّة لقوله تعاىل : ، يعين 

  :يف املرصاد قوالن : قال القفال 
اسم : أنَّ املرصاد اسم للمكان الذي يرصد فيه ، كاملضمارِ اسم للمكان الذي يضمر فيه اخليل ، واِملْنهَاج : مها أحد

  :جهنم معدَّة هلم فاملرصاد مبعىن احملل ، وعلى هذا فيه احتماالن : للمكان الذي ينهج فيه ، أي 
  .أنَّ خزنة جهنم يرصدون الكفَّار : األول 
، فخزنة ]  ٧١: مرمي [ } َوإِن مِّنكُمْ إِالَّ وَارُِدَها { : املؤمنني ، وممرهم على جهنم ، لقوله تعاىل  أن جماز: والثاين 

  .اجلنة َيْستقبلُونَ املؤمنني عند جهنم ، ويرصدوهنم عندها 
» اِملفْعَالُ « ، و  مبعىن أنَّ ذلك يكثر منه» الترقب « من الرصد ، وهو » ِمفَْعال » « املِرَصاد « أنَّ : القول الثاين 

  .» اِملعطَاء ، واِملْعَمار ، واِملطَْعان « من أبنية املبالغة ك 
  .تكاد متيَُّز من الغيظ : إنَّها ترصد أعداَء اِهللا ، وتشتد عليهم لقوله تعاىل : قيل 

  .ترصُد كُلَّ منافقٍ وكافرٍ : وقيل 
  فصل

ن جهنم كانت مرصاداً وإذا كانت كذلك كانت اجلنة لعدم دلت اآلية على أنَّ جهنم كانت خملوقة لقوله تعاىل أ
  .الفارق 

كان صفته فلما تقدَّم » مآباً « ، وأن يكون حاالً من » مِْرَصاداً « جيوز أن يكون صفة ل } لِّلطَّاِغَني { : قوله 
« ، أو بنفس » داً مِْرصَا« نصَب على احلال ، وعلى هذين الوجهني يتعلق مبحذوف ، وجيوز أن يكون متعلقاً بنفس 

  .؛ إلنه مبعىن مرجع »مآباً 
من متام ما قبله ، والتقدير » للطَّاغني « : للكافرين فقط ، كان قوله » ِمرَصاداً « : إن قيل بأن : قال ابن اخلطيب 

للكفَّار  إنَّ مرصاداً مطلقاً: ، وإن قيل » مرصاداً « : بدل قوله » مآباً « : كانت مرصاداً للطَّاغني ، مث قوله : 
كالماً مبتدأ ، } لِّلطَّاِغَني مَآباً { : كالماً تاماً وقوله تعاىل } إِنَّ َجهَنََّم كَاَنْت مِْرَصاداً { : واملؤمنني كان قوله تعاىل 

للطَّاغني خاصَّة ، فمن ذهب إىل القول األول مل يقف على » مآباً « إنَّ جهنَّم كانت مرصاداً للكل ، و : كأنه قيل 
  .ومن ذهب إىل القول الثاين وقف عليه » مرصاداً « : ه قول

مرجعاً يرجعون إليه ، يقال : املرجع ، أي « ، واملَآُب » ِمرَصاداً « : بدلٌ من قوله » للطَّاِغَني مآباً « : قال القرطيبُّ 



  .إذا رجع : آب يثوب أْوَبة : 
  .دينه بالكفر ودنياه بالظلم مأوى ومنزالً ، واملراد بالطاغني من طغى يف : وقال قتادة 

  .، ويف حال مقدرة « للطاغني » منصوب على احلال من الضمري املستتر يف . } الَّبِِثَني { : قوله 

  .دون ألف » لبثني « : وقرأ محزة 
  .بألف » البثني « : والباقون 

حنو ِحذْر وِفْرق ، وهو بعيد؛  شبهه مبا هو خلقة يف اإلنسان» لبثني « : ومن قرأ : وضعف مكي قراءة محزة ، قال 
  .وليس اللبس خبلقة . ألن اللبث ليس مما يكون خلقة يف اإلنسان وباب فعل إمنا يكون ملا هو خلقة يف اإلنسان 

واللبث أقوى؛ ألن الالَّبث يقال ملن وجد منه « ولبثني » البثني : قرأ « : ورجَّح الزخمشري قراءة محزة ، فقال 
  .» لبث إال ملن شأنه اللبث ، كالذي جيثم باملكان ال يكاد ينفّك منه : اللبث ، وال يقال 

  .وما قاله الزخمشري أصوب 
  .اللبث ليس خبلقة ، فمسلم لكنه بولغ يف ذلك ، فجعلَ مبنزلة األشياء املختلفة : وأمَّا قولُ مكيٍّ 

: قوله . » الشرب « ك  -باإلسكان  -» اللّبث « ، ويقويه أنَّ املصدر منه » لبث « اسم فاعل من » البثني « و 
ال يذوقون « : منصوب بقوله : ، هذا هو املشهور ، وقيل » الَبِثْيَن « منصوب على الظرف ، وناصبه » أْحقَاباً « 
عليها وهو أحد األوجه ، وقد مر هذا مستوفًى يف أواخر الفاحتة » ال « ، وهذا عند من يرى تقدم معمول ما بعد » 

َحِقَب عامنا إذا قلَّ مطرُه : وهو أن يكون من : وفيه وجه آخر « : قال . ري أن ينتصب على احلال وجوَّز الزخمش
البثني : ، فينتصب حاالً عنهم ، مبعىن « أْحقَاب » : وخريُه ، وحقب فالن إذا أخطأه الرزق ، فهو حقٌب ومجعه 

  .» الكهف « وتقدم الكالم على احلقب يف سورة . » فيها حبقبني جحدين 
  ]الطويل : [ السَّنة ، واجلمع ِحقَب؛ قال متمُم بُن نويرةَ :  -بالكسر -» اِحلقَْبةُ « و : قال القرطيب 

  لَْن يتصدَّعا: ِمَن الدَّْهرِ حتَّى قيلَ ... وكُنَّا كََنْدَماَني َجذَميةَ حِقَْبةً  -٥٠٧٥
  .مثانون سنة :  -بالضم والسكون  -واحلُقُْب 

  .» أحْقَاب « : ك وأقل ، واجلمع أكثر من ذل: وقيل 
إذا أردف ، ومنه احلقبة ، ومنه كل من محل : » أْحقَبَ « : أصل احلقبة من التراُدف والتتاُبع ، يقال : قال الفراُء 

  .ُدهْوراً مُتراِدفَةً يتبع بعضهم بعضاً : البثني فيها أحقاباً ، أي : وزراً فقد احتقب ، فعلى هذا معناه 
  معىن اآلية فصل يف حترير

-» احلُقُُب « ماكثني يف النَّار ما دامت األحقاب ، وهي ال تنقطع ، فكُلَّما مضى ُحقٌب جاء حُقٌب ، و : املعىن 
البثني فيها أحقاب اآلخرة اليت ال هناية هلا ، فحذف اآلخرة : واألحقاُب ، الدهور ، واملعىن : الدَّْهُر :  -بضمتني

: أيام بعد أيام إىل غري هناية ، أي : أيَّاُم اآلخرة ، أي : الكالم ذكر اآلخرة ، كما يقال  لداللة الكالم عليها ، إذ يف
البثني فيها أزماناً ودهوراً ، كُلَّما مضى زمٌن يعقبُه زمٌن ، ودهر يعقبه دهر ، هكذا أبداً من غري انقطاع ، فكأنه قال 

أحقاب ، أو عشرة وحنوه ، وذكر األحقاب؛ ألن احلقب كان مخسة : أبداً ، وإنَّما كان يدل على التوقيت لو قال : 
  .ميكثون فيها أبداً : أبعد شيء عندهم ، فذكر ما يفهمونه ، وهو كناية عن التأبيد ، أي 

ذكر األحقاب دون األيام؛ ألن األحقاب أهول يف القلوب ، وأدل على اخللود ، وهذا اخللود يف حق : وقيل 
  .العصاة الذين خيرجونَ من النار بعد العذاب  املشركني ، وميكن محله على



: األحقاب وقت شرهبم احلميم والغسَّاق ، فإذا انقضت فيكون هلم نوع آخر من العذاب ، وهلذا قال تعاىل : وقيل 
  .جهنم } الَّ َيذُوقُونَ ِفيَها َبْرداً { يف األرض لتقدم ذكرها ويكون : أي } الَّبِِثَني ِفيَهآ أَْحقَاباً { 
  :فيه أوجه . } الَّ َيذُوقُونَ { : وله ق

  .أنه مستأنف ، أخرب عنهم بذلك : أحدها 
  .غري ذائقني ، فهي حال متداخلة » البِثْيَن « أنه حال من الضمري يف : الثاين 

  .» أحْقَاب « أنه صفة ل : الثالث 
من هو له ، وإنَّما جاز أن  واحتمل الضمري؛ ألنه فعل فلم جيب إظهاره كأن قد جرى صفة على غري: قال مكي 

» َيذُوقُونَ « ، ولو كان يف موضع » فيها « يف » األحقاب « ألجل الضمري العائد على » أْحقَاب « يكون نعتاً ل 
  .» أحقاب « اسم فاعل لكان ال ُبدَّ من إظهار الضمري إذا جعلته وصفاً ل 

ته منصوباً على احلال بالتأويل املتقدم عن الزخمشري ، فإنه قال إذا جعل} أَْحقَاباً { : أنه تفسري لقوله تعاىل : الرابع 
  .» تفسري له . } الَّ َيذُوقُونَ ِفيَها بَْرداً َوالَ َشرَاباً { : وقوله تعاىل « : 

  .» البثني « ك » للطاغني « أنه حال أخرى من : اخلامس 
  فصل يف معىن هذا الربد

  ]الطويل : [ الشاعر  النوُم؛ قال: الَبْرُد : قال أبو عبيدة 
  وإنْ شِئُْت لَمْ أطَْعمْ نَِعاجاً وال َبرْدَا... فَلْو ِشئُْت َحرَّمُت النِّساَء سِواكُُم  -٥٠٧٦

  .وهو قول جماهد والسديِّ والكسائيِّ والفضل بن خالٍد وأيب معاٍذ النحويِّ 
  .أذهب النوم : منع الَبْرُد البَْرَد ، يعين : والعرب تقول 

  .الربد برد الشراب : عباس رضي اهللا عنه  وقال ابن
  .املاء : النَِّوم ، والشراب : الربد  -أيضاً  -وعنه 

  .فجعل الربد كل شيء له رائحة . ال يذوقُونَ فيها َبْرَد ريحٍ ، وال بَْرَد نومٍ وال َبْرَد ظلٍّ : قال الزجاج 
  .أي روحاً ورائحة : َبرداً : وقال احلسن وعطاء وابن زيد 

  .، وجيوز أن يكون ُمْنقَِطعاً » شراباً « : جيوز أن يكون استثناء متَّصالً من قوله . } إِالَّ َحِميماً { : له قو
يسكن من عطشهم ، « وال شراباً » يعين ال َيذُوقُون فيها برداً ، وال روحاً ينفس عنهم حر النَّار « : قال الزخمشري 

  .» ولكن يذوقون فيها محيماً وغسَّاقاً 
إال محيماً » فإن جعلته النوم كان : ومكي ملَّا جعله منقطعاً جعل الربد عبارة عن النوم ، قال « : قال شهاب الدين 

  .» استثناء ليس من األول « 
وال شراباً « : وإنَّما الذي محل الزخمشري على االنقطاع مع صدق الشراب على احلميم والغسَّاق ، وصفة له بقوله 

فبهذا القيد صار احلميُم ليس من جنس هذا الشراب؛ وإطالق الربِد على النوم لغة هذيل ،  »يسكن من عطشهم 
  .وأنشد البيت املتقدم 

: ومسي بذلك ألنه يقطع سورة العطش ، والذوق على هذين القولني جماز ، أعين : منع الربد ، قيل : وقول العرب 
مَّا على قوله من جعله امساً للشراب البارِد املستلذّ كما تقدَّم كونه روحاً ينفس عنهم احلر ، وكونه النوم جماز ، وأ

  ]الكامل : [ عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وأنشد قول حسان رضي اهللا عنه 
  َبَردى ُتصفُِّق بالرَِّحيقِ السَّلَْسلِ... َيْسقُون َمْن وَرَد الَبريَص َعلْيهُِم  -٥٠٧٧



  ]الطويل : [ الشيء القليل؛ وقال اآلخر : قليل ، والربُص املاء ال: الربيص : قال ابُن األثريِ 
  َسقْتَك بَِها سُْعَدى َعلى ظََمإٍ بَْردَا... أَماينَّ ِمْن ُسْعدى ِحسانٌ كأنَّما  -٥٠٧٨

  .» وال شراباً « والذوق حقيقة ، إال أنه يصري فيه تكرار بقوله بعد ذلك 
  .وهو األحسُن؛ ألن الكالم غري موجب »  َوال شَراباً« : أنَّه بدلٌ من قوله : الثالث 

  .املاُء احلاّر : احلَمِيُم : قال أبو عبيدة 
  .دموع أعينهم جتمع يف حياض ، مث يسقونه : وقال ابن زيد 
أصل احلميمِ املاُء احلار ، ومنه اشتقَّ احلمَّام ، ومنه احلُمَّى ومنه ظل من حيموم ، إنَّما يراد به النهاية : وقال النحاس 

  .صديد أهل النار وقيحهم : يف احلر ، والغسَّاق 
  .» َحِميم « والكالم عليه وعلى » غسَّاقاً « الزَّمهرير ، وتقدم خالف القرَّاء يف : وقيل 

  .خاشاك : فارسية معربةٌ ، يقولون للشيء الذي يتقذرونه : الغسَّاُق : كنت أمسع مشاخينا يقولون : قال أبو معاذ 
إىل آخره؛ ألنه من قوة جوزوا بذلك ، » ال يذوقون « : منصوٌب على املصدر ، وعامله إما قوله } َجَزآًء { : قوله 

  .ذا مبالغة : نعت له على املبالغِة ، أو على حذف مضاف ، أي » َوفَاقاً « وإمَّا حمذوف ، و 
  .كالقتال من املقاتلة » وافقة امل« : موافقاً ألعماهلم ، فالوفاقُ مبعىن : معناه : قال ابن عباس وجماهد وغريمها 

  .جازيناهم جزاء وافق أعماهلم : أي : قال الفراء واألخفش 
  .هو مجع الوفقِ واللَّفقِ واحد : وقال الفراء أيضاً 

  .وافق العذاب الذنب ، فال ذنب أعظم من الشرك ، وال عذاب أعظم من النار : وقال مقاتل 
  .فأتاهم اهللا مبا يسوؤهم كانت أعماهلم سيئة : وقال احلسن وعكرمة 

  .» وفقه كذا « بتشديد الفاء من : وقرأ أبو حيوة وابن أيب عبلة 
ال : حماسبة على أعماهلم ، وقيل : ال خيافون حساباً ، أي : أي . } إِنَُّهْم كَاُنواْ الَ يَْرُجونَ ِحَساباً { : قوله تعاىل 

  .يرجون ثواب حساب 
  .نون بالبعث ، فريجون حساهبم ، فهو إشارة إىل أنَّهم مل يكونوا مؤمنني إهنم كانوا ال يؤم: وقال الزجاج 

  .بتشديد الذال ، وكسر الكاف » ِكذَّاباً « : قرأ العامة } َوكَذَُّبواْ بِآَياتَِنا ِكذَّاباً { : قوله تعاىل 
  .حنو صرَّف تصريفاً » التَّفعيل « أن يأيت على » فعَّل « وكان من حق مصدر 

كله فاشٍ يف كالم فصحاٍء من العرب ال يقولون غريه ، ومسعين » فعَّل « يف باب » فعَّال « و : شري قال الزخم
  .لقد فسرهتا فسَّاراً ما مسع مبثله : بعضهم أفسر آية ، فقال 

  ]الطويل : [ وهي لغة بعض العرب ميانية؛ وأنشد : قال غريه 
  وَعْن َحاَجٍة ِقضَّاؤها من ِشفَاِئيَا...  لَقْد طَالَ ما ثَبَّطتَنِي َعْن َصحابَِتي -٥٠٧٩

  .» زكَّى َتْزِكَيةً « ، وإنَّما هو مثل » التفعيل « َتقِْضَيُتَها ، واألصل على : يريد 
  .آحللق أحبُّ إليك أم القصَّار؟ يريد التقصري : ومسع بعضهم يستفيت يف حجه ، فقال 

« فعَّل » بت كذّاباً ، وخرَّقُت القميص ِخرَّاقاً ، وكل فعل وزن كذ: هي لغة ميانية فصيحة ، يقولون « : قال الفراء 
  .» يف لغتهم مشددة « ِفعَّال » فمصدره 

  .بالتخفيف : وقرأ علي واألعمش وأبو رجاء وعيسى البصري 
  .» ضِ َنبَاتاً أْنَبَتكُْم ِمَن األْر« وهو مصدر أيضاً ، إمَّا هلذا الفعل الظاهر على حذف الزوائد ، وإمَّا لفعل مقدر ك 



يعين وكذبوا بآياتنا ، ]  ١٧: نوح [ } واهللا أَنبََتكُْم مَِّن األرض نََباتاً { : وهو مثل قوله تعاىل « : قال الزخمشري 
، ألن كل مكذب باحلق كاذب ، وإن « كذّبوا » ؛ ألنه يتضمن معىن «كذبوا » فكذبوا كذاباً ، أو تنصبه ب 
وكذبوا بآياتنا ، فكاذبوا مكاذبة ، أو كذبوا هبا مكاذبني؛ ألنَّهم كانوا عند املسلمني : ه جعلته مبعىن املكاذبة ، فمعنا

مكاذبني ، وكان املسلمون عندهم كاذبني فبينهم مكاذبة ، أو ألنَّهم يتكلمون مبا هو إفراط يف الكذب ، فعل من 
  .» يغالب فيبلغ فيه أقصى جهده 

« بالتخفيف مثل » ِكذَباً « خمففاً » كذب « ، وذلك بأن جيعل مصدر » اليمن « وذلك لغة : وقال أبو الفضل 
  .» أعطيته عطاًء « : فصار املصدر هنا من معىن الفعل دون لفظه مثل » كََتَب ِكَتاباً 

  ]جمزوء الكامل [ بالتخفيف ، فهو مشهور ، ومنه قول األعشى » كذب كذاباً « أمَّا : قال شهاُب الدِّينِ 
  واملَْرُء َيْنفعُه ِكذَابُْه... ُتَها وكَذْبُتَها فَصَدقْ -٥٠٨٠

  :بضم الكاف وتشديد الذال ، وفيها وجهان » كُذاباً « : وقرأ عمر بن عبد العزيز واملاجشون 
وكذبوا : ضارب وعلى هذا ، فانتصابه على احلال املؤكدة ، أي » يف « ضراب : أنه مجع كاذبِ ، حنو : أحدمها 

  .قاله أبو البقاء .  يف حال كوهنم كاذبني
حسان ، فيجعل وصفاً : رجل كذاب ، كقولك : مبعىن الواحد البليغ يف الكذب ، يقال » الكُذَّاب « أنَّ : والثاين 

  .قاله الزخمشري . أي تكذيباً كذباً مفرطاً كذبه : ملصدر كذبوا 
وهو أحد مصار املشدد؛ ألن مصدره قد } َنا ِكذَّاباً َوكَذَُّبواْ بِآَياِت{ : وقوله تعاىل : » الصِّحاح « ويف : قال القرطيب 

  ] . ١٩: سبأ [ } َوَمزَّقَْناُهْم كُلَّ ُمَمزَّقٍ { : مثل » ُمفَعَّل « ، وعلى » تَوِصَية « مثل » َتفِْعلَة « جييء على 
  .فعلية  العامة على النصب على االشتغال ، وهو الراجح ، لتقدم مجلة} َوكُلَّ َشْيٍء { : قوله تعاىل 

على االبتداء ، وما بعده اخلرب وهذه اجلملة معترض هبا بني السبب واملسبب ، » كُل « برفع : وقرأ أبو السمال 
  .ُمَسبٌَّب عن َتكْذيبهم » ذوقوا « ف » وكَذَُّبوا بِآيَاِتَنا ِكذَّاَبا « : ألنَّ األصل 

  :فيه أوجه . » أْحَصْينَاُه « : قوله 
  .إحصاًء ، فالتجوُّز يف نفس املصدر : معىن أحصينا ، أي  أنه مصدر من: أحدها 
  .فالتجوُّز يف نفس الفعل » كََتبَْنا « : ألنَّه يف معىن » أْحَصيَْنا « أنه مصدر ل : الثاين 

  .، والكتبة يف معىن الضبط ، والتحصيل » النتفاِء اإلْحصاِء « : قال الزخمشري 
اللفظة إىل هذه اللفظة؛ ألن الكتابة هي النهاية يف قوة العلم ، وهلذا قال  وإنَّما عدل عن تلك: قال ابن اخلطيب 

إحصاءً يف القوة } َوكُلَّ َشْيٍء أَْحَصْينَاُه ِكَتاباً { : فكأنَُّه تعاىل قال » قَيِّدُوا العِلَْم بالِكتَاَبِة « : صلى اهللا عليه وسلم 
تأكيد ذلك اإلحصاء والعلم ، وهذا التأكيد إنَّما ورد » ِكَتاباً «  :والثبات والتأكُّد ، كاملكتوب ، واملراد من قوله 

باألشياِء ال يقبل الزوال؛  -تعاىل  -على حسب ما يليق بأفهام أهل الظاهر ، فإن املكتوب يقبل الزوال ، وعلُم اهللا 
  .ألنَّه واجٌب لذاته 

َوكُلَّ شْيٍء أَْحصَْيَناُه يف { : احملفوظ ، لقوله تعاىل أن يكُون منصوباً على احلال ، مبعىن مكتوباً يف اللوح : الثالث 
  ] . ١٢: يس [ } إَِمامٍ مُّبِنيٍ 

َوإِنَّ َعلَْيكُْم { : إياهم بالكتابة ، لقوله تعاىل  -تعاىل  -أراد ما كتبته املالئكة املوكلون بالعباد ، بأمر اهللا : وقيل 
  ] . ١١،  ١٠:  االنفطار[ } لََحاِفِظَني كَِراماً كَاِتبَِني 
  فصل يف املراد باإلحصاء



{ : علمنا كُلَّ شيء علماً كما هو ال يزول ، وال يتبدل ونظريه قوله تعاىل : أي } َوكُلَّ َشْيٍء أَْحَصْيَناهُ { معىن 
  ] . ٦: اجملادلة [ } أَْحَصاُه اهللا وََنُسوُه 
ذكر هذا تقديراً ملا ادعاه من قوله تعاىل  -بارك وتعاىل ت -وهذه اآلية ال تقبل التأويل ، ألن اهللا : قال ابن اخلطيب 

أنا عامل جبميع ما فعلوه ، وعامل جبهات تلك األفعال ، وأحواهلا؛ واعتباراهتا اليت : ، كأنه تعاىل قال » َجَزاًء وفاقاً « : 
كون وفاقاً ألعماهلم ، ألجلها حيصل استحقاق الثواب والعقاب ، فال جرم ال أوصل إليهم من العذاب إالَّ قدر ما ي

  .وهذا القدر إمنا يتمُّ بثبوت كونه عاملاً باجلُزئيَّاِت ، وإذا ثبت هذا ظهر أن كل من أنكره كافر قطعاً 
  }فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيَدكُْم إِالَّ َعذَاباً { : قوله تعاىل 

علَّل مبا تقدم شرحه من قبائح أفعاهلم ، للجزاء ، فنبَّه على أنَّ األمر بالذوق م» الفاء « هذه : قال ابن اخلطيب 
  .» جزاء وفاقاً « : أفادت عني فائدة قوله » الفاء « فهذه 

  ] . ١٧٤: البقرة [ } َوالَ ُيكَلُِّمُهُم اهللا { : قال يف صفة الكفار  -تعاىل  -ألْيَس أنه : فإن قيل 
  .، فقد كلَّمُهْم؟ » فذوقوا « : فها هنا ملَّا قال تعاىل هلم 

  .» فَذُوقُوا « : ويقال هلم : قال أكثر املفسرين : جلواب فا
َوالَ ُيكَلِّمُُهُم { : قوله : ال يليق إال باهللا ، واألقرب يف اجلواب أن يقال } فَلَن نَّزِيدَكُْم { : قوله : ولقائلٍ أن يقول 

موم سائغ عند حصول القرينة وال يكلمهم بالكالم الطيب النافع ، فإن ختصيص الع: معناه ]  ٧٧: آل عمران [ } 
ال يقيم هلم وزناً ، وذلك ال  -تعاىل  -إمنا ذكره لبيان أنَّه ]  ٧٧: آل عمران [ } َوالَ ُيكَلُِّمُهمُ { : ، فإن قوله 

  .حيصل إالل من الكالم الطيب 

األمر إحساناً ، إن كانت هذه الزيادة غري مستحقة كانت ظلماً ، وإن كانت مستحقة كان تركها يف أول : فإن قيل 
  .والكرمي ال يليق به الرجوع يف إحسانه 

فترك املستحق يف بعض األوقات ال يوجب : أنَّها مستحقةٌ ، ودوامها زيادة لفعله حبسب الدوام ، وأيضاً : واجلواب 
  .اإلبراء واإلسقاط 

  فصل يف االلتفات يف هذه اآلية
فيد معىن التعليل ، وهو التفات من الغيبِة للخطابِ ، فهو دالٌّ على ي} فَذُوقُواْ { : قوله تعاىل : قال ابُن اخلطيبِ 

بعد ذكر » فذوقوا « : للتأكيد ، ومنها االلتفات ، ومنها إعادة قوله » لن « منها أنَّ : الغضبِ ، وفيه مبالغاٌت 
رآن ، قال عليه الصالة سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أشد آية يف الق: العذاب ، قال أبو بزرة رضي اهللا عنه 

كُلََّما َنِضَجْت ُجلُودُُهْم َبدَّلَْناُهْم ُجلُوداً { : أي ]  ٣٠: النبأ [ } فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيَدكُمْ إِالَّ َعذَاباً { : قوله : والسالم 
  ] . ٩٧: اإلسراء [ } كُلََّما َخَبْت زِْدَناُهْم سَِعرياً { ، و ]  ٥٦: النساء [ } غَْيَرَها 

لَا َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغًْوا َولَا ) ٣٤(َوكَأًْسا ِدَهاقًا ) ٣٣(َوكََواِعَب أَْترَاًبا ) ٣٢(َحَداِئَق َوأَْعنَاًبا ) ٣١(إِنَّ ِللُْمتَِّقَني َمفَاًزا 
َما الرَّْحَمنِ لَا َيْمِلكُونَ ِمْنُه خِطَاًبا َربِّ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُه) ٣٦(جََزاًء ِمْن َربَِّك َعطَاًء ِحَساًبا ) ٣٥(ِكذَّاًبا 

)٣٧ (  

فَْوزاً : حيتمل أن يكون مصدراً ، مبعىن : » املفازُ « تقدم تفسري املتقني ، و . } إِنَّ ِللُْمتَِّقَني َمفَازاً { : قوله تعاىل 
مفازة ، تفاؤالً : لفالة إذا قل ماؤها وظفراً بالنعمة ، وحيتمل أن يكون املراد فوزاً بالنجاة من العذاب ، ولذلك قيل ل



  .باخلالص منها ، وأن يكون جمموع األمرين 
  .منتزهاً : وقال الضحاك 

بدل اشتمالٍ أو بدل كُلٍّ من كل مبالغةً يف أن جعل نفس » مفازاً « جيوز أن يكون بدالً من } َحدَآِئَق { : قوله 
  .هذه األشياء مفازاً 

، وإذا كان مفازاً مبعىن الفوز ، فُيقدَّر مضاف ، أي فوز حدائق ، وهي » أْعنِي « رِ وجيوز أن يكون منصوباً بإضما
  .أْحدَق بِِه أي أحَاطَ : مجع حديقة ، وهي البستان احملوط عليه ، ويقال 

تلك  يدل على تعظيم} َوأَْعَناباً { : كروم أعناب ، فحذف ، والتنكري يف قوله تعاىل : مجُع عنب ، أي : واألْعنَاُب 
  .األعناب 

مجع كاعب ، وهي من كعب ثديها وتفلك ، أي يكون الثدي يف : الكواعب . } َوكََواِعَب أَتَْراباً { : قوله تعاىل 
كََعَبِت اجلارية تكعب كُعوباً ، وكعََّبْت َتكِْعيباً ، وهنَدتْ َتنَْهُد ُنُهوداً؛ : النتوء كالكعب والفلكة ، وهي النَّاهد ، يقال 

  ]الطويل : [ قال 
  كاِعباِن وُمْعصُِر: ثالثُ ُشخوصٍ ... وكَانَ ِمَجنِّي ُدونَ َمْن كُْنُت أتَِّقي  -٥٠٨١

  ]الطويل : [ وقال قيس بن عاصم املسعريُّ 
  َوِمْن كَاِعبٍ لَْم َتْدرِ َما البُْؤُس ُمْعصِرِ... َوكَْم ِمْن َحَصاٍن قَْد َحوَْيَنا كَرَِميٍة  -٥٠٨٢

  .» الواقعة « الَعذَارى ، واألتراب األقران يف السن ، وقد تقدم ذكرهن يف : واعب الك: وقال الضحاك 
  .} َوكَأْساً ِدَهاقاً { : قوله تعاىل 

  .املألى املُترَعةُ : الدَِّهاُق 
  ]الوافر : [ ضغطه ، وشده بيده ، كأنه مأل اليد فانضغط ، قال : هو مأخوذ من دهقُه ، أي : قيل 

  ِمَن الصَّادي إىل كَأسِ الدِّهاقِ... الفُؤاِد أَحبُّ قُْرباً ألْنِت إىل  -٥٠٨٣
  .وهذا قول ابن عباس ، واحلسن ، وقتادة ، وأيب عبيدة ، والزجاج ، والكسائي 

اسقنا دهاقاً ، : اسقنا وادهق لنا ، ودعا ابن عباس غالماً له فقال له : وُربَّما مسعت ابن عباسٍ يقول : وقال عكرمة 
  .هذا الدِّهاق : م هبا مألى ، فقال ابن عباس فجاء الغال

  ]الوافر : [ املتتابعة؛ قال رمحه اهللا : الدِّهاق : وقيل 
  فأْترْعَنا لَُه كَأساً ِدهاقَا... أَتاَنا َعاِمٌر َيْبِغي قَِراَنا  -٥٠٨٤

  .وهذا قول أيب هريرة ، وسعيد بن جبري ، وجماهد 
أدهقت احلجارة إدهاقاً ، وهي شدة ترادفها ، ودخول بعضها : العرب  وأصل هذا القول من قول: قال الواحدي 

  .ذكره الليث . يف بعض 
  .والتَّتابُع كالتَّداُخل 

  .، وهو خشبتان يعصر هبما » دهق « أنَّها الصَّافيةُ ، وهو مجع : وعن عكرمة وزيد بن أسلَم 
  .اخلَْمُر : واملراد بالكأسِ 
ومخر ذات دهاق ، أي عصرت وصفيت بالدهاق ، قاله : فهو مخر ، والتقدير  كل كأس يف القرآن: قال الضحاك 

  .القشريي 
ضرب من  -بالتحريك  -والدَّْهُق : أفرغُته إفراغاً شديداً ، قال أبو عمرو : وأْدهَقُْت املاَء ، أي » الصحاح « ويف 



  .» أشكَْنَجه « : العذاب ، وهو بالفارسية 
  .ملُعذَُّب جبميع العذاب الذي ال فرجة فيه ا: واملَدهوُق : قال املربد 

بزيادة امليم » َدْهَمقُْتُه « و » دَْهَدقُْتُه « : كسرته وقطعته ، وكذلك : أي : دهقت الشيء : وقال ابن األعرايب 
  .املثلثة 

رضي اهللا  -لني الطعام وطيبه ورقته ، وكذلك كل شيء لني ، ومنه حديث عمر : » الدَّْهَمقَة « : وقال األصمعي 
أَذَْهبُْتْم طَيِّبَاِتكُْم ِفي َحيَاِتكُُم الدنيا { : لو شئت أن يدمهق يل لفعلت ، ولكن اهللا عاب قوماً فقال تعاىل :  -عنه 

  ] . ٢٠: األحقاف [ } واستمتعتم بَِها 
  .} واً َوالَ ِكذَّاباً لَْغ{ . يف الكأس : يف اجلنة ، وقيل : أي } الَّ َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغْواً { : قوله تعاىل 

» أْنِصْت ، فَقَدْ لَغْوَت : إذا قُلَت ِلصاحبَِك « : الباطلُ ، وهو ما يلغى من الكالم ويطرح ، ومنه احلديث : اللَّغو 
ال يتكاذُبون : أي » ال ِكذَّاباً « وذلك أنَّ أهل اجلنة إذا شربوا مل تتغري عقوهلم ، ومل يتكلموا بلغو خبالف الدنيا ، و 

  .يف اجلنَِّة 
وَكَذَّبُواْ { : مها مصدران للتكذيب ، وإنَّما خففها؛ ألنَّها ليست مقيَّدة بفعل يصري مصدراً له ، وشدَّد قوله : وقيل 
  .يفيد املصدر بالكذاب » كذَّبُوا « ؛ ألنَّ } بِآَياتَِنا 

» فعله املشدد املقتضي لعدم التخفيف يف وإنَّما وافَق الكسائيُّ اجلماعة يف األول للتصريح ب« : قال شهاُب الدين 
، حيثُ مل خيتلف فيه للتصريح معه ]  ٩١: اإلسراء [ } فَتُفَجَِّر األهنار { : ، وهذا كما تقدم يف قوله « كذَّبوا 

  .» بفعله خبالف األول 
َتكِْذيباً ، : وقوهلم » إكَْراماً « ، زيدت فيه األلف ، كما زيدت يف » كَذَّب « َمْن شدد جعله مصدر : وفقال مكيٌّ 

جعلوا التاء عوضاً من تشديد العني ، والياء بدالً مَن األلف غيَّروا أوَّله كما غيَّروا آخره ، وأصل مصدر الرباعي أن 
، فأيت املصدر على عدد حروف » َتكَلُّماً « : يأيت على عدد حروف املاضي بزيادة ألف مع تغيري احلركات ، وقالوا 

« ومل تكسر؛ ألنَّه ليس يف الكالم اسم على » الالم « يادة ألف ، وذلك لكثرة حروفه ، وضمت املاضي بغري ز
  .جعله مصدر كذب كذاباً  -بالتخفيف  -» ِكذَّاباً « : ومل تفتح لئال تشتبه باملاضي ، وقراءة الكسائي » تفعَّل 
  .كتبُت ِكَتاباً : كقولك » كذب « هو مصدر : وقيل 
  .جازى املتقني مبفاز : كأنَّه قيل } إِنَّ ِللُْمتَِّقَني َمفَازاً { : مصدر مؤكد منصوب مبعىن قوله . }  َجَزآًء{ : قوله 
  ]الوافر : [ وهو اسم مصدر؛ قال » جَزاًء « بدلٌ من } َعطَآًء { : قوله 

  وَبُعَد َعطاِئَك اِملائةَ الرِّتاعَا..  -٥٠٨٥
  .نصب املفعول به »  جزاًء« منصوباً ب : وجعله الزخمشري : قال 

واملصدر « : ، قال » إنَّ للُمتَِّقَني « مصدراً مؤكداً ملضمون اجلملة ، اليت هي » جزاء « ورده أبو حيان بأنه جعل 
  .» املؤكد ال يعمل؛ ألنه ال ينحلُّ حلرف مصدري والفعل ، وال نعلمُ يف ذلك خالفاً 

كافياً ، فهو مصدر أقيم مقام الوصف أو بولغ فيه ، أو على : ، واملعىن » عطاًء « صفة ل . » حساباً « : قوله 
  .كفاين : أْحسبَنِي الشيء أي : حذف مضاف ، من قوهلم 

  .حسيب : أكثرت له العطايا حىت قال : أحسبُت فالناً أي : كثرياً ، يقال : أي » َعطاًء ِحسَاباً « : وقال قتادةٌ 



أمثاهلا ، وقد وعد قوماً جزاء ال هناية له ، وال مقدار ، كما قال  حاسبهم فأعطاهم باحلسنة عشر: وقال الكليب 
وقرأ أبو الربهسم ، وشريُح بُن يزيد ]  ١٠: الزمر [ } إِنََّما ُيَوفَّى الصابرون أَْجرَُهْم بِغَْيرِ ِحسَابٍ { : تعاىل 

  .بتشديد السني مع بقاء احلاء على كسرها : احلمصي 
  .كافياً : عطاء حمسباً ، أي : أقيم مقام الوصف ، أي » كذّاب « :  مثل: أنَّه مصدر : وخترجيها 

  .كذلك ، إالَّ أنَّه فتح احلاَء : وابن قطيب 
مبعىن » َحَسب « مبعىن أنه صفة مبالغة من » أْدرك « من » َدرَّاك « ك » أفَْعل « من » فعَّال « بناء : قال أبو الفتح 

  .كايف كذا : 
  .بالنون من احلسن » َحَسناً « : وابن عباس 

َحْسُبك كذا ، أي : عطاء كافياً ، من قولك : بفتح احلاء وسكون السني والباء املوحدة ، أي » َحْسباً « : وسريج 
  .» كافيك « : 

  .} رَّبِّ السماوات { : قوله تعاىل 
  .» الرمحن « و » رب « برفع : قرأ نافٌع ، وابن كثري ، وأبو عمرو 

  .خبفضهما : وابن عامر ، وعاصم 
  .خيفض األول ، ورفع الثاين : واألخوان 

  :فأما رفعهما ، فيجوز من أوجه 
كذلك ، أو مبتدأ ، » الرمحن « ، و » هو رب « : خرب مبتدأ حمذوف مضمر ، أي » ربُّ « أن يكون : أحدها 
  .» ال َيْمِلكُون « خربه 
  .خرب ثان ، أو مستأنف » ال ميلكون «  خربه ، و» الرمحن « مبتدأ ، و » ربُّ « أن جيعل : الثاين 

خربه ، واجلملة خرب األول ، » ال ميلكون « مبتدأ ثان ، و » الرمحن « مبتدأ ، و » ربُّ « أن يكون : الثالث 
  .حاالً وتكون الزمة » ال َيْمِلكُون « وحصل الرَّبطُ بتكرير املبتدأ مبعناه وهو رأي األخفشِ ، وجيوز أن يكون 

فعلى البدل ، أو البيان ، أوالنعت ، كالمها لألول ، إالَّ أنَّ تكرير البدل فيه نظر وتقدم التنبيه عليه يف : وأما جرمها 
  .آخر الفاحتة 

  .تابعاً للثاين على ما تقدم » الرَّْحمن « تابعاً لألول ، و } رَّبِّ السماوات { وجتعل 
  .وأمَّا األول ، فعلى التبعية لألول 

على ما » ال َيْمِلكُونَ « اجلملة الفعلية ، أو على أنَّه خرب مبتدأ مضمر ، و : ، فعلى االبتداء ، واخلرب وأما رفع الثاين 
  .تقدم من االستئناف ، أو اخلرب الثاين ، أو احلال الالزمة 

  .} الَ َيْمِلكُونَ { : قوله 
ال خياطبهم : راجع إىل املشركَني ، أي  »ال ميلكون « أن الضمري يف  -رضي اهللا عنهما  -نقل عطاء عن ابن عبَّاس 

  .اهللا 
  .منهم بعد إذنه هلم  -تعاىل  -وأما املؤمنون فيشفعون ، ويقبل اهللا 

  .يف أمرٍ من األمورِ  -تعاىل  -أنَّ املؤمنني ال ميلكون أن خياطبُوا اهللا : إنَّه راجع للمؤمنني ، واملعىن : وقال القاضي 
  هفصل يف أنَّ اهللا عدل يف عقاب

عدل ال جيور ، وثبت أن العقاب الذي أوصله إىل الكفَّار عدل ، وثبت أنَّ الثَّواب الذي  -تعاىل  -ملا ثبت أنه 



  .أوصله إىل املؤمنني عدل ، وأنَّه ما خبسهم حقَّهم ، فبأيِّ سبب ُيخاطبونه 
  .ومكاملته  -تعاىل  -ميلك خماطبة اهللا  الضمري يعود ألهل السماواِت واألرضِ ، وإنَّ أحداً من املْخلُوِقْيَن ال: وقيل 

  .وهذا هو الصواب : قال ابن اخلطيب 

ذَِلَك الَْيْوُم الَْحقُّ فََمْن َشاَء ) ٣٨(َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح َوالَْملَاِئكَةُ َصفًّا لَا َيَتكَلَُّمونَ إِلَّا َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن َوقَالَ صََواًبا 
ْنُت تَُراًبا إِنَّا أَْنذَرَْناكُْم َعذَاًبا قَرِيًبا َيْوَم َينْظُُر الَْمْرُء َما قَدََّمْت َيَداُه َوَيقُولُ الْكَاِفُر َيا لَْيتَنِي كُ) ٣٩(ِه مَآًبا اتََّخذَ إِلَى َربِّ

)٤٠ (  

» ال َيْمِلكُونَ « إمَّا ب بعده ، و» ال يَتكلَُّمونَ « منصوب على الظرف ، إمَّا ب . } َيْوَم َيقُوُم الروح { : قوله تعاىل 
  .إمَّا حال أو مستأنف » الَ يََتكلَُّمونَ « ُمصطفِّْيَن ، و : أي : حال » صفًّاً « و 

  فصل يف املراد بالروح
  .احتلفوا يف الروح 

كة هو ملك ما خلق اهللا بعد العرش أعظم منه ، فإذا كان يوم القيامة قام وحده صفًّا ، وقام املالئ: فقال ابن عباس 
الرُّوح ملك أعظم من السموات السبع واألرضني : قال  -رضي اهللا عنه  -كلهم صفًّا ، وحنوه عن ابن مسعود 

  .السبع واجلبال 
  .قاله الشعيب والضحاك وسعيد بن جبري  -عليه الصالة والسالم  -جربيل : وقيل 

يف َهِذهِ اآليِة جُْنٌد ِمْن ُجُنوِد اِهللا لَْيُسوا  الرُّوُح« : وروى عن ابن عباس عن النيبّ صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
، وهذا قول أيب » } َيْوَم َيقُوُم الروح واملالئكة َصفّاً { : َمالِئكةً لَُهْم ُرءوٌس وأْيٍد وأْرُجلٌ َيأكُلونَ الطَّعام ، ثُمَّ قََرأَ 

آدم كالناس ، وليسوا بناس ، وما  وعلى هذا هو خلٌق على صورة بين -رضي اهللا عنهم  -صاحل ، وجماهد ، وعلي 
  .ينزل من السماء ملك إالَّ ومعه واحد منهم ، نقله البغوي 

  .» ُهْم أرْواحُ النَّاسِ «  -رضي اهللا عنه  -وعن ابن عباس 
  .ُهْم أشراف املالئكة : وقال مقاتل بن حيان 

  .هم حفظة على املالئكة : وقال ابن أيب جنيحٍ 
  .ذو الروح : بنو آدم ، واملعىن هم : وقال احلسن وقتادة 

  .هذا ممَّا كان يكتمه ابن عباس : وقال العويف ، والقرظي 
  .قاله عطية . أرواح بين آدم تقوُم صفًّا ، فتقوُم املالئكةُ صفًّا ، وذلك بني النَّفختني قبل أن تردُّ إىل األجساِد : وقيل 

  .هو القرآن : وقال زيد بن أسلم 
يقومون صفوفاً ، : مصدر؛ أي } َصفّاً { ، و ]  ٥٢: الشورى [ } أَْوَحيَْنآ إِلَْيَك رُوحاً مِّْن أَمْرَِنا  َوكَذَِلَك{ : وقرأ 

  .يوم الصف : واملصدر يغين عن الواحد واجلمع كالعدل ، والصوم ، ويقال ليوم العيد 
، وهذا يدل على الصفوف ، ]  ٢٢: ر الفج[ } َوَجآَء َربَُّك وامللك َصفّاً صَفّاً { : وقال يف موضع آخر سبحانه 

  .مها صفان : وهذا حني العرض واحلساب ، قيل 
  .ال يشفعون : أي » ال يَتكلَُّمونَ « يقوم الكلُّ صفًّا واحداً ، : وقيل 
 يتكلَّمون ، وهو األرجح ، لكونه غري موجب ، وأن يكون» واو « جيوز أن يكون بدالً من } إِالَّ َمْن أَِذنَ { : قوله 

  .منصوباً على أصل االستثناء 



  .ال يشفعون إالَّ من أذن لُه الرمحن يف الشفاعة : واملعىن 
  .ال يتكلمون إال يف حقِّ من أذنَ له الرمحُن ، وقال صواباً : وقيل 

 ال يشفعون إالَّ يف حقِّ شخصٍ أذن الرمحن يف شفاعته ، وذاك الشخص كان ممن قال صواباً ، واملعىن قال: واملعىن 
  .قاله الضحاك وجماهد . » حقًّا « : صواباً ، يعىن 

ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ، : ال يشفعون إالَّ ملن قال : قال  -رضي اهللا عنهما  -وروى الضحاُك عن ابن عباس 
  .السداد من القول والفعل ، وهو من أصاب يصيب إصابة ، كاجلواب من أجاب جييُب : وأصل الصَّواب 

املالئكة ، والروح الذين كانوا صفًّا ال يتكلمون هيبة وإجالالً إال من أذن له الرب : يعين » ال يتكلَّمون « : وقيل 
  .ويسبِّحونه  -تعاىل  -تعاىل يف الشفاعة ، وهم الذين قالوا صواباً ، وأهنم يوحدون اهللا 

: ، أي } فََمن َشآَء اختذ إىل َربِِّه َمآباً { ره إشارة إىل ما تقدَّم ذك» ذلك « . } ذَِلَك اليوم احلق { : قوله تعاىل 
  .موجباً بالعمل الصاحل 

  .سبيالً » مآباً « : وقال قتادة 
  :زاد يف ختويف الكفَّار فقال تعاىل  -تعاىل  -مث إنه 

{ : كقوله تعاىل . ريب يعين العذاب يف اآلخرة ، ومساه قريباً؛ ألن كل ما هو آت ق} إِنَّآ أَنذَْرَناكُْم َعذَاباً قَرِيباً { 
  ] . ٤٦: النازعات [ } كَأَنَُّهمْ َيْوَم َيَروَْنَها لَْم يلبثوا إِالَّ َعِشيَّةً أَْو ُضَحاَها 

  .عقوبة الدنيا؛ ألنه أقرب العذابني : وقال قتادة 
ال ُنْبَعثُ ،  :، وهذا خطاب لكفَّار قريش ، وملشركي العرب؛ ألهنم قالوا » بدر « هي قتل قريش ب : وقال مقاتل 

  .قد خوَّف هبذا الوصف هناية التخويف ، وهو معىن اإلنذار  -تعاىل  -وإنَّما مسَّاُه إنذاراً؛ ألنَّه 
العذاب : أي » عذاباً « قبله ، وأن يكون منصوباً ب » يوم « جيوز أن يكون بدالً من . } َيْوَم َينظُُر املرء { : قوله 

  .واقع يف ذلك اليوم 
  .كان أوىل » َعذاباً « ولو جعله نعتاً ل » قريباً « لبقاء ان يكون نعتاً ل وجّوز أبو ا

  .بضمها ، وهي لغة يتبُعون الالم الفاء : وهي الغالبة ، وابن أيب إسحاق » املرء « بفتح ميم : والعامَّة 
  .وخطَّأ أبو حامت هذه القراءة ، وليس بصواب لثبوهتا لغة 

  »املرء « فصل يف املراد ب 
ليجد لنفسه عمالً ، فأمَّا الكافر فال جيد لنفسه عمالً ، فيتمىن أن يكون : املؤمن يف قول احلسن ، أي : اد باملرء أر

املراد هنا أيبُّ بُن خلٍف ، وُعقَبةُ بُن أبِي معيط ، : فعلم أنه أراد باملرء املؤمن ، وقيل } َوَيقُولُ الكافر { : تراباً ، قال 
  .جهل  أبو: وَيقول الكاِفُر 

  .هو عام يف كل أحد يرى يف ذلك اليوم جزاء ما كسَبْت : وقيل 
على أنَّه من النظر ، فتكون » َينْظُر « أن تكون استفهامية معلقة ل » ما « جيوز يف . } َما قَدََّمْت َيَداهُ { : قوله 

ينتظر : مبعىن االنتظارِ ، أي اجلملة يف موضع نصب على إسقاط اخلافض ، وأن تكون موصولة مفعولة هبا ، والنَّظر 
  .الذي قدمت يداه 

  .} َوَيقُولُ الكافر ياليتين كُنُت تَُراباً { : قوله تعاىل 
{ : ألنَّ الفاعل ال حيذف ، واإلدغاُم يشبه احلذف ، ويف قوله تعاىل : قالوا » كنت تراباً « ال يدغمون تاء : العامة 

  .ر شهادة عليه بذلك وضع الظاهر موضع املضم} َوَيقُولُ الكافر 



  فصل يف نزول هذه اآلية
  .يف أبِي سلمةَ ْبنِ َعْبِد األسِد املخزوميِّ } َيْوَم يَنظُُر املرء َما قَدََّمْت َيَداهُ { : نزل قوله تعاىل : قال مقاتل 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  .يف أخيه ْبنِ عبِد األسِد » َيا لَْيَتنِي كُْنُت تُراباً « : ويقول الكافر 
 -وذلك بأنه عاب آدم  -عليه  لعنة اهللا -الكافر هنا إبليس : مسعت أبا القاسم بن حبيب يقول : وقال الثعليب 

بأنه خلَق من ُترابٍ ، وافتخر بأنه خلَق من نار ، فإذا عاين يوم القيامة ما فيه من آدم وبنوه  -عليه الصالة والسالم 
يا ليتين كنت تراباً : من الثواب والراحة ، ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب ، متىن أنه كان مبكان آدم ، فيقول 

  .رأيته يف بعض التفاسري للقشريي أيب نصر و: ، قال 
ُيْحَشُر اخلَلُق كُلُُّهْم ِمْن دابٍَّة ، وطَاِئرٍ ، وإْنَساٍن ، ثُمَّ ُيقَالُ للَبهَاِئمِ « : قال  -رضي اهللا عنه  -روي عن أيب هريرة 

  .» رَاباً يا لَْيتَنِي كُْنُت ُت: كُوُنوا ُترَاباً ، عند ذلَك َيقُولُ الكَاِفُر : والطَّْيرِ 
  .مل أبعثْ : أي » يا ليتين كنت تراباً « معىن : وقيل 

إذا قُِضَي بني الناس ، وأِمَر بأْهلِ اجلنَّة إىل اجلنَّة ، وأْهلِ النَّار إىل النار ، قيل لسائر األمم ولو من : وقال أبو الزناد 
  .يا ليتين كنت تراباً : اهم عودوا تراباً ، فيعودون تراباً ، فعند ذلك يقول الكافر حني ير: اجلن 

  .ُمؤمنو اِجلنِّ يُعوُدونَ ُترَاباً : وقال ليث بن أيب سليم 
مؤمنو اِجلنِّ حول اجلنَِّة يف َربضِ ورحابٍ وليسوا فيها ، وهذا : وقال ُعمُر ْبُن عبِد العزِْيزِ والزُّْهرِيُّ والكليبُّ وجماهٌد 

  .اقَُبونَ كَبنِي آدَم يُثَاُبونَ ويَُع: أصح ، فإهنم ُمكَلَّفُونَ 
َعمَّ { َمْن قََرأ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثعليب عن أيب بن كعب 

  .» سقاه اهللا تعاىل َبْرَد الشَّرابِ َيْوَم الِقَياَمِة } َيَتَسآَءلُونَ 

  ) ٥(فَالُْمَدبِّرَاِت أَمًْرا ) ٤(فَالسَّابِقَاِت َسْبقًا ) ٣(وَالسَّابَِحاِت َسْبًحا ) ٢(َوالنَّاِشطَاِت َنشْطًا ) ١(َوالنَّازَِعاِت غَْرقًا 

، » إغَْراقاً « أن يكون مصدراً على حذفِ الزوائد ، مبعىن » غرقاً « جيوز يف } والنازعات غَْرقاً { : قوله تعاىل 
  .وانتصابه مبا قبله ملالقاته يف املعىن 

أغرق يف الشيء يغرق فيه إذا أوغل ، وبلغ أقصى غايته ، ومنه : ذواُت إغراقٍ ، يقال : أي وإمَّا على احلال ، 
  .بلغ غاية املد واالستغراق واالستيعاب : أغرق النازع يف القوس أي 
  فصل يف املراد بالنازعات

  .أقسم اهللا تعاىل هبذه األمساء اخلمسة على أن القيامة حق 
  .الئكة اليت تنزع أرواح الكُفَّار ، قاله علي ، وابن مسعود ، ومسروق ، وجماهد هي امل: قيل » النَّازعات « و 

يريد أنفس الكفار ينزعها ملك املوت من أجسادهم ، من حتت كل شعرة ، ومن حتت األظافري ، : قال ابن مسعود 
ىل أجسادهم ، مث ينزعها ، فهذا وأصول القدمنيِ نزعاً ، كالسَّفُّود ينزع من الصوف الرَّطب ، مث يغرقُها ، يرجعها إ

  .عمله يف الكفَّار 
  .ُنزَعْت أْرواحُهم ، مث غرقت ، مث حرقت ، مث قذف هبا يف النار : وقال سعيد بن جرب 

  .يرى الكافر نفسه يف وقت النَّزع كأهنا تغرق : وقيل 
  .هي النفوس حني تغرقُ يف الصُّدور » والنَّازِعَات « : وقال السدي 



  .هي املوت ينزع النفوس :  وقال جماهد
نزع إليها أي ذهب ، أو من : تذهب ، من قوهلم : هي النَّجوم تنزع من أفق إىل أفق ، أي : وقال احلسن وقتادة 

أي أهنا تغرق وتغيب وتطلع من أفق إىل أفق آخر ، وهو قول » غرقاً « ، » جرت « : نزعت اخليل ، أي : قوهلم 
  . أيب عبيدة وابن كيسان واألخفش

  .القسيُّ تنزع بالسهام » والنَّازَعاتِ « : وقال عطاء وعكرمة 
إغراق ، وإغراق النازع يف القوس إذا بلغ غاية املدِّ حىت ينتهي إىل النَّصلِ ، ويقال لقشرة البيضة : مبعىن » غرقاً « 

  .» ِغرقئ « الدَّاخلة 
النازعون هبا تعظيماً هلا ، كقوله : ا أقسم بالقسي فاملراد هم الُغَزاةُ الرُّماة ، وهو الذي قبله سواء؛ ألنه إذ: وقيل 
  ] . ١: العاديات [ } والعاديات ضَْبحاً { : تعاىل 

  .هي الوحش تنوزع من الكأل وتنفر : وقال حيىي بُن سالم 
  .إبعاداً يف النزع : أي » غرقاً « ومعىن 

  .} والناشطات َنْشطاً { : قوله تعاىل 
  .كلها مصادر » وسَْبحاً ، وَسْبقاً َنْشطاً ، « اعلم أن 
  .حله : َربطُه ، وأنشطُه : َنَشطَ البعري : احلل ، يقال : الرَّْبطُ ، واإلنشاطُ : والنَّْشطُ 

النواشط؛ : ذهب بسرعٍة ، ومنه قيل لبقر الوحش : ، فاهلمزة للسَّلب ، ونشط » كأنَّما أنشط من عقال « : ومنه 
  ]الرجز  : [وقال مهيانُ بُن قحافةَ 

  الشَّام بِي طَْوراً وطَْوراً واِسطَا... أْمَسْت ُهموِمي تَْنِشطُ املنَاِشطَا  -٥٠٨٦
  .» أنشط « مددته ، ونشط ك : عقدته ، وأْنشَطُْته : ونشط احلبل أنشطه أنشوطة 

وهي اليت ال : شُوط ، قال قريبةُ القعرِ ، خيرج الدَّلُو منها جبذبٍة واحدٍة ، وبئر ن: أي : بئٌر أنشاط : قال األصمعي 
  .خترج الدلو منها حىت تنشط كثرياً 

  فصل يف املراد بالناشطات
يعين املالئكة تنشط نفس املؤمن ، فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعري :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس 

  .إذا حلَّ عنه 

  .الذي يعقب به السَّرج يعين أنفس الكفار واملنافقني تنشط كما ينشط العقب : وقيل 
  .اجلذُب بسرعة : والنَّْشطُ 

  .عقدة يسهل احناللُها إذا جذبْت مثل عقدة التكّة : ومنه األُنشوطةُ 
  .مددت أنشوطته فاحنلّت : أوثقته ، وأنشطت العقال ، أي : أنشطه بأنشوطة وأنشوطتني أي : قال الليث 

  .نشط مبعىن أنشط ، لغتان مبعىن : ويقال 
  .أن الناشطات املالئكة ، لنشاطها تذهب وجتيء بأمر رهبا حيثما كان : ن عباس أيضاً وعن اب

  .هو املوت ينشط نفس اإلنسان : وقال جماهٌد 
  .هي النفوس حني تَْنَشطُ من القَدمْينِ : وقال السدي 

  .تذهب : هي النجوم تنشط من أفقٍ إىل أفقٍ ، أي : وقال قتادةُ ، واحلسُن واألخفُش 
  .يعين النجوم تنشطُ من ُبرجٍ إىل برجٍ ، كالثَّور الناشط من بلٍد إىل بلٍد : اجلوهريُّ قال 



  .للمؤمنني ، فاملالئكةُ ْجيِذُبونَ أرواح املؤمنني برفقٍ » النَّاشطاِت « و : للكافرين » النازعات « : وقيل 
  .جذبٌ بشدٍَّة : والنَّْزُع 

  .بعدمها للمؤمنني مها مجيعاً للكفَّار ، واالثنان : وقيل 
  .هي املالئكة ُتسبح أرواح املؤمنني : قال عليٌّ رضي اهللا عنه . } والساحبات سَْبحاً { : قوله 

كالذي يسبح يف املاء ، فأحياناً َيْنغَِمُس ، وأحياناً يرتفع يسلُّوهنا سالًّ رفيقاً بسهولة ، مث يدُعوهنَا حىت : قال الكليبُّ 
  .تستريح 

سابحٌ : هي املالئكة ينزِلُونَ من السماء ُمْسرِعَني ألمر اهللا تعاىل ، كما يقال للفرس اجلواد : و صاحلٍ وقال جماهٌد وأب
  .هي اخليل الغزاة : وقيل . املوت يسبح يف نفوس بين آدم : الساحبات : إذا أسرع يف جريه ، وعن جماهد 

  ]جمزوء الكامل : [ قال عنترةُ 
  َبُح يف ِحيَاضِ املَْوِت َسْبحاً... َتْس  واخلَْيلُ َتْعلمُ ِحَني -٥٠٨٧

  .هي النجوم تسبُح يف أفالكها ، وكذا الشمس والقمر : وقال قتادة واحلسُن 
  ] . ٣٣: األنبياء [ } كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ { : قال تعاىل 

  .هي السُّفن تسبُح يف املاِء : وقال عطاُء 
  .شوقاً إىل لقاء اهللا تعاىل ورمحته حني خترج  أرواح املؤمنني تسبُح: وقال ابن عباسٍ 

  .} فالسابقات َسبْقاً { : قوله تعاىل 
وهو قول  -عليهم الصالة والسالم  -هي املالئكة ، تسبُق الشياطَني بالَوْحيِ إىل األنبياء : قال عليٌّ رضي اهللا عنه 

  .مسروق وجماهد 
  .بين آدم إىل العملِ الصَّاحلِ ، فتكتبه  هي املالئكة سبقت: وأيب روق  -أيضاً  -وعن جماهد 
  .املوت يسبُق اإلنسان  -أيضاً  -وعن جماهد 
  .هي املالئكة تسبُق بأرواح املؤمنني إىل اجلنَِّة : وقال مقاتلٌ 

 هي أنفس املؤمنني ، تسبُق إىل املالئكة الذين يقبضوهنا ، وقد عاينت السرور شوقاً إىل لقاِء اهللا: وقال ابُن مسعوٍد 
  .تعاىل 

  .هي النجوم تسبق بعضها : وقال قتادةُ واحلسن ومعمر 
  .هي اخليلُ اليت تسبُق إىل اجلهاد : وقال عطاٌء 

  .ما تسبق من األرواح قبل األجساد إىل جنة ، أو نار؛ حكاه املاورديُّ » السَّابقات « حيتملُ أن تكون : وقيل 
والاليت َيسَْبْحَن فيسبقن ، قام : ء؛ ألهنا مشتقة من اليت قبلها ، أي بالفا» فالسَّابقَاِت « وذكر : قال اجلرجاينُّ 

  .فذهب ، فهذا يوجُب أن يكون القام سبباً للذهابِ 
؛ ألنه يبعد ان جيعل السَّبُق سبباً للتَّدبري »فاملُدبِّراِت أمْراً « : قول صاحب النَّظم غري مطرد يف قوله : قال الواحديُّ 

.  

بأهنا ملَّا أمرْت سَبحْت ، فَسبقَْت ، فدَبَّرْت ما أمَِرتْ : كن اجلواب عن اعتراض الواحديِّ قال ابن اخلطيب ومي
قام زيد ، فذهب ، فضرب عمراً ، أو ملَّا سبقُوا يف : بَتْدبِريِِه ، فتكون هذه أفعاالً يتَِّصلُ بعضها ببعض ، كقولك 

  .وَّض إليهم التَّدبَري الطَّاعاِت ُيَسارُِعونَ إليها ، ظهرت أمانَتُهْم ، فف
  .} فاملدبرات أَْمراً { : قوله 



  .مفعول باملُدبِّراِت » أمْراً « : قيل 
  .حال ، ُتدبِّرُه مأمورات ، وهو بعيد : وقيل 

  .املالئكة : أمجعوا على أن املراد : قال القشرييُّ 
  :فيه قوالن : وقال املاورديُّ 

  .املالئكةُ ، قاله اجلمهور : أحدمها 
  .هي الكواكب السبع ، حكاه خالد بن معدان عن معاذ بن جبل : لقول الثاين وا

  :ويف تدبريها األمور وجهان 
  .تدبُري طُلوِعَها وأفُولَِها : أحدمها 
  .فيها من تقليب األحوال  -تعاىل  -يف تدبري ما قَضى اهللا : والثاين 

علَّق كثرياً من تدبري العامل حبركاِت النُُّجومِ ،  -تعاىل  -القشريي يف تفسريه ، وأن اهللا  -أيضاً  -وحكى هذا القول 
  .كما ُيسمَّى الشيء باسم ما جياوره  -تعاىل  -فأضيف التدبري إليها ، وإن كان من اهللا 

ا ، وإمَّا واملراد هبؤالء إمَّا طوائفُ املالئكة ، وإمَّا طوائُف خيل الغزاة ، وإما النجوم ، وإمَّا املَناَي: وقال شهاب الدِّين 
  .بقُر الوحشِ وما جرى جمراها لسرعتها ، وإما أرواح املؤمنني يعين املذكورين يف مجيع القسم 

  فصل يف تدبري املالئكة
وقتادة ، وغريمها إىل اهللا تعاىل ، ولكن ملَّا : نزوهلا باحلاللِ ، واحلرام ، وتفصيله قال ابن عباس : » َتْدبِْيُر املَالِئكَة « 

]  ١٩٤،  ١٩٣: الشعراء [ } َنَزلَ بِِه الروح األمني على قَلْبَِك { : الئكةُ ُسمِّيت بذلك ، كما قال تعاىل أنزلت امل
جربيل نزَّلُه على قلب حممٍد صلى اهللا : يعين ]  ١٠٢: النحل [ } قُلْ نَزَّلَُه رُوُح القدس ِمن رَّبِّكَ { : ، وقوله تعاىل 

  .الذي أنزلُه  عليه وسلم واهللا سبحانه وتعاىل هو
، هي املالئكة وكلَّت بِتْدبِْيرِ أحوال أهلِ األرض يف الرياح » فاملُدبِّراتِ أْمراً « : وروى عطاء عن ابن عباس 

  .واألمطار ، وغري ذلك 
  :تدبري أمر الدنيا إىل أربعة : قال عبُد الرَّمحنِ بُن ساباط 

رَاِئيلُ ، وإسَْرافِْيل ، فأمَّا جِبْرِْيل ، فُموكَّلٌ بالرياح ، واجلنود ، وأمَّا جِبْرِيلِ ، ومِْيكَائِيلِ ، وملِك املوِت وامسه عِْز
يلُ ، فهو ِمْيكَاِئْيل ، فموكَّلُ بالقَطْرِ والنِّباِت ، وأمَّا ملُك املوِت فُموكَّلٌ بقبض األرْواحِ يف الربِّ والَبْحرِ ، وأما إْسَراِف

  .أقرُب من إسرافيل وبينه وبني العرش َخْمسمائِة عامٍ  ينزلُ باألمر عليهم ، وليس يف املالئكة
  .ُوكِّلُوا بأُمورٍ َعرَّفهُم اُهللا بَِها : وقيل 

  .أُموراً ، فإهنم يدبرون أُموراً كثرية؟ : ، ومل يَقُلْ » أْمراً « : ِلَم قَالَ : فإن قيل 
  .أن املراَد به اجلنُس ، فهو قائم مقام اجلمعِ : فاجلواُب 
  .أن يقسم مبا شاء من خلقه ، وليس لنا ذلك  -تعاىل  -هبا ، وهللا  -تعاىل  -هذه الكلمات أقسم اهللا  واعلم أنَّ

َيقُولُونَ أَإِنَّا لَمَْرُدوُدونَ ) ٩(أَْبصَاُرَها خَاِشَعةٌ ) ٨(قُلُوٌب َيْومَِئٍذ وَاجِفَةٌ ) ٧(َتْتَبعَُها الرَّاِدفَةُ ) ٦(َيْوَم َتْرُجُف الرَّاجِفَةُ 
فَإِذَا ) ١٣(فَإِنََّما ِهَي َزْجَرةٌ وَاِحَدةٌ ) ١٢(قَالُوا تِلَْك إِذًا كَرَّةٌ خَاِسَرةٌ ) ١١(أَإِذَا كُنَّا ِعظَاًما َنِخَرةً ) ١٠(ي الَْحاِفَرِة ِف

  ) ١٤(ُهْم بِالسَّاهَِرِة 



لُتْبَعثُنَّ ، لداللِة ما بعده : تقديرُه :  منصوٌب بفعلٍ مقدَّرٍ ، وهو جواُب القسمِ} َيْوَم تَْرُجُف الراجفة { : قوله تعاىل 
  .عليه 

أَإِذَا كُنَّا ِعظَاماً { : ألْسَت ترى أنه كاجلواب لقوهلم } أَإِذَا كُنَّا ِعظَاماً نَِّخَرةً { : ويدل عليه قوله تعاىل : قال الفرَّاُء 
  .؟ } أَإِذَا كُنَّا ِعظَاماً نَِّخَرةً { : ُنبعث؟ فاكتفى بقوله } نَِّخَرةً 

  .، ومها النَّفختاِن » الرَّاجفَِة « و » الرَّادفة « َينْفُْخَن يف الصُّورِ نَفَْخَتْينِ ، بدليل ذكر : وقال األخفُش والزجاُج 
ظرفاً للمضمر الذي هو لَُتْبَعثُنَّ ، وال يبعثون عند النفخة » َيْوَم تَْرجُف « كيف جعلت : فإن قلت : قال الزخمشريُّ 

  .األوىل؟ 
لتبعثن يف الوقت الواسع الذي تقع فيه النفختان ، وهم يبعثون يف بعض ذلك الوقت الواسع ، وهو : املعىن : لت ق

  .» الرَّاجِفَة « جعل حاالً عن } َتْتَبُعَها الرادفة { : وقت النفخة األخرى ودلَّ على ذلك أن قوله 
  .اذكر يوم ترجُف : العامل مقدر ، أي : وقيل 

  :هذا التقدير وجوٌه  ويف اجلواب على
  ] . ٢٦: النازعات [ } إِنَّ ِفي ذَِلَك لَِعْبَرةً { : قوله : أحدها 

  .واستقبحه أبو بكر بن األنباري ، لطول الفصل 
  .» قَْد « : مبعىن » َهلْ « ؛ ألن ]  ١٥: النازعات [ } َهلْ أََتاَك َحِديثُ موسى { : أنه قوله : الثاين 

  .إالَّ يف االستفهام على ما قال الزخمشري » قد « أنَّها ال تكون مبعىن » َهلْ أَتى « دَّم يف وهذا غلطٌ؛ ألنه كما تق
، فحذفت » الَيْوَم َتْرجُف الرَّاجفةُ َتْتبُعَها « : ، واألصل » الالُم « وإنَّما حذفِت » َتْتبُعَها « : أن اجلواب : الثالث 

املقدَّرة ، وبني الفعل املقسمِ عليه بالظرف ، » الالم « بعها للفصل بني ، ومل تدخل نون التوكيد على تت» الالَُّم « 
  ] . ١٥٨: آل عمران [ } ِإللَى اهللا ُتْحَشُرونَ { : ومثله 
  .َيْوَم تَْرجُف الرَّاجفةُ ، َتْتبُعَها الرَّادفةُ والنَّازعات : يف الكالم تقدمي ، وتأخري ، أي : وقيل 

  .فإذا هم بالساهرة والنازعات : قدمي ، والتأخري ، كأنه قاأل هو على الت: وقال أبو حامت 
  .وهذا خطأ؛ ألن الفاء ال يفتتح هبا الكالم : قال ابُن األنباريُّ 

  .َيْوَم َتْرجُف َرَجفَْت : ، أي » راجِفةٌ « منصوب مبا دلَّ عليه » َيْوَم « : وقيل 
« جيوز أن يكون حاالً من » َتْتبُعَها الرَّادفَةُ « : عت ، وقوله يوم ترجف خش: أي » خَاِشَعة « مبا دلَّ عليه : وقيل 

  .، وأن يكون مستأنفاً » الرَّاجِفَةُ 
  فصل يف تفسري اآلية

  .السَّاعة » الرَّادفة « أنَّ األرض تضطرب ، و : املُضطَرَِبةُ ، ومعناه : أي » الرَّاجِفَةُ « : قال عبد الرمحن بن زيد 
  .الصيحة : لةُ تتبعها الرادفة ، أي الزلز: وقال جماهٌد 

النفختان ، أمَّا األوىل فُتِمْيُت كُلَّ شيء بإذنِ : مها الصَّيحتان ، أي : ، وابن عباس واحلسن وقتادة  -أيضاً  -وعنه 
  .اهللا تعاىل ، وأمَّا الثانية فُتْحيِي كُلَّ شيٍء بإذن اهللا تعاىل 

  .» َختْينِ أْربُعونَ سنةً َبْيَن النَّفْ« : قال صلى اهللا عليه وسلم 
وذلك بعد [ الرجفة حني تنشقُّ السَّماُء ، وُتحْملُ األرُض واجلبالُ ، فُتَدكُّ دكَّةً واحدٍة » الرَّاجفَةُ « : وقال جماهد 

  ] .الرجفة حترك األرض والرادفة زلزلة أخرى تفين األرضني : الزلزلة وقيل 



، وليست الرجفة هناك من ]  ١٤: املزمل [ } َيْوَم َتْرُجُف األرض { :  احلركةُ ، قال تعاىل» الرَّجفَِة « وأصل 
أظهرت الصوت واحلركة ، ومنه ُسمِّيت : رجف الرَّعُد يرجف رجفاً ورجيفاً ، أي : احلركة فقط ، بل من قوهلم 

  .األراجيف الضطراب األصوات هبا ، وإفاضة النَّاس فيها 
  ] . ٧٨: األعراف [ } فَأََخذَْتُهُم الرجفة { : ، ومنه قوله تعاىل  الرجفة هذه منكرة يف السحاب: وقيل 

  .جاء بعده : أي : ردفُه : فكل شيء جاء بعد شيء آخر ، يقال : وأما الرادفة 
صفة القلوب ، وهو املسوغ » وَاجِفَة « ، و » وَاجِفَة « منصوب ب » يومئذ « مبتدأ ، و } قُلُوٌب { : قوله 

خربه ، وهو وخربه خرب األول ، ويف الكالم حذف » خَاِشَعة « مبتدأ ثاٍن ، و » أْبصاُرَها « ، و لالبتداء بالنكرة 
  .أبصار أصحاب القلوب : مضاف ، تقديره 

  .» َيْومَِئذ « : ؛ ألهنا ختصصت بقوله »قُلُوب « االبتداء ب : وجاز ذلك ، أي : قال ابن عطية 
  .ال يوصف به اجلثث :  خيصص اجلثث ، يعين بأن ظرف الزَّمان ال: ورد عليه أبو حيان 

  .اضطراب القلب : وَجَف َيجُِف وجِيفاً ، وأصله : اخلائفة الوجلة ، قاله ابن عباس ، يقال : » الواجِفة « و 
  ]املنسرح : [ قال قيس بن اخلطيم 

  أكَْباُدَنا ِمْن َوراِئهمْ َتجُِف... إنَّ َبنِي َجْحجََبى وأسرتَُهْم  -٥٠٨٨
. ١٨: غافر [ } إِِذ القلوب لََدى احلناجر { : زَائلةٌ عن أماكنها ، ونظريه : السديُّ  وقال  [  

  .وقال املؤرج ، قلقة مستوفزة ، مُرتكضةٌ غري ساكنة 
إذا خفق ، : وَجفَ القلب َيجُِف وجِيفاً : قلوب الكفَّار ، يقال : مضطربة ، واملعىن متقارب ، واملراد : وقال املربد 

  .بدل الفاء ، ومنه وجيف الفرس والنَّاقة يف العدوِ  -بالياء املوحدة  -وَجبَ َيجُِب َوجِْيباً : ل كما يقا
  .محل الدابة على السري السريع : واإلجياف 

[ } ِذلَّةٌ  َخاِشَعةً أَْبَصارُُهْم َتْرهَقُُهْم{ : مُْنكَِسرةٌ ذليلة من هول ما ترى ، نظريه : أي } أَْبصَاُرَها خَاِشَعةٌ { : قوله 
  ] . ٤٣: القلم 
إنكم ُتْبَعثُون ، قالوا منكرين متعجبني : يقول هؤالء املكذِّبون املنِكُرونَ للبعث إذا قيل هلم : أي } َيقُولُونَ { : قوله 

} َخلْقاً َجدِيداً  أَإِنَّا لََمْبعُوثُونَ{ : أُنَردُّ بعد موتتنا إىل أول األمر ، فنعود أحياء ، كما كنا قبل املوت؟ وهو كقوهلم : 
  ] . ٤٩: اإلسراء [ 

رجع يف حافرته ، مث يعرب عن : اليت يرجُع اإلنسان فيها من حيث جاء ، يقال : » احلافرة « } ِفي احلافرة { : قوله 
  ]الوافر : [ الرجوع يف األحوال من آخر األمر إىل أوله؛ قال 

   من َسفٍه وَعارَِمعاذَ اِهللا... أَحاِفرةً َعلى َصلعٍ وَشْيبٍ؟  -٥٠٨٩
  .أأرجُع ما كنت عليه يف شبايب مع الغزلِ والصبا بعد أن شبت وصلعت؟ : يقول 

  .أنَّ اإلنسان إذا رجع يف طريقه أثرت قدماه فيها حفراً : وأصله 
  .أَنْحَيا بعد أن منوت؟ : مثل ملن يرد من حيث جاء ، أي } ِفي احلافرة { : وقال الراغُب ، يف قوله تعاىل 

  .يف القبور : أِئنَّا ملردودون وحنن يف احلافرة؟ أي : ، األرُض اليت ُجعلْت قُبورُهْم فيها ، ومعناه » احلَافرة « : يل وق
  :هرم لقوله تعاىل : رجع الشيخ إىل حافرته ، أي : على هذا يف موضع احلال ، ويقال » يف احلافرة « : وقوله 

  ] . ٧٠: النحل [ } عمر َوِمنكُم مَّن ُيَردُّ إىل أَْرذَلِ ال{ 
  .ال يزول حافره ، أو ينقد مثنه : ملا يباع نقداً ، وأصله من الفرس إذا بيع ، فيقال » النقد عند احلافرة « : وقوهلم 



  .تآكل األسنان ، ود حفر فوه حفراً ، وقد أحفر املهر لألثناء واألرباع : واحلفر 
، كقوله » احملفورة « : ي األرض اليت حتفر قبورهم فيها فهي مبعىن ، وه» مفعولة « : مبعىن » فاعلة « : واحلافرة 

  .أِئنَّا ملردودون يف قبورنا : ، واملعىن ]  ٧: القارعة [ } ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة { ، و ]  ٦: الطارق [ } مَّآٍء َداِفقٍ { : تعاىل 
  .ذاتُ حفر : على النسب ، أي : وقيل 
احلافرة : هنا مستقر احلوافر ، كما مسِّيت القدم أرضاً؛ ألهنا على األرض ، لقوهلم ُسمِّيت األرض احلافرة؛ أل: وقيل 

  .منشي أحياء على أقدامنا ، ونطأ هبا األرض : القدم أي : مجع حافرة مبعىن 
  .هي أول األمر : وقيل 

  ]السريع : [ أي يف أول الّسوم؛ وقال الشاعر » النقد يف احلافرة « : ويقول التجار 
  حَتَّى ُيَردَّ النَّاسُ يف احلَاِفرَْه... آلَْيُت ال أْنَساكُم فاْعلَُموا  -٥٠٩٠

  .» تلك إذا كرَّه خاسرة « : ، وقرأ » النَّار « احلافرة : وقال ابن زيٍد 
  .هي اسم من أمساء النار : وقال مقاتلٌ وزيُد بن أسلم 

حفرت أسنانه : يَّرت وأنتنت بأجساِد موتاها ، من قوهلم األرض اليت تغ: احلافرة يف كالم العرب : وقال ابُن عبَّاسٍ 
مبحذوف على أنه : ، أو » مردودون « دكها الوسُخ من باطنها وظاهرها ، وجيوز تعلقه ب : تآكلت ، أي : ، أي 
  .حال 

  فصل يف تفسري اآلية
  .هذه األحوال املتقدمة هي أحوال القيامة عند مجهور املفسرين : قال ابن اخلطيب 

» املُدبِّرات « بنزعِ القوسِ ، و » النَّازعات « هذه األحوال ليست هي أحوال القيامة؛ ألنه فسَّر : ال أبو مسلم وق
هي خيلُ املشركني ، وكذلك » الرَّاجفَة « : باألمور اليت حتصل أدبار ذلك الرمي ، والعدو ، مث بىن على ذلك فقال 

غزوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسبقت إحدامها األخرى ، ، ومها طائفتان من املشركني » الرَّادفة « 
َينظُُرونَ إِلَْيَك َنظََر { : والقلوب الواجفة ، هي القلقةُ ، واألبصار اخلاشعة ، هي أبصار املنافقني ، كقوله تعاىل 

هنا اضطربت قلوب املنافقني ملَّا جاء خيل العدو ترجف؛ أل: ، كأنَّه قيل ]  ٢٠: حممد [ } املغشي َعلَْيِه ِمَن املوت 
نرجع إىل الدنيا حىت نتحّمل : أي » أِئنَّا ملردودون ِفي احلَاِفَرِة « : خوفاً ، وخشعت أبصارهم جُْبناً وَضْعفاً مث قالوا 

 ، فأول هذا الكالم حكاية حلال من غزا رسول اهللا» ِتلَْك إذا كَرَّة َخاسِرةٌ « : وقالوا أيضاً . هذا اخلوف ألجلها 
صلى اهللا عليه وسلم من املشركني ، وأوسطه حكاية حلال املنافقني ، وآخره حكاية لكالم املنافقني يف إنكار احلشر ، 

  .} فَإِنََّما ِهَي َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ فَإِذَا ُهم بالساهرة { : أجاب عن كالمهم بقوله تعاىل  -تعاىل  -مث إنه 
  .، وإن كان على خالف قولِ اجلمهور وكالم أيب مسلم حمتملٌ : قال ابن اخلطيب 

  .} أَإِذَا كُنَّا ِعظَاماً نَِّخَرةً { : قوله تعاىل 
  .بألف » َناخَِرةً « : قرأ األخوان وأبو بكر 

  .بُدونَِها » َنِخرة « : والباقون 
  .ة ملن كان فيه غريزة أو كالغريز» فعل « فاعل ملن صدر عنه الفعل ، و » َحاِذرٍ ، وَحِذر « ومها ك 

  .بالية : ناِخَرة ، وِخنَرة مبعىن : وقيل 
  .أي بلي وتفتَّت  -بالكسر  -َنِخر العظم : يقال 
  .ينخر فيها دائماً : صارت الريح َتْنَخر فيها ، أيك تصوت ، وَنخَِرةٌ أي : َناِخرةٌ ، أي : وقيل 



  .متآكلة : بالية ، وخنرة : ناخرة ، أي : وقيل 
  .البالية : اليت مل تنخر بعد ، والنَّخرةُ : النَّاخرة : وعن أيب عمرو 

  .البالية اليت تعفّنت : املصوت فيها الريح ، والنَّاخرة : النَّاخرةُ : وقيل 
أبلغ من فاعل ، « فَِعل » طمع ، فهو طَِمٌع وطَاِمع ، و : َنِخَر العَظُْم فهو َنِخٌر ونَاِخٌر ، كقولك « : قال الزخمشري 

  .» البايل األجوف الذي مترُّ فيه الريح ، فيسمع له خنري وقد قُرئ هبما ، وهو 
  ]الطويل : [ ومنه قول الشاعر 

  قَوارِيُر يف أْجواِفَها الرِّيُح تَْنخُُر... وأْخلَْيُتَها ِمْن ُمخَِّها فكَأنََّها  -٥٠٩١
  ]الرجز : [ وقال الرَّاجز لفرسه 

  َيهُولنَك ُرُءوسٌ َناِدرَْهوال ... أقِْدْم َسجاجِ إنَّها األسَاوَِرْه  -٥٠٩٢
  ثُمَّ َتُعودُ َبْعَدَها يف احلَاِفرَْه... فإنََّما قَْصُرَك تُْرُب السَّاِهَرْه 

مقدم أنف الفرس ، : شدة هبوهبا ، والنُّْخَرةُ أيضاً  -بضم النون  -وُنْخرةُ الريح ... ِمْن َبْعِد َما كُنت ِعظَاماً َناِخَرْه 
  .مقدم أنفه : هشم خنرته ، أي : ال واحلمار ، واخلنزير ، يق

  .إذَا كُنَّا كذا ُنردُّ وُنبَعثُ : منصوبٌ ُمبْضَمرٍ ، أي » إذَا « و 
  .} قَالُواْ ِتلَْك إِذاً كَرَّةٌ َخاسَِرةٌ { : قوله تعاىل 

ذاُت خسراٍن ، :  صفة ، أي» خاسرة « خربها ، و » كَرَّةٌ « مبتدأ هبا إىل الرَّجفِة والردة يف احلافرة ، و » تلك « 
إن كان رجوعنا إىل القيامة حقاً ، فتلك الرجعة رجعة : أو أسند إليها اخلسار جمازاً واملراد أصحاُبها ، واملعىن 

  .فإهنا حرف جواب وجزاء عند اجلمهور » إذن « ، وهذا أفادته ] خائبة [ خاسرة 
  .قد ال تكون جواباً : وقيل 

  .ليست كائنة : اذبة ، أي مبعىن ك» خاسرة « أن : وعن احلسن 
  .خاسرةٌ على من كذَّب هبا : وقال الربيع بن أنس 

  .َيرَْبحُ صاحبها : ِتَجارةٌ راحبةٌ ، أي : أْهلَُها خاسرون ، كقولك : كَرَّةُ ُخسران ، واملعىن : وقيل 
الوا هذا ألنَُّهم أوعدُوا بالنار لئن رجعنا أحياًء بعد املوت لنحشرن بالنَّار ، وإنَّما ق: وقال قتادة وحممد بن كعب أي 

  .كرَُّه ، وكَرَّ بنفسه ، يتعدى وال يتعدَّى : ، يقال » الرجوع « : » الكَرُّ « ، و 
  .الكرَّات : املرَّةُ ، اجلمع : والكَرَّةُ 

  .ال حتسبوا تلك الكرَّة صعبة على اهللا تعاىل : ضمري الكرة ، أي } فَإِنََّما ِهَي { : قوله 
  .؟ «فإمنا هي » : مب يتعلق قوله : فإن قلت « : شري قال الزخم

  .ال تستصعبوها فإمنا هي زجرة واحدة ، يعين بالتعلُّق من حيث املعىن ، وهو العطف : مبحذوف ، معناه : قلت 
  .املفاجأة والسبب هنا واضحان « فإذَا ُهْم » : وقوله 

« بالساهرة » اخلالئق أمجعون ، : أي « فإذا ُهمْ » الواحدة يف النَّفخِة : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما : والزجرة 
  .على وجه األرض من الفالة ، وصفت مبا يقع فيها ، وهو السهر ألجل اخلوف : أي 

  .جارية املاء ، ويف ضدها نائمة : أي » عني ساهرة « : ألن السراب جيري فيها من قوهلم : وقيل 
: من قوهلم ] البيضاء املستوية ، مسيت بذلك؛ ألن السراب جيري فيها  األرض: والساهرةُ « : قال الزخمشري [ 

  ]الطويل : [ جارية املاء ، ويف ضدِّها نائمة؛ قال األشعثُ بن قيسٍ : أي : عني ساهرة 



  ألقْطَارَِها قْد ُجبُْتَها ُمتلثِّماً... وَساِهرٍة ُيْضِحي السَّراُب ُمَجلِّالً  -٥٠٩٣
  ]الوافر : [ ف اهللكة انتهى؛ وقال أميَّةُ ساكنها ال ينام خو: أي 

  وَما فَاُهوا به هلُُم ُمِقيُم... وِفيَها لَْحُم َساهِرٍة وَبْحرٍ  -٥٠٩٤
  ]الكامل : [ حلم حيوان أرض ساهرة؛ وقال أبو كبري اهلذيلُّ : يريد 

  مِوَعِميَمَها أْسداُف لْيلٍ ُمظِْل... َيْرتْدنَ َساِهرةً كَأنَّ َجِميمَها  -٥٠٩٥
  .هي وجه األرض : وقال الراغب 

  .أرض القيامة ، وحقيقتها اليت يكثر الوطء هبا ، كأنَّها سهرت من ذلك : وقيل 
  .عرقان يف األنف : واألسهران 
  ]البسيط : [ غالُف القمر الذي يدخل فيه عند كسوفه؛ قال : والساهور 
  أْو ُشقَّةٌ خَرجْت ِمْن َبطْنِ َساُهورِ. ...  -٥٠٩٦

  ]الكامل : [ وقال أمية بن أيب الصلت . هذه املرأة مبنزلة قطعة القمرِ  :أي 
: السَّاهرة » : قال  -رضي اهللا عنهما  -وروى الضحاك عن ابن عباس ... قََمٌر وَساُهوٌر ُيسلُّ وُيْغَمُد  -٥٠٩٧

  .« أرض من فضٍَّة مل ُيْعَص اُهللا عليها مُْنذُ َخلقَها 
  .م القيامة أرض جيددها اهللا يو: وقيل 
اسم األرض السابعة يأيت اهللا هبا ، فيحاسب عليها اخلالئَق ، وذلك حني تبدَّلُ األرض غري األرض : السَّاهرة : وقيل 

.  
  .« الشَّام » أرُض : السَّاهرة : وقال الثَّوري 

  .جبلُ بيتِ املقدسِ : وقال وهُب بن منبه 
أرَحيا » ، وهو الصقع الذي بني جبل « الشام » من األرض بعينه ، ب  إنَّه اسم مكان: وقال عثمانُ بُن أيب العاتكِة 

  .ُميدُّه اهللا كيف يشاء « حسَّان » وجبل « 
  .ساهرة؛ ألنَُّهم ال ينامون عليها حينئذ : فإذا هؤالِء الكُفَّار يف جهنَّم ، وإنَّما قيل هلا : هي جهنَّم ، أي : وقال قتادةُ 

  .يوقفون بأرض القيامة ، فيدوم السهر حينئذ : صحراء على شفريِ جهنَّم ، أي ال: السَّاهرة مبعىن : وقيل 

فَقُلْ َهلْ ) ١٧(اذَْهبْ إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى ) ١٦(إِذْ َناَداُه َربُُّه بِالَْوادِ الُْمقَدَّسِ طًُوى ) ١٥(َهلْ أََتاَك َحِديثُ مُوَسى 
ثُمَّ ) ٢١(فَكَذََّب َوَعَصى ) ٢٠(فَأََراهُ الْآَيةَ الْكُْبَرى ) ١٩(َيكَ إِلَى رَبَِّك فََتْخَشى َوأَْهِد) ١٨(لََك إِلَى أَنْ َتَزكَّى 

إِنَّ ِفي ) ٢٥(فَأََخذَُه اللَُّه َنكَالَ الْآِخَرِة َوالْأُولَى ) ٢٤(فَقَالَ أََنا رَبُّكُُم الْأَْعلَى ) ٢٣(فََحَشَر فََناَدى ) ٢٢(أَدَْبَر َيسَْعى 
  ) ٢٦(ِعْبَرةً ِلَمْن َيْخَشى ذَِلَك لَ

: قد جاءك وبلغك ، وهذه تسليةٌ للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، أي : أي } َهلْ أََتاكَ َحِديثُ موسى { : قوله تعاىل 
  .أنَّ فرعون كان أقوى من كفار عصرك ، ثُمَّ أخذناه وكذلك هؤالء 

  .ربك به ، فإنَّ فيه ِعْبَرةً ملن خيشى ما أتاك ، ولكِّي أخ: أي » ما « : مبعىن » َهلْ « : وقيل 
ألْيَس قَْد أتَاَك حديثُ موسى ، هذا إن كان قد : حيتملُ أن يكون معناه » َهلْ أَتاَك « : قوله : وقال ابُن اخلطيبِ 

دم الكالم أنا أخربك وتق: أي » َهلْ أتَاَك « : أتاه ذلك قبل هذا الكالم ، أمَّا إن مل يكن قد أتاه ، فقد جيوز أن يقال 
  .على موسى وفرعون فإنَّ فيه عربة ملن خيشى 



؛ الختالف وقتيهما ، وتقدم اخلالف بني القراء يف »أتاك « ال ب » حديث « منصوب ب } إِذْ نَاَداهُ َربُّهُ { : قوله 
  ] . ١٢: طه [ يف سورة » طَُوى « 
  .املَُبارُك املُطَهَّر : » الوادي املقدس « و 

» ُعَمُر « ، كما عدل » طاو « وهو معدولٌ ، من : ، قال » مصر « و » املدينة « واد بني » وى طُ« : قال الفراء 
  .» عامر « من 

  .» عمر ، وزفر « هو ذكر ، ومن مل يصرفه جعله معدوالً ك : َمْن صرفه قال : قال الفراء 
» فاعل « جد له امساً من الواو والياء عدلَ من مل أ: أي » والصَّرفُ أحبُّ إيلَّ إذا مل أجد يف املعدول نظرياً « : قال 
  .غري طُوى » فَُعل « إىل 

  .قاله ابن عباس [ اذهب يا رجل إىل فرعون ، : يا رجل ، بالعْبرَانيَِّة ، فكأنَّه قيل : معناه » طوى « : وقيل 
بعد طوّي ، أي بعد جئتك : ؛ ألنك تقول ] ناداه بعد طوّي من الليل اذهب إىل فرعون : أي : الطوى : وقيل 

  .ساعة من الليل 
  .أي بُورَِك فيِه مرَّتْينِ » بالَواِد املُقدَّسِ طُوى « معناه : وقيل 
  .جيوز أن يكون تفسرياً للنداء ، ناداه اذهب ، وجيوز أن يكون على إضمار القول } اذهب { : قوله 
  .ن اذهب أ: أن اذهب ، ويدل له قراءة عبد اهللا : هو على حذف ، أي : وقيل 

  .ناداه ربُّه بكذا : هذه الظَّاهرة أو املقدرة ، حيتملُ أن تكون تفسريية ، وأن تكون مصدرية ، أي » أن « و 
  .أي جتاوز القدر يف العصيان » اذهب إىل فرعون إنه طغى « 

  .ومل ُيبيُِّن أنَّه طَغى يف أيِّ شيٍء : قال ابُن اخلطيب 
  .كفر به تكبَّر على اهللا تعاىل ، و: فقيل 
  .تكبَّر على اخللقِ واْستعَبدُهْم : وقيل 

  .» مهدان « كان فرعون علجاً من : روي عن احلسن قال 
ذو ظفر ، : ، يقال له » أصبهان « كان من أهل  -أيضاً  -وعن احلسن » إصطخر « كان من أهل : وقال جماهد 

  .طوله أربعة أشبارٍ 

  .خرب مبتدأ مضمر } َهل لََّك { : قوله 
هل : هل لك سبيل إىل التزكية ، ومثله : متعلِّق بذلك املبتدأ ، وهو حذفٌ سائغٌ ، والتقدير } إىل أَن تزكى {  و

  ]الطويل : [ هل لك رغبة يف اخلري؛ قال : لك يف اخلري ، تريد 
  َبِصٌري بَِما أعَْيا النِّطاِسيَّ ِحذَْيمَا... فََهلْ لَكُم ِفيَها إيلَّ فإنَّنِي  -٥٠٩٨

  .» إىل « أدعوك ، جاء ب : ملَّا كان املعىن : ل أبو البقاء وقا
  .هل ترغب فيه وهل ترغب إليه؟ : هل لك يف كذا ، هل لك إىل كذا كما تقول : يقال : وقال غريه 

  .هل لك إىل أن تزكَّى حاجة : املبتدأ حمذوف يف اللفظ ، مراد يف املعىن ، والتقدير : قال الواحدي 
يف السورة حتتها ، » َتصدَّى « واألصل تتزكى ، وكذلك » تزكَّى « بتشديد الزاي من : ثري وقرأ نافع وابن ك

  .حذفوا ، حنو تنزل ، وتقدَّم اخلالف يف أيتهما احملذوفة : أدغما ، والباقون : فاحلرميان 
  فصل يف تفسري اآلية

  . ُتْسِلم فتطهُر من الذُُّنوبِ: أي » َهلْ لََك إىل أنْ َتزكَّى « معىن 



  .هل لك إىل أن تشهد أن ال إله إال اهللا  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 
  .ختافُه وتتقيه : أي » أْهديَك إىل ربِّك فَتْخَشى « و 

ذكر له أشياء  -عليه الصالة والسالم  -ملَّا نادى موسى  -تعاىل  -سائر اآليات تدل على أنه : قال ابن اخلطيب 
ِلنُرَِيكَ { : إىل قوله ]  ١٢،  ١١: طه [ } ُنوِدَي ياموسى إين أََناْ رَبَُّك { : » طه « سورة كثرية ، كقوله تعاىل يف 

. ٢٤،  ٢٣: طه [ } ِمْن آَياِتَنا الكربى اذهب إىل ِفْرَعْونَ إِنَُّه طغى   [  
، ] ال كل ما ناداه به [ داه به أنه من مجلة ما نا] » اذَْهْب إىل ِفرَعْونَ إنَّه طََغى « :  -هاهنا  -قوله تعاىل [ فدلَّ 

وأيضاً فليس الغرض أنَّه صلى اهللا عليه وسلم كان مبعوثاً إىل فرعون فقط بل إىل كل من كان يف الطور ، إالَّ أنَّه 
  .خصَّه دعوته جاريةٌ جمرى دعوِة كُلِّ القَْومِ 

  فصل يف كالم املعتزلة
خيلق فعل العبد ، فإن هذا استفهام على سبيل التقرير ،  -تعاىل  - متسَّك املعتزلة هبذه اآلية يف إبطال القول بأن اهللا

  .ال نقلب الكالم حجةً على موسى  -تعاىل  -لك سبيل إىل أن تزكَّى ، ولو كان ذلك بفعل اهللا : أي 
  .ما تقدَّم يف نظائره : واجلواب 

إىل فرعون ، قال  -عليه الصالة والسالم  -ملَّا بعث اهللا تعاىل موسى « : حكى القرطيبُّ عن صخرِ بنِ جويرية قال 
يا رب ، وكيف أذهب : ، ولن يفعل ، فقال « وأْهديكَ إىل ربِّك فَتْخَشى » : إىل قوله « اذَْهبْ إىل ِفْرَعونَ » : له 

ر ألفاً إليه أن امض إىل ما أمرَت به ، فإنَّ يف السماء اثين عش -تعاىل  -إليه ، وقد علمت أنه ال يفعل ، فأوحى اهللا 
  .» ملك ، يطلبون علم القدرة ، فلم يبلغوه ، ومل يدركوه 

معطوف على حمذوف ، يعين فذهب فأراه ، كقوله : » فأراه « يف » الفاء « } فَأََراُه اآلية الكربى { : قوله تعاىل 
  .فضرب فانفجرت : أي ]  ٦٠: البقرة [ } اضرب بَِّعَصاَك احلجر فانفجرت { : تعاىل 

  .العالمة العظمى ، وهي املعجزة : يف اآلية الكربى ، أي واختلفوا 
  .هي العصا : فقيل 
  .اليُد البيضاُء تبْرُق كالشَّْمسِ ، قاله مقاتل والكليب : وقيل 

قول عطاء وابن عباس؛ ألنَّه ليس يف اليد إال انقالب لوهنا ، وهذا كان حاصالً يف العصا؛ ألنَّها ملَّا انقلبت : واألول 
فال بد وأن يتغيَّر اللون األول ، فإذن كل ما يف اليد ، فهو حاصل يف العصا ، وأمور أخر ، وهي احلياة يف حّية ، 

اجلرم اجلمادي ، وتزايد األجر إليه ، وحصول القدرِة الكبرية والقُوَّة الشديدة ، وابتالعها أشياء كثرية ، وزوال 
عظمت ، وزوال ذلك اللون والشكل اللذين صارت العصا هبما احلياة ، والقدرة عليها ، وبقاء تلك األجزاء اليت 

  .حيَّة ، وكلُّ واحٍد من هذه الوجوه كان معجزاً مستقالً يف نفسه ، فعلمنا أن اآلية الكربى هي العصا 
  .هي جمموع العصا واليد : وقال جماهد 

  .مجيع آياته ومعجزاته : فلق البحر ، وقيل : وقيل 
  .ربَّه تبارك وتعاىل » عصى « ب بَِنبِيِّ اهللا موسى و كذَّ: أي } فَكَذََّب { 

  .؟ »فكذب وعصى « : كل من كذَّب اهللا فقد عصى ، فما فائدة قوله : فإن قيل 
  .كذَّب بالقول ، وعصى بالتمرد والتجرب : فاجلواب 

  .يعملُ بالفساد يف األرض : أي } ثُمَّ أَدَْبَر يسعى { 
  .يعمل يف نكاية موسى : وقيل 



  .هارباً من احليَّة » أْدَبَر َيْسَعى « : قيل و
إن شاء يفعل ، : أقبل يفعل كذا ، يعين : أقبل يسعى ، كما يقالُ : أي » أدَْبَر َيسَْعى « معىن : قال ابن اخلطيب 

  .لئالَّ يوصف باإلقبَالِ » أقبل « موضع » أدبر « فموضع 
  .فحشر قومه فناداهم : فعل ذلك ، أو يكون التقدير : املراد  مل يذكر مفعوالمها ، إذ} فََحَشَر فنادى { : قوله 

  .تفسري للنِّداء » فَقَالَ « : وقوله 
مجع : ، أي » حشر « فنادى فحشر؛ ألنَّ النداء قبل احلشر ، ومعىن : يف الكالم تقدمي وتأخري ، أي : وقيل 

  .السَّحرة ، ومجع أصحابه لَيْمَنُعوُه من احليَّة 
  .املعارضة : » السََّحرةُ « وده للقتال ، واحملاسبة ، و مجع جن: وقيل 
  .قال هلم بصوٍت عالٍ : أي » فنادى « َحَشَر النَّاس للُُضور : وقيل 

  .ال ربَّ فوِقي : أي } أََناْ رَبُّكُُم األعلى { 
  .أمر منادياً ينادي فنادى يف النَّاس بذلك : وقيل 
  .قام فيهم خطيباً فقال ذلك : وقيل 
} َما َعِلْمُت لَكُْم مِّْن إله غَْيرِي { كلمته األوىل : ابن عباس ، وجماهٍد ، والسديِّ ، وسعيد بن جبري ، ومقاتلٍ  وعن

  .} أَنا ربُّكُم األْعلَى { : واألخرى ]  ٣٨: القصص [ 
  .رة فعذبه بكلمتيه أمهله يف األوىل ، مث أخذه يف اآلخ: كان بني الكلمتني أربعون سنة ، واملعىن : قال ابُن عباس 

أنه ال جيوز أن يعتقد اإلنسانُ يف نفسه كونه خالقاً للسماوات » طه « واعلم أنَّا بينَّا يف سورة : قال ابن اخلطيب 
واألرض واجلبال والنبات واحليوان ، فإنَّ العلَم بفساِد ذلك ضروريٌّ ، فمن تشكك فيه كان جمنوناً ، ولو كان 

ليس : بعثة الرسل إليه ، بل الرَّجل كان دهرياً منكراً للصَّانع واحلشر والنشر ، وكان يقول جمنوناً ملا جاز من اهللا 
، مبعىن مربيكم واملُحسُن إليكم ، وليس للعامل إله حىت يكون له عليكم أمرٌ » فأَنا ربُّكم « ألحٍد أمٌر وال هنيٌ إالَّ يل 

  .، أو هنٌي ، أو يبعث إليكم رسوالً 

د كان األليق به بعد ظهور خزيه عند انقالب العصا حية أال يقول هذا القول؛ ألن عند ظهور وق: قال القاضي 
فدلت هذه اآلية أنَّه يف ذلك الوقت صار كاملعتوه » أَنا ربُّكم األْعلَى « : الداللة واملعجزة ، كيف يليق أن يقول 

  .الذي ال يدري ما يقول 
نكل : جيوز أن يكون مصدر األخِذ ، والتجوز إما يف الفعل ، أي } اآلخرة واألوىل فَأََخذَُه اهللا َنكَالَ { : قوله تعاىل 

ألجلِ نكالِه ، : أخذه أخذ نكالٍ ، وجيوز أن يكون مفعوالً له ، أي : باألخِذ نكال اآلخرة ، وإما يف املصدر ، أي 
  .ويضعف جعله حاالً لتعريفه ، وتأويله كتأويل جهدك وطافتك ، غري مقيس 

قاله الزَّخمشريُّ ، . نكال اآلخرة ] به [ نكل اهللا : أن يكون مصدراً مؤكِّداً ملضمون اجلملة املتقدِّمة ، أي  وجيوز
  .وجعله كوعد اهللا ، وصبغة اهللا 

  .فأخذه اهللا بنكال اآلخرة ، فلمَّا ُنزَع اخلافُض ُنِصَب : ُنِصَب بَنْزعِ حرف الصِّفة ، أي : وقيل : وقال القرطيبُّ 
َنكَل فالنٌ بفالِن ، إذا أحلقُه ُعقوبة ، : عقوبة له حىت يعترب ، يقال : اسم ملا جعل نكاالً للغري ، أي : كال والن

مبنزلة : ، والنكال » املزمل « القيد وقد مضى يف سورة : والكلمة من االمتناع ، ومنه النُّكُول عن اليمني ، والنكل 
  .التنكيل ، كالسالم مبعىن التسليم 

َما َعِلْمُت لَكُمْ { : ، واألوىل » أَنا ربُّكُم األْعلَى « : إمَّا الدَّاران وإمَّا الكلمتان واالخرة قوله : رة واألوىل واآلخ



  .كما تقدم فحذف املوصول للعلم به ]  ٣٨: القصص [ } مِّْن إله غَْيرِي 
  فصل يف تفسري اآلخرة واألوىل

  .تقدَّم مها الكلمتان كما : اآلخرة واألوىل : قيل 
  .هو أن أغرقُه يف الدَّنَيا وعذّبه يف اآلخرة : » نكال اآلخرة واألوىل « : وقال احلسُن وقتادةُ 

  .واألوىل تكذيبه مبوسى عليه الصالة والسالم } أَنا ربُّكُم األْعلَى { : اآلخرةُ قوله :  -أيضاً  -وروي عن قتادة 
فَأََراهُ اآلية الكربى فَكَذََّب وعصى ثُمَّ أَدَْبَر يسعى { : قال  -تعاىل  -وهذا كأنَّه هو األظهُر؛ ألنَّه : قال الفقال 

  .} فَأََخذَهُ اهللا َنكَالَ اآلخرة واألوىل { : فذكر القصتني ، مث قال } فََحَشَر فنادى فَقَالَ أََناْ رَبُّكُمُ األعلى 
  .أنَّه عاقبه على هذين األمرين : فظهر أنَّ املراد 

  :ختم هذه القصة بقوله  -تعاىل  -مثَّ إنَّه 
  .، إنَّ فيما قصصنا عليك اعتباراً وعظةً ملن خياف } إِنَّ ِفي ذَِلَك لَعِْبَرةً لَِّمن خيشى { 

وَالْأَْرضَ ) ٢٩(َوأَغْطََش لَْيلََها َوأَْخَرجَ ُضَحاَها ) ٢٨(َرفََع َسْمكََها فََسوَّاَها ) ٢٧(أَأَْنُتْم أََشدُّ َخلْقًا أَمِ السََّماُء َبَناَها 
  ) ٣٣(مََتاًعا لَكُْم َولِأَْنَعاِمكُْم ) ٣٢(وَالْجِبَالَ أَْرَساَها ) ٣١(أَخَْرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها ) ٣٠(َبْعَد ذَِلَك َدَحاَها 

  .م أم السماُء؟ أخلقكم بعد املوت أشدُّ يف تقديرك: ، أي » مكّة « أهل : ، يريد } أَأَنُتْم أََشدُّ َخلْقاً { : قوله 
لََخلُْق السماوات { : فمن قدر على خلقِ السَّماء على عظمها ، وعظم أحواهلا ، قدر على اإلعادة ، وهذا كقوله 

  ] . ٥٧: غافر [ } واألرض أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ الناس 
َخلََق السماوات واألرض أََولَْيسَ الذي { : واملقصود من اآلية االستدالل على منكري البعث ، ونظريه قوله تعاىل 

  ] . ٨١: يس [ } بِقَاِدرٍ على أَن َيْخلَُق ِمثْلَُهم 
  .التقريع والتوبيخ : ومعىن الكالم 

بيان لكيفية خلقه « َبَناَها « » ، وقوله » أنتم « عطف على » أم السَّماَء بَناَها « : مث وصف تعاىل السماء ، فقال 
أَآِلهَُتَنا خَْيٌر { : « الزخرف » يف  -تعاىل  -واالبتداء مبا بعدها ، ونظريه قوله ، « السَّماِء » إياها ، فالوقف على 

  ] . ٥٨: الزخرف [ } أَْم ُهَو 
  .« االرتفاع » : « والسَّْمك » مجلة مفسرة لكيفية البناء ، « َرفََع َسْمكَها » : وقوله 

  .« رفيعاً  جعل مقدار ذهاهبا يف مسِت العلوِّ مديداً» : قال الزخمشريُّ 
ارتفع ُسُموكاً ، فهو قاصٌر ومتعدٍّ ، وبناء مسموك ، وسناٌم : رفعته يف اهلواء ، ومسك هو ، أي : وسكمُت الشيء 

امسك يف الّدمي ، : السماوات ويقال : عالٍ مرتفٌع ، ومساك البيت ما مسكته به ، واملسموكاُت : َساِمٌك َتاِمٌك ، أي 
  ]الكامل : [ جنم معروف ، ومها اثنان ، رامح وأعزل؛ قال الشاعر : اك اصعد يف الدرجة ، والسم: أي 

  َبْيتاً َدَعاِئُمُه اَعزُّ وأطَْولُ... إنَّ الذي َسمَك السَّماَء َبَنى لََنا  -٥٠٩٩
  .سقفها : أي « رفَعَ ْمسكَها » : وقال البغويُّ 

  فصل يف الكالم على هذه اآلية
ألنَّه : ، قال } أَأَنُتْم أََشدُّ َخلْقاً أَمِ السمآء َبَناَها { : هذا الكالم مت عند قوله تعاىل  :قال الكسائيُّ والفراء والزجاج 

  .، ومثل هذا احلذف جائز « اليت » فحذف « أم السماء اليت بناها » : من أصله السماء ، والتقدير 
وإذا ثبت جواز ذلك يف اللغة ، فنقول الرجل الذي جاءك عاقل ، : الرجل جاءك عاقل ، أي : يقال : قال القفالُ 



صفة ، مث « َبَناَها » : صلةٌ ملا قبله ، أنَّه لو مل يكن صلة لكان صفة فقوله « َبَناَها » : الدَّليل على أن قوله تعاىل : 
بينهما صفة ، فقد توالت صفتان ، ال تعلُّق إلحدامها باألخرى ، فكان جيب إدخال العاطف « َرفََع َسْمكَها » : قوله 

: صلةٌ للسَّماِء ، فكان التقدير « َبناَها » : ، وملَّا مل يكن كذلك ، علمنا أنَّ قوله « وأغطََش لْيلَها » : ، كما يف قوله 
  .، وهذا يقتضي وجود مساٍء ما بََناَها اُهللا ، وذلك باطل » أم السَّماء اليت بناَها 

  .ستوياً ، ال تفاوت فيه ، وال فطور ، وال شقوق َخلقَها َخلْقاً م: أي } فََسوَّاَها { : وقوله 
  فصل فيمن استدل باآلية على أن السماء كرة

ألنه لو مل تكن كرةً لكان بعُض جوانبها : واستدلُّوا هبذه اآلية على كوِن السَّماء كُرةً ، قالوا : قال ابن اخلطيب 
إلينا ، والبعض اآلخر أبعد ، فال حتصل التَّسويةُ  سطحاً ، والبعض زاويةً والبعُض خطًّا ، ولكان بعض أجزائه اقرب

  .ملا ثبت أنَّها حمدثةٌ ُمفتقِرةٌ إىل فاعل خمتار ، فأيُّ ضررٍ يف الدِّين ُيناِفي كوهنا كرة : احلقيقية ، ثُمَّ قالوا 

  ]املتقارب : [ غطَش الليلُ ، وأغطشته أنا؛ قال : أظلم بلغة أمنار ، يقال : أي . } َوأَغْطََش { : قوله تعاىل 
  فَلْيلُهم ُمدلَهِمٌّ غَِطْش... َعقْرُت لَُهْم َناقَِتي َموِهناً  -٥١٠٠

  .وليل أغطش ، وليلة غطشاء 
وأصله من األغطش ، وهو الذي يف عينه شبه عمش ، ومنه فالة غَطَْشى ال يهتدى فيها ، والتََّغاطُش : قال الراغب 

  .التَّعاِمي انتهى : 
الظُّلمة ، ورجل : فيه متعدٍّ والزمٍ ، فالَغطَُش والغََتُش » أفَْعلَ « ، ف » أظلم « ْيلُ قاصراً ك أغْطَش اللَّ: ويقال 

: [ غطشاُء ، وفالة غَطَْشى ال يهتدى هلا؛ قال األعشى : أعَْمى ، أو شبيهٌ به ، وقد غطش ، واملرأة : أغطش ، أي 
  ]املتقارب 
  ِة يُؤنِسُنِي صَْوُت قَيَّاِدهَا...  وَبْهَماَء باللْيلِ غَطَْشى الفَالَ -٥١٠١

جعلُه ُمظلماً ، وأضاف اللَّيل إىل السَّماء؛ ألنَّ الليل يكون بغروب الشمس ، : أي } َوأَغْطََش لَْيلََها { : ومعىن قوله 
  .جنُوُم اللَّْيلِ؛ ألنَّ ظهورها بالليل : والشمس تضاف إىل السماء ، ويقال 

ضحى مشسها ، وأضاف الليل والضحى هلا للمالبسة اليت بينها : ، فيه حذف ، أي } َها َوأَْخَرجَ ُضَحا{ : قوله 
  .وبينهما ، وإنَّما عبَّر عن النَّهارِ بالضحى؛ ألنَّ الضُّحى أكمل النَّهار بالنَّور والضَّوِء 

ن التأخري ، وال معارضة بينها وبني على باهبا م» َبْعَد « بسطها ، و : أي } واألرض بَْعَد ذَِلَك َدَحاَها { : قوله تعاىل 
  .خلق األرض غري مدحوة ، مث خلق السماء ، مث دحا األرض  -تعاىل  -آية فُصلت؛ ألنَّه 
  .منكٌر عند العلماء » قَْبلَ « : إنَّها مبعىن : وقول أيب عبيدة 

ا بسطه ، فهو من ذوات الواو إذ: إذا بسطه ، ودَحى َيدِحي َدْحياً : دحوتُ الشيء ادحوُه دْحواً : والعرب تقول 
  .والياء ، فيكتب باأللف ، والياء 

  .أدحو ، وأدحى النبساطه يف األرض : وقيل لعشّ النَّعامة 
  ]الوافر : [ وقال أمية بن أيب الصلت 

  فَُهْم قُطَّاُنَها حتَّى التَّنَاِدي... وَبثَّ اخلَلَْق ِفيَها إذْ َدحاَها  -٥١٠٢
  .ى َدَحى مبعىن سوَّ: وقيل 

  ]املتقارب : [ قال زيُد بُن عمرو بن نفيلٍ 
  لَهُ األْرضُ َتحِْملُ َصخْراً ِثقَاالً... وأْسلَْمُت وْجهِي ِلَمْن أْسلَمْت  -٥١٠٣



  َدَحاَها فلمَّا اْستََوْت َشدََّها بأيٍد وأْرَسى َعلَْيَها اِجلبَاال
  .ا بعده ، وهو املختار لتقدُّم مجلة فعلية على نصب األرض ، واجلبال على إضمار فعلٍ مفسَّر مب: والعامة 

ورفعهما احلسن ، وابن أيب عبلة ، وأبو حيوة وأبو السمال وعمرو بن عبيد ، برفعهما علىالبتداء ، وعيسى برفع 
  .فقط » األرض « 

  فصل
كان ، وكان خلق اهللا تعاىل الكعبة ووضعها على املاء على أربعة أر: قال  -رضي اهللا عنهما  -روي عن ابن عباس 

  .قبل أن خيلق الدُّنيا بألفي عام ، مث ُدحيِت األرض من حتت البيت 
واألرض مع ذلك دحاها ، : ، كأنَّه قال » مع « : هنا يف موضع » بَْعَد « وحكى القرطيب عن بعض أهل العلم أنَّ 

؛ »أنت أمحق ، وأنت بعد هذا سيِّئُ اخللقِ «  :، ومنه قوهلم ]  ١٣: القلم [ } عُُتلٍّ َبْعَد ذَِلَك َزنِيمٍ { : كقوله تعاىل 
  ]الطويل : [ وقال الشاعر 

  حَراٌم وإنِّي َبْعَد ذَاَك لَبِيُب... َعنِّي إلْيك فإنَّنِي : فَقُلت لََها  - ٥١٠٤
  .مع ذلك : أي 

: أي ]  ١٠٥: األنبياء [ } ذكر َولَقَْد كَتَْبَنا ِفي الزبور ِمن َبْعِد ال{ : كقوله تعاىل » قبل « : مبعىن » بعد « : وقيل 
  ]الطويل : [ من قبلِ الفرقان؛ قال أبو كثري 

  ِخراٌش وبَْعُض الشَّرِّ أهونُ ِمَن بعضِ... َحمْدُت إلَهِي َبْعَد ُعْروةَ إذْ َنَجا  -٥١٠٥
  .وزعموا أن خِراشاً جنا قبل عروة 

  .حرثها وشقَّها ، قاله ابن زيد » َدحاَها « : وقيل 
  .مهَّدها لألقوات ، واملعىن متقارب » حاَها َد« : وقيل 
  :فيه وجهان . } أَْخَرَج { : قوله 

  .أن يكون تفسرياً : أحدمها 
  .أن يكون حاالً : والثاين 

  :فيه وجهان : ؟ قلت »أخرج « فإن قلت هالَّ أدخل حرف العطف على : قال الزخمشري 
دها للسُّكَْنى ، مث فسَّر التَّمهيد مبا ال بد منه يف تأيت سكناها من بسطها ، ومهَّ: مبعىن » َدَحاَها « أن يكون : أحدمها 

  .تسوية أمر املأكلِ واملشربِ وإمكان القرار عليها 
[ } أَوْ َجآُءوكُمْ َحصَِرْت ُصُدورُُهْم { : ، كقوله تعاىل » قد « حاالً ، بإضمار » أْخَرج « أن يكون : والثاين 
  ] . ٩٠: النساء 

  .هو قول اجلمهور ، وخالف الكوفيون واألخفش » قد « إضمار واعلم أنَّ 
  .من األرض عيوهنا املتفجِّرة باملاء : ، أي } ِمْنَها َمآَءَها { : قوله 

أَنَّا { : النبات الذي يرعى ، واملراد مبرعاها ، ما يأكل النَّاُس واألنعاُم ، ونظريه قوله تعاىل : أي » َمْرَعاَها « و 
[ } مََّتاعاً لَّكُْم َوَألْنَعاِمكُمْ { : ، إىل قوله تعاىل ]  ٢٦،  ٢٥: عبس [ } آء َصّباً ثُمَّ َشقَقَْنا األرض شَقّاً َصَببَْنا امل

وقد ]  ١٢: يوسف [ } يَْرَتْع َوَيلَْعْب { : ، واستعري الرَّعي لإلنسان ، كما استعري الرَّتُع يف قوله ]  ٣٢: عبس 
املفعول « : عي ، والرعي يف األصل مكان أو زمان ، أو مصدر ، وهو هنا مصدر مبعىن ويرتع من الرَّ» نرتع « قُرئ 

  .، وهو يف حق اآلدميني استعارة » 



« : ، فانظر كيف دلَّ بقوله ]  ٣٠: األنبياء [ } َوَجَعلَْنا ِمَن املآء كُلَّ َشْيٍء َحيٍّ { : قال تعاىل : قال ابن قتيبة 
مجيع ما أخرجه من األرض قوتاً ، ومنها متاعاً لألنام من العشب ، والشجر ، والثمر ، على » َماءَها وَمْرعاَها 

  .واحلب والقضب ، واللباس ، والدواء ، حىت النار وامللح 
} ْم َنْحُن املنشئون أَفََرأَْيُتُم النار اليت ُتوُرونَ أَأَنُتْم أَنَشأُْتْم َشَجَرتََهآ أَ{ : أمَّا النار؛ فألهنا من العيداِن ، قال جال وعال 

  ] . ٧٢،  ٧١: الواقعة [ 
  .وأمَّا امللُح؛ فألنَّه من املاِء 

  .} واجلبال أَْرَساَها { : قوله تعاىل 
  .» اجلبال « بنصب : قراءة العامة 

  .ثبَّت فيها اجلبال : وأْرَسى 
  .فعِ على االبتداِء بالرَّ: وقرأ احلسُن ، وعمرو بُن عبيٍد ، وعمرو بُن ميموٍن ، ونصُر بُن عاصمٍ 

  .} َمَتاعاً لَّكُمْ { : قوله تعاىل 
: متَّعكُْم ، أو مصدراً من غري اللفظ؛ ألن املعىن : على النصب مفعوالً له ، أو مصدراً لعاملٍ مقدرٍ ، اي : العامَّة 

  .أخرج منها ماءها ومرعاها أمتع بذلك 
  .به متاعاً ، واملعىن منفعة لكم وألنعامكم لتتمتعوا : ُنِصَب بإسقاط حرف الصفة ، تقديره : وقيل 

فَأَمَّا َمْن طََغى ) ٣٦(َوبُرَِّزِت الَْجِحيُم ِلَمْن يََرى ) ٣٥(َيْوَم َيَتذَكَُّر الْإِْنَسانُ َما َسَعى ) ٣٤(فَإِذَا َجاَءتِ الطَّامَّةُ الْكُْبَرى 
َوأَمَّا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َوَنَهى النَّفَْس َعنِ الَْهَوى ) ٣٩(الَْمأَْوى  فَإِنَّ الَْجحِيَم ِهَي) ٣٨(َوآثََر الَْحَياةَ الدُّْنَيا ) ٣٧(
  ) ٤١(فَإِنَّ الَْجنَّةَ ِهَي الَْمأَْوى ) ٤٠(

  :أوجه » إذا « يف جواب } فَإِذَا َجآَءتِ الطآمة الكربى { : قوله تعاىل 
  .» بنو متيمٍ ، فأما العاصي فأهنه ، وأمَّا الطائع فأكرمه  إذا جاءك« : ، حنو } فَأَمَّا َمن طغى { : قوله : أحدها 
  .حمذوف : وقيل 

  .فإنَّ اجلحيَم مأواُه : فإن األمر كذلك ، أي : فقدَّرُه الزخمشريُّ 
  .انقسم الرَّاءون قسمني : وقدَّره غريُه 

  .عايُنوا أو علموا : وقيل 
  .نة جواهبا أدخل أهل النار النار ، وأهل اجلنة اجل: وقيل 

  .} َيْوَم يََتذَكَُّر اإلنسان { : العامل فيها جواهبا ، وهو معىن قوله تعاىل : وقال أبو البقاء 
: ، ومنه » الدفن « : » الطَّمُّ « الدَّاهَية الُعظَمى اليت تطّم على غريها من الدَّواهي لعظمها ، و : والطَّامةُ الكربى 

  .َرى الواِدي فطمَّ على القَُرى َج: طمَّ السَّيلُ الرَّكية ، ويف املثل 
النَّفخة الثانية؛ : طمَّ الفرس طميماً ، إذا استفرغ جهده يف اجلري ، واملراد هبا يف القرآن : مأخوذٌ من قوهلم : وقيل 

  .ألن هبا حيصل ذلك 
  .هي النَّفخةُ الثانية اليت يكون معها البعث : قال ابن عباس 

أنَّها القيامة ، مسيت بذلك؛ ألنَّها تطمُّ على كل شيء : يضاً ، والضحاك أ -رضي اهللا عنه  -وعن ابن عباس 
  .فتغمره 



  .الطامةُ الكربى حني يساق أهل اجلنَّة إىل اجلنة ، وأهل النار إىل النار : وقال القاسمُ بُن الوليد اهلمداين 
يوم أو يوم يتذكر كيت وكيت : أعين : ، أي  منصوباًَ بإضمار فعلٍ: ، أو » إذا « بدل من } َيْوَم َيَتذَكَُّر { : قوله 

.  
{ : ما عمل من خري أو شر يراه مكتوباً يف كتابه فيتذكرُه ، وكان قد نسيه ، لقوله تعاىل : أي } َما سعى { : قوله 

  ] . ٦: اجملادلة [ } أَْحَصاُه اهللا وََنُسوُه 
  .بياء الغيبة } ِلَمن يرى { ول مشدداً ، و العامة على بنائه للمفع} َوبُرَِّزتِ اجلحيم { : قوله تعاىل 

أن » ترى « بتاء من فوق ، فجوزوا يف تاء » ترى « مبنيا للفاعل خمففاً ، و : وزيُد بن علي وعائشة وعكرمة 
، ]  ١٢: الفرقان [ } إِذَا َرأَتُْهْم مِّن مَّكَاٍن َبعِيٍد { : ضمري اجلحيم ، كقوله تعاىل » ترى « تكون للتأنيث ، ويف 

  .فعالً ماضياً » ملن رأى « : وقرأ عبد اهللا . ترى الناس : ترى أنت يا حممد ، واملراد : وأن تكون للخطاب ، أي 
كشفت عنها تتلظّى ، فرياه كل ذي بصرٍ ، فاملؤمنون ميرُّون » بُرَِّزْت « :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس 

  .، وأمَّا الكفار فهي مأواُهم ]  ٧١: مرمي [ } ا َوإِن مِّنكُْم إِالَّ َوارِدَُه{ عليها ، 
  .قد تبني الصبح لذي عينني : استعارة ، كقوهلم : الرؤية هنا : وقيل 
  .الكافر؛ ألنه الذي يرى النار مبا فيها من أصناف العذاب : املراد : وقيل 
  .يراها املؤمن ليعرف قدر النَّعمِة : وقيل 
  .جتاوز احلدَّ يف العصيان :  أي} فَأَمَّا َمن طغى { : قوله 
  .نزلت يف النَّْضرِ وأبيه احلارث ، وهي عامة يف كل كافرٍ آثر احلياة الدنيا على اآلخرة : قيل 
مقام الضمري ، وهو رأي » أل « إمَّا هي املأوى له ، أو هي مأواه ، وقامت } فَإِنَّ اجلحيم ِهَي املأوى { : قوله 

  ]الطويل : [ والرد على قائله ، خالفاً للبصريني؛ قال الشاعر الكوفيني وقد تقدم حتقيق هذا 

  بَِجسِّ النَّداَمى َبضَّةُ املَُتَجرَِّد... َرحيٌب ِقطَابُ اجلَْيبِ ِمنَْها َرِقيقَةٌ  -٥١٠٦
 عوضاً من الضمري ملا مجع بينهما يف هذا البيت ، وال ُبدَّ من أحد هذين التأويلني يف اآلية» أل « إذ لو كانت 

الكرمية ألجل العائد من اجلملة الواقعة خرباً للمبتدأ ، والذي حسَّن عدم ذكر العائد كون الكلمة وقعت رأس 
  .فاصلة 

« الالم » غُضَّ الطَّرف ، تريد طرفك ، وليس األلف و : فإن اجلحيم مأواُه ، كما تقول للرجل « وقال الزخمشري 
اغي هو صاحب املأوى ، وأنَّه ال يُغضُّ طرف غريه تركت اإلضافة ، بدالً من اإلضافة ، ولكن ملا علم أنَّ الطَّ

  .» والطرف ، للتعريف؛ ألهنما معروفان « املأوى » ودخول األلف والالم يف 
وهو كالم ال يتحصَّل منه الرابط العائد على املبتدأ ، إذ قد نفى مذهب الكوفيني ، ومل يقّدر « : قال أبو حيان 

  .» اً كما قدَّره البصريون ، فرام حصول الرابط بال رابط ضمرياً حمذوفاً ضمري
  .» ولكن ملا علم إىل آخره ، هو عني قول البصريني ، وال أدري كيف خفي عليه هذا « : قال شهاُب الدِّين 

  .َحِذَر مقامه بني يدي ربه : اي } َوأَمَّا َمْن خَاَف َمقَاَم َربِِّه { : قوله تعاىل 
  .مه يوم احلساب مقا: وقال الربيُع 
[ } َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنََّتانِ { : خوفه يف الدنيا من اهللا عند مواقعه الذَّنب فقلع عنه ، نظريه : وقال جماهٌد 

  ] . ٤٦: الرمحن 
  .زجرها عن املعاصي واحملارم : أي } ونََهى النَّفْس عن اهلَوى { 



« : ضدُّ قوله } َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه { : للوصفني املتقدمني ، فقوله تعاىل  هذان الوصفان مضادَّان: قال ابن اخلطيب 
فكما دخل يف ذينك الوصفني مجيع القبائح » وآثر احلياةَ الدُّنيا « : ضدُّ قوله » وَنَهى النفس « ، » فأمَّا من طغى 

  .من ذلك الزمنِ دخل يف هذين اهلوى ، وسيأيت زمان يقوى اهلوى احلقَّ ، فنعوذُ باهللا 
  .املنزل ، نزلت آليتان يف مصعبِ بن عمريٍ ، وأخيه عامرِ بنِ عمريٍ : أي } فَإِنَّ اجلنة ِهَي املأوى { : قوله 

أمَّا من طغى فهو أٌخ ملصعب بن عمري ، أسر يوم بدر ، فأخذته  -رضي اهللا عنهم  -ورى الضحاك عن ابن عباس 
أنا أخو مصعب بن عمري فلم يشدوه يف الوثاق ، وأكرموه ، وبيتوه عندهم ، : قال . من أنت : األنصار ، فقالوا 

ما هو يل بأخ ، شدُّوا أسريكم ، فإنَّ أمَّه أكثر أهل البطحاءِ : فلمَّا أصبحُوا حدَّثوا مصعب بن عمري حديثه ، فقال 
  .حلياً وماالً ، فأوثقوه حىت بعثت أمه يف فدائه 

حني « أُحٍد » فمصعب بن عمري ، َوقَى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفسه يوم « ِه وأمَّا من َخاف َمقاَم ربِّ« » 
تفرَّق الناس عنه ، حىت نفذت املشاقص يف جوفه ، وهي السِّهام ، فلما رأه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشطحاً 

لَِقْد رأْيتُه وَعلْيِه بُْرَداِن ما ُتعرُف » : صحابه وقال صلى اهللا عليه وسلم أل. « ِعنَد اِهللا أحْتسبُه » : يف دمِه ، قال 
  .« » قيمُتهما وإنَّ ِشراَك َنْعليِه ِمْن ذََهبٍ 

  .» أبو جهل بن هشام ، ومصعب بن عمري : نزلت هذه اآلية يف رجلني «  -رضي اهللا عنهما  -: وعن ابن عباس 
  .يف أيب بكرٍ الصديق رضي اهللا عنه } قَاَم َربِِّه َوأَمَّا َمْن خَاَف َم{ : نزل قوله تعاىل : وقال السديُّ 
  .مها عامَّتان : وقال الكليبُّ 

إِنََّما أَْنَت ُمْنِذُر َمْن ) ٤٤(إِلَى َربَِّك ُمنَْتَهاَها ) ٤٣(ِفيمَ أَْنَت ِمْن ِذكَْراَها ) ٤٢(َيسْأَلُوَنَك َعنِ السَّاَعِة أَيَّانَ مُْرَساَها 
  ) ٤٦(ُهْم َيْوَم َيَروَْنَها لَْم َيلَْبثُوا إِلَّا َعِشيَّةً أَْو ُضَحاَها كَأَنَّ) ٤٥(َيْخَشاَها 

ملا مسع املشركون أخبار القيامة ، ووصفها باألوصاف اهلائلة . } َيْسأَلُوَنَك َعنِ الساعة أَيَّانَ ُمْرَساَها { : قوله تعاىل 
، سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استهزاًء ، » َعة القاَرِ« ، و » الصَّاخَّة « ، و » الطَّامة الكربى « : مثل 

  .مىت تكون الساعة؟ 
حيتمل أن يكون ذلك إيهاماً أليقاعهم أنَّه ال أْصلَ لذلَك ، وحيتملُ أنَّهم كانوا يسألونه عن وقت القيامة : وقيل 

  ] . ١٨: الشورى [ } الذين الَ ُيْؤِمُنونَ بَِها { : استعجاالً كقوله 
أيان منتهاها : أيُّ شيء يقيُمها ويوجُدها ، ويكون املعىن : إقامتها ، واملعىن : ، أي } أَيَّانَ ُمْرَساَها { :  وقوله

ِفيَم أَنَت ِمن { : بقوله  -تعاىل  -مستقرّها الذي تنتهي إليه فأجاهبم اهللا : ومستقرها ، كما أنَّ مرسى السفينة 
  .} ِذكَْراَها 

أنت يف أي : متعلٌق مبا تعلق به اخلرب ، واملعىن » ِمْن ِذكْراَها « مبتدأ مؤخٌر ، و » أْنَت « دم و خرب مق» ِفْيَم « قوله 
  .ما أْنَت من ذكراَها هلم وتبني وقتها يف شيء : شيء من ذكراها ، أي 

عنها مل يزل رسول اهللا عليه وسلم يذكر الساعة ، ويسأل  -رضي اهللا عنها  -وعن عائشة « : وقال الزخمشري 
ِفي أيِّ شُغلٍ واهتمامٍ أْنَت من : فَهَو َعلى َهذَا َتعجََّب ِمْن كَثَْرِة ِذكْرِه لََها كأنَُّه ِقيلَ » : ويذكرها حىت نزلت ، قال 

  .« ِذكرَِها والسُّؤال َعْنَها 
أْنت ِمْن » : ه فيم هذا السؤال ، مث يبتدئ بقول: ، وهو خرب مبتدأ مضمر ، أي « فيم » : الوقف على قوله : وقيل 

إرسالك ، وأنت خامت األنبياء ، وآخر الرسل ، واملبعوث يف تسمية ذكر من ذكراها ، وعالمة من : أي « ِذكراَها 



  .عالماهتا ، فكفاُهم بذلك دليالً على ُدنوِّها ، ومشارفتها ، واالستعداد هلا ، وال معىن لسؤاهلم عنها 
  .نَّه خيالف الظاهر ، وتفكيك لنظم الكالم وهو كالم حسٌن ، لوال أ: قاله الزخمشري 

، ]  ١٨٧: األعراف [ } قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعنَد اهللا { : منتهى علمها ، كقوله تعاىل « إىل ربِّك ُمنَتهاَها » ومعىن 
  ] . ٣٤: لقمان [ } إِنَّ اهللا ِعنَدُه ِعلُْم الساعة { : وقوله تعاىل 

فيم أنت من ذلك حىت يسألوك بيانه ، : نكاراً على املشركني يف مسألتهم له ، أي وجيوز أن يكون إ: قال القرطيب 
  .ولست ممن يعلمه ، وروي معناه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .} إِنََّمآ أَنَت ُمنِذُر َمن َيْخَشاَها { : قوله تعاىل 
  .على إضافة الصفة ملعموهلا ختفيفاً : العامة 

إنَّما : بالتنوين ، ويكون يف موضع نصب ، واملعىن : وأبو جعفرٍ ، وطلحةُ ، وابن حميصنٍ  وقرأ عمر بن عبد العزيزِ
  .ينتفع بإنذارك من خيشى الساعة 

وهو األصل ، واإلضافة ختفيف ، وكالمها يصلح للحال واالستقبال ، فإذا أريد املاضي ، فليس إال : قال الزخمشري 
  .هو منذٌر زيٍد أمس : اإلضافة ، كقولك 

  .، هو قول قاله غريه « التنوين » : يعين « ُهو األصل » : قوله : قال أبو حيان 
: ألنَّ العمل إمنا هو بالشبه ، واإلضافة أصل يف األمساء ، مث قال : أن األصل اإلضافة ، قال : مث اختار أبو حيَّان 

  .فيه تفصيل وخالف مذكوريف كتب النحو « ليس إال اإلضافة » : وقوله 

  .ال يلزمه أن يذكر إالَّ حمل الوفاق ، بل هذان اللذان ذكرمها مذهب مجاهري الناس : شهاب الدين  قال
  فصل يف معىن اآلية

{ : إنَّما أنت ُمخوِّف ، وخص اإلنذار مبن خيشى؛ ألهنم املنتفعون به ، وإن كان منذراً لكلِّ مكلَّف ، كقوله : املعىن 
  ] . ١١: يس [ } َوخِشَي الرمحن بالغيب إِنََّما تُنِذُر َمنِ اتبع الذكر 

  .الكُفَّار ، يرون الساعة : يعين } كَأَنَُّهْم َيْوَم َيَرْونََها { : قوله تعاىل 
أو قْدَر الضُّحى الذي يلي تلك : أي } أَْو ُضَحاَها { قدر عشيٍَّة ، : أي } إِالَّ َعِشيَّةً { يف دنياهم ، } لَمْ يلبثوا { 

وأضاف ] .  ٣٥: األحقاف [ } لَْم يلبثوا إِالَّ َساَعةً مِّن نََّهارٍ { : تقليل مدة الدنيا ، كقوله تعاىل : راد الَعشيَّة ، وامل
وذكرمها؛ ألنَّهما طرفا النهار ، وحسَّن . الضحى إىل العشية إضافة الظرف إىل ضمري الظرف اآلخر جتوُّزاً واتِّساعاً 

  .هذه اإلضافة وقوع الكلمة فاصلة 
  .ُضَحى العشيَّة ، وهذا غرير معقولٍ؛ ألنَّه ليس للعشيَّة ُضحى؟ : معناه } أَوْ ُضَحاَها { : قوله تعاىل : قيل قإن 

  .مل يلبثوا إال عشية أو ضحى : اهلاء واأللف صلة للكالم ، يريد : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما : فاجلواب 
آتيك الغداة أو عشيها ، : إىل العشية على عادة العرب ، يقولون  املراُد بإضافة الضُّحى: وقال الفرَّاء والزجاُج 

أول النهار؛ وأنشد بعض بين : آخر النهار ، والغداة يف معىن : وآتيك العشية أوغداهتا ، فتكون العشية يف معىن 
  ]الرجز : [ عقيل 
  هارِهَاُجرْداً َتعَاَدى طَرفَْي َن... َنْحنُ صََبْحَنا َعامراً يف دَارَِها  -أ٥١٠٧

  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم ... َعِشيَّةَ اِهلاللِ أو ِسرَارَِها 



أَمَّا َمنِ اْسَتغَْنى ) ٤(أَْو َيذَّكَُّر فََتْنفََعُه الذِّكَْرى ) ٣(َوَما ُيْدرِيَك لََعلَُّه َيزَّكَّى ) ٢(أَنْ َجاَءُه الْأَْعَمى ) ١(َعَبَس َوَتوَلَّى 
فَأَْنَت َعْنُه َتلَهَّى ) ٩(َوُهَو َيْخَشى ) ٨(َوأَمَّا َمْن َجاَءَك َيْسَعى ) ٧(َوَما َعلَْيَك أَلَّا َيزَّكَّى ) ٦(َت لَُه َتَصدَّى فَأَْن) ٥(
)١٠ (  

  .أعرَض بوجهه : عَبَس وَبَسر وتوىل ، أي : كَلحَ بوجهِه ، يقال : أي } َعَبَس وتوىل { : قوله تعاىل 
  :فيه وجهان . } ُه أَن َجآَء{ : قوله 

وهو قول الكوفيني ، » َعَبسَ « وهو قول البصريني ، وإمَّا » تولَّى « إمَّا : أنَّه مفعولٌ من أجله ، وناصبه : أحدمها 
ألن َجاءُه األْعَمى : واملختار مذهب البصريني لعدم اإلضمار يف الثاين ، وتقدم حتقيق هذا يف مسائل النزاع والتقدير 

  .فعل ذلَك 
: والتقدير } َعَبَس وتوىل { متعلقة مبحذوف دلَّ عليه » أنْ « إن من قرأ باملدِّ على االستفهام ، ف : ال القرطيبُّ ق

  .، وال يوقف عليه على قراءة العامة » تولَّى « أأن جاءهُ اعرض عنُه وتوىل؟ فيوقف على هذه القراءة على 
  فصل يف سبب نزول اآلية

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن أم مكتومٍ ، واسُم مكُتومٍ عاتكةُ بنُت عامرٍ بن خمزومٍ ، أتى رسول : قال املفسرون 
ُعْتَبةُ وشيبةُ ابنا رَبِيعةَ ، وأُبو َجْهلٍ ْبُن هشام ، والعبَّاسُ بُن : وكان عند النيب صلى اهللا عليه وسلم صناديُد قريش 

غريِة ، يدعوهم إىل اإلسالم رجاَء أن يسلم بإسالمهم غُريهم ، فقال عبِد املُطلبِ ، وأميَّةُ بن خلٍف ، والوليُد بُن املُ
َعلِّمين مما علمك اهللا ، وكرَّر ذلك عليه ، فكره قطعه لكالمه ، وعبس وأعرض عنه ، : للنيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .فنزلت هذه اآلية 
ية بن خلف والعباس ، فهذا كله باطلٌ وجهلٌ؛ ألن إنه الوليد بن املغرية ، أو أم: أمَّا قول املفسرين : قال ابن العريب 

ما حضر معهما ، وال حضرا معه ، وماتا كافرين » املدينة « وابن أم مكتوم كان ب » مكة « أمية والوليد كانا ب 
 قط ، وال حضر معه مفرداً ، وال مع أحٍد» املدينة « ، ومل يقصد أمية » بدر « قبل اهلجرة ، واآلخر يف : ، أحدمها 

، وإنَّما أقبل ابن أم مكتوم والنيب صلى اهللا عليه وسلم مشتغل مبن حضره من وجوه قريش يدعوهم إىل اإلسالم ، 
يا : وقد طمع يف إِسالمهم ، وكان يف إسالمهم إسالم من وراءهم من قومهم فجاء ابن أم مكتوم وهو أعمى ، فقال 

نداء ، وال يدري أنه مشتغل بغريه ، حىت ظهرت الكراهة يف رسول اهللا علمين مما علمك اهللا وجعل يناديه ويكثر ال
يقول هؤالء إنَّما اْتباُعه الُعْمَيان والسَّفلة : وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقطعه كالمه ، وقال يف نفسه 

  .والعبيد ، فعبس وأعرَض عنه ، فنزلت اآلية 
» : ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم بسط له رداءُه ، ويقول  فكان النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم بعد« : قال الثوري 

  .» مرتني يف غزوتني غزامها « املدينة » ؟ واستخلفُه على «َهلْ ِمْن َحاَجٍة » : ، ويقول « َمْرَحباً َمبْن َعاَتبنِي ِفيِه ربِّي 
  .يةٌ سوداُء راكباً وعليه ِدْرع ، ومعه را» القادسيَّة « فرأيته يوم : قال أنٌس رضي اهللا عنه 

  فصل يف معاتبة اهللا تعاىل رسوله
رسوله على  -تعاىل  -ما فعله ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب والزَّْجر ، فكيف عاتب اهللا : قال ابن اخلطيب 

  .تأديبه ابن أم مكتوم؟ 
لرسول صلى اهللا عليه إنه كان يستحق التأديب؛ ألنه وإن كان أعمى ال يرى القوم ، لكنه مسع خماطبة ا: وإمنا قلنا 

وسلم ألولئك الكفار ، وكان بسماعه يعرف شدة اهتمام النيب صلى اهللا عليه وسلم بشأهنم ، فكان إقدامه على 



  .قطع كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم لغرض نفسه قبل متام غرض النيب صلى اهللا عليه وسلم معصية عظيمة 
، وكان قد أسلم ، وتعلَّم ما حيتاج إليه من أمر دينه ، أما أولئك الكفَّار ، فلم فإنَّ األهم يقدِّم على املُهِّم : وأيضاً 

يكونوا أسلموا بعد ، وكان إسالمهم سبباً إلسالم مجع عظيم ، فكان كالم ابن مكتوم كالسبب يف قطع ذلك اخلري 
  .العظيم لغرض قليل ، وذلك حمرم 

ه من وراء احلجرات مبجود ندائهم ، فهذا النداء الذي هو كالصَّارف ذّم الذين يناجون -تعاىل  -فإنَّ اهللا : وأيضاً 
  .اإلمياِن أْولَى أن يكون ذنباً ، فثبت أن الذي فعله ابن أمِّ مكتوم كان ذنباً ومعصية ] قبول [ للكفار عن 

  .فمع هذا االعتناء بابن أم مكتوم ، فكيف لقب باألعمى؟ : وأيضاً 
ليه وسلم يؤدَّب أصحابه مبا يراه مصلحة ، والتَّعبيُس من ذلك القبيل ، ومع اإلذن فيه ، فالنيبُّ صلى اهللا ع: وأيضاً 

  .كيف يعاتب عليه؟ 
أنَّ ما فعله ابن أم مكتوم كان من ُسوِء األدب لو كان عامالً بأنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم : واجلواب عن األول 

 عاتبه حىت ال تنكسر قلوُب أْهلِ الصُّفَِّة ، أو ليعلم أنَّ املؤمن الفقري مشغولٌ بغريه ، وأنَّه يرجو إسالمهم ، ولكن اهللا
خٌري من الغىن ، وكان النظر إىل املؤمن أوىل ، وإن كان فقرياً أصلُح وأوْلَى من اإلقبالِ على األغنياء طمعاً يف إمياهنم 

[ } َما كَانَ ِلنَبِيٍّ أَن َيكُونَ لَُه أسرى { : ، وإن كان ذلك أيضاً طمعاً يف املصلحة ، وعلى هذا خيرج قوله تعاىل 
  .اآلية ]  ٦٧: األنفال 

إنَّما قصد النيب صلى اهللا عليه وسلم تأليف الرجل ثقة مبا كان يف قلب ابن أم مكتوم من اإلميان ، كما قال : وقيل 
  .» ُه خمَافَة أن يكُبَّهُ اُهللا على وْجهِهِ إنِّي ألعِْطي الرَُّجل وغَريُه أَحبُّ إيلَّ ِمْن« : النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إنَّما عبس النيب صلى اهللا عليه وسلم البن أم مكتوم ، وأعرض عنه؛ ألنَّه أشار إىل الذي كان يقوده : وقال ابن زيِد 
اٍء أن يكفه ، فدفعه ابن أم مكتوم ، وأىب إال أن يكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت يعلمه فكان يف هذا نوع جف

عَْبَستَ : ، بلفظ اإلخبار عن الغائب تعظيماً له ، ومل يقل } َعَبَس وتوىل { : منه ، ومع هذا أنزل اهللا تعاىل يف حقه 
« ابُن أم مكتوم » لَعلَُّه « يعلمك : أي » وَما ُيْدرِيكَ « : مث أقبل عليه مبواجهة اخلطاب تأنيساً له ، فقال . وتولَّيت 

: ى منك تعليمه إياه من القرآن والدين ، وإنَّما ذكره بلفظ العمى ليس للتحقري ، بل كأنه قيل مبا استدع» َيزَّكَّى 
إنه بسبب عماه يستحق مزيد الرفق والرأفة ، فكيف يليق بك يا حممد ، أن ختصَّه بالغلظِة ، وأمَّا كونه مأذوناً لُه يف 

لفقراِء ، وكان ذلك مما يوهُم ترجيح الدنيا على الدِّين ، تأديب أصحابه ، لكن هنا ملَّا أوهم تقدَمي األغنياء على ا
  .فلهذا السبب عوتب 

  فصل فيمن استدل باآلية على جواز صدور الذنوب من األنبياء
  .هبذه اآلية  -عليهم الصالة والسالم  -متسَّك القائلون بصدورِ الذنب عن األنبياء : قال ابن اخلطيب 

  .صلى اهللا عليه وسلم على ذلك الفعل دلَّ على أنَّه كان معصية ملَّا ُعوتَب النيبُّ : وقالوا 
  .فإن هذا من باب االحتياط وترك األفضل : وهذا بعيد ملا ذكرنا يف اجلواب عن األول ، وأيضاً : قال ابن اخلطيب 

ملا بينهما من معىن الطَّلب يف  ؛ الظاهر أنه أجرى التَّرجي جمرى االستفهام ،} َوَما ُيْدرِيَك لََعلَُّه يزكى { : قوله تعاىل 
ال يدري ما هو مترّجى منه التركيب ، : التَّعليق ، ألن املعىن منصب على تسليط الدراية على التَّرجي ، إذ التقدير 

  .أو التذكر 
،  وما يطلعك على أمره ، وعاقبة حاله ، مث ابتدأ: ، واالبتداء مبا بعده على معىن » َيْدرِي « الوقف على : وقيل 
  .» لعلَّه يزكَّى « : فقال 



  »لعله « : فصل يف حترير الضمري يف قوله 
  .لعل إذا طمعت يف أن يتزكَّى باإلسالم : للكافر ، يعين » لعلَُّه « الضمري يف : قيل 

آلية قوله أنَّ ما طمعت فيه كائن ، ونظري هذه ا» وما يدريك « قبول احلق ، : أي } أَْو َيذَّكَُّر فََتنفََعُه الذكرى { 
  ] . ٥٢: األنعام [ } َوالَ تَطُْرِد الذين َيْدُعونَ َربَُّهمْ بالغداة والعشي { : تعاىل 
  ] . ٢٨: الكهف [ } َوالَ تَْعُد َعْيَناَك َعْنُهمْ ُترِيُد زِيَنةَ احلياة الدنيا { : وقوله 
  .} أَْو َيذَّكَُّر فََتنفََعُه الذكرى { : قوله 

  .بالنصب » فتنفعه « : قرأ عاصم 
  .بالرفع : والباقون 

  .» أو يذَّكُر « : فمن رفع ، فهو نسق على قوله 
، وهو مذهب كويف وقد ]  ٣٧: غافر [ } فَأَطَِّلَع { : » املؤمن « ومن نصب ، فعلى جواب التَّرجي كقوله يف 

  .تقدم الكالم عليه 
  .} لََعلَُّه يزكى { : يف حكم قوله } ذَّكَّرُ أَوْ َي{ : يف جواب التمين؛ ألنَّ قوله تعاىل : وقال ابن عطية 
  .» وهذا ليس متنياً إمنا هو ترجٍّ « : قال أبو حيان 

وبالنصب على جواب التمين « : إمنا يريد التمين املفهوم من الكالم ، ويدلُّ له ما قاله أبو البقاء : قال شهاب الدين 
  .رجِّي ال جيهله ابن عطية ، وإالَّ فالفرق بني التمنِّي والت» يف املعىن 

بالفاء؛ ألنَّه غري موجب ، فأشبه التَّمين واالستفهام ، وهو غري « لَعلَّ » من نصبه جعله جواب « : وقال مكي 
بسكون الذال ، وختفيف الكاف مضمومة  -» أو يذْكُر « : وقرأ عاصمٌ يف رواية األعرج » معروف عند البصريني 

  .الِعظَةُ : أي » فتنفعه الذكرى « : أو يتَّعظ مبا يقوله : ، واملعىن » ذكر « مضارع  -

استغىن : استغىن عن اهللا ، وقال بعضهم : يريد عن اإلميان ، وقال الكليب : قال عطاء } أَمَّا َمنِ استغىن { : قوله 
قال له أما من أثرى مل يكن لثروهتم وماهلم حىت ي -عليه الصالة والسالم  -أثرى؛ وهو فاسد ههنا؛ ألن إقبال النيب 

أما من : ومل يقل وهو فقري معدم ، ومن قال } َوأَمَّا َمن َجآَءَك يسعى َوُهَو خيشى { : ، فأنت تقبل عليه ، وألنه قال 
  .استغىن مباله فهو صحيح ، ألن املعىن أنه استغىن عن اإلميان والقرآن مبا لَُه من املال 

  .دمت فيه قراءتا التثقيل والتخفيف تق} فَأَنتَ لَُه تصدى { : وقوله تعاىل 
أنت تقبل عليه وتتعرض له ومتيل إليه ، يقال تصدى فالن لفالن ، يتصّدد إذا تعرض له ، : أي : قال الزجاج 

: واألصل فيه تصدد يتصّدد من الصدد ، وهو ما استقبلك وصار قبالتك فأبدل أحد األمثال حرف علة مثل 
  :الشاعر  تظنيت وقصيت ، وتقضى البازي قال

  سَِراجُ الدَُّجى ُيْجَبى إليه األساور... َتصدَّى لِوضَّاح كأنَّ َجبيَنه  -ب٥١٠٧
  .هو من الصدى ، وهو الصوت املسموع يف األماكن اخلالية واألجرام الصلبة : وقيل 
  .عطش من الصدى وهو العطش ، واملعىن على التعرض ، ويتمّحل لذلك إذا قلنا أصله من الصوت أو ال: وقيل 

  .أي يصديك حرصك على إسالمه . بضم التاء وختفيف الصاد » ُتْصدي « وقرأ أبو جعفر 
بضم التاء أي تعرض ، ومعناه يدعوك إىل » ُتصدي « وقرئ : صدى الرجل وصديته ، وقال الزخمشري : يقال 

  .داع إىل التصدي له؛ من احلرص والتهالك على إسالمه 
  .أي ليس عليك عدم تزكيته » عليك « خربه مبتدأ } أَالَّ يزكى { : قوله 



واملعىن ال شيء عليك يف أن ال يسلم من تدعوه إىل اإلسالم ، فإنه ليس عليك إال البالغ ، أي ال يبلغن بك احلرص 
  .على إسالمهم إىل أن تعرض عمن أسلم لالشتغال بدعوهتم 

[ } فاسعوا إىل ذِكْرِ اهللا { : اخلري ، كقوله واملعىن أن يسرع يف طلب » جاءك « حال من فاعل } يسعى { : قوله 
  ] . ٩: اجلمعة 
فهو حال من حال وجعلها حاالً ثانية معطوفة على األوىل » يسعى « مجلة حالية من فاعل } َوُهَو خيشى { : وقوله 

ذاهم يف إتيانك ، أو ليس بالقوي وفيها ثالثة أوجه خيشى اهللا وخيافه يف أالَّ يهتم بأداء تكاليفه ، أو خيشى الكفار وأ
  .خيشى الكبوة فإنه كان أعمى ، وما كان له قائد 

  .أصله تتلهى من هلي يلهى بكذا أي اشتغل وليس هو من اللهو يف شيء } تلهى { قوله 
حنو . وميكن أن يكون منه ألن ما يبىن على فعل من ذوات الواو تنقلب واوه النكسار ما قبلها : وقال أبو حيان 

  .فإن كان مصدره جاء بالياء فيكون من مادة غري مادة اللهو . شقي يشقى 
الناس إمنا مل جيعلوه من اللهو ألجل أنه مسند إىل ضمري النيب صلى اهللا عليه وسلم وال يليق : قال شهاب الدين 

  .مبنصبه الكرمي أن ينسب إليه التفعل من اللهو 

، وال ينبغي أن يعتقد غري هذا وإمنا سقط الشيخ وقرأ ابن  خبالف االشتغال فإنه جيوز أن يصدر منه يف بعض األحيان
بواو وهي صلة هلاء الكناية ، وتشديد التاء واألصل تتلهى فأدغم ، وجاز » عنهو تلهى « كثري يف رواية البزي عنه 

اكن وهو أنه إذا لقي صلة هاء الكناية س. اجلمع بني ساكنني لوجود حرف علة وإدغام ، وليس هلذه اآلية نظري 
أي يلهيك شأن الصناديد . بضم التاء مبنياً للمفعول » ُتلَهَّى « آخر ثبتت الصلة بل جيب احلذف ، وقرأ أبو جعفر 

  .بتاءين وهي األصل ، وعنه بتاء واحدة وسكون الالم » تتلهى « ، وقرأ طلحة 
  فصل

  .فأنت عنه تلهى كان فيه اختصاصاً } فَأَنَت لَُه تصدى { : فإن قيل قوله 
  .لنا نعم ، ومعناه إنكار التصدي والتلهي عنه ، أي مثلك خصوصاً ال ينبغي أن يتصدى للغين ، ويتلهى عن الفقري ق

) ١٥(بِأَْيِدي سَفََرٍة ) ١٤(َمْرفُوَعٍة ُمطَهََّرٍة ) ١٣(ِفي ُصُحٍف ُمكَرََّمٍة ) ١٢(فََمْن َشاَء ذَكََرُه ) ١١(كَلَّا إِنََّها َتذِْكَرةٌ 
  ) ١٦(َرٍة ِكَرامٍ َبَر

ملا تال جربيل على النيب صلى اهللا عليه : قال احلسن . وهو ردع عن املعاتب عليه وعن معاودة مثله } كَالَّ { : قوله 
سري عنه ، } كَالَّ { : وسلم هذه اآليات عاد وجهه كأمنا أسف الرماد فيه ينتظر ماذا حيكم اهللا عليه ، فلما قال 

  .وقد بينا حنن أن ذلك حممول على ترك األوىل : طيب أي ال تفعل مثل ذلك قال ابن اخل
  :فيه سؤاالن } إِنََّها َتذِْكَرةٌ { : وقوله 
ضمري املذكر ، والضمريان عائدان إىل شيء } فََمن َشآَء ذَكََرُه { : ضمري املؤنث ، وقوله } إِنََّها { : قوله : األول 

  .واحد ، فكيف القول فيه؟ 
  :وفيه وجهان : اجلواب 
يعين هذه السورة وهو : يعين آيات القرآن ، وقال الكليب : ضمري املؤنث ، قال مقاتل } إِنََّها { : أن قوله : األول 

عائد إىل التذكرة أيضاً ، ألن التذكرة يف معىن الذكر والوعظ } فََمن َشآَء ذَكََرُه { : قول األخفش والضمري يف قوله 



.  
ذكرة يعين هبا القرآن والقرآن مذكر إال أنه ملا جعل القرآن تذكرة أخرجه على إهنا ت: قال صاحب النظم : الثاين 

إِنََّها َتذْكَِرةٌ { : والدليل على أن قوله } كَالَّ إِنََّها َتذِْكَرةٌ { لفظ التذكرة ، ولو ذكره جلاز كما قال يف موضع آخر 
  .} فََمن َشآَء ذَكََرُه { املراد به القرآن قوله } 

  فصل
  :من وجهني : تصال هذه اآلية مبا قبلها؟ اجلواب كيف ا
هذا التأديب الذي أوحيته إليك وعرفته لك يف إجالل الفقراء وعدم االلتفات إىل أهل الدنيا : كأنه قيل : األول 

  .أثبت يف اللوح احملفوظ الذي قد وكل حبفظه أكابر املالئكة 
ىل هذا احلد العظيم ، فأي حاجة به إىل أن يقبله هؤالء الكفار ، هذا القرآن قد بلغ يف العظمة إ: كأنه قيل : الثاين 

فسواء قبلوه أو مل يقبلوه فال تلتفت إليهم وال تشغل قلبك هبم ، وإياك أن تعرض عمن آمن به تطييباً لقلوب أرباب 
  .الدنيا 
للتذكرة ، وذكر ضمريها؛ ألهنا جيوز أن يكون الضمري هللا تعاىل ، ألن منزل التذكرة ، وأن يكون } ذَكََرُه { : قوله 

  .مبعىن الذكر والوعظ 
مجلة معترضة بني الصفة وموصوفها ، وحنوها } فََمن َشآَء ذَكََرهُ { : فقوله . صفة لتذكرة } فَي ُصُحٍف { : وقوله 

واجلملة » إهنا «  خرباً ثانياً ل» يف صحف « وجيوز أن يكون ]  ١٩: املزمل [ } فََمن َشآَء اختذ إىل َربِِّه َسبِيالً { 
  .معترضة بني اخلربين 

  فصل
  :اعلم أنه تعاىل وصف تلك التذكرة بأمرين 

أي هذه تذكرة بينة ظاهرة حبيث لو أرادوا فهمها واالتعاظ هبا والعمل مبوجبها } فََمن َشآَء ذَكََرُه { : قوله : األول 
  .لقدروا عليه 

ي تلك التذكرة معدة يف هذه الصحف املكرمة ، واملراد من ذلك تعظيم أ} فَي ُصُحٍف مُّكَرََّمةٍ { : قوله : والثاين 
  .حال القرآن والتنويه بذكره واملعىن أن هذه التذكرة مثبتة يف صحف 

  :قوالن » الصحف « واملراد من 
رة أهنا صحف منتسخة من اللوح مكرمة عند اهللا تعاىل مرفوعة يف السماء السابعة أو مرفوعة املقدار مطه: األول 

  .عن أيدي الشياطني ، أو املراد مطهرة بسبب أهنا ال ميسها إال املطهرون وهم املالئكة 

مجع سافر وهو الكاتب ومثله كاتب وكتبة ، وسفرت بني القوم أسفر سفارة أصلحت بينهم قال } َسفََرة { : قوله 
:  

  َمَشْيُتوال أْمِشي بِغشٍّ إن ... فََما أَدُع السِّفارةَ َبْيَن قَومي  -ج٥١٠٧
  .كشفت نقاهبا : وسفرت املرأة 

هي لفظة خمصوصة باملالئكة عند اإلطالق ، وال يشاركهم فيها سواهم ، وروى الضحاك عن ابن } ِكَرامٍ { : وقوله 
  .يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خال بزوجته أو تََبرََّز لغائطِه : قال » ِكرامٍ « عباس يف 

  .غريهم على منافع أنفسهم  ُيؤِثُرون منافَع: وقيل 
برٌّ وبارٌّ ، إذا كان : كافرٍ وكفرٍة ، وساحرٍ وسحرٍة وفاجرٍ وفجرٍة ، يقال : مجع باّر ، مثل } بََرَرةٍ { : وقوله تعاىل 



: أي » بررة « ُيِطيعُه ، فمعىن : أي : صدق ، وفالن َيبِرُّ خالقُه ويتربَّرُه : أهالً للصِّدقِ ، برَّ فالن يف ميينه أي 
  .مطيعني هللا صادقني اهللا يف أعماهلم 

  فصل يف املراد بالسفرة
يقتضي أن طهارة تلك الصحف إمنا حصلت بأيدي هؤالء السَّفرة } بِأَْيِدي َسفََرٍة { : قوله تعاىل : قال ابن اخلطيب 

  .ليها لطهارة من ميسُّها ملَّا كان ال ميسُّها إال املالئكة املطهرون أضيف التطهري إ: ، فقال القفالُ يف تقريره 
]  ٧٩: الواقعة [ } الَّ َيَمسُُّه إِالَّ املطهرون { : » الواقعة « يف سورة  -تعاىل  -إن املراد بقوله : وقال القرطيب 

  .أهنم الكرام الربرة يف هذه السورة 

ثُمَّ أََماتَهُ ) ٢٠(ثُمَّ السَّبِيلَ َيسََّرُه ) ١٩(فٍَة َخلَقَُه فَقَدََّرُه ِمْن ُنطْ) ١٨(ِمْن أَيِّ َشْيٍء َخلَقَُه ) ١٧(قُِتلَ الْإِْنَسانُ َما أَكْفََرُه 
  ) ٢٣(كَلَّا لَمَّا يَقْضِ َما أََمَرُه ) ٢٢(ثُمَّ إِذَا َشاَء أَْنَشَرُه ) ٢١(فَأَقَْبَرُه 

  .لُِعَن : أي . } قُِتلَ اإلنسان َمآ أَكْفََرهُ { : قوله تعاىل 
  .الكافُر : سان ُعذَِّب ، واإلن: وقيل 

  .ما كان يف القرآن من قتل اإلنسان ، فإن ما عين به الكافر : روى األعمُش عن جماهٍد قال 
  .وهذا إما تعجٌب ، أو استفهام تعجبٍ : قال النحويون 

ني املؤمن] عباده [ ملا ذكر ترفُّع صناديد قريش على فقراء املسلمني عجب  -تعاىل  -اعلم أنَّه : قال ابن اخلطيب 
وأيُّ سببٍ يف هذا الترفُّع مع أنَّه أوله نطفة َمِذَرة ، وآخره جِيفةٌ قذرةٌ ، وهو فيما بني : من ذلك ، فكأنَّه قيل 

ما يصلُح أن يكون عالجاً لعجبهم ، وعالجاً لكفرهم فإنَّ خلقة  -تعاىل  -الوقتني محال عذرة ، فال جرم أن يذكر 
  .ود الصانع ، وألن يستدل هبا على القول بالبعث واحلشر اإلنسان تصلُح ألن يستدلّ هبا على وج

  .نزلت يف عتبةَ بنِ أيب هلبٍ ، والظاهر العموم : قيل 
، تعجٌُّب } َمآ أَكْفََرُه { دعاء عليه بأشدِّ األشياِء؛ ألنَّ القتل غاية شدائِد الدُّنيا ، و } قُِتلَ اإلنسان { : وقوله تعاىل 

  .اِهللا  من إفراطِه يف كفراِن نعمِة
الدعاء على اإلنسان إمنا يليق بالعاجز ، والقادر على الكُلِّ كيف يليق به ذلك؟ والتعجب أيضاً إمنا يليق : فإن قيل 

  .باجلاهل بسبب الشَّيء ، فالعاملُ به كيف يليق ذلك بِِه؟ 
توا بأعظم القبائحِ أن ذلك ورد على أسلوب كالم العرب ، لبيان استحقاقهم ألعظم العقاب ، حيث أ: فاجلواب 

اعجبوا من كفر اإلنسان جبميع ما : كقوهلم إذا تعجَُّبوا من شيٍء قاتلُه اُهللا ما أَخّسه ، وأخزاه اهللا ما أظلمه ، واملعىن 
  .ذكرنا بعد هذا 

: قيل } ُه ِمْن أَيِّ َشيٍء َخلَقَ{ : ما أكفرُه باهللا ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليه ، واالستفهام بقوله : وقيل 
  .أيُّ شيٍء دعاُه إىل الكفر : استفهاُم توبيخٍ ، أي 

، وال شك أن النطفة شيٌء } ِمن نُّطْفٍَة َخلَقَُه { : استفهام حتقري ، له ، فذكر أوَّل مراتبه ، وهو قوله تعاىل : وقيل 
  .أطواراً : اي » فقدَّره « : حقٌري مهٌني ، ومن كان أصله ذلك كيف يتكرب ، وقوله 

، وقدَّر كُلَّ ُعضوٍ يف الكيفيَّة والكميَّة بالقدر ]  ٣٧: الكهف [ } ثُمَّ َسوَّاَك َرُجالً { : سوَّاه لقوله تعاىل : وقيل 
، ثُمَّ ملا ذكر املرتبة الوسطى ]  ٢: الفرقان [ } َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء فَقَدََّرهُ َتقِْديراً { : الالئق ملصلحته ، لقوله تعاىل 

  .} ثُمَّ السبيل َيسََّرهُ { :  قال تعاىل



تيسري خروجه من بطنِ أمِّه ، وال شكَّ أن خروجه حيا من أضيقِ املسالك من أعجب العجائبِ ، يقالُ : املراد : قيل 
إنه كان رأسه يف بطن أمه من فوقٍ ، ورجالُه من حتٍت ، فإذا جاء وقت اخلروج انقلب ، فمن الذي أعطاه ذلك : 

  .التمييز بني اخلري والشرِّ : ، أي ]  ١٠: البلد [ } َوَهَدْيَناُه النجدين { : راد منه قوله تعاىل اإلهلام ، امل
  .خمصوٌص بالدين : وقيل 

يسر لإلنسان الطريق : جيوز أن يكون الضمري لإلنسان ، والسبيل ظرف ، أي . } ثُمَّ السبيل َيسََّرُه { : قوله تعاىل 
  ] . ١٠: البلد [ } َوَهَدْيَناُه النجدين { : ، كقوله تعاىل طريق اخلري ، والشر : ، أي 

: يسره السبيل ، أي : ، واهلاء لإلنسان ، أي » يسره « وجيوز أن ينتصب بأنَّه مفعولٌ ثاٍن ل : وقال أبو البقاء 
  .هداه له 

يسَّره : ر أي حىت ينصب اثنني ، أو ُحذف حرف اجل» أْعطَى « فال بد من تضمينه معىن : قال شهاب الدين 
منصوباً على االشتغالِ بفعلٍِ مقدرٍ ، » السَّبيل « ، وجيوز أن يكون » َهداه له « : للسَّبيل ، ولذلك قدره بقوله 

أعطى كُلَّ َشيٍء َخلْقَُه ثُمَّ هدى { : سهلُه للناس ، كقوله تعاىل : مث يسِّر السبيل يسَّره ، أي : والضمري له ، تقديره 
  ] . ٣: اإلنسان [ } إِنَّا َهَدْيَناهُ السبيل { : ، وتقدَّم مثله يف قوله تعاىل ]  ٥٠: طه [ } 

  فصل يف تفسري اآلية
  .سبيل الشقاء والسعادة : وجماهٍد قاال  -رضي اهللا عنهما  -روي عن ابن عباس 

دره عليه ، لقوله عليه يّسر على كلّ أحد ما خلقُه لُه وق: سبيل اإلسالم ، وقال أبو بكر بن طاهر : وقال ابن زيد 
  .» اْعَملُوا فكُلٌّ ُميسٌَّر ملَا ُخِلَق لَُه « : الصالة والسالم 

قربُه إذا دفنه ، وأقربُه ، : جعل له قرباً يوارى فيه يقال : هذه املرتبة الثالثة ، أي } ثُمَّ أَمَاَتُه فَأَقَْبَرُه { : قوله تعاىل 
  .قاله الفراء . كراماً له ، ومل جيعله ممَّن ُيلْقَى على وجه األرض تأكله الطري جعلُه حبيث يقرب ، وجعل له قرباً إ: أي 

  ]السريع : [ األعشى : هو الدَّافن بيده؛ قال : جعل له قرباً ، وأمرَ أن يقرب ، والقَابُِر » أقْبََرُه « : قال أبو عبيدة 
  نْقَلْ إىل قَابرَِعاَش ولَْم ُي... لَْو أسْنَدْت َميْتاً إىل َنْحرَِها  -٥١٠٨

  .صيَّرُه حبيثُ جعل لُه قرباً : دفنته ، وأقربه اهللا أي » أي « قربت امليت : يقال 
بترت ذنب البعري وأبتره اهللا ، وعضبت قرن الثور ، وأعضبه اهللا وطردت فالناً ، واهللا أطرده ، أي : وتقول العرب 

  .َصيَّره طريداً : 
أنشره « شاء إنشارُه ، و : أحياه بعد موته ، ومفعول شاء حمذوف ، أي : أي . } أَنَشَرُه ثُمَّ إِذَا َشآَء { : قوله تعاىل 

  .» إذا « جواب » 
  .، باأللف » أْنَشَر « : وقرأ العامة 

  .ثالثياً بغري ألف » َنَشرُه « : وروى أبو حيوة عن نافع وشعيب عن ابن أيب محزة 
  .مبعىن اإلحياء  مها لغتان: ونقلها أبو الفضل أيضاً ، وقال 

إشعاراً بأنَّ وقته غري معلوم ، فتقدميه وتأخريه موكولٌ إىل مشيئة » إذا َشاَء أنشرهُ « : وإنَّما قال : قال ابن اخلطيب 
  .اهللا تعاىل 

إصراره عن ردٌع لإلنسان عن تكبُّره ، وترفعه ، وعن كفره ، و: » كالَّ « } كَالَّ لَمَّا َيقْضِ َمآ أََمَرهُ { : قوله تعاىل 
ال : قال جماهد وقتادة } لَمَّا َيقْضِ َمآ أََمَرهُ { : إنكار التوحيد ، وعلى إنكار البعث ، واحلشر والنشر وقوله تعاىل 

  .يقضي أحٌد مجيع ما أمر به ، وهو إشارة إىل أن اإلنسان ال ينفكُّ عن تقصري ألبتَّة 



ضمري فيه عائد إىل املذكور السَّابق وهو اإلنسان يف قوله وعندي يف هذا التفسري نظر؛ ألن ال: قال ابن اخلطيب 
: مجيع اإلنسان ، بل اإلنسان الكافر ، فقوله تعاىل : وليس املراد من اإلنسان هنا } قُِتلَ اإلنسان َمآ أَكْفََرهُ { : تعاىل 

  .، كيف ميكن محله على مجيع الناس؟ } لَمَّا يَقْضِ َمآ أََمَرهُ { 

كال مل يقض اهللا هلذا الكافر ما أمره به من اإلميان وترك التكرب ، بل [ كالَّ ملا يقض اهللا ما أمره ، : وقال ابن فورك 
مل يبال بامليثاق الذي أخذ عليه يف ] : أمره مبا مل يقض له به وكان ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول ملا يقض ما أمره 

  . -عليه الصالة والسالم  -صلب آدم 
إن ذلك اإلنسان الكافر مل يقض ما أمره به من التَّأمُّلِ يف دالئل اهللا تعاىل ، والتَّدبُّر يف عجائب خلقه : املعىن : وقيل 

.  
  .موصولة : » ما « ، » ما أمره « : قوله 

  .ما أمره به : ، والعائد حمذوف ، أي » الذي « مبعىن : قال أبو البقاء 
« : قدر العائد جمروراً حبرف مل جير املوصول ، وال أمره به ، فإن قلت  وفيه نظر ، من حيثُ إنَّه: قال شهاُب الدين 

  .يتعدى إليه حبذف احلرف ، فاقدره غري جمرور » أمر 
عند » البقرة « إذا قدرته غري جمرور فإمَّا أن ُتقدِّره متصالً أو منفصالً ، وكالمها مشكل ، ملا تقدم يف أول : قلت 

  ] . ٣: البقرة [ } َناُهْم ُيْنِفقُونَ َوممَّا َرَزقْ{ : قوله تعاىل 
  .مل يعمل مبا أمره به : أي : » ملا يقض « ، » حقًّا « : معناه » كالَّ « : وقال احلسن 
: آل عمران [ } فَبَِما َرْحَمٍة مَِّن اهللا { : عماد للكالم ، كقوله تعاىل » ملا « : يف قوله » ما « و : قال القرطيب 

  ] . ٤٠: املؤمنون [ } َعمَّا قَِليلٍ لَُّيصْبُِحنَّ َناِدِمنيَ { :  ، وقوله تعاىل]  ١٥٩
على » كال « جيد ، ف » نشره « و » أمره « قبيح ، والوقف على » كالَّ « الوقف على : وقال ابن األنباريِّ 

  .هذا مبعىن حقًّا 

) ٢٧(فَأَْنبَْتَنا ِفيَها حَبا ) ٢٦(ثُمَّ َشقَقَْنا الْأَْرَض شَقًّا ) ٢٥(اَء َصبا أَنَّا صََبْبَنا الَْم) ٢٤(فَلَْيْنظُرِ الْإِْنَسانُ إِلَى طََعاِمِه 
  ) ٣٢(َمَتاًعا لَكُْم َوِلأَنَْعاِمكُْم ) ٣١(َوفَاِكَهةً َوأَبا ) ٣٠(َوَحدَاِئَق غُلًْبا ) ٢٩(َوَزْيتُوًنا وََنْخلًا ) ٢٨(َوِعَنًبا َوقَْضًبا 

  .} اإلنسان إىل طََعاِمهِ  فَلَْينظُرِ{ : قوله تعاىل 
جارية يف القرآن الكرمي ، كلما ذكر دالئل األنفس يذكر عقبها  -تعاىل  -اعلم أنَّ عادة اهللا : قال ابن اخلطيب 

  .مبا حيتاج اإلنسان إليه  -هاهنا  -دالئل اآلفاق ، فبدأ 
يف األرض ، فالسماء كالذَّكر ، واألرض كاألنثى ،  واعلم أنَّ النَّْبَت إنَّما حيصل من القَطْرِ النازل من السماء الواقع

  .} أَنَّا َصَبْبَنا املآء { : فبيَّن نزول السماء إىل األرض بقوله 
فلينظر كيف خلق اهللا طعامه : ملَّا ذكر تعاىل ابتداء خلقِ اإلنسان ، ذكر ما يسَّر من رزقه ، أي : وقال القرطيب 

  .باب املعاشِ ليستعد هبا للمعاد ، وهذا النظر نظر القلب بالفكر ، والتدبر الذي هو قوام حياته ، وكيف هيأ له أس
  .إىل مدخله وخمرجه : أي } فَلَْينظُرِ اإلنسان إىل طََعاِمِه { : قال احلسُن وجماهٌد 

؟ « َيا ضحَّاُك ، ما طَعاُمَك« » : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى الضحاُك بُن سفيان الكاليب ، قال 
 -فإنَّ اهللا » : إىل ما قد علمتُه ، قال : ؟ قلت «ثُمَّ يصُري إىل مَاذَا » : يا رسول اهللا ، اللَْحُم واللَُّنب ، قال : قلت 



  .« » ضََرَب َما َيْخرُج ِمْن اْبنِ آدَم مثالً للدُّْنَيا  -تعاىل 
يأتيه : خلالء ، فينظر ما خيرج منه ، قال عن الرجل يدخل ا -رضي اهللا عنه  -سألت ابن عمر : وقال أبو الوليد 

  .انظر ما خبلت به إىل ما صار : امللك فيقول 
  :واعلم أنَّ الطعام الذي يتناوله اإلنسان له حالتان 

  .إحدامها متقدمة ، وهي اليت ال بد من وجودها حىت يدخل ذلك الطعام يف الوجود 
ا يف بدن اإلنسان ، حىت حيصل االنتفاع بذلك الطعام ، فلما كانت واحلالة الثانية متأخرة وهي األمور اليت ال بد منه

  .احلالة األوىل أظهر للحسِّ ، ال جرم اكتفى اهللا تعاىل بذكرها 
  .} أَنَّا َصَبْبَنا املآء َصّباً { : قوله تعاىل 

  .بفتح اهلمزة غري ممالة » أنَّا « : قرأ الكوفيون 
  .بالكسر : والباقون 

  .بالفتح واإلمالة  :واحلسني بن علي 
  :فأمَّا الفراءة األوىل ، ففيها ثالثة أوجه 

  .، فيكون يف حمل جر ، واستشكل بعضهم هذا الوجه ، ورد بأنه ليس بواضح » طَعامه « أهنا بدل من : أحدها 
لتقدير ، وقد حنا أنه بدلُ اشتمالٍ ، مبعىن أنَّ صبَّ املاء سبب يف إخراج الطَّعام ، فهو مشتمل عليه هبذا ا: والثاين 

إىل حدوث » إىل طعامهِ « ألن هذه األشياء مشتملة على الطعام ومنها يتكون ، ألنَّ معىن : مكيٌّ إىل هذا فقال 
طعامه كيف يتأتى ، فاالشتمال يف هذا إمنا هو من الثاين على األول؛ ألن االعتبار إنَّما هو يف األشياء اليت يتكون 

  .فسه منها الطعام ال يف الطعام ن
  .أهنا على تقدير الم العلَّة ، أي فلينظر ألنا ، مث حذف اخلافض فجرى اخلالف املشهور يف حملها : والوجه الثاين 
فَلَْينظُرِ اإلنسان { : يف موضع خفضٍ على الترمجة عن الطعام ، فهو بدل منه؛ كأنه قال » أّنا « ف : قال القرطيبُّ 

  .يف هذه القراءة » طعامه « ، فال حيسن الوقف على » نا أنَّا صبب« إىل } إىل طََعاِمِه 

هو أنَّا َصببَنا ، وفيه ذلك النظر املتقدم؛ ألنَّ الضمري إن : أنَّها يف حمل رفعٍ خرب ملبتدأ حمذوف ، أي : والوجه الثالث 
، وجوابه    .ما تقدم عاد على الطعام ، فالطعام ليس هو نفس الصب ، وإن عاد على غريه ، فهو غري معلوم 

  .فعلى االستئناف تقديراً لنعمه عليه : وأما القراءة الثانية 
، وفيها معىن التَّعجُّب ، فهي على هذه القراءة كلمة واحدة ، » كَْيَف « : اليت مبعىن » أنَّى « : وأما القراءة الثالثة 

  .وعلى غريها كلمتان 
أين ، إالَّ أنَّ : » أنَّى « معىن : تام ، ويقال » طعامه « ى الوقف عل: فمن أخذ هبذه القراءة ، قال : قال القرطيب 

  ]املنسرح : [ الكميت : من أي وجٍه صببنا؛ قال : فيها كناية عن الوجوه ، وتأويلها 
  ِمْن َحْيثُ ال صْبوةُ وال َريُب... أنَّى ، وِمْن أْيَن آَبَك الطَّرُب  -٥١٠٩

  فصل يف املراد بصبّ املاء
} فَأَنَبتَْنا ِفيَها َحّباً { بالنبات : أي } ثُمَّ َشقَقَْنا األرض َشقّاً { الغيث واألمطار ، : ، يعين } َنا املآء َصّباً صََبْب{ : قوله 
وإمنا » وِعَنباً « قَْمحاً وشعرياً وسلقاً ، وسائر ما حيصد ويدخر ، وإمنا قدم ذلك ألهنا كاألصل يف األغذية ، : أي 

  .ء من وجه ، وفاكهة من وجه ذكره بعد احلب؛ ألنه غذا
يقطع ، ورجَّحه : هو الرطُب ، ألنه يقضب النخل ، أي : القَْضُب هنا ، قال ابن عباس : } َوقَْضباً { : قوله 



  .بعضهم بذكره بعد العنب ، وكثرياً ما يقترنان 
  .القت : وقيل 

  .» مكة « كذا يسميه أهلُ : قال القتييب 
  .ُبقولِ لبين آدَم كُل ما يُقَْضُب من ال: وقيل 
  .األرض اليت تنبتها : هو الرَّطبةُ ، واملقاضب : وقيل 

كالقضيب ، لكن القضيب يستعمل يف فروع الشجر ، والقضُب يستعمل يف البقل ، : والقَْضُب : قال الراغب 
بٍ تصليباً قضبه أي بالفتح قطع القَْضب والقضيب ، وعنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا رأى يف ثو: والقََضُب 

مبعىن املفعول ، وكذا : الفاعل ، ويف األول : مبعىن  -هاهنا  -قاطٌع ، فالقضيب : ، وسيٌف قاضٌب وقضيٌب ، أي 
مقتضب ، ومنه اقتضاب : ناقة قضيب ، ملا تركب من بني اإلبل وملا ترض ، ويقال لكل ما مل يهذب : قوهلم 

  .احلديث ، ملا مل يترو فيه 
  .أغصان الشجرة اليت يّتخذ منها سهاٌم أو قسيٌّ : القَْضُب  :وقال اخلليل 

  .إنه الفصفصة ، وهوالقّت الرطب : وقال ابن عباس 
  .الفصفصة الرطبة : القَْضُب : وقال اخلليل 

  .بالسني ، فإذا يبست فهو قّت : وقيل 
  .ل النخي: يعين } وََنْخالً { شجرة الزيتون ، : وهي . } َوزَْيُتوناً { : قوله 
حديقة غلباء ، : ، يقال » أْحمَر ، وَحمْراَء « يف » ُحْمر « ك » أغلَب وغلَباء « مجع . } َوَحدَآِئَق غُلْباً { : قوله 
رجل أغلب ، وامرأة : غلظ ، وأصله يف وصف الرقاب يقال : غليظة الشجر ملتفة ، واغلولب العشب أي : أي 

  .غليظة الرقبة : غلباء ، أي 
  ]الكامل : [ عديكرب قال عمرو بن م

  ُبزلٌ كُسَني ِمَن الكُحَْيلِ جِالال... َيْسَعى بَِها غلُْب الرِّقابِ كأنَُّهْم  -٥١١٠
  ]الرجز : [ األغلب؛ ألنه مصمت العنق ال يلتفت إال مجيعاً؛ قال العجاج : ويقال لألسد 

  صِْرُت ِمثْلَ األغلبِوالرَّأسَ حتَّى ... َما زِلُْت َيْوَم الَبْينِ ألْوِي ُصلْبِي  -٥١١١
ملتفة ، وحدائق غلب ، وقال ابن : القهر؛ أن ُينال وتصيب عليه رقبته ، هذا أصله ، وحديقة غلباء : والغلبة 
  .الطوال : الغلب مجع أغلب ، وغلباء ، وهي الِغالظ ، وعنه أيضاً : عباس 

  .النَّْخلُ الكراُم : الغلُب : وابُن زيٍد : وقال قتادةُ 
  .عظام األوساط ، واجلذوع : زيٍد أيضاً وعكرمةَ وعن ابن 

  .» النمل « وتقدم الكالم على احلدائق يف سورة . ملتفة : وقال جماهد 
  .ما يأكله الناس من مثار األشجار ، كالتني ، واخلوخ ، وغريمها : الفاكهةُ . } َوفَاِكَهةً َوأَّباً { : قوله 

ملَّا ذكره الفاكهة بعد ذكر العنبِ ، والزيتوِن ، والنخل ،  -تعاىل  -اهللا  وقد استدلَّ بعضهم بأنَّ: قال ابن اخلطيب 
  .وجب أال يدخل هذه األشياء يف الفاكهة ، وهذا أقرُب من جهة الظاهر؛ الن املعطوف مغاير للمعطوف عليه 

  .األبُّ للبهائم مبنزلة الفاكهة للنَّاس : فقيل : وأمَّا األبُّ 
  . هو مطلق املرعى: وقيل 

  ]الطويل : [ قال الشاعر ميدُح النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  بَِها يُْنبُِت اُهللا احلَِصيدةَ واألبَّا... لَُه َدْعوةٌ َمْيُمونةٌ رُِحيَها الصَّبا  -٥١١٢
  ]الرمل : [ يؤم وينتجع ، واألبُّ واألمُّ مبعىن؛ قال الشاعر : مسي املرعى أبا؛ ألنه يؤبُّ ، أي : وقيل 
  ولَنا األبُّ بِِه واملُكَْرُع... جِذُمَنا قَْيٌس وَنْجٌد دَارَُنا  -٥١١٣

هتيَّأ لسله ، : أي : هتيَّأ لقصدِه ، وهكذا أب بسيفه : وأبُّ لكذَا َيؤبُّ ابا ، وأبَّ إىل وطنه ، إذا نَزَع الشيء نزوعاً 
يابس الفاكهة ألهنا تؤب : األّب : يئه ، وقيل هو فعالن منه ، وهو الشيء املتهيِّئ لفعله وجم» إبان ذلك « : وقوهلم 

  .للشتاء ، أي تعد 
  .األبُّ ما تأكله البهائُم من الُعْشبِ : وقيل 

» احلصيد « : األبُّ ، كل ما أنبتت األرض مما ال يأكله الناس ، وما يأكله اآلدميون ، هو : قال ابُن عباسٍ واحلسن 
.  

  .الثِّمارُ الرَّطبةُ  األبُّ ،: وعن ابن عباس وابن أيب طلحة 
  .األب الفاكهة رطب الثمار ويابسها : وقيل . وهو حمكي عن ابن عباس أيضاً . هو التُِّني خاصَّةً : وقال الضحاك 

أيُّ مساٍء تظلين : عن تفسري الفاكهة واألبِّ ، فقال  -رضي اهللا عنه  -ُسئل أُبو بكر الصديقُ : وقال إبراهيم التيمي 
  .إذا قلت يف كتاب اهللا ما ال أعلم وأي أرض تقلّين 

كل هذا عرفناه فما األبُّ؟ مث رفع : مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقرأ هذه اآلية ، مث قال : وقال أنس 
  .هذا لعمر اهللا التكليف ، وما عليك يا ابن أم عمر أال تدري ما األبُّ؟ : عصا كانت بيده ، مث قال 

  .كم يف هذا الكتاب ، وما ال فدعوه اتَّبعوا ما بني ل: مث قال 
  .» ُخِلقُْتْم ِمْن سَْبعٍ ، وُرزقُتْم ِمْن َسبعٍ فاسُجدُوا ِهللا على َسْبعٍ « : وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  }ٍة ثُمَّ ِمن مُّْضَغٍة ِمن نُّطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقَ{ : يعين » ُخِلقُْتْم ِمَن َسْبعٍ « : وإمنا أراد بقوله عليه الصالة والسالم 

  .اآلية ]  ٥: احلج [ 
وأبا « : مث قال » وفاكهة « إىل قوله } فَأَنَبْتَنا ِفيَها َحّباً َوِعَنباً َوقَضْباً َوَزيُْتوناً { : والرزق من سبع ، وهو قوله تعاىل 

  .علم وهو يدل على أنه ليس برزق البن آدم ، وأنَّه مما ختتص به البهائم ، واهللا أ» 
 -نصب على املصدر املؤكد؛ ألن إنبات هذه األشياء متاٌع جلميع احليوانات ، واعلم أنه : } مََّتاعاً لَّكُْم { : قوله 
  .} مََّتاعاً لَّكُْم َوَألْنَعاِمكُمْ { : ملا ذكر ما يغتذي به الناس واحليوان ، قال جل من قائل  -تعاىل 

لكم وألنعامكم ، وهذا مثلٌ ضربه اهللا لبعث املوتى من قبورهم ، كنبات  جعلناه منفعة لكم ومتعة: قال الفراء 
  .الزرع بعد ُدثُوره كما تقدم بيانه يف غري موضع 

ئٍ ِمنُْهْم ِلكُلِّ اْمرِ) ٣٦(َوصَاِحَبِتِه وََبنِيِه ) ٣٥(َوأُمِِّه وَأَبِيِه ) ٣٤(َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن أَِخيِه ) ٣٣(فَإِذَا َجاَءتِ الصَّاخَّةُ 
) ٤٠(وَُوُجوٌه َيْومَِئٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ ) ٣٩(َضاِحكَةٌ ُمْستَْبِشَرةٌ ) ٣٨(ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ ُمْسفَِرةٌ ) ٣٧(َيْوَمِئٍذ َشأْنٌ ُيْغنِيِه 

  ) ٤٢(أُولَِئَك ُهُم الْكَفََرةُ الْفََجَرةُ ) ٤١(َتْرَهقَُها قََتَرةٌ 

  .تصمها لشدة وقعتها : وهي الصَّيحةُ اليت تصخُّ اآلذان ، أي : } الصآخة  فَإِذَا َجآَءِت{ : قوله تعاىل 
  .َصكَُّه به : هي مأخوذة من َصّخهُ باحلجر أي : وقيل 

  .» صخَّ حلديثه مثل أصاخ له ، فوصفت النفخة بالصاخَّة جمازاً؛ ألن النَّاس يصخُّون هلا « : وقال الزخمشري 



: [ اليت تورث الصَّمَم ، وإنَّها ملسمعة ، وهذا من بديع الفصاحة؛ كقول الشاعر : الصاخَّة : وقال ابن العريب 
  ]البسيط 
  فَهل َسِمعُتْم بِسرِّ يُورِثُ الصََّمَما... أصمَّنِي ِسرُُّهمْ أيَّام فُرقتِهِْم  -٥١١٤

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  .. . .أَصمَّ بَِك النَّاِعي وإنْ كَانَ أْسَمَعا  -٥١١٥

فإذا جاءت : والتقدير . » لكُلِّ امرئٍ ِمنُهْم يومئٍذ شأنٌ ُيغنِيِه « : حمذوف ، يدل عليه قوله » إذا « وجواب 
  .الصاخة اشتغل كل أحد بنفسه 

  فصل يف تعلق اآلية
  .ملا ذكر أمر املعاش ذكر أمر املعاد ليتزودوا له باألعمال الصاحلة ، واإلنفاق مما امنت به عليهم 

  :ملَّا ذكر تعاىل هذه األشياء ، وكان املقصود منها أمور ثالثة : ب وقال ابُن اخلطي
  .الدالئل الدالة على التوحيد : أوهلا 

  .الدالئل الدالة على القدرة واملعاد : وثانيها 
أن هذا اإلله الذي أحسن إىل عبيده هبذه األنواع العظيمة من اإلحسان ، ال يليق بالعاقل أن يتمرَّد عن : وثالثها 

، فإن ] أهوالِ اآلخرِة [ اعته ، وأن يتكبَّر على عبيده أتبع ذلك مبا يكون كاملؤكِّد هلذه األغراض ، وهو شرح ط
اإلنسان إذا مسعها خاف ، فيدعوه ذلك اخلوف إىل التأمل يف الدالئل ، واإلميان هبا ، واإلعراض عن الكفر ، 

صيحة : يعين } فَإِذَا َجآَءتِ الصآخة { : ر التواضع فقال تعاىل ويدعوه أيضاً إىل ترك التكبُّر على الناس ، وإىل إظها
  .تصمُّها ، فال تسمع إال ما يدعى به األحياء : القيامِة ، وهي النفخة األخريةُ ، تصخُّ األمساع أي 

َن السَّاَعِة إالَّ اجلنِّ واإلنسَ َما ِمْن دَابٍَّة إال وِهَي ُمصِيَخةٌ يْوَم اجلُمَعِة شفقاً ِم« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 «.  

؛ »يوم « ، وال يف » إذا « عامالً ، يف » يغنيه « ، وال جيوز أن يكون » إذا « بدل من } َيْوَم َيِفرُّ املرء { : قوله 
  .وال يتقدم معمول الصِّفة على موصوفها » شأن « ألنه صفة ل 
  .من اإلغناِء » يغنيه « والعامة على 
: بفتح الياء والعني املهملة من قوهلم » يعنيه « : ن والزهري ، وابُن أيب عبلة ومحيٌد ، وابن السميفع وابن حميص

  .قصدين : عناين يف األمر ، أي 
  فصل يف معىن اآلية

نه مشتغل من ُمواالةِ أخيِه ، وُمكاملتِه أل: أي » َمْن أِخْيهِ « يهرب يف يوم جميء الصاخَِّة ، : ، أي » َيِفرُّ « : قوله 
  .يشغلُه عن غريه : ، أي } ِلكُلِّ امرىء مِّنُْهْم َيْومَِئٍذ َشأْنٌ ُيغْنِيِه { : بنفسه ، لقوله بعده 

قصرت يف : ما واسيتنِي مبالك ، واألبوان يقوالن : إنَّما يفّر حذراً من مطالبتهم إياه بالتبعات ، يقول األُخ : وقيل 
  .ما علمتنا : راَم ، والبنون يقولون أطمعتين احل: برَنا ، والصاحبة تقول 

الدخان [ } َيْوَم الَ ُيغْنِي َموْلًى َعن مَّْولًى َشْيئاً { : لعلمه أهنم ال ينفعونه ، وال يغنون عنه شيئاً ، لقوله تعاىل : وقيل 
 :٤١ . [  

  .يفرُّ منهم ملَّا تبني له عجزهم ، وقلّة حيلتهم : وقال عبد اهللا بن طاهر 
يفر قابيلُ من أخيه هابيل ، ويفرُّ النيب من أمِّه ، ويفرُّ إبراهيُم من أبيه ، ونوحٌ : ك عن ابن عباس ، قال وذكر الضحا



  .من ابنه ، ولوطٌ من امرأتِه ، وآدُم من سوءِة بنيِه 
منهم يف دار اآلخرة  أن الذين كان املرء يفرُّ إليهم يف دار الدنيا ، ويستجُري هبم ، فإنه يفرُّ: املراد : قال ابُن اخلطيب 

، بل من أبويه ، فإهنما أقرب من األخوين ، بل } َيْوَم يفرُّ املَْرُء من أِخيهِ { : ، وذكروا يف فائدة الترتيب كأنَّه قيل 
: ىل مث ملَّا ذكر الِفراَر أتبعه بذكر سببه فقال تعا. من الصَّاحبة والولد؛ ألنَّ تعلُّق القلب هبما أشد من تعلُّقه باألبوين 

  .} ِلكُلِّ امرىء مِّْنُهْم َيوَْمِئٍذ َشأْنٌ ُيْغنِيهِ { 
  .اصرفه : أغْنِ عنِّي َوْجَهَك ، أي : يصرفه عن قرابته ، ومنه يقال : أي » يغنيه « : قال ابن قتيبة 

اً بالغين يف إنَّ ذلك اهلم الذي حصل له قد مأل صدره ، فلم يبق فيه متسع هلّم آخر ، فصار شبيه: وقال أهل املعاين 
  .أنه ملك شيئاً كثرياً 

: ملا ذكر تعاىل حال يوم القيامة يف اهلول بيَّن أن املكلفني فيه على قسمني . } ُوُجوهٌ َيْوَمِئٍذ مُّْسِفَرةٌ { : قوله تعاىل 
مشرقة ، وقد مضيئة : أي } ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ مُّسِْفَرةٌ { : سعداء ، وأشقياء ، فوصف سبحانه السعيد بقوله تعاىل 

مسرورة : أي » ضاحكةٌ « إذا أضاء ، وهي وجوه املؤمنني : علمت ما هلا من الفوز ، والنعيم ، من أسفر الصبح 
  .فرحة 

  .مبا آتاها اهللا تعاىل من الكرامة : أي } مُّْسَتْبِشَرةٌ { يعين بالفراغ من احلساب : قال الكليب 
  .طول ما اغربت يف سبيل اهللا من » مْسِفرةٌ « : وقال عطاُء اخلراساينُّ 

  .من آثار الوضوء : وقال الضحاُك 
َمْن كَثُرْت صالُته باللَّيلِ « : من قيامِ اللَّيل ، لقوله عليه الصالة والسالم :  -رضي اهللا عنه  -وقال ابن عباس 

  .» حُسَن وجهُه بالنَّهارِ 
  .} َوُوُجوهٌ َيْوَمِئٍذ َعلَْيَها غَبََرةٌ { : قوله تعاىل 
  .سواٌد كالدُّخان : الغباُر ، والقترةُ » الَغَبرةُ « : قال املربد 

  ]البسيط : [ الغباُر ، مجع القترة؛ قال الفرزدُق : القتُر يف كالم العرب : وقال أبو عبيدة 
  َمْوٌج تَرى فَوقَُه الرَّاياِت والقََترَا... ُمَتوٌج بِرداِء املُلِك َيْتبعُه  -٥١١٦

  ]الوافر : [ اختلف اللفظ فحسن العطف ، كقوله : غربة ما يرد هذا إال أن يقال ويف عطفه على ال
  كَِذًبا وَمْينَا.. .  -٥١١٧
  ]الطويل : [ وقوله 
  النَّأُي والُبْعُد..  -٥١١٨

» بُ يف ُوجوهِ الكُفَّارِ إنَّ الَبهَاِئَم إذَا َصارْت تُراباً َيْوَم القَِياَمِة ُحولَ ذِلَك التُّرا« : وهو خالف األصل ، ويف احلديث 
.  

  .ما احنطت إىل األرض ، والُغبَار والعربةُ واحٌد : ما ارتفعت إىل السماء ، والغربةُ : القترةُ : وقال زيُد بن أسلَم 
  .كسوٌف وسواد : أي » قََترةٌ « تغشاها ، : أي » َتْرَهقَُها « : قال ابن عباس 

  .ذلَّةٌ وشدَّةٌ :  -أيضاً  -وعنه 
عجلة اهلالك ، : َرهقَْتُه اخليل إذا أدركته مسرعة ، والرَّْهُق : تدركها عن قُرب ، كقولك : َترهقَُها ، أي : وقيل 
سواد كالدُّخان ، وال يرى أوحُش من اجتماع الغبار والسواد يف الوجه ، كما ترى وجوه الزنوج إذا : القترةُ 

  .والغربة ، كما مجعوا بني الكفر ، والفجور ، واهللا أعلم  يف وجوههم بني السواد ، -تعاىل  -غربت ، فجمع اهللا 



  .، وأسكنها ابن أيب عبلة » قََترة « على فتح التاء يف : والعامة 
  .مجع فَاجِر ، وهو الكاذُب املُفَترِي على اهللا تعاىل : » الفَجَرةُ « مجع كاِفر ، : } أولئك ُهُم الكفرة { : قوله 
  .وأصله امليل ، والفاجر املائل . كذَب : أي : فَسَق ، وفَجَر : فََجَر فُجُوراً ، أي : يقال : الفَاسُق : وقيل 

} عََبَس وتوىل { َمْن قََرأ سُوَرة « : قال رسول اهللا صلى اهللا وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثعليب عن أيبٍّ 
  .» جاَء َيْوَم القَِياَمِة ووْجههُ َضاِحٌك ُمْستَْبِشٌر 

َوإِذَا ) ٤(َوإِذَا الِْعشَاُر ُعطِّلَْت ) ٣(وَإِذَا الْجِبَالُ ُسيَِّرْت ) ٢(َوإِذَا النُُّجوُم اْنكََدَرْت ) ١(الشَّْمُس كُوَِّرْت  إِذَا
بِأَيِّ ذَْنبٍ ) ٨(وَإِذَا الَْمْوُءوَدةُ ُسِئلَْت ) ٧(َوإِذَا النُّفُوُس زُوَِّجْت ) ٦(َوإِذَا الْبَِحارُ ُسجَِّرْت ) ٥(الُْوُحوشُ ُحشَِرْت 

َوإِذَا الَْجنَّةُ أُْزلِفَْت ) ١٢(َوإِذَا الَْجِحيمُ ُسعَِّرْت ) ١١(َوإِذَا السََّماُء كُِشطَْت ) ١٠(َوإِذَا الصُُّحُف ُنشَِرْت ) ٩(قُِتلَْت 
  ) ١٤(َعِلَمْت َنفٌْس َما أَْحَضَرْت ) ١٣(

  :شمس وجهان يف ارتفاع ال: } إِذَا الشمس كُوَِّرتْ { : قوله تعاىل 
أهنا مرفوعة بفعل مقدر مبين للمفعول ، حذف وفسَّره ما بعده على االشتغال ، والرفع على هذا الوجه : أصحهما 

  .إضمار الفعل واجٌب عند البصريني؛ ألهنم ال جييزون أن يليها غريه ، ويَتأوَّلُون ما أوهَم خالَف ذلَك : ، أعين 
، وهو قول الكوفيني ، واألخفش ، لظواهر جاءت يف الشعر ، وانتصر له ابن مالك أنَّها مرفوعة باالبتداء : والثاين 

.  
  .على االبتداء ، أو الفاعليَّة؟ » الشمس « ارتفاع : قال الزخمشري 

ارتفاعها بفعل اجلملة ، وقد مرَّ أنَّهُ يسمي مفعول ما : بل على الفاعلية مث ذكر حنو ما تقدم ، ويعين بالفاعلية : قلت 
  .» الشمس « وما بعدها ، كما تقدَّم يف » النجوم « يسم فاعله فاعالً ، وارتفاع مل 

  فصل يف تفسري معىن التكوير
  .» تنزيل « قد تقدَّم تفسري التَّكوير يف أول 

  .التَّلفيف على جهِة االستدارة ، كتكوير العمامة : قيل 
  .من التشتت بعد األلفة : ، أي » رِ نُعوذُ باِهللا ِمَن احلَْورِ بَعَد الكَْو« : ويف احلديث 

  .من فساد أمورنا بعد صالحها : وقيل 
  .باحلاء املهملة والراء؛ الطيُّ واللَّف ، والكوُر والتَّكويُر واحٌد : واحلَْوُر 

  .كارة؛ ألنه جيمع ثيابه يف ثوب واحد : ومسيت كارَّة القصار 
عرب عن إزالة النور عن جرم الشمس ، وغيبوبتها عن األعني ب مث إن الشيء الذي يلّف يصري خمتفياً عن األعني ، ف

  .» التكوير « 
  .إدخاهلا يف العرش : تكويرها : فلهذا قال ابن عباسٍ رضي اهللا عنهما 

  .ذهاب ضوئها ، وهو قول جماهٍد وقتادة : وقال احلسُن 
  .غورت : وروي عن ابن عباس أيضاً وسعيد بن جبري 

  .رمي هبا : » كُوِّرتْ « :  وقال الربيعُ بُن خيثمٍ
  .سقط : أي : ومنه كورته فتكور 

  .صرعه : طعنه فكوَّره وحوره أي : يقال : قال األصمعي 



  .ألقيت ورميت عن الفلك : أي : » كورت « فمعىن 
  .نكست » كورت « : وعن أيب صاحل 

أخوذةٌ من الفارسية ، فإنه يقال م» كُوِّرْت « أن لفظة  -رضي اهللا عنه  -وروي عن عمر : وقال ابن اخلطيب 
  .كور : لألعمى 

  .تناثرت وتساقطت : أي } َوإِذَا النجوم انكدرت { : قوله 
  ] ٢: االنفطار [ } وَإِذَا الكواكب انتثرت { : قال تعاىل 

  .االنصباب : واألصل يف االنكدار 
  .انكدر عليهم القول إذا جاءوا أرساالً ، وانصبوا عليهم : قال اخلليل 

  ]الرجز : [ انصّب كما ينصب العقاب إذا كسرت؛ قال العجاُج يصُف صقراً : وقال أبو عبيدة 
  َتقضَِّي البَازَِي إذَا البَازِي كَسَْر... أْبَصرَ ِخرَْبانَ فَضاٍء فاْنكَدْر  -٥١١٩

يف السََّماِء َيْوَمئذٍ  ال َيْبقَى« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال :  -رضي اهللا عنهما  -روى ابن عباس 
  .» َنجٌم إالَّ َسقطَ يف األْرضِ 

أن النجوم قناديلُ معلقةٌ بني السماء واألرض بسالسلَ من نور بأيدي :  -رضي اهللا عنهما  -وروي ابن عباس 
املالئكة ، فإذا مات من يف السموات ، ومن يف األرض تساقطت تلك الكواكب من أيدي املالئكة؛ ألنه مات من 

  .ان ميسكها ك

طمَس آثارها ، ومسيت النجوم جنوماً لظهورها يف السماء : « انكدارها » وحيتمل أن يكون « : قال القرطيب 
  .بضوئها 

  .تغيَّرت ، فلم يبق هلا ضوٌء لزواهلا عن أماكنها ، واملعىن متقارب : « اْنكَدَرتْ » :  -أيضاً  -وعن ابن عباس 
َوَيْوَم ُنَسيِّرُ { : قطعت عن وجه األرض وسريت يف اهلواء ، لقوله تعاىل : ، يعين } ْت َوإِذَا اجلبال ُسيَِّر{ : قوله 

]  ٢٠: النبأ [ } َوُسيَِّرِت اجلبال فَكَاَنْت سََراباً { : ، وقوله تعاىل ]  ٤٧: الكهف [ } اجلبال َوَتَرى األرض َبارَِزةً 
  ] . ٨٨: النمل [ } السحاب َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ { : يف اهلواء ، لقوله تعاىل 

رمالً سائالً ، وتكون كالِعْهن ، : سريها أن حتوَّل عن صفة اجلبال للحجارة ، فتكون كثيباً مهيالً ، أي : وقيل 
الَّ ترى ِفيَها ِعَوجاً { وتكون هباًء منبثاً ، وتكون مثل السَّراب الذي ليس بشيٍء ، وعادت األرض قاعاً صفصفاً ، 

  ] . ١٠٧: طه [ } وال أَْمتاً 
الناقة اليت مر حلملها عشرة أشهر ، مث هو : مجع عشراء ، وهي : العشار . } َوإِذَا العشار ُعطِّلَْت { : قوله تعاىل 

  .امسها إىل أن تضع يف متام السَّنة وكذلك يقال يف مجع نفساء 
شيء بامسه املتقدم ، وإن كان قد جاوز وهو امسها بعد ما تضع أيضاً ، ومن عادة العرب أن يسمُّوا ال: قال القرطيب 

قربوا مهري يسميه مبتقدم امسه ، وإنَّما خصَّ العشار بالذكر؛ ألنَّها أعزُّ ما : ذلك ، يقول الرجل لفرسه وقد قرح 
أنَّ يوم القيامة حبالٍ لو : يكون عند العرب ، وهذا على وجه املثل؛ ألن يف القيامة ال تكون ناقة عشراء ، أو املعىن 

ناقة عشراء ، وناقتان عشراوتاِن ، ونوٌق عشارٌ : كان للرجل ناقة عشراء لعطَّلها ، واشتغل بنفسه ، يقال 
  .وعشراوات ، يبدلون من مهزة التأنيث واواً 

  .صارت عشراء : أي : وقد عشرت الناقة تعشرياً 
  .ال متطر : أي : « عطلت » السَّحاب ، و : « الِعشَاُر » : وقيل 



  ] . ٢: الذاريات [ } فاحلامالت وِقْراً { : به السحاب باحلامل ، قال تعاىل والعرب تش
  .األرض تعطل زرعها : وقيل 

  .« بئر معطلة » وتقدم يف . عاطل إذا مل يكن عليها ُحلّي : اإلمهال ، ومنه قيل للمرأة : والتعطيل 
  ]الطويل : [ قال امرؤ القيس 

  إذَا ِهَي َنصَّْتُه وال بُِمَعطِّلِ... بفَاِحشٍ وجيِد كَجيِد الرِّئمِ لَْيَس  -٥١٢٠
  .بتخفيف الطاء « ُعِطلت » : وقرأ ابُن كثري يف رواية 

عطلت الشيء ، : ؛ ألن التشديد فيه للتعدي ، يقال «تعطَّلْت » : هو غلطٌ ، إمنا هو بفتحتني ، مبعىن : قال الرازي 
  .وأعطله فعطل 

املكان الذي : ما مل يتأنس به من حيوان الّرب ، والوحُش أيضاً : ، الوحوش } َرتْ َوإِذَا الوحوش ُحِش{ : قوله تعاىل 
أوحاشٌ : الذي يبيت وجوفه خالياً من طعامٍ ، ومجعه : ببلد قفر ، والوحُش : لقيته بوحش أي : ال أنس فيه ، ومنه 

ما : الذي يضاد اإلنسي ، واإلنسي  وحشي ، وعرب بالوحشّي عن اجلانب: ، ومسِّي به املنسوب إىل املكان الوحشّي 
  .يقبل من اإلنسان وعلى هذا وحشي الفرس وإنسيه 

  .اجلمع قاله احلسُن وقتادةُ وغريمها : مجعت ، واحلشُر : أي . } ُحِشَرتْ { : وقوله تعاىل 
واإلنس ، املوت لغري اجلن : حشرها موهتا ، رواه عكرمة ، وحشر كلِّ شيٍء : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .فإهنما يوافيان يوم القيامة 

  .حيَشُر كلُّ شيٍء حىت الذباب : قال  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 
ُتجمع ، حىت يقتّص لبعضها من بعض ، فيقتص للجمَّاء من : حيشر الوحوش غداً ، أي :  -أيضاً  -وعن ابن عباس 

  .كوين تراباً فتموت : القرناء مث يقال هلا 
  .بتشديد الشني » ُحشِّرت « : سن وابن ميمون وقرأ احل

  .أنَّ الوحوش إذا كانت هذه حاهلا فكيف ببين آدم؟ : أي : ومعىن اآلية 
أنَّها مع نفرهتا اليوم من النَّاس ، وتبددها يف الصحاري ، تنضّم غداً إىل الناس من أهوال ذلك اليوم؛ : أي : وقيل 

  .قاله أيب بن كعب 
  .} إِذَا البحار ُسجَِّرْت َو{ : قوله تعاىل 

  .بتخفيف اجليم » ُسجِرْت « : قرأ ابن كثريٍ وأبو عمروٍ 
  .بتثقيلها على املبالغة والتنكري : والباقون 

سجرتُ احلوضَ أسجره سجراً إذا مألتُه ، وهو مسجوٌر ، واملسجورُ : ُملئْت من املاء ، والعرب تقول : واملعىن 
  .ن املَآل: والسَّاجرُ يف اللغة 

  ] . ٣: االنفطار [ } َوإِذَا البحار فُجَِّرْت { : فاضت وملئت ، قال تعاىل : » ُسجَِّرت « : وروى الربيع بن خيثمٍ 
  .اختلطت وصارت شيئاً واحداً : وقال احلسن 

  .أرسل عذهبا على ماحلها ، وماحلها على عذهبا حىت امتألت : وقيل 
، ]  ٢٠: الرمحن [ } َبْيَنُهَما بَْرَزخٌ الَّ َيْبغَِياِن { : يف قوله  -تعاىل  -ذكره  يرفع اهللا احلاجز الذي: وقال القشرييُّ 

  .فإذا رفع ذلك الربزج تفجَّرت مياه البحار ، فعمَّت األرض كلَّها ، وصارت حبراً واحداً 
  .تيبس ، فال يبقى من مائها قطرةٌ : وعن احلسن وقتادة وابن حيان 



إذا أمحيته ، وإذا سلط عليه اإليقاد نشف ما فيه من : سجرُت التنور أسجره سجراً وهو من : قال القشرييُّ 
  .الرُّطوبة ، وتقدم اشتقاق هذه املادة 

  :وهذا التأويل حيتمل وجوهاً : قال القفالُ 
 تعاىل أن تكون جهنم يف قعر البحار ، فهي اآلن غري مسجرة بقوام الدنيا ، فإذا انتهت مدة الدنيا أوصل اهللا: األول 

تأثري ذلك النِّريان إىل البَِحار ، فصارت مسجورة بالكلية ، وهذا قولُ ابن زيد ، وعطية ، وسفيان ، ووهب ، وأّيب 
  .أوقدت فصارت ناراً  -رضي اهللا عنهم  -، وعلي بن أيب طالب ، وابن عباس يف رواية ، والضحاك 

والقمر ، والنجوم يف البحار ، فتصري البحار مسجورة بسبب ُيكوِّر اهللا تعاىل الشمس ، : قال ابن عباس : الثاين 
  .رحياً دبوراً ، فتنفخه حىت تصري ناراً ، كذا جاء يف احلديث ] هلا [  -تعاىل  -ذلك يبعث اهللا 

  .حتت البحار نرياناً عظيمة حىت تسجر تلك املياه  -تعاىل  -أن خيلق اهللا : الثالث 
فة ، وال حاجة إىل شيء منها؛ ألن القادر على ختريب الدنيا يقدر على أن وهذه وجوه متكلِّ: قال ابن اخلطيب 

يفعل يف البحار ما شاء من تسجري مياهها ، ومن قلب مياهها ناراً من غري حاجٍة إىل أن يلقي فيها الشمس والقمر ، 
  .أو يكون حتتها نار جهنم 

  .يتوضأ مباء البحر ألنه طبق جهنم ال :  -رضي اهللا عنه  -وروي عن ابنِ عمرو : قال القرطيبُّ 

بينما الناس يف أسواقهم إذا ذهب ضوُء الشمس ، : سّت آيات قبل يوم القيامة : وقال أيب بن كعب رضي اهللا عنه 
فتحيَّروا ودهشُوا ، فبينما هم كذلك ينظرون إذا تناثرت النجوم ، وتساقطت ، فبينما هم كذلك إذا وقعت اجلبال 

حركت واضطربت ، واحترقت فصارت هباًء منبثاً ، ففزعِت اجلنُّ إىل اإلنسِ ، وفزعِت على وجه األرض ، فت
َوإِذَا { : اإلنُس إىل اجلنِّ ، واختلط الدواب ، والوحش ، واهلوام والطري ، وماج بعضها يف بعض ، فذلك قوله تعاىل 

قوا إىل البحار فإذا هي نار تأجَُّج ، فبينما هم حنن نأتيكم باخلرب ، فانطل: ، مث قالت اجلنُّ لإلنس } الوحوش ُحشَِرْت 
كذلك إذا تصدعت األرض صدعة واحدة إىل األرض السابعة السفلى ، وإىل السماء السابعة العليا ، فبينما هم 

  .كذلك إذا جاءهتم ريح ، فأماتتهم 
  .قيامة وهذه العالمات ميكن أن تكون عند خراب الدنيا ، وأن تكون بعد ال: وقال ابن اخلطيب 

  .محراء : أي . » َعْيٌن َسجراُء « : حيمر ماؤها حىت يصري كالدَّم ، من قوهلم » ُسجِّرْت « معىن : وقيل 
  .} َوإِذَا النفوس ُزوَِّجْت { : قوله تعاىل 

  .من التزويج » زوَّجت « من » الواو « على تشديد : العامة 
  .» فُوِعلْت « على وزن » ُزوْوَجْت « : وروي عن عاصم 

  .تكون من اثنني » واملُفاَعلةُ « : قال أبو حيان 
وهي قراءةٌ مشكلةٌ؛ ألنَّه ال ينبغي أن يلفظ بواو ساكنة ، مث أخرى مكسورة ، وقد تقدم أنه مىت : قال شهاُب الدِّين 

  .اجتمع مثالن ، وسكن أوهلما وجب اإلدغام حىت يف كلمتني ، ففي كلمة واحدة أوىل 
  يةفصل يف املراد باآل

ُيقَْرنُ كُل رُجلٍ َمَع » : قال } وإذَا النُّفوُس زُوَِّجْت { « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال النُّعمانُ بُن بشريٍ 
  .« » كُلِّ قومٍ كَاُنوا َيْعملُونَ كَعملِه 

  .يقرن الفاجُر مع الفاجر ، ويقرن الصاحلُ مع الصاحلِ :  -رضي اهللا عنه  -قال عمر بن اخلطاب 
السَّابقون زوج ِصنْفاُ ، وأصحاب اليمني : ذلك حني يكون الناس أزواجاً ثالثة : وقال ابن عباس رضي اهللا عنه 



  .زوٌج ، وأصحاب الشِّمال زوٌج 
  .زوجت نفوس املؤمنني باحلُورِ العنيِ ، وقُرِنَ الكفَّار واملنافقون بالشَّياطنيِ : وعنه أيضاً قال 
  .نفوُس بأعماهلا قُرَنت ال: وقال الزجاُج 

  .وقت ردت إليها قاله عكرمة : قرنت األرواح باألجساد أي : وقيل 
  .وقيل غري ذلك 

  .} َوإِذَا املوءودة ُسِئلَْت بِأَىِّ ذَنبٍ قُِتلَْت { : قوله تعاىل 
  .هي البِْنُت تدفُن حيَّة من الوأد ، وهو الثقل ألهنا تثقل بالتراب واجلندل : املوءودة 

  .» يِعد » « وعد « يَِئُد ، ك  وأد: يقال 
[ } َوالَ َيُؤوُدهُ ِحفْظُُهَما { : إذا أثقل ، قال اهللا تعاىل » آد يئود « ، مقلوب من » وأَد يئد « : وقال الزخمشري 

  .؛ ألنه إثقال بالتراب ]  ٢٥٥: البقرة 
مر ، واملضارع واملصدر واسم وال يدعى ذلك؛ ألن كالًّ منهما كامل التصرف يف املاضي ، واأل: قال أبو حيان 

الفاعل ، واسم املفعول ، وليس فيه شيء من مسوغات إدغام القلب ، والذي يعلم به األصالة من القلب أن يكون 
أحد النظمني فيه حكم يشهُد له باألصالِة ، واآلخر ليس كذلك ، أو أكثر استعماالً من اآلخر ، وهذا على ما 

  .قرروُه يف أحكام علم التصريف 

  .» َيِئَس وأيِسَ « ك : فاألول 
  .» طَأَمن واطَمأنَّ « ك : والثاين 

  .» شوائع وشواعي « ك : والثالث 
  .» لعمري ، ورعملي « ك : والرابع 

  .هبمزة بني واوين ساكنتني كاملوعودة » املوءودة « : قرأ العامة 
  :وفيه وجهان . وقرأ البزي يف رواية هبمزة مضمومة ، مث واو ساكنة 

« : قبلها ، وحذفت اهلمزة فصار اللفظ » الواو « أن تكون كقراءة اجلماعة ، مث نقل حركة اهلمزة إىل : أحدمها 
فصار » ُوُجوه « يف » أجُوٍه « املضمومة مهزة ، حنو » الواو « بواو مضمومة ، مث أخرى ساكنة ، فقلبت » املوودة 

  .» عني « احملذوف ؛ ألن »َمفْعُولة « اللفظ كما ترى ، ووزهنا اآلن 
« : ، مثل » مأوودة « : ، واألصل » قَاَده َيقُوُده « مثل » آَدُه يئوده « أن تكون اجلملة اسم مفعول من : والثاين 
، فوزهنا اآلن » َمقُول ، وَمُصون « : ، مث حذف إحدى الواوين على اخلالف املشهور يف احلذف من حنو » مقوودة 

إن احملذوف عني الكلمة ، وهذا : إن قلنا » َمفولة « إنَّ احملذوف الواو الزائدة ، وإمَّا : ، إن قلنا » َمفعلة « إما 
على أنه نقل حركة اهلمزة بعد حذفها ، ومل يقلب  -بضم الواو األوىل  -وقرأ املوودة . يظهُر فضل علم التصريف 

  .الواو مهزة 
أنه حذف اهلمزة اعتباطاً ، فالتقى ساكنان ، فحذف :  ، وتوجيهه] بسكون الواو [ ، » املودة « : وقرأ األعمش 

  .ألن اهلمزة عني الكلمة ، وقد حذفت : » املُفْلَة « ثانيهما ، ووزهنا 
مل يهمزها ، فاستثقل الضمة » الواو « إىل » اهلمزة « بل هو ختفيف قياسي ، وذلك أنه نقل حركة : وقال مكي 

  .الثاين عليها فسكَّنها ، فالتقى ساكنان ، فحذف 
  .وهذا كله خروج عن الظاهر 



  .وإمنا يظهر يف ذلك ما نقله الفراء من أن محزة وقف عليها كاملوزة 
  .ألجل اخلط ألهنا رمست كذلك ، والرسم ُسنة متبعة : قالوا 

  .مبنياً للمفعول ، مضموم السني » ُسِئلَت « : والعامة على 
  .يكسرها من سال يسال : واحلسن 

  .على التكثري؛ ألن املراد اسم اجلنس ، فناسبه التكثري  -بتشديد التاء  -» قُتِّلْت « : وقرأ أبو جعفر 
بضم التاء األخرية » قُِتلُت « مبنياً للفاعل ، » سألَت «  -رضي اهللا عنهم  -وقرأ عليٌّ وابن مسعوٍد وابُن عباسٍ 

  .واليت للمتكلم ، حكاية لكالمها 
بتاء التأنيث الساكنة ، كقراءة » قُِتلْت « مبنياً للفاعل ، » سألْت « : وابن يعمر  -أيضاً  -وعن أّيب وابن مسعوٍد 

  .العامة 
  فصل يف وأد أهل اجلاهلية لبناهتم

  :كانوا يدفنون بناهتم أحياء خلصلتني 
  .املالئكة بنات اهللا ، فأحلقٌوا البنات به؛ تبارك وتعاىل عن ذلك : كانوا يقولون : إحدامها 

  .خمافة احلاجة واإلمالق ، وإمَّا خوفاً من السَّْبي واالْسترقَاقِ  :والثانية 
كانت املرأة يف اجلاهلية إذا محلت حفرت حفرة ، ومتّخضت على رأسها فإن ولدت جارية رمت هبا : قال ابن عبَّاسٍ 

  ]الرجز : [ يف احلفرة ، وردَّت التراب عليها ، وإن ولدْت غالماً حبسته ، ومنه قول الراجز 
  والقَْبُر صِْهٌر َضاِمٌن زِمِّيُت... َسمَّْيُتَها إذْ ُوِلَدْت َتُموُت  -٥١٢١

كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد إبقاء حياهتا ألبسها ُجبَّة من صوٍف ، أو شعرٍ ، ترعى له اإلبل والغنم يف : وقيل 
طيِّبيها ، وزيَّنيها حىت أذهب هبا إىل : ل ألّمها البادية ، وإذا أراد قتلها تركها حىت إذا بلغت قامُتها ستة أشبار فيقو

انظري فيها ، مث يدفعها من خلفها ، : ، فيذهب هبا إىل البئر ، فيقول هلا ] وقد حفر هلا بئراً الصحراء [ أقارهبا 
  .ويهيل عليها التراب حىت تستوي البئر باألرض 

  ]املتقارب : [  قوله وكان صعصعة بن ناجية ممن مينع الوأد؛ فافتخر الفرزدق به يف
  وأحَْيا الَوئِيَد فَلْم ُيوأِد... وِمنَّا الذي َمَنَع الوَاِئَداِت  -٥١٢٢
  فصل
إنِّي وأدُت مثاين بنات كُنَّ يل : يا رسول اهللا : أنَّ قيس بن عاصم جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال « ُرَوَي 

يا رسول اهللا إنِّي : ، قال « فأْعِتْق عن كُلِّ واحدٍة منُهنَّ رقبةٌ » : يه وسلم يف اجلاهليَّة ، قال رسول اهللا صلى اهللا عل
  .« » فأْهِد َعن كُلِّ واحدٍة ِمْنُهنَّ بدَنةً إنْ ِشئَْت » : صاحُب إبل ، قال عليه الصالة والسالم 

  .ربَت ، وما ذنُْبَك؟ ِلمَ ُض: واعلم أنَّ سؤال املوءودة سؤالُ توبيخ لقاتلها ، كما يقال للطفل إذا ضرب 
  .أراد اهللا توبيخ قاتلها؛ ألهنا قتلت بغري ذنبٍ : قال احلسُن 

  .بأي ذنب ضربْت ، وكانوا يضربوهنا : وقال أبُن أسلُم 
َوكَانَ { : طُلبْت ، كأنه يريد كما يطلب بدم القتيل ، وهو كقوله تعاىل : معناه } ُسِئلَتْ { : وقيل يف قوله تعاىل 

  .أين أوالدكم؟ : مطلوباً ، فكأهنا طلبت منهم ، فقيل : أي ]  ١٥: األحزاب [ }  َمْسئُوالً َعْهُد اهللا
إنَّ املَْرأةَ الَّيت َتقْتلُ ولدَها تَأِتي َيْوَم الِقَياَمِة ُمتعلٌِّق ولدَُها بِثَْديَيَِْها ، « : وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .» قَتلْتنِي ] وهذه [ يا ربِّ ، هذِه أمِّي ، :  ُملطَّخاً بدَماِئِه ، فيقُولُ



]  ١١٦: املائدة [ } أَأَنَت قُلَت ِللنَّاسِ اختذوين َوأُمَِّي إهلني { : واألول قول اجلمهور ، كقوله تعاىل لعيسى ابن مرمي 
ا عن قتلها؛ ألن توبيخ لوائدها وهو أبلغ من سؤاهل: ، على جهة التوبيخ ، والتبكيت هلم ، فكذلك سؤال املوءودة 

فبأي ذنب كان ذلك ، فإذا ظهر أنه ال ذنب هلا كان أعظم يف البّينة وظهور : هذا مما ال يصّح إال بذنب ، أي 
  .احلجة على قاتلها ، ويف اآلية دليل على أن األطفال املشركني ال يعذَُّبون ، وعلى أن التعذيب ال يستحقُّ إالَّ بذنبٍ 

  .} لصحف ُنِشَرتْ َوإِذَا ا{ : قوله تعاىل 
  .بالتثقيل ، على تكرار النشر للمبالغة يف تقريع العاصي ، وتبشري املطيع : قرأ األخوان وابن كثري وأبو عمرو 

  .لتكرير ذلك من اإلنسان : وقيل 
  .بالتثقيل ، والباقون بالتخفيف » ُسعِّرت « ونافع وحفص وابن ذكوان . بالتخفيف : والباقون 

صحف األعمال اليت كتبت املالئكة فيها أعمال : فتحت بعد أن كانت مطويَّة ، واملراد : ، أي }  ُنِشَرْت{ : قوله 
العباد من خري أو شر ، تطوى باملوت ، وتنشر يف يوم القيامة ، فيقف كل إنسان على صحيفته ، فيعلم ما فيها ، 

  ] . ٤٩: الكهف [ } ةً إِالَّ أَْحَصاَها َمالِ هذا الكتاب الَ ُيَغاِدُر َصِغَريةً َوالَ كَبَِري{ : فيقول 
« وقرأ اهللا . سلخها : كشط جلد الشَّاة ، أي : ، أي قُشرت ، من قوهلم } َوإِذَا السمآء كُشِطَْت { : قوله تعاىل 

َهلْ أتى َعلَى { يف ] وكافوراً [ وقافوراً : وقد تقدم أهنما متعاقبان كثرياً ، وأنه قرئ  -بالقاف  -» قشطت 
  ] .لبكت الثريد ولبقته : يقال ] . [  ١: اإلنسان [ } سان اإلن

سلخته ، ألن العرب ال تقول يف البعري : كَشطُْت البعري كشْطاً ، نزعت جلده ، وال يقال : يقال « : قال القرطيب 
  .أزيلت عما فوقها : ، واملعىن » إال كشطته أو جلدته 

  .طويت : قال الفراء 
سعرُت النَّار : أوقدت ، فأضرمت للكفَّار ، وزيد يف إمحائها يقال : ، أي } اجلحيم ُسعَِّرْت َوإِذَا { : قوله تعاىل 
  .وأْسعرُتَها 

  .» أوِقَد على النَّارِ ألَْف سنةٍ َحتَّى اْسودَّْت فهَي ُمظْلمةٌ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .ه يدل على أنَّ سعريها معلَّق بيوم القيامة إن النار خملوقة اآلن؛ ألن: احتج هبذه اآلية من قال 

  .أدنيت وقرِّبْت من املتَِّقَني : ، أي } َوإِذَا اجلنة أُْزِلفَْت { : قوله تعاىل 
  .إهنم يقربون منها ال أهنا تزول عن موضعها [  -رضي اهللا عنه  -قال احلسنُ 

  .القُرَبة : ب زُيِّنت ، والزُّلْفَى يف كالم العر] : وقال عبد اهللا بن زيد 
ما : أوَّل السُّورة وما عطف عليها ، واملعىن » إذا « ، هذا جواب } َعِلَمْت َنفٌْس مَّآ أَْحَضَرتْ { : قوله تعاىل 

علمت نفس ما « أهنما قرآها ، فلما بلغا  -رضي اهللا عنهما  -وروي عن ابن عباس وعمر . عملْت من خريٍ وشرٍّ 
  .لقصَّةُ هلذا أجريتِ ا: قاال » أحضرت 

إذا ما أحضرته يف صحائفها ، أو ما أحضرته عند : ومعلوم أنَّ العمل ال ميكن إحضاره ، فاملراد : قال ابن اخلطيب 
ما أحضرت من استحقاق اجلنَّة والنَّار ، فإنَّ كلَّ نفس : احملاسبة ، وعند امليزان من آثار تلك األعمال ، أو املراد 

  ] . ٣٠: آل عمران [ } َيْوَم َتجُِد كُلُّ نَفْسٍ مَّا َعِملَْت ِمْن َخْيرٍ مُّْحضَراً { : تعلم ما أحضرت ، لقوله تعاىل 
من عكس كالمهم الذي يقصدون به املبالغة ، وإن كان اللفظ موضوعاً للتقليل ، » َنفْسٌ « : والتنكري يف قوله 

أنَّ الكفار كانوا يتعُبون أنفسهم مبا : ، أو يكون املراد  ] ٢: احلجر [ } رَُّبَما َيَودُّ الذين كَفَُرواْ { : لقوله تعاىل 
  .يظنونه طاعة ، مث يظهر هلم يف القيامة خالف ذلك 



إِنَُّه لَقَْولُ َرُسولٍ ) ١٨(وَالصُّْبحِ إِذَا َتَنفََّس ) ١٧(وَاللَّْيلِ إِذَا َعسَْعَس ) ١٦(الَْجوَارِ الْكُنَّسِ ) ١٥(فَلَا أُقِْسُم بِالُْخنَّسِ 
َولَقَْد َرآهُ ) ٢٢(َوَما صَاحُِبكُْم بَِمْجُنوٍن ) ٢١(ُمطَاعٍ ثَمَّ أَِمنيٍ ) ٢٠(ِذي قُوٍَّة ِعْنَد ِذي الْعَْرشِ َمِكنيٍ ) ١٩(رِميٍ كَ

  ) ٢٥(َوَما ُهَو بِقَْولِ َشيْطَاٍن َرجِيمٍ ) ٢٤(َوَما ُهَو َعلَى الَْغْيبِ بَِضنِنيٍ ) ٢٣(بِالْأُفُقِ الُْمبِنيِ 

  .زائدة كما تقدم » ال « ، و » أقسم « : ، أي } فَالَ أُقِْسُم باخلنس { : قوله 
  .خنس بني القوم ، واْنخنَس : االنقباُض ، يقال : مجع خانسٍ ، واخلُنوُس : » واخلُنَُّس « 

  .ُخُنوساً  -بالضم  -خََنَس عنه َيْخنسُ : يقال . استخفيت : ، أي » فاْنَخَنْستُ « : ويف احلديث 
  .تأخر األنف عن الشَّفة مع ارتفاع األرنبة قليالً : ُس واخلن

  .اخلنساُء الشاعرةُ : رجلٌ أخنُس ، وامرأةٌ خنساُء ، ومنه : ويقال 
الكواكب السبعة السَّيارة القمران ، وزحل ، واملشتري واملريخ ، والزهرة ، وعطارد؛ : واخلُنَّسُ يف القرآن ، قيل 

  .ختتفي هناراً  ألهنا ختنس يف املغيب أو ألهنا
  .هي ُزَحل ، واملشتري ، واملريخ ، والزهرة وعطارد : وعن علي رضي اهللا عنه 

  :ويف ختصيصها بالذكر من بني سائر النجوم وجهان 
  .ألنَّها تستقبل الشمس ، قاله بكر بن عبد اهللا املزين : أحدمها 

  .تقطع اجملرة ، قاله ابن عباس : الثاين 
  .اختفاؤها حتت ضوء الشمس : جوعها ، وكُُنوسها ر: ُخنُوُسَها : وقيل 

  .األظهُر أنَّ ذلك إشارة إىل رجوعها واستقامتها : قال ابن اخلطيب 
هي النجوم كلها؛ ألهنا ختنس بالنهار إذا غربت ، وتظهر بالليل ، وتكنس يف وقت غروهبا ، : وقال احلسن وقتادة 

: تر ، كما تكنس الظِّباء يف املغارة ، وهي الكناس ، والكنس تست: تتأخر عن البصر خلفائها ، وتكنس أي : أي 
  .مجع جارية : الداخلة يف الكناس ، وهي بيت الوحش ، واجلواري 

  .هي بقر الوحش؛ ألن هذه صفتها : وعن ابن مسعود 
ْسَن ، وانقبضن هي الظباء ، فهي خنٌس إذا رأين اإلنسان خََن: البقر ، والكُنُس : اخلُنَُّس : وروي عن عكرمة قال 

  .وتأخرن ودخلن كناسهّن 
من اخلنس يف األنف ، وهو تأخري األرنبة ، وقصر القصبة ، وأنوف البقر : على هذا » واخلُنَُّس « : قال القرطيبُّ 

  .والظِّباء خنس ، والقول األول أظهر لذكر الليل والصبح بعده 
، مأخوذة من الكناس ، وهو كناس الوحش الذي خيتفي فيه ،  الغيُب: أهنا املالئكة ، والكُنَُّس : وحكي املاورديُّ 

  .مجع كانس وكانسة : والكُنَُّس 
  .أقبل : َعْسَعَس وَسْعَسع ، أي : يقال . } والليل إِذَا َعسَْعَس { : قوله تعاىل 

  ]الرجز : [ قال العجاج 
  لَُها وِعْسَعسَاواْنَجاَب َعْنَها لْي... َحتَّى إذَا الصُّْبُح هلَا َتنفََّسا  -٥١٢٣

  .أدبر : أي 
  .أدبر حكاه اجلوهري : » عسعس « أمجع املفسرون على أن معىن : قال الفراء 

  .َدَنا من أوله وأظلم ، وكذلك السحاب إذا دنا من األرض : وقيل 
  .من لغة قريش خاصَّة » أْدَبر « : وقيل 



  .، وهذا قريٌب من إدباره } إِذَا َتنَفََّس والصبح { أقبل ظالُمه ، ورجحه مقابلته بقوله تعاىل : وقيل 
  .هو هلما على طريق االشتراك : وقيل 

  .إذا أقبل ، أو أدبر : عسعس الليل : قال اخلليل وغريه 
  .هو من األضداد ، واملعنيان يرجعان إىل شيء واحٍد ، وهو ابتداء الظالم يف وله ، وإدباره يف آخره : قال املربد 

  .االمتالء : أصل العسِّ و: قال املاورديُّ 
ُعسٌّ ، المتالئه مبا فيه ، فأطلق على إقبال الليل البتداء امتالئه ، وأطلق على إدباره : ومنه قيل للقدح الكبري 

ال يكون } والصبح إِذَا َتنَفََّس { : النتهاء امتالئه ، فعلى هذا يكون القسم بإقبال الليل وبإدباره ، وهو قوله تعاىل 
  .فيه تكرار 

  .هو اسم رجل : اسم موضع البادية ، وأيضاً : وَعْسَعس 
  .الَعْسَعُس والَعسَْعاس؛ ألنه يعسُّ يف الليل ويطلب : ويقال للذئب 
  .طلب الصيد :  -أيضاً  -الشم والتََّعْسُعس : الَعساِعس ، لكثرة ترددها بالليل ، والتََّعسُْعس : ويقال للقنافذ 

  .، أي امتد حىت يصري هناراً واضحاً } َتَنفَّسَ  والصبح إِذَا{ : قوله تعاىل 
  .خروج النسيم من اجلوف : تنفس ، ومعىن التنفس : يقال للنهار إذا زاد 

  :ويف كيفية اجملاز قوالن 
  .تنفس الصبح : أنه إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم ، فجعل ذلك نفساً له على اجملاز ، فقيل : األول 
شبَّه الليل املظلم باملكروب احملزون الذي خنس حبيث ال يتحرك ، فإذا تنفس وجد راحة ، فهاهنا ملا طلع أنه : الثاين 

  .الصبح ، فكأنه ختلص من ذلك احلزن فعرب عنه بالتنفس 
  ] .وهذا آخر القسم . [ تصدعت : أي : أي إذا انشق وانفلق ، ومنه تنَفََّسِت القوُس } إِذَا َتنَفََّس { : وقيل 

  .جربيل : الرسول الكرمي : قال احلسُن وقتادةُ والضحاُك . } إِنَُّه لَقَْولُ َرسُولٍ كَرِميٍ { : وله تعاىل ق
َتنزِيلٌ مِّن { : إنَّه لقولُ رسولٍ كرميٍ من اهللا كرميٍ على اهللا ، وأضاف الكالم إىل جربيل ، مث عزاه عنه فقال : واملعىن 

  .ليعلم أهل التحقيق يف التصديق أن الكالم هللا تعاىل ]  ٨٠: الواقعة [ } رَّبِّ العاملني 
رضي  -هو حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فمن جعله جربيل ، فقوته ظاهرة؛ ملا روى الضحاك عن ابن عباس : وقيل 

  .من قوته قلعه مدائن قوم لوط بقوادمِ جناحه : قال  -اهللا عنهما 
  .د اهللا سبحانه وتعاىل عن: أي } ِعنَد ِذي العرش { : وقوله تعاىل 

  .ذي منزلٍة ومكانٍة : أي » مكني « 
  .يدخل سبعني سرادقاً بغري إذن : وروى أبو صاحل قال 

  .القوة يف أداء طاعة اهللا تعاىل ، وترك اإلخالل هبا من أول اخللق إىل آخر زمان التكليف : املراد : وقيل 
  .ست عندية اجلهة ، بل عندية اإلشراف ، والتكرمي ، والتعظيم هذه العندية لي} ِعنَد ِذي العرش { : وقوله تعاىل 
مكَن فالنٌ عند : يقال : قال الكسائي : } َمِكنيٍ { : ، وقوله سبحانه » أنا عند املنكسرة قلوهبم « : وقوله تعاىل 

  .متكُّناً ومكانة ، فعلى هذا هو ذو اجلاه الذي يعطي ما يسأل  -بضم الكاف  -فالٍن 
  .يف السموات : ؛ أي } مُّطَاعٍ ثَمَّ { :  قوله تعاىل

أنَّه ملَّا أسري برسول اهللا صلى اهللا عليه  -عليه السالم  -من طاعة املالئكة جربيل : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
تح له اف: افتْح له ففتَح ، فدخلها ، فرأى ما فيها وقال ملالك خازن النار : وسلم قال جربيلُ لرضوان خازن اجلناِن 



  .ففتح ، فدخلها ، ورأى ما فيها 
  .مؤمتن على الوحي الذي جييء به : ، أي } أَِمنيٍ { : وقوله تعاىل 

يطيعه من : أي » مطاع « على تبليغ الوحي » ِذ قوٍة « : إن املراد حممد صلى اهللا عليه وسلم فقال : ومن قال 
  .أطاع اهللا عز وجل 

يعود إىل القرآن » إنَُّه « : حىت يتَّهم يف قوله ، وهو من جواب القسم والضمري يف قوله } َوَما صَاحُِبكُْم بَِمْجُنوٍن { 
  .على حممد صلى اهللا عليه وسلم  -عليه السالم  -الذي نزل به جربيل 

يعود إىل الذي أخربكم به حممد صلى اهللا عليه وسلم من أنّ أمر الساعة يف هذه السورة ليس بكهانة ، وال : وقيل 
  .، وال افتعال ، إمنا هو قول جربيل أتاه به وحياً من اهللا تعاىل  ظنَّ

  فصل فيمن استدل باآلية على تفضيل جربيل على سيدنا حممد
على حممد صلى اهللا عليه وسلم  -عليه الصالة والسالم  -احتج هبذه اآلية من فضل جربيل : قال ابُن اخلطيب 

، } ُه لَقَْولُ َرسُولٍ كَرِميٍ ِذي قُوٍَّة ِعنَد ِذي العرش َمِكنيٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَِمنيٍ إِنَّ{ : إذا وازنت بني قوله سبحانه : فقال 
  .ظهر التفاوت العظيم } َوَما َصاِحُبكُْم بَِمْجُنوٍن { : وبني قوله تعاىل 

لوصف ، فلما ، وأصله ا» مكنيٍ « ، وأن يكون حاالً من » رسولٍ « جيوز أن يكون نعتاً ل : » عند ذي « : قوله 
  .قدم نصب حاالً 

  .» مطاعٍ « على فتح الثَّاء؛ ألنه ظرف مكان للبعد ، والعامل فيه : العامة . } ثَمَّ أَِمنيٍ { : قوله 
بضمها ، جعلوها عاطفة ، والتراخي هنا يف الرتبة؛ ألن الثانية أعظم من : وأبو الربهسم ، وأبو جعفر وأبو حيوة 

  .األوىل 
: أي } باألفق املبني { لقد رأى جربيل يف صورته يف ستمائة جناح : ، أي } لَقَْد َرآُه باألفق املبني َو{ : قوله تعاىل 

  .حيث تطلع الشمس من قبل املشرق 
  .؛ أقطار السماء ونواحيها »باألفق املبني « : وقيل 

  :فعلى هذا ففيه ثالثة أقوال : قال املاورديُّ 
  .قاله سفيان .  أنه رآه يف األفق الشرقيِّ: األول 
  .يف أفق السماء الغريب ، حكاه ابن شجرة : الثاين 

  .، قاله جماهد » مكة « ، وهو مشرق » أجياد « أنه رآه حنو : الثالث 
باألفق املبنيِ ، وهو قول ابن مسعود وقد تقدم ذلك  -عز وجل  -إنَّ حممداً صلى اهللا عليه وسلم رأى ربه : وقيل 

  .» والنجم « يف سورة 
  :قوالن » املُبنيِ « ويف 

  .أنه صفة لألفق ، قاله الربيع : أحدمها 
  .أنَّه صفة ملن رآه ، قاله جماهد : الثاين 

  .} َوَما ُهَو َعلَى الغيب بَِضنِنيٍ { : قوله تعاىل 
  .اهتم ، فيتعدى لواحٍد : بالظاء ، مبعىن متهم من ظن مبعىن : قرأ ابن كثري ، وأبو عمر ، والكسائي 

قليلة املاء ، والظِّنَّة التهمة ، واختاره أبو : أي » بئر ظُنون « : معناه بضعيف القوة عن التبليغ من قوهلم :  وقيل
  .عبيدة ويف مصحف عبد اهللا كذلك 



ال يكتمه كما يكتم : خبيل مبا يأتيه من قبل ربِّه ، من ضننت بالشيء أضنُّ ضنا ، يعين : بالضاد ، مبعىن : والباقون 
  .بالضاد خطوط املصاحف كلها : ن ذلك ، وميتنع من إعالمه حىت يأخذ عليه حلواناً ، إال أنَّ الطربي قال الكاه

وليس كذلك ملا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ هبا ، وهذا دليل على التمييز بني احلرفني خالفاً ملن يقول 
ته ، وقد شنَّع الزخمشريُّ على من يقول ذلك ، وذكر بعض إنه لو وقع أحدمها موقع اآلخر حبال جلاز لعسر معرف: 

  .املخارج ، وبعض الصفات مبا يطول ذكره 

  .» َضنِْينٍ « ، أو » ظنني « متعلق ب } َعلَى الغيب { و 
  .القرآن ، وخرب السماء هذا صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم : » الغيب « و 

  .صفة جربيل عليه السالم : وقيل 
إنَّ هذا : للقرآن ، قالت قريش » هو « مَْرُجومٍ ، والضمري يف : ، أي } َوَما ُهَو بِقَْولِ َشْيطَاٍن رَّجِيمٍ { :  قوله تعاىل

األبيض الذي كان يأيت النيب : القرآن جييء به شيطان ، فيلقيه على لسانه ، فنفى اهللا ذلك ، يريدون بالشيطان 
  .يفتنه  صلى اهللا عليه وسلم يف صورة جربيل يريد أن

  فصل يف الكالم على اآلية
فوجب علينا أن نصدقه ، فإن  -عليه السالم  -إنَّه حلف على أن القرآن قول جربيل : إن قيل : قال ابُن اخلطيب 

مل نقطع بوجوب محل اللفظ على الظاهر ، فال أقلَّ من االحتمال ، وإن كان كذلك ثبت أن هذا القرآن حيتملُ أن 
كالم اهللا تعاىل ، وبتقدير أن يكون كالم جربيل ال يكون معجزاً ، وال ميكن أن يقال بأن  يكون كالم جربيل ال

جربيل معصوم؛ ألنَّ عصمته متفرعة على صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم وصدق النيب صلى اهللا عليه وسلم على 
  .كون القرآن معجزاً ، وكون القرآن معجزاً متفرع على عصمة جربيل ، فيلزم دور 

أنَّ اإلعجاز ليس يف الفصاحة ، بل يف سلب تلك الدواعي عن القلوب ، وذلك مما ال يقدر عليه أحد إالَّ : فاجلواب 
  .اهللا تعاىل ، ألن سلب القدرة عما هو مقدور ال يقدر عليه إال اهللا تعاىل 

القول بصحة النبوة موقوف على نفي هذا : فإن قيل : } َوَما ُهَو بِقَْولِ َشْيطَانٍ رَّجِيمٍ { : مث قال يف قوله تعاىل 
  .االحتمال فكيف ميكن نفيه بالدليل السمعي؟ 

  .قد بينَّا أنَّه على القول بالصرف ال يتوقف صحة النبوة على نفي هذا االحتمال بالدليل السمعي : قلنا 

َوَما َتَشاُءونَ إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه ) ٢٨(َء ِمْنكُْم أَنْ َيْسَتقِيَم ِلَمْن َشا) ٢٧(إِنْ ُهَو إِلَّا ِذكْرٌ ِللَْعالَِمَني ) ٢٦(فَأَْيَن َتذَْهُبونَ 
  ) ٢٩(َربُّ الَْعالَِمَني 

  .؛ ألنه ظرف مبهم »تذهبون « منصوب ب : » أْيَن « } فَأْيَن َتذَْهُبونَ { : قوله تعاىل 
، وجيوز أن حيمل على املعىن ، » لشام ا« ذهبت : إىل أين؟ فحذف حرف اجلرِّ ، كقولك : أي : وقال أبو البقاء 

  .أنه على احلذف ، أو على التضمني ، وإليه حنا مكيٌّ أيضاً : أين تؤمنون ، يعين : كأنه قال 
  .وال حاجة إىل ذلك ألبتَّة ألنه ظرف مبهم ال خمتص 

  فصل يف تفسري اآلية
  .فإىل أين تعدلون عن هذا القول ، وعن طاعته : قال قتادةُ 
  .فأي طريق تسلكون أبني من هذه الطريقة اليت بيَّنت لكم : جاج وقال الز



  .أين تذهب وإىل أين تذهب : ويقال 
إليها؛ وأنشد : ، وانطلقت السوق ، أي » العراق « ، وخرجت » الشام « ذهبت : وحكى الفراء عن العرب 

  ]الوافر : [ لبعض بين عقيل 
  وأيُّ األرضِ َتذَْهُب ِللصِّياحِ ...َتصِيُح بَِنا حنيفةُ إذْ رَأْتَنا  -٥١٢٤

  .» إىل « إىل أيِّ أرض تذهب ، فحذف : يريد 
  .» ما « : مبعىن » إن « و . موعظة ، وزجر : القرآن ذكر للعاملني ، أي : ، يعين } إِنْ ُهَو إِالَّ ِذكْرٌ { : قوله 
  .ما حممد إال ذكر : وقيل 
شاء « مفعول : } أَن َيْستَِقيَم { : بإعادة العامل ، وعلى هذا فقوله » املني للع« بدل من } ِلَمن َشآَء ِمنكُْم { : قوله 

خرباً مقدماً ، ومفعول شاء حمذوف ، وأن يستقيم مبتدأ ، » ملن شاء « ملن شاء االستقامة ، وجيوز أن يكون : أي » 
  .ملن شاء منكم أن يستقيم : وتقدم نظريه واملعىن 

{ : شئنا استقمنا ، وإن شئنا مل نستقم وهذا هو القدر ، وهو رأس القدرية ، فنزلت  األمر إلينا إن: قال أبو جهل 
، فبني هبذا أنه ال يعمل العبد خرياً إال بتوفيق اهللا تعاىل ، وال شرا إال } َوَما َتَشآُءونَ إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا َربُّ العاملني 

  .خبذالنه 
  .إال وقت مشيئة اهللا تعاىل : أي  ،} إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا { : قوله 

  .، أو يف موضع نصب حبذف اخلافض » الباء « يف موضع خفض بإضمار » أن « : وقال مكيٌّ 
  .، وحينئذ تكون للمصاحبة » إال بأن « أن األصل : يعين 

  فصل يف تفسري اآلية
  .واهللا ما شاءت العرب اإلسالم حىت شاء اهللا تعاىل هلا : قال احلسن 

من : على األنبياء  -تعاىل  -قرأت يف تسعة ومثانني كتاباً مما أنزل اهللا :  -رضي اهللا عنه  -هب بن منبه وقال و
َولَوْ أَنََّنا َنزَّلَْنآ إِلَيْهُِم املالئكة َوكَلََّمُهُم املوتى َوَحَشْرَنا َعلَْيهِْم كُلَّ { : جعل إىل نفسه شيئاً فقد كفر ، ويف التنزيل 

  ] . ١١١: األنعام [ } مَّا كَاُنواْ ليؤمنوا إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا  َشْيٍء قُُبالً
  ] . ١٠٠: يونس [ } َوَما كَانَ ِلنَفْسٍ أَن ُتْؤِمَن إِالَّ بِإِذِْن اهللا { : وقال تعاىل 
، واآليُ يف هذا كثرية ]  ٥٦: القصص [ } إِنَّكَ الَ تَْهِدي َمْن أَحَْبْبَت ولكن اهللا َيْهِدي َمن َيَشآُء { : وقال تعاىل 

  .هدى باإلسالم ، وأضلَّ بالكفر  -تعاىل  -وكذلك األخبار وأن اهللا 

وهذا عني مذهبنا؛ ألن األفعال موقوفة على مشيئتنا ، ومشيئتنا موقوفة على مشيئة اهللا ، : قال ابُن اخلطيب 
موقوفة على مشيئة اهللا تعاىل ، ومحل واملوقوف على الشيء موقوف على ذلك الشيء ، فأفعال العباد ثبوتاً ونفياً 

املعتزلة ذلك على أهنا خمصوصة مبشيئة اإلجلاء والقهر ، وذلك ضعيف؛ ألن املشيئة االختيارية حادثة ، فال بد من 
  .واهللا تعاىل أعلم . حمذوف ، فيعود الكالم 

إِذَا الشمس { َمْن قََرأ « : م قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثعليب عن أّيب 
َصِحيفَُتُه } كُوَِّرْت    .واهللا أعلم بالصواب » ، أعاذُه اهللا أنْ يَفضَحُه ِحَني تُنشرُ 

ِلَمْت َنفْسٌ َع) ٤(َوإِذَا الْقُبُوُر ُبعِْثَرْت ) ٣(َوإِذَا الْبَِحاُر فُجَِّرْت ) ٢(َوإِذَا الْكََواِكُب اْنَتثََرْت ) ١(إِذَا السََّماُء اْنفَطََرْت 
  ) ٥(َما قَدََّمْت َوأَخََّرْت 



إذا وقعت هذه األشياء اليت هي أشراط الساعة حيصل احلشر : ، معناه } إِذَا السمآء انفطرت { : قوله تعاىل 
فرقان ال[ } َوَيْوَم َتَشقَُّق السمآء بالغمام { : انشقت لنزول املالئكة ، كقوله تعاىل : » اْنفطَرتْ « والنشر ، ومعىن 

[ } َوفُِتَحتِ السمآء فَكَاَنْت أَبَْواباً { ]  ٣٧: الرمحن [ } فَإِذَا انشقت السمآء فَكَاَنْت َوْرَدةً كالدهان { ، ]  ٢٥: 
  ] . ١٨: املزمل [ } السََّمآُء ُمنفَِطٌر بِِه { ، ]  ١٩: النبأ 

  .» منفطر « ، ولو كان على الفعل لكان  مُرِضع ، وَحائض: ومل يأت هذا على الفعل بل هو كقوهلم : قال اخلليل 
فطر ناب البعري إذا طلع : فطرته فانفطر ، ومنه : الشق ، يقال : والفطُر : تفطرت هليبة اهللا تعاىل « : وقال القرطيبُّ 

  .وقد تقدم . » تشقَّق ، وسيف فطار ، أي فيه شقوق . ، فهو بعري فاطر ، وتفطَّر الشيء 
تساقطت؛ ألن عند انتقاض تركيب السماء تنتثر النجوم على األرض ، } الكواكب انتثرت َوإِذَا { : قوله تعاىل 

  .ما تناثر من الشيء  -بالضم  -والنُّثار . نثرتُ الشيء أنثرُه نثراً فانتثر : يقال 
  .} َوإِذَا البحار فُجَِّرتْ { : قوله تعاىل 

  .العامة على بنائه للمفعول مثقالً 
، ]  ٢٠: الرمحن [ } َبيَْنُهَما بَْرَزٌخ الَّ َيْبِغَياِن { : للفاعل خمففاً من الفجور ، نظراً إىل قوله تعاىل  مبنياً: وقرأ جماهد 

  .فلما زال الربزخ بغياً 
  .مبنياً خمففاً : والربيع بن خيثم ، والزعفراين ، والثوري  -أيضاً  -وقرأ جماهد 

ختلط العذُب بامللحِ ، فصار واحداً بارتفاع احلاجز الذي جعله دخل بعضها يف بعض ، وا: أي » فُجِّرت « ومعىن 
  .اهللا تعاىل برزخاً بينهما 

  .إنَّ مياه البحار اآلن راكدة جمتمعة ، فإذا انفجرت تفرقت ، وذهب ماؤها : وقيل 
  .يبست : فجرت : وقال احلسن 

ومها : قال الزخمشري  -بالعني واحلاء -عْثَره وَبْحثَره َب: يقال : قلبت : أي . } َوإِذَا القبور ُبْعثَِرْت { : قوله تعاىل 
مركبان من العبث والبحث ، مضموم إليهما راء ، يعين أهنما مما اتفق معنامها؛ ألن الراء مزيدة فيهما ، إذ ليست من 

  .» َبْسطََر « و » َبَسطَ « و » َدْمثََر « و » َدَمثَ « حروف الزيادة وهذا ك 
  رة القبورفصل يف املراد ببعث

  .قلب أعالها وأسفلها ، وقلب ظاهرها وباطنها وخرج ما فيها من املوتى أحياء : واملعىن 
  .إخراج ما يف باطنها من الذهب والفضة مث خيرج املوتى بعد ذلك : التبعثر : وقيل 

ما قدمت من عمل صاحل ، أو شيء  :، واملعىن » إذا « جواب : } َعِلَمْت َنفٌْس مَّا قَدََّمْت وَأَخََّرْت { : وقوله تعاىل 
: ما قدمت من الصدقات وأخرت من التركات على ما تقدم يف قوله تعاىل : وقيل . ، أو أخرت من سيئة أو حسنة 

  ] . ١٣: القيامة [ } ُينَبَّأُ اإلنسان َيْوَمِئذِ بَِما قَدََّم َوأَخَّرَ { 
  .واملقصود منه الزجر عن املعصية ، والترغيب يف الطاعة 

  .أيُّ وقت من القيامة حيصل هذا العلم؟ : فإن قيل 
أمَّا العلم اإلمجايل ، فيحصل يف أول زمان احلشر؛ ألن املطيع يرى آثار السعادة يف أول األمر : قال ابُن اخلطيب 

  .سبة والعاصي يرى آثار الشقاوة يف أول األمر ، وأمَّا العلم التفصيلي ، فإمنا حيصل عند قراءة الكتب ، واحملا

  ) ٨(ِفي أَيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّبَك ) ٧(الَِّذي َخلَقََك فََسوَّاَك فََعدَلََك ) ٦(َيا أَيَُّها الْإِْنَسانُ َما غَرََّك بَِربِّكَ الْكَرِميِ 



  .املتجاوز : أي } ياأيها اإلنسان َما غَرََّك بَِربَِّك الكرمي { : قوله تعاىل 
  .يف حمل رفع على االبتداء : االستفهامية » ما « ثالثياً ، و » غرَّك « على : والعامة 

: » أغّره « ، فاحتمل أن تكون استفهامية ، وأن تكون تعجبية ، ومعىن » ما أغَرََّك « : وقرأ ابن جبري ، واألعمش 
  .أدخله يف الغرَّة ، أو جعله غارا 
  فصل يف مناسبة اآلية ملا قبلها

ىل عن وقوع احلشر والنشر ، ذكر هاهنا ما يدل عقالً ونقالً على إمكانه ، أو على وقوعه ، ملا أخرب يف تلك اآلية أو
  وذلك من وجهني

أن اإلله الكرمي الذي ال جيوز من كرمه أن يقطع مواد نعمه عن املذنبني ، كيف جيوز يف كرمه أال ينتقم من : األول 
  .الظامل؟ 
خلقها ال  -تعاىل  -إنه : نسانية ، مث سوَّاها ، وعدهلا ، إمَّا أن يقال أن القادر على خلق هذه البنية اإل: الثاين 

منزٌَّه عن العبث ، أو خلقها حلكمٍة ، فتلك  -تعاىل  -حلكمٍة ، وذلك عبث ، وهو على اهللا تعاىل حمال؛ ألنه 
، فتعني أن تكون احلكمة  احلكمة أن تكون عائدة على اهللا تعاىل ، وذلك باطل؛ ألنه منزٌَّه عن االستكمال واالنتفاع

عائدة إىل العبد ، وتلك احلكمة أن تظهر يف الدنيا ، فذلك باطل؛ ألن الدنيا دار بالء وامتحان ال دار انتفاع وجزاء 
، فثبت أن تلك احلكمة إمنا تظهر يف دار اجلزاء ، فثبت أن االعتراف بوجود اإلله الكرمي الذي يقدر على اخللق ، 

  .ل يوجب على العاقل أن يقطع بأنه تعاىل يبعث األموات وحيشرهم والتسوية ، والتعدي
  فصل يف نزول اآلية

  .ملنكري البعث ] خطاب [ هذا 
  .أهنا نزلت يف الوليد بن املغرية  -رضي اهللا عنهما  -روى عطاء عن ابن عباس 

عليه وسلم ومل يعاقبه اهللا تعاىل نزلت يف األشرم بن شريقٍ ، وذلك أنَّه ضرب النيب صلى اهللا : وقال الكليب ومقاتل 
  .هذه اآلية  -تعاىل  -، فأنزل اهللا 

ما خدعك : » ما غرَّك « يتناول مجيع العصاة؛ ألن االعتبار بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ، ومعىن : وقيل 
  .وسوَّل لك الباطل حىت تركت الوجبات ، وأثنيت باحملرمات 

ما : هذا إذا محلنا اإلنسان على مجيع العصاة ، فإن محلناه على الكافر ، فاملعىن ما الذي أمَّنك من عقابه ، : واملعىن 
  .الذي دعاك إىل الكفر ، وإنكار احلشر والنشر 

كونه كرمياً يقتضي أال يغتر اإلنسان بكرمه؛ ألنه جواد مطلق ، واجلواد الكرمي يستوي عنده طاعة املطيع : فإن قيل 
أنَّه دعا غالمه مرات ، فلم جيبه ،  -رضي اهللا عنه  -جب االغترار وروي عن علّي ، وعصيان املذنب ، وهذا ال يو
  .لثقيت حبلمك ، وأمين من عقوبتك ، فاستحسن جوابه وأعتقه : مل ال جتبين؟ فقال : فنظر فإذ هو بالباب ، فقال له 

هاهنا  -ترار به فكيف جعله من كرم الرجل سوء أدب غلمانه ، وإذا ثبت أن كرمه يقتضي االغ -أيضاً  -وقالوا 
  .مانعاً من االغترار؟  -

  :فاجلواب من وجوه 
عن خلقه ظننت أن ذلك ال حساب ، وال دار إال هذه الدار ،  -تعاىل  -أن املعىن ملا كنت ترى حلم اهللا : األول 

ال  -تعاىل  -كرمه  فما الذي دعاك إىل االغترار وجرَّأك على إنكار احلشر ، والنشر ، فإنَّ ربك كرمي ، فهو من
  .يعاجل بالعقوبة بسطاً يف مدة التوبة ، وتأخرياً للجزاء ، وذلك ال يقتضي االغترار 



أنَّ كرمه تعاىل ملَّا بلغ إىل حيث ال مينع العاصي من أن يطيعه ، فبأن ينتقم للمظلوم من الظامل كان أوىل ، فإذاً : الثاين 
  .ذا االعتبار ، وترك اجلزاء واالغترار كان كونه كرمياً يقتضي اخلوف الشديد من ه

  .أنَّ كثرة الكرم توجب اجلد واالجتهاد يف اخلدمة ، واالستحياء من االغترار : الثالث 
غوين كرُمك ، : ليكون ذلك جواباً عن ذلك السؤال حىت يقول » بربَِّك الكَرميِ « : إمنا قال : قال بعضهم : الرابع 

  .رأيت فسترت ، وقدرت فأمهلت  فلوال كرمك ملا فعلت؛ ألنك لو
  .» الكافر « ليس هو } ياأيها اإلنسان { : وهذا اجلواب إمنا يصح إذا كان املراد بقوله تعاىل 

  فصل يف غرور ابن آدم
غرَّه عفو اهللا حني مل يعاقبه أوَّل : سبب غرور ابن آدم تسويل الشيطان وقال مقاتل :  -رضي اهللا عنه  -قال قتادةُ 

  .مرة 
  .غرَّه عفو اهللا : ل السديُّ وقا

ما غرَّك يا ابن آدم ، ماذا غرَّك : ما منكم من أحد إال سيخلو اهللا به يوم القيامة ، فيقول تعاىل : وقال ابن مسعوٍد 
  .يا ابن آدم ، ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت املرسلني؟ 

  .باع على البدل والبيان ، والنعت ، والقطع إىل الرفع والنصب ، حيتمل اإلت} الذي َخلَقََك فَسَوَّاكَ { : قوله 
ملا وصف نفسه بالكرم ، ذكر هذه األمور الثالثة ، كالداللة على حتقق ذلك الكرم ، فقوله  -تعاىل  -واعلم أنه 

من املوت ، كما  ال شكَّ أنَّه كرٌم؛ ألنه وجود ، والوجود ، خري من العدم ، واحلياة خري} الذي َخلَقََك { : تعاىل 
: أي » فسّواك « : ، وقوله تعاىل ]  ٢٨: البقرة [ } كَْيَف َتكْفُُرونَ باهللا َوكُْنُتْم أَمَْواتاً فَأَْحَياكُْم { : قال تعاىل 

} وَّاَك َرُجالً أَكَفَْرَت بالذي َخلَقََك ِمن تَُرابٍ ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة ثُمَّ َس{ : جعلك سوياً سامل األعضاِء ، ونظريه قوله تعاىل 
  .معتدل اخللق واألعضاء : ، أي ]  ٣٧: الكهف [ 

سخَّر لك املكونات أمجع ، وما جعلك مسخَّراً لشيء منها ، مث أنطق لسانك بالذكر ، وقلبك : أي : قال ذو النون 
  . بالعقل ، وروحك باملعرفة ، ومدك باإلميان وشرفك باألمر والنهي ، وفضلك على كثري ممن خلق تفضيالً

  .مثقَّالً : خمففاً ، والباقون » َعدلََك « : قرأ الكوفيون . » فعَدلَكَ « : قوله 
جعلك مناسب األطراف ، فلم جيعل إحدى يديك ورجليك أطول ، وال إحدى عينيك أوسع ، فهو : فالتثقيل مبعىن 

  ] . ٤: القيامة [ } ُه بلى قَاِدرِيَن على أَن نَُّسوَِّي بََناَن{ : من التعديل ، وهو كقوله تعاىل 
ركَّب جانيب اجلثة على التساوي حىت أنه ال تفاوت بني نصفيه ، ال يف العظام ،  -تعاىل  -إنَّه : قال علماء التشريح 

  .وال يف أشكاهلا ، وال يف األوردة والشرايني ، واألعصاب النافذة فيها واخلارجة منها 

  .جعلك قائماً معتدالً ، حسن الصُّورِة ، وال كالبهيمة املنحنية : وقال عطاٌء عن ابن عبَّاسٍ رضي اهللا عنهما 
خلقك ، فأخرجك يف أحسن تقومي ، مستوياً على مجيع احليوان والنبات ، » َعدلَكَ « : وقال أبو عليٍّ الفارسي 

  .وواصالً يف الكمال إىل ما مل يصل إليه شيء من أجسام هذا العامل 
: عدل بعض أعضائك ببعض ، وحيتمل أن يكون من املعدول ، أي : هذا ، أي  وأمَّا قراءة التخفيف فيحتمل

  .صرفك إىل ما شاء من اهليئات واألشكال واألشباه ، وهذا قول الفراء 
: صرفتك إىل كذا وكذا ، وال حيسن : عدلتك إىل كذا ، أي : والتشديد أحسن الوجهني؛ ألنك تقول : مث قال 

  .عدلتك فيه ، وال صرفتك فيه 
  .للتركيب ، وهو حسٌن » ِفي أيِّ صُورٍة « : من قوله » يف « جعل : ويف القراءة األوىل 



  .، وهو ضعيف » فعدلك « : صلة لقوله » يف « ويف قراءة الثانية جعل 
  .أنَّهما لغتان مبعىن واحد : ونقل القفَّال عن بعضهم 

  :، جيوز فيه أوجه » يف أيِّ ُصورٍة « : قوله 
« ، ومل يعطف » صورة « صفة ل » شاء « مزيدة على هذا ، و : » ما « ، و » ركبك « تعلق ب أن ي: أحدها 
فعدلك ركبك يف : ، والتقدير » فََعدَلََك « : على ما قبله بالفاء ، كما عطف ما قبله هبا ، ألنه بيان لقوله » ركََّبك 

وضعك يف صورة اقتضتها مشيئته : واملعىن  - سبحانه وتعاىل -أيِّ صورٍة من الصور العجيبة احلسنة اليت شاءها 
  .من حسن وقبح وطول ، وقصر ، وذكورة ، وأنوثة 

  .ركبك حاصالً يف بعض الصور : أن يتعلق مبحذوف على أنه حال ، أي : الثاين 
ض بأن نقله أبو حيان عن بعض املتأولني ، ومل يعترض عليه ، وهو معتر» َعدلََك « أنه يتعلق بعد ذلك ب : الثالث 

  .معىن االستفهام ، فلها صدر الكالم ، فكيف يعمل فيها ما تقدمها؟ » أيِّ « يف 
فَعدلََك يف أي صورة عجيبة ، وهذا : معىن التعجب ، أي » أيِّ « ويكون يف : وكأن الزخمشري استشعر هذا فقال 

كيف ، وأي « التعجب ، أال ترى أن  ال حيسن أن يكون جموِّزاً لتقدُّم العامل على اسم االستفهام ، وإن دخله معىن
  .، وإن دخلهما معىن التعجب ، ال يتقدم عاملهما عليهما » 

  .وقد اختلف النحويون يف اسم االستفهام إذا قصد به االستئناف ، هل جيوز تقدمي عامله أم ال؟ 
ا يف اللفظ باالستفهامية ، فهذا اخلربية عليها لشبهه» كم « والصحيح أنَّه ال جيوز ، ولذلك ال جيوز أن يتقدَّم عامل 

  .منصوبة على املصدر » ما « ، تكون » عدلك « أوىل ، وعلى تعلقها ب 
، » صورة « زائدة ، وأن تكون شرطية ، وعلى األمرين اجلملة نعت ل » ما « جيوز أن تكون : قال أبو البقاء 

  .» ركَّبك « تتعلق ب : » يف « ركبك عليها ، و : والعائد حمذوف ، أي 
تتعلُق بأحد الفعلني واجلميع كالم واحد ، وإمنا يتقدم االستفهام على ما هو » يف « ال موضع للجملة؛ ألن : وقيل 
ثالثة أوجه ، الزيادة ، وكوهنا شرطية ، » ما « ، فيحصل يف » شاء وركبك « : بأحد الفعلني ، يعين : قوله . حقه 

  .واقعة موقع مصدر : ، أي  وحينئذ جواهبا حمذوف ، والنصب على املصدرية

  ) ١٢(َيْعلَُمونَ َما َتفَْعلُونَ ) ١١(كَِراًما كَاِتبَِني ) ١٠(َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني ) ٩(كَلَّا َبلْ ُتكَذُِّبونَ بِالدِّينِ 

  .} كَالَّ َبلْ ُتكَذُِّبونَ بالدين { : قوله تعاىل 
  .بياء الغيبة : بو جعفر وشيبة خطاباً ، واحلسُن وأ» تكذبون « على : العامة 

ملا بني بالدالئل العقلية صحة القول بالبعث ، والنشور على اجلملة فرع عليها شرح تفاصيل : قال ابن اخلطيب 
  :األحوال املتعلقة بذلك ، وهي أنواع 

نفي شيء قد حرف وضع يف اللغة ل: » بل « ، و » كال « زجرهم عن ذلك االغترار بقوله  -تعاىل  -أنه : األول 
  :وجوهاً » كالًّ « تقدَّم حتقيق غريه ، فال جرم ذكروا يف تفسري 

معناه أنكم ال تستقيمون على توجيه نعمي عليكم ، وإرشادي لكم ، بل تكذبون بيوم الدين : قال القاضي : األول 
.  

وإهنم ال يرتعدون عن ذلك ، بل : ارتدعوا عن االغترار بكرم اهللا تعاىل ، كأنه قال : ردٌع ، أي » كَالَّ « : الثاين 
  .يكذِّبون بالدين 



تعاىل  -ليس األمر كما تقولون من أنه ال بعث ، وال نشور؛ ألن ذلك يوجب أن اهللا : أي : قال القفال : الثالث 
  .إهنم ال ينتفعون هبذا البيان ، بل يكذبون بالدين : خلق اخللق عبثاً وحاشاه من ذلك ، مث كأنه قال  -

  .اجلزاء على الدين واإلسالم : ليس كما غررت به ، واملراد بالدين : راء وقل الف
  .تكذِّبون بيوم احلساب : احلساب ، أي : املراد من الدين : وقيل 

، واحلالة هذه ، » تكذِّبون « جيوز أن تكون اجلملة حاالً من فاعل : } َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني { قوله : النوع الثاين 
  .الرُّقباُء من املالئكة حيفظون عليكم أعمالكم : ز أن تكون مستأنفة أخربهم بذلك لينزجروا واملراد باحلافظني وجيو

  .يكتبون أقوالكم وأعمالكم » كاتبني « على اهللا » كراماً « 
وهو يوم احلساب إنكم تكذِّبون بيوم الدين : قال  -تعاىل  -التعجب من حاهلم ، كأنَّه : واملعىن : قال ابُن اخلطيب 

قوله : موكَّلون بكم ، يكتبون أعمالكم حىت حتاسبوا هبا يوم القيامة ، ونظريه  -تعاىل  -واجلزاء ، ومالئكة اهللا 
: وقوله تعاىل ]  ١٨،  ١٧: ق [ } َعنِ اليمني َوَعنِ الشمال قَِعيٌد مَّا َيلِْفظُ ِمن قَْولٍ إِالَّ لََدْيِه َرقِيٌب َعِتيدٌ { : تعاىل 

  ] . ٦١: األنعام [ } َوُهَو القاهر فَْوَق ِعَباِدِه وَُيْرِسلُ َعلَْيكُم َحفَظَةً  {
  فصل يف الرد على من طعن يف حضور الكرام الكاتبني

  :من الناس من طعن يف حضور الكرام الكاتبني من وجوه : قال ابن اخلطيب 
م جلاز أن يكون حبضرتنا جبال ، وأشخاص ال لو كان احلفظة ، وصحفهم وأقالمهم معنا ، وحنن ال نراه: األول 

  .نراهم ، وذلك دخول يف اجلهاالت 
هذه الكتابة ، والضبط إن كان ال لفائدٍة فهو عبثٌ ، وهو غري جائزٍ على اهللا تعاىل ، وإن كان لفائدٍة ، فال : والثاين 

عن تطرق النسيان إليه ، وغاية ذلك متعالٍ عن النفع والضر ، و -سبحانه وتعاىل  -بد وأن تكون للعبد؛ ألن اهللا 
أنَّه ُحجَّة على الناس وتشديد عليهم إلقامة احلُجَّة ، ولكن هذا ضعيف؛ ألنَّ من علم أنَّ اهللا تعاىل ال جيور ، وال 
يظلم ، ال حيتاج يف حقه إىل إثبات هذه احلجة ، والذي ال يعلم ال ينتفع هبذه احلجة ، الحتمال أنَّه تعاىل أمرهم 

  .ظلماً  بذلك

خمتص بعلم الغيب ، فال تكتبوها ،  -تعاىل  -أنَّ أفعال القلوب غري مرئية ، فهي من باب املغيبات ، واهللا : الثالث 
  .واآلية تقتضي ذلك 
أنَّ البنية عندنا ليست شرطاً يف قبول احلياة؛ وألن عند سالمة األعضاء ، وحصول مجيع : واجلواب عن األول 
أن يكونوا أجراماً لطيفة ، تتمزق ، وتبقى حياهتا ذلك ، وعلى : راك ، فيجوز على األوَّل الشرائط ال جيب اإلد

  .جيوز أن يكونوا أجراماً كثيفة ، وحنن ال نراهم : الثاين 
أجرى أموره على عباده على ما يتعارفونه يف الدنيا فيما بينهم؛ ألن ذلك أبلغ يف  -تعاىل  -أن اهللا : وعن الثاين 
  .عىن عندهم يف إخراج كتاب ، وشهود يف إلزام احلجة ، كما يشهد العدول عند احلاكم على القضاة تقرير امل

أن ذلك خمصوص بأفعال اجلوارح ، فهو عام خمصوص ، ويف مدح احلفظة ، ووصفهم هبذه الصفات : وعن الثالث 
  .تعظيم ألمر اجلزاء ، وأنَّه من جالئل األمور 

  فصل يف عموم اخلطاب
  .اب وإن كان خطاب مشافهة إالَّ أنَّ األمَّة أمجعت على عموم هذا احلكم يف حقِّ املكلَّفني هذا اخلط

مجع حيتملُ أن يكونوا حافظني جلميع بين آدم ، من غري أن خيتص واحد من املالئكة : } لََحاِفِظَني { : وقوله تعاىل 
اثنان بالليل ، واثنان : عاً من املالئكة ، كما قيل بواحد من بين آدم ، وحيتمل أن يكون املوكَّل بكل واحد منهم مج



  .إهنم مخسة : بالنهار ، أو كما قيل 
  .فصل يف أن الكفَّار ، هل عليهم حفظة؟ 

  .اختلفوا يف الكفَّار هل عليهم حفظة؟ 
  ] . ٤١: الرمحن [ } ُيْعَرُف اجملرمون بِِسيَماُهْم { : ال؛ ألن أمرهم ظاهر وعلمهم واحد ، قال تعاىل : فقيل 
، وأمَّا من أويت كتابه بشماله ، } َبلْ ُتكَذُِّبونَ بالدين َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني { : بل عليهم حفظة لقوله تعاىل : وقيل 

  .ومن أويت كتابه وراء ظهره ، فأخرب أنَّ هلم كتاباً وعليهم حفظة 
  .أي شيء يكتب الذي عن ميينه ، وال حسنة له؟ : فإن قيل 

  .أنَّ الذي عن مشاله يكتب بإذن صاحبه ، ويكون صاحبه شاهداً على ذلك ، وإن مل يكتب : واب فاجل
  فصل يف معرفة املالئكة َهمَّ اإلنسان

إذا همَّ العبد حبسنة وجد منه ريح املسك : كيف تعرف املالئكة أنَّ العبد همَّ مبعصية ، أو حبسنة؟ قال : ُسِئلَ سفيان 
  .منه ريح مننت  ، وإن همَّ بسيئة وجد

  فصل يف أن الشاهد ال يشهد إال بعد العلم
ة على أنَّ الشاهد ال يشهد إالَّ بعد العلم ، لوصف املالئكة بكوهنم حافظني كراماً كاتبني ، يعلمون ما دلت هذه اآلي

  .تفعلون ، فدلَّ على أهنم يكونون عاملني هبا حىت أنَّهم يكتبوهنا ، فإذا كتبوها يكونون عاملني عند أداء الشهادة 
  .ال خيفى عليهم شيء من أعمالكم : قال احلسن 

  .يعلمون ما ظهر منكم دون ما حدثتم به أنفسكم  :وقيل 

َوَما ) ١٦(َوَما ُهْم َعْنَها بَِغاِئبَِني ) ١٥(َيْصلَْوَنَها َيْوَم الدِّينِ ) ١٤(َوإِنَّ الْفُجَّارَ لَِفي َجحِيمٍ ) ١٣(إِنَّ الْأَبَْراَر لَِفي َنعِيمٍ 
  ) ١٩(َيْوَم لَا َتْمِلُك نَفٌْس ِلنَفْسٍ شَْيئًا َوالْأَْمُر َيْومَِئٍذ ِللَِّه ) ١٨(ا َيْوُم الدِّينِ ثُمَّ َما أَْدَراَك َم) ١٧(أَْدَراَك َما َيْوُم الدِّينِ 

  .} إِنَّ األبرار لَِفي َنِعيمٍ { : قوله تعاىل 
  .الذين بروا ، وصدقوا يف إمياهنم بأداء فرائض اهللا تعاىل ، واجتناب معاصيه : األبرار 

  ملنيفصل يف ذكر أحوال العا
إِنَّ األبرار { : ملا وصف تعاىل الكرام الكاتبني ألعمال العباد ، ذكر أحوال العاملني ، وقسمهم قسمني ، فقال تعاىل 

وهو النَّار ، وهذا هتديد عظيم للُعصاِة ، وهذا التقسيم } َوإِنَّ الفجار لَِفي َجحِيمٍ { وهو نعيم اجلنَّة ، } لَِفي َنعِيمٍ 
  ] . ٧: الشورى [ } رِيٌق ِفي اجلنة َوفَرِيٌق ِفي السعري فَ{ : كقوله تعاىل 

  .جيوز فيه أن يكون حاالً من الضمري يف اجلار ، لوقوعه خرباً ، وأن يكون مستأنفاً : } َيْصلَْوَنَها { : قوله 
  .خمففاً مبنياً للفاعل وتقدم مثله » َيْصلوهنَا « : وقرأ العامة 

  .يدخلوهنا يوم القيامة } دين َيْصلَوَْنَها َيْوَم ال{ ومعىن 
َوَمآ { : ليسُوا غائبني عن استحقاق الكون يف اجلحيم ، مث عظَّم ذلك اليوم فقال : أي } َوَما ُهَم َعْنَها بَِغآِئبِنيَ { 

  .} ثُمَّ َمآ أَْدَراَك َما َيْوُم الدين { : مث كرره تعجيباً لشأنه ، فقال } أَْدَراَك َما َيْوُم الدين 
» وما يدريك « : فقد أدراه ، وكل شيء من قوله » وما أدراك « : كلُّ ما يف القرآن من قوله : بن عباس وقال ا

  .فقد طوي عنه 
  .} َيْوَم الَ َتْمِلُك { : قوله 



  .هو يوم : على أنَّه خرب مبتدأ مضمر أي » يوُم « برفع : قرأ ابن كثري وأبو عمرو 
  .» يوم الدَِّين « : قبله يعين قوله  أن يكون بدالً مما: وجوز الزخمشريُّ 

مرفوعاً منوناً على قطعه عن اإلضافة ، وجعل اجلملة نعتاً له ، والعائد حمذوف : » يوٌم « : وقرأ أبو عمرو يف رواية 
  .ال متلك فيه : ، أي 

  .بالفتح » يوم « : وقرأ الباقون 
أو بإضمار اذكر ، فيكون مفعوالً به ، وعلى رأي  هي فتحة إعراب ، ونصبه بإضمار أعين ، أو يتجاوزون ،: فقيل 

[ } هذا َيْوُم َينفَُع { : الكوفيني يكون خرباً ملبتدأ مضمر ، وإنَّما بين إلضافته للفعل وإن كان معرباً ، كقوله تعاىل 
  ] . ١١٩: املائدة 

، وما } الَ َتْمِلكُ { : له تعاىل جيوز أن يكون يف موضع رفع إال أنه يبىن على الفتح؛ إلضافته إىل قو: قال الزجاج 
  ]املنسرح : [ أضيف إىل غري املتمكن ، فقد يبىن على الفتح ، وإن كان يف موضع رفع ، أو جرٍّ كما قال 

  ... .. .. ... ... . .َحماَمةٌ ... لَْم َيْمَنعِ الشُّرَب غري أن َنطقْت  -٥١٢٥
فتح ، إنَّما جيوز عند اخلليل وسيبويه إذا كانت اإلضافة إىل والذي ذكره الزجاج من البناء على ال: قال الواحدي 

  ]الطويل : [ الفعل املاضي؛ حنو قوله 
  .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .َعلَى ِحَني َعاَتْبُت  -٥١٢٦
  .أمَّا مع الفعل املستقبل ، فال جيوز البناء عندهم ، وجيوز البناء يف قول الكوفيني : البيت 

وذكر أبو عليٍّ أنَّه منصوٌب على الظرفية؛ ألن اليوم ملا جرى يف أكثر األمر ظرفاً ، فنزل على : ل ابن اخلطيب قا
: األعراف [ } مِّْنُهُم الصاحلون َوِمْنُهْم ُدونَ ذلك { : حالة األكثرية ، والدليلُ عليه إمجاع القراء يف قوله تعاىل 

  :ي النصب قوله تعاىل ، وال يدفع ذلك أحد ، ومما يقوِّ]  ١٦٨

َيسْأَلُونَ أَيَّانَ َيْوُم الدين َيْوَم ُهمْ { : ، وقوله تعاىل ]  ٤،  ٣: القارعة [ } َوَمآ أَْدرَاَك َما القارعة َيْوَم َيكُونُ الناس { 
  .مثل هذا » َيْوَم ال َتْمِلُك « ، فالنصب يف ]  ١٣،  ١٢: الذاريات [ } َعلَى النار ُيفَْتُنونَ 

  .فيمن استدل باآلية على نفي الشفاعة عن العصاة  فصل
[ } واتقوا َيْوماً الَّ َتجْزِي َنفٌْس َعن نَّفْسٍ َشْيئاً { : متسَّكوا هبذه اآلية يف نفي الشفاعة للعصاة ، وهو قوله تعاىل 

  .وقد تقدم اجلواب عنه يف سورة البقرة ]  ٤٨: البقرة 
  .من املنفعة  يعين النفس الكافرة شيئاً: قال مقاتلٌ 

  .يف ذلك اليوم أحداً شيئاً كما ملَّكهم يف الدنيا  -تعاىل  -مل ميلِّك اهللا : أي } واألمر َيْومَِئٍذ ِللَِّه { 
إِذَا السمآء { َمْن قََرأ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -ورى الثعليب عن أيبٍّ 

وال » َن األْجرِ بعَدِد كُلِّ قَْبرٍ َحَسنةً ، وبِعدِد كُلِّ قَطْرة َماٍء َحسنةً ، وأصْلَح اُهللا تعاىل لَهُ َشأنهُ أْعطَاُه اهللا ِم} انفطرت 
  .حول وال قّوة إال باهللا العلّي العظيم 

أَلَا َيظُنُّ ) ٣(ُهْم أَْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُرونَ َوإِذَا كَالُو) ٢(الَِّذيَن إِذَا اكْتَالُوا َعلَى النَّاسِ َيْسَتْوفُونَ ) ١(َوْيلٌ ِللُْمطَفِِّفَني 
  ) ٦(َيْوَم َيقُوُم النَّاسُ ِلَربِّ الْعَالَِمَني ) ٥(ِلَيْومٍ َعِظيمٍ ) ٤(أُولَِئَك أَنَُّهْم َمْبعُوثُونَ 



  .} وَْيلٌ لِّلُْمطَفِِّفَني { : قوله تعاىل 
  .و نصب جلاز ابتداء ، وسوغ االبتداء به كونه دعاء ، ول: » ويلٌ « 

وشبهه إذا كان غري مضاف الرَّفع ، وجيوز النصب ، فإن كان مضافاً ، أو معرفاً » َوْيل « واملختار يف : وقال مكيٌّ 
  .خربه » للُمطفِفَني « ، و ]  ٦١: طه [ } َويْلَكُْم الَ تَفَْتُرواْ { : كان االختيار فيه النَّصب حنو 

ُدون التَّطفيف : نزراً حقرياً ، ومنه قوهلم : األخذُ يف كيل أو وزٍن شيئاً طفيفاً ، أي : املُْنِقص ، وحقيقته : واملُطفِّف 
  .الشيء التافه لقلته : ، أي 

إمنا قيل للذي ينقص املكيال وامليزان مطفِّف؛ ألنه ال يكاد يسرق يف املكيال وامليزان إالَّ الشيء : قال الزجاُج 
  .اليسري الطفيف 

  لسورة مبا قبلهافصل يف تعلق هذه ا
اتصال أوَّل هذه السورة باملتقدمة أنَّه تعاىل بيَّن يف آخر تلك السورة أنَّ من صفة يوم القيامة أنه : قال ابن اخلطيب 

َوْيلٌ { : ال متلك نفٌس لنفسٍ شيئاً ، واألمر يومئٍذ هللا ، وذلك يقتضي هتديداً عظيماً للعصاة ، فلهذا أتبعه بقوله تعاىل 
  .واملراد منه الزجر على التطفيف ، وهو الَبْخس يف املكيال وامليزان على سبيل اخلفية } فِِّفَني لِّلُْمطَ

ويل لك ، وويل عليك ، ويف اشتقاق لفظ التطفيف قوالن : واعلم أن الويل كلمة تذكر عند وقوع البالء ، يقال 
:  

  .قول الزجاج املتقدم : األول 
طفَّ الوادي واإلناء إذا بلغ الشيء الذي فيه حرفه ، ومل ميتلئ ، : به وحرفه يقال أنَّ طف الشيء ، هو جان: والثاين 

ينقص « هذا طف املكيال وطفافه إذا قارب مأله ، لكنه بعُد مل ميتلئ ، وهلذا قيل للذي : فهو طفافه وطففه ، يقال 
  .ألنه إمنا يبلغ الطفاف . الكيل وال يوفيه مطفف » 

  فصل يف نزول اآلية
، كانوا من « املدينة » ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : قال  -رضي اهللا عنهما  -بن عباس روى ا

، فاجتنبوا الكيل ، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه } َوْيلٌ لِّلُْمطَفِِّفَني { : أْبَخس النَّاس كيالً ، فأنزل اهللا تعاىل 
، ما نقص قوٌم العَْهَد إالَّ سلَّط اُهللا عليهم عُدوَُّهم ، وال حكُموا بغريِ  َخْمٌس بِخْمسٍ» : وسلم فقرأها عليهم ، وقال 

كَْيالَ إالَّ ُمنُِعوا النَّباتَ َما أنَْزلَ اُهللا إالَّ فََشا ِفيِهُم الفقُر ، وال ظََهَر ِفيهُم الفَاِحَشةُ إالَّ ظََهَر ِفيهُم املَْوُت ، وال طَفَّفُوا اِمل
  .« » ، وال َمَنُعوا الزَّكاةَ إالَّ ُحبَِس َعنُْهم املَطُر وأخذُوا بالسِّنَني 

أبو جهينة ، ومعه صاعان : ، وهبا رجل يقال له » املدينة « قَِدَم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال السديُّ 
  .يكيل بأحدمها ، ويكيل باآلخر فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية 

املطفف الرجل الذي يستأجر املكيال ، وهو يعلم أنه حييف يف كيله : قال  -رضي اهللا عنهما  -وروى ابن عمر 
  .فوزن عليه 

  :فيه أوجه . } َعلَى الناس { : قوله 
  .هنا » يتعاقبان » « من « و » على « ، و » اكتالوا « أنَّه متعلق ب : أحدها 

  .أخذُت َما َعلْيهِْم : تلُت ِمنُهْم اْستوفَْيُت ِمنُهْم ، واكْ: اكتلُت على النَّاسِ : يقال : قال الفراء 
  .مبعىن اكتل على ومنه مبعىن ، واألول أوضح » على « : وقيل 
  .» يستوفون « يتعلق ب » على « : وقيل 



للداللة على ذلك « من » مكان « على » ملا كان اكتياهلم ال يضرهم ، ويتحامل فيه عليهم أبدل « قال الزخمشري 
يستوفون على الناس خاصَّة : وقدَّم املفعول على الفعل إلفادة اخلصوصية ، أي « ستوفون ي» ، وجيوز أن يتعلق ب 

  .وهو حسن . ، فأمَّا أنفسهم فيستوفون هلا 
ُرمسَتا يف املصحف بغري ألف بعد الواو يف الفعلني ، فمن مث اختلف . } َوإِذَا كَالُوُهْم أَْو وََّزُنوُهمْ { : قوله تعاىل 
  .على وجهني « هم » الناس يف 
وإذا كالوا الناس أو وزنوا الناس ، وعلى : هو ضمري نصب فيكون مفعوالً به ، ويعود على الناس ، أي : أحدمها 

  .ألحدمها بنفسه بال خالف ولآلخر حبرف اجلر ، وجيوز حذفه : هذا فاألصل يف هذين الفعلني التعدي الثنني 
وإذا كالوا هلم طعاماً ، أو وزنوه هلم : خر؟ فيه خالف ، والتقدير وهل كل منهما أصل بنفسه ، أو أحدمها أصل لآل

  ]الطويل : [ ، فحذف احلرف واملفعول؛ وأنشد 
  ولقَْد َنهيُتَك َعن َبناتِ األوبَرِ... ولقَْد َجنيُتَك أكَمُؤاً وَعساِقالً  -٥١٢٧

  .جنيت لك : أي 
، ويكون على هذا قد حذف املكيل « املطففني »  أنَّه ضمري رفع مؤكد للواو ، والضمري عائد على: والثاين 

  .واملكيل له ، واملوزون واملوزون له 
، ألن الكالم خيرج به إىل نظم » للمطففني « وال يصح أن يكون ضمرياً مرفوعاً » : إال أن الزخمشري رد هذا فقال 

« سروا ، وإن جعلت الضمري إذا أخذوا من الناس ، ، استوفوا ، وإذا أعطوهم أخ: فاسد ، وذلك أن املعىن 
إذا أخذوا من الناس استوفوا ، وإن تولوا الكيل ، أو الوزن هم على اخلصوص : انقلب إىل قولك » للمطففني 

  .« أخسروا ، وهو كالم متنافر؛ ألن احلديث واقع يف الفعل ال يف املباشر 
وأالَّ يؤكد ، واحلديث واقع يف الفعل ، غاية ما وال تنافر فيه بوجه ، وال رق بني أن يؤكد الضمري ، : قال أبو حيان 

حمذوف للعلم به؛ ألنَّه « كالوهم أو وزنوهم » مذكور ، وهو يف « على الناس » يف هذا أن متعلِّق االستيفاء ، وهو 
  .من املعلوم أهنم ال خيسُرون ذلك ألنفسهم 

إذا أخذوا من غريهم ، وإذا أعطوا : بشيئني  الزخمشري يريد أن حيافظ على أنَّ املعىن مرتبط: قال شهاُب الدين 
غريهم ، وهذا إنَّما فهم على تقدير أن يكون الضمري منصوباً عائداً على الناس ، ال على كونه ضمري رفع عائداً 

، وال شك أن هذا املعىن الذي ذكره الزخمشري وأراده أمت « املطففني » على الناس ، ال على كونه رفع عائداً على 
  .من املعىن الثاين ، ورجَّح األول سقوط األلف بعد الواو؛ ألنه دال على اتصال الضمري  وأحسن

والتعلق يف إبطاله خبط املصحف ، وأن األلف اليت تكتب بعد واو اجلمع غري « : إالَّ أن الزخمشري استدرك فقال 
لم اخلط على أين رأيت يف الكتب ثابتة فيه ركيك؛ ألن خط املصحف مل يراع يف كثري منه حد املصطلح عليه يف ع

املخطوطة بأيدي األئمة املتقنني هذه األلف مرفوضة ، لكوهنا غري ثابتة يف اللفظ واملعىن مجيعاً؛ ألن الواو وحدها 
هم مل يدعوا ، وهو » : معطية معىن اجلمع ، وإمنا كتبت هذه األلف تفرقة بني واو اجلمع وغريها يف حنو قولك 

املعىن كاٍف يف التفرقة بينهما ، وعن عيسى بن عمر ومحزة أهنما كانا يرتكبان ذلك ، : ثبتها قال ، فمن مل ي« يدعو 
ومل يذكر فعل الوزن . » ، ويقفان عند الواوين وقيفة ، يبينان هبا ما أرادوا « للمطففني » جيعالن الضمريين : أي 

  .» أْو وَزُنوُهْم « : إذا اتزنوا ، كما قال ثانياً :  يقل ، ومل» إذا اكتالوا « : أوَّالً ، بل اقتصر على الكيل ، فقال 
  .ألن الكيل والوزن هبما البيع والشراء ، فأحدمها يدل على اآلخر : قال ابن اخلطيب 
كأنَّ املطففني كانوا ال يؤخذون ما يكال ويوزن إال باملكاييل دون املوازين ، لتمكنهم من « : وقال الزخمشري 



  .»  مجيعاً البخس يف النوعني
خسر الرجل وأخسرته أنا ، فمفعوله حمذوف ، : ، وهو يتعدَّى باهلمزة ، يقال » إذا « جواُب » ُيْخِسُرونَ « : قوله 
  .» قريش « خيسرون أي ينقصون بلغة : قال املؤرج . خيسرون الناس متاعهم : أي 

  فصل يف تفسري اآلية
  .استوفوا عليهم الكيل والوزن إذا اكتالوا من الناس : املعىن : قال الزجاج 

كالوا هلم ، أو وزنوا هلم : أي » وإذَا كَالُوُهْم أو وَزُنوُهمْ « إذا استوفوا ألنفسهم استوفوا يف الكيل والوزن ، : أي 
» من « مقام » على « للناس ، وملَّا كان اكتياهلم من الناس اكتياالً فيه إضراٌر هبم ، وحتاملٌ عليهم أقيَم : ، أي 

  .لداللة على ذلك ل
وزنتك : حذف اجلار وأوصل الفعل ، وهذا من كالم أهل احلجاز ، ومن جاورهم ، يقال : وقال الكسائيُّ والفراُء 

نصحتك ، ونصحت لك ، وكسيتك ، : وزنت لك ، وكلُت لك ، كما يقال : حقك ، وكلتك طعامك أي 
  .وكسيت لك 
اكتلت عليك ، : يتعاقبان؛ ألنه حق عليه فإذا فلت » من « و » على  «املراد اكتالوا من الناس ، و : وقال الفراء 
  .استوفيت منك : اكتلت منك فهو كقولك : أخذت ما عليك ، وإذا قلت : فكأنه قال 

  .إذا كالوا مكيلهم ، أو وزنوا هلم موزوهنم : على حذف مضاف ، أي : وقيل 
  .اليقني : التحضيضية ، حضهم على ذلك ، ويكون الظنُّ مبعىن » أال « الظَّاهر أنَّها : } أَال َيظُنُّ { : قوله 
  .النافية دخلت عليها مهزة االستفهام » ال « هي : وقيل 

أال يستيقن أولئك الذي يفعلون ذلك بأهنم مبعوثون ليوم عظيم ، وهو يوم القيامة ، ويف الظن هنا : ومعىن اآلية 
  :قوالن 

وعلى هذا التقدير حيتملُ أن يكون املخاطبون هبذا اخلطاب من مجلة املصدِّقني بالبعث  العلُم ،: أنَّ املراد به : أحدمها 
  .، وحيتمل أالَّ يكونوا كذلك لتمكُّنهم من االستدالل عليه بالفعل 

هؤالء املطففون َهْب أهنم ال جيزمون : هو الظن نفسه ، ال العلم ، ويكون املعىن : أنَّ املراد بالظن هنا : الثاين 
ورمحته ، ورعايته مصاحل خلقه أالَّ  -تعاىل  -لبعث ، ولكن ال أقل من الظن لوضوح أدلَّته ، فإنَّ األليق حبكمة اهللا با

  .يهمل أمرهم بعد املوت ، وأن يكون هلم نشر وحشر ، وأن هذا الظَّن كافٍ يف حصول اخلوف 
  .» مبعوثون « جيوز نصبه ب : } َيْوَم { : قوله 

، أو هو مرفوع » أعين « مقدراً ، أو على البدل من حمل اليوم ، أو بإضمار » يبعثون « أو ب  :قال الزخمشريُّ 
احملل إلضافته لفعل وإن كان مضارعاً ، كما هو رأُي الكوفيني ، ويدل على صحة هذين الوجهني ، قراءة زيد بن 

  .باجلر على ما تقدَّم »  يومِ« : بالرفع ، وما حكاه أبو معاذ القارئ » َيْوَم يقُوُم « : عليٍّ 
  فصل يف املراد بقيام الناس لرب العاملني

  .قيام الناس لرب العاملني إمَّا للحساب ، وإمَّا قيامهم من القبور 
 ١٩: االنفطار [ } واألمر َيوَْمِئٍذ ِللَِّه { : قيامهم له عبارة عن طاعتهم له وانقيادهم ، كقوله تعاىل : وقال أُبو مسلم 

  .» إنَّ النَّاَس َيقُومُونَ ِمقداَر ثَالِثمائِة َسَنة ال ُيْؤَمُر ِفيهِْم بأْمرٍ « : حلديث ، ويف ا] 
ويف هذه اآليات مبالغات ، منها أنَّ الويل إمنا . وهو يف حقِّ املؤمنني كقدر انصرافهم من الصالة : وعن ابن عباس 

 -تعاىل  -، ومنها استعظامه } َيظُنُّ أولئك أَنَُّهْم مَّْبُعوثُونَ  أَال{ : يذكر عند شدة البالء ، ومنها اإلنكار بقوله تعاىل 



لليومِ ، ومنها تأكيده مبا بعده ، وما يوهم ذلك ، وما يقتضيه من خضوعهم وذلتهم ، ويف هذا نكتة ، وهي كأن 
هادته ، وكرم املوىل هذا التشديد العظيم ، والوعيد البليغ ، كيف يكون على التطفيف مع نزارته ، وز: قائالً يقول 
  .وإحسانه؟ 

  .إىل أنَّه مُربيهم ومسئول عن أمورهم ، فال يليق أن يهمل من أمورهم شيئاً } ِلَربِّ العاملني { : فأشار بقوله 
  »املطفف « فصل يف الكالم على لفظ 

؛ ويف طلب اإلنصاف لفظ املطفِّف يتناول التطفيف يف الوزن والكيل ، ويف إظهار العيب ، وإخفائه: قال القشريي 
من مل يرض ألخيه املسلم ما يرضاه لنفسه ، فليس مبنصف ، واملباشرة والصحبة من هذه : واالنتصاف ، ويقال 

املادة ، والذي يرى عيب الناس ، وال يرى عيب نفسه من هذه اجلملة ، ومن طلب حقَّ نفسه من الناس ، وال 
  .يعطيهم حقوقهم ، كما يتطلبه 

  ) ٩(ِكَتاٌب َمْرقُوٌم ) ٨(َوَما أَْدرَاَك َما ِسجٌِّني ) ٧(َتاَب الْفُجَّارِ لَِفي ِسجِّنيٍ كَلَّا إِنَّ ِك

  .} كَالَّ إِنَّ ِكَتابَ الفجار { : قوله تعاىل 
  .ليس األمر على ما هم عليه فَلَيرَتِدُعوا ، وها هنا مت الكالم : حرف ردع ، أي » كَالَّ « 

إنَّ كتابَ الفجَّار الذي كتب فيه أعماهلم لفي » حقًّا « ابتداء يتصل مبا بعده على معىن : » كَالَّ « : وقال احلسُن 
  .سجني 

  .» ِسجِّني « اختلفوا يف نون 
و » ِسكِّري « من السجن ، ك » فعيالً « هي أصليَّة ، واشتقاقه من السَّجن ، وهو احلبُس ، وهو بناء مبالغة : فقيل 

  .وهو قول أيب عبيدة واملربد والزجاج  من السكر والفسق» فسِّيق « 
  .وهذا ضعيف؛ ألن العرب ما كانت تعرف سجيناً : قال الواحدي 

  .مشتقاً من السِّجل ، وهو الكتاب » سجيل « : ، واألصل » الالم « بدل من » النون « : وقيل 
  .هل هو اسم موضع ، أو اسم كتاب خمصوص؟ : واختلفوا فيه أيضاً 

، وهو مصروف إذ ليس فيه إال سبب واحٌد ، وهو » خامت « أو علٌم منقول من وصٍف ك هو صفة ، : وقيل 
  .العلمية 

إمَّا بدل منه ، أو خرب ملبتدأ حمذوف ، وهو ضمري يعود عليه } كَِتاٌب مَّْرقُوٌم { : وإذا كان اسم مكان ، فقوله تعاىل 
.  

  .وعلى التقديرين فهو مشكل؛ ألن الكتاب ليس هو املكان 
  .التقدير ، هو حمل كتاب ، مث حذف املضاف : يل فق

  .وما أدراك ما كتاب سجني ، واحلذف إما من األول وإّما من الثاين : التقدير : وقيل 
  .إنه اسم لكتاب فال إشكال : وأما إذا قلنا 

لفي « هو ، والظرف الذي » إنَّ « إن سجيناً موضع ، فكتاب مرفوع على أنه خرب : من قال : وقال ابن عطية 
هو كتاب ، ويكون : خرب مبتدأ حمذوف ، والتقدير » كتاب « ملغى ، ومن جعله عبارة عن اخلسار ، ف » سجني 

  .هذا الكالم مفسراً لسجني ما هو انتهى 
تدخل على معمول » الالم « : إذ دخول الالم يعّين كونه خرباً ، فال يكون ملغياً ال يقال  -ألبتة  -وهذا ال يصح 



» َمرقُوم « عامالً أو صفته عاملة ، وهو » كتاب « ، فهذا منه ، فيكون ملغًى؛ ألنَّه لو فرض اخلرب ، وهو اخلرب 
مرقوم « ، فألنه موصوف ، واملصدر املوصوف ال يعمل ، وأمَّا امتناع عمل » كتاب « المتنع ذلك ، أّما منع عمل 

فالالم إمنا تدخل على معمول اخلرب بشرطه ، : يضاً ؛ فألنه صفة ، ومعمول الصفة ال يتقدم على موصوفها ، وأ»
  .وهذا ليس معموالً للخرب ، فتعيَّن أن يكون اجلار هو اخلرب ، وليس مبلغى 

ما هو فهو مشكل ، ألن الكتاب ليس هو اخلسار الذي » سجني « ويكون هذا الكالم تفسرياً ل : وأمَّا قوله ثانياً 
  .» كتاب « ب  جعل الضمري عائداً عليه خمرباً عنه

كتاب مرقوم « قد أخرب اهللا تعاىل عن كتاب الفجَّار بأنه يف سجِّني ، وفسَّر سجيناً ب : فإن قلت : وقال الزخمشري 
  .إنَّ كتاهبم يف كتاب مرقوم فما معناه؟ : ، فكأنه قيل » 

فرة والفسقة من اجلنِّ ديوان الشر دون اهللا فيه أعمال الشياطني ، وأعمال الك: كتاب جامع هو : سجني : قلت 
أن ما كتب من : واإلنسِ ، وهو كتاب مرقوٌم مسطوٌر بني الكتابة ، أو معلم يعلم من رآه أنه ال خري فيه ، فاملعىن 

من السجن؛ ألنه سبب احلبس والتضييق يف » فعيالً » « سجِّْيناً « أعمال الفجار مثبت يف ذلك الديوان ، ومسي 
  .جهنم انتهى 

  معىن سجني فصل يف تفسري
  .هي األرض السابعة السفلى ، فيها أرواح الكفَّار » ِسجِّني « : قال عبُد اِهللا بن ُعمَر وقتادةُ وجماهٌد والضحاُك 

يف « ِعلِّيُّون » أسفلُ سْبعِ أرضني ، و « ِسجِّني « » : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى الرباء ، قال 
  .» رشِ السماِء السَّابعة حتت الع

  .هي صخرة حتت األرض السابعة : وقال الكليب 
  .لفي خسارٍة وضاللٍ » لفي سجِّني « : وقال عكرمةُ 
موضع يف السافلني ، يدفن فيه كتاب هؤالء ، فال يظهر ، بل يكون يف ذلك املوضع : » سجني « : قال القشرييُّ 

  .كاملسجون 
  .ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ، وال قومك : ، أي  }َوَمآ أَْدَراَك َما ِسجٌِّني { : قوله تعاىل 

ليس عربياً ، كما ال » سجني « ما يدل على أن لفظ } َوَمآ أَْدَراَك َما ِسجٌِّني { : وليس يف قوله تعاىل : قال القرطيب 
  .، بل هو تعظيم ألْمرِ سجني ]  ٣: القارعة [ } َوَمآ أَْدَراَك َما القارعة { : يدل قوله 
، بل هو بيان للكتاب املذكور يف » سجني « ليس هذا تفسرياً ل : قال املفسرون } ِكتَاٌب مَّْرقُوٌم { : اىل قوله تع

مكتوب فيه أعماهلم مثبت عليهم ، كالرقم ال ينسى : هو كتاب مرقوم ، أي : أي » إنَّ ِكتابَ الفُجَّار « : قوله 
  ]طويل ال: [ اخلط؛ قال : وال ميحى حىت جيازى به ، والرقم 

  َعلَى بُعدكُْم ، إنْ كَانَ يف املاِء َراقُم... َسأْرقُم ِفي املَاِء القَراحِ إلْيكُم  -٥١٢٨
  ] .» الكهف « وتقدمت هذه املادة يف سورة . [ اخلتم بلغة محري : الرَّقُْم : وقيل 

  .نشر ، كأنه أعلم بعالمة يعرف هبا أنَّه كافر : رقم : وقال قتادةُ ومقاتل 

إِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه ) ١٢(َوَما ُيكَذُِّب بِهِ إِلَّا كُلُّ ُمْعَتٍد أَثِيمٍ ) ١١(الَِّذيَن ُيكَذُِّبونَ بَِيْومِ الدِّينِ ) ١٠(َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني  َوْيلٌ
كَلَّا إِنَُّهْم َعْن َربِّهِْم َيوَْمِئذٍ ) ١٤(ِسُبونَ كَلَّا َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم َما كَانُوا َيكْ) ١٣(آَياتَُنا قَالَ أََساِطُري الْأَوَِّلَني 

  ) ١٧(ثُمَّ ُيقَالُ َهذَا الَِّذي كُنُْتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ ) ١٦(ثُمَّ إِنَُّهْم لََصالُو الَْجِحيمِ ) ١٥(لََمْحُجوُبونَ 



  .} وَْيلٌ َيْومَِئٍذ لِّلُْمكَذِّبَِني { : قوله تعاىل 
  .ملن كذَّب بأخبار اهللا تعاىل } َيْوَم َيقُوُم الناس لَِربِّ العاملني { : تعاىل  إنَّه متصل بقوله: قيل 

} َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ لِّلُْمكَذِّبِنيَ { : يدل على الشَّقاوة يوم القيامة ، مث قال : مرقم أي : معناه » مرقوم « : إنَّ قوله : وقيل 
  .يف ذلك اليوم من ذلك الكتاب 

َوَما ُيكَذِّبُ بِِه إِالَّ كُلُّ ُمْعَتٍد أَثِيمٍ إِذَا تتلى { : خرب عن صفة من يكذِّب بيوم الدين ، فقال تعاىل أ -تعاىل  -مث إنه 
جيوز فيه اإلتباع نعتاً وبدالً وبياناً ، والقطع } الذين ُيكَذُِّبونَ { : ، فقوله تعاىل } َعلَْيِه آَياُتَنا قَالَ أََساِطريُ األولني 

  .رفعاً ونصباً 
  :وصف املكذب بيوم الدين بثالث صفاٍت  -تعاىل  -واعلم أنه 

  .كونه معتدياً ، واالعتداء هو التجاوز عن املنهج احلقِّ : أوهلا 
  .األثيم وهو املبالغة يف ارتكاب اإلمث واملعاصي : وثانيها 
: قيل : الذين ينكرون النبوة ، واملراد باألساطري  :واملراد } إِذَا تتلى َعلَْيِه آَياُتَنا قَالَ أََساِطُري األولني { : وثالثها 

  .أخبار األولني : وقيل . أكاذيب األولني 
  .العامة على اخلرب . } إِذَا تتلى َعلَْيِه { : قوله 

  .على االستفهام اإلنكاري » أِئذَا؟ « : واحلسن 
  .بتاءين من فوق » تتلى « : والعامَّة 

  .حتت؛ ألن التأنيث جمازي بالياء من : وأبو حيوة وابن مقسم 
  فصل يف املراد باملكذب يف اآلية

[ } َوالَ ُتِطْع كُلَّ َحالٍَّف مَّهِنيٍ { : لقوله تعاىل  -لعنه اهللا  -هو الوليُد بن املغريةِ : املراد باملكذِّب هنا : قال الكليبُّ 
[ } إِذَا تتلى َعلَْيِه آيَاُتَنا قَالَ أََساِطُري األولني { : وقوله ]  ١٢: القلم [ } ُمعَْتٍد أَثِيمٍ { : إىل قوله ]  ١٠: القلم 
  ] . ١٥: القلم 
  .هو الوليد بن املغرية : فقيل 
  .هو النَّضر بُن احلارث : وقيل 
  .عام يف كل موصوف هبذه الصفة : وقيل 
  .ليس هو أساطري األولني : ردٌع وزجٌر ، أي . } كَالَّ { : قوله 

  .ران على قلوهبم » حقًّا  «معناها : وقال احلسن 
يف » بل « قد تقدم وقف حفص على الم } َبلْ َرانَ على قُلُوبِهِْم { : ال يؤمنون ، مث استأنف : معناه : وقال مقاتلٌ 

  .» الكهف « سورة 
  .الغشاوة على القلب كالصَّدأ على الشيء الصقيل من سيف ، ومرآة ، وحنومها : والرَّان 

  ]ل الطوي: [ قال الشاعر 
  فَتَاَب مَن الذَّْنبِ الذي َرانَ واْنَجلَى... وكَْم َرانَ من ذَْنبٍ على قَلْبِ فَاجِرٍ  -٥١٢٩

  .الغلبة ، ومنه رانت اخلمر على عقل شارهبا : وأصل الرَّْينِ 
  .» الغَْيُم : يقال ران عليه الذنب ، وغان عليه ، َريْناً ، وغَْيناً ، والَغْيُن « : وقال الزخمشري 

  .خضراء كثرية الورق ملتفة األغصان : شجر متلف ، الواحدة غَْيَناء ، أي : الغني أيضاً و



  .َرانَ َرْيناً وَرَيناً ، فجاء مصدره مفتوح العني وساكنها : ويقال 
باإلمالة؛ ألن فاء الفعل راء ، وعينه ألف منقلبة عن » َرانَ « : وقرأ محزة والكسائي واألعمش وأبو بكر والفضل 

  .كَالَ وبَاَع : ء ، فحسنت اإلمالة ، ومن فتح فعلى األصل مثل يا
  فصل يف املراد بالرَّين واإلقفال والطبع

أشّد من الطبع ، وهو أن يقفلُ ] أن يسود القلب من الذنوب وهو : [ الرَّْيُن ، واإلقفال : قال أُبو معاذ النحويُّ 
  :على القلب ، قال تعاىل 

  ] . ٢٤: حممد [ } الَُهآ أَْم على قُلُوبٍ أَقْفَ{ 
  .مبعىن غَطَّى على قُلوبِهم » َرانَ على فُلوبِهْم « : قال الزجاُج 

  .هو الذنب على الذنب حىت حتيط الذنوب بالقلب ، ويغشى ، فيموت القلب : وقال احلسن وجماهد 
الذْنَب على الذَّْنبِ ُيوِقُد على َصاحبهِ  إيَّاكُْم واملُحقراِت ِمَن الذُنوبِ ، فإنَّ« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» ضخمة ] جحيماً [ 
إنَّ املُْؤِمَن إذَا أذَْنَب كَانْت ُنكْتةٌ َسوَداء يف قَلْبِه ، فإنْ َتاَب وَنزَع واْسَتغفَر صُِقلَ قَلْبُه « : وقال صلى اهللا عليه وسلم 

كَالَّ َبلْ َرانَ على { : يف ِكَتابِِه  -تَعالَى  -ذِلكُُم الرَّانُ الَّذي ذَكَرَ اهللاُ ِمْنَها ، فإذَا َزاَد َزادْت حتَّى َتعلُو قَلْبُه ، فَ
  .» } قُلُوبِهِْم مَّا كَانُواْ َيكِْسُبونَ 

والعائد » الذي « : حيتمل أن تكون مصدرية ، وأن تكون مبعىن : » ما « هو الفاعل ، و } مَّا كَاُنواْ { : قوله 
يف » بل « ، وفخمت ، فأماهلا األخوان وأبو بكرٍ وفخَّمها الباقُون ، وأدغمت الم » َرانَ « حمذوف ، وأميلت ألف 

  .الراء ، وأظهرْت 
  .} كَالَّ إِنَُّهمْ { « قوله تعاىل 

  .ردع عن الكسب الرَّائن على قلوهبم « كالَّ » : قال الزخمشريُّ 
إن كانت اآلخرة : عن هذا املعتدي األثيم ، أنه كان يقول حكى يف سائر السور  -تعاىل  -إنَّ اهللا : وقال القفالُ 

أَطَّلََع الغيب أَمِ اختذ ِعنَد الرمحن { : بقوله  -تعاىل  -يعطيه ماالً وولداً ، مث كذَّبه اهللا  -تعاىل  -حقًّا ، فإن اهللا 
  ] . ٧٨: مرمي [ } َعْهداً 

[ } وَلَِئن رُّجِّْعتُ إىل ريب إِنَّ ِلي ِعنَدُه للحسىن { ]  ٣٦: ف الكه[ } َوَمآ أَظُنُّ الساعة قَاِئَمةً { : وقال أيضاً 
ا تكرَّر ذكره يف القرآن ، ترك اهللا ذكره ]  ٥٠: فصلت  كَالَّ إِنَُّهْم َعن رَّبِّهِمْ { : وقال تعاىل  -هاهنا  -، فلمَّ

. ة احلسىن ، بل هم عن رهبم يومئذ حملجوبون ليس األمر كما يقولون من أن هلم يف اآلخر: أي } َيْوَمِئٍذ لََّمْحُجوُبونَ 
: وقيل } إِنَُّهْم َعن رَّبِّهِْم َيْومَِئٍذ لََّمْحجُوُبونَ { : يريد ال يصدقون مث أستأنف فقال « كالَّ » : وقال ابن عباس أيضاً 

  .« ى قلوهبم كال ، بل ران عل» : هذه املذكورة يف قوله « كالَّ » تكرير ، وتكون « كالَّ » : قوله تعاىل 
يوم إذْ يقوم » : ، والتنوين عوض عن مجلة ، تقديرها « يومئذ » متعلق باخلرب ، وكذلك . } َعن رَّبِّهِمْ { : قوله 

  .؛ ألنه مل يناسب إال تقديرها «الناس 
  فصل يف حجب الكفار عن رؤية رهبم

ولوال ذلك مل  -سبحانه وتعاىل  -ون رهبم حمجوبون عن رؤيته ، وهذا يدل على أن املؤمنني ير: قال أكثر املفسرين 
  .يكن للتخصيص فائدة 

ذكر هذا احلجاب يف معرض الوعيد ، والتهديد للكفار ، وما يكون وعيداً وهتديداً للكفَّار ال  -تعاىل  -وأيضاً فإنه 



  :جيوز حصوله للمؤمنني ، وأجاب املعتزلة عن هذا بوجوه 
ممنوعون كما حتجب األم باإلخوة من الثُّلث إىل : جوبون عن رمحة رهبم أي املراد أهنم حم: قال اجلبائي : أحدها 

  .حاجب : السُّدس ، ومن ذلك يقال ملن منع من الدخول 

أهنم غري : الرَُّد ، وهو ضد القبول ، فاملعىن : غري مقربِّني ، واحلجاب » حملجوبون « : قال أبو مسلم : وثانيها 
ُحجَِب عن األمري ، وإن كان قد رآه عن بعٍد ، بل جيب أن حيمل على املنع من : ل مقبولني عند الرؤية ، فإنه يقا

  .رمحته 
كوهنم حمجوبني عنه متثيل لالستخفاف هبم وإهانتهم؛ ألنه ال يرد على امللوك إال املكرَّمني : قال الزخمشريُّ : وثالثها 

  .لديهم ، وال ُيحجب عنهم إال املبانون عنهم 
جب يف استعماالته مشترك يف املنع ، فيكون حقيقة فيه ، ومنع العبد بالنسبة إىل اهللا تعاىل ، إمَّا أن احل: واجلواب 

  .باطل؛ ألن الكفَّار يعلمون اهللا تعاىل ، فوجب محله على الرؤية : عن العلم ، وإمَّا عن الرؤية ، واألول 
  :أقوال السَّلف من املفسرين : ما قلنا  وأمَّا الوجوه املذكورة فهو عدول عن الظاهر من غري دليل ، ويؤيد

  .بل ال يرون ربَّهم بعد احلساب ، واملؤمنون يرون رهبم : قال مقاتلٌ 
عن هذه اآلية  -رضي اهللا عنه  -حمجوبون عن رؤية رهبم واملؤمن ال حيجُب ، وسُئلَ مالكُ بُن أنسٍ : وقال الكليبُّ 

  .، وال بد أن يتجلَّى ألوليائه حىت يروه  كما حجب اهللا تعاىل أعداءه فلم يروُه: ، فقال 
  .كما حجب قوٌم بالسُّخِط دلَّ على أهنم يرونُه بالرضا  -رمحه اهللا  -وعن الشَّافعيُّ 

  .إنّ الكفَّار مع كوهنم حمجوبني من اهللا يدخلون النار : أي . } ثُمَّ إِنَُّهْم لَصَالُو اجلحيم { : قوله تعاىل 
يقال : ، وقوله } هذا الذي كُنُتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ { هذا العذاب : أي » هذا « : تقول هلم اخلزنةُ  :أي } ثُمَّ ُيقَالُ { 

، وجيوز أن تكون اجلملة نفسها ، » َهذا الَّذي كُنُتْم « : جيوز أن يكون القائم مقام الفاعل ما دلَّت عليه مجلة قوله 
  ] .» البقرة « أول  وقد تقدم حتريره يف. [ وجيوز أن تكون املصدرية 

إِنَّ ) ٢١(َيشَْهُدُه الُْمقَرَُّبونَ ) ٢٠(ِكتَاٌب َمْرقُوٌم ) ١٩(َوَما أَْدَراَك َما ِعلِّيُّونَ ) ١٨(كَلَّا إِنَّ ِكَتاَب الْأَبَْرارِ لَِفي ِعلِّيَِّني 
ُيْسقَْونَ ِمْن َرِحيقٍ ) ٢٤(ُوُجوِههِْم َنْضَرةَ النَّعِيمِ َتْعرُِف ِفي ) ٢٣(َعلَى الْأَرَاِئكِ َيْنظُُرونَ ) ٢٢(الْأَْبرَاَر لَِفي َنعِيمٍ 

َعْيًنا َيْشَرُب بَِها ) ٢٧(َومَِزاُجُه ِمْن َتْسنِيمٍ ) ٢٦(خَِتاُمُه ِمْسٌك َوِفي ذَِلَك فَلَْيَتَنافَسِ الْمَُتَناِفُسونَ ) ٢٥(َمْخُتومٍ 
َوإِذَا ) ٣٠(َوإِذَا َمرُّوا بِهِْم َيَتَغاَمُزونَ ) ٢٩(ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َيْضَحكُونَ إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرمُوا كَانُوا ) ٢٨(الُْمقَرَُّبونَ 

) ٣٣(َوَما أُْرِسلُوا َعلَْيهِمْ َحاِفِظَني ) ٣٢(َوإِذَا َرأَْوُهْم قَالُوا إِنَّ َهؤُلَاِء لَضَالُّونَ ) ٣١(اْنقَلَُبوا إِلَى أَْهِلهِمُ اْنقَلَبُوا فَِكهَِني 
َهلْ ثُوَِّب الْكُفَّاُر َما كَاُنوا َيفَْعلُونَ ) ٣٥(َعلَى الْأََراِئِك َيْنظُُرونَ ) ٣٤(َيْوَم الَِّذيَن آَمُنوا ِمَن الْكُفَّارِ َيْضَحكُونَ فَالْ
)٣٦ (  

ذين ال يطففون ، ملَّا ذكر تعاىل حال الكفار واملطففني أتبعه بذكر األبرار ال: } كَالَّ إِنَّ ِكَتابَ األبرار { : قوله تعاىل 
ليس األمر كما تومهه أولئك الفجَّار من إنكار البعث ، ومن أنَّ كتاب اهللا أساطري األولني ، : أي » كالَّ « : فقال 

  .بل كتاهبم يف سجِّني ، وكتاُب األبرارِ يف علِّيِّني 
  .ال يؤمن بالعذاب الذي يصاله : أي » كالَّ « : وقال مقاتلٌ 

  .» إنَّ « هو خرب . } يَِّني لَِفي ِعلِّ{ : قوله 



، أو هو اسم مكان يف » ِعلِّيِّ « مجع : » علِّيُّون « وقال ابن عطيَّة هنا كما قال هناك ، ويرد عليه مبا تقدم ، و 
  .أْعلَى اجلنة ، وجرى جمرى مجع العقالء ، فرفع الواو ، ونصب وجر بالياء ، مع فوات شرط العقل 

  .وهو امللك » علّي « واحدها : وقال أبو البقاء 
  .من احلذف املتقدم » ِسجِّني « هو صيغة للجمع مثل عشرين ، مث ذكر حنواً مما ذكره يف : وقيل 

علم لديوان اخلري الذي دوِّن فيه كلُّ ما عملته املالئكة وصلحاء الثقلني منقول من » ِعلِّيُّون « : وقال الزخمشري 
من السجن ، مسي بذلك؛ إمَّا ألنَّه سبب االرتفاع إىل أعلى » جني س« من العلو ك » فعيل » « علّي « مجع 

  .الدرجات يف اجلنة ، وإما ألنَّه مرفوع يف السماء السابعة 
  .كلُّها عائدة هنا » سجِّني « وتلك األقوال املاضية يف 

  .أنَّها السماء السابعة :  -رضي اهللا عنهما  -وروي عن ابن عباس 
  .هي سدرةُ املنتهى  :وقال مقاتلٌ وقتادةُ 

  .ارتفاعها بعد ارتفاع ال غاية له : يعين : وقال الفراء 
  .أْعلَى األْمِكَنِة : وقال الزجاُج 
  .هي مراتب عالية حمفوفة باجلاللة : وقال آخرون 
على أنَّه معلوم ، وذلك تنبيه } وََمآ أَْدَراَك َما ِعلِّيُّونَ { : عند كتاب أعمال املالئكة ، لقوله تعاىل : وقال آخرون 

فبني أن كتاهبم يف هذا الكتاب باملرقوم الذي يشهده } ِكتَاٌب مَّْرقُوٌم َيشَْهُدُه املقربون { : وأنه سيعرفه ، مث قال تعاىل 
كما وكلَّهم باللوح احملفوظ ، فكذلك وكلَُّهم حبفظ كُتبِ األبرار يف مجلة  -تعاىل  -املقربون من املالئكة ، فكأنَّه 

لكتاب الذي هو أم الكتاب على وجه اإلعظام له ، وال مينع أن احلفظة إذا صعدت تكتب األبرار بأهنم ذلك ا
يسلموهنا إىل هؤالء املقربني ، فيحفظوهنا كما حيفظون كتب أنفسهم ، أو ينقلون ما يف تلك الصحائف إىل ذلك 

  .فلذلك حياسبون حساباً يسرياً الكتاب الذي ُوكِّلوا حبفظه ، ويصري علمهم شهادة هلؤالء األبرار ، 
  .ارتفاع بعد ارتفاع : املعىن : وقيل 

  .هذا كناية عن العلو والرفعة ، واألول كناية عن الذُّلِّ واإلهانِة : وقال أبو مسلم 
  .لوٌح من زبرجدة خضراء معلَّق حتت العرش أعماهلم مكتوبة فيه : » ِعلِّيُّون « : وقال ابن عباسٍ رضي اهللا عنهما 

  .هي قائمة العرش اليمىن : قال كعب وقتادة 
  .هو اجلنة : وقال ابن عباس 

  .سدرةُ املنتهى : وقال الضحاُك 
  .مكتوب أعماهلم كما تقدم يف كتاب الفجار : ليس فيه تفسري عليِّني ، أي : } ِكتَاٌب مَّْرقُوٌم { : وقوله تعاىل 

  .كتب هناك ما أعد اهللا هلم من الكرامة : وقيل 
أنَّ املالئكة الذين هم يف عليني : مجلة جيوز أن تكون صفة ثانية ، وأن تكون مستأنفة ، واملعىن : } َيْشَهُدهُ { :  قوله

  .يشهدون ، وحيضرون ذلك املكتوب وذلك الكتاب إذا صعد به إىل عليني 
هم يف النعيم مث بني ذلك النعيم بأمورٍ ، ملَّا عظم كتاهبم عظم منزلتهم بأنَّ. } إِنَّ األبرار لَِفي َنِعيمٍ { : قوله تعاىل 

  .} َعلَى األرآئك َينظُُرونَ { : بقوله تعاىل : أوهلا : ثالثة 
  .األسِرَّة يف احلجال ، وال ُتَسمَّى أريكة فيما زعموا إال إذا كان كذلك : » األرائك « : قال القفَّال 

، أخربنا أن األريكة » اليمن « حىت لقينا رجلٌ من أهل  كُنَّا ال ندري ما األريكةُ ، -رضي اهللا عنه  -وعن احلسن 



إىل أنواع نعيمهم من احلُور والولدان ، وأنواع األطعمة واألشربة : قيل » َيْنظُرون « : وقوله . عندهم ذلك 
  .واملالبس واملراكب وغريها 

  .ينظرون إىل عدوِّهم حني يعذبون : وقال مقاتلٌ 
  .حيمل على الكل : ا إليه ، فيحضرهم ذلك الشيء يف احلال قيل إذا اشتهوا شيئاً نظرو: وقيل 

  .} َتْعرُِف ِفي ُوُجوِههِمْ َنضَْرةَ النعيم { : إهنم ينظرون إىل رهبم بدليل قوله تعاىل : قال ابن اخلطيب 
كل من صح منه تعرف أنت يا حممد ، أو : على إسناد الفعل إىل املخاطب ، أي : العامة . } َتعْرُِف { : قوله تعاىل 

  .املعرفة 
: » نضرةُ « مبنياً للمفعول ، و » ُتْعَرُف « : وقرأ أبو جعفر وابن أيب إسحاق وشيبة وطلحة ويعقوب والزعفراين 

  .بالرفع على قيامها مقام الفاعل 
  .كذلك إال أنه بالياء أسفل؛ ألن التأنيث جمازي : وعلي بن زيد 

  .أهل النَّعيم مما ترى يف وجوههم من النور واحلسن والبياض إذا رأيتهم عرفت أنَّهم من : واملعىن 
  .النضرةُ يف الوجه والسُّرور يف القلب : وقال احلسن 

  .} ُيْسقَْونَ ِمن رَِّحيقٍ { : قوله تعاىل 
  .اخلمر : الرَّحيُق : قال الليث 

  .اخلمر الصافية الطيبة : وقيل 
  .اخلمر البيضاء : وقال مقاتل 
  ] . ٤٧: الصافات [ } الَ ِفيَها غَْولٌ { : لعله اخلمر املوصوف بقوله تعاىل : يب وقال ابُن اخلط

  .ختم ومنع أن متسَُّه يد إىل أن يفكّ ختم األبرار : ، أي » خمتوم « : قوله 
حيتملُ أن يكون ختم عليه تكرمياً له بالصيانة على ما جرت به العادة من ختم ما يكرم ويصان ، : قال القفال 

، إالَّ أنَّ هذا املختوم ]  ١٥: حممد [ } َوأَْنَهاٌر مِّْن َخْمرٍ لَّذٍَّة لِّلشَّارِبَِني { : اك مخر أخرى جتري أهناراً ، لقوله وهن
  .أشرف من اجلاري 

  .عاقبة : الذي له ختام أي : » املختوم « : وقال أبو عبيدة واملربد والزجاج 
طعمه وعاقبته : املختوم أشرف من اجلاري املمزوج ختامه ، أي :  -رضي اهللا عنه  -وروى عبد اهللا بن مسعود 
ختمُت القرآن ، واألعمال خبواتيمها ، ويؤيده قراءة علي بن : الفراغ منه ، ومنه يقال : مسٌك ، وختم كلِّ شيء 

خامتُ : ال آخره ، كما يق: أي » خامتةُ ِمْسك « : واختاره الكسائي ، فإنه قرأ  -كرم اهللا وجهه  -أيب طالب 
  .النبيني ، ومعناه واحد 

هو كرمي الطِّباع والطَّابع : املصدر ، كقوهلم : االسم ، واخلَِتام : ومها متقاربان يف املعىن ، إال أن اخلامت : قال الفراء 
  .، واِخلَتام واخلَامت 

  .ميزج هلم بالكافور ، وخيتم هلم باملسك : وقال قتادة 
  .مطني : خمتوم ، أي : وقال جماهد 

  .طينة مسك : أي } ِخَتاُمهُ { : قوله 
  .ختامه عند اهللا مسك ، وختام الدنيا طني : قال ابن زيد 

  .بفتح التاء بعد األلف » خَاَتمُه « : وقرأ الكسائي 



  .بتقدميها على األلف : والباقون 
مث بني اخلامت ما هو ، فروي عن . » ُتوم َمْخ« : أنه جعله امساً ملا خيتم به الكأس ، بدليل قوله : فوجه قراءة الكسائي 

خامت رائحته : ، واملعىن ]  ٤٠: األحزاب [ } َوَخاَتَم النبيني { : كسر التاء ، فيكون كقوله تعاىل : الكسائي أيضاً 
  .أن اخلتام هو الطني الذي خيتم به الشيء ، فجعل بدله املسك : مسك ووجه قراءة اجلماعة 

  ]الوافر : [ قال الشاعر 
  كَأَنَّ ُمشْعشَعاً ِمْن َخْمرِ ُبْصَرى... 

  .خلطه ومزاجه : وقيل ... َنَمْتُه الَبْحُت َمْشُدودَ اِخلَتامِ 
  .مقطع شربه جيد اإلنسان فيه ريح املسك : خامتته أي : وقيل 
رجل َمِسيكٌ : يقال الُبْخلُ وحبس املال ، : ُسمِّي املسك مْسكاً؛ ألن الغزال ُيمسكه يف سُرَّته ، واملساكةُ : قيل 

اليت أخطأت خافضتُها فأصابت من مسكها غري موضع اخلتان : اجللد إلمساكه ما فيه ، واملَاِسكَة : لبخله ، واملَْسُك 
: ما له ُمْسكَة ، أي : الشَّيء القليل ، يقال :  -بضم امليم  -سوار من قرن أو عاجٍ لتماسكه واملسكة : ، واملََسكة 

  .عقل 
نفسُته به نفاسة ، : املُغالبة يف الشيء النفيس ، يقال : التَّنافُس . } َوِفي ذَِلَك فَلَْيَتَنافَسِ املتنافسون { : قوله تعاىل 

  .خبلت به ، وأصله من النَّفْسِ لعزهتا : أي 
  .َبِخلْتُ به : نفسُت الشيء أنفُسه نفاسةً : قال الواحدّي 
حترص عليه نفوس النَّاس ، ويريده كل واحد لنفسه ، وينفس به : وأصله من الشيء النَّفِيس أي : وقال البغوي 
  .ويف ذلك فلريغب الراغبون باملبادرة إىل طاعة اهللا تعاىل : يضّن ، واملعىن : على غريه أي 

  ] . ٦١: الصافات [ } ِلمِثْلِ هذا فَلَْيْعَملِ العاملون { : فليعمل العاملون ، كقوله تعاىل : وقال جماهد 
  .فليستبق املستبقون : اء وقال عط

  .فليتنازع املتنازعون : وقال مقاتلُ بن سليمان 
  .علٌم لعنيٍ يف اجلنَّة : ، التسنيم } َوِمزَاُجُه ِمن َتْسنِيمٍ { : قوله 

  فصل يف املراد بالتسنيم
  .فعه علٌم لعني بعينها ، مسيت بالتسنيم الذي هو مصدر سنَّمه ، إذا ر» التسنيم « : قال الزخمشريُّ 

وفيه نظر؛ ألنه كان من حقه أن مينع الصَّرف للعلمية والتأنيث ، وإن كان جمازياً ، وال يقدح يف : قال شهاب الدِّين 
امرأة وجب » زيد « ذلك كونه مذكر األصل؛ ألن العربة حبال العلمية ، أال ترى أهنم نصّوا على أنَّه لو مسي ب 

واسط ، « ذهب هبا مذهب النهر ، وحنوه ، فيكون ك : اللهم إال أن يقول وجهان ، » ِهْند « املنع ، وإن كان يف 
  .» ودانق 

  فصل يف معىن التسنيم
  .شراٌب ينصبُّ عليهم من علوٍّ يف غرفهم ومنازهلم : التسنيم 

  .جيري يف اهلواء منسماً فينصبُّ يف أوانيهم فيمألها : وقيل 

إذا علوته : يء املرتفع سناٌم ، ومنه سناُم البعريِ ، وتسمنُت احلائط وأصل الكلمة من العلو ، ويقال للش: قال قتادة 
.  

  .تسنيٌم ، وهو من أشرف الشراب : هو شراب امسه : وقال الضحاك 



َومَِزاُجهُ { : هو خالص للمقربني يشربوهنا ، وميزج لسائر أهل اجلنَّة ، وهو قوله تعاىل : قال ابُن مسعوٍد وابن عباسٍ 
  .} َعيْناً َيشَْرُب بَِها املقربون ِمن َتْسنِيمٍ 

فَالَ َتْعلَُم نَفٌْس مَّآ أُْخِفيَ { : هذا ما قال اهللا تعاىل : قال } ِمن َتْسنِيمٍ { : أنَّه ُسِئلَ عن قوله تعاىل : وعن ابن عباس 
  ] . ١٧: السجدة [ } لَُهم مِّن قُرَِّة أَْعُينٍ 

  :فيه أوجه . } َعْيناً { : قوله 
  .ه حالٌ أنَّ: أحدها 

  .يعين من تسنيم ، ألنه علم لشيء بعينه ، إال أنه يشكل بكونه جامداً : قال الزجاج 
  .قاله الزخمشري . أنه منصوب على املدح : الثاين 

  .قاله األخفش . مقدراً » ُيْسقونَ « أنَّها منصوبة ب : الثالث 
هل « مبعىن يروى ، وتقدم هذا مشبعاً يف » يشرب « مري منها ، والباء زائدة ، أو ض: أي } َيْشَرُب بَِها { : وقوله 

  .» أتى 
  .يشرهبا املقربون صرفاً : التقدير : قال البغوي 
كفَّار قريش أبا جهل ، والوليد بن املغرية ، والعاص بن : أشركوا ، يعين : ، أي } إِنَّ الذين أَْجَرُمواْ { : قوله تعاىل 

  .» مكة « وائل من متريف 
» َيْضَحكُون « عمَّار ، وخبَّاب ، وصهيب ، وبالل وأصحاهبم من فقراء املؤمنني } ِمَن الذين آَمُنواْ  كَانُواْ{ 

  .استهزاء هبم 
  .من أجلهم ، وقدم ألجل الفواصل : أي » يضحكون « متعلِّق ب } ِمَن الذين { : وقوله 

: اإلشارة باجلفنِ واحلاجبِ ، أي : ، والَغْمز » َيَتَغاَمُزونَ « ر املؤمنني بالكفا: يعين } َوإِذَا َمرُّواْ بِهِمْ { : قوله تعاىل 
  .يشريون إليهم باألعني استهزاء 

  .ما يعابُ به : عابه ، وما يف فالن غميٌز ، أي : غمزُه ، أي : العيب يقال : الغمزُ مبعىن : وقيل 
معجبني مبا هم فيه ، يتفكَُّهونَ تذكرهم } نقلبوا فَِكهِنيَ إىل أَْهلِهِْم ا{ الكفار : يعين } َوإِذَا انقلبوا { : قوله تعاىل 

  .بالسُّوِء 
  .دون ألف » فكهني « : وقرأ حفص 

  .هبا : والباقون 
  .من التفكه » فاكهني « أشرين ، و » فكهني « : مها مبعىن ، وقيل : فقيل 
  .ناعمني » فاكهني « فرحني و » فكهني « : وقيل 
  .فاكهة ومزاح أصحاب » فاكهني « : وقيل 
أن الكفار إذا رأوا أصحاب : جيوز أن يكون املرفوع للكفَّار ، واملنصوب للمؤمنني ، أي . } َوإِذَا َرأَوُْهْم { : قوله 

: يأتون حممداً املختار ، يرون أهنم على شيء ، أي : أي } إِنَّ هؤالء لََضالُّونَ { : النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوا 
تركهم التنعيم احلاضر بسبب شراب ال يدري هل له وجود أم ال؟ وجيوز العكس ، وكذلك  هم على ضالل يف

يعين » عليهم « يعين املشركني } َوَمآ أُْرِسلُواْ { : املشركني عليهم ، واملعىن : يعين } أُْرِسلُواْ َعلَْيهِمْ { الضمريان يف 
  .أعماهلم ، مل يوكلوا حبفظ أعماهلم » حافظني « املؤمنني 



، وال يضّر تقدميه على املبتدأ ، ألنه » َيْضَحكُون « منصوب ب : » فاليوم « . } فاليوم الذين آَمُنواْ { : قوله تعاىل 
  .» يف الدار زيد قائم « ال جيوز » زيد قائم يف الدار « لو تقدم هان العامل جلاز ، إذ ال لبس خبالف 

  :ون من الكافرين ، ويف سبب هذا الضحك وجوه يف اآلخرة يضحك املؤمن: أي » فاليوم « ومعىن ، 
أنَّ الكفار كانوا يضحكون على املؤمنني يف الدنيا ، بسبب ما هم فيه من التضرر والبؤس ، ويف اآلخرة : منها 

  .يضحك املؤمنون على الكافرين ، بسبب ما هم فيه من أنواع العذاب والبالء 
  .على غري شيء ، وأهنم باعوا الباقي بالفاين أنَّهم علموا أهنم كانوا يف الدنيا : ومنها 
أنَّهم دخلوا اجلنة ، أجلسُوا على األرائِك ينظرون إىل الكفَّار كيف يعذبون يف النار ، ويرفعون أصواهتم : ومنها 

  .بالويل والثبور ، ويلعن بعضهم بعضاً 
، هلم أبواهبا ، فإذا رأوها وقد فتحت اخرجوا ، ويفتُح  -وهم فيها  -يقال ألهل النار : قال أبو صاحل : ومنها 

أبواهبا أقبلوا إليها يريدون اخلروج واملؤمنون ينظرون إليهم فإذا انتهوا إىل أبواهبا غلقت دوهنم ، فذلك سبب 
  .الضحاك 

، أي » يضحكون « حال من : » ينظرون « ، و » ينظرون « اجلار متعلٌق ب : } َعلَى األرآئك َينظُُرونَ { : قوله 
  .ضحكون ناظرين إليهم ، وإىل ما هم فيه من اهلوان ي: 

جيوز أن تكون اجلملة االستفهامية معلقة للنظر قبلها ، فتكون يف حمل نصب بعد إسقاط . } َهلْ ثُوَِّب { : قوله 
  .» ينظرون « اخلافض ب 

» ثُوِّب « ، ومعىن هل ثوب : يقولون : أي : استئناف ال موضع له ، وجيوز أن يكون على إضمار القول : وقيل 
  .ثوَّبُه وأثابُه : ُجوزَي ، يقال : أي 
  ]الطويل : [ قال 

  وَحْسُبَك أنْ ُيثَْنى َعلْيَك وُتْحَمدَا... َسأجزِيَك أو َيْجزيَك عنِّي ُمثوٌِّب  -٥١٣١
  .يف الثناء » هل « الم : ويدغم أبو عمرو والكسائي ومحزة 

  .ب ما كانوا ، أو موصول امسي أو حريف ثوا: فيه حذف ، أي » ما كانوا « : قوله 
فعل من الثواب ، وهو ما ثوب ، يرجع على فاعله جزاء ما علمه من خري ، أو شر ، » ثوب « : قال املربد 
  .يستعمل يف املكافأة بالشَّر : والثَّواُب 

  ]الوافر : [ وأنشد أبو عبيدة 
  ال َيجِيُء إلَى الثَّوابِ فَما لََك... أالَ أَْبِلغْ أَبا َحسنٍ َرسُوالً  -٥١٣٢

[ } ذُقْ إِنََّك أَنَت العزيز الكرمي { : وثوَّب وأثاب مبعىن واحد ، واألوىل أن حيمل على سبيل التَّهكُّم ، كقوله 
هل جازينا هؤالء الكفار على استهزائهم بطريقتكم كما : يقول للمؤمنني  -تعاىل  -، كأنه ]  ٤٩: الدخان 

  .الصاحلة ، فيكون هذا القول زائداً يف سرورهم واهللا أعلم جازيناكم على أعمالكم 
» َمْن قََرأَ ُسوَرة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثعليب عن أّيب بن كعبٍ 

  .» سقاُه اُهللا من الرَّحيقِ املخُتومِ َيْوَم الِقَياَمِة « املُطَفِِّفني 

َوأَذَِنْت ) ٤(وَأَلْقَْت َما ِفيَها َوَتَخلَّْت ) ٣(وَإِذَا الْأَْرُض ُمدَّْت ) ٢(َوأَِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت ) ١(اْنشَقَّْت إِذَا السََّماُء 
  ) ٥(ِلرَبَِّها َوُحقَّْت 



الفعل  يف إضمار]  ١: التكوير [ } إِذَا الشمس كُوَِّرتْ { : كقوله تعاىل } إِذَا السمآء انشقت { : قوله تعاىل 
  :هذه احتماالت » إذا « وعدمه ، ويف 

  .أن تكون شرطية : أحدها 
  .أن تكون غري شرطية : والثاين 

  :فعلى األول يف جواهبا مخسة أوجه 
  .والواو مزيدة ]  ٥،  ٢: االنشقاق [ } أَِذَنْت {َ أهنا : أحدها 

حىت إِذَا َجآُءوَها { : كقوله تعاىل » ىت إذا ح« وهذا غلط؛ ألن العرب ال تقتحم الواو إال مع : قال ابن األنباري 
الصافات [ } فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ َوَناَدْيَناهُ { : كقوله تعاىل » ملَّا « ، أو مع ]  ٧٣: الزمر [ } َوفُِتَحْت أَْبوَاُبَها 

  .ناديناه ، والواو ال تقحم مع غري هذين : ، أي ]  ١٠٤،  ١٠٣: 
  .أي فأنت مالقيه وإليه ذهب األخفش » فُمالقيِه « أنه  :الثاين 

  .» يا أيَُّها اإلنَسانُ « : يقال : أي : أيضاً ، ولكن على إضمار القول » يا أيُّها اإلنسانُ « أّنه : والثالث 
  .بعثتم : أنَّه مقدٌَّر ، تقديره : واخلامس 

معترض ، » يا أيَُّها اإلنَسانُ « : ويكون قوله » ِقيِه فُمال« : القى كل إنسان كدحه وهو قوله : تقديره : وقيل 
  .ترى عند ذلك ما عملت من خري أو شر  -يا أيها اإلنسان  -إذا كان كذا وكذا : كقولك 

يا أيُّها اإلنسان إنَّك كادح إىل ربك كدحاً فمالقيه إذا : فيه تقدٌمي وتأخري ، أي : ونقل القرطيب عن املربِد ، إنَّه قال 
  .ماء انشقت الس

: االنفطار [ } َعِلَمْت َنفٌْس { : ، وهو قوله تعاىل » االنفطار « و » التَّكوير « هو ما صرَّح به يف سوريت : وقيل 
  .، قاله الزخمشري ، وهو حسٌن ]  ٥

، ]  ٧: االنشقاق [ } فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه { : إنَّ اجلواب هو قوله : ونقل ابن اخلطيب عن الكسائيِّ ، أنه قال 
  ] . ٦: االنشقاق [ } ياأيها اإلنسان إِنََّك كَاِدحٌ إىل رَبَِّك كَْدحاً { : واعترض يف الكالم على قوله 

إذا انشقت السماء وكان كذا وكذا فمن أويت كتابه بيمنه فهو كذا ومن أويت كتابه وراء ظهره فهو كذا : واملعىن 
  ] . ٣٨: البقرة [ } أِْتَينَّكُم مِّنِّي ُهًدى فََمن َتبَِع ُهَداَي فَالَ َخْوفٌ فَإِمَّا َي{ : ونظريه قوله تعاىل 

  .وهذا أصحُّ ما قيل فيه وأحسنه : قال النحاُس 
  :فيه وجهان : وعلى االحتمال الثاين 

  .» واذْكُرْ « أنَّها منصوبة مفعوالً هبا بإضمار : أحدمها 
وقت انشقاق السماء وقت مّد األرض : مزيدة ، تقديره » الواو « الثانية ، و » إذَا « أهنا مبتدأ ، وخربها : والثاين 
  .قاله األخفش أيضاً . يقع األمران يف وقت : ، أي 

  .جواهبا ، إمَّا امللفوظ به ، وإمَّا املقدَّر  -عند اجلمهور  -والعامل فيها إذا كانت ظرفاً 
  .» انشقت « العامل : وقيل : وقال مكيٌّ 

« مضافة إىل » إذا « وأيب ذلك كثري من أئمتهم؛ ألن » انشقت « العامل : قال بعض النحاة : بن عطية وقال ا
  .، ومن جييز ذلك تضعف عنده اإلضافة ، ويقوى معىن اجلزاء » انشقت 

  .بتاء التأنيث ساكنة ، وكذلك ما بعده » انشقْت « : وقرأ العامة 



  .بإمشام الكسر يف الوقف خاصة ، ويف الوصل خاصة بالسكون احملض : وقرأ أبو عمرو يف رواية عبيد بن عقيل 
من » التاء « وهذا من التغيريات اليت تلحق الروي يف القوايف ، ويف هذا اإلمشام بيان أن هذه : قال أبو الفضلِ 

فيمن وقف على عالمة تأنيث الفعل لإلناث ، وليست مما ينقلب يف األمساء ، فصار ذلك فارقاً بني االسم والفعل ، 
  .باقي األمساء بالتاء ، وذلك لغة طّيئ ، وقد محل يف املصاحف بعض التاءات على ذلك 

يقف على القاف ، كأنه يشمها شيئاً من اجلر ، » انشقت « وقرأ أبو عمرو : قال بعض النحاة : وقال ابن عطية 
  .وكذلك يف أخواهتا 

  .يس يكسر هذه التاءات مسعت أعرابياً فصيحاً يف بالد ق: قال أبو حامت 
  .عبيد عن أيب عمرو  -بكسر التاء  -» انشقَّت « : وقال ابن خالويه 
كأنه يريد إمشام الكسر ، وأنَّه يف الوقف دون الوصل؛ ألنه مطلق ، وغريه مقيد ، واملقيد يقضي : قال شهاب الدين 

  .على املطلق 
لقوايف ، فكما أن هذه التاء تكسر يف القوايف تكسر يف وذلك أن الفواصل َتْجرِي َمْجَرى ا: وقال أبو حيَّان 

  ]الطويل : [ الفواصل؛ ومثال كسرها يف القوايف؛ قول كثري عّزة 
  َوال َشامٍت إنْ نَْعلُ َعزَّةَ زَلَِّت... وَما أَنا بالدَّاِعي لعَزَّةَ بالرََّدى  -٥١٣٣

} الظنونا { : لقوايف مهيع معروف كقوله تعاىل وكذلك يف باقي القصيدة؛ وإجراء الفواصل يف الوقف َمْجَرى ا
  .، ومحل الوصل على حالة الوقف موجود يف الفواصل أيضاً ]  ٦٦و ١٠[ » األحزاب « والرسوال ، يف سورة 

  فصل يف املراد بانشقاق السماء
  .انشقاق السماء من عالمات القيامة ، وقد تقدَّم شرحه 

  .باب السماء : اجملرَّة : من اجملرَّة ، وقال  أنَّها تنشق -رضي اهللا عنه  -وعن علي 
  .، وقد تقدَّم أنَّه جواب على زيادة الواو » انشقت « عطف على . } َوأَِذَنْت { : قوله 

َما أِذنَ اُهللا ِلَشيٍء « : استمعت لك ، ويف احلديث : أذنت لك : استمعت أمره ، يقال : أي : » وأذنت « ومعىن 
  .» نَّى بالقُْرآِن كأذنِِه ِلَنيبِّ َيتغ

  ]البسيط : [ وأنشد أبو عبيدة واملربد والزَّجاج قول قعنب 
  وإنْ ذُكِْرُت بُِسوٍء عندُهْم أِذنُوا... ُصمٌّ إذَا َسِمُعوا َخيَْراً ذُِكْرتُ بِِه  -٥١٣٤

  ]البسيط : [ وقال آخر 
  ا من صاحلٍ َدفُنواوَما ُهُم إِذُنو... إن يأذنُوا ريَبةً طَاُروا بَِها فََرَحاً  -٥١٣٥

  ]الطويل : [ وقال اجلحاف بن حكيم 
  ... ... ... .. . . .. . .إِذْنُت لَكُْم ملَّا َسِمْعُت هَرِيركُْم  -٥١٣٦

أنَّه مل يوجد يف جِْرمِ السماء ما مينع من تأثري قدرة اهللا تعاىل يف شقها ، وتفريق أجزائها ،  -هاهنا  -ومعىن االستعارة 
ول ذلك التأثري كالعبِد الطائع الذي إذا ورد عليه األمر من جهة املالك أنصت ، وأذعن ، ومل ميتنع فكأنَّها يف قب
، وذلك يدل على نفوذ القدرة يف اإلجياد واإلبداع من غري ]  ١١: فصلت [ } قَالََتآ أََتيَْنا طَآِئِعَني { : كقوله تعاىل 
  .قاله ابن اخلطيب . ممانعة أصالً 

هو : بسمعِه وطاعته ، يقال : حقَّ اهللا عليها ذلك ، أي : الفاعل يف األصل هو اهللا تعاىل ، أي . » ْت وُحقَّ« : قوله 
  .وحقَّ هلا أن تفعل : حقيٌق بكذا وحمقوق ، واملعىن 



  .أطاعت وحقَّ هلا أن ُتطِيَع » حَقَّْت « : قال الضحاُك 
  .، وهي حقيقة بأن تنقاد ، وال متتنع  حمقوٌق بكذا وحقيٌق به: وهو من قولك : وقال ابن اخلطيب 

  .مد األدمي } َوإِذَا األرض ُمدَّتْ { : قوله 
سُويت كمّد األدميِ ، فال يبقى فيها : أمدت وزيد يف سعتها وقال مقاتلٌ رضي اهللا عنه : مبعىن » ُمدَّتْ « : وقيل 

  .اآلية ]  ١٠٥: طه [ } وََيْسأَلُوَنَك َعنِ اجلبال { : بناء وال جبل ، كقوله تعاىل 
} وَأَْخَرَجِت األرض أَثْقَالََها { : أخرجت ما فيها من املوتى والكنوز ، لقوله تعاىل : أي . } َوأَلْقَْت َما ِفيَها { : قوله 

خليْت منها ، ومل يبق يف بطنها شيء ، وذلك يؤذنُ بعظم األمر كما تلقي : أي » وَتَخلَّت « ، ]  ٢: الزلزلة [ 
بطنها عند الشدة ، ووصفت األرض بذلك توسعاً وإال فالتحقيق أنَّ اهللا تبارك وتعاىل هو املخرج لتلك  احلامل ما يف

  .األشياِء من بطن األرض 
  .تقدَّم تفسريه ، وهذا ليس بتكرار؛ ألن األوَّل يف السماء وهذا يف األرض . } َوأَِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّتْ { : قوله تعاىل 

فََسْوَف ُيحَاَسُب ِحَساًبا ) ٧(فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيِمينِِه ) ٦(إِْنَسانُ إِنََّك كَاِدٌح إِلَى َربَِّك كَْدًحا فَُملَاِقيِه َيا أَيَُّها الْ
َوَيصْلَى ) ١١(ْوفَ َيْدُعو ثُبُوًرا فََس) ١٠(َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه َوَراَء ظَْهرِِه ) ٩(َوَيْنقَِلُب إِلَى أَْهِلِه َمْسُروًرا ) ٨(َيسًِريا 
  ) ١٥(َبلَى إِنَّ َربَُّه كَانَ بِهِ َبصًِريا ) ١٤(إِنَُّه ظَنَّ أَنْ لَْن َيحُوَر ) ١٣(إِنَُّه كَانَ ِفي أَْهِلِه َمْسرُوًرا ) ١٢(َسِعًريا 

  .} ياأيها اإلنسان إِنََّك كَاِدحٌ { : قوله 
  .يا أيها الرجل ، فكان خطاباً خص به كل واحد من الناس : املراد جنس اإلنسان ، كقولك : قيل 

وهو أبلغ من العموم؛ ألنه قائم مقام التنصيص على خماطبة كل واحد منهم على التعيني ، خبالف : قال القفال 
  .اللفظ العام 

يف إبالغ  أنك تكدح: ، واملعىن  -عليه الصالة والسالم  -هو حممد : املراد منه رجل بعينه ، فقيل : وقيل 
  .وإرشاد عباده ، وحتمل الضرر من الكفَّار ، فأبشر فإنك تلقى اهللا هبذا العمل  -تعاىل  -رساالت اهللا 

عليه الصالة  -هو جده واجتهاده يف طلب الدنيا ، وإيذاء الرسول : هو أّيب بن خلٍف ، وكدحه : وقال ابُن عبَّاسٍ 
  .واإلصرار على الكفر  -والسالم 

  د بالكدحفصل يف املرا
« َجْهدُ النفس ، والكْدم فيه حىت يؤثر فيها ، ومنه كدح جلدُه إذا خدشه ، ومعىن : قال الزخمشريُّ : الكَْدُح 
  ]الطويل : [ وقال ابن نفيلِ . انتهى . جاهد إىل لقاء ربك وهو املوت : أي » كادح 
  أخَرى أْبَتِغي العَْيَش أكَْدُحأمُوُت ، و... وَما الدَّْهرُ إالَّ َتاَرَتاِن فَِمْنُهَما  -٥١٣٧

  ]الكامل : [ وقال آخر 
  وَبقِيُت أكَْدُح لِلْحياِة وأْنَصُب... وَمَضْت َبشَاَشةُ كُلِّ عَْيشٍ صاحلٍ  -٥١٣٨

  .وقد يستعمل الكدح دون الكالم باألسنان : وقال الراغب 
  .الكدُح دون الكدم : وقال اخلليل 

  فصل يف معىن اآلية
  .ساع إليه يف عملك : أي »  ربِّك كادُح إىل« معىن 

  .عمل اإلنسان وجهده يف اخلري والشر : والكدُح 



إىل لقاء ربك ، وهو املوت ، : أي } إىل َربَِّك { : عامل لربك عمالً ، وقوله تعاىل : قال قَُتادةُ والكليبُّ والضحاُك 
  .هذا الكدح استمر إىل هذا الزمن : أي 

  .كادح يف دنياك مدحاً تصري به إىل ربك  أنك: تقديره : وقال القفال 
، والسبب فيه ظاهر ، وجيوز أن يكون خرب » كادح ] إنك « [ جيوز أن يكون عطفاً على : » فُمالِقيِه « : قوله 

  .فأنت مالقيه ، وقد تقدم أنه جيوز أن يكون جواباً للشرط : مبتدأ مضمرٍ ، أي 
على « : يعين بقوله . فأنت مالقيه : الكالم على اليت قبلها ، والتقدير  فالفاء على هذا عاطفة مجلة: وقال ابن عطية 

  .على عود الضَّمري على كدحَك : أي » هذا 
  .» وال يتعني ما قاله ، بل جيوز أن يكون من عطف املفردات « : قال أبو حيَّان 
  .قاله الزجاج  .مالقي حكمه ال مفر لك منه : إمَّا للربِّ ، أي : » فمالقيه « والضمُري يف 

  .جزاُء كدحَك : إال أن الكدَح عمل ، وهو عرض ال يبقى ، فمالقاته ممتنعة ، فاملراد » الكدح « وإمَّا ل 
فَأَمَّا َمْن أُوِتيَ { : مالقاة الكتاب الذي فيه بيان تلك األعمال ، ويتأكد هذا بقوله بعده : املراد : وقال ابُن اخلطيب 

  .} ِكَتاَبُه بَِيمِينِِه 
  .ديوان أعماله بيمينه : ، أي } فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيِمينِهِ { : قوله 

اتبعين فسوف جتد خرياً ، فإنه ال : من اهللا واجب ، كقول القائل » سوف « ، } فََسْوَف ُيحَاَسُب ِحَساباً َيسِرياً { 
عرض أعماله ، فيثاب على الطاعة ، ويتجاوُز عن هو : يريد الشك ، وإمنا يريد حتقيق الكالم ، واحلساب اليسري 

  .مل فعلت هذا ، وال يطالُب باحلُجَِّة عليه : املعصيَِّة ، وال يقال 

{ : أَو لَْيَس يقُولُ تَعالَى :  -رضي اهللا عنها  -، قالت عائشة « َمْن حُوِسَب ُعذِّبَ « » : قال صلى اهللا عليه وسلم 
  .« » إنَّما ذَِلَك العرُض ، ولَِكْن من ُنوِقَش احلساَب ُعذِّب » : فقال } ِسرياً فََسْوَف ُيَحاَسبُ ِحسَاباً َي

» َمْسُروراً « [ يف اجلنة من احلُورِ العنيِ ، واآلدميَّات والذريَّات إذا كانوا مؤمنني } َوَينقَِلبُ إىل أَْهِلِه { : قوله تعاىل 
  ] .ُمْغَتبِطَاً قرير العني : أي 

  .إنَّ احملاسبة تكون بني اثنني ، وليس يف القيامة ألحد مطالبة قبل ربِّه فيحاسبه؟ : فإن قيل : ب قال ابُن اخلطي
فعلَت املعصيَّة : يقول  -سبحانه وتعاىل  -إهلي ، فعلُت الطاعة الفالنيَّة ، والربُّ : إن العبد يقول : فاجلواب 

خصَّ الكفَّار بأنه ال  -تعاىل  -لعبد حماسبة ، والدليل أنه ومن ا -سبحانه وتعاىل  -الفُالنيَّة ، فكان ذلك من الرب 
  .يكلمهم ، فدل ذلك على أنه يكلم املطيعني ، فتلك املكاملة حماسبة 

  .» َيْنقَِلُب « حال من فاعل : » َمْسُروراً « : قوله 
  .ثالثياً » قلبه « مبنياً للمفعول من » ُيقْلَُب « : وقرأ زيد بن علي 

  .} مَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه َوَرآَء ظَْهرِِه َوأَ{ : قوله 
  .عامة : وقيل . قاله ابُن عباسٍ . نزلت يف األسوِد بن عبِد األسوِد : قيل 

  .ألن ميينه مغلولة إىل عنقه ، وجيعل اليسرى ممدودة وراء ظهره : وقال الكليبُّ 
  .حيوَّلُ وجهه إىل قفاه ، فيقرأ كتابه كذلك : وقيل 
  .ؤَتى كتابه بشماله من ورائه؛ ألنه إذا حاول أخذه بيمينه كاملؤمنني ُمنَِع من ذلك ، وأويت كتابه بشماله ُي: وقيل 

، فكيف قال هنا ]  ٢٥: احلاقة [ } َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بِِشمَاِلِه { : أليس أنه تعاىل قال يف سورة احلاقة : فإن قيل 
  .؟ } اَبُه َوَرآَء ظَْهرِِه َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَت{ : 



  .أنَّه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره : فاجلواب 
يا وياله يا ثُبُوَراُه ، كقوله تعاىل : ينادي بالويل ، اهلالك إذا قرأ كتابه يقول : ، أي } فََسْوَف َيْدُعو ثُُبوراً { : قوله 

  ] . ١٣: الفرقان [ } َدَعْواْ ُهنَاِلَك ثُبُوراً { : 
  .بفتح الياء وسكون الصاد وختفيف الالم : ، قرأ أبو عمرو ومحزة وعاصم } ويصلى َسِعرياً { : وله ق

{ : بضم الياء وفتح الالم والتثقيل ، وقد تقدم ختريج القراءتني يف سورة النساء عند قوله تعاىل : والباقون 
  ] . ١٠: النساء [ } َوَسَيْصلَْونَ َسعِرياً 

  .بضم الياء وسكون الصاد من أصاله » ُيْصلَى « : افع وعاصٌم وأبو عمرو يف رواية عنهم وقرأ أبو األشهب ون
  .} إِنَُّه كَانَ يف أَْهِلِه َمْسرُوراً { : قوله تعاىل 

ُمنعَّماً مسترحياً من التعب بأداء العبادات ، واحتمال مشقة الفرائض من الصالة واجلهاد ، مقدماً على : قال القفال 
وال يرجوه ، فأبدله اهللا بذلك السرور غماً  -تعاىل  -، آمناً من احلساب والعذاب والعقاب ، ال خياف اهللا املعاصي 

  .باقياً ال ينقطع 
  :، كقوله تعاىل } إِنَُّه كَانَ يف أَْهِلِه َمْسُروراً { : إن قوله : وقيل 

متنعمني يف الدنيا ، معجبني مبا هم عليه من : ، أي ]  ٣١: املطففني [ } َوإِذَا انقلبوا إىل أَْهلِهُِم انقلبوا فَِكهَِني { 
« : الكفر باهللا ، والتكذيب بالبعث ، يضحك ممن آمن باهللا وصدَّق باحلساب ، كما قال صلى اهللا عليه وسلم 

  .» الدُّْنَيا ِسْجُن املُؤمن وجنَّةُ الكَاِفرِ 
  ] .الطويل : [ حَاَر َيُحورُ َحْوَراً؛ قال لبيٌد : يرجع ، يقال : أي » ُحور َي« معىن . } إِنَُّه ظَنَّ أَن لَّن َيحُوَر { : قوله 

  َيُحورُ َرَماَداً َبْعَد إذْ ُهَو َساطُِع... وَما املَْرُء إالَّ كالشِّهابِ وَضْوِئِه  -٥١٣٩
رماداً « صب ، فريفع االسم وينصب اخلرب عند بعضهم مستدالً هبذا البيت ، وموضع ن» صار « : ويستعمل مبعىن 

  .على احلال » 
من التردد يف األمر : ، أي « نعوذ باهللا من احلور بعد الكور » : التردد يف األمر ، ومنه : احلَْوُر « : وقال الراغب 

املرجع : العود الذي جتري فيه البكرة لترددها عليه ، واحملار : مراجعته ، واحملور : بعد املضي فيه ، وحماورة الكالم 
  .»  واملصري

« : حىت مسعت أعرابياً يقول البنته » َحْور « : ما كنت أدري ما معىن :  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 
  .ارجعي : أي » ُحورِي 

  .يرجع : كلمة باحلبشية ، ومعناها : » َيحُور « : وقال عكرمة وداود بن أيب هند 
» اخلبز احلُوارى ، ألنه يرجع إىل البياض : مة اشتقاق ، ومنه وجيوز أن تتفق الكلمتان ، فإنَّهما كل« : قال القرطيب 

.  
  .اهلالك : واحلُور أيضاً 
  ] .الرجز : [ قال الراجز 

املخففة » أن « هذه » أن لن « : } أَن لَّن َيحُوَر { : وقوله تعاىل ... ِفي بِئْرِ ال حُورٍ َسَرى وال َشَعْر  -٥١٤٠
  .ي سادَّة مسد املفعولني ، أو أحدمها على اخلالف كاليت يف أوَّل سورة القيامة ، وه

إنه ظن أن لن يرجع إلينا : جواب قسم مقدر ، واملعىن : » أن « ، و » لن « جواب للنفي يف » َبلَى « : وقوله 
  .يبعث : ليس كما ظن بلى حيور إلينا ، أي : أي » َبلَى « : ولن يبعث ، مث قال 



  .بصرياً به من يوم خلقة إىل أن يبعثه : قال الكليب [ } رياً إِنَّ َربَُّه كَانَ بِِه َبِص{ 
  .مبا سبق عليه يف أمَّ الكتاب من الشقاوة ] بصرياً : وقال عطاء 

َما لَُهْم لَا فَ) ١٩(لََتْركَُبنَّ طََبقًا َعْن طََبقٍ ) ١٨(َوالْقََمرِ إِذَا اتََّسَق ) ١٧(وَاللَّْيلِ َوَما َوَسَق ) ١٦(فَلَا أُقِْسُم بِالشَّفَقِ 
وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما ُيوُعونَ ) ٢٢(َبلِ الَِّذيَن كَفَُروا ُيكَذُِّبونَ ) ٢١(َوإِذَا قُرَِئ َعلَْيهُِم الْقُْرآنُ لَا َيْسُجُدونَ ) ٢٠(ُيْؤِمُنونَ 

  ) ٢٥(لَُهمْ أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن  إِلَّا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت) ٢٤(فََبشِّْرُهمْ بَِعذَابٍ أَلِيمٍ ) ٢٣(

باحلمرة اليت تكون عند غروب الشمس حىت تأيت : أي » بالشَّفَقِ « : صلة : » ال « } فال أقسم بالشفق { : قوله 
  .صالة العشاء اآلخرة 

ية خمتلطة عنا: هو اختالط ضوء النَّهار بسواد الليل عند غروب الشمس ، واإلشفاُق : الشَّفَُق : قال الراغب 
فمعىن اخلوف فيه أظهر ، وإذا » من « خبوف؛ ألن املُشفق حيب املشفق عليه ، وخياف ما يلحقه ، فإذا ُعّدي ب 

  .فمعىن العناية فيه أظهر » على « عدي ب 
احلُْمرة اليت ترى يف الغروب بعد سقوط الشمس ، وبسقوطه خيرج وقت املغرب ، » الشفق « : وقال الزخمشري 
وروى أسد . أنه البياض : العتمة عند عامة العلماء ، إال ما روي عن أيب حنيفة يف إحدى الروايتني  ويدخل وقت

  .بن عمرو أنه رجع عنه ، مسي شفقاً لرقته ، ومنه الشفقة على اإلنسان ، رقة القلب عليه انتهى 
: [ امسان لإلشفاق؛ وقال الشاعر :  األبيض ، والشفُق والشفقةُ: شفقان ، الشَّفَُق األمحر ، واآلخر : والشَّفَُق 
  ]البسيط 
  واملَْوُت أكَْرُم َنزَّالٍ على احلُرمِ... َتْهَوى َحياِتي وأْهَوى َمْوتََها َشفقاً  -٥١٤١

تقدم اختالف العلماء يف القسم هبذه األشياء ، هل هو قسم هبا أو خبالقها؟ وأن املتقدمني ذهبوا إىل أن القسم واقع 
  .كان حمذوفاً؛ ألن ذلك معلوم من ورود احلظر بأن يقسم بغري اهللا تعاىل  برب الشفق ، وإن

كالم [ أنَّه احلمرة؛ ألن أكثر الصحابة ، والتابعني ، والفقهاء عليه ، وشواهد : واعلم أن الصحيح يف الشفق 
  .، واالشتقاق ، والسنة تشهد له ] العرب 

  .» ب مصبوغ أمحر كأنه الشفق عليه ثو: ومسعت بعض العرب يقول « : وقال الفراء 
  ]الرجز : [ وقال الشاعر 

  ]البسيط : [ وقال آخر ... وأْحَمُر اللَّْوِن كُحَمرِّ الشَّفْق  -٥١٤٢
  على الزَّماِن بكأسٍ َحشُوَها َشفَُق... قُْم يا غُالُم أعنِّي غَْيَر ُمرَتبٍِك  -٥١٤٣

  .الشَّفقة : ويقال للمغرة 
  .فق بقية ضوء الشمس ومحرهتا يف أول الليل إىل قرب من العتمة الشَّ: » الصِّحاح « ويف 

  .غاب الشفق : احلمرة من غروب الشمس إىل وقت العشاء اآلخرة إذا ذهب قيل : الشفق : وقال اخلليل 
رق قلبه عليه ، : ال متاسك له لرقته ، وأشفق عليه أي : شيء شفق ، أي : وأصل الكلمة من رقّة الشيء ، يقال 

  .االسم من اإلشفاق ، وهو رقة القلب ، وكذلك الشفق ، فكأن تلك الرقة من ضوء الشمس : قة والشف
  .أن البياض ال يغيب أصالً : وزعم بعض احلكماء 

  .صعدت منارة اإلسكندرية ، فرمقت البياض ، فرأيته يتردد من أفق إىل أفق ، ومل أره يغيب : وقال اخلليل 
  .ادى إىل طلوع الفجر ، وكل ما يتجّدد وقته سقط اعتباره رأيته يتم: وقال ابن أيب أويس 



أنا أعلمكم بوقت صالة العشاء اآلخرة ، كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصليها : وروى النعمانُ بن بشريٍ ، قال 
  .وهذا حتديد . لسقوط القمر لثالثة 

، فوجب أن يكون األول هو النهار ، فعلى } َق والليل َوَما َوَس{ الشفق النهار كله؛ ألنه عطف عليه : وقال جماهد 
الرديء من األشياء : سكن ، والشفُق أيضاً : هذا يكون القسم واقع بالليل والنهار اللذين أحدمها معاش ، والثاين 

  ]الكامل : [ مقلل؛ قال الكميُت : عطاء مشفق ، أي : ، يقال 

  لسَّائلَني َيداُه غَْيُر ُمشفِّقِل... َمِلٌك أغَرُّ ِمن املُلُوِك َتحلََّبْت  -٥١٤٤
الوْسُق ، وهو الطعام اجملتمع الذي يكال أو يوزن ، : مجع وضم ولف ، ومنه : ، أي } والليل َوَما َوَسَق { : قوله 

مجعها؛ قال : وهو ستُّون صاعاً ، مث صار امساً ، واستوسقت اإلبل إذا اجتمعت وانضمت ، والراعي وسقها ، أي 
  ]رجز ال: [ الشاعر 
  ُمستوِسقَاٍت لْو َيجِْدنَ َساِئقَا... إنَّ لََنا قَالئصاً حقَاِئقَا  -٥١٤٥
وسقُه فاتَّسَق ، : جمموع ، ويقال : أي : املصدر ، وطعام موسق : وبالفتح : االسم :  -بالكسر -والوِْسُق 

: وسق ، أي : وقيل : وهلم اتسع واستوسع ، ومنه ق: مطاوعني » افتعل ، واستفعل « واْستوَسَق ، ونظري وقوع 
  ]الطويل : [ عمل فيه؛ قال 

  َتقُوُم بَِنا كالواِسقِ املُتلبِّبِ... وَيْوماً َترَاَنا َصاحلَني وتَاَرةً  -٥١٤٦
  فصل يف معىن اآلية

وما ساق من شيء إىل حيث يأوي فالوسُق ، مبعىن الطرد ، : ، أي » وَما وسَق « :  -رضي اهللا عنه  -قال عكرمة 
  .وسيقه : ه قيل للطَّريد من اإلبل والغنم ومن

  .وما جنَّ وستر : أي » وما وسق « :  -رضي اهللا عنه  -وعن ابن عباس 
محلت وأغلقت رمحها على املاء فهي ناقة واسق ، ونوق : أي : وما محل ، ووَسقَِت الناقة َتِسُق وْسقاً : وعنه أيضاً 

محلته محله ، وأوسقت النخلة : مواسيق أيضاً ، وأوسقُت البعري نائم ونيام ، وصاحب وصحاب ، و: وساق ، مثل 
  .كثر محلها : 

  .محل من الظلمة : وقال ميانٌ والضحاك ومقاتلُ بن سليمان 
  .محل من الكواكب : وقال مقاتلٌ 

  .وما محل فيه من التهجد واالستغفار باألسحار : أي » وما وسق « : وقال ابُن جبريٍ 
« من » افتعل « وهو . وهو امتالؤه واستواؤه ليايل البدر : قال الفراء . امتأل : أي . } ذَا اتسق والقمر إِ{ : قوله 

اتسق : جمتمع على الصالح منتظم ، ويقال : أي : وهو الضم واجلمع كما تقدم ، وأمر فالن متسقٌّ » الوسق 
  .الشيء إذا تتابع 
  .استوى واجتمع وتكامل ومتَّ واستدار : ي أ» إذا اتََّسَق «  -رضي اهللا عنه  -وعن ابن عباس 

  .هذا جواب القسم } لََترْكَُبنَّ طََبقاً َعن طَبقٍ { : قوله 
وقرأ األخوان ، وابن كثري ، وأبو عمرو ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبو العالية ، ومسروق ، وأبو وائل ، 

  .على اخلطاب للواحد بفتح الباء : وجماهٌد والنخعيُّ ، والشعيبُّ ، وابن جبريٍ 
  .بضمها على خطاب اجلمع : والباقون 

]  ٦: االنشقاق [ } ياأيها اإلنسان { : ُروعي فيها إمَّا خطاب اإلنسان املتقدم ذكره يف قوله تعاىل : فالقراءة األوىل 



  .، وإما خطاب غريه 
فار وجهادهم ، أو لتبدلن أنصاراً لتركنب يا حممد مع الك: أي  -عليه الصالة والسالم  -خطابٌ للرسول : فقيل 

، ودرجة بعد درجة ، ورتبة بعد رتبة يف القرب من ] بعد مساء [ النَّاس طبقات ولتركنب مساء : مسلمني ، من قوهلم 
  .اهللا تعاىل 

  .التاء للتأنيث ، والفعل مسنٌد لضمري السماء : وقيل 
  .هل وكالدخان ، وتنفطر وتنشق لتركنب السماء حاالً بعد حالٍ تكون كامل: قال ابن مسعود 
لتركنبَّ أيُّها اإلنسان حاالً بعد حال من كونه : اجلنس ، أي : ُروي فيها معىن اإلنسان؛ إذ املراد به : والقراءة الثانية 

  .نطفة ، مث مضغة ، مث حياً ، مث ميتاً وغنياً وفقرياً 

منه بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ملا ذكره قبل هذه اآلية  ألن املعىن بالناس أشبه: واختاره أبو عبيد وأبو حامت ، قال 
لتركنب حاالً : أي » فََما لَُهْم ال ُيْؤِمنُونَ « فيمن يؤتى كتابه بيمينه ، ومن يؤتى كتابه وراء ظهره ، وقوله بعد ذلك 

  .ى األنبياء بعد حال من شدائد يوم القيامة ، أو لتركنب ُسنَّة من كان قبلكم يف التكذيب ، واالختالف عل
  .يعين املوت مث احلياة : وقال مقاتلٌ 

  .الشدائد واألهوال واملوت ، مث البعث ، مث العرض : يعين : وعن ابن عباسٍ 
  .مث شابٌّ ، مث شيخ ] مث غالم ، [ رضيع ، مث فطيم : وقال عكرمة 

رهم ، ومصريهم إىل الظفر ويصلح أن يكون هذا خطاباً للمسلمني بتعريف نقل أحواهلم بنص: قال ابن اخلطيب 
  ] . ١٨٦: آل عمران [ } لَُتْبلَُونَّ يف أَمَْواِلكُْم َوأَنْفُِسكُْم { : بعدوهم بعد الشدة اليت تلقوهنا منهم كما قال تعاىل 

  .بياء الغيبة وضم الباء على اإلخبار عن الكفار » لريكُبنَّ « :  -رضي اهللا عنه  -وقرأ عمُر 
  .لريكنبَّ اإلنسان : بالغيبة ، وفتح الباء ، أي  -رضي اهللا عنهما  -بن عباس وا -أيضاً  -وقرأ عمر 

  .لريكنبَّ القمر أحواالً من إسرارٍ واالستهاللِ : وقيل 
  .» الفاحتة « بكسر حرف املضارعة ، وقد تقدم يف » لتركُبنَّ « : وقرأ عبد اهللا وابُن عباسٍ 

  .لتركنب يا نفس : على إسناد الفعل للنفس ، أي بفتح املضارعة وكسر الباء ، : وقرأ بعضهم 
  .مفعول به أو حال : » طبقاً « : قوله 

: ال يطابقه ، ومنه قيل للغطاء : أي : ما هذا بطبق كذا : ما طابق غريه ، يقال : الطَّبق : والطبق قال الزخمشريُّ 
طََبقاً َعن { :  -عز وجل -لغريها طبق ، ومنه قوله  الطَّبُق ، وأطباُق الثَّرى ما تطابق منه ، مث قيل للحال املُطابقَة

حاالً بعد حال ، كل واحدة مطابقة ألختها يف الشدة واهلول ، وجيوز أن يكون مجع طبقة ، وهي املرتبة : أي } طََبقٍ 
د أحوال لتركنب أحواالً بع: طبقة على معىن : هو على طبقاٍت ، ومنه طبقات الظهر لفقاره ، الواحدة : ، من قوهلم 

  .، هي طبقات يف الشدة ، بعضها أرفع من بعض وهي املوت ، وما بعده من مواطن القيامة انتهى 
  ]املنسرح : [ لتركنب هذه األحوال أمَّة بعد أمَّة؛ ومنه قول العباس فيه صلى اهللا عليه وسلم : املعىن : وقيل 
  َبَدا طَبَُقوإذَا َمَضى عاملٌ ... ُتنقَلُ ِمْن صالبٍ إىل رِحمٍ  -٥١٤٧

  .أمة بعد أمة : حاالً ، كأنه قيل » طبقاً « فعلى هذا التفسري ، يكون 
  ]البسيط : [ وأما قول األقرع 

  وَساقَنِي طََبٌق منُه إىل طَبقٍ... إنِّي امرٌؤ قَْد َحلْبُت الدَّْهَر أشْطَرُه  -٥١٤٨
« ة ناس إىل أمَّة ناسٍ آخرين ، ويكون نصب ساقين من حالة إىل أخرى ، أو ساقين من أمَّ: فيحتمل األمرين ، أي 



: [ ساواه : ما طابق الشيء أي : متنقالً ، والطبُق أيضاً : على املعنيني على التشبيه بالظرف أو احلال ، أي » طبقاً 
  .ومنه داللة املطابقة 

  :قال امرؤ القيس 
  ] .والطبق من اجلراد أي اجلماعة ... دمية هطالً  -٥١٤٩

  :هذه وجهان » عن « يف : » ْن طَبقٍ َع« : قوله 
  .» تركنب « أهنا يف حمل نصب على احلال من فاعل : أحدمها 
  .» طبقاً « أنَّها صفة ل : والثاين 

طبقاً جماوزاً : ، أي » طبقاً « النصب على أنه صفة ل : ؟ قلت »عن طبق « ما حمل : فإن قلت : وقال الزخمشري 
، أو جماورة على ] لتركنب طبقاً جماوزين لطبقٍ ، أو جماوراً : ، أي » لتركنب «  أو حال من الضمري يف[ لطبقٍ ، 

  .حسب القراءة 
  ]الكامل : [ ؛ قال »بعد « : مبعىن » عن « و : وقال أبو البقاء 

  َحتَّى أَنْخُت بَِبابِ عَْبِد الَواحِد... َما زِلُْت أقْطَُع ُمنَْهالً َعْن َمْنَهلٍ  -٥١٥٠
للمجاوزة ، » عن « و » بعد « إذا صار من شيء إىل شيء ، يكون الثاين بعد األول فصلحت  ألن اإلنسان

. جيالً عن جيل : وقيل . حاالً عن حالٍ : طبقاً حاصالً عن طبق ، أي : والصحيح أهنا على باهبا ، وهي صفة ، أي 
  .انتهى 

اجليل ، أو األمة كما تقدم نقله؟ وحينئذ فال نعرب يعين اخلالف املتقدم يف الطبق ما املراد به ، هل هو احلال ، أو 
طبقاً مفعوالً به ، بل حاالً ، كما تقدم ، لكنه مل يذكر يف طبق غري املفعول به ، وفيه نظر ، ملا تقدم من استحالته ، 

أويل بعيٍد جداً لتركنب طبقة أمٍَّة عن أمٍَّة ، فتكون األمة مركوبة هلم ، وإن كان يصح على ت: يعين إذ يصري التقدير 
  .لتركنب سنن ، أو طريقة طبق بعد طبق : وهو حذف مضاف ، أي 

  فصل يف حدوث العامل
  .وإثبات الصانع » حدوث العامل « هذا أدلُّ على 

  .من كان اليوم على حاله ، فليعلم أن تدبريه إىل سواه : احلكماء : قالت 
حتويل احلاالت ، وعجز القوَّة ، وضعف : امل صانعاً؟ فقال ما الدليل على أنَّ هلذا الع: وقيل أليب بكر الوراق 

  .األركان وقهر النية ونسخ العزمية 
أي شيء مينعهم من اإلميان بعد ما وضَّحت هلم اآليات والدِّالالت ، وهذا : يعين . } فََما لَُهْم الَ ُيؤِْمُنونَ { : قوله 

  .استفهام إنكارٍ 
  .ترك اإلميان مع هذه اآليات اعجبوا منهم يف : تعجب أي : وقيل 

  .حال } الَ ُيؤِْمُنونَ { : وقوله تعاىل 
فما هلم ال يؤمنون بالبعث والقيامة ، وهو استفهام إنكارٍ ، وإنَّما حيسن عند ظهور احلُجَّة ، : قال ابُن اخلطيب 

فة ملا قبلها ، وهو ضوء أقسم بتغيريات واقعة يف األفالك والعناصر ، فإن الشفق حالة خمال -تعاىل  -وذلك أنه 
فإنه يدل على حدوث ظلمٍة بعد نورٍ ، } والليل َوَما َوَسَق { : النهار ، وملا بعدها وهو ظلمة الليل ، وكذا قوله 

فإنه يدل على } والقمر إِذَا اتسق { : وعلى تغيريات أحوال احليوانات من اليقظة إىل النَّومِ ، وكذا قوله تعاىل 
هبذه األحوال املتغرية على تغيري أحوال اخللق ، وهذا يدل  -تعاىل  -د نقصانه مث إنه أقسم حصول كمال القمر بع



قطعاً على صحة القول بالبعث ، ألن القادر على تغيري األحوال العلوية والسفلية من حال إىل حال حبسب املصاحل ، 
يامة ، فلما كانت هذه اآلية كالداللة ال بد وان يكون قادراً ، ومن كان كذلك ال حمالة قادر على البعث والق
  .} فََما لَُهْم الَ ُيْؤِمُنون { : العقلية القاطعة بصحة البعث ، ال جرم قال تعاىل على سبيل االستبعاد 

  فصل يف الكالم على اآلية
، وهذا يدل على }  فََما لَُهْم الَ ُيْؤِمُنون{ : ال جيوز أن يقول احلكيم ملن كان عاجزاً عن اإلميان « : قال القاضي 

كوهنم قادرين ، وهذا يقتضي أن تكون االستطاعة قبل الفعل ، وأن يكونوا موجدين ألفعاهلم ، وأن ال يكون تعاىل 
  .وجوابه تقدم . » خالقاً للكفر فيهم فهذه اآلية من احملكمات اليت ال احتمال فيها ألبتة 

، وهذه اجلملة الشرطية يف حمل نصب على احلال نسفاً على } ُدونَ الَ َيْسُج{ شرط ، جوابه } َوإِذَا قُرِىَء { : قوله 
وعطاء ، والكليب ، : ال يصلون قاله ابن عباس : فما هلم إذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدون ، أي : ما قبلها ، أي 

  .املراد اخلضوع واالستكانة : وقال أبو مسلم [ ومقاتل 
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سجد فيها  -رضي اهللا عنه  -هريرة املراد نفس السجود ملا روى أبو : وقيل 

  ] .إهنا ليست من عزائم السجود؛ ألن املعىن ال يدعون وال يطيعون : وقال مالك 
  .ل وفتح الكاف وتشديد الذَّا» يكذبون « على ضمِّ الياء من : العاّمة . } َبلِ الذين كَفَُرواْ ُيكَذِّبُونَ { : قوله تعاىل 

  ] .وتقدمت هاتان القراءتان أول البقرة [ بالفتح واإلسكان والتخفيف : والضحاُك وابُن أيب عبلة 
  .ُيكذُِّبون مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وما جاء به : واملعىن 

  .نزلت يف بين عمرو بن عمري ، وكانوا أربعة ، فأسلم اثنان منهم : قال مقاتل 
  .هو يف مجيع الكفار : وقيل 
مبا يضمرون يف أنفسهم من : هذه هي قراءة العامة ، من أوعى ُيوِعي ، أي . } واهللا أَْعلَُم بَِما ُيوُعونَ { : له قو

  .التكذيب ، رواه الضحاك عن ابن عباسٍ 
  .يكتمون من أفعاهلم : وقال جماهٌد 

إذا : وعيت الزَّاد واملتاع : قال جيمعون من األعمال الصاحلة ، مأخوذ من الوعاء الذي جيمع فيه ، ي: وقال ابن زيد 
  ]البسيط : [ جعلته يف الوعاء؛ قال الشاعر 

  والشَّرُّ أْخَبثُ ما أوعَْيَت ِمْن َزاِد... أخلَْيُر أبْقَى وإنْ طَال الزَّمانُ بِِه  -٥١٥١
ديثَ ، أعيُه ، وعياً ، وعيُت احل: وعاُه إذا حفظُه ، يقال : ، يقال » َوَعى َيِعي « من » َيُعونَ « : وقرأ أبو رجاٍء 

  .وأذنٌ واعيةٌ ، وقد تقدم 
جعل ذلك مبنزلة : ُمؤملٍ يف جهنَّم على تكذيبهم وكفرهم ، أي : ، أي } فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ أَِليمٍ { : قوله تعاىل 

  .البشارة 
لَُهْم « : ا كانت اجلملة من قوله جيوز أن يكون متصالً ، وأن يكون منقطعاً ، هذا إذ: } إِالَّ الذين آَمُنواْ { : قوله 
مستأنفة أو حالية ، أمَّا إذا كان املوصول مبتدأ واجلملة خربه ، فاالستثناء ليس من قبيل استثناء املفردات ، : » أْجٌر 

  .لكن الذين آمنوا هلم كيت وكيت : ويكون من قسم املنقطعِ ، أي 

إذا قطعته : مننت احلبل : غري منقوص ال مقطوع ، يقال : ناه السجدة ، وأنَّ مع» حم « : وتقدم معىن املمُنون يف 
.  



غري مقطوع ، : فقال } لَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن { : عن قوله  -رضي اهللا عنهما  -وسأل نافع بن األزرق ابن عباس 
  ]اخلفيف : [ نعم ، قد عرفه أخو يشكر؛ حيث يقول : هل تعرف ذلك العرب؟ قال : فقال 

  عِ َمنِيناً كأنَُّه أْهَباُء... َتَرى َخلفَُهنَّ ِمْن ُسْرَعِة الرَّْج فَ -٥١٥٢
  .الغبار؛ ألنه يقطعه وراءها ، وكل ضعيف َمنِني وَمْمُنون : املنني : قال املربد 

  .والذين آمنوا : ليس هنا استثناء ، وإمنا هو مبعىن الواو ، كأنه قال : وقال بعضهم 
  .البقرة ، واهللا تعاىل أعلم  وقد مضى القول فيه يف سورة

إِذَا السمآء { َمْن قََرأ ُسوَرة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثعليب عن أيبٍّ 
  .وحسبنا اهللا ونعم الوكيل » أن ُيْعطيُه ِكتابُه َوراَء ظَْهرهِ  -َتَعالَى -أعاذُه اُهللا } انشقت 

النَّارِ ذَاتِ ) ٤(قُِتلَ أَْصَحاُب الْأُْخُدوِد ) ٣(َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد ) ٢(وَالَْيْومِ الَْمْوُعوِد ) ١(الُْبرُوجِ  َوالسََّماِء ذَاِت
أَنْ ُيْؤِمنُوا بِاللَّهِ  َوَما َنقَمُوا ِمْنُهمْ إِلَّا) ٧(َوُهْم َعلَى َما َيفَْعلُونَ بِالُْمْؤِمنِنيَ ُشُهوٌد ) ٦(إِذْ ُهْم َعلَْيَها قُُعوٌد ) ٥(الَْوقُوِد 

  ) ٩(الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد ) ٨(الْعَزِيزِ الَْحمِيِد 

  :هذا قسم أقسم اهللا تعاىل به ، ويف الربوج أقوال . } والسمآء ذَاِت الربوج { : قوله تعاىل 
هي قصور : وقال ابُن عباسٍ وعكرمةُ وجماهٌد . قاله احلسُن وجماهٌد وقتادةُ والضحاُك . والسَّماء ذات النجوم : قيل 

  .يف السماء 
  .هي الربوج االثنا عشر ، وهو قول أيب عبيدة وحيىي بن سالم : وقال جماهد أيضاً 

  .هي منازل القمر : وقيل 
وعد أهل :  -رضي اهللا عنه  -قال ابن عباس وهو يوم القيامة ، وهذا قسم آخر ، : } واليوم املوعود { : قوله 

  .السماء وأهل األرض أن جيتمعوا فيه 
« : اليوم املوعود النشقاق السماء وبنائها ، وبطالن بروجها ، وقوله تعاىل : حيتمل أن يكون املراد : قال القفال 

  .املوعود به : أي » املوعود 
املوعود به ، ولوال ذلك ما : مري حمذوف به تتم الصفة ، تقديره نعت لليوم ، ومثَّ ض: » املوعود « : وقال مكيٌّ 

  .انتهى . صحَّت الصفة؛ إذ ال ضمري يعود على املوصوف من صفته 
وكأنه يعين أن اليوم موعود به غريه من الناس ، فال ُبدَّ من ضمري يرجع إليه؛ ألنه موعود به ، وهذا ال حيتاج إليه ، 

  .ن اليوم قد وعد بكذا ، فيصح ذلك ، ويكون فيه ضمري عائٌد عليه إذ جيوز أن يكون قد جتوز بأ
: الشاهد :  -رضي اهللا عنهم -قال علي ، وابُن عباسٍ ، وابن عمر ، وأبو هريرة . } َوَشاِهٍد َوَمْشُهودٍ { : قوله 

: لى اهللا عليه وسلم عن النيب ص-يوم عرفة ، وهو قول احلسن ، ورواه أبو هريرة مرفوعاً : يوم اجلمعة ، واملشهود 
  .» جامعه « خرَّجه الترمذي يف » َيْوَم اجلُمعِة : َيْوَم َعرفةَ ، والشَّاِهُد : يوُم القيامة ، والَيْوُم املشهوُد : املَوُعوُد « 

  .فيوم اجلمعة يشهد على عامله مبا يعمل فيه : قال القشريي 
ى أبو نعيم احلافظ عن معاوية ابن قرة ، عن معقل بن يسارٍ عن وكذلك سائر األيام والليايل ، ملا رو: قال القرطيبُّ 

يا اْبَن آدَم أنا َخلٌق جِديٌد ، وأَنا : لَْيَس ِمْن يْومٍ َيأِتي َعلى الَعْبِد إال ُينَادي فيه « : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
غداً ، فإنِّي لْو قَْد َمضْيُت لَمْ َترَنِي أَبداً ، ويقُول اللَّْيلُ مِثْلَ  فيَما َتْعَملُ علَْيَك َشهِيٌد ، فاْعَملْ يفَّ خرياً أْشَهد لََك فيِه

  .حديث غريب » ذِلَك 



  .أن الشاهد يوم األضحى : وحكى القشرييُّ عن ابن عمر وابن الزُّبريِ 
  .يوم عرفة : وقال سعيد بن املسيب الشاهد يوم التروية ، واملشهود 

وعن ابن عباس واحلسني بن ] الشاهد يوم عرفة ، واملشهود يوم النحر :  -رضي اهللا عنه  -وروي عن علي [ 
ذلك َيْوٌم مَّْجمُوٌع لَُّه الناس َوذَِلَك َيْوٌم مَّْشُهودٌ { : يوم القيامة ، لقوله تعاىل : املشهود :  -رضي اهللا عنهم  -علي 

عن ابن عباسٍ ، واحلسن ، وسعيد بن الشاهد هو اهللا تعاىل ، وهو مروي : وعلى هذا فقيل ]  ١٠٣: هود [ } 
قُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْبُر َشهَادةً قُلِ اهللا شَهِيدٌ { : وقوله تعاىل ]  ٧٩: النساء [ } وكفى باهللا َشهِيداً { : جبري لقوله تعاىل 

  }بِْينِي َوَبيَْنكُمْ 

  ] . ١٩: األنعام [ 
[ } إِنَّآ أَْرَسلْنَاَك َشاِهداً { :  عليه وسلم لقوله تعاىل حممد صلى اهللا: الشاهد :  -رضي اهللا عنه  -وعن ابن عباس 

: النساء [ } فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلِّ أمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك على هؤالء شَهِيداً { : ، وقوله تعاىل ]  ٤٥: األحزاب 
  ] . ١٤٣: لبقرة ا[ } َوَيكُونَ الرسول َعلَْيكُْم َشهِيداً { : وقوله تعاىل ]  ٤١

فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلِّ أمَّةٍ { : يشهدون على أممهم؛ لقوله تعاىل  -عليهم الصالة والسالم  -األنبياء : وقيل 
  ] . ٤١: النساء [ } بَِشهِيٍد 
  .آدم عليه الصالة والسالم : وقيل 
: املائدة [ } كُنُت َعلَْيهِمْ َشهِيداً مَّا ُدْمُت ِفيهِْم َو{ : لقوله تعاىل  -عليه الصالة والسالم  -عيسى ابن مرمي : وقيل 
  .واملشهود أمته ]  ١١٧

َيْوَم َتشَْهُد َعلَْيهِْم أَلِْسَنتُُهْم َوأَْيِديهِْم وَأَْرُجلُُهْم { : اإلنسان ، لقوله تعاىل : الشاهد : وعن ابن عباس وحممد بن كعب 
  ] . ٢٤: النور [ } بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ 

وَكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً لَِّتكُوُنواْ ُشَهَدآَء َعلَى { : الشاهد هذه األمة ، لقوله تعاىل : وقال احلسني بن الفضل 
  .، واملشهود بنو آدم ]  ١٤٣: البقرة [ } الناس 

: [ ؛ كقوله »لقتل « : واألصل هذا جواب القسم على املختار ، وإمنا حذفت الالم ، . } قُِتلَ { : قوله تعاىل 
  ]الطويل 
  لَنامُوا فَما إنْ ِمْن َحديٍث وال صَاِلي... َحلفُْت لََها باِهللا َحلفَة فَاجرٍ  -٥١٥٣

  ] . ٩: الشمس [ } قَْد أَفْلََح َمن َزكَّاَها { : يف قوله  -إن شاء اهللا تعاىل  -وإمنا حُسن حذفها للطول كما سيأيت 
  .خرب ، ال دعاء » قُِتلَ « ، وعلى هذا فقوله » الالم وقد « قتل ، فحذف  تقديره ، لقد: وقيل 
  .هي دعاٌء ، فال يكون جواباً : وقيل 

  :ويف اجلواب حينئذ أوجه 
  ] . ١٠: الربوج [ } إِنَّ الذين فََتُنواْ { : أنه قوله تعاىل : أحدها 
  .قاله املربد ]  ١٢: وج الرب[ } إِنَّ بَطَْش رَبَِّك لََشِديٌد { : قوله : الثاين 

كأنَّه } قُِتلَ أَْصَحابُ األخدود { : هو حمذوف يدل عليه قوله : أنه مقدر ، فقال الزخمشري ومل يذكر غريه : الثالث 
دعاٌء عليهم » قُِتلَ « : أقسم هبذه األشياء أن كفار قريش ملعونون ، كما لعن أصحاب األخدود مث قال : قيل 

  ] . ١٧: عبس [ } لَ اإلنسان َمآ أَكْفََرهُ قُِت{ : كقوله تعاىل 
  .لتبعثن : التقدير : وقيل 



  .فيه تقدمي وتأخري ، قتل أصحاب األخدود والسَّماء ذات الربوج ، قاله أبو حامت : وقيل 
  .قام زيد واهللا : واهللا قام زيد ، على معىن : وهذا غلط؛ ألنه ال جيوز لقائل أن يقول : قال ابن األنباري 

  .بتشديد التاء مبالغة أو تكثرياً » قُتِّل « : أ احلسن وابن مقسم وقر
  .لعن أصحاب األخدود : ، أي } أَْصَحاُب األخدود { : قوله 

  .لُِعَن ، واألخدود الشقُّ العظيم املستطيل الغائص يف األرض : فهو » قُِتلَ « كل شيء يف القرآن : قال ابن عباس 
« : اخلق واألخقوق ، ومنه : الشق ، وحنومها بناء ومعىن : اخلدُّ يف األرض وهو : واألخدود : قال الزخمشريُّ 

  .انتهى » فََساَخْت قوائمه يف أخاقيق جرذان 
  .يف األصل مصدر ، وقد يقع على املفعول ، وهو الشق نفسه ، وأمَّا األخدود فاسم له فقط : فاخلَدُّ 

تطيل غائص ، وأصل ذلك من َخدَّي اإلنسان ، ومها ما اكتنفا شق يف األرض مس: اخلد واألخدود : وقال الراغب 
يستعار لألرض وحنوها كاستعارة الوجه ، وختدد اللحم بزواله عن وجه اجلسم : األنف عن اليمني والشمال ، فاخلَدُّ 

  .وسم يف اخلد : ، مث يعرب باملخدود عن املهزول واخلداد 

أخاديد ، واملخدَّة؛ ألن : جماري ، ومجع األخدود : ختُد فيه أخاديَد ، أي  مسي اخلدُّ خدَّا؛ ألن الدموع: وقال غريه 
  .إذا صارت فيه أخاديد من جراحٍ ] الرجل [ ختدَّد وجه : اخلد يوضع عليها ، ويقال 

  فصل يف نزول السورة
تقدمهم من  هذه السورة نزلت يف تثبيت املؤمنني ، وتصبريهم على أذى املشركني ، وتذكريهم مبا جرى على من

  .مبنزلة األمم السابقة  -تعاىل  -التعذيب على اإلميان حىت يقتدوا هبم ، فيعلموا أنَّ كفارهم عند اهللا 
أنه كان لبعض امللوك ساحٌر ، فلما كرب ضم إليه غالماً ليعلمه السحر ، : وكان من حديث أصحاب األخدود 

ك الراهب ، مث رأى يف طريقه ذات يوم حيَّة قد حبست وكان يف طريق الغالم راهٌب ، فمال قلب الغالم إىل ذل
اللَّهم إن كان هذا الراهب أحبَّ إليك من الساحر فقّوين على قتل هذه احليَّة ، وأخذ حجراً فرماها : الناس ، فقال 

ص ، به فقتلها ، فأعرض الغالم عن تعلم السحر ، واشتغل بطريقة الراهب ، مث صار إىل حيث يربئُ األكمه واألبر
إن أنت شفيتين ، فهي لك أمجع ، : ويشفي من األذى ، فاتفق أن عمَي جليس امللك ، وأتاه هبدايا كثرية ، وقال له 

دعوته شفاك ، فآمن باهللا ، فشفاه  -تعاىل  -إين ال أشفي أحداً ، إمنا يشفي اهللا تعاىل ، فإن آمنت باهللا : فقال الغالم 
هل لك ربٌّ غريي؟ : ربَّي ، فغضب امللك وقال : من ردَّ عليك بصرك؟ قال : ل اهللا ، فأبرأه فلما رآه امللك ، قا

يا بين قد بلغ من سحرك ما : ربِّي وربُّك اهللا ، فعذبه حىت دلَّ على الغالم ، فجيء بالغالم ، فقال له امللك : قال 
اهللا تعاىل ، فأخذه ، فلم يزل يعذبه إين ال أشفي أحداً ، إنَّما يشفي : يربئ األكمه واألبرص ، وتفعل وتفعل؟ فقال 

ارجع عن دينك فأىب ، فوضع املنشار يف مفرق رأسه ، فشقَّه : حىت دلَّ على الراهب ، فجئ بالراهب ، فقيل له 
اذهبوا به : ارجع عن دينك ، فأىب ، فدفعه إىل نفرٍ من أصحابه ، فقال : حىت وقع شقاه ، مث جيء بالغالم ، فقيل له 

: وكذا ، فإن رجع عن دينه وإال فاطرحوه من ذُروتِه ، فذهبوا به ، وصعدوا به اجلبل ، فقال الغالم  إىل جبلِ كذا
ما فعل أصحابك؟ : اللهم اكفنيهم مبا شئت ، فَزَحَف هبم اجلبلُ ، فسقطوا ، وجاء ميشي إىل امللك ، فقال له امللك 

امحلوه يف سفينة وتوغّلوا به يف البحر ، فإن رجع عن دينه : كفانيهم اهللا ، فدفعه إىل نفرٍ من أصحابه ، وقال : قال 
اللهم اكفنيهم مبا شئت ، فانكفأت هبم السفينة ، فغرقوا ، وجنا ، وجاء ميشي إىل : وإالَّ فأغرقوه ، فذهبوا به فقال 

جتمع الناس  إنك لست بقاتلي حىت: كفانيهم اهللا ، وقال للملك : ما فعل أصحابك؟ قال : امللك ، فقال له امللك 
: يف صعيٍد واحٍد ، وتصلبين على جذعِ خنلٍة ، مث تأخذ سهماً من كنانيت ، مث ضع السهم يف كبدِ القوس ، مث قل 



بسم اهللا رب الغالم ، مث ارم به واضرب ، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتين ، فجمع الناس يف صعيٍد واحٍد ، وصلبه 
بسم اهللا رب الغالم ، ورماه به فوقع السهم : ه يف القوسِ ، مث قال على جذعٍ ، مث أخذ سهماً من كنانته ، فوضع

نزل بك ما كنت حتذر ، فأمر بأخاديد يف : آمنَّا برب الغالم ، فقيل للملك : على صدغه ، فمات ، فقال الناس 
صيب ، من مل يرجع منهم طرحته فيها ، حىت جاءت امرأة ومعها : أفواه السكك أوقدْت فيها النريان ، وقال 

  .يا أمَّاه ، اصربي ، فإنَّك على احلق ، فصربت على ذلك : فتقاعست أن تقع فيها ، فقال هلا الصيب 

إنه خرج يف زمن عمر بن اخلطاب : أنَّ الدابة اليت حبست الناس كانت أسداً ، وأن الغالم دفن ، قيل : ويف رواية 
  .وأصبعه على صدغه كما وضعها حني قتل  -رضي اهللا عنه  -

أن النار ارتفعت من األخدود ، فصارت فوق امللك وأصحابه أربعني ذراعاً :  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 
  .فأحرقتهم 

هم قوم من النصارى باليمن قبل مبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأربعني سنة ، أخذهم : وقال الضحاُك 
حكاه . اً ومثانني رجالً ، وحفر هلم أخدوداً ، وأحرقهم فيه يوسُف بن شراحيل بن تبع احلمريي ، وكانوا نيِّف

  .وروي غري ذلك . املاورديُّ 
بفارس ، أما الذي بالشام : بالشَّام ، واآلخر : واحٌد بنجران ، واآلخر : أصحاب األخدود ثالثة : قال مقاتلٌ 

بن ذي نواس ، فلم ينزل اهللا يف  فأنطنيانوس الرومي ، وأما الذي بفارس فبختنّصر ، والذي بأرض العرب يوسف
  .الذي بفارس والشام قرآناً ، وأنزل قرآناً يف الذي كان بنجران 

هم نصارى جنران ، أخذوا هبا قوماً مؤمنني ، فخذوا هلم سبعة أخاديد ، كل أخدود أربعون ذراعاً ، : قال الكليب 
  .وهم عليها فمن أىب قذفوه فيها وعرضه اثنا عشر ذراعاً ، مث طرحوا فيه النفط ، واحلطب ، مث عرض

  فصل يف املراد بأصحاب األخدود
املقتولني ، : القاتلني ، وميكن أن يكون املراد هبم : ميكن أن يكون املراد بأصحاب األخدود : قال ابن اخلطيب 

  .املؤمنون : واملشهور أنَّ املقتولني هم 
 -ملؤمنني يف النار عادت النار على الكفَّار فأحرقتهم ، وجنَّى اهللا وروي أن املقتولني هم اجلبابرة ، روي أهنم ملا ألقوا ا

فَلَُهمْ { : املؤمنني منها ساملني ، وإىل هذا القول ذهب الربيع بن أنسٍ ، والواحدي ، وتأولوا قوله تعاىل  -تعاىل 
يف الدنيا ، فإن ]  ١٠: الربوج [  }َولَُهْم َعذَابُ احلريق { يف اآلخرة ، : أي ]  ١٠: الربوج [ } َعذَابُ َجَهنَّمَ 

لعن أصحاب : دعاٌء عليهم أي } قُِتلَ أَْصَحاُب األخدود { : فسَّرنا أصحاب األخدود بالقاتلني ، فيكون قوله 
  ] . ١٠: الذاريات [ } قُِتلَ اخلراصون { ، ]  ١٧: عبس [ } قُِتلَ اإلنسان َمآ أَكْفََرهُ { : األخدود كقوله تعاىل 

  .قتلوا بالنار كما أرادوا قتل املؤمنني بالنار عادت النار عليهم فقتلتهم : ملعىن أو يكون ا
  .وإن فسَّرنا أصحاب األخدود باملقتولني كان املعىن أن املؤمنني قتلوا باإلحراق بالنار ، فيكون ذلك خرباً ال دعاء 

  فصل يف املقصود من هذه اآلية
ني بإخبارهم مبا كان يلقاه من قبلهم من الشدائد ، وذكر هلم النيب صلى تثبيت قلوب املؤمن: املقصود من هذ اآلية 

اهللا عليه وسلم قصة الغالم ليصربوا على ما يلقون من أذى الكفار ، ليتأسَّوا هبذا الغالم يف صده على األذى 
لى والصلب وبذله نفسه يف إظهار دعوته ، ودخول الناس يف الدين مع صغر سنه ، وكذلك صرب الراهب ع

  .التمسُّك باحلق حىت نشر باملنشار ، وكذلك أكثر الناس ملا آمنوا باهللا تعاىل 



  :على جرها ، وفيها أوجه : العامة . } النار { : قوله 
  .مشتمل عليها ، وحينئذ فال بد من الضمري » األخدود « بدل اشتمال؛ ألن » األخدود « أنه بدل من : أحدها 

  .النار : يره مقدٌر ، تقد: فقال البصريون 
وتقدم [ » أل « ناره ، مث حذف الضمري ، وعوِّض عنه : قائمةٌ مقام الضمري ، تقديره » أل « : وقال الكوفيون 

  ] .البحث معه يف ذلك 
  .أخدود النار : أنَّه بدل من كل ، وال بد حينئذ من حذف مضاف ، تقديره : الثاين 

  .خدود هو الشق يف األرض ، حكاه أبو البقاء ذي النَّار؛ ألنَّ األ: أن التقدير : الثالث 
وهذا يفهم أنَّ النَّار خفض باإلضافة لتلك الصفة احملذوفة ، فما حذف املضاف قام املضاف إليه مقامه يف اإلعراب ، 

  .إن األخدود هو الشق ، تعليل بصحة كونه صاحب نار : واتفق أن احملذوف كان جمروراً ، وقوله 
  .خفض على اجلوار ، نقله مكيٌّ عن الكوفيني أن النار : الرابع 

وهذا يقتضي أن النار كانت مستحقة لغري اجلر ، فعدل عنه إىل اجلر للجوار ، والذي يقتضي احلال أنه عدل عن 
هي : رفعاً ، والرفع على أنه خرب ابتداء مضمر ، تقديره » النَّاُر « : الرفع ، ويدل على ذلك أنه قد قرئ يف الشاذ 

: أحرقتهم ، واملراد حينئذ بأصحاب األخدود : أي : بل هي مرفوعة على الفاعلية تقديره قتلهم : وقيل  النار
  .املؤمنون 

بضمها ، وتقدمت القراءتان : بفتح الواو ، واحلسُن ، وأبو رجاء ، وأبو حيوة ، وعيسى » الَوقُودِ « : وقرأ العامة 
  .» البقرة « يف أول 

  .قتلوا يف هذا الوقت : ، أي » قُِتلَ أصحاب « : إما » إذ « العامل يف . } ْم َعلَْيَها قُُعوٌد إِذْ ُه{ : قوله تعاىل 
على ما يقرب منها كحافتها؛ ومنه قول : اذكر ، مقدراً ، فيكون مفعوالً به ، ومعىن قعودهم عليها أي : وقيل 

  ]الطويل : [ األعشى 
  وَباَت على النَّارِ النََّدى واملُحلُق... ا ُتَشبُّ ِلمقْرُوَرْينِ َيْصطِليانَِه -٥١٥٤

جيوز أن » هم « ، والضمري يف » عند « : مبعىن » على « و » عندها « : أي » عليها « ومعىن : وقال القرطيبُّ 
  .يكون للمؤمنني ، وأن يكون للكافرين 

الكفَّار كانوا يعرضون الكفر على املؤمنني :  حضور ، يعين: أي . } َوُهْم على َما َيفَْعلُونَ باملؤمنني ُشهُوٌد { : قوله 
  .، فمن أيب ألقوُه يف النار 

  .وهم مع ما يفعلون باملؤمنني شهود : أي » مع « : مبعىن » على « : وقيل 
: أي ]  ١٤: الشعراء [ } وَلَُهْم َعلَيَّ ذَنٌب { : كقوله تعاىل » عند « : مبعىن » على « و : قال ابن اخلطيب 

  .عندي 
  .إما حضور قاسية قلوهبم ال يرقون على املؤمنني ، أو هم جمدون يف ذلك ال خيطر هلم أنه حق » شهوٌد « : وقوله  [

أو يكون املراد وصف املؤمنني بالتصلُّب يف دينهم ، والثبات عليه ، وإن مل يؤثر فيهم حضور هؤالء ، وال استحيوا 
  .من خمالطتهم 

  .يشهد بعضهم لبعض عند امللك مبا فعلوا باملؤمنني : دة الدعوة؛ أي وإما أن يكون املراد بشهودهم شها
  ] .وإما أهنم متثّبتون يف فعلهم متبصرون فيه كما يفعل الشهود ، مث ال يرمحوهنم مع ذلك 

  .، العامة ، على فتح القاف } َوَما َنقَُمواْ { : قوله 



و » املائدة « وقد تقدم ذلك يف سورة . الفتح : والفصيح بكسرها ، : وزيُد بن عليٍّ ، وأبو حيوة ، وابن أيب عبلة 
  .» براءة « 

  ]الطويل : [ إالَّ أن صدقوا باهللا؛ كقوله } إِالَّ أَن ُيْؤِمُنواْ { ما نقم امللك وأصحابه من الذين حرَّقوهم : واملعىن 
  ُشكلٌ ُعيوُنهَا كَذاَك ِعتاُق الطَّْيرِ... وال َعْيَب ِفيَها غَْيَر ُشكلِة َعْينَها  -٥١٥٥

  ]املنسرح : [ وكقول ابن الرقيَّات 
  ال أنَُّهم َيْحلُمونَ إنْ غَِضبُوا... ما َنقَُموا من َبنِي أميَّة إلْ  -٥١٥٦

  .» املائدة « أيضاً يف سورة » أن « يعين أهنم جعلوا أحسن األشياء قبيحاً وتقدم الكالم على حمل 
ى بالفعل املستقبل تنبيهاً على أنَّ التعذيب إمنا كان ألجل إمياهنم يف املستقبل ، ولو أت} أَن ُيؤِْمُنواْ { : وقوله تعاىل 

هو » العَزِيز « أن يدوموا على إمياهنم ، و : كفروا يف املستقبل مل يعذبوا على ما مضى من اإلميان ، فكأنه قيل 
  .احملمود يف كل حال : » احلميد « الغالب املنيع ، 

  .ال شريك له فيهما : } السماوات واألرض  الذي لَُه ُملُْك{ 
عامل بأعمال خلقه ال خيفى عليه خافية ، وهذا وعد عظيم للمطيعني ، ووعيد : أي } واهللا َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيدٌ { 

  .للمجرمني 

إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ) ١٠(َجهَنََّم َولَُهْم َعذَاُب الْحَرِيقِ  إِنَّ الَِّذيَن فََتُنوا الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت ثُمَّ لَْم َيتُوبُوا فَلَُهْم َعذَاُب
إِنَُّه ) ١٢(إِنَّ َبطَْش َربِّكَ لََشدِيٌد ) ١١(َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُهْم َجنَّاتٌ َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهاُر ذَِلَك الْفَْوزُ الْكَبُِري 

  ) ١٦(فَعَّالٌ ِلَما يُرِيُد ) ١٥(ذُو الْعَْرشِ الَْمجِيُد ) ١٤(الَْغفُورُ الَْودُوُد  َوُهَو) ١٣(ُهَو ُيْبِدُئ َويُِعيُد 

ملا ذكر قصة أصحاب األخدود ، أتبعها مبا يتفرع من أحكام الثواب : } إِنَّ الذين فََتُنواْ املؤمنني واملؤمنات { : قوله 
فنت فالن : حرقوهم بالنار ، والعرب يقولون : أي } ني واملؤمنات إِنَّ الذين فََتنُواْ املؤمن{ : والعقاب ، فقال تعاىل 

فّتان ، وكذلك الشيطان ، : الدرهم والدينار إذا أدخله الكور لينظر جودته ، ودينار مفتون ، ويسمى الصائغ 
 فتني وهي األرض اليت تركبها حجارة سوداء ، كأمنا أحرقت: فضة حمرقة ، ويقال للحرة : وورق فتني ، أي 

  .حجارهتا بالنار لسوادها 
  .كل من فعل ذلك؛ ألن اللفظ واحلكم عام : حيتمل أن يكون املراد بالذين فتنوا : وقال ابن اخلطيب 

من قبيح صنيعهم ، وهذا يدل على أهنم لو تابوا خلرجوا من هذا الوعيد ، : أي } ثُمَّ لَمْ َيُتوبُواْ { : وقوله تعاىل 
  . يقبل التوبة ، فدلَّ على أن توبة القاتل عمداً مقبولة وذلك يدلّ على القطع بأن اهللا

دخلت الفاء ملا تضمنه املبتدأ من معىن الشرط ، وال يضر » إنَّ الذيَن « هو خرب . } فَلَُهْم َعذَابُ َجهَنََّم { : قوله 
  .خرفاً لألخفش » إن « نسخه ب 
: خرباً ، وهو األحسن ، وأن يرتفع باالبتداء ، واملعىن جيوز على الفاعلية باجلار قبله لوقوعه » عذاب « وارتفاع 

  .هلم عذاب جهنَّم لكفرهم 
اسم من أمساء جهنم كالسعري ، والنَّار : وهلم يف اآلخرة عذاُب احلريق ، واحلريق : وهلم عذاب احلريق أي : وقيل 

  .ن بعذاب احلريق دركات وأنواع ، وهلا أمساء ، وكانوا يعذبون بالزَّمهرير يف جهنم ، مث يعذبو
  .عذاب بربدها : واألول 
  .عذاب حبرِّها : والثاين 



َوَعِملُواْ { صدقوا به وبرسوله : هؤالء الذين آمنوا باهللا ، أي : أي . } إِنَّ الذين آَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { : قوله 
  .بساتني : أي } الصاحلات لَُهمْ َجنَّاٌت 

العظيم : أي } ذَِلَك الفوز الكبري { ملا ذكر تعاىل وعيد اجملرمني ، ذكر وعد املؤمنني ، } ار َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األهن{ 
تلك؛ ألن ذلك إشارة إىل إخبار اهللا تعاىل حبضور اجلنات ، : ومل يقل » ذِلكَ الفوُز « : الذي ال فوز يشبهه ، وقال 

هو رضا اهللا تعاىل ، : والفوز الكبري . دل على كونه راضياً ي -تعاىل  -وتلك إشارة إىل اجلنَّة الواحدة ، وإخبار اهللا 
  .ال دخول اجلنة 

وكذلك أَْخذُ رَبَِّك إِذَا أََخذَ { : أخذه اجلبابرة والظلمة ، كقوله تعاىل : ؛ أي } إِنَّ بَطَْش رَبَِّك لََشِديٌد { : قوله 
  ] . ١٠٢: د هو[ } القرى َوِهَي ظَاِلَمةٌ إِنَّ أَْخذَُه أَِليمٌ َشِديٌد 

  .جواب القسم وقد تقدم ذلك } إِنَّ َبطَْش َربِّكَ { : وقال املربد 
  .هو األخذ بعنف ، فإذا وصف بالشدة ، فقد تضاعف : والبطش 

اخللق عند أكثر العلماء خيلقهم ابتداء ، مث يعيدهم عند البعث ، وروى : ، يعين } إِنَُّه ُهَو يُْبِدىُء َوُيعِيُد { : قوله 
  .عجب الكفَّار من إحيائه تعاىل األموات : ، قال  عكرمةُ

يبدئ هلم عذاب احلريق يف الدنيا ، مث يعيده عليهم يف اآلخرة ، وهذا اختيار  -رضي اهللا عنه  -وقال ابن عباس 
  .الطربي 

  .يف الوداد  مبالغة: الستور لعباده املؤمنني ، والودود : أي : » الَغفُور « : } َوُهَو الغفور الودود { : قوله 

  .هو املتوّدد لعباده املؤمنني باملغفرة : قال ابن عباسٍ 
  ]املتقارب : [ وعن املربد ، هو الذي ال ولد له ، وأنشد 

  ذَلُولَ اجلَناحِ لَقَاحاً وُدودَا... وأركَُب يف الرَّوعِ ُعرياَنةً  -٥١٥٧
  .ال ولد هلا حتّن إليه : أي 

  .يوده عباده الصاحلون : ، كالرَّكُوب واحللُوب أي » ول مفع« : مبعىن » فعول « هو : وقيل 
  .باجلر » اجمليد « : قرأ الكوفيون إالَّ عاصماً } ذُو العرش اجمليد { : قوله 
  .نعت للعرش : فقيل 
عرش؛ ألنه ال جيوز أن يكون نعتاً لل: وقيل . ، قاله مكيٌّ } إِنَّ َبطَْش َربِّكَ لََشدِيٌد { : يف قوله » ربك « ل : وقيل 

  .من صفات اهللا تعاىل 
  .بالرفع ، على أنه خرب بعد خرب : وقرأ الباقون 

ألهنا يف معىن واحد ، أي : ، واستدلَّ بعضهم على تعدد اخلرب هبذه اآلية ، ومن منع قال » ذو « هو نعت ل : وقيل 
  .جامع بني هذه األوصاف الشريفة ، أو كل منها خرب ملبتدأ مضمر : 

هو املنعوت بذلك ، وإن كان قد وصف عرشه  -تبارك وتعاىل  -و النهاية يف الكرم والفضل ، واهللا ه: واجمليد 
  .بالكرمي يف آخر املؤمنني 

فالن على سرير ملكه وإن مل يكن على سرير ، : ذو امللك والسلطان ، كما يقال : أي » ذو العرش « ومعىن 
  .ذهب سلطانه : بلي عرشه ، أي : ويقال 

  .ال ميتنع عليه شيء يريده : أي } فَعَّالٌ لَِّما يُرِيدُ  {: قوله 
  .؛ ألن ما يريد ويفعل يف غاية الكثرة »فعال « : خرب مبتدأ حمذوف ، وإمنا قيل » فعالٌ « : قال الزخمشريُّ 



  . هو رفع على التكرير واالستئناف؛ ألنه نكرة حمضة على وجه اإلتباع إلعراب الغفور الودود: وقال الفراء 
يعودونه  -رضي اهللا عنه  -دخل ناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم على أيب بكر : وعن أيب السفر قال 

  .إنِّي فعَّالٌ ملا أريُد : قال : فََما قَال لَك؟ قال : قد رآنِي ، قالوا : أال نأتيك بطبيبٍ؟ قال رضي اهللا عنه : ، فقالوا 
  الفصل يف أن اآلية دلت على خلق األفع

دلَّت هذه اآلية على خلق األفعال؛ ألنه تعاىل يريد اإلميان ، فوجب أن يكون فاعالً لإلميان ، وإذا كان فاعالً لإلميان 
  .وجب أن يكون فاعالً للكفر ضرورة؛ ألنه ال قائل بالفرق 

  فصل يف تفسري اآلية
، ال يعترض عليه وال يغلبه غالب ، فيدخل أولياءه يفعل ما يريد على ما يراه : أي » فعَّالٌ ملا يُرِيدُ « : قال القفال 

اجلنة ، ال مينعه مانع ، ويدخل أعداءه النار ، ال ينصرهم منه ناصر ، وميهمل العصاة على ما يشاء إىل أن جيازيهم ، 
  .ويعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شاء ، فهو يفعل ما يريد 

َواللَُّه ِمْن َوَراِئهِْم ُمِحيطٌ ) ١٩(َبلِ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي َتكِْذيبٍ ) ١٨(ثَُموَد ِفْرَعْونَ َو) ١٧(َهلْ أََتاَك َحِديثُ الُْجُنوِد 
  ) ٢٢(ِفي لَْوحٍ َمْحفُوٍظ ) ٢١(َبلْ ُهَو قُْرآنٌ َمجِيٌد ) ٢٠(

َتْسِلَيةً له بذلك [ قد أتاك يا حممد خرب اجلموع الكافرة املكذبة ألنبيائهم : ، أي } َهلُ أََتاَك َحدِيثُ اجلنود { : قوله 
. [  

جيوز أن يكون بدالً من اجلنود ، وحينئذ فكان ينبغي أن يأيت البدل مطابقاً للمبدل . } ِفْرَعْونَ َوثَُموَد { : قوله تعاىل 
  .منه يف اجلمعية 

  .جنود فرعون : هو على حذف مضاف ، أي : فقيل 
  .م أتباعه املراد فرعون وقومه ، واستغين بذكره عن ذكرهم؛ ألهن: وقيل 

  .أعين؛ ألنه ملا مل يطابق ما قبله وجب قطعه : وجيوز أن يكون منصوباً بإضمار 
  .أنك قد عرفت ما فعل هبم حني كذبوا بأنبيائهم ورسلهم : واملعىن 

منا هؤالء الذين ال يؤمنون بك يف تكذيب لك كدأب من قبلهم ، وإ: ، أي } َبلِ الذين كَفَُرواْ ِفي َتكِْذيبٍ { : قوله 
ُخصَّ فرعون ومثود؛ ألن مثوداً يف بالد العرب ، وقصتهم عندهم مشهورة ، وإن كانوا من املتقدِّمني ، وأمر فرعون 

  .كان مشهوراً عند أهل الكتاب وغريهم ، وكان من املتأخرين يف اهلالك فدلَّ هبما على أمثاهلما ، واهللا أعلم 
  .يقدر على أن ينزل هبم ما أنزل بفرعون ، واحملاط به احملصور : أي  ،} واهللا ِمن َوَرآِئهِْم مُِّحيطٌ { : قوله 
  .واهللا أعلم هبم فيجازيهم : وقيل 
« ل » قرآن « ، وقرأ ابن السميفع بإضافة » قرآن « على تبعية جميد ل : العامة } َبلْ ُهَو قُْرآنٌ مَّجِيٌد { : قوله 
  .» جميد 
  .جميد  قرآن رب: هو على حذف مضاف ، أي : فقيل 

  ]الوافر : [ كقوله 
  .غىن رب غفور : أي ... ولَِكنَّ الغَِنى رّب غَفُور  -٥١٥٨

بل هو من إضافة املوصوف إىل صفته ، فتتحد القراءتان ، ولكن البصريني ال جييزون هذا لئال يلزم إضافة : وقيل 
  .الشيء إىل نفسه ، ويتأولون ما ورد 



  .لشرف والكرم والربكة متناٍه يف ا: أي » َمجِيدٌ « ومعىن 
  .غري خملوق : أي » َمجِيٌد « : وقيل 
  .» قرآن « نعتاً ل : » حمفوظ « برفع : ، قرأ نافع } ِفي لَْوحٍ مَّْحفُوٍظ { : قوله 

  .باجلر؛ نعتاً للوح : والباقون 
  .بضمها : على فتح الالم ، وقرأ ابن السميفع وابن يعمر : والعامة 

  .من وصول الشياطني إليه » حمفوظ « لوح فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح ، يعين ال: قال الزخمشري 
  .اهلواء ، وتفسري الزخمشري باملعىن ، وهو الذي أراده ابن خالويه : » اللّوح « : وقال أبو الفضل 

ول الشياطني من وص -تعاىل  -مكتوب يف لوح ، وهو حمفوظ عند اهللا : أي » ِفي لوحٍ حمفُوٍظ « : قال القرطيب 
  .إليه 

  .هو أم الكتاب ، ومنه انتسخ القرآن والكتب : وقيل 
  .شيء يلوح للمالئكة فيقرءونه » اللوح « : وقال بعض املفسرين 

الذي يكتب فيه ، : عطش ، وكل عظم عريض ، واللوح : الح الشيء يلوح لوحاً ولواحاً : » الصِّحاح « ويف 
  ]الرجز : [ وأنشد دريد . ماء واألرض بالضم ، اهلواء بني الس: واللُّوح 
، وقال يف آية » ِفي لَْوحٍ َمحفُوٍظ « :  -هاهنا  -قال : قال ابن اخلطيب ... عقاُب لُوحِ اجلَوِّ أْعلَى مَْتَنا  -٥١٥٩
املكنون ، هو فيحتمل أن يكون الكتاب ]  ٧٨،  ٧٧: الواقعة [ } إِنَُّه لَقُْرآنٌ كَرٌِمي ِفي ِكتَابٍ مَّكُْنوٍن { : أخرى 

اللوح احملفوظ ، مث كونه حمفوظاً حيتمل أن يكون حمفوظاً عن اطالع اخللق عليه سوى املالئكة املقربني ، وحيتمل أن 
  .واهللا أعلم . أالَّ يتغيَّر وال يتبدل : يكون املراد 

والسمآء { ْن قََرأ ُسورةَ َم« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثعليب عن أيبٍّ 
  .» أْعطَاهُ اهللاُ تَعالَى بعدِد كُلِّ يوم ُجمعٍة ، وكُلُّ َيْوم َعرفة ، يكُونُ يف دَارِ الدُّْنَيا َعْشرَ حَسناٍت } ذَاِت الربوج 

  ) ٤(َنفْسٍ لَمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ  إِنْ كُلُّ) ٣(النَّْجُم الثَّاِقُب ) ٢(َوَما أَْدَراَك َما الطَّارُِق ) ١(َوالسََّماِء َوالطَّارِقِ 

هو النَّجم الثاقب ، : قسم ، والطَّارُق : » الطَّارقِ « قسم ، و : » السَّماِء « ، } والسمآء والطارق { : قوله تعاىل 
  .} َوَمآ أَْدَراَك َما الطارق النجم الثاقب { : كما بينُه اهللا تعاىل بقوله 

  ]الطويل : [ جاء ليالً؛ قال امرؤ القيس : أي : طرق يطرق طروقاً : من اسم فاعل : والطارق يف األصل 
  فألَْهْيُتَها َعنِ ِذي َتماِئَم ُمحْولِ... فَِمثْلِك ُحْبلَى قَْد طَرقُت وُمرضعٍ  -٥١٦٠

  ]الطويل : [ الضارب به؛ قال : وأصله من الضرب ، والطَّارُق باحلصى 
  وال زَاجِراُت الطَّْيرِ ما اهللاُ َصانُِع... رِقُ باحلََصى لَعْمُرَك ، ما َتْدرِي الطَّوا -٥١٦١

  .طارق ، سواء كان كوكباً ، أو غريه ، وال يكون الطارُق هناراً : مث اتُّسَع فقيل لكل من أتى ليالً 
  .» هنى أن يأيت الرجل أهله طروقاً « : وروي أنه صلى اهللا عليه وسلم 

  .هو ُزَحل : بن احلسني  ، قال حممد} النجم الثاقب { : وقوله 
  .أنه ُزَحل :  -أيضاً  -هو الثُّريَّا : وقال ابن زيد 

جنم يف السماء السابعة ال : » النَّْجُم الثَّاقُب « هو اجلدُي ، وعن عليٍّ بن أيب طالب والفرَّاء ، : وعن ابن عباس 
ان معها ، مث يرجع إىل مكانه من يسكنها غريه من النجوم ، فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط ، فك



  .السماء السابعة ، وهو زحل ، فهو طارق حني ينزل ، وحني يهبط 
  .» كوكب الصبح : النجم الذي يقال له : الطَّارُق « : » الصحاح « ويف 

  ]الرجز : [ ومنه قول هند 
  َنْمِشي َعلى الَنمارِق... َنْحُن َبناُت طَارق  -٥١٦٢

أي . ينفذ فيه : يدخل فيه سائر الكواكب ، ومسي ثاقباً؛ ألنه يثقب الظَّالم بضوئه ، أي هو اسم جنس ، ف: وقيل 
  .يرمي الشيطان فيحرقه 

طارقاً ، الحتياجه يف الوصول إىل : وأصل الطرقِ ، الدَّق ، ومنه مسيت املطرقة ، فسمي قاصد الليل : قال املاورديُّ 
  .الدق 

صلى اهللا عليه وسلم خببز ولنب ، فبينما هو جالس يأكل إذ احنطَّ جنم فامتألت  أنَّ أبا طالبٍ أتى النيب« وُروَِي 
َهذَا جنٌم رُِمي بِهِ » : أيُّ شيٍء هذا؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : األرض نوراً ، ففزع أبو طالب ، وقال 

  .» فعجب أبو طالب ، ونزلت السورة « ، وإنَُّه ِمْن آياِت اِهللا 
  .املتوهِّج : » الثاقب « : هد وقال جما

  .تفخيم لشأن هذا املقسم به } َوَمآ أَْدَراَك { : قوله تعاىل 
، فمن » ملا « التخفيف والتشديد يف : » هود « قد تقدم يف سورة . } إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ { : قوله 

» حافظ « خرب مقدم ، و : » عليها « مبتدأ ، و : » كل « خمففة من الثقيلة ، و : » إنْ « كانت  -هنا  -خففها 
هو : » عليها « مزيدة بعد الالم الفارقة ، وجيوز أن يكون : » ما « ، و » كل « مبتدأ مؤخر ، واجلملة خرب : 

خربه ، و : » حافظ « مبتدأ ، و : » كل « فاعل به ، وهو أحسن ، وجيوز أن يكون : » حافظ « اخلرب وحده ، و 
  .مزيدة أيضاً ، هذا كله تفريع على قول البصريني : » ما « متعلق به ، و » عليها  «

مزيدة وتقدم الكالم يف : » ما « إجياباً بعد النفي ، و » إالّ « نافية ، والالم مبعىن : هنا » إنْ « : وقال الكوفيون 
  .هذا مستوىف 
  :وضعني يف م» إالَّ « : مبعىن » ملا « ويستعمل : قال الفارسي 

  .سألتك ملا فعلت : يف باب القسم ، تقول : هذا ، واآلخر : أحدمها 
  .يف كالم العرب » إال « : مبعىن » ملا « مل جند : وُروَِي عن الكسائيِّ واخلفش وأبو عبيدة أهنم قالوا 

  .» هود « سورة وتقدمت شواهد ذلك يف » إال « : مبعىن » ملَّا « نافية ، و » إن « ف : وأما قراءة التشديد 
« هي الداخلة يف اخلرب ، و : بالنصب على أنه امسها ، والالم » كُلَّ « بالتشديد ، » إنَّ « أنه قرئ : وحكى هارون 

  .خربها : » حافظ « مزيدة ، و : » ما 
  .جواب القسم سواء جعلها خمففة أو نافية : وما يف خربها » إن « وعلى كل تقدير ف 

  .وما بينهما اعتراض؛ وفيه بعد ]  ٨: الطارق [ } نَُّه على َرْجِعهِ إِ{ : اجلواب : وقيل 
  فصل يف املراد باحلافظ

} َويُْرِسلُ َعلَْيكُم َحفَظَةً { : حفظة حيفظون عليك رزقك وعملك وأجلك ، قال تعاىل : أي » حافظ « : قال قتادةُ 
: ، وقال تعاىل ]  ١١،  ١٠: االنفطار [ } ِفِظَني كَِراماً كَاِتبِنيَ َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحا{ : ، وقال تعاىل ]  ٦١: األنعام [ 
  ] . ١١: الرعد [ } لَُه ُمَعقِّبَاٌت مِّن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َيْحفَظُوَنُه ِمْن أَْمرِ اهللا { 

  .هو اهللا تعاىل : احلافظ : وقيل 



  .، ويكفّه عن مضارِّه هو العقل يرشد اإلنسان إىل مصاحله : احلافظ : وقيل 
[ } فاهللا َخْيٌر َحاِفظاً { : العقل وغريه وسائط ، واحلافظ يف احلقيقة هو اهللا تعاىل ، قال اهللا تعاىل : قال القرطيب 

  .وما كان مثله ]  ٤٢: األنبياء [ } قُلْ َمن َيكْلَُؤكُم بالليل والنهار ِمَن الرمحن { : ، وقال تعاىل ]  ٦٤: يوسف 
ملا كانت كل نفس عليها حافظ ، وجب أن جيتهد كل واحد ، ويشتغل باملهم ، وأهم : املعىن : اخلطيب قال ابن 

  .األشياء معرفة املبدأ واملعاد واملبدأ يقدم 

إِنَُّه َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدرٌ ) ٧(َيْخُرُج ِمْن َبْينِ الصُّلْبِ وَالتََّراِئبِ ) ٦(ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفقٍ ) ٥(فَلَْيْنظُرِ الْإِْنَسانُ ِممَّ ُخِلَق 
  ) ١٠(فََما لَُه ِمْن قُوٍَّة َولَا َناِصرٍ ) ٩(َيْوَم ُتْبلَى السَّرَاِئُر ) ٨(

، وجه االتصال مبا قبله وصية اإلنسان بالنظر يف أول » َممَّ ُخِلَق « ابن آدم ، : ، أي } فَلَْينظُرِ اإلنسان { : قوله 
ه قادر على إعادته وجزائه ، فليعمل ليوم اإلعادة واحلشر واجلزاء ، وال ميلي على احلافظ أمره حىت يعلم أنَّ من أنشأ
  .إال ما يسرُّه يف عاقبه أمره 

  .من أيِّ شيء خلق ، وهو جواب االستفهام : ، استفهام ، أي } ِممَّ ُخِلَق { : وقوله تعاىل 
ِحجَاباً مَّْستُوراً { : ، كقوله تعاىل ] سيل مفعم : ه يف قوهلم كعكس[ فاعل مبعىن مفعول . } ِمن مَّآٍء َداِفقٍ { : قوله 

  .على وجه ]  ٤٥: اإلسراء [ } 
  .ذو دفق أو اندفاقٍ : على النسب ، أي » داِفق « : وقيل 

يدفقه ، فمنه دافق ، ومنه مدفوق انتهى : يصح أن يكون املاء دافقاً؛ ألن بعضه يدفق بعضاً ، أي : وقال ابُن عطية 
.  
  .الصَّبُّ ، ففعله متعدٍّ : الدَّفُق و

  .وكأنَّه فسر املعىن » َمْدفُوقٍ « : وقرأ زيد بن علي 
مدفوق ، كما قالوا : صببته فهو ماء دافق ، أي : دفُق املاء ، دفقت املاء ، أدفقُه دفقاً ، أي : الصبُّ : قال القرطيبُّ 

دفق اهللا : َدفق املاء ، ويقال : على ما مل يسم فاعله ، وال يقال  ُدفق املاء: مكتوم؛ ألنه من قولك : سرٌّ كامت ، أي : 
  .إذا دعى عليه باملوت : روحه 

  .أي مصبوب يف الرَّحمِ : » ماٍء دافقٍ « : قال الفرَّاء واألخفش 
، وهذا  َدارع ، وفَارِس ، ونَابِل ، أي ذو فَرسٍ وِدرعٍ وَنبلٍ: ، يقال » ِمن ماٍء ذي اْندفاقٍ « : وقال الزجاج 

  .مذهب سيبويه 
ماء الرجل وماء املرأة؛ ألن اإلنسان خملوق منهما ، لكن جعلهما : هو املندفق بشدة قوته ، وأراد ماءين : والدَّافق 

  .ماًء واحداً المتزاجهما 
  .لزج » دافق « : وقال ابن عباس 

َيخْرجُ « : الظَّهر وقرأ العامة :  الصلب ، أي هذا املاء من بني: ، أي } َيْخُرُج ِمن َبْينِ الصلب والترآئب { : قوله 
» الصُّلُبِ « : » مكة « وأهل :  -أيضاً  -وقرأ . مبنياً للمفعول : مبنياً للفاعل ، وابُن أيب عبلة وابن مقسم » 

  .بضم الصاد والالم 
  ]الرجز : [ بفتحها؛ ومنه قول العجَّاج : وقرأ اليماين 

ُصلْب ، وُصلٌُب ، وَصلٌَب ، وصَالب ، ومنه قوله « : وفيه أربع لغات ... [ املُؤَدمِ  ِفي َصلبٍ ِمثلِ الِعناِن -٥١٦٣



  ]املنسرح ] : [ 
  .. . . .ُتْنقَلُ من صَالَبٍ إىل رِحمٍ  -٥١٦٤

مجيع تريبة ، وهي موضع القالدة من عظام الصَّدر؛ ألن الولَد خملوق من مائهما؛ فماء الرجل يف صلبه ، : والترائب 
: [ ؛ وقال امرؤ القيس ]  ٢: اإلنسان [ } ِمن نُّطْفٍَة أَْمشَاجٍ { : املرأة يف ترائبها ، وهو معىن قوله تعاىل  وماء

  ]الطويل 
  َترَاِئُبها َمْصقُولةٌ كالسَّجَْنَجلِ... ُمْهفََهفةٌ َبْيضاُء غَْيُر ُمفاَضٍة  -٥١٦٥

  ]الكامل : [ وقال آخر 
  شَرٌِق بِِه اللّبَّاُت والنَّحُر... بَها والزَّْعفَرانُ على َتراِئ -٥١٦٦

  ]الوافر : [ وقال املثقب العبديُّ 
  كَلْوِن الَعاجِ لَْيسَ لَُه غُُضونُ... ومْن ذََهبٍ َيلوُح َعلى َتريبٍ  -٥١٦٧

  ]الرجز : [ وقال الشاعر 
  .بني ثدييها ما : الترائب : وعن ابن عباسٍ وعكرمة ... أْشَرَف ثَدَْياَها على التَّريبِ  -٥١٦٨

  .التراقي : التَّرائب : وقيل 
  .أضالع الرجل اليت أسفل الصلب : وقيل 

  .أن الترائب أربعة أضالع من مينة الصدر ، وأربعة أضالع من يسرة الصدر : وحكى الزجاُج 

  .أطراف املرء ، يداه ورجاله وعيناه ، وهو قول الضحاك : وعن ابن عبَّاسٍ 
  .قول معمر بن أيب حبيبة  عصارة القلب ، وهو: وقيل 

  .ويف هذه األقوال حتكم على اللغة : قال ابُن عطية 
  .هو اجليد : وقال سعيدُ بُن جبريٍ 

  .ما بني املنكبني والصدر : وقال جماهد 
  .واملشهور من كالم العرب أهنا عظام الصَّْدر والنَّْحر : وقال القرطيبُّ 

لرجل ، خيرج من صلبه العظم والعصب ، وماء املرأة اليت خيرج من ترائبها أن الولد خيلُق من ماء ا: جاء يف احلديث 
  .اللحم والدم 

ِمْن َبْينِ الصُّلبِ « : أنَّ ماء الرجل خيرج من الدِّماغ ، مث جيتمع يف األنثيني ، وهذا ال يعارض : حكى القرطيبُّ 
  .والترائب  ؛ ألنه إن نزل من الدِّماغ ، فإمنا ميرُّ بني الصلب»والتَّرائبِ 
  .خيرج من صلب الرجل وترائب املرأة : املعىن : قال قتادةُ 

  .من الصلب : أنَّ مثل هذا يأيت عن العرب ، فيكون معىن ما بني الصلب : وحكى الفراء 
واملعىن من صلب الرجل وترائب املرأة ، مث إنَّا نعلم أن النطفة من مجيع أجزاء البدن ، ولذلك يشبه الرجل والديه 

ثرياً ، وهذه احلكمة يف غسل مجيع اجلسد من خروج املين ، وأيضاً فاملكثر من اجلماع جيد وجعاً يف صلبه وظهره ، ك
  .وليس ذلك إال خللو صلبه عما كان حمتبساً من املاء 

ن بني للماء ، ومن جعله م» خيرج « من جعل املينَّ خيرج من بني صلب الرجل وترائبه ، فالضمري يف : قال املهدويُّ 
  .صلب الرجل وترائب املرأة ، فالضمري لإلنسان 

  .؛ ألنه معلوم أن ال خالق سواه سبحانه } ُخِلَق { : الضمري للخالق املدلول عليه بقوله تعاىل . } إِنَّهُ { : قوله 



  :، يف اهلاء وجهان } على َرْجِعِه { : قوله 
قول ابن عباس وقتادة واحلسن وعكرمة ، وهو اختيار  أنه ضمري اإلنسان أي على بعثه بعد موته ، وهو: أحدمها 

  .} َيْوَم تبلى السرآئر { : الطربي ، لقوله تعاىل 
  .يرجع املّين يف اإلْحليل أو الصلب : أنه ضمري املاء ، أي : والثاين 

  .قاله الضحاُك وجماهٌد ، واألول قول الضحاك أيضاً وعكرمة 
  .حكاه املهدوي . اإلنسان من الكَِبرِ إىل الشباب ، ومن الشباب إإىل الكرب وعن الضحاك أيضاً أن املعىن أنه رد [ 

  .إىل الصِّبا ومن الصِّبا إىل النُّطفة : ويف املاوردي والثعليب 
  .إنه على حبس ذلك املاء حىت خيرج لقادر : وقال ابن زيد 
ألن الكفار يسألون فيها الرجعة ، والرجع حيتمل أنه على أن يعيده إىل الدنيا بعثه إىل اآلخرة؛ : وقال املاوردي 

  ] .رددته : مصدر رجعت الشيء أي 
على القول بكون : فيه أوجه ، وقد رتبها أبو البقاِء على اخلالف يف الضمري ، فقال . } َيْوَم تبلى السرآئر { : قوله 

  :الضمري لإلنسان ، فيه أوجه 
  .» قادر « أنه معمول ل : أحدها 

لقادر » وكل هذه الفرق فرَّت من أن يكون العامل « :  -بعد أن حكى أوجهاً عن النحاة  -طية قال إالَّ أنَّ ابن ع
  .» ، لئالَّ يظهر من ذلك ختصيص القدرة يف ذلك اليوم وحدُه « 

» : ، وذلك أنه قال « لقادر » وإذا تؤمل املعىن وما يقتضيه فصيح كالم العرب جاز أن يكون العامل « : مث قال 
  .؛ ألنه إذا قدر على ذلك يف هذا الوقت كان يف غريه أقدر بطريق األوىل «ه على رجعهِ لقادٌر إنَّ

  .يرجعه يوم تبلى : أن يكون العامل مضمر على التبيني ، أي : الثاين 
  .انتهى ملخصاً » اذكر : اذكر ، فيكون مفعوالً به ، وعلى عوده على املاء يكون العامل فيه : تقديره : الثالث 

النافية وما بعد الفاء ال يعمل فيما » ما « ، وهو فاسد؛ ألن ما بعد » نَاِصرٍ « وجوَّز بعضهم أن يكون العامل فيه 
  .قبلهما 
وبعضهم . » إنَّ « وهو فاسٌد؛ ألنه قد فصل بني املصدر ومعموله بأجنيب ، وهو خرب » َرْجِعِه « العامل : وقيل 

  .يقتصره يف الظرف 
  ]الرجز : [ ختترب وتعرف؛ قال الراجز »  ُتبلَى« : قوله 

  فالَيوَم أْبلُوَك وتَْبَتِلينِي... قَْد كُْنَت قَْبلَ الَيْوم َتْزَدرينِي  -٥١٦٩
  .أعرفك وتعرفين : أي 

خترج من خمبآهتا وتظهر ، وهو كل ما استسّره اإلنسان من خري ، أو شر ، وأضمره من } تبلى السرآئر { : وقيل 
  . إميان ، أو كفر

: عرض األعمال ، ونشر الصحف ، أو املعىن : ما أسر يف القلوب ، واملراد هنا : والسرائُر : قال ابن اخلطيب 
  .اختبارها ، ومتييز احلسن منها من القبيح لترتيب الثواب والعقاب 

الِة ، والزَّكاِة والصِّيام ، الصَّ: َخلقُه على أْرَبع  -تَعالَى  -ائَْتَمَن اهللاُ « : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .ذكره املهدوي » َيْوَم الِقَياَمِة  -عزَّ وجلَّ  -والُغْسلِ ، وُهنَّ السَّراِئُر الَّيت َيختبُِرَها اهللاُ 
الصَّالةُ ، : األمَاَنةُ ثالثٌ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى املاورديُّ عن زيدٍ بن أسلم ، قال 



صلَّْيُت ، وملْ ُيَصلِّ ، واسْتأمَن اهللاُ : اْبَن آدَم على الصَّالِة ، فإن شاء قال  -تعاىل  -، واجلَنابةُ ، اسْتأَمَن اهللاُ  والصَّوُم
ال ُصْمُت ولَمْ َيُصْم واْسَتأمَن اُهللا تعاىل اْبن آدَم على اجلَنابِة فإنْ َشاَء قَ: [ تعاىل اْبَن آَدم على الصَّوم ، فإنْ َشاَء قَالَ 

  .» } َيْوَم تبلى السرآئر { : اغْتَسلت وملْ َيْغتِسلْ ، اقَْرأوا إن ِشئُْتم : ] 
  ] .الوضوء من السرائر ، والسرائر ما يف القلوب جيزي اهللا به العباد :  -رضي اهللا عنه  -وقال مالك [ 

انة ، والوضوء من األمانة ، والصالة يغفر للشهيد إالَّ األم:  -رضي اهللا عنه  -قال ابن مسعود : وقال ابن العريبِّ 
والزكاة من األمانة ، والوديعة من األمانة ، وأشد ذلك الوديعة ، متثل له على هيئتها يوم أخذها ، فريمى هبا يف قعر 

أخرجها ، فيتبعها ، فيجعلها يف عنقه ، وإذا أراد ان خيرج هبا زلت ، فيتبعها ، فيجعلها يف عنقه ، : جهنم ، فيقال له 
  .فهو كذلك دهر الداهرين 

  .من األمانة أن ائتمنت املرآة على فرجها : وقال أيب بن كعب 
مل أحْض وأنا حامل صدقت ما مل يأت ما يعرف فيه أهنا : احليضة واحلمل من األمانة ، إن قالت : وقال سفيان 

  .كاذبة 
منعٍة متنعه ، وال ناصرٍ ينصره عن ما نزل : من قوَّة ، أي  فما اإلنسان: ، أي } فََما لَُه ِمن قُوٍَّة َوالَ َناِصرٍ { : قوله 

  .به 
واتقوا َيْوماً الَّ َتجْزِي َنفٌْس َعن { : وميكن أن يتمسك هبذه اآلية على نفي الشفاعة ، لقوله تعاىل : قال ابن اخلطيب 

  .اآلية ]  ٤٨: البقرة [ } نَّفْسٍ َشْيئاً 
  .واجلواب ما تقدم 

إِنَُّهمْ ) ١٤(َوَما ُهَو بِالْهَْزلِ ) ١٣(إِنَُّه لَقَْولٌ فَْصلٌ ) ١٢(وَالْأَْرضِ ذَاتِ الصَّْدعِ ) ١١(الرَّْجعِ  َوالسََّماِء ذَاِت
  ) ١٧(فََمهِّلِ الْكَاِفرِيَن أَْمهِلُْهْم ُروَْيًدا ) ١٦(َوأَكِيُد كَْيًدا ) ١٥(َيكِيُدونَ كَْيًدا 

  .} والسمآء ذَاِت الرجع { : قوله 
  .مصدر ، مبعىن رجوع الشمس والقمر إليها ، والنجوم تطلع من ناحيته ، وتغيب يف أخرى : لرَّْجُع ا: قيل 

  ]السريع : [ املتنخِّل ، يصف سيفاً يشبهُه باملاء : املطر؛ قال : الرَّْجُع : وقيل 
  ما ثَاخَ يف ُمْحتفلٍ َيْختَِلي... أْبَيُض كالرَّْجعِ َرُسوٌب إذَا  -٥١٧٠

  ]بسيط ال: [ وقال 
  إالَّ السَّحَاُب وإالَّ األوُب والسَّبلُ... َربَّاُء َشمَّاُء ال َيأوِي لقُلَِّتَها  -٥١٧١

  .املطر نفسه ، وهذا قول الزجاج : وقال اخلليل 
يف أن الرجع ليس امساً موضوعاً للمطر » صريح « واعلم أن كالم الزجاج ، وسائر علماء اللغة : قال ابن اخلطيب 

  :جعاً جمازاً ، وحسن هذا اجملاز وجوه ، بل مسي ر
كأنه من ترجيع الصوت وهو إعادته ، ووصل احلروف به ، وكذا املطر ، لكونه يعود مرة : قال القفال : أحدها 

  .بعد أخرى مسِّي رجعاً 
  .أن العرب كانوا يزعمون أنَّ السَّحاب حيمل املاء من حبار األرض ، مث يرجعه إىل األرض : وثانيها 

  .نبات الربيع  -أيضاً  -رجع وال
  .ذات النفع : أي » ذَاِت الرَّْجعِ « : وقيل 



  .ذات املالئكة ، لرجوعهم فيها بأعمال العباد ، وهذا قسم : وقيل 
ثُمَّ { : تتصدع عن النبات ، والشجر ، والثمار ، واألهنار ، نظريه : قسٌم آخر ، أي } واألرض ذَاِت الصدع { 

  ] . ٢٦: عبس [ } اً َشقَقَْنا األرض َشقّ
  .واألرض ذات النبات الصادع لألرض : مبعىن الشق؛ ألنه يصدع األرض ، فتصدع به ، وكأنَّه قال : والصَّدُع 

  .األرض ذات الطريق اليت تصدعها املشاة : وقال جماهد 
  .ذات احلرث ألنه يصدعها : وقيل 
  .ذات األموات النصداعها للنشور : وقيل 
  ] . ٣١: األنبياء [ } َوَجَعلَْنا ِفيَها ِفَجاجاً سُُبالً { : الن بينهما شق وطريق نافذ لقوله تعاىل مها اجلب: وقيل 

واعلم أنَّه تعاىل ، كما جعل كيفية خلقه احليوان دليالً على معرفة املبدأ واملعاد ، ذكر يف هذا : قال ابن اخلطيب 
  .القسم كيفية خلقه النبات 

كاألم ، وكالمها من النعم » واألرض ذات الصدع « كاألب ، : أي } ذَاتِ الرجع  والسمآء{ : فقال تعاىل 
العظام؛ ألن نعم الدنيا موقوفة على ما ينزل من السماء متكرراً ، وعلى ما ينبت من األرض كذلك ، مث أردف هذا 

للقرآن ، » إنَّه « لقسم ، والضمري يف وهذا جواب ا. } إِنَُّه لَقَْولٌ فَْصلٌ { : القسم باملقسم عليه ، وهو قوله تعاىل 
  .إن القرآن يفصل بني احلق والباطل : أي 

ما أخربتكم به من قدريت على إحيائكم يوم تبلى سرائركم قول : يعود إىل الكالم املتقدم واملعىن : وقال القفالُ 
، وهو قطعها باحلكم  احلكم الذي ينفصل به احلق عن الباطل ، ومنه فصل اخلصومات: فصل ، وحق ، والفصل 

  .هذا قول فصل قاطع للشر والنزاع : ويقال [ اجلزم ، 
: ضد اجلد والتشمري يف األمر ، يقال : باللعب ، واهلزل : أي . } َوَما هَو باهلزل { : لقوله ] معناه جد : وقيل 

  .هزل يهزل 
  ]الطويل : [ قال الكميُت 

: أنَّ أعداء اهللا يكيدون كيداً ، أي : ، أي } إِنَُّهْم َيكِيُدونَ كَْيداً { : قوله ...  َتُجدُّ بَِنا ِفي كُلِّ َيومٍ وهتْزِلُ -٥١٧٢
  .ميكرون مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه مكراً 

  }إِنْ ِهَي إِالَّ َحيَاُتَنا الدنيا { : إلقاء الشبهات ، كقوهلم : الكَْيُد : قيل 

{ ]  ٥: ص [ } أََجَعلَ اآلهلة إهلا وَاِحداً { ]  ٧٨: يس [ } َوِهَي رَِميٌم َمن ُيحيِي العظام { ]  ٣٧: املؤمنون [ 
[ } فَهَِي متلى َعلَْيِه ُبكَْرةً وَأَصِيالً { ]  ٣١: الزخرف [ } لَْوالَ نُزِّلَ هذا القرآن على َرُجلٍ مَِّن القريتني َعِظيمٍ 

  ] . ٥: الفرقان 
  .اً ، او جمنوناً ، حاشاه من ذلك صلى اهللا عليه وسلم الطعن فيه بكونه ساحراً ، أو شاعر: وقيل 
  .اآلية ]  ٣٠: األنفال [ } َوإِذْ َيْمكُُر بَِك الذين كَفَُرواْ { : قصدهم قتله ، لقوله تعاىل : وقيل 

  .أجازيهم جزاء كيدهم : أي . } َوأَكِيُد كَْيداً { : وأما قوله 
  .من القتل ، واألسر » بدر  «هبم يوم  -تعاىل  -هو ما أوقع اهللا : وقيل 
  .استدراجهم من حيث ال يعلمون : وقيل 
كيد اهللا تعاىل ، بنصره وإعالء درجته صلى اهللا عليه وسلم تسمية ألحد املقتابلني باسم اآلخر ، كقوله تعاىل : وقيل 

  ]افر الو: [ ؛ وقول الشاعر ]  ٤٠: الشورى [ } َوَجَزآُء َسيِّئَةٍ َسيِّئَةٌ مِّثْلَُها { : 



  فَنجَهلَ فْوقَ َجْهلِ اجلَاِهلينَا... أالَ الَ ْجيهلَْن أَحٌد علْيَنا  -٥١٧٣
 ١٤٢: النساء [ } ُيخَاِدُعونَ اهللا َوُهَو َخاِدُعُهمْ { ]  ١٩: احلشر [ } َنُسواْ اهللا فَأَنَساُهْم أَنفَُسُهمْ { : وقوله تعاىل 

ع هبالكهم ، وال تستعجل ، وارض مبا تريده يف أمورهم ، مث نسخت ال تد: أي . } فََمهِّلِ الكافرين { : قوله ] . 
  ] . ٥: التوبة [ } فاقتلوا املشركني َحْيثُ َوَجدتُُّموُهْم { : بقوله تعاىل 

  .هذه قراءة العامة ، ملا كرر األمر توكيداً خالف بني اللفظني . } أَْمهِلُْهمْ { : قوله 
نزل وأنزل ، واإلمهال والتَّمهيل : كاألول ، ومهَّل وأْمَهل مبعىن مثل » هِّلُهْم َم« : وعن ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما 

الرِّفُق : االنتظار ، واملَْهل : املهلة واالستمهال : انتظرتك لتفعله ، واالسم : أمهلتك كذا ، أي : االنتظار ، يقال : 
مهالً : سكون وفتور ، ويقال : عتدل وانتصب ، واالمتهال ا: أتاه ، ومتهَّلَ متهيالً : أي : والتُّؤدةُ ، ومتهل يف أمره 

  .يا فالن ، اي رفقاً وسكوناً 
» رود « بل هو تصغري : مصدر مؤكد ملعىن العامل ، وهو تصغري إرواد على الترخيم ، وقيل . } ُروَْيداً { : قوله 

  .كذا قال أبو عبيد 
  ]البسيط : [ وأنشد 
يستعمل مصدراً بدالً من اللفظ : » رويداً « واعلم أن . على مهل : أي ... لى َرَوِد كَأنَُّه ثَِملٌ َيْمِشي ع -٥١٧٤

رويداً زيداً : ، وال يضاف أخرى ، حنو ]  ٤: حممد [ } فَضَْرَب الرقاب { : بفعله ، فيضاف تارة ، كقوله تعاىل 
سرياً رويداً ، : ، أي » ساروا رويداً « : متمهلني ، ونعت املصدر ، حنو : ساروا رويداً ، أي : ويقع حاالً ، جنو 

دون غريه » افعل « : أمهل؛ ألن الكاف إمنت تدخله إذا كان مبعىن » رويدك « مهالً ، وتفسري » رويداً « وتفسري 
« ، وإنَّما ُحرِّكت الدال اللتقاء الساكنني ، ونصب نصب املصادر ، وهو مصغَّر مأمور به؛ ألنه تصغري الترخيم من 

امساً للفعل ، وصفة ، وحاالً ، ومصدراً ، وقد تقدم : وله أربعة أوجه » أرود ، يرود « : وهو مصدر : » إرواد 
  .ذكرها 

  .قريباً : أي » رويداً « :  -رضي اهللا عنهما  -: قال ابن عباس 
  .قليالً : وقال قتادةُ 

  .ن حيث إن كل آت قريب إىل يوم القيامة ، وإمنا صغِّر ذلك م} أَْمهِلُْهْم رَُوْيداً { : وقيل 
  .إىل يوم يرد » أمهلهم رويداً « : وقيل 

{ َمْن قََرأ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثعليب عن أيب بن كعبٍ 
  .واهللا تعاىل أعلم » ٍت اعطاُه اُهللا تَعاىل ِمَن األْجرِ بَعدِد كُلِّ جنمٍ يف السَّماِء َعْشَر َحَسنا} والسمآء والطارق 

فََجَعلَُه غُثَاًء ) ٤(وَالَِّذي أَْخَرَج الَْمْرَعى ) ٣(َوالَِّذي قَدََّر فََهَدى ) ٢(الَِّذي َخلََق فََسوَّى ) ١(سَبِّحِ اْسَم رَبَِّك الْأَْعلَى 
  ) ٥(أَْحَوى 

: أن يقول عقيبه } سَبِّحِ اسم رَبَِّك األعلى { : يستحب للقارئ إذا قرأ . } سَبِّحِ اسم رَبَِّك األعلى { : قوله تعاىل 
معىن : كذا جاء يف احلديث ، وقال مجاعة من الصحابة والتابعني وقال ابُن عباسٍ والسديُّ » سبحان ريب األعلى « 
  .عظِّم ربك األعلى ، واالسم صلة ، قصد هبا تعظيم املسمى : أي » سبح اسم ربك األعلى « 

  ]الطويل : [ كقول لبيد 
  .. . .إلَى احلَْولِ ثُمَّ اْسُم السَّالمِ َعلْيكَُما  -٥١٧٥



نزه اسم ربك األعلى على أن : نزه ربك عن السوء ، وعما يقوله امللحدون ، وذكره الطربي أن املعىن : وقيل [ 
  .تسمي به أحداً سواه 

ه ، وجعلوا االسم مبعىن التسمية نزه تسمية ربك وذكرك إياه أن تذكره إال وأنت خاشع معظّم لذكر: املعىن : وقيل 
. [  

نزهه عن كل ما ال يليق به يف ذاته ، ويف صفاته ، ويف : أي } سَبِّحِ اسم َربِّكَ األعلى { معىن : قال ابن اخلطيب 
  .أفعاله ، ويف أمسائه ، ويف أحكامه 

  .أمَّا يف ذاته ، فأن تعتقد أهنا ليست من اجلواهر واألعراض 
  .تعتقد أهنا ليست حمدثة وال متناهية وال ناقصة  وأما يف صفاته ، فأن

  .وأمَّا يف أفعاله ، فأن تعتقد أنه سبحانه مالك مطلق ال اعتراض ألحد عليه يف أمر من األمور 
هو أن تعتقد أن كل ما فعله صواب حسن ، وأنه سبحانه ال يفعل القبيح ، وال يرضى به ، وأما يف : وقالت املعتزلة 

إالَّ باألمساء اليت ال توهم نقصاً بوجه من الوجوه ، سواء ورد اإلذن فيها  -سبحانه وتعاىل  -تذكره  فأن ال: أمسائه 
  .أو مل يرد 

فهو أن تعلم أن ما كلفنا به ليس لنفعٍ يعود إليه ، بل حملض املالكية على قولنا ، او لرعاية مصاحل : وأمَّا يف أحكامه 
  .العباد على قول املعتزلة 

  استدل باآلية على أن االسم نفس املسمىفصل فيمن 
  .ُتمسِّك هبذه اآلية يف أن االسم نفس املسمى : قال ابن اخلطيب 

إن كان االسم عبارة عن : اخلوض يف هذه املسألة ال ميكن إال بعد الكشف عن حمل النزاع ، فنقول : وأقول 
فكيف ميكن االستدالل على ما علم اللفظ؛ واملسمى عبارة عن الذات ، فليس االسم املسمى بالضرورة ، 

بالضرورة؟ نعم هنا نكتة ، وهي أن االسم هو اللفظ الدَّال على معىن يف نفسه من غري زمن ، واالسم كذلك ، 
: فيكون امساً لنفسه ، فاالسم هنا نفس املسمى ، فعلى هذا َيرُِد من أطلق ذلك؛ ألن احلكم بالتعميم خطأ ، واملراد 

سبح اسم « سبحان اهللا وسبحان اسم ربنا ، فمعىن : سم نفس املسمى هو أن أحداً ال يقول الذي يدل على أن اال
  .سبح ربك ، والربُّ أيضاً اسم ، فلو كان غري املسمى مل جيز أن يقع التسبيح عليه » ربك 

سبح املسمى ، : اد وهذا االستدالل ضعيف ، ملا بيَّنا أنه ميكن أن يكون وارداً بتسبيح االسم ، وميكن أن يكون املر
  :سبح باسم ربك ، كما قال تعاىل : وذكر االسم صلة فيه ، ويكون املراد 

  .سبح بذكر أمسائه : ، ويكون املعىن ]  ٧٤: الواقعة [ } فَسَبِّْح باسم َربَِّك العظيم { 
  فصل يف تفسري اآلية

سُبحانَ رّيب « : وهو أن يقول : قال صلِّ بأمر ربك األعلى :  -رضي اهللا عنه  -روى أبو صاحلٍ عن ابن عباس 
وابن عباسٍ ، وابن عمر وابن الزبريِ ، وأيب موسى ، وعبد اهللا بن  -رضي اهللا عنه  -وروي عن علّي » األْعلَى 
وامتثاالً ألمره » ُسْبَحانَ رَبَِّي األْعلَى « : كانوا إذا افتتحوا قراءة هذه السورة ، قالوا  -رضي اهللا عنهم  -مسعود 

  .ابتدائها ، فيختار االقتداء هبم يف قراءهتم ، ال أن سبحان رّيب األعلى من القرآن ، كما قاله بعض أهل الزَّْيغ  يف
  .» سُْبَحانَ َربِّيَ األْعلَى « : إنَّها يف قراءة أّيب : وقيل 

يف  -اهللا عنه  رضي -قرأ علي بن أيب طالب : وروى ابن األنباري بإسناده إىل عيسى بن عمر عن أبيِه ، قال 
يا أمري : سبحان ريب األعلى ، فلما انقضت الصالة ، قيل له : ، مث قال » سَبِّح اْسَم َربِّك األْعلَى « : الصالة 



  .ال ، إمنا أمرنا بشيء فقلته : سبحان ريب األعلى ، قال : ما هو؟ قالوا : املؤمنني ، أتزيد هذا يف القرآن؟ قال 
» : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } سَبِّحِ اسم رَبَِّك األعلى { ملا نزلت « : ، قال  وعن عقىب بن عامرٍ اجلهينِّ

  .« اْجَعلُوَها يف ُسجوِدكُْم 
  .« سبحان اسم ريب األعلى : هذا كله يدل على أن االسم هو املسمى؛ ألهنم مل يقولوا » : قال القرطيبُّ 

  ]الكامل : [ رير ارفع صوتك بذكر ربك؛ قال ج: معناه : وقيل 
  َسبحَ احلَجيُج وكبَُّروا َتكْبِريَا... قََبَح اإللُه وُجوَه َتْغلَب كُلََّما  -٥٢٧٦

» ، إال أن هذا مينع أن يكون « اسم » ، ونصبه صفة ل « ربك » ل « صفة » : جيوز جره : « األعلى » : قوله 
و مقطوعاً لئال يلزم الفصل بني الصفة واملوصوف ، أ« اسم » ، بل يتعني جعله نعتاً ل « ربك » صفة ل « الذي 

« هند » بني « العاقل » جاءين غالُم هنٍد العاقلُ احلسنة ، فيفصل ب : بصفة غريه؛ إذ يصري التركيب ، مثل قولك 
  .وتقدم الكالم يف إضافة االسم إىل املسمى . وبني صفتها 

  .} الذي َخلََق فسوى { : قوله 
أن يريد النَّاس خاصة ، وحيتمل أن يريد احليوان ، وحيتمل أن يريد كل شيء خلقه اهللا  حيتمل: قال ابن اخلطيب 

  :تعاىل ، فمن محله على اإلنسان ذكر للتسوية وجوهاً 
]  ٤: التني [ } لَقَْد َخلَقَْنا اإلنسان يف أَْحَسنِ َتقْوِميٍ { : اعتدال قامته ، وحسن خلقته على ما قال تعاىل : أحدها 
  ] . ١٤: املؤمنون [ } فََتبَاَرَك اهللا أَْحَسُن اخلالقني { : لى نفسه بسبب خلقه إياه بقوله تعاىل وأثىن ع
أن كل حيوان مستعد لنوعٍ واحٍد من األعمال فقط ، وأما اإلنسان ، فإنه خلقه حبيثُ ميكنه أن يأيت جبميع : وثانيها 

  .األعمال بواسطة اآلالت 

  .للتكليف ، والقيام بأداء العبادات  هيأه -تعاىل  -أنه : وثالثها 
أنه : خلق يف أصالب اآلباء ، وسوَّى يف أرحام األمهات ، ومن محله على مجيع احليوانات ، فمعناه : قال بعضهم 

أعطى كلَّ حيوان ما حيتاج إليه من آالٍت ، وأعضاء ، ومن محله على مجيع املخلوقات كان املراد من التسوية هو أنه 
قادر على كل املمكنات ، علم جبميع املعلومات ، خيلق ما أراد على وفق إرادته موصوفاً باإلحكام  -تعاىل  -

  .واإلتقان ، مربأ عن النقص واالضطراب 
بتخفيف الدال ، » قدر « : والسلميُّ  -رضي اهللا عنه  -؛ قرأ الكسائيُّ وعليٌّ } والذي قَدََّر فهدى { : قوله 

  .بالتشديد : والباقون 
  .قدر كل شيء مبقدار معلوم : ملعىن وا

انه تعاىل خلق كل شيء ، فسوى ، وملك ما خلق ، أي : ملك فهدى ، وتأويله : معناه : ومن خفف ، قال القفَّال 
  .تصرف فيه كيف شاء وأراد هذا هو امللك ، فهداه ملنافعه ومصاحله 

]  ٢٣: املرسالت [ } فَقََدْرَنا فَنِْعمَ القادرون {  :إهنما لغتان مبعىن واحٍد ، وعليه قوله تعاىل : ومنهم من قال 
  .بالتشديد والتخفيف ، وقد تقدم 

  فصل يف معىن اآلية
هدى اإلنسان للسعادة والشقاوة ، وهدى : قدَّر الشقاوة والسعادة ، وهدى للرشد والضاللة ، وعنه : قال جماهٌد 

  .األنعام ملراعيها 
  .وهداهم ملعاشهم وإن كانوا أناساً ، وملراعيهم إن كانوا وحوشاً قدَّر أقواهتم وأرزاقهم ، : وقيل 



عرف خلقه كيف يأيت الذكُر األنثى ، كما : » فَهَدى « : وعن ابن عبَّاسٍ والسديِّ ومقاتلٍ والكليبِّ يف قوله تعاىل 
  .الذكر لألنثى : ، أي ]  ٥٠: طه [ } أعطى كُلَّ َشيٍء َخلْقَُه ثُمَّ هدى { : » طه « قال تعاىل يف سورة 

  .جعل لكل دابَّة ما يصلحها ، وهداها له : وقال عطاء 
إن األفعى : قّدر لكل حيواٍن ما يصلحه ، فهداُه إليه ، وعرفه وجه االنتفاع به ، يقال : أي » قدَّر فََهدى « : وقيل 

ازيانج الغض ، يرد إليها بصرها ، إذا أتت عليها ألُف سنة عميت ، وقد أهلمها اهللا تعاىل ، أن مسح العينني بورق الر
فرمبا كانت يف بريَّة بينها وبني الريف مسرية أيام ، فتطوى تلك املسافة على طوهلا ، وعماها ، حىت هتجم يف بعض 

  .البساتني على شجرة الرَّازيانج ، ال ختطئها ، فتحك هبا عينها ، فترجع باصرة بإذن اهللا تعاىل 
احله من أغذيته وأدويته ، وأمور دنياه ودينه وإهلامات البهائم والطيور ، وهوام وهدايات اإلنسان إىل أن مص[ 

  ] .األرض باب ثابت واسع ، فسبحان ريب األعلى 
  .قدَّر مدة اجلنني يف الرحم ، مث هداه إىل اخلروج من الرحم : وقال السديُّ 
: النحل [ } سََرابِيلَ تَِقيكُُم احلر { : كقوله وأضل ، فاكتفى بذكر أحدمها ، : أي » قدَّى فَهدى « : وقال الفراء 

الشورى [ } وَإِنَّكَ لتهدي إىل ِصرَاٍط مُّْسَتقِيمٍ { : إىل اإلميان كقوله تعاىل » َدَعا « ، وحيتمل أن يكون مبعىن ]  ٨١
  ] .أي لتدعو وقد دعا الكل إىل اإلميان ]  ٥٢: 

  .حيده وكونه عاملاً قادراً دلَّهم بأفعاله على تو: أي » فََهَدى « : وقيل 
  .واعلم أن االستدالل باخللق وباهلدى ، هي معتمد األنبياء 

  }الذي َخلَقَنِي فَُهَو يَْهِدينِ { :  -عليه الصالة والسالم  -قال إبراهيم 

  ] . ٧٨: الشعراء [ 
، ]  ٥٠: طه [ } قَُه ثُمَّ هدى رَبَُّنا الذي أعطى كُلَّ َشيٍء َخلْ{ : لفرعون  -عليه الصالة والسالم  -وقال موسى 

  .وقال هنا ذلك ، وإمنا خصت هذه الطريقة لوضوحها وكثرة عجائبها 
النبات ، ملا ذكر سبحانه ما خيتص بالناس ، أتبعه مبا خيتص بسائر احليوان : ، أي } والذي أَخَْرَج املرعى { : قوله 

ما خترجه األرض من : اليت عبدهتا الكفرةُ ، واملرعى  هو القادر على إنبات العشب ، ال كألصنام: من النعم ، أي 
  .النبات ، والثمار ، والزروع ، واحلشيش 

  .الكأل األخضر : » املرعى « : قال ابُن عبَّاسٍ 
  .وإما حال : إما مفعول ثاٍن : » غثاء « . } فََجَعلَُه غُثَآًء أحوى { : قوله 

وهو الصحيح ، ما يغترفه السيل على جوانب الوادي من النبات وحنوه؛  -بتشديد الثاء وختفيفها  -: » والغُثَّاء « 
  ]الطويل : [ قال امرؤ القيس 

  ِمن السَّْيلِ واألغْثَاِء فلكةُ ِمْغَزلِ... كَأنَّ طَميَّاِت املُجيِمرِ غُدَوةً  -٥١٧٧
  .» أفعال  «على » فعاالً « على اجلمع ، وفيه غرابة من حيث مجع » واألغثاء « : ورواه الفراء 

  :فيه وجهان . } أحوى { : قوله تعاىل 
  .» غثاء « أنه نعت ل : أظهرمها 
  .أنه حال من املرعى : والثاين 

  .ان األصل أخرج املرعى أحوى ، فجعله غثاء : ، يعين » فقدَّم بعض الصلة « : قال أبو البقاء 
  .وال يسمى هذا تقدمياً لبعض الصلة : قال شهاُب الدِّين 



  ]البسيط : [ من احلُوَّة ، وهي سواٌد يضرب إىل اخلُْضَرة؛ قال ذو الرُّمَّة » أفعل « : َوى واألْح
  وِفي اللِّثاِت ويف أْنيَابَِها َشَنُب... ملَْياُء ِفي َشفتْيَها ُحوَّةٌ لََعٌس  -٥١٧٨

  .وقد استدلَّ بعض النحاة على وجود بدل الغلط هبذا البيت 
  ]الطويل : [ الظيب؛ ألن يف ظهره خطَّني؛ قال « األْحَوى خضرة عليها سواد ، و: وقيل 
  ُمظَاِهرُ ِسْمطَْي لُؤلؤٍ وزََبْرَجِد... وِفي احليِّ أحَْوى َينفُض املَْرَد َشاِدنٌ  -٥١٧٩
ويف » : أْحَمر وَحمْراء وُحْمر ، قال القرطيبُّ : حنو « ُحوٌّ » رجل أحَْوى ، وامرأة حوَّاُء ، ومجعهما : ويقال 

إذا خالط : رجل أْحَوى وامرأة حوَّاء وقد حويُت ، وبعري أْحَوى : محرة الشفة ، يقال : واحلُوَّةُ » : « لصِّحاح ا
  .« أَسْيود : أَحْيوٍ يف لغة من قال : وتصغري أحَْوى : خضرته سواد وصُفَْرة ، قال 

أنه صار كذلك بعد : دنيا بعد نضارهتا ، واملعىن هذا مثلٌ ضربه اهللا تعاىل للكُفَّار لذهاب ال: قال عبد الرمحن بن زيٍد 
  .خضرته 

  .فجعله أسود من احتراقه وقدمه ، والرطب إذا يبس اسود : وقال أبو عبيدة 

  ) ٨(وَُنَيسُِّرَك ِللُْيسَْرى ) ٧(إِلَّا َما َشاَء اللَُّه إِنَُّه َيعْلَُم الَْجْهَر َوَما َيخْفَى ) ٦(َسُنقْرِئَُك فَلَا َتْنَسى 

نؤهلك للقراءة فال : سنجعلك قارئاً ، أي : أي : « َسُنقْرِئَُك » : ، قال الواحدي } َسنُقْرِئَُك فَالَ تنسى { « وله ق
أن نبيه صلى اهللا عليه وسلم ال  -تعاىل  -جنعلك قارئاً للقرآن فتحفظه ، فهو نفي ، أخرب اهللا : تنسى ما تقرأه ، أي 

  .ينسى 
  ] .وقد تقدم حنو من هذا يف سورة يوسف وطه [ هني واأللف لإلشباع : وقيل 

النهي عن تعاطي أسباب : ومنع مكيٌّ أن يكون هنياً؛ ألنه ال ينهى عما ليس باختياره ، وهذا غري الزم ، إذ املعىن 
ال  -عليه الصالة والسالم  -هذا بشري من اهللا تعاىل ، بشره تعاىل بأن جربيل : وقيل : النسيان ، وهو الشائع 

  .غ من آخر الوحي ، حني يتكلم هو بأوله ملخافة النسيان ، فنزلت هذه اآلية؛ فال تنسى بعد ذلك شيئاً يفر
  :فيه أوجه } إِالَّ َما َشآَء اهللا { : قوله 

أنَُّه كَانَ » : إال ما شاء اهللا أن ينسيكه ، فإنك تنساه ، واملراد رفع تالوته ، ويف احلديث : أنه مفرَّغ ، أي : أحدها 
  ] . ١٠٦: البقرة [ } َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو نُنِسَها { : ، لقوله تعاىل « صبُح ِفَيْنَسى اآليَاِت ُي

  .إن املعىن بذلك النُّْدرة والقلَّة : وقيل 
يشترط أن ال يكون ذلك القليل من الواجبات بل من اآلداب والسنن ، فإنَّه لو نسي من : قال ابن اخلطيب 
يتذكره أدى ذلك إىل اخللل يف الشرع ، وهو غري جائز ، كما ورد أنه صلى اهللا عليه وسلم أسقط  الواجبات ، فلم

  .َنِسيتُها : آية يف صالته ، فحسب أيبٌّ أهنا ُنسخْت ، فسأله ، فقال صلى اهللا عليه وسلم 
ا أملك إال ما شاء اهللا أنت سهيمي فيم: والغرض نفي النسيان رأساً ، كما يقول الرجل لصاحبه : وقال الزخمشريُّ 

  .انتهى » ، ومل يقصد أستثين شيئاً ، وهواستعمال القلة يف معىن النفي 
  .وهذا القول سبقه إليه الفراء ومكي 

  .هذا االستثناء صلة يف الكالم على سنة اهللا تعاىل ، وليس شىي أبيح استثناؤه : قال الفراء ، ومجاعة معه 
« ال » أن يكون يف كالم اهللا تعاىل ، وال يف كالم فصيح ، وكذلك القول بأن وهذا ال ينبغي « : قال أبو حيان 

  .انتهى » للنفي ، واأللف فاصلة 



مل يقصده القائل بكونه زائداً حمضاً ، بل املعىن الذي ذكره ، وهو املبالغة يف نفي النسيان : وهذا الذي قاله أبو حيان 
  .، أو النهي عنه 

ىن ذلك إال ما شاء اهللا ، وليس يشاء اهللا أن تنسى منه شيئاً ، فهو مبنزلة قوله تعاىل ، يف مع: وقيل « : وقال مكيٌّ 
،  ١٠٧: هود [ } َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السماوات واألرض إِالَّ َما َشآَء َربُّكَ { : يف املوضعني « هود » سورة 
  .» شيئته هلم باخللود وليس يشاء جلَّ ذكره ترك شيء من اخللود ، لتقدم م]  ١٠٨

  .فلم ينس بعد نزول هذه اآلية حىت مات صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنهما  -وروي عن ابن عبَّاس 

  .نقله مكي ] .  ٥: األعلى [ } فََجَعلَُه غُثَآًء أحوى { : هو استثناء من قوله تعاىل : وقيل 
  .، فإنه ال يضري ذلك ما شاء اهللا أن يناله بنو آدم ، والبهائم : واملعىن 

  .وهذا ينبغي أالَّ جيوز ألبتَّة : قال شهاُب الدين 
إال ما شاء اهللا أن ينسى ، مث يذكر بعد ذلك ، فإذا قد ينسى ، ولكنه يتذكر وال ينسى : قيل « : قال القرطيبُّ 
  .» نسياناً كلياً 

  .اء نوع من النسخ وقيل هذا النسيان مبعىن النسخ إال ما شاء اهللا ينسخه ، واالستثن[ 
يعصمك من أن تترك العمل إال ما شاء اهللا أن تتركه لنسخه إياه ، فهذا يف نسخ : النسيان مبعىن الترك أي : وقيل 

ال : العمل ، واألول يف نسخ القراءة ، وال للنفي ال للنهي وقيل للنهي ، وإمنا أثبتت الياء لرؤوس اآلي ، واملعىن 
ه إال ما شاء اهللا أن ينسيكه برفع تالوته للمصلحة ، واألوَّل هواملختار؛ ألن االستثناء من تغفل قراءته وتكراره فتنسا

  .النهي ال يكاد يكون إال مؤقتاً معلوماً 
  .وأيضاً فإن الياء مثبتة يف مجيع املصاحف وعليها القراءات 

  ] .إال ما شاء اهللا أن يؤخر إنزاله : معناه : وقيل 
  رآنفصل يف كيفية تعليم الق

  :ذكر يف كيفية هذا التعليم واإلقراء وجوهاً 
  .سيقرأ عليك القرآن مراٍت ، حىت حتفظه حفظاً ال تنساه  -عليه الصالة والسالم  -أن جربيل : األول 
  .أنَّا نشرحُ صدرك ونقوي خاطرك حىت حتفظه باملرة الواحدة حفظاً ال تنساه : وثانيها 
واظب على ذلك ، : هللا عليه وسلم يف أول السورة بالتسبيح ، فكأنه تعاىل قال أنه تعاىل ملا أمره صلى ا: وثالثها 

وُدْم عليه ، فإنَّا سنقرئك القرآن اجلامع لعلوم األوَّلني ، واآلخرين ، ويكون فيه ذكرك ، وذكر قومك ، وجتمعه يف 
  .قلبك 

  .وهوالعمل به } َونَُيسُِّرَك لليسرى { 
  فصل يف الداللة على املعجزة

  :ه اآلية تدل على املعجزة من وجهني هذ
أنه صلى اهللا عليه وسلم كان َرُجالً أميا ، فحفظه هذا الكتاب املطول من غري دراسة ، وال تكرار ، وال : األول 

  .كتابة ، خارقة للعادة 
  . أنه إخبار عن الوقوع يف املستقبل ، وقد وقع ، فكان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً: والثاين 

  فصل يف املراد باآلية
  :أمور } إِالَّ َما َشآَء اهللا { : املراد بقوله تعاىل : قال بعضهم 



 ٢٣: الكهف [ } َوالَ َتقْولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذلك غَداً إِالَّ أَن َيَشآَء اهللا { : التربك هبذه الكلمة لقوله تعاىل : أوهلا 
عامل جبميع املعلومات ، مث بعواقب األمور على التفصيل ، ومع ذلك ال أخرب عن إين : ، فكأنه تعاىل يقول ]  ٢٤، 

وقوع شيء يف املستقبل إال مع هذه الكلمة ، فأنت وأمتك يا حممد أوىل هبا ، وهذا بناء على أن االستثناء غري 
  .والكليب وغريمها حاصل يف احلقيقة ، وأنه صلى اهللا عليه وسلم مل ينس ذلك شيئاً ، كما قاله ابن عبَّاس 

إنه تعاىل ما شاء أن ينسى حممداً صلى اهللا عليه وسلم شيئاً إال أنَّ املقصود من ذكر هذا : قال الفراء : وثانيها 
  :االستثناء بيان أنه تعاىل لو أراد أن يصري ناسياً كذلك لقدر عليه ، كقوله تعاىل 

، مث إنا نقطع أنه تعاىل ما شاء ذلك ، ونظريه قوله ]  ٨٦: اإلسراء [ } لَْيكَ َولَِئن شِئَْنا لََنذَْهَبنَّ بالذي أَْوحَْيَنا إِ{ 
مع أنه صلى اهللا عليه وسلم ما أشرك ألبتَّة ففائدة هذا ]  ٦: الزمر [ } لَِئْن أَْشَركْتَ لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك { : تعاىل 

  .نِّسيان من فضل اهللا ، وإحسانه ، ال من قوته االستثناء أن اهللا تعاىل ، بعرفه قدرته ، حىت يعلم أنَّ عدم ال
أن اهللا تعاىل ملا ذكر هذا االستثناء جوَّز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كل ما ينزل عليه من الوحي ، : وثالثها 

ن ذكر أن يكون ذلك هو املستثىن ، فال جرم كان يبالغ يف التثبُّت ، والتحفُّظ يف مجيع املواضع ، وكان املقصود م
  .هذا االستثناء بقاءه صلى اهللا عليه وسلم عى التيقُّظ يف مجيع األحوال 

  .من السّر » َوَما َيخْفَى « هو اإلعالن من القول والعمل ، : اجلَْهُر } إِنَُّه َيعْلَُم اجلهر َوَما خيفى { : قوله 
  .ما يف قلبك ونفسك  -رضي اهللا عنهما  -عن ابن عباس 

  .يعلم إعالن الصدقة وإخفاءها :  وقال حممد بن حامتٍ
  .هو ما نسخ يف صدرك » وَما َيخْفَى « اجلهر ما حفظته من القرآن يف صدرك ، : وقيل 

  »ما « فصل يف الكالم على 
امسية ، وال جيوز أن تكون مصدرية ، لئال يلزم خلو الفعل من فاعل ، ولوال ذلك لكان املصدرية أحسن » ما « 

  .مصدر صريح  ليعطف مصدر مؤول على
، فهو داخل يف حيز التنفيس ، وما بينهما من » سُنقْرِئَُك فال تَْنَسى « عطف على : } َونَُيسُِّرَك لليسرى { : قوله 

  .اجلملة اعتراض 
سنقرئك فال تنسى ، ونوفقك للطريقة اليت هي : هي الطَّريقة اليسرى ، وهي أعمال اخلري ، والتقدير : واليسرى 

  .يعين يف حفظ القرآن أسهل وأيسر ، 
اليسرى اجلنة أي نيسرك للعمل املؤدي إىل اجلنة وقيل هنّون عليك الوحي حىت حتفظه وتعمل به : قال ابن مسعود [ 

املعهود يف الكالم أن : فإن قيل : ] وقيل نوفقك للشريعة لليسرى وهي احلنيفية السهلة السمحة ، قال الضحاك 
  .يسر فالن لألمر : قال يسر األمر لفالن ، وال ي: يقال 

، فكذا هي اختيار الرسول صلى اهللا عليه » والليل « فاجلواب أن هذه العبارة كأهنا اختيار القرآن هنا ويف سورة 
وهي أن الفاعل ال يترجح عند الفعل عن الترك ، : ، وفيه لطيفة » اعَملُوا فكُلٌّ ميسٌَّر ملَا ُخلَق لُه « : وسلم يف قوله 
وإالَّ ملرجح ، وعند ذلك املرجح جيب الفعل ، فالفاعل إذن ميسر للفعل ، إالَّ أن الفعل ميسر للفاعل وال عكسه ، 

  .» التيسري « ، فذلك الرجحان هو املسمى ب 

) ١٢(لنَّارَ الْكُْبَرى الَِّذي َيصْلَى ا) ١١(َويََتجَنَُّبَها الْأَْشقَى ) ١٠(َسَيذَّكَُّر َمْن َيْخَشى ) ٩(فَذَكِّْر إِنْ َنفََعِت الذِّكَْرى 
  ) ١٥(َوذَكََر اْسَم َربِِّه فََصلَّى ) ١٤(قَدْ أَفْلََح َمْن َتَزكَّى ) ١٣(ثُمَّ لَا َيُموُت ِفيَها َولَا َيْحَيى 



املوعظة ، و : أي } إِن نَّفََعِت الذكرى { فعظ قومك يا حممد بالقرآن : أي . } فَذَكِّْر إِن نَّفََعِت الذكرى { : قوله 
  ]الوافر : [ شرطية ، وفيه استبعاد لتذكرهم؛ ومنه قوله » إن  «

  ولِكْن ال حَياةَ ِلَمْن ُتَناِدي... لَقْد أْسمْعتَ لْو َنادْيَت َحيا  -٥١٨٠
ا إذ: أي ]  ١٣٩: آل عمران [ } وَأَنُْتُم اَألْعلَْونَ إِنْ كُنُْتْم مُّْؤِمنَِني { : كقوله » إذا « : مبعىن » إن « : وقيل 

  .كنتم مؤمنني 
  .ذكره ابن خالويه وهو بعيد » قد « : هي مبعىن : وقيل 
النحل [ } َسرَابِيلَ َتِقيكُُم احلر { : إن نفعت الذكرى ، وإن مل تنفع ، كقوله : بعده شيء حمذوف ، تقديره : وقيل 

  .، قاله الفراء والنحاس واجلرجاين والزهراوي ]  ٨١: 
  .عياهنم إنه خمصوصٌ يف قوم بأ: وقيل 
الشرط؛ : ال مبعىن » ما « : مبعىن » إن « فذكر ما نفعت الذِّكرى ، فتكون : أي » ما « : مبعىن » إن « : وقيل 

  .قاله ابن شجرة . ألن الذكرى نافعة بكل حال 
  فصل يف فائدة هذا الشرط

إن نفعت الذكرى ، أو مل إنه صلى اهللا كان مبعوثاً إىل الكل ، فيجب عليه تذكريهم سواء : قال ابُن اخلطيب 
: إمَّا أن يكون املراد : واجلواب من وجوه } إِن نَّفََعِت الذكرى { : تنفعهم ، فما فائدة هذا الشرط ، وهو قوله 

على الشيء » إن « واملعلق ب : التنبيه على أشرف احلالني ، وهو وجود النفع الذي ألجله شرعت الذكرى ، قال 
واشكروا { : د عدم ذلك الشيء ، ويدل عليه آيات منها هذه اآلية ، ومنها قوله تعاىل ال يلزُم أن يكون عدماً عن
فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن تَقُْصرُواْ ِمَن الصالة { : ، ومنها قوله تعاىل ]  ١٧٢: البقرة [ } للَِّه إِن كُْنُتْم إِيَّاُه تَْعُبُدونَ 

فَالَ ُجنَاَح َعلَْيهَِمآ أَن { : القصر جائز عند اخلوف وعدمه ، ومنها قوله تعاىل  ، فإن]  ١٠١: النساء [ } إِنْ ِخفُْتمْ 
، واملراجعة جائزة بدون هذا الظنِّ ، وإن ]  ٢٣٠: البقرة [ } َيَترَاجََعآ إِن ظَنَّآ أَن ُيِقيَما ُحُدوَد اهللا َوِتلْكَ ُحُدودُ اهللا 
تعقل ، وهو تنبيه للنيب صلى اهللا عليه وسلم على أهنم : ، ومنها  كان كذلك ، فهذا الشرط فيه فوائد منها ما تقدم

  .ال تنفعهم الذكرى ، أو يكون هذا يف تكرير الدعوة ، فأما الدعاء األول فعام 
عامل بعواقب األمور مبن يؤمن ، ومن ال يؤمن ، والتعليق بالشرط ، إمنا حيسن يف حق من  -تعاىل  -اهللا : فإن قيل 

  .ليس بعامل 
أن أمر البعثة والدعوة شيء ، وعلمه تعاىل باملغيبات ، وعواقب األمور غريه ، وال ميكن بناء أحدمها على : جلواب فا

[ } فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّيِّناً لََّعلَُّه يََتذَكَُّر أَْو خيشى { :  -عليهما الصالة والسالم  -اآلخر ، كقوله تعاىل ملوسى وهارون 
  .اىل عامل بأنه ال يتذكر وال خيشى ، وهو تع]  ٤٤: طه 

  .التذكري املأمور به ، هل هو مضبوط بعدد أو ال؟ وكيف يكون اخلروج عن عهدة التذكري؟ : فإن قيل 
  .واجلواب أن املعترب يف التذكري والتكرير هو العرف 

نزلت يف ابن أم مكتوم  - عنهما رضي اهللا -قال ابن عباس . يتّقي اهللا وخيافه : ، أي } سََيذَّكَُّر َمن خيشى { : قوله 
.  

وقد يذكره من يرجوه إال أنَّ تذكرة اخلاشي أبلغ من تذكرة الراجي؛ : يف عثمان بن عفان قال املاوردي : وقيل 
َعمِّْم أْنَت التذكري والوعظ وإن كان الوعظ إمنا ينفع من خيشى ، ولكن : فلذلك علقها باخلشية والرجاء قيل املعىن 

  .حكاه القشريي ، ولذلك علقها باخلشية دون الرجاء ، وإن تعلَّقت باخلشية والرجاء . ب الدعاء حيصل لك ثوا



  .التذكري إمنا يكون بشيء قد علم ، وهؤالء مل يزالوا كفاراً معاندين؟ : فإن قيل 
ي بالتذكري ، أن ذلك لظهوره وقوة دليله ، كأنه معلوم ، لكنه يزول بسبب التقليد والعناد ، فلذلك مس: فاجلواب 

من اهللا تعاىل واجب ، كقوله » سوف « ، و » سوف « : حيتمل أن تكون مبعىن » سيذكر « : والسني يف قوله 
أن من خشي ، فإنه يتذكر وإن كان : ، وحيتمل أن يكون املعىن ]  ٦: األعلى [ } َسنُقْرِئَُك فَالَ تنسى { : تعاىل 

  .ر بعد حني مبا يستعمله من التذكري والنَّظ
الشقي يف علم اهللا تعاىل ، ملَّّا بيَّن من ينتفع بالذكرى : الذِّكرى ، يبعد عنها األشقى ، أي : أي } َويََتَجنَُّبَها { : قوله 

  .بيَّن بعده من ال ينتفع هبا وهو الكافر األشقى 
  .نزلت يف الوليد بن املغرية وعتبة بن ربيعة : قيل 

  .العظمى ، وهي السفلى من طباق النَّار ، قاله الفراء :  أي} الذى َيْصلَى النار الكربى { 
  .ناُر الدُّْنَيا : َناُر جهنَّم ، والصُّغرى : » الكُْبَرى « : وعن احلسن 

يف االخرة نريان ودركات متفاضلة ، كما يف الدنيا ذُنُوٌب ومعاصي متفاضلة ، فكما أنَّ الكافر أشقى العصاة : وقيل 
  .نريان ، فكذلك يصلى أعظم ال

  .لفظ األشقى ال يستدعي وجود الشقي فكيف حال هذا القسم؟ : فإن قيل 
{ : ال يستدعي وجود الشقي إذ قد يرد هذا اللفظ من غري مشاركة ، كقوله » األشقى « فاجلواب ان لفظ 

َوُهَو { : ، كقوله » ويَتجنَُّبَها األْشقَى « ، ]  ٢٤: الفرقان [ } أَْصحَاُب اجلنة َيوَْمِئٍذ َخْيٌر مُّْستَقَّراً وَأَْحَسُن َمقِيالً 
  ] . ٢٧: الروم [ } أَْهَونُ َعلَْيِه 

هوالعارف ، واملتوقف له بعض : العارف ، واملتوقف ، واملعاند ، فالسعيد : الفرق ثالث : وقال ابن اخلطيب 
  .هو املعاند : الشقاء ، واألشقى 

الَ يقضى َعلَْيهِْم { : ؛ ال ميوت فيستريح ، وال حيىي حياة تنفعه ، كقوله تعاىل } َيا ثُمَّ الَ َيُموُت ِفيَها َوالَ َيْح{ : قوله 
  ] . ٣٦: فاطر [ } فََيُموُتواْ َوالَ ُيَخفَُّف َعْنُهْم مِّْن َعذَابَِها 

  .هذه اآلية تقتضي أن مثَّة حالة غري احلياة واملوت ، وذلك غري معقول؟ : فإن قيل 
  .ال هو حي ، وال هو ميت : هذا كقول العرب للمبتلى بالبالء الشديد  :قال بعضهم : فاجلواب 

  .إن نفس أحدهم يف النار مترُّ يف حلقه ، فال خترج للموت ، وال ترجع إىل موضعها من اجلسم ، فيحىي : وقيل 
وال هو ميت؛  حياهتم كحياة املذبوح وحركته قبل مفارقة الروح ، فال هو حي؛ ألن الروح مل تفارقه بعد ،: وقيل 

  .للتراخي بني الرتب يف الشدة » مثّ « و . ألن امليت هو الذي تفارق روحه جسده 
من تطهَّر من الشِّرِك باإلميان قاله ابن عباسٍ : صادف البقاء يف اجلنة ، أي : أي } قَْد أَفْلََح َمن تزكى { : قوله 

  .وعطاٌء وعكرمةُ 

  .ياً نامياً وهو قول الزجاج من كان عمله زاك: وقال الربيُع واحلسُن 
  .عمل صاحلاً : ، أي » تزكَّى « : وقال قتادةُ 

  .نزلت يف صدقة الفطر : وعن عطاٍء ، وأيب العالية 
  .خرج فصلَّى بعد ما أدى : قال } قد أفلح من تزكَّى ، وذكر اسم ربه فصلَّى { : قال ابن سريين 

َوَمن تزكى فَإِنََّما { : تزكَّى ، قال تعاىل : زكَّى ، وال يقال : املال  يف» يقال « واألول أظهر؛ ألن اللفظ املعتاد أن 
  ] . ١٨: فاطر [ } يتزكى ِلَنفِْسهِ 



  .املراد باآلية؛ زكاة األموال كلها : وقال أبو األحوصِ وعطاٌء 
  .ال زكاة فطر عيد ، و» مكة « ال أدري ما وجه هذا التأويل؛ ألن هذه السورة مكية ، ومل يكن ب : قال بعضهم 
، ]  ٢: البلد [ } َوأَنتَ ِحلٌّ هبذا البلد { : جيوز أن يكون النزول سابقاً على احلكم ، كقوله تعاىل : قال البغويُّ 

  .» أِحلَّْت ِلي ساعةً ِمْن َنهارٍ « : والسورة مكية ، وظهر أثر احلل يوم الفتح ، قال صلى اهللا عليه وسلم 
وروى جابر بن عبد ] والتقصري [ زكى أعماله من الرياء : ، ال زكاة األموال ، أي  هذا يف زكاة األعمال: وقيل 

شهد أن ال إله إال اهللا ، : قَْد افْلَح َمْن َتزَكَّى؛ أي « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -اهللا 
  .رضي اهللا عنهما  وهذا مروي عن ابن عباس» وخلع األنداد ، وشهد أنِّي رُسول اهللاِ 

منافق كانت له » املدينة « كان ب : قال  -رضي اهللا عنه  -نزلت يف عثمان : وروى عطاٌء عن ابن عباسٍ ، قال 
، مائلة يف دار رجل من األنصار ، إذا هبت الرياح أسقطت الُبْسر والرطب يف دار األنصاري ، » املدينة « خنلة ب 

، فشكاه األنصاري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأرسل إىل املنافق ، وهو  فيأكل هو وعياله ، فخاصمه املنافق
إنَّ أخاك األنصاريَّ ذكر أنَّ ُبسرَك وُرطَبكَ يقُع إىل منزله ، فَيأكلُ ُهَو وِعيالُه ، فهل لَكَ أنْ : ال يعلم بنفاقه ، فقال 

 -رضي اهللا عنه  -لٍ؟ ال أفعلُ ، فذكروا أن عثمان بن عفان أبيع عاجالً بآج: أْعطيَك َنْخلَةً يف اجلنَّة بدهلا؟ فقال 
  .} َويََتَجنَُّبَها األشقى { : ، ونزلت يف املنافق } قَْد أَفْلََح َمن تزكى { : أعطاه حائطاً من خنل بدل خنلته ، ففيه نزلت 

  .نزلت يف أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه : وقال الضحاُك 
  .} ِه فصلى َوذَكََر اسم َربِّ{ : قوله 

  .وذكر اسم ربه يف طريق املصلى ، فصلى صالة العيد : قال ابن عباس والضحاُك 
  .» عيد « مكة » والسورة مكية يف قول اجلمهور ، ومل يكن ب « : قال القرطيبُّ 
  .يف املستقبل وال يبعد أن يكون أنثى على من ميتثل أمره يف صدقة الفطر ، وصالة العيد فيما يأمر به : قل القشرييُّ 

  .وذكر ربه : ، أي } َوذَكََر اسم َربِِّه { : قوله 
  .معناه ذكر معاده وموقفه بني يدي اهللا تعاىل ، فعبده وصلى له : رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباسٍ 

، وبه حيتجُّ » اهللاُ أكرب « : التكبري يف أوَّل الصالة؛ ألهنا ال تنعقد إال بذكره ، وهو قوله : ذكر اسم ربه : وقيل 
: على وجوب تكبرية اإلحرام وعلى أنَّها ليست من الصالة؛ ألنَّ الصالة معطوفة عليها ، وفيه ُحجَّةٌ ملن قال 

  .االفتتاح جائز بكل اسم من أمساء اهللا تعاىل 
  .» هذا يف الصلوات املفروضة « :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس 

  .» أقام الصالة ومل يؤت الزكاة فال صالة له  من« : روى عبد اهللا رضي اهللا عنه 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

ُصُحِف إِبَْراِهيمَ ) ١٨(إِنَّ َهذَا لَِفي الصُُّحِف الْأُولَى ) ١٧(َوالْآِخَرةُ خَْيٌر َوأَبْقَى ) ١٦(َبلْ تُْؤِثُرونَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا 
  ) ١٩(ى َوُموَس

  .بالغيبة : ، قرأ أبو عمرو } َبلْ ُتْؤِثُرونَ احلياة الدنيا { : قوله 
  .» أنُْتْم تُْؤِثُرون « : باخلطاب ويؤيده قراءة أيبٍّ : والباقون 

  .بل تؤثرون أيها املسلمون االستكثار من الدنيا على االستكثار من الثواب : وعلى األول معناه 
: أتدرون مل آثرنا احلياة الدنيا على اآلخرة؟ قال : أنَّه قرأ هذه اآلية ، فقال :  -عنه رضي اهللا  -وعن ابن مسعود 

غيبت عنا فأخذنا العاجل ، : ألن الدنيا حضرت وعجلت لنا طيباهتا وطعامها وشراهبا ولذاهتا وهبجتها ، واألخرى 
  .وتركنا اآلجل 

  .أدوم : أفضل وأبقى أي : ة خري ، أي والدَّار اآلخر: ، أي } واآلخرة َخْيٌر وأبقى { : قوله 
  .} إِنَّ هذا لَِفي الصحف األوىل { : قوله 

  .بسكون احلاء يف احلرفني ، واختلفوا يف املشار إليه هبذا : قرأ أبو عمر ، يف رواية األعمش وهارون 
  .مجيع السورة ، وهو رواية عكرمة عن ابن عباس : فقيل 

  .الكتب األوىل : أي » في الصحف األوىل ل« إن هذا القرآن : وقال الضحاُك 
الكتب املنزلة عليهما ، ومل يرد أن هذه األلفاظ بعينها يف تلك الصحف ، وإمنا : يعين } ُصُحِف إِْبَراِهيَم وموسى { 

  .أن معىن هذا الكالم يف تلك الصحف : معناه 
كما  -تتابعت كتب اهللا تعاىل : وقال } وأبقى  واآلخرة َخْيٌر{ : املشار إليه هو قوله تعاىل : وقال قتادة وابن زيد 

قَدْ أَفْلََح َمن { : إن هذا لفي الصحف األوىل يعين من قوله تعاىل : أن اآلخرة خري وأبقى وقال احلسن  -تسمعون 
يا رسول اهللا هل يف أيدينا شيء مما : قلت « : قال  -رضي اهللا عنه  -إىل آخر السورة؛ ملاروى أبو ذر } تزكى 
} قَْد أَفْلََح َمن تزكى { : ، مث قرأ أبو ذر « » نعم » : ن يف صحف إبراهيم وموسى؟ قال صلى اهللا عليه وسلم كا

  .إىل آخر السورة 
أنَّه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كم أنزل من كتاب؟ فقال رسول اهللا «  -رضي اهللا عنه  -وروى أبو ذرٍّ 

على آدم عشرةُ صحٍف ، وعلى شيٍث مخُسونَ صحيفةً ، وَعلى إْدريسَ : بُع كتبٍ مائة وأر» : صلى اهللا عليه وسلم 
  .« » ثالثُونَ َصحيفَةً ، وعلى إْبراِهيَم عشرةُ َصحائَف ، والتَّوراة واإلجنيلُ والزَّبوُر والفُرقانُ 

  .قرأ العامة باأللف بعد الراء ، وبالياء بعد اهلاء » إبراهيم « : قوله 
  .ذفهما واهلاء مفتوحة ، أو مكسورة ، فعنه قراءتان حب: وأبو رجاء 

  .وكذا يف كل القرآن  -بألفني  -» إبراهام « : وأبو موسى وابن الزبري 
  .بألف بعد الراء فقط ، واهلاء مفتوحة : ومالك بن دينار 

االسم ولغاته مستوىف  حبذف األلف وكسر اهلاء وقد تقدم الكالم على هذا» إْبَرِهَم « : وعبد الرمحن بن أيب بكرة 
  .وهللا احلمد على كل حال » البقرة « يف سورة 



  .يعين بألف وضم اهلاء » إْبراُهم « وقد جاء : وقال ابن خالويه 
َمْن قََرأ ُسورةَ األْعلَى « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال :  -رضي اهللا عنه  -وروى الثعليب عن أّيب 

ن األْجرِ َعْشَر حسناٍت ، عدد كُلِّ حرٍف أنزله اُهللا على إبْراهيَم ومُوَسى وحممٍد ، صلواُت اهللا أعطاُه اُهللا تعالَى م
  .» علْيهِم أْجمِعَني 

ْينٍ آنَِيٍة ُتْسقَى ِمْن َع) ٤(َتصْلَى نَاًرا َحاِمَيةً ) ٣(َعاِملَةٌ َناِصَبةٌ ) ٢(ُوجُوٌه َيْومَِئٍذ خَاِشَعةٌ ) ١(َهلْ أََتاَك َحِديثُ الْغَاِشَيِة 
  ) ٧(لَا ُيْسِمُن َولَا ُيْغنِي ِمْن جُوعٍ ) ٦(لَْيَس لَُهْم طََعاٌم إِلَّا ِمْن ضَرِيعٍ ) ٥(

[ } َهلْ أتى َعلَى اإلنسان { : ، كقوله تعاىل » قد « : مبعىن » هل « . } َهلْ أََتاكَ َحِديثُ الغاشية { : قوله تعاىل 
  .جاءك يا حممد حديث الغاشية ، وهي القيامة؛ ألهنا تغشى اخلالئق بأهواهلا قد : قاله قطرب ، أي ]  ١: اإلنسان 

إن مل يكن أتاك حديث الغاشية فقد أتاك ، : التسويف ، واملعىن : هو استفهام على بابه ، ويسميه أهل البيان : وقيل 
  .وهو معىن قول الكليبِّ 

تغشى وجوه الكفار ، ورواه أبو صاحل عن ابن عباس لقوله  النار: الغاشية : وقال سعيدُ بن جبريٍ ، وحممد بن كعبٍ 
  ] . ٥٠: إبراهيم [ } وتغشى ُوُجوَهُهْم النار { : تعاىل 
  .املراد النفخة الثانية للبعث؛ ألهنا تغشى اخللق : وقيل 
  .الغاشية أهل النار يغشوهنا ، ويقحمون فيها : وقيل 
مل يكن أتاه قبل :  علمك ، وال يف علم قومك ، قاله ابن عباس أي هذا مل يكن يف: أي » َهل أتاَك « معىن : وقيل 

  .ذلك على التفصيل املذكور 
؛ »يومئذ « ، والتنوين يف » النازعات « ، ويف » القيامِة « قد تقدَّم نظريه يف سورة . } ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ { : قوله 

يومئذ غشيت الناس؛ إذ ال تتقدم مجلة : تقديره ، » الغاشية « عوض من مجلة ، مدلول عليها باسم الفاعل من 
  .وما بعدها صفة » خاشعة « مصرح هبا ، و 

  فصل يف تفسري اآلية
: أي } ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ { : مل يكن أتاه حديثهم ، فأخربه عنهم ، فقال تعاىل :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس 
  .} خَاِشَعةٌ { يوم القيامة ، 
  .ذليلةٌ بالعذاب ، وكل متضائل ساكن خاشع :  أي: قال سفيان 

َوَخَشَعِت األصوات { : إذا خفي ، قال تعاىل : خشع يف صالته إذا تذلل ونكس رأسه ، وخشع الصوت : يقال 
  ] . ١٠٨: طه [ } للرمحن 

  .واملراد بالوجوه أصحاب الوجوه [ 
وقال ابن عباس . وه الكفار كلهم قاله حيىي بن سالم خاشعة أي يف النار ، واملراد بالوجوه وج: قال قتادة وابن زيد 

  ] .أراد وجوه اليهود والنصارى : 
وجوه عاملة ناصبة يف الدنيا : هذا يف الدنيا؛ ألن اآلخرة ليست دار عمل ، فاملعىن } َعاِملَةٌ نَّاِصَبةٌ { : قوله تعاىل 

  .خاشعة يف اآلخرة 
قد عمل : قد عمل يعمل عمالً ، ويقال للسحاب إذا دام برقُه : ه يقال للرجل إذا دأب يف سري: قال أهل اللغة 

  .يعمل عمالً 



  .إذا تعب وَنْصباً أيضاً ، وأنصبه غريه : ينصُب نصَباً  -بالكسر  -َنِصَب : تعبةٌ ، يقال : أي » ناصبةٌ « : وقوله 
وعلى الكفر مثل عبدة األوثان ،  هم الذين أنصبوا أنفسهم يف الدنيا على معصية اهللا تعاىل ،: قال ابُن عباسٍ 

  .منهم إالَّ ما كان خالصاً له  -تعاىل  -والرهبان ، وغريهم ، وال يقبل اهللا 
ُتحقُِّرونَ « : أهنم اخلوارج الذين ذكرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال  -رضي اهللا عنه  -وعن علي 

ْم ، وأْعمالَكُْم َمَع أْعَماِهلْم ، َيمرقُونَ من الدِّينِ كما َيْمرُق السَّْهُم من َصالتكُْم َمَع َصالهِتْم ، وصِياَمكُْم َمَع صَِيامهِ
  »الرميّّة 

  .احلديث 
، فأعملها اهللا  -عز وجل  -تكربت يف الدنيا عن طاعة اهللا : قال » عاملةٌ ناصبةٌ « : وروى سعيد عن قتادة 

الل ، والوقوف حفاة عراة يف العرصات يف يوم كان مقداره وأنصبها يف النار ، جبر السالسل الثِّقال ، ومحل األغ
  .مخسني ألف سنٍة 

  .مل تعمل هللا يف الدنيا ومل تنصب له ، فأعملها وأنصبها يف جهنم : قال احلسن وسعيد بن جبري 
  .بالنصب على احلال » نَاِصبةٌ « : وقرأ ابن كثري يف رواية ، وابن حميصن وعيسى ومحيد 

  .م على الذَّ: وقيل 
  .» خاشعة « بالرفع ، على الصفة ، أو إضمار مبتدأ فيوقف على : والباقون 

: وقيل [ » خاشعة « ، فال يوقف على » وجوه « يف اآلخرة جاز أن يكون خرباً بعد خرب عن : ومن جعل املعىن 
الدنيا ناصبة يف اآلخرة  عاملة يف الدنيا ناصبة يف اآلخرة ، وعلى هذا حيمل وجوه يومئذ عاملة يف: عاملة ناصبة أي 

  ] .خاشعة 
، أتاه راهب ، شيخ كبري عليه سواد » الشام «  -رضي اهللا عنه  -ملا قدم عمر بن اخلطاب : وروى احلسن ، قال 

هذا املسكني طلب أمراً فلم يصبه : يا أمري املؤمنني ما يبكيك؟ قال : رضي اهللا عنه بكى فقيل  -، فلما رآه عمر 
  .} ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ خَاِشَعةٌ َعاِملَةٌ نَّاِصَبةٌ { : ه وقرأ قوله تعاىل ورجا رجاًء فأخطأ

  .هذا هو اخلرب : } تصلى َناراً َحاِمَيةً { : قوله 
  .بضم التاء على ما يسم فاعله  -رضي اهللا عنهم  -قرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب 

  .كلتا القراءتني للوجوه  ]والضمري على [ بالفتح ، على تسمية الفاعل ، : والباقون 
االنشقاق « : بضم التاء ، وفتح الصَّاد ، وتشديد الالم ، وقد تقدم معىن ذلك كله يف سوريت : وقرأ أبو رجاء 

  .» والنساء 
  فصل يف معىن اآلية

َحِميَ  :أي شديدة احلرِّ ، أي قد أوقدت وأُمحيت مدةً طويلة ، ومنه » حامية « يصيبها صالؤها وحرُّها : واملعىن 
اشتد محى الشمس ومحوها : اشتد حره ، وحكى الكسائي : وَحِمَي التنور محياً فيهما ، أي  -بالكسر  -النهار 
  .مبعىن 

إنَّ اهللاَ أْوقدَها الَف سنٍة حتَّى امحرَّت ، ثُمَّ أْوقَد علْيَها ألَف سنةٍ حتَّى ابَْيضَّْت ، ثُمَّ « : قال صلى اهللا عليه وسلم 
  .» َها حتَّى اسْودَّْت ، فهي َسوداُء ُمظِْلَمةٌ أوقَد َعلْي

فما معىن وصفها باحلَْمي ، وهي ال تكون إال حامية ، وهو أقل أحواهلا ، فما وجه املبالغة : فإن قيل : قال املاوردي 
  .هبذه الصفة الناقصة؟ 



  .قد اختلف يف املراد باحلامية هاهنا : قيل 
  .، وليست كنارِ الدنيا اليت ينقطع محيها بانطفائها ]  احلمي[ أهنا دائمة : املراد : قيل 

« : أن املراد باحلامية أنَّها محى من ارتكاب احملظورات ، وانتهاك احملارم ، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : الثاين 
  .» ك أن يقَع ِفيِه إنَّ لكُلِّ َملٍك ِحمًى ، وإنَّ ِحَمى اِهللا يف أْرضِه حمارمُه ، ومن يرتع حولَ اِحلَمى يُوِش

: [ أهنا حتمي نفسها عن أن تطاق مالمستها ، وترام مماستها ، كما حيمي األسد عرينه؛ كقول الشاعر : الثالث 
  ]البسيط 

  وتتَِّقي َصْولةَ املُستأسِد احلَاِمي... َتْعُدو الذِّئَاُب على َمْن ال ِكالب لَُه  -٥١٨١
[ } َتكَاُد َتمَيَُّز ِمَن الَغْيِظ { محي غيظ وغضب مبالغة يف شد االنتقام ، كقوله تعاىل املراد أنَّها حامية : وقيل : الرابع 
  ] . ٨: امللك 
: الرمحن [ } بَْيَنَها وََبْيَن َحِميمٍ آٍن { : حارة اليت انتهى حرُّها ، كقوله تعاىل : أي . } تسقى ِمْن َعْينٍ آنَِيٍة { : قوله 
، وأماهلا هشام ، ألن األلف غري منقلبة من غريها ، بل هي أصل بنفسها ، » عني «  صفة ل: » آنَِية « ، و ]  ٤٤

« : فوزهنا » إناء « : ، فإن األلف هناك بدل من مهزة ، إذ هو مجع » اإلنسان « يف سورة » آنَِية « وهذا خبالف 
  .لم التصريف ، فاحتد اللفظ واختلف التصريف ، وهذا من حماسن ع» أفعلة « ، وهناك » فَاِعلة 

أخره : أنَّاه يؤنيه إيناًء ، أي : ، يقال « التأخري » : الذي قد انتهى حرُّه ، من اإليناء مبعىن : اآلين « : قال القرطيبُّ 
[ ، ُروَِي أنه لو وقعت ]  ٤٤: الرمحن [ } َيطُوفُونَ َبيَْنَها َوَبْيَن َحمِيمٍ آٍن { : وحبسه وأبطأه ، نظريه قوله تعاىل 

  .» منها على جبال الدنيا لذابت ]  نقطة
  .ملَّا ذكر شراهبم ذكر طعامهم . } لَّْيَس لَُهْم طََعاٌم إِالَّ ِمن ضَرِيعٍ { : قوله 

الشِّربق إذا كان رطباً ، وإذا يبَس فهو : شجر يف النار ، ذو شوك الصق باألرض ، تسميه قريش : والضَّريُع 
  .قاله عكرمة ، وجماهد وأكثر املفسرين . وال ترعاه ، وهو سم قاتل  الضريع ، ال تقربه دابة ، وال هبيمة ،

شيء يرمي به البحر يسمى الضريع من أقوات األنعام ال : قال  -رضي اهللا عنهم  -وروى الضحاُك عن ابن عباسٍ 
  .الناس ، وإذا وقعت فيه اإلبل مل تشبع ، وهلكت هزالً 

  ]الطويل : [ والصحيح األول؛ قال أبو ذؤيبٍ 
  َرَعا َضرِيعاً َبانَ ِمْنُه النََّحاِئُص... َرَعى الشِّربَق الرَّيانَ حتَّى إذا ذََوى  -٥١٨٢

  ]الكامل : [ وقال اهلذيل يذكر إبالً وسوء مرعاها 
  َحْدباُء َداميةُ اليدْينِ حُروُد... َوُحبِْسَن يف َهْزمِ الضَّريعِ فكُلَُّها  -٥١٨٣

  .ننت الريح ، يرمي به البحر نبات م: الضريع : وقال اخلليل 
ويقال للجلدة اليت على العظم حتت اللحم ، هي الضريع ، فكأنه تعاىل وصف بالقلة ، فال جرم ال : وقال أيضاً 

  .يسمن وال يغين من جوع 
  .هو الزقوم : وقيل 
  .يابس العرفج إذا حتطم : وقيل 
  .نبت يشبه العوسج : وقيل 

  .هو شجر من نارٍ ، ولو كانت الدنيا ألحرقت األرض ، وما عليها :  -رضي اهللا عنه  -وعن ابن عباس 
  .هي حجارة من نار : وقال سعيدُ بن جبريٍ ، وعكرمةُ 



  .واألظهر أنه شجر ذو شوك حسب ما هو يف الدنيا : وقال القرطيبُّ 
يشبهُ : ون يف النَّار الضريع شيء يك« : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباسٍ 

  .» الّشْوك ، أشدُّ مرارة من الصَّْبرِ ، وأْنَتُن من اِجليفِة ، وأحرُّ مَن النَّارِ مساُه اُهللا َضرْيعاً 
نبتني من النار ، أو من جوهر ال تأكله النَّار ، وكذلك : وجيوز أن يكون الضريع ، وشجرة الزقوم : قال القتييبُّ 

وحياهتا وعقارهبا ولو كانت على ما نعلم ملا بقيت على النار وإمنا دلَّنا اهللا على الغائب عند  سالسل النار ، وأغالهلا
  .احلاضر عندنا ، فاألمساء متفقة الداللة واملعاين خمتلفة ، وكذلك ما يف اجلنة من شجرها وفرشها 

يع من أقوات األنعام ، ال من أقوات ليس بنبت يف النار ، وال أهنم يأكلونه؛ ألن الضر: أنَّ الضريع : وزعم بعضهم 
الناس ، وإذا وقعت اإلبل فيه مل تشبع ، وهلكوا هزالً ، فأراد أن هؤالء يقتاتون مبا ال يشبعهم ، وضرب الضريع له 

  .مثالً 
  .واملعىن أهنم يعذبون باجلوع كما يعذب من قوته الضريع 

أهنم حتيَّروا يف قدرة اهللا تعاىل ، وأن الذي أنبت يف  وهذا نظر سقيم من أهله ، يدل على: وقال احلكيُم الترمذي 
يف الدنيا من الشجر األخضر  -سبحانه وتعاىل  -هذا التراب الضريع قادر على أن ينبته يف حريق النار ، كما جعل 

الذي { : ىل ناراً فإذا أنتم منه توقدون ، فال النار حترق الشجر ، وال رطوبة املاء يف الشجر ُتطفئُ النار ، قال تعا
{ : حني نزلت : ، وكما قيل ]  ٨٠: يس [ } َجَعلَ لَكُم مَِّن الشجر األخضر نَاراً فَإِذَآ أَنُتم مِّْنه ُتوِقُدونَ 

يا رُسولَ اِهللا ، كيف ْميُشونَ على ُوجوِههْم؟ « : ، قالوا ]  ٩٧: اإلسراء [ } َوَنْحُشرُُهْم َيْوَم القيامة على ُوُجوِههِمْ 
، فال « الَّذي أمَشاُهْم َعلَى أْرُجلهِْم قادٌر على أنْ ُيمِشيهْم على ُوجوِههِْم » :  -يه الصالة والسالم عل -فقال 

[ } كُلََّما َنِضَجتْ ُجلُوُدُهْم َبدَّلَْناُهْم ُجلُوداً غَْيَرَها { : يتحيَّر يف مثل هذا إال ضعيف العقل ، أو ليس قد أخربنا أنه 
  ] . ٥٠: إبراهيم [ } سََرابِيلُُهم مِّن قَِطَراٍن { : عاىل ، وقال ت]  ٥٦: النساء 

  .ال أدري ما الضريع ، ومل أمسع فيه من الصحابة شيئاً : وعن احلسن 
وهو طعام يضرعونه عنده ، ويذلون ، ويتضرعونه منه إىل اهللا تعاىل ، طلباً للخالص منه ، فسمي : قال ابُن كيسان 

  .عفى منه للكراهة وخشونته بذلك؛ ألن آكله يتضرع يف أن ي
من شربه ذليل : ذو ضراعة ، أي : قد يكون مشتقاً من الضارع ، وهو الذليل ، أي : قال أبو جعفر النحاس 

  .تلحقه ضراعة 
،  ٣٥: اقة احل[ } فَلَْيَس لَُه اليوم َها ُهَنا َحِميٌم َوالَ طََعاٌم إِالَّ ِمْن ِغْسِلنيٍ { : قد قال تعاىل يف موضع آخر : فإن قيل 

  .وهو غري الغسلني ، فما وجه اجلمع؟ } إِالَّ ِمن ضَرِيعٍ { :  -هاهنا  -وقال تعاىل ] .  ٣٦
أن النار دركات ، فمنهم من طعامه الزقوم ومنهم من طعامه الغسلني ، ومنهم من طعامه الضريع ، : واجلواب 

  .ومنهم من شرابه احلميم ، ومنهم من شرابه الصديد 
  .الضريع يف درجة ليس فيها غريه ، والزقوم يف درجة أخرى :  قال الكليبُّ

  .} الَّ ُيْسِمُن { : قوله 
  .» مرفوع احملل ، أو جمرور على وصف طعام ، أو ضريع : قال الزخمشريُّ 
فيصح؛ ألنه نبت نفي عنه السمن ، واإلغناء من اجلوع وأمَّا رفعه على « ضريع » أما وصفه ب « : قال أبو حيان 

ليس هلم طعام : فه الطعام ، فال يصح؛ ألن الطعام منفي ، والسمن منفي ، فال يصح تركيبه؛ ألنه يصري التقدير وص



أن هلم طعاماً يسمن ويغين من جوع من غري الضريع ، : ال يسمن ، وال يغين من جوع إال من ضريع ، فيصري املعىن 
  .» أن له ماالً ال ينتفع به من غري مال عمرو : ، فمعناه  ليس لزيد مال ال ينتفع به إال من مال عمرو: كما تقول 

وهذا ال يرد؛ ألنه على تقدير تسليم القول باملفهوم ، وقد منع منه مانع ، كالسياق يف اآلية : قال شهاب الدين 
  .الكرمية 

، كان صحيحاً؛ » يع إالَّ من ضر« : اجلملة يف موضع رفع صفة للمحذوف املقدر يف : ولو قيل : مث قال أبو حيَّان 
ليس هلم طعام إالَّ كائن من ضريع؛ إذ ال طعام من ضريع : ألنه يف موضع رفع ، على أنه بدل من اسم ليس ، أي 

  .غري مسمنٍ ، وال مغنٍ من جوع ، وهذا تركيب صحيح ، ومعىن واضح 
لبهائم فضالً عن اإلنس؛ ألن الطعام أو أريد ال طعام هلم أصالً؛ ألن الضريع ليس بطعام ل« : وقال الزخمشريُّ أيضاً 

ليس لفالن إال ظلّ إال الشمس ، تريد نفي الظل على التوكيد : ما أشبع ، أو أمسن ، وهو عنهما مبعزل ، كما تقول 
 «.  

فعلى هذا يكون استثناء منقطعاً؛ ألنه مل يندرج الكائن من الضريع حتت لفظ طعام ، إذ ليس بطعام ، : قال أبو حيَّان 
. ٣٦: احلاقة [ } َوالَ طََعاٌم إِالَّ ِمْن ِغْسِلنيٍ { : االتصال فيه ، ويف قوله تعاىل : اهر والظ  [  

إن : وعلى قول الزخمشري املتقدم ال يلزم أن يكون منقطعاً ، إذ املراد نفي الشيء بدليله أي : قال شهاُب الدين 
ليس له ظل إال الشمس وقد مضى حتقيق هذا : ثله كان هلم طعام ، فليس إال هذا الذي ال يعده أحد طعاماً ، وم

  ]الطويل : [ وقوله ]  ٥٦: الدخان [ } الَ َيذُوقُونَ ِفيَها املوت إِالَّ املوتة األوىل { : عند قوله تعاىل 
  .. . .وال َعْيَب ِفيهِْم غَْيَر أنَّ ُسُيوفَُهْم  -٥١٨٤

  .ومثله كثري 
  فصل يف املراد باآلية

م ليس من جنس طعام اإلنس؛ ألنه نوع من أنواع الشوك ، والشوك مما ترعاه اإلبلُ ، وهذا النوع أن طعامه: املعىن 
إماطة اجلوع ، وإفادة القوة والسمن يف البدن أو يكون : مما تنفر عنه اإلبل ، فإذن منفعة الغذاء منتفية عنه ، ومها 

  .فضالً عن اإلنسان ، ألن الطعام ما أشبع أو أمسن ليس هلم طعام أصالً؛ ألن الضريع ليس بطعام للبهائم : املعىن 
الَّ ُيْسِمُن َوالَ يُْغنِي ِمن { : إن إبلنا لتسمن بالضريع ، فنزلت : ملا نزلت هذه اآلية ، قال املشركون : قال املفسرون 

  .وكذا فإن اإلبل ترعاه رطباً ، فإذا يبس مل تأكله } ُجوعٍ 
غريه من النَّبِت النافع؛ ألن املضارعة املشاهبة ، فوجدوه ال يسمن وال يغين من اشتبه عليهم أمره ، فظنوه ك: وقيل 

أن طعامهم من ضريعٍ ال يسمن من جنس ضريعكم ، إمنا هو من ضريع غري مسمن ، وال : جوع ، فيكون املعىن 
  .مغن من جوع 

) ١٢(ِفيَها َعْيٌن جَارَِيةٌ ) ١١(لَا َتْسَمُع ِفيَها لَاِغَيةً ) ١٠(اِلَيٍة ِفي َجنٍَّة َع) ٩(ِلَسْعيَِها رَاِضَيةٌ ) ٨(ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ َناِعَمةٌ 
  ) ١٦(َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ ) ١٥(َوَنمَارُِق َمْصفُوفَةٌ ) ١٤(َوأَكَْواٌب مَْوُضوَعةٌ ) ١٣(ِفيَها ُسُرٌر َمْرفُوَعةٌ 

  .وهي وجوه املؤمنني ، نعمت مبا عاينت من عاقبة أمرها  ذات نعمة ،: أي . } ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ نَّاِعَمةٌ { : قوله 
متنعمة : ، أي ]  ٢٤: املطففني [ } َتعْرُِف ِفي ُوُجوهِهِْم َنْضَرةَ النعيم { : ذات هبجة وحسن ، لقوله تعاىل : وقيل 

ملها ، وفيها واو يف اآلخرة حني أعطيت اجلنة بع» راضيةٌ « لعملها الذي عملته يف الدنيا : ، أي » ِلَسعْيَها « 



  .ووجوه يومئذ ، ليفصل بينها ، وبني الوجوه املتقدمة ، والوجوه عبارة عن األنفس : مضمرة ، والتقدير 
  .مرتفعة؛ ألهنا فوق السماوات : أي } ِفي َجنٍَّة َعاِلَيةٍ { 

  .عالية القدر ، ألن فيها ما تشتهي األنفس وتلذُّ األعني : وقيل 
  .} ِفيَها الَِغَيةً  الَّ َتسَْمُع{ : قوله 

  .رفعاً لقيامه الفاعل » الغية « بالياء من حتت مضمومة؛ على ما مل يسم فاعله ، : قرأ ابن كثريٍ وأبو عمرو 
  .وقرأ نافع كذلك إال أنه بالتاء من فوق ، والتذكري والتأنيث واضحان؛ ألن التأنيث جمازي 

ال تسمع أنت ، : ، فيجوز أن تكون التاء للخطاب ، أي » غية ال« : بفتح التاء من فوق ، ونصب : وقرأ الباقون 
  .ال تسمع الوجوه : وأن تكون للتأنيث ، أي 
  .ال يسمع فيها أحد : نصباً ، أي » الغيةً « بياء الغيبة مفتوحة » ال َيْسَمُع « : وقرأ الفضلُ واجلحدري 

ذات لغو ، أو على إسناد اللغو إليها جمازاً ،  :النسب ، أي : جيوز أن تكون صفة لكلمة على معىن » الغية « و 
الَ َيْسَمُعونَ ِفيَها { : مجاعة الغية ، وأن تكون مصدراً ، كالعافية والعاقبة ، كقوله : أي : وأن تكون صفة جلماعة 

  ]الرجز : [  اللََّغا والالغية مبعىن واحد؛ قال الشاعر: ، واللَّْغُو ]  ٢٥: الواقعة [ } لَْغواً َوالَ َتأِْثيماً 
  .ال تسمع فيها كلمة لغوٍ : أي : قال الفراء واألخفش ... َعنِ اللََّغا ورفَِث التَّكلُّمِ  -٥١٨٥

  :ستة أوجه : واملراد باللغو 
  .كذباً وهبتاناً وكفراً باهللا عز وجل ، قاله ابن عباس : أحدها 
  .ال باطل وال إمث ، قاله قتادة : الثاين 

  .قاله جماهد  أنه الشتم ،: الثالث 
  .املعصية ، قاله احلسن : الرابع 

  .ال يسمع فيها حالف حيلف بكذب ، قاله الفراء : اخلامس 
  .ال يسمع يف اجلنة حالف بيمني بّرة وال فاجرة : وقال الكليب 

هم من ال يسمع يف كرمهم كلمة لغوٍ؛ ألن أهل اجلنَّة ال يتكلمون إال باحلكمة ، ومحد اهللا على ما رزق: السادس 
  .قاله الفراء ، وهو أحسن األقوال ، قاله القفال والزجاج . النعيم الدائم 

  .مباء مندفق ، وأنواع األشربة اللذيذة على وجه األرض من غري أخدود : أي . } ِفيَها َعْيٌن َجارَِيةٌ { : قوله 
  ] . ٥: االنفطار [ } فٌْس َعِلَمْت َن{ : يريد عيوناً يف غاية الكثرة ، كقوله تعاىل : قال الزخمشريُّ 

  .عالية يف اهلواء : ، أي } ِفيَها سُُرٌر مَّْرفُوَعةٌ { : قوله 
ما : هو ما له عروةٌ وخرطوم ، والكوب : الكيزان اليت ال ُعرى هلا ، واإلبريق : واألكواب } َوأَكْوَاٌب مَّْوُضوَعةٌ { 

  .ليس له عروةٌ وخرطوم 
  .معدة ألهلها : أي } مَّْوُضوَعةٌ { : وقوله 
  .موضوعة على حافات العني اجلارية : وقيل 
  .موضوعة بني أيديهم الستحساهنم إياها ، لكوهنا من ذهب ، وفضة ، وجوهر ، وتلذذهم بالشرب منها : وقيل 

نسان اإل[ } قَدَُّروَها َتقِْديراً { : موضوعة عن حد الكرب ، أي هي أوساط بني الصغر والكرب ، كقوله تعاىل : وقيل 
 :١٦ . [  

  :وهي الوسادة قالت » منرق « ، النمارق مجع } َوَنَمارُِق َمْصفُوفَةٌ { : قوله 



  نَْمِشي َعلَى النََّمارِْق... َنْحُن َبناُت طَارِْق  -أ٥١٨٦
  :وقال الشاعر 

  َعلى سُررٍ َمْصفوفٍَة وَنمارِقِ... كُُهولٌ وُشبَّانٌ ِحسانٌ وُجوهُهْم  -ب٥١٨٦
  .وسادةٌ صغرية : رقة والنمرق والنم

  .بضم النون والراء وكسرمها لغتان؛ أشهرمها األوىل : والنمرق 
  .لغتان مشهورتان ، وهي البسط العراض ] بفتح الزاي وكسرها [ » َزْربيَّة « مجع : } َوَزَرابِيُّ { : قوله 
  .َزرْبّية : هلا مخل رقيق ، واحدهتا الطنافس اليت : » الزَّرَابِيُّ « : قال أبو عبيدة . ما له منها مخلة : وقيل 

  .املبسوطة : « املَْبثُوثَة « » قال الكليبُّ والفراُء 
  .بعضها فوق بعض : وقال عكرمةُ 
  .كثرية : وقال الفراء 
  .متفرقة يف اجملالس : وقال القتيب 
]  ١٦٤: البقرة [ } ن كُلِّ َدآبٍَّة وََبثَّ ِفيَها ِم{ : وهذا أصح ، فهي كثرية متفرقة ، ومنه قوله تعاىل : قال القرطيب 

.  
حدثنا عمَّار بُن حممٍد ، : حدثنا ُحَسْيُن بُن عرفةَ قال : وحدَّثنا أمحُد بُن احلُسنيِ ، قال : وقال أبو بكر بُن األنباريِّ 

متكئني : } مَْبثُوثَةٌ  َوَزرَابِيُّ{ : وقرأ } َهلْ أََتاَك َحدِيثُ الغاشية { : صليت خلف منصور بنِ املعتمرِ ، فقرأ : قال 
  .فيها ناعمني 

وَإِلَى ) ١٩(وَإِلَى الْجِبَالِ كَْيَف ُنِصَبْت ) ١٨(َوإِلَى السََّماِء كَْيَف ُرِفَعْت ) ١٧(أَفَلَا َيْنظُُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَْيَف ُخِلقَْت 
  ) ٢٠(الْأَْرضِ كَْيفَ ُسِطَحْت 

أمر الدارين تعجب الكفَِّار من ذلك ،  -تعاىل  -، ملا ذكر اهللا } كَْيَف ُخِلقَتْ  أَفَالَ َينظُُرونَ إِلَى اإلبل{ : قوله 
قادر على كل شيء ، كما خلق احليوانات  -تعاىل  -فكذبوا وأنكروا ، فذكرهم اهللا صنعته ، وقدرته ، وأنه 

، فنبّههم تعاىل على عظيم من والسماء واألرض ، وذكر اإلبل أوالً؛ ألهنا كثرية يف بالد العرب ، ومل يروا الفيلة 
خلقه ، قد ذهللا للصغري من خلقه يقوده وينيخه وينهضه ، وحيمل عليه الثقيل من األمحال ، وهو بارك ، فينهض 

بثقيل محله ، وليس ذلك يف شيء وينيخه وينهضه ، وجيمل عليه الثقيل من األمحال ، وهو بارك ، فينهض بثقيل محله 
يوان غريه ، فأراهم عظيماً من خلقه ، يدهلم بذلك على توحيده ، وعظيم قدرته تعاىل ، وليس ذلك يف شيء من احل

.  
يوشك : أنه حدث عن البعري ، وبديع خلقه ، وقد نشأ يف بالد ال إبل فيها ، ففكر ، مث قال : وعن بعض احلكماء 

  .أن تكون طوال األعناق 
جعل احليوان الذي يقتين أنواعاً ، فتارة يقتىن ليؤكل حلمه  - تعاىل -اإلبل هلا خواص ، منها أنه : قال ابُن اخلطيب 

، وتارة ليشرب لبنه ، وتارة ليحمل الناس يف األسفار ، وتارة لنقل املتاع من بلد إىل بلد ، وتارة للزِّينة واجلمال ، 
حليوان املختص وهذه املنافع بأسرها حاصلة يف اإلبل ، مث إهنا فاقت يف كل خصلة من هذه اخلصال غريها من ا

ببعضها ، مع صربها على العطش ، وقطع املفاوز باألمحال الثقيلة ، وقناعتها يف العلف بنبات الرب ، ولقد ضللنا 
الطريق يف مفازة ، فقدموا مجالً واتبعوه ، فهداهم للطريق بعد زمان طويل ، مع كثرة املعاطف والتلول ، فانظر 



  .العقول كيف ثبت واهتدى على ما عجزت عنه ذوو 
  .أنه يف غاية القوة والصرب على العمل : ومنها 
  .أهنا مع كوهنا كذلك منقادة للصَّب الصغري : ومنها 
أهنا حتمل وهي باركة ، مث تقوم حبملها ، وهذه الصفات توجب على العاقل أن ينظر يف خلقها وتركيبها ، : ومنها 

  .ويستدل بذلك على وجود الصانع احلكيم جلت قدرته 
  لفص

كيف نصعدها؟ فأنزل اهللا هذه اآلية ، : السرر املرفوعة ، قالوا  -تعاىل  -ملا ذكر اهللا : قال قتادةُ ومقاتلٌ وغريمها 
  .حىت حيمل عليها ، مث تقوم ، فكذلك تلك السرر تتطاَمُن ، مث يرتفع » تربك « وبيَّن أنَّ اإلبل 

  .اب القطُع العظيمة من السَّح: اإلبل هنا : وقال املربد 
  .ومل أجد لذلك أصالً يف كتب األئمة : وقال الثعليب 
أَفَالَ َينظُُرونَ { : من قرأها : قد ذكره األصمعي أبو سعيد بن عبد امللك بن قريب ، قال أبو عمرو : قال القرطيب 

مل عليه احلمولة ، البعري؛ ألهنا من ذوات األربع ، يربك ، فتح: بالتخفيف ، عىن هبا } إِلَى اإلبل كَْيفَ ُخِلقَْت 
عىن هبا السحاب اليت » اإلبل « : وغريه من ذوات األربع ، ال حيمل عليه إال وهو قائم ، ومن قرأها بالتثقيل فقال 

  .حتمل املاء واملطر 

  :ويف اإلبل وجهان : وقال املاورديُّ 
  .» اإلبل « أهنا : أظهرمها 
حاب ، فلما فيها من اآليات الدالة على قدرته ، واملنافع العامة فإن كان املراد هبا الس» السحاب « أهنا : والثاين 

  .جلميع خلقه 
حلوبة ، وركوبة : وإن كان املراد هبا اإلبل من النعم؛ فألن اإلبل أمجع للمنافع من سائر احليوان؛ ألن ضروبه أربعة 

  .، وظهور القدرة هبا أمت ، وأكولة ، ومحولة ، واإلبل جتمع هذه اخلالل األربع ، فكانت النعمة هبا أعم 
العرب بعيدة العهِد بالفيل مث هو ال يؤكل حلمه وال يركب ظهره ، : الفيل أعظم يف األعجوبة فقال : وقيل للحسن 
  .وال حيلب دّره 

  فصل يف الكالم على اإلبل
ك تدخل عليه تاء بعري ، وناقة ، ومجل ، وال واحد هلا من لفظها ، وهو مؤنث ، ولذل: اسم مجع ، واحده : اإلبل 

  .أبيلة : التأنيث تصغريه ، فيقال 
 -إْبل : ال واحد هلا من لفظها إذا كانت لغري اآلدميني ، فالتأنيث هلا الزم ، ورمبا قالوا لإلبل : قال القرطيبُّ 
من  وتعجبوا. تأبل زيد ، أي كثرت إبله : آبال واشتقوا من لفظه ، فقالوا : للتخفيف ، واجلمع  -بسكون الباء 
  .» األنعام « وتقدم يف سورة ! ما أكثر إبله: أي ! ما آبله: هذا ، فقالوا 

، واجلملة بدل من } كَْيفَ َتكْفُُرونَ { : على حد نصبها يف قوله تعاىل » ُخِلقْت « منصوب ب : » كَْيَف « : قوله 
» كيف « على » إىل « قد دخلت بدل اشتمال ، فتكون يف حمل جر ، وهي يف احلقيقة معلقة بالنظر ، و» اإلبل « 

، وقد تبدل اجلملة املشتملة على استفهام من اسم ليس فيه استفهام ، كقوهلم » انظر إىل كيف يصنع « : يف قوهلم 
  .على خالف بني النحويني » عرفت زيداً أبو من هو « : 

  .فعول ، والتاء ساكنة للتأنيث مبنياً للم» ُخِلقَْت ، وُرِفَعْت ، وُنِصَبْت ، وسُِطَحتْ « : وقرأ العامة 



وما بعده » خلقتُ « : وابن السميفع وأبو العالية : وقرأ أمري املؤمنني ، وابن أيب عبلة ، وأبو حيوة ، قال القرطيب 
  .بتاء املتكلم ، مبنياً للفاعل 

  .خمففاً » سُِطَحتْ « : والعامة على 
  .تشديد الطاء وإسكان التاء ب» سُطَِّحْت « : وقرأ احلسُن وأبو حيوة وأبو رجاء 

  .وقدم اإلبل يف الذكر ، ولو قدم غريها جلاز : قال القرطيبُّ 
  .وليس هذا مما يطلب فيه نوع حكمة : قال القشرييُّ 

  .رفعت عن األرض بغري عمٍد بعيدة املدى : ، أي } َوإِلَى السمآء كَْيَف ُرِفَعتْ { : قوله 
  .رفعت فال يناهلا شيء : وقيل 
نصباً ثابتاً راسخاً ال مييل وال يزول ، وذلك أن األرض ملا دحيت مادت ، } وإىل اجلبال كَْيَف ُنِصَبتْ { : قوله 

  ] . ٣١: األنبياء [ } َوَجَعلَْنا ِفي األرض َروَاِسيَ أَن َتِميَد بِهِمْ { : فأرساها باجلبال ، كما قال تعاىل 
بسطْت ومدْت ، واستدل بعضهم هبذا على أن األرض ليست : دة ، أي ممه} َوإِلَى األرض كَْيَف سُِطَحْت { : قوله 
  .بكرٍة 

  .وهو ضعيف؛ ألن الكرة إذا كانت يف غاية العطمة تكون كل قطعة منها كالسطح : قال ابُن اخلطيب 
  .ما املناسبة بني هذه األشياء؟ : فإن قيل 

سبة ظاهرة ، وذلك تشبيه وجماز ، ومن محلها على من فسَّر اإلبل بالسحاب ، فاملنا: قال الزخمشريُّ : فاجلواب 
  :اإلبل ، فاملناسبة بينها وبني السماء واألرض واجلبال من وجهني 

أن القرآن نزل على العرب ، وكانوا يسافرون كثرياً ، وكانوا يسريون عليها يف املهامه والقفار ، : األول 
قبل على التفكُّر يف األشياء؛ ألنه ليس معه من حيادثه ، مستوحشني ، منفردين عن الناس ، واإلنسان إذا انفرد أ

وليس هناك من يشغل به مسعه وبصره ، فال بد من أن جيعل دأبه الفكر ، فإذا فكر يف تلك احلال ، فأوَّل ما يقع 
ناً ومشاالً بصره على اجلمل الذي هو راكبه ، فريى منظراً عجيباً ، وإن نظر إىل فوق مل ير غري السماء ، وإذا نظر ميي

مل ير غري اجلبال ، وإذا نظر إىل حتت مل ير غري األرض ، فكأنه تعاىل أمره بالنظر وقت اخللوِد واالنفراد ، حىت ال 
  .حتمله داعية الكرب واحلسد على ترك النَّظر 

حظّ كالوجه  منها ما للشهوة فيه: إال اهنا قسمان  -جلت قدرته  -أن مجيع املخلوقات دالة على الصانع : الثاين 
احلسن ، والبساتني للنُّزهة ، والذهب والفضة ، وحنوها ، فهذه مع داللتها على الصَّانع ، قد مينع استحساهنا عن 

  .إكمال النظر فيها 
  .ومنها ما ال حظّ فيه للشهوة كهذه األشياء ، فأمر بالنظر فيها ، إذ ال مانع من إكمال النظر 

فَُيَعذُِّبُه اللَُّه الَْعذَاَب الْأَكَْبَر ) ٢٣(إِلَّا َمْن َتوَلَّى َوكَفََر ) ٢٢(لَْسَت َعلَْيهِْم بُِمَصْيِطرٍ ) ٢١(كٌِّر فَذَكِّْر إِنََّما أَْنَت ُمذَ
)٢٤ (  

  .عظهم يا حممد وخوفهم : أي } فَذَكِّْر { : قوله 
  .واعظ : } إِنََّمآ أَنَت ُمذَكٌِّر { 
  .مبسلّط فتقتلهم ، مث نسختها آية السيف  أي} لَّْسَت َعلَْيهِم بُِمَسيِْطرٍ { 



  .بالصَّاد » مبصيطر « : وقرأ العامة 
  .بالسِّني : وهشام 
  .بإمشام الصاد زاياً بال خالف : وخلف 

  .وجهان : وعن خالَّد 
  .عندهم متعدٍّ » سيطر « اسم مفعول ، ألن  -بفتح الطاء  -» مبصيطر « : وقرأ هارون األعور 

ل املطاوعة ، وهو تسيطر ، ومل جييء اسم على مفعل إال مسيطر ، ومبيقر ، ومهيمن ، ويدل على ذلك فع[ 
ومبيطر؛ من سيطر ، وهيمن ، وبيطر ، وقد جاء جميمر اسم واٍد ، ومديرب ، وميكن أن يكون أصلهما جممر ومدبر ، 

  .فصغراً 
  ] .عظيم ، وذلك يف سورة املائدة  قد تقدم أن بعضهم جعل مهيمناً مصغراً ، وتقدم أنه خطأ: قال شهاب الدين 

املسلط على الشيء ، ليشرف عليه ويتعهَّد أحواله ، ويكتب : املسيطر واملصيطر : ويف الصحاح « : قال القرطيبُّ 
: عمله ، وأصله من السطر؛ ألن معىن السطر أالَّ يتجاوز ، فالكتاب مسطر ، والذي يفعله مسطر ومسيطر ، يقال 

  .» صرعه : ، وسطره أي } لَّْسَت َعلَْيهِم بُِمَسْيِطرٍ { : تعاىل  سيطرت علينا ، وقال
لكن من تولّى عن الوعظ والتذكر ، فيعذبه اهللا العذاب األكرب ، : استثناء منقطع ، أي } إِالَّ َمن توىل َوكَفََر { قوله 

وع ، والقَْحط ، واألْسر ، والقَْتل ، ؛ ألهنم عذّبوا يف الدنيا باجل»األكرب « : وهو جهنم الدائم عذاهبا ، وإمنا قال 
  .» إال َمْن تََولَّى وكَفَر فإنَّه ُيَعذُِّبُه اهللا « : قراءة ابن مسعود : ويؤيد هذا التأويل 

 -لست مسلَّطاً إىل على من توىل وكفر ، فأنت مسلَّط عيله باجلهاد ، واهللا : هو استثناء متصل ، واملعىن : وقيل 
  .لعذاب األكرب ، فال نسخ يف اآلية على هذا التقدير يعذبه ذلك ا -تعاىل 

: [ حرف استفتاح وتنبيه؛ كقول امرئ القيس » أال « : وقرأ ابُن عبَّاسٍ وزيد بن عليٍّ ، وزَْيُد بُن أسلَم ، وقتادةُ 
  ]الطويل 
  .. . .االَ ُربَّ َيْومٍ لََك ِمْنُهنَّ َصاِلحٍ  -٥١٨٧

، واملبتدأ بعد الفاء مضمر ، » فيعذبه اهللا « : ة مقدرة شرطية ، واجلواب على هذا شرط ، فاجلمل» َمْن « و 
  .» إال من توىل وكفر يعذبه اهللا « : فهو يعذبه اهللا؛ ألنه لو أريد اجلواب بالفعل الذي بعد الفاء لكان : والتقدير 

  ] .أو موصول مضمن معناه : قال شهال الدين [ 

  ) ٢٦(ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا ِحَساَبُهْم ) ٢٥(إِنَّ إِلَْيَنا إَِياَبُهْم 

آب ، يئوب ، إياباً ، : على ختفيف الياء ، مصدر : والعامة : رجوعهم بعد املوت : ، أي } إِنَّ إِلَْيَنآ إِيَابَُهْم { : قوله 
  ]خملع البسيط : [ رجع ، كقام يقوم قياماً؛ قال عبيٌد : أي 

  وغَاِئبُ املَْوِت ال َيئُوُب... وكُلُّ ِذي ِغْيَبٍة َيئُوُب  -٥١٨٨
  .وقرأ أبو جعفر وشيبة بتشديدها 

  .ال جيوز التشديد ، ولو جاز جاز مثله يف الصيام والقيام : قال أبو حامتٍ 
  .لغتان مبعىن : وقيل 

  .وقد اضطربت فيها أقوال التصريفّيني : قال شهاُب الدين 
أيْوبَ : واألصل » أيََّب يُؤيُب إيَّاباً « : يقال منه » َبيْطَر « ك » فَيَْعل « على وزن » أيََّب « هو مصدر ل : فقيل 



، فاجتمعت الواو والياء يف مجيع ذلك ، وسبقت إحدامها بالسكون ، فقلبت الواو » َبْيطَرَ ُيَبْيِطرُ « ُيؤيوٌب إيواباً ك 
  .» ِفيَعال « على هذا » إيَّاَب « ياء ، وأدغمت الياء املزيدة فيها ، ف 

زائدة : بواوين ، األوىل » إوَْواب « : ، واألصل » َحوْقَلَ « ك » فَْوَعلَ « بزنة » أوََّب « بل هو مصدر ل : وقيل 
، فاجتمعت ياء وواو ، » إيواباً « : عني الكلمة ، فسكنت األوىل بعد كسرة ، فقلبت ياء ، فصارت : ، والثانية 

، » ِحيقَال « ك » ِفيَعال « ت يف الياء بعدها ، فوزنه وسبقت إحدامها بالسكون ، فقلبت الواو ياء ، وأدغم
  .» ِحوقَال « : واألصل 

« على ومن » إْووَاب « : ، واألصل » َجْهور « ، ك » فَْعَول « ، على وزن » أوََّب « بل هو مصدر ل : وقيل 
فعل مبا قبله من القلب واإلدغام ، ، واألوىل عني الكلمة ، والثانية زائدة ، وفعل به ما » جِْهوَار « ، ك » ِفْعَوال 

  .للعلل املتقدمة ، وهي مفهومة مما مرَّ 
  .اإلدغام مانٌع من قلب الواو ياء : فإن قيل 

» فَْوَعل ، وفَْعَول « ، والواو يف » فَْيَعل « إمنا مينع إذا كانت الواو والياء عينان ، وقد عرفت أن الياء يف : قيل 
  .زائدتان 

قلبت الواو » إوَّاب « : ، واألصل » كذََّب ِكذَّاباً « : حنو » فعَّل « : بزنة » أوََّب « ل  بل هو مصدر: وقيل 
  .» إيواباً « : األوىل ياء النكسار ما قبلها ، فقيل 

َسْيود ، فقلبت : ، يعين أصله » سيِّد وميِّت « ، مث فعل به ما فعل ب » دِوَّان « كديوان يف : قال الزخمشريُّ 
  .وإىل هذا حنا أبو الفضل أيضاً وأدغم ، 

بأهنم نصُّوا على أن الواو املوضوعة على اإلدغام وجاء ما قبها مكسوراً ، فال تقلب : إالَّ انَّ أبا حيَّان ردَّ ما قااله 
، » اخرواط « مشدداً ، وب » أوََّب « : مصدر » إوَّاب « ومثلوا بنفس : الواو األوىل ياء ألجل الكسرة ، قال 

، فليس جبيد؛ ألهنم مل ينطقوا هبا الوضع مدغمة ، » ديوان « وأما تشبيه الزخمشري ب : قال » اخروَّطَ « مصدر 
: مل يعلم أن أصل هذه الياء واو ، وقد نصوا على شذوذ » دواوين « : ، ولوال اجلمع على » دوان « : ومل يقولوا 

  .، فال يقاس عليه غريه » ديوان « 

، فلم يلزم منه رد ما قاله الزخمشري ، ونص النحاة على أن » دوان « كوهنم مل ينطقوا ب أما : قال شهاب الدين 
وكونه شاذًّا ال » دواوين وقراريط « بدليل اجلمع على » ِقرَّاط « : » قرياط « ، و » دِوَّان « : » ديوان « أصل 

  .يقدح؛ ألنه مل يذكره مقيساً عليه ، بل منظراً به 
واو ، ولكن انقلبت ياء النكسار ما قبلها ، وكان يلزم من : وأصل الياء : ن هذا ، فقال وذهب مكي إىل حنو م

» ديوان « إيواهبم ، فيبدل من األول املشدد ياء ، كما قالوا : إوَّاهبم؛ ألنه من الواو ، أو يقول : شدد أن يقول 
  .انتهى . » دوان « : وأصله 
، فأبدلت اهلمزة » إكرام « ، ك » إواب « من األوب ، واألصل » رَم أكْ« : بزنة » أوَّب « هو مصدر ل : وقيل 

، اجتمعت الواو والياء على ما تقدم فقلب وأدغم » إيواباً « الثانية ياء لسكوهنا بعد مهزة مكسورة ، فصار اللفظ 
  .وهذا واضح » إفْعَال « : ووزنه 

لكن استحسنت فيه الياء على غري » إواباً « ردها سهلت اهلمزة وكان اإلدغام ي: وقال ابن عطية يف هذا الوجه 
  .انتهى . قياس 

وهذا ليس جبيد ، ملا عرفت من أنه ملا قلبت اهلمزة ياء ، فالقياس أن تفعل ما تقدم منقلب الواو إىل الياء من دون 



  .عكس 
يف مثل هذه املواضع وإنَّما ذكرت هذه األوجه مشروحة ، لصعوبتها ، وعدم من ميعن النظر « : قال شعاب الدين 

  .واهللا أعلم . » مبالغة يف التشديد يف الوعيد « إلَيَْنا ، وَعلَْيَنا » : القلقِة ، وقدم اخلرب يف قوله 
َمْن قََرأ سُورة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثَّعليبُّ يف تفسريه عن أّيب 

  .» ِحَساباً َيِسْيراً  الغَاِشَيِة حَاسبُه اُهللا

  ) ٥(َهلْ ِفي ذَِلَك قََسٌم ِلِذي ِحْجرٍ ) ٤(وَاللَّْيلِ إِذَا َيْسرِ ) ٣(وَالشَّفْعِ وَالْوَْترِ ) ٢(وَلََيالٍ َعْشرٍ ) ١(َوالْفَْجرِ 

 ١٤: الفجر [ } إِنَّ رَبََّك لباملرصاد { : جواب القسم مذكور ، وهو قوله تعاىل : ، قيل } والفجر { : قوله تعاىل 
  .، قاله ابن األنباري ] 

  .ليجازي كل واحد مبا عمل ، بدليل ما فعل بالقرون اخلالية : حمذوف ، لداللة املعىن عليه ، أي : وقيل 
  .» فصبَّ « إىل قوله } أَلَمْ َتَر { : يدل عليه قوله تعاىل : ليُعذبنَّ ، قال : وقدَّره الزخمشريُّ 
  .إلياهبم إلينا وحساهبم علينا : لت عليه خامتة السورة قبله ، أي مبا د: وقدره أبو حيَّان 

هذا يف « هل » إنَّ يف ذلك قسماً لذي حجر ، ف « : تقديره » إنَّ « يف موضع : هنا » هل « : وقال مقاتل 
  .انتهى . موضع جواب القسم 

كيب هكذا ، وإمنا ذكرناه للتنبيه على وهذا قول باطل؛ ألنه ال يصلح أن يكون مقسماً عليه تقدير تسليم أنَّ التر
  .سقوطه 

  .صالة الفجر ، أو ربِّ الفجر : مث مضاف حمذوف ، أي : وقيل 
  .« الفَْجرِ ، والَوْترِ ، وَيْسرِ » : على عدم التنوين يف : والعامة 

  .بتنوين الثالثة : وأبو الدينار األعرايب 
بالتنوين ، وإن كان فعالً ، وإن كان : قف على آخر القوايف هذا ما روي عن بعض العرب أنه ي: قال ابن خالويه 

  ]الوافر : [ فيه األلف والالم؛ قال الشاعر 
  وقُوِلي إنْ أَصْبُت لَقْد أَصابَْن... أِقلِّي اللَّْوَم َعاذلَ والِعتاَبْن  -٥١٨٩

نوَّن الكلمة ، وإمنا يكن يف  -الصوت مّد : وهو  -هذا تنوين الترنُّم ، وهو أن العريب إذا أراد ترك الترنُّم : يعين 
  .الروي املطلق 

بل ينبغي أن يسموه بتنوين تركه ، وهلذا التنوين قسيم آخر ، : وقد عاب بعضهم النحويني تنوين الترمن ، وقال 
  ]الرجز : [ التنوين الغايل وهو ما يلحُق الرويَّ املقيد؛ كقوله : يسمى 
أن بعض العروضيني أنكروا وجوده ، وهلذين التنوينني أحكام خمالفة حلكم  على... َخاوِي املُخَتَرقْْن  -٥١٩٠

  .التنوين مذكورة يف علم النحو 
« » الرَُّسوال ، والسَّبِيال ، والظُُّنوَنا » : أن هذا القارئ أجرى الفواصل جمرى القوايف ، وله نظائر منها : واحلاصل 

  .هنا « َعْشرٍ » الرعد و يف « املتعال » و «  ٦٧و  ٦٦و  ١٠يف األحزاب 
ألهنا ليال خمصوصة من نفس جنس الليايل : فما باهلا منكرة من بني ما أقسم به؟ قلت : فإن قيل : قال الزخمشري 

فهال عرفت بالم العهد؛ ألهنا ليال معلومة : العشر بعض منها ، أو خمصوصة بفضيلة ليست لغريها ، فإن قلت 
  .معهودة؟ 



تستقل مبعىن الفضيلة الذي يف التنكري؛ وألن األحسن أن تكون الكلمات متجانسة ، ليكون لو فعل ذلك مل : قلت 
  .الكالم أبعد من اإللغاز والتَّعمَية 

وما « الفجر » : يعين بتجانس الالمات ، أن تكون كلها إمَّا للجنس ، وإما للعهد والغرض الظاهر أن الالمات يف 
  .فة بالم العهد لفات التجانس معه ، للجنس ، فلو جيء بالليايل معر

  .أقسام مخسة : بالفجر ، وليال عشر ، والشفع والوتر ، والليل إذا يسر : أقسم سبحانه 
انفجار الظلمة : هنا « الفَْجر » :  -رضي اهللا عنهم  -، فقال عليٌّ وابُن الزُّبريِ وابُن عبَّاسٍ « الفجرِ » واختلف يف 

  .عن النهار من كل يوم 

أقسم تعاىل مبا حيصل فيه ، من حصول النور ، وانتشار الناس ، وسائر احليوان يف طلب األرزاق : اخلطيب  قال ابُن
، ]  ١٨: التكوير [ } والصبح إِذَا َتنَفََّس { : ، وذلك مشاكل لنشور املوتى ، وفيه عربة ملن تأمل ، كقوله تعاىل 

  ] . ٩٦: األنعام [ } ح فَاِلُق اإلصبا{ : ومدح بكونه خالقاً ، فقال سبحانه 
  .النهار كله ، وعرب عنه بالفجر؛ ألنه أوله : أنه  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباسٍ 

  .فجر احملرم : يعين : وروى ابن حميصن عن عطيَّة عن ابن عبَّاسٍ 
  .صالة الصبح : هو فجر أول يوم من احملرم منه تنفجر السنة ، وعنه أيضاً : قال قتادةُ 
يريد صبيحة يوم النحر؛ ألن اهللا تعاىل جعل لكل يوم ليلة قبله إال : جريح عن عطاء عن ابن عباس قال  وروى ابن

يوم النحر مل جيعل له ليلة قبله وال ليلة بعده؛ ألن يوم عرفة له ليلتان ليلة قبله وليلة بعده ، فمن أدرك املوقف الليلة 
  .لنحر ، وهذا قول جماهد اليت بعد عرفة فقد أدرك احلج إىل طلوع فجر يوم ا

  .انشقاق الفجر من يوم اجلمعة : قال » والفجر « : وقال عكرمة 
  .آخر أيام العشر إذا رفعت أو دفعت من مجع : قال » والفجر « : وعن حممد بن كعب القرظي 

أي ليال عشر من ذي } َولَيالٍ َعْشرٍ { : فجر ذي احلجة؛ ألن اهللا تعاىل قرن به األيام ، فقال تعاىل : وقال الضحاك 
  .احلجة 
  .هي العيون اليت تنفجر منها املياه : وقيل 
  .} َولَيالٍ َعْشرٍ { : قوله 

  .صفة هلا » عشر « بالتنوين ، » ليالٍ « على : العامة 
  .باإلضافة » وليالِ عشرٍ « : وقرأ ابُن عباسٍ 

  .بالياء ، وهو القياس » وليايل عشر « : يف هذه القراءة دون ياء ، وبعضهم قال » ليال « : فبعضهم قال 
  .عشرة؛ ألن املعدود مذكر : ليايل أيام عشر ، وكان من حقه على هذا أن يقال : املراد : وقيل 

  .» وأْتبَعُه بِستٍّ ِمْن شوَّالٍ « : بأنه إذا حذف املعدود جاز الوجهان ، ومنه : وجياب عنه 
  .صمنا من الشهر مخساً : ومسع الكسائي 

  يف املراد بالعشرفصل 
  .هو عشر ذي احلجة : قال ابُن عبَّاسٍ وجماهٌد والسديُّ والكليبُّ 

َوأَْتَمْمَناَها { : عليه الصالة والسالم  -يف قصة موسى  -تعاىل  -هي العشرة املذكورة يف قوله : وقال مسروٌق 
َما ِمْن أيَّام العَملِ « : لى اهللا عليه وسلم ، وهي أفضل أيام السنِة ، قال رسول اهللا ص]  ١٤٢: األعراف [ } بَِعْشرٍ 

؛ وألن ليلة يوم النَّحرِ داخلة فيه رّخصه اهللا تعاىل » ِمْن َعْشرِ ِذي احلجَِّة  -تَعالَى  -الصَّاحلُ ِفيهِنَّ أَحبُّ إىل اهللا 



  .موفقاً ملن يدرك املوقف يوم عرفة 
  . هي العشُر األواخر من رمضان: وعن ابن عبَّاسٍ أيضاً 

هبا لشرفها بليلة القدرِ ، وكان صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل العشر األواخر  -تعاىل  -أقسم اهللا : وقال الضحاُك 
  .من رمضان ، شد املئزَر ، وأيقظ أهله للتهجد 

 هو العشر األول من احملرم؛ ألن آخرها يوم عاشوراء ،: وميان والطربيُّ  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عبَّاسٍ 
  .ولصومه فضل عظيم 

  .} والشفع والوتر { : قوله 
  .» الوِْترِ « : بكسر الواو من : قرأ األخوان 

  .لغة متيم : لغة قريش ومن واالها ، والكسر : بفتحها ، ومها لغتان ، كاحلَْبرِ واِحلْبر ، والفتح : والباقون 
  .التِّرة ، فبالكسر وحده : مبعىن » الوتر « ، فأما يف » الشفع « ، مقابل » الوتر « : وهاتان اللغتان يف 

  .ونقل األصمعي فيه اللغتني أيضاً : قال الزخمشريُّ 
بفتح الواو وكسر التاء ، فيحتملُ أن تكون لغة ثالثة ، وأن يكون نقل كسرة : وقرأ أبو عمرو يف رواية يونس عنه 

  .الراء إىل التاء ، إجراًء للوصل جمرى الوقف 
  ترفصل يف الشفع والو

الزَّوُج والفَْردُ : هو الذي تسميه العرب ، اخلساء والركاء ، وتسميه العامة : » الشَّفُْع والوْتُر « : قال ابُن اخلطيب 
.  

: بالكسر يف الذحل ، ومتيم يقولون » الوِْتر « بالفتح يف العدد ، و » الوَْتُر « : أهل العالية يقولون : قال يونس 
من « : جعلته وتراً ، ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم : أي » أوترت أوتر إيتاراً « : بكسر الواو فيهما ، تقول 

  .» اسَْتْجمَر فلُيوِتْر 
« : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  -رضي اهللا عنه  -واختلف يف الشفع والوتر ، فروى عمران بن حصني 

  .»  الصَّالة مِْنها َشفٌع ، وِمنَها وْتٌر: الشَّفُع والوتر 
ُهو الصُّْبُح وَعْشرُ » : قال } والفَْجرِ وليَالٍ َعْشرٍ { « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال جابر بن عبد اهللا 

  .« » يوُم النَّْحرِ : يوُم عرفَة ، والشَّفُع : النَِّْحرِ ، والوتُر 
جابر ، وهو الذي صح عن النيب  حديث ابن الزبري عن: وهو قول ابن عباس وعكرمة ، واختاره النحاس وقال 

وتر؛ ألنه تاسعها ، ويوم النحر : صلى اهللا عليه وسلم وهو أصح إسناداً من حديث عمران بن حصني ، فيوم عرفة 
  .شفع؛ ألنه عاشرها : 

:  الشَّفُْع» : ، قال } والشفع والوتر { : سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن قوله تعاىل « : وعن أيب أيوب ، قال 
  .« لْيلَةُ َيْومِ النَّْحرِ : َيوُم َعرفَةَ ويْوُم النَِّْحرِ ، والوتُر 

، ]  ٨: النبأ [ } َوَخلَقَْناكُْم أَزَْواجاً { : خلقه ، قال اهللا تعاىل : الشفع : وقال جماهٌد وابُن السميفع وابُن عباسٍ 
  .هو اهللا عز وجل : والوْتُر 

  .نعم ، عن أيب سعيدٍ اخلدريِّ عن رسول اهللا عليه وسلم : أترويه عن أحد؟ قال : فقيل جملاهد 
َوِمن كُلِّ َشْيٍء { : اخللُق ، قال تعاىل : الشَّفع : وحنوه قال حممُد بن سريين ، ومسروق ، وأُبو صاحلٍ وقتادةُ ، قالوا 

دى والضالل ، والنور والظلمة الكفر واإلميان ، والشقاوة والسعادة ، واهل] :  ٤٩: الذاريات [ } َخلَقَْنا َزْوَجْينِ 



، والليل والنهار ، واحلر والربد ، والشمس والقمر ، والصيف والشتاء ، والسماء واألرض ، واإلنس واجلن ، 
  ] . ٢،  ١: اإلخالص [ } قُلْ ُهَو اهللا أََحٌد اهللا الصمد { : هو اهللا تعاىل ، قال تعاىل : والَوْتر 

  .« ِهللا ِتْسَعة وتْسِعَني اْسماً ، واُهللا وترٌ ُيِحبُّ الوِْترِ  إنَّ» : وقال صلى اهللا عليه وسلم 

  .صالة املغرب : صالة الصبح ، والَوْتُر : الشَّفُع :  -رضي اهللا عنه  -وعن ابن عبَّاسٍ 
  .الثالثة : الركعتان األوليان ، والوتر : هي صالة املغرب فالشفع منها : وقال الربيعُ بُن أنس وأبو العالية 

فََمن { : اليوم الثايل ، قال تعاىل : احلادي عشر ، والثاين عشر من أيَّام مىن ، والوتر : الشفع : وقال ابُن الزبري 
  ] . ٢٠٣: البقرة [ } َتَعجَّلَ ِفي َيْوَمْينِ فَالَ إِثَْم َعلَْيِه َوَمن َتأَخََّر فال إِثَْم َعلَْيِه 

  .أيام مىن الثالثة : حلجة ، والوتر عشر ذي ا: الشفُع : وقال عطاٌء والضحاُك 
كان وتراً ، فشفع بزوجته حواء ، رواه ابن أيب جنيحٍ ،  -عليه الصالة والسالم  -آدم : الشفع والوتر : وقيل 

  .الشفع آدم وحواء ، والوتر هو اهللا تعاىل : ويف رواية . رضي اهللا عنهما [ وحكاه القشرييُّ عن ابن عباس 
قاله . اجلنة ، وهي مثان ، والوتر هي دركات النار ، وهي سبع ، كأنه أقسم باجلنة والنار الشفع درجات : وقيل 

  .احلسني بن الفضل 
  .الكعبة : الصفا واملروة ، والوتر : الشفع : وقيل 

  .الشفع األيام والليايل ، والوتر الذي ال ليلة بعده ، وهو يوم القيامة : وقال مقاتل بن حيان 
  .] وقيل غري ذلك 

كل هذه الوجوه حمتملة ، والظاهر ال شعار له بشيء من هذه األشياء على التعيني ، فإن ثبت يف : قال ابُن اخلطيبِ 
، أو إمجاع من أهل التأويل ، حكم بأنه املراد ، وإن مل يثبت  -عليه الصالة والسالم  -شيء منها خٌرب عن الرسول 

إين أمحل الكالم على الكل؛ ألن : على القطع ، ولقائل أن يقول ، وجب أن يكون الكالم على طريقة اجلواز؛ ال 
  .يفيد العموم » الشفع والوتر « : األلف والالم يف 

، هذا قسم خامس ، بعدما أقسم بالليايل العشر على اخلصوص ، أقسم بالليل } والليل إِذَا َيْسرِ { : قوله 
  ]الطويل : [ ليل نائم ، وهنار صائم؛ قال : ال يسرى فيه ، كما يق: أي » َيْسر « علىلعموم ، ومعىن 

  ونِْمِت ، وَما لَْيلُ املَِطيِّ بِنائمِ... لَقْد لُْمِتَنا يا أم ِغيالنَ يف السَُّرى  -٥١٩١
، وهذا قول أكثر أهل املعاين ، وهو قول ]  ٣٣: سبأ [ } َبلْ َمكُْر الليل والنهار إِذْ َتأْمُُرونََنآ { : ومنه قوله تعاىل 

  .القتييب واألخفش 
  .سار فذهب : » َيْسر « معىن : وقال أكثر املفسرين 

  .جاء وأقبل : وقال قتادةُ وأبو العاليِة 
  ] . ١٧: التكوير [ } إِذَا َعْسَعسَ { ، ]  ٣٣: املدثر [ } إِذْ أَدَْبَر { : ينقص ، كقوله : املراد : وقيل 

وقفاً ، » َيسْري « أقسم به وقت سراه ، وحذف ياء : أي  منصوب مبحذوف ، هو فعل القسم ،: » َيْسرِ « و 
وأثبتها وصالً ، نافع وأبو عمرو ، وأثبتها يف احلالني ابن كثري ، وحذفها يف احلالني الباقون لسقوطها يف خط 

  .املصحف الكرمي 
اآلي ، وجرياً وإثباهتا هو األصل؛ ألهنا الم فعل مضارع مرفوع ، وحذفها ملوافقة املصحف ، وموافقة رءوس 

  .للفواصل جمرى القوايف 
  .ومن فرق بني حاليت الوقف والوصل؛ فألن الوقف حمل استراحة 



» حتذف يف الدَّرج اكتفاء عنها بالكسرة ، وأما يف الوقف فتحذف مع الكسرة « يسري » وياء « : قال الزخمشري 
.  

  :ليعذبن ، بدليل قوله تعاىل : ] تقديره [ وهذه األمساء كلها جمرورة بالقسم ، واجلواب حمذوف ، 

 ١٣: الفجر [ } فََصبَّ َعلَْيهِمْ رَبَُّك َسْوطَ َعذَابٍ { : ، إىل قوله ]  ٦: الفجر [ } أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ رَبَُّك بَِعادٍ { 
  .وقد تقدم الكالم على ذلك ] 

  .} َهلْ ِفي ذَِلَك قََسمٌ لِِّذى ِحْجرٍ { : قوله 
  .أمل أنعم عليك إذا كنت قد أنعمت : لى باهبا من االستفهام الذي معناه التقرير ، كقولك ع» هل « : قيل 

لذي « بل يف ذلك مقنع لذي حجر ، ومعىن : التوحيد ، ملا أقسم به وأقسم عليه ، واملعىن : املراد بذلك : وقيل 
  ]الطويل : [ لذي لبٍّ وعقلٍ؛ فقال الشاعر : » حجر 
  يَُرجَّى ِمَن الِفْتَياِن من كَانَ ذَا ِحجْرِ... ى أنْ َتتُوَب وإنََّما وكَْيَف ُيَرجَّ -٥١٩٢

  .لذي ستر من الناس : أي : » لِذي ِحْجرٍ « : وقال أبو مالك 
  .لِذي ِحلْم : وقال احلسن 

  .لعقل لذي ِحْجر ، ولذي َعقْل ولذي ِحلْم ، ولذي ستر ، الكل مبعىن ا: الكل يرجع إىل معىن واحد : قال الفراء 
  .املنع ، يقال ملن ملك نفسه ومنعها إنه لذو حجر : وأصل اِحلْجر 

منعه من التصرف ، ولذلك : حجر احلاكم على فالن أي : املنع ، المتناعه بصالبته ، ومنه : ومنه مسي احلجر [ 
  ] .مسيت احلجرة حجرة ، المتناع ما فيها هبا 

حجرت على : كان قاهراً لنفسه ضابطاً هلا ، كأنه أخذ من قولك إنه لذو حجر إذا : العرب تقول : وقال الفراء 
  .الرجل 
أن كلَّ ذلك دال على أن كل ما أقسم اهللا تعاىل به من هذه األشياء فيه دالئل وعجائب على التوحيد : واملعىن 

  .والربوبية ، فهو حقيق بأن يقسم به لداللته على خالقه 
القسم واقع برب هذه األمور؛ ألن اآلية دالة على أن هذه مبالغة يف القسم وهذه اآلية تدل على أن : قال القاضي 

  .، واملبالغة ال حتصل إال يف القسم باهللا تعاىل؛ وألن النهي قد ورد بأن حيلف العاقل بغري اهللا تعاىل 

َوثَُموَد الَِّذيَن َجابُوا ) ٨(ْخلَْق ِمثْلَُها ِفي الْبِلَاِد الَِّتي لَْم ُي) ٧(إَِرَم ذَاِت الِْعَماِد ) ٦(أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ َربَُّك بَِعاٍد 
فََصبَّ ) ١٢(فَأَكْثَُروا ِفيَها الْفََساَد ) ١١(الَِّذيَن طََغْوا ِفي الْبِلَاِد ) ١٠(َوِفْرَعْونَ ِذي الْأَْوَتاِد ) ٩(الصَّْخَر بِالَْواِد 

  ) ١٤(َك لَبِالْمِْرَصاِد إِنَّ رَبَّ) ١٣(َعلَْيهِْم رَبَُّك َسْوطَ َعذَابٍ 

  .} أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ رَبَُّك بَِعاٍد إَِرَم { : قوله 
  .بكسر اهلمزة ، وفتح الراء ، وامليم » إرم « مصروفاً ، : » بعاد « : قرا العامة 

» إَرَم « :  اسم لرجل يف األصل ، مث أطلق على القبيلة أو احلي ، وقد تقدم يف الكالم عليه ، وأما» عاد « ف 
، وهذان » دمشق « : ، وقيل » إسكندرية « : اختلفوا يف تعيينها ، فقيل [ اسم مدينة : وقيل . اسم قبيلة : فقيل 

« ، وهي بالد الرمال واألحقاف ، وأما » حضرموت « إىل » عمان « القوالن ضعيفان؛ ألهنا منازل كانت من 
  ] .لرمال ، فليستا من بالد ا» دمشق « و » اإلسكندرية 



، وإن كانت اسم مدينة ، فتعلق » أعين « : فإن كانت اسم قبيلة كانت بدالً ، أو عطف بيان ، أو منصوبة بإضمار 
  .قاله الزخمشري . بعاد أهل إرم : وخترجيه على حذف مضاف ، كأنه قيل » عاد « : اإلعراب من 

إنه ملا : إذ ال ضمري ، وتقديره قلق وقد يقال  ، بدل اشتمال ،» عاد « : وهو حسن ، ويبعد أن يكون بدالً من 
  .قائمة مقام ذلك ، صح البدل » إرم « مدينتهم؛ ألن : » عاد « كان املراد ب 

  ]البسيط : [ اسم جد عاد ، وهو عاُد بُن عوصِ بنِ إرَم ْبنِ نوحٍ عليه الصالة والسالم؛ قال زهٌري : وإَرَم 
  ِمْن نْسجٍ َداُود أْو َما أْورثَْت إرَْم... هتُْم وآَخريَن َتَرى املَاذيَّ ُعدَّ -٥١٩٣

  ]املنسرح : [ وقال ابن قيس الرقيات 
  أْدرَك عاداً وقَْبلَها إَرمَا... َمْجداً َتِليداً َبناهُ أوَّلُه  -٥١٩٤

  .غري مصروف » عاد « : وقرأ احلسن 
  .باً ، أو جداً ، أو مدينة أ» إَرَم « ، فجاز أن يكون » إَرَم « مضافاً إىل : قال أُبو حيَّان 

» إَرَم « يتعني أن يكون يف قراءة احلسن ، غري مضاف ، بل يكون كما كان منوناً ، ويكون : قال شهاب الدين 
القبيلة ، : اعتباراً مبعىن » عاد « أعين ، ولو كان مضافاً لوجب صرفه وإمنا منع : بدالً أو بياناً أو منصوباً بإضمارِ 

  .وبابه » هند « : اجلائزين يف أو جاء على أحد 
  .» أرم « : ممنوع الصرف ، وفتح اهلمزة من » بِعادَ أَرَم « : وقرأ الضحاُك يف رواية 

  .من قرأ بفتح اهلمزة شبههم باآلرام اليت هي األعالم : قال جماهد 
:  اسم املدينة ، كما قرئ بكسر الراء ، وهي لغة يف» أرِم « فتح اهلمزة ، وسكون الراء ، وهو ختفيف : وعنه أيضاً 

  .الصرف وتركه : مع هذه القراءة » عاد « : ، وهي قراءة ابن الزبري ، وعنه يف ]  ١٩: الكهف [ } بَِورِقْكُمْ { 
أرم : يقال [ بفتح اهلمزة والراء وامليم املشددة جعاله فعالً ماضياً ، » أَرمَّ « : وعن ابن عباسٍ  -أيضاً  -وعنه 

  ] .، وأرم وأرمه غريه ، فأفعل يكون الزماً ومتعدياً يف هذا  العظم أي َبِلَي

، فلم » إَرَم « : ويكون قد راعى لفظها تارة يف قوله » عاد « : على هذه القراءة جمرورة صفة ل » ذات « و 
ليْت ، رَمْت وَب: أرمت هي ، مبعىن : معترضاً بن الصفة واملوصوف ، أي » أرم « : تلحق عالمة التأنيث ، ويكون 

أرمها اهللا تعاىل ، : ضمري الباري تعاىل ، واملفعول حمذوف ، أي » أرم « : وهو دعاء عليهم ، وجيوز أن يكون فاعل 
  .فأنث » ذات « : وراعى معناها أخرى يف  -أيضاً  -واجلملة الدعائية معترضة 

» أرم « وفاعل » أرم « ا مفعول ب بالنَّْصب ، على أهن» ذاَت « :  -رضي اهللا عنهما  -وروي عن ابن عبَّاسٍ 
  .وتبييناً له » فَعل ربُّك « : بدالً من » أرم « : أرمها اهللا ، ويكون : ، أي  -تعاىل  -ضمري يعود على اهللا 

مفتوح اهلمزة مكسور الراء ، وقد تقدم أنه اسم » أرمِ « : إىل » عاد « : بإضافة » بعادِ أرَم « : وقرأ ابُن الزُّبريِ 
  .مدينة 
  .» ذات « : إىل » إرم « : ، بإضافة » إرَم ذَات « : وقرأ 

: هلك ، فعلى هذا يكون منصوباً ب : ، أي » أَرَم ، َيأرم « بفتحتني ، مصدر : يعين » أَرم « : وروي عن جماهٍد 
غرب كيف أهلك ربك عاداً إهالك ذات العماد؟ وهذا أ: نصب املصدر التشبيهي ، والتقدير » فََعلَ ربُّك « 

  .األقوال 
أهنم أصحاب خيام هلا أعمدة يظعنون هبا ، أو هو كناية عن : إن كان صفة لقبيلة ، فمعناه : » ذَاِت العماِد « و 

، وإن كان صفة للمدينة ، ] رفيع العماد طويل النجاد قاله ابن عباس رضي اهللا عنهما : كقوهلم [ طول أبداهنم 



  .أهنا ذات ُعُمد من احلجارة : فمعناه 
  .مقطوعاً ، رفعاً ونصباً : تابعاً ، وأن يكون : جيوز أن يكون : } اليت لَْم ُيْخلَْق { : قوله 

  .مرفوع على ما مل يسم فاعله » ِمثْلَُها « مبنياً للمفعول ، » ُيْخلَق « : والعامة على 
  .بنون العظمة » َنْخلُق « : يضاً منصوب به ، وعنه أ» ِمثْلها « مبنياً للفاعل ، » َيْخلُق « : وعن ابن الزُّبريِ 

  فصل يف الكالم على إرم وعاد
» إرم « اسم أبيهم ، و » عاداً « ، ومل يصرفه؛ ألنه جعل » عاد « اسم : » إرم « من مل يضف جعل : قال القرطيبُّ 

  .اسم القبيلة ، وجعله بدالً منه ، أو عطف بيان : 
َوسْأَلِ القرية { : بعاٍد أهل إرَم ، كقوله : ، أو اسم بلدهتم ، وتقديره ومن قرأه باإلضافة ومل يصرفه جعله اسم أمهم 

  .للتعريف والتأنيث  -قبيلة كانت ، أو أرضاً  -، ومل تنصرف ]  ٨٢: يوسف [ } 
بعاد أهل ذات العلم ، واخلطاب للنيبِّ صلى اهللا عليه وسلم ، واملراد عام ، وكان أمر عاد : العلم ، أي : واإلرم 
عندهم مشهوراً ، إذا كانوا يف بالد العرب ، وحجر مثود موجود اليوم ، وأمر فرعون يسمعونه من جرياهنم  ومثود

  .من أهل الكتاب ، واستفاضت به األخبار ، وبالد فرعون متصلة بأرض العرب 

  .بقوم عاد : ، أي » بَعاٍد « : قوله 
ن حجارة ، لو اجتمع عليه مخسمائة من هذه األمة ، مل كان الرجل من قوم عاٍد ، يتخذ املصراع م: قال أبو هريرة 

  .يستطيعوا أن يقلوه 
  .هو سام بن نوح عليه السالم : وإرم قال ابن إسحاق [ 

  .عاد بن إرم بن عاص بن سام بن نوح عليه السالم : وعن ابن عباس وابن إسحاق أيضاً قال 
ام ، وأرفخشذ بن سام؛ فمن ولد إرم بن سام العمالقة كان سام بن نوح له أوالد منهم إرم بن س: قال ابن إسحاق 

  ] .والفراعنة واجلبابرة وامللوك والطغاة والعصاة 
  .القوية : القدمية ، وعنه أيضاً : » إرم « ان معىن : هي أمة من األمم ، وعنه أيضاً » إرم « : قال جماهد : وإرم 

  .هي قبيلة من عاد : وقال قتادةُ 
، فقيل ]  ٥٠: النجم [ } َوأَنَّهُ أَْهلََك َعاداً األوىل { : ، قال تعاىل » إرم « هي : فاألوىل مها عادان ، : وقيل 

عاداً : هاشم ، مث يقال لألولني منهم : عاد كما يقال لبين هاشم : لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح 
  ]املنسرح : [ ؛ قال ابن الرقيَّات عاد األخرية: تسمية هلم باسم جدهم ، وملن بعدهم : األوىل ، وإرم 

  أْدرَك عاداً وقَْبلَها إَرمَا... َمْجداً َتِليداً َبناهُ أوَّلُه  -٥١٩٥
عاد وإرم ، وعاد ومثود ، وكانت القبائل تنسب إىل : إليه جممع عاد ومثود ، وكان يقال : » إرم « : وقال معمر 

  .» د ذات العماد ، اليت مل خيلق مثلها يف البال« إرم ، 
كان الرَّجل منهم ، طوله مخسمائة ذراع ، والقصري منهم ، طوله ثالمثائة ذراع : قال ابُن عبَّاسٍ يف رواية عطاء 

  .بذراع نفسه 
  .أن طول الرجل منهم ، كان سبعني ذراعاً : وعن ابن عبَّاسٍ أيضاً 

طُولُه ِستُّونَ ِذراعاً يف اهلواِء ، فَلم يزل اخلَلُْق  أنَّ اَهللا َخلَق آَدَم« : وهو باطل؛ ألن يف الصحيح : قال ابن العريب 
  .» َيْنقُص إىل اآلنَ 

  .أن طول الرجل منهم اثنا عشر ذراعاً : وزعم قتادةُ 



رجل معمد إذا كان طويالً وحنوه عن ابن عباس ، : ذات الطول ، يقال : أي : » ذَاِت العماِد « : قال أبو عبيدة 
  .وجماهد 

كانوا أهل : سيدهم ، وعنه أيضاً : أي : فالن عميد القوم وعمودهم : وا عماداً لقومهم ، يقال كان: وعن قتادة 
  .خيام وأعمدة ينتجعون الغيوث ، ويطلبون الكأل ، مث يرجعون إىل منازهلم 

  .ذات األبنية املرفوعة على العمد ، وكانوا ينصبون األعمدة ، فيبنون عليها القصور : املعىن : وقيل 
  .إحكام البنيان بالعمد : يعين « ذَاِت الِعماَد : ابن زيد  وقال

  .« عمادة : األبنية الرفيعة ، تذكر وتؤنث ، والواحدة : والعماد » : قال اجلوهري 
َوقَالُواْ َمْن { : أي ذات الشدة والقوة مأخوذة من قوة األعمدة بدليل قوله تعاىل « ذات العماد » : وقال الضحاك 

  ] . ١٥: فصلت [ } ا قُوَّةً أََشدُّ ِمنَّ
  «مثلها » فصل يف الضمري يف 

  .مل خيلق مثل القبيلة يف البالد قوة وشدة ، وعظم أجساد : يرجع إىل القبيلة ، أي « ِمثلَُها » : والضمري يف 

  .» اليت مل خيلق مثلهم يف البالد « : ويف حرف عبد اهللا : وعن احلسن وغريه 
  .، واألول أظهر وعليه األكثر يرجع إىل املدينة : وقيل 
  فصل

أَنا » فلم يدر ما فيه ، فإذا فيه « االسكندرية » ُروَي عن مالك رضي اهللا عنه أن كتاباً وجد ب « : قال القرطيبُّ 
ال يرون إن كان لتمرُّ هبم مائة سنة : قال مالك « شدَّاُد بُن عاٍد ، الذي رفَعَ الِعَماَد ، بنيتها حني ال شَْيَب وال َمْوَت 

  .» فيها جنازة 
شدَّاد ، وشديد ، مث مات شديد ، وخلص األمر لشداد ، فملك الدنيا ، ودانت له : أنه كان لعاد ابنان : وروي 

أبين مثلها ، فبىن إرم يف بعض صحارى عدن ، يف ثالمثائة سنة ، وكان عمره : ملوكها ، فسمع بذكر اجلنة ، فقال 
، قصورها من الذهب ، والفضة ، وأساطينها من الزَّبرجد والياقوت ، وفيها  تسعمائة سنة ، وهي مدينة عظيمة

أصناف األشجار واألهنار ، وملا متَّ بناؤها سار إليها بأهل مملكته ، فلما كان منها على مسرية يوم وليلة ، بعث اهللا 
  .عليهم صيحة من السماء فهلكوا 

، فوقع عليها ، فحمل مما قدر عليه مما هنا ، وبلغ خربه معاوية ،  أنه خرج يف طلب إبل له: وعن عبد اهللا بن قالبة 
هي إرم ذات العماد ، وسيدخلها رجل من املسلمني يف : فاستحضره ، فقص عليه ، فبعث إىل كعب فسأله ، فقال 

ر ابن زمانك ، أمحر أشقر ، قصري ، على حاجبه خال ، وعلى عقبه خال ، خيرج يف طلب إبل له ، مث التفت ، فأبص
  .هذا واهللا ذلك الرجل : قالبة ، وقال 

  فصل يف إمجال القول يف الكفار هاهنا
عاد ، ومثود ، وقوم فرعون ، على سبيل : قصة ثالث فرق من الكفار املتقدمني ، وهم  -هاهنا  -تعاىل  -ذكر اهللا 

« : ية ذلك العذاب ، وبني يف سورة ، ومل يبني كيف» فََصبَّ َعلْيَهم ربَُّك سْوطَ عذابٍ « : اإلمجال حيث قالوا 
فَأَمَّا ثَُموُد فَأُْهِلكُواْ بالطاغية َوأََما َعاٌد فَأُْهِلكُواْ بِرِيحٍ صَْرَصرٍ { : ، ما أهبم يف هذه السورة ، فقال تعاىل » احلاقَّة 
  ] . ٩: احلاقة [ } ات بِالَْخاِطئَِة َوَجآَء ِفْرَعْونُ َوَمن قَْبلَُه واملؤتفك{ : إىل قوله ]  ٦،  ٥: احلاقة [ } َعاِتَيٍة 
  .} َوثَُموَد { : قوله 

  .قرأ العامة مبنع الصرف 



  .» اليت مل خيلق « : يصرفه ، والذي جيوز فيه ما تقدم يف : وابُن وثابٍ 
  ]البسيط : [ يقطعها سرياً؛ قال : فالن جيوب البالد ، أي : قطعوا ، ومنه : أي » َجابُوا « و 

  ِستَِّني وْسقاً وال َجابتْ بِِه َبلدَا... َرأْيُت قَلُوصاً قَْبلََها َحملْت َما إنْ  -٥١٩٦
  .قطع : قطعه ، ومنه مسي جيب القميص؛ ألنه جيب ، أي : أي : وَجاَب الشيء جيوبه 

 ، أو من» الصَّْخر « فيه ، وإما مبحذوف على أنه حال من : أي » جابوا « متعلق إما ب : » بالَواِد « : وقوله 
  .الفاعلني 

إثباهتا يف الوصل : ابُن كثريٍ وورٌش خبالف عن قنبل ، فروي عنه إثباهتا يف احلالني ، وروي عنه : وأثبت يف احلالني 
  .» يسر « خاصة ، وحذفها الباقون يف احلالني ، موافقة خلط املصحف ، ومراعاة للفواصل كما تقدم يف 

  فصل يف تفسري اآلية
[ } يَْنِحُتونَ ِمَن اجلبال ُبيُوتاً { :  -تعاىل  -وا جيوبون البالدن وجيعلون من اجلبال بيوتاً ، لقوله كان: قال ابُن عبَّاسٍ 

  ] . ٨٢: احلجر 
  .مثود ، وبنوا ألفاً وسبعمائة مدينة ، كلها من احلجارة : أول من حنت من اجلبال ، والصخور والرخام : وقيل 

  .قاله حممد بن إسحاق . لقرى بوادي ا: أي } بالواد { : وقوله تعاىل 
على وادي « تبوك » أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة « : وروى أبو األشهب عن أيب نضرة ، قال [ 

  .« » أسرعوا السري؛ فإنكم يف واد ملعون » : مثود ، وهو على فرس أشقر ، فقال 
  ] .ن مسلكاً للسيل ، ومنفذاً ، فهو واد الوادي بني جبال ، وكل منفرج بني جبال أو تالل يكو: وقيل 
  .قاله ابن عباس . اجلنود والعساكر واجلموع : ، أي } َوِفْرَعْونَ ِذى األوتاد { : قوله 

  .لكثرة مضارهبم اليت كانوا يضربوهنا إذا نزلوا » ذي األوتاد « ومسي 
  .ذي امللك الثابت : ذي األتاد ، أي : وقيل 

  ]الرجز : [ كقوله 
كان يشدّ الناس باألوتاد إىل أن ميوتوا ، جتبّراً منه وعتواً ، كما : وقيل ... يف ِظلِّ َملٍك َراسخِ األْوتَاِد  -٥١٩٧

  .فعل بامرأته آسية ، وماشطتها 
كانت له صخرة ترفع بالبكرات ، مث يؤخذ له اإلنسان ، فيوتد له أوتاد احلديد ، مث يرسل : قال عبُد الرمحنِ بن زيٍد 

  .رة عليه تلك الصخ
  .أن تلك األوتاد ، كانت مالعب يلعبون حتتها : وروى قتادةُ عن سعيدِ بنِ جبريٍ عن ابنِ عباسٍ 

  .قبله ، من اإلتباع والقطع على الذم » الذين « : جيوز فيه ما جاز يف : } الذين طَغَْواْ { : قوله 
يليه ، وحيتمل أن يرجع إىل مجيع من تقدم حيتمل أن يرجع الضَّمري إىل فرعون خاصة؛ ألنه : قال ابن اخلطيب 

أن يكون يف حمل نصب على الذم ، وجيوز أن يكون مرفوعاً : وأحسن الوجوه يف إعرابه . ذكرهم ، وهو األقرب 
عاداً ، وفرعون ، ومثوداً : يعين . جمروراً على وصف املذكورين عاد ومثود وفرعون » هم الذين طغوا « : على 

فَأَكْثَُرواْ ِفيَها { : وعتوا ، وجتاوزا القدر يف الظلم والعدوان ، مث فسر تعاىل طغياهنم بقوله  متردوا: طغوا ، أي 
  .} الفساد 

  .القتل ، واملعصية هللا تعاىل : قال الكليبُّ 
واجلملة أن الفساد ضد الصالح ، فكما أن الصالح يتناول مجيع أقسام الرب ، فالفساد يتناول مجيع : قال القفال 



  .ام اإلمث ، فمن عمل بغري أمر اهللا ، وحكم يف عباده بالظلم فهو مفسد أقس
: صبَّ على فالن خلعة ، أي : أفرغ عليهم ، وألقى ، يقال : أي . } فََصبَّ َعلَْيهِْم َربَُّك سَْوطَ َعذَابٍ { : قوله 

  ]الطويل : [ ألقاها عليه؛ قال النابغة 
  وكَانَ لَهُ َبْيَن الَبريَِّة َناِصراً... ْنعِه فَصبَّ َعلْيِه اللَُّه أْحسنَ ُص -٥١٩٨

  .شدته؛ ألن السوط عندهم ما يعذب به : نصيب عذاب؛ وقيل : أي } سَْوطَ َعذَابٍ { : وقوله تعاىل 
  ]الطويل : [ قال الشاعر 

  وَصبَّ على الكُفَّارِ سْوطَ عذابِ... ألَْم َتَر أنَّ اللََّه أظهَر دينُه  -٥١٩٩

  .اآللة املعروفة  هو: والسوط 
  ]البسيط : [ خيتلط؛ قال كعب بن زهري : مسي سوطاً؛ ألن يساط به اللحم عند الضرب أي : قيل 

  فَْجٌع وَولٌْع وإخالٌف وتَْبديلُ... لَكنََّها ُخلَّةٌ قَْد ِسيطَ مْن َدِمَها  -٥٢٠٠
  ]الطويل : [ وقال آخر 
  َتزايلَن حتَّى ال َيَمسُّ َدٌم َدمَا... أَحارِثُ إنَّا لو ُتَساطُ ِدماُؤَنا  -٥٢٠١

  ] .ساطه يسوطه سوطاً ، مث مسيت به اآللة : هو يف األصل مصدر : وقيل [ 
  .خمتلطة : أمواهلم بينهم سويطة ، أي : وقال أبو زيد 

أي خلطه ، فهو سائط ، وأكثر من ذلك ، : املسواط ، وساطه : خلط الشيء بعضه ببعض ، ومنه مسي : فالسَّوطُ 
  ]الطويل : [ سوط فالن أموره؛ قال : قال ي

  فَلست َعلى َتْسويطَها ُمبَعاِن... فَُسطَْها ذَِميَم الرَّأي غَْيَر ُموفَّقٍ  -٥٢٠٢
هو عذاهبم الذي : هي كلمة تقوهلا العرب لكل نوع من أنواع العذاب ، وأصل ذلك أن السَّوطَ : قال الفرَّاء 

  .فيه غاية العذاب يعذبون به ، فجرى لكل عذاب إذا كان 
  .جعل سوطه الذي ضرهبم به العذاب : أي : وقال الزجاج 

  .ضرهبا بسوطه : ساط دابته يسوطها أي : ويقال [ 
إن اهللا تعاىل عنده أسواط كثرية فأخذهم بسوط : كان احلسن إذا أتى على هذه اآلية قال : وعن عمرو بن عبيد 

  ] .منها 
  .فهو سوط عذاب  كل شيء عذب اهللا به ،: قال قتادة 

  .واستعمال الصب يف السوط استعارة بليغة شائعة يف كالمهم [ 
  ] .وشبه بصّب السوط الذي يتواتر على املضروب فيهلكه : قال القاضي 

  .يرصد عمل كل إنسان ، حىت جيازيه به : ، أي } إِنَّ َربََّك لباملرصاد { : قوله 
املكان الذي يترقب فيه الرَّصد ، مجع راصد كحرس ، : ، وهو كاملرصد : واملِْرصاَد : قال احلسن وعكرمة 

  .، كميقات من وقته ، قاله الزخمشري » رصده « : من » مفعال « فاملرصاد 
  .، فعرب ببناء املبالغة » لبالراصد « : كأنه قيل : أن يكون اسم فاعل ، قال : وجوَّز ابُن عطيَّة يف املرصاد 

  .ان كذلك مل تدخل عليه الباء ، إذ ليس هويف موضع دخوهلا ، ال زائدة ، وال غري زائدة بأنه لو ك: ورده أبو حيَّان 
  ]الطويل : [ كهذه اآلية؛ ويف قول امرئ القيس » إنَّ « : قد وردت زيادهتا يف خرب : قال شهاُب الدِّين 

  فإنََّك ممَّا أْحدثَتْ باملُجرِّبِ. . ...  -٥٢٠٣



  .قاس عليه الكالم ، فضالً عن أفصحه إالَّ أنَّ هذه ضرورة ، ال ي
  فصل

، وهذا مثلٌ إلرصاده العصاة ]  ٢١: النبأ [ } كَاَنْت مِْرَصاداً { : ، عند قوله » املرصاد « : تقدم الكالم يف 
  .باملرصاد : أين ربك؟ قال : بالعقاب بأهنم ال يفوتونه ، كما قيل لبعض العرب 

  .إليه املصري : معناه : وقال الفراء 
  .يرصد من كفر به وعاند طاعته بالعذاب : وقال الزجاج 

  .يرصد أهل الظلم ، واملعصية : وقال الضحاك 

ُه فََيقُولُ رَبِّي َوأَمَّا إِذَا َما اْبَتلَاُه فَقََدَر َعلَْيِه رِْزقَ) ١٥(فَأَمَّا الْإِْنَسانُ إِذَا َما اْبَتلَاُه َربُُّه فَأَكَْرَمُه َوَنعََّمُه فََيقُولُ َربِّي أَكَْرَمنِ 
  ) ١٦(أََهاَننِ 

  :مبتدأ ، ويف خربها وجهان : } فَأَمَّا اإلنسان { : قوله 
[ } فَأَمَّا الذين آَمُنواْ فََيْعلَُمونَ أَنَُّه احلق ِمن رَّبِّهِْم { : ، كقوله تعاىل » فيقول « : أنه اجلملة من قوله : أصحهما 

قاله . ٍذ منصوب باخلرب؛ ألنه يف نية التأخري ، وال مينع الفاء من ذلك كما تقدم ، والظرف حينئ]  ٢٦: البقرة 
  .الزخمشري 

، واجلملة » ابتاله « معطوف على : » فأكْرمُه « : ، وقوله » فيقول « : شرطية ، وجواهبا : » إذَا « : الثاين 
  .قاله أبو البقاء . » اإلنسان « : الشرطية خرب 

{ : الفاء يف اجلملة الواقعة خرباً عما بعدها ، وال حتذف إال مع قول مضمر ، كقوله تلزم » أما « وفيه نظر؛ ألن 
  .كما تقدم ، إال يف ضرورة ]  ١٠٦: آل عمران [ } فَأَمَّا الذين اسودت 

  .؟ } فَأَمَّا اإلنسان { : مب اتَّصل قوله تعاىل : فإن قلت « : قال الزخمشريُّ 
إن اهللا ال يريد من اإلنسان إال الطَّاعة ، فأما اإلنسان ، فال : ، فكأنه قيل } املرصاد إِنَّ َربََّك لب{ : بقوله : قلت 

  .انتهى » يريد ذلك ، وال يهمه إال العاجلة 
ال يريد إال « بالتعليق من حيث املعىن ، وكيف عطفت هذه اجلملة التفصيلية على ما قبلها مترتبة عليه ، : يعين 

أن اهللا يريد الطاعة وغريها ، ولوال ذلك مل يقع مث من ال يدخل يف : ذهُب أهل السنة على مذهبه ، وم» الطَّاعة 
  .إن اهللا يريد من العبد واإلنسان من غري حصر : ملكه ما ال يريد ، وإصالح العبارة أن نقول 

، } َوأَمَّآ إِذَا َما ابتاله { : وقوله  ،} فَأَمَّا اإلنسان إِذَا َما ابتاله َربُّهُ { : كيف توازن قوله تعاىل : فإن قلت : مث قال 
أما اإلنسان فكفور ، وأما امللك فشكور ، أمَّا : تقول » أما « و » أما « وحق التوازن أن يتقابل الواقعان بعد 

  .اإلنسان أحسنت إىل زيد ، فهو حمسن إليك ، وأمَّا إذا أسأت إليه ، فهو مسيء إليك 
خرب : » ربِّي أكرمنِ : فيقُولُ « وأما هو إذا ما ابتاله ، وذلك أن قوله : التقدير مها متوازنان من حيث إنَّ : قلت 

من معىن الشرط ، والظرف املتوسط بني املبتدأ واخلرب » أما « ، ودخول الفاء ملا يف » اإلنسان « املبتدأ ، الذي هو 
: الثاين » فيقول « بتالء ، فوجب أن يكون ريب أكرمين وقت اال: فأما اإلنسان فقائل : يف نية التأخري ، كأنه قيل 
  .خرباً ملبتدأ واجب تقديره 
  فصل يف املراد باإلنسان

  .عتبةُ بُن ربيعة ، وأبو حذيفة بُن املغريةَ : املراد باإلنسان : قال ابن عبَّاسٍ 



  .أمية بن خلف : وقيل 
  .أيب بن خلف : وقيل 

مبا » َنعََّمُه « باملال ، و » فأكْرمُه « زائدة صلة ، » ما « ختربه بالنعمة ، و امتحنه ، وا: أي } إِذَا َما ابتاله َربُّهُ { 
  .، فيفرح بذلك ، وال حيمده » ربِّي أكرمنِ : فَيقُولُ « أوسع عليه ، 

« لُبلغة ، على مقدار ا» َعليِه رِزقُه « ضيق ، : أي » فقََدر « امتحنه بالفقر واختربه ، : أي } َوأَمَّآ إِذَا َما ابتاله { 
أوالين هواناً ، وهذه صفة الكافر ، الذي ال يؤمن بالبعث ، وإمنا الكرامة عنده ، : أي « ريب أهاننِ » فيقول 

واهلوان بكثرة املال واحلظ يف الدنيا ، وقلته ، فأمَّا املؤمن ، فالكرامة عنده أن يكرمه اهللا بطاعته ، وتوفيقه ، املؤدي 
  .يه يف الدنيا محده وشكره إىل حظ اآلخرة ، وإن وسع عل

اآليتان صفة كُلِّ كافرٍ ، وكثٌري من املسلمني يظن أن ما أعطاه اهللا لكرامته ، وفضيلته عند اهللا ، ورمبا : قال القرطيبُّ 
  .لو مل أستحق هذا ، مل يعطينيه اهللا ، وكذا إن قتر عليه ، يظن أن ذلك هلوانه على اهللا : يقول جبهله 

  .» عليِه فقَدَر « : قوله 
  .بتشديد الدَّال : قرأ ابُن عامرٍ 

  .التَّضييق : بتخفيفها ، ومها لغتان مبعىن واحد ، ومعنامها : والباقون 
اهللا { : وقوله تعاىل ]  ٧: الطالق [ } َوَمن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُهُ { : التخفيف ، لقوله تعاىل : واالختيار : قال القرطيبُّ 

  ] . ٢٦: الرعد [ } َيَشآُء َويَقَِدرُ  َيْبُسطُ الرزق ِلَمْن
« : هو أن يعطيه ما يكفيه ، ولو فعل به ذلك ما قال : مشدداً » قَدََّر « و . قتر : أي » قََدَر « و : وقال أبو عمرو 

  .» ربِّي أهانن 
  فصل يف الكالم على أكرمن وأهانن

  .» أكْرمَنِي ، أهانين « : قوله 
  .وصالً ، وحذفهما وفقاً من غري خالف عنه بإثبات يائهما : قرأ نافع 

  .إثباهتما يف احلالني؛ ألهنما اسم فال حتذف : واملروي عن ابن كثري ، وابن حميصن ، ويعقوب 
  .فروي عنه اإلثبات واحلذف ، والباقون حيذفوهنا يف احلالتني : واختلف عن أيب عمرو يف الوصل 

  ]املتقارب : [ وعلى احلذف قوله 
  إذَا َما انْتَسْبُت لُه أْنكَرن... كَاشحٍ ظاهرٍ ُعمرُه  وِمْن -٥٢٠٤

أنكرين؛ وألهنا وقعت يف املوضعني بغري ياء ، والسنة ال ختالف خط املصحف؛ ألنه إمجاع الصحابة رضي اهللا : يريد 
  .عنهم 

ألن : ؟ قلت » فأكرمه ونعمه« : فأهانه وقدر عليه رزقه ، كما قال : هال قال : فإن قلت : وقال الزخمشريُّ 
إكرام من اهللا لعبده بإنعامه عليه متفضالً من غري سابقة ، وأما التقدير ، فليس بإهانة له؛ ألن اإلخالل : البسط 

بالتفضل ال يكون إهانة ، ولكن تركاً للكرامة ، وقد يكون املوىل مكرماً لعبده ومهيناً له ، وغري مكرم وال مهني ، 
  .أهانين ، وال أكرمين إذا مل يهد لك : أكرمين باهلدية ، وال تقول : ت وإذا أهدى لك زيٌد هدية ، قل

غري صادق فهو » أهانين « : صادق ، ويف قوله » أكرمين « : بأنه يف قوله : وأجاب ابُن اخلطيب عن هذا السؤال 
  .ذلك عنه؟  - تعاىل -ظهن أنَّ قلة الدنيا ، وتعسرها إهانة ، وهذا جهل ، واعتقاد فاسد ، فكيف حيكي اهللا 

ذمه عليه فكيف اجلمع » أكرمن « : ، فقد صحَّ أنه أكرمه ، مث إنه حكى عنه أنه قال » فَأكَْرمُه « : ملا قال : قيل 



  .بينهما؟ 
  .؟ »ريب أهانن « : إنَّها خمتصة بقوله تعاىل : ، فلم ال جيوز أن يقال » كالَّ « : أن كلمة اإلنكار : فاجلواب 

ائد إليهما معاً ، لكن ميكن أن يكون الذَّم؛ ألنه اعتقد أن ذلك اإلكرام باالستحقاق ، أو أنه ملا مل مسنا أن اإلنكار ع
يعترف إال عند سعة الدنيا ، مع سبق النعم عليه من الصحة ، والعقل دلَّ على أن غرضه من ذلك ليس الشكر ، 

ي اإلعراض عن اآلخرة وإنكار البعث ، كما حكى بل حمبة الدنيا والتكثري باألموال واألوالد ، أو ألن كالمه يقتض
{ : إىل قوله ]  ٣٥: الكهف [ } َوَدَخلَ َجنََّتُه َوُهَو ظَاِلمٌ لَِّنفِْسِه قَالَ َمآ أَظُنُّ أَن َتبِيَد هذه أََبداً { : اهللا تعاىل بقوله 

  . ] ٣٧: الكهف [ } أَكَفَْرَت بالذي َخلَقََك ِمن تَُرابٍ ثُمَّ ِمن نُّطْفٍَة 

وَُتِحبُّونَ ) ١٩(َوَتأْكُلُونَ التَُّراثَ أَكْلًا لَما ) ١٨(وَلَا َتحَاضُّونَ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ ) ١٧(كَلَّا َبلْ لَا ُتكْرُِمونَ الْيَِتيَم 
  ) ٢٠(الَْمالَ ُحبا َجما 

  .ردٌع لإلنسان عن تلك املقالة : } كَالَّ { : قوله تعاىل 
مل أبتله بالغىن ، لكرامته علّي ، ومل أبتله بالفقرِ ، هلوانه علّي ، بل ذلك : املعىن  -رضي اهللا عنهما  -قال ابُن عباسٍ 

: حملضِ القضاء والقدر ، واملشيئة واحلكم املنزه عن التعليل ، وهذا مذهب أهل السنة ، وأما على مذهب املعتزلة 
قد يوسع على الكافر ال لكرامته ، ويقتر على املؤمن ال هلوانه ف -سبحانه  -فلمصاحل خفيَّة ، ال يطلع عليها إال هو 

.  
  .على الغىن والفقر  -تعاىل  -مل يكن للعبد أن يكون هكذا ، ولكن حيمد اهللا : يعين : قال الفراء يف هذا املوضع 

، محالً على معىن اإلنسان  ، وما بعده بياء الغيبة» يكرمون « : قرأ أبو عمرو . } َبل الَّ ُتكْرُِمونَ اليتيم { : قوله 
  .اجلمع : املتقدم ، إذا املراد به اجلنس ، واجلنس يف معىن 

  .بالتاء يف اجلميع ، خطاباً لإلنسان املراد به اجلنس ، على طريقة االلتفات : والباقون 
  فصل فيمن نزلت فيه اآلية

يكرمهم بكثرة املال ، فال يؤدون  -تعاىل  - هلم فعل أشر من هذا القول ، وهو أن اهللا: ملا حكى قوهلم ، فكأنه قال 
  .وترك إكرام اليتيم بدفعه عن حقه ، وأكل ماله . ما يلزمهم من إكرام اليتيم ، فقرعهم بذلك ، ووخبهم 

  .نزلت يف قدامة بن مظعوٍن ، وكان يتيماً يف حجر أمية بن خلف ، وكان يدفعه عن حقه : وقال مقاتلٌ 
  .} نَ على طََعامِ املسكني َوالَ َتحَاضُّو{ : قوله 

  .ال حيض بعضكم بعضاً : تتحاضون ، فحذف إحدى التاءين ، أي : ، واألصل » وال حتاضون « : قرأ الكوفيون 
  .حتاضون أنفسكم : بضم التاء ، وهي قراءة زيد بن علي وعلقمة ، أي » ُتحاضُّون « : وروي عن الكسائي 

ال حتضون أنفسكم وال : أغراه به ، ومفعوله حمذوف ، أي : كذا ، أي  من حضَّه على» َتُحضُّون « : والباقون 
  .ال يوقعون احلّض : غريها ، وجيوز أالَّ يقدر ، أي 

جيوز أن يكون على أصله من كونه امساً للمطعوم ، : » طََعام « ، و » حتضون « متعلق ب : » َعلى طعامِ « : قوله 
اإلطعام كالعطاء : و إعطاء طعام ، وأن يكون اسم مصدر مبعىن على بذل ، أ: ويكون على حذف مضاف ، أي 
  .مبعىن اإلعطاء ، فال حذف حينئذ 

  فصل يف ترك إكرام اليتيم
  :اعلم أن ترك إكرام اليتيم على وجوه 



  .} َوالَ َتحَاضُّونَ على طََعامِ املسكني { : ترك بره وإليه اإلشارة بقوله تعاىل : أحدها 
وََتأْكُلُونَ التراث أَكْالً لَّّماً وَُتِحبُّونَ املال ُحّباً { : قه ، وأكل ماله ، وإليه اإلشارة بقوله تعاىل دفعه عن ح: والثاين 

  .} َجّماً 
توجل ، وتوراة : بدل من الواو؛ ألنه من الوراثة ومثله : » التُّراثَ « التاء يف } َوَتأْكُلُونَ التراث أَكْالً لَّّماً { : قوله 

  .جتاه ، وختمة ، وتكأة ، وتؤدة ، وحنو ذلك : د تقدم كما قالوا ، وختمة وق
: ملمت الشيء ملاً ، أي : اجلمع الشديد ، يقال : ، اللَّمم } أَكْالً لَّّماً { : مرياث اليتامى ، وقوله تعاىل : والتراث 

  .مجعته مجعاً 

  ]الطويل : [ قال احلطيئة 
  فَال قدََّس الرَّمحُن ِتلَْك الطَّواِحنَا... ربَُّه  إذَا كَانَ ملَّا ُيْتبعُ الذَّمُّ -٥٢٠٥

  ]الطويل : [ وملَْمُت شعثه من ذلك؛ قال النابغة 
  َعلى َشعٍث أيُّ الرِّجالِ املُهذب؟... ولْسُت بُِمْستْبقٍ أخاً ال َتلمُُّه  -٥٢٠٦
  .مجَّة املاء : الكثري ، ومنه : واجلَمُّ 

  ]الطويل : [ قال زهري 
  .. .ا َوَرْدَنا املاَء ُزْرقاً جِماُمُه فَلمَّ -٥٢٠٧

  .جاءوا اجلمَّاء الغفري من ذلك : اجلُمَّةُ ، للشعر ، وقوهلم : ومنه 
إن دارك ملومة ، اي تلم الناس وجتمعهم ، واآلكل يلم الثريد ، فيجمعه : وكتيبة ملمومة وحجر ملموم ، وقوهلم 

  .لقماً ، مث يأكله 
  .، ونصيب غريهم ، فيجمعون نصيب غريهم إىل نصيبهم  يأكلون نصيبهم: قال احلسُن 

جيمع : إنَّ املال الذي يتركه امليت بعضه حالل ، وبعضه شبهة ، وبعضه حرام ، فالوارث يلم الكل ، أي : وقيل 
  .البعض إىل البعض ، ويأخذ الكل ويأكله 

ال ، سهالً مهالً من غري أن يعرق يف جبينه ، جيوز أن يكون الذم متوجهاً إىل الوارث الذي ظفر بامل: قال الزخمشريُّ 
  ] .من األطعمة واألشربة والفواكه [ فيسرف يف إنفاقه ، ويأكله أكالً ملًّا جامعاً بني ألوان املشتهيات 

  ] .كان أهل الشرك ال يورثون النساء وال الصبيان ، بل يأكلون مرياثهم وتراثهم مع تراثهم : وقال ابن زيد [ 
  .كثرياً حالله وحرامه : أي } ِحبُّونَ املال ُحّباً َجّماً وَُت{ : قوله 

جمَّ املاء يف احلوض ، إذا اجتمع وكثر ، : جمَّ الشيء جيم ُجُموماً ، فهو جم وجام ، ومنه : الكثري ، يقال : واجلَمُّ 
إذا كثر يف البئر : م مجوماً جم املاء جي: املصدر يقال  -بالضم  -املكان الذي جيتمع فيه املاء ، واجلُُموم : واجلمة 

  .حيبون املال حباً شديداً : واجتمع ، واملعىن 

َوجِيَء َيْومَِئٍذ بَِجهَنََّم َيْومَِئٍذ يََتذَكَّرُ ) ٢٢(َوَجاَء َربَُّك وَالَْملَُك صَفًّا َصفًّا ) ٢١(كَلَّا إِذَا ُدكَِّت الْأَْرُض َدكًّا دَكًّا 
َولَا يُوِثُق ) ٢٥(فََيْومَِئٍذ لَا يَُعذُِّب َعذَاَبُه أََحٌد ) ٢٤(َيقُولُ َيا لَْيَتنِي قَدَّْمُت ِلَحَياِتي ) ٢٣(كَْرى الْإِْنَسانُ َوأَنَّى لَُه الذِّ

  ) ٢٦(َوثَاقَُه أََحٌد 



ما هكذا ينبغي أن يكون األمر ، فهو ردع النكباهبم : ردٌع هلم عن ذلك ، وإنكار لفعلهم ، أي : } كَالَّ { : قوله 
  .الدنيا ومجعهم هلا على 
  :وجهان » دكّاً « يف . } إِذَا ُدكَِّت األرض َدكّاً َدكّاً { : قوله 

كذا قاله ابن عصفورٍ وليس املعىن . تأكيد لألول ، تأكيداً لفظياً : الثاين » َدكًّا « أنه مصدر مؤكد ، و : أحدمها 
  .على ذلك 

، وهذا ظاهر قول » علمته احلساب باباً باباً « عليها الدَّكُّ ، ك  مكرراً: أنه ُنِصَب على احلال ، واملعىن : والثاين 
  .الزخمشري 

  .مصطفني ، أو ذوي صفوف كثرية : حال أيضاً ، أي » صفًّا صفًّا « : وكذلك 
. أي شديد الوطء على األرض : ورجل مدك . رمل متلّبد : كسر احلائط واجلبل والدكداك : الدَّكُّ : قال اخلليل 

] كسر شيء على وجه األرض من جبل أو حجر حني زلزلت فلم يبق على شيء :  الدك على قول اخلليل فمعىن[ 
.  

إذا انفرش يف ظهره ، وناقة دكاء : حطُّ املرتفع من األرض بالبسط ، واندك سنام البعري : الدَّكُّ : وقال املربد 
كسر الشيء على وجه األرض من : ل اخلليل كذلك ، ومنه الدكان الستوائه يف االنفراش ، فمعىن الدك على قو

أهنا استوت يف االنفراش ، : جبل أو حجر حني زلزلت ، فلم يبق على ظهرها شيء ، وعلى قول املربد ، معناه 
فذهب دورها ، وقصورها ، حىت صارت كالصخرة امللساء ، وهذا معىن قول ابن عباس ، وابن مسعود رضي اهللا 

  .امة مد األدمي متد األرض يوم القي: عنهم 
بعد زلزلة ، ] فإذا زلزلت األرض زلزلة [ وهذا التَّدكُّكُ ال بد وأن يكون متأخراً عن الزلزلة : قال ابُن اخلطيبِ 

  .فتكسر اجلبال ، وتنهدم ، ومتتلئ األغوار ، وتصري ملساء ، وذلك عند انقضاء الدنيا 
  .قاله احلسن ، وهو من باب حذف املضاف . جاء أمره وقضاؤه : ي أ. } َوَجآَء َربَُّك وامللك َصفّاً َصفّاً { : قوله 
أي ]  ٢١٠: البقرة [ } إِالَّ أَن يَأِْتيَُهُم اهللا ِفي ظُلَلٍ مَِّن الغمام { : جاءهم الربُّ باآليات ، كقوله تعاىل : وقيل 
  .بظلل 
َيا اْبَن آدم َمرضتُ « : اىل يف احلديث جعل جميء اآليات جميئاً له ، تفخيماً لشأن تلك اآليات ، كقوله تع: وقيل 

  .» فلْم تُعدِنِي ، واْستْسقَيُتَك فَلْم َتسِقنِي واْستطَعمُْتَك فَلْم ُتطْعْمنِي 
زالت الشبه ، وارتفعت الشكوك ، وصارت املعارف ضرورية ، كما تزول الشبه والشكوك عند جميء : وقيل 

  .قهرهم : ، كما تقول جاءتنا بنو أمية ، أي وقيل وجاء قهر ربك [ الشيء الذي كان يشك فيه 
مل يوصف بالتحول من مكان إىل مكان ،  -سبحانه وتعاىل  -ظهرت قدرته واستوت ، واهللا : قال أهل اإلشارة 

وأنَّى له التحول واالنتقال ، وال مكان وال أوان ، وال جيري عليه وقت وال زمان؛ ألن يف جريان الوقت على 
  .ت ، ومن فاته الشيء ، فهو عاجز الشيء فوات األوقا

  ] .واملالئكة صفاً بعد صفٍّ متحلِّقني باجلن واإلنس : أي } وامللك َصفّاً َصفّاً { : وأما قوله تعاىل 
  .} وجياء َيْومَِئٍذ بَِجهَنََّم { : قوله 

قائم : » يومئذ « أن يكون : وحوز مكيٍّ » جبهنم « : ، والقائم مقام الفاعل » جيء « منصوب ب : » يومئذ « 
  .مقام الفاعل 



، قاله الزخمشري وهذا مذهب » يتذكر « : ، والعامل فيها » إذا دُكَِّت « بدل من : الثاين فقيل » يومئذ « وأمَّا 
  .سيبويه 

  .يتذكر ، قاله أبو البقاء : » يومئذ « يقول ، والعامل يف : » إذا دكت « إن العامل يف : وقيل 
  فصل

تقاُد جهنَّمُ بِسْبِعنيَ ألف زمام ، كُل زَِمامٍ بيِد سْبعَني ألْف ملٍك جيروهنا ، هلَا تََغيُّظٌ وزفٌري « : ومقاتلٌ  قال ابُن مسعوٍد
  .» ، حتَّى تنصبَّ عن يسارِ العْرشِ 

  .رواه مسلم يف صحيحه عن عبد اهللا بن مسعود مرفوعاً 
تغري لون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعرف } ِئذٍ بَِجَهنَّمَ وجياء َيْوَم{ : ملا نزلت « : وقال أُبو سعيٍد اخلدريُّ 

{  -اآلية  -، } كَالَّ إِذَا ُدكَّتِ األرض َدكّاً دَكّاً { : أقْرأنِي جِبْريلُ : يف وجهه ، حىت اشتد على أصحابه ، مث قال 
يُْؤَتى بَِها » : اهللا ، كيف جياُء هبا؟ قال يا رسول : قلت :  -رضي اهللا عنه  -، قال علي } وجياء َيْومَِئٍذ بَِجهَنََّم 

عِ ، ثُمَّ ُتقَاُد بِسبِعَني ألْف زمامٍ ، َيقُوُد بكُلِّ زَمامٍ َسبُعونَ ألْف ملٍك ، فتْشردُ َشْرَدةً لو ُترِكَتْ ألْحرقَتْ أْهلَ اجلَْم
نَفِْسي : َم حلَْمَك عليَّ ، فال َيْبقَى أَحدٌ إالَّ قال َما ِلي ولََك يا ُمَحمَُّد ، إنَّ اهللا قَْد َحرَّ: تعْرُض ِلي جهنَُّم ، فتقول 

  .« ربِّ أمَِّتي ، ربِّ أمَِّتي : َنفِْسي ، إالَّ حممٌد صلى اهللا عليه وسلم فإنَّه يقُولُ 
برزت وظهرت حىت يراها : معلوم أنَّ جهنَّم ال تنقل من مكاهنا ، ومعىن جميئها : قال األصوليون : قال ابن اخلطيب 

  .خللق ، ويعلم الكافر أنَّ مصريه إليها ا
يتَّعظُ الكافُر ، ويتوب من مهته : ، واملعىن « يومئذ » : تقدم الكالم يف إعراب . } َيْومَِئٍذ َيَتذَكَُّر اإلنسان { : قوله 

  .يتذكر أن ذلك كان ضالالً : بالدُّنيا وقيل 
  .وبة ، وقد فرط فيها الدنيا ومن أين له االتِّعاظٌُ والت: أي } وأىن لَُه الذكرى { 

وأنَّى » : وبني « يومئٍذ يَتذكَّر » ومن أين له منفعة الذِّكرى ، فال ُبدُّ من تقدير حذِف املضاف ، وإالَّ فبني : وقيل 
  .قاله الزخمشري . تناف « لُه الذِّكْرى 

  .ا تعلق به الظرف متعلق مب« له » مبتدأ مؤخر ، و : « الذكرى » خرب مقدم ، و « وأنَّى » : قوله 
  .« يف » يف حيايت ، فالالم مبعىن : ، أي } َيقُولُ ياليتين قَدَّْمُت ِلَحيَاِتي { : قوله 
  .قدمت عمالً صاحلاً أي حلياة ال موت فيها : أي : وقيل 
من النار ، يا ليتين قدمت من اخلري لنجايت : حياة أهل النار ليست هنيئة ، فكأهنم ال حياة هلم ، فاملعىن : وقيل 

  .فأكون ممن له حياة هنيئة 
  فصل يف شبهة للمعتزلة والرد عليها

استدلت املعتزلة هبذه اآلية على أن االختيار كان يف أيديهم وقصدهم ، وأنَّهم ما كانوا حمجوزين عن الطَّاعات ، 
  .جمربين على املعاصي 

  .م فبطل قوهل -تعاىل  -أن فعلهم كان معلقاً بقصد اهللا : واجلواب 
  .} فََيْوَمِئٍذ الَّ يَُعذُِّب َعذَاَبهُ أََحٌد { : قوله 

مبنيني للمفعول ، ورواه أبو قالبة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بفتح الثاء » ال يعذَّب وال يُوثَُق « : قرأ الكسائي 
  .قرأومها مبنيني للفاعل : والذال ، والباقون 

، وحذف الفاعل للعلم به وهو اهللا تعاىل ، والزبانية املتولون » أحد « : ا إىل فأسند الفعل فيه: فأمَّا قراءة الكسائي 



العذاب بأمر اهللا تعاىل ، وأما عذابه ووثاقه ، فيجوز أن يكون املصدران مضافني للفاعل ، والضمري هللا تعاىل ، أو 
ال ُيعذُِّب أحٌد مثل : عىن واقعاً موقع تعذيب ، وامل» عذاَب « مضافني للمفعول ، والضمري لإلنسان ، ويكون 

هذا الكافر ، وال يوثق أحد توثيقاً مثل إيثاق اهللا إياه بالسالسل واألغالل وال يعذب أحد  -تعاىل  -تعذيب اهللا 
  .مثل تعذيب الكافر وال يوثق مثل إيثاقه لكفره ، وعناده 

اسم املصدر عمل مسمَّاه خالفاً مضطرباً ، اإليثاق ، كالعطاء مبعىن اإلعطاء ، إال أن يف إعمال : مبعىن : والوثاق 
  ]الوافر : [ فنقل عن البصريني املنع ، وعن الكوفيني اجلواز ، ونقل العكس عن الفريقني؛ ومن اإلعمال قوله 

  وَبْعَد َعطاِئَك اِملائةَ الرَِّتاعَا... أكُفْراً بْعَد ردِّ املَْوِت عنِّي  -٥٢٠٨
  ]الطويل : [ وأصرح من هذا القول الشاعر  نصب املائة بفعل مضمرٍ؛: ومن منع 
  ُتكَلُِّمنِي ِفيَها شفاٌء ملَا بِيَا..  -٥٢٠٩

] .  ١٦٤: األنعام [ } َوالَ َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أخرى { : وال حيمل عذاب اإلنسان أحد ، كقوله تعاىل : املعىن : وقيل 
  .قاله الزخمشري 

 -حيتمل عوده على الباري » وثاقه « ، و » عذابه « : ل لفاعله ، والضمري يف فإنَّه أسند الفع: وأما قراءة الباقني 
أن عذاب من يعذب يف الدنيا ، : أنه ال يعذب يف الدنيا ، مثل عذاب اهللا تعاىل يوم أحد ، أي : ، مبعىن  -تعاىل 

  .يوم القيامة ، كذا قاله أبو عبد اهللا  -تعاىل  -ليس كعذاب اهللا 
معموالً للمصدر التشبيهي ، وهو ممتنع لتقدمه عليه ، إالَّ أن » يومئذ « : ث إنه يلزم أن يكون وفيه نظر ، من حي

  .إنه توسع فيه : يقال 
  .وحده يف ذلك  -تعاىل  -ال يكل عذابه ، وال وثاقه ألحد؛ ألن األمر هللا : املعىن : وقيل 
  .د يف الدنيا مثله أنه يف الشدة ، والفظاعة ، يف حني مل يعذب أح: املعىن : وقيل 

، إذا دخلت على املضارع صريته مستقبالً ، وإذا كان مستقبالً مل يطابق هذا املعىن ، وال » ال « ورد هذا ، بأن 
  .يطلق على املاضي إالَّ مبجازٍ بعيد ، وبأن يومئذ املراد به يوم القيامة ، ال دار الدُّنيا 

  .مثل عذاب اهللا الكافر فيها ، إال أن هذا مردود مبا ورد قبله  أنه ال يعذب أحد يف الدنيا ،: املعىن : وقيل 
ال يعذب أحد من زبانية العذاب ، مثل ما يعذبون هذا الكافر ، ويكون املعىن : وحيتمل عوده على اإلنسان ، مبعىن 

، وهذه األوجه ]  ١٦٤: م األنعا[ } َوالَ َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أخرى { : ال حيمل أحد عذاب اإلنسان ، لقوله تعاىل : 
  .صعبة املرام على طالبها من غري هذا الكتاب 

  .بكسر الواو » وثاقه « : وقرأ نافع يف رواية ، وأبو جعفر وشيبة ، خبالف عنهما 
  .؛ ألنه أشد الناس عذاباً -لعنه اهللا  -إبليس : واملراد هبذا الكافر املعذب ، قيل 

  .هو أمية بن خلف : وقال الفراء 

َواْدُخِلي جَنَِّتي ) ٢٩(فَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي ) ٢٨(اْرجِِعي إِلَى رَبِِّك رَاِضَيةً مَْرِضيَّةً ) ٢٧(ا أَيَُّتَها النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّةُ َي
)٣٠ (  

  .} ياأيتها النفس املطمئنة { : قوله 
  .بتاء التأنيث » يا أيَُّتها النَّفُس « : قرأ العامة 

، كنداء املذكر ، ومل جيوز ذلك أحد ، إال صاحب البديع ، وهذه شاهدة له ، وله » يا أيَُّها «  :وقرأ زيد بن علي 



  .يا أيها الرجالن ، يا أيها الرجل : وهو أهنا كما مل تطابق صفتها تثنية ومجعاً ، جاز أالَّ يطابقها تأنيثاً ، تقول : وجه 
  فصل يف الكالم على اآلية

  . -تعاىل  -الدُّنيا ، وصف حال من اطمأنَّ إىل معرفته وعبوديته ، وسلم أمره إىل اهللا  ملا وصف حال من اطمأن إىل
  .هذا كالم الباري تعاىل ، إكراماً له كما كلَّم موسى عليه السالم : وقيل 
  .هو من قول املالئكة ألولياء اهللا تعاىل : وقيل 

  .أيقنت أن اهللا تعاىل رهبا ، فأجيبت لذلك  الساكنة املوقنة ،: » املُطْمئنَّة « : قال جماهد وغريه 
  .املؤمنة املوقنة :  -رضي اهللا عنه  -املطمئنة بثواب اهللا ، وعن احلسن : وقال ابُن عبَّاسٍ 

  .الراضية بقضاِء اهللا : وعن جماهٍد أيضاً 
  .اآلمنة من عذاب اهللا تعاىل : وقال مقاتلٌ 

  .» املطمئنة يا أيتها النفس اآلمنة « : ويف حرف أيب كعب 
  .اليت عملت على يقني مبا وعد اهللا تعاىل ، يف كتابه : وقيل 

الذين آَمنُواْ { : املطمئنة بذكر اهللا تعاىل؛ لقوله تعاىل : املخلصة وقيل :  -هنا  -املطمئنة : وقال ابن كيسان 
  .ميان ، املصدقة بالبعث والثواب املطمئنة باإل: وقيل ]  ٢٨: الرعد [ } َوَتطَْمِئنُّ قُلُوُبُهْم بِذِكْرِ اهللا 

  .املطمئنة ، اليت بشرت باجلنة ، عند املوت ، أو عند البعث ، ويوم اجلمع : وقال ابن زيٍد 
  .ارجعي إىل صاحبك ، وجسدك : ، أي } ارجعي إىل رَبِِّك رَاِضَيةً مَّْرِضيَّةً { : قوله 

، على » فادُخِلي يف عَْبِدي « : يدل عليه قراءة ابن عباس  قاله ابُن عبَّاسٍ وعكرمةُ وعطاٌء ، واختاره الكليبُّ ،
  .التوحيد 

  .ارجعي إىل ثواب ربك : وقال احلسُن 
  .ارجعي إىل اهللا ، وهذا عند املوت : وقال أبو صاحل 

: واملعىن جامعة بني الوصفني؛ ألنه ال يلزم من أحدمها اآلخر ، : حاالن ، أي } َراِضَيةً مَّْرِضيَّةً { : وقوله تعاىل 
  .راضية بالثواب ، مرضية عنك يف األعمال ، اليت عملتها يف الدنيا 

  فصل يف جميء األمر مبعىن اخلرب
أن النفس إن كانت مطمئنة رجعت إىل : هذا وإن كان أمراً يف الظَّاهر ، فهو خرب يف املعىن ، والتقدير : قال القفَّال 

وجييء األمر مبعىن اخلرب كثرياً يف : ، قال } ي ِفي ِعَباِدي وادخلي جَنَِّتي فادخل{ : اهللا تعاىل ، وقال اهللا تعاىل هلا 
  .» إذا لَْم َتسَْتحِ فَافَْعل َما ِشئْت « : كالمهم ، كقوله 

  فصل يف فضل هذه اآلية
رضي  -كر ، فقال أبو ب« يا أيَُّتها النَّفُس » : قرأ رجل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : قال سعيد بن زيد 

إنَّ املَلَك سيقُولَُها لَكَ َيا أَبا » : َما أْحسَن َهذَا َيا رسُولَ اِهللا ، فقَالَ رُسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلَّم :  -اهللا عنه 
  .« » َبكرٍ 

، فجاء طائر مل ير على خلقه طائر قط ، فدخل نعشه ، مث مل » الطائف « مات ابن عباس ب : وقال سعيد بن جبري 
ياأيتها النفس املطمئنة ارجعي { : خارجاً منه ، فلما دفن تليت هذه اآلية على شفري القرب ، ال ندري من تالها ير 

  ] .روى الضحاك أهنا نزلت يف عثمان بن عفان رضي اهللا عنه حني وقف بئر رومة [ } إىل رَبِِّك رَاِضَيةً مَّْرِضيَّةً 
، فحّول اهللا وجهه » املدينة « ، وجعلوا وجهه إىل » مكة « ه أهل نزلت يف ُخبيبِ بن عديٍّ ، الذي صلب: وقيل 



  .للقبلة 
وقرأ ابُن . ، جيوز أن يكون يف جسِد عبادي ، وجيوز أن يكون املعىن يف ُزمرِة عبادي } فادخلي ِفي ِعَباِدي { : قوله 

؛ ألنَّ الظرف ليس »يف « عل األول ب اِجلْنس ، وتعدَّى الف: ، واملراد » يف َعْبِدي « : عباسٍ وعكرمةُ ومجاعةٌ 
وتعدَّى الثاين بنفسه؛ ألن الظرفية متحققة ، كذا قيل ، وهذا إمنا يتأّتى على ‘ دخلت يف غمارِ الناس: حبقيقي حنو 

بعض املؤمنني ، وأنه أمر بالدخول يف ُزْمَرة عباده ، وأما إذا كان املراد : أحد الوجهني ، وهو أن املراد بالنَّفس 
  .الرُّوح ، وأهنا مأمورة بدخوهلا يف األجساد ، فالظرفية متحققة فيه أيضاً : نفس بال

  فصل يف املراد باجلنة هاهنا
  .هذا يوم القيامة ، وهو قول الضحاك : قال ابُن عبَّاسٍ 

  .دار اخللود ، اليت هي سكُن األبرار ، ودار الصاحلني واألخيار : واجلمهور على أنَّ املراد باجلنة 
  ] . ٩: العنكبوت [ } لَُنْدِخلَنَُّهْم ِفي الصاحلني { : يف الصاحلني ، كقوله تعاىل : أي » ِفي عَباِدي « عىن وم

{ : وملَّا كانت اجلنَّة الروحانية غري متراخية عن املوت يف حق السعداء ، ال جرم قال تعاىل : قال ابن اخلطيب 
كانت اجلنة اجلسمانية ، ال حيصل الكون فيها إال بعد قيام القيامة ، بفاء التعقيب ، وملا } فادخلي ِفي ِعَباِدي 

  .بالواو واهللا تعاىل أعلم } وادخلي َجنَِّتي { : الكربى ، ال جرم قال تعاىل 
والفجر { َمْن قََرأ ُسورةَ « : قال رُسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثَّعليبُّ عن أيبُّ 

  .» غُِفَر لُه ، وَمْن قََرأَها ِفي سَاِئرِ األيَّامِ كاَنْت لَُه نُوراً يوم القيامة } الٍ َعْشرٍ َولَي

 أََيْحَسُب أَنْ) ٤(لَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِفي كََبٍد ) ٣(َووَاِلٍد َوَما وَلََد ) ٢(َوأَْنتَ ِحلٌّ بَِهذَا الَْبلَِد ) ١(لَا أُقِْسُم بَِهذَا الَْبلَِد 
َوِلسَاًنا ) ٨(أَلَمْ َنجَْعلْ لَُه َعْيَنْينِ ) ٧(أََيْحَسُب أَنْ لَْم َيَرُه أََحٌد ) ٦(َيقُولُ أَْهلَكُْت َمالًا لَُبًدا ) ٥(لَْن َيقِْدَر َعلَْيِه أََحٌد 

  ) ١٠(َوَهَدْيَناهُ النَّْجَدْينِ ) ٩(َوَشفََتْينِ 

، » ال أقسم بيوم القيامة « : زائدة ، كما تقدم يف : » ال « وز أن تكون جي: } الَ أُقِْسُم هبذا البلد { : قوله تعاىل 
 ٣: التني [ } وهذا البلد األمني { : ، وقد أقسم به يف قوله » هبذا البلد « : أقسم؛ ألنه قال : أي : قاله األخفش 

  ]الطويل : [ ، فكيف جيوز القسُم به ، وقد أقسم به سبحانه؛ قال الشاعر ] 
  وكَادَ َصِميمُ القَلْبِ ال َيَتقطَُّع... ذَكَّرتُ لَْيلَى فاْعتََرْتنِي َصباَبةٌ َت -٥٢١٠

: األعراف [ } َما َمَنَعَك أَالَّ َتْسُجَد إِذْ أَمَرُْتَك { : صلة ، ومنه قوله تعاىل : » ال « يتقطع ، ودخل حرف : أي 
  ] . ٧٥: ص [ } ُجَد َما َمنََعَك أَن َتْس{ : » ص « وقد قال تعاىل يف سورة ]  ١٢

  .من غري ألٍف بعد الالم إثباتاً » ُألقِْسُم « : وقرأ احلسن واألعمش وابن كثري 
  .» أال « : وأجاز األخفش أيضاً ، أن تكون مبعىن 

ال واهللا ال فعلت كذا ، وال واهللا ما كان كذا ، ال واهللا : ليست بنفي القسم ، ، وإمنا هو كقول العرب : وقيل 
  .ذا ألفعلن ك

حكاه مكيٌّ ، ورواه ابُن . ال أقسم هبذا البلد ، إذا مل تكن فيه بعد خروجك منه : هي نفي صحيح ، واملعىن : وقيل 
إهنا رد ، : وأما من قال « : رد عليهم ، وهذا اختيار ابن العريب ، ألنه قال : » ال « : أيب جنيحٍ عن جماهٍد ، قال 

  .» عىن ، ويتمكن اللفظ واملراد فهو قول ليس له رد؛ ألنه يصح به امل
  .فهو رد لكالم من أنكر البعث ، مث ابتدأ القسم 



ليس األمر : رد ملا توهم اإلنسان املذكور يف هذه السورة ، املغرور يف الدنيا ، أي » ال « : قوله : وقال القشرييُّ 
أقسم : مكَّة املشرفة ، أي : املراد بالبلد  كما حتسبه من أنه مل يقسم عليه أحد ، مث ابتدأ القسم ، وأمجعوا على أنَّ

  .بالبلد احلرام ، الذي أنت فيه ، لكرامتك عليَّ وحيب لك 
  :فيه وجهان . } َوأَنَت ِحلٌّ هبذا البلد { : قوله 

أقسم هبذا البلد ، وما بعده ، على  -تعاىل  -أنه : أن اجلملة اعتراضية على أحد معنيني ، إما على معىن : أحدمها 
ومن املكابدة ، أن مثلك على عظم حرمتك يستحل هبذا : ن اإلنسان يف كبد ، واعترض بينهما هبذه اجلملة ، يعين أ

  .البلد ، كما يستحل الصيد يف غري احملرم 
» مكة « أنه أقسم ببلدة ، على أنَّ اإلنسان ال خيلُو من مقاساة الشدائد ، واعترض بأن وعده فتح : وإما على معىن 

» ِحلٌّ « وأنت حلٌّ به فيما يستقبل ، تصنع فيه ما تريد من القتل ، واألسر ، ف : اً للتَّسلية ، فقال تعاىل ، تتميم
يف معىن } َوأَنَت ِحلٌّ { : أين نظري قوله تعاىل : فإن قلت : مث قال . حالل ، قال معناه الزّخمشري : مبعىن 

  .االستقبال؟ 
، ومثله واسع يف كالم العباِد ، تقول ملن َتعُده ]  ٣٠: الزمر [ } وَإِنَُّهْم مَّيُِّتونَ  إِنََّك َميٌِّت{ : قوله تعاىل : قلت 

أنت مكرم حمبوٌّ ، وهو يف كالم اهللا أوسع؛ ألنَّ األحوال املستقبلة عنده ، كاحلاضرة املشاهدة ، : اإلكرام واحلباء 
ال حمال؛ ألن السورة باالتفاق مكية ، وأين اهلجرة وقت وكفاك دليالً قاطعاً على أنه لالستقبال ، وأنَّ تفسريه باحل

  .نزوهلا فما بال الفتح؟ 

ال : ال أقسم هبذا البلد ، وأنت حالٌّ هبا ، لعظم قدرك ، أي : أن اجلملة حالية ، أي : الثاين من الوجهني األولني 
  .نقسم بشيء ، وأنت أحق باإلقسام بك منه 

  .مستحل إذ ذاك : نت مستحلّ فيه ، أي ال أقسم به ، وأ: املعىن : وقيل 
  فصل يف املراد هبذا البلد

َوَمن { : ، وفضلها معروف ، فإنه تعاىل ، جعله حرماً آمناً قال تعاىل » مكة « أمجع املفسرون على أن ذلك البلد 
َوحَْيثُ َما { : اىل ، وجعل مسجده قبلة ألهل املشرق واملغرب ، وقال تع]  ٩٧: آل عمران [ } َدَخلَُه كَانَ آِمناً 

َوللَِّه َعلَى الناس ِحجُّ البيت { : ، وأمر النَّاس حبجِّ البيِت ، فقال ]  ١٤٤: البقرة [ } كُْنُتْم فََولُّواْ ُوُجوَهكُْم َشطَْرهُ 
: البقرة [ } اسِ َوأَْمناً َوإِذْ َجَعلَْنا البيت َمثَاَبةً لِّلنَّ{ : وقال تعاىل ]  ٩٧: آل عمران [ } َمنِ استطاع إِلَْيِه َسبِيالً 

يَأُْتوَك رِجَاالً وعلى { : ، وقال تعاىل ]  ٢٦: احلج [ } َوإِذْ بَوَّأَْنا ِإلبَْراهِيَم َمكَانَ البيت { : ، وقال تعاىل ]  ١٢٥
بقوله تعاىل  -سالم عليه الصالة وال - ، وشرف مقام إبراهيم ]  ٢٧: احلج [ } كُلِّ َضاِمرٍ َيأِْتَني ِمن كُلِّ فَجٍّ َعميِقٍ 

، وحرم صيده ، وجعل البيت املعمور بإزائه ، ودحيت ]  ١٢٥: البقرة [ } واختذوا ِمن مَّقَامِ إِْبَراِهيَم ُمصَلًّى { : 
  .ال جرم أقسم اهللا تعاىل هبا » مكة « األرض من حتته ، فهذه الفضائل ، وأكثر منها ، ملا اجتمعت يف 

  فصل يف تفسري وأنت حلّ
  .ما صنعت فيه من شيء ، فأنت يف حل : ، قال » وأْنتَ ِحلٌّ « : صوٌر عن جماهٍد روى من

، أن يقتل من شاء ، فقتل ابن خطل ومقيس بن صبابة وغريمها ، » مكة « أحل له يوم دخل : وكذا قال ابن عبَّاسٍ 
  .ومل حيل ألحد من الناس ، أن يقتل هبا أحداً بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .أنت يف حل ممن قاتلك أن تقتله : وقال السدي 
أحلت له ساعة من هنارٍ ، مث أطبقت ، وحرمت إىل يوم القيامة ، وذلك يوم : وروى أبو صاحلٍ عن ابن عبَّاسٍ ، قال 



  .» مكة « فتح 
فيه ، وهو حملك  وأنت مقيم: معناه : ومل يكن هبا أحد حالالً غري النيب صلى اهللا عليه وسلم وقيل : قال ابن زيد [ 

لَقَْد َجآَءكُْم َرُسولٌ مِّْن أَنفُِسكُمْ { : نشأت بينهم ، ويعرفون فضلك وطهارتك لقوله تعاىل » مكة « من أهل : أي 
  ] . ١٢٨: التوبة [ } 

  ] .أنت فيه حمسن ، وأنا عنك فيه راضٍ : وقيل 
  .م وحمرم رجل حلٌّ وحاللٌ وحمل ، ورجل حرم وحرا: وذكر أهل اللغة أنه يقال 

معناه أنك غري مرتكب يف هذا البلد ما حيرم عليه ارتكابه : أي لست بآمث ، قيل » وأنت حل به « : وقال قتادة 
  .معرفة منك حبق هذا البيت ال كاملشركني الذين يرتكبون الكفر باهللا فيه 

أن يقتلوا هبا صيداً ، أو » مكة « ون حالل ، أي هم حيرم: أي } وأْنَت حلٌّ بَِهذَا الَبلِد { : وقال شرحبيل بن سعد 
  .يعضدوا هبا شجرة ، مث هم مع هذا يستحلُّون إخراجك وقتلك ، ففيه تعجُّب يف جرأهتم وشدة عدواهتم له 

  .} َوَواِلٍد َوَما َولَدَ { : قوله 
  .» الذي « : ، أو مبعىن » من « : مبعىن » ما « قيل 

  .مصدرية أقسم بالشخص وفعله : وقيل 
  وَمْن ولد؟: هال قيل : فإن قلت : الزخمشريُّ  وقال
: بأي شيء وضعت ، يعين : ، أي ]  ٣٦: آل عمران [ } واهللا أَْعلَُم بَِما َوَضَعْت { : فيه ما يف قوله : قلت 

  .موضوعاً عجيب الشأن 
اد بالوالد ، الذي والذي ما ولد ، إذ املر: فيحتاج إىل إضمار موصول به يصح الكالم ، تقديره : » ما « : وقيل 

  .الَعاِقر الذي ال ُيولُد له ، قال معناه ابُن عبَّاسٍ ، وتلميذه ابُن جبريٍ وعكرمةُ : يعين » وَما وَلَد « يولد له ، 
  فصل يف الكالم على اآلية

بني املعطوف  معترض} وَأَنَت ِحلٌّ هبذا البلد { : ، وقوله تعاىل } الَ أُقِْسُم هبذا البلد { : هذا معطوف على قوله 
  .واملعطوف عليه 

آدم عليه الصالة والسالم ، : املراد بالوالد : قال ابُن عباسٍ وجماهد وقتادةُ والضحاُك واحلسُن وأبو صاحلٍ والطربيُّ 
وما نسل من ولده ، أقسم هبم؛ ألهنم أعجب ما خلق تعاىل على وجه األرض ، ملا فيهم من : أي » وَما َولَد « 

طق ، والتدبري ، وإخراج العلوم ، وفيهم األنبياء ، والدُّعاة إىل اهللا تعاىل ، واألنصار لدينه ، وأمر البنيان ، والنُّ
[ } َولَقَْد كَرَّْمَنا َبنِي آَدَم { : وعلمه األمساء كلَّها ، وقد قال تعاىل  -عليه السالم  -املالئكة بالسُّجود آلدم 

  ] . ٧٠: اإلسراء 
إِنْ ُهمْ إِالَّ { : والصاحلني من ذريته ، وأما الطاحلون ، فكأهنم هبائم ، كما قال تعاىل  هو إقسام بآدم ،: وقيل 

  ] . ١٨: البقرة [ } ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهْم الَ َيْرجُِعونَ { : ، وقوله ]  ٤٤: الفرقان [ } كاألنعام 
  .ذريته [ } َوَما َولََد {  -عليه الصالة والسالم  -إبراهيم : الوالد : وقيل 
  ] .الوالد إبراهيم وإمساعيل ، وما ولد حممد صلى اهللا عليه وسلم ألنه أقسم مبكة وإبراهيم : وقيل 

َوَما َخلََق الذكر { : ، وقوله تعاىل ]  ٣: النساء [ } َما طَاَب لَكُمْ { : للناس ، كقوله » ما « وصلح : قال الفراء 
  .ر واألنثى ، وهو خالق الذك]  ٣: الليل [ } واألنثى 

لقوله عليه : أمته : » وَما وَلَد « النيب صلى اهللا عليه وسلم لتقدم ذكره ، : وحيتمل أن الوالد : قال املاورديُّ 



، فأقسم به وبأمته ، بعد أن أقسم ببلده ، مبالغة يف تشريفه » إنَّما أَنا بِمنْزلَِة الوَاِلِد أَعلِّمكُْم « الصالة والسالم ، 
  .والسالم عليه الصالة 

  .املشقة : هذا هو املقسم عليه ، والكبد : } لَقَدْ َخلَقَْنا اإلنسان ِفي كََبٍد { : قوله 
كبَد الرجل كبداً ، فهو أكَْبد ، إذا وجعت كبده وانتفخت ، فاتسع : أصله من قولك : والكَبُد : قال الزخمشريُّ 

كبده إذا : كبته مبعىن أهلكه ، وأصله : دةُ ، كما قيل فيه ، حىت استعمل يف كل تعب ومشقة ، ومنه اشتقت املُكاَب
  .أصاب كبده 

  ]املنسرح : [ قال لبيد 
  قُْمَنا وقَاَم اخلُصوُم يف كَبِد... َيا َعْيُن َهالَّ َبكَْيِت أرَبَد إذْ  -٥٢١١

  ]البسيط : [ يف شدة األمر ، وصعوبة اخلطب؛ وقال أبو اإلصبع : أي 
  لظَلَّ ُمحَْتجِزاً بالنَّْبلِ َيرْمينِي... انَّ النَّاس يف كَبٍد  ِلَي ابُن َعمٍّ لو -٥٢١٢

كابدُت هذا األمر قاسيت : غلظ واشتد ومنه الكبُد؛ ألنه دٌم تغلظ واشتد ويقال : ومنه تكبَّد اللنب : قال القرطيبُّ 
  .شدته 

  »اإلنسان « فصل يف املراد ب 
  .اإلنسان هنا ابن آدم 
يف شّدة من محله ، ووالدته ، : يف شدة ونصبٍ وعن ابن عباسٍ أيضاً : أي » يف كبٍد « :  قال ابُن عباسٍ واحلسُن

  .ورضاعه ونبت أسنانه ، وسائر أحواله 
االستواء ، واالستقامة ، فهذا امتنان عليه يف احلقيقة ، ومل : منتصباً يف بطن أمه ، والكبُد : وروى عكرمةُ عنه قال 
وهو قول النخعي . ن أمها إالَّ منكبةً على وجهها إال ابن آدم ، فإنه منتصب انتصاباً خيلق اهللا تعاىل دابة يف بط

  .وجماهد وغريمها 
  .مل خيلق اهللا تعاىل خلقاً يكابد ابن آدم ، وهو مع ذلك أضعف اخللق : وقال ميان 

  .قلب رأسه إىل رجل أمه منتصباً يف بطن أمه ، فإذا أراد اهللا تعاىل أن خيرجه من بطن أمه : وقال ابن كيسان [ 
  ] .كابد مصائب الدنيا ، وشدائد اآلخرة : وقال احلسن 

أول ما يكابُد قطع سرته ، مث إذا قمط قماطاً ، وشد رباطاً ، يكابد الضيق والتعب ، مث يكابد : قال بعُض العلماء 
طام الذي هو أشد من اللطام ، مث االرتضاع ، ولو فاته لضاع ، مث يكابد نبت أسنانه ، وحترك لسانه ، مث يكابد الف

يكابد اِخلَتان ، واألوجاع واألحزان ، مث يكابد املعلم وصولته ، واملؤدب وسياسته ، واألستاذ وهيبته ، مث يكابد 
شغل التزويج ، مث يكابد شغل األوالد ، واألجناد ، مث يكابد شغل الدُّور ، وبناء القصور ، مث الِكرب واهلرم ، 

القدم ، يف مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها ، من صداع الرأس ، ووجع األضراس ، وضعف الركبة و
ورمد العني ، وغم الدَّينِ ، ووجع السن ، وأمل األذُِن ، ويكابد ِمَحناً يف املال ، والنفس ، مثل الضرب واحلبس ، 

، مث بعد ذلك مساءلة امللك ، وضغطة القرب  وال مير عليه يوم إال يقاسي فيه شدة ، مث يكابد بعد ذلك مشقة املوت
لَقَْد َخلَقْنَا { : وظلمته ، مث البعث ، والعرض على اهللا ، إىل أن يستقر به القرار ، إما يف اجلنة أو يف النار ، قال تعاىل 

ره ، وقضى عليه فلو كان األمر إليه ، ما اختار هذه الشَّدائد ، ودل هذا على أن له خالقاً دب} اإلنسان ِفي كََبٍد 
  .املراد باإلنسان هنا آدم عليه السالم : وقال ابن زيد . هبذه األحوال ، فليتمثل أمره 

  .يف وسط السماء : أي } ِفي كََبدٍ { : وقوله تعاىل 



أبو األشدين وامسه أسيد بن كلدة بن ُجَمح ، وكان : إنَّ هذا نزل يف رجل من بين مجح ، يقال له : وقال الكليبُّ 
من أزالين عنه فله كذا ، فيجذبه عشرة حىت : ياً ، وكان يأخذ األدمي العكاظي ، فيجعله حتت قدميه ، فيقول قو

أََيْحَسُب أَن لَّن يَقِْدرَ { : يتمّزق األدمي ، وال تزول قدماه ، وكان من أعداء النيب صلى اهللا عليه وسلم وفيه نزل 
  .لقوته : ، يعين } َعلَْيِه أََحٌد 

إن : أيظّن ابن آدم أن لن حياسبه اهللا عزَّ وجل قال ابُن اخلطيب : ، أي } أََيْحَسُب أَن لَّن يَقِْدَر َعلَْيِه أََحٌد { : قوله 
أحيسب اإلنسان الشديد أن لشدته ال يقدر عليه أحد؟ وإن فسرنا باحملنة ، : فسرنا الكبد بالشدة والقوة ، فاملعىن 

أفيظّن أنه يف تلك احلالة ال يقدر عليه شيء ، : سان كان يف النعمة ، والشدة ، أي أنَّ اإلن: والبالء ، كان املعىن 
  .فهو استفهام على سبيل اإلنكار 

  .جيوز أن تكون مستأنفة ، وأن تكون حاالً : } َيقُولُ أَْهلَكُْت َماالً لَُّبداً { : قوله 
  .بضم الالم وفتح الباء » لَُبداً « : وقرأ العامة 
  .سكوهنا : راكع وركع ، وساجد وُسجَّد ، وعنه أيضاً : و جعفرٍ الباء مجع البٍِد ، مثل وشدَّد أُب

  .» اجلن « : بضمتني ، وتقدم الكالم على هذه اللفظة يف سورة : وجماهٌد وابُن أبِي الزِّناد 
  .فعل من التلبيد ، وهذا املال الكثري ، بعضه على بعض : » لَُبداً « : قال أبو عبيدة 

  .رجل حطم ، إذا كان كثري احلطم : للكثرة ، يقال » فعل « و : الزَّجَّاُج  قال
  .مجع : » لَُبٌد « و » لُْبَدة « : واحدته : قال الفراُء 

أنفقت ماالً كثرياً جمتمعاً؛ ألن أهل : ، وهو يف الوجهني للكثرة ، واملعىن » حطم « واحد ، ك : وجعل بعضهم 
  .خر اجلاهلية يدعونه مكارم ومفا

: أيظن أن مل يعاينه أحد ، بل علم اهللا ذلك منه ، فكان كاذباً ، يف قوله : ، أي } أََيْحَسُب أَن لَّْم َيَرهُ أََحٌد { : قوله 
  .أيظن أن مل يره ، وال يسأله عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه : وقال . أهلكت ، ومل يكن أنفقه 

  .أنفقت يف عداوة حممد ماالً كثرياً ، وهو يف ذلك كاذب : يقول  كان أبو األشدين: وقال ابُن عبَّاسٍ 
نزلت يف احلارِث بنِ عامرٍ بنِ نوفل ، أذنب ، فاستفىت النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فأمره أن يكفر ، : وقال مقاتلٌ 

حيتمل أن يكون  وهذا القول منه ،. لقد ذهب مايل يف الكفَّارات ، والنفقات ، منذ دخلت يف دين حممد : فقال 
  .استطالة مبا أنفق ، فيكون طغياناً منه ، أو أسفاً منه ، فيكون ندماً منه 

، بضم السني ، يف املوضعني « أَيْحُسُب » : أنه كان يقرأ : وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم « : قال القرطيبُّ 
 «.  

دعين أحسبه ، أمل يعلم أن اهللا قادر على حماسبته ، وأن أتلفت ماالً كثرياً فمن حياسبين به ، : يقول : وقال احلسُن 
  :يرى صنيعه ، مث عدد عليه نعمه ، فقال  -عزَّ وجلَّ -اهللا 
حنن فعلنا : يستر هبما ثغرُه ، واملعىن : } َوَشفََتْينِ { ينطق هبما ، } وَِلَساناً { يبصر هبما ، : } أَلَْم َنْجَعل لَُّه َعْيَنْينِ { 

  .قدر على أن نبعثه ، وحنصي عليه ما عمله ذلك ، وحنن ن
« ، ومجعها على » ُشفَْيَهة « شفهةٌ ، بدليل تصغريها على : حمذوفة الالم ، واألصل : ، الشِّفةُ } َوَشفََتْينِ { : قوله 
اء سنة يف إحدى اللغتني ، وشافهته أي كلمته من غري واسطة ، وال جيمع باأللف والتاء ، استغن: ونظريه » ِفاه 

  .بتكسريها عن تصحيحها 
  .» أقيس ، والواو أعم تشبيهاً بالسنوات : شفهاٌت وشفواٌت ، واهلاء : يقال « : قال القرطيب 



  .» هذه شفة ، يف الوصل ، وشفة ، بالتاء واهلاء : يقال « : قال األزهريُّ 
  .لشِّر طريق اخلري وطريق ا: الطريقتني : ، يعين } َوَهدَْيَناُه النجدين { : قوله 

َنْجُد : يا أيُّها النَّاس ، إنَّما ُهَما النَّجداِن « : ذكر لنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، كان يقول : روى قتادةُ قال 
  .» اخلريِ ، وجنُد الشَّرِّ ، فلم َتْجَعلُ َنْجَد الشر أحبَّ إلْيَك من َنْجِد اخلَْيرِ 

رتفعة العالية ، لكوهنا واضحة للعقول ، كوضوح الطريق العايل فكأنه ملا ومهت الدالئل ، جعلت كالطريق امل
{ : ، بعد قوله ]  ٣: اإلنسان [ } إِنَّا َهَدْينَاُه السبيل إِمَّا َشاِكراً َوإِمَّا كَفُوراً { : لألبصار ، ونظريه قوله تعاىل 

  ] . ٢: اإلنسان [ } فََجَعلَْناُه َسِميعاً َبصِرياً 
  .الثَّدياِن ، وهو قول سعيد بن املسيب والضحاك : النجداِن : ال وُروَِي عن عكرمة ، ق

  .ألهنما كالطريقني حلياة الولد ، ورزقه  -رضي اهللا عنهما  -وُروَِي عن ابن عبَّاسٍ وعلي 
  .إما ظرف ، وإما على حذف اجلار إن أريد هبما الثديان » النجدين « : فقوله 

  .عه العنُق ، الرتفا: والنَّجُد يف األصل 
  .الطريق العايل : وقيل 

  ]الطويل : [ قال امرؤ القيس 
  وأَخُر ِمنُْهْم قَاِطٌع َنْجَد كَْبكَبِ... ِمْنُهْم جَازٌع َبطَْن َنْخلٍَة : فَريقَاِن  -٥٢١٣

  .ومنه مسيت جند ، لعلوها عن اخنفاض هتامة 

َيِتيًما ذَا ) ١٤(أَْو إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمسَْغَبٍة ) ١٣(فَكُّ َرقََبٍة ) ١٢(َوَما أَْدَراَك َما الَْعقََبةُ ) ١١(فَلَا اقَْتَحَم الَْعقََبةَ 
أُولَِئَك ) ١٧(ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتََواصَْوا بِالصَّْبرِ َوَتوَاصَْوا بِالَْمْرَحَمِة ) ١٦(أَْو ِمْسِكيًنا ذَا َمتَْرَبٍة ) ١٥(َمقَْرَبٍة 

  ) ٢٠(َعلَْيهِْم َناٌر مُْؤَصَدةٌ ) ١٩(َوالَِّذيَن كَفَرُوا بِآيَاِتَنا ُهْم أَْصحَاُب الَْمْشأََمِة ) ١٨(َمَنِة أَْصحَاُب الَْمْي

  .} فَالَ اقتحم العقبة { : قوله 
ال « مع الفعل املاضي ، حىت تعيد » ال « : مرة واحدة ، والعرب ال تكاد تفرد » ال « ذكر : قال الفراُء والزجاُج 

وإنَّما أفردها لداللة آخر الكالم على معناه ، فيجوز ]  ٣١: القيامة [ } فَالَ َصدََّق َوالَ صلى { : كقوله تعاىل  ،» 
  .فال اقتحم العقبة وال آمن : قائماً مقام التكرير ، فكأنه قال } ثُمَّ كَانَ ِمَن الذين آَمُنواْ { : أن يكون قوله تعاىل 

أال . » فال فكَّ رقبة ، وال أطعم مسكيناً : فال اقتحم العقبة « : يف املعىن؛ ألن معىن  هي متكررة: وقال الزخمشريُّ 
  .ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك؟ 

  .فعالً ماضياً » فّك « : وال يتم له هذا إال على قراءة : قال أبو حيَّان 
يدل } ثُمَّ كَانَ ِمَن الذين آَمُنواْ { : تعاىل  أن قوله: وقال الزجاج واملربُد وأبو عليٍّ ، وذكره البخاري عن جماهد 

} فَالَ َصدََّق َوالَ صلى { : كقوله » ال « ، فإن كررت » مل « ، وال يلزم التكرير مع » مل « : مبعىن » ال « على أن 
  ] . ٦٧: الفرقان [ } لَْم ُيْسرِفُواْ وَلَْم َيقُْتُرواْ { : ، فهو كقوله تعاىل ]  ٣١: القيامة [ 

  فصل يف معىن اآلية
فهالَّ أنفق ماله يف اقتحام العقبة ، الذي يزعم أنه أنفقه يف عداوة حممد صلى اهللا عليه وسلم هال أنفقه يف : املعىن 

: قحم يف األمر قُُحوماً ، أي : الرمي بالنفس يف شيء من غري روية ، يقال منه : اقتحام العقبة ، فيأمن ، واالقتحاُم 
: إذا رماه وتقحيم النفس يف الشيء : ن غري روية ، وقَحَّم الفرس فارسه تقحيماً على وجهه رمى بنفسه فيه م



إذا : أصاب العرب القُْحَمةُ : املهلكة والسَّنة الشديدة ، يقال  -بالضم  -إدخاهلا فيه من غري روية ، والقُْحَمةُ 
  .صعاب الطريق : والقَُحُم ] فدخلوا الريف [ أصاهبم قحط 

  .يريد عقبة جهنم : اء وقال عط
  .هي الصراطُ : وقال جماهٌد والضحاك 

  .وهذا فيه نظر؛ ألن من املعلوم أن هذا اإلنسان وغريه ، مل يقتحموا عقبة جهنم وال جاوزوها : قال الواحدي 
أو أطعم يف يومٍ  »فكُّ رقَبٍة « : اقتحام العقبة يف الدنيا؛ ألنه فسره بعد ذلك ، بقوله : قال جماهد : وقال ابن العريب 

  .يتيماً ، أو مسكيناً ، وهذه األعمال إمنا تكون يف الدنيا 
  .هذا مثلٌ ضربه اهللا تعاىل ، جملاهدة النفس ، والشيطان يف أعمال الرب : وقال احلسُن ومقاتلٌ 

  .قبة فال أنفق ماله فيما فيه اقتحام الع: ، معناه } فَالَ اقتحم العقبة { : قوله تعاىل : قال القفال 
  .فال جنا وال سلم ، من مل ينفق ماله يف كذا وكذا : دعاء ، أي } فَالَ اقتحم { : معىن قوله تعاىل : وقيل 
شبه عظيم الذنوب ، وثقلها بعقبٍة ، فإذا أعتق رقبة ، أو عمل صاحلاً ، كان مثله مثل من اقتحم العقبة ، : وقيل 

  .وهي الذنوب تضره ، وتؤذيه وتثقله 
  .} َوَمآ أَْدَراَك َما العقبة { : ىل مث قال تعا

، » وَما ُيدرِيَك « : ، فقد أخرب به ، وكل شيء قال فيه » َوَما أْدرَاَك « : كل شيء قال فيه : قال سفيان بن عيينة 
سلم فإنه مل خيربه به ، وما أدراك ما اقتحام العقبة ، وهذا تعظيم إللزام أمر الدين ، واخلطاب للنيب صلى اهللا عليه و

  .} فَكُّ َرقََبةٍ { : ليعلمه اقتحام العقبة ، مث إنه تعاىل فسر العقبة بقوله 

  .} فَكُّ َرقََبٍة { : قوله 
  .فعالً ماضياً : » أو أطَْعَم « نصباً ، : » َرقَبةٌ « فعالً ماضياً ، و : » فكَّ « : قرأ أبو عمرو وابن كثريٍ والكسائي 

  .اسم مرفوع أيضاً : » أْو إطَْعاٌم « خفض باإلضافة ، : » رقََبٍة « ف امساً ، يرفع الكا: » فكُّ « : والباقون 
  .فال فك رقبة وال أطعم : ، فهو بيان له ، فكأنه قيل » اقتحم « : الفعل فيها ، بدل من قوله : فالقراءة األوىل 

على معىن اإلباحة ، ويف » و إطعام أ« هو فك رقبة ، : ، على إضمار مبتدأ ، أي » فكُّ « : مرتفع فيها : والثانية 
اقتحام العقبة : وما أدراك ما اقتحام العقبة ، فالتقدير : ، تقديره » فال اقتحم « الكالم حذف مضاف ، دل عليه 

بكسر السني  -فك رقبة ، أو إطعام ، وإمنا احتيج إىل تقدير هذا املضاف ليطابق املفسر واملفسر؛ أال ترى أن املفسِّر 
» فك « وهو العقبة غري مصدر ، فلو مل يقدر مضافاً ، لكان املصدر ، وهو  -بفتح السني  -واملفسَّر  مصدر ، -

  .مفسراً للعني ، وهي العقبة 
  .األلف » ذا « : إال أهنما نصبا  -كما تقدم  -فعلني » فكَّ ، أو أطعَم « : وقرأ أمُري املؤمنني وأبو رجاء 

إطعام « ، أو » أطعم « : مفعول : باأللف أيضاً ، وهو على هاتني القراءتني » ا ذ« ، و » إطعام « : وقرأ احلسُن 
، على سبيل » يوم « نعت ل : بالياء » ذي « : حينئذ بدل منه أو نعت له ، وهو يف قراءة العامة » يتيماً « ، و » 

حمذوف ، وهذا : » إطعام « عل ل ليلك قائم ، وهنارك صائم ، والفا: اجملاز ، وصف اليوم باجلوع مبالغة ، كقوهلم 
  .أحد املواضع اليت يطرد فيها حذف الفاعل وحده عند البصريني 

  فصل يف االستفهام يف اآلية
هالَّ أقتحم العقبة ، تقول : معىن الكالم االستفهام على معىن اإلنكار ، تقديره : قال ابُن زيٍد ، ومجاعة من املفسرين 

، وإطعام السغبان ، فيكون خرياً له من إنفاقه يف عداوة حممد عليه الصالة والسالم هال أنفق ماله يف فك الرقاب : 



.  
  فصل يف الفرق بني الفك والرق

التفريق ، ومنه فكُّ القيد وفكُّ الرقبة ، فرق بينها وبني صفة الرق بإجياد احلرفة ، وإبطال العبودية ، ومنه : الفّك 
أيَُّما امرئٍ ُمسْلمٍ أعتَق اْمرءاً ُمْسِلَماً « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فكُّ الرهن ، وهو إزالته عن املرهتن ،

  »كَانَ ِفكاكَه ِمَن النَّارِ َيجرِي على كُلِّ َعضوٍ ِمنُه ُعضواً ِمنُه 

  .احلديث 
: [ ْسر؛ قال ومسي املرقوق رقبة؛ ألنه بالرق كاألسري املربوط يف رقبته ، ومسي عتقها فكَّا كفك األسري من األ

  ]البسيط 
  وَجرِّ َناِصيٍة كُنَّا َمواليهَا... كَْم ِمْن أِسريٍ فَكَكنَاُه بِالَ ثََمنٍ  -٥٢١٤

إنه أراد فك رقبته ، وخالص نفسه ، باجتناب املعاصي ، وفعل الطاعات ، وال ميتنع : وحيتمل ثانياً : قال املاورديُّ 
  .اخلرب من هذا التأويل ، وهو أشبه بالصواب 

  فص يف أن العتق أفضل من الصدقة
الِعْتُق أفضل من الصدقة ، وعند صاحبيه الصدقة أفضل ، واآلية أدلّ على قول :  -رضي اهللا عنه  -قال أبو حنيفة 

  .أيب حنيفة ، لتقدمي العتق على الصدقة 
  .اجلائع : وع ، والسَّاغُب اجل: جماعة ، والسَّغُب : ، أي } أَْو إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمْسَغَبٍة { : قوله 

  .اجلوع مع التعب ، ورمبا قيل يف العطش مع التعب : واملسغبةُ : قال شهاُب الدِّين 
  .مفعل منه : يقال سَغبَ الرجل يسغبُ سغباً وسغوباً فهو ساغٌب ، وسغبان ، واملسغبةُ : قال الراغب 

  ]الطويل : [ وأنشد أبو عبيدة 
  ملَا بتَّ َشبَْعاناً وجارَك َساِغبا... ا ْبَن قَْيسٍ بن عاصمٍ فَلَْو كُْنت جاراً َي -٥٢١٥
  فصل

  .إطعام الطعام فضيلة ، وهو مع السغب الذي هو اجلوع أفضل 
  .يف يوم عزيز فيه الطَّعام : ، قال } أَْو إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمْسَغَبٍة { : وقال النخعي يف قوله تعاىل 

  .قرابة : ، أي } َرَبٍة َيِتيماً ذَا َمقْ{ : قوله 
فالن : مفعالت ، من سغَب إذا جاع ، وقرب يف النسب ، قال : واملَْسغَبةُ ، واملَقربةُ ، واملَتربةُ « : قال الزخمشريُّ 

  .» ذو قرابيت وذو مقربيت ، وترب إذا افتقر 
  .وهذه اآلية تدل على أن الصدقة على األقارب ، أفضل منها على األجانب 

  .اليتيمُ يف الناس من قبل األب ، ويف البهائمِ من قبلِ األمَّهاِت : قال بعض العلماء : واليتيم 
  .» الذي ميوت أبواه « : اليتيُم : وقال بعضهم 

  ]الطويل : [ قال قيس بن امللوح 
  إىل اهللا فَقَْد الوَاِلَدْينِ َيتِيُم... إىل اِهللا أْشكُو فَقْدَ لَْيلَى كَما َشكَا  -٥٢١٦
  .إذا ضعف : يتم الرجل يتماً : ل ويقا
ترب أي افتقر : ال شيء له ، حىت كأنه قد لصق بالتراب من الفقر يقال : ، أي } أَْو ِمْسِكيناً ذَا َمْتَرَبةٍ { : قوله 

  .أثرى أي صار مالكه كالتراب وكالثرى : حىت لصق جلده بالتراب ، فأما أترب باأللف فمعناه استغىن حنو 



  .هو الذي ليس له مأوى إال التراب  :قال املفسرون 
  .هو املطروح على الطريق الذي ال بيت له : وقال ابن عباس 

  .الذي ال يقيه من التراب لباس وال غريه : وقال جماهد 
  .إنه ذو العيال : وقال قتادة 

  .ذو املتربة هو البعيد عن وطنه ، ليس له مأوى إالَّ التراب : وقال عكرمة عن ابن عباس 
  يف أن املسكني قد ميلك شيئاً فصل

لكان  -ألبتة  -احتجوا هبذه اآلية على أن املسكني قد ميلك شيئاً؛ ألنه لو كان املسكني هو الذي ال ميلك شيئاً 
  .تكرير » ذا َمتْربة « : تقييده بقوله 

والفضيلة عن العتق والصدقة ، ال يف  التراخي يف اإلميان ، وتباعده يف املرتبة. } ثُمَّ كَانَ ِمَن الذين آَمنُواْ { : قوله 
  .الوقت؛ ألن اإلميان هو السابق ، وال يثبت عمل إالَّ به 

ثُمَّ كان يف عاقبة أمره من الذين وافوا املوت على اإلميان؛ ألنَّ املوافاة عليه شرط يف : املعىن : قاله الزخمشري وقيل 
  .االنتفاع بالطَّاعات 

  .التراخي يف الذكر : وقيل 
معناه أنه ال يقتحم العقبة من فك رقبته ، أو أطعم يف يوم ذي مسغبة ، حىت يكون من الذين آمنوا : املفسرون  قال

: صدقوا ، فإنّ شرط قبول الطاعات اإلميان باهللا تعاىل ، فاإلميان بعد اإلنفاق ال ينفع ، قال تعاىل يف املنافقني : ، أي 
  ] . ٥٤: التوبة [ } َنفَقَاتُُهْم إِالَّ أَنَُّهْم كَفَرُواْ باهللا  َوَما َمَنَعُهْم أَن ُتقَْبلَ ِمْنُهْم{ 

فيكون املعىن [ فعل هذه األشياء وهو مؤمن مث بقي على إميانه حىت الوفاة : أي } ثُمَّ كَانَ ِمَن الذين آَمُنواْ { : وقيل 
ي لَغَفَّاٌر لَِّمن تَاَب َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلَحاً ثُمَّ وَإِنِّ{ : ، نظريه قوله تعاىل ] مث كان مع تلك الطاعات من الذين آمنوا : 

  ] . ٨٢: طه [ } اهتدى 
  .مث كان من الذين يؤمنون بأن هذا نافع هلم عند اهللا تعاىل : املعىن : وقيل 
  .مث آمن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم  -تعاىل  -أتى هبذه القرب لوجه اهللا : وقيل 
  .وكان هذا املعتق للرقبة ، واملطعم يف املسغبِة ، من الذين آمنوا : الواو ، أي :  مبعىن» ثُمَّ « إن : وقيل 
أوصى بعضهم بعضاً على طاعة اهللا ، وعن معاصيه ، وعلى ما أصاهبم من البالء : ، أي } َوَتوَاصَْواْ بالصرب { : قوله 

هم إذا فعلوا ذلك ، رمحوا اليتيم واملسكني ، مث إنه بالرمحة على اخللق فإنَّ: ، أي } َوتَوَاَصْواْ باملرمحة { واملصائب ، 
الذين يؤتون كتبهم بأمياهنم ، قاله حممد بن كعب : ، أي } أولئك أَْصحَاُب امليمنة { : تعاىل بينهم ، فقال تعاىل 

  .القرظي 
  .ألهنم ميامني على أنفسهم : وقال حيىي بن سالم [ 

  .مين ألهنم أخذوا من شق آدم األ: وقال ابن زيد 
  ] .وقال ميمون بن مهران ألن منزلتهم عن اليمني 

يأخذون كتبهم بشمائلهم قاله : أي } ُهْم أَْصحَاُب املشأمة { القرآن ، : ، أي } والذين كَفَرُواْ بِآَياِتَنا { : قوله 
  .ألهنم مشائيم على أنفسهم : حممد بن كعب ، وقال حيىي بن سالم 

  .ن شق آدم األيسر ألهنم أخذوا م: وقال ابن زيد 
  .ألن منزلتهم على اليسار : وقال ميمون 



إن أصحاب امليمنة أصحاب اجلنة ، وأصحاب املشئمة أصحاب النار : وجيمع هذه األقوال أن يقال : قال القرطيب 
.  

  .باهلمزة : ، قرأ أبو عمروٍ ومحزةُ وحفٌص } َعلَْيهِْم نَاٌر مُّْؤَصَدةٌ { : قوله 
  .ز بال مه: والباقون 

« وحيتمل أن يكون من : أغلقته ، أوصده ، فهو مؤصد ، قيل : أي » آَصدُت الباب « من : فالقراءة األوىل 
  ] . ٣٣: ص [ } بالسوق واألعناق { ، ولكنه مهز الواو السَّاكنة لضمة ما قبلها ، كما مهز » أْوصْدتُ 

  .مزة ، لسكوهنا بعد ضمة حتتمل املادتني ، ويكون قد خفف اهل -أيضاً  -والقراءة الثانية 
وقد نقل الفرَّاء عن السوسي الذي قاعدته إبدال مثل هذه اهلمزة ، أنه ال يبدل هذه ، وعللوا ذلك باإللباس وأيقن 

  .بالواو من قاعدته ختفيف اهلمزة » مؤصدة « : أنه قرأ 
» أْوَصَد ، يُوِصدُ « ، والثانية من » م أكرم يكر« ك » آَصَد يُوِصدُ « األوىل من : والظاهر أن القراءتني من مادتني 

  .» أوصل يوصل « مثل 

  ]الطويل : [ وقال الشاعر 
  وِمْن ُدوهنَا أْبواُب َصنعاُء مُؤَصدَْه... َتِحنُّ إىل أْجبَالِ مكَّةَ َناقِتي  -٥٢١٧

  ]الكامل : [ مغلقة؛ وقال آخر : أي 
  الِسالً ِحلقاً وَباباً مُؤصداوَس... قَْوٌم ُيَعاِلُج قُمَّالً أْبناؤُُهْم  -٥٢١٨

، فأشتهي أن أسد » مؤصدة « : لنا إمام يهمز : وكان أبو بكر راوي عاصم يكره اهلمز يف هذا احلرف ، وقال 
  .أذين إذا مسعته 

وكأنه مل حيفظ عن شيخه إال ترك اهلمزة مع حفظ حفص إياه عنه ، وهو أضبط حلرفه من أيب : قال شهاُب الدِّين 
  .ما نقله الفراء ، وإن كان أبو بكر أكرب وأتقن ، وأوثق عند أهل احلديث بكر ، على 

: أوصدت ، فاالسم : أغلقته ، فمن قال : أوصدت الباب وآصدته ، أي : وأهل اللغة يقولون : وقال القرطيبُّ 
  .اإلصاد : آصدته ، فاالسم : ومن قال . الوصاد 

  .مغلقة : أي » مؤصدة « الباب املطبق ، ومعىن ، وهو » األصيد « ويقال من هذا : قال الفراء 
« : ، جيوز أن تكون مجلة مستأنفة ، وأن تكون خرباً ثانياً ، وأن يكون اخلرب وحده } َعلَْيهِْم َناٌر { : قوله تعاىل 

  .فاصل به ، وهو األحسن : » نارٌ « ، و » َعلَْيهِْم 
] .  ٢٩: الكهف [ } أَحَاطَ بِهِمْ ُسرَاِدقَُها { : م ، كقوله تعاىل أحاطت النَّار هب: ، أي » عليهم نار « معىن : وقيل 

  .واهللا أعلم 
الَ أُقِْسُم هبذا { َمْن قََرأَ « : قال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثَّعليبُّ عن أيبٍّ 

  .» ةِ أْعطَاُه اُهللا األْمَن ِمْن غَضبِه َيْوَم الِقياَم} البلد 

) ٥(وَالسََّماِء َوَما َبَناَها ) ٤(َواللَّْيلِ إِذَا َيْغَشاَها ) ٣(وَالنَّهَارِ إِذَا َجلَّاَها ) ٢(َوالْقََمرِ إِذَا َتلَاَها ) ١(َوالشَّْمسِ َوُضَحاَها 
َوقَْد خَابَ ) ٩(قَدْ أَفْلََح َمْن َزكَّاَها ) ٨(اَها فَأَلَْهَمَها فُجُوَرَها َوَتقَْو) ٧(َونَفْسٍ َوَما َسوَّاَها ) ٦(َوالْأَْرضِ َوَما طََحاَها 

  ) ١٠(َمْن َدسَّاَها 



ورب الشمس ، : التقدير : ، وقد تقدَّم أنَّ مجاعة من أهل األصول؛ قالوا } والشمس َوُضَحاَها { : قوله تعاىل 
  .ورب سائر ما ذكر إىل متام القسم 

، وذلك هو اهللا تعاىل ، ال } والسمآء َوَما بََناَها { : هذا القسم  واحتج قوم على بطالن هذا القول ، بأن يف مجلة
مع » ما « جيوز أن يكون املراد منه تعاىل أن يقدم قسمه بغريه على قسمه بنفسه ، فإذن ال بد من تأويل ، وهو أن 

  .والسَّماِء وبنائها : ما بعده يف حكم املصدر ، فيكون التقدير 
عليه فساد » فأهلمها « : لو كان األمر على هذا الوجه ، لزم من عطف قوله : فقال  واعترض الزخمشريُّ عليه ،

  .النظم 
  .} َوُضَحاَها { : قوله 

: إن الضُّحى ، والضَّحوة ، مشتقان من الضّح ، وهو النور فأبدلت األلف ، والواو من احلاء ، تقول : قال املربُِّد 
مقلوبة عن » ُضَحى « مقلوبة عن احلاء الثانية ، واأللف يف » َضحْوة « َضْحوة ، وَضحَوات ، وُضحى فالواو من 

  .الواو 
الضحى ، فاستثقلوا الياء : الضحُّ نقيض الظل ، وهو نور الشمس على ظهر وجه األرض وأصله : وقال أبو اهليثم 

  .مع سكون الواو فقلبوها ألفاً 
، وقد تذكر ، فمن أنَّث ذهب إىل أهنا مجع ضحوة ، ومن  ارتفعت الضُّحى فوق الصخور: مؤنثة ، يقال : والضَُّحى 

لقيته : سحر ، تقول : وهو ظرف غري متمكن مثل » ُصَرد ، وُنَغر « حنو » فَُعل « ذكَّر ذهب إىل أنَّه اسم على 
  .ضًحى ، وُضَحى إذا أردت به ضحى يومك مل تنونه 

عروف عند العرب أنَّ الضحى إذا طلعت الشمس ، وُبعَْيَد الضَُّحى ، هو النهار ، كقول قتادة ، وامل: وقال الفراء 
  .ذلك قليالً ، فإذا زاد فهو الّضحاء باملد 

إنه نور الشَّمس أو حرها ، فنور الشمس : الضحى ، النهار كله ، فذلك لدوام نور الشمس ، ومن قال : ومن قال 
: طه [ } َوالَ تضحى { : الشمس بقوله تعاىل  إن الضحى حر: ال يكون إالَّ مع حرِّ الشمس ، وقد استدل من قال 

  .ال يؤذيك احلر : أي ]  ١١٩
  فصل يف تفسري اآلية

ضوؤها وإشراقها ، وأضاف الضحى إىل الشمس؛ ألنه إمنا يكون بارتفاع الشمس : أي » وُضَحاَها « : قال جماهد 
.  

  .هباؤها : وقال قتادةُ 
  .حرها : وقال السدي 
  .ا انبساطه: وقال اليزيدي 

  .حكاه املاوردي . ما ظهر هبا من كل خملوق ، فيكون القسم هبا ، ومبخلوقات األرض كلها : وقيل 
إنَّما أقسم بالشمس ، وضحاها ، لكثرة ما يتعلق به من املصاحل ، فإنَّ أهل العامل كانوا كاألموات : قال ابن اخلطيب 

، كالروح الذي تنفخ فيه احلياة ، فصارت األموات يف الليل ، فلما ظهر الصبُح يف املشرق ، صار ذلك الضوء 
  .أحياء ، وال تزال تلك احلياة يف القوة ، والزيادة إىل غاية كماهلا وقت الضحى ، وذلك شبيه استقرار أهل اجلنة 

  .تبعها ، وذلك إذا سقطت رؤيا اهلالل : ، أي } والقمر إِذَا َتالََها { : قوله 
  .ا تبعته تلوت فالناً إذ: قال الليث [ 



إذا غربت الشمس يف النصف األول من الشهر ، تالها القمر بالطلوع ، ويف آخر الشهر ، يتلوها : وقال ابن زيد 
  ] .بالغروب 

  .أخذ منها ، يذهب إىل أن القمر يأخذ من ضوء الشمس : » َتالََها « : قال الفراء 
  .، فكان مثلها يف الضياء والنور حني استوى ، واستدار : أي » إذا َتالَها « : وقال الزجاُج 

  .أن الشمس ، إذا قربت ، فالقمر يتبعها ليلة اهلالل يف الغروب : معناه : وقال قتادةُ والكليبُّ 
  .يتلوها يف كرب اجلرم ، حبسب احلّس يف ارتباط مصاحل هذا العامل حبركته : وقيل 
  .ر ضمري النها: ، الفاعل } والنهار إِذَا َجالََّها { : قوله 
  .عائد على اهللا تعاىل ، والضمري املنصوب ، إمَّا للشمس ، وإما للظُّلمة ، وإما لألرض : وقيل 
هي : أنه يبني بضوئه جرمها ، ومن قال : ، فاملعىن » الشمس « هي : كشفها ، فمن قال : أي » جالها « ومعىن 

أضحت غداتنا باردة ، وهو قول الفراء : يد أضحْت باردةً ، تر: ، فهي ون مل جير هلا ذكر ، كقولك » الظلمة « 
  .والكليب وغريمها 

  ] . ٣٢: ص [ } حىت َتوَاَرْت باحلجاب { : هي الدنيا واألرض ، وإن مل جير هلما ذكر ، كقوله : ومن قال 
يره غري ، وما بعده فيه إشكال؛ ألنه إن جعل شرطاً اقتضى جواباً ، وال جواب لفظاً ، وتقد» إذَا َتالَها « : قوله 

ظرف مستقبل » إذا « صاحل ، وإن ُجِعلَ حمضاً استدعى عامالً وليس هنا عامل إال فعل القسم حال؛ ألنه إنشاء ، و 
  .، واحلال ال يعمل يف املستقبل 

معضل ، ألنك » إذَا « األمر يف نصب : فإن قلت : وما بعدها إشكال آخر ذكره الزخمشري ، قال » إذا « وخيص 
مررت أمس « : أن جتعل الواو عاطفة ، فتنصب هبا وجتر ، فتقع يف العطف على عاملني يف حنو قولك  ال ختلو إمَّا

  .، وإمَّا أن جتعلهن للقسم ، فتقع فيما اتفق اخلليل وسيبويه على استكراهه » بزيد واليوم عمرو 
هلا شأن خالف شأن الباء ، حيث أن واو القسم مطرح معها إبراز الفعل إطراحاً كلياً ، فكان : اجلواب فيه : قلت 

أبرز معها الفعل وأضمر ، فكانت الواو قائمة مقام الفعل ، والباء سادة مسدمها معاً ، والواوات العواطف نوائب 
َضرب زيد بكراً وعمرو خالداً « : عن هذه الواو ، فحقهن أن يكّن عوامل على الفعل ، واجلار مجيعاً ، كما تقول 

  .الذي هو عاملهما انتهى » ضرب « نصب لقيامها مقام ، فترفع بالواو وت» 
، فليس هذا باملختار على أن يكون حرف العطف » فتنصب وجتر « : أما قوله يف واوات العطف : وقال أُبو حيَّان 

  . عامالً لقيامه مقام العامل ، بل املختار أن العمل إمنا هو للعامل يف املعطوف عليه ، مث إن اإلنشاء حجة يف ذلك
، ليس ما يف اآلية من العطف عاملني ، وإمنا هو من باب عطف امسني » فتقع يف العطف على عاملني « : وقوله 

مررت : جمرور ومنصوب ، على امسني جمرور ومنصوب ، فصرف العطف مل ينب مناب عاملني ، وذلك حنو قولك 
  ]الطويل : [ بزيد قائماً وعمرو جالساً؛ وأنشد سيبويه يف كتابه 

  ِصحَاحاً وال ُمْستنكٌَر أن ُتَعقَّرَا... فَلَْيَس بِمعروٍف لَنا أنْ َنُردََّها  -٥٢١٩
  .فهذا من عطف جمرور ومرفوع؛ والعطف على عاملني فيه أربعة مذاهب ، ونسب اجلواز إىل سيبويه 

« : بل وزان ما يف اآلية  ، هذا املثال خمالف ملا يف اآلية ،» مررت أمس بزيد واليوم عمرو « : وقوله يف حنو قولك 
  .وحنن جنيز هذا » مررت بزيد أمس وعمرو اليوم 

  .، فليس كما ذكر ، بل كالم اخلليل على املنع » على استكراه « : وأمَّا قوله 



« ] :  ٣-١: الليل [ } والليل إِذَا يغشى والنهار إِذَا جتلى َوَما َخلََق الذكر واألنثى { : قال اخلليل يف قوله تعاىل 
مررت بزيد : الواوان األخريان ليستا مبنزلة األوىل ، ولكنهما الواوان اللتان تضمان األمساء إىل األمساء يف قولك 

  .» وعمرو ، واألوىل مبنزلة الباء والتاء 
فليس هذا احلكم جممعاً عليه ، بل أجاز » إن واو القسم ليس يطرح معها إبراز الفعل إطراحاً كلياً « : وأما قوله 

  .» أقسم ، أو أحلف واهللا لزيد قائم « : ابن كيسان التصريح بفعل القسم مع الواو ، فتقول 
إىل آخره ، فمبين على أن حرف العطف عامل لنيابته مناب » والواوات العواطف نوائب عن هذا « : وأما قوله 

  .العامل ، وليس هذا باملختار 
[ } والنجم إِذَا هوى { : بعد اإلقسام ، كقوله تعاىل » إذا « مل يف إن املُعضلَ هو تقدير العا: والذي يقول : قال 

والقمر إِذَا َتالََها والنهار إِذَا { ، ]  ٣٤،  ٣٣: املدثر [ } والليل إِذْ أَْدَبَر والصبح إِذَآ أَسْفََر { ، ]  ١: النجم 
ظرف مستقبل ، ال جائز أن يكون » إذا « ، وما أشبهها ف ]  ٤-٢: الشمس [ } َجالََّها والليل إِذَا َيْغَشاَها 

العامل فيه فعل القسم احملذوف؛ ألنه فعل إنشائي ، فهو يف احلال ينايف أن يعمل يف املستقبل إلطالق زمان العامل 
زمان املعمول ، وال جائز أن يكون مث مضاف حمذوف أقيم املقسم به مقامه أي وطلوع النجم ، وجميء الليل ، ألنه 

فالطلوع حال ، وال يعمل فيه املستقبل ضرورة أن زمان املعمول زمان العامل وال جائز أن [ لفعل معمول لذلك ا
، وال جائز أن يقدر حمذوف قبل ] يعمل فيه نفس املقسم به ألنه ليس من قبيل ما يعمل ، سيما إن كان جزماً 

والنجم كائناً إذا هوى والليل كائناً : الظرف فيكون قد عمل فيه ، ويكون ذلك العامل يف موضع احلال ، وتقديره 
إذا يغشى ، ألنه ال يلزم كائناً منصوباً بالعامل ، وال يصح أن يكون معموالً لشيء مما فرضناه أن يكون عامالً ، 

انتهى ما رد . وأيضاً ، فقد يكون املقسم به جثة ، وظروف الزمان ال تكون أحواالً عن اجلثث كما ال تكون أخباراً 
  .» إذا « يان وما استشكله من أمر العامل يف به أبو ح

املختار أن حرف العطف ال يعمل لقيامه مقام العامل ، فال يلزم أبا القاسم ألنه خيتار القول : قال شهاب الدين 
ممنوع بل فيه العطف على عاملني ولكنه يف غموض ، » ليس ما يف اآلية من العطف على عاملني « اآلخر ، وقوله 

« معموالن ، أحدمها جمرور وهو  -ها هنا  -} والنهار إِذَا َجالََّها { : من العطف على عاملني ، أن قوله  وبيان أنه
« واآلخر منصوب وهو الظرف عطفاً على معمول عاملني والعامالن هنا يف فعل املقسم به ، الناصب ل » النهار 

هلما معموالن ، فإذا عطفت جمروراً على جمرور ،  األوىل ، وواو القسم اجلارة ، فقد حتقق معك عامالن ،» إذا 
  ! .وظرفاً على ظرف ، معمولني لعاملني ، لزم ما قاله أبو القاسم ، وكيف جيهل هذا مع التأمل والتحقيق؟

إىل آخره ، فهو اعتراف منه بأنه من العطف على عاملني ، غاية ما يف الباب أنه » وأنشد سيبويه « : وأما قوله 
فاملثال ليس كاآلية بل : أجاز ابن كيسان ، فال يلزم مذهبه ، وأما قوله : حكمه لسيبويه ، وأما قوله استند إىل 

وزاهنا ، إىل آخره ، فصحيح ملا فيه من تقدمي الظرف الثاين على اجملرور واملعطوف واآلية والظرف فيها متأخر ، 
ال املذكور إال أن يف اآلية إشكاالً آخر ، وهو وإمنا مراد الزخمشري وجود معمول عاملني ، وهو موجود يف املث

بل كالم اخلليل يدل على املنع ، إىل آخره ، فليس فيه ردٌّ عليه بالنسبة إىل قصده : كالتكرير للمسألة ، وأما قوله 
ز أن يكون مث وال جائ: بل فيه تقوية ملا قال ، غاية ما يف الباب أنه عرب باالستكراه عن املنع ، ومل يفهم املنع ، وقوله 

بل جيوز تقديره ، وهو العامل ، وال يلزم ما قاله من اختالف الزمانني ، ألنه : مضاف حمذوف ، إىل آخره ، فأقول 
] اآلن بطلوع النجم يف املستقبل ، فالقسم يف احلال والطلوع يف املستقبل ، وجيوز أن يقسم [ جيوز أن يقسم 

إىل آخره ، ليس » يقدر حمذوف قبل الظرف فيكون قد عمل فيه وال جائز أن « بالشيء الذي سيوجد وقوله 



ليس كذلك بل له عامل وهو فعل » ويلزم أالَّ يكون له عامل « مبمنوع بل جيوز ذلك ويكون حاالً مقدرة ، وقوله 
يقدر  :جوايه » وقد يكون املقسم به جثة « القسم ، وال يضر كونه إنشائياً ، ألن احلال مقدرة كما تقدم ، وقوله 

حينئذ حدث ، يكون الظرف الزماين حاالً عنه وسئل ابن احلاجب عن هذه املسألة ، فأجاب بنحو ما ذكرناه واهللا 
  .اعلم ، وال خيلو الكالم فيها من حبث 

يغشى الشمس فيذهب بضوئها عند سقوطها ، قاله : أي : » الشمس « املفعول . } والليل إِذَا َيْغَشاَها { : قوله 
  .جماهد 
» َيْغَشاَها « وجيء ب . يغشى الدنيا بالظلمة ، فتظلم اآلفاق فالكناية ترجع إىل غري مذكور : لألرض أي : وقيل 

فتفوت املناسبة » إذ غشيها « مضارعاً دون ما قبله وما بعده مراعاة للفواصل؛ إذ لو أتى به ماضياً لكان التركيب 
  .اللفظية بني الفواصل واملقاطع 

  :هذه وجهان » ما « يف . } آء َوَما َبَناَها والسم{ : قوله 
وبه استشهد من جيوز وقوعها على العقالء ، وألن املراد به الباري » الذي « موصولة مبعىن » ما « أن : أحدمها 

  .تعاىل ، وإليه ذهب احلسن وجماهد وأبو عبيدة ، واختاره ابن جرير 

  .واملربد ، وهذا منهما بناء على أهنا خمتصة بغري العقالء  مصدر ، أي وبنائها ، وإليه ذهب الزجاج: والثاين 
بناء السماء وطحو األرض ، وتسوية النفس ، : واعترض على هذا القول بأنه يلزم أن يكون القسم بنفس املصادر 

  :وليس املقصود إالَّ القسم بفاعل هذه األشياء ، وهو الرب تعاىل ، وأجيب عنه بوجهني 
  .ورب بناء السماء وحنوه : لى حذف مضاف ، أي أن يكون ع: أحدمها 
  .أنه ال غرو ال جيوز يف اإلقسام هبذه األشياء ، كما أقسم سبحانه وتعاىل بالصبح وحنوه : والثاين 

، وليس « وما سواها » ، « وما طحاها » ، « وما بناها » مصدرية يف قوله « ما » جعلت « : وقال الزخمشري 
من » ، وما يؤدي إليه من فساد النظم ، والوجه أن تكون موصولة ، وإمنا أوثرت على « ها فأهلم» بالوجه ، لقوله 

والسماء والقادر العظيم الذي بناها ، ونفسٍ واحلكيم الباهر احلكمة الذي : إلرادة معىن الوصفية ، كأنه قيل « 
  .انتهى » سبحان من سخركن لنا : سواها ، ويف كالمهم 

  ] .عائد على اهللا تعاىل ، فليكن يف بنائها كذلك » فأهلمها « يعين أن الفاعل يف [ 
  .فتعني أن تكون موصولة » ما « وحينئذ يلزم عوده على شيء ، وليس هنا ما ميكن عوده عليه غري 

} َها فَأَلَْهَم{ يعين من عود الضمري يف } فَأَلَْهَمَها { : ، لقوله تعاىل « وليس بالوجه » أما قوله « : قال أبو حيان 
وال يلزم ذلك ، ألنا إذا : ، قال « الذي » املراد به « ما » على اهللا تعاىل ، فيكون قد عاد على مذكور ، وهو 

وبناها : ضمري عائد على اهللا تعاىل ، أي « َبَناَها » جعلناها مصدرية عاد الضمري على ما يفهم من سياق الكالم ، يف 
من ضرب : عجبت مما ضرب عمرو ، تقديره : زيداً قد ضرب عمراً ، فتقول  اهللا تعاىل ، كما إذا رأيت: هو ، أي 

  .عمرو هو ، كان حسناً فصيحاً جائزاً ، وعود الضمري على ما يفهُم من سياق الكالم كثري 
  .ليس كذلك ، وال يؤدي جعلها مصدرية إىل ما ذكر « وما يؤدي إليه من فساد النظم » وقوله 
املوصولتني ، معىن الوصلية ، ألهنما ال يوصف « من » وال « ما » ىل آخره ، ال يراد ب إ« وإمنا أوثرت » وقوله 

  .« من » دون « ما » هبما 
  .» مصدرية ظرفية « ما » علم ، و « سبحان » إىل آخره ، تأوله أصحابنا على أن « يف كالمهم » وقوله 

فهم من السياق ، فليس يصلح رداً؛ ألنه إذا دار أما ما رد به عليه من كونه يعود على ما ي: قال شهاب الدين 



فال ينفرد به : األمر بني عوده على ملفوظ وبني غري ملفوظ به ، فعوده على امللفوظ به أوىل؛ ألنه األصل وأما قوله 
، فليس مراد الزخمشري أهنا توصف هبا وصفاً صرحياً ، بل مراده أهنا تقع على نوع من يعقل » من « دون » ما « 
  :على صفته ، ولذلك مثل النحويون بقوله تعاىل و

  ] . ٣: النساء [ } فانكحوا َما طَاَب لَكُمْ { 
  .» من « دون » ما « فانِكحُوا الطَّيِّب من النِّساِء ، وال شك أن هذا احلكم تنفرد به : تقديره : وقالوا 

أي : أي بسطها ، قال عامة املفسرين :  من طحاها: وطحوها ، وقيل : أي . } واألرض َوَما طََحاَها { : قوله 
  .دحاها 

  .بسطها من كل جانب : واحد ، أي : طحاها ودحاها : قال احلسن وجماهد وغريمها 
اضطجعت ، عن أيب عمرو ، وعن : البسطُ ، طحا ، يطحو ، طحواً ، وطحى يطحى طحياً ، وطحيت : والطَّْحُو 

  ]الوافر : [ ؛ قال الشاعر خلقها: أي قسمها ، وقيل : طحاها : ابن عباس 
  وال َمْن َساِكُن الَعْرشِ الرَّفيعِ... وَما َتْدرِي َجذميةُ َمْن طَحاَها  -٥٢٢٠

  .وحيتمل أنه ما خرج منها من نبات وعيون وكنوز؛ ألنه حياة ملا خلق عليها : قال املاوردي 
  .فع املشرق املرت: ال ، والقمر الطاحي ، أي : ويقال يف بعض أميان العرب 

  .ما أدري أين طحا؟ : طحا الرجل إذا ذهب يف األرض ، يقال : قال أبو عمرو 
  ]الطويل : [ طحا به قلبه ، إذا ذهب به كلِّ شيء؛ قال علقمة : ويقال 
  ... .. .طََحا بَِك قَلٌب يف اِحلساِن طَُروب  -٥٢٢١

[ } واألرض َبْعَد ذَِلَك َدَحاَها { : لقوله } َناَها والسمآء َوَما َب{ : وإمنا أخر هذا عن قوله تعاىل : قال ابن اخلطيب 
  ] . ٣٠: النازعات 

  .مصدرية » ما « املعىن ، وتسويتها ، ف : قيل . } َوَنفْسٍ َوَما َسوَّاَها { : قوله 
  .آدم عليه الصالة والسالم : املراد بالنفس : املعىن ، ومن سواها ، وهو اهللا تعاىل ، قيل : وقيل 
نفس منفوسٍة ، فما التنكري إال لتعظيمها ، أي نفس عظيمة ، آدم عليه الصالة والسالم وإما للتكثري ،  كلُّ: وقيل 

  .مبعىن هيأ » سوَّى « ، و ]  ١٤: التكوير [ } َعِلَمْت َنفْسٌ { : كقوله تعاىل 
 تعاىل خبلقه ملا فيه من سوَّى خلقها وعدَّل ، وهذه األمساء كلها جمرورة على القسم ، أي أقسم اهللا: وقال جماهد 

  . -سبحانه وتعاىل  -عجائب الصنعة الدالة عليه 
  .عرَّفها طريَق الفجور والتقوى ، قاله ابن عباس وجماهد : أي } فَأَلَْهَمَها فُجُوَرَها { : قوله 

  .عرفها الطاعة واملعصية : وعن جماهد أيضاً 
تعاىل لعبده خرياً أهلمه اخلري فعمل به ، وإذا أراد به الشر  إذا أراد اهللا -رضي اهللا عنه  -وعن حممد بن كعب [ 

  .أهلمه الشّر فعمل به 
بني هلا : أهلم املؤمن التقي تقواه وأهلم الكافر فجوره ، وعن قتادة : قال  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 

  ] .فجورها وتقواها ، والفجور والتقوى مصدران يف موضع املفعول 
هلم : اإلهلام هو أن يوقع اهللا يف قلب العبد شيئاً ، وإذا أوقع يف قلبه فقد ألزمه إياه ، من قوهلم : قال الواحدي 
إذا بلغه ، وأهلمته ذلك الشيء ، أي أبلغته ، هذا هو األصل مث استعمل ذلك فيما يقذفه اهللا تعاىل : الشيء وأهلمه 

  .يف قلب العبد ألنه كاإلبالغ 



  :فيه وجهان . } قَْد أَفْلََح { : قوله 
أنه ليس جبواب ، وإمنا جيء به : لقد وإمنا حذفت لطول الكالم ، والثاين : أنه جواب القسم ، واألصل : أحدمها 

على سبيل االستطراد ، وليس من جواب القسم يف شيء ، } فَأَلَْهَمَها فُُجوَرَها َوَتقَْواَها { : تابعاً لقوله تعاىل 
على أهل مكة لتكذيبهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اهللا عليهم ، أي ] ليدمرن [ فاجلواب حمذوف ، تقديره 

  .لتبعثن : وقدر غريه . قال معناه الزخمشري  -عليه الصالة والسالم  -كما دمدم على مثود لتكذيبهم صاحلاً 
من دساها ، والشمس قد أفلح من زكاها ، وقد خاب : هو على التقدمي والتأخري بغري حذف ، واملعىن : وقيل 

  .وضحاها 
  .» َمْن « ، الظاهر أنه ضمري » دّساها « و » زكّاها « وفاعل 
خسرت نفٌس دسها : أفلح وفاز من زكاها بالطاعة ، وقد خاب من دساها أي : ضمري الباري تعاىل ، أي : وقيل 

  .اهللا تعاىل باملعصية ، وأحنى الزخمشري على صاحب هذا القول ملنافرته مذهبه 
واحلق أنه خالف الظاهر ، ال ملا قال الزخمشري ، بل ملنافرة نظمه لالحتياج إىل عود الضمري : قال شهاب الدين 

  .» من « على النفس مقيدة بإضافتها إىل ضمري 
  .خابت نفس أضلها اهللا وأغواها : وقال ابن عباس 

  .قاله قتادة . املعاصي  خسر من دس نفسه يف» وخاب « أفلح من زكى نفسه بطاعة اهللا ، : وقيل 
النمو والزيادة ، ومنه تزكى الزَّرع إذا كثر معه ، ومنه تزكية القاضي الشاهد ، ألنه يرفعه بالتعديل : وأصل الزكاة 

.  
  ]الطويل : [ أغواها ، قال : دساها : وقيل 
  ُضيَّعَاَحالِئلُه ِمْنُه أَراِملَ ... وأَْنَت الَِّذي دسَّْيَت َعْمراً فأصَْبحَت  -٥٢٢٢

قصيت : واألصل ، دسها ، من التدسيس فكثرت األمثال فأبدل من ثالثها حرف علة كما قالوا : قال أهل اللغة 
اإلخفاء يعين أخفاه بالفجور ، وقد نطق باألصل الشاعر : أظفاري ، وأصله قصصت ، وتقضي البازي ، والتدسية 

  ]الكامل : [ وقال آخر . املتقدم 
  ... .. . .ْمراً يف التُّرَابِ فأْصَبَحْت وَدَسْسَت َع -٥٢٢٣

دس نفسه : أي » وقَْد خَاَب من دسَّاَها « : وقال ابن األعرايب . وهو إخفاء الشيء يف الشيء ، فأبدلت سينه ياًء [ 
  ] .يف مجلة الصاحلني وليس منهم 

ن أن املراد بتويل ذلك من أقسم على فالح من طهره وخسارة من خذله لئال يظ -تعاىل  -فكأنه : قال الواحدي 
  .هو جواب القسم : » قَْد أفلََح « : غري قضاء سابق ، فقوله 

فَكَذَُّبوُه فََعقَُروهَا ) ١٣(فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َناقَةَ اللَِّه َوسُقَْياَها ) ١٢(إِِذ اْنَبَعثَ أَْشقَاَها ) ١١(كَذََّبْت ثَمُوُد بِطَْغَواَها 
  ) ١٥(وَلَا َيَخاُف ُعقَْباَها ) ١٤(ْيهِْم رَبُُّهْم بِذَْنبِهِْم فَسَوَّاَها فََدْمَدَم َعلَ

  :يف هذه الباء ثالثة أوجه . } كَذََّبْت ثَُموُد بِطَغَْواَهآ { : قوله 
، وبه بدأ الزخمشري ، يعين فعلت التكذيب بطغياهنا ، » كتبت بالقلم « : أهنا لالستعانة جمازاً ، كقولك : أحدها 

  .ظلمين جبرأته على اهللا تعاىل : ولك كق
[ } فَأُْهِلكُواْ بالطاغية { : أهنا للتعدية ، أي كذبت مبا أوعدت به من عذاهبا ذي الطغيان ، كقوله تعاىل : والثاين 



. وكان اسم العذاب الذي جاءها الطغوى ، ألنه طغى عليهم :  -رضي اهللا عنه  -قال ابن عباس ]  ٥: احلاقة 
للقدر ] احلد فسمي عذاهبم طغوا ألنه كالصيحة جماوزة [ وهذا ال يبعد ألن الطغيان جماوزة : طيب قال ابن اخل

  .املعتاد 
  .بسبب طغياهنا ، وهو خروجها عن احلّد يف العصيان قاله جماهد وقتادة وغريمها : أهنا للسببية ، أي : والثالث 

  .بأمجعها : وقال حممد بن كعب 
  .هذا املخرج ، ألنه أشكل برءوس اآلي  مصدر ، وخرج على: وقيل 
إذا كانت من ذوات الياء أبدلت يف االسم واو ليفصل بني االسم » فُعلَى « إال أن » بطُغيانَِها « إن األصل : وقيل 

  .والوصف 
لفرق بني بفتح الطاء ، وهو مصدر مبعىن الطغيان ، وإمنا قلبت الياء واواً ملا تقدم ، من ا» بطغواها « : وقرأ العامة 

« صفة ، حنو جريا ، وصديا ، ويقلبوهنا يف االسم ، حنو  -بالفتح  -» فَْعلى « االسم والصفة ، يعين أهنم يقرون ياء 
، وكان اإلقرار يف الوصف ، ألنه أثقل من االسم والياء أخف من الواو ، فلذلك جعلت يف » َتقْوى ، وَشرْوى 

  .األثقل 
بضم الطاء ، وهو أيضاً مصدر ، كالرُّجعى واحلسىن ، إال أن : دري ، ومحاد وقرأ احلسن وحممد بن كعب واجلح

» طغيت طغياناً « : هذا شاذ ، إذ كان من حقه بقاء الياء على حاهلا ، كالسُّقيا ، وباهبا ، وهذا كله عند من يقول 
د تقدم الكالم على اللغتني يف قاله أبو البقاء ، وق. بالواو فالواو أصل عنده » طغوت « : بالياء ، فأما من يقول 

  .البقرة 
  :وجهان » إذ « جيوز يف . } إِِذ انبعث أَْشقَاَها { : قوله 

  .» كذبت « أن تكون ظرفاً ل : أحدمها 
  .أن تكون ظرفاً للطغوى : والثاين 

: هنض ، واالنبعاث : أي » انبَعثَ « فاعل » أشْقَاَها « مطاوع بعثت فالناً على األمر فانبعث له ، و » انبعثت « و 
  :اإلسراع ، وفيه وجهان 

  .قدار بن سالف : ان يراد به شخص معني ، روي أن امسه : أحدمها 
التفضيل ، إذا أضيف بني » أفعل « وجيوز أن يكونوا مجاعة للتسوية يف : أن يراد به مجاعة قال الزخمشري : والثاين 

إذا أضيف : وكان ينبغي أن يقيد ، فيقول . » أْشقَوها « : ل الواحد واجلمع واملذكر واملؤنث ، وكان جيوز أن يقو
  .» من « إىل معرفة ، ألن املضاف إىل النكرة حكمه اإلفراد والتذكري مطلقاً كاملقترن ب 

  فصل
أيب  انبعث هلَا رجلٌ عزيٌز عارٌم ، منيٌع يف أهِله ، مثلُ: إذ انَبَعثَ أْشقَاَها « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »زمعة 

  .احلديث 
؟ «أَتْدرِي من أْشقَى األوَّلَني « » : قال له : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم :  -رضي اهللا عنه  -وروي عن علي 

؟ «أَتْدرِي من أْشقَى اآلخريَن » : ، مث قال « َعاقُر النَّاقَِة » : قال عليه الصالة والسالم . اهللا ورسوله أعلم : قلت 
  .« » قَاِتلَُك » : ورسوله أعلم ، قال اهللا : قلت 
عليهم واضح وإن كان » هلم « مجاعة ، فعود الضمري من » أْشقَاَها « إن كان املراد ب . } فَقَالَ لَُهْم { : قوله 



  .صاحلاً : ، واملراد برسول اهللا يعين » مثود « يعود على » هلم « املراد به علماً بعينه ، فالضمري من 
منصوب على التحذير ، أي احذروا ناقة اهللا فال تقربوها ، وأضمار الناصب هنا واجب } َناقَةَ اهللا { : وقوله تعاىل 

  :ملكان العطف ، فإن إضمار الناصب جيب يف ثالثة مواضع 
  .وبابه » إياك « أن يكون احملذر نفس : أحدها 
  .أنه جيب فيه عطف : الثاين 

  .» ألسد األسد والصيبََّ الصيبَّ ، واحلذَر احلذَر ا« أنه يوجد فيه تكرار ، حنو : الثالث 
ناقَةُ « : وقرأ زيد بن علي ] .  ٦٤: هود [ } فَذَُروَها َتأْكُلْ يف أَْرضِ اهللا { : ذروا ناقة اهللا ، كقوله تعاىل : وقيل 

  .هذه ناقة اهللا فال تتعرضوا هلا : رفعاً ، على إضمار مبتدأ مضمر ، أي » اِهللا 
أي ذروها وشرهبا ، فإهنم ملا اقترحوا الناقة ، أخرجها هلم من الصخرة وجعل هلم شرب يوم . } ُسقَْياَها َو{ : قوله 

يف وعيدهم  -عليه الصالة والسالم  -من بئرهم ، وهلا شرب يوم مكان ذلك ، فشق عليهم ، فكذبوه يعين صاحلاً 
  .بالعذاب 

  .لكل ، ألهنم رضوا بفعله عقرها األشقى ، وأضاف إىل ا: أي } فََعقَُروَها { 
  .بلغنا أنه مل يعقر حىت تابعه صغريهم وكبريهم وذكرهم وأنثاهم : قال قتادة 

هذان أفضل الناس ، وهذا خري الناس ، وهذه املرأة أشقى القوم ، : عقرها اثنان ، والعرب تقول : وقال الفراء 
  .أشقياها : فلهذا مل يقل 

أهلكهم : أطبقته عليه ، أي : دمدمت عليه القرب ، أي : اإلطباق ، يقال : قيل  :الدمدمة . } فََدْمدَم { : قوله 
  .الذي هو الكفر والتكذيب والعقر } بِذَنبِهِْم { وأطبق عليهم العذاب 

  .اإلهالك باستئصال : الدمدمة : وقال املؤرج 
  .جبرمهم : أي « بذَنبِهم » دمدم عليهم ، دمر عليهم رهبم « : وروى الضحاك عن ابن عباس 

دممت على الشيء : تضعيف العذاب وترديده ، ويقال : وحقيقة الدمدمة . أرجف : أي « فَدْمَدَم » : وقال الفراء 
إذا ألصقته : ودمدمت الشيء : « الصحاح » ويف . دمدمت : أطبقت عليه ، فإذا كرر اإلطباق قلت : أي : 

  .باألرض وطحطحته 
امليت التراب أي سويته عليه ، واملعىن على هذا فجعلهم حتت التراب فسواها وقيل دمدمت على : قال القشريي [ 

الدمدمة حكاية صوت اهلدة ، : أي فسوى الدمامة ، وقيل : فسواها : أي فسوى عليهم األرض ، وعلى األول 
  ] .وذلك أن الصيحة أهلكتهم فأتت على صغريهم وكبريهم 

الكالم الذي يزعج الرجل ودمدمت الثوب طليته بالصيغ : لدمدمة غضب ، وا: أي : دمدم : وقال ابن األنباري 
  .والباء يف بذنبهم للسببية 

  .هباء بني الدالني بدل امليم ، وهي مبعىن القراءة املشهورة » فدهدم « : وقرأ ابن الزبري 
  .» امتقع لونه ، وانتقع : ومها لغتان ، كما يقال « : قال القرطيب 

بِطَْغَواَهآ { باعتبار القبيلة كما أعاده يف قوله تعاىل » مثود « الضمري املنصوب جيوز عوده على . } فََسوَّاَها { : قوله 
  .سواها بينهم ، فلم يفلت منهم أحد : والعقوبة أي » الدمدمة « وجيوز عوده على } 

بالواو ، ورمست يف مصاحف : اقون بالفاء ، والب» فَالَ « : قرأ نافع وابن عامر . } َوالَ َيَخاُف ُعقَْباَها { : قوله 
  .املدينة والشام بالفاء ، ويف غريها بالواو ، فقد قرأ كل مبا يوافق رسم مصحفه 



  .ذكره الزخمشري . ومل خيف ، وهي مؤيدة لقراءة الواو : وروي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ 
  .كون للحال ، وأن تكون الستئناف اإلخبار فالفاء تقتضي التعقيب ، وهو ظاهر ، والواو جيوز أن ت

أخرج إلينا مالك مصحفاً جلده ، وزعم أنه كتبه يف أيام عثمان : روي أن ابن وهب وابن القاسم قاال : قال القرطيب 
بالواو وكذا هي يف مصاحف أهل مكة » والَ َيخاُف « : حني كتب املصاحف ، وفيه  -رضي اهللا عنه  -بن عفان 
  .لواو ، واختاره أبو عبيدة وأبو حامت با: والعراق 

األظهر عوده على الرب تبارك وتعاىل ، ألنه أقرب مذكور ، وهو قول ابن عباس » َيَخاُف « وضمري الفاعل يف 
ترجع إىل الفعلة ، وذلك ألنه تعاىل يفعل ذلك حبق ، وكل من فعل » ُعقَْباَها « واحلسن وقتادة وجماهد ، واهلاء يف 

  .نه ال خياف عاقبة فعله فعالً حبق فإ
  .املراد حتقيق ذلك الفعل واهللا تعاىل أجل من أن يوصف بذلك : وقيل 
  .املعىن أنه بالغ يف اإلعذار إليهم مبالغة من ال خياف عاقبة عذاهبم : وقيل 
إياهم ، عقىب هذه العقوبة إلنذاره  -عليه الصالة والسالم  -ال خياف صاحل : يرجع إىل رسول اهللا ، أي : وقيل 

  .وجناه اهللا حني أهلكهم 
انبعث لعقرها واحلال أنه غري خائف : ، أي » أْشقَاَها « إن الضمري يرجع إىل : وقال السديُّ والضحاك والكليب 

  .أيضاً  -رضي اهللا عنه  -عاقبة هذه الفعلة الشنعاء ، وهو مروي عن ابن عباس 
  .خامتته : اف عقباها ، وعقىب الشيء إذ انبعث أشقاها وال خي: يف الكالم تقدمي وتأخري 

والشمس { َمْن قََرأ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -وروى الثعليب عن أيبٍّ 
  .» فكَأَنََّما تصدَّق بِكُلِّ شيٍء طَلعْت علْيِه الشَّْمُس والقَمرُ } َوُضَحاَها 

  ) ٤(إِنَّ َسعَْيكُْم لَشَتَّى ) ٣(َوَما َخلََق الذَّكََر وَالْأُْنثَى ) ٢(هَارِ إِذَا َتَجلَّى وَالنَّ) ١(َواللَّْيلِ إِذَا َيْغَشى 

  .يغطي ، ومل يذكر مفعوالً ، للعلم به : أي . } والليل إِذَا يغشى { : قوله تعاىل 
  .يغشى النهار : وقيل 
  .األرض : وقيل 

مة مث ميز بينهما ، فجعل الظلمة ليالً أسود مظلماً ، والنور هناراً أول ما خلق اهللا تعاىل النور والظل: قال قتادة 
  .والنهار مضيئاً مبصراً 

أقسم بالليل الذي يأوي فيه كل حيوان إىل مأواه وتسكن اخللق عن االضطراب ، وجييئهم النوم : قال ابن اخلطيب 
النهار إذا جتلى ، ألن النهار إذا كشف بضوئه الذي جعله اهللا تعاىل راحة ألبداهنم وغذاء ألرواحهم مث أقسم تعاىل ب

ما كان يف الدنيا من الظلمة ، جاء الوقت الذي يتحرك فيه الناس ملعاشهم والطري واهلوام من مكاهنا ، فلو كان 
{ : الدهر كله ليالً لتعذر املعاش ، ولو كان كله هناراً لبطلت الراحة ، لكن املصلحة يف تعاقبهما ، كما قال تعاىل 

: إبراهيم [ } َوَسخََّر لَكُُم الليل والنهار { : ، وقال تعاىل ]  ٦٢: الفرقان [ } ُهَو الذي َجَعلَ الليل والنهار ِخلْفَةً َو
فعالً » َتَجلّي « : وقرأ العامة . انكشف وظهر وبان بضوئه عن ظلمة الليل : أي } والنهار إِذَا جتلى { فقوله ]  ٣٣

  .على النهار  ماضياً ، وفاعله ضمري عائد
: بضم التاء وسكون اجليم أي » ُتْجِلي « الشمس ، وقرأ : بتاءين ، أي » تتجلى « : وقرأ عبد اهللا بن عمري 

ما « جيوز يف . } َوَما َخلََق { : قوله . تتجلى أو جتلى فيه : الشمس أيضاً ، وال بد من عائد على النهار حمذوف أي 



  .» والشمس « دم يف سورة على ما تق» من « أن تكون مبعىن » 
  .معناه ، والذي خلق فيكون قد أقسم بنفسه تعاىل : قال احلسن 

  .مصدرية : وقيل 
، وقد تقدم هذا » العظيم القدرة الذي قدر على خلق الذكر واألنثى من ماء واحد : والقادر « : قال الزخمشري 

، وقرأ عبد اهللا » والذكر واألنثى « : رأ أبو الدرداء وق. القول ، واالعتراض عليه ، واجلواب عنه يف السورة قبلها 
  .جبر الذكر } َوَما َخلََق الذَّكَرِ { : وقرأ الكسائي ، ونقلها ثعلبة عن بعض السلف » والذي خلق « : 

وخملوق اهللا الذكر واألنثى ، وجاز : على أنه بدل من حمل ما خلق مبعىن وما خلقه اهللا ، أي « : قال الزخمشري 
  .» ار اسم اهللا ألنه معلوم باخللق ، إذ ال خالق سواه إضم

مضمرة ، ويكون القسم منه بأهل طاعته ، من أنبيائه » من « املعىن ، وما خلق من الذكر واألنثى ، فتكون : وقيل 
  .وأوليائه ويكون قسمه هبم تكرمياً هلم وتشريفاً 

  ]املتقارب : [ لذكر؛ كقوله وخلق ا: وقد خيرج على توهم املصدر ، أي : قال أبو حيان 
  كَما طَاَف بالَبْيَعةِ الرَّاهبِ... َتطُوُف الُعفَاةُ بأْبوابِِه  -٥٢٢٤

  .كطوف الراهب انتهى : على توهم النطق باملصدر ، أي » الراهب « جبر 
ي ، أمحر: مث خفف ، وهو قليل ، كقوهلم  -بياء النسب  -الراهيب : والذي يظهر يف ختريج البيت أن أصله 

  ]الطويل : [ وداودي ، وهذا التخريج بعينه يف قول امرئ القيس 

  فَِقلْ يف َمِقيلٍ َنحسُه ُمتغيِّبِ... ... .. . ...  -٥٢٢٥
  .ملا استشهد به الكوفيون على تقدمي الفاعل 

َوَما َخلََق {  ويسقط} والنهار إِذَا جتلى والذكر واألنثى { : أنه كان يقرأ  -رضي اهللا عنه  -وروي عن ابن مسعود 
 {.  

فيكم أحد يقرأ علّي قراءة عبد : ، فأتانا أبو الدرداء ، فقال » الشام « قدمنا : ويف صحيح مسلم عن علقمة ، قال 
« مسعته يقرأ : ؟ قال } والليل إِذَا يغشى { : فكيف مسعت عبد اهللا يقرأ هذه اآلية : نعم ، أنا ، قال : اهللا؟ فقلت 

وأنا واهللا هكذا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . قال » والليل إذا يغشى والنهار إذا جتلى ، والذكر واألنثى 
  .فال أتابعهم » وَما َخلََق « يقرؤها ، ولكن هؤالء يريدون أن أقرأ 

أقرأين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : املروزي بسنده إىل عبد اهللا ، قال  حدثنا حممد بن حيىي: وقال ابن األنباري 
  .» إنِّي أَنا الرَّزَّاُق ذُو القُوَِّة املتنيُ « : 

كل من هذين احلديثني مردود خبالف اإلمجاع له ، وإن محزة وعاصماً يرويان عن عبد اهللا بن : قال ابن األنباري 
  .سلمني ، وموافقة اإلمجاع أوىل من األخذ بقول واحد خيالفه اإلمجاع مسعود فيما عليه مجاعة من امل
  فصل يف املراد بالذكر واألنثى

  .قاله ابن عباس واحلسن والكليب  -عليهما الصالة والسالم  -قيل املراد بالذكر واألنثى ، آدم وحواء 
  .مجيع الذكور واإلناث من مجيع احليوانات : وقيل 
  .من اآلدميني فقط الختصاصهم بوالية اهللا تعاىل وطاعته كل ذكر وأنثى : وقيل 

  فصل يف معىن اآلية
وجيوز أن يكون حمذوفاً [ إن أعمالكم لتختلف ، : هذا جواب القسم ، واملعىن . } إِنَّ َسعَْيكُْم لشىت { : وقوله 



شتَّى ، لتباعد ما بني : لف كما قيل يف نظائره املتقدمة ، وشىت واحدُه شتيت مثل مريض ومرضى ، وإمنا قيل للمخت
فمنكم : بعضه وبعضه ، أي إن أعمالكم املتباعدة بعضه عن بعض لشىت ، ألن بعضه ضاللة وبعضه هدى ، أي 

  .مؤمن ، وبر ، وكافر ، وفاجر ، ومطيع ، وعاص 
م راحم وقاسي ملختلف اجلزاء فمنكم مثاب باجلنة ومعاقب بالنار وقيل ملختلف األخالق ، فمنك: لشتَّى أي : وقيل 

  ]وحليم وطائش وجواد وخبيل 
  .وأيب سفيان  -رضي اهللا عنه  -نزلت هذه اآلية يف أيب بكر : قال املفسرون 

وَكَذَّبَ ) ٨(َوأَمَّا َمْن َبِخلَ َواْسَتْغَنى ) ٧(فََسُنَيسُِّرُه ِللُْيْسَرى ) ٦(َوَصدَّقَ بِالُْحْسَنى ) ٥(فَأَمَّا َمْن أَْعطَى َواتَّقَى 
  ) ١١(َوَما ُيغْنِي َعْنُه َمالُُه إِذَا تََردَّى ) ١٠(فََسُنَيسُِّرُه ِللُْعسَْرى ) ٩(لُْحْسَنى بِا

رضي اهللا عنهما  -يعين أبا بكر ، وعن ابن عباس  -رضي اهللا عنه  -قال ابن مسعود . } فَأَمَّا َمْن أعطى { : قوله 
باخللف : أي } َوَصدَّقَ باحلسىن { اتقى حمارم اهللا اليت هني عنها بذل و: أي } فَأَمَّا َمْن أعطى { : يف قوله تعاىل  -

  .} فََسُنَيسُِّرُه لليسرى { من اهللا تعاىل على عطائه 
َما ِمْن َيومٍ غَربت شَْمسُه إال ُبِعثَ َجبْنبتها َملكاِن ُينَاديانِ َيْسَمُعهَما خلُق اِهللا « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» اللَُّهمَّ أْعِط ُمْنفقاً َخلفاً ، وأْعِط ُمْمِسكاً َتلفاً : الَّ الثَّقلْينِ كُلُّهم إ
  .اآليات . . . } فَأَمَّا َمْن أعطى واتقى َوَصدََّق باحلسىن { : وأنزل اهللا تعاىل 

  فصل
ذه ، ألن الغرض ذكُر ه» على « اجملرور ب » صّدق « ، ومفعول » اتقى « ومفعول » أعطى « حذف مفعول 

إما من باب } فَسَُنَيسُِّرُه للعسرى { : األحداث دون متعلقاهتا ، وكذلك متعلقات البخل واالستغناء ، وقوله تعاىل 
  .مبعىن هنيئه ، والتهيئة تكون يف العسر واليسر : وإما نيسرُه } فََسنَُيسُِّرُه لليسرى { املقابلة لقوله 

  فصل يف املراد باإلعطاء
  .املعسرين » مَّا َمْن أْعطَى فأ« : قال املفسرون 

  .أعطى حق اهللا الواجب : وقال قتادة 
أعطى الصدق من قلبه وصدق باحلسىن ، أي بال إله إال اهللا ، وهو قول ابن عباس والضحاك : وقال احلسن 

  .والسلمي رضي اهللا عنهم 
  ] . ٢٦: يونس [ } اَدةٌ لِّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ احلسىن َوزَِي{ : باجلنة؛ لقوله تعاىل : وقال جماهد 

  .يف الصالة والزكاة والصوم : وقال زيد بن أسلم 
  .أي نرشده ألسباب اخلري والصالح حىت يسهل عليه فعلها » فسنيسره لليسرى « : وقوله 

  .لليسرى؛ للجنة : وقال زيد بن أسلم 
َيا رسُولَ : فقال القَْوُم « َمدَخلَها  -َتَعالَى  -َما ِمن َنفسٍ إالَّ كَتَب اُهللا « » : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

َبل اعملُوا فكُلٌّ مُيسٌَّر ، فمن كانَ من أْهلِ » :  -عليه الصَّالةُ والسَّالمُ  -اِهللا ، أفَال نَتَِّكلُ على ِكتَابَِنا؟ فقَال 
فأما { : ثُمَّ قََرأ « الشَّقَاوِة فإنَُّه ميسَّرٌ لعملِ أْهلِ الشَّقاوِة السََّعادِة فإنَُّه مَُيسٌَّر لعملِ أْهلِ السَّعادِة ، ومن كَاِن ِمْن أْهلِ 

  .» } من أْعطَى واتَّقَى ، وَصدَق بِاحلُسَْنى ، فََسنَُيسُِّرُه ِللُْيْسَرى 
نهما رضي اهللا ع -ضنَّ مبا عنده فلم يبذل خرياً ، وروي عن ابن عباس : أي . } َوأَمَّا َمن َبِخلَ واستغىن { : قوله 



  .سوف أحول بينه وبني اإلميان باهللا وبرسوله : ، قال } فََسنَُيسُِّرُه للعسرى { : يف قوله  -
: ، أي } وأمَّا من َبِخلَ واْسَتغََنى { : وعن ابن عباس . وعن ابن عباس رضي اهللا عنه قال نزلت يف أمية بن خلف 

َوَمآ أَنفَقُْتْم مِّن { : خللف الذي وعده اهللا تعاىل يف قوله تعاىل با: أي } َوكَذََّب باحلسىن { خبل مباله واستغىن عن ربه 
  ] . ٣٩: سبأ [ } َشْيٍء فَُهَو ُيْخِلفُهُ 

فنيسره للعسرى أي نسهل عليه طريقة . بال إله إال اهللا : وكذب باحلسىن أي باجلنة ، وعنه : وقال جماهد [ 
  ] .أي للنار : العسرى للشر ، وعن ابن مسعود 

يدل على أن التوفيق واخلذالن من اهللا تعاىل ألن التيسري يدل على الرجحان ولزم } فََسُنَيسُِّرُه للعسرى { : قوله 
الوجوب ، ألنه ال واسطة بني الفعل والترك ، ومع االستواء ال ترجيح فحال املرجوحية أوىل باالمتناع ، ومىت امتنع 

أنه من باب تسمية أحد الضدين باسم : أجاب القفال . أحد الطرفني وجب اآلخر إذ ال خروج عن النقيضني 
فسمى اهللا األلفاظ الداعية إىل الطَّاعة تيسرياً ]  ٤٠: الشورى [ } َوَجَزآُء سَيِّئٍَة َسيِّئَةٌ { : اآلخر ، كقوله تعاىل 

فاعل ، كقوله لليسرى ، ومسى ترك هذه األلفاظ تيسرياً للعسرى ، أو هو من باب إضافة الفعل إىل السبب دون ال
  .، أو يكون على سبيل احلكم ، واإلخبار عنه ]  ٣٦: إبراهيم [ } إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثرياً { : تعاىل 

َما ِمْن َنفْسٍ « : وأجيب بأن هذا كلُه عدول عن الظاهر ، والظاهر من جهتنا وهو املقصود من احلديث املتقدم 
  .» َمنفوسٍة 

[ } َوَما َخلَقْتُ اجلن واإلنس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن { : أن النَّاس خلقوا للعبادة ، قال تعاىل : معىن احلديث : قال القفال 
اعملوا فكلٌّ ميسر ، ملا : ؟ فقال »أال نتكل « : ، وهذا ضعيٌف؛ ألن هذا جواب عن قوهلم ]  ٥٦: الذاريات 

  .وافق معلوم اهللا تعاىل 
  فصل يف اليسرى والعسرى

إن أريد مجاعة األعمال فظاهر ، وإن أريد عمل من األعمال باعتبار » الُعسَرى « و » ُيسَرى ال« التأنيثُ يف 
اخلصلة ، أو الفعلة ، أو الطريقة ، فمن فسر اليسرى باجلنة ، فتيسريها بإكرام ، وسهولة ، ومن فسرها باخلري ، 

مبعىن الترجي ، وهذا يفيد » فَسنُيسِّرهُ «  فتيسريه حّضه عليه ونشاطه ، خبالف املنافق واملرائي ، ودخلت السني يف
القطع من اهللا تعاىل ، أو ألن األعمال باخلواتيم ، فقد يعصي املطيع ، وبالعكس ، أو ألن أكثر الثواب يكون 

  .باآلخرة ، وهي متأخرة 
تكون استفهاماً إنكارياً ، أي ال يغين عنه ماله شيئاً ، وأن : نافية ، أي » ما « ، جيوز أن تكون } َوَما ُيْغنِي { : قوله 

ردي الرجل يردي ، إذا : أيُّ شيء يغين عنه ماله إذا هلك ، ووقع يف جهنم وتردى ، ويروى إما من اهلالك يقال : 
  ]الطويل : [ هلك؛ قال 
يف جهنم ،  تردى ، أي سقط: وقال أبو صاحل وزيد بن أسلم ... َصَرفُْت اهلََوى َعنُهنَّ ِمْن َخْشَيِة الرََّدى  -٥٢٢٦

ما أدري أين : إذا سقط يف بئر أو هنر أو من جبل ، ويقال : ردي من يف البئر وتردى : ، ويقال » املتردية « ومنه 
  .ردى أي أين ذهب 

  ]الكامل : [ وحيتمل أن يكون من تردى ، وهو كناية عن املوت؛ كقوله 
  عْيينَّ فْضلَ رِداِئيَا ورُدَّا َعلى... وُخطَّا بأطْراِف األسنَِّة َمْضجِعي  -٥٢٢٧

  ]الطويل : [ وقول اآلخر 
  رِداءاِن ُتلَْوى ِفيهَِما وَحنُوطُ... َنِصيُبَك ّمما َتْجَمُع الدَّْهَر كُلَُّه  -٥٢٢٨



الَِّذي ) ١٥(لَاَها إِلَّا الْأَشْقَى لَا َيْص) ١٤(فَأَْنذَْرُتكُْم نَاًرا َتلَظَّى ) ١٣(َوإِنَّ لََنا لَلْآِخَرةَ وَالْأُولَى ) ١٢(إِنَّ َعلَْيَنا لَلُْهَدى 
) ١٩(َوَما ِلأََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُتْجَزى ) ١٨(الَِّذي يُْؤِتي مَالَُه يََتَزكَّى ) ١٧(َوسَُيَجنَّبَُها الْأَتْقَى ) ١٦(كَذََّب َوتََولَّى 

  ) ٢١(وَلََسْوَف َيْرَضى ) ٢٠(إِلَّا اْبِتَغاَء َوْجهِ َربِِّه الْأَْعلَى 

: ، أن نبني طريق اهلدى ، من طريق الضالل ، فاهلدى مبعىن بيان األحكام قاله الزجاُج } إِنَّ َعلَْيَنا للهدى { : قوله 
  .على اهللا بيان حالله ، وحرامه ، وطاعته ومعصيته ، وهو قول قتادة : أي 

، ]  ٩: النحل [ } اهللا قَْصُد السبيل وعلى { : من سلك اهلدى ، فعلى اهللا سبيله ، كقوله تعاىل : وقال الفراُء 
، ]  ٢٦: آل عمران [ } بَِيِدَك اخلري { : معناه إنَّ علينا للهدى واإلضالل ، فترك اإلضالل كقوله تعاىل : وقيل 

وهو يروي عن . وهي تقي احلرَّ وهي تقي الربد ، قاله الفراء أيضاً ]  ٨١: النحل [ } َتقِيكُمُ احلر { : وقوله تعاىل 
  .بن عباس رضي اهللا عنه ا

  فصل
ملا عرفهم سبحانه أن سعيهم شىت ، وبني ما للمحسنني من اليسرى ، وللمسيئني من العسرى أخربهم أنه قد مضى 

أن الذي جيب علينا يف احلكمة إذا خلقنا اخللق : ما عليه من البيان ، والداللة ، والترغيب ، والترهيب ، أي 
  .عبد ، ونبني املتعبد به للعبادة أن نبني هلم وجوه الت

  .إباحة األعذار تقتضي أنه تعاىل كلفهم مبا يف وسعهم وطاقتهم : قالت املعتزلة 
فلو مل يستقل العبد باإلجياد ، مل يكن يف نصب األدلة فائدة ، وجواهبم : للوجوب ، وأيضاً » على « وأيضاً فكلمة 

  .قد تقدم 
{ : إن علينا للهدى واإلضالل ، فحذف املعطوف كقوله تعاىل : ىن إن مع: أن الفراء ، قال : وزاد الواحديُّ 

أرشد أوليائي للعمل : ، وهو معىن قول ابن عباس رضي اهللا عنهما ، يريد ]  ٨١: النحل [ } َسرَابِيلَ َتقِيكُُم احلر 
{ : يل بقوله تعاىل بطاعيت ، وأحول بني أعدائي أن يعملوا بطاعيت ، وهو معىن اإلضالل ، ورد املعتزلة هذا التأو

  .، وتقدم جواهبم ]  ٩: النحل [ } وعلى اهللا قَْصدُ السبيل َوِمْنَها َجآِئٌر 
لنا كل ما يف الدنيا ، واآلخرة ، فال يضرنا ترككم االهتداء هبدانا : ، أي } َوإِنَّ لََنا لَآلِخَرةَ واألوىل { : قوله تعاىل 

ضره عائدان عليكم ، ولو شئنا ملنعناكم عن املعاصي لكن ذلك خيل ، وال يزيد يف ملكنا اهتداؤكم بل نفع ذلك و
بالتكليف ، بل مننعكم بالبيان والتعريف ، والوعد والوعيد ، ونكون حنن منلك الدارين ، فليطلب منا سعادة 

  .الدارين؛ فاألول أوفق لقول املعتزلة ، والثاين أوفق لقولنا 
مَّن كَانَ { : ثواب الدنيا واآلخرة ، وهو كقوله تعاىل : قال  -نه رضي اهللا ع -وروى أبو صاحل عن ابن عباس 

فمن طلبهما من غري مالكهما فقد أخطأ ]  ١٣٤: النساء [ } ُيرِيُد ثَوَاَب الدنيا فَِعندَ اهللا ثَوَاُب الدنيا واآلخرة 
  .الطريق 

بزي يشدد مثل هذه التاء ، والتشديد فيها عسر أن ال: » البقرة « قد تقدم يف . } فَأَنذَرُْتكُْم َناراً تلظى { : قوله 
  .وقد تقدم ]  ١٥: النور [ } إِذْ َتلَقَّْوَنهُ { : اللتقاء الساكنني فيهما على غري حدمها ، وهو نظري قوله تعاىل 

[ } اخلبيث َوالَ َتَيمَُّمواْ { : يقرأ بكسر التنوين ، وتشديد التاء ، وقد ذكر وجهه يف قوله تعاىل : وقال أبو البقاء 
وهذه قراءة غريبة ، ولكنها موافقة للقياس من حيث إنه مل يلتق فيها ساكنان وقد ذكر . انتهى ]  ٢٦٧: البقرة 

ويقرأ بتشديد التاء ، وقبله ألف ، « : ، وال يفيد هنا شيئاً ألبتة فإنه قال هناك » البقرة « وجهه ، أي الذي قاله يف 
  .ذلك املد الذي يف األلف وهو مجع بني ساكنني ، وإنام سوغ 



  .بتاءين وهو األصل » َتَتلظَّى « وقال ابُن الزبري ، وسفيان ، وزيد بن علي ، وطلحة ، 
  .» وهي قراءة عبد اهللا بن عمري وحيىي بن يعمر « : قال القرطيب 

  فصل يف معىن اآلية
تلظت النار تلظياً ، ومنه مسيت : يقال  تلّهب ، وتوقّد ، وتوّهج ،: خوفتكم ، وحذرتكم ناراً تلظى ، أي : املعىن 
  .لظى : جهنم 

  .الشقي : ، أي } إِالَّ األشقى { ال جيد صالها ، وهو حرها : ، أي } الَ َيْصالََهآ { : قوله تعاىل 
األشقى ، واألتقى ، مبعىن الشقي والتقي ، وال تفضيل فيهما ، ألن النار خمتصة باألكثر شقاء ، وجتنبها ليس : قيل 
  .تصاً باألكثر تقوى خم

} الَ َيْصالََهآ إِالَّ األشقى { : كيف قال : فإن قلت : بل مها على باهبما ، وإليه ذهب الزخمشريُّ ، فإنه قال : وقيل 
، وقد علم أن كلَّ شقي يصالها ، وكل تقي جينبها ، ال خيتص بالصليّ أشقى األشقياء ، وال } َوسَُيَجنَُّبَها األتقى { 

{ قى األتقياء ، وإن زعمت أنه نكَّر النار ، فأراد ناراً بعينها خمصوصة باألشقى ، فما تصنع بقوله بالنجاة أت
  .فقد علم أن أفسق املسلمني جينب تلك النار املخصوصة ، ال األتقى منهم خاصة } َوسَُيَجنَُّبَها األتقى 

م من املؤمنني ، فأريد أن يبالغ يف صفتيهما اآلية واردة يف املوازنة بني حاليت عظيم من املشركني ، وعظي: قلت 
األتقى ، وجعل خمتصاً : وقيل . خمتصاً بالصلي كأن النار مل ختلق إال له : األشقى ، وجعل : املتناقضتني؛ فقيل 

  .رضي اهللا عنه  -مها أبو جهل وأمية وأبو بكر : بالنجاة ، كأن اجلنة مل ختلق إال له ، وقيل 
  .انتهى . ما شخصان معينان جوابه املراد هب: قال 
  فصل

أعرض عن » وتولَّى « نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم » كذَّب « الذي : املراد باألشقى ، والشقي : قال املفسرون 
  .اإلميان 

  .معناه إالَّ َمْن كان شقياً يف علمِ اهللا تعاىل : وقال الفرَّاء 
  ]لطويل ا: [ مبعىن الشقي؛ كقوله » األشقَى « : قال بعضهم 

  لَْسُت ِفيَها بأْوَحِد... .. .. .  -٥٢٢٩
مبعىن كبري وهو » اُهللا أكَْبُر « : حنو قوهلم » فعيل « موضع » أفعل « بواحد ، ووحيد ، ويوضع : ، أي » بأوحد « 

  .اآلية تدل على أن الوعيد خمتص بالكافر : أهون عليه مبعىن هني ، قالت املرجئة 
  .الوعيد  املعارضة بآيات: واجلواب 

يدل على ترك هذه الظاهرة؛ ألن } َوسَُيَجنَّبَُها األتقى { : فهذا إغراء باملعاصي ، وأيضاً ، فقوله تعاىل بعده : وأيضاً 
أهنا خمصوصة من بني النريان؛ ألن النار دركات ، وال } َناراً تلظى { : فاملراد بقوله تعاىل » بأتقى « الفاسق ليس 

  .سق ال يدخل النَّار أصالً ، واملراد ال يصالها بعد االستحقاق يلزم من هذا أنَّ الفا
  .ال يلزمها ، وهذه املالزمة ال تثبت إال للكافر : » ال َيْصالََها « بأن معىن : وأجاب الواحديُّ 

  .التقي اخلائف : يبعد عنها األتقى ، أي : ، أي } َوسَُيَجنَُّبَها األتقى { : قوله 
} الذى ُيؤِْتي َمالَُه يتزكى { : ، مث وصف األتقى ، فقال سبحانه  -رضي اهللا عنه  -بو بكر وهو أ: قال ابن عباس 

  .يطلب أن يكون عند اهللا زاكياً ، وال يطلب بذلك رياء ، وال مسعةً بل يتصدق به مبتغياً به وجه اهللا : أي 



  .» َتَزكَّى « مضارع » يتزكّى « : قرأ العامة . » َيَتوكَّى « : قوله 
بإدغام الياء يف الزاي ، ويف » يزكَّى « :  -رضي اهللا عنهم  -واحلسن بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب 

  :هذه اجلملة وجهان 
  .يؤتيه متزكياً به : ، أي » ُيؤِتي « أهنا يف موضع احلال من فاعل : أحدمها 
  .، ذكرمها الزخمشري » ذي الَّ« أهنا ال موضع هلا من اإلعراب على أهنا بدل من صلة : والثاين 

ليس يتصدق ليجازى على نعمة بل يبتغي وجه ربه األعلى : ، أي } َوَما َألَحٍد ِعنَدُه ِمن نِّْعَمٍة جتزى { : قوله تعاىل 
جيزى اإلنسان ، وإنَّما جيء به مضارعاً مبنياً للمفعول ، : ، أي » نِْعَمة « صفة ل » جتزى « املتعايل ، و : ، أي 
  .جيزيها إياه أو جيزيه إياها : الفواصل؛ إذ األصل ألجل 
  :وجهان » إالَّ ابِتَغاَء « يف نصب . } إِالَّ ابتغآء َوْجِه َربِّهِ { : قوله 

ال يؤيت ماله إال ابتغاء : وجيوز أن يكون مفعوالً له على املعىن؛ ألن املعىن « : أنه مفعول له قال الزخمشري : أحدمها 
ما أعطيتك ابتغاء : ونصب على تأويل : وهذا أخذه من قول الفراء ، فإنه قال . » فأة نعمة وجه ربه ، ال ملكا

  .جزائك ، بل ابتغاء وجه اهللا تعاىل 
: وهذه قراءة العامة ، أعين » ِمْن نِْعَمٍة « أنه منصوب على االستثناء املنقطع ، إذ مل يندرج حتت جنس : والثاين 

  .النصب ، واملد 
؛ ألن حملها الرفع ، إما على الفاعلية ، وإما على االبتداء ، و »نِْعَمٍة « برفعه ممدوداً على البدل من حمل : وقرأ حيىي 

مزيدة يف الوجهني ، والبدل لغة متيم؛ ألهنم جيرون املنقطع يف غري اإلجياب جمرى املتصل ، وأنشد الزخمشري » من « 
  ]البسيط : [ النصب؛ والبدل قول بشر بن أيب خازم : بالوجهني 
  إالَّ اجلَآِذَر والظُّلَْمانَ َتَخَتِلُف... أْضَحْت َخالًَء ِقفَاراً ال أنَِي بَِها  -٥٢٣٠

  ]الرجز : [ وقول القائل يف الرفع 
  إالَّ الَيعاِفُري وإالَّ العيُس... وَبلَْدٍة لَْيَس بَِها أنيُس  -٥٢٣١

  ] . ٦٦: النساء [ } ْنُهمْ مَّا فََعلُوُه إِالَّ قَِليلٌ مِّ{ : ويف التنزيل 
  .» ، وهو بعيد « نعمة » على البدل يف موضع « ابتغاء » وأجاز الفَرَّاُء الرفع يف « : وقال مكي 

  .» كأنه مل يطلع عليها قراءة ، واستبعاده هو البعيد ، فإهنا لغة فاشية « : قال شهاب الدين 
  .بالقصر » ابتغا « : وقرأ ابن أيب عبلة 

  ب نزول اآليةفصل يف سب
أحدٌ أحٌد فمرَّ النيب صلى : عذَّب املشركون بالالً ، وبالل يقول « : روى عطاء ، والضحاك عن ابن عباس ، قال 

رضي  -، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بكرٍ « أَحٌد ، يعين اُهللا يُْنجِْيَك بَِها » : اهللا عليه وسلم فقال 
، فعرَف أبو بكرٍ الذي يُرِيُدهُ رسُول اِهللا صلى اهللا عليه وسلم « كرٍ إنَّ بالالً يُعذَُّب يف اهللاِ يا أبا ب» :  -اهللا عنه 

نعم ، : أتبيعين بالالً؟ قال : فانصرَف إىل َمْنزلِه ، فأخذَ َرطْالً ِمْن ذهبٍ ومضى به إىل أمية بن خلٍف ، فقال له 
  »ليٍد كانت له عنده ال  -رضي اهللا عنه  -فاشتراه ، فأعتقه أبو بكر 

بل ابتغى مبا فعل وجه » ُتْجَزى « مزية ومّنٍة : أي » ِمْن َنْعَمٍة « عند أيب بكر : ، أي } َوَما َألَحٍد عِنَدُه { ، فنزلت 
  .ربِّه األعلى 
، بل ال حاجة إىل هذا اإلضمار : املراد ابتغاء ثوابه وكرامته ألن ابتغاء ذاته حمال ، وقال بعضهم : قال بعضهم 



ذكره ابن . حقيقة هذه املسألة ترجع إىل أن العبد هل ميكن أن حيب ذات اهللا ، واملراد من هذه احملبة ذاته ، وكرامته 
  .اخلطيب 

  ] .واألعلى من نعت الربِّ الذي استحق صفات العلو ، وجيوز أن يكون ابتغاء وجه ربه ال ملكافأة نعمة 
ببنائه : مبنياً للفاعل وقرئ » يَرَضى « على : قسم مضمر ، والعامة  هذا جواب. } َولَسَْوَف يرضى { : قوله 

  .للمفعول ، من أرضاه اهللا تعاىل 
  ] . ١٣٠: طه [ } لََعلََّك ترضى { وهو قريب من قوله تعاىل يف آخر سورة طه [ 

  .سوف يعطيه اهللا تعاىل يف اجلنَّة ما يرضى ، بأن يعطيه أضعاف ما أنفق : ومعىن اآلية 
وعندي فيه وجه آخر ، وهو أن املراد أنه إمنا طلب رضوان اهللا تعاىل ، وليس يرضى اهللا عنه ، : ابن اخلطيب  قال
  .وهذا أعظم من األول؛ ألن رضا اهللا أكمل للعبد من رضاه عن ربِّه ، واهللا أعلم : قال 

} والليل { َمْن قََرأَ ُسوَرةَ « : سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثعليبُّ عن أيب 
  .» أْعطَاُه اُهللا حتَّى يَْرَضى ، وعافاُه اُهللا تعاىل من الُعْسرِ ، ويسَّر لُه الُيْسرَ 

ضعف تأويلها بقصة أيب الدحداح ، وقوي تأويلها بنزوهلا يف حق أيب » مكة « وإذا ثبت نزوهلا ب : قال الثعليب 
  .وقصة أيب الدحداح كانت باملدينة » مكة « ، وإنفاقه ب » مكة « كان ب ألنه  -رضي اهللا عنه  -بكر 

رحم اُهللا أبا َبكْرٍ ، زوَّجنِي ابَنُته « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -وروي عن علي 
  .واهللا أعلم » ، وَحملنِي إىل دَارِ اِهلجَْرِة ، وأْعَتَق بالالً ِمْن َمالِه 

َولَسَْوَف ) ٤(َولَلْآخَِرةُ َخْيٌر لََك ِمَن الْأُولَى ) ٣(َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى ) ٢(وَاللَّْيلِ إِذَا َسَجى ) ١(َوالضَُّحى 
  ) ٥(ُيْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى 

النهاُر ، ملقابلته بقوله : واملراد به هنا » الضَُّحى « ، تقدم الكالم يف } والضحى والليل إِذَا سجى { : قوله تعاىل 
[ } أََو أَِمَن أَْهلُ القرى أَن يَأِْتيَُهْم بَأُْسَنا ُضًحى َوُهْم َيلَْعُبونَ { : ، ولقوله تعاىل } والليل إِذَا سجى { : تعاىل 

  .هناراً : ، أي ]  ٩٨: األعراف 
وبليلة  -عليه الصالة والسالم  -وقال قتادة ومقاتل وجعفر الصادق ، أقسم بالضحى الذي كلم اهللا فيه موسى 

  .املعراج 
: طه [ } َوأَن ُيْحَشَر الناس ُضًحى { : هي الساعة اليت خّر فيها السحرة ُسجَّداً لقوله تعاىل » الضَُّحى « : وقيل 
٥٩ . [  

  .» يعين عباده الذين يعبدونه يف وقت الضحى ، وعباده الذين يعبدونه بالليل إذا أظلم « : وقال القرطيب 
  .الضحى نور اجلنة ، والليل ظلمة النار : وقيل 
الضحى نور قلوب العارفني كهيئة النهار ، والليل سواد قلوب الكافرين كهيئة الليل ، أقسم تعاىل هبذه : وقيل 

  .األشياء 
، قاله سكن : ، أي » َسَجى « و . فيه إضمار جمازه ورب الضحى وسيجيء معناه : وقال أهل املعاين فيه ويف أمثاله 

  .قتادة وجماهد وابن زيد وعكرمة 
  .ساكنة : ليلة ساجية ، أي : يقال 

سكنت : َسَجا الشَّيُء َسْجواً إذا سكن ، وَسَجا البحر ُسُجوا ، أي : ويقال للعني إذا سكن طرفها ساجية ، ويقال 



  .؛ قاله الراغب تغطيته بالثواب: فاتر ، ومنه استعري تسجية امليت ، أي : أمواُجه وطرف ساج ، أي 
  ]الطويل : [ وقال األعشى 

  وَبْحُرَك سَاجٍ ما ُيوَارِي الدََّعاِمصَا... فََما ذَْنُبَنا أنْ جَاَش َبْحُر اْبنِ عمِّكُم  -٥٢٣٢
  .أظلم : وقال الفراء 

  .اشتد ظالمه : وقال ابن األعرايب 
  ]الرجز : [ وقال الشاعر 

  وطُرٌق مِثْلُ ُمالِء النَّسَّاْج... السَّاْج يا َحبَّذَا القَمراُء واللَّيلُ  -٥٢٣٣
  .سجا غطى كل شيء : قال الضحاك [ 

  .سجو الليل؛ تغطيته النهار ، ومثل ما يسجَّى الرجل الثوب : قال األصمعي 
  .أظلم : سجا أدبر ، وعنه : وعن ابن عباس 

  .أقبل : وقال سعيد بن جبري 
  .استوى : َسَجا : وعن جماهد 

  .هنار صائم وليل قائم : سكن الناس فيه كما قال : أشهر يف اللغة ، أي والقول األول 
سكونه استقرار ظالمه ، وهو من ذوات الواو ، وإمنا أميل ملوافقة رءوس اآلي ، كالضحى ، فإنه من ذوات : وقيل 

  ] .الواو أيضاً 
  فصل

ما ألن لكلَّ منهما أثر عظيمٌ يف صالح وقدم هنا الضحى ، ويف السورة اليت قبلها قدم الليل إ: قال ابن اخلطيب 
، وللنهار فضيلة النور ، ]  ١: األنعام [ } َوجََعلَ الظلمات والنور { : العامل ، ولليل فضيلة السبق لقوله تعاىل 

]  ٧٧: احلج [ } اركعوا واسجدوا { : فقدم سبحانه هذا تارة وقدم هذا تارة ، كالركوع والسجود يف قوله تعاىل 
  ] . ٤٣: آل عمران [ } واسجدي واركعي َمَع الراكعني { : اىل وقوله تع

ألن أبا بكر سبقه كفر ، وقدم الضحى يف سورة حممد صلى  -رضي اهللا عنه  -قدم الليل يف سورة أيب بكر : وقيل 
  .اهللا عليه وسلم ألنه نور حمض ، ومل يتقدمه ذنب 

سورة حممٍد صلى اهللا » الضحى « وسورة  -اهللا عنه رضي  -سورة أيب بكر » الليل « ملا كانت سورة : وقيل 
  .عليه وسلم مل جيعل بينهما واسطة ، ليعلم أنه ال واسطة بني حممد صلى اهللا عليه وسلم وبني أيب بكر رضي اهللا عنه 

  فصل يف ذكر الضحى والليل
ة من النهار توازي مجيع وذكر الضحى ، وهو ساعة ، وذكر الليل جبملته ، إشارة إىل أن ساع: قال ابن اخلطيب 

  .الليل ، كما أنَّ حممداً صلى اهللا عليه وسلم يوازن مجيع األنبياء عليهم الصالة والسالم 
فالضحى وقت السرورٍ ، والليل وقُت الوحشِة ، ففيه إشارة إىل أن سرور الدنيا ، أقل من شرورها ، وأن : وأيضاً 

ملا خلق  -سبحانه وتعاىل  -، والليل ساعات ، يروى أن اهللا  مهوم الدنيا أدوم من سرورها ، فإن الضحى ساعة
ماذا أمطر؟ فأجيبت أن أمطري اهلموم واألحزان مائة عامٍ ، مث انكشفت ، : العرش أظلت غمامة سوداء ، ونادت 

ماذا فأمرت مرة أخرى بذلك ، وهكذا إىل ثالمثائة سنة ، مث بعد ذلك أظَّلت عن ميني العرش غمامة بيضاء ، ونادت 
أمطر؟ فأجيبت أن أمطري السرور ساعة فلهذا ترى اهلموم ، واألحزان دائمة ، والسرور قليالً ونادراً ، وقدم ذكر 

  .الضحى ألنه يشبه احلياة ، وأخر الليل؛ ألنه يشبه املوت 



  .على تشديد الدال من التوديع : ، هذا جواب القسم ، والعامة } َما َودََّعَك رَبَُّك { : قوله 
تركه : ، أي » وَدَعُه « : قرأ عروة بن الزبري وابنه هاشم ، وابن أيب عبلة ، وأبو حيوة بتخفيفها ، من قوهلم و

وما » ترك « واسم فاعلهما ، واسم مفعوهلما ومصدرمها ب » ودع ، ووذَر « واملشهور يف اللغة االستغناء عن 
  ]مل الر: [ ؛ قال الشاعر »ودع ووذََر « تصرف منه ، وقد جاء 

  َعْن وصاِلي الَيْوَم حَتَّى َوَدعَْه... ما الَّذي غَيَّرُه : َسلْ أِمريِي  -٥٢٣٤
  ]الطويل : [ وقال آخر 
  فَراِئَس أطْراِف املُثقَّفَِة السُّمْرِ... وثَمَّ ودْعَنا آل عمرٍو وعاِمرٍ  -٥٢٣٥

  .تركك والتوديع مبالغة يف الودع؛ ألن من ودعك مفارقاً ، فقد بالغ يف : قيل 
  .يتركه : هو يدع كذا ، أي : واستعماله قليل يقال : قال القرطيبُّ 

  .» ترك « ودع ، وال ذر ، لضعف الواو إذا قدمت ، واستغنوا عنهما ب : ال يكادون يقولون : قال املربد 
قاله يقاله ، : وتقول  -بكسر العني يف املضارع  -قاله يقليه : ما أبغضك ، يقال : ، أي } َوَما قلى { : قوله 

  ]اهلزج : [ بالفتح؛ قال 
  َوالَ واللَِّه أقْالُه... أَيا َمْن لَستُ أنَساُه  -٥٢٣٦

  لََك اللَُّه لََك اللَُّه... لََك اللَُّه َعلَى ذَاكَا 
  .وما بعده » فآَوى « مراعاة للفواصل مع العلم به ، وكذا بعد » قَالَ « وحذف مفعول 

  »الِقلَى « فصل يف 
قاله يقليه قى وقالء ، كما : ما أبغضك ربك منذ أحبك ، فإن فتحت القاف مددت ، تقول : البغض ، أي :  القلى
  :وأنشد . لغة طىيء : قريت الضيف أقرية قرى وقراء ، ويقاله : تقول 
  ] الطويل: [ نبغض؛ وقال : أي : ال نبغضها ، ونقلي : أي ... أيَّاَم أمِّ الَغْمرِ ال نَقْالََها  -٥٢٣٧
  لَدْيَنا وال َمقِليَّةٌ إنْ تقلَِّت... أِسيِئي بَِنا أو أْحسِنِي ال ملُوَمةٌ  -٥٢٣٨

  ]الطويل : [ وقال امرؤ القيس 
  ولَْستُ بِمقِْليِّ اِخلاللِ وال قَالِ... ... .. ...  -٥٢٣٩

والذاكرين اهللا كَثِرياً { : ما ودعك ربك وما قالك ، فترك الكاف ، ألنه رأس آية ، كقوله تعاىل : ومعىن اآلية 
  .والذاكرات اهللا : أي ]  ٣٥: األحزاب [ } والذاكرات 

  فصل يف سبب نزول اآلية
  .احنبس الوحي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم اثين عشر يوماً : قال املفسرون 

  .وقيل مخسة وعشرين يوماً [ مخسة عشر يوماً : وقال ابن عباس 
  ] .أربعني يوماً : وقال مقاتل 

إن حممداً صلى اهللا عليه وسلم قاله ربه وودعه ، ولو كان أمره من اهللا لتابع عليه كما كان يفعل : فقال املشركون 
  .مبن كان قبله من األنبياء ، فنزلت هذه اآلية 
اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يقم ليلتني ، أو ثالثاً ، : وروى البخاريُّ عن جندب بن سفيان قال 

يا حممُد ، إين ألرجو أن يكون شيطانك قد تركك ، مل : فقالت  -لعنة اهللا عليها  -جاءت أم مجيل امرأة أيب هلب ف
  .} والضحى والليل إِذَا سجى َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قلى { : أره قربك ليلتني ، أو ثالث ، فأنزل اهللا تعاىل 



على النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت شق عليه ، فجاءه وهو واضع  أبطأ جربيل: قال : وروي عن أيب عمران اجلوين 
  .} َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قلى { : جبهته على الكعبة يدعو ، فنكت بني كتفيه ، وأنزل عليه 

إن جرواً دخل البيت ، فدخل حتت السرير « : وروي أن خولة كانت ختدم النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت 
؟ «يا خولةُ ما حّدثَ يف َبْيِتي؟ ما ِلجِبْريلَ ال يَأِْتينِي » : ث نيب اهللا أياماً ال ينزل عليه الوحي ، فقال فمات ، فمك
لو هيأت البيت ، وكنسته ، فأهويت باملكنسة حتت السرير ، فإذا جرو ميت ، فأخذته ، : فقلت : قالت خولة 

وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة  -سلم ترعد حلياه فألقيته خلف اجلدار ، فجاء نيب اهللا صلى اهللا عليه و
يا خولة دثِّرِيِْني ، فأنزل اهللا هذه السورة ، وملا نزل جربيل سأله النيب صلى اهللا عليه وسلم عن التّأخر ، : فقال  -

  .« أما َعِلْمَت أنَّا ال ندخلُ َبْيَتاً فيِه كَلٌب ، وال صُورةٌ » : فقال 
َسأْخربكُمْ » : ألته اليهود عن الروح ، وذي القرنني وأهل الكهف ، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا س: وقيل 
َوالَ َتقْولَنَّ { : بقوله تعاىل  -عليه السالم  -إن شاء اهللا ، فاحتبس عنه الوحي إىل أن نزل جربيل : ومل يقل « غداً 

، فأخربه مبا سئل عنه ، ويف هذه القصة ]  ٢٤،  ٢٣: الكهف [ } آَء اهللا ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذلك غَداً إِالَّ أَن َيَش
  .} َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قلى { : نزلت 
أقسم اهللا تعاىل على أربعة « ولسَْوَف » الظاهر يف هذه الالم أهنا جواب القسم ، وكذلك ويف } وَلَآلخَِرةُ { : قوله 

يعه وقاله ، واثنان مثبتان مؤكدان ، ومها كون اآلخرة خرياً له من األوىل ، وأنه اثنان منفيان ، ومها تود: أشياٍء 
  .؟ »سَْوَف « ما هذه الالم الداخلة على : فإن قلت » : وقال الزخمشري . سوف يعطيه ما يرضيه 

« ا يف كما ذكرن -وأنت سوف : هي الم االبتداء املؤكدة ملضمون اجلملة ، واملبتدأ حمذوف ، تقديره : قلت 
وذلك أهنا ال ختلو من أن تكون الم قسم ، أو ابتداء ، فالم القسم ال تدخل مع  -ألنا أقسم : أن املعىن » ألقسُم 

املضارع إال مع نون التوكيد ، فبقي أن تكون الم ابتداء ، والم االبتداء ال تدخل إالَّ على اجلملة من املبتدأ ، واخلرب 
  .« وألنت سوف يعطيك : ه ، وأن يكون أصله ، فال بد من تقدير مبتدأ ، وخرب

  .انتهى « وخلع من الالم داللتها على احلال » : ونقل أبو حيَّان عنه ، أنه قال 
ال يدخل مع املضارع إال مع نون التوكيد » : أهنا الم القسم ، وقوله : وهذا الذي رده على الزخمشري ، خيتار منه 

  :، استثىن النحاة منه صورتني « 
  .« واهللا لسأعطيك » : أن ال يفصل بينها وبني الفعل حرف التنفيس كهذه اآلية ، وكقولك : دامها إح

  ] . ١٥٨: آل عمران [ } إلِلَى اهللا ُتْحَشُرونَ { : أالَّ يفصل بينهما مبعمول الفعل ، كقوله : والثاين 
: ، بل هي اليت يف قولك « ن زيداً لقائم إ» : ليست هذه الالم هي اليت يف قولك : ويدل ملا قلت ما قال الفارسي 

  .ولنعطينك : عن إحدى نوين التأكيد ، فكأنه قال « َسْوفَ » ونابت « ألقُومنَّ » 
يعين أن الم االبتداء الداخلة على املضارع خملصة للحال وهنا ال ميكن « خلع منها داللتها على احلال » : وقوله 

  .احلالية منها ذلك؛ ألجل حرف التنفيس ، فلذلك خلعت 
الم ابتداء أكدت مضمون اجلملة ، مث حكى بعض ما تقدم عن الزخمشري « ولآلِخرةُ » والالم يف : وقال أبو حيَّان 

الالم اليت » ولَسْوفَ ُيْعِطيكَ « ويف » ولآلِخَرةُ خَْيٌر « وجيوز عندي أن تكون الالم يف » : وأيب علي ، مث قال 
، فيكون هذا قسماً على } َما َودََّعَك َربَُّك { : ما على جواب القسم ، وهي قوله تعاىل ُيَتلَقَّى هبا القسم ، عطفه

  .انتهى « هذه الثالثة 
، وال « وجيوز عندي » : الم ابتداء غري متلقى هبا القسم بدليل قوله ثانياً « ولآلِخرةُ » فظاهره أن هذه الالم يف 



مبتدأ بعدها ال : ، وتقدير الزخمشريِّ « وَلََسْوَف » تة ، وكذلك يف يظهر انقطاع هذه اجلملة عن جواب القسم ألب
  .ينايف كوهنا جواباً للقسمِ ، إنَّما منع أن يكون جواباً لكوهنا داخلة على املضارع لفظاً ، وتقديراً 

  .ما معىن اجلمع بني حريف التأكيد والتأخري؟ : فإن قيل : وقال ابن اخلطيب 
  .كائن ال حمالة وإن تأخر ملا يف التأخري من املصلحة  معناه أن العطاء: قلت 
  فصل

ما عندي من مرجعك إيلَّ يا حممد خري لك : ، أي } َولَآلِخَرةُ َخْيٌر لََّك ِمَن األوىل { : معىن قوله : قال إبن إسحاق 
  .مما عجلت لك من الكرامة يف الدنيا 

  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول : روى علقمة عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

  .» إنَّا أْهل بيٍت اْختَاَر اُهللا لَنا اآلِخَرِة على الدُّْنَيا « 
هو الشفاعة يف :  -رضي اهللا عنهما  -روى عطاء عن ابن عباس } وَلََسْوَف ُيْعطِيَك َربَُّك فترضى { : وقوله تعاىل 

  .أمته حىت يرضى ، وهو قول علي واحلسن 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تال قول اهللا تعاىل يف إبراهيم عليه الصالة « : مرو بن العاص وعن عبد اهللا بن ع

عليه  -، وهو قول عيسى ]  ٣٦: إبراهيم [ } فََمن َتبَِعنِي فَإِنَُّه ِمنِّي َوَمْن َعَصانِي فَإِنََّك غَفُورٌ رَّحِيٌم { : والسالم 
» : ، اآلية ، فرفع يديه وقال ]  ١١٨: املائدة [ } إِنَُّهْم ِعبَاُدَك َوإِن َتْغِفرْ لَُهمْ إِن ُتَعذِّْبُهْم فَ{ :  -الصالة والسالم 
فأتى جربيل « اذهب إىل حممد ، وربُّك أعلم ، فسلُه ما ُيْبكِيَك » وبكى ، فقال اهللا تعاىل جلربيل « اللَُّهمَّ أمَِّتي أمَِّتي 

: إن اهللا يقول لك : اذهب إىل حممد ، فقل له » : قال اهللا تعاىل جلربيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله فأخربه ، ف
إنكم يا : مسعت أبا جعفر حممد بن علي يقول : وقال حرب بن شريح « إنَّا َسنُرِضْيَك ِفي أمَّتَك ، وال َنُسوَءَك 

ذين أَْسَرفُواْ على أَنفُسِهِْم الَ تَقَْنطُواْ قُلْ ياعبادي ال{ : إنَّ أْرَجى آية يف كتاب اهللا تعاىل : معشر أهل العراق تقولون 
إن أرجى آية يف كتاب : ولكنا أهل البيت نقول : إنا نقول ذلك ، قال : قالوا ]  ٥٣: الزمر [ } ِمن رَّْحَمِة اهللا 

  .} َولَسَْوَف ُيْعطِيَك رَبَُّك فترضى { : اهللا 
  .احلوض والشفاعة : ، وقيل  من النصر ، فترضى: يعطيك ربك من الثواب ، وقيل : وقيل 

  فصل يف الكالم على انقطاع الوحي
انقطاع الوحي ال يكون عزالً عن النبّوة ، بل غايته أنه أمارة املوت لالستغناء عن الرسالة ، : وجه النظم ، كأنه قيل 

ما : طاب بقوله فإن فهمت منه قرب املوت ، فاملوت خري لك من األوىل ، وفهم النيب صلى اهللا عليه وسلم من اخل
أنَّ األحوال اآلتية خري : ، أي } ولآلخِرةُ خٌري لك من األوْلَى { : ودعك ربك وما قلى تشريفاً عظيماً ، فقيل له 

لك من املاضية ، فهو وعد بأنه سيزيده عزَّا إىل عزِّه ، وبيان أن اآلخرة خٌري ، كأنه صلى اهللا عليه وسلم يفعل فيها 
فهي ملكه ، وملكه خري مما ال يكون ملكه ، أو ألن الكفار يؤذونك وأمتك يف الدنيا ، وأما  ما يريد ، وألنه آثرها

خري لك ، ألن فيهم من اآلخرة : يف اآلخرة فهم شهداء على الناس ، أو ألن خريات الدنيا قليلة مقطوعة ، ومل يقل 
  .شر له ، فلو ميزهم الفتضحوا 

َوأَمَّا ) ٩(فَأَمَّا الَْيتِيَم فَلَا َتقَْهْر ) ٨(وََوَجَدَك عَاِئلًا فَأَغَْنى ) ٧(َوَجَدكَ ضَالًّا فََهَدى َو) ٦(أَلَْم َيجِْدَك َيِتيًما فَآَوى 
  ) ١١(َوأَمَّا بِنِْعَمِة َربَِّك فََحدِّثْ ) ١٠(السَّاِئلَ فَلَا َتْنَهْر 



، العامة على } أَلَْم َيجِْدَك َيِتيماً فآوى {  :مث أخرب اهللا تعاىل عن حاله اليت كان عليها قبل الوحي وذكره نعمه فقال 
  .بألف بعد اهلمزة رباعياً » فآوى « : 

  .ثالثياً » فأوى « : وأبو األشهب 
أين آوي هذه : مسع بعض الرعاة يقول « آواه » مبعىن « أواه » إما من : وهو على معنيني « : قال الزخمشري 

  .انتهى . » املوقسة؟ وإما من أوى له ، إذا رمحه 
  ]الطويل : [ وعلى الثاين قوله 

  لنَفِْسي لقَْد طَالْبُت غَْيَر ُمنيلِ... أرَانِي وال كُفْرانَ للَِّه أيَّةَ  -٥٢٤٠
بضم  -أُأْوي : لقال [ ، أنه لو كان من الرباعي » أين آوي هذه « رمحة لنفسي ، ووجه الداللة من قوله : أي 

املضمومة هي حرف املضارعة ، ] مضارع آوى مثل أكرم ، وهذه اهلمزة  ألنه -اهلمزة األوىل وسكون الثانية 
أومن « فمحذوفة على القاعدة ، ومل تبدل هذه اهلمزة كما أبدلت يف » أفَْعل « والثانية هي فاء الكلمة ، وأما مهزة 

: املعارج [ } ِتهِ اليت ُتؤْوِيِه َوفَِصيلَ{ من قوله تعاىل » ُتؤويِه « لئال يستثقل باإلدغام ، ولذلك نص الفراء على أن » 
  .ال جيوز إبداهلا للثقل ]  ١٣
  فصل

، والوجود من اهللا » وجد « من الوجود الذي مبعىن العلم ، واملفعوالن منصوبان ب » َيجْدَك « : قال ابن اخلطيب 
  .أمل يعلمك اهللا يتيماً فآوى : العلم ، واملعىن 

جعل لك مأوى تأوى إليه عند عمك أيب : ، أي » فآوى « ، قد مات أبوك ، ال أب لك » يَِتْيماً « : قال القرطيب 
  .طالب ، فكفلك 

  .مل أومت النيب صلى اهللا عليه وسلم من أبويه؟ : وقيل جلعفر بن حممد الصادق 
  .لئالَّ يكون ملخلوق عليه حق : فقال 

ز اآلية أمل جيدك واحداً يف شرفك ، ال نظري درة يتيمة إذا مل يكن هلا مثل ، فمجا: هو من قول العرب : وعن جماهٍد 
  .لك ، فآواك اهللا بأصحاب حيفظونك ، وحيوطونك 

  فصل يف جواب سؤال
، } أملْ َيجِْدَك َيِتيماً فآوى { : وهو أنه كيف حيسن من اجلواد أن مين بنعمة ، فيقول : أورد ابن اخلطيب هنا سؤاالً 
أَلَمْ ُنرَبَِّك ِفيَنا َولِيداً { : ن فرعون قوله ملوسى عليه الصالة والسالم حكى ع -تعاىل  -ويؤكد هذا السؤال أن اهللا 

: يف معرض الذَّم لفرعون فما كان مذموماً من فرعون ، كيف حيسن من اهللا تعاىل؟ قال ]  ١٨: الشعراء [ } 
رق بني هذا االمتنان ، أن ذلك حيسن إذا قصد بذلك تقوية قلبه ، ووعده بدوام النعمة ، وهلذا ظهر الف: واجلواب 

: زيادة نعمه ، كأنه يقول : فما بالك ال ختدمين ، وامتنان اهللا تعاىل : وبني امتنان فرعون ، ألن امتنان فرعون معناه 
ما لك تقطع عين رجاءك ، ألست شرعت يف تربيتك أتظنين تاركاً ملا صنعته ، بل ال بد وأ أمتّ النعمة كما قال تعاىل 

  ] . ١٥٠: البقرة [ } نِْعمَِتي َعلَْيكُْم َوألُِتمَّ { : 
  .إن اهللا تعاىل منَّ عليه بثالثة أشياء ، مث أمره أن يذكر نعمة ربه ، فما وجه املناسبة؟ : فإن قيل 

مايل وإنعامي ، واإلنعامي أقوى وجوباً : قضاء الدين واجب ، والدين نوعان : وجه املناسبة أن تقول : فاجلواُب 
سقط باإلبراء ، واإلنعامي يتأكد باإلبراء ، واملايل يقضى مرة فينجو منه اإلنسان ، واإلنعامي جيب ألن املال قد ي

عليه قضاؤه طول عمره ، فإذا تعذر قضاء النعمة القليلة من منعم ، هو مملوك ، فكيف حال النعمة العظيمة من 



لوجود بشراً مستوياً ، طاهر الظاهر جنس الباطن ، إهلي أخرجتين من العدم ، إىل ا: املنعم املالك ، فكان العبد يقول 
بشارة منك ، تستر عليَّ ذنويب بستر عفوك ، كما سترت جناسيت باجللد الظاهر ، فكيف ميكنين قضاء نعمتك اليت 

عبيدي ذلك ، وكنت عائالً فأغنيتك ، [ الطريق إىل ذلك أن تفعل يف حق : ال حصر هلا ، فيقول تبارك وتعاىل 
األيتام ذلك مث إذا فعلت كل ذلك ، فاعلم أمنا فعلته بتوفيقي ، ولطفي ، وإرشادي ، فكن أبداً ] حق فافعل يف 

  .ذاكراً هلذه النعم 
أرشدك ، والضالل هنا : غافالً عما يراد بك من أمر النبوة فهداك أي : ، أي } َوَوَجَدَك َضآالًّ فهدى { : قوله 

ال يغفل ، وقال يف حق نبيه صلى اهللا : أي ]  ٥٢: طه [ } ِضلُّ َربِّي َوالَ َينَسى الَّ َي{ : مبعىن الغفلة ، لقوله تعاىل 
مل تكن تدري » ضاالًّ « : معىن قوله : وقيل ]  ٣: يوسف [ } َوإِن كُنَت ِمن قَْبِلِه لَِمَن الغافلني { : عليه وسلم 

قال . اله الضحاك وشهر بن حوشب وغريمها القرآن ، والشرائع ، فهداك اُهللا إىل القرآن ، وشرائع اإلسالم ، ق
  .على ما تقدم يف سورة الشورى ]  ٥٢: الشورى [ } َما كُنَت َتْدرِي َما الكتاب َوالَ اإلميان { : تعاىل 

  .يف قوم ضالل ، فهداهم اهللا بك ، أو فهداك إىل إرشادهم : وجدك ضاالًّ ، أي : وقال السديُّ والكليب والفراء 
ناسياً شأن االستثناء حني سئلت عن أصحاب : ، أي » ضاالً « : الً عن اهلجرة ، فهداك وقيل وجدك ضا: وقيل 

  ] . ٢٨٢: البقرة [ } أَن َتِضلَّ إْْحَداُهَما { : الكهِف ، وذي القرنني ، والروح ، فأذكرك ، لقوله تعاىل 
]  ١٤٤: البقرة [ } قَلَُّب َوْجهَِك ِفي السمآء قَْد نرى َت{ : ووجدك طالباً للقبلة فهداك إليها ، لقوله تعاىل : وقيل 

  .، ويكون الضالل مبعىن الطلب؛ ألن الضال طالب 
  .وجدك ضائعاً يف قومك ، فهداك إليهم ، ويكون الضالل مبعىن الضياع : وقيل 
واْ تاهللا إِنََّك لَِفي قَالُ{ : ووجدك حمباً للهداية ، فهداك إليها؛ ويكون الضالل مبعىن احملبة ومنه قوله تعاىل : وقيل 

  .يف حمبتك : ، أي ]  ٩٥: يوسف [ } َضالَِلَك القدمي 
  ]الكامل : [ قال الشاعر 

  والَعارَضنيِ ولَْم أكُْن ُمتحقِّقَا... َهذا الضَّاللُ أشَاَب منِّي املفْرِقَا  -٥٢٤١
  ْد أْخلقَابَْعَد الضَّاللِ فِحْبلَُها قَ... َعَجباً لعزَّة يف اْخِتيَارِ قَطيَعِتي 

  .، فهداك وردك إىل جدك عبد املطلب » مكة « ضاالً يف شعاب : وقيل 
إن حليمة ملا قضت حق الرضاع ، جاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لتردهُ :  -رضي اهللا عنه  -وقال كعب 

ك الدين والبهاء ، اليوم يرد إلي» مكة « هنيئاً لك يا بطحاء : » مكة « على عبد املطلب ، فسمعت عند باب 
معشر الناس ، : فوضعته ألصلح ثيايب ، فسمعت هدة شديدة فالتفت فلم أره ، فقلت : والنور واجلمالُ ، قالت 

اذهيب إىل الصنم : واحممداه ، فإذا شيخ فإن يتوكأ على عصاه ، فقال : مل نر شيئاً فصحُت : أين الصيب؟ فقالوا 
يا رب ، مل تزل منتك على :  طاف الشيخ بالصَّنم ، وقبل رأسه وقال األعظم ، فإن شاء أن يرده إليك فعل ، مث

قريش ، وهذه السعدية تزعم أن ابنها قد ضلّ ، فرده إن شئت ، فانكّب هبل على وجهه ، وتساقطت األصنام؛ 
ال يضيعه إن البنك رباً : إليك عنا أيها الشيخ فهالكَُنا على يدي حممد فألقى الشيخ عصاه وارتعد وقال : وقالت 

، فلم جيدوه فطاف عبد املطلب » مكة « فاطلبيه على مهل ، فاحنشرت قريش إىل عبد املطلب ، وطلبوه يف مجيع 
  ]الرجز : [ بالكعبة سبعاً ، وتضرع إىل اهللا أن يرده؛ وقال 

  أْردُْدُه ربِّي واْصطَنِْع عِْنِدي َيدَا... يا ربِّ ، ُردَّ ولَِدي ُمَحمَّداً  -٥٢٤٢
معاشر الناس ال تضجوا ، فإن حملمد ربَّا ال يضيعه وال خيذله ، وإن حممداً بوادي : منادياً ينادي من السماء  فسمعوا



، عند شجرة السَُّمرِ ، فسار عبد املطلب هو وورقة بن نوفل ، فإذا النيب صلى اهللا عليه وسلم قائم حتت » هتامة « 
  .شجرة يلعب باإلغصان وبالورق 

زال عبد املطلب يردد البيت حىت أتاه أبو جهل على ناقة ، وحممد صلى اهللا عليه وسلم بني يديه ، فما : ويف رواية 
  .أال تدري ماذا جرى من ابنك؟ : وهو يقول 

إين أخنت الناقة ، وأركبته خلفي فأبت الناقة أن تقوم ، فلما أركبته أمامي قامت : ومل؟ قال : فقال عبد املطلب 
  .النَّاقة 

حني  -عليه الصالة والسالم  -رده إىل جده وبيد عدوه ، كما فعل مبوسى :  -رضي اهللا عنهما  -اس قال ابن عب
  .حفظه عند فرعون 

خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم مع عمه أيب طالب يف سفر ، فأخذ إبليس بزمام ناقته يف ليلة : وقال سعيد بن جبريٍ 
، » اهلند « فنفخ إلبليس نفخة وقع منها إىل أرض  -يه السالم عل -ظلماء فعدل هبا على الطريق ، فجاء جربيل 

  .ورده إىل القافلة صلى اهللا عليه وسلم 
  .ووجدك ضاالً ليلة املعراج حني انصرف عنك جربيل ، وأنت ال تعرف الطريق ، فهداك إىل ساق العرش : وقيل 

رض ، ال شجر معها ، مسوها ضالة ، إذا وجدت العرب شجرة منفردة يف فالة من األ: وقال بعض املتكلمني 
أي ال أحد على دينك ، بل » ووَجَدَك ضاالًّ « : فيهتدى هبا إىل الطريق ، فقال تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم 

  .وأنت وحيد ليس معك أحد ، فهديت بك اخللق إيل 
أَإِذَا َضلَلَْنا ِفي األرض {  ، ومنه ضل املاُء يف اللنب: ووجدك مغموراً يف أهل الشرك ، فميزك عنهم ، يقال : وقيل 

ضاالًّ عن معرفة اهللا : حلقنا بالتراب عند الدَّفن ، حىت كأنا ال نتميز من مجلته وقيل : ، أي ]  ١٠: السجدة [ } 
  }واهللا أَخَْرَجكُم مِّن ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم الَ َتْعلَُمونَ َشيْئاً { : حني كنت طفالً صغرياً ، كقوله تعاىل 

فخلق فيك العقل واهلداية واملعرفة ، فاملراد من الضال اخلايل من العلم ال املوصوف باالعتقاد ، ]  ٧٨: النحل [ 
أي وجد قومك } َوَوَجَدَك َضآالًّ فهدى { : قد خياطب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، واملراد قومه فقوله تعاىل : قيل 

  .ضالالً فهداهم بك 
ا كان القوم عليه ال يظهر هلم يف الظاهر احلال ، وأما الشرك فال يظن به على مواسم القوم إنه كان على م: وقيل 

  .يف الظاهر أربعني سنة 
  .وقال الكليب والسدي أي وجدك كافراً والقوم كفاراً فهداك ، وقد مضى الرد على هذا القول يف سورة الشورى 

  .افتقر : عال زيد ، أي : الفقري ، وهذه قراءة العامة يقال : ، العائل } َوَوَجَدَك َعآِئالً فأغىن { : قوله 
  ]الوافر : [ قال الشاعر 

  وَما َيْدرِي الَغنِيُّ مَتى َيعِيلُ... وَما َيْدري الفَِقُري مَتى ِغَناُه  -٥٢٤٣
  ]الكامل : [ وقال جرير 

  ريِ الَعاِئلِالْبنِ السَّبِيلِ وللفَِق... اُهللا أْنَزلَ يف الكَِتابِ فَريَضةً  -٥٢٤٤
  .» سيد « بكسر الياء املشددة ك » عيِّالً « : وقرأ اليماين 

العائل ذو العيلة ، مث أطلق على الفقري مل يكن له عيال ، واملشهور أن املراد به الفقري ، ويؤيده : وقال ابن اخلطيب 
  .» وََوَجَدَك عدمياً « : ما روي يف مصحف عبد اهللا 

رضي اهللا  -فأغناك خدجية وتربية أيب طالب ، وملا اختل ذلك أغناك مبال أيب بكر : ، أي  }فأغىن { : وقوله تعاىل 



، مث أمره باجلهاد ، وأغناه صلى  -رضي اهللا عنهم  -، وملا اختل ذلك أمره باهلجرة وأغناه بإعانة األنصار  -عنه 
  .اهللا عليه وسلم بالغنائم 

  .أغناك مبا أعطاك من الرزق : وقال مقاتل [ 
  ] .فقرياً من احلجج والرباهني ، فأغناك هبا : وجدك فقري النفس ، فأغىن قلبك ، وقيل : وقال عطاء 

، وبه استدل ابن مالك على أنه ال يلزم من تقدمي » َتقَْهْر « اليتيم منصوب ب . } فَأَمَّا اليتيم فَالَ َتقَْهرْ { : قوله 
صوب باجملزوم ، وقد تقدم اجلازم ، لو قدمت اجملزوم على جازمه ، املعمول تقدمي العامل؛ أال ترى أنَّ اليتيم من

  .المتنع ، ألن اجملزوم ال يتقدم على جازمه ، كاجملرور ال يقدم على جاره 
  ] . ٨: هود [ } أَالَ َيْوَم يَأِْتيهِْم لَْيَس َمْصُروفاً َعنُْهْم { : وتقدَّم ذلك يف سورة هود عليه السالم عند قوله تعاىل 

تكهر « بالقاف من الغلبة ، وابن مسعود ، والشعيب ، وإبراهيم النخعي واألشهب العقيلي ، » َتقَْهر « : رأ العامة وق
  .عابس الوجه : أي عبس ، وفالن ذو كهرة ، أي : كهر يف وجهه . بالكاف » 

  .» فَبِأبِي ُهَو وأمِّي فواهللا ما كهرين « : ومنه احلديث 
  .انتهى » مبعىن قراءة اجلمهور  وهي لغة« : قال أبو حيان 

  .ارتفاع النهار مع شدة احلر : والكهر يف األصل 
. ال تسلط عليه بالظلم ، بل ادفع إليه حقه ، واذكر يتمَك : واملعىن . الزجر : الغلبة ، والكهر : الكهر : وقيل 

  .قاله األخفش 
: هللا تعاىل ، فغلظ يف تأثري العقوبة على ظامله ، واملعىن وخص اليتيم ، ألنه ال ناصر له غري ا. ال حتتقر : وقال جماهٌد 

  :عامله كما عاملناك به ، ونظريه 

  ] . ٧٧: القصص [ } َوأَْحِسن كََمآ أَْحَسَن اهللا إِلَْيَك { 
  .» اهللا اهللا فيَمْن لَْيَس له إال اهللا « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فصل
كن لليتيم كاألب الرحيم ، قال رسول اهللا صلى : وبره واإلحسان إليه ، قال قتادة  دلت اآلية على اللطف باليتيم

  .» أنا وكافل اليتيم كهاتني ، وأشار بالسبابة والوسطى « : اهللا عليه وسلم 
ُه ِحَجاَباً ِمَن النَّارِ َيْوَم َمْن َضمَّ َيِتيَماً فَكَانَ ِفي َنفَقَِتِه وكفاُه مؤَنَتُه ، كَانَ لَ« : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» الِقَياَمةِ 
  .» َمْن َمَسَح برأسِ َيِتيمٍ كَانَ لَُه بكُلِّ َشعْرةً َحَسنةٌ « : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فصل
سم ، احلكمة يف أن اهللا تعاىل اختار لنبيه اليتم ، أنه عرف حرارة اليتم ، فريفق باليتيم ، وأيضاً ليشاركه يف اال

إذَا َسمَّيُْتم الَولََد ُمَحمَّداً فأكْرُِموُه ووسُِّعوا لَُه ِفي « :  -عليه الصالة والسالم  -فيكرمه ألجل ذلك ، لقوله 
« : يف قوله  -عليه الصالة والسالم  -وأيضاً ليعتمد من أول عمره على اهللا تعاىل ، فيشبه إبراهيم » املَْجلسِ 

  .» بِحَاِلي  َحْسيب ِمْن ُسؤاِلي ، علمُه
  .وأيضاً فالغالب أن اليتيم تظهر عيوبه فلما مل جيدوا فيه عيباً ، مل جيدوا فيه مطعناً 

وأيضاً جعله يتيماً ، ليعلم كل أحد فضيلته ابتداء من اهللا تعاىل ، ال من التعليم ، ألن من له أب فإن أباه يعلمه ، 
  .ويؤدبه 



ونه صلى اهللا عليه وسلم مع هذين الوصفني من أكرم اخللق كان ذلك قلباً وأيضاً فاليتم والفقر نقص يف العادة ، فك
  .للعادة ، فكان معجزة ظاهرة 

هنره ، وانتهره إذا زجره ، وأغلظ له يف القول ، : فال تزجره ، يقال : ، أي } َوأَمَّا السآئل فَالَ َتْنَهرْ { : قوله تعاىل 
  .ولكن يرده ردَّا مجيالً 

السائل يريد : وقال إبراهيم النخعي . نعم القوم السؤال ، حيملون زادنا إىل اآلخرة : أدهم  قال إبراهيم بن[ 
  .هل تبعثون إىل أهليكم بشيء : اآلخرة جييء إىل باب أحدكم فيقول 

  ] .املراد بالسائل الذي يسأل عن الدين : وقيل 
َيا ربِّ ، اتَّخذَت إبْراِهيمَ : ْدتُ أنِّي لَمْ أسْألَْها ، قُلُْت َسألُت ربِّي َمسْألةً وِد« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ألَمْ : َخِليالً ، وكلَّْمَت ُموَسى َتكِْليماً ، وسخَّرَت َمع َداُودَ اِجلبالَ ُيسَبِّْحَن ، وأعطيَت فُالناً كَذَا فقال عز وجل 
أَلَمْ أَجِدَك عاِئالً فَأَغَْنْيُتِك؟ أَلَمْ أَشَْرْح لََك َصْدَرَك؟ أَلَمْ أُوِتَك َما لَمْ  أجِْدَك َيِتيماً فَأويتك؟ أَلَمْ أَجِْدَك ضاالً فََهَدْيُتَك؟

  .» بلى يا ربِّ : أُوِت أََحَداً قبلََك َخوَاتِيَِم سورِة البقرة؟ أَلَْم أَتَِّخذَُك َخلِْيالً كََما اتََّخذْتُ إبراهيَم خليالً؟ قلت 
تلك : والفاء غري مانعة من ذلك قال جماهٌد » حدِّثْ « اجلار متعلق ب . } َربَِّك فََحدِّثْ  َوأَمَّا بِنِْعَمِة{ : قوله 

  .النعمة هي القرآن واحلديث 
تلك النعمة هي أن وفقك اهللا تعاىل ، : بلغ ما أنزل إليك من ربك قيل : تلك النعمة هي النبوة ، أي : وعنه أيضاً 

  .؛ ليقتدي بك غريك ورعيت حق اليتيم والسائل ، فحدث هبا
  .إذا عملت خرياً فحدث به الثقة من إخوانك ليقتدوا بك : قال  -رضي اهللا عنهما  -وعن احلسني علي 

  .إال أنَّ هذا ال حيسن إال إذا مل يتضمن رياء ، وظن أن غريه يقتدي به 
م ، فرآين رثَّ الثياب كنت جالساً عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل« : وروى مالك بن نضلة اجلشمي ، قال 

  .؟ «أَلََك َمالٌ » : فقال 
  .« إذَا آَتاَك اُهللا ماالً فلُيَر أثرُه َعلَْيكَ » : نعم ، يا رسول اهللا ، من كل املال ، قال : قلت 

« ْعَمِتِه على َعْبِدِه إنَّ اَهللا تعاىل َجميلٌ ُيِحبُّ اجلَمالَ ، وُيِحبُّ أنْ َيَرى أثََر نِ» : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
.  

  .ما احلكمة يف أن اهللا أخر نفسه على حق اليتيم والسائل؟ : فإن قيل 
» : أنا غين ، ومها حمتاجان ، وحق احملتاج أوىل بالتقدمي ، واختار قوله : كأنه سبحانه وتعاىل يقول : فاجلواب 
  .عيده مرة أخرى ليكون ذلك حديثاً عنه وينساه ، وي« فخبِّرْ » على قوله « فحدث 
  فصل

يكرب القارىء يف رواية البزي عن ابن كثري وقد رواه جماهد عن ابن عباس وروي عن أّيب بن كعب عن النيب صلى 
كبَّر بني كلِّ سورٍة تكبرية إىل أن خيتم القرآن ، وال يصل آخر « الضَُّحى » اهللا عليه وسلم أنه كان إذا بلغ آخر 

نهما بسكتة ، وكأن املعىن يف ذلك أن الوحي تأّخر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم السورة بتكبرية ، بل يفصل بي
  .« اهللاُ أكَْبُر » : قد ودعه صاحبه ، فنزلت هذه السورة فقال : أياماً ، فقال ناس من املشركني 

  .سلم قرأت على ابن عّباس ، فأمرين به ، وأخربين به عن أيبٍّ عن النيب صلى اهللا عليه و: قال جماهد 
  .الباقني ، ألهنا ذريعة إىل الزيادة يف القرآن ] رواية [ وال يكرب يف 
القرآن ثبت نقله بالتواتر ُسَوره ، وآياته ، وحروفه بغري زيادٍة ، وال نقصان ، وعلى هذا فالتكبري : قال القرطيب 



  .ليس بقرآن 
{ َمْن قََرأَ ُسوَرةَ » :  صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثعليب عن أّيب بن كعب 

كان فيمن يرضاه اهللا تعاىل حملمد صلى اهللا عليه وسلم أن يشفع له ، وكتب اهللا تعاىل له من احلسنات } والضحى 
  .واهللا أعلم « بعدد كل يتيم وسائل 

فَإِنَّ َمعَ ) ٤(َوَرفَْعَنا لََك ِذكَْرَك ) ٣(ي أَنْقََض ظَْهَرَك الَِّذ) ٢(َوَوَضعَْنا َعْنَك وِْزَرَك ) ١(أَلَْم َنشَْرْح لََك َصْدَرَك 
  ) ٨(وَإِلَى َربَِّك فَاْرغَْب ) ٧(فَإِذَا فََرغَْت فَاْنَصْب ) ٦(إِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيْسًرا ) ٥(الُْعْسرِ ُيْسًرا 

قد شرحنا ، ولذلك : لنفي قرره ، فصار املعىن ، االستفهام إذا دخل على ا} أَلَْم َنشَْرْح لَكَ َصْدَرَك { : قوله تعاىل 
« على جزم احلاء ب : ، والعامة ]  ١٨: الشعراء [ } أَلَْم نَُربَِّك ِفيَنا َوِليداً َولَبِثَْت { : عطف عليه املاضي ، ومثله 

  .» لَْم 
  .بفتحها : وقرأ أبو جعفر املنصور 

  .ها يف خمرجها فظن السامع أنه فتحها لعلَُّه بني احلاء ، وأشبع: وقالوا : فقال الزخمشري 
: [ بالنون اخلفية ، مث أبدهلا ألفاً مث حذفها ختفيفاً كما أنشد أبو زيد » ألَمْ َنشْرَحْن « : إن األصل : وقال ابن عطية 

  ]الرجز 
  أَيْوَم لَمْ يقْدَر أْم َيْوَم قُِدْر... ِمْن أيِّ َيوميَّ ِمَن املَْوِت أَِفْر  -٥٢٤٥
  ]املنسرح : [ وكقوله » يقدر « :  بفتح راء
  ضَْربَك بالسَّْيِف قَْونَس الفَرسِ... إضْرَِب َعْنَك اهلُُموَم طَارقَها  -٥٢٤٦

  ]الرجز : [ ، وهو قليل جداً ، كقوله » مل « وهذا مبين على جواز توكيد اجملزوم ب . انتهى » اضرب « بفتح باء 
  شَْيخاً َعلى كُْرسيِِّه ُمَعمَّمَا... ا َيْحسبُه اجلَاِهلُ َما لَمْ َيْعلَم -٥٢٤٧

ضعيف ، وإبداهلا ألفاً إمنا هو يف » لَْم « فتتركب هذه القراءة من ثالثة أصول كلها ضعيفة ، ألن توكيد اجملزوم ب 
  .الوقف ، فاجراء الوصل جمرى الوقف خالف األصل ، وحذف األلف ضعيف؛ ألنه خالف األصل 

والنصب » لَْن « عن بعض العرب ، وهو أن اجلزم ب » نوادره « ها اللحياين يف وخرجه أبو حيان على لغة خرج
  .عمس املعروف عند الناس ، وجعله أحسن مما تقدم » لَمْ « ب 

وأنشد قول عائشة بنت األعجم متدح املختار تطلب ثأر احلسني بن علي رضي اهللا عنهما وعن بقية الصحابة أمجعني 
  ]البسيط : [ 

  قَائمُه حتَّى أبِيَح لُه املُختاُر فاْنَغَمدَا... ان ُسْمُك اهلَُدى َينَْهدُّ قَْد كَ -٥٢٤٨
  ولَْم ُيشاوَِر يف إقْدامهِ أَحدَا... ِفي كُلِّ ما َهمَّ أْمَضى رأيُه قُُدماً 

  .فتحه؛ أي أمل تفتح صدرك لإلسالم : وشرح الصدر . ، وجعله حمتمل للتخرجيني » يشاور « بنصب راء [ 
.حلماً وعلماً : أمل نشرح ، وقال مكي : أمل تلني قلبك وعن احلسن يف قوله : ابن عباس وقال   [  

أتاه وشق صدره ، وأخرج قلبه ، وغسله وأنقاه من  -عليه السالم  -روي أن جربيل : فتحه : وشرح الصدر 
  :ة من وجوه املعاصي ، مث مأله علماً ، وإمياناً ، ووضعه يف صدره ، وطعن القاضي يف هذه الرواي

أن هذه الواقعة إمنا وقعت حال صغرِه صلى اهللا عليه وسلم وذلك من املعجزات فال جيوز أن يتقدم بثبوته : أحدها 
.  



  .أن تأثري الغسل يف إزالة األجسام ، واملعاصي ليست بإجرام فلم يؤثر الغسل فيها : وثانيها 
  .تبارك وتعاىل خيلق فيه العلوم أنه ال يصح أن ميأل القلب علماً ، بل اهللا : وثالثها 

بأن تقدمي املعجزات على زمان البعثة جائز ، وهو املسمى باإلرهاص ، ومثله يف حق الرسول : وأجيب عن األول 
  .صلى اهللا عليه وسلم كثري 

عليه الصالة  -ال يبعد أن يكون حصول ذلك الدم األسود الذي غسلوه من قلب الرسول : وعن الثاين ، والثالث 
ميل القلب إىل املعاصي وإحجامه عن الطاعات ، فإذا أزالوه عنه كان ذلك عالمة ملواظبة صاحبه على  -والسالم 

  .الطاعات ، واحترازه عن السيئات ، فكان ذلك ، كالعالمة للمالئكة على عصمة صاحبه 

  .وأيضاً فإن اهللا تعاىل يفعل ما يشاء ، وحيكم ما يريد 
  .يا رسول اهللا ، أينشرح الصدر؟ « : أهنم قالوا  -عنهما رضي اهللا  -روى ابن عباس 

  .يا رسول اهللا ، وهل لذلك عالمة؟ : ، قالوا « نعم وينفسح » : قال 
  .« » نعم ، التجايف عن دار الغرور ، واإلنابة إىل دار اخللود ، واالعتداد للموت قبل نزول املوت » : قال 

جحد ، ويف االستفهام طرف من اجلحد وإذا وقع جحد » لَْم « قد شرحنا ، و }  أَلَْم َنْشَرْح{ معىن : قال القرطيبُّ 
اهللا أحكم احلاكمني ، : ، ومعناه ]  ٨: التني [ } أَلَْيَس اهللا بِأَْحكَمِ احلاكمني { : ، رجع إىل التحقيق ، كقوله تعاىل 

  ]الوافر : [ جرير ميدح عبد امللك بن مروان ، ومنه قول ]  ٣٦: الزمر [ } أَلَْيَس اهللا بِكَاٍف َعْبَدُه { وكذا 
  وأْنَدى الَعاِملَني ُبطُونَ رَاحِ... ألَسُْتْم خَْيَر َمْن َرِكَب املَطاَيا  -٥٢٤٩

  .أنتم كذا : املعىن 
  .فذكر الصدر ومل يذكر القلب؟ } أَلَْم َنْشَرحْ لَكَ َصْدَرَك { : مل قال عز وجل : فإن قيل 
فإبدال ]  ٥: الناس [ } ُيَوسْوُِس ِفي ُصُدورِ الناس { : لوسوسة هو الصَّدر على ما قال تعاىل ألن حملَّ ا: فاجلواُب 

  .تلك الوسوسة بدواعي اخلري هو الشرح ، فلذلك خص الشرح بالصدر دون القلب 
،  الصدر حضن القلب ، فيقصده الشبطان ، فإن وجد مسلكاً أغار فيه ، وبث جنده فيه وبث فيه الغموم: وقيل 

واهلموم واحلرص ، فيقسو القلب حينئذ ، وال جيد للطاعة لذة ، وال لإلسالم حالوةً ، فإذا طرد يف االبتداء حصل 
  .األمن ، وانشرح الصدر 

  .؟ »ألَْم َنْشَرْح َصْدَرك « : ومل يقل } أَلَْم َنْشَرْح لََك َصْدَرَك { : ِلَم قال : فإن قيل 
  .م بالم ، فأنت إمنا تفعل الطاعات ألجلي ، وأنا أيضاً مجيع ما أفعله ألجلك ال: كأنه تعاىل يقول : فاجلواُب 

  سورة واحدة» أمل نشرح « ، و » والضحى « فصل فيمن اعترب 
سورة واحدة ، وكانا } أَلَْم َنْشَرْح { ، و » والضَُّحى « : روي عن طاوس ، وعمر بن عبد العزيز أهنما كانا يقرآن 

، وذلك ألهنما رأيا أن أوهلما يشبه » بِْسمِ اِهللا الرَّْحمنِ الرَّحيمِ « ة ، وال يفصالن بينهما ب يقرآهنا يف ركعة واحد
وليس كذلك ، ألن حالة اغتمامه صلى اهللا عليه وسلم بإيذاء الكفار ، . } أَلَْم َيجِْدَك يَِتيماً فآوى { : قوله تعاىل 

  .وطيب القلبِ فكيف جيتمعان؟ فهي حالة حمنٍة وضيق ، وهذه حالة انشراح الصدر ، 
  .حططنا عنك ذنبك : ، أي } َوَوَضعَْنا َعنَك وِْزَرَك { : قوله 

  .وحللنا وحططنا  -رضي اهللا عنه  -وقرأ أنس 
} َما تَأَخََّر لَِّيْغِفَر لََك اهللا َما تَقَدََّم ِمن ذَنبَِك َو{ : وهذه اآلية مثل قوله . » َوَحلَلَْنا َعْنَك وقَْرَك « : وقرأ ابن مسعود 

  ] . ٢: الفتح [ 



وضعنا عنك ما كنت فيه من أمر اجلاهلية؛ ألنه كان صلى اهللا عليه وسلم : اجلميع كانوا قبل النبوة ، أي : قيل 
  .كان يف يسر من مذاهب قومه ، وإن مل يكن عبد صنماً ، وال وثناً 

و صوت االنتقاض واالنفكاك لثقله ، مثل ملا كان محله على النقض ، وه: ، أي } الذي أَنقََض ظَْهَرَك { : قوله 
  .يثقله صلى اهللا عليه وسلم 

إذا مسعت له صريراً من شدة احلمل ، ومسعت نقيض الرجل أي صريره؛ : أنقض احلمل ظهر الناقة : قال أهل اللغة 
  ]الطويل : [ قال العبَّاس بن مرداسٍ 

  وكُْنُت َعلْيهِْم ُمْشِفقاً مَُتَحنِّنَا... وأْنقَض ظَْهرِي ما تطَوَّْيُت ِمنُهم  -٥٢٥٠
  ]الطويل : [ وقال مجيلٌ 
  وَهمَّْت َبوانِي زَْورِه أنْ ُتحطَّمَا... وحتَّى َتداَعْت بالنَّقيضِ ِحبالُه  -٥٢٥١
  .صوته : أثقل ظهرك حني مسع نقيضه ، أي : واملعىن 
  .احلمل الثقيل : والوِْزُر 

  .ر لو مل يعُف اهللا عنه ثقل الوز: يعين : قال احملاسيبُّ 
هبذا الثقل مع كوهنا مغفورة لشدة اهتمامهم هبا ،  -عليهم الصالة والسالم  -وإمنا ُوصفْت ذنوُب األنبياء : قال 

  .يعين اخلطأ والسهو : وقال احلسني بن الفضل [ وندمهم منها ، وحتسرهم عليها 
  ] .ذنوب أمتك اضافها إليه الشتغال قلبه هبا : وقيل 
  .خففنا عنك أعباء النبوة ، والقيام هبا ، حىت ال تثقل عليك : ل عبد العزيز بن حيىي وأبو عبيدة وقا

عليه  -كان يف االبتداء يثقل عليه الوحي ، حىت كاد يرمي نفسه من شاهق اجلبل ، إىل أن جاء جربيل : وقيل 
  .وأزال صلى اهللا عليه وسلم عنه ما كان خياف من تغري العقل  -السالم 
عصمناك عن احتمال الوِْزر ، وحفظناك قيل النبوة يف األربعني من األدناس ، حىت نزل عليه الوحي ، وأنت : وقيل 

  .مطهَّر من األدناس 
  .يعين بالتأذين : ، قال جماهد } َوَرفَْعَنا لََك ِذكَْركَ { : قوله 

رت إال ذكرت معي يف األذان ، ال ذك: يقول عز وجل له  -رضي اهللا عنهم  -وروى الضحاك عن ابن عباس 
واإلقامة ، والتشهد ، ويوم اجلمعة على املنابر ، ويوم الفطر ، ويوم األضحى ، وأيام التشريق ويوم عرفة ، وعند 

ولو أن رجالً عبد اهللا تعاىل ، . اجلمار وعلى الصفا واملروة ويف خطبة النكاح ، ويف مشارق األرض ومغارهبا 
  .شيٍء ومل يشهد أن حممداً رسول اهللا مل ينتفع شيء وكان كافراً  وصدق باجلنة والنار وكل

أعلينا ذكرك ، فذكرناك يف الكتب املنزلة على األنبياء قبلك ، وأمرناهم بالبشارة بك ، وال دين إال ودينك : وقيل 
  .يظهر عليه 

اآلخرة ذكرك مبا نعطيك من املقام رفعنا ذكرك عند املالئكة يف السماء ويف األرض عند املؤمنني ، ونرفع يف : وقيل 
  .عام يف كل ذكر : وقيل . احملمود ، وكرائم الدرجات 

  .العامة ، على سكون السني يف الكلم األربع } فَإِنَّ َمَع العسر ُيْسراً { : قوله 
م يف بضمها ، وفيه خالف ، هل هو أصل ، أو منقول من املسكن؟ واأللف والال: وابن وثَّاب وأبو جعفر وعيسى 

لن يغلب عسٌر  -رضي اهللا عنه  -العسر األول لتعريف اجلنس ، ويف الثاين للعهد ، وكذلك روي عن ابن عباس 
  :يسرين وروي أيضاً مرفوعاً أنه صلى اهللا عليه وسلم خرج يضحك يقول 



هو األول ، والسبب فيه أن العرب إذا أتت باسم ، مث أعادته مع األلف والالم ، كان » لن يغلب عسر يسرين « 
[ } كََمآ أَْرَسلَْنآ إىل ِفْرَعْونَ َرُسوالً فعصى ِفْرَعْونُ الرسول { : جاء رجل فأكرمُت الرجل ، وقوله تعاىل : حنو 

ملا أعاد } فَإِنَّ َمَع العسر ُيْسراً { : ، ولو أعادته بغري ألف والم كان غري األول ، فقوله تعاىل ]  ١٦،  ١٥: املزمل 
  .، وملا كان الُيْسر الثاين غري األول مل يعده بأل » أل « عاده ب العسر الثاين أ

  .ما معىن قول ابن عبَّاس؟ وذكر ما تقدم : فإن قلت : وقال الزخمشريُّ 
هذا عمل على الظاهر ، وبناء على قوة الرجاء ، وأن موعد اهللا تعاىل ال حيمل إال على أوىف ما حيتمله اللفظ : قلت 

} وَْيلٌ َيْومَِئٍذ لِّلُْمكَذِّبَِني { : فيه أنه حيتمل أن تكون اجلملة الثانية تكريراً لألوىل كما كرر قوله ، وأبلغه ، والقول 
، وأن تكون األوىل » جاء زيد زيد « : لتقرير معناها يف النفوس ، ومتكنها يف القلوب ، وكما يكرر املفرد يف قوله 

فهما يسران على تقدير ] عدة مستأنفة بأن العسر متبوع بيسر : ثانية ال حمالة وال[ عدة بأن العسر مردوف بُيْسرٍ 
االستئناف وإنَّما كان العسر واحداً ألنه ال خيلو ، إما أن يكون تعريفه للعهد ، وهو العسر الذي كانوا فيه ، فهو 

للجنس الذي يعلمه  ، وإما أن يكون» إن مع زيد ماالً ، إن مع زيد ماالً « : هو ، ألن حكمه حكم زيد يف قولك 
كل أحد ، فهو هو أيضاً ، وأما اليسر ، فمنكر متناول لبعض اجلنس ، فإذا كان الكالم الثاين مستأنفاً غري مكرر ، 

  .فقد تناول بعضاً غري البعض األول بغري إشكال 
اً يف املوضعني ، فاثنان العسر يف املوضعني واحد؛ ألن األلف والالم توجب تكرير األول ، وأما ُيسْر: قال أبو البقاء 

  .» لَْن َيْغِلَب ُعسٌر ُيسَرْينِ « : ، ألن النكرة إذا أريد تكريرها جيء بضمريها ، أو باأللف والالم ومن هنا قيل 
أراد أن اهللا : للصحبة ، فما معىن اصطحاب اليسر والعسر؟ قلت « َمَع » إن « : وقال الزخمشريُّ أيضاً فإن قلت 

بيسر بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان قريب ، فقرب اليسر املترقب ، حىت جعله كاملقارن يصيبهم  -تعاىل  -
  .للعسر زيادة يف التسلية ، وتقوية للقلوب 

  .فما معىن هذا التنكري؟ : وقال أيضاً فإن قلت 
  .واحدة  إنّ مع العسر يسراً عظيماً ، وأي يسر ، وهو يف مصحف ابن مسعود مرة: التفخيم كأنه قيل : قلت 

والذي نفسي بيده لو كان العسر يف حجر لطلبه اليسر ، حىت : فإذا أثبت يف قراءته غري مكرر فلم قال : فإن قلت 
  .يدخل عليه ، إنه لن يغلب عسر يسرين؟ 

 من معىن التفخيم ، فتأوله بيسر الدَّارين ، وذلك يسران يف« ُيسْراً » : كأنه قصد اليسرين ، وأما يف قوله : قلت 
  .احلقيقة 

  فصل يف تعلق هذه اآلية مبا قبلها
جنمع : تعلق هذه اآلية مبا قبلها أن اهللا تعاىل بعث نبيه صلى اهللا عليه وسلم فعيَّره املشركون بفقره ، حىت قالوا له 

عليه  - تعاىل -لك ماالً ، فاغتنم لذلك ، وظن أهنم إمنا رغبوا عن اإلسالم لكونه فقرياً حقرياً عندهم ، فعدد اهللا 
ما كنت فيه من أمر اجلاهلية ، مث وعده : ، أي } أَلَْم َنشَْرْح لَكَ َصْدَرَك وََوَضْعَنا َعنَك وِْزَركَ { : منته بقوله تعاىل 

فَإِنَّ َمَع العسر ُيْسراً { : بالغىن يف الدنيا ليزيل يف قلبه ما حصل فيه من التأذي ، بكوهنم عيَّروه بالفقر ، فقال تعاىل 
ال حيزنك ما عريوك به يف الفقر ، فإن ذلك يسراً عاجالً يف الدنيا فأجنز له ما وعده ، فلم ميت : طفه بالفاء أي فع} 

ووسع عليه ذات يده ، حتَّى كان يعطي الرجل املائتني من اإلبل ، « اليمن » ، و « احلجاز » ، حىت فتح عليه 
فقد يدخل  -عليه الصالة والسالم  - إن كان خاصاً بالنيب ويهب اهلبات السنية ، وترك ألهله قوت سنته ، وهذا و

  :فيه بعض أمته صلى اهللا عليه وسلم إن شاء اهللا تعاىل ، مث ابتدأ فصالً آخر من أمر اآلخرة ، فقال 



 فهذا شيء آخر ، والدليل على ابتدائه ، تعديه من فاء ، وواو ، وغريمها من حروف النسق} إِنَّ َمَع العسر ُيسْراً { 
للمؤمنني يسراً يف اآلخرة ال حمالة ، } إِنَّ َمَع العسر ُيسْراً { اليت تدخل على العطف ، فهذا عام جلميع للمؤمنني ، 

  .ورمبا اجتمع يسُر الدنيا ، ويسُر اآلخرة 

  .} فَإِذَا فََرغَْت { : قوله 
  .، وهي الشهرية » فَرغَْت « من : على فتح الراء : العامة 

  .مكسورة ، وهي لغة فيه : ال وقرأها أبو السم
  .» وليست بالفصيحة « : قال الزخمشري 

  .مبا قبله؟ } فَإِذَا فََرغَْت فانصب { : كيف تعلق قوله تعاىل : فإن قلت « : وقال الزخمشري أيضاً 
  .» فيها ملا عدد عليه نعمه السالفة ، ووعوده اآلنفة ، بعثه على الشكر ، واالجتهاد يف العبادة ، والنصب : قلت 

  .فإذا فرغت من صالتك ، فانصب يف الدعاء : وعن ابن عباس 
  .بتشديد الباء مفتوحة أمراً من اإلنصاب : على فتح الصَّاد وسكون الباء أمراً من النصب وقرىء : العامة 

  .وكذا قرىء بكسر الصاد ساكنة الباء ، أمراً من النَّْصب بسكون الصاد 
فإذا : وىل إال تصحيفاً ، وال الثانية إال حتريفاً ، فإهنا تروى عن اإلمامية وتفسريها وال أظن األ: قال شهاب الدين 

  .فرغت من النبوة فانصب اخلليفة 
  .وهي قراءة شاذةٌ ، مل تثبت عن عامل : وقال ابن عطية 
فانصب : أي  -بكسر الصاد  -» فاْنِصْب « : ومن البدع ما روي عن بعض الرافضة ، أنه قرأ : قال الزخمشريُّ 

علياً لإلمامة ، ولو صح هذا للرافضيِّ ، لصحَّ للناصيب أن يقرأ هكذا ، وجيعله أمراً بالنصب الذي هو بغض علي ، 
  .وعداوته 

  .» إذا فرغت من الفرائض فانصب يف قيام الليل « : قال ابن مسعود 
  .» ذَْنبَِك وللُمؤمنَني واملُْؤِمنَات استغِفْر ل: إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب ، أي « : وقال الكليبُّ 

  .» فإذا فرغت من جهاد عدوك فانصب لعبادة ربِّك « : وقال احلسُن وقتادة 
  .} وإىل َربَِّك فارغب { : قوله 

  .ثالثياً » رغَب « أمر من » فاْرغَْب « : قرأ اجلمهور 
فرغب : بتشديد الغني أي » َرغََّب « مر من بتشديد الغني ، أ» فَرغِّْب « : وقرأ زيد بن علي ، وابن أيب عبلة 

  .الناس إىل طلب ما عنده 
أَلَمْ { َمْن قََرأ « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قال  -رضي اهللا عنه  -عن عبد اهللا بن مسعود 

  .واهللا تعاىل أعلم » فكأمنا جاءين وأنا مغتم ففرج عين } َنشَْرْح لَكَ َصْدَركَ 

ثُمَّ رََدْدَناهُ ) ٤(لَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِفي أَْحَسنِ َتقْوِميٍ ) ٣(َوَهذَا الَْبلَدِ الْأَِمنيِ ) ٢(َوطُورِ ِسينَِني ) ١(نيِ وَالزَّْيُتوِن َوالتِّ
أَلَْيسَ ) ٧(فََما ُيكَذُِّبَك َبْعدُ بِالدِّينِ ) ٦(وٍن إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَلَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُن) ٥(أَسْفَلَ َساِفِلَني 

  ) ٨(اللَُّه بِأَْحكَمِ الَْحاِكِمَني 



  .} والتني والزيتون { : قوله تعاىل 
هو : قال ابن عباس واحلسن وجماهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطاء بن أيب رباح وجابر بن زيد ومقاتل والكليبُّ 

َوَشجََرةً َتْخُرُج ِمن طُورِ َسْيَنآَء َتنُبتُ { : تونكم الذي تعصرون منه الزيت قال تعاىل تينكم الذي تأكلون ، وزي
أنه غذاء وفاكهة ، وهو سريع اهلضم ال ميكث : ومن خواص التني ]  ٢٠: املؤمنون [ } بالدهن َوِصْبغٍ لِّآلِكِليِنَ 

ثانة من الرمل ، ويسمن البدن ، ويفتح مسام الكبد يف املعدة ، ويقلل البلغم ، ويطهر الكليتني ، ويزيل ما يف امل
  .والطحالِ 

وأكَلَ « كُلُوا » : أهدي للنيب صلى اهللا عليه وسلم سلٌّ من تنيٍ ، فقال « : قال  -رضي اهللا عنه  -وروى أبو ذر 
َهذِه ، ألنَّ فَاِكَهة اجلنَِّة بِالَ عجمٍ ، : ، لقُلُْت إنَّ فَاكَهةً نَزلَْت ِمَن اجلنَِّة : كُلُوا؛ لَْو قُلُت » : ِمنُه ، ثُمَّ قال ألْصحَابِه 

  .« » فكُلُوَها ، فإنََّها َتقْطَُع البَواسَري ، وَتْنفَُع ِمَن النقرسِ 
يزيل نكهة الفم ، ويطول الشعر ، وهو أمان من الفاجل ، وأما الزيتون » التني « : وعن علي بن موسى الرضى 

  .فشجرته هي الشجرة املباركة 
نِْعمَ « : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : أنه استاك بقضيب زيتون ، وقال  -رضي اهللا عنه  -وعن معاذ 

  .» من قَْبِلي السواُك الزَّيُتون ، ِمَن الشَّجرِة املُباَركَِة ، ُيطيِّبُ الفََم ، وُيذِْهُب احلَفََر ، وِهَي سَِواِكي وِسواُك األْنبَِياء 
بيت « : الذي بين على اجلودي والزيتون  -عليه الصالة والسالم  -مسجد نوح » التني « : وعن ابن عباس 

  .» املقدس 
  .» املسجد األقصى « : ، والزيتون » املسجد احلرام « : التني : وقال الضحاك 

التني « : وقال قتادة [ » مسجد بيت املقدس « : ، والزيتون » مسجد دمشق « : التني : وقال عكرمة وابن زيد 
  .« بيت املقدس » ، والزيتون الذي عليه « دمشق » اجلبل الذي عليه : 

  .« إيليا » مسجد أصحاب الكهف والزيتون : التني :  -رضي اهللا عنه  -وقال حممد بن كعب 
  .وهذا اختيار الطربي ] « بيت املقدس » : ، والزيتون « دمشق » : التني : وقال عكرمة وابن زيد 

  .طور زيتا وطور تينا بالسريانية ، مسيا بذلك ألهنما ينبتان التني والزيتون : ا جبالن بالشام يقال هلما مه: وقيل 
  .« والصَّحيُح األولُ ، ألنه احلقيقة ، وال يعدل عن احلقيقة إىل اجملاز إال بدليل » : قال القرطيبُّ 

  .مكان ، فأضيف اجلبل للمكان الذي هو به  اسم« سنني » الطُّور جبل ، و . } َوطُورِ ِسينَِني { : قوله 
يف جواز اإلعراب بالواو والياء ، واإلقرار على الياء ، وحتريك النون » سينون يربون « وحنو » : قال الزخمشريُّ 

  .« حبركات اإلعراب 
  .انتهى . « سيناء » هو لغة يف : وقال أبو البقاء 

  .بفتحها وهي لغة بكر ومتيم : وعمرو بن ميمون ، وأبو رجاء  بكسر السني ، وابن أيب إسحاق ،: وقرأ العامة 

  .سيناء بالكسر واملد : وقرأ عمر بن اخلطَّاب ، وعبيد اهللا ، واحلسن ، وطلحة 
  بفتحها واملد: وزيد بن علي  -أيضاً  -وعمر 

َوالتِّنيِ { : قرأ ، ف» مكة « العشاء ب  -رضي اهللا عنه  -صليُت مع ُعمَر بن اخلطَّاب : قال عمر بن ميمون 
وهكذا يف قراءة عبد اهللا ، ورفع صوته تعظيماً للبيت ، وقرأ يف : قال } َوالزَّْيُتوِن َوطُورِ ِسيَناَء َوَهذَا الَبلَِد اَألِمنيِ 

« وقد تقدم يف [ . ذكره ابن األنباري . مجع بينهما . } إلِيالَِف قُرَْيشٍ { ، و } أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ رَبَُّك { الثانية ب 
  ] .، وهذه لغات اختلفت يف هذا االسم السرياين علىعادة العرب يف تالعبها باألمساء األعجمية » املؤمنني 



وقال [ ، وهو غريب جداً غري معروف عند أهل التفسري » السينينة « شجر ، الواحدة » ِسْينني « : وقال األخفش 
  .سريانية ، وهو قول قتادة واحلسن مبارك بال: وطور جبل سينني ، أي : جماهد 

  ] .حسن بلغة احلبشة : سينني أي : وعن ابن عباس 
  .هو اجلبل الذي نادى اهللا تعاىل منه موسى عليه السالم : وعن عكرمة قال 

  .كل جبل فيه شجٌر ومثٌر ، فهو سينني وسيناء ، بلغة النبط » ِسْينني « : وقال مقاتل والكليب 
للمكان » زحليل « ، فكررت الالم اليت هي نون فيه ، كما كررت يف » فعليل « : » نني سي« : وقال أبو علي 

  .للطويل : للقطعة من التمر ، وخنديدة : » كرديدة « الزلق ، و 
ألنه جعل امساً لبقعة ، أو أرض ، ولو جعل امساً للمكان ، أو » سيناء « كما مل ينصرف » سينني « ومل ينصرف 

  .مذكر النصرف ، ألنك مسيت مذكراً مبذكر املنزل ، أو اسم 
إىل املسجد األقصى { : وإمنا أقسم هبذا اجلبل ، ألنه بالسَّنام واألرض املقدسة ، وقد بارك اهللا فيهما ، كما قال 

  ] . ١: اإلسراء [ } الذي بَاَركَْنا حَْولَُه 
  .نعتاً للطور ، إلضافته إليه » سينني « وال جيوز أن يكون 

[ أمن من فيه ومن : للمبالغة ، أي » فعيل « ، واألمني على هذا » مكة « يعين . } وهذا البلد األمني  {: قوله 
دخله من إنس ، وطري ، وحيوان ، وجيوز أن يكون من أمن للرجل بضم امليم أمانة ، فهو أمني ، وأمانته حفظه من 

فعول من أمنه؛ ألنه مأمون الغوائل كما وصف دخله كما حيفظ األمني ما يؤمتن عليه ، وجيوز أن يكون مبعىن م
  .يعين ذا أمن ]  ٦٧: العنكبوت [ } أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً آِمناً { ] باألمن يف قوله تعاىل 

وجببل بيت املقدس  -عليه الصالة والسالم -، ألنه مأوى عيسى « دمشق » أقسم اهللا تعاىل جببل « : قال القرطيبُّ 
  .» ألهنا أثر إبراهيم ، ودار حممد صلى اهللا عليه وسلم « مكة » عليهم السالم ، و ب  -ء ، ألنه مقام األنبيا

  .وأراد باإلنسان الكافر [ ، هذا جواب القسم } لَقَدْ َخلَقَْنا اإلنسان { : قوله 
  .هو الوليد بن املغرية : قيل 

  .كلدة بن أسيد فعلى هذا نزلت يف منكري البعث : وقيل 

  .وذريته  -عليه الصالة والسالم  -آدم ] : باإلنسان  املراد: وقيل 
  .يف تقومي أحسن تقومي : صفة حملذوف ، أي } يف أَْحَسنِ َتقْوِميٍ { : وقوله 

القوام؛ ألن التقومي فعل ، : يف موضع احلال من اإلنسان ، وأراد بالتقومي » ِفي أحسن َتقْوميٍ « : وقال أبو البقاء 
يف أحسن قوام التقومي ، فحذف املضاف ، وجيوز أن : خلوق ، وجيوز أن يكون التقدير وذاك وصف للخالق ال امل

  .قوَّمَنا أحسن تقوميٍ انتهى : زائدة ، أي » ِفي « تكون 
  فصل يف معىن اآلية

أحسن تقومي ، واعتداله ، واستواء أسنانه ، ألنه خلق كلَّ شيء منكباً على وجهه ، وخلق هو : قال املفسرون 
  .اً ، وله لسان ذلق ويد وأصابع يقبض هبا مستوي

خلق أحسن من اإلنسان ، فإن اهللا خلقه حياً ، عاملاً ، قادراً ، مريداً ، متكلماً ،  -تعاىل  -ليس هللا : قال ابن العريب 
إن :  مسيعاً ، بصرياً ، مدبراً ، حكيماً ، وهذه صفات الرب سبحانه ، وعنها عرب بعض العلماء ، ووقع البيان بقوله

» َعلَى ُصورِة الرَّْحَمن « على صفاته اليت قدمنا ذكرها ، ويف رواية : اهللا خلق آدم عليه السالم على صورته يعين 
  .ومن أين تكون للرمحن صورة مشخصة ، فلم يبق إال أن تكون معاين 



ت طالٌق ثالثاً إنْ مل تكوين أن: روي أن عيسى بن موسى اهلامشي ، كان حيبُّ زوجته حبا شديداً ، فقال هلا يوماً 
طلقتين ، وبات بليلة عظيمة ، فلما أصبح غدا إىل دار : أحسن من القمر ، فنهضت واحتجبت عنه ، وقالت 

قد : املنصور ، فأخربه اخلرب ، وأظهر للمنصور جزعاً عظيماً ، فاستحضر الفقهاء واستفتاهم ، فقال مجيع من حضر 
  .ما لك ال تتكلم؟ : أيب حنيفة ، فإنه كان ساكتاً ، فقال له املنصور  طلقت إال رجالً واحداً من أصحاب

والتني والزيتون َوطُورِ ِسينَِني وهذا البلد األمني لَقَدْ َخلَقَْنا اإلنسان يف { : بسم اهللا الرمحن الرحيم : فقال له الرجل 
وال شيء أحسن منه ، فقال املنصور لعيسى بن موسى ، يا أمري املؤمنني ، فاإلنسان أحسُن األشياء ، } أَْحَسنِ َتقْوِميٍ 

األمر كما قال الرجل ، فأقبل على زوجتك ، وأرسل أبو جعفر املنصور إىل زوجة الرجل أن أطيعي زوجك وال : 
  .تعصيه ، فما طلقك 

أس مبا فيه ، فهذا يدلك على أنَّ اإلنسان أحسن خلق اهللا تعاىل باطناً وظاهراً ، مجال هيئة ، وبديع تركيب ، الر
إنه : والبطن مبا حواه ، والفَْرج وما طواه ، واليدان وما بطشتاه ، والرجالن وما احتملتاه ، ولذلك قالت الفالسفة 

  .العامل األصغر؛ إذ كل ما يف املخلوقات أمجع فيه 
  :وجهان » أسْفلَ ساِفلَني « جيوز يف . } ثُمَّ َردَْدَناُه أَْسفَلَ َساِفِلَني { : قوله 

  .أنه حال من املفعول : أحدمها 
  .مكاناً أسفل سافلني : أنه صفة ملكان حمذوف ، أي : والثاين 

  .معرفاً » السَّافلني « : وقرأ عبد اهللا 
  فصل

وقال ابن . [ يريد إىل أرذل العمر ، وهواهلرم بعد الشباب والضعف بعد القوة : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 
: سفل يسفل فهو سافل ، وهم سافلون كما تقول : عفاء الزمناء ، ومن مل يستطع حيلة يقال قتيبة السافلون هم الض

  ] .عال يعلو فهو عال وهم عالون 

  .إىل النار ، يعين الكافر » أسفل سافلني « : وعن جماهد وأيب العالية 
وعلى . وهو أسفل السافلني أبواب جهنَّم بعضها أسفل من بعض ، فيبدأ باألسفل فيمأل : قال علي رضي اهللا عنه 

  .مث رددناه إىل أسفل ، ويف أسفل السافلني : هذا التقدير 
  :فيه وجهان } إِالَّ الذين آَمُنواْ { : قوله 

رددناه أسفل من سفل خلقاً وتركيباً ، يعين أقبح من قبح خلقه ، وأشوههم صورة : متصل على أن املعىن : أحدمها 
  .لى هذا واضح ، وهم أهل النار ، فاالتصال ع

مث رددناه بعد ذلك التقومي والتحسني أسفل من سفل يف احلسن والصورة : أنه منقطع على أن املعىن : والثاين 
ولكن والذين كانوا صاحلني من : والشكل ، حيث نكسناه يف خلقه ، فقوس ظهره ، وضعف بصره ومسعه واملعىن 

االبتداء بالشيخوخة ، ومشاق العبادة ، قاله الزخمشري اهلرمى فلهم ثواب دائم على طاعتهم ، وصربهم على 
  .أسفل سافلني على اجلمع؛ ألن اإلنسان يف معىن اجلمع : ملخصاً ، وقال 

أفضل : هذا أفضل ، وال تقول : أسفل سافل جاز ، ألن لفظ اإلنسان واحد كما تقول : ولو قال : قال الفرَّاء 
{ : واحد غري مضمور له ، رجع امسه بالتوحيد ، واجلمع ، كقوله تعاىل قائمني ، ألنك تضمر الواحد ، فإن كان ال

إِذَآ أَذَقَْنا اإلنسان ِمنَّا { : ، وقوله تعاىل ]  ٣٣: الزمر [ } والذي َجآَء بالصدق َوَصدََّق بِِه أولئك ُهُم املتقون 
  ] . ٤٨: الشورى [ } َرْحَمةً فَرَِح بَِها 



  .} غَْيُر َمْمُنوٍن  فَلَُهْم أَْجٌر{ : قوله تعاىل 
  .أجر بغري عمل : قال الضحاُك 

  .ال مين به عليهم : غري مقطوع أي : وقيل 
: استفهامية يف حمل فع باالبتداء واخلرب الفعل بعدها واملخاطب » َما « . } فََما ُيكَذُِّبَك َبْعدُ بالدين { : قوله تعاىل 

فما جيعلك كاذباً بسبب الدين ، وإنكاره ، وقد : للُحجَّة ، واملعىن  اإلنسان على طريق االلتفات ، توبيخاً ، وإلزاماً
خلقك يف أحسن تقوميٍ ، وأنه يردك إىل أرذلِ العمر ، وينقلك من حال إىل حال فما الذي حيملك بعد هذا الدليل 

كاذباً يعين  ألن كل مكذب باحلق ، فهو كاذب فأي شيء يضطرك إىل أن تكون[ إىل أن تكون كاذباً بسبب اجلزاِء 
على الذين { : ، والباء مثلها يف قوله ] أنك تكذب إذا كذبت باجلزاء؛ ألن كل مكذّب كاذب بسبب اجلزاء : 

  ] . ١٠٠: النحل [ } َيَتَولَّْوَنُه والذين ُهم بِِه ُمْشرِكُونَ 
فيما خترب به من اجلزاء  فما الذي يكذبك: املخاطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى هذا يكون املعىن : وقيل 

  .والبعث وهو الدين ، بعد هذه العرب اليت يوجب النظر فيها صحة ما قلت ، قاله الفرَّاء واألخفش 
أتقن احلاكمني صنعاً يف كل ما خلق ، وإذا ثبتت القدرة ، : أي } أَلَْيَس اهللا بِأَْحكَمِ احلاكمني { : قوله تعاىل 

بإمكان احلشرِ ، ووقوعه ، أّما اإلمكان فبالنظر إىل القدرة ، وأما الوقوع فبالنظر واحلكمة هبذه الداللة صح القولُ 
ص [ } َوَما َخلَقَْنا السمآء واألرض َوَما َبْيَنُهَما بَاِطالً { : إىل احلكمة ألن عدم ذلك يقدح يف احلكمة كما قال تعاىل 

 :٢٧ . [  
لق ، وألف االستفهام إذا دخلت على النفي يف الكالم صار قضاء باحلق ، وعدالً بني اخل: أحكم احلاكمني : وقيل 

  ]الوافر : [ إجياباً ، كقوله 

  .. . .ألَسُْتْم خَْيَر َمْن َركَب املَطَاَيا  -٥٢٥٢
  .هذه اآلية منسوخة بآية السيف : قيل [ 

  ] .هي ثابتة ألنه ال تنايف بينهما : وقيل 
بلى ، : ، قاال } أَلَْيَس اهللا بِأَْحكَمِ احلاكمني { : إذا قرءا  -عنهما رضي اهللا  -وكان ابن عباس وعلي بن أيب طالب 

  .وإنَّا على ذلك من الشاهدين 
هذه اآلية من أقوى الدالئل على أنه تعاىل ال يفعل القبيح ، وال خيلق أفعال العباد مع ما فيها من : قال القاضي 

  .ل فعل السفهاء السفه والظلم ، ألنه تعاىل أحكم احلاكمني ، فال يفع
السَّفيُه من قامت السفاهة به ، ال من خلق السفاهة ، كما أن : باملعارضة بالعلم ، والداعي ، مث نقول : وأجيب 

  .واهللا أعلم . املتحرك من قامت احلركة به بدالً ال من خلقها 

َعلََّم ) ٤(الَِّذي َعلََّم بِالْقَلَمِ ) ٣(اقَْرأْ َوَربُّكَ الْأَكَْرُم ) ٢(َخلََق الْإِْنَسانَ ِمْن َعلَقٍ ) ١(اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك الَِّذي َخلََق 
  ) ٥(الْإِْنَسانَ َما لَْم َيْعلَْم 

براء مفتوحة : ، العامة ، على سكون اهلمزة ، أمر من القراءة ، وقرأ عاصم يف رواية األعشى } اقرأ { : قوله تعاىل 
حبذف » اقر « : سعى ، يسعى ، فلما أمر منه ، قيل : قرأ ، يقرأ ، حنو : م ، وكأنه قلب تلك اهلمزة ألفاً ، كقوهل

  .» اسع « األلف قياساً على حذفها من 



  ]الطويل : [ وهذا على حد قول زهري 
  وإالَّ ُيْبَد بالظُّلْمِ َيظِْلمِ. ...  -٥٢٥٣

  .وقد تقدم حترير هذا 
  :، جيوز فيه أوجه } باسم َربِّكَ { : قوله 

بسم اهللا الرمحن الرحيم مث اقرأ ، قاله الزخمشريُّ : اقرأ مفتتحاً باسم ربِّك قل : ان تكون الباء للحال ، أي : أحدها 
.  

  ]البسيط : [ اقرأ باسم ربك ، كقوله : أن الباء مزيدة ، والتقدير : الثاين 
  ُسوُد املَحاجرِ ال َيقْرأنَ بالسُّورِ...  -٥٢٥٤

  .ك ، قاهلما أبو عبيدة االسم فضلة أي اذكر رب: قيل 
  .اقرأ ما يوحى إليك مستعيناً باسم ربِّك : أن الباء لالستعانة ، واملفعول حمذوف ، تقديره : الثالث 
[ } َوقَالَ اركبوا ِفيَها بِْسمِ اهللا { : اقرأ على اسم ربِّك ، كما يف قوله تعاىل : ، أي » َعلَى « أهنا مبعىن : الرابع 
  .ألخفش ، قاله ا]  ٤١: هود 

» بسم اهللا الرمحن الرحيم « وقد تقدم يف أول الكتاب كيف هذا الفعل على اجلار واجملرور ، وقدر متأخراً يف [ 
  ] .وختريج الناس له ، فأغىن عن اإلعادة 

  فصل
ليه هذه السورة أول ما نزل من القرآِن ، نزل هبا جربيل عليه السالم على النيب صلى اهللا ع: قال أكثُر املفسرين 

  .، فعلمه مخس آياٍت من هذه السورة » ِحَراء « وسلم وهو قائم على 
  ] . ١: املدثر [ } ياأيها املدثر { : أول ما نزل : وقال جابر بن عبد اهللا 

  .أول ما نزل فاحتة الكتاب : وقال أبو ميسرة اهلمذاين 
[ } َتعَالَْواْ أَْتلُ َما َحرََّم رَبُّكُْم َعلَْيكُْم  قُلْ{ : أول ما نزل من القرآن : وقال علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه 

  ] . ١٥١: األنعام 
  .» الصحيح األول « : قال القرطيبُّ 
{ : أول ما بدئ به صلى اهللا عليه وسلم الرؤيا الصادقة ، فجاءه امللك ، فقال :  -رضي اهللا عنها  -قالت عائشة 

  .بخاري ، خرجه ال} اقرأ باسم رَبَِّك الذي َخلََق 
ن ، « أهنا أول سورة نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث بعدها  -رضي اهللا عنها  -وروت عائشةُ 

  .، ذكره املاوردي » والضَُّحى « ، مث بعدها ]  ١: املدثر [ } ياأيها املدثر { مث بعدها » والقلم 
اً باسم ربك وهو أن تذكر التسمية يف ابتداء كلِّ ما أنزل عليك من القرآن مفتتح: أي » اقَْرأ « : ومعىن قوله 

  .سورٍة ، أو اقرأ على اسم ربِّك ، على ما تقدم من اإلعراب 
األول ، يعين أهبمه أوالً ، » َخلََق « الثاين تفسرياً ل » َخلََق « ، جيوز أن يكون } الذي َخلََق َخلََق اإلنسان { : قوله 

: تفخيماً خللق اإلنساِن ، وجيوز أن يكون حذف املفعول من األول ، تقديره » انَ َخلََق اإلْنَس« مث فسره ثانياً ب 
ختصيص له بالذكر من بني ما يتناوله } َخلََق اإلنسان { : خلق كلَّ شيء؛ ألنه مطلق ، فيتناول كُلَّ خملوقٍ ، وقوله 

الذي قام قام : كد الصفة وحدها ، كقولك اخللق ، ألنه املنزَّل إليه ، وجيوز أن يكون تأكيداً لفظياً ، فيكون قد أ
  .زيد 



، ألن كل واحٍد خملوق من علقة ، كما يف } ِمْن َعلَقٍ { : اجلنس ، ولذلك قال تعاىل : واملراُد باإلنساِن  مجع علقٍة 
أراد  بلفظ اجلمعِ ، ألنه» الَعلَق « الدَُّم اجلامُد ، وإذا جرى فهو املسفوح ، وذكر : اآلية األخرى ، والعلقة 

قطعة من دم رطبٍ ، مسيت بذلك؛ ألهنا تعلق مبا متر : والعلقة . باإلنسانِ اجلمع ، وكلهم خلقُوا ِمْن علقٍ بعد النُّطفَِة 
  .عليه لرطوبتها ، فإذا جفت مل تكن علقة 

  فصل
  .فما وجه التسمية يف املباح كاألكل؟ : فإن قيل : قال ابن اخلطيب 

اهللا تعاىل ليدفع بربكة امسه األذى ، والضرر ، أو ليدفع شركة الشيطان ، وألنه رمبا أنه يضيف ذاك إىل : فاجلواُب 
بسم اهللا الرمحن : باسم ربِّك ، ويف التسمية املعروفة : استعان بذلك املباح على الطاعة ، فيصري طاعة ، وقال هنا 

  :ات فأفاد الربُّ هنا معنيني الرحيم ، ألن الربَّ من صفات الفعل ، وهي تستوجب العبادة خبالف صفة الذ
  .أين ربيتك فلزمك الفعل ، فال تتكاسل : أحدمها 
، » ربك « : أن الشروع ملزم لإلمتام ، وقد ربيتك منذ كنت علقة إىل اآلن ، فلم أضيعك ، وقال هنا : والثاين 

هو يل وأنا له ، كقوله : سبحانه  كأنه يقول]  ١: اإلسراء [ } سُْبَحانَ الذي أسرى بَِعْبِدِه { : وقال يف موضع آخر 
أنا : ، ألن النعم واصلة مّني إليك ، ومل يصل إيلَّ منك خدمة فأقول » عليٌّ منِّي وأنَّا ِمْنُه « : صلى اهللا عليه وسلم 

  ] . ١: اإلسراء [ } ُسْبَحانَ الذي أسرى بَِعْبِدهِ { : لك ، مث ملا أتى بالعبادات وفعل الطاعات ، قال 
الدليل على أين ربُّك ، أنك ما كنت معه بذاتك : كالدليل على الربوبية ، كأنه تعاىل يقول } الذي َخلََق { : فقوله 

  .وصفاتك ، فخلقتك وربيتك ، وحيتمل أن يكون املعىن أنه حصل منه اخللق 
} َورَبَُّك األكرم { : فقال  تأكيد ، ومت الكالم ، مث استأنف} اقرأ { : ، فقوله تعاىل } اقرأ َورَبَُّك األكرم { : قوله 
  .الكرمي : ، أي 

اقرأ أوالً لنفسك ، والثاين للتبليغ ، : وقيل [ يعين احلليم عن جهل العباد ، فلم يعجل بعقوبتهم ، : وقال الكليبُّ 
  .واألول للتعميم من جربيل عليه السالم ، والثاين للتعليم واقرأ يف صالتك 

واألول أشبه باملعىن ، ] . [ ا حممد وربك يغنيك ويفهمك ، وإن كنت غري قارئ اقرأ ي: اقرأ وربك ، أي : وقيل 
  ] .ألنه ملا ذكر ما تقدم من نعمة ، دلَّ على كرمه 

  .علم اإلنسانَ اخلط بالقلم : اخلط والكتابة ، أي : ، يعين } الذى َعلََّم بالقلم { : قوله 
ك مل يقُم دين ، ومل يصلح عيش ، فدل على كمال كرمه تعاىل ، العلم نعمة من اهللا عظيمة ، ولوال ذل: قال قتادة 

بأنه علم عباده ما مل يعلموا ، ونقلهم من ظلمة اجلهل إىل نور العلم ، ونبَّه على فضل الكتابة ملا فيه من املنافع 
 ، وال كتب اهللا العظيمة اليت ال حييط هبا إال هو ، وما دونت العلوم ، وال قيدت احلكم ، وال ضبطت أخبار األولني

  .املنزلة إال بالكتابة 

  .ومسي القلم ، ألنه يقلم ومنه تقليم الظفر ، ولوال هي ما استقامت أمور الدينِ والدنيا 
: يا رسول اهللا أكتب ما أمسع منك من احلديث؟ قال : قلت « : قال  -رضي اهللا عنهما  -وروى عبد اهللا بن عمر 

  .« » علََّم بالقَلمِ  َنَعْم ، فاكُتْب ، فإنَّ اهللا» 
  .الكتابة : فما قيده؟ قال : قال . ريح ال يبقى : ويروى أن سليمان عليه السالم سأل عفريتاً عن الكالم فقال 

: خلق اهللا تعاىل أربعة أشياء بيده ، مث قال تعاىل لسائر احليوان : قال  -رضي اهللا عنه  -وروى جماهد عن ابن عمر 
  .رش ، وجنة عدن ، وآدم عليه الصالة والسالم القلم ، والع: كن فكان 



  :من علمه بالقلم؟ ثالثة أقوال 
  .أول من كتب بالقلم آدم عليه السالم : قال كعب األحبار : أحدها 
  .أول ما كتب إدريس عليه الصالة والسالم : قول الضحاك : وثانيها 

  .اهللا تعاىل  أنه مجيع من كتب بالقلم ، ألنه ما علم إالَّ بتعليم: والثالث 
  .األقالم ثالثة يف األصل : قال القرطيب 

  .الذي خلقه اهللا تعاىل بيده ، وأمره أن يكتب : األول 
  .قلم املالئكة الذي يكتبون به املقادير ، والكوائن واألعمال : والقلم الثاين 

  .لون هبا مآرهبم أقالُم النَّاسِ ، جعلها اهللا بأيديهم يكتبون هبا كالمهم ، ويص: والقلم الثالث 
ال ُتْسكُنوا نَِساُءكُم « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -وروى عبد اهللا بن مسعود 

  .» الغَُرَف وال ُتَعلُموُهنَّ الِكتاَبة 
ى الرجال ، وليس يف وإنَّما حذَّرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم ألن يف إسكاهنم الغرف تطلُّعاً عل: قال بعض العلماء 

ذلك حتصُّن هلن وال تستُّر ، وذلك ألهنن ال ميلكن أنفسهن ، حىت يشرفن على الرجال ، فتحدث الفتنة والبالء ، 
لَْيسَ للنِّساِء خَْيٌر « : وهو كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . فحذرهم ان جيعلوا هلن غرفاً ذريعة إىل الفتنة 

  .» اُهنَّ الرِّجَالُ ، وال َيَرْونَ الرِّجالَ لَُهنَّ من أالّ يََر
وذلك أهنا خلقت من الرجل فنهمتها يف الرجل ، والرجل خلقت فيه الشَّهوة ، وجعلت سكناً له ، فكل واحد 

منهما غري مأموٍن على صاحبه ، وكذلك تعليم الكتابة ، رمبا كانت سبباً يف الفتنة ، ألهنا إذا علمت الكتابة كتبت 
ن هتوى؛ فالكتابة عني من العيون هبما يبصر الشاهد الغائب ، واخلط آثار يده ، وفيه تعبري عن الضمري مبا ال إىل م

ينطق به اللسانُ ، فهي أبلغ من اللسان ، فأحبَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقطع عنهن أسباب الفتنة 
  .حتصيناً هلنَّ ، وطهارة لقلوهبن 

  .} َم اإلنسان َما لَْم َيعْلَْم َعلَّ{ : قوله تعاىل 
} َوَعلََّم آَدَم األمسآء كُلََّها { : علمه أمساء كل شيٍء ، وقال تعاىل  -عليه الصالة والسالم  -اإلنسان هنا آدم : قيل 

  ] . ٣١: البقرة [ 
 ١١٣: النساء [ } ْن َتْعلَُم َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُ{ : حممد صلى اهللا عليه وسلم لقوله تعاىل  -هنا  -اإلنسان : وقيل 

. [  
، ألنه تعاىل بني ]  ٧٨: النحل [ } واهللا أَخَْرَجكُم مِّن ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم الَ َتْعلَُمونَ َشيْئاً { : عام ، لقوله تعاىل : وقيل 

ى ، ويتجاوز احلد يف أنه خلقه من نطفة ، وأنعم عليه بالنعم املذكورة ، مث ذكر أنه إذا زاد عليه يف النعمة فإنه يطغ
  .املعاصي ، واتباع هوى النفس ، وذلك وعيد وزجر عن هذه الطريقة 

َعْبًدا إِذَا َصلَّى ) ٩(أََرأَْيَت الَِّذي َيْنَهى ) ٨(إِنَّ إِلَى رَبَِّك الرُّجَْعى ) ٧(أَنْ َرآُه اْسَتغَْنى ) ٦(كَلَّا إِنَّ الْإِْنَسانَ لََيطَْغى 
أَلَْم َيعْلَْم بِأَنَّ اللََّه ) ١٣(أََرأَْيَت إِنْ كَذََّب َوَتوَلَّى ) ١٢(أَوْ أََمَر بِالتَّقَْوى ) ١١(انَ َعلَى الُْهَدى أََرأَْيتَ إِنْ كَ) ١٠(

َسَنْدُع الزََّبانَِيةَ ) ١٧(فَلَْيْدُع نَاِدَيُه ) ١٦(نَاِصَيٍة كَاِذَبٍة َخاِطئٍَة ) ١٥(كَلَّا لَِئْن لَْم َيْنَتهِ لََنْسفًَعا بِالنَّاِصَيِة ) ١٤(َيَرى 
  ) ١٩(كَلَّا لَا ُتِطْعُه َواْسُجْد َواقْتَرِْب ) ١٨(



  .إىل آخر السورة . } كَالَّ إِنَّ اإلنسان ليطغى { : قوله 
إنه نزل يف أيب جهل ، هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة ، فأمر اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن : قيل 

وعلى هذا فليست السورة من أول ما نزل ، وجيوز أن  -تبارك وتعاىل  -املسجِد ، ويقرأ باسم الربِّ يصلي يف 
يكون مخس آياٍت من أوهلا أوىل ما نزل ، مث نزل البقية يف شأن أيب جهل ، وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بضم 

واتقوا َيْوماً ُتْرَجُعونَ { : ، أال ترى أنَّ قوله تعاىل ذلك إىل أول السورة؛ ألن تأليف السور إمنا كان بأمر اهللا تعاىل 
  .آخر ما نزل مث هو مضموم إىل ما نزل قبله بزمان طويل ]  ٢٨١: البقرة [ } ِفيِه إِلَى اهللا 

  .مبعىن حقاً » كالَّ « و 
 ٣٢: املدثر [ } الَّ والقمر كَ{ ردا له ، كما قالوا يف » كالَّ « ألن ليس قبله وال بعده شيء يكون : قال اجلرجاينُّ 

  .أي والقمر؛ ألنه ردع وزجر ملن كفر بنعمة اهللا بطغيانه ، وإن مل يذكر لداللة الكالم عليه : معناه : فإهنم قالوا ] 
كالَّ ليعلم اإلنسان أن اهللا تعاىل هو الذي خلقه من العلقة ، وعلمه بعد اجلهل؛ ألنه عند صريورته غنياً : وقال مقاتل 

  .، ويتكرب ويصري مستغرق القلب يف ُحبِّ الدنيا ، فال يفكر يف هذه األحوال وال يتأمل فيها يطغى 
رؤيته نفسه ُمْستغنياً ، وتعدى الفعل هنا إىل ضمرييه املتصلني؛ ألن : ، مفعول له ، أي } أَن رَّآُه استغىن { : قوله 

  .هذا من خواص هذا الكتاب 
« اْسَتغَْنى » ، ولو كانت مبعىن اإلبصار المتنع يف فعلها اجلمع بني الضمريين ، و ومعىن الرؤية « : قال الزخمشريُّ 

  .» هو املفعول الثاين 
البصرية تعطى حكم العلمية ، وجعل من » رأى « واملسألة فيها خالف ، ذهب مجاعةٌ إىل أن : قال شهاب الدين 
 صلى اهللا عليه وسلم وما لنا طعام إال األسودان؛ لقد رأيتنا مع رسول اهللا:  -رضي اهللا عنها  -ذلك قول عائشة 

  ]الكامل : [ وأنشد 
  ِمْن َعْن َيمينِي َتاَرةً وأَماِمي... ولقَد أَرانِي للرِّمَاحِ َدرِيئَةً  -٥٢٥٥

  .يف قراءة العامة » رآه « دون ألف بعد اهلمزة ، وهو مقصور من » رأه « : وقرأ قنبل خبالف عنه . وتقدم حتقيقه 
؛ وقول »ترى « حبذف الم » أصاب الناس جهد ولو تر أهل مكة « : شك أن احلذف جاء قليالً ، كقوهلم وال 

  ]الرجز : [ اآلخر 
: فيما وصاين ، وملا روي عن جماهد هذه القراءة عن قنبل ، وقال : يريد ... وصَّانَِي الَعجَّاُج ِفيَما وصَّنِي  -٥٢٥٦

غلط ، وال ينبغي ذلك ، ألنه إذا ثبت ذلك قراءة ، فإن هلا وجهاً وإن كان غريه نسبه فيها إىل ال» قرأت هبا عليه « 
  .أشهر منه ، فال ينبغي أن يقدم على تغليطه 

  فصل يف نزول اآلية
يا حممد ، : ملا نزلت هذه اآلية ومسع هبا املشركون ، أتاه أبو جهل ، فقال : » أيب صاحل « قال ابن عبَّاسٍ يف رواية 

ذهباً لعلنا نأخذ منها فنطغى ، فندُع ديننا ، ونتبع دينك ، » مكة « ن استغىن طغى ، فاجعل لنا جبال أتزعم أنه م
يا حممد خيِّرهم يف ذلك ، فإن شاءوا فعلنا هلم ما أرادوه ، فإن مل يفعلوا : فقال  -عليه السالم  -فأتاه جربيل : قال 

 صلى اهللا عليه وسلم أهنم ال يقبلون ذلك ، فكّف عنهم أسفاً فعلنا هبم كما فعلنا بأصحاب املائدِة فعلم رسول اهللا
  .عليهم 

إنكم : كما يقال » أن رآه « : أن رآه استغىن بالعشرية واألنصار واألعوان ، وحذف الالم من قوله : وقيل [ 
  ] .لتطغون أن رأيتم غناكم 



االلتفات إىل اإلنسان هتديداً له وحتذيراً من عاقبة هذا الكالم واقع على طريقة . } إِنَّ إىل َربَِّك الرجعى { : قوله 
  .أن مرجع من هذا وصفه إىل اهللا تعاىل ، فيجازيه : الطغيان ، واملعىن 

  .» فُْعلى « رجع إليه رجوعاً ومرجعاً وُرْجَعى ، على وزن : مصادر ، يقال : والرجعى واملرجع والرجوع 
  .} أَرَأَْيَت الذي ينهى { تقدم الكالم على } ا صلى أََرأَْيَت الذي ينهى َعْبداً إِذَ{ : قوله 

  .؟ »أرأيت « ما متعلق : فإن قلت : وقال الزخمشري هنا 
  .فأين جواب الشرط؟ : مع اجلملة الشرطية ، ومها يف موضع املفعولني ، فإن قلت » الَّذي َينَْهى « : قلت 
، وإمنا حذف لداللة » أَمَر بالتَّقَْوى ، ألَْم َيْعلْم بأنَّ اَهللا َيَرى  إنْ كَانَ َعلَى اهلُدى ، أو« : هو حمذوف تقديره : قلُت 

  .ذكره يف جواب الشرط الثاين 
  .جواباً للشرط؟ » أَلَْم َيعْلَْم « كيف يصح أن يكون : فإن قلت 

  .إن أكرمتك أتكرمين ، وإن أحسن إليك زيد هل حتسُن إليه؟ : كما صح يف قولك : قلت 
  .هي زائدة مكررة للتأكيد : ؟ قلت »أرأيت « أرأيت الثانية ، وتوسطها بني مفعول فما : فإن قلت 

قُلْ أَرَأَْيَتكُْم إِنْ { : ال يكون مفعوهلا الثاين إال مجلة استفهامية كقوله تعاىل » أَرأْيَت « اعلم أن : قال شهاب الدين 
ثالث مرات ، وقد صرح بعد الثالثة منها » أَرأْيتَ « نا ، ومثله كثري ، وه]  ٤٧: األنعام [ } أََتاكُْم َعذَاُب اهللا 

الَّذي { جبملة استفهامية ، فيكون يف موضع املفعول الثاين هلا ، ومفعوهلا األول حمذوف ، وهو ضمري يعود على 
ف ، وهو مجلة األوىل الذي هو الثاين حمذو» أرأيت « األوىل ، ومفعول » أَرأْيتَ « الواقع مفعوالً ل } َينَْهى َعْبداً 

الثانية ، فلم يذكر هلا مفعول ، ال أول ، وال » أرأيت « الثالثة ، وأما » أرأيت « استفهامية كاجلملة الواقعة بعد 
الثالث عليه ، فقد حذف الثاين من األوىل ، واألول من الثالثة ، » أرأيت « ثان ، حذف األول لداللة املفعول من 

. للجملة االمسية على سبيل التنازع؛ ألنه يستدعي إضماراً » أرأيت « ب كل من واالثنان من الثانية ، وليس طل
» أرأيت « واجلملة ال تضمر إمنا تضمر املفردات ، وإمنا ذلك من باب احلذف للداللة وأما الكالم على الشرط مع 

، وهذا ال جيوُز ، بل نصوا  ، وجيوز الزخمشريُّ وقوع جواب الشرط استفهاماً بنفسه» األنعام « هذه ، فقد تقدم يف 
  .على وجوب ذكر الفاِء يف مثله ، وإن ورد شيء من ذلك فهو ضرورة 

  .اخلرب } ألَْم َيْعلَْم بأنَّ اَهللا َيَرى { بدل من األول ، و » أرَأْيَت « كل واحد من : وقيل : قال القرطيبُّ 
  فصل يف تفسري اآلية

يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم ، فإن أبا جهل » َعْبداً « ، وقوله تعاىل أبو جهل » الذي يَْنَهى « : قال املفسرون 
مث إنه ملا رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة نكص على عقبيه . لئن رأيت حممداً ألطأنَّ على عنقه : قال 

  .شديداً  إن بيين وبينه خلندقاً من نار وهوالً: ما لك يا أبا احلكم ، قال : ، فقالوا له 
  .فأنزل اهللا هذه اآليات تعجُّباً منه :  -رضي اهللا عنه  -قال أبو هريرة 

  .أنه أمية بن خلف ، كان ينهى سلمان عن الصالة : وعن احلسن 
  .من هذا الناهي عن الصالة من العقوبة : يف الكالم حذف ، واملعىن : وقيل 
أرأيت يا أبا جهلٍ إن كان حممد صلى اهللا عليه وسلم : أي } رَ بالتقوى أََرأَْيَت إِن كَانَ على اهلدى أَْو أََم{ : قوله 

  .على هذه الصفة ، أليس ناهية عن الصَّالة والتَّقوى هالكاً؟ 
  .يعين أبا جهل كذب بكتاب اهللا ، وأعرض عن اإلميان } أََرأَْيَت إِن كَذََّب وتوىل { : قوله 

فما أعجب هذا مبا : ، والناهي مكذب متولٍّ عن الذكر ، أي } اً إذا صلَّى أرَأيَت الذي َينَْهى عبد{ : وقال الفراُء 



  .يراه ويعلم فعله ، فهو تقريع وتوبيخ : ، أي } بأنَّ اهللا َيَرى { أبو جهل } ألَمْ َيْعلْم { ويله : يقول ، مث قال 
  :جه هذا التعجب وجوه هذا خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم على سبيل التعجب ، ويف و: قال ابن اخلطيب 

أمبثل هذا يعزّ اإلسالم : ، فقيل » اللَُّهمَّ أعزَّ اإلسالَم بأبِي جَهلٍ أو بُِعَمرَ « : أنه صلى اهللا عليه وسلم قال : أحدها 
  .وهو ينهى عبداً إذا صلى 

  .كيف يلقب هبذا وهو ينهى عن الصالة : فقيل . أنه كان يلقب بأيب احلكمِ : الثاين 
أنه كان يأمر وينهى ويعتقد وجوب طاعته ، مث إنه ينهى عن طاعة الربِّ تعاىل ، وهذا عني احلماقة والتكبُّر : الثالث 

ينهى أشد اخللق عبودية عن العبادة ، وهذا عني اجلهل ، وهلذا مل : [ يدل على التعظيم ، كأنه قيل » عبداً « ، ف 
ته ، ودأبه ، فهو أبلغ يف الذم أيضاً فهذا عام يف كل من هنى ينهاك ، وأيضاً فإن هذا يدل على أن هذه عاد: ] يقل 

ما رأيت : أنه رأى أقواماً يصلون قبل صالة العيد ، فقال :  -رضي اهللا عنه  -عن الصالة ، وروي عن عليٍّ 
أَرَأَْيتَ { : أخشى أن أدخل يف قوله تعاىل : أال تنهاهم فقال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل ذلك ، فقيل له 

  .، فلم يصرح أيضاً بالنهي عن الصالة ]  ١٠،  ٩: العلق [ } الذي ينهى َعْبداً إِذَا صلى 

  .إجالل ملنصب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ينهاه رجل ال سيما مثل هذا : وأيضاً فيه 
أبو جهلٍ إىل أن يقتل حممداً صلى اهللا ردع أليب جهل عن هنيه عن عبادة اهللا تعاىل ، أو كال لن يصل } كَالَّ { : قوله 

  .عليه وسلم ويطأ عنقه 
كال ال يعلم أن اهللا يرى ، وإن كان يعلم لكن إذا كان ال ينتفع بناصيته يوم القيامة ، وليسحبنه هبا يف : وقال مقاتل 

كانت يف أيب جهلٍ ، فهي عظةٌ ، فاآلية وإن ]  ٤١: الرمحن [ } فَُيْؤَخذُ بالنواصي واألقدام { : النَّار ، كقوله تعاىل 
  .للنَّاس ، وهتديد ملن مينع غريه عن الطاعة 

، الوقف على هذه النون باأللف ، تشبيهاً هلا بالتنوين ، ولذلك حيذف بعد الضمة والكسرة وقفاً } لََنْسفَعاً { : قوله 
  .، وتكتب هنا ألفاً إتباعاً للوقف 

  .لنون الثقيلة با» لََنْسفََعنَّ « : وروي عن أيب عمرو 
  ]الكامل : [ سفع بناصية فرسه ، قال عمرو بن معديكرب : األخذ والقبض على الشيء بشدة ، يقال : والسَّفع 
  ما َبْيَن ُملْجمِ ُمْهرهِ أْو َسافعِ... قَْوٌم إذَا َسِمُعوا الصَّريخَ رَأْيتُهم  -٥٢٥٧

  .هو األخذ ، بلغة قريش : وقيل 
سفع ، وبه : بسواد ناصيته ، وباعتبار السواد قيل لألثايف : األخذ بسعفة الفرس ، أي : السَّفع : وقال الرَّاغب 

  .ُسفَْعةُ غضب اعتباراً مبا يعلم من اللون الدخاين وجه من اشتد به الغضب 
  .أسفع ، ملا فيه من ملع السواد ، وامرأة سفعاء اللون انتهى : وقيل للصقر 
  .» َسفْعاُء اخلدَّْينِ  فَقَاَمت أْمرَأةٌ« : ويف احلديث 

  .هو مأخوذ من سفعت النار والشمس إذا غريت وجهه إىل حال تسويد : وقيل 
  ]الكامل : [ قال 

  وُنؤٌي كجذْمِ احلَْوضِ أثلمُ َخاشُِع... أثَاِفيَّ ُسفْعاً يف ُمعرَّسِ ِمْرَجلٍ  -٥٢٥٨
جيمع عليه الضرب عند األخذ ، : املعىن ، أي ليلطمن وجهه ، وكله متقارب : السفع الضرب ، أي : قال القرطيبُّ 

  .مث جير إىل جهنم 
ُهَو الذي { : يا حممد أنا الذي أتولّى إهانته ، لقوله تعاىل : يقول اهللا تعاىل : ، أي » ألسفعن « : وقرأ ابن مسعود 



شعر مقدم الرأس ، : ، والناصية ]  ٤: الفتح [ } ُهَو الذي أَنَزلَ السكينة { ]  ٦٢: األنفال [ } أَيََّدَك بَِنْصرِهِ 
وقد يعرب هبا عن مجلة اإلنسان ، وخص الناصية بالذكر على عادة العرب فيمن أرادوا إذالله وإهانته أخذوا بناصيته 

.  
  .، بدل نكرة من معرفة » النَّاصية « بدل من } نَاِصَيٍة { : قوله 

  .» ألهنا وصفت ، فاستقلت بفائدة وجاز بدهلا عن املعرفة ، وهي نكرة ، « : قال الزخمشريُّ 
وهذا مذهب الكوفيني ، ال جييزون إبدال نكرة من غريها إال بشرط وصفها ، وكوهنا بلفظ : قال شهاب الدِّين 

  ]الوافر : [ ال يشترط بشيٍء؛ وأنشدوا : األول ، ومذهب البصريني 
  ُحُم والصَّهِيلُلُيؤِذينِي التَّحَم... فَالَ وأبِيَك َخْيٌر مِْنَك إنِّي  -٥٢٥٩

  .على الشتم » ناِصيةٌ كَاِذَبةٌ َخاِطئةٌ « بنصب : وقرأ أبو حيوة ، وابن أيب عبلة ، وزيد بن علي 
واأللف والالم يف . هي ناصية ، ونسب الكذب واخلطأ إليها جمازاً : بالرفع ، على إضمار : وقرأ الكسائي يف رواية 

  .بناصيته  :عوض من اإلضافة ، أي : قيل » الناصية « 

  .الناصية منه : الضمري حمذوف ، أي : وقيل 
  فصل يف معىن اآلية

يف فعلها ، واخلاطئ معاقب مأخوذ ، واملخطئ » خاطئة « يف قوهلا ، » كاذبة « لنأخذنّ بناصية أيب جهل : واملعىن 
إن صاحبها : ، وقيل »  إىل رهبا ناظرة« غري مأخوذ ، ووصفت الناصية بأهنا خاطئة كوصف الوجوه بالنظر يف قوله 

ليل قائم وهنار صائم ، أي صائم يف النهار وقائم يف الليل ، وإمنا وصف الناصية بالكاذبة : كاذب خاطئ كما يقال 
، ألنه كان كاذباً على اهللا تعاىل يف أنه مل يرسل حممداً صلى اهللا عليه وسلم ، وكاذباً على رسوله صلى اهللا عليه 

الَّ َيأْكُلُُه إِالَّ { : اذب أنه ليس بنيب؛ ألن صاحبها يتمرد على اهللا تعاىل ، كما قال تعاىل وسلم يف أنه ساحر ، وك
  ] . ٣٧: احلاقة [ } اخلاطئون 

أهل ناديه ، أو على التجوُّز يف نداء النادي : ، إما أن يكون على حذف مضاف ، أي } فَلَْيْدُع َناِدَيهُ { : قوله 
اجمللس : ، والنادي والندي ]  ٨٢: يوسف [ } َوْسأَلِ القرية اليت كُنَّا ِفيَها { : ه تعاىل الشتماله على الناس ، كقول

  .املتجّدد للحديث 
  ]الطويل : [ قال زهري 
  وأْنِديةٌ َيْنتَاُبَها القَْولُ والفِْعلُ... وِفيهِْم َمقاَماٌت ِحَسانٌ ُوجوُهُهْم  -٥٢٦٠

  ]عافيه هو سيد ناديه ومثال : وقالت أعرابية [ 
  ] . ٢٩: العنكبوت [ } وََتأُْتونَ ِفي َنادِيكُمُ املنكر { : وقال تعاىل 

فليدع عشريته ، : أهل جملسه ، وال يسمى املكان نادياً حىت يكون فيه أهله ، واملعىن » ونَاِدَيه « : وقال أبو عبيدة 
  .فليستنصر هبم 

  .} سََنْدُع الزبانية { : قوله 
  .زبنية ، كعفرية من الزَّبن ، وهو الدَّفع : الشرط ، الواحد : زبانية يف كالم العرب وال« : قال الزخمشري 

على « زبانية » : زباين ، فقيل : أمسّي ، وأصله : زبين ، وكأنه نسب إىل الزبن ، مث غري للنسب ، كقوهلم : وقيل 
  .» التعويض 

  .واحدهم زابن : وقال عيسى بن عمر واألخفش 



  .أن املادة تدل على الدفع : ع ال واحد له من لفظه ، كعباديد ، ومشاطيط ، وأبابيل ، واحلاصل هو اسم مج: وقيل 
  ]الطويل : [ قال 

  َزَبانَِيةٌ غُلٌب ِعظاٌم ُحلوُمَها... َمطَاِعيُم يف القُْصَوى َمطَاِعنيُ يف الوَغَى  -٥٢٦١
  ]الطويل : [ وقال آخر 
  ولْو زََبَنْتُه احلَْرُب لَمْ َيَتَرْمرَمِ... أَناِتَنا وُمْستْعجِبٍ ممَّا يََرى ِمْن  -٥٢٦٢

  .زَبنَْتنا احلرب ، وزبنَّاها ، ومنه الزبون ألنه يدفع من بائع إىل آخر : قال عتبة [ 
  ] .ومنه املزابنة يف البيع؛ ألهنم يعملون بأرجلهم ، كما يعملون بأيديهم : وقال أبو الليث السمرقندي رمحه اهللا 

  ] . ٦: القمر [ } َيْدعُ الداع { بنون العظمة ، ومل ترسم بالواو ، وتقدم نظريه ، حنو » سَنْدُع « : مة وقرأ العا
  .لقيامها مقام الفاعل » الزبانية « مبنياً للمفعول ورفع » سُيْدَعى الزبانيةُ « : وقرأ ابن أيب عبلة 

  فصل يف املراد بالزبانية
داد ، وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قرأ هذه السورة وبلغ إىل قوله املالئكة الغالظ الش: قال ابن عباس 

فَلَْيْدُع َناِدَيهُ { : أنا أدعو قومي حىت مينعوا عين ربك ، قال اهللا تعاىل : قال أبو جهل } لََنْسفَعاً بالناصية { : تعاىل 
  .شيت منه؟ أخ: فلما ذكر الزبانية رجع فزعاً ، فقيل له } َسَنْدُع الزبانية 

ال ، ولكن رأيت عنده فارساً ، فهددين بالزبانية فما أدري ما الزبانية؛ ومال إيلَّ الفارس ، فخشيت منه أن : قال 
  .يأكلين 

  .خرجه الترمذي مبعناه . واهللا لو دعا ناديه ألخذته مالئكة العذاب من ساعته :  -رضي اهللا عنه  -قال ابن عباس 
، » واْسُجْد « فيما دعاك إليه من ترك الصالة » ال ُتِطْعهُ « يس األمر كما يظنه أبو جهل ل: أي } كَالَّ { : قوله 
  .اقترب إىل اهللا بالطَّاعة والعبادة : أي » واقْتَرِْب « صل اهللا : أي 

  .إذا سجدت اقترب من اهللا بالدعاء : املعىن : وقيل 
ا ِفْيِه الربَّ تعاىل ، وأمَّا السُُّجود فاْجَتهدُوا يف الدَُّعاِء ، فقمن أنْ أمَّا الرُّكوُع فَعظَُّمو« : قال صلى اهللا عليه وسلم 

  .» ُيسْتجاَب لَكُْم 
  .» أقَْرُب ما َيكُونُ العبُد ِمْن ربِّه وُهَو سَاجٌِد « : وقال صلى اهللا عله وسلم 

ة ، وحيتمل أن يكون سجود حيتمل أن يكون مبعىن السجود يف الصال} واسجد واقترب { : فالسجود يف قوله تعاىل 
  .التالوة يف هذه السورة 

كَالَّ { : إىل قوله } أَرَأَْيَت الذي ينهى َعْبداً إِذَا صلى { : والظاهر أنه سجود الصالة؛ لقوله تعاىل : وقال ابن العريب 
: أيب هريرة ، أنه قال ، لوال ما ثبت يف الصحيح من رواية مسلم ، وغريه من األئمة عن } الَ ُتِطْعُه واسجد واقترب 

} اقرأ باسم َربِّكَ الذي َخلََق { ويف » إذَا السَّماُء اْنَشقَّْت « سجدُت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 
  .سجدتني ، فكان هذا نصا على أن املراد سجود التالوِة 

اقرأ { : َمْن قََرأ « : عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثعليب عن أيب هريرة 
  .واهللا تعاىل أعلم » ، فكأنََّما قََرأ املفصل كُلَُّه } باسم رَبَِّك 

َملَاِئكَةُ وَالرُّوُح َتنَزَّلُ الْ) ٣(لَْيلَةُ الْقَْدرِ خَْيٌر ِمْن أَلِْف َشْهرٍ ) ٢(َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ الْقَْدرِ ) ١(إِنَّا أَنَْزلَْناُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ 
  ) ٥(َسلَاٌم ِهَي َحتَّى َمطْلَعِ الْفَْجرِ ) ٤(ِفيَها بِإِذِْن َربِّهِْم ِمْن كُلِّ أَْمرٍ 



جيوز أن يكون ظرفاً لإلنزال ، } ِفي لَْيلَِة القدر { القرآن ، أضمر للعلم به : ، أي } إِنَّا أَنزَلَْناُه { : قوله تعاىل 
، وقال ]  ١٨٥: البقرة [ } َشْهرُ َرَمَضانَ الذي أُْنزِلَ ِفيِه القرآن { : واحدة ، وقال تعاىل والقرآن كله كالسورة ال

  .ليلة القدر : يريد ]  ٣: الدخان [ } إِنَّآ أَنزَلَْناُه ِفي لَْيلٍَة مُّبَاَركٍَة { : 
ليلة القدر من اللوح  مجلة واحدة يف -عليه السالم  -نزل به جربيل :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس 

احملفوظ إىل مساء الدنيا إىل بيت العزة ، وأماله جربيل على السَّفرِة ، مث كان جربيل ينزله على النيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم منجماً ، وكان بني أوله وآخره ثالث وعشرون سنة 

رمضان ، ويف ليلة القدر ، ويف ليلة نزل القرآنُ يف شهر : قال  -رضي اهللا عنهما  -حكى املاورديُّ عن ابن عباس 
مباركة ، مجلة واحدة من عند اهللا ، من اللوح احملفوظ إىل السَّفرة الكرام الكاتبني يف مساء الدنيا ، فنجمته السَّفرة 

  .الكرام الكاتبون على جربيل عشرين سنة ، وجنمه جربيل على النيب صلى اهللا عليه وسلم عشرين سنة 
عليهما  -وبني اهللا واسطة ، وال بني جربيل حممد  -عليه السَّالم  -هذا باطل ، ليس بني جربيل و: قال ابن العريب 

  .واسطة  -السالم 
خشيت أن ينزل يفَّ :  -رضي اهللا عنه  -املعىن أنزل يف شأهنا وفضلها ، فليست ظرفاً ، وإمنا كقول عمر : وقيل 

  .يف نفسي أن ينزل يفّ قرآن  ألنا أحقر:  -رضي اهللا عنها  -قرآن ، وقول عائشة 
ومسيت ليلة القدر بذلك؛ ألن اهللا يقدر فيها ما يشاء من أمره إىل مثلها من السَّنة القابلة من أمر املوت ، واألجل ، 

إسرافيل ، وميكائيل ، وعزرائيل ، : والرزق ، وغريه ، ويسلمه إىل مدبرات األمور ، وهم أربعة من املالئكة 
  .سالم وجربيل ، عليهم ال

أن اهللا يقضي األقضية يف ليلة نصف شعبان ، ويسلمها إىل أرباهبا يف ليلة القدر ، وأما : وعن ابن عباس أيضاً 
: الطالق [ } َوَمن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه { : ألن األرض تضيق فيها باملالئكة؛ كقوله تعاىل : تضييقها باملالئكة قال اخلليل 

٧ . [  
وقيل : قاله الزهري . أي شرف ومنزلة : لفالن قدر : عظمها ، وشرفها ، وقدرها ، من قوهلم مسيت بذلك ل: وقيل 

  .مسيت بذلك ألن للطاعة فيها قدراً عظيماً ، وثواباً جزيالً : 
مصدر ، واملراد ما ميضيه : ألنه أنزل فيها كتاباً ذا قدر على رسول ذي قدر على أمه ذاِت قدر ، والقدر : وقيل 
، وهو مبعىن القدر ، إال أنه ]  ٤٩: القمر [ } إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناهُ بِقََدرٍ { : ىل من األمور ، قال اهللا تعاىل اهللا تعا

  .بالتسكني ، مصدر ، وبالفتح اسم 
ها ، وفضيلة الزمان إمنا تكون بني فضلها ، وعظم} َوَمآ أَْدرَاَك َما لَْيلَةُ القدر لَْيلَةُ القدر َخْيٌر مِّْن أَلِْف َشْهرٍ { : قوله 

بكثرة ما يقع فيه من الفضائل ويف تلك الليلة يقسم اخلري الكثري الذي ال يوجد مثله يف ألف شهر ، مجيع الدهر ، 
  :ألن العرب تذكر األلف ، ال تريد حقيقتها ، وإمنا تريد املبالغة يف الكثرة ، كقوله تعاىل 

  .، يعين مجع الدهر ]  ٩٦: البقرة [ } أَلَْف َسَنٍة  َيَودُّ أََحدُُهْم لَْو ُيَعمَُّر{ 
إن العابد فيما مضى ال يسمى عابداً ، حىت يعبد اهللا ألف شهر ، فجعل اهللا تعاىل هلذه األمة أمة حممد صلى : وقيل [ 

  ] .اهللا عليه وسلم عبادة ليلة خري من ألف شهر كانوا يعبدوهنا 
مخسمائة شهر ، وملك ذي القرنني مخسمائة  -عليه الصالة والسالم  -ن كان ملك سليما: وقال أبو بكر الوراق 

  .شهر ، فصار ملكهما ألف شهر ، فجعل اهللا العمل يف هذه الليلة ملن أدركها خرياً من ملكهما 
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر رُجالً من بين إسرائيل محل السالح ألف :  -رضي اهللا عنه  -وقال ابن مسعود 



رٍ ، فعجب املسلمون من ذلك فنزلت هذه اآلية ، يعين خري من ألف شهر اليت لبس السالح فيها يف سبيل اهللا ، شه
  .وحنوه عن ابن عبَّاس رضي اهللا عنه 

أري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعمار الناس ، فاستقصر أعمار أمته :  -رضي اهللا عنه  -وقال مالك بن أنس 
ن العمل مثل ما بلغ غريهم يف طول العمر ، فأعطاه اهللا ليلة القدر ، وجعلها خرياً من ألف ، فخاف أال يبلغوا م

  .شهر لسائر األمم 
عبدوا اهللا مثانني سنة ، مل : ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم أربعة من بين إسرائيل ، يقال : وقال عكرمة وعروة 

وحزقيل بن العجوز ، ويوشع ابن نون ، فعجب أصحاب أيوب ، وزكريا ، : طرفة عني  -تعاىل  -يعصوا اهللا 
يا حممد ، عجبت أمتك من عبادة : فقال  -عليه السالم  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذلك ، فأتاه جربيل 

ا أَنزَلَْناهُ إِنَّ{ : هؤالء النَّفر مثانني سنة ، مل يعصوا اهللا تعاىل طرفة عني ، فقد أنزل اهللا عليك خرياً من ذلك ، مث قرأ 
  .، فسر بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } ِفي لَْيلَِة القدر 

هتبط من كل مساء إىل األرض ، ويؤمنون على دعاء النَّاس إىل وقت طلوع الفجر ، : ، أي } َتنَزَّلُ املالئكة { : قوله 
داء ، واجلار بعده اخلرب وأن ترتفع بالفاعلية عطفاً باالبت» الرُّوحُ « جيوز أن ترتفع . } والروح ِفيَها { : وقوله تعاىل 

ظرف أو حال ، » ِفيَها « وأن يكون معطوفاً على الفاعل ، و » تنزل « متعلق ب » فيها « على املالئكة ، و 
  .واملراد بالروح جربيل عليه السالم 

الئكة ال يروهنم كما ال نرى أن الروح صنف من املالئكة؛ جعله حفظة على سائرهم ، وأن امل: وحكى القشريي [ 
  .حنن املالئكة 

  .هم أشرف املالئكة ، وأقرهبم إىل اهللا تعاىل : ووقال مقاتل 
  .غري املالئكة رواه ابن عبَّاس مرفوعاً حكاه املاوردي  -تعاىل  -هم جند اهللا : وقيل 
  ] .الروح خلق عظيم يقوم صفاً واحداً ، واملالئكة صفاً : وقيل 
  :الرمحة ينزل هبا جربيل عليه السالم مع املالئكة يف هذه الليلة على أهلها ، بدليل قوله تعاىل : » وُح الرُّ« : وقيل 

يف ليلة : بالرمحة فيها ، أي : ، أي ]  ٢: النحل [ } ُينَزِّلُ املالئكة بالروح ِمْن أَْمرِِه على َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه { 
  .القدر 
» تََنزَّل « ، وأن يتعلق مبحذوف على أنه حال من املرفوع ب » تََنزَّلُ « جيوز أن يتعلق ب . } م بِإِذِْن َربِّهِ{ : قوله 
  .ملتبساً بإذن رهبم : أي 

  :وجهان » ِمْن « جيوز يف . } مِّن كُلِّ أَْمرٍ { : قوله 
  .ىل العام القابل تنزل من أجل كل أمر قضي إ: ، أي » َتنزَّلُ « أهنا مبعىن الالم ، وتتعلق ب : أحدمها 

  .تنزل بكل أمر ، فهي للتعدية ، قاله أبو حامت : أهنا مبعىن الباء ، أي : الثاين 
  .واحد األمور » أْمرٍ « : وقرأ العامة 

  .من أجل كل إنساٍن : ، أي » ِمْن كُلِّ اْمرئٍ « : وقرأ ابن عباس ، وعكرمة ، والكليب 
ينزل فيها مع املالئكة ، فيسلمون على كُلِّ امرئ  -عليه السالم  -ربيل وتأوهلا الكليب على أن ج: قال القرطيبُّ 
  .» َعلَى « مبعىن » ِمْن « مسلم ، ف 

  .من أجل كل ملك ، وهو بعيد : وقيل 
هي سالم من كل أمر خموف ، : إمنا هو متعلق مبا بعده ، أي » َتنَزَّلُ « ليس متعلقاً ب » ِمْن كُلِّ أْمرٍ « : وقيل 



مصدر ال يتقدم عليه معموله ، وإمنا املراد أنه متعلق مبحذوف يدل عليه » سالم « يتم على ظاهره؛ ألن  وهذا ال
  .هذا املصدر 

  فصل يف معىن اآلية
  :فيه وجهان } َسالٌَم ِهَي { : قوله 

على املؤمنني من املالئكة ذات التَّسليم : مبعىن التسليم ، أي » سالٌم « ضمري املالئكة ، و » ِهَي « أن : أحدمها 
  .املالئكة يسلم بعضهم على بعض فيها : مغيب الشمس حىت مطلع الفجر وقيل 

  .ليلة القدر ذات سالمة من كلّ شيء خموف : مبعىن سالمة ، أي » سالٌم « أهنا ضمري ليلة القدر ، و : الثاين 
  .يف تلك الليلة إال السالمة  -تعاىل  -ال يقدر اهللا : قال الضحاُك 

  .هي ذات سالمة من أن يؤثر فيها شيطان يف مؤمن ومؤمنة ، قاله جماهد : وقيل 
مبتدأ مؤخر ، وهذا هو املشهور ، » ِهَي « على أنه خرب مقدم ، و » سالٌم « جيوز أن يرتفع : وعلى التقديرين 

  .فاعلة عند األخفش؛ ألنه ال يشترط االعتماد على الوصف » هي « وجيوز أن يرتفع باالبتداء ، و 
  .مبا بعده ، وتقدم تأويله » كُلِّ أْمرٍ « ، وتعلق » بِإذِْن ربِّهِْم « : وقد تقدم أن بعضهم جيعل الكالم تاماً على قوله 

معناه هي سالم من كل أمرٍ أو امرئٍ؛ أي ساملة ، أو مسلمة منه ، وال جيوز أن يكون : وقيل « : وقال أبو الفضل 
اليت هي املصدر عامالً فيما قبله ، المتناع تقدم معمول املصدر على املصدر ، كما هبذه اللفظة الظَّاهرة « سالٌم » 

  .انتهى » أن الصفة كذلك ال جيوز تقدميها على املوصول 

فهو تفسري معىن ال تفسري » سالم « وقد تقدم أن معىن ذلك عند هذا القائل أن يتعلق مبحذوف مدلول عليه ب [ 
  ] .إعراب 

على » ِهَي « ويبتدئ ب » سالٌم « : أن الكالم متَّ عند قوله تعاىل  -رضي اهللا عنهما  -بَّاس وما يروى عن ابن ع
هي سابعة وعشرون ، من كلم هذه : أهنا خرب مبتدأ ، واإلشارة بذلك إىل أهنا ليلة السابع والعشرين ، ألن لفظه 

  .الم السورة ، فال ينبغي أن يعتقد صحته ألنه إلغاز وتغيري لنظم أفصح الك
وفيه إشكال للفصل بني املصدر واملعمول » سالم « أو ب » تنزل « متعلق ب } حىت َمطْلَعِ الفجر { : قوله [ 

  ] .للمبتدأ ، إال أن يتوسع يف اجلار 
بالفتح ، والفتح هو القياس ، والكسر مساع ، : بكسر الالم ، والباقون » مطِلع « : وقرأ الكسائي وابن حميصن 

املَشْرِق ، واملَغْرِب ، واملْنِسك ، واملْسِكن ، واحملْشِر : فظ فيها الكسر مما ضم مضارعه ، أو فتح ، حنو وله أخوات حت
  .، واملْسِقط 

  .» حكي يف ذلك كله الفتح والكسر « : قال القرطيب 
لقاً مما وهل مها مصدران أو املفتوح مصدر ، واملكسور مكان؟ خالف ، وعلى كل تقدير ، فالقياس يف الفعل مط

  .» يضرب « : ضمت عني مضارعه أو فتحت فتح العني ، وإمنا يقع الفرق يف املكسور العني الصحيح ، حنو 
  فصل يف تعيني ليلة القدر

أهنا يف العشر : اختلفوا يف تعيني ليلة القدر ، فاألكثرون على أهنا ليلة سبع وعشرين ، حلديث أيبٍّ ابن كعب 
  .عٍ وعشرين األواخر ، وأنَّها ليلةُ سب

  .» َمْن كَانَ ُمَتَحرِّياً لليلة القدرِ فَلَْيَتَحرََّها يف ليلة سبعٍ وعشرين « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .» لَيلَةُ القَدرِ َسبعٍ وعشْريَن « : َسمعُت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وقال أيبُّ بن كعب 



  .ها ثالث مرات ، وهي تسعة أحرف ، فيكون سبعة وعشرين كرر ذكر: وقال أبو بكر الوراق 
  .كنت ليلة السابع والعشرين يف البحر فأخذت من مائة ، فوجدته عذباً سلسالً : وقال عبيد بن عمري 

هي يف ليلة السنة كلها ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، وعنه أهنا رفعت ، وأهنا إمنا كانت مرة : وقال أبو هريرة وغريه 
انقطعت ، واجلمهور على أهنا يف كل عام من ] يقول [ إن فضلها لنزول القرآن : من قال : ال اخلليل واحدة ق

  .رمضان ، مث اختلفوا 
  .حلديث املاء والطني  -رضي اهللا عنه  -هي ليلة إحدى وعشرين ، وإليه مال الشافعي : فقيل 
يا رسول اهللا ، إين رأيتُ ليلة : أنَّ رجالً قال «  - رضي اهللا عنه -ليلة الثالث والعشرين ملا روى ابن عمر : وقيل 

أَرى رُؤَياكُْم قَْد َتواطَأْت َعلى ثَالٍث وِعشرْيَن ، فََمْن » : القدر يف سابعة تبقى ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .« » أَراَد أن يقُوَم ِمَن الشَّهرِ َشْيئاً فلَيقُْم لَْيلَةَ ثالٍث وِعْشرْيَن 

  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ليلة مخس وعشرين ، ملا روى مسلم عن أيب سعيد اخلدري  :وقيل 

  .» التَِمُسوَها يف الَعْشرِ األواخرِ ، يف َتاسعٍة َتْبقَى ، يف سابِعةٍ َتْبقَى ، ِفي َخامسٍة َتْبقَى « 
السابعة ليلة ثالث وعشرين ، وباخلامسة ليلة يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين ، وب: قال مالك رضي اهللا عنه [ 

  .مخس وعشرين 
  ] .سبع وعشرين وقد تقدم : وقيل 
لَْيلةُ القَدرِ التَّاسعةُ والِعشُرونَ ، والسَّابَِعةُ « : ليلة تسع وعشرين ، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقيل 

  .» والِعْشُرونَ 
الشمس ليلة أربع وعشرين عشرين سنة فرأيتها تطلع بيضاء ال شعاع ارتقبت « :  -رضي اهللا عنه  -وقال احلسن 

  .» هلا ، يعين من كثرة األنوار يف تلك الليلة 
أهنا يف ليايل األفراد من النصف األخري من شهر رمضان مستقلة يف ليايل  -رضي اهللا عنه  -وروي عن أيب بكر [ 

  ]الطويل : [ اجلمع ، ونظمه حممد ابن األثري فقال 
  كَذَا قَال شَيُخ العُربِ ِفيَها أُبو بكْرٍ... ثَالثُ ُشُروٍط ُهنَّ ِفي لْيلَِة القَدرِ  -٥٢٦٣

  وثَالثَُها النِّصُف األخُري من الشَّهْرِ... فأوَّلَُها وْتٌر ولْيلةُ ُجْمَعٍة 
  ] .هي تنتقل يف مجيع السنة : وقيل 
يع الليايل ، كما أخفى رمضان يف الطاعات ، حىت يرغبوا يف واحلكمة يف إخفائها ليجتهد الناس يف إحياء مج: قالوا 

الكل ، وأخفى ساعة اإلجابة يف الدعاء ، ليبالغوا يف كل الساعات ، وأخفى االسم األعظم ، ليعظموا كل األمساء ، 
لك وأخفى قبول التوبة ، ليحافظوا على مجيع أقسام التوبة ، وأخفى وقت املوت ، ليخاف املوت املكلف ، وكذ

  .أخفى هذه الليلة ، ليعظموا مجيع ليايل رمضان 
  فصل يف أحكام تتعلق بليلة القدر

أن من علق طالق امرأته ، أو عتق عبده بليلة القدر مل يقع الطالق والعتق إىل : نقل القرطيب عن بعض العلماء 
وقت ، فال ينبغي وقوع مضى سنٍة من يوم حلف ، ألنه ال جيوز إيقاع الطالق بالشك ، ومل يثبت اختصاصها ب

  .الطالق إال ملضي حولٍ 
ويف هذا نظر؛ ألنه تقدم عن أيب حنيفة يف أحد قوليه أهنا رفعت ، فعلى هذا ال ينبغي أن يقع شيء أصالً ، لوجود 

  .اخلالف يف بقائها 



أَ ُسورة القَدرِ ، كانَ َمْن قََر« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -وروى الثعليب عن أّيب 
  .» كَمْن َصاَم َرَمَضانَ ، وأْحَيا لَْيلَةَ القَدرِ 

َرُسولٌ ِمَن اللَِّه َيْتلُو ُصُحفًا ُمطَهََّرةً ) ١(لَْم َيكُنِ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ وَالُْمْشرِِكَني ُمنْفَكَِّني حَتَّى َتأِْتَيُهمُ الَْبيَِّنةُ 
  ) ٣(ا كُُتٌب قَيَِّمةٌ ِفيَه) ٢(

  .، هذه قراءة العامة ، وخط املصحف } لَْم َيكُنِ الذين كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الكتاب واملشركني { : قوله تعاىل 
وهذه قراءة على » لَْم يكُن املُْشركُونَ وأْهلُ الِكتابِ منفكني « :  -رضي اهللا عنه  -وقرأ عبد اهللا بن مسعود 

  .التفسري 
وهي جائزة يف معرض البيان ، ال يف معرض التالوة ، فقد قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم يف « : ن العريب قال اب

  .» وهو تفسٌري ، فإن التالوة هو ما كان يف خط املصحف « فَطلِّقُوُهنَّ لقُُبلِ عدَّهِتنَّ » رواية الصحيح 
  .» رُوا الَّذيَن كَفَ« بالواو نسقاً على » واملُشرِكُون « : وقرئ 
  .، وهي هنا التامة ، فلذلك مل حتتج إىل خرب » انفَك « اسم فاعل من } ُمنفَكَِّني { : قوله 

  .منفكّني عارفني حممداً صلى اهللا عليه وسلم : أهنا هنا ناقصة ، وأن اخلرب مقدر ، تقديره : وزعم بعضهم 
  .صاراً ال جيوز اقتصاراً ، وال اخت» كَانَ « وحذف خرب : قال أبو حيان 
  ]الكامل : [ وجعلوا قوله 

  َيْبِغي جَِواركَ َحْيثُ لَْيَس ُمجُِري.. ..  -ب٥٢٦٣
من جهة كونه خمرباً به ، : صار اخلرب مطلوباً من جهتني : يف الدنيا ، ضرورة ، ووجه من منع من ذلك أنه قال : أي 

مبفعويل ظن ، فإن كالًّ منهما فيه املعنيان فهو أحد جزئي اإلسناد ، ومن حيث كونه منصوباً بالفعل ، وهذا منتقض 
  .املذكوران ومع ذلك حيذفان ، أو أحدمها اختصاراً ، وأما االقتصار ففيه خالف وتفصيل وتقدم ذكره 

  .» ُمنفكِّنيَ « أو ب » لَْم َيكُْن « متعلق ب } حىت تَأِْتيَُهُم { : وقوله 
  فصل

: رآن نظماً وتفسرياً ، ومل يبني كيفية اإلشكال قال ابن اخلطيب هذه اآلية من أصعب ما يف الق: قال الواحديُّ 
مل يكن الذين كفروا إىل أن تأتيهم البينة اليت هي الرسول ، مث إنه تعاىل مل يذكر : ووجه اإلشكال أن تقدير اآلية 

رسول ، فانفكوا عنه ألن الشيء املنفّك عنه ، والظاهر أن املراد مل ينفكوا عن كفرهم ، حىت تأتيهم البينة اليت هي ال
النتهاء الغاية ، فهذه اآلية تقتضي أهنم صاروا منفكني عن كفرهم عند إتيان الرسول صلى اهللا عليه وسلم » حتَّى « 

عليه الصالة  -يقتضي زيادة كفرهم عند جميء الرسول } َوَما َتفَرََّق الذين أُوُتواْ الكتاب { : ، لكن قوله تعاىل 
  :حيصل التناقض ، واجلواب من وجوه فحينئذ  -والسالم 
أن األول حكاية ما كانوا يقولونه من أنه صلى اهللا عليه وسلم : وهو أحسنها ، ما خلصه الزخمشريُّ : أحدها 

  .املوعود به ال ننفك عما حنن عليه من ديننا 
عليه الصالة والسالم  -لرسول إخبار عن الواقع ، يعين أهنم كانوا يعدون االتِّفاق على احلق إذا جاءهم ا: والثاين 

  .، واملعىن أن الذي وقع فيه كان خالفاً ملا ادعوا  -
أن « مبعىن » حىت « إال أن جعل . مل يكونوا منفكني عن كفرهم ، وإن جاءهتم بينة ، قاله القاضي : املعىن : وثالثها 

  .بعيد يف اللغة » 



اهللا عليه وسلم باملناقب والفضائل ، حىت أتتهم البينة ، املعىن مل يكونوا منفكني عن ذكر حممد صلى : ورابعها 
ما : ، أي ما تلت أي ]  ١٠٢: البقرة [ } واتبعوا َما َتْتلُواْ الشياطني { : واملضارع هنا مبعىن املاضي كقوله تعاىل 

: البقرة [ } َرفُواْ كَفَُرواْ بِهِ فَلَمَّا َجآَءُهْم مَّا َع{ كانوا منفكني عن ذكر مناقبه ، مث ملا جاءهم حممد تفرقوا ، ونظريه 
٨٩ . [  

  .أهنم كانوا متفقني على الكفر قبل البينة ، فلما جاءهتم البينة تفرقوا ، وتكفي هذه املغايرة : وخامسها 
كان  :اآلية ، أي ]  ٢١٣: البقرة [ } كَانَ الناس أُمَّةً وَاِحَدةً فََبَعثَ اهللا النبيني { : هي كقوله تعاىل : وسادسها 

} ُمنفَكَِّني { كل منهم جازماً مبذهبه ودينه ، فلما بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم شكوا يف أدياهنم ، ألن قوله تعاىل 
أن قلوهبم ما خلت عن تلك العقائد ، وما : مشعر هبذا؛ ألن االنفكاك من الشيء هو االنفصال عنه ، فمعناه 

  .يبق األمر على تلك احلالة  انفصلت عن اجلزم بصحتها ، مث بعد املبعث مل
  فصل يف املراد بأهل الكتاب هنا

قريظة ، والنضري ، وبنو قينقاع ، واملشركون : ، وهم » يثرب « أهل الكتاب الذين كانوا ب : قال ابن عباس 
منتهني :  أي} ُمنفَكَِّني { : ، وهم مشركو قريش ، وقوله تعاىل » املدينة « وما حوهلا ، و » مكة « الذين كانوا ب 

  .يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم } حىت تَأِْتيَُهُم البينة { من كفرهم 
منفكني زائلني إن : وقيل . النتهاء بلوغ الغاية أي مل يكونوا ليبلغوا هناية أعمارهم فيموتوا حىت تأتيهم البينة : وقيل 

ما انفككت أفعل كذا ، أي ما : العرب تقول مل تكن مدهتم لتزول حىت يأتيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، و
  .ما زال قائماً : زلت ، وما انفك فالن قائماً ، أي 

  .فك الكتاب ، وفك اخللخال : وأصل الفك للفتح ، ومنه 
  .مل يكونوا ليربحوا ويفارقوا الدنيا حىت تأتيهم البينة : ، بارحني ، أي » ُمنفكَِّني « : وقيل 

 يكن أهل الكتاب تاركني صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم ويسمونه األمني يف كتاهبم مل: أي : وقال ابن كيسان 
فَلَمَّا َجآَءُهْم مَّا َعَرفُواْ كَفَُرواْ { : حىت بعث فلما بعث صلى اهللا عليه وسلم حسدوه ، وجحدوه ، وهو قوله تعاىل 

، وعلى هذا فقوله ]  ٤: البينة [ } ذين أُوُتواْ الكتاب َوَما تَفَرَّقَ ال{ : ، وهلذا قال تعاىل ]  ٨٩: البقرة [ } بِِه 
ما كانوا يسيئون القول يف حممد صلى اهللا عليه وسلم حىت بعث ، فإهنم كانوا يسمونه : أي } واملشركني { : تعاىل 

  .األمني ، حىت أتتهم البينة على لسانه ، وبعث إليهم صلى اهللا عليه وسلم فحينئذ عادوه 
انفك صال املرأة عند الوالدة ، وهو أن ينفصل فال : هالكني ، من قوهلم : ، أي » ُمنفكَِّني « : يني وقال بعض اللغو

  .مل يكونوا معذّبني ، وال هالكني إال بعد قيام احلجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب : يلتئم فتهلك ، واملعىن 
  فصل يف املراد باملشركني

عيسى : عزير ابن اهللا ومن النصارى من قال : أهل الكتاب ، فمن اليهود من قال  املراد باملشركني من: قال قوم 
  .هو اهللا 

  .هو ابنه : ومنهم من قال 
هو ثالث ثالثة وكذبوا فيما قالوا عن اهللا تعاىل ، وأن اهللا سبحانه وتعاىل واحد ال شريك له ، وال : ومنهم من قال 

، وال شبيه له ، وال صاحبة له ، وال زوجة له ، وال وزير له ، وال حاجب ولد له ، وال مثل وال ضد له ، وال ند له 
قُلْ ُهَو اهللا أََحدٌ { : له ، وال بواب له ، وهو سبحانه وتعاىل كما قال يف كتابه املنزل على نبيه صلى اهللا عليه وسلم 

. ٤-١االخالص [ } اهللا الصمد لَمْ َيِلْد وَلَْم ُيولَْد وَلَْم َيكُْن لَُّه كُفُواً أََحٌد   [  



املشركون وصف ألهل الكتاب أيضاً ، ألهنم مل ينتفعوا بكتاهبم ، وتركوا التوحيد ، فالنصارى مثلثة ، وعامة : وقيل 
جاءين العقالء والظرفاء ، وأنت تريد أقواماً بعينهم تصفهم باألمرين : اليهود مشبهة ، والكل شرك ، وهو كقولك 

: التوبة [ } الساجدون اآلمرون باملعروف والناهون َعنِ املنكر واحلافظون ِلُحُدوِد اهللا الراكعون { : ، قال تعاىل 
  .، وهذا وصف للطائفة الواحدة ، فاملعىن على هنا من أهل الكتاب املشركني ]  ١١٢

روا حني أهل الكتاب كانوا مؤمنني ، مث كفروا بعد أنبيئاهم ، واملشركون ولدوا على الفطرة ، مث كف: وقيل [ ٌ 
  .بلغوا 
مل يكن الذين كفروا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم : الكفر هنا هو الكفر مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ، أي : وقيل 

من اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب ، ومل يكن املشركون الذين هم عبدة األوثان من العرب وغريهم ، 
  .وهم الذين ليس هلم كتاب منفكني 

أنّ هذا الرسول هو } حىت َتأْتَِيُهُم البينة َرسُولٌ مَِّن اهللا { : وفيه بعد ، ألن الظاهر من قوله تعاىل : رييُّ قال القش
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم 

فيبعد أن يقال مل يكن الذين كفروا اآلن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم منفكني ، حىت يأتيهم حممد رسول اهللا صلى اهللا 
أراد مل يكن الذين كفروا اآلن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وقد كانوا من قبل معظمني له :  أن يقال عليه وسلم إال

] منتهني عن هذا الكفر إىل أن يبعث اهللا تعاىل هلم حممداً صلى اهللا عليه وسلم ويبني هلم اآليات ، فحينئٍذ يؤمن قوم 
.  

  .» الَِّذيَن كَفُروا « فاً على رفعاً عط» واملُْشرِكُونَ « : وقرأ األعمش وإبراهيم 
  .» والقراءة األوىل أبني ، ألن الرفع يصري فيه الصنفان ، كأهنم من غري أهل الكتاب « : قال القرطيبُّ 

  .» فما كان الذين من أهل الكتاب واملشركون منفكني « : ويف حرف أّيب 
أن أهل : وذكر املشركني باسم الفاعل؟ فاجلواُب  مل قال الذين كفروا ، بلفظ الفعل ،: فإن قيل : قال ابن اخلطيب 

الكتاب ما كانوا كافرين من أول األمر؛ ألهنم كانوا مصدقني بالتوراة واإلجنيل ، ومببعث حممد صلى اهللا عليه وسلم 
  .خبالف املشركني ، فإهنم ولدوا على عبادِة األوثان ، وذلك يدل على الثبات على الكفر 

  .} ُهُم البينة حىت تَأِْتَي{ : قوله 
  .سراجاً منرياً  -تعاىل  -البينة ، حممد صلى اهللا عليه وسلم ألنه يف نفسه بينة وُحجَّة ولذلك مسَّاه اهللا : قيل 

هو : للتعريف أي » الَبيِّنةُ « ، وألن الالم يف » البَيِّنةُ « ، وهو رفع على البدل من } َرُسولٌ مَِّن اهللا { : قوله تعاىل 
كره يف التوراة واإلجنيل على لسان موسى وعيسى ، وقد يكون التعريف للتفخيم؛ إذ هو البينة اليت ال الذي سبق ذ

هو : يف حق الرسول ، أي  -ها هنا  -تعاىل -مزيد عليها والبينة كل البينة ، وكذا التنكري ، وقد مجعهما اهللا 
{ : حني أثىن على نفسه ، فقال سبحانه وتعاىل قوله تعاىل : رسول ، وأي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونظريه 

  .فنكر بعد التعريف ]  ١٦: الربوج [ } فَعَّالٌ لَِّما ُيرِيُد { : مث قال تعاىل ]  ١٥: الربوج [ } ذُو العرش اجمليد 
رسل من مالئكة تأتيهم : أي } حىت َتأِْتَيُهمُ البينة { : املراد من البينة مطلق الرسل ، فقوله تعاىل : وقال أبو مسلم 

 ٥٢: املدثر [ } َبلْ ُيرِيُد كُلُّ امرىء مِّْنُهمْ أَن يؤتى ُصُحفاً مَُّنشََّرةً { : اهللا تعاىل ، تتلو عليهم صحفاً مطهرة ، نظريه 
. [  

: طه [ } األوىل أَوَلَْم َتأِْتهِْم َبيَِّنةُ َما ِفي الصحف { : هي القرآن ، كقوله تعاىل » الَبيِّنةُ « : وقال قتادة وابن زيد 
١٣٣ . [  



، إما بدل اشتمال ، وإما بدل كل من كل على سبيل » البينة « على رفعه بدالً من : ، العامة » رسُولٌ « : قوله 
  .بينة رسول : املبالغة ، جعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم نفس البينة ، أو على حذف مضاف ، أي 

: هي رسول ، أو هو رسول من اهللا ألن البينة قد تذكَّر ، فيقال : ، أي  رفع على خرب ابتداء مضمر: وقال الفرَّاء 
  .َبيَّنيت فالن 

  .» البينة « على احلال من » رسوالً « : وقرأ عبد اهللا وأّيب 
  .» بالنصب على القطع « : وقال القرطيب 

، وجوز أبو البقاء ثالثاً ، » ول رس« أو مبحذوف على أنه صفة ل » رسول « جيوز تعلُّقه بنفس » من اِهللا « : قوله 
  .يتلو صحفاً مطهرة منزلة من اهللا تعاىل : ، والتقدير » صحفاً « وهو أن يكون حاالً من 

  .يعين كانت صفة يف األصل للنَّكرة ، فلما تقدمت عليها نصبت حاالً 
« قبله ، إذا جعله صفة ل  وأن يكون حاالً من الضمري يف اجلار» رسول « جيوز أن يكون صفة ل » يتلو « : قوله 

  .مجع صحيفة ، وهي ظرف املكتوب » ُصُحفاً « و . تال يتلو تالوة : يقرأ ، يقال : أي : » يتلو « و . » رسول 
  .من الباطل : من الزور ، والشك ، والنفاق ، والضاللة ، وقال قتادة : ، قال ابن عبَّاسٍ » ُمطهَّرة « 

يقرأ ما تتضمن الصحف من املكتوب بدليل أنه كان يتلو : أي [ عىن واحد من الكذب والشبهات ، وامل: وقيل 
{ : على ظهر قلب ال عن كتاب ، وألنه كان أميا ال يقرأ ، وال يكتب ، ومطهرة من نعت الصحف كقوله تعاىل 

يف الظاهر ، وهو نعت ملا يف نعت للصحف : فاملطهرة ]  ١٤،  ١٣: عبس [ } ِفي ُصُحٍف مُّكَرََّمٍة مَّْرفُوَعٍة مُّطَهََّرٍة 
  .الصحف من القرآن 

  .» الواقعة « ال يسمُّها إال املطهرون كما تقدم يف سورة : مطهرة أي : وقيل 
يف أم الكتاب الذي منه نسخ ما أنزل على األنبياء صلوات اهللا  -تعاىل  -الصحف املطهرة هي اليت عند اهللا : وقيل 

  ] . ٢٢-٢١: الربوج [ } لْ ُهَو قُْرآنٌ مَّجِيٌد ِفي لَْوحٍ مَّْحفُوٍظ َب{ : عليهم من الكتب لقوله تعاىل 
وأن يكون » ُمطهَّرة « ، أو حاالً من ضمري » ُصُحفاً « جيوز أن تكون مجلة صفة ل . } ِفيَها كُُتٌب { : قوله 

اآليات املكتوبة يف : تب فاعل به ، وهو األحسن ، واملراد بالك» كتب « الوصف أو احلال اجلار واجملرور فقط ، و 
  .قام يقوم إذا استوى وصح : املستقيمة احملكمةُ ، من قول العرب : الصحف ، والقيمةُ 

، ومنه ]  ٢١: اجملادلة [ } َألغِْلَبنَّ أََناْ ورسلي { : الكتب مبعىن احلكم؛ لقوله تعاىل : » النَّظم « وقال صاحب 
  .، مث قضى بالرَّْجم ، وليس ذكر الرجم مسطُوراً يف الكتاب » بِ اِهللا ألقضنيَّ بَينكَُما بِكتا« : حديث العسيف 

  .هي القرآن ، مسي كتباً ، ألنه يشتمل على أنواع من البيان : الكتب القيمة : وقيل 

وا إِلَّا ِلَيْعُبدُوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن ُحَنفَاءَ َوَما أُِمُر) ٤(َوَما َتفَرَّقَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتابَ إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاَءتُْهُم الَْبيَِّنةُ 
  ) ٥(َوُيِقيُموا الصَّلَاةَ َوُيْؤتُوا الزَّكَاةَ وَذَِلَك ِديُن الْقَيَِّمِة 

،  من اليهود والنصارى ، خصَّ أهل الكتاب بالتفريق دون غريهم: أي . } َوَما َتفَرََّق الذين أُوُتواْ الكتاب { : قوله 
وإن كانوا جمموعني مع الكافرين؛ ألهنم مظنون هبم علم ، فإذا تفرقوا كان غريهم ممن ال كتاب هلم أدخل يف هذا 

  .الوصف 
أتتهم البينة الواضحة ، واملعين به حممد صلى اهللا عليه وسلم ، أي : أي . } إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجآءَْتُهُم البينة { : قوله 



 أيديهم من الكتاب بنعته وصفته ، وذلك أهنم كانوا جمتمعني على نبوته ، فلما بعث جحدوا القرآن موافقاً ملا يف
َوَما تفرقوا إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجآءَُهُم { : نبوته وتفرقوا ، فمنهم من كفر ، بغياً وحسداً ، ومنهم من آمن ، كقوله تعاىل 

  .البينة البيان الذي يف كتبهم أنه نيب مرسل : وقيل ]  ١٤: الشورى [ } العلم بَْغياً بَْيَنُهمْ 
: حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب واملشركني ، وقوله تعاىل » قَيِّمة « : من أول السورة ، إىل قوله : قال العلماء 

  .حكمه فيمن مل يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام احلُججِ } َوَما َتفَرََّق { 
{ يوحدوه ، والالم يف : أي } إِالَّ ِلَيعُْبُدواْ اهللا { ء الكفار يف التوراة واإلجنيل يعين هؤال. } َوَمآ أمروا { : قوله 

ُيرِيُدونَ { أن يبني ، و : ، أي ]  ٢٦: النساء [ } ُيرِيُد اهللا ِلُيَبيَِّن لَكُمْ { : كقوله تعاىل » أنْ « مبعىن } ِلَيْعُبدُواْ 
  ] . ٨: الصف [ } ِلُيطِْفئُواْ ُنوَر اهللا 

  .على كسر الالم ، اسم فاعل ، وانتصب به الدين : العامة . } ُمْخِلِصَني لَهُ الدين { : وله ق
  .بفتحها ، على أهنم خيلصون هم أنفسهم يف شأهنم : واحلسن 
« ، وإما على املصدر من معىن » يف الدين « : إما إسقاط اخلافض ، أي : على أحد وجهني » الدِّيَن « وانتصب 
فالتجوز إما يف الفعل ، وإما يف املصدر ، وانتصاب . [ ليدينوا الدين ، أو ليعبدوا العبادة : وكأنه قيل  ،» ليعبدوا 

  ] .» يعبدون « خملصني على احلال من فاعل 
  .من الضمري املستكن فيها : حال ثانية ، أو حال من احلال قبلها ، أي » حنفاء « : قوله 

وما أمروا إال أن يعبدوا ، أي بأن : أمروا مبا أمروا به إال لكذا ، وقرأ عبد اهللا  وما: أي } َوَمآ أمروا { : قوله [ 
  ] ] . ٧١: آية : [ يف سورة األنعام } َوأُمِْرَنا لُِنْسِلَم لَِربِّ العاملني { : يعبدوا ، وتقدمي حترير مثله عند قوله تعاىل 

  فصل يف معىن اآلية
ليوحدوه ، والالم : ، أي } إِالَّ ِلَيعُْبُدواْ اهللا { ء الكفار يف التوراة واإلجنيل املعىن ، وما أمر هؤال: قال املفسرون 

قُلْ إين أُِمْرُت أَنْ أَْعُبدَ { : ، ومنه قوله تعاىل ]  ٢٦: النساء [ } ُيرِيُد اهللا ِلُيَبيَِّن لَكُمْ { : كقوله تعاىل » أنْ « مبعىن 
العبادة ، ويف هذا دليل على وجوب النية يف العبادات ، فإن : أي ]  ١١ :الزمر [ } اهللا ُمْخِلصاً لَّهُ الدين 

مائلني عن األديان : ، أي } ُحَنفَآَء { : اإلخالص عمل القلب ، وهو أن يراد به وجه اهللا ال غريه ، وقوله تعاىل 
  .على دين إبراهيم عليه السَّالم : حنفاء : كلها إىل دين اإلسالم ، وكان ابن عباس يقول 

  .من اختنت وحّج ، قاله سعيد بن جبري : احلنيف : وقيل 

  .مال إليه : وأصله أنه حتنف إىل اإلسالم ، أي : وقال أهل اللغة 
{ : يعطوها عند حملها ، وقوله : ، أي } َويُْؤُتواْ الزكاة { ، أي يصلُّوها يف أوقاهتا } َوُيِقيُمواْ الصالة { : قوله 

ذلك : الدين املستقيم ، وقال الزجاج أي : ذلك الدين الذي أمروا به دين القيمة ، أي : ي أ} َوذَِلَك ِديُن القيمة 
إشارة إىل الدين ، أي ذلك الدين » ذلك « : نعت ملوصوف حمذوف ، وقيل » القَيَِّمِة « دين امللة املستقيمة ، و 

  .الذي أمروا به أي الدين املستقيم أي ذلك دين األمة القيمة 
} ِفيَها كُُتٌب قَيَِّمةٌ { : الكتب القيمة ، ألهنا قد تقدمت يف الذكر ، قال تعاىل : بن األشعث الطالقاين  وقال حممد

  .، وهو حسن ]  ١٦: املزمل [ } فعصى ِفْرَعْونُ الرسول { : العهدية ، كقوله تعاىل » أل « فلما أعادها مع 
: [ لتأنيث حينئٍذ ، إما على تأويل الدين بامللة ، كقوله ، وا» وذلك الدين القيمة « : وقرأ احلسن ، وعبد اهللا 

  ]البسيط 
  َساِئلْ بَنِي أسٍد َما َهذهِ الصَّوُت... ... .. . ...  -٥٢٦٤



» عالمة « ك : الصيحة ، وإما على أهنا تاء املبالغة : القيمة مجع القيم ، والقيم والقيمة واحد بتأويل : وقال اخلليل 
.  

هو من باب إضافة الشيء : وهو نعته ، الختالف اللفظني ، وعنه أيضاً » القيمة « ف الدين إىل أضا: وقال الفراء 
  .إىل نفسه ، ودخلت اهلاء للمدح 

إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ) ٦(لْبَرِيَِّة إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ وَالُْمْشرِِكَني ِفي َنارِ َجَهنَّمَ َخاِلِديَن ِفيَها أُولَِئَك ُهْم َشرُّ ا
َجَزاؤُُهْم ِعْنَد َربِّهِْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها ) ٧(َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت أُولَِئَك ُهْم خَْيُر الَْبرِيَِّة 

  ) ٨(َي َربَُّه أََبًدا َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرضُوا َعْنُه ذَِلَك ِلَمْن َخِش

هذا } ِفي نَارِ { : كما مرَّ يف أول السورة ، وقوله تعاىل } إِنَّ الذين كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الكتاب واملشركني { : قوله 
  .حال من الضمري املستكن يف اخلرب } َخاِلِديَن { هو اخلرب ، و 

  .} أولئك ُهْم َشرُّ الربية { : قوله 
  .بياء مشددة : باهلمز يف احلرفني ، والباقون » الربيئة « : وقرأ نافع وابن ذكوان 

} مِّن قَْبلِ أَن نَّْبَرأََهآ { : هو األصل من برأ اهللا اخللق ، ابتدأه واخترعه ، قال تعاىل : واختلف يف ذلك اهلمز ، فقيل 
  .عرب ، فهي فعيلة مبعىن مفعولة ، وإمنا خففت والتزم ختفيفها عند عامة ال]  ٢٢: احلديد [ 

  .النيب ، واجلاثية ، والذرية : وقد تقدم أن العرب التزمت غالباً ختفيف ألفاظ منها 
  .» وتشديد الياء عوض من اهلمزة « : قال القرطيب 

وهو التراب ، فهي أصل بنفسها ، والقراءتان خمتلفتا األصل » الربى « دون مهز مشتقة من » الربيَّة « : وقيل 
» وهذا االشتقاق جيعل اهلمز خطأ ، وهو اشتقاق غري ُمْرض « : أن عطية ضعف هذا ، فقال إال . مّتفقتا املعىن 

  .انتهى 
  .وهو التراب ، فمن أين جتيء اهلمزة يف القراءة األخرى » الربى « إهنا مشتقة من : يعين أنه إذا قيل 

، أي « برأ » ل مستقل ، فتلك من هذا غري الزم ، ألهنما قراءتان مشتقتان ، لكل منهما أص« : قال شهاب الدين 
ألهنم خلقوا منه ، واملعين بالقراءتني شيء واحد وهو مجيع اخللق ، وال يلتفت إىل من « الربى » خلق ، وهذه من : 

  .» ضعف اهلمز من النحاة لثبوته متواتراً 
  .» كة حتت هذه اللفظة ال تدخل املالئ: الربية من الربى ، وهو التراب ، قال : ومن قال « : قال القشرييُّ 

من بريت القلم ، أي قدرته ، فتدخل فيه املالئكة ، ولكنه قول ضعيف؛ ألنه جيب فيه ختطئةُ من مهز : الربية : وقيل 
.  

  .حيتمل أن يكون على التعميم : شر اخلليقة ، فقيل : ، أي } ُهْم َشرُّ الربية { : وقوله 
َوأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َعلَى { : يف عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم كقوله تعاىل  أي هم شرُّ الربية الذين كانوا: وقال قوم 

على عاملي زمانكم ، وال يبعد أن يكون يف كفار األمم قبل هذا من هو شّر منهم : ، أي ]  ٤٧: البقرة [ } العاملني 
التعميم ، أو خري برية عصرهم ، وقد  إما على} خَْيُر الربية { : فرعون ، وعاقر ناقة صاحل ، وكذا قوله : ، مثل 

  .استدل بقراءة اهلمزة من فضل بين آدم على املالئكة 
  .من بعض املالئكة الذين عنده  -عزَّ وجلَّ  -املؤمن أكرم على اهللا :  -رضي اهللا عنه  -وقال أبو هريرة 

  .» شّر « مقابالً ل } َخْيرُ الربية { : وقرأ العامة 



جَِياد ، وِطيَاب ، يف مجع جيد وطيب؛ قاله : حنو » خري « وهو مجع » خِياُر الربيَِّة « : احد وقرأ عامر بن عبد الو
كالغذاء والدَّواء ، فإذا بقي : وقدم الوعيد على الوعد ، ألنه كالداء ، والوعد : قال ابن اخلطيب . الزخمشريُّ 

  .يف شدة رجع إىل اهللا تعاىل ، فإذا نال الدنيا أعرض البدن استعمل الغذاء ، فينتفع به البدن ، ألن اإلنسان إذا وقع 

  .} َجنَّاُت َعْدنٍ { ثواهبم عند خالقهم ومالكهم : أي . } َجَزآُؤُهْم عِنَد رَبِّهِمْ { : قوله 
ال شيء يل على فالن انتفى الدين ، وله أن يدعي الوديعة ، وإن : من قال : قال بعض الفقهاء : قال ابن اخلطيب 

ال شيء يل قبلُه انصرف إليهماً معاً ، فقوله : شيء يل عنده انصرف إىل الوديعة دون الدين ، وإلن قال  ال: قال 
يفيد أهنا أعيان مودعة عنده ، والعني أشرف من الدين ، والضمان إمنا يرغب فيه خوف } ِعنَد َربِّهِْم { : تعاىل 

  .ه وتقدم الكالم على نظري. اهلالك ، وهو حمال يف حقه تعاىل 
عدن باملكان يعدن عدناً : اإلقامة ، يقال : البساتني ، والعدن : ، اجلنات } َتْجرِى ِمْن َتْحِتَها األهنار { : قوله 

  .بطنان اجلنة ووسطها : » عدن « : مركزه ومستقره ، وقيل : ومعدن الشيء . أقام : وعدوناً ، أي 
ادخلوها خالدين ، أو أعطوها ، وال جيوز أن يكون حاالً : تقديره  ، حال عامله حمذوف ،} َخاِلِديَن ِفيَهآ { : قوله 

« أجازه من : لئال يلزم الفصلُ بني املصدر ومعموله بأجنيب ، على أنَّ بعضهم » جَزاؤُهم « من الضمري اجملرور يف 
  .واعتذر هنا بأن املصدر غري مقدر حبرف مصدري » هم 

، وأن يكون ظرفاً له ، و » جَزاؤُهْم « فيجوز أن يكون حاالً من » د ربِّهِْم عِن« وهو بعيد ، وأما : قال أبو البقاء 
  .أي ال يظعنون وال ميوتون . » خالِدْيَن « ظرف مكان منُصوب ب » أَبداً « 

« إضمار ، جيوز أن يكون دعاء مستأنفاً ، وأن يكون خرباً ثانياً ، وأن يكون حاالً ثانياً ب} رِِّضَى اهللا َعنُْهْم { : قوله 
  .عند من يلزم ذلك » قَد 

  .رضوا بثواب اهللا تعاىل : أي » رضي اُهللا عنُهْم وَرُضوا عنه « : قال ابن عباس 
  .ذلك املذكور من استقرار اجلنة مع اخللود : أي } ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي َربَّهُ { : قوله 
  .خاف ربه ، فتناهى عن املعاصي : أي 

إن اهللا َتعالَى أَمرنِي أنْ أقَْرأ : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أليبِّ بن كعب  « -رضي اهللا عنه  -روى أنس 
خرجه » فبكى « َنعم » :  -عليه الصَّالة والسالم  -ومسَّاين لك؟ قال : ، قال } لَْم َيكُنِ الذين كَفَرُواْ { : علْيَك 

  .البخاري ومسلم 
  .» لى املتعلم من الفقه قراءة العامل ع« : قال القرطيبُّ 
إمنا قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم على أيبٍّ ، ليعلم الناس التواضع لئال يأنف أحد من التعليم والقراءة : قال بعضهم 

  .على من دونه من املنزلة 
خذ إن أبياً كان أسرع آخذاً أللفاظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويعلم غريه ، فأراد بقراءته عليه أن يأ: وقيل 

ألفاظه ويقرأ كما مسع منه صلى اهللا عليه وسلم ، وفيه فضيلة عظيمة ألّيب رضي اهللا عنه وعن بقية الصحابة أمجعني 
  .واهللا أعلم . إذ أمر صلى اهللا عليه وسلم أن يقرأ عليه 

) ٤(َيْومَِئٍذ ُتَحدِّثُ أَْخَبارََها ) ٣(لْإِْنَسانُ َما لََها َوقَالَ ا) ٢(وَأَْخَرَجِت الْأَْرُض أَثْقَالََها ) ١(إِذَا ُزلْزِلَِت الْأَْرُض زِلَْزالََها 
  ) ٥(بِأَنَّ رَبََّك أَْوَحى لََها 



، وهو النَّاصب هلا عند اجلمهور » ُتحدِّثُ « شرط ، وجوابه » إذّا « . } إِذَا ُزلْزِلَِت األرض زِلْزَالََها { : قوله تعاىل 
.  

  .يها مصدراً وجوَّز أبو البقاء أن يكون العامل ف
من « وغريه جيعل العامل فيها ما بعدها ، وإن كان معموالً هلا باإلضافة تقديراً ، واختاره مكي ، وجعل ذلك نظري 

  .لكان أوضح » أي « ، يعين أهنما يعمالن فيما بعدمها اجلزم ، وما بعدمها يعمل فيهما النصب ، ولو مثل ب » وما 
  .شرون حي: العامل فيها مقدر ، أي : وقيل 
  .اذكر ، وحينئذ خيرج عن الظرفية والشرط : وقيل 

  فصل يف املناسبة بني أول هذه السورة وآخر السورة املتقدمة
فكأن املكلف } َجَزآُؤُهْم ِعندَ َربِّهِْم { : وجه املناسبة بني أول هذه السُّورة وآخر السورة املتقدمة ، أنه تعاىل ملا قال 

  .ومىت يكون ذلك؟ : قال 
فالعاملون كلهم يكونون يف اخلوف ، وأنت يف ذلك الوقت تنال جزاءك ، } إِذَا ُزلْزِلَِت األرض { : يل له فق

  ] . ٨٩: النمل [ } وَُهْم مِّن فََزعٍ َيْومَِئٍذ آِمُنونَ { : وتكون آمناً ، لقوله تعاىل 
أجازيه ، حىت : زيد يف وعيد الكافر ، فقال ملا ذكر يف السُّورة املتقدمة وعيد الكافر ووعد املؤمن أراد أن ي: وقيل 

 ١٠٦: آل عمران [ } َيْوَم َتبَْيضُّ ُوُجوٌه وََتْسَودُّ ُوجُوٌه { ما لألرض تزلزلت ، نظريه : يقول الكافر السابق ذكره 
فإن قيل ، فذكر سبحانه الطائفتني ، وذكر ما لكل طائفٍة ، مث مجع بينهما يف آخر السورة بذكر الذرة من اخلري ، ] 
{ : أهنم كانوا يسألونه عن الساعة ، فقال تعاىل : للوقت ، فكيف وجه البداية هبا يف السورة؟ اجلواب » إذَا « : 

ال سبيل إىل تعيينها حبسب وقتها ، ولكن أعينه حبسب عالماته ، أو : فإنه تعاىل يقول } إِذَا ُزلْزِلَِت األرض زِلْزَالََها 
: ملكلف أن األرض تتحدث وتشهد يوم القيامة مع أهنا يف هذه الساعة مجاد ، فكأنه ملا قيل أنه تعاىل أراد أن خيرب ا

  .} إِذَا ُزلْزِلَِت األرض { : مىت يكون ذلك؟ قال تعاىل 
  فصل يف معىن الزلزلة

قوله النفخة األوىل تزلزهلا ، وهو قول جماهد ، ل: أنه كان يقول  -رضي اهللا عنهما  -روى عكرمة عن ابن عباس 
، مث تزلزل ثانية ، فتخرج موتاها ، وهي ]  ٧،  ٦: النازعات [ } َيْوَم تَْرُجُف الراجفة تَْتَبُعَها الرادفة { : تعاىل 

عطييت لك ، وحسن : ألعطينََّك عطيتك ، أي : األثقال ، وذكر املصدر للتأكيد ، مث أضيف إىل األرض ، كقولك 
  .ذلك ملوافقة رءوس اآلي بعدها 

  .در مضاف لفاعله ، واملعىن زلزاهلا الذي تستحق ويقتضيه عظمها وهو مص
  .» أكرم التقي إكرامه ، وأهن الفاسق إهانته : وحنوه قولك « : قال الزخمشري 

  .بفتحها : بكسر الزاي ، واجلحدري وعيسى » زِلْزاهلَا « : قرأ اجلمهور 
  .مها مصدران مبعىن : قيل 

: يعين غالباً ، وإال فقد ورد » فعالل « وليس يف األبنية . اسم ، قاله الزخمشري  املكسور مصدر ، واملفتوح: وقيل 
  .ناقة جزعال 
  .» مصدر ، كالوسواس ، والقلقال واجلْرَجار  -بالفتح  -والزَّلزال « : قال القرطيبُّ 

  .} َوأَْخَرَجتِ األرض أَثْقَالََها { : قوله 
  .يف بطن األرض ، فهو ثقل هلا ، وإذا كان فوقها ، فهو ثقل عليها إذا كان امليت : قال أبو عبيدة واألخفش 



  .موتاها ، خترجهم يف النفخة الثانية » أثْقَاهلَا « : وقال ابن عباس وجماهد 
تقيء األرض أفالذ كبدها « : كنوزها ، ومنه احلديث : » أثْقاهلَا « : الثقالن ، وقيل : ومنه قيل للجن واإلنس 

  .» ن الذهب والفضة أمثال اإلسطوان م
  .، أي ابن آدم ، الكافر } َوقَالَ اإلنسان { : قوله 

  .هو األسود بن عبد األسد : وقال ابن عباس 
ابتداء } َما لََها { : أراد كلَّ إنسان يشاهد ذلك عند قيام الساعة يف النفخة األوىل من مؤمن وكافر ، وقوله : وقيل 

]  ٤٩: املدثر [ } فََما لَُهْم َعنِ التذكرة ُمعْرِِضَني { : ال يف حنو قوله تعاىل إن احل: وخرب ، وهذا يرد قول من قال 
ما هلا : ما هلا زلزلت ، وقيل : أي } َما لََها { : الزمة لئال يصري الكالم غري مفيد ، فإنه ال حال هنا ، ومعىن 

اهللا املوتى بعد وقوع النفخة األوىل  وجيوز أن ُيحيي! ألي شيء زلزلت؟: وهي كلمة تعجب ، أي ! أخرجت أثقاهلا
[ ما هلا ، : ، مث تتحرك األرض ، فتخرج املوتى ، وقد رأوا الزلزلة ، وانشقاق األرض عن املوتى فيقولون من اهلول 

  ] .كأهنم خياطبون أنفسهم تعجباً 
منصوبة مبا » إذَا « إن جعلت »  ُتحدِّثُ« : » َيوَمئٍذ « يوم إذا زلزلت ، والعامل يف : ، أي } َيْومَِئٍذ { : قوله 

العامل فيها ، ] بدالً منها فالعامل فيه » يومئذ « كان » حتّدث « أو مبحذوف ، وإن جعلت العامل فيها [ بعدها ، 
  .أو شيء آخر ، ألنه على تكرير العاملِ ، وهو خالف مشهور 

  فصل يف معىن اآلية
  .ل عليها من خري ، أو شر يومئذ خترب األرض مبا عم: ، أي » حتدث أخبارها « معىن 

  .هو من قول اهللا تعاىل : مث قيل 
  .متعجباً » ُتحدِّثُ أْخبارَها « ، » َما لََها « يقول اإلنسان : من قول اإلنسان ، أي : وقيل 

 َيوَْمِئٍذ{ قال قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية «  -رضي اهللا عنه  -روى الترمذي عن أيب هريرة 
فإنَّ أخبارها أن تْشَهَد على كُلِّ عبدٍ : اهللا ورسوله أعلم ، قال : أتْدُرونَ ما أْخباُرَها؟ قالوا : قال } ُتَحدِّثُ أَْخبَاَرَها 

  .« » فَهذِه أْخبارَُها » : عملَ َيْوَم كَذَا ، كَذَا وكَذَا ، قال : أو أمٍة مبا عمل على ظهرَها تقُول 
  :فيه ثالثة أقاويل } ُتَحدِّثُ أَْخبَاَرَها { : عاىل قوله ت: قال املاورديُّ 

ورواه مرفوعاً ، وهو  -رضي اهللا عنه  -أن حتدث أخبارها بأعمال العباد على ظهرها ، قاله أبو هريرة : أحدها 
  .قول من زعم أهنا زلزلة القيامة 

ثقاهلا ، وهو قول من زعم أهنا زلزلة أشراط مبا أخرجت من أ} ُتَحدِّثُ أَْخبَاَرَها { : قال حيىي بن سالم : الثاين 
  .الساعة 
ما هلا؟ فتحرب أن أمر الدنيا قد انقضى ، : أهنا حتدث بقيام الساعة ، إذا قال اإلنسان : قال ابن مسعود : الثالث 

  .وأمر اآلخرِة قد أتى ، فيكونُ ذلك منها جواباً هلم عند سؤاهلم ، ووعيداً للكافر ، وإنذاراً للمؤمن 

  : حديثها بأخبارها ثالثةُ أقاويل ويف
  .أن اهللا تعاىل يقلبها حيواناً ناطقاً ، فتتكلم بذلك : أحدها 
  .أن اهللا حيدث فيها الكالم : الثاين 

  .أنه يكون منها بيان يقوم مقام الكالم : الثالث 
  .تبني أخبارها بالرَّجَّة ، والزلزلة ، وإخراج املوتى : قال الطربيُّ 



  .حتدث األرض مبا أوحى إليها وجيوز أن يتعلق بنفس أخبارها : ، أي » ُتحدِّثُ « متعلق ب } أَنَّ َربَّكَ بِ{ : قوله 
  .وما يف حيزها بدل من أخبارها » أنَّ « الباء زائدة و : وقيل 
  .بسبب إحياء اهللا إليها : الباء سببية ، أي : وقيل 

  .؟ «حدِّثُ ُت» أين مفعوالً : فإن قلت « : وقال الزخمشريُّ 
حتدث اخللق أخبارها ، إال أن املقصود ذكر حتديثها األخبار ال ذكر : أخبارها ، أي : حذف أوهلما ، والثاين : قلت 

  .اخللق تعظيماً لليوم 
  .؟ «بأنَّ ربَّك » مب تعلقت الباء ، يف قوله : فإن قلت 

وأمره إياها بالتحديث ، وجيوز أن يكون املعىن حتدث أخبارها بسبب إحياء ربك هلا ، : ومعناه « حتدث » ب : قلُت 
يومئٍذ حتدثُ بتحديث أن ربَّك أوحى هلا أخبارها على أن حتديثها بأن ربِّك أوحى هلا حتديث بأخبارها ، كما تقول : 
  .» نصحتين كُلَّ نصيحة بأن نصحتين يف الدين : 

  .وهو كالم فيه عفش ، ينزه القرآن عنه : قال أبو حيان 
وأي عفش فيه ، فصحته وفصاحته ، ولكنه ملا طال تقديره من جهة إفادة هذا املعىن احلسن : ب الدين قال شها

  .جعله عفشاً وحاشاه 
يومئذ حتدث بأخبارها بأن : كأنه قيل « أخبارها » بدالً من « بأنَّ ربَّك » وجيوز أن يكون « : مث قال الزخمشري 

  .» ، وحدثته بكذا حدثته كذا : ربَّك أوحى هلا ، ألنك تقول 
وإذا كان الفعل تارة يتعدى حبرف جر ، وتارة يتعدى بنفسه ، وحرف اجلر ليس بزائد ، فال جيوز « : قال أبو حيَّان 

« العظيم » وجر « الذنب » بنصب « استغفرُت الذنب العظيم » : يف تابعه إالَّ املوافقة يف اإلعراب ، فال جيوز 
« الكرام » وخفض « الرجال » بنصب « اخترُت زيداً الرجال الكرام » ، وال « من الذنب » : جلواز أنك تقول 
« اخترُت » وكذلك يف « العظيم » ونصب « الذنب » جبر « استغفرُت من الذنب العظيم » : وكذلك ال جيوز 

ما رأيت من : فلو كان حرف اجلر زائداً جاز اإلتباع على موضع االسم ، بشروطه احملررة يف علم النحو ، تقول 
على « عاقل » وجر « رجل » زائدة ، ومن رجل عاقل على اللفظ ، وال جيوز نصب « من » رجل عاقالً ، ألن 

  .انتهى . » وإن ورد شيء من ذلك ، فبابه الشعر « من » مراعاة جواز دخول 
ها ، فإن الزخمشري يقول وال أدري كيف يلزم الزخمشري ما ألزمه به من مجيع املسائلِ اليت ذكر: قال شهاب الدين 

إن هذا بدل مما قبله ، مث ذكر مسوغ دخول الباِء يف البدل ، وهو أن املبدل منه جيوز دخول الباء عليه ، فلو حل : 
البدل حمل املبدل منه ومعه الباء لكان جائزاً ، ألن العامل يتعدى به ، وذكر مسوغاً خللو املبدل منه من الباء ، فقال 

« بنصب » استغفرتُ الذنب العظيم « : ، وأما كونه ميتنع أن يقول » حدثته كذا وحدثته بكذا : ألنك تقول « : 
إىل آخره ، فليس يف كالم الزخمشري شيء منه ألبتة ، ونظري ما قاله الزخمشري يف باب » العظيمِ « وجّر » الذنب 

، وهذا » الذنب « بدل من » ن شتمي م« استغفرت اهللا ذنباً من شتمي زيداً ، فقولك : ان تقول » استغفر « 
  .جائزٌ ال حمالة 

  :يف هذه الالم أوجه . } أوحى لََها { قوله 
أوحى هلا حتدث أخبارها بوحي : ملراعاة الفواصل ، واملعىن » إىل « ، وإمنا أوثرت على » إىل « أهنا مبعىن : أحدها 

  ]الرجز : [ ، قال العجَّاُج يصُف األرض »  إىل« اهللا تعاىل هلا أي إليها ، والعرب تضع الم الصفة موضع 
  وشدََّها بالرَّاسياِت الثُّبَِّت... أْوَحى هلَا القَرار فاْستقرَِّت  -٥٢٦٥



  .قاله أبو عبيدة 
  .أخرى ، ومنه البيت » إىل « يتعدى بالالم تارة ، وب » أوَحى « على أصلها ، : الثاين 

أوحى إىل املالئكة ألجل األرض : وحى إليه حمذوف ، وهو املالئكة ، تقديره الالم على باهبا من العلة ، وامل: الثالث 
  .ألجل ما يفعلون فيها : ، أي 

  .حتدث أخبارها مما كان عليها من الطَّاعات واملعاصي ، وما كان على ظهرها من خري وشر : قال الثوريُّ 

َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة شَرا َيَرهُ ) ٧(فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ َخيًْرا َيَرُه ) ٦(ُهْم َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس أَْشتَاًتا ِلُيرَْوا أَْعَمالَ
)٨ (  

مقدراً » اذكر « ، وإما منصوب ب » َيْصدُر « قبله ، وإما منصوب ب » َيومئٍذ « إما بدل من } َيْومَِئٍذ { : قوله 
متفرقني يف األمن واخلوف والبياض : أي » شت « حال من الناس ، وهو مجع : } أَْشتَاتاً { : وقوله تعاىل . 

والسواد ، والصدر ضد الورود عن موضع احلساب ، فريق إىل جهة اليمني إىل اجلنة ، وفريق إىل جهة الشَّمال إىل 
  ] . ٤٣: الروم [ } ُعونَ َيْوَمِئذٍ َيصَّدَّ{ ]  ١٤: الروم [ } َيْوَمِئٍذ َيَتفَرَّقُونَ { : النار ، لقوله تعاىل 

متفرقني على قدر أعماهلم ، أهل اإلميان على حدة ، وأهل كل » أشَْتاتاً « :  -رضي اهللا عنه  -وعن ابن عباس 
  .دين على حدة 

هذا الصدر إمنا هو عند النشور ، يصدرون أشتاتاً ، من القبور إىل موقف احلساب لريوا أعماهلم يف كتبهم ، : وقيل 
يبعثون : ، أي } أَشَْتاتاً { : ا جزاء أعماهلم ، فإهنم وردوا القبور فدفنوا فيها مث صدروا عنها ، وقوله تعاىل أو لريو

، وعلى القول األول فيه تقدمي وتأخري » يصدُر « متعلق ب } لُِّيرَْواْ { : من أقطار األرض ، فعلى هذا قوله تعاىل 
متفرقني } َيْوَمِئذٍ َيْصُدُر الناس أَْشتَاتاً { : ريوا أعماهلم ، واعترض قوله حتدث أخبارها بأن ربَّك أوحى هلا ، ل: أي 

ببنائه للمفعول ، وهو من رؤية البصر ، : ، وقرأ العامة » أوحى « عن موقف احلساب ، وعلى هذا تتعلق ب 
  .لرييهم اهللا أعماهلم : فتعدى باهلمزة إىل ثان ، وهو أعماهلم ، والتقدير 

  .بفتحها : وقتادة ، ومحاد بن سلمة ، ونصر بن عاصم ، وطلحة ، ويروى عن نافع : واألعرج وقرأ احلسن 
  .وهي قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبنياً للفاعل : قال الزخمشري 

  .}  فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخيْراً َيَرُه َوَمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة شَّراً يََرُه{ : قوله 
من يعمل من الكفار مثقال ذرة خرياً يره يف الدنيا ، وال يثاب عليه يف اآلخرة ، :  -رضي اهللا عنه  -قال ابن عباس 

ومن يعمل مثقال ذرة من شر عوقب عليه يف اآلخرة مع عقاب الشرك ، ومن يعمل مثقال ذرة من شر من املؤمنني 
مات ، ويتجاوز عنه ، وإن عمل مثقال ذرة من خري يقبل منه ، يره يف الدنيا ، وال يعاقب عليه يف اآلخرة إذا 

  .ويضاعف له يف اآلخرة 
، وهذا مثل ضربه اهللا تعاىل أنه ال يغفل من عمل ابن آدم صغرية ، وال » أن الذرة ال زنةَ هلَا « : ويف بعض احلديث 

  .وقد تقدم أن الذر ال وزن له ]  ٤٠: النساء [ } ٍة إِنَّ اهللا الَ َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرَّ{ : كبرية ، وهو مثل قوله تعاىل 
أن يضرب الرَّجل بيده على األرض ، فما علق هبا من التراب فهو الذَّر ، وكذا : أن الذَّرَّ : وذكر بعض أهل اللغِة 

  .إذا وضعت يدك على األرض ، ورفعتها ، فكل واحد مما لزق به من التراب ذرة : قال ابن عباس 
  .ر منلة صغرية ، وأصغر ما تكون إذا مضى عليها حول الذ: وقيل 
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لكتاب: كتاب  ا وم  عل لباب يف  ال   تفسري 
لنعماين: املؤلف  ا لدمشقي  لي ا احلنب عادل  علي بن  عمر بن  لدين  بو حفص سراج ا  أ

  ]الطويل : [ قال امرؤ القيس 
  ِمَن الذَّرَّ فْوَق اإلْتبِ مْنَها ألثَّرَا... ِمَن القَاصِراتِ الطَّرِف لْو َدبَّ ُمحوِلٌ  -٥٢٦٦

فمن يعمل مثقال ذرة من خري من كافر ، يرى ثوابه يف الدنيا ، يف نفسه وماله وأهله : قال حممد بن كعب القرظي 
ووطنه ، حىت خيرج من الدنيا وليس له عند اهللا خري ، ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن يرى عقوبته يف الدنيا 

رضي اهللا عنه  -دليله ما رواه أنس يف ماله ونفسه وأهله وولده ، حىت خيرج من الدنيا ، وليس له عند اهللا شر ، و
، وإنا ] يا رسول اهللا : وأبو بكر يأكل فأمسك ، وقال [ أن هذه اآلية نزلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم «  -

خر يا أبا بكر ، َما رأْيتَ يف الدُّنيا ِمَما تكَرُه فَُهَو َمثَاقيلُ ذر الشر ، ويد» : لنرى ما عملنا من خري وشر؟ قال النيب 
  .« » لكم مثاِقيلُ ذرِّ اخلَْيرِ ، حتَّى ُتعطوُه َيْوَم الِقَياَمِة 

[ } َوَمآ أَصَاَبكُْم مِّن مُِّصيَبٍة فَبَِما كََسَبْت أَْيِديكُْم َوَيْعفُواْ َعن كَِثريٍ { : إن مصداقه يف كتاب اهللا : قال أبو إدريس 
  ] . ٣٠: الشورى 

، كان أحدهم ]  ٨: اإلنسان [ } َوُيطِْعُمونَ الطعام على ُحبِِّه { ه ملا نزل نزلت يف رجلني ، وذلك أن: قال مقاتل 
يأتيه السائلُ ، فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة واجلوزة ، وكان اآلخر يتهاون بالذَّنب اليسري ، كالكذبة والغيبة 

لقليل من اخلري أن يعطوه ، فإنه يوشك أن إمنا أوعد اهللا النَّار على الكبائر ، فنزلت ترغبهم يف ا: والنظرة ، ويقول 
اتَّقُوا النَّاَر ولَوْ « : يكثر ، وحتذرهم اليسري من الذنب ، فإنه يوشك أن يكثر ، وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .» بِشقِّ َتمرٍة ، فََمْن لَْم َيجْد فَبِكَلَمٍة طيِّبٍة 
  »يره « فصل يف قراءة 

  .اب الشرط يف املوضعني ، جو} َيَرهُ { : قوله 
بضمها موصولة بواو وصالً ، وساكنة وقفاً ، : وصالً يف احلرفني ، وباقي السبعة » َيَرهُ « بسكون هاء : وقرأ هشام 

  .الكناية » ها « كسائر 
  .سكوهنا : ونقل أبو حيان عن هشام وأيب بكر 

  .كون الثانية انتهى بضمها مشبعتني ، وباقي السبعة بإشباع األوىل وس: وعن أيب عمرو 
كان احلكم اإلشباع ، » الَعادَِيات « وكان ذلك ألجل الوقف على آخر السورة غالباً ، أما لو وصلوا آخرها بأول 

  .وهذا مقتضى أصوهلم ، وهو املنقول 
  .مبنياً للفاعل فيهما » َيَرُه « : وقرأ العامة 

بن علي وابو حيوة وعاصم والكسائي يف رواية اجلحدريِّ  وقرأ ابن عبَّاسٍ واحلسن ابنا علي بن أيب طالب ، وزيد
  .يريه اُهللا إياه : بضم الياء ، أي : والسلمي وعيسى بن عمر 

: آل عمران [ } َيْوَم َتجُِد كُلُّ نَفْسٍ مَّا َعِملَْت ِمْن َخْيرٍ مُّْحضَراً { : واألوىل االختيار ، لقوله تعاىل : قال القرطيبُّ 
٣٠ . [  

موصولة » من « باأللف ، إما على تقدير اجلزم حبذف احلركة املقدرة ، وإما على توهم أن » يََراه « : ة وقرأ عكرم
  .يرى جزاءه؛ ألن ما عمله قد مضى وعدم : أي » يره « ومعىن . » يوسف « وتقدم هذا يف أواخر . 



  ]الطويل : [ رت؛ فقال قدمت وأخ: ، فقيل له » َخْيراً يرُه « : إن أعرابياً أخر : وحكى الزخمشري 
  ِكالَ َجانَِبْي َهْرَشى هلُنَّ طَريُق... ُخذَا َجْنَب َهْرَشى أو قَفَاَها فإنَُّه  -٥٢٦٧
  .انتهى 
خرياً ، « ويف نصب . فإنه خطأ ، فال يعتمد به قراءة  -ألبتة  -أن التقدمي والتأخري سواء ، وهذا ال جيوز : يريد 

  :، وجهان » وشراً 
  .ما متييز ألنه مقدار أهن: أظهرمها 
  .أهنما بدالن من مثقال : والثاين 

  فصل يف الكالم على هذه اآلية
وقد اتفق العلماء على عموم هذه اآلية ، . هذه أحكم آية يف القرآن وأصدق :  -رضي اهللا عنه  -قال ابن مسعود 

  .القائلون بالعموم ومن مل يقل به 
قد أنزل اهللا تعاىل على حممد صلى اهللا عليه وسلم آيتني ، أحصتا ما يف ل:  -رضي اهللا عنه  -قال كعُب األحبار 

وكان . [ } فََمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ َخيْراً َيَرُه َوَمن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة شَّراً َيَرهُ { : التوراة واإلجنيل والزبور والصحف 
  ] .الفاذّة  النيب صلى اهللا عليه وسلم يسمي هذه اآلية اجلامعة

خذ : وبني يديها عنب ، فقالت إلنسان  -رضي اهللا عنها  -أن مسكيناً استطعم عائشة : » املوطأ « روى مالك يف 
  .أتعجب ، كم ترى يف هذه احلبة من مثقال ذرة : حبة وأعطه إياها ، فجعل ينظر إليها ويتعجب ، فقالت عائشة 

} إِذَا ُزلْزِلَِت { َمْن قََرأ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :قال  -رضي اهللا عنه  -روى الترمذي عن أنس 
} قُلْ ُهَو اهللا أََحٌد اهللا الصمد لَْم َيِلْد َولَْم يُولَْد َولَْم َيكُْن لَُّه كُفُواً أََحدٌ { : عَدلْت لُه نِصَف القُرآِن ، وَمْن قََرأ 

  .» عدلْت لُه ثُلُثَ القُرآنِ 
أربَع مرَّاٍت ، } إِذَا ُزلْزِلَِت { َمْن قََرأ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -هللا عنه رضي ا -وعن علي 

  .واهللا أعلم » كَانَ كََمْن قََرأ القُرآنَ كُلَُّه 

  ) ٥(فََوَسطَْن بِِه َجْمًعا ) ٤(ًعا فَأَثَْرنَ بِِه َنقْ) ٣(فَالُْمغَِرياتِ صُْبًحا ) ٢(فَالُْمورَِياِت قَْدًحا ) ١(َوالَْعاِديَاِت ضَْبًحا 

، مجع عادية ، وهي اجلارية بسرعة من العدو ، وهو املشي بسرعٍة ، والياء منقلبة عن } والعاديات { : قوله تعاىل 
وقد تقدم . َعدا َيْعُدو َعدْواً ، فهو عاٍد ، وهي عادية : الغازيات ، من الغزو ، ويقال : واو لكسر ما قبلها ، حنو 

  .» املؤمنني « ا يف سورة هذ
  .يريد األفراس تعدو يف سبيل اهللا تعاىل : قال عامة املفسرين 

  :، فيه أوجه } ضَْبحاً { : قوله 
ضبح وضبع ، إذا : أنه مصدر مؤكد السم الفاعل ، فإن الضبح نوٌع من السري والعدو كالضبع ، يقال : أحدها 

ه ميده عند العدو ، وكأن احلاء بدل من العني ، وإىل هذا ذهب أبو عدا بشدة ، أخذاً من الضبع وهو الذراع ، ألن
  .عبيدة واملربُد 

  ]جمزوء الكامل : [ قال عنترةُ 
  َبُح يف ِحيَاضِ املَْوتِ ضَْبحَا... واخلَْيلُ َتْعلَمُ ِحَني َتْض  -٥٢٦٨
ن صدور اخليل عند صوت يسمع م: ضاحبات وذوي ضبح والضبح : أنه مصدر يف موضع احلال ، أي : الثاين 



  .العدو ، وليس بصهيل 
  .أحٍ أحٍ : أنه حكاه ، فقال  -رضي اهللا عنه  -وعن ابن عباس 

  .حتمحم : تضبح إذا عدت ، أي : وقال قتادة 
كانت تكمكم لئال تصهل ، فيعلم العدو هبم ، : وقيل . أصوات أنفاسها إذا عدون : والضبح : وقال الفراء 

  .ل بقوة فكانت تتنفس يف هذه احلا
أنه مل يضبح من احليوان غري اخليل والكلب والثعلب ، وهذا ينبغي أن :  -رضي اهللا عنهما  -ونقل عن ابن عباسٍ 

حتت سقاية زمزم  -رضي اهللا عنه  -ُسئلُت عنها ، ففسرهتا باخليل؛ وكان علي : يصحَّ عنه؛ ألنه روي عنه أنه قال 
تفيت الناس بغري علمٍ ، واهللا إهنا ألولُ غزوٍة يف : فت على رأسه ، قال ، فسأله ، فذكر ما قلت؛ فدعاين ، فلما وق

فرٌس للمقداِد ، وفرس للزبري ، فكيف تكون العاديات ضبحاً؟ إمنا : اإلسالمِ ، وهي بدر ، ومل يكن معنا إال فرسان 
  .إبل احلاج يعين » مىن « إىل » املزدلفة « ، ومن » املزدلفة « إىل » عرفة « العاديات اإلبل من 

وبه قال ابن مسعود ، وعبيد بن عمري ، وحممد بن كعب  -رضي اهللا عنه  -فرجعت إىل قول علي : قال ابن عباسٍ 
  .، والسديُّ رضي اهللا عنهم 

  ]الوافر : [ ومنه قول صفية بنت عبد املطلب 
  بأْيديَها إذا َسطَع الُغَباُر... فَالَ والَعاديَاِت غَداةَ َجْمعٍ  -٥٢٦٩

فإن صحت الروايةُ ، فقد استعري الضبُح لإلبل ، كما استعري املشافر واحلافر « :  أن الزخمشري ، قال بعد ذلك إال
  .» لإلنسان ، والشفتان للُمْهرِ 

أن الضبح ، يكون يف اإلبل ، واألسود من احليَّات ، والُبوم ، والصدى ، واألرنب ، والثعلب ، : ونقل غريه 
  .والفرس 

  ]الرجز : [ نيفة رضي اهللا عنه وأنشد أبو ح
  َتْضَبحُ يف الكفِّ ُضباحَ الثَّْعلبِ... حنَّانةٌ من نَشمٍ أو تَألَبِ  -٥٢٧٠

وهذا عندي من االستعارة ، ونقل أهل اللغة أن أصل الضبح يف الثعلب فاستعري للخيل ، وهو : قال شهاب الدين 
  .تغري لسواد قليل ، والضبح أيضاً الرماد ضبحته النار ، إذا غريت لونه ومل تبالغ وانضبح لونه 

» الَعادَياتِ « يضبح ضبحاً ، وهذا الفعل حال من : أن يكون منصوباً بفعل مقدر ، أي : الثالث من أوجه النصب 
.  

  .، وإن كان املراد به الصوت » العَاِدياَت « أنه منصوب ب : الرابع 
  .» ضبح يكون مع العدو والضاحبات ، ألن ال: كأنه قيل « : قال الزخمشري 
» وإذا كان الضَّبح مع العدو ، فال يكونُ معىن والعاديات معىن الضاحبات فال ينبغي أن يفسر به « : قال أبو حيَّان 

  .انتهى 
: وقوله . مل يقل الزخمشري إنه مبعناه ، إمنا جعله منصوباً ، ألنه الزم ال يفارقه ، فكأنه ملفوظ به : قال شهاب الدين 

  .قيل؛ تفسري التالزم ال أنه هو هو  كأنه
  فصل يف هذا القسم

، ]  ٢،  ١: يس [ } يس والقرآن احلكيم { : أقسم اهللا تعاىل مبحمد صلى اهللا عليه وسلم فقال : قال ابن العريب 
يله وصهيلها وغبارها ، ، وأقسم خب]  ٧٢: احلجر [ } لََعْمُرَك إِنَُّهمْ لَِفي َسكَْرِتهِمْ َيْعَمُهونَ { : وأقسم حبياته فقال 



  .} والعاديات َضْبحاً { : وقدح حوافرها النار من احلجر ، فقال 
  .هي اإلبل تعدو يف احلج : فقال علي » العَاِدياَت « متارى عليٌّ وابن عباس يف : وقال الشعيبُّ 

  .إال حبوافرها وهل تضبح اإلبل؟ فهل تثري » فأثَْرنَ بِِه َنقْعاً « : هي اخليلُ ، أال تراه يقولُ : وقال ابن عباس 
ليس كما قلت لقد رأيتنا يوم بدر وما معنا إال فرس أبلق للمقداد ، وفرس ملرثد بن أيب : فقال علي رضي اهللا عنه 

  .مرثد 
احلافر يرمي باحلجر من شدة العدو ، فيضرب به حجارة أخرى : أي } فاملوريات قَْدحاً { : وعلى هذا فالقول 

، وقوله » املزدلفة « الذين يركبون اإلبل ، وهم احلجيج إذا أوقدوا نرياهنم ب : أو يكون املعىن فتوري النار ، 
  .» مىن « سرعة السري ، وهم يدفعون صبيحة يوم النحر مسرعني إىل : ، واإلغارة } فاملغريات صُْبحاً { : تعاىل 

، الجتماع احلاجِّ هبا ، وعلى هذا التقدير ، فوجه القسم  ، ألهنا تسمى جبمع» مزدلفة « يعين } فََوَسطَْن بِِه َجْمعاً { 
  ] . ١٧: الغاشية [ } أَفَالَ َينظُُرونَ إِلَى اإلبل كَْيفَ ُخِلقَْت { : هبا ما تقدم ذكره من املنافع الكثرية يف قوله تعاىل 

مل حيج بعد الوجوب  هو الكفور ، والذي: الترغيب يف احلج ، فإن الكنود : الغرض بذكر إبل احلج : وأيضاً 
َوللَِّه َعلَى الناس ِحجُّ البيت َمنِ استطاع إِلَْيِه سَبِيالً َوَمن كَفََر فَإِنَّ اهللا غَنِيٌّ { : موصوف بذلك ، كما يف قوله تعاىل 

  ] . ٩٧: آل عمران [ } َعنِ العاملني 
إنَّ النيب : اء وأكثر احملققني ، قال هي اخليل ، وهو قول ابن عباس ، وجماهد ، وقتادة ، والضحاك وعط: ومن قال 

صلى اهللا عليه وسلم بعث سرية إىل أناس من بين كنانة ، فأبطأ عليه خربها ، وكان استعمل عليها املنذر بن عمرو 
إهنم قتلوا فنزلت هذه السورة إخباراً للنيب صلى اهللا عليه وسلم : األنصاري ، وكان أحد النقباء ، فقال املنافقون 

  .اخليل اليت يغزو عليها املؤمنون : ا ، وبشارة له بإغارهتا على القوم ، فاملراد بسالمته
  :ويف اخلرب 

، وعلى هذا القول ، فالسورة مدنية ، ألن اإلذن يف » َمْن ملْ َيعرْف ُحرَمةَ فرسِ الغَازي ، ففيِه ُشعبةٌ ِمَن النِّفاقِ « 
  .» املدينة « القتال إمنا كان ب 

  .هي اخليلُ حني توري النار حبوافرها وهي سنابكها : ، قال عكرمة وعطاء والضحاك } يات قَْدحاً فاملور{ : قوله 
  .قدح فأورى ، وقدح فأصلد : جيوز أن يكون مصدراً مؤكداً؛ ألن اإليراء من القدح ، يقال » قَْدحاً « و 

قدحت احلجر : توري النار ، ويقال ضاحبات حبوافرها ما : ، أي » قادحات « : وجيوز أن يكون حاالً ، فاملعىن 
  .صككته به : باحلجر ، أي 

النصب بإضمار : وكأنه جّوز يف نصبه ثالثة أوجه » ضبحاً « مبا انتصب به » قدحاً « انتصب : وقال الزخمشريُّ 
: افر فعله ، والنصب باسم الفاعل قبله ألنه مالزمه ، والنصب على احلال ، وتسمى تلك النار اليت خترج من احلو

  .نار احلباحب 
  ]الطويل : [ قال 

  وُتوِقُد بالصُّفَّاحِ نَاَر احلُباِحبِ... َتقُدُّ السَّلوِقيَّ املُضاَعَف َنْسجُه  -٥٢٧١
  فصل يف معىن املوريات

أورت حبوافرها غباراً ، وهذا خيالف سائر ما روي عنه يف قدحِ النارِ ، وإمنا  -رضي اهللا عنه  -روي عن ابن عباس 
قال هي } فاملوريات قَْدحاً { : يف قوله تعاىل  -رضي اهللا عنهما  -وروى ابن جنيح عن ابن عباس [ يف اإلبل  هذا

  ] .يف القتال وهو يف احلج ، قاله ابن مسعود هي اإلبل تطأ احلصى فيخرج منه النار 



تدحت بالزّند ، واقتدحت إذا أخرجت منها املاء الفاسد ، واق: االستخراج ، ومنه قدحت العني : وأصل القدح 
  .يغرف باليد : ورَكيٌّ قدوح . غرفته : املرق 

  .ما تقدح به النار : ما يبقى يف أسفل القدر ، فيغرف جبهد ، واملقدحة : والقديح 
  .احلجر الذي ُيورِي النار : والقداحة والقداح 

يرى  -بالكسر  -أخرى ، ورِي الزند  إذا خرجت ناره ، وفيه لغة: يري ورْياً  -بالفتح  -َوَرى الزند : يقال 
  .» الواقعة « فيهما ، وقد مضى يف سورة 

ويقال للحرب إذا . أن هتيج احلرب بني أصحاهبا ، وبني عدوهم : هذه اآليات يف اخليل ، ولكن إيراءها : وقيل 
  ] . ٦٤: املائدة [ } أَطْفَأََها اهللا  كُلََّمآ أَْوقَدُواْ نَاراً لِّلَْحْربِ{ : َحِميَ الوطيس ، ومنه قوله تعاىل : التحمت 

والعربُ : مكر الرجال يف احلرب ، وقاله جماهد وزيد ين أسلم } فاملوريات قَْدحاً { املراد ب : قال ابن عباس 
  .واهللا ألمكرن بك ، مث ألورين لك : يقولون إذا أراد الرجل أن ميكر بصاحبه 

  .ن نرياهنم بالليل ، حلاجتهم وطعامهم هم الذين يغزون فيورو: وعن ابن عباس أيضاً 
  .وعنه أيضاً أهنا نريان اجملاهدين إذا كثرت نارها إرهاباً ، ليظنها العدو كثرياً 

هي أفكار الرجال توري النار من عظيم ما تتكلم به ويظهر هبا من إقامة احلججِ ، وإقامِة الدَّالئلِ ، وإيضاح : وقيل 
  .احلق ، وإبطال الباطلِ 

احلقيقة ، وأن اخليل من شدة : فالن يُوري زناد الضاللة ، واألول : هذه األقوال جماز ، ومنه قوهلم : قرطيب قال ال
  .عدوها تقدح النَّار حبوافرها 

العرب تسمي تلك النَّار نار أيب ُحَباحب ، وكان أبو حباحب شيخاً من مضر يف اجلاهلية ، من أخبل : قال مقاتل 
نار اخلبز وال غريه حىت تنام العيون ، فيوقد نُوْيَرة تقد مرة ، وختمد أخرى ، فإن استيقظ هلا  الناس ، وكان ال ُيوقد

  .أحد أطفأها ، كراهية أن ينتفع هبا أحٌد ، فشبهت هذه النار بناره؛ ألنه ال ينتفع هبا 

  .وكذلك إذا وقع السيف على البيضة فاقتدحت ناراً فكذلك يسموهنا 
  ]ل الطوي: [ قال النابغة 
  بِهِنَّ فُلولٌ من ِقَراعِ الكَتائبِ... وال َعْيَب ِفيهِْم غَْيَر أنَّ ُسُيوفَُهْم  -٥٢٧٢

  وُتوِقُد بالصُّفَّاحِ َناَر احلَُباِحبِ... َتقُدُّ السَّلوِقيَّ املُضاعَف َنْسجُه 
إذا باغت عدواً : ارة وغارةً أغار يغري إغ: اليت تغري وقت الصبح ، يقال : ظرف؛ أي } فاملغريات صُْبحاً { : قوله 

  ]البسيط : [ هنباً وقتالً وأسراً؛ قال 
  َشنُّوا اإلغَاَرة فُْرسَاناً وُركَْبانَا... فَلْيَت ِلي بِهُم قَوماً إذَا َرِكبُوا  -٥٢٧٣

  .نزل الغور ، وهو املنهبط من األرض : وأغار وغار أيضاً 
  .» أل « ألن االسم يف تأويل الفعل لوقوعه صلى ل عطف الفعل على االسم ، . } فَأَثَْرنَ { : قوله 

والاليت : معطوف على الفعل الذي وضع اسم الفاعل موضعه ، يعين يف األصل؛ إذ األصل « : قال الزخمشريُّ 
  .» عدون فأورين فأغرن فأثرن 

  :يف اهلاء أوجه . } بِِه { : قوله 
  .وهذا حسن ، ألنه مذكور بالتصريح . باراً فأثرن يف وقت الصبح غ: أنه ضمري الصبح ، أي : أحدها 
أنه عائد على املكان ، وإن مل جير له ذكر؛ ألن اإلشارة ال بد هلا من مكان ، والسياق والعقل ال يدالن عليه : الثاين 



: ص [ } حىت َتوَاَرتْ باحلجاب { : ، وإذا علم باملعىن جاز أن يكون عما مل جيري له ذكر بالصريح كقوله تعاىل 
: ، وهذا على تلك اللغيَّة وإال فالفصيح أن تقول » الضمري ملكان الغارِة : وقيل « : ويف عبارة الزخمشري ] .  ٣٢

  .اإلغارة 
  .» والَعاِدَياتِ « أنه ضمري العدو الذي دل عليه : الثالث 

  .بتخفيف الثاء ، أثار كذا إذا نشره وفرقه من ارتفاع : وقرأ العامة 
  .بتشديدها : ابن أيب عبلة وقرأ أبو حيوة ، و

  :وخرجه الزخمشري على وجهني 
  .مبعىن فأظهرن به غباراً؛ ألن التأثري فيه معىن اإلظهار : األول 
  .، وقلب الواو مهزة انتهى » وثَْرنَ « إىل » ثورن « قلب : الثاين 
أثاره مث قلب : مزة يف قولك عداه بالتضعيف كما يعدى باهل -بالتشديد  -من ثور يثور » ثَّورنَ « األصل : يعين 

« : مث قلب الواو مهزة ، فصار » عفلن « الكلمة بأن جعل العني وهي الواو موضع الفاء وهي الثاء ، ووزهنا حينئذ 
« ، وهذا بعيد جداً ، وعلى تقدير التسليم ، فقلب الواو املفتوحة مهزة ال ينقاس ، إمنا جاءت منه ألفاظ ك » أثَْرنَ 

  .الغبار : النقع و» احد وأناة 
  ]البسيط : [ وأنشد 
  كَأنَّ آذَاهنَا أطْراُف أقْالمِ... َيخُْرْجَن ِمْن ُمْسَتطَارِ َدائَمةً  -٥٢٧٤

  ]الوافر : [ وقال ابن رواحة 
  ُتِثُري النَّقَْع ِمْن كَنفَْي كََداِء... َعِدمُت ُبَنيَِّتي إنْ لَْم َترْوَها  -٥٢٧٥

  ]الرمل : [ ع الصوت؛ قال لبيٌد النقع ، رف: وقال أبو عبيدة 
  ُيْحلُبوَها ذَاَت جَْرسٍ وَزَجلْ... فَمَتى َيْنقَْع صُراخٌ َصاِدٌق  -٥٢٧٦
» ينقع صراخ « : مجعوا هلا ، وقوله : مىت مسعوا صراخاً أجلبوا احلرب ، أي : أيضاً ، يقول » جيلبوها « : يروى 

  .يعين رفع الصوت 

  .» لَْم يكُْن َنقٌع وال لَقلَقةٌ « : الصياح ، من قوله عليه الصالة والسالم : بالنَّقع وجيوز أن يراد : قال الزخمشري 
  ]الرمل : [ وقول لبيد 
  .فهيجن يف املغار عليهم صياحاً وجلبة : أي ... فَمَتى َيْنقَْع صُراخٌ صاِدٌق  -٥٢٧٧

ويعود الضمري » يف « ا تكون الباء مبعىن فعلى هذ. وعلى هذا رأيت قول أكثر أهل العلم ، انتهى : وقال أبو عبيد 
  .على املكان الذي فيه اإلغارة ، كما تقدم 

قال . نقعت أنقع نقعاً : صنعة الطعام ، يعين يف املأمت يقال منه : الّنقع » نقٌْع وال لقْلقَةٌ « : قوله : وقال الكسائيُّ 
صنعة الطعام عند القدوم من سفر ، ال يف : من العلماء  ذهب بالنقع إىل النقيعة ، وإمنا النقيعة عند غريه: أبو عبيد 

  .املأمت 
  .يريد عمرو بالنقع وضع التراب على الرأس فذهب إىل أن النقع هو التراب : وقال بعضهم 
وال أحسب عمراً ذهب إىل هذا ، وال خافه منهن ، وكيف يبلغ خوفه ذا ، وهو يكره هلن القيام ، : قال القرطيب 

ذي ال أدري ما هو من احلديث وال أعرفه ، وليس النقع عندي يف هذا احلديث إال الصوت الشديد ، وهو ال: فقال 
  .فشدة الصوت ، ومل أمسع فيه اختالفاً : وأما اللَّقلقة 



  .» مىن « إىل » مزدلفة « النقع بني : قال حممد بن كعب القرظي [ 
  .ر من هذا املوضع إنه طريق الوادي ، ولعله يرجع إىل الغبار املثا: وقيل 
  .النقاع والنقع حمبس املاء ، وكذلك ما اجتمع يف البئر منه : النقع الغبار ، واجلمع » الصحاح « ويف 

  .أنه هنى أن مينع نقع البئر : ويف احلديث 
  ] .حبار وحبر وأحبر : نقاع وأنقع ، مثل : األرض احلرة الطني يستنقع فيها املاء ، واجلمع : والنقع 

  .العامة على ختفيف السني . } فََوَسطَْن {  :قوله 
  :أوجه » به « ويف اهلاء يف 

  .أهنا للصبح : أحدها 
والباء للتعدية ، وعلى األول هي . جعلن الغبار وسط اجلمع : وسطن النقع اجلمع ، أي : أهنا للنَّقع ، أي : والثاين 
  .ظرفية 
  .بالغبار ، مجعاً من مجوع األعداء : ع ، أي الباء للحالية ، أي فتوسطن ملتبساً بالنق: الثالث 
  .الباء مزيدة نقله أبو البقاء : وقيل 

  .مفعول به : على هذه األوجه » َجْمعاً « و 
» املزدلفة « أن اإلبل تتوسط مجعاً الذي هو : وهي تسمى مجعاً ، واملراد » املزدلفة » « مجع « أن املراد ب : الرابع 

  ]الوافر : [ منني فاملراد باجلمع مكان ، ال مجاعة الناس ، كقول صفية ، كما مرَّ عن أمري املؤ
  ]الكامل : [ وقول بشر بن أيب خازم ... فَال والَعاديَاِت غَداةَ َجْمعٍ  -٥٢٧٨
  َتْحتَ الَعجاَجةِ يف الُغبَارِ األقَْتمِ... فََوَسطَْن َجمعُهُم وأفْلَت َحاجٌب  -٥٢٧٩

إما للوقت أي يف وقت الصبح » به « على الظرف ، وعلى هذا فيكون الضمري يف  على هذا منصوب» َجْمعاً « و 
ملتبسات بالنقع ، إال أنه يشكل نصب الظرف املختص إذ كان حقه أن : ، وإما للنقع ، وتكون الباء للحال ، أي 

  .» يف « يتعدى إليه ب 

  .؛ إذ املعىن على أن اخليل توسطت مجع الناس وفيه بعد. حال ، وسبقه إليه مكي » مجعاً « إن : وقال أبو البقاء 
  .بتشديد السني ، ومها لغتان مبعىن واحد : وقرأ علي ، وزيد بن علي ، وقتادة ، وابن أيب ليلى 

]  ٢٥: البقرة [ } وَأُتُواْ بِِه ُمَتشَابِهاً { : التشديد للتعدية ، والباء مزيدة للتأكيد ، كقوله تعاىل : وقال الزخمشري 
  .انتهى « بالغة يف وسطن وهي م
» : تناقض قوله أوالً للتعدية ، ألن التشديد للمبالغة ال يكسب الفعل مفعوالً آخر ، تقول « وهي مبالغة » : وقوله 

وهذا على رأيه قد جعله متعدياً بنفسه ، بدليل جعله  -مثقالً  -« ذبَّحتها » : خمففاً ، مث تبالغ فتقول « ذحبت الغنم 
  .، فال تكون للمبالغة الباء مزيدة 

  فصل يف معىن اآلية
  .اجلمع الذين أغاروا عليهم : فوسطن بركباهنن العدو ، أي : املعىن 

  .، ومسيت مجعاً الجتماع الناس فيها « مزدلفة » يعين « فوَسطَْن بِِه َجْمعاً » : وقال ابن مسعود 
أكثر الناس يف وصف اخليل وهذا الذي  صرت وسطهم ، وقد: وسطت القوم أسطهم وسطاً وسطة ، أي : ويقال 

  .ذكره اهللا أحسن 
ظهرها حرز وبطنها كنز » : وقال أيضاً « اخلَْيلُ مْعقُوٌد ِفي َنوَاِصيَها اخلَْيُر » : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



 ».  
زل عليك ربُّك كالماً يف يا رسول اهللا ، هل أن: ويروى أن بنت امرئ القيس أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت 

: [ ؟ قالت . « وما قال جّدِك » :  -عليه الصالة والسالم  -صفِة اخلَْيل كالماً أفصح مما قاله جدِّي؟ فقال 
  ]الطويل 
  كُجلُْموِد َصْخرٍ َحطَُّه السَّْيلُ ِمْن َعل... ِمكَرٍّ ُمقْبلٍ ُمدبِرٍ معاً -٥٢٨٠

  .اآليات فأسلمت } ديات ضَْبحاً والعا{ :  -عليه الصالة والسالم -فقال 

  ) ٨(وَإِنَُّه ِلُحبِّ الَْخْيرِ لََشِديٌد ) ٧(وَإِنَُّه َعلَى ذَِلكَ لَشَهِيٌد ) ٦(إِنَّ الْإِْنَسانَ لَِربِِّه لَكَُنوٌد 

: الفواصل ، والكُنود  متعلق باخلرب ، وقدم» لَربِِّه « هذا هو املقسم عليه ، و . } إِنَّ اإلنسان لَِربِِّه لَكَُنوٌد { : قوله 
  .اجلحود 

  ]الطويل : [ الكفور لنعمه ، وأنشد : وقيل 
  كَُنوداً ِلنْعماِء الرَِّجالِ ُيبعَِّد... كَُنوٌد ِلنْعَماِء الرِّجَالِ وَمْن َيكُْن  -٥٢٨١

«  و» ربيعة « العاصي ، وبلسان : » حضرموت « و » كندة « هو بلسان  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 
  .البخيل : » كنانة « الكفور ، وبلسان : » مضر 

  ]اخلفيف : [ وأنشد أبو زيد 
  غَْيرَ أنِّي أْمِسي بِدْهرٍ كَُنوِد... إنْ َتفُْتنِي فلْم أِطْب َعْنَك نَفْساً  -٥٢٨٢

  .إمنا مسيت كندة ألهنا جحدت أباها : وقيل . لسان اجلاحد للحق : وقيل 
إذا قطع؛ : كند اخليل : طع ، كأنه يقطع ما ينبغي أن يواصله من الشكر ، ويقال من كند إذا ق: الكنود : وقيل 

  ]املتقارب : [ قال األعشى 
  وصُولِ ِحبَالٍ وكنَّادِهَا... ُيْعِطي َعطاًء بُِصلبِ الفُؤاِد  -٥٢٨٣

أة كنود أيضاً ، كفر النعمة وجحدها ، فهو كنود ، وامر: كند يكند كنوداً ، أي : فهذا يدل على القطع ، ويقال 
  ]الكامل : [ وكند مثله؛ قال األعشى 

  كُُنٌد لوِْصلِ الزَّائرِ املُْعتَاِد... أْحِدثْ هلَا ُتحِدثُ لوْصِلَك إنََّها  -٥٢٨٤
« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -كفور للمواصلة ، وروى أبو أمامة الباهلي : أي 

وقال . خرجه الترمذي احلكيم يف نوادر األصول » لَّذي َيأكلُ وحدُه ، ومينُع رفدُه ، وَيضرُب َعْبَدهُ ُهو ا: الكُنوُد 
َوأَمَّآ إِذَا َما { : الكنود اللوام لربه يعد احملن واملصيبات ، وينسى النعم والراحات ، وهو كقوله تعاىل : احلسن 

  ] . ١٦: الفجر [ } أَهَاَننِ  ابتاله فَقََدَر َعلَْيِه رِْزقَُه فََيقُولُ ريب
واعلم أن الكنود ال خيرج عن أن يكون كفراً أو فسقاً ، وكيفما كان فالن ميكن محله على كل الناس ، فال بد من 

صرفه إىل كافر معني ، وإن محلناه على الكل فاملعىن أن طبع اإلنسان حيمله على ذلك إال إذا عصمه اهللا بلطفه 
  .وتوفيقه 

وقال الضحاك . إنه لكفور ، ومنه األرض الكنود اليت ال تنبت شيئاً : اإلنسان هنا الكافر ، يقول : س قال ابن عبا
  .الذي ينفق نعم اهللاِ يف معاصي اهللا : الكُنود : وقال أبو بكر الواسطي . نزلت يف الوليد بن املغرية : 

هو : وقيل . جزوٌع ، وإذا مسَّه اخلُري منوع  هو الذي إذا مسه الشرُّ: اهللوع والكنود : وقال ذو النون املصري 



  .احلسود احلقود 
  .» هذه األقوال كلُّها ترجع إىل معىن الكفران واجلحود « : قال القرطيب 

أَفَالَ َيْعلَُم إِذَا { : نزلت يف قرط بن عبد اهللا بن عمرو بن نوفل القرشي ، لقوله  -رضي اهللا عنه  -وقال ابن عباس 
  .وال يليق إال بالكافر املنكر لذلك ]  ١٩: العاديات [ } ي القبور ُبْعِثَر َما ِف

على ذلك من ابن آدم لشهيد ، قاله ابن عباس  -تعاىل  -وإن اهللا : أي . } َوإِنَُّه على ذَِلَك لََشهِيٌد { : قوله 
  .وجماهد وأكثر املفسرين 

سان لشاهٌد على نفسه مبا يصنع كقوله تعاىل بعد وإن اإلن: أي » وإنَُّه « : وقال احلسن وقتادة وحممد بن كعب 
  .} َوإِنَّهُ ِلُحبِّ اخلري لََشِديٌد { : ذلك 

  .واألول أوىل؛ ألنه كالوعيد والزجر له عن املعاصي 
  :وفيه وجهان » شديد « الالم متعلقة ب . } وَإِنَُّه ِلُحبِّ اخلري { : قوله تعاىل 

مطيق : هو شديد هلذا األمر ، أي : املال ، يقال : نه لقوي مطيق حلب اخلري أي وإ: أهنا املعدية ، واملعىن : أحدمها 
  ]الطويل : [ شديد ومتشدِّد؛ قال طرفة : خبيل ، ويقال للبخيل : أي : لشديد : له ، ويقال 
  َعِقيلةَ َمالِ الفَاحشِ املَُتَشدِد... أَرى املَْوتَ َيْعَتاُم الكَِراَم وَيْصطَِفي  -٥٢٨٥

: البقرة [ } َوَيأُْمُركُم بالفحشآء { : البخيل أيضاً؛ قال تعاىل : اختاره ، والفاحش : أي : اعتامه واعتماه  :يقال 
  .البخل : أي ]  ٢٦٨

مسى اهللا املال خرياً ، وعسى أن يكون شراً وخرياً ، ولكن الناس يعدونه خرياً ، فسماه اهللا تعاىل خرياً : قال ابن زيد 
فانقلبوا بِنِْعَمٍة مَِّن اهللا { : ومسى اجلهاد سوءاً ، فقال ]  ١٨٠: البقرة [ } إِن َتَرَك خَْيراً {  :لذلك ، قال تعاىل 

  .على ما يسميه الناس ]  ١٧٤: آل عمران [ } َوفَْضلٍ لَّْم َيْمَسْسُهمْ سواء 
  .وإنه ألجل حبِّ املالِ لبخيل : للعلة ، أي » الالم « أن : الثاين 
  .» على « مبعىن » الالم « : وقيل 

وحذف من » لشديد « : وإنه لشديد احلب للخري ، فلما قدم احلب قال : أصل نظم اآلية أن يقال : وقال الفراُء 
]  ١٨: إبراهيم [ } ِفي َيْومٍ َعاِصٍف { : آخره ذكر احلب؛ ألنه قد جرى ذكره ، لرءوس اآلي ، كقوله تعاىل 

يف يوم : ذكُر الرِّيحِ قبل اليوم ، طرح من آخره ذكر الريح ، كأنه قال  للريح ال لأليام ، فلما جرى: والعصوف 
  .عاصف الريح 

  ) ١١(إِنَّ رَبَُّهْم بِهِْم َيوَْمِئٍذ لََخبٌِري ) ١٠(َوُحصِّلَ َما ِفي الصُُّدورِ ) ٩(أَفَلَا َيْعلَُم إِذَا ُبْعِثَر َما ِفي الْقُبُورِ 

  .} أَفَالَ َيْعلَمُ إِذَا ُبْعِثَر َما ِفي القبور { : د عليه قبائح أفعاله خّوفه ، فقال ملا ع. } أَفَالَ َيْعلَُم { : قوله 
  :أوجه » إذَا « العامل يف 

  .وتقدم حتريره يف السورة قبلها . نقله مكيٌّ عن املربِّد » ُبْعِثرَ « : أحدمها 
إذ ال يراد به العلم من اإلنسان ذلك الوقت؛ »  يعلُم« وال يعمل فيه » بعثر « : » إذا « العامل يف : قال القرطيبُّ 

« : » َيْومئذٍ « ال يعمل فيما قبلها ، والعامل يف » إن « ألن ما بعد » خبري « إمنا يراد يف الدنيا ، وال يعمل فيه 
  .تدأ على املب» إن « وإن فصل الالم بينهما؛ ألن موضع الالم االبتداء ، وإمنا دخلت يف اخلرب لدخول » َخبٌِري 



  .إذا بعثر جوزوا : ، أي » إن « ما دل عليه خرب : والثاين 
ألن اإلنسان ال يراد منه العلم « : ، وإليه ذهب احلويف وأبو البقاء ، ورّده مكي ، قال » َيْعلمُ « أنه : والثالث 

  .» واالعتبار ذلك الوقت ، وإمنا يعترب يف الدنيا ويعلم 
  .» أفال يعلم اآلن : ن املعىن وليس مبتضح ، أل« : قال أبو حيان 

» أفال يعلم ما مآله إذا ُبعثر : حمذوف ، وهو العامل يف الظرف؛ أي « يعلم » ومفعول « : وكان قال قبل ذلك 
  .انتهى 

مفعول » إذا « على سبيل أن » إذا « إهنا عاملة يف : فجعلها متعدية يف ظاهر قوله إىل واحد ، وعلى هذا فقد يقال 
قد تصرفت » إذا « أفال يعرف وقت بعثرة القبور ، يعين أن يقر بالبعث ووقته ، و : إذ التقدير  به ال ظرف؛

  .وخرجت عن الظرفية ، ولذلك شواهد تقدم ذكرها 
  .، كما تقدم » َيْعلَُم « أن العامل فيها حمذوف ، وهو مفعول : الرابع 

  .واملوصول قائم مقام الفاعل  مبنيا للمفعول ، -بالعني  -» ُبْعِثَر « : وقرأ العامة 
  .باحلاء : وابن مسعود 

  .باحلاء وحكاه املاوردي عن ابن مسعوٍد » حبثر « مسعت بعض أعراب بين أسد يقرأ : قال الفرَّاُء 
  .من البحث » حبث « : وقرأ األسود بن زيد وحممد بن معدان 

  .و امللك مبنياً للفاعل ، وهو اُهللا أ» َبْعثََر « : وقرأ نصر بن عاصم 
  فصل يف معىن اآلية

  .أثري وقلب وحبث ، فأخرج ما فيها : أي » إذَا ُبْعِثَر « ابن آدم : ، أي » أفَال َيعْلُم « املعىن 
  .بعثرت املتاع ، جعله أسفله أعاله : قال أبو عبيدة 

  .ذلك حني يبعثون : قال حممد بن كعب 
فلم » َما ِفي القُبورِ « : ملا قال  -تعاىل  -من يف القبور؟ مث إنه : مل يقل و» ُبعِثَر ما يف القُبُور « : مل قال : فإن قيل 

  .؟ } إِنَّ َربَُّهم بِهِمْ َيْوَمِئذٍ لََّخبٌِري { : قال 

أن ما يف األرض غري املكلفني أكثر ، فأخرج الكالم على األغلب ، أو أهنم حال ما يبعثرون : فاجلواب عن األول 
ء ، بل يصريون كذلك بعد البعث ، فلذلك كان الضمري األول غري العقالء ، والضمري الثاين ال يكونون أحياء عقال

  .ضمري العقالء 
مبنيا للفاعل وروي عن ابن عمر ، وعبيد بن عمري ، » حّصل « : ، قرأ العامة } َوُحصِّلَ َما ِفي الصدور { : قوله 

: للفاعل مبعىن مجيع ما يف الصحف حمصالً ، والتحصيل  خفيف الصاد مبنياً» حصل « وسعيد بن جبري ونصر أيضاً 
  .احلصيلة : اجتماعه ، واالسم : مجع الشيء ، واحلصول 

  ]الطويل : [ قال لبيد 
  إذا ُحصِّلْت ِعْنَد اإللِه احلَواِصلُ... وكُلُّ امرِئٍ َيوماً َسيْعلَُم سَْعيُه  -٥٢٨٩

ظهر واستبان وعليه القراءة األخرية  -خمففاً  -، وحصل الشيء حمصل : التمييز ، ومنه قيل للمنخل : والتحصيل 
.  

قال ابن . أبرز : ميز ما فيها من خري وشر ، وقال ابن عباس : أي » وُحصِّل ما يف الصُّدورِ « : وقال املفسرون 
ألنه لوال وخص أعمال القلوب بالذكر دون أعمال اجلوارح؛ ألن أعمال اجلوارح تابعة ألعمال القلوب؛ : اخلطيب 



  .البواعث واإلرادات ، ملا حصلت أعمال اجلوارح 
فهي » َيْعلَمُ « على كسر اهلمزة لوجود الالم يف خربها ، والظاهر أهنا معلقة ل : العامة . } إِنَّ َربَُّهم بِهِمْ { : قوله 

ويدل على أهنا . كما تقدم خربها ، ملا تقدم ، بل يقدر له عامل من معناه » إذا « يف حمل نصب ، ولكن ال يعمل يف 
، بالفتح وإسقاط الالم ، » أنَّ ربَّهم هبم يومئٍذ خبري « : وقراءة أيب السمال وغريه . معلقة للعلم ، وال مستأنفة 

  .فإهنا يف هذه القراءة سادة مسد مفعوهلا 
سقوط الالم ، وهذا استدرك على نفسه ، وتعمد » أن « أنه ملا فتح مهزة  -اخلبيث الروح  -وحيكى عن احلجاج 

إهنا قراءة ثابتة ، كما نقل عن أيب السمَّال فال يكفر ، ألنه لو قرأها كذلك ناقالً هلا مل : إن صح كفر ، وال يقال 
مينع منه ، ولكنه أسقط الالم عمداً إصالحاً للسانه ، واجتمعت األمة على أن من زاد حرفاً ، أو نقص حرفاً يف 

  .القرآن عمداً فهو كافر 
وقرأ أبو السمال واحلجاج ، وال حيفظ عن احلجاج : وإمنا قلت ذلك ألين رأيت أبا حيَّان قال : ال شهاب الدين ق

  .إال هذا األثر السوء ، والناس ينقلونه عنه كذلك ، وهو أقل من أن ينقل عنه 
عامل : أي » َخبٌِري « ومعىن  متعلقان باخلرب ، والالم غري مانعة من ذلك ، وقدما ألجل الفاصلة ،» رهبم ، ويومئذ « 

  .أنه جيازيهم يف ذلك اليوم : ال خيفى عليه منهم خافية ، وهو عامل هبم يف ذلك اليوم ، ويف غريه ، ولكن املعىن 
والعاديات { َمْن قََرأ ُسورةَ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثعليب عن أّيب 

  .، واهللا أعلم وهو حزيب » األْجرِ َعْشرَ حَسناٍت بعدِد َمْن َباتَ باملُزدلفِة ، وَشهِدَ َجْمعاً  أعطَي ِمَن} 

وََتكُونُ الْجَِبالُ ) ٤(َيْوَم َيكُونُ النَّاُس كَالْفََراشِ الَْمْبثُوِث ) ٣(َوَما أَْدرَاَك َما الْقَارَِعةُ ) ٢(َما الْقَارَِعةُ ) ١(الْقَارَِعةُ 
  ) ٥(نِ الَْمْنفُوشِ كَالِْعْه

{ : ، وكقوله تعاىل ]  ٢،  ١: احلاقة [ } احلاقة َما احلآقة { : كقوله تعاىل } القارعة َما القارعة { : قوله تعاىل 
» القَارَِعةُ « ، وقد تقدم ما نقله مكي من أنه جيوز رفع ]  ٢٧: الواقعة [ } َوأَْصحَاُب اليمني َمآ أَْصَحاُب اليمني 

  .» يوم « ناصب ل  بفعل مضمر
  .ستأتيكم القارعة : وقيل 
  .مبتدأ وما بعده اخلرب : القارعة : وقيل 
  .معىن الكالم على التحذير : وقيل 

  ]اخلفيف : [ والعرب حتذر ، وتغري بالرفع كالنصب ، وأنشد : قال الزجاُج 
  السِّالُح السِّالُح: لَ أُخو النَّجدِة ... جلَِديُرونَ بالَوفَاِء إذَا قَا  -٥٢٨٧

« : ، فيمن رفعه ، ويدل على ذلك قراءة عيسى ]  ١٣: الشمس [ } َناقَةَ اهللا { : وقد تقدم ذلك يف قوله تعاىل 
تأكيد لألوىل » القَارَِعة « زائدة ، و » َما « احذروا القارعة و : بالنصب ، بإضمار فعل ، أي » القَارَِعة ما القارعة 

  .تأكيداً لفظيا 
  .القيامة ، ألهنا تقرع اخلالئق بأهواهلا ، وأفزاعها : واملراد بالقارعة . الضرب بشدٍة واعتماد : والقرُع 

َوالَ { : قرعتهم القارعة ، وفقرهتم الفاقرة ، إذا وقع هبم أمر فظيع ، قال تعاىل : تقول العرب : وأهل اللغة يقولون 
  .، وهي الشديدة من شدائد الدَّهرِ ]  ٣١: الرعد [ } ارَِعةٌ َيزَالُ الذين كَفَرُواْ ُتِصيبُُهم بَِما َصَنُعواْ قَ

[ } احلاقة َما احلآقة { : استفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأهنا ، كقوله تعاىل } َما القارعة { : قوله تعاىل 



يحة اليت ميوت منها الص: املراد بالقارعة : ، واختلفوا يف سبب تسمية القيامة بالقارعة ، فقيل ]  ٢،  ١: احلاقة 
  .اخلالئُق؛ ألهنا تقرع أمساعهم 

وقيل [ إنَّ األجرام العلوية والسفلية يصطكّان ، فيموت العامل بسبب تلك القرعة ، فلذلك مسيت بالقارعة ، : وقيل 
 تقرع الناس باألهوال كانشقاق السموات ، وأقطارها وتكوير الشمس ، وانتثار الكواكب ، ودك اجلبال ونسفها: 

ال علم : ، أي } َوَمآ أَْدَراَك َما القارعة { : ، وقوله تعاىل ] ألهنا تقرع أعداء اهللا بالعذاب : وقيل . ، وطي األرض 
  .لك بكنهها؛ ألهنا يف الشدة حبيث ال يبلغها وهم أحد ، وعلى هذا يكون آخر السورة مطابقاً ألوهلا 

، ومل } فَأُمُُّه َهاوَِيةٌ َوَمآ أَْدرَاَك َما ِهَيْه { : ، مث قال يف آخر السورة } ارعة َوَمآ أَْدَراَك َما الق{ : هاهنا قال : فإن قيل 
  وما أدراك ما هاوية؟: يقل 

  .الفرق أن كوهنا قارعة أمر حمسوس ، وكوهنا هاوية ليس كذلك ، فظهر الفرق : فاجلواب 
  :أوجه » َيْوَم « يف ناصب . } َيْوَم َيكُونُ { : قوله 

  .تأيت القارعة يوم : تقديره : تقرعهم يوم يكون وقيل : مضمر يدلّ عليه القارعة ، أي  :أحدها 
  .أنه اذكر مقدراً ، فهو مفعول به ال ظرف : الثاين 

  .قاله ابن عطية ، وأبو البقاء ، ومكيٌّ » القَارَِعةُ « أنه : الثالث 
» أل « وز ، للفصل بني العاملني وهو يف صلة فإن كان عىن ابن عطيَّة اللفظ األول ، فال جي: قال أبو حيان 

واملعمول بأجنيب ، وهو اخلرب ، وإن جعل القارعة علماً للقيامة ، فال يعمل أيضاً ، وإن عىن الثاين والثالث ، فال 
  .يلتئم معىن الظرفية معه 

وعلى هذا يكون ما . اله مكي ق. تأيت القارعة يوم يكون : أنه فعل مقدر رافع للقارعة األوىل ، كأنه قيل : الرابع 
  .بينهما اعتراضاً ، وهو بعيد جداً منافر لنظم الكالمِ 

  .وقتها يوم : بالرفع ، خرباً ملبتدأ حمذوف ، أي » َيْوُم « : وقرأ زيد بن علي 
رون يؤخذون وحيش: جيوز أن يكون خرباً للناقصة ، وأن يكون حاالً من فاعل التامة ، أي . » كالفَراشِ « : قوله 

  .شبه الفراش ، وهو طائر معروف 
  .فراشة : الطَّري الذي يتساقط يف النار والسراج ، الواحدة : الفراش : وقال قتادة 
أطيش من : هو اهلمج من البعوض واجلراد وغريمها ، وبه يضرب املثل يف الطّيش واهلوج ، يقال : وقال الفراُء 

  ]البسيط : [ فراشة؛ وأنشد 
  َيطلُْب َنداُه فَكَلٌْب دُوَنُه كُلُُب... ِحللْمِ ِفرَعْونُ الَعذاُب وإنْ فَراَشةُ ا -٥٢٨٨

  ]الطويل : [ وقال آخر 
  َعلْيهِْم وكَاُنوا كالفَراشِ ِمَن اجلَْهلِ... وقَْد كَانَ أقَْواٌم َرَدْدَت قُلوبَُهْم  -٥٢٨٩

  ]الرجز : [ وقال آخر 
  من طَائرِة الفَراشِ أطَْيُش... طُويٌِّش من َنفرٍ أطْيَاشِ  -٥٢٩٠

 -رضي اهللا عنه  -عن جابر » مسلم « املاُء القليلُ يف اإلناء وفراشة القُفل لشبهها بالفراشة ، وروى : والفراشة 
َمثِلي وَمثلكُْم كَمَثلِ رُجلٍ أْوقدَ َناراً فجَعلَ اجلنَاِدُب والفراشُ َيقْعَن « : قال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 
  .» ا وهو يذُبُُّهنَّ َعْنَها ، وأَنا آِخذٌ ُحبَجزِكُْم َعن النَّارِ ، وأنُْتْم َتفْلُتونَ ِمْن َيِدي ِفيَه

منها الطيشُ الذي يلحقهم ، وانتشارهم يف األرض ، وركوب بعضهم : يف تشبيه الناس بالفراش مبالغات شتَّى 



والقصد إىل الداعي من كل جهة ، والتطاير إىل النار؛  بعضاً ، والكثرة ، والضعف ، والذلة واجمليء من غري ذهاب ،
  ]الكامل : [ قال جريٌر 
  ِمثْلُ الفَرَاشِ غشْيَن َنارَ املُْصطَِلي... إنَّ الفَرزَْدَق ما َعلْمَت وقْوَمُه  -٥٢٩١

  ] . ٧: القمر [ } كَأَنَُّهْم جََراٌد مُّنَتِشرٌ { : املتفرق ، وقال تعاىل يف موضع آخر : واملبثوث 
املتفرق : فأول حاهلم كالفراش ال وجه له يتحري يف كل وجه ، مث يكون كاجلراد ، ألن هلا وجهاً تقصده واملبثوث 

  ] . ٧: احلاقة [ } أَْعَجاُز َنْخلٍ َخاوَِيٍة { : املنتشر ، وإمنا ذكر على اللفظ كقوله تعاىل 
يركب بعضها بعضاً ، كذلك الناس ، جيول بعضهم يف كغوغاء اجلراد ، » كالفَرَاشِ املبثُوِث « : قال ابن عباس 
  .بعض إذا بعثوا 

  .فإن قيل كيف يشبُه الشيء الواحد بالصغري والكبري معاً ، ألنه شبههم باجلراد املنتشر والفراش املبثوث؟ 
والتتابع ، أما التشبيه بالفرش ، فبذهاب كل واحد إىل جهة اآلخر ، وأما التشبيه باجلراد ، فبالكثرة : فاجلواب 

  .ويكون كباراً ، مث يكون صغاراً 
تصري هباء وتزول ، كقوله : الصوف الذي ينفش باليد ، أي : أي . } َوَتكُونُ اجلبال كالعهن املنفوش { : قوله 
  ] . ٦: الواقعة [ } َهَبآًء مُّنَبثّاً { : تعاىل 

  .وقد تقدم . الصوف املصبوغ : العهُن : قال أهل اللغة 

َوَما أَْدَراَك َما ِهَيهْ ) ٩(فَأُمُُّه َهاوَِيةٌ ) ٨(َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه ) ٧(فَُهَو ِفي ِعيَشةٍ رَاِضَيٍة ) ٦(َمْن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأَمَّا 
  ) ١١(َنارٌ َحاِمَيةٌ ) ١٠(

  :يف املوازين قوالن .  }فَأَمَّا َمن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَُهَو ِفي ِعيَشٍة رَّاِضَيةٍ { : قوله 
له : أنه مجع موزون ، وهو العمل الذي له وزن وخطر عند اهللا تعاىل ، وهذا قول الفراء ، ونظريه قولك : أحدمها 

  .حذاؤها : داري مبيزان ووزن دارك ، أي : عندي درهم مبيزان درمهك ، ووزن درمهك ، ويقولون 
  .وكتفان يوزن فيه األعمال  مجع ميزان هلا لسان: قال ابن عباس : والثاين 

، وأنه له كفة ولسان يوزن فيها » األنبياء « و » الكهف « و » األعراف « وقد تقدم القول يف امليزان يف سورة [ 
  .الصحف املكتوب فيها احلسنات ، والسيئات 

  .جلمع إنه ميزان واحد بيد جربيل عليه السالم يزن به أعمال بين آدم ، فعرب عنه بلفظ ا: مث قيل 
  ] .موازين لكل حادثة ميزان : وقيل 
  .احلجج والدالئل ، قاله عبد العزيز بن حيىي : املوازين : وقيل 

  ]الكامل : [ واستشهد بقول الشاعر 
  عِْنِدي لكُلّ ُمخَاِصم ِميزانُه... قَْد كُْنُت قَْبلَ ِلقَاِئكُْم ذَا ِمرٍَّة  -٥٢٩٢
  .عيش مرضي ، يرضاه صاحبه : ، أي } ِعيَشٍة رَّاِضَيةٍ { ومعىن 
فاعله للرضا ، وهو اللني واالنقياد ألهلها ، فالفعل للعيشة؛ ألهنا أعطت الرضا من : ، أي } ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة { : وقيل 

  .نفسها ، وهو اللني واالنقياد 
دار مائة عام ، فإذا دنا فالعيشة كلمة جتمع النعم اليت يف اجلنة ، فهي فاعلة للرضا كالفرس املرفوعة ، وارتفاعها مق

منها ويل اهللا اتضعت حىت يستوي عليها ، مث ترتفع ، وكذلك فروع الشجرة تتدىل الرتفاعها للويل ، فإذا تناول من 



وحيثما مشى من مكان إىل مكان جرى معه هنر ]  ٢٣: احلاقة [ } قُطُوفَُها دَانَِيةٌ { : مثرها ترتفع ، كقوله تعاىل 
  .حيث شاء 

إمنا رجحت : رجحت سيئاته على حسناته ، قال مقاتل وابن حيان : ، أي } َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َموَازِيُنهُ  {: قوله 
  .احلسناُت؛ ألن احلق ثقيلٌ ، والباطل خفيٌف 

هوت أمه ألنه إذا هلك سقطت أمه : هالكة ، وهذا مثل يقولونه ملن هلك ، تقول : ، أي } فَأُمُُّه َهاوَِيةٌ { : قوله 
  ]الطويل : [ ثاكلة ، قال : كالً وحزناً ، وعليه قوله فهي هاوية ، أي ث

  ومَاذَا ُيؤدِّي اللَّيلُ حُني َيثُوُب... َهَوْت أمُُّه ما َيْبَعثُ الصُّْبَح غَاِدياً  -٥٢٩٣
  .من خفت موازينه فقد هلك : فكأنه قال تعاىل 

  .فمأواهم النار : هوي أهل النار فيها واملعىن اهلاوية من أمساء النار ، كأهنا النار العميقة ي: وقيل 
  .أم ، على سبيل التشبيه باألم ، كما يأوي إىل أمه ، قاله ابن زيد : وقيل للمأوى 

  ]الكامل : [ ومنه قول أمية بن أيب الصلت 
  ِفيَها َمقابِرَُنا وِفيَها ُنولَُد... فاألْرُض َمْعِقلَُنا وكَاَنْت أمََّنا  -٥٢٩٤

  .هلاوية اسم الباب األسفل من النار ويروى أن ا
  .ألنه يهوي فيها على أم رأسه : وقال عكرمة 

املهوى واملهواة ما بني اجلبلني ، وحنو ذلك ، وهتاوى القوم يف املهواة إذا سقط : وذكر األخفش والكليب وقتادة 
  .بعضهم يف أثر بعض 

بن دريد ، أهنا لغة النحويني ال جييزون ذلك إال إذا بكسر اهلمزة ، نقل ابن خالوية عن ا» فإّمه « : وقرأ طلحة 
  .تقدمها كسرة أو ياء 

  .» النساء « وقد تقدم حتقيق ذلك يف سورة 
  .فدخلت اهلاء للسكت » َما ِهَي « : ، األصل } َوَمآ أَْدَراَك َما ِهَيْه { : قوله تعاىل 

بغري هاء يف الوصل ووقفوا هبا ، وقد تقدم يف سورة » َما ِهَي « : وقرأ محزة ، والكسائي ، ويعقوب ، وابن حميصن 
، وهو من التعليق ، وهي ضمري » أْدَراَك « مبتدأ وخرب ، سادَّان مسد املفعولني ل » َما ِهَي « و . » احلَاقَّة « 

  .ة من اهلاوية امساً لدركه من دركات النَّار ، وإال عادت إىل الداهية املفهوم -كما قيل  -اهلاويِة ، إن كانت اهلاوية 
  .هي نار شديدة احلر : خرب مبتدأ مضمر ، أي » ناٌر « . } َنارٌ َحاِمَيةٌ { : قوله 

َنارُكُْم َهِذهِ الَّيت ُيوِقُد ابنُ « » : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  -رضي اهللا عنه  -روى مسلم عن أيب هريرة 
»  -عليه الصالة والسالم  -إهنا لكافية يا رسول اهللا ، قال : ، قالوا  «آَدَم جزٌء من سبعَني ُجْزءاً من حرِّ َجهَنَّم 

  .« » فإنَّها فُضِّلت َعلْيَها بِِتْسَعٍة وستِّني ُجزءاً كُلَُّها ِمثلُ حرَِّها 
} ة القارع{ َمْن قََرأَ ُسوَرةَ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثعليب عن أّيب 

  .واهللا أعلم » ثقل اُهللا َموَازِيَنُه َيْوَم القَِياَمِة 

كَلَّا لَْو َتْعلَُمونَ ِعلَْم ) ٤(ثُمَّ كَلَّا َسْوَف َتْعلَُمونَ ) ٣(كَلَّا َسْوَف َتْعلَُمونَ ) ٢(حَتَّى ُزْرُتُم الَْمقَابَِر ) ١(أَلَْهاكُُم التَّكَاثُُر 
  ) ٨(ثُمَّ لَُتسْأَلُنَّ َيْوَمِئٍذ َعنِ النَِّعيمِ ) ٧(ثُمَّ لََتَرُونََّها َعْيَن الَْيِقنيِ ) ٦( لََتَرُونَّ الَْجِحيَم) ٥(الَْيِقنيِ 



  ]الطويل : [ شغلكم؛ قال امرُؤ القيسِ : » ألَْهاكُم « ، } أَلَْهاكُُم التكاثر { : قوله تعاىل 
  ولِفألَْهْيُتَها َعْن ِذي َتَماِئَم ُمْح... ... ... .. . ...  -٥٢٩٥

  .شغلكم املباهاة ، بكثرة املال والعدد عن طاعة اهللا ، حتَّى متم ودفنتم يف املقابر : أي 
من األموال ، واألوالد قاله ابن عباسٍ : ، أي » التَّكاثُر « أنساكم ، : » ألَْهاكُم « : قال ابن عباس واحلسن 

هليت : أهلاكم التشاغل باملعاش والتجارة ، يقال : حاك التَّفاخر بالقبائل والعشائر ، وقال الض: واحلسُن وقتادةُ أي 
شغله ، : أي : إذا سلوت عنه ، وتركت ذكره ، وأضربت عنه ، وأهلاه : أهلى هلياً ، وهلياناً  -بالكسر  -عن كذا 

حنن أكثر من :  نزلت يف اليهود حني قالوا: املكاثرة قال قتادةُ ومقاتل وغريمها : متلله والتكاثر : أي : وهلاه به تلهيه 
  .بين فالن وبنو فالن أكثر من بين فالن ، أهلاهم ذلك حىت ماتوا ضالالً 

  .نزلت يف فخذ من األنصار : وقال ابن زيد 
بين عبد مناف ، وبين سهم ، تعادوا وتكاثروا : نزلت يف حيني من قريش : ومقاتل ، والكليب : وقال ابن عباسٍ 

حنن أكثر سيداً ، وأعز عزيزاً ، وأعظم نفراً ، وأكثر عائذاً : فقال كل حي منهم بالسادة ، واألشراف يف اإلسالم ، 
بأحيائكم فلم } أَلَْهاكُُم التكاثر { : ، فكثر بنو عبد مناف سهماً ، مث تكاثروا باألموات ، فكثرهتم سهم ، فنزلت 

  .مفتخرين باألموات } حتَّى ُزْرُتُم املَقَابَِر { ترضوا 
  .حلف أن هذه السورة نزلت يف التجار : ار وعن عمرو بن دين

  .نزلت يف أهل الكتاب : وعن شيبان عن قتادة ، قال 
  .» واآلية تعّم مجيع ما ذكر وغريه « : قال القرطيب 

لَْو أنَّ الْبنِ « : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  -رضي اهللا عنه  -وروى ابن شهاب عن أنس بن مالك 
، رواه » ْن ذََهبٍ ، ألَحبَّ أنْ يكُونَ لَُه واِدياِن ، ولْن يَْمأل فَاُه إالَّ التُّراُب ، ويتُوُب اُهللا على َمْن َتاَب آَدَم واِدساً ِم

  .البخاري 
  .رواه البخاري . } أَلَْهاكُُم التكاثر { : كنا نرى هذا من القرآن ، حىت نزلت : قال ثابت عن أنس عن أّيب 

  ] .فجهلوا وجهَّلوا ، واحلمد هللا على املعرفة [ نصٌّ صريح ، غاب عن أهل التفسري وهذا : قال ابن العريب 
على استفهام التقرير واإلنكار ونقل يف هذا املد مع التسهيل ، ونقل فيه بتحقيق » أأهلاكم « : وقرأ ابن عباس 

  .اهلمزتني من غري مد 
أي أتاكم : ، وهو عطف عليه ، واملعىن » ألَْهاكُم « : لقوله  غاية» حتَّى « ، } حىت ُزرُْتُم املقابر { : قوله تعاىل 

  .املوت ، فصرمت يف املقابر زواراً ، ترجعون فيها كرجوع الزائر إىل منزلة من جنة أو نار 
  .حىت عددمت األموات } أَلَْهاكُُم التكاثر { : وقيل 
عزَّ وجلَّ  -ر ، فتروا ما ينزل بكم من عذاب اهللا اشتغلتم مبفاخرة الدنيا حىت تزورا القبو: هذا وعيد ، أي : وقيل 

مجع قرب ، ومسي سعيد املقربي؛ ألنه كان يسكن : مجع َمقَْبرة ، وَمقَْبرة بفتح الباء وضمها والقبور » املَقابِر « و  -
  .أمرت بأن يقرب : دفنته ، وأقربته ، أي : املقابر ، وقربت امليت أقَبره وأقُبره قرباً؛ أي 

  معىن أهلاكمفصل يف 
أهلاكم حرصكم على تكثري أموالكم عن طاعة ربكم حىت أتاكم املوت فأنتم على ذلك : معىن اآلية : قال املفسرون 

.  
إنه زار : شأن الزائر أن ينصرف قريباً ، واألموات مالزمون القبور ، فكيف يقال : فإن قيل : قال ابن اخلطيب 



  .القرب؟ 
  .إخبار عن املاضي ، فكيف حيمل على املستقبل؟ } حىت ُزرُْتُم املقابر { :  -جل ذكره  -فقوله : وأيضاً 

  .أنَّ سكان القبور ، ال بد أن ينصرفوا منها : فاجلواب عن األول 
إنه على شفري قربه وإما أن املراد من : أن املراد من كان مشرفاً على املوت لكرب أو لغريه كما يقال : وعن الثاين 

  ] . ٦١: البقرة [ } َوَيقُْتلُونَ النبيني { : اىل تقدمهم ، كقوله تع
إن اهللا يتكلم هبذه السورة يوم القيامة تعيرياً للكفار ، وهم يف ذلك الوقت تقدمت منهم زيارة : وقال أبو مسلم 

  .القبور 
  فصل يف ذكر املقابر

  .مل يأت يف التنزيل ذكر املقابر إال يف هذه السورة : قال القرطيب 
  ] . ٢١: عبس [ } ثُمَّ أَمَاَتُه فَأَقَْبَرُه { : ألنه تعاىل قال يف سورة أخرى  وفيه نظر؛

واعلم أن زيارة القبور من أعظم األدوية للقلب القاسي ، ألهنا تذكر املوت ، واآلخرة ، وذلك حيمل على قصر 
  .األمل ، والزُّهد يف الدنيا ، وترك الرغبة فيها 

كُْنُت َنَهيُْتكُْم َعْن زَِياَرةِ القُبُورِ ، فُزْوُروَها ، فإنَّها ُتزِْهُد يف الدُّنيا ، وتذكرُ « : سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  .» اآلِخرةَ 

  .وروى أبو هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن زوّارات القبور 
  .ل يف الرخصة الرجال والنساء كان هذا قبل ترخيصه يف زيارة القبور ، فلما رخص دخ: قال بعض أهل العلم 

  .إمنا كره زيارة القبور للنِّساء ، لقلّة صربهن ، وكثرة جزعهن : وقال بعضهم 
أما الشواّب فحرام عليهن اخلروج ، : زيارة القبور للرجال متفق عليه ، وأما النِّساء فمختلف فيه : وقال بعضهم 

انفردن باخلروج عن الرجال بغري خالف لعدم خشية الفتنة  وأما لقواعد فمباح هلن ذلك ، وجاز جلميعهن ذلك إذا
.  

  فصل يف آداب زيارة القبور
ينبغي ملن زار القُُبور أن يتأدب بآداهبا ، وحيضر قلبه يف إتياهنا ، وال يكون حظّه منها إال الّتطواف فقط ، فإن هذه 

ح فساد قلبه ، ونفع امليت مبا يتلوه عنده من حالة يشاركه فيها البهائم ، بل يقصد بزيارته وجه اهللا تعاىل ، وإصال
القرآن ، والدعاء ، ويتجنب املشي على القبور ، واجللوس عليها ، ويسلم إذا دخل املقابر ، وإذا وصل إىل قرب ميته 

اب ، الذي يعرفه سلم عليه أيضاً ، وأتاه من تلقاء وجهه؛ ألنه يف زيارته كمخاطبته حياً ، مث يعترب مبن صار حتت التر
وانقطع عن األهل واألحباب ، ويتأمل الزائر حال من مضى من إخوانه أنه كيف انقطعت آماهلم ، ومل تغن عنهم 

أمواهلم وحما التراب حماسن وجوههم ، وتفرقت يف القبور أجزاؤهم ، وترمَّل من بعدهم نساؤهم ، ومشل ذل اليتم 
  .كحاهلم ، ومآله كمآهلم أوالدهم ، وأنه ال بد صائر إىل مصريهم ، وأنَّ حاله 

{ والتمام على هذا . أي ليس األمر على ما أنتم عليه من التفاخر والتكاثر : قال الفراء } كَالَّ { : قوله تعاىل [ 
  .أي سوف تعلمون عاقبة هذا } كَالَّ َسْوَف َتْعلَُمونَ 

  ] .وكيد مع توّسط حرف العطف جعله ابن مالك من الت} ثُمَّ كَالَّ سَْوَف َتْعلَُمونَ { : قوله تعاىل 
دالة على أن اإلنذار الثاين أبلغ من األول ، » ثُمَّ « والتكرير تأكيد للردع ، والرد عليهم ، و : وقال الزخمشريُّ 

  .انتهى » ال َتفَْعلْ « : أقول لك مث أقول لك : وأشد كما تقول للمنصوح 



يف اآلخرة فعلى } ثُمَّ كَالَّ سَْوَف َتْعلُمونَ { يف الدنيا } لُمون كَالَّ َسْوَف تع{ :  -رضي اهللا عنه  -ونقل عن علي 
على باهبا من املهلة وحذف متعلق » ثُمَّ « هذا يكون غري مكرر حلصول التَّغاير بينهما؛ ألجل تغاير املتعلقني ، و 

  .العلم يف األفعال الثالثة ، ألن الغرض الفعل ال متعلقه 
. سوف تعلمون اخلطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول لقاء اهللا ، انتهى :  واملعىن: وقال الزخمشريُّ 

  .» َعَرَف « فقدر له مفعوالً واحداً كأنه جعله مبعىن 
  فصل يف تفسري اآلية

يف اآلخرة } ُمونَ ثُمَّ كَالَّ َسْوَف َتْعل{ ما ينزل بكم من العذاب يف القبور } كَالَّ َسوَف َتْعلُمونَ { : قال ابن عباس 
  .إذا حل بكم العذاب ، فالتَّكرار للحالني 

كنا نشك يف عذاب القرب ، حىت نزلت هذه السورة فأشار : قال  -رضي اهللا عنه  -وروى زر بن حبيش عن علّي 
  .يعين يف القبور } كَالَّ َسْوَف َتْعلَُمونَ { : إىل أن قوله 

وت ، وجاءتكم رسل ربكم تنزع أرواحكم ، مث كال سوف تعلمون يف كال سوف تعلمون إذا نزل بكم امل: وقيل [ 
القيامة أنكم معذبون ، وعلى هذا تضمنت أحوال القيامة من بعث ، وحشر ، وعرض ، وسؤال ، إىل غري ذلك من 

  ] .أهوال يوم القيامة 
ىل بالتاء والثانية بالياء فاألول وعيد أيها املؤمنون وكذلك كان يقرؤها األو} كَالَّ َسوَف َتْعلَُمونَ { : وقال الضحاُك 

  .والثاين وعد 
  .لفعلتم ما ال يوصف : حمذوف ، أي » لَْو « جواب } كَالَّ لَْو َتْعلَُمونَ { : قوله 
  .لرجعتم عن كفركم : التقدير : وقيل 

يكون » لو « جواهبا ، ألن هذا مثبت ، وجواب » لترونَّ « حمذوف ، وليس » لَوْ « وجواب : قال ابن اخلطيب 
  .كثري » لَْو « وهو مستقبل ، ال بد من وقوعه ، وحذف جواب » ثُمَّ لُتسْألُنَّ « : منفياً ، وألنه عطف عليه قوله 

  .لو تعلُمون علم اليقني ما أهلاكم : التقدير : قال األخفش 
{ : كل مذهب ، قال تعاىل لو تعلمون ملاذا خلقتم الشتغلتم وحذُف اجلواب أفخر ، ألنه يذهب الوهم معه : وقيل 

[ } َولَوْ ترى إِذْ ُوِقفُواْ على َربِّهِْم { : ، وقال تعاىل ]  ٣٩: األنبياء [ } لَْو َيْعلَُم الذين كَفَُرواْ ِحَني الَ َيكُفُّونَ 
إنكم ال تفعلُوا ، ف: وهو زجر وتنبيه؛ ألنه عقب كل واحد بشيء آخر ، كأنه قال » كالَّ « وأعاد ]  ٣٠: األنعام 

  .تندمون ، ال تفعلوا ، فإنكم تستوجبون العقاب 

  .مصدر } ِعلَْم اليقني { و 
  .وأصله العلم اليقني ، فأضيف املوصوف إىل صفته : قيل 

ال حاجة إىل ذلك؛ ألن العلم يكون يقيناً وغري يقني ، فأضيف إليه إضافة العام للخاص ، وهذا يدل على أنَّ : وقيل 
  .اليقَني أخصُّ 

  يف املراد باليقنيفصل 
اليقني : ، قال قتادة ]  ٩٥: الواقعة [ } لَُهَو َحقُّ اليقني { : أضاف العلم إىل اليقني ، كقوله تعاىل : قال املفسِّرون 

  .املوت : هنا 
لو تعلمون علم البعث أو املوت ، فعرب عن املوت باليقني ، : البعث ، ألنه إذا جاء زال الشكُّ ، أي : وعنه أيضاً 

علم الطب ، وعلم احلساب ، والعلم من أشد البواعث على الفعل ، فإذا كان حبيث ميكن العمل ، كان : كقولك 



تذكرة ، وموعظة ، وإن كان بعد فوات العمل كان حسرة ، وندامة ، وفيها هتديد عظيم للعلماء ، الذين ال يعملون 
  .بعلمهم 

  .لترون اجلحيم يف اآلخرة : ، أي جواب قسم مقدر . } لََتَرُونَّ اجلحيم { : قوله 
  .واخلطاب للكفار الذين وجبت هلم النار 

  ] .فهي للكفار دار ، وللمؤمنني َمَمّر ]  ٧١: مرمي [ } َوإِن مِّنكُْم إِالَّ َوارُِدَها { : كقوله تعاىل [ عام : وقيل 
أريته الشيء ، : الثالثي أي » رأى « ن مبنياً للمفعول ، وهي مفعولة م» لُترُونَّ « : وقرأ ابن عامر ، والكسائي 

  .فاكتسب مفعوالً آخر ، فقام األول مقام الفاعل ، وبقي الثاين منصوباً 
  .والباقون مبنياً للفاعل ، جعلوه غري منقول ، فتعدى لواحد فقط ، فإن الرؤية بصرية 

  .لتروهنا : لضم يف الثاين ، يعين بالفتح يف األول ، وا: وأمري املؤمنني ، وعاصم ، وابن كثري يف رواية عنهم 
  .بضمها فيهما : وجماهد ، وابن أيب عبلة ، وأشهب 

  .والعامة على أن الواوين ال يهمزان؛ ألن حركتهما عارضة 
  .وقد نّص مكي ، وأبو البقاء على عدم جوازه ، وعلال بعروض احلركة 

  .ضمة الواو هبمز الواوين استثقاالً ل: وقرأ احلسن وأبو عمرو خبالف عنهما 
، يعين لعروض احلركة عليها ، إال أهنم قد مهزوا ما هو أوىل لعدم اهلمز من » ِهَي ُمسْتكَرهة « : قال الزخمشري 

مع أهنا حركة عارضة ، وتزول يف » اشترؤا « مهزوا واو ]  ١٦: البقرة [ } اشتروا الضاللة { : هذه الواو ، حنو 
  .عارضة ، إال أنَّها غري زائلة يف الوقف ، فهو أوىل هبمزها  الوقف ، وحركة هذه الواو ، وإن كانت

  .رؤية اليقني نفياً لتوهم اجملاز يف الرؤية األوىل : هذا مصدر مؤكد ، كأنه قيل } ثُمَّ لََتَروُنََّها َعْيَن اليقني { : قوله 
  .مبعىن » عاين « ، و » رأى « ألن : وقال أبو البقاء 

  فصل يف معىن اآلية
  .مشاهدة : أي » ثُمَّ لَتروُنََّها َعْيَن الَيِقنيِ « بأبصاركم على البعد » لَتَرُونَّ اجلَِحيمَ « : الكالم معىن 
« مبا أمامكم مما وصفت » ِعلَم الَيِقنيِ « اليوم يف الدنيا » لَْو َتْعلَُمونَ « : ، معناه } لَْو َتْعلَُمونَ ِعلَم الَيِقنيَ { : وقيل 

ثُمَّ { بعيون قلوبكم ، فإن علم اليقني يريك اجلحيم بعني فؤادك ، وهو أن يصور لك نار القيامة » يم لََترُونَّ اجلَِح
ثُمَّ لَُتْسأَلُنَّ َيوَْمِئٍذ َعنِ { عند املعاينة بعني الرأس ، فتراها يقيناً ، ال تغيب عن عينك ، : ، أي } لَترونَّها َعْيَن الَيِقنيِ 

  .العرض يف موقف السؤال و} النعيم 

يا : ملا نزلت هذه اآلية ، قال «  -رضي اهللا عنه  -ال يسأل عن النعيم إال أهل النار ، ألن أبا بكر : قال احلسن 
أرأيت أكلة أكلتها معك يف بيت أيب اهليثم بن التيهان من خبز شعريٍ ، وحلم ، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .هذا من النعيم الذي يسأل عنه؟  وبسر ، وماء عذب ، أختاف علينا أن يكون
؛ وألن ]  ١٧: سبأ [ } َوَهلْ جنازي إِالَّ الكفور { : مث قرأ « إمنا ذِلكَ للكُفَّارِ »  -عليه الصالة والسالم  -قال 

 ظاهر اآلية يدل على ذلك ألن الكفار أهلاهم التكاثر بالدنيا ، والتفاخر بلذاهتا عن طاعة اهللا ، واالشتغال بذكر اهللا
  .تعاىل ، يسأهلم عنها يوم القيامة ، حىت يظهر هلم أن الذي ظنوه لسعادهتم كان من أعظم األسباب لشقاوهتم 

أوَّلُ ما ُيْسألُ العَْبُد َيْوَم الِقياَمِة عن » : السؤال عام يف حق املؤمن ، والكافر لقوله صلى اهللا عليه وسلم : وقيل 
  «ِحْح جِْسمَك؟ ألَْم َنروَِك ِمْن املَاِء البَارِد ألَْم ُنْص: النَّعِيمِ ، فيقالُ لَُه 

  .الزائد عما ال بد منه : وقيل 



  .وقيل غري ذلك 
واألوىل على مجيع النعيم ، ألن األلف والالم تفيد االستغراق ، وليس صرف اللفظ إىل بعض : قال ابن اخلطيب 

  .هذا السؤال للكفار : وإذا قيل أوىل من غريها إىل الباقي ، فيسأل عنها ، هل شكرها أم كفرها؟ 
  .السؤال يف موقف احلساب : فقيل 
إنَّما حل بكم هذا العذاب الشتغالكم يف الدنيا بالنعيم عن العمل الذي : بعد دخول النار ، يقال هلم : وقيل 

  .واهللا أعلم . ينجيكم ، ولو صرفتم عمركم إىل طاعة ربكم لكنتم اليوم من أهل النجاة 

  ) ٣(إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َوتََواصَْوا بِالَْحقِّ َوَتوَاَصْوا بِالصَّْبرِ ) ٢(إِنَّ الْإِْنَسانَ لَِفي ُخْسرٍ ) ١(َوالَْعْصرِ 

بكسر » الصَّْبرِ « بكسرها ، و » والَعِصر « : بسكون الصاد ، وسالم : قرأ العامة . } والعصر { : قوله تعاىل 
  .الباء 

  .» وهذا ال جيوز ، إال يف الوقف على نقل احلركة « : قال ابن عطية 
  .بسكون الباء إمشاماً ، وهذا أيضاً ال جيوز إال يف الوقف انتهى » بالصْبر « : وروي عن أيب عمرو 

  .ونقل هذه القراءة مجاعة كاهلذيل ، وأيب الفضل الرازي ، وابن خالويه 
هارون ، وابن موسى : والفجر ، والوتر ، بكسر ما قبل الساكن يف هذه كلها  والعصر ، والصرب ،« : قال اهلذيل 

  .انتهى » باإلسكان ، كاجلماعة : عن أيب عمرو ، والباقون 
  .فهذا إطالق منه هلذه القراءة يف حاليت الوقف والوصل 

  .بنقل احلركة عن أيب عمرو » وتواصوا بالصرب « : قال ابن خالويه 
بنقل حركة الراء إىل الباء ، لئال » بالصرب « : ] وعيسى البصرة : » اللوامح « وقال صاحب [ قال ابن خالويه 

حيتاج ، أن يأيت ببعض احلركة يف الوقف ، وال إىل أن يسكن ، فيجمع بني ساكنني ، وذلك لغة شائعة ، وليست 
وتأدية حق املوقوف عليه من  بشاذة بل مستفيضة ، وذلك داللة على اإلعراب ، وانفصال عن التقاء الساكنني ،

  .السكون انتهى ، فهذا يؤذن مبا ذكر ابن عطية ، أنه كان ينبغي ذلك 
  ]الرجز : [ وأنشدوا على ذلك 

  .بالرِّْجلِ : يريد ... واْعتقَاالً بالرِّجِلْ  -٥٢٩٦
  ]الرجز : [ وقال آخر 
  سْعٌد بالقَصِْرأْضرِبُ بالسَّْيِف و... أَنا جَريٌر كُنَيِتي أُبو َعِمْر  -٥٢٩٧

  :والنقل جائز يف الضم كقوله شعر 
  ]الطويل : [ الليلة واليوم قال » والعقد « : وله شروط ... إذ جد النَّقُْر 

  إذَا طَلََبا أنْ ُيْدرِكَا َتَيمَّمَا... َيوٌم ولَْيلةٌ : ولَْن َيلْبِث العقْداِن  -٥٢٩٨
  ]الطويل : [ منه قول الشاعر الدهر ، و: أي » والعصر « : قال ابن عباس وغريه 

  وَيْوُم اهلََوى َشْهٌر وشَْهُر اهلََوى دَهُْر... َسْيلُ اهلََوى وْعٌر وَبْحُر اهلََوى غَْمٌر  -٥٢٩٩
بالعصرِ ملا فيه من االعتبار للناظر بتصرف األحوال وبتبدهلا وما فيها من األدلة على الصانع ،  -تعاىل  -أقسم اهللا 

  ]الطويل : [ داة والعشي قال والعصران أيضاً الغ
  ويَْرَضى بنِْصِف الدِّْين واألْنُف َراِغُم... وأْمطُلُُه الَعصَْرْين حتَّى َيملَّنِي  -٥٣٠٠



  .إذا جاءين أول النهار وعدته آخره : يقول 
  .قاله احلسن وقتادة . إنه العشي ، وهو ما بني الزوال والغروب : وقيل 

  ] :وقال الشاعر [ 
  ويف الرَّوحِة األولَى الغَنِيمةُ واَألجُْر... ْح بَِنا يا َعْمُرو قَْد قَُصَر الَعصُر َتروَّ -٥٣٠١

هو آخر ساعة من النهار ، فأقسم سبحانه بأحد طريف النهار كما أقسم بالضحى ، وهو أحد طريف : وعن قتادة 
  .النَّهارِ ، قاله أبو مسلم 

  .هنا أفضل الصلوات ، قاله مقاتل هو قسم بصالة العصر ، وهي الوسطى؛ أل: وقيل 
  .» الصَّالةُ الُوْسطَى ، صالةُ الَعْصرِ « : قال صلى اهللا عليه وسلم 

  .أقسم بعصر النيب صلى اهللا عليه وسلم لفضله بتجديد النبوة فيه : وقيل 
  .معناه وربِّ العصر : وقيل 
  فصل

  .مل يكلمه سنة  من حلف أالَّ يكلم رجالً عصراً ، -رضي اهللا عنه  -قال مالك 

إمنا محل مالك ميني احلالف أال يكلم امرءاً عصراً على السنة ، ألنه أكثر ما قيل فيه ، وذلك على : [ قال ابن العريب 
  .املعىن يف اإلميان ] أصله يف تغليظ 
ما أردت؟ فإذا : ه يرب بساعة إال أن تكون له نّية ، وبه أقول ، إال أن يكون احلالف عربياً ، فيقال ل: وقال الشافعي 

  .فسره مبا حيتمله قبل منه إال أن يكون األقل ، وجييء على مذهب مالك أن حيمل على ما يفسر 
، هذا جواب القسم ، واملراد به العموم بدليل االستثناء منه ، وهو من مجلة أدلة } إِنَّ اإلنسان لَِفى ُخْسرٍ { : قوله 

  .العموم 
  .املراد به الكافر : حل وقال ابن عباس يف رواية ايب صا

يريد مجاعة من املشركني الوليد بن املغرية والعاص ابن وائل واألسود بن عبد املطلب بن : وقال يف رواية الضحاك 
  .لفي غنبٍ : أي } لَِفى ُخْسرٍ { : وقوله تعاىل . أسد بن عبد العزى واألسود بن عبد يغوث 

  .لفي هلكة : وقال األخفش 
  .لفي شّر : ، وقال الفراء ]  ٩: الطالق [ } َوكَانَ َعاِقَبةُ أَْمرَِها ُخْسراً { : ي عقوبة ، ومنه قوله لف: وقال الفراء 

  .لفي نقص ، واملعىن متقارب : وقيل 
بسكون السني ، وزيد بن علي ، وابن هرمز ، وعاصم يف رواية أيب بكر ، وزاد » لفي ُخسرٍ « : وقرأ العامة 

وهي كالعسر واليسر ، وقد تقدم يف البقرة ، والوجه فيها . بضمها : وطلحة ، وعيسى الثقفي األعرج ، : القرطيبُّ 
  .خْسر وخُسر مثل عْسر وعُسر : اإلتباع ، ويقال 

  .؛ وإنه فيه إىل آخر الدهر } إِنَّ اإلنسان لَِفى ُخْسرٍ { ونوائب الدهر ، : » والعصر « : وقرأ علي بن أيب طالب 
اإلنسان إذا ُعمَِّر يف الدنيا وهرم لفي نقص ، وضعف ، وتراجع إال املؤمنني ، فإهنم يكتب هلم إن : قال إبراهيم 

لَقَْد َخلَقَْنا اإلنسان يف أَْحَسنِ َتقْوِميٍ ثُمَّ َردَْدَناهُ { : أجورهم اليت كانوا يعملوهنا يف حال شباهبم ، ونظريه قوله تعاىل 
. » والعصر إنّ اإلنسان لفي ُخْسر فإنه يف آخر الدهر « : وقراءتنا : قال ] .  ٥،  ٤: التني [ } أَسْفَلَ َساِفِلَني 

  .والصحيح ما عليه األّمة واملصاحف 
املعىن أن اإلنسان ال ينفك عن تضييع عمره؛ ألن كل ساعة متر باإلنسان ، فإن كان يف املعصية ، فاخلسر : وقيل [ 



اعة فكان ميكن أن يأيت هبا على وجه أكمل أي من اخلشوع ، ظاهر ، وكذلك إن مرت يف مباح ، وإن مرت يف ط
واإلخالص ، وترك األعلى ، واإلتيان باألدىن نوع خسران ، واخلسر واخلسران مصدران ، وتنكري اخلسران إما 
للتعظيم ، وإما للتحقري بالنسبة إىل خسر الشياطني ، واألول أظهر ، وأفرد اخلسر مع كثرة أنواعه؛ ألن اخلسر 

، » إن ، و الالم « قيقي هو حرمان عن خدمة ربه سبحانه ، وما عدا ذلك فالكعدم ، وفيه مبالغات ، ودخول احل
  ] .هو يف طريق خسر وسبب خسر : وإحاطة اخلسر به ، أي 

: ، أي }  َوَعِملُواْ الصاحلات{ استثناء من اإلنسان؛ إذ املراد به اجلنس على الصحيح . } إِالَّ الذين آَمُنواْ { : قوله 
قرأت على : قال أيب بن كعب « أدوا الفرائض املفترضة عليهم ، وهم أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  .ما تفسريها يا نيب اهللا؟ : مث قلُت « والَعْصرِ » رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أبو بكر ، } إِالَّ الذين آَمُنواْ { ؛ أبو جهل } إِنَّ اإلنسان لَِفى ُخْسرٍ { أقسم ربكم بآخر النهار ، : والَعْصرِ » : قال 

  « »علّي : } َوتََواصَْواْ بالصرب { عثمان ، : } َوَتوَاَصْواْ باحلق { عمر ، } َوَعِملُواْ الصاحلات { 

  .رضي اهللا عنهم أمجعني 
  .وهكذا خطب ابن عباس على املنرب ، موقوفاً عليه 

اً وحث بعضهم بعضاً باحلق أي بالتوحيد وكذا روى الضحاك عن ابن ومعىن تواصوا أي حتاثوا أوصى بعضهم بعض
عباس رضي اهللا عنهما وقال قتادة باحلق أي بالقرآن وقال السدي احلق هنا اهللا تعاىل وتواصوا بالصرب على طاعة اهللا 

  .والصرب عن املعاصي 
َختَم اهللاُ } والعصر { َمْن قََرأ سُورةَ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثعليب 

  .واهللا أعلم » لَُه بالصَّْبرِ ، وكَانَ َمَع أْصحابِ رسول اِهللا َيْوَم الِقَياَمٍة 

  ) ٣(َيْحَسُب أَنَّ َمالَهُ أَْخلََدُه ) ٢(الَِّذي َجَمَع َمالًا َوَعدََّدُه ) ١(َوْيلٌ ِلكُلِّ ُهَمَزةٍ لَُمَزٍة 

لفظ الذم والّسخط ، وهي كلمة كل مكروب ، وقد تقدم الكالم يف » الوَْيل « ، } لِّكُلِّ ُهَمَزٍة لَُّمَزة  وْيلٌ{ : قوله 
  .اخلزي ، والعذاب ، واهللكة : الويل ، ومعناه 

  .واٍد يف جهنم : وقيل 
» ن « وتقدم معىن اهلمز يف سورة  .الكثري اللَّْمز : ، أي » اللَُّمَزة « كثري اهلمز ، وكذلك : ، أي } لِّكُلِّ ُهَمَزٍة { 

  .» براءة « واللمز يف سورة 
  .على فتح ميمها ، على أن املراد الشخص الذي كثر منه ذلك الفعل : والعامة 

  ]البسيط : [ قال زياد األعجم 
  وإنْ أغَيَّْب فأْنَت اهلَاِمُز اللَُّمزَه... ُتدِْلي بُِودِّي إذَا القَْيتَنِي كَذِباً  -٥٣٠٢

ملن يكثر [ بالسكون ، وهو الذي يهمز ويلمز أي يأيت مبا يلمز به واللمزة كالضحكة : أ أبو جعفر واألعرج وقر
بفتح العني ، ملن يكثر من الفعل ، » فَُعلَة « مبا يأيت ملن يضحك منه وهو مطرد ، يعين أن : ضحكه ، والضحكة 

  ] .وبسكوهنا ملن الفعل بسببه 
وهم املشَّاءون بالنميمة ، املفرقون بني األحبة ، الباغون للُبرآء العيب ، فعلى  -هما رضي اهللا عن -قال ابن عباس 

املشَّاُءونَ بالنَِّميَمِة املفِسُدونَ َبْيَن األحبَِّة ، : شِراُر عبادِ اهللاِ َتعالَى « : هذا مها مبعىن ، وقال صلى اهللا عليه وسلم 



  .» الباغُونَ للُبَرآِء العَْيَب 
قتّ : هو النمام ، يقال : املغتاب ، والقتَّاُت : القتَّات ، واللُّمزة : أن اهلمزة  -رضي اهللا عنه  -باس وعن ابن ع

  .إذا زوره وهيّأه وسواه : احلديث يقّته 
النَّماُم الذي يكون مع القوم يتحدثون لينّم عليهم ، والقتَّات الذي يتسمع على القوم وهم ال يعلمون ، مث : وقيل [ 

  .والقتات الذي يسأل عن األخبار ، مث ينميها نقله ابن األثري  ينم ،
الذي يغتاب ويطعن يف وجه الرجل ، واللُّمزة : اهلمزة : وقال أبو العالية ، واحلسن ، وجماهد ، وعطاء بن أيب رباح 

  .الذي يعيب به من خلفه ، وهذا اختيار النحاس : 
  ] . ٥٨: التوبة [ } َيلِْمُزَك ِفي الصدقات َوِمنُْهْم مَّن { : ومنه قوله تعاىل : قال 

  .الذي يغتاب بالغيبة ، واللمزة الذي يغتاب يف الوجه : إن اهلمزة : وقال مقاتل هنا هذا القول 
الذي يهمز الناس بيده ويضرهبم ، : اهلامز : الطَّعَّان يف أنساهبم ، وقال ابن زيد : اهلمزة : وقال قتادة ، وجماهد 

  ] .ي يلمزهم بلسانه ويلمز بعينه الذ: والالمز 
الذي يكسر عينه على جليسه ، ويشري : الذي يؤدي جلساءه بسوء اللفظ ، واللُّمزة : اهلمزة : وقال ابن كيسان 

  .بعينه ، ورأسه ، وحباجبيه 
  .» ويلٌ للهمزة اللمزة « : وقرأ عبد اهللا بن مسعود ، وأبو وائل ، والنخعي ، واألعمش 

مهزت رأسه ، ومهزت اجلوز بكفي : لكسر ، والعض على الشيء بعنف ، ومنه مهز احلرف ، ويقال ا: وأصل اهلمز 
  .كسرته : 

دفعه ، : أي : الدفع والضرب ملزه يلمزه ملزاً ، إذا ضربه ، ودفعه ، وكذلك مهزه : أصل اهلمزِ ، واللمز : وقيل 
  ]الرجز : [ وضربه؛ قال الراجز 

  َعلى اْسِتِه زَْوبَعةً أْو زَْوَبعَا... ُه َتَبركََعا وَمْن َهَمْزَنا ِعزَّ -٥٣٠٣
  .» الصحاح « القيام على أربع وبركعه فتربكع ، صرعه ، فوقع على استه ، قاله يف : الربكعة 

  فصل فيمن نزلت فيه السورة
  .ومدبرين  أهنا نزلت يف األخنس بن شريق ، كان يلمز الناس ، ويعيبهم مقبلني ،: روى الضحاك عن ابن عبَّاس 

نزلت يف الوليد بن املغرية ، كان يغتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم من ورائه ، ويقدح فيه يف : وقال ابن جريج 
  .وجهه 
  .إهنا نزلت يف أيب بن خلف : وقيل 
  .يف مجيل بن عامر الثقفي : وقيل 
  .إهنا عامة من غري ختصيص ، وهو قول األكثرين : وقيل 

  .اصة ألحد ، بل لكل من كانت هذه صفته ليست خب: قال جماهد 
من مل : أزورك أبداً ، فتقول : جيوز أن يذكر الشيء العام ، ويقصد به اخلاص ، قصد الواحد إذا قال : وقال الفراُء 

  .يزرين فلست بزائره ، تعين ذلك القائل 
  فصل يف نظم اآلية
  .، معرفاً؟ » ولَكُمُ الوْيلُ « :  موضع آخر منكراً ، ويف» ويلٌ « : مل قال : فإن قيل : قال ابن اخلطيب 

وهاهنا » ولكُُم الوْيلُ « : ، فقال ]  ٤٦،  ١٤: األنبياء [ } ياويلنآ إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمنيَ { : ألن مثة قالوا : فاجلواب 



  .نكر ، حىت ال يعلم كنهه إال اهللا تعاىل 
  .ترحم ، فنبه هبذا على قبيح هذا الفعل » ويح « صغار ، است» ويس « إهنا كلمة تقبيح ، و » وْيلٌ « يف : قيل 
  .بتشديد امليم ، على املبالغة ، والتكثري : قرأ ابن عامر واألخوان } الذى َجَمعَ { : قوله 

  .خمففاً ، وهي حمتملة للتكثري وعدمه : والباقون 
  .وهي أيضاً للمبالغة على تثقيل الدَّال األوىل ، : ، العامة } َوَعدََّدهُ { : وقوله تعاىل 

  :بتخفيفها ، وفيه أوجه : وقرأ احلسن والكليب 
  .أحصاه : أي : ومجع عدده : أن املعىن مجع ماالً ، وعدد ذلك املال ، أي : أحدها 
ماالً « أن املعىن ومجع عدد نفسه من عشريته ، وأقاربه وعدده ، وعلى هذين التأويلني اسم معطوف على : والثاين 

  .مجع عدد املال ، وعدد نفسه و: ، أي » 
  ]البسيط : [ أن عدده فعل ماض مبعىن عده ، إال أنه شذّ يف إظهاره كما شذَّ يف قوله : والثالث 
  إنِّ أجُوُد ألقوامٍ وإنْ َضنِنُوا...  -٥٢٩٣

  .ضنوا وخبلوا ، فأظهر التضعيف : أي 
ا الوصف ، ألنه جيري جمرى املسبب والعلة يف بدل من كل أو نصب على الذم ، وإمنا وصفه تعاىل هبذ» الذي « و 

  .اهلمز واللمز وهو إعجابه مبا مجع من املال ، وظنه أن الفضل فيه ألجل ذلك فسيتنقص غريه 
  فصل يف معىن مجع املال

  .كرم ، وأكرم : أعده لنوائب الدهر ، مثل : ، أي } َجَمَع ماالً وعدَّدُه { : قال املفسرون 
  .قاله السدي . أحصى عدده : وقيل 

  .أعد ماله ملن يرثه من أوالده : أي : وقال الضحاُك 
[ } مَّنَّاعٍ لِّلَْخْيرِ { : الذم على إمساك املال على سبيل الطاعة ، كقوله : تفاخر بعدده ، وكثرته ، واملقصود : وقيل 

  ] . ٢٥: ق 
« : مبعىن » أْخلدُه « ، و » َجَمَع « عل ، جيوز أن يكون مستأنفاً ، وأن يكون حاالً من فا} َيْحَسبُ { : قوله 

  .وأوقع املاضي موقع املضارع » ُيخِلدُه 
  .أطال عمره : هو على األصل ، أي : وقيل 

  .» يبقيه حياً ال ميوت : يظن أن ماله أخلده ، أي « : قال السديُّ 
  .أحياه فيما مضى : يزيد يف عمره وقيل : أي : وقال عكرمة 

  .يدخل النار : أي . هلك واهللا فالن ، ودخل النار : قبل ، وقالوا وهو ماض مبعىن املست

إِنََّها ) ٧(الَِّتي َتطَِّلُع َعلَى الْأَفِْئَدِة ) ٦(نَاُر اللَِّه الُْموقََدةُ ) ٥(َوَما أَْدَراَك َما الُْحطََمةُ ) ٤(كَلَّا لَُيْنَبذَنَّ ِفي الُْحطََمِة 
  ) ٩(ٍد ُمَمدََّدٍة ِفي َعَم) ٨(َعلَْيهِْم ُمْؤَصَدةٌ 

  .ال خيلد وال يبقى له مال : ، رد ملا تومهه الكفار ، أي } كَالَّ { : قوله 
  .حقاً لينبذن : وقيل 
خبالف عنه ، وحممد بن كعب ،  -رضي اهللا عنهما  -، جواب قسم مقدر ، وقرأ علي واحلسن } لَُينَبذَنَّ { : قوله 

هو وماله : بألف التثنية ، لينبذان أي » لَُيْنبذَنَّ « : بو عمرو يف رواية ونصر بن عاصم ، ومحيد ، وابن حميصن ، وأ



.  
ليطرحن اهلمزة ، وأنصاره واللمزة : بضم الذال ، وهو مسند لضمري اجلماعة ، أي » لُينبذُنَّ « : وعن احلسن أيضاً 

  .، واملال ، وجامعه معاً 
  .ذن ماله على معىن لينب» لُينبذَنَّهُ « : وقرأ احلسن أيضاً 

} ِفي احلطمة { . عن نفسه ، وأنه ينبذ صاحب املال  -تعاىل  -على إخبار اهللا » لَنَْنُبذَنَُّه « بالنون : وعنه أيضاً 
: الكثري احلطم ، يقال : وهي نار اهللا ، مسيت بذلك؛ ألهنا تكسر كل ما يلقى فيها وحتطمه ، وهتشمه ، واحلطمة 

  ]الرجز : [ كسرته ، قال : أي أكول ، وحطمته : رجل حطمة 
  قَْد لفََّها اللَّْيلُ بَِسوَّاقٍ حُطَْم. ...  -٥٣٠٤

  ]الرجز : [ وقال آخر 
  َيْوَم كَسرَْنا أنفُه لَيْغضَبَا... إنَّا َحطَْمَنا بالقَضيبِ ُمْصعَبا  -٥٣٠٥

احلُطمةُ « : رييُّ عنه ان احلطمة ، هي الطبقة السادسة من طبقات جهنم ، وحكي القش: حكى املاوردي عن الكليب 
  .الدرجة الثانية من درج النار » 

  .وهي الدرك الرابع : وقال الضحاك 
  .اسم من أمساء جهنم : وقال ابن زيٍد 

نَاُر اهللا { : مث فسرها ما هي فقال : ، على التعظيم لشأهنا ، والتفخيم ألمرها } َوَمآ أَْدرَاَك َما احلطمة { : قوله 
ي نار اهللا اليت أوقد عليها ألف عام ، حىت امحرت ، وألف عام حىت اسوّدت ، وألف عام حىت ه: ، أي } املوقدة 
  .ابيّضت 

  .، وأن تكون مقطوعة » نارُ اِهللا « جيوز أن تكون تابعة ل } اليت َتطَِّلُع { : قوله 
خلقاً جديداً ، فرجعت  تأكل النار مجيع ما يف أجسادهم ، حىت إذا بلغت إىل الفؤاد ، خلقوا: قال حممد بن كعب 

إنَّ النار تأكل أهلها ، حىت إذا « : تأكلهم ، وكذلك روى خالد بن أيب عمران عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
» } نَاُر اهللا املوقدة اليت َتطَِّلُع َعلَى األفئدة { : طلعت على أفئدهتم انتهت ، ثُمَّ إذا صدروا تعود ، فلذلك قوله تعاىل 

أنه يف حال من ميوت ، وهم ال ميوتون ، كما قال : ألن األمل إذا صار إىل الفؤاد مات صاحبه ، أي  وخص األفئدة؛
  .فهم إذاً أحياٌء ، يف معىن األموات ]  ٧٤: طه [ } الَ َيمُوُت ِفيَها َوالَ حيىي { : تعاىل 
منهم من العذاب ، وكذلك مبا استبقاه تعلم مقدار ما يستحقه كل واحد : أي } َتطَِّلُع َعلَى األفئدة { معىن : وقيل 

َتْدُعو َمْن { : وقد قال تعاىل [ علمه ، : أي : اطَّلَع فالن على كذا : من األمارة الدَّالة عليه ، ويقال  -تعاىل  -اهللا 
  ] . ١٧: املعارج [ } أَدَْبَر وتوىل 
  ] . ١٢: الفرقان [ } ا تََغيُّظاً َوَزِفرياً إِذَا َرأَْتُهْم مِّن مَّكَاٍن َبعِيٍد َسِمُعواْ لََه{ : وقال تعاىل 
  .مطبقة عليهم ، قاله احلسن والضحاك وقد تقدم يف سورة البلد : أي . } إِنََّها َعلَْيهِم مُّْؤَصَدةٌ { : قوله تعاىل 

  .قاله جماهد . إذا أغلقته : أصدتُ الباب : مغلقة بلغة قريش ، يقولون : وقيل 
  ]اخلفيف : [ يس الرقيات ومنه قول عبيد اهللا بن ق

  ُمْصفقاً ُموصداً علْيِه اِحلَجاُب... إنَِّ يف القْصرِ لْو دخلَْنا غَزاالً  -٥٣٠٦
  .بضمتني ، مجع عمود ، حنو رسول ورسل : قرأ األخوان وأبو بكر . } َعَمٍد { : قوله 
  .كتاب وكتب : مجع عماد ، حنو : وقيل 



  .وهوختفيف هلذه القراءة الضم ، والسكون ، : وروي عن أيب عمرو 
  .» عمود « بل هو اسم مجع ل : بفتحتني ، فقيل » َعَمٍد « : والباقون 

  .بل هو مجع له : وقيل 
  .» أدمي وأدم « ك : قال الفراء 

  .هو مجع عماد : وقال أبو عبيدة 
كون خرباً ملبتدأ مضمر ، أي موثقني ، وأن ي: ، أي » َعليهِم « جيوز أن يكون حاالً من الضمري يف » ِفي َعَمٍد « و 
  .فتكون النَّار داخل العمد : يعين . ، قاله أبو البقاء » ُمؤَصدةٌ « هم يف عمد ، وأن يكون صفة ل : 

بعمد ممددة « : قاله ابن مسعود ، وهي يف قراءته . » موصدة بعمد ممدة : الفاء مبعىن الباء ، أي « : وقال القرطيب 
 «.  

ُعُمد وَعَمد ، وقرئ هبما يف قوله : عمود البيت ، ومجع القلّة ، أعمدة ، ومجع الكثرة : ود العُم: قال اجلوهريُّ 
  .} ِفي َعَمٍد مَُّمدََّدةٍ { : تعاىل 

عمدت الشيء . كل مستطيل من خشب ، أو حديد ، وهو أصل للبناء مثل العماد : العُمود : وقال أبو عبيدة 
  .وأعمدته أي جعلت حتته عماداً  أقمته بعماد يعتمد عليه ،: فانعمد أي 

  فصل يف معىن اآلية
إنَّ اهللا َتباَرَك وَتعَالَى َيبَعثُ َعلْيهِْم َمالِئكَةً بأطْباقٍ من َنارٍ ، وَمساِمَري ِمْن نَارٍ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

املََساِمريِ ، وُتَمدُّ بتِلَْك العُمِد ، فال َيبْقَى فْيَها َخلَلٌ ، وُعمٍد مْن َنارٍ ، فتطبق عليهم بِتلَْك األطْبَاقِ ، وُتَسدُّ بتلَْك 
إِنََّها َعلَيْهِم مُّْؤَصَدةٌ ِفي َعَمٍد { : َيدخلُ ِمنُه رَْوٌح وال َيخرُج ِمنُه غمٌّ ، فيكُونُ ِفيَها َزفٌري وَشهِيٌق ، فذلَك قوله َتَعالَى 

  .» } مَُّمدََّدِة 
  .ا ، واختاره الطَّربي عمد يعذبون هب: وقال قتادة 

  .إن العمد املمددة أغالل يف أعناقهم : وقال ابن عباس 
  .قيود يف أرجلهم : وقال أبو صاحل 
  .أوتاد األطباق : العمد : وقال القشريي 

  .املعىن ، يف دهور ممدودة ، ال انقطاع هلا : وقيل 
أعطيَ } وْيلٌ لِّكُلِّ ُهَمَزٍة { َمْن قََرأ « : عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا : روى الثعليب عن أّيب بن كعب ، قال 

  .» ِمَن األْجرِ َعْشرَ َحسناٍت ، وبعدد من اسَْتْهزأ ُمبحَمٍَّد صلى اهللا عليه وسلم 

) ٣(َعلَْيهِْم طَيًْرا أََبابِيلَ  وَأَْرَسلَ) ٢(أَلَْم َيْجَعلْ كَْيَدُهْم ِفي َتْضلِيلٍ ) ١(أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ َربَُّك بِأَْصحَابِ الِْفيلِ 
  ) ٥(فََجَعلَُهْم كََعْصٍف َمأْكُولٍ ) ٤(َتْرِميهِْم بِِحَجاَرٍة ِمْن ِسجِّيلٍ 

فتح الراء وحذف األلف : ، هذه قراءة اجلمهور ، أعين } أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ رَبَُّك بِأَْصحَابِ الفيل { : قوله تعاىل 
  .للجزم 

  .بسكون الراء ، كأنه مل يعتمد حبذف األلف » َترْ  «: وقرأ السلمي 
معلقة للرؤية ، وهي منصوبة بفعل » كَْيَف « بسكون الراء ومهزة مفتوحة ، وهو األصل ، و » ترأ « : وقرأ أيضاً 

  .من معىن االستفهام » ألَْم َتر كَيَف « بعدها ، الن 



  فصل يف معىن اآلية
  .امل خترب : املعىن 
  .لم أمل تع: وقيل 

أمل تسمع؟ واللفظ استفهام واملعىن تقرير ، واخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم ولكنه عام ، : وقال ابن عباس 
  .قد رايتم ذلك ، وعرفتم موضع منيت عليكم ، فما لكم ال تؤمنون؟ : أمل تروا ما فعلت بأصحاب الفيل؟ أي : أي 

  »الفيل « فصل يف لفظ 
  .يال ، وفيول ، وفيلة أف: الفيل معروف ، واجلمع 

  .فيال : واألنثى فيلة ، وصاحبه » أفيلة « : وال يقال : قال ابن السكيت 
  .أبيض وبيض : فكسر من أجل الياء ، كما قالوا » فُْعالً « : » فيل « جيوز أن يكون أصل : قال سيبويه 

: ضعيف الرأي واجلمع : الرأي ، أي هذا ال يكون يف الواحد ، إمنا يكون يف اجلمع ، ورجل فيلُ : وقال األخفش 
أي : ضعيف الرأي ، خمطئ الفراسة ، وقد فال الرأي ، يفيلُ ، فُيولة ، وفيَّل رأيه تفييالً : أي : أفيال ، ورجل فالٌ 

  .ضعفه ، فهو فيِّلُ الرأي : 
  فصل يف نزول السورة

مل ير مثلها ، ومسَّاها القليس ، » اء صنع« بىن كنيسة ب  -» اليمن « ملك  -روي أن أبرهة بن الصباح األشرم 
وأراد أن يصرف إليها احلاج ، فخرج رجل من بين كنانة خمتفياً ، وجعل يبولُ ويتغوطُ يف تلك الكنيسة ليالً ، 

  .فأغضبه ذلك 
رجل من أهل البيت الذي حيج العرب : من صنع هذا؟ فقيل له : أجج ناراً فحملتها ريح فاحرقتها ، فقال : وقيل 
اثنا : وقيل . ه ، فحلف ليهدمنَّ الكعبة ، فخرج جبيشه ومعه فيلٌ امسه حممود ، وكان قويا عظيماً ومثانية أخرى إلي

ألف ، وبعث رجالً إىل بين كنانة يدعوهم إىل حج تلك الكنيسة فقتلت بنو كنانة ذلك الرجل ، : وقيل . عشر 
خرج إليه عبد املطلب ، وعرض » مكة « لما بلغ قريباً من فزاد ذلك أبرهة غضباً وحنقاً ، فسار ليهدم الكعبة ، ف

« ، لريجع فأىب ، وقدم الفيل ، فكانوا كلما وجهوه إىل احلرم برك ، وإذا وجهوه إىل » هتامة « عليه ثلث أموال 
ما رآه ، أو إىل سائر اجلهات هرول ، مث إن أبرهة أخذ لعبد املطلب مائيت بعري ، فخرج إليهم بسببها ، فل» اليمن 

، فنزل أبرهة عن » مكة « هذا أسد قريش ، وصاحب عري : أبرهة عظم يف عينه ، وكان رجالً جسيماً وقيل له 
سقطت من عيين : قل له حاجتك ، فلما ذكر حاجته قال له : سريره ، وجلس معه على بساطه ، مث قال لترمجانه 

فيه ، وأهلاك عنه ذود مل أحسبها لك ، فقال عبد  جئت ألهدم البيت الذي هو ديُنك ، ودين آبائك ، ال تكلمين
أنا رّب اإلبل ، وإنَّ للبيت ربا سيمنعه ، مث رجع وأتى البيت ، فأخذ حبلقة باب الكعبة ، وقام معه نفٌر من : املطلب 

  ]جمزوء الكامل : [ قريش يدعون اهللا تعاىل ، ويستنصرونه على أبرهة وجنده ، فقال عبد املطلب 

  َنُع َرْحلُه فاْمَنْع َحاللَْك... مَّ إنَّ الَعْبدَ َيْم الُه -٥٣٠٧
  وُمَحاهلُْم َعْدواً ُمحالَْك... ال َيغِلَبنَّ َصليبُهْم 

  َم فأْمٌر ما َبَدا لَْك... إن َيدُخلُوا الَبلَد احلََرا 
  ]الرجز : [ وقال آخر 
  ِمنُهُم ِحَماكَا َيا ربِّ فاْمَنْع... َيا ربِّ ال أْرُجو لَُهْم ِسَواكَا  -٥٣٠٨

  إنَُّهُم لْن َيقَْهُروا قُواكَا... إنَّ َعُدوَّ الَبْيِت ِمْن َعاداكَا 



واهللا إهنا لطري غريبة ، ما هي جبندية وال هتامية ، : ، فقال » اليمن « فالتفت ، وهو يدعو ، فإذا هو بطري من ناحية 
  .العدسة ، وأصغر من احلمصة  وكان مع كل طائر حجر يف منقاره ، وحجران يف رجليه أكرب من

فأرسل عبد املطلب حلقة الكعبة مث انطلق هو ومن معه من قريش إىل شعب اجلبال ، فتحرَّزُوا فيها : قال الراوي 
أمثال اخلطاطيف والبلسان مع كل [ ، فأرسل اهللا عليهم طرياً من البحر » مكة « ينظرون ما يفعل أبرهة إذا دخل 

على رأس الرجل فيخرج من دبره ، وعلى كل حجر اسم من يقع عليه ] فكان احلجر يقع طائر منها ثالثة أحجار 
  .، فهلكوا يف كل طريق ، ومنهل 

أنه رأى من تلك األحجار عند أم هانئ حنو قفيز خمططة حبمرة كاجلزع  -رضي اهللا عنهما  -روي عن ابن عباس 
  .الظفاري 

  . يبتدرون إىل الطَّريق اليت منها جاءوا وليس كلهم أصابت ، وخرجوا هاربني: قال الراوي 
وروي ان أبرهة تساقطت أنامله ، وما مات حىت انصدع صدره عن قلبه ، وانقلب هو ووزيره أبو يكسوم ، وطائر 

  .وهو مثل فرخ الطائر » صنعاء « حيلق فوقه حىت قدموا 
  .جر فخرَّ ميتاً بني يديه قدموا على النجاشي ، فَقَّص عليه القصة فلما متمها وقع علي احل: وقيل 

  فصل يف ميالد النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .» ُولدُت َعاَم الفِْيلِ « : حكى املاوردي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اإلثنني الثاين عشر من ربيع األول ، : » أعالم النبوِة « وقال يف كتاب 
فيل خبمسني يوماً ، ووافق من شهور الروم العشرين من أشباط ، يف السَّنة الثانية عشرة من ملك هرمز وكان بعد ال

  .بن أنوشروان 
  .أن مولده صلى اهللا عليه وسلم كان الثنني وأربعني سنة من ملك أنوشروان : وحكى أبو جعفر الطربي : قال 

راء من احملرم حكاه ابن شاهني أبو حفص يف فضائل يوم محلت به أمه يف يوم عاشو -عليه السالم  -إنه : وقيل 
عاشوراء ، وولد يوم االثنني الثنيت عشرة ليلةً خلت من شهر رمضان ، فكانت مدة احلمل مثانية أشهر كمالً ويومني 

  .من التاسع 

قيس بن خمرمة ]  قال[ ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفيل : قال ابن وهب عن مالٍك : وقال ابن العريب 
  .ولدت أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفيل : 

النيب صلى اهللا عليه : أنت أكرب أم النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال : وقال عبد امللك بن مروان لعتَّاب بن أسيد 
كت سائسه وقائده أعميني وسلم أكرب مين وأنا أسّن منه ، ولد النيب صلى اهللا عليه وسلم عام الفيل ، وأنا أدر

  .مقعدين يستطعمان الناس 
  فصل يف أن قصة الفيل من معجزات النيب صلى اهللا عليه وسلم

كانت قصة الفيل فيما بعد من معجزات النيب صلى اهللا عليه وسلم وإن كانت قبله ، وقبل : قال بعض العلماء 
ا تال عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه السورة التحدي ، ألهنا كانت توكيداً ألمره ، ومتهيداً لشأنه ، ومل
أحد إالَّ وقد رأى قائد » مكة « ومل يكن ب » ألَْم َتَر « : كان مبكة عدد كثري ممن شهد تلك الواقعة ، وهلذا قال 

  .الناس ] يتكففان [ الفيل ، وسائقه أعميني 
  .» َرأيُت قَاِئَد لفِْيلِ وسَائقَُه أْعمَيْينِ َيْستطِعَماِن النَّاَس لقَْد « : مع حداثة سّنها  -رضي اهللا عنها  -قالت عائشة 

يف إبطال ، وتضييع؛ ألهنم أرادوا أن يكيدوا قريشاً بالقتل ، : ، أي } أَلَْم َيْجَعلْ كَْيَدُهْم ِفي َتْضلِيلٍ { : قوله 



  .والسيب ، والبيت بالتخريب ، واهلَْدم 
  .ال يرضى بالقبيح ، إذ لو رضي ألضافه إىل ذاته  -تعاىل  -يهم دليل على أنه إضافة الكيد إل: قالت املعتزلة 

  .} َوأَْرَسلَ َعلَيْهِْم طَيْراً أَبَابِيلَ { : قوله 
  .ألنه اسم مجع » طري « نعت ل » أبابيل « : قال النحاة 

  .ال واحد له ، كأساطري وعناديد : قيل : وأبابيل 
  .» ِعجَّول  «ك » إبَّول « : واحده : وقيل 
  .مثل سكني » إبِّيل « : ، وقيل » إبَّال « : وقيل 

  .بالتشديد » إبَّالة « مجع » أبابيل « : وحكى الرقاشّي 
  .خمففة » إبالة « : وحكى الفرَّاء 
  »أبابيل « فصل يف لفظ 

  ]الطويل : [ اجلماعات شيئاً بعد شيء؛ قال : األبابيل 
  َعلْيِه أبَابيلٌ من الطَّْيرِ َتنَعُب... ولُه طَريٌق وجبَّاٌر رَِواٌء أُص -٥٣٠٩

  ]البسيط : [ وقال آخر 
  إذْ َسالتِ األرضُ باجلُْردِ األبابيلِ... كَاَدْت تَُهدُّ ِمَن األصواِت رَاِحلَِتي  -٥٣١٠

  .جاءت الطري أبابيل من هاهنا ، وهاهنا : مجاعات يف تفرقة ، يقال : أبابيل : قال أبو عبيدة 
  .كانت طرياً من السَّماء مل ير مثلها : بن جبري قال سعيد 

إنََّها » : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قال  -رضي اهللا عنهما  -وروى الضحاك عن ابن عبَّاس « 
  .« طَْيٌر َبَني السَّماِء واألرضِ تَُعشُِّش وتُفرُِّخ 

  .يم الفيلة ، وأكّف كأكفّ الكالب كان هلا خراطيم كخراط -رضي اهللا عنه  -وعن ابن عباس 
  .كانت طرياً خضراً خرجت من البحر ، هلا ُرءُوس كرءوس السِّباع ، ومل تر قبل ذلك ، وال بعده : وقال عكرمة 

  .هي أشبه شيء باخلطاطيف :  -رضي اهللا عنها  -وقالت عائشة 
  ] .إهنا أشبه بالوطاويط : وقيل [ 

  .ا األمثال إهنا العنقاء اليت يضرب هب: وقيل 
: فالن يؤبل على فالن ، أي : أهنا مجاعات عظام ، يقال : وهذه األقوال متفقة املعىن ، وحقيقة املعىن : قال النحاس 

  .يعظم عليه ويكثر ، وهو مشتّق من اإلبل 
، واخلسف ، هذه اآلية رّد على امللحدين جدا ، ألهنم ذكروا يف الزَّالزل ، والرياح والصواعق : قال ابن اخلطيب 

هبا األمم أعذاراً ضعيفة ، أما هذه الواقعة ، فال جيري فيها تلك األعذار ،  -تعاىل  -وسائر األشياء اليت عذب اهللا 
: وليس يف شيء من الطَّبائع واحليل أن يعهد طري معها حجارة ، فيقصد قوماً دون قوم فيقتلهم ، وال ميكن أن يقال 

نه مل يكن بني عام الفيل ، ومبعث الرسول إال نيفاً وأربعني سنة ، ويوم تال رسول إنه كسائر األحاديث الضعيفة؛ أل
اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية ، كان قد بقي مجع شاهدوا تلك الواقعة ، فال جيري فيها تلك األعذار ، ولو 

  .كان النقل ضعيفاً لكذبوه ، فعلمنا أنه ال سبيل للطَّعن فيها 
  .بالتأنيث » َتْرميهِْم « : ، وقرأ العامة » طري « صفة ل » بِحجَاَرِة « ، } يهِم بِِحَجاَرٍة َتْرِم{ : قوله 

  .بالياء من أسفل ، ومها واضحتان ، ألن اسم اجلمع يذكر ويؤنث : وأبو حنيفة ، وابن يعمر ، وعيسى ، وطلحة 



  ]البسيط : [ ومن الثانية قوله 
  ِمَن الشُّؤُبوبِ ذي الَبرِدكالطَّْيرِ َيْنُجو . . ...  -٥٣١١

والسجيل ، قال » ِحجَارة « صفة ل » ِمْن ِسجِّيل « يرميهم ربك حبجارة ، و : الضمري لربِّك ، أي : وقيل 
ِلنُْرِسلَ َعلَْيهِمْ { : قالوا حجارة من طني ، طبخت بنار جهنم ، مكتوب فيها أمساء القوم ، لقوله تعاىل : اجلوهري 

  ] . ٣٣: الذاريات [ }  ِحجَاَرةً مِّن ِطنيٍ
  .من السماء ، وهي احلجارة اليت نزلت على قوم لوط » ِمْن سجِّْيلٍ « : وقال عبد الرمحن بن أبزى 

: [ أصيالل ، قال ابن مقبلٍ : مث أبدلت الالم نُوناً ، كما قالوا يف أصيالن » ِسجِّني « من اجلحيم ، وهي : وقيل 
  ]البسيط 
  َتواَصْت بِِه األبطالُ ِسجِّنَاضَْرباً . . ...  -٥٣١٢
  .» سجيالً « إمنا هو 

مما كتب عليهم أن يعذبوا به ، مشتق من السجل وقد تقدم القول يف : ، أي » ِمْن سجِّيل « : وقال الزجاج 
  .» هود « السجيل يف سورة 

مل ير قبل ذلك  ، فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به اجلدري] كانت ترميهم حبجارة معها : [ قال عكرمة 
  .اليوم 

  .كان احلجر إذا وقع على أحدهم نفط جلده ، وكان ذلك أول اجلدري : وقال ابن عبَّاس رضي اهللا عنه 
  .الشديد الصلب : والسجيل عند العرب : قال يونس وأبو عبيدة 

احلجر : فالسجُّ : يل سّج وج: إهنما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة ، وإهنما : قال بعض املفسرين 
  .احلجر والطني : الطِّني ، أي من هذين اجلنسني : ، واجليل 

أول ما دامت احلصبة بأرض العرب ذلك وإنه أول ما رأى هبا : وحدثين يعقوب بن عتبة أنه قال : قال أبو إسحاق 
  .مرائر الشجر احلرمل واحلنظل والعشار ذلك العام 

هو املفعول الثاين للجعل ، مبعىن التصيري ، وفيه مبالغة حسنة ، » كَعْصٍف « . } مَّأْكُولِ  فََجَعلَُهْم كََعْصٍف{ : قوله 
  .وهو أنه مل يكفهم أم جعلهم أهون شيء من الزَّرع ، وهو ما ال جيدي طائالً ، حىت جعلهم رجيعاً 

ن أسفل قاله ابن زيد وغريه ، جعل اهللا تعاىل أصحاب الفيل كورق الزروع إذا أكله الدواب ، فرمت به م: واملعىن 
لَْيَس كَِمثِْلِه { : للتشبيه مع مثل قوله تعاىل » كعصف « والعصف مجع واحده عصفة وعصافة ، وأدخل الكاف يف 

ومعىن مأكول أن املراد به قشر الُبّر يعين الغالف الذي يكون كقشر احلنطة إذا ]  ١١: الشورى [ } َشْيٌء 
  .ع أوصاهلم بتفرُّق أجزائه ، روي معناه عن ابن زيد ، وغريه خرجت منه احلبة شبَّه تقطُّ

أهل اهللا قاتل عنهم ، وكفاهم : ، عظمت العرب قريشاً ، وقالوا » مكة « ملا رج اهللا احلبشة عن : قال ابن إسحاق 
  .مئونة عدوهم ، فكان ذلك نعمةً من اهللا عليهم 

} الفيل { َمْن قََرأ ُسوَرة « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال: قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثَّعليب عن أّيب 
  .واهللا أعلم » َعافاُه اُهللا تَعاىل حياته ِمَن املْسخِ ، والَعُدوِّ 

َعَمُهْم ِمْن جُوعٍ الَِّذي أَطْ) ٣(فَلَْيْعُبدُوا َربَّ َهذَا الْبَْيِت ) ٢(إِيلَاِفهِمْ رِْحلَةَ الشَِّتاِء َوالصَّْيِف ) ١(ِلإِيلَاِف قَُرْيشٍ 
  ) ٤(َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف 



  :، يف متعلق هذه اآلية أوجه } ِإليالَِف قُرَْيشٍ { : قوله تعاىل 
  .} فََجَعلَُهْم كََعْصٍف { : أنه ما يف السورة قبلها من قوله تعاىل : أحدها 

بالذي قبله تعلقاً ال يصح إال به ، ومها  هذا مبنزلة التضمني يف الشعر ، وهو أن يتعلق معىن البيت« قال الزخمشري 
  .يف مصحف أّيب سورة واحدة بال فصل 

  .، انتهى « والتِّنيِ » : وعن عمر أنه قرأمها يف الثانية من صالة املغرب ، وقرأ يف األوىل 
بعض « ِف إلْيال» ورد هذا القول مجاعة ، بأنه لو كان كذا ، لكان : وإىل هذا ذهب األخفش ، إال أن احلويف قال 

  .، ويف إمجاع اجلميع على الفصل بينهما ما يدل على عدم ذلك « ألَْم َتَر » سورة 
لتأليف قريش ، أو : ، أي } إلِيالَِف قُرَْيشٍ { إهالك أصحاب الفيل : فعلنا ذلك ، أي : أنه مضمر تقديره : الثاين 

  .لتنفق قريش ، أو لكي تأمن قريش ، فتؤلف رحلتيها 
  .اعجبوا : ه تقدير: وقيل 

  .إليالفهم؛ فإهنا أظهر نعمة عليهم } فَلَْيْعُبُدواْ { : أنه قوله تعاىل : الثالث 
  .قاله الزخمشري؛ وهو قول اخلليل من قبله 

  .دون ياء قبل الالم الثانية « إلالف » : وقرأ ابن عامر 
ومن غريب ما اتفق . « إيالفهم » ين ، وهو بياء قبلها ، وأمجع الكل على إثبات الياء يف الثا« إليالف » : والباقون 

أن القراء اختلفوا يف سقوط الياء وثبوهتا يف األول مع اتفاق املصاحف على إثباهتا خطًّا ، واتفقوا : يف هذين احلرفني 
على إثبات الياء يف الثاين مع اتفاق املصاحف على سقوطها فيه خطًّا ، وهذا دليل على أن القراء يتبعون األثر 

  .الرواية ، ال جمرد اخلط و
  :فأما قراءة ابن عامر ففيها وجهان 

ألفته إلفاً : كتبته كتاباً ، ويقال : ألف الرجل ، إلفاً ، وإالفاً؛ حنو : ثالثياً ، يقال « ألف » أنه مصدر ل : أحدمها 
  .وإالفاً 

  ]الوافر : [ وقد مجع الشاعر بينهما يف قوله 
  لَُهْم إلٌف ولْيَس لَكُْم إالُف... ْم قُرْيٌش َزعْمُتْم أنَّ إخْوَتكُ -٥٣١٣
وأما قراءة الباقني فمصدر . ملُؤالفِة قريش : وقال الزخمشري . رباعياً حنو قاتل قتاالً « آلف » أنه مصدر ل : والثاين 

  .آلفته ، أولفه إيالفاً : يقال « أكرم » آلف رباعياً بزنة 
  ]الطويل : [ قال الشاعر 

  ُشعَاُع الضَُّحى يف َمْتنَِها يتوضَُّح... ؤلفَاِت الرَّْملَ أدَماُء ُحرَّةٌ ِمَن املُ -٥٣١٤
هبمزتني ، األوىل مكسورة ، والثانية ساكنة ، وهي شاذة؛ ألنه جيب يف مثله « إئالفهم » : وقرأ عاصم يف رواية 
  .« إميان » إبدال حرفاً جمانساً ك 

  .ياء ساكنة  هبمزتني مكسورتني ، بعدمها: وروي عنه أيضاً 
  .وخرجت على أنه أشبع كسر مهزة الثانية فتولد منها ياء وهذه أشدُّ من األوىل 

وهو بعيد ، . « هبمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة ، بعدها مهزة مكسورة » : ونقل أبو البقاء أشد منها ، فقال 
  .« أأْنذَرتَُهْم » كاأللف يف أنه أشبع الكسرة ، فنشأت الياء ، وقصد بذلك الفصل بني اهلمزتني : ووجهه 



: [ كقوله » ألف « ، وقد تقدم أنه مصدر ل » ِقْرد « : هبمزة مكسورة ، بزنة » إللف قريش « : وقرأ أبو جعفر 
  ]الوافر 
  لَُهمْ إلٌْف ولْيَس لَكُمْ إالُف...  -٥٣١٥

  .راءة جماهد ومحيد ، وهي ساكنة الالم بغري ياء ، وهي ق» إلفهم « : وعنه أيضاً ، وعن ابن كثري 
، وهو مروي أيضاً » إلفهم « : أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ  -رضي اهللا عنها  -وروت أمساء 

  .عن ابن عبَّاس وغريه 
  .» كتاهبم « مثل » إالفهم « : وعنه أيضاً وعن ابن عامر 

  .ا أبدل الثانية حذف األوىل على غري قياس بياء ساكنة بعد الالم ، وذلك أنه مل» لْيالفهم « : وعنه أيضاً 
  .فعالً مضارعاً » ليألف قريش « : وقرأ عكرمة 
  .على األمر والالم مكسورة ، وعنه فتحها مع األمر وهي لغة » لتألف قريش « : وعنه أيضاً 

  فصل يف اتصال السورة مبا قبلها
لتأليف قريش : لكت أصحاب الفيل إليالف قريش ، أي أه: تقدم أن هذه السورة ، متصلة مبا قبلها يف املعىن ، أي 

  .أو لتنفق قريش ، أو لتأمن قريش فتؤلف رحلتيها 
  .إمنا كان اإلهالك لكفرهم : فإن قيل : قال ابن اخلطيب 

جزاء الكفور يكون يوم القيامة ، جيزي كل نفس مبا كسبت لألمرين معاً ، ولكن ال تكون الالم الم العاقبة ، : قلنا 
« كل ما تضمنته السورة : ، أي » أمل َتَر كيف فعل ربُّك بأصحاب الفيل؛ إليالف قريش « : يكون املعىن أو 

  .وجعلنا هذه النعم مضافاً إىل قريش : ، أي » إىل « ، أو تكون الالَّم مبعىن » إليالفهم 
  .وا إليالف قريش ، نقله القرطيب أي اعجب. الم التعجب } إلِيالَِف قُرَْيشٍ { الالم يف : وقال الكسائي واألخفش 

عظيم نعمته عليهم فيما صنع باحلبشة ، » مكة « هذه السورة متصلة بالسورة األوىل؛ ألنه ذكر أهل : قال الفراء 
فعلنا بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش ، وذلك أن قريشاً كانت . } إلِيالَِف قُرَْيشٍ { :  -جال وعال  -مث قال 

هم أهل بيت اهللا تعاىل حتَّى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة : ، فال يغار عليها يف اجلاهلية ، يقولون  خترج يف جتارهتا
ليألفوا اخلروج وال يتجرأ : أي } إلِيالَِف قُرَْيشٍ { فجعل اهللا تعاىل ذلك : فأهلكه اهللا تعاىل ، فذكرهم نعمته ، أي 

  .جبري عليهم ، قاله جماهد وابن عباس يف رواية سعيد بن 
: نعميت على قريش إيالفهم رحلة الشتاء والصيف ، قال : قال } إلِيالَِف قَُرْيشٍ { : قال ابن عباس ، يف قوله تعاىل 

، وعلى هذا القول جيوز الوقف على رءوس اآلي ، وإن مل » الطائف « ، ويصيفون ب » مكة « كانوا يشتون ب 
  .يكن الكالم تاماً 
  .ر أهنما سورتان ، وال يلزم من التعلق االحتاد؛ ألن القرآن كسورة واحدة واملشهو: قال ابن اخلطيب 

والالم متعلقة بقوله [ ألف اهللا قريشاً إيالفاً ، فليعبدوا ربَّ هذا البيت : ليست متصلة ، كأنه قال : وقال اخلليل 
حيمل ما بعد األلف ألفاً على ما فليعبد هؤالء رب هذا البيت ، إليالفهم رحلة الشتاء والصيف لالمتياز ، و: تعاىل 

زيد فاضرب ، وأما مصحف أّيب فمعارض بإطباق على الفصل بينهما ، وأما : قبلها؛ ألهنا زائدة غري عاطفة كقولك 
  ] .فاإلمام قد يقرأ سورتني  -رضي اهللا عنه -قراءة عمر 

ى اهللا عليه وسلم مروياً ، وإمنا أرادوا به وليست املواقف اليت ينتزع هبا القراء شرعاً عن النيب صل: قال ابن العريب 
حيث شاءوا ، فأما الوقف عند انقطاع النفس فال خالف فيه ، وال تعد [ تعليم الطلبة املعاين ، فإذا علموها وقفوا 



، وال دليل على ما قالوه حبالٍ ، ] ما قبله إذا اعتراك ذلك ، ولكن ابدأ من حيث وقف بك نفسك ، هذا رأيي فيه 
  .أعتمد الوقف على التَّمام ، كراهية اخلروج عنهم  ولكين

، ليس بقبيح ، وكيف يقال بقبحه ، « كَعصٍف مأكُولٍ » : وأمجع املسلمون أن الوقف عند قوله « : قال القرطيب 
ء متَّ وهذه السورة تقرأ يف الركعة األوىل ، واليت بعدها يف الركعة الثانية ، وال مينع الوقف على إعجاز اآليات ، سوا

  .» الكالم أم ال 
  فصل يف الكالم على قريش

  .اسم القبيلة : قريش 
هم ولد فهر بن مالك بن : هم ولد النضر بن كنانة ، وكل من ولده النضر فهو قرشي ، وهو الصحيح وقيل : قي 

كنانة ليسوا النضر بن كنانة ، فمن مل يلده فهر فليس بقرشي ، فوقع الوفاق على أن بين فهر قرشيون ، وعلى أن 
  :بقرشيني ، ووقع اخلالف يف النضر ومالك ، مث اختلف يف اشتقاقه على أوجه 

  ]الطويل : [ أنه من التقرُّش ، وهو التجمُّع ، مسوا بذلك الجتماعهم بعد تفرق ، قال : أحدها 
  هْرِبِِه َجمََّع اُهللا القَبائلَ ِمْن ِف... أُبوَنا قَُصيٌّ كَانَ ُيدَعى ُمجمِّعاً  -٥٣١٦
  .اكتسب : أي : قرش يقرش : وهو الكسب ، كانت قريش جتاراً ، يقال : أنه من القرش : والثاين 

فتش ، وكانت قريش يفتشون على ذوي اخلالَّت ، : قََرَش يقرش عين أي : أنه من التفتيش ، يقال : والثالث 
  .فيسدون خلَّتهم 

  ]اخلفيف : [ قال الشاعر 
  ِعْنَد َعْمرٍو فَهلْ لهُ إْبقَاُء... املُقرُِّش َعنَّا أيَُّها الشَّاِمُت  -٥٣١٧
  .أن معاوية سأل ابن عباس مل مسيت قريش قُريشاً؟ : والرابع 

  .القرش من أقوى دوابه ، تأكل وال تؤكل ، وتعلُو وال ُتعْلَى : لدابة يف البحر يقال هلا : فقال 
  ]اخلفيف : [ وأنشد قول تبع 

  َر بَِها ُسمَِّيْت قُريٌش قُرَْيشَا...  َتسكُن الَبْح وقُريٌش ِهَي الَّيت -٥٣١٨
  ُرُك ِفيَها ِلِذي َجناَحْينِ رِيشَا... َتأكُلُ الرثَّ والسَّمَني وال َتْت 

  َيأكُلونَ البِالَد أكْالً كَِميشَا... َهكَذا يف البِالِد َحيُّ قُرْيشٍ 
  هُم واخلُمُوشَاُيكْثُر القَْتلَ ِفي... وهلُْم آِخَر الزَّمانِ نيبٌّ 

قارش ، وإما أن يكون مصغراً من : األصل مقرش ، وقيل : إما أن يكون مصغراً تصغري ترخيم ، فقيل : مث قريش 
: [ القرش ، وأمجعوا على صرفه هنا مراداً به احلي ، ولو أريد به القبيلة المتنع من الصَّرف؛ كقوله : ثالثي ، حنو 

  ]الكامل 
  وكَفَى قُرْيَش املُعِضالِت وسَاَدهَا... َح الوِليُد َسماَحةً غَلََب املَساِمي -٥٣١٩

قال سيبويه يف معّد ، وقريش ، وثقيف ، وكينونة ، هذه لألحياء أكثر ، وإن جعلتها أمساء للقبائل ، فهو جائز حسن 
.  

  .بدالً : مؤكد لألول تأكيداً لفظيا ، وأعربه أبو البقاء } إِيالَفِهِْم { : قوله 
رحليت الشتاء : ألن ألفوا رحلة ، واألصل : مفعول به باملصدر ، واملصدر مضاف لفاعله ، أي » رحلة « : قوله 

  ]الوافر : [ والصيف ، ولكنه أفرد ألمن اللبس؛ كقوله 



  .. كُلُوا يف َبْعضِ بَطْنِكُم َتِعفُّوا  -٥٣٢٠
  ]الطويل : [  وفيه نظر ، ألن سيبويه جيعل هذا ضرورة ، كقوله. قاله الزخمشريُّ 

  .. َحَماَمةَ َبطْنِ الواِدَيْينِ َتَرنَِّمي  -٥٣٢١
رحلة اسم جنس ، وكانت له أربع رحل ، وجعله بعضهم : الرحلة اسم الرحتال القوم للمسري وقيل : قال الليث 

  .غلطاً ، وليس كذلك 
عليه ، أو على الظرف ، ولو » فِهم إْيال« ارحتاهلم رحلة ، أو بوقوع : نصب باملصدر أي » رِْحلة « : قال القرطيب 

  .جعلتها يف حمل الرفع على معىن مها رحلتا الشتاء ، والصيف ، جلاز 
  .بكسر الراء ، وهي مصدر : وقرأ العامة 

شتوي ، : واد ، شذُّوا يف النسب إليه ، فقالوا : بضمها ، وهي اجلهة اليت يرحتل إليها ، والشتاء : وأبو السمال 
  .» كسائي ، وِكَساوّي « ائي ، وِشَتاوي ك ِشَت: والقياس 

  فصل يف معىن اآلية
ال يشق عليهم رحلة شتاء وال صيف منة منه على : } إِيالَفِهِْم رِْحلَةَ الشتآء والصيف { : قال جماهد يف قوله تعاىل 

  .قريش 
ونوفل بنو عبد مناف ، هاشم ، وعبد مشس ، واملطلب ، : كان أصحاب اإليالف أربعة إخوة : وقال اهلروي وغريه 

، وأخوه » الشام « أخذ منه حبالً وعهداً يأمن به يف جتارته إىل : ، أي » الشام « فأما هاشم فإنه كان يؤلف ملك 
جيري ، : ، ومعىن يؤلف » فارس « ، ونوفل إىل » اليمن « ، واملطلب إىل » احلبشة « عبد مشس كان يؤلف إىل 

ين ، فكان ُتجَّاُر قريش خيتلفون إىل األمصار ، حببل هؤالء اإلخوة ، فال يتعرض فكان هؤالء اإلخوة يسمون اجملري
  .هلم 

مجع : إذا أجار احلمائل باخلفارة ، واحلمائل : آلف يؤلف : شبه اإلجارة باخلفارة ، يقال : اإليالف : قال األزهري 
  .محولة 
زرع وال ضرع ، وكانوا ميريون يف الشتاء ، والصيف أن قريشاً كانوا سكان احلرم ، ومل يكن هلم : والتأويل : قال 

حنن أهل حرم اهللا ، فال يتعرض الناس : آمنني ، والناس يتخطَّفُون من حوهلم ، فكانوا إذا عرض هلم عارض قالوا 
 ؛»الشام « هلم ، وكانت إحدى الرحلتني إىل اليمن يف الشتاء ، ألهنا بالد حامية ، والرحلة األخرى يف الصيف إىل 

  .ألهنا بالد باردة 
هلوائها ، وهذه من أجل النعم أن » الطائف « لدفئها ، ويصيفون ب » مكة « يشتون ب : وعن ابن عباس ، قال 

يكون للقوم ناحية حر تدفع عنهم برد الشتاء ، وناحية برد تدفع عنهم حر الصيف ، فذكرهم اهللا تعاىل هذه النعمة 
. .  

  فصل يف الشتاء والصيف
  .الشتاء نصف السُّنة ، والصيف نصفها : قال مالك 

  .شتاء ، وربيع ، وصيف ، وخريف : الزمان أربعة أقسام : وقال قوم آخرون 
  .شتاء ، وصيف ، وقيظ ، وخريف : وقيل 

  .والذي قال مالك أصح؛ ألن اهللاَّ قسم الزمان قسمني ، ومل جيعل هلما ثالثاً : قال القرطيبُّ 



، أمرهم تعاىل بعبادته ، وتوحيده ألجل إيالفهم رحلتني ، وتقدم الكالم على } َربَّ هذا البيت فَلَْيْعُبُدواْ { : قوله 
  :الفاء ، والبيت هو الكعبة ، ويف تعريف نفسه بأنه تعاىل رب هذا البيت وجهان 

  .أهنا كانت هلم أوثان ، فميز نفسه تعاىل عنها : أحدمها 
أن يعبدوا رب هذا : املعىن : وقيل . العرب ، فذكر هلم ذلك تذكرياً لنعمته  ألهنم ُشرِّفوا بالبيت على سائر: الثاين 

  .البيت ، أي ليألفوا عبادة رب هذا البيت كما كانا يألفون الرحلتني 
من : من أجل اخلوف ، والتنكري للتعظيم أي » آمنهم « من أجل اجلوع ، و : ، أي } الذي أَطَْعَمُهم مِّن جُوعٍ { 

  .عظيم  جوع عظيم وخوف
  .» أطَْعَمُهمْ « وجيوز أن يكون يف موضع احلال من مفعول : وقال أبو البقاء 

  .، وهي لغة حكاها سيبويه » من على « : نافع يف رواية ، وكذلك مع العني ، حنو : يف اخلاء » من « وأخفى نون 
  فصل يف مكانة قريش

َربِّ اجعل هذا َبلَداً آِمناً وارزق أَْهلَُه ِمَن { : حيث قال  -عليه السالم  -وذلك بدعوة إبراهيم : قال ابُن عبَّاسٍ 
  ] . ١٢٦: البقرة [ } الثمرات 

  .كانت العرب يغُري بعضهاعلى بعض ويسيب بعضها من بعض ، فأمنت قريش من ذلك ملكان احلرم : وقال ابن زيد 
قلوب احلبشة أن حيملوا إليهم طعاماً يف يف  -تعاىل  -شق عليهم السَّفر يف الشتاء والصيف ، فألقى اهللا : وقيل 

السَّفر ، فخافت قريش منهم وظنُّوا أهنم خرجوا حلرهبم ، فخرجوا إليهم متحرزين ، فإذا هم قد جلبوا هلم الطعام ، 
باإلبل واحلمر فيشترون الطعام على مسرية ليلتني » جدة « خيرجون إىل » مكة « وأعانوهم باألقوات ، فكان أهلُ 

.  
اللَُّهم اْجعلَها َعليهِْم ِسنْيَن كَسين « : إن قريشاً ملا كذبوا النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا عليهم ، فقال  :وقيل 

يا حممد ، ادُع اهللا لنا فإنا مؤمنون ، فدعا هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فاشتد القحط ، فقالوا » ُيوُسَف 
  ، وأخصب أهلها» مكة « ، فحملوا الطعام إىل » اليمن « من بالد » جرش « ، و » تبالة « فأخصبت 

  .وآمنهم من خوف احلبشة مع الفيل : وقال الضحاك وربيع وشريك وسفيان . 
  .وآمنهم من أن تكون اخلالفة إال فيهم : وقال علي رضي اهللا عنه 

  .كفاهم أخذ اإليالف من امللوك : وقيل 
إلِيالَفِ { َمْن قََرأ ُسوَرة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثعليب عن أّيب 

  .واهللا أعلم » أعِطَي من األْجرِ َحسناٍت بَعدِد َمْن طَاَف بالكَْعَبِة ، واعْتكََف بَِها } قَُرْيشٍ 

  ) ٣(ا َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ َولَ) ٢(فَذَِلكَ الَِّذي َيُدعُّ الْيَِتيَم ) ١(أََرأَْيَت الَِّذي ُيكَذُِّب بِالدِّينِ 

بسقوط » أَرَْيَت « : باجلزاء ، واحلساب ، وقرأ الكسائي : ، أي } أَرَأَْيَت الذي ُيكَذُِّب بالدين { : قوله تعاىل 
  .» األنعام « وتقدم حتقيقه يف . اهلمزة 

ولكن الذي » َرْيَت « : يصح عن العرب  وليس باالختيار ، ألن حذفها خمتّص باملضارع ، ومل: وقال الزخمشري 
  ]اخلفيف : [ سهل من أمرها وقوع حرف االستفهام يف أول الكالم ، وحنوه 

  َردَّ ِفي الضَّرعِ ما قََرى يف اِحلالبِ... َصاحِ ، َهلْ َرْيتَ أو َسِمْعَت بِراعٍ  -٥٣٢٢
  :وجهان » أرأْيَت « ويف 



  .أبصرت املكذب : هو املوصول كأنه قال أهنا بصرية ، فتتعّدى لواحد ، و: أحدمها 
  .أليس مستحقًّا عذاب اهللا : فتتعّدى الثنني ، فقدره احلويف » أخربين « أهنا مبعىن : والثاين 

بكاف اخلطاب ، والكاف ال تلحق » أرأيتك « : من هو ، ويدل على ذلك قراءة عبد اهللا : وقدره الزخمشري 
  .البصرية 

  .» أرأيت الذي يكذب بالدين ، أمصيب هو ، أو خمطئ : م حذف واملعىن ويف الكال« : قال القرطيب 
  فصل فيمن نزلت فيه السورة
نزلت يف العاص بن وائل السهمي ، وهو قول الكليب : قال  -رضي اهللا عنهما  -نقل أبو صاحلٍ عن ابن عباس 

  .ومقاتل 
  .نزلت يف رُجل من املنافقني : وروى الضحاك عنه قال 

  .نزلت يف الوليد بن املغرية :  وقال السديُّ
  .وقيل يف أيب جهل [ 

  .يف عمرو بن عائذ : وقال الضحاك 
يف أيب سفيان ، وكان ينحر يف كل أسبوع جزوراً ، فطلب منه يتيم شيئاً فقرعه بعصاه ، فأنزل : وقال ابن جريج 
  ] .اهللا هذه السورة 
  .لدين إنه عام يف كل مكذب بيوم ا: وقيل : قال ابن اخلطيب 

  :، فيه وجهان } فَذَِلَك { : قوله 
  .طلبت علمه فذلك : أن الفاء جواب شرط مقدر ، أي : أحدمها 
إما عطف ذات على ذات ، أو صفة على صفة ويكون » الَّذي ُيكذُِّب « على » فَذِلَك « أهنا عاطفة : والثاين 
ربين ، وإما تقول فيمن يكذب باجلزاء ، وفيمن يؤذي أخ: حمذوفاً لداللة ما بعده عليه كأنه قيل » أَرأْيَت « جواب 

  .اليتيم ، وال يطعم املسكني أنِْعَم ما يصنع؟ 
فعلى األول يكون اسم اإلشارة يف حمل رفع باالبتداء ، واخلرب املوصول بعده ، وإما على أنه خرب ملبتدأ مضمر ، أي 

  .فهو ذلك ، واملوصول نعته : 
» فَذِلَك « جعل : بالنسق ، على ما هو منصوب ، إال أن أبا حيان رد الثاين فقال  أن يكون منصوباً: وعلى الثاين 

» أكرمت الذي يزورنا فذلك الذي حيسن إلينا « : يف موضع نصب على املفعول ، وهو تركيب غريب كقولك 
كرمت الذي يزورنا ، أ: مرفوع باالبتداء ، وعلى تقدير النصب يكون التقدير » فَذِلَك « فاملتبادر إىل الذهن أن 

فأكرمت ذلك الذي حيسن إلينا ، فاسم اإلشارة يف هذا التقدير غري متمكِّن متكن ما هو فصيح ، إذ ال حاجة إىل أن 
أكرمت الذي يزورنا ، « أكرمت الذي يزورنا ، فالذي حيسن إلينا ، أو : ، بل الفصيح » الذي يزورنا « يشار إىل 

الَّذي ُيكذُِّب « إشارة إىل » فذلك « ، فال يصح؛ ألن » إما عطف ذات على ذات  «: ، وأما قوله » فيحسن إلينا 
فال » ويكون جواب أرأيت حمذوفاً « : هو واحد ، وأما قوله » فَذِلَك « : فليسا بذاتني؛ ألن املشار إليه بقوله » 

فهمزة االستفهام ال » نعَم ما يصنع أ« ، وأما تقديره » أرأيت « يسمَّى جواباً ، بل هو يف موضع املفعول الثاين ل 
  .، ألهنما إنشاء ، واالستفهام ال يدخل إال علىلخرب ، انتهى » بِئَْس « ، وال » نِْعَم « نعلم دخوهلا على 

إىل آخره ، أن الفرق بينهما أن يف اآلية الكرمية استفهاماً وهو » فاسم اإلشارة غري متمكن « : واجلواب عن قوله [ 
حسن أن يفسر ذلك املستفهم منه خبالف املثال الذي مثل به ، فمن مث حسن التركيب املذكور ، وعن ف» أرأيتَ « 



فال يسمى « : فذلك إشارة إىل القائم ال إىل زيد ، وإن كان جيوز أن يكون إشارة إليه ، وعن قوله » ألن « : قوله 
« : ، وعن قوله ] تفهام فحسن ذلك جواب االستفهام ، وهذا قد تقدمه اس: أن النحاة يقولون » جواباً 

إنشاء فما » عسى « فإن ]  ٢٢: حممد [ } فََهلْ َعَسيُْتْم { : باملعارضة بقوله » واالستفهام ال يدخل إال على اخلرب 
  .كان جواباً له ، فهو جواٌب لنا 

  فصل
: الغة يف التعجب كقولك هذا اللفظ ، وإن كان يف صورة االستفهام ، لكن الغرض مبثله املب: قال ابن اخلطيب 

  .أرأيت فالناً ماذا ارتكب 
  .إنه خطاب للرسول عليه الصالة والسالم : مث قيل 
  .خطاب لكل عاقل : وقيل 
دفعه ، وأمري املؤمنني واحلسن : أي » دعَّه « بضم الدَّال ، وتشديد العني من : قرأ العامة } َيُدعُّ اليتيم { : قوله 

  .تح الدال وختفيف العني بف» َيدعُ « : وأبو رجاء 
  فصل

َيْوَم ُيَدعُّونَ إىل { : يدفعه عن حقه ، قال تعاىل : ، أي } فذِلَك الذي يدعُّ الَيِتيمَ { : قال الضحاك عن ابن عباس 
  ] . ١٣: الطور [ } َنارِ َجَهنََّم َدعا 

يورثون النساء ، وال الصغار ، ويقولون أهنم كانوا ال » النساء « يقهره ويظلمه ، وقد تقدم يف سورة : قال قتادة [ 
  ] .إمنا جيوز املال من يطعن بالسنان ويضرب باحلسام : 

  .» َمْن ضمَّ َيِتْيماً ِمَن املُْسلمَني ، حَتَّى َيْسَتْغنِي فَقْد وَجَبْت لهُ اجلَنَّة « : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .ال يأمر به من أجل خبله ، وتكذيبه اجلزاء ، واحلساب : ، أي } ني َوالَ َيُحضُّ على طََعامِ املسك{ : قوله 

  .وقد تقدم يف الفجر . من احملاضة » وال حياضّ « : وقرأ زيد بن علي 
وليس الذم عاما حىت يتناول من تركه عجزاً ، ولكنهم كانوا يبخلون ويعتذرون ألنفسهم ، « : قال القرطيب 

ال : فنزلت هذه اآلية فيهم ، فيكونُ معىن اآلية ]  ٤٧: يس [ } ْو َيَشآُء اهللا أَطَْعَمُه أَُنطِْعُم َمن لَّ{ : ويقولون 
  .» يفعلونه إن قدروا ، وال حيثون عليه إن عسروا 

  ) ٧(َماُعونَ َوَيْمَنُعونَ الْ) ٦(الَِّذيَن ُهْم يَُراُءونَ ) ٥(الَِّذيَن ُهْم َعْن َصلَاتِهِْم َساُهونَ ) ٤(فََوْيلٌ ِللُْمَصلَِّني 

تسبب عن هذه : خرب والفاء للسبب ، أي } لِّلُْمَصلَِّني { : عذاٌب هلم ، وقوله : مبتدأ ، ومعناه } فََوْيلٌ { : قوله 
  .الصفات الذَّميمة الدعاء عليهم بالويل 

{ : مث قال تعاىل  وما تقول فيمن يكذب بالدين أنعم ما يصنع ،: » أخربين : كأنه قيل « : قال الزخمشريُّ بعد قوله 
فويل هلم ، إال أنه وضع صفتهم موضع ضمريهم؛ ألهنم كانوا مع التكذيب وما : على معىن } فََوْيلٌ لِّلُْمَصلَِّني 

  .أضيف إليهم ساهني عن الصالة مرائني غري مزكني أمواهلم 
معناه اجلمع؛ : واحد؟ قلت  ، وهو} الذي ُيكذُِّب بالدينِ { كيف جعلت املصلني قائماً مقام الضمري : فإن قلت 

الذي « مجع ، ألن ضمري » املُصلَِّني « وأما وضعه املصلني موضع الضمري ، وأن : قال أبو حيان . ألن املراد اجلنس 
معناه اجلمع ، فتكلُّف واضح ، وال ينبغي أن حيمل القرآن إالَّ ما عليه الظَّاهر ، وعادة هذا الرجل يتكلف » ُيكذُِّب 

  .هم القرآن ليست بواضحة أشياء يف ف



وعادة هذا الرجل التَّحامل على الزخمشري ، حىت جيعل حسنُه قبيحاً ، وطيف يرد ما له ، وفيه : قال شهاب الدين 
ارتباط الكالم بعضه ببعض ، وجعله شيئاً واحداً ، وما تضمنه من املبالغة يف الوعيد يف إبراز وصفهم الشنيع ، وال 

الم أن السورة كلها يف وصف قد مجعوا بني هذه األوصاف كلها من التكذيب بالدين ، شكَّ أن الظاهر من الك
  .ودفع اليتيم ، وعدم احلّض على طعام املسكنيِ ، والسهو يف الصالة ، واملراءاة ومنع اخلريِ 

أو بدالً أو بياناً  ، جيوز أن يكون مرفوع احملل ، وأن يكون منصوبه ، وأن يكون جمروره ، تابعاً} الذين ُهمْ { : قوله 
  .، وكذلك املوصول الثاين ، إالَّ أنه حيتمل ان يكون تابعاً للمصلني ، وأن يكون تابعاً للموصول األول 

أن املرائي ُيري النَّاس عمله ، وهم : أي : ، ومعىن املراءاة » يقاتلون « يرائيون ك : أصله } ُيَرآُءونَ { : وقوله 
  .اعلة فيها واضحة ، وقد تقدم حتقيقه يرون الثَّناء عليه ، فاملف

  فصل يف اتصال هذه اآلية مبا قبلها
  :يف اتصال هذه اآلية مبا قبلها وجوه 

أنه ملا كان إيذاء اليتيم ، واملنع من بذل طعام املسكني ، دليالً على النفاق ، كانت هاتني اخلصلتني معاملة : األول 
  .مع املخلوق 

أليس الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر؟ : هاتني اخلصلتني مع التكذيب بيوم الدين ، قال  أنه تعاىل ملا ذكر: والثاين 
  .ويلٌ له من هذه الصالة ، كيف ال تنهاه عن هذه األفعال املنكرة : فقال 

 إقدامه على إيذاء اليتيم ، وتركه للحث على طعام املسكني تقصري يف الشَّفقة على خلق اهللا: كأنه يقول : والثالث 
  .تعاىل ، وسهوه يف الصالة تقصري يف التعظيم ألمر اهللا تعاىل ، فلما وقع التقصري يف األمرين كملْت شقاوته 

  فصل يف املراد باملرائي يف الصالة
  .هو املصلي ، الذي إذا صلّى مل يرُج هلا ثواباً ، وإن تركها مل خيَش عليها عقاباً : قال ابُن عباس 

  .روهنا عن أوقاهتا الذين يؤخ: وعنه أيضاً 

فَوَْيلٌ لِّلُْمَصلِّنيَ { : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل : قال :  -رضي اهللا عنه  -قال سعد بن أيب وقَّاص 
  .» الَّذيَن يُؤخُِّرون الصَّالة َعْن وقِْتَها هتَاُوناً بَِها « : } الذين ُهْم َعن َصالَتِهِْم َساُهونَ 

  .ون ركوعها ، وال سجودها ال يتمُّ: وقيل 
: هو الذي ال يقرأ وال يذكر اهللا ، ويف قراءة عبد اهللا : وقال قطرٌب . هو الذي يلتفت يف سجوده : وقال إبراهيم 

  .» الذين هم عن صالهتم الهون « 
صالة قاموا كساىل هم املنافقون يتركون الصالة سراً ، ويصلوهنا عالنية ، وإذا قاموا إىل ال: وعن ابن عباس أيضاً [ 

  ] .، ورواه ابن وهب عن مالك رضي اهللا عنه } الذين ُهْم ُيَرآُءونَ { : اآلية ، وهذا يدل على أهنا يف املنافقني قوله 
  فصل

َعن { : احلمد هللا الذي قال : لكانت يف املؤمنني ، وقال عطاء » يف صالهتم ساهون « : ولو قال : قال ابن عبَّاس 
  .يف صالهتم ، فدل على أن اآلية يف املنافقني : ومل يقل } ونَ َصالَتِهِْم َساُه

  .؟ »يف صالهتم « : وبني قوله } َعن َصالَتِهِْم { : أي فرق بني قوله تعاىل : فإن قلت : قال الزخمشريُّ 
لفسقة الشطار أهنم ساهون عنها سهو ترك هلا ، وقلة التفات إليها ، وذلك فعل املنافقني ، أو ا» َعْن « معىن : قلت 

أن السَّهو يعتريهم فيها بوسوسة شيطان ، أو حديث نفس ، وذلك ال يكاد خيلو منه » ِفي « من املسلمني ، ومعىن 
  .إنسان ، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقع له السَّْهوُ يف صالته فضالً عن غريه 



م ما سها يف صالته لكن أذن اهللا له يف ذلك الفعل إنه صلى اهللا عليه وسل: قال كثري من العلماء : قال ابن اخلطيب 
  :بياناً للتشريع يف فعل السَّاهي ، مث بتقدير وقوع السهو منه ، فالسهو على أقسام 

  .وأصحابه ، وذلك جيرب بالسنن تارة ، وبالسُّنن والنوافل تارة  -عليه الصالة والسالم  -سهو الرسول : أحدها 
  .من الغفلة ، وعدم استحضار النِّيَّة ، وهذا يقع كثرياًَ  ما يكثر يف الصالة: والثاين 

ترك الصَّالة ، ال إىل قضاء اإلخراج من الوقت ، ومن ذلك صالة املُنافق؛ ألنه يستهزئ بالدين ، والفرق : والثالث 
خلُُشوع ليعتقد من يراه دينه ، إمنا يظهرُ زيادة ا: أنَّ املنافق يبطن الكفر ويظهر اإلميان واملرائي : بني املُنافق واملُرائي 

  .إن املنافق ال يصلي سراً ، واملرائي تكون صالته عند النَّاس : أو يقال 
  .السَّالمة عند السَّهو حمال : قال ابن العريب 

ُيري الناس أنه يصلي طاعة ، وهو يصلي تقيَّة كالفاسق ، يري أنه يصلي : ، أي } الذين ُهْم ُيَرآُءونَ { : قوله 
طلب املنزلِة يف قُلوب : طلب ما يف الدنيا بالعبادة ، وأصله : إنه يصلي ، وحقيقة الرِّياء : ة ، وهو يصلي ليقال عباد

  :الناس ، وهو من وجوه 
  .حتسني السَّمت ، يريد بذلك اجلاه ، والثناء : أوهلا 

  .الرياء بالثياب القصار واخلشنة ليتشبه بالزهاِد : وثانيها 
  .السخط على الدنيا ، وإظهار الوعظ ، والتأّسف على فوات اخلري والطاعة إظهار : وثالثها 

  .إظهار الصالة ، والصدقة ، وحتسني الصالة ، ألجل رؤية الناس ، وغري ذلك مما يطول ذكره : ورابعها 
  يف الرياءفصل 

: ال يكون الرجل مُرائياً بإظهار العمل املفروض ، ألن حق الفرائض اإلعالن وإشهارها لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
، وألهنا أعالم اإلسالم وشرائع الدين ، ويستحق تاركها الذم ، واملَقْت ، فوجب إماطة » وال غمةُ ِفي فَرائضِ اِهللا « 

وع فحقه أن خيفى؛ ألنه مما ال يالم بتركه ، وال هتمة فيه ، فإن أظهره قاصداً لالقتداء التُّهمة بإظهارها ، وأما التط
  .كان مجيالً ، وإن قصد بإظهاره أن األعني تنظر إليه ، ويثىن عليه بالصَّالح فهو الرياء 

  :أوجه » املَاُعون « يف . } َوَيْمَنُعونَ املاعون { : قوله 
  .قليل ، قاله قطرٌب : ما له معنة ، أي : وهو الشيء القليل ، يقال من املعن ، » فاعول « : أحدها 
» مقول « معون ك : َمُعون ، وكان من حقّه على هذا أن يقال : واألصل [ أنه اسم مفعول من أعانه يعينه : الثاين 

وعون ، مث قال وصان ، ولكن قلبت الكلمة بأن قدمت عينها قبل فائها ، فصار م: اسم مفعول من » مصون « و 
قلبت الواو األوىل الفاً كقوهلم تاب وصام يف توبة وصومة ، فوزنه اآلن مفعول ، وفيه شذوذ معان كقام ، وأما 

  .مفعول فاسم مفعول الثالثي 
  .القلب وهو خالف األصل : الثاين 

ليه ، وقد جياب عن قلب حرف العلة ألفاً وإن مل يتحرك ، وقياسه على تابه وصامه بعيد لشذوذ املقيس ع: الثالث 
  ] .الثالث بأن الواو متحركة يف األصل قبل القلب ، فإنه بزنة معوون الوجه 

  .واأللف عوض عن اهلاء » معونة « أن أصله : والثالث 
  .» مافعل « ، ووزنه بعد الزيادة » ملوم « ك » مفعل « ووزنه 

  فصل يف تفسري املاعون
  .أنه كان يستعان به ، وينتفع به كالفأس والدلو ، واملقدحة : ا ، وأحسنه» املاعون « اختلف املفسرون يف 



  ]املتقارب : [ قال األعشى 
  إذَا ما َسماؤُهُم لَمْ َتِغْم... بأْجوَد ِمنُه بَِماعُونِه  -٥٣٢٣

نه ، تنبيهاً مينعون النَّاس ، أو الطالبني ، وإما ألن الغرض ذكر ما مينعو: ومل يذكر املفعول للمنع ، إما للعلم به ، أي 
  .خلساستهم ، وَضنّهم باألشياء النافعة املستقبح منها عند كل أحد 

هذه اآلية تدلُّ على التهديد العظيم بالسَّهو عن الصَّالة ، والرياء ، ومنع املاُعون ، وذلك من باب : فإن قيل 
  :الفعل؟ فاجلواب من وجوه الذنوب ، وال يصري املرء به منافقاً ، فلم حكم اهللا مبثل هذا الوعيد على هذا 

دلّت اآلية : املراد باملصلني هنا املنافقون الذين يأتون هبذه األفعال وعلى هذا التقدير : قال ابن اخلطيب : األول 
على أن الكافر له مزيد عقوبة على فعل حمظورات الشرعِ ، وتركه واجبات الشَّرع ، وذلك يدل على أنًّ الكفار 

  .م خماطبون بفروع اإلسال
: ال ، ولكن من مجع ثالثتهن فله الويل ، يعين : من منع شيئاً من املتاع كان له الويلُ؟ فقال : قيل لعكرمة : الثاين 

  .ترك الصالِة ، وفعل الرياء ، وترك املاعون 
أََرأَْيَت {  َمْن قََرأ ُسوَرةَ« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثعليب عن أّيب 
  .واهللا تعاىل أعلم » غَفَر اُهللا لهُ إنْ كَان ُمؤدِّياً للزَّكَاِة } الذي ُيكَذُِّب بالدين 

  ) ٣(إِنَّ َشانِئََك ُهَو الْأَْبَتُر ) ٢(فََصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر ) ١(إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر 

قال . بالنون » أْنطَيَْناَك « : احلسن وابن حميصن ، وطلحة ، والزعفراين  ، قرأ} إِنَّآ أَْعطَْينَاَك الكوثر { : قوله 
  .أبدل من العني نوناً : الرازي ، والتربيزي 

: فإن عنينا البدل الصناعي فليس مبسلَّم ، ألن كل مادة مستقلة بنفسها ، بدليل كمال تصريفها ، وإن عنينا بالبدل 
  .وال شكَّ أهنا لغة ثابتة أن هذه وقعت موقع هذه لغة ، فقريب ، 

  .هي لغة العربِ العاربِة من أوىل قريش : قال التربيزي 
  .» الَيُد الُعلَْيا املُنِطيةُ ، والَيُد السُّفلَى املُنطَاةُ « : ويف احلديث 

  ]املتقارب : [ وقال الشاعر وهو األعشى 
  نْطَى احلُلُوالَُتَصانُ اِجلاللَ وُت... جِياُدَك َخْيُر جِياِد املُلوِك  -٥٣٢٤

  .» أعطيته : وروته أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قراءة ، وهي لغة يف العطاء أنطيته « : قال القرطيب 
، من الكثرِة ، وصف مبالغة يف املفرط الكثرة ، مثل النوفل من النَّفل ، واجلوهر من اجلهر ، » فَْوَعل « : والكوثر 

  ]الطويل : [ كوثراً؛ قال : اً يف العدد ، والقدر ، واخلطر والعرب تسمي كل شيٍء كثري
  وكَانَ أُبوَك اْبَن العقَاِئلِ كَوثَرا... وأْنَت كَثٌري َيا اْبَن َمْروانَ طَيٌِّب  -٥٣٢٥

  .مب آب ابنك؟ : قيل لعجوز رجع ابنها من السَّفر 
  .مبال كثري : آب بكوثر ، أي : قالت 

  :وقد تكوثر إذا كثر؛ وقال الشاعر والكوثر من الغبار الكثري ، 
  فصل يف املراد بالكوثر... وقَْد ثَاَر َنقْعُ املَْوِت حتَّى َتكْوثََرا  -٥٣٢٦

  .هنر يف اجلنة رواه البخاري وغريه : اختلفوا يف الكوثر الذي أعطيه النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقيل 
هنٌر ِفي اجلنَِّة ، َحافَتاُه ِمْن : الكَوْثَُر « : اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى: وروى الترمذي عن ابن عمران قال 



  .»  ذَهبٍ ، وَمجْراُه َعلى الدُّّر والياقوت ، تُربُتُه أطَْيُب ِمَن اِملْسِك ، وماؤه أْحلَى ِمَن الَعسلِ ، وأْبَيُض ِمَن الثّلْجِ
  .أحاديث كثرية  هو حوض النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املوقف وفيه: وقال عطاء 

  .النبوة ، والكتاب : الكوثر : وقال عكرمة 
  .اإلسالم : وقال ابن املغرية . هوالقرآن : وقال احلسن 

  .هو اإليثار : وقال ابن كيسان 
وقال أبو بكر بن عياش وميان بن رئاب هو كثرة . هو تيسري القرآن ، وختفيف الشرائع : وقال احلسن بن الفضل 

  .واألمة  األصحاب واألتباع
  .أنه رفعة الذكر : وحكى املاورديُّ 

  .هو ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا : وقال هالل بن يساف : الشفاعة : [ وقيل 
  .الصلوات اخلمس : وقيل 

  .وقيل الفقه يف الدين 
  ] .وقيل غري ذلك 

  . عليه وسلم نصا يف الكوثر األول ، والثاين؛ ألنه ثابت عن النيب صلى اهللا: وأصح األقوال : قال القرطيبُّ 
  فصل يف الكالم على هذه السورة

هذه السورة كاملقابلة لليت قبلها ، فإنه ذكر يف األول الُبخل ، وترك الصالة ، والرياء ، ومنع : قال ابُن اخلطيب 
ُدمْ : أي » فَصلِّ « : قوله : ة ويف مقابلة ترك الصال} إِنَّآ أَْعطَيَْناَك الكوثر { : املاعون ، وذكر هنا يف مقابلة البخل 

« : لرضاه خالصاً ، ويف مقابلة منع املاعون قوله : أي } لَِربِّكَ { : على الصالة ، ويف مقابلة الرياء قوله تعاىل 
:  ، أي} إِنَّ شَانِئََك ُهَو األبتر { : تصدَّق بلحم األضاحي ، مث ختم السُّورة سبحانه وتعاىل بقوله : ، أي » واْنَحْر 

أنَّ املنافق الذي أتى بتلك األفعال القبيحة َسيمُوُت وال يبقى له أثر ، وأما أنت فيبقى لك يف الدنيا الذكر اجلميل ، 
  .يف اآلخرة الثواب اجلزيل 

  .} فََصلِّ ِلرَبَِّك واحنر { : قوله 
  .أقم الصالة املفروضة عليك  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس 

  .نُسكَك » واْنَحْر « فصل لربك صالة العيد يوم النحر ، : اء ، وعكرمة وقال قتادة ، وعط
  .كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ينحر ، مث يصلي ، فأمر أن يصلي مث ينحر : وقال أنس 

حني حصر النيب صلى اهللا عليه وسلم عن البيت ، فأمره اهللا تعاىل ، أن » احلديبية « نزلت يف : قال سعيد بن جبري 
  .لي ، وينحر البدن ، وينصرف ، ففعل ذلك يص

الصلوات اخلمس ، فألهنا ُركْن العبادات ، } فََصلِّ { : إن املراد بقوله تعاىل : أما من قال « : قال ابن العريب 
  .وقاعدة اإلسالم ، وأعظم دعائم الدين 

ذلك اليوم ، وال صالة فيه قبل النحر إهنا صالة الصبح باملزدلفة ، فألهنا مقرونة بالنحر ، وهو يف : وأما من قال 
  .» غريها ، فخصها بالذكر من مجلة الصلوات القتراهنا بالنحر 

صالة عيد بإمجاع ، » مكة « ، إذ ليس ب » مكة « إهنا صالة العيد ، فذلك بغري : وأما من قال : قال القرطيب 
  .فيما حكاه أبو بكر رضي اهللا عنه 

  فصل



تسبب هذه املنة العظيمة وعقبها أمرك بالتخلي لعبادة املنعم : للتعقيب والتسبب ، أي  »فصلِّ « : الفاء يف قوله 
، قال } واحنر { : عليك ، وقصدك إليه بالنحر ال كما تفعل قريش من صالهتا ، وحنرها ألضيافها ، وأما قوله تعاىل 

  .ى حذاء النحر يف الصالة املعىن ضع اليمىن على اليسر: وحممد بن كعب القرظي  -رضي اهللا عنه  -علي 
  .أن يرفع يديه يف التكبري إىل حنره ، وهو مروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه  -وعن علي 

استقبل القبلة مكة بنحرك ، وهو قول الفراء ، والكليب وأيب األحوص : قال  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 
.  

  .منازلنا تتناحر أي تتقابل حنر هذا بنحر هذا : قول مسعت بعض العرب ي: قال الفراء 
  .تتقابل : منازهلم تتناحر ، أي : هو انتصاب الرجل يف الصالة بإزاء احملراب ، من قوهلم : وقال ابن األعرايب 

  .أنه أمره أن يستوي بني السجدتني جالساً حىت يبدو حنره : وعن عطاء [ 
فقد أعطيناك الكوثر  -تعاىل  -ناساً يصلون لغري اهللا ، وينحرون لغري اهللا  إن: يقول : وقال حممد بن كعب القرظي 

  .، فال تكن صالتك وال حنرك إال هللا تعاىل 
  ] .والنَّحر يف اإلبل مبنزلة الذَّبح يف البقر والغنم 

، وأن » إن « اجلملة خرب خربه ، و» األبتر « مبتدأ و » ُهَو « جيوز أن يكون . } إِنَّ شَانِئََك ُهَو األبتر { : قوله 
  .يكون فصالً 

  .، وهو غلط؛ ألن املظهر ال يؤكد باملضمر » أو توكيد « : وقال أبو البقاء 
  .قطعه : الشيء املقطوع ، من بترُه ، أي : الذي ال عقب له ، وهو يف األصل : واألبتُر 

  .ه الذي يقطع رمح:  -بضم اهلمزة  -ال ذنب له ، ورجل أباتر : ومحار أبتر 
  ]الطويل : [ قال 

  َعلى قَطْعِ ِذي القُرَْبى أَحذُّ أباتُِر... لَِئيٌم َنزْت ِفي أْنفِه خُنُزواَنةٌ  -٥٣٢٧
  .انقطع ذنبه :  -بالكسر  -وبتر 

  .الذي ال ذنب له : من ال ولد له ومن الدواب : األبتر من الرجال : قال أهل اللغة 
: القطع بترت الشيء بتراً قطعته قبل اإلمتام ، واالنبتار : والبتُر . ر وكل من انقطع من اخلري أثره ، فهو أبت[ 

  ] .السيف القاطع : االنقطاع ، والباتر 
  .ملن أوتر بركعة واحدة ، فأنكر عليه ابن مسعود » َما َهذِه الُبَتيَْراء؟ « : ويف احلديث 

وكان للنيب درع يقال هلا . صلى اهللا عليه وسلم وخطب زياد خطبة بتراء ، مل يذكر اهللا تعاىل ، وال صلى على النيب 
  .الِعْيُر والعبد ، سيما بذلك لقلة خريمها : مسيت بذلك لقصرها وقال ابن السكيت األبتران » البتراء « : 
  ] .والبترّية فرقة من الزيدية نسبوا إىل املغرية بن سعد ، ولقبه األبتر [ 

  .فاعل مبعىن احلال ، أو االستقبال أو املاضي باأللف ، اسم » شَانِئك « : وقرأ العامة 
  .بغري ألف » شنئك « : وقرأ ابن عبَّاس 

  ]الكامل : [ ، وقد أثبته سيبويه؛ وأنشد » مفعال « و » فعال « جيوز أن تكون بناء مبالغة ك : فقيل 
  ما لْيَس مُْنجَِيُه ِمَن األقْدَارِ... َحِذٌر أموراً ال َتِضُري ، وآِمٌن  -٥٣٢٨

  ]الوافر : [ وقول زيد اخليل 
  جحَاُش الِكرَملْينِ هلَا قَديُد... أَتانِي أنَُّهْم َمزقُونَ عِْرِضي  -٥٣٢٩



  .فإن كان مبعىن احلال ، واالستقبال ، فإضافته ملفعوله من نصب ، وإن كان مبعىن املضي فهي ال من نصب [ 
  ] .وبرد وبارد  بر وبار ،: جيوز أن يكون مقصوراً من فاعل كقوهلم : وقيل 

  فصل يف أقوال العلماء يف اآلية
هو العاص بن وائل ، وكانت العرب : فقيل } إِنَّ َشانِئََك ُهَو األبتر { : بقوله تعاىل ] يف املراد [ اختلف املفسرون 

  .أبتر : تسمي من له بنون ، وبنات ، مث مات البنون ، وبقي البنات 
مع من كنت : هللا عليه وسلم يكلمه ، فقال له مجع من صناديد قريش إن العاص وقف مع النيب صلى ا: فقيل 

مع ذلك األبتر ، وكان قد تويف قبل ذلك عبد اهللا ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان من : واقفاً؟ فقال 
من خري الدنيا ، املقطوع ذكره : أي } إِنَّ شَانِئََك ُهَو األبتر { : فأنزل اهللا تعاىل  -رضي اهللا عنها  -خدجية 

  .واآلخرة 
ُبتر فالن ، فلما تويف : كان أهل اجلاهلية ، إذا مات ابن الرجل قالوا : قال  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس 

بتر حممد ، فأنزل اهللا تعاىل إن شانئك هو : إبراهيم ابن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج أبو جهل ألصحابه ، فقال 
  . األبتر يعين أبا جهل

  .هو عقبة بن أيب معيط : وقال شهر بن عطية 

قد بتر فالن ، فلما مات لرسول اهللا : إن قريشاً كانوا يقولون ملن مات له ذكور ولده : وقال السديُّ وابن زيد 
فليس من يقوم بأمره : بتر حممد ، أي : ، قالوا » املدينة « ، وإبراهيم ب » مكة « صلى اهللا عليه وسلم القاسُم ب 

  .ن بعده ، فنزلت اآلية م
انبتر منا حممد أي خالفنا : ملا أوحى اهللا تعاىل لرسوله صلى اهللا عليه وسلم دعا قريشاً إىل اإلميان قالوا : وقيل 

  .وانقطع عنا ، فأخرب اهللا تعاىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم أهنم هم املبتورون قاله عكرمة وشهر بن حوشب 
  ا هذه السورةفصل يف املعاين اليت احتوهت

قد احتوت هذه السورة على كوهنا أقصر سورة يف القرآن على معان بليغة ، وأساليب بديعة ، : قال أهل العلم 
  .أعطاه كثرياً من كثري  -تعاىل  -داللة استهالل السورة على أنه : منها 

  .» أَتى أْمُر اِهللا « قاً لوقوعه ك إيراده بصيغة املاضي حتقي: إسناد الفعل للمتكلم املعظم نفسه ، ومنها : ومنها 
  .» إنَّ « تأكيد اجلملة ب : ومنها 
اإلتيان بصيغة تدل على مبالغة الكثرِة ، ومنها حذف : بناء الفعل على االسم ليفيد باإلسناد مرتني ، ومنها : ومنها 

  .املوصوف بالكوثر؛ ألن يف حذفه من فرط اإلهبام ما ليس يف إثباته 
« فاء التعقيب الدالة على التسبب كما تقدم يف : اجلنسية الدالة على االستغراق ، ومنها » أل « ب  تعريفه: ومنها 
  .سبب الشكر والعبادة » األنعام 
  .التعريض مبن كانت صالته وحنره لغري اهللا تعاىل : ومنها 
  .مر بالنَّحر أن األمر بالصالة إشارة إىل األعمال الدينية اليت هي الصالة وأفضلها كاأل: ومنها 
  .فصلِّ لربِّك واحنر له : إذ التقدير » اْنَحْر « حذف متعلق : ومنها 
  .مراعاة السجع ، فإنه من صناعة البديع العاري عن التكلُّف : ومنها 
لح يف اإلتيان هبذه الصفة دون سائر صفاته احلسىن داللة على أنه املربِّي ، واملص} ِلرَبَِّك { : قوله تعاىل : ومنها 

  .بنعمه ، فال يلتمس كلَّ خري إال منه 



  .} لَِربَِّك { : االلتفات من ضمري املتكلم إىل الغائب يف قوله تعاىل : ومنها 
جعل األمر بترك االحتمال لالستئناف وجعله خامتة لإلعراض عن الشانئ ومل يسمه ليشمل كلَّ من اتصف : ومنها 

  .كان املراد به شخصاً معيناً لََعيََّنه اهللا تعاىل  هبذه الصفة القبيحة وإن -والعياذ باهللا  -
التنبيه بذكر هذه الصفة القبيحة ، على أنه مل يتصف إال مبجرد قيام الصفِة به ، من غري أن يؤثر يف من شنأه : ومنها 
  .ألن من شنأ شخصاً ، قد يؤثر فيه شنؤه  -ألبتة  -شيئاً 

  .أكيد اخلرب ، ولذلك يتلقى هبا القسم ، وتقدير القسم يصلح هاهنا املؤذنة بت» إنَّ « ومنها تأكيد اجلملة ب 
فصالً ، وإن جعلناه مبتدأ فكذلك » ُهَو « اإلتيان بضمري الفصل املؤذن باالختصاص والتأكيد إن جعلنا : ومنها 

  .يفيد التأكيد إذ يصري اإلسناد مرتني 
  .الكامل يف هذه الصفة : الصفة ، كأنه قيل املؤذنة باخلصوصية هبذه » أل « تعريف األبتر ب : ومنها 

  .إقباله تعاىل على رسوله باخلطاب ، من أول السورة إىل آخرها : ومنها 
إِنَّآ أَْعطَيَْناَك { : َمْن قََرأ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثعليب عن أّيب 

من أهنار اجلنَِّة وأعطي ِمَن األْجرِ َعْشر حسناٍت بَعدِد كُلِّ قرَباٍن قرَّبُه العباُد يف كُلَّ  -تعاىل  -سقاه اللَُّه } الكوثر 
  .» عيٍد أو ُيقرُِّبوَنُه 
} إِنَّآ أَْعطَيَْناَك الكوثر { : َمْن قََرأ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن مكحول 
املَشرِقِ واملَغربِ أبِعرةٌ ، على كُلِّ كرَاريُس ، كُل كرَّاس مثلُ الدُّنَيا وَما فيَها ، كتب بدقة الشَّعرِ  كَانَ لَُه ما بْيَن

  .» لْيَس ِفيَها إالَّ صفة قصوره ، ومَنازله يف اجلنَّةِ 

َولَا أَْنُتمْ ) ٤(وَلَا أََنا عَابٌِد َما َعَبْدُتْم ) ٣(ونَ َما أَعُْبُد َولَا أَنُْتْم َعابُِد) ٢(لَا أَعُْبُد َما َتعُْبُدونَ ) ١(قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ 
  ) ٦(لَكُْم دِيُنكُْم َوِلَي ِدينِ ) ٥(َعابُِدونَ َما أَعُْبُد 

  .» هذه السورة تسمى سورة الرباءة وسورة اإلخالص ، واملشفعة « : قال ابن اخلطيب 
  .» إنَّها تعِدلُ ثُلثَ القُرآِن « :  -رضي اهللا عنه  -روى الترمذي من حديث أنس 

قل يا أيها « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال :  -رضي اهللا عنه  -وروى ابن األنباري عن أنس 
  .» الكافرون َتعدلُ ُرُبَع القُرآِن 

عليه وسلم بأصحابه صلَّى النيبُّ صلى اهللا «  -رضي اهللا عنهما  -وخرج احلافظ عبد الغين بن سعيد عن ابن عمر 
» : مث قال صلى اهللا عليه وسلم } قل هو اهللا أحد { و } قل يا أيها الكافرون { : يف صالة الفجر يف سفرٍ ، فقرأ 

  .« » قََرأُْت َعلَْيكُم ثُلثَ القُرآِن وربعُه 
تَ َسفََراً أنْ تكُونَ ِمنْ أُتِحبُّ يا ُجبري إذا َخرْج« » : وروى جبري بن مطعم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال [ 

} قل يا أيها الكافرون { : َنَعْم ، فاقَْرأ هذه السُّور اخلَْمَس من أول : ؟ قلت «أمثلِ أْصحَابَِك َهْيئةً ، وأكْثرهْم زَاداً 
  .« » بِْسمِ اِهللا الرمحنِ الرَّحيمِ » ، وافتِتْح ِقرءاَتك ب } قل أعوذ برب الناس { إىل 
لقد كنت غري كثري املال ، إذا سافرت أكون أبذَُّهم هيئة ، وأقلهم ماالً ، فمذ قرأهتّن صرت من فواهللا ، : ] قال 

  .أحسنهم هيئة ، وأكثرهم زاداً ، حىت أرجع من سفري ذلك 
والوجه يف أهنا تعدل ربع القرآن ، هو أن القرآن يشتمل على األمر باملأمورات ، والنهي عن : قال ابن اخلطيب 



وكل واحد منها ينقسم إىل ما يتعلق بالقلوب وإىل ما يتعلق باجلوارح ، وهذه السورة مشتملةٌ على  احملظورات ،
  .النهي عن احملرمات املتعلقة بأفعال القلوب ، فيكون ربع القرآن 

 أوصين: جاء رُجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال « : وخرج ابُن األنباري عن نوفل بن فروة األشجعي ، قال 
  .« » فإنَّها براءةٌ من الشِّرِك } قُلْ ياأيها الكافرون { : اقرأ ِعْنَد مََناِمَك » : ، قال 

من هذه السورة؛ ألهنا  -لعنه اهللا  -ليس يف القرآن أشّد غيظاً إلبليس :  -رضي اهللا عنهما  -وقال ابن عباس 
  .توحيد ، وبراءة من الشرك 

أهنما تربئان من : املقشقشتان ، أي } قُلْ ُهَو اهللا أََحدٌ { و } أيها الكافرون قُلْ يا{ كان يقال ل : وقال األصمعي 
  .النفاق 

  .كما يقشقش اهلناُء اجلرب فيربئه :  -رضي اهللا عنه  -وقال أبو عبيدة 
قد توسَّف جلده ، وتقّشر : يقال للقرح واجلدري إذا يبس وتقرف ، واجلرب يف اإلبل إذا قفل : قال ابن السكيت 

  .جلده ، وتقشقش جلده 
سبب نزوهلا أن الوليد بن املغرية ، والعاص بن وائل ، واألسود بن عبد املطلب :  -رضي اهللا عنه  -قال ابن عباس 

يا حممُد ، هلّم فلنعبد ما تعبد ، ونشترك حنن وأنت : ، وأمية بن خلف ، لقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا 
كان ما جئت به خرياً مما بأيدينا ، كّنا قد شاركناك فيه ، وأخذنا حبظِّنا منه ، وإن كان الذي يف أمرنا كلِّه ، فإن 

قُلْ ياأيها {  -عز وجل  -بأيدينا خرياً مما بيدك ، كنت قد شركتنا يف أمرنا ، وأخذت حبظك منه ، فأنزل اهللا 
  :، ونزل قوله } الكافرون 

، فغدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املسلمني ]  ٦٤: الزمر [ } أَيَُّها اجلاهلون  قُلْ أَفََغْيَر اهللا تأمروين أَعُْبُد{ 
يف احلرم ، وفيه املأل من قريش ، فقام صلى اهللا عليه وسلم فقرأها عليهم ، حىت فرغ من السورة ، فأيسوا منه عند 

  .ذلك 
لو استلمت بعض : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنم قالوا لرس -رضي اهللا عنهم  -وروى أبو صاحل عن ابن عباس 

  .هبذه السورة فيئسوا وآذوه ، وآذوا أصحابه  -عليه السالم  -هذه اآلهلة لصدقناك ، فنزل جربيل 
  .مل وصفهم يف هذه السورة بالكافرين ويف السورة األخرى باجلاهلني كما تقدم؟ : فإن قيل 
يهم ، فتكون املبالغة فيها أشد فبولغ فيها بالوصف األشنع ، وهو الكفر ألن هذه السورة بتمامها نزلت ف: فاجلواُب 

« : ، ألنه مذموم مطلقاً ، واجلهل كالشجرة ، والكفر كالثمرة فقد يذم عند التقييد ، كقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .» ِعلُْم اإلْنَساِن ِعلٌم ال َيْنفَُع ، وجَْهلٌ ال َيُضرُّ 

ذكر  -جلَّ وعز  -، وهنا » قُلْ « ، بغري ]  ٧: اآلية [ } ياأيها الذين كَفَُرواْ { : لتحرمي قال يف سورة ا: فإن قيل 
  .وذكره باسم الفاعل » قُلْ « 

إمنا يقال هلم يوم القيامة ، ومثَّ ال يكون رسوالً إليهم ، فإذا زال الواسطة ، » التحرمي « أنه يف سورة : فاجلواب 
  .، ال كافرين ، فلذلك ذكره بلفظ املاضي  ويكونون يف ذلك الوقت مطيعني

قُلْ ياأيها { : وأما هاهنا فكانوا موصوفني بالكفر ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسوالً إليهم ، فقال تعاىل 
  .} الكافرون 
{ : يقال هلم  هذا خطاب مع الكل ، وكان فيهم من يعبد اهللا تعاىل ، كاليهود ، والنصارى ، فال جيوز أن: فأن قيل 

خطاباً مع الكل؛ ألن يف } َوالَ أْنُتَم َعابُِدونَ ما أعْبُد { : ، وال جيوز أيضاً أن يكون قوله } ال أعبُد ما تَْعُبُدونَ 



  .الكفار من آمن ، فعبد اهللا 
سنة وأيضاً  نعبد إهلك سنة وتعبد آهلتنا: أن هذا اخلطاب مشافهة مع أقوام خمصوصني ، وهم الذين قالوا : فاجلواب 

  .لو محلنا اخلطاب على العموم دخله التخصيص ، وإذا محلناه على خطاب املشافهِة مل يلزم ذلك 
  فصل

، » أي « األلف والالم ترجع إىل معىن املعهود ، وإن كانت للجنس من حيث إهنا كانت صفة ل : قال القرطيب 
فرِه ، فهي من اخلصوص الذي جاء بلفظ العموم؛ وحنوه ألهنا خماطبة ملن سبق يف علم اهللا تعاىل أنه سيموت على كُ

نزلت جواباً وعتاباً وعىن بالكافرين قوماً معينني ، ال مجيع الكافرين ، ألن منهم من آمن ، فعبد اهللا ، : عن املاوردي 
  .ومنهم من مات ، أو قتل على كفره ، وهم املخاطبون هبذا القول ، وهم املذكورون 

  فصل
وزعم أن ذلك هو » قل للذين كفروا ، ال أعبد ما تعبدون « : وقرأ من طعن يف القرآن : ري قال ابن األنبا

الصواب ، وذلك افتراء على ربِّ العاملني ، وتضعيف ملعىن هذه السورة ، وإبطال ما قصده اهللا من أن يذل نبيه 
لُّب وحجر وذلك أن الذي يدعيه  للمشركني ، خبطابه إياهم هبذا اخلطاب املزري ، وإلزامهم ما يأنف منه كل ذي

قل : من اللفظ الباطل ، قراءتنا تشتمل عليه يف املعىن ، وتزيد تأويالً ليس يف باطلهم ، وحتريفهم ، فمعىن قراءتنا 
أقبل إلينا ، فمعناه ، قل : قل لزيد : أن العريب إذا قال ملخاطبه : للذين كفروا ، يا أيها الكافرون ، دليل صحة هذا 

ا زيد أقبل إلينا ، فقد وقعت قراءتنا على كل ما عندهم ، وسقط من باطلهم أحسن لفظ ، وأبلغ معىن ، إذ لزيد ي
وهو يعرف أهنم يغضبون من » يا أيُّها الكَاِفُرونَ « : يعتمدهم يف ناديهم فيقول هلم  -عليه السالم  -كان الرسول 

و حمروس ممنوع من أن تنبسط عليه منهم بٌد ، أو تقع به من أن ينسبوا إىل الكفرِ ، ويدخلوا يف مجلة أهله ، إال وه
، كما أنزهلا اهللا ، أسقط آية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، } قُلْ ياأيها الكافرون { : جهتهم أذية ، فمن مل يقرأ 

منحه اهللا إياها ، وشرفه  وسبيل أهل اإلسالم أالَّ يسارعوا إىل مثلها ، وال يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه ، اليت
  .هبا 

  »يا « فصل يف الكالم على 
نداء القلب » أي « نداء النفس ، و » يا « أن  -رضي اهللا عنه  -روي عن علّي بن أيب طالبٍ : قال ابُن اخلطيب 

  .نداء للروح » ها « و 
أدعوك ثالثاً ، وال : يقول  -وجلَّ عزَّ  -للتنبيه ، كأنه » ها « للحاضر ، و » أي « نداء الغائب ، و » يا « وقيل 

  .جتبين مرة 
  :هذه يف هذه السورة وجهان » َما « يف . } الَ أَعُْبُد َما َتْعُبُدونَ { : قوله 

  .» الذي « أن تكون مبعىن : أحدمها 
 -ا الباري أصلها أن تكون لغري العقالء ، وإذا أريد هب» ما « و . فاألمر فيها واضح؛ ألهنا غري عقالء : والثانية 

كما يف الثانية والرابعة ، فاستدلّ به من جوز وقوعها على أويل العلمِ ، ومن منع جعلها مصدرية ، والتقدير  -تعاىل 
  .مثل عباديت : وال أنتم عابدون عباديت ، أي : 

ال : مصدرية ، أي  يف األخريني» ما « املعبود ، و : واملقصود » الذي « يف األوليني مبعىن » ما « : وقال أبو مسلم 
أعبد عبادتكم املبنية على الشَّك وترك النظر ، وال أنتم تعبدون مثل عباديت املبنية على اليقني ، فيحصل من جمموع 

، أو مصدرية ، أو األوليان مبعىن الذي ، والثالثة والرابعة مصدرية ، » الذي « أهنا كلَّها مبعىن : ذلك ثالثة أقوال 



على أويل العلم ، وهو مقتضى من مينع وقوعها على أويل العلم ، كما » ما « يلزم وقوع  لكان حسناً ، حىت ال
  .تقدم 

  فصل يف التكرار يف اآلية
} َوالَ أََنآ َعابٌِد مَّا َعَبدتُّْم { : هل هو للتأكيد ، أم ال؟ وإذا مل يكن للتأكيد فقوله تعاىل  -هاهنا -اختلفوا يف التَّكرار 

َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َمآ { : ثانياً تأكيد لقوله } َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َمآ أَْعُبدُ { : وقوله } أَْعُبُد َما َتْعُبُدونَ  الَ{ تأكيد لقوله 
  .أوالً } أَْعُبُد 
يف ]  ١٥: املرسالت [ }  َوْيلٌ َيْومَِئٍذ لِّلُْمكَذِّبَِني{ ، و ]  ١٣: الرمحن [ } فَبِأَيِّ آالء رَبِّكَُما ُتكَذَِّبانِ { : ومثله 

كَالَّ َسَيْعلَُمونَ ثُمَّ كَالَّ { ، و ]  ٤،  ٣: التكاثر [ } كَالَّ َسْوَف َتْعلَُمونَ ثُمَّ كَالَّ َسْوفَ َتْعلَُمونَ { سورتيهما ، و 
: [ ؛ وقال الشاعر » ةٌ منِّي فَالَ آذَنُ ثُمَّ ال آذنُ ، إنَّما فَاِطمةُ َبضَع« : ويف احلديث ]  ٥ ٤: النبأ [ } َسَيْعلَُمونَ 

  ]جمزوء الكامل 
  ّدةَ َيْوَم ولَّْوا أْيَن أْينَا... َهالَّ َسألَْت ُجموَع ِكْن  -٥٣٣٠
  ]الرجز : [ وقوله 
ْه َيا َعلْقََمْه  -٥٣٣١   َخْيَر َتِميمٍ كُلَِّها وأكْرمَْه... َيا َعلْقََمْه َيا َعلْقََم
  ]الرجز : [ وقوله 
  إنََّك إنْ ُيصَْرْع أُخوَك ُتصَْرُع... ْبُن َحابِسٍ َيا أقَْرُع َيا أقَرعُ  -٥٣٣٢
  ]الطويل : [ وقوله 
  ثَالثَ َتحِيَّاٍت وإنْ لَْم َتكَلَّمِ... أال يا اْسلَِمي ثُمَّ اْسلَِمي ثُمَّتَ اْسلَِمي  -٥٣٣٣
  ]الرجز : [ وقوله 
  ْحدَاَحاً فأنت أقْصَُرإنْ أُك َد... َيا َجْعفٌَر َيا َجعْفٌَر َيا َجعْفَر  -٥٣٣٤
  ]املديد : [ وقوله 
  َيا لَبكْرٍ أْيَن أْيَن الفَِراُر... َيا لَبكْرٍ أْنِشزُوا ِلي كُلَْيَباً  -٥٣٣٥

والقرآن جاء على أساليب كالم العرب ، وفائدة التكرير هنا ، قطع أطماع الكفار وحتقيق اإلخبارمبوافقتهم : قالوا 
  .بداً على الكفر وأهنم ال يسلمون أ

، ] مث تعبد آهلتنا ونعبد إهلك ، مث تعبد آهلتنا ونعبد إهلك [ تعبد آهلتنا ونعبد إهلك : هذا على مطابقة قوهلم : وقيل 
  .أن هذا ال يكون أبداً : فنجري على هذا أبداً سنةٌ وسنةً ، فأجيبوا عن كل ما قالوه بضده ، أي 

ما « السنة » َما َتعُْبُدونَ ، وال أْنُتم َعابُِدونَ « الساعة » أعبُد  ال« : ليس للتأكيد ، فقال األخفش : وقال مجاعة 
فال أنا عابد يف املستقبل ما عبدمت ، وال أنتم عابدون يف املستقبل ما أعبد؛ فزال التوكيد إذ قد تقيد كل مجلة » أعبُد 

  .بزمان مغاير؛ انتهى 
ي عبادته ملا يعبدون بزمان؟ هذا مما ال يصح ، ويف أسباب وفيه نظر ، كيف يقيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نف

  .النزول أهنم سألوه أن يعبد آهلتهم سنة ، فنزلت ، فكيف يستقيم هذا؟ 
مصدرية ، : ، ويف األخريني » الذي « يف األوليني مبعىن » ما « وجعل أبو مسلم التغاير مبا تقدم عنه ، وهو كون 

  .» َما « ما هو من حيث املعىن ، وهذا موجود ، كيف قدر وفيه نظر من حيث إن التكرار إنَّ
حمتمالً أن يراد به اآلن ، ويبقى املستقبل منتظراً ما يكون فيه جاء » ال أْعبُد « : ملا كان قوله : وقال ابن عطية 



الثاين حتماً } أَنُتْم َعابُِدونَ َمآ أَْعُبدُ  َوالَ{ : أبداً وما حييت ، مث جاء قوله } َوالَ أََنآ َعابٌِد مَّا َعَبدتُّْم { : البيان بقوله 
  : -عليه الصالة والسالم  -عليهم أهنم ال يؤمنون أبداً كالذي كشف الغيب ، كما قيل لنوح 

، فهذا معىن التَّرديد يف هذه السورة ، وهو بارع الفصاحة ]  ٣٦: هود [ } لَن ُيْؤِمَن ِمن قَْوِمَك إِالَّ َمن قَْد آَمَن { 
  .يس بتكرار فقط ، بل فيه ما ذكرته انتهى ، ول

ال تدخل إال على مضارع يف معىن » ال « أريد به العبادة فيما يستقبل؛ ألن » ال أعبد « : وقال الزخمشريُّ 
ال « تأكيد فيما تنفيه » لَْن « أنَّ [ ال تدخل إالَّ على مضارع يف معىن احلال ، أال ترى » أن « االستقبال ، كما أن 

 «.  
ال أفعل يف املستقبل ما تطلبونه مين من عبادة آهلتكم ، : واملعىن » ال أن « : ] إن أصله : » لن « وقال اخلليل يف 

ما كنت قط عابداً فيما سلف : أي } َوالَ أََنآ َعابٌِد مَّا عََبدتُّْم { وال أنتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة إهلي 
َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َمآ أَْعُبدُ { مين عبادة صنمٍ يف اجلاهلية فيكف ترجى مين يف اإلسالم؛  مل تعهد: ما عبدمت فيه ، يعين 

  .وما عبدمت يف وقت وما أنا على عبادته : أي } 
  .ما عبدمت؟ : ما عبدت كما قيل : فهالَّ قيل : فإن قلت 

  .يف ذلك الوقت  -تعاىل  -هللا ألهنم كانوا يعبدون األصنام قبل املبعث ، وهو مل يكن ليعبد ا: قلت 
ال أعبد الباطل ، وال تعبدون : ألن املراد الصفة كأنه قال : ؟ قلت »من « دون » ما « فلم جاء على : فإن قلت 

  .احلق 
  .ال أعبد عبادتكم ، وال تعبدون عباديت انتهى : مصدرية ، أي » ما « إن : وقيل 

  ] .» والشمس وضحاها « ذلك يف سورة يعين أنه أريد به الصفة ، وقد تقدم حتقيق [ 
تدخل ، فليس » َما « إنَّ : ال تدخل ، ويف قوله » ال « ألن : أما حصره يف قوله : وناقشه أبو حيَّان ، فقال 

على املضارع يراد به احلال ، ودخول » ال « بصحيح ، بل ذلك غالب فيهما ، ال متحتم ، وقد ذكر النحاةُ دخول 
ولذلك مل يذكر سيبويه . يراد به االستقبال ، وذلك مذكور يف املبُسوطات من كتب النحو  على املضارع» ما « 

فهي « َما » وأمَّا « : ومل يقع الفعلُ ، قال » نفعل « : نفياً ، لقوله » ال « وتكون : ذلك بأداة احلصر ، إمنا قال 
  .فذكر الغالب فيهما . هو يفعل إذا كان يف حال الفعل : نفي ، لقوله 

وما كنت قط عابداً فيما سلف ما عبدمت فيه ، فال يستقيم ، : ، أي } َوالَ أََنآ َعابٌِد مَّا َعَبدتُّْم { : وأما قوله تعاىل 
اسم فاعل قد عمل فيما عبدمت ، فال يفسر باملاضي ، إمنا يعترب باحلال ، أو االستقبال ، وليس مذهبه « عابدٌ » ألن 

  .، وهشام يف جواز إعماله ماضياً  يف اسم الفاعل مذهب الكسائي
قد أعمله يف « َعابِدُون » وما عبدمت يف وقت ما أنا على عبادته ف : أي } َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َمآ أَْعُبدُ { : وأما قوله 

  .، فال يفسر باملاضي « َما أعبُد » : 

، وغري صحيح؛ ألنه صلى اهللا عليه  ، إىل آخره ، فسوء أدب على منصب النبوة» وهو مل يكن « : وأما قوله 
وسلم مل يزل ُموحِّداً هللا تعاىل ، ُمنزِّهاً له عن كل ما ال يليق جبالله سبحانه جمتنباً ألصنامهم يقف على مشاعر إبراهيم 

وحيّج البيت ، وهذه عبادة ، وأي عبادة أعظم من توحيد اهللا تعاىل ونبذ أصنامهم ،  -عليه الصالة والسالم  -
  .أعظم العبادات  -تعاىل  -ة اهللا ومعرف

  ] . ٥٦: الذاريات [ } َوَما َخلَقُْت اجلن واإلنس إِالَّ ِلَيعُْبُدوِن { : قال اهللا تعاىل 



  .أي ليعرفون ، فسمى اهللا تعاىل املعرفة به عبادة انتهى : قال املفسرون 
ذلك أتى باحلصرِ ، وأما ما حكاه سيبويه ، أنه من بىن أمره على الغالب ، فل: وجياب عن األول : قال شهاب الدين 

فظاهر معه ، حىت يقوم دليل على غريه ، وعن إعماله اسم الفاعل مفسراً له باملاضي بأنه على حكاية احلال ، كقوله 
: البقرة [ } ُتُمونَ واهللا ُمْخرٌِج مَّا كُنُْتْم َتكْ{ : ، وقوله تعاىل ]  ١٨: الكهف [ } َوكَلُْبُهمْ َباِسطٌ ِذَراَعْيهِ { : تعاىل 
وهذه أعظم « : وقوله . ، وأما كونه صلى اهللا عليه وسلم مل يزل منزهاً موحداً هللا تعاىل ، فمسلم ذلك ]  ٧٢

فمسلم أيضاً ، ولكن املراد يف اآلية عبادة خمصوصة ، وهي الصالة املخصوصة؛ ألهنا تقابل هبا ما كان » العبادات 
صنامهم ، وصالهتم هلا ، فقابل هذا صلى اهللا عليه وسلم بصالته هللا تبارك وتعاىل املشركون يفعلونه من سجودهم أل

، ولكن بقي كالم الزخمشري يفهم أنه صلى اهللا عليه وسلم مل يكن متعبداً قبل املبعث ، وهو مذهب ساقط االعتبار؛ 
، كان يطوف ، كان يقف ، ومل أنه كان يتحنَّثُ ، كان يتعبد ، كان يصوم : ألن األحاديث الصحيحة ترده ، وهي 
  .يقل خبالف ذلك إال شذوذ من الناس 

شريعة نوح عليه الصالة والسالم : ويف اجلملة ، فاملسألة خالفية ، وإذا كان متعبداً فبأي شرع كان يتعبدُ به؟ فقيل 
.  

  .إبراهيم عليه السالم : وقيل 
  .موسى : وقيل 
  .وذلك مذكور يف األصول  ، -صلوات اهللا عليهم أمجعني  -عيسى : وقيل 

أن تنفى املستقبل » ال « والذي أختاره يف هذه اجلمل أنه نفى عبادته يف املستقبل؛ ألن الغالب يف : مث قال أبو حيان 
داللته على : نفياً للمستقبل؛ ألن اسم الفاعل العامل ، احلقيقة فيه } َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َمآ أَعُْبُد { ، مث عطف عليه 

نفياً للحال على سبيل املقابلة ، فانتظم املعىن ، أنه صلى اهللا } َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َمآ أَْعُبدُ { حلال ، مث عطف عليه ا
{ : عليه وسلم ال يعبد ما يعبدون حاالً ، وال مستقبالً وهم كذلك ، إذ قد حتم اهللا موافاهتم على الكفر ، وملا قال 

وإن كان املراد » َما أعبُد « : يف قوله » ما « على األصنام ، قابل الكالم ب » ما « فأطلق } ونَ الَ أَْعُبُد َما تَْعُبُد
ال تقع على آحاد أويل » َما « إن : اهللا ، ألن املقابلة تسوغ فيها ما ال يسوغ يف االنفراد وهذا مذهب من يقول 

  .إىل استعذار بالتقابل العلم ، أما من جوز ذلك ، وهو منسوب إىل سيبويه ، فال حيتاج 

كانوا يعبدون األوثان ، فإذا ملُّوا وثناً ، وسئمُوا العبادة له رفضوه ، مث أخذوا وثناً غريه بشهوة : قال القرطيبُّ 
: نفوسهم ، فإذا مروا حبجارة تعجبهم ألقوا هذه ، ورفعوا تلك ، فعظموها ، ونصبوها آهلة يعبدوهنا ، فأمر أن يقول 

وال أنُتم عَابدُونَ َما { : اليوم من هذه اآلهلة اليت بْين أيديكم ، مث قال صلى اهللا عليه وسلم } تعبُدون  ال أعبُد َما{ 
  .، فإين أعبد إهلي } َوالَ أنُتْم عَابِدونَ ما أعبُد { إمنا تعبدون الوثَن الذي اختذمتوه ، وهو عندكم اآلن ، } أعبُد 
أتى هباتني اجلملتني اإلثباتيتني بعد مجلة منفية ألنه ملا ذكر أنّ األهم انتفاؤه صلى . }  لَكُْم ِديُنكُْم َوِلَي ِدينِ{ : قوله 

اهللا عليه وسلم من دينهم ، بدأ بالنفي يف اجلمل السابقة باملنسوب إليه ، فلما حتقق النفُي رجع صلى اهللا عليه وسلم 
  .هلم ، مث نسخ ذلك األمر بالقتال مهادنة } لَكُْم ِديُنكُْم وِلَي ِدينِ { : إىل خطابه بقوله 

  .نافع وهشام وحفص والبزي خبالف عنه ، وأسكنها الباقون : » ِلَي « وفتح الياء يف 
السبعة ، ومجهور القراء ، وأثبتها يف احلالني سالم ويعقوب ، وقالوا : وقفاً ووصالً » ديين « من » الياء « وحذف 

  .اين قد تقدم إيضاحه والث» دينك « ألهنا اسم مثل الكاف يف : 
  فصل



إن رضيتم : ، أي ]  ١٣٩: البقرة [ } لََنآ أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُمْ { : يف الكالم معىن التهديد ، كقوله تعاىل 
  .بدينكم ، فقد رضيناه بديننا ، ونسخ هذا األمر بالقتال 

  .السورة منسوخة : وقيل [ 
أي جزاء ديين ، ومسى : أي جزاء دينكم ، ويل دين : ، ومعىن لكم دينكم ما نسخ منها شيء؛ ألهنا خرب : وقيل 

  ] .دينهم ديناً؛ ألهنم اعتقدوه 
  .ألن الدين اجلزاء : لكم جزاؤكم ويل جزائي ، أي : املعىن : وقيل 
لكم العقوبة : ، واملعىن ]  ٢: النور [ } َوالَ تَأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ ِفي ِدينِ اهللا { : الدِّين العقوبة ، لقوله تعاىل : وقيل 

من ربِّي ، ويل العقوبة من أصنامكم ، فأنا ال أخشى عقوبة األصنام؛ ألهنا مجادات ، وأما أنتم فيحق عليكم أن ختافوا 
: غافر [ } فادعوا اهللا ُمخِْلِصَني لَُه الدين { : الدين الدعاء ، لقوله تعاىل : وقيل . عقوبة جبَّار السَّماوات واألرض 

  ] . ١٤: الرعد [ } َوَما ُدَعآُء الكافرين إِالَّ ِفي َضالَلٍ { : ، وقوله ]  ١٤
  ]الوافر : [ الدين العادة؛ قال الشاعر : وقيل 
  أَهذَا ِدينُه أَبداً ودينِي... َتقُولُ إذَا َدرأُت هلَا وِضينِي  -٥٣٣٦
  .ويل عاديت من ريب لكم عادتكم املأخوذة من أسالفكم ومن الشيطان ، : واملعىن 
  فصل

جرت العادة بأن يتمثلوا هبذه اآلية عند املناكرة ، وذلك غري جائز؛ ألن القرآن أنزل ليتدبر « : قال ابن اخلطيب 
  .واهللا أعلم . » فيه ، ويعمل مبوجبه ، فال يتمثّل به 

فَسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتغِْفْرُه إِنَُّه كَانَ ) ٢(ِفي ِدينِ اللَِّه أَفْوَاًجا َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخلُونَ ) ١(إِذَا َجاَء َنْصرُ اللَِّه وَالْفَْتُح 
  ) ٣(َتوَّاًبا 

إذا جاء هذان الفعالن من غري نظر إىل : عليك وعلى أمتك ، واملقصود : } إِذَا َجآَء َنْصرُ اهللا والفتح { : قوله تعاىل 
  ] . ٤٤: النجم [ } أَْحَيا أَمَاَت َو{ : متعلقهما ، كقوله تعاىل 

: وفتحه عند الكوفيني ، والعائد حمذوف عند البصريني ، أي : أي : عوض من اإلضافة » الفتح « يف » أل « 
وهو قول مكي ، وإليه ذهب أبو حيَّان وغريه يف » جاء « : » إذا « والفتح منه للداللة على ذلك ، والعامل يف 

  .مواضع وقد تقدم ذلك 
فسبح حبمد ربك إذا جاء ، ورده أبو حيَّان بأن ما بعد : ، وإليه حنا الزخمشريُّ واحلويف ، والتقدير » بِّح فس« وإما 

  .» الضحى « فاء اجلواب ال يعمل فيما قبلها ، وفيه حبثٌ تقدم بعضه يف سورة 
  »نصر « فصل يف الكالم على 

  .ا أعان على إنباهتا قد نصر الغيث األرض ، إذ: العون ، مأخوذ من قوهلم : النصر 
  ]الطويل : [ قال الشاعر 

  بِالَد َتِميمٍ وانُصرِي أرَض َعامرِ... إذَا اْنسَلََخ الشَّْهرُ احلَراُم فََودِّعي  -٥٣٣٧
  ]الطويل : [ ويروى 
  بِالدَ َتِميمٍ وَاْنُصرِي أَْرَض َعامِر... إِذَا َدَخلَ الشَّْهُر احلََراُم فََجاوِزِي  -٥٣٣٨

سأله أن : النُّصرة ، واستنصره على عدوه ، أي : أعانه ، واالسم : صره على عدوه ينصره نصراً ، أي ن: يقال 



  .نصر بعضهم بعضاً : ينصره عليه ، وتناصروا 
  .على قريش قاله الطربي  -عليه الصالة والسالم  -نصر الرسول : املراُد هبذا النصر : وقيل 

وأن عاقبه النصر كانت له وأما الفتح فهو فتح مكة ، قاله احلسن وجماهد وقيل نصره على من قاتله من الكفار [ 
وغريمها ، وقال ابن عباس وسعيد بن جبري هو فتح املدائن والقصور وقيل فتح سائر البالد ، وقيل ما فتحه عليه من 

  ] .ذا جييئك العلوم ، وقيل إذا مبعىن قد جاء نصر اهللا ألن نزوهلا بعد الفتح ، وجيوز أن يكون معناه إ
  فصل يف الفرق بني النصر والفتح

الفرق بني النصر والفتح ، الفتح هو حتصيل املطلوب الذي كان متعلقاً ، والنصر كالسبب للفتح : قال ابن اخلطيب 
النصُر كمالُ الدينِ والفتح إقبال الدنيا الذي هو متام : ، فلهذا بدأ بذكر النصر ، وعطف الفتح عليه ، ويقال 

: املائدة [ } اليوم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُمْ نِْعَمِتي َوَرضِيُت لَكُُم اإلسالم ِديناً { : ِة ، كقوله تعاىل النعم
٣ . [  

  .باجلنة : الظَّفر يف الدنيا ، والفتح : والنَّْصر 
  فصل يف املراد هبذا النصر

ليه وسلم كان مؤيداً منصوراً بالدالئل ، واملعجزات ، فما املعىن إن رسول اهللا صلى اهللا ع: قال ابن اخلطيب 
  .؟ »مكة « بتخصيص لفظ النصر بفتح 

  .أن املراد من هذا النصر هو النصر املوافق للطبع : واجلواب 
فما ]  ١٠: ل األنفا[ } َوَما النصر إِالَّ ِمْن ِعنِد اهللا { : النصر ال يكون إال من اهللا تعاىل ، قال تعاىل : فإن قيل 

  .؟ } َنْصُر اهللا { : فائدة التقييد بقوله تعاىل 
هذه صنعة زيد ، إذا كان مشهوراً ، فاملراد هذا هو الذي سألتموه : ال يليق إال باهللا ، كما يقال : معناه : فاجلواب 

.  

  .قيقة ، وذكر اجملاز؟ إذا وقع نصر اهللا ، فما الفائدة يف ترك احل: مل وصف النصر باجمليء ، وحقيقته : فإن قيل 
قد ربط حبدوث كلِّ حمدث أسباباً معينة ، وأوقاتاً مقدرة  -تعاىل  -أن األمور مرتبطةٌ بأوقاهتا ، وأنه : فاجلواب 

يستحيل فيها التقدم ، والتأخر ، والتبدل ، والتغري ، فإذا حضر ذلك الوقت ، وجاء ذلك الزمان حضر ذلك األثر 
  ] . ٢١: احلجر [ } َوَما نَُنزِّلُُه إِالَّ بِقََدرٍ مَّْعلُومٍ { : له معه ، وإليه اإلشارة بقو

مث إنه تعاىل  -رضي اهللا عنهم  -الذين أعانوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على فتح مكة هم الصحابة : فإن قيل 
  .مسى نصرهتم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما السبب يف إضافة النصر إليه؟ 

  .أن النصر وإن كان على يد الصحابة لكن ال بدَّ هلم من داعٍ وباعث ، وهو من اهللا تعاىل : اب فاجلو
إِن { : فعلى هذا التقدير الذي ذكرمت يكون فعل العبد متقدماً على فعل اهللا ، وهو خالف قوله تعاىل : فإن قيل 

  .على نصره لنا  فجعل نصر العبد مقدماً]  ٧: حممد [ } َتنُصُرواْ اهللا يَنُصرْكُْم 
فإن أسباب احلوادث  -تعاىل  -أن ال امتناع يف أن يكون فعل العبد سبباً لفعل آخر يصدر عن اهللا : فاجلواب 

  .ومسبباهتا على ترتيب عجيب تعجز عن إدراكها العقول البشرية 
علمت ، فإن : وأن يكون معناه أبصرت ، : حيتمل أن يكون معناه » رأيت « ، } َورَأَْيَت الناس َيْدُخلُونَ { : قوله 

ورأيت الناس يدخلون حال : يف حمل النصب على احلال ، والتقدير » َيدُخلونَ « كان » أبصرت « كان معناه 
: والتقدير » علمت « مفعوالً ثانياً ل » يدُخلونَ « كان » علمت « : دخوهلم يف دين اهللا أفواجاً ، وإن كان معناه 



  .ن اهللا أفواجاً علمت الناس داخلني يف دي
  .» عرفت « ، أو » أبصرُت « أنه كان مبعىن : ويف عبارة الزخمشري 

  .» فيحتاج يف ذلك إىل استثبات « : قال » عرفت « ال ُيعرف كوهنا مبعىن » رأيت « بأن : وناقشه أبو حيان 
  .مبنياً للفاعل » يدخلون « : وقرأ العامة 

  .ظرف جمازي ، وهو جماز فصيح بليغ هاهنا » ِفي ِدْينِ «  مبنياً للمفعول و: وابن كثري يف رواية 
  .» َيدُخلُونَ « حال من فاعل } أَفْوَاجاً { : قوله 

فَعل » ب  -يعين بالسكون  -« فعالً » إال أن الضمة تستثقل يف الواو فشبهوا « أفوج » : وقياسه « : قال مكي 
  .انتهى « فجمعوه مجعه  -يعين بالفتح  -

إال أنه استثقلت الضمةُ على الواوِ ، « أفلُس » و « فَلْس » ك « أفُعل » بالسكون ، قياسه « فَْعالً » أن : أي 
ليس بقياس إذا « أفعال » بالسكون على « فْعالً » مجل ، وأمجال ، ألن : بالتحريك حنو « فعل » فجمعوه مجع 

ألفاظ كثرية ، ومع ذلك فلم يقيسوه ، وقد قال فرخ وأفراخ وزند وأزناد ، ووردت منه : كان فعالً صحيحاً ، حنو 
  .احلويف شيئاً من هذا 

  فصل يف الكالم على لفظ الناس
« مجاعات ، فوجاً بعد فوجٍ ، وذلك ملا فتحت : للعموم ، فيدخل كل النَّاس أفواجاً ، أي » النَّاس « ظاهر لفظ 

أجارهم من  -تعاىل  -احلرم ، وقد كان اهللا  أما إذْ ظفر حممد صلى اهللا عليه وسلم باهل: قالت العرب » مكة 
  .أصحاب الفيل ، فليس لكم به يدان؛ فكانوا يسلمون أفواجاً أفواجاً أمة بعد أمٍة 

  .أربعون رجالً : واألمة : قال الضحاُك 
طائعني  سبعمائة إنسان مؤمنني» اليمن « ، وذلك أنه ورد من » اليمن « أراد بالنَّاس أهل : ومقاتل : وقال عكرمةُ 

إِذَا َجآَء { : ، بعضهم يؤذنون ، وبعضهم يقرءون القرآن ، وبعضهم يهلِّلُون ، فُسرَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ 
وجاء أهل اليمن ، رقيقة أفئدهتم لينة طباعهم ، سخية قلوهبم ، عظيمة خشيتهم ، فدخلوا يف دين } َنْصُر اهللا والفتح 

  .اهللا أفواجاً 
أَتاكُْم أْهلُ الَيمنِ ، « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -أيب هريرة وروى مسلم عن 

  .» وُهْم أْضَعُف قُلوباً ، وأَرقُّ أفِئَدةٌ ، الفقهُ مياٍن ، واِحلكمةُ َيَمانِيةٌ 
  :أويالن وفيه ت» إنِّي ألجُد َنفَسَ ربِّكُْم من قبلِ الَيمنِ « : وقال صلى اهللا عليه وسلم 

  .أنه الفرُج ، لتتابع إسالمهم أفواجاً : أحدمها 
  ] .األنصار [ و » اليمن « معناه أن اهللا تعاىل نفس الكرب عن نبيه صلى اهللا عليه وسلم بأهل : والثاين 

ِهللا أفواجاً إنَّ النَّاس دخلوا يف دينِ ا« : مسعُت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وروى جابُر بُن عبد اهللا قال 
  .ذكره املاوردي » وسَيخُرُجونَ ِمنُه أفواجاً 

  .كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد ما كانوا يدخلون واحداً واحداً ، واثنني اثنني : قال ابن اخلطيب 
  فصل يف املراد بدين اهللا

َوَمن َيْبَتغِ غَْيرَ { ، ]  ١٩: آل عمران [  }إِنَّ الدِّيَن ِعنَد اهللا اإلسالم { : وديُن اهللا ، هو اإلسالم ، لقوله تعاىل 
، وإضافة الدين إىل االسم الدال على اإلهلية ، إشارة إىل أنه ]  ٨٥: آل عمران [ } اإلسالم دِيناً فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه 

املؤمنني فََما َوَجْدَنا ِفيَها غَْيرَ  فَأَخَْرْجَنا َمن كَانَ ِفيَها ِمَن{ : جيب أن يعبد لكونه إهلاً ، وللدين أمساء أخر ، قال تعاىل 



  ] . ٣٦،  ٣٥: الذاريات [ } َبْيٍت مَِّن املسلمني 
  ] . ٥٣: الشورى [ } صَِراِط اهللا الذي لَُه َما ِفي السماوات َوَما ِفي األرض { : الصراط ، قال تعاىل : ومنها 
  ] . ٨: الصف [ } ُنورَ اهللا  يُرِيُدونَ ِلُيطِْفئُواْ{ : كلمة اهللا ، ومنها النور : ومنها 

  ] . ٨٨: األنعام [ } ذلك ُهَدى اهللا َيْهِدي بِِه َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه { : ومنها اهلدى ، قال تعاىل 
  ] . ٢٥٦: البقرة [ } فََمْن َيكْفُْر بالطاغوت َوْيْؤِمن باهللا فَقَِد استمسك بالعروة { ومنها العروة الوثقى 

  ] . ١٠٣: آل عمران [ } واعتصموا بِحَْبلِ اهللا َجِميعاً { : تني احلبلُ امل: ومنها 
  .حنيفة اهللا ، وفطرة اهللا : ومنها 

  فصل يف إميان املقلد
إنه تعاىل حكم بصحة إميان : إميان املقلد صحيح ، واحتجوا هبذه اآلية ، قالوا : قال مجهور الفقهاء واملتكلمني 

نن على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم ولو مل يكن إمياهنم صحيحاً ، ملا ذكره أولئك األفواج ، وجعله من أعظم امل
يف هذا املعرض ، مث إنا نعلم قطعاً أهنم ما كانوا يعرفون حدوث األجسام بالدليل ، وإثبات كونه تعاىل منّزهاً عن 

هناية هلا ، وال إثبات الصفات ، والتنزيه اجلسمية ، واملكان واحليز ، وإثبات كونه تعاىل عاملاً جبميع املعلومات اليت ال 
بالدليل ، والعلم بأن أولئك األعراب ما كانوا عاملني هبذه الدقائق ضروري ، فعلمنا أن إميان املقلد صحيح ، ال 

إهنم كانوا عاملني بأصول دالئل هذه املسائل؛ ألن أصول هذه الدالئل ظاهرة ، بل كانوا جاهلني بالتفاضل؛ : يقال 
إن الدليل ال يقبل الزِّيادة والنُّقصان ، فإن الدليل إذا كان مركباً من عشر مقدمات ، فمن علم تسعة : قول ألنا ن

  .منها ، وكان يف املقدمة العاشرة مقلداً ، كان يف النتيجة مقلداً ال حمالة 

  .مده ملتبساً حب: حال ، أي } بَِحْمِد َربَِّك { ، } فَسَبِّْح بِحَْمِد رَبَِّك { : قوله 
أمره صلى اهللا عليه وسلم بالتسبيح ، مث باحلمد ، مث باالستغفار ، والفائدة فيه أن  -تعاىل  -إنه : قال ابن اخلطيب 

تأخري النصر سنني ، مع أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم كان على احلّق ، مما يثقل على القلب ، ويقع يف القلب أين 
فألجل االعتذار عن هذا اخلاطر ، أمر . ولو سلطت على هؤالء الكفار إذا كنت على احلق فلم ال ينصرين ، 

بل كل ما يفعله [ فاملراد من هذا التنزيه ، أنه تعاىل منزَّه عن أن يستحق عليه أحد شيئاً : بالتسبيح أما على قولنا 
عاىل عن أن يستحق عليه أحد تنزيه اهللا ت: حبكم املشيئة اإلهلية ، فله أن يفعل ما شاء كما يشاء ، ففائدة التسبيح 

  ] .شيئاً 
هو أن يعلم العبد أن تنزيه اِهللا تعاىل عما ال يليق وال ينبغي بسبب املصلحة : وأما على قول املعتزلة ، ففائدة التنزيه 

، ال بسبب ترجيح الباطل على احلق ، مث إذا فرغ العبد من تنزيه اهللا ، فحينئذ يشتغل حبمده على ما أعطاه من 
  .سان والرب ، مث حينئذ باالستغفار بذنوب نفسه اإلح

  فصل يف معىن اآلية
  .إذا صليت ، فأكثر من ذلك : أي } فََسبِّحْ بِحَْمِد رَبَِّك واستغفره { : قال املفسرون 

  .صلِّ ، قاله ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما » سَبِّْح « معىن : وقيل 
  .سلوا اهللا الغفران : ى ما آتاك من الظفر ، والفتح ، واستغفره أي حامداً له عل} بِحَْمِد رَبَِّك { : وقوله [ 

نزهه عما ال جيوز عليه ، مع شكرك له ، وباالستغفار ، ومداومة الذكر : املراد به التنزيه ، أي : فسبح أي : وقيل 
. [  

 عليه وسلم صالة ما صلى رسول اهللا صلى اهللا: قالت «  -رضي اهللا عنها  -عن عائشة » الصحيحني « وروي يف 



  .» سبحانك اللَُّهمَّ وحبمِدَك اللَُّهمَّ اغِفْر ِلي : إال يقولُ فيها } إِذَا َجآَء َنْصُر اهللا والفتح { بعد أن نزلت سورة 
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم آخر أمره ال يقوم ، وال يقعد ، وال جييء « :  -رضي اهللا عنها  -وقالت أم سلمة 
{ : ، مث قرأ « فإنِّي أمرُت بَِها » : قال « سُبحانَ اِهللا وَحبمدِه ، أْستْغِفرُ اهللا ، وأتوبُ إليه » :  قال ، وال يذهب إالَّ

  »} إِذَا َجآَء َنْصُر اهللا والفتح 

  .إىل أخرها 
نزوهلا  مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم على أصحابه قط أشّد اجتهاداً يف أمور اآلخرة ما كان عند: وقال عكرمة 

.  
ملا نزلت ، فقرأها النيب صلى اهللا عليه وسلم على أصحابه ، ومنهم أبو بكر وعمر وسعد بن أيب « : وقال مقاتل 

  .« َما يُْبكْيَك َيا عّم » : وقاص ، ففرحوا ، واستبشروا ، وبكى العباس ، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 
، فعاش بعدها ستني يوماً ، ما رئي فيها إال ضاحكاً مستبشراً « ُه لَكََما تقُولُ إنَّ» : ُنعيْت إليك َنفُسَك ، قال : قال 

 «.  
إن هذا يوم فرح : بعد أيام التشريق ، يف حجَّة الوداعِ ، فبكى عمر والعباس فقيل هلما « مىن » نزلت يف « : وقيل 

« صدقتما ، نعيت إيلَّ نفسي » :  عليه وسلم ال بل فيه نعي النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالَ النيب صلى اهللا: ، فقال 
 «.  

: كان عمر بن اخلطَّاب يأذن ألهل بدر ، ويأذن يل معهم ، قال : وروى البخاري ، وغريه عن ابن عبَّاس ، قال 
 إنه من قد علمتم: يأذن هلذا الفىت معنا ، ومن أبنائنا من هو مثله ، فقال هلم عمر : فوجد بعضهم من ذلك ، فقالوا 

: ، فقالوا } إِذَا َجآَء َنْصُر اهللا والفتح { : فأذن هلم ذات يوم ، وأذن يل معهم ، فسأهلم عن هذه السورِة : ، قال 
ما تقول يا ابن : نبيه صلى اهللا عليه وسلم إذا فتح عليه أن يستغفره وأن يتوب إليه فقال  -جلَّ وعزَّ  -أمر اهللا 
  .عباس؟ 

} إِذَا َجآَء َنْصُر اهللا والفتح { : هللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم حبضور أجله فقال ليس كذلك ولكن أخرب ا: قلُت 
تلومونين عليه؟ :  -رضي اهللا عنه  -فقال عمر } فَسَبِّْح بِحَْمِد رَبَِّك واستغفره إِنَُّه كَانَ تَوَّاَبا { فذلك عالمة موتك 

  .» ما أعلم منها إال ما تقول « : قال عمر : ويف رواية 
  فصل

  .فماذا يغفر للنيب صلى اهللا عليه وسلم حىت يؤمر باالستغفار؟ : فإن قيل 
ربِّ اغِفْر ِلي َخطيْئَِتي وَجْهِلي ، وإْسراِفي يف أْمرِي « : كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف دعائه : فاجلواب 

طيئَِتي ، وعمدي ، وجهِْلي وهزِلي ، وكل ذِلَك ِعْنِدي اللَُّهمَّ اغفر كُلِّه ، وَما أْنَت أَْعلَُم بِِه منِّي ، اللَُّهمَّ اغِْفْر يل َخ
  .»  ِلي ما قدَّْمُت وما أخَّرُت ، وما أْعلنُت ، وَما أسَْرْرُت ، أنتَ املُقدُِّم ، وأنَت املُؤخُِّر ، إنََّك على كُلِّ شيٍء قديٌر

  .عم اهللا عليه ، ويرى قصوره عن القيام حبّق ذلك وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يستغفر لنفسه لعظيم ما أن[ 
  .حسنات األبرار سيئات املقربني : وقيل 
  .حيتمل أن يكون املعىن كن متعلقاً به سائالً راغباً متضرعاً على رؤية التقصري يف أداء احلقوق : وقيل 

  .االستغفار نفسه جيب إتيانه ال للمغفرة بل تعبداً : وقيل 
استغفر ألمتك إنه كان تواباً على املسبحني واملستغفرين ، يتوب عليهم ويرمحهم ، ويقبل :  واستغفر أي: وقيل 



  ] .توبتهم ، وإذا كان عليه السالم وهو معصوم يؤمر باالستغفار فماذا يظّن بغريه 
  فصل يف تفسري اآلية

  :ففيه وجوه } فََسبِّحْ بِحَْمِد رَبَِّك { : قد مرَّ تفسري احلمد ، وأما تفسري قوله تعاىل 
امجع بينهما ، : سبحان اهللا ، واحلمد هللا ، تعجباً مما أراك اهللا من عجيب إنعامه ، أي : قل : قال الزخمشري : األول 

  .امجع بينهما خلطاً ، وشرباً : املاُء باللنب ، أي : كقولك 
ته بواسطته ، ألن الثناء عليه ، والشكر له أنَّ التسبيح داخل يف احلمد؛ ألنك إذا محدت اهللا تعاىل ، فقد سبَّح: الثاين 

سبحه : ، أي } فَسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك { : يتضمن تنزيهه عن النقائص ، ولذلك جعل احلمد مفتاح القرآن ، فمعىن 
  .بواسطته ، أن حتمده ، وأن تسبحه هبذا الطريق 

ال يتأتى لك اجلمع بينهما لفظاً : ، كأنك تقول سبحه مقدراً أن حتمد بعد التسبيح : أن يكون حاالً ، أي : الثالث 
  .، فامجعهما نية كما تنوي الصالة يوم النحر مقدراً أنك تنحر بعدها ، فيجتمع لك الثواب يف تلك احلالة 

أنه الذي هداك لرشدك ال جتد : حبمده ، أي : فعلت هذه بفضل اهللا ، أي : أن هذه الباء كهي يف قولك : الرابع 
  .» احلَمدُ ِهللا على احلَْمِد « : ه صلى اهللا عليه وسلم غريه ، كقول

  .بأمر ربك : أي » حبمِد ربِّك « : قال السديُّ : اخلامس 
طهر حمامد ربك عن الرياء والسمعة ، أو اختر : سبح محد ربك ، أي : أن تكون الباء زائدة ، والتقدير : السادس 

  .بالتسبيح والتنزيه بدالً عن احلمد له أطهر احملامد ، وأذكاها وأحسنها أو ائِْت 
من : فيه إشارة إىل أن التسبيح واحلمد ال يتأخر أحدمها عن اآلخر ، وال ميكن أن يؤتى هبما معاً ، ونظريه : السابع 

{ : اخترت الشفعة بردي ذلك املبيع ، كذا هاهنا ، قال : ثبت له حق الشفعة ، وحق الرد بالعيب وجب أن يقول 
  .ليقع معاً ، فيصري مسبحاً حامداً يف وقت واحد معاً } َحْمدِ رَبَِّك فََسبِّْح بِ

التوبة مقدمة على مجيع الطَّاعات ، مث احلمد مقدم على التسبيح؛ ألن احلمد على النعم ، والنعم سابقة : فإن قيل [ 
نزول من اخلالق إىل اخللق أيضاً ، واالستغفار سابق ، مث التسبيح؟ فاجلواب لعله بدأ باألشرف تنبيهاً على أن ال

أشرف من الصعود من اخللق إىل اخلالق ، أو نّبه بذلك على أن التسبيح واحلمد الصادرين من العبد ، إذا قابال 
جالل احلّق وعزته استوجبا االستغفار ، وألن التسبيح واحلمد إشارة إىل تعظيم أمر اهللا ، واالستغفار إشارة إىل 

  ] .ألول كالصالة ، والثاين كالزكاة فكما أن الصالة مقدمة على الزكاة ، فكذا هاهنا الشفقة على خلق اهللا ، فا
{ : هال قال سبحانه : بدل من املاضي ، وحاجتنا إىل قبوله يف املستقبل وأيضاً } كَانَ تَوَّاَبا { : قوله تعاىل : فإن قيل 

  .لصالة والسالم ، كما قال تعاىل يف سورة نوح عليه ا]  ١٠: نوح [ } غَفَّاراً 
  .حبمد اهللا : ومل يقل } بِحَْمِد رَبَِّك { : وقال } ِفي ِدينِ اهللا { : ، وقال } َنْصُر اهللا { : وأيضاً قال تعاىل 

إين أثنيت على من هو أقبح فعالً منهم كاليهود فإهنم بعد ظهور : أن هذا أبلغ كأنه يقول : فاجلواب عن األول 
، كفلق البحر ، ونتق اجلبل ونزول املنِّ والسلوى عصوا ربَّهم ، وأتوا بالقبائح ، وملا املعجزات الظاهرة العظيمة 

تابوا قبلت توبتهم ، فإذا كنت قابالً لتوبة أولئك ، وهم دونكم ، أفال أقبل توبتكم ، وأنتم خري أمة أخرجت 
لستم أول من : ف جنايتهم ، أي للنَّاس؟ أو ألين شرعت يف توبة العصاة ، والشروع ملزم أو هو إشارة إىل ختفي

  ]املتقارب : [ جىن ، واملصيبة إذا عمت خفت؛ أو كما قيل 
  كَذِلَك ُيحِسُن ِفيَما َبِقي... كَما أْحسَن اُهللا ِفيما َمَضى  -٥٣٣٩

، تواباً : غفار أو يقال : لعله خص هذه األمة مبزيد الشرِف ، ألنه ال يقال يف صفات العبد : واجلواب عن الثاين 



كنت يل مسياً من أول األمر ، أنت مؤمن ، وأنا مؤمن ، وإن : ويقال إذا كان آتياً بالتوبة ، فكأنه تعاىل يقول 
اختلف املعىن فتب حىت صرت مسياً يف آخر األمر ، فأنت تواب ، وأنا تواب ، مث التواب يف حق اهللا تعاىل أنه يقبل 

  .ه بالتوبة كثرياً التوبة كثرياً ، فيجب على العبد أن يكون إتيان
أستغفر اهللا ، وليس بتائب كقول املستغفر بلسانه املصر بقلبه ، : تواباً ، ألن القائل قد يقول : وأنه إمنا قال [ 

  .كاملستهزئ 
  .أتوب ، وليس بتائب : فإن قيل قد يقول 

نه ال يكون كاذباً فيه ، فيكون فإذن يكون كاذباً ، فإن التوبة اسم للرجوع ، أو الندم خبالف االستغفار ، فإ: فلنا 
  ] .وأستغفر اهللا بالتوبة ، وفيه تنبيه على خوامت األعمال : تقدير الكالم 

الرب والثاين : أنه راعى العدل ، فذكر اسم الذَّات مرتني ، وذكر اسم الفعل مرتني؛ أحدمها : واجلواب عن الثالث 
  .آخراً ، ال جرم ذكر اسم الرب أوالً ، واسم التوبة أخراً  التواب ، فلما كانت التربية حتصل أوالً ، والتوبة: 

  فصل يف نزول السورة
اليوم أَكَْملْتُ { : يف حجة الوداع ثُمَّ نزلت » مىن « نزلت هذه السورة ب  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عمر 

فعاش صلى اهللا عليه وسلم بعدها ]  ٣: املائدة [ } يناً لَكُْم ِديَنكُْم وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعمَِتي َوَرِضيتُ لَكُُم اإلسالم ِد
فعاش بعدها ]  ١٢٨: التوبة [ } لَقَْد َجآءَكُْم َرسُولٌ مِّْن أَنفُِسكُْم َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم { : مخسني يوماً ، مث نزل 

فعاش بعدها صلى اهللا عليه ]  ٢٨١: البقرة [ } هللا واتقوا َيْوماً ُتْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى ا{ : مخسة وثالثني يوماً ، مث نزلت 
  .وسلم أحداً وعشرين يوماً 

  .سبعة أيام : وقال مقاتل 
  .وقيل غري ذلك 

  فصل
على أن هذه السورة دلت على نعي رسول اهللا صلى اهللا  -رضي اهللا عنهم  -اتفق الصحابة : قال ابن اخلطيب 

  .عليه وسلم 
  .هذا املعىن؟ كيف دلت السورة على : فإن قيل 

  :فاجلواب من وجوه 
  .إمنا عرفوا ذلك ملا روي أنه صلى اهللا عليه وسلم خطب عقيب السورة ، وذكر التخيري : قال بعضهم : أحدها 
أنه ملا ذكر ُحصول النَّصر ، ودخول النَّاس يف دين اهللا أفواجاً ، دل ذلك على حصول التمام ، والكمال ، : وثانياً 

  ]املتقارب : [ وال؛ كما قيل وذلك يستعقبه الزَّ

  َتْم: َتوقَّْع َزواالً ، إذا ِقيلَ ... إذَا َتمَّ َشيٌء َبَدا َنقصُه  -٥٣٤٠
أنه جل ذكره أمر بالتسبيح ، واحلمد ، واالستغفار مطلقاً ، واشتغاله صلى اهللا عليه وسلم بذلك مينعه من : وثالثها 

ى أنّ التبليغ قد مت وكمل ، وذلك يوجب املوت ، ألنه لو بقي صلى اهللا االشتغال بأمر األمة ، فكان هذا كالتنبيه عل
  .عليه وسلم بعد ذلك ، لكان كاملعزول عن الرسالة ، وهذا غري جائزٍ 

ونبه على . قرب األجل ودنا الرحيل فتأّهْب : تنبيه على قرب األجل ، كأنه يقول » واْسَتْغفِْرُه « : قوله : ورابعها 
  .إذا قرب أجله يستكثر من التوبة أن سبيل العاقل 

كان منتهى مطلوبك يف الدنيا هذا الذي وجدته ، وهو النصر والفتح ، واهللا تعاىل وعدك : كأنه قيل : وخامسها 



فلما وجدت أقصى مرادك يف الدنيا ، فانتقل إىل اآلخرة ]  ٤: الضحى [ } َولَآلِخَرةُ َخْيٌر لََّك ِمَن األوىل { : بقوله 
  .لك السعادة العالية لتفوز بت

« النصر » : َمْن قََرأَ ُسورةَ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى الثعليب عن أّيب
  .» فَكَأنََّما شَهَِد َمع ُمحمٍَّد عليه الصَّالة والسَّالم فَْتح َمكَّة 

َوامَْرأَُتُه َحمَّالَةَ الْحَطَبِ ) ٣(َسَيْصلَى َناًرا ذَاَت لََهبٍ ) ٢(ْنُه مَالُُه َوَما كََسَب َما أَغَْنى َع) ١(َتبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ وََتبَّ 
  ) ٥(ِفي جِيدَِها حَْبلٌ ِمْن َمَسٍد ) ٤(

{ : وتقدم تفسري هذه املادة يف سورة غافر عند قوله . خسرت : ، أي } تَبَّْت َيَدآ أَبِي لََهبٍ وََتبَّ { : قوله تعاىل 
، وأسند الفعل إىل اليدين جمازاً؛ ألن أكثر األفعال تزاول هبما ، وإن كان املراد مجلة ]  ٣٧: غافر [ } إِالَّ ِفي تََبابٍ 
  .املدعو عليه 

  ]الطويل : [ قد وقع ما دعي به عليه؛ كقول الشاعر : إخبار ، أي } َوَتبَّ { دعاء ، } َتبَّتْ { : وقوله 
  َجزاَء الِكالبِ الَعاويَاِت وقَْد فعلْ... اُهللا َشرَّ جَزاِئه َجزانِي ، جََزاُه  -٥٣٤١

، والظَّاهر أنَّ كليهما دعاء ، ويكون يف هذا شبه من جميء العام بعد اخلاص؛ » وقَدْ تبَّ « : ويؤيده قراءة عبد اهللا 
  .ألن اليدين بعض ، وإن كان حقيقة اليدين غري مراد 

هالك نفسه ، وإمنا عرب باليدين؛ ألن األعمال غالباً : هالك عمله ، وبالثاين : ل كالمها إخبار ، أراد باألو: وقيل 
  .ُتزاول هبما 

، أي ]  ١٠: احلج [ } بَِما قَدََّمْت َيدَاَك { : املراد باليدين نفسه وقد يعرب باليد عن النفس ، كقوله تعاىل : وقيل 
أصابه يد الدهر ، ويد املنايا ، : ن كله ، يقولون نفسك ، وهذا شائع يف كالم العرب يعّبرون ببعض الشيء ع

  .أصابه كل ذلك : والرزايا ، أي 
  ]خملع البسيط : [ قال الشاعر 

  َعلْيِه َناَدى أالّ ُمجُِري... ملَّا أكبَّْت َيُد الرَّزَاَيا  -٥٣٤٢
املراد دينه ، : جارة ، وقيل وعرب باليدين ، إما ألنه كان يرمي النيب صلى اهللا عليه وسلم باحل: وقال ابن اخلطيب 

دفع املضرة ، أو ألن اليمني سالح ، : ودنياه وأوالده ، وعقباه ، أو املراد بأحدمها جر املنفعة ، وباألخرى 
  .واألخرى ُجنَّة 

يعين ولده وعقبه ، وهو الذي دعا عليه رسول اهللا » تبَّ « : هو نفسه وقيل » وَتبَّ « مبعىن ماله ، وبنيه ، : وقل 
  .لشدة عداوته ، فافترسه األسد » اللَّهمَّ سلِّط علْيِه كَلباً من ِكالبَِك « : صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  .بإسكاهنا : بفتح اهلاء ، وابن كثري » لََهب « : وقرأ العامة 
  .لضََّجر والضَّْجر النََّهر والنَّْهر ، والشََّعر والشَّْعر ، والبََعر والَبْعر ، وا: مها لغتان مبعىن حنو : فقيل 

بفتح الشني : ، يعين أن األصل » مشس بن مالك ، بالضم : وهو من تغيري األعالم ، كقوله « : وقال الزخمشري 
  .فغريت إىل الضم 

  ]الطويل : [ ويشري بذلك لقول الشاعر 
  ْبنِ َماِلِكبِهِ الْبنِ َعمِّ الصِّْدقِ ُشْمسِ ... وإنِّي ملُْهٍد ِمْن ثََناِئي فَعاِهٌد  -٥٣٤٣

، فال يكون » أذناب خيل مشس « اجلمع ، كما جاء » مشس « أن يكون منقوالً من » مشس « وجوز أبو حيان يف 



  .من التغيري يف شيء 
إما اللتهاب وجنتيه ، وكان مشرق الوجه ، أمحرُه ، وإما ملا يئول إليه من هلب جهنم ، : وكين بذلك أبو هلب 

الشر ، لصدورمها منه ، وإما ألن الكنية أغلب من االسم ، أو ألهنا أنقص منه ، ولذلك  أبو اخلري ، وأبو: كقوهلم 
بأمسائهم جدون كُناهم ، أو لقُبحِ امسه؛ ألن امسه عبد الُعزَّى ، فعدل عنه  -عليهم الصالة والسالم  -ذكر األنبياء 

  .إىل الكنية؛ ألن اهللا مل يضف العبودية يف كتابة إىل صنم 

  .ه أبو هلب ، كما مسي أبو سفيان ، وأبو طالب امس: وقيل 
  .مل أكناه ، والكنية تكرمه؟ : فإن قلت : وقال الزخمشريُّ 

ألن » ناراً ذات هلبٍ « : إما لشهرته بكنيته ، وإما لقبح امسه كما تقدم ، وإما لتجانس قوله : مث ذكر ثالثة أجوبة 
  .انتهى . مآله إىل هلب جهنم 
  .ية أشرف ، وأكمل ال أنقص ، وهو عكس القول الذي تقدم آنفاً وهذا يقتضي أن الكن

  .بالواو مكان اجلر » َيَدا أُبو هلبٍ « : وقرئ 
علي بن أبو طالب ، ومعاوية بن أبو سفيان ، لئالَّ يغري منه شيء ، فيشكل على : كما قيل « : قال الزخمشري 

  .» بالنصب « عبَد اهللا » باجلر ، واآلخر « عبِد اهللا » :  أحدمها: ابنان « مكة » السامع ، ولفليتة بن قاسم أمري 
  .والفرق أهنا فاصلة ، فلو سكنت زال التشاكل . أهنا بالفتح » ذَات هلب « : ومل خيتلف القراء يف قوله 

  .تبت خسرت : قال قتادة [ 
  .خابت : وقال ابن عباس 

  .ضلت : وقال عطاء 
  ] .صفرت من كل خري : رئاب وقال ميان بن . هلكت : وقال ابن جبري 

  فصل يف نزول اآلية
: [ مسع الناس هاتفاً يقول  -رضي اهللا عنه  -حكى األصمعي عن أيب عمرو بن العالء ، أنه ملا قتل عثمان بن عفان 

  ]جمزوء الوافر 
  فََما آُبوا َوال َرجعُوا... لَقْد َخلَّوَك واْنَصرفُوا  -٥٣٤٤

  فََيا َتبا ِلَما َصَنعُوا... ولَْم ُيوفُوا بِنذْرِِهُم 
  فصل يف نزول السورة

الشعراء [ } َوأَنِذْر َعشَِريَتَك األقربني { : ملا نزلت « :  -رضي اهللا عنهما  -روى البخاري ومسلم عن ابن عباس 
من هذا الذي : يا صباحاه فقالوا : خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتَّى صعد الصَّفا ، فهتف ]  ٢١٤: 
  .هتف؟ ي

، « َيا بَنِي فُالٍن َيا َبنِي فُالِن ، َيا بَنِي َعْبِد َمناٍف ، يا بين عبد املُطَّلب » : حممد ، فاجتمعوا إليه ، فقال : قالوا 
  .؟ «أرَأيُْتْم لَْو أْخبَْرُتكُْم أنَّ خَْيالً َتخرُج بسفحِ هذا اجلَبلِ ، أكُْنُتْم ُمصدِِّقّي » : فقال : فاجتمعوا إليه 

تبَّا لك ، أما : ، فقال أُبو هلبٍ « فإنِّي نذيرٌ لكُم بَني يدي عذاب شديٍد » : ما جرَّبنا عليك كذباً ، قال : الوا ق
  .» مجعتنا إال هلذا؟ مث قام فنزلت هذه السورة 

جالس  ملا مسعت أمرأته ما نزل يف زوجها وفيها من القرآن ، أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو: ويف رواية 
ويف يدها فهر من حجارة ، فلما وقفت عليه أخذ اهللا  -رضي اهللا عنه  -يف املسجد عند الكعبة ، ومعه أبو بكر 



يا أبا بكر ، إن صاحبك قد بلغين أنه : بصرها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال ترى إال أبا بكر ، فقالت 
  ]منهوك الرجز : [ ؛ واهللا إين لشاعرة يهجوين ، واهللا لو وجدته لضربُت هبذا الفهر فاُه

  وأْمرُه أَبْينَا... ُمذمَّماً َعصْيَنا  -٥٣٤٥
َما رأْتنِي لقَْد أَخذَ اللَُّه َبصرهَا » : أما تراها رأتك؟ قال « يا رسول اهللا : مث انصرفت ، فقال أبو بكر ... وِديَنُه قَلَيَنا 

  .« َعنِّي 

عليه وسلم مذمماً ، مث يسبونه ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وكانت قريش تسمي رسول اهللا صلى اهللا
  .» أال تعجبون ملا صرف اهللا تعاىل عين من أذى كفار قريش يسبون ويهجون مذمماً وأنا حممد رسول اهللا « : يقول 

ى إن آمنت بك يا ماذا أعط: أن أبا هلب أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال « : وحكى أبو عبد الرمحن بن زيد 
  .ما يل عليهم فضل؟ : قال « كََما ُيعطَى املُسلُمونَ » : حممد؟ قال 

َتبَّْت َيَدآ أَبِي { : فأنزل اهللا تعاىل فيه . تبا هلذا من دينٍ ، أن أكون أنا وهؤالء سواء : وأيَّ شيٍء َتْبِغي؟ قال : قال 
  .» } لََهبٍ وََتبَّ 

كان إذا وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وفد ، انطلق إليهم أبو هلب ، : وحكى عبد الرمحن بن كيسان قال 
إنه كذاب ساحر ، فريجعون عنه ، : أنت أعلم به منا ، فيقول هلم أبو هلب : فيسألونه عن رسول اهللا ويقولون له 

: ، فقال هلم أبو هلبٍ  ال ننصرف حىت نراه ، ونسمع كالمه: وال يلقونه فأتى وفد ، ففعل معهم مثل ذلك ، فقالوا 
{ : إنا مل نزل نعاجله ، فتبَّا له وتعساً ، فأخرب بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فاكتأب لذلك ، فأنزل اهللا 

  .} َتبَّْت َيَدا أبِي هلَبٍ 
َتبَّتْ { : زلت إن أبا هلبٍ أراد أن يرمي النيب صلى اهللا عليه وسلم باحلجر ، فمنعه اهللا تعاىل من ذلك ، فن: وقيل 

  .للمنع الذي وقع فيه } َيَدآ أَبِي لََهبٍ 
  فصل يف تفسري التَّبِّ

، أي ]  ٣٧: غافر [ } َوَما كَْيُد ِفْرَعْونَ إِالَّ ِفي َتَبابٍ { : من فسر التبَّ باهلالك ، فلقوله تعاىل : قال ابن اخلطيب 
ختسري ، : ، أي ]  ١٠١: هود [ } ا َزاُدوُهْم غَْيَر َتتْبِيبٍ َوَم{ : يف هالك ، ومن فسَّره باخلسران ، فلقوله تعاىل : 

ألنه كان يدفع القوم عنه صلى اهللا عليه وسلم بأنه ساحر :  -رضي اهللا عنه  -ومن فسره باخليبة ، قال ابن عباس 
ه السورة ، ومسع فكان ال يأتيهم ، فلما نزلت هذ -لعنه اهللا  -، فينصرفون عنه قبل لقائه؛ ألنه كان شيخ القبيلة 

بعد ذلك ،  -عليه الصالة والسالم  -هبا غضب ، وأظهر العداوة الشديدة ، وصار مُتَّهماً ، فلما قال يف الرسول 
انصرف : فكأنه قد خاب لسعيه ، ولعله إمنا ذكر التب؛ ألنه إمنا كان يضرب بيده على يد الوافد عليه ، فيقول 

  .من يصرف إنساناً يضع بيده على كتفه ، ويدفعه عن ذلك املوضع راشداً فإنه جمنون ، فإن املعتاد أن 
: ، ويذلّه ، ومن فسره » مكَّة « ضلت ، فألنه كان يعتقد أن يده العليا ، وأنه خيرجه من : ومن فسر التبَّ بقوله 

  .فألن يده خلت من كل خري » َصفَرْت « ب 
  فصل يف ترمجة أيب هلب

العوراء أم مجيل أخت أيب : عبد املطلب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ وامرأته  امسه عبد العُزَّى بن: أبو هلب 
  .سفيان بن حرب ، وكالمها كان شديد العداوة للنيب صلى اهللا عليه وسلم 



إالَّ اهللاَ ال إلهَ : يا أيُّها النَّاُس ، قولوا « : إين بسوق ذي اجملاز ، إذ أنا بإنسان يقول : قال طارق بن عبد اهللا احملاريب 
يا أيها الناس ، إنه كذاب ساحر ، فال : وإذا رجل خلفه يرميه ، قد أدمى ساقيه وعرقوبيه ، ويقول » ُتفِلُحوا 

  .من هذا؟ : تصدقوه ، فقلت 
  .حممد ، يزعم أنه نّيب ، وهو عمه أبو هلب يزعم أنه كذاب : فقالوا 

د ، إن أحدنا ليأكلُ اجلذعة ، ويشرب الُعّس من اللنب سحركم حمم: قال أبو هلب : وروى عطاء عن ابن عباس قال 
  .، فال يشبع ، وإن حممداً قد أشبعكم من فخِذ شاٍة ، وأرواكم من ُعسِّ لنب 

النَّفي ، واالستفهام ، فعلى االستفهام يكون منصوب احملل مبا بعدها ، التقدير » َما « جيوز يف . } َمآ أغىن { : قوله 
  .، وقدم لكونه له صدر الكالم أي شيء أغىن املال : 

، والعائد حمذوف ، وأن تكون مصدرية ، » الَّذي « هذه أن تكون مبعىن » َما « جيوز يف : } َوَما كََسَب { : وقوله 
مل يكسب شيئاً ، قاله أبو حيان ، فجعل : مبعىن وأي شيء كسب؛ أي : وكسبه ، وأن تكون استفهامية : أي 

  .فعل هذا جيوز أن تكون نافية ، ويكون املعىن على ما ذكر ، وهو غري ظاهر االستفهام مبعىن النفي ، 
  .» وما اكتسَب « : وقرأ ابن مسعود واألعمش 

  فصل يف معىن اآلية
وما كسب من مال ، وولد : وقال جماهد . ما دفع عنه عذاب اهللا ما مجع من املال ، وال ما كسب من اجلاه : املعىن 

  .الرجل من كسبه 
فاقتتلوا ، فقام حيجز بينهم ،  -رضي اهللا عنه  -جاء بنو أيب هلب خيتصمون عند ابن عباس : أبو الطفيل وقال 

  .أخرجوا عنِّي الكسب اخلبيثَ ، يعين ولد أيب هلب : فدفعه بعضهم فوقع على الفراشِ ، فغضب ابن عباس ، وقال 
  .» كْسبِه  إنَّ أطْيَب ما أكَلَ الرجلُ من« : وقال صلى اهللا عليه وسلم 

إن كان ما يقول ابن أخي : ملا أنذر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشريته بالنَّار ، قال أبو هلب : وقال ابن عباس 
  .} َمآ أغىن َعْنُه َمالُُه َوَما كََسبَ { : حقَّا فإين أفدي نفسي مبايل وولدي ، فنزل 

  .يعين كيده ، وعداوة رسول اهللا : ه اخلبيث ما أغىن عنه ماله ما ينفعه ماله ، وعمل: قال الضحاك 
  .} سيصلى نَاراً ذَاَت لََهبٍ { : قوله 

  .يصلى هو بنفسه : بفتح الياء ، وإسكان الصاد ، وختفيف الالم ، أي » سََيْصلَى « : قرأ العامة 
ال العدوي ، وحممد واألشهب العقيلي ، وأبو مس: وقرأ أبو حيوة ، وابن مقسم ، وعياش يف اختياره؛ قال القرطيب 

  .بضم الياء ، وفتح الصاد ، وتشديد الالم ، ومعناه سيصليه اهللا » سَُيصلَّى « بن السميفع ، 
 -وقرأ احلسن ، وابن أيب إسحاق ، وأبو رجاء ، واألعمش ، ورواها حمبوب عن إمساعيل عن ابن كثري عن أّيب 

  .ياء بضم ال: ، وحسني عن أيب بكر عن عاصمٍ  -رضي اهللا عنه 

  .ومعىن ذات هلب أي ذات اشتعال وتلهب ، وقد تقدم القول فيه يف سورة املرسالت 
  .} وامرأته َحمَّالَةَ احلطب { : قوله 

  .بالرفع ، على أهنا مجلة من مبتدأ وخرب ، سيقت لإلخبار بذلك : قرأ العامة 
على هذا فيها » محَّالة احلَطبِ « و سوغه الفصل باملفعول ، » سيصلى « وامرأته ، عطف على الضمري يف : قيل 

بياناً أو بدالً ، ألهنا : ، وجاز ذلك ألن إضافته حقيقية ، إذ املراد املعىن ، وكوهنا » امرأته « كوهنا نعتاً ل : أوجه 
  .هي محالةُ : أقرب من اجلوامد لتمحض إضافتها ، أو كوهنا خرباً ملبتدأ مضمر أي 



  .ومريئته محالة احلطب :  - رضي اهللا عنهما -وقرأ ابن عباس 
  .على التصغري ، إال أنه أقر اهلمزة تارة ، وأبدهلا ياء ، وأدغم فيها أخرى » ومريته « : وعنه أيضاً 
  .وقد أتى جبميل من سّب أم مجيل . بالنصب على الشَّتم : بالرفع ، وعاصم » َحمَّالةُ « : وقرأ العامة 

  .لعنها اهللا وكانت تكىن أم مجيل ، : قال الزخمشري 
  .إذا جعلناها مرفوعة بالعطف على الضمري » امرأته « نصب على احلال من : وقيل 

لتقدمها على العامل املعنوي » اْمرَأتُه « ويضعف جعلها حاالً عند اجلمهور من الضمري يف اجلار بعدها إذا جعلناها ل 
، فتتعرف باإلضافة ، فكيف يكون حاالً عند  من أن املراد به املعىن -ملا تقدم  -، واستشكل بعضهم احلالية 

  .اجلمهور؟ 
مث أجاب بأن املراد االستقبال؛ ألنه ورد أهنا حتمل يوم القيامة حزمة من حطب النار ، كما كانت حتمل احلطب يف 

  .الدنيا 
  :قوالن } َحمَّالَةَ احلطب { : ويف قوله تعاىل 

  .هو حقيقة : أحدمها 
يب صلى اهللا عليه وسلم بالفقر ، مث كانت مع كثرة ماهلا حتمل احلطب على ظهرها لشدة كانت تعري الن: قال قتادة 

  .خبلها ، فعريت بالبخل 
كانت حتمل الِعَضاَه ، والشَّوك ، فتطرحه بالليل على طريق النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال ابن زيد والضحاك 

  .رير وأصحابه ، فكان صلى اهللا عليه وسلم يطؤه كما يطأ احل
تأيت كل يوم بإبالة من احلسك فتطرحها على طريق املسلمني ،  -لعنها اهللا  -كانت أم مجيل : وقال ُمرَّة اهلمذاين 

  .فبينما هي حاملة ذات يوم حزمة أعيت فقعدت على حجر لتستريح ، فجذهبا امللك من خلفها فأهلكها 
  ]الرجز : [  بني الناس؛ قال أنه جماز عن املشي بالنميمة ، ورمي الفنت: القول الثاين 

  ُهْم الوَشاةُ يف الرَِّضا ويف الَغَضْب... إنَّ َبنِي األْدرمِ َحمَّالُو احلطْب  -٥٣٤٦
  ]الطويل : [ وقال آخر ... علْيهُِم اللَّْعَنةُ َتَتَرى واحلََرْب 

  باحلطَبِ الرَّطبِ ملْ َتْمشِ َبَني احلَيِّ... ِمن البيضِ لَْم َتصطَْد َعلى ظَْهر ألَمٍة  -٥٣٤٧
  .وجعله رطباً تنبيهاً على تدخينه ، وهو غريب من ترشيح اجملاز ، يعين مل متش بالنمام 

  .فالن حيتطب ظهره : محالة اخلطايا ، والذنوب ، من قوهلم : وقال سعيد بن جبريٍ 
  ] . ٣١: األنعام [ } َيْحِملُونَ أَْوَزارَُهْم على ظُُهورِِهْم { : قال تعاىل 

محالة « : ، وهي حمتملة لقراءة العامة ، وقرأ عياض » فاعلة « على وزن » حاملة احلطب « : رأ أبو قالبة وق
  :بالتنوين وجر املفعول بالم زائدة تقوية للعامل كقوله تعاىل » للحطب 

  .ء دون إشباع باختالس اهلا» وامرأته « : ، وأبو عمرو يف رواية ]  ١٦: الربوج [ } فَعَّالٌ لَِّما يُرِيدُ { 
فاعالً به وأن » حبل « ، و » امرأته « خرباً ل » يف جيدها « جيوز أن يكون } ِفي جِيِدَها حَْبلٌ مِّن مََّسٍد { : قوله 

مبتدأ » حَْبلٌ « مرفوع به أيضاً ، وأن يكون خرباً مقدماً و » َحْبلٌ « يكون حاالً من امرأته على كوهنا فاعلة ، و 
  .لية أو خرب ثان مؤخر ، واجلملة حا

  .الُعُنق : واجليُد 
  ]الطويل : [ قال امرؤ القيس 



  إذَا ِهَي َنصَّْتُه وال بُِمَعطَّلِ... وجِيٍد كَجِيِد الرِّئْمِ لَْيَس بفَاِحشٍ  -٥٣٤٨
  .ليف املقل : ، واملسد » حبل « صفة ل » ِمْن مسٍد « و 

  .الليف مطلقاً : وقيل 
  ]البسيط : [ قال النابغة 
  لَُه صَريٌف َصريَف القََْعوِ باملَسِد... َمقْذُوفٍة بَدخيسِ النَّحضِ َبازلَُها  -٥٣٤٩

  ]الرجز : [ وقد يكون من جلود اإلبل وأوبارها؛ قال الشاعر 
  لْيَس بأنَْيابٍ وال َحقَائِقِ... وَمَسٍد أِمرَّ ِمْن أيانِقِ  -٥٣٥٠

  .أمساد : ومجع املسد 
  .من صوف هو حبل يكون : وقال أبو عبيدة 

  .يسمى املسد وكانت تفتل » اليمن « هي حبال من شجرٍ ينبت ب : وقال احلسن 
  فصل

هذا يف الدنيا ، وكانت تعُري النيب صلى اهللا عليه وسلم بالفقر ، وهي حتتطب يف حبلٍ جتعله يف : قال الضحاك وغريه 
  .خرة حبل من نار يلف على عنقها به فأهلكها ، وهو يف اآل -عزَّ وجلَّ  -عنقها من ليٍف ، فخنقها اهللا 

سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً ، وهو قول جماهد وعروة بن الزبري ، يدخل يف : حبل من مسد قال : وعن ابن عباس 
  .حبل من َوَدعٍ » حبل من مسد « : فيها ، وخيرج من أسفلها ، ويلوى سائرها على عنقها ، وقال قتادة 

  .عنقها إمنا كان حرزاً يف : وقال احلسن 
والالت والعزى ألنفقها يف عداوة حممد صلى : كانت قالدة واحدة من جوهر ، فقالت : وقال سعيد بن املسيب 

  .اهللا عليه وسلم ، ويكون عذاباً يف جيدها يوم القيامة 
ا حببل من إن ذلك إشارة إىل اخلذالن يعين أهنا مربوطة عن اإلميان مبا سبق هلا من الشقاء كاملربوط يف جيده: وقيل 
  .مسد 

  .أجاد فتلُه : مسد حبله ميسده مسداً ، أي : الفَْتلُ ، يقال : واملسُد 
  ]الرجز : [ قال 

  .إن البقل يقوي ظهر هذا احلمار : يقول ... َيْمسُد أْعلَى حلِْمِه ويَأرُِمْه  ٥٣٥١
يكون من احلديد خطأ ، ألن املسد املسد يكون من احلديد ، وظنُّ من ظنَّ أن املسد ال : وقيل : وقال ابن اخلطيب 

جمدول اخللق وجارية حسنة املسد ، : هو املفتول سواء كان من احلديد ، أو من غريه ، ورجل ممسود ، أي 
لغة يف : » ِفَعال « على : والعصب ، واجلدل ، واألرم ، وهي ممسودة ، ومعصوبة ، وجمدولة ، ومأرومة؛ واملساد 

  .قاء العسل ، قال كل ذلك اجلوهري املساب ، وهي حني السمن ، وس
  .إن كان هذا احلبل كيف يبقى أبداً يف النار؟ : فإن قيل [ 

  ] .كما يبقى اجللد واللحم والعظم أبداً يف النار : قلنا 
  فصل يف اإلخبار عن الغيب

  :تضمنت هذه األيات اإلخبار عن الغيب من ثالثة أوجه 
  .، وقد كان ذلك األخبار عنه بالتباب ، واخلسار : أوهلا 

  .اإلخبار عنه بعدم االنتفاع مباله وولده ، وقد كان ذلك : وثانيها 



اإلخبار بأنه من أهل النَّار ، وقد كان ذلك ، ألنه مات على الكفر ، هو وامرأته ، ففي ذلك معجزة للنيب : وثالثها 
تعاىل ، وأبو هلبٍ رماه اهللا بالعدسِة ، بعد وقعة حببلها ، لعنها اهللا  -تعاىل  -صلى اهللا عليه وسلم فامرأته خنقها اهللا 

بدر بسبع ليال ، فمات ، وأقام ثالثة أيام ، ومل يدفن حىت أننت ، مث إن ولده غسلوه باملاء قذفاً من بعيد خمافة عدوى 
 صمُّوا ، وأسندوه إىل جدار ، مث» مكة « العدسِة ، وكانت قريش تتقيها كما يتقى الطاعون ، مث احتملوه إىل أعلى 

  .عليه احلجارة 
  فصل يف جواز تكليف ما ال يطاق

احتج أهل السنة على جواز تكليف ما ال يطاق بأنه تعاىل كلف أبا هلب باإلميان مع تصديق اهللا تعاىل يف كل ما أخرب 
تكليف باجلمع عنه ، ومما أخرب عنه أنه ال يؤمن وأنه من أهل النار ، فقد صار مكلفاً بأن يؤمن بأنه ال يؤمن ، وهذا 

  .بني النقيضني ، وهو حمال وذلك مذكور يف أصول الفقه 
} َتبَّْت { َمْن قََرأَ سُوَرةَ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -ذكر الثعليبُّ عن أّيب 

  . »رجَْوُت أنْ ال ْجيمَع اُهللا َتعَالَى َبينُه وَبْيَن أبِي هلبٍ يف دارٍ واحدةٍ 

  ) ٤(َولَْم َيكُْن لَُه كُفًُوا أََحٌد ) ٣(لَْم َيِلْد وَلَْم يُولَْد ) ٢(اللَُّه الصََّمُد ) ١(قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد 

  :وجهان » ُهَو « يف . } قُلْ ُهَو اهللا أََحٌد { : قوله تعاىل 
  .صف لنا ربَّك وانسبه : أهنم قالوا أنه ضمري عائد على ما يفهم من السياق ، فإنه يروى يف سبب النزول : أحدمها 

  .أُنحَاٌس هو أم َحديٌد؟ فنزلت : قالوا له : وقيل 
بدالً ، و » اهللا « خربه ، واجلملة خرب األولِ ، وجيوز أن يكون » أحد « مبتدأ ، و » اُهللا « وحينئذ جيوز أن يكون 

خرباً ملبتدأ » أحد « خرباً ثانياً ، وجيوز أن يكون » أحد « خرباً أوالً ، و » اهللا « اخلرب ، وجيوز أن يكون » أحد « 
  .ضمري الشأن؛ ألنه موضع تعظيم ، واجلملة بعد خربه مفسرة : ، والثاين » هو أحد « حمذوف ، أي 

امرأة أناة من الوىن ، : بدل من واو؛ ألنه من الوحدة ، وإبدال اهلمزة من الواو املفتوحة قليل ، منه » أحد « ومهزة 
  .املراد به العموم ، فإن مهزة ذاك أصل بنفسها » أحد « هذا ، و » أحد « تُور ، وتقدم الفرق بني وهو الفُ

  .واألول هو املعروف . هذا غري مقلوبة ، بل أصلها بنفسها ، فاملراد به العموم » أحد « أن مهزة : ونقل أبو البقاء 
ال يدخله ذلك ، » أحد « عدد واجلمع واالثنان و بأنَّ الواحد يدخله ال» واحد « و » أحد « وفرق ثعلب بني 

ورد عليه أبو حيَّان . زيد أحد؛ ألن اهللا تعاىل هذه اخلصوصية ، وزيد له حاالت شىت : اُهللا أحد ، وال يقال : ويقال 
  .أحد وعشرون ، وحنوه ، فقد دخله العدد انتهى : بأنه يقال 

مهزة ، فاجتمع ألفان؛ ألن اهلمزة تشبه األلف ، فحذفت إحدامها فأبدلت الواو » واحد « : إن أصله : وقال مكيٌّ 
  .ختفيفاً 

  .» قُلْ « دون } اهللا أََحدٌ { : وقرأ عبد اهللا وأّيب 
  .} قُلْ ُهَو { بغري } اهللا أََحدٌ { : وقرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .» قل هو اهللا الواحد « : وقرأ األعمش 
  .وهو األصل »  أَحٌد« بتنوين : وقرأ العامة 

: وزيد بن علي وأبان بن عثمان ، وابن أيب إسحاق واحلسن ، وأبو السمال ، وأبو عمرو يف رواية ، يف عدد كثري 
  ]الكامل : [ حبذف التنوين للخفة ، واللتقاء الساكنني ، كقوله 



  ورِجالُ مكَّة ُمسنُتونَ ِعجَاُف... َعمرُو الذي َهشَم الثَّريَد لقومِه  -٥٣٥٢
  ]املتقارب : [ قوله و

  وال ذَاِكَر اللََّه إالَّ قَِليالً... .. ..  -٥٣٥٣
  فصل

  .الذي يصمُد إليه يف احلاجات ، وال يقدر على قضائها إال هو : والصمد 
  ]الطويل : [ قال 

  بِعْمرِو بنِ مسعُوٍد وبالسَّيِِّد الصََّمْد... أالَ بكََّر النَّاِعي َخبْيرِ َبنِي أَسْد  -٥٣٥٤
  ]البسيط : [ قال آخر و

  ُخذَها ُحذْيُف فأنَت السيُِّد الصَّمُد... َعلوتُه ُحبَسامٍ ثُمَّ قلُت لُه  -٥٣٥٥
  .املصمت الذي ال جوف له : الصمد : وقيل 

  ]الطويل : [ ومنه قوله 
  َعوابَِس َيعلُكَْن الشَّكيَم املَُصمَّدَا... ِشَهاُب ُحروبٍ ال َتزَالُ جَِيادُه  -٥٣٥٦

وهذا يشبه ما قالوه من تفسري } لَْم َيِلْد وَلَْم ُيولَْد { : تفسريه ، من قوله تعاىل : أّيب بن كعب رضي اهللا عنه وقال 
صفة ، واخلرب » الصَّمُد « اهللوع ، واألحسن يف هذه اجلملة أن تكون مستقلة بفائدة هذا اخلرب ، وجيوز أن يكون 

  .يث السِّياق ، فإن السياق يقتضي االستقالل بأخبار عن كل مجلة يف اجلملة بعده ، كذا قيل ، وهو ضعيف من ح

  .» ، وليس شيء ميوت إال يورث ] ألنه ليس شيء إال سيموت « : [ قال القرطيب 
  .الدائُم الباقي الذي مل يزل ، وال يزال : الصمد : قيل 

  .إنه املستغين عن كل أحد واحملتاج إليه كل أحد : وقال أبو هريرة 
  .إنه املقصود يف الرغائب ، واملستعان به يف املصائب : لسديُّ وقال ا

  .إنه الذي يفعل ما يشاء ، وحيكم ما يريد : وقال احلسن بن الفضل [ 
  ] .إنه الكامل الذي ال عيب فيه : وقال مقاتل 
  . والصحيح من هذه األقوال ما شهد له االشتقاق وهو القول األول ، ذكره اخلطايب: قال القرطيبُّ 

  فصل يف لفظ أحد
ونكر لفظ أحد ، ألن الذي يعرفه اخللق من املوجودات حمسوس ، وكل حمسوس منقسم ، فأما : قال ابن اخلطيب 

لَمْ { ما ال ينقسم فال يعرف ، وعرَّف الصمد؛ ألنه الذي يقصد إليه يف احلوائج ، وذلك معلوم عند اخللق ، وقدم 
لَْم يَِلْد { كاحلجة على أنه مل يلْد ، وجاء هنا } َولَْم يُولَدْ { : هم ، وقوله تعاىل وإن كان العرف سبق؛ ألنه األ} َيِلْد 
عيسى ولدُ : ، ألن من النصارى من يقول ]  ١١١: اإلسراء [ } لَْم َيتَِّخذْ وَلَداً { : » اإلسراء « ، ويف سورة } 

  .فى األمرين إن اهللا اختذه ولداً تشريفاً ، فن: اهللا حقيقة ، ومنهم من يقول 
  »قل هو « فصل يف الرد على من أسقط 

اهللا الواحد « وقد أسقط من هذه السورة من أبعده اهللا وأخزاه ، وجعل النار مقامه ومثواه ، وقرأ : قال القرطيب 
، وادَّعى أن هذا » أحد « وزعم أنه ليس من القرآن ، وغري لفظ » قل هو « والناس يستمعون ، فأسقط » الصمد 
نزلت اآلية جواباً ألهل : اب ، والذي عليه الناس هو الباطلُ ، فأبطل معىن اآلية ، ألن أهل التفسري قالوا الصو

  .؟ ] صفر [ ِصْف لََنا ربَّك أِمْن ذهبٍ ُهو أم من ُنحاس أم من : الشرِك ، ملا قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



داللة على موضع الرد ، ومكان اجلواب ، فإذا » ُهَو « ، ففي } هللا أََحدٌ قُلْ ُهَو ا{ : فقال اهللا تعاىل رداً عليهم 
  .والتكذيب لرسوله صلى اهللا عليه وسلم  -عز وجل  -سقط بطل معىن اآلية ، وصح االفتراء على اهللا 

فأنزل »  انسب لنا ربك« : أن املشركني قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى الترمذي عن أيبِّ بن كعب 
الذي مل يلد ، ومل يولد؛ ألنه ليس شيء : ، والصمد } قُلْ ُهَو اهللا أََحٌد اهللا الصمد لَْم يَِلْد َولَْم يُولَدْ { : اهللا تعاىل 

  .يولد إال سيموت ، وليس شيء ميوت إال سيورث ، وإن اهللا تعاىل ال ميوت ، وال يورث 

فأتاه جربيل هبذه : انسب لنا ربك ، قال : سلم ذكر آهلتهم ، فقالوا أن النيب صلى اهللا عليه و: وروى أبو العالية 
  .} قُلْ ُهَو اهللا أََحٌد { : السورة 

  .وهذا أصّح : قال الترمذي 
  .» ، وعن عكرمة حنوه « قل هو اهللا أحد » ففي هذا احلديث إثبات لفظ ، « : قال القرطيبُّ 

كما ولد عيسى ، وعزير ، وهو رد على النصارى » لَْم ُيولْد « و  كما ولدت مرمي ،» لَم يلْد « : وقال ابن عباس 
فقدم خرب كان على امسها ، لينساق أواخر اآلي على } َولَمْ َيكُْن لَُّه كُفُواً أََحٌد { عزير ابن اهللا ، : ، وعلى من قال 

  .نظم واحٍد 
  فصل يف الكالم على اآلية

ه تعاىل ولداً ووالداً ، واألحديَّةُ والصَّمديَّةُ يوجبان نفي كونه تعاىل دل العقل على استحالة كون: قال ابن اخلطيب 
  .والداً ، أو مولوداً ، وذكر بعدمها كما ذكر النتيجة بعد الدليل 

  :وجهان » كُفُواً « يف نصب . } َولَمْ َيكُْن لَُّه كُفُواً أََحدٌ { : قوله 
ومل يكن كفواً له كما تقدم وقد رد : متعلق باخلرب أي » لُه « و  امسها» أَحٌد « و » َيكُونُ « أنه خرب : أحدمها 

  .املربد على سيبويه هبذه اآلية من حيث إنه يزعم أنه إذا تقدم الظَّرف كان هو اخلرب وهنا مل جيعله خرباً مع تقدمه 
  :وقد رد على املربِّد بوجهني 

  .أن سيبويه مل حيتم ذلك بل جوزه : أحدمها 
  .على احلال ، على ما سيأيت بيانه » كُفواً « ال نسلم أنَّ الظرف هنا ليس خبرب ، بل هو خرب ، ونصب أنا : والثاين 

الكالم العريب الفصيح ، أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غري مستقر وال يقدم ، وقد نص سيبويه : وقال الزخمشري 
  يف كتابه على ذلك ، فما باله مقدماً يف أفصح كالم وأعربه؟

هذا الكالم إمنا سيق لنفي املكافأة عن ذات الباري سبحانه ، وهذا املعىن مصبُّه ومركزه هو هذا الظرف ،  :قلت 
  .فكان لذلك أهم شيء وأعناه ، وأحقه بالتقدمي وأحراه 

قاله . هو اخلرب » له « ؛ ألنه كان صفة ، فلما تقدم عليه نصب حاالً و »أحدٌ « أن ينصب على احلال من : والثاين 
  .مكي ، وأبو البقاء ، وغريمها 

  .وجيوز أن يكون حاالً من الضمري املستكن يف اجلار لوقوعه خرباً 
َولَمْ { : وهذه اجلملة ليست من هذا الباب ، وذلك أن قوله : قال أبو حيان بعد أن حكى كالم الزخمشري ومكي 

بل متعلق » كان « منا هو ناقص ، ال يصلح أن يكون خرباً ل ليس اجلار واجملرور فيه تامَّا ، إ} َيكُْن لَُّه كُفُواً أََحدٌ 
لالهتمام به إذ فيه ضمري الباري تعاىل وتوسط اخلرب وإن كان األصل التأخري؛ » كُفُواً « ، وتقدم على » كُفُواً « ب 

واخلرب » لُه « آلن تأخري االسم هو فاصلة ، فحسن ذلك ، وعلى هذا الذي قررناه يبطل إعراب مكي وغريه ، أن 



ألنه ظرف ناقص ، وال يصلح أن يكون خرباً ، وبذلك يبطل سؤال الزخمشري » أَحدٌ « حال من » كُفُواً « ، و 
  .وجوابه ، وسيبويه إمنا تكلم يف الظرف الذي يصلح أن يكون خرباً ، ويصلح أن يكون غري خرب 

ك فيها ، وليس أحد فيها خري منك ، إذا ما كان فيها أحد خري منك ، وما كان أحد مثل: وتقول : قال سيبويه 
فيها زيد قائم ، مث أجريت الصفة على االسم فإن جعلته على قولك : مستقراً ومل جتعله على قولك » فيها « جعلت 

ما كان فيها أحد خرياً منك ، وما كان أحد خرياً منك فيها ، إال أنك إذا أردت : فيها زيد قائم نصبت ، تقول : 
لما أخرت الذي تلغيه كان أحسن ، وإذا أردت أن يكون مستقراً ، تكتفي به ، فكلما قدمته كان اإللغاء ، فك

  .} وَلَْم َيكُْن لَُّه كُفُواً أََحٌد { : أحسن ، والتقدمي والتأخري واإللغاء واالستقرار عريب جيد كثري ، قال تعاىل 
  ]الرجز : [ وقال الشاعر 

  .انتهى كالم سيبويه ... َحيَّا َما َداَم فيهِنَّ فَِصيلٌ  -٥٣٥٧
أي » مستقرَّا « : فأنت ترى كالمه ، ومتثيله بالظرف الذي ال يصلح أن يكون خرباً ، ومعىن قوله : قال أبو حيَّان 

  .» كان « خرباً للمبتدأ ، ول : 
  .قد مثل باآلية الكرمية : فإن قلت 

ا فيه ، وإمنا أراد سيبويه أن الظرف التام ، وهو يف قوله هذا الذي أوقع مكياً والزخمشري وغريمها فيما وقعو: قلت 
  ]الرجز : [ 

يف اآلية أجري فضلة ، فجعل » لُه « أجري فضلة ، ال خرباً ، كما أن ... َما َداَم فيهِنَّ فَِصيلٌ َحيَّا  -٥٣٥٨
هن صحيح أنه ال الظرف القابل أن يكون خرباً كالظرف الناقص يف كونه مل يستعمل خرباً ، وال يشك من له ذ

خرباً مل ينعقد » لُه « وارتفع على الصفة وجعل » كُفُواًُ « بل لو تأخر » ومل يكن له أحد « : ينعقد كالم من قوله 
مل يكن : متعلق به ، واملعىن » لَهُ « و » كُفُواً « منه كالم ، بل أنت ترى أن النفي مل يتسلط إال على اخلرب الذي هو 

  .قاله ابن حيَّان  أحد مكافئه انتهى ما
» هذا الظرف ناقص « : إىل آخره ، هتويل على الناظر ، وإال فقوله » وال يشك « : قوله : قال شهاب الدين 

ممنوع ، ألن الظرف الناقص عبارة عما مل يكن يف اإلخبار به فائدة كاملقطوع عن اإلضافة وحنوه ، وقد نقل سيبويه 
وما الفرق بني هذا ، وبني اآلية الكرمية ، وكيف يقول هذا » فيها أحد خرياً منك ما كان « : األمثلة املتقدمة ، حنو 

  .» والتقدمي والتأخري ، واإللغاء ، واالستقرار عريب جيد كثري « : ، وقد قال سيبويه يف آخر كالمه 
  فصل

وسكن الفاء محزة وأبدل  بضم الكاف والفاء ، وقد سهل اهلمزة األعرج ونافع يف رواية ،» كُفُواً « : قرأ العامة 
  .اهلمزة واواً وقفاً خاصة ، وأبدهلا حفص واواً مطلقاً ، والباقون باهلمزة مطلقاً 

وتقدم يف البقرة أن كل اسم على ثالثة أحرف أوله مضموم ، فإنه جيوز يف عينه الضم واإلسكان إال : قال القرطيب 
  .» أتّتخذنا هزواً « قوله تعاىل 

: بالكسر واملد أي ال مثل له ، وأنشد للنابغة » كفاء « بن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهم  وقرأ سليمان بن علي
  ]البسيط [ 

  ... ... .. . .الَ َتقْذفنِّي بُركنٍ ال ِكفاَء لَُه  -٥٣٥٩
  .ِكفَا بالكسر وفتح الفاء من غري مد كأنه نقل حركة اهلمزة وحذفها : وقرأ نافع يف رواية 



  .أي نظريك ، واالسم الكفاءة بالفتح : هذا كفؤ لك : كقوله والكفو النظري 
والتحقيق أنه تعاىل ملا أثبت األحديَّة ، والصمدّية ، ونفى الوالدية ، واملولودية ختم السورة بأن : قال ابن اخلطيب 

ىل بوجوب شيئاً من املوجودات ميتنع أن يساويه يف شيء من صفات اجلالل ، والعظمة النفراده سبحانه ، وتعا
  .الوجود لذاته 

  فصل
كذَّبنِي ابُن آدمَ : َيقُول اهللا تعاىل « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى أبو هريرة 

أوَّل اخلَلقِ وليس لن يُِعيدنِي كََما َبدأنِي ، ولْيَس ب: وملْ يكُْن لُه ذِلَك ، وَشتمنِي وملْ يكُْن لُه ذِلَك ، فأما َتكْذيبُه فقوله 
اختذ اهللا ولداً ، وأنا األحُد الصََّمُد ، مل ألْد ومل أولَْد ومل يكن يل : بأْهونَ عليَّ ِمْن إَعاَدِتِه ، وأمَّا شتمُه إيَّاي ، فقوله 

  .» كفواً أحد 
  فصل يف فضائل هذه السورة

يرددها ، } قُلْ ُهَو اهللا أََحدٌ { : الً يقرأ أن رجالً مسع رج«  -رضي اهللا عنه  -روى البخاري عن أيب سعيد اخلدري 
والَّذي نَفِْسي » : فلما أصبح جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أمساء : وثلثاً  .وعد ووعيد : وثلثاً . أحكام : ألن القرآن أنزل ثالثاً؛ ثلثاً « » بيدِه ، إنَّها لتْعِدلُ ثُلثَ القُرآِن 
  .وصفات ، ومجعت هذه السورة أحد األثالث ، وهو األمساء والصفات 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث رجالً على سرية فكان يقرأ «  -رضي اهللا عنها  -وروى مسلم عن عائشة 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول } قُلْ ُهَو اهللا أََحٌد { ألصحابه يف صالهتم ، فيختم ب 

ألنَّها صفةُ الرَّمحنِ ، فأنا أحبُّ أن أقرأ هبا ، فقال رسول : فقال : ؟ فسألوه «سلُوه أليِّ شيٍء يْصَنُع ذِلَك » : فقال 
  .« » أخُربوُه أنَّ اهللا تعاىل ُيِحبُُّه » اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

{ : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع رجالً يقول «  -رضي اهللا عنه  -وروى الترمذي عن أنس بن مالك 
  .« » اجلَنَّةُ » : وَما َوجَبْت؟ قال : ، قلُت « َوَجَبتْ » : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } قُلْ ُهَو اهللا أََحدٌ 

مخِسَني مرَّة غُِفَرْت ذُنوبهُ } أََحٌد  قُلْ ُهَو اهللا{ : َمْن قََرأ « : وروى أنس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
 «.  

قُلْ ُهَو اهللا { : َمْن قََرأ « » : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  -رضي اهللا عنه  -وروى سعيد بن املسيب 
لُه قَصرينِ يف اجلنَّة ، ومن قَرأَها  أَحَد عشرة مرَّة بََنى اُهللا لُه قصْراً يف اجلنَِّة ، ومن قََرأَها ِعْشريَن َمرَّةً َبىن اُهللا} أََحٌد 

واهللا يا رسول اهللا إذاً لُنكثِّرنَّ قُصُورَنا ، : فقال عمُر بن اخلطاب « ثالثني مرَّةً ، بََنى له بَِها ثالثة قُصُورٍ يف اجلنَّة 
  .« » اهللاُ أوسُع ِمْن ذِلَك » :  -عليه الصالة والسالم  -فقال 

يف مََرِضه الَّذي َيُموُت ِفيِه ملْ ُيفَْتْن يف قَْبرِِه ، } قُلْ ُهَو اهللا أََحدٌ { : َمْن قََرأ « : يه وسلم وقال رسولُ اهللا صلى اهللا عل
فصل يف أمساء هذه . » وأِمَن من ضغطِه القْبرِ ، وَمحلتُه املالِئكةُ يوَم الِقيامِة بأكُفِّها ، حتَّى ُيجيَز الصِّراطَ إىل اجلنَِّة 

  السورة
سورة التفريد ، وسورة التجريد ، وسورة التوحيد ، وسورة اإلخالص ، وسورة : قال ابن اخلطيب : ا يف أمسائه

انسْب لنا ربَّك ، وسورة املعرفة ، وسورة اجلمال ، وسورة : النجاة ، وسورة الوالية ، وسورة النسبة ، لقوهلم 
ن املالئكة حتضر لسماعها ، وسورة املانعة ، الرباءة؛ ألهنا تربئ من النفاق ، وسورة األساس ، وسورة احملضر؛ أل

  .واهللا أعلم . واملنفرة ، ألهنا تنفر الشيطان ، وسورة النور ، ألهنا تنور القلب ، واهللا نور السموات واألرض 



َوِمْن ) ٤(رِّ النَّفَّاثَاِت ِفي الْعُقَِد َوِمْن َش) ٣(َوِمْن َشرِّ غَاِسقٍ إِذَا َوقََب ) ٢(ِمْن َشرِّ َما َخلََق ) ١(قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ 
  ) ٥(َشرِّ حَاِسٍد إِذَا َحَسَد 

نزلت على رسول اهللا » اإلخالص « ، و » النَّاس « هذه السورة ، وسورة . } قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الفلق { : قوله تعاىل 
يستا من القرآن ، وخالف به اإلمجاع صلى اهللا عليه وسلم حني سحرته اليهود ، وزعم ابن مسعود أهنما دعاء ، ول

  .من الصحابة ، وأهل البيت 
مل يكتب عبد اهللا بن مسعود يف مصحفه املعوِّذتني؛ ألنه كان يسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن قتيبة 

شيطاٍن وَهامٍَّة ، وِمْن كُلِّ َعْينٍ  أعوذُ بكَلَماِت اِهللا التَّامَّاِت من كُلِّ« : يعوذ احلسن واحلسني هبما ، فقدر أهنما مبنزلة 
  .» المٍَّة 

« وهذا مردود على ابن قتيبة؛ ألن املعوذتني من كالم ربِّ العاملني؛ املعجز جلميع املخلوقني ، و : قال ابن األنباري 
صلى اهللا عليه وسلم  من قول البشر ، وكالم اخلالق الذي هو آية ، وحجة حملمد» أِعيذُكما بِكَِلَماِت اِهللا التَّامِة 

على مجيع الكافرين ، ال يلتبس بكالم األدميني على مثل عبد اهللا بن مسعود ، الفصيح اللسان ، العامل باللغة العارف 
  .بأجناس الكالم 

مل يكتب عبد اهللا املعوذتني؛ ألنه من أمن عليهما من النسيان ، فأسقطهما وهو حيفظهما كما : وقال بعُض الناس 
ة الكتاب من مصحفه ، وما يشك يف إتقانه ، وحفظه هلما ، ورد هذا القول على قائله ، واحتج عليه بأنه أسقط فاحت
قُلْ ُهَو { و ]  ١: الكوثر [ } إِنَّآ أَْعطَْيَناكَ الكوثر { و ]  ١: النصر [ } إِذَا َجآَء َنْصُر اهللا والفتح { : قد كتب 
جمرى املعوذتني يف أهنن غري طوال ، واحلفظ إليهن أسرع ، والنسيان  وهن جيرين]  ١: االخالص [ } اهللا أََحدٌ 

مأمون ، وكلهن خيالف فاحتة الكتاب؛ إذ الصالة ال تتم إال بقراءهتا ، وسبيل كل ركعة أن تكون املقدمة فيها قبل ما 
نسياهنا ، صحيح ،  يقرأ من بعدها ، فإسقاط فاحتة الكتاب من املصحف على معىن الثقة ببقاء حفظها ، واألمن من

  .وليس من السور يف هذا املعىن جمراها ، وال يسلك به طريقها 
  فصل يف تفسري السورة

« : مفلوق ، ويف احلديث : هو الصبح ، وهو فعل مبعىن مفعول ، أي : » الفلُق « تقدم الكالم على االستعاذة ، و 
  .» الرُّؤَيا مثلُ فلقِ الصُّْبحِ 

  ]البسيط : [ قال الشاعر 
  أْرَعى النُُّجوَم إىل أن نَوََّر الفلُق... َيا لْيلَةً لَْم أمنَْها بِتُّ ُمرتفقاً  -٥٣٦٠

  ]البسيط : [ وقال ذو الرمة يصف الثور الوحشي 
  َهاديِه ِفي أخرَياتِ اللَّْيلِ ُمنَتِصُب... حتَّى إذَا ما اْنجَلَى َعْن وْجهِه فلٌق  -٥٣٦١

  . الصبح بعينه: يعين بالفلق هنا 
هو التفليق بني اجلبال ، ألهنا تنشق من : تتشقق وقيل : اجلبال ، والصخور ، تنفلق باملياه ، أي : الفلق : وقيل 

  .خوف اهللا تعاىل 
  ]البسيط : [ قال زهري 
  أْيِدي الرِّكابِ بِهِْم من راِكسٍ فَلقَا... َما زِلُت أْرُمقُهمْ حتَّى إذَا َهبطَْت  -٥٣٦٢

  .ادي بطن الو: والراكس 
  ]الطويل : [ وكذلك هو يف قول النابغة 



  أتَانِي ودُونِي َراِكٌس فالضَواجُِع...  -٥٣٦٣
  .اهلادي ، وهو الثور وسط البيدرِ تدور عليه الثريان يف الدِّياسة : والراكس أيضاً 

  .الرحم تنفلق باحليوان : وقيل 

. ، واحلب ، والنوى وكل شيء من نبات وغريه  إنه كل ما انفلق عن مجيع ما خلق من احليوان ، والصبح: وقيل 
  .قاله احلسن وغريه 

  ]الرجز : [ اخللق كله ، قال : الفلق : قال الضحاك 
  سِرَّا وقَْد أوَّنَ َتأوين الَعقَْق... وْسَوَس َيْدُعو ُمْخِلصاً ربِّ الفَلق  -٥٣٦٤

شققته ، : فلقت الشيء فلقاً ، أي : لشَّق ، يقال ا: وهذا القول يشهد له االشتقاُق ، فإن الفلق « : قال القرطيبُّ 
فلقته فانفلق وتفلق ، فكل ما انفلق عن شيء من حيوان وصبح وحب ونوى وماء فهو فلق : والتفليق مثله ، يقال 

 ٩٥: األنعام [ } فَاِلُق احلب والنوى { :  -عز وجل  -وقال ]  ٩٦: األنعام [ } فَاِلُق اإلصباح { : قال تعاىل : 
[ .  
أفلق الرجل وافتلق ، : والفلق مقطرة السّمان ، فأما الِفلق بالكسر فهو الداهية ، واألمر العجيب يقال منه [ 

  ]الرجز : [ وشاعر مفلق ، وقد جاء بالفلق؛ قال الشاعر 
  َهلْ ُيذِْهَبنَّ القَُوَباَء الريقَْه... واعَجَباً ِلَهِذهِ الفَليقْه  -٥٣٦٥

جاء بُعلق فلق وهي : ِفلْق ، وقوهلم : ضيب يشق باثنني ، فيعمل منه قوسان ، يقال لكل منهما الق: والِفلُْق أيضاً 
  ] .أي جئت بُعلق فلق ، ومر يفتلق يف عدوه أي بالعجب من شدته . الداهيِة ، يقال منه أعلقت وأفلقت 

، وقرأ عمرو بن فايد « ما » إىل « شرِّ » على إضافة : ، والعامة « أعوذ » ، متعلق ب } ِمن َشرِّ َما َخلََق { : قوله 
  .بالتنوين « ِمْن شرِّ » : 

َما » بالتنوين ، « ِمْن شرِّ » : وقرأ عمرو بن عبيد وبعض املعتزلة الذين يرون أن اهللا مل خيلق الشَّر : وقال ابن عطية 
  .على النفي وهي قراءةٌ مردودةٌ مبنيةٌ على مذهب باطل انتهى « خلَق 

من شر : على حذف مضاف ، أي « شرِّ » نافية ، بل جيوز أن تكون موصولة بدالً من « ما » ن تكون وال يتعني أ
  .شر ما خلق ، عمم أوالً ، مث خصص ثانياً 

، أو زائدة ، وال جيوز أن تكون نافية؛ ألن النافية ، ال يتقدم « شر » على هذا بدل من « ما » و : وقال أبو البقاء 
وهو رد حسن . ما خلق من شر ، مث هو فاسد يف املعىن : ، فلذلك مل جيز أن يكون التقدير عليها ما يف حيزها 
  .وقد أحنى مكي على هذا القائل ، ورده مبا يقدم « أُعوذُ » متعلق ب « ِمْن شرِّ » إن : صناعي ، وال يقال 

  .« الذي » مصدرية ، أو مبعىن « ما » و 
  فصل يف املقصود بشر ما خلق

يريد إبليس خاصة؛ ألن اهللا تعاىل مل خيلق أشرَّ منه ، وأن السورة إمنا نزلت يف االستعاذة : عن ابن عباس روى عطاء 
  .جهنم وما خلق فيها : من السِّحر ، وذلك إنَّما يتم بإبليس وجنوده ، لعنهم اهللا ، وقيل 

  .وأنواع اِملَحْن ] والقحط [ ألسقام ما خلق اهللا من األمراض ، وا: عام؛ أي من شر كل ما خلقه اهللا وقيل : وقيل 
ال جيوز أن يوصف بأنه شر؛ ألن الذي أمر  -تعاىل  -هذا التقييد باطل؛ ألن فعل اهللا : وقال اجلبائي والقاضي 

شرّ : كلها حكمة وصواب ، فال جيوز أن يقال  -تعاىل  -بالتعوذ منه هو الذي أمر به ، وذلك متناقض؛ ألن أفعاله 
.  



  .ن فعل اهللا لو كان شرَّا؛ لوصف فاعله بأنه شر ، وتعاىل اهللا عن ذلك فأل: وأيضاً 
أعوذ بك منك ، كما رد عن الثاين أن اإلنسان مل تأمل وصف باألمل : أنه ال امتناع يف قوله : واجلواب عن األول 

فََمنِ اعتدى َعلَْيكُْم فاعتدوا َعلَْيِه { : اىل ، وقوله تع]  ٤٠: الشورى [ } َوَجَزآُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ مِّثْلَُها { : كقوله تعاىل 
  ] . ١٩٤: البقرة [ } بِِمثْلِ َما اعتدى َعلَْيكُمْ 

أن أمساء اهللا توقيفية ال اصطالحية ، ومما يدل على جواز تسمية األمراض واألسقام بأهنا شرور قوله : وعن الثالث 
  ] . ٢٠: املعارج [ } إِذَا َمسَُّه الشر َجُزوعاً { : تعاىل 
أعوذ باهللا من هذا يف وقت كذا ، كذا : أي » أعوذ « منصوب ب » إذا « ، } َوِمن َشرِّ غَاِسقٍ إِذَا َوقَبَ { : قوله 

.  
  .يظلم : غسق الليل يغسق ، أي : هو أول ظلمِة الليل ، يقال منه : والغسُق 

  ]املديد : [ قال ابن قيس الرقيَّات 
  واْشتكَْيُت اهلَمَّ واألَرقَا... غَسقَا  إنَّ َهذا اللَّْيلَ قْد -٥٣٦٦

  .أظلم : وهذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي وغريهم ، ووقب على هذا 
  .نزل : وقب العذاب على الكافرين : نزل ، قال : وقيل 
  ِحلقَتُْهْم نَاُر السَُّمومِ فأْحِصُدوا... وقََب الَعذاُب َعلْيهُِم فكَأنَُّهْم  -٥٣٦٧
الربد؛ وألنَّ يف الليل خترج : البارد ، والغسق : قيل لليل غاسق ، ألنه أبرد من النَّهار ، والغاسق : الزجاج  وقال

  .السِّباع من آجامها واهلوام من أماكنها ، وينبعث أهل الشرِّ على العبث ، والفساِد ، فاستعري من الليل 
  ]البسيط : [ قال الشاعر 

  إذْ جِئْتَنا طَارِقاً والليلُ قَْد غََسقا... ْد أبْقَْيَت ِلي أرقاً َيا طَْيَف ِهْنٍد لقَ -٥٣٦٨
الثُّريَّا ، ألهنا إذا سقطت كثرت األسقام والطواعني ، وإذا طلعت ارتفع ذلك : الغاسق : أظلم واعتكر ، وقيل : أي 

  .قاله عبد الرمحن بن زيد . 
  .ف إذا خسف وكل شيء أسود فهو غسق القمر إذا وقب إذا دخل يف ساهورة كالغال: وقال القتيب 
  .إذا غاب » إذَا وقََب « : وقال قتادة 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نظر «  -رضي اهللا عنها  -وهو أصح ، ملاروى الترمذي عن عائشة : قال القرطيب 
هذا : ، قال « » غاسُق إذا وقَب يا َعاِئشةُ ، استَِعيِذي باِهللا من شرِّ هذا ، فإنَّ هذا ُهَو ال» : إىل القمر ، فقال 

  .حديث حسن صحيح 
غسقت العني : يسيل ، يقال : احليَّة إذا لدغت ، وكأن الغاسق ناهبا ألن السم يغسق منه أي : الغاسق : وقيل [ 

تغسق غسقاً ، إذا سالت باملاء ، ومسي الليل غاسقاً ، النصباب ظالمه على األرض ، ووقب ناهبا إذا قامت باللدغ 
 [.  

  .غسقت القرحة ، إذا جرى صديدها : كل هاجم يضر ، كائناً ما كان ، من قوهلم : الغاسُق : وقيل 
القمر يف جرمه غري مستنري ، بل هو مظلم ، فهذا هو [ وعندي فيه وجه آخر ، لو أنه صح ، أن : قال ابن اخلطيب 

إنه يف آخر الشهر : هر واملنجمون يقولون الش] املراد من كوته غاسقاً ، وأما وقوبه فهو امنحاء نوره يف آخر 
منحوس ، قليل القوة؛ ألنه ال يزال نوره بسبب ذلك تزداد حنوسته ، فإن السحرة إمنا يشتغلون يف السحر املوروث 



، للتمريض يف هذا الوقت ، وهذا مناسب لسبب نزول السورة فإهنا نزلت؛ ألجل أهنم سحروا النيب صلى اهللا عيه 
  .ريض وسلم ألجل التم

  .نفخ ، واختلف فيه : مجع نفاثة ، مثال مبالغة من نفث ، أي : ، النَّفَّاثات } َوِمن َشرِّ النفاثات ِفي العقد { : قوله 
  .شبه النفخ من الفم بالرقية ، وال شيء معه : فقال أبو الفضل 

  ]الوافر : [ قال عنترة 
  ْد فُحقَّ لُه الفُقُوُدوإنْ ُيفْقَ... فإنْ َيْبَرأ فلْم أنفُثْ علْيِه  -٥٣٦٩

  .» النفُخ مع ريق « : وقال الزخمشري 
ويعقوب وعبد الرمحن بن سابط وعيسى بن عمر . بضم النون ، وهو اسم كالنفاثة » النُّفَّاثات « : وقرأ احلسن 

  .، وهي حمتملة لقراءة العامة » النافثات « : وعبد اهللا بن القاسم 
دون ألف حماذر وحذر ، ونكّر عاسقاً وحاسداً؛ ألنه قد يتخلف الضرر فيهما؛ »  النفثات« : واحلسن وأبو الربيع 

  .فإن التنكري للتبعيض ، وعرف النفاثات إما للعهد كما يروى يف التفسري ، وإما للمبالغة يف الشَّر 
  فصل يف معىن النَّفَّاثات

  .ني عليها يعين السَّاحرات الالئي ينفثن يف عقد اخليط حني يرق: قال املفسرون 
  .النفاثات هي بنات لبيد بن أعصم اليهودي سحرن النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال أبو عبيدة 

  ]املتقارب : [ قال الشاعر 
  تِ يف ِعَضِه الَعاضهِ املُْعضِِه... أُعوذُ بربِّي ِمَن النَّافِثَا  -٥٣٧٠

  ]السريع : [ وقال متمم بن نويرة 
  ِمْن َخْشيِة اِجلنَّة واحلَاسِد... َشبيَه الرُّقَى َنفَثُْت ِفي اخلْيِط  -٥٣٧١
  فصل

َمْن َعقََد ُعقدةً ثُمَّ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -روى النسائي عن أيب هريرة 
  .» نفث فيها ، فقد سحر ، ومن سحر فقد أشرك ، ومن تعلَّق شيئاً وكُلَ إلْيِه 

  .فمنعه قوم ، وأجازه آخرون : ث عند الرقى واختلف يف النَّف
  .ال ينبغي للراقي أن ينفث ، وال ميسح ، وال يعقد : قال عكرمة 
كانوا يكرهون النفث من الراقي ، والصحيح اجلواز؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ينفث يف : قال إبراهيم 

  .الرقية 
 صلى اهللا عليه وسلم ، فجعل ينفث عليها ، ويتكلم بكالم ، وروي حممد بن حاطب أن يده احترقت ، فأثبت النيب

  .وزعم أنه مل حيفظه 
ال : هل فيكم من راقٍ؟ فقالوا : وروي أن قوماً لدغ فيهم رجل ، فأتوا أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا 
الكتاب ويرقى ويتفل حىت برئ ،  حىت جتعلوا لنا شيئاً ، فجعلوا هلم قطيعاً من الغنم ، فجعل رجل منهم يقرأ فاحتة

وما يدريكم أهنا رقية؟ خذوا واضربوا : فأخذوها ، فلما رجعوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال 
  .يل معكم سهماً 

  .وأما ما روي عن عكرمة فكأنه ذهب فيه إىل أن النفث يف العقد مما يستعاذ به خبالف النفث بال عقد 
هذه الصناعة إمنا تعرف بالنِّساء ، ألهنن يعقدن يف اخليط ، وينفثن ، وذلك ألن األصل األعظم : يب قال ابن اخلط



فيه ربط القلب بذلك األمر ، وإحكام اهلمَّة والوهم فيه ، وذلك إمنا يتأتَّى من النساء لقلة عملهن ، وشدة شهوهتن 
  .، فال جرم كان هذا العمل منهن أقوى 

هو متين زوال نعمة احملسود ، وإن مل يصر للحاسد مثلها ، : ، احلسُد } َحاِسٍد إِذَا َحَسَد  َوِمن َشرِّ{ : قوله 
  .شر مذموم ، واملنافسة مباحة : هي متّني مثلها وإن مل تزل من احملسود ، وهي الغبطة ، فاحلسد : واملنافسة 

  .يريد الغبطة » ال َحَسَد إالَّ يف اثنتنيِ « : وقال » املؤمن يغبط واملنافق حيسد « : قال صلى اهللا عليه وسلم 
ملا كان غالم من اليهود خيدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قربت :  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس وعائشة 

إليه اليهود ، فلم يزالوا حىت أخذوا مشاطة من أثر النيب صلى اهللا عليه وسلم وعدة من أسنان مشطه ، فأعطاه 
  .يسحروه هبا صلى اهللا عليه وسلم وتوىل ذلك ابن األعصم ، رجل من اليهود اليهود؛ ل

  فصل يف أن اهللا خلق اخلري والشر
 -هذه السورة دالة على أن اهللا خلق كل شر ، وأمر نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يتعوذ من مجيع الشرور ، فقال 

سد تنبيهاً على عظمته ، وكثرة ضرره ، واحلاسد عدو وذلك خامتة ذلك احل} ِمن َشرِّ َما َخلََق { :  -عز وجل 
  .نعمة اهللا تعاىل 

  :احلاسد بارز ربَّه من مخسة أوجه : قال بعض احلكماء 
  .أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غريه : أحدها 
  .مل قسمت إيل هذه القسمة : أنه ساخط لقسمة ربه ، كأنه يقول : وثانيها 
  .أن فضل اهللا يؤتيه من يشاء ، وهو يبخل بفضل اهللا : أنه ضاد اهللا ، أي : وثالثها 
  .أنه خذل أولياء اهللا ، أو يريد خذالهنم ، وزوال النعمة عنهم : ورابعها 

  .أنه أعان عدوه إبليس : وخامسها 
ال جزعاً ، احلاسد ال ينال يف اجملالس إال ندامة ، وال ينال عند املالئكة إال لعنة وبغضاء ، وال ينال يف اخللوة إ: وقيل 

  .وغما ، وال ينال يف اآلخرة إال حزناً ، واحتراقاً ، وال ينال من اهللا إال بعداً ومقتاً 
آكلُ احلرامِ ، وُمكثُر الِغيبِة ، ومْن : ثالثةٌ ال ُيْسَتَجاُب دعاؤُهم « : وروي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .» كانَ يف قلبِِه غلٌّ أو حسٌد للمسلمني 
من قرأ املعوذتني فكأمنا « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -] الثعليب عن أّيب [ روى 

أال أخُْربَك « : وعن عقبة بن عامر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال » قرأ الكتب اليت أنزهلا اهللا تعاىل كلها 
قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ { و } قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الفلق { : بلى يا رُسول اِهللا ، قال : لت ؟ ق»بأفضل ما تعوَّذ بِه املتعوِّذُونَ 

  .واهللا أعلم « } الناس 

الَِّذي ُيَوسْوُِس ِفي ُصُدورِ ) ٤(ِمْن َشرِّ الَْوْسوَاسِ الَْخنَّاسِ ) ٣(إِلَهِ النَّاسِ ) ٢(َمِلِك النَّاسِ ) ١(قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ 
  ) ٦(ِمَن الْجِنَِّة َوالنَّاسِ ) ٥(النَّاسِ 

{ : حبذف اهلمزة ، ونقل حركتها إىل الالم ، ونظريه » قُلَ ُعوذُ « : قرئ . } قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الناس { : قوله تعاىل 
  ] . ٢٦٠: البقرة [ } فَُخذَ ْرَبَعةً 

  .ع اخلفضِ إذا كان يف موض» النَّاس « وأمجع القراء على تلك اإلمالة يف 



، وإن كان رباً جلميع اخللق » َربّ الناس « مالكهم ، ومصلح أمورهم ، وإمنا ذكر أنه » َرّب الناس « ومعىن 
  :ألمرين 
  .ألن الناس معظمون ، فأعلم بذكرهم أنه ربٌّ هلم وإن عظموا : أحدمها 
َمِلِك الناس إله { : يذ منهم ، وإمنا قال ألنه أمر باالستعاذة من شرِّهم ، فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يع: والثاين 
ألن يف الناس ملوكاً فذكر أنه ملكهم ، ويف الناس من يعبد غريه ، فذكر أنه إهلهم ، ومعبودهم ، وأنه } الناس 

  .الذي جيب أن يستعاذ به ، ويلجأ إليه دون امللوك ، والعظماء 
وأن يكونا بدلني ، وأن يكونا عطف » رّب الناس « ني ل جيوز أن يكونا وصف. } َمِلِك الناس إله الناس { : قوله 
  .بيان 

مها عطف بيان ، : ؟ قلت »رب الناس « ؟ ما مها من »ملك الناس ، إله الناس « : فإن قلت : قال الزخمشري 
ل ؛ ألنه قد يقا} إله الناس { مث زيد بياناً ب } َمِلِك الناس { سرية أيب حفص عمر الفاروق ، بني ب : كقولك 

: ، وقد يقال ]  ٣١: التوبة [ } اختذوا أَْحَبارَُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَاباً مِّن ُدوِن اهللا { : ، كقوله » رب النَّاس « : لغريه 
  .فخاص ال شركة فيه ، فجعل غاية للبيان » إله النَّاس « ، وأما » ملك النَّاس « 

« وجياب عنه بأن هذا جارٍ جمرى اجلوامد وقد تقدم تقريره يف بأن البيان يكون باجلوامد ، : واعترض أبو حيَّان 
  .أول الفاحتة » الرمحن الرحيم 

  .مضافاً إليهم خاصة؟ » بربِّ النَّاس « : مل قيل : فإن قلت : وقال الزخمشري 
 أعوذ من شر املوسوس إىل الناس: ألن االستعاذة وقعت من شر الوسواس يف صدور الناس ، فكأنه قيل : قلت 

  .برهبم الذي ميلك عليهم أمورهم 
فهالَّ اكتفي بإظهار املضاف إليه الذي هو النَّاس مرة واحدة؟ ألن عطف البيان : فإن قلت « : قال الزخمشري 

  .» للبيان ، فكان مظنةً لإلظهار دون اإلضمار 
ي مزيد شرف الناس ، وأهنم ؛ ألن عطف البيان حيتاج إىل مزيد اإلظهار ، وألن التكرار يقتض»النَّاس « وكرر لفظ 

  .أشرف خملوقاته 
وإمنا بدأ بذكر الرب تعاىل ، وهم اسم ملن قام بتدبريه ، وإصالحه من أوائل نعمه إىل أن رباه ، : قال ابن اخلطيب 

وأعطاه العقل ، فحينئذ عرف بالدليل أنه مملوك وأنه ملك ، فثىن بذكر امللك ، مث ملا علم أن العبادة الزمة له ، 
  .رف أنه معبود مستحق للعبادة وعرفه أنه إله فلهذا ختم به وع

باأللف ، كما قرئ به يف الفاحتة ، ألن معىن املالك هو الربُّ » مالك « ومل يقرأ يف املشهورة هنا : قال ابن اخلطيب 
  .، فيلزم التكرار 

  .وقرئ به يف الفاحتة ، الختالف املضافني ، فال تكرار 
  .} لوسواس ِمن َشرِّ ا{ : قوله 

« كزِلَْزال » بالكسر  -فوِسْواس : اسم مبعىن الوسوسة ، كالزلزال مبعىن الزلزلة ، وأما املصدر « : قال الزخمشري 
، واملراد به الشيطان ، مسي باملصدر كأنه وسوسة يف نفسه ، ألهنا صنعته ، وشغله الذي هو عاكف عليه ، وأريد ذو 

  .؛ فلرياجع »الزلزلة « م معه أن املكسور مصدر ، واملفتوح اسم يف انتهى ، وقد مر الكال. » الوسواس 
  .قاله القرطيب  -بكسر الواو  -وسوست إليه نفسه َوْسَوسة ووِْسَوسة : حديث النفس ، يقال : والَوْسَوَسةُ 

  .وسواس : ويقال هلمس الصائد ، والكالب ، وأصوات احللّي 



  ]البسيط : [ قال ذو الرمة 
  َتذؤُُّب الرِّيحِ والَوسَْواُس واِهلَضُب... ُيشِئُزُه ثَأٌَد وُيسهِرُه  فََباَت -٥٣٧٢

  ]البسيط : [ وقال األعشى 
  كَما اْسَتَعانَ بِرِيحٍ ِعشرٌِق َزجِلُ... َتْسَمُع للحَلْي وْسوَاساً إذا انَصرفَْت  -٥٣٧٣

  .، وهو مثال مبالغة من اخلنوس خنس  -تعاىل  -الرجَّاع؛ ألنه إذا ذكر اهللا : أي » اخلنَّاس « : قوله 
وتقدم الكالم على هذه املادة . خنستة فخنس ، أي أخرته فتأخر ، وأخنسته أيضاً : خنس أي تأخر ، يقال : يقال 

  ] . ١: التكوير [ } إِذَا الشمس كُوَِّرتْ { : يف سورة 
  .وامد ، ونصبه ورفعه على القطع اجل] وبياناً جلريانه جمرى [ جيوز جره نعتاً وبدالً : } الذى يَُوسْوِس { 

 ١٥: التكوير [ } فَالَ أُقِْسُم باخلنس { : ووصف باخلناس؛ ألنه كثري االختفاء ، ومنه قوله تعاىل « : قال القرطيب 
  .» يعين النجوم الختفائها بعد ظهورها ] 

  فصل يف الكالم على الشيطان
ن آدم جمرى الدم يف عروقه ، سلَّطه اهللا على ذلك ، فذلك إن الشيطان يف سورة خنزير ، جيري من اب: قال مقاتل 
إنَّ الشَّيطَانَ َيْجرِي من اْبنِ آَدَم « : ، وقال صلى اهللا عليه وسلم } الذى ُيَوسْوُِس ِفي ُصُدورِ الناس { : قوله تعاىل 

  .رواه البخاري ومسلم » َمْجَرى الدَّمِ 
  .» عته ، حىت يصل به إىل القلب ، من غري صوت هو الدعاء إىل طا: ووسوسته « : قال القرطيب 

  :فيه أوجه . } ِمَن اجلنة { : قوله 
  .من شر اجلنة : بإعادة العامل ، أي » شّر « أنه بدل من : أحدها 
  .أنه بدل من ذي الوسواس؛ ألن املوسوس من اجلن واإلنس : الثاين 

  .ن هذين اجلنسني حال كونه م» يُوسْوُِس « أنه حال من الضمري يف : الثالث 
. تبييناً ، وأطلق على اجلن اسم النَّاس؛ ألهنم يتحركون يف مراداهتم » ِمْن « وجعل » النَّاس « أنه بدل من : الرابع 

، وما « اجلنِّ » واستدلوا بنفر ورجال يف سورة « : إال أنَّ الزخمشري أبطله ، فقال بعد أن حكاه : قاله أبو البقاء 
وا حنا الجتناهنم ، والناس ناساً لظهورهم من اإليناس ، وهو اإلبصار ، كما مسوا بشراً ، ولو كلن أحقه ألن اجلنَّ مس

يقع الناس على القبيلني ، وصح ذلك ، وثبت مل يكن مناسباً لفصاحة القرآن ، وبعده عن التصنُّع ، وأجود منه أن 
، مث يبني باجلنة والناس؛ ألن الثقلني مها ]  ٦: القمر [ } َيْوَم َيْدُع الداع { : الناسي ، كقوله : يراد بالنَّاس 

  .» النوعان املوصفان بنسيان حق اهللا عز وجل 

َشَياِطنيَ اإلنس { : جين ، وإنسي ، كما قال : على أنَّ الشيطان ضربان } الذى ُيَوسْوِسُ { أنه بيان ل : اخلامس 
  .هالَّ استعذت من شياطني اإلنس : رجل ، وعن أيب ذر ، أنه قال ل]  ١١٢: األنعام [ } واجلن 

يوسوس يف صدورهم من جهة اإلنس ، ومن : البتداء الغاية ، أي » ِمْن « ، و » وسوس « أن يتعلق ب : السادس 
  .جهة اجلن 

اجلنَّة « من شر الوسواس والناس ، وال جيوز عطفه على : ، أي » الوسواس « عطف على » الناس « أن : السابع 
نَّاس ال يوسوسون يف صدور النَّاس ، إمنا يوسوس اجلن ، فلما استحال املعىن محل على العطف على ؛ ألن ال»

  .الوسواس ، قاله مكي 
كائنني من القبيلني ، قاله أبو البقاء ، ومل يبني أي الناس املتقدم : أي » النَّاس « ؛ حال من »ِمْن اجلنَِّة « أن : الثامن 



« : تقدير فال يصح معىن احلالية يف شيء منها ، ال األول ، وال ما بعده ، مث قال أنه صاحب احلال ، وعلى كل 
األخري معطوف على اجلنة ، وهذا الكالم يستدعي تقدير » والنَّاس « : ، يريد » هو معطوف على اجلنة : وقيل 

  .شيء قبله وهو أن يكون الناس عطفاً على غري اجلنة؛ ويف اجلملة فهو كالم يتسامح فيه 
  فصل يف شياطني اإلنس واجلن

  .أما شيطان اجلن ، فيوسوسُ يف صدور الناس ، وأما شيطان اإلنس فيأيت عالنية : مها شيطانان لنا : قال احلسن 
  .إن من اجلن شياطني ، وإنَّ من اإلنس شياطني فتعوذ باهللا من شياطني اجلن واإلنس : وقال قتادةُ 
  .وَّذَت باهللا من شياطني اإلنس؟ هل تع: أنه قال لرجل : وعن أيب ذر 

[ } َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ نِبِيٍّ َعُدّواً َشَياِطَني اإلنس واجلن { : نعم ، لقوله تعاىل : أو من اإلنس شياطني؟ قال : قال 
  ] . ١١٢: األنعام 

وَأَنَُّه كَانَ رَِجالٌ مَِّن { : ه تعاىل أنَّ املراد بالناس هنا اجلن ، مسوا بذلك ناساً كما مسوا رجاالً يف قول: وذهب قوم 
َوإِذْ َصَرفَْنآ إِلَْيَك نَفَراً مَِّن اجلن { : ، وكما مسوا نفراً يف قوله تعاىل ]  ٦: اجلن [ } اإلنس َيعُوذُونَ بِرَِجالٍ مَِّن اجلن 

  ] . ٢٩: األحقاف [ } 
  .لتكرير الختالف اللفظني ، ويكون ا» اجلنَِّة « عطفاً على » والنَّاس « فعلى هذا يكون 

  .الوسوسة اليت تكون من اجلنة والناس ، وهو حديث النفس : ، أي } ِمن َشرِّ الوسواس { : معىن : وقيل 
بِِه جتَاَوَز ألمَِّتي َما حدَّثْت بِِه أنفُسَها َما لَمْ َتْعَملْ أو َتَتكلَّمْ  -عزَّ وجلَّ  -إنَّ اهللاَ « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .واهللا أعلم » 
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	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22) 
	وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (24) 
	وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (25) 
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (26) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27) 
	كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28) 
	هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29) 
	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30) 
	وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31) 
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	قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (33) 
	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34) 
	وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (35) 
	فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (36) 
	فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37) 
	قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (38) 
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (39) 
	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40) 
	وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41) 
	وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42) 
	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) 
	أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (44) 
	وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45) 
	الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46) 
	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (47) 
	وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (48) 
	وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (49) 
	وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (50) 
	وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (52) 
	وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (53) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54) 
	وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55) ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56) 
	وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57) 
	وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (59) 
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	وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (60) 
	وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (61) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) 
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (64) 
	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (65) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (69) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73) 
	ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74) 
	أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) 
	وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (76) أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (77) 
	وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (78) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79) 
	وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (80) 
	بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (81) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (82) 
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83) 
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85) 
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	أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (86) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (87) 
	وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ (88) 
	وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (89) 
	بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (90) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91) 
	وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (92) 
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (93) 
	قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (94) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (95) 
	وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (96) 
	قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (97) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (98) 
	وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ (99) 
	أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (100) 
	وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) 
	وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (102) 
	وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (103) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) 
	مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105) 
	مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) 
	أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107) 
	أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (108) 
	وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109) 
	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110) 
	وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (111) بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (112) 
	وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113) 
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	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114) 
	وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (115) 
	وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (116) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117) 
	وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (118) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (119) 
	وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120) 
	الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (121) يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (122) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (123) 
	وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124) 
	وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125) 
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126) 
	وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) 
	رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129) 
	وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) 
	إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131) 
	وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132) 
	أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) 
	تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134) 
	وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135) 
	قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) 
	فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137) 
	صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (138) 
	قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139) 
	أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140) 
	تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (141) 
	سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (142) 
	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (143) 
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	قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144) 
	وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (145) 
	الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (147) 
	وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (148) 
	وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (149) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150) 
	كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151) 
	فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (152) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153) 
	وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (154) 
	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) 
	الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157) 
	إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159) 
	إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (161) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (162) 
	وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (163) 
	إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165) 
	إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (166) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (167) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (169) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (170) 
	وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (171) 
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	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) 
	إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176) 
	لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) 
	وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) 
	كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) 
	فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) 
	فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) 
	أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) 
	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185) 
	وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186) 
	أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187) 


	allbab-009
	كتاب : تفسير اللباب في علوم الكتابالمؤلف : أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني
	وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189) 
	وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193) 
	الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194) 
	وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) 
	وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196) 
	الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197) 
	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) 
	ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) 
	فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (202) 
	وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206) 
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	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (208) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (209) 
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (210) 
	سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (211) 
	زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (212) 
	كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213) 
	أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (214) 
	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (215) 
	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (216) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220) 
	وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221) 
	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) 
	نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) 
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	وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225) 
	لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) 
	وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) 
	الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) 
	فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) 
	وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) 
	وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232) 
	وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233) 
	وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) 
	وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) 
	لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) 
	وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) 
	حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239) 
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	وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) 
	وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (243) 
	وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244) 
	مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246) 
	وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (247) 
	وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (248) 
	فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249) 
	وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (250) 
	فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (251) 
	تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (252) 
	تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (253) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254) 
	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255) 
	لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) 
	اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258) 
	أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (259) 


	allbab-013
	كتاب : تفسير اللباب في علوم الكتابالمؤلف : أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني
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	قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263) 
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	وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265) 
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	الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (268) 
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	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (274) 
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	وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282) 
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	وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283) 
	لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284) 
	آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) 
	لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286) 
	الم (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4) 
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6) 
	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) 
	رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) 
	رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10) 
	كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (11) 
	قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (12) 
	قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ (13) 
	زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14) 
	قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (15) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (16) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (17) 
	شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) 
	إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19) 
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	فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (21) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (22) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) 
	ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24) فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (25) 
	قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (27) 
	لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28) 
	قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29) 
	يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30) 
	قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (32) 
	إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34) 
	إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (37) 
	هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38) فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (40) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (41) 
	وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (42) يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44) إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (48) وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (49) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (50) إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (51) 
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	فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52) رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (54) إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55) فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (56) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (57) ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (58) 
	إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60) 
	فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61) 
	إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (63) 
	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64) 
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (65) 
	هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (66) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68) 
	وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (69) 
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70) 
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71) 
	وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) 
	وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (73) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74) 
	وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) 
	بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77) 
	وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78) 
	مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79) وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80) 
	وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (82) 
	أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83) 
	قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) 
	وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85) 
	كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86) 
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	أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (88) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (89) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (91) 
	لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92) 
	كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (93) فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (94) 
	قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95) 
	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97) 
	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (98) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (99) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (101) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) 
	يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (107) 
	تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ (108) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (109) 
	كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (110) 
	لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (111) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (112) 
	لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (116) 
	مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (117) 
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	إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120) 
	وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) 
	إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (122) 
	وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124) بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (126) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ (127) 
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	لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (128) 
	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (129) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132) 
	وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) 
	وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136) 
	قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (137) هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (138) 
	وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139) 
	إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140) وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (141) 
	أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (143) 
	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144) 
	وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145) 
	وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146) 
	وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (147) فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (148) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (149) بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150) سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (151) 
	وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152) 
	إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (153) 
	ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154) 
	إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (158) 
	فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159) 
	إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160) 
	وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (161) 
	أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) 
	هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (163) 
	لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (164) 
	أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165) 
	وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (167) 
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	الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (168) 
	وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) 
	يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171) الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172) 
	الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174) 
	إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175) وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176) 
	إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177) 
	وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178) 
	مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179) 
	وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180) 
	لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (181) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (182) 
	الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (183) 
	فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (184) 
	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185) 
	لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186) 
	وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (187) 
	لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (188) 
	وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (189) 
	إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (192) 
	رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (193) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194) 
	فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (195) 
	لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (196) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (197) 
	لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ (198) 
	وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (199) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) 
	وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) 
	وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3) 
	وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4) 
	وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) 
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	وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) 
	لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) 
	وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) 
	وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) 
	يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) 
	وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) 
	تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) 
	وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) 
	وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16) 
	إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17) 
	وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) 
	وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21) 
	وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) 
	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) 
	وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) 
	وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25) 
	يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) 
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	وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) 
	يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) 
	وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) 
	إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31) 
	وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32) 
	وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33) 
	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) 
	وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) 
	وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36) 
	الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (37) 
	وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (38) 
	وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (39) 
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (40) 
	فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (41) 
	يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (42) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (45) 
	مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (46) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (47) 
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (49) 
	انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا (50) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (51) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (52) 
	أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا (53) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (54) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (55) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (57) 
	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) 
	فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (63) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (64) 
	فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65) 
	وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (66) وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (67) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (68) 
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	وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (69) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا (70) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا (71) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (72) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا (73) 
	فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (74) 
	وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (75) 
	الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (77) 
	أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (78) 
	مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (79) 
	مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80) 
	وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (81) 
	أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82) 
	وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (83) 
	فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا (84) 
	مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (85) 
	وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (86) 
	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (87) 
	فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (88) وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (89) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (90) 
	سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (91) 
	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92) 
	وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (94) 
	لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (96) 
	إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99) 
	وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (100) 
	وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101) 
	وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (102) 
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	فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103) 
	وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (104) 
	إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (106) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (107) 
	يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (108) 
	هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (109) 
	وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (110) 
	وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (111) 
	وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (112) 
	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (113) 
	لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114) 
	وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (116) 
	إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (117) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (119) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (120) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (121) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (122) 
	لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (123) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (124) 
	وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125) 
	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا (126) 
	وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127) 
	وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128) 
	وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130) 
	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (131) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (132) 
	إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا (133) 
	مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (134) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (136) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (137) بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (139) 
	وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140) 
	الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141) 
	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (142) مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (143) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (144) 
	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (146) 
	مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (147) 
	لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (148) 
	إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (149) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (152) 
	يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا (153) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (154) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (155) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (156) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (158) 
	وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (159) 
	فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161) لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (162) 
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	إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165) 
	لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (166) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا (167) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (169) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (170) 
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (171) 
	لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (172) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (173) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (174) 
	فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (175) 
	يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) 
	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) 
	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4) 
	الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) 
	وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (10) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) 
	وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (12) 
	فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (13) 
	وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (14) 
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16) 
	لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) 
	وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (18) 
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (19) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (20) يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (21) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (22) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (24) قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (25) 
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	قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (26) 
	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (30) 
	فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (31) 
	مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32) 
	إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (35) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (36) يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (37) 
	وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (40) 
	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (41) 
	سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) 
	وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) 
	إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) 
	وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) 
	وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) 
	وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) 
	وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) 
	وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) 
	فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (52) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ (53) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54) 
	إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) 
	وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (56) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57) 
	وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (58) 
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	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (59) 
	قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (60) 
	وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (61) 
	وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (62) 
	لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (63) 
	وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64) 
	وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (66) 
	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67) 
	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (68) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (69) 
	لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (70) 
	وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (71) 
	لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (72) 
	لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74) 
	مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75) 
	قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (76) 
	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (77) لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) 
	كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (81) 
	لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (82) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (84) فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (85) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (86) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88) 
	لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) 
	وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (92) 
	لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (94) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95) 
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	أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96) 
	جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (98) مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (99) قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (102) 
	مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (103) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (104) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108) 
	يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (109) 
	إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (110) 
	وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (111) 
	إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (112) 
	قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (113) 
	قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (114) 
	قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (115) 
	وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (116) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117) 
	إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118) 
	قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (119) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1) 
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	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (2) 
	وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (3) 
	وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (4) 
	فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (5) 
	أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (6) 
	وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) 
	وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (9) 
	وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (10) 
	قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (11) 
	قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (12) 
	وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13) 
	قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14) 
	قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) 
	مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16) 
	وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) 
	وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (18) 
	قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (19) 
	الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (21) 
	وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (22) 
	ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (23) انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (25) 
	وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (26) 
	وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27) 
	بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28) 
	وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29) 
	وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (30) 
	قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (31) 
	وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (32) 
	قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (33) 
	وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34) 
	وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (35) 
	إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36) 
	وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (37) 
	وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38) 
	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (39) 
	قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (40) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (41) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (43) 
	فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (44) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (45) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (46) 
	قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (47) 
	وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (49) 
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	قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (50) 
	وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (51) 
	وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52) 
	وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53) 
	وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (54) 
	وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) 
	قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (57) 
	قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (58) 
	وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59) 
	وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (60) 
	وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (61) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (62) 
	قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63) قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (64) 
	قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65) وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (66) لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (67) 
	وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68) 
	وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69) 
	وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) 
	قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) 
	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73) 
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (74) 
	وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) 
	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (76) 
	فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) 
	فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78) 
	إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79) 
	وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (80) 
	وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (81) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82) 
	وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) 
	وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (88) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (89) أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (90) 
	وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) 
	وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (92) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (93) 
	وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (94) 
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	إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (95) 
	فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) 
	وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97) 
	وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98) 
	وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (99) 
	وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ (100) 
	بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (101) ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (102) 
	لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103) 
	قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (104) 
	وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (105) 
	اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (107) 
	وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108) 
	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (109) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110) 
	وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (111) 
	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112) 
	وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ (113) 
	أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114) 
	وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115) 
	وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (116) 
	إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (117) 
	فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119) 
	وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ (120) 
	وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) 
	أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (122) 
	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123) 
	وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (124) 
	فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (125) 
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	وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (126) 
	لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (127) 
	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128) 
	وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (129) 
	يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (130) 
	ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (131) 
	وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (132) 
	وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ (133) إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134) 
	قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (135) 
	وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (136) 
	وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (137) 
	وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (138) 
	وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139) 
	قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (140) 
	وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) 
	وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142) 
	ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144) 
	قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147) 
	سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (148) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149) 
	قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150) 
	قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) 
	وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) 
	وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153) 
	ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154) 
	وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155) أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ (156) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ (157) 
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (158) 
	إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159) 
	مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (160) 
	قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) 
	قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) 
	قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164) 
	وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (165) 
	المص (1) 
	كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) 
	اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (3) 
	وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (4) 
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	فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (5) 
	فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ (7) 
	وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) 
	وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ (9) 
	وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (10) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (11) 
	قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12) 
	قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (13) 
	قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15) قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) 
	ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17) 
	قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (18) 
	وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (19) 
	فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (20) 
	وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21) 
	فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (22) 
	قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) 
	قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (24) 
	قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (25) 
	يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) 
	يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (27) 
	وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (28) 
	قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29) 
	فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (30) 
	يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) 
	قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) 
	قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33) 
	وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (34) 
	يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (35) 
	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (36) 
	فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (37) 
	قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ (38) 
	وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (39) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (40) 
	لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (41) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (42) 
	وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43) 
	وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44) 
	الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ (45) 
	وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46) 
	وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (47) 
	وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (48) 
	أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (49) 
	وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (50) 
	الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (51) 
	وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) 
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (53) 
	إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54) 
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	ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) 
	وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56) 
	وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (57) 
	وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58) 
	لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (59) 
	قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (60) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (61) 
	أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (62) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (63) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (64) 
	وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (65) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (66) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (67) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (68) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (69) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (70) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (71) 
	فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ (72) 
	وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) 
	وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (74) 
	قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (76) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (77) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (78) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (79) 
	وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81) 
	وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82) 
	فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (83) 
	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84) 
	وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85) 
	وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (86) 
	وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (87) 
	قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (88) قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (89) 
	وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (90) 
	فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (91) 
	الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ (92) 
	فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ (93) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94) 
	ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (95) 
	وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96) أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ (97) أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98) 
	أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (99) 
	أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (100) 
	تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (101) 
	وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (102) 
	ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (103) 
	وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (104) حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (105) قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (106) 
	فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (107) 
	وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (108) 
	قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109) 
	يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (110) 
	قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (111) 
	يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (112) 
	وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (113) 
	قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114) 
	قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115) 
	قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116) 
	وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (122) قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (124) قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (125) وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (126) وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (127) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (128) قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129) 
	وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (130) فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (131) وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (133) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (134) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (135) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (136) وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (137) 
	وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138) إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (139) قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (140) 
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	وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (141) وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) 
	قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (144) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (145) 
	سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (146) 
	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (147) وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (148) 
	وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (149) وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (150) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (151) 
	إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (152) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (153) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154) 
	وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156) 
	الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158) وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (159) 
	وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160) 
	وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (161) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (162) 
	وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (163) وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (165) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (166) 
	وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (167) 
	وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (168) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (169) وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (170) 
	وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (171) 
	وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173) وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (174) 
	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ (177) مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (178) 
	وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179) وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (180) وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (181) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (182) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (183) 
	أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (184) أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185) مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (186) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (187) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (188) 
	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (192) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (193) 
	إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (194) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ (195) 
	إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (197) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (198) 
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	خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (201) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (202) وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (203) 
	وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204) وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (205) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (206) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1) 
	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) 
	الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) 
	كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5) 
	يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6) 
	وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7) 
	لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (8) 
	إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9) 
	وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (10) 
	إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (11) 
	إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (12) 
	ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (13) ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ (14) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16) 
	فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17) ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ (18) 
	إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (21) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25) وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (26) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) 
	وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (31) 
	وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (32) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (34) 
	وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (35) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (37) 
	قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40) 
	وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42) إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (43) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (44) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) 
	وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (47) وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (48) إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (49) وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (50) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (51) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (52) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ (54) 
	إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (55) الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (56) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (57) وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (59) 
	وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61) وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (63) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65) الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66) 
	مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69) 
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	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (70) وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (71) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75) 
	بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2) وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (3) إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4) 
	فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (6) كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7) 
	كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8) اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9) لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10) 
	فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13) قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (15) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (16) 
	مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18) 
	أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (22) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23) قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24) 
	لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25) ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (26) ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (27) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28) قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) 
	وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31) يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35) 
	إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36) إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (37) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40) 
	انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41) لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (42) عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43) 
	لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (48) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (49) إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (52) قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (53) 
	وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (54) فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (55) وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57) وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (59) 
	إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (61) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (62) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63) يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66) 
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	الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (68) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (69) أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (70) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) 
	وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (74) وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (77) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (78) الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (79) اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (80) 
	فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ (83) وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84) وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (85) 
	وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ (86) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (87) لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (88) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (89) وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (90) 
	لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (92) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (93) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (94) 
	سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (95) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (96) الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (99) وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ (101) وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102) 
	خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106) 
	وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110) 
	إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111) التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (112) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (114) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (116) 
	لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (117) وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119) 
	مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (121) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125) أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (126) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (127) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129) 
	الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (1) 
	أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ (2) 
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	إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (3) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (4) 
	هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5) إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (6) 
	إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (7) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (8) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (10) 
	وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (11) وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (12) 
	وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (14) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (16) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (17) 
	وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (18) وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (19) 
	وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (20) وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (21) 
	هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22) فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (23) 
	إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (24) وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (25) 
	لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (27) 
	وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (28) فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ (29) هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (30) 
	قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (31) فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (32) كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (33) 
	قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (34) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (35) وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (36) 
	وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (37) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (39) وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (40) وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ (42) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ (43) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44) 
	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (45) وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (46) 
	وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (47) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (49) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (51) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (52) 
	وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (53) وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (54) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (55) هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (56) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (59) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (60) 
	وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (61) أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64) وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (65) 
	أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (66) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (67) قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (68) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (69) مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) 
	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ (71) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (74) 
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	ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (75) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (76) قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (77) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (78) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (79) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80) فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (82) فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (83) وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (84) فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (85) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (86) 
	وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (87) وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (88) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (89) 
	وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (92) 
	وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (93) فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (94) وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (95) إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (97) فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (98) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (100) 
	قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (101) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (102) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (103) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (106) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (108) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (109) 
	الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4) 
	أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (5) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (6) 
	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) 
	وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (8) 
	وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (11) فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (12) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (13) فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (14) 
	مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16) 
	أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (17) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (19) أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (21) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (22) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (23) 
	مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (24) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (26) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (27) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ (28) وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (29) وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (30) وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (31) قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (33) وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (34) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (35) 
	وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (38) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (39) حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (40) وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (41) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (42) قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43) وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (44) 
	وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (45) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (46) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (47) قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (48) تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (49) 
	وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ (50) يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ (51) وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52) قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53) إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (54) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ (55) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (56) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (57) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (58) 
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	وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59) وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (60) 
	وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61) قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (62) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (63) وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (64) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (65) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (66) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (67) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ (68) 
	وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (69) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (70) وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71) قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (73) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (74) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (75) يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (76) 
	وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (79) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (80) قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83) 
	وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (84) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85) بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (86) قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88) وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90) قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ (91) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92) وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (93) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (94) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ (95) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (96) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98) وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (99) 
	ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101) وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) 
	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104) يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108) فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (109) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (110) وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (111) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (113) وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) 
	فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (116) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (117) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119) وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (120) 
	وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (121) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (122) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (123) 
	الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2) 
	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (3) إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (4) قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (5) وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (6) 
	لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ (7) إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (8) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (9) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (10) قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (11) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (12) قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (13) قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ (14) 
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	فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (15) 
	وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (16) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (17) وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (18) 
	وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (19) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (20) وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (21) 
	وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22) 
	وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (29) 
	وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (30) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ (32) 
	قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (33) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (34) 
	ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (35) وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36) قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (37) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (38) يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (39) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (40) يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (41) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (42) 
	وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (43) قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ (44) وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (45) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49) 
	وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (52) وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (53) 
	وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (54) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) 
	وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (57) 
	وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (58) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (59) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ (60) قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (61) 
	وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (62) فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (63) قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (64) 
	وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (65) قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (66) وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (67) 
	وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (68) 
	وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (69) 
	فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (70) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ (71) قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (73) قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (74) قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (75) 
	فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76) قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (77) 
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	قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (78) قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ (79) 
	فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (80) ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (81) وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (82) 
	قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (83) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84) قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (85) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (86) يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (87) 
	فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (89) قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ (91) قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (92) اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (93) 
	وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ (94) قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ (95) فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (96) قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (97) قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (98) 
	فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (99) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (100) رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101) 
	ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (102) وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103) وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (104) وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (105) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106) أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (107) 
	قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (109) حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110) 
	لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (111) 
	المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (1) اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (2) وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (3) وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4) 
	وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (5) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (6) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (7) 
	اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (8) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (9) سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (10) لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11) 
	هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (12) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (13) لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (14) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (15) 
	قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (16) أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (17) لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (18) 
	أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (19) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (21) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (23) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24) 
	وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (25) اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (26) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (27) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ (29) 
	كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ (30) 
	وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (31) 
	وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (32) أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (34) 
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	مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ (35) وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ (36) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ (37) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (38) يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39) 
	وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (40) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (41) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (42) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (43) 
	الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1) اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (2) الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (3) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (4) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (5) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (6) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7) وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (8) 
	أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (9) قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (10) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (12) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (14) 
	وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (15) مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (16) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (17) 
	مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (18) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (19) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (20) 
	وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ (21) وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22) وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (23) 
	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (26) يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (27) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (28) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ (29) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30) 
	قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ (31) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (32) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (33) وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34) 
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (35) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36) رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (38) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (39) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (41) 
	وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (43) وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (44) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ (45) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46) فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (47) يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (48) وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (49) سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (50) لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (51) هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (52) 
	الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (1) رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (2) ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ (4) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (5) وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (7) مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ (8) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ (10) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (11) كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (12) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (13) وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15) 
	وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (16) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (17) إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ (18) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (19) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (20) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (21) وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (22) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (23) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (24) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (25) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (26) وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (27) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (28) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (29) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (31) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (32) قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (33) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (35) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (38) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (42) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44) 
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	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (46) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (48) 
	نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (50) 
	وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (51) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52) قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (53) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (54) قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (55) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (56) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (57) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (60) فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (62) قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (63) وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (64) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (65) وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (66) وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (67) قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ (68) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ (69) قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ (70) قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (71) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (76) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (77) 
	وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (78) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ (79) 
	وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (80) وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (81) وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ (82) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (83) فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (84) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (86) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (87) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (88) وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (89) كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (91) فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94) إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (96) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99) 
	أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1) يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (2) 
	خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (4) وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (7) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8) وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (9) 
	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11) وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (12) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (13) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14) وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15) وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (17) 
	وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (18) وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (19) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (20) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (21) إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (22) 
	لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (23) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (24) لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (25) قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (26) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (27) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (29) وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (30) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (31) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32) 
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (34) وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (35) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36) إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (37) 
	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (38) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ (39) إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (40) وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (42) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44) أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (45) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (46) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (47) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (48) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50) وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (51) وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (52) وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (53) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (54) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55) 
	وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (56) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (60) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (61) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62) تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64) 
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	وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (65) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (66) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67) 
	وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70) وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (71) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (73) فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (74) 
	ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (75) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (76) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (77) 
	وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (79) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (80) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (82) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (83) 
	وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (84) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (85) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (86) وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (87) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (88) 
	وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89) 
	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91) وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93) وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (94) وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95) مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (96) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97) 
	فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (100) وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105) مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107) أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (108) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (109) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (110) يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (111) 
	وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (113) فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114) 
	إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115) وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117) 
	وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (119) 
	إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (121) وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122) ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123) 
	إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (124) ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128) 
	سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1) 
	وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا (2) 
	ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (3) 
	وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4) 
	فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا (5) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6) 
	إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (7) عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (8) 
	إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (9) وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (10) 
	وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (11) 
	وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (12) 
	وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14) 
	مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15) 
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	وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) 
	وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (17) 
	مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (19) كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (20) 
	انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (21) 
	لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا (22) 
	وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) 
	رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (25) 
	وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) 
	وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (28) 
	وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (29) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (30) 
	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) 
	وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) 
	وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33) 
	وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35) 
	وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36) 
	وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (37) 
	كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (38) 
	ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا (39) 
	أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (40) 
	وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا (41) 
	قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (42) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (43) 
	تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (44) 
	وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (45) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا (46) 
	نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (47) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (48) 
	وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (49) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (50) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (51) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (52) 
	وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا (53) 
	رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (54) 
	وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (55) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (56) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (57) 
	وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (58) 
	وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (59) 
	وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (60) 
	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (61) 
	قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (62) 
	قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا (63) 
	وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (64) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا (65) 
	رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (66) وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا (67) أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا (68) 
	أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا (69) 
	وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (70) 
	يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (71) 
	وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا (72) 
	وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا (73) وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (74) إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (75) 
	وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (76) 
	سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (77) 
	أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (79) 
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	وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (80) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (82) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا (83) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (84) 
	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85) وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (86) إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (87) قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (88) 
	وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (89) وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (90) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (91) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (93) 
	وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (94) قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (95) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (96) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (97) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (98) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (99) 
	قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا (100) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (101) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (102) فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (103) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (104) 
	وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (110) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (111) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2) مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3) 
	وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5) 
	فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6) 
	إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8) 
	أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (9) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10) فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (11) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (12) 
	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا (14) هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (15) وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا (16) 
	وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (17) 
	وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (18) 
	وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (19) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا (20) 
	وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (21) 
	سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (22) 
	وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24) 
	وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (25) قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (26) وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (27) وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (29) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (30) أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31) 
	وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (32) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا (33) وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا (34) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (35) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (36) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا (37) لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (38) وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا (39) فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (40) أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (41) وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (42) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا (43) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (44) 
	وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (45) الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46) وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (47) وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا (48) وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49) 
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	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (50) مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا (51) وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا (52) وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (53) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (54) 
	وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (55) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا (56) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (57) وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا (58) 
	وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا (59) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (60) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (61) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (62) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (63) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا (64) فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (65) قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (66) قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (67) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (68) قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (69) قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (70) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (71) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (72) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (73) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (74) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (75) قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا (76) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (77) قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (78) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (79) وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (80) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (81) وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (82) 
	وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (83) إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (84) فَأَتْبَعَ سَبَبًا (85) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (86) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا (87) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (88) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (89) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (90) كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا (91) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (92) حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (93) قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (95) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (96) فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (97) قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (98) وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (99) وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا (100) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (101) 
	أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا (102) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (106) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (108) قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110) 
	كهيعص (1) 
	ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2) إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (3) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6) 
	يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (7) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (8) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (9) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (10) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (11) يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (12) وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (13) وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (14) وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (15) 
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (16) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (17) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (18) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (19) قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (20) قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (21) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (22) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا (23) فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (24) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (25) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (26) فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (27) يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (28) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (29) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (31) وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (32) وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (33) 
	ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (34) مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (35) وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (36) 
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	فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (37) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (38) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (39) إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (40) 
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (41) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (42) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (43) يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (44) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (45) قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (46) قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (47) وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (48) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (49) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (50) 
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (51) وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا (52) وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا (53) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (54) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (55) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (56) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (57) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (58) 
	فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (60) جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا (61) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (62) تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (63) 
	وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (64) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65) وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (66) أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (67) فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (68) ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا (69) ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا (70) وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (71) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (72) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (73) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا (74) قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا (75) وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا (76) 
	أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (77) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (78) كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (79) وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (80) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (81) كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (82) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا (83) فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا (84) يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا (85) وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا (86) لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (87) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (89) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (95) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا (97) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (98) 
	طه (1) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (2) إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (3) تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى (4) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (6) وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (7) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (8) 
	وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (9) إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى (10) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى (11) 
	إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (12) 
	وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (13) إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14) 
	إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (15) فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى (16) 
	وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (17) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى (18) قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى (19) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (20) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى (21) 
	وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى (22) لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى (23) 
	اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (24) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28) وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (29) هَارُونَ أَخِي (30) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (32) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (33) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (34) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (35) 
	قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى (36) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى (37) إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (38) أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (39) 
	إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى (40) 
	وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (41) اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (42) 
	اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (43) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (44) 
	قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى (45) قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (46) 
	فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (47) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (48) 
	قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى (49) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (50) 
	قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (51) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (52) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (53) كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (54) مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (55) 
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	وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى (56) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى (57) فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى (58) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (59) 
	فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى (60) قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى (61) فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى (62) 
	قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى (63) 
	فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى (64) 
	قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (65) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (66) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (67) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (68) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (70) 
	قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (71) 
	قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (73) 
	إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (74) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (75) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى (76) 
	وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى (77) فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (79) 
	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى (80) كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (81) وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (82) 
	وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى (83) قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (84) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85) 
	فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (86) قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87) 
	فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (88) أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (89) 
	وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (90) قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى (91) قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93) 
	قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (94) 
	قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ (95) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (96) 
	قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (97) إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (98) 
	كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (99) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (100) خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (101) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (102) يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا (103) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا (104) 
	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (105) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (106) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (107) يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (108) يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (109) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (110) وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (111) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (112) 
	وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (113) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114) 
	وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (115) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (116) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (117) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (118) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (119) 
	فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى (120) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (122) 
	قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (126) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (127) 
	أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (128) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى (129) فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (130) 
	وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131) وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (132) وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى (133) وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى (134) قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى (135) 
	اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3) 
	قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4) بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (5) مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (7) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (8) ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (9) لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (10) 
	وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (11) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (12) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (13) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (14) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (15) 
	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (16) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ (17) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18) 
	وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (20) أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (21) 
	لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22) لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25) 
	وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29) 
	أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30) وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (31) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (32) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33) 
	وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35) وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ (36) 
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	خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (37) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (39) بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (40) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (41) 
	قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (42) أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (43) بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ (44) 
	قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ (45) وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (46) وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (47) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ (48) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (49) وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (50) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (51) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (52) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (53) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (54) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (55) قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56) 
	وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57) فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58) قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59) قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (60) 
	قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (61) قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ (62) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (63) فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (64) ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ (65) قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (66) أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (67) 
	قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (68) قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (69) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70) وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (71) 
	وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73) 
	وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (74) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) 
	وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (77) 
	وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (80) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (81) وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (82) 
	وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (84) 
	وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (85) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (86) 
	وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88) 
	وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (90) 
	وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (91) 
	إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ (93) 
	فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ (94) وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95) حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (97) 
	إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98) لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ (99) لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (100) 
	إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103) 
	يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (104) وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105) إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ (106) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107) 
	قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (108) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ (109) إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (110) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (111) قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (112) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (2) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ (3) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (4) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (8) ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ (9) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (10) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (11) يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (12) يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (13) 
	إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (14) مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (15) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (16) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (17) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (18) 
	هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (19) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (20) وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (21) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (22) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (23) وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (24) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (25) 
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	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78) 
	قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14) ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (15) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (16) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ (17) 
	وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ (18) فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (19) وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ (20) 
	وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (21) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (22) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (23) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (24) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ (25) 
	قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (26) فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (27) فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (28) وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (29) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (30) 
	ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (31) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (32) وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (33) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (34) أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (35) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (36) إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (38) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (39) قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ (40) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (41) 
	ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ (42) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (43) ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (44) 
	ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (45) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (46) فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ (47) فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ (48) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (49) 
	وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (50) 
	يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53) فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (54) أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ (56) 
	إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61) 
	وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (62) بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ (63) حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ (64) لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ (65) 
	قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ (66) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ (67) أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (68) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (69) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71) أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (72) 
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	وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (73) وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ (74) وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (75) 
	وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (76) حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (77) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (78) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (79) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (80) 
	بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ (81) قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (82) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (83) 
	قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89) بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (90) 
	مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (91) عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (92) قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ (93) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (94) وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ (95) ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (96) 
	وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (98) حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100) 
	فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (101) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (103) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (104) أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (105) 
	قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (106) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (107) قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (108) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (109) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (110) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (111) 
	قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ (113) قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (114) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118) 
	سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) 
	الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) 
	وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) 
	وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10) 
	إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) 
	لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12) 
	لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) 
	إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15) 
	وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (16) 
	يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17) وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) 
	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (20) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (21) 
	وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (25) 
	الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (29) 
	قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) 
	وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) 
	وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33) 
	وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (34) 
	اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35) 
	فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (38) 
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (39) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ (40) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (41) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (42) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (43) يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ (44) 
	وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45) لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (46) 
	وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) 
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	إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (52) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (53) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (54) 
	وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55) 
	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56) لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ (57) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) 
	لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61) 
	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (62) لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (64) 
	تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (1) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (2) 
	وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (3) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (4) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (5) قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (6) وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (7) أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (8) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (9) 
	تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا (10) بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (11) إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا (12) وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا (13) لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا (14) 
	قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا (15) لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا (16) 
	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (17) قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (18) فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا (19) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (20) 
	وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (21) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا (22) وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (23) أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (24) 
	وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا (25) الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (26) وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا (29) 
	وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (30) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (31) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (33) الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا (34) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (35) فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا (36) 
	وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (37) وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (38) وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا (39) 
	وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا (40) وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا (41) إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا (42) 
	أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (43) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (45) ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (46) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا (47) وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (48) لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (49) 
	وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (50) وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا (51) فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (52) 
	وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا (53) 
	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (54) 
	وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا (55) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (56) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (57) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (58) 
	الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (59) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا (60) 
	تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (61) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (62) 
	وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (64) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67) 
	وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (71) 
	وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (72) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (73) 
	وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (74) 
	أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (76) قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (77) 
	طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (4) 
	وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (6) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (7) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (9) 
	وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ (11) 
	قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ (13) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (14) قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (16) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (17) 
	قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (20) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (22) 
	قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (23) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (25) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (26) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28) قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (30) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (31) 
	فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (33) قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (35) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (36) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (37) 
	فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (38) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39) لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (40) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (41) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (42) 
	قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (43) فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (44) فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (45) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (48) 
	قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (49) قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (51) 
	وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (52) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (53) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (54) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (55) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ (56) فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (57) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (58) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (59) فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) 
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	وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (15) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16) وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17) حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (18) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (19) 
	وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (21) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (24) أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) 
	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26) قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (27) اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (28) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) 
	إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (33) 
	قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35) فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (37) 
	قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40) 
	قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (41) فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (42) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ (43) 
	قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (44) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (45) قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46) قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47) وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (48) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (49) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (50) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (53) 
	وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (57) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58) 
	قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59) أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) 
	أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (61) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (62) 
	أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63) أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (64) 
	قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65) بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (66) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (68) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (69) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (71) قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (73) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (74) وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (75) 
	إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76) وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (77) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (79) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81) 
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	allbab-056
	كتاب : تفسير اللباب في علوم الكتابالمؤلف : أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني
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	مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (89) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (90) 
	إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (93) 
	طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (5) وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (6) 
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	وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (44) وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (45) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (46) وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (47) 
	فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ (48) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (49) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (50) وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (51) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53) أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (54) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (55) 
	إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56) وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (57) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (58) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (59) 
	وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ (60) أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (61) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (62) قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (63) وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (64) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ (66) 
	فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (67) وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (68) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (69) وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (70) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (72) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (73) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (74) وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (75) 
	إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78) 
	فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (80) فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ (81) 
	وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (82) تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83) 
	مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (84) إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (85) وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (86) وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88) 
	الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3) 
	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (4) مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5) وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (6) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (7) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (9) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (10) وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (11) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (12) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (13) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (14) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (15) 
	وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17) وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (18) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (19) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) 
	يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (21) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (22) 
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (23) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (24) وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (25) 
	فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (26) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (27) 
	وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30) 
	وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (31) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (32) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (33) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (34) وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35) 
	وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (36) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (37) 
	وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (38) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (39) فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40) 
	مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (42) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (43) 
	خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (44) اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (45) 
	وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ (47) وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (48) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (49) 
	وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (52) 
	وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (53) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (54) يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (55) 
	يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (57) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (58) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (59) وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (60) 
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (61) اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (63) وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64) 
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	فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (65) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (66) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (67) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (68) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69) 
	الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5) 
	وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (7) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (8) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9) ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ (10) 
	اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (11) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (13) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (14) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (15) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (16) 
	فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18) 
	يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (19) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (22) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (23) وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (25) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (26) 
	وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) 
	ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (28) 
	بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (29) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) 
	وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (33) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (34) أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35) 
	وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (36) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (37) فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (38) 
	وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (40) 
	ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (43) مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44) 
	لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (45) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (46) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47) 
	اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (48) وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (49) فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50) 
	وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ (51) فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52) وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (53) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54) 
	وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ (55) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (56) فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (57) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (58) 
	كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (59) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (60) 
	الم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (2) هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (7) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (8) خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (10) هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (11) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15) يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19) 
	أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (20) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (21) وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (22) وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (23) نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ (24) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (25) لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (26) 
	وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27) مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (28) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (29) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (30) أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31) وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (32) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (33) إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34) 
	الم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (4) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5) ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (9) وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (10) قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (11) وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (12) 
	وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (13) فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (14) إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (15) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17) أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (19) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (20) وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (22) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (23) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (24) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (25) أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ (26) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (27) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (28) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (29) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ (30) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (1) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (2) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (3) مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5) 
	النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (6) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (7) لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (8) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (9) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (12) وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (13) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا (14) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا (15) قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (16) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (17) 
	قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (18) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (19) يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا (20) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21) وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (22) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23) لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (24) وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (25) وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (26) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (27) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29) يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (31) يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (34) إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (35) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36) 
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	وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (37) مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (38) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (39) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (40) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (43) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (44) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (46) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (47) وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (48) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53) إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (54) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (55) إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56) إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (57) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59) لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (61) سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (62) يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (63) إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (64) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (65) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (66) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (68) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (69) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71) إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72) لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (73) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (3) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (5) وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (6) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (7) أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (8) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (9) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (11) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (12) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (13) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (14) 
	لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (17) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (18) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (19) 
	وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (20) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (21) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23) 
	قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (26) قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (28) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (29) قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (30) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (32) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (33) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (34) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (36) وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ (37) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (38) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39) 
	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (40) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (41) فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (42) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (43) وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (44) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (45) 
	قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (46) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (47) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (48) قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (49) قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (50) 
	وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (51) وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (52) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (53) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ (54) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (3) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (4) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (5) 
	إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (6) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (7) أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (8) وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ (9) 
	مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ (10) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (11) وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14) 
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	يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (16) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (17) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (18) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (20) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (23) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (24) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (25) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (26) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30) وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (31) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (35) وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37) إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (38) 
	هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (39) قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا (40) إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (41) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا (42) اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (43) 
	أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (44) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (45) 
	يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6) 
	لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (9) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (10) إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (12) 
	وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (14) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (15) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (17) قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (18) قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (19) 
	وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21) وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ (23) إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27) 
	وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (28) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (29) يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (30) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (31) وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (32) 
	وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (34) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (35) سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (36) 
	وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (37) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40) 
	وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (42) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (43) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (44) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (46) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (47) 
	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54) 
	إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ (56) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (57) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (58) وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59) 
	أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (63) اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (65) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (66) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (67) وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (68) 
	وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69) لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (70) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (71) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (72) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (73) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (74) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ (75) فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (76) 
	أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (77) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (81) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (83) 
	وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (1) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (2) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (3) إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (4) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (5) 
	إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (6) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (7) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (8) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (9) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (10) فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (11) 
	بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12) وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ (13) وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (14) وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (15) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (16) أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (17) قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ (18) 
	فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ (19) وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ (20) هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (21) احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (23) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (24) مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ (25) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (26) 


	allbab-060
	كتاب : تفسير اللباب في علوم الكتابالمؤلف : أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني
	وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (27) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (28) قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (29) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ (30) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ (31) فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ (32) فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (33) إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (34) إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ (36) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (37) 
	إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ (38) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (39) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (40) أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (41) فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (42) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (43) عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (44) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (45) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (46) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (47) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ (48) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (49) 
	فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (50) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (51) يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (52) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ (53) قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (54) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (55) قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (56) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (57) أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (58) إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (59) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (60) لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (61) 
	أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (63) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (65) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ (67) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (68) إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (69) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (71) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ (72) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (74) 
	وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (75) وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (77) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (78) سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ (79) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (81) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (82) 
	وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ (83) إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (84) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (85) أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (86) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (87) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (88) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (89) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (90) فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (91) مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ (92) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ (93) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (94) قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (97) فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ (98) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) 
	فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) 
	وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (112) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (113) 
	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (114) وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (115) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (116) وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (117) وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (118) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ (119) سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (120) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (121) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (122) 
	وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ (124) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (125) اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (126) فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (127) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (128) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (129) سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ (130) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (131) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (132) 
	وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (133) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (135) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (136) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (138) وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144) فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (145) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (146) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147) فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (148) 
	فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (149) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (150) أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (152) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (153) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (155) أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ (156) فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (157) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (158) سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (159) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (160) 
	فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (161) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (162) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ (163) وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (164) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (165) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (166) وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (167) لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ (168) لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (169) فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (170) 
	وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (173) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (174) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (177) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (178) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (179) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (182) 
	ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (2) كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (3) 
	وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5) وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (7) أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (8) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ (10) جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ (11) 
	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (13) إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (14) وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ (15) وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (16) اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17) 
	إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (20) وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (22) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (24) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (25) يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26) 
	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28) كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (29) 
	وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (31) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (33) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (34) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (35) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (36) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (38) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (39) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (40) 
	وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (42) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (43) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44) 
	وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (45) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (46) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (47) وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ (48) 
	هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ (50) مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (51) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ (52) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (53) إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (54) 
	هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (55) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ (56) هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (58) هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ (59) قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ (60) قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ (61) وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ (62) أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ (63) إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (64) 
	قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (65) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (66) قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (67) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68) 
	مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (69) إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (70) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (74) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (75) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (78) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) 
	قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88) 
	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3) 
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	لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (4) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (5) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (6) إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7) وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (8) أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (9) 
	قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (10) 
	قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (11) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (12) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (13) قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (14) فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (15) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ (16) وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (18) 
	أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (19) لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ (20) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (21) أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (22) 
	اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (23) أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (24) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (25) فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (26) 
	وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (29) 
	إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (32) وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (35) أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (36) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ (37) 
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38) 
	قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39) مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (40) 
	إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (41) 
	اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ (43) قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44) وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (45) 
	قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (48) فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (49) قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (50) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (51) أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) 
	قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (59) وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ (60) وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (61) 
	اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (63) قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (64) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (66) 
	وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (68) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (70) وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (71) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (72) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (74) وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (75) 
	حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ (4) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (5) وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (6) 
	الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ (10) قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11) ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (12) 
	هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (13) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (14) رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (15) يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16) الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (17) 
	وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20) 
	أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (21) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (22) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (23) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (24) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (25) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (26) وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (27) وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (29) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (31) وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (32) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (34) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35) 
	وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (37) 
	وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (38) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (40) وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42) لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (43) فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46) 
	وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ (47) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (48) وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ (49) قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (50) إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ (53) هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (54) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (55) 
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	إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56) 
	لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (57) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ (58) 
	إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (59) 
	وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60) 
	اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (61) ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (62) كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (63) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (64) هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (65) 
	قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (66) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (67) هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (68) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ (69) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (73) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (74) ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (75) ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (76) 
	فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (77) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80) وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ (81) 
	أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (83) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (85) 
	حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (4) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ (5) 
	قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8) قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12) 
	فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (13) إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (14) فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (15) 
	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ (16) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (17) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (18) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) 
	حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) 
	فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (24) وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (25) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26) فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (27) 
	ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (28) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (29) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) 
	نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35) 
	وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36) وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (38) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42) مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (43) 
	وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (44) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (45) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (46) إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (47) 
	وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (48) لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ (49) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (50) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ (51) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (52) سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (54) 
	حم (1) عسق (2) كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (6) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (8) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10) 
	فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (14) فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15) 
	وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (16) اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (18) اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (19) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (21) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (22) ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (24) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (25) وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (26) وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27) وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (29) وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (31) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (32) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33) أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34) وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (35) 
	فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42) 
	وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43) وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (44) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ (45) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (46) اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (47) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ (48) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50) 
	وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (53) 
	حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4) أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ (5) 
	وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (6) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (7) فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (8) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10) وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (11) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (14) 


	allbab-063
	كتاب : تفسير اللباب في علوم الكتابالمؤلف : أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني
	وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (15) أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ (16) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (20) أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23) 
	قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (24) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (25) 
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) 
	بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ (29) وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (30) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32) 
	وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (34) وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35) 
	وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38) وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (39) أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (40) 
	فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (41) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (42) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (43) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (44) 
	وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (45) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (46) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ (47) وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (48) وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (49) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (50) وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (52) فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (54) فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ (56) 
	وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (59) وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (62) وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (63) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (64) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (65) 
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (66) الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (67) يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (69) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ (70) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72) لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (73) 
	إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (74) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (76) وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ (77) لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (78) أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80) 
	قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81) سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (82) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (83) وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (87) وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (88) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89) 
	حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (7) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (8) بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9) 
	فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (14) إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (16) 
	وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18) وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (19) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (20) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (21) فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (22) فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (23) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (24) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (28) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ (29) وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (31) وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (32) وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ (33) 
	إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ (34) إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (35) فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (36) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (37) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (39) 
	إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (41) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (42) 
	إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (43) طَعَامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ (47) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (48) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49) إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (50) 
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (51) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52) يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ (53) كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (54) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ (55) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (56) فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (58) فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ (59) 
	حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (3) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (6) 
	وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (8) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (9) مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (10) هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (11) 
	اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13) قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (15) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (16) وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (17) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (19) 
	هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (20) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (21) وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (22) أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23) وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (25) قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (26) 
	وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27) وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (30) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ (31) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (33) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (34) ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37) 
	حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (3) قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (4) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (6) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8) 
	قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (9) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11) وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (12) 
	إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14) 
	وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (16) 
	وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (17) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (18) وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (19) 
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	وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (20) 
	وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (22) قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (23) فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (24) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25) وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (26) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (27) فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (28) 
	وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (31) وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (32) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (34) فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (35) 
	الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (1) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (2) ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (3) 
	فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (6) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (7) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (8) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (9) 
	أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (10) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (11) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ (12) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (13) أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (14) 
	مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (15) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (16) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (17) 
	فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (18) فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (19) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ (20) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (21) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (28) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (29) وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (30) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (31) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ (32) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (34) فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (35) إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (36) إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ (37) هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (38) 
	إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (2) وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (3) 
	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (4) لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا (5) وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (6) وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (7) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (8) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10) 
	سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (11) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا (12) وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا (13) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (14) 
	سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (15) قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (16) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا (17) 
	لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (19) وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (20) وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (21) وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (22) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (23) 
	وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (24) هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (25) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (26) 
	لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (27) 
	هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28) 
	مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (4) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8) 
	وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) 
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	قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) 
	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (16) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (17) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) 
	ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (4) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (5) 
	أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (6) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (8) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (11) 
	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (12) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (13) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (14) 
	أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (15) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18) 
	وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (21) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22) 
	وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (23) أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (24) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (25) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (26) 
	قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (27) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29) 
	يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (31) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (33) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (34) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (35) 
	وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (36) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (38) فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (40) وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (42) 
	إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (43) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (45) 
	وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (2) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (3) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (4) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (6) 
	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (7) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9) 
	قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ (11) يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (14) 
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) 
	وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23) 
	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (27) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (28) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (37) 
	وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40) 
	وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42) 
	وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44) فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ (45) 
	وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (46) 
	وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (48) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51) كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (53) 
	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (54) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55) 
	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (59) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60) 
	وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (8) 
	يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (9) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (10) فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (11) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (12) يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (14) أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ (15) اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16) 
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17) فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (19) مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (20) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21) وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (22) يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ (23) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (24) 
	وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (25) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (26) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (27) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (28) 
	فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ (29) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (30) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (31) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (32) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ (33) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (34) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (36) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (37) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (39) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (40) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (41) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (42) أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (43) وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ (44) 
	فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (45) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (46) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (47) وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (49) 
	وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (7) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12) 
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	وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18) 
	أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (23) أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى (24) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى (25) 
	وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (26) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى (27) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (28) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (29) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (30) 
	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (32) 
	أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41) وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (44) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى (47) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (48) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى (49) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (50) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (52) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (53) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى (55) 
	هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى (56) أَزِفَتِ الْآزِفَةُ (57) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (58) 
	أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (60) وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (61) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62) 
	اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1) وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (2) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (3) 
	وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (5) 
	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ (6) خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ (7) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (8) 
	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (9) فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (10) فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (13) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (14) وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (15) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (16) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17) 
	كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (18) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (19) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (20) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (21) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (22) 
	كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (23) فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (24) أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (25) سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (26) إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (27) وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28) فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (29) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (30) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (31) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (32) 
	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (33) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (34) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (35) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (36) وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (37) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ (38) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (39) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (40) 
	وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (41) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (42) أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (43) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ (44) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (46) 
	إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48) 
	إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49) وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (50) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (51) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (52) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (53) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55) 
	الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13) 
	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (14) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (15) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (16) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (18) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (20) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (21) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (22) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (23) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (24) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (25) 
	كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (28) يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (30) سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ (31) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (32) يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (33) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (34) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (35) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (36) فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (37) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (38) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (39) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (40) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (41) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (42) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (44) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (45) 
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	وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (46) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (47) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ (48) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (49) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (50) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (51) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (52) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (53) مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (54) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (55) فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (56) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (57) كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (58) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (59) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (61) 
	وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (62) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (63) مُدْهَامَّتَانِ (64) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (65) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (66) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (67) فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (69) فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (70) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (71) حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (72) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (73) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (74) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (75) مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (76) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (77) تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (78) 
	إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (3) 
	إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (5) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (6) وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (7) فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (8) وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (9) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (14) عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (15) مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (16) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (17) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ (19) وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (21) وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23) جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (25) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (26) 
	وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (30) وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (31) وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (33) وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34) إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36) عُرُبًا أَتْرَابًا (37) لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (38) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (40) 
	وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (41) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (44) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (45) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (46) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47) أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55) هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56) 
	نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (57) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (58) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (59) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (62) 
	أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67) 
	أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (70) 
	أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (72) نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (73) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74) 
	فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (80) أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (81) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82) 
	فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (87) فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (89) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (95) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (96) 
	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4) لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (5) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (6) آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8) 
	هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (9) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10) 
	مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (13) 
	يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (14) فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (15) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (17) 
	إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (18) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (19) اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20) سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21) 
	مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (24) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (26) 
	ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (27) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28) لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) 
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	قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) 
	وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (5) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (8) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) 
	إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (13) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (15) 
	اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (16) لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (17) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (18) اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (19) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (20) كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21) لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22) 
	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (4) 
	مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5) وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) 
	لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) 
	وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (11) لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (12) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (13) لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (14) كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (15) كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (16) 
	فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (17) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (19) لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1) 
	إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2) 
	لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3) 
	قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (6) عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7) 
	لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) 
	إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (13) 
	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) 
	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (4) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (5) وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (6) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (7) يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (8) 
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	هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14) 
	يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (4) 
	مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (6) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (7) 
	قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11) 
	إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (3) وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (5) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (6) 
	هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (7) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (8) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (9) وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (11) 
	يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (4) 
	أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (5) ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (6) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (7) فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (10) 
	مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (12) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (13) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16) إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (17) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) 
	فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) 
	وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) 
	أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) 
	لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) 
	وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) 
	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2) 
	وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (9) 
	ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12) 
	تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (3) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (4) 
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	وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (5) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (6) إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ (7) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ (9) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ (11) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (12) وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15) أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (17) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (18) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (19) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ (20) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (21) أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (22) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (23) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) 
	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (25) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (26) فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (27) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (28) قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (29) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (30) 
	ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (6) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (7) 
	فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9) وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (15) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16) 
	إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (22) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (28) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (32) كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (33) 
	إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (38) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (39) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (40) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (41) 
	يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (42) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (43) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (45) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (46) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (47) 
	فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48) لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49) فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (50) وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (52) 
	الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (3) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (4) فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5) وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (7) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (8) 
	وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (9) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً (10) إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (11) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ (12) فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (13) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (17) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (18) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (24) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (26) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (27) مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ (29) 
	خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (35) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (36) لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (37) 
	فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (42) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (43) 
	وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (49) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (51) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52) 
	سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1) لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (2) مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ (3) تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4) 
	فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6) وَنَرَاهُ قَرِيبًا (7) يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (14) 
	كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (16) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعَى (18) 
	إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (34) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (35) 
	فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ (37) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (38) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (39) 
	فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (40) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (41) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (43) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (44) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (1) قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (4) قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (6) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (14) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (16) وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (18) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (19) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (20) 
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	قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (21) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (22) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (23) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا (24) مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا (25) وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (28) 
	قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (2) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (3) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا (4) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (5) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (6) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا (7) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (8) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا (9) وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (10) وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا (11) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا (12) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا (13) وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (14) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (15) وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (16) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا (17) وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (18) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (19) 
	قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (20) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (22) إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (23) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا (24) 
	قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا (25) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (28) 
	يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4) 
	إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (5) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (6) إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (7) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (8) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (9) 
	وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (10) وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا (11) إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا (12) وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا (13) يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا (14) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا (16) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (17) السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (18) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (19) 
	إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20) 
	يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7) 
	فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (10) 
	ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا (12) وَبَنِينَ شُهُودًا (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (17) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (25) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (27) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (28) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (30) 
	وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (31) 
	كَلَّا وَالْقَمَرِ (32) وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (33) وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (34) إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ (35) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (36) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (37) 
	كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (47) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (48) 
	فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (51) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً (52) كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ (53) كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (54) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (55) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (56) 
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	لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2) أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (4) بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (5) يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (6) 
	فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10) كَلَّا لَا وَزَرَ (11) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12) يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ (15) 
	لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19) 
	كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (21) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (24) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (25) 
	كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (26) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (27) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (28) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (30) فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (33) أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (34) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (35) 
	أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (39) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40) 
	هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (2) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (3) 
	إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (4) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (6) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11) وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (12) مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (13) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا (14) وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا (15) قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (16) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا (17) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا (18) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا (19) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (20) عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21) إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (22) 
	إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا (23) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (24) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (25) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (26) 
	إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (27) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا (28) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (29) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (31) 
	وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (6) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (7) 
	فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (8) وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (9) وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (10) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11) لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (14) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (15) أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (16) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (17) كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (18) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (19) 
	أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (20) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (21) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (23) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (24) 
	أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (26) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا (27) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (28) 
	انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29) انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ (30) لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ (31) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32) كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ (33) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (34) 
	هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (35) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (36) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (37) 
	هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (38) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (39) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (40) 
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ (41) وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (42) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (44) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (45) كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (46) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (47) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (48) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (49) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (50) 
	عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3) 
	كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (4) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (5) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (6) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (7) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (8) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (12) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (13) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (16) 
	إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (17) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (18) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (19) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (20) 
	إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (21) لِلطَّاغِينَ مَآبًا (22) لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (23) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (24) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (25) جَزَاءً وِفَاقًا (26) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (27) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (28) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (29) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (30) 
	إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (32) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (33) وَكَأْسًا دِهَاقًا (34) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا (35) جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (36) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (37) 
	يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (38) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (39) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (40) 
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	وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (1) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (2) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (3) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (4) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (5) 
	يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (8) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (9) يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (10) أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (11) قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (12) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (13) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (14) 
	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (15) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (16) اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (19) فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى (20) فَكَذَّبَ وَعَصَى (21) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (22) فَحَشَرَ فَنَادَى (23) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (24) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (25) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى (26) 
	أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (27) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (28) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (32) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (33) 
	فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (34) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى (35) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (36) فَأَمَّا مَنْ طَغَى (37) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (39) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (41) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (43) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (44) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا (45) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (46) 
	عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (7) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8) وَهُوَ يَخْشَى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10) 
	كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (16) 
	قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (22) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (23) 
	فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (32) 
	فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (41) أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (42) 
	إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (11) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (14) 
	فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (16) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (18) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (23) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (25) 
	فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (27) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29) 
	إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (3) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5) 
	يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (8) 
	كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (12) 
	إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (15) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (16) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (17) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (18) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (19) 
	وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6) 
	كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (8) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (9) 
	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (10) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (11) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (13) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ (16) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (17) 
	كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (19) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (20) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (21) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (25) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (26) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (27) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (28) إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (30) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (32) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36) 
	إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (2) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (4) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (5) 
	يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (6) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (11) وَيَصْلَى سَعِيرًا (12) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (13) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14) بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (15) 
	فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (17) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (18) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (19) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (21) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (22) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (23) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (24) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (25) 
	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (9) 
	إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (13) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (16) 
	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (17) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (18) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (19) وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (20) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22) 
	وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (2) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (3) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (4) 
	فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (8) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (9) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (10) 
	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (11) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (12) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (14) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15) وَأَكِيدُ كَيْدًا (16) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (17) 
	سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (5) 
	سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (7) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (8) 
	فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (9) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (10) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (11) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (12) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (13) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) 
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	بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19) 
	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (4) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (6) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7) 
	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (8) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (9) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (10) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (11) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (12) فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (14) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (16) 
	أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20) 
	فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (24) 
	إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (26) 
	وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (5) 
	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (8) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (10) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (14) 
	فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) 
	كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20) 
	كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (23) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (24) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (26) 
	يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30) 
	لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (2) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4) أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (6) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10) 
	فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (18) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ (20) 
	وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (2) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10) 
	كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (11) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (12) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (13) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (14) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (15) 
	وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) 
	فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11) 
	إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (12) وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى (13) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (14) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (21) 
	وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (4) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (5) 
	أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (8) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11) 
	أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8) 
	وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (7) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (8) 
	اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) 
	كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19) 
	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5) 
	لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (2) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3) 
	وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7) جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (8) 
	إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (5) 
	يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8) 
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	وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (5) 
	إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) 
	أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (11) 
	الْقَارِعَةُ (1) مَا الْقَارِعَةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (4) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) 
	فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (9) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (10) نَارٌ حَامِيَةٌ (11) 
	أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8) 
	وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3) 
	وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) 
	كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9) 
	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5) 
	لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4) 
	أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3) 
	فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7) 
	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6) 
	إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3) 
	تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5) 
	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) 
	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5) 
	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6) 



